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अअकवातलसी  सवर  लरेखनवाचरे  प्रतवाधधिकवार  सअबअधधित लरेखकवाअकडरे  आहरेत.  लरेखवाचवा  मजकक र  पकररत:  ववा  अअशत:  प्रकवादशत ववा
कक ठल्यवाहसी मवाध्यमवातकन प्रसवाररत करण्यवासवाठसी सअबअधधित लरेखकवाअचसी परववानगसी घरेररे बअधिनकवारक आहरे. तसरेच अशवा कक ठल्यवाहसी
प्रसवाररत/प्रकवादशत करे लरेल्यवा  मजकक रवाससोबत प्रस्तकत लरेखवाचवा  'ऐससी अक्षररे'  सअकरे तस्थळवावरसील दिकववा  ( )  weblink दिरेररे
आवश्यक.  तरे  शक्य  नसल्यवास  '  'ऐससी  अक्षररे'  -  ददिववाळसी  अअक  २०१५
( :// . / 15http aisiakshare com diwali ) मधिकन' असरे नमकदि करररे बअधिनकवारक रवाहसील.
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ऋरदनदिरश 

नमस्कवार,

'ऐससी अक्षररे' ददिववाळसी अअकवाचसी हसी चचौथसी आवपृत्तसी. पदहल्यवा तसीन अअकवाअप्रमवाररेच, हवाहसी अअक आमच्यवा ववाचकवाअच्यवा हवातसी सकपकदिर
करतवानवा मनवात आनअदिवाचसी भवावनवा आहरे.  मवागसील तसीन अअकवाअनअतर ददिववाळसी अअकवाबद्दलच्यवा ज्यवा अपरेक्षवा व्यक्त करे ल्यवा जवात
हसोतयवा,  तयवाअचसी  जबवाबदिवारसी  ओळखकन  आम्हसी  यअदिवाहसी  तयवा  दृषसीनरे  प्रवामवादरक प्रयतन करे लरेलवा  आहरे.  ववाचकवाअनवा  आमच्यवा
प्रयतनवाअमवागचवा प्रवामवादरकपरवा जवारवरेल अशसी अपरेक्षवा आहरे.

गरेल्यवा  तसीन वषवार्षांत अअकवाचसी  व्यवापसी जसजशसी क्रमवाक्रमवानरे  ववाढत गरेलसी,  तसतशसी नव्यवा  लसोकवाअनसी  यवा  प्रकल्पवात सवामसील
हसोण्यवाचसी गरज अधधिकवाधधिक जवारवत गरेलसी. सकदिनैववानरे आम्हवाअलवा यअदिवाच्यवा वरेळसी सअपवादिनवाकरतवा रवाजरेश घवासकडवसी, ३_१४
दवदक्षप अददितसी,  दचअतवातकर  जअतक,  ऋदषकरे श यवाअच्यवाबरसोबरच मरेघनवा भकस्कक टरे,  अमकक,  जयदिसीप दचपलकटसी यवाअच्यवासवारख्यवा
बहहशकत,  दवदवधि दवषयवाअमध्यरे  गतसी असरवारर् यवा  लसोकवाअचसी  सवाथ दमळवालसी.  गरेल्यवा तसीन वषवार्षांप्रमवाररे  यअदिवाहसी ३_१४ दवदक्षप
अददितसी यवाअनसी सअपकरर अअकवाचसी तवाअदत्रिक बवाजक समथरपररे पवार पवाडलसी. तयवाअच्यवादशववाय हवा अअक यसोग्य वरेळसी आदर तवाअदत्रिकदृष्टवा
यसोग्य तयवा स्वरूपवात प्रकवादशत करररे प्रवाययः अशक्य हसोतरे. सअदिसीप दिरेशपवाअडरे यवा आमच्यवा गकरसी दमत्रिवाकडकन आमच्यवा यअदिवाच्यवा
अअकवालवा  सवाजरेसरे  मकखपपृष आदर अन्य तव्हज्यकअल्स दमळवालसी यवाचवा  दवशरेष  उलरेख करवाववासवा  ववाटतसो.  व्यवाकरर आदर
प्रमवारलरेखन यवाअबवाबत अअक दबनचकक व्हवाववा म्हरकन करे लरेल्यवा कवामवात रवाजरेश घवासकडवसी, ३_१४ दवदक्षप अददितसी, मरेघनवा
भकस्कक टरे,  अमकक,  जयदिसीप दचपलकटसी व नअदिन यवाअनसी करे लरेल्यवा मकदद्रतशसोधिनवाचवा मसोठवा हवात आहरे.  तयवाअचरे  यवाबवाबत दवशरेष
आभवार.

यअदिवाचसी  मध्यवतर्ली  कल्पनवा  'नव्वदिसोत्तरसी  घडवामसोडसी'  अशसी  हसोतसी.  दनधखल  दिरेशपवाअडरे  हवा  यवा  कल्पनरेचवा  जनक.  दवषय
ठरल्यवानअतर,  अगदिसी थसोडक्यवा कवालवावधिसीत यवा दवषयवासअदिभवारत यथसोदचत धलखवार कररवारर् यवा  लरेखकवाअचरे  आभवार.  प्रस्तकत
अअकवातकन यवा दवषयवाचवा आढवाववा घरेतलवा जवातवानवा तयवातकन ववाचकवाअचरे  र अजनहसी हसोईल अशसी आशवा ववाटतरे.  तयवाचबरसोबर यवा
मध्यवतर्ली सअकल्पनरेपधलकडचरे धलखवार - दवनसोदिसी, लधलत, सअककीरर - ववाचकवाअच्यवा पसअतसीस उतरवावरे अशसीहसी इच्छवा आहरे.

सअपकरर  ददिववाळसी अअक एकवाच वरेळसी प्रकवादशत न करतवा क्रमवाक्रमवानरे प्रकवादशत करत जवाण्यवाच्यवा आमच्यवा दनररयवाचरे गरेलसी दिसोन
वषर एकअ दिरसीत चवाअगलरे स्ववागत झवालरे हसोतरे.  तसीच प्रदक्रयवा आम्हसी यअदिवाहसी अनकसरत आहसोत. यवा दनररयवामवागचसी कवाररमसीमवाअसवा
नव्यवा ववाचकवाअनवाहसी पटरेल असरे आम्हवाअलवा ववाटतरे.

ऋणिणनररश 
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नव्वदिसोत्तरसी सअकल्पनरेबद्दल 

लरेखक - दचअतवातकर जअतक

कलसोळवालवा आकळतवानवा 

आतवाच्यवा कवाळवातलअ जगरअ हरे कलसोळवातलअ जगरअ आहरे. हवा कलसोळ अनरेक पवातळ्यवाअवरचवा आहरे. आतवाचवा आपलवा अवकवाश
आदर कवाळ तयवा कलसोळवानअ व्यवापकन टवाकलवा आहरे.  तयवात मसोठमसोठवा हसोदडर्षांग्जचवा दृश्य पवातळसीवरचवा कलसोळ जसवा आलवा
तसवाच टट लदफिकचवा कसोलवाहलहसी आलवा.  अअधिवाऱ्यवा नवाटगपृहवात दकअ ववा धसनरेमवागपृहवात समसोर कवाहसी तरसी गअभसीर चवालक असतवानवा
जरेव्हवा  कक रसी  तरसी  आपल्यवा  मसोबवाईलच्यवा  स्क्रकीनवरून  कवाहसी  तरसी  करत  असतअ  तरेव्हवा  तयवाच्यवा  आदर  आजकबवाजकच्यवा
अवकवाशवालवाहसी एक वरेगळवाच कलसोळ व्यवापतसो.  तसो आपल्यवालवा सवाअगत असतसो ककी समसोर चवाललरेलअ नवाटक दकअ ववा धसनरेमवा
जवागदतक दिजवारचवा वगनैररे कवाहसी नवाहसी - तकझ्यवा समसोरचवा हवा कलसोळच कवाय तसो खरवा आहरे. 'अमकक एकवा व्यक्तकीलवा मत दिरेशसील
तरच तकझअ भलअ हसोईल', 'तमकक स्मवाटरफिसोन घरेतलवास तरच तक खरवा मवारकस म्हरवकन घरेण्यवाच्यवा लवायककीचवा आहरेस'  असवा
कलसोळ जरेव्हवा  समसोर यरेतसो  तरेव्हवा  हरे  लक्षवात यरेतअ  ककी आतवाचवा कवाळ मसोठवा गमतसीशसीरहसी आहरे.  सगळरे  आपल्यवालवा यरेडवा
समजतवायत कवा?  तयवाअचवा  गरेम आपल्यवालवा कळलवा नवाहसी तर आपर तयवा कलसोळवात खरेचलरे  जवाऊ हरे  खरअ आहरे.  पर,
तयवातलसी  गअमत आपल्यवालवा  कळलसी नवाहसी,  तर आपर तयवा  कलसोळवालवा  दशव्यवा  दिरेऊन कक ठल्यवा  तरसी  जकनवाट,  दकअ बहहनवा
कवालबवाह्यच झवालरेल्यवा मकल्यवाअनवा धिरून बसक  -  मग तसी मकल्यअ कक ठल्यवा तरसी धिमवारचसी अससोत,  जवातसीचसी अससोत,  नवाहसी तर
जगवालवा प्ररेम अपकर  पवाहरवाऱ्यवा सवानरे गकरुजजींच्यवा श्यवामच्यवा आईचसी अससोत. तयवातल्यवा कशवालवाच आजचसी गअमत हवातवात धिरतवा
यरेरवार नवाहसी. पर म्हरकन तसी गअमत नवाहसीशसी हसोत नवाहसी. तसी व्हबॉट्सअलप फिबॉवररसरमध्यरे असतरे, तसी आधलयवा भटमध्यरे असतरे
आदर तसी गजजद्र चचौहवानमध्यरेहसी असतरे. तसी बवाहहबलसीच्यवा लचकक  पसोझमधिकन दशवधलअग नरेरवाऱ्यवा गरपतसीच्यवा दिरेखवाव्यवात असतरे
आदर तसी ऑनलवाईन शबॉदपअगमधिकन सरेक्स टबॉइज खररेदिसी कररवाऱ्यवा, पर 'हसोम दडधलव्हरसी द्यवायच्यवा आधिसी फिसोन करवा हअ' असअ
बजवावरवाऱ्यवा पवापभसीरू मध्यमवगवारतहसी असतरे.

'हसी पसोलसी सवाजकक तकपवातलसी दतलवा म्हवावऱ्यवाचवा लवागलवाय नवादि' सवारखअ गवारअ लसोकदप्रय हसोण्यवात तर गअमत आहरेच, पर 'हसोम
दमदनस्टर'  दकअ ववा  'चलवा  हववा  यरेऊ द्यवा'सवारखवा  कवायरक्रम  लसोकदप्रय हसोण्यवातहसी  गअमत  आहरे.  जरे  सवरसवामवान्य लसोक ह्यवा
कवायरक्रमवात सहभवागसी हसोतवात तसरे  चरेहरेररे ह्यवापकवर्ली कधिसीच टसीव्हसीवर अशवा प्रकवाररे यरेत नसत.  भवारत गररेशपकररे दकअ ववा सवागर
कवारअडरेलवा तयवा ऑदडयन्सकडकन जसो ररस्प बॉन्स यरेतसो तसो अगदिसी सहज आदर मनवापवासकन असतसो - ररअधलटसी शसोमधिलवा 'आतवा
हशवा, आतवा टवाळ्यवा' टवाईपचवा तसो खसोटवा दकअ ववा बरेतसीव नसतसो. आदर तसो ररस्पबॉन्स धजतकवा तयवाअच्यवा तस्कटमधिल्यवा दवनसोदिवालवा
यरेतसो दततकवाच तरे चकचककीत चरेहरेऱ्यवाअचरे नटवरे नट नवाहसीत आदर ह्यवा सवामवान्य प्ररेक्षकवासवारखरे आहरेत ह्यवालवाहसी यरेतसो. असवाच
प्रकवार  कबडसीच्यवा  लसोकदप्रयतरेत  हसोतवानवा  ददिसतसो.  लहवान  गवाववाअतकन  आलरेलरे  रवाअगडरे  'सन्स  ऑफि  दि  सबॉईल'  दतथरे
भवारतभरवातल्यवा प्ररेक्षकवाअवर मसोदहनसी घवालतवात. तयवाअच्यवा लसोकदप्रयतरेपसोटसी बबॉधलवकडच्यवा दकअ ववा दक्रकरे टमधिल्यवा तवारकवासमकहवालवा

६

http://aisiakshare.com/diwali15
http://www.aisiakshare.com/user/14
http://aisiakshare.com/diwali15


 ऐससी अक्षररे   -   ददिववाळसी अअक २०१५

आपल्यवा नभवाअगरवातकन उतरून कबडसीसवारख्यवा रवावडवा खरेळवाच्यवा सवामन्यवाअनवा हजरेरसी लवाववावसी लवागतरे . सवामवान्य मवारसवालवा हरे
ग्ललमर आदर हरे महत्त्व लवाभरअ भवारतवात अभकतपकवर  आहरे. नरेमवाडवाअचवा दिरेशसीववादि धझडकवारलवा तरसीहसी हवा दिरेशसीववादि धझडकवारतवा
यरेण्यवासवारखवा नवाहसी. अदभजनवाअच्यवा अदभरुचसीलवा फिवाटवावर मवारून सवामवान्य मवारसवाच्यवा रुचसीचअ असअ कज द्रस्थवानसी यरेरअ एकदिवा
आकळलअ  ककी  मसोदिजींचअ  पअतप्रधिवान  हसोरअसकदवा  आकळतअ  आदर तयवाचवा  फिवारसवा  त्रिवासहसी  हसोत  नवाहसी.  (अथवारत,  तरे  मसोदिजींनवा
आकळलअ पवादहजरे;  तरच ह्यवा सवामवान्य मवारसवालवा हववा आहरे तसवा परफिबॉमरन्स मसोदिसी दिरेऊ शकतसील;  पर तसो इथरे आपलवा
दवषय नवाहसी. तयवामकळरे  तरे अससोच.) 

आरखसी एक गअमत अशसी,  ककी हसी प बॉप्यकलर रुचसी करे वळ बवाजवारपरेठरेनअ  ववाकवण्यवातकन आलरेलसी  नवाहसी.  तयवामकळरे  तसी तसलरे
पनैशवादबयशवाचरे दनयमहसी पवाळत नवाहसी.  उलट बवाजवारपरेठरेलवाच ह्यवा लसोकदप्रय अदभरुचसीचसी दिखल घ्यवावसी लवागतरेय.  ह्यवात एक
प्रकवारचवा गवावरवान दतरपवागडरेपरवा आहरे आदर सगळ्यवाच मकल्यचचौकटजींनवा धिसोबसीपछवाड दिरेरअसकदवा आहरे. पर हरे कक रवाच्यवा लक्षवात
यरेतअय कवा? कक रवालवा हरे ददिसतअय कवा?

कवारर, अशवा सगळ्यवा जगवात जगत असकनहसी ससोशल मसीदडयवावर कवाहसी तरसी गअभसीर आदर सघन वगनैररे शसोधिरवारवा आपलवा
मरवाठसी मवारकस, मरवाठसी सअस्थळवाअवरचवा ववाचकवगर आदर एकअ दिरसीतच जवालवावरच्यवा ददिववाळसी अअकवाअचवा (आदर कदिवादचत छवापसील
अअकवाअचवाहसी)  ववाचक ह्यवापवासकन दिकरच कक ठरे  तरसी आहरे.  जगरअ आदर रुचसी ह्यवातलसी हसी गलप जवारवकन दिरेतवा यरेईल कवा? आदर
कदिवादचत सवाअधितवाहसी  यरेईल कवा?  तयवासवाठसी  'नव्वदिसोत्तरसी'  हवा  एक दिकववा  ठरू शकरे ल असअ  ववाटलअ.  कवारर  'पबॉप आटर'लवा
कवळरवाररे अलन्डसी वबॉरहबॉल दकअ ववा धलकटरेनश्टवाईन आपल्यवापवासकन दिकर आहरेत, आदर धझझरेकसवारखवा मवारकस तक्लष आहरे ककी
खसोडसवाळ, ह्यवादवषयसीच आपल्यवाकडरे अद्यवाप दनररय हसोत नवाहसी; तयवामकळरे  तसो पसोचतहसी नवाहसी. हरे नव्वदिसोत्तरसी लसोक मवात्रि इथरे
आपल्यवाच जगवात रवाहहन तयवाबद्दल कवाहसी म्हरक पवाहतवाहरेत. तयवाअनवा जरे नव्वदिसोत्तरसी जगवादवषयसी जवारवलअ तरे सगळअ  आज लवागक
असरेलनसरेल, पर तयवाअचवा प्रयतन समजकन घ्यवायलवा गरेलअ तर कदिवादचत आतवाचवा कलसोळ आकळवायलवा तयवाचसी मदित हसोईल.
अथवारत,  आपलवा समवाज तयवाअच्यवापवासकन फिटकक न असल्यवामकळरे  दकअ ववा कवाहसी प्रमवारवात तरे  लसोकहसी दततकरे सरे  समवाजवादभमकख
नसल्यवामकळरे  तयवात अडथळरे  यरेरवार हरेसकदवा गपृदहत आहरे.  कक रवालवा तयवाअचसी भवाषवा रुचरवार नवाहसी;  कक रवालवा तसी दृश्यव्यवस्थवा
पचरवार नवाहसी;  कक रवालवा तरे तक्लष ववाटरेल; तर कक रवालवा हरे सगळरे  फबॉडच ववाटतसील. तरसीहसी थसोडवा धिसोकवा आपर पतकरूयवा

आदर थसोडरे गकन्हरेसकदवा करवायलवा लसोकवाअनवा भवाग पवाडक यवा असअ आम्हसी ठरवलअ.  नवाहसी तर, मरवाठसी जनमवानसवालवा नव्वदिसोत्तरसी
सअवरेदिनवाअचवा दवसर पडरअ हवाच दनयतसीनअ आपल्यवावर उगवलरेलवा एक सकड ठररेल. आतवाचवा कवाळ आदर नव्वदिसोत्तरसी सअवरेदिनवा ह्यवा
दिसोन्हजींनवा सवाअधिण्यवासवाठसी अअकवात वरेगवरेगळरे  प्रयसोग करून पवादहलरे आहरेत. कवाहसी जकन्यवा कदवतवा आम्हसी पकन्हवा प्रकवादशत करतसो
आहसोत.  आतवा तयवाअनवा एक सअदिभरमकल्य आहरे असवा आमचवा दवश्ववास आहरे.  वरेगवरेगळ्यवा क्षरेत्रिवाअत तरेव्हवा दकअ ववा आतवा कवायररत
असरवाऱ्यवा आदर सद्यकवाळवाचवा अथर लवावक पवाहरवाऱ्यवा कवाहसी लसोकवाअनवा बसोलतअ करून तयवाअचअ ववास्तववाचअ आकलन आपल्यवापयर्षांत
पसोहसोचवलअ तर कवाहसी तरसी तवाजअ हवातसी लवागक शकरे ल असअ ववाटलअ. म्हरकन अशवा कवाहसी लसोकवाअशसी आम्हसी सअववादि सवाधिलवा आहरे.
आदर अथवारत कवाहसी जकनरे नवरे लरेखकहसी ह्यवा दवषयवाच्यवा दनदमत्तवानअ धलदहतरे झवालरे आहरेत.

"     . . .I had melancholy thoughts

. . .     ,A strangeness in my mind

        ,A feeling that I was not for that hour

   ."Nor for that place

असअ वरसरवथर  पकवर्ली म्हरकन गरेलवा. तयवामवागरे अथवारत तयवाचवा एकलककोंडवा रसोमलतन्टधसझम हसोतवा. गकरुदित्तमध्यरेहसी तसो ददिसतसो. पर
आज जरेव्हवा ओरहवान पवामककच्यवा कवादिअबरसीचअ इअगजसी शसीषरक '     ' A strangeness in my mind असतअ तरेव्हवा चमकवायलवा
हसोतअ. पवामककलवा जसी  melancholy अदभप्ररेत आहरे तसी वरेगळसी आहरे, कवारर तसी सवामकदिवादयक आहरे. तककर्कीत तयवालवा hüzün
असवा शब्दि आहरे. एकरे  कवाळसी इस्तअबकल सकअदिर असरेल कदिवादचत, पर आजचअ इस्तअबकल मवात्रि झसोपडसीवजवा वस्तयवा, घवार आदर
— बरसोबर ओळखलअत — कलसोळवानअ भरलरेलअ आहरे. दतथलवा प्रतयरेक जर जरक कवाहसी तयवा कलसोळवातल्यवा melancholy

नअ  भवारलरेलवा  आहरे.  तयवासवाठसी  वरसरवथरच्यवा  रसोमलतन्टक  कदवतरेतकन  जर  शसीषरक  उचलतवा  यरेतअ  तर  आपर  नव्वदिसोत्तरसी
सअवरेदिनवाअकडक न कवा कवाहसी उचलक शकरवार नवाहसी? ह्यवाचसवाठसी हवा अटहवास.

नव्वरदोत्तररी ससकल्पननेबद्दल 
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मकखपपृषवादवषयसी 

लरेखक - दचअतवातकर जअतक

"       ,  ,     There are certain things that are usable forceful and vital about commercial

." —  , 1963 art Roy Lichtenstein

कसोरतयवाहसी कवाळवात घडरवाऱ्यवा कवाहसी प्रमकख घटनवा तयवा कवाळवालवा कवाहसी तरसी
वरेगळअ  आदर  दवदशष  पररमवार  दिरेतवात.  तसवा  नव्वदिसोत्तरसी  कवाळहसी  अनरेक
घटनवाअमकळरे  जनमवानसवात  रुजलवा.  मवात्रि,  ह्यवा  कवाळवातल्यवा  कवाहसी  नवसीन
वनैदशष्टपकरर  घटकवाअमकळरे  हरे  रुजरअसकदवा  आधिसीपरेक्षवा  वरेगळअ  ठरलअ.
जवागदतककीकररवामकळरे  अशवा घटनवा जगभर पसोहसोचण्यवाचवा आदर गवाजण्यवाचवा वरेग
आदर प्रमवार आतवा प्रचअड आहरे.  दशववाय,  हवा कवाळ प्रदतमवाअनसी  सअपपृक्त आहरे.
जगभरवातल्यवा घडवामसोडसी प्रदतमवाअदवाररे मसोठवा जनसमकदिवायवापयर्षांत पसोहसोचरअ आतवा
शक्य हसोतअ.  आधिसी करे बल टसीव्हसी, मग इअटरनरेट आदर नअतर ससोशल मसीदडआनअ
तयवालवा अधधिकच हवातभवार लवावलवा आहरे. 'व्हवायरल'  ह्यवा शब्दिवालवाहसी तयवामकळरे
एक नववा अथर  लवाभलवा आहरे.  अशवा कवाहसी दनवडक व्हवायरल घटनवाअचअ  आदर
प्रदतमवाअचअ  कसोलवाज ह्यवा वषर्लीच्यवा  'ऐससी अक्षररे'  ददिववाळसी अअकवाच्यवा  मकखपपृषवावर
आहरे.  तरे  नसीट पवादहलअत तर तयवातलरे कवाहसी इतर नव्वदिसोत्तरसी घटकहसी लक्षवात
यरेतसील.  उदिवाहररवाथर,  बवाजवारपरेठरेच्यवा  ररेटवापकढरे  कलरेतलवा  अदभजनववादि  ह्यवा
कवाळवात जवळपवास नवामशरेष झवालवा. 'जसी खपतरे तसीच चवाअगलसी कलवा' हवा न्यवाय
रुळलवा. पवाश्चवातय दिरेशवाअत 'पबॉप आटर'लवा पकवर्लीच प्रदतषवा लवाभलसी हसोतसी. आतवा तरे
भवारतवातहसी  रुजलअ.  उदिवाहररवाथर,  दहअदिसी  धसनरेमवाच्यवा  जकन्यवा  पसोस्टसरनवा
कलवासअगवाहकवाअमध्यरे प्रचअड मवागरसी आलसी. ह्यवा कसोलवाजमध्यरे तयवामकळरे  अधिकनमधिकन
कवाहसी  लसोकदप्रय  कलवाप्रकवारवाअमधिल्यवा  प्रदतमवाहसी  गकअफिलरेल्यवा  ददिसतसील.
वस्तकदवक्रयवालवा  हवातभवार  लवावण्यवासवाठसी  जवादहरवातसी  जन्म  घरेतवात.  मवात्रि,  ह्यवा
कवाळवात  बवाजवारपरेठरेलवा  जसी  नवसी  प्रदतषवा  दमळवालसी  तयवामकळरे  जकन्यवानव्यवा
जवादहरवातजींनवादिरेखसील तयवाअच्यवा ह्यवा मकळ हरेतकपलसीकडचअ  एक कलवामकल्य लवाभलअ.
म्हरकन  ह्यवा  कसोलवाजमध्यरे  कवाहसी  जकन्यवा  जवादहरवातसी,  पसोस्टसर  आदर  इतर
व्यवावसवादयक ववापरवातलरे दृश्य घटकहसी ददिसतसील. तरे बवारकवाईनअ पवादहलरेत तर 
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तकमच्यवातल्यवा कवाहजींनवा तथवाकधथत सदिदभरुचसीत न बसरवाऱ्यवा आदर म्हरकन वरेगळ्यवा ठररवाऱ्यवा एकवा नबॉस्टलतल्जयवाचवा अनकभव
यरेईल,  कवारर तयवातलरे रअग हरे  'डसीसजट'  नवाहसीत,  तर अगदिसी स्वस्तवात छवापलरेल्यवा हलन्डआऊट्स दकअ ववा धसनरेमवाच्यवा जकन्यवा
दतदकटवाअसवारखरे  'चसीप'  आहरेत.  अदभजनववादिवाच्यवा पसीछरेहवाटसीच्यवा ह्यवा कवाळवात अदभजनवाअमध्यरे  रुळलरेल्यवा भवाषरेचसी पवार अपररक
उच्च भकदमकवाहसी डळमळसीत झवालसी.  तयवामकळरे  मरवाठसीचसी  (खरअ तर सवरच भवाषवाअचसी)  सरवारस आदर अभकतपकवर  तसोडमसोड हसोऊ
लवागलसी.  रसोमन धलपसीत दहअदिसी-मरवाठसी धलदहरअ,  रुळलरेलवा मरवाठसी शब्दि ससोडक न कल ज्यकअलसी इअगजसी प्रदतशब्दि ववापररअ  असरे
अनरेक प्रकवार मसोठवा प्रमवारवात हसोऊ लवागलरे. 'आधिकदनकसोत्तर ककी उत्तर-आधिकदनक'  वगनैररे ववादिवाअनवा फिवाटवावर मवारून ह्यवा
कवाळवात ह्यवा मसोडतसोडसीमधिकन एक नवसीनच भवाषवा रुळलसी. ह्यवा सगळ्यवा मसोडतसोडसीनअ नव्वदिसोत्तरसी कवाळवात मरवाठसी भवाषरेवर आदर
दृश्य पवातळसीवरहसी मसोठअच इम्प्ररेशन 'ससोडलअ'. (हसोय हरे दक्रयवापदि असअ ववापररअ  'मरवाठसी मरवाठसी'  नसकन दहअदिसी वळरवाचअ आहरे
आदर तरे  मकद्दवामच तसअ  ववापरलअ  आहरे!)  तयवा नव्यवा भवाषरेचसी आदर तयवातल्यवा कल ज्यकअल खरेळकरपरवाचसीहसी थसोडसी  'टरेस्ट'
दिरेण्यवाचवा  प्रयतन हरे  मकखपपृष  करतअ.  हरे  सगळअ  दिवाखवतवानवाच  एकवा  सअभवाव्य धिसोक्यवाचवा  दनदिरशहसी  तयवात  आहरे  :  आजच्यवा
मवाध्यमसअपपृक्त कवाळवात तयवाच तयवाच गसोषसी जनमवानसवावर आदिळत आहरेत. तयवामकळरे  डबॉलसी मजढसीप्रमवाररे आपलरेहसी क्लसोन्स तर
हसोत नवाहसीत?

सअकल्पनवा आदर मवाअडरसी - सअदिसीप दिरेशपवाअडरे

मनुखपपृषकणवषयरी 
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नवसी गवारसी नववा बवाज 

लरेखक - मकककअ दि कक ळरे

मनैफिलसीत आपलरे गवाररे रअगतसीनरे कसरे अदिवा करे लरे पवादहजरे,  आदर कअ टवाळवा यरेण्यवाच्यवा आधिसी चसीज बअदि करण्यवाचरे धिसोरर कसरे
रवाखवावरे,  यवासअबअधिसीचरे व्यवहवारजवान गकरूनरे दशष्यवालवा ददिलरे पवादहजरे.  सअगसीतवाचवा बकदसीपरेक्षवा अअत:कररवाशसी जवास्त सअबअधि असकन,
सअगसीतकलवा हसी अअत:कररवास ररझवरवारसी कलवा आहरे,  हवा मकलभकत धसदवान्त गकरूनरे  दशष्यवाच्यवा मनवावर ठसवलवा पवादहजरे .
सअगसीतवाचवा हवा मकळ हरेतक  दवसरून नकस्तयवा दवदत्तरेच्यवा नवादिसी जरे  गवायक लवागतवात,  तरे  शसोतयवाअनवा व स्वत:लवा शसीर दिरेतवात.
सअगसीतवाचवा हवा मकळ हरेतक ध्यवानसी नरेहमसी ववागवलवा, म्हरकनच महवारवाषट वात रदहमतखवाख,  अब्दिकल करसीम खवाख,  भवास्करबकववा बखलरे,
बवालगअधिवर,  दहरवाबवाई बडसोदिरेकर,  सकअदिरवाबवाई यवाअचसी नवावरे सवरतसोमकखसी झवालसी आहरेत.  हरे सतय महवारवाषट वातसील गवायक व तयवाअचरे
दशष्य जरेव्हवा ध्यवानवात घरेतसील, तरेव्हवाच महवारवाषट वात अस्सल कलवावअत दनमवारर हसोतसील.

- करे शवरवाव भसोळरे , अस्तवाई, पपृष १९

प्रधसद गवायक आदर समसीक्षक करे शवरवाव भसोळरे  यवाअच्यवा वरसील उदपृतवातकन हरेच धसद हसोतअ  ककी,  शवाससीय गवायक दकतसीहसी
बकददमवान असलवा आदर शवाससीय सअगसीत दकतसीहसी जवानवाधधिदषत असलअ,  तरसी तयवाचवा मकळ आदर अअदतम उद्दरेश स्वत:चअ दन
रधसकवाचअ मन ररझवरअ, हवाच असलवा पवादहजरे. यवा पवाश्वरभकमसीवर महवारवाषट  दकअ ववा एकक रच भवारतवातसील सअगसीत परअपररेकडरे पवादहलअ,
तर दनरवाशजनक दृश्यच ददिसतअ. दनरवाशवाजनक यवा अथर्ली ककी, रधसकवाचअ मन ररझवरअ दकअ ववा तयवाचअ मनसोरअजन कररअ हसी गसोष
आपल्यवाकडरे  कधिसीच स्वसीकवारलसी गरेलसी नवाहसी.  उलट लसोकवानकनय दकअ ववा लसोकरअजन हसी कवायम दिकय्यम गसोष मवानलसी गरेलसी.
परररवामसी लसोकसअगसीतवाचवा बवाज घरेऊन आलरेलसी गवारसी ससोडक नच द्यवा, तयवाआधिसी उपशवाससीय सअगसीतप्रकवारवाअत मसोडरवाऱ्यवा ठकमरसी,
कजरसी,  चनैतसी,  दिवादिरवा  यवाअसवारख्यवा  गवायनवालवाहसी  सअगसीतवातसील  दवदत्त  परअपररेनरे  नवाकवारलअच  हसोतअ.  उपशवाससीय  गवायनवालवा
कसोठवावरचअ  गवारअ  ठरवकन,  'ललौंदडयकोंकवा  गवानवा  हम  नहसी  गवातरे',  असअ  ख्यवालगवायक  मसोठवा  गकमर्लीत  सवाअगवायचरे.  करे वळ
पकरुषगवायकच नवाहसी,  तर  मदहलवागवायकवाअनसीहसी  आपल्यवा  मनैफिलसीत  ठक मरसी-कजरसी  गवायलवा  ठवामपररे  नकवार  ददिलरेलवा  आहरे.
जयपकर-अत्रिसोलसी घरवाण्यवाच्यवा ददिवअगत गवादयकवा गवानतपतस्वनसी मसोगकबवाई कक डर्लीकर यवाअनसी आपल्यवा मनैफिलसीत ख्यवाल ससोडक न
कधिसीच उपशवाससीय प्रकवारवातलअ गवारअ गवायलअ नवाहसी.  हसी करे वळ आपल्यवा शवाससीय गवाण्यवावरचसी शदवा नव्हतसी.  तर तयवामवागरे
रधसकवाशयसी आदर रधसकवानकनयसी गवाण्यवाबद्दल ववाटरवारसी कमसीपरवाचसी भवावनवाहसी हसोतसी. शवाससीय ससोडक न इतररेतर सअगसीतवाबद्दल
असलरेलसी हसी हसीनतववाचसी भवावनवा,  थसोडवाफिवार प्रमवारवात आजहसी कवायम आहरे  आदर हसी भवावनवा अगदिसी परअपररेनरे  चवालत
आलरेलसी  आहरे.  परअपररेनरेच  आपलरे  'मवागर्लीसअगसीत'  आदर  'दिरेशसीसअगसीत'  असरे  दिसोन  भरेदि  दनमवारर  करे लरेलरे  आहरेत.  यवा  भरेदिवाअचअ
नरेमकरे पर सवाअगतवानवा  आदर तयवावर टसीकवा  करतवानवा  प्रधसद ददिवअगत सअगसीतकवार आदर सतवारववादिक भवास्कर चअदिवावरकर

१०
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'ववाद्यवरेधि'  यवा  आपल्यवा  गअथवातसील  'भवारतसीय  सअगसीतवाचसी  मकलतत्त्वरे'  यवा  लरेखवात  म्हरतवात  —  'सअगसीतवाचसी  उतपत्तसी  जर
समवाजवातकन हसोत असरेल, तर समवाजवातसील पररवतरन हरे सअगसीतवालवा बदिलवायलवा भवाग पवाडरवार. पर म्हरकनच यवातकनच एक मवागर
असवा कवाढण्यवात आलवा आहरे ककी, मवागर्लीसअगसीत म्हरजरे फिक्त दिरेववाअचरेच सअगसीत आदर दिरेशसीसअगसीत म्हरजरे मतयर लसोकवाअचरे सअगसीत.
दिरेववानरे सवाअदगतलरेलरे सअगसीत दकअ ववा दडव्हवाइन म्यकधझक अशवा अथवारचरे पदि तयवालवा ददिल्यवानअतर बवाककीच्यवा लसोकवाअचरे बसोलररेच बअदि
हसोतरे.  दशववाय कवाहसी लसोकवाअनसी अशसी उपपत्तसी सवाअदगतलसी आहरे  ककी,  अनवाहत नवादि असतसो,  तरेच खररे मवागर्लीसअगसीत.  कवारर
अनवाहत नवादि सवामवान्य मवारसवालवा ऐकक च यरेत नवाहसी! तरे सअगसीत दिरेश-कवालवानकरुप बदिलत नवाहसी, म्हरकन तरे अबवाधधित रवाहतरे.
तसरेच कवाहसी लसोकवाअचरे असरे म्हरररे ककी,  मवागर्लीसअगसीत हरेच उस्तवादिसी सअगसीत, खवानदिवानसी सअगसीत; ज्यवात बदिल फिवार सवावकवाश
हसोतवात आदर इतर प्रकवारचरे  जरे  दिरेशसी  सअगसीत असतरे,  तरे  भरभर बदिलतरे.  तयवामकळरे  दनयमवाअनसी  बद असलरेल्यवा  सअगसीतवालवा
खवानदिवानसी सअगसीत म्हटलरे आहरे. थसोडक्यवात म्हरजरे आपर ज्यवालवा शवाससीयसअगसीत म्हरतसो, तरे मवागर्लीसअगसीत आदर दिरेशसीसअगसीत
म्हरजरे  लसोकसअगसीत.  परअतक  शवाससीयसअगसीत बदिलत नवाहसी आदर लसोकसअगसीत मवात्रि बदिलतरे,  हसी  समजकत कदिवादचत बरसोबर
नसवावसी.  कवारर  नअतर  असरे  लक्षवात  यरेतरे  ककी,  लसोकसअगसीत  हरे  जसीवनवाशसी  अतयअत  दनगदडत  असल्यवामकळरे ,  ज्यवादठकवारसी
जसीवनशनैलसी  खकप  सवावकवाश  बदिलतरे,  तयवादठकवारसी  लसोकसअगसीतवातसील पररवतरन  अतयअत  सवावकवाश  हसोतरे.  तरे  कवालवानकरुप-
दिरेशवानकरुप बदिलत नवाहसी. मग मवागर्ली आदर दिरेशसीत नरेमकवा फिरक कवाय?'

यवा पलसीकडरे जवाऊन पअ.  भवास्कर चअदिवावरकर आपल्यवा यवा लरेखवात म्हरतवात — 'प्रतयरेक सअस्कपृ तसीतसील शवाससीय अथववा
लसोकमवानसवातसील सअगसीत हरे फिवार मसोठवा परअपररेमधिकन दनमवारर झवालरेलरे असतरे. हसी परअपरवा शरेकडसो-हजवारसो वषवार्षांचसी असतरे. तयवा
परअपररेलवा हजवारसो लसोकवाअचवा हवातभवार लवागलरेलवा असतसो.  तयवात वनैचवाररकतवा असतरे,  तशसीच मसोठवा प्रमवारवावर भवावदनकतवा
असतरे. तयवा परअपररेमधिलरे सअगसीत करे वळ बकददजन्य नसतरे, तर तयवातसील भवावदनक भवाग खकप मसोठवा असतसो.'

मवात्रि आपल्यवाकडच्यवा सअगसीतपरअपररेनरे आजवर प्रवामकख्यवानरे बकददगम्य तरे स्वसीकवारुन भवावगम्य तरे नवाकवारलरेलअ आहरे.  दकअ बहहनवा
शवाससीय सअगसीतवापवासकन तरे धसनरेमवासअगसीत-नवाटसअगसीत-भवावगसीतवापयर्षांत सवरत्रिच आजवर लसोकसवाअस्कपृ दतक परअपररेतकन आलरेलअ
सअगसीत-गवारअ दिकय्यम मवानलअ गरेलरेलअ आहरे. कवारर हरे सअगसीत दकअ ववा गवारअ बहहजन समवाजवातकन दकअ ववा तयवाहसी खवालच्यवा स्तरवातकन
आकवारवालवा आलरेलअ हसोतअ, कवाहजींच्यवा नजररेतकन तरे अदभजवात दकअ ववा अदभरुचसीसअपन्न नव्हतअ.

...  म्हरकनच आज जरेव्हवा अदभजन,  बहहजन आदर इतररेतर असवा भरेदि बवाजकलवा सवारून सवारसी तरुरवाई  'पदहल्यवा धिवारअच्यवा
प्ररेमवानअ स्सवालवा कवालसीज करे लवाय बवादि  ,   हसी पसोळसी सवाजकक तकपवातलसी दहलवा म्हवावऱ्यवाचवा लवागलवाय नवादि…' यवा गवाण्यवावर बरेफिवाम
धथरकतरे; 

दकअ ववा गरपतसीचसी दमरवरकक अससो ववा बथर  डरे पवाटर्ली, 'कवामवावर जवायलवा उशसीर झवायलवा  ,   बघतसोय ररक्षवाववालवा गअ ववाट मवाझसी
बघतसोय ररक्षवाववालवा…' यवा गवाण्यवाचसी दडमवाअड करतरे, 
तरेव्हवा सअगसीतवाच्यवा क्षरेत्रिवातसील तसी एक मसोठसी सवामवाधजक-सवाअस्कपृ दतक क्रवाअतसीच ठरतरे. कवारर आतवापयर्षांत कलवा आदर रअजन यवा
दिसोन गसोषसीत कवायम भरेदि करण्यवात आलवा आहरे;  अजकनहसी करे लवा जवात आहरे.  कलवामसीमवाअसकवाअच्यवा दृषसीनरे सवादहतय,  दशल्प,
नपृतय,  दचत्रि आदर सअगसीत यवा पवाच फिवाइन आटर,  म्हरजरेच लधलत कलवा,  यवाच कलवा आहरेत आदर तयवा उच्च दिजवारच्यवा
असतवात. तर बवाककीचसी असतरे तसी कवारवादगरसी. एवढअच नवाहसी, तर कलवाअच्यवा मवागरे कवाहसी दवचवार असतसो, कवाहसी अथर  असतसो,
म्हरकन तयवाअनवा शवाससीय कलवा असअहसी सअबसोधिन ददिलअ जवातअ. तर यवाउलट इतर कलवाअनवा लसोककलवाअचअ लरेबल दचकटवलअ जवातअ.
शवाससीय सअगसीत आदर लसोकसअगसीतवातहसी हवाच फिरक करे लवा जवातसो. मवात्रि अशसोक रवानडरे यवाअच्यवासवारख्यवा ज्यरेष सअगसीततजवानरेहसी
हवा भरेदि ठवामपररे नवाकवारलवा हसोतवा.  तयवाअच्यवा मतरे  अदभजनवाअचसी कलवा अससो,  ववा बहहजनवाअचसी,  तयवामवागरे  शवास असतअच.  जसरे
शवाससीय सअगसीत म्हरवल्यवा  जवारवाऱ्यवा सअगसीतवात कक ठलवा रवाग कधिसी गवायचवा यवाचरे  कवायदिरे  असतवात,  तसरेच लसोकसअगसीतवात
कक ठल्यवा ऋतकत कक ठलसी गवारसी गवायचसी यवाचरे कवायदिरे असतवात. कक ठल्यवाहसी प्रकवारवातलअ नपृतय अससो ववा सअगसीत, जरेव्हवा तरे कधिसी,
कक ठरे  आदर  कसअ  सवादिर  करवायचअ  यवाचरे  सअकरे त  ठरलरेलरे  असतवात,  तयवावरेळसी  तरे  सवारअ  शवाससीयच  असतअ.  आज आपर
शवाससीयसअगसीत, लसोकसअगसीत, आददिववाससीसअगसीत असरे जरे भरेदि मवानतसो, तरे भरेदि म्हरजरे तसी सअगसीतवाचसी वरेगवरेगळसी कसोटसी (प्रकवार)
आहरे. अन्यथवा यवा सगळ्यवाअमवागरे कवाहसी नवा कवाहसी शवास आहरेच आदर यवा अथवारनरे सगळअ कवाहसी शवाससीयच असतअ.

ददिवअगत अशसोक रवानडरे  यवाअचवा हवा धसदवान्त सअगसीतक्षरेत्रिवालवा दकअ ववा गवाण्यवा-बजवावण्यवालवा लवावलवा,  तर कलवाक्षरेत्रिवातसील सगळअ
कवाहसी शवाससीय ठरवायलवा हवअ. पर तसअ झवालरेलअ मवात्रि नवाहसी. कवारर जवानवाचअ कक ठलअहसी क्षरेत्रि अससो, तयवावर कवायम मकठभरवाअचसीच
मक्तरे दिवारसी  रवादहलरेलसी  आहरे.  उच्च सअस्कपृ तसी,  उच्च कलवातमकतवा,  उच्च आचवार-दवचवार  यवा  सवाऱ्यवा  कल्पनवा,  सअकल्पनवा

नवरी गकणिरी नवक बकज 
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https://www.youtube.com/watch?v=hl-71-9Qpro
https://www.youtube.com/watch?v=hl-71-9Qpro
https://www.youtube.com/watch?v=hl-71-9Qpro
https://www.youtube.com/watch?v=hl-71-9Qpro
https://www.youtube.com/watch?v=qGpmoYB6QYY
https://www.youtube.com/watch?v=qGpmoYB6QYY
http://aisiakshare.com/diwali15


 ऐससी अक्षररे   -   ददिववाळसी अअक २०१५

मकठभरवाअनसीच  रवाबवल्यवा  आदर  तयवा  तयवाअच्यवा  सत्तरेच्यवा  ससोयसीसवाठसी  पकरक  हसोतयवा.  परअतक  यवातकनच  जसीवनशनैलसीपवासकन
कलवाशनैलसीपयर्षांत तरे थरेट अदभरुचसी-अदभव्यक्तकीपयर्षांत भरेदिवाभरेदि दनमवारर झवालरे. यवाचसी झळ सअगसीतक्षरेत्रिवालवाहसी पकररेपकर बसलसी आदर
तयवातकनच अठरवाव्यवा शतकवाच्यवा मध्यवापवासकन तरे दवसवाव्यवा शतकवाच्यवा शरेवटवापयर्षांत शवाससीय सअगसीतवाच्यवा मनैफिलसी दकअ ववा नवाटक-
धसनरेमवातसील गवाण्यवाअतकन जरे सअगसीत प्रसपृत हसोत रवादहलअ, तरे प्रवामकख्यवानरे बकददजसीवसी आदर मध्यमवगर्लीय हसोतअ. तयवात अदभरुचसीचवा
दवचवार पदहल्यवाअदिवा करे लवा जवायचवा.  तयवा गवाण्यवाअतलरे  शब्दिहसी जपकन ववापरलरेलरे  असवायचरे,  अगदिसी अलववार.  सअगसीतहसी तसअच.
उतफिक ल, पर भवावनवाअनवा थसोपवकन ठरेवरवारअ. भवावनवाअचवा कक ठरेच उद्ररेक हसोऊ न दिरेरवारअ. एखवाद्यवा घरअदिवाज पदतव्रतरेसवारखअ. डसोळ्यवाअत
अशक आलरे, तरसी तरे ददिसरवार नवाहसीत, यवाचसी खबरदिवारसी घरेतल्यवासवारखअ. दन:सअशय यवा कवाळवातलअ सअगसीत-गवारसी सकअदिर हसोतसी.
रधसक प्ररेक्षकवाअनवा मवाअडसीवर तवाल-ठरेकवा धिरवायलवा लवावरवारसी हसोतसी. एकवाच वरेळसी ददिल खकश कररवारसी, पर तयवाच वरेळसी भवावनवा
आटसोक्यवात ठरेववायलवा लवावरवारसी हसोतसी. जरक एकप्रकवाररे सवामवाधजक सवाधिनशकदचतवा दशकवरवारसीच हसी गवारसी हसोतसी.

हसी सवाधिनशकदचतवा समवाजवात इतककी खसोलवर धझरपलसी आदर रुजलसी ककी लसोकसअगसीतवाचवा बवाज असलरेलअ सअगसीत, गवारसी आदर
आववाजदिरेखसील बवाजकलवा सवारलवा गरेलवा. फिबॉर ए चजज म्हरकन कधिसी तरसी यवा प्रकवारवातलअ गवारअ ववाजवायचअ आदर तयवाचवा आस्ववादिहसी
सरसकट सगळरे  ददिलदिवारपररे घ्यवायचरे, पर यवा लसोकशनैलसीतसील सअगसीतप्रकवारवालवा समवाजमवान्यतवा कधिसी दमळवालसी नवाहसी. तयवाकडरे
कवायम उच्छपृ अखल म्हरकनच पवादहलअ गरेलअ. अशवा उपरेदक्षत रवादहलरेल्यवा गवाण्यवाचअ आदर गवायकवाचअ उत्तम उदिवाहरर म्हरजरे प्रधसद
गवादयकवा सकलसोचनवा चव्हवार. तयवाअनसी गवायलरेल्यवा सगळ्यवाच लवावण्यवा गवाजल्यवा. तयवाअच्यवा लवावण्यवाअवर मरवाठसीरधसकवाअनसी भरभरुन
प्ररेमहसी करे लअ.  तयवाअच्यवा लवावण्यवा गवाजल्यवा कवारर, तयवाअचवा आववाज लवावण्यवाअतलवा आशय रधसकवाअच्यवा मनवात थरेट पसोचववायचवा.
तसी सकलसोचनवाबवाई अच्यवा आववाजवाचसी आदर शब्दिफिरे ककीचसी तवाकदि हसोतसी. परअतक अशवा लवावण्यवा गवायल्यवावर थसोडवाच कवालवावधिसीत
लवावरसीगवादयकवा  असवा  टलग  लवावकन  सकलसोचनवाबवाई अनवा  गवाण्यवाच्यवा  मकख्य  प्रववाहवातकन  बवाजकलवा  सवारलअ  गरेलअ.  आशवा  भसोसलरे
यवाअच्यवाबवाबतसीत असअ झवालअ नवाहसी,  कवारर तयवाअनसी गवायलरेल्यवा लवावण्यवा,  यवा लवावण्यवा कमसी आदर भवावगसीत जवास्त हसोतयवा.
मरवाठसीत जरे सकलसोचनवाबवाई अच्यवा बवाबतसीत झवालअ,  तरे आशवाबवाईअच्यवा बवाबतसीत दहअदिसीत मवात्रि हसोऊ शकलअ असतअ.  सवाठ-सत्तर-
ऐअशसीच्यवा दिशकवात तयवाअनसी गवायलरेलसी कल बरे गवारसी हसीच तयवाअचसी ओळख बनक शकलसी असतसी. कवारर ससोज्ज्वळ, सवातत्त्वक आदर
उदिवात्त  गवारसी  गवायलवा  लतवा  मअगरेशकर  हसोतयवाच.  पर  आशवाबवाई अनसी  वरेळसीच  यवातलवा  धिसोकवा  ओळखलवा.  कदिवादचत,  तरेव्हवा
आशवाबवाईअनवा हसी कल बरेचसी गवारसी नवाईलवाज म्हरकनच गवावसी लवागलसी असतसील. कवारर आज जरसी तयवाचमकळरे  आपर आशवाबवाई अनवा
व्हसरटवाइल आववाजवाचसी गवादयकवा म्हरत असलसो, तरसी सवाठच्यवा दिशकवात यवा कल बरे गवाण्यवाअकडरे दकतसी उदिवात्तपररे पवादहलअ जवात
असरेल,  शअकवाच आहरे.  दकअ बहहनवा तयवावरेळसी हसी गवारसी दिदिर्ली दकअ ववा रधसक प्ररेक्षकवाअसवाठसी नव्हतसीच,  तसी दपटवातल्यवा हहलडबवाज
प्ररेक्षकवाअसवाठसीच हसोतसी.  मवात्रि तरेव्हवा,  हसी गवारसी गवात असतवानवाच आशवाबवाई जवारसीवपकवरक वरेगळसी गवारसी गवात रवादहल्यवा आदर
म्हरकनच दटकक न रवादहल्यवा. अन्यथवा सअगसीतवातसील भरेदिवाभरेदिवामकळरे  आशवाबवाईहसी बवाजकलवा पडल्यवा असतयवा.

सअगसीतवातसील हवा भरेदिवाभरेदि एवढवा प्रखर हसोतवा ककी,  तयवामकळरे  आपर एक सअगसीतपरअपरवाच बवाजकलवा टवाकलसी.  अथवारत बवाजकलवा
टवाकलसी, म्हरकन तसी परअपरवा नवामशरेष झवालसी नवाहसी. तसी बहहजनसमवाजवात-गवामसीरभवागवात फिसोफिवावत रवादहलसी. दतथरे तसी आजहसी
तरेवढसीच लसोकदप्रय आहरे.  प्रल्हवादि दशअदिरे,  आनअदि-दमधलअदि दशअदिरे,  दवठ्ठल दशअदिरे,  छगन चचौगकलरे,  गसोदिवावरसीबवाई मकअडरे अशसी अनरेक
गवायकमअडळसी आजहसी तकफिवान लसोकदप्रय आहरेत आदर तयवाअनसी गवायलरेलसी गवारसी गवामसीर जनतरेचअ  मनसोरअजन करसीत आहरेत.
उदिवाहरर दिरेऊनच बसोलवायचअ, तर आजहसी गवामसीर भवागवात सतयनवारवायरवाचसी पकजवा असलसी ककी, लवाऊडस्पसीकरवर ववाजरवारअ
पदहलअ गवारअ प्रल्हवादि दशअदिरे यवाअचअ — 'ऐकवा सतयनवारवायरवाचसी कथवा' हरेच असतअ. 

यवा  गवाण्यवाचसी  जवादिक बहहजन समवाजवाच्यवा  मनवावरुन चवाळसीसरेक वषवार्षांनअतरहसी  उतरलरेलसी  नवाहसी.  परअतक  सतयनवारवायरवाचअ  गवारअ
असकनहसी अदभजन समवाजवानरे मवात्रि तरे कधिसीच स्वसीकवारलअ नवाहसी. यवाउलट 'अषदवनवायक' दचत्रिपटवातसील ददिवअगत पअ.  वसअतरवाव
दिरेशपवाअडरे यवाअनसी गवायलरेलअ 'प्रथम तकलवा वअददितसो' हरे गवारअ मवात्रि अदभजनवाअच्यवा घरगकतसी आदर सवावरजदनक गररेशसोतसववात आवजकरन
लवावलअ जवातअ. प्रतयक्षवात गवामसीर भवागवात, शहरवाअतसील बहहजनवाअच्यवा वस्तयवाअत लसोकदप्रय असरवारसी दकतसीतरसी गवारसी आहरेत, परअतक
तसी मकख्य प्रववाहवात कधिसीच आलसी नवाहसीत. कवारर तसी अदभजनवाअच्यवा ससोज्ज्वळ अदभरुचसीलवा मवानवरवारसी नव्हतसी, तसी तयवाअच्यवा
कलवातमकतरेच्यवा कससोटसीलवा उतररवारसी नव्हतसी; सअगसीत, सअगसीतकवार, कवसी आदर गवायक... अशवा कक ठल्यवाच पवातळसीवर.

पर कलवातमकतरेचसी हसी कससोटसी ठरवलसी कक रसी? तर तसी ठरवलसी बहहश: मध्यमवगवारनरे. कवारर दशक्षरवानरे सकदशदक्षत झवालरेल्यवा
(सकसअस्कपृ त नव्हरे)  मध्यमवगवारकडरे  तसोपयर्षांत समवाजवाच्यवा  सवर  क्षरेत्रिवाचसी  अधधिसत्तवा आलरेलसी  हसोतसी.  तयवामकळरे  सवादहतयवापवासकन
सअगसीतवापयर्षांत सगळसीकडरे तयवाअनसी श्लसील-अश्लसीलतरेच्यवा आदर घरअदिवाज-बवाजवारुपरवाच्यवा कससोटवा लवाववायलवा सकरुववात करे लसी
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हसोतसी.  तयवामकळरेच दवसवाव्यवा शतकवाच्यवा मध्यवापयर्षांत लवावरसी, नवाटसअगसीत आदर भवावगसीत एकमरेकवाअच्यवा हवातवात हवात घवालकन
मवागरक्रमर करत असतवानवाहसी नअतरच्यवा कवाळवात मवात्रि तयवात फिक ट पडलरेलसी ददिसतरे.  यवासअदिभवारत अशसोक दिवा.  रवानडरे  यवाअनसी
आपल्यवा 'सअगसीतदवचवार' यवा पकस्तकवातसील एकवा प्रकररवात अदतशय मवादमरक मत नकोंदिवलअय. तरे म्हरतवात — '१९२० पयर्षांत
लवावरसी जसोमदिवारपररे फिसोफिवावलरेलसी ददिसतरे. परअतक यवा लवावरसीतसील अस्वस्थ कररवारसी बवाब अशसी ककी, लवावरसीचसी सअदहतवा —
म्हरजरे दतचरे सवादहततयक स्वरूप — ननैदतक मकल्यवाअचसी घसरर प्रदतदबअदबत करतरे . तर दतचरे सअगसीत मवात्रि सवाअगसीदतक मकल्यवाअचवा
उतकषर  दिशरवतरे.  म्हरजरे सअगसीत हरे सअदहतरेलवा लपवत हसोतरे,  असवा अथर  लवाववायचवा कवाय? आधिसीच्यवा कवालखअडवात सअस्कपृ त
भवाषरेनरे अशसीच भकदमकवा बजवावलसी नव्हतसी कवाय? अथवारतच दवश्लरेषर करे ल्यवास असरेहसी लक्षवात यरेतरे ककी, सवरच लवावण्यवा कवाहसी
अश्लसील नव्हतयवा.  अश्लसील रचनवा कररवाररे शवाहसीर दततक्यवाच कचौशल्यवानरे  आध्यवाततमक आशयवाच्यवा लवावण्यवाहसी धलहसीत
हसोतरे. लवावरसीच्यवा यवा कवालखअडवाशसी सरदमसळ करत करत नवाटसअगसीतहसी अवतरत हसोतरे  (१८४३ पवासकन पकढरे), नअतरच्यवा
कवाळवात यवात भर पडलसी तसी,  फिसोफिवावलरेल्यवा भवावगसीत यवा प्रकवारवाचसी  (१९३० पवासकन दनदिवान १९५० पयर्षांत).  यवा दिसोन्हसी
सअगसीतप्रकवारवाअनसी शरसीरदवषयक दृदषकसोनवाअत (कवाहसी अपववादि ससोडतवा) बदिल दिशरवलवा. अथवारत हवा बदिल हळकहळक  लक्षवात यवाववा
अशसीच तयवाचसी गतसी रवादहलसी.  उदिवाहररवाथर  सअगसीत नवाटवाच्यवा आरअभसीच्यवा कवालखअडवातसील  'पवाटरकर सअगसीत मअडळजीं'च्यवा
नवाटकवाअत  'झगडवा' नवामक दिअदगसीतवाचवा प्रकवार हसोतवा. (दवक्रम शदशकलवा, १८९१, हवात मदिअगवा लवावक नकवा तकम्हसी)  तयवाच्यवा
सवादिरसीकररवात सकचक हवालचवालसी अशवा व इतक्यवा असत ककी प्ररेक्षवागपृहवाअत हलकलसोळ मवाजरे !  भवावगसीतवाअतहसी तशसी उदिवाहरररे
आहरेत. यवा प्रकवारच्यवा ववाटचवालजींतसील १९५०च्यवा आसपवासच्यवा मधिल्यवा अवस्थरेत शरसीर व शवारसीर यवाअबद्दल आक्षरेपवाहरतरेनरे,
अदनबर्षांधि रचनवा असतवात म्हरकन ववादिळ उठलरे हसोतरे.  शसी.  कपृ ष्ररवाव मरवाठरे  यवाअचसी एकहवातसी चळवळ तरेव्हवाच गवाजलसी हसोतसी!
कवसी मनमसोहन यवाअचसी  'कसवा ग बवाई झवालवा,  कक रसी ग बवाई करे लवा,  रवाधिरे  सनैल तकझवा अअबवाडवा'  हसी रचनवा अश्लसील म्हरकन
टसीकवादवषय झवालसी हसोतसी.  प्रस्तकत आक्षरेप कवा घरेतलरे  गरेलरे,  हवा दवचवार करण्यवाचवा दवषय आहरे.  यवाचरे  उत्तर असरे  ककी,  यवा
सकमवारवास नववा मध्यमवगर  अधधिकवाधधिक बसोलक लवागलवा हसोतवा व आपल्यवा आवडसी-दनवडजींनवा सवामवाधजक अदभरुचसीचरे आसन
बहवाल करण्यवाचवा तयवानरे प्रयतन चवालदवलवा हसोतवा! हसी धिडपड अथवारतच दचअतय म्हटलसी पवादहजरे.'

मध्यमवगवारच्यवा  यवा  दिबवावतअत्रिवाचवा  परररवाम  असवा झवालवा  ककी,  पकढच्यवा  कवाळवात दनमवारर झवालरेलअ  सअगसीत सकररेल हसोतअ,  पर
आव्हवानवातमक नव्हतअ.  अगदिसी  धसनरेसअगसीतवापसकन  भवावगसीतवापयर्षांत  हरेच  पवाहवायलवा  दमळतअ.  मरवाठसीतसील  भवावगसीतअ  भवावनवाअचवा
कलसोळ उभवा करतवात,  पर तयवात शअगवाररसवालवा  स्थवान नवाहसी.  तर धसनरेमवात इथकनदतथकन सगळसीच प्ररेमगसीतअ.  प्ररेमवातल्यवा
आव्हवानवालवा तयवात जवागवाच नव्हतसी.  तसी जवागवा दकअ ववा अवकवाश मरवाठसीत पदहल्यवाअदिवा प्रवाप करून ददिलवा तसो,  तमवाशवापटवाअनसी.
लवावण्यवा लसोकदप्रय हसोण्यवाचअ महत्त्ववाचअ कवारर हरेच हसोतअ ककी, तयवातकन शअगवाररसवाचसी बरसवात हसोत हसोतसी. पर यवा लवावरसीपटवाअचवा
खरवा चवाहतवावगरहसी शहरवात नव्हतवा,  तसो दिकर गवामसीर भवागवातच हसोतवा.  कवारर शअगवार हवा तयवाअनसी आपल्यवा जगण्यवाचवाहसी भवाग
मवानलवा हसोतवा. शहरवाअतकन ववास्तव्य करून असलरेल्यवा मध्यमवगवारलवा मवात्रि कवायमच शअगवार हवा लपवकन (तसो सवावरजदनक दठकवारसी
कररअ  चकककीचअच आहरे)  करण्यवाचसी बवाबच ववाटत रवादहलवा.  गअमत म्हरजरे  यवाबवाबतसीत मध्यमवगवारचसी कवायमच गसोचसी झवालसी.
बहहजन समवाज जरे-जरे उघडपररे करतसो, तरे सवारअच आपरहसी करवावअ,  असअ मध्यमवगवारलवा कवायम ववाटत आलरेलअ आहरे.  पर
सअस्कपृ तसीचवा बकरखवा पवाअघरल्यवामकळरे  तरे तयवालवा कधिसीच शक्य झवालअ नवाहसी.  परररवामसी आपवापसवाअत कक जबकजत बसोलतवानवा सगळरे
धलअगववाचक शब्दि दहरररसीनरे आदर चवसीचवसीनरे ववापरवायचरे, जवाहसीरपररे बसोलतवानवा मवात्रि तजडवात गकळरसी धिरवायचसी, अशवा दिकटप्पसीपररे
मध्यमवगर  ववागत आलवा आहरे. परअतक यवामकळरे  झवालअ कवाय ककी सवादहतयवापवासकन सअगसीतवापयर्षांत सगळसीकडरेच श्लसील-अश्लसीलववादि
सकरू झवालवा आदर तयवात जरे-जरे गवामसीर-खरेडवळ-बहहजनवाअचअ तरे-तरे सवारअच कलवाबवाह्य ठरत गरेलअ. दकअ ववा तयवाचवा वरेगळवा असवा
प्रववाह दनमवारर हसोत गरेलवा.

यवाचवा परररवाम म्हरकनच मरवाठसी धसनरेमवासअगसीतवात लवाजरसी-बकजरसी प्ररेमगसीतअ-भवावगसीतअ रधसकदप्रय हसोत असतवानवाच दिकसरसीकडरे
सगळ्यवात  जवास्त  लसोकदप्रय  झवालरेलवा  पलटनर  कसोळसीगसीतवाअचवा  हसोतवा.  हवा  पलटनरहसी  मध्यमवगर्लीय  जवादरववाअनसी  थसोडवा  सकधिवारुन
आतमसवात करण्यवाचवा प्रयतन करे लवा. 'मसी डसोलकर डसोलकर, डसोलकर दियवारचवा रवाजवा' दकअ ववा 'रवाजवा सवारअगवा, मवाझ्यवा सवारअगवा' हसी
तयवाचसीच उदिवाहररअ आहरेत. यवातलरे शब्दि कसोळसीसअस्कपृ तसीतसील आहरेत. पर यवातलअ सअगसीत मवात्रि भवावगसीतवाअशसी मरेळ खवारवारअ आहरे.
तयवामकळरेच हृदियनवाथ मअगरेशकर यवाअनसी अप्रदतम चवालसी ददिलरेलसी हसी कसोळसीगसीतअ ऐकतवानवा, तयवातल्यवा सअगसीतवानरे मवानवा डसोलवावतवात,
पर पवाय मवात्रि धथरकत नवाहसीत. पवाय धथरकण्यवासवाठसी —

डकोंगरवाच्यवा आडकन इत बवाय चवाअदि उगवलवाचवाअदि उगवलवा दन चवाअदिण्यवा बघवावअ दनघवाल्यवा  ....

नवरी गकणिरी नवक बकज 

http://aisiakshare.com/diwali15
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दकअ ववा

चवाअदिरअ चवाअदिरअ पसीठभर चवादिरअ  ,   चवाअदिण्यवा रवातसीचवा ववारवायवा बवाजरेवर कसोर दिरेव दनजरे गअ  ,   कपृ ष्रदिरेव दनजरे ग  ...   अनर् रवाधिवाबवाय 
घवाधलतरे ववारवा  ...

हसी अस्सल कसोळसीववाडवात दनपजलरेलसी कसोळसीगसीतअच लवागतवात. कवारर यवा गवाण्यवाअत तथवाकधथतवाअच्यवा दृषसीनरे सवाअगसीदतक सलौंदियर
कमसी असरेल, एकवरेळ, पर भवावनवाअचवा दनचरवा  (कल थबॉधसरस) हसोण्यवासवाठसी,  शरसीरवातसील ऊजवार बवाहरेर पडण्यवासवाठसी आवश्यक
असलरेलवा दऱ्हदिम मवात्रि ठवासकन भरलरेलवा आहरे. महवारवाषट वाचअ लसोकनपृतय म्हरकन लवावरसीबरसोबर कसोळसीनपृतय-सअगसीतवाचवा गवाजवाववाजवा
झवालवा,  तसो  तयवामकळरेच.  कसोळसीगसीतवाअच्यवा  यवा  परअपररेनरे  आपलसी  वरेगळसी  ववाट  कवायम  ववाजतसी-गवाजतसी  ठरेवलसी  आदर  तसी
रवादहलसीदिरेखसील. कवारर तयवाअच्यवात जसो जगण्यवाचवा बरेछक टपरवा-मसोकळरेपरवा हसोतवा, तसो धसनरेमवासअगसीत दकअ ववा भवावगसीतवाअत नव्हतवा.

मध्यमवगर्लीयवाअच्यवा सअगसीतवाच्यवा बअददिस्त चचौकटसीपलसीकडरे कसोळसीगसीतवाअचअ असअ बस्तवान बसलरेलअ असतवानवाच वसीसरेक वषवार्षांपकवर्ली 
आनअदि-दमधलअदि दशअदिरे जसोडसीनरे धिमवाल उडवकन ददिलसी. तयवाअनसी दयथर्ली गसीतवाअचवा खधजनवाच बवाहरेर कवाढलवा-

आवड मलवा ज्यवाचसी मसी तयवालवाच आनलअ
तकझ्यवा वअ बसोलण्यवालवा आतवा मसी मवानलअ
शरेजवारचसी हसी कवाळसी मनैनवा लवागलसी डसोलवायलवा...लवागलसी डसोलवायलवा
जववा नवसीन पसोपट हवा लवागलवा दमठक  दमठक  बसोलवायलवा... 

दकअ ववा नव्यवा वषवारचअ कवाढक  यवा कल लजडर  ,   लवावलअ रतवाळअ  आलअय करे ळअ  ... यवा तयवाअच्यवा गवाण्यवाअनसी अक्षरश: कलवा करे लवा. ववाडसीवस्तसी,
रस्तसोगलसी हसीच गवारसी दकतसीतरसी वषर्षां  ववाजत हसोतसी.  यवा गवाण्यवाअचसी लसोकदप्रयतवा एवढसी हसोतसी ककी,  यवातलअ पसोपटवाचअ गवारअ थरेट
दहअदिसी धसनरेमवात घरेतलअ गरेलअ. यवा गवाण्यवाअचअ वनैदशष्ट म्हरजरे तयवाअच्यवा धिदतअगपरवात करे वळ बहहजनच सवामसील झवालरे असअ नवाहसी,
छक परेपरवानरे कवा हसोईनवा पर पवाअढरपरेशसीहसी सवामसील झवालरे हसोतरे.  तयवाअच्यवासवाठसी तरे फिक ल टक  धिम्मवाल हसोतअ. तयवाअच्यवासवाठसी हसी गवारसी
म्हरजरे मनवाचसी-शरसीरवाचसी ववाफि बवाहरेर कवाढरवारअ प्ररेशर कक कर हसोतअ.

सअस्कपृ तसीच्यवा,  ससोज्ज्वळतरेच्यवा,  श्लसील-अश्लसीलतरेच्यवा चचौकटसी ठरवतवानवा ज्यवा समवाजवासवाठसी आपर हरे सवारअ करत आहसोत,
तयवा समवाजवाच्यवा भवावदनक दनचऱ्यवाचवाहसी दवचवार व्हवायलवा हववा. पकवर्लीच्यवा कवाळसी समकद्रवाच्यवा-खवाडसीच्यवा भरतसीचअ पवारसी सवामवावकन
घरेण्यवासवाठसी कवाहसी जदमनसी मसोकळ्यवा ससोडलरेल्यवा असवायच्यवा. परररवामसी दकतसीहसी भरतसी आलसी तरसी, ववाढलरेल्यवा पवाण्यवाचअ नसीट
दनयसोजन हसोत असरे. अशवाच पदतसीनरे मनवाच्यवा-शरसीरवाच्यवा आवरेगवाचवा तसोल सवावरण्यवाचअ कवाम लसोकसअगसीत-लसोकनपृतयअ करत
असतअ. परअतक कलवा आदर सलौंदियवारच्यवा कवाटरेकसोर कससोटवा तयवार करून आजवर बहहजनवाअच्यवा यवा कलवाअनवा गवावकक सवाबवाहरेरच
ठरेवण्यवात आलअ.  तयवातल्यवा  कलरेचवा  शसोधि घरेण्यवाऐवजसी,  तयवातलसी गवाम्यतवा,  तयवातलसी अश्लसीलतवा,  तयवातलवा हसीरकसपरवा
शसोधिकन तयवाच्यवावरच बसोट ठरेवलअ गरेलअ. पर प्यकअर ससोन्यवातहसी दिवादगनरे घडत नवाहसीत, दिवादगन्यवाअच्यवा घडरसीसवाठसी ससोन्यवात थसोडअ
हसीर, म्हरजरे तवाअबअ दमसळवावअच लवागतअ, हरे आमच्यवा सअस्कपृ तसीरक्षकवाअच्यवा आजवर कधिसीच ध्यवानवात आलअ नवाहसी.

... मवात्रि तयवाअच्यवा लक्षवात आलअ नवाहसी, तरसी कवाळ तयवाच्यवापरसीनरे इलवाज करतच असतसो. धसनरेमवासअगसीतच नवाहसी, तर तयवाच्यवा
बवाहरेरच्यवा  सअगसीतदवश्ववात अवतरलरेलअ  नव्यवा  गवाण्यवाअचअ,  नव्यवा  सअगसीतवाचअ  यकग  तरसी  तरेच दिशरवतअ.  एकक रच सअगसीतदवश्ववातसील
आजचअ यकग नवसी गवारसी आदर नव्यवा बवाजवाचअ आहरे.  नवसीन सअगसीतकवार आदर नव्यवा गवायकवाअचअ आहरे.  दवसवाव्यवा शतकवातसील
सवाठच्यवा दिशकवात धसनरेसअगसीतवात मरेलडसीचअ  यकग अवतरलअ तरे  दवसवाव्यवा शतकवाच्यवा अअतवापयर्षांत जवळपवास कवायम हसोतअ.  तरे
एकवापरसीनरे ठसीकहसी हसोतअ.  कवारर तसोपयर्षांत भवारतसीय मध्यमवगर्लीय जसीवनशनैलसी सअथच हसोतसी.  परअतक १९९०पवासकन रवाबवण्यवात
आलरेल्यवा आधथरक उदिवारसीकररवामकळरे  आदर जवागदतककीकररवामकळरे  नअतरच्यवा कवाळवात भवारतसीय जसीवनशनैलसी कमवालसीचसी वरेगववान
झवालसी. यवा वरेगवानरे पवाअढरपरेशवाअनवाहसी मकळवाअपवासकन हलवकन टवाकलअ. मग मवात्रि तयवाअनवा आपल्यवा वरेगववान जसीवनशनैलसीशसी मरेळ खवारवारसी
गवारसी हवसीहवसीशसी ववाटक  लवागलसी.  जकनसी  गवारसी आजहसी तयवाअनसी  ऐकवावसीशसी ववाटतवात,  पर तसी वसीकरे ण्ड सवाजरसी करण्यवाजसोगसी
नक्ककीच नसतवात.  यवातकनच आजचवा गवाण्यवाचवा  नववा  बवाज आकवारवालवा  आलरेलवा  आहरे.  कवारर तसो  नवसीन जसीवनशनैलसीलवा
सवाजरेसवा आहरे.

१४
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हसी नवसी गवारसी दकअ ववा नववा बवाज नरेमकवा कवाय आहरे?

तर गवाण्यवाअचवा हवा नववा बवाज दवमकक्ततरेचवा-उन्मकक्ततरेचवा आहरे. आपल्यवालवा आपल्यवापवासकनहसी मकक्त कररवारवा आहरे. अगदिसी दहअदिसी-
मरवाठसी गवाण्यवातलवा टट रेण्ड बघवा — बहहतरेक सगळसी गवारसी हसी 'धधिअगवारवा गवारसी' आहरेत. तयवाअतलरे शब्दि जरवा जवास्तच थरेट आहरेत,
दकअ ववा दनरथरक तरसी!  पर तयवाअचअ सअगसीत जरे आहरे,  हसोष उडवरवारअ आहरे.  तरे ऐकरवाऱ्यवालवा स्वस्थ बसकच दिरेत नवाहसी.  दवजरेचवा
करअट लवागल्यवावर जशवा धझरधझण्यवा यरेतवात, तशवाच धझरधझण्यवा हरे सअगसीत, हसी गवारसी ऐकक न यरेतवात.  हसी धझअग करे वळ गवारसी
दकअ ववा  सअगसीतवाचसीहसी  नसतरे,  तसी  थसोडसीशसी  आववाजवाचसीहसी  असतरे.  मरवाठसीत ऊदमरलवा  धिनगर,  ररेश्मवा  ससोनवररे  दकअ ववा  दहअदिसीत
अलसीकडरे  ररेखवा  भवारदवाजच्यवा  आववाजवात अशसी  धझअग  आहरे.  आजवर सकररेल आववाज,  हसीच गवायकवाअसवाठसीचसी  पदहलसी  अट
असवायचसी.  तयवात थसोडवा बरेसचवा आववाज असलरेलरे,  दकअ दचत जवाड आववाज असलरेलरे  मवारलरेच जवायचरे.  पर आतवा वरेगळवा
आववाज, आववाजवाचसी वरेगळसी क्ववाधलटसी हवा गवायक-गवादयकवाअचवा प्लस पबॉइअट ठरू लवागलवा आहरे.  ऊदमरलवा धिनगरनरे  'फिरे रवारसी'
दचत्रिपटवात गवायलरेलसी 'मलवा जवाऊ दिरे  ...' हसी लवावरसी म्हरकनच हसीट हसोतसी.

तयवात ऊदमरलवाच्यवा आववाजवाचवा जसो लगवाव हसोतवा, तसो जबरदिस्त हसोतवा. तसअच टवाइमपवास धसनरेमवात ररेश्मवानरे गवायलरेलअ 'हसी पसोळसी
सवाजकक तकपवातलसी, दहलवा म्हवावऱ्यवाचवा लवागलवाय नवादि' हरे हळदिसीचअ गवारअ बरेभवान कररवारअ हसोतअ. तयवात ररेश्मवाचवा कवाहसीसवा दकनरवा
आदर खरेचलरेलवा आववाज करवामत करून जवातसो. ररेश्मवाच्यवा आववाजवाचसी हसीच तवाकदि आहरे. टवाइमपवासमधिल्यवा यवा गवाण्यवाच्यवा
आधिसी  ररेश्मवानरे  गवादयलरेलसी  'नवाखववा  जअधजरवा  दिवाखववाल  कवा'  दकअ ववा  'ववाट  मवाझसी  बघतसोय  ररक्षवाववालवा'  यवा  गवाण्यवाअच्यवा
लसोकदप्रयतरेमवागरेहसी हसीच, आववाज आदर बरेभवान सअगसीतवाचसी तवाकदि आहरे. 

अगदिसी ररेखवा भवारदवाजचअ 'दिरेढ इतश्कयवा'मधिलअ 'हमरसी अटररयवा पज आवसो सवावररयवा  ,   जसोरवाजसोरसी बलम हहई जवाए'

गवारअ घ्यवा. दकअ ववा तयवाआधिसीचअ दतचअ 'जकबवाख परे लवागवा लवागवाररे  ,   नमक इश्क कवा' हरे गवारअ घ्यवा.

हसी दिसोन्हसी गवारसीहसी गवाजलसी तसी, लसोकसअगसीतवाचवा बवाज असलरेलअ सअगसीत आदर दतनरे लवावलरेलवा बरेसचवा आववाज यवामकळरेच.

एवढअच नवाहसी,  तर अलसीकडरे आयटम सवाखग म्हरकन जरे फिल ड आलअय,  तयवाकडरेहसी दनव्वळ 'फिल ड'  म्हरकन दिकलरक्ष नवाहसी करतवा
यरेरवार.  धसनरेमवातसील  गसोड  सकरवाअच्यवा  सकरवावटसीलवा  थसोडवा  (खरअतर  जवास्त)  लवाऊड लसोकसअगसीतवाच्यवा  मसोकळ्यवाढवाकळ्यवा
बवाजवाच्यवा आयटम सवाखगचसी फिसोडरसी द्यवावसीच लवागतरे. कवारर तसी आयटम सवाखग आजच्यवा वरेगववान जसीवनशनैलसीचसी 'गरमसी' बवाहरेर
कवाढतवात.  समवाजस्ववास्थ्यवाच्यवा दृषसीनरे तरे गरजरेचअच असतअ.  पकवर्लीच्यवा कवाळसी हरेच कवाम धसनरेमवातसील कल बरेगसीतअ करवायचसी.  पर
तयवाअकडरे  कवाहसीशवा  उपरेक्षरेनरेच पवादहलअ  गरेलअ.  लतवाबवाईअनसी  म्हरकनच कल बरेगसीतअ  (एखवादिअ  अपववादि करतवा)  गवायलसी  नवाहसीत.  पर
आजवर दिडपलरेलवा हवाच सकर, दिडपलरेलवा हवाच आववाज, आतवा धसनरेमवा दकअ ववा एकक रच सअगसीतदवश्ववाचवा महत्त्ववाचवा घटक झवालवा
आहरे. आजच्यवा दपढसीचसी, वरेगळ्यवा आववाजवाचसी आदर वरेगळ्यवा सअगसीतवाचसी गरज-भकक, हरे आतवापयर्षांत दिडपलरेलरे आववाज आदर
सअगसीतच करत आहरे. तसोच आजचवा नववा बवाज आदर नववा ढअग आहरे. आतवा यवा लसोकशनैलसीच्यवा बवाजवालवा अपरेक्षरेनरे दकअ ववा आशरेनरे
उच्चभकअच्यवा सअगसीतवाकडरे  पवाहवावअ  लवागत नवाहसी.  कवारर आज तरेच लसोकदप्रयतरेच्यवा  लवाटरेवर स्ववार झवालरेलअ  आहरे  आदर यवा
लसोकदप्रयतरेनरे अदभजन व बहहजन असवा भरेदिवाभरेदिच दमटवकन टवाकलवा आहरे.  हसी लसोकदप्रयतवा करे वळ आभवाससी नवाहसी,  आदर
अल्पकवाळवाचसीहसी नवाहसी. तसी दटकवाऊ असरेल, कवारर हरे आजच्यवा जसीवनशनैलसीलवा सवाजरेसअ असअ जसीवनसअगसीत आहरे.

अथवारत आजच्यवा गदतमवान जसीवनशनैलसीलवा सवाजरेसअ आहरे, म्हरकन सदिवासवरकवाळ कक रसी हरेच सअगसीत गवात दकअ ववा ऐकत बसरेल असअ
नवाहसी. कवाळ, वरेळ आदर पररतस्थतसी यवा सगळ्यवाशसी सअगसीतवाचअहसी नवातअ जकळवावअच लवागतअ. कवामवाच्यवा दठकवारसी कक रसी धिदतअग गवारसी
लवावरवार नवाहसी, दतथरे बलकगवाऊअ डलवा मअदि म्यकधझकच लवागतअ. कवारर तरे ऐकरवाऱ्यवालवा आतल्यवा आत शवाअत करत जवातअ. एकवाग
करतअ.  पर जरेव्हवा शरसीरवात सवाठलरेलसी ऊजवार बवाहरेर टवाकवायचसी असतरे,  तरेव्हवा धिदतअग गवारसीच लवागतवात.  ऊजरचअ हरे उतसजरन
आवश्यक असतअ.

खकप कवाळवानरे  सअगसीतदवश्ववालवा मसोकळरेपरवाचवा मवागर  गवसलवा आहरे.  खरअतर तसो आजवर हसोतवाच,  पर सअगसीतवाच्यवा  उच्च-
नसीचतरेच्यवा कल्पनवाअनसी हवा मवागर कवाहसीसवा बकजलवा हसोतवा, अलदक्षत रवादहलवा हसोतवा. आज तसो पदहल्यवाअदिवा मसोकळवा हसोतसो आहरे, तसो
आजच्यवा दपढसीचवा बवाज ठरलवा आहरे.

...  आदर सअगसीत दकअ ववा कक ठलसीहसी कलवा हसी सगळ्यवात आधिसी  'कलवा'  असतरे,  मग तसी कक ठल्यवाहसी समवाजवाचसी कवा असरेनवा!
कवारर भवावनवाअच्यवा अदभव्यक्तकीतकनच तर यवा कलवा जन्मवालवा आलरेल्यवा आहरेत.  भवावनवा वरेगवरेगळ्यवा मवाध्यमवाअतकन अदभव्यक्त

नवरी गकणिरी नवक बकज 
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करतवा यरेरअ,  हसी दनसगवारचसी मवानववालवा दमळवालरेलसी सगळ्यवात मसोठसी दिरेरगसी आहरे.  मग दतलवा छसोटसी-मसोठसी दकअ ववा उच्च-नसीच
ठरवरवाररे आपर कसोर? स्थल-कवाल सवापरेक्षतरेनकसवार तयवात कवाहसी बदिल हसोरअ,  स्ववाभवादवक आहरे.  तसअच एकवाच कवाळवात,
एकवाच सवाअस्कपृ दतक अवकवाशवात वरेगवरेगळरे  प्रववाह दनमवारर हसोरअहसी सवाहधजकच आहरे.  तयवामकळरेच एककीकडरे भवावनवाअच्यवा जसोरदिवार
प्रकटसीकररवाचवा उतसव सकरू असतवानवा दि कसरसीकडरे  'ओ कबसीरवा मवान जवा', 'इकतवारवा इकतवारवा'... यवाअसवारखसी गवारसी जसीवनवाचअ
कवाहसी तत्त्वजवान सवाअगक पवाहत आहरेत. यवा गवाण्यवाअत उत्तम सअगसीत आहरेच, पर तयवाचवरेळसी मनवालवा शवाअत कररवारअ, ररझवरवारअहसी
कवाहसीतरसी आहरे. मवात्रि यवा गवाण्यवाअतलअ तत्त्वजवान-आशय मनवालवा उदिवास करत नवाहसी, उलट जगण्यवासवाठसी आवश्यक असलरेलसी
एक वरेगळसीच ऊजवार दिरेतअ.

सअगसीतवाच्यवा-भवावनरेच्यवा जलसोषवाचवा नववा बवाज आजच्यवा दपढसीलवा बदहमकरख करत आहरे,  तयवाअनवा व्यक्त व्हवायलवा मदित करत
आहरे.  तयवाचवरेळसी  सअगसीतवाचवा  सअयमसी  आदर  तवातत्त्वक  बवाज  मवात्रि  आजच्यवा  दपढसीलवा  अअतमकरखहसी  करत  आहरे.

आजच्यवा दपढसीलवा यवा दिसोन्हसी बवाजवाअचसी सवारखसीच गरज आहरे !

(पकवरप्रकवादशत)
:// . . /http aadital blogspot com

---
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'प्लरेबबॉय'चरे सवादहततयक गसोमटरेपर 
लरेखक - पअकज भसोसलरे

'प्लरेबबॉय'  मवाधसकवानरे  आपल्यवा  पवानवाअवरून  ससी-शरसीरवाचसी  ददिगअबरवावस्थवा  दिवाखवरवार  नसल्यवाचरे  यवा  मदहन्यवात  जवाहसीर
करे ल्यवानअतर, खऱ्यवा अथवारनरे खळबळ वगनैररे झवालसी नवाहसी. गरेल्यवा १५ तरे १८ वषवार्षांपवासकन अव्यवाहत सकरू असलरेल्यवा इअटरनरेटमकळरे
जगभरवात 'दिशरनमवात्रि' दपढसीलवा हवरे तरे सअगरकवावर एकवा तक्लकदनशसी उपलब्धि आहरे. तयवामकळरे  इतक्यवा उदशरवानरे दनव्वळ यवा
दिवाव्यवादवाररे मवाधसकवालवा ससोज्वळतरेचरे रूप प्रवाप हसोरवार आहरे. पर तसरे तर तयवाचरे स्वरूप आधिसीपवासकनच उच्च कसोटसीचरे सवादहतय
आदर पत्रिकवाररतवा पकरवरवाररे हसोतरे..  प्लरेबबॉयनरे  गरेल्यवा सवात दिशकवाअत सवादहतय आदर पत्रिकवाररतरेत जरे  प्रयसोग करे लरे,  तयवाकडरे
दनव्वळ ससी-नग्नतवा प्रसवारक यवा प्रदतमरेमकळरे  दि कलरक्ष झवालरे  असवावरे..  आजहसी प्लरेबबॉयबवाबत गनैरसमजवाअचवाच जगभरवात मसोठवा
भररवा  आहरे.  'ससोज्वळतरेच्यवा  उपरतसी'दनदमत्तवानरे  तयवाच्यवा  सवादहततयक  यसोगदिवानवाचवा  आढवाववा,  सवादहतयप्ररेमसी  प्लरेबबॉय
'ववाचकवा'कडकन...

इतर अनरेक घटकवाअप्रमवाररेच अमरेररकवा हरे रवाषट  सवादहततयक दनयतकवाधलकवाअसवाठसी अद्यवापपयर्षांत तरसी समपृद आहरे.  ऑनलवाइन
मसोफित सवादहतय पकरदवण्यवापवासकन जगभरवात वगररसीदिवार घडदवरवाऱ्यवा मवाधसकवाअमध्यरे अमरेररककी आघवाडसी मसोडतवा यरेररे शक्य नवाहसी.
शतकसोत्तर परअपरवा असरवाररे न्यकयबॉकर र, अटलवाअदटक, हवापरसर, एस्क्ववायर, यकदसोत्तर कवाळवानअतर दनमवारर झवालरेलरे पलररस ररव्ह्यक,
न्यकयबॉकर  ररव्ह्यक ऑफि बकक्स हसी दनव्वळ वनैचवाररक घकसळरसीसह सवादहतय,  समसीक्षवा पकरवरवारसी व्यवासपसीठरे  म्हरकन ओळखलसी
जवातवात.  यवा मवाधसकवाअच्यवा वनैचवाररक पररपवाठवाहहन थसोडरे  वरेगळरे  दिरेण्यवासवाठसी १९७० च्यवा दिशकवात जसीरर्णोदवार हसोऊन सवादिर
झवालरेलरे जसीक्यक  (जअटलमरेन्स क्ववाटररलसी) आदर रसोधलअग स्टसोन जवागदतक पटलवावर लसोकदप्रय झवालसी. मवात्रि गअमत म्हरजरे यवा
सवर  वनैचवाररक  आदर  उपवनैचवाररक  घटकवाअचवा  पवाठपकरवाववा  कररवाऱ्यवा  तथवाकधथत  सभ्य  मवाधसकवाअच्यवा  प्रवाबल्य  कवाळवातहसी
खपवाच्यवा- प्रधसदसीच्यवा आकडय़वाअनसी प्लरेबबॉयच पकढरे  हसोतरे.  १९७२ सवालसी ७२ लवाख प्रतजींसह जगभरवातसील दनयतकवाधलक
बवाजवारवात उतरलरेलरे हरे मवाधसक दनव्वळ ससी-नग्नतरेच्यवा लखलखसीत रूपवामकळरे  लसोकदप्रय हसोतरे हरे म्हरररे तयवावर अन्यवाय ठररेल.
दवजवान,  दवनसोदि,  सवादहततयक धिसीटपरवा,  मकलवाखतजींमधिसील दनभर्लीडतवा  यवाअनवा  यकदसोत्तर कवाळवामध्यरे  खकप  महत्त्व आरलरे,  तरे
प्लरेबबॉय मवाधसकवानरे.

आपल्यवा ससोबतच्यवा वनैचवाररक व्यवासपसीठवाअमधिसील सवर्णोत्तम लरेखकवाअनवा सववारधधिक मसोबदिलवा दिरेऊन लरेखनवाचसी प्रवायसोदगक बनैठक
तयवार करण्यवात प्लरेबबॉयनरे आघवाडसी घरेतलसी.  सकरुववातसीपवासकन जवळपवास प्रतयरेक अअकवात प्लरेबबॉयनरे आघवाडसीच्यवा लरेखकवाअचसी
मवाअददियवाळसी जकळवकन आरलसी.

'प्लनेबबॉय'चने सकणहिततयक गदोमटनेपणि 
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१९५३ तरे १९८०

पदहल्यवाच  अअकवाच्यवा  मकखपपृषवावर  (१९५३)  'मरेररेलसीन  मनसो  पदहल्यवाअदिवाच  नग्न  रूपवात'  अशसी  जवादहरवात  दतच्यवा  मवादिक
अदिवाकवारसीसह  प्लरेबबॉयनरे  छवापलसी.  ततकवालसीन  कक टक अब  आदर  मदहलवा  मवाधसकवाअच्यवा  सकळसकळवाटवावर  बसोट  दिवाखवरवाऱ्यवा
सअपवादिककीयवात तयवाअनसी  म्हटलरे  आहरे,  ककी  'मदहलवाअनसो,  चककक न  तकमच्यवा  हवातसी  हरे  मवाधसक लवागल्यवास तकमच्यवा  ओळखसीच्यवा
पकरुषवाअकडरे लगरेचच सकपकदिर  करवा. तकम्हसी कक रवाच्यवा भदगनसी, पतनसी अथववा सवासक असलवात, तरसी हरे मवाधसक तकमच्यवासवाठसी नसकन,
तकमच्यवासवाठसी असलरेल्यवा मवाधसकवाअकडरे  जवाण्यवास तकम्हसी समथर  आहवात.'  लरेख,  कथवा,  दचत्रिकथवा,  व्यअगदचत्रिरे,  दवनसोदि आदर
आघवाडसीच्यवा कलवावतजींचसी 'दवशरेष दचत्रिरे' यवा नव्यवा मवाधसकवातकन दिरेण्यवाचरे आश्ववासन ह्यक हरेफ्नर यवा प्लरेबबॉय कतयवार्षांनरे अद्यवापपयर्षांत
पवाळलरे. पदहल्यवाच अअकवात 'इन्टट सोडय़कधसअग शरेरलबॉक हसोम्स' यवा सर आथरर कबॉनन डबॉयल यवाअच्यवा (जकन्यवा) कथरेससोबत इतर
दिसोन कथवा आहरेत.  फिक टबबॉलवर एक लरेख आहरे.  दवनसोदिसी  लरेख,  व्यअगदचत्रिरे  आदर ततकवालसीन लसोकदप्रयतरेच्यवा  दशखरवावर
ववावररवारसी  मरेररेलसीन मनसो दहचसी  (आधिसीच कल लजडरवर छवापलरेलसी)  नग्न छवायवादचत्रिरेहसी.  दशववाय आरखसीहसी कवाहसी,  आजच्यवा
पसोनरयकगवात ओअगळच ववाटवावसी अशसी नग्नदचत्रिरे आहरेत.

जवानरेववारसी १९५४ पवासकन अअकवामध्यरे ववाचकवाअच्यवा पत्रिवाअचवा पवाऊस ददिसतसो. घडवाळ आदर पकरुषवाअच्यवा इतर चनैनसीच्यवा वस्तकअनवा
जवादहरवातजींदवाररे मवाअडलरेलरे ददिसतरे. आजच्यवा ग्लबॉससी जवादहरवातजींचसी हसी मकळरे  पवाहररे गमतशसीर आहरे. मवाचर  १९५४ च्यवा अअकवात ररे
बलडबरसी  यवाअचसी  सववारधधिक गवाजलरेलसी  कवादिअबरसी  'फिल रनहनैट-  ४५१'  पदहल्यवा  भवागवासह दिवाखल झवालरेलसी  ददिसतरे.  बलडबरजींनवा
दवजवानकथवालरेखक म्हरकन  ददिग्गजवावस्थवा  प्रवाप  झवालरेलसी  असतवानवा,  तसीन  भवागवाअचसी  हसी  मवाधलकवा  प्लरेबबॉयच्यवा  सवादहततयक
आघवाडसीचसी नवाअदिसी हसोतसी. जवानरेववारसी १९५५ च्यवा अअकवात बलडबरजींससोबत जबॉन स्टवाइनबलक यवाअचसीदिरेखसील कथवा आहरे. तर गवाय दि
मसोपवासवाख यवाअच्यवा चवावट कथवा 'क्लवाधसक ररबवाल्ड' मवाधलकरे अअतगरत सकरू झवाल्यवा. पसी. जसी. वकडहवाऊस यवाअच्यवा कथवाअचसीदिरेखसील
उपतस्थतसी यरेथरे ददिसतरे.

जवानरेववारसी १९५७ च्यवा अअकवात पदहलसी चचौदिवा पवानरे  जवादहरवातसी व इतर घटकवाअत जवाऊन १५व्यवा पवानवावर अनकक्रमदरकवा
ददिसतरे.  जलक करे रूअलक १९५८ च्यवा अअकवात कथरेसह अगदिसी तळवातसील नवाववाअत ददिसतसो.  १९६० च्यवा दिशकवानअतर मद्य,
अत्तर, घडय़वाळ यवाअच्यवासह उअचसी वस्तकअच्यवा जवादहरवातजींनसी प्लरेबबॉय भरलरेलवा ददिसतसो.  पर ततकवालसीन कथवाकवार,  दवनसोदिकवार
आदर उपरसोधिकवार यवाअचसी अअकवाअमध्यरे उपतस्थतसी ददिसतरेच ददिसतरे. सवामवाधजक बदिलवाअनवा, कक टक अबवाच्यवा दवघटनवालवा, ससीववादिवाच्यवा
आरअभवालवा यवा मवाधसकवातसील सवादहतयदवषयवाअत स्थवान ददिसतरे.

'चवालर्ली अलण्ड चबॉकलरेट फिल क्टरसी'सह दिजरदिवार बवालसवादहतय प्रसदवरवाररे रसोआल्ड डवाल यवाअनसी  'मवाय अअकल ओसववाल्ड'  हसी
मसोठय़वाअसवाठसी भन्नवाट कवादिअबरसीहसी धलदहलसी आहरे.  यवा कवादिअबरसीचरे  बसीज  'तव्हधजटर' (मरे  १९६५)  यवा प्लरेबबॉयमध्यरेच प्रधसद
झवालरेल्यवा कथरेत आहरे. 'लसोधलतवा'कवार व्लवाददिदमर नसोबसोकसोव्ह, 'कल च-२२' दिरेरवारवा जसोसरेफि हरेलर, जरेम्स बबॉण्ड शब्दिरूपवात
सवाकवाररवारवा इयवान फ्लरेदमअग,  दवजवानकथवा लरेखक आथरर ससी क्लवाकर ,  दफिधलप करे  दडक, ररचडर  मधथसन आदिसी नवावरे जरसी
पवादहलसी, तरसी ५० तरे ८० पयर्षांतचसी दिशकरे  गवाजदवरवाऱ्यवा लरेखकवाअचसी सवामकदहक उपतस्थतसी अअकवाअत ददिसरेल.

धिसीट, दनभर्लीड मत मवाअडण्यवाचसी यवा कवाळवात दनयतकवाधलकवाअमध्यरे स्पधिवार लवागलसी हसोतसी.  एस्क्ववायर मवाधसकवानरे  'फख क धसनवात्रिवा
हलज कसोल्ड' (१९६६) यवा गरे तधलस यवा पत्रिकवारवाचवा कथवावपृत्तवान्त प्रधसद करून पत्रिकवाररतरेत दफिक्शन-नबॉन दफिक्शनचसी
नवसी ददिशवा तयवार करे लसी.  यवाच मवाधसकवानरे पकढरे  नसोरवा एफबॉनचवा आतमलरेख 'ए फ्यक वरसर  अबवाऊट बरेस्ट' (१९७२) मवाअडक न
ससीववादिसी खळबळ उडवकन ददिलसी. रसोधलअग स्टसोन यवा उभरतयवा मवाधसकवानरे हण्टर थबॉम्पसन यवा लरेखकवाचसी अदतधिसीट पत्रिकवाररतवा
मवाअडलसी.  पत्रिकवाररतवा  व  सवादहतय  यवाअच्यवा  घषररवातकन  प्रवायसोदगक  दनभर्लीड  लरेखनवालवा  यवा  कवाळवात  सकरुववात  झवालसी.  हसी
लरेखनसअस्कपृ तसीहसी  प्लरेबबॉयनरे  स्वसीकवारून अदतधिसीट दवषयवाअवर  चचवार,  मकलवाखतसी  यवाअवर  भर  दिरेण्यवास सकरुववात  करे लसी.  यवाच
कवाळवात प्लरेबबॉयलवा मसोठवा स्पधिरक तयवार झवालवा.  १९७४ सवालसी आलरेल्यवा  'हस्लर'  यवा मवाधसकवानरे  सवादहतयवाऐवजसी फिक्त
नग्नतरेचरे प्रदिशरन करण्यवास सकरुववात करे लसी. ललरसी तफ्लन्ट यवा तयवाच्यवा दनमवारतयवालवा सवादहतयवाऐवजसी फिक्त ग्लबॉससी परेपरमध्यरे सकअदिर
शरसीर दिवाखदवररे आवश्यक ववाटत हसोतरे. प्लरेबबॉयनरे यवा स्पधिरतहसी आपल्यवाकडसील 'नग्नपऱ्यवाअ'नवा दिवाखदवण्यवाचसी मयवारदिवा आखकन
ठरेवलसी.  सवादहतयवाचवा  दिजवार  कवायम ठरेवलवा.  १९८० नअतर  हसोम  तव्हडसीओच्यवा  आगमनवानरे  मवात्रि  प्लरेबबॉयच नवाहसी  तर इतर
मवाधसकवाअचवाहसी खप कमसी करे लवा.

१८
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१९८० तरे २०००

अलधलस करे  टनरर यवा प्लरेबबॉयलवा दफिक्शन एदडटर म्हरकन लवाभल्यवानअतर प्लरेबबॉयच्यवा कथवासवादहतयवालवा १९८० पवासकन वरेगळसी
वळररे दमळवालसी.  तयवातलरे सववारत पदहलरे म्हरजरे नव्यवा-  तवाज्यवा दिमवाच्यवा अनरेक लरेखकवाअनवा प्लरेबबॉयचरे  व्यवासपसीठ दमळवालरे.
१९८६ सवालवापवासकन  'प्लरेबबॉय कबॉलरेज दफिक्शन'  हसी कथवास्पधिवार  रवाबवकन तयवाअनसी  नवरे  लरेखक तयवार करे लरे.  बलडसी  उडवाल,
जसोनवाथन ब्लकम,  रवायन हवाटर्ली,  रसोलण्ट करे ट्स,  करे तव्हन गसोन्झवालरेस हसी आज अमरेररककी कथवादवश्ववात तस्थरवावलरेलसी नवावरे
कबॉलरेज दफिक्शनमध्यरे बवाजसी मवारून आलरेलसी आहरेत. (२००६ पयर्षांतच्यवा २१ कथवाअचरे  सअकलनहसी उपलब्धि आहरे.  यअदिवाचवा
म्हरजरेच  ऑक्टसोबर  २०१५  चवा  अअकहसी  'कबॉलरेज  इश्यक'  असकन  डबॉनसी  वबॉटसन  नवाववाच्यवा  दवद्यवाथ्यवार्षांनरे  कथवापकरस्कवार
पटकवावलवा  आहरे.)  इतकरे च  नवाहसी,  तर  ददिवअगत  डरेतव्हड  फिबॉस्टर  वबॉलरेस  यवाच्यवा  दवद्यवाí थदिशरेतसील  कथरेलवा  टनरर  यवाअनसी
प्लरेबबॉयमध्यरे झळकवलरे हसोतरे.  जबॉन अपडवाइक, जबॉयस कल रसोल ओट्स, मवागवारररेट अलटवकड, चक पवाल्हवादनक, डरेदनस लरेहरेन,
टसी. ससी. बबॉयल, हवारुककी मकरवाकवामसी आदिसी सवर  तऱ्हरेचरे, सवर  भवाषवाअत धलदहरवाररे आघवाडसीचरे सवादहततयक प्लरेबबॉयमध्यरे आपल्यवा
खरखरसीत कथवाअसह सवादिर झवालरे आहरेत. यवा कवाळवात प्लरेबबॉयच्यवा सवादहतय आदर सवामवाधजक दवषयवाअमध्यरेहसी उच्चभकअपवासकन
अदतसवामवान्य मवारसवाअच्यवा गसोषसी, मकलवाखतसी सवादिर झवाल्यवा आहरेत.

२००१ तरे २०१५

तव्हडसीओ पसोनर्णोगवाफिकी,  हस्लर यवा स्पधिरकवाचवा ववाढतवा व्यवाप आदर इतर इअटरनरेटच्यवा आगमनवासवारख्यवा घटकवाअमकळरे  घटत
जवारवाऱ्यवा ववाचकवालवा रसोखण्यवासवाठसी उत्तवानतरेचवा स्वसीकवार यवा कवाळवात कवाहसी अअशसी मवाधसकवानरे करे लरेलवा ददिसतसो. सवादहतय आदर

'प्लनेबबॉय'चने सकणहिततयक गदोमटनेपणि 

'प्लरेबबॉय'चरे पदहलरे मकखपपृष - जवालवावरून 
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सरेलरेदबटजींच्यवा  नरेहमसीच्यवा  मकलवाखतजींससोबत,  मदहलवाअनवा  'स्वयअ-कवामवा'सवाठसी  उपयकक्त  सवाधिनवाअचसी  चचवार  आदर  व्हवायगवा  यवा
कवामसोत्तरेजक  गसोळ्यवाअच्यवा  आगमनवानअतरचसी  खळबळ  यवा  कवाळवातसील  सकरुववातसीच्यवा  अअकवाअमध्यरे  ददिसकन  यरेतरे.  आअतररवाषट सीय
बलण्रसच्यवा  जवादहरवातजींनसी  पररपकरर  असलरेल्यवा  अअकवाअमध्यरे  फिसोटसोगवाफिकीलवा  लवाभलरेल्यवा  सअगरककीय  सवाहवाय्यवाचवा  प्रभवावहसी
जवारवतसो. मकळवात नग्नतवा इअटरनरेटवर आधिसी फिसोटकोंच्यवा आदर नअतर चलतच्चत्रिवाच्यवा रूपवात उपलब्धि हसोण्यवाचवा हवा कवाळ हसोतवा.
तयवामकळरे  यवा  कवाळवात  मवाधसकवानरे  अधधिक  उग  स्वरूपवात  नग्नतवा  सवादिर  करण्यवास  सकरुववात  करे लसी.  मवात्रि  तरसीहसी  मसोठय़वा
मवानधिनवामकळरे  प्लरेबबॉयमध्यरे धलदहतयवा लरेखकवाअचसी गदिर्ली मसोठसी आहरे.  चक पवाल्हवादनक, टसी.  ससी.  बबॉयल, नसोलवान टनरर,  एटगर
करे ररेट, स्कबॉट वकल्व्हरेन, डरेदनस जबॉन्सन यवा आघवाडसीच्यवा कथवालरेखकवाअनवा मवाधसकवात मवानवाचरे स्थवान असतरे.

प्लरेबबॉयनरे यवापकढरे  आपल्यवा अअकवाअतकन नग्नतरेलवा रवामरवाम ठसोकवायचरे ठरदवलरे असलरे तरसी तयवाचरे भक्त असलरेल्यवा 'ववाचकवाअ'मध्यरे
कवाहसी फिरक पडरेल असरे ववाटत नवाहसी. तयवाअनसी सवादहतय, मकलवाखतजींचवा आधिसीचवा दिजवार कवायम ठरेवल्यवास, जकनवा ववाचक कक ठरेच
जवारवार  नवाहसी.  १९८०  मध्यरे  जन्मलरेल्यवा  इअटरनरेट  ववापररवाऱ्यवा  पदहल्यवा  दपढसीलवा  प्लरेबबॉयमधिसील  नग्नतवा  आज  सहज
दमळरवाऱ्यवा पसोनरच्यवा पवातळसीवर बवाळबसोधि भवासतरे.  हसी दपढसी मकलवाखतसी व तयवातसील टसोकदिवार सवादहतयवासवाठसीच प्लरेबबॉय घरेतरे
अथववा डवाऊनलसोड करतरे. मवाधसकवानरे बदिललरेल्यवा कचौटक अदबकपरवाच्यवा भकदमकरे मकळरे  तयवाअच्यवा ववाचकवाअमध्यरे नवसी भर पडलसी तर
तसीहसी आश्चयरकवारक गसोष असरेल. इअटरनरेट आदर इतर आक्रमरवाअमकळरे  जगभरवात दनयतकवाधलकवाअच्यवा ववाचकवाअचसी घटत जवारवारसी
आवतरनरे सकरू असतवानवा, 'प्लरेबबॉय'  आमकलवाग बदिलवातकन कवाहसी नवसीन मवागर  इतरवाअसवाठसी तयवार करू शकलवा,  तर तसीदिरेखसील
मसोठसीच गसोष असरेल.

'  लसोकसत्तवा  '  मध्यरे पकवरप्रकवादशत

---
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वबॉकमन 

लरेखक - सदचन ककअ डलकर

यअत्रिवाचअ आदर तअत्रिवाचअ कवाय करवायचअ? यवादवषयसी मसोठवा प्रमवारवावर सअभम असलरेल्यवा भवारतसीय समवाजवात मसी रवाहतसो. मसी आदर
आपर सगळरेजर यवा यअत्रिवाअचरे आदर तअत्रिजवानवाचरे जवागदतक बवाजवारपरेठरेतसील सगळ्यवात मसोठरे गवाहक आहसोत. आपर प्रतयरेकजर
ददिवसभरवात कसोरतसी न कसोरतसीतरसी बटरअ दिवाबकनच जगतसो, पर आपलअ मन मवात्रि यवा यअत्रिवाअदवषयसी अदतशय गकोंधिळलरेलअ आदर
भवावकक आहरे.

मसी लहवान मकलगवा असतवानवा म्हरजरे ८०च्यवा दिशकवात जरे मसी सवाअगतसोय तरे सगळअ  घडवायलवा पदतशसीरपररे सकरुववात झवालसी. तयवा
कवाळवात शरेतकरसी जसवा आपल्यवा जनवावरवाअचसी कपृ तजतरेनरे पकजवा करतसो तशसी घरवाअमध्यरे यअत्रिवाअचसी पकजवा हसोत असरे. कवारर घरवामध्यरे
यअत्रि  आररअ हसी  एक सन्मवानवाचसी आदर प्रदतषरेचसी बवाब हसोतसी.  दशववाय सअपकरर  भवारत दिरेश मवाझ्यवा  लहवानपरसी कपृ तजतरेच्यवा
व्यसनवात बकडवालरेलवा हसोतवा. समवाजवादवषयसी, यअत्रिवाअदवषयसी, दनसगवारदवषयसी, आपल्यवा दिरेशवादवषयसी एकदिवा कवा कपृ तजतवा व्यक्त करे लसी
ककी मग सगळरे  सगळअ  करवायलवा मसोकळरे  हसोत असत.  भवारतसीय सअस्कपृ तसीत कपृ तज हसोररे हरे  मष आहरे म्हररे,  आदर आम्हसी
लहवानपरसी सगळरेजर फिवारच म्हरजरे  फिवारच भवारतसीय हसोतसो.  पकजवा करे ल्यवामकळरे  यअत्रिवालवा  बररे  ववाटरेल आदर मग तरे  जवास्त
कपृ तजतवापकवरक कवाम कररेल असअ तयवा वरेळच्यवा लसोकवाअनवा ववाटत असरे.

लहवानपरसी आमच्यवा घरसी कवाहसी म्हरजरे कवाहसीहसी नव्हतअ. फिक्त एक ररेदडओ हसोतवा. मग एकरे क गसोषसी यरेऊ लवागल्यवा. तयवा सवर
गसोषसी सवामवाईक असत. म्हरजरे सवर कक टक अबवालवा दमळकन एकच गसोष घरेतलसी जवात असरे. एकच फिसोन, एकच टसीव्हसी, आदर घरवात
फकीजसकदवा एकच असरे. फिसोन तर सगळ्यवा गलसीत दमळकन एखवाद्यवाच्यवाच घरवात असवायचवा. व्यदक्तगत यअत्रिसवामकगसी नसल्यवानरे सवर
कक टक अबवाचअ दमळकन तयवा यअत्रिवावर पकष्कळच प्ररेम असरे. जरक मसोतसी कक त्रिवा दकअ ववा चरेतक घसोडवाच असवाववा घरवातलवा तरेव्हढअ प्ररेम. कवाय
दवचवारवायचसी ससोय नवाहसी. सवायकल दवकवायलवा लवागलसी तर मकलसी ढसवाढसवा रडत आदर अश्यवा दवषयवाअवर मरवाठसी मवाधसकवाअमध्यरे
कथवा वगनैररे छवापकन यरेत असत.  इरवारसी धसनरेमवाअमध्यरे सवायकलसी,  वह्यवा,  परेनअ,  परेतन्सलसी आदर चपलवा हरववायच्यवा दकतसीतरसी
आधिसी आमच्यवा मरवाठसी कथवाअमध्यरे यअत्रिअ कजर  कवाढक न घरेतलसी जवात हसोतसी, तसी दवकलसी जवात हसोतसी, सवावकवार तयवाअच्यवावर जपसी
आरत हसोतरे.  मकलसी सवासरसी जवातवानवा दशवरयअत्रिवालवा दमठसी मवारून रडत असत.  सगळअ  अगदिसी दकतसी दकतसी गसोड चवालक हसोतअ
महवारवाषट वात.  मरवाठसी सवादहतयवात आदर मरवाठसी  धसनरेमवात.  मलवा तर लहवानपरसी भसीतसी ववाटवायचसी ककी इतक्यवा  गसोड आदर
सकसअस्कपृ त  रवाज्यवात  रवाहतसो  आपर,  इतकअ  गसोड  सअगसीत  आदर  इतकवा  गसोड  धसनरेमवा  आपलवा!  चककक न  एकदिम  सगळ्यवा
महवारवाषट वालवा मकअग्यवाच लवागतसील अचवानक. तयवाच्यवा गसोडव्यवामकळरे . सगळ्यवा भवारतवालवाच मकअग्यवा लवागतसील.

नवसीन यअत्रिअ  मकहहतर  पवाहहन आरलसी जवात.  दिसरवा,  ददिववाळसी,  पवाडववा असल्यवा ददिवशसी घरवात वबॉदशअग मशसीन दकअ ववा  दमक्सर
आल्यवानरे कवाय फिरक पडतसो हरे आतवा मलवा कळत नवाहसी पर आपर सदिसोददित घवाबरलरेलसी मवारसअ असल्यवानरे समवाज नवाववाच्यवा
दवनसोदिसी समकहवालवा कवाहसी बसोलण्यवाचसी ससोय भवारतवात नसतरे. भवारतसीय समवाज ज्यवालवा तयवालवा घवाबरून असतसो आदर तयवामकळरे
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तयवालवा सतत शकभ नवाववाचरे मकहहतर  लवागतवात. चटण्यवा ववाटवायचरे दमक्सर आदर कपडरे धिकववायचसी यअत्रिअ ह्यवाअनवा कशवालवा बसोडक्यवाचरे
मकहहतर  लवागत असत हरे मलवा कधिसीहसी कळलरेलरे नवाहसी. नवसीन यअत्रि आरलअ ककी तरे कक रवाच्यवा नजररेत यरेऊ नयरे, कक रवाचसी तयवालवा
दद्रष लवागक नयरे म्हरकन कवाहसी ददिवस तरे कवापडवाखवालसी झवाकक न ठरेववायचअ.  कवारर लसोकवाअनवा आपवापलसी कवामअधिवामअ नसतवात,  तरे
आपल्यवा ववाईटवावर टपकन बसलरेलरे असतवात असवा सगळ्यवा आयवाआज्यवाअचवा दवश्ववास असवायचवा. आदर दशववाय वयवानरे मसोठवा
मवारसवाअनवा सगळअ  कवाहसी कळतअ असअ आम्हवालवा तयवा वरेळसी नक्ककी ववाटवायचअ. सकअदिर सकअदिर क्रसोशवाचसी कव्हरअ दशवत असत तरेव्हवा
बवायकवा टसीव्हसीलवा आदर दमक्सरलवा! तरेव्हवा वरेळ आदर प्ररेम असरे दिसोन्हसी खकप असरे तयवाअच्यवाकडरे. असवा कवाळ हसोतवा तसो.

घरवामध्यरे कक रसीतरसी एकवालवाच एखवादिसी दवदशष वस्तक ववापरतवा यरेत असरे.  म्हरजरे  बवाबवाअनवा दमक्सर ववापरतवा यरेत नसरे आदर
आईलवा तव्हदडओ लवावतवा यरेत नसरे. लहवान मकलवाअनवा तर तयवावरेळसी फिसोनहसी करतवा यरेत नसरे.  मग यअत्रि ववापरण्यवासवाठसी दवदशष
व्यक्तकीचसी  दकअ ववा  तयवा  व्यक्तकीच्यवा  मजर्लीचसी  ववाट  पवाहवावसी  लवागत  असरे.  तयवामकळरे  आमच्यवात  कचौटक अदबक  धजव्हवाळवा  आदर
एकमरेकवाअबद्दलचसी ओढ फिवार हसोतसी. घटस्फिसोटवाअचअ प्रमवारहसी आम्हसी मकलअ लहवान असतवानवा कमसी हसोतअ असअ म्हरतवात तरे कवाहसी
उगवाच नव्हरे. खरअच हसोतअ तरे!

आपल्यवालवा  एखवादिसी  टरेप  ऐकवायचसी  असरेल  तर  बवाबवाअचसी  रफिकी-मककरे श-तलतचसी  गवारसी  आदर तयवाअच्यवा  हवातवातलवा  ग्लवास
सअपवायचसी आम्हसी ववाट पवाहत बसवायचसो दकतसी तरसी वरेळ. हवातवातल्यवा कल सरेटमध्यरे बसोट घवालकन तसी दफिरवत बसवावअ लवागरे. ह्यवामकळरे
आमचसी दपढसी सअयम दशकलसी. दिसरवा, गकढसीपवाडववा ह्यवा सरवाअनवा कवाय सवापडरेल तसी गसोष हवातवात घरेऊन तयवाचसी पकजवा करे लसी जवात
असरे. टसीव्हसीचसी पकजवा, बवाईकचसी पकजवा, टरेपररेकबॉडररचसी पकजवा, फकीजचसी पकजवा. आमच्यवा घरसी तर गसोदिररेजच्यवा कपवाटवाचसीहसी पकजवा
हसोत असरे. मवाझ्यवा सवायकललवा दकअ ववा बवाईकलवा हवार घवातलरेलवा मलवा अधजबवात आवडवायचवा नवाहसी. घरवापवासकन लवाअब गरेलसो ककी
मसी तसो हवार कवाढक न फिरे कक न द्यवायचसो.

पकवर्ली सगळ्यवा वस्तक दवकरवारसी जशसी दि ककवानअ हसोतसी, तशसीच सगळ्यवा वस्तक दिकरुस्त करून दिरेरवारसी दिककवानअसकदवा मजबकत पसरलरेलसी
हसोतसी. तयवामकळरे  एकदिवा वस्तक घरेतलसी ककी तसी दकतसी वषर घरवात ठवार मवाअडक न बसरेल हरे सवाअगतवा यरेत नसरे. तयवामकळरे  वस्तक ववारअववार
ररपरेयर करून घरेतल्यवा जवात. तयवा वस्तकअदवषयसीच्यवा आठवरसी मनवामध्यरे सवाचत जवात आदर तयवा वस्तक कवाम कररेनवाश्यवा झवाल्यवा
तरसी टवाकक न दिरेववत नसत. तयवा मवाळ्यवावर ठरेवकन ददिल्यवा जवात.

दशववाय आमच्यवा पकण्यवात कक रसीहसी कधिसीहसी घर-शहर ससोडक न जवात नसरे. घरवातलसी दनम्मसी मवारसअ अमरेररकरे लवा दकअ ववा लअडनलवा
गरेलसी तरसी दनम्मरे लसोक पकण्यवातच रवाहवात. मकलजींचसी लग्नअ शक्यतसो पकण्यवात नवाहसीतर थरेट बरे एररयवातच करवायचसी पदत हसोतसी. दतथरे
जवातवानवासकदवा महवारवाषट  मअडळ ससोडक न उगवाच इतर अमरेररकन मवारसवाअशसी आपलवा सअपकर  यरेऊ दिरेवक नकसो असअ मकलजींनवा बजवावकन
पसोळपवाट-लवाटरअ-कक कर-चकलसीचवा ससोऱ्यवा वगनैररे दिरेऊनच पवाठवलअ जवायचअ.  फिवाळरसी वगनैररे आमच्यवा भवागवात झवालसी नव्हतसी
तयवामकळरे  एकवा रवात्रिसीत नरेसतयवा वसवादनशसी घर ससोडक न पळरअ वगनैररे कक रवालवाहसी करवायलवा लवागलअ नव्हतअ. आदर सदिवादशव परेठ,
नवारवायर परेठ ससोडल्यवास पवानशरेतच्यवा पकरवाच्यवा पवाण्यवानरे  कक रवाचअहसी ववाकडअ  करे लअ  नव्ह्तअ.  तयवामकळरे  सगळसी मवारसअ,  सगळ्यवा
जकन्यवा वस्तक आदर यअत्रिअ सअपकरर टकरटकरसीत. करे व्हवाहसी यवा आदर पवाहवा. हवात लवावल्यवास खबरदिवार.

आदर ह्यवा सगळ्यवात, कधिसीहसी कवाहसी जकनअ न दवसररवाऱ्यवा, आमच्यवा भवावगसीतअ, नवाटगसीतअ, वपक-पकल कथवाकथनअ, लतवाबवाई-
आशवाबवाई,  अमकक  मवामवा  तमकक  तवातयवा  यवाअचसी  भजनअ  यवाअनसी  मवाखलरेल्यवा  मरवाठसी  घरवात,  एकरे  ददिवशसी  मवाझवा  नवादशकचवा
आतयरेभवाऊ तयवाचवा लवाल रअगवाचवा ससोनसीचवा वबॉकमन दवसरून गरेलवा. तयवात एक इअधग्लश गवाण्यवाचसी कल सरेट हसोतसी, कक रवाचसी तरे मलवा
आठवत नवाहसी. तकझअ कवाहसीतरसी इथरे दवसरलवा आहरेस असअ तयवालवा कळवलअ असतवा, तयवानरे तरे जरे कवाहसी दवसरलअ हसोतअ तरे थसोडरे
ददिवस मलवा ववापरवायलवा द्यवायलवा सवाअदगतलअ.  तयवा वबॉकमननरे मलवा बदिलकन टवाकलअ.  मवाझ्यवा आजकबवाजकचअ कअ टवाळववारअ घवाऊक
जग बदिललअ.

मवाझवा पदहलवा वबॉकमन. तसो लवाल रअगवाचवा हसोतवा.  तयवालवा मऊ कवाळरे  स्पअज असलरेलरे दिसोन हरेडफिसोन हसोतरे.  तयवातल्यवा परेतन्सल
सरेल सतत दवकत आरवाव्यवा लवागत जसो एक फिवार मसोठवा टसीनएज खचर  हसोऊन बसलवा. पर तसो वबॉकमन फिक्त मवाझवा हसोतवा
आदर मलवा हवसी असलरेलसी गवारसी तसो गकपचकप मलवाच ऐकववायचवा,  अगदिसी मवाझ्यवा पलअगवात सकदवा गकपचकप यरेऊन.  एखवादिअ यअत्रि
तकमच्यवा आयकष्यवात यसोग्य वरेळसी यरेतअ आदर तरे तकम्हवालवा एकदिम दिकरुस्त करून ससोडतअ. कवाहसी जरवाअसवाठसी तसो कल मरेरवा असतसो,
कवाहसी  जरवाअसवाठसी  तसो  टरेधलस्कसोप असतसो दकअ ववा  दगटवार  असतरे.  मवाझ्यवासवाठसी  तसो  मवाझवा  पदहलवा ससोनसीचवा  वबॉकमन हसोतवा.
तयवाच्यवामकळरे  मसी मवाझ्यवा आजकबवाजकच्यवा गदिर्लीच्यवा आदर सवामकदहक भवावनवाअच्यवा धिबडग्यवातकन वरेगळवा झवालसो आदर मलवा मवाझअ
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एकटवाचअ दवश्व मसोकळरेपरवानरे उभअ करतवा आलअ. मलवा धलदहतवा यवायलवा लवागलअ तरे मवाझ्यवा वबॉकमनमकळरेच कवारर तयवानरे मवाझवा
अहअभवाव फिवार चवाअगल्यवा प्रकवाररे जसोपवासलवा. मलवा कपृ तज आदर नम्र बवालक हसोण्यवापवासकन तयवानरे ववाचवलअ आदर चवालतअ दफिरतअ
करे लअ. बदिलवाचसी सवय लवावलसी. एकवा जवागसी लसोळत सअगसीत ऐकरअ आयकष्यवात बअदि झवालअ. उपदिरेश कररवाऱ्यवा ददिग्गज मवारसवाअकडरे
सअपकरर  दिकलरक्ष करवायचसी महत्त्ववाचसी अमरवाठसी सवय मलवा लवागलसी.  मवाझ्यवाभसोवतसीच्यवा इतर जगवालवा बअदि करून टवाकक न तयवानअ
मलवा एकवा गकहरेत पवाठवलअ. सतत "आम्हसी", "आम्हवालवा" असवा सवामकदहक दवचवार करण्यवापरेक्षवा "मसी", "मलवा", असवा नरेमकवा
दवचवार मसी तयवा वयवात करू लवागलसो.

गवाण्यवाचवा  अथर,  शब्दिवाअचरे  अथर  कळण्यवाचसी  सक्तकी तयवा  वबॉकमननरे  मवाझ्यवावरून कवाढक न टवाकलसी.  मलवा मवाझवा  खवाजगसीपरवा
दमळवालवा. मसी कवाय ऐकतसो आहरे आदर तयवातकन कवाय दमळवतसो आहरे यवावर इतरवाअचअ लक्ष असण्यवाचसी शक्यतवा सअपलसी आदर
मवाझ्यवा मनवावर उदशरवानरे कवा हसोईनवा पर मवाझवा सअपकरर  हक्क तयवार झवालवा. सगळ्यवा गसोषसीनवा अथर  असलवा पवादहजरे, सगळ्यवा
गसोषसी समवाजसोपयसोगसी पवादहजरेत, कवानवावर नरेहमसी चवाअगलरे असरे कवाहसी पडलरे पवादहजरे अश्यवा सगळ्यवा दवचवारवाअपवासकन मलवा तयवानरे
मकक्तकी ददिलसी. आदिशरववादिवाच्यवा शवापवापवासकन ववाचवलअ आदर खवाजगसीत जवाऊन वरेडअववाकडअ पवाहवायचसी, ऐकवायचसी चटक यसोग्य तयवा
वरेळसी लवागलसी आदर पदहल्यवाअदिवा मसी ज्यवा जगवात जगत आलसो हसोतसो तयवा आयकष्यवादवषयसी मलवा कअ टवाळवा उतपन्न झवालवा.  पकढरे
मवाझ्यवा आयकष्यवात कबॉम्प्यकटर यरेईपयर्षांत मलवा खवाजगसी ववाटरेल अशसी जवागवा तयवानरे तयवार करे लसी.  आदर मलवा पकष्कळ ऐकवलअ,
दफिरवकन आरलअ.

मसी खवाजगसीपररे ऐकवायलवा लवागलरेल्यवा नव्यवा सअगसीतवानरे मलवा तकोंडवावर पवारसी मवारून जवागअ करे लअ. मवायकल जलक्सन आदर मडसोनवा
ह्यवा अदतशय दिसोन महत्त्ववाच्यवा व्यक्तकी मवाझ्यवाससोबत पकण्यवात सगळसीकडरे चवालक लवागल्यवा. तयवाअनतर अनरेक वषवार्षांनसी आतवा मलवा
तयवा दिसोघवाअनसी तयवा कवाळवात दकतसी मदित करे लसी हरे लक्षवात यरेतअ. कवारर तरे दिसोघअहसी सतत खवाजगसीत मलवा खकप आवश्यक गसोषसी
सवाअगक लवागलरे आदर तयवाअच्यवाससोबत रवाहण्यवासवाठसी मलवा कक रवाच्यवाहसी परववानगसीचसी गरज नव्हतसी.  तरे बसोलतवात तसी भवाषवा मलवा
सकरुववातसीलवा कवाहसी वषर्षां कवाडसीमवात्रि कळत नव्हतसी तरसीहसी तयवा दिसोघवाअचअ सअगसीत मलवा आवश्यक तसी उजवार दिरेत गरेलअ.  घरवातल्यवा
सवामकदहक टरेपररेकबॉडररवर मसी घरच्यवाअच्यवा आवडसीचअ सगळअ  ऐकरअ बअदि करे लअ आदर मसी घरवापवासकन वरेगळवा असवा मकलगवा तयवार
व्हवायलवा लवागलसो.

मसी मवाझ्यवा वबॉकमनलवा दमत्रिवासवारखअ ववागवलअ.  मसी तयवालवा धिकतलवा पकसलवा नवाहसी,  तयवाचसी पकजवा करे लसी नवाहसी आदर तसो ससोडक न
जवातवानवा मलवा त्रिवास झवालवा नवाहसी. तसो बअदि पडल्यवावर मसी टवाकक न ददिलवा. मवाझ्यवासवाठसी मसी ऐकत असलरेलअ सअगसीत तयवाच्यवापरेक्षवा
खकप  महत्त्ववाचअ  हसोतअ  आदर रवादहलअ.  तयवा  लवाल वबॉकमननरे  मलवा  मवाझअ  आजचअ  आयकष्य  मजरेत  पवार  पडवायलवा  दशकवलअ.
कक रवालवाहसी बवाहरेरून पवाहतवानवा उदिवास आदर दवदचत्रि ववाटरेल असअ मवाझअ महवानगरवामधिसील एकलककोंडअ आयकष्य.

कक ठरेतरसी  जवाण्यवासवाठसी  कवाहसीतरसी  ससोडकन  जवावअच  लवागतअ.  आज मलवा  हरे  लक्षवात  यरेतअ  ककी  मवाझवा  रवाग  मवाझ्यवा  भवाषरेतल्यवा
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सअगसीतवावर, लरेखकवाअवर आदर गवायकवाअवर मकळसीच नव्हतवा. मलवा कअ टवाळवा तयवार झवालवा हसोतवा तरे तरेच तरेच ववाचरवाऱ्यवा आदर तरेच
तरेच  ऐकरवाऱ्यवा  आदर  कसोरतयवाहसी  बदिलवाबद्दल असकरदक्षत  हसोरवाऱ्यवा  मवाझ्यवा  आजकबवाजकच्यवा  मरवाठसी  समवाजवाबद्दल.  मवाझवा
वबॉकमन आदर तयवानअतर मवाझसी सवर खवाजगसी गलजरेट्स, यवाअनसी मलवा तसो रवाग व्यक्त करवायलवा मदित करे लसी.

आज मलवा तयवामकळरे  मवाझसी पसरनल गलजरेट्स फिवार महत्त्ववाचसी ववाटतवात. वस्तक आपल्यवा स्वतयःच्यवा असण्यवावर आदर तयवावरच्यवा
गसोषजींचवा खवाजगसीपरवा जपलवा जवाण्यवावर मवाझवा दवश्ववास आहरे. समवाजमवान्यतवा नसलरेलअ, सवयसीचअ नसलरेलअ सगळअ  कवाहसी अश्यवा
गलजरेट्सवर बघतवा ऐकतवा यरेतअ आदर तयवातकन आपवापलसी एक ननैदतकतवा यसोग्य तयवा तरुर वयवात मकलअ दनमवारर करू शकतवात.
आपलसी कक टक अबअ,  जवातसीपवातसी, सवामवाधजक आदर धिवादमरक महवापकरुष ह्यवाअनसी सवाअदगतलरेल्यवा ननैदतक उपदिरेशवाअनवा आपर यसोग्य तयवा
वयवात फिवाटवावर मवारू शकतसो. तयवामकळरे  मलवा नवनव्यवा गलजरेट्सवर पनैसरे खचर करवायलवा फिवार म्हरजरे फिवार आवडतअ.

आपल्यवा दिरेशवात अजकनहसी तअत्रिजवानबहवाद्दर मवारसरे वरेबसवाईटच्यवा उदवाटनवाचवा कवायरक्रम करतवात. अलम्ब्यकलन्स आदर वरेबसवाईट
यवाअच्यवा उदवाटनवाच्यवा कवायरक्रमवाइतकअ  दवनसोदिसी असअ जगवात दिकसरअ कवाहसी नसरेल. पर भवारतवातलवा सवामकदहक आदर सवामवाधजक
भवाबडरेपरवा सअपतवा सअपत नवाहसी हरेच खरअ. आपलअ यअत्रिवाशसी आदर तअत्रिजवानवाशसी असलरेलअ नवातअ असअ गकअतवागकअतसीचअ आदर सअकसोचवाचअ
आहरे कवारर आपर दिशकवानकदिशकअ  फिक्त गवाहक दिरेश आहसोत आदर आज आपर सरेववा आदर तअत्रिजवानक्षरेत्रिवात एक मसोठसी
अथरव्यवस्थवा उभसी करत असलसो तरसी आपलसी मकळ मवानधसकतवा उतपवादिक दिरेशवाचसी नवाहसी, तर गवाहक दिरेशवाचसी आहरे. दशववाय
आपल्यवा भवारतसीय मनवालवा वतरमवानवापरेक्षवा भकतकवाळ नरेहमसीच अधधिक आकषरक ववाटत आलवा आहरे कवारर आपर दवजवानवापरेक्षवा
धिमवारच्यवा आधिवारवानरे  जगरवारवा समकह आहसोत.  तयवामकळरे  दवजवान आदर तअत्रिजवानवाससोबत आपल्यवा पवारअपररक समवाजजसीवनवात
हसोरवाऱ्यवा बदिलवाअबवाबत आपर सतत असकरदक्षत आदर भवाअबवावलरेलरे रवाहवारवार आदर आजचअ आपर जगत असलरेलअ आयकष्य
आपल्यवालवा नरेहमसी कमअस्सल,  यवाअदत्रिक आदर तकटक ववाटत रवाहवारवार.  दशववाय आपल्यवा आजकबवाजकलवा कसोरतरेहसी  बदिल
घडवायलवा लवागलरे  ककी तसो कसोरतयवातरसी  दिरेशवाच्यवा दकअ ववा  बहहरवाषट सीय कअ पनसीच्यवा  कवारस्थवानवाचवा भवाग आहरे  हरे  नरडसी फिसोडक न
सवाअगरवाऱ्यवा लसोकवाअचसी कमसी नवाहसी.  आपल्यवालवा सगळअ  कवाहसी हवअ  आहरे  पर तयवा सकबत्तरेमकळरे  यरेरवाऱ्यवा सकखवाकडरे,  ससोयजींकडरे
आपर सतत एकवा सअशयवानरे पवाहत रवाहरवार. आपलवा अख्खवा दिरेश सतत यवा अश्यवा दनैतवामध्यरे जगत असतसो.

यअत्रिअ  मसोठवा प्रमवारवावर वनैयदक्तक,  स्वस्त आदर बहहआयवामसी  झवालसी  तरेव्हवापवासकन  मवारसवाचअ  यअत्रिवाशसी  असलरेलअ  नवातअ  एकवा
अअतरवावर यरेऊन तस्थरवावलअ  आहरे.  तयवामकळरे  कवाहसी नवरे  सवामवाधजक प्रश्न तयवार झवालरे  आहरेत पर तसरे  प्रश्न तयवार हसोरअ
चवाअगलअहसी आहरे आदर समवाजवाच्यवा दहतवाचअहसी आहरे. कवारर सतत नवरेनवरे प्रश्न तयवार व्हवायलवाच हवरेत. मवादहतसीसवाठसी आतवा
कसोरसीहसी कक रवावर अवलअबकन रवाहवात नवाहसी,  यवामकळरे  आपल्यवा कक टक अबव्यवस्थरेत आदर नवातयवात दकतसी मसोठरे  बदिल हसोत आहरेत
यवाचसी आपर कल्पनवाहसी करून शकत नवाहसी.  कक रवापवासकनहसी मवादहतसी लपवकन ठरेवकन दकअ ववा तसी उशसीरवा दिरेऊन आपर तयवा
मवारसवावर सत्तवा गवाजवक शकण्यवाचसी शक्यतवा आतवा सअपलसी आहरे. 

तकमच्यवा पकढच्यवा दपढसीलवा तकमच्यवाकडकन कसोरतसीहसी मवादहतसी नकसो आहरे. तयवाअनवा तकमचरे सलरेहसी नकसो आहरेत. तकम्हवालवा कक रसीहसी
कवाहसीहसी दवचवारत बसरवार नवाहसीयरे. सवर प्रकवारचसी मवादहतसी सवर वगवारच्यवा, सवर जवातसीच्यवा, सवर वयवाच्यवा, सवर मवारसवाअनवा आतवा
इअटरनरेटवर मसोफित उपलब्धि आहरे.  दशववाय  अनककक ल मवारसअ  यअत्रिवाअमकळरे  एकमरेकवाअशसी  जसोडलसी  गरेलसी  आहरेत.  आपलअ  कक टक अब
आपल्यवालवा यवापकढरे जगण्यवासवाठसी एक दवदशष मयवारदिरेपयर्षांतच पकरअ पडरवार आहरे. तयवामकळरे  पवारअपररक नवातरेव्यवस्थवा आदर दतचवा
जयघसोष कररवाऱ्यवा मवारसवाअचसी यवा पकढच्यवा कवाळवात फिवार मसोठसी गसोचसी हसोरवार आहरे .  ज्यवाअनवा आपल्यवालवा फिवार कवाहसी कळतअ
आदर  तरुर  दपढसीलवा  आपल्यवा  मवागरदिशरनवाचसी  फिवार  गरज  आहरे  असअ  ववाटरेल,  तयवा  मवारसवाअनवा  ह्यवापकढरे  एकवा  मसोठवा
औदिवाससीन्यवालवा सवामसोरअ जवावअ लवागरवार आहरे कवारर तकम्हवालवा जरे कवाहसी कळतअ तयवापरेक्षवा पकढचअ कवाहसी यरेऊन पसोचलरेलअ असरवार.
सअपत्तसी,  मवादहतसी आदर सकरदक्षततवा ह्यवा गसोषसी पवारअपररक कक टक अबवाबवाहरेरच्यवा मवाध्यमवाअमधिकन सहजपररे उपलब्धि हसोरवार आहरेत,
हसोतहसी आहरेत.  आदर भवारत दिरेशवात ज्यवा गसोषसीवर आपलवा गरजरेपरेक्षवा जवास्त दवश्ववास आहरे,  तसी म्हरजरे वय आदर जवान
ह्यवाअचवा सअबअधि. वय जवास्त म्हरजरे जवान जवास्त हरे गदरत आतवा तवाबडतसोब मसोडक न पडरवार आहरे आदर सहजपररे यवापकढसील जग
हरे तरुर मवारसवाअचअ असरवार आहरे. असअ सगळअ हसोण्यवात तअत्रिजवानवाचवा फिवार मसोठवा हवात आहरे.

आपवापल्यवा फिवायद्यवाअसवाठसी यअत्रि यसोग्य पदतसीनरे भरपकर ववापररअ आदर नवअ तअत्रिजवान यरेतवाच जकनसी यअत्रिअ टवाकक न दिरेरअ यवात मलवा
कवाहसीहसी ववावगअ ववाटत नवाहसी. दशववाय मसी आतवा ज्यवा समवाजरचनरेत रवाहवातसो, तयवात मलवा चकककीच्यवा मवारसवाअवर दकअ ववा तसी दमळत
नवाहसीत म्हरकन झवाडवाअवर दकअ ववा दहअस्र कक त्र्यवाअवर जसीव लवावण्यवापरेक्षवा,  मवाझवा कबॉम्प्यकटर आदर मवाझवा आयपबॉड जवास्त शवाअततवा
आदर समवाधिवान दिरेतवात.  असअ  सगळअ  असण्यवानरे  मसी  अधजबवात दिक:खसी  दकअ ववा  दबचवारवा  वगनैररे  झवालरेलसो  नवाहसी.  मलवा मवाझ्यवा
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कवारदशववाय आदर इअटरनरेटच्यवा अमयवारदि पकरवठवादशववाय आनअदिवात जगतवा यरेत नवाहसी. हवा मवाझ्यवात झवालरेलवा बदिल आहरे. मलवा
मसी जगतसो आहरे तयवाबद्दल कसोरतसीहसी अपरवाधिसी भवावनवा नवाहसी.  उद्यवा कदिवादचत असअ सगळअ  नसरेल तरेव्हवा जसअ असरेल तयवा
पररतस्थतसीनकसवार बदिलकन ववागतवा यरेईल.

प्रतयरेकजर प्रतयरेक गसोषसीचसी दकअ मत मसोजत असतसो. मसी फिरे सबककवर चकवाटवा दपटत असतवानवा मवाकर  झककरबगर मवाझसी वनैयदक्तक
मवादहतसी आदर फिसोटसो दवकक न शसीमअत हसोतसो आहरे हरे मलवा मवादहतसी आहरे. मसी प्रतयरेक वरेळसी क्ररे दडट कवाडर स्ववाईप करतवानवा मवाझ्यवा
खवाण्यवादपण्यवाच्यवा-कपडरेलत्त्यवाच्यवा आवडसीदनवडसी कक रसी सवाठवकन ठरेवत आहरे यवाचसी मलवा कल्पनवा आहरे.  कसोरतयवाहसी जवागसी
कसोरतयवातरसी  कल मरेऱ्यवाचवा  डसोळवा  मवाझ्यवावर  रसोखलवा  गरेलरेलवा  आहरे.  शहरवात  एकवा  इमवारतसीपवासकन  दि कसऱ्यवा  इमवारतसीपयर्षांत
लकोंबकळरवाऱ्यवा ववायरसीमधिकन बरसीच आवश्यक अनवावश्यक आदर आपल्यवा सववार्षांचसी खवाजगसी मवादहतसी पकरवासवारखसी लकोंढवानरे
बरेफिवाम ववाहवात आहरे.

मसी यवा यअत्रिवाअच्यवा, तयवातकन दनघरवाऱ्यवा अदृश्य लहरजींच्यवा, ववायरजींच्यवा, धिकरवाच्यवा, वरेगवरेगळ्यवा व्हवायरसरेसच्यवा, दवजरेच्यवा तवारवाअच्यवा
जअजवाळवात जगरवारवा आनअदिसी प्रवारसी आहरे. मसी आदर मवाझ्यवाससोबत तकम्हसी सवरजर.

अनरेक वषर्षां झवालसी तरसी मध्यरेच मलवा मवाझ्यवा लवाल वबॉकमनचसी खकप आठवर यरेतरे.  तरेव्हवा मसी तयवाच्यवावर ऐकवायचसो तसी गवारसी
आज मवाझ्यवाससोबत आहरेत पर तसो नवाहसी.  चकरडक न पकन्हवा ररसवायकल हसोवकन वरेगळरेच कवाहसी तयवार झवालरे असरेल तयवाचरे .  तसो
असतवानवा मलवा बरअ ववाटत हसोतअ आदर तयवाच्यवापवासकन लवाअबवर यरेऊन पसोचल्यवावरहसी मलवा आज बरअच ववाटतअ आहरे.

---
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बवाहत्तरच्यवा दिकष्कवाळवानअतरचसी गवामसीर खवाद्यसअस्कपृ तसी 

लरेखक - शवाहह पवाटसोळरे

जगभरवात कक ठल्यवाहसी समवाजवातल्यवा खवाद्यसअस्कपृ तसीचवा धिवाअडसोळवा घरेतलवा असतवा हरेच ददिसकन यरेईल ककी, तसी खवाद्यसअस्कपृ तसी हसी
तयवा तयवा प्रदिरेशवाअतल्यवा अदभजनवाअचसी दकअ ववा सत्तवाधिवाऱ्यवाअचसी असतरे. तयवाअच्यवाच खवाद्यसअस्कपृ तसीचअ अनककरर करण्यवाचवा प्रयतन इतर
सवामवान्य लसोक करत असतवात. नच जमलअ तर हवातसी असरेल तयवात वनैदवध्य आरण्यवाचवा प्रयतन करत असतवात. ततकवालसीन
अदभजनवाअच्यवाच  खवाद्यसअस्कपृ तसीच्यवा  नकोंदिसी  दिस्तऐवजवाअमधिकन  सवापडतवात.  आदर  तयवाअच्यवाच  सअस्कपृ तसीचवा  चरेहरवा  हवा  एकक र
समवाजवाचवा चरेहरवा म्हरकन बवाहरेरचरे जन ओळखत असतवात. तयवास महवारवाषटहसी अपववादि नवाहसी. 

एकक र  महवारवाषट वाचसी  दकअ ववा  मरवाठसी  मवारसवाचसी  खवाद्यसअस्कपृ तसीचसी  ओळख हसी  पकररपसोळसी  आदर कवाअदिरेपसोहरे  अशसी  आहरे.  मग
दवभवागववार म्हटलसी;  तर कसोकरवात सवागकतसी-वडरे,  दिदक्षर महवारवाषट वात मटर,  पवाअढरवा रस्सवा,  तवाअबडवा रस्सवा;  उत्तर महवारवाषट
म्हटलवा ककी भरसीत (भरसीत हरे फिक्त ववाअग्यवाचअच हसोतअ) बवाजरसीच्यवा भवाकरसी दकअ ववा दिवालबवाटसी, शरेवभवाजसी, वऱ्हवाडवाचवा फिक्त ठरेचवा,
इतकरे च पदिवाथर  मवाहसीत असतवात. आदर आमच्यवा मरवाठववाडवाचअ कवाहसीच मवाहसीत नसतअ. मकळवात कक ठलसीहसी खवाद्यसअस्कपृ तसी हसी
सवाततयवानरे दवकधसत हसोत जवारवारसी प्रदक्रयवा असतरे. जरेव्हवा जरेव्हवा ननैसदगरक आपत्तसी आदर स्थलवाअतरअ हसोत गरेलसी, तरेव्हवा तरेव्हवा
खवाद्यसअस्कपृ तसीमध्यरे दिरेववारघरेववार झवाल्यवाचरे दिवाखलरे दिरेतवा यरेतवात. पर मरवाठववाडवातल्यवा शतकवानकशतकवाअच्यवा खवाद्यसअस्कपृ तसीत
ठळकपररे  बदिल झवालरे  तरे  अकरवाव्यवा  शतकवात.  दिदक्षररेकडरे  इस्लवामसी  रवाज्यकतर  यवायलवा सकरववात झवालसी  तरेव्हवा.  तयवानअतर
१९७२ सवालचवा दिकष्कवाळ पडल्यवावर आदर रअगसीत दिकरदचत्रिववारसीचवा प्रसवार व नव्वदिच्यवा दिशकवातल्यवा भवारतवाच्यवा आधथरक
धिसोररवात झवालरेल्यवा बदिलवानअतर.  तशसी  'मरवाठववाडवाचसी खवाद्यसअस्कपृ तसी'  एकजसीव म्हरवावसी अशसी कवाहसी नव्हतसी ववा आजहसी
नवाहसी. आजहसी बसीडचवा उत्तर भवाग तरे औरअगवाबवादि यवा भवागवात बवाजरसी महत्त्ववाचसी; तर उस्मवानवाबवादि-लवातकरकडरे दपवळसी ज्ववारसी.
पवाअढरसी ज्ववारसी, जसी रब्बसीत घरेतलसी जवातरे, दतचअ स्थवान प्रमकख. परभरसीकडरेहसी टवाळककीचसी ज्ववारसी महत्त्ववाचसी. म्हरकन अद्यवापहसी
गवाववामध्यरे  कक रसी  "जरेवलवा  कवा?"  असअ  दवचवारत  नवाहसी;  तर,  "खवालसी  कवा  भवाकर?"  असअ  दवचवारतवात.  बवाहत्तरच्यवा
दिकष्कवाळवापयर्षांत गहह  आदर तवाअदिकळ हरे  अन्नघटक प्रवामकख्यवानरे  सरवासकदिसीलवा दकअ ववा पवाव्हररेरवावळरे  आल्यवावर उपयसोगवात आरलरे
जवात असत.  दिकष्कवाळवात धिवान्यटअचवाईमकळरे  अमरेररकन गहह,  दमलसो,  पवामतरेल,  सवातक हरे अन्नघटक सवरसवामवान्यवाअच्यवा आहवारवात
अचवानक अवतरलरे.  तयवातलरे  गहह  आदर पवामतरेल आजहसी दट टकक न आहरेत.  दमलसोच्यवा लवालभवाकरसी आदर सवातकच्यवा दहरवट
दचवट  रसोटवा  दिकष्कवाळवाबरसोबर  आहवारवातकन  गरेल्यवा.  बरबडवा  हरे  मवाळवावर  उगवरवारअ  धिवान्य  कवाहसी  गररबवाअनसी  जगण्यवास्तव
स्वसीकवारलअ;  तसअच  तरे  लगरेच  ससोडलअहसी!  दिकष्कवाळवात  अमरेररकन  मकवा  आलवा  हसोतवा.  पर  तयवाच्यवा  भवाकरसी  कवालवरवात
कक स्करल्यवावर  आपसोआप  दवरघळत  आदर  भवाकरसी  टवाकरवाररसीलवा  तयवाचअ  तवाजअ  पसीठसकदवा  वळरसी  यरेत  नसरे.  म्हरकन
भवाकरसीस्तव ज्ववारसीलवा पयवारय म्हरकन मकवा दटकक  शकलवा नवाहसी.  कवारर तसो गपृदहरसीसवाठसी ससोयसीस्कर नव्हतवा,  दशववाय चवहसी
नव्हतसी.  बवाहत्तरपकवर्ली गव्हवाचरे पदिवाथर  म्हरजरे चपवातयवा,  पकररपसोळ्यवा,  कधिसी रववा बनवररे,  मनैदिवा कवाढररे आदर कक रडयवा करररे
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इतकरे च मयवारददित हसोतरे. रसोजच्यवा आहवारवात गहह  हसी तशसी चनैन हसोतसी आदर दबनतरेलवाच्यवा चपवातयवा हसी सअकल्पनवा नव्हतसी. पर
दिकष्कवाळवात ज्ववारसीलवा  पयवारय  म्हरकन  आलरेलवा  अमरेररकन गहह  दनतय आहवारवात  रूढ झवालवा  आदर तयवाच्यवा  दबनतरेलवाच्यवा
'दिकष्कवाळसी रसोटवा'सकदवा.  सरबतसी आदर जसोड गव्हवाच्यवा नवाजकक घडसीच्यवा चपवातयवाअचसी जवागवा आडदिवाअड जवाड अशवा रसोटवाअनसी
घरेतलसी.  रसोज तरेलवाचरे  लवाड परवडरवाररे नव्हतरेच मकळवात.  तसअच घवाण्यवावरच्यवा आदर नअतरच्यवा,  ऑईलदमलमधिकन यरेरवाऱ्यवा,
शजगदिवारवा आदर करडसी तरेलवाचसी जवागवा पवामतरेलवानरे घरेतलसी, तसी कवायमचसी. बवाहत्तरपकवर्ली मरवाठववाडवात 'सकयरफिक ल' हरे पसीक फिक्त
दचत्रिवातकन मवाहसीत हसोतअ. 'कवारळअ ' हरे पसीक शरेतकरसी कवाकऱ्यवा-दिसोन कवाकऱ्यवा घरेत असत, तरेसकदवा चटरसी करण्यवासवाठसी आदर
खवारवात  (लसोरचरे)  ववापरण्यवासवाठसी.  सकयरफिक लवालवा गवाववाकडरे  लसोक  'मसोठवा कवारळवा'  म्हरकन सअबसोधित असत.  तयवाच्यवा दबयवाअचसी
चटरसीसकदवा  सवामवान्यवाअमध्यरे  रूढ झवालसी.  शजगदिवाण्यवाच्यवा  कक टवालवा  पयवारय  म्हरकन  मसोठवा कवारळ्यवाचसी  चटरसी  कवाहसी  ददिवस
ववापरवात आलसी. नअतर तयवाचअ तरेल बवाजवारवात आलअ आदर आज तरे 'सनफ्लबॉवर ऑईल' म्हरकन घरेतलअ जवातअ. तरेच 'ससोयवाबसीन
ऑईल'चअ. नव्वदिच्यवा दिशकवापयर्षांत ससोयवाबसीनचअ तरेल कक ठअ कक ठअ ददिसक लवागलअ हसोतअ. पर तयवाचअ पसीक कसअ असतअ हरे बहहतरेकवाअनवा
मवाहसीत नव्हतअ.  आज ससोयवाबसीनचअ आहवारवातलअआदर शरेतकऱ्यवाअच्यवा अथरकवाररवातलअस्थवान कवायम झवालअ आहरे.  १९७० च्यवा
दिशकवात सअकररत ज्ववारसीच्यवा पनैदिवाशसीचरे प्रयसोग यवा भवागवात करे लरे जवाऊ लवागलरे हसोतरे . तयवात खररपवात घरेतल्यवा जवाऊ शकरवाऱ्यवा
'एच -१ नवाईन' यवा 'हवाबरेट', अथवारत हवायबसीड, ज्ववारसीचवा समवावरेश हसोतवा. दिकष्कवाळवानअतर अशवा प्रकवारचसी दपकअ  रूढ झवालसी.
तयवाच्यवा भवाकरसी कवाळपट हसोतवात. ज्यवाअनवा पवाअढरसी ज्ववारसी खवारअ परवडत नसरे/नवाहसी अशसी कक टक अबअ हसी ज्ववारसी खवात. यवा दपकवाअचवा
उपयसोग व्यवापवारसी पवाअढऱ्यवा ज्ववारसीत भरेसळसीसवाठसी करतवात.  दकअ ववा पवावसवानरे तसी ज्ववारसी आरखसी कवाळसी पडल्यवास  'मद्यवाकर '
दनदमरतसीसवाठसी दतचवा उपयसोग हसोतसो. दिरम्यवानच्यवा कवाळवात 'मवालदिवाअडसी' नवामक लवालगकोंडवाळ ज्ववारसीचसी जवात आलसी हसोतसी, तसी
कवा तगलसी नवाहसी, कवाहसी मवाहसीत नवाहसी. 

बहवात्तरच्यवा दिकष्कवाळवापयर्षांत सवामवान्य मवारसवाअसवाठसी स्वयअपवाकवात दिररसोज खवाद्यतरेल ववापररअ  हसी चनैन हसोतसी.  तरेलवालवा पयवारय
म्हरकन शजगदिवाण्यवाचअ कक ट हरेच प्रवामकख्यवानअ ववापरवात हसोतअ. दतळवाच्यवा तरेलवालवाच फिक्त तरेल म्हटलअ जवायचअ, तयवा दतळवाचसी लवागवड
खररपवात शरेतकरसी फिक्त गरजरेपकरतसी करवायचरे.  ददिववाळसीत दतळवाच्यवा करअज्यवा,  सअक्रवाअतसीलवा दतळवाचरे  गसोळरे  -  अथवारत लवाडक ,
दतळवाच्यवा पसोळ्यवा आदर चटरसी,  तर भसोगसीच्यवा ददिवशसी भवाकरसीलवा तसीळ थवापलरे जवात.  बस्स! करडसीचअपर तरेच.  तरे कवाटरेरसी
पसीकपर शरेतकरसी सरसकट घरेत नसत. तयवालवा ककीड लवागत नसलसी, तरसी तयवाचसी उगनसीग जवास्त हसोतसी. करडसी हसी गरजरेपकरतसी
घरेत. करडसीचसी रसोपअ लहवान असतवानवा तयवाच्यवा कसोवळ्यवा पवानवाअचसी भवाजसी हसोई. नव्यवा करडसीचवा कक रसी सकगररसी करड-धखचडवा
करत.  करडसीचअ  दिकधि कवाढक न,  नअतर करडसी घवाण्यवावर नरेऊन तयवाचअ  तरेल कवाढक न आरत असत.  शजगदिवाण्यवाचवा ववापर मवात्रि
सगळ्यवाच स्वयअपवाक घरवाअमध्यरे सरवारस हसोतवा.  तयवाचअहसी तरेल कवाढक न आरत.  करडसी आदर शजगदिवाण्यवाचसी पजड जनवावरवाअसवाठसी
पचौदषक असरे.  शजगदिवाण्यवाचसी पजड मवारसअहसी खवात असत.  तरसीहसी दिकष्कवाळगस्त गवामसीर भवागवात दिसोनच तरेलअ मवाहसीत हसोतसी  -
करडसीचअ  आदर शजगदिवाण्यवाचअ.  मवागवासवगर्लीयवाअनवा  हसी  दिसोन्हसी  तरेलअ  चनैनसीच्यवाच पवातळसीवर हसोतसी.  सरवासकदिसीलवा  दकअ ववा  एखवाद्यवा
भवाजसीलवा फिसोडरसीचवा चरकवा दिरेण्यवासवाठसी म्हरकन, रुपयवा-दिसोन रुपयवाचअ दकअ ववा आण्यवा-दिसोन आण्यवाचअ तरेल दशशसीतकन आरलअ
जवायचअ. 

दिकष्कवाळवाच्यवा  दनदमत्तवानरे  पवामतरेल  आदर  ससोयवाबसीन  तरेलवासवारखवा  स्वस्त  पयवारय  उपलब्धि  झवाल्यवानरे  सवरसवामवान्यवाअच्यवा
स्वयअपवाकघरवात तरेल दनतयवानरे  ददिसक लवागलअ.  कक रसीतरसी धसद करे लअ ककी,  करडसीचअ तरेल हरे हृदियवासवाठसी चवाअगलअ असतअ.  तयवाचअ
'सफ्लबॉवर ऑईल'  बनलअ,  आदर तरे नव्वदिच्यवा दिशकवानअतर सवामवान्यवाअपवासकन आरखसीनच लवाअब गरेलअ.  बवाहत्तरपकवर्ली तरेलवालवा
पयवारय म्हरकन  'वनस्पतसी तरेल',  अथवारत सवरसवामवान्यवाअच्यवा भवाषरेत  'डवालडवा',  उपलब्धि हसोतवा.  पर वरच्यवा स्तरवातल्यवा ज्यवा
कक टक अबवाअनवा तकप परवडत नव्हतअ,  तयवाअनसी तकपवालवा पयवारय म्हरकन वनस्पतसी तरेल ववापरण्यवास सकरववात करून तसो रूढ करे लवा.
वनस्पतसी तकपवात/तरेलवात प्रवाण्यवाअचसी चरबसी ववापरलसी जवातरे; अशसी बसोलववा हसोतसी. पर गवामसीर भवागवातल्यवा सवामवान्यवाअनसी 'डवालडवा'
कधिसीच स्वसीकवारलवा नवाहसी. (डवालडवा हरे बखडनरेम आहरे हरे आजहसी दकतयरेकवाअनवा मवाहसीत नवाहसी)  तकपसदृश डवालडवा अव्हरेरण्यवाच
कवारर आपल्यवा खवाद्यसअस्कपृ तसीत लपलरेलअ आहरे. ज्यवा समवाजघटकवाअसवाठसी रसोजच्यवा आहवारवात खवाद्यतरेलअ ववापररअ शक्य नव्हतअ;
तयवाअनसी तकपवाचसी कधिसी स्वप्नअहसी बदघतलसी नसवावसीत. तयवाचसी कवाररअहसी तशसीच आहरेत. ज्यवाअच्यवाकडरे शरेतसी असवायचसी, तरेच दिकभतसी
जनवावरअ  सवाअभवाळक  शकवायचरे.  तयवाअच्यवा  चवारवापवाण्यवाचसी  ससोय  लवावक  शकवायचरे.  तयवाअच्यवात  घरसी  तकप  व्हवायचअ.  आदर  लसोरसी
कवाढण्यवाच्यवा ददिवशसी, 'तवाक घरेवकन जवायलवा यवा'  असरे  दनरसोप ववाडवावरून यवायचरे.  मग चरव्यवा दकअ ववा करे ळ्यवा घरेवकन दतथअ
जवायचअ.  पर तवाक फिक कटवात कक रवालवाहसी दमळवायचअ नवाहसी.  तवाकवाच्यवा बदिल्यवात दतथअ तवाज्यवा गवतवाचरे  भवाररे टवाकलरेलरे असत
दकअ ववा गसोठवाचसी झवाडलसोट करे लरेलसी असरेल, तरच! यवा तवाकवाचवा उपयसोग कढसी करण्यवासवाठसी दकअ ववा कण्यवा दशजवण्यवावाठसी करे लवा

बकहित्तरच्यक रनुष्ककळकनसतरचरी गकमरीणि खकद्यससस्कपृ तरी 
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जवायचवा.  दशववाय भवाकरसी कक स्करून खवाण्यवासवाठसी व्हवायचवा.  तवाकवासवाठसी चरव्यवा-करे ळ्यवा-मसोरववा घरेऊन जवारवाऱ्यवा वगवारकडरे
शरेतसीचवा तककडवा नव्हतवा.  तयवामकळरे  तरे दिकभतसी जनवावरअ सवाअभवाळक  शकत नसत.  समजवा दिकभतअ जनवावर सवाअभवाळलअ;  तरसी तयवालवा
चरवायलवा नरेरवार कक ठअ?  असवा एकक र अथवारधिवाररत आदर शमवाधिवाररत मवामलवा हसोतवा.  तयवातहसी आज ज्यवास दिधलत सअबसोधिलअ
जवातअ,  तयवाच्यवा घरसी कधिसी अपघवातवानरे  ववा अनवावधिवानवानरे  मवाअस उपलब्धि झवालअच,  तर तयवाअच्यवा सकगररसी फिसोडरसीसवाठसी शकद
चरबसीचवा ववापर करवायच्यवा. चरबसीचअ आद्यनवाम म्हरजरे 'तकप' हसोय. 

स्ववातअत्र्यवानअतरच्यवा वसीसरेक वषवार्षांमध्यरे बवाहत्तरच्यवा दि कष्कवाळवापयर्षांत मरवाठववाडवातलसी खरेडसी सअस्कपृ तसीबरहहकक म सकस्तवावलरेलसी हसोतसी.
दशक्षर हसोतअ,  शवाळवा हसोतयवा,  कवाहसी तकरळक हलक्यवासलक्यवा सरकवारसी नसोकऱ्यवा कररवाररे लसोक हसोतरे;  तरसी गवामसीर मकलभकत
'अदहष्रकपरवा'  तगकन हसोतवा.  एकवाच स्रसोतवातकन यरेरवारअ पवारसी,  धिवान्य,  अन्नपदिवाथर  हरे सवामवाधजक कप्प्यवाअनकसवार पदवत्रि-अपदवत्रि
हसोत हसोतअ. मग दिकष्कवाळ पडलवा. धिनधिवान्यवाचसी टअचवाई झवालसी. रसोजगवार हमसी, खडसी कज द्र, नवालवा बअदडअगचसी कवामअ, पवाझर तलवाव,
सवाठवर तलवाव यवाअचसी कवामअ सरकवारसी पवातळसीवर सकरू झवालसी. अगसोदिर सवर जवातसी-धिमवार्षांचरे गरसीब यवा कवामवाअवर रूजक झवालरे. हवातसी
चवार पनैसरे - नसोटवा - पदहल्यवाअदिवा प्रतयक्षवात ददिसक लवागल्यवा. नअतर दबचकत वरच्यवा थरवातलरे पकरुष कवामवावर यरेऊ लवागलरे. मग
तयवाअच्यवा बवायकवाहसी.  सककडसी आलसी आदर सवर  जर एकवाच रवाअगरेत उभरे रवाहहन एकवाच प्रकवारचसी सककडसी खवाऊ लवागलरे.  कक रसी
उकळतयवा पवाण्यवात सककडसी हवालवकन 'इन्स्टअट' (ररेडसी टक  कक क) दशऱ्यवाचवा स्ववादि घरेऊ लवागलरे. मरवाठववाडवातल्यवा कवामगवारवाअनसी
अशवा प्रकवाररे पदहल्यवाअदिवाच 'ररेडसी टक  इट' अशवा स्ववादिवाचसी चव घरेतलसी. 

पवाण्यवाचरे टखकर गवावसोगवावसी जवाऊ लवागल्यवानरे सवर जवातसी-धिमवार्षांच्यवा लसोकवाअनवा एकवाच टखकरनरे आलरेलअ पवारसी प्यवावअ लवागलअ. टखकरचअ
पवारसी कक ठक न यरेतअय,  तयवात पवारसी भररवारवा कसोरतयवा जवातसीचवा,  तसो चवालवरवारवा कसोरतयवा जवातसीचवा,  यवाचसी कक रसीहसी दवचवाररवा
कररेनवासवा झवालवा.  तसअच सककडसी कक रसी तयवार करे लसी,  कशवाचसी व कशवापवासकन बनवलसी,  ववाटप कररवाररे कक ण्यवा जवातसी-धिमवारचरे
हरेहसी  कक रसी  तपवाससीनवासअ  झवालअ.  तरेच  परदिरेशवातकन  आलरेल्यवा  गव्हवाचअ  आदर  मकवा,  दमलसोचअ.  आदर  महत्त्ववाचअ  म्हरजरे
मरवाठववाडवातल्यवा अथरदनरक्षर लसोकवाअनवा पदहल्यवाअदिवा  'बसोगस', 'मस्टर', 'बवास', 'वरशरेर' (ओव्हरधसअर)  हरे  इअगजसी शब्दि
सववारथवारनअ आकळलरे. खडसी कज द्रवाअवर आदर इतर कवामवाअवर पवाव आदर टसोस्ट-खवारसी दवकरवाररे सवायकधलस्ट ददिसक लवागलरे. तयवा
दनदमत्तवानरे पवाववासवाठसी घरसोघरसी दनतय चहवा तयवार हसोऊ लवागलवा आदर न्यवाहवारसीत चहवा-पवाववाचरे यकग सकरू झवालरे. 

बवाहत्तरच्यवा दिकष्कवाळवापयर्षांत खरेडवाअमधिसील खवाद्यसअस्कपृ तसीत गरेल्यवा दकतयरेक शतकवाअपवासकनचवा बवाज दटकक न हसोतवा. रसोख पनैशवाच्यवा
ववाढतयवा चलनवलनवानरे पवारअपररक वस्तकअच्यवा खररेदिसीत ववाढ झवालसी. शरेतमजकरसीसवाठसी प्रवामकख्यवानरे धिवान्यवाच्यवा स्वरूपवाअत मसोबदिलवा
ददिलवा जवायचवा, तसो आतवा रसोख रकमरेच्यवा स्वरूपवात ददिलवा जवाऊ लवागलवा. आठवडसी बवाजवारवात दमळरवारवा खवाऊ - शरेव, भजरे,
धजलरेबसी,  परेढवा,  गकडदिवारसी,  गकडसीशरेव,  बत्तवासरे,  ररेवडवा  -  इथवरच मयवारददित हसोतवा.  मकख्य फिळ म्हरजरे  आअबरे.  मसोसअबसी  हसी
आजवारसी मवारसवाअसवाठसी.  रवामफिळ,  ससीतवाफिळ,  जवाअब अथवारत परेरू,  जवाअभळअ,  करे ळसी,  पपई  (बवायकवाअनसी  टवाळलरेलसीच बरसी हवा
गनैरसमज हसोतवा) इतककीच फिळअ  हसोतसी. भवाज्यवा बहहतरेककरून दशववारवात आदर पररसरवात ऋतकअप्रमवाररे उपलब्धि हसोत. जरे गवत
मनकष्यप्रवाण्यवाच्यवा पचनसअस्थरेस सहकवायर  करत असरे;  तयवाचवाच परअपररेनरे  उपयसोग व्हवायचवा.  भवाज्यवाअमध्यरे  ववाअगसी,  शरेवग्यवाच्यवा
शजगवा,  गववार,  चककवा,  पवालक, चवाकवत,  मरेथसी,  शरेपक,  रवाजदगऱ्यवाचसी पवानअ,  दचघळ दकअ ववा बवारकवा घसोळ,  भजडसी,  हवागऱ्यवा घसोळ,
चअदिन-बटववा,  सवर  प्रकवारचरे भसोपळरे ,  दिसोडकवा,  पवारुशसी दिसोडकवा,  कवारलअ,  पडवळ,  मकळ्यवाच्यवा शजगवा  (दडअगऱ्यवा),  पवानअ आदर
मकळरे ,  तवाअदिकळककअ जसीर  (तवाअदिकळजवा).  भवाजसीसवाठसी दहरव्यवा दमरच्यवा आदर तयवाअचअ ववाटर,  ठरेचवा,  खडवार,  ववाळवलरेल्यवा दमरच्यवाअचसी
भककटसी दकअ ववा चटरसी. दिवाळसीमध्यरे प्रवामकख्यवानरे तकर, हरभरवा, मकग, उडसीदि यवाअचवा ववापर व्हवायचवा. दिवाळसी तयवार करतवानवा दिवाळगवा,
कळरवा पडवायचवा, तयवाचवाहसी ववापर व्हवायचवा. ज्ववारसीच्यवा दपठवात कळरवा दमसळकन भवाकरसी करे ल्यवा जवायच्यवा. हरभऱ्यवाचसी दिवाळ
दिळकन घरेऊन तयवा दपठवाचवा ववापर वरेगवरेगळ्यवा प्रकवारचसी दपठलसी बनवण्यवासवाठसी व्हवायचवा. हरभऱ्यवाच्यवा दिवाळसीच्यवा दपठवाच्यवा कवाहसी
प्रकवारच्यवा  वडवा तयवार करे ल्यवा  जवायच्यवा.  गवामसीर भवागवात दिवाळसीचसी  आमटसी हवाच पवातळ कवालवरवाचवा  प्रकवार सवाततयवानरे
व्हवायचवा. 

प्रसअगसोपवात मसोकळ्यवा - अथवारत सकक्यवा - भवाज्यवा व्हवायच्यवा. यवा भवाज्यवा तयवार करण्यवासवाठसी तवाअबडअ दतखट आदर दहरव्यवा
दमरच्यवाअबरसोबरच कवाअदिरे, लसकर, हळ, मसीठ, कसोतमसीर (कसोधथअबसीर), शजगदिवाण्यवाचअ कक ट, धजरअ, मसोहरसी हरे आवश्यक घटक हसोतरे.
'यरेसकर' - ज्यवालवा हलसी 'कवाळवामसवालवा' - म्हरकन सअबसोधिलअ जवातअ, तसो प्रवामकख्यवानरे सवादमष पदिवाथवार्षांसवाठसी ववापरत असत आदर
यरेळवण्यवाच्यवा आमटसीसवाठसी ववापरत असत. शरेतवावर कवामवालवा न जवारवाऱ्यवा गपृदहरसी दनगकतसीनरे ववाळवरअ घवालत. तयवात प्रवामकख्यवानरे
ज्ववारसीच्यवा पवापडवा,  ककोंडवाच्यवा पवापडवा,  सवाअडगरे,  पवापड,  कक रवडवा असत.  कक रसी फिळसीवरच्यवा शरेवयवा,  बसोटवअ,  नकक लअ,
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फिरकलअ करून ठरेवत. तकोंडलवावरसीच्यवा चटण्यवाअमध्यरे प्रवामकख्यवानरे जवसवाचसी, कवारळ्यवाचसी, आअबवाडसीच्यवा दबयवाअचसी, दतळवाचसी आदर
शजगदिवाण्यवाचसी चटरसी असरे. खवार - अथवारत लसोरचअ - वषरभरवाचअ एकदिवाच करत असत, तरेहसी फिक्त आअ ब्यवाचअ. (कनै रसीचअ लसोरचअ
दटकत नवाहसी. आअबवा पवाडवालवा आल्यवावरच कच्च्यवा आअ ब्यवाअचवा खवार घवातलवा जवायचवा.) गसोडधिसोडवाचअ रसोज करे लअ जवात नसरे. कधिसी
गसोडधिसोड करे लअच;  तर शरेवयवा,  बसोटवअ,  नकक लअ,  फिरकलअ  दिकधिवात करे लअ  जवाई.  दशववाय सवाअजवा म्हरजरे  दशरवा.  गव्हवाच्यवा दपठवाचअ
आळर आदर पसोळ्यवा  (पसोळसी  म्हरजरे  पकररपसोळसीच)  करे ल्यवा  असतसील,  तर गकळवरसी  करवावअच  लवागरे.  करे ळसी  आदर दिकधि
असण्यवाचवा यसोग आलवा, तर दशकरर व्हवायचअ. सवाखररेपरेक्षवा गकळ जवास्त उपलब्धि असवायचवा. 

बहहतरेक सरवाववारवाअनवा पकररवाच्यवा पसोळ्यवा, यरेळवण्यवाचसी आमटसी, कक रवडवा, करे लरे तर भजरे, गकळवरसी आदर भवात असवायचवाच.
खवातवानवा अगसोदिर गसोड खवायचअ आदर नअतर दतखट,  असवा क्रम असवायचवा.  आअ ब्यवाअच्यवा ददिवसवात रस करे लवा जवायचवा  (रस
म्हरजरे फिक्त आअ ब्यवाअचवाच). रसवाससोबत खवाण्यवासवाठसी प्रवामकख्यवानरे धधिरडसी हसोत. शरेवयवाअचवा दकअ ववा बसोटव्यवाचवा भवात, आदर ससोबत
चपवातसी दकअ ववा भवात करे लवा जवायचवा. कवाहसी वरेळवा पकररपसोळ्यवाहसी करे ल्यवा जवायच्यवा. रसवात गकळ आदर पवारसी घवातलअ जवायचअ. कवाहसी
घरवाअत यवाअससोबत कक रवडवापर असत. आअबरे भरपकर असतसील तर कक रसी ज्ववारसीचसी भवाकरसी आदर रस कक स्करून खवात.

ददिववाळसी यवा मकख्य सरवालवा सवामवान्यजन गऱ्यवाच्यवा करअज्यवा, दतळवाच्यवा करअज्यवा करत. शरेव पवाडक न तयवाचरे गसोळरे , अथवारत लवाडक ,
वळत; तर कक रसी गऱ्यवाचरे गसोळरे  बनवत. अनवारसरे हवा फिल शनरेबल पदिवाथर हसोतवा. दशववाय शरेव, कवाटसीककोंडबळसी - अथवारत चकल्यवा,
धिपवाटसी,  ककोंडबळसी बनवत असत. यरेळअमवावस्यरेलवा आदर म्हवाळवाच्यवा  (पक्षपअधिरववाडवा)  ददिवशसी पवाटवडवा व आअबसील बनरे.
कधिसी दचमकक ऱ्यवाच्यवा वडवा तळत.  दशववाय सकगसीच्यवा ददिवसवाअत शजगदिवाण्यवाचसी दपठलसी हसोत.  नव्यवा मकगवाचरे मकग-दमचकर,  दिवाळ-
दमचकर,  रब्बसीत हहरडवा,  हरभऱ्यवाचवा हहळवा,  लकोंब्यवा  (ओअब्यवा)  खवाल्ल्यवा जवात.  सवाखर कवारखवान्यवाअच्यवा उभवाररसीनरे  गकरर् हवाळवाअवर
सक्तकीनरे टवाच आलसी. आदर खरेडवाअमधिसील घरवाघरवात भवाकर-चपवातसीससोबत खवालवा जवारवारवा पवाक - अथवारत कवाकवसी - आदर
मळसीचरे सवाअडगरे लकप झवालरे. बसोरवाअच्यवा कवाळवात बसोरअ खवालसी जवायचसी. गवाजरअ खवालसी जवायचसी. शजदिवाडअ, शरेण्ण्यवा, ववाळकअ , कवाकडसी
खवालसी जवायचसी. कवाहसी जर गवाजरअ दशजवकन तयवात दिकधि आदर गकळ घवालकन कक स्करून खवात. रतवाळ्यवाचअपर तरेच. उपववासवाचरे
ठरलरेलरे पदिवाथर  म्हरजरे भगरसीचवा भवात नवाहसीतर भवाकरसी,  कवाशसीफिळ भसोपळ्यवाचसी भवाजसी दकअ ववा कवाशसीफिळ भसोपळवा दशजवकन,
रतवाळसी दशजवकन दिकधि आदर गकळवाससोबत कक स्करून खवाररे.  उपववासवालवा शजगदिवाररे चवालत. असलसी तर करे ळसी.  कक रसी दनरअकवार
उपववास करत, तर कक रसी एकभकक्त रवाहत. 

छसोटवा खरेडवाअमध्यरे हबॉटरेल हसी सअकल्पनवाच नव्हतसी.  एस.  टसी.  चरे  लवाल डबरे गवाववात पसोचलरे आदर मकक्कवामसी रवाहह  लवागलरे.
तयवामकळरे  धजथरे  एस.  टसी.  बस उभसी रवाहवायचसी,  दतथरे  'नवचवावडवा'  तयवार झवाल्यवा.  ररकवामटरेकडरे  दतथअ जमक लवागलरे.  आदर
तयवाअनवा  खकपच  वरेळ  दमळत  असल्यवाकवाररवानरे  एखवादिवा  गरसीब,  पर  उच्चवरर्लीय,  दकअ ववा  स्पपृश्यवाअमधिसील  एखवादिवा  जवातसीचवा
ररकवामटरेकडवा, चहवाचसी झसोपडसी कवाढतवा झवालवा. तर थसोडवा मसोठवा गवाववाअमध्यरे दकअ ववा कक ठल्यवाशवा वदिरळसीच्यवा फिवाटवावर चहवा,
शरेव  दमळरवाऱ्यवा  झसोपडवा  ददिसक  लवागल्यवा.  तवालककवा-धजल्हवा  स्तरवावरसील हबॉटरेल  म्हरकन  जरे  कवाहसी  हसोतअ,  तयवाचवा  बवाजहसी
आकवारमवान ससोडतवा बवाककी कवाहसी वरेगळवा नव्हतवा. हबॉटरेलवात फिक्त पकरुषच जवात. हबॉटरेलवातलअ चवालत-चवालत, रस्तयवानरे खवात-
खवात जवारअ असअस्कपृ तपरवाचअ समजलअ जवात असरे.  ज्यवा मसोठवा गवाववाअमध्यरे आडतसी असत दकअ ववा लसोकवाअनवा कवामवादनदमत्तवानरे
मकक्कवाम करवाववा लवागरे, अशवा गवाववाअमध्यरे एखवादि-दिकसरसी खवारवावळ चवालवरवाररे असत. कक रसी दिशम्यवा बवाअधिकन आरलरेल्यवा असत,
तरे अशवा खवारवावळसीत फिक्त भवाजसी मवागकन घरेत.  स्वत:च्यवा घरून आरलरेल्यवा भवाकरसी खवाण्यवालवा खवारवावळववाल्यवाचसी मनवाई
नसरे. 

बवाहत्तरच्यवा दिकष्कवाळवामध्यरे गवावगवाडवाचसी यअत्रिरवा दवस्कटलसी;  तसी पकन्हवा न जकळण्यवासवाठसीच.  तरेव्हवा रसोजगवारवाच्यवा दनदमत्तवानरे,
पदहल्यवाअदिवा  गवावपवाअढरसी  ससोडण्यवाचअ  दिक:ख मनवावर घरेऊन,  आवश्यक सवामवानवाचसी  बसोचककी  घरेऊन कवाहसी  कक टक अबवाअनसी  मसोठवा
शहरवाअकडरे कक च करे लअ.  तयवात प्रवामकख्यवानरे मवागवास जवातजींचसी कक टक अबअ हसोतसी.  कवारर गवाव ससोडतवानवा तयवाअनवा भचौदतकदृष्टवा फिक्त
धखळग्यवा-भजडवाअच्यवा दभअतसी असलरेलसी घरअ ससोडवायचसी हसोतसी. दिकष्कवाळसी भवागवातकन आलरेल्यवा यवा लसोकवाअनवा ररेल्वरेत 'दवनवादतककीट
कवा आलरे' म्हरकन त्रिवास ददिलवा नवाहसी, उलट दतदकटअ घरेतलरेल्यवा इतरवाअनसी मवागरदिशरनच करे लअ. शहरवाअमध्यरे तजव्हवा मसोकळ्यवा जवागवा
हसोतयवा,  तयवाअत  यवाअनवा  सवामवावकन  घरेतलअ  गरेलअ.  बरअ,  कक ठल्यवाहसी  प्रकवारचअ  कवाम  न  कक रकक रतवा  करण्यवाचसी  यवा  लसोकवाअचसी
शतकवानकशतकवाअचसी तयवारसी हसोतसी; तसी यवा दनदमत्तवानरे कवामवास आलसी. उलट शहरवातलसी अअगमरेहनतसीचसी कवामअसकदवा यवाअच्यवासवाठसी
समयबद असल्यवानरे सकखवावह हसोतसी. दतथअ पदहल्यवाअदिवाच तयवाअनवा पवाव, टसोस्ट, खवारसी, चहवा, कबॉफिकी, सखपल पवाव, दमसळ पवाव,
वडवापवाव, धखमवा पवाव, जमल्यवास इडल्यवा, वडरे यवाअचसी ओळख झवालसी. दशववाय इथअ कक रसी जवात दवचवारत नव्हतरे, ककी तयवाअनवा

बकहित्तरच्यक रनुष्ककळकनसतरचरी गकमरीणि खकद्यससस्कपृ तरी 

http://aisiakshare.com/diwali15
http://aisiakshare.com/diwali15


 ऐससी अक्षररे   -   ददिववाळसी अअक २०१५

दहरवत नव्हतरे.  दतकडरे दिकष्कवाळवापकरतरे म्हरकन गरेलरेलरे तरे लसोक,  लवकरच दतकडचरेच झवालरे.  पर तयवाअचसी गवाववाशसी असलरेलसी
मवानधसक नवाळ तकटलरेलसी नव्हतसी. तरे गवावसी यरेतरे-जवातरे झवालरे. तयवाअच्यवा रवाहरसीत, खवाण्यवाच्यवा सवयजींत इतक्यवा लवकर बदिल
झवाल्यवाचअ बघकन तयवाअच्यवा वरच्यवा जवातसीतलरे, शरेतसी नसलरेलरे, अल्पभकधिवारक लसोक आधिसी गरेलरेल्यवा लसोकवाअच्यवा मवागरदिशरनवाखवालसी
मवागरस्थ हसोण्यवाचवा धसलधसलवा सकरू झवालवा.  यवा सगळ्यवाअच्यवा दनदमत्तवानरे  शहरसी खवाद्यपदिवाथवार्षांचसी ओळख खरेडवाअमध्यरे  हसोऊ
लवागलसी. सफिरचअदि नवाववाचअ फिळ पदहल्यवाअदिवाच चवाखलअ. ससोबतसीलवा द्रवाक्षअहसी आलसी. 

गवाववाअमध्यरे भअडवाररे हसोत, तयवात गव्हवाचसी खसीर दकअ ववा लवापससी असरे. रवामवायर लवावल्यवावर लक्ष्मरशक्तकीलवा प्रसवादि ववाटलवा जवाई.
तयवातहसी प्रवामकख्यवानरे खसीर ववा लवापससी असरे. कवाहसीजर लग्नवादनदमत्तवानरे वरेशसीलवा ककअ कक  लवावसीत आदर गवावजरेवरअ दिरेत. लग्नवाच्यवा
पअक्तकीलवा बहहतरे करून ववाअग्यवाचसी सरबरसीत भवाजसी, पकऱ्यवा, भवात, दिवाळ आदर नकक्तकी अथवारत बकअदिसी असरे. 

लग्नवात जवागरर-गकोंधिळ घवातलवा जवाई.  परडसी हवातवावर घरेण्यवाचरे  दवधिसी हसोत,  कसोटवाअबवा घरेण्यवाचरे  दवधिसी हसोत;  तरेव्हवा तयवासवाठसी
बसोकडवाचवा पदवत्रि बळसी ददिलवा जवात असरे.  दवदहरसीलवा पवारसी लवागल्यवास तरे पवारसी उजवलअ जवात असरे.  कक रसी तयवालवा पवाण्यवाचरे
'उद्यवापन' म्हरत. तयवासवाठसी दवदहरसीवर कवाम करे लरेल्यवा सवर जवातसी-धिमवार्षांच्यवा मजकरवाअनवा जरेवर ददिलअ जवाई. तयवा'नअतर' तयवातल्यवा
अस्पपृश्य बवाअधिववाअचवा तयवा दवदहरसीलवा दवटवाळ हसोत असरे. रब्बसीच्यवा ज्ववारसीचसी खळसी हसोत. तरेव्हवाहसी रवास घरसी आरतवानवा 'ढववारवा'
घवातलवा जवात असरे.  तरेव्हवाहसी बसोकडवाचवा पदवत्रि बळसी दिरेत.  पअगतसी उठत.  ढववाऱ्यवासवाठसी नव्यवा ज्ववारसीचवा भरडक न भवात करत,
तयवास सवाअजवा म्हरत. प्रवामकख्यवानरे मकलवाचअ जवावळ कवाढतवानवा, दिरेववाच्यवा नवसवाचसी कअ दिकरसी करतवानवा बसोकडवाचरे पदवत्रि बळसी ददिलरे
जवात. यवा कवालवरवास 'बरबट' सअबसोधिलअ जवातअ. बरबट उरल्यवास तरे दिकसऱ्यवा ददिवशसी गवाववातल्यवा खवालच्यवा ववाडवाअमध्यरे सवाअगवाववा
धिवाडक न दवतररत करे लअ जवात असरे. 

लग्नवात नवरसीलवा हळदिसीसवाठसी पवाठवतवानवा सवाअजकऱ्यवाच्यवा पसोळ्यवाअचसी दशदिसोरसी धिवाडत दकअ ववा दतकडकनपर यरेत असरे.  दिसोन्हसी घरअ
सधिन असतसील,  तर बकअदिसीचरे  गसोळरे  असलरेलसी दशदिसोरसी धिवाडत.  दशववाय  'सरवावरपवाटसी'सवाठसी नवरसी यरेतसी-जवातसी करतवानवापर
सवाअजकऱ्यवाच्यवा पसोळ्यवाअचसी दशदिसोरसी धिवाडलसी जवायचसी.

दिरम्यवानच्यवा कवाळवात हबॉटरेलवात खवाररे हवा 'चवचवालपरवा' समजलवा जवायचवा. सवाध्यवा खवारवावळसीत दकअ ववा धलअगवायत खवारवावळसीत
आमटसी, भवाकर/चपवातसी,  एखवादिसी सकक्ककी भवाजसी आदर भवात, कवाअदिवा,  धलअबक  (असरेल तर) इतकवाच मरेन्यक असवायचवा.  आदर
मवाअसवाहवारसी खवारवावळसीत 'सकख्खवा'  हसी मटरवाच्यवा कवालवरवाचसी पवातळ रस्सरेदिवार भवाजसी असवायचसी,  तयवात आठ-दिहवा बसोटवा
आदर ओरपवरेल तरेवढवा 'शरेरववा' द्यवायचरे. 

गवाववाकडरे मटर खवारअ दकअ ववा घरसी बनवरअ हवा आनअदिवाचवा ददिवस असवायचवा.  कवारर मटर हसी कवाहसी रसोज,  दनतय खवाण्यवाचसी
भवाजसी नव्हतसी. तयवातहसी शवावर पवाळवायचवा; ससोमववारसी, गकरुववारसी, शदनववारसी न खवारवारसी घरअ हसोतसी; दशववाय पअधिरवडसी एकवादिशसी
पवाळरवाररे हसोतरे, पचौदररमरेलवा न खवारवाररे हसोतरे. दशववाय अधधिक मदहनवा पवाळरवाररे, नवरवात्रिवात न खवारवाररे असरेहसी लसोक हसोतरे. अशसी
जवात, वस्तसी, वरर यवाअनकसवार मटर कधिसी खवावअ हसी रसीत पवाळलसी जवायचसी. तयवातहसी मग कवाहसी जर पकढवाकवार घरेऊन बसोकड घरेत
आदर वगररसी कवाढक न मकसलमवान खवाटकवालवा दकअ ववा  गवाववातल्यवाच दहअदिक तज्जवालवा बसोलवावकन बसोकड  'ससोडवत'  असत.  मग
धजतक्यवाअचसी वगररसी तरेवढरे तयवाचरे 'ववाटरे' घवालत. तसो ववाटवा पकरुष घरसी घरेऊन जवायचरे. ज्यवाच्यवा अअगरवात दकअ ववा परसवात खवाअडव-
कक रव  व्हवायचअ;  तसोच  बहहतरेकदिवा  रक्तकीचवा  मवालक असवायचवा.  आरलरेल्यवा  मटरवाचअ  कवालवर करण्यवाचसी  जबवाबदिवारसी  मवात्रि
गगॄदहरसीचसी असवायचसी. जरेवर तयवार झवाल्यवावर पदहल्यवाअदिवा पकरुष आदर मकलअ जरेवरवार आदर मवागवाहहन मदहलवा जरेवरवार हसी पदत
पवाळलसी जवायचसी. बऱ्यवाचदिवा बवायकवाअसवाठसी बसोटवा दशलक रवाहत नसत. घरवात मटरवाचअ कवालवर बवायकवा बनवत असत, पर
सवावरजदनक दठकवारसी  मवात्रि  कवालवरवाचसी  जबवाबदिवारसी  पकरुष  मअडळसीवरच असरे.  कक रसी  पवाव्हरवा-रवावळवा  आलवा,  तर  प्रसअगसी
ककोंबडवाच कवापलवा जवात असरे. पकवर्ली गवाववागवाववाअतकन अअडसी गसोळवा कररवाररे व्यवापवारसी दफिरत असत. नव्वदिसोत्तरसी कवाळवात शहरवाअतकन
अअडसी खरेडवात यरेऊ लवागलसी आदर तसी स्वस्तवात दमळक लवागलसी. तरेच ककोंबडवाच्यवा मटरवाचअपर झवालअ.

दिरेवकवायवारच्यवा पअगतसीत मवात्रि अगसोदिर सववाष्र धसयवा, धसयवा आदर मग पकरुषवाअनसी जरेवण्यवाचसी पदत हसोतसी. शरेतसी आदर शवारसीररक
कष कररवाऱ्यवा वगवारतलअ कक रसीच चवातकमवारस पवाळत नसत. जरे शरेतसी कसत नवाहसीत, तरेच चवातकमवारस पवाळत असत. 

गवाववाअमधिसील अस्पपृश्य  जवातसी  गवाववाच्यवा  आदर सअस्कपृ तसीच्यवा  बअधिवाअच्यवा  अनकसवारवानरे  जसीवन  जगत असत.  तयवाअतल्यवा  प्रमकख
असलरेल्यवा दिसोन जवातजींचवा आहवार मवात्रि गवाववागवाडवातल्यवा प्रमकख स्पपृश्य जवातजींपरेक्षवा बरवाच हटकरे  हसोतवा.  तयवामकळअ  तयवाअनवा इतर
अस्पपृश्यसकदवा आपरवापवासकन 'अस्पशर' ठरेववायचरे. यवा दिसोन जवातजींनसी मकळ वनैददिक सअस्कपृ तसीत असलरेलवा आद्य आहवार - ज्यवास
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'गसोवअशमवाअस'  म्हरतवात,  तसो  -  दचवटपररे आपल्यवा आहवारवात दटकवकन ठरेवलवा हसोतवा.  नव्हरे,  तयवाचसी दिकसरसी बवाजक अशसी ककी
तयवाअनवा तसो दटकवकन ठरेवरअ गवामसअस्कपृ तसीनरेच भवाग पवाडलअ हसोतअ.  ववाटरे  पवाडण्यवासवाठसी बसोकड दवकत घरेण्यवाचसी चनैन करण्यवाचसी
तयवाअचसी ऐपत नसरे.  आदर तसअ करे लअ असतअ; तरसी तयवाअनवा  'आमचसी नक्कल करतवात' असअ म्हरकन दहरवलअ गरेलअ असतअ.  तर
तयवाअच्यवा ववाटवास यरेरवारअ सवाअस्कपृ दतक कवायर म्हरजरे गवाववात कक रवाच्यवा गसोठवात एखवादिअ जनवावर मरेलअ; तर तरे उचलकन नरेरअ आदर
तयवाचसी दवल्हरेववाट लवावरअ. तरे खवाण्यवायसोग्य असरेल, तर तयवा मकदिवारड जनवावरवाचअ मवाअस खवाण्यवासवाठसी उपयसोगवात आरलअ जवाई. तयवा
मकदिवारड  जनवावरवाचवा मवालक  'ददिलदिवार'  असरेल,  तर तयवा  चवामडवाचरे  पनैसरेहसी  दमळत.  तयवापवासकन दमळरवारवा  मसोबदिलवा यवाअनवा
दमळवायचवा नसरेल, तर तरे कवातडअ मवालक सवाअगरेल तयवाच्यवाकडरे सकपकदिर करवायचअ. जनवावरअ कवाहसी दनतय मरत नसत. मग जवळच्यवा
बवाजवार भररवाऱ्यवा गवाववात खवाटसीक तरे मटर दवक्रकीसवाठसी घरेऊन यरेत.  तरे दतथकन आरकन खवायचअ.  मरेलरेल्यवा जनवावरवाचअ मटर
अदतररक्त असल्यवास तरे दटकवण्यवाच्यवा दहकमतसी करवाव्यवा लवागत. आदर तयवात यवा जवातसी 'प्रगत' झवाल्यवा हसोतयवा.  यवाअतल्यवा
एकवा जवातसीलवा गवामसककरवाचरे मवाअस दनदषद असल्यवानरे तयवातलसी दि कसरसी कदनष जवात डककरवाचरे ववाटरेपर घवालत असरे. गवामसककरवाचरे
मवाअस हरे  तरे  खवारवाऱ्यवा मवारसवापवासकन भकतवाअनवा दि कर ठरेवतअ.  तसअच तरे  खवाल्ल्यवानरे  पकरुषवाअचसी कअ बर दिकखत नवाहसी;  म्हरकनदिरेखसील
गवाववातलरे उच्च जवातसीतलरे पकरुष हरे मवाअस सरेवन करत असत.  बवाहत्तरच्यवा दिकष्कवाळवात यवा जवातसी मसोठवा शहरवाअत स्थवादयक
झवाल्यवा  तरेव्हवा  तयवाअनवा  यवाचवाहसी  शसोधि लवागलवा,  ककी  शहरवाअमध्यरे  आपलअ  मसोठवाचअ  मटर दिररसोज दमळतअ.  आदर हरे  मटर
दमळरवाऱ्यवा  खवारवावळसीहसी  चवालतवात.  जरेव्हवा  हसी  महत्त्ववाचसी  बवातमसी  पदहल्यवाअदिवा  गवाववातल्यवा  आपवाअकडरे  पसोचलसी;  तरेव्हवा
गवाववातल्यवाअच्यवा चरेहऱ्यवावर आदर नजररेत आश्चयर  आदर कचौतककवाचरे  भवाव तरळलरे हसोतरे.  यवा दिसोन जवातसीहसी धिमवारचरर करत
हसोतयवा. खवाद्यवातलअ मसोठवाचअ मटर हवा एकमरेव भरेदि ससोडलवा, तर गवाववातल्यवा इतरवाअच्यवा आदर यवाअच्यवा खवाद्यवान्नवात, वस्तकअमध्यरे
फिवारसवा फिरक नव्हतवा. यवाअच्यवातहसी दिरेवकवायर, जवावळअ, कअ दिकऱ्यवा, सटववायवा हरे सगळअ  कवाहसी हसोतअ. खवाद्यसअस्कपृ तसी हसीसकदवा वरच्यवा
वरवारकडक न/जवातसीकडकन खवालच्यवा वरवारकडरे/जवातसीकडरे उतरतयवा क्रमवानरे यरेतरे. वरचवा वगर  कवाय खवातसो हरे खवालच्यवास ठवाऊक
असरे. पर खवालच्यवा वरवारतलरे लसोक कवाय खवातवात हरे वरच्यवा वरर-जवातसीतल्यवा व्यक्तकीस ठवाऊक नसरे. मवाहसीत असलअ, तरसी
तयवाअनवा तरे चवाखल्यवानरे धिमरभष हसोण्यवाचसी भसीतसी हसोतसी.

बवाहत्तरचवा दिकष्कवाळ गरेलवा आदर तयवानअतर गवामसीर भवागवातल्यवा अथरचक्र आदर अथरकवाररवालवा वरेगळसी ददिशवा लवाभलसी.  तयवास
असलरेलरे भवावदनक कअ गसोररे जवाऊन आधथरक कअ गसोररे यरेऊ लवागलरे. दिकरदिशरनचरे अखटरेनरे कवाहसी घरवाअवर ददिसक लवागलरे. इअददिरवा गवाअधिसी
गरेल्यवा  आदर रअगसीत  दिकरदचत्रिववारसी  सअच  आलरे.  रवाजसीव गवाअधिसी  आलरे  तरेच  सलम  दपत्रिसोदिवाअनवा  घरेऊन.  भरतसीय  अथरव्यवस्थरेनरे
'डअकरे ल'चवा डअकवा स्वसीकवारलवा आदर पवारअपररक भवारतसीय अथरव्यवस्थरेबरसोबरच खवाद्यसअस्कपृ तसीतहसी बदिल हसोत गरेलरे.  दवदवधि
सवामवाधजक स्तरवाअवरहसी यवा आधथरक बदिलवाचरे परररवाम ठळकपररे ददिसक लवागलरे. तयवास खवाद्यसअस्कपृ तसी कशसी अपववादि ठररेल?

अथरव्यवस्थरेतल्यवा बदिलवाअमकळरे  एकमरेव सरकवारसी  ववादहनसी न रवाहतवा इतर खवाजगसी दि करदचत्रिववादहन्यवाहसी सकरू झवाल्यवा.  तयवाअनसी
पवारअपररक जवादहरवाततअत्रिवास  सकरुअ ग  लवावलरे  आदर जवादहरवातजींबरसोबरच जवागदतक वनैदवध्यपकरर  खवाद्यसअस्कपृ तसी  थरेट  घरवाघरवाअत
आदिळक लवागलसी. हवा मवादहतसीचवा झअझवाववात थवाअबवरअ आतवा कसोरतयवाच रक्षकवाअच्यवा हवातसी नव्हतअ. नवतरुरवाअच्यवा स्वप्नवाअच्यवा कक्षवा
भयअकर रुअ दिवावल्यवा हसोतयवा.  सकरूववात झवालसी तसी खडरेमसीठ जवाऊन घरवाघरवाअत आयसोदडनयकक्त बवारसीक मसीठ यरेण्यवानरे.  दवरअगकळवा
म्हरकन  दिकरदचत्रिववारसी  सअचवासमसोर बसरवारवा  मदहलवा आदर पकरुषवगर  आतवा तयवाचवा  आधिवाशसी  चवाहतवा  झवालवा  हसोतवा.  'हबॉटरेल
चवालदवररे हरे क्षदत्रियवाअचरे  कवाम नव्हरे!'  असवा दिकरवागहसी अदभमवान बवाळगरवाररे लसोक बवार,  ढवाबरे चवालवक लवागलरे.  उखळवात करे ल्यवा
जवारवाऱ्यवा सवर प्रकवारच्यवा चटण्यवा मशसीनवर कक टकन दमळक  लवागल्यवा. गपृदहरसीचरे कष ववाचलरे हसोतरे. थसोडवाच कवाळवात मवागवाल तयवा
प्रकवारचसी  चटरसी  दिककवानवाअमधिकन  आयतसी  दमळक  लवागलसी.  पवारअपररक  यरेसरवाच्यवा  कवालवरवालवा  आअबकन-कअ टवाळकन  गरेलरेल्यवाअनवा,
हबॉटरेलवात  दमळरवाररे  पअजवाबसी,  दिवादक्षरवातय  आदर कबॉतन्टनजटल  पदिवाथर  आवडक  लवागलरे.  खरेडवाअपयर्षांत  चवायनसीजच्यवा  गवाडवा
पसोचल्यवा.  तसअहसी  यरेसकर  तयवार  करररे  हरे  बवायकवाअसवाठसी  कषवाचअ  कवाम  हसोतअ.  मधिल्यवा  कवाळवात बऱ्यवाच घरवाअमधिकन  आयतयवा
यरेसरवाच्यवा पकडवा ददिसक लवागल्यवा. पर तयवालवा मकळ पवारअपररक चव नव्हतसी. अलसीकडरे 'कवाळ्यवा मसवाल्यवातसील पदिवाथर दमळतसील'
यवा पवाटवा लवावलरेल्यवा हबॉटरेलवाअमध्यरे शरेवाधिण्यवाच्यवा प्रयतनवात गदिर्ली हसोऊ लवागलसीय. 

गवाववाअकडरेसकदवा आतवा लहवान लहवान दि ककवानवाअत सवर प्रकवारच्यवा अन्नपदिवाथवार्षांसवाठसी ववापरतवा यरेरवाररे आयतरे मसवालरे दमळक  लवागलरेत.
आलअ-लसरवाचअ ववाटरसकदवा दमळक  लवागलअ आहरे.  खरेडवातलसी ववाळवरअसकदवा कमसी झवालसी.  शसीखअड आदर आम्रखअड कशवालवा
म्हरतवात आदर कशवाशसी खवातवात हरे  मवाहसीत नसलरेल्यवा घरवाघरवाअतसकदवा तरे  सहजपररे  पसोचलअ  आहरे.  आयतयवा पदिवाथवार्षांमकळरे
चवसीसकदवा जवागदतकरसीतयवा एकधजनससी झवाल्यवा.  मलगसीनरे  तर तयवात आरखसी खवाद्यक्रवाअतसी करे लसी.  झटपट म्हरजरे  कल्पनवातसीत
झटपट खवाद्य गवाववागवाववात पसोचलअ. यकरसोप-अमरेररकरे तलसी गसोरसी मवारसअ जरे खवातवात तरे इथअहसी दमळक  लवागलअ. अवघ्यवा उण्यवापकऱ्यवा

बकहित्तरच्यक रनुष्ककळकनसतरचरी गकमरीणि खकद्यससस्कपृ तरी 
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पअधिरवा  वषवारत  खवाद्यसअस्कपृ तसी  हसी  टसीव्हसीमय  झवालसी.  स्थवादनक खवाद्यसअस्कपृ तसीवरसील  आक्रमरवानरे  कअ दिकऱ्यवा,  ढववाररे,  दिरेवकवायर
यवाअतल्यवा जरेवरवाचसी चव लकप हसोत चवालल्यवाचसी खअत बवाळगरवाऱ्यवाअसवाठसी मग कअ दिकरसी, ढववारवा अशसी हबॉटरेलअ दनघक लवागलसी. असअ
जरेवर,  खवाद्य तयवाअनवा घरवात दिररसोज नकसोय.  पर आपल्यवा खवाद्यसअस्कपृ तसीतलवा पवारअपवाररक ठरेववा हरवत चवालल्यवाचसी जवारसीव
स्थवादनकवाअनवा आहरे. तसी तयवाअनवा व्यक्त करतवा यरेत नवाहसी इतकअ च. म्हरकन तर आज बहहतरेकवाअनवा कवाळ्यवा दतखटवातल्यवा भवाज्यवाअचवा
ससोस लवागलरेलवा आहरे. 

'तरे' खवारवाऱ्यवा दिसोन जवातजींमधिसील कवाहजींनसी गसोवअश मवास आदर दवश्ववादमत्रिसी वअशवाचरे (म्हनैस) मवाअस खवारअ सवामवाधजक प्रदतषरेसवाठसी
कमसी करे लअ दकअ ववा बअदि करे लअ.  मकदिवारड खवारअ आदर तरे ओढरअ तर करे व्हवाच बअदि करे लरेय.  पर दतथरेहसी चवाण्यवा आदर टसोण्यवाअच्यवा
आठवरजींचरे गदहवर कवाढरवाररे आहरेतच. आतवा तरे मवाअस दमळण्यवासवाठसी कक रवा प्रवाण्यवाच्यवा मररवाचसी ववाट बघवावसी लवागत नवाहसी. तरे
गवाववाअपवासकन शहरवाअपयर्षांत उपलब्धि हसोतअ. पर आजहसी तरे लपवकन खवालअ जवातअय.

जगवातल्यवा सगळ्यवाच बदिलवाअबरसोबर सवामवाधजक, सवाअस्कपृ दतक, खवाद्यसअस्कपृ तसीतलरे बदिल हरे अपररहवायर  असतवात. नव्वदिनअतरचवा
तयवाअचवा वरेग प्रचअड आहरे.  तयवास सवर  जवातसी-धिमवार्षांतलवा तरुर सहजपररे  सवामसोरवा जवातवानवा ददिसतसोय.  पर तयवाअचरे  पवालकच
सअस्कपृ तसी बकडत असल्यवाचरे गळरे  कवाढतवाहरेत. तयवाअचवा हवा कसोडगवा आक्रसोश यवा दपढसीच्यवा पचनसी पडत नवाहसी. हरे सकवारवातमकतरेचअ
लक्षर आहरे. यवा 'पवालक दपढसीनरे' फिक्त तवाअदत्रिकतवा स्वसीकवारलसीय. तरे सवामवाधजक बदिल स्वसीकवारण्यवास आजहसी तयवार नवाहसीत.
हवा दवकवास फिक्त तवाअदत्रिक आहरे. बवाककी तयवाअच्यवा मनवावर आदर मजदिकवर चढलरेलअ 'सवाअस्कपृ दतक मवाअद्य' जरेव्हवा दवतळरेल, तरेव्हवाच हवा
समवाज सकधिवाररेल. 

तवा.  क. :  बवाहत्तर आदर नव्वदिनअतर इतककी आधथरक आदर सवामवाधजक तस्थतयअतरअ झवालरेलसी ददिसत असलसी,  तरसी गवामसीर
भवागवातल्यवा सवरजवातसीय मजकरवाअच्यवा जसीवनमवानवात आदर खवाद्यसअस्कपृ तसीत थसोडसीफिवार चलदबचल झवालसी आहरे.  पर अजकन हरे
बदिल दततकरे  मकळवावर आलरेलरे  नवाहसीत.  दवदहरसी  आदर पवाट जवाऊन दठबक धसअचन यरेऊ घवातलअ  आहरे;  ओढरे-नद्यवा मपृत
हसोण्यवाच्यवा मवागवारवर आहरेत, दतथरे ववाहतयवा आदर पवाझररवाऱ्यवा पवाण्यवावर आपसोआप जसीव धिररवाऱ्यवा भवाज्यवा कक ठक न आदर कशवा
यरेरवार? 

जसरे शरेतकऱ्यवाअच्यवा मवानधसकतरेत बदिल झवालरेत, तसरेच मजकरवाअच्यवातसकदवा झवालरेत. प्रवामकख्यवानरे ज्यवाअचरे पकवरज मजकरसी करवायचरे,
तरेच आजहसी मजकर आहरेत! थसोडवा आधथरक स्तर सकधिवारलवाय आदर रअगसीत दिकरदचत्रिववारसी सअच आलरेत, म्हरकन जवातसीचरे परेच दढलरे
झवाल्यवाचअ जवारवत नवाहसी. दिवाररद्टयररेषरेच्यवा खवालसीवर घकटमळरवारवा एक मसोठवा मवानवसीसमकह यवाच सअस्कपृ तसीचवा भवाग आहरे. आदर
तयवाअच्यवा खवाद्यसअस्कपृ तसीत आजवर झवालरेलरे बदिल हरे सजदद्रय हसोतरे. पर आतवा तरे सजदद्रयच रवाहतसील यवाचसी शवाश्वतसी ववाटत नवाहसी.
तयवाअनवा प्रस्तकत लरेखवात जवागवा दिरेतवा आलसी नवाहसी यवाचसी खअत आदर जवारसीव आहरे.

 

---
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'ओळख' नवाववाचवा बकडबकडवा 

लरेधखकवा - अमपृतवा प्रधिवान

कवामवाच्यवा दनदमत्तवानरे मलवा बऱ्यवाचदिवा बवाहरेरगवावसी आदर तयवातहसी दनमशहरसी दकअ ववा गवामसीर भवागवात दफिरवावअ लवागतअ. असरे दिचौररे हवा
नरेहमसीच एक ववास्तववाचअ भवान आररवारवा आदर समपृद कररवारवा अनकभव असतसो. 

मसी जरेव्हवा जरेव्हवा कवामवादनदमत्त अशवा दिचौऱ्यवाअवर गरेलरे  आहरे,  तयवा प्रतयरेक वरेळसी मलवा तयवा तयवा दठकवारच्यवा लसोकवाअनसी अतयअत
चवाअगलसी ववागरकक ददिलसी आहरे. बऱ्यवाचदिवा तर तयवाअच्यवा आववाक्यवाबवाहरेर जवाऊनहसी मदित करे लसी आहरे. एखवादि-दिकसरवा दकरकसोळ
प्रसअग ससोडतवा मलवा 'ववाईट अनकभव' असवा कधिसीच आलवा नवाहसी. पर लसोक मवाझ्यवाशसी इतकरे  चवाअगलरे ववागतवात, यवाचअ कवाहसी एक
कवारर आहरे असअ मलवा ववाटतअ. 

एखवाद्यवा  करे स-स्टडसी  सवाठसी,  मवादहतसी  गसोळवा  करवायलवा,  आअदिसोलकवाअशसी  बसोलकन  तयवाअचसी  बवाजक  समजकन  घ्यवायलवा,  सरकवारसी
अधधिकवाऱ्यवाअशसी बसोलवायलवा इतयवाददि कवाररवाअसवाठसी जरेव्हवा मसी अशसी परगवावसी जवातरे,  तरेव्हवा मसी म्हरजरे फिक्त 'मसी'  नसतरेच,  तर
मवाझ्यवा बरसोबर मवाझ्यवा 'स्व' च्यवा वरेगवरेगळ्यवा ओळखजींचअ दकअ ववा आयडजदटटसीजचअ एक मसोठअ पसोतअ असतअ! आदर इथरेच खरसी मरेख
आहरे. मवाझ्यवा 'स्व' च्यवा अनरेक छसोटवा छसोटवा बवारकवाव्यवाअवरून ठरतअ ककी मलवा नक्ककी कशसी ववागरकक दमळरवार आहरे.

मवाझसी पदहलसी ओळख म्हरजरे  मसी एक मकलगसी आहरे.  आपल्यवा समवाजवात  'बवाईच्यवा जवातसीसवाठसी'  कवाहसी अधलधखत दनयम
आहरेत.  म्हरजरे  मसी असअ  एकटसीदिककटसीनरे,  दिकर खरेडवापवाडवाअत,  अनसोळखसी लसोकवाअबरसोबर वगनैररे दफिररअ अगदिसी सपशरेल चकक
आहरे. मवाझसी दिकसरसी ओळख म्हरजरे मसी तरुर म्हरतवा यरेरवाऱ्यवाअपनैककी आदर लग्न न झवालरेलसी आहरे.  आदर म्हरकन आत्तवा यवा
क्षरसी मवाझ्यवासवाठसी लग्नवाहहन महत्त्ववाचअ कवाहसी असतवाच कवामवा नयरे. 

दतसरसी गसोष म्हरजरे मवाझ्यवा आडनवाववावरून हरे कळतअ ककी मसी वरच्यवा जवातसीतलसी,  सवरर  समवाजवातलसी मकलगसी आहरे.  चचौथअ
म्हरजरे मसी पकण्यवासवारख्यवा मसोठवा शहरवातलसी मकलगसी आहरे. 

पवाचवअ-  मवाझरे  कपडरे  आदर मसी ववापरत असलरेल्यवा मसोबवाईलसदृश वस्तक  बघकन हरे  कळतअ ककी मसी एकवा सकखवस्तक,  उच्च
मध्यमवगर्लीय कक टक अबवातलसी मकलगसी आहरे. 

सहवावअ- मवाझसी दडगसी असअ दिवाखवतरे ककी मसी उच्च दशक्षर घरेतलरेलसी मकलगसी आहरे. 

मसी ज्यवा पदतसीनरे ववावरतरे तयवावरून असअ ददिसतअ ककी मलवा असअ एकटसीनरे दफिरवायचसी सवय आहरे. 

आदर सरतरेशरेवटसी मसी एक 'नवाककी-डसोळसी-नसीटस' अशसी मकलगसी आहरे. 

तर  अशवा  मवाझ्यवा  'स्व'  चरे  वरेगवरेगळरे  पदिर  एकत्रि  यरेऊन एक खकप  स्टट बॉखग  असवा  'फिरे दमदनन फिल क्टर'  तयवार  हसोतसो,  जसो
जसीवशवाससीय ( ) biological पर आहरे आदर सवाअस्कपृ दतक ( ) cultural पर. आदर यवा सगळ्यवाचवा मवाझ्यवा भसोवतसी असवा

'ओळख' नकवकचक बनुडबनुडक 
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एक बकडबकडवा  तयवार हसोतसो.  मवाझ्यवा  'स्व'  चरे  सगळरे  छसोटरे  छसोटरे  बवारकवावरे  यवा  बकडबकडवामधिरे  भर घवालतवात.  आदर मग हवा
बकडबकडवारूपसी दपअजरवा ववाढतच जवातसो. मसी धजथरे जवाईन दतथरे दतथरे मलवा वरेढक न टवाकतसो. 

म्हरजरे  जरेव्हवा लसोक मवाझ्यवाशसी बसोलत असतवात,  तरेव्हवा खरअ म्हरजरे  तरे  मवाझ्यवाशसी बसोलतच नसतवात.  तरे  ह्यवा बकडबकडवाशसी
बसोलत असतवात.  आदर मग तरे खकप चवाअगलअ पर ववागतवात.  तस्मत वगनैररे करतवात,  ससी-दिवादक्षण्य दिवाखवतवात.  मवाझ्यवाजवळ
सवामवान असरेल तर तरे उचलवायलवा मदित करतवात. मलवा बसवायलवा जवागवा दिरेतवात. असअ सगळअ  मसोठ्ठअ नवाट घडत रवाहतअ. पर
तयवा बकडबकडवाच्यवा आतल्यवा 'मलवा' मवात्रि हरे सतत जवारवत रवाहतअ ककी हरे सगळरे  लसोक कवाहसी मवाझ्यवाशसी चवाअगलरे ववागत नवाहसीयरेत.
हरे तर तयवा बकडबकडवाशसी चवाअगलअ ववागतवाहरेत! 

हवा बकडबकडवा अनरेकदवधि मजरेशसीर अनकभववाअनवा कवाररसीभकत ठरलवा आहरे.  मलवा आठवतअय, मसी आदर प्रवाअजळ जरेव्हवा पदहल्यवाअदिवा
'प्रयवास' च्यवा कवामवासवाठसी औरअगवाबवादिलवा गरेलसो,  तरेव्हवा ररक्षवाववाल्यवालवा सवाअदगतलअ ककी आम्हवालवा एखवाद्यवा बऱ्यवाश्यवा हबॉटरेलपवाशसी
ससोड. तयवाप्रमवाररे तयवानरे एकवा हबॉटरेलपकढरे ररक्षवा उभसी करे लसी. दतथरे जवळच पवानवाचसी टपरसी हसोतसी. आमचसी ररक्षवा थवाअबलसी आदर
आम्हसी खवालसी उतरलसो. ज्यवा क्षरसी मसी ररक्षवातकन खवालसी पवाय ठरेवलवा, तयवा क्षरसी तयवा पवानठरेल्यवावरच्यवा सगळ्यवा मवानवा सररकन
वळल्यवा.  मलवा अक्षरशयः अचवानक तयवा  नजरवाअच्यवा  शरेकडसो  सकयवा  टसोचतवाहरेत  असअ  ववाटलअ!  एखवादिसी  शहरसी  मकलगसी  यरेऊन
हबॉटरेलमधिरे रवाहवायचसी बहहदिवा औरअगवाबवादिकरवाअनवा सवय नसवावसी. 

जरेव्हवा मसी ससीमवाबरसोबर लवातकर शहरवाच्यवा पवारसी पकरवठवाचवा अभ्यवास करवायलवा गरेलरे तरेव्हवा आम्हवालवा दिसोघजींनवाच दमळकन बऱ्यवाच
मसोठवा भवागवाचवा  सव्हर  करवायचवा  हसोतवा.  म्हरकन  आम्हसी  वरेगवरेगळ्यवा  ददिशवाअनसी  जवायचअ  ठरवलअ.  मग लवातकरच्यवा  कक ठल्यवाश्यवा
गल्ल्यवाअमधिरे  मसी एकटसीदिककटसी दफिरत हसोतरे.  आदर मवाझ्यवा मवागरे  एक सवातवाठ टववाळ पसोरवाअचअ  टसोळकअ  दफिरत हसोतअ.  नदशबवानरे
कमजट्स करण्यवापधलकडरे तयवाअनसी कवाहसी त्रिवास ददिलवा नवाहसी.  कवाहसी घरवाअचवा सव्हर करे ल्यवावर मलवा असअ लक्षवात आलअ ककी तयवा
भवागवातलसी पवाण्यवाचसी पररतस्थतसी नसीट समजकन घ्यवायचसी असरेल तर दतथल्यवा नगरसरेवकवालवा भरेटरअ आवश्यक हसोतअ. म्हरकन मग
मसी तयवाअचवा  पत्तवा शसोधित दनघवालरे.  रस्तयवाच्यवा  कडरेलवा  गवाडसीवर थवाअबलरेल्यवा  एकवा मवारसवालवा पत्तवा दवचवारलवा.  तयवानरे  मलवा
नगरसरेवकवाकडरे कवाय कवाम आहरे वगनैररे दवचवारलअ.  मग घडवाळवाकडरे नजर टवाकलसी.  सअध्यवाकवाळचरे सवात ववाजत आलरे हसोतरे.
तयवानरे क्षरभर दवचवार करे लवा, मग म्हरवालवा, "मलडम, आत्तवा यवा वरेळसी नकवा जवाऊ तकम्हसी. उद्यवा सकवाळसी गरेलरेलअ बरअ रवाहसील. तरे
दपलरेलरे  वगनैररे रवाहवातसील.  उगसीच कशवालवा भलतयवा वरेळसी जवातवा?!"  म्हरकन मग मसी नगरसरेवक प्ललन कल न्सल करे लवा आदर
आरखसी कवाहसी घरवाअचवा सव्हर  करवायचअ  ठरवलअ.  सवाडरेसवातच्यवा सकमवारवालवा अअधिवार पडलवा तरेव्हवा मसी हमरस्तयवापवासकन बऱ्यवाच
आतल्यवा गल्ल्यवाअमध्यरे पसोहसोचलरे हसोतरे. अजकन थसोडसी घरअ करू असवा दवचवार करत मसी एकवा घरवाचवा दिरववाजवा ठसोठवावलवा. तसीन
जरवाअचअ कक टक अब हसोतअ.  सवाधिवारर पन्नवाशसीतलरे आई-वडसील आदर कबॉलरेजमधिरे जवारवारवा मकलगवा.  तयवाअनवा आमच्यवा प्रसोजरेक्टबद्दल
सवाअदगतल्यवावर तरे खकपच प्रभवादवत झवालरे.  आदर मसी अशसी पकण्यवाहहन यरेऊन लवातकरवात एकटसी दफिरत सव्हर करतरे आहरे यवाचअ
तयवाअनवा दवलक्षर कचौतकक ववाटलअ. पर दिकसऱ्यवाच क्षरसी तयवाअनवा दततककीच कवाळजसी ववाटलसी. तयवाअनसी अगदिसी दनक्षकन सवाअदगतलअ ककी
सव्हर पकररे झवालवा, उशसीर झवालवाय, आतवा हबॉटरेलवर परत जवा. तरे म्हरवालरे ककी तयवाअचवा भवाग मकलजींसवाठसी दततकवासवा सकरदक्षत नवाहसी.
मलवा ररक्षवा दमळवायलवा त्रिवास हसोईल म्हरकन तयवाअनसी तयवाअच्यवा मकलवालवा मलवा गवाडसीवर चचौकवापयर्षांत ससोडवायलवा सवाअदगतलअ.  आदर
अशवा रसीतसीनरे मवाझसी आयतसीच ससोय झवालसी. 

मसी जरेव्हवा दभवअडसी महवानगरपवाधलकरे त जवायचरे  तरेव्हवा पवारसीपकरवठवा दवभवागवात कक ठल्यवा न कक ठल्यवा इअधजनसीअरलवा भरेटवायसवाठसी
बऱ्यवाचदिवा तवाटकळत बसवावअ लवागवायचअ. बसवायचसी खसोलसी मवारसवाअनसी, मकख्यतयः पकरुषवाअनसी गच्च भरलरेलसी असवायचसी. मसी नकसतसी
खसोलसीत दशरलरे ककी लसोकअ  दबचवारसी अशसी कवाय अवघडकन जवायचसी. एकदिम अअग चसोरून बसवायचसी. मवाझ्यवा नकसतअ असण्यवानरेच
तयवाअनवा इतकअ  भयअकर ऑकवडर  व्हवायचअ. मलवा इतककी मजवा ववाटवायचसी. आदर गअमत म्हरजरे मवाझ्यवाशसी कवाहसी बसोलवायचअ असरेल
तर तरे मलवा उद्दरेशकन आपवापसवाअत बसोलवायचरे. म्हरजरे मलवा चहवा दवचवारवायचवा असरेल तर शरेजवारच्यवालवा दवचवारवायचरे "मलडमसवाठसी
चहवा सवाअगवा नअ." मग मसी सवाअगवायचरे ककी मसी चहवा घरेत नवाहसी. मग तरे परत शरेजवारच्यवालवा दवचवारवायचरे "मलडम चहवा नवाहसी घरेत?" मग
मसी परत म्हरवायचरे ककी नवाहसी. मग तरे परत आपवापसवात बसोलवायचरे "मलडम पकण्यवाच्यवा ददिसतवात." मग मसी म्हरवायचरे 'हसो'. हरे असअ
बरवाच वरेळ चवालवायचअ. पर कसोरसी 'मवाझ्यवाशसी' असअ बसोलवायचअच नवाहसी. 

मसी कवाहसी ददिवसवाअपकवर्लीच दनम्न पनैनगअगवा  धिरर दवरसोधिसी आअदिसोलन कररवाऱ्यवा लसोकवाअनवा  भरेटवायलवा यवतमवाळलवा गरेलरे .  तरे  तर
आमच्यवा कवामवावर इतकरे  खकश झवालरे ककी मलवा दबलकक ल फिवाईव्ह स्टवार ववागरकक दमळवालसी. मसी ज्यवाअच्यवा सअपकवारतकन गरेलरे हसोतरे
तयवाअच्यवा जरेव्हवा लक्षवात आलअ ककी मवाझसी रवाहवायचसी अशसी कवाहसी ससोय नवाहसीयरे तरेव्हवा तयवाअनसी मलवा तयवाअच्यवा घरसी रवाहवायलवा नरेलअ.
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तयवाअच्यवा सगळ्यवा कक टक अबवालवा भरेटवलअ. प्रतयरेकवालवा आवजकरन सवाअदगतलअ ककी हसी खवास पकण्यवाहहन आपल्यवा धिररदवरसोधिसी सदमतसीचअ
कवाम बघवायलवा आलरेलसी  आहरे.  तयवाअच्यवा  पतनसीनरे  मवाझ्यवासवाठसी  सवागसअगसीत जरेवर बनवलअ.  मवात्रि सगळ्यवाअनसी  मलवा ववारअववार
बजवावलअ ककी आतवा मसी लग्न करवायलवा हवअ. 

यवतमवाळलवा  जवायच्यवा  आधिसी  मसी  दतथल्यवाच जवळच्यवा  उमरखरेड तवालकक्यवातल्यवा  एकवा अगदिसी  खरेडरेगवाववातल्यवा  दमत्रिवालवा
भरेटवायलवा गरेलरे असतवानवा 'पकन्यवाच्यवा पवावनसीलवा' बघवायलवा खवास एक बवायकवाअचवा जथवा यरेऊन गरेलवा. दिकदिरववानरे नरेमककी तरेव्हवाच मसी
ललपटबॉपवर कवाम करत बसलरे हसोतरे. तरे बघकन तर तयवा अश्यवा कवाहसी खकश झवाल्यवा आदर मग मसी कशसी शकर आहरे , कशसी एकटसी
एवढवा लवाअब आलरे वगनैररे वगनैररे खकप बडबड करे लसी. आदर मसी उमरखरेडलवा जवात असतवानवा बसमधिरे मवाझ्यवा शरेजवारसी बसलरेलवा
मवारकस तर इन्स्टअट फिल न झवालवा.  मसी कसोर,  कक ठलसी वगनैररे दवचवारत तयवानरे  बसोलवायलवा सकरुववात करे लसी.  मग म्हरवालवा तकम्हसी
नक्ककीच इअधजनसीयर असरवार. मग तयवालवा दिहवा दमदनटअ समजवावलअ ककी मसी नक्ककी कवाय कवाम करतरे. मग तर तसो असवा कवाय
इम्प्ररेस झवालवाय ककी दवचवारतवा ससोय नवाहसी.  तयवानरे  दतथल्यवादतथरे  मलवा सवाअगकनच टवाकलअ ककी मसी यवापकढरे  तयवाचसी प्ररेररवा वगनैररे
असरवार आहरे. मलवा हरे उघडपररे ददिसत हसोतअ ककी तसो फ्लटर करतसोय. मग तयवानरे मलवा मवाझवा हवात दिवाखववायलवा सवाअदगतलवा. मग
मवाझ्यवा स्वभवाववाबद्दल आदर भदवष्यवाबद्दल कवाय कवाय गसोषसी सवाअदगतल्यवा, आदर मग मलवा म्हरवालवा ककी तकमच्यवा हवातवावरच्यवा
ररेषवा खकपच छवान आहरेत. तकमचअ भदवष्य अगदिसी उज्वल आहरे!

तकम्हवालवा असअ ववाटतअय कवा ककी मसी बढवायवा मवारतरे आहरे? मकळसीच नवाहसी! उलट मलवा यवातलवा धिडधिडसीत दवरसोधिवाभवास दिवाखवकन
द्यवायचवा आहरे, जसो मलवा सतत जवारवतसो. जरेव्हवा मसी यवा सगळ्यवापवासकन स्वत:लवा वरेगळअ  कवाढक न अगदिसी वस्तकदनषपररे बघवायचवा
प्रयतन करतरे  तरेव्हवा मलवा हरे  स्पष ददिसत रवाहतअ ककी हरे  सगळअ  दकतसी अनरेक पवातळ्यवाअवर चकककीचअ  आहरे,  असमतसोल आहरे.
म्हरजरे जर मवाझ्यवा जवागसी एखवादिवा लहवानश्यवा खरेडवातलवा मकलगवा असतवा तर तयवालवा अशसी एवढसी रवाजरेशवाहसी ववागरकक दमळवालसी
असतसी? नक्ककीच नवाहसी. जरेव्हवा लसोक असरे अदत जवास्त सवाखररेत घसोळवलरेलअ ववागतवात तरेव्हवा तयवाचअ हसक पर यरेत नवाहसी. वनैतवाग
यरेतसो. आदर दवचवारवात पडवायलवा हसोतअ. 

पर गअमत म्हरजरे  मवाझ्यवा भसोवतसीचवा हवा जसो बकडबकडवा आहरे तयवाकडरे  प्रतयरेक जर आपवापल्यवा दृदषकसोनवातकन बघतसो,  आदर
तयवाप्रमवाररे मवाझ्यवाशसी ववागतसो. कवाहसी लसोकवाअनवा खकप कचौतकक ववाटतअ तर कवाहसी नवाकअ  मकरडतवात. मवाझरे दकतसीतरसी नवातरेववाईक असरे
आहरेत जरे मवाझ्यवा कवामवालवा,  मसी मवानत असलरेल्यवा मकल्यवाअनवा,  मवाझ्यवा तत्त्ववाअनवा मकक नवापसअतसी दिशरवतवात.  तयवाअचसी  'चवाअगल्यवा
घरचसी मकलगसी' चसी जसी कवाय व्यवाख्यवा आहरे तयवात मसी कक ठरेच बसत नवाहसी. मवाझसी एक आज्जसी तर मलवा 'बखदडट क्वसीन' म्हरतरे.
कवारर कवाय तर मसी सवारखसी दवदिभर भवागवात जवातरे जसो नक्षलववादिसी भवाग म्हरकन ओळखलवा जवातसो. 

पर यवा  सगळ्यवामधिरे  कसोरसीच खऱ्यवा  मवाझ्यवापयर्षांत  पसोहसोचत नवाहसी.  सगळरे  यरेऊन तयवा  बकडबकडवापवाशसीच थवाअबतवात.  आत
अडकलरेल्यवा मवाझसी मवात्रि घकसमट हसोत रवाहतरे.

---

'ओळख' नकवकचक बनुडबनुडक 
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बदिलतसी भवाषवा - कक ठक न आदर कक ठरे? 

लरेखक - हरेमअत कदररक

भवाषवा हवा जरसी गहन अभ्यवासवाचवा असलवा आदर भवाषवाशवास यवा दवषयवात जरसी जदटल यमदनयमवाअचसी गक अतवागकअत असलसी;  तरसी
दवचवार करण्यवाचअ, सअववादि सवाधिण्यवाचअ आदर अनकभव नकोंदिण्यवाचअ मवाध्यम म्हरकन प्रतयरेक मनकष्य भवाषवा ववापरत असतसो. तयवामकळरे
समवाजवात रहवारवाऱ्यवा प्रतयरेकवासवाठसी भवाषवा हवा दवषय धजव्हवाळ्यवाचवा ठरतसो.  यवाच भकदमकरे तकन मसी भवाषरेबद्दलचअ मवाझअ आकलन
थसोडक्यवात सवाअगकन अनकभव आदर दनरसीक्षर, यवाअमधिकन मवाअडरसी कररवार आहरे.

तर मवाझअ पदहलअ आकलन असअ आहरे ककी भवाषवा हसी समवाजवाच्यवा मवालककीचसी असतरे. कवालचसी भवाषवा कवालच्यवा समवाजवाचसी हसोतसी,
आजचसी आजच्यवा समवाजवाचसी  आहरे.  इथलसी भवाषवा  इथल्यवा  समवाजवाचसी  आहरे,  दतथलसी दतथल्यवा  समवाजवाचसी  आहरे.  अशवा
तस्थतसीत,  एकवा बवाजकनरे शकद  - अशकद असअ कवाहसी उरत नवाहसी आदर दिकसरसीकडकन भवाषरेतसील बदिलवालवा रर् हवास म्हरतवा यरेत
नवाहसी. लसोक ज्यवा पदतसीनरे भवाषवा ववापरतवात, तयवात दनयम शसोधिकन व्यवाकरर वगनैररे दनतश्चत करतवा यरेतअ; पर उलट करतवा यरेत
नवाहसी. मवात्रि यवा तकवारनकसवार जरसी 'व्यवाकरर असअ आहरे आदर अशवा प्रकवाररे न धलदहररे / बसोलररे चकककीचअ आहरे,' असअ म्हररअ
मकळवातच चकककीचअ ठरत असलअ, तरसी प्रतयरेक जर तयवाच्यवा ववा दतच्यवा इच्छरेनकसवार भवाषवा हवसी तशसी ववाकवक, वळवक शकत नवाहसी.
तसअ हसोऊ लवागल्यवास अनवागकोंदिसी मवाजरेल आदर अथरपकरर  सअववादि अशक्य हसोऊन बसरेल. म्हरजरेच, अअतरवावरून दनरखतवानवा
भवाषरेतसील वळरवाअचसी,  बदिलवाअचसी  परअपरवा  ददिसतरे  आदर एक क्षर,  एक तस्थतसी  अवलसोकतवानवा  तरेव्हवाच्यवा  रूढ दनयमवाअच्यवा
चचौकटसीत भवाषरेचवा लवचसीक ववापर हसोतवानवा ददिसतसो.

मसी कवाहसी वषर्षां  नसोकरसीदनदमत्त उत्तर प्रदिरेशवात रहवात हसोतसो.  मवाझसी भवाषवा दतथल्यवा भवाषरेपरेक्षवा वरेगळसी असल्यवामकळरे  तयवा भवाषरेचअ
बवाहरेरून दनरसीक्षर मसी करत हसोतसो. दतथरे मवाझ्यवा एकवा सहकवाऱ्यवाचअ नवाव हसोतअ, रवाम आसररे. 'म्हरजरे हरे रवाम आशय असवावअ,'
असअ मवाझ्यवा मनवात आलअ. 'आशय हवा सअस्कपृ त शब्दि सहजसी धजभरेवर ववावरत नसल्यवानरे तयवाचअ आसररे, असअ भष रूप तयवार
झवालअ आहरे.'  पर लक्षवात आलअ,  हरे बरसोबर नव्हरे.  एकरे कवा भवाषरेचसी वळरअ वरेगळसी असतवात.  शब्दि जरेव्हवा इथकन दतथरे मवायगरेट
हसोतसो, तरेव्हवा तयवाचअ रूप बदिलरअ सवाहधजक आहरे. दतथरेच एकवा चचौकवात जवळच्यवा गवाववाअचसी अअतरअ दिवाखवरवारवा फिलक हसोतवा.
इअगजवाअच्यवा  कवाळवापवासकनचवा.  कवानपकरच्यवा  ददिशरेनरे  धलदहलअ  हसोतअ,   110  .  Cawnpore Miles आज कवानपकरचअ  स्परेधलअग

,  Kanpur असअ आहरे;  पर (खकद्द?)  इअगजसी मनवालवा तसो उच्चवार   Cawnpore इथकन दनघररे जवास्त सयकदक्तक ववाटलअ.
तयवाअनसी करे लरेल्यवा स्परेधलअगलवा  'भष'  हरे दवशरेषर लवावतवा यरेत नवाहसी.  गसोव्यवात पसोतकरगसीजवाअनसी हरेच करे लअ.  तरसी इअगजसी हसी भवारतसीय
उपखअडवात जन्मलरेलसी  भवाषवा  नव्हरे.  इअगजसी  भवाषरेतल्यवा  आपल्यवा  जवळच्यवा,  ओळखसीच्यवा  दकतसीतरसी  शब्दिवाअचअ  मकळ ललदटन
आदर/अथववा गसीक यवा भवाषवाअमध्यरे असतअ.  म्हरकन इअगजसीतसील शब्दिवालवा ललदटन/गसीकचअ भष रूप म्हरतवा यरेत नवाहसी.  पकन्हवा
'घरसी' यवायचअ, तर मरवाठसीत उदिवाहररवाथर  'उअच' हवा शब्दि मकळ सअस्कपृ तवातल्यवा 'उच्च'वरून तयवार झवालवा आहरे, असअ म्हरतवा
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यरेतअ. पर यवाच्यवा उलट म्हटलअ, ककी कधिसी कवाळसी मरवाठसी प्रदिरेशवात रूढ असलरेल्यवा 'उअच' यवा उच्चवारवावरून सअस्कपृ तवात 'उच्च'
हवा उच्चवार घडलवा, तर तरे तकवारलवा ससोडक न हसोरवार नवाहसी. तरेव्हवा अशवा बदिलवाअचसी नकोंदि तरेवढसी घ्यवावसी, तयवाअनवा नवाक मकरडक  नयरे. 

मरवाठसी  भवाषरेच्यवा  सअदिभवारत  अलसीकडच्यवा  कवाळवात  झवालरेल्यवा  बदिलवाअपनैककी,  इथरे  सववारत  प्रथम  भवाषरेत  रूढ  असलरेल्यवा
शब्दिप्रयसोगवाच्यवा दवपरसीत 'आतवा दिहवा कसोसवाअवर भवाषवा बदिलत नवाहसी', असअ दवधिवान एक बदिल म्हरकन नकोंदिववावअसअ ववाटतअ. जरेव्हवा
लसोकवाअचसी  भमरक्षमतवा  कमसी  हसोतसी,  तरेव्हवा  एकरे कवाच्यवा  उच्चवारवाअवर,  दिवाखलरे  म्हरकन  वदररल्यवा  जवारवाऱ्यवा  प्रदतमवाअवर,
ववाक्यरचनरेवर आदर व्यवाकररवावर सअस्कवार कररवाररे घटक स्थवादनक हसोतरे,  छसोटवा वतकरळवातलरे हसोतरे.  भवाषरेतलवा रूढ शब्दि
ववापरवायचवा तर 'पअचक्रसोशसी'तलरे हसोतरे. नअतर प्रववास ससोपवा झवालवा आदर लसोक दिकर दिकर दफिरू लवागलरे. कक ठक न कक ठक न सअस्कवार आरक
लवागलरे  आदर तयवाअच्यवा  सअकरवातकन  घडरवारसी  भवाषवा  जवास्त दवशवाल प्रदिरेशवावर  नवाअदि क  लवागलसी.  थसोडक्यवा  अअतरवावर  बदिलत
रहवाण्यवाऐवजसी मसोठवा क्षरेत्रिवामध्यरे दवदवधि सअस्कवारवाअनवा सवामवावकन घरेऊन रवाहह लवागलसी.

तरसीहसी  प्रतयरेक  सअपकवारतकन  दटकवाऊ सअस्कवार  हसोतवातच,  असअ  नवाहसी.  आपल्यवावर  दबदटशवाअचअ  रवाज्य असतवानवा  इअगजसी  हसी
'सवाहरेबवा'चसी,  शवासकवाचसी भवाषवा हसोतसी.  सगळरे  इअगज जरसी एकसवारखअ  बसोलत नसलरे तरसी तयवाअच्यवातलरे  अदभजन बसोलत,  तसी
'क्वसीन्स इअधग्लश' इथरे प्रदतदषत ठरलसी. स्ववातअत्र्यवानअतर दिरेशसी सवाहरेबवाअनसी इअगजसीचसी सद्दसी चवालक ठरेवलसी. पकढरे कवाखप्यकटर आलरे आदर
इअगजसीलवा प्रदतषरेससोबत एक नवसीन मकल्य प्रवाप् त झवालअ. पर एक झवालअ; भवाषवा तसीच रवादहलसी, तरसी दतचवा 'भकगसोल' बदिललवा. तसी
कवाखप्यकटरच्यवा प्रदिरेशवात गरेलसी, अमरेररकन झवालसी. आदर अगदिसी आत्तवा, म्हरजरे गरेल्यवा पवाचरेक वषवार्षांमध्यरे उच्चभक भवारतसीयवाअच्यवा
तकोंडच्यवा इअगजसीचअ वळर अमरेररकन हसोऊ लवागलअ आहरे. क्वसीन्स इअधग्लशलवा मवागरे सवारून अमरेररकन उच्चवार प्रदतदषत व्हवायलवा
एवढवा  कवाळ जवाववा  लवागलवा!  अमरेररकन  इअगजसी  भवारतसीयवाअच्यवा  सअपकवारत  हसोतसीच;  दतलवा  उचलकन  आपलअसअ  करण्यवासवाठसी
कवाखप्यकटर, इन्फिमरशन टरेक्नबॉलबॉजसी यवाअचअ आगमन व्हवावअ लवागलअ.

अमरेररकन सअस्कपृ तसीनरे  हबॉधलवकडच्यवा दचत्रिपटवाअच्यवा मवाध्यमवातकन जगभर जसोरदिवार आक्रमर करे ल्यवाचवा इदतहवास आहरे.  इअगजसी
भवाषरेतलरे  तरे  दचत्रिपट मसोठवा  शहरवाअमध्यरे  प्रदिदशरत  हसोत  आदर शचौककीन  लसोक पहवात.  तयवामकळरे  तयवाअतल्यवा  भवाषरेचवा  आदर
सअस्कपृ तसीचवा प्रभवाव तरेवढवापकरतवा मयवारददित रवादहलवा.  सवाऱ्यवा समवाजवात पसरलवा नवाहसी.  आतवा घरवाघरवात यरेऊन बसलरेल्यवा
टसीव्हसीमकळरे  दृकशवाव्य  मवाध्यमवाच्यवा  प्रभवाववाच्यवा  बवाबतसीत  पररतस्थतसी  बदिलकन  गरेलसी  आहरे.  टसीव्हसीवरच्यवा  मवाधलकवाअच्यवा
प्ररेक्षकवाअच्यवात, बहहतवाअश पकरुषवाअच्यवा तकलनरेत घरवात जवास्त वरेळ घवालवरवाऱ्यवा धसयवाअचवा भररवा असतसो; हरे लक्षवात घरेऊन तयवा
मवाधलकवा  धसयवाअसवाठसीच  बनवल्यवा  जवातवात  आदर  वगरभरेदि  ओलवाअडक न  धसयवाअच्यवात  लसोकदप्रय  झवालरेल्यवा  ददिसतवात.
मवाधलकवाअमधिसील व्यतक् तररेखवाअच्यवा लसोकदप्रयतरेच्यवा बरसोबर तयवाअचसी नवावअ, तयवाअचरे कपडरे, तयवाअच्यवा फिल शनसी, तयवाअच्यवा तकोंडचसी भवाषवा
आदर तयवाअचरे  उच्चवारसकदवा अनककररसीय ठरतवात.  हरे  मरवाठसी मकलकखभर घडतअ.  तसअच दहअदिसी मवाधलकवा द्रदवड रवाज्यअ  ससोडक न
उरलरेल्यवा भवारतभर बदघतल्यवा जवातवात. (पवादकस्तवानवातहसी तयवाअनवा मसोठसी लसोकदप्रयतवा आहरे!) म्हरजरे एकवा मसोठवा भकभवागवावर
एकवाच प्रकवारच्यवा भवाषरेचरे सअस्कवार हसोतवात आदर तरे सअस्कवार हचौसरेनरे, कचौतककवानरे स्वसीकवारलरे जवातवात. मग दिहवा कसोसवाअवर भवाषवा
बदिलरवार कशसी? उलट एकरे कवा दठकवारच्यवा भवाषवाववापरवातलरे प्रवादिरेदशक कअ गसोररे दनघकन जवाऊन भवाषवा गकळगकळसीत हसोण्यवाचसी हसी
प्रदक्रयवा आहरे. एकरे  कवाळसी बवाह्य सअस्कवारवाअपवासकन जवास्तसीत जवास्त मकक् त, एकवा अथर्ली 'शकद' असअ भवाषरेचअ रूप दमळवण्यवासवाठसी
अअतभवारगवातल्यवा धसयवाअच्यवा भवाषरेचअ दनरसीक्षर करे लअ जवायचअ. तयवाच धसयवा आतवा भवाषरेचअ सपवाटसीकरर घडवकन आरत आहरेत.

'सपवाटसीकरर' हवा भवाषवाप्रयसोग मरवाठसी नवाहसी. 'सपवाट' यवा दवशरेषरवावरून 'सपवाटसीकरर' हरे नवाम बनवण्यवाचसी रसीत इअगजसीमधिकन
आलसी आहरे.  मरवाठसी  बसोलतवानवा  'सपवाट'  यवा  दवशरेषरवालवा  धिरून दववरेचन कररअ  धजतकअ  सकलभ असतअ;  दततकअ च इअगजसी
वळरवाचअ लरेखसी दववरेचन करतवानवा, 'सपवाटसीकरर'  हसी सअजवा ससोयसीस्कर ठरतरे.  दिस्तवावरेजसीकरर,  दनबअधिलरेखन,  यवाअचरे  दनयम
आदर तयवाअचसी दशस्त आपर पतश्चमरेतकन आयवात करत आहसोत. तयवातकन 'सकलभसीकरर' असरे शब्दि मरवाठसीत घडत आहरेत,
आदर यवातकन  'वनसीकरर करतवानवा'  असरे  चमतकवाररक प्रयसोग अपररहवायर  हसोत आहरेत.  पर एकवा ववाक्यवात  'करर'  आदर
'करररे'  हरे समवान अथवारचरे दिसोन प्रयसोग लवागसोपवाठ यरेररे चमतकवाररक आहरे,  हरे कक रवालवा खटकतवानवा ददिसत नवाहसी.  भवाषरेतलरे हरे
बदिल इथल्यवा तस्थतसीतसील बदिलवाअमधिकन उगवत नवाहसी आहरेत; तर बवाहरेरच्यवा रसीतसीलवा अनकसरतवानवा अटळपररे तयवार करे लरे जवात
आहरेत. यवाचअ एक उदिवाहरर मकअबईतल्यवा ररेल्वरे स्टरेशनवर हसोरवाऱ्यवा दहअदिसी उद् घसोषरवाअ(!)मध्यरे सवापडतअ. "प्ललटफिबॉमर  नअबर एक
पर आनरेववालसी आगवामसी गवाडसी...'  असअ  ऐकतवानवा  'आनरेववालसी'  आदर  'आगवामसी'  हरे  एकवा अथवारचरे  दिसोन शब्दि एकवामवागसोमवाग
यरेतवात.

सअववादिवाऐवजसी उपचवार हरे  भवाषवाववापरवाचअ  प्रयसोजन झवालअ,  ककी कवाय हसोतअ  यवाचअ  एक उदिवाहरर यवा उदिर् घसोषरवाअमध्यरे  सवापडतअ.

बरलतरी भकषक - कनु ठठ न आणणि कनु ठने? 
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प्रववाशवाअच्यवा ससोयसीसवाठसी गवाडवाअच्यवा यरेण्यवाजवाण्यवाच्यवा घसोषरवा करररे आवश्यक आहरे, हरे खरअ असलअ तरसी ररेल्वरे स्थवानकवावरसील
उद् घसोषरवाअमवागचसी  प्ररेररवा  प्रववाशवाअचसी  ससोय बघररे,  हसी  नवाहसी.  'ररेल्वरेव्यवस्थरेशसी  सअबअधधित एक आवश्यक समजलवा  जवारवारवा
उपचवार पवार पवाडररे',  हसी आहरे.  म्हरकन तयवा घसोषरवा प्ललटफिबॉमरवरच्यवा प्रववाशवाअपयर्षांत पसोचतवात ककी नवाहसी,  तयवाअनवा नसीट ऐकक
जवातवात ककी नवाहसी, यवादवषयसी ररेल्वरेप्रशवासन बऱ्यवापनैककी उदिवाससीन असतअ; आदर म्हरकनच यवा घसोषरवा इअगजसीत तयवार करून मग
तयवाअचअ  इतर  भवारतसीय  भवाषवाअमध्यरे  रूपवाअतर  करे लअ  जवातअ.  मग  इअगजसीत  "     Next train expected on platform

 ..." number मध्यरे  next आदर  expected यवा दिसोन इअगजसी शब्दिवाअच्यवा जवागसी दहअदिसीतहसी दिसोन शब्दि घवालण्यवाचसी दिक्षतवा
भवाषवाअतरकवार आपसोआप घरेतवात आदर हरे  असअ  'आनरेववालसी आगवामसी'  धलहहन जवातवात. 'कसोरतयवाहसी प्रकवारच्यवा दवववादिवामध्यरे
इअगजसी पवाठ प्रमवार मवानलवा जवाईल,' हरे जरे (मकळवातल्यवा इअगजसी पवाठवात अथवारतच नसलरेलअ दवधिवान) शवासककीय, दनमशवासककीय
आस्थवापनवाअमधिल्यवा  पत्रिकवाअच्यवा  शरेवटसी  धलदहलरेलअ  असतअ;  तरे  यवाचसवाठसी  आवश्यक असतअ.  तसी  भवारतवातसील  शवासककीय,
प्रशवासककीय व्यवहवारवातसील इअगजसीच्यवा सवर्णोच्च स्थवानवालवा ददिलरेलसी मवान्यतवा असतरे.  तयवा मवान्यतरेलवा आधिवार करे वळ सरकवारसी
धिसोररवाचवा आहरे, असअ मवानण्यवाचसी चकक करू नयरे; तरे भवारतवातसील एक सवरमवान्य मकल्य आहरे. हरे मकल्य मनवात नवाअदित ठरेवलअ ककी
भवारतसीय भवाषवाअमधिल्यवा छसोटवा मसोठवा गफिलतजींकडरे दि कलरक्ष करतवा यरेतअ. नव्हरे, दिकलरक्ष करररे हवाच दशषवाचवार ठरतसो.

यवातकन भवाषरेतसील बदिलवाचसी एक ददिशवा आपल्यवालवा कळतरे.  तसी अशसी ककी आतवा,  हळकहळक  भवारतसीय समवाजवामध्यरे  धलधखत
स्वरूपवालवा  बसोलसीच्यवा  वरचअ  स्थवान दमळक  लवागलअ  आहरे,  आदर आपल्यवा  बहहतवाअश  मचौधखक परअपररेतकन  धलखवारवालवा  पकररेसअ
मवागरदिशरन दमळत नसल्यवामकळरे  लरेखसी व्यवहवारवाअमध्यरे आपर इअगजसीलवा अनकसरत मवागरक्रमर करत आहसोत.  आपल्यवा लरेखसी
भवाषरेचअ वळर इअगजसी रचनरेच्यवा जवळ जवातअ आहरे, पर सरळ-सरळ ऐकण्यवातकन हसोरवाऱ्यवा सअस्कवारवाअमधिकन घडत असलरेल्यवा
बसोलसीत अजकनहसी पवारअपररक वळरअ सवापडतवात.  मवात्रि प्रदतषरेच्यवा बवाबतसीत लरेखसीचअ पवारडअ जवास्त जड असल्यवामकळरे  लरेखसीचसी
बसोलसीवर कक रघसोडसी हसोतरे आहरे. 'गअभसीरपररे घरेररे' हवा ववाक्प्रचवार जकन्यवा मरवाठसीत सवापडत नवाहसी, कवारर तरे '  'Take seriously

यवा इअगजसी प्रयसोगवाचअ शब्दिशयः भवाषवाअतर आहरे. आदर आतवाच्यवा मरवाठसीत तसो सरवारस ववाचवायलवा दमळतसो कवारर तरे इअगजसी वळर
आतवा पररचयवाचअ झवालअ आहरे.

इअगजसीत धलखवार करण्यवासवाठसी इअगजसी करे वळ बसोलतवा यरेऊन भवागत नवाहसी; स्परेधलअग यवावअ लवागतअ. मरवाठसी उच्चवारवानकसवारसी भवाषवा
असल्यवामकळरे  मकळवाक्षरअ  मवाहसीत  झवालसी;  ककी  बसोलररे  आदर धलदहतवा  यरेररे,  यवात  अअतर  उरत  नवाहसी.  पर बहहसअख्य  लसोक
धलदहण्यवास सहसवा तयवार नसतवात. एक गअभसीर अडचर धलदहण्यवाच्यवा आड यरेतरे, तसी म्हरजरे शकदलरेखन. एक लरेखक दमत्रि
एकदिवा म्हरवालरे हसोतरे, 'उशवा आदर उषवा, हसी जसोडसी ससोडलसी; तर श/ष ऐवजसी ष/श धलदहल्यवानरे अथवारमध्यरे फिरक पडण्यवाचअ
दिकसरअ मरवाठसी उदिवाहरर नवाहसी.' असअ जर असरेल, तर दिसोन दिसोन श आदर ष असण्यवाचसी कवाहसीच गरज नवाहसी. तयवातलवा एक
भवाषरेतकन कवाढक न टवाकलवा, तर यवा दिसोघवाअच्यवात गकोंधिळ हसोत असल्यवानरे जरे लरेखरसी उचलण्यवासच दबचकतवात, तयवाअचवा फिवायदिवा
हसोईल;  आदर भवाषरेच्यवा  अथरववाहसी  क्षमतरेचवा,  सचौषववाचवा  कवाहसी  तसोटवा  हसोईल असअ  ववाटत नवाहसी.  असवाच दवचवार  ऱ्हस्व-
दिसीघवारबद्दलहसी करवायलवा कवाय हरकत आहरे? गकरु आदर गकरू, यवाअच्यवा अथवारमध्यरे असलरेलवा फिरक (दिकसऱ्यवा गकरूवर ववास्तदवक
अनकस्ववार आहरे, पर तरे अससो) सअदिभवारतकन स्पष हसोरवार नवाहसी कवा?

खरअ तर कवाहसी प्रमवारवात हवा प्रश्न दनकवालवात दनघवालवा आहरे. रु आदर रू, यवाअच्यवातलवा फिरक कधिसीच धिकसर झवालवा आहरे. फिवार
कमसी मकदद्रतशसोधिक रु आदर रू मध्यरे दि करुस्तसी करतवात.  एकक रच इकवार आदर उकवार,  यवातसील ऱ्हस्व-दिसीघवारचवा ससोक्षमसोक्ष
लवकर  लवावरअ  गरजरेचअ  आहरे.  तरे  कवाढक न  टवाकल्यवानरे  धलदहरअ  सकलभ  हसोईल,  ककीबसोडवारतसील  दिसोन  ककीज  कमसी  हसोतसील.
प्रदतववादिवाचसी  बवाजक  पहवायचसी,  तर ऱ्हस्व-दिसीघवारचअ  भवान जवादरवरेत  मकरलरेल्यवाअच्यवा  डसोळ्यवाअनवा  एकच एक वरेलवाअटसी  ववा  उकवार
खटकरे ल. आरधख नककसवान दकदत हसोइल, (ववा आरखसी नककसवान ककीतसी हसोईल) यवाचवा अभ्यवास करून लवकरवात लवकर
यवा बवाबतसीत दनररय घरेररे आवश्यक आहरे. कवारर सवामवाधजक व्यवहवारवात नवागरव्यवस्थवा जशसी पसरत जवाईल, तशसी धलधखत
भवाषवा ववापरण्यवाचसी आवश्यकतवा ववाढत जवाईल आदर समवाजवाच्यवाच मवालककीचअ असलरेलअ भवाषवा हरे मवाध्यम, समवाज समवाजवाच्यवा
लहरसीनकसवार हवअ तसअ वळवकन घरेईल. अडचरसीच्यवा रचनवाअचवा आपसकक 'दनकवाल' लवागरेल. उदिवाहररवाथर, दिऱ्यवा आदर दियवार हवा
रफिवारवातलवा फिरक मरवाठसीत आहरे, दहअदिसीत नवाहसी. दहअदिसीत 'ऱ्यवा' नवाहसी. आजच फिरे सबककसवारख्यवा 'ससोशल मसीदडयवा'वर "पऱ्यवाअचरे
पयवारवरर" हरे "पयवार्षांचरे पयवारवरर" असअ धलदहलअ जवात आहरे. कवारर दहअदिसी-मरवाठसीचसी सवामवादयक धलपसी असलरेल्यवा दिरेवनवागरसीचरे
ककीबसोरसर बऱ्यवाच अअशसी यवा दिसोन भवाषवाअसवाठसी एकच आहरेत.

मकळवात मरवाठसी मवारकस सहनशसील,  सदहष्रक.  भवाषरेतल्यवा चककवा तसो चवालवकन घरेतसो.  फिरे सबककवावर  'खऱ्यवाचसी दिकदनयवा'च्यवा जवागसी
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'खयवारचसी दिकदनयवा', 'जबवाबदिवाऱ्यवा'  ऐवजसी  'जबवाबदिवायवार'  असअ मकबलक आढळकन यरेतअ;  आदर तयवा सअबअधिवात कसोरसीहसी गहजब
करतवानवा आढळत नवाहसी.  म्हरजरे,  हरे रूढ हसोण्यवासवाठसी करे वळ थसोडवा कवाळ जवाण्यवाचसी गरज आहरे;  आरखसी कशवाचसी नवाहसी.
ककीबसोडवारवरचसी आरखसी एक ककी कमसी झवालसी!  ऋ आदर लपृ यवाअचसी दिसीघर  रूपअ  झवालसी आहरेतच नवा इदतहवासजमवा.  लपृ  तर
क्लपृप् तसीपकरतवाच उरलवा आहरे.

घ आदर धि सवारखरे ददिसतवात, यवाचवा परररवाम म्हरकन 'उद् घवाटन' हवा शब्दि 'उदवाटन' असवा धलदहलवा जवाऊ लवागलवा आहरे.
पवायमसोडकवा  द्  सकटवा  न ठरेवतवा  तयवालवा  जसोडवाक्षरवात पवाठवलअ  ककी  'उद् घवाटन'चअ  उदवाटन'च हसोऊन जवातअ  कवाहसी  टवाइदपअग
फिवाखट्समध्यरे.

उच्चवार अपकरर  असरेल दतथरे  अक्षरवाचवा पवाय मसोडलवा जवातसो.  उच्चवारवाकडरे  दिकलरक्ष करत सरसकट शरेवटच्यवा अक्षरवाचवा पवाय
मसोडण्यवाकडरे कल असलरेलवा सध्यवा ददिसकन यरेतसो. उदिवाहररवाथर, शरेरस ऐवजसी 'शरेडस् '. 'शरेरस' बसोलतवानवा 'ड' हवा उच्चवार पकरर
हसोत नवाहसी. 'शरेडस् ' उच्चवारतवानवा ड पकरर  ठरेववायलवा हववा, 'लसोटस' दकअ ववा 'फिसोकस' यवाअच्यवा धितर्लीवर; पर ज्यवा गवाववालवा प्रमवार
मरवाठसीचअ  मवाहरेरघर म्हरतवा यरेईल,  तयवा पकण्यवातल्यवा बहहसअख्य दिककवानवाअच्यवा पवाटवाअवर शरेवटच्यवाच अक्षरवाचवा पवाय मसोडलरेलवा
ददिसकन यरेतसो: स्पसोटरसर्, फज डस्  असअ. दिककवानवात दशररवाऱ्यवा दगरर् हवाइकवाअनसी जर यवालवा आक्षरेप घरेतलवा असतवा, तर दिककवानदिवारवानरे
सकधिवाररवा करे लसी असतसी.  पर  (पकण्यवातलरेहसी)  लसोक चवालवकन घरेतवात,  दकअ ववा लसोकवाअच्यवा हरे  लक्षवातहसी यरेत नवाहसी!  यवाचअ  मसोठ्ठअ
उदिवाहरर म्हरजरे  'मलक्डसोनल्डसर् '! जगभर पसरलरेल्यवा यवा अमरेररकन कअ पनसीनरे आपल्यवा नवाववाचअ कक रवा व्यवावसवादयकवाकडकनच
बनवकन घरेतलरेलअ दिरेवनवागरसी रूप,  हरे  असअ अशवाससीय आहरे.  परअतक  मलक्डसोनल्रसचसी प्रदतषवा,  लसोकदप्रयतवा पहवातवा  'ड'ऐवजसी
'स'चवा  पवाय मसोडरअच बरसोबर आहरे,  असअ  धसद करण्यवासवाठसी  पकरवाववा  म्हरकन  अगदरत बवाबतसीत अनकसररसीय असलरेल्यवा
अमरेररकरे तल्यवा यवा दवश्वव्यवापसी बखडचअ उदिवाहरर ददिलअ जवाईल.

रफिवारवाच्यवा बवाबतसीतहसी गकोंधिळ आहरे. रफिवारवाचसी जवागवा बदिलल्यवानरेसकदवा उच्चवारवात फिरक पडतसोच. पर आपल्यवा तथवाकधथत

बरलतरी भकषक - कनु ठठ न आणणि कनु ठने? 
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फिसोनरेदटक मरवाठसीत रफिवारवाचसी दशस्त मकळवातच बरसोबर नवाहसी, हरे दिवाखवकन दिरेतवा यरेईल. आपर ववाचतवानवा अक्षरअ ववाचतसो. सगळवा
शब्दि झवाकक न एक एक अक्षर उघड करत तयवाचवा उच्चवार करत गरेलअ ककी (आपल्यवाकडरे  'लरेटर/अल्फिवाबरेट आदर धसललबल
यवाअच्यवात फिरक नसल्यवामकळरे ) थवाअबत थवाअबत कवा हसोईनवा, शब्दिवाचवा पकरर  उच्चवार दमळवायलवा हववा. आतवा 'मयवारदिवा' हवा उच्चवार
म-यवार-दिवा असवा थवाअबत थवाअबत करून बघवा.  उच्चवार  'मऱ्यवादिवा'च्यवा जवळ जवातसो.  आरखसी एक उदिवाहरर म्हरकन, 'सकयर'
उच्चवारतवानवा  'सक'  हवा एक पकरर  उच्चवार झवाल्यवावर  'यर'  असवा पकढचवा पकरवारक्षरसी उच्चवार यरेतसो,  असअ म्हरवावअ  लवागरेल.  आदर
डसोक्यवावर रफिवार असलरेलअ अक्षर जर असअ एकटअ उभअ रवाहह  शकत असरेल, तर तसल्यवा अक्षरवानरे सकरू हसोरवारवा शब्दि भवाषरेत
नवाहसीच,  असअ  कवा?  हवा  प्रश्न  'ससीरसीयसलसी  घरेतलवा  जवात'  नवाहसी  कवारर  'यर'  हवा  उच्चवार  मकळवातच लअगडवा  आहरे,  रफिवार
उच्चवारतवानवा अधिवार र हवा अगसोदिरच्यवा अक्षरवाच्यवा जवळ जवारवारवा आहरे. 'सकयर'  उच्चवारतवानवा आपर सक आदर मग यर  असअ
म्हरत नवाहसी; 'सकरर् '  आदर मग 'य'  असअ म्हरतसो.  म्हरकनच हवा रफिवार घसोषरवा रअगवरवाऱ्यवाअनवा,  तयवाअहसीपरेक्षवा दिककवानवाअचरे  फिलक
रअगवरवाऱ्यवाअनवा गकोंधिळवात टवाकतसो आदर तरे 'पकनररचनवा' (ववा ततसम) धलहहन जवातवात.

ञ हरे अक्षर असलरेलवा मरवाठसी शब्दि मलवा मवाहसीत नवाहसी. 'चअचल' मध्यरे  'ञ' आहरे; पर तसो अनकस्ववारवात मवावतसो. न, म, र
यवाअच्यवासवारखअ  'ञ'लवा  स्ववायत्त  अतस्ततव  असल्यवाचवा  पकरवाववा  मवाझ्यवाकडरे  नवाहसी.  कसोरवाचकडरे  नसवाववा.  म्हरकन  ककी  कवाय
फिरे सबकक, दट्विटर यवाअसवारख्यवा ससोशल मसीदडयवावर 'त्रि' यवा जसोडवाक्षरवासवाठसी 'ञ' चवा ववापर रवाजरसोस सकरू झवालरेलवा ददिसतसो. मसी तर
असअहसी ऐकतसो ककी कवाहसी गवामसीर शवाळवाअमध्यरे  'त्रि'  यवा जसोडवाक्षरवाचअ  धलधखत रूप 'ञ'  असअच दशकवलअ जवातअ! 'दमत्रि'  नवाहसी,
'दमञ'.

भवाषवाववापरवातसील यवा पडझडसीलवा ववा तसोडमसोडसीलवा स्थवायसी बदिल म्हरतवा यरेईल कवा? ककी हरे प्रकवार भवाषवाववापरवाच्यवा पररघवापवाशसी
आहरेत आदर तयवाअनवा उपयसोगवात आररवाररे जसजसरे  भवाषवाव्यवहवारवाच्यवा कज द्रवाच्यवा ददिशरेनरे  सरकतसील,  तसतसअ  तरे  स्वतयःचसी
भवाषवा सकधिवारत जवातसील आदर असल्यवा धिकसर प्रकवारवाअचअ प्रमवार कमसी हसोत जवाईल?

यवा प्रश्नवाचअ उत्तर ससोपअ नवाहसी. भवाषरेचअ तथवाकधथत 'शकद', 'प्रमवार' स्वरूप अअगसी मकरलरेलरे अदभजन सअख्यरेनरे अल्पच असतवात;
पर बहहसअख्यवाअचसी  तयवा  प्रमवार,  'शकद'  स्वरूपवालवा  मवान्यतवा  असतरे  आदर तरे  स्वरूप लसीलयवा  ववापररवाऱ्यवा  अदभजनपदिसी
पसोचण्यवाचसी आकवाअक्षवा बहहसअख्यवाअनवा असतरे. मरवाठसीत मवात्रि हरे इतकअ  सरळ नवाहसी. मरवाठसीत गसोषसी कवाहसीशवा गकअतवागकअतसीच्यवा आहरेत.
मरवाठसी समवाजवात मरवाठसी भवाषरेचवा ववापर 'शकद', प्रमवार' स्वरूपवात सहजगतयवा करररे, हरे अदभजनवगवारचअ प्रमकख लक्षर नवाहसी;
ज्यवाच्यवा/धजच्यवा बसोलण्यवात इअगजसी शब्दि,  इअगजसी रचनवा मसोठवा प्रमवारवात यरेतवात,  तयवालवा/दतलवा अदभजन मवानलअ जवातअ.
यवाचवा एक चमतकवाररक परररवाम असवा झवालवा आहरे ककी 'शकद', प्रमवारभवाषरेचरे सअस्कवार नसलरेल्यवा घरचसी मकलअ आईवदडलवाअनवा
दनरपववादिपररे मम्मसी-पप्पवा म्हरतवात! तसी मकलअ इअगजसी मवाध्यमवाच्यवा शवाळरेत जवातवात. तयवाअनवा 'ससोमववार', 'दनळवा रअग' हरे मवाहसीत
नसतअ; 'मण्डरे', 'ब्ल्यक' (हवा खवास मरवाठसी उच्चवार) हरे तयवाअच्यवा धजभरेवर रुळलरेलअ असतअ.

इअगजसी  भवाषरेतच  प्रदतषवा  आहरे,  हवा  दवश्ववास बवाळगण्यवाच्यवा  बवाबतसीत  शहरसी-गवामसीर  असवा  भरेदि  नवाहसी.  यवा  मकद्द्यवावरच्यवा
गकोंधिळवात आरखसी भर टवाकरवारसी गसोष म्हरजरे आजचवा मरवाठसी तरुर वगर  आपलरे आदिशर  सवादहततयक,  दचत्रिकवार,  शवाससीय
गवायक असलरे कलवावअत ववा दवजवानवाशसी झटवापट कररवाररे वनैजवादनक यवाअच्यवात शसोधित नवाहसी. यवाअनवा आदिर दिवाखवण्यवाचवा उपचवार
अवश्य  हसोतवानवा  ददिसतसो;  पर  उपचवारवाअपलसीकडरे  जवाऊन  पवादहलअ  तर  आज  धसनरेमवा  आदर  टसीव्हसी,  यवाअच्यवा  पडद्यवावर
चमकरवाऱ्यवा  चरेहऱ्यवाअनवा  मसोठसी  स्टवार  व्हलल्यक  आहरे.  तयवाअच्यवा  ववागण्यवा-बसोलण्यवाचअ  अनककरर करे लअ  जवातअ.  मग  जवान्हवसीच्यवा
मअगळसकत्रिवाचसी फिल शन कमवालसीचसी लसोकदप्रय हसोतरे आदर 'कवाहसीतरसीच हअ शसी'  हवा परवलसीचवा अथर  यच्चयवावत सववार्षांनवा मवाहसीत
असल्यवामकळरे  तयवावर अगदरत जसोक्स बसोकवाळक  शकतवात.

हरे धसतवाररे लसोक एकहसी ववाक्य पकरर  मरवाठसी न बसोलण्यवादवषयसी कमवालसीचरे जवागरूक असतवात. फिवाडफिवाड इअगजसी बसोलण्यवापयर्षांत
मजल जवाण्यवासवाठसी अभ्यवास आदर सरवाव यवाअचसी गरज असतरे, पर इअगजसी अअतरअगवाचवा आभवास दनमवारर करण्यवासवाठसी दवदशष
प्रकवारचरे शब्दिसोच्चवार -  - accent हवा शबॉटरकट उपलब्धि असतसो; जसो हरे धसतवाररे लसोक अवलअबतवानवा आढळतवात. आदर
तयवाअचअ अनककरर करून दकअ ववा तयवाअच्यवाशसी सहमत हसोऊन स्वयअप्ररेरररेनरे दवदचत्रि जवागसी जसोर दिरेण्यवाचसी, महवारवाषट वाच्यवा प्रवादिरेदशक
बसोलजींशसी पररदचत असरवाऱ्यवा कक रवाच्यवाहसी कवानवालवा खटकरे ल,  असरे  कक ठल्यवाच भकमसीशसी,  समवाजघटकवाशसी,  कवाळवाशसी आदर
सअस्कवारवाअशसी जसोडतवा न यरेरवाररे हरेल कवाढण्यवाचसी रसीत आतवा इतककी रूढ झवालसी आहरे,  ककी दतलवा 'वपृत्तसी'  म्हरवावअ.  आदर वर
म्हटल्यवाप्रमवाररे  हसी वपृत्तसी शहरसी-गवामसीर भरेदिवापलसीकडचसी आहरे.  अगदिसी पकण्यवाच्यवा मरवाठसी शवाळरेत पकररेरसी  मरवाठसी उच्चवारवाअचरे
सअस्कवार झवालरेलसी तरुर मकलगसीसकदवा भलतयवा दठकवारसी आशयशकन्य जसोर दिरेरवाररे उच्चवार करत मरवाठसी बसोलतरे , आदर तयवाचवा
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दतलवा सकक्ष्म अदभमवान असतसो.  कवारर तयवा उच्चवारवाअमधिकन जरसी अथरछटरेत भर पडत नसलसी; तरसी सगळवाच मरवाठसी भकगसोल
नवाकवारत असल्यवाचवा आशय तयवाअमधिकन स्वच्छपररे प्रसवाररत हसोत असतसो.  तयवा वपृत्तसीच्यवा लसोकवाअनवा तसी खकर एकवा उच्चपदिसी
दवरवाजरवाऱ्यवा जमवातसीशसी जवळसीक जवारवकन दिरेत असतरे.

यवा प्रकवारवालवा 'बदिल' म्हरण्यवाववाचकन इलवाज नवाहसी.

यवालवा  समवाअतर  आरखसी  एकवा  बदिलवाचसी  दिखल घ्यवायलवा  हवसी.  मरवाठसी  मकलकखवात  बवाह्मर व  इतर  उच्चवरर्लीय  यवाअच्यवा
समवाजवाच्यवा वरचवा थरवातल्यवा जवागरेलवा अजकन धिक्कवा लवागलरेलवा नवाहसी. तरे दतथरेच आहरेत आदर तरे दतथकन ढळण्यवाचसी सकतरवाम
शक्यतवा ददिसत नवाहसी. मवात्रि बवाह्मर व इतर उच्चवरर्लीय = अधधिकवार, मवान हरे जरसी बऱ्यवाच प्रमवारवात खरअ असलअ तरसी उलटअ;
अधधिकवार,  मवान  =  बवाह्मर व  इतर  उच्चवरर्लीय,  हरे  समसीकरर उरलरेलअ  नवाहसी.  अधधिकवारवाच्यवा,  मवानवाच्यवा  आदर  'फअ ट
ऑदफिस'च्यवा  जवागवा  सवर  जवातसीचरे  बवाह्मररेतर  व्यवापतवानवा  आढळतवात.  कवारर यवा  सवर  बवाबतसीत  इअगजसी  बसोलतवा  यरेररे,  हसी
प्रवाथदमक गरज आहरे.  मरवाठसी मकलकखवात इअगजसीवर प्रभकतव असरेल, तर प्रगतसीचसी सअधिसी जवास्त आहरे आदर इअगजसी मवाध्यमवात
दशकलरेलसी सवर  जवातसी=वगवार्षांतलसी दपढसी करे व्हवाच तरुर झवालसी आहरे.  परररवामसी दवदवधि क्षरेत्रिवातल्यवा मवानवाच्यवा,  अधधिकवारवाच्यवा,
'फअ ट ऑदफिस'च्यवा जवागवा इअगजसीत सफिवाई असरवाऱ्यवाअनसी व्यवापल्यवा आहरेत. तयवामकळरे  अधधिकवार आदर मवान सहज परेलरवाऱ्यवा
(दवशरेषतयः तरुर) व्यक् तसीचसी जवात, परअपररेनकसवार ठररवारअ दतचअ सवामवाधजक स्थवान, यवाअचवा थवाअगपत्तवा बहहधिवा इअगजसीत घडरवाऱ्यवा
औपचवाररक सअभवाषरवातकन लवागत नवाहसी.

यवाचसीच पकढचसी पवायरसी अशसी ठरतरे ककी अधधिकवार,  मवान ववागवल्यवाच्यवा परररवामसी अअगसी यरेरवाऱ्यवा आतमदवश्ववासवामकळरे  प्रमवार,
'शकद' भवाषरेचरे सअस्कवार न दमळवालरेल्यवाअच्यवा तकोंडवातकन सहजपररे बवाहरेर पडरवाऱ्यवा 'अशकद' मरवाठसी उच्चवारवाअच्यवा बवाबतसीत तयवाअनवा
दबलकक ल कमसीपरवा ववाटत नवाहसी!  आयटसीसवारख्यवा तअत्रिजवानवात तर कचौशल्यवावरूनच अधधिकवार आदर मवान ठरत असतवात.
दतथरे तर हरे पकष्कळ जवास्त प्रमवारवात आढळतअ.

थसोडक्यवात, 'शकद', 'प्रमवार' उच्चवारवाअचअ स्तसोम मसोठवा प्रमवारवात कमसी झवालअ आहरे. मरवाठसी उच्चवार 'मसोकळरे ' झवालरे आहरेत.

हवा बदिल जरसी स्ववागतवाहर  असलवा, तरसी यवाचसी दिकसरसी बवाजकसकदवा लक्षवात घ्यवायलवा हवसी. प्रदतषवा आदर हहशवारसी यवाअचअ मसोजमवाप
करतवानवा मरवाठसी भवाषकवाअमध्यरे इअगजसीलवा अववास्तव महत्त्व ददिलअ जवातअ, यवाचरे परररवाम प्रचधलत भवाषरेवर हसोण्यवालवा इलवाज नवाहसी.
तयवाअनवा दिकष्परररवाम म्हरवावअ  कवा?  हवा ज्यवाचवा तयवाचवा प्रश्न आहरे.  आज एक तस्थतसी झपवाटवानरे  ववाढत आहरे  ककी दकतसीहसी
प्रगल्भ मरवाठसी बसोलवा; म्हरसी, ववाक्प्रचवार आदर अलअकवार यवाअनसी स्वतयःच्यवा ववारसीलवा, लरेखरसीलवा सजववा; आजचसी मरवाठसी तरुर
दपढसी तयवानरे फिवार इम्प्ररेस हसोत नवाहसी.  दिकसरअ असअ,  ककी इअटरनरेट आदर मसोबवाइल फिसोन यवाअचवा प्रचअड प्रभवाव तरुरवाईवर पडत
असतवानवा उपकररअ, प्रदक्रयवा, कपृ तसी, सअकल्पनवा वगनैररे बवाबतसीतल्यवा नवावसीन्यवाच्यवा अववाढव्य धिबधिब्यवात आजचरे 'टसीन एजसर'
अअतबवारह्य दभजत आहरेत.  तयवाअच्यवा तकोंडसी आपसकक नवनव्यवा सअजवा रुळत आहरेत,  आदर नवावसीन्यवाच्यवा यवा प्रपवातवालवा तकोंड
दिरेण्यवात मरवाठसी सरळ सरळ कमसी पडतरे आहरे.

हरे जगवात सगळसीकडरे घडत आहरे.  परअतक अदभनव जसीवनवातसील सगळरे  तपशसील बवाहरेरूनच घरेरअ आपल्यवा फिवारच अअगवळरसी
पडलअ  आहरे.  तअत्रिसवाधिनअ,  अथरव्यवहवार  यवाअच्यवादवाररे  इअगजसीचसी  सलगसी  ववाढतरे  आहरे.  यवा  रस्तयवानरे  मनवात  घकसलरेलसी  इअगजसी
अटळपररे दतचअ भवादषक कल्चर आरतरे आहरे.  अमरेररकन टसीव्हसीवरच्यवा मवाधलकवा,  यकरसोप-अमरेररकरे तसील सअगसीत यवाअचवा ववावर
तरुरवाईत मसोठवा प्रमवारवात ववाढलवा आहरे. आपल्यवा सअस्कपृ तसीच्यवा तकलनरेत यकरसोप-अमरेररकरे त सअगसीत, नपृतय अशवा सवाअस्कपृ दतक
क्षरेत्रिवाअत तरुरवाईचवा प्रभवाव खकपच मसोठवा आहरे.  दतथरे  तरुर सअवरेदिनरेलवा शब्दि आदर आववाज दिरेण्यवाचअ  कवाम दतथलरे  'बखरस'
करतवात.  मरवाठसीत बखरस कक ठरे  आहरेत?  टसीव्हसी मवाधलकवाअमकळरे  एकभवाषक प्रदिरेशवात हसोत असलरेल्यवा सपवाटसीकररवालवा समवाअतर
तस्थतसी इअटरनरेट-यकटकबमकळरे  आजच्यवा तरुर दपढसीत दनमवारर झवालसी आहरे. तयवाअच्यवा भवावदवश्ववालवा हववा तसो प्रदतसवादि तयवाअनवा
पतश्चमरेतलरे बखरस, दतथलअ सअगसीत, दतथल्यवा ससीररयल्स यवाअच्यवात सवापडतसो. आजच्यवा तरुरवाअच्यवातल्यवा नवातरेसअबअधिवात जवास्त
मसोकळरेपरवा आहरे,  स्पशवारदवषयसी सअकसोच खकप कमसी आहरे.  तयवाअच्यवा मनैत्रिसीच्यवा कल्पनवा बदिललरेल्यवा आहरेत.  यवा सगळ्यवाचसी
'मरवाठसी'  अदभव्यक् तसी  कक ठरे  आहरे?  जसी  कवाहसी  अधिर्लीमकधिर्ली  सवापडतरे,  तसी  म्हरजरे  इअगजसी-दहअदिसीचसी  नक्कल आहरे.  म्हरकनच
आजच्यवा मरवाठसी नवाटकवाअच्यवा,  दचत्रिपटवाअच्यवा  नवाववाअमध्यरे  इअगजसी शब्दि आढळतवात.  दहअदिसीसकदवा आढळतवात,  आदर तयवाअच्यवा
तकलनरेत मरवाठसी खकप कमसी सवापडतवात.  जरक  कवाहसी दहअदिसी-इअगजसीचवा आधिवार घरेतल्यवाखरेरसीज अदभव्यक् तसी आधिकदनक हसोतच
नवाहसी!  मग कबॉलरेजवातल्यवा तरुरवाअच्यवा मरवाठसी ववापरवात  'करसोफिवाय' 'सडसोफिवाय'  असलरे  हवायदबड शब्दि ऐकक  यरेतवात,  कवारर

बरलतरी भकषक - कनु ठठ न आणणि कनु ठने? 
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तयवाअचसी जसीभ मरवाठसीचवा तयवाग करण्यवाइतककी इअगजसीलवा सरवावलरेलसी नसतरे आदर इअगजसीच्यवा स्पशवारदवनवा तयवाअनवा आधिकदनक यकगवाचरे
सदिस्य असल्यवासवारखअ ववाटत नवाहसी. अ-मरवाठसी ऍक्सजट अअगसीकवारून, इअगजसी शब्दिवाअशसी सलगसी करून आजचरे यकवक-यकवतसी
"मसी लसोकल नवाहसी, मसी ग्लसोबल आहरे" अशसीच घसोषरवा करत असतवात.

यवाचसी  दचअतवा  करवावसी  कवा?  ज्यवाअनवा  आजपयर्षांतच्यवा  मरवाठसी  भवाषवासचौषववाचवा  अदभमवान आहरे,  तयवाअनसी  अवश्य करवावसी.  लसोक
बसोलत/धलहसीत रहवारवारच आहरेत आदर सद्यकवाळवालवा अनकरूप अशवा रचनवा आपसोआप घडवत रहवारवार आहरेत.  उद्यवाहसी
मरवाठसी असरेलच; पर आजच्यवा मरवाठसी अदभमवान्यवाअनवा दतलवा 'मरवाठसी' म्हरवावअसअ ववाटरेल ककी नवाहसी, हरे सवाअगरअ कठसीर आहरे!

सअवरेदिनशसील, सअस्कवारशसील वयवात बवालकवाअवर कसोरतरे भवादषक सअस्कवार हसोतवात, यवात यवा पररतस्थतसीचसी मकळअ  आहरेत. भवाषरेचअ
कवाम स्वतयःच्यवा भवावनवाअनवा,  स्वतयःलवा सकचरवाऱ्यवा सअकल्पनवाअनवा शब्दिरूप दिरेररे हरे आहरे;  असअ मरवाठसी मकलवाअनवा दशकवलअ जवात
नवाहसी. दनतयनकतन दनदमरतसी करत, कल्पकतरेनरे भवाषवा ववापरत प्रभवावसी सअववादि कसवा सवाधिवाववा; हरे आपल्यवा शवाळवाअमध्यरे दशकवलअ
जवात नवाहसी. भवाषवा हरे दवजवान आदर इदतहवास, भकगसोल, अथरशवास वगनैररे दशकण्यवाचअ; फिवार तर सभसोवतवालवाचसी मवादहतसी दिरेण्यवाचअ
मवाध्यम  आहरे,  बस्स.  असअच ववातवावरर सतत असरेल,  तर  भवाषवाववापरवात  समपृदसी  यरेरवार  नवाहसी.  भवाषवा  ववाढरवार  नवाहसी.
सवाचलरेल्यवा डबक्यवात जसीवसपृषसी तगत नवाहसी; तसवाच मरवाठसी इदडयम दटकरवार नवाहसी. यवा प्रदिरेशवातसील रदहववाससी जरसी तयवाअच्यवा
स्थवादनक व्यवहवारवाअत भवाषवा ववापरत रवादहलरे तरसी आज धजलवा आपर मरवाठसी भवाषवा म्हरतसो, तसी हळकहळक मरून गरेलरेलसी असरेल!

---
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शवालर्लीचअ कवाय करवायचअ?

लरेखक - रवाजसीव नवाईक

महवातमवा फिक लरे यवाअच्यवा 'गकलवामदगरसी' (१८७३) यवा पकस्तकवाचअ पकनववारचन करत हसोतसो. यवा पकस्तकवाचवा आशय व शनैलसी यवाअबद्दल
मनवात दवचवार सकरू असतवानवाच  'शवालर्ली हरेब्दिसो'मधिल्यवा पनैगअबरवाअवरसील व्यअगदचत्रिवामकळरे  दहअसवा घडलसी.  दहअसरेच्यवा आधिसी अथवारतच
अनरेकवाअचसी मनअ तयवा व्यअगदचत्रिवामकळरे  दिकखवावलसी.

'दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य' हरे एक दनरपववादि, दचरअतन मकल्य आहरे,  असअ मसी मवानतसो. तयवावर कक ठलवाहसी अअकक श असतवा
कवामवा नयरे. वयवानरे प्रचौढ मवारसवाअकडरे सअपकरर दनररयस्ववातअत्र्य आहरे.

मसी वतरमवानकवाळ ववापरतसो आहरे,  पर मसी आतवा थसोडवा बवावचळलसो आहरे.  मलवा कक रवाच्यवा भवावनवा दिकखवावल्यवा जवायलवा नकसो
आहरेत कवा? असअ न करतवा कक ठलअहसी लरेखन करतवाच यरेरवार नवाहसी - दकअ बहहनवा करण्यवात अथरच नवाहसी, असअ म्हरतवा यरेईल.
मसी जरे आदर ज्यवा तऱ्हरेनरे व्यक्त कररेन, तयवाच्यवाशसी मवाझसी दनषवा मवात्रि असवायलवा हवसी.

मग मसी कवा कचरतसो आहरे? दहअसवा कक ठल्यवाहसी पररतस्थतसीत दनअद्य, असअहसी मसी मवानतसो. जर एखवाद्यवानरे कवाहसी तरसी अदभव्यक्त
करे ल्यवानरे मवानवसमकहवाअमध्यरे सवाअधिलरेच न जवारवाररे तट पडरवार असतसील आदर भयवानक दहअसवा - कदिवादचत तरे अखरेरचअ महवायकद
- घडरवार असरेल, तर? हवा 'तर' घवाबरवतसो.

परत 'गकलवामदगरसी'कडरे यरेतसो. पकरवारवाअमधिकन उभ्यवा रवाहरवाऱ्यवा बवाह्मरववादिवावर तयवात जबरदिस्त प्रहवार आहरे आदर शनैलसीहसी जहवाल
आहरे.  फिक ल्यवाअनसी एक समवाअतर अबवाह्मरसी पकरवाररेदतहवास रचलवा आहरे.  पर हसी पकररपररे तवातत्त्वक अअगवानरे जवारवारसी धिमरदचदकतसवा
नव्हरे.  तरे  उपरसोधि,  उपहवास,  धखलसी,  दटअगल अशसी सवर  आयकधिअ ववापरतवात.  तयवाअच्यवा अदभव्यक्तकीमधिलवा दबनबसोटचरेपरेपरवा तर
अफिलवातकन ववाटतसो.  मलवा फिक लरे यवाअचअ  'गकलवामदगरसी'  धलदहण्यवाचअ  स्ववातअत्र्य तर अथवारतच मवान्य आहरे.  पर यवाचअ कवारर मलवा
फिक ल्यवाअचवा बवाह्मर-पकरसोदहतदवरसोधि पकररपररे पटतसो, हरे तर नवाहसी नवा?

आपल्यवालवा न पटरवारअ,  कदिवादचत आपल्यवा भवावनवा दिकखवावरवारअ असअ कवाहसी अदभव्यक्त करण्यवाचअ स्ववातअत्र्य दिकसऱ्यवाअनवा दिरेतवा
यवायलवा नकसो कवा? 'गकलवामदगरसी' आदर 'मसी नथकरवाम गसोडसरे बसोलतसोय' यवा दिसोन तरर् हवाअचरे आदवष्कवार आज आपल्यवा समवाजवात
'मकक्त'  आहरेत.  मकरुगन यवाअच्यवाबद्दलहसी दनदिवान हळहळ व्यक्त हसोतरे आहरे.  पर 'शवालर्ली हरेब्दिसो'च्यवा बवाबतसीत दन:सअददिग्धि अशसी
भकदमकवा मरवाठसी लरेखक कवा घरेत नवाहसी आहरेत? (मसी एक मरवाठसी लरेखक आहरे.)

यवा  बवाबतसीत  स्वदनयअत्रिर,  न्यवाय्य  असरअ,  सदिसददवरेकबकदसी,  अदभरुचसी  इतयवादिजींचवा  उलरेख  हसोतसो  आहरे.  जर  दवचवार  व
अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य हरे मकल्य दवनवाअट असरेल, तर तयवालवा कवाहसीहसी अथर  उरत नवाहसी.  कवारर मग यवा मयवारदिवा, ररेषवा इतयवादिसी
ठरववायचअ कक रसी?  यवाचरे दनकष कवाय दन दनयम कसोरतरे?  तयवा-तयवा वरेळसी पररतस्थतसी अभ्यवासकन दनररय घ्यवायचवा,  तर मग

शकलर्लीचस ककय करकयचस?
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न्यवायवाधिसीश कसोर? जसो-तसो तर न्यवायवाधिसीश हसोऊ शकत नवाहसी?  सत्तवाधिवारसी तर नवाहसीच हसोऊ शकत.  गअमत अशसी ककी  -
नरेमककी व दनतश्चत, इअटरप्रसीट करवावसी न लवागरवारसी वस्तकदनष दनयमवावलसी नसरेल, तर खरसोखरसीचवा न्यवायवाधिसीशहसी यवा बवाबतसीत
न्यवायवाधिसीश हसोऊ नवाहसी शकत.

'शवालर्ली हरेब्दिसो'चसी शनैलसी व्यअगदचत्रिवाअचसी,  अथवारत एकवा परसीच्यवा दवनसोदिवाचसी आहरे.  दनदवरष दवनसोदिवाचसी आपल्यवाकडरे मसोठसी ख्यवातसी
आहरे, पर दवनसोदि पकररपररे दनदवरष हसोऊ शकतसो कवा? आदर झवालवाच तर तयवाचवा परररवाम तसो कवाय? आदर हसो, तयवात मग
दवनसोदि तरसी कवाय? तयवात, व्यअगदचत्रिवामध्यरे टसीकवा कवाहसीशसी अनकस्यकतच असतरे नवा? झकोंबवावअ, पर फिवार नवाहसी; ववार करवाववा, पर
कअ बररेखवालचवा नवाहसी; दवडअबन करवावअ, पर दवटअबनवा नवाहसी. हरे खरअ. पर यवा ससीमवाररेषवा (बहहतरेक ससीमवाररेषवाअप्रमवाररे) पकसटच नवाहसीत
कवाय? तमवाशवालवा ससोवळअ करण्यवात कवाय अथर आहरे बरअ?

'यवा' पररतस्थतसीत अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवालवा हसोकवार, 'तयवा' पररतस्थतसीत नकवार म्हरजरे कवाय? तयवात पकन्हवा दहअदिकअनवा एक दनयम,
मकतस्लमवाअनवा  वरेगळवा,  धख्रिश्चनवाअनवा  दतसरवा-  असअहसी  उपयसोगवाचअ  नवाहसी.  गटवानकसवार,  मतप्ररवालसीनकसवार,  शदवाअनकसवार दवचवार व
अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवाबद्दलचरे दनररय घरेऊन कवामवाचअ नवाहसी. कवाय, करवायचअ कवाय?

यवा सगळ्यवामध्यरे तयवा व्यअगदचत्रिवाअचवा आशय-दवचवार हसोतसो कवा? ज्यवाअचवा आहरे, तयवाअचवा फिक्त यवा शनैलसीलवा दवरसोधि आहरे कवा? हवा
आशय  'सभ्यपररे'  वगनैररे  मवाअडलरेलवा दवरसोधिकवाअनवा  चवालरवार आहरे  कवा? (इथरे  एक जदटल तवातत्त्वक मकद्दवा उपतस्थत हसोतसो.
रूपवातकनच  शरेवटसी  आशय  व्यक्त  हसोत  असरेल;  तर  तयवा  रूपशनैलसीतच  आशय  आहरे,  असअ  म्हटलअ  पवादहजरे.)  'शवालर्ली
हरेब्दिसो'मधिल्यवा  सवर  व्यअगदचत्रिवाअमवागरे  एक धिमरदवरसोधिसी,  दकअ बहहनवा  कक ठल्यवाहसी एस्टलतब्लशमजटच्यवा  दवरसोधिवात,  भकदमकवा जवारवतरे.
इस्लवामच्यवा बवाबतसीत कक ठलसीहसी धिमरदचदकतसवा कक रसी व कशसी करवावसी, हवाहसी प्रश्न उद्भवतसो.

'शवालर्ली हरेब्दिसो'ववालरे  जरे  करत आहरेत,  तरे  जवारसीवपकवरक करत आहरेत  (यवात जवारकन-बकजकनहसी आलअ).  तयवाअनवा  इस्लवामच्यवा
दवरसोधिवात भकदमकवा घ्यवायचसीच आहरे, तरे 'सवरधिमरसमभवाव' असवा 'सरेक्यकलर'चवा अथर लवावत नसवावरेत. तरे तयवाअच्यवा भकदमकरे करतवा
मरवायलवाहसी तयवार आहरेत, हरे उघड आहरे. हवा तयवाअचवा धजहवादि आहरे कवा? पर, आपर कवाय करवायचअ?

दिरेव हसी सअकल्पनवा मलवा पसोकळ, अथररदहत ववाटतरे. तयवामकळरे  मसी कक ठलवाहसी धिमर मवानण्यवाचवा प्रश्नच उद्भवत नवाहसी. पर इतरवाअनवा
दिरेव मवानण्यवाचवा व धिमर  पवाळण्यवाचवा अधधिकवार आहरे,  तयवाअनवा  दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य  (कक रवाहसीप्रमवाररे)  आहरे.  यवालवा
मवाझ्यवा कक ठल्यवा कपृ तसीनरे बवाधिवा पसोचतरे कवा, हवाहसी अवघड प्रश्न आहरे.

तयवात करवायचसी ठरवलसी तरसी कक ठलसीहसी धिमरदचदकतसवा ससोपसी नवाहसी.  भवाषरेपवासकन समस्यवा सकरू हसोतवात.  मसी  'पदवत्रि कक आर न'
ववाचलअ, मरवाठसी व इअगजसी भवाषवाअतरवात. हरे 'मवान्य' नवाहसी. तरे उदिकर  ववा फिवासर्लीत ववाचकनहसी भवागत नवाहसी. अरबसीतच ववाचवायलवा हवअ.
तयवात  पकन्हवा  नकक्तवाचसीनसीचवा  अतयअत  दकचकट  प्रकवार  आहरे.  पकन्हवा  बवायबलच्यवा  हमरन्यकदटक्सप्रमवाररे  अथर  लवावण्यवाच्यवा,
इअटरदप्रटरेशनच्यवा समस्यवा आहरेतच.  यवा ववाङ्मयवाकडरे  धिमरगअथ म्हरकन पवाहवायचअ,  इदतहवास म्हरकन पवाहवायचअ,  दमथकअ  म्हरकन
पवाहवायचअ ककी अन्य कक ठल्यवा तऱ्हरेनरे पवाहवायचअ, हरे ठरवरअहसी मकश्ककील आहरे. धिमरदचदकतसरेलवा एक गवाअभसीयर  हवअ, अशसीहसी भकदमकवा
घरेतलसी जवाऊ शकतरे. आदर कवाटकरन (ववा दवनसोदि) पकररेसरे गअभसीर असकच शकत नवाहसीत, अशसीहसी.

दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य यवाअमध्यरे आशय व शनैलसी दिसोन्हसी अदभप्ररेत आहरे आदर कक ठल्यवाहसी व्यअगदचत्रिवालवा रूप / आशय
असतसो, खरअ तर रूपवाशय असतसो. हवा 'आशय चवालरेल, पर हसी तऱ्हवा नकसो' असअ आहरे कवा? (पकन्हवा, असअ सअभवतअ कवा, हवा
दनरवाळवाच मकद्दवा झवालवा.)

जरे बरेलवाशक, दनभर्लीडपररे आपलअ म्हररअ मवाअडतवात; उदिवाहररवाथर  - फिक लरे, दटळक, गवाअधिसी, आअबरेडकर; तरे स्वत: परररवामवाअनवा
तयवार असतवात, असअ ददिसतअ. तयवाअनवा मरू न दिरेरअ हरे समवाजवाचअ कतरव्य आहरे; पर तरे मरवायलवा तयवार असतवात, हरेहसी महत्त्ववाचअ.
(हसी उदिवाहररअ समवाजकवाररवातलसी, रवाजकवाररवातलसी झवालसी. कलरेबवाबतहसी हरे सवर मकद्दरे खररे ठरतसील नवा?)

गरपतसी उतसववावर मध्यअतरसी कक रसी कवाहसी म्हटलअ, तर खकप दहअदिक दचडलरे. (तरे स्ववाभवादवक आहरेच.) दकतसी मकतस्लम दचडलरे?
पर यवा 'शवालर्ली' प्रश्नवावर हरे दहअदिक दचडलरे नवाहसीत कवा? हहसरेनवाअनसी दहअदिक दिरेवतवाअचसी नग्न दचत्रिअ कवाढरअ बरसोबर नवाहसी, असअ कक ठल्यवा
मकतस्लमवाअनसी  म्हटलअ  कवा?  कवा नवाहसी;  मलवा ठवाऊक नवाहसी.  म्हरजरे  हरे  सगळअ  तयवा-तयवा गटवापकरतअच म्हरवायचअ  ककी कवाय?
गटवागटवाअचसी  एक  परअपरवा  असतरे  आदर  दतचवा  आदिर  करे लवा  पवादहजरे,  असअ  म्हरतवा  यरेईल.  म्हरजरे  दहअदिक-भवारतसीय(!)
कलवापरअपररेत नग्न दिरेवतवाअचसी  दचत्रिअ चवालतवात;  मग तसी कक रसीहसी कवाढलसी तरसी चवालतसील,  मकतस्लमवानरेहसी.  तसअच जर मकतस्लम
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कलवापरअपररेत (इथरे दिरेशवाचवा उलरेख नवाहसी) जर अलवाह व पनैगअबरवाचअ दचत्रि वज्यर  असरेल, तर तरे कक रसीहसी कवाढलअ तरसी चवालरवार
नवाहसी -धख्रिश्चनवानरेहसी.

हहसरेन यवाअनवा  नग्न दिरेवतवा दचतवारण्यवाचवा अधधिकवार एक कलवावअत म्हरकन आहरे  खरवा,  पर एक मकतस्लम म्हरकन तसो नसवाववा
बहहतरेक.  कवारर इस्लवाम परअपररेत मकतर्ली कररअच दनदषद आहरे.  अससो.  तयवाअनसी इअददिरवाबवाई अचअ दिकगरच्यवा रूपवातलअ दचत्रिहसी कवाढलअ
हसोतअ. पर मवाझअ यवा दचत्रिवाअबद्दलचअ कवाहसीहसी मत असलअ तरसी हहसरेन यवाअनवा तयवाअनवा कवाय हवअ तरे कवाढण्यवाचअ स्ववातअत्र्य आहरे, असअच
मसी मवानलअ. नग्न दिरेवतवाअच्यवा दशल्पवाअनवा इदतहवास आहरे; पर हवा कदिवादचत फिवार वरेगळवा मकद्दवा हसोईल, दकअ ववा नवाहसीहसी.

इथरे आरखसीन एक गसोष आहरे.  जर अशसी परअपरवाच नवाहसी,  तर मसी दचत्रि कवाढक न खवालसी नवाव ददिल्यवानरे तसो आयकबॉन इतकवा
लवकर स्थवादपत कसवा हसोतसो? (दचत्रिवामकळरे  ककी भवाषरेमकळरे ,  हवा एक उपमकद्दवा.)  आदर परअपरवा  नसलरेलसी मकतर्ली  कक रसी नव्यवानरे
स्वत:च दनमवारर करे लसी,  तरसी तयवाचसी दवटअबनवा हसोऊ शकतरे  कवाय?  तयवा दचत्रिवात  'दिनैवसी'  ववा  'धिवादमरक'  असअ  कवाहसी सकदचत
करण्यवाचवा प्रयतन आहरे कवाय? (उदिवाहररवाथर  - रदववमवार यवाअच्यवा नऊववारसीतलसी लक्ष्मसीसकदवा 'दिनैवसी' ववाटतरे.) 'शवालर्ली'ववाल्यवाअनसी
दवडअबन/दवटअबनवा करण्यवासवाठसीच मकतर्ली दनमवारर करे लरेलसी आहरे.  दतचसी पकजवा तत्त्वत:च असअभव आहरे.  हवा आयकबॉनसोगवाफिकीचवा
अभ्यवासकवाअचवा मकद्दवा आहरे. पर तयवातलवा 'अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवा'शसी दनगदडत भवाग पवाहह.

अफिगवादरस्तवानवातल्यवा बकदमकतर्ली फिसोडरअ दनषरेधिवाहर; तयवाचअ एक कवारर ककी, तयवा सकअदिर हसोतयवा (अथवारत हरे व्यदक्तदनष आहरे). पर
दिकसरअ असअहसी आहरे ककी, तयवामकळरे  बचौदधिमर्लीयवाअनवा दि क:ख झवालअ. (म्हरकन इतरवाअनवा पकन्हवा झवालअच.) जर 'शवालर्ली'ववाल्यवाअनसी पनैगअबरवाचसी
प्रदतमवा दनमवारर करे लसी नसतसी आदर तसी आधिसीपवासकनच असतसी,  तर दतचसी  'करून टवाकरअ'  एकदिम तडक दनषरेधिवाहर  झवालअ
असतअ. मग आतवा तसी तयवाअनसी नव्यवानरे दनमवारर करे लसी आदर तयवाअनसीच दवटअबवलसी, तरसी तरे दनषरेधिवाहरच नव्हरे कवाय? बरअ, तयवात
'मकदतरभअजकतवा' इस्लवाममध्यरे चवालतरे; एवढअच नवाहसी, तर तशसी कपृ तसी पदवत्रिहसी मवानलसी जवातरे. (हरे बरसोबर आहरे नवा?) मग जर
इतर धिमवार्षांतल्यवा मकतर्लीचअ भअजन चवालतअ, तर मग इस्लवामसी परअपररेमध्यरे नसलरेल्यवाच मकतर्लीचअ दनमवारर करून दतचअ भअजन/दवटअबन
करे लअ तर तरे चकक ठररेल कवाय? म्हरजरे आधिसी मकदतरदनमवारर चकक दन मग भअजन/दवटअबनहसी चकक.

अशवा वरेळसी हरे चकक आहरे, असअ मकतस्लम म्हरक शकतसील कवा? हरे दचडक  शकतसील, तयवाअच्यवा भवावनवा दिकखवावल्यवा जवाऊ शकतसील;
पर तरे एक मकतस्लम म्हरकन मकतर्लीच्यवा भअजनवाबद्दल ववा दवटअबनवाबद्दल आक्षरेप घरेऊ शकतसील कवा?  तसो दबगर-मकतस्लमवाअनवा,
दकअ बहहनवा दनधिमर्लीयवाअनवाच घरेतवा यरेईल. पर मकद्दवा हवा ककी, तसो तयवाअनसी घ्यवाववा कवा? मग पकन्हवा, 'शवालर्ली'ववाल्यवाअच्यवा - ववा एकक रच
- दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवाचअ कवाय?

एखवादिवा दवचवार, कपृ तसी, अदभव्यक्तकी 'मवानवजवातसीच्यवा दहतवाचसी नवाहसी ववा शसोषरवालवा खतपवारसी घवालरवारसी आहरे' म्हरकन दतच्यवावर
दनबर्षांधि आररअ तत्त्वत: मवान्य करवावअसअ ववाटरेल; पर तयवालवाहसी कवाहसीएक अथर नवाहसी. कवारर परत, हरे ठरवरवार कसोर? 'आपलअ
तरे  खरअ'  असअ  जसो-तसो  गट  मवानतच  आलवा  आहरे,  असअ  इदतहवास  सवाअगतसो  नवा?  शसोषक-शसोदषतदिरेखसील  नरेमकरे परवानरे
आयडजदटफिवाय कररअ-ठरवरअ अवघड नव्हरे कवाय? रदशयवा, अमरेररकवा, भवारत अशवा सवरच दिरेशवाअत सवरच कवाळवाअत हरे ठरवरअ
अवघड; ठरवकन टवाकरअ तर अशक्यच.

म्हरजरे, यवा व्यअगदचत्रिवाअच्यवा आशयवाकडरे वळलअ तरसीहसी प्रश्नदचन्हअ दमटरवार नवाहसीत. तसो आशय बरसोबर, पर शनैलसी चकक- असअ
कशवावरून म्हररवार, हरे एक; आदर दिकसरअ म्हरजरे, आशय बरसोबर ककी चकक हरे कसोर व कसअ ठरवरवार? आदर पकन्हवा आशय
बरसोबर असलवा, तर कक ठलसीहसी शनैलसी चवालरेलच. गकअतवा गच्च आहरे. दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य दवनवाअट पककवारलअ नवाहसी, तर
तसो सकटरअ अवघड. आदर पककवारलअ, तरसी हवा वसवा न टवाकरअहसी अवघड.

आपर स्वत: न्यवायवाधिसीश तर अधजबवात हसोऊ शकत नवाहसी, कवारर आपलअच चकक असण्यवाचसी शक्यतवा खकपच आहरे. दशववाय
असवा अधधिकवार स्वत:लवा बहवाल कररअ,  हरे अररेरवावसीचअ  आहरे. (तसो अधधिकवार असलवाच,  तर पकन्हवा सगळ्यवाअनवाच असवायलवा
हववा.)

'मरवायलवा तयवार असरअ'  यवा तत्त्ववाचवा दवपयवारस अगदिसीच हसोऊ शकतसो. तसो कवाहसी दनकष म्हरकन मसी सकचवत नवाहसी.  पर मसी
एखवाद्यवाचसी आय-मवाय कवाढरवार आदर तयवानरे मवात्रि मवाझ्यवा थसोतरसीत लगवाववायचसी नवाहसी,  हरे कसअ व्हवावअ? 'मलवा हरे म्हटलअच
पवादहजरे आदर असअच म्हटलअ पवादहजरे', हसी दनकड महत्त्ववाचसी नवाहसी कवाय? आपल्यवा धलखवारवावर मररवाचसी दनषवा हवसी, असवा
तयवाचवा रूपकवातम अथर घ्यवाववा. दनदिवान दनकरवाच्यवा प्रश्नवाअबवाबत. पर म्हरजरे, पकन्हवा कक ठल्यवा?

शकलर्लीचस ककय करकयचस?
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प्रश्न  'मसी'  -  म्हरजरे  लरेखकवानरे  कवाहसी म्हरण्यवाचवा नवाहसीच.  मसी जबवाबदिवारसीनरे  धलदहतसो,  असअ  लरेखक मवानत असवाववा;  तरे
रसोचक/महत्त्ववाचअ ववाटतअ ककी नवाहसी,  हरे  ववाचक ठरवरेल.  लरेखक-ववाचक यवा सअजवाअमध्यरे सवर  कलवा दनमवारर कररवाररे व दतचवा
अनकभव घरेरवाररे गपृहसीत आहरेत. दिकसऱ्यवानरे कवाहसी(हसी) म्हटलअ तर मलवा चवालरवार आहरे कवा, असवा प्रश्न आहरे. 'चवालरवार आहरे
कवा?'  म्हरजरे  'पटरवार आहरे कवा?'  असवा अधजबवात नवाहसी.  तसो-तसो लरेखक 'मवाझ्यवा'सवारख्यवा जबवाबदिवारसीनरे धलहसीत नसरेल,
असअ समजण्यवाचवा मलवा अधधिकवार नवाहसी.

दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य दनरपववादि हवअ.  आदर हरे मरण्यवाचअ म्हटलअ तरसी लरेखकवाचअ खरअ आदर कलवाआयकष्य जपरअ हसी
करे वळ तयवा-तयवा लरेखकवाचसी नवाहसी; तर आपल्यवासवारख्यवा सवर लरेखक-ववाचकवाअचसी, समवाजवाचसी जबवाबदिवारसी आहरे.

तयवाबरसोबरच कसोरतयवाहसी पररतस्थतसीत दहअसवादिरेखसील दनरपववादिपररे दनअद्यच.  दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य जपण्यवानरे दहअसरेलवा
खतपवारसी दमळरवार असरेल तर कवाय, हवा प्रश्न मग यरेतसो. हसीच खरसी शअगवापत्तसी नव्हरे कवाय?

दवनसोदिवाचअहसी पवाहवायलवा हवअ.  दवनसोदि दहअसक हसोऊ शकतसो.  बहहतरेकदिवा हसोतसोहसी.  दशववाय तयवात इतरवाअनवा मकखर  ठरवण्यवाचवा एक
पदवत्रिवा असतसो.  बहहतरेकदिवा  'लवादफिअ ग अलट'  हसोतअ, 'लवादफिअ ग दवथ'  नवाहसी.  कलरेमध्यरे इतर तरर् हवाअचरे धिसोकरे हसी असतवात.  दवदिवारक
दिशरन कधिसी कधिसी आतमकरुरवा गकोंजवारवरवारअ ठरू शकतअ आदर उपयसोधजत सअगसीत गकअगवरवारअ ठरू शकतअ. अशवा सवर धिसोक्यवाअचवा
सवामनवा लरेखक-ववाचकवालवा करवाववाच लवागतसो. तरेव्हवा प्रश्न फिक्त दवनसोदिवाचवा नवाहसी.

असअ पवाहवा… तकमच्यवा मकतर्लीलवा, म्हरजरे तकम्हसी ज्यवाअनवा अपवार मवानतवा अशवा कक रवालवाहसी, असअ टवागरट करे ल्यवाचसी कल्पनवा करवा.
नवागडअ-उघडअ करे ल्यवाचसी कल्पनवा करवा. रक्त खवळरेल नवा? मध्यअतरसी नरेहरू-आअबरेडकर व्यअगदचत्रिवावरून ववादिअग उठलअच हसोतअ.
पर तयवा व्यअगदचत्रिवात टववाळसी नव्हतसीच. (अथवारत हरेहसी फिक्त एकवा ववाचकवाचअ, मवाझअ मत झवालअ.) 'शवालर्ली'ववाल्यवा व्यअगदचत्रिवाअमध्यरे
दवखवारहसी आहरे. दवखवारसी धलदहण्यवाचवा हक्कहसी दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवात अनकस्यकत असवायलवा हववा नवा? प्रश्न अधधिक
दबकट हसोतसो तयवानरे.

आपर 'न ववाचतवा', 'न बघतवा' यवाबवाबत भकदमकवा घरेऊ शकतसो कवा? नरेहमसी म्हटलअ जवातअ तयवाच्यवा उलट मलवा म्हरवायचअ आहरे.
म्हरजरे  उदिवाहररवाथर- 'पसीकरे '  बघवा,  मग टसीकवा  करवा-  असअ  म्हटलअ  जवातअ.  पर परेरुमल मकरुगन यवाअचसी  'मधिसोरूबगन'  न
ववाचतवाहसी तयवाअनवा तसी धलहहन छवापण्यवाचवा हक्क आहरे, असअ मवानवायलवा नकसो कवा?

आनअदि यवादिव यवाअच्यवा 'सअतसकयर  तककवारवाम'वर कक रसी फिवार कवाहसी प्रखरपररे बसोललअ नवाहसी. तयवाअचसी गत मकरुगनवाअसवारखसीच झवालसी.
यवात ववारकरसी  मतवाचवा  आदिर रवाखलवा गरेलवा.  एकवा  गटवाचसी दिहशत बसलसी,  ककी  लरेखक-ववाचकवाअनसी  लढवा दिरेण्यवाइतपत हरे
धलखवार उच्च दिजवारचअ आदर म्हरकन महत्त्ववाचअ मवानलअ गरेलअ नवाहसी? म्हरजरे यवात कलवातमक मकल्य इतयवादिसी आलअ. उदिवाहररवाथर
-  तजडकलकरवाअच्यवा  'सखवारवाम बवाई अडर', 'दगधिवाडरे', 'घवाशसीरवाम कसोतववाल'  यवाअच्यवा बवाबतसीत नवाटकववाल्यवाअनसी  सरेन्सबॉरशसी लढरे
ददिलरे; पर तयवा कलवाकपृ तसी चवाअगल्यवा कलवाकपृ तसी हसोतयवा, असवाहसी तयवाअचवा दिवाववा हसोतवा. पर दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य यवाअवर
चवाअगल्यवा नसलरेल्यवा कलवाकपृ तसीच्यवा लरेखकवाचवाहसी हक्क नवाहसी कवाय?

अश्लसीलतवा (व्हल्गलररटसी), बसीभतसपरवा (अबॉब्ससीदनटसी), अदभरुचसी (टरेस्ट) यवा गसोषसी सअस्कपृ दतसवापरेक्ष, स्थल-कवालदनष तर
असतवातच. 'एआयबसी'वरहसी ववादिअग सकरू आहरे. 'कवाय फिरक पडतसो', 'आवडत नसरेल तर पवाहह नकवा', 'हरे दमत्रि-मनैदत्रिरजींसमसोर
चवालरेल, पर आयवा-बदहरजींसमसोर नकसो', 'कक ठरे  कवाय झवालअ?' अशवा असअख्य प्रदतदक्रयवा यरेत आहरेत. तयवानअतर बसीबसीससीच्यवा
वपृत्तदचत्रिवाचवा प्रश्न.

करमरकक आदर कलवा  (अशवा दिसोन गसोषसी मवानल्यवा तरसी)  यवाअपरेक्षवाहसी धिमर  व रवाजकवारर  (अशवा दिसोन गसोषसी मवानल्यवा तरसी)
यवाअतलरे  प्रश्न अधधिक झकोंबरवाररे हसोतवात,  असअ  (मलवा)  ववाटतअ.  रवाजककीय मतस्ववातअत्र्यवाचवा  प्रश्न आहरेच आहरे.  कम्यकदनस्ट
रवाजवटसीमध्यरे  रवाजककीय मतस्ववातअत्र्य नवाहसी,  पर लसोकशवाहसी  दिरेशवाअमध्यरे  मवात्रि कम्यकदनस्ट चळवळसीतलरे  लसोक हरे  स्ववातअत्र्य
पककवारतवानवा ददिसतवात. लसोकशवाहसी हरे स्ववातअत्र्य कबकलच करतरे, पर इथरे एक दवरसोधिवाभवास आहरे. सववार्षांनवा सवारखवा न्यवाय हववा
आदर तसो न्यवाय असरेल तर तसो सवरत्रि हववा.

मकरुगनवाअनसी आतमहतयरेचसी घसोषरवा करून सवर  लरेखक-ववाचकवाअचसी पकरर  गसोचसी करे लसी आहरे. आतवा कवाय करवायचअ कवाय? उत्तर
दिरेण्यवापरेक्षवा प्रश्न नसीट मवाअडरअ महत्त्ववाचअ मवानलअ जवातअ. पर इथरे उत्तर ददिलअच पवादहजरे. पर तरे दिरेऊन टवाकतवा यरेरवार नवाहसी. चचवार
हवसी.  सवामवाईक दनररय घरेतवा यरेईल कवा?  दनदिवान कलवावअतवाअनसी एकत्रि यवायलवा हवअ,  दन:सअददिग्धिपररे बसोलवायलवा हवअ.  पर कक ठरे
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आदर कसअ एकत्रि यवायचअ?

आतवा अश्लसीलतरेचअ, दहअसरेचअ ववा दशव्यवाअचअ पकरवारमतववाद्यवाअनवाहसी कवाहसी ववाटत नवाहसी, असअ म्हररेपयर्षांत परेहरेलवानसी आलरे! रवाजककीय
आदर धिवादमरक बवाबजींत मवात्रि सवरच सवामवाधजक गट सअवरेदिनवाशसील, सवावधि व दिक्षहसी असतवात. आतवा एकदवसवाव्यवा शतकवामध्यरे
यवा बवाबतसीतच मकस्कटदिवाबसी अधधिक हसोतवानवा ददिसतरे.

यवा दटपरवाचवा शरेवट कसवा करवाववा? 'अससो' ववा 'लरेखनससीमवा' म्हरकन चवालरवार नवाहसी. यवा बवाबतसीत भवारतसीय सअदवधिवानवातल्यवा
सअबअधधित कलमवाअचसीहसी चचवार व्हवायलवा हवसी. पर एक भकदमकवाहसी घसोदषत करवायलवा हवसी. मसी दवचवार व अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवाच्यवा
बवाजकनरे आहरे. दवजवानवात कवाहसी मवाअडतवानवा '     ' all other things remaining constant असरे शब्दि यसोजतवात. मरेख
दतथरेच आहरे.

(पकवरप्रकवादशत)

---
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कवादिअबरसी दवरसोधि आदर दरेषवावर उभसी रवाहतरे .

लरेखक - जसी  .   करे  .   ऐनवापकररे

सवाधिरेपरवा ( ) simplicity तरे गकअतवागकअत ( ) complexity हवा मवानववाच्यवा दवकवासवाचवा प्रववास आहरे, जसो मवानववाच्यवा जन्मवापवासकन
सकरू  हसोतसो.  तयवाच्यवा  दनववाररवानअतरसकदवा  तसो  सअपत  नवाहसी.  हवा  दवकवासवाचवा  क्रम  सवादहतयवाच्यवा  पररप्ररेक्ष्यवात  आरल्यवानअतर,
तयवाच्यवातसील गकअतवागकअत पकढरेमवागरे हसोऊन मवानधसक पवातळसी प्रवाप करतसो आदर सतयवाचवा शसोधि सकरू हसोतसो. ह्यवा शसोधिवाच्यवा पवातळ्यवा
कथवा,  कदवतवा,  कवादिअबरसी,  टसीकवा अशवा असक शकतवात;  ज्यवाअनवा पकढरे  आपर ववाङर्  मयप्रकवार असरे म्हरतसो.  पनैककी कथवा आदर
कवादिअबरसीलवा दफिक्शन म्हरवायचसी परअपरवा जकनसीच आहरे.  तसी परककीय अधधिक आहरे.  आपल्यवाकडरे गद्यवाचअ मकळ रूप गसोषच आहरे.
ह्यवालवाच आपर कथवा असरे म्हरवायलवा लवागलसो. गसोष आदर कथवा ह्यवामध्यरे हमखवास फिरक करतवा यरेण्यवासवारखवा आहरे. हवा फिरक
"आशययकक्त" (गसोष आहरे) आदर "आशयमकक्त" (गसोष नवाहसी) असवा करतवा यरेईल. तसो प्रयसोग दवरुद आशय असवासकदवा करतवा
यरेईल.  कथरेत सवाधिरेपरवानअ सवाअदगतलरेलसी गसोष कवादिअबरसीत अधधिक दवस्तवारमय,  पवाल्हवादळक,  कअ टवाळववारसी आदर धलदहरवाऱ्यवा-
ववाचरवाऱ्यवाअनवा त्रिवासदिवायक हसोण्यवाचसी शक्यतवाच अधधिक असतरे.  ह्यवा त्रिवासवापवासकन बचवाव करण्यवाचसी जबवाबदिवारसी धलदहरवाऱ्यवाच्यवा
बवाजकलवाच अधधिक असतरे. ह्यवाचरे मकळ पकन्हवा, आशय ककी प्रयसोग, इथरेच परत जवातअ. ववाचकवाअचवा अनकनय ककी सवादहतयव्यवहवारवातलसी
जवागवा ह्यवा नव्यवा झगडवात धलदहरवारवा वयसोपरतवरे अडकत जवातसो. तयवाचअ धलदहरअ भरकटतअ.  एक लरेखक, कवादिअबरसीकवार म्हरकन
तयवालवा मवान्यतवा दमळवालरेलसी असलसी तरसी आशयवालवा आपर कसरे मककत गरेलसो ह्यवाचसी ररळरे  तयवाच्यवा डसोक्यवात दफिरत रवाहतवात,
आदर अपकररतरेचसी जवारसीवसकदवा. (तसी तर कवायमच असतरे)

वतरमवानयकगवात  (आय.टसी.,  जवागदतककीकरर)  हवा  दवकवासक्रम उलटवा बनत चवाललवा आहरे.  गकअतवागकअतसीच्यवा  झमरेल्यवात अडकक न
पडल्यवामकळरे  मवारकस आदर तयवाच्यवा दनदमरतसीच्यवा शक्यतवा मवानधसक पवातळसीवर असकरदक्षत,  थवाअबकन रवाहण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेजवळ
पसोचलरेल्यवा आहरेत. ह्यवा सगळ्यवाचवा कज द्रदबअदिक 'बहहआयवामसी दवचलन' हवा आहरे. हरे दवचलन ददिसवायलवा आधथरक असलरे तरसी तयवाचवा
मकख्य स्रसोत सवाअस्कपृ दतक अधधिक धिवादमरक असवाच आहरे. ह्यवा दवचलनवालवा दभडण्यवाचसी क्षमतवा धलदहरवाऱ्यवाच्यवात अधधिक सक्षमपररे
दनमवारर व्हवायलवा हवसी.  गकअतवागकअत तरे सवाधिरेपरवा हवा जसो उलटवा बनत चवाललरेलवा दवकवासक्रम हवा,  ह्यवा दवचलनवातकन सकटकवा करून
घरेण्यवाचवा ससोपवा मवागर  ददिसत असलवा तरसी तसो दततकवा ससोपवा नवाहसी. म्हरकन तर मवारकस ह्यवा दवचलनवावर प्रदतदक्रयवातमक न हसोतवा
तयवालवा अध्यवातमवाच्यवा आदर धिमवारच्यवा नवाववानरे  शरर गरेलरेलवा आहरे.  ह्यवा शरर जवाण्यवातकन तयवालवा मनयःशवाअतसी दमळवकन दिरेरवारवा
सवाधिरेपरवा प्रवाप करवायचवा आहरे,  अवगत करवायचवा आहरे.  पर प्रतयक्षवात तसरे हसोतवानवा ददिसत नवाहसी.  तयवामकळरे  जगण्यवाचवा प्रश्न
दबकट हसोत चवाललरेलवा आहरे. मवारकस ज्यवा सवाधिरेपरवाच्यवा प्रवापसीसवाठसी धिडपडतसो आहरे तसो सवाधिरेपरवा पदहल्यवा सवाधिरेपरवापरेक्षवा वरेगळवा
आहरे. पदहलवा सवाधिरेपरवा आरअभदबअदिक यवा अथवारनरे आहरे; तर दिकसरवा सवाधिरेपरवा अधधिक जवानवाच्यवा अवलसोकनवातकन यरेरवारवा, नरेमकवा,
समपृदसी दिरेरवारवा,  सतयवाच्यवा जवळ जवारवारवा,  कसोरतयवाहसी प्रकवारच्यवा दवचलनवालवा उडवकन लवावरवारवा आहरे.  हवा सवाधिरेपरवा थरेट
तत्त्वजवान  आदर  सहजतरेकडरे  जवातसो.  हवा  सवाधिरेपरवा  प्रवाप  कररअ  मवारसवासवाठसी  धजतकअ  अवघड,  तयवाच्यवापरेक्षवा  अवघड
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धलदहरवाऱ्यवासवाठसी; तयवातल्यवा तयवात कथवा-कवादिअबऱ्यवा धलदहरवाऱ्यवाअसवाठसी अवघड आहरे. अशवा अथवारनरे धलदहण्यवाकडरे बदघतल्यवास
तरे आपसोआपच एक अवघड कमर  बनतअ. हवा दिकसऱ्यवा प्रकवारचवा सवाधिरेपरवा उदिकर  आदर कन्नड सवादहतयवात अधधिक प्रमवारवात आहरे,
आदर मरवाठसी सवादहतयवात तसो अपववादिवानरेच ददिसतसो. 'मरवाठसीचवा अदभमवान' अशवा अथवारनरे तयवाचवा शसोधि घ्यवाववा लवागतसो. बदहरवाबवाई,
नवामदिरेव ढसवाळ यवाअच्यवा कदवतवा, मवाडगकळकर, सखवा कलवाल यवाअच्यवा कथवा ह्यवाच्यवापकढरे हवा शसोधि, इच्छवा असतवानवासकदवा सरकत
नवाहसी.

सवाधिरेपरवाच्यवा  (दिकसऱ्यवा  प्रकवारच्यवा)  पवाश्वरभकमसीवर  नव्यवा  दपढसीच्यवा  लरेखनवात,  वतकरळवात  डसोकवावल्यवावर  पकवरसकरसी,  भकदमकवा,
गटवातटवाचरे रवाजकवारर, प्रकवाशककीय चचौकटसीत स्वतयःलवा व लरेखनवालवा ककोंबकन घरेण्यवाचवा प्रकवार, स्वस्त प्रवाध्यवापककी, फिरे सबकक-
व्हबॉट्सअ लपवरसील फिवालतक चमकसोदगरसी अशवा अनरेक गसोषजींचवा सअददिग्धि गकोंधिळ तयवाअच्यवा लरेखनवापयर्षांत पसोचलरेलवा ददिसतसो. ह्यवातकन थरेट
सकटकवा करून घरेऊन,  ह्यवा सगळ्यवाचवा ववापर आपल्यवा लरेखनवात करण्यवाचसी अपररहवायरतवा अपववादिवातमक आदर तऱ्हरेववाईक
बनलरेलसी आहरे.  कदवतरेत हवा प्रकवार फिवार पकवर्लीपवासकनच सकरू झवालरेलवा आहरे.  पर तसो अथरहसीन,  कअ टवाळववारवा आदर टवाकवाऊ
बनलरेलवा आहरे.

रघकनवाथ कडवाकररे (दमथ्यवाचरे प्रयसोग), शअकर सखवारवाम (एस. ई. झरेड.), ससीतवारवाम सवावअत (दिरेशसोधिडसी), महजद्र कदिम (आगळ),
कचरू भवालरेरवाव  (सकयवार) ,  नवामदिरेव मवाळसी  (खरडछवाटरसी,  छवावरसी),  सकभवाष दकन्हसोळकर  (दशक्षरसरेवक  :  कपृ ष्रवा डसोळसरे),
सरदिवार जवाधिव (दिवात, कसोयतवा), कक मवार अदनल (भडवास), रफिकीक सकरज (रहबर), अशसोक कसोळसी, आनअदि दवअगकर, दकरर
गकरव, श्यवाम परेठकर (भवावलसीचअ लगसीन) असरे अनरेकजर कवादिअबरसी धलदहतवानवा ददिसत आहरेत. हसी कवादिअबरसी यवा ववाङर्  मयप्रकवारवाचसी
जमरेचसी बवाजक म्हरवायलवा हवसी. 'ह्यवा सगळ्यवाअच्यवा कवादिअबऱ्यवा चवाअगल्यवा ककी ववाईट?' हवा प्रश्न यरेथरे दि कय्यम आहरे. तयवाअनसी कवादिअबऱ्यवाच
कवा धलदहल्यवा? कथवा कवा नवाहसी? ह्यवा सअदिभवारत अधधिक चचवार सवादहतयव्यवहवार, अथरशवास, समवाजशवास अशवा अअगवानरे व्हवायलवा
हवसी. पर अशवा चचरलवा समसीक्षवाव्यवहवारवात स्थवान नवाहसीच. हरे आपल्यवा सवादहतयसअस्कपृ तसीच्यवा दृषसीनरे ववाईटच म्हरवायलवा हवअ. ह्यवा
सगळ्यवाअनसी भकप्रदिरेश, भवाषवा, आशय, सअववादि, दवस्तवार, जगण्यवातलवा सभसोवतवाल (भकतकवाळ अधधिक), ह्यवा सगळ्यवालवा 'ववास्तव'
म्हरकन समसोर आरलरेलअ असलअ तरसी हरे ववास्तव सवाअगण्यवाचअ प्रयसोजन लरेखनवाच्यवा कज द्रस्थवानसी टसोकदिवारपररे नसीट न आरल्यवानअ ह्यवा
कवादिअबऱ्यवा, ववाङर्  मयप्रकवार अशवा अथवारनअ दवस्तवारमयच अधधिक आहरेत. हवा दवस्तवार कवाहसीवरेळवा भयवावह आदर टवाकवाऊ बनतसो.
दवस्तवार आदर प्रयसोगशसीलतवा यवा गसोषसी एकत्रि आल्यवावर कवादिअबरसी अडगळसीतल्यवा अअधिवाऱ्यवा खसोलसीसवारखसी कशसी बनतरे,  ह्यवाचअ
उतकपृ ष उदिवाहरर म्हरकन 'अ डवाल हवाल कवा बवा नवा सक नवा' (२००८) ह्यवा शसीधिर दतळवरे ह्यवाअच्यवा कवादिअबरसीचअ नवाव सवाअगतवा यरेईल. ह्यवा
कवादिअबरसीचसी  एकक र पपृषरे  १०२४ इतककी  आहरेत.  ह्यवा कवादिअबरसीचवा  दवस्तवार  उत्तरआधिकदनक जवादिकचरे  प्रयसोग अशवा  अथवारनरेसकदवा
ओळखलवा  जवाईल  (फिक्त  कदवतरेसवाठसी  मवाधसक  कवाढरवाऱ्यवा  लसोकवाअमध्यरे).  वर  सवाअदगतलरेल्यवा  सवर  धलदहरवाऱ्यवाअमध्यरे
'सअरक्षरयअत्रिरवा' अशवा अथवारनरे कवादिअबरसी धलदहण्यवाचसी मवानधसक गरज आहरे कवा? असवा एक गअभसीर प्रश्न समसोर यरेतसो.

कवादिअबरसी  धलदहण्यवाचसी  मवानधसक गरज लरेखकवामध्यरे  दकतसी  प्रबळ असतरे,  ह्यवाच्यवावर  तयवा  कवादिअबरसीतसील आशयवाचअ  सअघटन
( ) composition आदर परररवाम ( ) impact अवलअबकन असतसो. आजच्यवा कवाळवात कवादिअबरसी धलदहण्यवाचसी मवानधसक गरज
दटकवकन ठरेवरअ हवा नपकअसकतववालवा आव्हवान ददिल्यवासवारखवाच प्रकवार आहरे. अस्वस्थ हसोऊन धलदहण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेकडरे जवारअ आदर
'ददिसवामवाजसी कवाहसीतरसी धलहवावरे' ह्यवातसील दिरसी ववाढत जवाऊन तयवातलवा दि कसरवा प्रकवारच अधधिक दशलक रवादहल्यवासवारखवा ददिसतसो
आहरे. हरे आपल्यवा मरवाठसी सवादहतयसअस्कपृ तसीचअ अभद्र लक्षर आहरे. ह्यवातकनच कवादिअबरसी धलदहण्यवाचसी मवानधसक गरज अधधिक दनमवारर
झवाल्यवाचअ  ददिसतअ.  हसी गरज लरेखकवाचवा लरेखकरवाव हसोण्यवाइतपतच मयवारददित रवाहह  इतच्छतरे.  अशवा लरेखकवाचअ सवामवाधजक स्थवान
कवाय? ह्यवाचअ उत्तर 'मध्यमवगर्लीयच' असअ आहरे.  मअटसो,  भवाऊ पवाध्यरे ह्यवाअचसी मवानधसक गरज तयवाअच्यवा दवचवारवाअप्रमवाररे शरेवटपयर्षांत
दटकक न रवादहलसी. मअटसोच्यवा समसोरतर फिवाळरसीचवा दवध्वअस हसोतवा. करअटवा, रवाडवा, डकोंबवाऱ्यवाचवा खरेळ सवारख्यवा कवादिअबऱ्यवा धलदहरवाऱ्यवा
भवाऊ  पवाध्यजच्यवा  समसोर  सवामवाधजक  चळवळसीतकन  दनमवारर  झवालरेलअ  नवअ  ववातवावरर,  मवारसवाचवा  दिवाअदभकपरवा  आदर  तयवाचअ
महवानगरवातलअ  अतस्ततव असवा  अनसोखवा  परेच हसोतवा.  ह्यवाच्यवापरेक्षवा  गअभसीर  आदर अरवाजकसदृश्य ववातवावरर असतवानवा  मरवाठसी
कवादिअबरसी मवात्रि तयवाच तयवा  (परदिरेशसी फिल शन)  आदर आशयवाच्यवा गवामसीर पररप्ररेक्ष्यवात  'तयवाच'  पदतसीनरे दफिरतवानवा ददिसत आहरे.
ज्यवाअच्यवाकडरे  सवाअगण्यवासवारखअ  कवाहसीच  नवाहसी,  असरे  लसोक  प्रकवाशकवाअनवा  (सअस्कपृ तसी  (दहअदिक)  चवालदवरवाऱ्यवा)  हवातवाशसी  धिरून,
दवद्यवापसीठवातल्यवा प्रदशदक्षत समसीक्षकवाअनवा खकश करून,  प्रयसोग  -  जवादिकचरे  प्रयसोग  -  करून  'आयदडयल कवादिअबरसीकवार'  म्हरकन
ठळक हसोतवानवा ददिसतवाहरेत.  आदर ज्यवाअच्यवाकडअ सवाअगण्यवासवारखअ भरपकर आहरे;  तयवाअनवा तरे  नसीटपररे  आदर धिवाडसवानरे  सवाअगवायचरे
स्ववातअत्र्यच नवाहसी.  मरवाठसीतल्यवा गद्यवातम लरेखनवाचवा हवा परेच फिवार पकवर्लीपवासकनच अतस्ततववात ठरेवलवा गरेलवा आहरे.  सनवातनसी आदर
सवाअस्कपृ दतक वचरस्व प्रस्थवादपत कररवाऱ्यवा लसोकवाअनसी तयवालवा सअस्कपृ तसीचवा महवामवागरच बनवकन टवाकलवा आहरे. हवा महवामवागर  आधिकदनक

ककरसबररी णवरदोध आणणि दनेषकवर उभरी रकहितने.
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आहरे हवा दिरेखवाववा दनमवारर करतवानवा तयवाअनवा जमरनसी तरे अमरेररकवा अशसी धिवाव घ्यवायलवा लवागलसी आहरे . ह्यवाचअ सवाअस्कपृ दतक आकषरर
दनमवारर करतवानवा प्रयसोग, प्रयसोगशसीलतवा, अतस्ततवववादि, दिरेशप्ररेम अशवा अवडअबरवाअचवा आधिवार घ्यवाववा लवागलवा आहरे. तयवात धिमवारचअ
आदर जवादतव्यवस्थरेचअ  स्थवान अव्वल आहरे.  हवा सवाअस्कपृ दतक परेच ससोडवण्यवासवाठसी दवरसोधि,  दरेष,  शदवा ह्यवा मवागवार्षांचवा अवलअब
धिवाडसवानरे  करवायलवा  हववा.  कवारर ह्यवा  सगळ्यवाचअ  मकळ  अदृश्य पवातळसीवरचवा  जवातव्यवहवार,  सनवातनसी  वचरस्ववाचवा  अटहवास,
अध्यवातमवाच्यवा  मवागवारनरे  सरकरवारवा  आधिकदनक  स्ववातअत्र्यवालवा  हसोरवारवा  दवरसोधि,  मकद्दवाम  अतस्ततववात  आरलरे  जवारवाररे  शनैक्षदरक
भटकलरेपर,  समकहवातनअ  अवतररवाऱ्यवा  सअस्कपृ तसीचवा ऱ्हवास,  सकधिवाररवापववारकडरे  जवारवारवा शदरेचवा मवागर  दवकपृ त करण्यवाचसी वनैददिक
चवाल, धिवादमरक सवाठमवारसी आदर अटहवासवातनअ दनमवारर हसोरवाररे अरवाजक, लवाल अलण्ड ऑडररवर असरवाररे भवाअडवलसी आदर धिवादमरक
वचरस्व, लसोकशवाहसीचवा भम, दपढवानदपढवा चवालरवारसी रवाजककीय दिककवानअ आदर तरे चवालवरवाररे चवालबवाज पकढवारसी; ह्यवातकन दनमवारर
हसोरवाररे भकभवागवाचरे कज द्रसीकरर, शरेतसी, शरेतकरसी, गवामजसीवन ह्यवा सअदिभवारतलसी तरुर दपढसीतनअ नष हसोत चवाललरेलसी आस्थवा, पवाअढरसी
नसोकरशवाहसी  आदर रवाजकवारर ह्यवाअच्यवातसील ददिवसजददिवस घट हसोत जवारवारसी  यकतसी,  मध्यमवगर्लीय दकअ ववा  तयवाच्यवापरेक्षवा  वरचढ
हसोण्यवाचवा  लवागलरेलवा असवाध्य रसोग अशवा अनरेक बवाबसीत आहरे.  कवादिअबरसी धलदहरवाऱ्यवालवा  (कथवा/कदवतवासकदवा)  ह्यवा सगळ्यवा
दवदचत्रि बवाबजींमकळरे  तयवार हसोरवाऱ्यवा अदृश्य दभअतसीवर पकन्हवा-पकन्हवा प्रहवार करवायचवाय. आजच्यवा यकगवात मनसोरअजनवापरेक्षवा सवादहतयवाचरे
कवायर  हरे आदर असरेच असवायलवा हवरे - यवालवा पकरसोगवामसी, प्रवागदतक, दवद्रसोहसी असरे म्हरवायचसी गरज नवाहसी - इतकरे  तरे मध्यवतर्ली
आदर सतकर  असवायलवा हवरे.

मकळवात कवादिअबरसी दवरसोधि आदर दरेषवावरच उभसी रवाहतरे. दतच्यवा दवस्तवारवाच्यवा आदर दभडण्यवाच्यवा, मवारसवालवा जवागपृत करण्यवाच्यवा
शक्यतवा  ह्यवा  दिसोन  गसोषजींतच अधधिक असतवात.  कवादिअबरसीचरे  भवादषक कपृ तसी  म्हरकन  दशलक रवाहरवाररे  अतस्ततव दवरसोधि आदर
दरेषवावरच अधधिक असतरे.  यरेथरे  दवरसोधि आदर दरेष ह्यवा शब्दिवाअचसी उपयकक्ततवा कवादिअबरसीच्यवा पवानवापवानवाअत आपल्यवालवा सहजगतयवा
ददिसलसी पवादहजरे.  मवारसवाचरे  अतस्ततव दटकवकन ठरेवण्यवाचरे  हरे  दिसोन मवागरच मवानवायलवा हवरेत.  ह्यवा मवागवारवरून चवालत असतवानवा
तयवातलवा चवाअगकलपरवा पदिसोपदिसी जवारववायलवाच हववा. ह्यवा शब्दिवाअचवा असवा दवचवार करे ल्यवानअतर वचरस्ववावरचसी ठवाम प्रदतदक्रयवा म्हरजरे
दवरसोधि;  दवदरेषवाचवा  प्रदतकवार  म्हरजरे  दरेष,  असवा  एक  सदहष्रक  समअजसपरवा  लरेखनवाच्यवा  कज द्रस्थवानसी  ठरेवतवा  यरेतसो.  अशवा
पवाश्वरभकमसीवर यक.  आर.  अनअतमकतर्ली ह्यवाअचसी सअस्कवार  (१९६६) आदर दिरेवनकरू महवादिरेव ह्यवाअचसी कक सकमबवालवा  (१९८८) ह्यवा दिसोन
कवादिअबऱ्यवा समसोरवासमसोर ठरेवकन पवाहतवा यरेतसील. ह्यवा दिसोन्हसी कन्नड कवादिअबऱ्यवाअच्यवा आशयवाचरे अवलसोकन करे ल्यवास, कवादिअबरसी दवरसोधि
आदर दरेषवावर कशसी उभसी रवाहतरे ह्यवाचवा अथर  लवागरेल.  यरेथरे अनअतमकतर्लीनवा जरे म्हरवायचअ आहरे तरे खरअतर दिरेवनकरू महवादिरेव ह्यवाअनसी
म्हरवायलवा पवादहजरे हसोतअ, तर दिरेवनकरू महवादिरेव ह्यवाअनसी कवादिअबरसीचअ जरे रूप स्वसीकवारलअ आहरे तरे अनअतमकतर्लीनसी स्वसीकवारवायलवा पवादहजरे
हसोतअ; असवा समकहदनष कप्पवाबअदि दवचवार कक रवाच्यवाहसी डसोक्यवात सहजच यरेईल. पर कक सकमबवालवा कवादिअबरसीचअ रूप दरेष पचदवण्यवाच्यवा
अवस्थरेतकन आलअ असवावअ.  कदिवादचत मवानवसी पवातळसीवर दरेषवालवा आपलअ करण्यवाचवा तसो नववा प्रकवारच मवानवायलवा हववा.  भवालचअद्र
नरेमवाडरे  ह्यवाअच्यवा  'झकल' (१९७९)  आदर दवलवास सवारअग  ह्यवाअच्यवा  'रुद्र'  (२००९)  ह्यवा दिसोन्हसी  कवादिअबऱ्यवाअचवा  दवचवार  अशवाच
पदतसीनरे करतवा यरेईल. दवरसोधि आदर दरेषवाचअ अजब, आश्चयरचदकत कररवारअ सवामथ्यर  ह्यवा कवादिअबऱ्यवाअमध्यरे आहरे. जगभरवातल्यवा
सअस्कपृ तसीशसी सहज दमसळकन ( ) match जवारवारवा कवादिअबरसीकवार म्हरजरे फ्यसोदिसोर दिसोस्तसोव्हस्ककी. तयवाचअ हरे असवामवान्य वनैदशष्ट
दवरसोधि आदर दरेष यवाअतसील सअयसोगवामकळरेच शक्य झवालअ आहरे.

आजच्यवा  तस्थतसीत  कवादिअबरसीचवा  दवचवार  करत  असतवानवा,  तयवातसील  नवायकवाच्यवा  अतस्ततववाचवा  दवचवार  हसी  अतयअत  फिसवसी,
मवानसशवासवालवासकदवा  चकववा दिरेरवारसी  गसोष बनलसी आहरे.  नवायकवापवासकन समवाजवाकडरे  ककी  समवाजवाकडकन नवायकवाकडरे  ककी फिक्त
समवाज?,  ह्यवा दिकहरेरसी-दतहरेरसी परेचवालवा कवादिअबरसीच्यवा पसवाऱ्यवात कसोरतरेच स्थवान रवादहलरेलरे  नवाहसी.  कवादिअबरसीवर आदर कवादिअबरसीत
प्रयसोग हसी गसोष प्रकवाशकवाअनवा आदर सअस्कपृ तसीरक्षकवाअनवा फिसदवण्यवासवाठसी  (दिसोन्हसी बवाजकअनसी)  यसोग्य ववाटत असलसी तरसी,  ग्लसोबल
पवातळसीवर तसो अडवारसीपरवाच ठरू लवागलवा आहरे. मरवाठसी सवादहतयसअस्कपृ तसीवर वचरस्व दमळवण्यवासवाठसी हरे ठसीक ववाटत असलअ तरसी
भवाअडवलदिवारसी  अथरव्यवस्थरेचरे  महवानवायक,  अध्यवातमवालवा  रवाजकवाररवाचसी  बवाजक  दिरेऊन  बचौददक  असण्यवालवा  शकन्य  कररवाररे
धिमरसत्तवाक दिलवाल ह्यवाअच्यवातसील अभद्र यकतसीलवा  तसोडण्यवासवाठसी,  नष  करण्यवासवाठसी  दतचवा  कवाडसीचवाहसी  उपयसोग  नवाहसी  हरेसकदवा
दततकअ च खरअ. मग कवादिअबरसीचवा उपयसोग कवाय रवादहलवा आहरे?

धसदवाथर  गचौतम आपल्यवा तरुरपरसीच दिकयःखवाचअ मकळ शसोधिण्यवासवाठसी घरवाबवाहरेर पडलवा. मलवा ववाटतअ, कवादिअबरसीचवा आरअभदबअदिक हवाच
असवाववा,  आदर ह्यवातकन दनमवारर झवालरेलरे  तत्त्वजवान म्हरजरे कवादिअबरसीचवा महवामवागर.  हवा आरअभदबअदिक आदर महवामवागर  सगळ्यवाअनवाच
सवापडरेल ह्यवाचसी शक्यतवा कसोरतयवाहसी कवाळवात अशक्यच. पर ह्यवा दिरम्यवान भटकण्यवाचसी शक्यतवा मवात्रि अधधिक... 

ददिनवाअक १९/०७/२०१५ रसोजसी अक्षरमवानव; पकररे मरवाठसी दवभवाग; बळवअत कवाललरेज, दवटवा; मकक्तवाअगर ववाचनवालय, दवटवा ह्यवाअनसी
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 ऐससी अक्षररे   -   ददिववाळसी अअक २०१५

सअयकक्तपररे आयसोधजत करे लरेल्यवा लरेखनकवायरशवाळरेत करे लरेलरे भवाषर.

जवागदतककीकररवामकळरे  मकळअ  तकटवायचसी गरज नवाहसी 

- प्रवाचसी दिकबळरे  यवाअच्यवाशसी आददिववाससी सअगसीत आदर अन्य अभ्यवासवाबद्दल मवारलरेल्यवा गप्पवा

पकण्यवात  रवाहरवाऱ्यवा,  'लधलत कलवा  कज द्रवा'त  दशकवरवाऱ्यवा,  'ऐससी'सदिस्यवा  ददिलदततलसी  /  प्रवाचसी  दिकबळरे  गरेलसी  कवाहसी  वषर्षां
आददिववाससी सअगसीतवावर सअशसोधिन करत आहरेत.  ददिववाळसी अअकवाच्यवा दनदमत्तवानरे तयवाअच्यवाशसी ऋदषकरे श व दचअतवातकर जअतक  यवाअनसी
करे लरेलसी बवातचसीत.

तकम्हसी आददिववाससी भवागवात नक्ककी कवाय कवाम करतवा यवाबद्दल थसोडअ सवाअगवाल कवा? ह्यवा कवामवाचसी सकरुववात कशसी व कक ठरे
झवालसी?

हरे कवाम मकद्दवाम ठरवकन सकरू झवालरेलअ नवाहसी. गररेश दिरेवसी हरे मवाझरे गकरू बडसोद्यवालवा एम. एस. दवद्यवापसीठवात तरे आम्हवालवा इतर अनरेक
दवषयवाअबरसोबर भवारतसीय सवादहतयहसी दशकववायचरे.  १९९० पवासकन मसी तयवाअचसी दवद्यवाधथरनसी.  तयवा कवाळवात 'गद्यपवर'  नवाववाचअ एक
दनयतकवाधलक चवालवायचअ. मसी गकजरवातसी-मरवाठसी दिसोन्हसी बसोलरवारसी असल्यवामकळरे  तयवा दनयतकवाधलकवाच्यवा भवाषवाअतर-कवायरशवाळवाअत
सर आम्हवाअलवा घरेऊन गरेलरे हसोतरे; कवारर आम्हसी कवाहसी मकलअ तसीन-चवार भवाषवा बसोलरवारसी हसोतसो. तरेव्हवापवासकनच, सर हवा दनरवाळवा
दवचवार कररवारवा, वरेगळवाच मवारकस आहरे; हरे आम्हवाअलवा मवाहसीत हसोतअ.  पर तरे नक्ककी कवाय करतवात हरे समजकन घरेण्यवाचसी फिवार
शक्यतवा नव्हतसी,  कवारर सर स्वतयःसकदवा कवाहसीतरसी शसोधित हसोतरे असअ ववाटवायचअ.  १९९५ मध्यरे मसी गवारअ दशकवायलवा म्हरकन
पकण्यवालवा आलरे. नअतर दतथरेच मवाझअ दशक्षर, कवाम सकरू हसोतअ. पकढरे सरवाअनसी तरेजगढलवा 'आददिववाससी अकवादिमसी' सकरू करे लसी. मवाझवा
तयवाअच्यवाशसी सअपकर  हसोतवा, पर अकवादिमसीत जवारअ हसोत नव्हतअ. २०१० मध्यरे मसी दतथरे पदहल्यवाअदिवा गरेलरे. दतथलवा अनकभव फिवारच
अद्भकत हसोतवा.  तसी ववास्तक,  कसोरवाज डकोंगर,  छसोटवाउदिरेपकरचरे दभल आददिववाससी,  तयवाअचसी जत्रिवा  (हवाट हवा तयवाअचवा शब्दि),  बवाजवार हरे
पवाहहन मलवा भकरळ पडल्यवासवारखअ झवालअ.  सर तयवाअच्यवा कवामवात हसोतरे  पर तयवाअनसी मलवा नवारर रवाठववालवा भरेट असअ सकचवलअ.
नवारर हवा एक स्वत:च दशकलरेलवा सअगहवालयशवासज ( -  ) self taught museologist आहरे. एतद्दरेशसीय कलवा, दशल्प,
ववाद्यअ, दचत्रिअ ह्यवाससोबत तयवानरे आत्तवापयर्षांत पन्नवास हजवार फिसोटसो जमवा करे लरे आहरेत. तयवाअचअ खकलअ सअगहवालय तयवानरे तयवार करे लअय.

नवारर  आदर  तयवाच्यवा  सहकवारसी  आददिववाससी  दमत्रिवानरे  सअगसीतवाचअहसी  बरअच  डबॉक्यकमजटरेशन  करे लअ  आहरे.  तयवाच्यवाकडकन  घरेऊन
आददिववासजींचअ सअगसीत मसी ऐकवावअ, असरे सरवाअनसी सकचवलअ. तरे ऐकलअ तरेव्हवा तरे कवानवालवा मवाझ्यवा ककर श म्हरवावअ असअ ववाटलअ. "हरे
सअगसीत आहरे कवा कवाय आहरे?"  असअहसी ववाटलअ.  पर तरसीहसी नवारर खकप मनसोभवावरे मलवा तसी गवारसी ऐकवत रवादहलवा.  आम्हसी
दिसोन-तसीन तवास एकत्रि हसोतसो.  तरेव्हवा तयवानरे आजकबवाजकच्यवा भवागवातल्यवा  (मध्यप्रदिरेश-गकजरवात-महवारवाषट वाच्यवा ससीमरेचवा हवा भवाग.
तरेजगढ,  छसोटवा उदिरेपकर यवा पररसरवात सवाधिवारर १२०० आददिववाससी पवाडरे,  खरेडसी आहरेत.)  आददिववासजींचअ  सअगसीत ऐकवलअ.
रवाजस्थवान, गकजरवात, मध्य प्रदिरेश, महवारवाषट  यवा पट्टवात दमळकन अअदिवाजरे दिसोन कसोटसी दभल आहरेत. तयवाअच्यवात रवाठववा, गवामसीत,

जकगणतककीकरणिकमनुळने  मनुळस  तनुटकयचरी गरज नकहिरी 
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चचौधिरसी, ककअ करवा, दिरेहववालसी असरे वरेगवरेगळरे  समवाज आहरेत. तयवा सगळ्यवाअचअ सअगसीत नवाररकडरे हसोतअ.

ऐकत गरेल्यवावर मवाझ्यवा लक्षवात आलअ,  आपल्यवा कवानवालवा खकप सकखदि, सकसअस्कवाररत आदर मनसोरअजनवातमक गवारअ ऐकवायचसी
सवय आहरे;  म्हरकन हरे सअगसीत तवापदिवायक ववाटतअय.  वरवर पवाहतवा तरे सरळ,  पकन्हवा-पकन्हवा यरेरवारअ आदर कअ टवाळववारअ ववाटत
असलअ तरसीहसी जदटल आहरे;  कवारर तरे तसअच्यवा तसअ मलवा गवातवा आलअ नवाहसी.  तयवातकनच तयवाचसी जदटलतवा मवाझ्यवा लक्षवात
आलसी. मलवा कळलअ, ककी        . this music demands a lot from the listener लक्षपकवरक ऐकवायलवा पवादहजरे तरे.

मसी थसोडअफिवार गवारअ दशकलरेलसी आहरे, गवाण्यवाबद्दल मलवा ममतव आहरे. म्हरकन ववाटलअ ककी यवा सअगसीतवाकडरे दिकलरक्ष करून चवालरवार
नवाहसी.  मग मसी नवाररकडकन कवाहसी ससीडसीज घरेतल्यवा.  तरेजगढवरून परतसीच्यवा ववाटरेवर मसी तयवातलअ एक गवारअ गकरगकरत हसोतरे.
तरेव्हवा मवात्रि सरवाअनवा ववाटलअ असवावअ ककी गरेल्यवा चवार-पवाच तवासवाअत मवाझअ तयवा सअगसीतवाशसी कवाहसीतरसी नवातअ जकळलअय. सर नरेहमसीच
सगळ्यवाअनवाच चवाअगल्यवा कवायवारशसी जसोडवायचवा प्रयतन करतवात. तरे म्हरवालरे, "तक गवारअ धलदहतरेस कवा?" मलवा ववाटलअ, गवारअ धलदहरअ
हसी तर मसोठसी गसोष आहरे.  पवाश्चवातय सअगसीतवात  'गवारअ  धलदहरअ'  अशसी शब्दिरचनवा करतवात,  आपल्यवाकडरे  नवाहसी.  मसी सरवाअनवा
म्हटलअ, "मसी धलहसीत नवाहसी. मसी गवातरे." मग तयवाअनसी दवचवारलअ, "तकलवा नसोटरेशन धलदहतवा यरेतअ कवा?" मसी म्हरवालरे, "अथवारतच तरे
मलवा  यरेतअ."  आपल्यवा  सअगसीतवात  नसोटरेशन  दशकवलअ  जवातअच.  लधलत कलवा  कज द्रवात मसी  '   Principles of notation

'  writing असवा अभ्यवासक्रमहसी दशकवत हसोतरे.  तयवाअनसी मलवा आददिववाससी सअगसीत धलहहन कवाढवायलवा सवाअदगतलअ.  आत्तवापयर्षांत
कसोरसीहसी हरे कवाम करे लअ नव्हतअ. सरवाअनसी मलवा कल्पनवा ददिलसी, "आपर ह्यवा सअगसीतवालवा मवान ददिलवा पवादहजरे, आददिववासजींचअ असअ
कवाहसी दनरवाळअ  सअगसीत आहरे. हसी गसोष जर आपर धलधखत स्वरूपवात आरक शकलसो तर तरे एक महत्त्ववाचरे कवायर  ठररेल. आम्हसी तरे
पकस्तकअ  स्वरूपवात प्रकवादशत करू शकतसो..." मसी हसो म्हरवालरे, आदर कवाम सकरू झवालअ.

नवाररनसी आरखसी ससीडसीज पवाठवल्यवा.  मसी जसजसअ तरे  ऐकत गरेलरे  तसतसअ  मवाझ्यवा लक्षवात आलअ,  यवाच्यवात स्वर,  लगवाव
दनरवाळरे  आहरेत.  कधिसी  आधिवार  स्वर  आहरे  तर  कधिसी  नवाहसी.  तयवात  तयवाअनसी  दडझवाईन्स दनरवाळ्यवा  तऱ्हरेनरेरे  करे लरेलसी  आहरेत.
दत्रिस्वरसीय, चतकयःस्वरसीय आदर पअचस्वरसीय सपकअ  आहरेत, कवाहसी दठकवारसी पकरर  सपकसकदवा आहरे. वषरभर मसी तरे सअगसीत ऐकत
हसोतरे. 

पकढरे २०११ मध्यरे मसी आददिववाससी अकवादिमसीत रवाहवायलवा गरेलरे. तरेव्हवा सगळवा सकखवाचवा कवारभवार हसोतवा. अकवादिमसीत दभल दमत्रि-
मनैदत्रिरसी यरेतवात, दतथरे यरेऊन गवातवात. ररेकबॉडरड सअगसीत आहरे. ह्यवा सगळ्यवामकळरे  मवाझ्यवा अभ्यवासवासवाठसी एक मसोठवाच मसोकळवा पट
तयवार झवालवा.  मलवा स्वतयःलवा तयवात कवाहसी करवायचअ नव्हतअ.  फिक्त ऐकवायचअ आदर दवश्लरेषर करवायचअ.  सकरुववातसीलवा पन्नवास
गवारसी नसोटरेट करूयवा,  असअ आम्हसी ठरवलअ.  तसीन-चवार समवाजवाअचसी गवारसी घरेतलसी आदर तसी धलहवायलवा सकरुववात करे लसी.  यवा
कवामवालवा सकरुववात करे ल्यवावर मवाझ्यवा लक्षवात आलअ, यवा गवाण्यवाअतकन जरे दवषय मवाअडतवात तयवातकन एक दनरवाळवाच आसमअत समसोर
यरेऊन उभवा रवाहतसो. मवाझअ शहरसी अतस्ततव आदर तयवाअचअ आददिववाससी अतस्ततव, ह्यवा दिसोन्हसीत एक मसोठसी तफिवावत आहरे हरे हसी
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मवाझ्यवा लक्षवात आलअ. तयवाअच्यवा गवायनवातसील सहजतवा आदर मवाझ्यवा गळ्यवावर पडत आलरेलवा मवाझ्यवा गवाण्यवाअचवा तवार, ह्यवा सवर
गसोषसी ध्यवानवात आल्यवावर मवाझ्यवा सअगसीतवाचवा पवायवाच हलवायलवा लवागलवा.

मलवा आत्तवापयर्षांत ववाटत हसोतअ,  फिक्त शवाससीय सअगसीतवानअच मसोठ्ठअ कवाम करून ठरेवलरेलअ आहरे.  परअतक तयवाच्यवाहसी मयवारदिवा मवाझ्यवा
लक्षवात यवायलवा लवागल्यवा. आददिम सअगसीतवातसील वरेगवरेगळ्यवा प्रकवारचरे सकक्ष्म आदर जदटल असरवाररे स्वरवाअचरे अवकवाश, लगवाव
- जरे एकवा शवाससीय सपकवात सवामवावक शकत नवाहसीत - हरे ववास्तव मवाझ्यवा अअगवावर यरेऊ लवागलअ. आददिववासजींचरे सअगसीत तयवाअच्यवा
सवामवाधजक आदर सवाअस्कपृ दतक अतस्ततववातकन यरेतअ.  हरे सगळअ  ददिसवायलवा लवागलअ आदर दतथपवासकन मवाझ्यवा कवामवालवा दनरवाळसी
ददिशवा दमळवालसी.

तकम्हसी भवारतवातल्यवा वरेगवरेगळ्यवा भवागवाअत कवाम करे लअ आहरे. तरेव्हवा आददिववाससी समवाजवातसील दवदवधितवा तकम्हसी अनकभवलसी
आहरे. प्रतयरेक प्रवाअतवातल्यवा आददिववासजींमध्यरे वनैदवध्य आहरे . दिदक्षर, उत्तर, ईशवान्य, पतश्चम, पकवर  सवरच भवागवाअत तकम्हसी
दफिरलवा आहवात. यवा सगळ्यवा आददिववासजींमध्यरे कवाहसी समवान सकत्रि तकम्हवाअलवा ददिसतअ कवा?

पतश्चमसी पट्टवापवासकन सकरू करे लरे तर इथरे प्रवामकख्यवानरे दभल; तर गकोंड, मकअडवा, कक रबवा, पअडसो, उरवाअव, घवाअससी हरे मध्य भवारतवातलरे
समकह दनरवाळरे  आदर ईशवान्यवातसील मअगसोलवाईड आददिववाससी दनरवाळरे . ह्यवा सवर  आददिववासजींचअ शरसीर वरेगळअ  आहरे, भसोवतवाल वरेगळरे
आहरेत.  तयवामकळरे  तयवाअचसी    voice cultures पर दनरवाळसी आहरेत.  तकम्हसी पतश्चम पट्टवात कवाम करत असवाल आदर
पजटवाटसोदनक स्करे लमध्यरे  कवाम करत असवाल,  तर इथरे  आरसोहसी  स्वररचनवा  आढळतवात;  पर ईशवान्यरेकडरे  गरेलवात तर तरे
दडसजदडअग गवातवानवा ददिसतवात,  ज्यवालवा अवरसोहसी असअ म्हरतवात.  जरेव्हवा मसी आददिमसअगसीतवाचरे प्रवातयदक्षक दिरेतरे तरेव्हवा तरे गवाऊन
दिवाखवतरे. शवाससोक्त सअगसीतवात ज्यवालवा भकप, धिवानसी दकअ ववा दिकगवार अशसी नवावरे आहरेत, अश्यवा रचनवा ईशवान्यरेकडरे मकख्यतवरे अवरसोहसीच
गवायलरेल्यवा/ ववाजवलरेल्यवा ऐकक  यरेतवात.  ईशवान्य भवारतवाच्यवा सअस्कपृ तसीचवा जसो सअबअधि दिदक्षरपकवर  आदशयवाशसी,  तसोच सअगसीतवातहसी
प्रदतदबअदबत हसोतसो.  मध्य भवारतवात आरसोहसी-अवरसोहसी  (असजदडअग-दडसजदडअग)  दमशर असतअ.  तयवावरून असवा तकर  मवाअडतवा
यरेईल कवा ककी मवारसवाचसी मकळ चरेतनवा - प्रवाइदमव्हल कबॉन्शसनरेस - आहरे, तसी यवा प्रकवारच्यवा सकरवावटजींमध्यरे रमण्यवाचसी आहरे.
अथवारतच आददिववासजींनवा तयवालवा भकप म्हरतवात ककी धिवानसी हरे मवाहसीत नवाहसी,  तरे  तयवाअच्यवा सअगसीतवाचरे  उदद्दषदिरेखसील नवाहसी.  परअतक
शवाससोक्त सअगसीत जरेव्हवा ह्यवा सवर धिकन व रचनवाअचसी व्यवस्थवा लवावतरे, तरेव्हवा आपल्यवालवा हरे सवाम्य, एक समवान सकत्रि ददिसकन यरेतअ.

आददिम सअगसीत आदर अन्य सअगसीतदवधिवाअचवा अन्यसोन्यसअबअधि शसोधिकन कवाढण्यवासवाठसी खकप डरेटवा  गसोळवा करवाववा लवागतसो.  फिक्त
भवारतवाच्यवाच नवाहसी, तर भवारतवाबवाहरेरच्यवा सअस्कपृ तजींचवा / सअगसीतवाचवादिरेखसील दवचवार करवाववा लवागतसो. उदिवाहररवाथर, झजदि अवरेस्थवा
आदर वरेदिवातल्यवा ऋचवा यवाअमध्यरे खकप सवाम्य आहरे. तयवाअचसी सकत्रिअ समवान आहरेत. झजदि अवरेस्थवामध्यरेहसी टट वायटबॉदनक रचनवा आहरेत.
आतवा मसी जर पजटवाटसोदनक स्करे लचवा दवचवार करे लवा तर गसीसच्यवा आयअदबक पजटवामसीटर  -  पवाच पवाच मवात्रिवाअमध्यरे धलदहलरेल्यवा
कवाव्यवापयर्षांत जवावअ लवागरेल. गसीस, टकर्की, इधजप इथलरे समकह, तयवाअचसी सअस्कपृ तसी आदर तयवाअचसी गवायनपदतसी घरेऊन दहमवालयवाच्यवा
पवतररवाअगवाअमध्यरे आलरे. तयवा वरेळचअ तयवाअचअ सअगसीत कसअ असरेल? पवरतसीय समकहवाअचअ आदर मनैदिवानसी क्षरेत्रिवातसील समकहवाअचअ गवायन वरेगळअ
असरेल  नवा?  कवारर  तयवाअच्यवा  भसोवतवालवाचवा,  तयवाअच्यवा  जगण्यवाच्यवा  पदतसीचवा  सअगसीतवावर  परररवाम  हसोतसो.
एथ्नसोम्यकधझकबॉलबॉजसीमध्यरे  यवा सववार्षांचवा खसोलवात अभ्यवास हसोतसो.  तयवात सअगसीतवाचसी व्यवाख्यवा लवचसीक आदर दवस्तपृत करत
असअहसी  म्हटलअ  जवातअ  ककी  भवाषरेच्यवाहसी  आधिसी  सअगसीत  आहरे.  हरे  सअगसीत  म्हरजरे  कवाय?  तर  ह्यवा  सवर  आददिम  समकहवाअच्यवा
चवालण्यवाबसोलण्यवातलअ, हवातववाररे करण्यवातलअ, उदिवा: मजढवाअसवाठसी आववाज दिरेतवानवाचअ सअगसीत आहरे. हरे सवर  सअगसीत भवाषरेचवा शसोधि
लवागण्यवाआधिसीपवासकन मवारसवाससोबत आहरे. गकरवाखसी आददिववाससी समवाज वरेगवरेगळरे  आववाज लवावतवात, ज्यवाअमकळरे  मजढवाअनवा समजतअ
ककी हवा आववाज झवालवा ककी थवाअबवायचअ,  हवा आववाज झवालवा ककी चवालवायचअ.  यवा आववाजवाअत कवाहसी दठकवारसी सअपकरर  पट्टवाअचवाहसी
ववापर हसोतसो. 

(प्रवाचसी  दिकबळरे  यवाअचसी  पकररे  आकवाशववारसीवर  झवालरेलसी  मकलवाखत  -  :// . . / ?https www youtube com watch
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महत्त्ववाचसी गसोष अशसी ककी कवाळ आदर अवकवाशवाचवा ववापर आपर वरेगळवा करतसो, आददिववाससी वरेगळवा करतवात. उदिवा: मवाझवा चहवा
गलसवर दिसोन दमदनटवाअत तयवार हसोतसो. यवाउलट मवाझ्यवा आददिववाससी मनैदत्रिरसीलवा चहवा करवायचवा तर लवाकडअ गसोळवा करण्यवापवासकन
खकप वरेळ द्यवाववा लवागतसो. दतचअ सअगसीत तसीन स्वरवाअतदिरेखसील रमक शकतअ. कवारर वरेळ भरून कवाढवायचवा प्रश्न दतच्यवासमसोर नव्हरे
तर मवाझ्यवा शहरसी अतस्ततववासमसोर अधधिक मसोठवा असतसो. वरेळ भरून कवाढरवारसी सवाधिनअदिरेखसील मलवा अधधिक लवागतवात आदर
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मलवा उगवाच ववाटतअ ककी ह्यवा सवाधिनवाअदवाररे मसी वरेळ ववाचवत आहरे.  मग मलवा पडरवारवा प्रश्न असवा ककी मवाझअ सअगसीतदिरेखसील हवा
अखअड कवाळ आदर वरेळ भरून कवाढण्यवासवाठसी तर स्वतयःलवा दवस्तपृत करत नरेत नवाहसी?

गअमत अशसी ककी शहरवाच्यवा जवळ ववावररवाररे भटकरे , दवमकक्त ह्यवाअचरे सअगसीत दिरेखसील दवस्तपृत असतरे.  आतवा बअजवारवाअचअ उदिवाहरर
घ्यवा. तयवाअच्यवा वरेगवरेगळ्यवा समवाजवाअनसी प्रचअड मसोठवा पररसर व्यवापलवा आहरे. तरे दहमवालयवातकन आलरे, तरे रवाजस्थवान, मध्यप्रदिरेश,
महवारवाषट  आदर खवालसी कनवारटक एवढवा मसोठवा   S आकवारवाच्यवा पट्टवात आहरेत.  प्रतयरेक दठकवारचसी भवाषवा,  भवतवाल,
पररसर यवाअचवा तयवाअच्यवावर परररवाम हसोत आलरेलवा आहरे. तयवामकळरे  बअजवारवाअचवा अभ्यवास करवायचवा तर एक आयकष्य पकररवारच नवाहसी.
मलवा जर अनकदिवान दमळवालअ आदर इतर जबवाबदिवाऱ्यवाअमधिकन मकक्ततवा झवालसी तर मसी असअ करू शकरे न ककी एकरे क वषर  एकरे क
रवाज्यवातल्यवा बअजवारवाअबरसोबर रवाहवायचअ, तयवाअच्यवाबरसोबर दफिरून तयवाअचअ सअगसीत दशकक न घ्यवायचअ.

खवालसी द्रदवड मकल, इथरे दभल, ईशवान्यरेचरे मअगसोलबॉइड आदर मध्य भवारतवात गकअतवागकअतसीचसी सरदमसळ असरवाररे समकह आहरेत -
ज्यवामध्यरे  गकोंडसी,  मकअडवारसी,  हलबसी,  सवाअथवाळसी  अशवा स्वतअत्रि भवाषवा  बसोलरवाऱ्यवा  मसोठवा आददिववाससी  सअस्कपृ तसी  आहरेत.  तयवाअचअ
महवाभवारत वरेगळअ  आहरे, रवामवायर वरेगळअ आहरे; तयवाअचसी दवचवार करण्यवाचसी पदत वरेगळसी आहरे.

आददिववाससी सअगसीतवात आदर सअस्कपृ तसीत तकम्हवालवा कवाय बदिल आढळलवा आहरे?

आददिववासजींमध्यरे बदिल हसोतसो म्हरजरे नक्ककी कवाय हसोतअ? तर आपरच तयवाअच्यवा जवळजवळ जवायलवा लवागतसो.  रस्तरे झवालरे,
तयवाअचसी डकोंगर-जअगलअ कवापलसी गरेलसी. नद्यवाअचरे पवारसी शसोषलरे गरेलरे. सअगसीतवाबद्दल सवाअगवायचअ तर मवाझ्यवाकडरे फिवारतर गरेल्यवा पन्नवास
वषवार्षांचवा  डरेटवा  आहरे.  तयवातकन  ददिसतअ  ककी  तयवावर  शहरवात  बसोलल्यवा  जवारवाऱ्यवा  भवाषरेचवा  पगडवा  बसतसो.  म्हरजरे  गकजरवातसी
प्रदिरेशवातल्यवा दभलवाअमध्यरे  गकजरवातसी शब्दि,  इअगजसी शब्दि दशरलरेलरे  ददिसतवात.  गवाण्यवाचरे  दवषयहसी बदिलवायलवा लवागतवात.  रवाठववा
(रठदवस्तवार - रवाठववा म्हरजरे जअगलअ आदर टरेकडवा यवाअच्यवामध्यरे रवाहतवात तरे) दभलवाअचअ एक जरवा जकनअ म्हरतवा यरेईल असअ
एक गवारअ आहरे - 'बरेनसीनरे सवासरेरसी घरसी दिकर ररे - ववाटरे सकरज उगसरे' असअ. एक बवाप मकलसीलवा म्हरतसो आहरे, "मकलसी मलवा जरसी
तकलवा भरेटवायचसी इच्छवा झवालसी तरसी तकझअ सवासर इतकअ  दिकर आहरे, ककी रवात्रिभर चवालत रवाह्यलसो तरसी डसोक्यवावर सकयर  यरेईल तरेव्हवाच
मसी तकझ्यवाकडरे पसोचरेन." अशवा प्रकवारचरे हरे पवायसी चवालरवाररे समकह आहरेत, दपतपृप्रधिवानहसी आहरेत - मकलसीचअ लग्न करून सवासरसी
पवाठवण्यवाच्यवा उलरेखवावरून तरे कळतअ. बवापवाचअ मकलसीशसी असलरेलअ नवातअ, तयवालवा हसोरवाऱ्यवा दवरहवाचअ दचत्रि तयवा गवाण्यवात ददिसतअ.
पर यवाच रवाठववाअच्यवा गरेल्यवा पअचवसीसरेक वषवार्षांतल्यवा गवाण्यवाचअ उदिवाहरर म्हरजरे -

'रसोडरे रसोडरे फिरसो
बरेनसी, एकलवा मवा फिरसो बरेनसी, रसोडरे मवारुतसी आवरे... रसोडरे भवायबअदि आवरे'
यवात रसोड शब्दि आलवा आहरे. मलवा आधिसी मवारुतसी हवा दिरेववाचवा उलरेख ववाटलवा हसोतवा, पर नअतर लक्षवात आलअ ककी रवाठववा लसोक 
कक ठच्यवाहसी कवारलवा 'मवारुतसी' म्हरतवात. तसी गवाडसी यरेईल आदर तकलवा उडवरेल, असअ तयवा गवाण्यवात सकचवलअ आहरे. तसअच 
भवायबअदिवाअपवासकन जपवायलवा सवाअदगतलअ आहरे. हरे भवायबअदि म्हरजरे बहहधिवा रस्तयवानरे दफिररवाररे दिवाअडगरे, रवाजकवाररसी, मववालसी-टपसोरसी 

५४

http://aisiakshare.com/diwali15
http://aisiakshare.com/diwali15


 ऐससी अक्षररे   -   ददिववाळसी अअक २०१५

लसोक जरे आददिववाससी तरुरजींनवा उचलकन नरेतवात. तयवाअच्यवा जगण्यवावर टसीव्हसीमकळरेहसी प्रचअड परररवाम झवालरेलवा ददिसतसो. तयवाअचअ 
दहअदिसीदिरेखसील बबॉधलवकड आदर टसीव्हसीवर ऐकक  यरेरवाऱ्यवा दहअदिसीचअ तसोडकअ मसोडकअ  स्वरूप आहरे. तयवामकळरे  आसवामसवारख्यवा प्रदिरेशवात 
मलवा तयवाअच्यवाशसी तकटक कवा हसोईनवा, पर दनदिवान सअववादितरसी सवाधितवा आलवा. दिदक्षररेकडरे मवात्रि दहअदिसीचवा कवाहसीच प्रभवाव ददिसलवा 
नवाहसी. तयवामकळरे  मवाझसी पअचवाईत झवालसी.

'दभलवालवा'  नवाववाचवा  एक  समकह  आहरे,  मध्यप्रदिरेशवात  मथववाड  -  अधलरवाजपकरमध्यरे.  मसी  तयवाअनवा  भरेटलरे  हसोतरे.  दभलवालवा
तरुरवाअमध्यरे एक नवसीन टट जड असवा आहरे ककी तरे कवाळवा चष्मवा लवावतवात सलमवान खवानसवारखवा. अगदिसी रवात्रिसी एक ववाजतवासकदवा.
नपृतयवाच्यवा वरेळसी तरे सअपकरर  आददिववाससी पसोषवाखवात असलरे तरसी डसोळ्यवालवा चष्मवा लवावकन हसोतरे . 'दिबअग'मध्यरे तसो हसीरसो मवानरेच्यवा
कबॉलरलवा लवावतसो तसवाहसी चष्मवा कवाहजींनसी लवावलवा हसोतवा. प्रतयरेक जर स्वतयःचवा टजपसो आदर डसीजरे घरेऊन आलवा हसोतवा. आदर
तयवाअचसीच कवाहसी टट वायबल गवारसी, पर इलरेक्टट बॉदनकलसी टजपर करे लरेलसी हसोतसी. कवाहसी गवारसी लसोकदप्रय बबॉधलवकडसी गवाण्यवाअच्यवा चवालजींवर
बसवलसी हसोतसी, आदर तरे सगळरे  तसो कवाळवा चष्मवा लवावकन तयवाअचअ पवारअपररक नपृतय करत हसोतरे. तयवाअचअ दिस्तवरेजसीकरर करण्यवात
मवाझ्यवा  अभ्यवासवाच्यवा  दृषसीनरे  कवाहसी  अथरच रवादहलवा  नव्हतवा.  पर तरसी  मलवा  नवाहसी  ववाटत हवा  तयवा  तरुरवाअचवा  दिसोष आहरे.
शहरसीकररवाचरे प्ररेशर इतकरे  जबरदिस्त आहरे तयवाअच्यवावर ककी नकळत तरुर तयवात ओढलरे जवातवात. 

फ्लरेम दवद्यवापसीठवामध्यरे मसी जसो अभ्यवासक्रम दशकवतरे तयवातहसी मसी मकलवाअनवा भसोजपकरसी स्पवायडरमलनचअ गवारअ दिवाखवतरे. हसी चवाल जसी
आहरे तसी भसोजपकरसीच आहरे, पर तयवात तयवाअनसी स्पवायडरमलन घवातलवा आहरे. तयवा व्हसीदडयसोत हसीरसो स्पवायडरमलनचवा वरेष घरेऊन एक
घवागरवा घवातलरेल्यवा  मकलसीबरसोबर रसोमवान्स करतसो  आहरे.  हरे  भसोजपकरसी  धसनरेमवात आहरे.  तयवाचअ  अलडवाप्टरेशन करे लअ  आहरे.  तयवात
धसअथरेसवायझर ववापरलवा आहरे.
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स्पवायडरमलन – दिरेससी स्टवाईल

धसअथरेसवायझरचअ तर दवचवारूच नकवा. खरअतर आददिम सअगसीतवाचरे जरे लगवाव आहरेत तरे आपल्यवा अदभजवात सअगसीतवातहसी नसलरेलरे
लगवाव  आहरेत.  तरे  धलहहन  कवाढण्यवासवाठसी  वरेगळ्यवा  प्रकवारचअ  लरेखन  करवावअ  लवागरेल.  अदभजवात सअगसीतवाचरे  सवर  दनकष  यवा
सअगसीतवालवा लवागक पडरवार नवाहसीत. मसी हरे दिरेवसी सरवाअनवा सवाअदगतल्यवावर तरे म्हरवालरे, "मग तरे लरेखन तकझअच कवाम आहरे."

मकद्दवा असवा ककी आददिम आदर लसोकसअगसीतवातलसी स्वरवाअचसी स्वरस्थवानअ वरेगळसी आहरेत. तकम्हसी जरेव्हवा तरे धसअथरेसवायझरवर ववाजवकन
टजपर करतवा तरेव्हवा तरे फ्ललटन हसोतअ. एकदिवा तकम्हसी यवा टजपडर  स्करे लवर गवायलवा लवागलवात ककी    you are deviating from

  . the tribal scale मसी 'कवारबसी' नवाववाच्यवा समवाजवामध्यरे गरेलरे हसोतरे ईशवान्यरेमध्यरे तरेव्हवा प्रचअड पवाऊस झवालवा हसोतवा. तयवामकळरे
तयवाअचसी ववाद्यअ दभजकन गरेलसी. कवारबसी मकलगवा म्हरवालवा ककी आज आम्हसी दबनववाद्यवाअचअ नतरन करू. मसी म्हटलअ ककी कवाहसीतरसी ववाद्यअ
लवागतसीलच नवा; दनदिवान हवातवानरे टवाळ्यवा ववाजवकन, दकअ ववा पवायवाचवा ठरेकवा धिरून तरसी. तर तसो म्हरवालवा, "आतवाचसी नवसीन दपढसी
तसअ कवाहसी करत नवाहसी, आदर जरे जकनरे लसोक करवायचरे तरे तर आतवा शरेतवावर गरेलरे आहरेत." मसी सगळवा जवामवादनमवा, कल मरेरवा वगनैररे
घरेऊन आलरे हसोतरे. आतवा कसअ कररवार? तर तयवानरे धखशवातकन मसोबवाइल कवाढलवा आदर म्हरवालवा, "आहरेत ककी आमचसी सगळसी
गवारसी ह्यवावर." तसी सगळसी कवारबसी समवाजवाचसीच, टजपडर  गवारसी हसोतसी. तसो म्हरवालवा, "ववाजवक?" तर मसी म्हटलअ, "ठसीक आहरे,
ववाजव बवाबवा."

'लवामवा'  समवाजवाच्यवा मकलवाअनसीदिरेखसील मसोबवाइलवर ववाजवकन दिवाखवलसी हसोतसी तयवाअचसी  गवारसी.  'ठक अगवाल कचवारसी'  ह्यवा समकहवातसील
सत्तर-ऐअशसी-नव्वदि वषवार्षांचरे  तसीन वपृद म्हरवालरे, "बसीन ववाजवरवारसी  हसी आमचसी शरेवटचसी दपढसी."  तयवाअचवा आम्हसी कवाढलरेलवा
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तव्हदडयसो हरे एक ठवाव घरेरवारअ प्रतसीक आहरे. पकढरे तरे अतयअत जजरर झवालरेलरे म्हवातवाररे आजसोबवा बसीन ववाजवत आहरेत आदर तयवाअच्यवा
मवागरे एक प्रचअड दडश अखटरेनवा आहरे. तरे अअगवावर यरेरवारअ दृश्य आपसककच तयवार झवालअ. असरे कवाहसी अनकभव मलवा बस्तरमध्यरेहसी
आलरे.  दिकदिरववानरे  छत्तसीसगडमध्यरे प्रचअड प्रमवारवात वसीज तयवार हसोत असकनहसी तसी तरे शरेजवारच्यवा रवाज्यवाअनवा दवकतवात.  तयवामकळरे
बस्तरमधिसील खरेडसी बहहतकरून अअधिवारवातच असतवात.  दतथलरे आददिववाससी अअधिवारवातच सरवाववानरे  चवालतवात.  चवालतवा चवालतवा
गवारसी म्हरतवात.  म्हरजरे समसोरच्यवालवा कळवावअ ककी कसोरसीतरसी यरेत आहरे,  जनवावरअहसी दिकर रवाहवावसी.  मसी मवाझ्यवा सवाथसीदिवारवाच्यवा
मसोटरसवायकलवर हसोतरे, मवागरे बसलरेलसी. आम्हवाअलवा मसोटरसवायकलच्यवा ददिव्यवाच्यवा प्रकवाशवात पवायसी चवालरवाररे समकह ददिसत हसोतरे .
समसोरून सवायकलवर एक आददिववाससी मकलगवा आदर तयवाचसी मनैत्रिसीर यरेत हसोतरे . तसो कक ठलअ तरसी आददिववाससी गवारअ म्हरत हसोतवा
आदर तसी तयवाच्यवामवागरे तयवालवा रस्तवा दिवाखववायलवा मसोबवाईलचवा टबॉचर धिरून हसोतसी. 

तर हरे जरे तस्थतयअतर आददिववाससी समवाजवात घडतअ आहरे तरे अनरेक बवाबतसीत ददिसतअ. इथरे पकवर  गकजरवात भवागवातलअ एक आददिववाससी
गवारअ आहरे "टरेबल उपर लजबक .. लरेम्बवानसो रअग लसीलसो, ससोखसीन बरेनसी दतककीट पर मवारू नवाम सरे ...." तयवात बऱ्यवाच नव्यवा गसोषसी
आल्यवात. मकलगसी गवातरेय "टरेबल आहरे, टरेबलवावर धलअबक ठरेवलअ आहरे." इथरे दतककीट आलअ. "दतककीटवावर मवाझअ नवाव आहरे." पकढरे
"दपतवा नसोकरसी जवासरे,  दटदफिन जसोई रडसरे."  दतचवा आददिववाससी बवाप, तसो दटदफिन घरेऊन मजकरसीच्यवा कवामवावर जवातसो.  तयवालवा
दटदफिन पवाहहन दतचसी आठवर हसोईल. पकढरे तसी म्हरतरे, "मसी जरसी लग्न करून गरेलरे असलरे तरसी दतककीटवावर मवाझअ नवाव आहरे.
तकम्हवालवा सदिनैव मवाझसी आठवर यरेईल."

आतवा थसोडवा इतर बदिलवाअबद्दल. 'छवारवा' समवाजवातसील मवाझवा दमत्रि सवाअगत हसोतवा, "पअधिरवा-वसीस वषवार्षांपकवर्ली तक आलसी असतसीस
प्रवाचसी तर,  इथरे  पकवर  गकजरवात आददिववाससी भवागवात एकहसी दिरेवसीदिरेवतरेचवा फिसोटसो ददिसलवा नसतवा."  दनसगवारलवाच दिरेव आदर धिमर
मवानरवाररे हरे सवर आददिववाससी हसोतरे. पर आतवा टसीव्हसीवरून अदवरतपररे हसोरवाऱ्यवा वषवारववातकन आदर रवाजककीय पक्षवाअच्यवा जसोरवाच्यवा
प्रसवारवामकळरे  सअतसोषसीमवातवा, हनकमवान वगनैररे वगनैररे दिरेवसी-दिरेवतवाअचअ प्रस्थ तरेथसील आददिववाससी समवाजवात दनमवारर झवालरेलअ आहरे.

'आददिववाससी' हसी सअजवासकदवा आपल्यवा नवागर समवाजवानरे स्वतयःच्यवा ससोयसीकरतवा तयवाअनवा लवावलरेलअ लरेबलच आहरे नवा? नवाहसीतर
आददिववाससी स्वतयःलवा मसी बसोडसो,  मसी मकअडवा,  मसी दभल असरेच ओळखतवात.  दवशरेषतयः नव्वदिसीच्यवा दिशकवानअतर तयवाअनवा जसोरवात
'मकख्य प्रववाहवात' आरलअ जवातअय, तयवाअच्यवा आददिम धिमवारतकन आपर तयवाअनवा आपल्यवा सकदनयसोधजत धिमवारमध्यरे आरत आहसोत.
तयवात आतवा तयवाअच्यवा  आयकष्यवात टसीव्हसी  आहरे,  रवाजकवाररसी  लसोक आहरेत,  शहरसीकरर आहरे.  मवाधिकरसीतवाई पकरअदिररे  गमतसीनरे
म्हरतवात, "गवाववाकडरे तसीन 'एम' आहरेत. मसोटरसवायकल, मसोबवाईल आदर मनैत्रिसीर." यवा तसीन गसोषसी म्हरजरे गवाववाकडचसी स्टरेटस
धसअबल्स बनलसी आहरेत. हवाच प्रकवार हळकहळक  आददिववासजींमध्यरेहसी आलरेलवा आहरे.  यवाच दतन्हसी गसोषसी आददिववासजींमधिलसी तरुर
मकलअ दमरवतवानवा ददिसतवात.  हवा जसो बदिल आहरे,  तसो कवाहसी सहज,  ननैसदगरकपररे घडलरेलवा सजदद्रय बदिल नव्हरे.  उदिवाहररवाथर,
मरेघवालयवाच्यवा खवाअससी जमवातसीमध्यरे खरअ तर मवातपृसत्तवाक पदतसी हसोतसी.  मकलगवा सवासरसी जवायचवा आदर घरवादिवारवाचसी कवाळजसी
ववाहवायचवा. दकअ ववा मवावचसी समवाजवाचसी हसोळसीचसी एक पदत अशसी हसोतसी - एखवाद्यवा मकलसीलवा एक मकलगवा आवडलवा आदर दतनरे
तयवालवा मवागरसी घवातलसी आदर तसो नवाहसी म्हरवालवा,  तर हसोळसीच्यवा वरेळरेलवा तसी सवर  मकलजींचसी एक गखग बनववायचसी आदर तयवा
मकलवालवा पळवकन आरवायचसी. आदर मग तयवा मकलवालवा दतच्यवाबरसोबर नवाअदिवावअ लवागरे.  तयवानअतर दतचअ समवाधिवान झवालअ ककी तयवालवा
ससोडक न दिरेत असरे. नवाहसीतर तयवा मकलवालवा घवातपवातवाचवा धिसोकवा सअभवत असरे. तयवा समवाजवातलवा मवाझवा दमत्रि मलवा म्हरवालवा, "बरअ
झवालअ  प्रवाचसीतवाई,  ज्यवा मकलसीवर मलवा प्ररेम  आहरे  दतलवाच मवाझ्यवाबद्दलहसी प्ररेम  आहरे.  भलतसीच कक रसी  असतसी आदर दतचवा
मवाझ्यवावर जसीव आलवा असतवा तर मलवा दतच्यवाचबरसोबर रवाहवावअ लवागलअ असतअ!"  हसी पदत अजकनहसी पवाळलसी जवातरे.  मध्य
प्रदिरेशवात  'भगसोररयवा  दभल'  नवाववाचवा  एक  आददिववाससी  समवाज  आहरे.  तयवाअच्यवात  हसोळसीमध्यरे  अशसी  जसोडपसी  अगदिसी  ठरवकन
एकमरेकवाअबरसोबर पळकन जवातवात.  म्हरकन तयवाअचअ  नवाव  "भगसोररयवा".  तर दवक्रमगढकडचरे  जरे  दभल असतवात,  तयवाअच्यवात कवाहसी
जसोडपसी बरवाच कवाळ एकत्रि रवाहतवात,  तयवाअनवा मकलअ  हसोतवात आदर मग तरे  म्हरतवात ककी चलवा आपलअ जमतअय,  गवावजरेवर
घवालवायलवा आतवा आपल्यवाकडरे थसोडरे पनैसरेपर जमलरेत तर आतवा लग्न करू. अशसी लग्नअहसी तयवाअच्यवात लवागतवात.  कधिसी कधिसी
तयवाअचसी मकलअ शवाळरेत यरेऊन सवाअगतवात ककी आज आईबवाबवाअचअ लग्न आहरे, तर आज मलवा सकटसी द्यवा. तर अशवा मकक्त परअपरवाअमध्यरे
नवाअदित असलरेलरे आददिववाससी लसोक आतवा बदिलत आहरेत. एकमरेकवाअनवा हसोरवाऱ्यवा स्पशवार्षांबद्दल, शरसीरसअबअधिवाअबद्दल एकरे  कवाळसी जसी
दनभर्लीडतवा हसोतसी, तसी लसोपतरे आहरे. नव्यवा पदतसीचरे कपडरे घवालरअ, मसोटरसवायकल ववापररअ, नवसी रवाहरसी, नवसी भवाषवा आलरेलसी
आहरे.  अथवारत  जकन्यवातल्यवा  चवाअगल्यवा  गसोषसी  जवाण्यवाबरसोबर  नव्यवा  स्ववागतवाहर  गसोषसीसकदवा  यरेत  आहरेत.  उदिवाहररवाथर  मवाझ्यवा
मनैदत्रिरसीच्यवा घरसी आतवा गलस आहरे, दतचसी मकलअ शवाळरेत जवातवात, दतचअ बवाळअतपर हबॉतस्पटलमध्यरे हसोतअ, बवालमपृतयकअचअ प्रमवार बरअच
घटलअ आहरे.  हरे चवाअगलअच आहरे.  परअतक तयवाचबरसोबर आददिववासजींचरे एक सजदद्रय असअ जरे भवान हसोतअ  (ऑगलर दनक कबॉन्शसनरेस),

जकगणतककीकरणिकमनुळने  मनुळस  तनुटकयचरी गरज नकहिरी 
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तयवालवा आतवा वरेगळअच पररमवार दमळवालअ आहरे.

कपृ दत्रिम, प्लवातस्टक  वस्तक ववापरण्यवाबद्दल तकमचअ दनरसीक्षर कवाय आहरे?

तयवाअचसी वसप्रवावररअदिरेखसील आतवा कपृ दत्रिम झवालरेलसी आहरेत. उदिवाहररवाथर, एकरे  कवाळसी गकोंडसी समवाजवाच्यवा बवायकवा ररेशमवाचवा एक
दवदशष धिवागवा बवाअधिवायच्यवा.  तयवाऐवजसी आतवा तयवा जत्रिरेत दमळरवाऱ्यवा ररदबनसी बवाअधितवात.  तरेच गळ्यवात घवालवायच्यवा हवारवाअबद्दल.
तयवाअचरे जरे हवाट असतवात,  तयवात डक तप्लकरे ट मवाल असतसो.  म्हरजरे पवाखरस पवावडरसीसवारखसी ददिसरवारसी डक तप्लकरे ट पवावडर, जसी
५-१० रुपयवाअत दमळतरे. अशवा पदतसीनरे कपृ दत्रिम, डक तप्लकरे ट मटरेररअयल मवाल दतथरेदिरेखसील पसोचलवा आहरे.

एकरे  कवाळसी जरे बवाअधिरसी कररअ ददिसवायचअ, तरे कमसी व्हवायलवा लवागलरेलअ आहरे. दकअ ववा ढसोलवाचअ लवाकक ड एकरे  कवाळसी सवागवाचअ असवायचअ.
आतवा प्लवातस्टक दकअ ववा  फिवायबर ववापरून तयवाअचसी  सवाअगसीदतक सवाधिनअ  बनतवात.  कवाहसी कवाहसी ववाद्यअ  तर बनरअ  बअदिच झवालअ.
उदिवाहररवाथर बसीनसवारख्यवा ववाद्यवात घसोडवाच्यवा शरेपटसीचवा भवाग ववापरवायचरे. तयवावर आतवा बअदिसी आहरे. दकअ ववा पकवर्ली दशकवार करून
जरे सवादहतय आरलअ जवायचअ तयवावर बअदिसी आतवा आहरे. तर अशवा प्रकवारच्यवा बअधिनवाअमकळरे  कवाहसी गसोषसी बनवायच्यवा बअदि झवाल्यवा. .

अजकन एक बदिल म्हरजरे  "जगत" आदर "भगत" असरे पकवर्ली नसलरेलरे सअप्रदिवाय दभलवाअमध्यरे आतवा अतस्ततववात आलरे.  मवाळ
घवातलरेलरे दभल भगत, जरे मवाअसवाहवार करत नवाहसीत. आपल्यवाकडरे ववारकरसी लसोकवाअनवा जशसी मवाळ ददिलसी जवातरे तशसी. हरे म्हरजरे
"भगत" सअप्रदिवाय. आदर "जगत" म्हरजरे नवाववाप्रमवाररेच आधधिभचौदतक - मवाअस खवारवाररे.  ईशवान्यरेकडरे एक शअकरदिरेव नवाववाचवा
मसोठवा सअतकवसी झवालवा आदर तयवानरे 'हटट सो' म्हरजरे 'सत्रि' नवाववाचसी वनैष्रवभक्तकीचसी परअपरवा ईशवान्यरेकडच्यवा आददिववाससी समवाजवात
दनमवारर करे लसी.  म्हरजरे  असअ  ककी  एकवाच घरवात बवाई  'सत्रिवात'  जवातरे,  वनैष्रव बनलसी आहरे  आदर दतचवा नवरवा अ लदनदमस्ट
परअपररेमध्यरे आहरे,  तसो डकक्कर मवारून खवातसो.  बवायकसो शकद शवाकवाहवारसी.  मवात्रि एकमरेकवाअचवा तयवाअनसी अदतशय शवाअतपररे स्वसीकवार
करे लवा आहरे असअ बऱ्यवाचदिवा ददिसतअ. 

आददिववासजींचरे  व्यवावसवादयक कलवाकवार गकप्स आहरेत कवा?  तयवाअच्यवात परअपररेशसी तकलनवा करतवा कवाहसी बदिल ददिसतवात
कवा?

आहरेत नवा.  आददिववाससी  इअदडयवाचअ  प्रदतदनधधितव करवायलवा  २६ जवानरेववारसीलवा,  १५ ऑगस्टलवा  अशसी कलवापथकअ  जवातवात.
सअयसोजक ह्यवा सअगसीतवालवा सजवकन, तयवात मनसोरअजन आरकन तरे बवाजवारवात आरतवा यरेईल अश्यवा ठरवावसीक पदतसीचसी व्यवस्थवा
आरतवात.  ठरवावसीक प्रकवारचरे कपडरे घवातलरे जवातवात.  उदिवा: 'बसोडसो'  म्हटलरे म्हरजरे ठरवावसीक गसोषसी असल्यवा पवादहजरेत,  असअ

कवाहसी. आसवाम म्हटलअ ककी 'जवादप'चअ एक सवाअस्कपृ दतक अससोदशएशन तयवार झवालरेलअ आहरे. सगळरे  समकदिवाय 'जवादप' घवालतवातच
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असअ नवाहसी. जवादप घवालकन नपृतय करे लअ ककी झवालरे तरे आसवामचरे प्रदतदनधिसी. 'मरेखरेलवा सवादिसोर' - कमररेलवा गकअडवाळवायचरे वस म्हरजरे
मरेखरेलवा आदर वरून गकअडवाळलसी जवातरे तसी चवादिर. परअतक हरे वस गकअडवाळरवाररे समवाज आतवा दशवलरेलरे कपडरे घवालवायलवा लवागलरे.
आतवा तरे ब्लवाऊज ववापरतवात. मसी तयवाअनवा दवचवारलअ, "तकम्हसी ब्लवाऊजलवा कवाय म्हरतवा?" तर तरे म्हरवालरे "ब्लवाऊज." अशवा
प्रकवारचसी जवागरन सवापडतरे.  ब्लवाऊजच म्हरतवात, कवारर तसो प्रकवारच बवाहरेरून आलवा आहरे.  तयवाअच्यवाकडरे तयवा कपडवासवाठसी
शब्दिच नवाहसी.  प्रतयरेक समवाजवालवा दवचवारलअ.  यवाच मरेखरेलवालवा दमधसअग भवाषरेत  'एगरे'  म्हरतवात,  पर ब्लवाऊजलवा ब्लवाऊजच.
ईशवान्यरेत दवरकवाम आलअच पवादहजरे,  असवा एक सवामवाधजक सअकरे त आहरे.  धसयवाअनवा दवरकवाम यरेतअच,  तयवा स्वतयःचरे  कपडरे
स्वतयःच दवरतवात. 

परअतक कवाहसी आददिववाससी समवाजवात डट ग्जसरेवनवाचअ प्रमवार बरअच जवास्त आहरे. आपलअ मद्य स्वतयः बनवकन, उतसव दकअ ववा दिनैनअददिन
जसीवनवात शमपररहवारवासवाठसी  तरे  घरेरअ  हरे  दनरवाळअ  आदर डट ग्जमध्यरे  अडकरअ  दनरवाळअ .  मलवा कवाहसी  तरुर मकलअ  ददिसलसी  जसी
कबॉलरेजमध्यरे दशक्षर घ्यवायलवा उतसकक हसोतसी, पर दतथरे डट ग्जमध्यरे अडकलसी. असरे कवा? ह्यवाचसी कवाररअ मलवा नसीट समजलसी
नव्हतसी.पर आसवाममध्यरे असतवानवा पत्रिकवार दमत्रिवाअकडक न एक प्रदतदक्रयवा मवात्रि आलसी. "बरअ झवालअ,  तक इथरे आलसीस. इथल्यवा
आददिववासजींचसी अवस्थवा कवाय आहरे, हरे तकच पवाहवा." एक पत्रिकवार दमत्रि तवाववाअग, अरुरवाचलमध्यरे हसोतवा. तयवाचअ म्हररअ, दतथरे नवअ
धिरर तयवार  हसोतअय.  बह्मपकत्रिरेचअ  पवारसी  चसीन आदर आपर  -  आसवाम,  अरुरवाचल  -  ववाटकन  घरेत  आहसोत.  दतथरे  लवामवा
आददिववासजींचसी वस्तसी हसोतसी. तयवाअनवा दतथकन हटवावअ लवागलअ, पर तयवाअचअ पकनवरसन झवालअच नवाहसी. तयवामकळरे  अअदिवाजरे ५००० लवामवा
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खवालसी धखअडसीत उतरून चसीनमध्यरे गरेलरे, ३०-३५ दकमसीवर. पत्रिकवार दमत्रि म्हरवालवा, "तकलवा कवाय ववाटतअ? चसीन तयवाअनवा अन्न-
वस-दनववारवा, दशक्षर, सअस्कपृ तसी दिरेईल ककी तयवाअच्यवा हवातवात शस दिरेईल?" हरे ऐकक न मसी बधधिर झवालरे. दवस्थवापन व अस्थनैयर
ह्यवातकन जसी अशवाअततवा दनमवारर हसोतरे, तसी यवा समवाजवामध्यरे ददिसतरे. बसोडसो, कवारबसी, रवाभवा अश्यवा अनरेक समवाजवाअत दनरदनरवाळ्यवा
कवाररवाअमकळरे  अशवाअततवा आहरे.  मवाझअ हवायपसोधथससीस असअ ककी यवा अशवाअततरेतकन मवागर  शसोधितवानवा आददिववासजींच्यवा तरुर दपढसीत

  identity crises दनमवारर हसोत असवावरेत.

तकमच्यवा  भवाषरवाअमधिकन तकम्हसी  आददिववाससी  सअगसीत चसोरण्यवाचरे  प्रकवार,  तयवाअनवा  मसोबदिलवा न दिरेतवा  तरे  उचलरअ,  यवाबद्दल
बसोलतवा. हरे प्रकवार आधिसीपवासकन हसोत हसोतरे कवा?

हसोय, आधिसीपवासकन. सप्रयसोग व्यवाख्यवानवात तयवाचरे दिवाखलरे ऐकवतवा यरेतसील. आपल्यवाकडरे दिरेशसीय सअगसीत आदर मवागर्लीय सअगसीत
असअ  दववरेचन करे लरेलअ  आहरे.  'बपृहद्दरेशसीय'मध्यरे  सवातव्यवा  शतकवात प्रथम मतअगवानरे  दिरेश आदर मवागर,  व तयवात रवाग नवाववाचसी
सअकल्पनवा मवाअडलसी. पर सवातव्यवा शतकवापयर्षांत हवा दिरेश गवात नव्हतवा कवा? मवागवारमध्यरे वरेदि आदर ऋचवा यवाअचअ गवायन हसोतअ.  जरे
प्रवामकख्यवानरे  टट वायटसोदनक हसोतरे,  तरे  टट वायटसोदनक आलअ कक ठक न!  तयवाअचवा सअबअधि आददिमसअगसीतवाशसी नक्ककीच आहरे.  एकवटलरेल्यवा,
समकच्चदयत जवादरवरेमधिकनच व्यक्तकीच्यवा सजरनशसील दनदमरतसीकडरे सअगसीत गरेलरेलअ आहरे. हसी शवासवाअमध्यरे मवाअडलसी गरेलरेलसी धसद गसोष
आहरे. मजरेचसी गसोष अशसी ककी आतवा पकन्हवा दिरेश मवागवारकडक न गसोषसी घरेतअय. यवात एक वतकरळ पकरर हसोतअय. ज्यवा पदतसीनरे आददिववाससी
व लसोकसअगसीतकवार हवामर्णोदनयम, बजजसो, व्हवायसोलसीन हसी ववाद्य ववाजवतवात, हरे खकप सकअदिर आहरे. लवाअगवा, मवाअगदनयवार आदर भसोपवा हसी
रवाजस्थवानचसी करे वढसी मसोठसी सअगसीत परअपरवा आहरे! तयवाअच्यवा स्वरवाअनवा दवदशष नवावअ आहरेत, रवागरवादगण्यवाअनवा तयवाअनसी नवावअ ददिलरेलसी
आहरेत. मलअग, मवाअड, खमवाज, दिरेश, दपलक ह्यवा धिकनवा ह्यवा आददिववासजींकडरे सवापडतवात.

प्रवाचसी  दिकबळरे  यवाअचसी  आयबसीएन  लसोकमतवर  झवालरेलसी  मकलवाखत  -  :// . . / ?https www youtube com watch

= _ 7 4v Cu x VABQ w

नवागरसी सअस्कपृ तसीचवा परररवाम म्हरकन गसोरअ ददिसण्यवाचवा ससोस, मरेकप असअ कवाहसी आददिववासजींमध्यरे ददिसतअ कवा?

हसो.  मवाझ्यवाकडरे  फिसोटसो  आहरे.  मवाझसी  आददिववाससी  मनैत्रिसीर  आदर मसी  आम्हसी  दिसोघसी  कवायरक्रमवासवाठसी  तयवार  हसोत  हसोतसो.  मसी
गहहवरर्लीयच आहरे, आदर तसीपर सवावळसी. आम्हसी दिसोघसी पवावडर लवावत हसोतसो. पवाअढऱ्यवा रअगवाचसी पवावडर दतनरे लवावलसी. दतच्यवा
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तककतकककीत तवचरेवर आदर तरेजस्वसी सवावळ्यवा कवाअतसीवर पवाअढऱ्यवा र अगवाचसी पवावडर दवदचत्रि ददिसत हसोतसी. पर पवावडर लवाववायलवाच
पवादहजरे, असवा समज करून ददिलवाय टसीव्हसीनरे आम्हवा बवायकवाअचवा.

तसी मवाझ्यवासमसोर गवात हसोतसी.  दतलवा मवाझ्यवाससोबत गवाण्यवाबद्दल अप्रकप हसोतअ. 'एक शहरसी मलडम मवाझ्यवाबरसोबर, मवाझ्यवासवारखवा
वरेष घवालकन गवारवार आहरे' असअ कवाहसीसअ तरे अप्रकप हसोतअ. मरेनस्टट सीमच्यवा प्ररेशरमधिकन हसोरवारअ अनककरर हसोतअ. 

जरेव्हवा ह्यवा धसयवा तयवाअच्यवा सहज स्ववाभवादवक रूपवात ववावरतवात तरेव्हवाचअ  तयवाअचअ  सलौंदियर  उतसव करवाववा असअ असतअ,  अद्भकत
असतअ. शरेलवाटवा धसयवाअचरे कपडरे, जत्रिरेतलअ तयवाअचअ उन्मकक्त ववागरअ खकप दवलसोभनसीय असतअ.

बवाजवा गवाजवा  -   २०१२ यवा आददिववाससी सअगसीत महसोतसववातलअ प्रवाचसी दिकबळरे  यवाअच्यवा गवायनवाचसी झलक

आपलवा तपृपसीकडक न अतपृपसीकडरे  प्रववास चवालक आहरे  असरे  तकम्हसी  नरेहमसी म्हरतवा .  जवागदतककीकररवानअतर आददिववासजींचवा
प्रववास तपृपसीकडरे आहरे ककी अतपृपसीकडरे?

तपृपसी-अतपृपसी हसी मवाझसी बसोलवायचसी रसीत आहरे. आपल्यवाकडरे तसीन स्वर हसोतरे आदर तयवात मवारकस शरेकडसो वषर्षां तपृप हसोतवा, हसोय
ककी नवाहसी? पर ऑक्टरेव्हमध्यरे गरेल्यवापवासकन मवारकस तपृप झवालवाय कवा? ककी तयवात अजकनच एक अस्वस्थतवा आलसी आहरे?
ऑक्टरेव्हच्यवा पलसीकडरे जवातवा यरेरवार नवाहसी असवा दनबर्षांधि दनसगवारनरे घवालकन ठरेवलवाय आपल्यवावर.  तयवामकळरे  आपर परतपरत
दतथरेच यरेऊ लवागतसो. तयवातकन एक कलवातमक असअतसोष तयवार हसोतसो, तयवाचसी दिकसरसी अशसी बवाजक आहरे ककी एकवा दनरवाळ्यवा ददिशरेनरे
प्रववास सकरू हसोतसो. आतवापयर्षांतचअ जरे कवाहसी सवाअगसीदतक सअदचत आहरे, तयवातकन आदर तयवाहहन दनरवाळअ  कवाहसी तयवार करू पवाहतसो
आपर.

बहहतवाअशसी आददिववासजींचवाहसी प्रववास अतपृपसीकडरेच सकरू आहरे, असअ ददिसतअ. तयवाअनवा आपर कवाहसी पयवारय दशलक ठरेवलवाय कवा?
समजवा मवाझवा बसोडसो आददिववाससी दमत्रि असरे म्हरवालवा ककी शरेकडसो वषर्षां मवाझरे पकवरज ह्यवा जअगलवात झसोपडसी बवाअधिकन रवाहवायचरे , मलवा
मवाझसी झसोपडसी इथरेच बवाअधिवायचसी आहरे,  इथरेच रवाहवायचअ आहरे.  पर जअगल-कवायद्यवामकळरे  तयवालवा तसअ करतवा यरेरअ शक्य नवाहसी,
बरसोबर? मसी तक्रवार नवाहसी करत; आददिववासजींच्यवा समसोर कसोरतसी आदर कशसी आव्हवानरे आहरेत हरे नमकदि करतरेय फिक्त.
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एक शहरसी व्यक्तकी म्हरकन मवाझ्यवासमसोरहसी बरसीच आव्हवानअ आहरेत.  मलवा तयवाअचवा सवामनवा करवाववाच लवागतसो.  तसअ आददिववाससी
तयवाअच्यवासमसोरसील आव्हवान कसअ परेलतसील? मलवा ववाटतअ 'भवाषवा'सवारख्यवा ज्यवा सअस्थवा आहरेत, तयवा एक उत्तर आहरेत. तयवात
आधिकदनकतवा आदर परअपररेचवा सकअदिर दमलवाफि आहरे. मवाझरे सगळरे  आददिववाससी दमत्रि अकवादिमसीत कअ प्यकटर चवालवतवात. आददिववाससी
गवावरे  स्वयअचधलत कररवाऱ्यवा  सवामवाधजक व शनैक्षदरक यसोजनवा  रवाबवतवात,  आददिववाससी  जत्रिवा  आदर महसोतसववाअचअ  आयसोजन
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करतवात, ज्यवात तयवाअच्यवा जसीवनपदतसीचवा उतसव असतसो. तयवाचबरसोबर तयवाअच्यवा दचत्रिवाअचअ प्रदिशरन भरवतवात, पकस्तकअ  धलदहतवात,
स्वतयःचअ अन्न स्वतयः रवाअधिकन खवातवात,  जगभरवात दफिरतवात.  इअदडधजनस असरअ म्हरजरे कवाय यवाचसी ओळख जगवालवा करून
दिरेतवात.

उदिवा: दपठसोरवा हरे रवाठववा समकहवाचअ स्थवादनक दचत्रि आहरे. बवाबवा दपठसोरवा तयवाअचवा दिरेव आहरे. तयवाच्यवा आशसीववारदिवानरे गसोषसी करवायच्यवा.
घरवाचसी  पकरर  दभअतभर  दपठसोरवा  दचत्रिअ  कवाढवायचसी  कवारर  तसो  स्वतयःच्यवा  असण्यवाचअ  एक  प्रतसीक  आहरे.  नअतर  आददिववाससी
अकवादिमसीमध्यरे यरेऊन तयवाचसी मवादहतसी सवाठववायचसी. 

जगभर दफिरून, इअधग्लश दशकलरेलरे असलरे तरसीहसी स्वतयःच्यवा आददिववाससी भवाषरेत धलहह शकरवाररे, तयवाचवा उतसव कररवाररे, असरे
हरे आददिववाससी अकवादिमसीचरे प्रदतदनधिसी आहरेत. हरे फिवार महत्त्ववाचरे आहरे असअ मलवा ववाटतअ.  गररेश दिरेवजींसवारख्यवा मवारसवाअनसी एक
दवधिवायक पयवारय दनमवारर करे लवा आहरे.  जवागदतककीकरर हसोऊ दिरे,  पर तयवामकळरे  स्वतयःच्यवा मकळवापवासकन तकटकन जवाण्यवाचसी गरज
नवाहसी.  आददिववासजींमध्यरेहसी कवाहसी भयवानक चवालसीरसीतसी हसोतयवा,  आहरेत.  उदिवायः पशकबळसी,  बवालदवववाह इतयवादिसी.  पर तयवातकनहसी
बवाहरेर यरेण्यवासवाठसी तयवाअनवा आधिकदनक जगण्यवातकन व दशक्षरवातकन नववा दवचवार दमळतसो आहरे .  शहरसीकररवामकळरे  तयवाअचवा सगळवा
ऱ्हवासच हसोतसोय असअ  मलवा ववाटत नवाहसी.  तयवाअचरे  सवाअस्कपृ दतक सअदचत आदर तयवाअनवा प्रवाप हसोरवारसी आधिकदनक दवद्यवा ह्यवाअच्यवा
दमलवाफिवातकन एक वरेगळ्यवा प्रकवारचसी भवाषवा, वरेगळ्यवा प्रकवारचअ जगरअ दनमवारर हसोऊ घवातलअय. 

ह्यवा प्रकवारचअ जगरअ कवाहसी आददिववासजींनसी मवान्य करे लरेलअ असल्यवामकळरे  मवाझवा तयवाअच्यवाशसी सअववादि हसोऊ शकलवा, मसी तयवाअच्यवापयर्षांत
पसोहसोचक शकलरे. तयवाअचअ सअगसीत कवाय आहरे, समजकन घरेऊ शकलरे. "आददिमसअगसीत सअगसीतवाचसी मकळ दवधिवा आहरे." अशवा प्रकवारचअ
ससोदशयसो-कल्चरल-पसोधलटसीकल दवधिवान उभअ करू शकतरे; यवाचअ कवारर हरेच आहरे ककी एक पवाऊल आददिववाससी मवाझ्यवा ददिशरेनअ
पकढरे आलरे आदर मसी एक पवाऊल तयवाअच्यवा ददिशरेलवा गरेलरे. ज्यवायसोगरे आमच्यवात मनैत्रिसी आदर सअववादि घडक  शकलवा.

---

जकगणतककीकरणिकमनुळने  मनुळस  तनुटकयचरी गरज नकहिरी 
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बवाबरसी तरे दिवादिरसी... 

लरेखक - प्रकवाश अकसोलकर

अयसोध्यरेत तरे 'बवाबरसीकवाअड' घडलअ, तसो ददिवस हसोतवा रदवववार.

रदवववार असलवा तरसीहसी तयवा ददिवशसी ऑदफिसलवा म्हरजरेच 'महवारवाषट  टवाइम्स'मध्यरे जवावअच लवागरवार, यवाचसी कल्पनवा हसोतसीच.
पर अयसोध्यरेत बहहधिवा दिकपवारपयर्षांत कवाहसी हसोरवार नवाहसी आदर तयवामकळरे  जरेवर करून सवावकवाश दनघक,  असवा दवचवार हसोतवा.
अथवारत दकमवान रदवववारचसी सकवाळ तरसी हसोतवा हसोईल तरेवढसी वसकल करवावसी,  हवा हरेतक तयवामवागरे  हसोतवाच!  पर  'मटवा'सवारख्यवा
अगगण्य वपृत्तपत्रिवात चसीफि ररपसोटरर म्हरकन कवाम करत असल्यवामकळरे  अयसोध्यरेत कवाय कवाय हसोऊ शकतअ आदर तयवाचरे परररवाम
कवाय कवाय हसोऊ शकतवात, यवाचसी कल्पनवा हसोतसीच.

तवारसीख हसोतसी ६ दडसजबर १९९२.

हसी  तवारसीख आवजकरन  नमकदि  करण्यवाचअ  कवारर एवढअच  ककी  तरेव्हवा  दिकरदिशरन  यवा  सरकवारसी  टसीव्हसी  ववादहनसीचअ  एकमरेव  चलनरेल
भवारतवातल्यवा बहहतवाअश घरवाअत उपलब्धि हसोतअ.  मवाझ्यवाहसी बसोररवलसीच्यवा घरवात तरेवढअ एकच चलनरेल हसोतअ.  ललण्डलवाईन टरेधलफिसोन
हसोतवा आदर तसोहसी अथवारतच तरेव्हवा उपलब्धि असलरेल्यवा एकमरेव सरकवारसी दिळरवळर यअत्रिररेचवा, म्हरजरेच 'महवानगर टरेधलफिसोन
दनगम धलदमटरेड' यवा कअ पनसीचवा म्हरजरेच आजच्यवा भवाषरेत 'एमटसीएनएल'चवा! तसोहसी पत्रिकवाररतरेचअ ककअ कक  कपवाळवावर असल्यवामकळरे
वदशलवा वगनैररे लवावकन दिसोन-अडसीच वषवार्षांनसी दमळवालवा हसोतवा. दिकपवारसी बवारवाच्यवा सकमवारवास तयवा फिसोनचसी घअटसी ववाजलसी. सहसअपवादिक
प्रकवाश बवाळ यवाअचवा  फिसोन हसोतवा.  'घरसी कवाय करतसोस?'  यवा तयवाअच्यवा प्रश् नवावर  'दनघतसोय...'  असअ  उत्तर तकोंडवातनअ  बवाहरेर
यवायच्यवा आत तरेच म्हरवालरे : बवाबरसी मशसीदि पडलसी.

जबर धिक् क् यवातनअ बवाहरेर यवायच्यवा आत तरेच म्हरवालरे : तकझ्यवा घरसी करे बल नवाहसीयरे? बसीबसीससी दिवाखवतरेय…

---

अयसोध्यरेतसील बवाबरसी मशसीदि दहअदि कतवववाद्यवाअनसी एकवा उन्मवादिवात जमसीनदिसोस्त करे ल्यवाचसी बवातमसी 'मटवा'च्यवा चसीफि ररपसोटररलवा कशसी
कळलसी, हरे इतक् यवा तपशसीलवानअ आज सवाअगण्यवाचअ कवारर एवढअच ककी अवघ्यवा २५ वषवार्षांपकवर्लीचसी भवारतवातल्यवा 'कम्यकदनकरे शन'
यअत्रिररेचसी अवस्थवा आज कसोरवालवा सवाअगवायलवा गरेलसो, तर तयवाचवा दवश् ववासहसी बसरअ अवघड आहरे. पर इसवसी सन १९९२पयर्षांत
खरअ तर भवारतवात करे बल टसीव्हसी यरेऊन दिवाखल झवालवाच हसोतवा,  पर तयवामवागरे जगभरवातल्यवा बवातम्यवा  'बरेदकअ ग न्यकज'  म्हरकन
लसोकवाअपयर्षांत पसोचवाव्यवात दकअ ववा पसोचववाव्यवात हवा हरेतक दबलकक लच नव्हतवा. तयवा कवाळवात कल सरेट ररेकबॉडररचअ फिल ड प्रचअड बसोकवाळलअ
हसोतअ.  सवाधिवाररपररे अदबज्ड ऑक् सफिडर  इअधग्लश दडक् शनरसीच्यवा आकवारवाच्यवा कल सरेटर्  सहसी तरेव्हवा सहज उपलब्धि असवायच्यवा
आदर पकस्तकवाअच्यवा लवायबरसीऐवजसी अशवा बबॉधलवकड धसनरेमवाअच्यवा कल सरेटर्  स भवाडवानअ दिरेरवाऱ्यवा लवायबऱ्यवा तरेव्हवा नवाक् यवानवाक् यवावर

६४
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उभ्यवा रवादहल्यवा हसोतयवा. पर कल सरेट रलकबॉडर  प्लरेअरहसी सववार्षांनवाच दवकत घरेरअ परवडत नसरेच. तयवातकनच कसोरवाच्यवा तरसी सकपसीक
डसोक् यवातकन हसी करे बल टसीव्हसीचसी आयदडयवा दनघवालसी. प्लरेअर एकच पर पअचक्रसोशसीतसील दिहवा-वसीस घरअ तयवास जसोडवायचसी
आदर रवात्रिसी पबॉप्यकलर दहअदिसी बबॉलसीवकड धसनरेमवा दिवाखववायचवा, असवा ररववाजच तरेव्हवा पडक न गरेलवा हसोतवा.

'करे बल टसीव्हसी'च्यवा मवाध्यमवातकन बवातम्यवा दिवाखवल्यवा जवाऊ शकतवात, हरे भवारतसीयवाअच्यवा डसोक् यवात घकसण्यवासवाठसी इरवाक
यकद व्हवावअ  लवागलअ!  प्रथमदिशरनसी हरे  ववाक् य क्रक र दवनसोदिवाचवा नमकनवा ववाटलअ तरसी तयवामवागरे  दिडलरेलअ ववास्तव,  हरे आजहसी
डसोळ्यवापकढक न जवाऊ शकत नवाहसी. १९९०मध्यरे सद्दवाम हहसरेननअ कक वनैतवर आक्रमर करे लअ हसोतअ. तरेलउतपवादिक दिरेशवाअमधिसील
कक रघसोडसीचअ  रवाजकवारर तर यवा  आक्रमरवामवागरे  हसोतअच;  पर तयवादशववाय यवा  दिसोन दिरेशवाअमध्यरे  सरहद्दसीसअबअधिवात बऱ्यवाच
कवाळवापवासकन कक रबकरसी सकरू हसोतयवा.  यकनसोच्यवा सकरक्षवापररषदिरेनअ यवा आक्रमरवाचवा अथवारतच दनषरेधि करे लवा आदर अमरेररकरे नअ
तवातडसीनअ दिकसऱ्यवा महवायकदवानअतर पकन्हवा एकदिवा दिसोस्त रवाषट रे  एकत्रि आरकन इरवाकवर बबॉम्बहलरे सकरू करे लरे.  आअतररवाषट सीय
स्तरवावर बवातम्यवा दवकरवाऱ्यवा कअ पन्यवाअनवा मग हसी आपलरे उखळ पवाअढररे करून घरेण्यवाचसी सअधिसी ववाटलसी,  यवात नवल
नव्हतअ. अमरेररकरे तसील 'ससीएनएन' -करे बल न्यकज नरेटवकर - हसी कअ पनसी आपलसी सवारसी आयकधिअ घरेऊन भवारतवात अवतरलसी.
मकअबईत नररमन पबॉईअटवर असलरेल्यवा ओबरेरबॉय, म्हरजरेच आजचअ टट वायडअट, यवा पअचतवारवाअदकत हबॉटरेलवात यवा कअ पनसीनअ भलरे
मसोठरे स्क्रकीन्स लवावलरे आदर अमरेररकरे चरे भसीषर बबॉम्बहलरे, तसरेच तयवात जळकन खवाक हसोरवाररे इरवाकचरे इलवाखरे 'लवाइव्ह'
दिवाखवक लवागलरे. भलरे भलरे पत्रिकवार तसरेच उद्यसोगपतसी आदर मसीदडयवा मसोगल्स हवा तमवाशवा चवसीनअ बघत हसोतरे.

भवारतवात करे बल टसीव्हसीवरून न्यकज तयवानअतर वषर-दिसोन वषवार्षांतच ददिसक लवागलसी.  रूपटर  मरडबॉक आपलवा 'स्टवार टसीव्हसी'
घरेऊन भवारतवात अवतरलवा आदर सकभवाषचअद्र यवा ददिलसीजवळच्यवा हवापकर गवाववात कसोररे एकरे  कवाळसी गहह दवकरवारवा इसमहसी
'झसी' नवाववाचअ एक नवअ नरेटवकर  घरेऊन यवा बवातमसी दवकण्यवाच्यवा स्पधिरत उतरलवा. तरे सवाल हसोतअ १९९२! तयवानअतरच्यवा
अवघ्यवा तसीनच वषवार्षांत सवारअ जग हवादिरवकन टवाकरवाऱ्यवा अनरेक घटनवा घडल्यवा आदर सवारअ जग करे वळ हवादिरूनच गरेलअ
असअ नवाहसी, तर आरपवार बदिलकन गरेलअ. जगवाचवा जगवाकडरेच बघण्यवाचवा दृदषकसोन बदिलकन गरेलवा. सगळ्यवाअच्यवाच चष्म्यवाचरे
नअबरच बदिललरे असअ म्हरवा नवा!

---

सन १९८० आदर ९० यवा दिसोन दिशकवाअत भवारतवात धिवादमरक पकनरुज्जसीवनवाचसी लवाट भलतयवाच वरेगवानअ अअगवावर चवाल
करून अअगवावर यरेत असतवानवाच,  दिकसरसीकडरे  आधिकदनक तअत्रिजवान भवारतवालवा कवरेत घरेऊ पवाहत हसोतअ.  १९९२मध्यरे
अयसोध्यरेत  बवाबरसीकवाअड  घडलअ,  तयवास  भलसी  मसोठसी  रवाजककीय  पवाश् वरभकमसी  कवाररसीभकत  हसोतसी.  इअददिरवा  गवाअधिसी  यवाअचसी
१९८४मध्यरे  हतयवा  झवाल्यवानअतर  रवाजसीव  गवाअधिसी  पअतप्रधिवान  झवालरे  आदर  तयवाअनसी  लगसोलग  घरेतलरेल्यवा  लसोकसभवा
दनवडरकककीत  भवारतसीय  जनतवा  पक्षवाचअ  दिवारुर  पवादनपत  झवालअ  हसोतअ.  रवाजसीव  गवाअधिसी  यवाअच्यवा  नरेतपृतववाखवालसी  कबॉअगरेसनअ
चवारशरेहहन अधधिक जवागवा धजअकलरेल्यवा असतवानवा भवाजपचरे अवघरे दिसोन खवासदिवार लसोकसभरेत प्रवरेश करू शकलरे हसोतरे.
अटलदबहवारसी  ववाजपरेयसी  यवाअच्यवापवासकन  लवालकपृ ष्र अडववारसी  यवाअच्यवापयर्षांत  भवाजपचरे  सवाररे  मसोहररे  परवाभकत  झवालरे  हसोतरे.
तयवानअतर रवाषट सीय स्वयअसरेवक सअघवाच्यवा छवायवाछत्रिवाखवालसील तमवाम दहअदि कतवववादिसी सअघटनवाअनसी  'मअददिर वहजीं बनवायजगरे'  असवा
नवारवा ददिलवा हसोतवा. तयवाचसीच दनघपृरर परररतसी चवारशरे वषवार्षांचसी पकरवातन बवाबरसी मशसीदि जमसीनदिसोस्त हसोण्यवात झवालसी हसोतसी. यवा
एकवाच घटनरेचरे भवारतसीय समवाजजसीवनवावर फिवार खसोल असरे परररवाम झवालरे. यवा बवाबरसीकवाअडवानअतर लगरेचच मकअबईत एकवा
मदहन्यवाच्यवा अअतरवानरे दिसोन अतयअत दहअसक अशवा दिअगलसी हसोऊन शरेकडवानअ दनरपरवाधिवाअचरे  दशरकवार तर झवालअच.  पर
जवानरेववारसी  १९९३मध्यरे  हसी  दि कसरसी  दिअगल कशसीबशसी  आटसोक् यवात आल्यवानअतर  पकढच्यवा  दिसोनच मदहन्यवाअत  १२ मवाचर
१९९३ रसोजसी मकअबवापकरसीत तरे भसीषर बबॉम्बस्फिसोट झवालरे. हरे दिहशतववादिवानअ भवारतवात टवाकलरेलअ पदहलअ पवाऊल हसोतअ आदर
आज तयवा घटनरेस दिसोन दिशकअ  उलटकन गरेल्यवावरहसी दिहशतववादिवाचअ सवावट कवायमच आहरे. एककीकडरे भवारतवात दिहशतववादि
आदर अतयवाधिकदनक तअत्रिजवान हवातवात हवात घवालकन प्रवरेश करत असतवानवाच दतकडरे ससोदवएत रदशयवाचअ दवघटन हसोऊ
पवाहत हसोतअ.  दडसजबर  १९९१मध्यरे  म्हरजरेच बवाबरसीकवाअडवाच्यवा बरसोबर एक वषर  आधिसी रदशयन सअघरवाज्यवाचरे  तककडरे
हसोऊन १५ नवसीन दिरेश जन्मवालवा आलरे हसोतरे.  नव्यवा जगवाच्यवा नव्यवा पकनररचनरेचसी हसी सकरुववात हसोतसी आदर भवारतवात
अवतरलरेल्यवा  नव्यवा  तअत्रिजवानवामकळरे  जगभरवात  कक ठरेहसी  जरवा  कवाहसी  खकट  झवालअ,  ककी  क्षरवाधिवारत  तयवाचसी  बरेदकअ ग  न्यकज

बकबररी तने रकरररी... 
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घरवाघरवाअत घकसक पवाहत असलरेल्यवा न्यकज चलनरेल्समकळरे  कवानवावर यरेऊन आदिळत हसोतसी. सवारअ जसीवनच तयवामकळरे  पकढरे बधधिर
हसोत जवारवार आहरे, यवाचसी तरेव्हवा कसोरवालवा कल्पनवाहसी यरेरअ अशक् य हसोतअ.

एककीकडरे  टसीव्हसीचसी  हसी  चलनरेल्स  मनसोरअजनवाचवा  खधजनवाहसी  ससोबत  घरेऊन  आलसी  हसोतसी  आदर  तयवामकळरे  तकमच्यवा
ददिववारखवान्यवाचअ रूपवाअतरच एकतर धसनरेमवा धथएटरमध्यरे ववा दक्रकरे टच्यवा स्टरेदडयममध्यरे हसोऊन गरेलअ हसोतअ, तर दिकसरसीकडरे
अअगवावर एखवाद्यवा जबरदिस्त धिबधिब्यवासवारख्यवा बवातम्यवा यरेऊन कसोसळत हसोतयवा.

ववास्तववाच्यवा दिवाहकतरेपवासकन दिकर पळकन जवाण्यवासवाठसी आरखसी कवाय हवअ हसोतअ आपल्यवालवा?

---

पर एवढवानअ भवागरवार नव्हतअ!

यवा टसीव्हसी चलनरेलच्यवा पवाठसोपवाठ आरखसी एक मवायवाजवाल आपल्यवा आयकष्यवात दशररवार आहरे, यवाचसी तरेव्हवा कसोरवालवा कल्पनवाहसी
असरअ शक् य नव्हतअ.  पर तसअ घडलअ खरअ!  हरे मवायवाजवाल तकमच्यवा-आमच्यवा सवाऱ्यवाअच्यवाच आयकष्यवात एक मसोठवा दवस्फिसोट
घडवरवारअ ठरलअ.  यवा मवायवाजवालवालवा तकमच्यवा-आमच्यवा रसोजच्यवा भवाषरेत 'इअटरनरेट'  यवा नवाववानअ ओळखलअ जवातअ!  बवाबरसीकवाअड,
नअतरच्यवा  दिअगलसी  आदर  पवाठसोपवाठचरे  बबॉम्बस्फिसोट  यवानअतरच्यवा  दिसोनच वषवार्षांत  हरे  मवायवाजवाल  भवारतसीयवाअच्यवा  अअगवावर  यरेऊन
कसोसळलअ आदर मवादहतसीबरसोबरच दवकपृ तसीचअ एक नवअ जगहसी आम आदिमसीसवाठसी खकलअ झवालअ. हरे नवअ जग एककीकडरे कमवालसीचअ
कक तकहल दनमवारर कररवारअ हसोतअ आदर तयवाचबरसोबर एक आश् ववासक असअ मवादहतसीपवरहसी तरे ससोबत घरेऊन आलअ हसोतअ. सवारअ जग
यवा मवादहतसीचसी आदर तयवाचबरसोबर सअदिरेशवाअचसी दिरेववारघरेववारहसी अतयअत सकलभ आदर वरेगववान पदतसीनअ करत हसोतअ. तयवामकळरे  तयवाचरे
फिवायदिरे  तर  स्पष ददिसतच हसोतरे.  पर हरे  मवायवाजवाल तकमचसी  वषवारनकवषर्षां  चवालत आलरेलसी  जसीवनपदतसीच आरपवार  बदिलकन
टवाकरवारअहसी ठरलअ.

तयवाचअ बसीज हरे अथवारतच दहअदि कतवववादिसी शक् तसी आदर सरेक् यकलर दवचवारधिवारवा यवाअच्यवात, यवाच १९९०च्यवा दिशकवात सकरू झवालरेल्यवा
टसोकवाच्यवा  सअघषवारत हसोतअ.  हवा  सअघषर,  यवा दिरेशवाच्यवा  हजवारसो  वषवार्षांच्यवा  बहहभवादषक-बहहधिवादमरक अशवा सअस्कपृ तसीलवा  नख लवावक
पवाहरवाऱ्यवा शक् तजींच्यवा दवरसोधिवातहसी हसोतवा. स्ववातअत्र्यवानअतरच्यवा पदहल्यवा चवार दिशकवाअत यवा दिरेशवानअ दवदवधितवाववादिसी (प्लकरलधलस्ट)
सअस्कपृ तसी जपतवानवाच आधिकदनक दवचवारधिवारवाअचवाहसी आदिर करे लवा हसोतवा.  अथरदवषयक धिसोररअ अससोत ककी सवामवाधजक भकदमकवा
अससो,  आपल्यवा  दिरेशवानअ  कधिसीच सअकक दचततरेलवा  थवारवा  ददिलवा  नव्हतवा.  सअघपररववारवानअ  दडसजबर  १९९२मध्यरे  करे वळ बवाबरसी
मशसीदिच जमसीनदिसोस्त करे लसी हसोतसी, असरे नव्हरे तर तयवाच वरेळसी सवाअस्कपृ दतक दवदवधितरेच्यवा भक् कम पवायवावर उभ्यवा असलरेल्यवा यवा
भवारतवषवारच्यवा  सवामवाधजक  आधिवारस्तअभवाअनवाच  हवादिरवा  ददिलवा  हसोतवा.  हवातसी  आलरेल्यवा  नव्यवा  तअत्रिजवानवाचवा  ववापर  करून हवा
दवघटनववादिसी,  एक चवालक-एक धिमर  यवाअचवा प्रसवार कररवारवा  दवचवार पकढरे  नरेण्यवाचरे  कवाम,  तयवानअतर बऱ्यवाच वषवार्षांनसी म्हरजरे
२०१०नअतर दवशरेषतववानअ सकरू झवालअ. 

पर तयवा  आधिसीच प्रसवारमवाध्यमवाअमध्यरे  दि कहसीचअ  ववातवावरर दनमवारर करण्यवाचरे  प्रयतन सअघदटतपररे  सकरू झवालरे  हसोतरे .  तयवाचसी
पवायवाभररसी हसी १९९५मध्यरे महवारवाषट वात दशवसरेनवा-भवाजप यकतसीचअ सरकवार सत्तवारूढ झवाल्यवानअतर झवालसी. तयवापकवर्ली महवारवाषट वात
आदर दवशरेषत:  मकअबईत समवाजववादिसी,  सअघववादिसी,  मवाक् सरववादिसी अशवा दवदवधि दवचवारसररजींवर दनषवा असलरेलरे  पत्रिकवार हसोतरे.
तयवाअचरे तसरे गटहसी हसोतरे आदर तयवा गटवाअमध्यरे आपवापसवात जसरे ववादिदवववादि झडत, तयवाचबरसोबर दभन्न दवचवारवाअच्यवा गटवाअमध्यरेहसी
तकअबळ ररकअ दिन हसोत असरे. पर हरे फिक् त वनैचवाररक पवातळसीवर असरे. आज, म्हरजरे नरजद्र मसोदिसी यवाअच्यवा नरेतपृतववाखवालसी सरकवार
स्थवापन झवाल्यवानअतर जसी असदहष्रकतरेचसी भवावनवा दनमवारर झवालसी आहरे;  दतचवा तयवा कवाळवात,  १९९५च्यवा आधिसी लवलरेशहसी
नसरे. पर हरे दशवसरेनवा-भवाजप यकतसीचअ सरकवार स्थवापन हसोतवाच, तयवाअनसी पत्रिकवारवाअचसी तसअच दवचवारवअतवाअचसीहसी थरेट दवभवागरसीच
करून टवाकलसी. यकतसी सरकवारलवा पवादठअबवा दिरेरवाररे पत्रिकवार आदर दवरसोधि कररवाररे, अशवा दिसोन गटवाअत हसी दवभवागरसी झवाल्यवामकळरे
पत्रिकवाररतरेत दिकहसीचसी बसीजअ  मवाजक  लवागलसी.  पकढरे  तरे  सरकवार १९९९च्यवा दनवडरकककीत सत्तवा दटकवक  शकलअ  नवाहसी;  पर हसी
दिकरवाव्यवाचसी दिरसी मवात्रि कवायमच रवादहलसी असअ नव्हरे, तर तसी ववाढतच गरेलसी. फिरे बकववारसी २००२मध्यरे गसोधवाकवाअडवानअतर अहमदिवाबवादि
आदर पररसरवात भसीषर दिअगलसी झवाल्यवा. तयवानअतर हसी दिरसी अधधिकच ववाढत गरेलसी. तरेव्हवा तयवा दिअगलजींचअ दचत्रिर कररवाररे रवाजदिसीप
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सरदिरेसवाई तसअच बरखवा दित्त यवाअचसी तयवा कवाळवात कशसी हवालत मसोदिसी समथरकवाअनसी करे लसी हसोतसी, तयवा कहवाण्यवा सवरशकत आहरेत.
गरेल्यवा लसोकसभवा दनवडरकककीनअतर रवाजदिसीपनरे  धलदहलरेल्यवा  '२०१४  :  इलरेक् शन्स दिलट चजज्ड इअदडयवा'  यवा पकस्तकवात अशवा
अनरेक प्रसअगवाअचअ वररन आहरे. यवाचवा अथर स्पष हसोतवा. समवाजवातसील एकवा बहहसअख्यवाक गटवालवा नवअ तअत्रिजवान हरे आपल्यवालवा हवअ
तसअच ववाकववावअसअ ववाटत हसोतअ. आपल्यवालवा हवअ तरेच तयवा तअत्रिजवानवातकन लसोकवाअपयर्षांत पसोचववायचअ, असअ तयवाअनसी ठरवकनच टवाकलअ
हसोतअ.

एकसोरसीसशरे नव्वदिच्यवा दिशकवानअ नवअ तअत्रिजवान भवारतवात आरकन, आपल्यवा जनतरेलवा जगवाच्यवा धखडक् यवा उघडकन ददिल्यवा हसोतयवा
खऱ्यवा;  पर तयवाच दिशकवानअ आपलसी मनसोवपृत्तसी अधधिकवाधधिक सअकक दचत करण्यवाचवा दवडवा उचललवा.  हवातसी आलरेल्यवा दवजवान
आदर तअत्रिजवानवाचवा ववापर, हवा मवागवास सअकल्पनवाअनवा पकनरुज्जसीवन दिरेण्यवासवाठसी करण्यवाचरे भवारतसीयवाअनसी ठरवलरे. तयवासवाठसी नव्यवा
सहस्रकवात घरवाघरवाअत घकसलरेल्यवा  शरेकडसो चलनरेल्सचवा जसवा ववापर करे लवा  गरेलवा,  तयवाचबरसोबर इअटरनरेटचवाहसी ववापर बहहतवाअशसी
अशवाच बवाबजींसवाठसी झवालवा.  पर तयवापरेक्षवाहसी वरेगळअ  उदिवाहरर द्यवायचअ झवालअ,  तर तरे गभरजलदचदकतसरेचअ दिरेतवा यरेईल.  आईच्यवा
पसोटवातसील बवाळवादवषयसी बरअच कवाहसी जवारकन घरेण्यवाचसी सकदवधिवा यवा तअत्रिजवानवामकळरे  उपलब्धि झवालसी.  पर आपर तयवाचवा ववापर
करे लवा, तसो आईच्यवा पसोटवातसील बवाळ हरे मकलगसी आहरे असअ समजतवाच दतचसी हतयवा करण्यवासवाठसी. आधिकदनक तअत्रिजवानवाचवा असवा
परवाभव अन्यत्रि अपववादिवानरेच झवालवा असरेल.

भवारतवात इअटरनरेटचवा खऱ्यवा अथवारनअ प्रसवार सकरू झवालवा तसो १९९५मध्यरे!

भवारतवाच्यवा स्ववातअत्र्यददिनसी म्हरजरे १५ ऑगस्ट १९९५ रसोजसी 'दवदिरेश सअचवार दनगम' यवा सरकवारसी अखतयवारसीतसील कअ पनसीनअ
औपचवाररकरसीतयवा इअटरनरेटचअ जवाळअ  गवाहकवाअसवाठसी उपलब्धि करून ददिलअ आदर खऱ्यवा अथवारनअ एक नवअ यकग सकरू झवालअ. आठववा
तरे ददिवस!  डवायल इन पदतसीनअ तवास-तवास ववाट बदघतल्यवावर जरेव्हवा इअटरनरेट सकरू हसोत असरे,  तरेव्हवा तसो एक चमतकवारच
ववाटत असरे. भल्यवामसोठवा डरेस्कटबॉप कम्प्यकटरसमसोर बसकन, नरेट कधिसी सकरू हसोतअय आदर कनरेतक् टतव्हटसी कधिसी दमळतरेय यवाचसी
ववाट बघत बसण्यवात आयकष्यवातसील नरेमकरे  दकतसी तवास फिक कट गरेलरे असतसील; तरे एक दबल गरेटर्  सच जवाररे! पर एकदिवा कवा तरे
नरेट सकरू झवालअ ककी थरेट  'दतळवा दिवार उघड!'  म्हटल्यवावर गकहरेचअ दिवार उघडलअ आदर अधलबवाबवालवा एकदिम दक्षतसीच झवालसी;
तयवाच अवस्थरेत जवायलवा व्हवायचअ…

---

पर यवा सवाऱ्यवा क्रवाअदतकवारसी घटनवा घडण्यवाआधिसीच भवारतवात आरखसी एक चमतकवार घडलवा हसोतवा! तसो हसोतवा अथवारतच आधथरक
सकधिवाररवाअचवा.  रवाजसीव गवाअधिसी यवाअच्यवा भसीषर हतयरेनअतर १९९१मध्यरे नरधसअह रवाव पअतप्रधिवान झवालरे आदर अथरखवातयवाचसी धिकरवा
तयवाअनसी  डबॉ.  मनमसोहन  धसअग  यवाअच्यवा  हवातसी  ससोपवलसी.  तयवाअनसी  आपल्यवा  पदहल्यवाच  अथरसअकल्पवातकन  जवागदतककीकरर,
खवाजगसीकरर आदर उदिवारसीकरर यवा सअकल्पनवा सवाकवार करे ल्यवा आदर जगभरवातसील मवाकर ट थरेट आपल्यवा मकठसीत आलअ. तयवा
आधिसी  दिहवा  वषर  घडलरेलवा  एक दकस्सवा  इथअ  अगदिसी  जस्सवाच्यवा  तस्सवा  नमकदि  करण्यवाजसोगवा  आहरे.  तयवा  कवाळवात  ससोनसी,
पलनलससोदनक अशवा दवदिरेशसी बखडबद्दल तरुरवाअच्यवा नव्हरे  तर ज्यरेषवाअच्यवाहसी मनवात कमवालसीचअ आकषरर असवायचअ.  बसोरसीबअदिरलवा,
क्रबॉफिडर  मवाकर टलवा लवागकनच  'मनसीष मवाकर ट'  नवाववाचसी एक जवादिकई नगरसी तरेव्हवा  वसलरेलसी हसोतसी.  दतथअ  यवा असल्यवा दवदिरेशसी
बखरसच्यवा इलरेक् टट बॉदनक वस्तक, म्हरजरेच दवशरेषत: टट वातन्झस्टर आदर कल सरेट ररेकबॉडरसर सहज उपलब्धि असवायचरे. दतथअ जवाऊन
एकरे  ददिवशसी नलशनल पलनलससोदनक यवा कअ पनसीचवा टक-इन-वन टट वातन्झस्टर कम कल सरेट प्लरेअर खररेदिसी करे लवा.  पनैसरे ददिलरे आदर
दनघवालसो, तसो तयवा इसमवानअ सवाअदगतलअ : "जपकन हअ! समसोर कवाय आहरे मवाहसीत आहरे नवा?" समसोरच मकअबईचअ तरे प्रख्यवात पसोधलस
मकख्यवालय ददिसत हसोतअ.  मसी अडवारसी पदतसीनअ दवचवारलअ  : "मग?" तरेव्हवा तसो दवक्ररे तवा अगदिसी शवाअतपररे म्हरवालवा, "अहसो,  हवा
स्मगल्ड पसीस आहरे. पसोधलसवाअनसी पकडलअ, तर मसी जबवाबदिवार नवाहसी!" छवातसीत खरसोखर धिडधिडवायलवा लवागलअ. दवक्ररे तवाहसी चतकर
असल्यवानअ तयवानअ बबॉक् स वगनैररे कवाहसी न दिरेतवा,  तसो टक-इन-वन वतरमवानपत्रिवात बवाअधिकन ददिलवा हसोतवा.  धिडधिडतच मवाकर टमधिकन
बवाहरेर पडलसो. समसोर ददिसलसी तसी टलक् ससी पकडलसी आदर चचरगरेट गवाठलअ. तरेथकन थरेट बसोररवलसी. बसोररवलसीलवा घरसी जवाऊन तसो
टट लतन्झस्टर सकरू करे लवा, तरसी छवातसीतलसी धिडधिड थवाअबलसी नव्हतसी.

पर बसोरसीबअदिरलवा थरेट पसोधलस मकख्यवालयवाच्यवा सवाक्षसीनअ स्मगल्ड गकडर्  स दनयदमतपररे कशसी दवकत दमळतवात,  हरे  कसोडअ  मवात्रि

बकबररी तने रकरररी... 
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पत्रिकवार असकनहसी कधिसी पडलअ नव्हतअ; यवाचअच आज नवल ववाटतअ!

पर मनमसोहन धसअग यवाअनसी  जगवाचरे  दिरववाजरेच सतवाड उघडलरे  आदर पकढरे  नव्यवा सहसकवाच्यवा  पकवरसअध्यरेलवाच म्हरजरे  ३१
दडसजबर १९९९च्यवा रवात्रिसी घरवातलवा टसीव्हसी बअदि पडलवा,  तरेव्हवा थरेट दिककवानवातकनच रसीतसर ररससीट,  गलरअटसी कवाडर  वगनैररे घरेऊन
ससोनसीचवा टसीव्हसी खररेदिसी करे लवा हसोतवा; हरेहसी आज स्पष आठवतअ. तरे शरेय अथवारतच नरधसअह रवाव आदर मनमसोहन धसअग यवाअचअच
हसोतअ!

---

१९९०च्यवा दिशकवानअ असरे अनरेक चमतकवार आपल्यवालवा दिवाखवलरे आदर पकढच्यवा दिसोन दिशकवाअतच हवातवात आलरेल्यवा स्मवाटर
फिसोननअ  तयवात मसोठसीच भर घवातलसी.  नरेट घरसोघरसी पसोचलअ.  गकगल हवातवात आलअ  आदर जग धजअकल्यवाचवाच आनअदि झवालवा.
'ऑककर ट'नअ तकमच्यवा-आमच्यवा आयकष्यवाचवा एक मसोठवा लचकवा तसोडलवा.  हवातवातल्यवा नसोदकयवाच्यवा सरेलफिसोनवर तरेव्हवा आम्हसी
एसएमएस-एसएमएस असवा खरेळ खरेळत हसोतसो. ऑककर टनअ तसोडलरेलवा आयकष्यवाचवा तसो लचकवा कमसीच हसोतवा म्हरकन ककी कवाय
पकढरे  फिरे सबकक  आदर तयवा  पवाठसोपवाठ  वबॉटर्  सअलप  असरे  आरखसी  कवाहसी  दिवाअडगरे  रवाक्षस चवाल  करून आलरे  आदर आपलसी
जसीवनपदतसीच आमकलवाग बदिलकन गरेलसी.

परववा टट रेनमध्यरे दिसोघरे जर दिसोन-दिसोन स्मवाटरफिसोन्स घरेऊन शरेजवारसीच बसलरे हसोतरे.  कमवालसीचवा उकवाडवा हसोतवा आदर टट रेनमधिलवा
फिल न अथवारतच बअदि हसोतवा. पर तयवा दिसोघवाअनवा तयवाचअ कवाहसीच नव्हतअ. तरे आपलरे कवाहसी तरसी डवाऊनलसोड करत हसोतरे आदर तयवाअचअ
सवारअ सअभवाषरहसी तयवा डवाऊनलसोड-सअबअधिवातच सकरू हसोतअ.  तयवाअनवा सभसोवतवालच्यवा दिवाहक ववास्तववाशसी,  कवाहसी म्हरतवा कवाहसी
घरेरअ-दिरेरअ नव्हतअ. तरे आपलरे नरेट कनरेतक् टतव्हटसी आदर डवाऊनलसोड हरेच जवागदतक महत्त्ववाचरे प्रश् न असल्यवासवारखरे चचरत दिअग
हसोतरे!

यवाच  नरेट  कनरेतक् टतव्हटसीमकळरे  हवातवाच्यवा  मकठसीत  यरेऊन  पसोचलरेल्यवा  ससोशल  मसीदडयवाचवा  पकररेपकर  फिवायदिवा  नरजद्र  मसोदिसी  यवाअनसी
२०१४च्यवा  दनवडरकककीत कसवा उठवलवा,  तसो आतवा इदतहवास झवालवा  आहरे.  पर यवाच आधिकदनक तअत्रिजवानवाचवा  ववापर हवा
तरेव्हवापवासकनच खसोटवा बवातम्यवा, आक्रस्तवाळसी मतप्रदिशरन आदर असभ्य, अश् लसील दवनसोदि यवाअच्यवाच प्रसवारवासवाठसी सकरू झवालवा
आदर सवारअ जगच एकवा 'मरेक दबधलव्ह'च्यवा दिकदनयरेत जवाऊन पसोचलअ. पकवर्ली जवास्त दिगदिग झवालसी ककी अस्वस्थ ववाटवायचअ, आतवा
नरेट कनरेतक् टतव्हटसी गरेलसी ककी अगदिसी धिडधिडच सकरू हसोतरे.

'टवाइम्स हलव चजज्ड' हरे तर खरअच! पर यवा सवाऱ्यवाचसी सकरुववात अयसोध्यरेतसील बवाबरसीकवाअडवापवासकन झवालसी आदर तयवा दि कघरटनरेस
२५ वषर पकरर  हसोत असतवानवाच रवाजधिवानसी ददिलसीपवासकन हवाकरे च्यवा अअतरवावर असलरेल्यवा दिवादिरसी गवाववात एकवा इसमवालवा,  तयवानअ
गसोमवाअस बवाळगल्यवाच्यवा करे वळ सअशयवावरून जमवाववानअ दिगडवाअनसी ठरेचकन ठवार मवारलअ. हवा जमवाव अथवारतच जमवा झवालवा हसोतवा, तसो
'वबॉटर्  सअलप'वरून पवाठवण्यवात आलरेल्यवा मरेसरेजरेसमकळरेच…

थसोडक् यवात कवाय? तर हवा  'बवाबरसी तरे दिवादिरसी व्हवायवा इअटरनरेट आदर स्मवाटर  फिसोन'  असवा हवा प्रववास आहरे.  आपल्यवा सवाऱ्यवा
जसीवनदनषवा आदर मकल्यसअकल्पनवाअनवा हवादिररे दिरेरवारवा!

'आतमवा दवक, कर दकअ मत...मवाझ्यवा मनवा बन दिगड'

पवाच दिशकवाअपकवर्ली दवअदिवा करअदिसीकरवाअनसी यवा भवावनवा व्यक् त करे ल्यवा हसोतयवा.  कवसीचसी प्रदतभवा दकतसी उअच झरेप घरेऊ शकतरे,  यवाचसी
प्रचसीतसी आरकन दिरेरवाऱ्यवा यवा कदवतरेत एक ओळ आहरे : 'चहह बवाजकअनसी यरेतसील स्ववार…'

असरेच स्ववार चहह  बवाजकअनसी नव्हरे, तर दिवाहसी ददिशवाअमधिकन गरेल्यवा २५ वषवार्षांत आपल्यवावर स्ववारसी करून आलरे आदर ववास्तववाच्यवा
दिकदनयरेतकन आपल्यवालवा 'मरेक दबधलव्ह!'च्यवा दिकदनयरेत कवायमच्यवा ववास्तव्यवालवा घरेऊन गरेलरे!

---

६८
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ब्ललक दमरर 

लरेधखकवा - मस्त कलअदिर

सवाधिवारर प्रतयरेक दपढसी हसी  पकढच्यवा  दपढसीच्यवा  कमनदशबवाबद्दल हळहळत असतरे.  आजसोबवाअच्यवा दपढसीलवा  बवाबवाअच्यवा दपढसीत
तवालमसी आदर शकद हववा नवाहसी असअ ववाटलअ असरेल,  तर बवाबवाअचसी दपढसी  'कवाय हसी कवाटर्ली सतत सअगरकवात डसोकअ  खकपसकन
बसलरेलसी असतरे!'  म्हरकन करववादित असरेल. 'दवजवान:  शवाप ककी वरदिवान?'चसी चचवार तर बरसीच जकनसी आदर दिसोन्हसी बवाजकचरे
पवाठसीरवाखरेहसी दततकरे च.  यवा सतत मसोबवाईल्स,  टलब्ज,  गरेम्स,  ससोशल नरेटवदकर्षां ग यवा गसोषजींमध्यरे गकअतलरेल्यवा आजच्यवा दपढसीलवा
पकढच्यवा दपढसीच्यवा भदवष्यवाबद्दलहसी असअच कवाहसीसअ ववाटत असरेल, नवाहसी कवा?

भदवष्यवात कवाय घडरेल यवावर आजवर कक रसी भवाष्य करे लअ नवाहसी असअ नवाहसी. सवाय-फिवाय धसनरेमरे तर पकररपररे यवावर बरेतलरेलरे. पर
तयवात लसोकवाअनवा  अशक्यप्रवाय गलजरेट्स, VFX च्यवा  करवामतसी  यवाच्यवातच रस.  तसो  भदवष्यकवाळ असरेलहसी,  पर तसो  बरवाच
बरेगडसीपरवावर जवारवारवा.  तयवात तरे नरेहमसीचअ  अमरेररकरे वरचअ सअकट आदर कक रसीतरसी दतथरे  हलवा करवायलवा यरेरवार आहरे,  तयवाअनवा
ववाचवरअ  असलअ  कवाहसी  आलअ  म्हरजरे  अधिवार-एक  तवास  नकसतयवा  तवाअदत्रिक  करवामतसीच  पवाहवायलवा  लवागतवात.  खरसोखरसीचअ
भदवष्यवातलअ जग कसअ असरेल,  यवाचवा वरेधि घरेण्यवाचवा एक प्रयतन म्हरजरे  "ब्ललक दमरर".  आपल्यवासवारखसीच हवाडवा-मवासवाअचसी
मवारसअ, जसी प्ररेम करतवात, तयवाअनवा रवाग यरेतसो, दचडतवात, वनैतवागतवात आदर पकढच्यवा कवाळवातल्यवा तवाअदत्रिकदृष्टवा प्रगत समवाजवात
रवाहतवात.  यवाअच्यवा  जसीवनमवानवाचअ  हरे  दचत्रिर.  तर हसी  "ब्ललक दमरर"  २०११च्यवा दडसजबरवात चवालक  झवालरेलसी  दबदटश टसीव्हसी
मवाधलकवा.  पदहल्यवा आदर दिकसऱ्यवा ससीझनचरे दमळकन सवातच भवाग प्रसवाररत झवालरे आहरेत.  प्रतयरेक भवाग हसी एक वरेगळसी कथवा
आहरे.  एकक रवात गवाभवा हवा बदिलतअ तअत्रिजवान, तयवानकसवार बदिलतसी जसीवनशनैलसी,  मवानवसी स्वभवाव आदर जसीवनमवानवावर परररवाम
असवा आहरे. रवाग, लसोभ, मदि, मसोह, मतसर हरे सगळरे  मवानवसी स्वभवाववात असरवारच. पकवर्लीहसी हसोतरे आदर पकढरेहसी असतसीलच. यवा
सगळ्यवालवा बदिललरेल्यवा तअत्रिजवानवाचसी जसोड दमळवाल्यवानअतर जरे हसोईल तरे आरखसी भयवावह असरवार आहरे. नक्ककी कसअ तरे यवा
मवाधलकरे च्यवा प्रतयरेक भवागवात ददिसतअ.

मवाधलकरे तलवा एक मकद्दवा आहरे दमदडयवानरे आपल्यवा आयकष्यवावर अदतक्रमर करण्यवाचवा. खरअतर तसअ व्हवायलवा दकअ ववा जवारववायलवा
भदवष्यवात  डसोकवाववायचसी  गरज नवाहसीय.  आतवाहसी  बवातम्यवाअत  तरेच  तरे  असतअ  म्हरकन  बवातम्यवा  जरसी  टवाळल्यवा  तरसी  ससोशल
नरेटवदकर्षां ग  सवाईट्समधिकन  जरे  जगवात  चवालक  आहरे,  तरे  आपल्यवापयर्षांत  धझरपत  रवाहतअ.  इतकअ च  कवाय  पर  आजकवाल
ससीससीटसीव्हसीमधिकन दचदत्रित झवालरेलरे गकन्हरेहसी कसोरतयवाहसी लवालदफितसीत न अडकतवा आपल्यवासमसोर यरेत आहरेत. दमदडयवा टट वायल हरे
तयवाचअच भवावअड. "   " The National Anthem भवागवात 'आपर नकसो दततकरे  यवा पडद्यवाअनवा डसोळरे  दचकटवकन बसल्यवामकळरे
आपल्यवा हवातकन दकतसी महत्त्ववाचअ कवाहसी दनसटकन जवातअय,  यवाचसी लसोकवाअनवा आदर शवासनवालवाहसी कशसी कल्पनवा यरेत नवाहसी'  हरे
आपलअ मत एकजर धसद करून दिवाखवतसो. तरे करण्यवासवाठसी तयवानरे यसोजलरेलवा मवागर  अनपरेदक्षत आदर दकळसववारवा असलवा

ब्ललक णमरर 
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तरसी सगळरेजर तसो पवाहत रवाहतवात. तयवामकळरे  कवाहसी आयकष्यअ दिकभअगतवात आदर तयवातहसी कवाहसीजर इतकअ  हसोऊनहसी "झवालअ तरे
झवालअ, पर आपलवा स्ववाथर सवाधिलवा गरेलवा नवा?" यवात समवाधिवान मवानतवात. आतवा हरे दवधिवान धसद करण्यवात तसो मनकष्य यशस्वसी
हसोतसो.  पर मग कदिवादचत तयवालवा  स्वतयःलवाच  हरे  सतय पचवरअ  अवघड जवातअ  ककी  कवाय,  ककी  तसो  आतमहतयवाच करतसो.
ववास्तदवक पवाहतवा तयवाच्यवा यवा दवधिवानवापवासकन आपर खकप दिकर आहसोत, असअहसी नवाहसी. थसोडअ डसोकअ  दठकवारवावर असलरेलरे लसोक
आसपवास आहरेत,  पर नसरवाऱ्यवाअचसीच  सअख्यवाहसी  कमसी  नवाहसी.  पर म्हरजरे  दवचवारवअतवाअनवाहसी  आपलअ  म्हररअ  लसोकवाअपयर्षांत
पसोचवण्यवासवाठसी अशवा उपवायवाअचवा आधिवार घ्यवाववा लवागत असरेल अन तयवातकन कवाहसी चवाअगलअ फिधलत यरेरवार नसरेल, तर अशवा
जगवाचसी कल्पनवासकदवा नकसो ववाटरेल. इतर गसोषजींच्यवा वरेगवाचवा अअदिवाज कवाढतवा यरेतसो, पर हसी पररतस्थतसी उद्भववायलवा अजकन दकतसी
वषवार्षांचवा अवधिसी आहरे हरे ठरवरअ अवघड आहरे.  इथरे आश्चयरकवारकरसीतयवा न्यकज चलनरेल्स सअतकधलतपररे यवा प्रकररवालवा सवामसोरअ
जवाऊ पवाहतवात, पर आअतरजवाल आदर ससोशल दमदडयवा तयवाअचरे प्रयतन हवारकन पवाडतवात. खरअतर हसी कथवा एकक रवातच ससोशल
दमदडयवा यवा मवाध्यमवाचअ  अदतक्रमर आदर तयवाचसी व्यवापसी दिवाखवतरे.  हसी तअत्रिजवानवाचसी मवारसवावर कक रघसोडसी असण्यवापरेक्षवा तसी
ससोशल दमदडयवाचसी अधधिक ववाटतरे. "   "The Waldo moment मध्यरेहसी अगदिसीच ससोशल दमदडयवा नवाहसी, पर मग कवाटकरन्स
आदर तयवाअचवा लसोकवाअवरचवा प्रभवाव दिवाखवलवा आहरे. कबॉमरेडसी शसोज फिक्त दिकरदचत्रिववारसीपकरतरे मयवारददित न रवाहतवा रवाजकवारर दकअ ववा
लसोकवाच्यवा आयकष्यवात जवातवात, तरेव्हवा तरे दनखळ दवनसोदिसी रवाहतसीलच यवाचसी शक्यतवा नवाहसी. मग तरे उभअ करे लरेलअ कल रलक्टर शरेष ककी
तरे सवाकवाररवारवा मवारकस?, हवा दिरेखसील प्रश्नच.

हसी मवाधलकवा जकन्यवा सअकल्पनवा नवसीन सवाच्यवात कशवा यरेऊ शकतवात यवावरहसी भवाष्य करतरे . "   "Fifteen Million Merits

यवा भवागवात भदवष्यवातलसी कक ठल्यवातरसी कवाळवातलसी वरेठदबगवारसी दचदत्रित करे लसीय. यवाहसी लसोकवाअकडरे स्वतयःच्यवा मवालककीचअ कवाहसीच
नवाहसी,  शब्दिशयः कवाहसी नवाहसी.  अगदिसी नवावसकदवा.  फिक्त एक दबछवानवा मवावरेल इतककी लहवान खसोलसी,  बस्स.  ददिवसरवात्रि मरेहनत
करून आभवाससी गकर दमळवत रवाहरअच यवाअच्यवा नदशबसी आहरे.  यवा गकरवाअमधिकनच तयवाअचसी उपजसीदवकवा चवालतरे.  गरजवाहसी मवाफिक
आहरेत तयवामकळरे  हसी दमळकत पकरसी पडवावसी. पर तयवातहसी एक गसोचसी आहरे. दतथल्यवा धिनककोंनसी तयवाअनवा सक्तकीचअ मनसोरअजन ददिलअय
आदर तरे न पवाहण्यवाचसी मकभवातर नवाहसीच, उलट दिअड म्हरकन दमळवलरेलरे गकरच दिरेऊन टवाकवावरे लवागतवात.  डसोळरेझवाक, दनघकन
जवारअ हरेदिरेखसील मवागर खकअटलरेलरे. अशवा वरेळरेस कवाय हसोतअ, हरे इदतहवासवात सवाअदगतलअच आहरे. तयवाअच्यवातलवाच एकजर मससीहवा बनकन
यवादवरुद परेटकन उठतसो आदर हसोतअ कवाय, तर तसोच तयवा व्यवस्थरेचवा भवाग बनकन जवातसो. तयवाचसी 'नवाहसी-ररे'चसी दिशवा बदिलकन तसो
'आहरे-ररे'  गटवात जवातसो आदर रसोज तशसीच परेटकन उठण्यवाचसी नवाटकअ  करतसो. एककीकडरे गकलवाम जनतवा तयवाच्यवावर प्ररेम करतरे,
आपल्यवाकडचरे बहहमकल्य गकर दिरेऊन तयवाच्यवा आभवाससी वस्तक दवकत घरेतरे. दिसोन्हसीकडकन, भवावदनकरसीतयवा आदर आधथरकरसीतयवा
चवाललरेलसी फिसवरकक तयवा गकलवामवाअच्यवा लक्षवात तर यरेतच नवाहसी आदर तयवाअनवा नवायक जवळचवा ववाटत रवाहतसो. मवारसवानअ आपलअ
इमवान दवकवावअ  यवात नवसीन तरे  कवाहसीच नवाहसी.  भदवष्यवातहसी तरे  बदिलरेल यवाचसी शक्यतवा नवाहसी.  फिक्त तयवाच्यवा तऱ्हवा बदिलत
रवाहतसील, पर फिसवरकककीलवा अअत नसवाववा.  हसी कथवा तशसी प्रवादतदनधधिक आदर दतचसी आपल्यवाभसोवतवालचसी उदिवाहररअ कवाहसी
कमसी नवाहसीत. तयवा अतयअत कपृ दत्रिम आदर यअत्रिवत जगवातहसी वररव्यवस्थवा, नवाडलरे जवारवाऱ्यवाअकडक न खवालच्यवा शरेरसीच्यवा लसोकवाअनवा
लवाथवाडलअ जवारअ हरेदिरेखसील चवालकच रवाहतअ.  थसोडक्यवात भरेदिवाभरेदि,  फिसवरकक आदर मकल्यअ यवा गसोषसी मवात्रि दततक्यवाच अबवाधधित
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रवाहह शकतसील अशसीच शक्यतवा अधधिक ददिसतरे. 

कवाहसी  कथवा बदिललरेल्यवा  तअत्रिजवानवामकळरे  जसीवनशनैलसी  कशसी बदिललसी  जवाईल,  हरे  दिवाखवतवात.  एकवा  भवागवात शरसीरवात स्मपृतसी
सवाठवण्यवाचअ तअत्रि आहरे,  दिकसरसीत डसोळ्यवाअच्यवा मवाध्यमवातकन आअतरजवालवावर ववावरवायचअ,  तर दतसरसी आपल्यवाच मजदिकच्यवा परेशसी
ववापरून दतच्यवादवाररे आपल्यवाच प्रदतमरेकडकन कवाहसी करवकन घरेण्यवाबद्दल. एकवा कथरेत तर एखवाद्यवा व्यक्तकीचसी खरसीखरसी प्रदतकपृ तसी
बनवकन दतच्यवा अतस्ततववाचवा अभवाव नवाकवारण्यवाचवा प्रयतन ददिसतसो.

दवस्मररवाचअ अतस्ततवच शरसीरवात मरेमरसी दचप बसवकन नवाकवारलअ तर कदिवादचत घडलरेलसी प्रतयरेक गसोष " - " Re do करतवा यरेरअ
सहज शक्य आहरे.  पर वरेळप्रसअगसी तयवात लपववाछपवसीचसी भवानगड करतवाच यवायचसी नवाहसी. "    The Entire history of

" you यवा भवागवात ज्यवा प्रकवाररे हरे " - " Re do पकन्हवा पकन्हवा दिवाखवलरे जवातवात, तयवामकळरे  तयवा नवादयकरे च्यवा मन:तस्थतसीशसी प्ररेक्षक
ररलरेट करू शकतसो. तयवाअच्यवा जकन्यवा आठवरसी दिवाखवतवानवा बकब्बकळअ  आककअ चन पवावरअ इ.इ. जरे चवालक आहरे तरे फिवारसअ सकखदिवायक
प्रकरर नवाहसी, हरे जवारवकन दिरेण्यवास पकररेसअ ठरवावअ. आठवरसी अमयवारदिपररे सवाठवकन ठरेवरअ आदर इतरवाअससोबत ववाटकन घरेरअ सहज
आदर ससोपअ झवालअ तरसी तयवामकळअ  अडचरसी ववाढण्यवाचसीच शक्यतवा अधधिक. कदिवादचत अशवा वरेळरेस अशवा मरेमरसी दचप्स शरसीरवात
नसण्यवानरे स्वच्छअदि आयकष्य जगतवा यरेरअ, यवा गसोषजींनवा 'कक ल पबॉईअट्स' दमळतसील. कक रसी सवाअगवावअ, असवा अदतररेक नवाकवाररवाऱ्यवा
लसोकवाअमकळरे  नवातयवाअमधिलवा एक मवानवसी अअश दशलक रवाहवायलवा मदित हसोईल.

"   "  Be right Back हसी पदहल्यवा ससीझनचसी शरेवटचसी कथवा.  मपृत पतसीचअ  तअत्रिजवानवाच्यवा सवाहवाय्यवानरे  आभवाससी सवादनध्य
दमळवरवाऱ्यवा पतनसीचसी. आतवाहसी फिरे सबककवर कवाहसी लसोक आपल्यवा सकहृदिवाअचरे प्रसोफिवाईल चवालवतवातच ककी. तरेव्हवा अशसी अपरेक्षवा
असरअ  आदर तशसी ससोय दनमवारर हसोरअ  हरेहसी  ठसीकच.  यवानअतर मवात्रि दतलवा आभवाससी प्रदतमरेतल्यवा मयवारदिवा  आदर तयवातलवा
कपृ तकपरवा लक्षवात यरेतसो. तअत्रिजवान खकप चवाअगल्यवा दिजवारचवा आभवास दनमवारर करू शकतअ पर एकवा धजवअत व्यक्तकीचसी उरसीव भरून
कवाढक  शकरवार नवाहसी. प्रदतमवा तयवार कररअ आदर फिक्त सअववादि सवाधिरअ इतपत ठसीक आहरे; पर एखवाद्यवा धजवअत व्यक्तकीचवा ववावर,
तयवातलवा सच्चरेपरवा आदर धजवअतपरवा हरे सवाधिरअ कदिवादचत आववाक्यवाबवाहरेरचअ ठररेल. अलडवा लवलरेसनरे एकसोदरसवाव्यवा शतकवात
म्हटलअ हसोतअ ककी पकररपररे स्वतअत्रिपररे दवचवार कररवाररे सअगरक बनवरअ अशक्य आहरे.  इतक्यवा वषवारनअतरहसी तरे दवधिवान अजकन
खसोटअ ठरलअ नवाहसीय. यवावर अद्ययवावत तअत्रिजवानवाकडरेहसी कवाहसी उपवाय असरेल दकअ ववा नवाहसी, हरे सवाअगतवा यवायचअ नवाहसी.

यवा नव्यवा जगवात डसोळ्यवाअतच तअत्रिरसोपर करून तयवादवाररे आअतरजवालवावर बवागडतवा आलअ तर?  एक हसोईल ककी,  नकसो तयवा
लसोकवाअनवा  प्रदतबअधधित  करतवा  यरेईल.  "  "  White Christmas यवा  कथरेत  दिवाखवल्यवाप्रमवारअ  मग  डसोळ्यवाअतकनच  एखवाद्यवा
व्यक्तकीलवा  ब्लबॉक करे लअ  तर  एकमरेकवाअसवाठसीचअ  अतस्ततवच नवाहसीसअ  हसोईल.  फिक्त तकमच्यवा  जवागसी  तकमच्यवा  पवाअढऱ्यवा  आकपृ तयवा
ददिसतसील.  मकलरे-बवाळरे ,  जकन्यवा फिसोटकोंमधिलरे अतस्ततवहसी एकमरेकवाअसवाठसी नवाहसीसअ हसोईल.  खकप मसोठवा गकन्हवा करे लरेल्यवा व्यक्तकीचसी
लवाल आकपृ तसी ददिसत रवाहतरे आदर परररवामसी दतलवा सगळ्यवाअकडकन प्रदतबअधधित करण्यवात यरेतअ. थसोडक्यवात ववाळसीत टवाकण्यवाचवा
प्रगत प्रकवार. कदिवादचत सध्यवाच्यवा ववाळसीत टवाकण्यवापरेक्षवा ददिसवायलवा सभ्य पर खरअतर आरखसी जवास्त क्रक र. तकम्हवालवा कक रसी
मनकष्य ददिसत नवाहसी, जगवाच्यवा पवाठसीवर तकम्हसी कक रवाशसी सअववादि सवाधिक शकत नवाहसी अशवा पररतस्थतसीत जगरअ अधधिक दिकरवापवास्त.
हसो, जर कवा पत्रि धलहहन तयवाअच्यवा पत्त्यवावर धिवाडवायचअ म्हटलअ ककी मवात्रि शक्य आहरे. नव्यवा तअत्रिवात हवातवानरे पत्रि धलदहरअ अगदिसीच
जरसी कवालबवाह्य असलअ तरसी शरेवटसी तसोच एक शरेवटचवा मवागरहसी असक शकतसो. यवाच भवागवात तरे आरखसी एक प्रकरर आहरे  -
कक ककी. यअत्रिवात ठरेवलरेलसी आपलसीच एक मजदिकपरेशसी. म्हरजरेच मजदिकचसी एक दडधजटल आवपृत्तसी. आतलअ ववातवावरर हवअ तसअ आभवाससी
दकअ ववा नलनसोकळफिलकवाचअहसी असक शकतअ. तसी आपलसीच असल्यवानअ दतलवा मकळ व्यक्तकीचसी सवारसी स्मपृतसी आदर मवादहतसी असरेल,
पर  तयवाचससोबत  दतलवा  दवचवारशक्तकीसकदवा  असरेल.  सवाहधजकच  मग  कसोरतयवाहसी  कवाररवासवाठसी  कवा  असरेनवा,  पर  अशवा
ककोंडववाडवात रवाहवायलवा तसी तयवार हसोरवार नवाहसी.  मग हरे तअत्रिजवान दवकधसत कररवाररे तयवा कक ककीचवा मवानधसक छळ करतवात.
अखरेरसीस तसी कक ककी हतबल हसोईल आदर तकम्हवालवा शरर यरेईल.  कदिवादचत हरे एक प्रकवारचरे गकलवामच,  ज्यवाअचअ तअत्रि पनैशवाअच्यवा
जसोरवावर दवकत घरेतलअ जवाईल आदर तयवाअच्यवा मनवाचवा दवचवार न करतवा मवानधसक छळ करून तयवाअनवा ,  आपल्यवालवा हवरे तरे
करण्यवास भवाग पवाडलरे जवाईल. यवात तसअ पवाहतवा तसोटवा कक रवाचवाच नवाहसी, पर तरसी यवा प्रकवारवाचअ समथरन करवावअ ककी कसअ हवा
प्रश्न यरेतसोच. यवा कक ककींकडकन गकन्हरेगवारवाअचवा कबकलसीजबवाब घरेतवा यरेऊ शकतसो तसरेच ववाईट लसोकवाअच्यवा हवातसी पडल्यवास तयवामकळरे
आरखसीहसी दवपरसीत गसोषसी नक्ककीच घडक  शकतवात.

यवानअतरचवा भवाग मवात्रि थसोडवा कल्पनवातसीत आहरे.  आतवा फिरे सबकक आदर दट्विटरवर लसोक न्यवायदनववाडरे करतवात,  तयवा कवाळवात
कदिवादचत रसीतसर न्यवायसअस्थवाच कवाहसी गकन्हरेगवारवाअनवा कवाव्यगत न्यवाय म्हरकन लसोकवाअच्यवा हवातसी दिरेतसील. तसो न्यवाय कदिवादचत मकळ
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गकन्ह्यवाहहन दततकवाच दकअ ववा अधधिक अमवानकष असक शकरे ल. लसोकवाअनवा तयवाचअ कवाहसीच न ववाटतवा जर आनअदि ववाटत असरेल, तर
नक्ककीच नसीदतमकल्यअ आदर मवानवसी भवावनवाअचवा कवाहसीतरसी घसोळ आहरे हरे नक्ककी. यवा "  " White Bear कथरेत नक्ककी असअ कवा
हसोतअय यवाचवा उलगडवा न हसोरअ, तसो हसोतवा-हसोतवा दतचवा रवाग यरेरअ आदर मग पकरर खरेळ समजल्यवावर दतचसी ककीव यरेरअ; हरे पटवापट
हसोत जवातअ. गकन्हरेगवारवाअचअ वतरन दशक्षरेयसोग्य हरे मवान्य. पर मग दतलवा सरधिसोपट दशक्षवा न दिरेतवा अशसी मवानधसक-शवारसीररक दशक्षवा
दिरेरवाररे हरे आयसोजक आदर तयवा न्यवायदनववाडवाच्यवा खरेळवात सवामसील झवालरेलरे लसोक कसोर? जर गकन्हरेगवारवालवा तयवा प्रकवारचवा
गकन्हवा करतवानवा पवाझर फिक टलवा नवाहसी, तर तयवाहहनहसी पलसीकडरे तशसीच दशक्षवा दिरेऊन दतचसी अअमलबजवावरसी कररवाऱ्यवाअचसी ननैदतक
पत तसी कवाय? आदर यवा गसोषसीचअ रअजक भवाअडवल करून तयवावरतसी पनैसरे दमळवरअ, हरे तर पशकअच्यवा पलसीकडचअ वतरन!

सअकल्पनवा आदर तयवाअचअ सकअदिर दचत्रिर हरे यवा मवाधलकरे चअ बलस्थवान.  उगसीच अकवारर VFX चवा मवारवा दकअ ववा प्रगत जगवातल्यवा
अचवाट आदर अतक्यर  गसोषसी,  यवाअनवा व्यवतस्थत फिवाटवा दिरेऊन तयवाअनवा खररेपरवाशसी जवळसीक सवाधिरवारवा इफिरे क्ट ददिलवाय. "दि
नलशनल  अखथम"मध्यरे  कवाहसी  दवदशष  वरेळसी  ववापरलरेलसी  कवाळसी-करडसी-पवाअढरसी  रअगसअगतसी  दकअ ववा  "दफिफ्टसीन  दमधलयन
पबॉईअट्स"मधिलवा कवाळ्यवा रअगवाचवा मकक्तहस्तरे ववापर, हरे खकप छवान सवाधिलअ गरेलअय. अवतवासर, दडधजटल दभअतसी आदर टसीव्हसीवरच्यवा
प्रदतमवा अससोत दकअ ववा 'ररअलधलटसी शसो'मधिलअ चकवाकरवारअ मपृगजळ; यवा सववार्षांनवा तयवाअच्यवा रअगवाअच्यवा ववापरवानरे वरेगळवाच अथर दमळवालवा
आहरे.  "     "The Entire History of You मधिलरे  "रर-डक "ज  डसोक्यवात  जवातवात.  कदिवादचत ज्यवाअचरे  अदप्रय रर-डकज
दिवाखववायलवा भवाग पवाडलरे गरेलरे असरेल, तयवाअचसीहसी हसीच भवावनवा असक शकरे ल. अथवारत हवा भवाग थसोडवा प्ररेदडक्टरेबल आहरे. सवाधिवारर
तअत्रिवाचसी मवादहतसी कळतवाच, 'छरे:, असलअ कवाहसी नसलअ तरच बरअ' अशसी भवावनवाहसी पटकन मनवात यरेतरे. "बसी रवाईट बलक" मध्यरे
सकरुववातसीलवाहसी कवाय चवाललअय कळत नवाहसी.  प्रथम सहवानकभकतसी,  मग घडरवाऱ्यवा असअबद गसोषजींमकळरे  उडरवारवा  गकोंधिळ,  मग
शरेवटवाकडरे सगळ्यवाचवा उलगडवा आदर मग हरे खरसोखरसी ननैदतकतरेच्यवा चचौकटसीत बसतअ कवा?, असवा प्ररेक्षकवाचवा प्रववास घडत
जवातसो. सवरसमवावरेशक दवचवार करतवा, "बघवा, बघवा तकमचवा भदवष्यकवाळ कसवा कवाळवाकक ट आहरे!" असवा आरडवाओरडवा न करतवा
यवा सगळ्यवा कथवा,  तयवाअनवा कवाय म्हरवायचअय तरे  फिक्त मवाअडक न जवातवात.  तयवा प्रतयरेकवाचवा अन्वयवाथर  वरेगळवा असक शकतसो.  यवा
सवाऱ्यवा कथवा सरधिसोपटपररे न दिवाखवतवा बहहतरेकवाअमध्यरे तयवाअचसी रहस्यअ हळकहळक  उलगडत नरेलसी आहरेत. आपर आडवाखरे बवाअधित
रवाहतसो आदर नरेमक्यवा शरेवटच्यवा क्षरसी, आपलवा शरेवटचवा आडवाखवा आदर तयवाचसी मवाधलकरे तलसी उकल एकवाच वरेळसी यरेतरे . खकप
तवादकर क आदर तरसीहसी गसोळसीबअदि कथवा-पटकथवा, यवा दिसोन्हसी गसोषसी इथरे चवाअगल्यवा जमकन आल्यवा आहरेत.

म्हटलअ तर प्रगतसी पर आरखसी दवचवार करतवा सदिसदिर् दववरेकबकदसी आदर सअवरेदिनवाअपवासकन दिकर नरेरवारअ तअत्रिजवान. ज्यवाचसी भलवावर
सहजसी-ससोपसी नवाहसी पर तसी अपररहवायरदिरेखसील आहरे, अशवा समवाजवाचसी चकरकक यवा मवाधलकरे त ददिसतरे.  यवातलअ कवाहसी आत्तवाहसी
आसपवास घडतअ आहरे आदर कवाहसी गसोषसी हसोऊ घवातल्यवा आहरेत.  कदिवादचत तयवा नवसीन जगवालवा सवामसोरअ जवायलवा,  दवचवार
करवायलवा भवाग पवाडरवारसी हसी मवाधलकवा. एकअ दिरसीत इदतहवास पवाहतवा नवसीन बदिलवालवा मवारकस सहज सरवावतसो. "कवाय सतत तरे
मसोबवाईलमध्यरे डसोकअ  घवालकन बसवायचअ?" अशसी दवचवाररवारसी दपढसीहसी आतवाशवा व्हबॉटसअलप आदर फिरे सबककमय झवालसीय. तयवामकळरे
असअ कवाहसी पकढरे  घडलअच तर तरेव्हवाचसी दपढसी तयवा बदिलवाससकदवा आपलअसअ कररेल.  फिक्त यवातकन पकन्हवा एकदिवा दवचवार आदर
कपृ तजींमधिकन हवा मवानव आपल्यवा पकवरजवाअकडरे ववाटचवाल नवा करसो, हसीच सददिच्छवा.
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सअप्रवापरे ननैच्छकलहरे : दिशरनदवद्यरेलवा ध्वस्त करू पवाहरवाररे प्रववाह 

लरेखक - रवाजसीव सवानरे

हलसी जरक वदिनसी कवळ घरेतवा च्यवा चवालसीवर
मजकक र समजरेनवा नवाम घ्यवा दिरेररदिवाचरे।
सहज वजन यरेतरे नवाम घरेतवा फिक कसोचरे॥
असवा श्लसोक म्हरकन सरेदमनवार झडत आहरेत. 

असअबदतवा हरेच जसीवनवाचरे सतय स्वरूप आहरे व सकसअबदतवा हसी मवानसीव दकअ ववा कमअस्सल आहरे असरे मवानण्यवाचसी प्रथवा प्रथम
अतस्ततवववादि आदर अलसीकडरे आधिकदनकसोत्तरववादि (उच्छरेदिववादि) नवाववाअनसी ववाढत आहरे.  आधिकदनकसोत्तर म्हरजरे कवाय? असवा
प्रश्न पडरेल. ससोपरेपरवासवाठसी मसी व्यक्तकीचवा स्व-धिमर यवा मकद्यवाच्यवा अनकषअगवानरे तसीन सवाध्यवा व्यवाख्यवा सकचवतसो.

आधिकदनक  -  पकवर = स्व-धिमर शसोधिवाववा लवागत नवाहसी कवारर तसो जन्मवानरे 'ददिलरेलवाच' असतसो.

आधिकदनक = स्वधिमर व्यक्तकीनरे जमरेल दततकवा शसोधिवायचवा व दनभववायचवा असतसो.

आधिकदनकसोत्तर = स्वधिमर शसोधिवायचवा नसतसो कवारर स्वधिमर असरे कवाहसी नसतरेच 

मवारसवाअनवा समवाईक अशवा कवाहसी शक्तकी/वपृतसी असतवात व तयवायसोगरे तसी दवधिवायक सअववादि करून कलह ससोडवक शकतवात हरेच
नवाकवारण्यवाचसी फिल शन अभ्यवासकवाअत ववाढत आहरे. बरसोबर ववा चकक असरे कवाहसी नसतरेच दकअ ववा तरे गटसवापरेक्ष, व्यक्तकीसवापरेक्ष दकअ ववा
प्रसअगसवापरेक्ष असतरे असरे मवानलरे ककी आपलरे म्हरररे धसद करण्यवाचसी गरजच सअपकषवात यरेतरे! दवदवधि भअपकपरवाअनवा, कवाहसीच न
करतवा 'फिल शनरेबल दवद्रसोहसी' ठरण्यवाचरे हहकमसी मवागर  असरे स्वरूप यरेतरे. यवाचसी अनरेक रूपरे आहरेत. दवरूपतरेलवाच कलरेचवा दनकष
बनदवररे, सलौंदियवारकडरे प्रस्थवादपतववादिसी म्हरकन तकच्छतरेनरे बघररे, घवातक लसोकरूढजींनवा तरे  'तयवाअचरे' म्हरकन यसोग्यच असरे समथरन
दिरेररे, 'दमडसीयम इज मरेसरेज'  यवासवारख्यवा उटपटवाअग घसोषरवा करररे,  सवरच आधिकदनक मकल्यवाअकडरे  अदभजनववादिसीमकल्यरे  म्हरकन
बघररे अशवा अनरेक दवपरसीत गसोषसी ववाढत चवालल्यवा आहरेत.

जर कवाहसीहसी चवालतरे? तर आम्हवा प्रवामवाण्यशक्तकी (रसीझन) व प्रवामवाण्यआस्थवा (रलशनलधलटसी) मवानरवाऱ्यवाअचरेहसी कवा चकक? यवालवा
सवापरेक्षतवाववाद्यवाअकडरे कधिसीच उत्तर नसतरे. [रसीझनलवा यसोग्य शब्दि म्हरजरे  प्रवामवाण्यशक्तकी,  दववरेक नव्हरे  कवारर दववरेक म्हरजरे
दडसनरमजट, भरेदि ओळखररे. यरेथरे प्रवामवाण्यवाचवा अथर  इतरवाअच्यवा ततसम शक्तकीलवा पटररे असवा आहरे. गअथ/शब्दि-प्रवामवाण्य नव्हरे]
तसरेच तकमचसी शसरे तकमच्यवावरच चवालदवलसी तर कवाय? यवा आव्हवानवालवा तरे उत्तर दिरेऊ शकत नवाहसीत.  हरे सगळरे  कशवाच्यवा
आधिवाररे तर ल्यसोतवार, फिक कसो, दिरेररदिवा, लवाकबॉ, दिलझ, ग्ववातवारसी इतयवादिसी आदर मकळपकरुष दनतशरे यवाअचसी नवावरे फिरे कलसी जवातवात.

सध्यवा तत्त्वजवानवाच्यवा दवद्यवापसीठसीय क्षरेत्रिवात जसी फिल शनरेबल ठरतरे आहरे तसी भकदमकवा म्हरजरे दिशरन (डबॉतक्टटनल-कबॉतन्फिगररेशन)
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बवाअधिवायलवाच नकवार दिरेऊन "आमचवा दवचवार मकक्त आहरे. तसो म्हरजरे दिशरन-दबशरन नवाहसीयरे बरअ कवा!" अशसी आहरे.

खररेतर मवारसवालवा एकसअधि व्यदक्ततव रवाखण्यवाकररतवा, जसीवनवालवा ददिशवा दिरेण्यवाकररतवा दिवाशरदनक दनवड करवावसी लवागतरे. कसोरसी
तसी स्पषसोक्तपररे व सकसअगत अशसी कररेल तर कसोरसी नकळत आदर तकटकतकटकपररे कररेल. दवदवधि दिशरनवात शवाससीय पवातळसीवर
आदर जनजसीवनवातहसी, स्पधिवार असतरे. यवा स्पधिरत हसोरवाररे ववादि कधिसीच 'एकमरेव दिशरनवाचवा दवजय हसोऊन दमटरवार नवाहसीत' हरे
खररेच. पर तगडवा दिशरनवाचसी आवश्यकतवा हसीच मकळवात चकककीचसी गसोष असतरे असरे मवानरवाररे व दिवाखवकन दिरेऊन पहवारवाररे दवचवार
हरे दिशरन-ध्वअससी दवचवार म्हरतवा यरेतसील.

दफिलबॉसबॉफिकी यवा शब्दिवाचवा मकळ अथर  शहवाररेपरवाचरे प्ररेम असवा हसोतसो.  अ लन्टसी-दफिलबॉसबॉफिकीलवा शहवाररेपरवाचवा दरेष दकअ ववा धिसकवा
असरे म्हरतवा यरेईल. दवज्डम हसी गसोष कवाहजींनवा धिकतर  ववाटतरे तर कवाहजींनवा बकळचट! अधधिषवान पवादहजरे असरे म्हटलरे ककी आपर
कनै दि हसोतसोय ककी कवाय असरे ववाटतरे.  मलवा आधिवारवाचसी गरज नवाहसी असवा एक दवद्रसोहसी अहअकवार जवागवा हसोतसो. 'तत्त्वजवान'  यवा
शब्दिवातच तत्त्व जवारररे, म्हरजरेच 'तरे जरे आहरे तयवाचवा तरे-परवा कशवात आहरे?' यवा प्रश्नवाचरे उत्तर दमळवररे,  असरे अदभप्ररेत
आहरे. तरे-परवा म्हरजरे इसरेन्स! 'तत्त्वजवान' यवा शब्दिवालवा इअधग्लश प्रदतशब्दि इसरेतन्शयवालबॉजसी हवा नरेमकवा ठररेल. पर अनरेकवाअचसी
समजकत अशसी हसोतरे  ककी  कसलवाहसी इसरेन्स मवान्य करररे  म्हरजरे  स्ववातअत्र्य गसोठवकन टवाकररे,  गदतशसीलतवा नवाकवारररे  दकअ ववा
बनतरेपर (दबकदमअगनरेस) नवाकवारररे. पर हरे खररे नवाहसी. उदिवाहररवाथर हरेगल बनतरेपर नवाकवारतसो असरे म्हरतवा यरेईल कवाय? तसो
दवश्वकथवा घडवायच्यवा आधिसीच मवाअडक न टवाकतसो हरे ववाईटच आहरे.  पर सवारगवाहसी दवचवार हवा गसोठलरेलवाच असक शकतसो असवाहसी
धिसकवा दवनवाकवारर बवाळगलवा जवातसो आदर मग तरे-पर ठरदवररे कसरे  अशक्यच असतरे हरे  धसद करण्यवाचसी जरक स्पधिवारच
लवागतरे.

अअशवालवा हसोरवाररे अधखलवाचरे दचअतनगम्य जवान हरे पररपकरर  असरवार नवाहसी आदर तरे कवाहसीसरे एकवा दृषसीलवा बवाअधिलरेलरे असरेल हरे
खररेच आहरे.  म्हरकनच यवा सवाऱ्यवा पसवाऱ्यवा दवषयसी आअतररक सकसअगतसी रवाखकन बवाअधिलरेलरे दचत्रि हरे अधखलवाचरे अनरेकवापनैककी एक
दिशरन असतरे आदर दिशरनरे अनरेक असक शकतवात हवा जनैन अनरेकवाअतववादि (स्वनैर-सवापरेक्षतवाववादि नव्हरे) मवान्य करवायलवा हरकत
नवाहसी.  पर यवाचवा अथर  असवा नवाहसी ककी सकसअगत दिशरन बवाअधिररे  हसी गसोषच मकदिलवात नवाकवारलसी पवादहजरे .  दिशरनवाअनसी दिशरनवाअवर
घरेतलरेलरे आक्षरेप कसरे तपवासवायचरे आदर सअगतसी (कसोहरेरन्स), सवाअगतवा (कम्प्लसीटनरेस) व स्व-अनवाशय (नबॉनसक्यकरललररटसी)
यवा तसीन कससोटवाअवर कसोरतरे दिशरन जवास्त खररे उतरतरे हवा दिशरनदवद्यरेचवा (भवारतसीय अथवारनरे दफिलबॉसबॉफिकीचवा) दवषय असतसो.

आअ ग्ल-भवादषक तत्त्वजवानवातसील मरेटलदफिधजक्स हटवाव मसोहसीम

तत्त्वजवानवात सदस्तकस्वरूपदचअतन (मरेटलदफिधजक्स) हवा एक महत्त्ववाचवा प्रवाअत आहरे.  आपल्यवालवा प्रतययवालवा यरेरवाऱ्यवा गसोषजींच्यवा
मवागरे  मकळ  सदस्तकस्वरूप कवाय  मवानवायचरे  हवा  दवषय स्वरूप-दचअतनवात  यरेतसो.  हरे  दचअतन  प्रतयक्ष-प्रमवारवाअनसी  धसद करतवा
यरेण्यवाजसोगरे  (एतम्पररकलसी  व्हरेरसीफिवायरेबल)  नसतरे.  प्रतयक्ष-प्रमवारववादिसी  मअडळसीनसी  मरेटलदफिधजक्स हसी  भवानगडच नकसो  अशसी
भकदमकवा घरेतलसी.

सदस्तकस्वरूपवाचवा प्रश्न दनकवालवात कसवा कवाढतवा यरेईल  (एधलदमनरेट कसवा करतवा यरेईल)  यवा दृषसीनरे  तयवाअनसी प्रयतन करे लरे.
आअ ग्ल-भवादषक तत्त्वजवानवात दवश्लरेषरववादिसी म्हरकन जसी परअपरवा दनमवारर झवालसी दतचवा भर मरेटलदफिधजक्स दनकवालवात कवाढररे हवाच
मकखतवरे रवादहलवा. दवलवाडर  व्हसोनआमरन क्ववाईन हरे यवा ववादिवाचरे  "शअकरवाचवायर" म्हरतवा यरेतसील. "बहहतरेक सवाररे सकधिवारलरेत, कवाहसी
क्रबॉदनक मरेटवादफिधजदशयन उरलरेत." हरे क्ववाइन सवाहरेबवाअचरे उद्गवार मरेटवादफिधजक्सलवा कसवा कडवाडक न दवरसोधि हसोतवा हरे दिवाखवकन
दिरेरवाररे आहरेत. कसोरसी तवादकर क गदरतसी भवाषरेत तर कसोरसी सवामवान्य भवाषरेत हरे कवाम करे लरे . सवामवान्य भवाषरेत दगल्बटर  रवाईल यवाअचरे
'मन नवाववाचसी कल्पनवा' हरे धिमवाल पकस्तक आहरे. तयवाअनसी, जवारसीवरेतसील कवाहसीहसी, बवाह्य वतरनवाच्यवा भवाषरेत कसरे वदररतवा यरेतरे, हरे
दिवाखदवण्यवाचवा प्रयतन करे लरेलवा आहरे. 

हरे  सवरजर,  खकलवासवा कसोरतवा चवाअगलवा?,  तर बवाककी गसोषसी तशवाच असतसील तर सववारत ससोपवा खकलवासवा हवा सववारत चवाअगलवा
(दकअ ववा कमसीत कमसी सअकल्पनवा जन्मवालवा घवालवाव्यवात) हवा 'ऑखम'चवा दिअडक मवानत हसोतरे व आहरेत.

पर तत्त्वजवान हरे करे वळ खकलवासरे करण्यवासवाठसी असतरे कवाय? मवाझ्यवा मतरे जसीवनदृषसीलवा सकयसोग्य अशसी सदस्तकस्वरूपमसीमवाअसवा
पकरवररे आदर जसीवनदृषसीलवा स्थनैयर  व धिनैयर  दमळवकन दिरेररे हरेच तत्त्वजवानवाचरे खररे कवायर  आहरे. दवशरेषतयः मकल्यवातमक व बसीदिवातमक
प्रश्नवात खकलवासरे  हवा मकद्दवाच नसकन समथरनरे  हवा मकद्दवा असतसो.  तकम्हसी  'कवाररमसीमवाअसवा'  करत नसकन  'प्रयसोजनमसीमवाअसवा'  करसीत
असतवा.  तकमचसी  चवाअगल्यवा  मवानवसी  जसीवनवाचसी  कल्पनवा  (यवा  अनरेक  असतसील)  कवाय  आहरे  यवावर  तकमच्यवा  तत्त्वदचअतनवात

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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सकपगपृहसीतकरे  (प्रसी-सपसोधझशन्स) परेरलरेलसी असतवातच. हसी सकपगपृहसीतकरे  उघड करून व सकसअगतपररे मवाअडररे म्हरजरे 'परलसोक
मवानकन धिमवारच्यवा आहवारसी जवाररे' नसतरे. खररेतर परलसोक न मवानतवा मरेटलदफिधजक्स असक शकतरे हरे कवान्टनअतर कसोरवालवाहसी मवान्य
व्हवायलवा हवरे. पर तसरे झवालरे नवाहसी आदर मरेटलदफिधजक्स हटवाव मसोदहमरेत दिशरनदवद्यरेचवा आतमवाच हरवलवा गरेलवा. दिशरनदवद्यरेलवा
दवजवानवाचसी ररसचर  अधसस्टअट तरसी बनदवलरे गरेलरे दकअ ववा भवाषवाशकदसीचसी चळवळ तरसी बनदवलरे गरेलरे .  म्हरजरे असरे ककी  'आपर
आलअकवाररक भवाषवा ववापरतसो म्हरकनच करे वळ मरेटलदफिधजकल प्रश्न दनमवारर हसोतवात. एकदिवा कवा भवाषवा दबगर आलअकवाररक बनवतवा
आलसी ककी मरेटलदफिधजक्स सअपलरेच!'

आअ ग्ल-भवादषक तत्त्वजवान हरे  भवारतसीय मवारसवालवा ततवजवानच ववाटत नवाहसी.  आपर जसीवनदृषसीच्यवा शसोधिवात दनघवालसो आदर
गदरतसी तकर शवासवाचरे नसोटरेशन धलदहत बसलसो असरे हसोतरे. उदिवाहररवाथर रसरेल हरे जरेव्हवा अधधिकपृ त तत्त्वजवान मवाअडतवात तरेव्हवा धसद
कवाय हसोतरे तर "अअकगदरत हरेहसी तकर शवासवात दवघटसीत करतवा यरेतरे"  इतकरे च! उलट रसरेल जरेव्हवा लधलत दनबअधि धलदहतवात
तरेव्हवा तरे छवानसरे स्ववातअत्र्यववादिसी तत्त्वज ददिसक लवागतवात.

पर पवाश्चवातय  दिशरनदवद्यरेलवा  जरे  गहर लवागलरे  तयवात  ररडक्शदनस्ट,  एधलदमनरेदटदवस्ट  यवा  प्रकवारच्यवा  आअ ग्ल-भवाषकवाअचवा
पकढवाकवार हसोतवाच. इतकरे च नव्हरे तर दिशरनदवद्यरेलवा भवाषवादवजवानवाच्यवा दिवावरसीलवा बवाअधिरवारवा धलअधग्वतस्टक-टनर  हवा दिरेखसील आअ ग्ल
परअपररेतच सकरू झवालवा. गदरतसी तकवारचसी कमवाल दिवाखदवरवाररे 'टट लक्टलटस' हरे पकस्तक दवडगरेनस्टवाइन यवाअनसी मवागरे घरेतलरे. आपर
मनकष्यरे दवदभन्न प्रकवारचरे भवादषक खरेळ खरेळत असतसो. कसोरतवा खरेळ हरे स्पष असलरे तर गकोंधिळ हसोत नवाहसी अशवा भकदमकरे त तरे
आलरे. कदिवादचत दिशरनदवद्यरेचवा हरवलरेलवा आतमवा परत आरण्यवाकडरे तयवाअचवा दवचवार गरेलवाहसी असतवा पर तयवाअचरे अकवालसी दनधिन
झवाल्यवानरे तरे दतथरेच थवाअबलरे.

आअ ग्लरेतर यकरसोपसीयवाअचसी (कवाखतन्टनरेन्टल) समपृद परअपरवा

भवारतवात बकदसीप्रवामवाण्यववादि म्हरकन जसो प्रचधलत आहरे तसो खररे तर अनकभव-प्रवामवाण्यववादि दकअ ववा प्रतयक्ष-प्रवामवाण्यववादि आहरे.
कवाखतन्टनरेन्टल परअपरवा (मवाक्सर  वगळतवा) भवारतवात फिवारशसी पसोहसोचलसीच नसल्यवानरे रसीझन हसी जसी दिरेरगसी मवानववालवा लवाभलरेलसी
आहरे दतचवा  'तकर '  असवा उथळ अथर  घरेतलवा गरेलवा आहरे.  रलशनलधलझम हवा मकळवात दचदवादिसी हसोतवा,  जसीव-जगत-जगदिसीश यवा
दत्रिकक टवाच्यवा परस्पर सअबधिवाअचरे कसोडरे आपर शदरेनरे नव्हरे तर प्रवामवाण्यशक्तकीच्यवा बळवावर उलगडक  शकतसो असवा आतमदवश्ववास
असलरेलसी हसी परअपरवा आहरे.  मवारसवालवा रसीझन लवाभलरेलरे आहरे म्हरजरे नरेमकरे  कवाय लवाभलरेलरे आहरे यवाचवा कवान्टनरे करे लरेलवा
उलगडवा समजवाऊन घरेररे  यवादठकवारसी अगतयवाचरे आहरे.  मवानवसी जवारसीवरेलवा एक आयवादमक प्रवारूप असतरे.  हरे सववार्षांचरे  एकच
असतरे.  कवाळ कक ठरे  असतसो असरे  कसोरसीच दवचवारत नवाहसी.  जरे  उपप्रकवारवात मसोडतरे तरे  मकख्य प्रकवारवात मसोडरवारच हसी खवात्रिसी
कसोरवालवाहसी असतरे. जरे जरे गकर असतवात तरे धिवारर कररवाररे कवाहसीतरसी असरवार हरे सवरजर स्ववाभवादवकपररे मवानतवात. कवायर-
कवारर, सवाध्य-सवाधिन, गम्य-गमक यवा जसोडवा अअतदनरदहत (इन्हरेरअट) असतवात. असवा आयवादमक घवाट असतसो यवाचवा पकरवाववा
कवान्ट पकढसील प्रमवाररे दिरेतसो.

जरे सतय, घदटतवावर अवलअबकन असरेल, तरे दनरसीक्षरवानरेच पडतवाळतवा यरेईल. घदटत-अवलअबसी सतय पडतवाळरसीनरे ठरतरे यवात
दवशरेष कचौतककवाचरे असरे कवाहसी नवाहसी. दिकसररे असरे ककी कवाहसी दवधिवानरे आपर ज्यवा व्यवाख्यवा करे लरेल्यवा असतसील तयवा व्यवाख्यवाअमकळरेच
धसद हसोतवात  (अनलधलटसीक टटथ दकअ ववा  जजमजट).  तयवामकळरे  तसी सतय ठरतवात यवातहसी कचौतककवाचरे  असरे  कवाहसी नवाहसी.  अशवा
दवधिवानवातकन जगवादवषयसी नवसीन मवादहतसी कवाहसीच दमळत नवाहसी.  यवाउलट फिक्त व्यवाख्यवाअवर अवलअबकन न रहवातवा व्यवाख्यवाअच्यवा
बवाहरेरचरे नवरे सतय (धसअथरेदटक टटथ दकअ ववा जजमजट) कळलरे तर तरे महत्त्ववाचरे असतरे. जर हसी दिसोन प्रकवारचसी सतयरे वरेगळवालसीच
रहवात असतसी तर हवा दिकभअग तसवाच रवादहलवा असतवा.

पर आपल्यवालवा  अशसीहसी  कवाहसी  सतयरे  पटतवात ककी  जसी  पटण्यवासवाठसी  एकहसी  दनरसीक्षर लवागत नवाहसी.  हसी  सतयरे  घदटत-
अनवावलम्बसी  (अ-प्रवायवारसी)  असतवात.  तयवाच्यवा  सतयतरेचरे  थरेट  भवान  मवारसवाअनवा  असतरे.  यवालवा  स्वयअधसदकवाअच्यवा  प्रदचतसी
(अदक्षयसोमलदटक इन्टकशन्स) असरे म्हरतवा यरेईल. मवानववाचसी कमवाल अशसी ककी तसो तयवाच्यवा स्वयअधसदकवाअच्यवा प्रदचतसी आदर
तयवानरे बनदवलरेल्यवा व्यवाख्यवा यवाअच्यवा सअयसोगवातकन जगवादवषयसी नवसी मवादहतसी दिरेरवारसी आदर व्यवाख्यवाअमधिकन आपसोआप दनष्पन्न न
हसोरवारसी अशसी, म्हरजरेच व्यवाख्यवाअवरहसी अवलअबकन नवाहसीत आदर घदटतवाअवरहसी अवलअबकन नवाहसीत अशसी सतयरे (धसअथरेदटक अ-
प्रवायवारसी)  दनगदमत  (दडडकस)  करू शकतसो.  इतकरे च नव्हरे  तर  अशसी दनगदमत सतयरे  प्रतयक्ष पडतवाळरसीच्यवा  परसीक्षरेसहसी
उतरतवात! दिकभअग सवाअधिलवा जवातसो.

७६
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उदिवाहररवाथर -

१. दिसोन दबअदिकअमधिसील कमसीत कमसी अअतर सरळ ररेषरेत असतरे हरे स्वयअधसदक

२.  कसोरतयवाहसी दबअदिक पवासकन समवान अअतरवावर  (दत्रिदमतसी अवकवाशवात)  असरवाऱ्यवा सवर  दबअदिकअचवा सअच म्हरजरे  घनगसोलकपपृष
(तस्फिअर) हसोय. हसी व्यवाख्यवा.

३. यवाअच्यवा सअयसोगवातकन कमसीत कमसी पपृषक्षरेत्रिफिळवात जवास्तसीत जवास्त आकवारमवान मवावरवारवा बअददिस्त आकवार घनगसोलक हवाच
असतसो हरे प्रमरेयधसदतरेनरे दनष्पन्न हसोरवाररे धसअथरेदटक अप्रवायवारसी

४. कषर (स्टट रेस) असलरेलसी वस्तक कषर दकमवान हसोईल अशसी बलरे लवावतरे हरे स्वयअधसदक

५. बअददिस्त अवकवाशवाचरे कवच तवारलरेलरे असल्यवास तरे कमसीत कमसी आकवारमवान धिवारर करसील हरे दनगदमत करे लरेलरे धसअथरेदटक
अ-प्रवायवारसी

६. अनकभववालवा यरेरवाररे तथ्य म्हरजरे सवाबरपवाण्यवाचरे फिक गरे घनगसोलकवाकवार बनतवात हवा पडतवाळवा 

जवारसीवरेचवा  घवाट  आदर जगवातसील वस्तकतस्थतसी  यवा  अनकरूप  असतवात.  हसी  जसी  दचअतनशक्तकीचसी  कमवाल आहरे  तसी  म्हरजरे
प्रवामवाण्यशक्तकी अथवारत रसीझन हसोय. इतकरे च नव्हरे तर हसी क्षमतवा करे वळ धजजवासरेपकरतसी नसकन दनषवाअच्यवा बवाबतसीत आपर जरे ववादि
घवालतसो तयवातहसी  आपल्यवालवा ननैदषक प्रवामवाण्यशक्तकी  (प्रलतक्टकल-रसीझन,  यरेथरे  व्यवावहवाररक हवा अथर  नव्हरे)  असतरे  असवा
कवान्टचवा दिवाववा आहरे  व तसो  खरवाहसी आहरे.  (उदिवा.  जर गकन्हवा  कबकल म्हरवालवास तर दकरकसोळ दशक्षरेत भवागरेल असवा दिम
न्यवायवाधिसीशवानरे दिरेररे हरे गनैर आहरे हरे कसोरवालवाहसी पटरेल.) महत्त्ववाचवा मकद्दवा हवा आहरे ककी 'ववादिरे ववादिरे जवायतरे तत्त्वबसोधिवायः' हरे तस्परसीट
दकअ ववा मवारसरे  चचरतकन एकमरेकवाअजवळ जवाऊ शकतवात हवा आशवाववादि,  कवाखतन्टनरेन्टल परअपररेनरे  जपलवा हसोतवा.  आअ ग्ल परअपररेत
दिशरनदवद्यरेलवा  बवायपवास  करररे  हसी  ररनसीतसी  हसोतसी.  कवाखतन्टनरेन्टल  परअपररेतसील  उच्छरेदिववादिसी  (प्रवामवाण्य  असरे  नसतरेच  असरे
मवानरवाररे) मवात्रि, रसीझन आदर रलशनलधलटसी यवा गसोषसीच कशवा अदभजनववादिसी, जवाचक आदर दनरथरक आहरेत हरे दिवाखवकन दिरेत,
दिशरनदवद्यरेचवा सरळ खकनच पवाडवायलवा दनघवालरेलरे आहरेत.

उच्छरेदिववादिवाचवा आधिकदनक टप्पवा
(अजकन आधिकदनकसोत्तर पकढरेच आहरे)

आधिकदनकतरेच्यवाच  पववारत  मवाक्सर  (१८१८-१८८३)  आदर  फबॉइड  (१८५६-१९३९)  यवाअनसी  मयवारददित  अथवारनरे
प्रवामवाण्यशक्तकीलवा आव्हवादनत करे लरेलरे हसोतरेच. वगर्लीय समवाजवात मवारसवाअचसी जवारसीव रवाज्यकतयवार वगवारच्यवा दवचवारप्ररवालसीनरे बवाधधित
झवालरेलसी असतरे.  तयवामकळरे  जसोपयर्षांत वगरदवहसीन समवाजरचनवा अतस्ततववात यरेत नवाहसी तसोपयर्षांत कवामगवारवगवारचसी जवारसीव हसी एकवा
अथर्ली भवामक जवारसीव असतरे.  मग सवादवरक-प्रवामवाण्यशक्तकीलवा आववाहन करून कवाय उपयसोग? लरेदननच्यवा शब्दिवाअत सवाअगवायचरे
तर  व्यवावसवादयक  (!)  क्रवाअदतकवारकवाअनवाच  (अअदतम?)  सतय समजलरेलरे  असतरे  व  तयवाअनसी  कवामगवारवगवारच्यवा  उतस्फिक तरतरेवर
अवलअबकन  न  रहवातवा  कवामगवारवगवारलवा  क्रवाअदतकवारकवाअच्यवा  जवारसीवरेनकसवार  हवाकवायचरे  असतरे.  हरे  धिमवारसवारखरे  ठरतरे.  ईश्वरवाचरे
दनवडलरेलरे दिकतच दकअ ववा पकरसोदहतच खरवा धिमर सवाअगक शकतवात तसरे हरे हसोतरे.

परअतक कवामगवारवगवारलवा भवाअडवलशवाहसीचरे सतय स्वरूप पटवकन द्यवायचरे तरे यकदक्तववादिवानरे ककी दिवादिवादगरसी करून? दिवादिवादगरसी असरेल
तर धिमवारपरेक्षवा वरेगळरेपर रहवात नवाहसी आदर यकदक्तववादिवानरे असरेल, तर कवामगवारवाअनवादिरेखसील तसीच प्रवामवाण्यशक्तकी लवाभलरेलसी आहरे
जसी  ककी  मवाक्सरलवा  दकअ ववा  कम्यकदनस्टवाअनवा  लवाभलरेलसी  आहरे,  हरे  मवान्य करवावरे  लवागरेल.  इतकरे च नव्हरे  तर  सरअजवामशवाहसी  ववा
भवाअडवलशवाहसी यवा व्यवस्थवा दिकष आहरेत हवा एक नसीतसीशवाससीय दनववाडवा आहरे. असवा नसीतसीशवाससीय दनववाडवा दिरेण्यवाचवा अधधिकवार
आपल्यवालवा कसोठक न प्रवाप हसोतसो? आपल्यवालवा वगवारतसीत व यकगवातसीत अशसी प्रवामवाण्यशक्तकी आहरे म्हरकनच आपर असरे दनववाडरे
वनैधिपररे  दिरेऊ शकतसो.  मवाक्सर  तयवाच्यवा सवर  ववाङर्  मयवात रसीझनलवाच आववाहन करतसो आदर कसोरवालवाहसी आपलवा ववादि पकढरे
न्यवायचवा असरेल तर रसीझनलवा आववाहन करवावरेच लवागतरे.  जर रसीझन हसी शक्तकी क्रवाअतयकत्तर असरवार असरेल तर क्रवाअतसीपकवर
कवाळवात  कशवाच्यवा  आधिवाररे  दवचवार  पटवकन  द्यवायचरे?  परअतक  बहहतरेक  मवाक्सरववाद्यवाअनसी  (यकगरन
हवाबरेरमवास सवारखरे (  ) Jürgen Habermas सन्मवाननसीय अपववादि वगळतवा) सच्चवा ववादिदवववादि हसोऊ शकतसो हरे नवाकवारून
भवामक जवारसीवरेचवा धसदवाअत (ग्यबॉजर्ली लककवास) ररेटत नरेलवा.

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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धसग्मअड फबॉईड

फबॉईडनरे वरेगळ्यवा अअगवानरे रसीझनलवा आव्हवान ददिलरे. मवारसरे जर रदतसकखवात (दकअ ववा एकक रच सकखवात) मग्न रवादहलसी तर तसी शम
कररवार नवाहसीत.  म्हरकन समवाजवालवा,  रदतसकखवाबवाबत दनदषदतवाअचरे अवडअबर मवाजववावरे लवागतरे.  यवामकळरे  व्यक्तकी आपल्यवा ऊमर्ली
दिवाबकन टवाकण्यवासवाठसी स्वतयःलवा स्वतयःचसी खरसी ओळख हसोऊच दिरेत नवाहसी.  अबसोधि मनवात सवाचलरेल्यवा गअडवाअमकळरे  मवारकस खरवा
दवचवार करू शकत नवाहसी. तयवालवा स्वतयःचसी ओळख इतककी दभववरवारसी असतरे ककी तसो तसी दमटवकनच टवाकतसो.

जर मवारकस असरे म्हटलवा ककी 'मलवा बकववा आईदवषयसी तसरे आकषरर कधिसीच ववाटलरे नवाहसी', तर फबॉइडववादिसी म्हररवार, 'पहवा
दकतसी दिबलरे गरेलरे आहरे आतमभवान!'  चककक न एखवादिवा मवारकस म्हरवालवा ककी  'हसो ववाटलरे हसोतरे बकववा कधिसीतरसी',  तर फबॉइडववादिसी
म्हररवार,  'पहवा  कधिसीतरसी  सतय डसोकरे  वर  कवाढतरेच!'  जर  कवामगवार  म्हरवालवा  ककी,  'बऱ्यवापनैककी  चवाललरे  आहरे  ककी  मवाझरे
भवाअडवलशवाहसीत'  तर मवाक्सरववादिसी म्हररवार,  हसीच तसी भवामक जवारसीव!  जर दिकसरवा एखवादिवा म्हटलवा ककी, 'उध्वस्त करून
टवाकलरे पवादहजरे हरे सवाररे', ककी मवाक्सरववादिसी म्हररवार तयवाच्यवातलवा खरवा सवरहवारवा क्षरमवात्रि कवा हसोइनवा पर जवागवा झवालवाच! हरे जरे
'दचत भसी मरेरसी आदर पट भसी मरेरसी'  धिसोरर आहरे,  तयवालवाच कवालर  पबॉपरचवा आक्षरेप हसोतवा.  खसोटवा पडकच शकरवार नवाहसी अशसी
धसदवाअतवातच ससोय करून ठरेवलरेलसी असरेल तर तसो धसदवाअत अवनैजवादनक मवानवाववा असवा दिअडक तयवानरे घवालकन ददिलवा.  सतत-
दिकरुस्तसी  यवा  मवागवारनरेच  भवाअडवलशवाहसी  दतचरे  कवालर-पबॉपरवायझरेशन  करसीत  रवाहहन  तगलसी  पर  कवामगवारवाचरे  'पबॉपरवायझरेशन'
(दभकवारसीकरर-स्परेधलअग वरेगळरे  आहरे) झवालरेच नवाहसी.

एकवा अथर्ली मवाक्सरनरे जवारसीवरेलवा बवाह्य पररतस्थतसीचसी दिवाससी मवानलरे,  तर फबॉइडनरे अअतगरत पररतस्थतसीचसी.  मवाझरे असरे म्हरररे
नवाहसी ककी यवा दिसोन्हसी पररतस्थतयवा मवारसवालवा रसीझनपवासकन ढळवतच नवाहसीत.  मवारकस रसीझनपवासकन भरपकर ढळत असतसो हरे
खररेच. पर गवाभ्यवामध्यरे रसीझन धजवअत असतरे व तरे सवादवरक असतरे. दवसअगतसी असतवात पर सकसअगतसीचसी ओढहसी असतरेच. हसी
ओढच जर नवाकवारलसी तर खरसोखरच दिशरनदवद्यरेलवा कवाहसी अथर रहवारवार नवाहसी.

दनतशरे (१८४४-१९००): दहअस्र ओजतस्वतरेचवा पकजक

आतवापयर्षांत आपर सकसअगतसीचसी ओढ जरसी कमसी पडत असलसी तरसी तसी ओढ शरेयपकरर मवानत हसोतसो. आरपवार दवद्रसोह असवा ककी,
सकसअगतसीचसी ओढ हसीच मकळवात दिकररतपकरर व बकळरेपरवाचरे लक्षर आहरे, असरे जवाहसीर करररे. हरे महतकवायर सवरप्रथम हवातसी घरेतलरे तरे
दनतशरेनरे. (  . Friedrich Nietzsche उच्चवार नसीच्छअ असवा हसोतसो म्हरतवात आपर आपल्यवा ओळखसीचवा म्हरकन दनतशरे हवा
उच्चवार कवायम ठरेवक.)  दनतशरे हवा मवाक्सरचवा सवाधिवारर समकवालसीन असलवा तरसी तयवा कवाळवातच तयवानरे,  बऱ्यवाच नअतर यरेरवार
असलरेल्यवा आधिकदनकसोत्तर उच्छरेदिववादिवाचवा पवायवा घवातलवा हरे दनतश्चत. तसो प्रदतभवाववान हसोतवा आदर तयवाच्यवाइतकवा स्पषवक्तवा,
बरेदिरकवार आदर तसीक्ष्र लरेखक,  मसी तरसी अन्य पवादहलरेलवा नवाहसी.  जशसी थसोडक्यवात सकभवादषतरे असतवात तशसी कक भवादषतरे दिरे
दिरवादिर ठसोकण्यवात कसोरसीच तयवालवा मवागरे टवाकक  शकरवार नवाहसी. तसो कसलरेच बअधिन मवानवायलवा तयवार नसरे. सकसअगतसी दटकतरेय
ककी नवाहसी यवाचसी दफिककीर नसल्यवानरे तयवाचरे लरेखन अतयअत आकषरक बनतरे.

७८
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फरे डररक दनतशरे

सवामवान्य रवाजकवाररवातहसी असरे कवाहसीसरे घडत असतरे. सडरेतसोड, आचरट आदर असभ्य भवाषवा ववापररवाऱ्यवा रवाजकवारण्यवादवषयसी
एक खवास आकषरर ववाटतरे. कवारर असरे असतरे ककी बऱ्यवाचदिवा आपल्यवाहसी मनवात तसरे आलरे तरसी आपर तरे दगळकन टवाकत
असतसो. यवाउलट हवा कसवा दबनधिवास्त बसोलतसो म्हरकन हवा गरेट!

सवरच  मकल्यवाअचरे  पकनमकरल्यवाअकन करे लरे  पवादहजरे  हवा  दनतशरेचवा  लवाडकवा धसदवाअत.  सवरच  मकल्यरे  म्हटल्यवावर पकनमकरल्यवाअकनवासवाठसी
आधिवारवालवा कवाय घ्यवायचरे? तर कवाहसीतरसी आधिवार लवागतसो हवाच तकमचवा बकळरेपरवा आहरे, हरे उत्तर. पर एक मकल्य तसोहसी मवानतसो
तरे म्हरजरे, उतफिक लपररे रसरशसीतपररे (एक्झकबरन्स) जगररे. दहअसवा हसी सकदवा मवारसवाचसी स्ववाभवादवक उमर्ली आहरे. दतच्यवावर तरसी
बअदिसी कशवालवा? नसोबल म्हरजरे जसीववावर उदिवार हसोऊन परवाक्रम कररवारवा आदर यवा दहमतसीमकळरे  उदिवारहसी असरवारवा. मवाक्सरच्यवा
मतरे सअस्कपृ तसी हवा बलववानवाअनसी बलहसीनवाअदवरुद करे लरेलवा कट असतसो तर उलटपक्षसी दनतशरेच्यवा मतरे सअस्कपृ तसी हवा बलहसीनवाअनसी
बलववानवाअदवरुद करे लरेलवा कट असतसो!

डवादवरनच्यवा उतक्रवाअतसीधसदवाअतवाचवा ससोशल डवादवरदनझम म्हरकन प्रथम (दिकरर् )उपयसोग करे लवा तसो दनतशरेनरे.  तयवाच्यवा मतरे नसोबल्सच
दटकत गरेलरे असतरे आदर दिकबळरे  एधलदमनरेट हसोत गरेलरे असतरे तर एव्हवानवा आपर उतक्रवाअतसीदवाररेच अदतमवानव बनलसो असतसो .
पर यवा  यरेशक  धख्रिस्तवानरे  हसी  करुररेचसी  भवानगड  आरलसी  म्हरकन  सगळसी  ववाट  लवागलसी.  आपर धजलवा  सदिसदिर् दववरेकबकदसी
(कबॉतन्शयन्स) म्हरतसो तसी दिकसरसीदतसरसी कवाहसीहसी नसकन समवाजदनदमरतसीच्यवा कवाळवात प्रचधलत असलरेल्यवा अतयअत क्रक र दशक्षवाअचसी
(ज्यवा दनतशरेच्यवा मतरे जसीवनवात रसोचकतवासकदवा आरत असत.) खसोलवर रुजलरेलसी भसीतसी आहरे. म्हरजरे कवान्टप्रदरत ननैदषक-
प्रवामवाण्यशक्तकीलवा  (प्रलतक्टकल रसीझन)  दनतशरेनरे  क्रचौयर-भयवाचवा आददिबअधि  (आकर्कीटवाइप)  ठरवकन टवाकलरेलरे आहरे.  अपसोलसो यवा
समअजस दिरेवतरेच्यवा जवागसी डवायसोदनसस यवा दपसवाट दिरेवतरेचसी आरवाधिनवा करवा असरेहसी आववाहन दनतशरे करतसो. दनरदनरवाळरे  तत्त्वज
तयवाअचरे  कवाहसी लवाडकरे  धसदवाअत मवाअडतवात.  सवाऱ्यवा दवश्ववात कवायररत असरवाररे मकख्य 'प्रयसोजन'  कसोरतरे?  यवालवा दनतशरेचरे  स्पष
उत्तर आहरे बलवाकवाअक्षवा (दवल टक  पबॉवर).

दनतशरे कवालचक्रकीय दनयतसीववादि (इटनरल ररकरन्स) सकदवा मवानतसो. म्हरजरे जरे घडतरे तरे दिर ठरवादवक कवालवावधिसीनरे जसरेच्यवा तसरे
पकनयःपकन्हवा घडत रहवातरे. (एकरे कवाळसी प्रजवादपतवाबह्मवाकक मवारसी यवा पअथवात अशसी पकनघरटनवातमक कवाल कल्पनवा हसोतसी. हलसीचरे मवादहत
नवाहसी.) हरे अचवानकपररे, 'दवश्वरचनरेचरे सतय', एरवसी टसोकवाचसी व्यदक्तदनषतवा मवानरवाऱ्यवा दनतशरेत, कसोठक न पनैदिवा झवालरे हरे मलवा
तरसी समजलरेलरे नवाहसी.

दनतशरे  हवा  आधिकदनकसोत्तर  उच्छरेदिववाद्यवाअचवा  पकवरसकरसी  कसवा  यवाचरे  उत्तर  तयवानरे  मवानलरेल्यवा  पस्परतक्टदवझम  म्हरजरेच
द्रषषसवापरेक्षतवाववादिवात आहरे. सववार्षांच्यवा दृषसीनरे यसोग्य/अयसोग्य असरे कवाहसी असकच शकत नवाहसी. जसो यसोग्यवायसोग्यतवा ठरवक पवाहत आहरे

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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तयवाच्यवा स्ववाथवारच्यवा दृषसीनरे कवाय यसोग्य एवढरेच ठरदवतवा यरेतरे. 'हरे रवाम' धसनरेमवात करे वलरवामचसी (कमलहवासन) दिकसरसी बवायकसो
दहअदिक-अदतररेककी असलरेल्यवा शसीरवाम अभ्यअकरलवा (अतकल कक लकरर्ली) दवचवारतरे, "अगर कसोई भरेदडयवा आप करे  नन्हरे बच्चरे कसो
उठवाकर लरे जवाय तसो क्यवा यह ठसीक रहरेगवा?"  शसीरवाम अभ्यअकर भरेदिक नजररेनरे पवाहत तडक उत्तर दिरेतसो  "अगर भरेदडयरेककी
नजरसीयरेसरे दिरेखवा जवाय तसो, हवाख, दबलकक ल ठसीक रहरेगवा".

अदतररेक्यवाचसी भकदमकवा नसीदतध्वन्ससी असरवारच. दनतशरे नरेमकरे  तरेच म्हरत आहरे. बलववानवाअनसी दियवा दिवाखवररे थवाअबववायलवा दशकलरे
पवादहजरे आदर बलहसीनवाअनसी आपलरे दनयत दिवास्य दकअ ववा मरर दकअ ववा वरेदिनवा मवान्य करवायलवा दशकलरे पवादहजरे.  कवारर वरेगळवा
इदतहवास घडकच शकत नवाहसी हवा धिडवा तसो दठकदठकवारसी दिरेत असतसो.  दिकबरलवाअदवषयसीचवा तकच्छतवाभवाव प्रकट करतवानवा दनतशरे
कसोरतसीहसी  कसकर  ससोडत  नवाहसी.  हरे  पचौववारतय  म्हरजरे  खररेतर  मवारकस  म्हरण्यवाच्यवा  लवायककीचरेच  नवाहसीत.  पर  आपर
(यकरसोदपयनवाअनसी)  तयवाअच्यवाकडकन एक गसोष दशकण्यवासवारखसी आहरे,  तसी म्हरजरे  ससीलवा दतच्यवा यसोग्य जवागसी ठरेवण्यवाचसी कलवा!
फिल धसझमचरे तत्त्वजवान स्पष मवाअडण्यवाचरे शरेय दनतशरेलवाच द्यवायलवा हवरे.

दनतशरेनरे 'हवाच तसो मवारकस' (असरे उद्गवार मकळवात धख्रिस्तवालवा जमवाववाच्यवा तवाब्यवात दिरेतवानवा 'पबॉअटसीयस दपलवाटरे'नरे कवाढलरे हसोतरे.)
यवा नवाववानरे स्वतयःवर जरे पकस्तक धलदहलरे आहरे, तयवातसील प्रकररवाअचसी शसीषरकरे च "जगवातसील सवर्णोच्च बकददमवान मसीच", "जगवातसील
सवर्णोच्च दृषवा मसीच" अशसी आहरेत. दनतशरे इतकवा टसोकवाचवा एधलदटस्ट असकनहसी समतवाववादिसी व जनववादिसी म्हरवकन घरेरवाऱ्यवानवा तसो
तत्त्वज  म्हरकन  मवान्य  असतसो  व  दवद्रसोहसी  म्हरकन  आकषरकहसी  ववाटतसो.  पर  उतपवादिकतरेबवाबतचवा  एधलदटझम  मवानरवारसी
वस्तकदनषतवाववादिसी  आयन रखड  हसी मवात्रि तत्त्वजवानवाच्यवा  शब्दिकसोशवातकनहसी  गवायब असतरे,  हरे  सवाररे  मवाझ्यवा  आकलनशक्तकीच्यवा
पलसीकडचरे आहरे.

स्मशवानवनैरवाग्यवातकन झवालरेलरे अ-सवार-सतर्-तवा ववादिसी बअड: अतस्ततवववादि

एखवादिवा बलट्समन आपर आउट झवाल्यवाचवा रवाग आपल्यवा बलटसीवरच कवाढक  लवागवाववा तयवाप्रमवाररे रसीझनचवा डअकवा दपटरवाररे यकरसोप
दिकसऱ्यवा महवायकदवाच्यवा अनकभववातकन गरेल्यवावर  'आपर इतकरे  ढळक  शकतसो?'  यवा धिक्क्यवामकळरे  रसीझनरुपसी बलटसीवर रवाग कवाढक
लवागलरे. 'सवालअ रसीझन-दबझन कवाहसी नसतअच,  कशवालवाच कवाहसी अथर  नसतसो,'  अशवा स्मशवानवनैरवाग्यवात यकरसोपसीय बकददवअतवाअचवा
एक गट गरेलवा. अतस्ततवववादि उफिवाळकन यरेररे आदर नअतर बवाजकलवा पडररे हसी घटनवा यवाच कवाळवात घडलसी हवा यसोगवायसोग नवाहसी.

अतस्ततव हवा शब्दि अगदिसीच पसरट आहरे. अतस्ततवववादिवात कशवाचरे अतस्ततव अदभप्ररेत आहरे? तर आपर कसरे बनवायचरे हरे न
ठरवतवा आलरेल्यवा,  ठरवलरे तरसी भलतरेच हसोऊन बसरवाऱ्यवा व ठरवण्यवाचवा प्रश्न दनरअतर अधिवाअतरसीच रवाहरवाऱ्यवा,  व्यक्तकीच्यवा
जवादरवरेचरे  अतस्ततव.  प्रसअगसोपवात हवा अनकभव कधिसी नवा कधिसी यरेतसो हरे  खररेच.  पर हरेच मवानवसी जवादरवरेचरे  सवावरदत्रिक स्वयअभक
स्वरूप असतरे आदर इतर प्रकवारचरे अनकभव (दनतश्चतसी, स्पष कचौल, सवाथरकतवा वगनैररे) कमअस्सल दकअ ववा कपृ तकच असतवात,
असरे मवानरवाऱ्यवाअनवा अतस्ततवववादिसी असरे म्हरतवात.

'आधिसी अतस्ततव आदर मग सवारतत्त्व' (एगधझस्टन्स दप्रससीरस इसरेन्स) हरे यवा ववादिवाचरे दशरसोमरसी सवात्रिर यवाअचसी घसोषरवा आहरे.

आपर जरे करतसो तसरे बनतसो एवढवाच अथर घरेतलवा तर तसी यसोग्यहसी आहरे. सवार-शसोधिन हसी हसोत जवारवारसी प्रदक्रयवा आहरे आदर
मवानवसी व्यक्तकीचरे सवार हरे पकवरदनयत नसतरे हरेहसी यसोग्यच आहरे. दकअ बहहनवा व्यक्तकीप्रवाथम्य यवा तत्त्ववालवा (जरे धलबरल तत्त्व आहरे)
ठवासकन उजवाळवा दिरेण्यवाबवाबत अतस्ततवववाद्यवाअचरे आभवारच मवानवायलवा हवरेत. मकद्दवा असवा आहरे ककी हरे सवार, अअशतयः कवा हसोईनवा पर
सवापडत जवातरे, असवा आशवाववादि तत्त्वतयःच नवाकवारररे हवा आगह अतस्ततवववादिसी कवा धिरतवात? दप्रससीरस इसरेन्स, बट प्रसोससीरस
टक  नसोव्हरेअर ऑर नरेसरेसरसीलसी प्रसोससीरस टक  अबसदडरटसी!  कक ठरेच जवात नवाहसी आदर गरेलवा तर असअबदतरेतच जवातसो हवा आगह
कवा?  स्ववातअत्र्य मवानलरे  पर स्ववातअत्र्यवाचरे  प्रतयक्षसीकरर करतवानवा  रसीझनचरे  ददिग्दिशरन  उपलब्धि असक  शकतरे  हरेच  नवाकवारलरे.
नसीदतशवास असक शकतरे हरेच नवाकवारलरे व तयवामकळरेच मवानवसी तस्थतसीचरे आकलन स्वरूपतयः ददिशवाहसीन व दनरथरक असरे करे लरे
गरेल्यवानरे अतस्ततवववादि हवा कक ठरेच न नरेरवारवा ठरलवा.

आतवा आपर सवात्रिरचरे (   ) Jean Paul Sartre कक ठरे हहकलरे एवढरेच थसोडक्यवात पवाहह . कवारर अभ्यवासकवाअकडकन अतस्ततवववादिसी
मवानलरे  जवारवाररे  जरे  सगळरे  दवचवारवअत  आहरेत  तरे  बऱ्यवाच  वरेगवरेगळ्यवा  ददिशरेनरे  जवारवाररे  आहरेत.  अनरेक  भवाववावस्थवा  दबगर
अतस्ततवववाद्यवाअनवाहसी अनकभवतवा यरेतवात.  मग अतस्ततवववाद्यवाअचरे  वरेगळरेपर कवाय तर 'अतयअत उतकट' हवा शब्दि एकवा लरेधखकरे नरे
पकनयःपकन्हवा ववापरलवा आहरे.  ह्यवाअचरे तरे उतकट आदर आमचरे तरे मवातकट असरे म्हरण्यवानरे कवाहसीच हवातसी लवागत नवाहसी . (तयवात
दपअड-दनयतसीववादिसी दनतशरेचवा समवावरेश कसवा कवाय हसोतसो हरे मलवा न उलगडलरेलरे कसोडरे आहरे.)

८०
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मकख्य प्रभवाव म्हरकन आपर सवात्रिरच लक्षवात घरेत आहसोत. 'बसीइअग अखड नधथअगनरेस' हवा गअथच आत्तवा ध्यवानवात घरेत आहरे (नअतर
सवात्रिर मवाक्सरववादिसी इतकरे च नव्हरे  तर मवाओववादिसी बनलवा व तरेव्हवा तयवानरे  ज्यवा कसरतसी करे ल्यवा तयवा मलवा तरसी अधजबवात न
झरेपरवाऱ्यवा  आहरेत.)  एडमअड  हहस्सरेलर  यवा  जमरन  तत्त्ववरेतयवानरे  दचद्व्यवापवारवाअचरे  आयवादमक-रचनवा-वररन  (टट वान्सजडजटल
फिरे नवामरेनबॉलबॉजसी)  हसी तत्त्वदवचवारवाचसी  नवसी  कवायरपदतसी शसोधिलसी.  सवात्रिर  तसी  मवान्य करतसो.  ह्यवात कवाहसी घसोटवाळवा  नवाहसी.  पर
गअथवाच्यवा सकरुववातसीलवाच सवात्रिरनरे  एक घसोटवाळरेबवाज दवधिवान करे लरे आहरे. "जर आपर दचद्व्यवापवारवाअचरे  असररे मवान्य करतसो तर
आपल्यवालवा असररे नवाववाचवा एक (वरेगळवा) दचद्व्यवापवारहसी मवान्य करवाववाच लवागरेल." हसी तवादकर क अदनववायरतवा चक्क चकक आहरे.
उलटरे खररे असतरेच असरे नवाहसी  (कनव्हसर  नसीड नबॉट बसी टष )  हरे कसोरसीहसी सवाअगरेल.  दिकसररे असरे ककी असररे हरे खऱ्यवा अथवारनरे
दक्रयवापदि आहरे कवाय? हसोररे, घडररे, आढळररे, घडवकन आरररे, करररे, भसोगररे, वगनैररे खरसोखरच दक्रयवा आहरेत. असण्यवाचसी
दक्रयवा  नवाववाचसी  एक वरेगळसी  दक्रयवा  घडतरे  हरेच खररे नवाहसी.  असररे  हरे  सहवाय्यक दक्रयवापदि दकअ बहहनवा  व्यवाकररवातलवा कवाळ
दिशरदवरवारवा तसो एक ऑपररेटर आहरे असरे मवाझरे मत आहरे. 'मसी जरेवलसो'  आदर 'जरेवतवानवा मसी एककीकडरे असतहसी हसोतसोच बरअ
कवा!' असरे म्हरररे दनरथरक आहरे. अतस्ततवववादि म्हरजरे असररे यवा दक्रयवापदिवाचवा गनैरववापर आहरे असरे कवालर  पबॉपरनरेहसी म्हटलरे
आहरे.

मवानवसी जवारसीव हसी ओघगत  (एअगरेज्ड)  आदर पयवारवलसोककी  (ररफ्लरेक्टसीव)  अशसी दिसोन्हसी असक शकतरे.  जवादरवरेतसील आपलरे
अतस्ततव हरे  स्व-मवात्रि-भवाव आदर स्व-लक्ष्यसी-भवाव  (बसीइअग-इन-इटसरेल्फि आदर बसीइअग-फिबॉर-इटसरेल्फि)  ह्यवा  दिसोन
प्रकवारवात सवात्रिर दवभवागतसो. एकवाच वरेळसी दिसोन्हसी शक्य असतवात हरे नवाकवारतसो. स्व-मवात्रि-भवाव हवा वस्तकसवारखवा 'जवान' नसलरेलवा
असतसो म्हरकन तयवा पदवत्र्यवात कवाहसी आशवादिवायक घडरवार नवाहसी.  स्व-लक्ष्यसी-भवाव हवा अपररहवायरपररे आतमदवयसोगगस्तच
(एधलयनरेटरेड) असक शकतसो हसी सवात्रिरचसी ठवाम धिवाररवा आहरे. म्हरजरे जरेव्हवा आपर खऱ्यवा (धजवअत) अथवारनरे  'असतसो' तरेव्हवाचरे
आपर हरे खररेखकररे आपर नसतसो आदर जरेव्हवा आपर खररेखकररे असतसो तरेव्हवा आपर खऱ्यवा (धजवअत) अथवारनरे 'असत' नवाहसी.
हरे जवादरवरेचरे स्वरूपच आहरे व यवा शकन्गवापत्तसीतकन सकटकवा नवाहसी असरे सवात्रिरचरे मत आहरे.

यवाच गअथवात 'बलड फिरे थ' यवा नवाववाचरे एक उपप्रकरर आहरे. 'बलड फिरे थ' चरे कक -शदवा हरे अगदिसी बलड टट वान्सलरेशन आहरे. कवारर
तयवा उपप्रकररवात सवात्रिर जरे सवाअगतसो तयवात कवाहसी फिरे थहसी नवाहसी आदर खररेतर बलडहसी कवाहसी नवाहसी. उदिवाहरररे दिरेऊन सवात्रिरनरे जरे
धसद करे लरे आहरे तयवालवा मरवाठसीत कपृ तक-स्ववादभजतवा (कअ टट वाइव्हड आयडजदटटसी) हरे यसोग्य भवाषवाअतर ठररेल.

डरेटवर गरेलरेलसी मकलगसी मकलग्यवानरे अचवानक हवातवात हवात घरेतल्यवावर झटकक नहसी टवाकत नवाहसी पर अनककक लतवाहसी ददिसक दिरेत नवाहसी
तरेव्हवा तसी दतच्यवा लटकतयवा स्व-अदभजरेचरे रूप दिवाखदवतरे. (दकअ ववा  'तसो वरेटर अगदिसी वरेटर असण्यवाचवा प्रयतन करसीत हसोतवा'
अशसी उदिवाहरररे  यरेतवात.)  आतवा सअक्रमरकवालसीन चवाचपडण्यवाच्यवा फिरे जमध्यरे  असवा अधिरवटपरवा असरवारच!  यवालवा मवानवसी
अतस्ततववाचवा अदभशवाप मवानण्यवाचसी गरज नवाहसी. ज्यवाअथर्ली आपर अमकक प्रकवारचरे असण्यवाचवा प्रयतन करतसो तयवा अथर्ली आपर
तसरे नसतसो. पर बनत जवाऊ शकतसो ककी नवाहसी?

सवात्रिर कपृ तक-स्ववादभजतवा हसी गसोष स्वरूपदित्त आदर अपररहवायर  मवानतसो हसी खरसी आक्षरेपवाहर  बवाब आहरे. कवारर सवात्रिरचवा सअदिरेश
कवाय? तर आतमदनषपररे जगवा. पर आतमदनष रहवाररे कसरे अशक्य आहरे असरे तसोच धसद करत असरेल तर सअदिरेशवाचवा कवाय
उपयसोग?  आतमदवयसोग म्हरजरे  एलसीयनरेशन.  आतमतवा जर अशक्यच असरेल तर  'आतमदवयसोगवाचवा'  प्रश्नच यरेरवार नवाहसी.
आपर मनवापवासकन आदर कपृ तक असरे दिसोन्हसी पदवत्रिरे अनकभवक शकतसो. ज्यवात कपृ तकतवा कमसी लवागरेल तसो जवास्त चवाअगलवा समवाज
असरेल.  पर सवात्रिरमतवानकसवार कपृ तकतवा,  आतमदवयसोग,  असअबदतवा  (अब्सदडरटसी)  हसी सगळसी मअडळसी जवारसीवरेच्यवा स्वरूपवानरेच
अपररहवायर  आहरेत. दिकसऱ्यवाचरे स्ववातअत्र्य हसी गसोषसकदवा आपर परेलकच शकत नवाहसी. आपर एकतर दिवास्य-पदवत्र्यवात तरसी जवातसो
दकअ ववा प्रभक-पदवत्र्यवात तरसी जवातसो, हरे सवात्रिर 'बसीइअग फिबॉर अदिसर' यवा प्रकररवात धसद करतसो. इतकरे च नवाहसी तर, परपसीडन तरसी
दकअ ववा आतमपसीडन तरसी, यवापनैककी कवाहसीतरसी स्वसीकवारवावरेच लवागतरे असरेहसी दिवाखवकन दिरेतसो. हरे दअदवातमक दवचवार न करतवा दनैतवातमक
दवचवार करण्यवाचरे दिकष्परररवाम आहरेत. मकख्य म्हरजरे यवातकन मवारसवालवा दिसोषनैवदिशर्ली (धसदनक) दवचवारसररसी प्रवाप हसोतरे.

मवाझरे स्पष मत असरे आहरे ककी दवयसोगहसी खरवा आदर यसोगहसी खरवा, कपृ तकतवाहसी खरसी आदर अस्सलतवाहसी खरसी, सकसअबदतवाहसी
खरसी आदर असअबदतवाहसी खरसी,  प्रवामवाण्यशक्तकी कधिसी हरतरेहसी पर कधिसी धजअकतरेहसी यवा आदर अशवा सगळ्यवाच शरेय-दिकररत
अक्षवाअवर उन्नयन शक्य आहरे.  नसतरेपरवाचवा अनकभव म्हरजरे नरेमकरे  कवाय हरे तर मलवा समजकच शकलरे नवाहसी.  आपर बरेशकद
हसोतसो,  जन्मवालवाच आलरेलरे नव्हतसो,  मरू तयवानअतर असरवार नवाहसी हरे ठसीक आहरे.  पर जवागपृतवावस्थरेत नसतरेपरवाचवा अनकभव
(अहअदवलसोप आतमयसोग) हवा एकतर अध्यवाततमक आदर सकअदिर असरेल दकअ ववा तसवा अनकभव यरेरवारच नवाहसी. पर अतस्ततवववादिसी

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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म्हरतवात तसवा दकळसववारवा नसतरेपरवा अनकभववालवा कसवा कवाय यरेरवार? कधिसी कधिसी एकवरेळ आपल्यवा असतरेपरवाचसी दकळस
यरेऊ शकरे ल. पर दकळस ववाटलसी तरच तसी खरसी आदर छवान ववाटलरे तर मवात्रि तरे कमअस्सल, हसी कवाय कटकट आहरे?

आपल्यवाकडरे जरे असवार आहरे तरे असतर् आहरे अशसी एक भकदमकवा आहरे. जरे स-सवार आहरे तरेच सतर् आहरे हरेहसी ओघवानरे आलरेच.
अतस्ततवववादि हवा असवार आहरे तरेच सत आहरे असरे सवाअगरवारवा आहरे (म्हरकन तयवाचरे नवावच शसीषरकवात ददिल्यवाप्रमवाररे अ-सवार-
सतर्-तवा-ववादि हरे असवायलवा हवरे.)

मवायवाववाद्यवाअनवा मसी असरे म्हरतसो ककी समजवा सवाररे स्वप्नच आहरे पर दि कयःस्वप्नवाचरे सकस्वप्न करण्यवासवाठसी आम्हवालवा स्वप्नवातल्यवा
स्वप्नवातच झटवायचरे  आहरे.  तसोवर आम्हवालवा जग यरेररे  नकसोच आहरे.  ररअधलटसी हसी व्हचकरअल आहरे  ककी नवाहसी यवापरेक्षवा  तसी
व्हच्यकरअस आहरे ककी नवाहसी हरे महत्त्ववाचरे. जरेव्हवा दनयतसीववादिसी म्हरतवात ककी आपल्यवालवा जसो सअकल्पस्ववातअत्र्यवाचवा प्रतयय यरेतसो तसो
भवासमवान आहरे, खररे तर आपर कळसकत्रिसी बवाहहल्यवाच असतसो. मसी म्हरतसो ककी खररे म्हरजरे स्ववातअत्र्य नवाहसी पर आपल्यवालवा तरे
भवासतरे आहरे असरे जग, आदर खररे (मरेटलदफिधजकलसी) स्ववातअत्र्य आहरे आपर आपल्यवालवा सगळरेच नवाईलवाजवानरे करवावरे लवागतरे
आहरे असरे जग, यवात मसी पदहल्यवा प्रकवारचरे जगच पसअत करसीन! म्हररे असतर् असलरे तरसी चवालरेल पर सवार पवादहजरे.

आधिकदनकसोत्तर उच्छरेदिववादि: प्रवामवाण्यवाचसी ऐशसीतनैशसी

ल्यसोतवार ( -  , Jean François Lyotard १९२४-१९९८): ववादिदवववादिवाकडक न कथवाकथनवाकडरे

'दि पसोस्ट मबॉडनर  कअ डसीशन'  यवा गअथवात ल्यसोतवार दडस्कसर्लीव्ह दवरुद नलररेदटव्ह असरे दय मवाअडतसो.  एखवाद्यवा प्रमरेयवाचसी धसदतवा
दकअ ववा  धिसोररवाचरे/मवागरसीचरे  समथरन  चवालक  असतरे  तरेव्हवा  ववादिदवववादिवाचसी  भवाषवा  ववापरलसी  जवात  असतरे.  दतच्यवात  दनतय
वतरमवानकवाळवात दवधिवानरे  करे लसी जवातवात.  जसरे  ककी दत्रिकसोरवाच्यवा तसीन कसोनवाअचसी बरेरसीज दिसोन कवाटकसोनवाइतककी असतरे,  ददिलरेलरे
वचन न पवाळररे  चकक असतरे,  समवाजरचनवा उतपवादिनपदतसीवर अवलअबकन असतरे,  दिकतवाचवा वधि करररे  हरे  यकदवातसकदवा वज्यर
असतरे इतयवादिसी. यवात आतवापयर्षांत दिकतवाअचरे वधि करे लरे गरेलरे हसोतरे ककी नव्हतरे? दकअ ववा हवा दिअडक कधिसी अतस्ततववात आलवा यवाच्यवा
हककीकतसी यरेत नवाहसीत. दिकतवाचवा वधि करररे कवा चकककीचरे आहरे यवाचरे उत्तरहसी, 'टळरवार असरेल तर यकद टवाळलरेच पवादहजरे' दकअ ववा
'सनैदनक नसलरेलवा नवागररक हवा टवागरट करतवा कवामवा नयरे'  असरे सवामवान्य बसीदिदवधिवानच (नसोमरटसीव्ह जनरलवायझरेशन) असरेल.
तयवात जर अमकक दिकतवाचवा वधि झवालवा नसतवा तर तमकक यकद टळलरे असतरे असरे एकहसी उदिवाहरर न दिरेतवा हरे दवधिवान करे लरे
जवाईल.

द्रचौपदिसी दिवाससी ठरतरे ककी ठरत नवाहसी हवा एक ववादिदवषय हसोतवा. तयवावरसील ववादि, द्यकतवाचरे दनयम पवाळलरे जवात आहरेत अथववा नवाहसी,
पतनसी हसी पतसीचसी मवालमत्तवा असतरे ककी नवाहसी अशवा सवर  गसोषजींचवा उहवापसोह करून झडलवा. दिवाससी जरसी झवालसी तरसी दिरबवारवात
लज्जवाहरर करररे यसोग्य ककी अयसोग्य हवा ववादि उपतस्थतच झवालवा नवाहसी.  समजवा हसी सवर  हककीकत घडलरेलसीच नव्हतसी.  पर
तरसीहसी आपर म्हरक शकतसो ककी दिकसरवा ववादि हवा पदहल्यवा ववादिवापरेक्षवा जवास्त मकलगवामसी आहरे 'दिवाससी जरसी झवालसी तरसी' हरे दिवाससीपरेक्षवा
जवास्त सवादवरक आहरे म्हरकन तरे बसीदि म्हरकन उच्चतर आहरे.

वरसील सवर  वररन हरे  भवाषरेच्यवा दडस्कधसरव्ह उपयसोजनवाचरे  वररन आहरे.  प्रवामवाण्यशक्तकीचवा प्रतयय यरेररे  दकअ ववा  ववापर हसोररे  हरे
दडस्कधसरव्ह पदतसीत घडत असतरे.

भवाषरेचवा नलररेदटव्ह प्रयसोग अगदिसी वरेगळवा असतसो. तसो दवदशष घदटतवापकरतवा आदर भकतकवाळवात हसोतसो. तयवाच्यवा क्रमवाचसी सकरुववातहसी
यवादृतच्छक असतरे. पकढसील प्रसअगवाअचसी मवाधलकवाहसी यसोगवायसोगवाअनसी यकक्त असतरे आदर मकख्य म्हरजरे कसोरतवातरसी दिअडक घवालकन दिरेररे
हवा हरेतक (उघडपररे तरसी) नसतसो.

पवायथवागसोरसचवा कवाटकसोन दत्रिकसोरववालवा धसदवाअत धसद हसोतवानवा, 'पवायथवागसोरस'  यवा व्यक्तकीचसी कहवारसी कधिसीच प्रस्तकत ठरत
नसतरे. धसदवाअतवाचवा खररेपरवा हवा नरेहमसीसवाठसीचवा असतसो व भवाषवा दडस्कधसरव्ह असतरे. 'भकदमतसीच्यवा इदतहवासवात असरे एक घदटत
घडलरे हसोतरे ककी कसोरवाच्यवा तरसी मतरे---' हरे नलररेदटव्ह झवालरे.

ल्यसोतवारसवाहरेबवाचवा मकख्य धसदवाअत असवा ककी वरवर पहवातवा जरे दडस्कधसरव्ह असतरे तरे खररेतर पश्चभकमसीवर घडत जवारवाऱ्यवा
खऱ्यवा  तर  नलररेदटव्हच्यवा  ओघवातच  उद्भवतरे.  असरे  म्हरकन  ल्यसोतवार  दडस्कधसरव्हलवा  नलररेदटव्हच्यवाच  पवातळसीवर  खरेचतसो.
ल्यसोतवारच्यवा  मतरे  नलररेदटव्हच  खररे  असल्यवानरे  आपल्यवालवा  ववाटरवाऱ्यवा  सवादवरकतवा,  सवावरकवाधलकतवा,  प्रवामवाण्यशक्तकी  वगनैररे
दडस्कधसरव्ह गसोषसी तसो आभवासवातमक ठरदवतसो.
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ल्यसोतवारमतवानकसवार प्रबसोधिनयकगवातलरे वनैचवाररक सवादहतय हरे खररेतर मवानवमकक्तकीच्यवा घसोषररेखवालसी चवाललरेल्यवा एकवा महवाकथरेच्यवा
कथनवाचरे भवाग आहरेत. आधिकदनकसोत्तर दवचवारवअतवाचरे खररे कवायर  हरे आहरे ककी दडस्कधसरव्हमवागरे दिडलरेलरे नलररेदटव्ह बवाहरेर कवाढररे.
असरे करे लरे ककी तयवातसील सतयवाअनवा जसी अदनववायरतवा (नरेसरेधसटसी) असतरे तसी जवाऊन यवादृतच्छकतवा (कअ दटनजन्ससी) प्रवाप हसोईल.
म्हरजरे अमककच एक बरसोबर असरे कवाहसीच रवाहरवार नवाहसी. आमच्यवा कथरेत हरे असरे घडलरे तकमच्यवा कथरेत तरे तसरे घडलरे म्हरजरे
कसोरवाचसीच कसोरवावर दिवादिवादगरसी  नकसो! (म्हरजरे  तक्लटरेरबॉक्टबॉमसी  हवा  इससीसच्यवा  कथरेचवा  एक भवाग आहरे!  बस्स!  तरे  कपृ तय
दनदवरववादिपररे दनषरेधिवाहर असरे कवाहसी नवाहसी! असवा अथर हसोतसो.)

ल्यसोतवारसवाहरेबवाचवा दिकसरवा मकद्दवा  असवा ककी महवाकथन धिसोक्यवाचरे  असतरे.  कथन धजतकरे  लघक  दततकरे  उत्तम म्हरजरे  तयवातकन
सवामवान्य तत्त्वरे दनष्पन्न व्हवायलवा नकसोत. नसीदतशवास ननैदषकप्रवामवाण्य वगनैररे गसोषसी ज्यवा दडस्कधसरव्ह भकमसीवर उभ्यवा रवाहतवात तसी
भकमसीच कवाढक न घरेररे हसी ल्यसोतवारचसी ररनसीतसी आहरे. असरे अरवाजक मवाजवकन ल्यसोतवार कवाय सवाधिक इतच्छतवात तरे तयवाअचरे तयवाअनवाच
मवाहसीत. आधिकदनकसोत्तरववादिसी मअडळसी, प्रवामवाण्यशक्तकी (रसीझन) आदर प्रवामवाण्यआस्थवा (रलशनलधलटसी) यवाअचसी दशकवार वरेगवगळ्यवा
तऱ्हवाअनसी करतवात.

सअजवाव्यकह हरे सत्तरेचरे गकलवाम, प्रवामवाण्यध्वन्सवाचवा व्यकतपत्तसीमवागर  - फिक कसो (   Michel Foucault १९२६-१९८४)

कसोरतवाहसी ववादि शक्य हसोण्यवासवाठसी चदचरकवाअत एक समवाईक सअजवाव्यकह (दडस्कसोसर) असवाववा लवागतसो हरे खररेच आहरे. क्षरेत्रिवानकसवार,
गटवानकसवार आदर कवाळवानकसवार सअजवाव्यकह दवशरेषसीकपृ त झवालरेलरे असतवात हरेहसी खररेच आहरे. पर खऱ्यवा ववादिवातलसी रसीत, व्यवाख्यवा
दिरेऊन सअजवाव्यकह स्पष करून घरेररे, हसी असतरे.

दमशरेल फिक कसो

फिक कसो, 'सअजवाव्यकह कवाय आहरे' यवाकडकन इदतहवासवात तसो कसकसवा बनत गरेलवा दकअ बहहनवा घडवकन आरलवा गरेलवा यवाकडरे आपलरे
लक्ष  वळवतवात.  हवा  सअशसोधिनवाचवा  दवषय म्हरकन  चवाअगलवाच  आहरे.  पर फिक कसोप्ररेमसी,  कसोरतवाहसी  ववादि  चवाललरेलवा  असतवानवा
व्यकतपत्तसीचवा ववादि उकरून कवाढतवात. उदिवाहररवाथर, हवा खकन आहरे ककी अहरेतककपररे मपृतयकस कवाररसीभकत ठरररे आहरे, यवावर ववादि
चवालक  असरेल तर,  फिक कसोप्ररेमसी  खकन हवा शब्दि कधिसी प्रथम आलवा,  कसवा रुळलवा,  तसोच शब्दि कवा  आलवा यवा व्यकतपत्तसीच्यवा
प्रश्नवाकडरे ववादि वळवतवात. व्यकतपत्तसीबवाबत ववादि सकरू झवालवा ककी मकळ ववादि बवाजकलवा पडतसो. ज्यवा अथर्ली सअजवाव्यकहवाअनवा इदतहवास
आहरे तयवा अथर्ली तयवाअनवा 'प्रवामवाण्य' कधिसीच नसतरे असरे मवानररे हसी प्रवामवाण्यशक्तकी (रसीझन) आदर प्रवामवाण्यआस्थवा (रलशनलधलटसी)
यवाअचसी दशकवार करण्यवाचसी फिक कसोप्रदरत रसीत आहरे.

उदिवाहररवाथर,  मवानधसक  आजवार  यवा  गसोषसीकडरे  कसरे  पहवावरे,  हरे  कसकसरे  बदिलत  गरेलरे  (मध्ययकगवानअतर  पर  आत्तवाचसी
सवायककीयवाटट सी  सवापडण्यवाअगसोदिर),  यवाचवा  तपशसीलववार  इदतहवास  मवाअडक न  फिक कसो  असवा  दनष्कषर  कवाढतवात  ककी,  गनैरससोईच्यवा

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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लसोकवाअनवा  समवाजवापवासकन  अलग ठरेवतवा  यवावरे  यवासवाठसी  सत्तवाधिवाऱ्यवाअनसी,  पदतशसीरपररे  'मनसोरुग्र'  हसी  सअकल्पनवा  घडदवलसी.
तक्लदनक म्हरजरे धजथरे एक मवारकस दिकसऱ्यवा मवारसवाकडरे वस्तक म्हरकन बघक शकतसो तरे दठकवार! (मवाझ्यवा मतरे मवारसवाचरे जरे
ववातस्तवक (वस्तकरूप) अअग आहरे तयवाकडरे तयवानरे स्वतयःसकदवा वस्तक म्हरकन पवाहररेच दहतवाचरे आहरे.) दिकसररे असरे ककी फिक ककोंच्यवा
मवाअडरसीतकन असरे ध्वदनत हसोतरे ककी मनसोरुग्र हसी सअकल्पनवा दनघण्यवाअगसोदिर समवाज मनसोरुग्रवाअनवा जरक कवाहसी अधधिक मवानवसीय
ववागरकक दिरेत हसोतवा!  अहसो वस्तककरर व्हवायच्यवाआधिसी दपशवाच्चसीकरर/सनैतवानसीकरर करून अतयअत अमवानकष ववागरकक ददिलसी
जवात हसोतसी तयवाचरे कवाय? दवच हअदटअग कवालखअडवात चरेटककीर हसी सअकल्पनवा सत्तवाधिवाऱ्यवाअनसी कशसी उदियवास आरलसी हरे तकम्हसी
पवाहरवार ककी नवाहसी? मध्ययकगवानअतरच्यवा कवाळवात व तक्लदनकच्यवा उदियवाआधिसी मनसोरुग्रवाअनवा करमरकककीचवा दवषय बनदवररे ववा
रवाबवकन घरेररे,  इतर अतयवाचवार करररे आदर गस्त-व्यक्तकीचसी सवाक्ष अवनैधि मवानररे हरे सवाररे चवालक हसोतरेच ककी नवाहसी? आधिकदनक
सवायककीयवाटट सी  बवाल्यवावस्थरेत असतवानवा  दतच्यवात कवाहसी खकळचट समजकतसी असतसीलहसी.  धजथरे  टबॉतन्सल्स कवाढल्यवानरे  उअचसी
ववाढतरे अशवा समजकतसी नवाअदि क शकतवात दतथरे चवाचपडरवाऱ्यवा अवस्थरेत सवायककीयवाटट सीतहसी दिसोष असतसील. पर खरसोखरसीचरे उपवाय
सवापडण्यवाचरे शरेय आधिकदनक सवायककीयवाटट सीलवाच आहरे. (फबॉइडलवा नव्हरे).

परअतक फिक कसो सवाऱ्यवाच जवानवालवा पकरवातततव दवभवागवात नरेऊन ससोडतवात. तयवाअच्यवा महतववाच्यवा पकस्तकवाचरे शसीषरकच 'आकर ओलबॉजसी
ऑफि नबॉलरेज'  असरे  आहरे.  ललदगकतरेच्यवा  सअकल्पनवा  कसकशवा  बदिलत गरेल्यवा,  अपरवाधि आदर दशक्षवा  यवाअच्यवा  सअकल्पनवा
कसकशवा बदिलत गरेल्यवा हरे सवाररे सअशसोधिन मसोलवाचरेच आहरे. प्रश्न हवा आहरे ककी सअजवाव्यकह दवकधसत हसोतवात तयवात प्रवामवाण्यशक्तकी
(रसीझन)  आदर प्रवामवाण्यआस्थवा  (रलशनलधलटसी)  यवाअनवा कवाहसी स्थवान असतरे ककी नवाहसी.?  फिक कसोप्ररेमसी मअडळसी कवाहसीहसी सवादवरक
आलरे ककी तरे  नवाकवारतवात.  दवचवार धजतकवा सअकक दचत गटवापकरतवा दततकवा तसो जनववादिसी आदर धजतकवा वनैतश्वक दततकवा तसो
अदभजनववादिसी, असरे समसीकररच डबॉ. गसोपवाळ गकरू यवाअनसी प्रचधलत करे लरे आहरे व तरे आधिकदनकसोत्तर ववादिवाचवाच आशय घरेत करे लरे
आहरे.

दिरेररदिवा (   Jacques Derrida १९३०-२००४): दचन्हव्यवस्थरेमवागर दछन्न-अव्यवस्थरेकडरे

जवाख फवान्स्ववा दिरेररदिवा

दचन्हव्यवस्थवा अतस्ततववात आहरे आदर मवानवसी जसीवनवात तसी फिवार महत्त्ववाचसी आहरे हरे कसोरसीच नवाकवाररवार नवाहसी.  पर फिक्त
दचन्हरेच कवाय तसी आहरेत बवाककी कवाहसीच नवाहसी अशसी 'दचन्ह सतयमर्  जगतन्मथ्यवा' भकदमकवा घरेररे हरे दवदक्षपपरवाचरे लक्षर ठररेल.
दिरेररदिवा आदर कअ पनसी अशसी भकदमकवा घरेतवात. यवा भकदमकरे लवा आपर 'दचन्हसवरस्वववादि' हरे नवाव दिरेऊ. हरे करतवानवा तरे आपल्यवा
एकवा (खररेतर मवानसीव) असहवायतरेचवा गनैरफिवायदिवा घरेतवात. आपर दचन्हरेतर अशवा कशवाहसी दवषयसी कवाहसीहसी सवाअगवायलवा जवावरे तर
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तरे सवाअगररे भवाषरेतच करवावरे  लवागतरे.  यवावर तकम्हसी बसोलतवाय तसीहसी दचन्हरेच आहरेत ककी!  असरे  म्हरकन हरे  आपल्यवालवा अडकवक
पहवातवात. खररेतर भवाषवा म्हरजरेच जसीवन नव्हरे हरे सववार्षांनवाच दवददित असतरे.

दचन्हव्यवस्थरेचरे  दवश्लरेषर करण्यवासवाठसी दिरेररदिवा  आदर मअडळसी दचन्हक  (धसदग्नफिवायर)  आदर दचतन्हत  (धसदग्नफिवाइड)  हसी
प्रवाथदमक जसोडगसोळसी  मवानतवात.  आपल्यवालवा  ववाटतरे  ककी  दचन्हवस्तक  आदर दचन्हवाथर  अशसीच हसी  जसोडगसोळसी  असरेल.  पर
अथवारपयर्षांत पसोहसोचररे हरेच अमवान्य करसीत दिरेररदिवा यवात एक अनवस्थवा मवानतसो. तयवाच्यवा मतरे दचतन्हत हरे स्वतयः पकन्हवा कशवाचरे
तरसी दचन्हक बनतरेच. मग तयवाचरे दचतन्हत हरे पकन्हवा दचन्हक बनतरे व हसी अअतहसीन सवाखळसी चवालक रहवातरे. 'अअदतमतयः दचतन्हत'
(टट वान्सरेन्डजटल धसदग्नफिवाईड) कवाय? हवा प्रश्न कवायम अनकत्तररतच रहवातसो. बकळबकळसीत सवाबरवाप्रमवाररे, अथर घट धिरवायलवा जवाववा
तर सटकतसो,  हवा दिरेररदिवाच्यवा धसदवाअतवाचवा मकख्य मकद्दवा  आहरे.  प्रतयक्षवात असरे  घडत नवाहसी.  तसरे  घडत असतरे  तर आपर
दचन्हव्यवस्थवा उपयसोगवात आरकच शकलसो नसतसो.

आपर सवामवान्यतयः असरे समजतसो ककी अथर हरे मकळवातच असतवात व तरे व्यक्त करण्यवासवाठसी आपर भवाषवा ववापरतसो. दिरेररदिवाच्यवा
मतरे भवाषवा हसी स्वयअभक व चअचल असकन तसीच आपल्यवालवा नवाचवत असतरे.  अशवा तऱ्हरेनरे,  आपर मवारसरे म्हरजरे  कळसकत्रिसी
बवाहहल्यवाच, हरे मत कवायम रवाहतरे. खरेळसीयवा कसोर यवाबवाबत ईश्वरवाचसी जवागवा भवाषरेनरे घरेतलसी जवातरे.

जसीवन-प्रवाथम्य

आपल्यवालवा जसी भकक लवागतरे  तसी कवाहसी,  'प्रवाण्यवाअनवा  पसोषर लवागतरे'  यवा तथ्यवाचरे  प्रदतदनधधितव करण्यवासवाठसी लवागत नवाहसी.
दचन्हव्यवस्थरेचवा प्रश्नच नसरवाऱ्यवा प्रवाण्यवाअनवाहसी तसी लवागतरेच. भकक हरे दचन्हक नवाहसी तर तसी स्वतयःच एक अथरपकरर  गसोष आहरे.
जसीवनवातसील दवदवधि गसोषजींनवा असरवारसी अथरपकररतवा हसी दचन्हदनरपरेक्षपररेदिरेखसील आहरे.  अथरपकररतरेवर दचन्हव्यवस्थरेचवा  (कधिसी
नकसो इतकवा) प्रभवाव पडतसो हरे जरसी खररे असलरे तरसी अथरपकररतरेचरे अतस्ततव मकदिलवात स्वयअभक आहरे. खररेतर हरे ववाक्य मकद्दवाम
म्हरवावरे लवागररे हसी एक दिकदिरववाचसी बवाब आहरे. मवारसवानरे सअकरे तवाअचवा शसोधि लवावकन मवारसवामवारसवाअतलरे कम्यकदनकरे शन अधधिक समपृद
करे लरे कवारर कशवाचरे प्रदतदनधधितव कशवानरे करवावरे यवाचसी कक्षवा, 'ननैसदगरक आदवभवारववाअ'च्यवा तकलनरेत खकपच दवस्तवारलसी, हरे खररेच.

पर यवाचवा अथर  असवा नवाहसी ककी जसीवन हरे करे वळ सअकरे तवाधधिदषत बनलरे.  मकळवात कम्यकदनकरे शन म्हरजरे कवाय तरे पवाहह.  मलवा
स्वतअत्रि जवारसीव आहरे तशसीच जवारसीव समसोरच्यवा व्यक्तकीलवाहसी आहरे.  तयवाच्यवा जवारसीवरेत मलवा आदर मवाझ्यवा जवारसीवरेत दतलवा
उपतस्थतसी आहरे.  मसी कवाहसी कपृ तसी करण्यवाच्यवा आधिसीच, तशसी कपृ तसी करू इतच्छतसो,  हरे जर तयवा व्यक्तकीलवा कळलरे तर दतचरे
सहकवायर दमळदवररे आदर सवाअदघक कवामदगरसी करररे शक्य हसोईल. मवाझ्यवा जवारसीवरेतलरे कवाहसी दिकसऱ्यवाच्यवा जवारसीवरेत पसोहसोचवररे
हरे दिसोघवानवाअहसी अतयअत लवाभदिवायक असतरे. इतकरे च नव्हरे तर अनकभव सहप्रदचत (शरेअर) करवायलवा दमळररे यवालवा स्वतसोमकल्य
दिरेखसील आहरे.

मवारसवाहहन दकतसीतरसी कमसी दवकधसत प्रवारसी सकदवा तयवाच्यवा मयवारदिरेत हरे  सवाधित असतवात.  कम्यकदनकरे शनलवा अगदिसी तत्त्वतयः
उदचत शब्दि अन्य-दचतर्-सअधिवान हवा ठररेल. आपर दचतसअधिवान एवढवाच ठरेवक (सअद्यवापन म्हटलरे तर तयवात सअजवा आल्यवाच असरे
ववाटक  शकतरे. पवाररेषर म्हटलरे तर टरेधलकम्यकदनकरे शन ववाटक  शकतरे. जवारसीव हसी गसोष एलसीदमनरेट हसोईल असरे कवाहसीहसी नकसो म्हरकन
'दचतसअधिवान'  म्हरवावरे.)  सवाअकरे दतक दचन्हरे  हरे  सवाधिन सवापडण्यवापकवर्लीहसी दचन्हरेतर स्वरूपवाअत दचतसअधिवान सवाधिलरे  जवात असतरे.
दकअ बहहनवा तरे  तसरे  सवाधिलरे जवात असल्यवानरेच आपर सअकरे त ठरदवररे हसी गसोष करू शकतसो.  सअकरे तवाचवा ठरवाव मवाअडण्यवासवाठसी
सअकरे तपकवर  असरे कवाहसी सहप्रदचत लवाभलरेलरे असवावरे लवागतरे. म्हरजरेच दचन्हव्यवस्थरेलवा अदचन्ह दचतसअधिवानवाचवा आधिवार लवाभतसो
म्हरकनच दचन्हव्यवस्थवा शक्य हसोतरे.

यवात मसी अअतजवारन दकअ ववा टरेलसीपथसी असलरे  कवाहसी धिरत नवाहसीयरे.  दकअ बहहनवा  'सवावरजदनक प्रतयक्ष'  हरे  प्रमवार जवान बनतरे  तरे
कसोरवालवाहसी सहप्रदचतसी दमळक  शकतरे म्हरकनच! 'दचन्ह सतयमर्  अथर  दमथ्यवा' असरे मवानरवाऱ्यवानवा हसी सवाधिसी गसोष कशसी लक्षवात
यरेत नवाहसी यवाचरेच आश्चयर ववाटतरे. दिसोन दकअ ववा जवास्तसकदवा मवारसवाअनवा एकवाच वरेळसी दतसऱ्यवा एखवाद्यवा गसोषसीचसी सहप्रदचतसी यरेऊ
शकतरे  (कसो-एक्स्पसीररअतन्सअग).  तसरेच  तयवाअनवा  एकमरेकवाअचसी  थरेट  प्रचसीतसी  (डवायररेक्ट  म्यकच्यकअल एक्स्पसीरसीअतन्सअग)  यरेररे
दिरेखसील घडत असतरे.

समजवा दिसोघरे आम्सरररेसधलअग करत आहरेत. तयवाचवा जसोर कमसी पडक  लवागलवा आहरे. म्हरजरेच मलवा आत्तवा जसोर करवायलवा सअधिसी
आहरे हरे मलवा कसोरतयवाहसी अन्य मवाध्यमवातकन दकअ ववा दतसऱ्यवा कशवानरे तरसी 'तयवाच्यवा जसोरवाचरे प्रदतदनधधितव' करे ल्यवानरे कळत नसतरे
तर मवाझ्यवा  स्नवायकतकन मलवा आलरेलवा प्रदतस्पध्यवारचवा  तसो  थरेट अनकभव असतसो.  धजवअत-परस्परवानकभव यरेररे  हरे  झगडवात,

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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प्ररयवात, ववातसल्यवात व सवाअदघक शमवात हसोतच असतरे. हरे टट वान्सअदनमरेशन अदचन्ह-दचतसअधिवानवाचवा महत्त्ववाचवा आधिवार असतरे.

दचन्हसवरस्वववादिसी  लसोक  यवा  अनकभववाअचसी  दिरेखसील  दचन्हवाअचवाच  आरखसी  एक  प्रकवार  अशसी  सअभवावनवा  करू  पहवातवात.  तरे
लक्षर/गमक/द्यसोतक  (डसीफिवाइदनअग  दफिचर,  धसम्प्टम,  इअदडकरे टर)  आदर सअकरे तदचन्ह  (कन्व्हरेन्शन-सवाईन)  यवात घसोळ
घवालत असतवात. लक्षररे हसी कसोरतयवाच दचन्हव्यवस्थरेवर अवलअबकन नसतवात. तसी वस्तकतयःच 'असतवात'.

सम्यक दचन्हमसीमवाअसवा (मवाझ्यवा मतरे)

दनदिरशक आदर दनददिरष हवा सअबअधि मकळवात वर म्हटलरेल्यवा सहप्रदचतसीमध्यरे जसो अअगकलसीदनदिरश करे लवा जवातसो तरेथकन सकरु हसोतसो.
अअगकलसीदनदिरश करररे  हवाहसी  सअकरे त आहरे  असरे  दचन्हसवरस्वववादिसी  म्हरतवात.  म्हरकन  आपर कक त्र्यवाचरे  उदिवाहरर घरेऊ.  कक त्रिवा
मवालकवापवाशसी यरेऊन भकअकक  लवागतसो. तयवाच वरेळसी तसो मवालकवाचसी पखट तकोंडवात धिरून ओढक  लवागतसो. तयवालवा आपल्यवालवा कवाहसीतरसी
दिवाखववायचरे असतरे. तसो ओढत नरेतसो आदर मवालकवाच्यवा दृषसीनरे लक्षरसीय (धसग्नसीदफिकअ ट), अथवारत कक त्र्यवाच्यवा समजरेनकसवार, गसोष
'दिवाखवतसो'.  कसोरवालवाहसी नरेऊन मकळ गसोषच दिवाखवररे यवात दि कसऱ्यवा कशवानरेतरसी दतचरे प्रदतदनधधितव करण्यवाचवा प्रश्नच नसतसो.
'बघवा बघवा तकम्हसीहसी बघवा' हरे कम्यकदनकरे शनचरे आददिववाक्य म्हरतवा यरेईल. एखवाद्यवा भवाषवापकवर मवानववालवा दिकसरवा भवाषवापकवर मवानव "
हरे फिळ दवषवारसी आहरे. खवाऊ नकसोस." हरे कसरे सवाअगरेल यवाचरे मवाईदमअग शवाळरेतसील पसोररे सकदवा करून दिवाखवतसील! ववाचकवाअनसीहसी
गअमत म्हरकन करून बघवायलवा हरकत नवाहसी.

जरे मकतर  आदर समक्ष असरेल व प्रस्तकत आदर लक्षरसीयहसी असरेल तरे दचन्हव्यवहवारवादशववायहसी अनकभवतवा यरेतरे (भकक). जरे मकतर
नवाहसी  आदर समक्षहसी  (प्ररेझजटरेड)  नवाहसी  पर प्रस्तकत आदर लक्षरसीय आहरे,  तरे  व्यक्त करण्यवासवाठसी,  म्हरजरेच अन्यवाअच्यवा
जवारसीवरेत आरण्यवासवाठसी,  प्रदतदनधधितव  (रसी-प्ररेझरेन्टरेशन)  करररे  हवा प्रश्न यरेतसो.  म्हरकन अ-मकतर  अ-समक्ष प्रस्तकत आदर
लक्षरसीय असरे जरे तरे दनददिरष हसोय व तयवाचवा दनदिरश ज्यवा कसोरतयवा मकतर  समक्ष गसोषसीनरे करवायचवा तरे दनदिरशक ठरतरे. दनदिरशक हवा
शब्दि आपर ज्यवालवा दचन्हक म्हरतवात तयवाच्यवा जवागसी व दनददिरष म्हरजरे  ज्यवालवा दचतन्हत म्हरतवात तयवासवाठसी ववापरत
आहसोत.  मग हरे  वरेगळरे  शब्दि कवा ववापरवायचरे?  यवाचरे  कवारर असरे  ककी दचन्हक-दचतन्हत यवात दचतन्हतवालवा स्वतयःचसी अशसी
अथरवत्तवा आहरे ककी नवाहसी हरे सअददिग्धि रवाहतरे. तसरेच दचन्हक हरे सअकरे तवानरे आहरे, रूपकवानरे आहरे, लक्षरवानरे आहरे ककी दभन्नतवाअचसी
सअरचनवा दटकवण्यवासवाठसी आहरे हरेदिरेखसील दचन्हकवातच गडप हसोतरे व दचन्हसवरस्वववाद्यवाअनवा घसोळ घवालवायलवा मसोकळरे  रवान दमळतरे.

मसी दचन्हक-दचतन्हत यवा दयवाच्यवा जवागसी एक चतकषक यसोधजत आहरे.
१. दनददिरषवाचसी (जसीवनवातलसी) लक्षरसीयतवा (धसदग्नदफिकन्स) म्हरजरेच 'अथर'
२. दनददिरषवाचरे स्वरूप म्हरजरे जवागपृत करे लसी गरेलरेलसी सअकल्पनवा (इनव्हसोक्ड कन्सरेप्ट)
३. दनदिरशकवाचरे स्वरूप म्हरजरे समक्ष सवादिर करे लसी जवारवारसी प्रदतमवा (प्ररेझजटरेड इमरेज)
४. दनदिरशकवाचरे औदचतय (सअकरे त, रूपक, लक्षर, प्रवासअदगक सअदिभर आदर भरेदिरचनरेसवाठसी लवागरवाररे वरेगळरेपर) यवालवा मसी 
धसग्नसीधजयन्स असवा इअधग्लश शब्दि नव्यवानरे बनदवलवा आहरे.
यवा चचौपदिरसी रचनरेमकळरे  दचन्हसवरस्वववाद्यवाअनसी घवातलरेलवा घसोळ कसवा दिकर हसोतसो तरे आतवा पवाहह.

दनदिरशकवावरून दनददिरषवावर हसी दक्रयवा हसोतरेच. पर समजवा तयवा दनददिरषवातकन नववा दनदिरशक उपटलवा आदर तयवाचरे दनददिरष आरखसी
कवाहसी  असलरे  व  असवा  दचन्हखरेळ  सकरु  झवालवाच  तरसी  तयवातसील  सवाखळ्यवाअपवासकन,  दिरवरेळसी,  दनददिरषवाचसी  लक्षरसीयतवा
(धसग्नसीदफिकन्स) व दनदिरशकवाचरे औदचतय (धसग्नसीधजयन्स) हसी दिसोन्हसी महत्त्ववाचसी मअडळसी बवाहरेर सकरदक्षत रवाहतवात. उदिवा. इतकरे च
नव्हरे तर दिरवरेळसी लक्षरसीयतवा आदर औदचतय वरेगळरे  कळत रवाहहन तरे सवाखळसीत गडप हसोत नवाहसी दकअ ववा भरेदिवाअच्यवा रचनरेतहसी
गडप हसोत नवाहसीत.

आपर हरे ससोदिवाहरर स्पष करू. 'लवाल फिक ल'  हसी प्रथमतयः एक ररेखवाकपृ तसी आहरे.  दतचरे दनदिरशन-कवायर  हरे सवामवान्यतयः लवाल
फिक ल हवा ध्वनसी 'मनवातल्यवा कवानवात' उतपन्न करररे हरे आहरे. पर जर मकदद्रतशसोधिक, धलदहलरेलरे आदर छवापलरेलरे एकच आहरे नवा,
हरे तपसण्यवासवाठसी 'ववाचत' असरेल, तर आकवारवाशसी आकवार जकळलवा हरे पकररेसरे आहरे. म्हरजरे तयवाच्यवा जसीवनवात लवाल फिक ल यवा
ररेखसीम-दचन्हकवाचसी लक्षरसीयतवा  (धसदग्नदफिकन्स)  आहरे  तसी  मकदद्रतशसोधिक म्हरकन.  तयवाचवा  धसग्नसीधजयन्स तयवालवा लरेखकवाचरे
अक्षर आदर जकळवाऱ्यवानरे दनवडलरेलरे टवाईप यवातसील समकक्षतवा (कबॉरस्पबॉअडन्स) हवा आहरे.

इअटरनरेटवर कधिसी अदतशय वरेडवाववाकडवा अक्षरवात धलदहलरेलवा आकडवा/शब्दि टवाईप करवायलवा लवावतवात.  आकडवा/शब्दि
धसदग्नफिकीकअ ट नसतसोच. इकडच्यवा बवाजकलवा मशसीन आहरे ककी मवारकस एवढरेच तयवा सवाईटववाल्यवालवा अजमवाववायचरे असतरे. मवारकसच
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आहरे हसी खवात्रिसी पटलसी ककी तयवा 'दचन्हकवा'चरे कवायर सअपलरे.

आतवा आपर मनवातल्यवा कवानवात उमटरवारवा लवाल फिक ल हवा ध्वनसी दनदिरशक म्हरकन घरेऊ. तसो लवाल फिक ल यवा वस्तकचवा दनदिरश
करतसो. फिक ल दवक्ररे तयवाच्यवा दृषसीनरे गवाहकवालवा वस्तक पटलसी ककी धसदग्नदफिकअ स सअपलवा. दचन्हसवाखळसी तकटलसी. (गवाहक चक्क बसोट
दिवाखवकन 'हरे द्यवा' असरे म्हरवाल्यवानरे धसग्नसीधजयन्स लवागलवाच नवाहसी असरेहसी अदचन्ह कम्यकदनकरे शन हसोऊ शकतरे)

गरपतसीलवा लवाल फिक लरे  आवडतवात अशसी धिवाररवा असलरेलवा समवाज आहरे,  तसरेच मकलसीलवा आपर दतच्यवावर भवाळलसोय हरे
पसोहसोचवण्यवासवाठसी लवाल फिक ल दिरेतवात असवाहसी सअकरे त आहरे. आतवा गररेशचतकथर्ली आहरे ककी रसोझ-डरे आहरे यवा प्रवासअदगक सअदिभवारलवा
धसदग्नजसीयन्स प्रवाप हसोतसो. 'सवय आहरे, पदत आहरे,  गरपतसीचसी पकजवा यथवासवाअग करे लसी आहरे' हरे समवाधिवान ववाटलरे तर लवाल
फिक लवाचवा धसदग्नदफिकन्स सवाधिलवा गरेलवा.

पर एखवादिवा दिवाशरदनक आदर गरपतसीभक्त असलवा तर तयवाच्यवा मनवात "गकरवातसीतवाय, गकरवाधिसीशवाय, गकरप्रदवषवाय धिसीमहसी" हरे
शअकरनरे  म्हटलरेलरे  अजय-अतकलचरे  गवाररेसकदवा  जवागपृत  हसोऊ शकतरे.  अतसीत असकन प्रदवष?  हवा  दअदवातमक दवचवार  यरेऊन
सवरश्वरवाचरे स्मरर हसोऊ शकतरे. दिवाशरदनक म्हरकन जरे धसग्नसीदफिकन्सरेस व जरे धसग्नसीधजयन्सरेस तसो बवाळगकन असरेल तयवावर पकढचरे
दनददिरष अवलअबकन असतरे. यवाचसी दचन्हसवाखळसी मकदद्रशसोधिकवापरेक्षवा जवास्त लवाअबसीचसी आहरे. दिरेररदिवा ववा ससोस्यकर ररेखसीम (गवादफिम)-
स्वनसीम  (फिसोदनम)-वस्तक  (ओब्जरेक्ट)-प्रतसीक  (धसम्बबॉल)-उपवास्य  (वदशरप्ड)-फिल-फिलवातलवा  स्ववाथर-तसवा  स्ववाथर
प्ररेररत कररवारसी समवाजव्यवस्थवा-------फिलवानवा दठकवानवा अशसी अअतहसीन सवाखळसी मवानतवात कवारर तयवाअनसी धसदग्नदफिकन्स
आदर  धसग्नसीधजयन्स  यवा  गसोषसी  गकलदिस्तयवात  ठरेवकन  फिक्त  दचन्ह्क-दचतन्हत------तयवातकन-नवरे-दचन्ह्क-नवरे-
दचतन्हत---तयवातकन--- अशसी जसीवनबवाह्य आकवाररक सवाखळसी मवानलसी आहरे.

ससोसकरनरे  (   )  Ferdinand de Saussure आपलरे १ व २ यवा दिसोन्हसीलवा दमळकन दचतन्हत म्हटलरे आदर ३ व ४ यवा
दिसोन्हसीलवा दमळकन दचन्हक म्हटलरे पर १ आदर ४ दिकलरदक्षत ठरेवकन तयवानरे हरे करे लरे. हसी ससोस्यकरचसी चकक हसोतसी. हसी चकक करे ल्यवानरेच
तसो दचन्हव्यवस्थवा म्हरजरे फिक्त भरेदिवाअचसी रचनवा यवा सअरचनवाववादिसी मवाअडरसीत घकसलवा. हसी सअरचनवाववादिसी मवाअडरसी गतसीशसील नवाहसी
असरे  म्हरत दिरेररदिवानरे  उत्तर-सअरचनवाववादि मवाअडक न अअतहसीन खरेळ व सटकरवारवा अथर  यवा भवानगडसी आरल्यवा.  पर मकदिलवात
दचन्हव्यवस्थवा आदर जसीवन यवाअच्यवात नरेमकवा कवाय सअबअधि आहरे हरे दिसोघवाअनसीहसी गकलदिस्तयवात (ओब्स्क्यकअडर)  ठरेवलरे.  मवाझ्यवा
पदतसीत लक्षरसीयतवा (धसग्नसीदफिकन्स) यवा पदिवानरे अथर  दचन्हव्यवस्थरेपवासकन स्वतअत्रि रवाखलवा आदर औदचतय (धसग्नसीधजयन्स)
यवा  पदिवानरे  सअकरे त  ककी  रूपक ककी  लक्षर ककी  रचनरेचवा  दिबवाव  ककी  प्रवासअदगक  सअदिभर हरे  प्रश्न  खकलरे  ठरेवलरे.  म्हरजरेच  मसी
दचन्हव्यवस्थरेच्यवा दवचवारवालवा जसीवनवात स्थवादपत करू बघतसोय तर तयवाअनसी जसीवनच दचन्हव्यवस्थरेत गडप करे लरे.

दनदिरशकवाचरे  औदचतय  (धसग्नसीधजयन्स)  हरे  तयवा प्रदतमरेशसी यवादृतच्छक सवाहचयर  (अससोधसयरेशन)  असलरेल्यवा प्रदतमवा व अशवा
प्रदतमवाअच्यवा  ववापरवाच्यवा  परअपररेनरे  बनलरेल्यवा,  ररेखसीव  (दक्रस्टलवाईन)  नसलरेल्यवा  (अमबॉफिर स)  एकक र-सअदिभरमयतरेमकळरे  लवाभत
असतसो. सअरचनवाववादिसी भवाषवादवजवानवामकळरे  नव्हरे! तसरेच दनददिरषवाचसी लक्षरसीयतवा (धसग्नसीदफिकन्स) हसी ज्यवाअच्यवात दचतसअधिवान चवालक
असतरे तयवाअच्यवा जसीवनवातसील प्रसअगवाअमकळरे  ठरत असतरे दचतसअधिवानवासमवरेत ज्यवा कपृ तसी घडतवात तयवा कपृ तसीच 'अथर'दनररयन पक्करे
करतवात दकअ ववा प्रश्नवाअदकत करून खकलरेहसी करतवात. अशवा तऱ्हरेनरे दचन्हव्यवस्थवा हसी दिसोन्हसी अअगवाअनसी जसीवनवात बसतसी करे लसी जवात
जवात घडत असतरे. दतलवा जसीवनबवाह्य व आकवाररक-तवादकर क बनवकन तसीत अनवस्थवा वगनैररे दिसोष आहरेत असरे भवासक लवागतरे .
समजकन घरेरवाऱ्यवा धजवअत व्यक्तकी अनवस्थवा हसोऊ दिरेत नवाहसीत अन्यसोयवाशय समजकन घरेतवात ददरुक्तकी व व्यवाघवातहसी आलअकवाररक
म्हरकन उपयसोगवात आरतवात.

सअरचनवाववादि आदर उत्तर-सअरचनवा ववादि हरे दिसोन्हसी जसीवनबवाह्यतरेच्यवा दिसोषवानरे गस्त आहरेत व नसलरेल्यवा समस्यवा दनमवारर करून
जनतरेलवा उगवाचच भरेडसवावक पहवात आहरेत. भवाषरेतकन जसीवन कवाढक न घरेतलरे तर अथर कधिसीच गवसरवार नवाहसी हरे खररेच आहरे. पर
दनरथरकतरेतच दकअ ववा असवारतरेतच ज्यवाअनवा सवाफिल्य ववाटतरे तयवाअनवा हरे ववादि म्हरजरे दवद्रसोहवाचसी थसोर सवाधिनरे ववाटतवात.

दिरेररदिवानरे कलकदषत ठरदवलरेलरे (स्कख डलवाईझ करे लरेलरे) दत्रिकक ट :

दय-दवरसोधि-शरेरसी (बवायनरसी-ऑपसोधझशन-हवायरवाकर्की)

एखवाद्यवा सअदहतरेचसी  (टरेक्स्ट)  दवरचनवा  (डसीकन्स्टटक्शन)  करे लसी म्हरजरे मकळ सअदहतरेपवासकन दवरदचत झवालरेलसी सअदहतवा हवातवात
पडरेल असरे आपल्यवालवा ववाटतरे. पर दवरचनरेचवा अथर तसवा नसकन रचनवा उघडककीस आरररे एवढवाच आहरे. सअदहतरेच्यवा रचनरेत

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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वरसील दत्रिकक ट कसरे दिडलरेलरे आहरे हरे शसोधिकन कवाढररे म्हरजरे दवरचनवा. पर दत्रिकक ट सवापडलरे तर पकढरे कवाय? पकढरे एवढरेच ककी
सअदहतवा नमकनरेदिवार मवान्यतवाअवर आधिवाररत आहरे आदर म्हरकन दतच्यवा कसोरतयवाच अथवार्षांकनवालवा सवादवरक अशसी वनैधितवा नवाहसी.
कवारर वरेगळसी दयरे व तयवाच्यवातसील दवरसोधिसी पदिवामध्यरे वरेगळसी उच्चनसीचतवा दिरेखसील असक शकतरे .  मवाझ्यवा मतरे यवा दत्रिकक टवालवा
कलकदषत ठरदवररे आदर वनैधि अथवार्षांकन अशक्य मवानररे म्हरजरे मवानववाअमध्यरे सअववादिवानरे  सहमतसी हसोऊ शकतरे हरेच नवाकवारररे
ठरतरे. खररे तर यवा दत्रिकक टवात आक्षरेपवाहर असरे कवाहसी नवाहसी.

दिरेररदिवा म्हरतसो, हरे दत्रिकक ट पवाश्चवातय स्वरूपशवासवावर/अदतभचौदतककीवर (वरेस्टनर मरेटलदफिधजक्सवर) आधिवाररत असतरे व तयवाचवा
पगडवा मनवावरून कवाढलवा पवादहजरे. मलवा यवात खवास करून पवाश्चवातय व खवास करून स्वरूप-शवाससीय (अदतभचौदतक) असरे
कवाहसीहसी ददिसत नवाहसी.  हरे दत्रिकक ट इतकरे  स्ववाभवादवक आहरे ककी तयवासवाठसी पवाश्चवातयच कवाय पर मवानव असण्यवाचसीसकदवा गरज
नवाहसी. एखवादिवा दचत्तवा आतवा पवाठलवाग करत असलरेलसी दशकवार ससोडक न दिरेण्यवात ववाचरवारसी ऊजवार आदर तसी दशकवार दमळवाल्यवास
तसी खवाऊन दमळरवारसी ऊजवार यवात अधधिक लवाभदिवायक ऑप्शन कसोरतवा यवाचवा 'दवचवार' दकअ ववा 'गदरत' करून दनररय घरेतसो.
तयवालवा दचन्हव्यवस्थवा नसरेलहसी पर बकदसीच नसतरे असरे नवाहसी. प्रवारसी अनरेक बकददमवान वतरनरे करू शकत असतवात. दकअ बहहनवा
यसोग्य दनररय न घरेतवा दचत्तवा हवा दचत्तवा म्हरकन दटकक च शकलवा नसतवा. दनररय घ्यवावरे लवागतवात हरे सतय एकदिवा मवान्य करे लरे ककी
कवाय कवाय हसोतरे तरे पवाहह. उपलब्धि दवकल्पवाअतकन एक दनवडकन तयवाचवा सअकल्प करवाववाच लवागतसो. दवकल्प दिसोनवापरेक्षवा अधधिकहसी
असक शकतवात. पर तयवातसील जवास्तच तयवाज्य दवकल्प तयवागलरे जवात जवात दिसोन तकल्यबळ दवकल्पवाअतकन एक दनवडवायचसी वरेळ
यरेतरेच.  दवकल्प दकमवान दिसोन असवावरे  दकअ ववा उरवावरे  लवागतवात यवातच दय म्हरजरे  बवायनरसी हवा पदिवाथर  स्थवादपत हसोतसो.  एक
तयवागवायचवा व दिकसरवा आअ दगकवारवायचवा आहरे म्हरजरे तयवाच्यवात दवरसोधि म्हरजरे ऑपसोधझशन आलरेच. तयवापनैककी जसो दनवडलवा तसो
तयवागलरेल्यवापरेक्षवा शरेष मवानलवा जवातसोच म्हरजरेच शरेरसी म्हरजरे हवायरवाकर्की आलसीच! तरेव्हवा दय-दवरसोधि-शरेरसी हरे दत्रिकक ट दनररय
नवाववाच्यवा अपररहवायर  जसीवनवाअगवाचरे  अअगभकत स्वरूप आहरे.  हरे दत्रिकक ट टवाळतवा यरेत नवाहसी हरे तर खकद्द दिरेररदिवाहसी धखन्नपररे मवान्य
करतसो. यवात धखन्न हसोण्यवासवारखरे कवाहसी नवाहसी असरे मलवा ववाटतरे.

शरेरसी  म्हरजरे  हवायरवाकर्की  हसी  गसोष  समतवाववाद्यवाअनवा  तयवामकळरे  दवद्रसोहसी  दवचवारकवाअनवा  आदर  तयवामकळरे  उच्छरेदिववाद्यवाअनवा
(सबव्हधसरदवस्ट्स) एकवा नकवारवातमक भवावनरेनरेच बघतवा यरेतरे.  पकरुष आदर ससी हरे दय आलरे ककी पकरुषशरेषतवववादिवाचवा ववास
आलवाच. हवा क्रम ससी आदर पकरुष असवा बदिललवा तरसी मकद्दवाम क्रम बदिलकन जरेन्डरसरेन्सरेदटदवटसीचवा आव आरलवाय असवाहसी
ववास यरेतसो!  ववादि आदर कथवा म्हटलरे  ककी ववादि हवा रलशनल आदर कथवा म्हरजरे  दि कय्यम हरेच दनषरेधिवाहर  आहरे असरे  तरे  म्हरक
लवागतवात. इतकरे च कवाय पर शब्दिवापरेक्षवा भवाववाथर  महत्त्ववाचवा असरे म्हटलरे तरसी कसोरतरेतरसी प्रभकतव (हरेधजमनसी) दकअ ववा बलधिरतवा
(डबॉदमनरेशन) दशरू लवागलरे ककी कवाय असरे भय हवायरवाकर्की म्हरजरे ववाईटच असरे मवानरवाऱ्यवानवा ववाटक  लवागतरे. दवशरेष असरे ककी जरे
सवादवरक (यकदनव्हसरल) असतरे तरे अदभजनवाअच्यवा बवाजकनरे व जरे गटदवदशष (पलरबॉदकयल) असतरे तरे जनवाअच्यवा बवाजकनरे पडतरे असवा
एक धसदवाअतच गसोपवाळ गकरू यवा नवाववाच्यवा गकरुजजींनसी मवाअडलवा आहरे. पर दय म्हरजरे तकटकपरवाच, दवरसोधि म्हरजरे वनैरच आदर
शरेरसी म्हरजरे कशवाचसी तरसी अवहरेलनवाच असरे मवानकन बसण्यवाचसी गरज नवाहसी. मवात्रि उच्छरेदिववादिसी तकटकपरवा वनैरवातमकतवा आदर
अवहरेलनवा असवा यवा दत्रिकक टवाचवा अथर  लवावकन दिकयःखसी हसोतवात व इतरवाअनवाहसी दि कयःखसी करतवात.  एखवादिसी गसोष सलगपररे बदिलतसी
असलसी तरसी दतचरे दवश्लरेषर करतवानवा टप्परे पवाडवावरे लवागतवात. पर हसी तवादकर क गरज असतरे यवाचवा अथर असवा नव्हरे ककी आपर
तकटकपररे बघक लवागतसो. दवरसोधि हरे दिरवरेळसी वनैरवातमक तर नसतवातच पर परस्परपकरकहसी असतवात. चढ आदर उतवार हसी एकवाच
तथ्यवाचसी दिसोन अअगरे आहरेत. दवरसोधि हरे परस्परप्रवरेशसीसकदवा असतवात. कसोरतयवाहसी प्रसअगसी कशवालवा महत्त्व द्यवायचरे यवाचवा दनररय
करवाववा लवागतसो पर यवाचवा अथर असवा नव्हरे ककी आपर कवायमस्वरूपसी कशवालवातरसी हसीन लरेखण्यवासवाठसी महत्त्व जसोखतसो.

ध्वनसीकज द्रसी (फिसोनसोसरेतन्टट क) आदर सवादवरक-सतय-कज द्रसी (लसोगसोसरेतन्टट क) असण्यवात ववाईट तरे कवाय?

आपर स्वतयःच्यवा उक्तकीलवा अथर  दिरेतवानवा, तसी करण्यवासवाठसी यतन करतवानवा आदर दतचरे उच्चवारर ऐकतवानवा, आपर एकदिमच
सवाक्षसी  असतसो  हरे  तर  वरदिवानच  आहरे.  यतन,  भसोग,  बसोधि  आदर  सच्चरेपरवा  यवाअचसी  एकतवानतवा  अनकभववायलवा  दमळररे  हरे
आपल्यवालवा एकसअधि व्यदक्तमतव घडववायलवा उपकवारकच नवाहसी  कवाय?  ध्वनसीकज द्रसी  भवाषवाव्यवहवारवालवा पवाश्चवातय म्हरररे  हरे
कसोरवाहसी भवारतसीयवालवा दवनसोदिसी ववाटरेल.  मचौधखक परअपररेचवा नकसो इतकवा बडरेजवाव हवा पवाश्चवातय नसकन उलट खवास भवारतसीय
आहरे.  मअत्रिसोच्चवारवानरे  दनसगवारचरे  पवासवडर  उघडतवात हसी अअधिशदवा तर फिसोनसोमसोदफिर क म्हरवावसी लवागरेल.  सवादवरक सतय असतरे
म्हरजरे तरे  एकदिवाचरे आदर कवायमचरे  ठरून गरेलरेलरे  असतरे असरे मवानण्यवाचरे कवाहसीच कवारर नवाहसी.  तरे  आव्हवादनत हसोत रहवाररे
आदर अधधिकवाधधिक सकधिवाररत हसोत रहवाररे हरे महत्त्ववाचरेच आहरे. पर सवादवरक सतय हसी बवातच नसतरे म्हटल्यवावर आरसोग्यपकरर
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ववादिदवववादि आदर तयवातकन परस्परवाअनवा अधधिकवाधधिक सतयवाजवळ आदर एकमरेकवाअजवळ आरररे हवा प्रकल्पच नवाकवारलवा तर
दिमनरदहत मवानवसी समवाज हवा आदिशर धसदवाअततयःच नवाकवारररे ठररेल. यवा प्रकल्पवालवा पररपकररतवा यरेईल असरे मसी म्हरत नवाहसी पर
हवा प्रकल्प पकढरे जवात आहरे ककी नवाहसी? मवाझ्यवा मतरे तसो 'धिसीमसी गतसीसरे मगर दनतश्चत रूपसरे' (रनसअख्यवा बढतसी हहई, हरे दहअदिसी
दक्रकरे ट कबॉमजटरसीवरून घरेतलरे)  पकढरे  जवातसो आहरे.  सहप्रदचतसी आदर परपस्परप्रदचतसी यवा आपल्यवालवा लवाभलरेल्यवा शकभशक्तकी
आहरेत. तयवाअचरे अतस्ततव नवाकवारून आदर लहरसी सवापरेक्षतवाववादिवाच्यवा मवागरे लवागकन आपर कवाय सवाधिरवार? पर फिसोनसोसरेतन्टटक
आदर लसोगसोसरेतन्टटक हरे शब्दि दिरेररदिवा आदर मअडळसी दशव्यवाअप्रमवाररे ववापरतवात. यकरसोपवात कवाय चवाललरे आहरे यवाचसी जकजबसी मवादहतसी
घरेऊन एक भरपकरवाअश हळककअ डवानरे दपवळरे  हसोरवाररे लसोक जरक कवाहसी आपल्यवालवा क्रवाअतसीचरे हतयवारच गवसलरे अशवा थवाटवात दिरेररदिवा
फिरे कक  लवागतवात तरेव्हवा आपर कवाय करतसो आहसोत यवाचसी पकररेशसी जवारसीव तयवाअनवा नसतरे आदर जबवाबदिवारसीचरे भवानहसी नसतरे.

मवाझरे दिरेररदिवादवषयक आकलन कमसी पडलरेलरे असक शकतरे. हरे लसोक इतकरे  दकचकट व आडवळरसी धलदहतवात ककी आपल्यवालवा
कळलरे  नवाहसी?  ककी  कळररे  हसी  गसोषच  थसोडसी  कमअस्सल  असतरे?  हरेहसी  कळरेनवासरे  हसोतरे.  परअतक  भवाषवादवजवान  आदर
सवादहतयसमसीक्षवा क्षरेत्रिवातसील मवान्यवर प्रवाध्यवापक डबॉ. हररश्चद्र थसोरवात यवाअनसी 'सवादहतयवाचरे सअदिभर' यवा गअथवात दिरेररदिवावर जसो लरेख
धलदहलवा आहरे तयवातसील दनष्कषर मवाझ्यवा दनष्कषवार्षांशसी खकपच दमळतवा जकळतवा आहरे हरे पवाहहन मलवा एक ददिलवासवा ववाटतसो.

लवाकवाअ (   Jacques Lacan १९०१-१९८१): फबॉईडचरे मनसोदवश्लरेषर दिरेररदिवाच्यवा दचन्हसवरस्वववादिवासदहत

लवाकवाअ आदर फबॉईड

प्रतसीकरे  आदर प्रतसीकवाअत दिडलरेलवा बदिलतवा अथर  हवा लवाकवाअ यवा आधिकदनकसोत्तरववाद्यवानरे  आपलवा मकख्य दवषय बनदवलवा आहरे .
म्हरजरे तरे दकतसी अवघड असरेल यवाचसी तकम्हसी कदिवादचत कल्पनवा करू शकवाल.  फबॉईडनरे  (कक )प्रधसद करे लरेलरे,  मवातरेदवषयसी
बवालकवालवा ववाटरवाररे ललदगक आकषरर, यवा दवषयवात लवाकवाअ यवाअनसी जवास्त उदिवात्त उपपत्तसी मवाअडलसी आहरे. तयवाअच्यवा मतरे तसी प्ररेररवा
ललदगक नसतरे तर प्ररेमवाचसीच असतरे. बवालक हरे सकरुववातसीलवा आईशसी एकरूप असतरे. आई हरेच तयवाचरे जग असतरे. जसजशसी
आई दिकरवावत जवातरे तसतशसी हसी एकवातमतवा परत दमळदवण्यवाचसी (सकदिनैववानरे प्रतसीकवातमक) अशसी एक यकक्तकी बवालकवालवा सवापडतरे.
आपलसी दप्रय व्यक्तकी ज्यवापवासकन वअदचत आहरे तरे दतलवा दमळवकन दिरेररे हवा प्ररेम करण्यवाचवा एक मवागर  दनतश्चतच आहरे.  फिल लस
म्हरजरे शब्दिशयः दशश्न पर तरे बररेच व्यवापक प्रतसीक आहरे. आईमध्यरे कमसी कवाय आहरे? तर फिल लस! आपल्यवाकडरे तर तरे आहरे
मग आपर तरे आईलवा ददिलरे पवादहजरे! अशसी एडसीपस कबॉम्प्लरेक्सचसी उदिवात्त उपपत्तसी लवाकवाअ लवावतवात.

ससपकपने ननैच्छकलहिने : रशरनणवद्यनेलक ध्वस्त करू पकहिणिकरने पवकहि 
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पदहलरे आश्चयर असरे ककी बवालक हरे पकरुष-बवालकच असरे हसी मअडळसी कवा गपृहसीत धिरतवात? इतककी पकरुषकज द्रसी भकदमकवा घरेरवाऱ्यवाअचरे
ससीववाद्यवाअनवा कसरे कवाय आकषरर ववाटतरे?  ससीलवा आपल्यवालवा दशश्न नवाहसी असरे दि कयःख असतरे कवाय? मरेटलदफिधजक्स ऑफि
प्ररेझरेन्स म्हरजरे  उपतस्थतसीववादिसी सदस्तकस्वरूप मसीमवाअसवा यवा गसोषसीचवा अथर  लवावतवानवा आधिकदनकसोत्तरववादिसी पकरुषवाचरे  धलअग हरे
उपतस्थत आदर ससीचरे धलअग हरे अनकपतस्थत असरेहसी मवानतवात! हरे म्हरजरे नवाक उपतस्थत आदर घसवा मवात्रि अनकपतस्थत असरे
म्हटल्यवासवारखरे आहरे. बदहगवारमसी म्हरजरे उपतस्थत आदर अअतगवारमसी म्हरजरे अनकपतस्थत कसरे कवाय ठरतरे? मकख्य प्रश्न असवा
ककी पकरुष बवालक गपृहसीत धिरून सकदवा  'आईलवा कवाय आहरे आदर कवाय नवाहसी'  हरे  बवालकवालवा कसरे  कळरवार?  यवा अफिवाट
उपपत्तसीमकळरे  'ललक-अलन-ऑगरन'चवा अपभअश लवाकवाअ झवालवा ककी कवाय असरे ववाटक  लवागतरे.

यवा सगळ्यवा ववादिळवात प्रबसोधिनयकगवाचवा प्रकल्प अजकन पकरर  व्हवायचवाय व तसोच पकढरे  नरेलवा पवादहजरे  यवा भकदमकरे वर ठवाम रवाहहन,
प्रवामवाण्यशक्तकी (रसीझन) आदर प्रवामवाण्यआस्थवा (रलशनलधलटसी) यवाअचवा झजडवा फिडकत ठरेवकन सअववादिसी-प्रवामवाण्य हवा शसोधि लवावरवाररे
हवाबरेरमवास (१९२९-) हरे दकतसी मसोलवाचरे आहरेत हरे आपर ध्यवानवात घ्यवायलवा हवरे.

भवारतवात आधिकदनकतवा पचवररे आतमसवात करररे हवाच प्रकल्प चवालक आहरे. दिकसरसीकडरे दवदवधि प्रकवारचरे दवद्रसोहसी तयवाअच्यवा तयवाअच्यवा
कवाररवामकळरे  अडचरसीत आलरेलरे आहरेत. आपलवा दवद्रसोह आधिकदनकतवा आतमसवात करण्यवाकडरे कसवा लवाववायचवा? कवारर मग
तसो पकररेसवा दवद्रसोह ददिसरवार नवाहसी अशसी ककोंडसी झवालरेलसी आहरे. हसी ककोंडसी मकळवात कवा झवालसी हरे शसोधिकन तसी आधिकदनक चचौकटसीत
कशसी फिसोडतवा  यरेईल हरे  शसोधिवायचरे  ससोडक न हसी मअडळसी एक आयतवा शबॉटरकट घरेत आहरेत.  अदतदवकधसत दिरेशवातसील सकख
दिकखरवाऱ्यवा मअडळजींच्यवा ज्यवा ववातवार भवारतवात अधिरवट लसीक हसोतवात तयवा घरेऊन यकरसोपवात तकरसी आदर भटसीर भटवालवा मवारसी असवा
जसो प्रकवार चवालक आहरे, तसो म्हरजरे पसोस्ट-मबॉडदनरझम!

---

९०
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खकप दफिक्शन जसीवनवालवा झरेपरेल कवाय? : नव्वदिसोत्तरसी ववास्तव आदर श्यवाम 
मनसोहरवाअचवा दफिक्शन धसदवाअत 

लरेखक - धिनकष 

"मन धजतकअ  सनैल दततकअ  जसीवनवाचअ धझरपरअ अधधिक." 

नव्वदिसोत्तरसी ह्यवा सअजरेचवा एक अथर  कवाधलक आहरे : अथवारत १९९० नअतरचवा कवाळ. नव्वदिसोत्तरसीचवा दिकसरवा अथर  मवात्रि १९९०
नअतरच्यवा कवाळवात उद्भवलरेल्यवा जटसील आदर गकअतवागकअतसीच्यवा ववास्तववाकडरे दनदिरश करतसो. १९९० नअतरचअ ववास्तव तयवापकवर्लीच्यवा
कवाळवापरेक्षवा आमकलवाग दनरवाळअ  आहरे आदर तयवाचअ आकलन दनरवाळ्यवा पदतसीनअ करवायलवा हवअ असवा एक आगह ह्यवा नव्वदिसोत्तरसी
सअकल्पनरेत अदभप्ररेत आहरे. 

हरे ववास्तव दनरवाळअ  असल्यवाचरे पकष्कळ दिवाखलरे ह्यवा सअकल्पनरेच्यवा ववापरकतयवार्षांनसी ददिलरेलरे ददिसतवात  :  जवागदतककीकरर,  नवसी,
उदिवार अथरव्यवस्थवा आदर तयवातकन सवाकवारलरेलअ बवाजवारकरे तन्द्रत सवाअस्कपृ दतक,  शनैक्षदरक आदर वनैचवाररक दवश्व,  मवाध्यमवाअचसी
क्रवाअतसी आदर तयवातकन उद्भवलरेलसी,  १४० शब्दिवाअत जगवातल्यवा कक ठल्यवाहसी तक्लषतरेचअ लसीलयवा उत्तर दिरेण्यवाचसी,  अगवाधि क्षमतवा
अश्यवा अनरेकच गसोषसी हरे नव्वदिसोत्तरसी दवश्व सवाकवारतवात.  जग जवळ यरेतअय, (दकतसी भअपक ववाक्यए हरे!)  यवासवारखसी दवधिवानअ
आपर ऐकलरेलसी असतवात,  उदिवारसीकररवाच्यवा अथरव्यवस्थरेचरे परररवाम अनकभवलरेलरे असतवात,  बवाजवारवाचअ बदिललरेलअ स्वरूप,
व्यक्तकींचअ  वरेगवानअ  हसोत  असलरेलअ  वस्तककरर,  ववाढतसी  दहअसकतवा  वगनैररे  गसोषसी  कमसी-जवास्त  प्रमवारवात  आजकबवाजकलवा  (आदर
स्वतयःतहसी) घडतवानवा ददिसत असतवात.

ह्यवा ववास्तववाच्यवा तवातत्त्वक दकअ ववा सवाअस्कपृ दतक प्रवारूपवाचअ नवाव कवाहसी वरेळवा आधिकदनकसोत्तर दकअ ववा उत्तर-आधिकदनक असअ सवाअदगतलअ
जवातअ.  आधिकदनकतरेच्यवा  बअददिस्त  आदर  दनतश्चत  अशवा  सअकल्पनवा  चचौकटजींनवा  आव्हवान  दिरेऊन,  आधिकदनकतरेतकन  आलरेलसी
परवातमतवा,  कलवा  आदर  ननैदतकतरेचवा  उच्चभकपरवा  आदर  सगळअ  ववास्तव  शवाससीय  चचौकटसीतकनच  (म्हरजरे  वस्तकदनष,
सवावरकवाधलक आदर शवाससीय पररभवाषरेत धसद करतवा यरेईल अशवा पदतजींतकन) पवाहण्यवाचसी सक्तकी अशवा गसोषसी नवाकवारत उत्तर-
आधिकदनकतरेनरे बअडखसोरसीचरे  ररदशअग फिकअ कलरे.  पवातश्चमवातय सअदिभवारत सवाठसोत्तरसी आदर भवारतसीय सअदिभवारत नव्वदिसोत्तरसी कवाळ हवा
उत्तर-आधिकदनक सअवरेदिनशसीलतरेचवा मवानलवा जवातसो.

ल्यसोतवार ( -  ) Jean François Lyotard ह्यवाअनसी उत्तर-आधिकदनकतरेचवा जवाहसीरनवामवा प्रधसद करे लवा.  तरे म्हरतवात :  उत्तर
आधिकदनकतवा म्हरजरे आधिकदनकतरेतल्यवा महवाकथ्यवाअनवा (  ) grand narratives ददिलरेलवा ठवाम नकवार. आधिकदनकतवा तयवाअच्यवा
मतरे कवाहसी महवाकथ्यवाअचसी दनदमरतसी करतरे,  उदिवाहररवाथर  मवानवसी इदतहवासवादवषयसी उतक्रवाअतसीववादिसी – म्हरजरे इदतहवासवालवा कवाहसी
दनतश्चत अथर  आहरे आदर तयवाचवा प्रववास एकवा ठरलरेल्यवा उदद्दषवाकडरे चवाललवाय अशसी – भकदमकवा. दकअ ववा शवाससीय जवानवाच्यवा
सवावरभचौमतरेचअ महवाकथ्य. तयवाअच्यवा मतरे दनखळ सतयवाचवा शसोधि घरेरवारअ जवानशवासहसी दवजवानवाचसी भकदमकवा दवरळ झवालसी असकन, तरे

खठप णफिक्शन जरीवनकलक झनेपनेल ककय? : नव्वरदोत्तररी वकस्तव आणणि श्यकम मनदोहिरकसचक णफिक्शन ससदकसत 
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शदक्तशवालसी अशवा भवाअडवलशवाहसीच्यवा आदर रवाज्यसअस्थवाअच्यवा सरेवरेत दनमग्न झवालअ आहरे.  पयवारयवानअ ह्यवा महवाकथ्यवाअदवाररे मवानवसी
अतस्ततववादवषयसीचसी एक सवर्षांकषतवाववादिसी भकदमकवा आधिकदनकतरेनरे  दवकधसत करे लसी.  मवाक्सरववादि दकअ ववा दवजवानवाचसी सवावरभचौमतवा
ह्यवाअनवा ल्यसोतवादिर अश्यवा महवाकथ्यवाअचसी उदिवाहरररेच मवानतवात.

फज च तत्त्वज ल्यसोतवार,  बसोदद्रयवार (  )  Jean Baudrillard हरे  उत्तर आधिकदनकतरेचरे  मकख्य दशलरेदिवार.  पर उत्तरआधिकदनक
ततवजवानवाच्यवा धलतक्वड आशयवाप्रमवाररेच तयवात कक रवाचवा समवावरेश करवायचवा आदर कक रवाचवा नवाहसी ह्यवा चचौकटसीसकदवा अदतशय
लवचसीक  आहरेत.  पयवारयवानअ  अनरेकदिवा  फिक कसो (  ),  Michel Foucault दिरेरसीदिवा (  ),  Jacques Derrida लवाकवाअ
(  ) Jacques Lacan ह्यवाअच्यवासवारख्यवा अनरेकवाअनवाच उत्तर आधिकदनक मवानलअ जवातअ. तर तरे अससो.

आधिकदनकतरेसअदिभवारतलरे  उत्तर-आधिकदनक  दवचवारवअतवाअचरे  अनरेकच  आक्षरेप  दचअतनसीय  आदर  गअभसीर  आहरेत;  पर  उत्तर-
आधिकदनकतरेच्यवा आक्रमक जवानशवासवातकन कवाहसी नव्यवा समस्यवाअचवा उद्भव झवालवा. उत्तर-आधिकदनकतरेचअ एक महत्त्ववाचअ परसीक्षर
मवाक्सरववादिसी  (म्हरजरे  उत्तर-आधिकदनकवाअच्यवा  दृषसीनरे  आधिकदनकतवाववादिसीच!)  दवचवारवअत  फरे डररक  जरेमसन (Fredric

) Jameson ह्यवाअनसी करे लअय : 

जरेमसन उत्तर आधिकदनक पररतस्थतसीलवा भवाअडवलशवाहसीचअ  सवाअस्कपृ दतक तकर शवास असअ म्हरतवात,  म्हरजरे  भवाअडवलशवाहसीतकन
दवकधसत  झवालरेल्यवा  सवावरदत्रिक  वस्तककररवाच्यवा  प्रदक्रयरेतकन  (कमसोडसीदफिकरे शन)  हरे  आधिकदनकतरेचरे  दनयम  मसोडरवारअ
उत्तरआधिकदनक सवाअस्कपृ दतक दवश्व आकवारवालवा यरेतअ.  ह्यवा उत्तर-आधिकदनकतरेचसी जसी महत्त्ववाचसी वनैदशष्टरे जरेमसन सवाअगतवात
तयवाअपनैककी दकतयरेक आपल्यवालवा भवारतसीय सअदिभवारतहसी मकतर  स्वरूपवात आढळतवात : अदभजवात आदर लसोकदप्रय सअस्कपृ तजींमधिलअ
ठळक दवभवाजन अदनतश्चत आदर अस्पष हसोत जवारअ;  वनैचवाररकतरेचसी  सगळ्यवा सवामवाधजक परसीघवातकन झवालरेलसी  हद्दपवारसी;
आपल्यवा ऐदतहवाधसकतरेशसी असलरेलअ नवातअ तकटक हसोत जवारअ आदर नव्यवा दडधजटल तअत्रिजवानवातकन उमटरवारवा अधिरदवकधसत
सअववादि.

अथवारत  पवातश्चमवात्त्य जगवापरेक्षवा  दनरवाळ्यवा  ववास्तववातल्यवा  आधिकदनकतरेचसी  (आदर पयवारयवानअ  उत्तर-आधिकदनकतरेचसी)  पकररपररे
दनरवाळसी दचदकतसवा शक्य आहरे  आदर भवारतसीय सअदिभवारत तर दतलवा वसवाहतववादिवाचवा पवायवा असल्यवानरे  ह्यवा आधिकदनकतरेचवा
भवारतसीय आशय आदर दतचसी रचनवा यवा दिसोन्हसी अधधिक गकअतवागकअतसीच्यवा हसोतवात.  भवारतसीय आधिकदनकतरेचसी एक वनैदशष्टपकरर
दनदमरतसी आदर दतच्यवा आधथरक , सवाअस्कपृ दतक आदर वनैचवाररक प्रसवारवाचवा कवायरकतवार म्हरजरे भवारतसीय मध्यमवगर . हवा भवारतसीय
मध्यमवगर  ववासवाहदतक आधिकदनकतरेचसी दनदमरतसीहसी आहरे, दतचवा दवरसोधिकहसी आहरे आदर तयवा ववासवाहदतक आधिकदनकतरेचवा खअदिवा
प्रचवारकहसी आहरे.  तयवामकळरे ,  ह्यवा मध्यमवगवारचरे  आधिकदनकतरेलवा जरे प्रदतसवादि आहरेत तरे  ह्यवा दनरदनरवाळ्यवा प्रदतदक्रयवाअचसी रसोचक
अशसी कबॉतम्बनरेशन्स आहरेत.  वसवाहत्तसोतर कवाळवात,  दवशरेषतयः १९९० नअतर,  भवारतवातदिरेखसील कवाहसी महवाकथ्यवाअचअ  दवघटन
झवालअ तर कवाहसी नवसी कथ्यरे रचलसी गरेलसी – उदिवाहररवाथर  समवाजववादिवाचवा दवलय, दहअदिकतवववादिवाचवा दवकवास; तयवातकन ज्यवा नव्यवा
आधथरक रचनवा जन्मवालवा आल्यवा तयवाअनसी मध्यमवगवारचवा सवामवाधजक-आधथरक पवायवा दवस्तवारलवा आदर ह्यवा नवमध्यमवगवारनरे
नव्वदिसोत्तरसी जवादरववाअनवा ततपरतरेनरे  आतमसवात करे लरेलअ  आज ददिसतअय.  समकवालसीन मध्यमवगवारचसी भकोंगळ ननैदतकतवा,  कपृ तक
भवावदनकतवा,  उथळ  वनैचवाररकतवा  आदर  अदतसअकक दचत  दवश्वभवान  ह्यवा  नव्वदिसोत्तरसी  कवाळवात  तयवातल्यवा  सगळ्यवा  दहअसक
शक्यतवाअसकट प्रकट हसोतवानवा आढळतरे.  तर सकरुववातसीलवा  मसी म्हटलअ  तसअ  नव्वदिसोत्तरसी सवादहतय म्हरजरे  १९९० नअतरचअ
सवादहतय आहरेच . पर ह्यवा नव्वदिसोत्तरसी कवाळवातल्यवा अनरेकवानरेक व्यवादमशतवाअचअ सजग आदर खसोलवरचअ भवान रवाखकन रचलरेलअ
सवादहतय असवाहसी एक गदभरत अथर  तयवात आहरे.  आशय आदर रचनवा ह्यवा दिसोन्हसी पवातळ्यवाअवर अदभनव,  कतल्पत आदर
ववास्तववाचअ  समकवालसीन  कथनरूप,  महवाकथ्यवाअच्यवा  अपकररेपरवाचसी  आदर  तयवातल्यवा  गदभरत  दहअसरेचसी  तसीव्र  जवारसीव  अशसी
नव्वदिसोत्तरसी सवादहतयवाचसी अनरेक वनैदशष्टरे सवाअगतवा यरेतवात. 

अथवारत,  सगळसीच नव्वदिसोत्तरसी  सवाअस्कपृ दतक-सवादहततयक अदभव्यक्तकी  अशसी  अधजबवातच नवाहसीए.  म्हरजरे  श्यवाम मनसोहरवाअचसी
अदतशय नव्यवा सअवरेदिनशसीलतरेचसी कवादिअबरसी 'कळ' ज्यवा वषर्ली प्रकवादशत झवालसी, तयवा वषर्ली तमवाम भवारतवषवारतलरे लसोक अल्तवाफि
रवाजवाचअ 'परदिरेससी परदिरेससी' गवारअ ऐकत हसोतरे. नव्वदिसोत्तरसी मरवाठसी कदवतवा अनरेकवानरेक सक्षम आववाजवाअत नव्यवा कवाळवाचसी जवारसीव
समकतर  करू लवागलसी, तरसीहसी मरवाठसी भवावकदवतरेचअ दिळर दिळलअ जवातच हसोतअ. नव्वदिसोत्तरसी दहअदिसी धसनरेमवा हवा तर भसीषर आहरे.
दवशरेषत:  कपृ तक भवावककतवा आदर प्ररेक्षकशररतरेत जवागदतक मसोजमवाप ठररेल इतकवा तसो जबरसी आहरे  (उदिवाहररवाथर,  पहवा  :
दवजयपथ).  भवारतसीय टरेधलतव्हजन मवाधलकवाअसवाठसी तर मवाझ्यवाकडरे  दवशरेषरच नवाहसीए.  कमवाल ववाईट असलअ ककी तरे  चवाअगलअ
असतअ असअ म्हरतवात;  तयवाहहन ववाईट असलअ तर कवाय म्हरवावअ,  ह्यवाचअ आकलन मलवा अजकन झवालरेलअ नवाहसीए.  नव्वदिच्यवा
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दिशकवात आदर तयवानअतर प्रकवादशत झवालरेल्यवा दकतयरेक मरवाठसी लसोकदप्रय कवादिअबऱ्यवा, कदवतवा (तरेच तरे - तकमचअ आदर आमचअ
सरेम वगनैररे  असतअ,  तरे)  आदर लघककथवा ह्यवाअचवा  नव्वदिसोत्तरसी  जवादरवरेशसी  तर कवाहसी कवाडसीचवा सअबअधि नवाहसीए.  (लसोक इतकरे
अनरेकवानरेक कवाळवाअमध्यरे उभरे आहरेत ककी आपल्यवालवा समकवालसीन कवाळवाचवा अगदिसी आधिकदनकतवा-पकवर  सअवरेदिनशसीलतरेपवासकन तरे
उत्तर-उत्तरआधिकदनक जवादरववाअपयरन्तचवा प्रदिसीघर परसीघ ददिसक शकतसो.)

म्हरजरे कवाय हसोतअय,  तर समकवालसीन ववाचक बऱ्यवाचश्यवा सवामवान्य कथवा,  कवादिअबऱ्यवा,  कदवतवा आदर जवळपवास सगळ्यवाच
अदतसकमवार मवाधलकवा पवाहतसोय; तयवाअतकन अजवारतवा कवा असरेनवा, तयवाचसी समकवालसीन ववास्तववाचसी (आदर सवादहतयवाचसी) समज
घडतसीए  आदर  कक ठल्यवाहसी  प्रकवारच्यवा  वनैचवाररकतरेलवा  ह्यवा  सगळ्यवातकन  पकररपररे  हद्दपवार  करे ल्यवामकळरे  ज्यवा  सवादहतयवात  ह्यवा
समकवालसीनतववाचसी गअभसीर दचदकतसवा आहरे तयवालवा तक्लष आदर दिकबर्णोधि मवानकन दिकर करे लअ जवातअय.

एकवा बवाजकलवा अनरेकवानरेक नवरे जवानदवषय दनमवारर हसोतवाहरेत, जवानशवाखवा दवस्तवारतवाहरेत; जवानवाचअ लसोकवादभमकख असरअ ववाढलअय.
तर दिकसरसीकडरे  जवानवाबद्दलचसी  आस्थवा,  जवानसवाधिनवा  करण्यवाबद्दलचसी  आस्थवा ढवासळलसीए.  एकवाच  'स्व'च्यवा  गकअतवागकअतसीच्यवा
ओळखसी दनमवारर हसोतवानवा आदर तयवातलसी जवानशवाससीय उतरअड पसरट हसोत जवातवानवा वनैयदक्तक आदर सवामवाधजक पवातळ्यवाअवर
ननैदतक मकल्यवाअदवषयसीचवा गकोंधिळ तर आहरेच,  पर एकवाच वरेळसी अनरेक 'स्व'  जगण्यवातकन यरेरवारवा अभकतपकवर  तरवावसकदवा आहरे.
(मकरअदि सवाठजचसी 'अच्यकत आठवलरे आदर आठवर' हसी कवादिअबरसी दकअ ववा रअगनवाथ पठवारजच्यवा 'नवामकष्ककीचरे स्वगत' आदर 'चसोषक
फिलसोद्यवान' ह्यवा कवादिअबऱ्यवा ह्यवा दृषसीनरे महत्त्ववाच्यवा आहरेत. सवाठवाअचवाच एक लहवानसवा सनैदवाअदतक दनबअधि 'सवाअस्कपृ दतक अतस्मतवा
आदर जवागदतककीकरर' हवासकदवा ह्यवा सअदिभवारत पवाहण्यवासवारखवा आहरे.) 

गवाअधिजींचसी आधिकदनकतरेवरचसी टसीकवा प्रधसद आहरे. तरे म्हरत असत : लसोक भवाअडत हसोतरे म्हरकन सरकवारनरे कसोटर्षां आरलसी असअ
नव्हरे, तर कसोटर्षां आरलसी म्हरकन लसोक भवाअडक  लवागलरे. (म्हरजरे जरे भवाअडर सरकवारदिरबवारसी न जवातवा सवामसोपचवारवानरे गवावककीतच
दमटत असरे,  तयवालवा एक व्यवापक आदर बवाजवारसी स्वरूप कसोटवार्षांनसी दमळवकन ददिलअ.  ह्यवा नव्यवा कवायदिरेदवषयक जवादरववाअतकन
सवामवाधजक आदर कचौटक अदबक सअबअधि रचलरे गरेलरे.)  तयवा धितर्लीवर बसोलवायचअ तर नव्यवा ससोशल दमदडयवामकळरे  लसोकवाअनवा मतअ प्रवाप
झवालसी. (उदिवाहररवाथर,  समजवा कक ठल्यवाहसी ससोशल मसीदडयवावर प्रतयरेकवालवा मतअ मवाअडवायलवा दकमवान १०००० शब्दिवाअचसी अट
घवातलसी, तर दकतसी लसोकवाअनवा मतअ असतसील? ह्यवावर तकमचसी प्रदतदक्रयवा धलहवा. दकमवान आवश्यक शब्दि: १००००) दशववाय
मतअ असण्यवासवाठसी अभ्यवासवाचसी वगनैररे  गरज नसल्यवामकळरे  मसी ससोशल मसीदडयवा ववापरतसो,  म्हरजरे  मलवा मत आहरे  असअ  नवअ
पसोस्टमबॉडनर  दप्रतन्सपल आलअ.  १४० शब्दिवाअत मवारकस दवश्वभवान प्रकट करू लवागल्यवावर सकमवार जवानवाचवा बरेसकमवार गलबलवा
झवालरेलवा ददिसतसो.

अथवारत, मरवाठसी सअस्कपृ तसी हवा उठवळ आदर उथळ दृषसीकसोन आधिकदनक सवादहतयवाच्यवा प्रतयरेक टप्प्यवावर पकररेशवा दनयदमतपरवानरे
व्यक्त करत आलसीए. (पर हवा दवषय इथरे दकअ दचत अप्रस्तकत आहरे. दशववाय जवागरेअभवावसी आदर वरेळरेअभवावसी ह्यवा मकद्यवाचअ अधधिक
दववरेचन शक्य नवाहसी. पकढरे मनसोहरवाअच्यवा धलखवारवासअदिभवारत जरूर पडरेल दतथरे एखवादि-दिसोन उदिवाहररअ दिरेतवा यरेतसील. नवाहसीतर ह्यवा
दवषयवावर दनरवाळवा लरेख धलदहतवा यरेईल. पवाहह यवा.)

आतवा ह्यवा सगळ्यवा चचरच्यवा सअदिभवारत श्यवाम मनसोहरवाअच्यवा नव्वदिसोत्तरसी धलखवारवाचवा थसोडक्यवात दवचवार करू यवा. (नव्वदिसोत्तरसी
म्हरकन  'हरे  ईश्वररवाव…हरे  पकरुषसोत्तमरवाव'  हसी  कवादिअबरसी  चचरतकन वगळलसी आहरे.  अथवारत आमच्यवा मतरे,  हसी  मनसोहरवाअचसी  -
कदिवादचत सवर्णोकपृ ष नसलसी तरसी - अतयअत उत्तम कवादिअबरसी आहरे. सवर्णोत्तम अजकनहसी 'कळ'च. दतचसी आशयसकत्रिवाअच्यवा अअगवाअनसी,
रचनरेच्यवा आदर कथनवाच्यवा अअगवाअनसी हररश्चअद्र थसोरवातवाअनसी अदतशय दचदकतसक समसीक्षवा करे लसीयरे . हवायलसी ररेकमजडरेड!) हसी कवाहसी
अकल डरेदमक वगनैररे चचवार नसल्यवामकळरे  प्रतयरेक कवादिअबरसीच्यवा प्रतयरेक बवाजकअवर कवाहसी आपर धलदहरवार नवाहसी,  थसोडक्यवात रसोचक
ववाटरवाऱ्यवा मकद्द्यवाअवर बसोलक कवाहसी. तयवातहसी मकख्य दिसोनच :

अ) कथनरूप अथवारत कवादिअबरसीचवा फिबॉमर आदर आशय. नव्वदिसोत्तरसी वगनैररे.

आ) अमकतर प्रश्नवाअचवा शसोधि आदर दफिक्शनदवषयक धसदवाअतन

---

खठप णफिक्शन जरीवनकलक झनेपनेल ककय? : नव्वरदोत्तररी वकस्तव आणणि श्यकम मनदोहिरकसचक णफिक्शन ससदकसत 
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अ) कथनरूप अथवारत कवादिअबरसीचवा फिबॉमर  आदर आशय. नव्वदिसोत्तरसी वगनैररे.

आधिसी म्हटल्यवाप्रमवाररे  (म्हटलअय कवा? ककी दवसरलसोय? एनसी वरे,  आधिसी नसरेल धलदहलरेलअ तर आत्तवा ववाचवा.)  कवादिअबरसी हवा
लधलत लरेखनवाचवा फिबॉमर  वसवाहतववादिसी आधिकदनकतरेच्यवा कवाळवात दवकधसत झवालवा.  एकसोदरसवाव्यवा शतकवाच्यवा मध्यवावर नवसी
दशक्षर व्यवस्थवा, मकद्रर आदर प्रकवाशनवाचसी ससोय आदर मकख्यतयः नव्यवानअ दवकधसत हसोत असलरेलवा मध्यमवगर आदर तयवाच्यवा
नवसवाअस्कपृ दतक गरजवा असरे अनरेक घटक एकसमयवावच्छरेदिरेकरून अवतरल्यवामकळरे  कवादिअबरसी प्रकटलसी.  मरवाठसी कवादिअबरसी जरसी
१८५७ लवाच दवधिववा दवववाह आदर धख्रिस्तसी धिमवार्षांतर अशवा सकधिवारककी दवषयवावर धलदहलसी गरेलसी,  तरसी दतचरे अधधिक सजग,
जसोमदिवार आदर सकस अदवष्कवार यवायलवा सवाठसोत्तरसी कवाळ यवाववा लवागलवा. (असअ म्हरतवात ककी पदहलसी भवारतसीय कवादिअबरसी
मरवाठसीतच  धलदहलसी  गरेलसी.  तसीच  हसी  बवाबवा  पदिमनजजींचसी  'यमकनवा  पयरटन'.)  ह्यवातकन  दिसोन  नवरेच  घटक  कवादिअबरसीच्यवा
दनदमरदतप्रदक्रयरेशसी  जसोडलरे  गरेलरे:  आपल्यवा  खकचर्लीत  बसकन  मनवातल्यवा  मनवात  ववाचन कररवारवा  एकटवा  ववाचक आदर नव्यवा
इहववादिसी, व्यदक्तववादिसी तवाततवक जवारसीववा. ह्यवा दिसोन्हसी घटकवाअनसी कवादिअबरसीचवा आशय आदर फिबॉमर दिसोन्हसी घडवलरे. 

ह्यवा  नव्यवा  कवादिअबरसीच्यवा  कथनवात  ('न्यवाररेदटव्ह'मध्यरे)  सवामवाधजक ववास्तव,  कतल्पत  आदर पवारअपररक  आदर आधिकदनक
कथनशनैलजींचवा समन्वय अशवा अनरेक घटकवाअचवा समवावरेश हसोतसो. (पकन्हवा एकदिवा थसोरवात : मरवाठसी कवादिअबरसीचरे रूप). मनसोहरवाअच्यवा
लरेखनवात ह्यवा कथनवाचसी दिसोन महत्त्ववाचसी वनैदशष्टरे ददिसकन यरेतवात : एक म्हरजरे सवामवान्यतयः मरवाठसी कवादिअबरसीतल्यवा कथनवाचवा
भर सवामवान्य जसीवन आदर दवशरेष घटनवा अशवा दअदवातमक दृषसीनरे ववास्तववालवा मवाअडक न तयवातल्यवा दवशरेषवाचअ दचत्रिर करण्यवावर
असतसो. इथरे आतवा (आपलअ आवडतअ) ऐदतहवाधसक उदिवाहरर घ्यवायलवा हरकत नवाहसी : मरवाठसीतलरे एक थसोर (म्हरजरे नरेमवाडरे-
भवाषरेतलरे) कवादिअबरसीकवार नवा. ससी. फिडकरे  ह्यवाअचरे १९६६ सवालचरे हरे उद्गवार पहवा : 

"ज्यवातकन ज्यवातकन रसदनदमरतसी करतवा यरेतरे,  असरे जसीवनवाचरे सवर  प्रकवार सवादहतयवाचरे वण्यरदवषय हसोऊ शकतवात, आदर झवालरे
पवादहजरेत, असरे आपर नरेहमसी म्हरतसो. रवाजरे, रवाण्यवा, प्रधिवान, मअत्रिसी, सरेनवापतसी, यवाअच्यवा प्रमवाररेच रस्तवा झवाडरवारवा झवाडक ववालवा,
सफिवाई कररवारवा मरेहरेतर, ढसोर, चवाअभवार, मवाअग, महवार यवाअचसी म्हरकन कवाहसी सकखदिक:खरे आहरेत आदर शकद सवादहततयक दृषसीलवा तसी
ददिसलसी पवादहजरेत असरे आपर नरेहमसी म्हरतसो. परअतक हरे सवर  म्हटल्यवावरदिरेखसील असवा प्रश्न दवचवारवाववासवा ववाटतसो ककी, ढसोर-
चवाअभवारवाअच्यवा जसीवनवातसील घटक घरेऊन तयवावर कवादिअबरसीचसी रचनवा करतवा यरेईल कवाय? दिधलतवाअच्यवा सकखदिक:खवावर लहवान कथवा
धलदहतवा यरेईल, परअतक मसोठवा दवस्तवारवाचसी कवादिअबरसी धलदहतवा यरेईल कवाय? धलदहतवा यरेईल, असरे मलवा ववाटत नवाहसी. कवादिअबरसीचवा
दचत्रिफिलक फिवार मसोठवा असतसो. ह्यवा दवस्तसीरर  फिलकवावर भरघसोस दचत्रि रअगववायचरे झवालरे तर ज्यवा प्रकवारच्यवा प्रसअगवाअचसी आदर
घटनवाअचसी गरज असतरे,  तसरे प्रसअग आदर घटनवा दिधलतवाअच्यवा जसीवनवात आढळत नवाहसीत; कवादिअबरसीचसी भव्य इमवारत ज्यवावर
उभसी रवाहसील, असवा भरघसोस भक्कम पवायवा सवापडत नवाहसी."

इथरे फिडकरे  सवामवान्य जसीवन कवादिअबरसीचसी दवषयवस्तक असक शकतरे हरेच नवाकवारतवात, दशववाय कवादिअबरसीच्यवा कथनवात तयवाअनवा करे वळ
भव्य घटनवा महत्त्ववाच्यवा ववाटतवात. (फिडक्यवाअनसी आपल्यवा आतमचररत्रिवालवा नवाव ददिलअ हसोतअ  - 'मवाझअ जसीवन : एक कवादिअबरसी'.
फिडक्यवाअचअ स्वतयःचअ जसीवन ह्यवा नवाववालवा दकतसी समथरनसीय ठरवतअ हवा तपशसील तकतवारस ससोडक न दिरेऊ.)  दशववाय फिडक्यवाअच्यवा
सवादहततयक दृषसीलवा  बवाह्मर दकअ ववा  ततसम उच्चवरर्लीय कवारकक नसी  कररवाऱ्यवा  दकअ ववा  चवाळसीत रवाहरवाऱ्यवा  मनकष्यवाचअ  आयकष्य
कवादिअबरसीचवा भव्य पट भरून कवाढतवानवा कसअ कवाय ददिसक शकतअ कक रवास ठवाऊक! (फिडक्यवाअचवा दवषय दनघवालवाच म्हरकन सवाअगतसो
: तयवाअचसी एक 'उदवार' म्हरकन कवादिअबरसी आहरे, तयवात नवादयकरे वर दतच्यवा स्वप्नवात बलवातकवार हसोतसो (मनसी वसरे तरे स्वप्नसी ददिसरे?
ककी ववाचकवाच्यवा आकवाअक्षवाअचसी पकतरतवा?)  आदर झसोपरेतकन उठल्यवावर दतलवा असअ  ववाटक  लवागतअ  ककी दतलवा गभर  रवादहलवा आहरे
(फबॉईडचसी फबॉड फिसोडरसी). आतवा ह्यवातकन मग नवायक दतलवा ववास्तववाचसी जवारसीव करून दिरेऊन दतचवा (बरसोब्बर) उदवार कसवा
करतसो ह्यवाचअ मनसोज (म्हरजरे कवाय? आरखसी एक जकनवा समसीक्षककी आदर दिकबर्णोधि शब्दि) दचत्रिर फिडकरे  कवादिअबरसीच्यवा 'दवशवाल
दचत्रिफिलकवावर' करतवात. तर अससो. प्रतयरेक दपढसीत दनरदनरवाळवा 'गकअडवा' दनघत असरवारच!

मनसोहरवाअच्यवा कथनवात मवात्रि दवशरेष आदर सवामवान्य असअ दवभवाजनच नवाकवारलअ जवातअ.  म्हरजरे  मनसोहरवाअनसी जरक तयवाअचसी पवात्रिअ
दिनैनअददिन आयकष्यवातल्यवा सवामवान्य गसोषसी करतवानवा तयवाअच्यवा मनवातलरे छसोटरे बवारकरे  दबनमहत्त्ववाचरे असरे दवचवारक्षर पकडवावरेत असअ
करे लअय. ज्यवालवा अद्भकत दकअ ववा गरेलवा बवाजवार असवामवान्य म्हरवावअ अशवा घटनवा अदतशय तकरळक आदर तयवाहसी पवात्रिवाअच्यवा बवारसीक
दवचवारवाअवर  तपदशलवाअत  हसोरवाऱ्यवा  परररवामवाअसअदिभवारतच  महत्त्ववाच्यवा  आहरेत.  समवाजशवाससीय  धसदवाअतवात  (दवशरेषत:
दफिनसोमरेनसोलसोजसीमध्यरे)  व्यक्तकीचवा दवचवार एक तस्थर दबअदि क दकअ ववा दनतश्चत तत्त्व म्हरकन न करतवा,  सतत बदिलवाच्यवा प्रदक्रयरेत
असरवारवा ( ) becoming असवा करे लवा जवातसो. श्यवाम मनसोहरवाअचसी कथनशनैलसी पबॉझसीटसीव्हसीझमलवा नवाकवाररवारसी आदर व्यक्तकीचवा
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एक चनैतयन्य  (आधधिभचौदतक अथवारनअ हवा शब्दि ववापरलवा जवात नवाहसीए ह्यवाचसी कपृ पयवा नकोंदि घ्यवावसी.)  म्हरकन दवचवार कररवारसी
आहरे. ह्यवा भवादषक अवकवाशवात लसोक कपडरे ववाळत घवालतवानवा दकअ ववा सअडवासलवा बसतवानवा मपृतयकचवा (दकअ ववा जसीवनवाचवा) दवचवार
करतवात (आरखसी हवा दवचवार कवाहसी तवातत्त्वक पदतसीनअ हसोत नवाहसी; तसो सवामवान्य अअकगदरतसी पदतसीनसी हसोतसो.) दकअ ववा क्षकलक
गसोषजींचसी यवादिसी करत बसतवात  (आसपवासच्यवा आववाजवाअचसी,  दकअ ववा कक रवालवा कक ठल्यवा गसोषसीनसी रवाग यरेतसो असल्यवा गसोषजींचसी).
मनसोहरवाअच्यवा धलखवारवातलरे  ह्यवा प्रकवारचरे  घटक मध्यमवगर्लीय दृषसीतकन ववास्तव दकतसी तस्थर ददिसतअ दकअ ववा तरे  मसोजकन तयवाचअ
वगर्लीकरर  करून  ववास्तववालवा  पकडतवा  यरेतअ  अशवा  प्रकवारच्यवा  (आधिकदनकतवाववादिसी)  आभवासवालवा  मस्त  पकडतवात.
मध्यमवगवारच्यवा ककोंडसीचअ एक अदतशय महत्त्ववाचअ कवारर मनसोहरवाअच्यवा धलखवारवातकन समसोर यरेतअ : एकवा बवाजकलवा आधिकदनकतरेच्यवा
दनतश्चततरेतकन दमळरवारसी सकरदक्षततवा दनसटतसीए आदर उत्तरआधिकदनक एन्क्झवायटसी ववाढतसीए,  पर आधिकदनकतरेलवा ससोडवत
नवाहसीए आदर नव्यवा मकल्यवाअदवषयसी सअभम आहरे –

'कळ'मध्यरे एक मकलगवा रस्तयवानअ जवातवानवा एकवा दभकवारसीर मकलसीलवा पवाहहन दतच्यवाकडरे आकदषरत हसोतसो. मग तयवालवा स्वतयःबद्दल
दशसवारसी यरेतरे ककी मलवा एकवा दभकवाररसीबद्दल ववासनवा व्हवावसी नअ! मग तयवाचअ तअद्रसीत तसो पकढरे चवालत असतवानवा तयवालवा ववाटक  लवागतअ
ककी दभकवाररसीबद्दल आकषरर ववाटलअ ह्यवाचसी मलवा लवाज ववाटतसीए, म्हरजरे मसी दतलवा मवाझ्यवापरेक्षवा कमसी लरेखतसो. छरे! छरे! 

मनसोहरवाअचवा आशय कमवालसीच्यवा औपरसोधधिक आदर असअगतसीपकरर  दवधिवानवाअचवा आहरे. मनसोहरवाअच्यवा दवश्लरेषरवाचवा फिसोकस मरवाठसी
मध्यमवगवारच्यवा जगण्यवावर आदर तयवातल्यवा दवसअगतजींवर आहरे आदर तयवाअचवा अदतशय सकक्ष्म उपरसोधि ह्यवा आशयवालवा एक
दनरवाळसी धिवार आरतसो. गसोष म्हटलसी तर कवाहसीच नवाहसी, म्हटलसी तर एकक र असण्यवातलसी दवसअगतसी आदर त्रिरेधिवादतरपसीट ('कळ'
च्यवा एकवा गसोषसीतल्यवा दिसोन पवात्रिवाअचसी नवावअ)  वगनैररे.  आशयवाचसी मवात्रि आरखसी एक गअमतच आहरे.  मनसोहरवाअच्यवा  'कळ'नअतरच्यवा
सगळ्यवा कवादिअबऱ्यवा हसी एकक र दमळकन एकच कवादिअबरसी आहरे कवाय? म्हरजरे आशयवाचसी आदर दनतश्चत दवधिवानवाअचसी कवाहसीएक
पकनरवावपृत्तसी मनसोहरवाअच्यवा नव्वदिसोत्तरसी धलखवारवात आढळतरे. कदिवादचत तयवाअचवा आशय कवाहसी समवान अमकतरतत्त्ववाअचवा शसोधि घरेण्यवात
गकअतलवा  असल्यवामकळरे  आदर तयवाअच्यवा  दवधिवानवाअचवा  रसोख नवमध्यमवगवारच्यवा  जसीवनवाकडरे  असल्यवामकळरे  तशसी  कवाहसी  थसीम्सचसी
पकनरवावपृत्तसी आपल्यवालवा आढळत असरेल. 

आरखसी एक म्हरजरे, मनसोहरवाअच्यवा कवादिअबरसीतलवा दनवरेदिक आदर पवात्रिवाअचसी अदतशय लवचसीक चचौकट. पवात्रिवाअच्यवा पकनदनरदमरतसीचवा
दवचवार दनवरेदिक करत रवाहतसो. दवशरेषतयः 'खकप लसोक आहरेत'मध्यरेहसी हसी पदत परत परत अवलअदबलसी जवातरे. ह्यवातकन दिसोन गसोषसी
अधिसोररेधखत हसोतवात  :  १)  मनसोहरवाअच्यवा दवश्ववात व्यक्तकी एक तयवार तस्थर दबअदि क नसकन सतत बदिलरवारसी आहरे  आदर २)
दनवरेदिकवाच्यवा दृषसीनअ  पवात्रि एकवा व्यवापक अशवा शसोधिवाचवा भवाग आहरेत,  दफिक्शन  (कथन)  हसी पदत ववापरून मवायक्रसोदवश्वअ
धिकअडवाळण्यवाचवा प्रयतन लरेखक करतसोय.

***

आ) अमकतर  प्रश्नवाअचवा शसोधि आदर दफिक्शनदवषयक धसदवाअतन

मनसोहरवाअचरे प्रश्न मवात्रि अमकतर स्वरूपवाचरे असतवात आदर तयवातकन कवाहसी एकवा नव्यवा आअतररक दवश्ववाचवा शसोधि तरे घरेण्यवाचवा प्रयतन
करतवात.  कवाहसी  सअकल्पनवा  तरे  टसोकदिवार  हसोईपयर्षांत  तवासतवात  –  सरेक्स,  अध्यवातम,  (तरुरपरसी  सरेक्स  करवायचवा,  तसअ
म्हवातवारपरसी अध्यवातम करवायचअ) धिमर, कक टक अब, वगनैररे.

...."कक टक अबवात दवचवारच हसोत नवाहसीत."
"कशवालवा हवरेत दवचवार? कक टक अब म्हरजरे सकरदक्षततवा, कक टक अब म्हरजरे सकख..."
...."कक टक अबवात मवारकसच समजत नवाहसी."
"कशवालवा मवारकस समजवायलवा हववा? कक टक अब म्हरजरे प्ररेम करवायचअ, प्ररेम घ्यवायचअ.."

हरे  पहवा.  ह्यवा  प्रकवारचसी  कक टक अबवाचसी  दचदकतसवा नवसीन नवाहसीच.  उलट तसी  तशसी सचौम्यच आहरे,  पर मनसोहरवाअचवा  उद्दरेश  इथरे
कक टक अबसअस्थरेवर सवामवाधजक टसीकवा धलदहण्यवाचवा नसकन समवाज अधधिक शसोधिक कसवा हसोऊ शकरे ल अशवा प्रकवारच्यवा  अमकतर
प्रश्नवाअचवा  दवचवार  करण्यवाचवा  आहरे.  तयवाचसी  दचदकतसवा  तरे  कक टक अबवासवारख्यवा  मवायक्रसोदवश्ववाचअ  एकक घरेऊन करतवात.  (बरेबसी

खठप णफिक्शन जरीवनकलक झनेपनेल ककय? : नव्वरदोत्तररी वकस्तव आणणि श्यकम मनदोहिरकसचक णफिक्शन ससदकसत 
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यकदनव्हसरच महत्त्ववाचसी!) 

हसी जसी बरेबसी यकदनव्हसर  मनसोहर ररेखवाटतवात, तयवात मवात्रि कवाहसीसवा एकसकरसीपरवा यरेतसो, पर मनसोहरवाअचसी कवादिअबरसी समवाजशवाससीय
तपशसील ररेखवाटण्यवापरेक्षवा मवानवसी आअतरसअबअधि ह्यवा स्तरवावर कथनवालवा पवाहतरे. म्हरजरे तसी मध्यमवगर्लीय आकर  ओलवाअडत नवाहसी हरे
खरअ असलअ आदर व्यक्तकीव्यक्तकींच्यवा जगण्यवाचरे मवायक्रसोतपशसील तयवाअच्यवा दिनैनअददिन,  कवाहसीशवा कअ टवाळववाण्यवा ववाटरवाऱ्यवा रूपवात
जरसी दचतवारत असलसी, तरसी तसी दनतश्चतपररे समवाजलक्ष्यसी कवादिअबरसी आहरे. तसी ववास्तवववादिसी आहरेच आहरे, पर समवाजशवाससीय
नवाहसी.  दिकसऱ्यवा  बवाजकनरे  दतच्यवातकन  जकन्यवा  'सतयकथवा'सअप्रदिवायवातल्यवा  मवानसशवाससीय  अदतववास्तवववादिवाचसी  रसोम्यवाअदटक
दटकदटकहसी  ऐकक  यरेत  नवाहसी.  दतलवा  वरेगळ्यवा  प्रकवारचसी  अदतववास्तवववादिसी  कदिवादचत  म्हरतवा  यरेऊ  शकरे ल  -  मवानवसी
भवावभवावनवाअच्यवा,  दवचवारदवकवारवाअच्यवा बवारसीकबवारसीक तपशसीलवातकन वषवारनकवषर  तसीच  (आधथरक सकरदक्षततरेचसी)  स्वप्नअ  पवाहरवाऱ्यवा
समवाजवाच्यवा दबनरसोम्यवाअदटक सवामकदहक अतस्ततववाचअ डसीसरेक्शन मनसोहर करतवानवा ददिसतवात.

तयवातकन ह्यवा सअकल्पनवाअचवा रूढ सवामवाधजक सवाअकरे दतक आशय पवातळ हसोतसो आदर नव्यवा दृषसीनअ  आपर तयवाअच्यवाकडरे  पवाहह
लवागतसो. तरे एक तस्थर दबअदिक आदर एक चलत दबअदिक अश्यवा दिसोन कबॉडर्लीनरेटसवर व्यक्तकीलवा पकडतवात; तस्थरतवा आदर चलततवा
यवाअचसी एकमरेकवाअशसी चवालरवारसी समसीकररअ पवाहतवात. (मवागचवा मकद्दवा : व्यक्तकीलवा तस्थर म्हरकन न पवाहतवा चलत स्वरूपवात म्हरजरे
'बसीकदमअग' असअ पवाहरअ.) सवामवाधजक सअकरे तवानकसवार दनमवारर हसोरवाररे गट न पवाहतवा, शसोधिक मवारकस आदर सवामवाधजक मवारकस
दकअ ववा दहअसकतवा कमसी दकअ ववा जवास्त असलरेलरे लसोक अशवा नव्यवा कसोटसी पवाडतवात. 'शसोधिक मवारसवाचरे मन कसरे असतरे', दकअ ववा
'एखवाद्यवा व्यक्तकीनरे दिकसऱ्यवा व्यक्तकीलवा खरेकसत आय लव यक म्हटलरे तर तरे करुर हसोईल ककी दवनसोदिसी?' ह्यवा प्रकवारच्यवा असअगत
प्रश्नवाअतकन मनसोहर आजच्यवा कवाळवाचअ भवान दिरेतवात.  दवचवारसरण्यवाअचअ बवाजवारसररसीत रूपवाअतर हसोतवानवा,  आदर तमवाम दवश्ववाचअ
वस्तककरर  हसोतवानवा,  लहवान  लहवान  मवायक्रसोजगवाअचअ  कवाय  हसोतअय  अशवा  प्रकवारचवा  मनसोहरवाअचवा  शसोधि  आहरे.  लसोकदप्रयतरेचसी
अदभजवाततरेवरचसी  कक रघसोडसी,  वनैचवाररकतरेलवा  ददिलरेलवा  नकवार  ह्यवा  गसोषजींचसी  तरे  धखलसी  उडवतवात.  'कळ'मधिलसी  लहवानशसी
मडररस्टसोरसी दकअ ववा दवठ्ठलरवाववाअचवा खकन करून धखअकवाळरवारसी लहवान मकलअ आदर आम्हसी कवाहसीहसी बसोलक आदर बसोलक तसअ ववागरवार
नवाहसी अशवा बरेमकवरतखसोरपरवाचसी व्यअगदचत्रिअ नअतरच्यवा कवादिअबरर् यवाअमध्यरे अधधिक सकक्ष्म आदर थसोडसी करुरहसी हसोत जवातवात. 

आतवा शरेवटचवा एक मकद्दवा  :  श्यवाम मनसोहरवाअच्यवा सगळ्यवा कथनवात एकवा पदतसीचवा शसोधि ददिसतसो,  तसो तयवाअच्यवा अकल डरेदमक
टट रेदनअगशसी आदर वनैचवाररकतरेच्यवा कवाळजसीशसी सकसअगतच आहरे.  पदत शसोधिकन कवाढलसी पवादहजरे  असअ  तयवाअच्यवा पवात्रिवाअनवा ववाटत
असतअ. कशवाचसी पदत आहरे हसी? जसीवनवाचवा शसोधि घरेण्यवाचसी! (गटररेचसी आठवर कवा हसोतसीए सवारखसी?) अशवा दिसोन पदतजींचवा
उलरेख तरे करतवात : दवजवान आदर अध्यवातम. 'कळ'मधिलसी शवासजवाअचसी चररत्रिअ दकअ ववा दववरेकववादिवाच्यवा, धसस्टसीमच्यवा अभवाववाचअ
दचत्रिर ह्यवाअतकन मनसोहरवाअचवा शवाससीयतरेचवा आगह ददिसतसो.  मवात्रि पकढच्यवा कवादिअबरर् यवाअमध्यरे तरे  दफिक्शन ह्यवा मरेथडकडरे वळलरेलरे
ददिसतवात. हरे दफिक्शन कवायरे? 

'खकप लसोक आहरेत'मधिल्यवा एकवा लहवानशवा दटपरवात, तस्थतसी आदर पररतस्थतसीच्यवा समसीकररवातकन मनसोहर मवारसवालवा लसोकरे ट
करतवात (जसअ नरेमवाडरे दिरेश आदर जवातसी ह्यवा दिसोन समवाजशवाससीय दबअदि कअवर व्यक्तकी पकडतवात) : 

"ह्यवा तस्थतसी  आदर पररतस्थतसीच्यवा  चलनवलनवातकन अतस्ततव उभअ  रवाहतअ.  ह्यवातल्यवा  खवाजगसीपरवाचवा  दनरवास करून मग
अध्यवातम जसीवनवाचवा शसोधि घरेतअ, म्हरकन खवाजगसीपरवा म्हरजरे 'स्व'लवा पकडकन ठरेवकन जसीवनवाचवा शसोधि घरेण्यवाचवा प्रयतन लधलत
सवादहतय करतअ". 

"मवारकसजवात दफिक्शन ह्यवा तस्थतसीत चवाललसी  आहरे.  सरेक्ससी  धसयवाअचसी  नवावअ  परेपरवात यरेतवात,  धिवादमरक लसोक सत्तवास्पधिरत
उतरतवात, सकख भसोगकन जवान दमळववायचअ. जसीवनवात खकप दिकक्ख आहरे तर वनैरवाग्य नकसो सकखवाअचरे प्रकवार ववाढववायचरे. हसी दफिक्शन
तस्थतसी.  दफिक्शन यकगवात  सगळ्यवात  महतववाचसी  गसोष  म्हरजरे  दनदमरतसी.  अनरेकवानरेक  परस्परदवरसोधिसी  कल टरेगरसीज  एकमरेकवाअत
दमसळतवाहरेत आदर नसीट दवभवाजन अशक्य हसोतअय..."

हररश्चअद्र  थसोरवातवाअनसी  श्यवाम  मनसोहरवाअच्यवा  धलखवारवातल्यवा  एकवा  महत्त्ववाच्यवा  धिवाग्यवाकडरे  दनदिरश  करे लवाय  :  जरे.  कपृ ष्रमकतर्लीचअ
ततवजवान.  कपृ ष्रमकतर्ली अच्यवा  मतरे,  जगवाचअ  आदर अतस्ततववाचअ  भवान मवारसवालवा  ज्यवादवाररे  हसोतअ,  तरे  मवानवसी  मन दनरदनरवाळ्यवा
सअस्कवारवाअच्यवा (कअ डसीशदनअग) प्रभवाववातकन रचलरेलअ असतअ.  आपर रवाहत असलरेल्यवा जगवातल्यवा वस्तक,  दनसगर,  मवारसरे,  तयवाअचरे
परस्पर सअबअधि ह्यवा सगळ्यवाचवा अथर आपल्यवालवा ददिलरेलवा असतसो (दगव्हन); ह्यवा सअकरे तशवासवानकसवार मवारसअ ववागत असतवात.
तयवामकळरे  मवानवसी  वतरन  हरे  प्रतयक्षवात घडण्यवाआधिसीच दनयदमत  (कअ टट सोल्ड)  झवालरेलअ  असतअ.  करे वळ वतरमवानच भकतकवाळवानरे
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दनयदमत हसोतसो असअ नव्हरे, तर सगळ्यवा भदवष्यवाचअ दनयमनसकदवा आधिसीच झवालरेलअ असतअ. (उद्यवा सकवाळसी मसी अमकक ववाजतवा
अमकक कपृ तसी कररेन असअ भदवष्यवाचअ आलरेखन आपर करत असतसो.) खरअ तर कवाळ नवाववाच्यवा एकवा आभवाससी सअकल्पनरेमकळरे
ह्यवा प्रकवारचसी गफिलत मवारकस करत असतसो. करे वळ वतरमवानवात रवाहहन वतरमवानवालवा सअपकरर  स्वछ आदर दनखळपररे पवाहररे हरे
कपृ ष्रवामकतर्ली अनवा अदभप्ररेत आहरे. दशववाय कपृ ष्रमकतर्ली 'स्व' च्यवा सअकल्पनरेलवा अनरेक नवातयवाअच्यवा सअदिभवारत पवाहतवात; तयवामकळरे , असरअ
म्हरजरे नवातयवाअत उभअ असरअ अशसी व्यवाख्यवा तरे करतवात. 

थसोरवातवाअनसी  नकोंदिवलरेलवा  मनसोहरवाअच्यवा  कवादिअबरसीवरचवा  जरे.  कपृ ष्रवामकतर्ली अचवा  प्रभवाव  ददिसतसोच,  पर  तयवातकन  उद्भवरवारसी  (उद्भवक
शकरवारसी)  मकक्तकीचसी  आअच  मवात्रि  मनसोहरवाअच्यवा  धलखवारवात  नवाहसी  (हसी  मकक्तकी  आध्यवाततमक  नवाहसी;  जर  सगळअ  अतस्ततवच
सवामवाधजक सअकरे तवाअनसी  आदर सअस्कवारवाअनसी  बद झवालअय आदर आपर आपल्यवा कवाळवाच्यवा खसोटवा सअकल्पनवाअनसी  दनयदमत
झवालरेलसो असक,  तर तयवातकन मकक्त कसअ व्हवायचअ?)  ह्यवाउलट मलवा मनसोहरवाअवर उत्तरआधिकदनक ततवजवानवाचवा प्रभवाव अधधिक
ववाटतसो. (ज्यवात व्यक्तकीलवा बसीकदमअग रूपवात पवाहरअ,  आधिकदनकतरेच्यवा दनतश्चततरेचवा अअत,  ननैदतक आदर सवाअस्कपृ दतक गकोंधिळ
अशवा जवानशवाससीय (एदपस्टरेमबॉलबॉजसीकल) तत्त्ववाअचवा समवावरेश हसोऊ शकरे ल.) उदिवाहररवाथर, ह्यवा वरच्यवा उदपृतवाअमध्यरे ददिसतअय
तसरे  श्यवाम मनसोहर इथरे  दनतश्चत अशवा आधिकदनकसोत्तर भकदमकरे त दशरतवात.  दनरदनरवाळसी  पवात्रिअ  दनमवारर करून तयवाअच्यवादवाररे
स्वतयःलवा त्रियस्थपररे पवाहण्यवाचवा (आध्यवाततमक ववाटवाववा असवा – सवाक्षसीभवाव, दवचवारवाअचवा दनरवास वगनैररे) उद्यसोग श्यवाम मनसोहर
दफिक्शनच्यवा ववाटरे करतवाहरेत. 

गकपचकप हसोरवाररे दवचवार आदर करे लवा जवारवारवा दवचवार दिसोन्हसी एकत्रि बघवायचरेय. 

उतसककतरेनरे मसी झसोपलसो. 

श्यवाम  मनसोहरवाअचवा  दफिक्शनचवा  धसदवाअत  अशवा  प्रकवाररे  आधिकदनक  दनतश्चततरेलवा  नकवार  दिरेत,  उत्तरआधिकदनक  असअगतसीलवा
कवटवाळत, व्यदक्ततववाच्यवा असअख्य तककडवाअतकन एक तटस्थ सवाक्षसीभवाववाचवा शसोधि घरेतसोय. 

आपर उतसकक आहसोतच. जवागरेहसी आहसोत. 

---

खठप णफिक्शन जरीवनकलक झनेपनेल ककय? : नव्वरदोत्तररी वकस्तव आणणि श्यकम मनदोहिरकसचक णफिक्शन ससदकसत 
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सवादहतयवातकन नव्यवा ववास्तववाच्यवा प्ररेररवा 

लरेखक - उतपल

सवादहतयवातकन  'जरे अनकभवलरेलअ ववास्तव आहरे', 'जरे ववास्तव असक शकरे ल'  आदर  'जरे कल्पनरेतलअ ववास्तव आहरे';  तयवाचअ
'सजरनशसील दचत्रि' उमटत असतअ. सवादहतयकपृ तसीच्यवा मकळवाशसी ववास्तववातकन दनघवालरेलरे अनरेक धिवागरे, मवारसवाअचरे मनसोव्यवापवार
कलवातमकरसीतयवा  गकअतलरेलरे  असतवात.  ववास्तववाचअ  अस्तर  असलरेलसी,  ववास्तव  ववाटतसील  अशवा  व्यदक्तररेखवाअनसी  बनलरेलसी,
ववास्तववातसील  'नवाट'  प्रतययकवारसी पदतसीनरे दचतवाररवारसी,  दिकलरदक्षत ववास्तववाकडरे लक्ष वरेधिरवारसी,  तयवावर भवाष्य कररवारसी
आदर महत्त्ववाचअ म्हरजरे ववाचकवालवा अदतशय तसीव्र स्वरूपवाचवा अनकभव दिरेरवारसी धलधखत स्वरूपवातसील कलवाकपृ तसी म्हरजरे
सवादहतय असअ आपल्यवालवा म्हरतवा यरेईल. जशवा इतर बवाबतसीत असतवात, तशवाच ववास्तववाच्यवा बवाबतसीतहसी नवसीन-जकनअ यवा
सअजवा अखरेरसीस सवापरेक्ष आहरेत.  तयवामकळरे  जरे मसी आजकबवाजकलवा पवाहतसो आहरे तरे मलवा 'जकनअ'  ववाटलअ,  तरसी कवाहजींनवा तरे तसअ
ववाटरवार नवाहसी यवाचसी जवारसीव मलवा ठरेववावसी लवागतरे. मवाझ्यवा दवचवारवाअचवा रसोख कसोरतयवा ददिशरेलवा आहरे हरेहसी मलवा स्पष करवावअ
लवागतअ.  नवसीन-जकन्यवाच्यवा ववादिवात  'व्यक्तकी आदर व्यवस्थवा', 'व्यक्तकी आदर समकह'  हरे मकद्दरे कवायमच कज द्रस्थवानसी रवादहलरे
आहरेत.  व्यदक्तववादिसी  दवचवारवाअच्यवा  उदियवानरे  व्यवस्थरेचरे  प्रश्न तसीव्र  हसोतवात  असवा सवाधिवारर अनकभव सवरच समवाजवाअमध्यरे
आलरेलवा आढळरेल.  मसी जरेव्हवा नवअ  ववास्तव म्हरतसो,  तरेव्हवा  मलवा  'व्यक्तकीववादिसी आदर समवाजकज द्रसी'  दवचवारवातकन दनमवारर
झवालरेलसी व्यवस्थवा आदर यवा व्यवस्थरेचरे प्रश्न यवाअचसी मवाडरसी अपरेदक्षत आहरे. 

यवा सअदिभवारत मरे. पकअ. ररेगरे यवाअच्यवा एकवा मतवाचवा आधिवार घरेत पकढअ जवाऊ. 'दहअदिक धिवादमरक परअपरवा आदर सवामवाधजक पररवतरन' यवा
आपल्यवा  पकस्तकवात  ररेगरे  धलदहतवात  ककी  मवारसवाच्यवा  स्ववातअत्र्यवाचवा,  व्यक्तकीच्यवा  स्वयअदनररयवाच्यवा  अधधिकवारवाचवा  उदसोष
आधिकदनक कवाळवात प्रथम धिवादमरक क्षरेत्रिवात झवालवा. धख्रिस्तसी धिमरगअथवाचवा - बवायबलचवा - अथर  लवावण्यवाचवा प्रतयरेक धख्रिस्तसी
व्यक्तकीलवा अधधिकवार आहरे असअ मवादटरन ल्यकथर दकअ ग यवाअनसी जवाहसीर करे लअ.  परअपररेनकसवार हवा अधधिकवार चचरचवा हसोतवा.  यवा
दटप्परसीच्यवा अगसोदिर तरे म्हरतवात ककी एखवादिअ मवानवसी मकल्य दवदशष कवालखअडवात मवारसवाअच्यवा जवादरवरेत उदियवालवा यरेऊन
तस्थर कवा हसोतअ यवाचसी कवाररमसीमवाअसवा कररअ ससोपअ नवाहसी. ररेग्यवाअचअ पदहलअ मत एकवा सवर्षांकष सवामवाधजक दृषसीनरे मवान्य हसोईल
असअच आहरे. पर 'स्वयअदनररयवा'चवा दवचवार करतवा अनरेक लहवान-मसोठवा बवाबजींमध्यरे हवा अधधिकवार व्यक्तकींनसी दमळवलवा हसोतवा
असअहसी ददिसकन यरेऊ शकरे ल. व्यक्तकींच्यवा इच्छवा-आकवाअक्षवा आज धजतक्यवा प्रमवारवात ववाढल्यवा आहरेत, दततक्यवाच प्रमवारवात
तयवा शअभर वषवार्षांपकवर्ली अतस्ततववात नसल्यवा तरसी स्थल-कवाल सवापरेक्ष अशवा कवाहसी इच्छवाअसवाठसी,  व्यदक्तगत आयकष्यवाच्यवा
सअदिभवारत दनररयवाचअ स्ववातअत्र्य दनदिवान कवाहसी प्रमवारवात कवाहसी व्यक्तकींनसी तरसी दमळवलअ हसोतअ असअ म्हरतवा यरेईल. यवा मकद्द्यवावर
वरेगळसी चचवार सअभवक शकरे ल, पर मलवा ररेग्यवाअच्यवा आधिसीच्यवा मकद्द्यवावर दवचवार करवाववासवा ववाटतसो. 

एखवादिअ मवानवसी मकल्य दवदशष कवालखअडवात मवारसवाअच्यवा जवादरवरेत उदियवालवा यरेऊन तस्थर कवा हसोतअ?  मलवा एक दवदशष
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जवारसीव मकल्य म्हरकन कवा स्वसीकवारवावसीशसी ववाटतरे? मलवा व्यदक्तववादिवातकन नवअ ववास्तव उभअ करवावअसअ कवा ववाटतअ? मलवा असअ
ववाटतअ  ककी हवा  प्रश्न मवारसवाच्यवा  स्वयअप्रजरेशसी जसोडलरेलवा आहरे.  मवारकस स्वयअप्रजरेनरेच  अनरेक दनररय  घरेतसो.  मवारसवाचवा
इदतहवास  दकतसीहसी  गकअतवागकअतसीचवा  असलवा  आदर  मवारसवाचसी  असहवायतवा,  परवाधिसीनतवा  हसीसकदवा  पररतस्थतसीनरे  ओढवलरेलसी
अदनववायरतवा म्हरकन 'अटळ' ववाटत असलसी तरसी मवारसवानरे (आदर परररवामत: व्यवस्थरेनरे) पकढचअ पवाऊल हरे स्वयअप्रजरेच्यवा
बळवावर टवाकलअ आहरे. आपलसी परवाधिसीनतवा तसो कमसी करू शकलवा आहरे. व्यवस्थरेतकन व्यवस्थवा दनमवारर हसोत नवाहसी. तरे फिक्त
एकटवा मवारकस दकअ ववा मवारसवाअचवा गट करू शकतसो. अमकक व्यवस्थरेत कवाहसी मवारसअ सकखसी आदर कवाहसी इतर दिक:खसी आहरेत,
तसी सकखसी व्हवायचसी असतसील तर व्यवस्थवा जरे  वतरन कवाहसी जरवाअच्यवा बवाबतसीत करतरे,  तरेच वतरन यवा इतर कवाहजींच्यवा
बवाबतसीत करे लअ पवादहजरे - म्हरजरेच 'न्यवाय' झवालवा पवादहजरे हरे कक रवालवा तरसी ववाटलअ आदर न्यवायवासवाठसी झगडवा सकरू झवालवा.
समतवा आदर स्ववातअत्र्य यवा मकल्यवाअसवाठसीच्यवा सअघषवारचवा उगमहसी व्यक्तकीनरेच सकरू करे लवा आहरे. स्वयअप्रजवा कक रवात कशसी यरेतरे हवा
आरखसी एक वरेगळवा मकद्दवा, पर दतच्यवा बळवावरच मवारकस नवअ कवाहसी मवाअडक  शकतसो. 

जवादरवरेत  एखवादिअ  मकल्य उदियवालवा यरेरअ  हसी  भवतवालवालवा ददिलरेलसी प्रदतदक्रयवाहसी  असतरे.  अशवा दक्रयवा-प्रदतदक्रयवाअमधिकनच
व्यवस्थवा आकवार घरेत असतरे.  लरेखनवाकडरेहसी आपल्यवालवा प्रदतदक्रयवा म्हरकन पवाहतवा यरेतअच.  मवारकस-मवारकस,  मवारकस-
व्यवस्थवा  आदर  व्यवस्थवा-व्यवस्थवा  यवाअतसील  आअतररक  सअबअधिवाअबवाबत,  सअघषवार्षांबवाबत  लरेखकवालवा  आपलअ  एक  दवधिवान
करवायचअ असतअ.  हसी चवाअगल्यवा लरेखनवाचसी पकवरअट असलसीच पवादहजरे असअ नवाहसी.  पर लरेखक जरे मवाअडतसो तरे यवा तसीनपनैककी
एखवाद्यवा दवभवागवात बसतअच. ज्यवात सअघषवारचवा मकद्दवा नवाहसी अशसी एखवादिसी सकअदिर दनसगरवररनवातमक कदवतवादिरेखसील 'दनसगर' यवा
व्यवस्थरेतसील कवाहसी घटकवाअमकळरे  मवारसवाच्यवा मनवात जरे हसोतअ यवाकडरे दनदिरश करतरेच. बवालकवजींच्यवा कदवतवा आपर ववाचतसो
तरेव्हवा दनसगवारलवा  'मवारकसपर'  ददिल्यवाचअ  आपल्यवा लक्षवात यरेतअ.  औदिकअबर जळवात  'पवाय टवाकक नसी'  बसतसो, 'दनझररवास'  यवा
कदवतरेत बवालकवसी दनझररवालवा 'नसीज सकखरे क्षरभर बवाळ' असअ म्हरतवात, फिक लरवारसीचअ तर लग्नच लवागतअ  ! लरेखक-कवसी
चरवाचरवालवा  'आपलअ'  मवानकन तयवाच्यवाशसी बसोलत असतसो.  तयवातलरे  अअतदवररसोधि दिवाखवतसो,  सअघषर  समसोर आरतसो,  तयवात
गकअतलरेल्यवा मवारसवाअचसी गसोष सवाअगतसो. पर हरे करत असतवानवा लरेखक तयवाच्यवा कपृ तसीतकन, म्हरजरेच लरेखनवातकन, नवअ ववास्तव
उभवारू शकतसो कवा? मरवाठसी सवादहतयवात तसअ झवालअ आहरे कवा? 

इथरे  कवाहसी गसोषसी स्पष कररअ आवश्यक आहरे.  मसी सवादहतय रधसक असलसो तरसी सवादहतयवाचवा दवद्यवाशवाखसीय अभ्यवासक
नवाहसी. मवाझअ ववाचनदिरेखसील मवाझ्यवा मयवारदिरेत आहरे. तयवामकळरे  मवाझ्यवा आकलनवालवा मयवारदिवा आहरेतच. दिकसरअ म्हरजरे लरेखनवातकन
नवअ ववास्तव रचलअ जवावअ हसी एक अपरेक्षवा आहरे. मकळवात लरेखक ज्यवानरे 'दटट गर' हसोतसो तयवावरच तयवानअ धलहवावअ. तयवानरे अमककच
दृषसीकसोनवातकन धलहवावअ  असवा आगह नवाहसीच.  परअतक  ज्यवाप्रमवाररे  एखवादिवा शवासज दिसीघर  प्रयसोगवानअतर एखवादिवा शसोधि लवावतसो
आदर तसो  शसोधि वस्तकरूपवात  जरेव्हवा  समवाजवात पसरतसो  तरेव्हवा  ववास्तववादवषयसीचअ  आपलअ  आकलन बदिलतअ.  म्हरजरेच
आपल्यवासवाठसी नवअ ववास्तव उभअ हसोतअ. तयवाप्रमवाररे लरेखक आपल्यवा प्रदतभरेच्यवा बळवावर एकवा वरेगळ्यवा ववास्तववाचसी उभवाररसी
करू शकतसो असअ मलवा ववाटतअ. आदर हरे वरेगळअ ववास्तव अगदिसी एकवा व्यक्तकीच्यवा आयकष्यवापकरतअ मयवारददित असक शकतअ. 

नवसीन  ववास्तव म्हरतवानवा  मवाझवा  रसोख व्यदक्तववादिसी  दवचवारधिवाररेतकन  दिसोन व्यक्तकींमधिसील नवातअ,  कक टक अबसअस्थवा,  लग्नसअस्थवा,
सहजसीवनवाचरे पयवारय,  उतपवादिनपदतसी,  दवदनमय, जसीवनशनैलसी,  गरजवाअचअ दनयमन, मकल्यदवचवार अशवा सगळ्यवाच गसोषजींकडरे
पवाहण्यवाकडरे  आहरे.  अथवारत यवातसील प्रतयरेक दवषयवाचवा आववाकवा खकपच मसोठवा आहरे आदर तयवावरसील चचवार स्वतअत्रिपररेच
व्हवायलवा हवसी.  तसी मकळवात एक लवाअबवर चवालरवारसी प्रदक्रयवा आहरे.  दवदशष क्षरेत्रिवाचसी जवार असलरेल्यवा लरेखकवालवा तयवा तयवा
क्षरेत्रिवाबवाबत नवसी मवाअडरसी करतवा यरेईल. व्यदक्तशयः मलवा व्यक्तकी आदर व्यवस्थवा यवा सअघषवारदवषयसी आस्थवा आहरे. तयवामकळरे  यवा
कज द्रसीय मकद्द्यवाच्यवा आधिवाररे मसी व्यक्तकींमधिसील नवातअ, कक टक अबसअस्थवा, सहजसीवन अशवा कवाहसी मकद्द्यवाअबवाबत कवाहसी सवाअगक इतच्छतसो. 

'टक  दि फज रस'  यवा मवाझ्यवा एकवा कदवतरेतकन मसी अमरेररकन टरेधलतव्हजनवरसील  'फज रस'  यवा अतयअत लसोकदप्रय मवाधलकरे च्यवा
आधिवाररे  'नवातयवाअच्यवा  व्यवस्थरेत'  मलवा  जसो  फिरक  जवारवलवा  तयवाकडरे  लक्ष  वरेधिवायचवा  प्रयतन  करे लवा  आहरे.  'सवायलजट
मसोडमधिल्यवा कदवतवा' यवा मवाझ्यवा सअगहवात हसी कदवतवा समवादवष करे लसी आहरे. अमरेररकन समवाज, अमरेररकन सवाम्रवाज्यववादि
आदर अमरेररकरे चसी उपभसोग सअस्कपृ तसी यवादवषयसी पकष्कळ चचवार सकरु असतरे आदर मसी स्वत: डवावसीकडरे झककरवारवा असल्यवानरे
अमरेररकवा हरे एक मसोठअ प्रश्नदचन्ह मवाझ्यवासवाठसीहसी आहरेच. पर तरसीहसी यवा मवाधलकरे तकन मलवा अमरेररकन समवाजवातसील सहवा
दमत्रि-मनैदत्रिरसी आदर तयवाअचअ जग यवाचअ जरे दिशरन घडलअ तरे आकषकरन घरेरवारअ हसोतअ.  मकख्य म्हरजरे एकमरेकवाअच्यवा भवावदनक,
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ललदगक,  बचौददक गरजवाअदवषयसी असलरेलसी तयवाअचसी समज मलवा महतववाचसी ववाटलसी.  प्रतयरेकवाचअ स्ववातअत्र्य इतरवाअनसी जपवायचअ
आदर तयवाबरसोबर मवानवसी सअबअधिवाअमध्यरे जसी मकल्यरे अनकलअघनसीय आहरेत तयवाचसीहसी जपरकक प्रतयरेकवानअ करवायचसी असवा एक
आश्ववासक मरेळ इथरे मलवा ददिसलवा. तकमच्यवापनैककी कवाहजींनसी हसी मवाधलकवा नक्ककीच पवादहलसी असरेल. 'फज रस'च्यवा बरसोबरसीचसी,
दकअ बहहनवा  'फज रस'च्यवा  पकढचअ  पवाऊल असरवारसी,  मलवा अदतशय आवडरवारसी  आरखसी एक मवाधलकवा म्हरजरे  'मबॉडनर
फिल दमलसी'.  आपलअ शसीषरक सवाथर  कररवारसी हसी मवाधलकवा आहरे. तसीन सवरस्वसी दभन्न प्रकपृ तसीच्यवा कक टक अबवाअचसी हसी एकदत्रित कथवा
आहरे.  एक पन्नवाशसी  - सवाठसीतलवा पकरुष, तयवाचसी तरुर 'हबॉट' बवायकसो व दतच्यवा पदहल्यवा नवऱ्यवापवासकनचवा दकशसोरवयसीन
मकलगवा, यवा पकरुषवाचसी मकलगसी - दतचवा नवरवा व तयवाअचसी तसीन मकलअ आदर यवा पकरुषवाचवा मकलगवा - जसो गरे आहरे, तयवाचवा पवाटरनर
आदर तयवाअनसी  दित्तक घरेतलरेलसी एक छसोटसी मकलगसी अशसी हसी कक टक अबरे  आहरेत.  यवा कक टक अबवाअमधिलरे  व्यवहवार,  तवार हरे  सगळअ
बघतवानवा तयवाअनसी व्यक्तकीस्ववातअत्र्यवाचवा आदिर करत उभसी करे लरेलसी कक टक अबव्यवस्थवा मलवा धखळवकन ठरेवरवारसी हसोतसी. 

एक महत्त्ववाचअ सवाअगवायलवा हवअ तरे म्हरजरे 'फज रस' कवाय दकअ ववा 'मबॉडनर फिल दमलसी' कवाय - यवातलसी मवारसअहसी मवारसअच आहरेत
आदर मवारसवाअतलरे दवकवार तयवाअच्यवातहसी आहरेत. तयवामकळरे  कधिसीकधिसी 'पझरेधसव्ह' हसोरअ, अपरेक्षवाअच्यवा टकरसीत मनअ दिकखवावलसी
जवारअ  हरे  सगळअ  तयवाअच्यवाबवाबतसीत हसोतअ.  पर मगवाशसी म्हटलअ  तसअ  मलवा आश्ववासक ववाटलअ  तरे  स्ववातअत्र्यवालवा कज द्रस्थवानसी
ठरेवकनहसी कक टक अबसअस्थवा धजवअत ठरेवण्यवात तयवाअनवा आलरेलअ यश.  अमरेररकरे त कक टक अबसअस्थवा मसोडकळसीस आलसी आहरे असअ मसी
लहवानपरवापवासकन ऐकत आलसो आहरे. तयवात तथ्य नसरेलच असअ नवाहसी. पर दतथरे एकहसी आनअदिसी कक टक अब नसरेल असअ मलवा
ववाटत नवाहसी. यवा मवाधलकवाअमधिकन मलवा ददिसलरेलसी कक टक अब तरसी मसी पवादहलरेल्यवा भवारतसीय कक टक अबवाअपरेक्षवा नक्ककीच प्रगल्भ आहरेत.
आपल्यवाकडरे सअववादि कचौशल्यवाचवा जसो अभवाव ददिसतसो तसो दतथरे मलवा ददिसलवा नवाहसी. आपल्यवालवा जरे ववाटतअय तरे शब्दिरूपवात
मवाअडवायचसी हवातसोटसी आपर लहवानपरवापवासकन कवा दशकवत नवाहसी असवा मलवा प्रश्न पडतसो.  तयवादृषसीनरे यवा मवाधलकवाअमधिसील
मकलअ कशसी बसोलतवात, पवालक मकलवाअशसी कसअ ववागतवात आदर लहवान आहरे म्हरकन तयवाअचसी कवाळजसी घरेतवात पर तयवाअनवा गपृहसीत
कसअ धिरत नवाहसीत हरे पवाहण्यवासवारखअ आहरे. 

ललदगकतरेबवाबत कमवालसीचसी मसोकळसीक व समज हवा आरखसी एक मकद्दवा. मलवा अमरेररकन मवाधलकवा बघत असतवानवा तयवाअचसी
ललदगकतरेबवाबतचसी जवार आदर यवा दवषयवाकडरे  दनकसोपपररे,  बररेचदिवा तर दिजरदिवार दवनसोदिसी दृषसीनरे  बघवायचसी सवय नरेहमसी
आवडत आलरेलसी आहरे.  प्रतयरेक समवाजवात बदिलवाअचअ  एक चक्र असतअ आदर तयवानकसवार कधिसी नवा कधिसी बदिल घडतच
असतवात.  तयवामकळरे  शअभर  वषवार्षांपकवर्लीच्यवा  भवारतसीय  समवाजवाचसी  ललदगकतरेदवषयसीचसी  जवार  आदर  आजचसी  समज  यवात
दतळमवात्रिहसी  फिरक पडलवा  नवाहसी  असअ  म्हररअ  चकककीचअ  हसोईल.  पर आजचअ  भवारतसीय  समवाजवातलअ  दचत्रि  पवादहलअ  तरसी
ललदगकतरेबवाबत आपर समवाज म्हरकन प्रगल्भ आहसोत असअ म्हरतवा यरेत नवाहसी हरे आपर सगळरेच मवान्य करू. (सवामवाधजक
वतरनवाचरे इतर कवाहसी आदवष्कवार पवादहलरे तरसी आपर फिवारसरे प्रगल्भ नवाहसी हरे ददिसरेल.) अथवारत मसी वर जरे म्हरतसो आहरे तरे
अमरेररकन मवाधलकरे त ददिसरवारअ दचत्रि आहरे,  प्रतयक्षवातल नवाहसी.  प्रतयक्षवातलअ दचत्रि कवाय आहरे यवावरहसी चचवार हसोऊ शकतरे.
परअतक प्रतयक्षवातलवा कवाहसी अअश तरसी तयवात असरवार असअ मलवा ववाटतअ. दिकसरअ एक म्हरजरे लग्नसअस्थरेदवषयसीचसी आस्थवा, लग्न
करवावअसअ ववाटरअ यवाहसी गसोषसीहसी मलवा अमरेररकन मवाधलकवाअमधिकन ददिसल्यवा. लग्न हसी एक महतववाचसी पवायरसी, महतववाचवा आदर
गवाअभसीयवारनरे  घ्यवायचवा दवषय आहरे असअ ददिसलअ.  लग्नवानअतर एकदनष रवाहवावअ  हवाहसी आगह ददिसलवा.  पर म्हरकन घटस्फिसोट
ववाईट आहरे असअ नवाहसी ददिसलअ. लग्न करण्यवाचवा दनररयहसी ओळख, मनैत्रिसी, गप्पवा, ललदगक समवाधिवान, मग एकत्रि रवाहवारअ आदर
शरेवटसी लग्न अशवा यसोग्य टप्प्यवाअनसी हसोतवानवा ददिसलवा.  एकक रवात सअस्कवार-दवचवारवापरेक्षवा व्यवस्थवा-दवचवार प्रभवावसी ददिसलवा.
'फज रस' यवा मवाधलकरे बवाबतचसी दनरसीक्षरअ कदवतरेत सदवस्तर आलसीच आहरेत. 

मलवा ज्यवाप्रकवाररे नव्यवा ववास्तववाचसी मवाअडरसी व्हवावसी असअ ववाटतअ तयवात अडचर कशसी यरेतरे  तरे  सवाअगवायचवा प्रयतन करतसो.
दमधलअदि बसोदकलवाअचसी  'समकद्र'  हसी  छसोटसी  कवादिअबरसी  मसी  ववाचलसी.  आपल्यवा बवायकसोचवा  दिकसऱ्यवा  पकरुषवाशसी  सअबअधि  आलवा हरे
कळल्यवावर यवा नवरवा – बवायकसोत 'जसो सअघषर हसोतसो तयवाचअ वररन कवादिअबरसीत आलअ आहरे. आतवा मवाझसी गसोचसी अशसी हसोतरे ककी
लग्नवानअतर मवाझ्यवा बवायकसोलवा दिकसरवा पकरुष कधिसीच कवा हववासवा ववाटत नवाहसी असवा मलवा प्रश्न पडतसो आहरे . दतलवा एखवादिवा
पकरुष  आवडवाववा  आदर  दतनरे  चवार  ददिवस  तयवाच्यवाबरसोबर  घवालववावरे  अशसी  मवाझसी  मकळवातच  अपरेक्षवा  आहरे.  तयवामकळरे
मवाझ्यवाबवाबतसीत सअघषरदबअदिक पकढरे सरकलवाय. एकवा पकरुषवालवा दिसोन धसयवा दकअ ववा एकवा ससीलवा दिसोन पकरुष हवरेसरे ववाटकच शकतवात
अशसी मवाझसी धिवाररवा असल्यवावर बऱ्यवाच गसोषसी दनकवालवात दनघतवात. मकख्य म्हरजरे  'तकझवा कअ टवाळवा आलवाय म्हरकन मलवा
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दिकसरअ कसोरसी आवडक  लवागलअय'  असअहसी नवाहसी. 'तकझ्यवा  -  मवाझ्यवातलअ  प्ररेम आहरे तसअच आहरे,  पर तरसी मलवा आरखसी
कक रसीतरसी आवडतअय' अशसी दनकसोप, आरसोग्यपकरर पररतस्थतसी सअभवकच शकत नवाहसी कवा? 

नवसीन  ववास्तववाच्यवा  बवाबतसीत  मलवा  नरेमकअ  हरेच  म्हरवायचअ  आहरे.  आपर  प्ररेमवालवा,  ललदगक  आकषररवालवा  व्यवतस्थत
मवागवारवरून नरेऊ शकतसो कवा? आपर मल्टसीपल ररलरेशन्सचसी चवाअगलसी व्यवस्थवा लवावक शकतसो कवा? तयवातकन कसोरतरे प्रश्न
उभरे  रवाहह  शकतवात?  तरे  आपर कसरे  ससोडवरवार?  व्यक्तकीच्यवा ऊमर्ली,  व्यक्तकीचअ  स्ववातअत्र्य,  तयवाचसी सलौंदियवारसक्तकी,  नव्यवा
अनकभववाचसी ओढ आदर यवा सगळ्यवालवा पकरुन उररवारवा व्यवस्थरेचवा,  समवाजधिवारररेचवा प्रश्न यवाअचसी सवाअगड आपर कशसी
घवालरवार? असरे कवाहसी प्रश्न उभरे रवाहतवात आदर हरे प्रश्न लरेखनवातकन हवातवाळलरे जवावरेत असअ मलवा ववाटतअ. मवानवसी सअबअधि,
सहजसीवन यवाबरसोबरच मघवाशसी उलरेख करे लरेल्यवा अनरेक दवषयवाअबवाबत हवा परसीघ दवस्तवारतवा यरेईल. उद्यसोग, आधथरक रचनवा,
उतपवादिन पदतसी यवाबवाबतहसी नवअ ववास्तव लरेखनवातकन मवाअडतवा यरेईल कवा हवा दवचवार हसोऊ शकतसो. (डवाव्यवा दवचवारवानरे आदर
जनआअदिसोलनवाअनसी तरे सवाततयवानरे करे लअ आहरे). प्रस्तकत दवषयवाच्यवा पवाश्वरभकमसीवर रवजींद्र रुतक्मरसी पअढरसीनवाथ यवाअचसी 'खरेळघर'
हसी  कवादिअबरसी  आठवतरे.  'कम्यकन  धलतव्हअग'चरे  प्रवारूप  तयवाअनसी  यवा  कवादिअबरसीतकन  मवाअडलरे  आहरे.  मलवा  स्वत:लवा  'उअबरठवा'
दचत्रिपटवाचवा पकढचवा भवाग यवाववा असअ नरेहमसी ववाटतअ. ज्यवाक्षरसी सकलभवा महवाजन घर ससोडतरे तसो क्षर एकवा नव्यवा व्यवस्थरेचसी
नवाअदिसी ठरू शकतसो. तसी पकढरे कसोरतवा मवागर  दनवडतरे, व्यदक्तगत आदर व्यवावसवादयक आयकष्यवात दतलवा कवाय आव्हवानरे यरेतवात,
तसी नवातयवाअच्यवा नव्यवा व्यवस्थरेत प्रवरेश करतरे कवा यवाबद्दल कवाहसी मवाअडलअ जवाऊ शकतअ. 

गअमत  अशसी  आहरे  ककी  आजच्यवा  ववास्तववात  सहजसीवनवाचरे  वरेगळरे  प्रयसोग  करे लरेलसी,  लग्नवासवारख्यवा  एकवा  सवाच्यवातल्यवा
प्रवारुपवाच्यवा बवाहरेरच्यवा प्रवारूपवाअचवा दवचवार करे लरेलसी मअडळसी प्रतयक्षवात आपल्यवालवा मवादहतदिरेखसील असतवात. पर सवादहतयवात
तयवाचअ  दचत्रिर झवालरेलअ  फिवारसअ  ददिसत नवाहसी.  मवानवसी  नवातरेसअबअधिवाअतसील गकअतवागकअत,  आनअदिवाबरसोबर  दिक:खवाचसी  अपररहवायरतवा,
नवातयवातलसी घकसमट आदर मग दनयतसीशररतवा  (म्हरजरे खरअ तर व्यवस्थवाशररतवा) यवा ठरवादवक चक्रवातकन बवाहरेर पडकन
कवाहसी वरेगळसी व्यवस्थवादनदमरतसी लरेखनवातकन झवालसी तर तयवानरे सवाअस्कपृ दतक समपृदसीत भर पडरेल असअ ववाटतअ. 

'मरवाठसी सवादहतय:  इदतहवास व सअस्कपृ तसी'  यवा वसअत आबवाजसी डहवाकरे  यवाअच्यवा पकस्तकवातसील  'दबदटश वसवाहतकवाल आदर
मरवाठसी सवादहतय' यवा प्रकररवात एकसोदरसवावरे शतक आदर दवसवाव्यवा शतकवाचसी पदहलसी पन्नवास वषर्षां यवा कवाळवातसील मरवाठसी
सवादहतयवाचसी ववाटचवाल पवादहलसी तरेव्हवा मलवा असअ जवारवलअ ककी तयवा कवाळवात सवादहतयवातकन प्रवागदतक व्यवस्थरेचवा दवचवार
प्रवामकख्यवानरे पकढरे यरेत हसोतवा. बवाबवा पदिमनजसी यवाअनसी धख्रिश्चन धिमर  स्वसीकवारल्यवावर १८५४ सवालसी धलदहलरेलसी 'यमकनवापयरटन'
हसी कवादिअबरसी, १८६६ सवालसी प्रकवादशत झवालरेलसी लक्ष्मरशवाससी हळबरे यवाअचसी 'रतनप्रभवा' हसी कवादिअबरसी, ह. नवा. आपटरे यवाअचसी
'पर लक्षवात कसोर घरेतसो' आदर 'यशवअतरवाव खररे' यवा कवादिअबऱ्यवा, नवाथमवाधिव यवाअच्यवा कवादिअबऱ्यवा, ), १९३० सवालसी शसीधिर
व्यअकटरेश करे तकर यवाअनसी धलदहलरेलसी 'बवाह्मरकन्यवा' , ववामन मल्हवार जसोशसी यवाअचसी 'सकशसीलरेचवा दिरेव' आदर इतर कवादिअबऱ्यवा,
बवा.  सअ.  गडकरसी यवाअचसी  'सकधिवारररेचवा मध्यकवाल'  हसी कवादिअबरसी,  १८९९ मध्यरे  गसोपवाळ बवाबवा वलअगकर यवाअनसी धलदहलरेलअ
'दवटवाळ दवध्वअसन'  हरे पकस्तक,  पकरुषसोत्तम यशवअत दिरेशपवाअडरे  यवाअचसी  'बअधिनवाअच्यवा पलसीकडरे'  हसी व्यक्तकीस्ववातअत्र्यवाचसी मवाअडरसी
कररवारसी  १९२७  सवालचसी  कवादिअबरसी  (वसअत  आबवाजसी  डहवाकरे  यवाअनसी  तयवाअच्यवा  पकस्तकवात  यवा  कवादिअबरसीदवषयसी,  इतर
सवादहतयकपृ तजींदवषयसी जरे दववरेचन करे लअ आहरे तरे ववाचण्यवासवारखअ आहरे - पपृ.  १९१ तरे १९८) अशसी कवाहसी उदिवाहरररे दिरेतवा
यरेतसील. वर उलरेख करे लरेल्यवा प्रकररवातसील पकस्तकवाअचसी, दनयतकवाधलकवाअचसी, दवदवधि सवादहततयक व सवामवाधजक उपक्रमवाअचसी
जअत्रिसी पवादहलसी ककी ववाटतअ ककी नवअ कवाहसी घडवण्यवाचसी ऊमर्ली फिवार प्रबळ हसोतसी. अथवारत महवातमवा फिक लरे, आगरकर, रवानडरे यवा
पदहल्यवा फिळसीतसील सकधिवारकवाअचवा प्रभवाव लक्षवात घरेतवा तयवाचअ प्रदतदबअब सवादहतयवात उमटरअहसी सवाहधजकच हसोतअ. पकढरे महषर्ली
कवर, महषर्ली दवठ्ठल रवामजसी दशअदिरे यवाअनसी सकधिवारररेचसी धिकरवा सवाअभवाळलसी. 'समवाजस्ववास्थ्य'कवार रघकनवाथ धिकोंडसो कवर हरे अथवारतच
एक महत्त्ववाचअ, टवाळतवा न यरेण्यवासवारखअ नवाव. एकक रच तयवा कवाळवातसील सवादहतयवात लग्नव्यवस्थवा आदर ससी-पकरुष सअबअधि
यवाबवाबत अनरेक लरेखकवाअनसी दवपकल लरेखन करे ल्यवाचअ ददिसतअ. मकख्य़ म्हरजरे ससी लरेधखकवा मसोठवा प्रमवारवावर धलदहत हसोतयवा.
दवभवावरसी दशरूरकरवाअचसी 'कळ्यवाअचरे दन:श्ववास' आदर 'दहअदिसोळ्यवावर' यवा कवादिअबऱ्यवा आदर तयवावरसील ववादिअग हरे एक उदिवाहरर
आहरेच,  पर  इतरहसी  अनरेक  ससी  कवादिअबरसीकवारवाअचसी  नवावअ  (इअददिरवा  हररपकरकर,  जवानककीबवाई  दिरेसवाई,  यशसोदिवाबवाई  भट,
दगररजवाबवाई करे ळकर, शवाअतवाबवाई दभडरे, कमलवा ससोहसोनसी, कवाशसीबवाई कवादनटकर, कमलवा बअबववालरे, इअददिरवाबवाई आअबरेगवावकर,
आनअदिसीबवाई जयवअत, गसीतवा सवानरे, शवाअतवा नवादशककर, लसीलवा दिरेशमकख, कक मकददिनसी प्रभवावळकर, प्ररेमवा कअ टक इ.) ददिसतवात.

सकणहितयकतठन नव्यक वकस्तवकच्यक पनेरणिक 
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दवसवाव्यवा शतकवाचवा उत्तरवाधिवारत जरे लरेखन झवालअ आहरे तयवाच्यवाशसी आपर सगळरे  बऱ्यवापनैककी पररदचत आहसोतच. सवादहतयवाचवा
समग आढवाववा घरेरअ इथरे शक्य नवाहसी, पर मलवा सवाधिवारर असअ ददिसतअ ककी व्यवस्थरेदवषयसीचसी चसीड, अनकभववाअचअ शब्दिवाअकन,
औद्यसोदगककीकरर, महवानगरसीकरर यवामकळरे  यरेरवारसी परवातमतवा, व्यवस्थरेत हसोरवारसी घकसमट हसी यवा कवाळवातसील सवादहतयकपृ तजींचसी
वनैदशष्टअ आहरेत. मसी जरेव्हवा मवाझ्यवा आजच्यवा आदर कवालच्यवा मरवाठसी ववाचनवाकडरे बघतसो आदर मलवा 'नवसीन व्यवस्थवा'
दनदमरतसीबवाबत कवाय ददिसलअ असवा दवचवार करतसो, तरेव्हवा चटकन कवाहसी आठवत नवाहसी. मघवाशसी म्हटल्यवाप्रमवाररे यवात मवाझसी
मयवारदिवादिरेखसील  आहरेच,  पर  तरसी  सवाधिवाररपररे  असअ  जवारवतअ  ककी  ववास्तववाचसी  दिवाहकतवा  दिशरवरवाऱ्यवा  अनरेक  सकस
सवादहतयकपृ तसी दनमवारर झवाल्यवा आहरेत  ('बवारसोमवास'  सवारखसी कवादिअबरसी),  परअतक  पयवारयसी व्यवस्थरेचसी कल्पनवा ररेखवाटरवाऱ्यवा
सवादहतयकपृ तसी  फिवारशवा  ददिसत  नवाहसीत.  यवासअदिभवारत  ददिगअबर  पवाध्यरे  यवाअच्यवा  'सवादहतय,  समवाज  आदर  सअस्कपृ तसी'  यवा
पकस्तकवातसील (प्रथमवावपृत्तसी : १९९८) 'सवादहतयवातसील सवामवाधजक जवारसीव' यवा प्रकररवातसील एक अवतरर मननसीय आहरे.

सवादहतयकपृ तसी म्हरजरे लरेखकवानरे बवाह्यववास्तववालवा ददिलरेलवा प्रदतसवादि असल्यवामकळरेच तसो सकसअबद करण्यवात लरेखकवाचरे  जरे
व्यक्तकीवनैदशष्ट असतरे तयवावरच तयवा प्रदतसवादिवाचरे महत्त्व ठरत असतरे. लरेखकवाचरे शरेषतव यवा व्यक्तकीवनैदशष्टवात सवामवावलरेलरे
असतरे. म्हरकनच शरेष लरेखकवाच्यवा लरेखनवात दवदशष कल्पनवाप्ररवालसी शसोधितवा यरेईलच असरे म्हरतवा यरेत नवाहसी. सवामवाधजक
जवादरवरेचरे स्वरूप पवाहण्यवासवाठसी तरे आवश्यक असतरे असरेहसी नवाहसी. मरवाठसी सवादहतयवाच्यवा सअदिभवारत पवाहवायचरे तर १९६०
नअतरच्यवा अदनयतकवाधलकवाअच्यवा चळवळसीतकन दनमवारर झवालरेलरे सवादहतय दकअ ववा 'कसोसलवा', 'बलररस्टर अदनरुद धिसोपरेश्वरकर'
यवाअसवारख्यवा कवादिअबऱ्यवाअमधिकन प्रस्थवादपत समवाजव्यवस्थरेदवरुदचसी एक बअडखसोरसी व्यक्त झवालसी आहरे.  पयवारयवानरे  आधिकदनक
व्यवापवारसी सअस्कपृ तसीदवरसोधिसी प्रदतदक्रयवा तरेथरे  सअघदटत झवालसी आहरे.  परअतक  यवा प्रदतदक्रयवाअमवागरे  दवदशष कल्पनवाप्ररवालसी आहरे
असरे म्हरतवा यरेत नवाहसी. दकअ ववा तसी समवाजवातसील दवदशष वगवारचसी प्रवादतदनधधिक प्रदतदक्रयवा आहरे असरेहसी सहजपररे दिवाखदवतवा
यरेत नवाहसी.  यवाच कवालखअडवातसील जसी.  ए.  कक लकरर्ली,  कमल दिरेसवाई,  दचअ.  त्र्यअ.  खवानसोलकर यवाअसवारख्यवा लरेखकवाअदवषयसीहसी
असरेच म्हरतवा यरेण्यवासवारखरे आहरे. 

असरे कवा घडतरे यवाचरे एक कवारर सवाअगतवानवा असरे म्हटलरे जवातरे ककी, आजच्यवा बवाजवारप्रधिवान समवाजवात गदतमवान ववास्तव
समजवावकन घरेण्यवाच्यवा दृषसीनरे  'समकह जवारसीव' क्षसीर ठरत असतरे. यवा जवादरवरेचवा कल करे वळ आधथरक जसीवनवाचरे प्रदतदबअब
हसोण्यवाकडरे असतसो. भसोवतवालच्यवा समवाजवात घडरवाऱ्यवा घटनवाअकडरे जरवा लक्षपकवरक पवादहलरे तरसी यवाचरे प्रतयअतर यरेण्यवासवारखरे
आहरे. अशवा अवस्थरेत 'समकह जवारसीव' यवा कल्पनरेलवा सवादहतयवाच्यवा सअदिभवारत फिवारसवा अथर  न रवाहररेच स्ववाभवादवक ठरतरे.
म्हरकनच  अलसीकडच्यवा  कवाळवातसील  चवाअगल्यवा  सवादहतयकपृ तसीतकन  'वगर्लीय  जवारसीव'  व्यक्त  हसोण्यवापरेक्षवा  कलवावअतवाचसी
समवाजवादवषयसीचसी व्यदक्तगत जवारसीवच प्रभवावसीपररे व्यक्त हसोतवानवा ददिसतरे. आधिकदनकतवा दिशरदवरवाऱ्यवा आजच्यवा सवादहतयवात
व्यक्त हसोरवारवा 'परवातमभवाव', सवादहतयकपृ तसीतसील नवायकवाचवा एकवाककीपरवा, आपल्यवा अतस्ततववाचवाच अथर शसोधिण्यवाचवा तयवाचवा
दनरथरक प्रयतन इतयवादिसी बवाबसी यवा लरेखकवाच्यवा सवामवाधजक जवादरवरेचरे  स्वरूप दनतश्चत करण्यवाच्यवा दृषसीनरे  महतववाच्यवा
ठरतवात. 

यवा अवतररवाच्यवा आधिवाररे गरेल्यवा कवाहसी वषवारत लरेखकवाचसी कवाहसीशसी  'ककोंडसी'  झवालसी आहरे असअ म्हरतवा यरेईल.  आदर तरे
खरअहसी  आहरे.  मकळवात  सवादहतयकपृ तसीलवा  धजथकन  प्ररेररवा  दमळतरे  तरे  ववास्तव  'एकधजनससी'  असअ  कधिसीच नसतअ.  ववास्तव
एकधजनससी आहरे असअ मवानकन चवालरवाऱ्यवा लरेखकवाचसी दनदमरतसीहसी अपरेदक्षत उअचसी,  सवादहतयकपृ तसीकडकन अपरेदक्षत असलरेलवा
परररवाम गवाठक  शकत नवाहसी.  लरेखक आदर इतर यवाअच्यवात हवा एक मकख्य भरेदि आहरेच.  लरेखकवालवा जरे ददिसतअ तरे  सववार्षांनवा
ददिसत नवाहसी.  परअतक आजचअ ववास्तव बहहधजनससी आदर दअदवातमक आहरे आदर तयवामकळरे  ददिगअबर पवाध्यरे वर म्हरतवात तसअ
'समकह जवारसीव' क्षसीर ठरत आहरे असअ ददिसतअ. मसी ज्यवा दवषयवाचवा ऊहवापसोह करतसो आहरे तयवाच्यवा मकळवाशसी हवाच मकद्दवा असक
शकरे ल. 

लग्नव्यवस्थवा,  ससी-पकरूष  सअबअधि  आदर व्यक्तकीस्ववातअत्र्य  यवा  दवदशष  दवषयवाअबवाबत  अनरेक  ससी  लरेखकवाअनसी  सवादहतयवात
मसोलवाचसी भर घवातलसी आहरे.  मरवाठसी सवादहतयवात दिधलत सवादहतयवासवारखवाच हवा एक महत्त्ववाचवा प्रववाह आहरे.  प्ररेम,  लग्न,
ललदगक सअबअधि, कक टक अब, मवातपृतव अशवा दवदवधि पनैलकअवर यवा लरेखकवाअनसी ससीववादिसी जवादरवरेतकन भवाष्य करे लअ आहरे. 'सअदिभवार्षांसदहत
ससीववादि'  यवा गअथवात डबॉ.  ररेखवा इनवामदिवार-सवानरे  यवाअनसी  'लरेधखकवाअच्यवा कवादिअबऱ्यवाअतकन प्रकटरवाऱ्यवा ससीववादिसी जवादरववा'  यवा
लरेखवात गचौरसी  दिरेशपवाअडरे  यवाअच्यवा  'दिकस्तर  हवा  घवाट'  मधिसील मसीरवादवषयसी  बसोलतवानवा  एक दवधिवान करे लअ  आहरे.  तरे  असअ  -
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'परवाकसोटसीचवा व्यक्तकीववादि हरे यरेथसील नवादयकरे नरे शसोधिलरेलरे उत्तर आहरे. यवाचवा प्रतयय नवादयकरे च्यवा स्वनैर दचअतनवातकन जवागसोजवागसी
यरेतसो.  लरेधखकवाअच्यवा कवादिअबऱ्यवाअमधिसील ससीववादिसी सअवरेदिनवाअचसी व जवादरववाअचसी परररतसी बहहतरेकवरेळवा अशवा तऱ्हरेच्यवा टसोकवाच्यवा
व्यदक्तववादिवात हसोतरे,  हरे  यवा दठकवारसी नमकदि करे लरे  पवादहजरे.' (पपृ.  ५३०)  यवालवा जसोडकनच मवाझ्यवा मनवात प्रश्न यरेतसो ककी
व्यक्तकीववादि हसी  'व्यवस्थवा'  असक शकतरे कवा? जर तसी असक शकत असरेल तर यवा व्यवस्थरेचअ दचत्रिर व्हवावअ.  थसोडवा वरेगळवा
सअदिभर आहरे, पर तरसी सवाअगतसो. वर उलरेख करे लरेल्यवा फज रस यवा मवाधलकरे तसील एकवा पकरूषवाचसी बवायकसो गभरवतसी हसोतरे आदर
तयवाच दिरम्यवान आपर लरेतस्बयन आहसोत हरेहसी दतलवा जवारवतअ.  इथरे हरे दिसोघअ वरेगळरे  हसोतवात आदर तसी दतच्यवा लरेतस्बयन
पवाटरनरबरसोबर रवाहह  लवागतरे.  पकढरे  दतचअ बवाळअतपर, मकलवाचवा जन्म यवा सगळ्यवात दतचसी पवाटरनर आदर घटस्फिसोदटत नवरवा
दिसोघरेहसी सहभवागसी असतवात.  आतवा हरे  एकवा व्यवस्थरेतकन दिकसऱ्यवा व्यवस्थरेत झवालरेलअ स्थलवाअतर आहरे.  हरे  हसोत असतवानवा
कवाहसीच तवार आलरे  नसतसील,  सगळअ  अगदिसी सकरळसीत झवालअ  असरेल असअ नवाहसी,  पर असअ स्थलवाअतर हसोऊ शकतअ हरे
आपल्यवालवा एकवा टसीव्हसी मवाधलकरे त बघवायलवा दमळतअ.  ससीववादिसी जवादरवरेतकन जर एखवादिसी नवादयकवा वरेगळअ ,  नवसीन दचअतन
करत असरेल तर आतवा दतनरे पकढरे सरकरअ अपरेदक्षत आहरे. दतचअ नवसीन दवश्व कसअ असरेल हरे दतनरे दिवाखववावअ. व्यक्तकीववादि हरे
एक प्रभवावसी सअकल्पनवा आहरे, पर तसी 'आयससोलरेशन'मध्यरे प्रभवावसी असकन उपयसोग नवाहसी. समवाजधिवारररेतसील आव्हवानवाअशसी
दतलवा जसोडकन घरेतवा यवायलवा हवअ.  १९७५ नअतरचसी ससी लरेधखकवाअनसी  धलदहलरेलसी कवादिअबरसी  यवा दवषयवावरसील एकवा दिसीघर
लरेखवाच्यवा  समवारसोपवात  वअदिनवा  भवागवत  धलदहतवात,  'आजचसी  सवर  लरेधखकवाअचसी  अवस्थवा  तपवासलसी  तर  पकरूषसत्तवाक
व्यवस्थरेचरे कवाचरवाररे स्वरूप तयवाअच्यवा लरेखनवात उमटलरेलरे ददिसतरे. ससी-पकरूष नवातरेसअबअधिवाअतसील अस्वस्थतवा तपवासररे आदर
तयवातकन  नव्यवा  नवातरेसअबअधिवाअचसी  प्रवारुपरे  दनमवारर  करररे  यवासवाठसी  धसयवाअनसी  कवादिअबऱ्यवा  धलहवायलवा  हव्यवात.  एकदवसवाव्यवा
शतकवातसील रवाजकवाररवाचसी  परररवामकवारकतवा आपर दकतसी आधिकदनक,  समवावरेशक आदर प्रगत सअस्थवातमकतवा उभसी
करतसो आदर तसी कसोरतयवा मकल्यवाअच्यवा पवायवावर उभसी करतसो यवावर ठररवार आहरे'.  (धसयवाअच्यवा कवादिअबऱ्यवाअमधिकन प्रकट
हसोरवाररे सवाअस्कपृ दतक रवाजकवारर, खरेळ २८) 

गचौरसी दिरेशपवाअडरे  यवाअच्यवा लरेखनवाचवा सवाअगसोपवाअग आढवाववा घरेरवाऱ्यवा  'कथवा गचौरसीचसी'  यवा पकस्तकवातसील  'गचौरसी  दिरेशपवाअडरे  यवाअच्यवा
कवादिअबऱ्यवाअमधिसील ससी-पकरूषसअबअधि'  यवा लरेखवात हररश्चअद्र थसोरवात धलदहतवात, 'गचौरसी दिरेशपवाअडजच्यवा एकक र सवरच कथनवातम
लरेखनवात ससी-पकरूष समतरेबद्दलचवा प्रश्न,  हवा कळसीचवा प्रश्न आहरे असरे ददिसत नवाहसी.  पकरूषवाअनवा जरे अधधिकवार दमळवालरे
आहरेत तरे आपल्यवालवाहसी दमळवावरेत यवा दवषयवावरून तयवाअच्यवा नवादयकवा झगडतवानवा ददिसत नवाहसीत.  ससी-पकरूषवाअमध्यरे भरेदि
नसवावरेत असवा समवाज अतस्ततववात यवाववा यवासवाठसी कवाहसी दवशरेष प्रयतन करतवानवा नवाहसीत. अशवा समवाजवाचसी पकनररचनवा कशसी
करवावसी यवा प्रश्नवानरे तयवाअच्यवा नवादयकवाअनवा अस्वस्थ करे ल्यवाचरे जवारवत नवाहसी.' यवाच पकस्तकवात चअद्रशरेखर जहवादगरदिवार यवाअचवा
'आधिकदनक अवकवाशवातसील ससीववादिसी प्रववास' असवा लरेख आहरे. यवा लरेखवाच्यवा समवारसोपवात तरे धलदहतवात, 'उतखनन'सवारखसी
नअतरचसी कवादिअबरसी लक्षवात घरेतलसी तर स्वतयः गचौरसी दिरेशपवाअडवाअनवा आपलसी व्यदक्तववादिसी जवारसीव आदर ससीववादिवात अनकस्यकत
असलरेलरे सवामवाधजक भवान यवाअतसील दिरसी लक्षवात आलसी असवावसी असरे म्हरण्यवास जवागवा आहरे. यवा कवादिअबरसीत अररव आपर
कवाढलरेलसी दचत्रिरे दनवरेदिक नवादयकरे लवा,  दिकदनयवामवावशसीलवा दिवाखवतसो,  आदर म्हरतसो, "आपल्यवा सवारख्यवाअच्यवा आयकष्यवात
कधिसी न यरेरवाऱ्यवा दकअ ववा आलसीच तर आपर ज्यवाअच्यवाकडरे डसोळरेझवाक करवायलवा दशकलसोय तयवा मवारसवाअचसी दचत्रिअ आहरेत
तसी."  क्षरभर तयवाअच्यवाकडरे तस्थर नजररेनरे बघत मसी पकन्हवा दवचवारलरे,"म्हरजरे कसोर?" आतवा वर बघकन मवाझ्यवा नजररेलवा
सरळ नजर दिरेत तसो म्हरवालवा, "तकरुअ गवातलसी मवारसअ, वरेडवाअच्यवा इतस्पतळवातलसी मवारसअ,  फिक टपवाथवर जगरवारसी दभकवारसी,
अपअग,  कक रवालवा नकसो असरवारसी म्हवातवारसीकसोतवारसी अशवाअचसी दचत्रिअ आहरेत तसी."  मसी सकस्कवारवा ससोडकन म्हरवालरे, "अरक,  मसी
अनरेकवरेळवा डसोळरे  दमटकन घरेतलरे आहरेत हरे खरअय,  पर जगवात तसी नवाहसीतच,  अशसी स्वतयःचसी समजकत घवालवायइतककी मसी
मकखरपर नवाहसी आदर मठ्ठपर नवाहसी."  आदर तयवानरेहसी एक सकस्कवारवा ससोडकन म्हटलरे, "सबॉरसी,  दिकदनयवामवावशसी.  पर जवातवा
जवातवा तयवाअनवा बघरअ,  डसोक्यवातल्यवा दवचवारवानअ तयवाअचअ अतस्ततव जवाररअ आदर खकद्द जवळकन,  तयवाअचवा ववास यरेईल इतक्यवा
दनकट जवाऊन तयवाअच्यवा आयकष्यवालवा,  मनवालवा,  दिकयःखवालवा आपल्यवावर आक्रमर करू दिरेरअ,  यवा पवार वरेगवरेगळ्यवा गसोषसी
आहरेत."  मसी थक्क हसोऊन बघत रवादहलरे.  खररेच मसी आपल्यवा दिकयःखवात गकअतकन सगळ्यवा जगवाकडरे  - मवाझ्यवाहसी जगवाकडरे
दिकलरक्ष करे लरे  हसोतरे." (पपृषरे ५५-५६)  गचौरसी दिरेशपवाअडवाअच्यवा कवादिअबरसी लरेखनवातसील सगळ्यवा मयवारदिवाअचवा अतयअत प्रवामवादरक
कबकलसीजबवाब आपल्यवालवा इथरे दमळतसो. 

गचौरसी दिरेशपवाअडरे  यवाअच्यवा लरेखनवाबवाबत एक गसोष मवात्रि मवान्य करवायलवा हवसी ककी तयवाअच्यवा नवादयकवा ससीववादिसी चळवळसीतल्यवा
सकणहितयकतठन नव्यक वकस्तवकच्यक पनेरणिक 
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ततकवालसीन सअघषवारचवा टप्पवा ओलवाअडक न पकढरे  गरेल्यवा आहरेत. दवचवारवाअच्यवा पवातळसीवर तयवा मकक्त आहरेत. तयवाअचवा दवचवार दकअ ववा
तयवाअचअ कल्पनवादवश्व कवाळवाच्यवा पकढरे आहरे. पर तरसी तयवाअचअ दवश्व हरे तयवाअच्यवापकरतअ मयवारददित आहरे. मसी वर उलरेख करे लरेल्यवा
अमरेररकन मवाधलकवाअमध्यरे एकवा वगर्लीय पररघवात कवा हसोईनवा,  पर एकवा  'फिअ क्शनल'  व्यवस्थरेचअ दचत्रिर पवाहवायलवा दमळतअ.
यवात  परस्परदवरसोधिसी  स्वभवाववाचसी  पवात्रिअ  आहरेत  आदर तसी  हसी  व्यवस्थवा चवालवत आहरेत.  गचौरसी  दिरेशपवाअडजच्यवा  लरेखनवात
आधिकदनक मकल्यअ आहरेत, तयवाअच्यवा नवादयकवा समतवाधधिषसीत जग बघतवायत, पर तयवात फिअ क्शनल व्यवस्थरेचअ सलग, प्रभवावसी
असअ दचत्रिर नवाहसी. चअद्रशरेखर जहवागसीरदिवार यवाअचअ उदपृत पवादहलअ तर तयवात गचौरसी दिरेशपवाअडजचसी एक व्यदक्तररेखवा एकवा वरेगळ्यवा,
'डसीक्लवास' हसोण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेकडरे दनदिरश करतरे आहरे जसी वगर्लीय पररघवालवा भरेदिरवारसी अशसी, एक आरखसी पकढचसी पवायरसी
आहरे. इथरे गचौरसी दिरेशपवाअडजनसी स्वतयःच स्वतयःवर दटप्परसी करे ल्यवाचअ ददिसतअ आदर हसी एक मसोठसी गसोष आहरे.

मलवा ववाटतअ ककी ससी लरेखकवाअबवाबत बसोलवायचअ झवालअ तर कदवतवा महवाजन यवाअचसी  'ब'  हसी कवादिअबरसी ववाचकवाचअ बसोट धिरून
तयवालवा पकढरे नरेतरे. तसी व्यक्तकीववादिसी मवाअडरसीत घसोटवाळत रवाहवात नवाहसी. तसी नवादयकरे लवा व्यवस्थवातमक प्रश्नवाअकडरे नरेतरे. 

मरवाठसी सवादहतयवातसील एक प्रमकख प्रववाह म्हरजरे दिधलत सवादहतय. एकवा सअपकरर  दिकलरदक्षत ववास्तववाकडरे यवा सवादहतयवानरे लक्ष
वरेधिलअ. यवासअदिभवारत एक उलरेख करवाववासवा ववाटतसो. 'दिधलत सवादहतयवाच्यवा मकल्यमवापनवासवाठसी सवादहतयवातसील आडवाखरे नवसीन
लवागरवार' असअ मत १९६७ सवालसी झवालरेल्यवा एकवा चचरत डबॉ. म. नवा. ववानखडरे यवाअनसी मवाअडलअ हसोतअ. यवा चचरत प्रवा. मरे. पकअ.
ररेगरे, प्रवाचवायर  म. दभ. दचटरसीस, प्रवा. ववा. ल. कक लकरर्ली सहभवागसी हसोतरे. डबॉ. ववानखडजच्यवा मतवालवा दिकजसोरवा दिरेत मरे. पकअ. ररेगरे
यवाअनसी ददि. पक. दचत्रिजच उदिवाहरर ददिलअ आहरे. तरे म्हरतवात 'दचत्रिरेच्यवा धलखवारवानरे जसो शबॉक बसतसो तयवापवासकन धिसोकवा हवा आहरे
ककी दचत्रिरे 'शबॉक' सवाठसी धलहसीत रवाहसील. दिलट दवल बसी बलड फिबॉर दहम. तयवाचप्रमवाररे अनककअ पवा व चसीड दनमवारर करण्यवासवाठसी,
इफिरे क्ट सवाधिण्यवासवाठसी  नवबचौदवाअनसी  धलदहलरेलरे  ववारमय सजटसीमजटल ववारमय हसोईल.'  ररेगरे  यवाआधिसीच्यवा  एकवा प्रश्नवाच्यवा
उत्तरवात म्हरतवात  - 'दिधलत लरेखकवाअमध्यरे आतमपसीडक (मलससोदकस्ट)  वपृत्तसी दनमवारर हसोण्यवाचवा सअभव आहरे.  हवा धिसोकवा
टवाळण्यवासवाठसी परअपरवागत समवाजवातसील जरे वगर  आहरेत तयवाअच्यवातसील व्यक्तकींनसी हसी जबवाबदिवारसी स्वसीकवारलसी पवादहजरे .' 'दनळसी
पहवाट'  यवा  रवा.  ग.  जवाधिव यवाअच्यवा  पकस्तकवात हवा  तपशसील ददिलवा आहरे.  ववास्तववाचसी  ओळख करून दिरेतवानवा  तयवातच
अडकवायलवा हसोतअ असअ जरे मलवा नरेहमसी ववाटतअ तयवाच्यवाशसी सवाधिम्यर असलरेलवा हवा उलरेख आहरे. 

ररेग्यवाअच्यवा 'शबॉक'शसी मलवा मवाझअ म्हररअ जसोडवायचअ आहरे. जरे चवाललअ आहरे तरे चकककीचअ आहरे तयवाबद्दल तसीव्र प्रदतदक्रयवा यवावसीच.
पर प्रदतदक्रयरेचसी ववारअववारतवा दकतसी असवावसी?  प्रदतदक्रयवा हसी दनदमरतसी आहरे कवा?  असरे प्रश्नहसी समसोर यरेतवात.  बअडखसोरसी
आदर दवद्रसोह ससोपवा असतसो असअ नवाहसी पर नवदनदमरतसी तयवाहहन कठसीर असतरे.  दवद्रसोह हवा तसीव्र सअवरेदिनरेचवा,  प्रदतभरेचवा
आदवष्कवार आहरे, पर नवदनदमरतसी हवा प्रदतभवा आदर दचअतन दिसोहकोंचवा आदवष्कवार आहरे. सवामवाधजक ववा रवाजककीय अररषवाचरे
थरेट बळसी ठरलरेलरे लसोक, तयवाअचसी सवादहततयक अदभव्यक्तकी आदर दतचअ मकल्यमवापन, हरे आपर थसोडवा वरेळ बवाजकलवा ठरेवलअ तर
कवाय ददिसतअ? मध्यम आदर उच्चवगर्लीय सवादहतयवातकन अजकनहसी नवातयवाअचसी उकल वगनैररेच हसोतवानवा ददिसतरे, पर धिडक कपृ तसी
ददिसतरे कवा? लग्नबवाह्य सअबअधिवाअवर चचवार हसोतरे, बवाजक मवाअडल्यवा जवातवात, पर 'आपर एकत्रि रवाहह  आदर मलवा जर वरेगळवा तसो
दकअ ववा तसी आवडत असरेल तर मसी तयवाच्यवा/दतच्यवाबरसोबरहसी चवार ददिवस घवालवरेन.  मवानधसक आदर शवारसीररक आनअदि
घरेईन'  दकअ ववा  'तकझ्यवा भचौदतक आकवाअक्षवाअनवा मवाझवा दवरसोधि नवाहसी,  पर मलवा कवाहसी वरेगळअ  करवायचअ आहरे,  तयवामकळरे  आपर
आतवा मवागर  बदिलक' अशवा पवायवावर कवाहसी बवाअधिकवाम हसोतवानवा ददिसत नवाहसी. व्यक्तकी म्हरकन परस्परवाअनवा समजकन घरेत व्यदक्ततव
अबवाधधित रवाखण्यवासवाठसी व्यवस्थवा बदिलवायचसी असरेल तर बदिलक असवा दवचवार ददिसत नवाहसी. ('दबजरेस ऑफि मलदडसन
कवाऊअ टसी' हवा दचत्रिपट आठवतसो. यवा दचत्रिपटवात मरेरसील स्टट सीप आदर तक्लअट इस्टवकडच्यवा व्यदक्तररेखवाअचरे मवागर अखरेरसीस वरेगळरे
हसोतवात. तसी आपल्यवा सअसवारवात परत जवातरे आदर तसो आपल्यवा ववाटरेनरे जवातसो. 'नव्यवा ववास्तववा'त तरे एकत्रि यरेतसील आदर
पकढचसी मवाअडरसी हसोईल! जकन्य़वा ववास्तववातसील अअतदबअदिक नव्यवा ववास्तववाचरे प्रवारअभदबअदिक असतसील.) 

नव्यवा  ववास्तववाचअ  'बवाअधिकवाम'  करवायचरे  छसोटरे  प्रयतन  झवालरे  तरसी  चवालतसील.  कवारर  नवदनदमरतसी  हवा  समगतरेनरे  दवचवार
करण्यवाचवा दवषय असतसो. खकप मसोठवा प्रमवारवात ववास्तव दवभवाधजत झवालरेल्यवा समवाजवातसील दवदवधि स्तरसीय ववास्तववाअच्यवा
तककडवाअवर तयवा तयवा ववास्तववाच्यवा प्रदतदनधिसी लरेखकवालवा कवाम करून नवअ ववास्तव उभअ रवाहह  शकरे ल कवा हरे बघतवा यरेईल.
नव्यवा व्य्वस्थथचअ प्रवारूप दनमवारर कररअ हरे एक आव्हवान आहरे आदर नव्यवा लरेखकवाअनसी जर तरे करे लअ तर तयवानरे सवादहतय समपृद
हसोईल. सवादहतयवाचवा प्रववास 'सअघषवारतकन दनदमरतसीकडरे' हसोईल. 

१०४
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शरेवटसी एक महत्त्ववाचसी गसोष स्पष करे लसी पवादहजरे. लरेखवाच्यवा सकरूववातसीलवा मसी तयवाबद्दल धलदहलअच आहरे, पर थसोडअ अधधिक
दवस्तवारवानरे सवाअगतसो. हसी गसोष खरअ तर मवाझ्यवाच अपरेक्षरेलवा छरेदि दिरेरवारसी आहरे, पर तरसी तसी मवाअडरअ मलवा अगतयवाचअ ववाटतअ.
वनैचवाररक लरेखनवाचवा प्रवाअत बवाजकलवा ठरेवलवा तर सवादहतय व कलवादनदमरतसी यवा मकळवात स्ववान्तसकखवाय गसोषसी आहरेत असअ मलवा
ववाटतअ. म्हरजरे प्रश्न असरे उभरे रवाहतवात ककी गचौरसी दिरेशपवाअडजवर समवाजवाच्यवा पकनररचनरेचअ ओझअ टवाकवावअ कवा? गवामसीर लरेखकवानरे
नव्यवा गवामसीर अथरव्यवस्थरेचअ  सकचन कररवारसी कवादिअबरसी धलहवावसी अशसी अपरेक्षवा करवावसी कवा? (सकहवास पळशसीकर यवाअनसी
भवालचअद्र नरेमवाडरे यवाअच्यवा 'दहअदिक'वर लरेख धलदहलवा हसोतवा तयवाचअ शसीषरक 'खअडरेरवाव, अडगळ आवरत जवा ककी रवाव!' असअ हसोतअ.
तयवाचसी इथरे आठवर हसोतरे!!) मवाझ्यवातलसी दनदमरतसीचसी ओढ, जरे जवारवतअ तरे सवाअगवायचसी ओढ, ज्यवानरे मसी 'पकरर'  हसोतसो तसी
कपृ तसी,  ज्यवानरे मवाझवा अहअकवार सकखवावतसो तसी कपृ तसी,  ज्यवानरे मवाझसी ओळख दनमवारर हसोतरे तसी कपृ तसी अशवा दवदवधि अअगवाअनसी
कसोरतयवाहसी कलवादनदमरतसीचवा खकलवासवा करतवा यरेतसो.  यवातलरे  कक ठलरे  घटक दकतसी प्रमवारवात प्रभवावसी असतवात तरे तपवासरअ
अवघड आहरे. आदर तयवाचअ खरअ उत्तर कलवाकवारवानरेच प्रवामवादरकपररे दिरेरअ अपरेदक्षत आहरे. म्हरजरे मलवा सवादहतयवालवा समपृद
करवायचअ आहरे ककी मवाझसी पदहलसी गरज लरेखक म्हरकन मवाझसी ओळख दनमवारर कररअ हसी आहरे? दिसोन्हसीहसी उद्दरेश आहरेत
असअहसी उत्तर दिरेतवा यरेऊ शकतअ, पर मलवा असअ ववाटतअ ककी 'क्रमवाअक एक'चअ उत्तर नरेहमसीच अतस्ततववात असतअ. कलवा हसी
आतमदनष असल्यवानरे 'अमकक एकवा बवाबतसीत लरेखकवानअ भवाष्य करवायलवा हवअ' असवा हट धिररअ खरअ तर मलवा मवान्य नवाहसी.
पर तरसी लरेखकवाकडरे जसी ऊजवार आहरे, जसी दृषसी आहरे दतचवा नव्यवा ववास्तववाचवा प्ररेररवास्रसोत म्हरकन प्रभवावसी ववापर झवालवा तर
तरे ददिशवादिशरक ठरू शकरे ल.  तरे दनदमरतसीचअ  मसोठअ  आव्हवान असरेल.  मवात्रि हवा अपरेक्षरेच्यवा रूपवातलवा दवचवार आहरे हरे लक्षवात
घ्यवावअ. 'कलवादवष्कवारवाबवाबत जसी सवाधिकबवाधिक चचवार हसोतरे तसी व्हवावसी. पर कलरेवर अपरेक्षवाअचअ रसोपर व्हवावअ कवा?' असवा प्रश्न
आलवा तर मवाझ्यवापकरतअ  तयवाचअ  उत्तर असअ  आहरे  ककी यवा रसोपरवातकन जरे  दनष्पन्न हसोईल तयवानरे  कलवाकवारवालवाहसी समपृद
झवाल्यवासवारखअ ववाटत असरेल तर तरे जरूर व्हवावअ. अन्यथवा तरे अपरेक्षवाअपकरतअ मयवारददित रवाहसीलच.

---

सकणहितयकतठन नव्यक वकस्तवकच्यक पनेरणिक 
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कलवाअनवा मवाध्यमवात सअकक दचत करण्यवापवासकन थवाअबवतवा यरेईल कवाय? 

हृदषकरे श आवर्लीकर यवाअच्यवाशसी सअववादि

नव्वदिसोत्तर कवाळ आदर समकवालसीनतवा अधधिक समजकन घरेण्यवासवाठसी दवदवधि क्षरेत्रिवाअत कवायररत असरवाऱ्यवा कवाहसी व्यक्तकींसवाठसी
आम्हसी एक प्रश्नवावलसी तयवार करे लसी हसोतसी.  तयवाअच्यवाशसी बसोलसी दकअ ववा लरेखसी सअववादि सवाधिकन तयवा प्रश्नवावलसीचसी तयवाअनसी ददिलरेलसी
उत्तरअ आम्हसी अअकवासवाठसी सअकधलत करे लसी आहरेत.

हृदषकरे श आवर्लीकर जववाहरलवाल नरेहरू दवद्यवापसीठवाच्यवा कलवा आदर सलौंदियरशवास दवभवागवात दफिल्म स्टडसीज दवषयवावर सअशसोधिन
करत आहरेत. तयवाअचअ कवाहसी लरेखन तयवाअच्यवा ब्लबॉगवर सवापडरेल.

'समकवालसीन' असअ कवाहसी असतअ कवा? तकमच्यवा मतरे कशवालवा समकवालसीन म्हरतवा यवावअ?

अररेषवातमक  ( - )  non linear कवालघटकवाअचवा,  सअरचनवाअचवा  दवचवार  करे लवा  तरसी,  समकवालसीनतवा  हसी  सअकल्पनवा  घडतयवा
इदतहवासवाच्यवा ववाळकनरे  बनलरेलसी असकन,  भदवष्यवाकडरे  बसोट दिवाखदवरवारसी  असतरे,  आपल्यवा डसोळ्यवासमसोर उलगडत असतरे,
आकलनकक्षरेत असतरे.  भचौगसोधलक ररेषवा ओलवाअडतवानवा इदतहवासवाचरे कचौल स्थवादनक, प्रवादिरेदशक, रवाषट सीय, जवागदतक यवा आदर
अश्यवा  अनरेक आकवारवाअनवा  स्पशकरन  जवातवात.  तयवात जवातसीय,  ललदगक,  वअश,  इ.  व्यवस्थवाअतसील दभन्नतवाअमधिकन  नवसीन भवाषवा,
तअत्रिजवान, अथरव्यवस्थवा दनमवारर हसोतवात. इदतहवासवातसील कवालखअडवाअनवा वरेढवा घवालकन अवकवाशवालवा वरेगळरे  कवाढक न बघतवा-बघतवा
नवसीन  दचन्हव्यवस्थवा  दनमवारर  हसोतवात.  ह्यवा  सगळ्यवाचरे  आकलन करण्यवाचवा  प्रयतन  एकवा  कवालखअडवात  करे लवा  तर  तयवास
समकवालसीनतवा ( ) contemporaneity असरे म्हरतवा यरेऊ शकरे ल.

'नव्वदिसोत्तरसी'  ववास्तव दकअ ववा सअवरेदिनवा आधिसीच्यवा ववास्तववाहहन दकअ ववा सअवरेदिनवाअहहन वरेगळ्यवा हसोतयवा कवा?  तयवात जर वरेगळरेपरवा
हसोतवा  तर  तसो  कशवा  प्रकवारचवा  हसोतवा?  एखवादिसी  कलवाकपृ तसी  समसोर  आल्यवावर  तसी  'नव्वदिसोत्तरसी'  आहरे  हरे  ठरववायलवा  ह्यवा
वरेगळरेपरवाचवा कसवा उपयसोग हसोऊ शकरे ल?

बवाबरसी मशसीदि, चकन्द्रक प्रकरर१, उदिवारसीकरर, जनरल अगसीमजट ऑन टलररफि अलन्ड टट रेड यवा सगळ्यवा ठळक घडवामसोडसी यरेरवाऱ्यवा
भदवष्यवाचसी  झलक दिवाखवत हसोतयवा.  आमच्यवा  दपढसीलवा  उपभसोगववादिवाचसी  चटक तर लवागलसी पर तयवा ससोबतच आधिसीच्यवा
दपढसीच्यवा दनयअत्रिरकक्षरेत ववावरण्यवाचरे ठरवादवक कप्परेहसी आखलरे गरेलरे हसोतरे.  सअजय शसीववास्तव यवाअनसी यवा कवाळवातसील सअवरेदिनरेलवा
'ननैदतक उपभसोगववादि' असरे म्हटलरे आहरे. एककीकडरे जवातसीय, आअतरधिवादमरक दवदभन्नतवा आदर दिकसरसीकडरे मध्यमवगवारच्यवा हवातवात
चलनवात यरेरवाऱ्यवा नवसीन वस्तकअचरे प्रमवारसीकरर. तयवात एक जसोडलवा जवारवारवा महतववाचवा दि कववा तअत्रिजवानवाचवा! ज्यवामकळरे  गदतमवानतरेनरे
आपल्यवालवा  भकल  दिरेऊन  आपर कवाय,  दकतसी,  कसरे,  करे व्हवा  आदर कवा  उपभसोगतसोय  ह्यवा  प्रश्नवाअपवासकन  दि कर  नरेलअ  आहरे.
लअबकवाच्यवा दिसोलनवाअप्रमवाररे तथवाकधथत आधथरक उद्दसोलन  ( )  upswing आदर कबॉपर्णोररेट जगवाचसी दनम्नगवामसी दिसोलन/पतन
( )  downswing यवा दिसोन महतववाच्यवा क्षरवाअमध्यरे,  प्रदतमवाअनसी  ( )  image अअतहसीन पररभमररे  घवालत मवाध्यमसीकररवाचसी

१०६
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( )  mediatisation ववाट ससोपसी करे लसी आहरे.  उतसववासवारखरे दिरेखवावरे ववाढत जवाररे,  मवाध्यमवाचसी दकअ ववा तरे  चवालवरवाऱ्यवाअचसी
आपलसीच एक कसोर आदर नक्षसी,  ह्यवालवा मनसोरअजन म्हरररे असरे कवाहसी कअ गसोररे   spectacle ह्यवा शब्दिवात बवाअधितवा यरेतसील.
अथवारत, ह्यवा मवागचसी कवाररअ धजतककी भवारतसीय सअवरेदिनरेशसी दनगडसीत आहरेत दततककीच भवारतसीय अथरकवाररवातसील पसी.एस.यक चरे
(   )  public sector undertakings disinvestment आदर परदिरेशसी गकअतवरकककीशसी दनगडसीत आहरेत. रुपटर मडर्णोक
ह्यवानरे भवारतवात थसी  C नसीतसीचवा अवलअब करून दक्रकरे ट, भषवाचवार, गकन्हरेगवारसीजगत ह्यवा टसी.आर.पसी. ववाढवरवाऱ्यवा घटकवाअवर लक्ष
कज दद्रत करे लरे.  वरेदिनववादिवामकळरे  ( )  sensationalism इअदद्रयगसोचर प्रसरर हसोउन नअतर भवाववातमक प्रदतसवादि दमळत गरेलरे.
प्रतयरेक बवातमसीचअ बरेदकअ ग न्यकज हसोरअ, अनरेक स्कल म उघडककीस यरेरअ, एम.एम.एस.मकळरे  ववाढरवारसी प्रदिशरनवपृत्तसी ह्यवा सगळ्यवातकन
एक जकजबसी, शवारसीररक, उतस्फिक तर  प्रदतदक्रयवा नकोंदिवलसी जवातरे. आपर दवषयवाच्यवा गवाभ्यवापयर्षांत पसोचक शकत नवाहसी आहसोत. पर
एकवा अथर्ली, आजचसी हसी प्रदिशरनवपृत्तसी आदर हवा वरेदिनववादि हरेच गवाअभसीयवारनरे दवचवार करवायचरे दवषय आहरेत. ज्यवालवा रबॉतन्सयरेरनरे

    distribution of the sensible सअजवा  ददिलसी  आहरे.  ह्यवा सगळ्यवात कलवाअनवा  मवाध्यमवात सअकक दचत करण्यवापवासकन
थवाअबवतवा यरेईल कवाय? 

हसी नवसी सअवरेदिनवा आदर ववास्तव व्यक्त करण्यवासवाठसी आधिसीचसी रुळलरेलसी भवाषवा कमसी पडलसी कवा ? पडलसी असरेल तर
कवाहसी उदिवाहररवाअनसी तरे स्पष करतवा यरेईल कवा?

मलवा  असरे  ववाटत  नवाहसी  ककी  सअवरेदिनवा  आदर  ववास्तव  व्यक्त  करण्यवासवाठसी  भवाषवा  अपकरसी  पडतरे.  पर  प्रतयरेक  दपढसीच्यवा
अनकभववाप्रमवाररे  भवाषवा  बदिलतरे  हरे  दनतश्चत.  दचत्रिपट  आदर  दिकरदिशरन  मवाध्यमवाचरे  उदिवाहरर  घरेतलरे  तर  नव्वदिसोत्तरसी
बवाजवारसीकररवामकळरे ,  भवारतवातसील  NFDC चवा 'नव'धसनरेमवा  (मदर कचौल, कक मवार शहवानसी, बरेनरेगल इ.) सअपकषवात आलवा हसोतवा.
मदर रतनम आदर रवाम गसोपवाल वमवार  यवाअनसी नवसीन दचत्रिपटभवाषरेचसी रूपअ  आदर प्रलसोभनअ  रुळवलसी.  रतनम यवाअनसी एमटसीव्हसी
म्यकधजक दवडसीओ पदतसीनरे गवारसी ववापरलसी आदर उत्तररेकडरे कचौल असलरेल्यवा दहअदिसी दचत्रिपटवातसील "प्रवाअतसीय" भकदमकरे लवा इतर
प्रवाअतवाअचसी  जवारसीव करून दिरेण्यवाचवा प्रयतन करे लवा.  रवाम गसोपवाल वमवारनसी  दचत्रिपट आदर गकन्हरेगवारसी  जगवात चवाललरेल्यवा छक प्यवा
व्यवहवारवाअवर आपल्यवा gangster पटवाच्यवा आधिवाररे टसीकवा करे लसी. तयवाच कवाळवात, स्वप्नवत ववाटरवाऱ्यवा दहअदिसी दचत्रिपटसपृषसीलवा

 Bollywood असरे नवाव ददिलरे गरेलरे.  गकन्हरेगवारसी टसोळ्यवा हळकहळक  तअत्रिजवानवामकळरे  सअघदटत हसोररे आदर दचत्रिपट व्यवहवारवातसील
अपवारदिशरकतवा  यवावर   RGV नरे  नरेमकरे  बसोट  ठरेवलरे.  इतककीच,  दकअ बहहनवा  तयवाहहनहसी  महतववाचसी  गसोष  आहरे  तसी  NRI
अथरव्यवस्थरेलवा जसोडरवाऱ्यवा रवाज-धसमरन यवाअच्यवा पअजवाबसी प्ररेम कहवारसीचसी!  ज्यवामकळरे  कल नडवा,  यकरसोप,  अमरेररकरे त रवाहरवाऱ्यवा
' 'diaspora तसील भवारतसीयवाअनवा दवकलवा जवारवारवा भवारत हवा करे वळ तयवाअच्यवा मन:पटलवावरच्यवा नकवाशवाअमध्यरेच बनलवा हसोतवा.
९४-९५ च्यवा सकमवारवास,  झसी टसी.व्हसी.वर  'तवारवा'सवारख्यवा मवाधलकरे त समवाजवात ववावररवाऱ्यवा तरुर,  बरेदफिककीर,  शहरसी तवारवा
आदर दतच्यवा मनैदत्रिरजींचरे ससीजसीवन दिवाखदवलरे हसोतरे. नअतर २००० च्यवा आसपवास बरजवातयवा यवाअच्यवा दचत्रिपटवातसील 'भवारतसीय'
समजलसी जवारवारसी सअवरेदिनवा आलसी. यवास एकतवा कपकरनरे गकजरवातसी कक टक अब व्यवस्थरेत आरलरे पर तयवातसील दवववाहबवाह्य सअबअधिवाअनवा
प्रक्षसोभकतवा  ददिलसी.  'ननैदतक  उपभसोगववादिवा'चरे  एक  उदिवाहरर  म्हरकन  'क्यकोंककी...'  सवारख्यवा  मवाधलकरे कडरे  बघवायलवा  हवरे.
मल्टसीप्लरेक्स यरेरवाचवा क्षरहसी दततकवाच महतववाचवा आहरे.  भवारतवात न रुचरवाररे स्थवापतयशवास ववापरून कवाचरेच्यवा इमवारतसी
बवाअधिल्यवा गरेल्यवा ज्यवातकन उपभसोगवासवाठसी दचत्रिपट आदर मबॉल यवाअनवा एकत्रि आरलरे गरेलरे.  ह्यवा कवाचरेच्यवा इमवारतजींमधिकन आरपवार
बघतवा यरेतअ,  म्हरजरे ह्यवा एकवा अथर्ली वरेगळसी स्क्रकीन दनमवारर करतवात  -  स्क्रकीदनअग  (चवाचरसी)  कररवारसी.  स्क्रकीन करत कसोर
मबॉलमध्यरे यरेतअ आहरे, जवातअ आहरे ह्यवावर पवाळत ठरेवरवाररे  CCTV कल मरेररेहसी आलरेत. बवायसोमरेदटटक यअत्रिरवा तरे   UGC safety

guidelines ह्यवा सगळ्यवात आपर तअत्रिजवान हसीच भवाषवा ववापरतसोय. दहअसरेच्यवा प्रदतमवाअचरे दचत्रिर करररे, तयवात भकल पडक न
आतआत खरेचलरे जवातसो आहरे. आजचसी भवाषवा हसी तअत्रिजवान, भय, दहअसवा यवाअनसी दमळकन तयवार झवालरेलसी आहरे. 

नव्वदिसोत्तरसी  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा  आतवाच्यवा  कवाळवातहसी  वनैधि  आहरेत कवा?  ककी आतवाचअ  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा
आरखसी वरेगळ्यवा आहरेत? वरेगळ्यवा असतसील तर कशवा?

आतवाचअ ववास्तव आदर सअवरेदिनवा दनतश्चतच वरेगळ्यवा आहरेत. इअटरनरेट, गरेदमअग सअस्कपृ तसीनरे आपल्यवालवा एकवा वरेगळ्यवा अडचरसीत
टवाकलरे  आहरे.  अदतववास्तववात  रवाहतवानवा  आपर तथवाकधथत कहवाण्यवाअमध्यरे  इतकरे  रमतसो  ककी  आजचसी  सअवरेदिनवा  हवातवातकन
दनसटत चवाललसी आहरे ककी कवाय असरे ववाटतरे. अशसीच एक कहवारसी आहरे १०० कसोटसी कअ पकचसी! ह्यवा कथरेत वपृद हसोत चवालरेल्यवा
पकरुष नटवाअनवा  -  दडधजटल फिरे रफिवार करून,  तवारवा लवावकन सकपरहसीरसो करून,  दकअ ववा हरे  सगळरे  कमसी पडलरे  तर बसोटसोक्सनरे
प्लवातस्टक सजररसी  करून पकनरुज्जसीदवत करे लरे  जवात आहरे.  तवारकवाअचसी  कहवारसी थसोडसी वरेगळसी आहरे.  रवादगरसी  . . .  M M S यवा

कलकसनक मकध्यमकत ससकनु णचत करण्यकपकसठन थकसबवतक यनेईल ककय? 
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दचत्रिपटवात ववास्तव, अदतववास्तव, कथवानकवातसील पवात्रि, मवाध्यमवातसील व्यक्तकीचरे स्थवान यवा सगळ्यवाअचसी सरदमसळ झवालसी आहरे.
एरव्हसी पबॉनर मध्यरे कवाम कररवारसी सनसी लरेओन हसी पदहलरे शवाअत, ससोज्वळ पवात्रि ररेखवाटत असतरे पर हबॉरर दचत्रिपटवातसील भकतवानरे
पछवाडल्यवावर तसी आक्रमक आदर बसोल्ड ववागक लवागतरे. ह्यवात इअटरदमदडयवा व्यदक्ततव समसोर यरेऊन उभरे रवाहतरे आहरे - म्हरजरे
एकवा मवाध्यमवातसील ओळख दिकसऱ्यवावर दचकटवलसी जवातरे आहरे. स्टवार धसतस्टमनअतर ररअगटसोन, डवायल टकन्स, ससोशल दमडसीयवा
आदर पक्षपवातसीपरवा कररवारसी प्रदिशरनपदतसी ह्यवा सगळ्यवाचसी जसोड म्हरजरे १०० कसोटसी कअ पक आहरे.

इअटरनरेटवर स्क्रसोल,  कवादफिलवा,  रवाउअड टरेबलसवारखसी चचवारतमक व्यवासपसीठरे  आहरेत पर तयवाच वरेळसी  'मकअबईतलरे  १० नवसीन
हबॉटरेल्स' असरे लरेख-वजवा-जवादहरवातसीहसी आहरेत. हसी सगळसी 'दबग डवाटवा'चसी प्रलसोभनरे आहरेत ज्यवामकळरे  चचवार आदर जवादहरवात
यवात कवाहसी अअतर उरत नवाहसी. शवाहरुख खवानच्यवा मकलवाचवा    MMS बघवाववा ककी बघक नयरे, व तयवावर मतप्रदिशरन करवावरे कवा करू
नयरे,  हरे एकवा तक्लकवर अवलअबकन आहरे.  हसी दनवड करतवानवा    IP address लपवतवा यरेईल, इअटरनरेट   history दडलसीट
करतवा यरेईल पर 'ननैदतक उपभसोगववादिवा'चरे रूप बदिलकन आपर स्वत: लवा लपवण्यवाचवा प्रयतन करे लवा तरसी दडधजटल दफिअ गरदप्रअट
कक ठरे-न-कक ठरे असरवारच! अल्गसोररदिम ठरवत आलरेल्यवा गसोषसी आपल्यवासमसोर प्रकट हसोतवात, पर आपर कवाय दनवड करतसो,
हरे आपल्यवावर अवलअबकन आहरे ककी नवाहसी, हरे सवाअगतवा यरेररे अवघड आहरे.

सवादहतय, दृश्यकलवा, सअगसीत,  नवाटक, धसनरेमवा वगनैररे कलवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि असवाववा कवा? तसो कसवा असवायलवा
हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

कलवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि नरेहरेमसीच हसोतवा आदर असतसो. पर आज यवा सअबअधिवाअनवा अधधिक प्रबळ करण्यवाचसी गरज आहरे. FTII
प्रकररवात  वरवर  ववाटरवारसी  व्यवस्थवापककीय  ररकवामसी  जवागवा  भरण्यवासवाठसी  यसोग्य  मवारकस  न  दमळरअ,  सवादहतय  अकवादिमसी
पवाररतसोदषक दवजरेतयवाअनसी पवाररतसोदषकअ  परत कररअ हसी सवाअकरे दतक दनषरेधिवाच्यवा दचन्हवाअनवा मकतर  स्वरूप दिरेण्यवाचसी गरज आहरे. नवसीन
प्रदतमवा, नवसीन भवाषवा, नवसीन पदतसीनरे दनषरेधि व्यक्त कररअ हसी आजचसी दनकडसीचसी गरज आहरे. हवा बलन, तसो प्रदतबअधि असरे रसोज
बदिलरवाररे दचत्रि परेपर उघडलवा ककी ददिसतअ. 'आपर'  आदर  'तरे'  अशसी दनैत भकदमकवा दकतपत बरसोबर आहरे?  आज आपर
एकवाच वरेळरेस दिसोन्हसी कअ पकमध्यरे मसोडलरे जवाऊ शकतसो. 'दनभरयवा' प्रकररवासवारखसी चवार इतर प्रकररअ, ददिलसीत तयवाच वरेळसी, तयवाच
भवागवात झवालसी.  वषवारभरवातच,  परदिरेशसी दमदडयवातजवाअनसी  ह्यवालवा  दमडसीयवा इवरेन्ट आदर सवामवाधजक घटनवा  असरे  नवाव दिरेऊन
तयवावरचरे पकस्तक बवाजवारवात आरलरे. तयवाप्रमवाररे  BBC चवा मवादहतसीपटसकदवा आलवा.

आपर कबॉमजट,  लवाइक,  शरेअर,  सबस्क्रवाईब करून घडरवाऱ्यवा कवाळवालवा क्षरवाधिवारत भकतकवाळ बनवतसो.  सअकक दचत हसोरवारसी
स्क्रकीन आदर आपलरे सवारखरे दवचधलत हसोरवाररे दचत्त ह्यवा व्यकहवातकन सकटकवा करवावयवाचसी असरेल तर रबॉतन्सयरेरनरे म्हटल्यवाप्रमवाररे,
'  ' aesthetic unconscious मध्यरे खसोलवर जवाऊन जवारसीववाअवर ठसवा उमटवरवाररे आदर कवाहसी कवाळवानरे छवाप ससोडरवाररे
कलवादवष्कवार व्हवायलवा हवरेत.  क्षदरक यरेरवाऱ्यवा प्रदतमवा,  ध्वनसी  ह्यवाअनवा  दिसीघरकवाळवासवाठसी कशवा प्रकवाररे आपल्यवा आयकष्यवाशसी
जसोडतवा यरेईल यवाचवा दवचवार करवायलवा हववा. मग कदिवादचत आपल्यवा नवसीन कवाळवाचरे गदरत उलगडरेल. हरे एकक दमळवाल्यवावर
नवसीन कल्पनवा, सअरचनवा, सअगसीत, आदवभवारव प्रकट हसोतसील.

खवालसील गसोषजींशसी कलरेचवा दकअ ववा कलवाकवारवाचवा सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?
- सवामवाधजक ववास्तव;
- बवाजवारपरेठ;
- दवचवारसररसी;
- रवाजकवारर.

आपल्यवा रवाजककीय, सवामवाधजक, दवत्तसीय, वनैचवाररक भकदमकवा 'उक्तकीकपृ तसी' ( ) performative आहरेत असरे मलवा ववाटतरे. ह्यवा
शब्दिवाचसी कवाहसी अअगरे प्रयसोग, खरेळ अशसी असक शकतवात. तयवामकळरे  तयवात अनरेक बवाजकअनसी दवचवार करून यसोग्य कपृ तसी ठरवलसी जवाऊ
शकतरे,  तसी मसोडलसी जवाऊ शकतरे व बदिललसीहसी जवाऊ शकतरे.  अथवारत,  कवाहसी दवसअगतजींनवा तकोंड द्यवावअ लवागण्यवाचसी शक्यतवा
कवायम असरवार.  पर ह्यवातकन महत्त्ववाचरे ववादिदवववादि,  चचवार दनमवारर हसोऊन कलवाकवारवालवा स्वतयःबद्दल प्रश्नहसी पडतसील, हरेहसी
ओघवानरे  आलरेच.  असरे  तपवासत रवादहल्यवानरे  आपल्यवा  भकदमकवाअनवा  घनतवा  दमळक  शकरे ल.  एकमतवाप्रमवाररेच  तसीव्र मतभरेदि  हरे
सवामकदिवादयकतरेचरे  पदहलरे  दचन्ह असतरे.  रवाजसीनवामरे  दिरेण्यवातलअ  सवाअकरे दतक दवरसोधिप्रदिशरन यवा पलसीकडरे  जवाऊन नवसीन दशव्यवा,
नवसीन बअड करण्यवाचरे उद्गवार सकचवावरेत. आपल्यवालवा हवअ असलरेलअ पवात्रि — असअ पवात्रि ज्यवातकन बअड करतवा यरेऊ शकरे ल —

१०८
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आपरच व्हवावअ.

ह्यवाच  कवाळवादिरम्यवान  भवारतवाबवाहरेरच्यवा  कलवादवष्कवारवाअवर  दतथल्यवा  सवामवाधजक-रवाजककीय  ववास्तववाचवा  परररवाम
झवालरेलवा  ददिसतसो कवा?  भवारतवातल्यवा  पररतस्थतसीशसी  तवाडक न  पवाहतवा  तयवालवा  समवाअतर  दकअ ववा  तयवाहहन  वरेगळरे  परररवाम
ददिसतवात कवाट?

परररवाम झवालवा आहरे पर तसो जवागदतक तरे प्रवादिरेदशक यवा अनकषअगवानरे झवालवा आहरे.

ससोदवएत रदशयवाचरे दवघटन, गल्फि यकद,  तरेलवाचरे दवलसोप पवावरवाररे सवाठरे,  ननैसदगरक आपत्तसीनरे गवासलरेलवा कवाळ यवा जवागदतक
घटनवाअचवा भवारतवावर दनतश्चतच परररवाम झवालवा हसोतवा.  अमरेररकरे च्यवा गल्फि यकदवानअतरच्यवा    war against terrorism

भकदमकरे लवा इस्लवादमक रवाषट वाअनसी सडरेतसोड,  आक्रमक उत्तरअ ददिलसी.  पर गल्फि प्रकररवालवा  . . .  C N N वर दिवाखवकन तयवातल्यवा
अमरेररकन दहअसरेचरे शचौयरगवाथवा म्हरकन दचत्रिर करे ल्यवानअतर बसोदद्रयवारनरे  'गल्फि यकद घडलरेच नवाहसी'  असवा टसीकवा कररवारवा लरेख
धलदहलवा.  रवात्रिसी जरेवतवानवा थसोडवा वरेळ यकदवाचरे  दिरेखवावरे   TV वर बघररे यवाचसी पकढच्यवा १० वषवारत आपल्यवालवा सवय झवालसी.
दवस्फिवारलरेल्यवा डसोळ्यवाअनसी मसीदडयवा इवरेन्टकडरे बघण्यवामकळरे  आपर कक ठलसीहसी ठसोस रवाजककीय भकदमकवा घरेण्यवापवासकन परवावपृत्त हसोत
आहसोत. बवायसोमरेदटटक यअत्रिरवा आदर  CCTV च्यवा जमवान्यवात आपर भय प्रदतमवाअनसी वरेढलरेलसो आहसोत. 'प्रवादिरेदशक' यवा सअजरेच्यवा
कक्षवा रुअ दिवावतवाहरेत आदर ररेखसीव हसोत चवालल्यवा आहरेत. नवसीन छसोटरे प्रदिरेश बनत आहरेत. 'भवारत' यवा कवाल्पदनक दिरेशवाचरे नवसीन
आरवाखडरे बनत आहरेत, तयवाचवा व्यवास ववाढत चवाललवा आहरे. तअत्रिजवानवानरे आपल्यवा हवातवावरच्यवा घडवाळ्यवाचरेच, एकवा कवाळवाचरे
छसोटरे यकदनट करून टवाकलरे आहरे. खरअतर, यवाच तअत्रिजवानवाचवा ववापर करून कलवाप्रदतमवाअचरे भदवष्य ठरववायचरे असतरे, पर तसरे
करतवानवा  'हवातवाचरे घडवाळ म्हरजरे कवाळ हसी कल्पनवा नव्हरे'  यवा सअकक दचत वपृत्तसीपवासकन सकटकवा करून घरेररे अवावश्यक आहरे.
आतवाच्यवा घडसीलवा आपल्यवा स्मवाटरफिसोनवर यरेरवाररे  मवाअजरसीचरे  व्हसीडसीओ तरे  नवागवाललन्डमधिलरे  दनघपृरर हतयवा प्रकरर — यवा
दिसोन्हसीतलरे कवाहसीच आपर टवाळक  शकत नवाहसी.

ह्यवा  कवाळवात  समवाजवाच्यवा  ननैदतकतरेमध्यरे  बदिल  झवालरे  कवा?  कलवादवष्कवारवावर  तयवाचवा  कवाय  परररवाम  झवालवा?
ननैदतकतरेमधिलवा  दकअ ववा  तयवामकळरे  कलवादवष्कवारवात  झवालरेलवा  हवा  बदिल  स्थवादनक  पवातळसीवर  दकतपत  ससीदमत  हसोतवा
आदर जवागदतक पवातळसीवर दकतपत झवालवा?

१९९५ मध्यरे  टफि शकजच्यवा जवादहरवातसीत दमधलअदि ससोमर आदर मधिक सप्ररे यवाअनसी नग्नवावस्थरेत पसोजरेस ददिल्यवा हसोतयवा. डरेबसोनरेर,
प्लरेबबॉयपरेक्षवा हसी जवादहरवात वरेगळसी अशवा अथर्ली हसोतसी ककी इथरे वस्तक दवकण्यवासवाठसी     bare body as commodity असवा
ववापर करे लवा गरेलवा. तयवावषर्ली ससोमर ह्यवाअनवा अधलशवा दचनबॉयच्यवा 'मरेड इन इअदडयवा' यवा म्यकधझक दवडसीओमध्यरे दिरेशवा-परदिरेशवात
दफिरलरेल्यवा रवाजकन्यरेसवाठसी भवारतवातसील खवास उपभसोगवस्तक म्हरकन प्रस्तकत करे लरे गरेलरे.  आतवा ससोमर जयदहअदि तरे एक्सपयर्षांत
कशवाच्यवाहसी जवादहरवातसी करतवात.  ९५ नअतर पकढसील कवाहसी वषवारमध्यरे,  दिसीपवा  मरेहतवाअचवा समललदगक सअबअधिवाअवरचवा  'फिवायर'  हवा
दचत्रिपट दहअदिक मकलतत्त्वववादिसी  सअघटनवाअच्यवा  कवात्रिसीखवालसी  सवापडलवा.  नअतर  ववारवारससीलवा दचदत्रित हसोरवारसी  तयवाअचसी  'वबॉटर'  बअदि
पवाडण्यवात आलसी. मकलतत्त्वववाद्यवाअमकळरे  'रवामरवाज्यवा'कडरे हळकहळक  चवाललरेलवा हवा भवारत हसोतवा. तयवालवा प्रतयकत्तर दिरेण्यवासवाठसी तयवाअनसी
दचत्रिपट शसीलअकरे त दचदत्रित करे लवा. ववारवारससी हसी दचत्रिसीकररवाचसी जवागवा म्हरकन बदघतलसी तर दिसोन उदिवाहररअ अजकन घरेतवा यरेतसील.
फिवाळकरे  दनरवाश हसोऊन १९२३ मध्यरे  ववारवारससीलवा गरेल्यवावर तयवाअनसी  १० अअककी  आतमचररत्रिवातमक नवाटक धलदहलरे  हसोतरे.
तयवावर कमल स्वरूप यवाअनसी  करे लरेल्यवा  'रअगभकमसी'  यवा  दचत्रिपटवात फिवाळकज च्यवा  आठवरसीलवा  भवाववातमक उजवाळवा ददिलवा.  यवा
दचत्रिपटवास रवाषट सीय दफिल्म पकरस्कवार ससोहळ्यवात नवाववाजलरे गरेलरे.  पर पकढच्यवा वषर्ली तयवाअनसी ववारवारससी दनवडरकककीवर करे लरेल्यवा

   dance for democracy ह्यवा मवादहतसीपटवावर मवात्रि बअदिसी  घवालण्यवात आलसी.  यवा उदिवाहररवाअवरून एककीकडरे  ववाढरवाररे
 commodifcation आदर दिकसरसीकडरे  भचौगसोधलक ररेषवाअवर ववाढरवारवा  तवार यवात ननैदतक उपभसोगववादिवाचरे  आकवार परत

नवसीन ददिशवा घरेत आहरेत असरे ददिसकन यरेतरे. 'भचौगसोधलक ररेषवाअवर तवार' अशसी सअजवा इथरे ववापरण्यवाचरे कवारर असरे ककी, धजतक्यवा
सहज ह्यवा ररेषवा आखल्यवा जवात आहरेत दततक्यवाच सहज तयवा दमटवतवा यरेतवात. रवाजककीय भकदमकवाअच्यवा बदिलवानरे नवसीन रवाज्यरे
तयवार हसोतवात तयवातकन नवसीन ररेषवा उमटत आहरेत आदर तअत्रिजवानवाच्यवा भवाषरेनरे तयवा ररेषवा सहजच ओलवाअडतवा यरेत आहरेत. आपर
ज्यवा  आधिवार  कवाडवारच्यवा  भरसोश्यवावर  स्वतयःलवा  दडधजटल इअदडयवा  आदर  'मरेक  इन  इअदडयवा'मध्यरे  झसोकवावण्यवासवाठसी  तयवार
आहसोत, तसो आपलवा   unique id नसकन आपल्यवालवा प्रमवादरत कररवारवा सवाचवा आहरे. आज हरे जवागदतक पवातळसीचरे तअत्रिजवान
आपल्यवाकडरे  आलरे आहरे,  पर अरुअ दि ननैदतकतवा आदर दवतळरवाऱ्यवा भचौगसोधलक ररेषवाअमधिकन आपर आतवा   glocal झवालसो
आहसोत.  शहर-गवामसीर ह्यवा दनैतवामध्यरे  'रूरबन'  असरवारसी ददिलसी सवारखसी शहररे,  तयवातलरे  जकन्यवा इमवारतजींचरे  बवाजवारसीकरर,

कलकसनक मकध्यमकत ससकनु णचत करण्यकपकसठन थकसबवतक यनेईल ककय? 
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जवातसीय भवाअडरतअटरे यवातकन सतत ररचत जवारवाऱ्यवा उक्तकीकपृ तसी, ज्यवात ग्लसोबल आदर लसोकलचसी सरदमसळ झवालसी आहरे, यवा
दिसोन्हसीमध्यरे पडरवारसी, 'रवाषट सीय' हसी सअजवा पकनरुज्जसीदवत हसोतरे आहरे.

ह्यवा कवाळवात समवाजवाच्यवा ववापरवायच्यवा भवाषरेत कवाहसी बदिल झवालरे कवा? तयवाचरे सवामवाधजक-रवाजककीय-ननैदतक परररवाम
कवाय झवालरे?

वरच्यवा कवाहसी उत्तरवाअमध्यरे यवा प्रश्नवाबद्दल कवाहसी चचवार झवालसी आहरे. तयवात दिसोन महतववाचरे मकद्दरे सकटलरे आहरेत. भवाषवा हसी करे वळ
धलधखत दकअ ववा बसोलसी भवाषवा नसतरे तसी प्रदतमवाअचसी, ध्वनसी-सअगसीतवाचसी, नवाटवाचसी, नवसीन मवाध्यमवाअचसीहसी असतरे. ह्यवा सगळ्यवाच्यवा
गसोळवाबरेरजरेतकन जरे व्यक्त हसोतरे व अव्यक्त रवाहतरे तयवाचसीहसी असतरे.  पर आतवा 'दबग डवाटवा'चवा प्रश्न अनरेक वरेळवा यरेऊन गरेलवा
आहरे,  तयवात दिकधिवारसी गसोष अशसी आहरे ककी,  दबग डवाटवा आपल्यवालवा एककलसी भकदमकवा घरेण्यवापवासकन परवावपृत्त करतसो.  वरवर
पवाहतवा हसी चवाअगलसी गसोष असलसी तरसी कवाय, कसरे, दकतसी, करे वढरे धलहवावरे, ववाचवावरे हरे ठरवण्यवाचरे दनकष अजकन सवापडलरेलरे नवाहसी
आहरेत. आपल्यवालवा तअत्रिजवानवाचरे आदर तयवाच्यवा भवाषरेचरे अजकनहसी अप्रकप ववाटतरे.

जवागदतककीकररवानअतरच्यवा आजच्यवा 'सपवाट जग''त 'दिरेशसीववादि' ह्यवा सअकल्पनरेलवा कवाय मकल्य आहरे?

जवागदतककीकररवाच्यवा सपवाट जगवात दिरेशसीववादिवालवा अनरेक धिक्करे  ससोसवावरे लवागलरे आहरेत.  कवाहसी अअशसी दिरेशसीववादिवाचरे  दवस्थवापन
झवालरे आहरे. पर दवस्थवापनवामकळरे  सवाअस्कपृ दतक सअरक्षरवाचवा ठरेकवा दिरेशसीववादिसी कलवाकवारवाअवर आलवा आहरे. यवाच कवाळवात नरेमवाडजचअ
'दहअदिक' यरेरअ महतववाचअ ठरतअ. तरसीहसी, गररेशसोतसववात जर 'उतसव', दिरेखवावरे महतववाचरे झवालरे तर दवलवास सवारअगवाअचसी 'गरपतसी दिकधि
दपतसो'  यवा  घटनरेवर आधिवाररत कथवा चटकन आठवतरे.  पर तयवाससोबतच,  लवाउडस्पसीकरवर  'गरपत चल दिवारूलवा'  हरेहसी
दततकअ च सहज आठवतवा यरेईल. सवाअस्कपृ दतक सअरक्षकवाअनवा हसी आदर अशसी उत्तरअ दमळत जवातसील. तयवामकळरे  पदवत्रि-अपदवत्रिवाचरे
दनैत मसोडक न कवाढलअ जवाऊ शकरे ल. तयवाअनसीहसी कअ बर कसकन 'ग्लसोकल' हसोऊन, मवानववअशशवासवाचवा आधिवार घरेऊन सअस्कपृ तसीच्यवा
नवसीन पररभवाषवा तयवार करवायलवा सकरुववात करे लसी आहरे. आजचरे दमथक आदर तयवाअचरे आकलन करररे हरे एकवा छसोटवा ग्लसोकल
उदिवाहररवात दिवाखवतवा यरेईल — 'गरेम ऑफि थसोन्स ' ह्यवा सअस्कपृ तसी (इथरे  civilisation यवा अथर्ली), रवाज्यव्यवस्थवा यवावर
आधिवाररत दमथक कथवानकवाच्यवा एकवा पवात्रिवाच्यवा प्रदतमरेचवा आधिवार घरेऊन, बअगवालसी लसोक पसोस्टसर तयवार करतवात. हरे -GoT

  style memes ववापरुन 'ओस्टमसी'पकजरे  सवाठसी एकमरेकवाअनवा बसोलवावतवात. (पवाहवा  :  दट्विटरवर  #  GameOfPujo दकअ ववा
इथरे पवाहवा.

कलवाकवार आदर समसीक्षक ह्यवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

मलवा असअ ववाटत नवाहसी ककी यवा दिसोन वरेगळ्यवा भकदमकवा आहरेत.  कलवाकवारवानरे समसीक्षवातमक वपृत्तसी ठरेवकन आजकबवाजकच्यवा जगवात
सतत प्रश्न दवचवारत रवादहलअ पवादहजरे.  आपर रवाहतसो तयवा समवाजवाबद्दल कक तकहलहसी असवायलवा हवअ.  आजकबवाजकलवा घडरवाऱ्यवा
घटनवाअचरे सवार तयवा कलवाकवारवाच्यवा अदभव्यक्तकीत असवावरे. तयवाचप्रमवाररे आपल्यवा चष्म्यवातकन बघत रवाहरवाऱ्यवा समसीक्षकवाअनसी हवातसी
घरेतलरेल्यवा दवषयवातसील घटकवाअशसी खरेळकन बघवावरे. हरे घडतरे आहरे असरे मलवा ववाटत नवाहसी. प्रतयरेकवाचरे कवाम ववाटकन ददिल्यवासवारखरे
आहरे. अदभव्यक्तकी तवावकन-सकलवाखकन आदर मसोजकनमवापकन करूनसकदवा दवस्कळसीत हसोत आहरे. तवातत्त्वक आदर सनैदवाअदतक लरेखन
हरे अदनतश्चत, सअददिग्धि ववाटतरे. 'दबग डवाटवा'मकळरे  तयवार झवालरेल्यवा प्रश्नवाअपनैककी हवा आरखसी एक प्रश्न आहरे. 

१. हरे जवातसीय हतयवाकवाअड आअध प्रदिरेशवातल्यवा गकन्टक र प्रदिरेशवात १९९१ सवालसी घडलरे. तयवात २१९ लसोकवाअवर आरसोपपत्रि दिवाखल
करे लरे गरेलरे. हवा खटलवा ससोळवा वषर  सकरु आहरे. ह्यवा कवायरववाहसीत पदहल्यवाअदिवा गकन्हवा घडलरेल्यवा दठकवारसी दवशरेष कसोटर  स्थवादपत करे लरे
गरेलरे.

---

११०
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नव्वदिसोत्तरसी शब्दिप्रयसोगवाचवा फिवार कअ टवाळवा आलवा. 

सलसील ववाघ यवाअच्यवाशसी सअववादि

नव्वदिसोत्तर कवाळ आदर समकवालसीनतवा अधधिक समजकन घरेण्यवासवाठसी दवदवधि क्षरेत्रिवाअत कवायररत असरवाऱ्यवा कवाहसी व्यक्तकींसवाठसी
आम्हसी एक प्रश्नवावलसी तयवार करे लसी हसोतसी.  तयवाअच्यवाशसी बसोलसी दकअ ववा लरेखसी सअववादि सवाधिकन तयवा प्रश्नवावलसीचसी तयवाअनसी ददिलरेलसी
उत्तरअ आम्हसी अअकवासवाठसी सअकधलत करे लसी आहरेत.

'समकवालसीन' असअ कवाहसी असतअ कवा? तकमच्यवा मतरे कशवालवा समकवालसीन म्हरतवा यवावअ?

'कअ टजपररसी'चवा  प्रदतशब्दि म्हरकन समकवालसीन हवा शब्दि सहसवा ववापरलवा जवातसो.  तसो आत्तवा यवाक्षरसी दवचवार करतवा  दततकवा
समपरक ववाटत नवाहसी. तयवापरेक्षवा मसी सहकवालसीन असवा शब्दि ववापरसीन. एकवा व्यक्तकीलवा दिकसऱ्यवा व्यक्तकीशसी जसोडतवानवा जरे बअधि दकअ ववा
जसी बअधिकरे  ववापरलसी जवातवात, (उदिवाहररवाथर  जवात,  वगर,  भवाषवा,  प्रवाअत,  डवावरेपरवा,  उजवरेपरवा इतयवादिसी)  तयवातलरे  एक बअधिक
म्हरजरे सहकवालसीनतवा.  एकदिवा सहकवालसीनतवा हवा पकररेसवा बसोलकवा शब्दि ववापरल्यवावर सहकवालसीन कशवालवा म्हरतवा यवावरे ,  हरे
आपसोआप स्पष हसोऊन शकरे ल. 

'नव्वदिसोत्तरसी'  ववास्तव दकअ ववा  सअवरेदिनवा  आधिसीच्यवा  ववास्तववाहहन  दकअ ववा  सअवरेदिनवाअहहन  वरेगळ्यवा  हसोतयवा  कवा?  तयवात जर
वरेगळरे परवा  हसोतवा  तर तसो  कशवा  प्रकवारचवा  हसोतवा?  एखवादिसी  कलवाकपृ तसी  समसोर  आल्यवावर तसी  'नव्वदिसोत्तरसी'  आहरे,  हरे
ठरववायलवा ह्यवा वरेगळरे परवाचवा कसवा उपयसोग हसोऊ शकरे ल?

नव्वदिसोत्तरसी शब्दिप्रयसोगवाचवा फिवार कअ टवाळवा आलवा. आतवा कवाहसीतरसी वरेगळअ  कवाढवा!

स्ववातअत्र्यसोत्तर  (दकअ ववा  महवायकदसोत्तर)  कवाळ म्हरजरे  १९४७ तरे  १९६०.  शसीतयकदवाचवा कवाळ म्हरजरे  १९६१ तरे  १९८८.
शसीतयकदसोत्तर कवाळ म्हरजरे १९८८ तरे १९९२. जवागदतककीकररवाचवा कवाळ म्हरजरे १९९२ तरे २००२. जवागदतककीकररसोत्तर
कवाळ  म्हरजरे  २००२ तरे  सध्यवापयर्षांत.  हरे  अअदिवाजरे  ढसोबळ  कवालखअड  आहरेत,  कवाटरेकसोर  नवाहसीत.  दशववाय  यवातलरे  कवाहसी
ओव्हरललदपअग  आहरेत.  म्हरजरे  बधलरनचसी  दभअत  बवाअधिलसी  जवाररे  आदर तसोडलसी  जवाररे  हवा  शसीतयकदवाचवा  कवाळ  मवानलवा  तरसी
परेररेससोय्कवा आदर ग्लवासनसोस्त अशसी शसीतयकदसोत्तर कवाळवाचसी चवाहहल १९८५-८६ पवासकन लवागलरेलसी हसोतसी. रदशयवानरे करे लरेलरे
उदिवारसीकरर हरे  बव्हअशसी आधथरक,  रवाजककीय आदर कवाहसी प्रमवारवात सवाअस्कपृ दतक-भवादषक आघवाडवाअवरचरे  हसोतरे,  आदर तरे
मजबकरसीपसोटसी हसोतरे. तयवानरे मवाक्सरववादिवाच्यवा तवातत्त्वक गवाभ्यवालवा धिक्कवा लवागलवा असरे म्हरतवा यरेरवार नवाहसी. तयवामकळरे  हरे कवाळवाचरे
खअडसीकरर फिवार गकअतवागकअतसीचरे आहरे.

आपल्यवाकडरे  वरदिरवाजन,  व्यअकटरेश मवाडगकळकर,  हवाजसी मस्तवान,  यशवअतरवाव चव्हवार,  वसअतरवाव नवाईक,  अनकप जलसोटवा,
वसअतदिवादिवा पवाटसील, दव. स. खवाअडरेकर, गसोपवाळ दिरेऊस्कर, एम. एफि. हहसरेन, रतन टवाटवा, सकनसील गवावस्कर, अधजत ववाडरेकर,

नव्वरदोत्तररी शब्रपयदोगकचक फिकर कस टकळक आलक. 
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धिमर अद्र, धिसीरूभवाई अअबवानसी, एन. टसी. रवामवारवाव, भवाऊ पवाध्यरे, बवाळ ठवाकररे अश्यवा ददिग्गजवाअनवा समकवालसीन म्हरतवा यरेईल कवा? हरे
कसोरतवा कवाळ, कसोरतयवा समवान सअवरेदिनवा शरेअर करतवात? सवाठसोत्तरसी? यवा सगळ्यवाअच्यवा कवारककीदिर्लीचवा कवाळ १९६० नअतरचवा
आहरे. 

खरअ तर नव्वदिसोत्तरसी असलअ कवाहसी फिवार खसोलवर नसतअ. नव्वदिसोत्तरसी हसी सअकल्पनवाच बऱ्यवापनैककी आभवाससी आदर कवाल्पदनक
(नसोशनल) आहरे. दशववाय अलसीकडरे तसी ज्यवा भवादवकतरेनरे जपलसी-पकजलसी जवातरे, तरे तर फिवारच चमतकवाररक आहरे. यवातल्यवा
प्रतयरेक  कवालखअडवातल्यवा  सवामवाधजक,  आधथरक,  रवाजककीय  आदर  एकक रच  मवानवसी  सअवरेदिनवा  वरेगळ्यवा-वरेगळ्यवा  आहरेत.
नव्वदिसोत्तरसी अशवा नवाववाचवा कक ठलवाहसी कवालखअड मरवाठसी कदवतरेत कधिसीहसी नव्हतवा.  ससोयसीसवाठसी नव्वदिसोत्तरसी असरे  गसोळवाबरेरसीज
सअबसोधिलरे गरेलरे तरसी तयवालवा कसोरतरेहसी तवातत्त्वक अधधिषवान नव्हतरे आदर नवाहसी. आज एखवादिवा कवालखअड आलवा आदर दिकसऱ्यवा
ददिवशसी तयवावर कवाहसीतरसी ररअलक्शनरसी धलदहलरे  गरेलरे  तर तसी कदवतवा हसोत नवाहसी.  धसनरेमवा-नवाटकवात असरे  चवालत असरेल.
गवाण्यवा-दगण्यवातहसी असरे चवालत असरेल. पर कदवतवा हसी यवा सगळ्यवाहहन गअभसीर गसोष आहरे. जरेवर पचवायलवा जसरे पवाच तवास
लवागतवात,  तसवा कवाळ कळवायलवा अनर् पचवायलवा कवसीलवा कवाहसी कवाळ जवाववा लवागतसो. 'ररयल टवाईम'मध्यरे  रवाहररे अनर्  तसो
अनकभवगसोचर करररे  शक्य नसतरे.  ज्यवा कवाळवात आपर जगतसो,  तसो कवाळ आपल्यवालवा तयवा वरेळसी कधिसीच कळत नवाहसी.
आपल्यवालवा जसो कळतसो तसो तयवा कवाळवाचवा इदतहवास कळतसो.  जवान हरे  नरेहमसी भकतकवाळवाचरे  हसोतरे.  घडरवाऱ्यवा गसोषसी दवदशष
ऐदतहवाधसक अअतरवावर गरेल्यवादशववाय, 'दडस्टन्स ऑफि दडतस्टअक्ट तव्हजनवर'  गरेल्यवादशववाय ददिसत नवाहसीत.  नव्वदिसोत्तरसी हसी
सकलभसीकररवाकरतवा ववापरलसी गरेलरेलसी अतयअत ढसोबळ,  गसोळवाबरेरसीज शब्दियसोजनवा आहरे.  नरेमकरे परवाचवा अनर्  अचककतरेचवा आगह
धिरवायचवा असरेल तर घळरेपरवाचवा आगह ससोडवायलवा हववा. ज्यवालवा नव्वदिसोत्तरसी म्हरकन सअबसोधिलरे जवातरे तसो कवाळ अनर्  तयवातल्यवा
सअवरेदिनवा यवा सअदमश आहरेत. शसीतयकद कवाळ, शसीतयकदसोत्तर कवाळ, जवागदतककीकररवाचवा अनर्  जवागदतककीकररसोत्तर कवाळ असवा
सअदमश असवा हवा कवालखअड आहरे — आदर मकख्य म्हरजरे तसो अजकन चवालकच आहरे — सअपलरेलवा नवाहसी; तयवामकळरे  आत्तवाच
तयवाच्यवावर  कवाहसी  समवाजशवाससीय  नरेमकरे परवानरे  बसोलररे  म्हरजरे  स्टरेशन  यवायच्यवा  आधिसीच  चवालतयवा  गवाडसीतकन  उडसी
मवारण्यवासवारखरे आहरे.

हसी नवसी सअवरेदिनवा आदर ववास्तव व्यक्त करण्यवासवाठसी आधिसीचसी रुळलरेलसी भवाषवा कमसी पडलसी कवा ? पडलसी असरेल तर
कवाहसी उदिवाहररवाअनसी तरे स्पष करतवा यरेईल कवा?

कदवतरेच्यवा बवाबतसीत नरेहमसीच, कधिसी रुळलरेलसी भवाषवारूपरे कमसी पडतवात तर कधिसी कवसी कमसी पडतवात. कमसी पडतवात म्हरजरे
गकरवत्तरेत,  सअख्यरेत नव्हरे!  तसअच यवाहसी बवाबतसीत झवालअ असरवार.  नवसी भवाषवारूपरे आपसोआप दनमवारर हसोतवात.  कसरेल तयवाचसी
जमसीन अनर्  ववापररेल तयवाचसी भवाषवा असअ यवा बवाबतसीत असतअ.

नव्वदिसोत्तरसी  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा  आतवाच्यवा  कवाळवातहसी  वनैधि  आहरेत कवा?  ककी आतवाचअ  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा
आरखसी वरेगळ्यवा आहरेत? वरेगळ्यवा असतसील तर कशवा?

जवागदतककीकररसोत्तर ववास्तव हरे आतवा इथकन पकढरे सतत वनैधिच आहरे. दिर दिहवा वषवार्षांनसी दपढसी, सअवरेदिनवा आदर भवाषवा बदिलतरे. जर
एखवादिवा कलवाकवार, लरेखक छसोटवा कवा हसोईनवा पर स्वत:च्यवा अश्यवा आस्ववादिकवगवारत तसीन दपढवा दटकलवा तर तसो तरलवा,
नवाहसी  तर  तसो  बकडवालवा  असरे  म्हरवावरे  लवागरेल.  कवाळवाचरे  कप्परे  करतवा  यरेतसील  कवा?  आदर  सवादहतय,  कलवा  यवाअनवा  यवा
कटवाप्पवाअच्यवादवाररे एकमरेकवाअपवासकन तसोडतवा यरेईल कवा?;  यवादवषयसी शअकवा ववाटतरे.  सअवरेदिनवाअचसी सवाखळसी असतरे.  कप्परे  नसतवात.
कक ठल्यवाच कप्परेबवाजसीवर दवश्ववास ठरेवक नयरे. कदवतवा हसी शवाससीय सअगसीतवाइतककी पदवत्रि गसोष आहरे. मवालकअ स दकअ ववा दिरबवारसी हवा
कक ठल्यवा -ओत्तरसी असतसो कवा? नवाहसी नवा? मग कदवतरेतहसी नकवा असअ करू.

शसीतयकदकवालसीन, शसीतयकदसोत्तरकवालसीन, जवागदतककीकररकवालसीन अनर्  जवागदतककीकररसोत्तरकवालसीन अश्यवा सवर  सअवरेदिनवा आज
मचौजकदि आहरेत. तयवाअनवा बयवाजववार मवाअडक न तयवा गकअतवागकअतसीच्यवा अनकषअगवानरे कवसीच्यवा सरेतन्सदबलसीटसीचवा वरेधि घरेतलवा जवायलवा पवादहजरे.
पर  हरे  कवाय  कवसीचरे  कवाम  आहरे  कवा?  खरअ  तर  सवादहतयवाचवा  वगरेररे  अकल डदमक  अभ्यवास  नवाहसी  मवाझवा  प्रवामवादरकपररे.
आधिकदनकसोत्तर वगनैररे ववादि, इझम अश्यवा गसोषसी कळत अनर्  ददिसतच नवाहसीत मलवा. ददिसतवायत, जवारवतवायत तयवा फिक्त प्रदक्रयवा,
वरेगवरेगळ्यवा. मसी तयवातच बकडवालसोय अनर्  सअभदमत झवालसोय — तयवातकन डसोकरे  वरच कवाढतवा यरेत नवाहसीय फिवार. फिक्त एक गसोष
प्रकषवारनरे  जवारवतरेय तसी म्हरजरे  आतवा गरेल्यवा दिहवाएक वषवारत स्मपृदतकवातर  (नबॉस्टलतल्जक)  हसोण्यवाचवा स्पलन अनर्  मरेकल दनझम
बदिललवाय. म्हरजरे बदिलल्यवासवारखवा ददिसतसोय ठळकपररे.  यवात ससोनरेशवाहसीचवा (ससोशल नरेटवदकर्षां ग) ववाटवाहसी आहरेच. अगसोदिर
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मवारकस भकतकवाळवात जवायचवा, तयवालवा भकतकवाळवाचवा नबॉस्टलतल्जयवा यवायचवा. आतवा वतरमवानकवाळवाचवा यरेतसोय. गरेल्यवा दिहवाएक वषवारत
मवारकस वतरमवानकवाळवाबवाबत अगदिसी क्षरवाधिवारत,  आधिसीच्यवा दकअ ववा तयवाच क्षरवाशसी;  अगदिसी शरेजवारच्यवा क्षरवाशसीहसी नबॉस्टलतल्जक
हसोतवानवा ददिसतसो. आदर तरे हसोतवानवा तयवाचवा धिसीर सकटलवाय. टसीनएज हरेच ससोनरेसवाक्षर मवानववाचरे सरवासरसी वय झवालरेय. पर हवा
आजवार आहरे — सवारवामवागसोच्यवा ब्लवाइअडनरेससवारखवा.  अभ्यवासकवाअच्यवा मतरे जगभरच्यवा मवानवजवातसीलवा यरेतयवा कवाळवात ज्यवा
कसोरतयवा भसीषर समस्यरेलवा सवामसोररे जवावरे लवागरवार आहरे,  तसी समस्यवा म्हरजरे बसोअरडम! बसोअरडमशसी डसील करवायचरे फिअ डरे
दनघत रवाहतसील जगभर.  जरे  मवानवसमवाज तयवातकन  तवावकन-सकलवाखकन  सव्हवारइव्ह  हसोतसील,  बसोअरडमवर  मवात  करतसील तरे
नसीटतसील-सवावरतसील बवाककीचरे  ववायवा जवातसील दकअ ववा  गकलवाम दकअ ववा वरेडरे  म्हरकन रवाहतसील.  सटरन दहस्टबॉररकल दडस्टन्सवर
गरेल्यवादशववाय कवाहसी कळरवार नवाहसी,  यवाक्षरसी कवाळवाच्यवा ससीससीदटव्ह्यवाअवर कवाय चवाललरेय तरे  — आत्तवा सगळअ  धिककअ  आहरे.
इतककीच कवाय तसी क्ललररटसी!

मरवाठसीचसी म्हरजरे  आपलसी  (तकमचसी-आमचसी)  भवादषक चरेतनवा दटकलसी तर कदवतवा दटकरे ल.  तसी दवझलसी तर अजकन कवाहसी
वषवार्षांनसी आपर कदवतवा तरसी कवा धलदहलसी अनर् आयकष्य ववायवा कवा घवालवलअ, यवाचसी खअत करत खअगकन खअगकन मरू…

सवादहतय, दृश्यकलवा, सअगसीत,  नवाटक, धसनरेमवा वगनैररे कलवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि असवाववा कवा? तसो कसवा असवायलवा
हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

हसो. आतकन सगळरे  जवळपवास एकच आहरे — पपृथ्वसीच्यवा भकरसवासवारखरे. कक ठल्यवा बवाजकच्यवा भकपपृषवावरचरे पवाषवार उखडकन लवाव्हवा
उसळरेल कवाहसी सवाअगतवा यरेत नवाहसी.  लय हरे मकख्य तत्त्व आहरे,  सगळ्यवा कलवाअनवा सवामवाईक आदर इअदद्रयगसोचर असरवारअ.  लय
म्हरजरे आवतरनवात बवाअधिलवा गरेलरेलवा कवाळ. दकअ ववा / . dy dt कसोरतरेतरसी एलसीमजट आहरे जरे दवथ ररस्परेक्ट टक  टवाइम चजज हसोतरेय.
तरे म्हरजरे लय. पर हरे झवालअ अगदिसी आदिशरववादिसी दकअ ववा तवातत्त्वक. सध्यवाच्यवा कवाळवात एक दवधिवा जमत नवाहसी म्हरकन दिकसरसी;
दकअ ववा एक थसोडसी जमवायलवा लवागलसी म्हरकन दिकसऱ्यवा दवधिरेत लकडबकड कररवाररे उअदिसीर प्रचअड प्रमवारवात झवालरेत. आदर तरे ववाढत
आदर मवाजत जवारवार. हरे यरेरवाऱ्यवा अररषवाचरे लक्षर आहरे.

खवालसील गसोषजींशसी कलरेचवा दकअ ववा कलवाकवारवाचवा सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?
- सवामवाधजक ववास्तव;
- बवाजवारपरेठ;
- दवचवारसररसी;
- रवाजकवारर.

कलवाकवारवानरे आपल्यवा भकदमकरे च्यवा रवाजककीयतरेचवा फिवार बवाऊ करू नयरे. कसोरतयवाहसी एकवाअगसी रवाजककीय बवाजकशसी प्रवामवादरक रवाहह
नयरे. स्वदिरेश सअबअधिक तयवाज्य, स्वगवाम सअबअधिक तयवाज्य, सअबधिसीयवाअचवा सअबअधिक तसो दवशरेषत: तयवाज्य हरे चक्रधिरवाअनसी सवाअदगतलरेय तसरे
कवसीनरे स्वत:च्यवा भचौदतक बवाअधधिलक्यवाअशसी सकटवअग मसोकळरे  असवावअ.  गवामण्यवाचसी भसीतसी बवाळगक नयरे.  कलरेशसी अनर्  मवारकसककीशसी
प्रवामवादरक असवावअ.  मवात्रि रवाजककीय-सवामवाधजक भकदमकवा घ्यवायचसी वरेळ आलसी तर शरेपकट घवालक नयरे .  दकअ ववा कवारर नसतवानवा
दिकसऱ्यवालवा आवडतअ म्हरकन उगवाच भकदमकवाअच्यवा शरेपटवा उअचवावत उअडवारु नयरे. सवाईबवाबवाअचसी अअगठसी बसोटवात घवालकन सवाम्यववादिसी
पक्षवाचसी झकल चढवकन दफिरू नयरे अनर्  पल्यवाड बसीफिस्टरेक खवाऊन परेपरन्यवाप्ककीननरे तकोंड पकसत इथल्यवा रयतरेलवा शवाकवाहवार अनर् 
दिरेवधिमर  दशकवक नयरे.  दवचवारसररसी आदर धिमर  ह्यवा खवाजगसी गसोषसी आहरेत, तयवा सवावरजदनक करू नयरेत. बवाजवारपरेठरेवर डसोळवा
ठरेऊन कलवा आखलसी तर ववाटरेल तयवा तडजसोडसी करवाव्यवा लवागतवात.  लववासवात जवाऊन कवाव्यगवायन करवायचसी वरेळ यरेतरे!
तयवामकळरे  बवाजवारकज द्रसी दृषसी टवाळवावसी.

सवामवाधजक ववास्तव सतत बदिलतअ,  दवचवारसररजींचसी कवालसोदचततवा सदिसोददित बदिलतरे,  रवाजकवारर पदिसोपदिसी बदिलतअ तयवामकळरे
कवसीच्यवा  भवावजसीवनवात  हरे  सवर  असवावअ,  पर अअतमरनवात  मवात्रि  कवालवातसीत  दनसगर  असवाववा.  दनसगवारशसी  जसोडलरेलरे  असवावरे.
दनसगवारशसी सअधिवान हवरे.  दनसगर  — जसो कलवावअतवाचवा अनर्  कलरेचवा मकळपकरुष आहरे.  तसो ससोडलवा ववाऱ्यवावर अनर्  सवामवाधजक
ववास्तव, बवाजवारपरेठ, दवचवारसररसी, रवाजकवारर असल्यवा कचरवातकल्य सकपरस्टटक्चर गसोषसीत पडलसोय गकअतकन असरे करू नयरे.

ह्यवाच  कवाळवादिरम्यवान  भवारतवाबवाहरेरच्यवा  कलवादवष्कवारवाअवर  दतथल्यवा  सवामवाधजक-रवाजककीय  ववास्तववाचवा  परररवाम
झवालरेलवा  ददिसतसो कवा?  भवारतवातल्यवा  पररतस्थतसीशसी  तवाडक न  पवाहतवा  तयवालवा  समवाअतर  दकअ ववा  तयवाहहन  वरेगळरे  परररवाम
ददिसतवात कवा?

नव्वरदोत्तररी शब्रपयदोगकचक फिकर कस टकळक आलक. 
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कवामवासवाठसी भवारतभर अनरेकदिवा अनरेक दठकवारसी य वरेळवा दफिरलसो पर अजकन भवारत नसीट कळलरेलवा नवाहसी.  भवारतवाबवाहरेरच्यवा
ववास्तववाबद्दल नकसतरे ववाचकन, गकगलकन दकअ ववा धसनरेमरे पवाहहन कवाहसी कळरवार नवाहसी. दतथलरे लवाइव्ह एक्स्पसोजर पवादहजरे. तरे मलवा
नवाहसी. तयवामकळरे  कवाहसी सवाअगतवा यरेत नवाहसी. 

ह्यवा  कवाळवात  समवाजवाच्यवा  ननैदतकतरेमध्यरे  बदिल  झवालरे  कवा?  कलवादवष्कवारवावर  तयवाचवा  कवाय  परररवाम  झवालवा?
ननैदतकतरेमधिलवा  दकअ ववा  तयवामकळरे  कलवादवष्कवारवात  झवालरेलवा  हवा  बदिल  स्थवादनक  पवातळसीवर  दकतपत  ससीदमत  हसोतवा
आदर जवागदतक पवातळसीवर दकतपत झवालवा?

कवसीलवा हरे इतकअ  कक ठलअ कळवायलवा. तयवालवा जवानसी दकअ ववा तजच पवादहजरे यवाचअ उत्तर द्यवायलवा. 

ह्यवा कवाळवात समवाजवाच्यवा ववापरवायच्यवा भवाषरेत कवाहसी बदिल झवालरे कवा? तयवाचरे सवामवाधजक-रवाजककीय-ननैदतक परररवाम
कवाय झवालरे?

जवागदतककीकररसोत्तर समवाजवाचसी भवाषवा बदिललसी. औदचतयकल्पनवा बदिलल्यवा. कवाल अदशष समजलरे जवारवाररे शब्दिप्रयसोग दकअ ववा
अतयअत घवार ज्यसोक पकरर  कक टक अबरेच्यवा कक टक अबरे एन्जबॉय करू लवागलसी.  ववाह्यवात शब्दियसोजनरेच्यवा शयरतसीत धसयवा आदर नवज्यरेष
नवागररक दहरसीरसीनरे उतरलरे. भवाषवा कमवालसीचसी पकरुषसी झवालसी. लबॉरवा मकल्वरे (  )Laura Mulvey नसी धलदहलरे हसोतरे तसवा भवाषरेचवा
कल मरेरवा जवास्त पकरुषसी झवालवा. पकरुषसी म्हरजरे शरेष दकअ ववा गरेट, अशसी खकरगवाठ मनवाशसी बवाळगकन धसयवाअनसी मसोठवा प्रमवारवात पकरुषसी
भवाषरेचवा स्वसीकवार यवा कवाळवात करे लवा. ससीववादिसकदवा उसन्यवा पकरुषसी भवाषरेत मवाअडलवा जवाऊ लवागलवा. मजदिकतलसी इतन्हदबशन सरेन्टसर
दिकबळसी झवालसी. आतवा चवावट बसोललरे जवात नवाहसी, अनर्  बसोललरे तरसी तयवातलवा चवावटवाथर कक रवालवा भवावत नवाहसी. आतवा उघडउघड
भडक, अश्लसील अनर्  ललदगक बसोललरे जवातरे. चवावटपरवाचसी सअवरेदिनवाच, मजवाच हरवत गरेलसी. पकढच्यवा दपढवाअत चवावट गसोषजींनवा
लवाजत खकदिकखकदिक हसत एन्जबॉय करररे कमसी हसोईल. जसवा 'व' हवा शब्दि आतवा आपल्यवा भवाषरेतकन हटत चवाललवा आहरे, तसवा
चवावटपरवा हवाहसी बटबटसीततरेच्यवा डक बक्षरेत्रिवात दवसधजरत हसोईल.  भवाषवा आखकड झवालसी.  ररदमक्स आदर कबॉपसी परेस्ट प्रवपृत्तसीचसी
झवालसी.  ओरसीजसीनलधलटसी  ओसरलसी.  अनअतध्वदनतव गरेलरे.  भवाषवा  सपवाट  झवालसी.  अथवार्षांधिळरेपरवा  ववाढलवा.  अथवारचसी  नवादिवलयरे
लसोपलसी. व्यवाकररवाच्यवा दृषसीनरे, 'दक्रयवापदिवाचरे बदिललरे स्थवान'!!

जवागदतककीकररवानअतरच्यवा आजच्यवा 'सपवाट जगवा'त 'दिरेशसीववादि' ह्यवा सअकल्पनरेलवा कवाय मकल्य आहरे?

हवा प्रश्न नसतवा तर आनअदि ववाटलवा असतवा.

कलवाकवार आदर समसीक्षक ह्यवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

तसीस-चवाळसीस वषवारपकवर्ली समसीक्षकवालवा ववाजवसीपरेक्षवा जवास्त मवान हसोतवा. आज उलट झवालरेय. हरे असरे चवालकच रवाहरवार. कधिसी हवा
थसोरलवा भवाऊ कधिसी तसो धिवाकटवा. कभसी गवाडसी नवाव पर, कभसी नवाव गवाडसी पर.

---

११४
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घदटत समकवालसीन तर जवारसीवहसी समकवालसीन 

लरेखक - सतसीश तवाअबरे

'समकवालसीन' असअ कवाहसी असतअ कवा? तकमच्यवा मतरे कशवालवा समकवालसीन म्हरतवा यवावअ?

नसीटसवा कळलवा नवाहसी हवा पदहलवाच प्रश्न आदर जरवा भसीतसीच ववाटलसी ककी पकढचरे प्रश्नदिरेखसील असरेच चकवरवाररे नसतसील नवा?
अससो. कवारर असअ ककी कवाळवाच्यवा ओघवात मवानवसी जसीवनवात सतत फिरक हसोत असतवात, तरेव्हवा समकवालसीन असअ कवाहसीतरसी
असरअ  हरे  ओघवानअच  यरेतअ  नवा.  अथवारत ह्यवा समकवालसीनवामध्यरे  कवाहसी  गसोषसी  ह्यवा गतकवालसीन म्हरजरे  पवार अपररक,  तर कवाहसी
कवाळवाच्यवा पकढच्यवा, तर कवाहसी सवावरकवाधलक/दत्रिकवालवाबवाधधित अशवा असतवात. थसोडक्यवात समकवालसीनवाअमध्यरे सवर  कवाळवाअतसील
गसोषजींचसी सरदमसळ असतरे.  तयवामकळरे  दनखळ 'समकवालसीन' म्हरजरे नव्यवानअ अवतरलरेलअ आदर रुळलरेलअ जरे कवाहसी असरेल तरे!
सवरच समकवालसीन हरे पकढच्यवा कवाळवात पसोहसोचतअच असअ नवाहसी. पर तयवा-तयवा कवाळवात मवात्रि तरे तळपकदिरेखसील शकतअ. जसअ ककी,
फिल शन्स. अलबत, समकवालसीन असअ कवाहसीतरसी असतअच असतअ.

पकढचसी प्रश्नवावलसी ववाचल्यवावर अअदिवाज आलवा ककी हवा परसीक्षरेचवा परेपर कलवाव्यवहवारवाशसी दनगदडत आहरे. आतवा कलवाव्यवहवार हवा
मवानवसी जसीवनवाशसी म्हरजरे पयवारयवानअ समवाज जसीवनवाशसी दनगदडत असतसो.  आदर समवाज म्हरजरे कवाय तर कक टक अबवाअचवा समकह,
कक टक अब म्हरजरे कवाय तर व्यक्तकींचवा समकह. तर सकरुववात व्यक्तकीपवासकन म्हरजरे थरेट स्वतयःपवासकनच करू यवा. आपल्यवा प्रतयरेकवाच्यवा
वनैयदक्तक आदर कचौटक अदबक जसीवनवात जसो फिरक पडलवा आहरे,  तयवामध्यरे आपल्यवाससोबत सतत कवाहसीतरसी कवाळवाशसी दनगदडत
असअ आहरेच नवा. तर तरेच समकवालसीन. सवादहतयवाच्यवा तकलनरेत दचत्रिपट हरे जवास्त पवादहलरे जवातवात. दकअ बहहनवा दचत्रिपटवाअच्यवाएवढसी
लसोकवाअपयर्षांत पसोहसोचरवारसी कलवा अन्य कसोरतसीहसी नसवावसी. तर आयकष्यवात जवारवरवाररे फिरक आपर सगळरेच जर दचत्रिपटवाअमध्यरे
अनकभवत  असतसो.  तयवात  भलरे  इच्छवा-आकवाअक्षवा  असतसील,  पर  तयवा  समकवालसीनच  असतवात.  तर  आपल्यवा  रसोजच्यवा
जगण्यवाशसी जरे घट दबलगलरेलअ असतअ तरे सवर समकवालसीन असतअ. तरेव्हवा जरे आधिकदनक कवाळवातसील जसीवनवाचसी दिखल घरेतअ तरे सवर
समकवालसीन.

'नव्वदिसोत्तरसी  ववास्तव  दकअ ववा  सअवरेदिनवा  आधिसीच्यवा  ववास्तववाहहन  दकअ ववा  सअवरेदिनवाअहहन  वरेगळ्यवा  हसोतयवा  कवा?  तयवात  जर
वरेगळरे परवा  हसोतवा  तर तसो  कशवा  प्रकवारचवा  हसोतवा?  एखवादिसी  कलवाकपृ तसी  समसोर  आल्यवावर तसी  'नव्वदिसोत्तरसी'  आहरे,  हरे
ठरववायलवा ह्यवा वरेगळरे परवाचवा कसवा उपयसोग हसोऊ शकरे ल?

समकवालसीनवरून थरेट 'नव्वदिसोत्तरसी' वर उडसी मवारलसी हरे फिवारच छवान आदर खरअ तर ससोयसीचअ झवालअ. कवारर तयवामकळरे  दनदिवान मसी
तरसी थरेट मरवाठसी सवादहतयवाच्यवा क्षरेत्रिवात बवागडवायलवा मसोकळवा झवालसो. 'नव्वदिसोत्तरसी' कवाय दकअ ववा तयवाआधिसीचसी 'सवाठसोत्तरसी' कवाय
ह्यवा सअजवाअनसी मरवाठसी सवादहतयवात दशरकवाव करे लवा तसो कदवतवाअच्यवा आडसोशवानअ. कदवतवा हवा असवा सवादहतयप्रकवार आहरे ककी ज्यवालवा
तकलनरेत कमसी जवागवा लवागतरे.  सवाहधजकच नवसीन प्रयसोगवाअचअ ससोयसीस्कर व्यवासपसीठ असलरेल्यवा ववाङर्  मयसीन दनयतकवाधलकवाअमध्यरे

घणटत समककलरीन तर जकणिरीवहिरी समककलरीन 
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अगक्रम दमळतसो,  तसो  कदवतवा  ह्यवाच  सवादहतयप्रकवारवालवा.  तयवामकळरे  सवादहतयवाच्यवा  क्षरेत्रिवातसील नवसीन  जवादरववा,  सअवरेदिनवा  ह्यवा
कदवतरेच्यवा मवाध्यमवातकन मवाअडल्यवा जवात असतवात. 'नव्वदिसोत्तरसी' हसी सअजवा कक रसी व नरेमककी कधिसी आरलसी तयवाचवा मलवा तरसी थवाअग
लवागलरेलवा नवाहसी. पर मवाझवा कयवास असवा आहरे ककी 'सतयकथवा' ह्यवा कदवतरेच्यवा प्रस्थवादपत व्यवासपसीठवावर आपल्यवा कदवतरेलवा
स्थवान दमळरवार नवाहसी आदर तयवासवाठसी आपर नवसीन व्यवासपसीठअ उदियवालवा आररअ हसी कवाळवाचसी गरज आहरे हरे जवारवल्यवावर,
तरेव्हवा रूढ असलरेल्यवा दबरुदिवापवासकन - मढरकर, पक. दश. ररेगरे, मकदक्तबसोधि, दवअ. दिवा. करअदिसीकर आददि कवसी धजचरे अगरसी हसोतरे तयवा
'नवकदवतवा'  ज्यवा दबरुदिवापवासकन  - फिवारकत घरेण्यवासवाठसी जशसी  'सवाठसोत्तरसी'  हसी नवसी वगरववारसी उदियवालवा आरण्यवात आलसी,
तयवाप्रमवाररेच  'नव्वदिसोत्तरसी'  हसी आरखसी एक वगरववारसी उदिवायवालवा आरण्यवात आलसी.  जसअ मबॉडनर  हसोतअ म्हरकन  'पसोस्टमबॉडनर'
सवादहतय  उदियवालवा  आलअ,  तदतच  'सवाठसोत्तरसी'  हसोतअ,  म्हरकन  'नव्वदिसोत्तरसी'  जन्मवालवा  आलअ,  तरे  तशवा  अथवारनअ  'पसोस्ट
सवाठसोत्तरसी'च आहरे.

हसी सअजवा मरवाठसी सवादहतयवामध्यरे रुजवण्यवाचअ व्यवावहवाररक कवारर असअ हसोतअ ककी आपर 'सवाठसोत्तरसी'परेक्षवा वरेगळसी कदवतवा धलदहतसो
आहसोत,  हरे  अधिसोररेधखत कररअ तयवादशववाय शक्य नव्हतअ.  थसोडक्यवात कवाय,  तर कदवतवा प्रकवादशत करण्यवाच्यवा हक्कवाच्यवा
व्यवासपसीठवाअच्यवा अभवाववातकन ह्यवा वगरववारसी जन्मवालवा आल्यवा आहरेत.  तयवाअचसी लक्षरअ,  दनकष हरे नअतर हहडकण्यवात/ठरवण्यवात
आलरे. मवात्रि तरे तसरे ओढकनतवारकन नव्हतरे. तर कवाळवाच्यवा ओघवात जवादरववा/सअवरेदिनवा ह्यवाअच्यवामध्यरे असरे ठळक/लक्षरसीय फिरक
हसोतच असतवात.

सवाठसोत्तरसी आदर नव्वदिसोत्तरसी ह्यवाअच्यवात महत्त्ववाचवा वरेगळरेपरवा हवा हसोतवा ककी सवाठसोत्तरसी कदवतरेचरे म्हसोरक्यरे म्हरतवा यरेतसील असरे
दचत्रि, ढसवाळ, कसोलटकर, मनसोहर ओक, तकलससी परब, वसअत गकजरर वगनैररे कवसी हरे महवानगरसीय, खरअतर मकअबईचरे हसोतरे. तयवाच
कवाळवात गरेस,  नवा.  धिकों.  महवानसोर वगनैररे कवजींच्यवा कदवतवादिरेखसील ववाचकदप्रय हसोत हसोतयवा.  तरसी  'सवाठसोत्तरसी'  हरे  दबरुदि तयवाअनवा
दततकअ सअ  लवावण्यवात  आलरेलअ  ददिसत  नवाहसी.  'सवाठसोत्तरसी  कदवतरे'चरे  आरखसी  एक  महत्त्ववाचरे  कवसी  भवालचअद्र  नरेमवाडरे  जरसी
सअवरेदिनशसील, प्रयसोगशसील कवसी म्हरकन मवान्यतवाप्रवाप असलरे; तरसी तयवाअचवा कल गद्यलरेखनवाकडरे अधधिक हसोतवा आदर 'सवाठसोत्तरसी'
जवारसीव म्हरकन बस्तवान बसवण्यवाच्यवा जवादरवरेसवाठसी गद्यलरेखनवाचवा अदभप्ररेत नमकनवा म्हरकन नरेमवाडरे  ह्यवाअच्यवासवारख्यवा क्षमतरेचवा
हहकमसी एक्कवा कक रसीहसी नव्हतवा.  परररवामसी  'सवाठसोत्तरसी'  कदवतरेचसी सकत्रिअ महवानगरसी कवजींकडरे रवादहलसी.  मवात्रि कदवतरेच्यवा तकलनरेत
'कसोसलवा' ह्यवा नरेमवाडरे ह्यवाअच्यवा कवादिअबरसीनअ मरवाठसी सवादहतयवाचअ अवघअ दवश्व कवरेत घरेतल्यवासवारखअ झवालअ हसोतअ आदर महवानगरसीय
ववातवावररवात सवादहतयदनदमरतसी करवायचवा आतमदवश्ववास तयवामकळरे  उतररसीलवा लवागलवा.  उलट,  पवाअडक रअग सवाअगवसीकरच्यवा गवामसीर
पवाश्वरभकमसीमकळरे  गवामसीर  भवागवातसील मकलवाअचरे  हवात  धलदहण्यवासवाठसी  अधधिक दशवदशवक  लवागलरे .  आपल्यवा  ववाटवालवा  आलरेल्यवा
जसीवनवातकन अस्सल आदर अव्वल सवादहतयकपृ तसी दनपजक शकतरे हवा आतमदवश्ववास तयवाअनवा 'कसोसलवा'नअ ददिलवा. ह्यवातकन स्वतयःलवा
'नव्वदिसोत्तरसी' हरे अदभधिवान यसोजलरेलसी कवजींचसी दपढसी उदियवालवा आलसी.

'पवाअडक रअग  सवाअगवसीकर'  हरे  कवादिअबरसीतसील पवात्रि ज्यवाप्रमवाररे  गवाववातकन  शहरवात आल्यवावर जवारवलरेल्यवा  बदिलवातकन  समषसीकडरे,
जगरहवाटसीकडरे पवाहह लवागतरे, तदतच हसी दपढसी गवाववातकन शहरवाअमध्यरे स्थलवाअतररत झवाल्यवामकळरे  पवाहह लवागलसी हसोतसी. हरे सगळरे  जरक
धजतरेजवागतरे सवाअगवसीकरच हसोतरे.  मवात्रि शहरअ/महवानगरअ इथरे पकढसील ववाटचवाल करतवानवा 'पवाअडक रअगवाचरे अवतवार' हवा दशक्कवा तयवाअनवा
ससोयसीचवा  नव्हतवा.  पवाअडक रअग  शरेवटसी  गवाववाकडरे  परतलवा  हसोतवा.  पवाअडक रअगवाच्यवा  अवतवारवात शहरअ/महवानगरअ कवायमचसी आपलसीशसी
करवायचसी हसोतसी.  तसी कवाळवाचसी गरज हसोतसी.  तयवामकळरे  तयवाअनसी पवाअडक रअगवाचरे जनक नरेमवाडरे ह्यवाअच्यवापवासकन आदर परररवामसी तयवाअच्यवा
दपढसीपवासकन फिवारकत घरेऊन आपलवा सवतवासकभवा मवाअडलवा,  ज्यवातकन  'न व्वदिसोत्तरसी'  हसी सअजवा उदियवालवा आलसी.  ह्यवाअच्यवामध्यरे
महवानगरसी कवजींचरे प्रमवार सवाठसोत्तरसीच्यवा तकलनरेत खकप कमसी हसोतरे आदर सवारसी सकत्रिअ हसी पवाअडक रअगवाच्यवा फिचौजरेच्यवा हवातसी गरेलसी.

हरे वरेगळरेपर तयवाअच्यवा मवानधसकतरेतसील - ह्यवा मकलवाखतसीच्यवा अनकषअगवानअ - 'सअवरेदिनरे'तसील म्हरकयवा - बदिलवातकन जवारवरवाररे हसोतरे.
तसअ पवादहलअ तर सवाठसोत्तरसी कवाय दकअ ववा नव्वदिसोत्तरसी कवाय, ह्यवा दिसोन्हसीहसी वगरववारसी गवावअ आदर शहरअ ह्यवाअच्यवातसील सअबअधिवाअच्यवा,
सअघषवारच्यवा हसोतयवा.  गवावअ  म्हरजरे  सकदवधिवावअदचत आदर शहरअ म्हरजरे  सकदवधिवासअपन्न अशवा अथवारनअ  घरेतलअ तर तळवागवाळवातसील
जनतवा आदर उच्चभक जनतवा ह्यवाअच्यवातसील सरदमसळसीच्यवादिरेखसील हसोतयवा. मवात्रि ३० वषवार्षांच्यवा ववाटचवालसीमध्यरे गवावअ आदर शहरअ
ह्यवा दिसोघवाअच्यवा तस्थतसीमध्यरे खकप फिरक पडलरे हसोतरे. नव्वदिनअतर जवागदतककीकरर हवातपवाय पसरू लवागलअ हसोतअ, ज्यवाचरे परररवाम
न करे वळ महवानगरअ,  तर थरेट गवाववाअपयर्षांत पसोहसोचक लवागलअ हसोतअ.  तयवासवाठसी मवाध्यमवाअचसी ववाहनअदिरेखसील ददिमतसीलवा जय्यत तयवार
हसोतसीच.  गवाववातल्यवा  जवागरुक,  नवसीन दपढसीलवा  आपर जगवाचरे  नवागररक आहसोत ह्यवाचअ  भवान ववाढत हसोतअ.  अथवारत  ह्यवाचसी
प्रदतदक्रयवा तयवाअच्यवा व्यवहवारवात उमटरअदिरेखसील सवाहधजकच हसोतअ. तयवामकळरे  परअपररेलवादिरेखसील नव्यवानअ खतपवारसी दिरेण्यवाचसी प्रवपृत्तसीहसी

११६
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ह्यवा कवाळवात थरेट महवानगरअच कवाय, एनआरआय लसोकवाअमध्यरेदिरेखसील उफिवाळकन आलरेलसी ददिसतरे. पर हरे परअपरवादप्रयतरेलवा आलरेलअ
प्रदतदक्रयवातमक  उधिवार  आदर  आपर  जवागदतक  नवागररक  हसोरवार  असल्यवाचअ  नव्यवानअ  आलरेलअ  भवान  ह्यवा  दिसोन्हसी  गसोषसी
सवाठसोत्तरसीपरेक्षवा  वरेगळ्यवा  ददिशरेच्यवा  नसल्यवा  तरसी  वरेगळ्यवा  पवातळसीवरच्यवा  हसोतयवा.  सवादहतयवादिसी  कलवाअमध्यरे  तयवाचरे  पडसवादि
उमटलरेलरे ददिसतवात. 'नमस्तरे लअडन' तरे 'दिबअग', 'दफिर भसी ददिल हनै दहअदि कस्तवानसी' असरे अनरेक दचत्रिपट ह्यवाचसी सवाक्ष दिरेतसील. (हसी
यवादिसी आरखसी नरेमककी व लवाअबदिरेखसील करतवा यरेईल पर मलवा ज्यवा दवषयवाचसी दततककीशसी मवादहतसी नवाहसी .) तर मकद्दवा कवाय ककी
'नव्वदिसोत्तरसी' जवारसीव हसी आधिसीच्यवा कवालखअडवापरेक्षवा दनतश्चतच वरेगळसी आदर अधधिक भवाअबवावकन टवाकरवारसी हसोतसी.  कदवतरेमध्यरे
तयवाचरे पडसवादि स्पषपररे जवारवतवात. ह्यवा कदवतरेलवा बऱ्यवाचदिवा 'यवाद्यवाअचसी/दवधिवानवाअचसी' कदवतवा म्हरकन दहरवलअ गरेलअ.  तरे एकवा
अथर्ली खरअदिरेखसील हसोतअ.  पर झवालरेलवा बदिल दटपण्यवातच कवाव्य हसोतअ.  ववातवावररवातसील हरे पररवतरन हरे कलवाकपृ तजींचअ वरेगळरेपर
ठरवण्यवासवाठसी पकररेसअ हसोतअ.

हसी नवसी सअवरेदिनवा आदर ववास्तव व्यक्त करण्यवासवाठसी आधिसीचसी रुळलरेलसी भवाषवा कमसी पडलसी कवा ? पडलसी असरेल तर
कवाहसी उदिवाहररवाअनसी तरे स्पष करतवा यरेईल कवा?

'सअवरेदिनवा' हवा शब्दि समसोर आलवा ककी मलवा कवाहसीसअ बवावचळवायलवा हसोतअ. कवारर अनरेक जवारकवारवाअनवा दवचवारूनदिरेखसील तयवाचवा
नरेमकवा अथर  कवाहसी मवाझ्यवा टवाळक्यवात तस्थरवावत नवाहसी.  मरवाठसी तर   sensitivity आदर   sensibility ह्यवाअचसी गलत
सरसकटपररे करे लसी जवातवानवा ददिसतरे.  सअवरेदिनवा म्हरजरे   senses असवा एक अथर  घरेतवा यरेईल. तर तयवासवाठसी  'जवादरववा'  हवा
शब्दि मलवा मवाझ्यवा उत्तरवासवाठसी अधधिक अथरववाहसी ववाटतसो.  तर मवाझसी अडचर समजकन घरेऊन पकढचअ उत्तर ववाचवाल अशसी
अपरेक्षवा. हवाअ, तर भवाषवा कमसी पडलसी कवा? असवा प्रश्न आहरे. आतवा तयवाचअ उत्तर शसोधितवानवा डसोक्यवात प्रश्न असवा उमटतसो ककी
भवाषवा म्हरजरे शब्दिसअपत्तसी/शब्दिकळवा कवा? ककी भवादषक रचनवा? नरेमकअ  कवाय म्हरतवा यरेईल? तर मलवा ववाटतअ 'अदभव्यक्तकी'
असवा अथर जवास्त सकसअगत ठररेल.

मकळवात भवाषवा कवाहसी शकदलरेखनवाच्यवा दनयमवाअसवारखसी एकवा रवात्रिसीत फितववा कवाढक न बदिलत नसतरे.  तर कवाळवाच्यवा ओघवात तसी
नवसीन ववातवावररवालवा अनकसरून भवावभवावनवा, वस्तक-गसोषसी-पदिवाथर, प्रदक्रयवा, घदटतअ ह्यवाअच्यवा अनकषअगवानअ बदिलत असतरे. अगदिसी
सवाधिअ रसोजच्यवा व्यवहवारवातलअ उदिवाहरर घ्यवायचअ  तर  'शरेअर करररे'  हवा शब्दिप्रयसोग आपर गरेलसी अनरेक वषर्षां  अगदिसी सरवारस
ववापरत असतसो. तयवाच्यवा आधिसीदिरेखसील मवारसअ एकमरेकवाअनवा सकखदिकयःख सवाअगवायचसीच नवा? अनकभववाचरे बसोल ऐकववायचसी. पर तसी
दिरेववारघरेववार, आदिवानप्रदिवान हरे मयवारददित असवायचअ. आपवापसवातलअ असवायचअ. नवसीन नव्वदिसोत्तरसी ववातवावररवात ह्यवाचसी scale
बदिललसी आदर दवभक्त कक टक अबव्यवस्थवा, दनववासस्थवानवाअच्यवा नवसीन ढवाच्यवाअमध्यरे शरेजवाऱ्यवापवाजवाऱ्यवाअबरसोबर दवरळ झवालरेलरे सअबअधि
ह्यवातकन हसोरवाऱ्यवा घकसमटसीमकळरे  नवसीन मवाध्यमवाअतकन दि करवरच्यवा कसोरवाशसीतरसी मन मसोकळअ  करवायचसी दनकड ववाढसीलवा लवागलसी.
आतवा ह्यवा सअववादिवाचसी भवाषवा अथवारतच बदिललसी. पर ह्यवा बदिलवाचसी उदिवाहररअ द्यवायचसी तर तशसी पकवरतयवारसी असवायलवा हवसी. खरअ
तर, अशसी दटपरअ कवाढरअ हरे अतयअत गरजरेचअ कवाम आहरे. आदर 'आपल्यवाकडरे' हवा शब्दि ववापरून जरे कवाहसी 'मसी नवाहसी तयवातलवा'
थवाटवाचअ उरअदिकरअ कवाढलअ जवातअ तरे कवाहसी मलवा फिवारसअ रुचत नवाहसी.  तयवामकळरे  तयवा ववाटरेनअ पडरवारसी दवचवारवाअचसी पवाऊलरे वरेळसीच
आवरतसी घरेतसो. मलवा ह्यवाचसी जवारसीव हसोऊनदिरेखसील मसी अशसी दटपरअ कवाढत नवाहसी, हरे मलवा अशवा वरेळसी हटकक न खटकतअ.

भवाषरेच्यवा  सअबअधिवात  पकन्हवा  मरवाठसी  सवादहतयवातसील  'नव्वदिसोत्तरसी'  शब्दिवाचअ  जनकतव  असलरेल्यवा  कदवतरेकडरे  थसोडअसअ  वळतसो.
'नव्वदिसोत्तरसी' कदवतरेचसी अदभव्यक्तकी हसी जर ठसठशसीत ररेषवा कवाढक न बदिललरेलसी दिवाखवरअ शक्य नसलअ तरसी ढसोबळमवानवानअ असअ
म्हरतवा यरेईल ककी मढरकरप्ररेररत नवकदवतरेनअ भवावनवाअच्यवा चपखल अदभव्यक्तकीलवा महत्त्व दिरेऊन वपृत्त/छअदि हवा तवाअदत्रिक कवाच
दभरकवावकन लवावल्यवानअतर  'सवाठसोत्तरजीं'नअ आपल्यवा रचनवा बव्हअशवानअ मकक्तछअदिवामध्यरे करे ल्यवा,  ज्यवात लयसीचअ भवान शवाबकत हसोतअ.
'नव्वदिसोत्तरसी' कदवतरेमध्यरे लयसीचअ भवानदिरेखसील बऱ्यवाचदिवा दवलयवालवा गरेलरेलअ ददिसतअ आदर तयवामकळरे  हसी कदवतवा दवधिवानवाअचसी हसोत
हळकहळक  गद्यप्रवाय झवालसी. तयवामध्यरे झपवाटवानअ हसोरवाऱ्यवा बदिलवाअचसी जअत्रिसी ददिलरेलसी असल्यवानअ कवाहसी जर तयवाअनवा यवाद्यवाअचसी कदवतवा
असअहसी म्हरतवात.

नव्वदिसोत्तरसी  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा  आतवाच्यवा  कवाळवातहसी  वनैधि  आहरेत कवा?  ककी आतवाचअ  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा
आरखसी वरेगळ्यवा आहरेत? वरेगळ्यवा असतसील तर कशवा?

नव्वदिसोत्तरसीच कवाय, पवार तयवापकवर्लीच्यवा सअवरेदिनवादिरेखसील अद्यवाप वनैधि आहरेत. वरच्यवा प्रश्नवाच्यवा उत्तरवात म्हटल्यवाप्रमवाररे प्रतयरेक
कवाळवात थरेट पचौरवादरक कवाळवापवासकन भवावसी कवाळवापयर्षांत बहहकवालसीन सअवरेदिनवा एकत्रि नवाअदित असतवात आदर ववास्तवदिरेखसील

घणटत समककलरीन तर जकणिरीवहिरी समककलरीन 
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आमकलवाग बदिलत नसतअच. तसअ असतअ तर रवामवायर-महवाभवारत आजदिरेखसील लसोकदप्रय रवादहलअच नसतअ.  अगदिसी परववाचसीच
गसोष,  एक मकलगवा भरेटलवा.  इअगजसीतसील  'शवाअतवारवाम'  ववाचत हसोतवा.  बसोलतवानवा कवाहसीतरसी  'महवाभवारतवा'चरे  दिवाखलरे दिरेऊ लवागलवा.
तयवातसील बररेचसरे  सअदिभर  मलवा ठवाऊक नव्हतरे.  तर मसी तयवालवा तसअ  सवाअदगतल्यवावरहसी तयवानअ  मलवा  'महवाभवारत'  इअगजसीमध्यरे
कक रवाचअ ववाचक असअ दवचवारलअ. तर तरे तयवालवा आतवा सवाअगवायचअ आहरे. जवारकवार दमत्रिवाअनवा वगनैररे दवचवारून. तर सवाअगवायचवा मकद्दवा कवाय
ककी एकदवसवाव्यवा शतकवातसील  'ई-कवाळवा'तहसी रवामवायर-महवाभवारत वगनैरजबद्दल आपकलककी ववाटतरे  आदर तयवाचवा  जसीवनवाशसी
असलरेलवा सअबअधि जवारवतसो.  तरे  असअबद ववाटत नवाहसी,  हवा ववास्तव व सअवरेदिनवा वनैधि असल्यवाचवाच पकरवाववा आहरे ककी!  अथवारत
समकवालसीन ववास्तव आदर सअवरेदिनवाअचवा  वरचष्मवा असरवार हरे  उघडच आहरे.  कवारर तयवाचवा सअबअधि दिररसोजच्यवा जगण्यवाशसी
असतसो.

तर पकन्हवा कदवतरेकडरे  वळक  यवा.  आजदिरेखसील वपृत्त-छअदि ह्यवाअच्यवा चचौकटसीत रवाहहन चवाअगलसी कदवतवा धलदहलसी जवातरे.  फिरे सबकक
आल्यवापवासकन अशवा कदवतवा प्रकषवारनअ समसोर यरेतवात. 'अक्षर' ह्यवा ददिववाळसी अअकवासवाठसी गरेलसी ४-५ वषर फिरे सबककवरून कदवतवा
दनवडण्यवाचरे कवाम मसी करतसो आहरे.  तयवामध्यरे अशवा जकन्यवा वळरवाच्यवा एखवादि-दिकसऱ्यवा कदवतरेलवा मसी आवजकरन स्थवान दिरेतसो.
कवारर तयवा कदवतवा चवाअगल्यवा तर असतवातच, दन तयवात जसी सफिवाई असतरे,  कक शलतवा असतरे तसी सवाधिररे हरे यरेरवागबवाळ्यवाचरे
कवाम नव्हरे.  नव्वदिसोत्तरसी कवजींमध्यरे  लयदिरेखसील नवाकवारलसी  जवातरे  हवा  कवाहसी  तयवाअचवा  दवचवारपकवरक दनररय आहरे  असअ  बऱ्यवाच
कवजींच्यवा बवाबतसीत जवारवत नवाहसी,  तर तसी तयवाअचसी असमथरतवा ववाटतरे!  तरसीहसी अभअग/ओवसी हरे कवाव्यप्रकवार मवात्रि अद्यवापहसी
धलदहलरे जवात आहरेत.  अथवारत ह्यवातकन मवाअडलअ जवारवारअ ववास्तव बऱ्यवाचदिवा नवसीन जवादरवरेतकन मवाअडलरेलअ  समकवालसीन ववास्तव
असतअ.  अगदिसी चटकन आठवरवारअ तवाजअ उदिवाहरर दमधलअदि पदिककी ह्यवाअचअ दिरेतवा यरेईल. तयवाअचरे न्यकजसर्ली यरेथसील ववास्तव्यवामध्यरे
तरेथसील जसीवनवानकभववादवषयसी धलदहलरेलरे अभअग तयवाअच्यवा फिरे सबकक वबॉलवर ववाचवायलवा दमळतसील, तरे अवश्य ववाचवा. तरे अभअग ह्यवा
तद्दन दिरेशसी पवारअदपरक कवाव्यप्रकवारवात समकवालसीन तरसीहसी परदिरेशसी ववास्तव कसरे मवाअडतवात तरे पवादहलअ ककी ह्यवा प्रश्नवाचअ उत्तर
दमळरेल. तयवाअचसी जवारसीव/सअवरेदिनवा समकवालसीन आहरे. कमरठ दिवादक्षरवातय बवाह्मर परदिरेशवामध्यरे गल्यवानअतर तयवाचसी जसी कक तरओढ
हसोतरे, तयवामध्यरे कवाव्य ददिसररे हसी मकळवात हरे घदटतच समकवालसीन असल्यवानअ तयवाअचसी जवारसीव समकवालसीन असररे हरे ओघवानअच
यरेतअ.

सवादहतय, दृश्यकलवा, सअगसीत,  नवाटक, धसनरेमवा वगनैररे कलवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि असवाववा कवा? तसो कसवा असवायलवा
हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

ह्यवा प्रश्नवात पवाच कलवाप्रकवार आरकन टवाकलरे आहरेत तकम्हसी. आदर ह्यवातसील कशवाचसीच नसीट उत्तरअ द्यवावसी एवढसी पकररेशसी मवादहतसी
मलवा  नवाहसी.  मवात्रि  जसीवनवाचअ  आकलन  सलौंदियवारनकभववातकन  घडवरअ  हरेच  सवर  कलवाअचअ  सवामवाईक  कवाम  असल्यवानअ  तयवाअचवा
परस्परवाअबरसोबर सअबअधि असवाववा;  असअ म्हरण्यवापरेक्षवा तसो असतसोच.  तयवाअचरे  एकमरेकवाअवर परररवामदिरेखसील हसोत असतवात.  ह्यवाचअ
ठसठशसीत उदिवाहरर म्हरजरे एम. एफि. हहसरेन ह्यवाअनसी तयवाअच्यवा झकपक लक्षवरेधिक शनैलसीमध्यरे दचत्रिपट, नवाटक, सअगसीत अशवा
कलवाप्रकवारवाअबरसोबर दृश्यकलरेचवा थरेट सअबअधि जसोडवायचवा प्रयतन करे लवा हसोतवा.  फिवार कवाय,  मलवा आठवतअ तयवानकसवार ससी.  व्हसी.
रवामन ह्यवाअच्यवावर एक प्रदिशरन घडवकन तयवाअनसी  दवजवानवालवादिरेखसील दृश्यकलरेससोबत ओढवायचवा प्रयतन करे लवा  हसोतवा.  कलरेचसी
मवाध्यमरे जरसी वरेगळसी असलसी तरसी घवाटवादशववाय कलवाकपृ तसी असकच शकत नवाहसी. तयवामकळरे  सध्यवाच्यवा कवाळवात हवा सअबअधि ववाढरअ हरे
अगदिसी ओघवानरेच यरेतअ. दचत्रिपट, मवाधलकवा, वरेगवरेगळरे  ररअलधलटसी शसोज पवाहहन आस्ववादिकवाअनवा कसअ गकअगवकन-गकअतवकन ठरेववावअ ह्यवाचसी
सकत्रिअ अन्य कलवाप्रकवारवाअनवादिरेखसील जमण्यवासवारखसी आहरेत.

खवालसील गसोषजींशसी कलरेचवा दकअ ववा कलवाकवारवाचवा सअबअधि कसवा असवालवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?
- सवामवाधजक ववास्तव
- बवाजवारपरेठ
- दवचवारसररसी
- रवाजकवारर

कलरेचवा  जसीवनवाबरसोबर  असलरेलवा  सजदद्रय  सअबअधि  लक्षवात घरेतवा,  जसीवनवातसील प्रतयरेक  क्षरेत्रिवाचवा  कलरेबरसोबर  सअबअधि  असरअ  हरे
ओघवानरेच यरेतअ.  तयवातहसी तकम्हसी ज्यवा चवार गसोषसी ददिल्यवा आहरेत तयवाअचवा आदर कलरेचवा सअबअधि तर खकपच जवळचवा आहरे.  मवात्रि
तरसीहसी कलरेमध्यरे ह्यवातसील दवदशष गसोष असवावसीच असवा आगह/अपरेक्षवा कररअ हरे मवात्रि सवाफि चकक आहरे.  कलरेच्यवा दिजवारशसी,
गकरवत्तरेशसी बवाह्य गसोषजींचवा सअबअधि जसोडरअ हरे गनैरलवागक आहरे.

११८
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तर आतवा तकम्हसी ददिलरेल्यवा चवार गसोषजींचवा धिवावतवा आढवाववा घरेतसो. सवामवाधजक ववास्तव. मरवाठसी सवादहतयवात गरेलसी ५० वषर ह्यवातसील
सवामवाधजक ववास्तववाच्यवा अपरेक्षरेनअ फिवारच वचक दनमवारर करे लवा आहरे.  ज्यवानअ सवामवाधजक पवातळसीवर खकप कवाहसी भसोगलअ आहरे,
तयवानअच आपल्यवा व्यथवा ह्यवा कथवा/कवादिअबरसी  /कदवतवा स्वरूपवात मवाअडवाव्यवात असवा एकअ दिरसीत कल ददिसतसो.  दन एखवाद्यवाचसी
ल्हवा-ल्हवा हसी 'कचौटक अदबकक/वनैयदक्तक' पवातळसीवरदिरेखसील हसोऊ शकतरे. मकद्दवा आहरे ह्यवा आशय सवामगसीतकन कथवा कशसी रचलसी
जवातरे,  हरे  तपवासररे.  मवात्रि नवसीन दपढसीचअ  सवादहतय ववाचतवानवा पकढसील कवाहसी वषवार्षांमध्यरे  हवा कवाच नवाहसीसवा हसोण्यवाच्यवा शक्यतवा
जवारवक लवागल्यवा आहरेत. तर आतवा तकम्हसी ददिलरेल्यवा चवार गसोषजींचवा धिवावतवा आढवाववा घरेतसो.

बवाजवारपरेठ हवा तसवा नवसीन घटक आहरे.  मरवाठसीत एकरे  कवाळसी  'जग हसी एक रअगभकमसी आहरे'  हरे  ववाक्य ददिखवाऊ खसोटरेपरवाचअ
गसोलमवाल समथरन करण्यवासवाठसी ववापरलअ जवायचअ. पर गरेल्यवा ३०+ वषवार्षांमध्यरे 'जग हरे एक मवाकर ट -बवाजवारपरेठ आहरे' हरे आतवा
थसोडवाफिवार फिरकवानअ  जवळपवास प्रतयरेकवाच्यवाच अनकभववास यरेत आहरे.  प्रतयरेक गसोषसीकडरे  आतवा दवकवाऊ उतपवादिन म्हरकन
पवादहलरे  जवाऊ लवागलरे  आहरे.  'जरे  जरे  जगसी जगतरे  तयवा'  प्रतयरेक गसोषसीलवा  आतवा प्रवाइसटलग दचकटलरेलवा  आहरे.  सवाहधजकच
आस्ववादिवातकन पकररतववालवा जवारवारसी कलवादनदमरतसीचसी प्रदक्रयवा ह्यवालवा अपववादि ठरू शकत नवाहसी. बहहतरेक कलवाकवारवाअनवा ह्यवाचअ भवान
यरेऊ लवागलरेलअ  आहरे.  तसअ  पवादहलअ  तर आस्ववादिकवाअचवा  अनकनय हवा प्रकवार कवाहसी नवसीन नवाहसी.  दकअ बहहनवा  कलवादनदमरतसी  हसी
प्रदक्रयवाच  स्ववान्तसकखवाय  नसतरे  तर  आस्ववादिकवालवा  दवचवारवात  ठरेवकन  करे लरेलवा  दनदमरतसीव्यवहवार  असतसो.  तर  आतवा  हवा
आस्ववादिक-दनगदडत व्यवहवार अधधिकच फिसोकस्ड हसोत चवाललवा आहरे  हरे  दनतश्चत.  बबॉधलवकडच्यवा  दचत्रिपटवाअच्यवा  आजच्यवा
बजरेटचवा भरघसोस दहस्सवा  'प्रमसोशन'सवाठसी रवाखकन ठरेवलरेलवा असतसो,  हरे  उदिवाहरर ह्यवा दृषसीनअ  पकररेसअ  बसोलकअ  आहरे.  तयवामकळरे
कल्पकतवा परवालवा लवावण्यवालवा पयवारय नवाहसी, हरे दवचवारवात घरेतवा खरअतर ह्यवात हळहळण्यवासवारखअ कवाहसीहसी नवाहसी.

धलदहरवाऱ्यवा मवारसवाकडरे स्वत:चसी अशसी दृषसी असतरे, दकअ बहहनवा समषसीकडरे पवाहरवारसी हसी दृषसीच कलवाकपृ तसी घडवण्यवाचअ मकख्य
सवाधिन असतरे. तर तयवाच्यवाकडरे दवचवारसररसी असरअ हरे ओघवानरेच यरेतअ. मवात्रि तयवाचअ लक्ष्य हरे जसीवनवाचवा वरेधि घरेरअ हरे असल्यवानअ
तयवाचसी दवचवारसररसी प्रतयरेक कलवाकपृ तसीमध्यरे  डसोकववायलवाच हवसी अशसी अपरेक्षवा बवाळगरअ दकअ ववा  कलवाकपृ तसीतकन डसोकवावरवारसी
दवचवारसररसी हसी कलवाकवारवाचसी आहरे असअ ठवामपररे म्हररअ हरे चकककीचअ आहरे. असरे प्रश्न बऱ्यवाचदिवा उभरे रवाहवात असतवात. जसअ
ककी, दवजय तजडकलकर ह्यवाअचअ 'कन्यवादिवान' हरे नवाटक आदर 'गहरवाई' हवा दचत्रिपट ह्यवावर जसोरदिवार चचवार झवालसी हसोतसी.

रवाजकवाररवातदिरेखसील सवाधिवाररपररे हरेच म्हरतवा यरेईल. रवाजकवारर हरे कवाहसी करे वळ पक्षसीय नसतअ, तर तसो एक प्रकवारचवा कल
असतसो  -  जसो  लरेखकवालवादिरेखसील असतसोच.  पर तसो  जवारवलवाच पवादहजरे  हसी  अपरेक्षवा  रवास्त  नवाहसी.  दवचवारसररसी  आदर
रवाजकवारर ह्यवा दिसोघवाअचसी सवाअगड घवातलसी जवाऊन  'सवामवाधजक बवाअधधिलककी'चवा आगह उदियवालवा यरेतसो,  जसो प्रचवारककी सवादहतय
दनमवारर करतसो.  लरेखकवाचसी बवाअधधिलककी हसी जसीवनवानकभव व सलौंदियरमकल्य ह्यवाअच्यवाबरसोबर असतरे.  बवाककीच्यवा  सवर  अपरेक्षवा ह्यवा
दफिजकल आदर लवादिलरेल्यवा असतवात.

ह्यवाच  कवाळवादिरम्यवान  भवारतवाबवाहरेरच्यवा  कलवादवष्कवारवाअवर  दतथल्यवा  सवामवाधजक  -रवाजककीय  ववास्तववाचवा  परररवाम
झवालरेलवा  ददिसतसो कवा?  भवारतवातल्यवा  दपरतस्थतसीशसी  तवाडक न  पवाहतवा  तयवालवा  समवाअतर  दकअ ववा  तयवाहहन  वरेगळरे  परररवाम
ददिसतवात कवा?

एकक रवातच ह्यवा प्रश्नवावलसीचसी उत्तरअ मसी मवाझ्यवा ससीदमत पररघवातकन दिरेतसो आहरे.  पर मलवा भवारतवातसील तर ससोडक नच द्यवा, पर
महवारवाषवाबवाबत - म्हरजरे मवाझ्यवा भवादषक मकलकखवाबवाबतहसी - पकररेशसी मवादहतसी आहरे असरे ववाटत नवाहसी. दतथरे मसी जगभरवात कवाय
चवाललअ आहरे तयवावर कवा बसोलरवार? परदिरेशवातसील सवादहतय,  दचत्रिपट,  दृश्यकलवा कवाहसी वषवार्षांपकवर्ली धजतक्यवा परक्यवा,  अगम्य
ववाटवायच्यवा तयवा तकलनरेत जवागदतककीकररवानअतर कमसी ववाटक  लवागल्यवा आहरेत, एवढअच मसी ह्यवा सअदिभवारत म्हरक शकरे न.

ह्यवा  कवाळवात  समवाजवाच्यवा  ननैदतकतरेमध्यरे  बदिल  झवालरे  कवा?  कलवादवष्कवारवात  तयवाचवा  कवा  परररवाम  झवालवा?
ननैदतकतरेमधिलवा  दकअ ववा  तयवामकळरे  कलवादवष्कवारवात  झवालरेलवा  हवा  बदिल  स्थवादनक  पवातळसीवर  दकतपत  ससीदमत  हसोतवा
आदर जवागदतक पवातळसीवर दकतपत झवालवा?

नसीदतदनयमवाअदवषयसी बसोलतसोय कवा आपर? कवारर तकलनरेत ननैदतकतवा हसी वनैयदक्तक बवाब आहरे.  आदर तसी मकल्यअ,  तत्त्वअ अशवा
दवरळवा गसोषजींशसी दनगदडत आहरे. ननैदतकतरेसवाठसी आतमदनरसीक्षर आदर परसीक्षर ह्यवा मकलभकत अदनववायर  गसोषसी आहरेत. आदर तयवा
मवाझ्यवा लहवानपरवापवासकन मसी जरे बघत आलसो आहरे तयवात अभवाववानअच ददिसतवात. सतयवालवा सवामसोरअ जवारअ हवा ननैदतकतरेचवा पवायवा
आहरे.  तर ह्यवात कवाहसी ठळक फिरक मलवा तरसी जवारवलरेलवा नवाहसी.  मवात्रि नसीदतदनयमवाअमध्यरे खकपच फिरक झवालरेलरे ददिसतवात.

घणटत समककलरीन तर जकणिरीवहिरी समककलरीन 
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नसीदतदनयम कवाय दकअ ववा  ननैदतकतवा कवाय,  ज्यवा नसीतसी ह्यवा सअकल्पनरेशसी दनगदडत असरे  हरे  शब्दि आहरेत;  तसी नसीतसी दनदिवान
आपल्यवा समवाजवात तरसी  ससी-पकरुष सअबअधि आदर आधथरक व्यवहवार ह्यवाअच्यवाशसी सअबअधधित आहरे.  तर ह्यवा दिसोन्हसी बवाबतसीत
समवाजवातसील समज हरे कवाळवाच्यवा ररेटवात बदिलत चवाललरे आहरेत.  जवागदतककीकरर आदर इअटरनरेटसवारखसी मवाध्यमअ ह्यवामकळरे
जगवातसील दवदवधि सअस्कपृ तजींच्यवा बरसोबर - दवशरेषत: दनदिवान आधथरकदृष्टवा सअपन्न असरवाऱ्यवा अमरेररकरे बरसोबर - भवारतसीयवाअचवा
जसो सअपकर  ववाढतसो आहरे  तयवाचवा परररवाम म्हरकन,  दवशरेषत:  ससी-पकरुष सअबअधिवाअच्यवा बवाबतसीतसील नसीतसीदनयमवाअमध्यरे  कवाहसीशसी
दढलवाई यरेऊ लवागलसी आहरे.  आदर तयवाचरे  पडसवादि कलवाकपृ तजींमध्यरे  उमटकन  तयवात कवाहसीशसी  धधिटवाई यरेऊ लवागलसी आहरे.
समधलअगसी सअबअधिवाअसवारख्यवा दवसवाव्यवा शतकवाच्यवा अखरेरसीपयर्षांत घपृरवास्पदि समजल्यवा जवारवाऱ्यवा दवषयवात, भलरे कसोटवारतसील न्यवाय
वरेगळवा असलवा तरसी तयवादवषयसी उदिवारपररे दवचवार करण्यवाचसी वपृत्तसी ववाढतवानवा ददिसत आहरे. अथवारत ह्यवालवा प्रदतदक्रयवा म्हरकन जसी
आडदिवाअड प्रवपृत्तसीच्यवा लसोकवाअचसी कटकतवा ववाढत आहरे,  तसी जरसी आड यरेत असलसी तरसी एरवसी दवकपृ तसी समजल्यवा जवारवाऱ्यवा
प्रवपृत्तसी/कपृ तसीकडरे  प्रकपृ तसी म्हरकन पवाहह  शकरवाऱ्यवाअचसी टक्करे ववारसी ववाढतरे  आहरे हसी बवाब खदचतच आशवादिवायक आहरे .  मरवाठसी
सवादहतयवाचवा  दवचवार  करतवा  रवाजकवारर/समवाजकवारर  कररवाऱ्यवा  कवाहसी  मकखअडवाअकडक न  जरसी  धिवाकदिपटशवा/धिमक्यवा  अशवा
त्रिवासदिवाक आगदळककी घडत असल्यवा तरसी आस्ववादिकवाअच्यवा बवाबतसीत कमरठतवा/सनवातनपरवा कमसी हसोत चवाललरेलवा ददिसतसो.
ववातवावररवातसील व्यदक्तववादि ववाढतसो आहरे तयवाचवा हवा चवाअगलवा परररवाम असवाववा.

ह्यवा  कवाळवात समवाजवाच्यवा  ववापरवायच्यवा  भवाषरेत  कवाहसी  बदिल झवालरे  कवा?  तयवाचरे  सवामवाधजक  -  रवाजककीय  -  ननैदतक
परररवाम कवाय झवालरे?

ह्यवाचअदिरेखसील उत्तर वर आलअ आहरे खरअ तर. समवाजवाच्यवा भवाषरेत ह्यवा कवाळवात खकपच बदिल झवालवा आहरे, जरे सवाहधजकच आहरे.
भवारतसीय भवाषवाअमध्यरे गरेल्यवा कवाहसी वषवार्षांत सअववादिवाच्यवा पवातळसीवर रवाज्यभवाषवा, रवाषटभवाषवा दहअदिसी आदर जगवातसील एक प्रमकख भवाषवा
इअगजसी ह्यवाअचसी एक 'यकजर फज डलसी' सरदमसळ तयवार हसोतरे आहरे. भवादषक शकदतरेचवा आगह ददिवसजददिवस ढवासळतसो आहरे आदर
भवाषरेच्यवा ववापरवाबवाबत जवागरुक असरवाऱ्यवा मअडळजींकडकन वस्तकतस्थतसीचवा आदिर करून ह्यवाबवाबतचवा अटवाहवास कमसी हसोतसो
आहरे, हसी बवाब प्रतयरेकवाच्यवा अदभव्यक्तकीलवा ववाव दमळण्यवाच्यवा दृषसीनअ खदचतच ददिलवासवादिवायक आहरे. मकळवात हवा प्रश्नच एवढवा
व्यवापक आहरे  ककी पकररेश्यवा अवधिसीदशववाय तयवावर ससोदिवाहरर दवस्तपृत बसोलरअ  अवघड आहरे.  सवामवाधजक-रवाजककीय-ननैदतक
परररवाम हसोरअ हरे अपररहवायरच आहरे, एवढअ मसोघमवात बसोलरअ शक्य आहरे. 

जवागदतककीकररवाच्यवा आजच्यवा 'सपवाट जगवा'त 'दिरेशसीववादि' ह्यवा सअकल्पनरेलवा कवाय मकल्य आहरे?

हसी मकलवाखतभर सअददिग्धि सअकल्पनवाअनसी पवार दपच्छवा पकरवलवा बकववा!  आतवा शरेवटसी समसोर आलवा  'दिरेशसीववादि'.  हसी तर मकळवातच
दनसरडसी सअजवा.  'दिरेशसीववादि'  आदर तयवाच्यवा  जसोडसीनअ  'ववास्तवववादि',  ह्यवा दिसोन तसोतयवा  सअकल्पनवाअनसी  गरेलसी ५० वषर्षां  मरवाठसी
सवादहतयवात भलतवाच धिकमवाकक ळ घवातलवा आहरे. तयवातकन दमळरवारवा सअदिरेश एवढवा ससोपवा आहरे ककी तकम्हसी तकमचअ दिनैनअददिन आयकष्य -
(ववास्तवववादि) - हवा अतस्मतरेच्यवा आवरेशवात - (दिरेशसीववादि) धलहवा, ककी झवालअच समजवा सवादहतय! एक गअमत सवाअगतसो, डबॉक्टर
भवा. ल. पवाटसील नवाववाचरे एक लरेखक हसोतरे. तयवाअनसी 'तसीन तरुरसी, दिसोन तरुर, एक बअड' ह्यवा शसीषरकवाचसी एक कवादिअबरसी धलदहलसी
हसोतसी.  तयवामध्यरे  अमरेररकरे तसील एकवा  घरेटसोमधिसील तरुरवाअनवा  पवात्रि  बनवलअ  हसोतअ  आदर तयवा  दिसोन  तरुरजींच्यवा  तकोंडसी  चक्क
''अय्यवा/इश्श''नअ सकरू हसोरवाररे डवायलबॉग्ज आदर तयवा सदृश भवावभवावनवा लवादिलरेल्यवा हसोतयवा.  असवा एखवादि-दिकसरवा अपववादि
ससोडलवा तर भवाषवाअतररत पकस्तकवाअखरेरसीज कक ठरेहसी मसी 'अदिरेशसी/दवदिरेशसी' कवाहसीहसी ववाचलरेलअ आठवत नवाहसी. थसोडक्यवात कवाय, तर
दिरेशसी  ववास्तववातकनच  तर आशयद्रव्य दनपजत असतअ.  तर कशवालवा  ह्यवा दिसोन नवाहक सअजवाअचवा  बवाऊ करवायचवा?  पर तरे
ततकवालसीन सवादहतयकवाररवात बहहजनवाअनवा धलदहण्यवाचसी प्ररेररवा दिरेण्यवासवाठसी गरजरेचअ हसोतअ.  तयवामकळरे  तयवालवा जवागदतककीकररवाच्यवा
कवाळवात असकन असकन कवाय मकल्य असरवार? तर पकन्हवा तरेच व्यवावहवाररक ककी जगभरवातकन दकतसीहसी कलवामकल्यवाअचवा मवारवा झवालवा
तरसी  दबथरू-दबचकक  नकवा,  दिरेशसीववादिवाच्यवा  गकोंडस  गसोलमवाल  नवाववाखवालसी  आपलअ  घसोडअ  पकढरे  दिवामटत  रहवा,  कधिसीतरसी  तरे
अश्वमरेधिवाचअ  ठरूदिरेखसील शकरे ल.  कवारर जवागदतककीकररवानअतर तकम्हसी म्हरतवा तशवा  'सपवाट जगवात' (मवाझ्यवा मतरे  समतल
जगवात) कवाहसीहसी घडक  शकरे ल. 'लसोकल इज ग्लसोबल'सवारखसी घसोषववाक्यअ आहरेतच ककी ददिमतसीलवा! 

कलवाकवार आदर समसीक्षक ह्यवाअचवा सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

हवा शरेवटचवा प्रश्न 'तवाजवा कलम' स्वरूपवाचवा ववाटलवा. कलवाकवार हवा जसीवनवाचअ/समषसीचअ तयवालवा झवालरेलअ आकलन हरे - ज्यवालवा
कलवातमक असअ  म्हटलअ  जवातअ  -  अशवा लक्षवरेधिक स्वरूपवात आस्ववादिकवाअपयर्षांत पसोहसोचववायचवा प्रयतन करतसो,  तयवाप्रमवाररेच
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समसीक्षक  हवा  कलवाकपृ तसीचअ  तयवालवा  झवालरेलअ  आकलन  दचदकतसकपररे  आस्ववादिकवाअपयर्षांत  पसोहसोचववायचवा  प्रयतन  करतसो.
थसोडक्यवात,  कलवाकवार हवा समषसी आदर आस्ववादिक ह्यवाअच्यवातसील दि कववा असतसो तयवाप्रमवाररेच समसीक्षक हवा कलवाकपृ तसी आदर
आस्ववादिक ह्यवाअच्यवातसील दिकववा असतसो.  समसीक्षक हवा मकळवात एक आस्ववादिकच असतसो.  पर तसो दवदशष आस्ववादिक असतसो.
सवाधिवारर  आस्ववादिकवाचवा  कलवाकपृ तसीबद्दलचवा  अदभप्रवाय  आवडसीदनवडसीपकरतवा  मयवारददित  असतसो.  तयवालवा  सकस्पष  दनकषवाअचवा
आधिवार असतसोच असअ नवाहसी. समसीक्षकवाच्यवा बवाबतसीत - मग भलरे तसी आस्ववादिक समसीक्षवा कवा असरेनवा - तयवानअ कलवाकपृ तसीच्यवा
अअतरअगवामध्यरे  दशरून  बवारकवाव्यवाअसह  दतचसी  उकल  कररअ  अदभप्ररेत  असतअ.  जसो  सवाधिवारर  आस्ववादिक  असतसो,  तयवाचवा
कलवाकपृ तसीबरसोबरचवा सअबअधि हवा वनैयदक्तक स्वरूपवाचवा असतसो.  समसीक्षक हवा अन्य आस्ववादिकवाअसवाठसी अदभव्यक्त हसोत असतसो.
तयवामकळरे  तयवाचवा अदभप्रवाय हवा व्यदक्तगत आवडसीदनवडसीपकरतवा ससीदमत असकन चवालत नवाहसी तर सवामकदहक आकलनवासवाठसी उपकक्त
ठररवारवा तवातत्त्वक/मकल्यवाधधिदषत अदभप्रवाय तयवाच्यवाकडकन अपरेदक्षत असतसो.

सध्यवाच्यवा  कवाळवात हवा  सअबअधि  कसवा आहरे,  हरे  कसोरतयवा  कवालवाच्यवा  बवाबतसीत दवचवारलअय  तरे  कळत नवाहसी.  म्हरकन  सअपकरर
मकलवाखतभर ज्यवानअ  मसोठवा दहस्सवा व्यवापलवा आहरे,  तयवा मरवाठसी सवादहतयवाच्यवा सअबअधिवात बसोलतसो.  मरवाठसी सवादहतयवात समसीक्षवा
आतवा  परसीक्षरवाच्यवा  पवातळसीवर  जवास्त प्रमवारवात  ददिसतरे.  समसीक्षरेसवाठसी  पकररेशसी  अशसी  हक्कवाचसी  व्यवासपसीठअ  नवाहसीत.  मरवाठसी
सवादहतयवाच्यवा ववाटचवालसीमध्यरे हसी मसोठसीच उरसीव आहरे. आदर मवाध्यमवाअमध्यरे व ससोशल मवाध्यमवाअमध्यरे मतमतवाअतरवाअचवा गलबलवा
ववाढतसो  आहरे,  तसो  बरेबअदि  असल्यवानअ  कलवाकपृ तजींच्यवा  मकल्यमवापवानवासवाठसी  वरकररसी  दहतवावह  ववाटलवा  तरसी  प्रतयक्षवात घवातक
ठरण्यवाचसी शक्यतवा आहरे.  मवात्रि नजसीकच्यवा कवाळवात समसीक्षवा व्यवहवारवालवा तयवाचअ यसोग्य स्थवान दमळण्यवाचसी शक्यतवा जवारवत
नवाहसीयरे.

---

घणटत समककलरीन तर जकणिरीवहिरी समककलरीन 
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समकवालसीन : एक मकलवाखत 

लरेखक - मकरअदि सवाठरे

'समकवालसीन' असअ कवाहसी असतअ कवा? तकमच्यवा मतरे कशवालवा समकवालसीन म्हरतवा यवावअ?

'नव्वदिसोत्तरसी'  ववास्तव दकअ ववा सअवरेदिनवा आधिसीच्यवा ववास्तववाहहन दकअ ववा सअवरेदिनवाअहहन वरेगळ्यवा हसोतयवा कवा?  तयवात जर वरेगळरेपरवा
हसोतवा  तर  तसो  कशवा  प्रकवारचवा  हसोतवा?  एखवादिसी  कलवाकपृ तसी  समसोर  आल्यवावर  तसी  'नव्वदिसोत्तरसी'  आहरे  हरे  ठरववायलवा  ह्यवा
वरेगळरेपरवाचवा कसवा उपयसोग हसोऊ शकरे ल?

समकवालसीन असअ  असतअ  पर आदर नसतअ  पर असअ  मलवा ववाटतअ.  समकवालसीन म्हरजरे  एकवा  दवदशष कवाळवातलअ,  एकत्रि
असलरेलअ एवढवा ढसोबळपररे म्हरवायचअ असरेल तर आत्तवाचअ आहरे तरे आत्तवाचअ समकवालसीन, १९८०मध्यरे आलरेलअ तरे १९८०चअ
समकवालसीन असअ  म्हरतवा यरेईल.  परअतक  मवाझ्यवा मतरे  समकवालसीन हरे  तयवा तयवा समवाजवाच्यवा भकगसोलवाबरसोबर आदर तयवा तयवा
समवाजवातल्यवा  आधथरक  आदर  सवामवाधजक  दवभवागण्यवाअबरसोबर  बघवायलवा  पवादहजरे.  एकवा  कवाळवामध्यरे  जगत  असरवाऱ्यवा
दनरदनरवाळ्यवा सवामवाधजक आदर आधथरक अवकवाशवाअतल्यवा, दनरदनरवाळ्यवा रवाजककीय अवकवाशवाअतल्यवा लसोकवाअच्यवा धिवाररवा आदर
समजकतसी यवा वरेगवरेगळ्यवा असरवार.  दवशरेषतयः भवारतवासवारख्यवा दिरेशवामध्यरे ज्यवा दठकवारसी अनरेक कवाळवामध्यरे समवाज एकदत्रित
जगतसो आहरे  － आददिववासजींपवासकन तरे आत्तवा आधिकदनकसोत्तर कवाळवापयर्षांत; तयवात एकमरेव अशसी जवारसीव आहरे असअ म्हरण्यवालवा
कवाहसी अथरच नवाहसी.  तयवाप्रमवाररे अमरेररकवा,  भवारत,  इअग्लअड, जपवान आदर ससीररयवामधिलरे पसोस्टमबॉडनर  हरेहसी कवाहसी समकवालसीन
दकअ ववा एकवा जवारसीवरेचरे असअ म्हरण्यवालवा अथर नवाहसी. दकअ बहहनवा यवा बवाबतसीत आपर दिरेशसीववादिच जवळजवळ मवान्य करे लवा पवादहजरे
असअ मलवा ववाटतअ.

मसी  दिरेशसीववादिसी  अधजबवात  नवाहसी.  तरसीहसी  एखवादिवा  दवदशष  प्रवाअत,  समकह,  अवकवाश  हरे  उरलरेल्यवा  अवकवाशवापवासकन  आदर
समजकतजींपवासकन आदर धिवाररवाअपवासकन वरेगळरे  असरवार; आत्तवाहसी आहरेत. एकवा टसोकवालवा जवाऊन असअ म्हरतवा यरेईल ककी अशवा
दवदवधि धिवाररवा आहरेत यवाचसी जवारसीव ज्यवालवा आहरे तसो आत्तवाचवा समकवालसीन आहरे.  परअतक उघडपररे सगळरे  असरे  असरवार
नवाहसीत, कवारर मग वरेगवरेगळ्यवा धिवाररवा उररवार नवाहसीत. हसी एक कल च ट्विजटसी टक  धसच्यकएशन आहरे. 

दवदवधितवा आहरे यवाचसी जवारसीव असरअ हरे समकवालसीनतव असलअ आदर हरे सगळ्यवाअमध्यरेच असलअ तर दवदवधितवाच उररवार नवाहसी.
तयवामकळरे  यवा अथवारनरे पवादहलअ तर समकवालसीन नवाववाचअ ठसोस कवाहसीतरसी आहरे हरेच अमवान्य करवावअ लवागतअ.  समकवालसीन नवाववाचअ
ठसोस कवाहसीतरसी आहरे  हरे  मवान्य करे लअ  तर दवदवधितवाच आपर एकवा अथवारनरे  नवाकवारत असतसो.  पर हरे  म्हटल्यवानअतरहसी तयवा
कवाळवाचरे कवाहसी गकरधिमर  हरे कक ठल्यवाहसी अवकवाशवामध्यरे पवाझरू शकतवात, आदर पवाझरतवात. तयवामकळरे  समकवालसीन नवाववाचअ असअ
कवाहसीतरसी असतअ असअहसी म्हरतवा यरेतअ. तयवाच्यवा मयवारदिवा मवात्रि आपर लक्षवात घरेतल्यवा पवादहजरेत.
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समकवालसीनतरेत  तअत्रिजवानवाचवा  एक मसोठवा  घटक तयवा  तयवा  कवाळवाचवा  भवाग  बनतवात .  म्हरजरे  उदिवाहररवाथर  कबॉअप्यकटसर
दकअ ववा  इअटरनरेट  हरे  सध्यवाच्यवा  कवाळवाचरे  घटक  आहरेत.  तरे  आधिसी  नव्हतरे.  पर  यवा  तअत्रिजवानवाच्यवा  पधलकडरे  कवाहसी
समकवालसीनतरेत उरतअ कवा?

उरतअ नवा. मसी म्हटलअ तयवाप्रमवाररे फिक्त दवजवानवात दकअ ववा तअत्रिजवानवातच बदिल हसोतवात असअ नवाहसी. आत्तवा जर बदघतलअ तर जगच
जवळ आलरेलअ आहरे,  तयवामकळरे  जगवाच्यवा कक ठल्यवाहसी एखवाद्यवा कसोपऱ्यवात झवालरेल्यवा गसोषजींचवा परररवाम जवळजवळ तवाबडतसोब
आदर सवरदिकर  हसोतसो.  तसो  फिक्त एकवाच घटकवावर  नवाहसी  तर  सववार्षांवर  हसोतसो.  म्हरजरे  इरवाक यकद झवालअ  तयवाचवा  परररवाम
भवारतवातल्यवा आददिववासजींवर झवालवा हसी सहज दिवाखवकन दिरेण्यवासवारखसी गसोष आहरे. तयवाच्यवामकळरे  अशवा अथवारनरे समकवालसीन नक्ककी
असतअ. परअतक आलरेलसी एखवादिसी तवाअदत्रिक गसोष  － उदिवाहररवाथर मसोबवाईल  － तर तसो वरेगवरेगळ्यवा लसोकवाअसवाठसी इतक्यवा वरेगवरेगळ्यवा
गसोषसी बनकन आलरेलवा आहरे. कसोरवासवाठसी फिक्त खरेळ आहरे, कसोरवासवाठसी जगण्यवाचअ सवाधिन आहरे, कसोरवासवाठसी ररेकबॉदडर्षांग करण्यवाचसी
गसोष आहरे. म्हरजरे इतक्यवा दवरुद टसोकवाअच्यवा गसोषसी आहरेत. कवाहसी लसोकवाअनवा हरे तअत्रिजवान बधिसीर करतअय, कवाहजींच्यवा जवारसीववा तसीव्र
करतअ आहरे. इतक्यवा दिसोन टसोकवाअच्यवा गसोषसी असतसील तर तयवालवा समकवालसीन म्हरवावअ कवा?

मवाझअ म्हररअ एवढअच आहरे ककी अशवा मयवारदिवा लक्षवात घरेऊन समकवालसीन म्हरवायलवा पवादहजरे नवाहसीतर तयवा शब्दिवाचसी व्यवाख्यवा
फिवार व्यवापक हसोतरे.  जसअ  आपर कशवालवाहसी  रवाजककीय म्हरवायलवा लवागलसो तर तयवा  शब्दिवालवाच अथर  उरत नवाहसी.  तसअच
जवळजवळ आपर कशवालवाहसी समकवालसीन म्हरवायलवा लवागलसो तर तयवा शब्दिवालवाहसी अथर रवाहवात नवाहसी. आतवा जरे सवाठसोत्तरसी,
नव्वदिसोत्तरसी हरे शब्दि इतक्यवा ढसोबळपररे ववापरवात आलरेलरे आहरेत  － नव्वदिसोत्तरसी असअ वरेगळअ  हसोतअ कवा, तयवात जसो वरेगळरेपरवा
हसोतवा तसो कशवात हसोतवा,  असरे  प्रश्न दवचवारलरे  जवातवात.  कवाहसी एक अथर  नक्ककी आहरे.  आपर स्ववातअत्र्यपकवर-स्ववातअत्र्यसोत्तर,
दिकसऱ्यवा महवायकदवाच्यवा आधिसी आदर नअतर असरे टप्परे  करतसो.  तर तसअ पवादहलअ तर नव्वदि दकअ ववा सवाठ हसी दिशकअ  कवाहसी यवा
घटनवाअइतककी ठसोस बदिल घडवरवारसी नवाहसीत. 

समकवालसीनतरेचवा अथर  आदर तयवाच्यवा मयवारदिवा आज ज्यवा आहरेत तयवाच पन्नवास वषवार्षांपकवर्ली दकअ ववा शअभर वषवार्षांपकवर्ली लवागक
हसोतयवा  कवा?  बदिलवाचवा  वरेग  ववाढल्यवामकळरे  कवाय  फिरक पडलवा?  छसोटरे  छसोटरे  सकक्ष्म  बदिल झवाल्यवामकळरे  कवाय  फिरक
पडलवा? दकअ ववा वरेगळ्यवा शब्दिवाअत, समकवालसीनतरेचसी गकअतवागकअत आजच्यवाइतककीच पकवर्लीहसी हसोतसी कवा?

ह्यवा कवाळवातलवा बदिल दकतसीहसी वरेगवानरे झवालरेलवा असलवा तरसी तसो गलज्यकअल आहरे.  दनरदनरवाळ्यवा समवाजवाअवर तसो दनरदनरवाळ्यवा
प्रकवाररे झवालरेलवा आहरे. यवा मयवारदिरेमध्यरे आपर समकवालसीनतववाकडरे पवाहह . आदर यवा मयवारदिरेमध्यरे तसो दनतश्चत झवालरेलवा आहरे. तसो
आजकवालच्यवा कलरेमध्यरे, कदवतरेमध्यरे ददिसतसो, ददिसवाववा अशसी मवाझसी धिवाररवा आहरे. परअतक दिकसऱ्यवा टसोकवालवा जवाऊन पवादहलअ,
आज जर कदवतवा पवाहवायलवा लवागलसो तर एसरेमरेसचसी भवाषवा ववापरलसी, 'मसी गकगल करे लअ', 'मसी कबॉल डट बॉप करे लवा'  असरे शब्दि
ववापरलरे ककी आपर समकवालसीन झवालसो असअ कवाहसी कवजींनवा ववाटतअ. अशवा प्रचअड प्रमवारवावर कदवतवा ववाचण्यवात यरेतवात. आदर
तयवामवागचसी धिवाररवा अशसी आहरे  ककी समकवालसीन कवाहसीतरसी बसोलतसोय,  मसी आत्तवाचअ  कवाहसीतरसी बसोलतसोय.  अशवा चवार फरे जरेस
ववापरल्यवा ककी आपर आत्तवाचरेच झवालसो,  आदर आत्तवाच्यवा सवामवाधजक रवाजककीय ववास्तववादवषयसी बसोलवायलवा लवागलसो,  दकअ ववा
एकअ दिरसीतच अतस्ततवदवषयक प्रश्नवाअदवषयसी बसोलवायलवा लवागलसो अशसी धिवाररवा झवालरेलसी आहरे .  आदर तसी मलवा फिवार उथळ
ववाटतरे.  यवा गसोषसी आत यरेतसील,  परअतक आत्तवाचअ ववास्तव मवाअडण्यवासवाठसी सअगरकवाचसी भवाषवा ववापरलसी पवादहजरे,  एसरेमरेसचसी भवाषवा
ववापरलसी पवादहजरे दकअ ववा अशसी भवाषवा ववापरलसी ककी पकररेसरे आत्तवाच्यवाबद्दल बसोललसो अशसी भवावनवा ददिसकन यरेतरे . हसी भवाषवा आवश्यक
नवाहसी दकअ ववा पकररेशसीहसी नवाहसी (    ). neither necessary nor sufcient

पर तयवा दृषसीनरे पवाहवायलवा लवागलअ तर आपर अजकन खसोलवात जवातसो. ज्यवा कवाळवात बदिलवाचरे वरेगच खकप कमसी असतवात, तयवा
कवाळवात समकवालसीन यवा शब्दिवालवाच अथर रवाहवात नवाहसी. ज्यवाप्रमवाररे आधिकदनकतवा यवा शब्दिवालवाच अथर रवाहवात नवाहसी. समकवालसीन
म्हरण्यवामध्यरे  एक बदिल अध्यवाहृत आहरे.  तसो प्रचअड वरेगवात असरवारवा बदिल आदर जवागदतक पवातळसीवर असरवारवा बदिल
असल्यवादशववाय समकवालसीन हवा शब्दिच अतस्ततववात यरेरवार नवाहसी.

नव्वदिसोत्तरसी हवा महवायकद दकअ ववा स्ववातअत्र्यवासवारखवा बदिल नसलवा तरसीहसी आपल्यवालवा इतक्यवा अनरेकदवधि गसोषजींत बदिल हसोतवानवा
ददिसत आहरेत तयवामकळरे  नव्वदिसोत्तरसी हवा कवालखअड अधिसोररेधखत करण्यवासवारखवा दनतश्चत आहरे. 

तकम्हसी ज्यवा प्रकवारचअ, ज्यवा सअवरेदिनवाअचअ धलखवार करत आहवात, तरे पकवर्ली शक्यच नव्हतअ असअ ववाटतअ.

पर इथरे एक स्पषसीकरर द्यवायलवा हवअ.  मसी जरे ठसोस म्हरत हसोतसो तरे तकम्हसी जरे म्हरत आहवात तयवा अथवारनरे म्हरत नव्हतसो.

समककलरीन : एक मनुलकखत 
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म्हरजरे हवा टप्पवा १ जवानरेववारसी १९९० असवा सवाअगतवा यरेत नवाहसी. जसअ महवायकदवाचअ सवाअगतवा यरेतअ  － १९३९ तरे १९४५ असवा
दनतश्चत कवालखअड सवाअगतवा यरेतसो  － तसअ नव्वदिसोत्तरसीचअ नवाहसी. दिकसऱ्यवा अथवारनरे असअ ककी यवाचरे परररवाम दनरदनरवाळ्यवा समकहवाअवर
दनरदनरवाळ्यवा प्रकवाररे झवालरेलरे आहरेत. तयवा अथवारनरे ठसोस म्हरजरे असअ, ककी एकवा सअपकरर  समवाजवावर एकच परररवाम हसोईल अशवा
पदतसीनरे  तयवालवा ठसोस म्हटलअ जवाऊ नयरे.  तरे  आत्तवा दिकदिरववानरे  तसअ  म्हटलअ जवातअय.  बदिल तर प्रचअड आहरेत. 'सवाअस्कपृ दतक
अतस्मतवा आदर जवागदतककीकरर' नवाववाचसी मसी एक पकतस्तकवा यवा दवषयवावर धलदहण्यवाचअ कवारर तरेच हसोतअ. तयवाबद्दल मतदभन्नतवा
नवाहसीच.  पर जवातवाजवातवा एक सवाअगवावअसअ ववाटतअ ककी आपर जरे समकवालसीन म्हरतसो तरे आत्तवाचअ प्रकरर नवाहसी.  तयवाच्यवा खकप
आधिसी,  म्हरजरे  १८५० सवालवापयर्षांत म्हरजरे  दिसीडशरे  वषर्षां  आधिसीपयर्षांत तरे  ओढतवा यरेतअ.  म्हरजरे  ज्यवावरेळसी इथरे  दमल आदर
स्परेन्सर ववाचकन दटळक आदर आगरकर चचवार करत हसोतरे आदर एकमरेकवाअशसी भवाअडत हसोतरे,  तयवावरेळसीहसी समकवालसीन नवाववाचसी
कवाहसी गसोष हसोतसी.

जरेव्हवा तकम्हसी लसोकवाअपयर्षांत पसोचवायलवा लवागलवात आदर व्यवापक प्रमवारवात पसोचवायलवा लवागलवात  － थसोडक्यवात म्हरजरे जरेव्हवा प्ररेस
आदर फिसोटसोगवाफिकी आलसी －दतथपवासकनच समकवालसीनतववाकडरे जवायलवा लवागतअ. तयवाचवा वरेग मवात्रि अथवारतच १९८०-१९९०
च्यवा दिशकवानअतर फिवार प्रचअड ववाढलवा. तयवामकळरे  तयवा अथवारनरे ठसोसपरवा आहरे. तयवा धिवारररेतकनच मसी धलदहतसो आहरे.

हसी नवसी सअवरेदिनवा व्यक्त करवायलवा आधिसीचसी भवाषवा कमसी पडलसी कवा? पडलसी असरेल तर कवाहसी उदिवाहररवाअनसी तरे स्पष
करतवा  यरेईल कवा?  इथरे  भवाषवा  यवाचवा  अथर  दिसोन प्रकवाररे  घरेतवा  यरेईल   － एक म्हरजरे  नरेहरेमसीच्यवा  ववापरवातलसी भवाषवा
आदर दिकसरअ म्हरजरे आपलसी व्यक्त हसोण्यवाचसी पदत (तसी लरेखकवाचसी वरेगळसी असरेल आदर नवाटककवारवाचसी वरेगळसी असक
शकरे ल).

हसी सअवरेदिनवा आरवायचसी असरेल तर मलवा भवाषवा बदिलवावसी लवागरेल असअ मलवा दततकअ सअ नवाहसी ववाटत. फिबॉमर  थसोडवा वरेगळवा, जरवा
जवास्त मसोकळवा घरेण्यवाचसी आवश्यकतवा मलवा स्वतयःलवा ववाटलसी. भवाषवा हवा शब्दि फिबॉमर  यवाच अथवारनरे घ्यवायचवा झवालवा तर, फिबॉमर
वरेगळवा घरेण्यवाचसी आवश्यकतवा मलवा स्वतयःलवा ववाटलसी.  पर मवाझअ मत असअ आहरे ककी तकम्हवालवा कवाहसी नवसीन व्यक्त करवायचअ
असरेल तर फिबॉमर बदिलवाववा लवागतसोच असअ नवाहसी. आदकर टरेक्चरचअ उदिवाहरर द्यवायचअ झवालअ तर स्टसील, अल्यकदमदनयम, कवाच हरेच
ववापरलअ पवादहजरे असअ नवाहसी. तसोच गलनवाइट, तसोच दिगड, तसोच कडवाप्पवा घरेऊन तकम्हवालवा सअपकरर  वरेगळसी आजचसी दनदमरतसी करतवा
यरेईल.  परअतक  मवाझ्यवा  स्वतयःच्यवा  दृषसीनरे  पवाहवायचअ  झवालअ  तर मलवा सववारत जवास्त जवारवलरेलसी  समकवालसीन धिवाररवा म्हरजरे
ददधकवसीयतववाचवा नवाश.  बवायपसोललररटसी सअपलसी.  बवायपसोललररटसीमध्यरे आपर आतवा बघत नवाहसी.  दकअ ववा बघक शकत नवाहसी.  दकअ ववा
बघकन एकक र ववास्तववाचअ जवान हसोईल असअ समजत नवाहसी.  एखवादिअ उदिवाहरर द्यवायचअ झवालअ तर एक लढवा हसोतवा कल दपटलधलस्ट
आदर मजकर  － असवा आतवा उरलवा कवा? दकअ ववा यवाच पवातळसीवर उरलवा कवा? 

भवाअडवलशहवा आदर अदतररेककी असवा झगडवा घ्यवा  － दकअ ववा जरे ससीररयवामध्यरे चवालक आहरे तरे? एक असवादि नवाववाचवा हहकक मशहवा
ज्यवानरे स्वतयःच्यवा प्रजरेवरतसी रवासवायदनक शसअ ववापरलसी असवा आरसोप आहरे. तसो खरवा आहरे असअ धिरलअ, तर तयवाच्यवा दवरसोधिवात
जरे उठलरेलरे आहरेत तरे अनरेक वरेगवरेगळ्यवा रअगवाअचरे लसोक आहरेत. तयवात मकलतत्त्वववादिसी आहरेत. यवात असवादिचसी बवाजक घ्यवायचसी ककी
मकलतत्त्वववाद्यवाअचसी असवा अमरेररकवा आदर यकरसोपसमसोर प्रश्न आहरे. तयवातकन दतथरे दशयवा आदर सकन्नसी असवा ववादि आहरे. असवादि हवा
स्वतयः दशयवा असल्यवामकळरे  तयवालवा इरवार मदित कररवार.  हवा एक वरेगळवाच मकद्दवा झवालवा.  तयवामकळरे  यवा  सगळ्यवाअच्यवा दवरुद
आयधसस नवाववाचसी सअघटनवा उभसी रवादहलसी. एककीकडरे अमरेररकवा आदर यकरसोप असवादिदवरुद यवा इतर गटवाअनवा मदित करवावसी ककी
नवाहसी यवा सअभमवात असतवानवा आयधससच्यवा मवात्रि दवरसोधिवात आहरेत. आतवा टकर्की हरे वरेगळअच प्रकरर झवालरेलअ आहरे तयवाअचवा कक दिर
लसोकवाअनवा दवरसोधि आहरे आदर कक दिर  लसोकअ  हरे  आयधससच्यवा दवरसोधिवात आहरेत.  म्हरकन तयवाअनसी आयधससलवा मदित करवायलवा
सकरूववात करे लसी. पर आयधससलवा मदित करे ल्यवावर तयवाअनवा त्रिवास व्हवायलवा लवागल्यवावर आतवा कक दिर आदर आयधसस हरे दिसोन शत्रिक
तयवाअच्यवासवाठसी  तयवार झवालरे.  आदर गरेल्यवाच पअधिरवा  ददिवसवाअत रदशयवा तयवात उतरल्यवापवासकन अजकनच वरेगळअ  पररमवार प्रवाप
झवालरेलअ आहरे. आदर यवा सगळ्यवाचसी सकरुववात, आपर जर पअच्यवाहत्तर ऐशसी वषर्षां मवागरे गरेलसो तर, ज्यवा पदतसीनरे यकरसोदपयनवाअनसी
मध्यपकवर  आपवापसवात ववाटकन घरेतलसी आदर तरेलवाचरे प्रश्न उभरे रवादहलरे तरेव्हवापवासकन तरे इस्रवायलच्यवा जन्मवापयर्षांतच्यवा इदतहवासवात
आहरे.

कबॉअप्लरेतक्सटसी दकअ ववा व्यवादमशतवा पकवर्लीपवासकनहसी हसोतसीच.  पर तसी सवाधिवाररपररे ददधकवसीय,  दत्रिधकवसीय इथपयर्षांत असरे.  आतवा तसी
मतल्टपसोलर म्हरजरे  अनरेकधकवसीय  झवालरेलसी  आहरे.  आतवापयर्षांत  ज्यवा  नवाटकवाच्यवा  दकअ ववा  कवादिअबरसीच्यवा  कल्पनवा  हसोतयवा  －
दवशरेषतयः नवाटकवाच्यवा   － ककी मवाअडरसी एकररेषसीय व्हवावसी; तयवात कवाहसी एदपटसोम (सवाररूप) यवाववा; मग क्लवायमलक्स असवाववा

१२४
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वगनैररे －तलववार घकसल्यवासवारखअ नवाटक आतपयर्षांत घकसलअ पवादहजरे, वगनैररे  － तर अशवा प्रकवारचसी मवाअडरसी मलवा नवाटकवात आदर
कवादिअबरसीतहसी, दिसोन्हसीकडरे आतवा अशक्य ववाटवायलवा लवागलरेलसी आहरे. आदर आधिसी फिबॉमरचवा दवचवार करून तरे आलरेलअ नवाहसी. हसी
मवाअडरसी करतवानवा तरे अटळपररे आलरेलअ आहरे. पर असअच व्हवायलवा पवादहजरे कवा? तर तरे मलवा मवाहसीत नवाहसी. असअ न कररवारअ
तरसी मलवा कसोरसी ददिसलरेलअ नवाहसी. सगळरेच जर चवाचपडतवानवा मलवा ददिसतवात. दकअ बहहनवा मवाझ्यवा नवसीन कवादिअबरसीचवाहसी ('कवाळरे
रहस्य') दवषय हसोतवा ककी हरे चवाचपडरअ आहरे तरे ठसोस हसोतअ आहरे कवा, जमतअ आहरे कवा, जमरवारच नवाहसीयरे कवा, दकअ ववा दनदिवान
कवाहसी कवाळ तरसी जमरवार नवाहसीयरे  कवा?  यवा दवषयवावरच कवादिअबरसी धलहवावसी असअ  मलवा ववाटलअ   － यवा दवषयवालवा दभडत
असतवानवा नक्ककी लरेखकवाअचअ,  कलवाकवारवाअचअ कवाय हसोतअय? नवाटककवारवाअचअ कवाय हसोतअय? हवा दवषयच कवादिअबरसीलवा यसोग्य आहरे,
इतपत हरे हसोतअय.

हसी नवसी सअवरेदिनवा आदर ववास्तव व्यक्त करण्यवासवाठसी आधिसीचसी रुळलरेलसी भवाषवा कमसी पडलसी कवा ? पडलसी असरेल तर
कवाहसी उदिवाहररवाअनसी तरे  स्पष करतवा यरेईल कवा? आदर तकमचअ धलखवार दिसोन्हसी भवाषवाअत जवातअय म्हरकन हवा उपप्रश्न :
आतवाचअ इअगजसीतलअ भवारतसीय धलखवार आदर भवारतसीय भवाषवाअमधिलअ धलखवार ह्यवात कसवा फिरक करवाल? 

आपल्यवाकडचअ इअगजसी धलखवार दकअ ववा इअगजसी भवाषरेचवा ववापर हवा अतयअत फ्लकइड अवस्थरेत आहरे. अजकन इअगजसीतकन हरे अदभव्यक्त
हसोऊ शकतअय असअ मलवा ववाटत नवाहसी. परअतक तसीसरेक वषवार्षांपकवर्लीपरेक्षवा जवास्त हसोतअ आहरे दकअ ववा अधधिक लसोकवाअपयर्षांत पसोचक शकतअ
आहरे असअ पर ववाटतअ. आपर एक महत्त्ववाचवा भवाग आधिसी गवाळकन टवाकक   － जरे लसोक परदिरेशसीयवाअसवाठसीच धलहसीत आहरेत अशवाअनवा
वगळकन टवाकक ,  कवारर तसो एक प्रकवारच्यवा करप्शनचवा भवाग झवालवा.  उदिवा.  जसो मवारकस इथरे बसकन इअग्लअडमधिल्यवा लसोकवाअसवाठसी
धलदहतसोय  दकअ ववा  बहहतरेक  लसोकअ  दतथरे  रवाहहन  दतथल्यवा  एक्स्पलदटट एट  लसोकवाअदवषयसी  धलहसीत  बसतवात.  आतवा  जरे  बककर
नवामवाअकनवापयर्षांत भवारतसीय पकस्तक आलरेलअ आहरे तरेहसी तसअच आहरे असअ मसी ऐकलअय  － मसी ववाचलरेलअ नवाहसीयरे, म्हरकन मसी तसवा
आरसोप करू इतच्छत नवाहसी  － परअतक दतथल्यवा एक्स्पलदटट एटचवा अनकभव हरे आतवा इतकअ  कअ टवाळववारअ झवालरेलअ आहरे. तयवामकळरे  हरे
दवषय आपर वगळक.  जरे  इथलरे  लसोक स्वतयःसवाठसी धलदहतवाहरेत तयवाअच्यवाच बवाबतसीत दवचवार करू.  समजवा उद्यवा इथलरे  जरे
धलदहरवाररे आहरेत, तयवाअनवा जर इअधग्लशहसी यरेतअ असअ समजक. म्हरजरे प्रवसीर बवाअदिरेकर यवाअनसी इअधग्लशमध्यरे धलदहलअ दकअ ववा मकरअदि
सवाठजनसी इअधग्लशमध्यरे धलदहलअ तर कवाय हसोईल? दकअ ववा यवाअचअ भवाषवाअतर जर कसोरसी इअधग्लशमध्यरे करे लअ तर कवाय हसोईल? तर
अशवा पदतसीनरे  पवाहवायचअ  झवालअ  तर अजकनहसी मसी मगवाशसी जरे  म्हटलअ  तयवाप्रमवाररे  दवदवधितवा आहरे.  आदर हसी दवदवधितवा नष
करवायचसी म्हटलसी तरच अअदतम समकवालसीनतवा यरेईल. 

सकदिनैववानरे हसी दवदवधितवा अजकनहसी नष झवालरेलसी नवाहसी. पर इअगजसीचरे शब्दि ववापरण्यवाचसी आवश्यकतवा जरूर ववाटवायलवा लवागलरेलसी
आहरे. मसी पकवर्ली असअ करवायचसो  － अगदिसी 'अच्यकत आठवलरे'पयर्षांत  － ककी इअगजसी शब्दिवाचअ मरवाठसी भवाषवाअतर आवजकरन ववापरवायचअ.
उदिवाहररवाथर सअगरक. 'अच्यकत आठवलरे'मध्यरे कबॉअप्यकटर हवा शब्दि तकम्हवालवा कक ठरेहसी आढळरवार नवाहसी. दतथरे नरेसरेसरसीलसी सअगरक
हवा शब्दि ववापरलवा आहरे.  पर मग दतघवा-चचौघवा ववाचकवाअनसी सवाअदगतलअ ककी हरे आम्हवालवा कळलअच नवाहसी.  मग आतवा कवाहसीतरसी
रसोडरसोलरसवारखअ करवायलवा पवादहजरे. इथरे रसोडरसोलरच म्हटलअ पवादहजरे तयवालवा कवाहसीतरसी 'रस्तवारगडयअत्रि' वगनैररे म्हरण्यवात अथर
नवाहसी.  अशवा पदतसीनरे बवायधलअग्वल,  टट वायधलअग्वल यवा ददिशवाअनसीच आपर जवायलवा लवागलसो आहसोत.  कवाहसी दठकवारसी मकळ फज च
शब्दिच ववापरवायलवा लवागतसो.  आतवा  diférance  सवारखवा घडवलरेलवा फज च शब्दि पवादहलवा,  तर तसो शब्दि ज्यवा पदतसीनरे
ववापरतवात तसो अथर इअधग्लशमध्यरेसकदवा नवाहसी. पर तसो ववापरलवा तर मग आपर इससोटरेररक बसोलवायलवा लवागरवार. ज्यवाअनवा तसो शब्दि
मवादहतसी आहरे, ज्यवाअनवा तयवाचवा ववापर मवादहतसी आहरे, तरे मग एकवा छसोटवा गकपचवा भवाग हसोतवात. एककीकडरे अजकन 'भडवास'सवारखसी
कवादिअबरसी कक मवार अदनल धलदहतवात, आदर आपर म्हरतसो ककी बसोलसी भवाषवा महत्त्ववाचसी आहरे.  मग आपर समकवालसीन कक ठक न
म्हररवार? म्हरजरे हरे समकवालसीन आहरेपर आदर नवाहसीपर. प्रश्न दतथरे आहरे. एककीकडरे तसी बसोलसीपर महत्त्ववाचसी आहरे, आदर
एककीकडरे फज च शब्दिहसी. आतवा  caeteris paribus हवा ललदटन शब्दिप्रयसोग घ्यवा  － तयवाचवा मरवाठसीत अथर  धलहवायचवा तर
मलवा दिसोन ओळसी धलहवायलवा लवागतवात.  यवा गसोषसी एकवा वरेळसी समवाजवालवा एकत्रि आररवाऱ्यवा असतवात,  आदर तयवाच वरेळसी
रवाजककीयदृष्टवा दिकफिळसी पवाडरवाऱ्यवाहसी  असतवात.  म्हरकनच  'बवालकटसी मदहलवाएअ ',  'करे स  कवापलरेल्यवा  बवायकवा',  'जरेएनयकचसी
बवामरअ'  असरे  जरे  रवाजककीय शब्दिप्रयसोग ऐकवायलवा यरेतवात तरे  तयवातकन यरेतवात.  कवारर मसी   diférance आदर  caeteris
paribusसवारखरे  शब्दिप्रयसोग धजतकरे  ववापरतसो,  दततकरे  ज्यवा अवकवाशवात लसोकवाअनवा तरे  स्ववाभवादवकपररे  कळत नवाहसीत,  तरे
अवकवाश मवाझ्यवा हरेतकअवरच शअकवा घरेतअ. आदर हरे यसोग्यच आहरे.

नव्वदिसोत्तरसी  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा  आतवाच्यवा  कवाळवातहसी  वनैधि  आहरेत कवा?  ककी आतवाचअ  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा

समककलरीन : एक मनुलकखत 
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आरखसी वरेगळ्यवा आहरेत? वरेगळ्यवा असतसील तर कशवा?

समकवालसीन व्यवादमशतवा मवान्य करून तयवातल्यवा अडचरजींतकन कसरे मवागर कवाढतवा यरेतसील हवाच आपल्यवा सववार्षांपकढरे प्रश्न आहरे. हवा
मवागर  एक असरवार नवाहसी प्रतयरेकवाचरे  मवागर  वरेगवरेगळरे  असतसील.  मसी गरेल्यवा कवाहसी ददिवसवात ह्यवादवषयसी कवाहसी लरेख धलदहलरेलरे
आहरेत... करे वळ स्वत:लवा ववा स्वत:च्यवा गटवालवा प्रधसदसी दमळवावसी अशवा मयवारददित रवाजककीय हरेतकनरे दवध्वअसक दकअ ववा दिहशतसीचसी
कपृ तयअ कररवाऱ्यवाअनवा आपर सध्यवा चचरतकन बवाजकलवा ठरेवक. आदर इतर कवाहसी उदिवाहररअ बघक -

अनअतमकतर्ली असअ म्हरवालरे हसोतरे ककी मसी दिरेव मवानत नवाहसी, मसी दिरेववावर लहवानपरसी मकतलसो आदर मलवा कवाहसी झवालअ नवाहसी. आदर तरे
कलबकगर्ली अनसी कसोट करे लअ. दकअ ववा शवालर्ली एब्दिसोचअ उदिवाहरर  － तयवावरहसी मसी लरेख धलदहलवा हसोतवा. दकअ ववा आअबरेडकरवाअचअ कवाटकरन...
आतवा इररव्हरअट असरअ यवाच्यवाहसी कवाहसी मयवारदिवा असवाव्यवात कवा? अनवादिरववादि असवाववा. अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवातहसी ओरबवाडरअ,
बसोचकवाररअ  हसोरवारच;  पर तयवालवा  मयवारदिवा  असवाव्यवात  कवा  हवा  प्रश्न आहरे.  अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्यवाच्यवा  बवाजकनरे  शअभर  टक्करे
असकनहसी मसी हरे म्हरतसो आहरे.  कवारर प्रतयरेकवाच्यवाच कवाहसी नवा कवाहसी शदवा असण्यवाचसी शक्यतवा आहरे.  अदभव्यदक्तस्ववातअत्र्य
हसीदिरेखसील शदवाच आहरे यकरसोपवात. दकअ बहहनवा स्ववातअत्र्य हसीहसी एक शदवाच आहरे. मसी स्ववातअत्र्यवावर हलवा करतसो आहरे तकझ्यवा, तरे
चवालरवार नवाहसी. मग कसोरवाचसी आई असरेल, कसोरवाचवा बवाप असरेल, कसोरवाचवा दिरेश असरेल, जरे कवाय असरेल तरे... मग तयवाच्यवावर
हलवा झवालवा तर चवालरेल कवा?  म्हरजरे  धख्रिश्चलदनटसीवर हलवा झवालवा तर चवालरेल,  इस्लवामवर हलवा झवालवा तर चवालरेल पर
वनैजवादनकतरेवर हलवा झवालवा तर चवालरेल कवा? तकमच्यवा आईलवा मसी दशव्यवा ददिल्यवा तर चवालरेल कवा? म्हरजरे अथवारतच शवातब्दिक
हल्ल्यवाबद्दलच बसोलतसो आहरे मसी;  प्रतयक्ष कपृ तसीतकन नवाहसी.  तयवातकन एक असवा प्रश्न दनमवारर हसोतसो ककी जसो एखवादिवा अअदतम
धसदनक आहरे ककी ज्यवाचसी कशवावरच शदवा नवाहसी, जसो सववारथवारनरे अनवादिरववादिसी आहरे तसो कशवाचसीहसी दटअगल करू शकतसो. पर
तयवामकळरेच  तयवाच्यवा  दवचवारव्यकहवावरतसी  आदर तयवाच्यवा  जसीवनदृषसीवरतसी  मयवारदिवा  यरेतवात  असअ  मलवा  ववाटतअ.  कवारर मग तसो
कसोरवाशसीच सहवानकभकत हसोत नवाहसी. तयवाचअ कवाहसीच परवालवा लवागत नवाहसी. तसो फिक्त दटअगल यवा पवातळसीवरच अतस्ततववात असतसो.
जर मवाझअ कवाहसीच परवालवा लवागलरेलअ नसलअ, मसी सअपकररपरवानरे धसदनक असलसो तर मसी कसोरवाचसीहसी, कशसीहसी दटअगल करू शकतसो.
हरे स्ववातअत्र्य आहरे कवा नक्ककी? ककी हरे अरवाजकतवाववादिसी आदर सअपकररपररे जअगलच्यवा रवाज्यवाकडरे नरेरवारसी भकदमकवा आहरे,  असवा
दवचवार व्यदक्तस्ववातअत्र्यववाद्यवाअनसी करे लवा पवादहजरे. व्यदक्तस्ववातअत्र्य रवाखलअच पवादहजरे. पर हवा दवचवार करूनच रवाखलअ पवादहजरे. पर
मग तकम्हसी गरे एररयवात यरेतवा आदर ब्ललक अखड व्हवाइट असअ कवाहसी रवाहवात नवाहसी. हवाच आजचवा कळसीचवा मकद्दवा आहरे.

'शवालर्ली एब्दिसो'मधिल्यवा व्यअगदचत्रिवाअनवा पवादठअबवा दिरेरवाऱ्यवा लसोकवाअवर तर आज इस्लवामदरेषरे असल्यवाचवा आरसोप हसोतसो आहरे .
तसअच कवाहसीसअ तकम्हसी म्हरतवा आहवात कवा?

पर मलवा तर एक पवाऊल अजकन पकढरे जवाऊन म्हरवावअसअ ववाटतअ. आपर पदहल्यवाअदिवा हरे मवान्य करू ककी हहसरेनलवा बलन कररअ,
तयवालवा दहअदि कस्तवानवातकन बवाहरेर जवायलवा लवावरअ हरे सगळअ  अतयअत दिकदिरवसी आहरे.  पर करे वळ दहअदिक-मकसलमवान कलवा इदतहवासवाचवा
अभ्यवास खसोलवात जवाऊन करे लवा तर कवाय ददिसरेल? दिकगवार भवागवतवाअनसी तसअ मवाअडलअ हसोतअ : दहअदिकअच्यवा मकतर्ली अमध्यरे ववाटरेल तरे करतवा
यरेण्यवाचसी परअपरवा आहरे; मग दहअदिकअनवा भवावनवा दिकखवावकन घरेण्यवाचसी सअधिसी द्यवावसी कवा? मध्यरे दिसोन दचत्रिअ आलसी हसोतसी. मसी तसी शरेजवारसी
ठरेवकन पवादहलसी.  अलक्च्यकअलसी हहसरेनचसी दचत्रिअ आदर आपल्यवाकडचसी न्यकड दचत्रिकलवा दकअ ववा दशल्पकलवा शरेजवारसीशरेजवारसी ठरेवकन
पवादहलसी तर तयवाअत फिवार फिरक ददिसतसो. मलवा दृश्यकलवाअमधिलअ फिवार कळत नवाहसी, पर मवाझ्यवा मतरे आपल्यवाकडचसी दशल्पकलवा

 － म्हरजरे भवारतसीय दशल्पकलवा : मग तसी दहअदिक असरेल, बकददस्ट असरेल  － तसी आदर हहसरेननरे कवाढलरेलसी सरस्वतसी यवात
जमसीनअस्मवानवाचवा फिरक आहरे. म्हरजरे तसो जर म्हरत असरेल ककी मसी तकमच्यवाच परअपरवा ववापरतसो आहरे तर तरे थसोतवाअड आहरे.
तयवानरे जरसी प्रतयक्ष म्हटलअ नसलअ तरसी तयवाचअ जरे समथरन करे लअ गरेलअ ककी आपल्यवाकडरेहसी नग्नतवा आहरे, तयवादवषयसी मसी बसोलतसोय.
पर आपल्यवाकडरे  जसी नग्नतवा आहरे  दकअ ववा  आपल्यवाकडरे  जसो इरबॉदटधसझम आहरे  यवाच्यवातलवा आदर हहसरेनचवा इरबॉदटधसझम
यवाच्यवातलवा फिरक दकतसी आहरे? भरतनवाटममध्यरे जसो इरबॉदटधसझम आहरे आदर डवान्सबवारमधिलवा इरबॉदटधसझम आहरे तयवात
आहरे  जवळजवळ दततकवा तसो  फिरक आहरे.  हवा  थसोडवा  अदतररेक असरेल,  पर दनदिवान दहअदिसी  धसनरेमवाअतल्यवा  गवाण्यवाअमधिल्यवा
इरबॉदटधसझमइतकवा तरसी फिरक आहरेच. मग तयवामकळरे  लसोकवाअच्यवा भवावनवा दि कखवावल्यवा जवारअ जरेन्यकइन हसोईल कवा? आतवा ज्यवाअच्यवा
भवावनवा दिकखवावल्यवा गरेल्यवा तयवाअच्यवापनैककी जरेन्यकइन भवावनवा दिकखवावल्यवा असतसील तयवा हजवारवातल्यवा एखवाद्यवाच्यवाच. मकळवात दकतसी
लसोकवाअनसी तरे पजदटअग पवादहलअ? मसी तरसी तरे पजदटअग उशसीरवानरेच पवादहलअ. आपल्यवाइथरे पकण्यवामध्यरे दकतसी लसोकवाअनवा पजदटअग पवाहवायलवा
दमळवालअ? अथवारत म्हरकन बअदिसी, मवारहवार, कवाळअ  फिवासरअ ववा हतयवा कररअ हरे अधधिकच चकककीचअ आहरे, हरे मवात्रि परत अधिसोररेधखत
करे लअ पवादहजरे.
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सवादहतय, दृश्यकलवा, सअगसीत,  नवाटक, धसनरेमवा वगनैररे कलवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि असवाववा कवा? तसो कसवा असवायलवा
हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

हवा न-प्रश्नच आहरे. म्हरजरे तसो असतसोच. नवाटकवासवारखअ मवाध्यम घरेतलअ तर तयवात सगळअच यरेतअ. आदर आतवा तर सगळ्यवाच
मयवारदिवा  मसोडक न  पडवायलवा  लवागल्यवा  आहरेत.  म्हरजरे  परफिबॉमरन्स आटर  म्हरजरे  नक्ककी  कवाय,  धथएटर ककी  दृश्यकलवा  ककी
धथएटरमध्यरे  ववापरलरे  जवारवाररे तव्हदडयसोज ककी दडधजटल...  मलवा ववाटतअ सवादहतयच यवापवासकन वरेगळअ  रवादहलरेलअ  आहरे.  कवारर
सवादहतयवालवा आपर फिवाईन आटर मवानतच नवाहसी. तशसीहसी आतवा ऐकवायचसी पकस्तकअ  आलरेलसी आहरेतच  － गवाडसी चवालवतवानवा तसी
ऐकतवा यरेतवात.  तसो एक भयवानक प्रकवार आहरे असअ मवाझअ मत आहरे.  पर उरलरेलअ जरे इअटरदमतक्सअग आहरे तरे आहरेच,  आदर
एकमरेकवाअवरतसी तयवाअचवा परररवाम असतसोच. तरे कवाहसी नव्वदिसोत्तरसीपकरतअच मयवारददित नवाहसी. नव्वदिसोत्तरसीत दडधजटल तअत्रिजवान आदर
आयटसी यवाअमकळरे  हरे एकत्रि करण्यवाच्यवा शक्यतवा जवास्त झवाल्यवा,  म्हरजरे तयवाअचअ लसोकशवाहसीकरर झवालरेलअ आहरे   － उदिवा. पकवर्ली
ससोळवा दकअ ववा आठ एमएम दफिल्मचअ तअत्रिजवान असतवानवा धथएटरमध्यरे तव्हदडयसो ववापररअ धजतकअ  कठसीर हसोतअ दततकअ  आतवा तरे
रवादहलरेलअ  नवाहसी.  कसोरसीहसी  दडधजटल  कल मरेरवा  घरेतसो  आदर  शकट  करतसो.  तयवातकन  आत्तवा  दिसीपक  कन्नलनरे  (बडसोद्यवाच्यवा
कलवामहवादवद्यवालयवाचरे  मवाजसी अधधिषवातवा)  म्हटल्यवाप्रमवाररे  कवाहसी प्रश्न आहरेत.  तयवातलअ  नव्व्यवाण्रव टक्करे  म्हरजरे  नव्यवाचसी
नवलवाई आहरे  － तयवालवा समकवालसीन म्हरवायचअ कवा? आदर तरे डसोक्यवावर घ्यवायचअ कवा? पर एक टक्कवा कवाहसीतरसी आहरेच
आहरे. तयवातलअ गरअग जरे आहरे तरे बवाजकलवा पडरेल आदर दनमरळ आहरे तरे उररेल अशसी आशवा करू. सवरच कवाळवात गरअग असतअच.
पर लसोकशवाहसीकररवाचसी तसीच गअमत आहरे.  जवास्तसीत जवास्त लसोकवाअनवा धलदहतवा यवायलवा लवागल्यवावर जवास्तसीत जवास्त ववाईट
सवादहतय यरेरवार हरे उघडच आहरे. जवास्तसीत जवास्त लसोकवाअच्यवा हवातवात कल मरेरवा आल्यवावर जवास्त ववाईट धसनरेमरेहसी यरेरवार. आत्तवा
तर 'दपफि'सवाठसी  (पकररे आअतररवाषट सीय दचत्रिपट महसोतसववाच्यवा दनवड सदमतसीवर कवाम करतवानवा) एवढवा ववाईट धसनरेमवाअच्यवाहसी
प्रवरेदशकवा यरेतवात ककी दवचवारतवा ससोय नवाहसी. परअतक हवा एक फिवायदिवापर आहरे ककी कसोरवालवाहसी तरे कररअ शक्य आहरे. पकवर्ली कवाहसीच
लसोकवाअनवा तरे  कररअ शक्य हसोतअ.  पर दिकदिरववानरे कवाय आहरे ककी हरे जरे  जग एक हसोतअय तयवाचवा परररवाम असवा हसोतसो आहरे ककी
झकअडशवाहसी आदर बवाजवार रवाज्य करतसो आहरे. म्हरजरे सरअजवामशवाहसी परवडलसी असअ म्हरवायचसी पवाळसी यरेतरे. हरे अगदिसी खरअ नवाहसी!
खरसोखर सरअजवामशवाहसी परवडत नवाहसी,  पर परवडलसी ककी कवाय असअ ववाटवायलवा लवागतअ,  इतकअ  पबॉप्यकधलझम आदर बवाजवार
एकत्रि  आल्यवावर  हसोतअ.  हवा  दनव्वळ  जवागदतककीकररवाचवा  परररवाम  आहरे  असअ  समजलअ  जवातअ.  तरे  चकककीचअ  आहरे.  हवा
जवागदतककीकररवाचवा भवाअडवलशवाहसीशसी झवालरेल्यवा सअयसोगवाचवा परररवाम आहरे. जवागदतककीकरर आदर समवाजववादिसी समवाज असअ जर
एकत्रि झवालअ असतअ तर कवाय झवालअ असतअ मवाहसीत नवाहसी. पर भवाअडवलशवाहसी आदर जवागदतककीकरर एकत्रि झवाल्यवामकळरे  आदर
सगळअ  जग एकत्रि झवाल्यवामकळरे  यवा दवरसोधिवात मसीदनअगफिक ल आववाज उठवरअ हरे अशक्य झवालअ आहरे ककी कवाय,  अशसी आजचसी
पररतस्थतसी आहरे. तयवामकळरे  यवा लसोकशवाहसीचअ स्ववागत करवावअ, ककी तसी इतककी पटकन झकअडशवाहसीच्यवा पवातळसीवर उतरतरे ककी दतचसी
भसीतसी ववाटवावसी? आपर एकवा फ्लकइड स्टरेटमध्यरे आहसोत तयवामकळरे  यवाचसी कवाळजसी करूयवा असअ म्हरवावअ लवागतअ.  पबॉप्यकधलस्ट
हसोऊयवा नकसो,  भवाअडवलशवाहसीच्यवा  आहवारसी  जवायलवा नकसो,  झकअडशवाहसीच्यवा  आहवारसी  जवायलवा नकसो एवढवापकरतअ  तरे  मयवारददित
रवाहवातअ.

अलक्सरेस खकप ववाढल्यवामकळरे  कवाय झवालअ? आपल्यवालवा मवाहसीत नसलरेल्यवा गसोषसीहसी आजकवाल फिरे सबककवावर ददिसतवात.
उदिवाहररवाथर  मलवा बअगवालसी  सअगसीतवात कवाय चवालक आहरे  हरे  मवाहसीत नवाहसी.  पर मसी तक्लक करे लअ,  मलवा तरे  आवडलअ,
आदर तयवामकळरे  मवाझसी अदभरुचसी दवस्तवारलसी. हवा जसो एक अलक्सरेस प्रचअड प्रमवारवावर ववाढलरेलवा आहरे तसो यवा कवाळवाचवा
आहरे.  चवाअगलअ,  नवसीन सअगसीत ऐकवायलवा दमळरअ,  तरेहसी चटकन,  हरे  जरे  झवालअय तरे  कसोरवाच्यवाहसी बवाबतसीत,  कक ठच्यवाहसी
पवातळ्यवाअवर  घडरअ  हरे  महत्त्ववाचअ  आहरे,  यवा  कवाळवाचअ  आहरे.  तयवादवषयसी  कवाय  म्हरवाल?  करे वळ कबॉपसी-परेस्ट हसोतअय
कवा?

आहरे नवा. आपर (सवरजर) पबॉप्यकधलझम आदर बवाजवार यवात अजकन दिसोन गसोषजींचसी भर पडतरे. म्हरजरे यवा सववार्षांतकन आलरेलवा
मसोठवा प्रमवारवावर आलरेलवा रूटलरेसनरेस. बकन्यकएल अससो ककी इतर... यवामवागरे कवाहसी प्ररेररवा हसोतयवा. यवा प्ररेररवाअतकन जरे उद्भवलरेलअ
असतअ... जसअ फिसोकफिबॉम्सर कवाहसी प्ररेररवाअतकन आलरेलरे हसोतरे. सरर्लीआधलझम प्ररेररवाअतकन आलवा हसोतवा. तयवाचअ फिक्त कवच घ्यवायचअ
झवालअ तर प्रश्न उद्भवतवात. हवा एक भवाग झवालवा. आदर दिकसरवा भवाग म्हरजरे नबॉलरेज आदर इन्फिमरशन. दवशरेषतयः इन्फिमरशन
बअबवाडरमजट. यवातकन कवाय हसोरवार आहरे आपल्यवा जगवात? एकवा पवातळसीवर हसी अदतशय चवाअगलसी गसोष आहरे. पर दिकसऱ्यवा बवाजकनरे
यवा  इन्फिमरशनचवा  अथर  लवावण्यवाचसी  क्षमतवा  आलरेलसी  नवाहसी.  मसी  नरेहरेमसी  असअ  मवानत  आलरेलवा  मवारकस  आहरे  ककी  धजतकरे
जवारसीवपकवरक तकम्हसी कलरेलवा दभडवाल तरेवढरे तकम्हसी जवास्त कवाळ आदर जवास्त खसोलवातलसी कलवादनदमरतसी करू शकतवा. अन्यथवा
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तकमच्यवा अनकभववातकन आदर दृदषकसोनवातकन यरेरवाऱ्यवा गसोषसी सअपतवात दकअ ववा तयवाअनवा मयवारदिवा यरेतवात. यवाचसी अनरेक उदिवाहररअ करे तन
मरेहतवापवासकन तरे आळरेकरवाअपयर्षांत आहरेत. परअतक पकवर्लीपवासकन मलवा अनरेक वरेळवा हरे जवारवलअ आहरे. दवशरेषतयः दिसोन क्षरेत्रिवाअत  － एक
क्षरेत्रि मसी अदतशय जवळकन पवादहलरेलअ आहरे  － तरे म्हरजरे आदकर टरेक्चरचअ. जरे आदकर टरेक्चरल कबॉलरेजमध्यरे फिवार अभ्यवासक हसोतरे

 － जरूरसीपरेक्षवा जवास्त अभ्यवासक हसोतरे  － तरे तयवातच अडकलरे. दनरदनरवाळच्यवा आदकर टरेक्चरल शनैलजींचरे जरे परररवाम झवालरे हसोतरे
 － म्हरजरे  नकसतयवाच इन्फिमरशन बअबवाडरमजटनरे  नवाहसी,  तर नबॉलरेज बअबवाडरमजटमकळरे !   － तयवामकळरे  दक्रएदटतव्हटसीलवा जसो एक

उदटपरवा आदर स्वतयःचवा अवकवाश लवागतसो, तसोच उरत नवाहसी. दिकसरअ उत्तम उदिवाहरर म्हरजरे दफिल्म इतन्स्टटकटचअ. दतथकन
दवद्यवाथर्ली बवाहरेर पडतसो तसोपयर्षांत तसो इतक्यवा इमरेजरेसखवालसी दिडपकन गरेलरेलवा असतसो,  ककी तसो उदटपरवा उरतसो कवा? मसी एक
सवादहततयक म्हरकन धलहवायच्यवाहसी आधिसी डसोस्टसोवस्ककी ककी कवाम्यक ककी दमलवान ककअ दिरेरवा असवा दवचवार करवायलवा लवागलसो, एकवा
मयवारदिरेच्यवा पधलकडरे  － तर गकोंधिळ हसोऊ लवागतसो. हरे मसी मवाझ्यवा दवरसोधिवातच बसोलतसो आहरे. म्हरजरे मवाझअ मत हरे आहरेच, ककी
तकम्हसी अभ्यवास करे लवा पवादहजरेच. पर तयवाचवा अदतररेक जरेव्हवा हसोतसो तरेव्हवा तसोहसी मवारक ठरतसो. म्हरजरे मग आपर जवळजवळ
मध्यममवागवारपयर्षांत पसोचतसो. हसी इन्फिमरशन पर हवसी आहरे,  हरे नबॉलरेजहसी हवअ आहरे;  पर तयवाअच्यवा मयवारदिवा समजल्यवा नवाहसी तर
एकवा अतयअत सकपरदफिदशयल आदर उठवळ जगवामध्यरे जगत जवाण्यवाचवा मसोठवा धिसोकवा यवातकन आहरे.

हरे बसोलतवानवा एक मकद्दवा मघवाशसी जवातवा जवातवा तकम्हसी मवाअडलवात तसो जरवा दवस्तवारवानअ घरेऊ  － रूटलरेस म्हरजरे कवाय?
रूट्स म्हरजरे कवाय? 

रूटलरेस हवा शब्दि मसी दिसोन अथवार्षांनसी ववापरलवा. तकमच्यवात जरेव्हवा कवाहसी धिवाररवा उद्भवतवात तरेव्हवा तयवाअमवागच्यवा प्ररेररवा कवाय आहरेत
तयवाहसी लक्षवात घरेतल्यवा पवादहजरेत. धिवाररवा प्ररेरररेदशववाय दिकसरसीकडरे टट वान्स्प्लवाअट करण्यवाचवा तकम्हवालवा अधधिकवार आहरे हरे मवानरअ
वरेगळअ .  पर तयवामध्यरे  तयवाचसी गहनतवा,  खसोलसी,  दकअ ववा  व्यवापसी यवा गसोषसी नष हसोण्यवाचवा धिसोकवा उद्भवतसो.  मसी रूटलरेसनरेस हरे
दिरेशसीववादिसी अथवारनरे ववापरत नवाहसी.  रूट असरअ म्हरजरे तयवा धिवाररवाअच्यवा मवागरे कवाहसी प्ररेररवा असतवात, ज्यवा प्रतयक्ष जसीवनवातकन
उद्भवलरेल्यवा असतवात, तयवाअचसी जवार असरअ. 

हवाअ, म्हरजरे दिसोस्तसोएव्हस्ककी मवाझ्यवात धझरपलवा तर तसी मवाझसी रूट्स हसोऊ शकतवात कवा?

डसोस्टसोव्हस्ककीच्यवा धिवाररवा म्हरजरे एककीकडरे दनतशरे,  दिकसरसीकडरे रदशयवा आदर दतसरसीकडरे धख्रिश्चलदनटसी.  यवा तसीन गसोषसी एकत्रि
असल्यवादशववाय तकम्हसी  जर फिक्त डसोस्टसोव्हस्ककी  उचललवात;  दकअ ववा  कवाम्यक  आदर सवात्रिर  उचलतवानवा  कम्यकदनझम,  दिसोन्हसी
महवायकदअ,  फवान्समधिलवा अनवादकर झम हरे सगळअ  दवसरून पवाहह  म्हटलवात, तर तयवालवा मसी रूटलरेसनरेस म्हरतसो. मवाझसी रूट्स,
इथल्यवा मवातसीत मवाझसी मकळअ , मसी बवाह्मर असरअ वगनैररे अथवारनरे मसी रूट्स म्हरत नवाहसी. तर प्ररेररवा हवा अथर घरेतलवा तर समजवा
मलवा डसोस्टसोव्हस्ककी ववापरवायचवा आहरे तर मवाझ्यवा तयवामवागरे कवाहसी धिवाररवा आदर प्ररेररवा आहरेत ककी नवाहसीत? अनकरवाग कश्यपचअ
उदिवाहरर घरेऊ : तसो यशस्वसी नवाहसी कवारर तयवानरे ज्यवा धिवाररवा आदर प्ररेररवा ववापरल्यवा तयवा तयवाच्यवा स्वतयःच्यवा नवाहसीत. आदर
तयवानरे तयवा धिवाररवाअमवागच्यवा प्ररेररवा समजकनहसी घरेतल्यवा नवाहसीत. म्हरकन तसो अयशस्वसी ठरलवा. मग तसी नकसतसीच गअमत हसोतरे. 

खवालसील गसोषजींशसी कलरेचवा दकअ ववा कलवाकवारवाचवा सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?
- सवामवाधजक ववास्तव;
- बवाजवारपरेठ;
- दवचवारसररसी;
- रवाजकवारर.

यवाबद्दल आपर आधिसी बसोललसो.

ह्यवाच  कवाळवादिरम्यवान  भवारतवाबवाहरेरच्यवा  कलवादवष्कवारवाअवर  दतथल्यवा  सवामवाधजक-रवाजककीय  ववास्तववाचवा  परररवाम
झवालरेलवा  ददिसतसो कवा?  भवारतवातल्यवा  पररतस्थतसीशसी  तवाडक न  पवाहतवा  तयवालवा  समवाअतर  दकअ ववा  तयवाहहन  वरेगळरे  परररवाम
ददिसतवात कवा?

अदतररेककी मवादहतसी पसोहसोचण्यवाचवा परररवाम कलरेच्यवा आदर ववाङर्  मयवाच्यवा बवाबतसीत बवाहरेर नक्ककी कवाय झवालवा तरे मलवा कवाहसी
मवाहसीत नवाहसी.  आपल्यवाकडरे  ज्यवा  कवादिअबऱ्यवा  यरेतवात,  दमळतवात,  परवडतवात तयवा  खकप  गवाळकन  चवाळकन  यरेतवात.  'न्यक  यबॉकर
टवाईम्स'मध्यरे  छवापकन आलअ  तर आपल्यवालवा तयवाबद्दल कळतअ.  उथळ पवातळसीवरच्यवा  कवादिअबऱ्यवा दतकडरे  दकतसी आहरेत हरे
कळवायलवा फिवारसवा मवागर नवाहसी. 'दपफि'च्यवा दनदमत्तवानरे मसी धसनरेमरे मवात्रि खकप पवाहतसो. दतथरे प्रचअड प्रमवारवात उथळपरवा आहरे. मलवा
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तयवाबद्दल कवाहसीहसी शअकवा नवाहसी.  हवातवात कल मरेरवा आलवा म्हरकन लसोक जरे करत सकटलरेलरे आहरेत,  तरे  उचललसी जसीभ लवावलसी
टवाळ्यवालवा पदतसीचअ ववाटतअ. अथवारतच तयवामकळरे , आधिसी दकतयरेक लसोक धसनरेमवा क्षरेत्रिवात यरेऊच शकलरे नसतरे तरे यरेतवात; अदतशय
वरेगळ्यवा पदतसीचरे धसनरेमरे करतवात. पर उथळपरवा दतथरेहसी आहरे. तयवाचवा आकडरेववारसीचवा दहशसोब मलवा दिरेतवा यरेरवार नवाहसी.

तयवाअच्यवाकडरे  बवाजवारवाचवा  ररेटवा  कदिवादचत  जवास्तच  असरेल.  दिकसऱ्यवा  बवाजकनरे  सवाधिनवाअचसी  उपलब्धितवा  बरसीच  जवास्त  आहरे.
भवारतवातल्यवा  ७०-८०%  लसोकवाअनवा  तरेवढवा प्रमवारवात सवाधिनअ  उपलब्धि नवाहसीत;  हरे  कलरेच्यवा बवाबतसीत;  गरसीबसीचरे  आकडरे
नवाहसीत. उदिवा: बकन्यकएल आत्तवापयर्षांत दकतसी लसोकवाअपयर्षांत पसोहसोचलवा आहरे आपल्यवाकडरे? ५-७%? कल मरेरवा, रअगकवामवाचसी सवाधिनअ,
ह्यवाअचअहसी असअच. परेटट सोलपअपवावर कवाम, शरेतमजकरसी करून धसनरेमवा कवाढलवा असअ आपल्यवाकडरे जमरेल कवा? बवाजवारवाचवा परररवाम
तयवाअच्यवावर बरवाच जवास्त झवालरेलवा आहरे, आदर तसो चवाअगलवा आदर ववाईट दिसोन्हसी प्रकवाररे झवालरेलवा आहरे.

ह्यवा  कवाळवात  समवाजवाच्यवा  ननैदतकतरेमध्यरे  बदिल  झवालरे  कवा?  कलवादवष्कवारवावर  तयवाचवा  कवाय  परररवाम  झवालवा?
ननैदतकतरेमधिलवा  दकअ ववा  तयवामकळरे  कलवादवष्कवारवात  झवालरेलवा  हवा  बदिल  स्थवादनक  पवातळसीवर  दकतपत  ससीदमत  हसोतवा
आदर जवागदतक पवातळसीवर दकतपत झवालवा?

हरे प्रश्न फिवारच खसोलवरचरे आदर व्यवापक आहरेत!

ननैदतकतरेचरे प्रश्न परत फिवार जसोमवानरे वर आलरेलरे आहरेत. न्यवाय म्हरजरे कवाय, यवाच्यवा अतयअत खसोलवरच्यवा दवचवारवापवासकन तरे
आधिकदनकतवा अनरेक प्रकवारचसी असक शकतरे,  तरे  पकनरुज्जसीवनववादि  (आमच्यवाकडरे  हरे  मकळवात हसोतअच),  यवा मसोठवा वररपटवात
(स्परेक्टटममध्यरे) ननैदतकतरेच्यवा प्रश्नवाअचसी फिवार मसोठवा प्रमवारवावर घकसळर ८०-८५-९० नअतर जसोमवानअ सकरू झवालरेलसी आहरे.
यवालवा दिकसरवाहसी एक आयवाम (आस्परेक्ट) आहरे असअ मलवा ववाटतअ  － एकच एक दवचवारसररसीचवा अभवाव. तयवामकळरे  ननैदतक प्रश्न
सहजच समसोर यरेतवात. एकसअधि दवचवारसररसीतकन ननैदतकतरेच्यवा प्रश्नवाअनवा उत्तरअ दमळतसील अशसी धिवाररवा असतरे. तसी आतवा नवाहसी.
तयवामकळरे  ननैदतक प्रश्नवाअनवा थरेटपररे, एकवाच एकवा दवचवारसररसीच्यवा चचौकटसीच्यवा आधिवारवादशववाय दभडवावअ लवागतअ. स्ववाभवादवकपररे
ननैदतकतवा, न्यवाय म्हरजरे नक्ककी कवाय, यवाचरे प्रश्न अशवा वरेळसी कळसीचरे हसोतवात. अमतयर  सरेन यवाअनसी बवासरसीचअ उदिवाहरर ददिलरेलअ
आहरे. तरे इथरे दवचवारवात घरेऊ -

बवासरसी कसोरवाचसी? बनवलसी तयवाचसी, ववाजवतसो तयवाचसी, पनैसरे ददिलरे तयवाचसी कवा अलफिरमरेदटव्ह अलक्शन म्हरकन ज्यवानरे कधिसी बवासरसी
बदघतलसीच  नवाहसी  तयवाचसी?  हवा  प्रश्न  पकवर्लीच्यवा  कवालखअडवात  नव्हतवा;  आतवा  आहरे.  स्ववाभवादवकपररे  इतक्यवा  सअस्कपृ तसी,
दवचवारसररसी आहरेत.  तयवातल्यवा  कसोरवाच्यवा  मकल्यवाअवर आधिवारून ननैदतकतरेचसी  मकळअ  व्हलधलडरेट करवायचसी?  तयवात व्हलधलडसीटसी
दनव्वळ वनैजवादनक तकवारतकन दमळरवार नवाहसी.  तयवामकळरे  दनरदनरवाळ्यवा दवचवारसररसी आदर शदवाअच्यवा घकसळरसीतकन यवा ननैदतक
प्रश्नवाअनवा दमळरवारअ पवाठबळ कक ठक न यवावअ यवाचरे दनरवाळरे  स्रसोत दनमवारर झवाल्यवामकळरे  अनरेक धकवसीयतवा दनमवारर झवाल्यवा. सवादहतयवाच्यवा
प्रवाअतवात, अनरेक चवाअगल्यवा सवादहतयकपृ तसी ननैदतक प्रश्नवाअच्यवा घकसळरसीभसोवतसी गकअफिलरेल्यवा आहरेत. मसीहसी यवा प्रकवारचअ लरेखन करे लअ
आहरे. (मवाझअ लरेखन चवाअगलअ आहरे अशसी मवाअडरसी मसी करतसोय असअ इथरे ववाटक  शकरे ल; पर तसो मकद्दवा नवाहसी.) परअतक, महत्त्ववाचवा भवाग
असवा ककी यवा घकसळरसीवर लक्ष कज दद्रत झवालरेलअ आहरे.  दनदिवान सवादहतयवाच्यवा प्रवाअतवामध्यरे तरसी.  सवादहतय म्हरजरे  अथवारनकगवामसी
कलवा, धसनरेमवा, नवाटक आदर गद्य-पद्य असअ मलवा इथरे अदभप्ररेत आहरे; दृश्यकलरेबद्दल मसी बसोलक शकत नवाहसी.

ह्यवालवा जसोडक न पकढचवा उपप्रश्न   － एखवादिवा कलवाकवार डवाववा आहरे  म्हरकन चवाअगलवाच कवा?  तकम्हसी  कसोरतयवा बवाजकचरे
आहवात  तरे  सवाअगवा  मगच  मसी  तकमचअ  धलखवार  पवाहवातसो.  हसी  आज  जसी  डरेस्पररेशन-असकरदक्षततवा  आहरे  तसी  पकवर्ली
नव्हतसीकवा?  तयवामकळरे च आरतसी प्रभक,  पक दश ररेगरे  हसोऊ शकलरे  कवा?  आरतसी प्रभक दकअ ववा  कसोलटकर ह्यवापनैककी  एकच
आवडलवा पवादहजरे. दिसोन्हसी आवडक च कसरे शकतवात? दकअ ववा तककवारवाम-जवानरेश्वर? दकअ ववा, तक सवामवाधजक नसलवास तर
तक कलवाकवारच नवाहसीस असअ आज हसोतअय कवा?

मलवा ववाटतअ, लरेखक, सअशसोधिक डवावरे आहरेत कवा उजवरे यवावर पकवर्ली अधधिक मवारवामवाऱ्यवा हसोतयवा. १९६० तरे८० यवा दिशकवाअमध्यरे
मवाक्सर ववादिसी,  दिधलत आदर समवाजववादिसी यवा लसोकवाअत जरेवढसी उघडपररे भवाअडरअ हसोतसी तरेवढसी आज उरलरेलसी नवाहसीत.  तयवालवा
तरेव्हवा कवाररअ हसोतसीच  - कक ठल्यवाहसी आअबरेडकरववाद्यवाअनसी मवाक्सरववाद्यवाअचअ म्हररअ तयवावरेळसी मवानलअ नवाहसी;  मवाक्सरववाद्यवाअनसी दिधलत
ववास्तववाचसी दिखल घरेण्यवाचअ कवारर नवाहसी असअहसी मवानलअ जवायचअ. तयवाअच्यवातलवा लढवा खकप तसीव्र हसोतवा. उजव्यवा-डवाव्यवाअचअहसी तरेच.
आतवा जरे म्हरतवात  － 'तक डवाववा (दकअ ववा उजववा) नवाहसीस म्हरकन चवाअगलवा नवाहसीस'  － प्रवामकख्यवानरे दवचवारसररसीचरे जरे भग्नवावशरेष
आहरेत तयवालवा कसरेबसरे धिरून ठरेवण्यवाच्यवा पररतस्थतसीतलरे हरे लसोक आहरेत. तयवाअच्यवा डरेस्पररेशनमधिकन आलरेलअ आहरे. एकरे कवाळसी
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मवाक्सरववादिसी ठवामपररे म्हरत असत ककी मवाक्सरववादिवामकळरे  जवातसीयतवा नष हसोईलच. आतवा तशसी पररतस्थतसी रवादहलरेलसी नवाहसी.

डवावअ-उजवअ यवाअतलवा लढवा तसीव्र झवालवा आहरे असअ ववाटत नवाहसी. पर जवातसीयतवा दनतश्चत अधधिक तसीव्रतरेनरे जवारवतरे. भवारतवाच्यवा
पकवर  दकनवाऱ्यवावर तसकनवामसी आलसी दकअ ववा अमरेररकरे त 'कदत्रिनवा' ववादिळ आलअ तरेव्हवा (अनकक्रमरे) गरसीब आदर कपृ ष्रवरर्लीय अधधिक
प्रमवारवात मरेलरे. मलवा ववाटतअ हरे आधिसीपवासकनच असअ हसोतअ.

सवामवाधजक नसलवात तर कलवाकवार नवाहसीत हरे आधिसीहसी हसोतअच. तजडकलकर गसोपक दिरेशपवाअडवाअनवा तयवाअच्यवा नवाटकवाअदवषयसी म्हरवालरे
हसोतरे,  "हरे  लरेख धलदहरअ  थवाअबवकन तकम्हसी नवाटकअ  कधिसी धलहवायलवा लवागरवार?"  म्हरजरे  अगदिसी व्यदक्तदनष आदर धसदनकल
धलदहरवारवा मवारकस एकवा रवाजककीय धलदहरवाऱ्यवालवा हरे दवचवारत हसोतवा.  सवामवाधजक प्रश्नवाअबद्दल धलदहरवाररे महरेश एलककअ चववारवाअनवा
हवाच प्रश्न दवचवारत हसोतरे. (मसीहसी एलककअ चववारवाअवर टसीकवा करे लसी आहरे, पर तसी दनरवाळ्यवा कवाररवासवाठसी.)

आतवा कदिवादचत एक फिरक पडलवा असरेल  － कवाहसी कवाळवापकवर्लीपयर्षांत हवा सअपकरर  सवाअस्कपृ दतक व्यवहवार एकवा दवदशष वगवारच्यवाच
हवातवात हसोतवा. दनदमरतसीच नव्हरे, कलरेचवा आस्ववादिहसी. जरेव्हवा दवदवधि वगर  यवात यवायलवा लवागलरे तरेव्हवा तकमच्यवा दवदशष, बवाह्मरसी
दवश्ववातलअ लरेखन आलअ तर तयवालवा दिकसऱ्यवा दवश्ववातलरे लसोक आव्हवान दिरेरवार  － "हरे आमचअ जसीवनच नवाहसी" असअ तरे म्हररवार

 － तयवा आक्षरेपवाचसी मकळअ  सवामवाधजकतरेत असतवात आदर तरे यसोग्यच आहरे.  दशक्षर जसअ व्यवापक व्हवायलवा लवागलअ तरेव्हवा तसो
बकडबकडवा  फिक टलवा.  'रदवदकरर मअडळवा'लवा  उत्तम समसीक्षकवाअचसीहसी  मवान्यतवा  हसोतसी.  कवारर धलदहरवाररे  आदर आस्ववादि घरेरवाररे
दवदशष वतकरळवातलरेच हसोतरे. गवामसीर, दिधलत सवादहतयवापवासकन बरअच कवाहसी नअतर आल्यवावर आतवा असअ करण्यवाचसी मकभवा रवादहलसी
नवाहसी. व्यदक्तगत अनकभववाचअ दचत्रिर म्हटलअ तर तसो अनकभव समवाजवापवासकन, लसोकरे शनपवासकन तकटलरेलवा असक शकतसो कवा असवा
प्रश्न आहरे. हवा फिरक आतवा पडलवा आहरे.

उदिवा:  मसी सदचन ककअ डलकरवाअबद्दल म्हटलअ हसोतअ.  एखवाद्यवा गभवारर बवाईचअ  दिकयःख,  जवारसीववा,  सरेन्शकअल एतक्पररयन्स मवाअडवायचरे
असतसील तर तसी ससी, दतचअ मकल नक्ककी कक ठलरे आहरेत हरे सअपकररपररे टवाळतवा यरेतअ कवा? तसी १८७०मधिलसी घरवातच बलवातकवार
झवालरेलसी  बवाह्मर दवधिववा  आहरे,  कवा  आतवाचसी  अमरेररकन समवाजवातलसी  एकटसी  आई आहरे,  कवा  आददिववाससी  /  दिधलत  /
मध्यमवगर्लीय समवाजवातलसी दशकलरेलसी, गरसीब बवाई आहरे? कवा आरखसी कवाहसी? हरे सअपकररतयः टवाळकन गभवारर बवाईचअ दवश्व रअगवतवा
यरेतअ कवा? जसोपयर्षांत हरे तयवाच दवश्ववातलरे लसोक ववाचत, बघत, ऐकत हसोतरे तसोपयर्षांत ह्यवाचसी गरज नव्हतसी. आपल्यवालवा नकळतच
आपर (धलदहरवाऱ्यवा-ववाचरवाऱ्यवाअतलरे आपर) अनरेक गसोषसी तरेव्हवा गपृदहत धिरून जवात असक. 

आज अशसी मवाअडरसी करवायलवा लवागल्यवावर, न कळत कवा हसोईनवा, पर दवदशष सवामवाधजक वगवारतल्यवा ससीबद्दल तकम्हसी बसोलत
आहवात असअ दिवाखवकन दिरेतवा यरेतअ. तरे अनकभव सवावरदत्रिक आहरेत असवा दिवाववा मग करू नयरे. तरे अनकभव आततमक, अध्यवाततमक
असतसील असवा आगह धिरू नयरे.  तशसी मवाअडरसी करे लसी तर मग तयवावर आक्षरेप घरेतलवा जवारवार,  तसो मलवा मवान्य आहरे.  परअतक
म्हरकन एकवाच दवचवारसररसीलवा दचकटकन मसी स्टलधलदनस्ट लरेखन करवावअ हरेसकदवा मलवा मवान्य नवाहसी. 

(भवाषरेत कवाहसी बदिल झवालरे कवा? तयवाचरे सवामवाधजक-रवाजककीय-ननैदतक परररवाम, जवागदतककीकररवानअतरच्यवा 
आजच्यवा 'सपवाट जगवा'त 'दिरेशसीववादि' ह्यवा सअकल्पनरेलवा कवाय मकल्य आहरे? ह्यवादवषयसी तकम्हसी वर बसोललवा आहवात. 
तयवामकळरे  तरे प्रश्न वगळक न पकढरे जवाऊ.)
कलवाकवार आदर समसीक्षक ह्यवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

(हसत) सगळ्यवा समसीक्षकवाअनवा मवारून टवाकलअ पवादहजरे.
हरे छवापक हअ.
हसो, छवापवा ककी!
तकम्हसी दवजय तजडक लकरवाअसवारखअ बसोलतवा असवा मग आरसोप हसोईल बरअ.

गअभसीरपररे  बसोलवायचअ  तर आज,  दनदिवान सवादहतयवाच्यवा प्रवाअतवात,  खरसोखर चवाअगल्यवा समसीक्षकवाचसी ववानववा जवारवतरे.  सध्यवाचसी
बहहधकवसीयतवा समजकन समसीक्षवा कररवाररे फिवारच कमसी लसोक उरलरेलरे  आहरेत.  धसनरेमवा,  नवाटक आदर सवादहतय यवा प्रवाअतवात हरे
फिवारच जवारवतअ.  जसोपयर्षांत चवाअगलसी समसीक्षवा नवाहसी तसोपयर्षांत चवाअगलअ  लरेखन प्रसपृत हसोण्यवाच्यवा शक्यतवा कमसी हसोत जवातवात.
सवादहतयवाचवा ससोनरेरसी कवाळ, १९७० चअ दिशक, आपर म्हरतसो तरेवढअ लखलखसीत नव्हतअ. पर तयवा कवाळवात समसीक्षक आदर
टसीकवाकवारवाअच्यवा अतस्ततववाचवा मसोठवा ववाटवा हसोतवा. सअयसोजकवाअचवाहसी हसोतवा. उदिवा. कक मकदि मरेहरेतवा यवा बसकन तजडकलकरवाअकडक न नवाटक
धलहहन घरेत असत.  वतरमवानपत्रिअ,  मवाधसकअ  यवाअतकन हसोरवारसी औपचवाररक समसीक्षवा हवा एक भवाग झवालवा.  परअतक दिकसऱ्यवा बवाजकलवा

१३०
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समवाजवात समसीक्षकवाअशसी हसोरवारसी अशसी दिरेववारघरेववार मसोठवा प्रमवारवात हसोत हसोतसी.  कसोरवालवातरसी  (प्रकवाशक दिरेशमकख)  असअ
ववाटत  हसोतअ  ककी  नरेमवाडवाअनवा  आपल्यवा  घरसी  बसवकन  घ्यवावअ  आदर  तयवाअच्यवाकडकन  'कसोसलवा'  धलहवकन  घ्यवावसी.  दकअ ववा,
बरेडरेकरवाअकडक न 'ररवाअगर' धलहहन घ्यवावसी. आतवा हसी अवस्थवाच नवाहसी.

समसीक्षकवपृत्तसी कमसी हसोतवानवा ददिसतरे.  समवाजवातल्यवा आधथरक वगनैररे दिऱ्यवाअबद्दल आपर बसोलतसो.  पर सववारत भयवार दवभवागरसी
आहरे तसी म्हरजरे दवचवारवअत आदर कलवाकवार.  पकवर्ली रवाज्यशवास,  समवाजशवास वगनैररे दवदवधि क्षरेत्रिवाअतलरे खकप लसोक  － उदिवा.
दवद्यवाधिर पकअडधलक,  रवाम बवापट,  स.  दश.  भवावरे,  मरे.  पकअ.  ररेगरे,  वगनैररे   － कलवाव्यवहवार,  दचत्रिकलवा,  नवाटव्यवहवार,  कवादिअबरसी
यवाअच्यवाशसी जवळकन दनगडसीत हसोतरे, सगळ्यवाअच्यवात आदिवानप्रदिवान हसोतअ. आतवा आम्हसी नवाटक ववा कवादिअबरसी धलहवायचसी ठरवलसी तर
पकररे दवद्यवापसीठवातलरे दकतसी अभ्यवासक तरे पवाहवायलवा, ववाचवायलवा, ऐकवायलवा यरेतवात? कसोरसीच नवाहसी.

तरेवढसीच दवभवागरसी आहरे तसी कवायरकतर आदर रवाजकवारण्यवाअमध्यरे. फिक लरे, आगरकर, सवावरकर, यवाअनसी स्वतयः नवाटकअ  धलदहलरेलसी
आहरेत.  दटळकवाअसवारखवा  मवारकस  नवाटकच  नव्हरे,  छत्र्यवाअच्यवा  सकर शसीतकन  बह्मदिरेशवालवाहसी  जवाऊन  आलरेलवा.  आतवा  मरेधिवा
पवाटकरसवारखरे सअवरेदिनशसील कवायरकतरहसी हरे करत नवाहसीत. हसी सअवरेदिनवाच अतस्ततववात नवाहसी. यवा नवाटकवाअचवा आपल्यवालवा उपयसोग
आहरे असअ जरेव्हवा तयवाअनवा ववाटतअ तरेव्हवा  － उदिवा. मसी 'दिलपतधसअग' धलदहलअ तरेव्हवा  － तसअ ववाटतअ म्हरकन तरे यरेतसील हवा भवाग
दनरवाळवा, पर नवाटकवाचसी समजकतच तयवाअच्यवात नवाहसी.

तसअच यशवअतरवाव चव्हवार, आदर कवाहसी प्रमवारवात शरदि पववारवाअपयर्षांत अशवा आदिवानप्रदिवानवाचसी, सअववादिवाचसी परअपरवा हसोतसी. दिकसऱ्यवा
बवाजकचरे  प्रबसोधिनकवार ठवाकररे आदर बवाळ ठवाकररे हरेहसी कलवासक्त हसोतरे .  पर तसअ  आतवा रवादहलरेलअ  नवाहसी.  आतवा दवलवासरवाव
दिरेशमकख दकअ ववा उदव ठवाकररे अशवा मअडळजींससोबत हरे शक्यच हसोत नवाहसी. समवाजवाचअ चवार पवातळ्यवाअवर दवभवाजन झवालरेलअ आहरे,
कलवाकवार,  दवचवारवअत,  कवायरकतर  आदर रवाजकवाररसी.  आदर यवा सगळ्यवाअपवासकनच सवामवान्य मवारकस तकटलरेलवा आहरे.  तयवालवा
कसोरवादवषयसीच  कवाहसी  ववाटत नवाहसी.  रवाजकवारर ववाईटच अशसी  भवामक समजकत  पसरलरेलसी  आहरे.  पतब्लक इअटलरेक्चकअल
नवाववाच्यवा गसोषसीचसी फिवार मसोठसी गरज समवाजवालवा आदर कलवाकवारवाअनवा आहरे.

यवा अथवारनरे समसीक्षरेकडरे पवादहलअ, तर कवाळवा कवालखअड म्हरवायचअ झवालअ तर तसो आज समसीक्षरेच्यवा दृषसीनरेच सववारत जवास्त आहरे.

अससो.

---
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उस्तवादि बहवाउद्दसीन डवागर यवाअच्यवाशसी सअववादि 

शब्दिवाअकन - ऐससी अक्षररे

नव्वदिसोत्तर कवाळ आदर समकवालसीनतवा अधधिक समजकन घरेण्यवासवाठसी दवदवधि क्षरेत्रिवाअत कवायररत असरवाऱ्यवा कवाहसी व्यक्तकींसवाठसी
आम्हसी एक प्रश्नवावलसी तयवार करे लसी हसोतसी.  तयवाअच्यवाशसी बसोलसी दकअ ववा लरेखसी सअववादि सवाधिकन तयवा प्रश्नवावलसीचसी तयवाअनसी ददिलरेलसी
उत्तरअ आम्हसी अअकवासवाठसी सअकधलत करे लसी आहरेत.

उस्तवादि  बहवाउद्दसीन  डवागर भवारतसीय  सअगसीतवातल्यवा  धिपृपदि  परअपररेतल्यवा  सकप्रधसद डवागर  घरवाण्यवाचरे  प्रदतदनधिसी  आहरेत.  तरे
रुद्रवसीरवाववादिक आहरेत. 

'समकवालसीन' असअ कवाहसी असतअ कवा? तकमच्यवा मतरे कशवालवा समकवालसीन म्हरतवा यवावअ?

मवाझ्यवा मतरे समकवालसीन हसी वस्तकतयः सतत बदिलत असरवारसी गसोष आहरे . तरे एखवाद्यवा घरवाण्यवाचवा भवाग असरअ तयवासवाठसी गरजरेचअ
नवाहसी. पर एखवाद्यवा चचौकटसीमध्यरे अससो दकअ ववा चचौकटसीदशववाय, तकमचअ कवाम सतत उतक्रवाअत हसोत रवाहरअ मवात्रि गरजरेचअ आहरे. तरे
एखवाद्यवा  दवचवारसररसीतकन  जन्मवालवा  आलरेलअ  असलअ  पवादहजरे  आदर एखवाद्यवा दवचवारसररसीचवा  दवस्तवार म्हरकन  हसोत असलअ
पवादहजरे.  तकमचअ कवाम ज्यवातकन जन्म घरेतअ असअ एक बसीज तयवाच्यवा मकळवाशसी असलअ पवादहजरे;  अदर तयवाचवा दवस्तवार पकढरे  कसवा
हसोऊ शकरे ल ह्यवासवाठसी,  दकअ ववा पकढरे तयवात सवाचलरेपर यरेऊ नयरे ह्यवासवाठसी तयवामवागरे कवाहसी एक दृषसी असलसी पवादहजरे .  दशववाय,
कवाळवाच्यवा कससोटसीवर तरे उतररवारअ असलअ पवादहजरे. जरे थसोडवा कवाळवानअतर कसोसळतअ तयवा कवामवालवा समकवालसीन म्हरतवा यरेरवार
नवाहसी.  उदिवाहरर द्यवायचअ  झवालअ,  तर कवाधलदिवासवाचअ लरेखन समकवालसीन आहरे.  तरे  महवान कलवाकपृ तसीचअ  उदिवाहरर आहरे आदर
नवसोददितवाअसवाठसी तयवालवा आजहसी सअदिभरमकल्य आहरे. इथरे कलरेपवासकन कलवाकवारवालवा दवलग करतवा यरेरअ दनव्वळ अशक्य आहरे. पर
तयवाचवरेळसी हरे लक्षवात घरेतलअ पवादहजरे ककी मयवारदिवा कलरेलवा नसतवात; करे वळ कलवाकवारवाअनवा असतवात. तयवामकळरे  जसो ववाईट पदतसीनअ
कलरेचवा आदवष्कवार करतसो तसो कलवाकवार ववाईट असतसो. 

मवाझसी परअपरवाबद पवाश्वरभकमसी पवाहतवा  'समकवालसीन'  हवा शब्दि अधधिकच महत्त्ववाचवा हसोतसो.  जर मवाझअ  कवाम समकवालसीन हसोऊ
शकलअ नवाहसी तर मवाझ्यवा सअपकरर  परअपररेचअ अतस्तत्त्वच गसोठक न जवातअ;  म्हरजरे मग मवाझ्यवा कलरेचसी ववाढ कसोरतयवा ददिशरेनअ व्हवावसी
ह्यवाचअ  अथरदनररयन करण्यवात आदर सद्यकवालवात आपलअ  अतस्ततव दटकवकन  धिरण्यवात तसी  अयशस्वसी  ठरतरे.  थसोडक्यवात
सवाअगवायचअ तर तयवा घवाटवाचवाच मपृतयक हसोतसो! सवाधिवाररतयः अश्यवा वरेळसी लसोक कवाहसीतरसी पकररपररे वरेगळअ  कवाम नवअ म्हरकन करतवात
आदर तयवालवा 'समकवालसीन' म्हरतवात. पर पकन्हवा 'स्व'शसी दकअ ववा 'इतरवा'शसी सअववादि सवाधिल्यवादशववाय हरे 'समकवालसीनतव' सवाध्य

१३२
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कररअ शक्य नवाहसी. तयवासवाठसी उदिवाहरर म्हरकन दचत्रिकवार सनैय्यदि हनैदिर रझवा आदर अकबर पदिमससी ह्यवाअच्यवाकडरे बघतवा यरेईल.
तयवाअनसी भवारतसीय कलवा आदर सअस्कपृ तसी समजकन घरेतलसी; आदर मग इदतहवास, वतरमवान आदर भदवष्य ह्यवाअचसी वसीर स्वतयःच्यवा
अदभव्यक्तकीमध्यरे गकअफिलसी. अनरेक पनैलकअमकळरे  हरे शक्य झवालअ.  आपर तयवाअचसी कलवा समकवालसीन म्हरकन बघतसो. पर आपल्यवालवा
तयवाअच्यवा कवामवात जरे अथरदनररयन ददिसतअ दतथवर पसोहसोचण्यवामवागरे तयवाअचवा कवाहसी एक दवचवार आहरे.

'नव्वदिसोत्तरसी'  ववास्तव दकअ ववा  सअवरेदिनवा  आधिसीच्यवा  ववास्तववाहहन  दकअ ववा  सअवरेदिनवाअहहन  वरेगळ्यवा  हसोतयवा  कवा?  तयवात जर
वरेगळरे परवा  हसोतवा  तर  तसो  कशवा  प्रकवारचवा  हसोतवा?  एखवादिसी  कलवाकपृ तसी  समसोर  आल्यवावर  तसी  'नव्वदिसोत्तरसी'  आहरे  हरे
ठरववायलवा ह्यवा वरेगळरे परवाचवा कसवा उपयसोग हसोऊ शकरे ल?

पकवर्ली दवदिरेशसी सअस्कपृ तसीशसी व कलवाअशसी आपलवा कमसीत कमसी सअपकर  यरेई.  तयवामकळरे  तरेव्हवा रवाषट  म्हरकन आपर बद हसोतसो.  मग
नव्वदिच्यवा दिशकवात भवारतसीय अथरकवाररवात उदिवारसीकरर झवालअ; मवाझ्यवा अअदिवाजवानरे तयवाचवा परररवाम म्हरकन भवारतसीय उपखअडवात
एक मसोठवा  दवस्फिसोट झवालवा  :  'पबॉप कल्चर',  करे बल टसीव्हसी  आदर इअटरनरेटचसी  उपलब्धितवा ह्यवा सगळ्यवाकडरे  आदर सवर
कलवामवाध्यमवाअच्यवा  व्यवावसवादयककीकररवाच्यवा  ददिशरेनरे  आपलवा  प्रववास  तयवातकन  सकरू  झवालवा.  तयवामकळरे  दवदवधि  प्रकवारच्यवा
कलवादवष्कवारवाअशसी दन अदभव्यक्तकींशसी लसोकवाअचवा सअपकर  हसोण्यवाचसी आदर तयवाअच्यवावर मसोठवा प्रमवारवात दवदिरेशसी प्रभवावहसी पडण्यवाचसी
ससोय झवालसी. असअ सगळअ  आपल्यवा स्वतयःच्यवाच दिरेशवात बघवायलवा दमळरअ आतवा शक्य झवालअ. परररवामसी, ज्यवा पवाश्वरभकमसीमधिकन
हरे कलवादवष्कवार आलरे तयवाअच्यवा आकलनवादशववायच कवाहसी लसोक ह्यवा नव्यवा मवाध्यम/शनैलसीप्रकवारवाअकडरे वळलरे. कवाहजींनसी यवाकडरे
स्वतयःचअ कवायरक्षरेत्रि दवस्तवारण्यवाचसी सअधिसी म्हरकन पवादहलअ खरअ,  पर बहहतरेकवाअनसी आपल्यवातल्यवा त्रिकटसी ह्यवा खसोटवा ववास्तववाच्यवा
दभअतसीमवागरे दिडवल्यवा. कवाहजींनसी तथवाकधथत बवाजवारवात तयवाअचसी उतपवादिनरे दवकण्यवासवाठसीहसी यवाचवा उपयसोग करे लवा. उदिवाहररवाथर, यवा
आधथरक तरेजसीच्यवा  कवाळवात,  बवाजवारवाचसी  मवागरसी  पकरवण्यवासवाठसी  म्हरकन  अनरेक प्रदतदषत दचत्रिकवारवाअनसी  प्रचअड सअख्यरेनरे  दचत्रिअ
कवाढलसी दन तसी प्रचअड दकअ मतजींनवा दवकलसी.  मवात्रि,  जरेव्हवा बवाजवारपरेठ ह्यवा उतपवादिनवाअनसी भरून ववाहह  लवागलसी तरेव्हवा मवात्रि ह्यवाच
दचत्रिकवारवाअनवा  आपल्यवा  मवालवासवाठसी  रवास्त  दकअ मतहसी  दमळवालसी  नवाहसी.  तयवाचप्रमवाररे  सअगसीतक्षरेत्रिवातहसी  बवाजवारवाच्यवा  मवागरसीच्यवा
लहरजींनकसवार कलरेच्यवा अटसी आदर दनयम दफिरू लवागलरे.  आपल्यवा घवाटवाशसी प्रवामवादरक रवाहरवाररे,  यवा नव्यवा मवाध्यमवाअमधिल्यवा
शक्यतवा धिकअडवाळकन,  आपल्यवा सअदचतवाचवा नव्यवा मवागवारनरे  दवचवार करुन,  तयवातकन एकवा नव्यवा घवाटवालवा जन्म दिरेऊन आपल्यवा
कलरेलवा वपृददअगत कररवाररे कलवाकवार फिवार थसोडरे  हसोतरे.  प्रगतसीच्यवा नव्यवा अथवारलवा अनकसरतवानवा स्थवापतयकलरेमधिल्यवा आदर
दचत्रिकलरेतल्यवा जकन्यवा दवचवारसररजींचवा वरेगवानरे ऱ्हवास हसोत गरेलवा दकअ ववा तयवाअचअ महत्त्व पकवर्लीप्रमवाररे रवादहलरे नवाहसी.  अशवा कवाळवात
आपल्यवा कलरेलवा वपृददअगत कररवाऱ्यवाअपनैककी कवाहसी दचत्रिकवार, स्थवापतयकवार आदर सअगसीतकवार जकनरे परअपरवाववादिसी हसोतरे, तर इतर
कवाहसी सच्चरे आधिकदनक हसोतरे. 

प्रतयरेक कलवा एकतर खकप कवाळवापकवर्ली जन्मवालवा आलरेलसी आहरे, दकअ ववा दतच्यवामवागच्यवा दवचवारसररसीचसी मकळअ  भकतकवाळवात आहरेत.
नव्वदिसोत्तर कवाळवात पकररपररे नवअ असअ कवाहसीहसी जन्मवालवा आलरेलअ नवाहसी;  तयवामकळरे  असअ शकद वगर्लीकरर कररअ पकररपररे शक्य
नवाहसी.

हसी नवसी सअवरेदिनवा आदर ववास्तव व्यक्त करण्यवासवाठसी आधिसीचसी रुळलरेलसी भवाषवा कमसी पडलसी कवा ? पडलसी असरेल तर
कवाहसी उदिवाहररवाअनसी तरे स्पष करतवा यरेईल कवा?

खऱ्यवा अथवारनरे पवादहलअ तर भवाषवा कधिसीच अपकरसी नव्हतसी.  भवाषरेत यसोग्य तरे बदिल कररअ दकअ ववा दतलवा शब्दिशयः अथवारच्यवा पकढरे
घरेऊन  जवारअ  हवा  प्रश्न  कवायमचवा  आहरे.  आपल्यवा  पवारअपररक  कलवाप्रकवारवाअमध्यरे  लहवानलहवान  बदिल  करत  नव्यवा  ववाटवा
धिकअडवाळण्यवाचअ कवाम आपर अजकनहसी करत असतसो. उदिवा. 'धिपृपदि'मध्यरे आजहसी बजभवाषवा ववापरत नव्यवा रचनवा करे ल्यवा जवातवात.
'कक डसीअटम'मध्यरे अजकनहसी सअस्कपृ त भवाषरेचअ मवाध्यमच ववापरलअ जवातअ.

'नव्वदिसोत्तरसी'  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा आतवाच्यवा कवाळवातहसी वनैधि आहरेत कवा?  ककी आतवाचअ  ववास्तव आदर सअवरेदिनवा
आरखसी वरेगळ्यवा आहरेत? वरेगळ्यवा असतसील तर कशवा?

उस्तकर बहिकउद्दरीन डकगर यकसच्यकशरी ससवकर 
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कसोरतयवाहसी  गसोषसीचसी  वनैधितवा  कवाळवानकसवारच  ठरत  असतरे.  आजच्यवा  ववास्तववालवा  आदर  सअवरेदिनवाअनवा  आधथरक  मयवारदिवाअच्यवा
तवालवानकसवार  बदिलरअ  भवाग  पडतअ  आहरे.  आपर तयवालवा  दकतसी  महत्त्व  द्यवायचअ  हरेच  पवाहरअ  अखरेर  गरजरेचअ  आहरे.  मकल्यवाअचअ
आदिवानप्रदिवान करण्यवाच्यवा एकरे कवाळच्यवा आपल्यवा पदतसीपरेक्षवा आजचअ ववास्तव बदिलकन तरे  आतवा  'स्व'भसोवतसी कज दद्रत झवालअ
आहरे. 

खऱ्यवा  दशक्षरवाचवा  अभवाव,  आपल्यवा कवामवादवषयसीच्यवा  दचकवाटसीचवा अभवाव आदर आपलवा आब रवाखण्यवासवाठसी  लवागरवाऱ्यवा
दचकवाटसीचवा अभवाव यवाअमकळरे  लसोक फिक्त स्वतयःचवा दवचवार करू लवागलरे आहरेत, आदर आपलवा आधथरक फिवायदिवा करून घरेऊन
तयवातकन सकरदक्षततवा  दमळवण्यवाचवा  दवचवार तरेवढवा करू लवागलरे  आहरेत.  पनैसवा महत्त्ववाचवा नवाहसी  असअ  मसी म्हरत नवाहसी.  पर
आपल्यवा दवचवारसररसीलवा, दकअ ववा आपल्यवा कवामवाचसी कवाहसीएक प्रदतषवा जपत उभवारलरेल्यवा आपल्यवा अतस्ततववालवाच ज्यवापवायसी
आपर दभरकवावकन द्यवावअ,  इतकवा कवाहसी पनैसवा महत्त्ववाचवा नवाहसी.  ह्यवातकन आपर आपलसी पकष्कळशसी मकल्यअ हरवकन बसक.  आदर
तयवामकळरे  (कलरेतलअ आदर इतरहसी सगळ्यवा प्रकवारचअ) आपलअ कवाम एकतर नष हसोईल दकअ ववा तयवाचवा दिजवार घसरून तरे सकमवार
हसोईल.  (तरे  हसोऊ  नयरे  म्हरकन)  आपलअ  ववास्तव  आदर  आपल्यवा  सअवरेदिनवा  यवाअच्यवात  समतसोल  सवाधिण्यवाचसी  जबवाबदिवारसी
कलवाकवारवावर आहरे.

सवादहतय, दृश्यकलवा, सअगसीत,  नवाटक, धसनरेमवा वगनैररे कलवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि असवाववा कवा? तसो कसवा असवायलवा
हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे? 

यवा सगळ्यवा कलवाप्रकवारवाअचसी ववाढ हसोण्यवासवाठसी तयवाअच्यवात परस्परसअबअधि असलवा पवादहजरे.  हसी नवसीन कल्पनवा नवाहसी;  कलवाअचअ
पकनरुज्जसीवन करण्यवासवाठसी,  तयवाअच्यवात तवाजरेपरवा आदर नवावसीन्य आरण्यवासवाठसी प्रतयरेक दपढसी हसी कल्पनवा रवाबवतरे .  तयवातकन
कलवाअमध्यरे नवावसीन्य, तवाजरेपर आलरेलअ आहरे. पकनजरन्म हसोण्यवाप्रमवाररे तरे आहरे  － जकन्यवाबरसोबर नवअ, नव्यवाचवा एक भवाग म्हरकन
जकनअ आदर जकन्यवाचवा नववा चरेहरेरवा －असरे सगळरे  हवातवात हवात घरेऊन नव्यवा अदभव्यक्तकीलवा जन्म दिरेतवात.

आज हरे फिवार थसोडवा दठकवारसी दशलक आहरे. दरेष आदर व्यवावसवादयक ईष्यरनरे यवा परस्परसअबअधिवाअचवा बळसी घरेतलवा आहरे. यवातकन
कलवाअमधिलवा सअववादि नष हसोत आहरे. सअववादि, ववादि आदर सकवारवातमक टसीकवा ह्यवाअचवा आधिवार सवाअस्कपृ दतक प्रगतसीलवा समपृद करत
असतसो.

खवालसील गसोषजींशसी कलरेचवा दकअ ववा कलवाकवारवाचवा सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?
- सवामवाधजक ववास्तव;
- बवाजवारपरेठ;
- दवचवारसररसी;
- रवाजकवारर.

मवाझ्यवा मतरे दवचवारसररसी आदर ठरवादवक दवचवारसररसीलवा समदपरत हसोरअ हवा कलरेतलवा सगळ्यवात महत्त्ववाचवा भवाग आहरे. प्रतयरेक
दपढसीलवा दतच्यवा ववास्तववाससोबत, म्हरजरे तयवा-तयवा कवाळवात कलवाक्षरेत्रिवात कवाय सकरू आहरे तयवा वतरमवानवासह रवाहवावअ लवागतअ. पर
म्हरकन ततकवालसीन सवामवाधजक ववास्तववाचवा कलरेलवा दवळखवा बसरेल इतकअ हसी महत्त्व तयवालवा दिरेऊ नयरे, कवारर कलवाकवार बअडखसोर
असवाववा लवागतसो.  तयवामकळरे  तसो प्रसअगसी प्रववाहवादवरसोधिवात जवातसो आदर ववास्तववात बदिल घडवतसो.  कधिसी यवातकनच नवसीन कवाहसी
जन्मवालवा यरेतअ.  आपर ज्यवा समवाजवात रवाहतसो तयवाचसी तस्थतसी कवाय आहरे तरे आधिसी दनतश्चत करून मग तयवा तस्थतसीचअ दिशरन
घडवरअ  ह्यवात  अअतभकरत  असतअ.  म्हरजरे  तरे  उतक्रवाअत  हसोण्यवाचसी  गरज असतरे.  उदिवाहररवाथर,  कवाहसी  कलवाकवारवाअनसी  तयवाअच्यवा
अनकभववाअचवा  आधिवार घरेऊन सवाकवारलरेल्यवा कवाहसी कलवाकपृ तजींमधिकन महवायकदपश्चवात तस्थतसीचअ  दिशरन घडतअ.  म्हरजरे,  दवदशष
कवाळवातल्यवा घडवामसोडजींदवषयसी भवाष्य करण्यवाचवा हरेतक  मकळवात नसतवानवाहसी तयवाअचसी कलवा अप्रतयक्षपररे तरे  करतरे .  मग तसी तयवा
कवाळवाकडरे बघण्यवाचसी एक धखडककी ठरतरे. अशवा कलवाकपृ तजींचवा लसोकवाअवर जसो परररवाम झवालवा, आदर तयवातकन मग समवाजवात जरे
बदिल झवालरे तयवाअच्यवा आधिवारवावर मग ह्यवा दवश्ववाचवा कवाहसी भवाग आपर जसोखक शकतसो.

बवाजवार आदर अथरकवारर यवा कलरेसवाठसी अदतशय दबनमहत्त्ववाच्यवा गसोषसी आहरेत. कलवाकवारवाअनसी स्वतयःलवा यवाअचवा गकलवाम बनवकन
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घरेऊ नयरे; अन्यथवा तयवाअच्यवा कपृ तजींनवा कलरेचवा दिजवार प्रवाप हसोत नवाहसी. कलरेमवागचवा हरेतक फिक्त कलवा हवाच असक शकतसो. लसोकवाअच्यवा
गरजवा भवागवण्यवासवाठसी कलरेचवा जन्म झवालरेलवा नवाहसी.  जगण्यवाच्यवा वरच्यवा स्तरवावरचसी तसी एक अवस्थवा आहरे.  कशवाचवा तरसी
शसोधि घरेरवाऱ्यवा वगवारचसी तसी अदभव्यक्तकी आहरे;  तसो सवामकदहक प्रचवार-प्रसवार नवाहसी.  दिकदिरववाचसी गसोष अशसी आहरे,  ककी बहहसअख्य
लसोकवाअनसी कवाय बघवावअ दकअ ववा कशवाचवा अनकभव घ्यवाववा हरे आतवा बवाजवारवाच्यवा लहरसीनकसवार ठरतअ.

दिकदिरववानरे रवाजकवाररहसी कलरेच्यवा अदभव्यक्तकीवर दनबर्षांधि घवालत आहरे. कलवाकवारवाअनसी रवाजकवाररवापवासकन शक्य दततकअ  दिकर रवाहरअ
हरेच शरेयस्कर.

ह्यवाच कवाळवादिरम्यवान भवारतवाबवाहरेरच्यवा  कलवादवष्कवारवाअवर दतथल्यवा  रवाजककीय ववास्तववाचवा  परररवाम झवालरेलवा  ददिसतसो
कवा? भवारतवातल्यवा पररतस्थतसीशसी तवाडक न पवाहतवा तयवालवा समवाअतर दकअ ववा तयवाहहन वरेगळरे  परररवाम ददिसतवात कवाट?

हसोय,  भवारतवाबवाहरेरच्यवा  रवाजककीय ववास्तववानकसवार  दतथल्यवा  कलरेच्यवा  पररप्ररेक्ष्यवात बदिल झवालरे  आहरेत.  दिकदिरववानरे,  रवाजककीय
पररतस्थतसीमकळरे  कधिसीकधिसी अगदिसी वरच्यवा पवातळसीवरून कलवा आदर कलवाव्यवहवारवाअनवा कडक दशक्षवा हसोतरे. आधथरक फिवायद्यवाकडरे
डसोळवा ठरेवकन परदिरेशवातकन भवारतवातल्यवा रवाजकवाररवात कवाहसी वषवार्षांपकवर्ली रस घरेतलवा जवाऊ लवागलवा. तयवातकन नव्वदिच्यवा दिशकवात
आपल्यवाकडरे  सअगसीतवाचरे  दकअ ववा  दचत्रिपटवाअचरे  आअतररवाषट सीय  महसोतसव  हसोऊ  लवागलरे.  यवामवागचवा  खरवा  हरेतक  मवात्रि  तयवाअच्यवा
उतपवादिनवाअसवाठसी नवसी बवाजवारपरेठ शसोधिरअ हवा हसोतवा. तयवातकनच मग भवारतसीय कलवा, दचत्रिपट आदर सअस्कपृ तसीदिरेखसील भवारतवाबवाहरेर
पसोहसोचक लवागलसी.  तयवाअतल्यवा दकतजींचसी तरेवढसी पवात्रितवा हसोतसी हवा भवाग दनरवाळवा.  कलरेचअ दिस्तवावरेजसीकरर, सअशसोधिन आदर दतचवा
प्रसवार यवा गसोषजींदवाररे भवारतवाबवाहरेर कलरेचअ पकष्कळ प्रमवारवात जतन हसोतअ.  कलवा आदर सअस्कपृ तसी हरे रवाषट वाचवा दवकवास दिशरवरवाररे
आधिवारस्तअभ आहरेत हरे  तयवाअनवा  फिवार लवकर समजलरेलअ  आहरे.  भवारतवात मवात्रि  कलरेच्यवा  आदर सअस्कपृ तसीच्यवा  प्रसवारवामध्यरे
रवाजककीय ववास्तववाचवा फिवारसवा हवातभवार लवागलरेलवा नवाहसी. सरकवारसी मदितसीचअ प्रमवार मयवारददितच रवादहलअ आहरे.

ह्यवा  कवाळवात  समवाजवाच्यवा  ननैदतकतरेमध्यरे  बदिल  झवालरे  कवा?  कलवादवष्कवारवावर  तयवाचवा  कवाय  परररवाम  झवालवा?
ननैदतकतरेमधिलवा  दकअ ववा  तयवामकळरे  कलवादवष्कवारवात  झवालरेलवा  हवा  बदिल  स्थवादनक  पवातळसीवर  दकतपत  ससीदमत  हसोतवा
आदर जवागदतक पवातळसीवर दकतपत झवालवा?

अशवा ववातवावररवात ननैदतकतरेमध्यरे  बदिल हसोरअ क्रमप्रवाप हसोतअ.  लसोकवाअनवा तगकन रवाहरअ भवाग हसोतअ.  दकतयरेक दपढवाअनसी करून
ठरेवलरेलअ  कवाम अचवानक लसोकवाअसवाठसी अनवावश्यक आदर समवाजवासवाठसी दनरुपयसोगसी हसोऊन बसलअ हसोतअ.  अतस्ततव दटकवकन
ठरेवण्यवासवाठसी नसोकरसी कररअ गरजरेचअ  झवालअ;  आदर तयवामकळरे  शनैक्षदरक सअस्थवाअमधिकन दमळरवाऱ्यवा पदिव्यवाहसी गरजरेच्यवा झवाल्यवा.
परअपरवाववाद्यवाअनवा अशवा पररतस्थतसीत तगकन रवाहरअ अदतशय कठसीर गरेलअ. धजवअत रवाहतवा यरेण्यवासवाठसी खसोटअ बसोलतवा यरेरअ लसोकवाअच्यवा
व्यवसवायवाचवा एक भवाग झवालवा. बऱ्यवाच जरवाअनसी आपलवा व्यवसवाय बदिलरअ शरेयस्कर मवानलअ.  यवा फिक फिवाटवातकन फिवारच थसोडरे
जर कसरेबसरे  दटकलरे.  पर कलरेचअ  स्वरूपच असअ असतअ.  ववार झरेलकनहसी दटकक न रवाहण्यवाचसी शक्तकी कलरेत असतरे.  पकवर्लीच्यवा
समवाजवात कलवा कदमशन करे लसी जवात असरे,  आतवा दतचवा दवक्रय धजथरे  हसोतसो अशवा नव्यवा समवाजवाचवा उदिय झवालवा आहरे.
स्वतयःचवा सवामवाधजक स्तर दटकवरअ आदर स्वत:लवा समवाजवात धजवअत ठरेवरअ हसी जगण्यवाचसी मकख्य अअगअ बनलसी आहरेत. तयवात
कलवा  बहहतवाअश  वरेळरेलवा  बवाजकलवा  पडतरे.  हरे  दिकदिरवसी  आहरे,  पर  ववास्तव  आहरे.  मवात्रि,  वर  म्हटलअ  तयवाप्रमवाररे  कसोरतयवाहसी
पररतस्थतसीसमसोर न झककरवाऱ्यवा कवाहसी दठरग्यवा नरेहमसीच ददिसतवात; तरेवढवा आशरेचवा दकरर आजहसी आहरे.

जवागदतककीकररवानअतरच्यवा आजच्यवा 'सपवाट जगवा'त 'दिरेशसीववादि' ह्यवा सअकल्पनरेलवा कवाय मकल्य आहरे?

आजच्यवा सपवाट जगवातहसी दिरेशसीववादि महत्त्ववाचवा आहरे, कवारर ठरवादवक प्रकवारचअ सअगसीत ठरवादवक भवागवातच जन्मवालवा यरेतअ. जसअ
धकपदि उत्तर भवारतवातकन आलअ आहरे, तर कनवारटक सअगसीत दिवादक्षररेतकन आलअ आहरे. तसी कलवा जगवात ज्यवामकळरे  उठक न ददिसतरे तसी
दतचसी ओळख यवामकळरे  रवाखलसी जवातरे.  तसी कलवा इतर कलवाप्रकवारवाअमध्यरे  दमसळकन जवाऊ नयरे यवासवाठसी आदर तयवातकन दतनअ
आपलसी खवास आदर एकमरेववाददतसीय गकरवनैदशष्टअ हरवक  नयरेत यवासवाठसीहसी यवाचसी गरज आहरे.  शरेकडसो वषवार्षांच्यवा  परअपररेतकन
आलरेलवा दवचवारहसी कवाहसी वरेळवा यवातकन जपलवा जवातसो.  दिवाधजरधलअगचवा चहवा,  दतरुपतसीचरे  लवाडक ,  भवारतसीय लघकदचत्रिअ,  भवारतसीय

उस्तकर बहिकउद्दरीन डकगर यकसच्यकशरी ससवकर 
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शवाससीय सअगसीत अशवा गसोषजींचअ भचौगसोधलक स्थवानमहवातम्य अशवा प्रकवाररे जतन करण्यवाचसी गरज बचौददक सअपदिवा कवायद्यवाअमधिकनहसी
भवागतवानवा ददिसतरे.

कलवाकवार आदर समसीक्षक ह्यवाअचवा परस्परवाअशसी सअबअधि कसवा असवायलवा हववा? सध्यवाच्यवा कवाळवात तसो कसवा आहरे?

समसीक्षक फिक्त टसीकवा करण्यवासवाठसी नसतवात; तर तयवाअनसी कलरेबद्दल वरेगळसी अअतदृरषसी दिरेरअ अपरेदक्षत असतअ. समसीक्षक म्हरजरे
अशसी व्यक्तकी जसी कलवा समजवावकन सवाअगरेल आदर तयवातल्यवा बवारकवाव्यवाअपयर्षांतहसी आपल्यवालवा नरेऊन ससोडरेल.  जर समसीक्षकवाअचअ
कलरेचअ आकलन व्यवतस्थत असरेल आदर जर तयवाअनवा कलरेदवषयसी आपकलककीहसी ववाटत असरेल तर मग बघरवाऱ्यवा, ऐकरवाऱ्यवा,
कलवासक्त लसोकवाअनवाहसी तसी कलवा एकवा वरेगळ्यवाच पवातळसीवर आकळकन यरेईल. पर समसीक्षक जर समसीक्षरेकडरे करे वळ एक कवाम
म्हरकन बघत असतसील आदर दनव्वळ आपलअ स्थवान दटकवकन ठरेवण्यवाच्यवा मसोहवालवा तरे  बळसी पडत असतसील,  तर मग तरे
दिकदिरववानरे कवाहसीच सवाध्य कररवार नवाहसीत. आदर कदिवादचत तयवाहहनहसी ववाईट म्हरजरे, तरे जर दनकस कलवाकपृ तसीलवा उत्तरेजनहसी
दिरेत असतसील, तर मग जरे दटकवकन धिरवायलवा हवअ तयवाचसीच हवानसीसकदवा तयवातकन हसोऊ शकतरे. कलरेचवा अन्वयवाथर  रधसकवाअपयर्षांत
पसोहसोचवाववा यवासवाठसी आदर तयवा दिसोघवाअमध्यरे सअववादि घडवाववा यवासवाठसी कलवाकवार समसीक्षकवाअवर अवलअबकन असतवात. कलवाकवारवाअनसी
समसीक्षकवाअनवा जर दवकत घरेतलअ दकअ ववा यसोग्य समसीक्षवा करण्यवासवाठसी तयवाअनवा लवागरवारअ स्ववातअत्र्य जर कलवाकवारवाअनसी तयवाअनवा ददिलअ
नवाहसी,  तर तयवाचवा अथर  आपलसी कलवा आदर आपलअ भदवष्य यवा दिसोन्हजींचअ नककसवान तयवाअनसी स्वत:वर ओढवकन घरेतलअ आहरे.
दिकदिरववानरे  सध्यवा  समसीक्षवा  नसीचतम  पवातळसीलवा  आलरेलसी  आहरे.  कवाहसी  उत्तम  समसीक्षक  आजहसी  आहरेत.  पर  धिअदिरेववाईक
मरेळवाव्यवाअदवषयसी छवापकन जसरे पनैसरे दमळतवात तसरे पनैसरे कलवादवषयक धलखवार छवापकन दमळत नवाहसीत, असअ कवारर दिरेऊन वपृत्तपत्रिअ
तयवाअचसी समसीक्षवा छवापत नवाहसीत; दकअ ववा, समसीक्षकवाअनवा गप्प बसवण्यवासवाठसी कलवाकवारच पडद्यवाआडकन हवालचवालसी करतवात, आदर
मग जरे यसोग्य ववाटतअ तरे धलदहण्यवाचवा धिसीर समसीक्षकवाअनवा हसोत नवाहसी. कवाहसीहसी कवा असरेनवा, आपल्यवालवा यवाचवा त्रिवास पकढरे भसोगवाववा
लवागरवार,  कवारर आजच्यवा लरेखनवातकन लसोकवाअनवा  कलरेबद्दल कवाहसीहसी समजलरेलअ  नसरेल,  आदर तयवामकळरे  आजच्यवा कलरेचअ
प्रवादतदनधधितव करवायलवा भदवष्यवात कवाहसी दशलक उररवार नवाहसी. 

जवागदतककीकररवानरे  कलरेचअ  दचत्रि दनरवाळ्यवाच पदतसीनरे  रअगववायलवा हवअ  हसोतअ.  जर कलवाकवार,  समसीक्षक आदर समवाज म्हरकन
आपर कलरेलवा महत्त्व ददिलअ नवाहसी दकअ ववा कशवालवा महत्त्व द्यवावअ हरेच आपल्यवालवा समजलअ नवाहसी तर मग सवाततयवानअ आपर
कवाहसीतरसी गमवावत रवाहह आदर मग लवकरच कलवा आदर सअस्कपृ तसीदवषयसी बसोलरअ हसी गसोषच भकतकवाळवात गडप हसोऊन बसरेल. 

मवाझ्यवा दिरेशवालवा यवा बवाबतसीत दकमवान हजवार वषवार्षांचसी पर अपरवा आहरे.  हसी मवाझसी ओळख आहरे;  अथरकवारर तयवाचसी जवागवा घरेऊ
शकत नवाहसी.  आपलसी कलवा आदर आपल्यवा शनैक्षदरक क्षमतवा यवा गसोषसी आपर आपलसी समपृदसी म्हरकन दमरवल्यवा आहरेत.
(जगवालवा हसोरवारअ) आपलअ सवाअस्कपृ दतक दिशरन हरे आपलअ सवामथ्यर हसोतअ आदर रवाहसील.

उस्तवादि बहवाउद्दसीन मसोदहउद्दसीन डवागर
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मन्यवा जसोशसीच्यवा कदवतवा

अबब!
१
हरे मसोठरे कक लरे
हरे मसोठरे
मसोठवालरे मसोठवालरे
आईचसी गवाअड हत्तसी!

२
हत्तसी चरतसोय
भवादषक प्रयसोग
कवाधलक आशवाअचवा
यसोग अयसोग

३
प्रचअड मसोठवा
दवनम्र आववाज
हत्तसी आरपवार
शरेपकट अनवाथ

४
हत्तसी आलवा
डकोंगरवावर उडसी
प्रचअड कक ल्ल्यवाअचसी
सकरदक्षत दिडसी

५
हत्तसी आलवा
डवावसीकडकन

मन्यक जदोशरीच्यक कणवतक
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उजवसीकडकन
मसोरदपसवारवा
फिवाडक न

६
चवावट मकलअ
हत्तसीचसी गवाअड
आयवा पळवाल्यवा
ढवारढवार ढवारढवार

७
हत्तसी यरेतसो
आपसकक आपसकक

(सअगह - ज्यवाम मज्यवा, अदभधिवानअतर प्रकवाशन)

---

१
बवाबवा चढलरे
आई पडलसी
मकलगसी झवालसी हसो
आजसी बसोलसी

२
आजसोबवा चवाखतवात धसरसीयलसी
मबॉड कपडवातसील
स्मवाटर  मकलसी
गकजरवा जमवानवा
ववा ववा ववा
नवाकवात बसोटरे
परेन्शन वसकल

३
मकलगसी झवालसी हसो
लहवानवाचसी मसोठसी
टसीव्हसी बघकन
चरेकवाळलसी
मकलगसी दशकलसी
पकरुषवाअवर थककलसी

४
शरसीर कमव
मजदिक,
ससीधलअग एवढअ
अफिवाट दवश्व
पअखवा दफिरतसो
गरगर गरगर
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मकलगसी दशकलसी
उतवारसी झसोपलसी

५
सचसोटसीचसी कससोटसी
यसोनजींचवा मसोनसोलबॉग
शहवाऱ्यवाअचरे
ओरखडरे
धलअगबद
दिरेववारघरेववार
हगण्यवालवा सकटलसी घवार
आजसोबवाअचरे बसोट
लवाअबलचक नवाकवात

६
आजसी चकतयवा
बवावळट बवाबवा
वनैतवाग आई
मकलगसी हववालददिल
आजसोबवा, कअ ददिल.

७
ववारवा धिवावतसो
हवादिरतरे चवाळ
पवाऊस धिदटअगर
पकस्तकवाअतकन घवायवाळ.
मकलगसी दशकलसी
पकरुषवाअवर थककलसी.

(सअगह - ज्यवाम मज्यवा, अदभधिवानअतर प्रकवाशन)

---

१
कतण्डशन्ड महवापकरुष आदर
जय भसीम बसोलसो
गवाडसी मज चलसो चवा
सवाअदघक फिअ डवा उचकटतसो
दबनबकदवाचवा गडदि तक्लशरे,
सहवा दडसजबरचअ दशववाजसी पवाकर
लसोकदप्रयतरेचसी भरतसी

२
पसीदडत अवकवाशवाचवा
गकअगसीबवाज ईश्वर
एमएनससीसच्यवा जवादहरवातसी फिसोडतवानवा
फिसोटसोतलवा महवापकरुष ऐकतसो

मन्यक जदोशरीच्यक कणवतक
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सवाडरेतसीन टक्क्यवाअचसी झटपट लबॉटरसी
लगसी तसो लवाट

३
ररझव्हरड टरेम्पसोचसी लवाऊड गवारसी
हववा प्रदिकदषत पसरवतरे अप टक  डरेट
धसम्यकलरेशन
मसी रबॉक ऐकतवानवा

४
टकवाटक घरवातलवा सरेदमनवार
रअगकन जवातसो इअदटट तन्सकलसी
लसोगसोसच्यवा अषवाअगमवागर्लीय गसोषसी आदर
चळवळसीच्यवा गवाण्यवाअवर
जसीव ओववाळकन टवाकरवारवा दिरेव.

(सअगह - ज्यवाम मज्यवा, अदभधिवानअतर प्रकवाशन)

---

अमरेररकन सतयरे १

१
नबॉनस्टबॉप म्हवातवारसी
खवातरे खवाव खवाव
कसोकच्यवा घसोटवागदरक
अगदरत जसीवनवाचसी
मतल्टदडमरेन्शनल उत्तररे
मनैलसोन मनैल
गसोऱ्यवा थसोबडवाअत
मवाझवा चरेहरवा
ररदिदमक च्यवावच्यवाव

२
नबॉनस्टबॉप म्हवातवारसीचवा
अमरेररकन पवाय
धसम्बधलक
ररदिमचवा
पसोलवाईट सतयवानवाश

३
दहपहबॉप आईझववाडरे
सअत ववाहतरे
सअतसीर अध्यवाततमक
गबॉड ब्लरेस ओन्लसी
अमरेररकवा एवढसी मसोठसी

४
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नबॉनस्टबॉप म्हवातवारसीचवा
खवाव खवाव कस्टमर
पसोस्ट दडकअ स्टटक्टरेड
दवशरेषररदहत
डवायस्पसोरवा

५
वरेडपट तव्हगर नवाचतसो
नबॉनस्टबॉप म्हवातवारसी

(सअगह - ज्यवाम मज्यवा, अदभधिवानअतर प्रकवाशन)

---

मन्यक जदोशरीच्यक कणवतक
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सलसील ववाघच्यवा कदवतवा

ससीआरडसी आओ धिकम मचवाओ

दिसो नअबरकवा बवालवाजसी हय
दिसोन नअबरकवा गनपतसी बप्पवा
नअबर दिसोककी बनैश्नचौदिरेवसी
लगवाव दिसो नअबरपरे पत्तवा 

यरेडवा बनकरे  परेडवा खवाओ
ससीआरडसी आओ धिकम मचवाओ 

दिसो सवादिवा दिसो मसीठवा पवान
छप्पर फिवाडकरे  दिरे भगववान 

यरेडवा बनकरे  परेडवा खवाओ
ससीआरडसी आओ धिकम मचवाओ 

जय बजरअग बलसी
तसोड दिरे दिकश्मनककी नलसी
कर दिरे मवालवामवाल
हसो जवानरे दिसो बरेहवाल

फबॉम दिसी बबॉटम ऑफि दिसी हवाटर
टबॉपटक  बबॉटम टबॉपटक  बबॉटम
घअटकोंकवा कवाम दमअटकोंमरे
मवालभवारसी दिवाम सरकवारसी
बवाबवाववाक्यअ प्रमवारअ
सब कवा फिल हय दमठक ववा दमठक ववा 

यरेडवा बनकरे  परेडवा खवाओ
ससीआरडसी आओ धिकम मचवाओ 
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बनैठवा कदबरवा परेडपरे
जववा नवसीन पसोपट गवाए
मररे ढसोरकरे  चवामसरे
लसोह भसम हसो जवाए 

यरेडवा बनकरे  परेडवा खवाओ
ससीआरडसी आओ धिकम मचवाओ 

(ररेसकसोसर आदर इतर कदवतवा, टवाईम अखड स्परेस कम्यकदनकरे शन प्रकवाशन, 
२००८)

---

पवाटसील - कवाअकररयवा प्रसोजरेक्ट्स

स्मशवानववादटकवा डबॉट कबॉम सजटटलवाईज एससी
अद्ययवावत पवाचशरे प्ररेतरे
जवाळवायचसी ससोय बच्चरेकअ पनसीसवाठसी
हबॉसररवाईड रपरेट क्लसोज सदकर ट दटव्हसी
जरेषनवागररकवाअनवा दपकप फकी
स्मशवानकलअ पसमधिरेच अम्यकजमजट पवाकर  क्लबहवाऊस स्पवा
ब्यकटसीपवालरर यसोगवापलसरेज ससोनवाबवाथ गरेटटकगरेदिरचसी ससोय
प्रकवाशयसोजनवा आदर दिकयःखधिकनयकक्त टचस्क्रकीन
ऑटसोसअगसीत शसोकवाहबॉल एनवारवाय बसीटरेक भटजसी
दनगकररसी श्लसोक अस्थसी लगरेच दमळरवार दिसोन
प्ररेतवाअवर एक अअतयसअस्कवार फकी दहरव्यवागवार
वनरवाईनरे वरेढलरेलरे दनसगररम्य दपअडवालवा लव्हबरसर दशवरवार
दिकमजलसी कवारपवादकर्षां गचसी ससोय इषदमत्रि आपरेषवाअनवा बसोटजींगचसी
ससोय कवटसी फिक टरेपयर्षांत थवाअबवायलवा नकसो ऑनलवाईन ररेकबॉदडर्षांग
तवासवात दडतव्हडसी कक ररअरनरे हवाडरे चसोवसीस तवासवात घरपसोच
स्ववागतपरेय मजदिसी ज्यसोदतषसी फिज गशकई धसक्सधसग्मवा
आएससो सदटरफिवाईड स्मशवानपवाकर
ऑनलवाईन बकककींग चसोवसीसतवास
क्ररे दडटकवाडर स्वसीकवारतसो
सवाईटतव्हधजट आजच बकक करवा
स्मशवानपलररेडवाईज डबॉट कबॉम पवाचशरे प्ररेतवाअचवा उअबरवा 

(ररेसकसोसर आदर इतर कदवतवा, टवाईम अखड स्परेस कम्यकदनकरे शन प्रकवाशन, 
२००८)

---

सलरील वकघच्यक कणवतक

http://aisiakshare.com/diwali15
http://aisiakshare.com/diwali15


 ऐससी अक्षररे   -   ददिववाळसी अअक २०१५

कअ पनसीतल्यवा कदवतवा : भवाग सवात
(शरेवटचसी कदवतवा)

शवाद घवातलअ कअ पनसीचअ
     ददिलसी मकठमवातसी
           इअद्रवायरसीकवाठसी

डसोळ्यवात भरून घरेतलवा
     सगळ्यवा मवावळवाचवा
           पलनसोरमवा
                भअडवाऱ्यवावरून

हळहळवायच्यवा
आत जवागरे झवालरे
स्ववाथर

जसो तसो तयवाच्यवा तयवाच्यवा
      मवागवारनसी गरेलवा
बलकवबॉटरखवालसी गरेलरेल्यवा
अपरवाधिवानसी हळहळलवा

हळहळवायच्यवा
आत जवागरे झवालरे
स्ववाथर

इथकन दनघवायच्यवा आधिसी
कवाढतवा पवाय घरेतलवा
बकडदवलसी गवाथवा
सग्यवाससोयऱ्यवाअचसी टग्यवाटसोरग्यवाअचसी
बलकवबॉटरमधिरे

इअटरव्ह्यकचरे ददिवस
मलनपबॉवर-ररडक्शनचरे ददिवस
कन्फिमरशनचरे ददिवस
प्ररेझजटरेशनचरे ददिवस
दडपवाटरमजटलवा कअ प्यकटरमधिरे सवाप दनघवाल्यवाचरे ददिवस
रवाअगडवा भवाअडरतअटवाचरे रवाजकवाररवाचरे ददिवस
कटकवारस्थवानवाअवर मवात करण्यवाचरे ददिवस
कअ पनसीजवळ फ्ललट बकक करे ल्यवाचरे ददिवस
जसी ववाट दिकर जवातरे तयवा
स्वप्नवामधिसील गवाववालवा जवायचरे ददिवस
ददिववाळसी दिसरवा गरपतसी ईदि पवाडववा आकवाड तळण्यवाचरे ददिवस

फिरे ल झवालरेलरे प्रसोजरेक्ट
धिसवालवा लवावण्यवाचरे ददिवस
एकमरेकवाअचसी गवाअडमवारण्यवाचरे आदर
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पडतयवा क्षरसी एकमरेकवाअनवा
सवावरून घ्यवायचरे ददिवस

यवा सगळ्यवा ददिवसवाअनवा
दतलवाअजलसी दिरेऊन
डसोळरे  भरून सवाठवलअ तयवाअचअ रुपडअ
शरेवटलअ एकदिवा मनवातकन कवाढक न टवाकलअ

यवातलवा एकहसी ददिवस
आठवरसीच्यवा रधजस्टट सीत
रवाह्यलवा नकसो व्हवायलवा हवअ
समकळ उच्चटन रधजस्टट सीतकनच
म्हरकन ददिलसी
दतलवाअजलसी आदर इअद्रवायरसीकवाठसी खच्चकन दशवसी
भअडवाऱ्यवावरच्यवा पलनसोरमवात दवरलसी दिसोन्हसी

जगलरेल्यवाअनवा प्रश्न आतवा
जगवायचअ कसअ
उरलरेलअ आयकष्य आतवा
ववापरवायचअ कसअ

आपल्यवा आपल्यवा कमवारनसी
जगरवाररे जगलरे
आपल्यवा आपल्यवा गकरवानसी
मररवाररे मरेलरे

जवातवा जवातवा आतवा
सवाअगवा एकमरेकवा
इथअ भरेटलवात दिरेववा
दतथअ भरेटक  नकवा 

(सध्यवाच्यवा कदवतवा, टवाईम अखड स्परेस कम्यकदनकरे शन प्रकवाशन, २००५)

---

सप्टजबर दिसोन हजवार तसीन
(कअ पनसीतल्यवा कदवतरेत न बसलरेलसी कदवतवा)

हरे मवाझअ रक्तरअधजत रक्त
उकळतअ
सरकलरेल्यवा प्ररेशर कक करच्यवा
लबॉक इन रसोस्टर दिट्टवात
तसक तसक तवासलरेलवा
परेशन्स तवाठलवाय
आयकष्यवावर ओरखवाडतसोय
गसोरसी छवातसी नवाजकक गसोरसी कअ बर
पवारसोसअ ओटसीपसोट करे स नसलरेल्यवा
सफिवाचट कवाखवा जय्यत

सलरील वकघच्यक कणवतक
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तयवारसीच्यवा
तटतटलरेल्यवा तरतरसीत पसोटऱ्यवा आदर बवाककीचअ
अअग उरलरेलअ
तटतटकन लगटकन
शरसीरवाच्यवा अस्तरवाअचसी लक्तरअ अअतवरसच्यवा इअपसोटरड
वरेशसीलवा टवाअगलरेलसी

मसी धिन्य व्हवावअ यवाचसी सगळसी ससोय
चसोख

ज्ववालवागवाहसी दडओडट अडच्यवा
फिववाऱ्यवादनशसी रक्त उकळतअय

मजदिकच्यवा ववाफिवा हसोतवायत
उअच उअच उअचवावर लटकलरेलसी
मधिवाचसी पसोळसी उधिळकन
शरसीरवाच्यवा सवापवावर तकटकन पडलसीत

तवासकन तवासकन ससोललरेलरे
परेशन्स
फिरवा कवाढक न डसोलवायलवा लवागलरे आहरेत

सगळसी शरसीरअ खवळलसीयत
सवाक्षवात बह्मकमळ
मवाझ्यवापकढवात उमलकन ठवाकलअ आहरे

तरे तकडवकन पकढरे जवाईन
तर शवाप लवागरेल
तरे खकडक न हवातवात घरेईन
तर पवाप लवागरेल

खकदिवा खनैर कररे!

(सध्यवाच्यवा कदवतवा, टवाईम अखड स्परेस कम्यकदनकरे शन प्रकवाशन, २००५)

---

पकन्हवा मकअबई : हबॉट स्टलअपजींग

मकअबईच्यवा पवावसवालवा
दवषय असतसो आदर दवषयवालवा असतरे वस्तकतस्थतसी
वस्तकतस्थतसीलवा असतसो दवस्तवार
दवस्तवारवात दवपयवारस
दवपयवारसवाचसी व्यवादप
दनमरनकष्य

मधिलसी बरसीच वषर मसी
आयकष्यवाबवाहरेर हसोतसो

नसोकरसीदनदमत्तवानसी कवामवादनदमत्तवानसी
रसोजगवारवादनदमत्तवानसी कदवतरेदनदमत्तवानसी
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मनकष्यवस्तसीपवासकन दिकर

कवाळवाचसी तन्यतवा
बसोधिवाचअ सवाततय

प्रमवारभवाषरेच्यवा रडवारवर
न ददिसक शकरवारसी
ओलसर जवादरववाअचसी मकळअ

भवाषरेचसी सअगत सकटतसीय
मकअबई पकन्हवा अअगवावर यरेतसीय

भवाषरेचसी सअगत सकटतसीय

(सध्यवाच्यवा कदवतवा, टवाईम अखड स्परेस कम्यकदनकरे शन प्रकवाशन, २००५)

---

सलरील वकघच्यक कणवतक
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कदवअनसो, तकम्हसी कदवतरेच्यवा धिअद्यवालवा तयवार आहवात कवा? 

कवसी - शसीधिर दतळवरे  -  नवाईक

कदवअनसो ,

एकदवसवाव्यवा शतकवातसील कदवअनसो

सवाधिवारर एक दमलसीयन डसोळरे  डसीजसीटल
पर कदवतरेलवा अवरेलरेबल फिक्त दिहवा

इन्टरनरेटवर नग्नतवा धसडक्शनदच लवाल बवारवाखडसी दगरवत बबॉडसीफिसोय हसोतसीयरे
कम्यकदनकरे शनदच    battery all time चवाजर हसोतसीयरे
इन्फिरमरेशनलवा  fashion चवा दिजवार प्रवाप हसोतसोय
आदर जसो तसो दतनरे डसीझवाईन करे लरेलरे कपडरे घवालकन वरेबसवाईटतसोय

ह्यवा बरेसकमवार कवाळवात
कदवतरेच्यवा कपडवाखवालसी बबॉडसीच उरलरेलसी नवाहसीयरे
कदवतरेचसी  battery हृदियवालवा ररचवाजर करत नवाहसीयरे
कदवतरेच्यवा वरेबसवाईटवर कक रसी रवाहवायलवा यरेत नवाहसीयरे

अश्यवावरेळसी कदवतरेच्यवा धिअद्यवालवा तकम्हसी तयवार आहवात कवा कदवअनसो ?

चरेहऱ्यवाअनवा मरेकप करून तयवाअनवा मकखवटवा बनवरवाररे सलौंदियरशवास आसपवास
दवशफिकील धथअदकअ गचवा ससोप ओपरेरवा सवादिर कररवाररे व्यवहवारजवान थरेट श्ववासवात

हरे पवाईपडट सीम आहरे ककी पवाईपवाअचवा दबझनरेस आहरे ?
हरे टरेकचरे फ्यकचर आहरे दक रसीवसोल्यकशनचरे फिकीचर आहरे ?

कअ पन्यवा रसीस्कमध्यरे भळभळतवायत दक फिळफिळतवायत ?
हवा कवाळवावरचवा आक्षरेप आहरे दक कवाळवातलवा हस्तक्षरेप आहरे ?

मवारसवालवा डसीजसीटसीव नरेदटव बनवरवारवा हवा कवाळ
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कवाळजवालवा ससोशल मरेडसीआ बनवरवारवा हवा इअटरनरेटचवा फिवाळ

कदवतरेचरे फिळकक ट घरेवकन कक ठरे जवारवार आहवात कवजींनसो ?

जसो स्नकझर तसो लकझर
जसो गरेट तसो गरेट

कबॉम्पकटरपकढरे सवर समवान
कबॉम्पकटरपकढरे सवर सवामवान

सवाईझ इरररलरेवन्ट हसोत चवाललरेल्यवा ह्यवा अवकवाशवात
कदवतरेच्यवा फिबॉमरवर कसलसी बसोडक्यवाचसी चचवार करतवाय कवजींनसो ?

सवरत्रि ररटनर दमळण्यवाऱ्यवा ह्यवा कवाळवात
कदवतरेवर परतवाववा नवाहसी
जगभर पळवालसी तरसी
कचौऊदटअगमध्यरे दतच्यवा नवाववानरे धिवाववा नवाहसीत

तसी चजजचवा ईवसोतल्वङ्ग फिसोसर नवाहसी
तसी कशवाचवाहसी ओरसीजनल ससोसर नवाहसी

नवा बरेटर नवा चसीपर नवा फिवास्टर
नवा सरेवर नवा लसीपर नवा सवरर

तसी मवाकर टमध्यरे इतककी इररसीलरेवअट
दक दतलवा धिन्द्यवालवाहसी बसवतवा यरेत नवाहसी

तसी पवाळसीत कवायमचसी उभसी कवजींनसो
मकलवाअनवा जन्म दिरेवकन जळदतयरे दतचसी नवाभसी

तसी ववाचकवात नवाहसीशसी हसोरवार नवाहसी
तसी ववाचक नसल्यवानरे नवाहसीशसी हसोरवार आहरे

तरेव्हवा
सरेकअ दिवालवा दिहवा लवाख ढग तयवार करण्यवाऱ्यवा ह्यवा कक ल ववादिळवात
कवजींचरे कक ल
एदप्रल फिक ल आहरे………………कवजींनसो

--- 

मवाझसी कदवतवा

सगळच बवाजवारवात सरकवण्यवात यरेतअय
आदर मसी
जसो कधिसी ईश्वरवावर कक बवारन झवालवा नवाहसी
दक रवाषट वासवाठसी ज्यवानरे हचौतवातम्य स्वसीकवारलरे नवाहसी

ज्यवानरे गकड  democrate आदर गकड  communist ववा  socialist व्हवायलवा
कवायम नकवार ददिलवा

कणवसनदो, तनुम्हिरी कणवतनेच्यक धसद्यकलक तयकर आहिकत कक? 
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स्वतयःच्यवा दिवारवावर पहवारवा दिरेतसोय

मवाझरे घर अद्यवाप बवाजवार झवालरेलरे नवाहसीयरे

धिमवारचरे mall

 ideology चरे mall

 management चरे mall

उभरे करून
बवाजवार मवाझ्यवा दिवारवात उभवाय
आदर मसी फिक्त अध्यवातम बनकन
स्वतयःचसी नवारसी पवाडवायलवा नकवार दिरेतसोय

खररेतर भवाषवाहसी सरेल लवा लवागकन
शरेवटसी दवकलसी गरेलसीयरे

मवाझसी सवर बवाजकअनसी ककोंडसी करे लसी गरेलसीयरे

मसी मरण्यवाआधिसीच
मवाझ्यवा शववाचवा ववास
सवरत्रि धिवाडण्यवात आलवाय
मवाझ्यवा हवातवाचसी सवालटसी ससोलकन
मवाझअ नशसीब दहस्कवावण्यवात आलअय
मवाझसी कदवतवा  jokology चवा  syllabus झवालसीयरे

तरसीहसी गरम रक्तवाच्यवा झऱ्यवात
मसी आअघसोळ करतसोय
मवाझरे श्ववास
हवरेवर ''प्रवार'' धलह्तवायवात

मवाझसी प्रतयरेक हसोम डसीलसी व रसी
बअदि करण्यवात आलसीयरे

कवाहसीहसी करून मसी बवाजवारवात उतरवावरे म्हरकन
हरे प्लवाअदनअग आहरे

 management चरे  school पचवलरेलरे लसोक मलवा पटवतवाय त
प्रतयरेक मवारकस कसवा  commodity आहरे

आदर तरसीहसी मसी मवाझ्यवा आतम्यवात
गसोससीपच्यवा फिक शवारक्यवा मसोडक न कवाढत
यरेरवारवा प्रतयक्ष क्षर ''धजवअत'' ववाजवतसोच आहरे

रसोज कक ररयरनरे यरेरवाऱ्यवा फिबॉर सरेल च्यवा पवाटवा
घरवाबवाहरेर फिरे क्तसोच आहरे

लसोकवाअनवा ववाटतय
मलवा वरेड लवागलय
मलवा मवादहत आहरे
मसी मवाझ्यवा यकगवाचसी

कदवतवा जगतसोय.
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बबॉडसी

मसी करे वळ ऑगरनवाईज झवालरेलसी परेशजींचसी पवाशवसी सरेन्द्रसीयतवा आहरे कवा ?

टसीशकजच्यवा टसीशकज
परेपरपवासकन बनलरेलसी हसोमसो जसीनस झवाडरे
मवाझ्यवात अहसोरवात्रि जवागसी
मसल दटश्यकचसी फिसल प्रतयरेक क्षरसी ववाढ-वदत

परेशजींचवा हवा कलरफिक ल हअगवामवा
सवर हअगवामवात डवान्स करत दशवनअगवा
प्लवाझ्मवा मरेम्बवान्सचवा टट वान्सदडस्कसो
सवायटसोप्लवाझ्मचरे हरेरसीडरेटरसी मटरेररयल
हरदिम परअपररेत स्टरेज सरेट करत

प्रतयरेक परेशसी मवाझ्यवा दफिधजकल -body स्टरेटचवा नवागररक
एकवा नवागरसीकवातकन दिकसरवा दिकसऱ्यवा नवागरसीकवातकन दतसरवा तसीसऱ्यवातकन चचौथवा
हवा एक सअरदचत रवाजककीय प्लवान आहरे दक
सवायटसोप्लवातझ्मक पकलवाअचरे बहहपरेशसीय नरेटवदकर्षां ग ?

प्रतयरेक परेशसीलवा न्यकक्लसीयसचवा टपसोरवा डसोळवा
स्वतयःत ववाकक न कवाय पवाहतसोय ?

अवयव ?
ईश्वर ?
सनैतवान ?
सत्तवा ?
ककी फिक्त स्वतयःचसी परेशसीयतवा ?

बरेधसक कम्पसोनन्टचसी ओरसीजनल सतत फिसोटसोकबॉदपवत
कवाय ररपसीट करतसीयरे ?

मसी करे वळ  blocks चसी मवाअसदबल्डजींग आहरे कवा ?

सगळ एकत्रि आलअ दक सगळ सगळसीकडरे बदिलत नवाहसी कवा ?

मसी मवाझ्यवा बबॉडसीलवा प्रश्न दवचवारतसोय
आदर बबॉडसी मलवा पकरर फिवाटवावर मवारत
स्वतयःच्यवा प्रबॉपटर्लीज ववाढवत
सरेल्यकलर मकसअडसीज मवारतसीयरे

--- 

(सवर कदवतवा अद्यवाप असअगदहत; आगवामसी 'क.व्हसी. २' सअगहवातकन)

कणवसनदो, तनुम्हिरी कणवतनेच्यक धसद्यकलक तयकर आहिकत कक? 
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गचौतमशरेटचअ उडवालअय मन शहरवावरून 
कवसी - अरुर कवाळरे

प्रश्नवाअचसी झवाडअ लवावरवाररे
फिरवार आहरेत उत्तरवाअसहसीत
चळवळसीच्यवा चजडकलवा शसोधिवायलवा
शहरवातलरे गरेलरेत जअगलवात कवाहसी
दिधलत, शसोदषत, पसीडसीत ह्यवाअचरे
हरवकन गरेलरेत अथर
चनैतयभकमसीतकन उठरवार हसोतअ एक ववादिळ
सवालवाबवादिप्रमवाररे तयवालवा शसोधिण्यवात आलअ
अरबसी समकद्रवात
मनैदिवान रवाखतअय मसोचवारचसी इज्जत
दमदडयवा कवायरकतयवार्षांनसी ववाकवलअय स्टरेज
ररेतसीत खरेळरवाऱ्यवाअचसी जकनरे-जवारतरे घरेतवात सवामवान्यजवान टरेस्ट
कवाहसी खवातयवाअच्यवा प्रमकखवाअचसी नवावरे सवाअगवा?
उदिवाहरवाथर —
अन्न आदर तकरुअ ग
जअगल आदर नवागरसी पकरवठवा
मवादहतसी आदर पवाटबअधिवाररे
वसीज आदर दशक्षर
आददिववाससी दवकवास आदर दिवारूबअदिसी प्रचवारकवायर
गपृह आदर समवाजकल्यवार
अथर आदर आरसोग्य
हसी कअ चसी खवातसी?
गसीतवाबवाई हसतरेय गवालवात

१५२
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नव्यवाअनसी तकडवलअ सवामवान्यजवान ररेतसीत
दनस्कवारर आलसो ककी कवाय सवारअ ससोडक न?

गचौतमशरेटचअ उडवालअय मन
शहरवावरून

---

(सअगह - नअतर आलरेलरे लसोक, २००६; प्रकवाशक : लसोकववाङ्मय गपृह)
परववानगसीसवाठसी आभवार : शसीमतसी कल्पनवा अरुर कवाळरे

गगौतमशनेटचस उडकलसय मन शहिरकवरून 

http://aisiakshare.com/diwali15
http://aisiakshare.com/diwali15


 ऐससी अक्षररे   -   ददिववाळसी अअक २०१५

अरुरचअद्र गवळसीच्यवा कदवतवा 

कवसी - अरुरचअद्र गवळसी

तरेरसीज

अकवालसी झवालसो बकवाल
मवायलवा हरे दशक्षरच कअ गवाल
जरसी नवाहसी करे लवा परमवाथर नवाहसी सवाधिलवा स्ववाथर
ववायवा गरेलसो करून लग्न
एक बवायकसो अनर् पसोरअ दिसोन
ठरेवलसी करून सरेल्फि दडपबॉझसीट व्हबॉल्ट
कदवतरेच्यवा पडलसो फिअ दिवात आलसो ववाअध्यवात
पकस्तकअ  घरेतलसी भवारवाभवार दवकलसीहसी तसकभर
एक तरे तसीस तवारसीक टवाकल्यवा पवाटवा
करे लरे दिरेररेकरसी सगळ्यवाअच्यवाच कपवाळवावर आठवा
पडलसो चळवळसीत करे लसी वळवळ
पवावलसो नवाहसी समवाधिवान बसलसो घरवात
मवागररे एकच आतवा शरेवटसी
दिरेव दिसीनवाघरसी धिवावलवा
हवारवा दतच्यवा मवायलवा.

---
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गवाईचवा फिरे रवा

तयवाच्यवा मनवात गवाय कवापवायचअ नव्हतअच
पर दतच्यवा मवानरेवर सकरवा ठरेवलवा
अनर्  बवाककीचअ आपसककच घडलअ
तयवानरे नळवाखवालसी हवात धिरलवा
तर हवातवालवा रक्तदबक्त कवाहसीच नव्हतअ
तयवानरे समवाधिवानवानअ गवाईचरे डसोळरे  कवाढक न घरेतलरे.

तयवाच्यवा मकलवानअ घरवात तरे दफिशटखकमध्यरे ससोडलरे
तमवाम मवासरे आशवाळभकतपररे
तयवा डसोळ्यवाअकडअ पवाहवायलवा लवागलरे
इतक्यवात कक रसीतरसी गवाईचरे डसोळरे  न खवाण्यवाचवा
परअपरवागत दिवाखलवा ददिलवा
अनर्  डसोळरे  तसरेच सतवाड रवादहलरे.

अअधिवारवात तरे डसोळरे  एकटक मवाझ्यवाअकडअ (मवाझ्यवाअकडअ कवा मवाझ्यवाकडअ?)
पवाहत रवाहवायचरे
मवासरे झकरून झकरून मरवायलवा लवागलरे
शरेवटसी एकच मवासवा दशलक रवादहलवा.
आतवा तयवाच्यवावर कसलअच बअधिन नव्हतअ
डसोळरे  तर अगदिसी तसरेच तवाजरेतववानरे
शरेवटसी तयवा एकक लतयवानअ आतमहतयवा करून टवाकलसी.

---

आअ ध : सवरक्षर 

१
महवारवाषट  तरे आअध
पकढरे धिवावरवारसी दमनवार एक्स्प्ररेस
दकअ ववा मवागरे पळरवाररे रूळ
आदर तयवाखवालच्यवा खडसीसवारखरे
लवाखसो वषर दिबलरेलरे आपर
उगवाचच मनैलवाअचसी व्यवावहवाररक पररमवारअ मसोजरवाररे.
पर कदवतरेनअ मलवा दशकवलअय
प्रवादिरेदशक अअतर मसोजवायलवा
सवावरदत्रिक दिवाररद्टयवाच्यवा समवाईक फिक टपटसीनअ.

२
आअध प्रदिरेश खरवडतसो
मवाझ्यवा मध्यमवगर्लीय जवादरववाअचसी पकटअ
आदर तरेलअगरवातलरे भकदमहसीन, आददिववासजींचरे तवाअडरे
शरेकतवात

अरुणिचसद्र गवळरीच्यक कणवतक 
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तयवाअच्यवा डसोळ्यवाअत फिक ललरेल्यवा दनखवाऱ्यवाअवर
मवाझ्यवा मजदिकचवा डफि
तयवा कडवाडरवाऱ्यवा डफिवाच्यवा
सकरवात सकर दमसळकन
तरेलअगरवातसील जअगलअ दवचवारतवात
मवाझ्यवा कदवतरेलवा जवाब
स्टवाधलनलवा बदिनवाम कररवाऱ्यवा दवश्ववासघवातककी नरेतपृतववाबद्दल.

३
मवाझसी कदवतवा तर
दतच्यवा मयवारदिवाअसह नरेहमसीच दभडतरे सतयवालवा
आदर म्हरकनच
तरेलअगर बरेल्छसी सवाधिकपकर मरवाठववाडवापवासकन
बनैरुतमधिलरे फिलवाअधजस्टवाअचरे रक्तलवाअदछत
खकनसी पअजवाअचरे सअदिभर
बदिलवतवात मवाझ्यवा लरेखरसीलवा हतयवारवामध्यरे
तरेव्हवा खवाककींसमसोर मसी खकलरेआम ठसरे दिरेतसो
मवाझ्यवा कदवतवाअचरे.

४
कदवतवा धलदहरवारसी बसोटअच तर
मलवा आठवतवात
इरवारमधिल्यवा दवद्रसोहसी कवजींचसी
ज्यवाअचसी नखअ उपटलसीत शहवा रझवसी पहरेलवसीनअ
पर तयवालवा मवाहसीत नसतसो
दिकरवरच्यवा आअधचवा इदतहवास
धजथअ कदवतवा धलदहण्यवासवाठसी
जरुरत भवासत नवाहसी
कपृ दत्रिम शवाईचसी दकअ ववा तकलवादिक कवागदिवाचसी
भकमनैय्यवा आदर दकश्तवा गचौडच्यवा रक्तवानअ
दडसजबर ७५ मध्यरे
धलदहल्यवा गरेल्यवाहरेत
अजरवामर कदवतवा आअधच्यवा मवातसीवर.

५
मवातसीत तर
भवारतवाचसी कवाय दकअ ववा दतसऱ्यवा जगवाचसी कवाय
दतलवा आवश्यकतवा आहरे
दपळवरकककीदवरुद लढण्यवाचसी
आम्हसी कम्यकदनस्ट तर
नसतसो तर वचनबद
अन्यवायवादवरुद लढण्यवासवाठसी
तर
उद्यवाच्यवा सवावरजदनक दपकवासवाठसी,

१५६
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तमवाम नवदनदमरतसीसवाठसीहसी.

६
नवदनदमरतसीच तर
पर तयवापकवर्लीचसी ववादिळअ  पसरलसीयरेत पपृथ्वसीवर सवरत्रि
जपवानसी गनैशवा तरे अमरेररकरे तसील घरेटसो
दकअ ववा दिदक्षर आदफकवा तरे पललरेस्टवाईन
पर नजसीकचअ तकफिवानसी ववादिळ
अनकभवतसो मसी आअधच्यवा खसोपटवात
पहवाट चवाअदिरसीलवा जवातयवावर गवायल्यवा जवारवाऱ्यवा ओव्यवाअत.

७
ओव्यवाच तर
तयवाअनवाहसी रवाजककीय सअदिभर सकटत नवाहसीत
जसरे जदमनसीपवासकन पवाय,
म्हरकनच कच्च्यवाबच्च्यवा लरेककीनअ
जवातयवात घवास भरून
तरे उलट दफिरवतवाच मवाय दतलवा झवापतरे
डवाअगरे लवाईनचवा सअदिभर दिरेऊन.
तरेव्हवा मलवा अडचर भवासत नवाहसी
कक ठल्यवाच भवाषरेचसी.

८
पसोधलदटकल लवाईनच तर
तसीहसी कळत असतरे जअगलवाअनवादिरेखसील
म्हरकनच तर तरेलअगरवातसील तमवाम जअगलअ
अजकनहसी सवाथ दिरेतवाहरेत
लवाखसो डसोळ्यवाअतल्यवा धिगधिगतयवा अअगवारवाच्यवा
सशस सअघषवारलवा.

९
डसोळरेच तर
तरेहसी बदिलवक शकतवात मवारसवाचवा दृदषकसोर स्ववाभवादवकतयः
म्हरकनच आज
आअधच्यवा मवातवाअचसी गभवारशयअ ददिसतवात मलवा
शसवासअ दनदमरतसीच्यवा कवारखवान्यवात
जसी बदिलरवार आहरेत उद्यवाच्यवा यशवाबरसोबर
दनळ्यवाभसोर आकवाशवात.

---

(सअगह : अरुरचअद्र गवळसीच्यवा कदवतवा. लसोकववाङ्मय गपृह, २०००)

अरुणिचसद्र गवळरीच्यक कणवतक 
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सअदिसीप दिरेशपवाअडरेच्यवा कदवतवा 

कवसी - सअदिसीप दिरेशपवाअडरे

शरसीर : सरेदमऑदटक्स 

शरसीर दनसटतअ शरसीरवातकन
इअदद्रयवातकन जवादरववा
मजदिकतकन नरेदरववा

मग तयवातकन उडत नवाहसीत पक्षसी
उमटत नवाहसी नक्षसी

करे वळ स्टटक्चडर क्लसोन
जरेनरेदटक झसोनमध्यरे
कपृ दत्रिम बकददववादिवाचवा ऑपरेरवा
ऑरगलदनक रचनरेचवा पसवारवा
पसरतसो... पसरत जवातसो
आकवारवाअतगरत आकवारवात
अअदकत आयडजदटटसी
सवरसमवावरेशक तस्थतसी

शरसीर तकटतअ शरसीरवातकन
आकपृ दतदनष आकवारवातकन
मग तयवातकन ववाहवात नवाहसी ववारअ
पवाधथरव सवारअ

करे वळ इन्स्टबॉल्ड सवायबसोगर
सअकरे तवाच्यवा भवाषरेतकन सरकतसो
दडसबॉडरडर अथवारपयर्षांत
अथवारअनथवारतकन
ररइअटरप्रसीट हसोत जवातवात सअजवा
भचौदमदतक आकवारवातकन
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आकवारतवात आयकबॉन्स
आयकबॉन्सचसी भवाषवा
भवाषरेतसील सअजवा

आकलनवाचअ अअग
दनसटतअ... दनसटत जवातअ
प्रलग्मलदटक प्रतलवात
शरसीर करे वळ सअकरे त

----

शरसीर... यकदनसरेक्स

शरसीर उपजतअ उपजअत
कसोरअ करकरसीत
मकरतअ... मकरत जवातअ
भरजरसीत
एतथ्नक एतथ्नक
अनस्यकत सबॉफ्टवरेअरसहसीत
बनतअ... बनत जवातअ
एतथ्नक एतथ्नक

बबॉडसी इज मलन्यकफिल क्चडर
शरसीर म्हरजरे शब्दि
दचन्हवासवारखअ
ववाचतवा यरेतअ सरळ सरळ
बघतवा यरेतअ सरळ सरळ
दनयःसअददिग्धि लवावतवा यरेतवात
क्रसोनबॉलबॉधजकलसी अक्षरअ

मवायक्रसोस्कसोपखवालसी
तपवासतवा यरेतवात अनकभव
शब्दि नर्  शब्दि — दचन्ह नर्  दचन्ह
दचन्ह परवावदतरत हसोतअ प्रदतमरेत
तकटतअ... तकटत जवातअ
शरसीरसकत्रि

शरसीर तसअ आददिम
शरसीरवालवा हवअ असतअ शरसीर
शरसीरवाच्यवा आत असतअ शरसीर
स्तरवाप्रस्तरवात
कसोमरेजतवात जसीन्स
बहरतवात ऑरगलदनक धसतस्टम्स
वतकरळवात सवाचतरे...

ससररीप रनेशपकसडनेच्यक कणवतक 
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सवाचत जवातरे... अलनवाटबॉमसी

वतकरळवात हवसी दतथअ लवाववा
दठगळअ... जरसीचवा कवाठ
कवातडअ ससी
कवातडअ पकरुष
फ्लरेतक्जबल स्क्रकीन

मरेटवादफिधजकल अनकभव
शरसीर... यकदनसरेक्स
उरतअ... उरत जवातअ
दडझवायनर वरेअर
अअगवाअअगवावर... अअगभकत

---

आयटसी पवाकर  मरेटवामबॉफिर धसस : दिअतकथवा १

अपरवात्रिसी एलरेव्हरेटरमधिकन उतरतवानवा
अधिसोररेधखत हसोत जवातअ
स्कवायस्क्ररे पसरमधिलअ
क्यकदबकल अवकवाश

अवकवाशवाच्यवा तककडवात
दडकन्स्टटक्ट हसोत जवारवारअ तव्हलरेज
दचरअतन सवायबर एज
अदवभकरत टरेक्नसोक्रल टचअ मलधजक
दशस्तबद अखदटप्लरे अलक्टचअ लबॉधजक
तव्हलरेजमध्यरे कसोषबद हसोतअ क्रमशयः

हबॉटबगररमध्यरे अडकलरेलवा
कलसोदनयल धसदवाअत
इदतहवासवाचवा अअत
कसोषवावस्थरेतकन ब्ललकबबॉक्समध्यरे
हसोतसो रुपवाअतररत
कल्चर लधलत
सपवाट गकळगकळसीत

कलसोदनयल सअक्रमरवातसील ररेअदफिकरे शन
एकरे कवा वस्तकच्यवा दवघटनवातकन
मसोकळअ हसोत जवारवारअ डसोमरेन
ऑफिशसोअरचसी सवाअभवाळत चरेन
अलब्सडर नलररेदटव्हपयर्षांत सरकतअ

सरकतअ सबॉदफितस्टकरे टरेड नरेपथ्य
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आभवासवातमक ववास्तववाचअ कथ्य

दडबग हसोत हसोत
अचकक हसोत जवारवारसी
एकवासवारखसी एक मवारसअ
क्यकदबकल अवकवाशवातकन
एलरेव्हरेटरमध्यरे जलम
सवाअकरे दतक प्रसोगलम

तळमजल्यवावर अपरवात्रिसी
एलरेव्हरेटरमधिकन बवाहरेर पडतवानवा
एक जवारवलअ
रक्त सवाकळलअ ककी
कवाळअ दनळअ  हसोतअच 

---

रसीतप्लकवा! रसीतप्लकवा!

तकझ्यवा सकक्ष्म दडफ्यकज
हसोत चवाललरेल्यवा सअवरेदिनवाअचअ
नलररेदटव्ह स्टटक्चर
सअदिभरशकन्य पवातळसीवर कसोसळतअ

एकवा प्रदतमरेतकन एक
एकवातकन एक
एकवासवारखरे एक
रसीपसीटरेडलसी रसीपसीट हसोत जवातरे
ववास्तववाचसी प्रदतकपृ तसी
प्रदतकपृ तसीतलअ ववास्तव

एकवा आकपृ दतबद सवायबरच्यवा
हवायरवारककीचअ स्कल्प्चर
वरेगवानरे दनसटकन जवातअ
स्क्रकीनच्यवा आत
खसोल दफिरत रवाहतअ
तबकडवासवारखअ
इलस्टट रेदटव अवकवाशवात

आधधिभचौदतकवाचवा मवानधसक डरेटवा
सवाचत चवाललवाय
डरेटवाबखकमध्यरे आपसोआप
रसीफरे श करतसो टरदमनरेटरेड अनकभव
कटपरेस्ट करतसो पकनयः पकन्हवा

ससररीप रनेशपकसडनेच्यक कणवतक 
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तफ्लप करतसो ररझरेम्ब्लन्सर् 

बसोरडम चरेहरेऱ्यवाचअ
धसन्थरेदटक रअगवाचअ
गवादफिक पसोस्टर
प्रसोडकस हसोतअ
प्रसोडकस हसोतरे अलनवालबॉजसी
रसीतप्लकवा रसीतप्लकवा

जरेदनटल सपृजनवाच्यवा स्तरवावर
जरेनरेधससचवा शसोधि 

बझवार.कबॉम-१ - सतसअग

मधिसोमधि कज द्रस्थवानसी
पदवासन घवालकन
ध्यवानस्थ बसलसोय
ववास्तववाचरे ररअलटवाईममध्यरे
रूपवाअतर हसोतवानवा बघत

बवाह्यररेषरेचवा अअतयवारमसी दफिनसोदमनवा
समजकन घरेतसोय
ध्यवानस्थ बसलसोय
सअकतल्पत सतसअग
सकल मवाकर ट दिअग

कबॉपर्णोररेट अअतररक्षवालवा
छरेदि दिरेऊन
एक्लरेतक्टक ससोल्यकशनच्यवा
रचनरेचवा फिबॉरमलट
आध्यवाततमक चलट
सतर् दचतर् आनअदि
आध्यवाततमक इअडस्टट सीचवा
सअकतल्पत सतसअग
स्टट लटरेधजक धझअग

बवाह्य आकवारवापवासकन
रूट्सपयर्षांत जवाण्यवाचवा
उध्वरगवामसी मवागवारत
अतजींदद्रयवाअचवा ककर श्य कलसोळ
सतसअग सअग
हवअ तसअ
हवअ तरेव्हवा
हवअ तरेवढअ
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शवाअत शवाअत

अअशवाअअशवानरे आकवारवाअच्यवा
पलसीकडरे जवातसोय
अमकतरतरेचसी अअदतम अवस्थवा
टवाईम… ररअल टवाईम
मधिसील ववास्तव
चनैतन्य आदर शवाअतसीचवा
आध्यवाततमक सअयसोग
सअग यसोग
कअ झ्यकमडर आस्थवा
आध्यवाततमक मकक्तकीचसी
करे ऑदटक अवस्थवा

---

(सअगह - असअगदहत कदवतवा. लरेखनकवाळ : १९९८-२००७)

ससररीप रनेशपकसडनेच्यक कणवतक 
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दनदतन कक लकरर्लीच्यवा कदवतवा 

कवसी - दनदतन कक लकरर्ली

सकवाळसी डसोळरे  उघडलरे 

सकवाळसी डसोळरे  उघडलरे
ववाचलसो
अअथरुरवातकन जदमनसीवर पवाय ठरेवलरे
ववाचलसो
चहवा प्यवालसो
ववाचलसो
परेपर ववाचलवा
ववाचलसो
ददिवस उघडलरे
रवात्रिसी दमटल्यवा
ववाचलसो
ववार दतथ्यवा सकट्टवा वषर रजवा प्रववास जन्म
ववाचलसो ववाचलसो ववाचलसो ववाचलसो ववाचलसो ववाचलसो ववाचलसो

---
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करे सवाच्यवा अअतरवावर 

करे सवाअच्यवा अअतरवावर कदटअगववालवा
पवावलवाच्यवा अअतरवावर चप्पलववालवा
दपशवसीच्यवा अअतरवावर भवाजसीववालवा
अअडसीलसोरसीदिकधिदगरर्ली अगदिसी लवागकनलवागकन
शवाळवाकबॉलरेजअऑदफिसअदफिफिकीस अगदिसी लवागकनलवागकन
फिसोनए फिल क्सए कमररेकमररेलवा परेजरए
कमरर् यवाकमरर् यवात कबॉम्पकटरए
स्वतयःचसी ववाहनअ चचौकवात ररक्षवा बस दिवारवाशसी स्टबॉपए
दिसोन दकलसोमसीटरवर डरेक्कनए
इअटरनरेट मबॉतस्कटसोनरेट
व्हसोल्टगवाडर अ लक्ववागवाडर दबतल्डअगगवाडरए
मरेनडसोअरलवा लसोखअडसी दिवार, दिर धखडककीलवा दगलए
चचौकवात एक चचौककीए
चचौककीमध्यरे पसोलसीसए ह्यवाचसीसकदवा खवात्रिसीए
म्हअजरे आतवा, सगळअ कसअ अगदिसी, सरेफिनै नवाए ?
पकवर- घरवाचवा प्रवरेश, आग्नरेय - जळतवा ददिववा
ननैऋतय - शयनगपृह, ईशवान्य - दिरेवघर
उत्तररेकडरे उत्तमवाअग करून कधिसीच झसोपत नवाए
उघडवा दिवारवातकन उभसी चकल कधिसीच ददिसत नवाए
दिदक्षरदभअतसीवरतसी एक दछद्रसकदवा ठरेवलरेलअ नवाए
म्हअजरे आतवा, सगळअ कसअ अगदिसी, सरेफिनै नवाए ?
हवाकरे च्यवा अअतरवावर अखब्यकलन्स
बकोंबलवायच्यवा अअतरवावर फिवायरदबगरेड
शरेजवारसी डसोळ्यवाअचवा डबॉक्टर, खवालसी डजटल
तयवाच्यवाखवालसी मजटल
मवागरे हवाटर समसोर ओथर्णो पधलकडरे न्यकरसो.
कवालच सगळवा चरेकप सगळरे  ररपसोटर ओक्करे .
पवाठए गलस-धसधलअडरसवारखसी कवातडसी तवाडपत्रिसीसवारखसी
बगरडवा ररेल्वरेरुळवाअसवारख्यवा कवटसी स्पसीडबरेकरसवारखसी
लघ्वसी थकअककी तर एकदिमच दमनरलए
म्हरजरे आतवा, सगळअ कसअ अगदिसी, सरेफिनै नवाए?

---

(सअगह - 'सगळअ कसअ अगदिसी सरेफिनै नवाए?', लसोकववाङ्मय प्रकवाशन, २००१)

णनणतन कनु लकणिर्लीच्यक कणवतक 
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वजरश ईश्वरलवाल ससोलअककीच्यवा कदवतवा 

व्हलक्यकमतक्लनर

पसरलसो हवाललभर
सकगअधधित स्प्ररेच्यवा ववासवाबरसोबर
म्हरकन लक्षवात नवाहसी आलसी कक रवालवा
मसोज्यवातलसी दिकगर्षांधिसी.

दमत्रिवानअ दिवाखवलसी
एकरे क खसोलसी
ककीचन
कसोठरेच धखडककी नसलरेलसी
आलसी ऐकक
एक्झवालस्ट फिल नचसी घरघर
कण्हल्यवासवारखसी
तवाटअदबटअ। ग्लवासअदबसअ। बशवाकप। डबरेदबबरे
नवावअ लरेबलवासदहत
व्यवतस्थतपररे मवाअडक न फिडतवाळवावर.

हवाललमधिल्यवा दभअतसीच्यवा रअगवालवा
मलदचअन असलरेलअ सवागववानसी फिदनरचर
बसोन्सवायचसी झवाडअ। शसोभरेच्यवा वस्तक
गरपतसीचसी कलवातमक फरे म
एकअ दिर सगळअ छवानच.

आपर तयवात दमसमलच ककी कवाय?
यवा दवचवारवानअ मसी एससीकटरेन्ड रूममध्यरे
घवामवाघकम.

दमत्रि म्हरवालवा:
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धखडककीतकन पवाऊस छवानच ददिसतसो
आदर चअद्र
नककतवाच पजट ददिलरेल्यवा बअगल्यवासवारखवा. उजळ

मसी जरेवलसो
सवय नसतवानवा
कवाटरेचमच्यवातकन
तवाटवाभवतसी खरकटअ पडक  न दिरेण्यवाचसी खबरदिवारसी घरेत.

इतपत सवर ठसीक हसोतअ
मवात्रि दमत्रिवाच्यवा बवायकसोनअ कपवाटवातकन व्हलक्यकम तक्लनर कवाढलवा
तरेव्हवा
लटपटलसोच
दनघवालसो घवाई-घवाई करसीत फ्ललटबवाहरेर
ववाटलअ आतवा ओढलवा जवाईन ककी कवाय?
फिसोलपटवासवारखवा
फिरशसीवरल्यवा धिकळसीबरसोबर.

---

आपर बसोललसो

आपर बसोललसो
अघळपघळ.
बकववास लवाईफिस्टवाईलबद्दल.
हसोरवाऱ्यवा सततच्यवा परवाभववाबद्दल.
अनसरेक्यकअर इकवालनवालमसीबद्दल.
न बदिलरवाऱ्यवा चवालक रवाजककीय पररतस्थतसीबद्दल.
हअगवाम नसकनहसी पडरवाऱ्यवा धिसो-धिसो पवावसवाबद्दल.

पसीत रवाह्यलसो
थअड हसोत गरेलरेलवा कपवातलवा चहवा
परेटवलसी धसगवाररेट
ससोडलवा धिकर
चवावट पसीजरे करसीत
हसलसो
नवासलरेल्यवा दिकधिवाच्यवा चरेहऱ्यवानअ.

क्रवालसवडर ससोडवत
थसोडवा भरेजवा खरवाब करवकन घरेतलवा
न्यवाहवाळत रवाह्यलसो
दमड-डरे मधिल्यवा गरम दचत्रिपटवाअच्यवा जवादहरवातसी
अलबवाड असवाईनमरेन्टस
टरेन्डर, रवादशभदवष्य, नलटसीस वगनैररे वगनैररे

दनघवायचसी वरेळ झवालसी तसरे दनघवालसो
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पकडलसी लसोकल
चजगरू ददिलअ गदिर्लीत
ववाहह ददिलवा घवाम
दबनमरेहनतसीचवा
कपवाळवावरून
कवाखरेमधिकन
मनगटवावरून
कक रवाचवा पवाय, पवायवावर पडलवा तरसी
धजरवलवा सअतवाप
आतल्यवा आत.

रदशयन सनैन्यवाचवा चरेचरेन्यवावर पकन्हवा हलवा.
दबहवारच्यवा पसोटदनवडरकककीलवा दहअसरेचरे गवालबसोट.
करवाचसीत जवाळपसोळ.
शसीलअकन अध्यक्षवा मवानवसी बवालम्बपवासकन बवालअबवाल बचवावल्यवा.
कच्छ ससीमवाररेषरेवर पवाक सनैन्यवाचसी जमववाजमव.
कवाश्मसीरमध्यरे एकवाच कक टक अबवातसील दिहवा जरवाअचसी हतयवा.
दिरेवकन टवाकलअ वतरमवानपत्रि समसोरच्यवालवा
कक ठलअच स्टरेटमरेन्ट पवास न करतवा.
पकररेशवा पसोस्टरेजअभवावसी
सवाभवार परतलरेल्यवा
कदवतवाअच्यवा बवाडवासवारखवा
परतलसो घरसी
हवातपवायकवाननवाकडसोळरेबसोटअछवातसीमवानपसोटधलअगवासकट
अधलकडरे बसोकवाळत चवाललरेलवा एक
कमवालसीचवा थअडपरवा
मकठसीत घरेऊन.

---

जसीवनसत्रि

सकवाळसत्रि:

घडवाळवात पहवाटरेचरे दकतसी ववाजलरेत हरे चवाचपरअ. जवाम कअ टवाळवा करसीत
एकदिवाचअ उठरअ, खचवाखच भरलरेलसी लसोकल, दिकधिवाचसी। दवजरेचसी।
करे बलचसी दबलअ दक्रकरे टचसी मलच ऑफिकीसचअ शरेडकल आअतररवाषट सीय
दिहशतववादि असअ कवाय कवाय आठवरअ.

बश,तकोंड धिकरअ, दहरडवातकन यरेरवाऱ्यवा रक्तवावर तसोड कवाय यवाचवा
फिवालतक दवचवार कररअ.

चहवा, हगण्यवाचसी दकक दकअ ववा तसो सकवाळसी घ्यवायचवाच असतसो
म्हरकन.
हगरअ मकतरअ.
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आअघसोळ कररअ, शरसीर पकसतवा पकसतवा धलअग चवाचपरअ, दशअकरअ,
कवाऊअ टडवाऊनमधिलअ मध्यरेच दफिल्मसी गवारअ म्हररअ, करे स दवअचररअ.
कवाललरवर गळकन पडलरेलरे करे स झटकरअ, रूमवाल,मसोजरे शसोधिरअ.
वनैतवागरअ. घरून दनघतवा दनघतवा सकटरे पनैसरे व पवास दकतसी तवारखरेलवा सअपतसो हरे 
तपवासरअ.

लसोकलमध्यरे बसरअ, बवाजकववाल्यवाचवा परेपर ववाचरअ. मरतमरत स्टरेशनवर
उतररअ. बसस्टवालपवर आपल्यवा नअबरचसी बसचसी ववाट पवाहवात स्वतयः लवा
दपजवरअ. कपवाळवावर फिक टत रवाहसीलरेलवा घवाम सवारखवा सवारखवा पकसरअ.
हगण्यवाचसी मध्यरेच आलरेलसी दकक दिवाबरअ. ध्वदनप्रदिकषरवाचवा त्रिवास नकसो म्हरकन 
आववाज यरेऊ न दिरेतवा पवादिरअ. जवादहरवातसी न्यवाहवाळसीत रवाहवारअ.

ऑफिकीस सत्रि: 

ऐकवावरे, ससोडवावरे/ सवायबवाअचरे बसोल/ सवाअभवाळवाववा तसोल/ आपवापलवा
कधलगदबलसीगलवा/वजडर दबअडर/ सगळरेच दिसोर/ दनसरडरे
जरेवढवा पगवार/ तरेव्हढसी लवायककी/एक शकन्य बवाककी/ आतडवात
यकगरे अठ्ठवावसीस/ ऑफिकीसचसी ससीट/ सवाअभवाळवावसी नसीट/आठ तवास

सअध्यवाकवाळ सत्रि:

ऑफिकीस सकटरअ. पकन्हवा बसचसी ववाट पवाहवारअ. हववा लवागलरेल्यवा
फिरसवारवासवारख्यवा
चरेहऱ्यवानअ लसोकलचसी ववाट पवाहवारअ. इनमसीनटवाईम पसोरसी हह अगरअ. भककरे चसी प्रचअड उबळ 
यरेरअ. चडफिडत घरसी यरेरअ.
घवातलरेलरे कपडरे पकन्हवा कवाढरअ. हवात-पवाय धिकरअ. दिवाढसी कररअ. इससी
करतवा करतवा टरेप
ऐकरअ. पकस्तक चवाळरअ. नवअ कवाहसी सकचत नसल्यवास जकन्यवा
कदवतवाअचसी दिकरूस्तसी कररअ. टसीव्हसी पवाहवात जपवागप जरेवरअ दगळरअ.

झसोप सत्रि:

घरवाचवा व जगवाचवा कम्बवाईन दवचवार कररअ. दकअ ववा असअच दबछवान्यवावर
पडकन रवाहवारअ.
झसोपरेत स्वप्नवाअचरे दचत्रिदवदचत्रि एदपससोड पवाहवारअ. मध्यरवात्रिसी मकतवायचवा
प्रवायसोधजत
कवायरक्रम पवार पवाडरअ.

जसीवनसत्रि: नकस्तअ जगरअ.

---

कदवतरेच्यवा धिवादिवाअत खसोटवा ओळसी

बस करू यवा आतवा हरे सवारअ
भअकसदगरसीदवषयसीचअ बसोलरअ
सवालअ कसोठरेतरसी धसररअस व्हवायलवा हवअ
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धसररअसलसी बसोलवायलवा हवअ
धसररअसलसी हसवायलवा हवअ
धसररअसलसी दचडवायलवा हवअ
धसररअसलसी धलहवायलवा हवअ

तक बस जरवा इथरे
पअखवा चवालक कर
टसीव्हसी लवाव
व्हवालल्यकम थसोडवा मसोठवाच असक दिरे
जरेररेकरून धखडककीबवाहरेरच्यवा जगवाचवा पडरेल
थसोडवा दवसर
दकतसी वषर/ कवाळ आपर जगत रवाहवारवार
आहसोत असअ पवाअडकसवारखअ
लसोकलसवारखसी रक्तवातकन धिडवाडक  दिरेरवार आहसोत दभतसी
गदिर्लीतकन चवालतवानवा
एकवाअतवात बसोलतवानवा
सअववादि सवाधितवानवा
हस्तवाअदिसोलन करतवानवा
प्रवाथरनवा म्हरतवानवा
उडतसोय ररे जसीववाचवा थरकवाप
लसोकशवाहसी प्ररवालसी असलरेल्यवा दिरेशवाचरे आपर
नवागररक नवा?
मवात्रि आतवा हसी कसलसी सकटलसी खवाज
तकझ्यवा-मवाझ्यवा व्यदक्तस्ववातअत्र्यवावर
आपर पर यवा समसोरच्यवा ववाहतयवा टसीव्हसी सवारखरे
आपलसीहसी कळ कक रवा भलतयवाच्यवाच हवातवात
जसी बदिलक पवाहवातरेय दवचवार/आचवार सअदहतवा
चलनल्ससवारखसी.

गसोल्डफ्लरेक आहरे कवा ररे तकझ्यवाकडरे?
नवाहसी म्हरतसोस!
चवालरेल दिकसरवा कक ठलवा बलण्ड असलवा तरसी चवालरेल
मसोनसोपलसी तसोडवायचसी म्हटल्यवास
मवाकर टमध्यरे असवायलवाच हवसीत हसोमसोधजदनयस प्रवालडक्ट
टकडरेज मवाकर ट इज कन्झकमर ओररएन्टरेड म्हरतवात.
सप्लवाय अलज पर दडमवाअड
ववाचलवाय कवा ररे तक कधिसी मवाक्सर?
तयवाचअ दिवास कल दपटल
ऐकक न मवादहतयरेय कवा ररे एकवा दनजरन बरेटवावर
रवादहलरेल्यवा
रवालदबन्सन क्रक ससोचसी कथवा
तयवानअ कवाढलरेलवा दनष्कषर
प्रतयरेक वस्तकलवा मसोल असतअ म्हररे
आठवतरेय कवा ररे तकलवा?
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टवाललस्टवालयच्यवा कथरेतलवा मवारकस जमरेल तरेव्हढसी
जमसीन घशवात
टवाकवायलवा दनघवालरेलवा
दववरेकवानअदिवाअनसी म्हटलअय ककी बकदवानअ
नरेमकअ  आठवत नवाहसीयरे
गरजवाच मवानवसी दिकयःखवाचअ मकळ कवारर आहरे
म्हरकन
मसी जवाम बसोललसो कवा ररे?
म्हरजरे एकदिम हवायफिअ डवा
पर हसी रलट ररेस आहरे यवार
जसो जसीतवा वसो धसकअ दिर हवारवा वसो गलसी कवा बअदिर
बघ नवा यवा टसीव्हसीवरल्यवा जवादहरवातसी
परफ्यकमच्यवा /ससोपच्यवा/ दिवारूच्यवा
तयवातल्यवा कमनसीय मवालडरेल्स
डसोळ्यवाअनवा भकरळ पवाडरवाऱ्यवा
सववार्षांनवाच करवायचअय मवाकर ट कल प्चर
दकअ ववा धखळधखळसी करून टवाकवायचसीय पकरर इकवालनवालमसी

हवा वरचवा पवाहवातसोस?
पपृथ्वसी पर अशसीच आजदमतसीलवा कमसीअधधिक
फिरकवानअ कवा हसोईनवा
गरगर दफिरतयरेय, गकरुतववाकषररवाचवा दनयम
आड न यरेतवा ररे
तर आपर सवालरे कधिसीच फिरे कलरे गरेलसो असतसो
कक ठरेतरसी
मवात्रि सरपटत/ रजगत कवा हसोईनवा
स्वतयःलवा मररेस्तसोवर धजवअत ठरेववायचवा प्रयतन
चवाललवाय आपलवा दनकरवाचवा प्रयतन
व एकमरेकवाअनवा खवाऊन धजवअत रवाहवायचअ कसअ
यवाचअ ददिवसवागदरक ववाढतअय थसील

तकलवा मवादहतयरेय
आजकवाल रसोटसी कपडवा और मकवानवाबरसोबरच
चवालकहरेत तअत्रिजवान पकरदवण्यवाच्यवा लवाअब लवाअब
गसोषसी
मवारसवाअनवाहसी रवाहह लवागलरेत गभर
व समवागमवादशववाय डसीएनर्एच्यवा आधिवारवावर
जन्मक लवागलसीत बवालकअ
दनदभषवात सअपवक शकतसो अरकस्फिसोटवानअ करसोडसो वषवारचसी सपृषसी
दकअ ववा मतल्टदमडसीयवाच्यवा मदितसीनअ उभअ करू शकतवा
पडद्यवावर
कल्पनरेपल्यवाडचअ जग सफिवाईनअ
दिगडवाचसी हतयवारअ व झवाडवाचसी पवानरे घवालकन
ववावररवारवा हवा मवानव
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जसीववाप्रमवाररे जपक लवागलवाय
आपवापलरे परेटअट, बखड, गकडदवल
नरेटवकर  व यशवाचवा पवासवडर
तक अनकभवतट असशसील
सगळसीकडरे कशसी पवादिल्यवासवारखसी सवायबर हववा
इन्ससोटरेकनरे ववामनवासवारखसी पवादिवाक्रवाअत चरेलसीय पपृथ्वसी
जवादहरवातसीच्यवा जवादिकइ चवादिरसीवर बसकन
पवाहवात असतसील झपवाटवानअ बदिलत चवाललरेलअ
जगण्यवाचअ इन्फवास्टटक्चर
हरवक लवागलसोय आज आपर आपलसी
बसोलसीभवाषवा
दवसरू पवाह्तसोय परवचरे
इडलसीच्यवा पसीठवासवारखरे भवाषरेचरे तयवार पलक
बरेजवारवात दमळतवानवा
छडवा खवाऊन खवाऊन उ
पवाटसीवर 'गमभन' दगरवलरेल्यवा बसोटवातकन
तकटत चवाललसीय कवाहसी धलदहण्यवाचसी सवय
आजसी म्हरवायचसी तरे खरअय
सवालरे आपर एकदिम पजगवापवाव झवालसोय
ज्यवाच्यवा तयवाच्यवा चरेहऱ्यवावर स्क्रकीनवर
ई-भवाषवा
ई-कवालमसर
ई-सरेववा
ई-दडफिरे न्स
ददिसक लवागलसीय
ई-दहअसवा
तक सवाल्यवा इमलधजन वगनैररे करतसो कवा ररे कधिसी गसोषसी
म्हरजरे हवा समसोरचरे टसीव्हसी फिसोडलवा तर?
पडतसील कवाय ररे बवाहरेर मवारसवाअचरे जथ्थरेच्यवा जथ्थरे
करे बलमधिकन उडरेल कवाय ररे रक्तवाचसी दचळकवाअडसी
पसीससीबसीमधिकन सरपटत बवाहरेर पडतसील कवा ररे
इस्टमनकलर
स्वप्नवाअचसी दहरवसी दपलरे
कसोसळकन पडरेल कवाय ररे जवादहरवातसीचअ प्रचअड नरेटवकर
दतच्यवा हवातवातलअ आईस्क्रकीम यरेईल कवाय मवाझ्यवा हवातवात.
घरवाच्यवा चवार दभअतसीसवारखसीच ववाटतरे कवा ररे टसीव्हसीचसी चचौकट
२१ इअचसीच्यवा कवाचरेच्यवा छवातसीतकन ऐकक  यरेईल कवा ररे तकझअ मवाझअ धिपवापरअ?

खरअ म्हरजरे मलवा कळतच नवाहसीयरे ररे हसी जवागदतककीकरर,
उदिवारसीकरर, भवाअडवलसीकररवाचसी मचमच भवाषवा
जसो तसो म्हरतसोय मअदिसीचअ ववातवावरर आहरे म्हरकन
डवाललरच्यवा तकलनरेत रुपय्यवा ददिवसरेनर् ददिवस पवार घसरतसोय म्हररे
इअडस्टट सीज, स्मवाललस्करे ल यकदनट्स धिडवाधिड बअदि हसोतवाहरेत म्हररे

१७२
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पतपरेढवा ददिववाळखसोरसी जवाहसीर करू लवागल्यवात म्हररे
आठवडवाआधिसीचअ सअसदिरेतलअ बजरेट ऐकलअस?
च्यकदतयवा बनववायचसी लवाईन सगळसी
तकलवा ववाटतअ कवा ररे कक ठरेतरसी नसोकरसी दमळवावसी हवा फिढतकस हरेतक
घरेऊनच आपर पदिव्यवा दमळवल्यवा
लसोकलमध्यरे अगरबत्त्यवाचवा पकडवा दवकक नहसी भरतवा यरेतरे पसोटवाचसी
खळगसी
कक ठरे घरेऊन जवातसोय ररे तकलवा मलरे हवा सद्यतस्थतसीचवा लकोंढवा अचवानक ददिवरे गरेलरेल्यवा 
शहरवासवारखरे आपर सवाररे सअभदमत
रवाहहहसी शकत नवाहसी एकमरेकवाअच्यवा आधिवारवानरे उभरे
श्ववास घ्यवाववा तर बदिलतयवा हववामवानवाचसी भसीतसी सअवरेदिनशसील म्हरवकन आपर
करवकन घरेतसो नवा स्वतयःचसी लवाल
मग कवसीलसोकवाअनसी कवाय करवायचअ असतअ नरेमकअ ?
प्लरेग झवालरेल्यवा वस्तसीतल्यवा उअदिरवासवारखवा कवाढवाववा पळ
दकअ ववा
धलहवाव्यवात कदवतरेच्यवा धिवादिवान्त खसोटवा ओळसी
दकअ ववा
बवायकसोच्यवा लकगडवात लपकन करवाववा सरेक्स
मवाझ्यवाकडरे असवा कवाय पवाहवातसो आहरेस ररे?
ककी ददिसकन यरेतरेय तकलवा मवाझ्यवाहसी डसोक्यवात खसोटवारडरेपरवाचसी झवाक
कशवालवा मवारवायच्यवा मसोठरेपरवाच्यवा बवातवा
अपर बररे ककी आपलसी नसोकरसी बरसी म्हररवारसी डरपसोक जवात आपलसी
आपल्यवालवा उतरतवा यरेरवार नवाहसी एकदिम लढवात
गवावपवातळसीवर मसोचवार कवाढवायलवाहसी हव्यवात गसोटवा
शवाळरेत छडवा खवातवानवा आठवतअय मकतल्यवाचअ
ढरेलक शकरवार आहसोत कवा पसोधलससी कवाठवा
सवारअ सवारअ कळकन यरेतवानवाहसी
न कळल्यवाचअ आपर वठवक शकतसो उत्तम ढकोंग
खरअच आपल्यवात नवाहसीत ररे गट्स
मवात्रि एवढअ मसोठवाअदिवा हसकहसी नकसोस ररे
कक ठरेतरसी कक रसीतरसी सवारअ हरे थवाअबववायलवा हवअ
हरे मवान्य
मवात्रि कसोर पकढरे यरेरवार?
कपृ पवाकरून मवाझ्यवाकडकन अपरेक्षवा
ठरेवक नकसोस ररे
आपर जन्मवापवासकन जवाम डरपसोक ररे!

---

(सअगह - वजरश ईश्वरलवाल ससोलअककीच्यवा कदवतवा, अदभधिवानअतर प्रकवाशन, 
२००२)
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