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णनवेदन 
 

कै. श्री. के. क्षीरसागर यािंा १९७० नंतरच्या कालखंडात माझा दाट पचरिय झाला. अथात 
नाणावलेले टीकाकार म्हणनू त्यािें नाव मला अनेक वर्षांपासून माहीत होते. त्यािंा प्रत्यक्ष पचरिय मात्र 
चमरजेच्या साचहत्य सम्मेलनापयंत झाला नव्हता. त्या संमेलनािे ते अध्यक्षि होते; आचण इतर अनेक 
लोकापं्रमाणे मीही त्या संमेलनास हजर होतो. प्रा. श्री. के. क्षी. हे उत्तम टीकाकार तर होतेि परंत  
म रारीच्या तृतीय पंथाप्रमाणेि त्याचं्या टीकेिा पंथही काही वगेळाि होता. प्रथमदशवनी त्यािें वागणे 
कोणासही फार कठोर वाटाव.े आपल्या बोलण्यावर त्यािंी कोणत्या वळेी कशी प्रचतचिया होईल यासबंंधी 
अन मान करणे कठीणि. चमरजेच्या साचहत्य संमेलनातही मला असा थोडासा अन भव आलाि. मी त्यानंा 
चविारलेल्या एका प्रश्नावर त्यानंी अशी काही प्रचतचिया व्यक्त केली की आपण उगीिि त्यानंा प्रश्न 
चविारला असे मला वाटायला लागले. माझ्यासारखीि प्रचतचिया अनेकािंी होती यात शकंा नाही. पण 
१९७० नंतर मी प णे चवद्यापीठात असताना माझा त्यांिा स्नेह जसजसा वाढत गेला तसतसा त्यािंा स्वभाव 
व ब चिमत्ता यािंा मला आलेला अन भव फार स खद आहे, हे मात्र सागंणे आवश्यक आहे. 
 

वरून कठोर वाटणारे क्षीरसागर हे अंतयामी फार रचसक होते. त्यानंा काव्यातल्या कोणत्याही 
रसािे वावडे नव्हते. त्याम ळे त्याचं्या टीकेच्या फेकीम ळे कोणीही त्याचं्याकडून नेहमीकचरता द खावला जात 
नसे. त्यािंा पपड सहृदयतेिा, त्याम ळे त्याचं्या टीकेला जशी धार असे तसाि चवलक्षण प्रगल्भपणा पण असे. 
खरे म्हणजे ज्याचं्यावर त्यािंी टीका होत असे त्यािें म्हणणे प्रामाचणकपणे आचण सहृदयतेने समजावनू 
घेतल्यावािून क्षीरसागर सहसा टीका करीत नसत. ते केवळ नावािे क्षीरसागर नव्हते. ते खरेख रे सागर 
होते. सरसहृदय होते, क्षीरसागर होते. अथात क्षीरसागराचं्या टीकेमध्ये एक चवचजगीर्ष ूवृत्ती आचण वचकली 
बाणा पण असे यात शकंा नाही. पण या वचकली बाण्याच्या मागे सत्यान्वरे्षणािी खंबीर बैठक होती हे पण 
खरे. त्याम ळे आपले म्हणणे चनभीडपणे माडंणे, ज्या क्षणाला जसे वाटते तसे माडंणे हा पण त्यािंा स्वभावि 
होता. माझा-त्यािंा पचरिय जसजसा वाढत गेला तसतसा मढेकरापंासून शरदबाबूंपयंत अनेक चवर्षयावंर 
त्याचं्याशी बोलण्यािा प्रसंग आला.‘शरे्षप्रश्ना’तील कमल ही त्यािंी अत्यंत लाडकी अशी व्यक्क्तरेखा. 
क्षीरसागराचं्या संभार्षणात कमलच्या स्वभावाच्याही अनेक छटा सहज चदसू शकतील असे मला वाटते. 
क्षीरसागराचं्या टीकेिीजातक ळी ही एका चवचशष्ट परंपरेतील नाही हे मी वर म्हटलेि आहे. त्याम ळेि त्यािंी 
टीका जशी थोडीफार प रोगामी लोकानंा भोवली तशीि परंपरागतानंाही भोवली असेल. 
 

कोणािीही चवशरे्ष पवा न करणारा असा हा टीकाकार. यािें साचहत्य एकत्र संकचलत व्हाव ेअसे 
मला सारखे वाटे. श्री जगन्नाथ पचंडतानंी जी स्फ ट काव्यरिना केली चतिे‘भाचमनी-चवलासा’त संकलन 
करताना जगन्नाथ पचंडत म्हणतात की, ही काव्यरिना कोण्या द रािारी माणसाने पकवा जारप त्राने िोरून 
आपल्या नावावर खपव ूनये म्हणून या कचवतािंी मी एक पेटी तयार करीत आहे. 
 

‘दुववत्ता जारजन्मानो हणरष्ट्यन्तीणत शंकया । 
मदीयपद्यरत्नाना ंमञ् जुषैषा कृता मया ॥’ 

 
खरे म्हणजे सगळ्या मोठ्या लेखकािें स्फ ट चलखाण संकचलत केलेि पाचहजे. त्याम ळे श्रीमती 
शक ं तलाबाई क्षीरसागर यानंी क्षीरसागराचं्या चलखाणासंबंधीच्या प्रचसिीसबंंधी गोष्ट काढताि साचहत्य 
संस्कृती मंडळातफे क्षीरसागरािें चनवडक चलखाण प्रचसि करावयािी मी इच्छा दशवचवली व मंडळाने ती 
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मान्य केली. ही इच्छा आज फलदू्रप होत आहे यािे मला फार समाधान आहे. कै. क्षीरसागर यािें जे संकीणव 
चनवडक वाङ्मय साचहत्य ससं्कृती मंडळ प्रचसि करीत आहे ते दोन वगांत मोडेल. पचहल्या वगात त्यािें 
साचहत्यचवर्षयक, तर द सऱ्या वगात त्यािें स्त्रीचवर्षयक चविार येतील. प्रस्त त गं्रथ हा त्याचं्या 
साचहत्यचवर्षयक संकीणव लेखािंा संग्रह आहे. वाङ्मयाच्या नानाचवध प्रश्नािंा चकती सूक्ष्म रीतीने 
क्षीरसागरानंी चविार केला होता हे या गं्रथावरून प ढील चपढ्ानंा चनचिति कळेल. क्षीरसागराचं्या सवव 
चविाराशंी सववजण सहमत होतीलि असा मात्र यािा अथव नाही. पकबह ना सववजण सहमत होणारि नाहीत. 
कारण कोणताही आडपडदा न ठेवता क्षीरसागरानंी सवांवरि‘समता ब िी’ने शस्त्र िालचवले आहे. त्यािंी 
टीका म्हणजे टीकातंत्रातील‘साम्ययोग’ि होय. त्याचं्या हल्ल्यातून कोणीि स टला नाही. पण क्षीरसागरािें 
हे लहान लहान लेख असले तरी त्यािें एकत्र पचरशीलन केल्यास क्षीरसागरानंी प्रत्येक प्रश्नािा कसा 
सवांगीण चविार केला होता हेही चदसून येईल. अश्लीलतेसंबंधी त्यािंी मते बोिक, भेदक पण प्रश्नाला हात 
घालणारी. ती ज्या शलैीत माडंली आहेत तीत जशी मार्ममकता आहे तसाि चमक्स्कलपणा पण आहे. 
उदाहरणाथव, ‘ऋर्षींिा शृगंार’ या लेखातील खालील वाक्य पाहा– ‘भर रस्त्यात पे्रमािे प्रदशवन करणारे 
जोडपे पाचहल्यास आपणासं त्याचवर्षयी अनादर वाटतो; पण‘वामाङ्कारूढ’ सीता पाहून भक्तीच्या भ केिी 
तृप्ती होते.” (पृ. ३२१). अश्लीलतेवर क्षीरसागरानंी प ष्ट्कळि चलचहले आहे; आचण त्यानंी मचॅजस्रेटला 
साचंगतल्याप्रमाणे ते खरोखरि अश्लीलतेिा प्रश्न सोडचवण्यात यशस्वी झाले आहेत असे मला वाटते. 
त्याचं्या या सवव लेखािंा सवांनी अभ्यासि करायला पाचहजे.त्यानंी ज्याप्रमाणे मराठी काव्यावर चलचहले 
त्याप्रमाणेि उदूव शायरीिा ढंग, उदूव कचवतेिा आत्मा इत्यादी चवर्षयावंर पण चलचहले. त्याचं्या लेखणीच्या 
तडाख्यातून स्त्री आचण चवनोदब िी, ऐचतहाचसक नाटक, आत्मिचरत्र व कंपूशाही अशासंारखे चवर्षय पण 
स टले नाहीत. त्याचं्या टीकेतून चवद्रोही कचवता पण स टली नाही आचण रचवचकरण मडंळ पण स टले नाही. 
चवद्रोही कचवतेवर चलचहताना “हा चवद्रोह काहीसा कालबाह्य वाटतो” असे ते स्पष्ट सागंतात (पृ. २७३). 
ज्यािंा त्याचं्याशी मतभेद असेल त्यानंास िा क्षीरसागरािें विन प नः चविार करण्यास प्रवृत्त करील. त्याचं्या 
या संकीणव लेखसंग्रहात ऊहापोह झालेला आणखी महत्त्वािा चवर्षय म्हणजे भार्षान्तरािा. या दृष्टीने‘प्रचतभा 
आचण भार्षान्तरे’ हा त्यािंा पचहला लेख फार महत्त्वािा आहे असे मला वाटते. भार्षान्तर करणाऱ्यानंा प्रचतभा 
नसते असे प्रचतपादणाऱ्याचं्या चवरुि या लेखात त्यानंी शस्त्र उगारले आहे. आपण एखादी गोष्ट जेव्हा 
द सऱ्यास सागंावयास जातो, तेव्हा एका रीतीने आपल्या चविारािे भार्षान्तरि करीत असतो. आपण 
चलचहलेले नाटक रंगभमूीवर आणतानास िा एक प्रकारिे भार्षान्तर होत असते. भार्षान्तर हे संपे्रर्षणािे 
केवढे मोठे साधन आहे यािी आपण जाणीव ठेवल्यास क्षीरसागरानंी या लेखात केवढ्ा मौचलक चवर्षयास 
हात घातला आहे ते कळाव.े आपले साचहत्य प ष्ट करावयािे असेल तर सवव जगातील भार्षातंील प स्तके 
आपल्या मातृभारे्षत आलीि पाचहजेत. 
 

श्री. क्षीरसागरानंी इतक्या सगळ्या चवर्षयावंर चलचहलेले आहे की त्यावर सववसमावशेक अशी 
प्रस्तावना चलचहणे कठीण आहे. या लेखसंग्रहात साचहत्य आचण स्वातंत्र्यसंग्राम, साचहत्य आचण जीवन, 
मराठी वाङ्मयावरील परकीय संस्कार, कलावतंािे िाचरत्र्य, आध चनकता क्या िीज है,– अशासंारखे प्रश्न 
उत्पन्न करणारे लेख आहेत. या सवांना न्याय देणारी अशी एक प्रस्तावना कशी चलचहता येणार? मात्र या 
लेखातूंन जाणवणारी एक महत्त्वािी गोष्ट ही की, हे सवव लेख वाङ्मयािा मानवी जीवनाशी असलेला संबधं 
स्पष्ट करतात; मग त्यात बाचंधलकीसारखे शब्द येवोत वा न येवोत, एवढे मात्र येथे नमदू करावसेे वाटते. 
 

श्री. क्षीरसागरािंा हा वाङ्मयीन लेखािंा संग्रह प्रचसि करण्याला साचहत्य-संस्कृती मंडळाला 
फार आनंद होत आहे. 
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श्री. डी. आर. प्रधान I. C. S. (Retd.), ॲडव्होकेट श्री. ग. नी. जोगळेकर, श्री. स धाकर वढावकर, प्रा. 
डॉ. वा. ना. क बेर, श्री. कमलाकर पककर, श्री. चव. कंृ. मेहेंदळे, सौ. सत्त्वशीला सामंत व प्रा. क म चदनी 
घारप रे यानंी केलेल्या साहाय्याबद्दल मी या सवांिी आभारी आहे. 
 

म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या श्री. लचतका जोशी यािें साहाय्य काही लेख चमळवण्यास झाले; 
त्यािंी मी आभारी आहे. 
 

या गं्रथािी प्र फे तपासण्यात माझे धाकटे बंध  श्री. चवलास शकंर रानडे यािें अत्यंत मोलािे साहाय्य 
झाले. त्याचं्या साहाय्याचवना हे काम करणे माझ्या शक्तीबाहेरिे होते. प्र फे तपासताना एक प्रकारिी 
जबाबदारी सतत वाटत होती. पण या ना त्या कारणानंी अनेक वर्ष े फाइलीत राचहलेले हे लेख आता 
वािकानंा एकत्र चमळतील यािे समाधानही वाटत होते. 
 

स लभ म द्रणालयािे श्री. बापूसाहेब देव आचण त्यािें सहकारी यानंी अत्यंत वगेाने म द्रणािे काम 
केले; त्याबद्दल त्यािें आभार. 
 

श्री. के. क्षी. याचं्या अन्य प स्तकापं्रमाणे या प स्तकािेही वाङ्मयाभ्यासक व रचसक वािक स्वागत 
करतील अशी आशा आहे. 
 
प णे चवद्यापीठ पचरसर शकंुतला क्षीरसागर 
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⬥१ ⬥ 
 

प्रणतभा आणि भाषान्तरे 
 

चकत्येकाचं्या मते भार्षान्तर करणे हे हीन ब िीच्या लोकािें काम होय. आता या मतािा अथव 
जर‘मूळ गं्रथ चलचहणाऱ्याच्या मानाने भार्षान्तर करणारािे काम केवळ हीन प्रतीिे होय’ एवढाि असेल तर 
त्यात सत्याशं आहे हे कबूल कराव ेलागेल. परंत  या मतापेक्षा त्यावरून चनघणारे उपचसिान्त फारि भ्रामक 
व धात क आहेत असे चदसून येईल. यापंैकी एक चसिान्त तर इतका चवचित्र आहे की, तो ऐकताि हसू 
लोटल्याखेरीज राहात नाही.‘श्रीय त अम क अम क यानंी भार्षान्तरािे द य्यम दजािे काम कधीि हाती घेतले 
नाही’ असे म्हणताना स्त चतलेखािा झोक काय असतो हे उघड आहे. श्रीय तानंी भार्षान्तर केले नाही हेि 
त्याचं्या दस्त रख द्द चलखाणाचं्या श्रेष्ठत्वािे द्योतक! माझ्या नम्र मते लेखकाच्या स्वयंभतू्वाला याहून सबळ 
अंतगवत प रावा हवा. पण हा समज न सता हास्यास्पद तरी आहे. द सरा समज तर वाङ्मयाच्या– 
चवशरेे्षकरून मराठीसारख्या वाढत्या वाङ्मयाच्या– चहताच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष घात क आहे. तो म्हणजे 
भार्षान्तर करणे हे द य्यम प्रतीिे काम असल्याम ळे कोणत्याही– मग ते शके्सचपअरिे नाटक असो की 
टॉलस्टॉयिी कादंबरी असो– गं्रथािे भार्षान्तर करण्यास कोणीही रेम्याडोक्या िालेल. या समज तीिा 
पचरणाम उघड आहे. आधी मराठीत व्हावी तेवढी भार्षान्तरे झालेली नाहीत, व आहेत त्यातं िागंली केवळ 
अपवादात्मक! चकत्येक भार्षान्तर करणारावंर तर मूळ गं्रथकारानंी पकवा त्याचं्या वारसानंी, फार काय 
दूरच्या अचभमान्यानंीस िा अब्र न कसानीिे दाव े लावणेि इष्ट होईल. इष्ट उभयपक्षी : एक तर– 
जगद चवख्यात वाङ्मयकृतींिी चवकृती थाबंले, व द सरे म्हणजे चबिाऱ्या मराठी भारे्षच्या अंगावर मूळिे 
सोन्यािे पण लोखंडािे पाणी चदलेले साज िढचवण्यािे थाबंले! 
 

पण याउलट लोकोत्तर ब चिमते्तिी गोष्ट तर राहोि; पण सामान्य ब चिमते्तिे लोक जेव्हा 
भार्षान्तरािे काम हाती घेतात तेव्हा ते उभय भार्षामंधील सन्मान्य मध्यस्थ कसे होतात यािी उदाहरणे 
य रोपीय भार्षातंील शकेडो गं्रथ देतील. यातही दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाचहजेत : एक म्हणजे चतकडील 
अलौचकक ब चिमते्तिे लोकदेखील आपल्या आवडत्या गं्रथािे भार्षान्तर करणे चप्रय समजतात. एकदोनि 
उदाहरणे प रेशी आहेत. शलेीसारख्या स्वयंभतू्वाच्या मूतीवर तर कोणी परोपजीचवत्वािा आरोप करणार 
नाही ना? पण त्यानेदेखील आपल्या आवडत्या ग्रीक वलॅचटन गं्रथािंी भार्षान्तरे केली आहेत व ती 
त्याच्या‘समग्र गं्रथा’ंत वािावयास चमळतात. आपल्याकडील उदाहरण पाचहजे असल्यास– महाराष्ट्रातील 
नव्हे– बंगालमधील– टागोरािें देता येईल. टागोरानंी कबीराच्या शभंर गीतािें भार्षान्तर केले आहे हे 
प्रचसिि आहे; व यावरून भार्षान्तरािे काम त्यासं आमच्याकडील चकत्येक चवद्वानापं्रमाणे द य्यम प्रतीिे 
वाटत नाही हे उघड आहे. 
 

द सरी गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही प्रचसि गं्रथािे भार्षान्तर करण्यािे काम य रोपात रेम्याडोक्याच्या 
हाती पडत नाही. उदाहरणाथव, इंक्ललश वाङ्मयािीि गोष्ट घ्या. कोणाही इंग्रजी वािकास व्हॉल्टेर, गटे, 
टॉलस्टॉय वगैरे परकीयािें गं्रथ स्वभारे्षतून चबनधोकपणे– म्हणजे दोन्ही भार्षािें खून न पिचवता– वािता 
येतात. पण आमच्या कडे, आमच्या अगदी जवळच्या पण स्वतःच्या ब चिवैभवाने उंिावलेल्या बंगाली 
लोकािें गं्रथ म्हटले तरी त्यािंी चनदोर्ष भार्षान्तरे सापडणे कठीण! कारण बंगालीिी भार्षान्तरेस िा आम्ही 
इंग्रजीवरून करणार; व इंग्रजीिेही ज्ञान... पण हा म द्दा थोडक्यात आवरलेला बरा. परंत  टागोराचं्या एका 
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प्रचसि कादंबरीिे स्वतंत्र लेखक म्हणून नावाजलेल्या एका लेखकाने केलेले भार्षान्तर मूळाबरोबर ताडता 
ताडता वरील उदे्वगजनक चविार मनात आल्याचशवाय राचहले नाहीत. 
 

या चठकाणी भार्षान्तरािे काम टाकाऊ न समजता स्वतंत्र रिनेतूनही वळे काढून पचरश्रमपूववक 
प्रचसि गं्रथािंी भार्षान्तरे करून स्वभारे्षला ऋणी करून ठेवणाऱ्या कै. वास देव गोपवद आपट्ािंी 
कृतज्ञतापूववक आठवण केल्याखेरीज लेखकास राहवत नाही. त्यािप्रमाणे मराठीत चिरकाल 
चटकण्यासारखी स ंदर रूपान्तरे पचरश्रमपूववक प्रचसि करणाऱ्या भारतगौरव गं्रथमालेिेही मराठी 
वाङ्मयावर मोठे उपकार आहेत. 
 

गं्रथातं जशा प्रवासी (रेल्व)े कादंबऱ्यापंासून तो शके्सचपअरपयंत व फेअरी टेल्स पासून बायबलपयंत 
अनेक पायऱ्या आहेत, त्यािप्रमाणे भार्षान्तरकारातंही आहेत. भार्षान्तरकारािी ब चिमत्ता व हाती घेतलेल्या 
गं्रथावरील त्यािे पे्रम या दोहोवर भार्षान्तरािे यश अवलंबून असते. ज्या चठकाणी या दोहोंिा योग ज ळून 
येतो त्या चठकाणी मूळ गं्रथालाही मागे सारणारे भार्षान्तर कसे जन्माला येते हे चफट झजेरल्डकृत उमर 
खय्यामिे भार्षान्तर व जेम्सच्या कारकीदीतील बायबलिे भार्षान्तर यावंरून चदसून येईल. (परंत  
जगप्रचसि भार्षान्तरे हा एक स्वतंत्रि चवर्षय होऊ शकेल.) 
 

पण या सवांच्याही पलीकडे एक टप्पा आहे असे प्रस्त त लेखकाला स्वामी चववकेानंदािें एक 
व्याख्यान वािीत असता आढळून आले; व अलौचकक गं्रथािें भार्षान्तर करण्यास अलौचकक प रुर्षि 
पाचहजेत असे मनात आले. 
 

भगवद्गीतेतील पािव्या अध्यायातील “तस्माद ब्रह्मचण ते क्स्थताः” यािे भार्षान्तर त्याचं्या हाववडव 
य चनव्हर्मसटीप ढील व्याख्यानात येणेप्रमाणे आढळते : 
 

“Therefore such a man is said to be living in God.” 
 

भार्षान्तर शब्दशः नाही हे उघडि आहे. याि स मारास मी बायबल (नवा करार) मधील “Living in 
Christ” या सतं पॉलच्या शब्दाच्या अथावरील वाद वािला होता. “Living in Christ” म्हणजे काय यािे 
चतकडील बायबलपचंडतासंही कोडे पडले आहे. अथात त्याचवर्षयी ििा करण्यािे हे स्थळ नव्हे, व प्रस्त त 
लेखकािा अचधकारही नव्हे. तरी त्या शब्दप्रयोगाबरह कूम शब्दप्रयोग, आमच्या प्रािीन गीतेच्या श्लोकािा 
भावाथव सागंताना स्वामी चववकेानंदानंी सहजस्फूतीने केलेला पाहताि दोन्ही गं्रथातंील त्या त्या भागावर 
माझ्या मनात जेवढा प्रकाश पडला तेवढा भाराभर भाष्ट्यानंीही पडला नसता. 
 

आता, अशा गं्रथािा पूणव अथव स्पष्ट करण्यािे काम पचंडताचं्या भार्षान्तरानंीदेखील होणे नाही व 
म्हणूनि अशा गं्रथािा अपौरुरे्षय वगैरेसारख्या भारी चवशरे्षणानंी गौरव होतो हे एका अथी साथवि आहे. तरी 
सववि अलौचकक गं्रथानंा अलौचकक भार्षान्तरकते लाभणे शक्य नाही व म्हणूनि बायबलच्या‘ऑथराइज्् 
व्हशवन’सारखी पंचडताकंडून पचरश्रमपूववक झालेली भार्षान्तरेही बह मोल होत यात शकंा नाही. 
 

पण बायबलिे मराठी भार्षान्तर मूळ चहब्रू, ग्रीक तर राहोि; पण इंक्ललश व मराठीिेही प रेसे ज्ञान 
नसलेला एखादा चमशनरी करतो तेव्हा तो चिस्तािा नकळत अपमान करीत नाही काय? आचण ज्या वळेी 
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माझे चकत्येक ज्ञानलव द र्मवदलध बाधंव स ंदर गं्रथािें मातेरे करून स्वभारे्षत ओततात तेव्हा ते उभय भार्षािंा 
ग न्हा करीत नाहीत काय? 
 

“प्रभो त्यानंा क्षमा कर, का की आपण काय करीत आहोत हे त्यािें त्यासंि उमजत नाही.” 
 

⬤ ⬤ 
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⬥२ ⬥ 
 

पुरोगाणमत्व म्हिजे काय? 
 

नवीन उदय पावत असलेल्या‘नवी चदशा’ या दचक्षण महाराष्ट्रीय साप्ताचहकाच्या िालकाशंी माझे जे 
बोलणे झाले त्यावरून सदर साप्ताचहकाच्या द्वारे राजकीय, सामाचजक व वाङ्मयीन प्रश्नावंरील प रोगामी 
चविारसरणीिा प्रसार करणे हे त्यािें ध्येय असल्यािे चदसून आले. अथात‘नवी चदशा’ साप्ताचहकाच्या 
प्रथमाकंात प रोगाचमत्वासंबधंीि िार शब्द सागंणे उचित होईल. 
 

‘प रोगाचमत्व’ हा शब्द आजकालच्या वृत्तपत्रातं व चनयतकाचलकातं प्राम ख्याने योचजला जातो. या 
शब्दािी आज िलती आहे असे म्हणण्याइतका तो लोकचप्रय झाला आहे. प रोगाचमत्व लोकचप्रय होण्यात 
धोका नसून चहति आहे; पण केवळ तो शब्दि लोकचप्रय होण्यात मात्र धोका आहे. कारण शब्द लोकचप्रय 
होताि त्याच्या अथाकडे लोक पाहीनासे होतात. आचण ज्यािा अथव ल प्त पकवा मचलन झाला आहे अशा 
शब्दाला अन यायीही अकारणि चमळतात आचण चवरोधकही अकारणि लाभतात! प रोगाचमत्वािेही असेि 
झाले आहे. चकत्येक िागंले लोक प रोगाचमत्वािे चवरोधक झाल्यािे चदसत आहेत, व चकत्येक वाईट 
(अडाणी पकवा संचधसाधू) लोक त्यािे अन यायी झाल्यािे चदसत आहे. 
 

प रोगाचमत्व या शब्दािा अथव कोशात सापडणार नाही, कारण तो (स मारे साडेपाि वर्षांमागे!) 
नवीन बनचवण्यात आला आहे; त्यािा अथव त्यावर चलचहण्यात आलेल्या चवप ल चलखाणातही सापडणार 
नाही! कारण त्या चलखाणात मूळ अथाहून चवचवध पक्षानंी केलेल्या अथांिी भाडंणेि अचधक आढळतील. 
अथात ज्यास हा शब्द व त्या शब्दामागे असलेली प्रभावी कल्पना-परंपरा समजावनू घ्यावयािी असेल त्यास 
या शब्दाच्या इचतहासापासून स रुवात करावी लागेल. आचण या शब्दावर लेख चलचहणारानंा आचण व्याख्याने 
देणारानंाही प ष्ट्कळदा या शब्दािा खरा उगम अवगत नसतो. 
 

प्रस्त त शब्द म्हणजे Progressive या इंग्रजी शब्दािे भार्षान्तर होय. पण ते साध्या‘प्रोगे्रचसव्ह’ 
शब्दािे भार्षान्तर नसून चवचशष्ट संप्रदायाने, चवचशष्ट अथाने योजलेल्या प्रोगे्रचसव्ह शब्दािे भार्षान्तर होय. 
वाङ्मयाच्या के्षत्रात माक्सववादी चविारसरणीच्या मंडळींनी प्रथम Progressive Literature अथवा 
प्रगचतवादी वाङ्मय ही िळवळ स रू केली व याि मंडळींनी प ढे मराठीत‘प रोगामी वाङ्मय’, ‘प रोगामी 
राजकारण’ वगैरे शब्द उपयोगात आणले.‘प्रोगे्रस’, ‘प्रगती’ वगैरे शब्द ज ने आहेत, पण प रोगाचमत्व या 
नावाने चनघालेली िळवळ ही जशी नवी तसाि त्या िळवळीच्या प्रवतवकाचं्या मनातील प्रगतीिा अथवही 
नवीन होता. व तो अथव माक्सव पंथीयाचं्या राजकीय, सामाचजक व सृचष्टचवर्षयक चविारसरणीला धरून 
होता. 
 

तथाचप वाङ्मयात पकवा राजकारणात सवांनी एकदम माक्सववादी बनले पाचहजे असे त्यानंाही 
म्हणता येत नव्हते; आचण म्हणूनि त्यानंा इष्ट वाटत असलेल्या भावी समाजिान्तीला व प नघवटनेला पोर्षक 
असे नव ेचविारप्रवाह ते ते सवव प रोगाचमत्वाच्या झेंड्याखाली एकत्र आणणे, हा त्यािंा कायविम होता. या 
कायविमािी स रुवात अथाति पािात्य कम्य चनस्ट संस्थातूंन झाली व त्यािे पहदी स्वरूप म्हणजेि पाि–
साडेपाि वर्षांमागे पहद स्थानात ऐकू येऊ लागलेला‘Progressive’ अथवा प रोगामी हा शब्द होय. 
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आज हा शब्द वापरणारे सववि माक्सववादी आहेत असे नाही; व असले पाचहजेत असे 
माक्सववाद्यािेंही म्हणणे नाही. फार काय, चकत्येक प रोगामी लेखक पकवा कायवकते माक्सववादातील मूलभतू 
भागाशी ताचत्त्वक चवरोध दाखचवणारेही आहेत. प्रस्त त लेखकानेही माक्सववादािा प्रम ख भाग जो जडवाद 
त्याला अनेक वळेा जाहीर चवरोध केला आहे. आचण तरीही तो स्वतःस प रोगामी म्हणचवतो. 
 

पण एकदा माक्सववादी प रोगामी सोडले की लगेि सामाचजक, वाङ्मयीन, स्त्री-प रुर्षसंबंधी हरएक 
बाबतीत बेताल जीभ सोडणारे सववि आपणास प रोगामी म्हणवताना चदसतात; आचण म्हणूनि जे केवळ 
चवचशष्ट पंथीयही नव्हे– की जे केवळ बेतालपणािेही नव्हे, असे कोणते तत्त्व प रोगाचमत्वाच्या मागे आहे, हे 
कळून घेतल्याखेरीज, अनेक चविारी लोकासं प रोगामी चविारसरणीिी इष्टता का पटते, हे कळणार नाही. 
प रोगाचमत्वािे पचहले लक्षण म्हणजे मानवी व्यक्तींिी व संस्थािंी प्रगती होत आहे,– चनदान प्रयत्नाने 
चनःसंशय शक्य आहे अशी उमेद वाटणे, व या मानवी प्रगतीसंबधंी तळमळ वाटण्याआधी, प्रिचलत 
क्स्थतीतील दोर्ष, अन्याय वगैरेचवर्षयी तीव्र जाणीव असणे; आचण ही दोर्षािंी जाणीव झाल्यावर, आचण 
मानवी प्रगतीचवर्षयी पूणव श्रिा बाणल्यावर अवश्य तर सामाचजक वा राजकीय िान्तीलाही तयार असणे 
यािाही अन्तभाव प रोगाचमत्वाति होतो. 
 

वरील व्याख्या, चनदान चतजमधील िातंीखेरीज भाग, हा वरवर पाहता सववमान्य होण्यासारखा 
चदसतो. तथाचप चवद्यमान समाजातील, वाङ्मयातील, पकवा राज्ययंत्रातील दोर्ष चनचित कळणे व त्यािे 
चनराकरण करून त्यास प ढच्या टप्प्यावर नेण्यािी तळमळ असणे ही गोष्टही सवांस शक्य नसते. कोणािा 
ग णोत्कर्षव काय व्हायिा तो प्रािीन ससं्थातं व प्रािीन गं्रथातं होऊन गेला आहे व आजिा– उद्यािा काळ 
म्हणजे चनभळे अवनतीिा काळ असे वाटते. तर कोणास मानवी स्वभाव व मानवी ससं्थाअनाचदकालापासून 
होत्या चततक्याि अपूणव व दोर्षपूणव राहणार असे ठाम वाटते. पचहल्यास सनातनवादी म्हणाव ेलागेल, तर 
द सऱ्यास नैराश्यवादी म्हणाव े लागेल; प्रगचतवाद अथवा प रोगाचमत्व या दोन्ही पक्षासं मानवणार नाही. 
खऱ्या प रोगामी मनात ज न्या संस्थाचंवर्षयी योलय अचभज्ञता, िालू संस्थातंील दोर्षािंी तीव्र जाणीव व भावी 
प नघवटनेचवर्षयी धीट आशावाद ही चतन्हीही दृढमलू असावी लागतात. 
 

मनािा ज नाटपणा हा चजतका प रोगाचमत्वाच्या आड येतो चततकाि प स्तकी नवमतवाद वा 
िाक्न्तवादही आड येतो. आज चनकोप प रोगामी चविारािी तरुण मंडळी प्रत्येक के्षत्रात चदसत आहेत; पण 
आपल्या चवचशष्ट मताच्या अहंकाराने ती एकमेकासं ओळखण्यास कबूल नाहीत. माक्सववादी प रोगामी, 
गाधंीवादी प रोगामी मंडळीस मध्यय गीन म्हणून दूर लोटतील; तर या दोन्ही पक्षातंील कायवकते कोणत्याही 
पक्षािी म द्रा धारण न करणारासं प्रचतगामी म्हणतील; व म्हणूनि केवळ चशक्क्याम ळे प रोगामी ठरणे व 
चशक्का नाही म्हणून प्रचतगामी ठरणे हे आज प रोगामी चविारप्रवाहाचं्या मीलनाच्या आड फार येत आहे. 
वाङ्मयाच्या के्षत्रातील यासबंंधीिे एक गमतीदार उदाहरण या फसगतीिी उत्कृष्ट कल्पना आणनू देईल. 
 

कवी यशवन्त यानंी‘काव्यचकरीट’ हे काव्य बडोद्याच्या महाराजाचं्या राज्याचभरे्षक प्रसंगी चलचहले. हे 
काव्य प रोगामी की प्रचतगामी? मी म्हणतो त्या काव्यातील मजक रावरूनि हे ठरचवले पाचहजे. पण प्रकार 
मात्र द दैवाने उलट झाला. चवसाव्या शतकात एका पहदी संस्थाचनकाच्या राज्याचभरे्षकावर काव्य करणे 
म्हणजे प्रचतगाचमत्वािी पराकाष्ठा झाली, अशी त्यावर टीका झाली! आधी पहद स्थानातील चब्रचटश सरकार 
हेि म ळी स धारलेल्या जगाच्या मानाने प्रचतगामी, आचण त्या चब्रचटश सरकारहूनही मंदगतीने िालणारी 
संस्थाने म्हणजे त्याहून प्रचतगामी! अथात अशा संस्थानच्या अचधपतीच्या राज्यचभरे्षकावर काव्य करणे 
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म्हणजे प्रचतगाचमत्वािी हद्द झाली, असे या मंडळींिे तकव शास्त्र! श्रीय त शकंरराव जावडेकराचं्यासारखे 
चवद्वान व खोल चविारी लेखकही या चविारसरणीस बळी पडले हे पाहता प रोगाचमत्वाच्या के्षत्रात 
चशक्कामोतवबाला कसे अवास्तव महत्त्व येते हे कळून येईल! वस्त तः राज्याचभरे्षक या चवर्षयावर राज्याचभरे्षक 
प्रसंगी‘काव्यचकरीटा’इतके प रोगामी काव्य चलचहणे जवळ जवळ अशक्य होय असे म्हटल्यास फारशी 
अचतशयोक्ती होणार नाही. ते काव्य प्रकाचशत होण्यापूवी कवी यशवन्त यानंी काही चनमंचत्रत मंडळीकचरता 
त्यातील प्रम ख भागािें वािन केले होते. त्या वळेी श्री. जावडेकर यासंही अचभचनवशेाने प्रचतगामी म्हणतील 
असे– एक प्रचसि माक्सववादीदेखील तल्लीन होऊन माना डोलावीत असल्यािे प्रस्त त लेखकास िागंले 
आठवते! पण काव्यातील मजक रािा हा प्रत्यक्ष पचरणाम द लवक्षनू केवळ ससं्थाचनकावरिे काव्य म्हणून ते 
प्रचतगामी ठरचवणे यात कशी फसगत होते हे यावरून सहज लक्षात येईल. 
 

प रोगामी चविारप्रवाहाचं्या मीलनातील हा प्रम ख अडथळा या दृष्टीने फारलक्षात ठेवण्यासारखा 
आहे. कारण आज प रोगामी चविाराच्या प्रसारास जर कोणती म ख्य अडिण असेल तर ती प स्तकी 
प रोगाचमत्वािी. व्यक्तींिे, मतािें, वा गं्रथािें अतंरंग प रोगामी आहे की नाही हे ओळखल्याखेरीज खऱ्या 
प रोगामी चविारािें एकत्रीकरण (Mobilisation) होणार नाही; व म्हणूनि‘नवी चदशा’ या पत्रासारखी 
प्रामाचणक चविारचवचनमय करणारी पते्र उदय पावणे प रोगाचमत्वाच्या प्रसाराच्या दृष्टीने अत्यंत अगत्यािे 
आहे. 
 

मी अशी आशा करतो की, ‘नवी चदशा’ या साप्ताचहकाच्याद्वारे खऱ्याख ऱ्या प रोगामी चविारािंा 
प्रवाह सबधं दचक्षण-महाराष्ट्रभर खेळू लागेल. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३ ⬥ 
 

पुरोगाणमत्वाची चतुुःसूत्री 
 

‘नवय ग’ साप्ताचहकाच्या द्वारे प रोगामी चविारसरणीिा व राष्ट्रवादािा प रस्कार होणार, हे मजकडे 
आलेल्या लेखचनमंत्रण-पचत्रकेवरून कळताि, खरे प रोगाचमत्व कशात आहे, हा प्रश्न चफरून एक वळे 
माझ्या मनात उभा राचहला. प रोगामी हा शब्द व प रोगाचमत्वाबद्दल साववचत्रक मागणी ऐकू येऊ लागल्यास 
आज जवळ जवळ िार वर्ष े होत आली. एवढ्ा अवधीत या शब्दाच्या चनशाणाखाली जमा झालेल्या 
िेहऱ्यािें वगीकरण करण्यािी वळे आली आहे. काळे, गोरे चनवडण्यािे हे काम‘नवय ग’च्या द्वारे 
यथाथवरीत्या होवो असे मी आज त्याच्या जन्मकाळी इक्च्छतो; व त्याबरोबरि मी ज्या अथाने गेली काही वर्ष े
प रोगामी चविारसरणीिे स्वागत करीत आहे त्या अथािेही थोडे या प्रसंगाने चदलदशवन करतो. 
 

प रोगामी चविारसरणीिा मन ष्ट्य प्रथमतः नरजन्मािे स्वागत करणारा व नरजन्मािे साथवक करू 
इक्च्छणारा असला पाचहजे. व्यक्तीच्या जन्मास जन्म म्हटल्यास अनेक व्यक्तींिा समाज व अनेक जन्मािें 
कालिि अथवा इचतहासपट यास संसार हे व्यापक नाव देता येईल. प रोगामी चविारसरणीिा मन ष्ट्य 
व्यक्तीिे जीवन आचण समष्टीिा संसार या दोहोंसही धन्य मानतो, ईश्वरी प्रसाद मानतो, चनसगािी देणगी 
मानतो. जीवन ही आपत्ती समजणारे प रोगामी चविारसरणीत येऊ शकत नाहीत, जीवन ही श भ पववणी व 
साथवकािी सधंी अशी श्रिा असणे हे प रोगाचमत्वािे पचहले लक्षण होय. 
 

माझ्या तकव भक्त व तकव तीथव चमत्रासं येथे साचंगतले पाचहजे की, जीवन हा श भ प्रसंग असून अश भ 
प्रसंग नव्हे असे मानण्यास श्रिेिी बळकटी लागते; कारण तकाने उलटस लट दोन्हीही चसि होते! 
 

प रोगामी मन ष्ट्यािा द सरा चवशरे्ष म्हणजे त्यास व्यक्तीच्या व समाजाच्या उन्नतीिी आवश्यकता व 
शक्यता पटलेली असली पाचहजे. कारण प ढिे काय व मागिे काय हे कळल्याचशवाय व प ढे जाणे अगत्यािे 
आहे हे पटल्याचशवाय तो‘प रः’ ‘गमन’ कसे करणार? यातही न सते प ढे जाण्यापेक्षा खालच्या क्स्थतीतून 
वरच्या क्स्थतीत जाणे हे ज्यािे ध्येय असेल तोि खरा प रोगामी होईल. जीवनातील गतीिी आवश्यकता व 
त्या गतीिे भचवष्ट्यकाळातील ध्येय या दोहोंिी पूणव जाणीव असल्याचशवाय मन ष्ट्य खरा प रोगामी होऊ 
शकणार नाही. 
 

पण माझ्या जडभक्त व जडवादी चमत्रासं मला येथे हे साचंगतले पाचहजे की, मन ष्ट्य व त्याच्या उच्च 
प्रवृत्ती यािें श्रेष्ठ व प्रचतक्षणी उपहासून जडसृष्टीिे श्रेष्ठत्व प्रस्थाचपत करणाऱ्यािंी उन्नतीिी कल्पनाही जड व 
अवनति असणार! अथात मन ष्ट्य व त्याच्या उच्च अतंःप्रवृत्ती यावंर चवश्वास असणार मन ष्ट्यि उन्नतीिी 
शक्यता आकलन करू शकेल आचण उन्नतीिी शक्यता प्रतीत झाल्याखेरीज मन ष्ट्य प रोगामी कसा होणार? 
 

अचखल मन ष्ट्यजातरूपी प्रिडं देहािे चवचशष्ट समाज हे साहचजकि अत्यावश्यक असे अवयव 
बनतात. एकेक समाज म्हटला की एकेक भार्षा, एकेक राजकीय इचतहास, एकेक धमव याचं्या प रोगामी 
प्रवाहािे जणू चवस्तीणव पात्रि होय. ज्याला एका– म्हणजे प्रथमतः त्याच्या स्वतःच्या– समाजाच्या 
प्रगचतप्रवाहािा अंदाज आला नाही व अचभमान उत्पन्न झाला नाही त्यास प रोगमनािी जवळात जवळिी 
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वाट चदसत नसून तो वडे्यासारखा प रोगमन, प रोगमन, म्हणून ओरडत आहे असे समजाव.े अथात स्वतःिा 
समाज, व स्वतःिे राष्ट्र याचं्या इचतहासािे यथाथव आकलन व उन्नतीिी तीव्र तळमळ हे खऱ्या 
प रोगाचमत्वािे चतसरे लक्षण होय. 
 

पण गेल्या तीनिार वर्षांत अथव न कळताि प रोगाचमत्वािा चशक्का मारून घेणाऱ्यािंी संख्या वाढत 
आहे व म्हणूनि काळे, गोरे चनवडण्यािी वळे येऊन ठेपली आहे; परंत  प रोगामी म्हणचवणाऱ्या प्रत्येक 
व्यक्तीच्या मनातील अथव पारखून घेणे प्रायः अशक्य आहे, व म्हणूनि‘By their fruits shall ye judge 
them’ (फलान मेयाः प्रारंभाः) या बायबलमधील आजे्ञिा आश्रय करणे हाि आज एक मागव आहे. एखादा 
मन ष्ट्य स्वतःस प रोगामी म्हणव ूलागला म्हणजे त्याच्या प्रत्यक्ष आिारात कोणता बदल चदसून येतो हीि ती 
अंचतम कसोटी होय. बायबलमध्ये चतिा उल्लखे दृष्टान्ताने केलेला असेल तर तत्त्वज्ञानात त्याि कसोटीस 
प्रॅलमचॅटक टेस्ट पकवा‘प्रत्यक्ष फळावरून परीक्षा’ असे म्हटलेले आढळेल. केवळ सनातन्यािंी टवाळी करणे 
हे खऱ्या प रोगाचमत्वािे फळ नव्हे. तकव श ितेच्या नावाखाली कोणा तरी एकाि व्यक्तीिे चसिान्त व 
मनोराज्ये म्हणजेि प रोगामी असे म्हणणे हेही खऱ्या प रोगाचमत्वािे फळ नव्हे. केवळ िालू घडीिा, 
पूवेचतहासािा व बापाजाद्यािंा रोगट दे्वर्ष उत्पन्न झाल्याम ळे िान्ती– िान्ती म्हणून ओरडणे व जे चदसेल ते 
मोडणे म्हणजेही प रोगाचमत्व नव्हे. प रोगामी मन ष्ट्य आहे त्याहून श्रेष्ठतर क्स्थतीकडे जात असलेला चदसला 
पाचहजे. जडसृष्टीपलीकडे काही नाही, आहे त्या क्स्थतीिा नाश केला पाचहजे, अशा चनराशचे्या व वैतागाच्या 
भावनेपेक्षा पूवी िागंले होते, सध्या अचधक िागंले आहे व त्याहूनही अचधक िागंले करीन ही उत्साहािी 
भार्षा त्याच्या तोंडी चदसली पाचहजे. आत्मचवश्वास व मानवी जीवनावर चवश्वास असल्याखेरीज अशी भार्षा 
तोंडून चनघणार नाही. ज्या ज्या वळेी स्वतःचवर्षयी, पूववजाचंवर्षयी व समाजाचवर्षयी अचवश्वास उत्पन्न होतो 
त्या त्या वळेी खरे प रोगामी तत्त्वज्ञानव खरे प रोगामी नेते उत्पन्न होतात. पहद स्थानच्या अवािीन 
इचतहासातही या चवजयी व श्रिावान तत्त्वज्ञानाच्या लाटावंर लाटा उसळलेल्या चदसून येतील. चवजय, 
उत्साह हे भारतीय आयांिे पचहले लक्षण आहे.‘अचनवेंदचश्रयो मूलं’ ही रामायणकालापासून आयांिी घोर्षणा 
आहे. रजपूत क्षचत्रय जडवादी चनराशचे्या आहारी जाताि जे जाठ होते ते शीख झाले व‘वाह ग रुकी फते्त!’ 
असे म्हणून प रोगामी तत्त्वज्ञानािा क स ंबा चपळून चफरून मस्त झाले. महाराष्ट्रातही ऐन चनराशचे्या काळी 
महाराष्ट्रधमाने मरणोन्म ख राष्ट्रात प रोगामी ितैन्य ओतले. अवािीन काळी चब्रचटश अमलातील शीतल 
महाचनदे्रतूनही १९०८ सालच्या चवजयी राष्ट्रवादानेि प ढे पाऊल टाकून चनदे्रिे आवरण झ गारून चदले. 
 

शीख धमव, महाराष्ट्र धमव, व अवािीन राष्ट्रधमव यापंकैी एकही चनराशावादी नव्हता, व म्हणूनि ते 
सवव प रोगामी होते. आज चफरून एक वळे चनराशचे्या तत्त्वज्ञानािी अवकळा जगतावर, भारतावर व 
चवशरे्षतः महाराष्ट्रावर पसरली आहे. तेव्हा चफरून एक वळे चवजयी प रोगामी तत्त्वज्ञानािी मचदरा 
पाजल्याचशवाय हे चनराशिेे तत्त्वज्ञान मागे हटणार नाही. 
 

पण अशाि वळेी खोट्ा पगैंबरािी िलती झालेली चदसून येते.‘माझा ग रू म्हणतो तीि प्रगती.’ 
‘पाड आपले घर आचण िल त्याच्या प्रगतीच्या रानात’ असे म्हणणाऱ्या भोंदंूिी खऱ्या प रोगामी व्यक्तींनी 
प्रथम झडती घेतली पाचहजे. प्रगतीिी व उन्नतीिी बीजे मन ष्ट्यमात्राच्या अंतःकरणात आहेत; मी म्हणतो 
तीि प्रगती असे त्यास सागंण्यािी कोणािीही, ख द्द माक्सविीदेखील प्राज्ञा होता उपयोगी नाही; व म्हणूनि 
चविार-स्वातंत्र्य व ध्येय-स्वातंत्र्य हे खऱ्या प रोगाचमत्वािे िौथे व शवेटिे लक्षण होय. आचण या शवेटच्याि 
कसोटीत बह तेक बाजारी प रोगामी गडबडून जातील. कारण प रोगाचमत्वाच्या नावाखाली एका पैगंबरािे व 
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गं्रथसाहेबािे दास्य पत्करण्यािी त्यास खोड लागली आहे. तसे करताना यच्चयावत चवजयी तत्त्वज्ञानानंा 
अडाणीपणाने त डचवण्यािी प्रवृत्ती चदसून येत आहे. 
 

पण जो जो मन ष्ट्यािे श्रेष्ठत्व व मानवी जीवनािे बह मोलत्व चशकवील तो तो प रोगाम्यािंा पैगबंर 
होय, व ज्या तकव शास्त्राम ळे शब्दावडंबरािी मातबरी न िालता प्रत्यक्ष फळाशी गाठ पडते ते प रोगाम्यािें 
तकव शास्त्र होय. पण असे उत्कर्षववादी तत्त्वज्ञान पकवा फलचनकर्षवादी तार्मकक पाहताि पैगबंरवादी 
प रोगामी‘अशास्त्रम्, अब्रह्मण्यम्’ म्हणून ओरडू लागतात. पण त्याचं्या ओरडण्यास दाद न देता खरा 
प रोगामी आपले चविार-स्वातंत्र्यािे चनशाण सदैव फडकत ठेचवतो. 
 

हे उत्साहािे, चवजयािे, आत्मचवश्वासािे तत्त्वज्ञान इचतहासाच्या प्रिंड प्रवाहात, या भरतभमूीत 
शीखानंी, चशवाजीमहाराजानंी, आयवसमाजीयानंी, चटळक– अरपवदाचं्या राष्ट्रीय पक्षाने वेळ आली तेव्हा 
तेव्हा चशकचवले. आज हा नवय गधमव चशकचवण्यािे श्रेय कोणते राष्ट्र व कोणता पंथ घेणार एवढाि काय तो 
प्रश्न आहे;कारण प रोगामी तत्त्वज्ञानािी चवजयी लाट प ढे येणार हे तर ठरलेलेि आहे. दरम्यान खोट्ा 
प रोगामी तत्त्वज्ञानाच्या मागे लागून अश्रिा व बौचिक दास्य यािें वाटेकरी न होणे हे तरी खास आपल्या 
हातिे आहे. 
 

‘नवय ग’ साप्ताचहकाद्वारे हे चविार-स्वातंत्र्यािे चनशाण उभारले जाईल अशी आशा धरूनि 
मजसारखा खरा प रोगामी त्याच्या जन्मकाळी त्यािे अचभनंदन करीत आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ४ ⬥ 
 

साणहत्य आणि स्वातंत्र्यसंग्राम 
 

१९४६ हे वर्षव पहदी स्वातंत्र्यसंग्रामात अत्यतं आणीबाणीिे म्हणून गणले जाईल. भारत वर्षाला पूणव 
स्वातंत्र्य चमळाले आहे असे म्हणण्यािा चदवस अद्याप उगवलेला नाही. तथाचप राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हा आज 
केवळ शब्द– आचण तोही भीत भीत उच्चारावयािा उरला नसून, ते प्रत्यक्ष दृचष्टपथात आलेले ध्येय झाले 
आहे. यािा एक पचरणाम म्हणजे आपले राष्ट्रीय ग ण आचण अवग ण दोन्हीही आज कळसाला आचण 
चवकोपाला पोहोिलेले चदसत आहेत. स्वाथवत्याग आचण सचंधसाधूपणा, संघटना आचण पक्षदे्वर्ष, 
राष्ट्रीयत्वािी जाणीव आचण जातीजातींतील तेढ, मूक चवधायक कायविम आचण वािाळ प्रिार– या 
सवांनाि गेल्या तीनिार वर्षांत अभतूपूवव भरते आले आहे. जाती, प्रान्त, प ढारी आचण िळवळी या सवांिीि 
जणू शवेटिी परीक्षा िालू झाली आहे. स्वतःच्या के्षत्रातील संघटनेप्रमाणेि अन्य के्षत्रातंील 
उखाळ्यापाखाळ्यानंाही ऊत आला आहे. अशा कसोटीच्या काळी साचहत्य आचण साचहत्यसेवक यािंीही 
परीक्षा होणे अपचरहायव आहे. 
 

आध चनक य गात एका के्षत्राच्या सरहद्दी द सऱ्या के्षत्रास इतक्या चभडत आल्या आहेत– नव्हे 
सरहद्दींिी इतकी सरचमसळ झाली आहे!– की कोणत्याही कायवके्षत्रास पूणव अचलप्तता लाभणे अशक्यप्राय 
झाले आहे; पण वाङ्मय हे त्यातल्या त्यात असे एक के्षत्र आहे की, त्यासबंंधीच्या अपेक्षा आज पराकोटीस 
पोहोिल्या आहेत. असे एकही राष्ट्रीय साध्य नाही की, जे वाङ्मयाच्या सहकायािी अपेक्षा करीत नाही; 
उलट असा एकही राष्ट्रीय दोर्ष नाही की ज्यािी ग प्त बीजे वाङ्मयापयंत पोहोिचवली जात नाहीत! 
आजच्या अनेक राष्ट्रीय दोर्षािंा संबधं वाङ्मयापयंत पोहोिचवला जातो, तसेि आजिी अनेक राष्ट्रीय ध्येये 
साध्य करून देण्याबाबत वाङ्मयािे सहकायव याचिले जाते. समाजस धारणा, धमवजागतृी, ज्ञानप्रसार, 
राष्ट्रीय जागृती, स्वातंत्र्यसंपादन या सववि साध्याथव वाङ्मयाने झटाव ेअशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते; व ते 
त्या बाबतीत कसूर करीत आहे असे मत व्यक्त केले जाते. 
 

वाङ्मयाने स्वातंत्र्यसंग्रामास साहाय्य कराव ेही अपेक्षा अस्वाभाचवक नाही. पहद स्थानमधील ज्या 
थोड्या प्रान्तातं वाङ्मयाने ही अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात प री केली आहे, त्यातं महाराष्ट्रािी गणना करावी 
लागेल. आचण असे असूनही महाराष्ट्रीय वाङ्मय आचण वाङ्मयसेवक याचं्यासबंधंी असंतोर्ष का व्यक्त 
केला जातो, यािीकारणे शोचधली पाचहजेत. तसेि मराठी साचहत्य, स्वातंत्र्य-संग्रामािा अचधक मोठा वाटा 
उिलणे शक्य असेल, तर तेही साचहक्त्यकानंी मान्य केले पाचहजे. 
 

मराठी साचहत्यासंबधंी जेव्हा इतर के्षत्रातंील लोक काही अपेक्षा व्यक्त करतात तेव्हा त्याचं्या 
चविारातं बराि गोंधळ चदसून येतो. पचहली गोष्ट म्हणजे ज्ञानवधवक वाङ्मय आचण लचलत वाङ्मय यातंील 
भेद प ष्ट्कळ लोक ध्यानी घेत नाहीत; व त्यािाि एक पचरणाम म्हणजे चनयतकाचलके आचण चिरस्थायी गं्रथ; 
पक्षचनष्ठ प्रिार आचण ध्येयचनष्ठ उद्बोधन, द बवल भावनावशता आचण गंभीर काव्यमयता यातंील अंतरही लोक 
चवसरतात. कोणत्याही चवचशष्ट कायात ग ंतलेले लोक त्या त्या कायातील िालू गरजा व तात्प रते कायविम 
यातं इतके व्यग्र झालेले असतात की, िार मचहन्यातं उगवणारा हरभरा हा त्यास दहा वर्षांनी चपकणाऱ्या 
आंब्याचं्या झाडाहून अचधक महत्त्वािा वाटतो. मराठी वाङ्मयावर आजकाल जे आरोप केले जातात त्यातं 
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अशा अदूरदृष्टी टीकाकारािंा काही भाग असणेही अपचरहायव आहे. व म्हणूनि आध चनक मराठी वाङ्मयाने 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील कोणता वाटा उिलला हे चनर्मवकारपणे तपासणे जरूर आहे. 
 

आध चनक मराठी वाङ्मयाच्या ज्या शाखेने राष्ट्रीय संग्रामािी अचधकात अचधक कामचगरी बजाचवली 
ती शाखा म्हणजे चनबधंवाङ्मयािी. पकबह ना अवािीन मराठी गद्यािी स रुवात चनबधंकारानेि केली; आचण 
त्या पनबधास राष्ट्रीय प्रश्न आचण राष्ट्रीय िळवळी याि पे्ररक झाल्या. हे चनबधं अथात चनयतकाचलकातूंन 
प्रचसि झाले. लोकचहतवादी, चिपळूणकर, चटळक, आगरकर, यानंी जसा आध चनक मराठी 
चनबधंवाङ्मयािा पाया घातला, तसाि राष्ट्रीय चविारसरणीिा पाया घातला. या दोन-तीन चपढ्ातं 
राष्ट्रीय प्रश्न हे वाङ्मयास पे्ररक होत होते; आचण वाङ्मय हेि राष्ट्रीय प्रश्नानंा िालना देण्यािे एकमेव 
साधन होते. कारण सामाचजक असो की राजकीय असो, या वळेपयंतिे साववजचनक कायव म ख्यत्वकेरून 
लोकचशक्षणािे व लोकजागतृीिे होते. या तीन चपढ्ातं फोफावलेले चनबधंवाङ्मय हे वाङ्मय होते. कारण 
ते वृत्तपत्रातूंन प्रचसि होत असले, तरी ते आजच्या अथाने‘वतवमानपत्री’ चलखाण नव्हते. आजच्या दैचनक–
साप्ताचहकातंील चलखाणास वाङ्मयािा दजा नाही व त्या काळातील वाङ्मयास मात्र तो होता, याला 
कारणे अनेक आहेत. एक तर, ज्याप्रमाणे आध चनक चशक्षणािा उपिम न कताि झाला त्या वळेी चनवडक 
लोकि चशक्षणाकडे वळत. त्याप्रमाणे ज्या वळेी वृत्तपत्रािा व्यवसाय वाढला नव्हता त्या वळेी पचहल्या 
दजािी माणसे त्यात चशरत व तीही स्वयंस्फूतीने चशरत. त्याम ळे त्याचं्या गद्यात ब चिमत्ता, तळमळ व 
कायावरील श्रिा यािें तेज असे. तत्कालीन वृत्त-व्यवसाय हल्लीच्या मानाने थोडा सथंपणे साभंाळला जात 
असल्याने आजच्यासारखे त्यास वृत्त आचण पक्षसमथवन िालचवणाऱ्या चगरणीिे स्वरूप आले नव्हते. 
अलीकडे तर छापखाना आहे म्हणून वतवमानपत्र चनघाव,े आचण वतवमानपत्र चनघालेिआहे म्हणनू एखादा 
हंगामी संपादक ठेवावा,– असे रूप वृत्तपत्रास आले आहे! ते चिरस्थायी वाङ्मय वृत्तपत्रातून प्रचसि 
होण्यास अत्यतं प्रचतकूल आहे. 
 

तात्पयव, प्रिचलत प्रश्नानंा धरून चनघणारे वाङ्मयही चिरस्थायी होणे अशक्य नसते. आचण 
महाराष्ट्रात तर पचहले-पचहले वाङ्मय तत्कालीन राष्ट्रीय हालिालींतूनि चनघाले. परंत  त्या घटनातूंनही 
तात्काचलक िळवळी आचण चिरस्थायी वाङ्मय याचं्यासबंंधी काही चनबंध चनचित स्पष्ट होतात. एक तर 
प्रिचलत प्रश्नानंा धरून जन्म पावणारे वाङ्मय बह ताशंी चनबधंरूप होते; आचण द सरी गोष्ट म्हणजे, त्या 
चनबधंवाङ्मयािाही उच्च दजा आपल्या साववजचनक जीवनाच्या बाल्यावस्थेति चटकू शकला. त्याप ढे 
साववजचनक प्रश्नाचं्या संख्येिीही वाढ झाली; त्यातंील पक्षोपपक्षािंीही वाढ झाली; त्यानंा वाहून घेणाऱ्या 
चनयतकाचलकािंीही वाढ झाली; आचण वृिीबरोबर ग णक्षयही साहचजकि दृलगोिर होऊ लागला. 
लोकचहतवादी, चिपळूणकर, चटळक, आगरकर याचं्या चनबधंसंग्रहापं्रमाणे आजच्या वृत्तपत्रातंील 
चनबधंसगं्रह प्रचसि केल्यास त्यािंा दजा काय ठरेल हे सागंणे नकोि. 
 

पण यािा अथव आजिी वृत्तपते्र िालचवणारी चपढी त्या वळेच्या चपढीहून सवव दृष्टींनी कमी क वतीिी 
आहे असा नव्हे. चवचशष्टीकरणािे (Specialization िे) पयववसान प ष्ट्कळदा चनयतकाचलक वाङ्मय हे 
शब्दशः‘चनयतकाचलक’ करण्यात होणे अपचरहायव असते. आजिी वृत्तपते्र साववजचनक प्रश्नानंा िालना 
देण्यािे कायव उत्तम तऱ्हेने करतात हे मात्र नाकबलू करता येत नाही. साववजचनक जागतृी आचण 
वाङ्मयवृिी ही दोन्ही एकदम साधण्यािे चदवस गेले, एवढाि वरील समालोिनािा अथव आहे. अशा प्रकारे 
चिरस्थायी वाङ्मय आचण िालू िळवळी यािंा संबधं एका ह कमी के्षत्राप रता त टण्याच्या स मारास, 
वाङ्मयाच्या सववि शाखानंी प्रिचलत राष्ट्रकायाला, चवशरे्षतः राजकारणाला हातभार लावावा अशी मागणी 
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स रू झाली. कादंबऱ्या, लघ कथा, कचवता, नाटके या सववि वाङ्मयप्रकारानंी िालू िळवळींिी क मक 
करावी अशी इच्छा िळवळ्या लोकाचं्या मनात उत्पन्न झाली आहे. त म्ही करमणकूि करीत आहा, मग 
त मच्या नायक–नाचयकेच्या पे्रमकथेत आमिे राजकारणही थोडे घालीत िला, अशी मागणी िळवळे लोक 
करीत आहेत. राजकारणािी वाट, पक्षापक्षातंील तेढ, आचण जीवनािी तटस्थतेिी चिते्र रंगचवणाऱ्या 
कलात्मक वाङ्मयासंबधंीिी अरुिी या त्रयीच्या य तीम ळे िळवळ्या लोकासं असे होऊन गेले आहे की, 
राजकारणचवरचहत वाङ्मय म्हणजे कागद, शाई, आचण लेखकाच्या हातािे बळ यािंा अपव्यय होय. 
 

पण ही दृष्टी केवळ राजकीय िळवळ्येि दाखवीत आहेत असे नव्हे. कम्य चनस्ट लोक मजूर-जीवन 
आचण वगवकलह रंगवील, तेि श्रेष्ठ वाङ्मय असे म्हणत आहेत. गाधंीवादी लोक अपहसा आचण खेड्यातील 
जीवन यािंी चिते्र काढणारे वाङ्मय हे श्रेष्ठ वाङ्मय, असे ठरवीत आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला 
वृत्तपत्रािंा फौजफाटाअसल्याने आचण प्रत्येक वृत्तपत्राला राजकीय पक्षािे चनशाण असल्याने ही‘राजकीय’ 
वाङ्मयािी मागणी आचण तलफ झपाट्ाने वाढत आहे. त्याति भाडंवलशाही आचण प्रिारचनष्ठ चब्रचटश 
सरकारही अशाि तंत्रािी कास धरीत असल्याने वाङ्मय, कला यानंा वठेीला न धरील तो 
(राजकीयदृष्ट्ट्ा) वडेा आचण मागासलेला असे समजण्यापयंत पाळी आली आहे. य ि िालू असता 
चभकार, पािंट आचण चशळ्या चित्रपटकथासंदेखील A.R.P., बॉम्बहल्ल,े सैचनकाचं्या कवायती यािंी झालर 
लावण्यािी कोचशश सरकार करीत असे. सरकारिे माचहती खातेही सैन्यभरतीस िालना देण्याकचरता शीघ्र 
कवी, कलावन्त, कलावक्न्तणी, ग्रामोफोन रेकॉ् वस यािंी मदत घेत असे. अथात अशा बलाढ्, चहकमती 
आचण दीघोद्योगी सरकारशी सामना देणारे िळवळेही कवी आचण कादंबरीकार याचं्यामागे लागल्यास 
राजकारणाच्या दृष्टीने ते साहचजकि होय. पण वाङ्मय-के्षत्रातील लोक मात्र आपल्यामागे लागलेल्या या 
अनाहूत, अनपेचक्षत, आचण आगातं क‘आचशका’ंकडे थोड्या साशकंतेने बघू लागले असल्यास नवल नाही! 
 

एके काळी चिरस्थायी चनबधंवाङ्मयाने राजकारण, समाजकारण यातं कोणता वाटा उिलला हे 
साचंगतलेि आहे. त्यानंतर चनबंध-वाङ्मयाहून अचधक लचलत आचण कलात्मक वाङ्मयानेही 
आपली‘प्रकृती’ साभंाळून प्रिचलत राष्ट्रकायात वाटा उिलला. हरीभाऊ आपटे याचं्या कादंबऱ्या, 
गडकऱ्यािंी आचण सावरकरािंी नाटके, केशवस त, चटळक, माधव जूचलयन् यािंी कचवता यातंही राष्ट्रीय 
प्रश्नािंी आचण प्रगतीिी जाणीव चदसून येते. पण लोकचहतवादी, चटळक यािें चनबधं चजतक्या उघडपणे, 
आचण सातत्याने िालू प्रश्नास िालना देत, चततक्या उघडपणे प्रिचलत प्रश्नास नाटक– कादंबऱ्या 
चभडलेल्या कशा चदसणार? नाटक अगर कादंबरी हे सपूंणव मानवी जीवनािे चित्र असते. मानवी जीवनात 
ज्या भावनानंा प्रधान स्थान असते, त्यानंाि या‘संपूणव’ वाङ्मयात प्रम ख स्थान चमळते; व ज्या प्रमाणात 
राजकारण हे व्यक्तीच्या अथवा समूहाच्या जीवनावर पचरणाम करू शकते, त्या प्रमाणाति त्यास अशा 
संपूणव जीवनचित्रातही स्थान चमळते. स्वातंत्र्यपे्रम, बाधंवपे्रम, व्यापक सहान भतूी, वगैरे ज्या मलूभतू 
भावनािें साववजचनक जीवनात महत्त्व असते, त्यानंा चिरस्थायी लचलतवाङ्मय िालना देऊ शकते, व 
मराठी वाङ्मय िालना देतही असे. पण तेवढ्ावर िालू िळवळी िालचवणारािे समाधान होईनासे 
झाले.‘उर्षःकाल’मध्ये हचरभाऊंनी उभा केलेला इचतहास आचण चजवन्त केलेली राष्ट्रीय भावना, ‘पण लक्षात 
कोण घेतो?’, ‘मी’ वगैरेत उत्पन्न केलेली सामाचजक न्यायब िी व ध्येयवाद एवढ्ावरि िालू कायवकत्यांिे 
समाधान होत नाही.‘एकि प्याल्या’च्या उपकथानकात गडकऱ्यानंी जो साचत्त्वक, चित्तश चिप्रधान 
स धारणावाद प्रचतपाचदला आहे, तो तर गाधंीवादाच्या प्रसारापूवी साचंगतलेला श ि गाधंीवादि होय! पण तो 
ओळखण्यािी पात्रता िळवळ्या साचहत्याच्या अंगी नाही. त्यानंा पायाश ि राष्ट्रीय भावनाचं्याऐवजीउघड 
उघड पक्षप्रिार हवा आहे. आचण या दृष्टीने आजिे वाङ्मय हे स्वातंत्र्यसगं्रामास मदत करीत आहे की 
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नाही, यािी बारीक तपासणी िालू झाली आहे. साचहक्त्यकही आपल्यापरीने आत्मशोधन आचण प्रिचलत 
प्रश्नािें संशोधन करीत आहेत. 
 

स्वातंत्र्यसगं्रामाशी साचहक्त्यकानंा कतवव्य नाही, असे तर होणेि नाही. पण या संग्रामातील प्राणभतू 
भाग कोणता, प्रत्येक पक्षातील बलस्थान कोणते आचण ममवस्थान कोणते, चिरमानवी जीवनाशी यातील 
घटनािंा कोणता संबधं ठरतो, या दृष्टीनेि ते त्याकडे पाहणार. अथात प्रत्यक्ष उलाढालीत ग ंतलेल्यािें 
लक्ष आपले आमिे प्यादे कसे सर होईल; आपल्या या क्षणीच्या प्रचतपक्षीयावंर कशी मात होईल, इकडे 
असणार, तर साचहक्त्यक या समग्र संग्रामाच्या अक्न्तम मूल्यािंा अन्दाज घेण्यािी धडपड करणार. अशा 
प्रकारे साचहक्त्यकािे लक्ष प्रिचलत झगड्याकंडे वळले तरीही त्या धकाधकीत असलेल्या कायवकत्यांिे वा 
त्या धकाधकीिी पाठराखणी करणाऱ्या वृत्तपत्रािें समाधान होईलि असे नाही. फार काय, साचहक्त्यकानंी 
समकालीन संग्रामावर लचलतकृती चलचहल्यास ती त्या चवर्षयावर आहे हे ओळखण्याइतकी श िब ि 
राजकीय कायवकते अनेकदा दाखवीत नाहीत. यािे कारण, ती कृती मोठी गूढ अगर क्क्लष्ट असते असा 
नव्हे. पण कलावतं प्रिचलत कोलाहलातून जो चिरकालीन महत्त्वािा भाग नेमका चनवडून काढतो आचण 
त्याकडे ज्या पक्षातीत आचण कालखंडातीत दृष्टीने पाहतो, ती दृष्टी‘रोख’ यशाखेरीज कोणताि व्यवहार न 
ओळखणाऱ्या अधीर राजकारणी व्यक्तीस पत्करवत नाही. 
 

इतक्या उच्च, सूक्ष्म, तटस्थ आचण साववकालीन दृष्टीने चितारलेली राजकारणचवर्षयक चिते्रही 
मराठीत चनमाण झाली असे मला म्हणायिे नाही, पण ती चनमाण झाली असती तर त्यािंा प्रिचलत प्रश्नाशंी 
संबंध आहे हे ओळखण्याइतकी चनमवळ दृष्टी फारि थोड्यानंी दाखचवली असती असे मात्र खास म्हणता 
येईल. 
 

‘एकि प्याल्या’तील रामलाल आचण भगीरथ याचं्या उपकथानकात गेल्या चपढीतील स धारकाचं्या 
वृत्तीिे आचण भ्रमािे इतके खोल चवश्लेर्षण केले आहे की, समाजस धारणेकडे आचण समाजस धारकाकंडे 
पाहण्यािा गाधंीवादी दृचष्टकोण म्हणून त्या प्रवशेािंा उल्लखे गाधंीवादी वाङ्मयाकचरता आसावलेल्या 
आजच्या टीकाकारानंी करावयास हवा होता. ते प्रवशे चलचहण्यात गडकऱ्यािंा उदे्दश कोणता हे 
ओळखणारास प्रो. फडके यानंी सत्तावीस वर्षांपूवी बक्षीस जाहीर केले! आजिे वािकही या सत्तावीस 
वर्षांपूवीच्याि दृष्टीने ते प्रवशे वािून त्यानंा अथवशून्य ठरवीत आहेत. 
 

आचण तरीही, ताबं,े यशवन्त, घाटे, माधव जूचलयन् याचं्या काही उदात्त कचवता सोडल्यास, 
मराठीतील श्रेष्ठ साचहत्यात प्रिचलत संग्रामािे फारसे पडसाद उमटले नाहीत, हे मान्य कराव ेलागेल. या 
कवींच्या कचवतातंीलही ज्या उदात्त कचवतासं िालू राष्ट्रीय संग्रामाने पकवा स्वातंत्र्योमीने स्फूती चदली, 
त्याकडे आमच्यावतवमानपत्री टीकाकारानंी लक्ष चदले नाही. माधव जूचलयन् यांनी कमालपाशाच्या गौरवाथव 
जो स ंदर‘कसीदा’रिला आहे, त्यातील िाक्न्तपे्रम, पौरस्त्य राष्ट्राचंवर्षयीिा अचभमान, आन्तरराष्ट्रीय 
दृचष्टकोण, साचत्त्वक हर्षोमी आचण या सवांस ज ळेल असे वृत्त आचण अशी शलैी अन्य मराठी गीतातं क्वचिति 
दाखचवता येईल. पण मराठीतील िाक्न्तगीतातं वा राजकीय वाङ्मयात या गीतािी कोणालाही आठवण 
होत नाही. ताबं े याचं्या‘वाटले नाथ हो त म्ही उतरता खाली’ या कचवतेत पचहल्या असहकार िळवळीत 
पहदी जनता चतला लाभलेल्या असामान्य नेत्याच्या कसोटीला उतरली नाही. या राष्ट्रीय‘रॅजेडी’िे जे 
हृदयचवदारक चित्र रंगचवले आहे, त्यािे सौन्दयव अपहसेवर, असहकाचरतेवर आचण गाधंीजींवर आठवड्यात 
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ऐशी कचवता चलचहणाऱ्या कवींच्या कसे लक्षात येणार? चवठ्ठल घाटे यािंी तो‘पहा महात्मा आला’ ही 
कचवतादेखील अत्यतं श्रेष्ठ दजािी असून इतकीि उपेचक्षत आहे. 
 

पण या उपेके्षला आणखीही एक कारण आहे हे कबूल केले पाचहजे. याि कवींनी त्याि चवर्षयावर 
दर आठवड्यास एक कचवता आचण दर वर्षास एक कादंबरी चलचहली असती, तर कदाचित आमच्या 
राजकारणी लोकािें लक्ष चतकडे गेले असते. पण श्रेष्ठ काव्ये साप्ताचहक वगेाने चनघू शकत नाहीत. आचण 
मोलाने अनेक आठवडे अनाहूतपणे समोर येऊन उभे राचहल्याखेरीज चतलोत्तमेिेही सौन्दयव आचण 
बलभीमािेही बल ध्यानात यायिे नाही हे तर िालू धादंरट य गािे म ख्य लक्षण! 
 

आचण तरीही हे कबूल केले पाचहजे की, गेल्या वीस वर्षांत कथावाङ्मय अथवा काव्य या दोन्ही 
के्षत्रातं महाराष्ट्रात पचहल्या दजाच्या लेखकािी भर पडलेली नाही. आचण त्यापूवीच्या कालखंडातही 
पािात्य भार्षा अथवा पहद स्थानमधीलही बंगालीसारखी भार्षा यामंध्ये जेवढ्ा दजाच्या प्रचतभेिा आचवष्ट्कार 
चदसून येतो, तेवढ्ा दजाच्या प्रचतभेिे दशवन मराठीत घडलेले नाही. 
 

पण ते तसे घडते तरीही आजिी राष्ट्रीय वाङ्मयािी ओरड थांबली असती काय? मला वाटते ती 
तशीि िालू राचहली असती; इतकेि नव्हे, तर शरचं्चद्रािंी‘भारती’ अथवा रवीन्द्रनाथािें‘घरेबाचहरे’ (मराठी 
भार्षान्तर मध राणी) यासंारख्या कृती मराठीत अवतरल्या असल्या, तर राजकारणी लोकाकंडून त्यािें 
स्वागत होण्याऐवजी झगझगीत भारे्षत ग ंफलेली उथळ िाक्न्तगीते आचण अव्यवक्स्थत आचण अवास्तव 
िाक्न्तकथा याचं्याि आवृत्त्यावंर आवृत्त्या चनघाल्या असत्या. 
 

परतंत्र देशािे भवचतव्य उज्ज्वल करण्यासाठी अचखल स खािा सनं्यास करणाऱ्या िाक्न्तकारकािें 
चित्र, शरचं्चद्राचं्या‘भारती’त चजतके स ंदरपणे चितारलेले चदसेल, चततके पहद स्थानाति काय पण 
य रोपातीलदेखील फारि थोड्या भार्षातं चदसेल. पण आज मराठीत लोकचप्रय होणारे राष्ट्रीय वाङ्मय 
आचण शरचं्चद्रािंी‘भारती’ यातं काहीि साम्य नाही. आजकालच्या राष्ट्रीय आचण राजकीय 
वाङ्मयातलोकचप्रय प ढाऱ्यानंा उथळ वािक अद्याप चवसरले नाहीत अशा काही िळवळी आचण घटना, 
स्वजनािंी आचण स्वसंस्कृतीिी अप्रयोजक प्रशसंा, संग्रामात चवजय येण्याबद्दलिी अकारण खात्री यापंैकी 
त्याचं्या कादंबरीत काहीि चदसून येणार नाही. आचण अशा उथळ आचण अनैचतहाचसक राष्ट्रीय ख शामतीिा 
मालमसाला असल्याखेरीज तर आमच्याकडे अद्याप वाङ्मय राष्ट्रीय ठरत नाही! 
 

शरचं्चद्राचं्या कादंबरीत दाखचवलेला असाधारण िाक्न्तकारक नायक चकलोस्कर माचसकाच्या 
मलपृष्ठावर चदसणाऱ्या हसऱ्या आचण ग बग बीत तरुणाच्या नम न्यािा दाखचवलेला नसून, हालअपेष्टामं ळे 
रुलण झालेला, खोकत वाकत िालणारा व म्हणून उथळ वािकासं प्रथम म ळीि आकर्षवक न वाटेल असा 
रंगचवलेला आहे. तसेि त्या कादंबरीत गोड राष्ट्रीय ख शामतीऐवजी कठोर आचण कटू वास्तववादि सववत्र 
आढळतो. स्वजनाचं्या स्त चतस्तोत्राऐवजी दोर्षदशवनि अचधक आढळेल. आचण एक रात्र उलटण्याच्या 
आति स्वातंत्र्यसूयव उगवणार – पकबह ना मायदेशाच्या मोहोबतीखातर तो ऐन रात्रीि उगवणार!– अशा 
प्रकारिा भ्रामक आशावाद त्याचं्या कादंबरीत चदसून येत नाही, तर अनेक परतंत्र देशातंील अनेक 
िाक्न्तकारक चपढ्ाचं्या वाट्ाला जे अपयश, जे अन्तःकलह, जो वनवास आचण जे चवजवनवासी मरण 
आले त्यािे चित्र त्यानंी काढले आहे. तसेि िान्ती, शौयव, हालअपेष्टा, राजकारस्थान यानंा चवचशष्ट 
पचरक्स्थतीत केवढेही मोठे स्थान असले तरी ती अक्न्तम ध्येये नव्हत; हेही त्यानंी आपल्या अचतमान र्ष 
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िाक्न्तकारकाच्या तोंडूनि वदचवले आहे. साराशं, दैनंचदन धकाधकीत ग रफटलेल्या कायवकत्यांस िान्तीिे 
जे समग्र व सवांगीण स्वरूप उभ्या जन्मात चदसणार नाही, ते त्यानंी आपल्या अपूवव कादंबरीच्या रूपाने उभे 
केले आहे. 
 

पण ते जे करू शकले ते आमिे राजकारणी लेखक करू शकत नाहीत, यािे कारण शरचं्चद्रानंा 
राजकारणाहून जीवन व्यापक आहे, राजकारण हेि काय ते जीवन नव्हे, हे कळले होते हे होय. साचहत्य 
आचण जीवन यािंा चजव्हाळ्यािा संबधं आहे हे श्रेष्ठ साचहक्त्यक ओळखतात; पण राजकारण हा जीवनािा 
एक लहानसा भाग आहे हे अनेक राजकाकणी लोक मात्र चवसरतात. 
 

रवीन्द्रबाबूंच्या‘घरेबाचहरे’िी हकीकत तर त्याहूनही और आहे. या कादंबरीिी पाश्ववभमूी सववथैव 
राजकीय आहे. स मारे िाळीस वर्षांपूवी ज्या स्वदेशी िळवळीने पहदवासीयािें हृदय प्रथम हालवनू सोडले 
त्या िळवळीच्या कालािे या कादंबरीत चित्र आहे. परंत  अशा जोरदार लाटेतही डोके क्स्थर ठेवनू आचण 
आपली जागा न सोडताि प्रत्येक समाजघटकाने आपले कतवव्य करावयािे असते. केवळ ह ल्लडबाजीम ळे 
ज्या चस्त्रया अथवा जी म ले आपले खरे बळ न ओळखता िळवळीत गदी करतात त्याचं्याम ळे त्यािंा फायदा 
होत नाही, आचण िळवळीिे न कसान होते! फायदा जर कोणािा होत असेल, तर ज्यानंा 
राजकीय‘ब वाबाजी’ गाजवायिीअसेल अशा‘Demagogues’िा अथवा ब वािंा! अशा अहंकारी ब वािें व 
घरिी कतवव्ये चवसरून तात्प रत्या लाटेत न्हाऊन घेणाऱ्यािा मोह होणाऱ्या बाईिे चित्र रवीन्द्रबाबूनंी सदर 
कादंबरीत काढले आहे व त्याबरोबरि त्या दोघाकंडेही क्स्थतप्रज्ञाच्या क्षमाशील दृष्टीने पाहणाऱ्या 
प रुर्षािेही (त्या बाईच्या पतीिे) चित्रही त्यानंी काढले आहे. माझ्या मते राजकीय लाटेने वाहून जाणाऱ्या 
नाचयकेला शान्तपणे श िीवर आणणारा हा चतिा पतीि गाधंीवादाच्या अचधक नजीक होता! 
 

राजकारणाकडे खरे साचहक्त्यक वळलेि तर अशा‘राजकीय टीकाकारा’ंच्या नात्यानेि वळतील; 
आचण ज्यानंा केवळ प्रिार, चगल्ला, आचण चवप ल पृष्ठसंख्या हेि राजकीय बल वाटत असेल, त्यानंी राजकीय 
घटना आचण घोर्षवाक्ये यािंा मसाला घालून तयार केलेले क्षणजीवी वाङ्मय, हे खऱ्या साचहक्त्यकासं 
वाङ्मय म्हणनू कधीि मान्य होणार नाही. 
 

राजकीय िान्ती अगर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य यास तात्काचलक दृष्टीम ळे श्रेष्ठ चवर्षय समजण्यािी िकू 
राजकारणी लोक करतात तशी साचहक्त्यक करीत बसले, तरी तेही वाङ्मयचवर्षय होऊ शकतात हे ते 
कधीि कबलू करीत नाहीत. पकबह ना राजकारणव्यापृत लोक अशा चवर्षयािंा सवगं प्रिाराकचरता उपयोग 
करून त्यातील काव्याशंािा उपमदव करतात ही साचहक्त्यकािंी तिार आहे. िान्ती, स्वातंत्र्य, 
वगरेैसंबंधीच्या भावना या स्त्री-पे्रम, चनसगव-पे्रम याहूंन मलूतः श्रेष्ठ असे साचहक्त्यक म्हणणार नाहीत; तथाचप 
िान्तीवर काव्य करणे हे स्त्रीवर काव्य करण्याइतके सोपे नाही हेही साचहक्त्यक ओळखतात; आचण 
राजकारणी लोक ओळखत नाहीत अशी साचहक्त्यकािंी तिार आहे! क्षणभर चवनोदाने असेही स िचवता 
येईल की, जो अचखल राष्ट्रािी स खद ःखे, व भावी काळातील समाजचिते्र यावंर काव्य करू इक्च्छतो त्याने 
आधी प्रवशे-परीक्षा म्हणून वैयक्क्तक स खद ःखासंंबधंी कचवता करून दाखवाव्या! ज्याच्या अंगी साधी 
सहृदयता, अगर माम ली कल्पकताही नाही, जो सौन्दयवदशवनाने प लचकत होत नाही, आप्तेष्टाचं्या 
स खद ःखानंी स खी अगर द ःखी होत नाही, तो अमूतव आचण गूढ अशा राष्ट्रीय स खद ःखावंर आचण सामाचजक 
आकाकं्षावंर काव्य कसे करणार? 
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आज क्स्थती अशी आहे की, ज्यानंा साधे भार्षासौन्दयव हस्तगत नाही, ज्यानंा वाङ्मयसौन्दयािा 
गंध नाही, जे चवश्वातील चवचवध सौन्दयाच्याबाबत जन्मान्ध आहेत, ते लोक राष्ट्रािे हृदय चितारू पाहात 
आहेत! आचण आपल्या अक शल, असंस्कृत आचण अडाणी हातानंी ओढलेल्या रेघोट्ानंाि राष्ट्रीय 
सौन्दयािी तसबीर बनव ूपाहात आहेत! 
 

एखाद्या वस्तूतील सौन्दयव प्रतीत झाल्याखेरीज त्यािे काव्य बनचवता येत नाही. दैनंचदन जीवनात 
प्रत्येकासि चप्रय होण्यासारख्या स्त्रीसौन्दयव, चनसगवसौन्दयव यासंारख्या चवर्षयावंरही तदू्रप होऊन काव्य 
करण्यािी शक्ती फार थोड्यानंा असतेअसे चदसून येते. मग एखाद्या राष्ट्रािे भावी भचवतव्य अथवा भव्य 
भतूकाल यातंील सौन्दयव पाहणारे आचण त्याम ळे वडेावनू जाणारे कवी केवळ एखाद्या प्रिारकाच्या अगर 
ह कूमशहाच्या इशाऱ्याबरोबर चपकतील अशी कल्पना करणे म्हणजे काव्य आचण राष्ट्र या दोहोंिाही उपमदव 
होय! आचण राजकारणी लोक केवळ ही उपमदवकारक अपेक्षा करूनि थाबंत नाहीत, तर अशा अवघड, 
अनन भतू आचण उदात्त भावनावंर चनजीव आचण प्रिारकी वाङ्मय चलहून तेि श्रेष्ठ राष्ट्रीय वाङ्मय म्हणाव े
अशी अपेक्षा करतात! 
 

द सरे एक पाप हे काव्यशून्य आचण चधसाडघाईत असलेले लोक करतात! िाक्न्तकारकािीही 
उदात्त काव्यमयता केवळ मरण्यात, केवळ मारण्यात, अगर केवळ अचतरेकी आलापात नसून, त्याच्या 
अन्तःसृष्टीच्या उत्त ंगतेत आहे, हे ते चवसरतात. एखादा भगतपसग, वा शहानवाझ, सावरकर वा ख दीराम हे 
ज्या काव्यमय भावनेने मरणाला सामोरे जातात, त्याि भावनेने प्रत्येक राजकीय कायवकता कायव करत 
नसतो. पहसा असो की अपहसा असो, चतिे वैभव चतजम ळे होणाऱ्या आवाजात नसून, चतजमागील मूक आचण 
अगम्य अशा अन्तःसृष्टीत असते. या दृष्टीने पाहता िान्तीिेही काव्य बनचवणारा असा एखादा मचॅझनी आचण 
माम ली ह क मािा बंदा यातील अंतर हे प्रिारी लेखक ओळखत नाहीत. 
 

काव्य िान्तीतही नाही की ि ंबनातही नाही! काव्य दोहोमागील भावनेत आहे; काव्य त्या त्या 
व्यक्तींच्या आचण घटनाचं्या मागील जाचणवते आहे. पण सामान्यतः स्त्री-पे्रमावरील काव्याच्या मानाने 
राष्ट्रपे्रमावरील काव्ये अचधक नीरस होतात यािे कारण स्त्री-पे्रमात येणारी उत्कटता राष्ट्र-पे्रमात 
दाखचवण्याला जी चवशाल सहृदयता आचण कल्पकता लागते ती अलबत्या गलबत्याचं्या आंगी असणे 
असंभाव्य असते. आमच्या िाक्न्त-कवीच्या जवळिे साचहत्य म्हणजे, साचहत्यासबंंधीिा दे्वर्ष आचण 
िान्तीसबंंधीिे अज्ञान! 
 

िान्तीवर काव्य चलचहणे हा पोरखेळ नव्हे! िान्ती हा काव्यचवर्षय होण्यास इचतहास आचण 
भचवष्ट्यकाळ यासबंंधी जे ज्ञान, जे तादात्म्य आचण ज्या उत्कट आकाकं्षा लागतात त्या साध्या 
साचहक्त्यकाच्या मानानेही अडाणी असणाऱ्या प्रिारकी साचहक्त्यकाजवळ कोठून येणार? 
 

एरव्ही कोणी असे म्हणेल की, भरतखंडासारख्या देशािे भचवतव्य हा काव्यचवर्षय नाही? ज्याच्या 
चवशाल इचतहासपटात असखं्य वीर, असंख्य तत्त्ववतेे्त आचण असखं्य कवी लपलेही आहेत व लकाकतही 
आहेत, ज्याच्या चवशाल सारस्वतात असंख्य गूढ आचण चबनमोल स्त्री-रत्ने अजरामर झाली आहेत, ज्याच्या 
भगूोलरूपी प्रत्यक्षाकृतीत असाधारण सौन्दयव आचण समृिी अद्यापही प्रत्ययास येत आहेत, ज्याच्या 
चवपन्नावस्थेतही जगताला ललामभतू होतील अशी नररत्ने उदयाला येत आहेत, त्याच्या भचवतव्याने 
वडेावनू जाणारे, त्याच्या अवनत क्स्थतीकडे पाहूनवैयक्क्तक स खािे म खही पाहण्यास राजी नसलेले, 
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शरचं्चद्र-चववकेानंद-मोहनदास गाधंी याजंसारखे मूर्मतमन्त भारत-हृदय असे कवी सवव चपढ्ानंा सारखेि 
वदं्य होतील. शरचं्चद्राचं्या िाक्न्तकारक नायकाचं्या राष्ट्रपे्रमाप ढे आचण मानव्यपे्रमाप ढे स्त्री-प रुर्षपे्रम,–
चबिाऱ्या दोन व्यक्तींिे पे्रम!– जणू बाह लीिा खेळ वाटू लागतो. आचण तरी तोही नायक वैयक्क्तक 
पे्रमभावनेिी वा साचहत्यसंगीतादी कलािंी क िेष्टा करीत नाही. उलट त्या अक्न्तम मूल्यािंी प्रभात फाकावी 
म्हणूनि िाक्न्तकरािंी ही‘कत्तलिी रात्र’ अवश्य आहे, व म्हणूनि ती समथवनीय आहे, यािी तो जाणीव 
दाखवतो. 
 

चववकेानंद अगर गाधंी याचं्यासारख्यानंा देशािे दाचरद्र्य म्हणजे स्वतःिे दाचरद्र्य वाटते; देशािे 
अज्ञान हे स्वतःिे अज्ञान वाटते; पूवव-चपढ्ािें पाप ते आपल्या माथ्यावर वाहण्यास तयार असतात व 
म्हणूनि त्याचं्या शब्दाशब्दातं– खाजगी उद्गारातंही काव्य अवतरते! त्यानंी राष्ट्रीयतेवर चलचहले म्हणनू 
त्याचं्या लेखनात काव्य आले नसून, त्याचं्या काव्यमयतेम ळे राष्ट्रीयता उन्नत आचण स दंर बनली असा खरा 
प्रकार आहे. चववकेानंद आपल्या ग रंूसंबधंी, आपल्या राष्ट्रासंबंधी आचण आपल्या धमासंबंधी बोलताना ज्या 
उत्कटतेने बोलतात, त्या उत्कटतेने कोणता चप्रयकर आपल्या चप्रय व्यक्तीसंबधंी बोलू शकेल? 
 

आचण तरीही भाडंवलवाल्या प्रकाशकाच्या छापखान्याला घास प रचवण्याकचरता चलचहलेल्या 
भाडोत्री‘राष्ट्रीय’ साचहत्यापेक्षा मात्र उत्कट शृगंारसाचहत्यही बरे, असेि आम्ही म्हणू! अशा भाडोत्री 
वाङ्मयािी एका कम्य चनस्ट टीकाकारानेही‘Commercialising spiritual values’ म्हणून चनभवत्सवना केली 
आहे. 
 

आज स्वातंत्र्यसंग्रामास वाचहलेले वाङ्मय मराठीत नाही ही आपत्ती नसून, स्वातंत्र्यसंग्रामािा 
अपमान करणारे, राष्ट्रीय ध्येये यािंा बाजार करणारे वाङ्मय प्रत्यही चनघत आहे ही खरी आपत्ती आहे. 
असल्या राष्ट्रीय आचण वाङ्मयी‘क संतानापेक्षा चनसंतान बरे!’ असेि प्रत्येक राष्ट्रपे्रमी मन ष्ट्य म्हणेल, यात 
शकंा नाही! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५ ⬥ 
 

साणहत्य आणि जीवन 
 

महाराष्ट्रात कायवकत्यांिा आचण कायािा त टवडा आहे हे खरे; पण कायव कोणते आचण अकायव 
कोणते हे जाणणारािंा तर त्याहूनही त टवडा आहे! आपल्या या महाराष्ट्रात एक काळ असा होता की, 
जेव्हा प-ैपैसा करून गोळा केलेली गंगाजळी घालून, तोटा सोसून काड्याच्या पेट्ािंा अगर चशस-
पेक्न्सलींिा कारखाना िालचवणे हेि काय ते खरे कायव असे समजण्यात येई. कमी पगारावर चशक्षक म्हणनू 
राहणे, अथवा परकीय सरकारच्या दोर्षासंबधंी वक्तृत्वपूणव भार्षणे करणे हेि काय ते खरे कायव, अशी तर 
अद्यापही अनेकािंी समजूत आहे. वरील सवव‘कायव’ नाहीि असे मला म्हणायिे नाही. पण आज साववजचनक 
कायात एकदेशीयता आचण अन करण याम ळे आहे त्याही अल्पस्वल्प कतृवत्वािा अपव्यय होत आहे! सववजण 
एकाि कायाच्या मागे लागतात; आचण प ष्ट्कळदा ज्यािे जे कायव नव्हे ते तो करू लागतो. वैद्यशास्त्रपारंगत 
असलेला साखरेिी स बत्ता करण्यािे ठरवतो! काव्यशास्त्रपारंगत, फॅचसझम् िा नायनाट करण्यािे ठरवतो! 
आचण राजकीय िळवळ्या काव्ये तयार व द रुस्त करण्यािे वकव शॉप उघडतो! 
 

पहा हा सवव अव्यापारेर्ष  व्यापार केवळ अप्रयोजकपणाम ळे होतो असे नव्हे. अन करणशीलता आचण 
स्थूल जीवन-मूल्ये याचं्याम ळे ही िूकभलू होत आहे.‘ज्यात जास्त गलबला होईल, ते जास्त मोठे कायव!’ 
आचण असे, मोठ्या धूमधामीिे कायव के्षत्र जे राजकीय के्षत्र त्यािी सवांनी नक्कल उठवावयािी, या दोन रोगट 
वृत्तींनी आपल्या साववजचनक कतृवत्वाला कीड लागली आहे. 
 

साचहत्यके्षत्रातील धामध मीिे म्हणजे प्रचत राजकारणािे क रुके्षत्र बनलेले जे साचहत्यसंमेलन 
त्याकडे नजर टाकल्यास हेि चदसून येईल. अध्यक्षीय चनवडण कीत आचण ठरावाचं्या मंज रीत एका 
आखाड्याने द सऱ्या आखाड्यावर मात करणे हा या संमेलनातील प्रम ख कायविम असतो. तथाचप या 
ि रशीत सामील न होणारानंाही अशा संमेलनात‘करण्या’सारखे प ष्ट्कळ असून ते माहीत नसते! व त्याम ळे 
चनवडण की व ठराव याचं्या या ध माळीला नाव ेठेवीत ही‘अय ियमान’ मंडळी गावोगावी परततात. फारफार 
तर संमेलन िालू असतानाि स्थाचनक दृश्ये पाहून घेण्यािे कायविम आखतात! 
 

ठराव आचण चनवडण की यानंा महत्त्व नाही असे मी म्हणत नाही. तथाचपराजकीय के्षत्रात 
सत्तालोभाम ळे या दोन चवधींना जे रौद्र स्वरूप येते ते वाङ्मयके्षत्रात येण्यािी आवश्यकता चबलक ल नाही. 
आचण चनवडण की व ठराव याचं्याखेरीज इतर गोष्टींना जेवढे महत्त्व चदले जाव ेचततके चदले जात नाही ही 
माझी द सरी तिार आहे. 
 

ही द सरी गोष्ट म्हणजे साववजचनक जीवनातील प्रचसि–अप्रचसि व्यक्तींच्या वैयक्क्तक संबधंािें 
संवधवन. या गोष्टीिे महत्त्व आपण महाराष्ट्रीय लोक ओळखत नाही; इतकेि नव्हे तर ही गोष्ट 
म्हणजे‘काँरॅक्ट’ साधण्यास जी कला, पकबह ना जी मनोवृत्ती लागते, तीही आपल्याजवळ चदसून येत नाही! 
 

वैयक्क्तक सबंंध ही संज्ञा मी स्नेहसंबधं या अथाने वापरीत नसून बौचिक देवाण-घेवाण या अथी 
वापरीत आहे. आजच्या जगात प्रत्येक के्षत्रात संघटनेिी आचण सहकायािी आवश्यकता आहे. तथाचप 
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राजकीय पक्षािंी संघटना आचण बौचिक कायव करणारािंी संघटना यातं अतंर आहे. बौचिक के्षत्रात, 
‘चजतक्या व्यक्ती चततक्या प्रकृती’ हे सूत्र इतर के्षत्राहून अचधक सत्य व अचधक क्षम्यही आहे. पकबह ना या 
के्षत्रात व्यक्ती चततकी काये आचण काये चततक्या पिती, असेही म्हणता येईल! आचण येथे म्हणूनि 
एकमेकाचं्या कायाचवर्षयी अज्ञान व गैरसमज असण्यािा संभव अचधक असतो.‘मी करीत आहे तेि कायव 
खरे’ व‘इतरािें कायव ि कीिे!’ असा अचभचनवशेही साचहक्त्यकातं व शास्त्रज्ञातं चदसून येणे अशक्य नसते. पण 
हे स्वजनचवर्षयक आचण स्वके्षत्रचवर्षयक अज्ञान नाहीसे करण्यािा मागव म्हणजे साचहक्त्यकािंा वैयक्क्तक 
संबंध वाढचवणे हाि होय. 
 

मी हा नवीन मागव सागंत आहे असे नव्हे. तथाचप या सववमान्य मागासंबधंी आपल्यापकैी अनेकानंा 
अश्रिा असल्यािे चदसून येईल. 
 

बौचिक पचरिय करून घेणे ही गोष्ट वाटते चततकी सोपी नाही. शभंर चवद्वान एका सभेत बसल्याने 
हे साध्य होत नाही; त्यापंैकी िारदोघे एकत्र बसून बोलले तरीही हे साध्य होईलि असे नाही. दोन ब चिमान 
आचण कल्पक मने म्हणजे मला जणू दोन प्रयोगशाळा वाटतात! त्या, ‘उघडल्या’खेरीज पाहता येणार 
नाहीत; आचण कौत कािी भावना असल्याखेरीज पाहूनही आकलन होणार नाहीत. आपण महाराष्ट्रीय 
मंडळी कौत काच्या व क तूहलाच्या बाबतीत कृपण आहोत; आधी आपण आपल्या मनािी कवाडे उघडणार 
नाही; व द सऱ्याने उघडली तर आत डोकावण्यािी तसदी घेणार नाही! 
 

यािा अथव, आपणास क तूहलि नाही, आपल्या अंगी उद्योगि नाही असा नाही. व्यावहाचरक 
बाबतीत आपण चजज्ञासूि काय पण फाजील िौकस असतो! शजेाऱ्यािा पगार, शजेाऱ्यािा संसार व 
शजेाऱ्यासंबधंीिा प्रवाद,– यासबंंधी आपण िौकशी करण्यास ि कत नाही; पण शजेारी असलेल्या व 
आपल्याि के्षत्रात काम करणाऱ्या माणसािे कायव व कल्पना यासंबधंी आपण उदासीन असतो! 
पकबह नात्यात आपले गैरसमज जपून ठेवण्यािा यत्न करतो. दूरदूरिे चवद्वान व साचहक्त्यक एकत्र गोळा 
झाले तरी त्याचं्या खाजगी संभार्षणात, प्रसन्न बौचिक चवलास व परस्पर आदर यािंा पचरमल 
दरवळण्याऐवजी कोण चकती क िाळ्या सागंतो यािी स्पधा लागलेली पाचहली म्हणजे कीव येते! 
 

माझा हा आरोप साववचत्रक नाही; आचण मन ष्ट्यस्वभावािी द बवळ पण क्षम्य बाजू मी ओळखत नाही 
असे नाही. लोकपनदेिा उपयोग मनोचवनोदाथव करू नये असे मी म्हणत नाही; माझा कटाक्ष‘पनदारचत’संबंधी 
नाही; तर परस्परासंंबधंीिे क तूहल व आदर याचं्या अभावासंबधंी आहे! 
 

चमत्रहो! माझी ही तिार अन भवावर आधारलेली आहे. ज्याचं्या चविारानंा आचण ते व्यक्त 
करण्याच्या कौशल्याला राष्ट्रीयदृष्ट्ट्ा महत्त्व आहे, असे िार महाराष्ट्रीय एकत्र जमले तर काय दृश्य 
चदसते? जो एखादा मूल्यवान चविार असेल तो आपल्याजवळि आहे; इतकेि नव्हे तर आपल्यासमोर 
बसलेले समव्यवसायी बधूं हे त्या चविाराच्या चजवावर उठले आहेत, अशा भचूमकेवरूनि प ष्ट्कळदा तेथे 
बोलणे होते. माझ्या वैयक्क्तक अन भवातील एक-दोन प्रसंग सागंनू मी हे अचधक स्पष्ट (आचण कदाचित 
हास्यकारकही!) करू शकलो असतो; पण मी ते टाळतो. तथाचप एकमेकाचं्या अतंरंगािा पचरिय करून 
घेण्यािी कला आपल्या बौचिक के्षत्राच्या प ढाऱ्यातं चदसून येत नाही, असे मात्र माझे प्राजंल मत आहे! 
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आचण यािे मूळ आपल्या त सड्या आचण आत्मसंत ष्ट राष्ट्रीय वृत्तीत आहे. या दोर्षािा पचरणाम केवळ 
बौचिक पचरियाप रताि भोवतो असे नाही. वृत्तपत्रव्यवसायासारख्या व्यवसायात तर हा दोर्ष 
वृचत्तच्छेदालाही कारण होतो! ज्यानंा आपली भार्षा व रीतभात ठाऊक नाही अशा व्यक्तींिी म लाखत 
घ्यायिी असल्यास महाराष्ट्रीय वृत्तव्यवसायी इतर प्रातंीयाइंतका यशस्वी होणार नाही. महाराष्ट्रीय 
बातमीदार हा पोटात चशरून‘व्यक्क्तदशवन घेण्याऐवजी’ त्या व्यक्तीिा जणू पराभव आचण बीमोड 
करण्याकचरता उभा राहील! यािा स्वाभाचवक पचरणाम म्हणजे ती व्यक्तीही आपल्या मनािी दारे लावनू 
घेईल! 
 

आजच्या वाङ्मयीन व्यवहारात जर कोणत्या गोष्टीिी आवश्यकता असेल तर ती संघटनेिी, 
फंडािी आचण प्रिारािी नसून, परस्पर-पचरियािी आचण आदरािी आहे. पण हे होण्यास,– चनदान हे 
पटण्यास स्वजनाचंवर्षयी व स्वके्षत्राचवर्षयी आदर असण्यािी आवश्यकता आहे. दोन कादंबरीकार, दोन 
नाटककार, दोन टीकाकार, दोन वृत्तपत्रकार एकत्र येताि, त्यासं जणू एकाि तीथािे दोन याचत्रक एकत्र 
आल्यािा आनंद व्हावयास हवा! जेथे तो जाऊन आला, तेथे मला अद्याप जावयािे आहे;– आचण कदाचित 
जेथे मी जाऊन आलो तेथे जाण्यािे, माझ्या या व्यवसायबंधूिे, ि कून राहून गेले आहे,– हे आढळून येऊन 
एकमेकाचं्या स खद ःखाच्या गोष्टींना भरते यावयास हव.े कदाचित दोघेही एकाि हचरद्वारापयंतअथवा 
हृर्षीकेशपयंत जाऊन आले अनतील!– पण दोघानंा भेटलेली भागीरथी मात्र चभन्न असेल. ते काहीही असो; 
जीवनगंगेच्या चकनाऱ्याचकनाऱ्याने भटकणाऱ्या या प्रवाशानंा एकमेकानंा सागंण्यासारखे प ष्ट्कळि असले 
पाचहजे; व अशा गाठीभेटींिा आनंद आगळा असला पाचहजे. 
 

—पण अन भव मात्र उलट येतो!! हे ज्ञान-मागािे वाटसरू एकत्र भेटताि ज्ञानगंगेत ब ड्या 
होण्याऐवजी गाव–गंगेत ब ड्या होतात!! अशा भेटींना लोकपनदेिे स्वरूप नि आल्यास, धूतव बचनयाचं्या 
बैठकीिे तरी रूप येते. व्यावहाचरक नफातोटा व क्ष द्र स्पधा यािें त्यात प्रदशवन होते. 
 

पण एकमेकासंंबधंी आदर वाटण्यास प्रथम वाङ्मयचनर्ममतीसबंंधी आदर वाटावयास हवा! आज 
म ख्य अडिण असेल तर हीि आहे. साचहत्यािे नेते आचण अचभमानी म्हणचवणाऱ्या लोकानंाही साचहत्य हे 
राजकारण अथवा माम ली सदािार याचं्या प्रिारािे साधन आहे असे वाटते.‘वाङ्मय आचण जीवन’ हा 
शब्दप्रयोग अलीकडे फार वळेा केला जातो; पण‘जीवन’ म्हणजे मात्र आहार, चनद्रा, भय, इत्यादी सवव 
प्राचणमात्रासं सामान्य अशा व्यवहारापलीकडे आहे, असे गणले जात नाही! 
 

वाङ्मयािा जीवनाशी संबधं आहे!– जरूर आहे! पण तो संबधं, ते‘जीवन’ आहारचनद्राचदकाचं्या 
पलीकडे नेण्यासाठीि आहे! वाङ्मय आहे, म्हणून मन ष्ट्य आहे; वाङ्मय आहे म्हणून मन ष्ट्यास मन ष्ट्यपण 
आहे,– व देवपण चमळवण्यािी उमेद आहे. 
 

पण देवपणाच्या साधनािें हे धनी आपापसातं मात्र उपय क्तता-वादापलीकडे जात नाहीत!– 
म्हणजेि “पोटा-पाण्यापलीकडे व बायकाम ळे साभंाळण्यापलीकडे यािंी उडी जात नाही!” 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ६ ⬥ 
 

टीकाकार आणि रझाकार 
 

स मारे दोन मचहन्यामंागे कचववयव साध दास याचं्या चनधनाच्या चनचमत्ताने एक‘ऊमी’ चलहून 
मी‘नवय ग’च्या एका पणाच्या द्वारे त्या थोर कवीच्या स्मृतीिे पूजन केले. त्यानंतर साध दासानंा प्रत्यक्ष 
ओळखणाऱ्या व त्यािंी काव्ये आस्थेवाइकपणे वािणाऱ्या अनेक साचहक्त्यकानंी मजजवळच्या त्या 
समयोचित चलखाणासबंंधी अन कूल मत व्यक्त केले. थोड्याि चदवसातं‘नवय ग’च्या संपादकानंी 
नागपूरच्या‘भचवतव्य’िा एक अंक मजकडे म द्दाम धाडून चदला. तो म द्दाम धाडण्यािे कारणही पत्राने 
कळचवले. त्या अंकात माझ्या साध दासावंरील लेखावर टीका आलेली होती. त्या टीकेवरील‘वाङ्मयातील 
रझाकार’, ‘क्षीरसागरािी खारट ऊमी’ वगैरे वगैरे मथळे पाहून मला थोडे आियव वाटले! 
 

वास्तचवक साध दासावंरील लेखात मी मोठे चववाद्य असे काही चलचहलेले नव्हते. जे लोक दीघव 
काव्ये चलचहणाऱ्या कवींनाि मोठे कवी मानतात, व त्या अथाने आजच्या कवींना‘पबद स्त्रावी’, ‘सै्त्रण’ वगैरे 
शलेक्या संस्कृत चशव्या मोजतात त्यानंी वास्तचवक साध दासासंारख्या समकलीन महाकवीिे आदरय क्त 
स्वागत करावास हव े होते. पण प्रो. फडक्यासंारखे लोक तसे करताना चदसत नाहीत, एवढाि माझ्या 
म्हणण्यािा मतलब होता, व त्या चनचमत्ताने दीघव काव्य चलचहणाऱ्या ज न्या कवींपकैी पंचडत कवींच्या प्रचसि 
दोर्षािंा मी प नरुच्चार केला होता. हे दोर्ष याि भारे्षत मी अनेकवार लेखात व प स्तकात दाखचवलेही आहेत. 
माझ्या‘स वणवत ला’ या प स्तकातील‘महाराष्ट्रीयािें व्यक्क्तपरीक्षण’ या समारोपात्मक प्रकरणात मी वामन–
मोरोपंतादी लोक कवी होते की केवळ हरदास–प राचणक होते यािा आमच्या लोकानंा पत्ताि लागला नाही 
असे म्हटले आहे. अथात मी त्या चठकाणी प्रचसि व्यक्तींच्या राष्ट्रीय वगीकरणासंबधंी व मूल्यमापनासंबधंी 
चलहीत होतो. 
 

पण ही ज नीि मते अन्य चवर्षयाच्या ओघात त्रोटकपणे मी परवा प न्हा माडंताि त्यािे पडसाद बरेि 
चनघाव,े आचण त्याच्या पचहल्या पडसादानेि मला रझाकार ठरचवण्यािा यत्न करावा हे नवल आहे. 
प ण्याच्या एकदोन दैचनकातंही– ज्ञानप्रकाश व मन्वन्तरमध्ये यासंबंधाने मला अन कूल मत व्यक्त 
झाले.‘मन्वन्तर’ दैचनकातील लेख लहानि असला तरी मार्ममक उदाहरणे आचण स्वच्छ दृचष्टकोण या दोन 
ग णामं ळे नव्या पंचडत कवींिे श्रेष्ठत्व समजावनू घेण्यास फारि उपय क्त ठरेल.साचहत्य पचरर्षदेत 
पंचडतकवींच्या टीकाकारावंर एक व्याख्यानही झाले! या सवांिा परामशव मी लवकरि एका जाहीर 
प्रसंगाच्या चनचमत्ताने घेऊ शकेनसे वाटते. पण आणखी एका टीकेच्या बाबतीत माझ्या औचित्यचवर्षयक 
कल्पनामं ळे थोडी नाज क पचरक्स्थती उत्पन्न झाली आहे. ही टीका म्हणजे ख द्द‘नवय ग’मध्येि‘शारदीय 
शरसंधान’ या सदराखाली आलेली टीका होय. 
 

या टीकेत मजसंबंधीिे वैयक्क्तक उल्लखे व हास्यास्पद तकव शास्त्र याखेरीज उत्तर देण्यासारखे 
काहीि नाही. कारण मोरोपतंाला यमकािें खरे स्वारस्य कशात आहे यािा पत्ता नव्हता, आचण वामनादी 
कवींना तर धड व्याकरणश ि चलचहण्यािीही गरज भासत नसे, हे माझे म ख्य आरोप; हे तर पंचडतकवींच्या 
प णेरी व नागप री कैवाऱ्यानंी मान्यि केले आहेत. आचण मजसंबधंी जो वैयक्क्तक टीकेिा भाग आला आहे 
त्यासंबधंी चलचहणे मला अनेक दृष्टींनी थोडे नाज क वाटते. पचहली अडिण म्हणजे, ‘शारदीय शरसधंान’ हे 
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सदर चलचहणाऱ्या लेखकाच्या नावासबंंधीिीि! सदरहू लेखकाने स्वतःला महाभारतातील एका 
ब्राह्मणवीरािे केवळ नावि घेतले आहे असे नव्हे, तर त्यािी गौरवपर उपपदेही स्वतःि लावनू घेतली 
आहेत! अथात स्वतःमागे कोणी कोणती उपपदे लावावीत यासंबधंी मला वाद करावयािा नाही. पण 
वतवमानपत्रातंील उत्तर–प्रत्य त्तरात‘श्रीमत् द्रोणािायव’ हे उपपदय क्त नाव वापरताना पूववसंस्कारामं ळे थोडी 
अडिण भासते ही गोष्ट खरी. एखाद्याने स्वतःला लेखनातील टोपणनाव म्हणून का होईना, ‘श्रीमत् आद्य 
शकंरािायव’,पकवा‘श्री छत्रपती चशवाजीमहाराज’ असे म्हणवनू घेतले तर त्या लेखकािे दोर्ष दाखचवताना 
मला तरी थोडे िािरल्यासारखे होईल. भतूकालातील काही नाव ेआपल्या सलगीतील होऊन बसलेली 
असतात; तर काही चततकीशी सलगीतील नसतात. चनदान पूज्यभावदशवक चवशरे्षणासह घेतलेल्या नावाशी 
तर सलगी दाखचवणे म्हणजे मूळ ऐचतहाचसक व्यक्तींिाि अनादर केल्यासारखे वाटते. कल्पना करा : 
“श्रीमत् आद्य शकंरािायव यानंी गेल्या मौजेच्या अंकात एक पोरकटपणािे चवधान केले आहे;” “श्री छत्रपती 
चशवाजीमहाराज हे परवा चतचकटाचशवाय प्रवास करताना आढळले!” यासारखी चवधाने करण्यािा प्रसंग 
आला तर ती आपल्या कानाला कशी लागतील? माझी अडिण नेमकी याि स्वरूपािी आहे! 
 

आणखी एक नाज क अडिण म्हणजे द्रोणािायव काय पकवा मी काय दोघेही नवय गिे चनमंचत्रत 
पाह णे आहोत अशी माझी कल्पना आहे. या दोन पाह ण्यानंी नवय गच्या ओसरीवरि बािाबािीला स रुवात 
केली तर नवय गकाराचं्या अचतथ्यशीलतेला फाजील ताण चदल्यासारखे होईल. व ते सभ्यतेच्या दृष्टीने बरे 
नव्हे, असे मी तरी समजतो! अथात नवय गकारािंी प्रकृती ईश्वरकृपेने इतकी नाज क नाही ही गोष्ट 
त्यातल्यात्यात आनंदािी आहे!– पण त्याम ळे पाह ण्यानंी वदवळीवर येणे वाजवी ठरते असे थोडेि होणार 
आहे! 
 

आदरणीय पौराचणक नावासंबंधीिी अडिण मी या शरसंधानोत्स क लेखकािा उल्लखे‘रा. 
द्रोणािायव’ असा करून टाळणार आहे. (वास्तचवक‘आिायव’)हेही पद गौरवाथीि आहे; पण न सते‘रा. द्रोण’ 
म्हणणे बरे चदसणार नाही.’ पचहली गोष्ट म्हणजे, रा. द्रोणािायव यानंी आपल्या चलखाणात केलेल्या 
वैयक्क्तक चवधानासंबधंीिी. ही चवधाने दोन तऱ्हेिी आहेत. काही‘श्री.के.क्षी.’ संबंधीिी आचण काही स्वतः 
रा. द्रोणािायासंबधंीिी. श्री.के.क्षी.संबधंाने त्यानंा असे म्हणावयािे आहे की, या लेखकाच्या चलखाणाकडे 
कोणी लक्षि चदले नसते! व म्हणून द्रोणािायांनीही देण्यािे कारण नव्हते. तसेि‘या गृहस्थासबंंधी’ म्हणजे 
श्री.के.क्षी.संबधंी, पूवी एकदा अन कूल चलचहण्यािा अन ग्रह द्रोणािायांकडून झाला होता! रा. द्रोणािायव 
यानंा स्वतःसंबधंी असे म्हणायिे आहे की, त्याचं्या कोणा एका नम्र िाहत्यानेही‘श्री.के.क्षी.’ याचं्या 
चवधानानंा बेछूट म्हणण्यात त्यािंी क मक केली आहे! तसेि ज्ञानप्रकाशातील‘जनमेजय’ या लेखकास 
द्रोणािायांनी साध दासािंी काव्ये वािलीि नसावी असा चनष्ट्कर्षव काढावा लागला, हे पाहून‘श्रीमान् 
आिायां’ना परमावधीिे हसू लोटले! वगैरे वगैरे!! 
 

रा. द्रोणािायव यािंी स्वतःसंबंधीिी कल्पना आचण इतरासंंबधंीिी वृत्ती ही वरील वैयक्क्तक 
उल्लेखावरून वािकाचं्या लक्षात येईलि. मलाही काही पते्र आली आहेत. ती पते्र चलचहणारे माझे नम्र िाहते 
आहेत की मजहून अचधकारी आहेत; तसेि त्यानंी द्रोणािायांसंबधंी काय अचभप्राय व्यक्त केला वगैरेिा 
उल्लेख करणे मी सभ्यतेला धरून समजत नाही. वर्षव–दीड वर्षामागे द्रोणािायांनी‘श्री. के. क्षी.’ 
याचं्यासबंंधी काय चलचहले होते, यािंी मी म द्दाम िौकशी केली. अध्यात्मवाद व गढूवाद यािंी तरफदारी 
करण्यािे‘धैयव’ क्षीरसागर यानंी आत्तासे क ठे दाखचवले; तर उलट आपण (स्वतः श्रीमत् आिायांनी!) मात्र 
त्याहीपूवी दाखचवले आहे, या अथािा तो मजकूर होता असे कळते! आता, ही स्त तीि होय असे क्षणभर 
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धरले तरी त्याि अंकात द सऱ्या एका लेखकाला एकदम‘मूलग्राही’, ‘नामाचंकत’ वगैरे पदव्या द्रोणािायांनी 
बहाल केल्या आहेत. त्यावरून द्रोणािायव स्त चतपर चवशरे्षणाचं्या बाबतीत अिानक उदारही होतातसे 
चदसते! पण या उत्तरोक्त लेखकाच्या ज्या चलखाणाम ळे दोणािायांनी पदव्यािंी खैरात केली त्याि 
चलखाणात द्रोणािायांच्या चलखाणािी भरमसाट स्त ती आढळते ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे या साऱ्या 
गं्रथािी संगती लागते!! 
 

प्रथम एखाद्या रामशास्त्रीिा आव आणनू नंतर‘परस्पर प्रशसंा’ कंपनी काढल्याबद्दल आम्हालंा 
काहीि म्हणायिे नाही. त्यात चकफायत होते असे आढळल्यास द्रोणािायव आमिे थोडेि ऐकणार आहेत? 
पण बरीि वर्ष ेप्रामाचणकपणे चलचहणाऱ्या एखाद्या लेखकाबद्दल बरा शब्द चलहून आपण काही अन ग्रह करीत 
आहो; व त्या‘स्त ती’म ळे, त्यानंतर केलेली अज्ञानमलूक पनदाही पिनू गेली पाचहजे, अशीकल्पना मात्र 
द्रोणािायांनी करून घेऊ नये. शवेटी तर द्रोणािायांनी तरुण चपढीच्या गळी पडण्यािाही आचवभाव आणला 
आहे! व‘श्री. के. क्षी.’ यानंाही पूववग्रह सोडून प नः ज नी काव्ये वािण्यािा उपदेश केला आहे! तरुण चपढी 
(आचण आजिी पोक्त चपढीदेखील) द्रोणािायव व श्री. के. क्षी. या दोघानंाही ओळखते. आचण श्री. के. क्षी. 
यािंा तरुण चपढीशी चनदान द्रोणािायव याचं्याइतपत तरी संबंध आहे एवढेि या बाबतीत साचंगतले म्हणजे 
प रे! 
 

आणखी एका गोष्टीिा येथे उल्लेख केला पाचहजे. ज न्या कवींवर पूवी अनेकानंी केलेले व स्वतः‘श्री. 
के. क्षी’ यानंीही पूवी अनेकदा केलेले आरोप प नः करताि ब्रह्महत्या झाल्यािा आचवभाव करणारे रा. 
द्रोणािायव, इतर सववमान्य व्यक्तींच्या बाबतीत कशी हेटाळणीिी भार्षा वापरतात यािा प रावा त्याचं्या याि 
चलखाणात आहे! मराठी भारे्षिे पचहले व्याकरणकार म्हणून व इतरही अनेक दृष्टींनी पूज्य असे कै. दादोबा 
पाडं रंग यािंा क क्त्सत उपहासय क्त उल्लेख स्वतःस‘श्रीमान् आिायव’ म्हणून घेणाऱ्या या टीकाकाराने याि 
चलखाणात केला आहे! आचण हा सवव लब्धप्रचतचष्ठतपणािा प्रकार वगळता द्रोणािायांच्या‘श्री. के. क्षी.’ 
चवरुिच्या चलखाणात फारि थोडे उरते! कारण ज न्या पचंडतकवींना धड भारे्षच्या श ितेिीही गरज भासत 
नसे, एवढेि‘श्री. के. क्षी.’ यानंी म्हटले होते; तर द्रोणािायांनी त्याच्याही प ढे जाऊन त्यानंा श ि चलचहता 
येत नसे हेही कबलू करून टाकले आहे. मोरोपतंाचं्या काव्यात तर बोजड भार्षा, यमकाकरता अथवशून्यता 
पत्करणे वगैरे अचधक मोठे दोर्ष आहेत हेही रा. द्रोणािायांनी कबूल करून टाकले आहे! पंचडतकवींच्या 
प णेकर िाहत्यानंी हे दोर्ष पटापट कबलू करून टाकले आहेत आचण तरीही त्यानंा पंचडत कवींच्या 
आके्षपकािंी चवधाने भयकंर वाटावी, हा केवळ काही पूववग्रह घरजावई करून ठेवल्यािाि पचरणाम म्हटला 
पाचहजे; द सरे काय? 
 

पण द्रोणािायांच्या चलचहण्यात याहून गमतीिी गोष्ट वगेळीि आहे. जी गोष्ट वादात पडली आहे, व 
जी गोष्ट चसि करण्यास हे गृहस्थ चनघाले आहेत, तीि मूळ चनर्मववाद आहे असे ठाम मत गृहीत धरून ते 
चलचहतात : “श्री. के. क्षी. यानंी वामन पचंडतािंा उपहास केला आहे खरा; पण वामन पंचडत मराठीतील 
आख्यानक कवींिा राजा होता हे चवसरता कामा नये. वामन पचंडत केव्हा केव्हा अश ि चलहीत असेल; तो 
चकत्येकदा हास्यास्पद यमकेही ज ळवीत असेल; परंत  अत्यंत रसाळ अशी आख्याने चलहावी त्यानेि.” 
 

वामन पंचडताच्या ि का आचण हास्यास्पद यमके का माफ? तर तो‘आख्यानक’ कवींिा राजा होता 
म्हणून; आचण तो आख्यानक कवींिा राजा का? तर— “तो आख्यानक कवींिा राजा होता हे श्री. के. क्षीं. 
नी चवसरता कामा नये म्हणनू”!! अशी स ंदर तकव पिती पाहून क णािी खात्री पटणार नाही बरे! 
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अशा तऱ्हेिे िमत्काचरक तकव शास्त्र वापरून नंतर द्रोणािायव यानंी कै. प्र. वा.बापट याचं्या मतािा 
आधार देऊन वामन पंचडताच्या चलचहण्यातील चकत्येक भाग रसाळ असल्यािे तळमळून साचंगतले आहे. 
वामन पचंडताच्या काव्यात चकत्येक चठकाणी रसपचरपोर्ष िागंला झाला आहे हे कोणीि नाकबलू करीत 
नाही. पण काही चठकाणी रसाळ चलचहणाऱ्या कवीला रसहानीिे आचण भार्षादेवीच्या केशकर्षवणािे चकती 
खून माफ हे एकदा ठरवनू टाकले पाचहजे. आचण ते ठरल्यावरदेखील डौलदार शलैी चलचहणाऱ्या आध चनक 
पंचडतकवींच्या मानाने या ज न्या कवींना भारे्षच्या श ितेिी पवा नसे असे म्हणताि, ती टीका एकदम बेछूट 
वाटण्याइतकी आपली‘पूववग्रहक्स्थती’ या मंडळीनी नाज क का करून ठेवावी, हा प्रश्न उरतोि! 
 

मोरोपंत बोजड चलहीत असे, हे प्रथम कबूल करून नंतर द्रोणािायांनी आपली हास्यरसप्रधान 
तकव पिती लढचवलीि आहे! ते बजावतात, “मोरोपंतािें भार्षा व वृत्त यावंर अलौचकक प्रभ त्व होते हाही म द्दा 
ध्यानात घ्यावयास हवा. अशा प्रभ त्वाम ळे काव्यप्रचतभेिे महत्त्व वाढत नसते, असे क णास वाटेल. पण 
चनदान मोरोपंताबंद्दल चलचहताना तरी या गोष्टीकडे द लवक्ष करता येत नाही. यािे कारण असे की, मराठी 
भार्षा बनचवणाऱ्या भार्षाप्रभूमंध्ये मोरोपतंािें स्थान अत्य च्च आहे. 
 

मोरोपंतािंी बोजड, कृपत्रम आचण जागजागी अथवहानी पत्करणारी भार्षा क्षम्य का? तर तो भार्षाप्रभ ू
आहे! आचण असले काव्यचवघातक‘भार्षाप्रभ त्व’देखील काव्यग णात का सामील करून घ्यायिे? तर 
मोरोपंतािें स्थान मराठी भार्षा बनचवणारातं अत्य च्च आहे म्हणून! आचण हे तरी कशावरून? तर बरीि मंडळी 
बरेि चदवस पंताचं्या मोहोबतीखातर हे म्हणत आली म्हणनू!! 
 

अखेर पंतािंी बाजू राखण्याकरता द्रोणािायव यास‘अभगंरामायण’, ‘साररामायण’ याजंसारख्या 
काव्यािंा आधार घ्यावा लागला आहे. मोरोपंतानंी काव्यासंबंधी चवकृत कल्पना सोडून स्वाभाचवक मराठीत 
चलहायिे ठरचवले असते तर ते चलहू शकले असते, हे त्याचं्या अभगंरामायणावरून चसि होते खरे! व जेव्हा 
जेव्हा मला या चवर्षयावर बोलण्यािा प्रसंग येतो, तेव्हा तेव्हा मी हे याि शब्दातं सागंतही असतो. पण 
मोरोपंताचं्या सहस्त्रावधी रिनेत अभगंरामायणािे प्रमाण असे आहे काय, की मोरोपंतािंी शलैी म्हणजे 
अभगंरामायणािी शलैी असे म्हणता येईल? पकबह ना केकावलीला वाईट ठरवनू अभगंरामायणाला िागंले 
म्हणणारे द्रोणािायव हेही पंचडतकवींच्या काही प णेकर पाचठराख्याचं्या मते‘बेछूट’ ठरण्यािा संभव आहे हे 
द्रोणािायांनी चवसरू नये! 
 

पण एखाद्या टीकाकाराला‘रझाकार’ ठरचवण्यापूवी, पकवा त्याच्या एखाद्या चवधानाला बेछूट 
ठरचवण्यापूवी, स्वतः नक्की रझाकार नसलेल्या, व कधीि‘बेछूट’ न चलचहणाऱ्या माझ्या चवद्वान चमत्रानंी थोडा 
अचधक चविार करावयास हवा असे मला वाटते. ज्या मन ष्ट्यािी मूलभतू भचूमका, मूल्ये आचण प्रस्थानपबदू 
आपणहून अगदी चभन्न, तो आपल्या पचरचित आचण चप्रय चसिान्ताहून वगेळे बोलूलागताि या मंडळींनी 
इतके चबथरून जाऊन कसे भागेल? द्रोणािायव याचं्या परवाच्याि चलखाणात कै. तात्यासाहेब केळकर 
हेदेखील अश ि चलहीत, अशा स्वरूपािे चवधान आहे. या चवधानािी पाश्ववभमूी लक्षात न घेतल्यास त्यालाही 
बेछूट ठरचवणे अशक्य नाही. मी स मारे पधंरा सोळा वर्षांपूवी लोकचहतवादींच्या वाङ्मयािा तपशीलवार 
अभ्यास करून चवष्ट्ण शास्त्री चिपळूणकरािंी त्याचं्यासबंंधीिी चकत्येक चवधाने हास्यास्पद आचण दोर्षास्पद 
होती असे मत बनचवले व साधार प्रचसि केले. त्यानंतर चवर्षयाच्या ओघात मी चिपळूणकरासंबंंधी व 
लोकचहतवादींसंबधंी िार लोकाचं्या मताहूंन वगेळे चलचहले, तर तो बौचिक अत्यािार न मानता, मूलतः 
चभन्न दृचष्टकोण, चनदान चववाद्य मत असेि मानले पाचहजे. पण अहमदाबाद कॉलेजमधील प्रो. ना. ग. जोशी 
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यानंी माझ्या ज्या प स्तकात या मतािा केवळ त्रोटक उल्लेख आहे त्यािे परीक्षण करताना, इतर बाबतीत 
माझी प्रशसंा करूनही एवढ्ा बाबतीत मात्र‘कापाकापी करीत स टलेला बौचिक चशलेदार’ असे माझे वणवन 
केले होते! 
 

‘भचवतव्या’च्या स्तंभामंधून चलचहणाऱ्या‘भाष्ट्यकारा’ंिीही अशीि काही तरी गफलत होत आहे. 
काव्यासबंंधी जी मते मी वगेवगेळ्या चनचमत्ताने प्रचतपाचदली आहेत ती एकदा गृहीत धरल्यावर प नः वामन–
मोरोपंतानंा–चवशरे्षतः मोरोपतंालाही मी माना डोलवाव्या अशी‘भाष्ट्यकारा’ंनी अपेक्षा का करावी? साराशं, 
मूलभतू मतभेदािी शक्यता गृहीत धरून भाष्ट्यकाराने‘टीकाकार आचण टीकाकार’ असे वगव पाडले 
पाचहजेत; एकदम‘टीकाकार आचण रझाकार’ असे वगीकरण करून कसे चनभेल बरे? 
 

पण भाष्ट्यकारािंा खाक्या तर औरि चदसतो! त्याने प्रो. रा. श्री. जोगानंाही रझाकारातं सामील 
करून घेतलेले पाहून मी तर थक्कि झालो! प्रो. जोगाचं्या टीकात्मक चलखाणात एखादा ठळक दोर्ष 
दाखवायिा झाला तर आग्रहािा अभाव हा दाखचवता येईल. अशा नेमस्त टीकाकारासही रझाकार 
म्हणणारािी काही तरी गफलत होत असली पाचहजे. पण‘भाष्ट्यकारा’ंच्या उपचरचनर्मदष्ट चलखाणातील इतर 
भाग मला सववस्वी मान्य होण्यासारखाि वाटला.‘भाष्ट्यकारा’ंिा रोख क णावर असेल तो असो, पण केवळ 
साचहत्यसंस्थेिे कारभारी बनून साचहक्त्यक ठरण्यािा यत्न करणारािंा त्याने दाखचवलेला धोका, खरोखरि 
चविार करण्यासारखा आहे. तसेि, काचलदासाच्या काव्यातील वैर्षचयक उल्लेखाबंद्दल मला घृणा 
असूनही‘चवरहतरंग’ हे काव्य‘मेघदूता’हून सरस आहे हे मत मी कधीि मान्य केलेले नाही. अथात या 
बाबतीत भाष्ट्यकारािे व माझे मतैक्य आहे. एखाद्यािे एखादे वाङ्मयीन मत आत्यंचतक आहे;—फार काय, 
साफ िूक आहे, असे म्हणणे वगेळे; आचण ते मत तो पदवीच्या, अगर प्रचतष्ठेच्या जोरावर लोकावंर लादीत 
आहे म्हणणे वगेळे. भाष्ट्यकारास माझी अचधक माचहती असती, तर त्याने उपरोक्त आरोप मजवर केला 
नसता असे मला अद्यापही वाटते. 
 

शब्दािंी कसरत आचण काव्यािंी लाबंी यावरून कवीिे श्रेष्ठत्व ठरचवणारे वीर अद्यापही द दैवाने 
आढळतात. अशा ज नाट मंडळींना हालचवण्याकरता केलेल्या त्रोटक आचण क्षोभक चवधानानंी, 
द्रोणािायासारख्या नवकचवतेच्या प रस्कत्याने चबिकण्यािे काहीि कारण नव्हते! कारण द्रोणािायांनी 
माझा लेख–पकबह ना त्यािंा स्वतःिाि लेख!–चफरून न चबिकता वािल्यास त्याचं्या-माझ्यात मतभेदाहून 
मतैक्यि अचधक असल्यािे त्यासं आढळून येईल! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ७ ⬥ 
 

पुरोगामी मंडळींचे तकव शास्त्र! 
 

खऱ्या ज्ञानाच्या वाटेत अडथळा नको म्हणून ब चिवादी मंडळींनी धमासारख्या प्रचतचष्ठत धेंडािंाही 
म लाचहजा ठेवायिा नाही असे ठरचवले; आचण अखेर, “जे खऱ्या देवािंी पूजा टाळतात ते खोट्ा देवाचं्या 
तडाख्यात सापडतात” या चनयमान सार या मंडळींनी नकळत काही खोटे भक्क्तभाव 
जोडले!‘प रोगाचमत्वपूजन हे एक असेि भाबडे आचण आधंळे व्रत ब चिवादी म्हणचवणारानंी गळ्यात घेतले 
आहे. प्रािीन धमवकल्पनापंासून ते स्वतःच्या अन्तरंगात प्रत्यही स्फ रण पावणाऱ्या नाज क भावनापंयंत सववत्र 
पापशकंानंी परजलेली यािंी कठोर ब िी, एखादी गोष्ट‘नवी आहे’, ‘प्रयोगात्मक आहे’, ‘प रोगामी आहे’ असे 
चदसताि एखाद्या धमवभोळ्या आजीबाईच्या ब िीहूनही चवकल, शरणागत आचण भाचवक बनते! एखादी गोष्ट 
शास्त्रचवचहत आहे, समाजमान्य आहे, असे चदसल्यास ज ने ब चिमन्त ज्याप्रमाणे आपले ब चिरूप हत्यार 
म्यानात घालीत त्याप्रमाणे हे नव े(ब चिमन्त नव्हेत!) ब चिवादी, एखादी गोष्ट शास्त्रचवरुि आचण लोकचवरुि 
आहे असे चदसताि आपला ब चिवाद ग ंडाळून ठेवतात! एखादी गोष्ट नवी आहे, प रोगामी आहे असे 
चदसल्यावर चतिे आणखी‘क लशील’ ते काय पाहायिे?– अशीही भचूमका आहे. येथपयंत फार 
तर‘ब चिवाद्यािंा भाबडेपणा’ एवढेि या प्रकाराला नाव देता आले असते. पण भाबडेपणाबरोबरि 
आंधळेपणा आचण असचहष्ट्ण ताही ते दाखचवतात. तेव्हा मात्र ते केवळ धार्ममकाचं्याि वळणावर जात नसून, 
माथेचफरू आचण अडाणी धमाच्या वळणावर जात आहेत, असे म्हणाव ेलागते.‘आपण तर प रोगाचमत्व हे 
मूल्य मानतोि, पण इतरही तेि मानीत असणार’, ‘द सरे मूल्य आहेि क ठे जगात?’– अशी ही, ‘एकि देव 
आचण त्यािा एकि पैगंबर’ मानणाऱ्या वडे्या चपरािंी भचूमका असते! ज ना ब चिवाद वाझं असेल,– पण 
बचहरा, आंधळा आचण‘चपसाळ’ नव्हता. या नव्या ब चिवादात आधंळ्या एडक्यािे हे आडम ठे स्वभाव-धमव 
घालण्यािे कायव माक्सव आचण फ्रॉइड याचं्या‘द र्मवदलध’ िेल्यानंी केले. 
 

काही मचहन्यामंागे एका‘स खसंवादात मी केशवस ती संप्रदायाच्या कवींनी मढेकरी सपं्रदायासंबधंी 
बोलताना अचधक खबरदारी घ्यायला हवी,’ अशा अथािे चविार, काही चनचमत्ताने व्यक्त केले होते. साचहत्य 
या म ंबई येथील प्रचसि चनयतकाचलकाच्यासंपादकीयात, माझ्या त्या स खसंवादातील चकत्येक चवधानािंा 
जो चवपयास करण्यात आला त्याबद्दल मला काहीि म्हणावयािे नाही. कारण तो एक संपादकीय हक्कि 
आहे, असे मी मानतो! मी ज न्या चपढीच्या कवींना धाकदपटशा दाखवनू— ‘मी म्हणतो तसेि बोला’ असे 
सागंत आहे, असे त्या सपंादकीयात सूचित केले होते! वास्तचवक माझा रोख होता तो दर दहा वर्षांनी 
येणाऱ्या लाटेप ढे लािारपणे वाकून स्वतःिी मते लपचवणारावंर होता. पण या लडबडीत मंडळीत 
महाराष्ट्रािे चकत्येक शणेामेणािे य गप रुर्षही (Tin gods) मी अंतभूवत केलेले पाहून, काही मंडळींना 
कसेसेि झाले. पण मी वामनराव जोश्याचं्या लडबडीतपणािा जो उल्लखे केला तो न सता य क्क्तवाद नसून 
इचतहास आहे. इतकेि नव्हे तर बौचिक आचण ताचत्त्वक चवर्षयातं चनचित भचूमका घेणारे लोक महाराष्ट्रात 
उपेचक्षले जातात. तर उलट प्रत्येक लोकचप्रय लाटेप ढे लोटागंण घेऊन, त्यालाि प रोगाचमत्व म्हणणाऱ्या 
लोकािें देव्हारे माजतात, हाही महाराष्ट्रात तरी इचतहासि आहे. 
 

पण म ख्य मौज ती वगेळीि आहे. केशवस त, ताबं,े चगरीश, यशवन्त यािंी कचवता‘श्री. के. क्षी.’ 
यानंा‘कचवता’ का वाटते यािे चनदान, सदर चनयतकाचलकाने आपल्या तत्त्वज्ञानाला धरून केले आहे; व 
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त्या चनदानाप्रमाणे पाहता मढेकरािंी कचवता तेवढी‘श्री. के. क्षीं.’ना कचवता वाटू नये, हा‘द राग्रह’ ठरचवला 
आहे. या पत्रािे तकव शास्त्र असे : केशवस तािंी कचवता ज न्या कचवतेहून चभन्न म्हणून त म्हाला चप्रय वाटली; 
ताबंे यािी कचवता केशवस ताहूंन चभन्न म्हणून त म्हाला चप्रय वाटली; मग मढेकरािंी कचवता या दोघाचं्या 
कचवतेहून चभन्न आहे; मग ती अचधकि चप्रय व्हायला हवी! 
 

काही तरी‘नवीन’ व‘वगेळे’ करणे हेि कलेतील श्रेष्ठत्वािे गमक असे हे लोक स्वतः तर मानताति; 
पण द सरेही‘तेि मानणार, द सरे काय मानणार?’ अशी यािंी श्रिा आहे! अनादी सनातन पण प्रत्यही नूतन 
भासणाऱ्या सौन्दयािी यानंा खबर नाही! व म्हणनू केवळ बाह्य बदलाने नाचवन्य आणण्याच्या संप्रदायावर 
यािंा चवश्वास आहे. “केशवस त, ताबं,े चगरीश, यशवन्त, हे कवी असले तरी ते सारख्याि प्रकृतीिे कवी 
नव्हेत, हे क्षीरसागरानंा सागंायला हव े काय?”...असा प्रश्न सदर पत्राने चविारला आहे. ताबंे आचण 
केशवस त यािंा संप्रदाय मूलतः एकि म्हणजे‘सौन्दयववादी’ होता, यासंबंधी क्षीरसागरानंी 
साचहत्यसंमेलनात केलेले चवविेन‘साचहत्या’च्या यापूवीच्याि अंकात प्रचसि झालेले आहे! आचण तरीही 
आपल्या मतापेक्षा अन्य काही मत असू शकेल अशी शकंाही या पत्राला येत नाही! प रोगाचमत्व-पूजनाने 
येणारी धमान्धता म्हणून मी वर उल्लेचखली ती ही! 
 

मी मढेकरी कचवतेसबंंधी टाकलेले काही‘सवाल’ उद धृत करून सदर पत्र म्हणते, 
‘क्षीरसागरानंी‘कचवता कशास म्हणाव’े हे प्रथम साचंगतले असते, व नंतर आपले हे सवाल टाकले असते, 
तर वािकाचं्या दृष्टीने सोयीिे ठरले असते.क्षीरसागरांनी, वादचवर्षय झालेल्या सदर स खसंवादाखेरीज 
कोठे काही जणू चलचहलेि नाही, अशा थाटात ही व्याख्येिी मागणी करण्यात आली आहे. चशवाय मढेकरी 
कचवतेच्या पाचठराख्यावंरही व्याख्येिी जबाबदारी पडते हे मात्र या पत्राच्या चहशोबी नाही! वस्त क्स्थती अशी 
आहे की, ‘ऑल इंचडया रेचडयो’वरून दोन-तीन वर्षांपूवी झालेल्या व्याख्यान-त्रयीतील माझ्या 
उपन्यासात्मक व्याख्यानात मी जे मूलभतू म दे्द उपक्स्थत केले होते, त्यािें प रते आकलनही नवकचवतेच्या 
पाचठराख्यानंी दाखचवले नाही; मग खंडनािी गोष्टि राचहली! 
 

प रोगाचमत्व हेि एक मूल्य मानल्याने ब िी मचलन कशी होते, यािे आणखी एक उदाहरण अशाि 
एका प्रचतचष्ठत चनयतकाचलकातील चलखाणात पाहावयास सापडते. प ण्याच्या‘महाराष्ट्र साचहत्य-पचत्रते’च्या 
गेल्या दोन अंकातं बनाडव शॉ याचं्या नाटकासंबंंधी जे चलखाण प्रचसि झाले आहे, त्यात शॉ याचं्या 
नाटकासंंबधंी बरे– वाईट कोणते मत व्यक्त झाले आहे हा प्रश्न वगेळा. पण शॉ यानंा श्रेष्ठ नाटककार न 
मानणारासंंबधंी जी मते व्यक्त केली आहेत ती या अंधश्रिेिी द्योतक होत. या लेखकाच्या मते, जे लोक शॉ 
याचं्या नाटकानंा वाईट म्हणतात, ते शके्सचपयरच्या नाटकाचं्या श्रेष्ठतेम ळे भारावनू गेले आहेत, व म्हणून 
त्यानंा शॉ हे एक श्रेष्ठ प्रतीिे नाटककार आहेत ही‘वस्त क्स्थती’ (!) चदसत नाही. वास्तचवक शॉ हे श्रेष्ठ 
नाटककार नाहीत, हे इब्सेन याचं्या नाटकाशी त्याचं्या नाटकािंी त लना करूनही ठरण्यासारखे आहे; व 
अशी त लना अनेकानंी केलेलीही आहे. तसेि फ्रें ि नाटककार मॉ. ब्ऱ्य रा याचं्या नाटकाशंी त लना करूनही 
ते सहज चसि होण्यासारखे आहे. हीि दोन नाव ेघेण्यािे कारण हे दोघेही नाटककार आध चनक आहेत. व 
या दोघानंा हे स्वतः शॉ हे अत्यंत श्रेष्ठ नाटककार मानीत. मॉ. ब्ऱ्य रा याचं्या तीन नाटकािें इंग्रजी भार्षान्तर 
चमसेस शॉ यानंी केले आहे, व त्याला चलचहलेल्या प्रस्तावनेत स्वतः बनाडव शॉ यानंी त्यास ऑफॉक्क्लसच्या 
तोडीिा नाटककार ठरचवला आहे. तार्मकक प्रचतपादनावर भर देणे आचण पोरकट अचतरेकाच्या आहारी 
जाणे, या दोन दोर्षामं ळे शॉ याचं्या अनेक नाटकानंा गौणात्व आले आहे; पण‘प रोगामी’ श्रिावाल्यानंा या 
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गोष्टीिी दखल नाही! त्यानंा एकि गोष्ट माहीत आहे की, शॉ यानंी ज नी नाट्परंपरा सोडली; व हेि त्यािें 
श्रेष्ठत्व! आचण ज्यानंा हे श्रेष्ठत्व मान्य नाही त्याचं्यावर शके्सचपअरच्या परंपरेिा पगडा असला पाचहजे! 
 

या अधंश्रिेम ळे प रोगामी मडंळींच्या हातून चकती पोरकट प्रमाद घडतात हेही या चनचमत्ताने 
चनदशवनाला आले आहे. (अथात या पोरकटपणािा संबधं या भारदस्त पचत्रकेकडे जात नसून साचहत्य 
पचरर्षद व पचत्रका याचं्या‘सदनाच्या आश्रये’ आपल्या वािाळतेला मोकाट सोडणाऱ्या एकट्ाद कट्ा 
व्यक्तीकडे जातो. हे उघड आहे.) प ण्याच्या साचहत्य पचरर्षदेने बनाडव शॉ याचं्या चनधनानंतर स मारे 
मचहन्याने बनाडव शॉ याचं्यासंबंधी आदर करण्याकरता एक सभा घेतली; व त्या सभेतबोलण्याकरता प्रो. 
भाटे, प्रो. सते्तचगरी, प्रो. क्षीरसागर, व प्रो. वापळबे यानंा चवनंती केली. या िौघानंीही बोलण्यािे मान्य केले. 
पण ऐन वळेी त्यापंैकी एकाने आजारीपणाच्या सबबीवर की अन्य काही ताचंत्रक सबबीवर बोलण्यािे 
टाळले. त्यानंतर आठ चदवसानंी‘शॉ’ याि चवर्षयावर साचहत्य पचरर्षदेच्याि सभागृहात आणखी एक सभा 
घेण्यात आली. त्यात पूवीच्या सभेत बोलू न शकलेले एक प्राध्यापक हे म ख्य वक्ते होते. अशा प्रकारे स मारे 
आठवड्याच्या अन्तराने एकाि व्यक्तीिे श्राि दोनदा करण्यात आले! एखाद्या व्क्त्याच्या पोरकट 
द राग्रहािे इतपत प्रदशवन प ण्यासारख्या चठकाणी क्षम्य ठरले असते; पण येवढ्ाने भागले नाही. द सऱ्या 
श्राि-सभेतील म ख्य वक्त्याने पचहल्या श्राि-सभेसंबंधी अचधके्षपािे उद्गार काढून, स्वतःला प नः व्यासपीठ 
उपलब्ध करून देणाऱ्या साचहत्य पचरर्षदेच्या सौजन्यािा द रुपयोग केला. 
 

सदरहू वक्त्यानंी पचत्रकेच्या सप्टेंबरच्या अकंात शॉ याचं्या ९४ व्या वाढचदवसाच्या चनचमत्ताने जे 
चलखाण केले होते, त्यात इंग्रजीच्या प्रोफेसराचं्या “हयातभर संचित करून ठेवलेल्या टीकाशास्त्रीय 
ज्ञानाच्या उंिी”िा उपहासात्मक उल्लखे करून त्यानंा एक प्रकारे आव्हान चदले होते. पण त्यानंी स्वतः शॉ 
याचं्यावर व्याख्यान चदले त्या वळेी मात्र सभापती म्हणून इगं्रजीिेि एक प्रोफेसर बोलावनू आणले होते! 
 

इंग्रजीच्या पंचडतानंा चदलेल्या आव्हानािे हे‘हास्यपयववसान’ पे्रक्षकानंा प रचवल्यावर, आता याि 
वक्त्यानंी मराठी टीकाकारानंा एक गमतीिे आव्हान चदले आहे : “त्याने (शॉ यानंी) सतत पन्नास वर्ष ेनाटके 
चलचहली. आपल्याकडच्या टीकाकारानंी चनदान पन्नास चदवस त्याच्या प्रचसि नाटकािंा सूक्ष्म अभ्यास 
करावा आचण एका नाटकावर एक सबधं व्याख्यान द्याव”े असे हे आव्हान आहे! 
 

ज्याने शॉ याचं्या गं्रथािें अध्ययन तब्बल पावणेदोन मचहने केले आहे असा टीकाकार उभ्या 
महाराष्ट्रात नाही, अशी या लेखकािी भचूमका आहे! मागिी भचूमका आठ चदवसातं सोडली, तशी ही नवी 
भचूमका त्यानंी पावणेदोन मचहन्यातं सोडू नये म्हणजे झाले! 
 

‘अहो माझे व्याख्यान ठेवता का?’ म्हणून अजव घेऊन जाणारे उथळ साचहक्त्यक म्हणजेि अचखल 
महाराष्ट्र, अशी या वक्त्यािी कल्पना चदसते! कारण ज्यानंी शॉ याचं्या वाङ्मयािी पारायणे करण्यात जन्म 
घालचवला आहे आचण तरीही शॉवर व्याख्यान देण्यािी पवा केलेली नाही, असे अनेक लोक साचहत्यबाह्य 
के्षत्रात आहेत, यािी अरूल्याि छोट्ा जगात आव्हान देत चफरणाऱ्या आमच्या या मराठी टीकाकारानंा व 
वक्त्यानंा कधी जाणीव होणार? चशवाय‘अध्ययनासंबधंीही या वक्त्याच्या कल्पना आजकालच्या झटपट 
चवद्वानानंा शोभण्यासारख्याि आहेत! दोन तीन मचहने एक नाटक घेऊन बसले म्हणजे झाले अध्ययन! 
आचण‘व्याख्यान’ यािा अथव नाटकािे कथानकि पोराचं्या करमण कीकरता सागंण्यात दोन तासातंीलएक 
तास घालचवणे! शॉपेनहार, नीत्श,े बगवसाँ यािें तत्त्वज्ञान आचण माक्सविे चसिान्त, यािें आकलन नसल्यास 
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न सत्या शॉ याचं्या नाटकािे पारायण करून तरी काय होणार? पण काय होणार तेि तर अशा हरदासी 
थाटाच्या व्याख्यानात चदसून येते! 
 

पण त म्ही शके्सचपयरच्या परंपरेला ध डकावणारे असलात, ‘प रोगामी’ असलात, म्हणजे मग 
त म्हाला शॉपलीकडे एकही गं्रथकार माहीत नसला तरी िालेल, अशी ही चविारसरणी आहे! सदर 
आव्हानबाज वक्त्याने कलकत्त्याच्या पे्रचसडेन्सी कॉलेजमधील डॉ. सेन ग प्ता यािें शॉसंबधंीिे चलखाण 
पाहाव.े (सध्या त्यािा अन वाद िमशः‘प्रसाद’ माचसकात येत आहे.) त्यानंीही शॉ यास नाटककार या दृष्टीने 
फारि खालच्या प्रतीत ढकलले आहे. अथात या मताला आधारािंी वाण आहे म्हणून मी हे नाव स िवीत 
नाही; तर‘अध्ययन नसल्याम ळेि मराठी टीकाकारानंा शॉ हे श्रेष्ठ नाटककार वाटत नाहीत’ या ख ळ्या 
कल्पनेवर एक इलाज म्हणनू ते स िवीत आहे.‘डॉ. सेन ग प्ता हे मराठी टीकाकार नाहीत’ एवढ्ाम ळे तरी 
त्यािें शॉ–वाङ्मयािे अध्ययन आमच्या पाठान्तरी लेखकानंा मंजूर होवो! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ८ ⬥ 
 

राज्यणनष्ठ णवनोद आणि राज्यरोही णवनोद! 
 

‘सोक्व्हएट आटव’ या चनलतकाचलकाच्या मते आजच्या रचशयातील रंगभमूीवरील चवनोदाच्या 
बाबतीत (चवशरे्षतः‘Operatta’ मधील चवनोदाच्या बाबतीत)‘चनःसशंय आणीबाणी’िी पचरक्स्थती उत्पन्न 
झाली आहे! एके काळी रचशयन पे्रक्षकाला जो चवनोद लज्जतदार आचण हास्यकारक वाटे, तो आता त्याला 
मानवनेासा झाला आहे. या वाङ्मयीन वातेिा चनदेश करून म बंईच्या एका प्रम ख इगं्रजी दैचनकाने आजच्या 
रचशयातील चवनोदचवर्षयक अपेक्षावंर टीका केली आहे. अस्सल चवनोद तोि– की ज्यावर उपहासाच्या 
धारेिे पाणी लकाकत आहे! चवनोदािा खरा उपयोग म्हणजे बह जनसमाजाच्या प्रच्छन्न वैऱ्याचं्या तोंडावरील 
ब रखे फाडणे हा होय! यासंारखे चविार आज रचशयात प्रिचलत आहेत, याबद्दल म बंईच्या या दैचनकाला 
खेद होत आहे. 
 

–वास्तचवक पाहता हास्यरसाच्याही मागे एखाद्या सामाचजक उचद्दष्टािे श क्लकाष्ठ लावनू देणे, ही 
गोष्ट रूक्षपणािे द्योतक आहे. श ि आचण चनहेत क थटे्टइतकी चनमवळ वस्तू या द चनयेत द सरी एखादी असेल 
असे वाटत नाही. सोक्व्हएट रचशयात जर अशा चनमवळ चवनोदाने पे्रक्षकानंा आनंद होईनासा झाला असेल, 
तर खरोखर रचशयाच्याि काय पण सवव जगाच्या दृष्टीने ती‘Crisis’ – ‘आणीबाणी’ समजायला हवी! 
िेस्टरटन याने रूक्ष कमवठािंी प्यचूरटन्सिी कीव करताना म ख्य कारण‘A puritan mind has no holidays’ 
हे चदले आहे. जेवताना, खाताना, हसताना, रडताना पकबह ना झोपेतही‘आपल्या हातून काही क कमव तर 
घडत नाही ना?’ या पितेने हे जन्तू‘परेशान’ झालेले असतात! “हंसाया लागते भाग्य । रडायातेणह लागते । 
घडेना कायव जगती । भाग्यावाचूणन कोिते ॥”हे उद्गार गडकऱ्यानंी अशा चिन्तात र नीचतबाजानंा पाहूनि 
काढले असावते, असे मला वाटते! रचशयातील चकत्येक गोष्टींबद्दल मला कौत क वाटते. चकत्येक गोष्टींबद्दल 
क तूहल वाटते. चकत्येक गोष्टींबद्दल भीती वाटते;– पण फॉल्स्टाफ अगर शकार याचं्यासारख्याचं्या भचूमका 
पाहून जर रचशयन पे्रक्षकानंा आनंद होत नसेल, तर मला ती गोष्ट फारि भयंकर वाटेल! 
 

पण रचशयातील या मानचसक‘Crisis’ वरील भाडंवलवाल्यािें भाष्ट्य वािनू माझ्या मनात एकदोन 
शकंा उद भतू झाल्या. रचशयात‘श ि’ चवनोदािे खरेि वावडे असेल काय? आचण इतर देशातं तरी चनहेत क 
हास्यरसािी चततकीशी िव आहे काय? 
 

श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकरािें चशष्ट्य जेव्हा त्याचं्या चवनोदािे श्रेष्ठत्व गातात, तेव्हा त्या चवनोदािा 
रोख सनातनी समाजाच्या दोर्षावंर होता, हा त्यािा एक प्रम ख ग ण म्हणून सागंतात. व्होल्टेर, आचण शॉ हे 
तर उघड उघड समाजिान्तीकरताि चवनोदािे हत्यार परजीत असत. शकाराच्या भचूमकेतही राजाश्रयाने 
सामाचजक ग न्हे करणाऱ्या समाजकंटकािंा उपहास करण्यािा हेतू आहे, असे म्हणता येईलि. क ठल्याही 
सामाचजक अगर नैचतक उचद्दष्टािी भगभग मागे न लावनू घेता केलेल्या मनम राद शभंर नंबरी चवनोदािे 
उत्कृष्ट उदाहरण,– म्हणजे शके्सचपयरिा फाल्स्टाफ होय. पण सामाचजक स धारणा साधण्याच्या दृष्टीने 
श्रीपाद कृष्ट्णािंा चवनोद शके्सचपयरच्या चवनोदाहूनही श्रषे्ठ आहे, असे गंभीरपणे प्रचतपादणारे एखादे वरेरकर 
चनघणारि नाहीत असे मात्र नाही! 
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कलेच्या गळ्यात सामाचजक हेतूिे लोढणे अडकचवणाऱ्या लोकानंा आजच्या रचशयातील 
कलाचवर्षयक चवचधचनरे्षधानंा हसायिा अचधकार चकतपत पोहोितो हा एक प्रश्नि आहे! एखादे पे्रमकाव्य 
प्रौढचववाहाला उते्तजन देणारे असेल तर ते‘श ि’ पे्रमकाव्याहून अचधक िागंले; प्रािीन महाभारतातील 
देवयानीच्या आख्यानातून मद्यपान चनरे्षधािा प्रिार करून दाखवणारा नाटककार व्यासाहून अचधक 
क शल;– यासंारखे वाङ्मयीन चनकर्ष जोपासणारानंा रचशयातील अनन्य ध्येयचनष्ठेला हसण्यािा अचधकार 
उरतो असे मला वाटत नाही. 
 

हास्यरसाच्याि केवळ नव्हे तर सववि रसाचं्या पकबह ना सववि कलाकृतींच्या चनहेत कतेसबंंधी 
आजच्या टीकावाङ्मयात बराि मानचसक गोंधळ आढळतो. 
 

‘All art is communication’ हे सूत्र इतर सवव सूत्रापं्रमाणेि एक अधवसत्य आहे. पण त्या सूत्रािा 
वदेवाक्याप्रमाणे अगदी शब्दाथव घेऊन,– ‘वाङ्मयािा उदे्दश जर सामाचजक नसेल, तर वाङ्मय छापून 
प्रचसि करण्याऐवजी दप्तरात बाधूंन का ठेवीत नाही?’ असा गावढंळ कोचटिम करणारे टीकाकार अद्याप 
आहेत! आियािी गोष्ट म्हणजे म ंबईच्या टाइम्समध्ये‘अदीब’ या टोपण नावाने चलचहणाऱ्या चवद्वान 
साचहक्त्यकानेही गेल्या आठवड्यातील आपल्या लेखात हाि कोचटिम प न्हा केला आहे! आपल्या म लािें 
कौत क जगाने कराव े असे प्रत्येक आईला वाटत असते, एवढ्ावरून बालकाला जन्म देण्यात 
आईिा‘सामाचजक’ उदे्दश असतो असे म्हणण्यातलाि हा प्रकार आहे! आचण म्हणूनि कला 
हे‘Communication’ ऊफव ‘चनवदेन’ आहे असे म्हणण्यापेक्षा‘Expression’ ऊफव ‘आचवष्ट्कार’ आहे असे 
म्हणणे कलेच्या प्रकृतीशी अचधक स संगत आहे. आपण उत्कृष्ट पाकचसिी केल्यावर इतरानंी चतिा आस्वाद 
घेऊन आपल्या चनर्ममतीच्या आनंदाला आचण अचभमानाला द जोरा द्यावा असे वाटणे वगेळे; आचण द सऱ्यािंा 
अचभप्राय व उपभोग हेि उचद्दष्ट ठेवनू स्वतःकडे खाणावळवाल्यािी भचूमका घेणे वगेळे! आचवष्ट्कारािा आनंद 
हे कलेिे आचदकारण आहे; त्या आचवष्ट्कारािे समाजाला सहभागीदार करणे, ही गोष्ट नंतरिी आहे. 
 

पण या चसिान्तािा अलीकडे काही टीकाकारानंी मोठाि धसका घेतला आहे!‘कला’ म्हणजे 
केवळ स्वतःच्या आनंदाकरता झालेला‘आचवष्ट्कार’ असून, त्यात सामाचजक उदे्दश नाही, असे मानणाऱ्या 
संप्रदायातूनि अथवशून्य नवकाव्यािा जन्म– झाला आहे, अशी काही लोकानंी प्रामाचणकपणे समजूत करून 
घेतली आहे!‘टाइम्स’मधील‘अदीब’ यानंीही अशीि समजूत करून घ्यावी हे मात्र आियव होय. (‘अदीब’ या 
मूळ अरबी शब्दािा अथव‘साचहत्यािा ममवज्ञ’ असा आहे!) 
 

आध चनक वाङ्मय आचण वािक याचं्यामध्ये एक प्रकारिा बबेनाव‘Repture’ आढळून येतो व या 
बेबनावािे कारण‘कलेिे सामाचजक मूळ’ द लव चक्षले जाते असे‘अदीब’ यािें म्हणणे आहे. ज्या वाङ्मयात 
फारसा अथव आढळत नाही, ज्याशी समरस होता येत नाही, असे वाङ्मय गेली काही वर्ष ेया देशात व इतर 
देशातं चलचहले जात आहे खरे, पण कलेिे सामाचजक‘मूळ’ आचण सामाचजक‘फळ’ ध्यानात घेतले जात 
नाही, हेि त्यािे कारण, हे‘अदीब’ यािें म्हणणे मात्र बरोबर नाही. कारण‘अदीब’ याचं्या म्हणण्यािा अथव 
असा होईल की, केवळ स्वतःच्या आनंदाकरता चलचहणारािें लेखन द बोध होते, आचण इतराचं्या 
आनंदाकरता चलचहणारािें लेखन स बोध होते. पण प्रत्यक्ष अन भव मात्र असा येत नाही. कला म्हणजे 
चनवदेन‘communication’ असे मानणारेही द बोध चलहू शकतात! आचण उलट कला म्हणजे आत्माचवष्ट्कार 
मानणारेही अत्यतं स बोध चलहू शकतात, असे अनेक वाङ्मयाच्या इचतहासावरून चदसून येईल. 
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म ख्य गोष्ट ही आहे की, जे आनंदातून उगम पावले तेि आनंद देऊ शकते. अन भव घेण्यात आचण 
तो आचवष्ट्कृत करण्यात जर कलावन्ताला “आनंद झाला असेल तर रचसकानंाही त्याच्या त्या 
आचवष्ट्कारापासून आनंद होईल. “जे आनंदपासून जन्म पावते, ते द बोध क्वचिति असते!” स्वच्छपणा, 
प्रसाद, सद्यःप्रतीती हे त्यािे जन्मकाळिे ग ण असतात. आजिे वाङ्मय स्वतःला‘नवकाव्य’, ‘नवकथा’ 
वगैरे नावानंी संबोधणारे वाङ्मय – समाजाचभम ख नसल्याने द बोध झाले आहे, ही‘अदीब’ यािंी उपपत्ती 
बरोबर नाही. या वाङ्मयािा उगमही‘आनंद’ हा नव्हे,– आचण उदे्दशही आनंद हा नव्हे, हे त्याच्या द बोधतेिे 
(अथवा खरे सागंायिे झाल्यास अथवहीनतेिे!) कारण होय. तदू्रपतेच्या, सहान भतूीच्या आचण पे्रमाच्या 
आनंदातून कलाकृतीिा आचवष्ट्कार व्हावा लागतो. नववाङ्मयािा उगमि म ळी हा नाही! व म्हणून ती 
वस्त तः कलाि नाही! नवकवींिा भर सहान भतूीऐवजी चतरस्कारावर, समरसतेऐवजी ज ग प्सेवर आचण 
अंतःस्फूतीऐवजी प स्तकी पाचंडत्यावर आहे. ते वािल्यावर लोक‘भाबंावनू’ जातात, (‘Bewilder’ होतात) 
ही अदीब यािंी तिार आहे. पण लोकानंी‘भाबंावनू’ जाव,े हाि नवकवींिा आचण लेखकािंा उदे्दश आहे! व 
या अथाने पाहता या नवकवींना‘सामाचजक उदे्दश’ नाही, हे म्हणणेही खरे नाही; तो उदे्दश वािकानंा समरस 
करण्यािा नसून‘Bewilder’ करण्यािा आहे, एवढेि काय ते! 
 

पण वाङ्मयचवर्षयक कल्पनातं गोंधळ माजण्यािे खरे कारण‘अदीब’ यासं वाटते त्याहून अगदी 
वगेळे आहे!‘नवकवी’ असोत की त्यािें‘अदीब’ याचं्यासारखे टीकाकार असोत, आजच्या जमान्यात बह तेक 
साचहक्त्यक ब चिवादी भचूमकेवरूनि चविार करीत असतात. पण कलेिे‘ग ह्य’ समजावनू घ्यायिे असेल, 
तर चतिा मध्यवती आचण मूलभतू‘चवरोधाभास’ ‘Fundamental Paradox of art समजावनू घेतला पाचहजे!’ 
जो केवळ स्वतःकरता चलचहतो तोि द सऱ्याला स गम होईल असे चलचहतो! हे तत्त्व हॅम्लेटमधील 
पोलोचनयसने आपल्या म लाला केलेल्या उपदेशासारखेि काहीसे आहे : 
 

And this above all, to thine own self be true; 
And it will follow as the day the night 
Thou canst not be false to any one else! 

 
आचण ब चिवादी लोक हे थोडे एकमागी, धोपटमागी असल्याम ळे त्यानंा‘सद ग रुघरिी’ ही‘उलटीि 

खूण’ कधीि कळत नाही! 
 

वाङ्मयाच्या सामाचजक उपय क्ततेिीही अशीि‘उलटी खूण’ अथवा Paradox आहे! समाजद्रोही 
द ष्टािंा आचण द ग वणािंा उपहास करणे, हा चवनोदािा एक उपयोग आहे यात शकंा नाही, परंत  या प्रकारिा 
चवनोदि काय तो फलप्रद, आचण इतर चवनोद चनष्ट्फळ, असे समजण्याइतके हास्यास्पद मात्र द सरे काहीि 
नव्हे! तथाचप जो चवनोद बाह्यतः चनष्ट्फळ वाटतो, ज्याला उघड सामाचजक उदे्दश नसतो, त्यापासूनि 
अमयाद असे सामाचजक फायदे असतात, असे चदसून येईल. कोणत्याही द ग वणाने, द ष्टपणाने, मतभेदाने 
अगर चवरोधाने वैतागून न जाता, हसतखेळत सामाचजक समस्या सोडचवण्यास चशकणे ही लहानसहान 
चवद्या नव्हे! आचण ही चवद्या शके्सचपयर, शूद्रक, माकव  ट वने अथवा गडकरी याचं्याखेरीज कोण चशकवील? 
प्रत्येक वस्तूच्या आचण कृतीच्या मागे सामाचजक उपय क्ततेिे चपसाट श्वान मोकाट सोडणाऱ्या आध चनक 
जगाला, चनहेत क हास्य, चनहेत क पे्रम, चनष्ट्काम ईश्वरोपासना– यासंारख्या गोष्टींिी “सामाचजक 
उपय क्तता” कधी कळणार? 
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पण हे रचशयाला कळत नाही आचण आम्हा इतर राष्ट्रानंा कळते, ही समजूत मात्र आपण शक्य 
चततक्या लवकर सोडलेली बरी! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ९ ⬥ 
 

रॅजेडी आणि भारतीय संस्कृती 
 

चवदभातील स प्रचसि साचहक्त्यक व तत्त्वपितक श्री. बाबासाहेब खापडे याचं्या अलीकडील एका 
महत्त्वाच्या व्याख्यानमालेिे त्रोटक अहवाल इकडील काही दैचनकातूंन पाहावयास सापडले. ही 
व्याख्यानमाला मध्यप्रदेश शासन साचहत्य पचरर्षदेच्या वतीने स रू करण्यात आलेली आहे असे कळते. श्री. 
खापडे याचं्या व्याख्यानमालेिा चवर्षय‘साचहत्यािी पे्ररणा, पिती आचण ध्येय’ हा होता. श्री. खापडे याचं्या 
व्याख्यानाचं्या त्रोटक अहवालातही अनेक महत्त्वािी आचण मार्ममक चविारसूते्र आढळतात. त्याचं्या समग्र 
व्याख्यानासंबधंी चविार प्रकट करणे या प्रसंगी शक्य नाही; यािे म ख्य कारण म्हणजे त्यािें अचधकृत 
अहवाल मजप ढे नाहीत. तथाचप त्याचं्या एका– मला वाटते पचहल्याि व्याख्यानाच्या अहवालातील काही 
चवधानामं ळे एका महत्त्वाच्या वाङ्मयीन प्रश्नासबंंधी चकत्येकाचं्या चविारानंा िालना चमळण्यासारखी आहे. 
ते चविार म्हणजे‘रॅजेडी’ या पािात्य वाङ्मयप्रकारासबंंधीिे खापडे यािें चविार होत. 
 

प्रािीन भारतीय वाङ्मयात‘रॅजेडी’ हा प्रकार नाही, इतकेि नव्हे, तर तो चलहू नये असा दंडक 
आहे, या गोष्टीिा चनदेश करून‘रॅजेडी’म ळे होणारा आनंद हा द सऱ्याच्या द ःखात रमण्याच्या प्रवृत्तीम ळे 
होणारा आनंद होय, या मतािाही श्री. खापडे यानंी प रस्कार केला आहे, असे अहवालावरून चदसते. श्री. 
खापडे यािें इतर चवविेन अत्यंत स्वागताहव असले, तरीही रजेॅडीसंबधंीिे त्यािें चवविेन मात्र बरेि चववाद्य 
चदसते. कदाचित अहवालात त्याचं्या चवविेनािे स्वरूप संपूणवतया उमटले नसेल. तथाचप वर उद घृत 
केलेली मते अनेकदा अनेकाकंडून माडंली जातात, हे लक्षात घेता, त्यािंा चविार करणे अस्थानी होणार 
नाही. 
 

ग्रीक वाङ्मयाच्या प्रभावाम ळे य रोपीय वाङ्मयात रॅजेडीला अवास्तव महत्त्व आले, ही गोष्ट खोटी 
नाही. 
 

तसेि नाटक द ःखपयववसासी नसाव,े असा आपल्याकडे दंडक होता, व तो कलास्वरूप व 
मन ष्ट्यस्वभाव याचं्या दृष्टीने शहाणपणािा होता, हेही खोटे नाही. व्यक्क्तशः मी पािात्य वाङ्मयािा – 
चवशरे्षतः शके्सचपयरच्या नाट्कृतींिा– भोक्ता असूनही प्रत्यक्ष रंगभमूीवरील शोकनाट्ासबंंधीिे माझे 
अन भव फारसे अन कूल नाहीत. श्री. बाबूराव पेंढारकर, श्री. उर्षा कवे वगैरे नटनटींनी केलेला ऑथेल्लो या 
स प्रचसि रॅजेडीिा मराठी प्रयोग ज्यानंी पाचहला असेल, त्यानंा माझ्या म्हणण्यािे प्रत्यंतर येईल.फार काय, 
त्या मानाने कमी िूर आचण कमी चनदवय अशा हॅम्लेटच्या प्रयोगदशवनानेही यािेि प्रत्यतंर येईल. मन ष्ट्य जर 
ऑथेल्लोसारख्या नाटकाच्या यशस्वी प्रयोगाशी खरोखरी तन्मय झाला, तर त्याला नाटकगहृातून बाहेर 
पडताना उदास व उचद्वग्र वाटेल; बरोबरच्या सहिराशी त्याला शब्ददेखील बोलावासा वाटणार नाही; नव्हे, 
चदवसातील उद्योगही स िणार नाहीत! आचण चदवसभर स िलाि तर हाि चविार स िेल की, “एवढी भीर्षण 
आचण चवर्षादकारी घटना प्रत्यक्ष सृष्टीत घडेल तेथे घडो चबिारी; पण प न्हा कलेच्या सृष्टीत ती इतक्या 
साके्षपाने सजचवण्यात फायदा काय?” मला तर ऑथेल्लोिा मराठी प्रयोग पाचहल्यावर क्षणभर असेही वाटले 
की, मोठ्या माणसावंर द दैवाने घरातील क णाच्या औध्ववदेचहकािा प्रसंग आला, तर लगेि लहान म लानंी 
खेळाच्या वळेी प न्हा‘रामबोलो भाई राम!’िा खेळ कशाला खेळायिा? 
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साराशं, ही दृश्ये कलेत दाखचवण्यासारखी नाहीत;– अश भ आचण भेस र आहेत, असे मला त्या 
वळेी खास वाटले; व भारतीयािें नाट्संकेत अचधक उचित वाटले. 
 

येथपयंत श्री. खापडे व त्याचं्याि चविारसरणीिे इतर लेखक याचं्याशी माझे मतैक्य आहे. परंत  ते 
येथेि थाबंत नाहीत. चशवाय मी वर वर्मणलेल्या वैयक्क्तक वदेनेिा आचण भारतीय संकेतािाही थोडा अचधक 
चविार करणे जरूर आहे. भारतीय साचहत्याने प्राम ख्याने शोकान्त नाट्ाला चनचर्षि मानले आहे; आचण 
भारतीय वाङ्मयात शोकान्त नाट्ािाि अभाव आहे. तथाचप महाभारत व रामायण यासंारख्या चवश्वदशी 
काव्यात तकल पी आनंदपयववसानािी तरतूद नाही, व ती नसणे हेि स्वाभाचवक आहे. डेक्स्डमोनािा चववाह, 
चतच्या यातना, व चतिा अन्त– ही सवव आत्यक्न्तक व अपवादात्मक आहेत. (अथात अपवादात्मक म्हणजे 
अवास्तव मात्र नव्हे!) पण राम व सीता यािंी द ःखे, द्रौपदी व पाडंव यािंी द ःखे ही अचधक व्यापक व अचधक 
स्वाभाचवक आहेत. तथाचप रामायण व महाभारत या दोहोतही रजेॅडी या वाङ्मयप्रकारािी सवव बीजे 
आढळताति; व याि दृष्टीने आमच्या प्रािीन नाट्शास्त्रातील चनरे्षधात्मक दंडकाच्या मयादा आपण नीट 
लक्षात घेतल्या पाचहजेत. 
 

शोकपयववसायी नाटक नसाव ेअसे म्हणणे आचण रजेॅडीपासून चमळणारा आनंद परद ःखात रममाण 
होण्याच्या हीन वृत्तीतून चनघतो असे म्हणणे, ही दोन्ही एक नव्हेत. सज्जनावरील संकटाचं्या कथा आपण 
तन्मयतेने का वाितो, हा प्रश्न खरोखर चविार करण्यासारखा आहे; आचण सज्जनावरील संकटाचं्या कथा 
अचखल मन ष्ट्यजातीला आपल्याशा वाटत असूनही त्यातं सज्जनािंा नाश झाल्यािे नाटकात दाखव ूनये असा 
स्पष्ट दंडक आपल्या नाटकात काय म्हणनू, हा प्रश्नही चततकाि चविार करण्यासारखा आहे. साराशं, द ःख 
चित्रापंासून आनंद होणे आचण द ःखान्त नाटकानंा मान्यता देणे या दोन गोष्टींत फरक आहे, हे आपण घ्याव े
चततके लक्षात घेत नाही. हा फरक अचधक ठळक करून दाखचवण्याकरता मी तर आणखीही एक पाऊल 
प ढे जाऊन असे म्हणेन की, द ःखान्त नाटके चलचहणेही चनचर्षि मानण्यािे कारण नाही; फक्त त्यािंा 
प्रत्यक्षप्रयोग अन चित व चनचर्षि गणला जावा; द ःखपयववसायी कथा आचण काव्ये चलचहण्यािा तर चनरे्षध 
नसावाि. 
 

पण प्रत्यक्ष प्रयोग आचण केवळ काव्यमय कथन यातं असा फरक करण्यािी माझी कारणे कोणती? 
 

शब्दरूप कथन हे अप्रत्यक्ष आचण सूिक असते. िूर कमांत पकवा वृथा चवनाशात दाखवावी 
लागणारी चनघृवणता त्यात दाखवावी लागत नाही. चवशरे्षतः कथनात्मक काव्यात तर कवी दारुण घटनाही 
सकरुणपणे सागंू शकतो; व म्हणून वािकाचं्या मनावर राहणारा ठसा दैवाच्या चनघृवणतेिा राहण्याऐवजी 
मानवाच्या सहृदयतेिाि राहतो. प्रत्यक्ष नाट्ात मात्र शके्सचपयरसारख्या महाकवीने अल्पाक्षरात सूचित 
केलेली मानवता क ठच्या क ठे जाऊन प्रत्यक्ष कृतीतील वा घटनेतील चनघृवणता मात्र मनाला व्यापून राहते. 
डेक्स्डमोनासारख्या स क मार रमणीिा खून, संशयाने बभेान झालेला लष्ट्करी बाण्यािा पती प्रत्यक्ष सृष्टीत 
करणार नाही असे नाही. ती प्रत्यक्ष घटना आपण एक वळे धीराने आचण सम-चित्ताने पाहू; परंत  तीि 
अमान र्ष कृती तपशीलवारपणे रंगभमूीवर प न्हा करून दाखचवणे,– आचण ती हौसेने जाऊन पाहणे म्हणजे 
मात्र चनघृवणतेत रमण्यासारखे वाटते! थोडक्यात प न्हा सागंायिे झाले तर द ःखचित्र रंगवणे अत्यंत 
स्वाभाचवक होय; द ःखान्त कथा चलचहणे, आचण वािणे हेही थोडे क्लेशदायक असले तरी स्वाभाचवकि 
होय. पण शोकान्त नाट् चलचहणे त्याहून अचधक क्लेशदायक होय;– आचण ऑथेल्लोसारखे िूर आचण 
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अमान र्ष मनोचवकारानंी व कृतींनी भरलेले नाटक रंगभमूीवर करून दाखवणे हे तर सववस्वी चनचर्षिि 
मानायला हव!े 
 

पण द ःखचित्र पाहणे म्हणजे परद ःखात आनंद मानणे होय, या चसिान्तािे काय? 
 

असा चसिान्त पत्करला तर वाङ्मयातून करुणरसािी हकालपट्टीि करावी लागेल. आचण तसे 
करणे तर हास्यास्पद नव्हे तर सववथैव अशक्य आहे. अथात करुणरसापासून वा द ःखचित्रापासून 
चमळणाऱ्या आनंदािी उपपत्ती वगेळी लावली पाचहजे. सरळ माणसे सरळपणाम ळेि आचण थोर माणसे 
थोरपणाम ळेि जेव्हा द ःख भोगतात, तेव्हा आपणाला होणारा आनंद काही टीकाकार मानतात त्याप्रमाणे, 
आपल्या द ष्ट वृत्तीम ळे होणारा आनंद नसतो, तर आपल्यातील िागंल्यात िागंल्या वृत्तीम ळे होणारा आनंद 
असतो. अशा चित्राचं्या दशवनाम ळे आपली सहान भतूी, आपले सौहादव जागृत होते. तसेि सत्त्वाला 
जागण्याकरताि जे द ःख भोगीत आहेत त्याचं्यासंबधंी पूज्यभाव वाटूनही आपणाला आनंद होतो. 
 

न सती द सऱ्याच्या द ःखात रमण्यािी वृत्तीि अशा आनंदाच्या म ळाशी असती तर द ष्टािंी 
द ःखेदेखील रसोत्पत्ती करू शकली असती. पण द ष्टािी द ःखे सहान भतूी उत्पन्न करू शकत नाहीत. आचण 
सहान भतूी हा तर अशा वाङ्मयाच्या आस्वादािा आत्मा आहे. पण कोणत्याही रसािी चनर्ममती करताना 
लेखकािा हेतू वािकािी त्र चटत,असंबि, अथवा फ टकळ सहान भतूी उचदत करणे एवढाि नसतो; कारण 
ती करामत एखादा धंदेवाईक चसनेमा-डायरेक्टर पजै मारून पाि चमचनटातंही करून दाखवील! 
साचहत्यचनर्ममतीिी मूळ चिया प्रायः वािकचनरपेक्ष असते. एखाद्या घटनेिे चित्र रंगचवताना कवीप ढे म ख्यतः 
वािक नसतात, तर ती घटना असते. “अम क घटना रंगचवली तर वािकािें मन द्रवले” असा चविार मनात 
येण्याऐवजी, “अम क एका घटनेने माझे मन द्रवले;– त्या घटनेिा अथव काय? चतिी संपूणव मानवी 
जीवनाशी संगती कशी लावायिी? चतिा अथव तरी कोणता?” असे चविार त्याच्या मनािी ििे िालू 
करतात. कवी पकवा नाटककार जेव्हा घटना चनवडतो, तेव्हा तो त्या‘स खद’ म्हणूनही चनवडत नाही, 
की‘द ःखद’ म्हणूनही चनवडत नाही; तर तो त्या‘अथवपूणव’ वा सूिक म्हणून चनवडतो. जीवनािा अथव सूचित 
करण्याला जर एखादी अत्यतं दारुण घटना उपयोगी पडण्यासारखी असेल, तर तो स खवादी वािकाचं्या 
स खाखातर ती चनवडण्यािे टाळीत नाही. 
 

सॉफॉक्क्लस पकवा शके्सचपयर याचं्यासारख्या नाटककारानंा क्लेशकारक कथानकािे वडे होते 
असे नव्हे; तर जीवनािे कोडे जीवनातील घटनाचं्याि द्वारे सोडवण्यािे वडे होते. हे कोडे सोडवताना 
त्यािंी ज्या अदृश्य, अंध, आचण क चटल शक्तीशी भेट झाली, ती शक्ती‘चनयती’ ऊफव ‘डेक्स्टनी’ (Destiny) 
ही होय. या चनयतीिे चनयम आचण चतच्या चवचित्र लीला रंगवताना त्यानंा दारुण घटनािंा जेवढा उपयोग 
असे तेवढा स खद घटनािंा नसे. द ःखपयववसायी नाट्ातील घटना पाहात असता होणाऱ्या आनंदात 
सहान भतूीिा जेवढा भाग असतो, तेवढाि भाग जीवनचवर्षयक चजज्ञासापूतीिा असतो. जीवनासबंंधीच्या या 
अक्न्तम आचण चनभवय चजज्ञासेिी तृप्ती करण्याला‘शाक्न्तरस्त ’, ‘त चष्टरस्त ’ हा मंत्र भरतवाक्यात ग्रचथत 
करणाऱ्या दरबारी संस्कृत कवींच्या नाटकािंा उपयोग बेतािाि असतो! साराशं, ‘रॅजेडी’ हा चवसंवादी 
वाङ्मयप्रकार असतो, हे म्हणणे पूणव सत्य नसून चवसंवादी व अपूणव अन भवातून संवादी व पूणव अन भवाकडे 
जाण्यािा तो एक अत्यंत धीट असा यत्न असतो हे सत्य होय. 
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या दृष्टीने पाहता रामायण व महाभारत या आपल्या सववश्रेष्ठ राष्ट्रीय काव्यानंी सज्जनाचं्या द ःखातून 
ईश्वरी इच्छेिा नूर रंगचवण्यािी पिती ज्या चवशाल आचण अचनरुि प्रमाणावर स्वीकारली आहे चतिे कौत क 
वाटल्यावािून राहात नाही. 
 

वास्तचवक या दोन्ही गं्रथािें लेखक परम सश्रि, धार्ममक व तपोचनष्ठ होते.‘धमाथवि कामि’ हे 
व्यासािें तर ध्र वपदि होते. तथाचप व्यासानंी काय की वाक्ल्मकींनी काय– सज्जनािंा सवगं व ह कमी चवजय 
दाखवनू सानेग रुजी छाप आशावादी वाङ्मंय चलचहलेले चदसत नाही! या सश्रि आचण धमववादी महाकवींनी 
सज्जनािंी द ःखे चजतक्या कठोरपणे रंगवली आहेत, चततक्या कठोरपणे आध चनक चनराशावादी तरी ती रंगव ू
शकतील की नाही यािी शकंाि आहे. आचण म्हणूनि आमच्या या राष्ट्रीयमहाकाव्यात रजेॅडीिी सवव बीजे 
आहेत असे आम्ही म्हणतो; आचण म्हणूनि‘रॅजेडी’ हा चनराशा आचण चवसंवादी वाङ्मयप्रकार पािात्यािंा 
होय;– आचण आनंदपयववसान हा आमच्या वाङ्मयािा अवश्य संकेत असल्याने त्याम ळे आमिे वाङ्मय 
अचधक साचत्त्वक व संवादी होय, असे म्हणणे चततकेसे योलय होणार नाही. 
 

श्रेष्ठ वाङ्मय सहानूभतूीच्या आचण तदू्रपतेच्या वाटेने जाऊन जीवनािा अथव शोधीत असते. 
सहान भतूी हा त्यािा अचधक मोलािा भाग आहे; चतच्याद्वारे हाती काय लागले हे म ख्य नव्हे. आचण‘रॅचजक’ 
कवीला तरी भवसागराच्या धाडसी सफरीत एखादा सोचयस्कर आचण स खरूप असा चकनारा चदसत नाही! 
जीवनाच्या अमयाद आचण अगाध सागरासंबधंी भयाक ल वृत्ती, आचण त्याच्या प्रक्ष ब्ध लहरींशी धैयाने दोन 
हात करणाऱ्या मानवासंबधंी सौहादव आचण आदर एवढेि रॅचजक कवी वािकानंा देऊ शकतो. 
 

आचण साकेंचतक आनंदपयववसानापेक्षा हेि दारुण, सत्य, पण सकरुण जीवनदशवन पसंत करणारे 
शकेडो वािक प्रत्येक चपढीत चनमाण होत आले आहेत! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ १० ⬥ 
 

मराठी टीका वाङ्मयावरील परकीय संस्कार 
 

चब्रचटश राज्याबरोबरि महाराष्ट्रात इंग्रजी चशक्षणािाही प्रवशे झाला. ही एक तोंड कडू करीत 
पत्करलेली िान्तीि होती. ज्या आिारा-चविारातं आम्ही कदाचित आणखी दोनश े वर्षहेी बदल केला 
नसता, त्यात इंग्रजी चशक्षणाम ळे एकदम िान्ती घडून आली. ही िान्ती अथाति वाङ्मयाच्या के्षत्रात तर 
चवशरे्षि ठळकपणे चदसून येते. आमच्याकडे एकदम शके्सचपयर अगर शलेी चनमाण झाले, असा यािा अथव 
नाही. पण वाङ्मय चलचहण्यातला उदे्दशि बदलला. पूवी मराठी पद्य भाचवक वािक, धंदेवाईक कथेकरी 
याचं्याकडे नजर ठेवनू चलचहले जाई; तर आता ते प्रथम शालेय प स्तके व नंतर माचसक प स्तके याचं्याकडे 
नजर ठेवनू चलचहले जाऊ लागले. गद्यात तर याहूनही बदल झाला. पूवीच्या बखरींिा संिार ठराचवक व 
लहानशा वत वळाति होई. ऐचतहाचसक पत्रव्यवहार तर चवचशष्ट व्यक्तीलाि उदे्दशून असे. रामिंद्रपंत 
अमात्याचं्या‘आज्ञापत्रा’सारखे चविारप्रधान प्रबधंही क्वचित चलचहले जात. फार काय, नाना 
फडणचवसासारखा एखादा चवलक्षण प रुर्ष, आध चनक मनाला धक्का देईल, असे आत्मिचरत्रदेखील चलहून 
ठेवी; पण या सवव वाङ्मयीन पयवटनात केवढेही वैयक्क्तक धाडस असले तरी, वािकाचं्या अत्पल्स संख्येिी 
मयादा या धाडसानंाही ग्रासीत असेि! चब्रचटश अमदानीत दोन गोष्टींनी वाङ्मयातही िान्ती करून 
टाकली. त्या गोष्टी म्हणजे छापण्यािी कला, आचण साववजचनक चशक्षण खाते! या दोन आध चनक चिजािंा 
पचरणाम पद्यापेक्षाही गद्यावर अचधक झाला. छापखाने आचण शाळा चनघाल्यावरही, ‘पद्यवाङ्मय’ स्फूती 
आचण रचसकता यािंा उच्च प्रदेश सोडून खाली येणे शक्य नव्हते; व हीि त्या वाङ्मयाला पडलेली मयादा 
होती. परंत  स गम ज्ञानवधवक गद्य नव्या राजवटीत एकंदर उफाड्याने वाढू लागले. चवशरे्षतः वृत्तपते्र, 
माचसके यातूंन प्रकट होणारे चनयतकाचलक चलखाण आचण चविारप्रधान स्फ ट गद्य, हे या नव्या कालखंडािे 
खास चवशरे्ष होत. 
 

ज्याला आध चनक टीका-वाड्मय म्हणून म्हणतात, त्यािा जन्म या चनयतकाचलक वाङ्मयातूनि 
झाला असे म्हणता येईल. पण असे मी म्हटले तर कदाचित ज न्या ससं्कृतच्या भोक्त्यांनाही राग येईल; 
आचण नव्या टीकावाङ्मयाच्या भोक्त्यानंाही राग येईल. ज ने लोक चविारतील, आमच्यात‘टीका’ नव्हती 
की काय? नव ेलोक म्हणतील, ‘पचहल्या पचहल्या चनयतकाचलकातूंन प्रकट झाली ती कसली आली आहे 
टीका?’आचण तरी आध चनक टीकावाङ्मयािा उगम मला चतथेि शोधावासा वाटतो; व त्या उगमाला 
चब्रचटश राजवटरूपी स ईणीिे हात खासि उपयोगी पडलेले आहेत. 
 

आध चनक मराठी टीका-वाङ्मयावर पािात्य वाङ्मयािे संस्कार चकती खोल झाले आहेत. हे 
पाहावयािे असले, तर आपल्या टीकाचवर्षयक कल्पनािंा थोडा तटस्थपणे चविार केला पाचहजे. टीका हा 
शब्द आपल्या देशात फार प्रािीन काळापासून रूढ आहे. टीका-लेखकािंा स प्रचसि वगवही आपल्या संस्कृत 
वाङ्मयात उपलब्ध आहे. स प्रचसि टीकाकार मल्लीनाथ यािे नाव तर जवळजवळ वाक्प्रिाराति प्रचवष्ट 
झाले आहे; आचण मल्लीनाथाच्या चवद्वते्तिे आचण क शाग्रतेिे आपण आजही मनापासून कौत क करीत असलो, 
तरी त्याच्या सूत्रमय चटप्पणीसारखी‘चटप्पणी’ चलचहल्यास, आज ती टीकावाङ्मयात जमा होईल की नाही, 
यािी शकंाि आहे! 
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‘भाष्ट्य’ म्हणूनही एक अचधक व्यापक टीका प्रकार या देशात फार ख्याती पावलेला होता. तथाचप 
त्यातही आजच्या सवांगीण चवविेनात्मक टीकेिा अन्तभाव होईलसे वाटत नाही. एखाद्या 
महत्त्वाच्या‘डॉक्य मेन्ट’िा– उपयोग चवद्वान कायदेपचंडत जसा करतो, तसाि जणू ज ने पंचडतही ज्या 
गं्रथावर भाष्ट्य चलहायिे त्यािा उपयोग करीत! त्यात मळू गं्रथाच्या रसग्रहणापेक्षा, आचण मूल्यमापनापेक्षा, 
सापं्रदाचयक मतप्रचतपादनि अचधक असे; आचण म्हणनूि आजच्या टीका-वाङ्मयािे मूळ संस्कृतात न 
शोधता, इंग्रजीत आचण इंग्रजीच्याि म खाने इतर य रोचपयन वाङ्मयात शोधाव ेलागते. 
 

अवािीन काळातले पचहले टीकाकार चवष्ट्ण शास्त्री मानाव ेलागतात. पण त्यानंा या पदी बसवताना 
प न्हा या वाङ्मयप्रकारािी वर साचंगतलेली पूववपीचठका लक्षात ठेवावी लागते. चवष्ट्ण शास्त्रींिा उदे्दश 
चनयतकाचलक साधनातून लोकचशक्षण करण्यािा होता. भारतीय पकवा य रोपीय पोथीबरह कूम‘टीका’ 
चलचहण्यािा नव्हता. त्यानंी संस्कृत कचवपिंकासंबधंी चलचहणे, पण ते संस्कृत साचहत्यशास्त्राप्रमाणे चलचहले 
असे मात्र नाही; संस्कृत टीकापितीने चलचहले असे तर नाहीि नाही. त्यानंी स प्रचसि मराठी कवी मोरोपतं 
याचं्यासबंंधी चलचहले; स प्रचसि इंग्रज पंचडत, टीकाकार व कोशकार डॉ. जॉनसन याचं्यासंबधंी चलचहले; 
त्यानंी लोकचहतवादी व ज्योचतबा फ ले याचं्यावर टीका केली; त्यानंी भार्षान्तर, भार्षादूर्षण यासंारख्या 
स्वतंत्र वाङ्मयीन प्रश्नािंीही ििा केली. पण या सवव लेखनात त्यानंी आपला आदशव आचण प्रचतस्पधी 
प्रख्यात गद्यप्रभ ू लॉडव मेकॉले याचं्या पितीिाि आश्रय केला. आपल्या रुिीप्रमाणे प्रथम एखादा 
टीकाचवर्षय चनवडणे, व नंतर आपल्या मानचसक प्रचतचिया मनमोकळेपणाने दीघव चनबंधाच्या रूपाने सागंणे 
ही मकॅॉलेिी पिती होती; व चतिाि अवलंब चिपळूणकरानंी केला होता. 
 

पण इंग्रजी राजवटीनंतरही ज न्या पितीच्या टीका चलचहल्या गेल्या नाहीत असे नव्हे. स प्रचसि 
व्याकरणकार दादोबा पाडं रंग यािंी‘यशोदा पाडं रंगी’ टीका ही चिपळूणकराचं्या वगातील नव्हे, तर ती 
ज न्या ससं्कृत पितीिीि होय. पण आज मात्र अशा टीकेला चवद्वत्ताप्रि र चटप्पणी म्हटले जाईल; टीका 
म्हटले जणार नाही. 
 

चिपळूणकराचं्या टीका पितीिा पचरणाम कोल्हटकर, केळकरापंासून माडखोलकरापंयंत सवांवर 
झाला असला, तरी त्या टीकेला शास्त्रश ितेिे संस्कार प्रारंभी प्रारंभी वाङ्मयापेक्षा अन्य के्षत्रातंि होत होते. 
कारण ज्यावर शास्त्रश ि टीका करण्यािी आवश्यकता व शक्यता भासावी असे वाङ्मयि तेव्हा बेतािे होते. 
आध चनक टीकेिा गाभा, ‘रसग्रहण’ व‘मूल्यमापन’ हा असला तरी येथपयंत येण्यापूवी टीकाकाराला इतर 
काही गोष्टी पारखून चनचित कराव्या लागतात. गं्रथ आचण गं्रथकार याचं्यासंबधंीिी ऐचतहाचसक भचूमका 
चनचित करताना ज्या ऐचतहाचसक पितीिा उपयोग आज सववमान्य समजण्यात येतो, ती पिती सववस्वी 
पािात्य आहे. पकबह ना ऐचतहाचसक पितीिा राजरोसपणे गळा दाबणे, हे आपल्या ज न्या लेखनातील एक 
मोठे वैग ण्य होते असेही म्हणता येईल. या ऐचतहाचसक पितीिी तालीम आम्हालंा इंग्रजी चशक्षणानेि 
चमळाली ही गोष्ट नाकरण्यात हशील नाही. मात्र ही शास्त्रीय चशस्त आम्हालंा वाङ्मयापेक्षा 
इचतहाससंशोधनाच्या के्षत्राति अचधक लागली. इंग्रजीच्या अध्ययनाबरोबरि चवद्यापीठात संस्कृतिे 
अध्ययन वाढत होते, पण तेही पािात्य चिचकत्सक पितीने वाढत होते. गं्रथकत्याच्या िचरत्रािे पचरशीलन, 
त्याचं्या वळेेच्या पचरक्स्थतीिी मीमासंा, त्याचं्या समग्र गं्रथावंरून मनावर उमटणारा ठसा यािा पािात्य 
पंचडतानंी संस्कृतच्या के्षत्रात केलेला उपयोग आमच्या पाहण्यात येऊ लागला होता. त्यािप्रमाणे 
इचतहासाच्या के्षत्रात तर चिचकत्सा व संशोधन यािें महत्त्व आमच्या मनावर चवशरे्षि ठसत होते. 
 



 अनुक्रमणिका 

कै. नीलकंठ जनादवन कीतवने यानंी ग्रटँ डफच्या इचतहासावरील आपला टीकाचनबधं कृष्ट्णशास्त्री 
चिपळूणकर याचं्या अध्यक्षतेखाली १८६७ साली वािला व शास्त्रीब वानंी त्याचं्या त्या चनबंधािी म क्तकंठाने 
स्त ती केली. मराठीत ऐचतहाचसक पितीिे बीज रुजत असल्यािा तो एक प रावाि होय. संस्कृत वाङ्मय व 
प्रािीन इचतहास, याचं्या के्षत्रात आमिे ज ने चवद्वान ज न्याच्या अचभमानाम ळे चवशरे्ष खपत असत. सशंोधन, 
चिचकत्सा व ऐचतहाचसक पिती यािंी तालीम या चपढीला दोन के्षत्रातंि चमळाली; व चतिा उपयोग 
मराठीच्या पितशीर अभ्यासाला झाला. टीका प्रचियेिा खरा उदे्दश समोर आलेल्या कलाकृतीिा आस्वाद 
चनमवळ, चनकोप, रसलोल प, पण तटस्थ वृत्तीने घेणे हा असला तरी टीका-वाङ्मयािी इतरही महत्त्वािी 
अंगे आहेत. त्यातील एक अंग वाङ्मयािा चिचकत्सापूणव इचतहास तयार करणे हे होय; आचण द सरे अंग, 
अचधकृत टीका-प्रचियेिे शक्य तेवढे‘शास्त्र’ तयार करणे हे होय. मी‘शक्य तेवढे’ हे शब्द जाणूनब जूनि 
वापरीत आहे. कारण‘टीका’ ही (सौन्दयाप्रमाणेि!) क्षणोक्षणी नवोनव रूप धारण करणारी चजवतं प्रचिया 
अगर प्रचतचिया आहे, असे मी तरी मानतो. आपल्या सौन्दयास्वादािा द सऱ्यानंा उपयोग व्हावा, इतपत 
शास्त्रश ितेने आपण या प्रचियेिे वणवन करू शकू; पण त्यातूंन पीनल कोडासारखे, पकवा पाचणनीच्या 
व्याकरणासारखे, ि नेगच्चीशास्त्र बनचवणे, हे मात्र शक्यही नाहीआचण इष्टही नाही! कारण जो शास्त्रावर 
फाजील चभस्त ठेवील, तो नवीन सौन्दयव प ढे उभे राचहले की त्याच्या म खाकडे पाहायिे सोडून, आपल्या 
पोथीच्या पानाकडेि पाहात राहील! चववाह-चवधीच्या वळेी नवरदेवािी मनःक्स्थती आचण प रोचहतािी 
मनःक्स्थती यातं जे अन्तर असते, तेि अंतर, खरा टीकाकार आचण शास्त्रपूजक टीकाकार याचं्यामध्ये 
असते! तथाचप टीकावाङ्मयातल्या या दोन चवभागािंीही वाढ आध चनक मराठीत झाली आहे, व या 
चवभागातही पािात्य टीकावाङ्मयािा पगडा चदसून आल्याखेरीज राहात नाही. वाङ्मयेचतहासाच्या 
शाखेतील चव. ल. भाव ेयािंा महाराष्ट्र-सारस्वत हा प्रचसि गं्रथ उदाहरणादाखल घेतला, तरी आपणाला 
हेि चदसून येईल. भाव े प्राधान्येकरून इचतहाससंशोधक होते; त्याखालोखाल ते भार्षाचभमानी होते; व 
त्याखालोखाल ते श ि वाङ्मयािे भक्त होते. आचण संशोधनाच्या कामात त्यानंा पािात्य पितीिा व 
चशस्तीिाि उपयोग झालेला होता. एरव्ही त्यािंा गं्रथ मचहपचतब वा ताहराबादकराचं्या संतिचरत्रासारखाि 
झाला असता. फार कशाला, आजगावकर व पागंारकर या दोघा श्रेष्ठ टीकाकारावंर आमिे आध चनक चमत्र 
भाचवकतेिा आरोप करतात. तथाचप त्यानंाही ऐचतहाचसक पितीिाि आश्रय करावा लागला आहे. 
 

याप्रमाणे, आध चनक टीका-वाङ्मय हे इतर अनेक प्रकारापं्रमाणे सामान्यतः पािात्य वळणावर 
गेलेले असले, तरी त्याने एकि वळण चगरवले असे नाही. प्रत्येक चपढीम ळे असलेल्या वगेवगेळ्या 
आदशाप्रमाणे आचण प्रत्येक चपढीतील प्रम ख वैयक्क्तक पपडाप्रमाणे टीकापितीतही बदल झालेला 
आढळतो. 
 

अध्ययन, रचसकता व चवचशष्ट माध्यमािी जाणीव यानंी य क्त अशी टीका श्रीपाद कृष्ट्ण 
कोल्हटकरानंी मराठीत प्रथमि लोकचप्रय केली असे म्हणता येईल. आपल्याकडील लचलत वाङ्मयावरील 
टीकेिा बरािसा भाग अद्यापही चतच्या नैचतक पचरणामासबंंधीच्या ििेने व्यापलेला असतो! कोल्हटकराचं्या 
पचहल्या पचहल्या टीकालेखातं या ििेला जागा आहेि, पण‘तोतयाच्या बंडा’वरील त्याचं्या चवस्तृत टीकेत 
त्याच्या प ढिा टप्पा चदसतो. लचलत वाङ्मयािे वगेवगेळे प्रकार अगर सािे, आचण चभन्न चभन्न लचलत 
कलाचं्या रूपाने चनमाण झालेली‘चशल्पकला’, ‘चित्रकला’, ‘नृत्यकला’, ‘गायन’, ‘वाङ्मय’ यासंारखी 
आत्माचवष्ट्कारािी चवचवध साधने यािंा त लनात्मक चविार मनात आणनू मगि समोर असलेल्या चवचशष्ट 
कलाकृतीिे परीक्षण करणे, हा आध चनक टीकेिा प ढिा टप्पा होय. आचण हा टप्पा कोल्हटकराचं्या 
तोतयाच्या बंडावरील टीकेपासून चदसू लागला. 
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कोल्हटकर, केळकर याचं्यासारखे मार्ममक आचण व्यापक ब िीिे टीकाकार प ढे आले असले तरीही 
आमच्या टीका-वाङ्मयात म ख्यत्वकेरून पंतोजीवृत्तीिेि राज्य फार काळ िालू होते. या‘पंतोजी पिती’त 
ताचंत्रक भार्षादोर्ष, चवसंगती, व अनैचतकता एवढ्ािंाि चविार होई. कवी, नाटककार अगर कथा-लेखक 
कोणत्याअमूतव मनोदय सौन्दयाला आकार द्यायला सरसावले होते; त्या मनोमय मूतीने हा चवचशष्ट 
वाङ्मयीन आकारि का पसतं केला; व अखेर त्या साच्यात ती न चबघडता, न मोडता धडपणी बसली की 
नाही, हे प्रश्न फार थोडे टीकाकार उपक्स्थत करीत. 
 

पंतोजीच्या आसनावर ताठ न बसता, ‘वडे्या’ कवींच्या मागे वडे्यासारखे धावत गेलात, तरि त्यािें 
मनोगत गवसेल; आचण एकदा ते गवसल्यावर मगि ते पारखण्यािी आचण जोखण्यािी बात! ही गोष्ट कै. 
वास देव बळवतं पटवधवनासंारखे लोक मराठी वािकानंा सांगत होते. हचरभाऊ आपटे, वास देव बळवतं 
पटवधवन याचं्यासारखे थोर रचसक ही‘अंतरंग शोधण्यािी पिती’ अवलंबीत होते, म्हणून तर 
केशवस तासंारखा अप्रचसि, अचवद्वान चनधवन शाळामास्तर आत्मचवश्वासाने भावी चपढ्ाकंरता स्फूर्मत-गीते 
चलहू शकला! 
 

चटप्पणीच्या अवस्थेतून प ढे झटकून आध चनक मराठीने टीकाप्रबधंानंा प्रारंभ केला. पंतोजी छाप 
शऱे्याचं्या अवस्थेतून प ढे झटकून त्यानंतरच्या चपढीनं कलेच्या साध्यसाधन ििेला स रुवात केली. 
त्यानंतर, पकबह ना त्याि स मारास, कलाकृतीिे चकतीही सूक्ष्म पृथक्करण केले, तरी ते बाह्य परीक्षणि 
होय,– कवीच्या मनःक्स्थतीिा व पचरक्स्थतीिा चविार केल्याचशवाय कलेिे अंतरंग समजणार नाही, हा 
चविार प ढे आला. या‘साध्य–साधन चविारा’वर जमवन टीकाकार लेपसगच्या लॅकूनसारख्या प्रचसि गं्रथािी 
छाप होती, तर अंतरंग शोधण्याच्या प्रवृत्तीवर पािात्य‘रोमचँटक’ संप्रदायािी छाप होती. 
 

टीकेत कवीच्या अंतरंगावगाहनाला प्राधान्य आहे, इतकेि नव्हे, तर कवीच्या अतंरंग-दशवनात 
टीकाकाराचं्या अंतरंग दशवनालाही जागा आहे, हा चविार यानंतर प ढे आला. म्हणजेि टीकालेखन केवळ 
रोमचँटक संप्रदायािे राचहले नाही, तर ते एक स्वतंत्र लचलत लेखनि होऊ लागले. या पितीिी टीका 
माडखोलकराचं्या कचवपंिकाने लोकचप्रय केली. माडखोलकराचं्या कचवपंिकाला अशंतः चिपळूणकराचं्या 
संस्कृत कचवपंिकातून स्फूती चमळाली होती; पण म ख्यतः मराठीत रचवचकरणमंडळाच्या रूपाने दृढमलू 
होत असलेल्या रोमचँटक संप्रदायािाि ठसा त्यावर आहे. 
 

आजवर मान्यता पावलेल्या टीकाकारावंर या दोनतीन पािात्य प्रवाहािंाि पचरणाम अचधक आहे. 
तथाचप याखेंरीजही काही प्रवाह मराठी टीकावाङ्मयावर ठसा उमटचवण्यािी चशकस्त करीत आहेत. 
त्यातंील एक म्हणजे माक्सववादी चविारसरणी. ही चविारसरणी म्हणजे ऐचतहाचसक पितीिीि एक 
पचरणती होय, हे माक्सववादीही मान्य करतात. स मारे सोळा वर्षांपूवी श्री. लालजी पेंडसे यानंी‘साचहत्य 
आचण समाजजीवन’ हा गं्रथ चलचहला व त्या गं्रथाच्या योगानेि या पितीतील ग णदोर्षाकंडे मराठी 
टीकाकारािें लक्ष जोराने वधेले गेले. आणखी एक प्रखर पाित्य चविारसरणी याि स मारास मराठी 
टीकालेखनावर ठसा उमटवीत होती. ती म्हणजे, फ्रॉइडच्या मनोचवश्लेर्षण पितीिी. कवीच्या अगर 
काव्यगत व्यक्तींच्या मनात ब डी घेण्यािीपिती आधीि मान्य झालेली होती. ही ब डी घेताना, 
कलाकृतीतील मनोचवकृतीसबंंधीच्या शकंा व कलावन्ताच्या मानवी दौबवल्यािी जाणीव यानंाही भरपूर जागा 
द्यावी, हे आमिे टीकाकार या संप्रदायापासून चशकले; व या‘रुलण-चिचकत्सापिती’िा प्रयोग त्यानंी 
चबिाऱ्या मानी आचण हळव्या कवींवर केला! 
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मराठी लेखनावर पािात्याचं्या टीकापितीिाि केवळ नव्हे, तर इतरही चविारप्रणालींिा एवढा 
मोठा पचरणाम झाला आहे की, ती आज संस्कृतपेक्षा इंग्रजीच्याि द धावर पोसलेली आहे, असे म्हणाव े
लागते! केवळ काव्यानंदाच्या व कचवत्व-मीमासेंच्या ििेप रतीि आम्हालंा आज आमच्या संस्कृत 
साचहत्यशास्त्रािी आठवण होते, असे म्हटले तर अचतशयोक्ती होणार नाही. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ११ ⬥ 
 

तस्वीर आणि तख दीर 
 

णबगडीके बनाने की तस्वीर नहीं बनती । 

तस्वीर बनाता हूूँ तख दीर नहीं बनती ॥ 
 

जो जो मन ष्ट्य पोटाच्या उद्योगापलीकडे काही सागंण्यािा, काही चितारण्यािा, काही 
स धारण्यािा, काही उभारण्यािा यत्न करतो, त्याला त्याला मी चित्रकार अगर चनमाता समजतो. मग तो 
कवी असो, चित्रकार असो, चित्रािें सौन्दयव समजावनू सागंणारा टीकाकार असो, की प्रत्यक्ष 
समाजक्स्थतीला आकार देऊ पाहणारा कायवकता असो! 
 

‘पोटाच्या उद्योगापलीकडे काही सागंण्यािा– चितारण्यािा यत्न करणारा’,असे मी म्हटले! तेही 
माझे वणवन मला थोडे द रुस्त केले पाचहजे. खरे कलावन्त पोटािा उद्योग सपंल्यावर काही चनमाण 
करण्यािा यत्न करतात; असा माझ्या त्या वणवनािा अथव केला जाईल. पण खरा कलावन्त पोटािा 
उद्योग‘झाल्यावर’ कलेच्या उद्योगाकडे वळत नाही; तर उलट कलेिा उद्योग सपंल्यावर नाइलाजाने 
त्याला पोटाच्या उद्योगािे स्मरण होते. आचण म्हणून पोटाच्या उद्योगापलीकडे काही सागंण्यािा, काही 
चितारण्यािा उद्योग तो करतो, असे म्हणण्याऐवजी, काही चनमाण करण्यािा त्यािा प्रम ख उद्योग 
संपल्यावर तो त्याच्या पलीकडिा म्हणून पोटािा उद्योग करतो,– नाइलाजाने करतो, असे म्हणणेि 
अचधक रास्त होईल. 
 

प्रत्येक चित्रकार काय चितारीत असतो? प्रत्येक लेखक काय चलहीत असतो? आचण 
टीकाकार‘टीकालेखन’ म्हणजे करीत असतो तरी काय? यापंैकी प्रत्येकाच्या अन्तिक्षसूमोर सौन्दयािे, 
पूणवत्वािे, आदशािे एक चित्र उभे असते. आचण वस्त मात्राच्या चित्रािे चनचमत्त करून हे कलावन्त ते 
मनातले चित्र चितारीत असतात; ती मनोमय आकृती साकार करण्यािा यत्न करीत असतात. 
टीकाकारदेखील याि उद्योगात गकव  असतो म्हटले तर त म्हालंा खरे वाटेल का?...पण आधी 
कलावन्ताच्या बाबत माझे म्हणणे त म्हाला पटू द्या;– अन् मग टीकाकारािे पाहू! 
 

चित्रकार, कथालेखक, तर बह धा जे समोर प्रत्यक्षात आहे तेि रेर्षा आचण रंग याचं्या साहाय्याने,– 
शब्दाचं्या साहाय्याने प न्हा उभे करण्यािा यत्न करीत असतात. जेव्हा ते नवीि घटना, नवाि चवर्षय 
आपल्या कल्पनेतून काढतील, तेव्हाित्याचं्या मनिक्षपू ढच्या स्वप्नािंा प्रश्न चनमाण होईल;– यास्तव, 
यथातथ्य चित्रणात त्यािंी स्वप्ने साकार करण्यािा प्रश्न येतोि क ठे?... वास्तव चित्रणातदेखील 
चित्रकाराच्या मनिक्षपू ढच्या स्वप्नािंा संबधं येतोि. चित्र काढणे म्हणजे काही नकाशा काढणे नव्हे. 
शब्दचित्र असो की रेर्षा-रंग-चित्र असो;– चित्र काढायिे यािा अथव आधी त्या वस्तूिे अन्तजीवन, 
अन्तरात्मा, डोळ्यापं ढे आणणे. जेव्हा एखादा महर्षी वाल्मीकी सीतेिे अथवा रावणािे चित्र काढतो, तेव्हा 
तो वळेेप रते त्यािें जीवन जगतो. अशोकवनातल्या सीतेिी आराधना करणारा रावण, लक्ष्मणावर स्त्रीसहज 
आिस्ताळेपणाने चनष्ठ र, असत्य आरोप करणारी सीता, स्वाचमभक्त सेवक हन मान, यािंी चिते्र काढणाऱ्या 
कवीच्या प ढे त्या त्या नम न्यािें कल्पनामय जीवन तरळत असते. ही स्वप्ने साकार करण्यात ते दंग 
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असतात. त्याचं्या त्या चित्रािें परीक्षण आचण रसग्रहण करणारा टीकाकारही “ते मनोमय चित्र त्या 
चित्रकाराचं्या डोळ्यापं ढे स्पष्ट आचण स संगत उभे होते का?” – “त्या मनोमय चित्राशी अखेरपयंत त्यानंी 
इमान राखले का?” – एवढेि पाहतो. म्हणजे त्यािाही संबंध क ठल्या बाह्य मापाशी, फूटपट्टीशी नसून त्या 
मनोमय चित्राचं्या मूतीकरणाशीि असतो. 
 

इथे मनोमय चित्र म्हणजे प्रत्येक चठकाणी एखाद्या आदशव स ंदरीिे, सतीिे नाही तर भपूतीिे चित्र 
असा मात्र अथव नव्हे. जे वास्तव सृष्टीत चदसत आहे ते तरी कलावन्ताखेरीज इतरानंा प रते क ठे चदसत 
असते? शके्सचपयरला डेस्डेमोना चजतकी अन्तबाह्य, नखचशखान्त डोळ्यासंमोर चदसली– चततकी प्रत्यक्ष 
सृष्टीतल्या एखाद्या पतीला तरी आपली पत्नी चदसत असेल का? गडकऱ्यानंा स धाकरािे मानी, तापट, 
हळव,े एकाकी, अचतरेकी, तप्त आचण पिातप्त मन चजतके आरपार चदसले, चततके प्रत्यक्ष सृष्टीतल्या 
पत्नीला तरी आपल्या पतीिे मन समजत असेल का? ‘पण लक्षात कोण घेतो?’ मधल्या यमूिे जीवन 
हचरभाऊ चजतके जगले, चततके ती स्वतः तरी ते जगली असेल का? माझा हा प्रश्न अचतशयोक्तीिा वाटू 
देऊ नका! आपण आपले स खद ःख भोगीत असता त्या भोगाति ब डलेले असतो. जो नदीत ब डत असतो 
त्याला नदीही चदसत नसते की स्वतःिे ब डते शरीरही चदसत नसते. चित्रकाराचं्या आचण कवींच्या 
डोळ्यापं ढे स खद ःखमलन जीवािें िचरत्र चजतके स्पष्ट उभे असते चततके ते त्याचं्या स्वतःच्या प ढेही नसते! 
मग चनगरगट्टपणाने, नाही तर मत्सराने, नाही तर भयभीत ममत्वाने ते जीवन पाहणाऱ्या त्रयस्थाला अगर 
आप्ताला ते चकतपत स्पष्ट चदसणार?...कलावतं आपल्या डोळ्यापं ढे केवळ आदशव क्स्थतीिी स्वप्ने पाहात 
नसतो;– तर वस्त जाताच्या आचण प्राचणमात्राच्या अन्तजीवनािी,– रहस्यािी मनोमय चिते्र डोळ्यापं ढे 
आणतो. या‘अन्तःस्थ वास्तवते’च्या अथवा‘रहस्या’च्या पितनात आचण चित्रणात जो ग ंतला, त्यािे 
स्वतःच्या व्यावहाचरक जीवनाकडे द लवक्ष होणे अपचरहायव आहे,– नव्हे, त्यािे जीवन चबघडणे अटळ आहे! 
 

आत्मरक्षण आचण कामसन्तपवण या दोन मानवी प्राण्याच्या उपजत ऊभी आहेत.त्यातल्या 
कामतृप्तीला बहेोर्षीिी गरज असते, तर आत्मरक्षणाला सावधपणािी गरज असते. जो रहस्याच्या अगर 
पूणवत्वाच्या स्वप्नामागे लागला त्यािी स्वरक्षणाबाबतिी जागरूकता कमी पडणारि;– आचण या अथानेि 
कलावतंािे जीवन हे स खािे नसून धोक्यािे असते. चजथे सदैव जागरूकतेिी गरज, चतथेि जो सदैव 
स्वप्नमलन असणार, त्याच्या स रचक्षततेिी हमी देव तरी कशी घेणार? 
 

णजस्को खुदा खराब करे वो लगाये णदल!! 
 

‘देवाला ज्यािी द दवशा करायिी असते, त्यालाि तो पे्रमात पाडतो!’ असे कवीने म्हटले आहे. 
स्त्रीइतकेि कलापे्रमाच्या बाबतीतही ते सत्य आहे, असे कलावन्ताच्या जीवनाकडे पाचहले तर चदसून येईल. 
 

चकत्येक आध चनकानंा हा‘चनराशावाद’ वाटेल; ‘द ःखपूजन’ अथवा‘Misery mongering’ही वाटेल. 
अनेक स खी, यशस्वी, कलावन्ताचं्या जीवनाकडे ते बोट दाखवतील. जे स खी आहेत ते खरे कलावतं 
नाहीत असे म्हणण्यािा अचतरेक मी करणार नाही. आचण तरी अनेक द ःखी कलावन्ताचं्या जीवनाकडे 
द लवक्ष करणेही मला रास्त वाटत नाही. त्याचं्या द ःखािे कारण त्यानंी स्वतःमागे लावनू घेतलेले सववव्यापी 
जीचवत-कायवि होय, हेही नाकबूल करता यायिे नाही. मनोमय चित्र साकार करण्यामागे लागलेल्या 
कलावन्तािें द ःख अनेकचवध असते. त्यािे व्यावहाचरक जीवनि काय ते चबघडते असे नव्हे; त्याचं्या 
कलात्मक जीवनातही द ःख त्यािंा चपच्छा सोडीत नाही. 
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असा कोण चित्रकार आहे की, ज्याला आपल्या मनाप ढे राचहलेले चित्र क ं िल्याने पकवा शब्दानंी 
पूणवपणे चिचत्रत केल्यािे समाधान लाभले आहे? म्हणून तर कवीला— 
 

‘ऐकलेले आलाप मधुर असतील– पि ऐकू येत नाहीत ते 
त्याहूनही मधुर असतात!’ 

 
असा आिोश करावा लागला. चित्रकार असो, गायक असो, कथालेखक असो की टीकाकार असो, त्याला 
जे सागंायिे असते, जे ऐकवायिे असते, जे रंगवायिे असते, त्यातला केवळ अल्पाशंि तो रंगव ूशकतो, हे 
त्यािे पचहले द ःख असते. 
 

पण हे द ःख चनभळे नसते; कारण ते अल्प प्रकटीकरणदेखील त्याला परमावधीिा आनंद देत 
असते. हा चनर्ममतीिाही आनंद नसता, तर कलावन्तािे कष्टमय जीवन पत्करायला कलावन्तही तयार होते 
ना. पण या ब्रह्मानंदसदृश अशा चनर्ममतीच्या क्षचणक आनंदानंतर लगेि एक द ःख त्यािी वाट अडवनू असते. 
ते म्हणजे जाणकाराचं्या आचण समानधम्यांच्या द र्मभक्षािे! त्यािा अन भव आचण त्यािे चित्र समजावनू 
घेणाऱ्या एकास, ते समजून न घेण्यािा िंग बांधणारे दहा, असेप्रमाण त्याच्या वाट्ाला आले नाही तर 
नवल! 
 

पण यािा अथव असे प्रामाचणक इमानदार कलावन्त आचण लेखक नेहमी अप्रचसि अथवा अचप्रय 
राहतात, असा मात्र नव्हे. द र्मभक्ष प्रचसिीिे नाही;– वाण लोकचप्रयतेलाही नाही. उणीव असते ती त्याचं्या 
संपूणव आकलनािी. कलावन्तािी प्रकट कला, लेखकाने प्रत्यक्ष शब्दातं माडंलेली सृष्टी, प्रचतपाचदलेली 
ध्येये समजावनू घेणारेदेखील कमी. मग त्या प्रकट सृष्टीमागे धगधगणारी अप्रकट द चनया समजून घेणारे,– 
चतजचवर्षयीच्या गूढ ओढीत भागीदार होणारे चकती असणार? कलेिे आचण कलावन्तािे कौत क म्हणजे 
त्यािें‘आकलन’ असतेि असे नाही. कधी ते केवळ आकर्षवक शलैीिे कौत क असते,– कधी तो त्याचं्या 
कडक–त्याच्या पण न समजणाऱ्या!– चनष्ठेसंबधंीिा आदर असतो. कधी तर लेखकािे प्रकट प्रचतपादन 
आचण त्यािे अप्रकट जीवन आत्यचंतक, अचतरेकी, परके, चभन्न, चवचित्र– पण जोरदार, सकस वाटते 
म्हणून त्यािे कौत क केले जाते. साराशं, एखाद्या आवगेय क्त, गढूळ आचण भीचतप्रद जलप्रवाहािे आपण 
जसे लाबंूनि अचनचमर्ष नेत्रानंी दशवन घेतो, तसेि प ष्ट्कळदा कलावन्त, लेखक, ध्येयवादी याचं्या 
जीवनासबंंधीही असते. ते जीवन जोरदार, चभन्न आचण भीर्षण असते आचण म्हणून त्यािी लोकचप्रयता 
म्हणजे प्रायः त्याला द रूनि केलेले वदंन असते! अशा क्स्थतीत त्याला चदसलेले जीवनािे स्वरूप आचण तो 
स्वतः याचं्याखेरीज त्याच्या जीवनात जोडीदार नसतात. त्यािे जीवन एकाकी असते. त्या एकाकी 
जीवनािे आधार म्हणनू नव्हे, तर सभय, साशकं, सकौत क पे्रक्षक म्हणनूि इतरािंा त्याच्याशी संबधं येतो. 
क्वचित या अधववट आकलनािे पण उत्कट आकर्षवणािे पयववसान कलावन्तासबंंधीच्या पे्रमात, आदरात व 
भक्तीत होते. म्हणजे लोक व्यक्क्तशः त्यािे चफदाई व भक्त होतात, आचण तरी त्याने जीवनात जे साहस, 
जो शोध िालचवलेला असतो त्यासंबधंी मात्र ते अजाण आचण साशकं असतात. अशा अजाण आचण अज्ञान 
स हृदाबंद्दलि ताबं्यानंी अनेकदा कृतज्ञतेिे उद गार काढले. ज्यानंा कळले नाही आचण तरीही ज्यानंी श्रिा 
ठेवली त्याचं्याबद्दल कृतज्ञ कौत कािे उद्गार चिस्त, महंमदासारख्या धमवसंस्थापकाचं्या िचरत्रातंही 
सापडतात. 
 

ताबंे म्हणतात— 
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“हे अजात, अज्ञात सखेजन!...” 
 

पण पूणवतेच्या आचण रहस्याच्या मागे लागलेल्या या साहसी म शाचफरानंा याहूनही मोठी द ःखे 
आहेत. त्यािें ध्येयस्वप्न, त्यािें सौन्दयव-दशवन त्याचं्या समानधम्यांनी पाहाव–े चनदान त्याचं्या भक्तानंी 
अधववट ओळखाव े एवढीि त्यािंी अपेक्षा असली, तर त्यानंा स्वाथी आचण स्वयंकेक्न्द्रत म्हणाव े लागेल. 
“जीवनरूपी ग हेत मी सत्यािा, सौन्दयािा, आचण पूणवत्वािा शोध लावीत आहे;– तर माझ्या भक्तानंो 
आचण स हृदानंो! त मिे काम इतकेि की, त म्ही माझ्या वाटेिी चशदोरी डोक्यावरघेऊन माझ्याबरोबर 
िालाव!े” – असे म्हणणारेही कलावन्त आचण सत्यसंशोधक आहेत. पण जे इतके एककल्ली आचण स्वाथी 
नाहीत त्यानंा सौन्दयाच्या दशवनात, सत्याच्या शोधात व पूणवत्वाच्या स्वप्नातही भोवतालच्या अपूणवत्वािी 
जाणीव असते; भोवतालच्या द ःखी, दोर्षपूणव जीवनािी जाणीव असते. यािे यथावत चित्र काढण्यापलीकडे 
आपण काहीि करू शकत नाही!– आपले स्वतःिे जीनवही चकती अपूणव, चकती अपेशी, चकती अस ंदर 
आहे, यािी जाणीव त्याला त्रस्त केल्याखेरीज राहात नाही. जे आपल्या जीचवतकायावर व आपणावर लोभ 
करतात त्यािेंही हे जीवन चकती अपूणव, खंचडत आचण अस खी आहे! आपला सौन्दयािा शोध व आपली 
जीचवतरहस्यािी जाणीव, जीवनातली ही अपूणवता, ही सदोर्षता, ही भलनता द रुस्त करू शकत नाही! 
स ंदरीिे आचण यमिेू द ःख स्वतः जगणारे हचरभाऊ– हॅम्लेटिी तगमग स्वतः अन भवणारा शके्सचपयर;– 
सीतेिे द ःख पाहून शतशः चवदीणव होणारे वाल्मीकी आचण भवभतूी– त्यािंी द ःखे चितारण्याखेरीज काहीि 
करू शकत नाहीत. 
 

यणद सीताऽणप दुुःखाता कालोणह दुरणतक्रमुः । 
 
असे म्हणण्यापलीकडे वाल्मीकीही काहीि करू शकत नव्हते. आजिे प रागोमी, बोधवादी लेखक या 
द ःखचित्रणाबरोबरि द ःखपचरहारावर इलाजही लेखकानंी स िवाव ेअसे म्हणतात. द ःखचित्रणािे वाङ्मय 
हे हतबल होय; तर द ःखपचरहारािे वाङ्मय हे सबळ होय, असे ते जोराने प्रचतपादतात. पण या बलपूजक, 
ध्येयपूजक पंथाला तर कलावतंािे द ःख कळण्यािा संभव त्याहूनही कमी आहे असे मला वाटते. जगाच्या 
द ःखावर इलाज स िवणे सोपे आहे– पण चबघडलेले एक जीवन स धारणे– द ःखात ब डलेले एक हृदय 
स खी करणे सोपे नाही. चनदान जीवनािे रूप आचण रहस्य चितारणे,– आचण जीवनातल्या उणीवा नाहीशा 
करणे एक नव्हे, एवढे तरी खास. जो जीवनािे चित्र काढू पाहतो, त्याला तर जीवनातल्या उणीवा, ईश्वरी 
सृष्टीतली शल्ये अचधकि बोिू लागतात. आचण मग उत्तराय ष्ट्यात,– सौन्दयाकर्षवणािा उन्माद, 
सौन्दयवचित्रणािी ध ंदी उतरल्यावर त्याला हे कलावन्तािे जीचवत व्यथव वाटू लागते. मी अश्रूंिे चित्र काढू 
शकतो, मी अश्रूंिा अथव सागंू शकतो,– पण अश्रूंिे कारण दूर करू शकत नाही;– फार काय, अश्र ू
प सूदेखील शकत नाही,– ही जाणीव त्याला तापद होऊ लागते. हाँ! शजेाऱ्यािे, सोबत्यािे अश्रू पाहूि न 
शकणाराहून या सहृदय कलावन्तािे जीचवत सफल असेल,– आकलनाने आचण चित्रणाने परद ःख थोडे 
शीतल आचण सह्य होत असेल हेही खरे. पण कलेिा, जीचवतचित्रणािा याहून अचधक उपयोग नाही. कला 
ही एक उच्च प्रतीिी करमणकूि आहे का?– ‘मानवािे ओबड-धोबड हृदय कमावनू मऊ करण्यािे एक 
साधन, यापेक्षा चतला काहीि चकम्मत नाही ना?’ पण आरशासारख्या स्वच्छ आचण रेशमासारख्या मृदू 
कचवहृदयािा अखेर उपयोग कोणता? आहे त्या कठोर, चवकृत, चवरूप वास्तवतेिा ठसा स्वतःवर 
उमटूनघ्यायिा आचण तो वास्तवतेनेि चवव्हळ झालेल्या मानवतेप ढे धरायिा! आचण आपले द ःख 
ओळखणारा– त्याच्याशी तदू्रप होणारा एक उदार आत्मा भेटला म्हणून मानवतेने आपले द ःख क्षणभर 
चवसरून त्यािी पाठ थोपटायिी, एवढीि ना कलेिी बहाद द री? 
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कला-जीचवतचित्रण– हे मोघम शब्द मी वापरीत आहे. पण‘व्यवसाय’ हा एकि शब्द लाग ूअसला 
तरी त्यात वशे्याव्यवसायापासून लेखनव्यवसाय, डॉक्टरी व्यवसाय, यासंारखे दोन टोकािे व्यवसाय 
अंतभूवत होतात, हे चवसरता येत नाही. चनदान उन्हात खडी फोडणाऱ्या मज रािंी द ःखे आचण चवजेिे पखें 
डोक्यावर चफरत असता आरस्पानी टेबलावर फाइली चिवडीत बसलेल्या सावलीतल्या ग लामचगरीिे द ःख 
यातं अंतर आहे, हे तर खास तसेि गायन, चित्रकला आचण लेखनकला या तीन कलाचं्या के्षत्रातं तेि 
अन भव येत असतील, असे मी गृहीति धरू शकत नाही. गायनात जीवनचित्र नसते असे नाही,– 
शोपेनहौरसारखे तत्त्ववतेे्त तर संगीताति अचधक खोल जीवनचित्र अथवा बीजरूप अन भव असतो, असे 
म्हणतात. पण गायक चबिारे स दैवी म्हटले पाचहजेत; त्यानंा आपण जीवनािा अथवा अन भतूीिाि प्रत्यय 
आपल्या श्रोत्यानंा बसल्या बठैकीत घडवीत आहो, यािीही जाणीव असण्यािी म क्ष्ट्कल!– आपण आनंद 
देत आहो एवढेि ते जाणतात,– आपण चवचशष्ट स्वररिना साधीत आहो, एवढेि त्यानंा माहीत. 
चित्रकारानंाही आपला आचण जीवनािा काही संबधं आहे,– जीवन समजावनू घेण्यािी, स धारण्यािी 
आपल्यावर जबाबदारी आहे, असल्या कल्पना फारशा त्रस्त करीत नाहीत. समोर असलेले दृश्य 
कॅनव्हासच्या पटावर उतरले की नाही एवढेि चित्रकार पाहात असतो. अचधक चिचकत्सक चित्रकार– माझे 
मनोमय कल्पना-चित्र कागदावर उतरले की नाही, एवढे फार तर पाहतो. पण दारूबाजािे चित्र काढताना 
दारूच्या द ष्ट्पचरणामावंर चविार करीत बसणारा एखादा चित्रकार असेल असे मला वाटत नाही. “कुठवर 
पाहू वाट । माथ्यावर चंर णक हो ढळला जी ।! येण्याचा वखुत टळला, जी!”असे ग णग णत चखडकीत 
बसलेली िंद्रानना‘क लस्त्री’ नसून‘रखेली’ आहे असे कळले, तरी त्याला ते दृश्य पितास्पद वाटणार नाही. 
वशे्याव्यवसाय हा त्याला‘Problem’ नसतो,– फक्त चित्रचवर्षय असतो. आपल्या‘दारूबाजा’च्या चित्राने 
दारूबंदीला मदत झाली की नाही, ‘मागवप्रतीके्ष’च्या चित्राने वशे्याव्यवसायाला उलट मदति झाली की 
काय, हे प्रश्न त्याला सतावीत नाहीत. फक्त ह बेहूब चित्र काढणे,– एका लहानशा िौकटीत जीवनािा 
एक चजवन्त, रसरशीत त कडा बसवणे एवढेि फक्त तो ओळखतो. ईश्वरी कृती अपूणव असेल, पण त्यािी 
कलाकृती स्वयंपूणव असते. अन् मग बाकीच्या अपूणवतेिी तो िौकशी करीत नाही. 
 

शब्दानंी जीवन रंगवणारा कलावन्त मात्र प्रािीन काळापासूनि फाजील िौकस, फाजील 
महत्त्वाकाकं्षी आहे. त्याचं्या चित्रिमात त्याने उपदेशकािे, टीकाकारािे समाजोिारकािे कमवही 
पचहल्यापासूनि घ सडून ठेवले आहे. वणवनाबरोबरि चवविेनआचण आदेश, वास्तव चित्रणाबरोबरि आदशव 
चित्रण हे उद्योग त्याने प्रािीन काळापासूनि अंगावर घेतले आहेत. आपल्या जीवन-चित्राने आचण 
ध्येयचित्राने जग स धारत आहे,– स धारेल अशी त्याने आशा बाळगलेली असते. साचहक्त्यकािी ती समजूत 
अगदीि खोटी आहे असे नाही. रानटी अवस्थेतून जग जे आज स धारलेल्या अवस्थेला येऊन पोहोिले 
आहे, त्याला उच्च वाङ्मय हेही अंशतः कारणीभतू झाले आहे, हे नाकबलू करता येणार नाही. आचण, हे 
त्यािे यश अत्यल्प आचण चनराशाजनकि आहे. म्हणून तर‘माझे कोणी ऐकत नाही,’ असा आिोश व्यासानंा 
करावा लागला! 
 

पण आध चनक साचहक्त्यकािा आिोश, त्यािी चनराशा, त्यािे द ःख व्यासाचं्या द ःखाहूनही अचधक 
दारुण आहे. महर्षी व्यासाचं्याजवळ जगािी चबघडलेली‘सूरत’ स धारण्यािा रामबाण दवा तयार होता. 
त्याम ळे त्यािें द ःख म्हणजे प्रायः साचत्त्वक सतंाप होता.‘माझे कोणी ऐकत नाही!’ (‘नि कचित् श्र णोचत 
मे’)या आिोशाबरोबरि त्यानंी‘धमादथवि कामि’ हा प्रचसि इलाज जगाला साचंगतला आहे. जगाला 
येऊन जाऊन हव ेअसणार काय? तर इच्छापूती, आचण त्या पूतीकरता ऐचहक ऐश्वयव,– या दोन्ही गोष्टी 
धमानेि चमळतील– त्यािा आश्रय करा, हा व्यासािंा उपदेश आहे.‘त्यािा आश्रय का करीत नाही?’ हा 
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त्यािंा आिोश आहे. आध चनक साचहक्त्यकाजवळ असा तयार‘फॉम्य वला’ कोणताि नाही. जगािे चित्र 
चबघडलेले तर त्याला अहोरात्र चदसत आहे. स्वतःिे जीवन काळवडंल्यािेही त्याला अहोरात्र चदसत आहे. 
वास्तवतेिे, द ःखािे, चवफलतेिे, सफलतेिे,–कशािेही‘चित्रण’ करताना त्याला जणू समता, समाधी 
लाभत आहे; पण माधव जूचलयन् िी काव्यपंक्ती त्याला प न्हा आठवते— 
 

एकतानता परी भंगता आत्मा कळवळतो । 
फुलाचें मग बनती काटे! ॥ 

 
साचहक्त्यकािें जीवन हे सामान्य पोटाथी माणसाच्या जीवनापेक्षा उच्च प्रगतीवर आहे यात शकंा 

नाही. केशवस त म्हणतात त्याप्रमाणे ते‘देवािें लाडके’ आहेत यातही शकंा नाही! ते म्हणतात त्याप्रमाणे, 
परमेश्वराने हे जग जणू प्रचतभावन्ताचं्या चवहाराकरताि चनमाण केले आहे, असेही वाटते. प्रचतभावन्त कवी, 
कादंबरीकार, लेखक या चवचित्र संसारातून चजतका आनंद ल टतात, चततका एखादा ऐचहक ऐश्वयात 
लोळणारा अथवा कोट्धीशही ल टीत नसेल. परंत — 
 

‘आम्ही कोि म्हिून काय पुसता?ं आम्ही असू लाडके— 
देवाने, णदधले असे जग नवे आम्हासं खेळावया’– 

 
या केशवस ताचं्या ओळींतील‘खेळावया’ हे शब्द महत्त्वािे आहेत. जगातल्यास खद ःखािें छायाचित्र 
पाहायिे, चितारायिे, एवढाि हक्क परमेश्वराने आपल्या या नव्या लेकराला चदला आहे! ते स खद ःखचमचश्रत 
संसार-नाटक स धारण्यािी शक्ती मात्र त्याला चदलेली नाही. एखाद्या सचिवाला राज्यािा अहवाल सादर 
करण्यािी तेवढी म भा असावी, पण त्यात स धारणा करण्यािा अचधकार नसावा, त्यातलीि ही गत 
झाली...! व्यासाचं्या आिोशापेक्षाही उमरखय्यामिे आिंदन आजच्या साचहक्त्यकाला अचधक आपले 
वाटेल! 
 

Ah, Love! Could thou and I with fate conspire 
To grasp this sory Scheme of Things entire. 
Would not we shatter it to bits—and then. 
Re-mould it nearer to the Heart’s Desire! 

 
“हे सखी! चवचधघटनेशी संगनमत करून आपण जर हा क्ष द्र संसारपट हाती घेऊ शकलो,– तर 

प्रथम त्यािे त कडे त कडे करून मग आपण आपल्या मनीच्या मनीरे्षप्रमाणे त्याला नवा आकार नाही का 
देणार?” 
 

—हे उमरखय्यामिे द ःख, ही तगमग प्रत्येक साचहक्त्यकाला एक चदवस व्याक ळ करून सोडीत 
असते. चित्रचनर्ममतीत आनंद आहे; सामथ्यािी जाणीव आहे. जे स्वतःला प्रतीत झाले ते द सऱ्याला शभंर-
टके्क प्रतीत करून देण्याइतके भार्षाप्रभ त्व असण्यात अचभमान आहे. ही चनर्ममती आहे; सामान्य जन अंधारात 
िािपडतात, तर साचहक्त्यकािे अंतर्मवश्व लख्ख प्रकाशाने भरलेले आहे. स्वतःच्या आचण इतर 
समानधम्यांच्या जीवनात साचहक्त्यक स्वच्छपणा, स स्पष्टता, बोधमयता आणून सोडतो, यात शकंा नाही. 
पूणव साचहत्याने जो बोध होतो तोि म ळी अपूणवतेिा, बितेिा, असमथवतेिा, भगं रतेिा आचण द ःखमयतेिा 
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बोध होतो!‘जीवनािे चित्र’! ‘जीवनािे दशवन’!– पण ते कशाकरता?– त्यािा उपयोग कोणता? माझे 
जीवन एक प्रकारे अपेशी आहे;– माझ्या जीवनात आचण जीवनकल्पनातं थोडाफार समभागी समरस 
होणारािेंही जीवन अन्य प्रकारे अपूणव आचण असफल आहे;– हे अपयश, ही असफलता आम्ही रंगव ू
शकतो; आचण त्या रंगवण्याति ती चवसरतो, एवढाि का आमिा या‘क्ष द्र दरबारात’ला– Sorry Scheme 
of Things– मधला– मान? 
 

या असमथवतेच्या, या अपमानाच्या जाणीवनेे या जीवनभाष्ट्यकारािे मन अचधकि व्यचथत होते. 
यापेक्षा चनर्ममतीिे सामथ्यव नसते तरी प रवले असते. इतर‘म की चबिारी क णी हाका’– अशा मेंढराप्रमाणे 
हतबलपणे िारापाणी िाखण्यात आचण आला चदवस ढकलण्यात त्यानंी आनंद मानला असता. इतर 
मेंढरातं ते अचधक चबनबोभाट चमसळू शकले असते. मत्सरािा चवर्षय झाले नसते. त्याचं्याचवर्षयीिे आजिे 
गैरसमज तरी मग झाले नसते. इतर मेंढरे िारा खाण्यात, शोधण्यात दंग आहेत,तर ही चवचित्र मेंढरे 
आकाशाकडे पाहण्यात दंग आहेत;– िारा खायिा सोडून त्यािे चनरीक्षण करण्यात दंग आहेत असे चदसले 
की ती मत्सरािा, गैरसमजािा चवर्षय होणारि! 
 

वस्त तः जो कलाचनर्ममतीत ग ंतला तो फार इतर कलावतंाचं्या मत्सरािा चवर्षय व्हावा,– पोटाथी 
समाजाच्या मत्सरािा चवर्षय व्हावा,– पोटाथी समाजाच्या मत्सरािा चवर्षय होण्यािे कारण काय? त्यािे 
चबिाऱ्यािे स्वतःच्या पोटाकडे द लवक्ष, तर तो द सऱ्यािी पोळी ओढील कशाला? अपचरचित, चवदेशी, 
चवलक्षण वस्तू पाचहली की अज्ञ प्राणी ब जतात आचण पशगे रोखतात, असा चनयम आहे. मानवप्राण्यासंबधंीही 
हा चनयम खरा आहे.‘जे आमच्याबरोबर नाहीत, ते आमच्याचवरुि,’ असा राजकारणात एक दंडक आहे. 
जे‘आमच्यासारखे’ नाहीत ते आमच्याचवरुि आहेत असा मानवी व्यवहारातला चनयम आहे! जीवनाच्या, 
सौन्दयाच्या आचण सौन्दयाचवष्ट्काराच्या चिन्तनात गकव  असलेल्या कलावन्ताला, सववसामान्य मानव आपला 
शत्रू समजतो! गडकऱ्यानंी म्हटले आहे— 
 

लनणदती । कुिी त्याप्रती नजर चुकणवती । 
भीणतही कोिी । जड जगास अवजड गोिी ॥ होइ तो ॥ 

 
वस्त तः ज्याला एखाद्या सौन्दयािा, रहस्यािा, कलेिा नाद लागला यािी जगाला भीती वाटायिे 

काहीि कारण नाही. ब चिमान असूनही चनरुपद्रवी अशा या कलावन्ताच्या जातीिा सामान्यानंी सन्मान 
केला नाही तरी द स्वास तरी करू नये! पण अज्ञजनाचं्या वतवनात स संगती शोधणे ि कीिेि होईल! 
सहिरािंी सहान भतूी– आचण आकलन हाि ज्यािंा ख राक त्या वाङ्मयीन कलावन्तानंा अहर्मनश 
तद चवरुि शक्तींशी येतो! त्यािें व्यावहाचरक जीवन हे त्याचं्या कलात्मक जीवनािा गळ होऊ पाहते. दोन्ही 
जगवायिी म्हटली तर कलावन्तािा स्वतःिा जीव जाण्यािी वळे येते! गोतावळ्याने केलेला जाि चबिारी 
सास रवाशीण आपल्या लेकरासाठी जसा सहन करते, तसे हे कलावन्त आपली कला जगवण्यासाठी शभंर 
अमंगळ अपमान पोटात घालीत मंगल कलाकृतींिी पैदास करीत राहतात! 
 

शके्स चपयर चविारतो– “जर न सत्या एका साध्या खंचजराने हे अपमानािे, द ःखािे चजणे सपंवनू 
टाकणे शक्य असते, तर मग काळािे िपेटे, अचधकाऱ्यािंा ज लूम, माजोरी श्रीमंतािंा तोरा, चझडकारलेल्या 
पे्रमाम ळे होणाऱ्या यातना माणसानंी का सोसल्या असत्या?... कवडी पकमतीच्या माणसानंी दाखचवलेली 
त च्छता ग णी माणसानंी का सोसली असती?” 
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या सनातन प्रश्नाला हॅम्लेटिे उत्तर मात्र आध्याक्त्मक आहे. मरणाने जीवनािा शवेट होत नाही 
म्हणून खंचजरािा हा अगदी स लभ उपाय माणसे करीत नाहीत, असे तो म्हणतो. पण कलावतं जेव्हा 
त्या‘दीड चवतीच्या द चनयेने केलेले अपमान सहनकरतो, तेव्हा तो जणू अपत्यपे्रमाम ळे अपमान सहन 
करणाऱ्या मातेच्या मनःक्स्थतीति असतो.” 
 

आचण तरी जीवनातले हे चवचित्र वैर्षम्य त्याला पदोपदी जाणवल्यावािनू मात्र राहात नाही. जो 
सौन्दयव पाहतो, समजून घेतो, चितारतो– त्याच्याि वाट्ाला जीवनातली घाण जास्तीत जास्त यावी हा 
खरोखर द र्मवलासि नव्हे का? “आम्ही जे अश्र पसिनात चशकतो, ते आम्ही मध र-गीताचं्या रूपाने जगाला 
देतो,” असे एक आंलल कवी म्हणतो. पण मी उलट म्हणेन, “कवी जगाला मध र गीते देतो; आचण 
काव्यशनू्य जग त्याच्या मोबदल्यात त्याला अश्र ूदेते!” दैवािी– अथवा जगािी ही चवपरीतता कलावतंािा 
सदैव पाठलाग करीत असते! 
 

सीतेिा वनवास, अपहार, त्याग चितारण्यािे सामथ्यव एखाद्या कलावन्ताला असाव ेआचण चफरून 
तशीि एखादी‘अनघा’ अकारण यातना भोगताना चदसली, तर चतिे अश्रू प सण्यािे सामथ्यव नसावे– चफरून 
चित्रणािीि तयारी असावी!– यापेक्षा तापदायक हतबलता, मजबूरी, लािारी द सरी कोणती असू शकेल? 
मचतभं्रश होण्यापयंत गेलेल्या हॅम्लेटच्या मानचसक यातना शब्दातं अमर करण्यािे सामथ्यव असाव ेआचण 
समोर चदसणाऱ्या एखाद्या हॅम्लेटच्या यातना अल्पाशंानेही कमी करता येऊ नयेत; द्रौपदीच्या चवटंबनेवर 
अमर नाटक चलचहता याव ेआचण द्रौपदीच्या आध चनक देशभचगनींिी चवटंबना चदसत असता चतजवर इलाज 
करता येऊ नये, यात सामथ्यापेक्षा हतबलतेिीि जाणीव अचधक आहे. 
 

पण मला साचहक्त्यकानंा‘लेखण्या टाकून बंद का घ्याव्या,’ हा संक चित राजकारणी संदेश द्यायिा 
नाही. त्या उपदेशाला अगदीि अथव नाही असे मी म्हणत नाही. पण जो अथव आहे तो चवचशष्ट राष्ट्राच्या 
चवचशष्ट कालाप रता आहे. जगातल्या सगळ्या द ःखावंर बंद कीिी गोळी िालवता येईल असे समजण्यािा 
वडेेपणा आध चनक राजकीय संप्रदायाखेरीज क णी करीलसे मला वाटत नाही. दाडंगेपणाच्या जोरावर जे जे 
लोक ज्यािें द ःख चनवारण करू पाहतात, त्यानंा त्या द ःखािी प रती जाणीवही नसते, असे मला वाटते; 
आचण ज्यानंा द ःखािी जाणीव असते त्यानंा ते द ःख दाडंगाईनेही चनवारता येणार नाही –आचण 
सौजन्यानेही चनवारता येत नाही असे आढळून येते! कवीिी सहृदयता आचण वीरािी कठोरता ज्याच्या 
चठकाणी एकवटली आहे, असे चशवाजी, श्रीकृष्ट्ण, याचं्यासारखे अवतारी प रुर्षि काय ते जगातल्या 
चवर्षमतेला, चवपरीततेला, अन्यायाला अंशतः प रे पडतात. 
 

—आचण त्यािेंही अवतार समाप्त होतात!– पण द ःखािी, अन्यायािी, चवरूपतेिी राजवट मात्र 
अमर राहते! 
 

मला कलावन्त चवशरे्ष हतभागी वाटतात ते याम ळेि! इतरेजनानंा चवर्षमता, चवरूपता बोित 
नाही,– कारण सौन्दयािे दशवनि त्यानंा झालेले नसते; आदशािी ओढि त्यानंा लागलेली नसते. 
चशवाजी, श्रीकृष्ट्ण, याचं्यासारख्या अलौचकक प रुर्षानंाअक्न्तम सौन्दयािे, सत्यािे, माङ्गल्यािे दशवन झालेले 
असते;– सभोवतालिी अमंगलताही तीव्रतेने जाणवत असते. पण ते हाती समशरे घेतलेले कृचतवीर 
असल्याने त्याचं्या जीवनात चवफलतेपेक्षा सफलतेिी भावना अचधक असते, (त्यािेही जीवन संपूणव सफल 
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नसते हे इचतहास सागंतो. आचण जगािी द ःखे तलवारीने त टण्यासारखी नाहीत, हे त्याचं्या परािमी 
िचरत्रावरूनही चसि होते.) 
 

पण ज्याला मंगल आदशािी आचण आदशव सौन्दयािी जाणीव असाधारण आहे; पण ज्यािे कतृवत्व 
मात्र चित्रकमापलीकडे जात नाही त्याच्या चजवािी तगमग सवांत अचधक, यात संशय नाही. 
 

कलाचनर्ममतीत एक प्रकारिे कतृवत्व आहे, एक प्रकारिा चवजय आहे.जे मत्यव आहे ते आपण 
चिरंजीव केले; जे चवसंगत अथवशून्य चदसत होते त्यात आपण अथव पाचहला;– असा क्षचणक आनंद सौन्दयव 
चनमात्याला होतो. पण एकीकडे कलेत सौन्दयव ओतीत असता, स्वतःच्या अथवा स्वजनाचं्या जीवनातली 
चवर्षमता, चवरूपता मात्र रचतमात्र कमी करता येऊ नये, यािे द ःख त्याला सदैव सतावीत राहते. 
 

आगा हश्र काश्मीरी याचं्या नाट्ातील‘संग–तराश’ (मूर्मतकार) पहादव यािंी हीि चफयाद आहे : 
 

“जे चबघडले आहे ते स धारण्यािी तजवीत होऊ शकत नाही! 
मी तस्बीर बनव ूशकतो, तख दीर (नशीब) मात्र बनव ूशकत नाही!” 

 
⬤ ⬤ 
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⬥ १२ ⬥ 
 

कलावंताचे चाणरत्र्य 
 

कला आचण नीती या प्रश्नासंंबंधीच्या चविारात चजतका गोंधळ चदसून येतो, चततका क्वचिति 
द सऱ्या एखाद्या प्रश्नासबंंधीच्या चविारात चदसून येत असेल. गेल्या वर्षी‘नवय ग’च्या चदवाळी अंकात याि 
जातीच्या एका प्रश्नािा मी चविार केला होता. अश्लील वाङ्मयाने नीतीला धक्का पोहोितो की नाही हा 
म ख्य प्रश्न नसून, त्याने कलेिे सौन्दयवि चबघडते की नाही, हा म ख्य प्रश्न आहे, हे मी दाखवनू चदले होते. 
कलावतंाच्या खाजगी जीवनाच्या प्रश्नातही असाि वैिाचरक गोंधळ आहे.‘संतािें जीवन श्रेष्ठ म्हणून त्यािें 
वाङ्मय श्रेष्ठ’; ‘सानेग रुजींिे जीवन त्यागी आचण इंचद्रयचनग्रही होते, म्हणून त्यािें वाङ्मय अते्र–फडके 
याचं्या वाङ्मयापेक्षा श्रेष्ठ’;या वडेगळ मतापासून ते‘अम क प स्तक लेखकाने त रंुगात असताना चलचहले 
म्हणून श्रेष्ठ’ येथपयंत मते महाराष्ट्रात िागंल्या जबाबदार धेंडाकंडूनही प रस्काचरली जातात! 
स्वातंत्र्यप्राप्तीम ळे जे अनेक फायदे झाले त्यातं वाङ्मयातील हे त रंुगमाहात्म्य कमी झाले, हा मी एक प्रम ख 
फायदा समजतो! पण राजकीय त्यागािे आचण धाडसािे वाङ्मयातील स्तोम स्वातंत्र्यानंतर कमी झाले 
असले, तरी पारमार्मथकतेिे आचण चवरक्तीिे स्तोम मराठी वाङ्मयाच्या पािवीलाि प जले असल्याने, 
संतवाङ्मयाच्या चविारात श ि वाङ्मयीन कसोटी लावली जाण्यािा काळ आजही आलेला नाही. म्हणजे 
एका टोकाला प्रयोगपूजक नवलेखक; तर द सऱ्या टोकाला परमाथवपूजक ज ने लेखक! एकाला वाङ्मयात 
काही तरी नवा अिाट प्रयोग,– भारे्षिा, दृचष्टकोणािा वा तंत्रािा असला, की त्यात वाङ्मयीन‘महात्मता’ 
आढळते; (हा वडेगळ शब्द‘नवकचवक लग रू’ कै. मढेकर यानंी रूढ केला व इतरानंी आधंळेपणाने 
पत्करला!) तर द सऱ्याला वाङ्मयात देहचनन्दा, स्त्रीचनन्दा, चवठ्ठलस्त ती असली, की होनाजीबाळा, 
प्रभाकर याचं्यापेक्षाि केवळ नव्हे, तर केशवस त, ताबंे याचं्याचहपेक्षा तो श्रेष्ठ वाटतो. या सवव वाङ्मयीन 
वेंधळेपणाच्या म ळाशी जो वैिाचरक गोंधळ आहे त्यािा श ि वाङ्मयीन भचूमकेवरूनि चनकाल लावणे जरूर 
आहे. 
 

हे चवरक्तीिे आचण िाचरत्र्यािे वडे केवळ वाङ्मयाच्या प्रान्ताति ध माकूळ घालते, असे नव्हे, तर 
इतर कलाचं्या प्रान्तातंही ध माकूळ घालताना चदसते. एका प्रचसि गायकाच्या सत्कारप्रसंगी त्याच्या 
चवचशष्ट‘घराण्या’िा जो प्रम ख ग ण सवव वक्त्यानंी‘आळवला’,तो 
म्हणजे‘िाचरत्र्यवत्ता’,अथवा‘चनव्यवसनीपणा’!त्याचदवशीच्या वक्त्यातं स दैवाने माझाही अन्तभाव असल्याने, 
मला काही‘नंगी सत्ये’ सागंावी लागली. एखादा गवई गाजेंकस असून उत्तम गात असेल, तर तो 
स्वपत्नीशीदेखील द रून वागणाऱ्या, पण बेसूर गाणाऱ्या गवयापेक्षा मी अचधक श्रेष्ठ समजतो! नव्हे, तो 
समाजािी अचधक श्रेष्ठ सेवा करतो, असेही मी त्या प्रसंगी साचंगतले. बरोबर असाि एक प्रसंग एका प्रचसि 
नटाच्या एकसष्टीच्या वळेीही घडलेला मला माहीत आहे. त्या समारंभािे अध्यक्ष कै. जयकर याचं्यापासून ते 
आिायव भागवतापंयंत प्रत्येक जण त्या नटवयाच्या िाचरत्र्यािे आचण चनव्यवसनीपणािेि माहात्म्य गाऊ 
लागला! स दैवाने त्या चदवशीच्या वक्त्यातं आिायव अते्र होते. त्यानंी या ढोंगी गळवावर उपहासरूप 
शस्त्रचिया चकती चबनतोडपणे केली असेल, त्यािे वणवन करण्यािी गरजि नाही! 
 

या सवव प्रकारात काही प्रमाण ढोंगािे असले, तरी बरेिसे प्रमाण वैिाचरक गोंधळािे असते, हे 
उघड आहे. श्रेष्ठ वाङ्मयािा समाजावर नैचतकदृष्ट्ट्ाही श्रेष्ठ पचरणाम होतो हे खरे आहे; परंत  नीचतमान 
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लोकि असे श्रेष्ठ वाङ्मय चलहू शकतात. आचण अनैचतक लोकाचं्या वाङ्मयािा पचरणाम समाजावर 
अनैचतकि होतो, ही चविारसरणी वैिाचरक गोंधळािी चनदशवक खास आहे. 
 

या वाङ्मयीन कूटािा उलगडा अगदी बाळबोध पण ढोबळ भारे्षत करायिा झाला तर 
“कलावन्ताच्या कलेशी खरा संबधं त्याच्या‘िाचरत्र्या’िा नसून त्याच्या‘िचरत्रा’िा असतो” असा करता 
येईल. पण हे उत्तर अप रे होईल व गैरसमजही करून देईल! कलावन्ताच्या कलेशी त्याच्या िचरत्रािा संबधं 
असतो, असे म्हणताि सोवळेपणाने जगणाऱ्या साचहक्त्यकािें साचहत्य व गायकािे गायन अचधक श्रेष्ठ 
चनपजेल, अशी कल्पना संतवाङ्मयािे आगर असलेल्या आमच्या या भमूीत सहजि होईल. पण वस्त क्स्थती 
उलट आहे. उत्कट पण थोडेफार स्वैर जीवन साचहक्त्यकािे साचहत्य, सोवळेपणािे व अब्रदूारपणािे 
भाडंवल करणाऱ्या साचहक्त्यकाकंडून चनचित अचधक सम्पन्न असल्यािे आढळून येईल. ही वस्त क्स्थती 
चकत्येक कलामीमासंकानंी लाजत, िािरत कबलूही केली आहे. अन भवािी संपन्नता हे लचलत वाङ्मयािे 
मूळ भाडंवल आहे, हे फडक्याचं्या प्रचतभासाधनािे पाल पदि आहे. पण या अन भवसंपत्तीिे मूळ व स्वरूप 
मात्र सागंाव े चततके स्पष्ट कोणी साचंगतल्यािे आढळत नाही. अन भवसंिय म्हणजे काय? अन भवािी 
चवचवधता कशाने प्राप्त होते? सतत प्रवासाने, सतत व्यवसायान्तराने, की दरमहा चबऱ्हाडे बदलल्याने? 
त्यािा ख लासा क णीि केलेला नाही. उलट, फडक्याचं्या प्रचतभासाधनावरून असे वाटेल की, अन भवािे 
काम न सत्या अवलोकनानेही होईल. फडक्यानंी प्रचतभासाधकानंा चदलेल्या‘Tips’ वरून– उत्कट 
मनोचवकारात आचण जीवनपितनात गढलेल्या अधोन्मीचलत नेत्राचं्या लेखकापेक्षा सदैव डोळे उघडून चटपणे 
करीत बसलेला वाताहार पकवा ग प्तपोलीस डोळ्यापं ढे उभा राहतो! अन भवाच्या चवचवधतेपेक्षा अन भवाच्या 
उत्कटतेला आचण प्रत्यक्षतेला– ‘फस्टव हँड’ अन भवाला– अचधक महत्त्व आहे, हे फडक्याचं्या 
प्रचतभासाधनातून मनावर िागंलेसे ठसत नाही. फार काय, कला आचण कसब या दोहोंिा गोंधळदेखील 
अशा चवविेनावरून होण्यािा संभव आहे. 
 

अन भवाचं्या संपन्नतेत उत्कटता, चवचवधता व प्रत्यक्षता या चतहींिाही अन्तभाव होतो, हे मान्य 
केल्यावर सोवळेपणाला व साकेंचतक नीतीला द य्यम स्थान चदल्याचशवाय गत्यंतर नाही. इतकेि नव्हे, तर 
नीतीिे बंधन उल्लचंघले जाणे, हा उत्कटतेिा एक अप्रत्यक्ष प रावाही ठरू शकेल. फार काय, साकेंचतक 
नीतीच्या पलीकडे गेल्याचशवाय खऱ्या नीतीिे दशवनि होणार नाही, असेदेखील म्हणता येईल. ज्याला 
पािात्य टीकावाङ्मयात‘Romantic excess’ (सौन्दयववादी अचतरेक) म्हणून म्हटलेले आढळते, तो केवळ 
रोमचँटक शलैीति नसतो; तर‘रोमचँटक’ जीवनातही आढळतो. आंललकवी चित्रकार व गूढान भवी चवल्यम 
ब्लेक यािंी या संबधंातील उक्ती चजतकी सूिक आहे; चततकीि चनभवयही आहे. ब्लेक चविारतो: 
 

How can you know what is enough, 
Unless you know what is more.’ 

 
उत्कटतेम ळे व प्रबळ मनोचवकारामं ळे ज्यािा तोल एकदाही स टला नाही, त्याने समतोलपणािा व 

संयमािा चकतीही जप केला, तरी त्याला संयमही कळला नाही, व असंयमही कळला नाही, असा 
साक्षात्कारी ब्लेकच्या या विनािा मतलब आहे! 
 

चवल्यम ब्लेक यािा हस्तावलंब करून मी केलेल्या या प्रचतपादनािा चवपयास वादाप रताि केवळ 
नव्हे, तर प्रत्यक्ष आिरणाकचरताही करता येईल, यािी मला जाणीव आहे. वाद करणारे म्हणतील की, 
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ब्लेकच्या मागे लपून हे स्वैरािारािे तत्त्वज्ञान साचंगतले जात आहे. आचण ज्यानंा स्वैरािारि करावयािा 
आहे, ते म्हणतील, उत्तम साचहत्यचनर्ममतीकचरता मचदरा व मचदराक्षी ही अवश्य पथ्ये होत! कलोपासना व 
कलामीमासंा हे ज्यािें प्राजंल उदे्दश नाहीत, ते कोणत्याही तत्त्वप्रणालीिा सहज चवपयास करू शकतील. 
परंत  प्राजंलपणे कलामीमासंा करणारानंा ब्लेकच्या विनािा व माझ्या प्रचतपादनािा रोख काय आहे तो 
कळून येईल. स्वैरािाराने कलावन्त होता येईल असे नव्हे, तर जे कलावन्त आहेत, ते स्वैरािारातूनही 
कलासाधनािा कच्चा माल गोळा करतील.‘स्वैरािाराचशवाय त्यािें कलासाधन पूणव होणार नाही’ असेही 
नाही; की एखादा मन ष्ट्य स्वैरािाराने कलावन्त बनेल असेही नाही. ज्याच्या अंगी नवचनर्ममतीिी चनसगवदत्त 
शक्ती आहे, त्यािे जीवन इतके उत्कट आचण प्रामाचणक असेल, की रूढ नीतीिे उल्लंघन त्याच्याकडून 
झालेले आढळले तर नवल नाही, एवढाि यािा अथव. नव्हे, याला आणखीही थोडा अथव आहे : यानैचतक 
उल्लंघनािाही त्याच्या कलेच्या श्रेष्ठतेशी काही संबधं असेल. 
 

जेव्हा वाङ्मयीन श्रेष्ठतेिा संबंध कवीच्या िाचरत्र्याशी पोहोिचवला जातो, तेव्हा वाङ्मयािी एक 
चवचशष्ट कल्पना डोळ्यासंमोर धरली जाते हे उघडि आहे. ज्याला केवळ‘व्य त्पत्ती’च्या अथवा चवद्वते्तच्या 
जोरावर चलहायिे आहे, त्याच्या डोक्याति काय तो सबंंध त्याच्या वाङ्मयाशी येईल. परंत  वाङ्मयािी 
आध चनक कल्पना याहून अचधक चजव्हाळ्यािी आहे. वाङ्मयािा सबंंध लेखकाच्या वािनाशी आचण 
पाठान्तराशी नसून त्याच्या उत्कट अन भतूीशी– म्हणजे त्याने भोगलेल्या स खद ःखाशी आहे, अशी आजिी 
कल्पना आहे. एखादा लेखक नीचतमान आहे, पण जपून जगणारा आहे; सावधचगरीला, स्वास्थ्याला आचण 
चरकामटेकड्या लोकाचं्या मताला महत्त्व देणारा आहे, पण त्याच्याजवळ उत्कटतेिी आचण भोक्तृत्वािी 
प ंजी नाही, असे असेल, तर आजच्या कलामूल्याचं्या दृष्टीने तो दचरद्री आचण क िकामीि गणावा लागेल. 
उलट उत्कटता आचण अन भतूी असल्यावर त्याच्या शीलािी िौकशी कलेच्या आचण वाङ्मयाच्या के्षत्रात 
तरी होऊ नये असेि मी म्हणेन. समाजािा एक घटक या नात्याने त्याच्या ग णावग णािंी वगेळी िौकशी 
करण्याला हरकत नाही. परंत  त्याच्या साचहत्याच्या श्रषे्ठतेिी,– नव्हे त्याच्या साचहत्याच्या सामाचजक 
पचरणामािीदेखील– परीक्षा करताना त्याच्या खाजगी जीवनािी िौकशी करण्यािे कारण नाही; आचण 
तशी िौकशी केलीि, तर त्यात सोवळेपणापेक्षा स्वैरतेलाि वाङ्मयग णाचं्या दृष्टीने अचधक महत्त्व द्याव े
लागेल. वगेळ्या आचण स्पष्ट शब्दातं सागंायिे झाले, तर कलावन्ताच्या खाजगी जीवनािी िौकशी 
करायिीि ठरली, तर‘स्वैरता’ हे त्यािे‘क्वाचलचफकेशन’ ठरेल व‘सोवळेपणा’ हे त्यािे‘चडस क्वाचलचफकेशन’ 
ठरेल! 
 

पण स्वैरता आचण सोवळेपणा ही– तसे पाचहले तर कलावन्ताच्या जीवनािी केवळ बाह्य अंगे 
आहेत. महत्त्व आहे ते त्याच्या अन्तरंगाला आहे. म्हणजेि महत्त्व शारीचरक अन भवाला अथवा‘भोगा’ला 
नसून ते भोग भोगणाऱ्या भोक्त्याच्या मनाला आहे. तो अन भवाकडे कोणत्या वृत्तीने पाहात आहे याला आहे. 
या वृत्तीलाि बनाडव शॉ यानंी‘अन भव घेण्यािी शक्ती’ असे म्हटले आहे. आचण प ढे म्हटले आहे, ‘All have 
experience, but not all have the capacity for experience.’ ही अन भवशक्ती अथवा‘capacity for 
experience’ ही काय िीज आहे? आचण चतिा कलावन्ताच्या जीवनाशी व कतृवत्वाशी संबधं कोणता 
आहे?– ही अन भवक्षमता म्हणजेि अन भवािी अथवा भोगािी मानचसक बाजू होय. मतै्री, वैर, सहवास, 
चवयोग, पे्रम, मरण या जीवनाच्या लाटा कमीअचधक काळ सवांना वढूेन आचण चभजवनू जातात. पण 
कोणाला त्यािे स्नान केवळ कावळ्याच्या आंघोळीइतपति घडते; तर कोणी त्यात प्राणाक्न्तक ब डी घेतात. 
पण हा प्रश्न केवळ उत्कटतेिा अथवा हळवपेणािा नसून उत्कटतेतही जागृत राहण्यािाआहे. संवदेनािें, 
भावनािें अथवा उत्कटपणािे महत्त्व वाङ्मयात आजकाल प ष्ट्कळ गाचयले जाते. ते इतके की, भावना 
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म्हणजेि रस अशी ढोबळ व्याख्या करण्यापयंतही काही आध चनक काव्यशास्त्रकारािंी मजल गेली आहे. पण 
उत्कट भावना असलेला माणूस कवी, चित्रकार पकवा गायक असेलि असे नाही. मानलेली कन्या सासरी 
जात असता आपले तापसी जीवन चवसरून गचहवरणारा कण्व शाक न्तलािा िौथा अंक चलहू शकला 
नसता. कलावन्ताच्या अन भचूतग्रहणात अथवा भोगण्यात व्यग्रतेइतकीि जागतृताही असते, हे त्यािें 
वैचशष्ट्ट् होय. भोगािें, स खद ःखािें, त्याचं्या मनावर होणारे संस्कार चजतके खोल असतात, चततकेि 
स स्पष्ट असतात. स खद ःखातही चटकून राहणारी ही त्यािंी जागृतता अथवा जाणीव हे त्यािें वैचशष्ट्ट् 
असते; व हेि वैचशष्ट्ट् कलाचनर्ममतीच्या रूपाने समाजोपकारक ठरते. नीचतअनीतीच्या माझ्या 
कल्पनापं्रमाणे, हेि त्यािें वैचशष्ट्ट् त्यानंा अन भवाच्या के्षत्रात एक प्रकारिी दोर्षम क्ततेिी सनदही 
(Immunity) चमळवनू देते. कलावतंािें भोग हे केवळ अज्ञ प्राण्यािें भोग नसून डोळस ज्ञानयोलयािें भोग 
असतात. कलावतं हे भोगािें दास आचण बळी नसून भोगािें जाणकार चिचकत्सक आचण चित्रकार असतात. 
भोग भोगत असतानाही ते केवळ चवर्षयमलन नसतात तर काहीसे‘म क्त’–चनदान‘अचलप्त’ तरी असतात. या 
अचलप्ततेम ळेि ते केवळ वैर्षचयक न बनता अचलप्त चवर्षयचिन्तनही करू शकतात. मलनतेतही िालू 
असलेल्या त्याचं्या या चिन्तनािा व चित्रणािा उपयोग चवरक्ताचं्या आधंळ्या चवर्षयपनदेहून अचधक असतो. 
 

कलावन्ताचं्या अन भवस्वातंत्र्यािे अथवा पापम क्ततेिे मी केलेले हे चवविेन म्हणजे केवळ एखाद्या 
कैफी उस्तादाने गाजंाच्या तारेत अचधक स ंदर गावे, म्हणून भरून चदलेली गाजंािी चिलीम नव्हे! ज न्या 
चपढीतील लोकानंा पचरचित असलेल्या ज्ञानमागी, भक्क्तमागी, योगमागी वा कमवमागी साधकापं्रमाणेि पण 
वगेळ्या अथाने ज्यािे जीवन समर्मपत आहे, अशा साधकाच्या जीवनािे ते वणवन आहे. कलावन्ताचं्या स्वैर 
जीवनािा उपयोग त्यानंा जीवनाच्या धोकेबाज कानाकोपऱ्यािेंही दशवन घडचवण्यात होतो अशी एक समजूत 
आहे. म्हणजे गडकऱ्यानंा मद्यप्याच्या जीवनािी साक्षात माचहती नसती, तर ते‘एकि प्याला’ नाटक इतक्या 
पचरणामकारकपणे चलहू शकले नसते. देवल कडक एकपत्नीव्रत पाळणारे असते, तर त्यानंा आचश्वनशठेिे 
चित्र इतके ह कमी वठचवता आले नसते. ॲलेक्झँडर क्यूचप्रन हा रचशयन लेखक अचखल यूरोपच्या 
ब्रॉथेल्स मध्ये (वशे्यागृहातं) भटकला नसता, तर त्याला‘यामा’ ही अचद्वतीय कादंबरी चलचहता आली 
नसती.‘बाईजी’च्या मोहोल्ल्याकडे चफरकणे म्हणजेही महापातक अशी शरदबाबूंिी नीती असती, तर त्यानंा 
श्रीकान्तमधील एक अचद्वतीय स्त्रीरत्न रंगवता आले नसते. खानदानी क लस्त्रीशी एखादे‘affair’ 
(पे्रमप्रकरण) असणे यासारखे‘सोलीव स ख’ द सरे नाही, ही कल्पना जर टॉल्स्टॉयच्या काळच्या श्रीमन्त 
वगात रूढ नसती, तर‘ॲना कॅरेचनना’सारखीअचद्वतीय कादंबरी, उत्तराय ष्ट्यात सन्त बनलेले टॉल्स्टॉय 
चलहू शकले नसते. असा या कलावन्ताचं्या अन भववैचित्र्यािा एक अथव केला जातो. हा अथव खोटा नाही; 
पण अप रा आचण चदशाभलू करणारा आहे. समाजाच्या धोकेबाज कोपऱ्यािंी माचहती करून घेणे एवढाि या 
कलावन्ताचं्या स्वैर वा लोकचवरुि जीवनािा उदे्दश नव्हता. मद्यपी, वशे्यागमनी प रुर्ष, वारयोचर्षता आचण 
जाचरणी चस्त्रया याचं्या जीवनािी स्वतः माचहती करूण घेणे व वािकानंा माचहती करून देणे एवढाि 
लेखकाचं्या अनैचतक अथवा unconventional जीवनािा उपयोग असता तर एका लहानशा फायद्याकरता 
हे थोर लेखक फार मोठी पकमत देऊन बसले असेि मी म्हटले असते. आचण अखेर अचभजात क लीन 
नाचयकेिे चित्र रंगचवण्याऐवजी ॲना कॅरेचननासारख्या‘आरूढ पचतते’िे चित्र रंगवायिे ते काय म्हणून? 
केवळ वािकानंा थारेपालट प रवण्याकरता? सन्तािें, सज्जनािें आचण वीरािें जग रंगवण्याऐवजी, वशे्याचं्या 
कोठड्या रंगवीत बसायिे ते काय म्हणून? केवळ आंबटशौकी वािकािंी हौस प रचवण्याकरता? आध चनक 
वास्तववादी चित्रणाच्या धाडसी चवर्षयानंा एवढेि चवकृत आचण‘आंबट’ समथवन असते, तर मी त्या 
वास्तववादािा चधक्कारि केला असता. या थोर कलावन्ताचं्या स्वैर जीवनाला समथवन गवयाचं्या गाजंाच्या 
चिलमीहून खास अचधक बळकट आहे. केवळ अधाशी चजज्ञासेम ळे हे कलावन्त मद्यपी वशे्या आचण जाचरणी 
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याचं्या पचरसरात वावरत नसतात. थोर कलावन्तानंी पचतत जीवनािी काढलेली चिते्र, लेखकाचं्या फ्रॉइड 
छाप चवकृचतचजज्ञासेतून चनघालेलीही नसतात, की वािकािंी चजज्ञासापूती हे त्यािें कायव नसते. थोर 
कलावतंािा वास्तववाद िविाल चजज्ञासेतून चनघालेला नसून, उदारमनस्कतेतून चनघालेला असतो. थोर 
कलावन्तािें स्वैर जीवन केवळ त्याचं्या मानसशास्त्रीय ब भ के्षम ळे क्षम्य समजावे, असा दावा मी करणार 
नाही. मोहाला, पातकाला आचण पचततानंा बचहष्ट्कृत न समजण्याच्या म ळाशी, कलावन्तािी प्रबल चजज्ञासा 
जेवढ्ा प्रमाणात असते, त्याहूनही अचधक प्रमाणात त्यािे औदायव असते. तो म ळात उदार आचण पे्रमळ 
असल्याम ळे पचतताचं्या जीवनाकडे अचवकृत दृष्टीने पाहू शकतो; आचण पचततािें जीवन तो चजतके अचधक 
पाहतो, चततका तो अचधक उदार आचण क्षमाशील बनतो.‘चजतके अचधक समजावनू घ्यावे, चततकी हृदयात 
अचधक क्षमा चनमाण होते’ हाि‘To understand all is to forgive all’ या अथाच्या फ्रें ि म्हणीिा अथव आहे. 
आचण जो‘सवव’ समजून घेण्याला चभतो,– (कारण त्याने सवव माफ केलेले नसते!) तो श्रेष्ठ कलावन्त कसा 
होईल? अप्रचतहत आकलन आचण अमयाद औदायव हे श्रषे्ठ कलावतंािे खास अचधकार आहेत. या त्याच्या 
जन्मचसि अचधकाराम ळेि सांकेचतक नीतीिे त्याच्या हातून नकळत आचण अपचरहायवपणे उल्लंघन होते. 
 

माझ्या या चवविेनािा अथव कलेिा आचण‘िाचरत्र्या’िा जो संबधं काहीलोक मानतात तो नाही, 
एवढाि आहे.‘िाचरत्र्या’िा आचण कलेिा सबंंधि नाही असे मी म्हणत नाही; आचण‘िचरत्रा’िा आचण कलेिा 
तर मी अचधकि चनकटिा संबंध मानतो.‘िचरत्र’ चजतके चनमवळ चततकी त्या कलावन्तािी कला श्रेष्ठ, हा 
महाराष्ट्रात घोळवला जाणारा भोंगळ चसिान्त मात्र मी मानीत नाही. पण कलावन्ताच्या‘िाचरत्र्या’च्या 
संबंधीिी माझी ही परंपराचवरोधी भचूमका आचण‘कलावन्तािी कला आचण त्यािे िचरत्र यािंा काहीि संबधं 
नाही’ ही भचूमका, यात अन्तर आहे हे येथे साचंगतले पाचहजे. या द सऱ्या भचूमकेिा प रस्कार प्रो. फडके 
चकत्येकदा मोठ्या आवशेाने करताना चदसतात. त्यािंी आवडती उदाहरणेि येथे देतो, म्हणजे त्याचं्या 
भचूमकेिी कल्पना येईल.‘राजहंस माझा चनजला’ ही करुणरसपूणव कचवता चलचहणाऱ्या कवीने 
अपत्यचनधनि अन भवलेले असले पाचहजे असे नव्हे, आचण तो‘तरुण चवधवा’ असला पाचहजे, असे तर 
नव्हेि नव्हे. आईच्या अत लनीय वात्सल्यासंबधंीिी एक स ंदर कचवता माधवराव पटवधवन यानंी चलचहली 
आहे. (कवी यशवन्त याचं्या प्रचसि कचवतेच्या आधी ही कचवता चलचहलेली आहे.) पण (फडके 
प्रचतपाचदतात) माधवराव पटवधवन आचण त्यािंी आई यािें जन्मात कधी पटले नाही. (ही माचहती अथात 
सदोर्ष आचण चवपयासकारी आहे.) मराठीतील दोन अत्य त्कट कचवता चलचहणाऱ्या या दोन कचववयांना त्या 
कचवतातं वर्मणलेले दोन अन भव– अन िमे अपत्यचनधन आचण मातृपे्रम– नव्हते; यावरून (फडके यािें 
तकव शास्त्रीय अन मान!)‘कचवत्व आचण िचरत्र’ यािा संबधं नाही! वास्तचवक कचवत्व आचण िचरत्र यािंा सबंधं 
फडके मानतात चततका स्थूल आचण ढोबळ नाही, एवढेि तार्मकक अन मान त्यानंी पेश केलेल्या या दोन 
प्रचसि‘केसेस’वरून चनघू शकेल. पण कोणत्याही प्रकारािे िचरत्र असलेला मन ष्ट्य, या दोन उत्कृष्ट कचवता 
चलहू शकला असता, असा फडके याचं्या प्रचतपादनािा अथव होतो. आचण हे मत मान्य करणे म्हणजे 
वाङ्मयािा उगम फार उथळ चठकाणाहून होतो, असे मान्य करण्यासारखे आहे. गडकऱ्यानंी स्वतः 
अपत्यचनधन अन भवले नसले, तरी चवधवचे्या द ःखाशी समरस होण्यािा अन भव तरी त्यानंी घेतलेला 
असला पाचहजे. चनदान परद ःखाने द ःचखत होणाऱ्या चवरळा जातीिे ते असले पाचहजेत, हे उघड आहे. हेही 
मान्य नसेल तर उत्कट कचवतेिा उगम केवळ‘काव्यप्रकाश’ आचण छन्दःशास्त्र याचं्या पाठान्तरात आहे असे 
मानाव ेलागेल! तीि गोष्ट माधवराव पटवधवनाचं्या मातृपे्रमान भवािी. मातृपे्रम त्याचं्या वाट्ाला चकती आले 
हा काव्याच्या उगमशोधातील म ख्य प्रश्न नाही. मातृपे्रमािी महती आचण चपपासाही ज्यानंा माहीत नाही, 
अशा पार्षाणवगात माधवराव बसू शकले असते की काय, हा म ख्य प्रश्न आहे. अशा‘पार्षाणात’ माधवरावािंी 
गणना करता येईल, असे जर त्याचं्याशी चनकट पचरिय असलेल्यानंा चदसून आले असेल, तर 
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मात्र‘पे्रमस्वरूप आई’ ही स ंदर कचवता त्यानंी कशी चलचहली यािे आियव कराव ेलागेल. कारण मग, अशा 
उत्कटकचवतादेखील पाचंडत्याच्या जोरावर चलचहता येतात असे गृहीत धराव े लागेल; नाही तर केवळ 
कल्पनाचवलासाच्या जोरावर चलचहता येतात, असे तरी गृहीत धराव े लागेल. पण आध चनक टीकाशास्त्र, 
‘काव्य’ ही इतकी कृचत्रम वस्तू आहे असे मानायला तयार नाही. 
 

ज्या िचरत्रािंा आचण ज्या िाचरत्र्यािा काव्याशी संबधं आहे ते नेमके कोणते आचण कोणते नव्हे? या 
प्रश्नािे उत्तर देण्याकचरता आपल्याजवळ केवळ साकेंचतक नीचतमूल्ये असून भागणार नाही. सामान्य 
मन ष्ट्यालादेखील साकेंचतक नीतीखेरीज द सरी क ठलीही नीती माहीत नसते असे मानायला मी तयार 
नाही. ज्या मलूभतू नीतीिा कचविचरत्राशी सबंंध आहे, ती नीती सामान्य माणसेदेखील मनोमन मानीत 
असतात. नैचतक सद ग णातंील सववश्रेष्ठ सद ग ण‘चदलदारपणा’ हा होय, असे ॲचरस्टॉटल मानतो. एखादा 
कवी कदाचित मद्यपी असेल, कदाचित चस्त्रयाचं्या बाबतीत असंयमी असेल, परंत  त्याच्या अंगी व्यक्ती आचण 
घटना समजावनू घेण्यािी पात्रता येण्यास लागणारा मनािा मोठेपणा मात्र असेल. अशा मोठ्या मनाच्या 
कवीला केवळ त्याच्या असंयमाम ळे मी अनीचतमान म्हणायला तयार नाही. 
 

पण खास कवीिी आचण कलावतंािी म्हणूनही एक नीचतमत्ता आहे. सववि नीचतचनयम सवांनाि 
लागू करणे ही एक मोठी िूक होय. आचण ही खास एक आध चनक िूक आहे, असे मी मानतो. प्रािीन 
भारतीय धमात एकाि साववचत्रक नीतीिी कल्पना नव्हती. ही कल्पना आपण पािात्याचं्या संसगाने 
कवटाळून बसलो आहोत. चवचवध वगांतील आचण चवचवध अवस्थातंील लोकानंा चभन्न नीचतचनयम लाग ू
करण्यािी पित आपल्या धमाने स्वीकारली आहे. जी नीती क्षचत्रयानंा तीि ब्राह्मणानंा; जे चनयम प रुर्षानंा 
तेि चस्त्रयानंा; असला‘एकेश्वरी’ हट्ट एकेश्वरी पंथातील लोकि धरू शकतात. आपल्यासारख्या अनेक 
देवता मानणाऱ्या धमािे वैचशष्ट्ट् हे की, तो धमव चवचवध अवस्थातंील लोकानंा चवचवध चनयम लागू करतो. जे 
नीचतचनयम सनं्याशाला, तेि चनयम रणागंणावर लढणाऱ्या वीराला, असला मूखवपणा भारतीयािंा धमव 
करीत नाही! हेि आध चनक भारे्षत सागंायिे झाल्यास, आमिा धमव स्त्री–प रुर्षाचं्या बाबतीति केवळ 
Double morality (द हेरी नीती) मानतो असे नव्हे, तर चभन्न वणांच्या व चभन्न आश्रमाचं्या बाबतीतही चभन्न 
नीचतचनयमािंा प रस्कार करतो. हेि नीचतवैचित्र्यािे तत्त्व कलावतंाचं्या बाबतीतही लागू केले पाचहजे, 
एवढीि प स्ती मला आजच्या नीतीला जोडायिी आहे. औदायव, सहान भतूी अथवा Imaginative sympathy 
हा सववश्रेष्ठ ग ण तर कलावन्ताच्या अंगी मूलतःि असावा लागतो. पण याखेरीज कलावन्ताच्या‘वणा’िी 
म्हणजे जातीिी खास नीती म्हणून सागंता येईल. आचण ती‘कलात्मक सिोटी’ अथवा Sincerity या एकाि 
शब्दात सागंता येईल. जोपयंत तो केवळ बाजाराकचरता केवळ अन करणाखातर अथवा केवळ वाङ्मयीन 
प्रयोग म्हणून चलचहण्यािे पातककरीत नाही; तोपयंत कलावन्त या नात्याने तो कोणतेि पातक करीत नाही 
असे मी म्हणेन. 
 

म्हणजे जन्मतः त्याला चवशाल सहान भतूी हा नैचतक ग ण लाभावा लागतो; आचण जन्मभर आपला 
पेशा साभंाळीत असता त्याने कलेच्या के्षत्रात अप्रामाचणकपणा केला नाही म्हणजे प रेसे असते. या दोन 
नैचतक सद ग णाखेंरीज त्याला कोणत्याही नीचतमते्तिी गरज नाही असे मी म्हणेन. या दोन 
सद ग णावं्यचतचरक्त इतर छप्पन्न नीचतचनयमािंा संबंध कलेशी जोडणारे लोक एक अरचसक तरी असतात, 
नाही तर ढोंगी तरी असतात! 
 

⬤ ⬤  
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⬥ १३⬥ 
 

जाणतवंत गद्याची गंगोत्री 
 

काही आठवड्यापूंवी कोल्हापूर, सागंली भागात प्रवास करीत असता, माझ्या एका तरुण चमत्रािी 
चिठ्ठी घेऊन कोल्हापूर जवळच्या एका खेड्यातील दोन शतेकरी तरुण माझ्याकडे आले. ते प्रत्यक्ष शतेावर 
काम करणारे लोक आहेत, हे त्यानंा पाहताि ओळखण्यासारखे होते. त्यािें माझ्याकडे काय काम असू 
शकेल यािी मला कल्पनाही करवनेा. चिठ्ठी वािल्यानंतर कळले की, त्यातील चतशीच्या घरात असलेल्या 
तरुण शतेकऱ्याने एक तत्त्वज्ञानपर गं्रथ चलचहलेला असून, त्यािा प रस्कार करण्याकरता त्याला एखाद्या 
प्रचसि साचहक्त्यकािी ओळख हवी आहे. एकदोन प्रचसि साचहक्त्यकाकंडे हा लेखक म्हणे गेलाही होता; 
परंत  त्याला फारसे उते्तजन चमळाले नव्हते. 
 

माझ्या हातूनही तोि अपराध घडत होता. मी गोव्याला जाण्याच्या गडबडीत होतो. न कताि 
कोल्हापूरहून सागंलीला आलो होतो. अशा क्स्थतीत एका शतेकरी लेखकाने चलहून ठेवलेले तत्त्वज्ञानािे 
बाड मी कसा वािू शकणार? मला ते प ढे ढकलणे प्राप्त होते. तो तरुण कोल्हापूरहून आपल्या चमत्रासह 
म द्दाम सागंलीस आला होता. त्याला प ढिी तारीख देणे म्हणजे केवळ आपले प स्तक द सऱ्या एका 
लेखकाने वािाव े एवढ्ाकरता, कोल्हापूरहून प ण्याला यायला लावणे होते. पण माझा इलाज नव्हता. 
म्हणजे मीही त्या द सऱ्या‘प्रचसि लेखका’सारखाि वागत होतो! 
 

या म लाखतीला काही आठवडे लोटल्यावर ते दोघे तरुण शतेकरी अिानक एके चदवशी द पारी 
प ण्यास माझ्या घरी आले. ते कोल्हापूरहून थेट प ण्यास म द्दाम आले होते. आपले हस्तचलचखत वािले जाव े
म्हणून शतेीिे काम टाकून त्यानी केलेला हा द सरा प्रवास होता. चशवाय ते माझ्याकडे आले, त्या वळेी 
अध्यात्ममागातील बरेि वािन केलेले, माझ्यापेक्षा वयस्क असे माझे एक चमत्र माझ्या खोलीत बसलेले 
होते. या सववि कारणानंी मला त्या ग्रामीण लेखकािे आचतथ्य तर मोठ्या दाचक्षण्याने कराव े लागले. 
मनातून भीती मात्र अशी वाटत होती की, या लेखकाने आपले बाड सोडल्यानंतर या आचतथ्यावर चवरजण 
पडणार;– मला त्यािा बह धा चवरस करावा लागणार. 
 

ज्या लेखकाला माझ्यापेक्षाही कमी वळे होता,– कारण प ण्यातून शक्य तेवढ्ा लवकर आपल्या 
शतेीच्या कामावर परत जाणे त्याला भाग होते. प ण्यातील माचहतीफारि कमी असल्याने प ण्यात असलेल्या 
एखाद्याि नातेवाइकािी िौकशी करण्याच्याही भरीस तो पडलेला नव्हता. सहज चविारायिे म्हणून मी 
चविारले, “त मिा म क्काम क ठं आहे?” 
 

त्या लेखकाने उत्तर केले, “पववतीच्या पायथ्याशी नवीन बाधंलेल्या रामकृष्ट्ण आश्रमात मी उतरलो 
आहे.” 
 

माझ्या मनावर आता द हेरी दडपण पडले. हस्तचलचखत उघडून मी त्याला सरळ वािायला 
स रुवात करायला साचंगतले. काहीसा कथानकाच्या रूपात आचण काहीसा संवादाच्या रूपात चलचहलेला 
आपला तत्त्वज्ञानपर गं्रथ तो तरुण वािू लागला. तो अस्खचलतपणे वािीत होता. रूढ अथाने त्याला 
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ग्रामीण लेखक म्हणणे आता मला कठीण वाटू लागले. कारण त्यािी भार्षा ओघवती, ओजस्वी आचण 
कणवमध र होती. बोलण्यातील व वािण्यातीलही त्याच्या उच्चारात क्वचित अश िता नव्हती असे नाही, पण 
तो अथव समजून आचण आत्मचवश्वासाने वािीत होता. पेशाने आचण वशेाने शतेकरी असला तरी चविाराने तो 
कोणाही स संस्कृत लेखकाच्या बरोबरीिा आहे, हे एखादद सरे पान वािून होण्याच्या आति माझ्या लक्षात 
येऊन ि कले. तो वािीत होता– 
 

“यानंतर चतसरा एकजण म्हणाला, ‘मौन म्हणजे काय?’” 
 

तेव्हा तो उद गारला,– ‘पे्रमािी अत्य च्च भार्षा मौन हीि होय; आचण ज्ञानािे अत्य च्च दशवन मौन हेि 
होय. आचण स ंदर क्स्मत-हास्य होय; आचण श ि आनंदािा तेजोमय प्रकाश होय. अनंत शान्तीिे ते स्वगीय 
संगीत होय. आचण अनंत गतीिे ते लयबि नृत्य होय. मौन हीि आत्म्यािी सवोच्च पूजा आचण प्राथवना होय. 
ते ब िीच्या अधवचवकचसत प ष्ट्पकळीला उमलचवणाऱ्या दवपबदूप्रमाणे आहे. ते वादळ चनघनू गेल्यावर 
पसरलेल्या शान्तीप्रमाणे आहे. श भ्र रात्रीच्या नीरवतेत जटा सोडून ध्यानस्थ बसलेल्या वटवृक्षाप्रमाणे ते 
आहे...मौन म्हणजे स्वतःच्या हृदयात स्वतःि चनचद्रत होणे,– आचण जाग आल्यानंतरही संभार्षणाला आत र 
न होणे...’ 
 

या हस्तचलचखतातील पचहला संवाद ऐकल्याबरोबरि माझ्या मनात चविार घोळू लागले, या 
लेखकािे चशक्षण चकती झाले असेल? त्यािे आवडते गं्रथकार कोणते असतील? त्याच्या त्या दोन-तीन 
हजार वस्तीच्या खेड्यात त्यािा चविारचवचनमय कोणाशी िालत असेल? कारण त्यािे चलखाण केवळ 
वािनातूनही चनघालेले नव्हते, अन् अन करणातून तर चनघालेले नव्हतेि नव्हते. पण मला म ख्य आियव 
वाटले ते त्याच्या लयबि, अंतम वख, आचण काव्यमय भार्षाशलैीिे. त्यािी भार्षा प्रौढही होती आचण चनमवळही 
होती. त्याच्या भारे्षत इंग्रजी वळणािी ग ंताग तं पकवा इगं्रजी शब्दािें दास्य नव्हते. मी त्याच्या भारे्षच्या 
सौन्दयािा चविार करू लागलो. 
 

त्याच्या भारे्षवर इतर क णाच्या भारे्षिा पचरणाम नव्हता असे नाही. त्याने कशा प्रकारच्या गं्रथािें 
वािन केले असेल यािा अंदाज सहज करता येत होता. त्याने तंत्र उिलले होते खलील चगब्रानिे, पण 
त्याला मध र आचण ओघवती भार्षा क णी चशकवली? कोल्हापूरच्या एका हायस्कूलमध्ये झालेल्या इंग्रजी 
पािसहा इयत्ता हेि त्यािे चशक्षण. त्याच्याबरोबर त्यािा चमत्र आचण िाहता म्हणनू आलेला तरुण तर 
मराठी तीन इयत्ता चशकलेला होता. अशा पचरसरात वाढलेल्या या तरुणाने एवढी शलैी कमावली कशी? 
एवढे चविार आचण एवढी अन्तम वखता आणली क ठून? 
 

सामान्यतः एखादा वािनचप्रय म लगा जे लोकचप्रय मराठी गं्रथ वािील ते म्हणजे फडके–
खाडेंकराचं्या कादंबऱ्या तर त्याने वािलेल्या होत्याि. पण त्याखेरीज त्याने चवशरे्ष पारायण केले होते 
चववकेानंदाचं्या मराठीत झालेल्या प स्तकािें. एवढ्ा अल्प साम ग्रीवर त्याने केलेली भाचर्षक आचण वैिाचरक 
प्रगती खरोखरि आियवकारक होती.‘चफलॉसफी’ हा चवर्षय घेऊन वरिा वगव चमळवलेल्या तरुण-तरुणींिी 
वैिाचरक तयारी मी पाचहलेली आहे. मधात पडलेल्या म ंगळ्याप्रमाणे ते चतथल्या चतथेि इंग्रजी शब्दातं आचण 
कल्पनातं कसे घोटाळत असतात ते पाचहले, म्हणजे त्यािंी कीव येते.‘इमनेॅन्ट’, ‘रॅन्सेण्डट’, 
‘ग्रॉक्स्टचसझम्’, ‘प्ल रॅचलझम्’, ‘ए प्रायोचर’,या संज्ञातं घोटाळल्याने त्यानंा धड इंग्रजीही चलचहता येत नाही, 
की मराठीही चलचहता येत नाही! फार काय, त्यानंा पान–दोन पाने मराठी मजकूर तोंडाने साचंगतला, तर 



 अनुक्रमणिका 

श ि चलचहतादेखील येत नाही.! अशा क्स्थतीत सहा इयत्ता इंग्रजी चशकून आठ वर्ष ेझालेल्या आचण सध्या 
नागंरणी क ळवणी करणाऱ्या या शतेकऱ्याने हे तत्त्वज्ञान आचण ही श ि, ओजस्वी, मध र शलैी चमळवली 
क ठून? 
 

केवळ स्वभारे्षतूनि वािन; एकाि चवर्षयािे सतत अध्ययन; शान्त स्थळी भरपूर पितन या 
गोष्टींनीि या अल्पचशचक्षत शतेकऱ्यािी प्रज्ञा अशी चनकोप अंक रली असेल का? ज्याने मोकळ्या रानात 
चनळ्या आकाशाकडे पाहात शळे्या राखल्या नाहीत, त्याला ईश्वरािे दशवन होणे शक्य नाही, हे एका 
पे्रचर्षतािे उद गार मला आठवले. येशू चिस्तािा जन्म ग राचं्या गोठ्यात झाला होता हेही आठवले. 
देहूजवळच्या डोंगरातील एकान्तात जाऊन भागवतासारख्या एखाद्याि प्रासाचदक गं्रथािी पारायणे करून 
अमृतािे बोल बोलून जाणाऱ्या त कारामािी वाङ्मयीन तपस्या आठवली. शके्सचपयरच्या 
अध्ययनािे‘चलट्ल् लॅचटन अँड लेस ग्रीक’ असे त्याच्या चवद्वान समकालीनानंी केलेले केचवलवाणे वणवन 
आठवले. 
 

(आजच्या मराठी गद्याकडे पाचहले की, मराठी मातेच्या द धाने आलेले बाळसे चदसण्याऐवजी 
वाचघणीिे दूध चपऊन मराठी कोकरानंा झालेले अपिनि मला अचधक चदसते! स्वतःच्या भारे्षतून झालेले 
थोडेफार चशक्षण आचण वािन; सृचष्टसतीिीसेवा आचण साचन्नध्य; इमानी मूक ित ष्ट्पादािंी अखंड सोबत; 
अपचरचमत पितन आचण पचरचमत संभार्षण, असे जीवन लाभलेले खेडोपाडींिे आमिे ब चिमान बाधंव– जे 
नव्या उमाळ्यािे बोल बोलतील, तीि जाचतवतं मराठी गद्यािी गंगोत्री ठरेल, असे त्या शतेकरी 
तत्त्ववते्त्यािे चलखाण ऐकल्याबरोबर माझ्या मनात आल्यावािून राचहले नाही!) 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ १४ ⬥ 
 

आजचे वाङ्मयीन हवामान 
 

मराठी वाङ्मयाच्या िालू कालखंडाला अचतवृष्टीिा काल-खंड खासि म्हणता येईल. चवशरे्षताः 
लघ कथा व कादंबऱ्या यािंा सध्या अक्षरशः पाऊस पडत आहे. चित्रपटानंी नाटके मारली म्हणता म्हणता, 
चफरून नाटकािंी पैदासही‘न भतूो न भचवष्ट्यचत’ अशी होत आहे. हे पीक केवळ वैप ल्य म्हणून स्वागताहव 
समजायला माझी हरकत नाही. पण मानवी संततीच्या बाबतीत क ट ंबचनयोजनािी महती गाण्याच्या 
आजच्या काळात जननसखं्येबरोबरि मृत्य संख्येिी मोजदादही होणे जरूर आहे. मानवी अपत्याचं्या 
बालमृत्यिूी नोंद नगरपाचलकेत होते, तशी वाङ्मयीन अपत्याचं्या मतृ्यूिी नोंद करण्यािा काहीि मागव 
नसल्याने चनकोपपणािी ती कसोटी वाङ्मयाच्या बाबतीत उपयोगी पडत नाही. 
 

पण वाङ्मयाच्या अपमतृ्यूिी नोंद करता येत नसली तरी त्याच्या जन्माखेरीज कशािीि नोंद 
नसते, असे मात्र नाही. आजच्या वाङ्मयवैप ल्यासंबधंी सामान्यतः संत ष्ट असलेल्या आचण कोणत्याही 
वाङ्मयीन प्रयोगासंबधंी केवळ‘प्रयोग’ म्हणूनही उत्स क असलेल्या एका समीक्षकाने, परवाि गेल्या 
वर्षातील चनवडक तीस–िाळीस नाटके वािनू माझ्याजवळ खेद व्यक्त केला. त्या नाटकातं, प न्हा 
वािण्याच्या योलयतेिी नाटके फार तर एकदोनि असतील; बाकी सवव‘काडी मोडून बाधंली माडी’ या 
गीतात वर्मणल्याप्रमाणेि होती, अशी त्यािी तिार होती. या समीक्षकािी म ख्य तिार अनौचित्यासंबधंी 
आचण असत् अचभरुिीसंबधंी नव्हती, तर क्ष द्रता आचण चनरथवकता याचं्यासंबधंी होती. आजच्या या चवप ल 
वाङ्मयामागिी पे्ररणा तरी कोणती? हा प्रश्न चविार करण्यासारखा आहे. अथात आजच्या वाङ्मयामागील 
पे्ररणेसंबंधीही आजिे लेखक मूक आहेत असे नव्हे. पण त्या उद्घोचर्षत पे्ररणािंा संबधं प्रत्यक्ष बाहेर 
पडलेल्या वाङ्मयाशी चकतपत असतो, पकबह ना त्या घोर्षणािंा अथव त्या ज्याचं्या तोंडून चनघतात त्यानंा 
तरी चकतपत कळतो हा एक प्रश्नि आहे! 
 

आजच्या लेखकाचं्या वीरश्रीय क्त घोर्षणापंैकी एक घोर्षणा अलीकडे वृत्तपत्रातं बरीि गाजली आहे. 
ती गाजण्याला म ख्य कारण चतिा आशय, की उद्गाता, की चतच्या उच्चारािा चवचशष्ट प्रसंग, हे सागंणे 
कचठणि आहे. ती घोर्षणा म्हणजे, “टीकाकार काहीही म्हणोत, आम्ही आमच्या अन भवाशी बइेमान होणार 
नाही,– आमच्या कलेशी व्यचभिार करणार नाही,” ही होय. 
 

ही वाक्ये नवीन आहेत असे नसले, तरी घोर्षणा म्हणनू छान आहेत, हे मीही कबूल करतो. पण ती 
गृहमंत्र्याचं्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत उच्चारली गेली नसती, तर वृत्तपत्रानंी त्यािंी दखल घेतली 
असती की नाही, यािी शकंाि आहे! ही वीरवाणी उच्चारणारी व्यक्ती आचण ती उच्चारण्यािा प्रसंग क्षणभर 
दृष्टीआड करून आपण त्यािंा चविार केला, तर कोणती वाङ्मयीन तत्त्व ेपदरात पडतात, हे पाहण्यासारखे 
आहे. “अन भव शब्दात नोंदचवणे म्हणजेि कला” आचण “तो जसाच्या तसा नोंदचवणे म्हणजे कलेशी इमान” 
असा या साचहक्त्यक‘िाटवर’िा सरळ अथव होतो. या‘इमाना’च्या आड टीकाकार येतात, अशी म ख्य तिार 
आहे. आचण टीकाकारािंी आपण पवा करीत नाही, असे जाहीर करण्यात या साचहक्त्यकानंा मोठा अचभमान 
वाटत आहे. 
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हे उद्गार आवशेाने काढणारे साचहक्त्यक म्हणजे स प्रचसि कादंबरीकार पेंडसे हे होत. मराठी 
गं्रथानंा दरवर्षी चमळणारे सवोच्च पाचरतोचर्षक त्यानंा चमळाल्याबद्दल अचभनंदनाथव भरलेल्या सभेति त्यानंी हे 
उद्गार काढले होते. त्यानंा हे पाचरतोचर्षक चमळाल्याबद्दल मी त्यािें प न्हा अचभनंदन करतो. (त्या सभेतही 
मी मनःपूववक अचभनंदन केले होतेि.) पण पाचरतोचर्षकाबद्दल अचभनंदन केल्यावरही पाचरतोचर्षक प्रसंगीच्या 
या उद्गारािंा अथव कोणता हे पाहणे जरूर आहेि. “अन भव नोंद ईक्वल ट  कला” असे समीकरण माडंता 
येईल काय? अगदी आध चनक वास्तववादी कला घेतली, तरी चतच्यामध्ये अन भव जसाच्या तसा‘नोंदचवणे’ 
हे कलाचवष्ट्काराच्या दृष्टीने इष्ट आचण प रेसे आहे काय? अन भव जसाच्या तसा नमूद करणे म्हणजेि 
अन भवाशी इमान राखणे होय, अशी आजच्या बह तेक लेखकािंी कल्पना चदसते. 
 

पण अन भव जसाच्या तसा कधीि नमूद केला जात नाही. नाटकात तर ते शक्यि नाही, 
कादंबरीतही शक्य नाही,– फार काय रोजचनशीतही शक्य नाही. वाङ्मय म्हटले की त्यात चनवड आलीि. 
आचण चनवड म्हटली की त्यात कोणते तरी‘चनवडीिे तत्त्व’ म्हणून आलेि. कलावतं काही गोष्टी नमूद 
करणार, तर काही वगळणार. मग तो त्या क्ष ल्लक म्हणनू वगलो, अन चित म्हणून वगळो, अथवशून्य म्हणून 
वगलो, की अस ंदर म्हणनू वगळो. जे लेखक स्वतःच्या स्वातंत्र्याबद्दल आचण आपल्या कथा-कादंबऱ्याचं्या 
प्रामाचणकपणाबद्दल बढाई मारतात त्यानंाही अनेक गोष्टींना िाळणी लावावीि लागते;– अनेक गोष्टी 
आवजूवन टाळाव्या लागतात, अनेक आवजूवन चनवडाव्या लागतात. लेखक काय वगळतो व काय चनवडतो 
यावरून त्यािा संप्रदाय ठरतो,– नव्हे तो कलावन्त आहे की केवळ‘टूमबहाद्दर’ आहे हेही ठरते. 
 

प्रण आजच्या कथा-कादंबऱ्यातं‘वगळण्यासबंंधी काही चनयम चदसून येत नसले, तरी 
चनवडण्यासबंंधी काही चनयम चदसून येतात. कादंबरीत काय‘असलेि पाचहजे’ यासंबंधी काही सकेंत या 
संकेतभजंनाच्या काळाति प ढे आले आहेत!पाल्हाचळक स्थलवणवन हे आजकाल लोकचप्रय ठरणाऱ्या 
कादंबरीिे एक खास अंग होय. द सरे खास अंग म्हणजे पाल्हाचळक संवाद. या संवादातील वाक्ये छोटी 
असतील. पण त्यानंी पानेच्या पाने अडवलेली असतील. चतसरा संकेत म्हणजे वािकानंा खटकतील अशा 
ग्राम्य व बीभत्स गोष्टींिे उघड उल्लेख. 
 

या सवव प्रकारातं‘कलात्मक अपचरहायवता’ आहे, की नव्या िाकोऱ्या, नवी अन करणे आचण नवी 
चनजीवता आहे, हे पाचहले पाचहजे. पकबह ना वािक प्रत्यही यावर चनणवय देति आहेत! एखादा कादंबरीकार 
जेव्हा टीकाकारानंा ध डकावण्यािी वल्गना करतो, तेव्हा तो बह धा वािकानंाही ध डकावण्यािा धृष्टपणा 
करीत असतो, हे त्याने चवसरू नये. पण तूतव आपण वािक आचण टीकाकार हे दोघेही एखाद्या प्रचसिी 
पावलेल्या कादंबरीकाराच्या मानाने मखूव असतात, असे सोयीकरता गृहीत धरू. आचण कलात्मक इमानाला 
अपचरहायवता व इमान एवढ्ािंाि चविार करू. या कलात्मक इमानाला पाल्हाचळक प्रदेशवणवन आचण 
प्रादेचशक बोली ही अपचरहायव आहेत का, हा चविार करण्यासारखा प्रश्न आहे. यातील स्थलवणवन, 
प्रदेशवणवन यािें माहात्म्य काही खास आध चनक गृहीत कल्पनामं ळे वाढले आहे असे चदसून येईल. आपण 
साचहत्यशास्त्रातील चनयमापं्रमाणे वा साचहत्यातील परंपरेप्रमाणे वणवन करीत नसून, मनावर– आजच्या 
भारे्षत म्हणजे‘अन्तमवनावर’– जसे ससं्कार घडले, तसे नमूद करीत आहोत, असा या लेखकािंा दावा 
असल्याम ळे, ते गचतमान घटनाचनर्ममती थोपवनू धरून गचतशनू्य स्थलवणवनाच्या तपचशलात रेंगाळतात. 
त्याम ळे कादंबरीिे रूप डौलदार बनते– की बेडौल बनते? प्रत्ययकारी बनते की कृचत्रम बनते?– हा तर 
प्रश्न आहेि; पण अशा वणवनािंा एक‘संकेत’ बनत आहे,– बनला आहे, हे मला म ख्यतः चनदशवनाला 



 अनुक्रमणिका 

आणायिे आहे. यािे मी एकि गमक सागेंन. चनसगववणवन वा ग्रामीण दृश्यवणवन म्हटले की ते कोकणिेि 
असले पाचहजे, ही कल्पना हेि या चनजीव संकेतािे गमक होय! 
 

या प्रदेशमाहात्म्याम ळे आणखीही काही गमती होतात. प्रादेचशक भार्षा म्हणून लेखक हवी ती खरी-
खोटी, स्थाचनक वा परदेशी बोली दडपून देऊ शकतो. न कतेि चदवगंत झालेले माझे चमत्र कै. चवठ्ठलराव 
चितळे, अलीकडच्या चकत्येक कादंबऱ्यातंील कोकणी बोलीसबंंधी हीि तिार करीत. बऱ्याि वर्षांपूवी 
प्रादेचशक कादंबऱ्यासंबंंधीच्या रेचडओवरील पचरसंवादात भाग घेण्याच्या चनचमत्ताने, मी त्याचं्याशी ििा केली 
होती.‘गारंबीिा बापू’ या कादंबरीसारख्या कादंबरीतील प ष्ट्कळसे शब्द शहरी मराठीत नसल्याने व 
शब्दकोशातही नसल्याने, मी कै. चितळे यानंा ते चविारले. कारण त्यािंा चनम्मा जन्म चिपळूण–दापोली या 
भागात गेला होता. या कादंबरीतील प ष्ट्कळशी भार्षा‘दापोलीकडीलही नव्हे’,असे त्यानंी साचंगतल्यािे व मी 
ते रेचडओद्वारे नमूद केल्यािे स्मरते. पण चितळ्यािें मत मला खरे वाटण्यािे आणखी एक कारण आहे. 
चकत्येक लेखकानंी सातारा चजल्ह्यातील प्रादेचशकवणवनेही मोठ्या पाल्हाळाने केली आहेत. माझा जन्म व 
माझे प्राथचमक चशक्षण सातारा चजल्ह्यातील तीन हजार वस्तीच्या एका खेड्यात झालेले असल्याने, या 
लेखकािंी प्रादेचशक बोली चकतपत‘सातारी’ आहे हे मी पारखून घेऊ शकतो. ती प ष्ट्कळदा सातारी तर 
नसतेि, पण मराठीही नसते! पण प्रचतचष्ठत मराठी डावलून लेखक एकदा आडरानात चशरला, की तो 
शब्दकोश, वाक्यप्रिार, व्याकरण इत्यादी उपाधींपासून स रचक्षत असतो! आचण प्रादेचशक बोलीिा, मला 
वाटते, हा एक फायदाि असतो! 
 

पण आणखीही एका चववाद्य साकेंचतकतेिा अन्तभाव या‘कलात्मक इमाना’शी पोहोितो, असे 
चदसते. ती साकेंचतकता म्हणजे औचित्यािे सकेंत मोडण्यािी!‘संकेत मोडण्यािी साकेंचतकता’ हा 
शब्दप्रयोग थोडा चवरोधाभासात्मक वाटेल. पण या शब्दप्रयोगािा पचहला उच्चार आचण दंभस्फोट माझ्या 
माचहतीप्रमाणे स प्रचसि संकेतभजंक नाटककार आचण तत्त्वपितक बनाडव शॉ यानंी केला. फ्रें ि नाटककार 
मस्य ब्र ए (M. Brieux) याच्या नाटकाचं्या इंग्रजी अन वादाच्या प्रस्तावनेत शॉ यानंी साचहत्यातील या नकली 
बंडखोरीिे वमव उघड केले आहे. शॉ त्यािे वणवन “Mentioning the unmentionable” असे करतात. 
म्हणजे लोक ज्या गोष्टीिा उल्लेख िारिौघातं करणार नाहीत, चतिा उल्लेख अगदी नैचष्ठक व्रत म्हणनू 
बोलण्यात वा लेखनात करणारा आध चनक संप्रदाय! मलमूत्रचवसजवन, थ ंकणे, लाळ गाळणे, नेसलेले वस्त्र 
फेडणे, इ. इत्यादी‘चियािें वणवन वाङ्मयात येणार नाही, असे मी म्हणत नाही. परंत  या‘पाट-
रागंोळ्या’चशवाय आमच्या कथावाङ्मयाच्या पंक्तीि पार पडू नयेत, ही क्स्थती‘चनकोप वा नॉमवल’ आहे असे 
मला वाटत नाही. 
 

या ओंगळ गोष्टींिे चनियपूववक चनदेश करणारे लेखक जीवनात जसे इतराहूंन ओंगळ नाहीत, तसे 
साचहत्यात ते असामान्य कलावतंही नाहीत. याचं्या कादंबऱ्यातं केवळ सामान्य आचण ठराचवक अशाि 
घटना असतात. पण त्या घटना शब्दातं सागंताना मात्र या मंडळींना सामान्य शब्द प रत नाहीत! आचण 
सामान्य चशष्टािार मोडल्याखेरीज राहवत नाही. म्हणूनि याला मी‘संकेत मोडण्यािा नवा संकेत’ असे नाव 
देतो! 
 

या संबधंात मला महाराष्ट्रातल्या एका चवद र्षींच्या संकेत–भजंन-व्रतािे स्मरण होते. एका ज्येष्ठ 
आचण औचित्यचप्रय साचहक्त्यकाच्या सत्काराचनचमत्त प ण्यातील एका ज न्या वाड्यात अगदी ज न्या थाटािे 
जेवण होते. जेवण झाल्यावर की आधी, ते मला प रते स्मरत नाही,– पण वाड्याच्या चदवाणखान्यात गाद्या, 
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तक्क्ये, लोड टाकून स्त्री-प रुर्ष पाह णे बसले होते. प रुर्षाइंतक्याि चस्त्रया हजर होत्या. स्त्री-प रुर्षाचं्या रागंा 
समोरासमोर होत्या. चस्त्रयाचं्या म ववतीने– चनदान त्यानंा प्रत्यक्ष शारीचरक उपद्रव होऊ नये म्हणनू प रुर्षही, 
धूम्रपान करायिे झाल्यास, दूर जाऊन करीत होते. अशा क्स्थतीत चस्त्रयाचं्या रागेंति बसलेल्या एका 
चवद र्षीने चसगारेट चशलगावनू आपल्यामाडंीला माडंी लावनू बसलेल्या इतर भचगनींच्या तोंडावर धूर 
सोडण्यास प्रारंभ केला. चस्त्रयानंी धूम्रपान कराव े की नाही, या वादात मी चशरत नाही; कारण प रुर्षािें 
धूम्रपानही त्याचं्या तोंडाला जी तहाहयात द गंधीिी देणगी देते– चतच्याम ळे मला आवडत नाही! (या 
द गंधीिा उपद्रव त्या त्या प रुर्षाच्या अगदी नचजक जाणाऱ्या व्यक्तीखेरीज क णाला जाणवण्यािा संभव 
नसल्याने, मी ती खाजगी बाब समजायला तयार आहे!) पण उपचरचनर्मदष्ट धूम्रपान‘अपचरहायव’ होते, असे 
मात्र माझ्याच्याने म्हणवत नाही. पण तेही जर कोणी‘अपचरहायव’ म्हटले तर मात्र आजच्या काही िागंल्या 
कथा-कादंबऱ्यातंील औचित्य-भगं कलादृष्ट्ट्ा‘अपचरहायव’ ठरतील! 
 

मी प न्हा सागंतो की, त्या शूर चवद र्षीच्या धूम्रपानािा चधक्कार करणे हा वरील उल्लेखािा हेतू नाही. 
त्या धूम्रपानात जशी मूलभतू अपचरहायवताही नव्हती, की चनर्मववाद असभ्यताही नव्हती, तशीि क्स्थती 
आजच्या कथा-कादंबरीलेखकाचं्या लेखनातील ग्राम्यतेिी आहे. मला आठवते की, त्या चदवशीच्या त्या 
अचभनंदनसभेत श्री. पेंडसे यानंी आपल्या बचक्षसास पात्र अशा कादंबऱ्यातंील दोन ग्राम्य शब्दािें समथवन– 
उच्चारपूववक!– केले. ते शब्द म्हणजे‘क ल्ल’े आचण‘भडवा’. ग्राम्य आचण अश्लील शब्दािंा उच्चार 
चधक्काराकरता करणे हेदेखील सभ्यतेला धरून नाही, असे समजणाऱ्या सववसामान्य समाजािाि मी एक 
नम्र अन यायी आहे. पोटातील असामान्य अन भवाच्या भाराम ळे ज्याला‘अपचरहायव’ वान्त्या होऊ लागल्या 
आहेत, त्या प्रचतभावन्त लचलत लेखकातं मी स्वतःिा अन्तभाव करीत नाही! त्याम ळे वरील दोन पचवत्र, 
नवसंप्रदायी शब्द चलचहताना, मला माझ्या व वािकाचं्या सभ्यतेिा उपमदव करावा लागला आहे, यािी मला 
खंत वाटते. अनेक सभातं अशा ग्राम्यतेसंबधंी तिार करताना मजसारख्यािंी केवढी पंिाईत होते, ते माझ्या 
श्रोत्यानंा माहीत आहेि. ज्या शब्दािंा चधक्कार करायिा ते कोणते, हे सागंण्यालाि आम्हालंा आमच्या 
सभ्यतेने बंदी घातलेली असते! पण सभेत स्त्रीप रुर्ष श्रोते समोर असतात, तर लेखनात वािक समोर 
नसतात, या सोयीिा फायदा घेऊन असभ्यतेिा चधक्कार करण्याप रताि मी येथे असभ्य बनत आहे! आता 
प न्हा पेंडसे यानंी परवाच्या सभेत पावन केलेल्या त्या ग्राम्य शब्दाकंडे वळतो. पेंडसे याचं्या जाहीर 
लवाहीवरून पाहता, त्याचं्या चलखाणात एकंदर बारा अश्लील शब्द येऊन गेले आहेत. पैकी फक्त दोहोंिाि 
उल्लेख करून बाकीच्यािंा उल्लेख त्यानंी का टाळला हे समजायला मागव नाही! 
 

पेंडसे आपल्या अन भव-चनष्ठेच्या संप्रदायािे समथवन करताना म्हणाले, “एक म लगा शौिाला 
जाऊन आला आहे आचण आईला‘क ल्ल्या’वर पाणी घालायला फमावीत आहे. येथे मी द सरा क ठला शब्द 
घालू? मी काय, ‘आई, माझ्या‘चनतंबा’वर पाणी घाल’ असे म्हणू?” 
 

अथात पेंडसे याचं्या या ित र समथवनाला हशा व टाळ्यािंी चबदागीचमळाली!‘भडवा’ शब्दािेही 
त्यानंी असेि‘अपचरहायव’ समथवन पेश केले. त्याचं्या एका कादंबरीतील एका स्त्रीच्या अब्रवूर एक ग्रामकंटक 
घाला घालतो. ती चबिारी आपल्या ग्रामदेवतेच्या देवळात जाऊन देवाकडे गाऱ्हाणे गाते– “त्या भडव्याि ं
चनसतंान कर!” (या वाक्यातील वादचवर्षय झालेला शब्द खेरीज करून बाकीिे शब्द मी केवळ स्मरणाने 
चलहीत असल्याने, कमीअचधक असतील) पेंडसे यािें आम्हा तथाकचथत सभ्य लोकानंा आव्हान आहे– “या 
चठकाणी‘भडवा’ या शब्दाइतका समपवक शब्द दाखवनू द्या!” 
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जे शब्द रस्त्यावरच्या मवाल्याचं्या तोंडून ऐकू आले तरी सभ्य स्त्रीप रुर्षाचं्या कपाळावर 
चतरस्कारािी रेर्षा उमटते, त्या शब्दानंा त्या चदवशी जी‘स्टेटस’ लाभली, पकबह ना जे ॲकॅडेमी अवॉडव 
लाभले, तेदेखील अचभनंदनाला पात्र आहे, असे कोण बरे म्हणणार नाही? ह मायनूच्या तख्तावर त्याला 
वािचवणाऱ्या चभस्त्याला िार घटका बसायला सापडले, या ऐचतहाचसक प्रसंगािीि मला त्या प्रसंगी 
आठवण झाली. त्या वळेिा तो आनंद एखाद्या संसगवजन्य रोगाइतकाि‘काँटेजस’ होता. अथात मलाही 
त्यािी बाधा होऊन, माझ्या शजेारी बसलेले गृहमंत्री नामदार बाळासाहेब देसाई याचं्या कानातं मी 
म्हणालो, “नामदारमहाशय!‘भडवा’ हा शब्द लोकचहतवादींनीही वापरला आहे, हे पेंडसे यानंा माहीत 
चदसत नाही! नाही तर त्यानंा एका श्रेष्ठ परंपरेिा आधार घेता आला असता!” 
 

अथात हेदेखील मी माझ्या कोत्या परंपरापूजक ब िीनेि म्हणत होतो. पेंडसे यानंा या परंपरेिा 
आधार घेण्यात अचभमान वाटलाि असता असे नाही. कारण त्याचं्या कादंबऱ्यातंील चदलदार, परंत  रूढ 
नीती लाथाडणाऱ्या स्त्रीपात्रािंा गौरव करण्याच्या चनचमत्ताने मी जेव्हा त्या पात्रािंा अंतभाव आन्तरराष्ट्रीय 
कीतीच्या शरचं्चद्र िट्टोपाध्यायाचं्या आचण डोस्टोव्हस्कीच्या परंपरेत केला, तेव्हा त्याि व्यासपीठावर भार्षण 
करणाऱ्या एका प्रचसि लेचखकेला त्यात पेंडसे यािंा अपमान वाटला! ज्या लेखकािें आचण ज्याचं्या 
भगतगणािें हात इतक्या लवकर गगनाला पोहोिले आहेत, त्यािें हृदयपचरवतवन करण्यािा कायविम हाती 
घेण्यािे टीकाकारानंा म ळीि कारण नाही. ज्या बारा अश्लील शब्दानंा पेंडसे यानंी आपल्या नूतन 
संप्रदायात पावन करून घेतले आहे, त्यातील बाकीच्या दहािंा जाहीर उच्चार प ढच्या एखाद्या गौरवसभेत 
स्त्रीप रुर्षानंा ऐकायला सापडेल अशी आशा करू या. पण या बारा शब्दावंरि काय तो अन ग्रह काय म्हणनू? 
आणखी शकेडो गचलच्छ शब्द पेंडसे याचं्या पादस्पशाने आपला‘अचहल्योिार’ होईल म्हणून वाट पाहात 
आहेत! चशवाय “आजिे अश्लील हे उद्यािे‘श्लील’ ठरत असते,” हे प्रख्यात श्र चतवाक्य पेंडसे याचं्या 
मदतीला आहेि! तस्मात् आज अश्लील चलहून घेऊ या! 
 

पण चवचशष्ट शब्दाचं्या दजािा प्रश्न सोडला, तरी कलामीमासेंच्या दृष्टीने म द्द्यािा प्रश्न वगेळाि 
आहे. शौिचवधी उरकून मातोश्रींना फमावणाऱ्या बालकािेते चित्र; स्वतःच्या अब्रवूर टपलेल्या 
ग्रामकंटकासंबधंी गाऱ्हाणे गाणाऱ्या स्त्रीिा तो संताप, याचं्या चित्रणाला अन िमे‘क ल्ल’े आचण‘भडवा’ या 
शब्दािंी खरोखरि अपचरहायवता आहे काय? पेंडसे, शान्ता शळेके आचण कंपनीला मी असे स िव ू (वा 
स नव!ू) इक्च्छतो की, अश्लील शब्द न वापरता हीि दृश्ये खास रंगवता आली असती;– नव्हे,– अचधक 
सूिक व प्रभावी करता आली असती! वािक, टीकाकार आचण स्वतःखेरीज इतर कलावतं मखूव असून, 
कलेिा साक्षात्कार जगात आपणालाि प्रथम झाला आहे अशी कल्पना या लोकानंी करून घेण्यािे कारण 
नाही. एखाद्या प्रकाशकाने चवचशष्ट हेतूने काही लेखकािंी जाचहरात केली, एवढ्ावरून त्यानंी तारतम्य 
सोडून भलतेसलते बोलणे, हे लेखकाचं्या ब चिमान वगाला शोभणारे नव्हे. तसेि ठराचवक वणवने आचण 
ठराचवक शब्दािंा फ लोरा याचं्या माऱ्याने शीघ्र प्रचसिी लाभलेल्या या बह प्रसव लेखकानंी 
वाङ्मयमीमासेंच्या भरीला न पडलेलेि बरे. कारण‘कलात्मक अपचरहायवता’ हे शब्द वापरणे वगेळे, आचण 
ती अपचरहायवता खरी कळणे वगेळे. जे लोक आजच्या मूखव आचण कलानाशक अश्लीलतेिा चधक्कार 
करतात, ते संदभव आचण कलात्मकता यािंा चविार करीत नाहीत, असे म्हणण्यािे धाष्ट्ट्व पेंडसे, शान्ता 
शळेके याचं्यासारखे लचलत लेखक कोणत्या प ण्याईवर करतात? केवळ शीघ्र प्रचसिीच्या आचण 
व्यावहाचरक स्वाथाकचरता आपल्याला पाठीशी घालणाऱ्या प्रकाशकाचं्या जोरावर? पेंडसे यानंी त्या सभेत 
एक महाचसिान्त दडपून चदला. कोणताही शब्द म ळात अश्लील नसतो, तो संदभाम ळे‘श्लील’ वा‘अश्लील’ 
ठरत असतो. एखादे शेंबडे पोरही पेंडश्याचं्या या अथवशनू्य चसिान्ताला हसेल. मराठी भारे्षत असे अनेक 
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शब्द आहेत की, त्यानंा पावन करणारा संदभव पेंडसे यािंी‘असामान्य’ प्रचतभाही चनमाण करू शकणार नाही; 
आचण ज्यािें जाहीर वािन करण्यास शान्ता शळेके याचं्यासारख्या स्त्रीिे असाधारण नीचतधैयवही प रे पडणार 
नाही! अशा शब्दािंी चडक्शनरी, पेंडसे यानंा, चबघडलेली म ले, मवाली व वशे्या याचं्या भार्षणातं सापडेल. 
असे दहापाि शब्द आव्हान म्हणून पेंडसे याचं्या तोंडावर सहज फेकता येतील की लेखनात कलात्मक 
योजना तर राहोि, पण ज्यािंा जाहीर उच्चारही ते करू शकणार नाहीत! बाकी, ज्या यशस्वी 
कादंबरीकाराने बारापंैकी दोन असभ्य शब्दािंा का होईना स्त्रीप रुर्षचमश्र सभेत उच्चार केला, तो काय 
करील, कोणी सागंाव?े सभ्यतेच्या भरवशावर आजच्या लेखकानंा आव्हान चदल्यास ते देणाऱ्याच्या अंगावर 
येणारि नाही, अशी हमी देता येणार नाही! 
 

पण कलात्मक अपचरहायवता आचण संदभव यािंा वळेी अवळेी हवाला देणाऱ्या या मंडळींना मी काही 
प्रत्यक्ष प्रसंगि सागंतो. अश्लील लेखन प्रचसि केल्याबद्दल एका माचसकावर झालेल्या खटल्यात‘िि’ 
आचण‘रथिि’ या कादंबऱ्यासंंबंधी बरेि प्रश्न आरोपीच्या तफेिे वकील मला चविारीत होते. नेमक्या याि 
कादंबऱ्या या वचकलाला या खटल्यात का आठवल्या, हे मी सागंू शकणार नाही. पीनल 
कोडाच्याकिाट्ात सापडलेल्या या माचसकात‘कामिि’ नावाच्या कादंबरीिी काही प्रकरणे होती, हेही 
कदाचित वचकलानंा ही दोन‘ििे’ आठवण्यािे कारण असेल! अथात त्या माचसकातील‘कामिि’ 
कादंबरीतील अन भव इतके धाडसी होते व चतिा लेखक त्या अन भवाशंी इतक्या हट्टाने प्रामाचणक राचहला 
होता की, पेंडसे यानंा, “अन भव चनवदेन equal to कादंबरी” हे आपले समीकरण फेकून द्यावसेेि 
वाटाव!े‘कामिि’ कादंबरीत नाचयकेने ित ष्ट्पाद प्राण्याकडून करून घेतलेल्या कामतृप्तीिे‘काव्यमय’ 
उल्लेख होते; तसेि मानवी‘मादी’शी अनैसर्मगक मागाने संभोग केल्यािेही उल्लखे होते. या प रोगामी 
लेखकाच्या प्रामाचणकपणाच्या मानाने पेंडसे यािंा प्रामाचणकपणा अद्याप फारि कमी पडत आहे– पेंडसे 
प्रायः आम्हा लज्जावान पामराचं्या वगात पडत आहेत हे उघडि आहे! आचण तरीही‘कामििा’िे समथवन 
करण्यािी पाळी आलेल्या त्या वचकलाला‘िि’ आचण‘रथिि’ या कादंबऱ्यािंा आधार घ्यावासा वाटला 
होता. स दैवाने दळवी यािंी‘िि’ कादंबरी मी वािली होती. प ष्ट्कळानंी ती अश्लील असल्यािे मला 
साचंगतले होते. वचकलाचं्या प्रश्नाला उत्तरे देताना, “दळवी यािंी‘िि’ ही कादंबरी primitive frankness 
च्या वगात पडेल, अश्लीलतेच्या वगात पडणार नाही,” असे मी साचंगतले. ही समग्र कादंबरी वािल्यावर 
मनावर जो ठसा उमटतो, तो समाजव्यवस्थेम ळेि उघड्यावर पडलेल्या‘Rootless humanity’िा पडतो. 
कोवळीक, सलज्जता, इत्यादी भाव त्याचं्या त्या उन्हातान्हातील जीवनात कोळपून गेल्यािे आपण पाहतो, 
व आपणाला त्याचं्याबद्दल सहान भतूी वाटते. क ठे क ठे त्यािंा तो बेछूट उघडेपणा चनकोप आचण 
प्रामाचणकही वाटतो. साकल्याने हा ठसा वािकाचं्या मनावर उमटचवणाऱ्या या कादंबरीतील चकत्येक 
उल्लेख थोडे संकोि वाटण्यासारखे असले, तरी म ख्य ठसा प्रामाचणक, चनकोप आचण करुणाहव जीवनािाि 
उमटतो. 
 

याि जबानीत मला पेंडसे याचं्या‘रथििा’िी काही पाने दाखचवण्यात आली. त्यािंा संदभव लक्षात 
घेऊनि मला कोटात असे सागंाव ेलागले की, जरी ही समग्र कादंबरी अश्लील नसली तरी चतच्यातील 
काही भाग अश्लील आहे, व तो सववस्वी अनावश्यक असल्याने कलेलाही चवघातक आहे. (ही घटना या 
कादंबरीला पाचरतोचर्षक व प्रचसिी लाभण्याच्या बरीि आधीिी आहे.) माझ्या मताप्रमाणेि अनेकािें मत 
असल्यािे मला त्यानंतर आढळून आले.‘िि’ व‘रथिि’ याचं्या संबंधीिे माझे मत ि कीिे आहे, असे फार 
तर पेंडसे याचं्यासारखे लोक म्हणू शकतील; फार काय‘अप्सरा’ खटल्यातील रथिि कादंबरीसबंंधीिे 
माझे मतही काही लोक ि कीिे म्हणू शकतील. पण “अश्लील वा अनश्लील ठरचवताना संदभव पाहावा 
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लागतो” हा शेंबड्या पोरानंाही माहीत असलेला चसिान्त पोपटाप्रमाणे पाठ म्हणनू दाखवनू या लोकानंी 
इतराचं्या ब िीिा उपमदव करू नये! अश्लीलताचवरोधकािें चलखाण वा भार्षण समजण्यािी पात्रता या 
लोकातं नाही एवढेि असल्या-श ि पाठावरून चसि होईल! 
 

श्रेष्ठ कलावन्त उत्तान वा बीभत्स प्रसंगािेंही चित्रण अश्लीलतेिा डाग लागू न देता करतात हे खरे; 
पण श्रेष्ठ कलावन्तदेखील गचलच्छ व बीभत्स शब्दािंा दजा देऊ शकतील असा यािा अथव खासि नव्हे. 
मस्य ब्र ए (M. Brieux) याने उपदंशावर (चसचफचलस वर) स ंदर नाटक चलचहले आहे, ॲलेक्झँडर 
क्यूचप्रनच्या‘यामा’ कादंबरीत चवकृत काम कतेिे उल्लखे आहेत,–प्रत्यक्ष पे्रतसंभोगािेही उल्लखे आहेत. 
आचण तरीही ती कादंबरी म्हणजे एक उदात्त काव्य आहे असेि मी मानतो. करुणेच्या आचण मानवतेच्या 
नजरेने पाहणारा लेखक बीभत्स वास्तवताही उदात्त करू शकतो. फ्लोबेअर, मोपॉसाँ याचं्यासारखे 
करुणाशनू्य वास्तववादी लेखक आचण टॉल्स्टॉयसारखे सकरुण, मानवतावादी लेखक, याचं्यामध्ये हाि 
म ख्य फरक आहे. श्रेष्ठ रचशयन लेखकाचं्या त लनेने‘करुणा’ या दैवी ग णात आम्ही कमी पडतो, हे 
फ्लोबेर् सारख्या प्रख्यात फ्रें ि लेखकाने कबलूही केले आहे. पण दैवी करुणेच्या प ण्याईवर, म ळाति 
अश्लील आचण तोंडातून काढूही नयेत असे शब्द उदात्त बनल्यािे मात्र कोणत्याि भारे्षत उदाहरण नाही. 
तोही चविम करून दाखचवण्यािा आमच्या देशी डोस्टोव्हस्कींिा आचण सवाई शरदबाबूंिा चविार चदसतो!! 
 

खरी गोष्ट ही की, अन भवाशी एकचनष्ठा, शब्दयोजनेिी अपचरहायवता इत्यादी ठराचवक मंत्र, म्हणजे 
ज्यानंा स्वतःखेरीज कोणी वािक नाहीत, अशा िारदोन चनयतकाचलकाचं्या कंपूने रूढ केलेली पोपटपंिी 
होय. आजच्या कथावाङ्मयाइतके संक चित, अप्रामाचणक आचण साकेंचतक कथावाङ्मय, वास्तववाद 
मराठीत रूढ होण्यापूवीच्या कथावाङ्मयातही दाखचवणे कठीण जाईल. वािकाचं्या सदचभरुिीला आचण 
सभ्यतेला धक्का देऊन लक्ष वधूेन घेण्यािे सवगं तंत्र मढेकरानंंतर सववि वाङ्मयाने अंगीकारलेले आहे. 
अन भवाच्या खोलपणाने, व्यापकपणाने universality ने आकृष्ट करून घेण्यािी ज्या लेखनात शक्ती नसते, 
ते लेखन उघडेनागडे केल्याने तरी, ‘येनकेन प्रकारेण’ नक्की प्रचसि ठरते, हा या मंडळींिा ताजा अन भव 
आहे. पण नागडेपणा लोकानंा फार काल आकृष्ट करू शकत नाही, हेही लवकरि या लोकाचं्या अन भवाला 
येईल;– येऊ लागलेही आहे. आचण म्हणूनि नागडेपणातही आता एक प्रकारिी स्पधा स रू झाली आहे. 
कोटात गाजलेले‘कामिि’ हे या नागडेपणाच्या स्पधेिेि फळ होय! संभाचवत लेखकही लोकािें लक्ष वधूेन 
घेण्याकरता वस्त्राभरणाऐवजी नागवपेणािा उपयोग करू लागले म्हणनू नलनतेच्या आचण स्वाभाचवक 
संभोगाच्या पलीकडे जाऊन पश संभोग, पाश्ववसंभोग इत्यादी अभतूपूवव अन भवािंी वणवने करणे एवढाि मागव 
या स्पधेत मागे पडलेल्या बजेबाबदार आचण पोरकट लेखकानंा उरला असावा असे चदसते! 
 

पण थाबंा! नागडेपणाही आता चशळा आचण सौम्य ठरत असल्याने, ‘समाजाला धक्का’ देण्यािा 
त्याहून ह कमी मागव एका प्रचसि लेखकाने हाताळूनपाचहला आहे. हे प्रचसि कथालेखक म्हणजे नाचशकिे 
डॉ. वटी होत. त्यािंी‘आजार’ ही कथा अश्लील माचसकातंील अश्लील कथाहूंनही गाजली. यावरून या 
डॉक्टरािंा प्रयोग कमालीिा यशस्वी ठरला हे कबलूि केले पाचहजे. एका सालस चववाचहत पहदू तरुणीच्या 
मनात, समोरि राहणाऱ्या पाचकस्तानी माणसाबद्दल येणारे क चविार, अखेर त्याने चतिा चतच्या इच्छेचवरुि 
उपभोग घेतल्यावरि थाबंतात, असे या डॉक्टरनी दाखचवले आहे. पण हे डॉक्टर-लेखक एवढ्ावरि 
थाबंलेले नाहीत. त्याचं्या नाचयकेला या अनैक्च्छक आन्तरजातीय संभोगात फ्रॉइड, एचलस वगैरे 
संशोधकानंाही बह मोल वाटावा असा एक संभोगचवर्षयक शोध लागतो! एका परधमी माणसाने 
(त्यािा‘म सलमान’ म्हणून उल्लेख करण्यािे कटाक्षाने टाळून डॉ. वटी यानंी कायद्यात न सापडण्यािी 
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व्यवस्था केली असावी!) आपल्यावर बलात्कार केल्यावर आपल्याला जसे मनःस्वास्थ्य लाभले, तसे 
परकीय आिमणाच्या ऐचतहाचसक काळात पहदू चस्त्रयानंाही लाभत नसेल ना? परधमीयानंी भारतातील 
चस्त्रयावंर अत्यािार केल्याबद्दल आपण आज तो ओरडा करतो, तो कदाचित‘वास्तवते’च्या चवरुि तर नसेल 
ना? 
 

वास्तवतेच्या नावाखाली आमिे प्रचसि आचण पोक्त कथालेखकही कोणती चवष्ठा चिवडावयाला 
सज्ज झाले आहेत, ते पाचहले म्हणजे मान शरमेने खाली घालावी लागते. ज्या वर्षी बगंालिी केवळ सरहद्द 
ओलाडंली की पहदू चस्त्रयावंरिे बलात्कार या लेखकाला डोळ्यानंीि पाहायला सापडले असते, त्या वर्षीि 
लेखकािी प्रचतभा, स्वतःच्या भचगनींिी (काल्पचनक) चतरस्करणीय मनःक्स्थती रंगचवण्यात गकव  असावी, 
यावरून या रोगट वाङ्मयसंप्रदायािी कल्पना करता येते. डॉक्टरसाहेबानंी आपल्या काल्पचनक 
नाचयकेच्या ब रख्याआड लपून आपल्या आयाबचहणींच्या मनोरिनेबद्दल अशा हीन कल्पना करीत बसण्यािे 
आज तरी कारण नाही. छाती असेल तर त्यानंी पूववबंगालमध्ये जाव े आचण तेथे ज्याचं्यावर आजही 
बलात्कार होत आहेत, त्या पहदू चस्त्रयािंी मनःक्स्थती स्वतः पाहावी. वटीच्या मानसकन्येला त्या काल्पचनक 
पाचकस्तान्याच्या आपलगनानंतर जे गाढ मनःस्वास्थ्य लाभले, तेि पूववपाचकस्तानातील आमच्या द दैवी 
बंगाली भचगनींना लाभलेले वटींना चदसेल काय? 
 

स प्रचसि लेखकानंाही आज असा स्वजनपनदक बजेबाबदार कल्पनाचवलास स िावा, हे मी िीन 
आचण पाचकस्तान याचं्या शत्र त्वाहूनही मोठे सकंट मानतो. वटींनी आपल्या कथेिे एक अिाट चववरण 
प ण्याच्या‘तरुण भारत’मध्ये प्रचसि केले होते. त्यािी कथा आचण चतिे हे समथवन मला काही संतप्त 
स्त्रीप रुर्षानंी अलीकडेि आणनू चदले. डॉ. वटी मराठी वािकानंा चनब वि आचण बेवकूफ समजतात, एवढेि 
त्याचं्या त्या वाङ्मयीन अप्रामाचणकपणाच्या (Insincere) भाष्ट्यावरून चसि होते. ही हास्यास्पद आचण 
उिट हातिलाखी खपवनू घेण्याइतके मराठीवािक आचण टीकाकार मूखव आहेत, असे डॉ. वटींनी कृपा 
करून समजू नये! 
 

लेखनस्वातंत्र्य आचण अन भवाशी एकचनष्ठा या दोन शब्दाआंड कोणती समाजचवनाशक चवर्षारी घाण 
लपली आहे, त्यािा‘प रोगामी’ द ढ्ढािायांना अजूनही चविार करावासा वाटत नाही का? अजूनही 
साचहत्यसम्मेलनाच्या व्यासपीठावरून वटींच्या‘आजारा’िे आचण वस ंधराबाईंच्या‘अंधारा’िे हे द ढ्ढािायव 
समथवनि करणार आहेत काय? अशा गचलच्छ वाङ्मयािे समथवन हेि प रोगाचमत्वािे एकमेव लक्षण आहे 
काय? आजिी टीका आजच्या वाङ्मयाच्या मानाने अप री पडत आहे, अशी नवी ओरड म ंबईच्या 
साचहत्यसंघाने आपल्या महोत्सवाच्या चनचमत्ताने स रू केली आहे, चतिाही अथव हाि आहे काय? 
 

सववि मराठी टीकाकार असल्या गचलच्छ वाङ्मयाला‘प रोगामी’ म्हणण्यािी लािारी पत्करणारे 
नाहीत, ही एकि गोष्ट या सवव वाङ्मयीन‘अंधारा’त आचण आजारात आशादायक आहे. त्या टीकाकारानंा 
चभकार राज्यपाचरतोचर्षकािंीही चफकीर नाही, की सवोच्च ॲकॅडेमी ॲवॉ् वसिीही पवा नाही! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ १५ ⬥ 
 

पराक्रमातही उसनवारी 
 

आमिे चमत्र कै. चनरंतर यानंी बऱ्याि वर्षांमागे एक उपहासात्मक चनबधं चलचहला होता. त्यािे नाव 
:‘जाहीर केलेली साहसे!’. बहात्तर तास सायकल िालवणे, अठे्ठिाळीस तास पोहणे, 
यासंारख्या‘चविमा’ंिी त्यात थोडी टर उडवली होती. या वीरानंा सायकलवर पकवा चटळक तलावाति 
झोप लागू नये;– त्यािंी उपासमार होऊ नये, म्हणून त्याचं्या चमत्रािंी एक त कडी िहा, सोडा, लेमन, 
लल कोज घेऊन त्याचं्यामागे धावत असेल, तर (चनरंतर म्हणतात!) त्या चविमािा ताण या चविमवीरापेंक्षा 
त्याचं्या अन िरावंरि जास्त पडतो असे म्हटले पाचहजे! चनरंतरािें म्हणणे : अशी टेकणे लावनू जे नव े
रेकॉडव स्थाचपत केले, त्यािे कौत क त्या टेकणाचं्या आचण चठगळाचं्या वाट्ालाि अचधक जाते! 
 

परािमािंा आणखी एक असाि संशयास्पद प्रकार अलीकडे वाढत आहे. पािात्यानंी‘जागचतक 
चविम’ म्हणून एखादी करामत वृत्तपत्रातूंन जाहीर केली की त्या चविमाच्या जवळपास पोहोिण्यािी 
धडपड आमिे वीर करू लागतात. डोव्हर ते कॅले हा सम द्रमागव दहा तासातं ओलाडंण्यािी वाता आली की 
आमच्यातील अन करणचप्रय मंडळींनी लगेि तशीि एखादी सागरपट्टी आसपास आहे का, या िौकशीला 
लागायिे! चहमालयािी नवी नवी चशखरे शोधून त्याचं्यावर चनशाण रोवण्यािा यत्न करायिा. सवव अवघड 
चशखरे पजकून झाली म्हणजे त्याि चशखरावंर म लींनी स्वारी करून‘रेकॉडव’ मोडायिे! या सवव‘चविमा’ंत 
परािम नाही असे कोण म्हणू धजेल? पण परािमाबरोबरि त्यात मला‘आणखी काही तरी’ असल्यािी 
शकंा येते. ते‘आणखी काही तरी’ म्हणजे अन करणवृत्ती होय! चनदान जीवनाला आवश्यक म्हणून केलेले 
साहस आचण रेकॉडव स्थाचपत करण्याकचरता केलेल साहस, यातं मानचसक तफावत आहे, असे मी म्हणेन. 
 

पण एकदा चविम पकवा नवा‘उच्चाकं’ स्थापणे या गोष्टीलाि ग णवते्तिी पदवी प्राप्त झाल्यावर, 
प्रत्येक के्षत्राति चविमाच्या जागा शोधायला प्रारंभ होणे साहचजक आहे. पण चबिारे साचहक्त्यक कोणता 
चविम करणार? व्होल्टेर याने आपली चवख्यात‘कँचडड’ ही (लघ ) कादंबरी तीन चदवसातं चलहून प री 
केली. द सऱ्या कोणा फ्रें ि लेखकाने शभंर कादंबऱ्या चलचहल्या. हेदेखील चविमि आहेत. पण हे चविम 
केवळ वगे दाखचवणारे झाले. वगेाने चलचहणे हा काही साचहत्यग ण नव्हे. ग णदृष्ट्ट्ा सवोत्कृष्टचलचहणे, हा 
खरा साचहत्यातील चविम;– पण ग णदृष्ट्ट्ा उत्कृष्ट चलचहणे ह कमी कसे होणार? अन् झाले तरी लगेि 
त्यािे ग ण ओळखणार कोण? म्हणून चविम करण्यािा आणखी एक त्वचरत आचण चनर्मववाद असा मागव 
आमच्या मराठी साचहक्त्यकानंी शोधून काढला आहे! तो म्हणजे खळबळजनक धक्का देणारे असे चलचहणे. जे 
शब्द कोणी तोंडातून उच्चारू धजणार नाही; स्त्री-प रुर्षाचं्या ज्या अवस्थािें वणवन क णी चलहून काढू धजणार 
नाही, ते चलहून काढायिे! अन् अशा नलनतेत पकवा चनलाजरेपणात नव े रेकॉडव स्थापन करायिे! 
नलनावस्थेनेही कोणी दिकत नाही. क ठे खळबळ माजत नाही, अशी क्स्थती आज तरी नाही. अन् जोपयंत 
इतकी थंड अवस्था आलेली नाही, तोपयंत वाङ्मयीन नलनता आचण बीभत्सता ही चविम करण्यािी 
हमखास य क्ती होय! 
 

पण या चविमानेि शौयालाही वाङ्मयात नवी संधी प्राप्त झालेली आहे. लेखनस्वातंत्र्याच्या 
रक्षणाथव आज अनेकानंा धारातीथी देह ठेवण्यािी सधंी िालून आली आहे. चनदान ती आली असल्यासारखे 
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आमिे चकत्येक‘स्वातंत्र्यवीर’ (लेखनस्वातंत्र्य-वीर!) नाित आहेत.‘काही वाटेल ती पकमत द्यावी लागली 
तरी बेहेत्तर, पण लेखन-स्वातंत्र्य चटकवले पाचहजे’ असे वीरश्रीिे उद गार आज चनघू लागले आहेत. 
लेखन-स्वातंत्र्याकचरता देह ठेवायला तयार झालेल्या आजच्या अनेक साचहक्त्यकािें उद गार ऐकून 
एखाद्याला या देशात स्टॅचलनिी पकवा चहटलरिी राजवट िालू आहे की काय, अशीदेखील शकंा यायिी! 
पण रेकॉडव मोडण्याप्रमाणेि शौयव गाजचवण्याकचरताही आमिे वीर पािात्यांच्या अन करणावर अवलंबून 
असतात. त्याचं्याकडे लेखकाच्या स्वातंत्र्यासंबधंीिे‘मचॅनफेस्टो’ वारंवार चनघतात; लेखनस्वातंत्र्य म्हणजे 
जणू लेखकािा पचवत्र धमव अशी घोर्षणा होते. अथात साचहत्यात शौयव गाजवायिे असेल तर आम्हीही तीि 
घोर्षणा केली पाचहजे! 
 

पण वस्त क्स्थती काय आहे? आज लेखनाच्या के्षत्रात आमच्या लेखकानंी दंड थोपटण्यासारखी 
क्स्थती आहे का? आज या देशात स्टॅचलनशाहीही नाही, चहटलरशाहीही नाही, की माओ–िाऊंिी 
राजवटही नाही. आज या देशात कझवनशाही पण नाही. चिपळूणकर, चटळक, अरपवद घोर्ष, सावरकर, 
खाचडलकर, गाधंी याचं्या वाट्ाला कायद्यािा जो वरवटंा आला तो जणू आपल्या स्वतःच्या पकवा आपल्या 
सवगंड्याचं्या अमर चलखाणावरून चफरत आहे असा आव जेव्हा‘वासूनाका’, ‘अजगर’, ‘बाईचवना ब वा’ यािें 
पाठीराखे आणतात, तेव्हा शौयाच्या पावनपखडी आता जागा बदलू लागल्या की काय, अशी शकंा येते! 
आज जे लोक लेखनस्वातंत्र्याकचरता फासावर िढण्याला अधीर झाले आहेत, त्यानंी कझवनच्या काळात 
मान फासाप ढे केली असती असे वाटत नाही. आजिे लोकशाही सरकार लेखनस्वातंत्र्याच्या बाबतीत 
इतके उदार आहे की, लेखनस्वातंत्र्याकचरता बचलदान करायला अवसर म ळाति थोडा आहे. आजिे 
सरकार एखाद्या मतप्रणालीला पोर्षक असेिचलचहले पाचहजे, हा आग्रह धरीत नाही. तथाचप आजच्या 
सरकारला अचप्रय अशी काही सत्येि नाहीत असे मात्र नव्हे! भारतातील चभन्नधमी लोकािें एकमेकासंंबधंीिे 
वतवन आचण सरकारिे चभन्न चभन्न धमाच्या लोकासंंबधंीिे वतवन हे चवर्षय असे आहेत की, प ष्ट्कळदा देशचहतािे 
असूनही त्या चवर्षयातं स्पष्ट चलचहता येत नाही, अशी तिार आहे. पण आज जे लेखनस्वातंत्र्याकचरता 
लढण्याच्या वल्गना करीत आहेत ते अशा चवर्षयाकंडे कधी ढ ंकूनही बघणार नाहीत! 
 

त्याचं्या शौयािे आवडते के्षत्र म्हणजे लैं चगक वाङ्मय. लैं चगक वाङ्मयाच्या के्षत्रातही धोका आचण 
धैयव यानंा जागा नसते असे नव्हे. कै. र. धों. कवे यानंी सतंचतचनयमनासंबधंी ज्या काळात चलखाण केले त्या 
काळात त्याचं्यावर मानािी नोकरी गमावण्यािा प्रसंग आला व तो त्यानंी धैयाने सोसला. आज तोि प्रिार 
सरकारी खिाने आचण त्याचं्यापेक्षा कमी औचित्य राखून (!) होत आहे. कव्यांिी लैं चगक बाबतीतली सववि 
मते िागंली होती असे नव्हे; पण एखाद्या तत्त्वशनू्य आचण बेजबाबदार माणसाने प्रचसिीकरता लैं चगक 
चवर्षयात चशरणे आचण कव्यांसारख्या तत्त्वचनष्ठ माणसाने त्यात चशरणे यातं फार तफावत आहे. तीि क्स्थती 
नाटककादंबऱ्यािंी. शॉ, बऱ्य ए (Brieux) यािंी नाटके आचण टॉल्स्टॉयसारख्याचं्या कादंबऱ्या सेन्सॉरच्या 
रोर्षाला पात्र झाल्या होत्या, यािा अथव जे जे सेन्सॉरच्या रोर्षाला पात्र होईल ते ते श्रषे्ठ वाङ्मय असा नव्हे; 
की सेन्सॉरबोडव ही संस्थाि अश्लील वाङ्मयापेक्षाही घात क आहे, असाही नव्हे. आमच्या आजच्या मराठी 
वाङ्मयािा सेन्सॉरचशपम ळे पकवा अश्लीलतेच्या कायद्याम ळे न कसान होण्यािा संभव फारि कमी. कारण 
सेन्सॉर केलेल्या, वा न केलेल्या– दोन्हीही वाङ्मयापंैकी शकेडा पन्नास टके्क वाङ्मय अन करणात्मक आचण 
चभकार असणार! अशा चभकार वाङ्मयाच्या चपकात उभे राहून, हातात गोफण घेऊन कायद्यापासून 
लेखनस्वातंत्र्यािे रक्षण करणारे लोक केवळ पािात्य देशातल्या एका प्रचसि हाकाटीिे अन करण करीत 
असतात, एवढाि अथव आहे! 
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या बाबतीतील आणखी एका अप्रामाचणकपणािी आता जनतेला तर चशसारी येऊ लागली आहे. ती 
म्हणजे “अश्लील वाङ्मयािी आम्हालंाही िीड आहे, पण साचहत्यसंस्थानंी या बाबतीत सरकारिे वा 
कायद्यािे हस्तक बनू नये, असे आमिे मत आहे,” असे म्हणणाऱ्या लोकािंा अप्रामाचणकपणा! कारण या 
लोकानंा‘त म्ही कायद्यािा आश्रय करा’ असे क णी साचंगतलेलेि नाही. पण सवव जग मराठीतील जी प स्तके, 
वा चलखाणे पाहून शरमेने मान खाली घालते, त्यािंा या लोकानंी एकदा तरी चधक्कार केला आहे का? उलट 
त्यातंल्या उघड अश्लील शब्दासंकट त्या प स्तकािंी भलावणि केली आहे. अश्लीलतेिे चवरोधक आपल्या 
चलखाणात ते शब्द चलहून दाखव ूशकत नाहीत म्हणूनि या लोकाचं्या अब्रवूर झाकण पडलेले आहे! 
 

पण प रोगाचमत्वाच्या अधंश्रिेखातर हे लोक आणखीही चकत्येक वाङ्मयीनग न्हे करण्यास प्रवृत्त 
होत आहेत. ज्या शकेडो साचहक्त्यकाचं्या आचण साचहत्यभक्ताचं्या मतावंर आपण चनवडून आलो, त्यानंी 
केलेले ठराव अमलात आणणे हे आपले काम आहे, हा पचहला घटनात्मक चनयम पाळण्याऐवजी, मतदार 
ही माँटेसरी शाळेतली म ले असून, आपण त्यानंा वळण लावणाऱ्या बाई आहोत, अशी हे तीन चदवसािें 
कारभारी घमेंड बाळगतात! बरे, ही घमेंड तरी उघडपणे चमरवावी! पण त्यातही खिाच्या अडिणी, 
कालहरण, अखेर तारानंी अहवाल मागचवणे इत्यादी लटपटी हे साचहत्यप जारी जेव्हा करतात, तेव्हा 
त्याचं्या प रोगामी धमववडेेपणािी कीव येते! मग अखेर साचहत्यपचरर्षदेच्या परवाच्या वार्मर्षक सभेत झाली 
तशी यािंी शोभा होते! 
 

अन् एवढी शोभा झाल्यावरही सचमती नेमताना चतच्यातून मूळ ठरावािे व सचमतीिे जनक 
क स माग्रज व न्या. गोडबोले या दोघानंा नेमके वगळण्यािी क्ष द्र लटपट स्थाचनक कारभारी बह धा करतील. 
 

पचरर्षदेच्या ज्या कारभाऱ्यानंा आजच्या अटीतटीच्या क्षणी सीमा प्रश्नािेदेखील अगत्य नाही, अन् 
पचरर्षदेच्या एका पूवाध्यक्षानंी ठराव पाठचवल्यावरही– केवळ त्यािा मस दा आपल्या मेंदूतून चनघालेला नाही 
एवढ्ाकचरताि!– तो बारगळून टाकण्यािे धाडस करवते, त्याचं्या चजव्हाळ्याच्या गोष्टी तरी कोणत्या, हा 
प्रश्न मनोरंजक ठरेल! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ १६ ⬥ 
 

माझा दृणिकोि : साणहत्यसमीक्षा 
 

एका प्रचसि फ्रें ि साचहक्त्यकाने समीक्षावाङ्मयािी थोडी चवलक्षण व्याख्या केली आहे.‘श्रेष्ठ 
कलाकृतीच्या के्षत्रातील धाडसी अन भव (An adventure in the realm of master pieces) म्हणजे 
समीक्षा, असे त्याने म्हटले आहे. साचहत्यके्षत्र म्हणजे एक अद भ त सृष्टी असून त्या सृष्टीच्या के्षत्रात हरघडी 
नव ेनव ेप्रक्षोभक अन भव आचण आस्वाद घेण्याला जो उत्स क असेल तोि खरा टीकाकार होय, असा फ्रें ि 
टीकाकार अनातोल फ्रान्स यािा रोख चदसतो. 
 

वाङ्मयसमीक्षा अथवा टीका या चियेिे चभन्न चभन्न टोकािे अथव केलेले आढळतात. प्रािीन संस्कृत 
साचहत्यात टीकेिा अथव त्रोटक चटप्पणी, असा होई. एका टोकाला या त्रोटक टीका ऊफव  चटप्पणी, तर 
द सऱ्या टोकाला वाङ्मयवनात समीक्षकाच्या वाट्ाला आलेल्या अद भ त अन भवािे सचवस्तर वणवन. अशा 
दोन सीमाचं्या दरम्यान समीक्षा चियेिा अथव आजवर मनसोक्त खेळत राचहला आहे. 
 

पण माझ्या मते ही दोन टोके चदसतात चततकी दूर नाहीत, त टक तर नाहीति नाहीत. मल्लीनाथाने 
मेघदूतावर नाही तर शाक न्तलावर चलचहलेली त्रोटक टीका घ्या. एन. जॉजव ब्रचँडस, ए. सी. ब्रडॅले 
याचं्यासारख्यानंी हॅम्लेटवर केलेले रसाळ, ओघय क्त भाष्ट्य घ्या. या दोन टोकाचं्या दोन समीक्षातं एक 
चकमान साधम्यव आढळेल. या दोन्ही प्रकारच्या टीकािंा उदे्दश काव्यािे हृद्नत शोधणे आचण चवशद करणे 
हाि आहे. इतरानंा न सापडलेले सौन्दयवस्थळ सापडले, तर दोन्ही जातींच्या टीकाकारानंा परमावधीिा 
आनंद होतो. इतरानंा न लागलेला अथव लागला तरीही त्यानंा चततकाि आनंद होईल. समीक्षाकारािे काम 
हे अशा प्रकारे अथव सागंण्यािे, हृद्गत सागंण्यािे वा सौन्दयव शोधण्यािे आहे. स्वतः साचहक्त्यक हा 
“जीचवतािे हृद्गत शोधीत असतो, व ते रमणीय तऱ्हेने सागंत असतो. तर समीक्षक हा साचहत्यािे हृद्गत 
शोधीत असतो, अन् अभ्यासकाला पटेल अशा तऱ्हेने सागंत असतो.” 
 

समीक्षावाङ्मयासंबधंीिी ही आध चनक व्यापक आचण स्वैर दृष्टी समजावनू घेतली तरि आध चनक 
समीक्षावाङ्मयाने एवढी दालने कशी भरून गेली यािा ख लासा होईल. समीक्षा ऊफव  टीका हे‘शास्त्र की 
कला’ यावर भरपूर वाद झालेले आढळतील. ज ने संस्कृत टीकाकार, व्याकरण आचण अलंकारशास्त्र 
याबरह कूम आपण पाचंडत्यपूणव टीका करतो असा अचभमान बाळगीत. य रोपमधील ज ने टीकाकार 
ॲचरस्टॉल आचणहोरेस यानंा प्रमाण मानून काव्यािे सौन्दयव चवशद करीत असत. पण एकोचणसाव्या शतकात 
कवींनी ज्याप्रमाणे प्रािीन दण्डक सोडून चदले, त्यािप्रमाणे टीकाकारानंी प स्तकी टीका करण्यािे बदं 
केले. कवी आपल्या भावनानंा स्वैर अचभव्यक्ती देऊ लागले. कारण शास्त्रविनान सार काव्य करणे, 
टीकाशास्त्रान सार रस िाखणे, आचण कामशास्त्राबरह कूम पे्रम करणे, या चतन्ही चिया सारख्याि चनजीव 
आचण नीरस होत. 
 

आज चफरून स्वैर काव्यास्वादाकडून पंचडती सौन्दयवशास्त्राकडे मराठी टीकावाङ्मयािे तोंड 
वळचवण्यािा अट्टाहास होत आहे. यािी मला जाणीव नाही असे नव्हे; परंत  अलंकारशास्त्रािी असो की 
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सौन्दयवशास्त्रािी असो, कोणत्याही शास्त्रािी‘िाकोरी’ पत्करली की टीका चनजीव आचण रूक्ष झाल्याचशवाय 
राहात नाही; यािा अन भव नव्या मराठी टीकेवरूनही येण्यास हरकत नाही. 
 

व्यक्क्तशः मी टीकालेखनाकडे वळलो, तो टीकाशास्त्राच्या आवडीने नव्हे, तर कवी आचण काव्य 
याचं्या आवडीम ळे होय. तरुणपणी वािण्यात आलेल्या तीनिार गं्रथानंी मला टीका-लेखन हे पाचंडत्यािे 
रूक्ष वाळवटं नसून कलाकृतीिे अद भ त उपवन आहे, असे आढळून आले. त्या गं्रथािंा चनदेश मी येथे 
कृतज्ञतापूववक करू इक्च्छतो. बायरनिे काव्य एका स ट्टीत हातावगेळे केल्यावर एका गावातील गं्रथालयात 
मला बायरन यािा चमत्र टॉमस मूर याने चलचहलेले बायरन िचरत्र चमळाले. बायरनसारख्या उद्दाम स्वैरािारी 
आचण प्रचतभावान कवीिे िचरत्र या िचरत्रकाराने चकती सहृदयतेने कथन केले होते! त्यानंतर रॉबटव 
ब्राउपनग या कवीिे कथन केले होते. त्यानंतर रॉबटव ब्राउपनग या कवीिे वसे्टरटन याच्यासारख्या 
तैलब िीच्या लेखकाने चलचहलेले िचरत्र माझ्या हाती पडले. दोघाचं्या ब िीच्या प्रखरतेिी ती जण ू
िढाओढि लागल्यासारखी वाटली. आचण त्यानंतर रवीन्द्रनाथानंी शाक न्तलावर चलचहलेला चवश्वभारती 
तै्रमाचसकातील लेख माझ्या नजरेस पडला. वाङ्मयसमीक्षा म्हणजे अलंकाराच्या चनयमाबरह कूम 
काव्यािी‘तपासणी’ नव्हे, वा सौन्दयवशास्त्राबरह कूम आकृचतबधंािे मोजमाप नव्हे, तर काव्यात चवरघळून 
जाणे आचण मूळ काव्यावर एक नविे काव्य स्त्रवणे होय, हे रवीन्द्राचं्या टीकालेखनाने मला चशकचवले. 
 

शास्त्रीय टीकाकार शास्त्राने ठरवनू चदलेली प्रश्नावली बरोबर घेऊन कलाकृतीप ढे उभा राहतो. नवी 
इमारत पास करताना कॉपोरेशनिा एचंजचनयर उभा राहतो तसाि म्हणा ना. पकवा इन्कमटॅक्स आकारणारा 
इन्स्पेक्टर जसा आपले आकारणीिे कोष्टक घेऊनयेतो तसा म्हणा हवा तर. पण चजवन्त टीकाकाराला 
कोणीही छापील कोष्टक देऊ शकत नाही. सचृष्टसौन्दयासमोर वा स्त्रीसौन्दयासमोर कवी चजतक्या लवचिक, 
ग्रहणशील, संवदेनशील मनाने उभा राहतो, चततक्याि पारदशवक अन् प्रवाही मनाने खरा टीकाकार 
वाङ्मयीन सौन्दयाप ढे उभा राहतो. तो काव्यासंबधंी ठराचवकि प्रश्न चविारायला का बाधंलेला असावा? 
रवीन्द्रनाथानंी तर रामायण आचण कादंबरी या गं्रथाचं्या कोपऱ्यातील पात्रावंरि आपल्या सहृदय दृष्टीिा 
शीतलवर्षाव करून रचसकानंा अन् कदाचित त्या स्वगवस्थ कवींनाही िचकत करून सोडले. टीका म्हणजे 
चवणलेला वा चशवलेला कपडा उसवनू दाखचवणे नव्हे, तर तो प्रकाशात धरून, स बकपणे पेहरून दाखचवणे 
होय. खरा टीकाकार भेटेपयंत मी तरी मूळ काव्य पूणव झाले असे समजत नाही. ख ंटीवर अडकवलेले 
ब्लाउझ आचण स ंदर अंगावर िढलेला ब्लाउझ यातं जेवढे अंतर, तेवढेि न सते चलचहलेले काव्य आचण 
चजवन्त टीकाकाराने िाखलेले काव्य यातंील अन्तर होय. शास्त्रीय टीका म्हणजे कपडा‘उसवनू’ दाखचवणे 
होय, तर‘Creative criticism–आस्वादक टीका’ म्हणजे कपडा अंगावर पेहरून दाखचवणे होय. पेहेरणारा 
चजतका स ंदर व क शल चततके त्या काव्यरूप वस्त्रािे सौन्दयव चद्वग चणत झालेि पाचहजे. 
 

समीके्षसंबधंीच्या या स्वैर आचण Creative दृष्टीम ळे समीक्षावाङ्मय हे वाङ्मयािे एक स्वतंत्र 
दालनि होऊन बसले आहे. शके्सचपयर, काचलदास वा ज्ञानेश्वर याचं्या काव्यावरील समीक्षा ही आजच्या 
काळात केवळ चवश्लेर्षणात्मक पकवा‘उसवण्या’च्या जातीिी समीक्षा राहात नाही. त्या समीक्षतेिे एक 
स्वतंत्र वाङ्मयि बनते. डॉ. वापळबे यािंा‘ज्ञानेश्वरीतील चवदलध रसवृत्ती’ हा गं्रथ या दृष्टीने उदाहरण 
म्हणून सागंता येईल. तो गं्रथ म्हणजे काव्यावरील काव्य आहे‘काव्यावरील काव्या’िी ही आध चनक 
वाङ्मयशाखा इतकी मोठी आहे आचण समिृ आहे की, मूळ काव्यापेक्षा त्या शाखेिा आस्वाद घेणारािंीि 
संख्या आज अचधक भरेल. या प्रकारच्या चजवन्त समीके्षत कोणताि प्रश्न वज्यव पकवा अप्रस्तृत मानण्यात 
येत नाही.‘सतारीिे बोल’सारखी कचवता चलचहण्यापूवी कवीला कोणता चवर्षादकारक अन भव आला होता? 
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त्याने त्या वळेी खरेि एखाद्यािे सतारवादन ऐकले होते का? की केवळ एखादी सदृश चवर्षयावरिी 
इंग्रजीतील कचवता वािून त्यािे कल्पनाचवश्व प्रज्वचलत झाले? यासारखे प्रश्नदेखील या समिृ टीकेत 
प्रस्त त ठरतात. 
 

यासारख्या स्वैर टीकेत चवचशष्ट काव्यािी सौन्दयवशास्त्रदृष्ट्ट्ा चिचकत्सा नसेल, पण इतर अनेक 
प्रकारानंी वािकािी चजज्ञासा वाढवलेली व प रवलेली असेल. ज्ञानेश्वरीतील बौचिक, भावनात्मक, आचण 
रीचतमलूक सौन्दयािा आस्वाद न सत्या लयतत्त्वाने कसा घेता येईल, ते त्या तत्त्वािे भोक्तेि जाणोत. पण 
ज्ञानेश्वरािें चवचवध शास्त्रािें अध्ययन, त्यािें बंधू चनवृचत्तनाथ यािें व्यक्क्तमत्त्व, नाथपथं आचण ज्ञानेश्वर यािें 
संबंध–या सवव गोष्टींसंबंधीिे प्रश्न जी टीका चविारते आचण सोडचवते, ती टीका ज्ञानेश्वरीच्या 
सौन्दयास्वादालाही चनचित अचधक उपयोगी होय. आध चनक टीका, काव्य आचण कवी याचं्यासंबधंीिा 
एकही प्रश्न अप्रस्त त मानीत नाही. पण सवव प्रश्नािा रोख मात्र सौन्दयवस्वादाकडेि असला पाचहजे असे 
मानते. 
 

समीके्षच्या के्षत्रातील अगदी प्राथचमक वाटणाऱ्या पण पचरपक्व टीकाकारालाही प ष्ट्कळदा 
घोटाळ्यात पाडणाऱ्या, एका प्रश्नािाही इथे उच्चार करणे मला आवश्यक वाटते. वाङ्मयसमीके्षिा म ख्य 
उदे्दश कोणता? कलाकृतीिा ममवपबदू अथवा लयतत्त्वशोधणे, हा उदे्दश आजिा एक टीकासंप्रदाय म ख्य 
समजतो. पण वाङ्मयसमीके्षत केवळ लयतत्त्वाला प्राधान्य देणे म्हणजे अनेक क तूहलजनक प्रश्न दप्तरात 
ग ंडाळून ठेवण्यासारखे आहे. चजला आज सौन्दयवशास्त्रीय टीका म्हणून म्हणतात ती अशा प्रकारे संक चित 
आचण सािेबंद टीका होऊन बसते. सौन्दयवशास्त्रािा वाङ्मयसमीके्षला उपयोग आहे. पण सौन्दयवशास्त्रात न 
बसणारे अनेक प्रश्नही समीके्षच्या के्षत्रात फलदायी आचण रीतसर (Legitimate) ठरणारे आहेत. पण हे 
कळण्याकरता टीकेिे म ख्य उचद्दष्ट आपण प्रथम ठरवायला हव.े टीकेिे उचद्दष्ट एखाद्या मापाबरह कूम काव्य 
सदोर्ष वा चनदोर्ष, वा स दंर वा अस ंदर ठरवणे हे नसून चतिा मोकळ्या मनाने‘हृदयवतं ब िी’ने 
म्हणजेि‘सहृदयते’ने अथव वा आशय समजावनू घेणे हा होय. पण कलाकृतीला अथवि नसतो‘आशयि 
नसतो,’ असे म्हणण्यािी आजकाल फॅशन आहे; अन् तसे म्हणताना चित्रकला, सगंीतकला, चशल्पकला 
अन् साचहत्यकला या सवांिा एक चवद्वत्ताप्रि र काला कालवण्यािीही पण आज एक फॅशन आहे. याम ळेि 
(Interpretation) अथवा चवशदीकरण हा समीके्षिा हेतू आजकाल काहींच्या दृष्टीने गौण ठरत आहे. 
 

नवसंप्रदायी टीकाकार‘चवशदीकरण’ गौण लेखतात, यािे कारण ते‘अथव’ शब्दािा फार संक चित 
अथव घेतात हेही असू शकेल. चित्राला पकवा गाण्यातील रागानंा अथव नसतो खरे, पण त्यानंा आशयही 
नसतो असे म्हणता येईल का? 
 

रचववम्यांच्या‘अशोकवनातील सीता’, ‘ऋत ध्वज आचण मदालसा’ यासंारख्या चित्रानंा रंगरेर्षाचं्या 
संवदेनाखेंरीज कोणताही अथव नाही.‘द पविी’ िे‘हेड ऑफ द सेक्व्हयर’,रुबेन्सिे‘जजमेन्ट ऑफ पॅचरस’, 
‘Artist’s Children’ या चित्रानंा काही अथव नाही असे म्हणणारा एक सपं्रदाय आहे. पूचरया, सोहोनी, देस, 
जोगी या रागानंा स खद संवदेनापंलीकडे काही अथव नाही असे मानणारा एक पक्ष आहे हे मला माहीत आहे. 
पण त्याम ळे त्याचं्या आशयावंर भाष्ट्य करणाऱ्या समीक्षकािें काम संपते असे नाही. ही चिते्र पाहणारानंा 
आचण राग ऐकणारानंा त्यािंा अथव तासन् तास सागंत बसाव े असे आजही वाटतेि; अन् जर चित्राला, 
गाण्याला आशय असेल, उचद्दष्ट असेल, तर ते उचद्दष्ट–तो आशय स्पष्ट करण्यािे काम समीके्षने करायिे 
नाही तर क णी करायिे? सौन्दयाच्या आस्वादाला जे जे साह्य करील ते ते सवव टीकेच्या कके्षत येते असे मी 
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म्हणतो. न सती सौन्दयािी मापे घेऊन त्यािे सन्न्दयवशास्त्रीय प्रमाण दाखवनू देणे एवढेि केवळ नव्हे, तर 
हर प्रकारानंी ते सौन्दयव प्रकाशात धरून ख लवनू दाखवणे हेही टीकेच्या कके्षत येते. लहान म लािें सौन्दयव 
आपण कसे ख लवतो? कसे िाखतो? आपण त्याच्या चिम कल्या गोंडस शरीरातले लयतत्त्व शोधीत बसतो 
की काय? छे, आपण त्याला ख लवतो, हसवतो, चडवितो, चिडवतो, नािवतो...गाणे गाऊन 
डोलवतो...वाङ्मयकृतीच्या बाबतीतही खरी आध चनक टीका हीि खेळवण्यािी, ख लवण्यािी भचूमका 
घेते... 
 

म्हणूनि आध चनक समीक्षा म्हणजे मोजमापािी नोंदणी नसून एक स्वतंत्र प्रसन्न वाङ्मयशाखाि 
आहे, आचण समीक्षक म्हणजे याम ळे स्वतंत्र साचहक्त्यकि ठरतात. 
 

ईश्वराच्या सृष्टीवर मोचहत होऊन काव्य करणारे ते कवी, तसेि कवींच्या सृष्टीवर मोचहत होऊन 
काव्य करणारे ते समीक्षक वा टीकाकार– असा माझा तरी दृचष्टकोण आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ १७ ⬥ 
 

वाङ्मयीन टीकेतील नवा पुस्तकीपिा 
 

वाङ्मयीन टीका हा प्रकार आपल्याकडे प्रायः नवीन आहे म्हटले तरी िालेल. प्रािीन 
संस्कृतात‘टीका’ होती, पण ती म ख्यत्वकेरून अथवबोधाकचरता असे. त्या टीकेत सौन्दयवदशवनािाही भाग 
असे, पण तो केवळ अंग चलचनदेशासारखा असे; आचण टीकाकारािी ती‘अंग ली’ ही स्वतःच्या हृदयाकडे 
वळलेली नसून, अलंकारशास्त्राच्या चनयमाकडे वळलेली असे. चशवाय ती टीका स्वतंत्र वाङ्मयात 
मोडण्यासारखी नसून मूळ संचहतेला‘पदोपदी’ सोबत करण्याप रती असे. इंग्रजी वाङ्मयािा संपकव  
झाल्यानंतर या देशात चनमाण होऊ लागलेली टीका या प्रािीन टीकाप्रकारापेक्षा सववस्वी वगेळी आहे. ती 
मूळ गं्रथातील श्लोकाश्लोकाबरोबर थबकणारीही नाही, की अलंकारशास्त्राच्या चनयमानंा टेकत टेकत 
िालणारीही नाही. समोर आलेल्या साचहत्यकृतीसंबधंीच्या स्वतःच्या चवचवध प्रचतचिया स्वतंत्र चनबधंाच्या वा 
प्रबंधाच्या रूपाने सागंणे, हे आजच्या टीकेिे स्वरूप आहे. मूळ कलाकृती जर शास्त्रचनयम पाहात पाहात 
जन्माला येत नाही, तर चतच्या सौन्दयािा आस्वाद तरी शास्त्राबरह कूम करणे कसे शक्य आहे? 
चनयमाबरह कूम रसग्रहण करणे हे चनयमाबरह कूम पे्रम करण्यासारखेि होय! अशा प स्तकी पे्रमािी 
इंग्रजीत‘Loving by the book’ अशी थट्टा होत असते. 
 

हा–ंप स्तकावरून पे्रम चशकायिे नसले तरी पे्रमाच्या अन् पे्रचमकाचं्या अवलोकनावरून काही 
चसिान्त बाधंता येणार नाहीत असे नव्हे. तसेि रसास्वाद ही चिया स्वयंस्फूतव असली तरी चतच्यावरून 
चकत्येक साचहत्यचसिान्त अन माचनता येतात. पण टीकाकार हे साचहत्यापेक्षा अन् स्वान भतूीपेक्षा 
चसिान्ताति घोटाळू लागले, म्हणजे चजवन्त टीका संपली, अन् शास्त्रािे चपष्टपेर्षण स रू झाले असे 
समजाव.े मराठी टीकेच्या प्रान्तात हेि‘शास्त्रपेर्षण’ स रू झाले आहे, असे चदसून येईल. आमिे टीकाकार या 
शास्त्रपेर्षणात इतके ग रफटून गेले आहेत की, ‘टीकेला मोकळ्या हविेे वावडे आहे,’ असेि जणू त्यानंा वाटू 
लागले आहे. ज ने पेहेलवान जसे आपल्या अधंाऱ्या तालमीतील ताबंड्या मातीत घ मत व घामेजत, तसे 
हे‘नव’े टीकाकार ठराचवक शब्दाचं्या अन् ठराचवक प्रश्नाचं्या ताबंड्या मातीत एकमेकानंा घामाघूम करीत 
असतात. त्याचं्या टीकेतून वाङ्मयावर थोडा तरी प्रकाश पडावा म्हणनू त्याचं्या आखाड्याभोवती गोळा 
झालेल्या वाङ्मयाभ्यासकाचं्या डोळ्यानंा आखाड्यातील अंधार अन् कानानंा पाचरभाचर्षक घ मणे 
याचं्याखेरीज कशािाि लाभ होत नाही! 
 

पण‘सहजसंवादा’च्या चनचमत्ताने अनेक चवर्षयातं चफरल्यावर, आज फारा चदवसानंी माझ्या 
स्वतःच्या चवर्षयािी मला याद येण्याला जे चनचमत्त झाले, ते सागंायिे राहूनि गेले! महाराष्ट्रातील एक 
ब चिमान आचण व्यासंगी साचहक्त्यक श्री. प्रभाकर पाध्ये यानंी स मारे एक वर्षामागे प ण्यात एक 
उपय क्त‘अभ्यासकेन्द्र’ काढले आहे. या केन्द्रातफे चवद्वानांिी व्याख्याने, नव्या गं्रथावंर ििा व आंतरप्रातंीय 
स्वरूपािी ििा-सते्र (seminars) भरचवली जातात. अगदी अलीकडे‘टीकेतील नव ेप्रवाह’ (New triends 
in criticism) या चवर्षयावर दोन चदवस एक ििासत्र िालले होते. ग जराती, मराठी आचण कानडी या तीन 
भार्षातंील नव्या टीकाप्रवाहावंर अचधकारी व्यक्तींकडून चनबधं मागचवण्यात आले होते. ग जराती टीकेिे 
समालोिन प्रो. भोलाभाई पटेल यानंी केले होते. कानडी टीकेिे समालोिन कनाटक य चनव्हर्मसटीतील डॉ. 
अमूर यानंी केले होते. मराठी टीकेिे समालोिन सागंलीिे प्रो. हातकणंगलेकर यानंी केले होते. तीन 
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बैठकींिे अध्यक्षस्थान महाराष्ट्रातील तीन चनवडक टीकाकारानंी भरू्षचवले होते. ग जराती टीकेच्या चदवशी 
प्रो. जोग, कानडी टीकेच्या चदवशी श्री. के. नारायण, आचण मराठी टीकेच्या चदवशी डॉ. सतीशबहाद्दर या 
चतघा अग्रगण्य मराठी टीकाकारानंा अध्यक्षस्थान देण्यात आले होते. 
 

चतन्ही भार्षातंील चवद्वानानंी अथाति‘नव्या प्रवाहा’ंवर भर चदला होता. चतन्ही प्रान्तातं प्रथम 
चनयमप्रधान संस्कृत साचहत्यशास्त्रािे माहात्म्य होते; नंतर आध चनक रोमचँटक अथवा कल्पकताप्रधान 
टीकेला प्राधान्य चमळाले, आचण आज प न्हा शास्त्रान सारी टीकेकडे चतघािेंही तोंड वळले आहे. पण टीकेने 
एकदा स्वतंत्रता सोडून शास्त्रान सरण करायिे ठरवले, की चतने कोणत्या शास्त्रािा पदर धरून िालायिे, हा 
तंटा स रू होतो! टीका चबिारी स्वतंत्र राचहली, तर‘चतला क णी धनी नाही’ हे व्यंग काढतात; बरे, ती‘धनी’ 
पत्करून संभाचवत बनायला तयार झाली, तर अनेक शास्त्रातं चतच्या करग्रहणाकरता स ंदोपस ंदी माजून 
राहते! सौन्दयवशास्त्र, कलास्वरूपशास्त्र, मानसशास्त्र आचण जीवनशास्त्र (Existentialism सारखी दशवने) ही 
आज चतच्या स्वयंवराच्या मंडपात झ जंत आहेत. पण आपत्ती केवळ एवढीि नाही. आपल्या ज न्या 
ललनसमारंभात वधूवर चबिारे बाजूलाि पडून चवचहणींच्या मानपानातंि जसे सगळे घामाघूम होत, तसाही 
प्रकार आजच्या टीकाके्षत्रात चदसून येईल.‘साचहत्यािी ििा म्हणजे, ज्या शास्त्रािंी वाङ्मयीन उपय क्तता 
संशचयत आहे अशा शास्त्रािंी ििा’ असाि काहीसा अथव आज मराठीत तरी झाला आहे. चदलीप चिते्र आचण 
प्रभाकर पाध्ये यानंीि ज्या ििेिे स काणू हाती घेतले आहे, अन् जी दूराक्न्वत शास्त्राचं्या खडकाकडून 
टीकेच्या ख ल्या दयाकडे वळति नाही, चतिे श्रवण िार तास केल्यावर आमिे भाचर्षक शजेारी–
कनाटकस्थ चवद्वान तर गोंधळूनि गेले. कनाटकचवद्यापीठाच्या इगं्रजी चवभागािे प्रम ख. डॉ. अमूर यानंी 
गोंधळून जाऊन म्हटले, ‘It seems you in Maharashtra are obsessed with philosophic problems. 
Is there no real criticism?’ (‘त म्ही महाराष्ट्रातली मंडळी तत्त्वज्ञानाच्या प्रश्नाति घोटाळत आहात. 
त मच्याकडे‘टीका’ अशी नाहीि का?’) 
 

डॉ. अमूर याचं्या या त्रस्त पृच्छेम ळे मला काचलदासाच्या द ष्ट्यन्तािे शब्द आठवले.‘वय ं
तत्त्वान्वरे्षान्मध कर हतास्त्व ंखल  कृती ।’ शक न्तलेच्या म खावर रंुजी घालणाऱ्या भ्रमराला द ष्ट्यन्त म्हणतो– 
‘तत्त्वान्वरे्षणाच्या वडेाने आमिा घात झाला! बा भ्रमरा, तू खरा दैववान आहेस!’ परवाच्या‘सेचमनार’मध्ये 
इतर प्रातंािें लोक याच्या उलट म्हणत होते,‘मराठी भ्रमरानंो! मध पान करण्याऐवजी तत्त्वचिचकत्सेति 
ग रफटल्याने त मिा घात झाला! रसास्वाद करणारे आम्हीि खरे धन्य!’ 
 

वास्तचवक‘आशय आचण आकार’ (Matter and Form) हे वाङ्मयाच्या के्षत्रातले एक‘य लम’ आहे. 
स्त्री आचण प रुर्ष या य लमातील एकि कोटी स्वयंपूणव मानून चतिा चविार करणे जसे अशास्त्रीय आचण चनष्ट्फळ 
होईल, तसेि केवळ‘फॉमव’िा चविार म्हणजेि साचहत्यचविार मानणे अशास्त्रीय होईल. मढेकरानंंतरिे काही 
टीकाकार केवळ आकारािा अथवा‘Form’िा चविार करणे इतकेि नव्हे, तर तीि काय ती शास्त्रीय टीका, 
इतर केवळ संस्कारान गामी (Impressionistic) टीका असे मानतात. अन् या‘आकारा’िाही चविार ते 
लयतत्त्वाच्या अन रोधाने करू पाहतात. आणखी एकदोन चनकर्षािंाही वापर हे टीकाकार‘नव’ म्हणनू 
करतात. काव्यात ते नव्या प्रचतमाचं्या शोधात असतात व प्रचतमानंाि काव्यािा गाभा समजतात.‘प्रचतमा’ 
म्हणजेि काव्यागत प्रतीकािंा चविारही हे नवटीकाकार मंजूर समजतात. याचं्या काव्यचविारातली चतसरी 
गोष्ट म्हणजे, शब्दाचं्या काव्यगत उपयोगािा अभ्यास (Semantic Analysis) पण या चतन्ही अभ्यासपिती 
अलंकार आचण रीतीच्या ज न्या रुळावरूनि जात आहेत असे म्हणता येईल. त्यािंा लयतत्त्वाशी तर काहीि 
संबंध नाही! 
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पण म ख्य प्रश्न, नव-टीकाकार काव्यचविारात कोणते प्रश्न महत्त्वािे समजतात हा नसून, ‘तेवढे 
प्रश्न चविारणेि काय ते शास्त्रीय’ हा त्यािंा आग्रह चकतपत शास्त्रीय आहे, हा आहे. शलेे, कीटस, केशवस त, 
ताबंे यानंी कोणत्या‘प्रचतमा’ वापरल्या आहेत, कोणते शब्द कोणत्या अथाने वापरले आहेत, या प्रश्नाबंरोबर 
त्यानंा त्या प्रचतमाि का स िल्या, ते शब्दि का आठवले, त्यानंी चवचशष्ट चवर्षयावरि का चलचहले, हे प्रश्नही 
साचहत्यचविारात रास्त का ठरू नयेत? 
 

पण या प्रश्नािे उत्तर देण्यापूवी टीकाव्यापारािे उचद्दष्ट स्वतःशी चनचित कराव े लागेल. 
कलाकृतीिा आस्वाद हे टीकेिे उचद्दष्ट, की कलाकृतीिे पृथक्करण हे उचद्दष्ट? नवटीकेच्या आधीिी टीका 
आस्वादाला प्राधान्य देत असे. त्या आस्वादािे साधन ती‘सहृदय समरसता’ पकवा Imaginative Sympathy 
हे मानीतअसे. नवी टीका काव्याच्या आस्वादाऐवजी पृथक्करण हे ध्येय मानीत असल्याने, चतिा भर 
मानसशास्त्रावर आहे.‘कवीने काय साधले आहे?’ यािा शोध घेण्यात नवटीका व्यग्र असते. एकीकडून 
ती‘ईस्थेचटक्स’मध्ये पकवा कलास्वरूपशास्त्रात ग रफटली आहे. तर द सरीकडून ती प्रायोचगक 
मानसशास्त्रावर चभस्त ठेवीत आहे.‘सौन्दयव म्हणजे काय?’ अन्‘सौन्दयान भतूी म्हणजे काय?’ ही दोन कोडी 
तोंडावर फेकून ती रचसकािंा श्वास कोंडणारी‘Sphinx’ ऊफव  पूतनामावशी बनली आहे. साध्या व स्पष्ट 
शब्दातं सागंायिे तर‘ईस्थेचटक्स’ आचण (एक्स्पेचरमेन्टल)‘सायकॉलॉजी’ या दोन परक्या प्रातंातं जीव 
गहाण टाकून आजिे टीकाभ्यासक स्वतःच्या के्षत्रािी उपासमार करीत आहेत. 
 

चजवाच्या या ओढाताणीिी जाणीव परवा जमलेल्या नवटीकाकारानंाही अधूनमधून होत 
होती.‘ईस्थेचटक्स’च्या तयारीचशवाय‘टीका’ द बळी ठरते, हे आजिे आमिे गृहीत तत्त्व. पण तत्त्वज्ञानाच्या 
तयारीचशवाय‘ईस्थेचटक्स’िी बडबड व्यथव आहे हे मात्र आज चवसरले जाते. स्वतः मढेकरािंा संबधं 
तत्त्वज्ञानाशी बेतािाि होता असा त्याचं्या इंग्रजी प स्तकावंरून चनष्ट्कर्षव काढण्यात आला आहे. या अल्प 
पचरियाम ळेि ते ॲचरस्टॉटल आचण काण्ट यांच्या ि का‘लीलेने’ काढू शकत! पण परवाच्या चनवडक 
मेळाव्यािी चभस्त‘ईस्थेचटक्स’वर असूनही त्यातंल्या एकाला प ढील मार्ममक प्रश्न स िलाि. त्याने चविारले, 
‘एखादा मन ष्ट्य‘ईस्थेचटक्स’मध्ये तयार असला, म्हणजे तो लगेि एखाद्या कलाकृतीिे ममव सागंू शकेलि 
अशी लवाही देता येईल का?’ प्रत्येक कलाकृती‘अनन्यसाधारण’ या अथाने नवीन असते. चतिे चनयम 
कोणत्याही शास्त्रात सापडत नाहीत. पण हे मत मानणाऱ्या लोकावंर‘अतीक्न्द्रयवादी’ 
(Transcendentalist) हा चशक्का मारून मोकळे होण्यािी आज फॅशन आहे! 
 

शास्त्रावर फाजील चभस्त ठेवणाऱ्या या चवद्वानानंा मी नम्रपणे वॉल्टर पेटरच्या एका चसिान्तािी 
आठवण करून चदली होती. पेटरच्या मते‘कला म्हणजे काय’ हा प्रश्न सोडचवण्याने, कलास्वादाला 
काडीिीही मदत होण्यासारखी नाही! कलेच्या अन् सौन्दयाच्या के्षत्रातले अनादी प्रश्न सोडचवण्यािा 
खटाटोप करण्यापेक्षा, टीकाकारानंी चवचशष्ट कलाकृतीिी सहृदय आचण प्रामाचणक ििा करण्यात अचधक 
फायदा आहे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ १८ ⬥ 
 

भारतीय नवसाणहत्त्यकांचे आत्मपरीक्षि 
 

या मचहन्याच्या पधंरा तारखेला कलकत्त्याच्या भारतीय ज्ञानपीठातफे यंदािे सवोच्च 
साचहत्यपाचरतोचर्षक देण्यािा समारंभ झाला. यंदािे (एक लाख रुपयािें) पाचरतोचर्षक बंगाली कादंबरीकार 
ताराशकंर बंदोपाध्याय यानंा देण्यात आले. या समारंभाला जोडूनि चदल्लीत भारतीय भार्षातंील प्रख्यात 
लेखकािंा आचण टीकाकारािंा एक मोठा पचरसंवाद घडवनू आणलेला होता. महाराष्ट्रीय साचहक्त्यकापंकैी 
डॉ. प्रभाकर मािव े यानंी या पचरसंवादात भाग घेतला होता. इंग्रजीिे प्रोफेसर असलेल्या माझ्या एका 
स्नेह्यानंी‘टाइम्स ऑफ इंचडया’ या इंग्रजी पत्रात आलेल्या या ििेच्या वृत्तान्तािी फार तारीफ केल्याम ळे मी 
तो म द्दाम चमळवनू वािला. 
 

ििेिा चवर्षय “Creative writing in the context of environment and values” असा होता. 
वृत्तपत्रातील वृत्तान्तावरून अशा ििेसंबधंी यथाथव कल्पना करता येत नाही, हे मला माहीत आहे. तथाचप 
असा अचखल भारतीय पचरसंवादािा अलीकडे एक सािाि तयार झाला असल्याने, थोडीफार कल्पना 
करणे अवघड नाही. लेखकाचं्या जन्माच्या उद्योगासंबधंी त्याचं्या स्वतःच्या अपेक्षा काय आहेत, यािी तरी 
कल्पना अशा ििांनी येण्याला हरकत नाही. केवळ मनोरंजन पकवा कृचत्रम अलंकाचरकता एवढ्ावर 
साचहत्याला मान्यता चमळण्यािे चदवस मागेि संपले. स्वाभाचवकता आचण स्वान भव यािंी अपेक्षा हे आध चनक 
वाङ्मयीन अचभरुिीिे म ख्य लक्षण मानता येईल. आशयात स्वान भतूीिा अन् अचभव्यक्तीत स्वाभाचवकतेिा 
हा जमाना महाराष्ट्रात १८८५ च्या आसपास स रू झाला. केशवस त आचण हचरभाऊ हे या अवािीन य गािे 
दोन अग्रदूत होत. पण ही अवािीनताही आज ज नी ठरत आहे! आज‘नवकाव्य’, ‘नवकथा’ यािंी अपेक्षा 
आहे, अन् त्या‘नवत्वा’िे घटक कोणते, यािी अशा पचरसवंादात ििा होत असते. 
 

पण हे सवव आपणा मत्यवलोकींच्या मानवािें म्हणणे झाले! वाङ्मयातील‘परलोकी’िे अचतमानव 
अशी प्राकृत भार्षा कधीि वापरीत नाहीत!‘चनमाणक लेखन’ (Creative writing), ‘पचरक्स्थती’ 
(Environment), ‘मूल्ये’, ‘समकालीन लेखक’ (Contemporary writers) या शब्दािंा अशा ििात सरास 
उपयोगि केवळ केला जातो असे नव्हे, तर कीस काढला जातो. या ििेत भाग घेणाऱ्या एका‘आध चनक’ 
चवद्वानानंी अशी तिार केली की, गेल्या चपढीतील टीकाकार ज्याला‘समाज’ पकवा‘जीवन’ म्हणत, त्यालाि 
त म्ही‘environment’ असे म्हणून उगीि शब्दावडंबर माजवीत आहात! या ििेत इंग्रजीबरोबरि ज्या पहदी 
भारे्षिा उपयोग केला जात होता, चतच्यासंबधंीही एकानंी तिार केली. ती‘द बोध’ आचण अगम्य’ 
(unintelligible) होती. इगं्रजीत काय की पहदीत काय, साचहक्त्यक मंडळी अशा ििांत आपल्या 
खास‘घटपटा’दी पचरभारे्षत म्हणजे खाजगी jargon पध्ये बोलतात! व त्याम ळे श्रोत्यापंयंत पोहोिू शकत 
नाहीत; संपकव  साधू शकत नाहीत, अशीही तिार झाली! (संपकव  या अथीिा फ्रें ि शब्द‘रापोर’–rapport–
हा अशा‘उच्चभ्र’ू पचरसंवादातंील एक लाडका शब्द असतो!’) 
 

आजच्या अत्याध चनक साचहक्त्यकािें पाल पद‘लेखकाने नवी मूल्ये चनमाण केली पाचहजेत’ हे असते. 
अथात या अपेके्षिा, पकबह ना या चवधानािाही अथव सववसामान्य ब चिवतंाला कळणे कठीण आहे. ज्यािा 
शाश्वत मूल्यावंर चवश्वास आहे त्याला तर कळणे शक्यि नाही.‘पचरक्स्थती’त (म्हणजेि समाजजीवनात) 
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लेखकाने सचिय भाग घेतला तरि त्याला त्या जीवनािा अथव लावता येईल, यावरही परवाच्याि ििेत भर 
देण्यात आला.‘लेखकाने आपल्या लेखनािे पचरणाम भोगायला तयार झाले पाचहजे’ असेही बजावण्यात 
आले. अथाति या सवव आवशेािा रोख लेखनाच्या शासकीय वा कायदेशीर पचरणामाकडे होता हे उघड 
आहे. 
 

याि संदभात अशा ििांतील आणखी एका खास संजे्ञिा पचरिय करून घेतला पाचहजे. ती संज्ञा 
म्हणजे‘Commitment’ ही होय.‘कचमटमेन्ट’ म्हणजे लचलत लेखकाने स्वतःच्या जमान्यातील 
परस्परचवरोधी मतप्रणालींपकैी क ठल्या तरी एका मतप्रणालीिा जाहीरपणे अंगीकार करणे, तटस्थ न 
राहणे. पण मला इथे हे साचंगतले पाचहजे की, यातही‘जागवन’म ळे अथवा‘स्पेशल’ शब्दसंग्रहाम ळे हे‘हाय. 
ब्राऊ’ लोक स्वतःिी अन् चबिाऱ्या श्रोत्यािंी वेिना करीत असतात! या मंडळींिी ही धूळफेक गेली तीस वर्ष े
तरी मी पाहात आहे. आज स्वतःला माक्सववादी म्हणवणे चततकेसे आकर्षवक राचहलेले नाही. पण जेव्हा 
माक्सववादािे आमच्या साचहक्त्यकानंा अंध आकर्षवण होते, तेव्हा वाङ्मयात‘प रोगाचमत्वा’िी म्हणून एक 
िळवळ चनघाली होती, हे जाणकार ज्येष्ठ साचहक्त्यकानंा आठवत असेल. ख द्द भाई डागें हेि चतिे 
महाराष्ट्रातील अध्वयूव होते; अन् आज माक्क्सवझमला आचण कम्य चनस्ट पक्षाला चशव्या देणारे 
बह तेक‘इंटेलेक्ि अल्स’ (ब चिजीवी मंडळी) त्या वळेी डालंयाचं्या हाताला हात लावताना मी पाचहली आहेत. 
आज लेखकाच्या‘कचमटमेन्ट’च्या नावाने, त्याचं्यावर आपल्याला मानवणाऱ्या राजकीय मतािें ओझे 
टाकण्यािा प्रकार काही मंडळींनी चफरून आरंभला आहे. 
 

पण या सवांिा आचण चबिाऱ्या साचहत्यािा संबधं काय? पाहा काय तो. त म्हाला मागासलेले 
आचण‘स्टेटस को’िे हस्तक (क्स्थचतचप्रय) ठरायिे नसेल, तर त म्ही एक गोष्ट मान्य केली पाचहजे, ती 
म्हणजे, आज मूल्ये ढासळत आहेत; नव्हे,आजच्या समाजात मूल्येि उरलेली नाहीत (कशी ते मात्र चविारू 
नका!). त म्हालंा काही मूल्ये चशल्लक राचहलेली चदसत असतील तर ती भाडंवलवाल्यािंी आचण चपळवणकू 
करणारािंी मूल्ये होत. कारण ज्या मूल्यातं अन्याय, चपळवणूक, धनसिंय, जीणवपरंपरापूजन यािंी तरतूद 
नाही, अशी मूल्ये अद्याप चनमाणि व्हायिी आहेत; नव्हे ती चनमाण करणे हेि‘चिएचटव्ह’ साचहत्यािे काम 
आहे. परवाच्या चदल्लीच्या ििेत साचहक्त्यकावंरील या चवचशष्ट मताच्या जबरदस्तीला प्रत्यक्ष चवरोध करायिे 
धाडस क णी केले नाही (कारण‘ज ने’ ठरण्यािे भय!). पण श्री. नामावरपसग यानंी डॉ. मािव ेयानंा प ष्टी 
देताना एक महत्त्वािी गोष्ट कबूल केली. ते म्हणाले, Commitment to an ideology would not 
necessarily produce good literature. त्यानंी पे्रमिदं याचं्या‘गोदान’ या कादंबरीिे उदाहरण चदले 
आपल्याकडील खाडेंकराचं्या कादंबऱ्यातंीलही भरपूर उदाहरणे देता येतील. 
 

पण मला आियव द सऱ्याि गोष्टीिे वाटते. या नवलेखकातंील काही लोक‘कलेत प्रिार नको’, 
‘कलेला सामाचजक उचद्दष्ट नको’,इतकेि नव्हे, तर वाङ्मयीन कृतीिा‘अथव शोधणे’ हेदेखील 
गावढंळपणािे, इथपयंत जाणारे आहेत; तर काहींना चवचशष्ट समकालीन मतप्रणालीिा उघड अंगीकार 
केला नाही, तर तो साचहक्त्यक अप्रामाचणक आचण भ्याड वाटतो. 
 

या दृष्टीने पाहता मराठी नवलेखकािें क लग रू मढेकर यािंा संप्रदाय आचण हा समाजिान्तीिा 
संप्रदाय, यातं फरक चदसून येईल. मढेकरानंी इचलयट संप्रदायातील ताचंत्रक बाजूलाि आपल्या‘वाङ्मयीन 
महात्मते’त महत्त्व चदले. काव्याच्या सववमान्य परंपरेतील प्रचतमा आचण वाक्प्रिार न घेता, प्रिचलत तोंडी 
भारे्षतील वाक्प्रिार आचण यंत्रय गातील उपमाने घेणे हे १९३० च्या स माराच्या इंललंडमधील नवकवींिे तंत्र 
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मढेकरानंी उिलले. (अथात इंग्रजीतून केलेली ही उिल, हीि आमच्या मराठी लेखकानंा काव्यातील 
अपूवव िान्ती वाटली!) केबलच्या तारािें खाबं आचण स रूिी झाडे, यापंैकी कोणत्या वस्तूिी उपमा स ंदर 
सडपातळ स्त्रीला द्यावी? क ं दकळ्या आचण हामोचनयमच्या पट्ट्ा या दोहोंिेही स्मरण स ंदर स्त्रीिे (स्वच्छ 
घासलेले) दात पाहून होईल! यातंल्या कोणत्या वस्तूिी उपमा नवकवीने द्यावी? फारसी कवी स्त्रीच्या उंि 
बाधं्याला स रूच्या झाडािी उपमा देत; संस्कृत कवी स दंर दातानंा क ं दकळ्यािंी उपमा देत. पण‘Current 
imagery’ आचण‘Compression’ हे हॉपचकन्स, इचलयट, ऑडेन या (मढेकरापं ढे असलेल्या) नवकवींिे 
तंत्र होते. िालू जमान्यातल्या उपमा वा प्रचतमा, आचण शक्य चततकी घट्ट व संचक्षप्त (Compressed) शलैी 
हे नवकचवतेिे लक्षण ठरले!‘िालू जमान्यातल्या प्रचतमा हव्यात’ यािा अथव प्रत्यक्षात मात्र यंत्रसृष्टीतल्या 
उपमा हव्यात असा झाला. कारण मढेकर आचण इचलयट याचं्या द दैवाने यंत्रय गातही स रूिे झाड आचण 
क ं दकळ्या‘िालू’ि राचहल्या! आचण स न्दर चस्त्रया अद्याप तरी तारेच्या खाबंापेक्षा स रूच्या झाडाला आचण 
क ं दकळ्यानंाअचधक जवळ आहेत! 
 

पण अचभव्यक्तीतील या‘िालू प्रचतमा’ंच्या संप्रदायाने आशयातही एक संप्रदाय प्रत्करलेला 
होता.‘सभोवतालच्या ससं्कृतीबद्दल नैराश्यािा सूर’ हा इचलयटसंप्रदायी कवींच्या आशयािा ठरीव सािा 
म्हणता येईल. मढेकराचं्या लेखनात फ्रें ि तत्त्वज्ञ साचहक्त्यक सात्रव यािा उल्लेख आढळत नाही. पण सात्रव 
याने ही चनराशा आचण चतिे तत्त्वज्ञान अगदी शवेटच्या टोकाला नेले. इचलयटला य िोत्तर य रोपच्या 
संस्कृतीबद्दल चनराशा वाटत होती; तर फ्रें ि तत्त्वज्ञ सात्रव याला अचखल जीवनि‘बेिव आचण ओंगळ’ वाटते. 
मानवी जीवनाला अथव नाही, आकार नाही, उचद्दष्ट नाही, असे जेव्हा त म्हालंा पटेल, तेव्हाि 
त म्ही‘भ्रमचनरास झालेले ब चिजीवी’ Disillusioned intellectual या थोर पदवीला पात्र व्हाल! पण 
एवढ्ानेि हा‘नव’बौि संप्रदाय संपत नाही. या अथवशनू्यतेच्या साक्षात्कारातून मानवाला एकलेपणािा 
साक्षात्कार होतो,–अन् मग नवमूल्यािंा साक्षात्कार होतो म्हणे! 
 

चमत्रहो! Environment आचण Values या शब्दािंा हा गहन अथव नवलेखकािंा पचरसंवाद ऐकताना 
ध्यानात धरायिा असतो. नवलेखकाचं्या ििा त म्ही ऐकाल, तर‘वाङ्मय’ वाङ्मयापासूनि दूर जात आहे, 
अन् राजकारण, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र याचं्या वढे्ात सापडले आहे असे त म्हांला वाटू लागेल. अथात 
जीवनाला म ळात अथव नाही, तो अथव आपण द्यायिा, असे म्हणाणरी माणसे, अखेर कम्य चनझमलाि धमव 
मानू लागतात, हे लक्षात ठेवले पाचहजे! सात्रवबद्दल त्यािा एक भाष्ट्यकार म्हणतो— 
 

Possibly he is only incidentally a writer, in the sense that his main interests are 
philosophical and political rather than literary. 
 

नवलेखकािें पचरसंवाद ऐकताना श्रोत्यानंा आपण वाङ्मयचविाराच्या आसपासही नाही असे 
वाटते, ते याम ळेि! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ १९ ⬥ 
 

नवटीकेचे स्वरूप 
 

ज्या थोड्या शाखातं आध चनक मराठी वाङ्मय समृि आहे असे म्हणता येईल, त्यातं 
टीकावाङ्मयािा अन्तभाव चनचितपणे करता येईल आचण हे स्वाभाचवकही आहे. कारण ज्या काळात आपण 
जगत आहोत त्यालाि म ळी‘टीका-य ग’ पकवा चिचकत्साय ग हे नाव प ष्ट्कळदा चदले जाते. ध ंदपणे 
सौन्दयवचनर्ममती करणे पकवा चनःशब्दपणे सौन्दयािा आस्वाद घेणे, हा आजच्या य गािा स्वभाव नव्हे. ज्या 
काळािे चित्त कलेपेक्षा कलेच्या ििेकडेि अचधक लागनू राचहलेले असते त्यातला आजिा काळ आहे, असे 
म्हणता येईल. 
 

द दैवाने अनंत शास्त्राचं्या आजच्या काळात, ‘वाङ्मयीन टीका’ आपल्या सीमािें रक्षण नीटपणे करू 
शकत नाही. पकबह ना सीमाचवस्ताराच्या भरी पडून ती चबिारी आपल्या म ल खात परक्या शास्त्रानंा घ सू देते. 
या दृष्टीने टीकाव्यापाराच्या सीमािंी पाहणी करणे उपय क्त ठरेल.‘टीकाशास्त्र’ हा शब्द येथे म द्दामि टाळला 
आहे. टीकेिे शास्त्र बनचवण्याच्या लोभानेही प ष्ट्कळदा टीकेला आपले स्वरूप-स्वातंत्र्य गमावनू बसाव े
लागते. प्रचतभावन्त संवदेनासंपन्न टीकाकाराचं्या टीकेतून चकत्येक महत्त्वािी मूलभतू तत्त्व ेशोधून काढता 
येतात. श्रेष्ठ दजािी टीका केवळ‘मनसोक्त’ नसते हे खरे; पण एका श्रेष्ठ टीकाकाराच्या मापाने द सऱ्या 
टीकाकाराच्या टीकेिे मापन करू जाणे व्यथव ठरेल. “टीकाकाराने मूल्यािंी जाणीव बाळगावी पण‘िौकट’ 
बाळगू नये” (“He should have a sence of values, but not a scheme of values”).इतर के्षत्रािें 
दाखले मनात आणून टीकाके्षत्राबद्दल चखन्न होण्यािेही कारण नाही. जो मनोव्यापार पूववचनचित असतो, 
तो‘अ-पूववचनचित’ व्यापारापेक्षा कमी स्वतंत्र, कमी संपन्न, आचण कमी चनर्ममचतरूप (Creative) असतो, 
असेही म्हणता येईल. 
 

आचण म्हणूनि टीकाव्यापारािे स्वरूप व सीमा चनचित करणे चवशरे्ष महत्त्वािे ठरते. आज तर असे 
चदसून येते की, स्वतः टीकाकारानंाि‘टीका’ शब्दाबद्दल एक प्रकारिी ओशाळगत वाटत 
असते.‘चवमशात्मक वाङ्मय’, ‘समीक्षा’, ‘आलोिना’ इत्यादी शब्द अचधक प्रचतचष्ठत समजले जातातसे 
चदसेल!‘टीका’ म्हणजे‘प्रचतकूल अचभप्राय’,हा समजही या शब्दयोजनेमागे असणे अशक्य नाही. कदाचित 
स्वतःच्या भारे्षत रूढ असलेल्या शब्दािंा (अचतपचरियाम ळे) अनादर करून, पहदी वबंगालीतील शब्द 
उिलण्याच्या फॅशनिाही हा पचरणाम असेल! वस्त तः‘टीका’ या शब्दाला भारतात जी परंपरा आहे 
चतच्याम ळे इंग्रजीतील‘Criticism’च्या अथाने त्या शब्दािीि योजना होणे य क्त आहे. मल्लीनाथाचदकािंी 
टीका आजच्या टीकेप्रमाणे चनबंधप्रबंधािे रूप घेत नसली, तरी मार्ममकपणे सौन्दयवस्थळे सूचित करण्यािे 
काम तीही करताना चदसते. 
 

पण‘टीका’ शब्दाबद्दलच्या संकोिापेक्षाही त्या शब्दाने सूचित होणाऱ्या बौचिक आचण वाङ्मयीन 
व्यापाराबद्दलि चकत्येकानंा थोडा न्यूनगंड वाटतो. त्याम ळे प्रत्यक्ष टीकेपेक्षा साचहत्यशास्त्र, सौन्दयवशास्त्र, 
वाङ्मयेचतहास यानंा टीकानगरीतील प्रचतचष्ठत चवभाग मानून, प्रत्यक्ष टीकेला‘बकाल’ भाग मानण्याकडेही 
काहींिा कल असतो! वस्त क्स्थती अशी आहे की, वाङ्मयीन टीका हा नव्या य गातील एक नवाि बौचिक 
व्यापार असून इतर शास्त्राचं्या त लनेने त्याला श्रेष्ठ पकवा कचनष्ठ ठरवणे ि कीिे आहे. 
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आपल्या देशात प्रािीन काळी साचहत्यशास्त्र काही चदशानंी फारि प्रगत अथवा सूक्ष्म बनले होते; तर 
काही चदशानंी ते चकिकट आचण क िकामी बनले होते. तथाचप रस, ध्वनी, विोक्ती, औचित्य यासंारखे जे 
मूलभतू चसिान्त प्रािीनानंी काढले आहेत व अनेक साचहत्यशास्त्रज्ञानंी ज्यािंी न्यायघचटत भारे्षत ििा केली 
आहे, त्यािें महत्त्व आजही कमी नाही. प्रािीन संस्कृतात साचहत्यशास्त्र होते, परंत  टीकावाङ्मय मात्र 
(आजच्या अथाने) नव्हते म्हटले तरी िालेल. केवळ अथवचववरणात्मक‘टीका’,आचण त्या टीकेति अधून-
मधून अलंकार, ध्वनी, वगैरेंिा उडता उल्लखे, हे ज न्या टीकेिे स्वरूप होय. अवािीन काळात स्वतंत्र 
चनबधं-प्रबंधाचं्या स्वरूपात जी चववरणात्मक, रसग्रहणात्मक आचण मूल्यमापनात्मक टीका चवकास पावली 
आहे, चतिा प्रािीन काळी अभाव होता. त्याम ळेि कदाचित आजही साचहत्यशास्त्र व टीकाप्रबधं या दोन 
प्रकाराचं्या दरम्यान टीकाकारािें मन हेलकाव ेखात असेल. प्रत्यक्ष टीकेला अथवा (Applied Criticism) 
ला गौणस्थान देण्याकडे प ष्ट्कळािंा कल चदसतो. ज न्या काळी चसिान्तािंा तेवढा न्यायघचटत कीस 
काढून, प्रत्यक्ष काव्यनाटकाचदकािंी वासलात तोकड्या चटप्पण्यानंी लावली जाई; तर उलट अवािीन 
काळात चवचशष्ट काव्ये, नाटके, कादंबऱ्या, चवचशष्ट कवी, नाटककार, कादंबरीकार यावंर गं्रथच्या गं्रथ 
होतात. नव्हे, अशा चवचशष्ट काव्यान लक्षी टीकेच्या ओघात अनेक नवी तत्त्वे, नवी मूल्ये स्थाचपत केली 
जातात. आधी काव्य, आचण त्यामागनू काव्यशास्त्र, हे तर उघडि आहे. पण आणखीही एक मधली पायरी 
संभवते. आधी‘टीका’ (Applied Criticism) व नंतर त्या टीकेतूनि साचहत्यशास्त्रािा उदय अन् ते शास्त्रही 
गचणत पकवा स्थापत्य याचं्याइतके बचंदस्त नव्हे; तर नम्रपणे सामोरे जाऊन, लवचिकपणे बदलून, प्रत्येक 
कृतीिा अंदाज व आस्वाद घेण्याला अवसर ठेवणारे! ही अवािीन टीकाकल्पना ज्याचं्या पिनी पडलेली 
नाही असे लोक पािात्य देशातही साचहत्यशास्त्र आचण टीकालेखन यात गोंधळ करून टीकेलागौण 
मानण्यािी भचूमका घेताना चदसतात. 
 

यूरपमध्येही प्रारंभी‘टीका’ अथवा‘Criticism’ शब्दािा अथव, अथवचववरणात्मक, पाठचनणवयात्मक 
टीका असा संक चित होता. तो चवकचसत होत होत त्याला आजिे व्यापक स्वरूप आले. 
 

“What had been a term strictly confined to the verbal criticism of classical! writers 
became slowly identified with the whole problem of understanding and judging and even with 
the Theory of Knowledge and Knowing” [Rene Wellek.] 
 

हा चवकास शास्त्रचनयमानंी केलेला नसून, चिचकत्सकता हाि ज्यािा धमव आहे, ‘घट्ट’ 
शास्त्रचनयमनाबद्दल ज्याला चतटकारा आहे, अचभरुिी आचण अन भतूी यानंाि जे य ग शास्त्रीय चसिान्तापेक्षा 
अचधक महत्त्व देते, त्याने केलेला आहे.आचण तरीही तो थाबंत, थबकत, झगडति झालेला आहे. 
 

फ्रान्स, स्पेन, इटली इत्यादी देशातं तर‘Criticisme’ अथवा‘Criticismo’ हे शब्द अगदी अवािीन 
काळापयंत, काण्टच्या‘Critical’ तत्त्वज्ञानाकचरताि वापरले जात आहेत. इंललंडमध्ये Criticism हा शब्द 
आजच्या व्यापक अथाने प्रथम ड्रायडन याने वापरला. पण त्याच्याि काळिा द सरा एक लेखक “Till of 
late years, England was as free from Criticks as is from wolves” असा पनदाव्यंजक उल्लखे करतो! 
[Thomus Rymer, 1674.] गटेिे टीकाकारासंंबधंीिे त च्छतेिे उद्गार प्रचसिि आहेत. 
 

‘टीका’ शब्दािा अथव अचधकाचधक व्यापक होत गेला, तसतसा इंललंड-फ्रान्समध्ये तरी 
टीकाकारािंा दजाही अचधकाचधक उंिावत गेला. फ्रें ि टीकाकार सनॅ्त बव्ह (मृ.१८६९) आचण इंग्रज 
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टीकाकार मथॅ्यू आनोल्ड (मृ.१८८८) हे केवळ एखाद्या‘प्रोफेसर’ टीकाकारासारखे चवद्यालयीन 
अभ्यासकाप रतेि ज्ञात नव्हते, तर संपूणव देशाच्या सासं्कृचतक जीवनात त्यानंा महत्त्वािे स्थान होते. 
आनोल्ड याने तर‘टीका’ हीि ससं्कृतीिी ग रुचकल्ली मानली होती; आचण संस्कृती हीि तत्कालीन 
इंललंडच्या उिारािी ग रुचकल्ली मानलेली होती. राष्ट्रीय जीवनातील या मोक्याचं्या स्थानावंरून, टीका 
आज चफरून पाठशाळाचं्या आचण पचंडताचं्या खोल्यातं कोंडली जात आहे, असे वाटते. आचण म्हणूनि 
टीका आचण साचहत्यशास्त्र, साचहत्यशास्त्र आचण इतर शासे्त्र, याचं्या मयादा नीट ध्यानात घेण्यािी आज 
चवशरे्षि गरज आहे. 
 

इंललंड आचण फ्रान्स या देशातं टीकालेखनाला दजा प्राप्त झाला, तरी जमवनीत त्याला दजा प्राप्त 
झाला नाही. टीकेला केवळ वृत्तपत्रीय वाङ्मय पचरियािा दजा देऊन ‘Literature wissenschaft’ला, 
म्हणजे साचहत्यशास्त्राला अचधक महत्त्व देण्यािी प्रवृत्ती जमवनीत वाढीला लागली. वस्त तः साचहत्यशास्त्र, 
साचहत्येचतहास आचण टीका ही तीन के्षते्र परस्परानंा पूरक पण स्वतंत्र आहेत. त्यातल्या त्यात पचहली दोन 
के्षते्र केवळ साहाय्यभतू असून प्रत्यक्ष टीका हेि वाङ्मयाभ्यासािे प्रम ख के्षत्र आचण अंचतम फळ होय. 
 

पण या प्रत्यक्ष टीकेत अनेक संप्रदाय झालेले चदसतात; व त्यातंील श्रेष्ठ–कचनष्ठ भाव 
ठरचवण्यािाही प्रयत्न होतो. प्रािीन पचंडत, अलंकार आचण ध्वनी शोधून काढणे व दाखवनू देणे एवढेि 
टीकाकारािे (अथवचववरणाखेरीज) कायव मानीत. साचहत्यशास्त्रािे चनयम कवीने कोठे पाळले वा मोडले 
आहेत, हे दाखचवणेही त्यानंा आपले काम वाटे. त्यापलीकडे अचधक प्रश्न ते उपक्स्थत करीत नसत. 
साचहत्यातील सौन्दयवचनर्ममतीिे चनयम पूवािायांनी घालून चदले आहेत; त्याचं्याद्वारे चवचशष्ट कवीने 
सौन्दयवचनर्ममती केली आहे की नाही ते पाहणे, हे या चनयमान सारी वा Prescriptive टीकेिे उचद्दष्ट असे. 
अथात टीकेिे स्वरूप ज ने पंचडत सववस्वी इतके ठरीव आचण. याचंत्रक मानीत असत असे नव्हे. केवळ 
चनयमान सार तपासणे हेि टीकेिे काम असेल, तर ते नोकरावर पकवा यंत्रावरही (कॉम्प्यटूरवरही) 
सोपचवता येईल. तसे मानण्याइतके ज ने शास्त्री-पंचडतही शास्त्रशरण नव्हते. म्हणूनि त्यानंी‘रचसकािें हृदय’ 
हे टीकेच्या वा आस्वादाच्या के्षत्रातील हायकोटव मानले. तथाचप हे हृदयमाहात्म्य पकवा टी. एस. 
इचलयटच्या शब्दात म्हणजे Development of sensibility केवळ गं्रथगत उच्च चविारात नाही. 
प्रत्यक्षात‘अत्र...ध्वन्यते’, ‘अत्र ... अलंकारः’ यापलीकडे ही टीका जात नसे. 
 

यािा पचरणाम म्हणजे ज न्या पंचडतािंी टीका अरचसकपणािी होई, हाही नव्हे. (तो पचरणाम होई, 
असाही आके्षप चवष्ट्ण शास्त्री आपल्या काव्यचवर्षयक चनबधंात घेतात, हे चवसरता येत नाही.) त्यािा म ख्य 
वाईट पचरणाम म्हणजे स्वतःच्याि रचसकतेिी भकू मारणे, हा होई. ब िीच्या भ केप्रमाणेि रचसकतेिी भकूही 
चजज्ञासेिे रूप घेऊनि प्रकट होत असते. स ंदर काव्य समोर आल्यावर त्यात चवचशष्ट चनयम वा चवचशष्ट 
चसिान्त संभाळले गेले आहेत की नाहीत एवढा प्रश्न ज्याचं्या मनात उभा राहतो, त्याचं्यासारखे द दैवी 
तेि!‘वाङ्मयसौन्दयाच्या रूपाने अपूवव सृष्टी (Unique Creation) डोळ्यासंमोर उभी राचहल्यावर, 
टीकाकाराने प ढील प्रश्न स्वतःला चविाराव’े असे सूत्र चलहून ठेवणाऱ्या शास्त्रकाराइतका द दैवी शास्त्रकार 
त्यािा तोि! मग ते प्रश्न शब्दाचं्या आवाहनशक्तीसंबधंीिे (‘evocative power’संबंधीिे) असोत की 
कचवतेच्या‘आकृचतबधंातील लयतत्वा’ंसंबधंी असोत. 
 

टीकेच्या पिती या साचहत्यकृतीच्या आकलनाच्या व आस्वादाच्या पिती होत. त्या अनेक असू 
शकतील. एकाि वळेी अनेक पितींिाही वापर करणे उपय क्त ठरेल. एकि पिती शास्त्रश ि पकवा श्रेष्ठ 
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मानणारे लोक कोणत्या तरी एका धमाला‘एकमेवसिमव’ (The Religion) मानणाऱ्या धार्ममक माथेचफरंूच्या 
संप्रदायातीलि होत. पण जे लोक‘चवचशष्ट टीकापिती श्रषे्ठ का?’ तर ती‘सवात आध चनक आहे म्हणून!’ हा 
चनकर्षमानतात, ते तर स्वधमववडे्या माथेचफरूपेक्षाही वडेे म्हटले पाचहजेत. एखादी गोष्ट अलीकडील आहे, 
हे चतच्या श्रेष्ठत्वािे गमक कसे काय होऊ शकते, हे मला तरी कळत नाही. 
 

एखादी टीकापिती केवळ नवीन म्हणून श्रेष्ठ ठरत नाही, तशीि ती केवळ नवीन म्हणून कचनष्ठही 
ठरू नये. टीकाव्यापाराच्या उचद्दष्टावरूनि टीकापितीिे श्रेष्ठ-कचनष्ठत्व ठरवाव े लागेल टीकेिे पचहले 
उचद्दष्ट‘आकलन’ पकवा‘आकलनसाहाय्य’ हे असले पाचहजे; त्यानंतरिे उचद्दष्ट आस्वाद पकवा सौन्दयवदशवन 
हे असले पाचहजे; आचण शवेटिे उचद्दष्ट मूल्यमापन, प्रतवारी लावणे इत्यादी होऊ शकेल. मूल्यमापनािे 
पयववसान चकत्येकाचं्या टीकेत पूववगृचहत चसिान्तान सार तपासणी हेही होते. या तीन उदे्दशािें प्रान्त 
एकमेकानंा सलगि केवळ नव्हेत तर चकत्येकदा िागंल्या टीकेत ते सरचमसळ झालेलेही चदसतील. पण 
काव्याच्या वा संपूणव लचलत साचहत्याच्या के्षत्रात, लक्षात ठेवण्यािी गोष्ट वगेळीि आहे. या प्रान्तात 
आकलनदेखील केवळ ब िीच्या, चवद्वते्तच्या आचण पूववगृचहत मानदंडाच्या जोरावर होऊ शकत नाही. 
“वाङ्मयातील सौन्दयवस्थळािें स्वरूपि असे असते की ते...प राव्याने दाखवनू देता येत नाही. त्याचं्यावर 
कल्पनाशक्तीिीि काय ती ह कमत िालते,” या डॉक्टर जॉन्सनच्या मतालाही थोडी प स्ती जोडणे 
आवश्यक आहे. वाङ्मयािे सौन्दयव दाखवनू देण्यालाि केवळ नव्हे, तर ओळखण्यालादेखील तकव शास्त्रािा 
उपयोग नसून कल्पनाशक्तीिाि काय तो उपयोग असतो. कल्पनाशक्ती म्हणजेही, प्रकृत चवर्षयात केवळ 
कोट्ा, कल्पना, उत्पे्रक्षा यािंी फेक करणारी शक्ती नव्हे, तर सहृदयतेम ळे तेलासारखी पसरून कवीच्या 
अन्तरंगाशी समरस होण्यािी शक्ती. ज ने शास्त्री–पंचडत‘तैल’ हे चवशरे्षण ब िीला लावीत; ‘क शाग्र’ हेही 
चवशरे्षण ब िीलाि लावीत. या दोहोंत ते कोणता फरक करीत मला माहीत नाही. पण मी मात्र तकव ककव श 
ब िीला क शाग्र म्हणेन व‘कल्पनास्नेहल’ ब िीला तैलब िी म्हणेन. अभ्यासचवर्षयाला‘भोक पाडणाऱ्या’ 
ब िीिा काव्याच्या आकलनाला उपयोग नसून, अभ्यासचवर्षयाच्या अन्तरंगात तेलाप्रमाणे पसरणाऱ्या 
ब िीिा काव्याच्या आकलनाला उपयोग असतो. कल्पनेच्या तेलाने वा स्नेहानेि ब िी अशी पसरू शकते. 
ब िीिा प्रवशे स कर करणारा हा‘स्नेह’ म्हणजेि‘Sympathy’ होय. इंग्रजीत काव्याकलनाच्या 
के्षत्रात‘Imaginative Sympathy’िे महत्त्व रोमचँटक टीकाकार फार मानतात. पण कल्पना आचण सहान भतूी 
या दोन शक्तींिा हा इंग्रजीतील िम थोडा बदलणे जरूर वाटते. कल्पकतेम ळे सहान भतूी चनमाण व्हायिी 
नसून सहान भतूीम ळे कल्पनाशक्ती जागृत व्हायिी असते. 
 

आरंभ सहान भतूीने व प ढील अन्तःप्रवास कल्पनाशक्तीने, अशी या वाङ्मयाच्या प्रान्तात क्स्थती 
असल्यावर, या दोन‘तैल’ (पसरणाऱ्या) शक्तींनीसमोर आलेल्या काव्यासंबधंी अम कि प्रश्न चविाराव े हे 
कोण सागंणार? हा तर पे्रमािा कृष्ट्णाज वन संवाद बनून राहतो! पण इथेही आपली फूटपट्टी, आपला‘लेटेस्ट’ 
संप्रदाय घेऊन येण्यािी प्रवृत्ती वाढत आहे. जे हृदयाला सहान भतूीम ळे जाणवले, त्याला नंतर हवी तर 
फूटपट्टीही लावा. (कारण ज्यािे गचणत बनले नाही ते शास्त्रि नव्हे, अशी काहींिी एक आवडती कल्पना 
आहे!) पण‘फूटपट्टी लावता आली तरि ती टीका!’ –असा हेका नको. या हेक्यालाि एका पािात्य 
तत्त्ववते्त्याने– “The philosophy of ‘nothing but’..” असे नाव उपहासाने चदले आहे. 
 

जी टीका कवीच्या भचूमकेच्या आकलनाला आचण काव्याच्या सौन्दयाच्या आस्वादाला जास्तीत 
जास्त साहाय्य करते व त्या अन रोधाने जी जास्तीत जास्त प्रश्न चविारते ती टीका श्रेष्ठ होय, असे मी 
म्हणेन. मग ती एखाद्या शास्त्राशी नाते सागंून आपली खानदान चसि करो अगर न करो. शास्त्रािी वा 
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तत्त्वज्ञानािी‘उंि क ळी सागंणारी टीकाही चनष्ट्फळ आचण वाझं असू शकते; तर शास्त्रािी खानदान न 
सागंणारी टीकाही स जला, स फला असू शकते. आजिी आचण उद्यािी टीका शास्त्र बनण्यािा अट्टाहास 
करून सौन्दयवदशवनरूप सन्तानंा पारखी झाली तर िालेल, की कल्पक सहान भतूी आचण सहृदय ब चिमत्ता 
यािंा हात धरून शास्त्राला (वा शास्त्रीयतेच्या देखाव्याला!) पारखी झाली तरी िालेल, हे आजच्या 
टीकाकारानंी स्वतःशी ठरचवले पाचहजे. 
 

नव्या टीकेत केवळ शास्त्रीयतेच्या देखाव्यािाि (Pretensions िाि) आग्रह चशरत आहे. 
सहृदयतेला, कल्पक सहान भतूीला फाटा देऊन बौचिक पृथक्करणािे स्तोम माजत आहे. ज ने पचंडत जे 
चवच्छेदन करीत, त्याला ते प्रािीनानंी करून ठेवलेल्या काव्यशास्त्रािा आधार घेत. म्हणजे रूक्षताि,–पण 
ती सौन्दयवशास्त्राच्या नावाने होई. आज अन्य शास्त्रांच्या आश्रयाने चवच्छेदन िालल्याने आजिी टीका 
सहृदय अन्तःप्रवशेाच्या मागापासून अचधकि दूर जात आहे. टीका‘रोमचँटक’ (सहृदय कल्पक) आहे 
की‘सेमचॅटक’ (चरि् वस पथंी, शब्दाथव चवच्छेदक) आहे, याला महत्त्व नाही. कचवता आपले ग चपत 
खोलणारि असेल, तर ते क णाप ढे खोलील, हा म ख्य प्रश्न आहे. त्यािे उत्तर कचवता ही वस्तू म ळात कशी 
बनली आहे, याच्या उत्तरावर अवलंबून आहे; व तेि उत्तर अनेक चपढ्ापूंवीच्या टीकाकारानंी अचधक 
िागंले चदले आहे असे म्हणण्यािी वळे येत आहे. डॉ. जॉन्सन हा खासि रोमचँटक संप्रदायातील वा 
रोमचँटक य गातील टीकाकार नव्हता. पण काव्याच्या स्वरूपासंबंधीिी वस्त क्स्थती नाकारणाराही तो 
नसल्याने, “वाङ्मयातील सौन्दयवस्थळावर कल्पनाशक्तीिीि काय ती ह क मत िालते” असे म्हणणे 
त्यालाही प्राप्त झाले. काव्य ही वस्तू म ळाति सहृदय कल्पकतेतूनि चनमाण झालेली असल्याने, चतिे 
रहस्यही सहृदय कल्पकतेलािं गवसण्यासारखे असते. म्हणजे सहृदय कल्पकतेने अन्तःप्रवशे; त्यानंतर 
आकलन,आस्वाद, मूल्यमापन या उचद्दष्टानंी टीकालेखन, व त्या टीकालेखनातून काव्य, काव्यास्वाद 
याचं्यासबंंधीिे काही चसिान्त, असा िम हवा. काव्यासंबंधीिे, वा शब्दाथव आचण प्रतीके याचं्यासंबधंीिे 
चसिान्त प्रथम गृहीत धरून नंतर टीकालेखन, हा िम अस्वाभाचवक आचण चनष्ट्फळ आहे. “...practice 
has introduced rules, rather than rules have directed practice” (Dr. Jhoson). 
 

सहृदय कल्पकतेला वाङ्मयकृतीच्या दशवनाने जे जे प्रश्न चविारावसेे वाटतील ते ते सवव टीकेच्या 
प्रान्तात उपय क्त होत, असे कल्पक सहान भतूीिी (रोमचँटक) टीका मानते, असे वर म्हटले आहे. हा 
सहान भतूीिा आचण अन्तःप्रवशेािा मागव नवटीकेने अशास्त्रीय ठरचवला. या मागात वैयक्क्तक संस्कारानंा, 
वैयक्क्तक मतानंा, आचण अप्रस्त त वाङ्मयीन गप्पानंा अवसर चमळतो असे मानण्यात आले. यूरपमधील 
पचहल्या नवटीकेिे वैचशष्ट्ट्... “exclusive attention to work, regardless of the author’s life, 
background or social leaning” हे ठरले. कवीच्या िचरत्रात पकवा भचूमकेत आपल्याला काय चदशा 
चमळते, ते सहृदय कल्पकतेने शोधणे अशास्त्रीय ठरल्यावर, टीकाकाराला उरले काय? तर प्रत्यक्ष 
कचवतारूप‘दस्तैवजी’ प रावा! आजच्या शास्त्राच्या, चवच्छेदनाच्या आचण अफाट उद्योगाच्या 
य गातील‘नव’टीकाकार, मग त्या दस्तैवजाच्या खनपटीला बसू लागले! एका टीकाकाराने कवीच्या चवचवध 
कृतींतील नामे, चवशरे्षणे, चियाचवशरे्षणे याचं्या प्रमाणेि सशंोधन केले. द सऱ्याने आपल्या कवीच्या काव्यात 
कोणकोणत्या रंगािें उल्लखे आले आहेत, त्यािंा ग्राफ तयार केला. याि नम न्यावर एकेका कवीच्या 
कृतीतील चविारबधंािें आचण प्रचतमािें प्रिंड आलेख तयार होऊ लागले. आचण यालाि “New Methods 
for study of Literature” [Edith Rickert 1927.] यासारखी नाव ेचमळून गं्रथही तयार होऊ लागले. लवकरि ही 
खरी टीका नसून टीकेला (कदाचित!) उपयोगी अशी‘हमाली’ (Drudgery background) होय, यािी 
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जाणीवही काहींना होऊ लागली. यातूनि प ढे चरि व् ससारख्यािंी‘शब्दाथवचवकासाचधचष्ठत’ (Semantic) 
टीकापिती चवकचसत झाली. 
 

मढेकरानंी शब्दाथवचवकास शोधणारी पिती आचण आकृचतबधंातील लय शोधणारी पिती या 
दोन्हींिा स्वीकार केला. या पितींनाि मराठीत‘नव’टीका हे नाव चमळाले.तथाचप इतर अनेक 
टीकापिती‘नव’टीका म्हणनू मढेकराचं्या पूवीही आल्या आचण गेल्या. त्यातं वगवचवग्रहाचधचष्ठत टीकापिती 
अथवा माक्सववादी टीकापिती ही एक होय. १९३५ च्या आसपास नवत्वाच्या चशफारशीवर प ढे येऊ पाहणारे 
टीकाकार, वाङ्मयात‘वगवचवग्रहा’िी भार्षा बोलत. लालजी पेंडसे यानंी या पितीने मराठी वाङ्मयािे 
केलेले चवश्लेर्षण त्या काळात‘िाक्न्तकारक’ ठरले होते. पण आज पेंडसे, आचण त्यािें‘साचहत्य आचण 
समाजजीवन’ या दोहोिीही नाव े वाङ्मयप्रान्तातील लोक चवसरून गेले आहेत! फ्रॉइड, य ंग वगैरेंच्या 
मनोचवश्लेर्षणचसिान्तानंा वाङ्मयात अचतरेकी महत्त्व देण्यािा जमानाही मराठीत त्याि स मारास येऊन 
गेला. आजही त्यािंा पगडा आपल्याकडील टीकाकारावंर आहे. पािात्यावंरही आहे. वगीय टीकापिती 
मात्र–कदाचित कम्य चनस्टानंा राजकारणात प्राप्त झालेल्या अचप्रयतेम ळे!– आज महाराष्ट्रात मागे पडली 
आहे. 
 

या सवव पिती‘नव्या’ होत्या, याबद्दल वाद नाही. परंत  त्या अचधक कायवक्षम, अचधक फलप्रद होत्या 
की नाही हा प्रश्न आहे. एखाद्या चवचशष्ट कामाप रती सूक्ष्मता (उदाहरणाथव प्रचतमा आचण प्रतीके शोधण्यािे 
व‘फोडण्या’िे सूक्ष्म तंत्र त्यानंी तयार केले) त्यानंी दाखचवली असेल; बाह्यतः प्रयोगचनष्ठ शास्त्रािंा सरंजाम 
गोळा केला असेल; पण प्रत्येक काव्यािे आचण कवीिे जे रहस्य म्हणनू असते, ते हस्तगत करण्यात अशा 
पृथक्करणात्मक पसाऱ्यािा चकतपत उपयोग झाला, असा प्रश्न केला तर उत्तर फारसे आशाजनक 
नाही.‘शास्त्रावडंबरी हमाली’ (Drudgery background) हेि या सवव खटाटोपािें स्वरूप म्हणनू सागंाव े
लागेल. सहृदयता व कल्पनाशक्ती असेल तर या हमालीिाही उपयोग आहे, नाही असे नाही. पण 
कल्पकता पकवा प्रचतभा (होय, टीकेलाही प्रचतमेिी गरज असतेि!) यािंा द स्वास करणे, आचण भलत्या 
के्षत्रात प्रयोगचनष्ठ शास्त्रािंा आव आणणे, हे आजच्या टीकेिे लक्षण होऊ पाहात आहे. वाङ्मयदृष्ट्ट्ा या 
नव्या लक्षणािे फळ काय? रोमचँटक टीकेच्या य गातील एकेका अचतरथी महारथींनी वगेवगेळ्या 
काव्यनाट्ाचदकािें जे रहस्य हेरले व प्रायः काव्यरूप भारे्षत माडंले, ते या याचंत्रक चवश्लेर्षणात सापडणार 
आहे का? नवटीकेला चवरोध नसणारा एक आध चनक पचंडति चतिी फलश्र ती सागंतो: 
 

It has developed ingenious methods for the analysis of imagery and symbol. It has 
defined a new taste averse to the romantic tradition. It has supplied an important apology for 
poetry in a world dominated by science. But it has not been able to avoid the dangers of 
ossification and mechanical imitation. There seems time for a change.” [वि ठसे म ळात नाहीत; 
अधोरेखन माझे आहे.] 
 

पृथक्करण आचण प्रयोगचनष्ठ शास्त्रािें अन करण करणाऱ्या आणखीही चकत्येक पिती पािात्य देशातं 
उदय पावल्या आहेत. त्यािंी िलती अद्याप आपल्याकडे नसल्याने त्यािंा चनदेश करीत नाही. त्याचं्याबद्दल 
काढलेले प ढील उद्गार मराठीतील आजच्या बऱ्यािशा अकारण‘जड’ टीकेबद्दलही काढता येतील की 
नाही ते पाहण्यासारखे आहे. 
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“The armature of scholarship hides an insensitivity toaesthetic values. It seems an 
ultra-academic exercise destined to wither on the vine.” 
 

पण यापेक्षाही इतर आके्षप घेण्यासारखे आहेत. यातंील काही टीकाप्रकार केवळ फ टकळ 
काव्यातील शब्दयोजनेिे पृथक्करण करण्याप रतेि उपयोगी आहेत. प्रत्यक्ष टीकेच्या (applied criticism 
च्या) के्षत्रात मढेकरानंी स्फ ट कचवतावंरि ही‘नव’टीका िालवनू दाखचवली! आचण त्यातही त्यानंा खरे 
रहस्य चकतपत हाती लागले हा प्रश्नि आहे. एखादे महाकाव्य, एखादे गंभीर नाट्, ‘वॉर ॲण्ड पीस’, 
‘पथेर दाबी’ यासंारख्या कादंबऱ्या याचं्या वाटेस मढेकर गेले नाहीत. कारण त्यािंी मापे आचण यंते्र फ टकळ 
काव्यािीही एखादीि बाजू तपासण्याप रती होती. 
 

पण एकदेशीयतेिा आचण फ टकळपणािा हा आके्षपही म ख्य नव्हे. म ख्य आके्षप म्हणजे हे 
तथाकचथत शास्त्रीय टीकाकार टीकेिी साधने म द्दाम संक चित करून रचसकानंा स िणारे व प्रस्त त वाटणारे 
अनेक प्रश्न बाजूला ठेवीत आहेत. प्रत्येकजण आपली खाजगी पचरभार्षा तयार करीत आहे. तीही प न्हा 
मनात इंग्रजी शब्द धरून केल्याने अचधकि द बोध होत आहे. आचण या सवव क ं पणानंी आचण शृखंलानंी, 
टीकाकार फक्त एकमेकाशंीि बोलण्याच्या य गात प्रवशे करीत आहेत! संप्रदायचनष्ठा आचण प स्तकीपणा 
यामं ळे हे टीकाकार आपले सामाचजक स्थान गमावनू बसत आहेत. डॉ. जॉन्सन्, सँत् बव्् पकवा मथॅ्य ू
आनोल्ड यानंा समाजमनात जे स्थान होते, ते समाजमनाला जे वळण लाव ूशकत होते, त्यािी शक्यता 
चरि व् ससारख्या चवद्यालयीन टीकाकाराचं्या बाबतीत कक्ल्पता येत नाही. प्रख्यात अमेचरकन टीकाकार 
क्स्पनगानव याला‘खरी टीका चवद्यापीठाचं्या आवारात चनमाण होऊ शकत नाही,’ असे जे प्रचतपादाव ेलागले 
ते या पचरक्स्थतीम ळेि. 
 

प्रचसि अमेचरकन टीकाकार एडमंड चवल्सन याच्याबद्दल, “ज्या अगदी थोड्या 
टीकाकारानंा‘साचहक्त्यक’ म्हणता येईल, त्यातंील एक” असे उद्गार द सऱ्या एका चततक्याि प्रचसि 
टीकाकाराने काढले आहेत. अशा जातीच्या टीकाकारानंा त्यानेि “a vanishing type” असेही म्हटले 
आहे. टीकाकारािंी संख्या आज आपल्याकडे वाढत असली, तरी ज्याचं्या टीकेला साचहत्यही म्हणता येईल 
अशािंी संख्या कमी होत आहे, असे खेदाने म्हणावसेे वाटते. 
 

‘A vanishing type!’ द र्ममळ होत असलेला एक वगव! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २० ⬥ 
 

साणहत्यसमीके्षवरील आक्रमिे 
 

‘सचहत्यसमीके्षवर इतर के्षत्रािेंि आिमण अचधक झाले आहे’ अशी तिार प ष्ट्कळदा ऐकू येते. एका 
पािात्य टीकाकाराने म्हटले आहे: “आपल्या काळात साचहत्यसमीक्षा अशी थोडीि उरली आहे. 
साचहत्यसमीक्षा म्हणून आज आपल्याकडे जी आहे ती संस्कृचतसमीक्षा तरी आहे,–पकवा 
प्रच्छन्न‘चथऑलॉजी’ म्हणजे‘ब्रह्मचवद्या’ तरी आहे!” इतरही अनेक शास्त्रानंी व चवद्यानंी साचहत्यसमीके्षच्या 
के्षत्रात एवढा ध माकूळ घातला आहे की, ‘चनभळे साचहत्यसमीक्षा क ठे चमळेल का?’ असे चविारण्यािी वळे 
आली आहे. पण या सीमाभगंािी तिार करण्यापूवी साचहत्यसमीके्षच्या‘सीमा’ अथवा‘कक्षा’ प्रथम ठरवनू 
घेतल्या पाचहजेत. साचहत्यसमीक्षा ही साचहत्यािे रसग्रहण, आकलन व मूल्यमापन करण्यािी चवद्या व कला 
होय. ज्याप्रमाणे साचहत्यलेखनाला कोणी ठराचवक चनयम सागंू शकणार नाही, त्यािप्रमाणे 
साचहत्यसमीके्षलाही कोणी ठराचवक चनयम सागंू शकणार नाही. साचहत्य ज्याप्रमाणे लेखकाच्या 
सहजस्फूतीतून चनघते, त्याप्रमाणेि टीकाही टीकाकाराच्या स्वाभाचवक प्रचतचियेतून जन्म पावते. ही 
प्रचतचिया अथाति चनब वि पकवा अडाणी माणसािी असून िालणार नाही, हे उघडि आहे. समीक्षकाच्या 
सववसामान्य व्यासंगािा व संवदेनक्षमतेिा समीके्षत चनचित उपयोग आहे. पण अम क शास्त्र पकवा अम क 
चनयम तयार ठेवले, की मन ष्ट्य मेघदूतावर, शाक न्तलावर पकवा हॅम्लेटवर स ंदर टीका चलहू शकेल, असे 
मात्र म्हणता येणार नाही. असे असूनही समीके्षच्या के्षत्रात आज अनेक शास्त्राचं्या व्यासगंािे प्रदशवन झालेले 
आढळते. त्यापंैकी पचहले शास्त्र म्हणजे‘सौन्दयवशास्त्र’ अथवा‘AEsthetics’ होय.‘सन्दयव म्हणजे काय?’ 
व‘कला म्हणजे का?’ हे या शास्त्रािे दोन म ख्य चवर्षय होत. या शास्त्रािा साचहत्याशी,–चनदान 
साचहत्यसमीके्षशी जवळिा सबंंध असणार असे प्रथमदशवनी वाटते,–नव्हे, सौन्दयवशास्त्र म्हणजेि टीकाशास्त्र 
अशी आज अनेकानंी समजूत करून घेतलेली आढळेल! पण स ंदर चित्र काढणाराला जसे सौन्दयवशास्त्रािे 
ज्ञान असलेि पाचहजे असे नाही, तसेि िागंल्या चित्राच्या रसास्वादालाही सौन्दयवशास्त्राच्या ज्ञानािी गरज 
आहे असे नाही. पकबह ना सौन्दयवशास्त्र साचहत्याच्याही के्षत्रात अन्तभूवत होत नाही,–की 
साचहत्यसमीके्षच्याही के्षत्रात अन्तभूवत होत नाही. तो तत्त्वज्ञानािा एक भाग आहे. आचण या तत्त्वज्ञानानेि 
साचहत्यसमीके्षच्या कायदेशीर के्षत्रावर आज प ष्ट्कळसे आिमण केलेले आहे! 
 

मराठी काव्य-समीके्षच्या के्षत्रात सौन्दयवशास्त्राला प्राधान्य देण्याला मढेकर यानंी प्रारंभ केला. 
त्यानंतर चकत्येकानंी अशी समजूत करून घेतली की, ‘खऱ्या’ टीकाशास्त्रािा प्रारंभ, त्यात सौन्दयवशास्त्रािा 
प्रवशे झाल्यापासूनि झाला! पण सौन्दयव म्हणजे काय’,हे समजल्याने सौन्दयास्वादास काडीिीही मदत 
होणार नाही, असे वॉल्टर पेटरसारख्या श्रेष्ठ टीकाकारािे मत आहे. 
 

‘सौन्दयव म्हणजे काय?’ या प्रश्नाला प्राम ख्य चदल्यावर त्याच्या ििेत द सऱ्याही मागांनी तत्त्वज्ञान 
चशरते. कारण या प्रश्नािी ििा करताना संवदेनािंी आचण ज्ञानप्रचियेिी म्हणजे‘Epistemology’िी ििा 
करावी लागते. तसेि संवदेनाचं्या ििेत मानसशास्त्रािीही ििा करावी लागते. आचण मग सौन्दयवही 
बाजूला पडते, आचण सौन्दयास्वादही बाजूला पडतो! चवल ड्यूरंट यानंी, “Epistemology has 
kidnapped modern philosophy” अशी तिार आपल्या चवख्यात‘Story of Philosophy’ या गं्रथात केली 
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आहे. अलीकडच्या साचहत्यसमीके्षच्या बाबतीतही मानसशास्त्र आचण ज्ञानप्रचियाशास्त्र या दोहोंनी, 
“साचहत्यसमीके्षिे‘अपहरण’ केले आहे”, असे म्हणता येईल. 
 

पण आिमण या एकाि बाजूने होत आहे असे नव्हे. लेखनातील दृचष्टकोणािा चविार करताना 
समीक्षक चफरून तत्त्वज्ञानात चशरतात. एखाद्या कादंबरीकाराने नायकाच्या पकवा नाचयकेच्या द ःखािे वणवन 
केले, तर ते वणवन हृदयस्पशी आहे की नाही एवढे चविारूनि आजिी समीक्षा थाबतं नाही. त्या वणवनात 
सामाचजक वास्तवता व सामाचजक चवश्लेर्षण चकतपत आहे हाही प्रश्न ती उपक्स्थत करते. नायकािे द ःख व 
लेखकाच्या भावना‘वास्तव की अवास्तव’ हे ठरवनू मग त्या वणवनािे वाङ्मयीन मलू्यमापन करण्याकडे 
आज कल आहे. सामाचजक वास्तवतेसंबधंी हरएक टीकाकाराच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे मतभेद होणे शक्य 
असते. लेखकाने आपल्या वृत्तीप्रमाणे आचण शक्तीप्रमाणे समाजचित्र काढले, तर ते समीक्षकाच्या आवडत्या 
तत्त्वज्ञानाप्रमाणे वास्तव ठरेलि असे नाही. आचण समीक्षक तर‘वणवन स ंदर आहे की नाही’ यापेक्षा‘वास्तव 
आहे की नाही’ या प्रश्नालाि अचधक महत्त्व देणार! तो माक्सववादी असल्यास एखाद्या कौट ंचबक आपत्तीिी 
मीमासंा तो माक्सववादी अथवशास्त्राने करणार, तो फ्रॉइडच्या मनोचवश्लेर्षणािा भोक्ता असल्यास, फ्रॉइडच्या 
पितीने करणार. म्हणजे सववसामान्य मन ष्ट्याच्या जीवनचवर्षयक प्रचतचिया एकीकडे, आचण समीक्षकाच्या 
प्रचतचिया एकीकडे, अशी क्स्थती प ष्ट्कळदा होऊन जाते. सामान्य स्त्रीप रुर्षाचं्या सामान्य मनोचवकाराकंडे 
तत्त्ववते्त्याने वदेान्ती दृष्टीने पाचहल्यास, त्या मनोचवकारािंा साहचजकि चवपयास होऊन जाईल. 
 

तारुण्यातील स्त्रीप रुर्षाचं्या स्वाभाचवक आकर्षवणाकडे वैरालयाच्या भचूमकेवरून पाचहले तर ती 
भचूमका असत्य म्हणता येणार नाही, परंत  अप्रयोजक मात्र म्हणता येईल. तीि क्स्थती माक्सववाद आचण 
फ्रॉइडवाद याचं्या भचूमकािंी आहे. हॅम्लेटच्याबापाच्या ख नानंतर केवळ पंधरा चदवसातं त्याच्या आईने 
आपल्या चदराशी ललन केले. त्याम ळे तरुण हॅम्लेटला येणारा संताप आपल्यापैकी कोणालाही 
समजण्यासारखा आहे. पण याि संतापािी मीमासंा काही टीकाकारानंी फ्रॉइडच्या मनोचवश्वलेर्षणाच्या 
साहाय्याने लावली आहे, व त्याच्या त्या सतंापात त्यानंा‘ईचडपस कॉम्प्लेक्स’ चदसला आहे! या दृष्टीने 
हॅम्लेटकडे पाचहल्यास हॅम्लेटबद्दल हॅम्लेटिा चमत्र होरॅचशओ याला, अथवा आपणा शके्स चपयर-पे्रचमकानंा 
जे वाटते, ते वाटू शकेल काय? म्हणजे काही के्षत्रातं तत्त्वज्ञािी दृष्टी ही अप्रयोजकपणािी ठरते, असे 
म्हणणे प्राप्त आहे. 
 

पण आणखी दोन प्रकारानंी तत्त्वज्ञान साचहत्यास्वादाच्या आड येऊ शकते. 
केशवस तािंी‘फ लपाखरू’ ही कचवता कोणाही संवदेनाशील माणसाला सहज आवडण्यासारखी व 
समजण्यासारखी आहे. फ लपाखरािे स्वैर जीवन व मानवािे जखडलेले जीवन यातंील चवरोध मनात 
येऊन, कवीला फ लपाखरू हे िैतन्यस्वरूपि वाटते. कचवतेच्या शवेटी कवी म्हणतो— 

 
सवव चवनाशी असती प्राणी । 
ही मज खोटी वाटे वाणी । 
फूलपाखरू मरण पाचहले– । 

आहे का कोणी? ॥ 
 
केशवस ताचं्या या प्रश्नावर माधवराव पटवधवनानंी‘अवािीन वाङ्मयसेवका’तील त्याचं्या प्रचसि प्रबधंात 
केवढा गहजब केला आहे!‘फ लपाखरािे मरण क णीतरी पाचहले आहे काय?’ हा केशवस तािंा प्रश्न पचंडत 



 अनुक्रमणिका 

माधवराव पटवधवनाचं्या दृष्टीने केवळ हास्यास्पद होय. सवव प्राणी मत्यव आहेत, तर फ लपाखरूही मत्यवि 
असणार. फ लपाखरािे मरण क णीही पाचहलेले नाही असे म्हणणे, म्हणजे सृष्टीतील एका ढळढळीत 
सत्याकडे डोळेझाक करणे होय, असा माधवराव पटवधवनािंा आके्षप आहे. येथे कवी भावनेच्या दृष्टीने 
पाहात आहे. चहरव्यागार सषृ्टीशी सदैव सबंि असलेले व या फ लावरून त्या फ लावर भ्रमण करणारे 
फ लपाखरू पाचहल्यावर, ‘ते सदैव असेि चवहरत राहील’, ‘ते इतर जीवापं्रमाणे मरेल ही कल्पनाही करवत 
नाही’,हाि कवीच्या या तल्लीन आचण उत्साही उद्गारािंा अथव आहे. कवीच्या या रम्य स्वप्नात तत्त्वज्ञािी 
दृष्टी घ सडचवणे म्हणजे त्याच्या स्वप्नािाही भगं होय व काव्यािाही भगं होय! 
 

तत्त्वज्ञानाच्या वाटेने घेऊन काव्यसृष्टीिा चवध्वसं करण्यािा आणखी एक प्रकार आहे. कवीच्या व 
काव्यभक्ताचं्या रम्य सृष्टीशी समरस न होता अजे्ञयवादािे घ ंघट घेणे, हा तो प्रकार होय. शके्सचपअरच्या 
पकवा काचलदासाच्या एकाि नाटकािे अनेक अथव लावले जातात; तसेि त्याचं्या िचरत्रािा आचण काव्यािा 
संबंध ज ळवनू दाखचवतानाही अनेक परस्परचवरोधी भचूमका घेतल्या जातात. या प्रत्येक भचूमकेच्या मागे 
कवीच्या कृतीसबंंधी व िचरत्रासंबधंी चनतान्त पे्रमािीि आचण उत्कट क तूहलािी भचूमका असते. खरा अथव 
शोधण्यािा प्रामाचणक प्रयत्न करीत असूनही दोन टीकाकारदोन चनणवयानंा जाऊन पोहोितात. त्याचं्या त्या 
प्रयत्नानंी व मतभेदानंीही नाटकाच्या अभ्यासाला मदति होत असते व त्यािें प्रयत्न पाहून अभ्यासकाला 
उत्साहि वाटत असतो. तत्त्ववते्त्यातं‘ज्ञान संशयवादी’ पकवा Skeptics म्हणून एक वगव आहे. त्या वगातले 
लोक अशा संशोधनातून काही भलताि चनष्ट्कर्षव काढतात. ज्या अथी एकाि नाटकािे वगेवगेळ्या 
टीकाकारानंा वगेवगेळे अथव भासतात, त्या अथी टीकाशास्त्र हेि म ळी खोटे पकवा‘बोगस’ असले पाचहजे, 
असा चनष्ट्कर्षव काढून ते मोकळे होतात! पकवा चनदान कोणत्याही मतासंबधंी आग्रह धरण्याइतकी आत्मीयता 
त्याचं्या मनात कधीि उत्पन्न होत नाही. हॅम्लेटिे वडे खरोखरीिे होते, की पाघंरलेले होते, या प्रश्नासंबधंी 
हे संशयवादी लोक, जण‘ूसगळाि वडे्यािंा बाजार आहे’ अशा स रात, हसून म्हणतील. काही टीकाकार 
ते‘खरोखरी’िे वडे म्हणतात, तर काही‘पाघंरलेले’ वडे होते असे म्हणतात! यापंकैी एकाही मतासबंंधी 
आग्रह धरण्याइतका त्यािंा टीकाशास्त्रावरि चवश्वास नसतो.‘अनेक मते आहेत, व त्या सवांिेि समथवन 
करणारे टीकाकार भेटतात;’ असे म्हणनू ते मोकळे होतात. अन् या वृत्तीला ते चनराग्रही वृत्ती हे नाव देतात! 
पण ती बाह्यतः चनराग्रही वृत्ती असली तरी वस्त तः अनास्थेिी आचण अश्रिेिी वृत्ती असते. एखाद्या चवर्षयात 
खरोखरीिे सत्य शोधण्यात अथवि नाही अशी ती वृत्ती असते. ज्ञानाच्या के्षत्रात या वृत्तीइतकी घात क द सरी 
कोणतीि वृत्ती नाही असे मी तरी समजतो! 
 

वाङ्मयातल्या या अजे्ञयवाद्यानंा शके्सचपयरिी नाटके शके्सचपयरने चलचहलेली नसून लॉडव बेकन 
याने चलचहलेली आहेत, असा अजब चसिान्त एखाद्याने बसवनू दाखचवला की प त्रोत्सवािा आनंद होतो! 
कारण मग दीघव अभ्यासाने आचण मोठ्या अट्टाहासाने पंचडतानंी बसचवलेल्या अनेक उपपत्ती कोलमडून 
पडतात, व टीकावाङ्मयाच्या प्रचतष्ठलेाि धक्का बसतो. संशयवाद्यािंी ही भचूमका बाहेरून चिचकत्सकतेिी 
आचण शास्त्रीयतेिी चदसली, तरी चतिा सत्यशोधनाच्या शक्यतेवरि चवश्वास नसल्याने, ती ज्ञानचवरोधी 
भचूमका होय. ि कीच्या चसिान्तािा आग्रहदेखील एक वळे ज्ञानवधवनाला पोर्षक ठरेल, पण हा 
संशयमलूक‘चनराग्रहीपणा’ मात्र ज्ञानाच्या म ळावर येईल; हे‘स्केचप्टक्स’ म्हणजे टीकेच्या के्षत्रातले पाखंडी 
लोकि होत! साचहत्यसमीके्षिे के्षत्र हे चसिान्तािे के्षत्र नसून समरसतेिे के्षत्र आहे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २१ ⬥ 
 

‘आधुणनकता’ क्या चीज है? 
 

गेल्या आठवड्यात प णे चवद्यापीठाच्या पहदी चवभागातफे एक‘संगोष्ठी’ अथवा‘सेचमनार’ भरचवण्यात 
आला होता. चवर्षय‘आध चनकताके संदभवमें पहदी साचहत्य’ हा होता. अध्यक्ष अलाहाबादिे प्रचसि लेखक 
आचण‘माध्यम’िे संपादक श्रीय त बालकृष्ट्ण राव हे होते. याखेरीज प्रचसि टीकाकार व चदल्ली 
येथील‘आलोिना’िे संपादक डॉ. नामवर पसग, प्रचसि कवी रघ वीर सहाय, साचहत्य ॲकॅडेमीिे चिटणीस 
डॉ. मािव ेही मंडळी म द्दाम भाग घेण्याकरता आली होती. प णे चवद्यापीठातील पहदी चवभागािे प्रम ख डॉ. 
आनंदप्रकाश दीचक्षत याचं्या प रस्काराने झालेल्या या उपिमािा फायदा प ण्यातील व प ण्याबाहेरील अनेक 
पहदी पंचडतानंी व अभ्यासकानंी घेतला. अध्यक्ष बाळकृष्ट्ण राव याचं्याखेरीज डॉ. नामवर पसग, श्री. रघ वीर 
सहाय, डॉ. प्रभाकर मािव ेयानंी प्रकट केलेले चविार महत्त्वािे होते. नामवरपसगजी आचण मािवजेी याचं्या 
भार्षणातं चवद्वते्तबरोबरि श्रोत्यानंा झ लचवणारा वक्तृत्वािा अनोखा ढंगही होता. याखेरीज स्थाचनक 
चवद्वानापंैकी डॉ. भ पटकर, डॉ. परळीकर, डॉ. क मारी पभगारकर, क . दीचक्षत यानंी सादर केलेले चनबंधही 
महत्त्वािे होते. पण पचरसंवादािा व्यापक चवर्षयि‘वाङ्मयातील आध चनकता’ हा असल्याने, उद्घाटक 
क लग रू डॉ. पाटसकर यािें भार्षाचवर्षयक भार्षण सोडल्यास, बाकी सवांच्याि भार्षणात वाङ्मयीन 
आध चनकतेिी मीमासंा भरून राचहली होती. 
 

श्री. बालकृष्ट्ण राव यानंी आपल्या प्रास्ताचवक भार्षणात, ‘समाजापासून त टल्या’िी, 
‘एकलेपणा’िी, वा‘Alienation’िी जाणीव, हे वाङ्मयीन आध चनकतेिे प्रम ख लक्षण म्हणून साचंगतले. पण 
लगेि त्यानंी हीि भावना कबीरापासून अनेक फार मोठ्या कवींत आढळते हेही साचंगतले. डॉ. मािव ेयानंी 
बंडखोरी (चवद्रोह), तत्त्वािा आग्रह, अथवा‘Uncompromisingness’ हे आध चनकतेिे प्रम ख लक्षण म्हणनू 
साचंगतले. जे‘ब ढे्ढ लोक’,यह भी िलता है, वह भी िलता है या वृत्तीिा प रस्कार करतात त्यािंा त्यानंी 
चधक्कार केला. आवशे, ढंग, बह श्र तता, मौज आचण‘मजाक’ या सवव दृष्टींनी मािवजेींिे वक्तृत्व अमोघ होते. 
त्यािंी स्वमतासंबधंीिी चनष्ठाही सशंयातीत होती. पण द सरे (आध चनकतावादीि) वक्ते डॉक्टर नामवर 
पसग यानंी दाखवनू चदल्याप्रमाणे, मािव्याचं्या आध चनकतेच्या कल्पनेत अचतव्याप्ती होती. मला तर 
आध चनकतेिे हे सवव स्तवन ऐकल्यावर, हे लोक आध चनकतेलासवव ग णािें चनधान बनवीत आहेत की काय, 
असा भास झाला. आध चनकतेत हे सवव ग ण सामावतात का? अन् चशवाय या सवव ग णािंा वाङ्मयाशी प्रत्यक्ष 
संबंध आहे का? उदाहरणाथव, श्री. बालकृष्ट्ण राव एका ििेच्या समारोपात म्हणाले, ‘चजवतंपणा हे 
आध चनकतेिे सवांत प्रम ख लक्षण आहे.’ म्हणजे सववि चजवतं वाङ्मयाला‘आध चनक’ लोक‘आध चनक’ 
समजतील असे समजायिे का? अन भव तर तसा येत नाही.‘चजवतंपणा’ हे आध चनकतेिे लक्षण नसून, 
‘आध चनकपणा’ हे (याचं्या मते) चजवतंपणािे लक्षण आहे, असा भास होतो! चनदान चवद्रोह, बंड, अश्रिा हे 
भाव एखाद्या साचहत्यकृतीत असतील, तरि ते साचहत्य‘चजवन्त’ अशी तर या आध चनक सापं्रदाचयकािंी 
भावना आहेि. 
 

सववसामान्य अभ्यासकाला या सवव आध चनकतास्तवनाबद्दल गोंधळ आचण अचवश्वास वाटण्यािी 
कारणे दोन: एक तर केशवस ताचं्या काव्यातही त्याला हा चवद्रोह, हे‘Nonconformism’ आढळतात; अन् 
द सरी गोष्ट म्हणजे, आज ज्या वाङ्मयािा‘उदोउदो’ ‘आध चनक’ म्हणून होतो, त्यात‘चजवन्तपणा’ व‘बंड’ या 
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लक्षणाखेंरीज चकत्येक लक्षणे आढळतात, त्यािंी संगती कशी लावायिी? काव्याच्या भारे्षतला चवचक्षप्तपणा 
हादेखील परपंराचवरोधाति जमा समजायिा की काय? हे बंड, अज्ञान आचण अन्याय याचं्याचवरुि आहे, 
की शब्दािें अथव आचण अक्षरे चलचहण्याच्या पिती याचं्या चवरुिही आहे? 
 

केशवस तािें बंड दोन प्रकारिे होते. ते समाचजक अन्यायाचवरुिही होते अन् कचवतेच्या चवर्षयाचं्या 
परंपरेचवरुिही होते. कचवता पारमार्मथक चवर्षयावंर असेल तरि ती ज न्या काळी प्रचतचष्ठत ठरत असे. 
केशवस तानंी या धार्ममक काव्यपरंपरेला धक्का चदला. आजच्या नवकवींना नेमक्या कोणत्या गोष्टी जािक 
वाटत आहेत, अन् म्हणनू ते बंड करीत आहेत, त्यािा बोध होत नाही. जर ते सामाचजक रूढींना चवरोध 
करू इच्छीत असतील, तर त्यानंा केशवस त संप्रदायात सामील व्हायला काहीि हरकत नाही. जर ते 
काव्याच्या आजच्या वाङ्मयीन स्वरूपाचवरुि बंड करू इच्छीत असतील तर त्यानंा काव्यािे कोणते स्वरूप 
हव ेते स्पष्ट व्हायला हव.े यमकाबरोबर छंदािीही बधंने झ गारून देणे हे एक या नव्या काव्यािे लक्षण चदसून 
येते.‘सत्यकथे’त येणाऱ्या काही काही कचवता पाचहल्या तर गद्यि सरळ अखंडपणे न चलचहता, एक एक 
वाक्य स्वतंत्र पचॅरग्राफात चलचहणे, पकबह ना एक एक शब्द स्वतंत्र ओळीत चलचहणे हे आजच्या पद्यािे नव े
स्वरूप म्हणता येईल! मग पद्याऐवजी सरळ गद्यि चलचहण्यािा प्रामाचणकपणा हे कवी का दाखवीत 
नाहीत? 
 

केशवस तानंी ज्या सामाचजक आचण वाङ्मयीन रूढीचवरुि बंड केले, त्याचं्याि चवरुि आजिे बंड 
आहे का? तसे असेल तर हे लोक मढेकराऐंवजी केशवस तानंा आपले वाङ्मयीन‘चपतर’ का मानीत 
नाहीत? साराशं, ‘बंड’, ‘आध चनकता’, ‘नवता’,हे शब्द आज भोंगळ आचण मंत्रवजा बनले आहेत. जो 
आपल्या हातातीलचनशाणावर‘बंड’ हा शब्द चलहील, त्यािे काव्य अथवशून्य असो, नकली असो, 
अंधान करण असो, त्याला आज साचहत्याच्या दरबारािे दरवाजे ख ले होतील! रामनामाच्या वचशल्याने एके 
काळी जसे काव्यशनू्य‘काव्यही’ प्रचतचष्ठत ठरत असे, तसे आज बंडाच्या अन् नवतेच्या पोकळ जपाने 
अथवशून्य काव्यही‘नव’ ठरत आहे! या शाक्ब्दक बंडपूजनािा एवढाि पचरणाम असता, तर त्याकडे द लवक्ष 
करता आले असते. पण त्यािा आणखी एक घातक पचरणाम आहे. जे लेखक िालू फॅशनला वदंन करून 
बंडािा अथवशून्य प कारा करणार नाहीत, त्यानंा साचहत्याच्या दरबारािे दरवाजे बंद राहात आहेत. 
राज्यसरकारच्या बचक्षसाला पात्र झालेली प स्तके अन् पात्र न झालेली प स्तके यािंी त लना केली, 
तर‘प्रयोगाखातर प्रयोग’, ‘नवतेखातर नवता’ हे, आजच्या वाङ्मयपरीक्षकाचं्या दृष्टीने कसे श्रेष्ठ वाङ्मयीन 
मूल्य ठरत आहे ते चदसून येईल. 
 

या भाचवक आध चनकता-पूजनाम ळे आणखी एक धोका उत्पन्न झाला आहे. वाङ्मयाभ्यासक मंडळी, 
वाङ्मयातली श्रेष्ठता शोधण्याऐवजी केवळ आध चनकता शोधू लागली आहेत. पण या पचरक्स्थतीत एक 
अभाचवत उपरोध पकवा‘Irony’ उद्भवत आहे. मराठी नवकवींच्या क लग रंूनी जो अगदी पचहला 
साचहत्यशास्त्रािा गं्रथ चनमाण केला, त्यािे नाव‘वाङ्मयीन आध चनकता’ नव्हते, तर‘वाङ्मयीन महात्मता’ हे 
होते. इतकेि नव्हे, तर त्यानंी‘नवता’ वा आध चनकता हा‘वाङ्मयीन महात्मते’िा चनकर्षही ठरचवला 
नव्हता.‘महात्मते’िा चनकर्ष त्यानंी ठरचवला होता‘Sincerity’ हा! (त्याबद्दल त्यानंी‘आत्मचनष्ठा’ हा ि कीिा 
मराठी शब्द योजल्याने, त्याचं्या या चनकर्षाकडे नवकवींनी द लवक्ष केले ही गोष्ट वगेळी!) मढेकरािंा हा 
चनकर्ष म ळीि नवीन नसला, तरी तो खोटा नव्हता. एखाद्या कचवतेत भावनेिी सिोटी असल्यास, ती 
कचवता मढेकराचं्या दृष्टीने श्रेष्ठ ठरायला हवी. ती‘आध चनक’ आहे की नाही, चतच्यामध्ये प्रिचलत मूल्याशंी 
तंटा (non-conformism) आहे की नाही, हा प्रश्न वाङ्मयदृष्ट्ट्ा अप्रस्त त ठरला पाचहजे. पण आज 
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क्स्थती नेमकी उलट आहे. एखाद्या कचवतेत आध चनकतेिी‘पोज’ पकवा पोपटपंिी असेल, सववमान्य भारे्षिी 
मोडतोड, उलथापालथ असेल, तर ती लगेि आध चनकतेिा देखावा न करणाऱ्या कचवतेहून श्रेष्ठ ठरते! 
 

या दृष्टीने बचत्तसाव्या बडोदे वाङ्मयपचरर्षदेत प्रचसि नाटककार चवद्याधर गोखले यानंी 
आजकालच्या वाङ्मयपरीक्षा-सचमत्यावंर केलेली टीका फारि समयोचित आहे. आजकाल साचहत्यपरीक्षा 
म्हणजे केवळ नावीन्यपरीक्षा झाल्याने, साचहत्यपरीक्षक होणे सोपे आहे. कालमान पाहून प रोगाचमत्व, 
लोकशाहीचनष्ठा ही‘लेबले’ कपाळावर चिकटवणारे व आपल्या साचहत्यात घोळचवणारे लोक आजकालच्या 
साचहत्यपरीक्षा-सचमत्यािें मक्तेदार बनतात. चवद्याधर गोखले म्हणतात:‘सध्या काही साचहत्यशन्ड दहा दहा 
वर्ष े काही सचमत्याचं्या पीठावर चठय्या देऊन बसले आहेत, आचण एकिसाचहत्यप ंगव अनेक 
सचमत्याशंी‘चश्लष्ट्यचत कामचत, ि क्म्बचत कामचप’ असा रोमान्स करीत आहेत! याम ळेि भते्तबाजी जन्मते आचण 
साचहत्यसंस्कृचतचवर्षयक कामे िटावरील श्रािासारखी उरकली जातात. 
 

पण या सवव प्रकारिे मूळ नाटककार चवद्याधर गोखले यानंी ओळखले आहे की नाही, कोण जाणे. 
नवता आचण बंडखोरी हेि एक मूल्य बनल्याने, साचहत्यात खोटी मूल्ये चशरली आहेत. ज्यानंा या खोट्ा 
मूल्याशंी तडजोड परवडते, ते गोखल्यानंी वर्मणलेला रोमान्सही स खेनैव करू शकतात! 
 

‘लेखक कशाचवरुि बंड करतो’ यापेक्षा‘कशावर पे्रम करतो’ हा प्रश्न साचहत्यात अचधक महत्त्वािा 
ठरायला हवा. आध चनकािें अनेक‘सेचमनार’ श्रवण करूनही मला त्यािें पे्रमचवर्षय, त्यािंा आदरचवर्षय हे 
कळू शकले नाहीत, की त्यािें पे्रम‘चवद्रोहा’वरि आहे?–अश्रिेवरि आहे?–संशयावरि आहे? मािव्याचं्या 
भार्षणावरून तरी तसे वाटते. 
 

ही झाली‘नाक्स्तपक्षी’ भचूमका. ही झाली Negative मूल्ये. आध चनकानंा काही‘अक्स्तपक्षी’– 
‘positive’ मूल्ये आहेत की नाही? पे्रमस्थान, आदरस्थान नसल्यावर न सत्या चवद्रोहािे वाङ्मय श्रेष्ठ कसे 
होणार? 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २२ ⬥ 
 

ऐणतहाणसक नाटक–कादंबऱयांचा सध्याचा जमाना 
 

आमिे कादंबरीकार आचण नाटककार आता इचतहासाकडे वळले आहेत! अवािीन मराठी 
वाङ्मयाच्या इचतहासात इतकी िागंली द सरी एखादी घटना घडल्यािे दाखवणे कठीण आहे! 
 

हचरभाऊ आपट्ानंी मराठी कादंबरीला अद भ ताच्या भ यारातून ओढून काढून वास्तवाच्या मदैानात 
आणले, तरी अण्णासाहेब चकलोस्कराचं्या नाटकात जसा कीतवनाच्या आख्यानािा अन् दशावतारी 
नाटकातल्या राक्षसािंा भाग चशल्लक होता, तसाि हचरभाऊंच्या कादंबऱ्यातं रहस्यकथािंा भाग चशल्लक 
होता. पण हचरभाऊंच्या नंतर तर‘वास्तव चित्रण म्हणजे समकालीन पाढंरपेशा समाजािे चित्रण’ असाि 
जवळजवळ अथव झाला. त्यातही समाजाच्या प्रकृतीिे अन् गतीिे दशवन घडचवण्यापेक्षा, व्यक्तीच्या रूपािे, 
पोशाखािे, अन् लकबािें दशवनि अचधक, असा प्रकार झाला. त्याम ळे मराठी कथावाङ्मयावर काही काळ 
क्ष द्रतेिा आरोप झाला. ज्यानंा ही क्ष द्र व्यक्क्तचिते्र टाळायिी असत, ते आपल्या कथा-कादंबऱ्या दोन 
प्रकारानंी वजनदार करीत. कोणी आपल्या नायकनाचयकानंा (चवशरे्षतः नाचयकानंा)‘बंडखोर’ बनवीत, तर 
कोणी मनोचवश्लेर्षणािे सूक्ष्मदशवक यंत्र डोळ्यानंा लावनू पात्राचं्या कृतीऐवजी चवकृतीिेि चित्रण करीत 
बसत. 
 

पण कथावाङ्मयाच्या या सवव घसरग ंडीत दोन समज सातत्याने चदसत होते. ते म्हणजे, 
‘वास्तववाद म्हणजे कला’,अन्‘समकालीन समाज हाि वास्तववादािा चवर्षय’ हे होत. त्याम ळे ऐचतहाचसक 
चवर्षय साहचजकि टाळले जात. वास्तचवक‘वास्तवता म्हणजे समकालीन समाजािे चित्रण’,हा चसिान्ति 
ि कीिा आहे. वाङ्मयीन वास्तवता म्हणजे कथानकािी अन् स्वभावचित्रणािी‘संभाव्यता’;मग ते कथानक 
इचतहासातले असो, की वतवमानकाळातले असो. पण सामाचजक चवर्षय हाताळणाराि काय तो वास्तववादी 
चलखाण करतो, असा थोडासा समज झाला होता, यात शकंा नाही. एरव्ही सामाचजक कादंबऱ्याचं्या मानाने 
ऐचतहाचसक कादंबऱ्यािें जे अत्यल्प प्रमाण चदसून येई त्यािा ख लासा करता येत नाही. 
 

पण‘स्वामी’ या नव्या तंत्राच्या ऐचतहाचसक कादंबरीला जी अकक्ल्पत लोकचप्रयता लाभली, 
चतच्यायोगे आचण‘रायगडला जेव्हा जाग येते’ या प्रभावी ऐचतहाचसक नाटकाच्या प्रिंड यशाम ळे मराठीत 
ऐचतहाचसक लचलत वाङ्मयािे नव े य गस रू झाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. यातले प ष्ट्कळसे 
लचलत वाङ्मय स न्दर आहे, एवढ्ाम ळेि ही घटना स्वागताहव आहे असे नव्हे. चतिे आणखीही एक फार 
मोठे महत्त्व आहे.‘नववाङ्मया’च्या नावाखाली गेल्या पंिवीस वर्षांत मराठी वाङ्मयाला जे तऱ्हेवाईक 
वळण लागले होते, त्याला आळा केवळ प्रचतकूल टीकेने बसण्यासारखा नव्हता. तऱ्हेवाईक भार्षा आचण 
तऱ्हेवाईक जीवनचित्र हे जण‘ूनव’- वाङ्मयािे प्रम ख‘लक्षण होऊन बसले होते. पकबह ना 
तऱ्हेवाईकपणाच्या बाबतीत लेखक एकमेकाशंी जणू स्पधा करीत. वािक त्याला नाक म रडीत, पण अन्य 
िारापाण्याच्या अभावी, चमळेल त्या िाऱ्यावरि भकू भागवीत. रोज नाव े ठेवायिी, अन् रोज तेि अन्न 
खायिे, ही जशी खाणावळीच्या मेंबरलोकानंा सवयि होऊन जाते, तशी गेल्या वीस वर्षांतल्या मराठी 
कथाकादंबरी-वािकािंी आचण नाट्पे्रक्षकािंी क्स्थती झाली होती. त्याला आळा टीकेने बसण्यासारखा 
नव्हता, तर अन्य प्रकारच्या लचलत वाङ्मयानेि बसण्यासारखा होता.‘स्वामी’ आचण‘रायगडला जेव्हा जाग 
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येते’ या दोन यशस्वी कृतींनी या पयायी वाङ्मयप्रकारािी वाट तयार केली, याबद्दल या उभय लेखकानंा 
धन्यवाद चदले पाचहजेत. या दोन प स्तकानंंतर ऐचतहाचसक चवर्षयावर चलचहणाऱ्या लेखकाला ओशाळेपणा 
वाटत नाही,–ज नाट ठरण्यािी भीती वाटत नाही. रणचजत देसाई आचण वसन्त कानेटकर यानंी ही मोठीि 
कामचगरी केली असे म्हटले पाचहजे. 
 

पण या नव्या ऐचतहाचसक वाङ्मयािे यश केवळ एवढेि आहे असे नव्हे.‘उर्षःकाल’सारखी प्रचसि 
कादंबरी, आचण‘स्वामी’, ‘मंत्रावगेळा’ यासंारख्या कादंबऱ्या, यातं जमीनअस्मानािा फरक 
आहे.‘उर्षःकाल’मध्ये इचतहासही अल्प आहे, अन् इचतहासकालीन भार्षा, इचतहासकालीन उल्लेख यानंी जे 
वातावरण उत्पन्न करायिे असते, तेही बेतािेि आहे. ही क्स्थती जर‘उर्षःकाल’सारख्या प्रचसि कादंबरीिी, 
तर इतर कादंबऱ्यातं इचतहास चकती असेल ते सागंायलाि नको. याला अपवाद भारतािायव पितामणराव 
वैद्य याचं्या‘द दैवी रंगू’ या कादंबरीिा सागंता येईल. पाचनपतच्या वळेच्या ऐचतहाचसक घटना अन् 
ऐचतहाचसक वातावरण, या संस्कृत पचंडताने चजतके चनमाण केले आहे, चततके तत्कालीन अन्य कादंबरीत 
क्वचिति आढळेल. पण ऐनचजनसी रोमहर्षवक इचतहास‘भाऊसाहेबाचं्या बखरी’च्या चनचमत्ताने हाती 
सापडल्यावर,‘द दैवी रंग’ूच्या लेखकाला तो जसाच्या तसा कादंबरीत भरण्यािा मोह आवरला नाही, हा 
एकि मोठा दोर्ष त्या कादंबरीत आहे. तेवढा भाग वगळला तर हृदयस्पशी कथानक आचण वास्तववादी 
(ऐचतहाचसक) वातावरण, या दोन्ही बाबतींत चिन्तामणरावािंी‘द दैवी रंगू’ हचरभाऊंच्या ऐचतहाचसक 
कादंबऱ्याहूंनही श्रेष्ठ आहे. 
 

आजच्या ऐचतहाचसक कादंबरीने एक वगेळीि मूस तयार केली आहे. चतजमध्ये जास्तीत जास्त 
प्रामाचणक इचतहास कादंबरीच्या रंजक धाटणीत ग ंफण्यािेनव ेतंत्र रणचजत देसाई, ना. सं. इनामदार, स. 
श.ं देसाई यानंी रूढ केलेले चदसेल. न कतीि वािली असल्याने, ‘मंत्रावगेळा’ ही कादंबरी माझ्या 
डोळ्यापं ढे आता अचधक आहे. ही कादंबरी वािल्यानंतर जर एखाद्याने सरदेसाई यािंी‘मराठी चरयासत’, 
‘Official Writings of Mount Stuart Elphinston’, ‘पेशव्यािंी बखर’ यासंारखी प स्तके प न्हा िाळली, 
तर‘मंत्रावगेळा’मधल्याि घटना, त्यातलीि पात्रािंी आचण म लाखतींिी भार्षा आपण वािीत आहो की काय, 
असा त्याला भास होईल. या संपूणव ऐचतहाचसकतेम ळे या नव्या कादंबऱ्यांवर काही नव्या टीकाकारानंी 
बखर-लेखनािाही आरोप केलेला आढळतो. वास्तचवक हा दोर्षारोप नसून माझ्या मते तरी ती या 
लेखकािंी प्रशसंाि आहे.‘ऐचतहाचसक बखरी’ हा मराठी गद्यवाङ्मयातला उत्तमात उत्तम भाग होय. पण 
आजच्या कादंबऱ्या मात्र बखरी नसून कादंबऱ्याि आहेत, हे थोड्या चविाराअन्ती मान्य कराव ेलागेल. 
त्यािंा उदे्दश, ‘जे घडले ते देणे’ एवढाि नसून जे घडले त्यािा भरपूर उपयोग करून व त्याला कक्ल्पतािी 
जोड देऊन, एक संपूणव कथानक वािकानंा सादर करण्यािा आहे. 
 

ज न्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्यातं, ऐचतहाचसक वातावरणात व ऐचतहाचसक तपचशलात एक स्वतंत्र 
कक्ल्पत कथानक बसचवलेले असे. प ष्ट्कळदा भोवतालिा इचतहास‘वास्तव’ असूनही प्रत्यक्ष नायक–
नाचयकाि कक्ल्पत असत. आजच्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्यातं कक्ल्पत भाग कमी असतो, इतकेि नव्हे, तर 
प्रम ख घटना कक्ल्पत कधीि नसतात. पण याहून महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे, चवठ्ठलराव घाटे, कानेटकर, 
देसाई, इनामदार यासंारखे आजिे लचलत लेखक आपल्या कथानकाला आवश्यक अशा इचतहासािा 
अभ्यास फारि बारकाईने करतात, आचण त्या अभ्यासािा उपयोग आपल्या कथानकात मोठ्या योजकतेने 
करतात. ज न्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्यापेंक्षा आचण नाटकापेंक्षा आजच्या नाटक-कादंबऱ्यानंी, ऐचतहाचसक 
वास्तवतेत मारलेली ही मजल कौत कास्पद आहे. पण ही प्रगती एकदम कशी झाली? मी एक ख लासा 
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स िचवतो; तो खरा की खोटा ते त्या के्षत्राशी माझ्यापेक्षा अचधक पचरचित असलेल्या लोकानंी ठरवाव.े कारण 
चित्रपट, कादंबरी आचण नाटक याचं्याशी अचधक संपकव  ठेवणे हे माझ्या कायवके्षत्राशी स संगत नाही. तरी पण 
माझा ख लासा तो हा केवळ दोन तासािंा ऐचतहाचसक चित्रपट तयार करण्याकचरता चसनॅचरओ लेखक, 
संवादलेखक व‘चदलदशवक’ आजच्या काळात जो प्रिंड उद्योग आचण खिव करतात, त्यािा इष्ट पचरणाम 
आजच्या ऐचतहाचसक नाटक–कादंबऱ्यावंर झाला आहे. ढोबळ इचतहास-पचरियाच्या जोरावर आज कोणी 
ऐचतहाचसक कादंबरी वा नाटक चलहू धजत नाही, ही लचलत वाङ्मयाच्या के्षत्रात झालेली चनचित प्रगती 
होय.‘अमर भपूाळी’, ‘वास देव बळवन्त’,यासंारख्या चित्रपटातं तत्कालीन इचतहास आचण वातावरण यािें 
सूक्ष्म ज्ञान चदसून येते.‘महात्मा फ ले’ हा आिायव अते्र यािंा चित्रपट रूढ अथाने ऐचतहाचसक नव्हे, आचण 
तरी फ ल्याचं्या काळच्या समाजािा फार सूक्ष्म अभ्यास त्या चित्रपटात चदसून येतो. सोहराब मोदींनी 
काढलेला‘झाशंी की रानी’हा चित्रपट तर सवांगस ंदर होता! 
 

मला असे स िवायिे आहे की, आमच्या नाट्ातला अचभनय, आज जसा चित्रपटाच्या स्पधेम ळे 
अचधक मोकळा आचण धीट झाला आहे तसाि आमच्या ऐचतहाचसक नाटक–कादंबऱ्यातंला इचतहासाभ्यास, 
चित्रपटाचं्या स्पधेम ळेि अचधक सूक्ष्म झाला आहे. 
 

या संदभातील आणखी एका प्रश्नािा चविार मात्र प ढे केव्हा तरी करणे प्राप्त आहे. तो प्रश्न 
म्हणजे, कादंबरीकारानंी व नाटककारानंी प्रक्षोभक ऐचतहाचसक चसिान्तािें मंडन हा आपल्या वाङ्मयािा 
उदे्दश ठरवावा काय? संभाजी आचण द सरा बाजीराव हे (अन िमे) चशवाजी आचण पचहला बाजीराव 
याचं्याहून रेसभरदेखील कमी नव्हते, हे दाखचवण्याकचरता नाटक–कादंबऱ्या चलहाव्यात काय? मी 
म्हणतो, चनदान त्याम ळे त्या अचधक श्रेष्ठ ठरू नयेत. नाही तर, उद्या एखाद्या‘धक्कासंप्रदायी’ कादंबरीकार 
बाळाजीपंत नातू हा द्रष्टा देशसेवक होता, हे चसि करण्याकचरता एक कादंबरी चलहून टाकील! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २३ ⬥ 
 

राष्ट्रवादी वाङ्मयीन व्यासपीठाची गरज 
 

मराठी वाङ्मयाच्या के्षत्रात जे अनेक वाद दळून पीठ झाले आहेत, त्यातं‘कलावाद आचण बोधवाद’ 
हा एक आहे. चवचशष्ट प्रिार हे एक वाङ्मयीन मूल्य समजाव ेकाय? नीचतबोधय क्त आहे म्हणून एखादी 
कादंबरी श्रेष्ठ मानावी काय? या प्रश्नाला गेल्या िाळीस वर्षांतल्या माझ्या चलखाणात मी चनचितपणे 
नकाराथीि उत्तर चदले आहे. नीचतबोध हे वाङ्मयीन श्रषे्ठतेिे गमक होऊ शकत नाही. भावनानंा उत्कृष्ठ 
उद्गार देणे, अन भवािे व जीवनािे यथाथव चित्र काढणे, यात वाङ्मयािे श्रेष्ठत्व आहे. एक‘फॅशनेबल’,पण 
बेंगरूळ शब्द वापरून सागंायिे झाले, तर याति वाङ्मयीन‘महात्मता’ आहे! ही भचूमका‘माझी वगेळी’ 
पकवा नवीन नव्हे. ती आज प्रायः जगन्मान्य आहे. या स्पष्ट भचूमकेवरूनि िोवीस वर्षांपूवी मी 
सानेग रुजींच्या एका प्रस्तावनेला, अन् त्याचं्या सववि लचलत वाङ्मयाला (‘श्यामिी आई’ हादेखील 
अपवाद न करता!) हीन प्रतीिे ठरचवले होते. पण त्या काळात गाधंी टोपी घालणे, त रंुगात गं्रथ चलचहणे, 
यासंारख्या आगतं क गोष्टींिे वाङ्मयात भलतेि स्तोम असल्याने, माझा तो हल्ला म्हणजे वाङ्मयीन 
गोहत्येसारखाि मानला गेला होता! आज‘श ि कलावादी’ म्हणचवणारे अनेक साचहक्त्यक, त्या वळेच्या त्या 
वादात सानेग रुजींच्या उघड बोधवादी वाङ्मयािे समथवन करीत होते! पण आज मात्र मराठी वाङ्मयाच्या 
के्षत्रात ताचत्त्वक ििेप रता तरी लंबक द सऱ्या टोकाला गेलेला आहे. आज श ि कलावादी भचूमका इतक्या 
पराकोटीला गेली आहे की, कलेत बोध तर राहोि, पण चवर्षय वा अथव अपेचक्षणे हेदेखील मागासपणािे 
मानले जाते! 
 

यावरून कोणािीही अशी कल्पना होईल की, आजिे वाङ्मय श ि आत्माचवष्ट्काराथव चलचहले जात 
असून, त्याला कोणत्याही नैचतक वा सामाचजक तत्त्वज्ञानािा स्पशव नसतो. चनदान अशी तरी कल्पना होईल 
की, आजच्या वाङ्मयात आत्माचवष्ट्कारािे पूणव स्वातंत्र्य आहे. अथात आजच्या‘नव’लेखकािंा तसा दावा 
मात्र आहे. पण प्रत्यक्षात काय आहे? आजिे मराठी नववाङ्मय असो, की साधे वाङ्मय असो, ते एका 
चवचशष्ट नैचतक, ताचत्त्वक आचण सामाचजक भचूमकेला बाधंलेले आहे;– ते‘Committed’ अथवा‘आगाऊ 
बाधंलेले’ वाङ्मय आहे. ते कोणत्या तत्त्वज्ञानात्मक भचूमकेला बाधंलेले आहे? ते सामाचजक बंडखोरीला 
अथवा िातंीच्या पूववतयारीला प्रचतज्ञाबि आहे. ज्या कचवतेत, वा कथेत, वा कादंबरीत सामाचजक 
संताप,बंड वा बंडाला आवाहन नसेल, ते‘वाङ्मयि’ नव्हे,–चनदान‘नव’वाङ्मय नव्हे, अशी आजिी 
व्याख्या आहे. 
 

अलीकडेि माझ्याकडे एका पािात्य प्रकाशकाच्या प्रचतचनधींिे पचरपत्रक आले आहे. भारतीय 
भार्षातंल्या ज्या चलखाणािे इंग्रजी रूपान्तर करण्यािी या प्रचतचनधींिी तयारी आहे, त्यािे अपेचक्षत लक्षण 
प ढीलप्रमाणे:‘Literature of revolt, protest and social criticism’ ही अपेक्षा श ि वा तटस्थ वाङ्मयािी 
खासि नव्हे. या अपेके्षत आजच्या सामाचजक, राजकीय संघर्षातला चवचशष्ट पक्ष उघडपणे घेण्यािे 
लेखकानंा आवाहन आहे. त्याबरोबरि शलैीच्या व तंत्राच्या बाबतीतही आज बंडखोरी व प्रयोग यािी अपेक्षा 
केली जात आहे. म्हणजे आज कलेच्या स्वातंत्र्यािी तोंडी घोर्षणा केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात 
कलेवर बंडखोरीच्या प्रिारािी व (शलैीप रती) बंडखोर आिारािी सक्ती आहे. जर त मिे वाङ्मय 
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ज न्याचवरुि‘प्रोटेस्ट’िे (चनरे्षधािे) वाङ्मय नसेल, तर ते‘महत्त्वा’िे (Significant) वाङ्मय नव्हे, असे 
आजिा नव-संप्रदाय स्पष्ट म्हणत आहे. 
 

खरी कला ओळखायला‘Sensitivity’ म्हणजे हृदयािी कोवळीक लागते, तर कलेतली बंडखोरी 
ओळखायला‘सेक्न्सचटक्व्हटी’िी म ळीि गरज नसते. त्याम ळे, प ढे घ सण्यािी धडपड करणारी 
चनयतकाचलके, राज्यसरकारिी व‘साचहत्य ॲकेडेमी’िी परीक्षामंडळे, या सवांत‘बंडखोरी’ हेि म ख्य 
वाङ्मयीन मूल्य मानणाऱ्या मंडळींिी आज गदी आहे! यािा पचरणाम म्हणजे सामाचजक व वाङ्मयीन 
के्षत्रात अशी सपं्रदायचनष्ठ मते बाळगणाऱ्या मंडळींकडूनि आजच्या वाङ्मयािी प्रतवारी ठरचवली जाते. श ि 
कलेच्या आचण नवकलेच्या नावाखाली आज सरकारी आचण चबनसरकारी साचहत्यसंस्था‘बंडवादी’ 
वाङ्मयाला प रस्कार देत आहेत. या गौरवरूप आचण द्रव्यरूप प रस्कारामागे एक गृहीत कल्पना आहे; ती 
म्हणजे‘ज न्याचवरुि बंड’ ही एक चनभळे सत्कृत्य आहे ही होय! बंड, प ष्ट्कळदा प ष्ट्कळ के्षत्रातं आवश्यक 
ठरते, हे इचतहासावरून चसि आहे; पण सववि बंडे कल्याणकारी होतात, ही प रोगामी मंडळींिी गृहीत 
कल्पना भोळसरपणािी अन् गतान गचतक वृत्तीिी द्योतक होय. चशवाय जोपयंत हे तथाकचथत‘नव’वाङ्मय, 
वाङ्मयीन आचण भाचर्षक सकेंताचवरुि बंड करीत असते, तोपयंत ते केवळ स्वतःच्या लेखनािीि काय ती 
हानी करते; पण जेव्हा ते सामाचजक संकेताचंवरुि आचण मूल्याचंवरुि बंड करते, तेव्हा ते काय करीत आहे 
यािी त्यािी त्यालाि कल्पना नसते. एखाद्या अडाणी माणसाने एखादी इमारत पाडून ती नव्या धतीने 
उभारतो म्हणाव,े त्यातलाि हा बंडखोरीिा प्रकार असतो. जे संकेत मोडायिे, ज्या मूल्यानंा आव्हान 
द्यायिे त्यािंा अथव, मूळ व इचतहास आजच्या मोडतोडवीरानंा क्वचिति माहीत असतो. पकबह ना 
बंडपूजनेच्या नशते असल्याने तो समजावनू घेण्याच्या ते मनःक्स्थतीति नसतात. लोकमान्य चटळक आचण 
स्वामी चववकेानंद यािंा तत्कालीन स धारकावंर हाि म ख्य आके्षप होता. रवीन्द्रनाथािंाही उथळ 
पािात्यीकरणाला चवरोध याि भचूमकेवरून होता. भारतीय संस्कृचतरूपी स ंदर, प्रािीन आचण घट्ट 
चवणकामािा अथव समजावनू देण्यािे कायव या दोन वगंीय प्रचतभावतंानंी केले. चववकेानंदािंी महाब चिमान् 
आचण चवद्वान चशष्ट्या चनवचेदता चहने तर या नावािाि (Web of Indian Life) गं्रथ चलहून भारतीय 
जीवनपितीिा अथव स्वतंत्र प्रचतभेने उलगडून दाखचवला आहे. बंगाली चस्त्रयािंा गोर्षा, सववि भारतीय 
चस्त्रयािंा सलज्ज सयंम, भारतीय गृहसंस्थेत वचडलकीला असलेले महत्त्व, उच्चवणीय चवधवाकंडून 
अपेचक्षलेली सनं्यस्त वृत्ती, त्याचं्यासबंंधी दाखचवला जाणारा आदर, पहद –म सलमान संस्कृती, या सवांिे 
चनवचेदताबाईनंी वरील गं्रथात सहृदय, स ब ि चवश्लेर्षण केलेले आहे. या इगं्रज (जन्माने आयचरश) बाईला 
आमच्या जीवनपितीतल्या दोर्षािें ज्ञान नव्हते असे नाही. पण त्या पितीतले श्रेष्ठ ग ण आचण चतिे 
ऐचतहाचसक मूळ यािेंही ज्ञान होते. भारतीय संकेतािंा तेवढा उपहास करणे, अन् पािात्य िालीरीती 
तेवढ्ा (वाढचदवसाला केक कापणे, मेणबत्त्या लावणे, हनीमून इत्यादी)‘आध चनक’ हे नाव देऊन उिलणे, 
याला प रोगाचमत्व म्हणायला ही इंग्रज बाई तयार नव्हती. 
 

आज आमिे राजकारणी लोक‘Russian way of life’, ‘American way of life’ हे शब्दप्रयोग 
वापरतात आचण त्या त्या जीवनपितीला अवसर देणे हे आन्तरराष्ट्रीय सहजीवनाला आवश्यक मानतात. 
त्या दोन्ही जीवनपितींत–नव्हे, सववि राष्ट्राचं्या जीवन-पितींत–चकत्येक गोष्टी तकाला, उपय क्ततेला व 
चवज्ञानचसिान्तानंा सोडूनही आहेत; पण म्हणनू त्या मोडण्यािा चरकामटेकडा उद्योग त्याचं्यातील चविारी 
लोकही लगेि करतात असे नव्हे. ज्या ज्या सामाचजक वा धार्ममक रूढींिा अथव स्वतःच्या (कोत्या) ब िीला 
कळत नाही, त्या त्या मोडण्याच्या परािम करणे, हा आमच्या ज न्या ब चिवादी स धारकािंा पचहला 
कायविम होता (कारण परधमीयाचं्या राज्यात या गोष्टीला मोठासा परािम लागति नसे!). उलट 
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परािमाच्या आड येतील तेवढ्ाि रूढी मोडा, असे लोकचहतवादींसारखे पोक्त व्यवहारवादी स धारक 
सागंत. 
 

आज तर य रोपात यच्चयावत मानवी रूढी आचण मूल्ये मोडून त्याचं्या आत ब चिवादी बीज सापडते 
की नाही, हे पाहणे हा ब चिमतंािंा प्रम ख उद्योग झालेला आहे! या उद्योगात ग ंतलेला ब चिमतं, 
साहचजकि‘चरकाम्या न्हाव्या’च्या स प्रचसि म्हणीत चनदेचशलेल्या‘पभतीला त मडी लावण्या’च्या संप्रदायात 
जाऊन पडतो! त्याला कशाति अथव सापडेनासा होऊन तो स्वतःि, स्वतःला, स्वतःच्या समाजातून 
बचहष्ट्कृत करतो. पािात्य देशातल्या अशा आत्मबचहष्ट्कृत ब चिमन्तानंी स्वतःला‘Outsider’ ‘Isolated’ 
यासंारखी करुणाजनक नाव ेशोधून काढलेली आहेत! “जीवनािी मूल्ये ढासळली आहेत!” “ज नी द चनया 
नष्ट झाली आहे, अन् नवी अद्याप जन्माला यायिी आहे!” यासारखी मोघम गूढग ंजनात्मक वाक्ये या 
ब चिमन्ताचं्या तोंडी नेहमी चवलसत असतात व या महावाक्यािंाि साक्षात्कार आपल्या शून्यवादी काव्याच्या 
आचण कथाचं्याद्वारे तरुणानंा घडचवण्यािा उद्योग हे शब्दवीर करीत असतात.पण म्हणजे हे आमिे 
साचहक्त्यक वीर पािात्य‘चहप्पी’ बैरालयापं्रमाणे गाजंा चपऊन, केस वाढवनू चफरत असतात असे मात्र नव्हे! ते 
स्वतः साके्षपी, धूतव, व्यवहारवादी, ‘कचरअचरस्ट’ (नोकरीधंद्यािी धोरणे साभंाळणारेि) असतात! त्यािें हे 
वैरालय आचण हा शून्यवाद वाङ्मयाप रताि असतो. 
 

या मंडळींच्या चनष्ठा कोणत्या व त्या चकतपत पक्क्या असतात, याशी आपल्याला कतवव्य नाही. पण 
त्या शून्यपूजनािी आज एक वाङ्मयीन फॅशन बनल्याने, बाकी कोणत्याही आशयािे वा स रािे वाङ्मय 
मात्र‘ज नाट’, ‘पारंपचरक’, ‘बोधवादी’, ‘रोमचँटक’ इत्यादी ठरत असते! 
 

गेल्या वसतं व्याख्यानमालेत मला अिानक एक व्याख्यान देणे प्राप्त झाले, तेव्हा मी आजच्या 
लेखकानंी हा उथळ, फॅशनेबल शून्यवाद झ गारून देण्यािे धाडस करून उत्साहािे, राष्ट्रभक्तीिे वाङ्मय 
चलहायला आता प्रारंभ करावा असे आवाहन केले. वसन्त कानेटकर, रणचजत देसाई, इनामदार 
यासंारख्या लेखकाचं्या ऐचतहाचसक लचलत वाङ्मयािे समाजाने जे स्वागत केले आहे, त्यािाही मी या 
संदभात उल्लेख केला. त्या माझ्या व्याख्यानाबद्दल वृत्तपत्रांत व समक्ष संभार्षणात ज्या अन कूल प्रचतचिया 
चदसून आल्या, त्यावंरून समाजालाही आता वाङ्मयात नव्या राष्ट्रवादी स रािी अपेक्षा आहे असे म्हणायला 
हरकत नाही. आजच्या शून्यवादी, उच्छेदवादी नववाङ्मयापेक्षा, शृगंाचरक वाङ्मयदेखील प रवले, असे 
म्हणायिी वळे आली आहे! शून्यवाद, आचण बंडखोरी हीि एक काय ती प्रचतचष्ठत वाङ्मयीन बैठक होय, हा 
भ्रम उत्पन्न करणारानंा आता राष्ट्रवादी लेखकानंी उलटा धक्का देण्यािी वळे आली आहे. इतकेि नव्हे, तर 
ज्यानंा शनू्यवादािी आता घृणा आली आहे, अशा राष्ट्रवादी श्रिावादी लेखकानंी आत्मचवश्वासाने एकत्र 
येण्यािीही वळे आलेली आहे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २४ ⬥ 
 

उत्कृि की‘लेटेस्ट’? 
 

‘लोक वािन करीत नाहीत’, ‘लोक प स्तके चवकत घेऊन वािन करीत नाहीत’ या दोन तिारी 
सामान्यतः ऐकू येतात.‘लोक काही तरीि वाितात, अन् मग एकंदर वाङ्मयालाि चवटतात’ ही खरी 
तिार आहे. लोकाचं्या प ढे उत्कृष्ट तेि वाङ्मय ठेवण्याला मागव कोणता असा प्रश्न पडला, की काही 
लोकाचं्या डोक्यात बचक्षसे लावनू नवी प स्तके चलहून घेण्यािे चविार येतात. काही वर्षांमागे आमिे काही 
म ंबईकर स्नेही नव्या माचसकाचं्या योजना घेऊन प ण्याला येत त्याचं्या तोंडिी एक कल्पना मला मोठी 
आियवकारक वाटे. माचसकातील पकवा वाङ्मयीन साप्ताचहकातंील इतर सदरे सागंनू प ढे ते म्हणत, ‘दर 
आठवड्याला एक उत्कृष्टं लघ कथा आम्ही देणार आहोत.’ चजथे वर्षात िार‘उत्कृष्ट’ लघ कथा चनमाण 
झाल्या तरी मी अचभनंदन केले असते–नव्हे, नवल मानले असते, चतथे आठवड्याला एक‘उत्कृष्ट’ लघ कथा 
देण्यािा संकल्प पाहून मला आियव वाटे! प स्तकािंी गोष्ट तीि आहे. उत्कृष्ट प स्तके ह कमी चनपजतील 
अशी हमी नाही. एखादा प्रचतभावान,–चनदानपक्षी ब चिमान लेखक डोके वर काढू लागला तर तो 
पचरक्स्थतीत करपून जाणार नाही एवढीि काळजी समाज, सरकार वा प्रकाशक घेऊ शकतील. 
 

पण उत्कृष्ट प स्तके वािू िाहणारानंा या संभाव्य चनर्ममतीकचरता थाबंायिे कारण नाही. त्याचं्या 
हयातीला प रतील इतकी िागंली प स्तके कोणत्याही प्रगल्भ वाङ्मयात आधीि वािकािंी वाट पाहात 
असतात. नव्या प स्तकाचं्या द कानात वा गं्रथालयात फेऱ्या मारणाऱ्या वािनचप्रय वािकािंी आचण या ज न्या 
वािनीय प स्तकािंी गाठ कशी घालून द्यायिी हाि प्रश्न आहे. परवा श्री. चव. स. खाडेंकर यानंी प ण्यातील 
व्याख्यानात शभंर‘उत्कृष्ट’ प स्तके अल्प पकमतीत उपलब्ध करून देण्यािी कल्पना साचंगतली, असे 
वृत्तपत्रात प्रचसि झाले आहे. ही कल्पना िागंली आहे. अगदी उत्कृष्ट प स्तकािंी नसली, तरी ज्यानंा 
सामान्य वािकािंी‘बेचसक’ प स्तके म्हणता येतील अशािंी यादी एखादद सऱ्या लहान गावातील 
गं्रथालयाकचरता धाडल्यािेही मला स्मरते. मला वाटते, जी प स्तके क णाही मराठी वािकाच्या वािनातून 
स टू नयेत अशािंी यादी करणे हे उत्कृष्ट प स्तकाचं्या यादीहूनही अचधक उपय क्त आहे. त्यानंतर अचधक 
चशकलेल्या, अचधक सातत्याने वािू इक्च्छणाऱ्या वािकाकंचरता‘उत्कृष्ट’ प स्तकािंी यादी करणे आवश्यक 
ठरेल. या दोन्ही प्रकारिी–दोन्ही‘शडे्यूल्स’मधली–प स्तके गं्रथालयातउपलब्ध करून देणे ही त्यानंतरिी 
गरज आहे. त्याचं्या स्वस्त आवृत्त्या काढणे फारि िागंले,–पण तो प ढिा प्रश्न आहे. 
 

असा चविार जेव्हा जेव्हा माझ्या मनात येतो, तेव्हा तेव्हा चकती िागंली मराठी प स्तके चकती 
वािनचप्रय लोकाचं्या नजरेतून स टली आहेत हे पाहून हळहळ वाटते. आज इंग्रजी िौथ्या इयते्तति, क मारी 
मातािंा पकवा खंचडत चववाहबाह्य पे्रमािा प्रश्न सोडचवणाऱ्या कथा म लामं लींच्या हाती चदसतात. ती म ले 
चनरागस असतात. त्या कथा वािूनही ती लगेि चबघडताति असेही मला वाटत नाही. पण त्याचं्या वयाला 
अचधक मानवणारी, रंजचवणारी अन्य प स्तके गं्रथालयाचं्या कपाटातं पडून असतात! पण त्यािें लेखक आज 
वृत्तपत्रात झळकणारे नसतात, त्यािें पठे्ठदेखील फाटून गेलेले असतात. मग मलपषृ्ठावर अध्या उघड्या 
छातीच्या तरुणीिे चतरंगी चित्र कोठून येणार? पण हा प्रश्न जसा मागवदशवनािा आहे तसाि मनोरिनेिाही 
आहे.‘िागंले की वाईट,’ याऐवजी‘ज ने की नव’े हाि प्रश्न सामान्य वािकाच्या मनात आज अचधक 
डोकावतो. अन्‘नव ेतेि िागंले’ ही व्याख्या आज मागवदशवकाचं्या दजािे काही लोकही तरुणाचं्या मनावर 
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पबबवीत आहेत. खाडेंकरासंारख्या िोखंदळ आचण जबाबदार मागवदशवकाला प्रथम आठवलेल्या (लक्ष्मीबाई 
चटळकाचं्या) स्मचृतचित्रािंीि गोष्ट घ्या. आत्मिचरत्र म्हटले की प्रथम‘स्मृचतचिते्र’ि आठवावीत, अशी क्स्थती 
म ख्यतः काही वृत्तपत्रानंी चनमाण केली. पण स्मृचतचिते्र वािणाऱ्या आजच्या वािकाला‘आमच्या 
आय ष्ट्यातील आठवणी’ वािलेस का म्हणून चविारले, तर बह धा ते नाव तो प्रथमि ऐकत आहे असे चदसून 
येईल! अन् मग‘आमिी अकरा वर्ष’े हे तर त्याहूनही कमी वािकानंा माहीत असेल. चतन्ही प स्तके 
आठवणी–आत्मिचरत्राचं्या स्वरूपािी. चतन्ही प स्तके प्रचसि व्यक्तींच्या भायांनी चलचहलेली. (अन् मला 
चविारले, तर मी लक्ष्मीबाईंच्या‘स्मृचतचित्रा’ंिा िम चतसरा लावीन.) चनदान व्यक्क्तमाहात्म्य, कालमाहात्म्य 
या दृष्टीने रमाबाई रानड्याचं्या आठवणी प्रत्येक महाराष्ट्रीयाच्या–चवशरे्षतः स्त्रीच्या वािण्यात आल्याि 
पाचहजेत असे मी म्हणेन. आजच्या चपढीतले चकती स्त्री-प रुर्ष त्या वािण्यात–अन् चकतींनी 
फक्त‘स्मृचतचिते्र’ि वािलेली असतात हे पाहण्यासारखे आहे. 
 

अशी इतरही चकत्येक प स्तके सहज आठवतील. आज चशवाजीमहाराजािंी सचवस्तर िचरते्र, 
त्यावर कादंबऱ्या, काव्ये अनेक चनघत आहेत. पण गेल्या चपढीतल्या केळ सकरांनी चलचहलेले, प ढे इंग्रजीत 
भार्षान्तचरत झालेले, श्रीमंत त कोजीराव होळकराचं्या अचभज्ञतेम ळे देशोदेशींच्या लायब्रऱ्यातं पोहोिलेले 
चशविचरत्र आजच्या चपढीतले चकती लोक वाितात? माचहती, भार्षा आचण दृचष्टकोणािा पोक्तपणा या सवव 
दृष्टींनी आजही त्यािंी गणना‘उत्कृष्ट’ मराठी प स्तकातं मी तरी करीन. पण आजच्या सववसामान्य 
स चशचक्षताला चविार,– ‘ते आता ज ने झाले’ हे ठरीव साच्यािे‘नव’उत्तर चमळेल! बखरीिी क्स्थती तर 
त्याहून अन कंपनीय! वास्तचवकबखरी म्हणजे सवांत अस्सल, सवांत अचभमानास्पद गद्य वाङ्मय होय. 
शाश्वत, अक्षरवाङ्मय वा‘क्लाचसक’ म्हणून जर मराठी गद्यातून चनवडायिे असेल तर‘भाऊसाहेबािंी बखर’ 
चनवडावी लागेल. इतरही अनेक बखरी स ंदर आहेत, ऐचतहाचसक कल्पनाशक्ती जागृत करणाऱ्या आहेत. 
ज्ञान वाढचवणाऱ्या आहेत. पण अलीकडे परीके्षला नेमल्या जाऊ लागल्या म्हणून तरुणानंा त्या माहीत तरी 
झाल्या; नाही तर त्यानंा धनी फक्त संशोधक. पचहले कारण त्या‘मोडी’त असत. द सरे कारण, त्या 
फारसीचमचश्रत गद्यात आहेत. चशवाय राजवाड्यासंारखे इचतहाससंशोधक त्यानंा नाक म रडीत (पण ते 
केवळ ऐचतहाचसक प रावा म्हणून). अन् आमिे साचहक्त्यक त्यातील अपचरचित शब्दयोजनेम ळे त्यानंा 
चबिकत. पण आपल्या साध्याभोळ्या, कष्टाळू, भाचवक, स्वाचमचनष्ठ पूववजािें हृदय, त्यािें मनोरथ, त्याचं्या 
चनराशा, त्यािंी चहम्मत जर कशात पाहायला चमळत असेल तर ती या बखर-वाङ्मयाति! 
 

काही वर्षांपूवी मी कॉलेज-चवद्याथ्यांना व तरुण साचहक्त्यकानंा अस्सल मराठी कादंबरीसदृश 
गद्यािा नम ना म्हणून गोडसेभटजींिे‘माझा उत्तर पहद स्थानिा प्रवास’ हे प स्तक वािायला सागंत असे. त्या 
वळेी ते प स्तक चकत्येक तरुण चवद्वानाचं्या ऐकण्यात नसे. कारण पन्नास वर्षांत त्यािी प न्हा आवृत्ती 
चनघालेली नव्हती. अठराश ेसत्तावन्निा शतसावंत्सचरक उत्सव सरकारनेि स रू केल्याम ळे कोकणातल्या 
एका हव्यकव्य करणाऱ्या भटजीने चलचहलेल्या या प स्तकाला चफरून बरे चदवस आले. एरव्ही स ंदर भारे्षत 
चलचहलेले, रोमािंकारी घटनानंी भरलेले, पूववजानंी परराज्याचवरुि केलेल्या उठावािे चित्र रेखाटणारे, 
शभंर वर्षांपूवीच्या महाराष्ट्रीय समाजािे दशवन त्याि वळेच्या माणसाकरवी घडचवणारे, हे प स्तक कोणाच्या 
वािण्यातही नव्हते. लोक प स्तके वाितात ती भारे्षकचरता, साहसी घटनाकंचरता वाितात हे जर खरे 
असेल, तर गोडसेभटजींनी चलचहलेल्या अन् पितामणराव वैद्यासंारख्या चवद्वानाने संपाचदत केलेल्या या 
प स्तकाच्या आवृत्त्यावंर आवृत्त्या चनघायला हव्या होत्या. या प स्तकात साहस आचण इचतहासि केवळ नव्हे, 
तर शृगंारप्रसंगही आहेत. अन् तरी ते एक ऐचतहाचसक वृत्तान्तािे ज ने प स्तक म्हणून नव े वािक चतरंगी 
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कव्हरच्या, अनैसर्मगक, असंभाव्य कथानकाच्या नव्या कादंबरीला अग्रपूजेिा मान देणार! कारण, प्रकाशक 
आचण वृत्तपते्र त्यािंी जाचहरात करणार! 
 

पितामणरावाचं्या स्वतःच्या काही इतर प स्तकािंीि गोष्ट घ्या. त्यािें‘श्रीकृष्ट्ण-िचरत्र’ 
आचण‘श्रीराम-िचरत्र’ पौगंडावस्थेत प्रवशे करणाऱ्या प्रत्येक म लाच्या गळ्यात ताईत बनून राचहले पाचहजे. 
परदेशी परीकथा वािणाऱ्या, ‘अल्लाउद्दीन आचण जादूिा चदवा’ यासंारखे चिनी वातावरणािे नाटक 
बसवणाऱ्या आजच्या म लािंी मला कीव येते! त्याचं्या वयात आमच्या चपढीिी म ले पितामणरावाचं्या 
रामिचरत्र–कृष्ट्णिचरत्राचं्याद्वारे अयोध्येत अन् हक्स्तनाप रात रमत होती. 
 

पण म लािंी गोष्ट सोडली, तरी प्रौढही ज ने स ंदर गद्य चवसरून केवळ दहा-पािवर्षांतलेि काय ते 
वाितात असे चदसेल. भार्षासौन्दयव आचण रूढ चविारानंा धके्क या दृष्टीने चप्र. गोळे यािंी प स्तके आजही 
वािण्यासारखी आहेत.‘पहद धमव आचण स धारणा’ हे प स्तक गंभीर आहे, पण त्याच्या आतला मजकूर 
कादंबरीपेक्षाही रमणीय आहे. पकबह ना ििाप्रधान कादंबऱ्याचं्या कालच्या य गात, वा कथानकशून्य 
कादंबरीच्या आजच्या य गात, ते प स्तक कादंबरी म्हणूनही खपून जाईल. इतकी स दंर भार्षा तर मी अन्य 
मराठी प स्तकात पाचहलीि नाही! आज हे प स्तक चकती लोक वािीत असतील? त्यािेंि द सरे 
प स्तक‘ब्राह्मण आचण त्यािंी चवद्या’, ‘ब्राह्मणेतर’म्हणून साववजचनक जीवनात पडणारानंी तरी अवश्य वािाव.े 
म्हणजे ब्राह्मणािें दोर्ष काढून अखेर ब्राह्मणािेंि अन करण करण्यािी िूक त्याचं्या हातून होणार नाही! 
गोळ्यानंी काढलेले ब्राह्मणािें दोर्ष म.ज्योचतबा फ ले यानंी काढलेल्या दोर्षाहूंन अगदी वगेळे आहेत. पण हे 
प स्तक आज (परीके्षला लावलेले असल्याचशवाय!) ब्राह्मणही वािीत नाहीत की ब्राह्मणेतरही वािीत 
नाहीत. 
 

‘वाईकर भटजी’ हेही एक प स्तक असे आहे की जे त्यातील अन भवी शहाणपणाकरताि केवळ 
नव्हे, तर अस्सल, प्रसादय क्त, ठसठशीत मराठी भारे्षकरताही प्रत्येक महाराष्ट्रीयाने वािाव!े 
 

शवेटी, श्रेष्ठ दजाच्या गं्रथािंी आद्य कसोटी साचंगतली पाचहजे. जो एकदा वािल्यावर प न्हा 
वािण्यािी गरज भासत नाही, तो गं्रथ ख शाल चभकार समजावा. जो प न्हा प न्हा वािावासा वाटतो, व 
प्रत्येक वळेी अचधक, चनदान पूवीइतकाि आनंद देतो, तो श्रेष्ठ गं्रथ होय. अशा श्रेष्ठ गं्रथािंा अभ्यास घडावा 
म्हणून तर चवद्यापीठे असतात. पण अलीकडे चवद्यापीठािंीही प्रवृत्ती काल बाजारात आलेले 
प स्तक‘अभ्यासा’ला लावण्याकडे आहे! नव्हे, कालि (वाङ्मयीन) जन्माला आलेला लेखक चवद्यापीठाच्या 
अभ्यासिमात आणण्याकडे आहे! 
 

यात कदाचित प्रकाशकािे कल्याण असेल, पण चवद्याथ्यांिे कल्याण नाही! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २५ ⬥ 
 

‘क्रोध’, ‘प्रयोग’ आणि‘लघु-माणसके’ 
 

आमच्या साववजचनक जीवनातले प ष्ट्कळसे शब्द आचण प्रयोग‘य रोप-अमेचरकेत काय िालले आहे’ ते 
पाहून मगि डोक्यात चशरतात. लघ चनबंधाला‘लघू चनबधं’ का म्हणायिे? वृत्तपत्रािा अग्रलेख तेवढ्ाि 
पकवा त्याहून कमी लाबंीिा असतो.‘लघ त्व’ हे त्यािे खरे लक्षण नसून‘लाचलत्य’ आचण‘व्यक्क्तगत रूप’ हे 
त्यािे खरे लक्षण असते. पण इंग्रजीत Personal essay या अन्वथवक नावापेक्षा Short essay हेि गबाळ 
नाव जास्त रूढ झाले. आम्ही लगेि इमानी अन िराप्रमाणे तोि अथवशनू्य शब्द उिलला. राजकारणी 
लोकही आम्हा साचहक्त्यकाइंतकेि अधं अन िर आहेत असे चदसून येईल. आमच्या‘लोकसभे’त म्हणे‘तरुण 
त कव ’ आहेत! आमिी वृत्तपते्र शाळूच्या खळ्यावर अन् पानाचं्या मळ्यावर वािली जावीत, जातात, हा 
आमिा अचभमान. खळ्यावर जोंधळ्यािी‘रास’ रिणाऱ्या आमच्या शतेकऱ्यानंाि काय, पण त्याचं्या 
गाविे‘व्ह. फा.िे वगव’ चशकचवणाऱ्या मास्तरनादेखील आमिे मोहन धाचरया‘त कव ’ कसे ठरतात, हे सागंता 
येणार नाही! या सवव कल्पनािें आचण िळवळींिे चपतर इगं्रजीत असतात! 
 

आता आमच्या द दैवी वृत्तपत्रवािकावंर आणखी एक अँललो-इंचडयन नाव समजावनू घेण्यािी पाळी 
आली आहे. ते नाव म्हणजे‘लघू माचसक’ ऊफव ‘चलटल मगेॅचझन’ हे होय.‘चलटल मगेॅचझन’ म्हणजे काय? ते 
आकाराने लहान असते का? माझ्या पाहण्यातली अगदी लहान आकारािी मराठी माचसके कोणती, ठाऊक 
आहेत? ‘बालबोध’ नावािे माचसक माझ्या वचडलाचं्या नावावर माझ्या आजोबानंी स रू केले होते. त्यािे अकं 
आमच्या घरी पसरलेले मी लहानपणी पाचहले आहेत. पण‘लघ -अचनयतकाचलकािें प्रवतवक त्याला‘चलटल ्
मगेॅचझन’ म्हणाले असते असे त्याच्या बाळबोध वळणाम ळे वाटत नाही. आणखी एक‘लघ  माचसक’ मला 
आठवते. ते मात्र बऱ्याि अथांनी‘लघू’ होते. त्यािा आकार बालबोध माचसकाच्याि आसपास होता. त्यािी 
पकमत दोन आणे असे. त्यािा चवर्षय संभोग-स्वातंत्र्य आचण संतचतचनयमन हा असे. सरकारी कॉलेजमधील 
माझे गचणतािे ग रू कै. र. धों. कवे यानंी ते माचसक पैशािे आचण इज्जतीिे न कसान सोसून 
केवळ‘समाजस्वास्थ्या’कचरता िालचवले होते. त्यािे नावि‘समाजस्वास्थ्य’ हे होते. त्यातले चविार 
समाजस्वास्थ्याला घातक होते; पण त्याच्या संपादकािंा प्रामाचणकपणा आचण धीटपणासंशयातीत होता. 
मराठीतल्या लघ माचसकािंा इचतहास सागंणारानंा त्या माचसकािे नाव आठवत नाही, ही गोष्ट अथवपूणव आहे. 
त्यािंी लघ -माचसकािी व्याख्याि म ळी वगेळी आहे. 
 

‘चलटल मगेॅचझन’िा मूळ अथव तरी काय? अशा अत्याध चनक (म्हणजे पािात्य!) प्रकारािंी ििा 
करणाऱ्या एका अचखल भारतीय पचरसंवादात त्याच्या अथािी ििा पंचडत मंडळीत िालली होती. तेव्हा 
योगायोगाने मी हजर होतो. पण माझ्या द दैवाने त्यािेंि मतैक्य नव्हते. पण‘अपंचडता’ंना प रेल इतपत 
व्याख्या द्यायिी झाली तर‘जी माचसके खपाच्या दृष्टीने िालचवली जात नाहीत–अतएव फारशी खपत 
नाहीत!–’ ती लघ माचसके होत, अशी इललंड–अमेचरकेतली व्याख्या आहे. पण न खपणाऱ्या माचसकािंी 
त्यािंी व्याख्या वा मयादा कोणती? तर‘पाि हजारापेंक्षा ज्यािंा खप अचधक नाही’ अशी! म्हणजे मग 
चकलोस्करािंी माचसके सोडली तर मराठीतली सववि माचसके लघू ठरणार! 
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त्याचं्याकडे लघ -माचसकानंा एक एक प्रकारिी प्रचतष्ठाही आहे. माझ्यासमोर या क्षणी एकश ेिार 
लघू पकवा आघाडीच्या (Avangarde) इंग्रजी‘माचसकािंा प नम वद्रणािा छापील कायविम पकवा कॅटलॉग 
आहे. त्याच्या संपादकािंा आचण त्याने चमळचवलेल्या नामवतंाचं्या मतािंा मतलब हा: 
 

“Almost all serious writers... got Their start in such magazines... Yeats and Auden, 
Frost and Eliot, Faulkner and Hemingway... The list is endless...” 
 

म्हणजे, ‘ज्यािे चलखाण त्वचरत लोकचप्रय होण्यािा संभव नाही पण अखेर अमर होण्यािा चवश्वास 
आहे–अन् आता इचतहासही उपलब्ध आहे–ते लोक’ “पदरमोड करून चलटल मगेॅचझनच्या फंदात 
पडतात. शलेेच्या चवख्यात‘प्रामीचथय स अन् बाउंड’ या काव्यािी‘Really unbound” कारण फमे 
छापखान्यात तसेि पडून आहेत!” अशी थट्टा झालेली होती. पण नंतर आवृत्त्यावंर आवृत्त्या चनघत आहेत. 
अशा झाकलेल्या वा न ओळखलेल्या वाङ्मयीन माणकािंी‘शो-केस’ म्हणजे लघ -माचसक असा दावा आहे. 
पण आमिे लघ -माचसकवाले काही वगेळेि बोलत आहेत, वगेळे ठरत आहेत. 
 

आमच्या लघ माचसकातले भावी शलेे–कीट्स, भावी इचलयट–ऑडेन म्हणतातः, 
‘सत्यकथा’सारखी माचसके माझ्या काही िागंल्या कचवता छायायिे नाकारते (व्याकरणप्रयोग म ळातले!) 
तेव्हा मी. चल. म.ॅ काढण्यास प्रवृत्त होतो. आजिे चल. मॅ. वाले केव्हा तरी इस्टॅक्ब्लश होताति (यात आता 
चद. प . चिते्र मोडतात). त्याचं्यामागून प न्हा नव ेचल. म.ॅ वाले तयार होतात. अशी ही अखंड प्रचिया आहे. 
म्हणजे एका अथाने या जागेच्या िणिणीम ळे तयार झालेल्या सहकारी सोसायट्ाचं्या खोल्या होत. पण हे 
झाले प ण्यसंकल्प! प्रत्यक्षात म्हणे या लघ माचसकानंी पापािंासपाटा िालचवला आहे. 
 

मी घाईघाईने चटळकरोड ओलांडून टॅक्सी थाबंचवण्याच्या खटपटीत असता एका प्रचसि 
माचसकाचं्या सहसंपादकानंी मला जणू तातडीच्या कामाकचरता थाबंवले. “अहो, त म्ही त्या‘शजे’ प्रकरणी 
काही करणार आहात की नाही?” माझ्या ियेवर शून्यता पाहून उदासपणे ते म्हणाले, “म्हणजे त म्ही ते 
पाचहलंही नाही वाटतं?” मला नाव आठवत नव्हते पण साचहत्यपचरर्षदेच्या पदाचधकाऱ्यानंी काही तरी 
दाखवल्यािे मात्र आठवत होते. मी त्यानंा सल्ला चदला होता: “काही करू नका. पण हे छापील काडव 
फायलीला मात्र ठेवा.” असेि प्रायोचगक परािम करीत करीत ज्यािें नाव आता प्रचतचष्ठतातं मोडते, (तरुण 
भारतातील ता. १३ च्या लेखात ते नाव प्रचतचष्ठतातं आहे!) त्यानंी मी पचरर्षदेिा अध्यक्ष असता एक 
हस्तचलचखत काडव पचरर्षदेला चलचहले होते. त्यातला मजकूर‘होळी’त साजरा होणार असल्याने इथे उद धृत 
करता येत नाही. पण आज‘होळी’िा चनरे्षध करणारे चवद्वान त्या वळेी–रामादी क्षचत्रय यज्ञािे रक्षण करीत 
तसे!–त्या होचलकोत्सवािे रक्षण करण्यात दंग होते. कारण काय, तर लेखन-स्वातंत्र्य! 
 

माझ्या स्वतःच्या पत्त्यावर आलेले ज न्यात ज ने लघ माचसक, ‘शब्द’ हे होय, असे स्मरते. (‘शब्द’ 
की‘अपशब्द’ ते िागंले स्मरत नाही).‘या िळवळीवर नव्याने काही चलहायला हव’े असे वरिेवर फमावले 
जाते; याला कारण‘जनतेच्या प्रख्यात चवस्मरणशीलते’खेरीज द सरे काही नाही. “प्रयोग म्हणजेि 
वाङ्मयीन परािम!” “सभ्यतेला आचण औचित्याला धक्का देणं म्हणजेि प्रयोग”, “रूढ नीचतकल्पनाचंवरुि 
बंड म्हणजेि बंड”, “रूढ लेखनपितीचवरुि बंड म्हणजेही एक परािमि!”–या कल्पना मढेकर आचण 
त्यािें प जारी यानंी िलनी बनचवल्या. आज जे‘सत्यकथे’चवरुि बंड करीत आहेत, त्यानंीि सत्यकथेने रूढ 
केलेल्या अनेक अथवशून्य आचण ओंगळ प्रकारानंा प्रचतष्ठा चदली. यातंले बह तेक प्रयोग म्हणजे चनव्वळ 
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ग लामी अन कृती होय. इंग्रजी छपाईने पॅचरग्राफच्या आरंभी‘माया’ ठेवायिे बंद केले, की म बंईकर पे्रस तेि 
करणार! त्यानंी मथळ्यातली कॅचपटल अक्षरे साधी छापण्यािा चनब वि प्रयोग केला, की हे भाचवकपणे तेि 
करणार! यानंा‘बंडखोर’ आचण‘प्रयोगकार’ म्हणणे हाि म ळी बावळटपणा आहे! 
 

सगळे खरे, पण छापील काडावरून अन्‘इन्लँड’मधून येणारी ही घाण थाबंवायिी कशी? ज्यानंी 
मढेकरानंा महाकवी ठरवले. अन् काही‘हायब्रीड’,चबन खपाच्या माचसकानंा‘Avant–garde’ ठरवले, 
त्यानंाि काय तो हा प्रश्न पडेल. ज्यानंी ती िूक केली केली नाही, त्यानंा या वाङ्मयीन गटारािें काय 
करायिे ते माहीतही आहे, अन् त्यानंी ते जाहीरही केले आहे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २६ ⬥ 
 

आत्मचणरत्र कोिी णलहावे? 
 

आपल्याकडे आत्मिचरते्र आजकाल बरीि चलचहली जात आहेत. पण आत्मिचरत्रासंंबंधी अद्याप 
गैरसमज तीही– चवशरे्षतः टीकाकाराचं्या वत वळात (!) बऱ्याि रेंगाळत आहेत. स्वतः आत्मिचरत्र-
लेखकाचं्या मनातही गैरसमज नाहीत असे नाही. “आम्ही काय आत्मिचरत्र चलहायिे? आम्ही काही प ढारी 
नव्हे, की धाडसी वीर नव्हे!” असे चकत्येक लोक म्हणताना आढळतात. वास्तचवक त्यािें िचरत्र आपणाला 
मोठे क तूहलजनक वाटत असते. आत्मिचरत्र काय केवळ कतवबगार प रुर्षानंीि चलहावे? अन् त्यानंा 
िचरत्रलेखनािी कदर वाटली नाही तर? 
 

एखादा थटे्टखोर वािक म्हणेल, “का? त्यानंी नाही चलचहलं, तर त्याचं्या बायकानंी चलहाव!ं” अन् 
यात केवळ थट्टाि आहे असे नव्हे, प्रत्यक्ष उलाढालीत ग ंतलेल्या कतवबगार प रुर्षानंा आत्मिचरत्र 
चलचहण्यािी कदर वाटली नाही, तर त्याचं्या बायकानंी आत्मिचरत्र चलहून त्याचं्या कतृवत्वािी पाश्ववभमूी 
जगाला दाखवावी. पण मग ते आत्मिचरत्र होईल की पचतिचरत्र होईल? रमाबाई रानडे याचं्या भारे्षत 
म्हणजे ते स्वतः’िे [माधवराव रानड्यािें!] िचरत्र होईल कदाचित! त्यावरून‘लंडन पंि’ या चवनोदी 
साप्ताचहकाने अनेक वर्षांपूवी केलेली थट्टा आठवते. त्याच्या साप्ताचहक ि टक्यातं एक ि टका वािल्यािे 
स्मरते: 
 

“We are asked to contradict the rumour that Mrs. Asquith is writing the autobiography 
of Mr. Asquith!” 
 

लोकमान्य चटळकाचं्या पत्नींनी आपल्या पतीच्या आठवणी चलचहल्या असत्या तर? चटळकािें 
सहकारी नामदार खापडे याचं्या डायऱ्या प्रचसि झाल्या आहेत. चटळकािें द सरे सहकारी आचण कायदा 
सल्लागार सातारिे दादासाहेब करंदीकर यांच्या रोजचनश्यातंील चनवडक भाग त्याचं्या चिरंजीवानंी प्रचसि 
केला आहे. पण चटळकािें मात्र चततके‘अंतःस्थ’ दशवन आपल्याला क ठे घडत नाही. चटळकानंी स्वतः 
चलचहले असते तर? “पण चटळकासंारख्या प रुर्षानंा आत्मिचरत्र चलहायला फ रसत नसते!” आणखी 
एखादा वािक उद्गारील, “गीतारहस्य चलहायला फ रसत होती, स्वस्थता होती. त्याचं्याि त रंुगातल्या 
कोठडीत बसून आगरकरानंी डोंगरीच्या त रंुगातल्या आठवणी चलहून काढल्या. मग चटळकानंाि तेवढं 
काय झालं होतं?” 
 

इथेि तर माझ्या प्रश्नािे उत्तर आहे. आत्मिचरत्र क णी चलहावे? या प्रश्नािेनसले, तरी‘आत्मिचरते्र 
कोण चलचहतात?’ या प्रश्नािे इथे उत्तर चमळते. एखाद्या जीवनात परािम आहे की नाही, राष्ट्रीय वा 
जागचतक महत्त्वाच्या घटना आहेत की नाहीत, हा प्रश्न आत्मिचरत्रलेखनात महत्त्वािा नसतो. 
आत्मिचरत्रलेखनाला एक चवचशष्ट स्वभाव, एक चवचशष्ट वृत्ती लागते. ती वृत्ती असली, तर कतृवत्व शून्य, 
शीलहीन मन ष्ट्यदेखील स ंदर आत्मिचरत्र चलहू शकतो. अन् ती वृत्ती नसेल तर चशवाजीमहाराज, चटळक, 
ब ि आचण चववकेानंद हेदेखील आत्मिचरत्र चलचहण्यािे मनात आणत नाहीत. जर नैचतक वा 
आध्याक्त्मक‘गज’ि लावायिा झाला तर मी म्हणेन, स्थूलमानाने पाहता, ‘आत्मिचरत्र न चलचहणारा माणसू 
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आत्मिचरत्र चलचहणाऱ्या माणसाहून अचधक श्रेष्ठ असतो.’ अथात इतरदृष्ट्ट्ा समबल असलेल्या 
माणसापं रतीि ही त लना लागू करायिी! “आत्मिचरत्र न चलचहणारा एखादा चनब वि सत्याग्रही हा 
आत्मिचरत्र चलचहणाऱ्या गाधंीजींपेक्षा श्रेष्ठ” असे मी खासि म्हणणार नाही! पण आत्मिचरत्र न चलचहण्यात 
गाधंीजींपेक्षा चटळकािें मन अचधक अनासक्त व अचलप्त चदसते, असे मात्र मी म्हणेन. आत्मकेक्न्द्रत व 
आत्मपूजक मन ष्ट्यि आत्मिचरत्र लेखनाच्या खटाटोपात पडतो. पण मन ष्ट्य स्वतःबद्दल चजतका बेपवा 
असेल चततका तो श्रेष्ठ होय. वीरप रुर्ष हे कायावर मन केक्न्द्रत करतात, स्वतःवर नव्हे. स्वतःिे चित्र रंगवीत 
बसायला त्यानंा वळे नसतो. या दृष्टीने पाहता आत्मिचरत्र चलहायला सवव प ढाऱ्यातं जर क णी अचधक 
लायक असेल तर आमिे जवाहरलाल! अन् सवांत अपात्र क णी असतील तर चटळक आचण चववकेानंद. 
दोघेही स्वतःबद्दल पूणवपणे बदेरकार होते. 
 

पण‘कोण प रुर्ष नैचतकदृष्ट्ट्ा श्रेष्ठ’ यािा आपल्याला आज शोध करायिा नसून, क णािे 
आत्मिचरत्र अत्यन्त वािनीय होईल, यािा आज आपल्याला शोध करायिा आहे. ज्यानंा केवळ 
जीवनाबद्दलिे क तूहलि नव्हे, तर स्वतःबद्दलही कौत क आहे, ज्यानंा इतरािें स्वतःबद्दलिे कौत क शाबदू 
ठेवण्यािी उत्स कता आहे, असे लोक वधेक आत्मिचरते्र चलहू शकतात. मग त्याचं्या जीवनात अद भ तता 
असो की नसो; सामाचजक कायव असो की नसो. अथात स्वतःबद्दल कौत क यािा अथव न सता‘ग्राम्य अहंकार’ 
नव्हे. त्या कौत कािे पयववसान आत्मावलोकन व आत्मपरीक्षण यातं झाले तरि त्याला वाङ्मयीन स्वरूप 
येईल. 
 

आत्मिचरत्रलेखनासंबधंी दोन अगदी चवरुि टोकाचं्या अपेक्षा आचण प्रचतज्ञा केलेल्या पाहण्यात 
येतात. एक म्हणजे, अचलप्ततेिी! लेखक स्वतःबद्दल त्रयस्थासारखे चलचहण्यािी, चनःपक्षपातीपणे 
चलचहण्यािी, ‘कसम खातो’!त्यात त्याला–मानवी स्वभाव लक्षात घेता, यश चकती येत असेल देव जाणे! 
पण जगाच्या दृष्टीने या अचलप्ततेिे फळ म्हणजे वािकाचं्या पदरी बेिव मजकूर व चवपयवस्त चित्रण पडणे! 
चनःपक्षपाती ठरण्यािी आणखी एक सवगं, पण लोकचप्रय क्लृप्ती आहे. स्वतःिे िारदोन चकरकोळ दोर्ष 
घवघवीतपणे सागंून टाकायिे. असा िचरत्रलेखक, “आपण लहानपणी वचडलाचं्या चखशातले दोन आणे 
िोरून, बागेत जाऊन एकदा भेळ खाल्ली” हेअन तापय क्त स रात सागेंल–पण प्रौढपणी नोकरीतील 
सहकाऱ्याचंवरुि खोटी ि गली केलेली सागंणार नाही! मी तर म्हणतो, स्वतःचवर्षयी अचलप्त राहून 
(Objectively) िचरत्रकथन करण्यािी प्रचतज्ञा करणाराचं्या िचरत्राति असत्य आत्मसमथवनािा अंश अचधक 
असण्यािा संभव! 
 

पण स्वदोर्षचनवदेनापेक्षाही आजकाल आणखी एका गोष्टीिी अपेक्षा आत्मिचरत्राकंडून केली जाते. 
अन् ती म्हणजे आडपडदा न ठेवण्यािी, अथवा Frankness िी. अथात ही अपेक्षा लेखकाच्या लैं चगक 
जीवनासबंंधीि तेवढी असते, हे सागंायला नकोि! आत्मिचरत्र चलचहण्यातील भचूमकाि म ळी पसहावलोकन 
आचण कब लीजबाब ही असल्याने, लेखक आपली लैं चगकता ख लेपणाने सागंण्याच्या मनःक्स्थतीत व वािक 
त्या गोड करून घेण्याच्या मनःक्स्थतीत असतात, हे तर खरेि. पण मनमोकळेपणा कोणता आचण 
प्रक्षोभचप्रयता कोणती, हे समजंस वािकानंा कळल्याखेरीज राहात नाहीि. अवािीन लेखकानंा प्राजंलपणा 
व नीचतधैयव यािंा आदशव वाटणारा प्रख्यात फ्रें ि लेखक म्हणजे रूसो हा होय. याने लहानपणी आपल्यावर 
समसंभोगािे प्रयोग कसे झाले ते मोकळेपणाने साचंगतले आहे! चववाहंबाह्यसबंंध, अनौरस संतती 
याचं्याबद्दल साचंगतले आहे. आत्मिचरत्राच्या चदलख लासपणाच्या दृष्टीने आमिे चकत्येक चमत्र हा एक 
अन करणीय चविम मानतात, हे पाहून मला. नवल वाटले. सत्य म्हणून वा कला म्हणून या गोष्टींिी,–
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चवशरे्षतः समसंभोग प्रसंगािी–चकतपत गरज होती, त्यािी मीमासंा मी केली तर कलेिे भोक्ते‘काव काव’ 
करतील. म्हणून सॉमरसेट मॉमिे मति मी येथे देतो. तो म्हणतो, “रूसोने आपल्या Confession’s च्या 
ओघात अशा काही घटनािें चनवदेन केले आहे की, ज्यायोगे मानवजातीच्या औचित्यकल्पनेला धक्काि 
बसला आहे. अशा घटनािें वणवन करून रूसोने त्या घटनानंा त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनात नसलेले महत्त्व 
िचरत्रलेखनात देऊन ठेवले आहे. आपल्या जीवनातल्या शकेडो घटनापंैकी पचवत्र घटना, वा सामान्य 
घटना रूसोने ग लदस्तात ठेवल्या. कारण त्या त्याला अगदीि अळणी वाटल्या.” वास्तचवक रूसोच्या या 
प्रकारच्या‘कब ली’त अत्याध चनक वा िांचतकारक म्हणनू झेलण्यासारखे काही नसून, ओंगळ म्हणनू 
चझडकारण्यासारखेि फार आहे. उलट आपल्याकडील नाना फडणवीस आचण गोडसे भटजी याचं्या 
आत्मिचरत्रातं जे लैं चगक उल्लेख आहेत त्यानंा स्वाभाचवक Confession’s िे स्वरूप अचधक आहे. नाना 
म्हणतात, “अद्यापही जप करायला बसलो असता, स्त्रीचवर्षयक चविार मनात येताति!” तर उलट सत्तावन 
सालच्या बंडाच्या धामध मीत अभाचवतपणे सापडलेला गोडसे भटजी मरणाच्या भीतीम ळे तरुण स्त्री-
प रुर्षािंाही‘काम’ कसा गारठतो, त्यािे एका सत्यकथेच्याद्वारे वणवन करतो. तोफगोळ्यािंा मारा 
ि कचवण्याकचरता हा भटजी एका चवचहरीच्या कमानीत लपला. भटजी त्या वळेी ऐन तारुण्यात होता. त्याि 
कमानीत वा कोनाड्यात लपण्याकचरता एक तरुण स्त्री आली. दोघे एकमेकाकंडे तोंड करून चिटकून 
लपली असूनही भटजीच्या मनातयक्त्कंचित कामचवकार आला नाही, यािी नोंद भटजीने आियवपूववक केली 
आहे. यात चवकृतीिे वणवन नसून मानवी प्रवृत्तीिेि वणवन असल्याने, चकळस येत नाही, क तूहल मात्र 
वाटते. 
 

काम कतेच्या आचण लंपटपणाच्या आत्मकथनानेदेखील चकळस येतेि असे नव्हे. यािी उदाहरणे 
स प्रचसि इटाचलयन साहसचप्रय इसम कॅसनॅोव्हा याने चलचहलेल्या आठवणींत अनेक आढळतील. याच्या 
आत्मिचरत्रािी (?) हॅव्हलॉक एचलस यानेही केली आहे. यािी प्रकृती जनावराइतकी चनकोप, रूप उमदे, 
वृत्ती बेपवा आचण मन चवचधचनरे्षधशनू्य होते. त्यािा काळही यूरोपात चवलास आचण िनैबाजी यानंा अन कूल 
होता. त्याच्या िनैबाजीत लैं चगकतेपेक्षा साहसचप्रयतेिाि प्रत्यय अचधक येतो. पण त्याहीपेक्षा लक्षात 
घेण्यािी गोष्ट म्हणजे त्यािी अन पम वणवनशलैी आचण भार्षाशलैी. मला स्वतःला तर इतक्या आकर्षवक आचण 
पचरणामकारक भारे्षत चलचहलेली वणवन क ठल्या कादंबरीतही आढळली नाहीत, प्रवासवणवनातही आढळली 
नाहीत, की आत्मिचरत्रातही आढळली नाहीत. अथात मी मूळ फ्रें ििे इंग्रजी भार्षातंर अन् तेही‘गाळीव’ 
म्हणजे‘Expurgated’ वािले आहे. (न गाळता छापलेल्या आवृत्तींत अश्लील भाग आहेत म्हणे!) पण त्यात 
मला इंग्रजीच्या दृष्टीनेदेखील चजतकी विेक चजवतं (Concrete) आचण क रक रीत भार्षा आढळली, चततकी 
मूळ इंग्रजीत चलचहलेल्या एकाही प स्तकात आढळली नाही. त्यातल्या शृगंारप्रसंगाकरता नव्हे, तर 
अन पमेय इकं्ललश भारे्षकरता ते प स्तक मी माझ्या संग्रही होते तोवर प नः प न्हा वािीत असे (ते प स्तक क णी 
तरी लाबंवले हे सागंायला नकोि!). 
 

आत्मिचरत्र आचण आठवणी म्हणजे माजघर आचण पडवी यासंारखे सलग वाङ्मयप्रकारि मानले 
पाचहजेत. पण आठवणींत स्वतःखेरीज अन्य व्यक्तीला केन्द्रस्थान चमळालेले असते, त्यािंा वगव आणखीि 
वगेळा होतो. पत्नीने पतीच्या आठवणी चलचहल्या, तर त्यातं पतीला प्राधान्य चमळणे स्वाभाचवक असते. पण 
प्राधान्य चमळाले म्हणजे गौरवि वाट्ाला येईल असे मात्र समजू नये! महर्षी टॉल्स्टॉयच्या पत्नीिी डायरी 
प्रचसि झाली आहे. एखादा महर्षी त्याच्या पत्नीच्या दृष्टीने काय ठरतो, ते त्या डायरीत चदसून येते. बरांड 
रसेलच्या भावजयीने एक कादंबरी चलहून आपल्या पतीवर सूड उगवला होता. असे रसेलने आपल्या 
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आत्मिचरत्रात नमूद केले आहे. त्यावरून तो म्हणतो, “It was this, that caused me to give my 
children the advice ‘Do not marry a novelist.” 
 

आत्मिचरत्र लेखनात अचलप्तता हा एकमेव ग ण ठरू शकत नाही हे मी आणखी एका दृष्टीने 
म्हणतो. काही लोक आत्मिचरत्र म्हणजे जणू एक सरकारी अहवाल बनवतात. उदाहरणाथव, ‘या वर्षी मी 
एकंदर तेरा गावी व्याख्याने चदली. त्यािें चवर्षय व ती गाव े प ढीलप्रमाणे’. ‘या वर्षात मी प ढील प स्तके 
वािली’ इ. इत्यादी. काही साधारतेिे भक्त (Documentation भक्त) िचरत्रात आचण 
आत्मिचरत्रातहीपानामागनू पाने पत्रव्यवहाराने भरून काढतात. केळकरकृत चटळकिचरत्रािा प ढिा भाग 
यािे ढोबळ उदाहरण म्हणनूसागंता येईल. पण आत्मिचरत्रातही पानामंागनू पाने पत्रव्यवहाराने भरून 
काढलेली पाहून तर मी थक्कि झालो! अन् ती कोणत्या आत्मिचरत्रात असतील? बरांड रसेलच्या चत्रखंड 
गाजलेल्या आत्मिचरत्रात! रसेल हा माझा आवडता लेखक असूनही गेल्या तीस वर्षांत मी त्यािी 
लहानमोठी पाि-सहा तरी प स्तके वािली असतील. त्यािी स्वच्छ चविार करण्यािी व स्वच्छ माडंणी 
करण्यािी शक्ती केवळ असाधारण आहे. त्यािी मनोदेवताही (Conscience ही) मानवजातीसंबधंी जागतृ 
आहे. “clear thinking and kindness” हे त्याने जीवनािे दोन प्रम ख उदे्दश म्हणूनि साचंगतले आहेत. पण 
आत्मिचरत्रलेखनाला लागणारे आत्मपे्रम वा आत्मकौत क त्याच्या चठकाणी असल्यािे मला चदसून आले 
नाही. पचरणाम म्हणजे, त्याच्या िचरत्रात सत्यान्वरे्षणािा प्रामाचणक आचण बलवत्तर प्रयत्न आढळला, तरी 
आत्मिचरत्रात जी‘रंगत’ आढळावी लागते,–चनदान अनेक सामान्य माणसाचं्याही आत्मिचरत्रातं जी 
चदसते,–ती त्याच्या िचरत्रात चदसत नाही. सत्यान्वरे्षण व इभ्रत (Dignity) न सोडता स्विचरत्रात रंगून 
जाणे गटेच्या आत्मिचरत्रात जसे आढळते, तसे माझ्या वािनात तरी द सऱ्या कोणत्या आत्मिचरत्रात मला 
आढळले नाही. अथात गटेच्या आत्मिचरत्रात तटस्थता जणू क्स्थतप्रज्ञतेच्या कोटीला जाऊन 
पोहोिल्यासारखी वाटते. पण तारुण्यातल्या पे्रमाच्या स्मृती एखादा महाकवी वाधवक्यात सागंू लागल्यावर 
त्यानंा हे थंड स्वरूप न आले तरि नवल. पण थंडपणा आचण रूक्षपणा यातं फरक आहे. िादंण्यािा स्पशव 
आचण स्टेनलेस स्टीलिा स्पशव यातंलाि फरक म्हणावा: गटेच्या Truth and Beauty मध्ये िादंण्यािी 
शीतलता आचण म्लानता आहे! 
 

आत्मिचरत्र म्हणजे सरकारी अहवाल होऊ नये, तसेि ती अपराधी मनािी केचवलवाणी कैचफयतही 
होऊ नये. तशी झाल्यास वािकाचं्या डोळ्यापं ढे “The lady doth protest too much” (या बाई आपल्या 
पचतचनष्ठिेा चनवाळा वाजवीपेक्षा जरा जास्ति देत आहेत!) हे हॅम्लेटमधील वाक्य मनात आल्याचशवाय 
राहात नाही. उलट भवभतूीच्या जातीच्या काही फाजील आत्मचवश्वासू प्रचतभावन्ताचं्या आत्मिचरत्रात 
समकालीन रेम्याडोक्याबंद्दल (Mediocres बद्दल) चधक्कार, व स्वतःच्या नगदी चकमतीबद्दल चनःशकंता 
चदसून येते. समकालीनािंी प्रच्छन्न पनदा करीत करीत चदलेल्या कैचफयतीपेक्षा हा खणखणीत आव्हानय क्त 
आत्मचवश्वास अचधक आकर्षवक वाटतो. नीत्शचे्या (Ecce Homo) नामक आत्मिचरत्रात हा ध्येयवादी 
आव्हानािा सूर आढळेल. जणू स्वतःच्या देशकालाबद्दल आशाि सोडून हा‘झरत ष्ट्र’भावी काळाशी बोलत 
आहे. स्वतःिी कैचफयत नव्हे, तर अज्ञ अशा समकालीनाकंचरता स्वतःवर चलचहलेली चटप्पणी हे अशा 
आत्मिचरत्रािें स्वरूप असते. नीत्शचे्याि द दवम्य आत्मचवश्वासाने चलचहलेल्या मराठीतल्या एका अप्रकाचशत 
आत्मिचरत्रािी वाता या चठकाणी माझ्या वािकानंासाचंगतल्याचशवाय मला राहवत नाही. ते आत्मिचरत्र 
म्हणजे महापचंडत अचहताग्री राजवाडे यािें हस्तचलचखत आत्मिचरत्र होय. प्रौढ, पण स्वच्छ शलैी, 
मनमोकळा रोखठोक अहंकार, नीत्शपे्रमाणेि समकालीन सामान्य ब िीवर (mediocrity वर) केलेले 
चतरस्कारय क्त प्रहार, यामं ळे हे िचरत्र–प्रकाचशत झाले तर–खळबळ उडवील यात शकंा नाही. 
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अचहतालनींच्या चिरंजीवाचं्या अन जे्ञने मी हे िचरत्र म ंबईच्या एका िोखंदळ प्रकाशकानंा पाहायला चदले होते. 
एरव्ही या प्रकाशकानंा माझ्या वाङ्मयपरीके्षबद्दल गाढ आदर चदसून येतो. पण या िचरत्रात त्यानंा द दैवाने 
कलेिा अभाव जाणवला. लक्ष्मीबाई चटळकाचं्या लाघवी आठवणींतला गोडवा अचहतालनींच्या अक्लनत ल्य 
आत्मिचरत्रात क ठून चदसणार? पण ज नी माचहती आचण नवी मते याचं्यावैभवाम ळे हे आत्मिचरत्र, प्रकाशक 
आचण टीकाकार यानंा आव्हान ठरण्यासारखे आहे. यातले न सते िाफेकरप्रकरण छापले तरी नव्या 
माचहतीच्या दृष्टीने खळबळ उडेल. यातले न सते रलँलर पराजंपे यािे मूल्यमापन पाचहले, तरी अवािीन 
मूर्मतपूजकानंा मूच्छा येईल! 
 

पण आत्मिचरत्रवािकाकंडून व टीकाकाराकंडूनही काही अपेक्षा आहेत. प्रत्येक आत्मिचरत्रात 
त्याि त्या अपेक्षा पूणव व्हाव्या असा आग्रह धरता येणार नाही. कशात धक्का देणारा मोकळेपणा असेल, 
कशात चवस्मयकारक घटना असतील, कशात सामाचजक इचतहास असेल, एखादे डायरीवजा असेल, तर 
एखादे अगदी अनपेचक्षत माणसाकडून, साचहक्त्यक नसलेल्या माणसाकडून–स बक वाङ्मयीन 
चशल्पासारखे वठलेले िचरत्र हाती लागेल! एका प्रचसि गद्य नटाने चलचहलेले‘बह रूपी’ हे आत्मिचरत्र 
माझ्याकडे प्रथम आले तेव्हा मी त्यातल्या भारे्षिा स बकपणा, माडंणीिी टापटीप, सामाचजक व 
रंगभमूीचवर्षयक इचतहासािी सम्पन्नता पाहून क्स्तचमति झालो! चवद्वान चवश्लेर्षणवादी साचहक्त्यकापेंक्षा 
अचवद्वान पण बह श्र त, बचहम वख, पण वैचित्र्यय क्त जीवन जगणारे आमिे नट अचधक स्वच्छ मराठी शलैी 
चलचहतात असे मला आढळून आले. नटाचं्या जीवनात परािमाला पकवा तत्त्वज्ञानाला जागा नसली, तरी 
छप्पन्न गावातं‘म क्काम टाकताना’ त्यात िमत्कृतींिी भर सहजि पडते. चिन्तामणराव कोल्हटकर आचण टेंब े
यािंी आत्मिचरते्र तर आता मराठीतली‘क्लाचसक्स’ ठरली आहेत. पण साधे, नट िापेकरािें आत्मिचरत्र 
घेतले, तरी माझ्या म्हणण्यािा प्रत्यय येईल. िापेकरािंीही भार्षा स बक, स बोध, रेखीव आहे. एक 
य रोचपयन नटी‘सते्तिे ग लाम’ हे नाटक पाहायला आली असता, नेपथ्यगृहात आली. िापेकर त्या वळेी 
अथात मोठ्या इस्टेटीिा वारसा आलेल्या नचलनीच्या झगझगीत भचूमकेत होते. एक प्रौढ प रुर्ष 
एका‘ललॅमरस’ स्त्रीिा वरे्ष इतक्या बेमालूमपणे घेऊ शकतो, हे पाहून‘हलो व े कोटवनीज’ कंपनीतली ती 
प्रम ख य रोचपयन नटी क्षणभर ग ंग होऊन गेली!‘शालू चकती पकमतीिा?’ ब्लाउझ अगदी मपॅिग आहे!’ 
‘चहऱ्याच्या क ड्या िापाच्या असतील?’ असे खास चस्त्रयािें प्रश्न चविारीत, स्त्रीस लभ संकोिाम ळे ती पकचित 
घ टमळली, आचण काय चविारायिे होते ते...प्रत्यक्ष तशा शब्दातं चविारू शकली नाही. परंत  क्स्मत हास्य 
करून चतने आपलीनजर (नानासाहेब प ढे चलचहतात) प न्हा माझ्या कृचत्रम वक्षःस्थळाकंडे लावली आचण 
म्हणाली, 
 

“How do you manage this?” 
 

‘कसे’ ते िापेकरानंी व्यवक्स्थत समजावनू चदल्यावर त्यानंा नखचशखान्त न्याहाळून प न्हा हसून ती 
म्हणाली, “Still I don’t believe you are a man!” अथात असले चवचित्र प्रसंग नटाचं्या आय ष्ट्याति 
येणार! एखाद्या‘दामू धोते्र’िे िचरत्र रोमािंकारी झाले तर नवल नाही. त्यानंी बोलून िालून तळहातावर 
चशर घेऊन वाघपसहाचं्या गळ्यात गळे घातलेले! पण परािमािी उणीव प ष्ट्कळदा वैचित्र्य भरून काढते ते 
हे असे! 
 

सामान्यतः प रुर्षाचं्या आत्मिचरत्रापेक्षा चस्त्रयािंी आत्मिचरते्र मराठीत तरी अचधक स बोध वठतात 
असे चदसून येते. माझ्या मनात कधी कधी चविार येतो : लीलाबाई पटवधवनाऐंवजी माधवरावानंीि 
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आत्मिचरत्र चलचहले असते–[अन् आपण प ढेमागे आत्मिचरत्र चलचहणार, असे ते अनेकदा म्हणतही], 
रमाबाईंच्याऐवजी स्वतः न्यायमूती रानड्यानंीि आत्मिचरत्र चलचहले असते, लक्ष्मीबाई चटळकाचं्याऐवजी 
कचववयव चटळकानंीि आत्मिचरत्र चलचहले असते, तर ते चकती आत्मचनष्ठ, ताचत्त्वक आचण क्क्लष्ट झाले 
असते! चवर्षय चनघालाि आहे म्हणून एक सागंून टाकतो: लक्ष्मीबाईिंी स्मचृतचिते्र िागंली असली, तरी 
काही मंडळीनीं ती चजतकी डोक्यावर घेतली आहेत चततकी ती डोक्यावर घेण्यासारखी नाहीत. त्यातंला 
पे्रमळपणा थोडा‘ओव्हर’ आचण चमशनरी पंथातला वाटतो! उलट रमाबाई रानडे, लीलाबाई पटवधवन, 
यशोदाबाई जोशी, आचण स धाताई अते्र याचं्या आठवणींत पे्रमही आहे आचण अचलप्तताही आहे. यशोदाबाई 
जोशी याचं्या सहजस न्दर स्मृतींना त्याचं्या सामाचजक दजाम ळे व चवचवध उच्च सपंकाम ळे एक वगेळेि 
सामाचजक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या उच्च संपकांच्या पाश्ववभमूीवर त्यािंी साधी अल्पचशचक्षत शलैी अचधकि 
ख लून चदसते. म ख्य म्हणजे साधेपणा, स्त्रीत्व आचण सलगी यािेंि एक भाडंवल करणारापंकैी त्या चदसत 
नाहीत. त्यािा साधेपणा खराख रा आहे. 
 

पण आत्मिचरत्र वाङ्मयीन यशाकचरताि चलहायिे असते, असा मात्र अथव नाही. कधी कधी ते एक 
कतवव्य होऊन बसते. कधी कधी तर त्या चबिाऱ्या िचरत्रलेखकािा चलचहण्यािा स्वभाव नसेल, भार्षा धड 
येत नसेल तरी चलहाव े लागते. अन् यािे कारण एकि, त मिे आत्मिचरत्र द सरा कोणी चलहू शकत 
नाही!‘त मिी आंघोळ द सरा कोणी करू शकत नाही’ (‘No one can take a bath for you’)अशी इंग्रजीत 
एक गंमतीिी म्हण आहे. तसे आत्मिचरत्रािे आहे. जो म ळात साचहक्त्यक तर म ळीि नव्हता, अन् चशवाय 
ज्याला इंग्रजी भार्षाही धड चलचहता येत नव्हती, अशा इंडोनेचशयाच्या डॉ. स कणोंनी इंग्रजीत चलचहलेले 
[तोंडी साचंगतलेले] आत्मिचरत्र आज चतन्ही खंडांत वािले जात आहे. स कणो म्हणतो: “I 
makemistakes, in my grammer,. But perhaps I to my children to myself... owe this story to 
country, better than the language of written words in the language of my heart.” 
 

[माझ्या इंग्रजीत व्याकरणाच्या ि का असतील...पण स्वतःसबंंधीि,ं क ट ंबासंबंधीि,ं देशासंबधंीि ं
कतवव्य म्हणनू मला आत्मिचरत्र चलचहणंि प्राप्त आहे. शब्दाचं्या भारे्षपेक्षा हृदयािी भार्षाि अचधक खरी!] 
 

स कणोंनी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या झगड्याबरोबरि आपल्याला भेटलेल्या, आपण पत्नी म्हणनू 
पत्करलेल्या चस्त्रयाचं्या हकीकतीही साचंगतल्या आहेत. पण लैं चगक बाबतीत हा राकट चशपाईगडी 
शृगंारपे्रमी साचहक्त्यकापेंक्षा नकळत संयम पाळतो, त्याच्या देशात त्याच्या मदतीकचरता येऊन ठेपलेल्या 
परकीय सैन्याच्या लैं चगक आवश्यकतेसबंंधी सरकारी तरतूद करण्यािा प्रसंग! आपल्या देशाच्या क लीन 
म लीबाळींच्या अब्रवूर घाला नको, म्हणून देशातल्या प्रम ख वशे्याशंी सपंकव  साधून आपण सैचनकाकंचरता 
सरकारी क पन्सिी व्यवस्था कशी केली, हे तो ज्या रोखठोक भारे्षत सागंतो ती वािण्यासारखी आहे! 
 

पण आत्मिचरत्र चलचहणे हे कधी कधी कतवव्य ठरते हेि खरे! माझ्या पचरियािे असे चकती तरी 
स्त्रीप रुर्ष आहेत की, त्यानंी आत्मिचरत्र चलचहले नाही म्हणून त्यािें वािक, त्यािें िाहते, त्यािें आप्त 
हळहळतात! माधवराव पटवधवन, प्रो. त्र्यं. श.ं शजेवलकर आचण इतरही त्याचं्यासारखे प्रचसि नसलेले, 
पण उत्कट वा वैचित्र्यपूणव जीवन जगलेले अनेक स्त्रीप रुर्ष! 
 

मी जेव्हा आत्मिचरत्र चलचहण्यािा चविार करतो–थोडे फार चलचहलेले प रे करण्यािा चविार 
करतो–तेव्हा इतर सकंक्ल्पत चलखाणािंा चविार मनात येतो. उदाहरणाथव, चववकेानंदाचं्या सबंंधीिा 
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गं्रथ!... पण इतर चवर्षय महत्त्वािे असले, तरी त्यावंर इतर लेखक चलहू शकतील कदाचित!–मजहून 
अचधक िागंले चलहू शकतील! पण माझे आत्मिचरत्र माझे मलाि चलचहणे प्राप्त आहे. होय, मी आधी 
म्हटल्याप्रमाणे पत्नीही एक प्रकारिे‘आत्मिचरत्र’ चलहू शकेल; पण‘अधांगीने चलचहलेले आत्मिचरत्र 
अखेर‘अधे’ि आत्मिचरत्र होणार! 
 

पण मी आत्मिचरत्र प रे केलेि, तर त्याच्या प्रस्तावनेत एक प्रचतज्ञा पकवा चनवाळा देऊन ठेवीन: 
“या िचरत्रात‘अचलप्तता’ objectivity आचण‘संपूणव सत्य’ यािंी लवाही नाही! माझे स्वतःवर व सत्यावर पे्रम 
आहे, तसेि‘औचित्या’वरही पे्रम आहे. यात पािात्य उघडेपणा नसून पौवात्य दशवन आहे.” 
 

चजगरका ये नलमा है और साजे मचश्रक 
ये मगचरबजदोंकी कहानी नहीं है 

 
हे गीत चजगरिे [हृदयािे] आहे, त्यािे वाद्य पौवात्य आहे, 

ही पािात्य मूल्यानंी भारावलेल्यािंी कहाणी नव्हे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २७ ⬥ 
 

पुस्तकांच्या भलाविीतील कंपूशाही 
 

ता. २७ ऑगस्टच्या नागपूर‘तरुण भारत’मध्ये कादंबरीकार वरखेडकर यािें एक वािनीय पत्र 
प्रचसि झाले आहे. त्यात त्यानंी‘सत्तावनिा सेनानी’ या आपल्या प्रचसि कादंबरीिी प्रचसि समीक्षकानंी 
कशी पितशीर गळिेपी केली यािी उदे्वगजनक हकीकत चदली आहे. श्री. वरखेडकरानंा कोणािी 
अन कंपा वा दया नको आहे, पकबह ना त्यानंी ते पत्र म ळात‘तरुण भारत’ला चलचहलेही नाही. ते त्यानंी 
चलचहलेले आहे श्री. ना. बा. ठेंगडी यानंा, पण नंतर ते‘तरुण भारत’मध्ये प्रचसि झाले आहे. 
 

गेल्या काही वर्षांत ऐचतहाचसक कादंबरीिे जे‘प नरागमन’ पकवा‘Revival’ झाले आहे, ते श्री. 
रणचजत देसाई याचं्या स प्रचसि‘स्वामी’ कादंबरीपासून झाले, अशी समजूत प्रचसि समीक्षकाचं्या 
समीक्षणावरून तरी होते. वास्तचवक त्या कादंबरीच्याही आधी म्हणजे १९५७ साली श्री. वरखेडकर 
यािंी‘सत्तावनिा सेनानी’ ही कादंबरी प्रचसि झालेली होती, व लोकचप्रयही झालेली होती. पण ऐचतहाचसक 
कादंबरीच्या‘चरव्हायव्हल’िे श्रेय त्या कादंबरीला समीक्षक देत नाहीत. इतकेि नव्हे तर चतिा उल्लेख जण ू
कटाक्षाने टाळतात, ही तिार वरखेडकरानंी या खाजगी पत्रात केली आहे. 
 

येथे हे म द्दाम साचंगतले पाचहजे की, ‘कोणती कादंबरी श्रषे्ठ’ हा येथे प्रश्न नाही. पण अलीकडच्या 
ऐचतहाचसक कादंबऱ्याचं्या उगमािा उल्लखे करताना त्यातील पचहल्या कादंबरीिा उल्लेख का टाळला 
जावा, हा यातील म ख्य प्रश्न आहे. ना. सी. फडके, वा. ल. क लकणी, अ. ना. देशपाडें याचं्यासारख्यानंी 
आपल्या समीक्षणात या कादंबरीिा उल्लेखही केला नाही, असे पाचहल्यावर श्री. वरखेडकर यानंी (फडके व 
वा. ल. क लकणी यानंा) म द्दाम पत्र चलहून आपल्या कादंबरीिे स्मरण चदले. त्यािा पचरणाम एवढाि की, 
या दोन चवद्वानानंी आपण केलेली अवहेलना चवस्मरणाने झालेली नव्हती, या गोष्टीला आपल्या उत्तरानंी 
अचधक बळकटी आणली! वास्तचवक शकेड्यानंी प स्तके प्रचसि होण्याच्या आजच्या काळात एखाद्या 
साम दाचयक समीक्षणात एखादे ठळक प स्तकही वगळले गेले तर मोठेसे नवल नाही. पण स्मरण करून 
चदल्यावरही अन ल्लखेाम ळे झालेल्या ि कीबद्दल चदलचगरी व्यक्त न करणे हे मात्र चवशरे्ष होय! 
 

ज्या एकाि समीक्षकाने सत्तावनच्या सेनानीला त्यािे वाजवी श्रेय चदले त्यािा उल्लेख श्री. 
वरखेडकर यानंी प ढील शब्दात केला आहे:‘अलीकडच्या काळात प ण्यािे श्री. म. श्री. दीचक्षत हे एकमेव 
समीक्षक असे आढळले, की ज्यानंी ऐचतहाचसक कादंबऱ्यािंा परामशव घेताना आवजूवन साचंगतले, 
‘स्वामी’च्या आधी‘सत्तावनिा सेनानी’ प्रकाचशत झालेली ऐचतहाचसक कादंबरी आहे. चतिं यश घवघवीत 
आहे.नव्या य गािा प्रारंभ केल्यािं श्रेय त्या कादंबरीला जायला हव!ं’ 
 

पण अशा अन ल्लेखामंागे गटबाजीिी वृत्ती आहे की अज्ञान आहे, हे सागंणे कठीण आहे. वास्तचवक 
ज्यानंा आधीि भरपूर प्रचसिी लाभली आहे अशा समीक्षकानंा गट करून आणखी काय चमळणार आहे? पण 
एखादे प स्तक चवचशष्ट प्रकाशकाने प्रचसि केलेले असेल, वा चवचशष्ट माचसकात चवचशष्ट शब्दप्रयोगात त्यािी 
भलावण आली असेल तरि काही लोकानंा त्यािंा उल्लेख करण्यािे धैयव होते! त्याव्यचतचरक्त एखाद्या 
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प स्तकािी कोणी प्रशसंा केली तर त्यानंा जण ूचवटाळ कालवल्यासारखे वाटते. यािा अचलकडेि आलेला 
एक अन भव नमूद करण्यासारखा आहे. 
 

काही मचहन्यामंागे म ंबईच्या‘लचलत’ माचसकािे मला एक पत्र आले. त्यात त्यानंी त्या 
माचसकातील‘माझी चशफारस’ या सदरात मी त्या वर्षातील मला आवडलेल्या एखाद्या प स्तकािी चशफारस 
करावी अशी चवनंती केली होती. मी स प्रचसि साचहक्त्यक श्री. प . भा. भाव ेयाचं्या‘महाराणी पचद्मनी’ या 
नाटकाच्या चशफारशीिा लेख धाडून देईन असे कळचवले. त्यावर‘लचलत’च्या संपादकातंफे कोणा एका 
पदवीधरािे पत्र आले. त्या पत्रातील त्या पदवीधरािे धाचरष्ट्ट् पाहून मी क्स्तचमत झालो. त्याने प ढील 
अथािा मजकूर चलचहला होता: 
 

“महाराणी पचद्मनी हे नाटक‘माझी चशफारस’ सदरात येण्याच्या लायकीिे आहे, असे वाटत नाही. 
आपण चशवप त्र संभाजी...पकवा अशाि एखाद्या प स्तकािी चशफारस करावी.” संपादकानंी आपले काम 
पाहावयास सागंताि या तरुण पदवीधराला अिानक जो‘आत्मचवश्वास’ वाटू लागला होता, त्यािी मला 
मौज वाटली. पण ज्यािे नावही कोणी ऐकले नाही अशा या माणसाने प्रचसि लेखकांनाही मागवदशवन 
करण्यािे धाडस केले, म्हणून मला आियं वाटले होते असे नव्हे. मला आियं वगेळ्याि कारणाने वाटले 
होते. चनवडक लेखकानंा त्याचं्या पसंतीच्या प स्तकावर चलहावयास साचंगतल्यावर‘अम क प स्तक त म्हाला 
आवडण्याच्या लायकीिे नाही,’ असे सागंणाऱ्या संपादकाला, भारे्षतील शब्दािंा तरी अथव कळतो की नाही, 
यािी मला शकंा आली! 
 

पण इथे प्रश्न भारे्षच्या ज्ञानािाही नव्हता. मराठी वाङ्मयात आज जी‘पंथबाजी’ व गटबाजी जारी 
आहे, चतिा म ख्य प्रश्न होता. 
 

उथळ बंडखोरी, प स्तकी प रोगाचमत्व आचण वाङ्मयीन प्रयोगाच्या नावाखाली केलेले पािात्यािें 
उक्च्छष्टभक्षण ज्या नाटकात, कादंबरीत वा कचवतेत असेल, चतलाि डोक्यावर घ्यायिे, चतच्या प्रशसेंिी 
रेकॉडव ठराचवक माचसका-साप्ताचहकानंी लावायिी हेआजच्या समीके्षिे तंत्र बनले आहे. 
 

रेचडओवरील ठराचवक िाली आचण ठराचवक स्वर-चनमाणपिती अहोरात्र कानी पडल्याने, म ले 
ज्याप्रमाणे नकळत तसेि ग णग णू लागतात, तसेि आमिे समीक्षक–प्राध्यापकही‘सत्यकथे’सारख्या 
प्रयोगपूजक, पंथपूजक माचसकातील मते नकळत बोलू लागतात. परंपरेचवरुि बंड हेि वाङ्मयािे उचद्दष्ट व 
मूल्य असे ते धरून िालतात. राष्ट्रपे्रम, परंपराचभमान ज्यात असेल ते वाङ्मय‘ब रसलेले’ होय, असे म्हण ू
लागतात. चनदान तो ब रसलेला देशाचभमान अजब, अथवशून्य तंत्रात व शलैीत व्यक्त झाला तरि त्यानंा तो 
उते्तजनाहव वाटतो! भाव े याचं्या नाटकात या‘प्रयोगपूजक’ म्हणजेि‘उक्च्छष्टभक्षक’ मंडळींना पटेल असे 
काहीि नसल्याने, व चवशरे्षतः त्यावर काही म ंबईकर स्तंभलेखकानंी आधीि प्रचतकूल चलचहलेले 
असल्याने‘लचलत’च्या त्या उमेदवार संपादकाला ते डावलण्याला एकदम आत्मचवश्वास आलेला असावा! 
 

वाङ्मयीन पंथचनष्ठेिा हा रोग केवळ चनयतकाचलकाप रताि मयाचदत नाही. हायस्क ले व 
चवद्यापीठेही त्यापासून म क्त नाहीत.‘शालान्त परीके्षच्या वा चवद्यापीठाचं्या अभ्यासमंडळासंबधंी आणखी एक 
चवनोद अनेकाचं्या ऐकण्यात असेल, अभ्यासमंडळातील चवद्वान मंडळािे काम उरकून बाहेर पडल्यावर 
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जेव्हा प्रामाचणकपणाच्या व पिात्तापाच्या‘मूड’मध्ये असतात, तेव्हा “We appoint publishers and not 
authors!” असे म्हणताना मी ऐकले आहे! 
 

पण वरखेडकराचं्या कादंबरीच्या वाट्ाला चवद्वानािंा अन ल्लखेि आलेला चदसतो. एरव्ही त्या 
कादंबरीिे स्वागत केवळ वािकानंीि नव्हे तर चवद्यापीठानेही केलेले आहे. त्यािें प स्तक‘लोकचप्रय’ ठरले, 
पण‘गाजले’ नाही, असे त्यानंी म्हटले आहे. हे‘गाजणे’ म्हणजे‘गाजणे’ नसून‘गाजचवणे’ अथवा Boosting 
असते, हे जाणकारानंा आता माहीत झालेले आहे. प स्तकावर पत्रव्यवहार माजचवणे, परीक्षणाबाबत कृचत्रम 
पूववपक्ष उत्तरपक्ष करणे हे तंत्र आता सवांना िागंलेि ठाऊक झालेले आहे. मला वाटते, ‘वरखेडकरानंा 
त्याबद्दलही तिार करायिी नाही; त्यािंी तिार एवढीि आहे, ‘एखाद्या लोकचप्रय आचण यशस्वी 
प स्तकालाही अन ल्लखेाने खाली दडपण्यािा प्रयत्न का?’ यािे उत्तर उघड आहे. खोट्ा नाण्याला वाट 
करून द्यायिी म्हटल्यावर खऱ्या नाण्यािी वाट रोखली जाणारि! 
 

पण प स्तके‘गाजचवणे’ सोपे असले तरी ती‘जगचवणे’,दीघवकाल चटकचवणे वृत्तपत्राचं्या आचण 
माचसकाचं्या हाती नाही. तो अचधकार वािकािंाि आहे. वािक वरखेडकराचं्या बाजूिे आहेत, हे त्याचं्या 
प स्तकाच्या अनेक आवृत्त्या चनघाल्या यावरून चदसति आहे. यावरून बोध वरखेडकरानंी घ्यायिा नसून 
समीक्षकानंी घ्यायिा आहे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २८ ⬥ 
 

णदवाळी अंकांतील बरे-वाईट 
 

‘मराठीतील चदवाळी अकं’ हा अलीकडे केवळ कौत कािाि चवर्षय राचहलेला नसून काही दृष्टींनी 
चिन्तेिा चवर्षयही झालेला आहे. पण त्यावर मत द्यायला वळे होणे‘अचधकारी’ लोकानंा तरी चदवसेंचदवस 
कचठणि होत िालले आहे!–इतकी त्यािंी संख्या प्रिंड वाढलेली आहे. तरी त्यावंर मतप्रदशवन होत नाही 
असे नाही.‘अचधकृत’ म्हणून अचभप्राय देणारानंाही बह धा जेवढे अंक वािण्यात आले, तेवढ्ावरूनि देणे 
भाग पडते. लेखक म्हणून माझा संबधं कमीअचधक प्रमाणात गेल्या तीस–पस्तीस वर्षांतील चदवाळी अंकाशंी 
असला, तरी‘चदवाळी अंकाचं्या वािका’ंत माझी गणना होणार नाही. यंदा योगायोगाने, प्रवासात असल्याने 
म्हणा हव ेतर,–मी दरसालच्या मानाने थोडे अचधक चदवाळी वाङ्मय वािले; आचण त्यातं दोन चवरुि टोके 
चदसल्याने त्यासंबधंी चलहावसेे वाटले. 
 

प्रथम माझ्या हाती म ंबईिा एक‘पचरचित’ नावािा अंक आला.‘सक्य वलेपटग लायब्ररी’माफव त तो 
बृहन्महाराष्ट्रातील एका िागंल्या बालबोध घरी आलेला होता. त्याि नावाच्या माचसकावर अश्लीलतेबद्दल 
झालेल्या खटल्यात, मला‘तज्ज्ञ’ म्हणून कोटाने दहा वर्षांमागे साक्षीला बोलावले होते, हेही मला आठवले. 
मी त्याि बालबोध घरात उतरलो असल्याने, वळे घालचवण्याकचरता आचण त्या माचसकात‘काही फरक 
झाला आहे का’ पाहण्याकचरता मी तो िाळू लागलो. सागंायिी गोष्ट म्हणजे, त्यातील काम क मजक रापेक्षा 
अक्षम्य म द्रणदोर्षानंीि मी अचधक त्रस्त झालो! आजकालच्या प्रत्येक अंकाति अधून मधून अक्षम्य म द्रणदोर्ष 
असतात हे मी जाणतो. पण या माचसकातील ि काही अक्षम्य होत्या, व त्यािंी संख्याही अक्षम्य होती! जण ू
कामोद्दीपक मजकूर वािणारे वािक म चद्रतश िीिी (प्र फ करेक्शनिी) अपेक्षाि करीत नाहीत. अशा तऱ्हेने 
त्यात ि कािें रक्षण करण्यात आले होते! उलट त्यातील सहेत कपणे उत्तान बनचवलेल्या मजक राने मला 
कमी धक्का बसला. कारण काही प्रचतचष्ठत माचसकातंीलही मजकूर त्याि नम न्यािे होते! 
 

उदाहरणाथव, चस्त्रयाचं्या एका नामवतं माचसकात मला प ढील मजकूर आढळला: 
 

“त्या वळेी मी दहा-अकरा वर्षांिा होतो. माझ्यापेक्षा काही वर्षांनी मोठ्या असलेल्या म लीनं हा 
धक्कादायक अन भव मला चदला. एका रात्री मला जाग आली तेव्हा ती...” इतके चलहून त्याप ढे जी हकीकत 
चदली आहे ती मी वगळतो! त्यानेहीती हकीकत “माझ्या चनवदेनाला संपादक कात्री लावणार नाहीत अशी 
आशा आहे.” अशा चवनवणीसह चदली आहे! ती त्याच्या अजाण वयातील‘चवनयभगंा’िी 
कदाचित‘कौमायवभगंा’िी!–हकीकत आहे! 
 

चस्त्रयाचं्या द सऱ्या एका माचसकात एका स प्रचतचष्ठत लेखकाने एका पािात्य लेखकाच्या चलखाणािे 
भार्षान्तर चदले असून त्यात थोड्या वगेळ्या प्रकारच्या चवनयभगंािी हकीकत टोकदार शब्दात चदली आहे. 
प्रसंग‘बॉलनृत्या’िा आहे. चवर्षय‘पोरी’च्या बनेलपणािा आहे.‘टीन–एजसव’ना (पोरसवदा पे्रचमकानंा) 
स्त्रीवशीकरणात अपयश का येते, त्यािे त्याला चतथे वणवन करायिे आहे.‘बॉलनृत्या’िी सधंी साधून एका 
पोराने केलेल्या‘प्रयत्ना’िे वणवन आहे! या लेखात स्त्री-मनाच्या आचण नवोचदत मदनाच्या खेळातील बारकाव े
स ंदर आहेत. पण जे‘बोलू नये ते बोलण्यािा परािम’ही आहेि! बनाडव शॉ अशा परािमाला Mentioning 
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the unmentionable असे नाव देई. अथात समाजचहताकचरता वा कलापूतीकरता असेल, तर बनाडव शॉला 
हा‘परािम’ नामजूंर नव्हता. पण काही पािात्य लेखकही केवळ धक्क्यासाठीि धक्का देतात. असाि 
धक्कापंथी लेख या भार्षान्तराकचरता चनवडण्यात आलेला आहे. 
 

या धंदेवाइक‘Frankness’च्या मानाने स प्रचसि तमासगीर चवठाबाई भाऊ मागं चहिी‘स्त्री’ 
माचसकातील म लाखत‘स्वाभाचवक’ म्हणून कमी उत्तान वाटते. ही म लाखत सपंादकवगीय दत्ता सराफ 
यानंी घेतली आहे. बाईच्या मोकळेपणाम ळे त्याचं्या थरातील कलावन्तािंी फारि उद बोधक माचहती चमळते. 
तशीि खेड्यातील तमाशा-पे्रक्षकािंीही बरीि माचहती होते. पण म ख्य सागंायिी गोष्ट म्हणजे, चवठाबाईिंा 
मोकळेपणा, नदीवर स्नान करणाऱ्या खेड्यातंील चस्त्रयाचं्या मोकळेपणासारखा वाटतो; तर वर उल्लेखलेल्या 
दोन बहाद्दरािें‘सहेत क धक्कातंत्र’ रंगभमूीवर योजलेल्या स्नानदृश्यासारखे वाटते! अलीकडे अश्लीलता 
आचण ग्राम्यता याचं्या जोरावरि चदवाळी अकं खपचवले जातात, अशी टीका झालेली मी न कतीि वािली 
आहे. हे ब चिमत्ता आचण कलात्मकता यािें चदवाळे वाजल्यािे लक्षण होय. ज्या नर्मतकेच्या अंगी खरी 
नृत्यकला नसेल ती अंग उघडे टाकून कलेिी उणीव भरून काढू पाहते, असे म्हणतात. त्याबरोबरि 
अशीही एक म्हण आहे की, एक नायकीण वस्त्र सोडून नािू लागली की बाकीच्या नायचकणींनाही तसे 
नािाव ेलागते. मराठी माचसकािें तसे तर होत नाही ना? 
 

चदवाळी अंकािंा हा नंगा नाि पाहून मी आजवर चदवाळी अंक फारसे वाित नव्हतो तेि बरे होते, 
असे मला क्षणभर वाटले! तोि, माझ्या हाती त्यामानाने कमी प्रचसि असे काही अंक आले. नंगा नाि 
करणाऱ्या प्रचसि माचसकािंी नाव े चनदेचशण्यािे मी येथे टाळले असले, तरी या कमी प्रचसि पण सभ्य 
माचसकािंी नाव ेयेथे लपचवण्यािे म ळीि कारण नाही. ते चदवाळी अंक म्हणजे‘धमवभास्कर’ आचण‘पौरुर्ष’ हे 
होत. या दोन्ही अंकातं ऐचतहाचसक चवर्षयावरील इतके आकर्षवक लेख मला आढळले, की वािकानंा 
आकर्मर्षत करण्याकरता आजही लेखकानंी चववस्त्र होण्यािी गरज नाही असे मला वाटले! नलनतेने 
वािकानंा धक्का देता येईल; आकर्मर्षत करता येणार नाही. पण ब चिमते्तने केवळ आकर्मर्षति करता येईल 
असे नव्हे, तर वािकाचं्या चविारानंा धक्काही देता येईल. 
 

‘धमवभास्कर’ या माचसकािे नाव मी दोन-तीन मचहन्यापूंवीि ऐकले. तेही एका अनोळखी वािकाने 
माझ्याकडे त्या माचसकािा अंक धाडला म्हणून. या माचसकाच्या चदवाळी अकंात चदल्लीिे िाक्न्तकारक 
इचतहास संशोधक श्री. ओक यािंा औरंगाबाद येथील‘चबबीका मकबरा’ या प्रचसि ऐचतहाचसक इमारतीवर 
एक लेख आहे. त्याने वािकानंा बौचिक आनंदही चमळेल, आचण वैिाचरक‘धक्क्या’िाही आस्वाद चमळेल. 
त्याि अंकातील प्रािीन चवजयनगरच्या वैभवािे वणवन वािून ज्यानंी त्या नगरीिे वणवन पूवी वािले आहे, 
त्या वािकािेंदेखील मन धन्यतेने भरून येईल. एवढे बलाढ् आचण ऐश्वयवसपंन्न साम्राज्य, तालीकोटच्या 
एका पराभवाने चछन्नचवक्च्छन्न का व्हाव ेयावर वािक अनेक चदवस चविार करीत राहील. गोरेगाव येथील 
मसूराश्रमािे ब्रह्मिारी चवश्वनाथजी यानंी धमांन्तचरत स्त्री-प रुर्षाचं्या चवटंबनेच्या ज्या सत्यकथा कथन केल्या 
आहेत, त्या वािल्यावर सत्य हे कादंबरीपेक्षाही कसे अद भ त असते यािा प्रत्यय येईल. आचण स्वतःला 
प ढारलेल्या म्हणचवणाऱ्या पहदू समाजाच्या गाफीलपणाने आचण फ टीरपणाने वािकाचं्या मनाला धक्का 
बसेल. पण प रोगामी म्हणचवणाऱ्या म ंबई-प ण्याच्या माचसकानंी गेल्या पंिवीस वर्षांत जे चवर्षबीज पेरून 
ठेवले आहे, त्याम ळे अशा इचतहासाने आचण अशा वतवमानकाळाने स चशचक्षताचं्या मनाला धक्काि बसेनासा 
झाला आहे. त्यानंा वाङ्मयीन‘चकक्’ येण्याला पश योनीला शोभणारी लज्जाचवहीन लैं चगकता लागते! त्या 
लज्जाचवहीनतेला ते‘रचसक द्दष्टी’ हे नाव देतात, आचण चतिा चधक्कार करण्याला ते सोवळेपणा हे नाव देतात! 
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आणखी एका कमी प्रचसि अशा चदवाळी अंकात,–सागंली येथून चनघणाऱ्या‘पौरुर्ष’ या अंकात,–
चशवशाहीर बाबासाहेब प रंदरे यानंी चवख्यात रणवीर नेताजी पालकर याचं्या‘रोमहर्षवक’ िचरत्रािे अद भ त 
आचण रौद्ररसानंी सळसळणारे कथन केले आहे. त्यात इचतहासािा गाढ अभ्यास तर आहेि, पण 
कादंबरीकाराला हेवा वाटावा असे कथनकौशल्यही आहे. सवगं रोमािंाच्या लोभाने क ठल्या तरी परक्या 
देशातल्या हेरािें हाल आचण स्त्री-हेरािंा‘तन व्यय’ वािीत बसणाऱ्या चसनेमाय गातल्या आजच्या पोरानंा हे 
स्वकीय रोमािंही रुितील अशी आशा आहे. याही अंकात मसूराश्रमाच्या चवश्वनाथजींच्या हृदयद्रावक पहदू 
सत्यकथा आहेति. प . भा. भाव ेयानंी‘सववधमव समान’ या घोर्षणेिे आपल्या‘सजवनशील’ (Surgeon शील!) 
शलैीने केलेले त कडे‘ब चिग्राह्य’ आहेत (अथात त्या प्रचतपादनािी द सरी बाजूही माडंण्यासारखी आहे.) 
 

लोकसते्तिा चदवाळी अकंही इचतहास, संगीत, समाजचवश्लेर्षण, यानंी वािनीय झालेला आढळला. 
पण तो‘प्रचसिा’ंत मोडत असल्याने त्यािा अचधक चनदेश करीत नाही. 
 

मी चदवाळी अंक यंदाही कदाचित वािले नसते; पण यदृच्छेने वािल्याने मला एक कळले:हल्ली 
चदवाळीत गचलच्छ मजकूरि खपतो वा चनघतो असे नाही; चदवाळी अंकाचं्या चनचमत्ताने िागंला मजकूरही 
बराि चलचहला जातो. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ २९ ⬥ 
 

ऐणतहाणसक नाटक कसे हवे? 
 

गेल्या पधंरा वर्षांत मराठीतील लचलत वाङ्मयाने ऐचतहाचसक चवर्षय हाती घेण्यािे धैयव दाखचवले 
आहे, ही गोष्ट अनेक दृष्टींनी स्वागताहव होय. वास्तचवक दोन चपढ्ापूंवीच्या मराठी वाङ्मयात ऐचतहाचसक 
नाटके व कादंबऱ्या जणू तख्तनशीन झालेली आढळतील. ती पदच्य त कशी झाली, क णी केली, यािा शोध 
घेणे मनोरंजक होईल; पण त्या तपचशलात येथे चशरता येत नाही.‘वास्तववाद म्हणजे कला’ 
आचण‘समकालीन कथानक ज्यात असेल, तेि वाङ्मय खरे वास्तववादी’ हे दोन अधववट चसिान्ति 
ऐचतहाचसक कथानकाचं्या चपछेहाटीला कारणीभतू झाल्यािे चदसेल. 
 

पण हळूहळू समकालीन चित्रणापेक्षाही अंतमवनाच्या व मनोचवकृतींच्या चित्रणाला महत्त्व प्राप्त 
होऊन, लचलत लेखकाचं्या स्वैर चफरणाऱ्या कल्पनाशक्तीला कोणी तरी कोंडून घातल्यािा भास झाला. 
कथानकापेक्षा मनोचवश्लेर्षणाला प्राधान्य आले.‘प्रातःकालच्या मरीचिमाली’िी वणवने जाऊन अप्रकट 
मनातल्या (मनःकक्ल्पत) ऊमींना भाव आला. पण लवकरि प ढिा मनोमय मागव बंद असल्यािी लेखकानंा 
जाणीव होऊन ते इचतहासाच्या अफाट आचण चनकोप मदैानाकडे परत वळले. अन्तमवनाच्या अधंारातून 
प्रत्यक्ष घटनाचं्या रणमदैानात येताना लेखकवगाला स ख झाले की द ःख झाले,–सागंता येणार नाही. पण 
वािकानंा मात्र एका चपढीिी जन्मठेप अधंारकोठडी संपल्यािा आनंद झाला खास! 
 

वािकािंी ही बंधम क्तता केल्यािे श्रेय रणचजत देसाई या मराठा चशलेदाराकडे जाते. पण 
त्यािंी‘स्वामी’ ही कादंबरी तंत्राच्या द्दष्टीने जर ज नी असती, तर त्यानंा आपला‘पथं’ (Vogue) चनमाण 
करता आला असता की नाही, यािी मला शकंाि आहे. वास्तचवक‘स्वामी’पासून जन्माला आलेल्या पंथािे 
बळ, पंथाच्या पटकथासदृश‘रूपचसिी’त नाही, तर त्याच्या तन्मय इचतहासाभ्यासात आहे. पण त्याच्यापूवी 
अभ्यासपूणव ऐचतहाचसक कादंबऱ्या, वा नाटके चलचहली गेली नव्हती असे नव्हे.‘द दैवी रंग’ू या कादंबरीत 
केवळ राजकीय इचतहासािाि नव्हे तर सामाचजक इचतहासािाही जेवढा तन्मय अभ्यास प्रत्ययाला येतो, 
त्याहून अचधक अभ्यास आजच्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्यातंही चदसत नाही. पण नवीनानंा आकृष्ट करण्याच्या 
बाबतीत, (फॅशन पकवा Vogue चनमाण करण्याच्या बाबतीत) पितामणरावािंी ही ऐचतहाचसक‘रंगू’ द दैवीि 
ठरली! या कादंबरीत दोर्ष नाहीत असे नाही. (भाऊसाहेबािंी बखर न िावता जशीच्या तशी चगळण्यािा 
यत्न, हा म ख्य दोर्ष!) पण ज न्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्या म्हणजे‘उथळ देशाचभमान आचण भ यारी 
रहस्यकथा’,ही ठरीव कल्पना खोटी पाडण्यास‘द दैंवी रंगू’ खास समथव व्हायला हवी होती. 
 

अभ्यासपूणव लेखनाने असो की तंत्राच्या नावीन्याने असो, ‘स्वामी’ने नवीन लेखकािें ज न्या 
कथानकाचवर्षयीिे भय नष्ट केले आचण इचतहासािा भव्य प्रातं त्यानंा प न्हा ख ला करून चदला, ही‘स्वामी’िी 
वाङ्मयीन कामचगरी थोरल्या माधवरावाचं्या राजकीय कामचगरीइतकीि मोठी म्हटली पाचहजे. एकदा 
मदैान मोकळे झाल्यावर ऐचतहाचसक प्रचतभेला तोटा नाही, हे मराठी नाट्ाच्या के्षत्रात श्री.वसंत शकंर 
कानेटकर यानंी चसि करून चदले. कादंबरीपेक्षा‘नाटक’ हा प्रकार अचधक बचंदस्त, आचण म्हणूनि अवघड 
होय.‘स्वामी’ या कादंबरीने कादंबरीच्या के्षत्रात जेवढे लक्ष वधूेन घेतले, तेवढेि नाटकाच्या 
के्षत्रात‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’ या नाटकाने लक्ष वधूेन घेतले. ते नाटक आकर्षवक व यशस्वी आहे हे 
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आता सागंायला पाचहजे असे नव्हे; पण ते चजतके आकर्षवक आहे चततकेि चववाद्यही झाले आहे. त्यािी 
चववाद्यता‘केवळ इचतहासचवर्षयक असून नाट्ास्वादात चतच्याम ळे व्यत्यय येण्यािे कारण नाही.’ असे 
आपण म्हणू शकू का? या प्रश्नािे उत्तर आपण टीकाशास्त्राच्या साहाय्याने देण्यापेक्षा स्वान भवात म्हणजे 
वािक–पे्रक्षकाचं्या प्रत्यक्ष प्रचतचियातं शोधणेि अचधक फलप्रद होईल. 
 

ऐचतहाचसक नाटकात‘वािक’ वा‘पे्रक्षक’ म्हणून आपल्या अपेक्षा खास वगेळ्या असतात का? की 
“नाटाकात अपेक्षा फक्त‘नाटका’िी असते, ‘ऐचतहाचसक’, ‘सामाचजक’ ही लेबले चनरथवक आहेत’,हा काही 
नवीनािंा चसिान्त सत्य आहे.‘आशय’ ही गोष्ट जणू कालबाह्य असून‘आकारि’ (Form ‘रूप’)काय तो 
कलेला साधायिा असतो, ही नवीनािंी कल्पना अशास्त्रीय आहे; पकबह ना आकारवादी लोकही प ष्ट्कळदा 
आशय आचण आकार यािंा अभेद प रस्कारताना आढळतात. ऐचतहाचसक नाटकािा वगेळेपणा तर हा आहे 
की, त्यातला कथाभाग आगाऊि माहीत असतो. अथात लेखकाच्या कलेला ऐचतहाचसक लचलत कृतीत 
अवसर कोणता, या प्रश्नावर याम ळेि वाद होतो. त्यात जेवढा कक्ल्पत भाग घातला असेल तेवढाि कलेिा 
भाग की काय? शाक ं तल नाटकात काचलदासािी कला फक्त द वासािा शाप, अंगठी हरवणे इत्यादी 
कक्ल्पत प्रसंगातं चदसते, असे म्हणण्यातला हा प्रकार होईल. कल्पनाशक्तीकडून वा प्रचतभेकडून केलेली 
ही अगदी स्थूल वा प्राकृत अपेक्षाि म्हणावी लागेल. 
 

मराठी कादंबरीच्या पचहल्या एक-दोन चपढ्ातं असा चरवाज होता की, कादंबरीिा नायक कक्ल्पत 
असायिा, म ख्य कथानकही कक्ल्पत असायिे, आचण ऐचतहाचसक पाते्र केवळ काल आचण वातावरण म्हणनू 
योजलेली असायिी. चशवाजीमहाराजासंंबधंी चलचहलेल्या एका बंगाली कादंबरीिे (श्री चशवछत्रपती) 
भार्षान्तर माझ्या लहानपणीलोकचप्रय होते. त्यािा नायक रघ नाथ म्हणून कोणी कक्ल्पत तरुण होता. 
इचतहास चिचत्रत करण्यािा हाही मागव प्रचसि आहे. पकबह ना इचतहासातला‘सामान्य मन ष्ट्य’ उभा 
करण्याला याि तंत्रािा उपयोग अचधक आहे. आजकालच्या कादंबऱ्या व नाटके याच्या उलट टोकाला 
गेली आहेत. त्यातं शक्य तो सवव प्रम ख पाते्र इचतहासातून घेण्यावर कटाक्ष चदसतो. ऐनचजनसी 
इचतहासाति नाट् पाहता आले, दाखचवता आले, तर‘अयं चवशरे्षः’!आजकाल लेखकवगात वाढलेली 
व्यासंगािी हौस या तंत्राला उपकारकि आहे. 
 

पण या सवातून उरणाऱ्या‘लघ तम’ अपेक्षाही ध्यानी घेतल्या पाचहजेत. वािक वा पे्रक्षक पचरचित 
इचतहासकथा मनात धरून प्रयोग पाहायला वा नाटक वािायला प्रवृत्त होतो, हे लेखकाच्या 
कल्पनास्वातंत्र्यावर एक मोठे बंधन आहे;–अथवा त्याच्या करामतीला तेि मोठे आव्हान आहे. पचरचित 
कथेतून प्रयोगाच्या िार तासाचं्या अवधीत त्याला‘नाट्’ दाखवायिे असते! पचरचित व्यक्तींिे स्वभाव 
रंगवायिे असतात. आचण आणखीही काही साधायिे असते. कारण केवळ‘इचतहास पावल्या’िी पावती 
चमळवणे हा अभ्यासािा प रावा असेल, पण श्रेष्ठ वाङ्मयािा प रावा नव्हे. जीवन पाचहल्यािी पावती 
वािकाकंडून चमळणे हे श्रषे्ठ वाङ्मयािे लक्षण होय. वास्तववादाला आचण मनोचवश्लेर्षणाला महत्त्व 
आल्यापासून या गोष्टीिे चवस्मरण पडल्यासारखे चदसत आहे. चवचशष्ट कालािी ओळख पटली, ह बेहूबपणा 
साधला की कलेिे घोडे गंगेत न्हाले असा समज वाढला आहे. तपचशलािी तसबीर म्हणजे कला, की समग्र 
चित्रातून अन भवािा काही अथव सूचित करणे व वािकाकडून खूण पटल्यािी टाळी घेणे म्हणजे कला, 
यािा चविार, वास्तवता व नावीन्य याचं्या घोर्षात आज फार थोडे मराठी लेखक–व त्याहूनही थोडे 
टीकाकार करताना चदसतात. 
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सवात्मक अन भवापेक्षा चवचशष्टात्मक चवश्लेर्षणाला महत्त्व देण्यािी प्रवृत्ती याि‘तपशीलपूजना’तून 
बळावली; अपवादात्मक स्वभावचित्रण म्हणजे सूक्ष्म चित्रण होय व तेि वाङ्मयीन श्रेष्ठत्व 
(‘महात्मता’)होय; कल्पनाही यािेि अपत्य होय. पण या सामान्य य गप्रवृत्तीपेक्षा इचतहासप्रधान लचलत 
वाङ्मयावर झालेल्या त्याचं्या पचरणामाशीि आपणाला येथे अचधक कतवव्य आहे. चशवाजीमहाराजासंारखे 
प रुर्ष य गप रुर्ष म्हणून कसे होते हे दाखचवण्यापेक्षा‘माणसू’ म्हणून कसे होते, म्हणजे सामान्य कौट ंचबक 
जीवनात कसे होते,–हे दाखचवण्याला महत्त्व द्यायला हवे, नव्हेकलेिा खरा प्रातं तोि आहे, असा या 
प्रवृत्तीिा दावा आहे. 
 

म्हणजे, लचलत लेखक फ टकळ मनोचवकृतीकडून‘महावीरिचरता’कडे आचण वीरवृत्तीकडे 
वळल्यावरही मनोचवश्लेर्षण य गातली चकत्येक चपशाचे्च त्यािी पाठ सोडीत नाहीत असे समजायिे की काय? 
तसे असेल तर चनकोप जीवनमूल्ये मानणाऱ्या वसंतरावासंारख्या प्रचतभावन्त नाटककाराच्या पायात (वा 
पंखात!) स िा आध चनक य गाने एक बेडी ठोकून ठेवली आहे, असे म्हणाव े लागते. औरंगजेबासारख्या 
पहद धमवदे्वष्ट्ट्ा धमववडे्या सम्राटाला आव्हान देऊन त्याच्या डोळ्यादेंखत हद्दीला हद्द चभडवनू स्वतंत्र राज्य 
स्थापणे ही गोष्ट पहद स्थानच्याि काय पण जगाच्या इचतहासात असामान्य गणली जाईल...गणली जाते. 
या असामान्य प्रचतजे्ञिा आचण परािमािा अथव शोधणे, आचण तो रंगभमूीवर रंगवणे हे जणू कलेिे कायव 
नसून केवळ इचतहासािे कायव आहे, तर उलट‘इचतहासात अवतारत ल्य कायव करणारी’ 
चशवाजीमहाराजासंारखी माणसेदेखील‘अखेर माणसे’ि होती, हे त्याचं्या कौट ंचबक जीवनातल्या 
हतबलतेवरून दाखवणे म्हणजे खरी कला, ही कल्पना आज मोठ्या अचभमानाने माडंली जात आहे. “जेथे 
इचतहास थाबंतो, तेथे कलादृष्टीिा शोध स रू होतो.” महाप रुर्षाचं्या अंतरंगातून 
वाहणाऱ्या‘माणूसपणा’च्या...मध र झऱ्यासंबधंी‘इचतहास’ बेचफकीर असतो; म्हणून कलासृष्टी नेमकी त्या 
मध र वृत्तींिाि शोध घेते, अशी ही चसिान्तपरंपरा आहे. 
 

इचतहास कशाचवर्षयी बेपवा असतो, हा भाग वगेळा. पण‘माणूसपणा’िे‘मध र झरे’ कोणते हा प्रश्न 
नाट्ििेत उपेक्षणीयही नाही की वैयक्क्तक आवडीचनवडीवर सोपचवण्यासारखा नाही. जेव्हा एका मराठा 
मनसबदारािा सोळाही वर्षांिा नसलेला म लगा‘हे राज्य व्हाव ेही श्रींिी इच्छा!’ असे आपल्या भोवतालच्या 
साशकं, सभय, समवयस्क सवगंड्यानंा आचण वयस्क सल्लागारानंा भरल्या छातीने सागंतो, तेव्हा त्याच्या 
व्यक्क्तमत्त्वातला‘ऐचतहाचसकपणा’ चदसतो; तर जेव्हा तोि प रुर्ष पन्नाशीच्या घरात आल्यावर, शत्रूला 
जाऊन चमळणाऱ्या आपल्या प त्राप ढे हतब ि होतो. तेव्हा मात्र त्याच्या व्यक्क्तमत्त्वातला‘माणूसपणा’ चदसतो; 
असे मानणारा हा चवचित्र व्यक्क्तमापनचसिान्त आहे! 
 

या चवपरीत चसिान्तामागे केवळ चवपरीत कलादृष्टी वा मनोचवश्लेर्षणािा छंदि आहे असे नव्हे. 
त्यामागे एक फार मोठी आध चनक चसिान्तपरंपरा आहे. नाटक–कादंबऱ्यातंि केवळ नव्हे, तर 
िचरत्रगं्रथातंही नायकािे धीरोदात्तत्व शक्य तो अमान्य ठरवावयािे,–इतकेि नव्हे तर‘वीरप रुर्षदेखील 
अखेर शणेामेणािे असतात (clay–feet)’ असे चसि करायिे, हे उचद्दष्ट पत्करणारा एक लेखनसंप्रदाय 
अवािीन काळात पािात्य देशातं चनघालेला आहे. कादंबरीच्या के्षत्रात त्यािे जनकत्व प ष्ट्कळदा थकॅरेकडे 
देतात. तर िचरत्रवाङ्मयात ते चलटन स्रॅिीकडे देतात. पण हा केवळ कलेतला एक संप्रदाय नव्हे; तर 
अवािीन काळातल्या सववव्यापी‘मूर्मतभजंन’िीडेिा तो एक फाटा मानावा लागतो. बनाडव शॉ यानंी आपल्या 
एका नाटकाच्या प्रस्तावनेत या हास्यास्पद चसिान्तािे मूळ डार्मवनच्या‘मकव ट चपतर’ चसिान्तात नेऊन 
ठेवले आहे. 
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श्री. वसतंराव कानेटकर याचं्या या स ंदर आचण समथव नाट्त्र्ययीलाही आजच्या मराठी 
वाङ्मयातल्या या दोन्ही प्रवाहािंा स्पशव झालेला आहे.‘वडे्यािं घर उन्हात’यासारखे मनोचवश्लेर्षणात्मक 
नाटक आचण‘पे्रमा त झा रंग कसा’ यानाटकासारखी चवलायती वळणािी हलकीफ लकी कॉमेडी चलचहणारे 
कानेटकर चशवाजी, संभाजी, शहाजी या वीरवृत्ती ऐचतहाचसक प रुर्षाकंडे वळले, याला कारण जशी 
तत्कालीन ऐचतहाचसक लाट, तशीि त्या वीरिचरताकडेही भचवतव्यतेच्या भीर्षण चवलासािा भाग म्हणनू न 
पाहता मनोचवश्लेर्षणािे के्षत्र म्हणून त्यानंा पाहावसेे वाटले. यालाही कारण गेल्या दोन चपढ्ातं 
फोफावलेली मनोवगाहनािी लाटि होय. 
 

आपल्या या नाटकाकडे‘नाटक’ म्हणूनि पाचहले जाव,े इचतहास म्हणून नव्हे, असे नाटककार 
कानेटकर तळमळून सागंतात. स्वतःलेखकाच्या या आग्रहाम ळे ऐचतहाचसक नाटकात कक्ल्पत भागािे 
स्थान कोणते हा प्रश्न उपक्स्थत झाला आहे. स्वतःकानेटकरानंी आपल्या स्पष्टीकरणात तर या प्रश्नािी 
ििा केलीि आहे, पण चशवाय टीकाकारािें मतही प ष्ट्ट्थव जोडले आहे. ऐचतहाचसक लचलत वाङ्मयात 
कक्ल्पताला स्थान असते,–हक्कािे स्थान असते, ही गोष्ट खरी; पण चववाहसमारंभात करवल्यानंा जसे 
पूववसंकेतानंी बाधंलेले स्थान असते तसे सकेंतबि स्थान असते. कक्ल्पताला‘स्थान’ असते, पण स्वातंत्र्य 
नसते. ललनात करवली नवरीच्या वा चवचहणीच्या जागी उभी राहू शकत नाही, मागेि असावी 
लागते;तसे‘कक्ल्पत’ हे प्रचसि इचतहासकथेिे अन िरत्व करणारेि असाव ेलागते. लोकप्रचसि इचतहासाला 
शह देणारा चसिान्तमंचडत करण्याकचरता योजलेले कक्ल्पत चित्रण हे कलात्मक कक्ल्पतात जमा न होता 
सशंोधनात वा वचकलीत जमा होते. एखादे नाटक चववाद्य ठरणे वगेळे, त्यातला इचतहास चववाद्य 
ठरणेदेखील वगेळे, आचण त्याने पाखंडी इचतहासािा कैपक्ष घेऊनि चित्रण करणे वगेळे. 
 

“रायगडाला जेव्हा...” हे नाटक वािायला स ंदर आहे, पाहायला त्याहूनही स ंदर आहे. 
ऐचतहाचसक नाटक म्हणनूही ते मराठीत उत्तमातं उत्तम नाटकातं मोडेल (म्हणजे ऐचतहाचसक factsिा 
अत्यन्त िात याने, कलात्मक काटकसरीने उपयोग करण्यात कानेटकर यशस्वी झाले आहेत). आचण तरी 
ते नाटक चववाद्य झाले आहे; यािे कारण कोणते? 
 

एखादे नाटक वा कादंबरी चववाद्य होणे, चतच्यावर रण माजणे, खळबळ माजणे हे आजकाल 
अचभनंदनाला कारण समजतात. प ष्ट्कळदा ित र लेखक आचण व्यवहारी प्रकाशक अशी खळबळ 
माजचवण्याकचरता प्लॅपनगदेखील करतात. पण कानेटकराचं्या नाटकावरिे रण त्या जातीिे म्हणता येत 
नाही. कानेटकराचं्या नाटकावरिे रण तंत्रासंबधंीिे नाही, जीवनचवर्षयक चसिान्तासंबंधीिे नाही, भारे्षच्या 
वा दृश्याचं्या औचित्यासंबधंीिेही नाही. ऐचतहाचसक व्यक्तींच्या स्वभावमीमासेंसंबधंीिेही नाही. ते रण आहे 
सववमान्य इचतहास खोटा मानून नवाि इचतहास गृहीत धरण्यासबंंधी!‘चपताप त्रसंबधं’ हा या नाटकािा चवर्षय 
आहे असे नाटककारि सागंतात. हा संबधंि, इचतहास सागंतो त्याच्या उलट, रंगवण्यािा नाटककारािा 
प्रयत्न आहे. चशवाजीमहाराजािंा ज्येष्ठ प त्र‘उन्मागवगामी चनघाला,’ असे इचतहास सागंतो, तर 
संभाजीचततकासा उन्मागवगामी नव्हता, उलट शूर व कतवबगार होता; बाप म्हणून चशवाजीनेि काही ि का 
केलेल्या होत्या, पती म्हणनूही चशवाजीने सोयराबाईप ढे हातपाय गाळले होते, असे सागंण्यािा या 
नाटकािा यत्न आहे. एवढेि नव्हे तर कौट ंचबक पेिप्रसंगात हतब ि ठरणारा चशवाजी हाि खरा चशवाजी–
औरंगजेबाच्या ग हेतून अमान र्ष चशताफीने बाहेर पडणारा, शाचहस्तेखानािा पंजा तोडणारा, त्यािा म लगा 
ठार करणारा चशवाजी हा केवळ‘राजकीय’ अतएव कलेला वज्यव असलेला चशवाजी, असा दावा काही 
टीकाकार करीत आहेत. वालीिा व रावणािा वध करणारा, चपत्याच्या विनपालनाकचरता राज्यत्याग 



 अनुक्रमणिका 

करणारा राम हा खरा राम नव्हे; तर वृक्षवलेींना सीतेिा पत्ता चविारीत अश्रू ढाळणारा राम हा खरा राम; 
स्वचे्छेने नवऱ्यामागोमाग वनवास पत्करणारी, पाचवत्र्यसशंयाच्या चनरसनाकचरता अक्न्गचदव्य करणारी सीता 
खरी नव्हे; तर कािोळीकचरता कािंनमृगाच्या कातडीिा हट्ट घेणारी, लक्ष्मणासारख्या लोकोत्तर चदरावर 
क्ष द्र खेडवळ बाईप्रमाणे भावजयीवर वाईट नजर ठेवण्यािा आळ घेणारी सीता,–ही खरी सीता, असे ही 
मूल्यपरंपरा मानते! 
 

ही चवपरीत मूल्यपरंपरा केवळ लचलत वाङ्मयाति ध माकूळ घालीत आहे असे नव्हे; 
िचरत्रवाङ्मयातही नायकगौरवापेक्षाही नायकखंडनािीि िलती गेल्या चपढीपासून चवशरे्ष चदसून येते. 
िचरत्रनायक नेपोचलयन असो की शलेे असो, त्यािे असामान्यत्व दाखचवण्यापेक्षा तोही‘सामान्य होता,’ हे 
दाखचवण्यािा आजिे काही िचरत्रकार अट्टाहास करतील. 
 

याच्या उलटही एक प्रवाह ऐचतहाचसक वाङ्मयात व िचरत्रवाङ्मयात आज पाहावयाला सापडतो. 
तो म्हणजे इचतहासात जे प रुर्ष द वृवत्त, देशद्रोही वा नाकते ठरचवले गेले आहेत त्यािंी कड घेऊन‘तेही काही 
कमी शूर नव्हते’, ‘ते चततकेसे द ववतवनी नव्हते’ असे ठरवणे! या संदभात धाकट्ा बाजीरावावरील 
बाहेरख्यालीिे आरोप पक्षपाती इंग्रजधार्मजण्या लोकानंी केले होते, असे चसि करण्याकचरता कागदािा 
कपटान् कपटा ध ंडाळला जाईल तर उलट, ‘चशवाजीमहाराजािें एक तरी पे्रमपात्र होते’ असे दाखवणारा 
प रावा चमळाला, तर काही सशंोधकानंा‘आज आपल्या सशंोधनािे साथवक झाले’ असे वाटेल! 
 

मनोचवश्लेर्षणाच्या या य गात लेखकािेंि मनोचवश्लेर्षण करण्यािी आज गरज उत्पन्न झाली आहे. 
तंत्रािे नावीन्य व वािकानंा धके्क देणे म्हणजेि नवचनर्ममती, अशी एक कल्पना बौचिक के्षत्रात गेली चकत्येक 
वर्ष े बळावत आहे. शके्सचपअरच्या प्रचतभेच्या लोकोत्तरत्वािा एखादा नवा पैलू एखाद्याने दाखचवला तर 
चवद्वानाचं्या के्षत्रात जेवढा उत्साह चदसेल, त्यापेक्षा त्यािी सवव नाटके लॉडव बेकन याने चलचहली असे कोणी 
चसि केले, तर तो उत्साह चकती तरी पट अचधक चदसेल. 
 

⬤ ⬤ 
  



 अनुक्रमणिका 

⬥३० ⬥ 
 

लेखकाची शैली कशी बनते? 
 

आमच्या काळी मचॅरकच्या परीके्षत मराठी हा चवर्षयि नव्हता! म्हणजे हायस्कूलमध्ये पचहल्या 
इयते्तपासून ते सातव्या इयते्तपयंत मराठीिे तास असत. पण मराठी हा‘य चनव्हर्मसटी सब्जेक्ट’ पकवा 
सर्मटचफकेट परीके्षिा चवर्षय मात्र नसे. अथात मराठीला महत्त्व चकतपत असेल यािी कल्पना करता येईल. 
त्याम ळे मराठीच्या दृष्टीने आमिे भयंकर न कसान होऊन आम्ही मराठीत कचे्च राचहलो, असे झाले का? तर 
तसे म ळीि झाले नाही. याला कारण मराठी आवश्यक चवर्षय नसला तरी संस्कृत हा चवर्षय आवश्यक होता. 
आज क्स्थती उलट आहे. मराठीला महत्त्व देण्याच्या नावाखाली संस्कृतिे महत्त्व कमी केले जात आहे! 
 

मराठी हा‘य चनव्हर्मसटी सब्जेक्ट’ असो अगर नसो, त्यावर म लािें मराठीिे ज्ञान फारसे अवलंबनू 
राहात नाही. परीके्षच्या प स्तकावं्यचतचरक्त म ले कोणती मराठी प स्तके वाितात, यावर त्यािें मराठीिे ज्ञान 
अवलंबून असते. आमच्या काळी आम्ही परीके्षच्या प स्तकावं्यचतचरक्त कोणते मराठी वािन करीत होतो? मी 
फार मराठी वािन करणाऱ्या म लापंैकी नव्हतो. याला कारण कदाचित माझे हायस्कूलिे चशक्षण 
प ण्यासारख्या प ढारलेल्या गावी झाले नाही, हेही असू शकेल. माझे चशक्षण साताऱ्यासारख्या स संस्कृत, 
पण‘मंद’ गावी झाले. स दैवाने माझ्या वगात आचण माझ्या संगतीत काही ह शार आचण महत्त्वाकाकं्षी म ले 
होती. त्यातंील काही ब्राह्मणािी, काही मराठ्यािंी, तर काही कायस्थ प्रभ ू म ले होती. त्यािें वािन 
प ण्यातील ह शार म लाचं्या मानाने कमीि होते. प न्हा मला माझे चमत्र तळवलकर यािें उदाहरण आठवते. 
त्यानंी अगदी लहान वयात चभकार प्रकाशात हचरभाऊंच्या बारीक टाइपाच्या एकूण एक कादंबऱ्या वािनू 
डोळे चबघडवनू घेतले होते. 
 

माझ्या लहानपणिी साताऱ्यात वािनािी पचरक्स्थती अगदीि वगेळी होती. जी प स्तके 
तळवलकरासंारख्या म लानंा सहज चमळत, त्यािंी नावहेी आम्हाला कॉलेजात व प ण्यात जाऊन 
पोहोिेपयेंत माहीत नव्हती. म्हणजे आम्हाला वािनािा नादि नव्हता असे नव्हे. म लानंी वािन करायिेि 
म्हटले, तर इंग्रजी प स्तकािें करायिे, असा त्या काळच्या महत्त्वाकाकं्षी बापािंा कटाक्ष असे. माझे वडील 
अशापंैकीि होते. आचण तरी आमिे आवडीिे वािन म्हणून वगेळे होतेि. ते फार नसे, पण दजेदार असे. 
इतकेि नव्हे, तर वगातील िार दोन महत्त्वाकाकं्षी म लातं अशा आवडत्या बाह्यवािनाच्या चनचमत्ताने एक 
प्रकारिी गमतीिी ि रस असे! 
 

आमच्या वळेच्या महत्त्वाकाकं्षी म लातं, प ढे पहद स्थानिे‘िीफ जक्स्टस’ झालेले प्रल्हाद बाळािायव 
गजेंद्रगडकर हेही होते. त्याचं्या घरात‘केसरी’ आचण माचसक‘मनोरंजन’ तर येईि, पण चटळक पक्षाच्या 
एखाद्या नवीन प स्तकािी जाचहरात झाली की ते लगेि मागवले जाई. माझ्या घरात माझ्या वचडलाचं्याम ळे 
इंग्रजी वािनािी परंपरा होतीि, पण आमच्या चपढीत माझ्या थोरल्या भावाने घरात आणून सोडलेल्या नव्या 
प्रवाहाम ळे वगेळ्याि एका चवर्षयािे वािन–साम दाचयक वािन–िालू झाले होते. ते म्हणजे स्वामी 
चववकेानंदाचं्या इंग्रजी–मराठी गं्रथािें वािन होय. या प्रकारिे वािन करणारा आणखीही एक चवद्याथी 
आमच्या वगात होता. त्यािे आडनाव कारखानीस. तो साताऱ्यात प ढे सरकारी वकील झाला. त्याच्या 
घरात स्वामी रामतीथांच्या गं्रथािें वािन िाले. ही तीन म ले सोडली तर वगात आणखी िारदोन ह शार म ले 
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असूनही वािनािा नाद कोणासि नसे.शाळेत हस्तचलचखत माचसकही नसे, मग छापील माचसकािे तर 
नावि नको! 
 

आमच्या वळेच्या वािनासंबधंी एवढा चवस्तार करण्यािे कारण हे की, मराठी वािनाला आचण 
लेखनाला आमच्या त्या संस्कारक्षम वयात फारि थोडे उते्तजन होते. पण त्याम ळे आमिे न कसान झाले 
असे मला वाटत नाही. पचहल्या इयते्तपासून सातव्या इयते्तपयंत अभ्यासाकरता नेमलेल्या मराठी वचे्यातूंन 
नम नेदार गद्य आमच्या वािनात येत असेि. पण प ण्या–म ंबईसारख्या सवगं लायब्रऱ्याचं्या शहरात जे 
बरेिसे चभकार भरताड ह शार म लानंाही वािणे आवश्यक वाटते, त्याच्या तडाख्यातून मात्र आम्ही स टलो! 
वािनािी‘संधी’ कमी असली, तरी आमिी वािनािी‘आवड’ कमी झाली नव्हती. प्रचसि गं्रथ थोड्या उचशरा 
आमच्या हातात आले, एवढ्ाने फारसे चबघडले नाही. खाद्य चमळण्याला उशीर लागल्याम ळे पिनाला 
थोडीफार मदति झाली! 
 

श ि वाङ्मयीन गं्रथ असा माझ्या हाती आलेला पचहला गं्रथ म्हणजे चवष्ट्ण शास्त्री चिपळूणकरािंी 
चनबधंमाला होय. त्या वळेी मी मचॅरकच्या वगात असेन. वास्तचवक, ‘धात रूप कोश’,काळ्यािें‘हायर संस्कृत 
ग्रामर’,आपट्ािें‘गाइड ट  संस्कृत कॉम्पोचझशन’ यासंारखी प स्तके त्या काळी आमच्या वगवबधंूंच्या 
उशापायथ्याला असत! आमच्याही उशा-पायथ्याला ससं्कृत आचण अक्ल्जब्रा यािंीि प स्तके असत.पण 
वािन मात्र‘चनबंधमाले’सारख्या प स्तकािें िाले. चिपळूणकरािंी ती पल्लेदार, झोकदार वाक्ये, बावळट 
चमशनऱ्यािंी आचण आढ्ताखोर इंग्रज लेखकािंी त्यानंी उडवलेली ती यथेच्छ टर वगैरे वािल्यावर 
आमिी छाती गवाने फ गून येई; आचण अभ्यासािी प स्तके कंटाळवाणी वाटत! इंग्रजी भार्षा या त्याचं्या 
चनबधंात छप्पन्न चवर्षयान्तरे करून त्यानंी जे झोकदार पचरच्छेद चलचहले आहेत, ते घडाघडा म्हणनू 
दाखचवण्यात त्या वळेी मला भरू्षण वाटे. म्हणजे मी चविाराचं्या दृष्टीने चिपळूणकरभक्त बनलो, असा मात्र 
अथव नव्हे. पण त्याचं्या त्या तोंडाळ, ठसठशीत आचण पल्लेदारभारे्षम ळे आपणही तसेि काही तरी चलहावे, 
असे मला वाटू लागले! 
 

मला आठवते, बी. ए. होण्याच्याही पूवी मी जो पचहला लेख चलचहला, तो थेट चिपळूणकरी 
वळणावर होता. म ख्य म्हणजे त्यात रावसाहेब रावबहाद रािंी यथेच्छ िेष्टा केलेली होती! मचॅरकच्या 
परीके्षला बसल्यानंतरच्या उन्हाळ्याच्या स ट्टीत मी दोनि उद्योग केले,–साताऱ्यातील राजवाड्याशंजेारच्या 
स रचक्षत तळ्यात ड ंबणे, आचण गडकऱ्यािंी नाटके वािणे! चवष्ट्ण शास्त्रींच्या शलैीिा माझ्यावर जो पचरणाम 
झाला त्यापेक्षा गडकऱ्याचं्या शलैीिा पचरणाम अगदीि वगेळा झाला. भार्षाचवलास म्हणून एक स्वतंत्र िीज 
आहे, हे गडकऱ्याचं्या नाटकातील भारे्षने माझ्या प्रथमि मनात भरले; आचण त्यानंतरही काही वर्ष े मी 
लेखनाकडे वळलो नव्हतो. 
 

माझ्यानंतरच्या चपढीच्या म लाचं्या वािण्यात कोणत्या लेखकािंी प स्तके येतात यािी मला कल्पना 
नाही; पण ज्याला ढंगदार मराठी गद्य चलहायिे असेल; त्याने चिपळूणकर आचण गडकरी हे मराठी गद्यािे 
दोन प्रम ख चशल्पकार वगळून िालणार नाही.माझ्या नंतरच्या चपढीतील तरुण चवद्याथी बह धा फडके, 
खाडेंकर आचण अते्र याचं्या गद्यावर पोसलेले असतात. पण या चतघावंरही गडकऱ्यािंी छाप प ष्ट्कळि 
आहे.त्याखेरीजही एका दोघा लेखकािंी छाप त्याचं्यावर नाही, असे नाही. तसेि, मी स्वतःजरी 
चिपळूणकर आचण गडकरी यानंी मला लेखनाकडे वळवले असे म्हणत असलो तरी त्याचं्यापेक्षा अगदी चभन्न 
प्रकृतीिे लेखकही माझ्या वािनात असत. त्या काळी भराभर बाहेर पडत असलेले स्वामी चववकेानंदािे 
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स ंदर भार्षान्तचरत खंड तर आमच्या घरच्या बठैकीत साम दाचयकरीत्या वािले जात असति, पण बाचलश 
महत्त्वाकाकं्षा व स्वप्नाळूपणा याचं्याम ळे मी चकत्येक अगदी अनपेचक्षत, माझ्या वयाच्या म लानंा न पेलणारे 
गं्रथही हट्टाने वािीत असे. 
 

मला आठवते, लोकमान्य चटळकािें गीतारहस्य मी इंग्रजी सहाव्या इयते्तत असता चटपणे व शकंा 
चटपून काढीत काढीत वािलेले होते! तसेि म ंबईच्या पहदू चमशनिे गजानन भास्कर वैद्य यािंीही काही 
प स्तके वािून काढली होती. पितामणराव वैद्याचं्या कृष्ट्णिचरत्र आचण रामिचरत्र या प स्तकांनी तर मला वडे 
लावले होते. ही सवव प स्तके म्हणजे गडकरी आचण चिपळूणकर याचं्यासारख्या नखरेबाज शलैीिी प स्तके 
खासि नव्हेत. पण हायस्कूलच्या वयािी म ले जे वािन करतात ते केवळ शलैीकरता करीत नाहीत, तर 
स्वप्नाळूपणा आचण महत्त्वाकाकं्षा यानंा खाद्य म्हणून करतात. हा!ं वािकािंा आणखीही एक वगव आहे. या 
वगातील म ले केवळ वळे घालवण्याकरता आचण मनोरंजनाकरता वाितात. पण अशा वािनािाही उपयोग 
प ष्ट्कळदा शलैी तयार करण्याकरता झाल्याचशवाय राहात नाही. 
 

याला उदाहरण मी हडपाचं्या कादंबऱ्यािें देईन. चवठ्ठल वामन हडप प ढे ऐचतहाचसक कादंबऱ्या 
चलहू लागले.पण प्रारंभीच्या त्याचं्या कादंबऱ्या बह शः‘िटोर’ गणल्या गेलेल्या होत्या. आचण तरी त्यािंी 
एकही कादंबरी अशी नाही की चजच्याओघवती, श ि आचण भेदक भारे्षिा पचरणाम तरुण वािकावर होणार 
नाही! पण म्हणजे, या सववि प्रकारिे वािन करणारे सववि तरुण लगेि लेखक बनतात असे नव्हे. जे 
लेखक बनण्यासारखे आहेत, म्हणजे ज्याचं्या अंगी भावी लेखकािे बीज आहे, त्यािें भार्षारूपी हत्यार 
तयार होण्यास तरुण वयातील या वािनािा उपयोग कसा होत जातो, एवढेि मी स्वतःच्या स्मृतींच्या 
प्रकाशात दाखचवण्यािा यत्न केला. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३१ ⬥ 
 

लेखकांना णवषय कसे सुचतात? 
 

मी त्या चदवशी एका ब चिमान पदवीधर स्त्रीशी बोलत होतो. ती प्रत्येक परीके्षत पचहल्या वगात 
आलेली होती व चतने संशोधनपर चवर्षयावंर काही लेखही चलचहले होते.पण आपल्या व्यवसायाशी चनगचडत 
अशा संशोधनाच्या चवर्षयापलीकडे जाऊन चतने काही तरी चलहावे, असे माझे चतला सागंणे होते. पण तसे 
चवर्षय चतच्या डोळ्यापं ढे नव्हते. मीि ते चतला सागंावते, असे चतिे म्हणणे होते. इतकेि नव्हे तर स्वतंत्र 
चवर्षयाच्या अभावी एखाद्या इंग्रजी प स्तकािे भार्षान्तर करण्यािीही चतिी तयारी होती. पण ते प स्तकही 
चतला मीि स िवाव ेअसे चतिे म्हणणे होते. यािा अथव ती चवद्वान होती, काही तरी चलहाव ेअसेही चतच्या 
मनात होते, पण चतच्याजवळ चवर्षयािंा त टवडा होता. 
 

यावरून मला माझ्या लेखनािा आरंभ काल आठवला. म ळात मी चतच्याइतका चवद्वान नव्हतो, 
म्हणजे परीके्षत मी वरच्या वगात कधीि आलो नव्हतो. आरंभापासून लेखक व्हायिे ठरवणारापंैकीही मी 
नव्हतो; व तरीही वयाच्या चतशीपासून गेली िाळीस वर्ष ेमी सातत्याने चलहीत आहे. चवर्षयाच्या बाबतीत 
पकवा लेखन प्रकाराच्या बाबतीत आरंभी दोन-तीन वर्षिे माझी िलचबिल झाली. अगदी प्रथम, शाळेच्या 
संमेलनात प्रत्यक्ष प्रयोगाकरता हवी म्हणनू मी एक नाचटका चलचहली. त्यानंतर वर्षवभराने एक लघ कथा 
चलचहली; व त्यानंतर वर्षवभराने एक चवनोदप्रधान लघ चनबधं चलचहला. हे चतन्हीही त्या वळेच्या प्रम ख 
माचसकातं, १९३० पासूनि स्वीकारले गेले. माझे सवव चलखाण टीकात्मक आचण चनबंधात्मक आहे.म्हणजे 
माझ्या सोळासतरा प स्तकातं कादंबरी एकि आहे, लघ चनबधं संग्रहही एकि आहे.लघ कथासंग्रह एकि 
आहे. लघ चनबधं सगं्रहही एकि आहे. बाकी सवव लेखन टीकात्मक आहे. पण ज्याला‘चवद्यापीठीय 
टीका’,चकवा Acadamic criticism म्हणतात तशी त्यातील सववि टीका आहे असे मात्र नव्हे; पकबह ना 
त्यातील सववि‘वाङ्मयीन टीका’ आहे असेही नव्हे. 
 

काही सासं्कृचतक टीका आहे, काही सामाचजक टीका आहे. चकत्येक व्यक्क्तपरीक्षणात्मक चनबधं 
आहेत. मला चवर्षय कोणी चदले होते? कथावाङ्मय चलचहण्याऐवजी टीकालेख वा टीकागं्रथ चलहाव ेअसे 
तरी मी प्रारंभीि ठरवले होते काय? 
 

त्या वळेी म्हणजे १९३० च्या आसपास लोकचप्रय ठरलेल्या कथावाङ्मयावरमी नाख र्ष होतो. मी 
इंग्रजी कथावाङ्मयही फार वािले होते असे नव्हे. पण ज्या कथा, जे चनबधं, ज्या कादंबऱ्या वािल्या होत्या 
त्यािंी आचण मराठीतील कथाकादंबऱ्यािंी, चनबधंािंी त लना माझ्या मनात येई; आचण मराठीतील एकेका 
आवडत्या लेखकािी अचतरेकी स्त ती करणाऱ्या माझ्या चमत्रािंी मला कीव येई.‘माझे मत का बरोबर आहे’ 
आचण‘त्यािें का िूक आहे’ हे सागंण्यािी जबाबदारी माझ्यावर पडे. “छाती असेल तर तसे चलहा”, असे 
आव्हानही चमळे, व यातूनि माझ्या पचहल्या काही टीकालेखािंा जन्म झाला. 
 

माझ्या लघ कथािंा जन्मही अशाि चनचमत्ताने झाला. ज्या शाळेत मी चशकवीत होतो, त्या शाळेतील 
एका अत्यतं प्रामाचणक आचण भावनाशील चशक्षकाला या वर्षीच्या उन्हाळ्याच्या स ट्टीच्या पूवी नोटीस देऊन 
कामावरून दूर करण्यात आले. त्याला एक कारण, काही सहकाऱ्यानंी केलेल्या ि गल्या; आचण द सरे 
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कारण, स ट्टीच्या पगारािी बित करण्यािी त्या शाळेिी पित हे होते. ते चशक्षक चवद्याथ्यांत चप्रय होते, व 
चवद्याथी त्यानंा चप्रय होते. त्या पे्रमािे प्रदशवन ते चशक्षक अशा रीतीने शाळा सोडून जाताना होऊ नये म्हणनू 
शाळेिे िालक धडपड करीत होते. चशक्षकाला चपळणारे िालक आचण (व्यवहारी जग चवसरून) चवद्याथ्यांत 
रमणारा चशक्षक, याचं्यातील चवदारक चवरोधािे ते चित्र मी माझ्या पचहल्या लघ कथेत चितारले होते! कथेिे 
नाव‘वडेी सखू’ हे होते. 
 

माझे पचहले चनबधंािे चवर्षय प्रिचलत वाङ्मयासंबधंीच्या व अन भतूीसबंंधीच्या चतटकाऱ्यातून चनमाण 
झालेले होते. तर माझ्या लघ कथेिा चवर्षय एका प्रामाचणक सहकाऱ्यासबंंधीच्या सहान भतूीतून मला 
चमळाला होता. मी केवळ योगायोगाने लेखक झालो असलो, तरी मला चवर्षयाला कधीि तोटा पडलेला 
नव्हता. एक मात्र खरे की, अम क एक लेखनप्रकार हाताळायिा, अम क एका गाजलेल्या लेखकासारखे 
चलहायिे, असे ठरवनू मी चवर्षयािी चनवड केली नाही. 
 

सभोवतालिे वाङ्मय आचण सभोवतालिा समाज यातूनि मला टीकालेखाला चवर्षय चमळाले. 
कथाचवर्षयदेखील सभोवतालच्या सामाचजक दृश्यातूंनि चमळाले. म्हणजे काही तरी चलहावयािे म्हणनू 
प स्तकावरून चवर्षय शोधण्यािे मला कारण पडले नाही. तर भोवतालच्या समाजाबद्दल व वाङ्मयाबद्दल 
मला काही तरी सागंणे अपचरहायव वाटत होते व त्याम ळे मला चवर्षयाला तोटा पडलेला नाही. एक मात्र 
कबूल केले पाचहजे, अशा प्रकारे खरोखरीि काही तरी सागंण्याच्या ऊमीिी वाट पाहणाऱ्याला चनबधंाला 
चवर्षय भराभर चमळत असले, तरी कथानंा चवर्षय चततक्याि सहज चमळत नाहीत. कारण ज्या चवर्षयािी 
पकवा ज्या चविारािी कथा बनू शकेल, अशी दृश्ये वा चविार सहजासहजी भेटत नाहीत. म्हणनू माझ्या 
हातून आतापयंत शकेडो लेख व काही प स्तके चलचहली गेली असली तरी कथा मात्र दहाबाराि चलचहल्या 
गेल्या. पण ज्याला काही सागंायिे आहे, ज्याच्या मनात भोवतालच्या समाजाबद्दल बरेवाईट 
चविारउत्कटत्वाने उसळत आहेत त्याला चवर्षयाला तोटा पडत नाही. 
 

या संबधंात बनाडव शॉ आपल्या िमत्काचरक पितीने म्हणे, “मी लंडनमध्ये आलो, तो तेथील 
चवख्यात ब चिमंतातं आचण लेखकातं क ठे तरी स्थान चमळाव ेम्हणून आलो नाही, तर लंडन शहरािे बौचिक 
जीवन स धारण्याकचरता आलो.” 
 

जो नवीन लेखक, लेखकाचं्या बैठकीत‘क ठे तरी जागा चमळेल का?’ म्हणून उभा राहील, त्याला 
जागा कोपऱ्याति चमळेल. पण‘त्यािंी चबघडलेली मचैफलस धारण्याकचरता मी जन्मलो आहे,’ असे मनातून 
म्हणेल त्याला जागा अगे्रसर लेखकाचं्या शजेारी चमळण्याला वळे लागणार नाही. 
 

पण प्रत्येक नवीन लेखकाने बनाडव शॉप्रमाणे पकवा माझ्याप्रमाणेि चवर्षय चमळण्याकरता आिमक 
भचूमकाि घेतली पाचहजे असे नव्हे. (चशवाय माझी आिमक भचूमका मला चनबधंाला चवर्षय देत असली तरी 
कथानंा चवर्षय देत नव्हतीि!) जग स धारण्यािी भचूमका घेणारानंाि वैप ल्याने चवर्षय स ितात असे नव्हे. 
चवर्षय स िण्याला कारण भोवतालच्या पचरक्स्थतीतील दोर्ष सलणे हे जसे आहे, तसेि कोणत्याही गोष्टीत 
खरेख रे‘इंटरेस्ट’ वाटणे, आस्था वाटणे हेही आहे. अशा माणसाला कशावर चलहू, असा प्रश्न कधीि 
पडणार नाही. माझे चमत्र गोपीनाथ तळवलकर, प्रत्येक भाबडे पण गोचजरवाणे मलू हा उत्तम लेखनचवर्षय 
समजतात. पण त्यािें एक सोडा. ते सराईत आचण प्रचसि लेखकि आहेत, पण माझ्या पत्नी नवीन 
लेखकातंि गणल्या जातील. पण चवद्यापीठाच्या जयकर लायब्ररीत परदेशातूंन येणारी नवी नवी स ंदर 
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प स्तके पाचहली. परदेशी प्रकाशकाचं्या नव्या नव्या योजना पाचहल्या, की केव्हा एकदा मी त्याचं्यासंबधंी 
जगाला सागेंन असे त्यानंा होऊन जाते. पण प स्तकेि काय, पक्षी,–फ ले आचण तारे हेही त्यािें आवडते 
चवर्षय आहेत. म्हणजे त्या प्राचणशास्त्रज्ञ पकवा खगोलशास्त्रज्ञ आहेत, असा अथव नव्हे. त्यानंा त्या गोष्टीिा नाद 
आहे! म्हणजे‘इंटरेस्ट’ पकवा नाद असेल तर चवर्षय कमी पडणार नाहीत, उलट आजच्या धावपळीच्या 
जमान्यात चलहायला वळेि कमी पडेल. 
 

चकत्येक चवद्वानानंा चवर्षयािंा तोटा पडतो याला कारण त्याचं्याजवळ प स्तकी चवद्वत्ता असते, पण 
भोवतालच्या जीवनासंबधंी‘इंटरेस्ट’,आवड पकवा क तूहल बेतािे असते. हा!ं पण एक गोष्ट सागंायिी 
राचहली. न सत्या बाह्य जगातील‘इंटरेस्ट’ने भागण्यासारखे नसते. त्यासंबंधी लोकानंा सांगण्यातही प न्हा 
गोडी असावी लागते. फ ले आचण पक्षी पाहण्यात ग ंग होणारा माणसू त्याचं्यासंबंधी चलहीलि असे नव्हे. 
म लािंी आवड असणारा, प्रत्येक माणसू तळवलकरापं्रमाणे‘गृहरत्ने’ रंगवीलि असे नव्हे–टागोरापं्रमाणे 
चशश गीते चलहीलि असे नव्हे. म्हणजे वस्तंूिी आवड, आचण जे आवडले ते सागंण्यािी आवड दोन्ही 
असतील तरि लेखक तयार होतो. सागंण्यािी शलैी स धारण्यास वािनािा उपयोग होतो, नाही असे नव्हे; 
पण न सत्या वािनाने लेखक तयार होत नाही. पकबह ना वािून वािनू तयार झालेला लेखक चनजीव 
आचणअन करणात्मक चलखाण चलचहतो! 
 

मला जेव्हा एखादा तरुण लेखक चवर्षयािंी वाण पडल्याबद्दल सागंू लागतो तेव्हा मला हसू येते. तो 
लेखकािे जीवन जगत नसून, न सत्या वािकािे जीवन जगत आहे, अशी मला शकंा येते. माणसात, अन्य 
प्राण्यात आचण अन्य सृष्टीत रमून जाणारे जीवन आचण त्यासबंंधी लोकानंा सागंण्यात रमणारे जीवन 
म्हणजेि खरे लेखकािे जीवन होय! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३२ ⬥ 
 

माझे वाद 
 

अध्यात्मचवद्या चवद्याना ंवादः प्रवदतामहम् । 
 

“सवव चवद्यातंील अध्यात्मचवद्या म्हणजे मी; सवव वादपटू लोकातंील वादपट त्व म्हणजे मीि.” 
–भगवद्गीता. 

 
“I am the dialectic of those that debate.” 

–अन वाद: राधाकृष्ट्णन्. 
 

सामान्य वािक माचसकातील वा साप्ताचहकातील कथाचं्या खालोखाल‘वाद’ अचधक वाितात, 
असे एक मत आहे. पण‘वाद’ म्हणजे काय, यावर मात्र वाद होण्यािा संभव आहे! दोन प्रचसि लेखक ज्या 
चलखाणात एकमेकािंी क लंगडी बाहेर काढतात, एकमेकािें‘िाचरत्र्यहनन’ (अथवा अब्रनू कसानी!) 
करतात, त्या चलखाणाला काही लोक‘वाद’ पकवा‘Controversy’ समजतात. व्यक्क्तशः मला 
अशा‘कॉन्रॉव्हसी’त ओढण्यािे प्रयत्न काही वळेा झाले. पण मी िक्क माघार घेतली. कारण चशवराळ आचण 
घाणेरडा आरोप करणारे चलखाण चलचहण्यात अथवा तसले चलखाण सोसण्यात काही बौचिक व्यायाम 
केल्यािा आनंद आहे, असे मला कधीि वाटले नाही. ज्यात ताचत्त्वक प्रश्न ग ंतलेला नाही तो वाद मी खेळत 
नसे. चशवाय असले वाद खेळायिेि म्हटले तरी ज्याला स्वतःिे म खपत्र नाही, त्याला ते परवडत नाहीत. 
मी िारपाि वर्षांपूवी‘केसरी’तील माझे स्तंभ बंद करताना म्हटल्याप्रमाणे, ज्याला स्वतःिे म खपत्र नाही 
त्याने असले वाद करणे म्हणजे द सऱ्याच्या घरी पाह णे जाऊन चतसऱ्याशी मारामारी करणे होय! 
 

अथात अगदी िाचरत्र्यहननािी पकवा वैयक्क्तक उखाळ्यापाखळ्यािंी गोष्ट सोडली, तरी ताचत्त्वक 
वाद करता करता प्रचतवाद्यावर चवतंडवादािा पकवा शब्दच्छलािा फार तर चनब वितेिा आरोप करणे मी 
क्षम्य समजतो. प्रचतवाद्याने तसे केल्यास मीही क्वचित त्या हत्यारािा उपयोग केल्यािे स्मरते. पण 
सामान्यतः महत्त्वािे ताचत्त्वक प्रश्न आचण मातब्बर प्रचतस्पधी याचं्याशीि माझे वाद झालेले आढळतील. 
अगदी पचहल्याि वादािी गोष्ट घ्या. त्या वळेी मी स मारे तेहेतीस िौतीस वर्षांिा होतो. आरंभी 
माचसक‘मनोरंजना’त एकदोन लचलत लेख प्रचसि झाल्यावर शजेवलकराचं्या‘प्रगती’ साप्ताचहकात मी 
थोडे चदवस चनयचमतपणे चलचहले होते. ते साप्ताचहक सरकारी अवकृपेनेबंद पडल्यावर मोटे याचं्या‘प्रचतभा’ 
या पाचक्षकातील माझ्या काही लेखानंी जाणत्यािें लक्ष वधेले होते; आचण तरी १९३४–३५ पयंत मी मोजक्या 
साचहक्त्यकानंा व वािकानंाि माहीत होतो असे म्हटले तरी िालेल. १९३५ च्या अखेरीस मात्र केवळ 
तत्त्वाच्या अचभचनवशेाने मला प्रो. माधवराव पटवधवन व देशभक्त सावरकर याचं्याशी जो वाद करावा 
लागला त्याने माझ्याकडे बह संख्य वािकािें लक्ष वधेले गेले. तो वाद भार्षाश िीसंबधंीिा होता. 
अंदमानातून स टून आल्यावर सावरकरांनी ज्या एकदोन सासं्कृचतक िळवळी हाती घेतल्या, त्यातं 
भार्षाश िीिी िळवळ प्रम ख होती. त्याि िळवळीला अचधक ताचत्त्वक आचण व्यापक स्वरूप देण्याच्या 
प्रचतजे्ञने माधवराव पटवधवन त्या िळवळीत पडले. माधवराव पटवधवन यािें व माझे संबंध १९२६ पासूनि 
चकती चजव्हाळ्यािे होते, हे त्याचं्या पत्नींनी चलचहलेल्या त्याचं्या आठवणींच्या गं्रथात नमूद आहे. पण हा 
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चजव्हाळा बाजूला ठेवनू मी सावरकराबंरोबरि माधवराव पटवधवन याचं्यावरही बेम ववतखोरपणे हल्ला 
िढवला. “खरी भार्षाश िी व चतिे खरे वैरी” या खळबळजनक मथळ्यािे माझे दोन लेख १९३६ च्या 
(फेब्र वारी व मािव)‘सह्याद्री’ माचसकात प्रचसि झाले. कै. तात्यासाहेब केळकर हे त्या वळेी 
सह्याद्रीिे‘संिालक’ होते व श्री. चद. चव. काळे हे संपादक होते. सावरकरानंा भार्षाश िीिे‘वैरी’ म्हणून 
संबोधणारे लेख केसरी संस्थेच्या माचसकाति प्रचसि व्हावते, या गोष्टीिे अनेक वािकानंा सिोध आियव 
वाटले होते. ज्यानंी लेख वािले नव्हते–फक्त मथळाि वािला होता–त्यानंा तर या नव्या क्षीरसागरािंा 
भलताि संताप आला होता. वास्तचवक अशा चवर्षयावरिे आचण अशा मथळ्यािे लेख केसरी ससं्थेच्या 
माचसकात स्वीकारले जाण्यािाि संभव नव्हता. पण त्या स्वीकारािीही थोडी नवलपूणव हकीकत आहे. 
 

म ळात मी हे लेख, प ण्याच्या शारदामचंदराप ढे वािण्याकरता एक चवस्तृत प्रबंध म्हणून चलचहले 
होते. तो प्रबधं केसरीवाड्यात स्वतः केळकराचं्या अध्यक्षतेखालीि वािला गेला. त्यातील चविारावंर आचण 
प्रचतपादनशलैीवर चनहायत खूर्ष होऊन प्रबंधवािनाच्या शवेटी तात्यासाहेब म्हणाले, “त मच्या या 
प्रचतपादनातील अक्षर न् अक्षर मला मान्य आहे. त्याच्याखाली सही करून मी ते‘एनडॉसव’ करायला तयार 
आहे. त म्ही हा प्रबधं आमच्या सह्याद्री माचसकाकरता द्यावा, एवढेि मला सभेिा अध्यक्ष आचण माचसकािा 
संिालक म्हणून म्हणायिे आहे.” असे म्हणून त्या सभेत बसलेल्या संपादक चद. चव. काळे यानंा त्यानंी 
माझा तो प्रबंध ताब्यात घेण्यास साचंगतले. 
 

माधवराव पटवधवन त्या वळेी कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजात प्रोफेसर होते. राजाराम कॉलेजच्या 
कॉमनरूममध्ये माझ्या लेखानंी जे ख सख शीत वादळ चनमाण झाले, त्यािी हकीकत मला 
माधवरावाचं्याकडून समजली. चमक्स्कल प्रो. पंग ू खविटपणे म्हणाले, “माधवराव! त मच्या 
जानचनसारानंीि त म्हाला केलेला आहेर पाचहलातका?” त्याि कॉमनरूममधील आप्पासाहेब फडके 
माधवरावािंी परस्पर कशी उडवली जात आहे ते पाहात होते. यानंतर काही मचहन्यांनी चप्र. तावडे याचं्या 
अध्यक्षतेखाली प ण्याच्या रपेनग कॉलेजात माझ्या व्याख्यानाच्या वळेी तेथील भार्षाचवर्षयािे नाणावलेले 
अध्यापक मोकाशी यानंी जे भार्षण केले त्यावरून सामान्य वािकामंधील खळबळ मला समजून आली. 
 

माधवरावानंी लगेि‘सह्याद्री’तूनि मला सचवस्तर उत्तर चदले. त्यािें उत्तर तकव य क्त, आवशेय क्त, 
झाकेदार, पण इभ्रतदार (Dignified) होते. दे. तात्याराव सावरकर यानंी बऱ्याि अवकाशाने उत्तर चदले. 
सववथा अप्रचसि असलेल्या एका लेखकाला उत्तर देण्यािी त्यािंी बह धा तयारीि नसावी. या दोन्ही 
सचवस्तर लेखानंा उत्तर देण्यािा माझा हक्क आहे, असे मी गृहीत धरून िाललो होतो, नव्हे–
संपादकाकंडून तशी मागणी येईल अशी माझी वडेी समजूत होती. सपंादक माझ्या शजेारीि राहात होते, 
पण ते मला टाळू लागले. माझे चमत्र गोपीनाथ तळवलकर याचं्याजवळ ते उद्गारले, “अहो! सावरकरािंी 
एक चवचशष्ट भचूमका आहे, एक चवचशष्ट तत्त्वज्ञान आहे. त्याचं्यासारख्या माणसावर क्षीरसागरानंी हल्ला 
करावा, याबद्दल अनेक वािकानंी आम्हाला जाब चविारला.” यािा अथव लेखातील सत्यापेक्षा आचण 
तत्त्वापेक्षा लेखकािी अन्य के्षत्रातंील प ण्याई कमी पडत होती! अखेर मी आपण होऊनि सिंालकाकंडे, 
म्हणजे केळकराकंडे‘अपील’ केले. माझ्या लेखाखाली‘एनडॉसव’ करायला तयार झालेले तात्यासाहेब मला 
त टकपणे म्हणाले, “उत्तरािा हक्क? फार तर दोन तीन पानात त मिं म्हणणं चलहा.” 
 

मी तीनि पानातं उत्तर चदले. त्यानंतर माधवराव जेव्हा माझ्याकडे आले तेव्हा ते सद्गचदत होऊन 
म्हणाले, “बस! उत्तर द्याव ंतर असं द्याव.ं त म्हाला साधतं ब वा ते!” 
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अथात माझ्या उत्तरावर त्यािंा वचकलीिा आरोप होताि! सावरकराचं्या प्रचतचिया कळण्याला 
त्याचं्या छापील उत्तराखेरीज काहीि मागव नव्हता. पण त्या उत्तर–प्रत्य त्तरानंतर थोड्याि चदवसातं ते प णे 
येथे आले, तेव्हा त्यानंा त्यािें िचरत्रकार चत्रकाळकते चश. ल. करंदीकर यानंी एक मोठी मेजवानी चदली 
होती. मीही त्याचं्या पंक्तीला होतो. ओळखी करून देताना द सऱ्या एका क्षीरसागरािंी ओळख करून देताि 
सावरकरानंी आपण होऊन चविारले, “आचण ते क्षीरसागर कोणते हो? ज्यानंी भार्षाश िीसंबधंी...” 
करंदीकरानंी समोरि असलेल्या माझी ओळख करून चदली. 
 

भार्षाश िीच्या वादात सावरकरािंी भचूमका राष्ट्रवादी होती, हाि त्याचं्या- माझ्या भचूमकातंील 
फरक, अशी उथळ समजूत करून घेणे सोपे होते. पण स्वतः सावरकरानंी त्यानंतर वर्षव–दीड वर्षाने 
द सऱ्या काही संदभात‘केसरी’त चलचहताना “भार्षाश िीबाबत आमिे मतभेद असले तरी क्षीरसागरािंीही 
भचूमका राष्ट्रवादीिआहे,” हे चदलदारपणे नमूद केले होते. या वादात इतरही अनेक लहानमोठ्या 
लेखकानंी लेखातूंन वा सभा-संमेलनातूंन भाग घेतला होता. त्यात बारकाव्यािा अभाव आचण ढोबळ 
आकलनशक्ती यािंाि प्रत्यय येत होता. यातील अगदी अलीकडिे एक उदाहरण आठवते म्हणून नमदू 
करतो. सावरकराचं्या वाङ्मयासबंंधी आचण चविारासंबंधीि चलचहलेल्या एका पीएि. डी.च्या प्रबधंावर मत 
व्यक्त करण्यािा माझ्यावर प्रसंग आला. मी अनेकदा माझी भचूमका स्पष्ट केल्यावरही प न्हा त्या चशकाऊ 
चवद्वानाने, “सावरकरािंी भचूमका राष्ट्रवादी, तर क्षीरसागरािंी भचूमका “केवळ भार्षाशास्त्रीय” ही ठराचवक 
रेकॉडव लावली होतीि! 
 

हा वाद वगेवगेळ्या म खपत्रातं िालू असतानाि मला प न्हा अनेक वर्ष े प रणाऱ्या आणखी एका 
वादात पडाव ेलागले. गाधंीवाद, माक्सववाद याचं्या उदयाच्या य गाति माझ्या लेखनारंभािा काळ पडत 
असला, तरी मी राजकारणापासून अचलप्त असे. पण १९३६ च्या मािव–एचप्रलच्या स माराला मला 
माक्सववादात लक्ष घालाव ेलागले, व माक्सववाद्याबंरोबर ताचत्त्वक का होईनात–वाद कराव ेलागले. त्या 
स माराला भाई डागें याचं्या अगदी चनकटच्या एका माक्सववाद्यानंी चतकडे क ठे लखनौकडे बाहेर पडलेला 
माक्सववाद्यािंा प रोगामी वाङ्मयासंबधंीिा‘मचॅनफेस्टो’ मला आणनू चदला. तसेि ४ ज लै १९३६ रोजी 
प ण्याच्या सव्हंट्स ऑफ इचंडयाच्या हॉलमध्ये त्या जाहीरनाम्याला पापठबा देण्याकरता साचहक्त्यकािंी सभा 
बोलावली आहे, ही वाता माझ्या कानी घातली. अथात माझ्या उपक्स्थतीिीही अपेक्षा व्यक्त केली. 
 

इतर चबगर माक्सववादी साचहक्त्यकानंी या जाहीरनाम्याकडे आपल्या नेहमीच्या गाफील आचण स स्त 
दृष्टीनेि पाचहले. मला मात्र सनातन साचहत्यमूल्यानंा त्या जाहीरनाम्यात आव्हान आहे, हे जाणवले. 
जाहीरनामा अथात इंग्रजीत होता. त्यािा उगम मॉस्कोत होता आचण एका आंतरराष्ट्रीय िळवळीिा तो एक 
भाग होता. कम्य चनस्टाचं्या अस्त्राला मी कम्य चनस्ट तंत्रानेि उत्तर द्यायिे ठरवले. कम्य चनस्ट लोक चकतीही 
हेकट आचण‘पोथीचनष्ठ’ असले तरी ब चिवादी असून बौचिक य क्क्तवादािे भोक्ते आहेत, हे मला माहीत 
होते. त्याचं्या‘मचॅनफेस्टो’च्या लढाया मला माहीत होत्या. त्या लखनौच्या‘मचॅनफेस्टो’ला उत्तर म्हणून मी 
एक इगं्रजी‘मचॅनफेस्टो’ तयार करून त्याच्या सायक्लोस्टाइल प्रती त्या सभेकरता तयार ठेवल्या व त्याच्या 
समथवनाथव एक चवस्तृत इंगजी स्टेटमेन्ट सभेत वािले. 
 

हा प्रचतहल्ला माक्सववाद्यानंा अगदीि अनपेचक्षत होता. डागें आचण कंपनीने माझ्या आके्षपािंी 
नाममात्र दखल घेतल्यासारखे करून एकदोन द रुस्त्यासंह‘मचॅनफेस्टो’ सभेकडून संमत करून घेतला 
आचण त्याि सभेत‘प्रोगे्रचसव्ह रायटसव असोचसएशन’च्या स्थापनेकरता जी तात्प रती कचमटी नेमली चतिा 
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जॉइटं सेिेटरी म्हणून माझीि चनवड केली.द सरे चिटणीस भाई के. एन. फडके होते. या कचमटीच्या 
प्रत्यक्ष कायात सभातूंन वगैरे आमच्या ज्या वैिाचरक झटापटी झाल्या, त्यािंा तपशील येथे देत नाही.त्या 
सवांिे फचलत एवढेि की, “प रोगामी लेखक मंडळ” इतर प्रम ख शहरातं स्थापन होऊ शकले, पण प ण्यात 
मात्र त्यािा आरंभ आचण शवेट प्रोक्व्हजनल कचमटीति झाला! 
 

यानंतर मला करावा लागलेला व खूप गाजलेला वाद म्हणजे‘सानेग रुजी वाङ्मय’िा वाद होय. 
१९४२ च्या िळवळीनंतर राजकीय िळवळीत त रंुगवास भोगलेल्या व त्या भाडंवलावर साचहत्यात महत्त्व 
चमळवणाऱ्या लेखकािें पेव फ टले होते. एवढेि नव्हे, तर राजकारणात न पडणारे श ि साचहत्यवाले 
साचहक्त्यकही या मंडळींच्या राजकीय के्षत्रातील त्यागाने आचण देहदंडाने एवढे भारून गेले होते की, त्यािें 
चभकार वाङ्मयही डोक्यावर घेऊ लागले होते! माझे चमत्र कै. चनरंतर, कै. य. गो.जोशी याचं्यासारख्या 
प्राजंल ब िीच्या साचहक्त्यकानंा आपण त रंुगात जाऊ शकत नाही, याबद्दल एवढ्ा मानचसक यातना होऊ 
लागल्या होत्या की, त्या पापक्षालनाथव ते तत्कालीन राजकीय‘प ण्यात्म्या’ंिे पादोदक घेऊ लागले होते! 
 

स ब िपणे आचण मनःपूववक त्याग करणाऱ्या, क्लेश सोसणाऱ्या राजकीय कायवकत्यांबद्दल मलाही 
आदरि होता. पण तेि तेवढे‘त्यागी’ आचण साचहक्त्यक लोक मात्र स खलोल प, असे मला जन्मात कधीही 
वाटले नाही. आचण याि दृष्टीने मी य. गो. जोशी याचं्या अनौपिाचरक म लाखतींच्या प स्तकावर सडेतोड 
परीक्षण चलचहले होते. पण एवढ्ाने भागण्यासारखे नव्हते. कारण काही राजकारणी लोकािें स्तोम हळूहळू 
प्रमाणाबाहेर वाढत होते. अशा साचहक्त्यकातं सानेग रुजी प्रम ख होते. प्रामाचणक कायवकता या नात्याने मी 
सानेग रुजींना मानीत असे व आजही मानतो; पण‘शामिी आई’ या प स्तकासारखी त्यािंी लचलत 
साचहत्यािी अनेक प स्तके (भार्षान्तचरत सोडून) भाव क आचण भाकड आहेत, असेि माझे मत होते. याि 
स मारास‘कला म्हणजे काय’ हे सानेग रुजींिे प स्तक प्रचसि झाले. ते प स्तक म्हणजे टॉलस्टॉय याचं्या 
रचशयन प स्तकाच्या‘What is art?’ या नावाने इंग्रजीत प्रचसि झालेल्या इगं्रजी भार्षान्तरािे मराठी 
भार्षान्तर होते. या प स्तकाच्या प्रस्तावनेत सानेग रुजींनी आणखीि तारे तोडले होते! मूळ टॉलस्टॉय यािें 
कलेसबंंधीिे मतही प्रायः सवव पािात्य टीकाकारानंी चधक्कारले आहे, आचण त्यािी‘री’ ओढणाऱ्या 
सानेग रुजींिी प्रस्तावनेतील मते तर सववस्वी हास्यास्पदि आहेत. उदा.–“कचश या त्यजू पदाला” हे‘एकि 
प्याल्या’तील पाचतव्रत्यचनदशवक पद आचण‘मतैचरणी चबचग चबचग िाल’ हे पचतपे्रमािे क णबाऊ गीत 
सानेग रुजींनी घाणेरड्या वाङ्मयात अंतभूवत केले आहे! 
 

सानेग रुजींिे हे प स्तक आचण य. गो. जोशी यांिे अनौपिाचरक म लाखतीिे प स्तक या दोहोवरही 
मी नरमगरम हल्ले केले होते... ‘वाङ्मयीन मूल्ये...’ या माझ्या प स्तकात‘कला म्हणजे काय’ 
आचण‘वाङ्मयातील सोवळेपणा’ या मथळ्याखाली हे दोन्ही लेख समाचवष्ट आहेत. हा झाला या वादािा 
प्रचतपाद्य चवर्षय, आचण हीत्यािी पाश्ववभमूी. पण वादािा प्रत्यक्ष प्रवास सागंायिा राचहलाि! 
सानेग रुजींवरील माझा हल्ला १९४५ मध्ये अत्र्याचं्या‘समीक्षक’ माचसकात प्रचसि झाला. अते्र त्या हल्ल्यावर 
इतके खूर्ष झाले की त्यानंी मला सचवस्तर पत्र चलहून “आमिे चविार हेि आहेत; पण हेि प्रचतपादन आम्ही 
मात्र इतक्या स ंदरपणे करू शकलो नसतो!” अशा अथािे उद्गार काढले होते! लेख, मला वाटते 
एचप्रलच्या अकंात प्रचसि झाला असेल, आचण लगेि मे मचहन्यात प ण्यातील वसंत व्याख्यानमाला िालू 
झाली,–त्यात लोकचप्रय वक्ते प्रा. ना. सी. फडके यानंी याि चवर्षयावर व्याख्यान चदले. व्याख्यानाच्या 
ओघात ते म्हणाले, “हे गळू (सानेग रुजी वाङ्मयािे) आता िागंले चपकले होते, त्याला पचहला िाकू 
लावण्यािे कायव प्रा. श्री. के. क्षीरसागर यानंी मोठ्या धैयाने केल्याबद्दल मी त्यानंा मनःपूववक धन्यवाद 
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देतो.” ‘कॉन्रॉव्हसी’रूपी नाटकातील हा जणू चतसरा अंक होता! कारण फडक्याचं्यासारख्या अत्यतं 
लोकचप्रय लेखकाने आचण वक्त्याने माझ्या‘समीक्षक’मधील हल्ल्यािा गौरवय क्त प ष्टी देऊन उल्लखे 
केल्याने, माझ्या मताला बळ िढणार होते. एकीकडून अत्र्यासंारख्या चदलगजािा पापठबा, तर द सरीकडून 
अत्र्यािेंसपूंणव चवरोधक असलेल्या फडक्यांिा पापठबा! पण या वादातील हा उत्कर्षवपबदूि त्याला घातक 
ठरला. माझ्या मताला फडक्यानंी पापठबा चदलेला पाहताि अत्र्यािंा पापठबा आपोआप ढासळला! अते्र, 
फडक्याचं्या चवरुि, म्हणजेि सान्याचं्या बाजूने चलहू लागले. खाजगी पत्राने त्यानंी मला चदलेला पापठबा 
माझ्या दप्तराति राचहला. राजकारणी लेखक तर माझ्यावर हल्ला करायला टपलेलेि होते. लेखातं आचण 
सभातं तर सानेग रुजींच्यावर हल्ला करणाऱ्यानंा चशव्या चमळति होत्या (अथात त्यातंील चशव्यािंा मोठा 
वाटा फडक्याकंडे जाई); पण काही अपहसक सानेभक्तींनी मला भर सभेत वा एकट्ाला गाठून 
मारण्याच्याही धमक्या चदल्या होत्या! 
 

हा क्षचणक िोधकल्लोळ स्वाभाचवक असला, तरी सानेग रुजींिे सववि भक्त अंध होते असे नव्हे. 
प ढच्याि वर्षी नगर कॉलेजच्या वार्मर्षक संमेलनािे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याबद्दल चवनंती करण्याकचरता जे 
तरुण माझ्याकडे आले त्यानंी मला म द्दाम साचंगतले, “वास्तचवक आम्ही सानेग रुजींिे भक्त. त मिा हल्ला 
प्रचसि झाला, तेव्हा त म्हाला खाऊ की चगळू असे आम्हाला झाले होते. पण अचधक चविार केल्यावर त मिेि 
म्हणणे खरे आहे असे आम्हाला पटले आहे.” अशा समंजस तरुणापं्रमाणेि काही असमंजस प्रौढही या 
वादात मला भेटले. या वादात केव्हा तरी सानेग रुजींिी मते मी साराशंरूपाने उद धृत केली होती, व ती 
अथाति अवतरणचिन्हात घातली होती.त्या वळेच्या‘धन धारी’च्या संपादकानंी सानेग रुजींिे नसलेले शब्द 
सानेग रुजींिे म्हणून उद धृत केल्यािा आरोप करून “ही क्षीरसागरािंी अधम टीकापिती आहे,” अशी 
भार्षा वापरली होती! 
 

वास्तचवक उद धृत केलेले चविार‘सानेग रुजींिे नाहीत’ असे हे सानेभक्त संपादकही म्हणू शकत 
नव्हते. म्हणजे, आके्षप होता तो अवतरणचिन्हाचं्याउपयोगासंबधंी होता; व तेवढ्ावरून हे संपादकमहाशय 
माझ्या संदभात‘अधम’ हा शब्द वापरण्यापयंत घसरले होते. म्हणजे सत्यापेक्षा त्यािंा भर घसरण्यावरि 
अचधक होता! अशा भरमसाठ आचण तत्त्वशनू्य टीकेला त्याि स रात उत्तर देण्याला मी कमी केले नाही. 
त्यानंतर थोड्याि चदवसानंी या संपूणव वादाला उत्तर देताना (बह धा “सानेग रुजी वादातील माझे अन भव” 
या मथळ्याखाली) मी म्हटले होते, “एखाद्या संपादकाला व्याकरणज्ञान असलेि पाचहजे असे नसले, तरी 
त्याने चनदान अवतरणचिन्हािें कोणते चवचवध उपयोग आहेत, यािी माचहती करून घेतलेली बरी!” 
 

एवढा आहेर करून मी प ढे जे गं्रथाधार चदले होते, त्यातं चवष्ट्ण शास्त्री चिपळूणकरानंी माझ्याप्रमाणेि 
साराशंरूपाने पण अवतरणचिन्हात मेकॉलेसारख्या गं्रथकारािंी मते उद धृत केल्यािे दाखवनू चदले होते. 
चशवाय व्याकरणकत्यांिे आधार चदले होते, असे स्मरते. पण माझ्या या साधार खंडनाने सदरहू संपादक 
इतके संतप्त झाले की ते एका खाजगी बैठकीत (त्याचं्याि घरी) माझ्याशी हमरीत मरीवर आले होते. आचण 
त्याहून आियािी गोष्ट म्हणजे या व्याकरणचमचश्रत तकव श ि खंडनाम ळे त्यानंी माझ्यावर अहंकारािा आरोप 
केला! अधमपणािा आचण अहंकारािा आरोप माझ्यावर का? तर संपादकाला अवतरणचिन्हािें सवव 
उपयोग माहीत नव्हते म्हणून! हे संपादक म्हणजे आमिे चमत्र प्रभाकर पाध्ये होत. (वादातील 
हमरीत मरीव्यचतचरक्त श्री. पाध्ये हे एक पे्रमळ सद्गृहस्थ आचण चनस्मीम साचहत्यभक्त असल्याने, त्याचं्या व 
माझ्या स्नेहसंबधंात खंड पडलेला नाही). 
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या स मारास माझी नेमणूक कॉलेजमध्ये झाली होती व व्याख्यानाचनचमचत्त बाहेरगावी जाणे वाढले 
होते. व्याख्यानप्रसंगी माझी ओळख करून देताना चठकचठकाणिे सभासंिालक माझ्यासबंंधीच्या दोन 
गोष्टींिा उल्लेख न चवसरता करीत. एक म्हणजे माझी प्रकृती व द सरी म्हणजे माझा वाद! त्यानंतर थोड्याि 
चदवसातं म ंबईस नवीन चनघालेल्या‘लोकसत्ता’ दैचनकात‘स खसंवाद’ हे माझे सदर स रू झाले. त्यातील 
अनेक चवर्षय प्रक्षोभक असल्याने, छोटे छोटे वाद तर चकती तरी झाले. क्वचित स्वतः संपादकानंीही 
माझ्याशी वाद केले. कै. र. धो. कवे, कॅ. चलमये, न. र. फाटक यासंारख्या मातबर व्यक्तींशीही वाद झाले 
होते. पण वरील गाजलेल्या वादासारखा पकबह ना त्याहूनही गाजलेला वाद म्हणजे अश्लीलतेसंबधंीिा वाद 
होय. 
 

वाङ्मयातील अश्लीलतेसंबधंी बाऊ करणारापंकैी मी कधीि नव्हतो. पकबह ना १९४२ ज्या स मारास 
एका खास अंकात‘ऋर्षींिा शृगंार’ या मथळ्यािा लेख चलहून मी‘यामा’ कादंबरीतील उघड वैर्षचयक 
वणवनािें समथवनि केले होते. पण १९६० नंतर अश्लीलतेच्या चवरोधकातं माझे नाव गोवले जाऊ लागले. 
याला कारण काय झाले? त्या वर्षी मी साचहत्यसंमेलनािा व त्याम ळेि महाराष्ट्र साचहत्य पचरर्षदेिा अध्यक्ष 
होतो. प ण्यातील एक प्रामाचणक पण भाबडे, अश्लीलताचवरोधक कै. कृष्ट्णराव मराठे एक चदवस माझ्याकडे 
एक तिार घेऊन आले. त्याचं्या हातात त्या वळेच्या‘मेनका’ माचसकािा अंक होता. त्यातले काही भाग 
त्यानंी मला वािून दाखवले. ते उघडपणे अश्लील आचण बीभत्स होते. यापूवी काही वळेा कृष्ट्णराव 
मराठ्यानंी त्याचं्या दृष्टीने अश्लील असलेल्या चकत्येक कथाकादंबऱ्यािंा माझ्याजवळ उल्लेख केल्यावर मी 
त्यानंा चवरोधि केलेला होता. कारण त्यानंा शृगंार आचण अश्लीलता यातंील फरक कळत नाही असे मला 
आढळून येई. पण या खेपेला मात्र त्या माचसकातील जो भाग कृष्ट्णरावानंा अश्लील वाटला, तो (काही 
म ंबईकर प रोगाम्याखेंरीज) कोणालाही अश्लील वाटण्यासारखा होता. मी म्हणालो, “हे चलखाण उघडपणे 
अश्लील आहे.” 
 

कृष्ट्णरावाचं्या िेहऱ्यावर आियवय क्त समाधान झळकले. थोडे भीत भीत ते म्हणाले, “पण हेि 
त म्ही लेखी द्यायला तयार होणार का? त म्ही आता आचखल भारतीय मराठी साचहत्यसमेंलनािे व महाराष्ट्र 
साचहत्य पचरर्षदेिे अध्यक्ष आहात!” 
 

मी म्हणालो, “माझ्या बोलण्यातल्या आचण चलचहण्यातल्या मतात फरक नसतो. कोणी माचगतल्यास 
मी लेखीही हेि मत देईन.” 
 

नंतर प ण्यातील एक नामवतं फौजदारी वकील श्री. ब. ना. चभडे यानंी एक स संस्कृत वािक या 
नात्याने या माचसकाचवरुि चफयाद दाखल केली. सरकारी ििे चफरू लागली. पोलीस इन्स्पेक्टर माझ्या 
घरी येऊन माझे लेखी मत घेऊन गेले. कायद्याच्या दृष्टीने वचकलाचं्या घरी व कोटात अश्लीलतेसंबधंी माझे 
जे वाद झाले, ते अशा चवविेनात अत्यंत उपयोगी पडण्यासारखे असले तरी येथे देणे शक्य नाही. वकील 
मंडळींना अत्यतं ढोबळ प रावा पाचहजे असतो, उदा.–खून वा बलात्कार झाला असेल, तर त्या चठकाणी 
उभे राहून डोळ्यानंी पाहणारे दोन साक्षीदार चमळाले तरि त्यानंा तो चबनधोक प रावा वाटतो! अश्लीलतेच्या 
कायद्यातील व्याख्येच्या दृष्टीने चफयादीत दाखल झालेल्या‘मेनके’तील मजक राने‘क णा तरी वािकािे मन 
चबघडले’ असा प रावा त्यानंा हवा होता. “तो मजकूर वािनू मी अनैचतक वतवनास प्रवृत्त झालो,” असे माझ्या 
साक्षीत म्हटले जाणार नसल्याने, वचकलानंा माझा प रावा‘फस्टव क्लास एक्व्हडन्स’ वाटत नव्हता व ते 
असंत ष्ट होते. म्हणजे साक्ष देण्यापूवी मला वचकलाशीही वाद घालाव े लागले! प्रत्यक्ष कोटात तर 
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बघायलाि नको! आज सेंरल गव्हनवमेन्टिे चमचनस्टर असलेले ना. मोहन धाचरया हे आरोपीतफे माझी 
उलटतपासणी करीत होते. माझ्या वचकलानंी मला फार जपून उत्तरे द्यायला साचंगतले होते. पण ब चिजीवी 
माणसात व त्यातून साचहक्त्यकातं वसत असलेल्या स्वाभाचवक ब चिगवाम ळे मी बिावािी भचूमका घेण्यास 
तयार नव्हतो, थोडी आिमक उत्तरे देत होतो. एका अश्लील चित्रासंबधंी कोटात सवालजबाब िालू असता 
मी ताड्कन उत्तर चदले, “मी चित्रकलेिा तज्ज्ञ नाही. त म्ही तज्ज्ञ असाल!” या उत्तरातील उत्तराधव 
थोडा‘आगाऊपणा’िा होता हे माझ्याही लगेि लक्षात आले. मोहन धाचरयानंी‘जज्जकडे तिार केली, “य वर 
ऑनर, हे पाहा कसे बोलत आहेत! यािंी भार्षा अपमानकारक आहे.” मी सहज म्हणालो, “In that case, I 
may withdraw.” लगेि आरोपीच्यावचकलानंा हर्षव होऊन त्यानंी फमाचवले, 
 

“All right. then withdraw!” तेवढ्ात सावध होऊन मी म्हटले, “That means I will withdraw 
if the court asks me to withdraw.” (कोटाने साचंगतल्यास मी माझे शब्द परत घेईन.) 
 

कोटव कशाला मला शब्द परत घ्यायला सागंते आहे? कोटव न सते हसत होते! 
 

अश्लीलतेच्या एकूण तीन खटल्यातं माझ्या साक्षी झाल्या. चतन्ही खटल्यांत संपादकानंा चशक्षा 
झाल्या व जज्जानंी चनकालपत्रात माझे आभार मानले. पण आमच्या प रोगामी साचहक्त्यक मंडळींवर मात्र 
यापकैी कशािाि पचरणाम झाला नाही. तीन माचसकातंील ज्या मजक रावर खटला झाला होता, त्या 
मजक रातील एक वाक्य जरी मी इथे उद धृत केले, तरी माझ्यावर आचण‘भरू्षण’च्या संपादकावंर शणेमार 
होईल! अशा घाण मजक राम ळेही लेखकावर वा प्रकाशकावर चफयाद होऊ नये, त्यािें स्वातंत्र्य अबाचधत 
राखले जाव,े असे या म ंबईकर प रोगाम्यािें म्हणणे होते! 
 

अश्लीलतेच्या या वादातही आरंभी आम्हाला पापठबा आचण नंतर आमच्या चवरोधकानंा पापठबा 
असाि द दैवाने अत्र्यािंा रोल होता! वास्तचवक सौ. वस ंधरा पटवधवन याचं्या‘अंधार’ या कथेवर पहस्त्र हल्ला 
करून अत्र्यानंीि अश्लील वाङ्मयाचवरुिच्या मोचहमेला प्रारंभ केलेला होता; आचण साचहत्यसंमेलनात 
अश्लीलतेला लगाम घालण्यािे काम आम्ही काही मडंळी करीत होतो. अत्र्यानंी कोटातही एकदा 
अश्लीलताचवरोधी साक्ष चदली; पण लवाल्हेर येथे क स मावतीबाईंच्या अध्यक्षतेखाली पास झालेल्या 
अश्लीलताचवरोधी ठरावािा सातारा साचहत्यसंमेलनात प नरुच्चार करायिी जेव्हा वळे आली, तेव्हा मात्र 
अत्र्यािंी भचूमका बदललेली होती. म ंबईिे वा. ल. क लकणी, माधव मनोहर आचण प ण्यािे त्या 
वळेिे‘पैंजण’कार (आतािे सोबतकार) बेहरे यानंी व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या सबबीवर अत्र्यानंा अश्लीलतारक्षक 
गोटात खेिले होते. साताऱ्याच्या व्यासपीठावर पूवाध्यक्ष म्हणून मी होतोि. प रोगामी गटाचवरुि अत्र्यािें 
मन वळचवण्यात खाजगी बठैकीत मला अपयश आल्याने, भर संमेलनात मला अत्र्यानंा चवरोध करावा 
लागला होता. साचहत्यसंमेलनािे पूवीिे दोन अध्यक्ष एकमेकानंा गाचलप्रदान करीत आहेत, हे दृश्य सातारा 
संमेलनाच्या व्यासपीठावर लोकानंा पाहायला चमळाले! म ंबईच्या काही वृत्तपत्रानंी या िकमकीसंबधंीिे 
असत्य वृत्तान्त छापल्याम ळे मला‘लोकसते्त’त ख लासा करावा लागला. साताऱ्याच्या व्यासपीठावर 
अत्र्याचं्या भार्षणाला मी घटनात्मक हरकत घेतल्यावर, अत्र्यानंी‘िोंबडेपणा’ हा‘अन् पालव मेन्टरी’ शब्द 
वापरून मला खाली बसवण्यािा प्रयत्न केला होता. नंतर मी उत्तरािे भार्षण केले. हा सवव तपशील मी 
माझ्या जाहीर ख लाशात चदला होता. त्यावर अत्र्यानंी आपल्या खास शलैीत “िोंबडा आचण ल च्चा” हा 
अग्रलेख‘मराठ्या’त चलचहला होता. त्यावर उत्तर म्हणून‘लोकसते्त’त मी तीन लेख चलचहले. अत्र्यानंी 
संमेलनात वा अग्रलेखात अपशब्द वापरून मला चडविले (provoke केले) असूनही,मी माझ्या लेखात 
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एकही अपशब्द वापरलेला नव्हता. केवळ अत्र्याचं्या भचूमकेतील व स्वभावातील दोर्षािें शान्तपणे चवश्लेर्षण 
केले होते, हे त्याचं्या सहकाऱ्यानंीही कबलू केले होते. 
 

साराशं, हा अश्लीलतेिा वाद, माचसके, दैचनके, साचहत्यसमेंलने, व्याख्याने आचण कोटे अशा अनेक 
के्षत्रातं मला लढवावा लागला. अलीकडे मला कराव े लागलेले काही छोटे वादही स्मरतात.‘छोटे’ 
म्हणण्यािे कारण मागील वादाप्रमाणे ते मचहनेच्या मचहने पकबह ना वर्षेंच्या वर्ष े िालू राचहले 
नाहीत.‘केसरी’तील माझ्या‘सहजसंवादा’त, चशवाजीमहाराजानंा अवतारी प रुर्ष मानल्याचशवाय त्याचं्या 
जीवनातील चकत्येक चवलक्षण प्रसंगािंा ख लासा होत नाही, अशा अथािे उद्गार मी काढले होते. त्यावर 
प्रभाकर पाध्ये, कै. चद. के. बेडेकर व इतर अनेक, यानंी ब चिवादी भचूमकेवरून आके्षप घेतले होते. एखाद्या 
ऐचतहाचसक प रुर्षाला अवतारी मानल्याने त्यािे कतृवत्व एक प्रकारे कमीि ठरते; आचण चशवाय सामान्य 
लोकापंासून त्याला अचधकि दूर नेल्याने त्यािे अन करण करणेही अवघड होऊन बसते, हा त्याचं्या 
भचूमकेिा इत्यथव असावा. या वादातही हमरीत मरीवर येणे, एकमेकावंर अज्ञानािे वा चनब वितेिे आरोप 
करणे इत्यादी प्रकार झालेि. अवतारी प रुर्ष पकवा ज्याचं्यामागे ईश्वरी अचधष्ठान आहे, असे प रुर्ष कोणाला 
म्हणाव,े हा मी उपक्स्थत केलेला म ख्य प्रश्न बाजूलाि राचहला! वादाला आलेल्या या हीन स्वरूपाम ळे‘मी 
याप ढे उत्तर देणार नाही’ असे मी एकीकडून जाहीर केले, तर द सरीकडून संपादकानंी‘हा वाद आता बदं 
केला आहे’ असे मला न कळवताि जाहीर केले! त्यानंतर लवकरि मी‘केसरी’तील लेखनही थाबंवले 
व‘चहतग ज’ हे सदर प ण्याच्या‘तरुण भारत’मध्ये स रू केले. या नव्या स्तंभातूनही “अस्पृश्य चस्त्रयािंी 
चवटंबना”, “पहदूिे धमान्तर” या चवर्षयावंर मी जे छोटे लेख चलचहले, त्यावंरून अपशब्दानंी भरलेली व 
क्वचित मारहाणीिी धमकी देणारी पते्र संपादकाकंडे आली होती. संपादकानंी ती पते्र न छापल्याने, वाद 
वाढण्यािा प्रश्न नव्हता. 
 

‘तरुण भारत’मधील आणखी एकाि लेखाने एका मातबर व्यक्तीशी माझा वाद झाला.ती व्यक्ती 
म्हणजे कोल्हापूर येथील तरुण योगी श्रीदत्ताबाळ हे होत. “तमाशात कृष्ट्ण आचण गवळणी यािंा जो 
पारंपचरक प्रवशे दाखवला जातो, त्याम ळे आमच्या एका वदं्य अवतारािे चवडंबन होते,” अशी श्रीदत्ताबाळ 
यािंी भचूमका होती. तर खेडवळ लोकाचं्या हाती एखादी कला गेल्यावर चवनोदापोटी थोडा अचतप्रसंग होणे 
अपचरहायव आहे; तो खेडवळपणा होय, पाचवत्र्यचवडंबन नव्हे, अशी भचूमका मी घेतली होती. श्रीदत्ताबाळ 
यानंी‘तरुण भारत’मधूनि मला जे उत्तर चदले, ते मला मानहाचनकारक वाटण्यासारखे होते. तरीही मी 
श्रीदत्ताबाळ याचं्यासबंंधी आदर आचण उच्च अपेक्षा व्यक्त करूनि उत्तर चलचहले. कारण मला या वादातील 
त्यािंी मते मान्य नसली तरी त्याचं्याचवर्षयी व त्याचं्या कायाचवर्षयी वाढता आदर होता. अथात तोवाद 
वाढला नाही. 
 

हे शवेटिे उदाहरण मी केवळ‘वादाकरता वाद कधीि करीत नाही,’ हे सागंण्याकरता चदले. शवेटी 
माझ्या लेखनातील वादबाह ल्यासबंंधी एकि गोष्ट साचंगतली पाचहजे. “चववाद्य मते व्यक्त न करणे म्हणजे 
समतोलपणा,” असे मी कधीि मानीत नाही. ग ळम ळीत चलचहणारा मन ष्ट्य म्हणजे‘समतोल चविारािा 
मन ष्ट्य’ ही काही साचहक्त्यकानंी चपकचवलेली कल्पना मला कधीि मान्य नव्हती. उलट डॉ. केतकर, बनाडव 
शॉ, नीत्श ेयाचं्याप्रमाणे अत्यंत स्पष्ट आचण आव्हान देणारी चवधाने करण्याने तत्त्वबोधाला अचधक मदत होते, 
असेि माझे मत आहे.माझ्या गेल्या िाळीस वर्षांतील चलखाणातून जे वाद आचण गैरसमज चनमाण झाले, 
त्यािें मूळ माझ्या या भचूमकेत आहे. ग ळम ळीत चलखाणाला चमळालेल्या प्रचतष्ठेम ळे आणखीही एक गैरसमज 
पसरतो, तो म्हणजे‘स्पष्ट चलचहणारा मन ष्ट्य हा अहंकारी होय,’ हा होय! माझ्यावर अहंकारीपणािा आरोप 
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(बह शः अहंकारी लेखकानंीि!) अनेकदा केला आहे. या संदभात माझ्या आवडत्या लेखकापंकैी एक, जो 
िेस्टटवन त्यािे मत येथे देण्यासारखे आहे: त्याने एका जागी म्हटले आहे, “लोक प ष्ट्कळदा Dogmatism 
(आग्रहीपणा) आचण Egotism (अहंकारीपणा) यातं घोटाळा करतात.” मी नेहमीि ग ळग ळीत चवधानापेक्षा 
आग्रही चवधान पसंत करतो. कारण अखेर सत्यान्वरे्षणाला त्यािाि उपयोग असतो! 
 

आणखी एक गोष्ट: मी केलेल्या मोठाल्या वादातंील, उदा.‘भार्षाश िी’, ‘वाङ्मयातील 
माक्सववादहरण’, ‘सानेग रुजी वाद’, ‘अश्लीलतावाद’ या बह तेक Major Controversies मधील माझी 
भचूमकाि बरोबर होती, हे आता काळानेि चसि केले आहे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३३ ⬥ 
 

‘रेजेडी’ आणि संस्कृत वाङ्मय 
 

‘रेजेडी’ म्हणजे केवळ‘शोकपयववसायी’ नाटक नव्हे. केवळ‘पयववसान’ि नव्हे, तर संपूणव नाटकि 
त्या पयववसानाला अन रूप असणे, हे पािात्य रॅजेडीमध्ये आवश्यक असते. या अथाने रजेॅडीिी कल्पना 
भारतीय नसून परकीय आहे, हे उघड आहे. भारत ही नाट्ािी जन्मभमूी होय. प्रािीन ग्रीसिाही तो दावा 
आहे, यािी मला जाणीव आहे. परंत  ग्रीक नाट्ािा भारतीय नाट्ावर जर पचरणाम झालेला नसेल 
तर‘भारत ही नाट्ािी जन्मभमूी आहे’ असे आपण म्हणू शकतो. भारतीय नाट्शास्त्राने द ःखपयववसायी 
नाटकाला वगेळे स्थान करून चदलेले नाही, एवढेि नव्हे तर द ःखपयववसान चनचर्षि मानलेले आहे. 
 

पािात्य काव्यशास्त्रात तर‘रजेॅडी’ला पकवा द ःखपयववसायी नाटकाला असाधारण मानािे स्थान 
आहे. ॲचरस्टॉटलने आपल्या काव्यशास्त्रात रजेॅडीच्या मीमासेंला सवात महत्त्वािे स्थान चदलेले आहे. 
ॲचरस्टॉटलपासून ते आजतागायत मोठमोठ्या पाित्य पंचडतानंी आचण टीकाकारानंी रजेॅडीिे रहस्य 
उलगडण्यात आपली शक्ती पणाला लावलेली आहे. पािात्य द ःखपयववसायी नाटकात,–मग ते ग्रीक 
नाट् असो, सेनेकािे नाट् असे, की शके्सचपयरिे नाट् असो,–कमाकमािा चविार आचण चनयतीिा 
चविार अतंभूवत असतो. मन ष्ट्य आपल्यावर द ःख कशाम ळे ओढवनू घेतो, हाि वदेान्तरूप प्रश्न जणू रॅजेडीत 
सोडवायला घेतलेला असतो. या अथानेि रॅजेडी हा पािात्य देशातं सववश्रेष्ठ वाङ्मयप्रकार गणला जातो. 
 

काही टीकाकार, ‘आपल्याकडे नाटकािे द ःखपयववसान चनचर्षि मानले आहे’ या गोष्टीिी उपपत्ती 
वगेळीि लावतात.त्याचं्या मते रंगभमूीवर कथानकािा शोकान्त पाहण्यास पे्रक्षकािें मन घट्ट आचण चनधडे 
असाव ेलागते. पे्रक्षक जर स खावलेले आचण मृदू असतील तर त्यानंा कथानकािा दारुण अन्त पाहवत 
नाही. यावरून ते प ढे असाही चनष्ट्कर्षव काढतात की, ग्रीक पे्रक्षकवगव शूर माणसानंी भरलेला होता, तर 
प्रािीन भारतीय पे्रक्षकवगव मदूृ आचण स खलोल प माणसानंी भरलेला होता. 
 

हे चनष्ट्कर्षव पत्करण्यापूवी, केवळ राष्ट्राराष्ट्रासंंबधंीच्या ऐकीव पूववग्रहावर न चवसंबता आपण थोडे 
आत्मपरीक्षण केलेले बरे. ऑथेल्लोसारखे नाटक संपून पडदा पडल्यावर आपल्या मनािी क्स्थती काय होते, 
ते पाहण्यासारखे आहे. व्यक्क्तशः मला तरी ते नाटक पाहून उठल्यावर जण ू कोणािा तरी अतं्यचवधी 
उरकून आल्यासारखेवाटत होते! माझ्याबरोबर माझी पत्नी होती. इतर कोणत्याही नाटकाहून परत येताना 
आम्ही उल्हचसतपणे त्या नाटकािीि ििा करीत परत येत असू. पण‘ऑथेल्लो’ पाहून परत येताना आम्ही 
दोघेही स न्न होतो; एक अक्षरही बोलत नव्हतो. “चजच्यावर उत्कट पे्रम आहे, पण चजच्याचवर्षयी कोणा 
एकाच्या सागंण्यावरून मन चबथरले आहे, अशा स ंदर आचण अश्राप बायकोिा, चतिा पतीि गळा दाबनू खून 
करतो,” हे दृश्य पाचहल्यावर शके्सचपयरच्या काव्याने आचण अचभनयपटू नटनटींच्या अचभनयाने होणारा 
आनंद कोणाच्याही मनात चशल्लक राहात असेल असे वाटत नाही. मन प्रक्ष ब्ध आचण संतप्त होणे, हाि त्या 
नाटकाच्या पयववसानािा पचरणाम होतो. हा पचरणाम आपल्या नाट्शास्त्राने चनचर्षि मानला असेल तर 
त्यात काही गैर नाही, असेि कोणतीही‘रॅजेडी’ पाहून मनात आल्याखेरीज राहात नाही.‘एकि प्याल्या’िा 
शवेट पाहून हाि पचरणाम होतो. फार काय हॅम्लेटसारखे चवचवध रसानंी य क्त, चवनोदी दृश्यािंीही वाण 
नसलेले नाटक पाहूनदेखील मनावर शवेटी हाि पचरणाम होतो. पूणव शोध करून आचण दीघव चविार करून 
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हॅम्लेट शवेटच्या अकंात आपल्या ख नी ि लत्यावर सूड उगचवतो. पण शवेटी तो स्वतःही नाहक बळी जातो. 
ि लत्याच्या सूडावरि नाटक थबकले असते, तर काव्यगत न्यायािाि पे्रक्षकाचं्या मनावर शवेटिा ठसा 
उमटला असता. पण द ःखपयववसायी नाटकात स्वतः नायकािाि शोकान्त आचण पराभव व्हावा लागत 
असल्याने, हॅम्लेटिाही शके्सचपयरला नाहक बळी घ्यावा लागला आहे! हॅम्लेटिे उदूव  भार्षान्तर‘खूने 
नाहक’ या नावाने झाले आहे, व सोहराब मोदीिी कंपनी ते करीत असे. त्यातील‘नाहक’ शब्दािा रोख, 
हॅम्लेटच्या बापाच्या ख नाकडे आहे. पण हॅम्लेटच्या नाहक चनधनाच्या दृष्टीनेही या नाटकाला‘खूने नाहक’ 
म्हणणे य क्त होईल! 
 

प्रत्यक्ष जीवनात असे नाहक बळी जातात की नाही? पचहली गोष्ट म्हणजे रजेॅडीत 
एखाद्यािा‘नाहक’ नाश दाखवावयािा नसोत. त्याच्या नाशािी बीजे त्याच्याि कृतीत दाखवावयािी 
असतात. आचण मग तो नाश चविारी मनाला‘नाहक’ वाटत नाही, तर‘द ःखकारक’ असला तरी‘सकारण’ 
आहे असे वाटते. आचण तरी, “नाटककाराच्याि हाती होते तर त्याने डेस चडमोनासारख्या चनष्ट्पाप आचण 
भाबड्या स्त्रीला वािवावयािे होते,” असे पे्रक्षकाला वाटल्यावािून राहात नाही. म्हणजे ती हळहळ नायक–
नाचयकासंबंंधी न राहता नाटककारासंबधंीिीही ठरू लागते! द सरी गोष्ट म्हणजे, भारतीय साचहत्यशास्त्रात 
सववि द ःखान्तावर बंदी आहे असे नव्हे. रामयण–महाभारतािें शवेट द ःखमयि आहेत. त्या द ःखान्ताच्या 
आड आमिे साचहत्यशास्त्र आले नाही. दृश्यकाव्यातील द ःखपयवसान आचण केवळ स्वतःशी वािण्याच्या 
काव्यातील द ःखपयववसान यांतील फरक भारतीय साचहत्यशास्त्राने ओळखला होता. नायकािे आचण 
नाचयकेिे भीर्षण ख नात पयववसान झालेले प्रत्यक्ष रंगभमूीवर पाहणे आचण तेि पयववसान केवळ शब्दात 
वर्मणलेले वािणे यात महदंतर आहे. 
 

‘Things seen are mightier than things heard.’ हा न्याय लक्षात घेऊन आपल्या नाट्शास्त्राने 
शोकपयववसान चनचर्षि मानले होते. कारण रंगभमूीवर डेस चडमोनािा पकवा पसधूिा,–स धाकरािा पकवा 
हॅम्लेटिा अतं पाहणे, ही गोष्ट आपणाला कलेच्या दृष्टीने‘अत्यािारात्मक’ पकवा‘outragious’ वाटली; व ते 
बरोबरि होते. पण महाकाव्यािा शवेट मात्र आपल्या प्रािीन वाङ्मयातही द ःखमय, भीर्षण आचण रॅचजक 
करण्याला प्रत्यवाय नसे. 
 

पण या सवव चवविेनात म ख्य प्रश्न वगेळाि उपक्स्थत होतो. द ःखपयववसायी नाटकािा प्राणभतू भाग 
पकवा Essence कोणता? रॅजेडीमध्ये चित्र असते ते कशािे असते? नायकाच्या पराभवािे आचण नाशािेि 
केवळ असते काय? नायकाच्या सकारण नाशािे ते चित्र असते, असे या प्रश्नािे उत्तर सामान्यतः चदले 
जाते. पण सकारण नाश म्हणजे, ‘नायक त्या पयववसानाला पात्रि होता’ असा मात्र अथव नसतो! नायकािा 
नाश काहीसा सकारण असतो, तर प ष्ट्कळसा अकारण असतो. केवळ सकारण असता तर नायकाबद्दल 
सहान भतूी व हळहळ वाटलीि नसती. प ष्ट्कळसा भाग पचरक्स्थतीिा, थोडा भाग व्यक्क्तदोर्षािा, असे या 
चित्रणािे स्वरूप असते. 
 

पण पचरक्स्थतीपेक्षाही एका खोल आचण व्यापक घटकािे चित्र ग्रीक शोकनाट्ात सूचित केलेले 
असे. तो घटक म्हणजे प्रारब्ध पकवा‘चनयती’ हा होय. या चनयतीिे चित्र शके्सचपयरपेक्षा, पकबह ना ग्रीक 
नाट्ापेक्षाही, भारतीय महाकाव्यात अचधक समथवपणे काढलेले आढळेल. पकबह ना‘प्रारब्ध’ 
आचण‘प रुर्षकार’ हेि दोन भारतीय महाकाव्यािे चवर्षय आहेत. ती काव्ये चनयचतवादीही नाहीत, की 
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व्यक्क्तवादीही नाहीत. चनयतीिे प्रभावीपण मान्य करूनही व्यक्तीने आपले सत्त्व कसे राखावे, पकवा 
इचतहासप राणकाली वळेोवळेी कसे राखले, त्यािे रामायण–महाभारतात चित्र आहे. 
 

उलट अवािीन‘प्रगचतवादी’, ‘प्रयत्नवादी’ वाङ्मयात चनयतीऐवजी पचरक्स्थतीिे चित्र असते.पण 
पचरक्स्थतीवर मात करणे मानवाला शक्य असते; म्हणजे पचरक्स्थतीिा बळी होऊन अवािीन इब्सेन-
संप्रदायी नाटकािा नायक नाश पावला, तर त्यािा नाश आपणाला‘अटळ’ वाटत नाही. पचरक्स्थती 
स धारली, अथवा अन्यायी समाजरिना स धारली की तो नाश सहज टळेल असा त्या नाटकािा अथव होतो. 
अथात अवािीन सामाचजक पकवा मानसशास्त्रीय रॅजेडी ही खरी रॅजेडी ठरत नाही. ज्यातील नाश अटळ 
असेल तीि ग्रीक नाट्ाच्या अथाने खरी रजेॅडी ठरेल. 
 

अशा तऱ्हेिे अटळ द ःखपयववसान महाभारतात अनेक जागी इतक्या प्रत्ययकारी तऱ्हेने दाखचवले 
आहे की, त्याम ळेि ते काव्य‘कथानक’ न वाटता प्रत्यक्ष जीवन वाटते. अशा अपचरहायव द ःखात वा नाशात, 
चनयतीिा तर भाग असतोि, पण ती चनयतीही एरव्ही आदशव वाटणाऱ्या स्त्रीप रुर्षाचं्या, क्षम्य दोर्षाद्वारे आपले 
कायवसाधते, हे आपल्या दोन राष्ट्रीय महाकाव्यातं प्राधान्येकरून दाखचवलेले आढळेल. धीरोदात्त नायक-
नाचयकािें क्षम्य पण चवनाशकारी दोर्ष कोणते दाखचवणे शक्य असते? सीतेसारखी महाक लीन आचण 
महाचनष्ट्कलंक स्त्री कोणत्या दोर्षािी धनीण झालेली दाखवणे स संगत झाले असते? द्रौपदीच्या मनात 
कणासंबधंी क्षचणक आकर्षवण उत्पन्न झाल्यािी कथा आहे. (ती प्रमाणभतू– ‘Authentic’ आहे की नाही, 
यािा मी येथे चविार करीत नाही.) तसा क्षचणक मोह सीतेच्या मनात उत्पन्न झालेला कवीने दाखचवला 
असता, तर चतिे संपूणव चित्रि बदलून गेले असते. आचण ते श्रोत्याचं्या चवश्वासाला पात्र झाले नसते. पण 
महाकवीने चतच्या अंगी इतर स्त्रीस लभ दोर्ष दाखचवले आहेत, व ते स संगतही ठरले आहेत. एखादी 
महापचतव्रतादेखील, ‘स्त्री’ या नात्याने अलंकार आचण आकर्षवक कपडे यािंा हट्ट पतीजवळ धरणार नाही 
असे नव्हे. कािंनमृगाच्या कातड्यािी कािोळी असावी असे सीतेला वाटले असले तर चतच्या पाचतव्रत्याशी 
म्हणजे प्रम ख स्वभावाशी चवसंगत खासि नाही. (मूळ रामायणात कािोळीिा उल्लेख नाही; सीतेला तो मृग 
पाळायिा होता, अयोध्येला न्यायिा होता असा उल्लेख आहे.) रामदेखील इक्ष्वाक वशंीय महाप रुर्ष असून 
वनवासात आपल्याबरोबर आलेल्या चप्रय पत्नीच्या शौकाखातर‘असंभव’,अशा स वणवमृगाच्या मागे लागला 
असला, तर तेही वतवन त्याच्या धीरोदात्ततेशी चवसंगत नाही. 
 

असंभव ंहेममृगस्य जन्म 
तथाचप रामो ल ल भे मृगाय । 
प्रायः सम त्पन्न चवपचत्तकाले 
चधयोऽचप प संा ंमचलना भवक्न्त ॥ 

 
या प्रचसि श्र्लोकात मानवी दोर्ष आचण चनयती यािंी जोडी कोणत्या प्रकारे आपले काम करते, ते 

सागंून जणू मानवी जीवनातल्या‘रजेॅडी’िेि‘गचतसूत्र’ पकवा‘Dynamics’ सागंून ठेवलेले आढळते! पण 
या‘कािंनमृग’ प्रकरणात पकवा सीताहरणाच्या आख्यानात सीतेच्या स्वभावातील त्याहूनही एक मोठा दोर्ष 
दाखचवलेला आहे. कािंनमगृामागे धावलेल्या रामाच्या तोंडून जेव्हा, “हा लक्ष्मणा!” अशी हाक ऐकू येते, 
तेव्हा प रुर्षवृत्तीिा लक्ष्मण फसत नाही, पण अधीर वृत्तीिी सीता मात्र फसते. ती त्या मायावी आिोशावर 
चवश्वास ठेवते, आचण आपल्या चनष्ठावान, धीरोदात्त चदरासंबंधी मात्र गचलच्छ संशय प्रकट करते! चतिा हा 
हलक्या मनािा संशय, चतच्या म ख्य स्वभावाशी, म्हणजे पचतचनष्ठेशी चवसंगत खासि नाही; उलट स संगति 
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आहे. पतीसंबधंीच्या चनष्ठेम ळेि चतला पतीवरील ते मायावी संकट खरेख रे वाटते. ते इतके खरे वाटते की, 
ते संकट खोटे मानणारा आपला दीरि चतला खोटा वाटू लागतो! अशा सकंटातही धावनू न जाता 
पणवक टीति आपल्या सचन्नध बसून राहण्यािे त्याला कारण तरी कोणते? पचतचवर्षयीिे पे्रमि त्या 
महासतीला, त्या सच्छील चदराचवर्षयी घाणेरडा संशय घ्यायला लावते! या चतन्हीही पचवत्र पात्राचं्या क्षभ्य 
दोर्षािंा अखेर पचरणामकोणता झाला, ते भारतातील शकेडो चपढ्ानंा पूणव पचरियािे आहे. सीतेने 
घेतलेल्या गचलच्छ संशयाम ळेि रामािी आज्ञा अव्हेरून लक्ष्मण सीतेला एकटीला सोडून जातो. तरीही 
सीता वािली असती, पण आयव गृचहणींच्या अचतचथधमाला स्मरून चतने लक्ष्मणाने घालून चदलेली रेर्षाही 
ओलाडंली आचण ती त्या मायावी‘रामचरपू’च्या हाती सापडली! 
 

या स पचरचित प्रसंगािे एवढे चवश्लेर्षण म द्दामि केले. कारण रजेॅडीिी बीजे आचण रजेॅडीिी 
पािात्य कल्पना यातं स ंदर तऱ्हेने व्यक्त झाली आहे. सीतेवर ओढवलेला तो प्रसंग शवेटिा नव्हे, त्यातूनही 
चतिी स टका झाली, या अथाने ती पािात्य रॅजेडी नसेल. पण धीरोदात्त व्यक्तींिे क्षम्य दोर्ष, त्यातून चनयती 
साधीत असलेले कायव, आचण याम ळेि ओढवणारी दोर्षाचं्या शतपटीने भयंकर अशी आपत्ती 
(Catastrophe) या चतहींिे या प्रसंगात दशवन घडत असल्याने त्यात रॅजेडीिा पकवा धीरोदात्त व्यक्तीवर 
ओढवणाऱ्या संकटािा जणू‘Chemical formula’ि सापडतो, असे म्हणण्यास हरकत नाही! 
 

चवनाशकारी दोर्षाला (Tragic flaw) ॲचरस्टॉटल‘Hamartia’ हे नाव देतो. रामायण आचण 
महाभारत ही दोन महाकाव्ये अनेक जागी धीरोद्रात्त स्त्री-प रुर्षाचं्या हातून घडणाऱ्या, अशा चवनाशकारी 
दोर्षािें चित्रण करतात. भारतात रंगभमूीवर शवेटच्या अंकात िारदोन म डदे पडतात की नाही, हा म द्दा 
गौण आहे. वास्तचवक ग्रीसमध्येदेखील रजेॅडीत द ःखान्ति दाखचवला पाचहजे असा अन ल्लंघनीय चनबधं 
नव्हता. रॅजेडी हे मूलतः द ःखान्त नाट् नसून गंभीर आचण भीर्षण नाट् आहे. त्यात जीवनािी गंभीर बाजू 
आचण गूढ घटना म ख्यत्वकेरून दाखवावयािी असते. 
 

‘संसारोऽयमतीव चवचित्रः’ असा ठसा रजेॅडीतील संसारचित्राने मनावर उमटावयािा असतो. त म्ही 
चकतीही िागंले असा, त म्ही चकतीही सिेतूने वागा, कोणत्या ना कोणत्या मागाने संकट त म्हाला 
ग्रासणारि. कारण गीतेत म्हटल्याप्रमाणे, कमव हे सववस्वी चनदोर्ष असूि शकत नाही! हे सत्य ऐकल्यावर 
चविारी मन ष्ट्य भयभीत झाल्याचशवाय कसा राहील? मग जगात वागायिे तरी कसे? असा प्रश्न नाट्ातील 
वा काव्यातील द ःखान्त पाहून मनात उद्भवतो. आचण या प्रश्नापासूनि जीवनासबंंधीच्या खऱ्या खोल 
चविाराला प्रारंभ होतो. कमाकमव, चनयती, स खद ःख याचं्यासबंंधीिा खोल चविार मनात उत्पन्न करणे हेि 
रॅजेडीिे पकवा गंभीर नाट्ािे (वा काव्यािे) उचद्दष्ट असते. आचण हाि रजेॅडीिा Essence (प्राण) 
असल्यास, रामायण आचण महाभारत यातं जेवढे‘Tragic element’ आहे, तेवढे फार तर सॉफॉचक्कसच्या 
ग्रीक रजेॅडीति आढळेल. 
 

शके्सचपयरच्या काळात ग्रीक रॅजेडीिी परंपरा उरलेली नव्हती. त्या काळात जो प्रािीन नाट्ादशव 
इंक्ललश नाटककाराप ढे होता, तो पचहल्या शतकातील सेनेका (चिस्तपूवव ४ ते चिस्तोत्तर ६५) या रोमन 
नाटककारािा होता. त्याच्या रजेॅडीतचनयतीच्या चविारापेक्षा सूड, ग न्हेगारी आचण शवेटच्या अंकात 
िारदोन म डदे याचं्या परंपरेलाि प्राधान्य चमळाले! चवद्वानािें असे मत आहे की हॅम्लेटसारख्या श्रेष्ठ 
नाट्कृतीतील समंध, ग प्तपणे केलेला चवर्षप्रयोग आचण शवेटच्या अंकातील म डदे यािें मूळ सेनेच्या 
तत्कालीन प्रभावाति आहे. साराशं, सेनेकाच्या काळीही सॉफॉक्क्लसिी परंपरा उरलेली नव्हती, मग 
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शके्सचपयर आचण इतर इकं्ललश नाटककार याचं्या काळी ती क ठून असणार? यािा अथव शके्सचपयरिे 
द ःखपयववसायी नाटक सेनेकाच्या नाटकाइतके उथळ होते, असा नव्हे. बाह्यागं सेनेकाच्या नाट्ातून 
उिलून, शके्सचपयरने आपल्या नाट्ािे अंतरंग मात्र सेनेकाच्या नाटकाहून सूक्ष्म आचण अथवपूणव बनचवले. 
 

पण शके्सचपयरच्या नाटकात चनयतीिे स्थान ग्रीक नाटकाइतके प्रम ख आचण ठळक नव्हते. 
शके्सचपयरने चनयती आचण‘चनयत’ (character) यािें एक अभेद्य चमश्रण बनचवले होते. तर उलट ग्रीक 
नाट्ात चनयतीप ढे मानव हतबल झाल्यासारखा दाखचवलेला असे. मानवी प्रयत्नातील त्र टी नव्हे, तर 
मानवाने स्वतःला पकवा स्वप्रयत्नाला साववभौम समजणे हीि ग्रीक नाटककार द ःखान्तािी कारक त्र टी 
समजत. महाभारत आचण रामायण यातंही, स्वतःचवर्षयीच्या गवाम ळे मन ष्ट्य चनयतीला आपला खेळ 
करण्यास कसा अवसर देतो यािीि चिते्र आढळतील. ग्रीक लोकातं तर‘देवाला मानवािे वैभव पाहवत 
नाही’ (‘The Gods are jealous’)अशा अथािीि म्हण होती. म्हणजे मानवाला आपल्या कतृवत्वािा पकवा 
वैभवािा गवव वाटू लागल्यास, देवानंा ते पाहवत नाही, अशी ग्रीक लोकातं समजूत होती. देव आपल्या या 
मत्सरािा प्रभाव, मन ष्ट्याच्या ब िीला ग्रहण लावनू दाखचवतात.‘चवनाशकाळी चवपरीत ब िी’ या म्हणीिा अथव 
तोि आहे.‘अँचटगनी’ या नाटकाच्या अंती सॉफॉक्क्लस, कोरसच्या तोंडून हेि तत्त्वज्ञान सागंतो. तो 
म्हणतो, “स खी व्हायिे असेल तर प्रथम स चविारी होण्यािी गरज आहे.माणसाने देवतािंी यक्त्कंचितही 
अवज्ञा करून िालणार नाही. (इतकेि नव्हे, तर) माणसू चजतकी जास्त हाव धरील चततका त्याला दैवािा 
तडाखा जास्त जोरात बसेल.” सॉफॉक्क्लसच्या या उद्गारात केवळ नम्रता आचण संयम यांिाि उपदेश 
आहे असे वाटेल, पण अन्यत्र ईस्कायलस याने (AEschylus याने) या सद्ग णानंी चनभाव लागेलि असे 
नाही, हेही सूचित केले आहे. ईस्कायलस म्हणतो, 
 

“जेव्हा सबधं घरच्या घर नष्ट करायिे असेल तेव्हा परमेश्वर माणसाच्या मनाति चवनाशािे बीज 
पेरतो ...... अशा क्स्थतीत परमेश्वराने दाखवलेल्या वैभवकाळाला जपून, केवळ मत्यव अशा मानवाने 
अहंकारािी भार्षा करू नये.” 
 

ईस्कायलस आचण सॉफॉक्लीस या आद्य ग्रीक नाटककारािें हे उद्गार आपल्या 
रामायणमहाभारतात सहज शोभण्यासारखे आहेत. आपल्या या दोन महाकाव्यातं तर देवाचदकानंाही 
आपल्या कमािे फळ ि कलेले नाही, असे दाखचवले आहे. कमव म्हटले की त्याच्यामागून िागंल्याबरोबर 
वाईट फळही आलेि. प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्ट्णालाही कमवदोर्षापासून स टका वा माफी नव्हती! 
महाभारताच्या स्त्रीपवातश्रीकृष्ट्णासह पाडंव, धृतराष्ट्राच्या भेटीला आचण सान्त्वनाला गेल्यािे वणवन आहे; 
तसेि ते क ं ती आचण गाधंारी याचं्याही समािाराला गेले. त्या वळेी प त्रनाशाने द ःखी आचण संतप्त झालेली 
गाधंारी कृष्ट्णाला जे म्हणाली ते भयंकर आहे! 
 

“यस्मात्परस्परं घ्रन्तो ज्ञातयः क रुपाण्डवाः । 
उपेचक्षतास्ते गोचवन्द तस्माज्ज्ञातीन्वचधष्ट्यचस ॥ 
त्वमप्य पक्स्थते वर्ष ेर्षट पत्रश ेमध सूदन । 
हतज्ञाचतहवतामात्यो हतप त्रो वनेिरः । 
अनाथवदचवज्ञातो चनधनं समवाप्स्यचस ॥” 
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“हे कृष्ट्णा! ज्या अथी एकमेकािें बाधंव असलेल्या कौरव–पाडंवानंी एकमेकािंी हत्या केलेली 
पाहूनही तू द लवक्ष केलेस, त्या अथी तूही आपल्या ज्ञाचतबाधंवाचं्या वधाला कारण होशील. आजपासून 
छत्तीस वर्षांनी आपल्या बाधंवािंा, अमात्यािंा आचण प त्रािंा वध झालेला पाहून, तू स्वतःही रानावनात 
भटकत अनाथ आचण अज्ञात अशा क्स्थतीत चनधन पावशील!” 
 

अचखल महाभारतात भीष्ट्म आचण कृष्ट्ण हे दोघेि ब्रह्मज्ञानी आचण क्स्थतप्रज्ञ महाप रुर्ष होते. कृष्ट्ण हा 
तर प्रत्यक्ष परमेश्वरािाि अवतार होता. अशा योगेश्वराने, कौरव–पाडंवाचं्या संबधंात जे वतवन केले, त्यािा 
न्यायचनवाडा येथे प त्रशोकमलन अशी माता करीत आहे! आचण ती प्रत्यक्ष भगवतंाला जो भयकंर शाप देत 
आहे, तो प ढे अक्षरक्षः खरा ठरला, ही गोष्ट त्याहूनही भयकंर आहे! 
 

दारुण कमवचवपाक हेि रॅजेडीिे रहस्य आहे. आचण त्यािे चित्र महाभारतात चजतके भीर्षण आचण 
तरी कलात्मक वठले आहे, चततके ग्रीक रॅजेडीतदेखील नाही, असे म्हणाव े लागेल. अशा भीर्षण 
कमवचवपाकाला रंगभमूीपेक्षा महाकाव्याति योलय स्थान आहे, हे आमच्या आर्षव कवींनी ओळखले. भीर्षण 
भचवतव्यािी गती (Dynamics) सूचित करणे, हे रॅजेडीिे रहस्य आहे.‘भारतीयानंा द ःखान्त सोसवत नसे,’ 
हे सत्य नाही. द ःखान्त हा एकान्तातील वािनािा आचण पितनािा चवर्षय आहे; रंगभमूीवर बऱ्या-वाईट 
नटानंी दाखचवण्यािा चवर्षय नव्हे, असे आपल्या पूववजािें मत होते.म्हणजे आपल्या नाट्वाङ्मयात रॅजेडी 
नसेल, पण महाकाव्यात रॅजेडीिा भीर्षण आचण उदात्त अकव  आहे! 
 

पण प्रािीन संस्कृत नाट्वाङ्मयातही रजेॅडी आहे, असे दाखचवण्यािे प्रयत्न झालेले 
आहेत.‘ऊरुभगं’ आचण‘कणवभार’ या भासाच्या एकाचंकका, ‘शोकाक्न्तका’ म्हणून उल्लेचखल्या जातात; पण 
संपूणव नाट्वाङ्मयातून दोन छोट्ा नाचटका दाखचवल्याने‘आपल्या नाट्वाङ्मयात रॅजेडी नाही’ या 
सामान्य चवधानालाि प ष्टी येते. चशवाय भासाच्या या गाळीव शोकाक्न्तकावंर, ॲचरस्टॉटलच्या शास्त्रान्वये 
एक मोठा आके्षप घेता येतो तो वगेळाि. ॲचरस्टॉटल म्हणतो, “Tragedy, then, is an imitation of some 
action that is important, entire andof a proper magnitude......” यातील शवेटिा चवशरे्ष म्हणजे, 
“of a proper magnitude,” भासाच्या या एकाचंककातं क ठे आहे? 
 

आतापयंतच्या चवविेनािे चनष्ट्कर्षव प ढीलप्रमाणे: (१) ग्रीक रजेॅडीत मानवी‘प रुर्ष’कार आचण दैवी 
सूत्र (चनयती) यािें दं्वद्वात्मक चित्र असते. (२) पािात्य टीकाकार मानतात त्याप्रमाणे त्यात मानवी यत्नािी 
थोरवी गायिी नसून, मानवी यत्नािा अप रेपणाि दाखवायिा असतो. (३) ईस्कायलस आचण सॉफॉक्क्लस 
या दोन श्रेष्ठ नाटककारािें आधी उद धृत केलेले उद्गार, “मानवाने आपली मयादा ओळखण्याति त्यािा 
चनभाव आहे,” हेि तत्त्व सागंतात. (४) भारतीय साचहत्यशास्त्राने आचण नाटककारानंी रंगभमूीवर द ःखान्त 
वज्यव ठरचवला, हे कलेच्या चनकोप स्वरूपाशी स संगति आहे. (५) “भारतीयानंा जीवनािे दारुण चित्र 
पाहण्यािी ताकद नव्हती,” हे मत खरे नाही. (६) जीवनाच्या म्हणजेि चनयतीच्या दारुण चित्राला 
भारतीयानंी रामायण–महाभारतासारख्या ऋचर्षप्रणीत महाकाव्याति स्थान चदले. (७) भासाच्या 
एकाचंककानंा रॅजेडी म्हणणे योलय नाही. ॲचरस्टॉटलिी “of a proper magnitude” ही कसोटी त्या 
नाचटका प री करू शकत नाहीत. (८) भरताने Tragic Drama चनचर्षि मानला असला, तरी वाङ्मयातील 
Tragic element (द ःखान्तरूप घटक) वज्यव मानले नाही. (९) रामायण-महाभारतातील रॅचजक घटक 
पािात्य रॅजेडीपेक्षा अनेक पटींनी समथव आचण सूक्ष्म आहे. (१०) फक्त सॉफॉक्क्लसिे नाट् आचण काहीसे 
ईस्कायलसिे नाट्ि त्याच्या बरोबरीला येऊ शकेल. 
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संदभव 
 

(१) सॉफॉक्क्लस आचण ईस्कायलस यािंी अवतरणे‘स शील परभतृ’ याचं्या सॉफॉक्क्लसच्या मराठी 
रूपान्तराला असलेल्या माझ्याि प्रस्तावनेतून घेतली आहेत. 
 

(२) महाभारताच्या‘स्त्री-पवा’तील उतारा संके्षपाने घेतला आहे. 
 

(३) भासाच्या नाट्वाङ्मयात दोन शोकाक्न्तका आहेत, हे मत श्री. गो. के. भट याचं्या अलीकडेि 
प्रकाचशत झालेल्या‘संस्कृत शोकाक्न्तका’ या प स्तकात माडंले आहे. 
 

(४) कािंनमृग प्रसंगात (मळू रामायणात) लक्ष्मणरेरे्षिा उल्लखे नाही.Tragic Error संबंधीच्या 
माझ्या चवविेनात मी लक्ष्मणरेरे्षच्या आख्याचयकेिाही उपयोग आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३४ ⬥ 
 

णस्त्रयांना णवनोदबुद्धी नसते काय? 
 

चस्त्रयाचं्या वृत्तीसंबधंी अनेक गं्रथकार अनेक प्रकारिी चवधाने करताना आढळतात. त्यातंील 
चकत्येक चवधाने प रुर्षानंा ख लचवण्याकचरता आचण चस्त्रयानंा चखजचवण्याकचरता असल्याने त्यांिा चविार 
कोणी फारसा गंभीरपणे करीत नाहीत. शोपेनहौर हा प्रचसि जमवन तत्त्ववते्ता‘स्त्री-दे्वष्टा’ होता म्हटले तरी 
िालेल. त्याने स्त्री-शरीरािे चवकृत वणवन करून चस्त्रयािंा सौन्दयाबद्दलिा लौचककही प सून टाकण्यािा 
यत्न केला आहे. 
 

मोठमोठ्या गं्रथकारािंी जर ही क्स्थती तर श्रोत्याचं्या रंजनाकरताि प्रायः होणाऱ्या व्याख्यानातूंन 
चस्त्रयािंी वणवने प्रसंगान रूप चकती एकागंी होत असतील ते सागंायला नकोि! अलीकडेि वसतं 
व्याख्यानमालेत एका वक्त्यानंी‘चस्त्रयानंा चवनोदब िी नसते’ असे प्रचतपादन केले. अध्यक्षस्थानी प ण्यािे एक 
चवद्वान आचण वाङ्मयपे्रमी न्यायाधीश श्री.गवादें असल्याने, त्यानंी कदाचित आपल्या समारोपात चस्त्रयानंा 
न्याय चदला असेल. पण वृत्तपत्रीय अहवालावरून तरी त्यािी कल्पना येण्यासारखी नाही. स्त्री-
चवमोिनाच्या वर्षात अशा प्रकारिे चवधान हटकल्याखेरीज पसरू देणे योलय होणार नाही. 
 

चस्त्रयानंा चवनोदब िी कमी असते काय? चस्त्रयाचं्या चलखाणावरून आचण खाजगी बैठकींतील 
भार्षणावंरूनही तसा समज होणे शक्य आहे. प रुर्षात जेवढे खदखदा हसवनू सोडणारे लेखक आहेत तेवढे 
चस्त्रयातं नाहीत, हे म्हणणे स्थूलमानाने खरे आहे. पण यालाही इदं्रायणी सावकार, लीला देशपाडें 
याचं्यासारखे त रळक अपवाद आहेति. पण ज्याला मराठीत सामान्यतः‘चवनोद’ म्हणतात तसला चवनोद 
चस्त्रया करीत नाहीत, हाि जर आरोप असेल, तर त्यािा अथव “चस्त्रया चस्त्रयासंारख्या वागतात, 
प रुर्षासंारख्या वागत नाहीत,” एवढाि होईल! 
 

चस्त्रयानंा प रुर्षापेंक्षा औचित्याच्या मयादा अचधक कडकपणे पाळाव्या लागतात. जे औचित्य त्यानंा 
स्त्री-प रुर्षाचं्या सचंमश्र बठैकीत पाळाव े लागते तेि त्यानंा लेखनातही पाळाव े लागते. आपण प रुर्ष-
लेखकापं्रमाणे अफाट पकवा अवाच्य ठरू नये यािी त्यानंा काळजी घ्यावी लागते. ही काळजी त्यानंा 
खाजगी चमश्र बैठकीतही घ्यावी लागते. पण यािा अथव त्यािंी चवनोदब िी त्याचं्या औचित्यब िीच्या कह्यात 
असते एवढाि होईल.‘त्यानंा चवनोदब िी नसते’ असा होणार नाही. 
 

यात आणखीही एक बारीक चविार केला पाचहजे. चस्त्रयानंी स्वतः चवनोद केलातरि तो त्यानंा 
चवनोदब िी असल्यािा प रावा, ही समजूत ि कीिी आहे. द सऱ्याने केलेल्या चवनोदाला ह कमी दाद देणे हेही 
चवनोदब िी असल्यािेि खात्रीलायक लक्षण समजले पाचहजे. या बाबतीत चस्त्रया प रुर्षापेंक्षाही चवनोदक्षम 
असतात, असे चदसून येईल. सामान्यतः चस्त्रया प रुर्षांपेक्षा अचधक हसतात व अचधक उल्हचसत असतात, 
हे‘शोपेनहौर’सारखा‘स्त्री-दे्वष्टा’ही कबूल करतो. िार मंडळींत प रुर्षानंी चवनोद ऐकला तर खळखळून 
हसण्याऐवजी त्याच्याही वर कडी करण्याच्या पितेत ते व्यग्र होतील! चस्त्रयानंा ही ईष्ट्या बह धा नसते. 
न सत्या आस्वाद घेण्यावरि त्या सतं ष्ट असतात. त्यांच्यावर औचित्यािे बधंन असते, यािा अथव त्या अफाट 
प रुर्षी चवनोदािा आनंद ल टू शकत नाहीत असा नव्हे. थोडाफार अश्लील चवनोदािाही आनंद ल टण्यास 
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त्या तयार असतात. पण त्या चवनोदाने त्याचं्या औचित्य-कल्पनेला एक प्रकारिा‘शॉक’ही बसलेला असतो. 
पण तो‘शॉक’ही त्यानंा स खद वाटतो असे चदसेल. मग त्याचं्या औचित्यािा अथव कोणता? त्याचं्या 
औचित्यािा अथव एवढाि की, त्या स्वतः तसला चवनोद करणार नाहीत! 
 

मी काय म्हणतो यािा प्रत्यय आपण खाजगी बैठकीत तर घेऊ शकूि, पण मोठ्या जाहीर सभेत 
त्यापेक्षाही घेऊ शकू. तशी चमळालेली एक सधंी मला िागंली आठवते. 
 

स मारे १५–१६ वर्षांपूवी वसंत व्याख्यानमालेत झालेल्या अत्र्याचं्या व्याख्यानाला मी अध्यक्ष होतो. 
व्याख्याते अते्र आचण चवर्षय चवनोद, म्हटल्यावर त्यात अत्र्यानंी काय काय आणले असेल यािी कल्पनाि 
करावी! बाथरूममधून चववस्त्र बाहेर आलेले चवन्स्टन िर्मिल, रूझवले्टना काय म्हणाले, यासारखे अनेक 
चकस्से अत्र्यानंी आपल्या व्याख्यानात अथाति साचंगतले. मी व्यासपीठावर अध्यक्ष म्हणनूि बसलेला 
असल्याने श्रोत्यािें िेहरे िला वक्त्यापेक्षाही अचधक चनवेधपणे पाहता येत होते. असल्या िावट 
चवनोदकथािंा सभ्य चस्त्रयावंर कोणता पचरणाम होत आहे, हे पाहण्यािे मला स्वाभाचवकि क तूहल होते. 
पण मला असे आढळले की, अत्र्याचं्या‘िावट’ चवनोदािंा पचरणाम प रुर्ष श्रोत्यापेंक्षाही चस्त्रयावंर अचधक 
खोल आचण अचधक स खद होत आहे! मात्र त्याचं्या त्या स खान भवातही एक प्रकारिा‘प्रचतरे्षध’ िेहऱ्यावर 
दाखचवण्यास त्या चवसरत नव्हत्या. एखाद्या व्रात्य पण आवडत्या म लाने काही व्रात्यपणा केल्यावर चस्त्रयाचं्या 
िेहऱ्यावर ख र्षीिे व नाख र्षीिे जे चमश्रण चदसते ते या चदवशीच्या श्रोतृवगातील पोक्त चस्त्रयाचं्या म खावर 
चदसत होते! थोडक्यात म्हणजे, अत्र्याचं्या व्रात्य चवनोदाला प रुर्षापेंक्षा चस्त्रयाि अचधक अिूक आचण भरपूर 
दाद देत होत्या. 
 

यािा अथव कदाचित अत्र्यािें ते सीमोल्लंघन प रुर्षानंा रोजिे असे हाही असेल. पण एकंदरीत 
भावनाप्रधान भार्षणाला काय, की चवनोदप्रधान भार्षणाला काय, त्वचरत दाद देण्यािी तयारी प रुर्षापेंक्षा 
चस्त्रयातंि अचधक चदसून येते. कौत क करण्यािीही वृत्ती प रुर्षापेंक्षा चस्त्रयातं अचधक असते. चवनोद 
करण्यालाि केवळ नव्हे तर चवनोदािेकौत क करण्यालाही पचहल्या दजाच्या चवनोदब िीिी गरज असते, हे 
जर खरे असेल, तर चस्त्रयातं पचहल्या दजािी चवनोदब िी असते हे मान्य कराव े लागेल. आचण तरी 
प रुर्षापेंक्षा चस्त्रयािंा कल, स्वतः बौचिक, प स्तकी, पकवा‘िावट चवनोद’ करण्याकडे कमी चदसतो. अथात हे 
मी लेखनातील आचण व्याख्यानातील चवनोदासंबधंी म्हणत आहे. केवळ चस्त्रयाचं्या खाजगी बैठकीत काही 
चस्त्रया व्रात्य व िावट चवनोदही करतात, असे ऐकण्यात येईल; पण हादेखील त्याचं्या जाहीर 
औचित्यपालनािाि प रावा होय. वस्त चनष्ठ दृष्टीिी देणगी ही चवनोदािी जननी आहे, आचण चस्त्रयातं 
वस्त चनष्ठ अथवा चनर्मवकार दृष्टी कमी असते, अशी एक समजूत बऱ्याि पािात्य लेखकाचं्या चलखाणात 
आढळते. 
 

स्कॉि कवी बन्सव यािे–“परमेश्वरा, आम्हालंा अशी एखादी दृष्टी दे की चजच्यायोगे लोकानंा आम्ही 
जसे चदसतो तसे स्वतःला पाहू शकू.” 
 

–हे विन स प्रचसि‘लंडन पंि’ या साप्ताचहकािे ब्रीदवाक्य असे. ही‘ऑब्जेक्क्टक्व्हटी’ हा 
चवनोदब िीिा व्यापक अथव होय. आचण चस्त्रया भावनाप्रधान असल्याम ळे त्याचं्यात ही वस्त चनष्ठ दृष्टी कमी 
असते, हा समजही शोपेनहौरनेि प्रसृत केला. याम ळेि चस्त्रयातं न्यायब िी कमी असते, असेही तो म्हणतो. 
पण एक प्रकारच्या चवनोदाला‘ऑब्जेक्क्टक्व्हटी’िी गरज असते हे खरे असले, तरी आनंदी आचण थटे्टखोर 
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स्वभाव हा द सऱ्या एका प्रकारच्या चवनोदाला अचधक आवश्यक असतो. या चवनोदप्रकारात बौचिकता कमी 
असेल, पण उल्हास व थट्टामस्करी अचधक असते. या आनंदी चवनोद-प्रकारात चस्त्रया प रुर्षापेंक्षाही पटाईत 
असतात. बौचिक आचण औपरोचधक चवनोदाला महत्त्व द्यायिे की आनंदी आचण थटे्टखोर चवनोदाला महत्त्व 
द्यायिे, हे ज्याच्या त्याच्या वृत्तीवर अवलंबून राहील. पण यातील द सऱ्या प्रकारच्या चवनोदात चस्त्रया 
प रुर्षाचं्या प ढे असतात. 
 

म्हणजे अखेर‘चस्त्रया अवाच्य आचण अश्लील चवनोद करण्यात प रुर्षाचं्या मागे आहेत एवढाि आरोप 
उरतो! तो आरोप चस्त्रयानंा भरू्षणास्पदि आहे. कारण संयम आचण औचित्य हे स्त्री-सौन्दयािे अवश्य घटकि 
होत. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३५ ⬥ 
 

साणहत्त्यकांनी खेड्यात जावे म्हिजे काय? 
 

श्री. चव. स. खाडेंकर यािें सध्या सववत्र सत्कार होत आहेत. अथात प्रत्येक प्रसंगी त्यानंा काही तरी 
महत्त्वािा संदेश द्यावा लागत आहे.लेखनस्वातंत्र्यासंबधंी ते काही बोलतील, अशी प ष्ट्कळािंी अपेक्षा होती, 
पण त्यानंी काही वगेळेि सदेंश चदले. “साचहक्त्यक म्हणवनू घेण्यापेक्षा माणसू म्हणवनू घेण्यात अचधक 
गौरव आहे,” हा एक संदेश, तर “साचहक्त्यकानंी आता खेड्यात जाव,े” हा द सरा संदेश. पचहला संदेश 
सवांनाि मान्य होण्यासारखा आहे; पण द सऱ्या संदेशािा अथव मला नेमका कळला नाही. साचहक्त्यकानंी 
खेड्यात जाव े म्हणजे कसे जाव?े चतथे जाऊन उपजीचवका कशी करावी? कारण द दैवाने आमच्या 
साचहत्याखेरीज पोटाकरता अन्य व्यवसाय करावाि लागतो. 
 

खाडेंकरानंी आणखीही एक संदेश चदलेला आढळतो.तो म्हणजे, ‘धमािी जागा या य गात साचहत्य 
घेईल’ हा होय. हा चविार प्रथम प्रचसि इगं्रज टीकाकार मथॅ्यू आनोल्ड (१८२२–१८८८) याने साचंगतला 
होता. त्याने म्हटले होते, “याप ढील काळात धमािी जागा काव्य घेईल.” या दृष्टीनेही महाराष्ट्राच्या 
खेड्यापाड्यातं साचहक्त्यकािंी गरज आहे. पण खेड्यापाड्यानंा स्वतःला यािंी जाणीव आहे काय? पूवीच्या 
काळात खेडेगावात स चशचक्षत क ट ंबेही बेतािीि असत. तसे चलहायला–वािायला खेड्यातही प ष्ट्कळानंा 
येत असे, पण स चशचक्षतािें व्यवसाय करणारे थोडे असत. त्यातंही केवळ चवदे्यिे, चशक्षणािे व धार्ममक चवदे्यिे 
व्यवसाय करणारे थोडे असत. म्हणजे‘क ळकणीपणा’ करणारा माणूस खेड्यातील चशचक्षतातंि मोडे, आचण 
चशक्षकािंा व्यवसाय करणारा माणूसही चशचक्षतातंि मोडे. याच्या पलीकडिा‘व्यवसाय’ जो साचहक्त्यकािा 
त्यािा प्रसार खेड्यात व्हावा, असे खाडेंकरािें म्हणणे आहे. ज्या‘धमा’िी जागा‘साचहत्य’ घेईल असे 
आनोल्डच्या स रातील भाचकत खाडेंकरानंी केले, त्या धमािा व्यवसाय करणारेही खेड्यात त रळकि 
असतात. त्यािंा उपयोग त ळशीच्या ललनापासून माणसाचं्या ललनापयंत खेड्यातील लोकानंा नेहमी होई. 
भटजीब वा हा शतेकरी समाजाच्या थटे्टिाही चवर्षय असे आचण आदरािाही चवर्षय असे. पण १९४८ मध्ये 
महाराष्ट्रातील खेड्यात जी‘पहसात्मक सासं्कृचतक िातंी’ घडून आली चतच्याम ळे खेड्यातील या संस्कृचत-
प्रसारकािंी वस्ती उठचवली गेली. साचहक्त्यक लोकही चमळेल तो व्यवसाय करून खेड्यात जाऊन 
राहण्यािी तयारी दाखवतील, पणम ख्य प्रश्न‘खेड्यातील लोकानंा त्यािंी गरज पकवा पकमत आहे का?’ हा 
आहे. 
 

खेड्यातील लोकानंा साचहक्त्यकािंी पकवा वैचदक ब्राह्मणािी गरज नाही, असेही मी म्हणत नाही. 
चशक्षकािंी तर गरज आहेि आहे. पचरिाचरकाचं्या रूपाने खेड्यात जाणाऱ्या ग्रामसेचवकािंीही पकमत त्यानंा 
कळते. पण या सवांना खेड्यात वागणूक कोणती चमळते? व ती का चमळते? चशक्षक, साचहक्त्यक व 
डॉक्टर–डॉक्टचरणी यािंी खेड्यातं खूपि गरज आहे; त्यािंी संख्याही आज वाढलेली आहे. पण 
दरम्यानच्या काळात चकत्येक वर्ष ेकाही लोकानंी एक वगेळाि उद्योग केला आहे. या देशातील परंपरागत 
चवद्या-व्यवसाय करणारे लोक हे “चवदे्यत मागासलेल्या लोकािें शत्रू आहेत.” असे मत काही लोक 
सातत्याने पसरवीत आहेत. त्याम ळे ज्या व्यावसाचयकािंी खेड्यात सवांत जास्त गरज त्यानंाि खेड्यात 
राहणे नको असे वाटत आहे. “खेड्यात िला”, असे म्हणणारे प ढारी खेड्यातील या समाजचवघातक 
वातावरणािा चविार करीत नसले पाचहजेत. नाही तर “खेड्यात िला” हे केवळ माडंवशोभेिे घोर्षवाक्य 
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तरी असले पाचहजे. साचहक्त्यक, वैचदक ब्राह्मण, चशक्षक आचण डॉक्टर–डॉक्टचरणी यानंा राहण्याला योलय 
असे वातावरण खेड्यातून चनमाण करणे हेदेखील प ढाऱ्यािेंि काम आहे. पण त्याचं्या उपदेशािा मारा 
बह धा स चशचक्षतावंरि होतो. खेड्यातंील ग ंडानंा िार शब्द सागंण्यािे त्यानंा धाडस होत नाही. कदाचित 
त्यािा उपयोग नाही म्हणनू हे होत असेल! 
 

पण‘धमािी जागा साचहत्य घेईल’ यािा काही वािकानंी फारि चवपयवस्त अथव घेतला आहे असे 
त्याचं्या‘तरुण भारत’मधील पत्रव्यवहारावरून चदसून येते. साचहक्त्यकानंी हरदास-प राचणकािेंि काम 
(अथात आध चनक दृष्टीने) करावे, असे मथॅ्यू आनोल्डच्याही मनात नव्हते. आचण खाडेंकराचं्याही मनात 
नसणार. जीवनािे उचद्दष्ट समजावनू देणे आचण मन उन्नत करणे हे धमािे प्रम ख कायव होय. हे कायव श्रेष्ठ 
वाङ्मय करू शकते; व म्हणून ते या य गात धमािी जागा घेऊ शकेल असा आनोल्डच्या म्हणण्यािा खरा 
अथव होय. पण हा चवर्षय स्वतंत्रपणे चलचहण्यासारखा आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३६ ⬥ 
 

आत्मचणरत्र कोिी वाचावे? 
 

स मारे आठ वर्षांपूवी, लोकसते्तच्या चदवाळी अंकात मी‘आत्मिचरत्र कोणी चलहाव?े’ हा लेख 
चलचहला होता. त्यानंतर मी माझे आत्मिचरत्र–तसबीर आचण तकदीर’ हे चलहून प रे केले, व ते गेल्या वर्षी 
चदवाळीति प्रचसि झाले. त्याच्या चनचमत्ताने–आत्मिचरत्रासंबधंी चकत्येक प स्तकी कल्पना–चनदान 
साचहक्त्यकाचं्या चवचशष्ट गटात रूढ असलेल्या मला आढळल्या. अथात सामान्य वािकाशंी या प स्तकी 
कल्पनािंा संबधं नाही. पण लेखकवगात त्या जागजागी रूढ असल्याने, वािकानंाही त्यािी बाधा होण्यािा 
संभव असतो. म्हणनू यंदा‘आत्मिचरत्र कोणी चलहाव?े’ याऐवजी‘आत्मिचरत्र कोणी वािाव?े’ या चवर्षयावर 
चलहाव ेलागत आहे! 
 

‘आत्मिचरत्र’ हा लेखनप्रकार आजकाल मराठीत कादंबरीच्या खालोखाल लोकचप्रय आहे. 
सामान्य वािकािंी अचभरुिी अद्याप चनकोप आहे, पण स्वतःला‘ॲडव्हान्स गाडव’ समजणारे चकत्येक लेखक 
आत्मिचरत्रासंबधंी काही वडेगळ कल्पना कवटाळून बसले आहेत असे चदसते! या मंडळींिे वणवन स्थूल 
मानाने‘फॉमाचलस्ट’ असे करता येईल. म्हणजे‘प्रत्येक वाङ्मयप्रकारािे ठरीव चनयम आहेत व 
त्याबरह कूमि त्या प्रकारािंी परीक्षा व्हायला हवी’ असा यािंा आग्रह असतो. वास्तचवक याि लोकानंी 
फडक्याचं्यासारख्या ज न्या लेखकािंी‘तंत्रपूजक’ म्हणून हेटाळणीही केलेली आढळते! फडक्यानंी 
लघ कथेिे‘चशवणकाम’ फारि बाधंीव करून टाकले, उलट नवलेखकानंी लघ कथेत भलताि सैलपणा 
पकवा‘लॅचटटू्ड’ प्रचवष्ठ केले; ‘लॅचटटू्ड’ असे म्हणत या मंडळींनी लघ कथा, न सते स्वभावचित्र, न सते 
प्रसंगचित्र यातंील सीमारेर्षा चढल्या करून टाकल्या. फार काय, चकत्येक लघ चनबधंानंाही लघ कथािंा दजा 
देऊन टाकला! आचण या सवव चढलेपणाला ज्यानंी प्रयोगशीलतेिे आचण प रोगाचमत्वािे सर्मटचफकेट बहाले 
केले, तेि लोक द सऱ्या एखाद्या के्षत्रात‘हे िालेल आचण ते िालणारि नाही’ असे चवचधचनरे्षध सागंू लागले. 
 

‘आत्मिचरत्र’ या आजकालच्या लोकचप्रय प्रकारात हे नव े तंत्रचनष्ठ लोक त्यातल्यात्यात अचधक 
चवचधचनरे्षध सागंू लागले आहेत. कारण तो प्रकार अद्याप कादंबरीइतका स पचरचित नाही. वास्तचवक 
आत्मिचरत्र हा प्रकार त्यातल्यात्यात‘मायपोट’ असल्याने त्यात शब्दचिते्र, प्रसंगचिते्र, आत्मचवश्लेर्षण, 
परचवश्लेर्षण या सवांना अवसर असतो. त्यातल्यात्यात महत्त्वािा आचण म द्द्यािा ठरणारा प्रश्न म्हणजे 
आत्मिचरत्रआचण आठवणी, याचं्यात फरक कोणता हा होय. तसेि कोणत्या हकीकती आत्मिचरत्रािा खरा 
भाग नसून केवळ अप्रस्त त पाल्हाळ होत, हाही प्रश्न महत्त्वािा होय. 
 

काही जगद चवख्यात आत्मिचरते्र डोळ्यासंमोर आणली तर ज्याला आजिे काही तंत्रपूजक लोक 
पाल्हाळ म्हणतात, तो त्यात भरपूर आहे असे चदसून येईल. बाबरिे आत्मिचरत्र हे प्रख्यात आत्मिचरत्रांपकैी 
एक आहे. त्या आत्मिचरत्रात ज्याला हे लोक पाल्हाळ म्हणतील असा भाग हवा तेवढा आहे. आचण तरी 
त्यािी गोडी कमी होत नाही. आत्मिचरत्रलेखकाच्या स्वभावावर जे चवश्लेर्षण पकवा ज्या घटना प्रकाश 
पाडतील त्यानंाि आत्मिचरत्रात जागा द्यावी, असे हे मत आहे. पण आठवणीसबंंधी असा चनबंध 
नाही.आठवणी आचण आत्मिचरत्र असे दोन प्रकार केवळ शास्त्रीय चवविेनात माडंणे शक्य असले तरी 
प्रत्यक्षात या दोहोंिी भरपूर सरचमसळ आढळते. इतकेि नव्हे तर‘आठवणीं’ना (‘मेमरीज’ना) आत्मिचरत्र 
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म्हटलेलेही आढळते. म्हणजे थोडक्यात कादंबरी, लघ कथा, प्रवासवणवन याचं्यापेक्षाही आत्मिचरत्र हा 
प्रकार अचधक लवचिक आचण समावशेक आहे. 
 

पण आजकाल केवळ‘फॉमव’च्या दृष्टीनेि आग्रहीपणा आढळतो असे नव्हे! आत्मिचरत्रातील 
मजक रासबंंधी आचण माडंणीसंबंधी केवळ आजच्या काळािे म्हणून चकत्येक आग्रहही आढळतात. मी माझ्या 
आत्मिचरत्रावरील या मंडळींच्या प्रचतचियािेंि उदाहरण देतो. एका बहाद्दरानंी त्यात पिात्तापािे चित्र 
नाही हा दोर्ष मनला आहे! वास्तचवक एखाद्या आत्मिचरत्रात पिात्ताप आहे की नाही, हे परीक्षण लेखकाच्या 
डोक्यातही येण्यािे कारण नसते. पण मीि त्या परीक्षण लेखकानंा चनचमत्त चदले आहे. जीवनात मी चकत्येक 
ि का केल्या. पण तरुण वयात प्रकृतीिी हेळसाडं करण्याखेरीज मला कशािाि पिात्ताप होत नाही, असे 
मी म्हटले आहे. पण त्या म्हणण्यािा रोख वगेळाि आहे हे याचं्या लक्षात येण्यास हरकत नव्हती. कारण 
प ढे मी असे म्हटले आहे की, मला प न्हा हेि आय ष्ट्य चमळाले तरी मी त्याि ि का करीन. म्हणजे तारुण्य 
आचण आरोलय प न्हा लाभले तरी मी पूवी केले तेि अचविार आचण तोि आरोलयचवरोधी अचनयचमतपणा 
करीन. पण याखेरीज ज्या इतर स संधी मी गमावल्या त्या स्वख शीने गमावल्या असल्याम ळे मला त्याबद्दल 
रुखरुख वाटत नाही. 
 

आता हा वृत्तीिा प्रश्न आहे. रुखरुख व वाटण्याने उलट माझे जीवन स खीि झाले आहे असे 
म्हणता येईल. पण प णे रेचडओवर परीक्षण करणाऱ्या एका नववाङ्मयवादी चवद्वानाला या संबधंात काही 
वगेळेि वाटले. क्षीरसागरानंी पिात्ताप केला असता तर याि आत्मिचरत्रात अचधक‘सरसता’ चनमाण झाली 
असती, असे त्याने म्हटले आहे. यािा मतलब एवढाि आहे की, या चवद्वानानंी लक्षात ठेवलेल्या कोणत्या 
तरी आत्मिचरत्रात जी हळहळ वर्मणलेली आहे, ती त्याला या िचरत्रातही हवी होती! पण हळहळ करणारेही 
स्वभाव असतात. हळहळ न करणारेही स्वभाव असतात. त्यानंी नीत्शिेे‘एक्सेहोमो’ हे आत्मिचरत्र वािले 
असते तर पिात्तापाहूनही अचधक सौन्दयवआत्मचवश्वास आचण बेपवाई यानंी येते, असे त्यानंा चदसले असते. 
अचहतालनी राजवाडे याचं्या अपूणवपणे प्रकाचशत झालेल्या आत्मिचरत्रातही त्यानंा रुखरुखीऐवजी 
ठामपणािेि सौन्दयव अन भवाला आले असते. पण ही नववाङ्मयपूजक मंडळी स्वतः वािलेल्या ठराचवक 
गोष्टींिीि अपेक्षा चवचवध वृत्तींच्या लोकाकंडूनही करतात. म्हणजे स्वभावातील आचण सौन्दयातील 
चवचवधतेला या मंडळींच्या साचहत्यशास्त्रात अवसर नसतो. 
 

तीि क्स्थती स्त्री–प रुर्ष मतै्रीच्या चित्राबाबतही आढळते. माझ्या जीवनात आलेल्या तीन स्त्री-
स्नेहासंंबधंी मी आत्मिचरत्रात चवस्ताराने चलचहले आहे. या संबधंात नव-टीकेला वाचहलेल्या एका माचसकात 
कोणती टीका यावी? यातील टीकालेखक म्हणतो, “हे लक्षात घेता त्यािें [क्षीरसागरािें] 
स्त्रीसहवासचवर्षयक अन भव अव्यक्त राचहले तर नवल नव्हे. पण एवढी गोष्ट मात्र खरी की, ज्या चवचशष्ट 
पचरक्स्थतीत त्यािंी दोन्ही ललने झाली ती पचरक्स्थती अपवादात्मक आहे, हे लक्षात घेऊन या ललनाम ळे 
चनमाण होणाऱ्या मानचसक पचरणामािंा अन भव त्यानंी फँ्रकली सागंायला हरकत नव्हती. सभ्यतेिी मयादा 
न ओलाडंताही हे सागंणे अशक्य नव्हते.” 
 

वास्तचवक ललनाच्या वळेिी आचण ललनानंतरिी मनःक्स्थती मी सूक्ष्मपणाने वर्मणली आहे. या 
सूक्ष्मपणािे चकत्येकानंी कौत कही केले आहे. पण या चवद्वानाला येथे काही वगळेि पाचहजे होते असे चदसते. 
मला जे सागंावयािे होते ते मी िचरत्रात साचंगतले आहे; या परीक्षणलेखकाने इतरत्र जे वािले, ते नेमके मी 
कसा सागंणार? यानंा हवी असतात फ्रॉइडच्या चवकृत मानसशास्त्राला उदाहरणे प रचवणारी काही वणवने! मी 
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भावनािंी व अन भवािंी सूक्ष्म वणवने केली आहेत, पण चवकृतीिे वणवन आले तरि ते‘सूक्ष्म’ अशी ज्यानंी 
कल्पना करून घेतली आहे, त्यािें समाधान करण्यािे मात्र मी योजलेले नव्हते! 
 

माझ्या िचरत्रात ज्या तीन चस्त्रयाशंी झालेल्या दृढ स्नेहसंबंधाचवर्षयी मी चलचहले आहे त्यातंील 
एकीबद्दल या जातीच्या वािकािंी एक मोठीि तिार आहे. मी त्या स्त्रीिे नाव आत्मिचरत्रात चलचहले नाही, 
आचण चतच्या मतै्रीिा पूवाधव सूक्ष्मपणे व आकर्षवकपणे चिचत्रत करून चतिे प ढील आय ष्ट्य मात्र अधान्तरी 
सोडले आहे! या संबधंात या वािकानंी थोडा चविार केला असता, तर त्यािें त्यानंाि उत्तर चमळाले असते. 
तीनपैकी ज्या दोन चस्त्रयािें मी नाव चदले आहे व पूणव िचरत्रही चदले आहे, त्यािंा माझ्याशी चववाह झाला; 
म्हणजे, त्याचं्या िचरत्रासंबधंी सचंदलधता पकवा अपूणवता ठेवण्यािे मला कारणि नव्हते. कारण त्याचं्या 
िचरत्रावर माझा एक प्रकारिा हक्क होता. त्यातील कोणता भाग प्रकट करावयािा, कोणता अप्रकट 
ठेवावयािा, यासबंंधी त्या आचण मी याचं्याखेरीज जाब चविारणारा चतसरा क णी नाही. 
 

पण ज्या स्त्रीिा आचण माझा उत्कट स्नेह होता, पण चजिा चववाह मात्रमाझ्याशी झाला नाही,–अन्य 
व्यक्तीशी झाला, चतच्या िचरत्राच्या उत्तराधासंबधंी मला संचदलध पकवा मूकि राचहले पाचहजे. मी नकळत 
द सऱ्याचं्या भावना द खवनू गेलो असतो,–द सऱ्याचं्या अब्रिूीदेखील कदाचित न कसानी करून गेलो 
असतो. मग या अपूणव पकवा खंचडत स्नेहसबंंधािीदेखील पूणव हकीकत या परीक्षणलेखकानंी इतक्या हट्टाने 
का अपेक्षावी? ग्राम्य क तूहल हे आजच्या य गािे एक लक्षणि आहे. पकबह ना आत्मिचरत्र वािनातील या 
लोकािंा प्रम ख आनंद म्हणजे ज्याला मानसशास्त्रात‘Peeping’ म्हणतात, त्या‘फटीतून डोकावण्या’िा 
असतो! माझ्या या स्त्री-प रुर्ष चमत्रानंा मला हे सागंावयािे आहे की, ‘बाबानंो! Peeping म्हणजे वाङ्मयीन 
आनंद नव्हे!’— 
 

आणखीही काही वैयक्क्तक मते चत्रकालाबाचधत चसिान्त म्हणून आत्मिचरत्रलेखकाच्या गळ्यात 
बाधंण्यािा प्रयत्न असतो. उदाहरणाथव, दैवािा पकवा‘तकदीर’िा उल्लखे करणे या लोकानंा‘अब्रह्मण्यम्’ 
वाटते! वास्तचवक दैव ही आत्मिचरत्रलेखकाच्या अन भवातील एक वास्तवता म्हणून आत्मिचरत्रातील एक 
भाग होऊ शकते. अनेक प्रचसि आत्मिचरत्रातं चवचशष्ट जागी लेखकाला दैवािा उल्लेख करावा लागलेला 
आहे. माझ्या आत्मिचरत्रात मी दैवािाि केवळ नव्हे तर दैवािी िाहूल घेणाऱ्या ज्योचतर्षशास्त्रािाही उल्लखे 
केला आहे. पण त्याम ळे तथाकचथत परीक्षणलेखकाचं्या टीकेिे मोहोळ उठले आहे. कारण एवढेि की, 
ज्योचतर्षािा सल्ला घेणे आजही सरास िालू असले तरी लेखनात त्यािा उल्लखे करण्यािी मात्र फॅशन नाही! 
ही आजकालिी द हेरी वतवनािी फॅशन न पाळता मी सरळपणे ज्योचतर्षािा सल्ला घेण्यािा उल्लखे केला 
आहे. मनोदौबवल्य कशात आहे? ज्योचतष्ट्याकडे जाण्यात की ज्योचतष्ट्याच्या सागंण्यावरून आपले चनणवय 
बदलण्यात? शहाणे लोक ग्रहमान पाहतात पण ग्रहमानाच्या ह कमतीत वागत नाहीत, अशा अथािी 
इंग्रजीत एक म्हण आहे.ज्यूचलयस सीझरला Ides of March हा त्यािा घातकाल आहे असे त्याच्या 
ज्योचतष्ट्याने साचंगतले होते, आचण तरी त्या चदवशी तो सेनेटच्या सभेला गेला. त्याि वळेेला त्यािी पत्नी 
कॅल ्पर्मनया‘जाऊ नका’ म्हणून त्याच्या वाटेत आडवी पडली. पण चतला ओलाडूंन ज्यूचलयस सीझर िालू 
लागला. ज्यूचलयससीझरिा ज्योचतर्षावर चवश्वास नव्हता असे नाही; पण स्वतःच्या चनणवयावर त्यािा 
त्याहून जास्त चवश्वास होता. अशा माणसाच्या ज्योचतर्ष पाहण्यावर आजच्या फॅशनेबल ब चिवाद्यानंा टीका 
करण्यािा चकतपत अचधकार आहे? 
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माझ्या आत्मचिरत्रात मी दोन महत्त्वाच्या प्रसंगी ज्योचतष्ट्यािा सल्ला घेतल्यािा उल्लखे केला आहे. 
आचण त्या दोन्ही प्रसंगी ज्योचतष्ट्यानंी धोक्यािी गंभीर सूिना चदलेली असून ती ध डकावनू देऊन मी माझ्या 
इच्छेप्रमाणे वागलो. प्रथम चववाहाच्या वळेी माझ्या चनयोचजत वधूच्या नचशबी चववाहस खि नाही म्हणनू 
ज्योचतष्ट्याने कपाळाला हात लावला होता! तर चमरज साचहत्य संमेलनाच्या वळेी माझ्या प्रकृतीसबंंधी 
ज्योचतष्ट्याने तशाि गंभीर धोक्यािी सूिना चदली होती.‘चतकडे संमेलन िाललेले, तरइकडे त म्ही 
हॉक्स्पटलमध्ये पडलेले, असा प्रकार होणार आहे.’ याही वळेी मी जोचतष्ट्यािा गंभीर सल्ला ध डकावनू लावनू 
संमेलनाच्या चनवडण कीला उभा राचहलो. याला ज्योचतर्षावर चवश्वास ठेवणे म्हणता येईल काय? 
ज्योचतर्षावर चवश्वास न ठेवणे म्हणजे ज्योचतष्ट्यािा सल्लाही न घेणे असे म्हणता येईल काय? ‘सल्ला 
घेणे’,पण वागताना मात्र स्वतंत्र चनणवय घेणे असाही एक प्रकार असू शकेल की नाही? ‘ऐकाव ेजनािे, 
कराव ेमनािे’ हा चनयम ज्योचतर्षाच्या बाबतीतही का लागू करू नये? 
 

आता माझ्या जीवनातील या दोन प्रसंगातं ज्योचतर्ष खोटे ठरले की ब चिवाद खोटा ठरला, हा एक 
प्रश्नि आहे. ज्योचतष्ट्यािे म्हणणे ध डकावनू मी ललन केल्यावर दोन वर्षांच्या आत माझी पचहली पत्नी 
वारली; उलट ज्योचतष्ट्यानंी भीर्षण भाचकत केले असूनही माझे साचहत्यसंमेलन उत्तम प्रकारे पार पडले! 
म्हणजे ज्योचतर्ष‘खोटे’ असेही म्हणता येत नाही, की ज्योचतर्ष सदैव खरे ठरते असेही म्हणता येत नाही. 
 

पण म ख्य प्रश्न तो नाही. ज्योचतर्षािा सल्ला घेणे म्हणजे जणू अभक्ष्यभक्षण करणे, हे जे नवीन सोवळे 
ब चिवादी लोकानंी पत्करले आहे, ते चकतपत‘ब चिवादी’ आहे, हा म ख्य प्रश्न आहे. हवामानािा सल्ला 
देण्यािा हवामानखात्याला जेवढा अचधकार व उपयोग आहे, तेवढा तरी उपयोग ज्योचतष्ट्याच्या सल्ल्यािा 
आहे. चमरज संमेलनाच्या मागे सरलो नाही, पण जपून मात्र वागलो, कोणत्याही प्रकारिा अचतरेक केला 
नाही. हा एक फायदाि नव्हे काय? पण माझ्या आत्मिचरत्रािे परीक्षण करणाऱ्या ब चिवादी पंथाच्या 
लोकानंी मी ज्योचतष्ट्यािा सल्ला घेतला हेि जणू एक मोठे पातक केले, असा आव आणला आहे. 
ज्योचतर्षावर चवश्वास ठेवणे हा जेवढा भाबडेपणा आहे, त्यापेक्षाही ज्योचतष्ट्यािा सल्ला घेणे, नव्हे,–
स धारलेल्या वत वळात ज्योचतर्षािे नाव काढण्यालादेखील पातक समजणे, हा अचधक मोठा भाबडेपणा आहे! 
 

तथाकचथत नवीन मंडळींच्या आत्मसमथवनासंबधंीही असाि भाबडा आग्रह आहे. लेखकाने एखाद्या 
गोष्टीिे खास वगेळे समथवन चदले, तर या लोकानंा त्यात आत्मसमथवनािा वास येतो.मी माझ्या 
आत्मिचरत्रात स्त्री-संपकासबंंधी माझी एक वगेळी भचूमका साचंगतली आहे.“मी स्त्री-सहवास टाळणाराही 
नव्हतो, की चस्त्रयाचं्या सपंकात येताि त्याचं्याकडे केवळ काम क दृष्टीने पाहणाराही नव्हतो...फ्लचटंगपेक्षा 
अचधक चनमवळ, आचण प्लेटॉचनक लव्हपेक्षा कमी उदात्त, असा एक सपंकव  ब चिमन्त आचण प्रचतभावन्त याचं्या 
जीवनात असू शकतो, असे मला वाटते.” या माझ्या चवधानावर‘आलोिने’मधील एक चननावी लेखक 
म्हणतो, ‘असे सैिान्तीकरण केवळ स्वसंरक्षणकवि होण्यािी प ष्ट्कळ शक्यता असते.’ पचहली गोष्ट म्हणजे 
मी चसिान्त माडंलेला नसून‘असे मला वाटते’ या स्वरूपािे केवळ मत माडंले आहे. आचण समजा, त्यात 
आत्मसमथवन वा स्वसंरक्षण असले तरी चबघडले कोठे? आत्मिचरत्रात आत्मसमथवन यायिे नाही तर मग 
यायिे कोठे? 
 

या परीक्षणलेखकािंी  अशी एक आवडती समजूत असते की, आपल्या स्वतःच्या लेखनात वा 
आपल्याला मान्य असलेल्या लेखकाचं्या लेखनात, आत्मसमथवन और्षधालाही सापडत नाही.उघड्या 
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डोळ्यानंी आत्मसमथवन करून‘आपण कधीि आत्मसमथवन करीत नाही’ असे समजणारे लोक आत्मविंनेिे 
बळी असतात! 
 

मी माझ्या आत्मिचरत्रात व्यवसायाच्या के्षत्रात येणारे अन दारपणािे अन भव आचण साववजचनक 
कायाकचरता कराव े लागलेले प्रवास याचं्या हकीकती चदल्या आहेत. माझ्या काही 
चहतपितकानंी“व्यवसायातील अन भव कशाला? ते सवांना सारखेि येतात.” म्हणून गाळाव े असा सल्ला 
चदला होता. प्राध्यापकीय व्यवसायातील वािकािंी मला आलेली पते्र पाहता माझ्या त्या प्रामाचणक 
चहतपितकािें मत बरोबर होते असे चदसत नाही. 
 

आचण साववजचनक जीवनातील प्रवास, भार्षणे, मानसन्मान यािें उल्लेख अनेक प्रचसि पािात्य 
आत्मिचरत्रातं सापडतात. न कतेि आंदे्र मोवािे आत्मिचरत्र िाळण्यािे कारण पडले. त्याने आपल्या 
ऐशीव्या वाढचदवसाचनचमत्त झालेल्या सन्मानािे केवढे तरी वणवन चदले आहे.‘या वणवनानंी आदें्र मोवाच्या 
स्वभावावर कोणता नवीन प्रकाश पडतो? या वणवनानंी आत्मिचरत्राला उगीिि‘फ गवटा’ आलेला आहे’ 
अशी टीका एखाद्या चवद्वानाने केल्यािे ऐचकवात नाही. वस्त क्स्थती अशी आहे की, ब चिमान लेखकानंी 
केलेल्या कोणत्याही वणवनातून वैयक्क्तक वा साववजचनक जीवनावर काहींना काही प्रकाश पडतोि. आचण 
ज्यानंा आत्मिचरत्राच्या नायकासबंंधी आत्मीयता असेल त्यानंा तरी या जाहीर सत्काराचं्या हकीकतींनी 
आनंद होतो. आता प्रश्न एवढाि उरतो,–आत्मिचरत्र लेखकानंी आपले िाहते डोळ्यासंमोर ठेवनू 
आत्मिचरत्र चलहाव,े की मत्सरी लोक डोळ्यासंमोर ठेवनू आत्मिचरत्र चलहाव?े 
 

आत्मिचरत्रासंबधंी प स्तकी कल्पना बाळगणरानंा आत्मिचरत्रािे सौन्दयव कशात असते यािीि 
कल्पना नसते. प्राजंळ आचण सरळ चनवदेन यानंी तर आत्मिचरत्राला सौन्दयव लाभतेि, पण चशवाय त्यात 
चवचवध अन भवाकंडे मनमोकळ्या आचण वैयक्क्तक दृचष्टकोणातून पाचहलेले असल्याम ळेही आत्मिचरत्राला 
गोडी लाभते. आत्मिचरत्रवाङ्मयाच्या मोठेपणािे आणखी एक कारण आहे;–लेखकानंी जर तत्त्ववते्त्यािंी 
भचूमका घेतली असेल, तर जागजागी त्यात नकळत जीवनािे शहाणपण चवख रलेले चदसेल. आदें्र मोवा 
जाता जाता सहज म्हणतो, “A Happy marriage is a long conversation that always proves too 
short’,अन्यत्र तो म्हणतो, ‘The whistle of Destiny Shrills. The view that ‘could not be taken away’ 
is struck.” यात जीवनासबंंधीिे त्यािे तत्त्वज्ञानही आहे आचण एक भयानक प्रचतमाही आहे. त्यात 
त्यालाही‘डेक्स्टनी’ िा म्हणजेि‘तकदीर’िा उच्चार करावा लागला आहे. आपण ब चिवादी आहोत, आपण 
दैवािा उल्लखे केला तर ब चिवादाला बट्टा लागेल, यािी चफकीर अन भवाशी प्रामाचणक असणारालेखक 
कधीि करीत नाही. प्रयत्नािे आचण परािमािे डोंगर उभे करणारे ज्ञानकोशकार केतकरही‘प्रचतभे’त 
आपल्या आठवणी चलचहताना चनयतीिा उल्लेख करताति! 
 

शवेटी एका वैयक्क्तक गोष्टीिा उल्लखे करावासा वाटतो. नेहमी आिमक आचण अहंकारी भार्षा 
चलचहणारे क्षीरसागर, या आत्मिचरत्राति इतके नम्र होऊन इतकी साधी भार्षा कशी चलचहतात, यािे एका 
टीकाकाराला आियव वाटले आहे. मला वाटते, त्याला माझ्या आत्मिचरत्रािे ममवि समजले नाही. 
जीवनाच्या पािव्या अंकात, संतोर्ष आचण कृतज्ञता यानंी मन भरून आल्यावर आचण वािक आपले सखेि 
आहेत अशी भावना झाल्यावर, मन ष्ट्य साधीि भार्षा चलचहतो. स मारे िाळीस वर्षांपूवी मी जेव्हा गटेिे 
आत्मिचरत्र वािले, तेव्हा मला त्यातील प्रसन्नता (clarity) आचण तटस्थता पाहून कमालीिे आियव वाटले! 
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माझे टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणे‘हा ग ण पैदा करावा’ लागत नाही, तर जीवनाच्या एका चवचशष्ट 
अवस्थेत साचत्त्वक आचण पितनशील मन ष्ट्याला तो आपोआपि प्राप्त होत असतो. कृचत्रम आत्मिचरत्रािंी 
िटक लागलेल्या चपढीला त्यािे महत्त्व वाटेल की नाही एवढाि प्रश्न! ज्या काळात लक्ष्मीबाई चटळकािें 
आत्मिचरत्र हा आत्मिचरत्रािंा मानदंड ठरला, त्या काळाला चप्रय होईल असे आत्मिचरत्र चलचहणे मला 
शक्य नाही. वास्तचवक‘आमिी अकरा वर्ष’े, ‘आमच्या आय ष्ट्यातील आठवणी’ हे आत्मिचरत्रपर गं्रथ त्याहून 
श्रेष्ठ ठरायला काहीि हरकत नव्हती. पण कृचत्रम लाचडकपणा, खोटा गोडवा यािंा मसाला असल्याखेरीज 
काही वत वळानंा त्यात‘मौज’ आहे असे वाटति नाही! 
 

स दैवाने सववि प स्तकपरीक्षक आचण वािक काही या वत वळात समाचवष्ट नाहीत. त्यानंी माझ्या 
आत्मिचरत्रािे मनःपूववक स्वागत केले आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥३७ ⬥ 
 

मराठी साणहत्त्यक आणि सौन्दयववाद 
 

आध चनक अथवा केशवस ती कचवतेिा चविार करताना मला इंग्रजीतील रोमकॅ्न्टचसझम ही कल्पना 
माझ्या चवविेनात माडंावी लागली. मी त्या अथी सौन्दयववाद शब्द वापरला. तोपयंत द सऱ्या कोणी त्या अथी 
द सरा शब्द वापरण्यािा प्रश्नि नव्हता; कारण आध चनक चकवतेिा चविार करताना रोमकॅ्न्टचसझमिा चविार 
करणे जरूर आहे, हे मराठी टीकाकारानंी ओळखलेि नव्हते. 
 

इंग्रजीतील रोमकॅ्न्टचसझम ही कल्पना बरीि ग तंाग तंीिी आचण सचंमश्र आहे. ती कल्पना समजावनू 
देताना पचहली अडिण म्हणजे इंग्रजी वाङ्मयािा इचतहास पचरके्षप रता वािणाऱ्या साचहक्त्यकाचं्या डोक्यात 
घर करून बसलेली एक ि कीिी कल्पना. ती कल्पना अशी : रोमकॅ्न्टचसझम नावािी वाङ्मयीन िळवळ 
इंललंडमध्ये एकोचणसाव्या शतकात होऊन गेली. अथात रोमकॅ्न्टचसझम ऊफव  सौन्दयववाद ही इचतहासजमा 
झालेली एक गोष्ट आहे. 
 

ही कल्पना म ळाति ि कीिी आहे. इंललंड, फ्रान्स, जमवनी या देशातं झालेल्या एका वाङ्मयीन 
िळवळीला रोमकॅ्न्टचसझम हे नाव जसे आहे, तसेि मन ष्ट्यमात्राच्या व्यक्क्तमत्त्वातील एका मलूभतू 
प्रवृत्तीलाही ते नाव आहे. म्हणून मूलभतू सौन्दयववाद आचण वाङ्मयेचतहासातील रोमकॅ्न्टक िळवळ या 
दोहोत फरक केला पाचहजे. 
 

सौन्दयववादािी लक्षणे  अनेक आहेत. त्यातंील प्रम ख लक्षण मनात धरून मी सौन्दयववाद हा शब्द 
प्रथम वापरला.‘सौन्दयाच्या दशवनाने प लचकत होण्यािी क्षमता’ हे सौन्दयववादािे एक लक्षण केलेले आहे– 
(The capacity to be thrilled in the presence of beauty). तसेि सौन्दयात नावीन्यािी पकवा 
अनोखेपणािी भर अपेचक्षणे हेही सौन्दयववादािे एक लक्षण आहे. मराठीतील अभ्यासकानंा केशवस ती 
कचवतेिे चवविेन करताना रोमकॅ्न्टचसझमच्या आकलनािी म ळात गरजि वाटत नसे. मी एकदा या 
चवविेनात रोमकॅ्न्टचसझमिे चवविेन आणून सोडल्यावर मराठी टीकाकारानंी इंग्रजीतील रोमकॅ्न्टक 
िळवळीिा चविार करण्यास स रुवात केली. त्या िळवळीत चवर्षय आचण शलैी यािंा साधेपणा हा एक भाग 
होता. ठराचवक वाङ्मयीन सकेंत न मानणे हाही एक भाग होता. एवढेि डोक्यात घेऊन एका टीकाकारानंी 
स्वच्छंदवाद हा शब्द वापरण्यास स रुवात केली. स्वच्छंदवादहा शब्द, सौन्दयववाद या शब्दापेक्षा अचधक 
अन्वथवक तर नाहीि, पण चशवाय व्याकरणदृष्ट्ट्ाही सदोर्ष आहे. अखेर मराठीतील प्राध्यापक लोक 
आपल्या चवविेनात रोमकॅ्न्टचसझमिी कल्पना अधीम धी माडूं लागले. पण रोमकॅ्न्टचसझम ही कल्पना इतकी 
ग ंताग ंतीिी आचण बह म खी आहे की हत्तीिे वणवन करताना पकवा समजावनू घेताना आंधळ्यािी जी ताराबंळ 
उडते तीि वरवर वािन करणाऱ्या आमच्या टीकाकारािंी होत असे. 
 

पण हा प्रश्न न सत्या भाराभर वािनािाही नव्हे.‘एक तरी ओवी अन भवावी!’ हाि न्याय 
रोमकॅ्न्टचसझमच्या आकलनालाही लागू आहे. ज्या मन ष्ट्याच्या वृत्तीत रोमकॅ्न्टचसझमिी थोडी तरी बीजे 
नाहीत, त्याला रोमकॅ्न्टचसझमसंबंधी न सते वािन करून अधववट कल्पना मात्र येते. आचण ती कल्पना 
म्हणजेि संपूणव रोमकॅ्न्टचसझम असे समजून तो इतराशंी वाद घालू लागतो. इंग्रजीत या चवर्षयावर सूक्ष्मपणे 
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चलचहणारा एक लेखक एके चठकाणी रोमकॅ्न्टचसझमिी िौदा, पंधरा लक्षणे देतो; ती प ढीलप्रमाणे– (1) 
Remoteness (दूरस्थपणा), (2) Delight of Desolation (चनजवनतेतील आचण उदासपणातील लज्जत) 
(3) Silence (चनःशब्दता), (4) The Super Natural (अद भ तता), (5) Dreariness (भयाणपणा, 
उदासवाणेपणा), (6) Vampirin Love (चपशाच्चवृत्तीिे पकवा रक्तशोर्षक पे्रम), (7) Stolen Tryst 
(िोरट्ा भेटीिे विन), (8) Death of beauty (सौन्दयािा चवनाश), (9) Horrors and Sadistic 
Cruelties (अचतभय आचण द ःखदायक िूरता), (10) Death (मृत्यू), (11) Madness (उन्माद, वडे), 
(12) Battles on the Border (सरहद्दीवरच्या लढाया), (13) Love of the Impossible (अशक्यप्राय 
गोष्टीिा छंद); हे सवव ग णधमव रोमकॅ्न्टक वाङ्मयात क ठे ना क ठे अगत्याने आढळतात, असे हा लेखक 
म्हणतो. आमच्याकडील टीकाकार मात्र कधी पे्रम हेि एकमेव लक्षण म्हणतात, तर कधी चनसगवपे्रम हेि 
एकमेव लक्षण म्हणतात. परवा एका प्रोफेसरानंी‘क्षीरसागराचं्या वाङ्मयात चनसगवपे्रम आढळत नाही, म्हणून 
ते खरे रोमकॅ्न्टक नव्हेत’ असे सागंली येथील माझ्या अमृतमहोत्सवाचनचमत्त आचण तसचबरीच्या 
अनावरणाचनचमत्त झालेल्या सभेत प्रचतपादन केले. रोमकॅ्न्टचसझम ही वृत्ती आचण हे वाङ्मयीन लक्षण चकती 
सूक्ष्म आचण सचंमश्र आहे ते पाहता, या प्रोफेसरािें ढोबळ प्रचतपादन हास्यास्पद ठरते. सौन्दयववादात 
नावीन्याच्या पे्रमािाही अन्तभाव होतो आचण प्रािीनतेच्या पे्रमािाही अन्तभाव होतो. लॉडव बायरन हा स्त्री-
सौन्दयाच्या बाबतीत नावीन्यािा भोक्ता होता, तर इटलीमध्ये राहायला घरे घेताना तो म द्दाम ज नाट 
राजवाडे चनवडीत असे. कारण प्रािीन वातावरणानेही सौन्दयववादी मन प लचकत होते! म्हणजे प लचकत 
होण्यािी शक्ती हीि काय ती सववत्र साधारण (Common) आहे असे चदसेल. त्या प लचकत होण्याला 
पकवा‘चिल’ला उलट–स लट कोणतेही कारण साधन झालेले चदसते. 
 

रोमकॅ्न्टचसझम ही एक केव्हा तरी होऊन गेलेली काव्यचवर्षयक िळवळ आहे, एवढेि ज्यानंी ऐकले 
आहे, त्यानंा सौन्दयाने आचण नावीन्याने प लचकत होणाऱ्या मनािे हे सचंमश्र स्वरूप कसे समजून द्यायिे? – 
ही माझी म ख्य अडिण होती. चशवाय ज्या काळात आचण ज्या चपढीला सौन्दयववाद समजावनू देण्यािा मी 
प्रयत्न करीत होतो, ती चपढी ठोकळेबाज ब चिवादािे स्तोम माजचवणारी होती. म्हणजे ज्यानंा फक्त ज ने 
गचणत माहीत आहे त्यानंा आइनस्टाइन आचण रसेल याचं्या काळातील नव ेगचणत समजावनू देण्यािाि हा 
प्रकार होता. कारण आगरकरी ब चिवाद नाकासमोर िालतो, तर रोमकॅ्न्टक मनािी िाल नागमोडी असते. 
सरळ गती हे एकािे रहस्य, तर वि गती हे द सऱ्यािे रहस्य. या दोन्हीही गती आपापल्यापरी उपय क्त 
आहेत. पण सरळ िालणाऱ्या ब चिवादाने, विगतीने िालणाऱ्या कल्पनावादाला िूक म्हणण्यािे मखूव 
साहस मात्र करू नये. पण हे आमिे प्राध्यापक नेमके हेि करीत आले. चशवाय यातील एकही स्वतः 
रोमकॅ्न्टक नव्हता! आचण ज्याचं्या वृत्तीत थोडाफार रोमकॅ्न्टकपणा होता त्यानंा रोमकॅ्न्टचसझमिे आकलन 
करण्यास चततका प्रयास पडत नसे. 
 

रोमकॅ्न्टचसझमसंबधंाने आपले ब चिवादी चवद्वानि वडेगळ समज करून घेतात असे नव्हे. पािात्य 
देशातही रोमकॅ्न्टचसझमिे आत्मीयतेने आकलन करून घेणारे टीकाकार कमीि आहेत. 
रोमकॅ्न्टचसझमसंबधंीिी बरीि प स्तके मी वािलेली असतील; तसेि इतर शकेडो प स्तकातं 
रोमकॅ्न्टचसझमसंबधंीिे उल्लखे वािलेले असतील. पण त्यातील जवळ जवळ सववि स्वतः रोमकॅ्न्टक 
नसलेल्या लेखकानंी केलेले उल्लेख होते. रोमकॅ्न्टचसझमिा पूणव अन कूलतेने आचण सहान भूतीने चविार 
करणारा एकि लेखक मला १९६४ साली भेटला. तो फ्रें ि होता व तो वाङ्मयािा प्रोफेसर नव्हता. बाकी 
अनेक इंग्रज व अमेचरकन लोक रोमकॅ्न्टचसझमसंबधंी परकेपणाने चविार करणारे होते. म्हणजे ते स्वतः 
रोमकॅ्न्टक वृत्तीिे नसून रोमकॅ्न्टचसझमसबंंधीिा चविार करीत होते. त्यातील काही तर रोमकॅ्न्टचसझमला 
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हसणारे होते, आचण तरी रोमकॅ्न्टचसझमसंबधंीिा त्यानंी खोल चविार केलेला होता. आमच्याकडील 
टीकाकारातं मात्र तीन मजली अभाव आढळतो! त्यािें रोमकॅ्न्टचसझमसंबधंीिे वािन शून्य तरी असते, नाही 
तर उथळ तरी असते. चशवाय ते स्वतः रोमकॅ्न्टक नसतात. त्याचं्यातील आणखी एक अभाव म्हणजे 
ब चिवाद हाि अन भवग्रहणातील आचण अन भवचवश्लेर्षणातील शवेटिा शब्द होय, अशी त्यािंी अडाणी 
समजूत असते. अशा चतहेरी अज्ञानाच्या पंचडतानंा रोमकॅ्न्टचसझमसारखे‘हळव’े (Sensitive) मत समजावनू 
देणे चकती द घवट आहे, यािी कल्पनाि केलेली बरी! महाराष्ट्रात रोमकॅ्न्टक माणसे भेटतात, पण त्यािंा 
रोमकॅ्न्टचसझमवर चवश्वास नसतो. स्वतःच्या रोमकॅ्न्टक वृत्तीकडे ते एक घोडिकू म्हणून पाहात असतात! 
त्यातून बाहेर पडणे म्हणजे शहाणपण हा चसिान्त त्यानंी घोकून ठेवलेला असतो. आचण तरी 
चबिारे‘प्रौढत्वी चनज शशैवास जपणे बाणा कवीिा असे!’ ही केशवस तािंी ओळ चबिाऱ्या चवद्याथ्यांना 
चशकवीति असतात. रोमकॅ्न्टचसझमिी सोपी व्याख्या करावयािी झाल्यास‘आजन्म बाल्यवृत्ती चटकचवणारा 
पंथ’ अशी करता येईल. 
 

पण‘बाल्याला जपणे’ म्हणजे ख ळेपणा होय, असे आमिे ब चिवादी चवद्वान ता् कन म्हणतील. 
पण‘पाचंडत्यम्  चनर्मवद्य बाल्येनं चतष्ठासीत् ’ हे उपचनर्षदातील तत्त्वही मग त्यानंा ख ळेपणािे म्हणाव ेलागेल. 
ब चिवाद हेि सववस्व मानणे हा ख ळेपणा असून वृत्तीतील बाल्य चटकचवणे हा ख ळेपणा नव्हे! रोमकॅ्न्टचसझम 
हा सरळपणा व कोवळीक चटकचवण्यािा पंथ आहे. ज्ञानेश्वरादी संत या अथाने रोमकॅ्न्टकि होते. द दैव हे 
की, अवािीन कवींपकैी आद्य कवी केशवस त याचं्या काव्यामागील रोमॅक्न्टक वृत्तीवर भर देण्याऐवजी 
आमिे चवद्वान त्यातूनही आगरकरवाद चनवडून काढतात! 
  

अशा लोकानंा रोमकॅ्न्टचसझम म्हणजे काय हे समजावनू देण्यात मला गेल्या िाळीस–पंिेिाळीस 
वर्षांत कोणत्या अडिणी आल्या हे‘मरवा’च्या सपंादकानंा मी कसा आचण क ठवर सागंू? 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३८ ⬥ 
 

उदूव  कणवतेतील पे्रमाची मीमांसा 
 

श्री. द. मा. देशम ख याचं्या वसंत व्याख्यानमालेतील व्याख्यानानंतर मी जे आके्षपरूप भार्षण केले 
त्याच्या खंडनाथव श्री. अ. ज. करंदीकर यानंी ता. १७ च्या अग्रणीत एक लेख चलचहला आहे. श्री. अनंतराव 
करंदीकर याचं्या व्यासंगाबद्दल मला आदर आहे. तथाचप काव्यािे ममव जाणण्यास व्यासंगाहूनही तदू्रप 
होण्याच्या शक्तीिी गरज अचधक असते. श्री. करंदीकर याचं्या परवाच्या उदूव काव्यमीमासेंत या शक्तीिी 
उणीव चदसून येते. कदाचित प्रिार हेतूम ळे त्यानंी त्या शक्तीला ब द्ध्याि लगाम घातला असेल. 
 

श्री. देशम ख यानंी व्याख्यानाच्या पूवाधात उदूव पे्रमकचवतेतील आत्यचंतक पे्रमभावनेिा उपहास 
केला. हा उपहास यथाथव होता की अयथाथव होता हा प्रश्न सोडला, तरी ही गोष्ट चनचित की त्यानंी उदूव 
कचवतेतील नायक हा चप्रयेला आचण पे्रमाला प्रचत परमेश्वर समजणारा असतो हेि सोदाहरण दाखचवले. 
अथात पे्रमातील ही व्याक लता, त्यास उपहासनीय वाटली हे वगेळे, पण व्याख्यानाच्या उत्तराधात या 
व्याक ळ व‘द बवल’ पे्रमावर त्यानंी उदात्ततेिा व काम कतेिा आरोप केला, आचण त्याति म सलमानाचं्या िूर 
कमािा उगम आहे असे प्रचतपाचदले! 
 

मी माझ्या भार्षणात एवढेि साचंगतले की, उदूव काव्यातील आत्यचंतकतेिा उपहास केल्यास सववि 
चवरही पे्रमािा उपहास करावा लागेल. कारण चवरही पे्रम (इष्ट्क) शलेीच्या काव्यातील असो की 
गडकऱ्याचं्या काव्यातील असो, त्यात व्याक ळता असाहाय्यता व अनन्यभाव असणारि. अथात याला 
अपवाद ससं्कृतातील काव्यािा आहे. त्यात (भवभतूीसारखे स ंदर अपवाद सोडल्यास) चवरहातही स्तन-
चनतंबािी वणवने करणारे कवी आढळतात. माझा म ख्य चसिान्त असा होता की, चवरही पे्रम हे स्वभावतःि 
अचधक साचत्त्वक असते; आचण उदूवतील पे्रम तर जवळ जवळ ईश्वरभक्तीसारखेि व अनन्यगचतक आचण 
साचत्त्वक असते. 
 

आचण यानंतर माझा म ख्य आके्षप असा होता की, या व्याक ळतेिी फार तर िेष्टा करता येईल; पण 
चतच्याशी म सलमान समाजाच्या आिमकत्वािा व िूरत्वािा संबंध जोडणे तकव दृष्ट्ट्ा अशक्य आचण 
प राव्याच्या दृष्टीने चनराधार आहे. 
 

उत्तर देतानाही श्री. देशम ख यासं म सलमानी काव्य आचण कमव यातंील कायवकारणभाव प्रस्थाचपत 
करता आला नाही. तसेि भार्षणात अध्यक्षांच्या आव्हानावरून मी पाठ म्हणून दाखचवलेली उदूव काव्य-विने 
आचण देशम ख यानंी उपहासादाखल उद धृत केलेली काव्यविने दोन्हीही सारखीि साचत्त्वक आहेत, 
एकातही संस्कृतातील वैर्षचयकता नाही, हे माझे म्हणणेही त्यानंी खोडले नाही. 
 

अथात श्री. करंदीकर यािंा लेख जर त्या चदवशीच्या सभेतील वादाला अन लक्षनू असेल तर त्यानंी 
(१) उदूव पे्रम उत्तान असते. (२) आचण त्या पे्रमातून अत्यािारी व िूर कृत्ये चनघतात, हे चसि करणे 
आवश्यक होते. तसे त्यानंी केले नाही. उलट त्याचं्या पे्रमात चवकृती असते. हा नवा म द्दा उपक्स्थत केला 
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आहे. यावरून श्री. देशम ख यािंी उदूव काव्यचवर्षयक मते व म सलमान समाजचवर्षयक मते करंदीकर यासं 
मान्य आहेत असे समजावयािे की अमान्य आहेत असे समजावयािे? 
 

आता करंदीकर याचं्या म द्द्यासंबंधी : पे्रम हे द खणे आहे, व त्या चवकाराच्या यातनातंही स ख आहे, 
यासंारख्या भावना केवळ उदूव कचवतेति आहेत असे नव्हे तर सववि भार्षातंील पे्रमकाव्यातं आढळतात. 
पे्रचमकािंी भार्षणे शब्दशः घेणे िूक आहे. आचण तशी घेतली तरीही उदूव पे्रमाने पण ती चवकृती आहे असे 
दाखचवता येणार नाही. 
 

श्री. करंदीकर यािंा आणखी एक म द्दा म्हणजे उदूव पे्रचमक (आर्षक)‘मसॅोचशक्स्टक’ वृत्तीिा असतो 
व पे्रयसी (माश क)‘सचॅडक्स्टक’ वृत्तीिी असते. मसॅोचशक्स्टक हे चवशरे्षण आध चनक मानसशास्त्र स्वतःस 
भोगाव्या लागणाऱ्या िौयात वा छळात आनंद मानण्याच्या प्रवृत्तीस लावते, तर सचॅडक्स्टक हे उपपद 
तचद्वरुि होय. उदूव‘आर्षका’च्या आतव आिोशावरून श्री. करंदीकर असे ठरचवतात की त्यािी 
वृत्ती‘क्लेशपूजक’ असते, अतएव चवकृत असते; तेवढेि नव्हे तर त्याच्या‘माश क’िी वृत्ती िौयवमागी ऊफव  
सचॅडक्स्टक असते. स्वतःच्या छळात आनंद मानणे ही सववत्र आचण सववथा चवकृती असते असे म्हणण्यािी 
िूक आध चनक मानसशास्त्राने भारून गेलेले लोक नेहमीि करतात. पण कोणताही ध्येयवादी क्लेश, 
चवटंबना आचण मरण यािंा उल्लेख कोणत्या शब्दानंी आचण कृतींनी करतो हे श्री. करंदीकर यासं साचंगतले 
पाचहजे असे नाही. आनंदाने स ळावर िढणाऱ्या इचतहासप्रचसि प रुर्षास आध चनक चवकृचतशास्त्रातील एखादा 
शब्द चिकटचवल्याने चवकृत ठरचवता येईल असे मानण्याइतका मी पचिमपूजक नाही. 
 

करंदीकर यानंी आणखी एक म द्दा काढला आहे. तो म्हणजे चप्रया अन कूल नसता केलेले पे्रम हे 
एकतफी पे्रम होय, व असल्या पे्रमाला संस्कृत साचहत्यशास्त्रज्ञानंी पे्रमाभास हेि नाव चदले आहे. हाि म द्दा 
स मारे एक वर्षामागे अहमदाबादिे प्रो. आठवले यानंी काढला होता; व आध चनक मराठी कचवतेतील पे्रमािी 
पन्नास टके्क पे्रम म्हणून िेष्टा केली होती. त्यावर गेल्या वर्षीच्या एका चदवाळी अंकात लेख चलहून संस्कृत 
साचहत्यशास्त्रावर अद्याप ग जराण करणाऱ्या पचढक लोकािें काव्यज्ञानि उलट पन्नास टके्क कसे ठरते हे मी 
सप्रमाण चसि करून दाखचवले आहे. त्याला प्रो. आठवले अद्याप तरी उत्तर देऊ शकले नाहीत! श्री. 
करंदीकर यासं मला एवढेि सागंावयािे आहे की, संस्कृत साचहत्यशास्त्रािा ते व आठवले करीत आहेत 
तसाि उपयोग व बाऊ करावयािा म्हटल्यास जगातील नव्वद टके्क पे्रम-कचवतेकडे पाठ चफरवावी लागेल. 
 

श्री. करंदीकर यानंी सशंोधकास फारि महत्त्वािा वाटण्यासारखा आणखी एक म द्दा काढला आहे. 
तो म्हणजे ससं्कृतातील काम कतेने ओथंबलेली अशी चस्त्रयाचं्या नखापासून केसापंयंतच्या सवव अवयवािंी 
वणवने ही बौिाचं्या स्त्रीदे्वर्षाच्या प्रचतकाराथव होती! हा म द्दा मी भाडंारकर इक्न्स्टटू्टच्या कष्टाळू चवद्वनासं 
सादर करतो. पण तूतव मला एवढेि सागंावयािे आहे की, कोणत्याही कारणाने असो, संस्कृत कचवता उदूव 
कचवतेच्या मानानेही व इंग्रजी कचवतेच्या मानानेही काम क आहे व हे करंदीकरानंी मान्यही केले आहे. मग 
देशम ख यानंी उलट उदूव कचवतेसि उत्तान आचण अत्यािारपे्ररक ठरचवले ते कसे? 
 

प रुर्षानंी प रुर्षावंर चलचहलेल्या कचवतेिा म द्दा याति उपक्स्थत करून श्री. करंदीकर यानंी 
चवर्षयाला वगेळेि वळण लावले आहे. त्यावरून उदूव कवी बौद्वापं्रमाणे स्त्रीदे्वष्टे आहेत हे कसे चसि होते? 
चस्त्रयावंर म सलमान कवी ज्या आदबीने आचण असाहाय्यतेने चलचहतो ती बौि चवरक्तीशी ज ळेल काय? 
करंदीकर तर म सलमानानंा बौिािें वारस ठरवनू मोकळे झाले आहेत. 
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म सलमान समाज आिमक आहे व पहदू समजाति आिमकतेिाि पण साध्या प्रचतकारवृत्तीिाही 
अभाव आहे ही गोष्ट मला मान्य आहे. समाज-नेत्यानंी व संस्कृचतसंवधवकानंी या वस्त क्स्थतीस आपल्या 
चविारात व आिारात प्रम ख स्थान चदले पाचहजे हेही मला मान्य आहे. पण म सलमानाचं्या आिमकत्वािे 
प राव ेइतके द र्ममळ व गूढ आहेत काय की त्याकचरता उघड उघड आचण भक्क्तपर पे्रमकचवतेिा चवपयास 
करणे पहद त्ववादी चवज्ञानासं जरूर वाटाव?े 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ३९ ⬥ 
 

पे्रमकणवता आणि पे्रमानुभव 
 

केशवस तािें य ग स रू होण्यापूवी कवींना स्वतःिे पे्रम काव्यात सागंण्यािी िोरी वाटत असे. अथात 
त्या सोवळ्या काळात पे्रम करण्यािीि म ळी िोरी होती ही गोष्ट त्यातल्या त्यात बरी होती. कारण पे्रम तर 
करावयािे आचण काव्यात मात्र ते दडचवण्यािी सामाचजक सक्ती, अशी क्स्थती असती तर कवींिे अचधक 
हाल झाले असते! 
 

पण पे्रचमकािें आचण पे्रमकवींिे हाल थोडे कमी होतात न होतात तो अलीकडे आणखीि एका 
वगाच्या पे्रमचवर्षयक हालअपेष्टानंा स रुवात झाली आहे. तो वगव म्हणजे टीकाकारािंा. (वैयक्क्तक गैरसमज 
करून घेण्यापूवी वािकानंी प ढे वािाव!े) आमच्या टीकाकारानंा अलीकडे पे्रमकचवतेिी ििा करताना 
मोठेि संकट पडू लागले आहे. आध चनक कवी तर असे बहाद्दर की, मनोचवकाराचं्या आवगेात धडधडीत 
चलहून जातात की— 
 

पे्रम केले त झ्यावरी । 
हा गे केवढा अन्याय! । 
अंतरले त झे पाय! ॥ 

 
—आचण मग टीकाकारािंा जीव घामाघूम होतो! हे‘भावगीत’ की‘नाट्गीत’? आचण भावगीति ठरले तर 
कवीच्या चववाहाच्या अलीकडिे की पलीकडिे? अशा पचरक्स्थतीत टीकाकार कवीिा जवळिा स्नेही 
असल्यास, “या गीतातील भावनेिा संबधं कवीच्या िचरत्राशी फारि थोडा आहे; आचण िाचरत्र्याशी तर 
त्याहूनही अल्प आहे,” अशी टीप देऊन मोकळा होतो! टीकाकार संशयी आचण सूिक चलचहण्याबद्दल 
प्रचसि असेल तर– “यातील भावना कवीिी व्यक्क्तगत भावना नाही, असे म्हणण्यास प रावा कमी आहे असे 
नाही,”–असे चलहून आपल्या लाबंलिक वाक्याने वािकास कवीच्या खाजगी जीवनापासून लाबं 
ठेवण्यािा यत्न करतो! 
 

प रोगामी आचण बंडखोर म्हणून गाजलेल्या प रुर्षकवींच्या काव्यगत पे्रमािा पंिनामा करताना 
टीकाकारानंा एवढे संकट पडत असल्यास‘चववाचहत क लस्त्री’च्या कचवतातंील पे्रमािी वाट लावताना 
संभाचवत टीकाकार चकती घामाघूम होत असतील यािी कल्पनाि केलेली बरी! साचहत्याच्या धकाधकीत 
नसलेल्या एका साध्यास ध्या गृहस्थास अशाि एका चववाचहत कवचयत्रीने आपले प स्तक भेट म्हणून चदले व 
खाजगी अचभप्रायािी मागणी केली. माझा व या गृहस्थांिा पचरिय असल्याने तो आपले ते‘काव्यसंकट’ 
घेऊन मजकडे आला व म्हणाला, “अहो! यातील पे्रमगीतेि चवशरे्ष िागंली आहेत. पण तसे म्हणणे बरे 
चदसेल का?” 
 

तो गृहस्थ पचढक टीकाकार नसून केवळ प्रामाचणक आचण प्रापचंिक वािक असल्याने, मी या 
नाज क प्रश्नावर त्याच्याशी मनमोकळेपणाने ििा करू शकलो. त्या ििेतील चविार पचढक टीकाकारानंा 
पटोत, अगर न पटोत; सामान्य वािकानंा तरी ते उपय क्त वाटतील अशी मला आशा आहे. 
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वास्तचवक‘चववाचहत क लस्त्रीने चलचहलेली कचवता’ म्हणून एक स्वतंत्र‘कम्पाटवमेन्ट’ राखून ठेवण्यािे 
कारण पडाव े हेि म ळी हास्यास्पद आहे. पे्रम-कचवता छापून प्रचसि करणारी स्त्री आचण चतिे आतेष्ट हे 
सामान्यतः स ससं्कृत व प ढारलेले आहेत असे समजून िालण्यास काहीि हरकत नसावी. आचण ते कसेही 
असले तरी चतच्या कचवतेतील पे्रमभावना ही त्या त्या वळेिी प्रामाचणक वृत्ती, एवढे गृहीत धरल्याने त्या 
कचवतेतील रसािीही हानी होण्यािे कारण नाही; की कवचयत्रीच्या आप्तेष्टाचं्या भावनानंीही द खापत 
होण्यािे कारण नाही. पण आमिे टीकाकार कवचयत्रीच्या स रचक्षततेखातर‘खास’ बंदोबस्त करू पाहतात! 
आचण मग मात्र काव्य आचण कवचयत्री या दोघािेंही न कसान करतात! 
 

आचण या बंदोबस्तािे स्वरूप तरी कोणते? तर चववाहोत्तरच्या काळात चलचहलेली कचवता ही शक्य 
तो‘सफल पे्रमा’िी कचवता ठरवावयािी. त्यात एखादी कचवता, आतवता, ह रहूर, असमाधान, चनराशा– 
यासारखी भावना रंगचवणारी चदसली, तर चतला नाट्गीत ठरचवण्यािा यत्न करावयािा! हा‘जादा’ 
बंदोबस्त पाहून मला पधंरा ऑगस्टपूवीच्या पहद स्थानात, गव्हनवर एखाद्या रस्त्याने जाणार असल्यास 
ठेवल्या जाणाऱ्या बंदोबस्तािी आठवण होते! गव्हनवरसाहेब सकाळी दहा वाजता (प ण्याच्या) इचतहास-
संशोधक मंडळास भेट देणार अशी सूिना फरासखान्यास चमळाली की सकाळी आठ वाजल्यापासून खटारे, 
टागें, सायकली यानंा सास रवास स रू होई. पावणेदहाच्या स मारास बंदोबस्त राखणारे आचण सहन करणारे 
दोघेही टेकीला येत. आचण गव्हनवरिी गाडी लकडीप लावरून जाण्याच्या वळेेलाि एखादी कडब्यािी गाडी 
नारायण पेठेतून येऊन नेमकी गव्हनवरला आडवी येई! 
 

एका चववाचहत स्त्रीच्या पे्रमकचवताचं्या बाबतीत चतच्या प्रस्तावनाकाराने फाजील बंदोबस्ताम ळे 
असाि घोटाळा करून ठेवल्यािे मला आढळून आले. चतने एका कचवतेत आपल्या कोणा एका चप्रय 
व्यक्तीच्या श भमंगलसमयी, इतर देणलया आधीि हरपून गेल्या असल्याने केवळ एक स कलेला अश्र ू
नजराणा म्हणून धाडल्यािे कथन केले आहे. ही एक‘भचूमका’ आहे जीवनातील कोणत्या प्रसंगाम ळे 
डोळ्याचं्या पडद्यावर हे छायाचित्र उमटले हे कवचयत्रीलाि फार तर सागंता येईल. हे घडले की काय, 
आचण घडले असल्यास चववाहापूवी की नंतर यािी कोणीही ब चिमान वािक िौकशी करीत नाही. मग 
प्रस्तावना लेखकानेि“दार उघडून साक्ष घालण्यािा” प्रकार का करावा? बरे, अडाणी वािकािंी 
कवचयत्रीला स्वतःलाि भीती वाटत असती, तर चतने कचवताचं्या तळाशी रिनाकाल नक्की साल देऊन 
जाहीर केला नसता! पण वािकानंा जे माहीत असण्यािे कारण नाही, असे कवचयत्रीच्या ललनािेही साल 
प्रस्तावनेत म द्दाम प रवावयािे; आचण नंतर चववाहोत्तरिी पे्रमचनराशाय क्त पे्रमगीते ही नाट्गीते आहेत असे 
ठरवावयािे हा खरोखर अजब उद्योग आहे खास! 
 

बरे, कचवतेतील पे्रमचित्रासंबधंी ही सवव पाश्ववभमूी मोफत प रवीत असता, चनदान कचवतेतील प्रत्यक्ष 
चनवदेनािा चवपयास आचण तोही आपल्या पक्षकारास न कसानकारक असा– करू नये! पण हॅम्लेटेच्या पापी 
आईप्रमाणे, फाजील इन्कार (Protesting too much) करण्याच्या गडबडीत, प्रस्तावना-लेखकाने‘अश्रू 
पाठचवणाऱ्या’ त्या स्त्रीिी पे्रकमथा कवचयत्रीने साचंगतली त्याहूनही भेसून असल्यािी चनराधार कल्पना केली 
आहे! 
 

मूळ कचवतेत केवळ पे्रम असून चववाहबि होऊ न शकलेल्या पे्रचमकािंा उल्लखे आहे; तर 
प्रस्तावनालेखक चतला‘वचंित’ म्हणून उल्लचेखतो! 
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या सवव प्रकारातं पे्रम-कचवतेतील भचूमकेिा चविार करताना आमिे टीकाकर फाजील घाबरटपणा-
(under nervousness) म ळे चनराधार गोष्टीदेखील गृहीत धरून मग त्या चनस्तरीत कसे बसतात, हे चदसून 
येईल. समाजात योगायोगाम ळेही दोन पे्रमी जीव एकत्र येऊ शकत नाहीत. पे्रमात अयशस्वी झालेली 
प्रत्येक स्त्री‘वचंित’ि कशावरून? 
 

पण या सवव घाबरटपणािे आचण आत्मघातकी समथवनािे कारण, आमच्या टीकाकारािा 
पे्रमान भवािा अभाव! आचण अन भचूतसंपन्न कवी उपलब्ध होऊ लागले आहेत; पण टीकाकार मात्र अद्याप 
अन भतूीिे काम मम्मट आचण फ्रॉइड करू शकतील या कल्पनेने अध्ययनावरि भागवीत आहेत. आचण 
अन भतूीि नाही तर सहान भतूी कोठून येणार? 
 

अन भतूी आचण सहान भतूी या नेत्रद्वयाने पाचहल्यास सफल पे्रमाच्या कचवतािंा चविार करताना 
इतका‘नव्हवसनेस’ वाटणार नाही. एखाद्या चववाचहत स्त्रीने– नव्हे अगदी प्रीचतचववाचहत स्त्रीने,–
पे्रमचनराशचे्या कचवता चलचहल्या तर चतने त्या स्वपचतव्यचतचरक्त अन्य कोणावर चलचहल्या, असेि हे लोक 
का समजतात हाही चविार करण्यासारखा प्रश्न आहे. आचण त्या प्रश्नािे उत्तर असे आहे की, हे लोक 
पे्रम‘चमळणे’ आचण एखादी चनजीव वस्तू‘चमळणे’ या दोन सारख्याि घटना समजतात. समजा, त म्हाला 
एखादी सायकल, एखादी खोली, एखादी छत्री हवी आहे. अखेर ती त म्हाला चमळाल्यानंतर त मिी ती 
इच्छा‘सफल’ झाली असेि म्हटले पाचहजे. तसेि वाचंछत स्त्रीच्या अगर प रुर्षाचं्या बाबतीत– ‘चमळणे म्हणजे 
साफल्य’ असे समीकरण हे लोक माडंतात! पण वास्तव संसारातील पे्रमाकडे डोळसपणे पाहण्यािी जर हे 
लोक तसदी घेतील, तर त्यासं समाजाच्या आशीवादासह एकत्र आलेले– म्हणजेि चववाहबि– 
पे्रमीजनदेखील पे्रमाच्या बाबतीत अतृप्त, असंत ष्ट आचण द ःखी असू शकतात असे आढळून येईल. 
पकबह ना‘वॉर’ पजकल्यानंतरि रचशया–अमेचरकेसारख्या चमत्रराष्ट्राचं्या तिारींना जशी स रुवात होते, तशी 
सामाचजक चवरोधािा पराभव केल्यावरि पे्रमीजनाचं्या खऱ्या असंत ष्टतेला स रुवात होते.“खरे पे्रम म्हणजे 
चिरंतनिी अन नयचिया– पकवा कोटवचशप असते” असे तज्ज्ञ समजतात ते याम ळेि! सामाचजकदृष्ट्ट्ा 
आपण चजला पे्रमािी सफलता समजतो, चतच्यानंतरि पे्रमीजनाचं्या खऱ्या तिारींना स रुवात होते. कारण 
खऱ्या पे्रमसंपादनािी स रुवात माम ली‘सफलते’नंतर होते! 
 

अथात या तिारी बह धा— 
हमारे चदलको खराब करके 
हम् हीसे उनकी चशकायतें हय्  । 

 
यात कवीने वर्मणलेल्या तिारीसारख्या‘गोड तिारी’ असतात. पण कधी कधी परस्परावंर अन रक्त 
असलेल्या व्यक्तींना पे्रमातील चनराशसेंबधंीही गाऱ्हाणे कराव ेलागते. प्रख्यात इताचलयन (नोबले प्राइझ 
चमळणारा) कवी आचण कादंबरीकार द आनक्न्झओ याने तर अत्यतं अन रक्त आचण तरी एकमेकांसंबधंी 
अत्यंत द ःखी, अशा पे्रमी य लमाच्या द ःखमय अन्तासंबधंी एक स ंदर व प्रदीघव कादंबरीि चलचहली आहे. 
चतजमधील सौन्दयववादी (Romantic) नायकाला‘आपण नाचयकेच्या हृदयाला– चविारानंा, चवकारानंा, 
चजतके संपूणव व्यापून टाकू इक्च्छतो चततके व्यापून टाकू शकत नाही’ असे वाटत राहते. कधी दोघािंी 
पे्रमकल्पना एक नसते; तर कधी दोघािंी पे्रमािी रीत एक नसते. मी माझ्या‘स फीपणा’त म्हटले आहे : 
 

‘Not only do we want to be loved, but we want to be loved after our own fashion’ 
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चप्रय व्यक्तीच्या प्राप्तीनंतरिी ही ि कामकू, प्रत्यक्ष मीलनातही अन भवाला येणारा हा चवयोग; 
स खाच्या चशखरावरही अंगाला िाटून जाणारी ही चवरहानलािी ज्वाला, चनराशागीताला जरूर चवर्षय प रव ू
शकेल. द आनक्न्झओच्या‘यशस्वी’ आचण द ःखी नायकासंबंधी चलचहताना एक टीकाकार म्हणतो, “चजतके 
पे्रम उत्कट चततका मत्सर अचधक; म्हणजेि— 
 

“The desire to possess completely, fully, to the exclusion of all others.” 
 

—ही इच्छाही अचधक! एकमेकानंा पूणवपणे व्यापू पाहणाऱ्या या अत्य त्कट पे्रमािी सफसता 
टीकाकार चववाहाच्या मापाने कशी मोजू शकेल? 
 

उत्कट आचण आत्यचंतक पे्रमाच्या या‘नाना तऱ्हा’ माहीत असल्यास चववाचहत कवींच्या आचण 
कवचयत्रींच्या पे्रमगीतािंी सगंती लावताना संकट पडण्यािे कारण नाही! आचण तारखा प्रचसि करण्यािेही 
कारण नाही! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ४० ⬥ 
 

ज्ञानेश्वरमहाराजांचा पे्रममागव 
 

“श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचं्या उत्सवात बोलण्यािा अचधकार खरोखरि भक्तीमागी सपं्रदायात जन्म 
घालवणाऱ्या भाचवकािंाि आहे. मजसारखे आध चनक चिचकत्सक इतर अनेक चवर्षयापं्रमाणे ज्ञानेश्वरी 
गं्रथािेही बाहेरून अध्ययन करतात. पण त्याच्या अन्तरंगात मात्र खरे भाचवकि काय ते चशरू शकतील असे 
माझे मत आहे. तथाचप उत्सवाच्या िालकाचं्या इच्छेवरून पण थोड्या संकोिानेि मी हे काम पत्करीत 
आहे. 
 

माझा चवर्षय‘पे्रम आचण ज्ञान’ असा आहे. ज्ञानेश्वर हे नाव उच्चारताि हे दोन शब्द माझ्या डोळ्यापं ढे 
उभे राहतात. आचण त्यातही िमानेि ते मला चदसतात. कोणी प्रथम‘ज्ञान’ आचण नंतर‘पे्रम’ म्हणेल, तरी 
देखील ते मला कबूल होणार नाही.‘पे्रम’ हाि ज्ञानािा एकमेव मागव होय. हा माझ्या चवर्षयािा अथव होय! 
 

चकत्येकानंा हे थोडे िमत्काचरकि वाटेल. माझ्या काही साचहक्त्यक चमत्रानंी तर चनदान‘पे्रम’ हा 
शब्द न वापरता द सरा एखादा वापरा अशीही मला गळ घातली; पण माझ्या दृष्टीने पे्रम या शब्दाला क ठेि 
वाईट अथव नाही. मग ते साचहत्य असो की तत्त्वज्ञान असो. आचण ज्ञानेश्वरमहाराजानंी तर ईश्वरप्राप्तीच्या 
प्रान्तातदेखील पे्रम या शब्दाला अचधक प्रभा लाभवनू चदली. 
 

एखादे मन ष्ट्य, एखादी वस्तू, पकवा एखादा चवर्षय समजून घ्यायिा असेल तर त्याच्यावर पे्रम केले 
पाचहजे, तरि समजेल. श्री. जे. कृष्ट्णमूतीच्यासारखे चवद्यमान सत्प रुर्षदेखील“To understand you must 
love,” असे म्हणतात. 
 

एका प्रख्यात सूफी (म सलमान) ज्ञानवन्ताला एकाने चविारले, “हजरत! आपण मला 
आपल्याजवळिे ज्ञान चशकवाल का?” 
 

तो तत्त्वतेत्ता म्हणाला, “तू जन्मात कधी पे्रम केले आहेस का? केले नसशील तर त ला ज्ञानप्राप्ती 
होणे अशक्य आहे!” 
 

हे म्हणणे प्रथमदशवनी थोडे चवलक्षण वाटेल. ज्ञान प्राप्त करून घेण्याला ब िीिी प्रखरता हवी; 
मनािा पे्रमळपणा कशाला? उलट आजच्या ब चिवादी य गातील पचंडत असेही म्हणतील की, पे्रमळ–
भाचवक मनाला तत्त्वज्ञान कधीि मान्य होणार नाही. पण मी उलट म्हणतो, ‘कठीण गोष्ट काबीज करायिी 
असेल तर चतच्याशी कठीण हत्याराने टक्कर कधीि करू नये! हत्यार नेहमी चवजातीय असाव.े जे तकाने 
त टत नाही ते भक्तीने स टते. जे जबरदस्तीने मोडता येत नाही, ते सभ्यतेने वाकचवता येते. चिस्तािा 
पट्टचशष्ट्य सेंट पॉल म्हणत असे, “The meek shall vanquish the mighty.” (बलाढ् माणसािंा पराभव 
नम्र माणसाकंडून होतो!). 
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भक्क्तमागािे रहस्य हेि आहे. मन ष्ट्यजन्मािे कोडे ब िीने आचण तकव शास्त्राने स टणे शक्य नाही. जे 
ज्ञान चमळवायिे असेल, जे गूढ उलगडायिे असेल, जो देव चमळवायिा असेल त्याच्यासाठी चवव्हळ व्हा. 
म्हणजे तो प्रकट होईल, म्हणजे ते गढू स्वतःि उघड होईल. चिस्त म्हणाला, “मागा म्हणजे चमळेल, 
ठोठावा म्हणजे उघडेल” उलट धमाकडे पाठ चफरवनू ब िीच्या जोरावर‘जन्मरहस्य’ उलगडू पाहणाऱ्या 
इंग्रज कवीला (शलेे याला)“And I asked what is Life?” ही शवेटिी ओळ चलहून चनरोप घ्यावा लागला. 
 

ज्ञानािा हा पे्रममयमागव ज्ञानेश्वर महाराजानंी तर सोन्याच्या फरशीने बाधूंन काढला आहे. 
ज्ञानेश्वरीत ज्ञान स ंदर बनले आहे, आचण पे्रम उन्नत बनले आहे. भक्क्तमागव ज्ञानेश्वराहूनही ज ना आहे. 
ज्ञानेश्वराचं्या काळी इतरही महासंत होते. पण ज्ञानेश्वरानंी भक्तीला काही और सौन्दयव प्राप्त करून चदले. 
एका अमेचरकन डॉक्टरने पे्रम या चवर्षयावरील आपल्या गं्रथात म्हटले आहे की, “जसा मन ष्ट्य तसे त्यािे 
पे्रम.” 
 

कृष्ट्णमूतींसारखे सत्प रुर्ष म्हणतात,– “जसे त म्ही तसे त मिे देव. मठ्ठ मन ष्ट्यािा देवही मठ्ठि 
असायिा!” 
 

ज्ञानेश्वरमहाराज महाब चिमान, महापे्रमवान् , महारचसक असे होते. म्हणनूि ज्ञानेश्वरीत भक्ती, 
ज्ञान, नीती या सवांनाि मनोहर, काव्यमय, रोमचँटक रूप प्राप्त झाले आहे. ज्ञानेश्वरमहाराजािंी भक्ती 
इतराचं्या भक्तीहून स ंदर आहे. ज्ञानेश्वरीइतका काव्यमय धमवगं्रथ द सऱ्या क ठल्या देशाला लाभला असेल 
की नाही यािी शकंाि आहे. ज्ञानेश्वरािंा देव, ज्ञानेश्वरािें ग रुपे्रम; ज्ञानेश्वरािंी नीती ही सवव काव्यमय 
आहेत. म्हणनू मला ती आवडतात, आचण म्हणनूि ती चहऱ्यासारखी लखलखीत आचण भक्कम आहेत. 
 

पण धमव आचण नीती यािें रहस्य काव्याच्या भारे्षखेरीज म्हणजेि पे्रमाच्या भारे्षखेरीज सागंताि 
येणार नाहीत असा माझा चसिान्त आहे. ब्रह्म म्हणजे‘काय नाही’ हे तकव शास्त्राने सागंता येईल, पण‘काय 
आहे’ हे काव्यि सागंू शकेल. उपचनर्षदे, गीता, बायबल, क राण या सवांना काव्यमय भारे्षिा अवलंब करावा 
लागला. नव्हे काव्यमय भार्षा वापरली म्हणूनि ते गं्रथ अक्न्तम सत्यािे सौन्दयव सागंू शकले. 
 

काही चवद्वानािें असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील भागवत धमव इतर प्रातंातील भागवत धमाहून 
श्रेष्ठ आहे. त्यािे कारण त्याचं्या मते, राधाकृष्ट्णाच्या शृगंाचरक पे्रमाला अधविदं्र देण्यात आला; आचण 
चवठाईला माउली बनचवण्यात आली. या चवद्वानािें चविार ज्ञानेश्वरमहाराजानंा मान्य झाले असते असे 
वाटत नाही. राधाकृष्ट्णपे्रम अपायकारक ठरेल म्हणून राधाि नव्हती असे ठरचवण्यािी आवश्यकता ज न्या 
संतानंा वाटली नाही, यािे कारण ते सदाचशवपेठी संतापेंक्षा नीतीिे कमी भोक्ते हे नव्हे. तर त्यािंी नीती 
वाझंोटी नव्हती; negative नव्हती. ज्याचं्या अंगी िागं लपणा व साचत्त्वकता आहे, त्याला सोवळेपणािे स्तोम 
माजचवण्यािी गरज नाही. ज्याचं्यात सोवळेपणाखेरीज काहीि नाही ते राधाकृष्ट्णासंही ध वनू काढीत 
बसतात! 
 

तत्त्वज्ञानि नव्हे तर नीचतदेखील काव्यानेि सागंता येते. चशवाजीमहाराजासंमोर यवन स्त्री उभी 
केल्यावर चतजसंबधंी चतटकारा दाखचवण्याकचरता चवष्ठावमनादी तामसी शब्द त्यानंा स िले नाहीत, तर 
अत्यंत काव्यमय अशा वाक्यानेि त्यानंी स्त्रीसौन्दयाबद्दलिा आदर व्यक्त केला. वासनातृप्तीहून स ंदर गोष्ट 
चमळचवणे हाि एक वासनेवर चवजय चमळचवण्यािा मागव आहे. ही स ंदर वस्तू म्हणजे पे्रम होय,–भक्ती होय. 
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इतर आिायांहून ज्ञानेश्वरमहाराजातं वगेळे काय आहे यािा शोध लावताना चवद्वानानंी अजातवाद, 
मायावाद वगैरेंिा कीस काढला आहे. पण ग रूसबंंधीिे अत्यंत मध र पे्रम, श्रोत्यासंंबधंीिा स ंदर चजव्हाळा, हे 
ज्ञानेश्वरािें वैचशष्ट्ट् आहे असे मी मानतो. 
 

शवेटी एकि सागंतो, “संशोधन हव,े पण संशोधन हा ज्ञानािा पाया आहे; spade work आहे. पे्रम 
हीि ज्ञानाच्या अन्तःप रािी वाट आहे.” 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ४१ ⬥ 
 

रणवणकरि मंडळाचा सत्कार करा 
 

स मारे दोन मचहन्यामंागे मला आलेल्या एका पत्रात प ढील मजकूर होता : 
 

“त मिा माझा पचरिय नाममात्र आहे. पण आपण रचवचकरण मंडळािे एक मोठे िहाते म्हणून हे पत्र 
आपणासं चलहीत आहे. रचवचकरण मंडळािा रजतमहोत्सव समारंभ प ण्यातील एखाद्या वाङ्मयीन संस्थेतफे 
घडवनू आणण्यािी मी आपणासं या पत्राने चवनंती करीत आहे......” 
 

या पत्रात प ढे, अशा समारंभािे स्वरूप कसे असाव े यासंबधंी, तपशीलवार सूिनाही केलेल्या 
होत्या. पत्र ज न्नरहून आलेले होते; व पत्राखाली सही‘वा. ज्यो. देशपाडें’ अशी होती. 
 

सदर पत्राला मी नक्की काय उत्तर चलचहले हे जरी आज स्मरत नसले तरी रा. देशपाडें यािंी ही 
कल्पना अत्यंत समयोचित असल्यािे मात्र मी त्यासं कळचवले होते खास. मी त्यासं मजहून अचधक कायवक्षम 
साचहक्त्यकाकंडे जाण्यािी सूिना करून‘नवय ग’च्या रकान्यातूंन या अत्यतं उचित कल्पनेिा प रस्कार 
करण्यािे आश्वासन मात्र चदले होते. 
 

दरम्यानच्या काळात हे कायव रागेंला लागले आहे असे कळते. प णे येथे येत्या मे मचहन्यात भरणाऱ्या 
महाराष्ट्र साचहत्य-संमेलनाच्या ३२ व्या बैठकीति हा सत्कारसमारंभ साजरा होणार आहे असे ऐकतो. रा. 
देशपाडें यानंी ही कल्पना योलय वळेी स िचवल्याबद्दल आचण प ण्याच्या संमेलनिालकानंी ती 
स्वीकारल्याबद्दल आध चनक काव्यािे आचण रचवचकरण मंडळािे िाहते खरोखरि कृतज्ञ राहतील. 
 

हे स प्रचसि वाङ्मयमंडळ स्थापन झाल्याला १९४८ साली पंिवीस वर्ष े पूणव झाली. रचवचकरण 
मंडळाच्या स्थापनेपूवीही वाङ्मयमंडळे असत; त्याच्या उदयानंतर तर तत्सदृश अशी खूपि मंडळे चनघाली. 
तथाचप या प्रचसि आचण बह ग णसंपन्न मंडळािी सर त्यातंील फारि थोड्यानंा आली असेल. एकेक ग णी 
मन ष्ट्यही आपण सामान्यतः द र्ममळ समजतो; पण चनसगाच्या अनागोंदी कारभारात द ग वणी माणसापं्रमाणेि 
ग णी माणसेही अनाहूतपणे आचण अिानक चनमाण होतात. तथाचप सामाचजक महत्त्व जर कोणत्या घटनेला 
असेल तर ते इतकी ग णी माणसे एकत्र येण्याला आहे! 
 

१९२३ साली रचवचकरण मंडळ स्थापन झाले, त्या वळेी महाराष्ट्रशारदा मचंदर ही संस्था 
आजच्याहून अचधक कती आचण प्रचसि होती. चगरीश, यशवन्त वगैरे कवी शारदा मचंदरािेि सभासद होते; 
तथाचप ज्या मोठ्या संस्थेत अनंततनयापंासून केशवक मारापंयंत (आजच्या आिायव अत्र्यापंयंत!) आचण 
श्रीकृष्ट्ण नीलकंठ िाफेकरापंासून माडखोलकरापंयंत चवचवध वृत्तींिे आचण वयािें साचहक्त्यक होते, 
चतजमध्ये वैयक्क्तक वैचशष्ट्ट्ाला आचण चवकासाला वाव तो चकतपत असणार? वाङ्मयीन ससं्था अवाढव्य 
झाल्या की त्या राजकारणी तरी बनतात, नाही तर केवळ समारंभ साजरे करणाऱ्या तरी होतात! रचवचकरण 
मंडळाच्या सभासदानंा याहून काही तरी अचधक चजव्हाळ्यािे कायव आचण सहकायव करायिे होते. नव्हे–
अशा चजव्हाळ्याने ते आधीि चनबि झालेही होते. १९२३ मध्ये त्यानंी आपल्या पृथक्  अक्स्तत्वािी दखल 
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घेतली आचण नामकरण करण्यािेही धैयव दाखचवले.“धैयव” म्हणण्यािे कारण एवढेि की, खऱ्या 
कलावन्तानंा इतपतही सघंटना आचण औपिाचरकता मानवत नाही! पण त्याम ळे होते असे की, 
वाङ्मयसंस्थातं प्रस्थ असते ते बह धा‘साचहत्यसगंीतकलाचवहीना’ं िेि असते! आचण खरे 
साचहत्यकलामचंडत लोक स्वभावधमाने एकत्र आले, तरी त्या सहजीवनािा उच्चार करण्यालाही 
संकोितात! मला रचवचकरणमंडळाच्या स्वाभाचवक जन्मािे आचण जाहीर नामकरणािे जर काही महत्त्व 
वाटत असेल, तर ते हेि की, त्यािे सभासद खरे ग णी असूनही संघटना करण्याइतपत धीट आचण 
चनष्ठावान होते. कलावान, चनष्ठावान, माणसे एक वर्षवभरही एकत्र येण्यािे सामाचजक महत्त्व केवढे आहे हे 
ज्यासं माहीत आहे, ते रचवचकरण मंडळाच्या स्थापनेस मजप्रमाणेि एक महत्त्वािी घटना मानतील यात 
शकंा नाही. 
 

रचवचकरणमंडळाच्या स्थापनेच्या काळी चगरीश आचण यशवन्त हे स्वाभाचवकपणेि जास्तीत जास्त 
प्रचसि असे सभासद होते. मला वाटते, त्याि स मारास त्या दोघानंी‘वीणाझंकार’ हा संय क्त गीतसंग्रह 
प्रचसि केला होता. कवी यशवन्त हे चगरीशाचं्या मानाने तरुण होते. तथाचप त्याचं्या आत्मचनष्ठ भावगीतातंील 
आवशेाम ळे काव्यभक्तातं त्याचं्यासबंंधी असाधारण अपेक्षा चनमाण झालेल्या होत्या. त्याति या दोघानंी 
काव्यगायनािी प्रथा आपल्या भावपूणव आचण डौलदार काव्यगायनाने महाराष्ट्रात जोराने प्रिचलत करण्यास 
स रुवात केलेली होती. गडकऱ्यािें चनधन जणू कालि घडल्याप्रमाणे काव्यभक्ताचं्या स्मरणात ताजे होते. 
अशा वळेी काव्यदेवतेिा गाभारा चरता तरी खास पडत नाही, अशी आशा या तरुण मंडळींच्या 
काव्योत्साहाम ळेि वाटत होती. 
 

पण महाराष्ट्राच्या या पचरचित काव्योपासकानंा त्या वळेी दोघा ं अगदी नवख्या पण धाडसी 
वाङ्मयभक्तािंी सोबत लाभली. ते दोघे म्हणजे माधव जूचलयन् ऊफव  प्रो. एम् . टी. (त्या वळेी प ण्यात 
सरसहा वापरही जाणारी आद्याक्षरे!) पटवधवन आचण श्री. गजाननराव माडखोलकर. व्यापक रचसकतेत 
आचण धाडसी कल्पनाशक्तीत माडखोलकर हे माधवरावाचं्याही प ढे होते; तर भावनेिी असाधारण तीव्रता 
आचण इंग्रजी फारशीिा भरभक्कम व्यासंग याम ळे तरुण माधवराव हे त्या वळेच्या वाङ्मयीन चक्षचतजावर 
एखाद्या अपूवव आचण अज्ञात ताऱ्याप्रमाणे उदय पावत होते! 
 

प्रो. श्रीधर बाळकृष्ट्ण रानडे, आचण सौ. मनोरमाबाई रानडे हे जोडपेही काव्यप्रान्तात िागंलेि 
प्रचसि होते. कै. वास देव बळवतं पटवधवन याचं्या प्रोत्साहनाने घडून आलेला त्यािंा प्रीचतचववाह तर 
कॉलेजातील कातर पे्रचमकानंा चकत्येक वर्ष ेधीर देत होता. 
 

या सवव चमत्रमंडळीहून थोड्या वगेळ्या स्वभावािे असे नाट्छटाकार चदवाकरही प्रथम या मंडळीत 
अन्तभूवत झाले होते. पण ते लवकरि बाहेर पडले. ते इतरापं्रमाणे कवीही नव्हते; माडखोलकरापं्रमाणे 
टीकाकारही नव्हते. त्यानंी नवीनि काढलेल्या स्वगत भार्षणप्राय प्रकाराला अमयाद भचवतव्य आहे अशी 
त्यािंी कल्पना होती. त्यािें या खेळीमेळीच्या वातावरणात फार चदवस जमेल असे क णालाि वाटले नसते. 
 

मला वाटते, ते बाहेर पडल्यावरि माधवरावािें बाळचमत्र श्री. चवठ्ठलराव घाटे हे मंडळात दाखल 
झाले. चवठ्ठलराव कतवबगार, चवद्वान, थटे्टखोर आचण उमद्या स्वभावािे होते. ते वाङ्मयभक्तीत तर या 
सवांहूनही अचधक होते. िदं्रशखेर ताबंे याचं्या पायाशंी बसून चवठ्ठलरावानंी अस्सल अमृतािे िर्षक 
िाखलेले होते. (आजही ताबंे आचण िदं्रशखेर याचं्यासबंंधी बोलताना घाटे सद्गचदत होतात व काव्यि 
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बोलू लागतात!) पण िदं्रशखेर–ताबंे याचं्या आखाड्यातील या मराठा गड्याने आपली कचवता बह धा 
बासनाति बाधूंन ठेवली असती! –फार तर माधवरावासंारख्या भाबड्या बाळचमत्राला वािनू दाखचवली 
असती इतके ते प्रचसिीसंबधंी बेपवा होते. 
 

या सवव मंडळीत आणखीही एक चवद्वान, ब चिमान आचण सौन्दयववादी तरुण साचहक्त्यक येऊन 
चमळाले होते. ते म्हणजे प्रोफेसर (सापं्रत ॲ. कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, सागंली!) द. ल. गोखले हे होत. 
गोखले त्या वळेी फलय वसनमध्ये इंग्रजीिे लेक्िरर होते. त्यानंतर दोनतीन वर्षांत ते इंग्रजी घेऊन पचहल्या 
वगात एम. ए. िी परीक्षा उत्तीणव झाले. रचवचकरण मंडळाच्या पचहल्या दोन प ष्ट्पातं त्याचं्या स ंदर कचवता 
प्रचसि झाल्या होत्या. ते वाङ्मयाच्या प्रातंात राहते तर काव्यापेक्षा कथालेखन व टीकालेखन या प्रातंात 
मोठे कायव करू शकले असते. त्याचं्या वयात इंग्रजीिा त्याचं्याइतका सूक्ष्म आचण मार्ममक अभ्यास केलेले 
महाराष्ट्रीय चवद्वान फारि थोडे असतील. 
 

जीवनातील काही घटनानंी या वाङ्मयभक्त चवद्वानािंी वाङ्मयलेखनावरील श्रिा साफ उडाली! 
एके काळिा हा शके्सचपयरभक्त, आज सागंली संस्थानातीलतंबाखूच्या चपकािी सरकारीपाहणी करताना 
पाहून कोणालाही शके्सचपयरच्या ऑचफचलयाप्रमाणे— 
 

O! What a noble mind is here overthrown! असेि म्हणावसेे वाटेल! 
 

ही सवव मंडळी कवी चगरीश याचं्या शचनवारातील घरी जमत आचण काव्यशास्त्रचवनोदािा मनम राद 
आस्वाद घेत. परस्पराचं्या काव्यािे श्रवण, वािन, रसग्रहण, चवच्छेदन हे तर िालेि; पण याखेरीज 
गप्पाचवनोदालाही भर येई. कारण हे सवव िागंले कवी व िागंले काव्यममवज्ञ तर होतेि; पण त्याहूनही त्यािें 
वैचशष्ट्ट् म्हणजे त्या सवांच्या अंगी माण सकी, मोकळेपणा आचण सौजन्य यािंा साठा भरपूर होता. 
 

रचवचकरणमंडळािी वाङ्मयीन कामचगरी आज सववचवश्र त आहे. यशवन्त, चगरीश, माधव जूचलयन्  
यािंी स ंदर भावगीते आचण दीघवकाव्ये; माडखोलकरािे टीकावाङ्मय; घाट्ािंी अल्पि पण 
ताबं्याचं्या‘खानदानी’तील गीतरिना, आचण चनतान्तस ंदर (गद्य) स्वभावाचिते्र हे सवव वाङ्मय महाराष्ट्राच्या 
आजच्या सववमान्य वाङ्मयात मोडते. चगरीश, यशवन्त हे अद्यापही सरस काव्यरिना करीत आहेत. 
काव्यचकरीट हे स ंदर आचण डौलदार राज्यारोहणकाव्य चलचहल्यानंतर कवी यशवन्त यानंा श्रीमतं 
प्रतापपसह महाराज यानंी राजकवी म्हणनू वर्षासन स रू केले. कवी चगरीश यानंी फलय वसन व चवपललडन 
कॉलेजात चनष्ट्णात प्राध्यापक म्हणून नाव चमळाल्यावर बह धा या वर्षी ते सेवाचनवृत्त होऊन चमरज 
येथील‘माउली’ या साप्ताचहकािी वाङ्मयशाखा संभाळतील. चवठ्ठलराव घाटे हे प णे येथे डेप्य टी डायरेक्टर 
ऑफ इन्स्रक्शन या जबाबदारीच्या ह द्द्यावर आहेत. वाङ्मयलेखनाच्या बाबतीत ते तारुण्यातही बचेफकीर 
असले, तरी त्यािें वाङ्मयपे्रम मात्र संसारातील आपत्ती अगर सरकारी ऑचफसातील पववतप्राय काम 
यापंकैी कशानेि मंद होत नाही. अनेक वर्षांनी लेखणी हातात घेतली तरी त्यािें लेखन अव्वल दजािेि 
उतरते हे त्यानंी माधवराव पटवधवनाचं्या चनधनाच्या चनचमत्ताने चलचहलेल्या अचवस्मरणीय लेखानंी चसि केले 
आहे. माधवरावािें जीवन आचण काव्य यासंबधंी प स्तक चलचहल्याखेरीज, मराठी वाङ्मयासंबधंीच्या आचण 
आपल्या चदवगंत चमत्रासंबधंीच्या कतवव्यातून ते म क्त होणार नाहीत. (पूवी एकदोन प्रसंगी मी हीि चवनंती 
त्यानंा जाहीरपणे केलेलीही आहे.) माडखोलकर आज प ण्यापासून चजतके दूर आहेत, 
चततकेि‘कचवपंिक’ लेखनाच्या वळेच्या काव्यपे्रमापासूनही दूर आहेत अशी मला कधी कधी शकंा येते. 
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पूवाय ष्ट्यातील वाङ्मयीन भचूमका त्यानंी सोडली असली, तरी ते मराठी वाङ्मयाच्या आघाडीवर उभे 
आहेत; आचण या दृष्टीने रचवचकरण मंडळाला भरू्षणभतू होत आहेत. 
 

रचवचकरण मंडळािे कवी आत्मचनष्ठ होते; तर तदनंतरिे कवी समाजाचभम ख व िाक्न्तपूजक झाले, 
असे म्हणण्यािी एक फॅशन आहे! कवी कान्त याचं्या‘रुद्रवीणे’वर चलचहताना व अन्यत्रही मी यासंबधंी 
थोडेफार चलचहले आहे.“भ्रान्त त म्हा का पडे” या कचवतेसारख्या कचवतेत माधवरावानंी दाखचवलेली 
ऐचतहाचसक दृष्टी आचण िाक्न्तकारक वृत्ती; कमालपाशाच्या चवजयाने हर्मर्षत होऊन, फारसी दरबारी 
कवींच्या पितीवर चलचहलेल्या झोकनोकदार‘कसीदा’ काव्यात चदसून येणारे त्यािें देशचनरपेक्ष 
स्वातंत्र्यपे्रम, यािंी बरोबरी नंतरच्या चपढीतील‘स्थंचडलसंप्रदायी’ कवी करू शकलेले नाहीत. कवी यशवन्त 
हे याहूनही आत्मपर समजले जातात. तथाचप ‘काव्य-चकरीटा’त त्यानंी पत्करलेली व्यापक वस्त चनष्ठ 
भचूमका आचण‘य गधंरािें पाल पद’ या कचवतेसारख्या कचवतेत चदसून येणारा त्यािंा ऐचतहाचसक आवशे आचण 
मानवतापे्रम यािंी बरोबरीही नंतरच्या कवींत कोणी करू शकलेला नाही. 
 

रिनासौष्ठवाच्या बाबतीत तर नंतरच्या चपढीतील कवींनी रचवचकरण मंडळािे ऋण कबूलि केले 
पाचहजे. वृत्तवैचित्र्य, रीचतवैचित्र्य, चवर्षयवैचित्र्य याचं्या बाबतींत रचवचकरण मंडळाच्या कवींनी नव ेनव ेप्रान्त 
संपादून प ढच्या चपढीला उपलब्ध करून ठेवले. माधवरावानंी तर ढंगदार फारसी पे्रमगीते आचण लयबि 
अरबी वृते्त याचं्या रूपाने इराण-अरबस्तानिी थकलेली सरदेशम खीि आध चनक मराठीच्या दरबारास 
दाखल केली! पण वाङ्मयीन कायाइतकेि रचवचकरण मडंळािे सामाचजक कायवही मोठे आहे. लेख चलचहणे 
आचण संस्था काढणे याला सामाचजक स धारणेत आपण इतके महत्त्व देऊन बसलो आहो की, ‘स धारणा ही 
अखेर माणसानंी माणसाचं्या जीवनात करायिी असते’ हे प ष्ट्कळ‘स धारणावाद्या’ंच्या गावीही नसते! देशािी 
भार्षा बोलताना‘उदार’ आचण स्वतःच्या म लामं लींिा प्रश्न चनघताि महाकृपण अशीि आपणा सवांिी वृत्ती 
असते. रचवचकरण मंडळािे सभासद हे स धारक, पकवा िाक्न्तवादी होते असे म्हणण्याने त्यािें यथाथव वणवन 
होणार नाही. ते सामाचजक बाबतीत, “पक्षाने काहीही असोत; कृतीने‘उदार’ होते; माण सकीला जपणारे 
होते; हेि त्यािें खरे वणवन होय. आचण पंिवीस वर्षांपूवीच्या प ण्यात ते रूचढचवरोधी माण सकी दाखचवण्यािे 
धैयव करीत होते, हे साचंगतल्यावर आजही ते अत्यतं प्रगत चविारसरणीिाि प रस्कार व आिार करणारे 
आहेत हे वगेळे सागंायला नकोि. पैशाच्या जोरावर चनगरगट्ट स खवादी माणसानंी केलेल्या समाचजक 
सीमोल्लंघनाहून गरीब क्स्थतीतील भावनाप्रधान पण तत्त्वचनष्ठ माणसानंी दाखचवलेल्या सामाचजक 
औदायानेि स धारणेिे पाऊल प ढे पडत असते. अशा व्यक्तींना समाजात अचभज्ञता आचण कृतज्ञना 
चदसल्यास पन्नाशीच्या प ढच्या प्रौढ कतृवत्वाच्या काळात त्याचं्याकडून अचधक वाङ्मयसेवा आचण समाजसेवा 
घडण्यािा संभव असतो. प ण्यात होऊ घातलेला सत्कार समारंभ हा न सता समारंभ न होता स जाण 
अचभज्ञतेिा द्योतक होवो हीि इच्छा! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥·४२·⬥ 
 

णगरीश, यशवन्त आणि मढेकर 
 

लवाल्हेरहून न कत्याि येऊन थडकलेल्या वाङ्मयवातेवरून असे चदसते की, येथील भार्षणात 
स प्रचसि कवी चगरीश यानंी मढेकरी संप्रदायासबंंधी नापसंती दशववनू, ख द्द मढेकराचं्या कचवतेवर मात्र 
पसंतीिा चशक्का मारला आहे! वास्तचवक मढेकरी कचवतेला, ख द्द त्या संप्रदायातील पािदहा कवींखेरीज 
आचण तोि ओंगळ संप्रदाय कथा-वाङ्मयात िालचवणाऱ्या एक-दोघाखेंरीज आता कोणी भोक्ता उरलेला 
नाही. ती नवीन असता, चतजसंबधंी अशा वािकातं जो एक अिंबा चदसून येई, तोही आता उरलेला नाही. 
अशा क्स्थतीत चतजसंबधंी नवीन गोंधळ अगर नवीन भ्रम चनमाण करण्याला जागाि नाही, अशी आमिी 
कल्पना होती. जे चतला बरी म्हणणारे आहेत त्यािंीही मते जाहीर होती; पण त्यातही आणखी एक तृतीय 
पंथ काढण्यािी करामत, चगरीशासंारख्या म रलेल्या साचहक्त्यकाने करावी हे पाहून मला प्रथम मोठे आियव 
वाटले. 
 

पण होत आहेत त्या गोष्टी आम्हा महाराष्ट्रीयाचं्या स्वभावाला अन सरूनि होत आहेत. कोणत्याही 
वाईट गोष्टीला स्पष्ट‘वाईट’ म्हणायिे नाही; आचण कोणत्याही िागंल्या गोष्टीला स्पष्ट‘िागंली’ म्हणायिे 
नाही, हा आमिा स्वभाव आहे; व त्यािा पचरणाम म्हणजे वाईट प रते मरत नाही; आचण‘िागंले’ प रते जगत 
नाही! आमच्यातील या बौचिक आचण आक्त्मक दौबवल्यालाि आम्ही सौजन्य हे नाव देतो! व ज्या प्रमाणात 
एखाद्या प्रचसि व्यक्तीत, िागंल्या-वाइटािा हा अळणी‘लगदा’ करण्यािी प्रकृती अचधक, त्या प्रमाणात तो 
मन ष्ट्य महाराष्ट्रात मोठा ठरतो! कै. वामनराव जोशी याचं्याजवळ अनेक साचहक्त्यकाचं्या मानाने ब िी व 
भार्षाशलैी अचधक िागंली असेल; पण ज्या ग णाम ळे ते महाराष्ट्रािे‘सॉिेचटस’ ठरले तो ग ण म्हणजे 
हा‘अचनियमूलक सौजन्यािा’ि! 
 

महाराष्ट्रीय साचहक्त्यकाच्या या चढल्या सौजन्यब िीच्या प्रदशवनािा आणखी एक देखावा मला या 
प्रसंगाने आठवतो. वास्तचवक मी पूवी एकदोन प्रसंगी त्यािे जाहीर स्मरण केले आहे. पण आधी जनता ही 
लहान म लासंारखी चवसराळू असते, हे प्रचसिि आहे; व त्यात प नः पाि पाि वर्षांनी साचहक्त्यक चपढ्ा 
त टण्यािा हा जमाना! म्हणनू साडेिौदा वर्षांपूवीिी ती गोष्ट प नः सागंतो. त्या वळेी भाई डागें व त्यािें त्या 
वळेिे सहकारी (आता ते सववच्या सवव भाई डालंयािें वैिाचरक प्रचतस्पधी झाले आहेत, हे सागंणे नकोि!) 
यानंी महाराष्ट्रीय साचहक्त्यकानंा वाङ्मयीन प रोगाचमत्वािे धडे देण्याकरता एक समारंभ घडवनू आणला 
होता. स प्रचसि‘सव्हवन्ट स ऑफ इंचडया’ सोसायटीच्या चदवाणखान्यात वामनराव जोशासंह सवव साचहक्त्यक; 
आचण जावडेकर, गोरे, जोशी, यासंारखे माक्सववादी यांिी एक प्राथचमक सभा घेऊन नंतर महाराष्ट्रात 
प रोगामी साचहत्यसंघ स्थापण्यािी ती योजना होती. लखनौ येथे अशाि गफलतीने पास झालेला एक 
प रोगामी साचहत्यािा छापील जाहीरनामा सभेप ढे मंज रीकरता ठेवण्यात आला होता. वास्तचवक तो 
जाचहरनामा स्वीकृत करणे, म्हणजे रवीन्द्रनाथापंासून ताबं्यापंयंत, आचण महर्षी व्यासापंासून मचैथलीशरण 
ग प्तापंयंत सवव कचववराचं्या काव्यास टाकाऊ ठरचवण्यासारखे होते! पण गंमत अशी की, वामनरावापंासून 
जावडेकरापंयंत सवव‘सज्जन’ चविारवतंापैकी एकालाही त्या जाहीरनाम्यात गैर असे काहीि चदसेना! तो 
जाहीरनामा मजूंर करणे तेथील मंडळीच्या भचूमकेला धरून नाही, हे व्यक्क्तशः मी जीव तोडून साचंगतले; 
पण माझे बळ त्या वळेी आजच्याहूनही कमी होते! 
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कम्य चनस्टाचं्या ह क मशाही, कलाचवरोधी, अध्यात्मचवरोधी भचूमकेला आज चशव्या देणारे अनेक 
लोक, कम्य चनस्टािें ते उंटािे चपल्ल,ू साचहत्याच्या नाज क घरात व्यायला त्या सभेत तयार होते! पण यात 
आियव ते काय? जे कोणतेही खूळ द बोध शब्दावडंबरािे ढोल वाजवीत आचण आध चनकत्वािे चनशाण 
फडकवीत येईल त्याला िपापून वाट द्यायिी, हा आमच्या देशािा प रातन दस्त रि आहे! 
 

नव ेकाव्यसकेंत आचण नवा वास्तववाद याचं्या लाटेप ढेही असेि लोटागंण घातले गेल्यास नवल 
नाही. वास्तचवक रचवचकरण मंडळाच्या कवींतील दोन ज्येष्ठ व प्रचसि कवी यशवन्त व चगरीश याचं्याकडून 
कोणीही ठाम आचण चनभवय भचूमकेिीि अपेक्षा केली असती. कारण केशवस त, चटळक, ताबं ेयानंी आध चनक 
काव्यािी जी उज्ज्वल आचण चनमवळ परंपरा स रू केली, ती रचवचकरण मंडळाअखेरि श ि स्वरूपात 
राचहली. क स माग्रज, बोरकर या कवींनी रूक्ष वैज्ञाचनक वास्तवतेिा स्वीकार केला नसला, तरी राजकीय 
के्षत्रािे विवस्व पत्करलेि.‘खरे कायव राजकीय के्षत्रात िालले आहे’, ‘त्या कायािे पोवाडे गाणे हेि आपल्या 
जन्मािे साथवक’ ही भचूमका, हेि या नव्या चपढीिे वैचशष्ट्ट्. त्यानंतरिी चपढी चवज्ञानातून वास्तवतेिे दशवन 
घेऊ पाहणारी ऊफव  मढेकरी चपढी होय. 
 

चवफलतेिी‘पोज’ (Pose) हे मढेकरी कचवतेिे केवळ वरवरिे रूप कलेसबंंधीच्या आचण 
वास्तवतेसंबधंीच्या संप्रदायाच्या जड आचण याचंत्रक कल्पना हेि त्याच्या चवकृतीिे ताचत्त्वक मूळ होय. खरा 
कवी अचतवस्तूच्या (कान्ट चजला‘Thing in itself’ म्हणतो चतच्या) शोधात असोत; तर हे नव ेकवी वैज्ञाचनक 
अचतवास्तवतेच्या शोधात आहेत.मढेकरी काव्यािी तरफदारी करणाऱ्या नवथर साचहक्त्यकापंैकी बह तेकािंी 
वृत्ती आचण अचभरुिी इतकी एकागंी आहे की, वैज्ञाचनक दृष्टीखेरीज एखादी दृष्टी आहे यािीही त्यानंा खबर 
नाही. आध चनकत्वाखेरीज एखादी श्रयेस्कर गोष्ट असू शकेल यािीही त्यानंा कल्पना नाही. मोटरी चवकत 
घ्यायला चनघालेल्या इंचद्रयपूजक शचेटयाला ज्याप्रमाणे (लेटेस्ट) पलीकडे‘चनकर्ष’ माहीत नसतो, तशीि 
क्स्थती अधववट ज्ञानाम ळे द र्मवदलध झालेल्या या नव्या साचहक्त्यकािंी आहे. त्याचं्या भचूमकेवर घेतलेल्या 
ताचत्त्वक आके्षपािंा अथवही त्यानंा कळलेला नाही. पकबह ना एका चवचशष्ट ख ळापलीकडे या लोकानंा फारि 
थोड्या गोष्टी ठाऊक असतात, व त्याम ळेि हे लोक आपोआपि चवस्मृतीच्या खड्ड्यात पडतात! 
 

मढेकरानंी काही वर्षांपूवी चलचहलेली‘रात्रीिा चदवस’ ही‘जेम्स जॉइस’ पितीिी कादंबरी आज 
चकती लोक वािीत आहेत? मढेकरानंी तरी त्या तंत्रािा उपयोग प नः केला का? ती प्रचसि झाली तेव्हा 
नाचवन्य म्हणनू ज्यानंी ती हाती घेतली, त्यानंा झालेला आनंद तरी वाङ्मयवािनािा होता की कोडी 
सोडवण्यािा होता? अथात अशा ख ळाचं्या साथी फारशा चटकत नसतात. 
 

आमिे ज्येष्ठ कवी आपल्या मळू भचूमकेला धरून राचहले असते, तरी त्याचं्याकडून लोकानंी अचधक 
अपेक्षा केली नसती. पण या नवीन संप्रदायावर एकदा बोलायिेि ठरचवल्यावर त्यानंी चनभवयपणेि बोलणे 
उचित होते. साचहत्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून राजकवी यशवन्त यानंी या संप्रदायावर हल्ला िढवला. 
परंत  त्या हल्ल्यािा म ख्य मारा कवी मनमोहन याचं्यावर होता. या संप्रदायािे प्रवतवक व प्रम ख प्रचतचनधी 
मढेकर नसून मनमोहन आहेत असे यशवन्त कवींिे मत आहे की काय? आचण तसे नसेल तर मढेकरावंर 
म ख्य मारा करावयािा सोडून मनमाहन याचं्यावर करण्यातील हेतू कोणता? चगरीशानंी तर त्याहूनही 
अचधक अप्रयोजकता दाखचवली आहे;–नव्हे असत्य प्रमेयािंा प्रिार स रू केला आहे. त्याचं्या मते 
मढेकराचं्या काव्यातील‘चवफलता’ खरी आहे; पण इतर मढेकरी कवींिी‘चवफलता’ (नैराश्य) म्हणजे मात्र 
ढोंग आहे! 
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‘वश्या म्हणे’ या लहानशा काव्यसंग्रहािे कते लवाल्हेर येथील श्री. वसंत हजरनीस हे चगरीशाचं्या 
भार्षणाच्या वळेी हजर होते की नाही मला माहीत नाही. पण श्री. हजरनीस यांच्यापासून ते प ण्यािे 
मनमोहन, बेळगाविे भाव,े कागलिे पवदा करंदीकर याचं्यापयंत सवव कवी चगरीशानंा याबद्दल खासि जाब 
चविारू शकतील. मढेकरािें नैराश्य खरे आचण या सवांिे खोटे असे म्हणण्याला चगरीशानंा आधार कोणता 
आहे? 
 

एखाद्या घात क प्रवृत्तीवर प्रत्येकाने हल्ला केलाि पाचहजे असे नाही व प्रत्येकाला ते जमेल असेही 
नाही. तथाचप चगरीश हे काव्यप्रातंात अनेक वर्ष ेमानाने उभे आहेत. त्याचं्या रचसकतेसंबंधी आचण ब िीसंबधंी 
मलाही आदर आहे. त्याचं्याशी अनेकदा झालेल्या खाजगी संभार्षणात आध चनक कचवतेसंबधंी त्यािंी मते 
स्पष्ट आचण प्रखर आहेत असाि माझा ग्रह झालेला होता. इतकेि नव्हे तर ते केवळ संधीिी वाट पाहात 
होते असेही त्याचं्या बोलण्यावरून वाटले असते. पण अखेर एका महत्त्वाच्या वाङ्मयीन संमेलनात 
चमळालेल्या संधीिा त्यानंी, वृत्तपत्रात प्रचसि झाला आहे तसाि उपयोग केला असेल तर, त्याचं्या 
अप्रयोजकतेसंबधंी सखेद आियव वाटल्याखेरीज राहात नाही. 
 

अचनष्ट अगर अचप्रय गोष्टीवर हल्ला करण्यािे प्रकार दोन. एका प्रकारािे स्वरूप‘प्रधान मल्ल-चनबहवण 
न्याय’ या प्रािीन न्यायात साचंगतलेले आढळेल; तर द सऱ्यािे स्वरूप‘देवो द बवल घातक:’ या स भाचर्षत 
िरणात साचंगतलेले आढळेल. एखाद्या सापं्रदाचयक प्रम ख मल्लािा समािार प्रथम घेणे हाि मागव श्रेयस्कर 
होय. कारण त्यािीि बठैक चढली केल्यावर इतरािें वगेळे खंडन करण्यािे कारणि राहात नाही. याउलट 
रीत म्हणजे म ख्य प्रवतवकाला धक्का न लावता, त्या सापं्रदायातील चकरकोळ व्यक्तीवर मोठ्या वीरश्रीने 
त टून पडायिे! राजकवी यशवतं याचं्या अध्यक्षीय भार्षणातील आवशे या अनौचित्याम ळेि टीकास्पद झाला 
होता. चगरीशानंीही चफरून प्रम ख अपराध्याला मानपत्र देऊन मोकळा सोडलाि आहे! मढेकर 
संप्रदायातील, अगदी काल कॉलेजातून बाहेर पडलेला चवद्वानही आमच्या या दोन कचववयांसंबधंी पकबह ना 
संपूणव रचवचकरण मंडळाचवर्षयीि उघड त च्छता दाखवतो, तर उलट गडकऱ्याचं्या हयातीतही लोकचप्रय 
असलेले आमिे हे दोन कवी, एकोणीसश ेिाळीसनंतर ऐकू येऊ लागलेल्या या संप्रदायावर योलय टीका 
करायलाही चभतात! त्याचं्या या वृत्तीला मजसारख्याने‘वृथा सौजन्य’ असे नाव चदले, तरी सवव लोक तेि 
नाव देतील असे त्यानंी समजू नये. मढेकराचं्या लौचकक दजाम ळेि त्यानंा हे कवी जादा सवलती देत 
आहेत, अशा आरोपाला अचधक जागा झालेली आहे, हे त्यानंी चवसरू नये. 
 

मढेकर, त्याचं्या संप्रदायातील इतर कवींहून ब चिमान आहेत की नाहीत हा म ख्य प्रश्न नाही; 
(त्याचं्या रेचडयोसारख्या वाङ्मयसंबि खात्यातील दजािा तर प्रश्न येथे चनघूि नये); मढेकर चवद्वान 
आहेत की नाहीत हाही म ख्य प्रश्न नाही. ते कचवता म्हणनू जे चलहीत आहेत, त्याला कचवता म्हणता येईल 
काय? हा म ख्य प्रश्न आहे. व मढेकराचं्या कचवतेला कचवता म्हटल्यावर केशवस त, ताबं,े यशवन्त, चगरीश 
याचं्या कचवतेला कचवता म्हणता येईल काय? हा द सरा प्रश्न आहे. आचण मढेकराचं्या कचवतेला िागंली 
कचवता म्हटल्यावर मनमोहनादी कवींच्या कचवतेला वाईट म्हणायला अचधकार आहे का, हा त्याच्याप ढिा 
चतसरा प्रश्न आहे. 
 

लवालेर येथील श्री. वसंत हजरनीस यानंी त्यािंा‘वश्या म्हणे’ हा संग्रह चकत्येक मचहन्यामंागे 
मजकडे‘For merciless criticism’ असे वर चलहून मजकडे धाडला आहे. परंत  मढेकराचं्या कचवतेला 
िागंली म्हटल्यावर हजरनीस याचं्या कचवतेला गह्यव ठरचवण्याला प्रामाचणक भचूमका राहील असे मला 
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वाटत नाही. हजरनीस यानंी तीि िीड, तीि चवफलता आचण तोि नंगेपणा अगदी ताचत्त्वक पचरसीमेपयंत 
(logical end) नेला, एवढेि! मढेकरानंी चलचहली त्या प्रकारिी कचवता चलचहली नसती, आचण चकत्येक 
काव्यशनू्य नाचवन्यपूजकानंी चतिे देव्हारे माजवले नसते, तर हजरनीसासंारख्या लेखकानंा ते जे चलहीत 
आहेत ते चलचहण्याला धैयव आले नसते. 
 

ताचत्त्वक आघात करताना वैयक्क्तक प्रचतष्ठनेे हबकून जाण्यािे कारण काय? 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ४३ ⬥ 
 

पुिे कोटात नवकाव्याची चौकशी 
 

गेल्या तीन आचण िार मे या तारखासं प णे येथील वसंत व्याख्यान मालेत एक अचभनव कायविम 
चनयोजकाचं्या अपेके्षबाहेर यशस्वी झाला. 
 

मालेच्या व्यवस्थापकानंी आपल्या कायविमात‘सौन्दयववादावरील पचरसंवाद’ पकवा अशाि काही 
ऐसपसै नावाने या कायविमािी प्रथम घोर्षणा केलेली असली, तरी पे्रक्षक पकवा व्यवस्थापक यापंकैी 
क णालाि कायविमािी स्पष्ट कल्पना तो प रा होईपयंत नव्हती. यािे कारण म्हणजे, हा कायविम म ळात 
द सऱ्याि एका ससं्थेने आखलेला होता. ती संस्था म्हणजे केसरी ससं्थेच्या पचरसरात उदय 
पावलेली“केळकर मंडळ” ही होय. श्री. तळवलकर याचं्या लवाल्हेर पचरर्षदेतील भार्षणानंतर ज्या 
टीकाप्रचतटीका झाल्या, त्यातं या चवर्षयािा म्हणजे“सौन्दयावाद व नवकाव्य” या चवर्षयािा उगम होता; तर 
त्या वादाला चवचशष्ट‘कोटव-प्रोसीजर’मध्ये बसचवण्यािी कल्पना श्री. के. नारायण काळे यािंी होती. ही 
कल्पना स िण्याला आणखीही एक सामाचजक कारण घडले असावे. अलीकडे प ण्यातील वाङ्मयीन व 
सासं्कृचतक कायविमानंा हजर राहणाऱ्या मंडळींत केवळ धंदेवाईक साचहक्त्यक व तरुण साचहत्याभ्यासकि 
नसतात; तर अन्य के्षत्रात जन्म घालचवलेले काही चवद्वान सेवाचनवृत्त अचधकारीही आवजूवन येत असतात. 
यातंील काही चवद्वान गृहस्थ आय. सी. एस. मधून चनवृत्त झालेले, तर काही आय. ई. एस. मधून चनवृत्त 
झालेले आहेत. अशा सेवाचनवृत्त हायकोटव जजे्जस, कचमशनसव, कॉलेजचपक्न्सपल्स वगैरेंिा उपयोग जज्  
म्हणून करून, केळकर मंडळाच्या गंभीर अभ्यासू श्रोत्यापं ढे सौन्दयववाद, नवकाव्य यासंारख्या चवर्षयािंी 
ििा चवचशष्ट‘प्रोसीजर’ (कायवपिती) ठरवनू करायिी, असे बरेि चदवस घाटत होते. तथाचप वादी, 
प्रचतवादी व त्यािें ॲडव्होकेट, साक्षीदार, जज्  आचण या सवांना ज ळवणारे कोटािे कामदार या सवांना 
सोयीस्कर तारखा ठरचवणे, प्राथचमक सभा घेऊन कायवपिती ठरवणे वगैरे ज ळवाज ळव होता होता एचप्रल 
मचहना उजाडला, व वसंत व्याख्यानमाला नजीक आली. त्याम ळे मालेच्या िालकानंी हा क तूहल-जनक 
कायविम, केळकर मंडळािे कायववाह श्री. चद. चव. काळे याचं्याकडून मालेकरता मागनू घेतला; व अखेर ही 
अगदी तंत्रबि िौकशी श्री. व्ही. एस. चभडे, आय. सी. एस., चरटायडव कचमशनर, याचं्या कोटात व वसंत 
व्याख्यानमालेच्या तीन हजार श्रोत्यापं ढे झाली. 
 

या चवचित्र वाङ्मयीन खटल्यािे नाव‘सौन्दयववादातफे नव- (मढेकर) वाङ मयावर चफयाद” असे 
अखेर म िर करण्यात आले होते. 
 

श्री. तळवलकर यानंी वादी म्हणून आपली लेखी चफयाद दाखल केली होती; व भाई चद. के. 
बेडेकर यानंी प्रचतवादी म्हणून लेखी कैचफयत सादर केली होती. या दोन प्राथचमक कागदाचं्या 
(डॉक्य मेन्ट सच्या) अन रोधाने कचमशनर चभडे याचं्या घरी (“इन कॅमेरा”)जमून, वादी-प्रचतवादी व त्यािें 
वकील याचं्या समक्ष, कज्जातील म दे्द ठरचवण्यात आले होते. वादीतफे ॲडव्होकेट म्हणून मी (श्री. के. क्षी.) 
काम िालवीत होतो; तर प्रचतवादीच्या वचकलािे काम या कल्पनेिे प्रवतवक श्री. के. नारायण काळे यानंी 
पत्करले होते. प्रत्यक्ष जाहीर स नावणीिे काम ता. ३ मे रोजी वसन्त व्याख्यानमालेच्या मंडपात स रू झाले. 
ते मंगळवार ता. ३ रोजी सायंकाळी अडीि तास व ब धवार ता. ४ रोजी संध्याकाळी तीन तास याप्रमाणे 
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स मारे सहा तास िालले; आचण दोन्ही चदवस– चवशरे्षतः द सऱ्या चदवशी प्रिंड व चनवडक सम दायाने ते 
अत्यंत तन्मयतेने व औत्स क्याने पाचहले. हा कायविम प णे रेचडओवरून‘रीले’ होणार म्हणून ऐकले होते. 
परंत  क ठे माशी पशकली कळणे कठीण आहे! पण रेचडओ राचहला; चनदान वृत्तपत्रातूंन यथाथव चित्र 
रेखाटणारे वृत्तान्त येतीलशी अपेक्षा होती! पण केळकरमंडळाच्या आप्तमंडळींतील‘केसरी’नेि म ळी नीरस 
आचण अप्रयोजक असा अहवाल चदला आहे! व म्हणूनि सकौत क त्रयस्थाच्या भचूमकेवरून मी झाल्या 
गोष्टींिा त्रोटक अहवाल देत आहे. 
 

अगदी प्रथम केळकर मंडळािे कायववाह व केसरीिे सहसंपादक श्री. चद. चव. काळे यानंी 
चफयादीिी व कायवपितीिी हकीकत साचंगतली. त्यानंतर श्री. गोपीनाथ तळवलकर यासं आपली चफयाद 
वािून दाखचवण्याकचरता कोटाकडून पािारण करण्यात आले. त्यानंी स्पष्टीकरणासह चफयादीिी कलमे 
वािून दाखचवण्याऐवजी ठराचवक चमचनटातं चफयादी म्हणून भार्षणि केले. त्यानंतर भाई चद. के. बेडेकर 
यानंी कैचफयत म्हणनू भार्षण केले. ही दोन्ही भार्षणे िागंली झाली. पण अद्याप थोडासा सभेतील 
भार्षणािंाि रंग होता. त्यानंतर वादीिे वकील प्रो. क्षीरसागर यानंी वादी श्री. तळवलकर यािंी 
सरतपासणी केली. त्यात क्षीरसागर यानंी तळवलकराचं्या लवाल्हेर येथील भार्षणात, व चफयादीत श्रिा हा 
शब्द कोणत्या अथाने वापरला आहे यािा ख लासा करून घेतला. तसेि, वाङ्मयािी शाश्वतता म्हणजे 
काय? द बोधता कोणती? सौन्दयववादािी तिार आचण सोवळ्या मंडळींिी तिार एकि आहे काय!– वगैरे 
गोष्टींिा ख लासा करून घेतला. 
 

त्यानंतर श्री. के. नारायण यानंी वादी तळवलकर यािंी उलटतपासणी घेतली. या 
उलटतपासणीत कोटािे वातावरण अचधकि जाणव ू लागले. श्री. क्षीरसागर यानंीही प्रारंभी वादीिा 
व्यवसाय व चफयादीत महत्त्वािा कागद म्हणून उल्लेचखलेल्या त्याचं्या लवाल्हेरच्या भार्षणािी पाश्ववभमूी 
याचं्यासबंंधी प्रश्न चविारले, तेव्हा कोटािी भार्षा साचहक्त्यकाचं्या तोंडी आचण क्षीरसागर–
तळवलकरासंारख्या चनत्य सहवासाच्या साचहक्त्यकाचं्या तोंडी ऐकून पे्रक्षकात हशा चपकला! पणतो लगेि 
प ढील टीकाशास्त्रीय प्रश्नात लोपला. पण के. नारायण याचं्या उलटतपासणीतील प्रश्न‘सौन्दयािी व्याख्या 
एकि करता येत नाही’ हे तळवलकराकंडून काढून घेण्याकरता चविारले जात होते. व त्याम ळे– 
चवशरे्षतःकाळे याचं्या दमदाटीच्या स राम ळे काही वळेा ताल का कोटािे तर काही वळेा बािाबािीिे 
वातावरण चनमाण होत होते! काळे यासं तळवलकर याजंकडून मढेकरानंी आपल्या‘वाङ्मयीन 
महात्मते’सारख्या गद्य गं्रथात केलेली सौन्दयािी व्याख्या वदवनू घ्यायिी होती. तर तळवलकराचं्या 
वचकलानंी मढेकराचं्या व्याख्या पाठ म्हणनू दाखचवण्यािी पकबह ना वािण्यािीही वादीवर जबाबदारी नाही 
अशी कोटाकडे तिार केली. कारण चफयाद काव्यावरून चनमाण झाली आहे. श्री. काळे याचं्या 
उलटतपासणीत म द्द्यापेक्षा नाटकी आवशे अचधक आचण नाटकी आवशेापेक्षाही ताल का-कोटाला शोभणारा 
चवनोद अचधक होता. जे पाहून मन वडेावनू जाते ते सौन्दयव होय व तेि काव्याला पे्ररक होय, अशा अथाच्या 
केशवस ताचं्या ओळी तळवलकरानंी उद धृत केल्या. त्यावर“वडे्याच्या इक्स्पतळातील सवव पेशटं 
सौन्दयववादीि का?” असा प्रश्न काळे यानंी चविारला. त्यावर काव्य गोड म्हणताि ते लगेि िाटायला 
जाण्यातला हा प्रकार आहे असा तळवलकर यानंी उलट टोला लगावला! तसेि तळवलकराचं्या एका 
कचवतेतील“अचशचथल आपलगनी” हे शब्द उद धृत करून काळ्यानंी चविारले, “हे Coitus िे (संभोगािे) 
वणवन आहे, असे एका वािकाला वाटले. तसे वाटणे हा त मच्या काव्यािा धमव, की वािकाच्या मनािा 
धमव?त्यावर वादीिे वकील क्षीरसागर यानंी कायदेशीर हरकत घेतली. ते म्हणाले, “ज्या कोणा वािकाला 
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हे संभोगािे वणवन वाटले, त्यािी मला उलटतपासणी घ्यावी लागेल. त्यािी उलटतपासणी करण्यािी सधंी 
मला असेल तरि मी माझ्या पक्षकाराला हा प्रश्न चविारण्यासकाळे यासं परवानगी देईन.” 
 

वादीतफेिे साक्षीदार श्री. चितळे यािंा या खटल्यातील भाग काही दृष्टीने चवशरे्ष चनदेशनीय होता. 
 

श्री. चितळे हे इंग्रजी व मराठी वाङ्मयािे िागंले ममवज्ञ असून पोलीस प्रॉचसक्यूटर म्हणून ते 
चिपळूनहून प ण्यास अचलकडेि बदलून आले आहेत. चशवाय उलटतपासणी घेणारे श्री. के. नारायण यािें 
ते बालचमत्र आहेत. या सवव वैचित्र्यपूणव पाश्ववभमूीम ळे चितळ्यािंी उलटतपासणी रंगणार असा त्याचं्या 
साचहत्यातील चमत्रािंा व“बार” मधील चमत्रािंाही कयास होता. त्यािंी उलटतपासणी रंगली यात शकंा 
नाही. त्यानंी चदलेली उत्तरेही साचहत्यशास्त्रािा दृष्टीने मार्ममक व कायद्याच्या दृष्टीने पके्कपणािी होती. पण 
उलटतपासणीच्या आरंभापासूनि साक्षीतील खेळीमेळीिे वातवरण जाऊन तेढीिे व चिडीिे वातावरण 
उत्पन्न झाल्यासारखे वाटत होते. आचण यालाही चफरून कारणे के. नारायण यािंा ताल का कोटातील 
चवनोद व ताल का कोटातील स्टंटबाजी हीि होत. चितळे याचं्या नावािी आद्याक्षरे व्ही. पी. ही असल्यािा 
चनदेश करून काळे यानंी व्ही. म्हणजे चवठ्ठल आचण चवठ्ठल म्हणजे चवठोबा, नाही का? या दजािा चवनोद 
करण्यास स रुवात केली! काळे यािें काही प्रश्न तर वचकलीत म रलेल्या साक्षीदाराला अपमानास्पद 
वाटल्यासारखे चदसले, व त्यानंी कोटाकडे संरक्षणाथव दादही माचगतली. या सबंध उलटतपासणीत 
काळ्यानंा पूवीच्याि म्हणजे वादीच्याि साक्षीतील म दे्द वदवनू घ्यायिे होते. त्यातंील एक म्हणजे 
त काराममहाराजानंा पंढरीिा चवठोबा स ंदर वाटला (अथात वगेवगेळ्या लोकांच्या सौन्दयाच्या कल्पना 
वगेवगेळ्या असतात!) व द सरा म्हणजे क मारसंभवातील रचतचवलापात संभोगस खािा उल्लेख आला आहे 
त्या अथी मढेकरी वाङ्मयातील संभोगोल्लेखासबंंधी ओरडा करण्यािे कारण नाही. परंत  श्री. चितळे यािंी 
उत्तरे इतकी काटेकोर होती की अखेर, प्रचतवादीच्या बिावाच्या वळेी त्रागा करण्याखेरीज काळे यासं 
काहीि उरले नाही. काळे यानंी तळवलकर व चितळे या दोघावंरही मढेकरािें तत्त्वज्ञान समजण्यािी 
पात्रता नसल्यािा पोरकट आरोप केला व या दोघानंीही खरी उत्तरे चदली नाहीत हा गंभीर आरोप केला. 
अथात वादीच्या वचकलानंी चतथल्याचतथेि या आरोपािा चनरे्षध केला. 
 

द सऱ्या चदवसाच्या कायविमािा आरंभ वादीिे वकील प्रो. क्षीरसागर यानंी प्रचतवादी भाई चद. के. 
बेडेकर याचं्या घेतलेल्या उलटतपासणीने झाला. आदले चदवशीच्या क तूहलाम ळे द सरे चदवशी पे्रक्षकही 
वाढले होते व प्राथचमक गोष्टी होऊन गेल्याम ळे खटल्यातील गाभंीयव व गचतमानताही वाढली होती. प्रो. 
क्षीरसागर यानंी बेडेकर यासं त्याचं्या पदवीपरीके्षच्या चवर्षयासंबधंी पचहला प्रश्न चविारून लगेि द सरा 
प्रश्न“आपण मला वाटते माक्सववादी आहात, नाही?” असा चविारला, व इथपासूनि खटके, हरकती व 
कोटाने केलेली मध्यस्थी यानंा स रुवात झाली. श्री. बेडेकर हे या प्रश्नािे उत्तर कोटाच्या पितीने देण्यास 
तयार नव्हते. कारण“होय, नव्हे”; “होय, नाही” अशा उत्तरानंी आपल्या भचूमकेिा क्षीरसागर द रुपयोग 
करतील अशी त्यासं भीती वाटत होती. अखेर त्यानंी कोटाच्या सागंण्यावरून थोडक्यात उत्तर चदले व ते 
अथात होकाराथी चदले. त्यावर लगेि क्षीरसागर यानंी“आपण मला वाटते कम्य चनस्टही आहात?” असा 
प्रश्न करताि हा प्रश्न राजकीय असल्याने माझी हरकत आहे असे प्रचतवादीिे वकील के. नारायण काळे 
म्हणाले. कोटाने श्री. क्षीरसगार यािंा प्रश्न अचधकृत ठरवला, व उलटतपासणी प ढे िालू झाली. या 
उलटतपासणीतील बेडेकर यािंी उत्तरे देण्यािी पिती सरळ पण मार्ममक अशी होती. क्षीरसागर यानंी 
त्याचं्याकडून सौन्दयाच्या कल्पना जशा चभन्नचभन्न असतात तशाि वास्तवाच्या कल्पनाही चभन्नचभन्न असतात 
हे वदवनू घेतले. तसेि केवळ श्रिेतूनि वाङ्मय चनघ ूशकते असे तळवलकर यािें म्हणणे नसून श्रिा 
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आवश्यक असते एवढेि त्यािें म्हणणे आहे, हेही त्याचं्याकडून वदवनू घेतले. तसेि सौन्दयववादी कवी 
स खवादी व स्वप्नाळू असतात असे म्हणणे िूक होय, हेही त्याचं्याकडून वदवनू घेतले. अथात श्री. बेडेकर 
हे वाङ्मयातील जाणते व तकव श ि चविारसरणीिे असल्याम ळे त्यानंी चनष्ट्कारण खळखळ न करता 
टीकाशास्त्राच्या दृष्टीने जे जे कबूल करणे अपचरहायव ते ते िटकन कबलू करून टाकले. पण यािा अथव 
त्यानंी वादीिा दावा मान्य करून वादीच्या वचकलाप ढे सपशले माघार घेतली असा मात्र नव्हे. शलेी, 
बायरन, केशवस त, माधव जूचलयन्  हे रोमचँटक असले तरी स खवादी व स्वप्नाळू नाहीत हे झटाझट कबलू 
करूनही अखेर तळवलकर हे मात्र स खवादी व स्वप्नाळू आहेत असे त्यानंी ठासून साचंगतले. पण या सवव 
प्रश्नोत्तरािंा पचरणाम या खटल्यािी पातळी काळ्याचं्या स्टंटबाजीपेक्षा वर नेऊन कोटव प्रोचसजर व 
साचहत्यशास्त्र या दोहोंिाही आनंद एकदम देणे हा झाला. 
 

श्री. वापळबे यानंीही काळे याचं्या सरतपासणीस व क्षीरसागर याचं्या उलटतपासणीस मनमोकळी, 
सरळ पण जोरदार उत्तरे चदली. परंत  म ळाति ते नवकाव्यािे मनापासूनिे भोक्ते आहेत असे चदसले नाही. 
 

प्रो. क्षीरसागर यानंी त्यासं काव्यािी व्याख्या करण्यास सागंताि“चकती व्याख्या हव्यात त म्हालंा?” 
असे म्हणून त्यानंी खडाखड संस्कृत व्याख्या पाठ म्हणण्यास स रुवात केली.“वाक्यं रसात्मकं काव्यम् !” 
“रमणीयाथव–प्रचतपादक: शब्दकाव्यम् !” अशा दोन व्याख्या प ऱ्या होताि क्षीरसागर यानंी“स ंदर! एकदम 
मान्य! असे म्हणून रेगे यािंी‘मस्तानी’ कचवता आपण वािली आहेत काय, असा त्यानंा प्रश्न चविारला. 
त्यास वापळबे यानंी होकाराथी उत्तर देताि, त्या कचवतेत कोणत्या रसािी चनष्ट्पत्ती झाली आहे असे 
क्षीरसागर यानंी प ढे चविारले. त्यावर“उत्तान शृगंारा”िी, असे वापळबे यानंी ता् कन उत्तर केले. रेलयाचं्या 
या कचवतेतील शृगंार“रसत्वाप्रत” पोिला आहे काय?– तो त म्हालंा आस्वाद्य वाटला काय? असे 
क्षीरसागर यानंी चविारताि अथाति वापळबे त्या कचवतेतील अश्लील आचण बीभत्स भागाम ळे थोडेसे 
िािरले, व त्यातील काही भाग बीभत्स आहे हे त्यानंी कबूल केले. या दोन्ही साक्षीदारानंी आत्मचवश्वासाने 
व चनभवयपणे उत्तरे चदली असली तरी श्री. बेडेकर यासं तरी क्षीरसागर यािें चकत्येक प्रश्न अडिणीिे वाटले 
यात शकंा नाही. कारण त्यानंी आपल्या मूळ कैचफयतीत सौन्दयववाद्यावंर भरमसाट आरोप केलेले होते व ही 
मूळ कैचफयत खरोखरीच्या दाव्यात आरंभी दाखल करावयािी नसते असा श्री. के. नारायण काळे यानंी ती 
दाखल झाल्यावर व क्षीरसागर यानंी तळवलकरािंी सरतपासणी स रू केल्यावर मध्येि आके्षप घेतला. त्या 
वळेीही प्रोचसजर संबंधाने खऱ्या कोटातल्याप्रमाणे बरेि श्लेर्ष चनघनू काळे व क्षीरसागर यािें खटके उडाले. 
मध्येि‘This amounts to contempt of the court’ असाही काळे यानंी बधेडक शरेा मारला. तेव्हा 
क्षीरसागर यानंी त्यासं या गोष्टीिी दखल घेण्यास कोटव समथव आहे, आचण त मिे हे उद गार त म्ही परत 
घ्यावयास हवते असे त्यासं बजावले; व कोटानेही लगेि त्यात contempt वगैरे काही नाही  असे त्यासं 
बजावले. पण म द्द्यािी गोष्ट ती ही की, बेडेकर याचं्या लेखी कैचफयतीच्या आधारे श्री. क्षीरसागर यासं 
प्रचतवादींकडून महत्त्वाच्या साचहत्यशास्त्रीय कब ल्या चमळाल्या. 
 

श्री. क्षीरसागर यािें वादीतफेिे भार्षण होताि त्या मोठ्या श्रोतृसमाजाने टाळ्यािंा कडकडाट 
केला, व असाि कडकडाट क्षीरसागरानंी प्रचतवादीच्या वचकलास चदलेल्या केवळ सात चमचनटाचं्या 
उत्तरानेही झाला. पण क्षीरसागराचं्या बिावािा पचरणाम म्हणूनि की काय काळे यािंा आदल्या चदवशीिा 
जोर द सऱ्या चदवशीच्या भार्षणात अचजबात राचहला नव्हता. श्री. तळवलकर व श्री. चितळे याचं्यात 
सौन्दयवशास्त्र समजण्यािी पात्रताही नाही, आचण साक्षीदारािा प्रामाचणकपणाही नाही, असे आरोप करून 
झाल्यावर त्यानंी प ढील म क्ताफळे काढताि त्या प्रिंड श्रोतृसम दायात प्रिंड हशा चपकला. काळे आपल्या 
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भार्षणाच्या शवेटी म्हणाले, आमिी वाढती लोकचप्रयता सहन न होऊन केवळ आमिी बदनामी 
करण्याकरता वादीने हा खटला उभा केला आहे. यात नवकवीच्या लोकचप्रयतेिा उल्लेख होताि लोकानंा 
हसू आले हे सागंणे नकोि!! 
 

समारोपाच्या आपल्या भार्षणात जज्जसाहेबानंी नवकवींच्या चकत्येक ग णासंंबंधी अन कूल मत व्यक्त 
केले. श्री. मढेकर हे अचपलातही चनदोर्ष स टले या गोष्टीिा गौरवाने उल्लेख केला व उदात्ततेिे फार बडं 
करू नका असा इशारा चदला; आचण अशा खटल्यािा चनकाल साचहत्य पचरर्षदेसारख्या तज्ज्ञ कोटाने द्यावा 
असे स िवनू चफयाद‘फाइल’ केल्यािे जाहीर केले. या बाबतीत येथे एक गोष्ट सागंणे जरूर आहे की, 
चफयादीिे वकील श्री. क्षीरसागर यानंी आपल्या म ख्य भार्षणाच्या शवेटी असे बजावले होते की, “या 
चफयादीत चशक्षा स नावण्यािा प्रश्नि नाही; कारण दावा फौजदारी नाही. स्वतःला कवी म्हणचवण्याच्या 
नवकवींच्या हक्कासंबधंी व त्याम ळे खऱ्या वाङ्मयाच्या व अचभरुिीच्या न कसानासबंंधी हा खटला आहे. 
म्हणजे हा खटला“Tort” िा आहे. तथाचप आम्ही नवकवींच्या चवरुि Injunction ऊफव  बंदीह कूमदेखील 
मागत नाही. कोटाने केवळ त्यािंा कवी म्हणचवण्यािा हक्क नाकबलू करावा एवढेि आमिे म्हणणे आहे. 
आम्ही फॅचसस्टासंारखे पकवा कम्य चनस्टासंारखे कायद्याने वाङ्मयावर बंदी घालणारे लोक नाही! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥४४⬥ 
 

उदूव  शायरीचा ढंग 
 

आध चनक मराठी कचवतेच्या जन्मकाळी चतच्याप ढे फ्क्त एकि पयाय होता, ही मला द दैवािी गोष्ट 
वाटते. तो पयाय म्हणजे इंग्रजी कचवतेच्या वळणावर जाण्यािा. माझे हे मत, आचण‘केशवस तानंी इंग्रजीिे 
अन करण करण्यापलीकडे क ठिीि बहाद्दरी केली नाही,’ हे मत, ही दोन्ही एक नव्हेत हे मला येथे बजावनू 
साचंगतले पाचहजे. ज न्या सतंाचं्या परमाथववादी परंपरेतून आचण ज न्या पचंडत कवींच्या शब्दालंकारवादी 
परंपरेतून बाहेर पडण्यािी ऊमी खऱ्याख ऱ्या कवींना इंग्रजी चशक्षणानंतर होणे अपचरहायव होते. जे 
चझडकारायिे ते ठरले होते; जे व्यक्त करायिे ते तर अंतःकरणात उसळति होते; परंत  ते ज्या तऱ्हेने 
व्यक्त करायिे ते ठरण्याला मात्र इंग्रजी काव्यवािनाने चवचशष्ट वळण लागले. 
 

ऐचहक जीवनािा ठराचवक आचण अप्रामाचणक चधक्कार करीत बसायला, केशवस तादी कवी अथाति 
तयार नव्हते. व्यक्तीच्या ऐचहक आकाकं्षािंा चधक्कार फार काळ झाला होता. त्यािी प्रचतचिया म्हणनू 
जीचवतवादी, चनसगवपूजक कचवता उसळून येणे अपचरहायव होते. मराठी शाचहरानंी ज न्या अप्रामाचणक 
चनवृत्तीचवरुि थोडेफार बंड केले होते; पण एक तर या शाचहरानंा नैसर्मगक कामनानंा उद्गार देण्याइतका 
धीटपणा असला, तरी आपली ऐचहकपर गीते घेऊन परमाथववादी कवीच्या माडंीला माडंी लावनू 
बसण्याइतके चशक्षण आचण संस्कृती नव्हती. या न्यनूगंडाम ळेि त्यानंी वदेान्ताच्या खोट्ा कोलाटं्ा घेऊन 
दाखवणाऱ्या भेचदक लावण्या चलचहण्यािे सोंग केले. 
 

चवरक्ती ही काव्याच्या दरबारातली सववश्रेष्ठ भावना नसून‘अन रक्ती’ हीि सववश्रेष्ठ भावना आहे, हे 
केशवस तादी रोमचँटक–सौन्दयववादी कवींनीि ओळखले व धीटपणे उद घोचर्षत केले. या त्याचं्या 
सौन्दयवपूजक स्फ रणाच्या काळी त्याचं्यासमोर दोनि वाटा होत्या. एक तर इंग्रजी रोमचँटक कवींच्या स रात 
गायिे; नाही तर ज न्या खेडवळ असंस्कृत लावणीकाराचं्या पंक्तीला बसायिे. अथात केवळ फॅशन म्हणून 
चवरक्तीिी, स्त्री-पनदेिी आचण देहपनदेिी गाणी गात बसण्यापेक्षा त्यानंी असंस्कृत डफत णत णेवाल्याचं्या 
पंक्तीला बसणेदेखील पत्करले असते. कारण त्यानंा संभाचवतपणापेक्षाही प्रामाचणकपणा आचण भावनापूजन 
चप्रय होते. 
 

पण केशवस त, चटळक, ताबं,े गोपवदाग्रज याचं्यासारख्या प्रामाचणक भावनापूजकानंा कालमानाम ळे 
आणखी काही ग ण चिकटले. ते ग ण म्हणजे स धारणावाद आचण प्रयोगवाद.‘जे आगरकरानंी व 
चिपळूणकरानंी गद्यात साचंगतले, तेि केशवस तानंी पद्यात साचंगतले,’ ही त्याचं्या काव्यािी फलश्र ती 
सागंणारे बहाद्दर टीकाकार आहेति. शलैीिे, वृत्तािें आचण काव्यप्रकारािें प्रयोग करीत बसणे हे फार मोठे 
कायव आहे, अशी केशवस ताचं्या प ढच्या चपढीिी– रचवचकरण मंडळािी समजूत होतीि. पण स धारणावाद 
आचण प्रयोगवाद हे केशवस तकालीन काव्यािे चवशरे्ष नसून, भावनािंा प्रामाचणकपणा हा त्यािंा चवशरे्ष होता 
असे मी मानतो. आचण या दृष्टीने पाहता, आध चनक मराठी कचवता आपले ज ने संक चित आचण अप्रामाचणक 
वळण सोडून धाडसाने घराबाहेर पडली, तेव्हा चतला सोबत आचण वाटाडी फक्त इंग्रजी कचवता होती हे मी 
द दैव समजतो! 
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आधीि इगं्रजी कचवतेवर सहज आचण कणवमध र आत्माचवष्ट्कारापेक्षा बौचिकतेिे ओझे; त्याति 
आमच्या इंग्रजी चशचक्षत कवींच्या काळी सभोवती राजकीय, सामाचजक प नरुत्थानािे वातावरण! त्याम ळे 
प ष्ट्कळदा त्यानंा वैयक्क्तक भावनाचं्या आचवष्ट्कारापेंक्षा, समाजोिाराच्या आरोळ्या अचधक प्रचतचष्ठत वाटत! 
आचण हीि त्यािंी समजून ताबं्याचं्यासारख्या जाचतवतं िंडोलाला खटकत असे. केशवस ताचं्या 
रूचढभजंनाच्या आशयाला काव्यान कूल मानायला ताबंे कधीि तयार नसत! वास्तचवक त्या काळच्या 
पहद स्थानात कचवतेला इंग्रजीखेरीज द सरी कोणीि सोबतीण नव्हती असे नव्हे. रवीन्द्रबाबूंिी कचवता नव्या 
वळणािी असूनही इंग्रजी वळणािी आहे असे म्हणता येणार नाही. पण ऐचहकपूजक असूनही 
इंग्रजीपासून  स्फूती न घेणारी आध चनक पहद स्थानमधील द सरी कचवता म्हणजे उदूव शायरी होय. मराठी 
कचवता वा परंपरेच्या जड जोखडाशी चहसकाचहसकी करीत असताि चतच्या दृष्टीसमोर उदूव शायरीसारखी 
स ंदर, नाज क, नखरेल, आत्मपूजक, पे्रमपूजक कचवता असती, तर चतला कोणते वळण लागले असते ते 
ताबंे व माधव जूचलयन्  याचं्या काही कचवताचं्या ढंगावंरून ओळखता येण्यासारखे आहे. 
 

वास्तचवक जो वगेळा प्रवाह मराठीत आल्याने मराठी कचवतेिा ढंग अचधक मनोहर झाला असता, 
तो प्रवाह माधव जूचलयन्  या कवीला माहीत होता. फारसीउदूवतील चकत्येक आकर्षवक भचूमका, वृत्ती व 
आचवष्ट्कारपिती माधवराव पटवधवनाचं्या गझलात चठकचठकाणी िमकून जातात. त्याचं्या कचवतेतील 
फारसी ढंगािा एक महत्त्वािा संप्रदाय होऊही शकला असता. काही काळ काही तरुण कवींनी 
माधवरावाचं्या कचवतेतील इष्ट्कािे, शलैीिे व लयीिे अन करण केलेदेखील.परंत  मराठीत अल्पकाळ 
लहरून गेलेल्या या फारसी–उदूव घराण्यािा उस्तादि स्वतः त्या घराण्याशी प रता इमानदार नव्हता! 
उत्कट आचण उदार पे्रम हे माधवरावािें स्वतःिेि होते; परंत  त्या पे्रमािा चदलदार दरबारी आचवष्ट्कार त्यानंी 
केवळ सक्तीच्या फारसी वािनातून चमळवला होता. हृदयात इष्ट्क फारसी कवींिे; पण डोक्यात 
काव्यकल्पना मात्र संस्कृत पंचडतािंी! असे माधवरावािें चवक्च्छन्न व्यक्क्तमत्त्व होते. एवढ्ातूनही जीवनाच्या 
एका आतव आचण ध्येयपूजक कालखंडात त्यानंी काही स दंर गझल (पकवा गझलािें त कडे) चलहून टाकले. 
पण काव्याच्या व्याख्येत भावनेसंबधंाने वडवस वथव याने वापरलेले‘Recollected in tranquility’ हे शब्द 
प्रत्यक्ष काव्यलेखनाच्या के्षत्रात आमिे माधवराव‘Recorrected in tranquility’ असा फेरफार करून 
आपल्या डोळ्यासंमोर ठेवीत असत! आचण जे स्फूतीच्या आवगेात चलचहले, ते स्फूर्मतशून्य फ रसतीत‘रफू’ 
करीत बसत! फारशी इष्ट्क आचण संस्कृत अलंकारशास्त्र, यािंा हा संकरचववाह चनप चत्रक ठरला, हे 
सागंावयास नकोि! तथाचप माधवराव पटवधवन यानंीि फारसी–उदूविा ढंग मराठीत प्रथम आणला, हे खोटे 
नाही.” 
 

“ब झावू ंमी चकती तंू ते करावी मी चकती हाजंी” 
चकतीदा ंमंत्र उच्चारंू त झा मी, तंूचह हो माझी” 

 ० ० ०  
“हें सावज जाईल चभऊनी न पळूनी 
आकणव धन ष्ट्यें तर का ंव्यथव तयारी?” 

 ० ० ०  
“प्राचशतों सौन्दयव तूझे मी द रूनी 
प्राश नी चपयूर्ष का जातों झ रूनी?” 

 ० ० ०  
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वरील ओळींसारख्या ओळी जातक ळीने मराठीपेक्षा अगदी वगेळ्या आहेत, हे कोणाही ममवज्ञास 
सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. उदूव–फारसीतील पे्रमाचवष्ट्कार संस्कृत शृगंारापेक्षा तर वगेळा आहेि; पण 
इंग्रजी पे्रमकचवतेपेक्षाही वगेळा आहे. त्या पे्रमाचवष्ट्कारात एक प्रकारिी चनवाणी व चवव्हलता असूनही दैन्य 
असते; प्राणापवणािी तयारी असली तरी नैराश्य नसते. कल्पनेिा खेळ असतो; नव्हे– शब्दािंादेखील खेळ 
असतो; परंत  भावनेिी उत्कटता क ठेही कमी नसते. शब्दािंी चनवड नाज क आचण म लायम असते व एका 
चवचशष्ट लयीत शब्दयोजना झाल्याम ळे संगीतान कूलताही अपूवव येते. 
 

हा सवव सरंजाम आमच्या रोखठोक मराठी भारे्षत उपलब्ध नसूनही फारसी–उदूवच्या ढंगाने 
चलचहलेल्या मराठी कचवता वगेळ्या उठून चदसतात, असे आढळून येईल. या गोष्टीिा प्रत्यय प णेकर 
रचसकानंा गेल्या मे मचहन्यात एका अद भ त काव्यगायनाच्या वळेी आला. अद भ त म्हणण्यािे कारण एवढेि 
की, प ण्यात काव्यगायने अनेक होतात; क्वचित उदूव कवींिे म शायरेही होतात. पण उदूव ढंगात चलचहलेले 
मराठी‘शरे’ आचण तेही त्या ढंगात प रेपूर म रलेल्या यवतमाळच्या एका चवद्वान, पोक्त वयाच्या कवीने 
म्हटलेले ऐकण्यािा योग प ण्याच्या श्रोत्यानंा यापूवी कधीि आला नसेल. हे अपूवव काव्यगायन करायिे 
योजले त्या वळेी पचरर्षदेिा‘कायाध्यक्ष’ या नात्याने मला त्याच्या यशाचवर्षयी बरीि साशकंता वाटत होती. 
यािे कारण काव्याचवर्षयीिी वा कवीचवर्षयीिी साशकंता नव्हे; तर श्रोत्याचं्या साद देण्याच्या शक्तीसंबधंी 
साशकंता हे होय. पण आियािी गोष्ट म्हणजे, या मराठी‘शायरी’ला प णेकर रचसकानंी इतकी सहजस्फूतव 
साद चदली की, उदूव म शायऱ्यािीि आठवण व्हावी! 
 

उदूव कचवतेिे व म शाचयऱ्यािे ममव कशात आहे? उदूव ढंगाच्या रिनेला व काव्यगायनाला महाराष्ट्रीय 
रचसक साद देईल की नाही, यािी शकंा का वाटावी? मराठी कचवतेला केशवस तापंासून आत्मचनष्ठा लाभली 
असली तरी आत्मचनष्ठेतील आत्मचवस्मृती लाभलेली नाही. उदूवच्या थाटात‘शरे’ चलहायिे, म्हणजे मन ष्ट्य 
स्वतःच्या स खद ःखात आकंठ ब डालेला असूनही स्वतःचवर्षयी बेभान असावा लागतो. यालाि 
इंग्रजीत‘Abandon’ असे म्हणतात. हो बेभानपणा, ही बेहोर्षी, मराठीत ताबंे याचं्याखेरीज कोणाही कवीत 
नव्हती. 
 

जी क्स्थती काव्यलेखनािी तीि काव्यगायनािी. आध चनक मराठी कवी‘रचवचकरण’कालीन 
कवीप्रमाणे ग णदशवन म्हण ू (Performance म्हणून) संम्मलेनप्रसंगी अंग सावरून उभ्या असलेल्या 
र्षोडशवर्षपे्रमाणे तीर गाईल, नाही तर सजवलेल्या उद्दामपणाने गाणाऱ्या आजच्या नवकवीप्रमाणे 
(Soudied Impertinence ने) तरी गाईल! पण तल्लीनपणा, पे्रमळपणा आचण बेभानपणा यािें खऱ्या कवीला 
शोभेसे चमश्रण ताबं्याचं्या काव्यगायनात तरी आढळते, नाही तर उदूव कवींच्या म शाचयऱ्यात तरी आढळते. 
रचवचकरण मंडळाच्या घोटीव रिनेला आचण समारंभात्मक गायनाला कंटाळल्यािा बहाणा करणाऱ्या 
नवकवींना उदूव कचवतेिा व काव्यगायनािा एक वगेळाि नम ना मानवला नाही, ही गोष्ट अथवपूणव आहे. फार 
काय, रमणीय उदार दरबारी इष्ट्काने नटलेले चकत्येक गझल चलहून झाल्यावर (नव्हे, अधेि 
चलचहल्यावर!) माधवराव पटवधवन‘चवरहतरंगा’सारख्या प्रसाद-शून्य कसरतीकडे वळले आचण 
नक लालंकारासारख्या चकिकट आचण औपरोचधक रिनेत त्याचं्या प्रचतभेिा अंत झाला, ही गोष्टदेखील 
अथवपूणव आहे. व्यक्क्तस्वातंत्र्यवादाच्या आचण ऐचहकतापूजनाच्या इंग्रजी जमान्यात, आमच्या कवीत 
आत्मचनष्ठा उदय पावली असली, तरी चतिा चवकास बेदरकार आत्मपूजनापयंत होऊ शकत नाही. 
केशवस तातं या बेपवाहव आत्मपूजनािी बीजे होती; पण ज्या सामाचजक जाचणविेे कौत क, १९३५ ते १९४५ 
मधील माक् वसपूजक टीकाकारानंी केले, त्या सामाचजक जाचणवनेेि केशवस तातं‘कवी’ या नात्याने 
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असलेल्या द दवम्य अहंकारािे चवलीनीकरण केले! सामाचजक जाणीव असलेला कवी, व्हावा चततका बेभान 
आचण बेहोर्ष होऊ शकत नाही, हेि केशवस ताचं्या उदाहरणावरून चसि होते. नाही तर,— 
 

‘आम्हालंा वगळा गतप्रभ झणी होतील तारागंणे’ 
 × × ×  

‘आम्ही नव्हतो आम िे बाप । कशास हा मग पिात्ताप?’ 
 × × ×  

 
यासंारख्या द दवम्य आत्मचवश्वासाच्या आचण बेपवाईच्या ओळी चलचहणाऱ्या कवीिा चवकास वगेळ्याि चदशनेे 
झाला असता. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ४५ ⬥ 
 

इणतहास आणि काव्य 
 

मराठी नाटक-कादंबरीच्या प्रान्तात अलीकडे ऐचतहाचसक चवर्षयानंा अचधक अवसर चमळू लागला 
आहे, ही गोष्ट मला स्वतःला फार स्वागताहव वाटते.‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’ हे प्रभावी नाटक, ‘स्वामी’ 
ही प्रचसि कादंबरी, ‘झेप’ व‘झ ंज’ या श्री. इनामदार याचं्या कादंबऱ्या, यािें लागोपाठ जे स्वागत झाले 
आहे, त्यावरून आपल्या आवडीत अलीकडे बदल झाला आहे असाही चनष्ट्कर्षव एखादा मन ष्ट्य काढील. मी 
एकदम तसा चनष्ट्कर्षव काढीत नाही. हा केवळ थारेपालट आहे, की अचभरुिीति बदल आहे, हे अद्याप 
ठरायिे आहे. पण स्वतःच्या काळातील घटनाऐंवजी व स्वतःच्या वगातील पात्राऐंवजी, जेव्हा लचलत 
वाङ्मय, इचतहासकालीन घटना व इचतहासप्रचसि पाते्र याचं्याकडे वळते, तेव्हा त्याला चनचित अचधक 
वजन येते, एवढे मात्र खास! चलचहणाराही सामान्य, आचण त्यािे चवर्षयही सामान्य, असा प्रकार झाला 
म्हणजे वाङ्मयाला क्ष द्रता येण्यािा संभव फार! 
 

इचतहास आचण काव्य यािंी ॲचरस्टॉटल याने आपल्या काव्यशास्त्रात त लना करून ठेवल्यपासून 
त्या दोहोंच्या संबधंाबद्दल आज अनेक शतके ििा होत आहे. ज्या घटना प्रत्यक्ष घडल्या आहेत त्यािें 
चनवदेन हा कवीिा प्रान्त नव्हे; तर ज्या घडणे संभाव्य आहे, त्यािें चनवदेन करणे हे कवीिे के्षत्र होय.‘The 
one reletes what has been, the other what might be.’ पण एवढेि म्हणून ॲचरस्टॉटल थाबंत नाही. 
तो याच्याही प ढे जाऊन म्हणतो, “या कारणानेि काव्य हे इचतहासाहून अचधक सत्य (philosophical) 
आचण अचधक श्रेष्ठ ठरते.” इचतहास चवचशष्ट सत्यािी दखल घेतो, तर काव्य साववचत्रक सत्यािी दखल घेते. 
ऐचतहाचसक काव्यदेखील केवळ जे घडले ते सागंत नसून, जे घडण्यासारखे होते तेही सागंते. चवचशष्ट 
प्रसंगात चशवाजी पकवा औरंगजेब हे‘कसे वागले’,एवढाि केवळ नव्हे, तर चवचशष्ट ते ‘कसे वागले असेत’, 
हाही काव्यािा कायदेशीर प्रान्त ठरतो. प्रत्यक्षात कक्ल्पतािे चमश्रण करणे हे ऐचतहाचसक काव्यात 
न सते‘क्षम्य’ नव्हे तर‘अचधकृत’ ठरत असते. म ख्य कसोटी संभाव्यतेिी आहे. पण ॲचरस्टॉटलिी 
संभाव्यतेिी कसोटी‘केवळ न्यायशास्त्रािे चनयम पाळण्याकचरता आहे’ ही आमच्या मढेकरािंी कल्पना 
अथाति ि कीिी आहे. न घडलेला इचतहासही‘सत्य’ पकवा‘घडण्यासारखा’ वाटला पाचहजे, एवढेि 
ॲचरस्टॉटलला सागंायिे आहे.‘स संगतपणा’‘सत्याभास’ याकंडे ॲचरस्टॉटलच्या‘संभाव्यते’िा रोख आहे, 
तकव श ितेकडे नव्हे. काव्यातील आनंद‘लॉचजक-मूलक’ नसतो, तर सत्याभासमलूक असतो; तो आनंद 
तार्मकक स संगतीिा नसून अन कृतीिा अथवा‘इचमटेशन’िा असतो. पण काव्य ही जीवनािी अन कृती 
असते, या ॲचरस्टॉटलच्या चसिान्तालाही उथळ म्हणून नाक म रडण्यािी आजकाल फॅशन आहे! पण तो 
चसिान्त उथळ नसून ते नाक म रडणे उथळ आहे, असे थोड्या चविाराअन्ती आढळून येईल! 
 

खरी शक न्तला सोडून नाटकातली शक न्तला पाहायला लोक गदी करतात ते, (प्लेटो म्हणतो 
त्याप्रमाणे) पोरकट म्हणून नव्हे. खरी शक न्तला सासरी जाते, तेव्हा चतच्या बापाला त्या घटनेिे‘चिन्तन’ 
करण्याइतकी श ि नसते. नाटकातील शक न्तला सासरी जायला चनघते, तेव्हा चतचकट काढून आलेले सवव 
बाप त्या घटनेकडे उघड्या डोळ्यानंी, अक्ष ब्ध मनाने पाहू शकतात.“...in viewing the works of imitative 
art... we contemplate with pleasure.” कलाचनर्ममती हेही अचलप्त चिन्तनािेि फळ, कलास्वाद हेही 
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अचलप्त पितनािेि फळ. कला म्हणजे पोरकट कल्पनाचवलास नव्हे, कला म्हणजे चनिल मनाच्या द्वारे 
श्रेष्ठतर सत्यािी भेट! 
 

पण हे सवव थोडे चवर्षयान्तरि झाले! काव्य आचण इचतहास या दोन्ही प्रान्ताशंी ज्याचं्या नावािंा 
फारसा संबंध असल्यािे ऐचकवात नाही, अशा वयोवृि गृहस्थानंी चशवाजीमहाराजाचं्या िचरत्रावर 
चलचहलेल्या महाकाव्यासंबधंी मी आज बरेि चदवस ऐकत आहे. त्याचं्या काव्याच्या स मारे बारा हजार ओळी 
आज चलहून तयार आहेत. त्यातंील स मारे एक हजार ओळींिे‘तानाजी प्रकरण’ त्यानंी दोन वर्षांपूवीि 
नम न्यादाखल प्रचसिही केले आहे. काव्यातील ऐचतहाचसक भागासंबधंी त्यािंी काही चनचित मते बनली 
आहेत. चशवाजीमहाराजािें महाकाव्यरूप िचरत्र प रे करण्यािा त्यािंा दृढ सकंल्प आहे. पण खऱ्या 
ब चिमंताचं्या स्वभावात आत्मचवश्वासालाि चबलगलेला जो खोल आत्मसंशय असतो, तो सध्या त्यानंा 
ग्रासीत असावा, अशी मला दाट शकंा येते. आत्मसंशयाच्या अधंारात लपवनू ठेवलेले हे काव्य त्याच्या 
जनकाला प्रकाशनाच्या प्रकाशात आणायला लावणे हाि माझ्या आजच्या या‘सहजसवंादा’िा हेतू आहे. 
 

या अप्रकाचशत काव्यािे जनक श्री. चवष्ट्णू सखाराम घाटे हे आज ऐशी वर्षांिे आहेत. रेल्व े
खात्यातील एक्क्झक्य चटव्ह इचंजचनयरच्या जबाबदारीच्या जागेवरून ते स मारे पंिवीस वर्षांपूवी चनवृत्त झाले. 
त्यािें वािन चवचवध आचण चवप ल आहे. चवशरे्षतः चशवकालीन इचतहासािा त्यािंा व्यासंग खोल आहे. पण 
यािा अथव ते इचतहाससंशोधक आहेत असा नव्हे. जो उपलब्ध इचतहास आहे, तो आपल्या कल्पनािक्षनेू 
चजवतं बनवण्यािे त्यािें सामथ्यव असाधारण आहे. महाकाव्ये चलचहणाऱ्या ज न्या कवींिी काव्यासंबधंीिी 
कल्पना वगेळी होती. प्रचसि कथानक, उत्पे्रक्षा आचण अचतशयोक्ती याचं्या द्वारे सजवणे म्हणजे काव्य, अशी 
त्यािंी कल्पना असे. ऐचतहाचसक घटनाशंी स संगत आचण त्या घटनावंर अचधक प्रकाश टाकणाऱ्या घटना 
चनमाण करणे हे कल्पनाशक्तीिे खरे काम आहे; न सत्या उत्पे्रक्षािंी फेक हे नव्हे. या खऱ्या‘रिनात्मक’ 
कल्पनाशक्तीलाि प्रचतभा हे नाव शोभते. काचलदासाच्या उपमािेंि वगेळे कौत क करणारे ज ने शास्त्रीपचंडत 
काय, की‘नव्या प्रचतमा’ योजण्याति काव्यािे साथवक मानणारे आमिे आजिे नवकवी काय, दोघेही 
उत्पे्रक्षाचं्या वा‘फॅन्सी’च्या क ं पणापयंत धावण्यात समाधान मानणारे होत. श्री.घाटे यािें प्रकाचशत तानाजी-
प्रकरण, पकवा त्याचं्या महाकाव्यािी इतर अप्रकाचशत प्रकरणे वािणाराला‘Constructive imagination’ हे 
त्यािें बलस्थान वाटल्याखेरीज राहणार नाही. 
 

या अप्रकाचशत महाकाव्यािे परीक्षण करणे हा माझा हेतू नव्हे. त्याच्या ग णािंी कल्पना त्याच्या 
कत्याला आचण भावी वािकानंा देऊन ते काव्य प्रकाशात आणण्याला हातभार लावणे हा माझा हेतू आहे. 
तरी त्याच्या प्रकाचशत भागातून अनेक उदाहरणे देता येतील. मातेच्या इच्छेप्रमाणे पसहगडावर छापा 
घालणे, हा इचतहास झाला. तानाजीिी त्या कामावर योजना हाही इचतहासि. पण स्वतः 
चशवाजीमहाराजानंा चजजाबाईसाहेबानंीि जाऊ चदले नाही, असे कल्पून कवीने त्याचं्या तोंडी जे चविार 
घातले आहेत, ते पाहण्यासारखे आहेत. रणािे दृश्य असो की मनािे चित्र असो, इचतहासािी पूतवता 
कल्पनाशक्तीि करू शकते, यािी ती उदाहरणे आहेत. 
 

रिनात्मक कल्पनाशक्ती हा या ऐचतहाचसक काव्यािा म ख्य आचण आध चनक स्वरूपािा ग ण होय. 
तसाि शलैीिा स गमपणा हाही एक आध चनक ग णि होय. नाही तर अवािीन मराठी काव्याशी चवशरे्ष संपकव  
नसलेल्या या कवीने एक सलग आयावृत्तात चलचहलेले हे काव्य, मोरोपन्ती क्क्लष्टतेत चशरण्यािा धोका 
मोठाि होता! पण हे दोन मोठे ग ण सोडले, तर ज न्या मराठी दीघव काव्यातील एक दोर्ष श्री. घाटे याचं्या या 
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महाकाव्यातही खटकतो. तो म्हणजे दोन रसाळ आचण उदात्त भागाचं्या दरम्यान, मध्येि लागणारा गद्यप्राय 
भाग!– चवशरे्षतः त्यािी गद्यप्राय शलैी! ऐचतहाचसक काव्य चलचहणाऱ्या कवीला या धोक्याला नेहमीि तोंड 
द्याव ेलागते. उत्कट आचण नाट्पूणव घटनाबंरोबरि, चकरकोळ आचण रूक्ष घटना सागंणे प्राप्त असल्याने, 
काव्यािे चवमान गद्याच्या माळावर उतरल्यासारखे वाटते! इंग्रजीत‘Even Homer is sometimes caught 
napping’ ही म्हण पडण्यािेही कारण तेि! अशा रूक्ष भागािंी व्यवस्था श्रेष्ठ कवी कशी लावतात ते 
पाहण्यासारखे आहे.‘होमरदेखील मधून मधून ड लक्या घेतो की नाही हे आमच्यासारख्या, इंग्रजी 
भार्षान्तरातून इचलयड वािणारानंा कळणे कठीण आहे. पण व्यास आचण वाल्मीकी‘पेंगत’ आहेत, असे मात्र 
त्यािंी प्रिंड महाकाव्ये प्रसगंोपात वािताना मला कधीि वाटले नाही. केवळ ताचंत्रक घडामोडीिा भागही 
त्यानंी गद्याच्या माळरानात कसा‘उतरू’ चदला नाही, हा प्रश्न मोठा गमतीिा असला, तरी तो प ढच्या 
एखाद्या‘संवादा’वर ढकलणे प्राप्त आहे. 
 

ॲचरस्टॉटललाही कथानकपर काव्याचं्या वाटेतील या माळरानािंी जाणीव चदसते. 
महाकाव्याच्या‘बेकार भागा’त (‘Idle parts’ मध्ये) कवीने आपल्या शलैीिी करामत जास्तीत जास्त 
दाखवावी, अशी एक सूिना त्याने देऊन ठेवली आहे! ॲचरस्टॉटल कोणत्या शलैीला करामत म्हणतो, ते 
माझ्यासारखे ग्रीक न जाणणारे सागूं शकणार नाहीत. पण महाकाव्याचं्या शलैीत करामतीपेक्षा डौल आचण 
अचभजातता यानंाि जागा अचधक आहे असे मी म्हणेन. 
 

स्त्रीच्या खानदानीपणािी परीक्षा चतच्या नािण्यावरून होत नसून िालण्यावरून होत असते! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ४६ ⬥ 
 

उदूव  कणवतेचा आत्मा 
 

मला वाटते, १९४३ मधील गोष्ट असावी. प ण्याच्या वसन्तव्याख्यानमालेत औरंगाबादकडील एका 
वक्त्यािे व्याख्यान होते. त्या वक्त्यानंी उदूव काव्यातील पे्रमािा खूप उपहास केला. त्या काव्यातील पे्रयसी 
चनष्ठ र आचण छळवादी असायिी हे ठरलेले. इतकेि नव्हे, तर ती‘हरजाई’ अन्  बेइमानही असायिी. माझा 
त्या वळेी उदूव कचवतेशी जो अल्पस्वरूप पचरिय होता, त्यावरून मला हे चित्र एकागंी वाटले. नव्हे, त्यात 
मला उदूव कचवतेच्या आत्म्याशी समरस होण्यािी तयारीि नाही असे वाटले. उपवक्ता म्हणून मी उदूव 
कचवतेत पे्रमािी मला जी तऱ्हा प्रतीत झाली चतिे समथवन केले. नथूराम गोडसे त्या वळेी संपादीत 
असलेल्या‘अग्रणी’ या पत्रात माझ्या भचूमकेवर उत्तर-प्रत्य त्तर झाल्यािेही स्मरते. पे्रयसीिा छळवादीपणाहा 
उदूव काव्यािा म ख्य चवर्षय नसून, त्यातूनही चटकलेले पे्रचमकािे पे्रम हा म ख्य चवर्षय असतो, असे मला वाटत 
होते, व मी ते माडंले. 
 

पण वसन्त व्याख्यानमालेतला तो वक्ता म्हणजे एखादा अपवादात्मक आके्षपक नसून िागंल्या 
िागंल्या चवद्वानानंीही उदूव काव्यावर हे आके्षप घेतलेले आहेत, असे मला आढळून आले. अशा आके्षपकातं 
पहदू टीकाकारापं्रमाणे क्वचित म सलमान टीकाकारही आहेत हे पाहून मला नवल वाटले. उदूव कचवतेतली 
चप्रया केवळ चनष्ठ र आचण तऱ्हेवाईक असते एवढेि नव्हे, तर प ष्ट्कळदा ती स्त्री नसून प रुर्ष असते, (‘पोरगी’ 
नसून‘पोरगा’ असते!) यावरही भारतीय टीकाकारानंी झोड उठवलेली आहे. चनष्ठ र आचण उनाड चप्रयेसाठी 
झ रणे ही पचहली मनोचवकृती; तर स्त्रीऐवजी प रुर्षावर आशक होणे ही द सरी मनोचवकृती! चदल्लीच्या एका 
प्रचसि इंग्रजी साप्ताचहकात एका लेखकाने काही मचहन्यापूंवी स्पष्ट चविारले होते की, ‘उदूव कचवतेने 
आम्हाला चवकृत कामवासनेखेरीज (Homosexual love खेरीज) अशी कोणती देणगी चदली आहे?’ 
 

प रुर्षा-प रुर्षातंल्या पे्रमात चततकेसे काही‘चवकृत’ नाही, असे म्हणण्याकडे‘आध चनक मंडळींिी 
प्रवृत्ती’ आहे हे मला ठाऊक आहे. समसंभोगासंबधंीिा फौजदारी कायदा इंललंडमध्ये अलीकडे सैल 
केल्यापासून तर आमच्या काही नवकथालेखकानंा आपल्या कथातं समसंभोगािी वणवने घालणे हे 
वाङ्मयीन प ण्यि वाटू लागले आहे! तथाचप भारतीय मनाला ही प्रवृत्ती केव्हाही चकळसवाणीि वाटेल, यात 
शकंा नाही. अथात मी या लेखात उदूवतील पे्रमािे समथवन करीत आहे, तेव्हा अनैसर्मगक प्रकार सोडूनि 
करीत आहे असे समजाव.े 
 

पण उदूव कचवतेत उत्कट, अचतरेकी, छाचंदष्ट, ध्येयवादी पे्रमािेि साम्राज्य असले, तरी केवळ 
पे्रमवडे हाि उदूव कचवतेिा आत्मा नव्हे. उदूव पे्रचमक हा पे्रयसीिा पूजक असतो, चततकाि आत्मपूजक 
असतो. पकबह ना त्याच्या आत्मपूजनाम ळेि त्याच्या त्या पे्रमवडेाला दीनवाणे स्वरूप न येता एक प्रकारिा 
डौल प्राप्त होतो. त्या पे्रमात‘कोण’ चप्रय झाले आहे, यापेक्षा ते‘क णाला’ चप्रय झाले आहे, यािे माहात्म्य 
जास्त असते. यािाि अथव पे्रम‘करण्यात’जे ऐश्वयव आहे, ते‘चप्रय होऊन बसण्यात’ नाही, असा उदूव 
पे्रचमकािंाि चसिान्त आहे. पे्रम करण्यात कतृवत्व आहे, ‘चदलेरी’ आहे, चदलदारपणा आहे; उलट चप्रय 
होणारी व्यक्ती केवळ अजाण, अहृदय, चनब वि बाह लीही  असू शकेल! 
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उदूव पे्रचमकाचं्या या‘चदलेरी’त (चदलेरी=शौयव, साहस) दैववादािाही बराि भाग असतो. पकबह ना 
सौन्दयववाद, आत्मपूजन आचण दैववाद, हे तीन उदूव काव्यािे महत्त्वािे घटक होत. माधवराव पटवधवनानंी 
आपल्या एका ित ष्ट्पाचदकेत पे्रमाच्या दैववादाला काही वगेळेि रूप चदले आहे.“पे्रमािे रोप उगवले तेही 
माझ्याम ळे नव्हे, ते वाळून गेले तेही माझ्याम ळे नव्हे. उत्पत्ती, क्स्थती आचण लय हा काळािा कायदा आहे. 
मी त्याप ढे मजबूर आहे!” 
 

पे्रम होते ते चनमाले काय मी त्याला करू? 
कोम्भ आला वाढला अन्  वाळला आता तरू! 
होइ उत्पचत्त- क्स्थतीमागनू मृत्यू ठेवला, 
काळरूपी कायदा हा त्याप ढे मी लेकरू! 

 
पण उदूव पे्रचमकािा दैववाद माधवरावासंारख्या आध चनक भौचतकवाद्याच्या दैववादापेक्षा अचधक 

चजवन्त अथवा Dynamic असतो.तो केवळ पे्रचमकािंा दैववाद नसतो, तर सच्च्या म सलमानािा दैववाद 
असतो. वस्त तः‘दैववाद’ म्हणजे दैववाद! त्यात म सलमानािा, पहदूिा, अन्  चििनािा असे भेद असू 
शकतील का? आहेत असे चदसते. चवचधचलचखत हताशपणे पत्करणे, अन्  तेि बेदरकारपणे पत्करणे, या 
दोहोतील‘अन्तरंगा’त (content मध्ये) फरक आहे. काही वर्षांमागे बडोदे संस्थानातील एका म सलमान 
पोलीस अम्मलदारावर ख नािा आरोप आला व त्याला फाशीिी चशक्षा झाली. फासावर िढतानातो 
बेदरकारपणे म्हणाला, 
 

“करना तो डरना नहीं, डरना तो करना नहीं!” 
 
—अन्  हसत फाशी गेला! नचशबी आले, त्यािा धैयाने आचण बेपवाईने स्वीकार करणे हे म सलमानाचं्या 
स्वभावात इतर धमीयापेंक्षा अचधक आहे. ही त्यािंी‘दैवशरणता’, ‘ईशशरणते’शी सलंलन असते. जे चनचशबी 
आले ते‘अल्लािी इच्छा’ म्हणून पत्करताना, हतबलतेिी भावना कमी होते. स्वचे्छेने पत्करणे, अन्  
स्वचे्छेचवरुि पत्करणे यातं जो फरक, तोि म सलमानािंा दैववाद आचण इतरािंा दैववाद यातं फरक आहे. 
अथात मी हे सामान्य तऱ्हेने म्हणत आहे. उभयपक्षी अपवाद नसतील असे नाही. बेचफकीर आचण हसऱ्या 
दैववादािे सवात उत्तम उदाहरण इराणी‘िावाक’ उमरखय्याम याच्या‘रुबायत’मध्ये आढळते. 
 

या वृत्तीला‘दैववाद’ म्हणण्यापेक्षा ‘स्वीकारवाद’ हे नाव द्याव ेअसे मी म्हणेन. जीवनात जे वाट्ाला 
येईल ते, न क रक रता, न िरफडता पत्करणे या वृत्तीला इंग्रजीत‘Resignation’ असे म्हणतात. 
या‘खेळकर स्वीकारवृत्ती’िी छाया उदूव काव्यावरही पडली आहे. उदूव कवी आपल्या अपयशाबद्दल, अन्  
द दैवाबद्दल चजतक्या मजेत चलहील, चततक्या मजेत इतर कवी आपल्या स दैवाबद्दलही चलचहतील की नाही 
यािी शकंाि आहे. स्वतःच्या स खद ःखािा आचवष्ट्कार हा सामान्यतः आपण आध चनक भावकचवतेिा, 
‘Lyric’िा आत्मा समजतो. उदूव कचवतेप रते मी म्हणेन की, स्वतःच्या द ःखािा‘आचवष्ट्कार’ नव्हे, तर 
स्वतःच्या द ःखाशी खेळणे, त्याकडे पाहून हसणे हा उदूव कचवतेिा आत्मा आहे. पे्रयसीच्या बइेमानीिा उल्लखे 
करताना गडकऱ्यासंारखा कवी िरफडतो, तळमळतो; माधवराव पटवधवनासंारखा कवी ध्येयवाद्याच्या 
भचूमकेिा आश्रय घेतो; पण उदूव कवी चतच्या बेइमानीिी अन्  आपल्या द दैवािीही थट्टा करतो. कवी रंगीन 
म्हणतो– 
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तू जो हरजाई तो अपनाभी यही तौर सही 
तू नहीं और सही, और नहीं और सही 

 
(तू जर िंिल आचण बेइमान असशील तर आम्हीही तोि पंथ धरू. तू नाहीस तर द सरी, अन्  ती 

नाही तर आणखी कोणी!) 
 

गाचलब म्हणतो– 
 

आही जाता वो राहपर, गाचलब, 
कोयी चदन और भी चजये होते! 

 
(अरे गाचलब, तू आणखी काही चदवस जगला असतास, तर क णी सागंाव?े–ती चठकाणावरही 

आली असती!) 
 

इश्कने गाचलब चनकम्मा कर चदया । 
वना हमभी आदमी थे कामके । 

 
(गाचलब, पे्रमाने त ला चनकामी करून टाकले रे! नाही तर आम्हीही उपयोगािे प रुर्ष होतो!) 

 
या कवींच्या मनमोकळ्या आत्मगौरवािा डौलही असाि और असतो. कवी जौक म्हणतो: 

 
कहते हैं आज जौक जहासें ग जर गया । 
क्या खूब आदमी था, ख दा मगफरन्  करे । 

 
(कवी जौक आज इहलोक सोडून गेला, म्हणतात. काय भला माणसू होता! परमेश्वर त्याला (क्षमा 

करून) सद गती देवो!) 
 

या ओळी जौकने मरणापूवी थोडा वळे चलहून ठेवल्या होत्या! इक्बाल यानंी मरणापूवी उच्चारलेल्या 
(फारसी) ओळी याहून और आहेत! त्यािंा भावाथव असा: 
 

मके्कहून येणारा संदेश आता प न्हा येईल वा येणारही नाही! 
ब लब लािे क जन प न्हा ऐकू येईल वा येणारही नाही! 
या फकीरािा प्रवास आता सपंला, 
या तत्त्ववते्त्यासारखा तत्त्ववेत्ता 
प न्हा जन्माला येईल– वा येणारही नाही. 

 
हेि आत्मपे्रम कधी कधी आत्मान कम्पेिे हळ वार रूप घेते. 
गाचलबच्या ओळी चित्रपटाम ळे सववपचरचित आहेत: 
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चदले नादा ंत झे ह वा क्या है? 
आचखर इस ददवकी दवा क्या है? 
(वडे्या हृदया, त ला झाले आहे तरी काय? 
अखेर या द खण्यावर और्षध तरी कोणते?) 

 
दाग ऐन जवानीत म्हणतो: 
 

लग गयी ि प त झे अय्  दागे हजी क्यन् ऐसी? 
म झे को क छ हाल तो कम्बख्त बता तू अपना 

 
(अरे द ःखी दाग! त ला असा मौनािा रोग का जडला आहे? अरे हतभालया! त झी काही हकीकत 

तर मला सागंशीलकी नाही?) 
 

या आत्मपे्रमातून अन्  दैववादातून उदूव कचवतेिी चवचशष्ट शलैी चनमाण झाली आहे. अथात फारसी 
काव्यातील संकेत, अत्य क्ती आचण कल्पना-िमत्कृती यािंाही त्या शलैीवर बराि ससं्कार आहे. पण तो 
केवळ बाह्य शरीरसाज होय. चतिी स्थायी वृत्ती अन्  चतिा डौल ज्या चवचशष्ट मनोरिनेतून चनघाला आहे, 
चतिी उपपत्ती वरीलप्रमाणे आहे. पण आमच्यातील काही रचसकानंी चतच्या बाह्यागंावरून चतिी जात 
ठरवलेली चदसेल. अन्  जेव्हा ते अंतरंगाकडे वळतील तेव्हा त्या कचवतेतील थोड्या अपचरचित, थोड्या 
अचतरेकी उद गारानेि ते दिकून मागे वळतील! माधवराव पटवधवन उदूव कचवतेतील साकेंचतकतेसबंंधी 
उपहासाने बोलत. उदूव–फारसीतील समसंभोगी प्रवृत्तीिा उल्लखे करूनही आमच्यासारख्या 
काव्यभक्ताचं्या अत्य त्साहाला चवरजण घालीत!‘उदूव कचवता–कौम दी’िे संपादक रामनरेश चत्रपाठी 
याचं्यासारख्या चवद्वानानेही इराणी काव्यसंकेत, छळवादी पे्रयसी, अन्  सहसम्भोगी पे्रम याचं्या ििेवरि भर 
चदला आहे. सेत माधवराव पगडी यानंी मात्र या परकीय वैचशष्ट्ट्ानंी दिकून न जाता उदूव कचवतेिा परामशव 
सहृदयतेने घेतला आहे. 
 

अन करण करणे हा आदर दाखचवण्यािा सवोत्तम मागव होय, असे म्हणतात. उदूवतील काही ढंगािें 
अन करण  अलीकडे अनेकानंी केले आहे. पण उदूव सौन्दयवपूजनािा अन् आत्मपूजनािा प्राणभतू भाग 
हस्तगत करून उदूव शायरीिी लज्जत मराठीतून देण्यािा चविम मात्र अलीकडेि, यवतमाळिे चवद्वान शायर 
भाऊसाहेब पाटणकर यानंी केला आहे. उदूवत ‘लावणी’ होणे नाही;– अन् मराठीत ‘शायरी’ होणे नाही, या 
रूढ कल्पनेला जणू एक आव्हान समजून त्यानंी मराठीत उदूव ढंगािी शायरी चलचहण्यािा प्रयोग केला. तो 
प्रयोग खरोखरि क तूहलजनक अन्  अभ्यसनीय आहे. श ि मराठीति चलचहलेल्या या पाटणकरी शायरीत, 
इतर मराठी कचवतेपेक्षा,–नव्हे, माधव जूचलयन्  याचं्या कचवतापेंक्षाही वगेळे असे काय आहे, हा प्रश्न जर 
आपण सोडवायला घेतला तर उदूव कचवतेतले काही मोहक चवशरे्ष आपल्या हाती लाग ू
शकतीलपाटणकरानंी उदूव (अरबी-फारसी) छंदािंा स्वीकार केलेला चदसेल, पण उदूव काव्यसंकेतािंा 
स्वीकार केलेला चदसणार नाही. छंदातंदेखील माधवरावापं्रमाणे, त्यानंी अरबी छंदािंा सिंच्या सिं 
उिललेला चदसणार नाही; फक्त‘पाडंव’ वृत्तािाि (‘पाडंवा सम्राटपदाला पोिचवता तो जाहला’ या 
िालीिाि) सरास उपयोग केलेला आढळेल. 
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स्वतः पाटणकरानंी‘मराठी म शायरा’ या आपल्या द सऱ्या संग्रहाच्या प्रस्तावनेत, मी येथे सोडवीत 
आहे तोि प्रश्न सोडचवला आहे. त्याचं्या या संग्रहाला आधीि माझी प्रस्तावना चलहून झालेली असल्याने, 
त्याचं्या उदूव काव्यचवर्षयक उपपत्तीिा परामशव मी माझ्या प्रस्तावनेत घेऊ शकलो नाही.‘उदूव शायरीला 
लागणारा जोम, ढंग वा नखरा मराठी भारे्षति नाही’ या रूढ कल्पनेला पाटणकरानंी आपल्या प्रचतपादनाने 
व काव्यानेही धक्का चदला आहे. उदूव शायरीिी लज्जत त्यानंी चनःसंशय मराठीतून चदली आहे.‘मराठीत हे 
शक्य नाही’ हा भल्याभल्यािंा भ्रम (त्यात मीही होतो!) त्यानंी सप्रयोग दूर केला आहे. आचण तरी एक 
ताचत्त्वक प्रश्न उरतोि. पाटणकर आपल्या प्रस्तावनेत (व  अनेक व्याख्यानातंही) म्हणतात त्याप्रमाणे, उदूव 
शायरी ही केवळ तंत्रािी, केवळ चवचशष्ट कल्पना-िमत्कारािी बाब आहे काय? 
 

“काव्य हे आशयात नसून आचवष्ट्कार-पितीत असते” “काव्यािी समीक्षा म्हणजे कवींच्या चविार-
चवकारािंी ििा नव्हे, त्याच्या व्यक्क्तमत्त्वािी ििा नव्हे, तर त्याने त्या चविार-चवकारानंा जो‘आकार’ 
पकवा‘फॉमव’ चदला, त्यािी ििा होय” हे आजच्या एका टीकासंप्रदायािे आवडते मत आहे. पाटणकरानंी 
नकळत या नवसंप्रदायाला स ंदर समथवन प रवले आहे. पाटणकर हे नैयाचयक आहेत. त्यानंी लगेि उदूव 
शायरीिे लक्षण ससं्कृतपचंडताचं्या धतीवर केले आहे. ते म्हणतात : 
 

“भावोन्मादोक्त्थत कल्पनािमत्काराचवष्ट्कारचवशरे्षः शायरी ।” 
 

पाटणकरािंी ही व्याख्या मलाही मान्य झाली असती, पण मी यातल्या‘भावोन्मादोक्त्थत’ या 
लक्षणावर अचधक भर चदला असता. पाटणकर मात्र“आचवष्ट्कारचवशरे्षः” (A peculiar form of 
expression, a style, a technique) या लक्षणावर भर देतात असे चदसेल. याि प्रस्तावनेत ते म्हणतात: 
 

“उत्कट भावनेतून चनमाण झालेल्या सदचभव्यंजक अशा चवस्मयकारक कल्पनेच्या आचवष्ट्कारािे 
तंत्र” म्हणजे शायरी. अखेर काय? शायरी म्हणजे जीवन वा मन नसून ते एक‘तंत्र’ आहे!– पे्रमान भव, 
सौन्दयान भव, द ःखान भव नसलेला माणसूही हे तंत्र हस्तगत करू शकेल! असा, रमणीय मराठी शायरी 
रिणाऱ्या नैयाचयक पाटणकरािंा चसिान्त! 
 

या त्याचं्या आत्यक्न्तक मताच्या समथवनाथव त्यानंी दोन शरे उद धृत केले आहेत. एक बहाद रशहा 
जफर याच्या चनतान्तकरुण गझलमधून; तर द सरा मनमोहन नातंूच्या दोन ओळींना शायरीिा‘आचवष्ट्कार-
चवशरे्ष’ देण्याकरता केलेला स्वतःिा जफर म्हणतो : 
 

कह दो इन हसरतोंसे कहीं और जा बसे 
इतनी जगह कहाँ है चदले दागदार मे 

 
(माझ्या ह्या आकाकं्षानंा सागंा की, द सऱ्या क ठल्या जागी जाऊन वस्ती करा! माझ्या या दलध 

हृदयात आता (नव्या) आशलेा जागा आहे क ठे?) 
 

या ओळी उद धृत करून पाटणकर म्हणतात, “दर वळेी चनराशनेे व्यचथत झालेल्या हृदयाला आता 
एखादी नवी आशाही करणे चकती कचठण असते, हे सत्य चकती रम्य कल्पनेच्या आधारे साचंगतले आहे ते 
बघा.” 
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याप ढे द सरे उदाहरण म्हणनू त्यानंी कवी मनमोहन नातू याचं्या– 
कसा ग बाई झाला, क णी ग बाई केला, 

राधे त झा सैल अंबाडा? 
 
या प्रचसि ओळींना शरेोशायरीिा‘चलबास’ िढचवला आहे. तो असा : 
 

सागं वा सागंू नको, सारे अम्हाला समजते 
सैल व्हाया केस काही और व्हाव ेलागते! 

 
ही नवी वशेभरू्षा देण्यात“मी मूळ भावाथव पकवा अचभप्राय म ळीि बदलत नाही” असेही ते सागंतात. 

पाटणकरानंी उदाहरणादाखल चदलेले हे दोन्ही शरे चविाराला िागंलेि खाद्य प रवतील. जफरिा शरे 
िमत्कारय क्त कल्पनेम ळे रम्य झाला आहे, की त्याच्या मनः क्स्थतीम ळे त्याला ही उदासरम्य कल्पना 
स िली आहे? मनमोहन याचं्या ओळीतलाि आशय पाटणकरांच्या नव्या रूपान्तरात कायम राचहला आहे 
का? मनमोहनाचं्या मूळ कोरड्या (Bold) ओळीत केवळ बायकी क तूहल व्यक्त झाले आहे, तर 
पाटणकराचं्या नव्या‘शरेा’त राधेच्या सखीिा चमक्ष्ट्कल आत्मचवश्वास व नमवचवनोद व्यक्त होतो; तशीि, 
उत्तर देण्यासंबधंीिी राधेिी अचनच्छाही सूचित होते. पाटणकरानंी फक्त‘फॉमव’ बदलला की, ‘कंटेन्ट’ही 
बदलला? पाटणकर प्रचतज्ञापूववक सागंतात की, उदूव कचवतेिे सौन्दयव केवळ चवचशष्ट आचवष्ट्कारपितीत 
आहे! 
 

स्वतः पाटणकरािंीि काही रिना पाहा : 
बचघतले नसतेचह आम्ही ना अशी जर लाजती 
चनखळत्या पदरास आणी हातही ना लावती 
ब िापरी होतो उगे ठायीि आम्ही आम च्या 
व्यथव आला अचवनयािा आळ माथी आम च्या! 

 
या ओळींत रंगेलपणा, चवरक्तीिा अचभमान आचण स्त्रीसौन्दयािा अमोघ आघात यािंा कवीने ख बीने 

मेळ घातला आहे. पण‘सेक्न्सचटव्ह’ वािकाच्या मनावर म ख्य ठसा उमटतो तो सौन्दयाकर्षवणातही चदसून 
येणाऱ्या चवचधचलचखतािा! पे्रमातल्या Fatality िा! प्लेग, कॉलरा याचं्याप्रमाणे पे्रमािीही लागण व्हायिी 
म्हणजे व्हायिी; ती टळत नाही. याच्या आधीच्याि पाटणकरी कचवतेिे ध् रुवपद– 
 

जाहले काही तरी जे व्हावयाला नको होते 
 
असे आहे. पे्रमात चवचधचलचखत, पकवा Fatality पाहणे, अचनवायवता पाहणे, हे उदूव कवीिे खास वैचशष्ट्ट् 
आहे. 
 

गाचलबच्या ओळी प्रचसिि आहेत! 
 

इष्ट्कपर जोर नही, है ये वो अचतश गाचलब । 
चक लगाये न लगे और ब झाये न बने ॥ 
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(पे्रमावर क णािा जोर िालू शकत नाही. अरे गाचलब! पे्रम म्हणजे एक आग आहे. ती लाव ू
म्हटल्याने लागत नाही, की चवझव ूम्हटल्याने चवझत नाही!) 
 

पण हा सवव केवळ बाह्य आचवष्ट्कारािा (Form िा) मामला आहे की आतल्या आगीिा खेळ आहे? 
पाटणकरानंी तर त्याला काही चठकाणी संस्कृत साचहत्यकारानंा चप्रय असलेल्या उत्पे्रक्षादी अलंकारातं 
बसवनू टाकले आहे. 
 

पाहता ओशाळ नी तू मान खाली घातली 
बघवली नाही त लाही आग तू जी लाचवली 
पेटती ती आग आम्ही जन्मभर साभंाळतो 
प्रीचतच्या पंथातं आम्ही अक्लनपूजा मानतो. 

 
पाटणकराचं्या या िार ओळींत, संस्कृत कवींनीही क र्मनसात करावा असा कल्पनाचवलास आहे. पण 

तो रम्य वाटण्यािे कारण त्याच्या तळाशी असलेली पे्रमािी उदूव बैठक आहे. माधवराव पटवधवन एके जागी 
या फारसी-उदूव स राति म्हणतात— 
 

हाल काय दासािे काळजी न खावदंा 
मी त झ्या स्वरूपािा लाडके सदा बंदा 

 
स्त्रीसौन्दयव केवळ आपल्या अक्स्तत्वानेही केवढा प्रलय माडंते, यािी चस्त्रयानंा कल्पना नसते. त्या 

आग लावनू जातात अन्  प रुर्ष जन्मभर त्या आगीत होरपळतो, नव्हे त्या आगीिी पूजा करणारा 
अक्लनपूजासंप्रदायी बनतो! पाटणकराचं्या या स्त्रीने केवळ यदृच्छेने मान खाली घातली असेल, पण त्या 
चतच्या लाजण्यावर कवीने आत्मचनष्ठ subjective कल्पनाप्रि रतेने एवढ्ा कल्पना उभारल्या. पण ही केवळ 
स ंदरीच्या मान खाली घालण्यावरून स िलेली समस्यापूती नव्हे. पे्रमासंबधंीिी ती एक चवख्यात आचण 
चवलोभनीय अशी भचूमका आहे. त्या पे्रमचवर्षयक‘attitude’ मध्ये जे उदात्ततेिे सौन्दयव आहे, ते स्त्रीच्या 
लाजण्यावर कवीने लढवलेल्या ित र कल्पनाचवलासात नाही. पे्रमसंबधंी क बानीिी वृत्ती हे उदूव काव्यािे 
वचेशष्ट्ट् आहे; त्या वृत्तीत लढवलेल्या उत्पे्रक्षा हे त्यािे वैचशष्ट्ट् नव्हे. माधवराव म्हणतात— 
 

पडली आह चत य देहािी पे्रमाच्या होमी । 
आणखी काय द जे माग?ू । 

 
परमेश्वर-भक्तीकरता छळ सोसणाऱ्या इब्राहीमच्या अक्लनक ं डात अल्लाने थंडगार बाग चनमाण 

केली, यािा दाखला देऊन माधवरावािंा पे्रचमक म्हणतो— 
 

अल्लाने त्या चनम् रूदाच्या भव्य अक्लनक ं डी 
चनर्ममली बाग थंडगार । 
अदाह्य इब्राहीम मधोमध मलकाचं्या झ ंडी । 
भोवती करीत सिंार । 
मी न जरी बागेत, देह हा अणू अणू जळतो । 



 अनुक्रमणिका 

त्यात मज समाधान वाटे ॥ 
 

कल्पनािमत्कृतीने नव्हे, तर या क बानीच्या वृत्तीने उदूव काव्याला उदात्तता आलेली आहे. 
माधवरावािंी क बानी पहदू सत्त्वपरीके्षच्या वळणावर जाते, पण म सलमान पे्रचमक क बानीिे व्रत घेतलेला 
ह तात्मा नसतो. छळ सोसण्यात काही प ण्य पकवा व्रतपालन आहे, अशी त्यािी कल्पना नसते. सत्कमाच्या 
फलािी अपेक्षा हीदेखील एक आत्मविंनाि नव्हे का? वफादारीला िागंले फळ चमळते अन्  बेवफाईला 
अद्दल घडते अशी तरी हमी क ठे आहे? िागंल्या फलाच्या शाश्वतीने नव्हे, तर वाईट फळही भोगण्याच्या 
तयारीने उदूव पे्रचमक पे्रमाच्या फंदात पडलेला असतो. म्हणून त्यािे साम्य अक्लनक ं डात उडी घेणाऱ्या 
इब्राहीमपेक्षा पकवा प्रल्हादापेक्षा‘करना तो डरना नाहीं’ म्हणून फासावर िढणाऱ्या त्या बडोद्यातील ख नी 
इसमाशीि जास्त असते. गोड आत्मविंनेपेक्षा स्वकमािी कडू फळे हसत भोगण्यािी तयारी अचधक 
काव्यमय नाही का? उदूव पे्रचमकािी द ःखाशी चदसून येणारी मैत्री या द सऱ्या प्रकारिी असते. काही लोक 
समजतात, तसा तो Masochist नसतो. 
 

या पचरणाम भोगण्याच्या तयारीला कधी कधी व्यसनािा पकवा‘बाजी’िा कैफ िढतो, हे खरे. पण 
तो केवळ काव्याच्या प्रान्तातला अचतरेक होय. पाटणकर म्हणतात— 
 

बेवफाई जाण नी मी जीव चतजवर लाचवला 
जाण नी प्रासाद माझा वाळ वरी मी बाचंधला 
इंद्र मी श्वानापरी धावलो मागे चतच्या 
मागीतले सारे चदले चवश्वास नी विनी चतच्या 
सागंू खरे का, का म्हणोनी केला स्वतःिा नाश मी? 
बेवफाईिीि होती जीवनी माझ्या कमी! 

 
या ओळींतील वृत्तीला‘बाजी’ म्हणता येईल, हट्टीपणा म्हणता येईल, वा‘अन भववाद’ही म्हणता 

येईल. एकचनष्ठ पे्रम अळणी वाटून मन ष्ट्याला कधी बेइमानीतील झणझणीतपणा िवदार वाटू लागतो! 
 

उदूव काव्यात केवळ‘Conceits’िे, चनव्वळ कल्पनाचवलासािेही महत्त्व नसते असे नाही. या के्षत्रात 
संस्कृत कवी अथाति त्याचं्याशी स्पधा करू शकतील. पाटणकरानंी तर काही जागी त्या कल्पनाचवलासात 
ित रालापािी भर घातली आहे. पाहा— 
 

अप ल्याि दातंी ओठ अप ला िावणे नाही बरे । 
हक्क अम िा अम च्यासमोरी मारणे नाहीं बरे! ॥ 

 ० ० ०  
क ं तलानंा सागं तव, जे धावले गालावरी । 
द बवलानंी रचक्षले का होते क णा केव्हा तरी ॥ 

 
संस्कृत स्फ ट काव्यात कल्पना-िमत्कारानंाि प्राधान्य असते; इंग्रजी स्फ ट गीतात उत्कटतेला 

प्राधान्य असते. भतृवहरीच्या शृगंारशतकात, वा अन्य कवींच्या अमरुशतकासारख्या काव्यात, वैर्षचयकता 
आचण कल्पनाचवलास यािें चमश्रण आहे. भतृवहरीच्या वैरालयशतकात चवरक्तीिे ऐश्वयव आहे. पण 
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उमरखय्यामच्या रुबायातं भोगलालसा आचण नश्वरतेबद्दलिा चवलाप यािें चमश्रण आहे. या चवलापाति 
उमरखय्यामने‘अचत झाले अन्  हसू आले’ या जातीच्या बचेफकीर हास्यािी पेरणी केली आहे. त्याच्या 
रुबायातंले शब्दािें आचण तत्त्वचविारािें खेळ, या चवरक्त हास्याच्या पोटीि जन्मलेले आहेत. चखन्नतेत अन्  
गाभंीयातही केलेल्या उमरखय्यामी पचरहासािे प्रख्यात उदाहरण म्हणजे– 
 

Indeed, indeed repentance oft before 
I swore, but was I sober when I swore? 

 
एखाद्या नादावर, एखाद्या ध्येयावर, एखाद्या हट्टावर संपूणव चबनमोल आय ष्ट्याशी ज गार खेळणाराला 

जो कैफ येतो, जे बेपवाईिे अन् ‘अचत झाल्या’िे हसू येते, त्यािे चननाद उमरखय्यामच्या रुबायातंि केवळ 
नाहीत तर उदूव काव्यातही आहेत, ती एक वृत्ती आहे, एक‘मूड’ आहे. त्या‘मूड’च्या ब डाशी संपूणव जीवनािे 
तत्त्वज्ञान आहे; जीवनाने चदलेला धोका आहे! त्या वृत्तीतून केवळ अन भवि बाहेर पडतो असे नव्हे; तर त्या 
अन भवाच्या स्मृतीशी उदास पण लाचडक िाळे करणारी पद्यरिनाही बाहेर पडते. पे्रमािी उत्कटता द र्ममळ 
नाही, (कारण ती दैवि एकेकाच्या वाट्ाला घालते!) कल्पनािमत्कृतीही अवघड नाही, कारण ती 
कोरड्या ब चिमते्तनेही करता येते. पण उत्कट आकर्षवणािे पयववसान म्हणून येणारा दैववाद, येणारी 
बेचफकीरी, येणारे हास्य,–सहजासहजी चमळण्यासारखे नाही. ते चवद्वते्तने चमळण्यासारखे नव्हे, की ते 
म्हणजे केवळ एक काव्यशलैीही नव्हे. ते एक व्यक्क्तमत्त्व आहे;तो एक अन भव आहे.‘चदलेरी’ आचण दैववाद 
(स्वीकारवृत्ती) यािे ते एक चमश्रण आहे. उदूव काव्यािा फॉम्य वला आपल्याला सापडला असे पहदू, ब्राह्मण, 
शायर पाटणकर म्हणतात. उदूव शायरीिा डौल मराठीत आणण्यात त्यानंा अभतूपूवव यश चमळाले आहे, असे 
आम्हीही म्हणतो. पण कल्पनािमत्कृती आचण आचवष्ट्कारपिती या दोहोत उदूव काव्यसौन्दयािा‘फॉम्य वला’ 
संपला,असे मात्र आम्ही म्हणणार नाही. शायरीिी“व्याख्या लागू पडेल अशी काव्यसंपदा आपल्या संस्कृत 
वाङ्मयात आहे” असे पाटणकरानंी म्हटले आहे. प ढे ते म्हणतात, “ज्ञानेश्वरीसारख्या काव्यात त म्हाला 
पदोपदी शायरीि वाितो असा भास होईल.” यावरून त्याचं्या शायरी-लक्षणात क ठे तरी अचतव्याप्तीिा 
लोंढा चशरायला चछद्र झाले आहे, हे उघड नाही का? कारण लगेि ते प ढे म्हणतात:“हे खरे की त्या 
काळात आत्मचनष्ठ काव्यािा चततकासा आदर नव्हता.” 
 

—इथेि तर मेख आहे! उदूव शायरी चनतान्त आत्मचनष्ठ आहे. (‘आत्मचनष्ठ’ म्हणजे subjective या 
अथाने! मढेकरानंी त्या शब्दािा जो ि कीिा उपयोग केला आहे त्या अथाने नव्हे!) कल्पनािमत्कृती हा 
आत्मचनष्ठ काव्यािा गाभा कधीि होऊ शकत नाही. उत्कटता हा आत्मचनष्ठ काव्यािा गाभा होय. 
ही‘उत्कटता’,हे वडे, पराकोटीला गेल्यावर चतला जे खेळ स ितात, तेवढेि कल्पनािमत्कार वा बौचिक 
खेळ उदूव शायरीला मंजूर आहेत. 
 

‘शरेोशायरी’तील पाटणकराचं्या यशािा सबंंध त्याचं्या संस्कृतच्या व्यासंगाशी नसून त्याचं्या 
चशकारीच्या व्यासंगाशी आहे! (पाटणकर हे पट्टीिे चशकारी आहेत.) चशकारीच्या जंगलात त्यानंा जो‘शरे’ 
[शरे (फारशी) = वाघ; शअेर (अरबी) = उदूव चद्वपदी.] भेटतो त्यािा जेवढा उदूव‘शरेा’शी संबधं आहे, तेवढा 
कल्पनािमत्कृतीिा नाही. पाटणकर जेव्हा‘चदलेरी’, ‘पजदाचदल’ यािे माहात्म्य काव्याच्या प्रान्तात गातात, 
तेव्हा तेही हेि तत्त्व नकळत मान्य करतात. 
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आध चनक मराठी कचवता एकदा स्वैरपणािा आधार घेते, तर एकदा क्क्लष्ट बनून पाहते; पण 
वस्त तः“मराठी भारे्षत चततकाि (उदूवइतकाि) जोम आहे” हे चसि करण्याकचरता पाटणकर शायरीकडे 
वळले असे ते स्वतःि सागंतात. हा प्रश्न भारे्षतील जोमािा नसून मनातील जोमािा आहे. पाटणकर 
यशस्वी झाले तेही त्याचं्या मनाच्या, त्याचं्या जीवनचवर्षयक भचूमकेच्या वगेळेपणाम ळे झाले, केवळ 
आचवष्ट्कार-चवशरे्षाम ळे नव्हे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ४७ ⬥ 
 

रणवणकरि मंडळ : समज आणि अपसमज 
 

रचवचकरण मंडळािे पचहले प ष्ट्प प्रकाचशत झाल्याला आज ता. ९ सप्टेंबर रोजी पन्नास वर्ष ेझाली. 
एवढ्ा अवधीत रचवचकरण मंडळािे म्हणून जवढे वाङ मय प्रकाचशत झाले त्याहूनही अचधक त्याच्यासंबधंी 
चलचहले गेले. जे बरे चलचहले गेले तेदेखील गैरसमजावर पकवा अधववट समजावर आधारलेले होते. जे 
वाईट चलचहले गेले ते अधववट समजावर तरी आधारलेले होते, नाही तर भीती पकवा मत्सर यावर 
आधारलेले होते. आज पन्नास वर्षांनी जे चलचहले जाईल त्यातही या मनोचवकारािंी भेसळ नसेलि असे 
नाही. 
 

रचवचकरण मंडळासबंंधी स रस आचण िमत्काचरक कथा सागंणे– या‘स वणववधापना’च्या चदवशी 
तरी–अशक्य नाही! चवशरे्षतः मंडळाच्या पचरसरात वावरलेल्या माझ्यासारख्या लेखकाला ते अचधकि सोपे 
आहे. पण रचवचकरण मंडळ‘काय होते’ आचण‘काय नव्हते’ यािाि त्र चटत शोध मी येथे घेणार आहे. आमच्या 
काही टीकाशास्त्र्यानंा, यच्चयावत्  टीका संस्कृतान गामी असावी असे आपले उगीिि वाटते! पण 
केशवस तापंासूनच्या कचवतेिे कूळ आचण रूप इंग्रजीच्या परम लखात चशरल्याखेरीज सागंताि येणार नाही. 
केवळ भारतीय रसचसिान्त घेऊन या नव्या प्रवृत्तींिे मोजमाप करणे म्हणजे पॅन्टला पीताम्बरासारखे 
जरीकाठ आहेत की नाहीत हे शोधणे होय! केशवस तकालीन कचवता ही‘गोल्डन रेझरी’ वािून उद्दीचपत 
झालेल्यािंी कचवता होती, असे म्हटले जाते. म्हणणारे अवहेलनेच्या ब िीने म्हणोत बापडे, पण यात 
केशवस तादी पचहल्या आध चनक कवींिी अवहेलनाि आहे, असे नव्हे.‘गोल्डन रेझरी’ त्या काळात हजारो 
इंग्रजी चशचक्षताचं्या हाती होती; पण चतच्याम ळे‘उद्दीपन’ झाले, ते ज्याचं्यात मूळ कचववृत्ती होती त्यािेंि 
झाले. त्या वृत्तीला मोकळा आचवष्ट्कार मनमोकळ्या इंग्रजी कचवतेने चदला एवढेि काय ते! या पचहल्या 
आध चनक कवींना मी (प्रायः) प्रथमि रोमकॅ्न्टक म्हणनू संबोचधले. काही लोक या पचहल्या कवींना 
चवशरे्षत्वाने िाक्न्तकारक ठरवण्याकरता रचवचकरण मडंळाच्या कवींना‘रोमकॅ्न्टक’ म्हणू लागले. कारण 
िाक्न्तकारकेत‘गौरव’ आहे, आचण रोमकॅ्न्टकतेत‘रौरव’ आहे, अशी या मंडळींिी वडेी समजूत 
होती!‘रचवचकरणी’ मंडळी वास्तचवक होती तरी कोण? 
 

रचवचकरण मंडळ हा एक‘प्रयोग’ होता, वाङ्मयीन आचण सामाचजकही, असे मंडळािे सदस्य 
म्हणतात. हा वाङ्मयीन प्रयोग केशवस त संप्रदायाहून कोणत्या बाबतीत वगेळा होता? आचण 
हा‘सामाचजक’ प्रयोग आगरकर-संप्रदायापेक्षा कोणत्या प्रकारे वगेळा होता? रानडे आचण आगरकर 
चस्त्रयािंा‘उिार’ करू पाहात होते. तर रोमकॅ्न्टक वृत्तीिा माणूस स्त्रीयािें‘पूजन’ करू िाहतो. रचवचकरण 
मंडळ चस्त्रयानंा ज न्या रावबहाद र स धारकापेंक्षा अचधक वगेळे, ‘सख्यभक्ती’िे स्थान देते असा मंडळािा 
दावा; पण हा दावा खरा असला, तरी‘पूजन’ आचण‘सख्य’ यातंही फरक आहे! मंडळाच्या सभासदानंी हे 
ओळखले होते काय? मला वाटते त्यानंी ते ओळखले नव्हते. डी. ई. सोसायटीच्या खालोखाल माधवराव 
पटवधवनािंा मानचसक छळ रचवचकरण मंडळानेि केला! आचण या छळािे कारण स्त्रीचवर्षयक मतातील हा 
फरक हेि होते. माधवराव‘स्त्री-पूजक’ होते, इतर सभासद स्त्रीला बरोबरीिे स्थान देणारे होते. अथात 
स्त्रीचवर्षयक वृत्तीवरून माधवरावािंा छळ रचवचकरणाच्या सववि सभासदानंी केला असे नव्हे; पण या अंतगवत 
छळािे म ख्य कारण स्त्री हेि होते. चववाह आचण चवर्षयस ख याचं्या बाबतीत चनरपेक्ष असलेला माणूसही 
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एखाद्या स्त्रीवर उत्कट पे्रम करू शकेल, असा माधवरावािंा दावा आचण अन भव होता. आगरकरय गात 
घ टमळणाऱ्या रचवचकरण मडंळाच्या बह संख्य सभासदानंा हे शलेेसंप्रदायी मत पिण्यासारखे नव्हते! 
आपल्या मताच्या गवाने ते माधवरावानंा दोर्षी ठरचवण्याइतके पछाडलेले होते. एका चमत्रािा िोरून 
प नर्मववाह लावण्याइतके ते उद्योगी होते; पण द सऱ्या एका चमत्राने प्लेटॉचनक पे्रम समजून घेण्याइतके ते 
हळ वार नव्हते! 
 

त्याचं्या सामाचजक प्रयोगाबद्दल एवढे प रे; त्याचं्या वाङ्मयीन प्रयोगासंबधंी काय? रचवचकरण 
मंडळ, केशवस ताचं्या रोमचँटक घराण्याति जन्मलेले असले तरी‘रोमचँटचसझम् ’ अथवा‘सौन्दयववाद’ ही 
एखादी क्स्थर आचण अक्न्तम प्रवृत्ती नव्हे. सौन्दयववाद आचण वास्तववाद;सौन्दयववाद आचण‘क्लाचसचसझम् ’ 
या दं्वद्वात्मक जोड्यािंी गती इचतहासात लंबकाप्रमाणे उलटस लट असलेली चदसेल. कवी टेचनसनदेखील 
रोमचँटचसझमिा वारसा घेऊनि आलेला असला, तरी संयम आचण सहेत क कला याचं्या बाबतीत 
तो‘क्लाचसचसझम’िा आप्त भासेल. आचण त्याच्यानंतरिे‘प्री–राफेलाइट’ कचवक ल, रोमचँटक असूनही 
चतसऱ्याि वळणावर गेलेले चदसेल! शलेे, बायरन हे पचहले रोमचँटक कवी, सौन्दयव आचण स्वाभाचवकता 
(Beauty and Sincerity) यािें पूजक होते; तर रोझेटीप्रभतृी राफेलपूवव वळणािे कवी, कलेिे भोक्ते होते. 
इंग्रजी काव्यप्रवाहातील या वगेवगेळ्या टप्प्याशंी पचरिय असल्याखेरीज, केशवस त आचण ताबंे यािंा आदर 
करूनही रचवचकरण मंडळ वगेळे काही करण्यािी धडपड का करीत होते ते कळणार नाही. चगरीशािें एक 
खंडकाव्यि म ळी‘कला’ या नावािे आहे. माधवराव पटवधवन अनेकदा चगरीशाचं्या कोरीव (chiseled) 
शलैीिा हेवा करताना आढळत! मंडळात एकेका कचवतेवर सामूचहक ििा होऊन त्यातील ग्राह्य 
सूिनावंरह कूम संस्करणही होई! साराशं, स्फूती आचण स्वाभाचवकता यांिी जागा आता सहेत क कलेने 
घेतली होती. ताबंे आचण केशवस त यानंा ही‘कॉपोरेट’ काव्यकला कधीि मान्य झाली नसती! पचहल्या 
चपढीिे कवी स्फूतीिे भोक्ते होते. तर रचवचकराण मंडळािे कवी कलाक सरीिे भोक्ते होते.‘सामान्याचं्या 
सामान्य भावना रंगचवणारे’ हा क स मावतीबाईंनी रचवचकरण मंडळावर मारलेला चशक्का तर अगदीि सामान्य 
प्रतीच्या काव्यपरीक्षणािा एक नम ना होय! 
 

आपली कला आपल्यापूवीच्या आध चनक कवींपेक्षा अचधक चनदोर्ष आहे,– finished आहे, असाही 
या कवींिा दावा होता. आचण आपली वणवने पूवीच्या कवींहून वास्तवाला अचधक जवळ आहेत, असाही या 
कवींिा दावा होता. त्यातल्या त्यात चगरीशानंा टेचनसन अचधक चप्रय असे. म्हणून त्यानंा कोरीव कातीव 
शब्दयोजनेिे आचण पद्यरिनेिे पे्रम; आचण म्हणनूि काव्यरूप दीघवकथा (खंडकाव्य) चलचहण्यािी त्यािंी 
धडपड! तळवलकर, उमराणी, याचं्यासारखे त्या वळेिे त्यािें िलाख चवद्याथी, अद्यापही चगरीशािें एनॉक 
आडेन चशकचवणे आचण ते चशकचवताना रडणे,–आठवणीच्या चनचमत्ताने सागंतात. चगरीशाचं्या आवडत्या 
टेचनसनबद्दल एक वाङ्मयेचतहासकार म्हणतो :“But in Tennyson a classical sense was allied to the 
romantic temperament.” म्हणजे रोमचँटक वृत्ती आचण संयमप्रधान रिनेिी जाणीव यािंी टेचनसनमध्ये 
हातचमळचवणी झालेली होती. रचवचकरण मंडळाच्या कवींच्या कचवतेबाबत हे म्हणता आले असते काय? 
त्यातल्या त्यात दोघािें ग रू िंद्रशखेर, आचण एकािे ग रू साध दास, याचं्याबाबत फार तर हे म्हणता आले 
असते; पण रचवचकरण मंडळाच्या प्रम ख कवींत यापेक्षा वगेळ्याि वृत्तींिी भेसळ आढळली असती. भावनािंी 
स्वैरता आचण रिनेिी सहेत कता यािें साहियव मंडळातील काही कवींत होते. 
 

माधवरावाचं्या वृत्तीत भावनािंी उत्कटता, चवदलध ससं्कृत कवींिा आदशव आचण कादंबरीसदृश 
वास्तवता यािंी भेसळ झालेली आढळेल! त्यािें‘चवरहतरंग’ वैदलध्याच्या धडपडीम ळेि आध चनक 
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अलंकारशास्त्र्यानंा अपूवव वाटते! पण वैदलध्य आचण समकालीन वास्तव वणवन एकत्र नादूं शकत नाहीत, हे 
या पचढक मंडळींच्या लक्षात येत नाही. उदात्त आचण अद भ त पे्रमाच्या दृष्टीने माधवरावािंी काही Lyrics 
अजोड आहेत. पण शलैीच्या एकचजनसीपणाच्या दृष्टीने यशवन्तरावािंी रिना अचधक सरस आहे. 
माधवराव वैदलध्याच्या मागे लागत, तसेि अचभनव शब्दाचं्याही मागे लागत. त्याचं्या या चवसंगत वडेातून 
चनभावलेले, बिावलेले, आचण ओजस्वी वठलेले दीघवकाव्य‘स धारक’ हेि होय. श्री. बा. रानड्यानंी प ढील 
आय ष्ट्यात आत्मचनष्ठ काव्यािा प्रायः संन्यासि घेतला. द. ल. गोखल्यानंी तर वाङ्मयलेखनािाि सनं्यास 
घेतला!‘कशाति काही नाही! वाङ्मयलेखन आचण बाजारहाट दोन्ही सारखेि रमणीय!’ असले चवचित्र 
तत्त्वज्ञान स्वीकारून आपली चहऱ्यासारखी ब चिमत्ता व चवद्वत्ता गोखल्यानंी अडगळीत टाकून चदली! 
 

पण ते काहीही असले तरी‘सामान्याचं्या सामान्य भावनािें कवी’ या वणवनाने मंडळातील या 
जबरदस्त मंडळींिी बोळवण करणे, म्हणजे श ि वडेेपणा होय.‘नवलाख चदव.े..’ ही उदात्त कचवता 
चलचहणारे घाटे, ‘य गंधरािे पाल पद’ चलचहणारे यशवन्त, कमाल पाशासारख्या त की िाक्न्तकारकावर 
फारशी धतींिा‘कसीदा’ चलचहणारे माधवराव, यानंा‘सामान्यािें कवी’ म्हणणे म्हणजे, ‘त्याचं्या िारदोनि 
कचवता आपण वािल्या आहेत’ असे कबलू करणे होय! मंडळातील एकेकटा कवीदेखील आपल्या चवप ल 
गद्यपद्य चलखाणाने आध चनक वाङ्मयात अढळ स्थान घेऊ शकला असता; मग ज्या मंडळात हे सात 
साचहक्त्यक एकत्र आले ते मडंळ वाङ्मयेचतहासात महत्त्त्वािे स्थान घेईल, यात शकंाि नाही! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥४८⬥ 
 

रणवणकरि मंडळ : काय होते आणि काय नव्हते? 
 

स प्रचसि रचवचकरण मंडळ स्थापन झाल्याला १९७३ च्या सप्टेंबरमध्ये पन्नास वर्ष ेझाली. या दृष्टीने 
या मंडळािे अचभनंदन करणे आचण त्याच्या कामचगरीिा आढावा घेणे हे या स वणववधापनचदनी उचित 
होईल. थोडी चवपरीततेिी गोष्ट म्हणजे हे मंडळ आज अक्स्तत्वात आहे की नाही, यावर मंडळाच्या 
सभासदातंि मतैक्य होणार नाही! मंडळािे एक सभासद चवठ्ठलराव घाटे यानंी आपल्या आत्मिचरत्रात 
रचवचकरण मंडळ“१६ मे १९२५ रोजी द पारी मरण पावले” असे चलचहले आहे. घाटे प ढे म्हणतात, “...मंडळ 
मतै्री गमावनू बसले... मंडळ हप्त्याहप्त्याने मरू लागले. कदाचित अद्याप ते प रेसे मेलेही नसेल!” 
 

घाट्ािें म्हणणे व्यवहारतः खरे असले, तरी मंडळािे चवसजवन कोणी कधीि केलेले नाही. द दैवाने 
मंडळातील दोघा सदस्यानंा– सौ. मनोरमाबाई रानडे आचण माधवराव पटवधवन यानंा- काळाने ओढून नेले 
असले, तरी मंडळािे पाि सदस्य आहेत, व त्यातंील तीनिार तरी चवप ल सेवा करून साचहत्यात चवख्यात 
झाले आहेत. मंडळाच्या कामचगरीिे आचण सदस्याचं्या दीघाय ष्ट्यािे अचभनंदन करणे हे साचहत्यपे्रमी 
लोकािें कतवव्य आहे. मंडळातील माधवराव पटवधवन, यशवन्तराव पेंढरकर, गजाननराव माडखोलकर, 
चवठ्ठलराव घाटे व चगरीश (शकंरराव कानेटकर) याचं्याइतकी वाङ्मयसेवा करणाऱ्या एकेका 
साचहक्त्यकािाही गौरव झाला असता. अशा मातबर साचहक्त्यकांच्या मंडळािे नाव वाङ्मयाच्या इचतहासात 
गौरव पावले तर नवल नाही. प्रो. रा. श्री. जोग यानंी‘या मंडळाने मराठी काव्यािी जी सेवा केली, चतला 
गेल्या शभंर वर्षांत तरी तोड सापडणार नाही,’ अशी प्रशसंा केली आहे. तर उलट‘रचवचकरण मंडळाने 
साधारणाचं्या साधारण भावना व आकाकं्षा, साधारणाचं्या भचूमकेवरून, पण वास्तवतापूणव रीतीने व्यक्त 
केल्या आहेत.’ असेही मत काही टीकाकारानंी, क स मावतीबाईंिा एक प्रकारिा अन वाद करून व्यक्त केले 
आहे. वस्त क्स्थती काय आहे? हा प्रश्न मंडळासंबधंीच्या गेल्या पन्नास वर्षांतील मतमतान्तरानंतर मनात येणे 
साहचजक आहे. 
 

रचवचकरण मंडळ ब चिमान साचहत्यपे्रमी मंडळींच्या यदृच्छासंपकाने अक्स्तत्वात आले असले, तरी 
मंडळाच्या सदस्यानंा आपल्या काव्यचवर्षयक आचण समाजचवर्षयक संय क्त भचूमकेसंबंधी आरंभापासूनि 
आत्मचवश्वास होता, असे चदसून येईल. वैयक्क्तक मतै्री, स्त्री-प रुर्ष मतै्री, सामाचजक नवचविार, आचण 
काव्यचवर्षयक नवचविार, इतक्या सूत्रानंी हे सात-आठ साचहक्त्यक एकत्र आकर्मर्षले गेले होते. मंडळ ता. ९ 
सप्टेंबर १९२३ रोजी आपल्या पचहल्या प्रकाशनाने जाहीरपणे जाहीर नावासह अक्स्तत्वात आले. पण या 
काव्यके्षत्रीय जन्माच्याही आधी मंडळाने आपल्या समाजिान्तीच्या कायास आरंभ केला होता. मंडळािे एक 
कल्पक आचण उद्योगी सभासद श्री. श्री. बा. रानडे यानंी, मंडळाबाहेरील एक डॉक्टर चमत्र आचण फलय वसन 
कॉलेजच्या रेचसडेन्सीतील एक प्रौढ चवधवा चवद्यार्मथनी यािंा चववाह घरच्या मंडळींच्या चवरोधाला न 
ज मानता मोठ्या चहकमतीने घडवनू आणला होता. या चववाहािी तारीख, हीि मडंळािी जन्मतारीख 
ठरचवण्यात आली. यावरून मंडळ आपल्या सामाचजक प रोगाचमत्वाला, वाङ्मयीन प रोगाचमत्वाइतकेि 
महत्त्व देत होते हे चदसून येईल. 
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पण वाङ्मयीन प रोगाचमत्व म्हणजे काय? आचण प रोगाचमत्व एवढेि रचवचकरण मंडळािे वैचशष्ट्ट् 
होते काय? या दोन प्रश्नानंा रचवचकरण मंडळािी उत्तरे कोणतीही असोत, त्यािंी स्वतंत्र उत्तरे आपणासं 
शोधली पाचहजेत. एखादे कचवमंडळ काव्यचविारात प रोगामी असू शकेल; पण प रोगाचमत्वाम ळे त्याला 
श्रेष्ठत्व प्राप्त होईलि असे नव्हे. रचवचकरण मंडळाने आचण त्याच्या िाहत्यानंी मात्र प रोगाचमत्व आचण श्रेष्ठत्व 
यािंी एकात्मता कक्ल्पलेली चदसते.‘रचवचकरण मंडळाने १९२० नंतरच्या मराठी काव्याला नव े वळण 
लावले.’ आचण‘हीि त्यािी म ख्य कामचगरी असा रचवचकरण मंडळािाही दावा होता, आचण त्याच्या 
िाहत्यािंाही दावा होता. रचवचकरण मंडळापूवीिे पे्रमकाव्य‘राधाकृष्ट्ण–पे्रमाच्या जेलखान्या’त होते. त्याला 
रचवचकरण मंडळाने म क्त केले अशा अथािे उद गार मंडळािे सदस्य चवठ्ठलराव घाटे यानंी काढले 
आहेत.‘गोपवदाग्रजाचं्या अद भ तरम्याच्या भलूभ लावणीतून मराठी काव्यास आचण प्रत्यक्ष (Direct) 
करण्यािे प्रयत्न व प्रयोग केले. पे्रमाला राधाकृष्ट्णाचं्या जेलखान्यातून म क्त केले. 
 

रचवचकरण मंडळािी म्हणजे म ख्यतः माधवराव पटवधवन यािंी पे्रमकचवता वगेळी आहे हे खरे; पण 
त्यापूवीच्या कचवतेत प्रत्यक्षपणा पकवा Directness नव्हता असे म्हणणे हा अन्याय आहे. स्वतः 
गोपवदाग्रजाचं्या पे्रमकचवतातं अनेक कचवता वास्तव आचण Direct आहेत.‘ती कोण?’, ‘चनदवय बालेस’, 
‘गोफ’, ‘हृदयास’, ‘शवेटिे पे्रमगीत’ या गोपवदाग्रजाचं्या कचवता इतक्या उत्कट आचण वास्तव कचवता 
रचवचकरण मंडळाच्या कचवतांतही फार थोड्या आहेत. गोपवदाग्रजाचं्या या पे्रमकचवताही राधाकृष्ट्णाचं्या 
जेलखान्याति चखतपत आहेत असे म्हणणे, म्हणजे‘म रली’ या कचवतेव्यचतचरक्त गोपवदाग्रजािंी कचवताि 
वािली नाही हे कबूल करणे होय. मग रचवचकरण मंडळािे वगेळेपण कशात आहे? 
 

काही टीकाकार रचवचकरण मंडळ केशवस तसंप्रदायी आहे की नाही, यावरही वाद करतात. अथात 
केशवस तसंप्रदायािा त्यािंा अथव, ‘सामाचजक िान्तीच्या कचवता चलचहणारा संप्रदाय’ हा असतो. हा अथव 
अव्याप्त आचण म्हणूनि ि कीिा आहे. केशवस तानंी आलंकाचरक गद्यप्राय कचवतालेखनाकडून मराठी 
कचवतेिे तोंड आत्मचनष्ठ भावनाप्रधान कचवतेकडे वळचवले, म्हणजेि चतला रोमचँटक वृत्तीिी बनचवली हे जर 
त्यािें वैचशष्ट्ट् असेल, तर रचवचकरणी कवीि काय, पण बोरकर, क स माग्रज हे त्यानंतरिे कवीही 
केशवस तसंप्रदायीि मानणे सय क्क्तक होय. मढेकरानंी चतला रोमचँटकदे्वष्टी बनचवली आचण तेथपासून 
ॲक्न्टरोमचँटक काव्यसंप्रदायािा काल स रू झाला. मग रचवचकरणसपं्रदायी कचवता त्यापूवीच्या कचवतेहून 
कोणत्या बाबतीत वगेळी होती? 
 

या संबधंात रचवचकरण मंडळािा दावा द हेरी होता. एक तर‘गोपवदाग्रजापंासूनि मराठी कचवतेला 
कृचत्रम आचण अवास्तव रूप आले होते, व आपण ते बदलले,’ असा मंडळािा दावा होता. आचण द सरे 
म्हणजे, रचवचकरण मंडळाच्या पूवीच्या कचवतेत केवळ स्फूतीवर चभस्त होती, साके्षप आचण कलाक सर 
नव्हती, असाही त्यािंा आरोप होता. हा साके्षप आचण ही कलाक सर रचवचकरण मंडळाने आपल्या काव्यात 
आणली हे खोटे नाही. आध चनक कवींिी पचहली चपढी काव्यात स्वाभाचवक आचवष्ट्काराला म्हणजे स्फूतीला 
महत्त्व देणारी होती. पचहली चपढी चनसगव आचण भावनािंी सिोटी (sincerity) हाि आपला‘धमव’ (creed) 
मानी. पचहली चपढी नैसर्मगक सौन्दयािी पूजक होती, तर रचवचकरण मंडळािी चपढी कलेिी पूजक होती. 
या दृष्टीने वडवस्वथव, शलेे, बायरन यािंी चपढी आचण रॉझेटीसारख्या‘प्री राफेलाइट’ कवींिी चपढी यातं जो 
फरक, तोि केशवस त, चटळक यािंी चपढी, आचण रचवचकरणािी चपढी यातंील खरा फरक होय. अथात हे 
फक्त उदे्दशाच्या दृष्टीने झाले. प्रत्यक्ष यशात अगदी कलाक सरीला महत्त्व द्यायिे झाले तरी रचवचकरण 
मंडळािे कवी रॉझेटी आदी कवींच्याइतके यशस्वी होते असे म ळीि नव्हे. त्यातील काही कवींच्या कलेत 
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कलेच्या मानाने आशय कमी पडे; तर काहींच्या कलेत वैदलध्याच्या नावाखाली कृचत्रमता आचण क्क्लष्टता 
येई. चगरीशािंी कचवता पचहल्या प्रकारािे उदाहरण होय, तर माधवरावािंी कचवता द सऱ्या प्रकारात 
मोडेल. 
 

रचवचकरण मंडळाच्या व चवशरे्षतः माधवराव पटवधवनाचं्या काव्यकल्पनेत आणखीही काही दोर्ष 
होते. काव्यातील व्यक्क्तवणवने, चनसगववणवने व संवाद ठराचवक, साकेंचतक आचण कृचत्रम नसावते, त्यात 
चजवतंपणा असावा हे खरे; पण म्हणजे कादंबरीतील चित्रण आचण काव्यातील चित्रण, कादंबरीतील 
वास्तवता आचण काव्यातील वास्तवता एकाि जातीिी असावी, असे नव्हे. माधवरावाचं्या चकत्येक कचवतातं 
हा वणवसंकर झालेला आढळेल. चवशरे्षतः त्याचं्या‘चवरहतरंगा’त प्रािीन काव्यािी बाधंणी आचण अवािीन 
कादंबरीिी वास्तवता यािंी भेसळ झाली आहे. या सवव दोर्षािें मूळ कलेसंबधंीच्या त्याचं्या चवचशष्ट 
कल्पनेति आहे. त्यानंी कचवतेला वगेळे वळण लावले खरे, पण त्या वगेळ्या वळणात स्वाभाचवकतेपेक्षा 
कृचत्रमतेला, आचण ग णापेंक्षा दोर्षालाि जागा अचधक होती. क ठल्याही चवसंगतीकडे काकदृष्टीने पाहून, ती 
अलगद उिलून, भेदक चवडंबन करणाऱ्या अत्र्यािें, रचवचकरण मंडळाच्या उदयकाळी जे फावले, त्याच्या 
ब डाशी रचवचकरण मंडळाच्या या अचतरेकी कल्पनाि होत्या. 
 

रचवचकरण मंडळावर त्याच्या उदयकाळी आणखीही एका अगदी वगेळ्या कोपऱ्यातून प्रखर टीकास्त्र 
िालवले गेले. त्या वळेिे अग्रगण्य टीकाकार बाळकृष्ट्ण अनन्त चभडे यानंी, ही तरुण मंडळी रावबाजीच्या 
कारकीदीतील रंग उधळणार, अशी टीका केली. अथात सवांत जहरी आहेर मंडळातील काव्यािे अग्रणी 
माधवराव यानंाि चमळाला! चभडे म्हणतात, ‘िटोरपणात माधव जूचलयन्  धाडसी आहेत, हे चनभ्रान्त कबलू 
केले पाचहजे!‘कौमायवक्स्मत’ आचण‘रानचकशोरी’ या दोन कचवतावंर चभड्यािंा चवशरे्ष रोख होता. तसेि 
यशवन्तािंी‘शीलवती स ंदरीस’ आचण चगरीशािंी‘क्षण भेटलो’ या कचवतावंरही त्यािंा रोख होता. वास्तचवक 
माधवरावाचं्या त्या दोन कचवतातं चगरीश आचण यशवन्त याचं्या दोन कचवतापं्रमाणे काम कतादेखील नाही. 
दोन वगेळ्या वातावरणातील वगेळी स्त्रीसौन्दये पाहून कवी चित्रकार बनला आहे. स दंर गेय अशा िालीत 
चवश ि भावनेने त्याने त्या दोन तरुणींिी चिते्र काढली आहेत. पण ज न्या चपढीतील टीकाकार चभडे, 
त्यातील मनमोकळेपणानेि दिकले आहेत! चभड्यािंी टीका वाङ्मयाच्या भचूमकेवरून नव्हती, तर 
सामाचजक नीतीच्या भचूमकेवरून, पकबह ना भीतीच्या भचूमकेवरूनि होती. येथे एक लक्षात ठेवले पाचहजे 
की, नीतीला धोका आचण सदचभरुिीला धोका यात फरक आहे. वाङ्मयात नैचतकतेपेक्षाही सदचभरुिीिे 
महत्त्व अचधक आहे. माधवरावाचं्या त्या दोन कचवतातं सदचभरुिीिा भगं नाही, पकबह ना तसा त्यावर 
आके्षपही नाही;–चभड्यािंाही नाही, अत्र्यािंाही नाही. अत्र्यािंा आके्षप अनैचतकतेबद्दल नव्हता, 
असदचभरुिीबद्दलही नव्हता. त्यािंा रोख रचवचकरण मडंळातील टूमबाजी आचण हास्यास्पदता याचं्यावर 
होता! 
 

मराठी काव्यात आपण सहेत क वास्तवता आचण कला (Conscious Art) आणली, असा रचवचकरण 
मंडळािा दावा चकतपत यथाथव आहे, ते वरील चवविेनावरून अजमावता येईल. पण रचवचकरण मंडळाने 
ज्या दोन देणलया मराठी काव्याला चदल्या, त्या माझ्या मते वगेळ्याि आहेत. 
 

गझल हा काव्यप्रकार, आचण खंडकाव्यरिना, या त्या दोन देणलया होत. गझल या प्रकारासबंंधी 
मराठी पाठ्यप स्तक लेखकातं व टीकाकारातंही काहीसे अज्ञान चदसून येते. चकत्येकानंी त्यािा उल्लखे 
वृत्तप्रकार म्हणून केला आहे. तो वृत्तप्रकार नसून इंग्रजी सॉनेटप्रमाणे चवर्षयाच्या आचण बाधंणीच्या दृष्टीने 
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वैचशष्ट्ट्पूणव असलेला भावगीतािा एक स्वतंत्र प्रकार होय. मराठीत त्यािी रिना अरबी–फारसी वृत्तात 
होते, हे य क्ति होय. पण हा काव्यप्रकार आचण ही वृते्त हे सववि रचवचकरण मंडळािी अथवा माधवरावािंी 
मराठी काव्याला देणगी आहे. 
 

गझलिा चवर्षय सामान्येकरून स्त्रीप रुर्ष-पे्रम हा असतो. ते पे्रम त्यागी आचण ध्येयवादी असते, 
म्हणजे वाकं्च्छत स्त्रीपेक्षाही ते‘आशका’ला आचण पे्रमाला (‘इष्ट्क’ला) अचधक महत्त्व देत असते. त्यािी 
अचभव्यक्ती संस्कृत पकवा मराठी पे्रमाचभव्यक्तीपेक्षा एकदम वगेळी असते. त्यात एक प्रकारिा दरबारीपणा 
असतो. त्यात चप्रयेला‘ह जूरा’ंिे स्वरूप येते, चवनवण्यानंा‘अजा’िे स्वरूप येते । इतकेि नव्हे, तर कधी कधी 
ह जूरानंा हृदयािाि‘नजराणा’ केला जातो! 
 

चदल हम ने चदया है सनम को नजराना समझ के! 
 

माधवरावानंा हे सवव नेमके मानवण्यासारखे होते. त्यानंा चकत्येक स ंदर गझल चलचहले व त्यातं 
आपल्या वैचशष्ट्ट्पूणव पे्रमािी आचण तत्त्वज्ञानािी भरही घातली. गझल हा प्रकार मराठीत रूढ झाला. 
माधवरावाचं्या नंतर अस्सल फारसी–उदूव ढंगािी मराठी शायरी वैप ल्याने आचण यशक्स्वतेने चलचहणारे 
एकि कवी, म्हणजे यवतमाळिे भाऊसाहेब पाटणकर हे होत. रचवचकरण मंडळािी द सरी देणगी 
खंडकाव्यािंी पकवा दीघव कथाकाव्यािंी होय. चगरीश, यशवन्त आचण माधवराव या चतघानंीही आपापल्या 
वैचशष्ट्ट्ानंी पकबह ना रचवचकरण मंडळाच्या वैचशष्ट्ट्ानंी, नटलेली दीघवकाव्ये चलचहली. भावनेत 
सौन्दयवपूजन आचण रिनेत कलापूजन हेि रचवचकरण मडंळािे प्रम ख वैचशष्ट्ट् म्हणता येईल. इकं्ललश कवी 
टेचनसन याच्या वृत्तीत रोमँचटचसझम आचण क्लॅचसचसझम यािंा चमलाफ झालेला होता, असे काही 
वाङ्मयेचतहासकार म्हणतात. टेचनसन हा चगरीशािंा आवडता कवी होता. तर रचवचकरण मंडळाच्या इतर 
काही कवींच्या तोंडी रॉझेटीप्रभतृी‘प्री-राफेलाइट’ कवींिी नाव े चवशरे्ष असत. एवढे चनचित की शलेे, 
बायरन, वडवस्वथव, या पचहल्या स्फूर्मतवादी कवींपेक्षा, रचवचकरणी कवींिे नाते त्यानंतरच्या कलावादी 
कवींशीि अचधक होते. ते स्वाभाचवक अचभव्यक्तीपेक्षा (sincerity पेक्षा) कलेिे आचण संस्करणािे भोक्ते 
होते. 
 

पण या कवींच्या सामाचजक प्रयोगािे काय? हे कवी स्थूलमानाने‘स धारक’ होते. पण काव्यात ते 
जसे स्वतःला पूवीच्या कवींच्या प ढे गेलेले मानीत, तसेि स धारणेतही स धारकाचं्या प ढे गेलेले मानीत. 
स धारक मंडळी चस्त्रयाचं्या उिारािी भार्षा बोलत; रचवचकरण मंडळ चस्त्रयाशंी‘बरोबरी’िी आचण मतै्रीिी भार्षा 
बोले. मंडळाच्या सभानंा सदस्यानंी सपक्त्नक याव ेअसा चशरस्ता होता. पण स धारणेिे रहस्य रूचढभजंनात 
आहे, असे मानण्याइतपति मंडळाच्या बह तेक सभासदािंी प्रगती झालेली होती! आपल्याहून वगेळा पकवा 
आपल्याहून ध्येयवादी सदस्य समजावनू आचण सामावनू घेण्याइतके औदायव त्याचं्यात चनमाण झालेले 
नव्हते. पण स धारकी बाण्यािे रहस्य रूचढभजंनात नसून औदायात आचण सचहष्ट्ण तेत आहे, हे स धारकानंीि 
प ढे धारण केलेल्या‘Liberals’ या नावावरून चसि होते. चस्त्रयािंा उिार हे स धारकािें व्रत, तर स्त्रीपूजन ही 
माधवरावासंारख्या ध्येयवादी रोमचँटकािी नैसर्मगक प्रवृत्ती! माधवरावानंा समजावनू घेण्यािे मंडळाच्या 
प रोगामी कवींनाही जमले नाही– आचण डेक्कन एज्य केशन सोसायटीच्या प रोगामी लाइफ मेंबसवनाही जमले 
नाही! 
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‘पे्रमाकरता पे्रम’ ही फारशी–उदूव कवींिी कल्पना व हेि त्यािें सौन्दयव, तर‘चववाहाकरता पे्रम’ 
यापलीकडे रचवचकरण मंडळािे बह तेक आगरकरी सभासद गेलेले नव्हते. माधव जूचलयन्  जेव्हा 
हेत चनरपेक्ष, लैं चगकताचनरपेक्ष व अथात चववाहचनरपेक्ष पे्रमािी भार्षा बोलू लागले. तेव्हा मंडळािे 
स धारणावादी (व अथात चववाहवादी!) सभासद गोंधळून गेले. असचहष्ट्ण तेम ळे व अहंकाराम ळे 
त्यानंा‘कदाचित स्वतःि ि कत असू’ ही शकंाही आली नाही! मंडळाच्या वैचशष्ट्ट्पूणव स्नेहबंधनाम ळे 
एकमेकाचं्या खाजगी जीवनात चशरण्यािा हक्कही त्यानंा प्राप्त झालेला होता. एखाद्या डी. इ. सोसायटीच्या 
थाटात, मंडळाच्या एका बैठकीत त्यानंी माधवरावावंर आरोप ठेवला आचण त्यानंा दोर्षी ठरचवले. चवठ्ठलराव 
घाटे म्हणतात, “रचवचकरण मंडळ नारायण पेठेतल्या पत्र्या मारुतीजवळच्या माझ्या चबऱ्हाडाच्या माडीवर 
ता. १६ मे १९२५ रोजी द पारी मरण पावले..... डेक्कन एज्य केशन सोसायटीच्या आजन्म सभासदाचं्या सभेत 
एक शोकाक्न्तका घडली. रचवचकरण मंडळाच्या या अखेरच्या सभेत द सरी शोकाकं्न्तका साजरी झाली.” 
 

मंडळािे सवव सभासद ब चिमान आचण कतवबगार होते. ते चवद्वान आचण प्रचतष्ठावानही होते. 
(सातापंैकी िौघेजण साचहत्यसम्मेलनािे अध्यक्ष झाले! हा रेकॉडव अभतूपूवव नाही असे कोण म्हणेल?) 
त्यापंैकी बह संख्य सदस्यानंी चवप ल चलचहले. मंडळािे ग ण मोठे होते, तसेि मंडळात मोठे दोर्षही होते. ते 
दोर्ष वाङ्मयीनही होते, आचण मनोरिनेिे व चविारसरणीिेही होते. मंडळाच्या स्थापनेनंतर आज पन्नास 
वर्षांनी ग णाचं्या गौरवाबरोबर दोर्षािंाही चविार होणे अपचरहायव होय! 
 

⬤ ⬤ 
  



 अनुक्रमणिका 

⬥ ४९ ⬥ 
 

कारि मी रोमूँणटक आहे 
 

आपला नवरा आपल्या बचहणीच्या पे्रमपाशात अडकत आहे असा मेरीला (शलेेच्या बायकोला) 
संशय येणे साहचजक असले, तरी शलेे मात्र आपल्या मेह णीच्या पे्रमपाशात सापडलेला होत असे चदसत 
नाही. तो चतला चवख्यात प्रािीन स नीतकार पेराकव  यािी पे्रमगीते तन्मयतेने वािनू दाखवीत असे, एवढेि! 
पण चबिाऱ्या मेरीिा जीव तेवढ्ानेही कासावीस होत असे! मेरीशी त्यािा पे्रमचववाह झाल्यानंतरही त्याच्या 
जीवनात पे्रमािे नवीन उदे्रक झाले नाहीत असे नाही. पण ते उदे्रक चदव्य पकवा प्लेटॉचनक पे्रमािे होते. 
शलेेच्या जीवनातील घटना समजावूनघेताना, त्याच्या व्यक्क्तमत्त्वाला तीन अंगे होती, हे लक्षात घ्याव े
लागते. एक म्हणजे रूढी व ज लूम यातूंन मन ष्ट्यजातीिी स टका करण्यास तो अधीर असे. द सरे म्हणजे, तो 
स्त्री-सौन्दयात चवश्वातील अचंतम सौन्दयवत्व केव्हा तरी सापडू शकेल. अशी श्रिा बाळगीत असे! आचण 
चतसरे म्हणजे आपल्या या सवव ध्येयवादी शोधात जी आपली साथ करू शकेल, तीि आपली सहिरी 
होण्याला पात्र, अशीही त्यािी दृढ कल्पना होती. स्त्रीसौन्दयाच्या दशवनाने त्याच्या या श्रिानंा अचधकि 
उधाण येत असे. या ध्येयवादाच्या आचण या सौन्दयवसाचन्नध्याच्या अभावी, ‘आपण द दैवी आहोत’, 
‘आपल्याइकके द सरे कोणी द दैवी नाही’,अशा आत्मान कंपेिे झटकेही त्याला येत! अशा अन कंपेच्या 
आवगेाति सोळा वर्षांच्या मेरीिा त्याने आधार घेतला होता. पण ध्येयपूजकािंी द ःखे कधीि संपणारी 
नसतात. सौन्दयाच्या आचण पे्रमाच्या प्राप्तीनंतरही शलेे स्वतःला द दैंवीि समजत राचहला! 
 

एका कचवतेत तो म्हणतो : 
 

“अरेरे! माझ्या मनाला उमेद नाही, की शरीराला स्वास्थ्य नाही. माझ्या अंतरंगात शान्ती नाही, 
सभोवती नीरवता नाही; कीती नाही, सत्ता नाही, पे्रम नाही, फ रसतीिा काळ नाही. या सवव स खानंी 
वढेलेले लोक मी पाहतो. ते हसत जगतात, आचण जीवनािे नाव‘स ख’ हे ठेवतात! माझ्या वाट्ाला मात्र 
द सऱ्याि पेयाने भरलेला पेला आलेला आहे.” मानवतेिी म क्तता करू पाहणारा आचण त्या लढ्ात, 
सौन्दयाच्या सेनेिी क मक शोधणारा हा‘एचरयल ्’ अस्वस्थ होता, आचण तरी कमालीिा चनःस्वाथी, 
कमालीिा प्रामाचणक आचण सदैव दैवी सौन्दयाच्या शोधात गढलेला होता. इटलीत असता तेथील एका 
ब चिमान, पण हीन िाचरत्र्याच्या प्रोफेसराने बंचदवासात असलेल्या एका चदव्य सौन्दयािी करुण कहाणी 
त्याला साचंगतली. एचमचलया क्व्हचवॲनी ही एका इटाचलयन सरदारािी म लगी होती. चतच्या बापाने द सरे 
ललन केले होते. ही म लगी चदसण्यात जणू स्वगीिी अप्सरा होती. पण त्याम ळेि चतच्या सावत्र आईला ती 
दृष्टीसमोर नकोशी झाली होती! चतने आपल्या नवऱ्याला सागंून या अप्सरेला‘कॉन्वहेन्ट’मध्ये डाबंनू 
ठेवण्यािी व्यवस्था केली होती. ह ंडा न घेता पत्करणारा नवरा भेटेपयंत चतला तेथेि डाबंून ठेवायिी, असे 
ठरले होते. त्या लंपट वृि प्रोफेसराने ही सवव हकीकत मोठ्या रसभचरतपणे शलेेला सागंून त्या स ंदरीच्या 
काव्यमय वृत्तीिेही वणवन केले. 
 

शलेेच्या सौन्दयाचपपासू वृत्तीला यापूवी कधी इतके स रस खाद्य चमळालेलेि नसेल! त्या प्रोफेसराने 
शलेेिी आचण चतिी भेट घडवली. शलेेला लपून वा िोरून काहीि नसे. प ढच्या खेपेस तो आपली बायको व 
मेव्हणी या दोघींना घेऊन त्या सौन्दयवदेवतेच्या दशवनाला गेला. शलेेिा भावसम द्र ढवळून सोडणारी ही 



 अनुक्रमणिका 

स ंदरीदेखील सोळाि वर्षांिी होती. हा एक योगायोग होय. चतच्या दशवनाने व भेटींनी शलेेला जे भावगीत 
स्फ रले, त्यािी लाबंी नऊश ेओळींिी आहे! एवढ्ा लाबंीिे भावगीत इंग्रजीत द सरे नाही असे म्हणतात. 
पण त्या लाबंीपेक्षाही त्या काव्यातील भावना असाधारण आहेत. त्या भावनेला‘प्लेटॉचनक लव्ह’ हेि एक 
नाव आहे. मेरीदेखील शलेेप्रमाणेि प्लेटोिी भक्त होती. आपला नवरा जे पे्रम व्यक्त करीत आहे, ते म्हणजे 
कोणतीही मानवी भावना नसून, “आक्न्तम सौन्दयवतत्त्वािे चनभळे चिन्तन” आहे, हेही मेरीला कळत होते. 
आचण तरी एक खविट टीकाकार म्हणतो त्याप्रमाणे, आपल्या नवऱ्याच्या या नाज क भावना, हाडामासंाच्या 
य वतीऐवजी एखाद्या संगमरवरी प तळ्याने उद्दीचपत केल्या असत्या, तर अचधक बरे झाले असते, असे 
मेरीला वाटल्यावािनू राचहले नाही! त्या बचंदवान म लीिे ते सौन्दयव आचण कॉन्व्हेन्टमधील पाळीव पक्ष्याशंी 
िाललेले चतिे ते काव्यमय संभार्षण ऐकून चमसेस  शलेे म्हणाली: 
 

“ही पोरगी एखाद्या ग्रीक स्टॅच्यूसारखी स ंदर आहे, यात शकंा नाही. चतिं बोलणहंी चवलक्षण 
काव्यमय आहे. पण अशा बोलघेवड्या इटॅचलयन म लींपेक्षा आमच्या इंग्रज म लींिा अबोलपणा आचण 
संकोिि मला अचधक आवडतो. तसंि त्या इटॅचलयन म लीिा आवाजही बायकाचं्या मानाने फार मोठा 
आहे. चतच्या हावभावात जनानी गोडवाही नाही. थोडक्यात म्हणजे, चतनं तोंड बंद ठेवलं, तरि ती स ंदर 
चदसते!” 
 

अथात चमसेस शलेे आपल्या नवऱ्याजवळ मात्र हे स्पष्ट बोलली नाही. इकडे शलेेच्या भावसम द्राला 
अचधकाचधक उधाण येऊन त्यातून काव्यसचरता वाहू लागली होती. अथात आपल्या पे्रमाला तो अचधकात 
अचधक उदात्त आचण उदार स्वरूप देत होता. 
 

“True love in this differs from gold and clay that to divide is not take away.” म्हणजे, 
हृदयािी सपंत्ती आचण सोन्यानाण्यािी संपत्ती यातं फरक तो हाि की, हृदयािी संपत्ती‘चदल्यानं’ कमी होत 
नाही. आचण प ढे तर शलेे असेही म्हणतो : 
 

“जी ब िी एकाि चवर्षयािा अभ्यास करते ती जशी संक चित, तसेि जे हृदय एकाि व्यक्तीवर पे्रम 
करते तेही सकं चित होय!” 
 

त्यािे या म लीसंबधंीिे पे्रम अचतमान र्ष होते, हे त्याच्या काही संबोधनावंरून कळून येण्यासारखे 
आहे. एकाि स रात आचण एकाि काव्यपंक्तीत तो उद्गारतो : 
 

“सहिाचरणी! भचगनी! देवते! आतापयंत अंधकाराति भ्रमण करणाऱ्या माझ्या भचवतव्याच्या 
सूत्रिाचलके...!” 
 

शलेेिे हे काव्य प रे होण्याच्या आति त्याच्या कानावर आले कीआपल्या काव्याच्या नाचयकेिे ललन 
चतच्या बापाने एका दूर देशच्या क रूप धनवन्ताशी ठरवले आहे! 
 

अथात मेरी शलेेला या बातमीने आनंद झाला. शलेेला द ःख झाले, पण तो काहीि करू शकत 
नव्हता. तो हताशपणे उद्गारला, 
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“आता मला माझ्या त्या काव्याकडे पहावसेेही वाटत नाही!......मला वाटतं क णाच्या ना क णाच्या 
तरी पे्रमात सापडत राहण,ं हा माणसािा स्वभावि आहे. एखाद्या मत्यव मानवी आकृतीत शाश्वत सौन्दयाि ं
प्रचतपबब शोधण्यािा प्रयत्न करणं हाि मूळ मूखवपणा होय. पण आपल्यासारख्या हाडामासाच्या माणसानंा तो 
मूखवपणा टाळणं अवघडि आहे!” 
 

पे्रमात अथवा कौड ंचबक कतवव्यात शलेे िंिल पकवा उथळ होता असे म्हणता येणार नाही. त्यािे पे्रम 
उत्कट असे, आचण कतवव्यािी जाणीवही चततकीि उत्कट असे. काही कारणाने पचहल्या पत्नीिा त्याग 
केल्यावरही तो चतिी चविारपूस करी, यावरून हेि चसि होते; पण त्याच्या आत्म्याला त्रस्त करून 
सोडणारी अशान्ती कमी करण्याला शारीचरक आकर्षवणही प रेसे नसे, की वैवाचहक स्थैयवही प रत नसे; 
शारीचरक आकर्षवणाने तो अतृप्ति राही. आचण कौट ंचबक जीवनातील ठरीव िाकोरीने त्यािा 
स्वातंत्र्यलोल प आत्मा अचधकि बेिैन होई. त्याला पाचहजे होते तरी काय? आचण जे पाचहजे होते ते त्याला 
मागण्याने चमळण्यासारखे होते काय? 
 

इल्तजासे ग निा ए उम्मीद चखल सकता नहीं । 
मैं तो मागंू चफर जो माँगू वह चमल सकता नहीं । 

 
“केवळ मागणी केल्यानं आशिें फूल फ लत नाही! मी काय? मागेनही बापडा! पण जे मागेन ते 

चमळणार नाही!” 
  

अशी या रोमचँटक आत्म्यािंी अवस्था असते! सामान्य पोटभरू माणसानंा, ‘काय हव’े ते स्वतःला 
कळतही असते व प ष्ट्कळदा ते चमळतही असते. चनदान ते चमळणे अशक्य नसते. रोमचँटक आत्म्यानंा 
लागलेली तहान अस्पष्ट आचण गूढ असते. पण म्हणनू ते आत्मे पोटभरू जगाच्या मानाने कचनष्ठ दजािे 
असतात, असे मात्र म्हणता येणार नाही. त्यानंा अपेशी वा द दैवी म्हणता येईल, पण हीन दजािे म्हणता 
येणार नाही. गूढ, पण उच्च आकाकं्षा असणारी, उच्चतर अन भवाच्या शोधात असलेली अशी ती एक वगेळी 
जात आहे. शलेेला जीवनात क ठे तरी असा उच्चतर अन भव आला का? 
 

अल्पजीवी का होईना, पण उच्चतर अन भव शलेेला जरूर प्राप्त झालेला होता. एक तर 
काव्यसृष्टीिा चनमाता या दृष्टीने ती चनरंक श चवधात्यािे जीवनि जगत होता नव्हे का? पण त्यातही द दैव 
त्याला छळीत नसे असे नव्हे. त्यािा चमत्र लॉडव बायरन्  कवी या नात्याने स्वतःच्या देशाति नव्हे, तर सवव 
य रोपात चवख्यात झालेला होता. शलेे मात्र खास काव्यभक्ताचं्या लहानशा वत वळापलीकडे क णाला माहीत 
नव्हता. एका पत्रात तो म्हणतो : 
 

“मी आता काव्यलेखन सोडले आहे. लॉडव बायरन् च्या साचन्नध्यात मी इतका काळ राचहलो आहे 
की, त्या सूयाच्या तेजानं या काजव्यािं तेज चवझवनू टाकलं आहे.”...“लॉडव बायरनशी स्पधा करणं व्यथव 
आहे...अन्  मी ज्याच्याशी स्पधा करावी अशा योलयतेिा द सरा कोणीि नाही!” 
 

‘Prometheus Unbound’ या त्याच्या प्रम ख दीघवकाव्याच्या पन्नासही प्रती खपल्या नाहीत, या 
गोष्टीिी एका परीक्षणलेखकाने क िेष्टा करून म्हटले होते : 
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“Prometheus–really unbound!” त्याच्या म्हणण्यािा अथव असा की, हे काव्य खपत 
नसल्याम ळे या Prometheus च्या उरलेल्या प्रती“unbound” म्हणजे बाइपंडग न करताि पडलेल्या 
आहेत! 
 

पण काव्यातही बाह्य प्रचसिीच्या आनंदापेक्षा आन्तचरक समाधानािा आनंद म्हणून एक असतो. तो 
आन्तचरक समाधान शलेेला भरपूर होते. नाही तर त्याने इतके चलचहले नसते, आचण इतके स ंदर लचहले 
नसते. पण लेखनाच्या समाधानाव्यचतचरक्त त्याला मानवापासून पकवा सषृ्टीपासून काही स ख होते की 
नाही? त्याला इटलीतील चनरभ्र आकाशािे आकर्षवण होते आचण सम द्रािेही आकर्षवण होते. अखेर चबिारा 
लहानसे होडगे घेऊन सम द्रावर फेरफटका करायला गेला असतानाि ब डून मेला! (द ःखािी आचण 
आियािी गोष्ट म्हणजे दयावदी देशातला हा इंग्रज तरुण पोहायला चशकलेलाि नव्हता!) आचण मानवी 
सृष्टीतही तो जेथे जाई तेथे जणू देवदूत मानला जाई. त्यािे वागणे स ससं्कृत आचण अकृचत्रम असे. तो 
कमालीिा प्रामाचणक आचण चनःस्वाथी म्हणून ओळखला जाई. पण स्त्रीसहवासातून मात्र चबिाऱ्याला द ःखि 
चमळत गेले की काय? –मला तसेही वाटत नाही. 
 

स्त्रीसहवासािी हकीकतही थोडीशी जलाशयाच्या हकीकतीसारखीि आहे! काठावरून त्यािी 
गोडी िाखली, तर चनभळे आनंद चमळू शकेल! चनदान ज्याला पोहायला येत नाही, त्याने तरी खोलात 
जाऊ नये! अचतपचरियाम ळे अथवहीन झालेल्या गीतेतील शब्दातं सागंायिे झाले, तर स्त्रीसहवासािे 
स खदेखील‘अनासक्ती योगाने’ि खरे िाखता येते! असा अनासक्त, वासनारचहत, प्रक्षोभहीन, स्त्रीस्नेहही 
शलेेच्या जीवनात येऊन गेला. इटलीत चपझा येथे, चमस्टर आचण चमसेस चवल्यम्स या पे्रमळ आचण प्रसन्न 
जोडप्याशी त्यािी ओळख झाली. अलीकडे शलेेिी बायको मेरी ही थोडी त्राचसक झाली होती. शलेेला 
वैयक्क्तक िाहते असले, तरी सववसामान्य समाज त्याला टाळीति असे. त्याच्या चनरीश्वरवादी आचण 
िाचंतकारक मतामं ळे तो बचहष्ट्कृत समजला जाई. 
 

चमसेस शलेेला सामाचजक समारंभानंा बोलावणी हवी असत. पण शलेेसंबधंीच्या या समजाम ळे, 
लोक या जोडप्याला टाळीत असत. ििवमध्ये मेरी प्राथवनेला गेली, तरी तेथील‘पासवन’,नाक्स्तक लोकावंर 
टीका करताना मेरीकडेि टवकारून पाही! मेरी त्रस्त होई आचण घरी शलेेलाही त्रस्त करी. मेरीच्या या 
भ णभ णीतून आचण टोिणीतून स टका करून घेण्याकरता शलेे या चवल्यम्स जोडप्याकडे जाऊन बसे. 
चशवाय अचतपचरियाम ळे मेरीच्या सहवासािे आकर्षवणही थोडे कमीि होऊ लागले होते! 
 

चमस्टर चवल्यम्सिा स्वभाव आनंदी आचण चदलदार होता, तर चमसेस चवल्यम्सिे सौन्दयव आचण 
माध यव अन पमेय होते. चतच्या हालिालींतील हळ वारपणा, चतच्या गोड आवाजाम ळे मेंदूला वाटणारा 
आराम, या सवांिा शलेेवर एखाद्या चहरव्या गार बगीिासारखा पचरणाम होई. शलेेिे मनोचवकारही आता 
हळूहळू थंड होत िालले होते. धीट आचण शूर चस्त्रयापेंक्षा, त्याला आता शालीन आचण शान्त चस्त्रया आवडू 
लागल्या होत्या. आचण त्याि कारणाकरता त्याला स्वतःच्या असतं ष्ट घरापेक्षा चमस्टर चवल्यम्स यािें संत ष्ट 
घर आवडू लागले होते! 
 

चमसेस चवल्यम्स चहिा बोलण्यािा आवाजाही स ंदर होता, आचण ती स ंदर गात असे. चतच्या गोड 
गायनात आपल्या तापदायक पूववस्मृती शलेे चवसरत असे. आचण आपल्या सध्याच्या घरातील रूक्ष आचण 
कडक वातावरणही चवसरत असे. साराशं, एके काळी तो जसा आपल्या पचहल्या पत्नीने चदलेला ताप 
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चवसरण्याकरता मेरीच्या घरी जात असे, तसाि तो आता मेरीच्या सहवासातील क्लेश चवसरण्याकरता 
चवल्यम्स जोडप्याच्या घरी जाऊ लागला! पण आता मेरीला सोडण्यािा पकवा चमसेस चवल्यम्सला 
जोडण्यािा प्रश्नि नव्हता. आतािे त्यािे पे्रम चनष्ट्काम आचण अनासक्त होते. 
 

चमसेस चवल्यम्सिा नवरा सज्जन होता, शलेेिा चमत्रही होता. शलेेलाही स्वतःच्या पत्नीला 
द खवायिे नव्हते. म्हणजे चमसेस चवल्यम्सच्या सहवासात सौन्दयव, गोडवा आचण सौजन्य यािंा शलेेला 
आनंद घेता येई; पण वासनापूती आचण स्वाचमत्व यािंी मात्र त्यात भगभग नसे. ती ित र, उदार चववाचहत 
स ंदरी, शलेेच्या रोमचँटक संप्रदायाप ढेही थोडासा धूप जाळी! इतर काही नाही, तरी ती या रोमचँटक 
जीवाच्या केसावंरूनही हात चफरवी, कपाळावरील घाम प शी! तेवढ्ानेही त्या चबिाऱ्यािा ससंारताप कमी 
होई! 
 

शलेेिे सवांत स ंदर पे्रमगीत चववाचहत स्त्रीवरि चलचहले गेले आहे. त्याच्या इतर गीतातं‘To a 
skylark’ हे अचद्वतीय मानले, तर‘One word is too of ten profaned’ या ओळीने प्रारंब होणारी, चमसेस 
चवल्यम्सला उदे्दशून चलचहलेली कचवता ही त्याच्या पे्रमगीतातं सववश्रेष्ठ म्हणावी लागेल. त्याला वासनाचमचश्रत 
पे्रमािी अपूणवता आचण तापदायकता आता कळून ि कली होती.‘प्लेटॉचनक लव्ह’ कधी कधी कसे चनराशा 
करते, तेही त्याला या इटाचलयन स ंदरीम ळे कळून ि कले होते. आता त्याला जे पे्रम चमळाले होते, त्या 
पे्रमाला तो‘पे्रम’ हा शब्दि लावायला तयार नव्हता! कारण पोटभर माणसाचं्या द चनयेने त्या शब्दािी पकमत 
कमी करून टाकली होती;तो शब्द भ्रष्ट करून टाकला होता. तो म्हणतो : 
 

“एक असा शब्द आहे की, जो फार वळेा चवटाळून टाकण्यात आला आहे.... ज्याला लोक‘पे्रम’ हे 
नाव देतात ते मी त ला देऊ शकत नाही; पण मानवी हृदय, जो भक्क्तभाव वर आकाशाला अपवण करते, तो 
तरी तू नाकारणार नाहीस ना?” 
 

शलेेिी पे्रमािी व्याख्या अद भ त होती; आचण ती त्याने या अद भ त कचवतेति ग्रचथत केली आहे; 
“लोक ज्याला‘पे्रम’ म्हणतात, ते मी त ला देऊ शकत नसलो,–ती पतंगाने आकाशातील ताऱ्याकंडे 
घेतलेली झेप, रात्रीला प्रभातकाळिी लागलेली ओढ, माणसाला आपल्या द ःखी चवश्वापासून कोणत्या तरी 
दूरस्थ वस्तूचवर्षयी वाटणारी भक्ती, ही तरी तू माझ्याकडून स्वीकारशील ना?” 
 

मी म्हणे, शलेेच्या या न सत्या यािनेत जो अन भव आचण जी धन्यता आहे, ती सामान्य पे्रमाच्या 
प्रत्यक्ष प्राप्तीतही नाही! शलेेच्या जीवनात महान्  अपयशही होते! आचण महान यशही होते. त्या महान 
यशािा स गधं त्याच्या काव्याच्या ओळीओळींत आजही िाखायला चमळतो! शलेेिे ध्येयात्मक पे्रम आचण 
बेकायदा चववाह, इंललंडदेखील पिव ू शकले नाही; मग माधवराव पटवधवनािें इराणी पे्रम प ण्यातील 
पोशाखी स धारकानंा क ठून पिणार? 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५० ⬥ 
 

मराठी शायरी 
 

पंधरा-सोळा वर्षांपूवीिी गोष्ट. कायाध्यक्ष या नात्याने मी प ण्याच्या साचहत्यपचरर्षदेत पत्रव्यवहार 
पाहात व लेखचनकाला सूिना देत टेबलाशी बसलो होतो. एवढ्ात लेखचनकाचं्या खोलीत कोणी तरी 
परस्थ गृहस्थ माझ्या भेटण्याच्या वळेेिी िौकशी करीत आहेत असे चदसले. त्या खोलीतील द सरे लेखचनक 
त्यानंा घेऊन माझ्या खोलीशी आले. त्या परस्थ गृहस्थानंी त्यानंा घेऊन येणाऱ्या लेखचनकाला थोड्या 
आियाने चविारले, 
 

“हेि क्षीरसागर!” 
हे गृहस्थ यवतमाळहून म द्दाम मला भेटण्याकरता आले होते. 
त्यानंी दारातूनि नमस्कार करून आपले नाव व काम साचंगतले. 

 
“मी भाऊसाहेब पाटणकर. यवतमाळ येथे वचकलीच्या व्यवसायात आहे. मी मराठीत शायरी करीत 

असतो. ती आपणास दाखचवण्यासाठी आलो आहे.” 
 

आलेल्या व्यक्तीच्या व्यक्क्तमत्त्वाने आचण मराठी शायरीच्या कल्पनेने प्रभाचवत होऊन मी समोरिे 
काम बाजूला सारले आचण आलेल्या व्यक्तीिे स्वागत केले. पाटणकर उंिीने बेतािे, आडव्या अंगािे, 
प्रसन्न आचण आत्मचवश्वासू चदसले. त्याचं्या हातात शायरीिे बाड मात्र चदसेना. उलट, फक्त एक िपटा व 
िकिकीत असा पानािा डबा चदसला. गृहस्थ गोरेपान, आदबय क्त आचण बोलण्यातही ढंगदार चदसले. 
हळूहळू शायरी या चवर्षयावर बोलत बोलत भाऊसाहेबानंी पानािा डबा उघडला. मला उदूव  शायरीिे अगत्य 
आहे, हे पाटणकरानंी वऱ्हाड–नागपूरकडेि ऐकले होते. 
 

शायरीिा चवर्षय रंगू लागला तसतसे पाटणकरािें पानही रंगू लागले.“आपण उदूव म शायरेही ऐकले 
असतील आचण मराठी काव्यगायनेही ऐकली असतील. उदूव म शायऱ्यात जो रंग भरतो, जी दाद चमळते ती 
मराठी काव्यगायनात चमळत नाही.” 
 

“होय,” मी म्हणालो, “परवाि लवाल्हेर येथे मराठी आचण उदूव काव्यगायने ऐकली. दोहोंत 
महदंतर! फार काय. ज्यानंी मराठी कचवता म्हटल्या, त्यानंीि नंतर आपले उदूव शरे म्हणून दाखवले. त्यािें 
उदूव शरे ऐकताना श्रोत्याचं्या उत्साहाला भरते आले होते. तर मराठी काव्यगायन ऐकताना श्रोते थंड आचण 
गंभीर होते!” 
 

“मग यािे कारण आपण काय समजता क्षीरसागरसाहेब?” 
 

“मला वाटते, आमच्या मराठी श्रोत्यातं ध ंद होऊन दाद देण्यािी शक्तीि नाही. अन् द सरे म्हणजे, 
उदूव भारे्षत श्रोत्याला ध ंद करण्यािी जी ताकद आहे, ती मराठी भारे्षत नाही.” 
 



 अनुक्रमणिका 

“मी हे कबूल करायला म ळीि तयार नाही; आचण तेि मी माझ्या मराठी शायरीत चसि केले आहे. 
उदूवतील पे्रम अचधक उत्कट असते असे नव्हे, की उदूव भारे्षत अचधक सामथ्यव आहे असेही नव्हे. आपला शरे 
हृद्य पकवा चदलकश करण्यािे उदूव शायरािे एक खास तंत्र आहे.” 
 

“म्हणजे मग केवळ आचवष्ट्काराच्या तंत्राति उदूव शायरीिे आकर्षवण आहे, असे आपण म्हणत 
असाल, तर ते मला कबलू नाही.” 
 

पाटणकरानंी मग अनेक उदाहरणे देऊन, उदूव काव्य म्हणजे केवळ आचवष्ट्कारािे एक तंत्र आहे, हे 
चसि करून दाखचवले. त्यािें म्हणणे ित ष्ट्पदीच्या शवेटच्या ओळीत चवस्मयािा धक्का देणे हे उदूव कचवतेिे 
तंत्र होय. ते म्हणाले.“शवेटिी ओळ आपण न सती ऐकतो असे नव्हे, तर ती आपल्या मनावर येऊन 
आदळते,–आपणाला चवक्स्मत करते!” 
 

मला चकत्येक उदूव शरे आठव ूलागले. पण त्यात न सते तंत्र पकवा न सता चवस्मय आहे, असे मात्र 
वाटेना. चजगर म रादाबादीच्या काही ओळी पाहा– 
 

“चजगर ये मये अरगवानी नही है । 
अरे आग है आग, पानी नही है ॥ 
मेरा चकस्सये इश्क फानी नही है । 
ये म दा चदलोंकी कहानी नही है ॥” 

 
आपल्या पे्रमािे असामान्यत्व सागंताना चजगर म्हणतो, 

 
“है चजगर! पे्रम म्हणजे काही ग लाबी दारू नव्हे. अरे, ही आग आहे आग! हे थंड पाणी नव्हे! माझ्या 

पे्रमािी कथा क्षणभगं र नाही, ती काही मेलेल्या हृदयािंी कहाणी नव्हे!” 
 

चजगरच्या या िार ओळी अत्यंत जबरदस्त आहेत. त्यािें सामथ्यव न सत्या आचवष्ट्कारपितीत आहे 
असे कोण म्हणू शकेल? त्यािें सामथ्यव चजगरच्या पे्रमभावनेच्या असामान्यत्वात आहे. चनदान चजगरच्या 
त्याच्यासंबधंीच्या आत्मचवश्वासात आहे.‘पे्रम म्हणजे आग आहे’ हा अन भव आहे. आणखी एका चठकाणी 
चजगर म्हणतो, 
 

‘म हब्बत क्या है, तासीरे म हब्बत चकसको कहते हैं । 
तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना ।’ 

 
चजगर चविारतो, “पे्रम कशाला म्हणतात? पे्रमािा प्रभाव म्हणजे काय? आचण तो स्वतःि उत्तर 

देतो, “तू मला‘मजबूर’ (हतबल) करावसे आचण मी त झ्याप ढे‘मजबूर’ व्हाव,े यालाि म्हणतात पे्रम.” 
 

‘आता या चठकाणी पचहल्या ओळीत उत्कंठा आचण द सऱ्या ओळीत चतला चवस्मयकारक उत्तर पकवा 
कलाटणी असे तंत्र नाही; तर या दोन ओळींत व्यक्त झालेले पे्रमािे स्वरूपि अनन्यसाधारण आहे. म्हणजे 
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केवळ आचवष्ट्कारािे तंत्रि नव्हे, तर जी भावना आचवष्ट्कृत करायिी आहे, तीि म ळी लोकचवलक्षण आहे. 
मराठी कचवतेत व्यक्त करावयािी भावना अशी लोकचवलक्षण असेल तर ती कचवताही‘चदलकश’ होईल. 
 

पाटणकराचं्या कचवतेत लोकचवलक्षण भावना आहे, पण ती आकाशाच्या अगचतकतेिी भावना नव्हे. 
तर त्याच्या द दवम्यतेिी भावना होय. पाटणकरािंा आशक आपला अचभमान सोडायाला तयार नाही. उदूव 
कचवतेतील आशकालाही अचभमान नसतो, असे नाही. 
 

‘माशूक तो हर जगा है, आशक कही कही ।’ 
 

या ओळीत पे्रम करणाऱ्यािे महत्व चप्रय होणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा फार मोठे आहे, असे सूचित केले आहे, 
तसेि– 
 

‘तू नही और सही और नही और सही ।’ 
 
या ओळीतही एक पे्रचमक आपले महत्त्व सूचित करीत आहे. तर उलट, बह तेक उदूव नायक आपल्या चनदवय 
व बेपवा पे्रयसीप ढे कमालीिी लीनता धारण करतात. आगा हश्र काचश्मरी यांिा फहाद खंजीर उगारणाऱ्या 
शीरीनला म्हणतो: 
 

‘त म्हारे हातसे मौत आये ऐसी चकस्मत कहाँ मेरी ।’ 
तोि आशक आपल्या पे्रयसीला म्हणतो: 

‘त म्हारे हार से बाँसी जो फूल हो साहेब, 
मजारे–आचशके नाशाद पर िढा देना ।’ 

 
म्हणजे, “बाईसाहेब! त मच्या वणेीच्या गजऱ्यातली फ ले स कल्यावर ते चनमाल्य त मच्या या 

आशकाच्या कबरीवर िढवा!” 
 

भाऊसोहब पाटणकरानंी उदूव शरेाच्या फेकीतला ढंग उिलला आहे. पण उदूव आशकािी 
चप्रयेकडील शरणागती मात्र त्यानंा माहीत नाही. ते म्हणतात, 
 

‘ना म्हणू इश्कात कोणी पाऊलही टाकू नका.’ 
‘फक्त आप ल्या चवकलतेला दीनता मानू नका.’ 

अन्यत्र ते म्हणतात, 
‘हसतील ना क स में जरी, ना जरी म्हणतील ये, 
पाऊल ना टाकू चतथे, बाग ती अम िी नव्हे!’ 
‘भ्रमरापरी सौन्दयववडेे आहो जरी ऐसे अम्ही’ 
इश्कातही नाही क ठे चभक्ष की केली आम्ही ।’ 

 
उदूव कचवतेत अहंकारािेही सौन्दयव असते आचण शरणागतीिेही सौन्दयव असते.कवी दाग आपल्या 

भार्षाप्रभ त्वाचवर्षयी म्हणतो, 



 अनुक्रमणिका 

“उदूव ही वो नहीं जो हमारी जबा ंनहीं!॥” 
 

म्हणजे, “जी आम्ही बोलत नाही ती खरी उदूवि नव्हे!” पण पाटणकर पे्रमातही आपला अहंकार 
चटकवतात; तर उदूव पे्रचमक अत्यंत स्वाचभमानी असूनही चजगर म रादाबादीप्रमाणे– 
 

‘तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना ।’ 
अशी संपूणव ख शीिी शरणागती आपल्या चप्रयेप ढे स्वीकारतात! पाटणकरानंी उदूविा ढंग उिलला, पण 
उदूवतले पे्रम पत्करले नाही. उदूविे सौन्दयव चतच्या ढंगातही आहे व चतच्या पे्रमातही आहे. पाटणकराचं्या 
काव्यात व उदूव काव्यात मूलभतू फरक कोणता? –ते आणखी केव्हा तरी पाहू! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५१ ⬥ 
 

उद्याचा धमव आणि उद्याचे काव्य 
 

इंक्ललश टीकाकारािंा म क टमणी मथॅ्यू आनोल्ड, याने‘काव्य हाि उद्याच्या जगािा धमव होईल’ 
अशा अथािे म्हटलेले प्रचसद्द आहे. या त्याच्या उद गारातं जसा काव्यािा गौरव आहे, तसेि आगामी 
य गािेही थोडे स्वभाववणवन आहे. ज्या धमात ठराचवक चवधी आहेत आचण ठराचवक मतेि (Dogma) 
पत्करायिी आहेत, तो धमव उद्याच्या य गात चटकण्यासारखा नाही. ठराचवक स्वरूपाच्या देवताही उद्याच्या 
चिचकत्सक य गाला मान्य होण्यासारख्या नाहीत. धमवही– चनदान आजच्या स्वरूपातील धमव– राहीलि 
असे नाही. पण धार्ममक वृत्ती आचण धामीक व्यक्क्तमत्त्व मात्र कोणत्याही य गात चटकून राहीलि. असे 
म्हणताना, धार्ममक वृत्तीिे ममव कशात आहे ते प्रथम आपण आपल्या मनाशी ठरचवले पाचहजे. कवी आचण 
धार्ममक मानव यानंा जोडणारा म ख्य द वा‘प्राजंलपणा’ अथवा‘चसन्सेचरटी’ हा आहे. द सरा द वा आदरब िी हा 
आहे. मग तो आदर श्रेष्ठ प रुर्षासंबधंी असो, की सृचष्टकत्यासंबधंी असो. औपिाचरक धमव नष्ट झाल्यावरही 
प्राजंलपणा आचण आदरब िी या दोन वृत्ती काही मानवातं तरी चटकून राहतीलि. नेमक्या याि दोन वृत्ती 
काव्यचनर्ममतीलाही आवश्यक असतात.‘चसन्सेचरटी’ हा तर काव्यािा प्राण आहे. आचण आदरब िीिा अथव 
जर थोड्या व्यापकपणाने घेतला, तर आदरब िीदेखील काव्यचनर्ममतीला पे्ररक असते. आदरब िीिा अथव 
व्यापकपणाने घेतल्यास तीत आियव, कौत क, क्स्तचमतता या वृत्तीही येतात. या सवव वृत्ती धार्ममकतेतही 
दृलगोिर होतात आचण काव्यातही दृलगोिर होतात. प ढील य गात धार्ममकता फारि अल्प प्रमाणात राहील; 
पण प्राजंलपणा आचण आियवब िी अथवा‘कौत कािी वृत्ती’ मात्र काव्याच्या रूपाने चटकून राहील. मला 
वाटते, मथॅ्यू आनोल्ड याच्या चवधानािा अथव हाि असावा. चवचधचनरे्षधरूप धमव ल प्त होईल, पण प्राजंलपणा 
आचण आियवब िी मानवी हृदय आहे तोपयंत कधीि नष्ट होणार नाही. 
 

उद्यािे काव्य कोणत्या स्वरूपािे असेल यासंबधंीही असेि साववचत्रक क तूहल आहे. आजकाल तर, 
कालिे काव्य उद्याला चनरुपयोगी आहे, असे म्हणणारािंी संख्या बरीि मोठी आहे. पण उद्यािे काव्य कसे 
असेल यासंबधंीिी या मंडळींिी कल्पना मात्र िमत्काचरक असते! टेचनसनच्या काळापासून, आध चनक 
वैज्ञाचनक शोधानंा काव्यात जागा देणे हे आध चनकतेिे लक्षण मानले जाऊ लागले. त्यानंतर इचलयटच्या 
कालात नव्या काव्यािी आणखी काही लक्षणे मानण्यात येऊ लागली. इचंद्रयानंा प्रतीत होतीलअशा तऱ्हेिी 
वणवने हे एक आध चनक काव्यािे लक्षण मानण्यात येऊ लागले.‘चनयवमकता’ हेही मराठी काव्यात 
आध चनकतेिे लक्षण मानण्यात येऊ लागले. पण इतर भार्षातं चनयवमकता ज न्या काळापासूनि मंजूर आहे. 
संस्कृतात तर यमकािा आचण काव्यािा सबंंध जवळजवळ कधीि जोडण्यात आलेला नव्हता. 
मराठीत‘काव्यातील आध चनकते’च्या अनेक लाटा येऊन गेल्या. धार्ममक चवर्षयाऐवजी कचवतेला प्रापंचिक 
चवर्षय घेणे ही लाट केशवस ताचं्यापासून आली. रेंदाळकर हे चनयवमकतेिे प्रवतवक मानले जातात, पण 
त्यानंा फारसे अन यायी चमळाले नाहीत. अगदी अचलकडे मात्र‘यमक’ि काय, पण छंददेखील काव्याला 
आवश्यक नाही, असे मानण्यािी लाट आली आहे. म्हणजे काव्य आचण गद्य यातंील फरक ओळखणेही 
कठीण झाले आहे. मला वाटते, आध चनक कवींनाही यािी जाणीव असावी. आचण त्याम ळेि ते गद्य आचण 
पद्य यातं फरक असण्यािे कारण नाही असे प्रचतपादन करीत असतात! वृत्तहीन आचण यमकहीन 
काव्यदेखील कागदावर चलचहताना मात्र हेि लोक गद्यापेक्षा वगेळ्या तऱ्हेने चलचहतील. ओळीिी लाबंी ते 
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सारखी ठेवणार नाहीत, वाक्यरिना गद्यातील रिनेपेक्षा वगेळी ठेवतील, आचण लहर लागल्यास 
अधूनमधून बायकाचं्या उखाण्यासारखे चलहून यमकालाही प्रवशे देतील! 
 

‘उद्यािे काव्य’ पकवा‘Future Poetry’ हा शब्दप्रयोग प्रथम श्री. अरपवद यानंी केला. पण आपल्या 
आजकालच्या मराठी वा इंग्रजी कवींच्या‘भावी काव्या’च्या कल्पनेपेक्षा श्री. अरपवद यािंी कल्पना अगदीि 
वगेळी आहे. श्री. अरपवदाचं्या मते काव्यातील आत्मचनष्ठा हीि म ळी धार्ममक वृत्तीच्या अचधक जवळ आहे. 
आचण ती भावी काळात तर (आनोल्डच्या मते) धार्ममकतेिीि जागा घेईल. टागोर म्हणतात– 
 

But the new force of subjectivism will have probably the effect of rehabilitating the 
religious and spiritually idealistic element in our vision of the future of the race. 
 

गद्यापेक्षा काव्य हे अतंःसृष्टीिे दशवक अचधक सहजपणे घडचवते, असेही ह्या संबधंात श्री. अरपवदानंी 
म्हटले आहे. उद्यािे काव्य अंतःसृष्टीिे दशवन अचधक उत्कटतेने घडवील असेही श्री. अरपवदािें मत आहे. 
काव्यािा आवाज फार वरच्या प्रदेशातून येतो.“A Plane of our being above and beyond our personal 
intelligence” असे त्यािे अरपवदानंी वणवन केले आहे. 
 

काव्यािा सूर अशा उच्च प्रदेशातून येत असल्याने ते धार्ममक प्रवृत्तीला भावी काळात अचधक जवळिे 
होईल. 
 

प्लेटोने ज्याला कवीच्या‘अंगातील दैवी संिार’ म्हटले आहे, तो मानचसक नसून आक्त्मक असतो, 
असे मत श्री. अरपवदानंी व्यक्त केले आहे. परंत  आजिे नवकवी ज्याला उद्यािे काव्य समजतात त्यात 
फक्त त्यानंी शारीचरक फरक केलेला असतो, आचण आक्त्मक भचूमकेिा तर पत्ताि नसतो. मानवी 
संस्कृतीिी वाढ स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे होत आहे, असे टागोर, चववकेानंद याचं्यासारख्या द्रष्ट्ट्ािें मत 
आहे. तर उलट, स्थूल सषृ्टीिेि बारीक बारीक त कडे करणे हे स्वतःला आध चनक म्हणवणाऱ्यािें ध्येय 
आहे. सृष्टीच्या उत्पत्तीत पकवा आचवष्ट्कारात‘आधी सूक्ष्म की आधी स्थूल?’ हा वाद, ‘वृक्ष आधी की बीज 
आधी?’ या वादासारखाि आहे. आचण सूक्ष्म म्हणजे केवळ‘लहान’ नव्हे. सूक्ष्म म्हणजे िैतन्यरूप, 
आत्मरूप; तर स्थूल म्हणजे जडरूप, शरीररूप, हा चविार मान्य करणे प्राप्त आहे. आचण म्हणूनि उद्याच्या 
काव्यािा चवकास पार्मथवाकडून अपार्मथवाकडे, स्थूलाकडून सूक्ष्माकडेि होणार. 
 

जे लोक काव्याच्या शरीरािाि चविार करीत राहतात, त्यानंा काव्याच्या चवकासािी चदशाि 
कळली नाही असे म्हटले पाचहजे. आम्ही महाराष्ट्रीय तर“आध चनक काळात महाकाव्ये का चनमाण होत 
नाहीत?” यािाि खल अद्याप करीत असतो. पण या प्रश्नािें उत्तर द हेरी आहे. महाकाव्ये भव्य असतील, 
पण LYRIGS आशयानेही सूक्ष्म असतात. कारण ती‘आत्मचनष्ठ’ (मढेकराचं्या अथाने नव्हे!) 
अथवा‘आत्मलक्षी’ असतात. आचण द सरे उत्तर असे की, आजही महाकाव्ये चनमाण होत आहेत, पण त्यािंा 
आस्वाद घेण्यािी आजच्या जडय गात आपली पात्रता नाही. श्री. अरपवद यािें‘साचवत्री’ हे‘महाकाव्य’ नाही 
तर काय आहे? दहा वर्षांपूवी असे चकती तरी आध चनक साचहक्त्यक चनघाले असते, की ज्यानंा श्री. 
अरपवदाचं्या या अलौचकक महाकाव्यािे नावही माहीत नाही! 
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आजच्या संस्कृतीिे रूप चकतीही चवदू्रप असले तरी चतिा प्रवास (व अथात कचवतेिाही प्रवास) 
स्थूलाकडून सूक्ष्माकडेि होत आहे. आनोल्ड जे म्हणाला त्यािा अथव हाि नसेल का? 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५२ ⬥ 
 

णवरोही कणवता 
 

काही मचहन्यापूंवी‘चवद्रोही कचवता’ या नावािा संग्रह प ण्यातील एका प्रकाशकानंी माझ्याकडे सपे्रम 
भेट म्हणून धाडला. या नावािी व या स्वरूपािी काही कचवता मी खास अंकातूंन व अन्य संग्रहातूंन 
वािलेली होती. या कचवतेसबंंधी व काव्यप्रकाराच्या या नावासबंंधी काही टीका करणे म्हणजे गैरसमजाला 
चनमंत्रण देणे होय, यािी मला जाणीव आहे. तरीही जाणूनब जून ि कीच्या चविाराशंी जमवनू घेण्यापेक्षा 
गैरसमज पत्करणेही मला मान्य आहे. म्हणून या नाज क चवर्षयाला हात घालण्यािे मी पत्करले आहे. 
 

जो संभाव्य गैरसमज मला डोळ्यासंमोर चदसत आहे, तो न सता वाङ्मयीन पकवा वैिाचरक नव्हे. 
चवद्रोही कचवतेसंबधंी प्रचतकूल चलचहणारा लेखक अस्पशृ्यतेला अन कूल आहे असाही समज करून देणे सोपे 
आहे. म्हणनू थोडे वैयक्क्तक चलचहणेही प्राप्त आहे. अस्पृश्यतेसंबधंी मनापासून चनरे्षध करणारे लेखन 
मराठीत लोकचहतवादींच्या वळेेपासून चवप ल आहे. कोणताही डोळस लेखक अस्पशृ्यतेसंबधंी चधक्कार आचण 
संताप व्यक्त केल्याचशवाय राहणार नाही. स मारे आठ–दहा वर्षांपूवी खेड्यातील अस्पृश्य समाजावर 
घृणास्पद अन्याय खेड्यातंील लोकानंी केल्यािे वृत्तपत्रात प्रचसि झाले होते. त्या वळेी एका वृत्तपत्रात माझे 
साप्ताचहक सदर िालू असे. त्यात मी जो लेख चलचहला होता तो वािून प ण्याच्या त्या वळेच्या महापौरानंी 
म द्दाम माझ्या पत्त्यािी व फोन नंबरिी िौकशी करून मला भेटण्यािी इच्छा व्यक्त केली होती. ही 
वैयक्क्तक घटना सागंण्यािे कारण, अस्पृश्यतेसंबधंीिी माझी वृत्ती चनःसंचदलध ठरावी. पण अस्पृश्यासंबंंधी 
जाज्वल्य न्यायब िी असणे वगेळे आचण अस्पशृ्यताचवरोधाच्या नावाखाली जे जे चलचहले जाईल वा केले 
जाईल त्याला त्याला मान डोलावणे वगेळे. चवद्रोही कचवता या सगं्रहात स प्रचसि साचहक्त्यक प्रो. केशव 
मेश्राम यानंी चवद्रोही कचवता म्हणून आजकाल प ढे येत असलेल्या कचवतेसंबधंी थोडेसे तसेि केले आहे. 
चवद्रोही कचवतेच्या अचभमानाने सववमान्य सत्याकडे कशी पाठ चफरवली जाते ते पाहण्यासारखे आहे. चवद्रोही 
कचवतेत जो सामाचजक अन भव व्यक्त केला जात आहे तो अचखल मराठी काव्यात प्रायः कोणीि व्यक्त 
केला नव्हता. फार तर केशवस ताचं्या एक-दोन कचवतातं म क्क्तबोध व पवदा करंदीकर याचं्या िारदोन 
कचवतातं अस्पृश्यतेसंबंधीिा हा चवद्रोह फार तर पाहावयास सापडेल, असे मत प्रो. मेश्राम यानंी या 
संग्रहाच्या प्रस्तावनेत माडंले आहे. हे मत वस्त क्स्थतीला धरून नाही. चवद्रोही म्हणजे जर प्रो. मेश्राम 
म्हणतात त्याप्रमाणे सामाचजक बाबतीत बंडखोर नवा प्रकाश देणारे वाङ्मय असेल तर मेश्रामम्हणतात 
चततके ते त रळक नाही. अस्पृश्यतेसंबधंी ज्याला कमालीिी घृणा नाही असा लेखक अवािीन लेखकातं 
द र्ममळि होय. 
 

मग प्रो. मेश्राम यासं चवद्रोही यािा काही वगेळा अथव अचभपे्रत आहे काय? आचण तो अथव ज्यास 
मान्य नाही त्याला लगेि अस्पृश्यतेिा प रस्कता ठरचवणे रास्त आहे काय? ‘चवद्रोही’ या शब्दािा अथव द्रोह 
पकवा दे्वर्ष करणारा असा आहे. चवद्रोही कचवतेत क णािा दे्वर्ष सूचित आहे ते स्पष्ट नाही. पणही सामाचजक 
बाजू क्षणभर दृष्टीआड केली तरी वाङ्मयदृष्ट्ट्ा ही कचवता केवळ सामाचजक संतापय क्त आहे 
एवढ्ाखातरि श्रेष्ठ ठरचवणे म्हणजे एकि मनोचवकार काव्याला श्रेष्ठता प्राप्त करून देतो, असे 
ठरचवण्यासारखे आहे. मानवाने मानवाला केवळ जन्माम ळे हीन ठरवणे या गोष्टीइतके अन्यायािे आचण 
अडाणीपणािे द सरे काहीि नसेल. पण या सामाचजक अन्यायाच्या बाबतीत दोन गोष्टी चवसरल्या जातात. 
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अस्पृश्यतेच्या रूढीत अन्याय पकवा िौयव यापेक्षा अडाणीपणािाि भाग अचधक आहे. अन्य जातींना 
रोटीव्यवहाराला आचण बटेीव्यवहाराला अपात्र ठरचवण्यािी वृत्ती या देशात‘वचरष्ठ’ जातींपासूनकचनष्ठ 
जातीपयंत सववत्र फैलावलेली आहे. या वृत्तीिे व परंपरेिे मूळ कशात आहे ते संशोधकानंीही नेमके सागंता 
आलेले नाही. या देशात केवळ जाती आहेत एवढेि नव्हे तर जन्मावरून जाती मानण्यािी व जातीवरून 
श्रेष्ठ-कचनष्ठता मानण्यािी प्रवृत्तीही आहे. एकदा जाचतभेद पकवा वगवभेद चनमाण झाला म्हणजे त्याच्या 
पाठोपाठ श्रेष्ठ-कचनष्ठ भावही येतोि असे इतर देशातंील समाजाचं्या अवलोकनावरूनही चदसून येईल. सवव 
जगात स्वतःला प ढारलेले समजणारे पािात्य चिस्ती लोकही वगवभेदमूलक उच्चनीिता मानताना 
चदसतात. कॅथॉचलक आचण प्रॉटेस्टंट, स नी आचण चशया हे एकमेकानंा समान समजत नाहीत. ज्य ू
लोकाबंद्दलिे चित्त्यािें अपसमज तर प्रचसिि आहेत. पण या जागचतक प्रवृत्तीवरून पहद स्थानातील 
जाचतभेदािे समथवन होईल असे मात्र नव्हे. जाचतभेद आचण जाचतभेदमलूक उच्चनीिभाव हे जर रोग मानले 
तर पहद स्थानात त्या रोगािंा ब जब जाट आहे असे चदसून येईल. म्हणूनि‘या देशातील लोकानंा खूळ 
लागले आहे’ अशा अथािे उद्गार लोकचहतवादींना एकश े तीस वर्षांपूवी काढाव े लागले. देवतािें 
असंख्यत्व आचण जातींिे असंख्यत्व हे दोन फक्त पहद स्थानाति चदसणारे प्रकार आहेत असे म्हटले तरी 
िालेल. पण या प्रकारानंा केवळ खूळ म्हटले तर अस्पृश्यतेच्या परंपरेला अमान र्ष खूळ म्हणाव ेलागेल. पण 
अन्य जातींच्या लोकानंा अस्पृश्य पकवा अपंक्त ठरचवल्याने आपण श्रेष्ठ ठरतो ही समजूत याच्या म ळाशी 
आहे. ही समजूतदेखील अन्य देशातं बीजरूपाने नाही असे नाही, पण पहद स्थानात ती समजूत अगदी 
टोकाला गेली; आचण ती टोकाला जाण्याला ब्राह्मणािंा सोवळेपणा अप्रत्यक्ष रीतीने कारणीभतू झाला हे 
नाकबूल करण्यात हशील नाही. रोटी व्यवहारातील सोवळेपणा पराकोटीला जाण्याला काहीजातींिे 
चनवृत्तमासंत्व कारणीभतू झालेले असणार. 
 

पण सोवळेपणाच्या संशोधनाने आजच्या अस्पृश्यतेिा प्रश्न स टेल असे नव्हे. म्हणून त्यािी फाजील 
चिचकत्सा करण्यात अथव नाही. जाचतभेदािी आचण अस्पृश्यतेिी आजिी हालत काय आहे ते म ख्यत्वकेरून 
पाचहले पाचहजे. आज शहरातून तरी अस्पशृ्यता आचण जाचतभेद हे दोन्हीही रोग हळूहळू िंबूगबाळे हालवीत 
आहेत असे चदसेल. 
 

चबिाऱ्या डॉ. आंबेडकराचं्या काळी शाळेतील अस्पृश्य म लाचं्या अंगावर स्पृश्य मास्तर लाबंनू वही 
फेकीत. पण आता सरकारी आचण चनमसरकारी किेऱ्यातं अस्पृश्यता नावालाही चदसणार याही. उलट 
अस्पृश्यानंा पकवा आजच्या भारे्षत म्हणजे बी. सी. व्यक्तींना स्पशृ्याचं्या वर नंबर केवळ जन्माम ळे चदला 
जात आहे असे चदसेल. ही िान्ती स्पृश्याचं्या अंतःकरणातीलि िान्ती आहे अशी लवाही देता येणार नाही. 
जी िान्ती सरकारद्वारे होते ती अंतःकरणािी िान्ती नसून चनवडण कीकरता झालेली िान्ती असण्यािाही 
संभव असतो. आजच्या अस्पृश्यानंा आचण नवबौिानंा हा राजकीय संचधसाधूपणा ओळखत नसेल असे 
नाही. ज न्या चपढ्ानंी अडाणी समज तींनी अस्पशृ्यता चनमाण केली तर नव्या चपढ्ा राजकीय स्वाथाप रत्या 
अस्पृश्यताचवरोधी बनत आहेत. पण अस्पशृ्यता खरीख री जर कशाने परागंदा होऊ लागली असेल, तर ती 
रेल्व ेआचण हॉटेल यानंी होय. अस्पृश्यािंी आजच्या शहरातील तरी द ःखे म ख्यत्वकेरून आर्मथक आहेत. 
त्याच्यावर तोडगा अस्पृश्यानंा कारक नी चशक्षण देणे हा नसून त्यानंा धंदेचशक्षण देणे हा आहे. तसेि कष्ट 
करून चपकवण्याकरता जमीन देणे हा आहे. पण आजिे अस्पृश्योिारािे मागव फसव ेआचण नकली आहेत. 
म. गाधंींनी हचरजन शब्द नवीन बनवनू अस्पृश्यािंी फसवणूक केली अशी त्याचं्यावर या प स्तकाति कोठे 
तरी टीका आहे. आचण ती रास्तही आहे. स मारे वीस-पंिवीस वर्षांपूवीिी गोष्ट. त्या वळेी मी रात्रीच्या 
एका‘एक्स्टनवल’ कॉलेजात थोडे काम करीत होतो. त्या कॉलेजात अंगापपडाने बाधेंसूद आचण अप-ट -डेट 
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पोर्षाखािा एक तरुण येत असे. नवीन वगव भरले म्हणजे प्रत्येक म लािी वैयक्क्तक माचहती चविारून 
घेण्यािा माझा पचरपाठ असे. नाव, गाव, पालकािंा व्यवसाय याबरोबरि जात चविारण्यािीही मी 
टाळाटाळ करीत नसे. कारण आज तरी एखाद्या चवद्याथ्यािी सपूंणव पाश्ववभमूी माहीत करून घ्यायिी 
झाल्यास त्याच्या चहताकरताि जात चविारून घेणे आवश्यक ठरते. त्या अप-टू-डेट म लाने माझ्या 
बाकीच्या प्रश्नानंा ख र्षीने उत्तरे चदली. पण जात चविारल्यावर थोड्या नाख र्षीनेि‘हचरजन’ असे साचंगतले. 
पण राजकीय रंगरंगोटीने माझे समाधान होण्यासारखेि नव्हते. मा प्रश्नोत्तरे तेथेि थाबंवली आचण तास 
संपल्यानंतर त्या म लाला बाजूला घेऊन म्हटले, ‘बाबा रे, हचरजन ही पहदू समाजातील कोणतीि जात 
नव्हे. तो गाधंींजीनी अस्पृश्यानंा गोंजारण्याकरता बनचवलेला एक शब्द आहे. त्यावरून तू अस्पृश्य 
मानलेल्या समाजातील आहेस एवढे मला कळू शकते. पण अस्पृश्यातंही अनेक जाती आहेत.त्यातंील त झी 
जात कोणती? ते मला कळले नाही. त झी जात कोणतीही असली तरी ती तू न लाजता मान ताठ करून 
सागंायला त ला आज कोणतीि हरकत नाही. मी कोणतीि जात कमी समजत नाही.’ मग त्या म लाला 
चवश्वास वाटून आम्ही‘ढोर’ आहोत असे त्याने साचंगतले. अचधक िौकशी केल्यावर कळले की, खडकीला 
त्याच्या वचडलािंा कातडी कमावण्यािा मोठा छंदा असून त्याचं्या मालकीिी मोठी चबक्ल्डंगही आहे! 
 

आजच्या चवद्रोही कचवतेतील चवद्रोह काहीसा कालबाह्य वाटतो. एक तर चजला नवकचवता म्हणनू 
म्हणतात चतने चवद्रोही कचवतेिा प्रारंभ पंिवीस वर्षापूवीि केलेला होता. आज प ढे येत असलेल्या चवद्रोही 
कचवतेत पहदू परंपरा आचण वचरष्ठ वगव याचं्याचवर्षयी दे्वर्ष पकवा चवद्रोह आहे, तर मढेकरी कचवतेत सपूंणव 
समाज आचण ससं्कृती याचं्यासबंंधीि उदे्वग आचण चतटकारा होता. मराठी कचवतेच्या आरंभापासून ज्या 
वृत्तीिे दशवन झाले नाही चतिे दशवन आमच्या चवद्रोही कचवतेत होते, हा दावा अथात चनराधार आहे. ही 
वासलात लागली चवद्रोही या दाव्यािी. आता ही कचवता आहे या दाव्यािी िौकशी केली पाचहजे. कचवता ही 
म ख्यत्वकेरून कोणत्या तरी आनंदातून वा आकर्षवणातून चनमाण झाली पाचहजे. त्याखेरीज जशी 
उपदेशपरही कचवता असू शकेल, तशी दे्वर्षमूलकही कचवता असू शकेल. पण चतिी जात गौण होय. एखाद्या 
संतप्त समाजालाही आनंदािे आचण पे्रमािे चवर्षय असू शकणार नाहीत काय? 
 

डॉ. आंबेडकर याचं्या प्रत्यक्ष सहवासािे भालय मला लाभले नव्हते. कै. अते्र मला यासंबधंात 
अनेकदा आग्रहपूववक स्मरण देत. ते म्हणत, ‘त मिी आचण डॉक्टर आबंेडकरािंी कधी भेट झाली नाही? 
त मिी त्यािंी भेट व्हायला हवी.’ मी त्यािें तेजस्वी चविार वािलेले आहेत व त्याचं्या आधारावर डॉ. 
आंबेडकर याचं्यावर व्यक्क्तपरीक्षणात्मक लेखही चलचहले आहेत.पण प्रत्यक्ष व्यक्ती पाहण्यािा योग आलेला 
नव्हता. पण‘from the writing to the writer’ ही माझी संशोधनपिती असल्याने लेखनावरूनही माझ्या 
मनात डॉ. साहेबािंी काही प्रचतमा उमटलेली आहे. त्या प्रचतमेत केवळ चवद्रोहािाि रंग आहे असे मला 
जाणवले नाही. त्या प्रचतमेत राग आहे, आवशे आहे, चजद्द आहे, त्याप्रणाणेि ज्ञानाचवर्षयी उत्साह आचण 
देशाचवर्षयी पे्रम हीदेखीलआहेत. फार काय, ज्या ब्राह्मण जातीचवर्षयी त्यानंा सकारण राग होता त्याचं्याही 
संस्कृती चवस्ताराच्या‘मेथॉडॉलॉजी’ चवर्षयी डॉक्टरानंी एके जागी भरपूर कौत क व्यक्त केले आहे. चवद्रोही 
कवींना जर आबंेडकरािें अन यायी म्हणावयािे असेल तर त्याच्या अंगी ही पे्रमािी आचण कौत कािी क्षमता 
चदसावयास हवी. त्याचं्या अगंी स्वदेशपे्रमािाही चकरण चदसायला हवा. पण या चवद्रोही कचवतेत अथपासून 
इचतपयंत चवद्रोहाचशवाय, चिडीचशवाय आचण गाऱ्हाण्याचंशवाय फारि थोडे चदसते. त्याम ळे हे कवी 
सृष्टीतल्या नऊदशाशं चवर्षयाकंडे नकळत डोळेझाक करतात. कवी हा सामान्य माणसाहून डोळस 
आचण‘काकळ’ (Sensitive) असावयास हवा. सॉिेचटसला कोणी एकाने कवीिा व्याख्या चविारली. त्यावर 
त्याने‘They seem to have the capacity to be more enthusiastic about everything than ordinary 
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people’ अशा अथािे उद गार काढल्यािे नमूद आहे. त्यामानाने ही चवद्रोही कचवता अगदीि एकस री 
वाटते. अथात‘Religion is not for empty bellies.’ याप्रमाणेि सॉिेचटसला अचभपे्रत 
असलेला‘enthusiasm’ पकवा उत्साह ज्यािंी अनेकागंी उपासमार होत आहे त्यांना वाटणे कठीण आहे. 
पण दाचरद्र्यग्रस्त आचण व्याचधग्रस्त व्यक्तींनाही जीवनातील चकत्येक चवर्षयासंंबधंी काव्यमय उत्साह 
वाटल्यािे चदसून येते. डॉ. आंबेडकरािंीि गोष्ट घेतली तरी त्यानंा वाटणाऱ्या सामाचजक अन्यायाचवर्षयीच्या 
िोधातूनही आपला देश आचण आपली संस्कृती याचं्यावर पे्रम करण्यािी शक्ती त्याचं्याजवळ चटकून 
राहतेि. त्यानंी बलवत्तर प्रबोधन समोर असूनही एखादा भारतबाह्य आचण भारतदे्वष्टा धमव आपल्या दचलत 
बाधंवानंा स्वीकारायला न सागंता भारतोत्पन्न बौि धमवि स्वीकारायला साचंगतला यात त्यािंा डोळसपणा 
आचण पे्रमशक्ती चदसून येते. त्याचं्या जीवनात चवद्रोहापेक्षा ऐचतहाचसकता आचण देशपे्रम यानंाि आचधक मोठे 
स्थान आहे. 
 

तीि क्स्थती बंडखोर ज्योचतबा फ ले यािंीही म्हणता येईल. त्याचं्या जीवनात ब्राह्मणावंरील रागाला 
जेवढे स्थान होते त्याहीपेक्षा अचधक स्थान जाचतचनरपेक्ष पे्रमाला आचण आदराला होते असे चदसून येईल. 
चटळकाचं्यासारख्या सामाचजक बाबतीत प्रायः प्रचतगामी पकवा उदासीन असलेल्या ब्राह्मण प ढाऱ्याला त्या 
काळात भर कोटात जामीन राहण्यािे धैयव ज्योचतबा फ ल्यानंी दाखवले. तसेि ब्राह्मण चवधविेा अनौरस प त्र 
दत्तक घेण्यािेही असामान्य धैयव फ ल्यानंी दाखवले. म्हणजे म. फ ले आचण डॉ. आंबेडकर हे न सत्या 
चवद्रोहात ड बून गेलेले नव्हते तर त्यािंी पॉचझचटव्ह बाजूही चततकीि जबरदस्त होती. आज साचहत्य 
संमेलनात ध डगसू घालणाऱ्या दचलत पँथरला चवद्रोहाखेरीज द सरी एखादी बाजू असल्यािे चदसत नाही. 
म्हणजे यातील कोणालाि पे्रम, भक्ती, िागंल्या गोष्टीचवर्षयी उत्साह, यापैंकी काहीि नाही असे मला 
म्हणावयािे नाही; पण एक पक्ष म्हणून पकवा एक चविारसरणी म्हणून त्याचं्या आिारात आचण चविारात 
फक्त चवद्रोहािेि दशवन घडले पाचहजे अशी त्यािंी धारणा चदसते. आज दचलतावंर अमान र्ष अन्याय होत 
आहेत ते खेड्यातील अचशचशत समाजाकडून होत आहेत. शहरातील स चशचक्षताचं्या आचण साचहक्त्यकाचं्या 
संमेलनातं अस्पृश्यतेिा प रस्कार करणारा माणूस शोधूनही सापडणार नाही. अशा क्स्थतीत ज्या वाङ्मयीन 
िळवळीला पन्नास-पाऊणश ेवर्षांिी परंपरा आहे; आचण जी प्रायः पढंरपूरच्या वारीइतकी लोकचप्रय झाली 
आहे, चतच्यावर प्रािीन काळी अक्स्तत्वात आलेल्या आचण आजही खेड्यात िालू असलेल्या 
अस्पृश्यतेसंबधंीिा आरोप करणे हास्यास्पद होय. ही अडाणी रूढी शहरी वस्ती आचण लोकचशक्षण यानंीि 
िमशः कमी होणार. रेल्व ेआचण हॉटेले यानंी जी िातंी केली ती स्पृश्य वगांच्या कथाकीतवनात घ सून झाली 
असती असे वाटत नाही. 
 

आचण कचवतेिी गोष्ट तर अगदीि वगेळी आहे. एखादी कचवता चवद्रोही आहे म्हणून कोणी चतच्यावर 
बचहष्ट्कार टाकला आहे असे दाखचवता येणार नाही. उलट अस्पृश्यासंारख्या चशक्षणात मागासलेल्या 
समाजािी कचवता म्हणून रेचडओवर कचवसम्मेलनात आचण साचहत्यसम्मेलनात चतिे अवास्तव कौत क 
झालेलेि चदसत आहे. पण जातीवरून अवमान होणे जसे वाईट तसेि जातीम ळे जागा चमळणेही वाईट. 
कारण याम ळे अस्पृश्यवगात खरी कचवता चनमाण होण्याऐवजी चवद्रोही या खास‘वाणा’िी कचवता तेवढी 
चनमाण होईल. नवकचवता अथवा मढेकरी कचवता ज्याप्रमाणे चवचशष्ट मते आचण चवचक्षप्त शलैी याचं्याम ळे श्रषे्ठ 
ठरचवली गेली व अखेर चतच्याहून अचधक चवचक्षप्त कचवता चनमाण होताि मागे पडली तसे चवद्रोही 
कचवतेिेही होणे शक्य आहे. 
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‘सवे ग णाः काञ्चनमाश्रयन्ते ।’ या न्यायाने अस्पृश्यवगाला द्रव्याजवनािे मागव मोकळे असल्यावर इतर 
के्षत्रातंही ते आपोआपि प ढे येतील. संस्कृती या क्लपनेिा साधा अथव राहणी असा आहे; आचण एखाद्या 
समाजािी राहणी त्याच्या आर्मथक क्स्थतीवर अवलंबनू असते. अथात चवचहरी, शाळा आचण देवालये यातं 
जर एखाद्या समाजाला मज्जाव असेल तर त्याला सत्याग्रह करण्याला सबळ कारण आहे. पण अस्पृश्याचं्या 
कचवतानंा गं्रथात अथवा कचवसंमेलनात कोणी अटकाव केल्यािे दाखचवता येणार नाही. आचण जर क्वचित 
अटकाव झाला असेल तर तशा अटकावाबद्दल प्रत्येक संमेलनात स्पृश्यानंाही ओरड करावी लागल्यािे 
चदसून येईल. प्रो. मेश्राम यानंी अमेचरकेपासून रचशयापयंतच्या दचलताचं्या वाङ्मयाशी महाराष्ट्रीय 
दचलताचं्या वाङ्मयािा पदर जोडला आहे. पण एखाद्या काव्यप्रकाराला परदेशात सगेसोयरे आहेत की 
नाहीत यावरून ते श्रेष्ठ पकवा कचनष्ठ ठरचवता येणार नाही. तसेि पहद स्थानातील दचलत आचण अमेचरकेतील 
दचलत याचं्या क्स्थतीत अनेक दृष्टींनी तफावत आहे. नीग्रो लोकानंा सफेत कातडीिे अमेचरकन वशंदृष्ट्ट्ाही 
परके समजतात. महाराष्ट्रातील दचलत अनेक शतके अस्पृश्य मानले गेले असले तरी वशंदृष्ट्ट्ा परके 
मानले गेले होते असे नाही. अशा क्स्थतीत नीग्रो लोकाचं्या उिारािे उदाहरण डोळ्यापं ढे ठेवण्यात 
दचलतािंी आचण दचलतोिारकािंी चदशाभलू केली जात आहे. आज शहरातून तरी दचलतानंा प्रगतीिे 
अनेक दरवाजे ख ले आहेत. उलट चनवडण कीतील मतानंा हपापलेल्या सरकारच्या सहेत क आधाराम ळे 
दचलतािंी स्वावलंबी प्रगती ख ंटण्यािा संभव आहे. प्रो. मेश्रामसारख्या ब चिमान नेत्यानंी हा इशारा दचलत 
बाधंवानंा देणे आज आवश्यक आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५३ ⬥ 
 

‘राक्षसणववाहा’तील मानसणववाह 
 

‘लोकचशक्षणा’च्या गेल्या अकंात श्री. वापळबे यानंी‘मानसचववाहािा द दैवी बळी’ या मथळ्याच्या 
आपल्या लेखात माझ्या‘राक्षसचववाह’ या भावकथेतील मानसचववाहाच्या कल्पनेसंबधंी चवस्तृत चवविेन केले 
आहे. माझ्या भावकथेतील ‘मानसचववाहा’िी कल्पना व त्या कल्पनेिा उच्चार करणारा नायकया 
दोहोचवर्षयीही श्री. वापळबे यानंी ि कीिा ग्रह करून घेतला आहे. ज्या सदोर्ष कल्पनामं ळे त्यानंा प्रस्त त 
कथेिा नायक‘मानसचववाहािा द दैवी बळी’ वाटला, त्या कल्पना येणेप्रमाणे : (१) मानसचववाह व 
प्लेटॉचनक पे्रम ही एकि; आचण (२) राक्षसचववाहािा नायक स्त्री-प रुर्षाचं्या शारीचरक मीलनास चनचर्षि 
समजतो. 
 

राक्षसचववाहािा नायक स्त्री–प रुर्षसमागमास चनचर्षिही समजत नाही पकवा अनैसर्मगकही समजत 
नाही. मात्र तो मनाच्या मीलनापूवी होणारे शरीरािे मीलन हीन समजतो; आचण द सऱ्यानंी आणून चदलेल्या 
स्त्रीबरोबर वा प रुर्षाबरोबर पत्करावा लागणारा समागम म्हणजे आपत्ती व चवटंबना समजतो. श्री. वापळब े
यासं समागमा सबंंधीिी वरील मते स संस्कृतपणाशी स संगत अशीि वाटतील अशी आशा आहे; आचण ही 
मते मान्य असल्यास नाचयकेच्या चववाहाने नायकास क्लेश का झाले हे समजण्यास त्यासं अडिण पडणार 
नाही. कोणाही ग णवान व होतकरू म लीस मनाच्या मीलनापूवी शरीरािे मीलन पत्करण्यािी पाळी आलेली 
पाहून प्रस्त त भावकथेच्या नायकास वाईटि वाटले असते, मग चजच्या आकाकं्षाशंी तो पूणव समरस झाला 
होता आचण चजच्या आकाकं्षा उच्चतर बनचवणे ही त्यािी एक प्रम ख आकाकं्षा होती, चतच्यावरि हा प्रसगं 
आल्यास त्यास वाईट वाटले तर त्यात नवल कसले? 
 

नायकास नाचयकेच्या सौन्दयाचवर्षयी आकर्षवण वाटत होते की नाही हा प्रश्न महत्त्वािा नाही. त्या 
आकर्षवणािी पचरणती कोणती झाली हा म ख्य प्रश्न होय. सौन्दयाकर्षवणािी पचरणती सवव व्यक्तींत एकि 
होईल असे नाही. पकबह ना ती एकाि व्यक्तीत वगेवगेळ्या पचरक्स्थतीत वगेवगेळी होईल. शरीराच्या 
अचभलारे्षपासून तो मानसपूजेपयंत अनेक प्रकार संभवनीय आहेत. ज्या ज्या चठकाणी सौन्दयाचवर्षयी व 
सद ग णाचवर्षयी आकर्षवण उत्पन्न होईल त्या त्या चठकाणी (मानचसक‘आरोलया’च्या दृष्टीने!) चववाह लावनू 
टाकणेि प्राप्त आहे असे म्हणणे बरोबर होणार नाही. उलट, सद ग णाचवर्षयी वा सौन्दयाचवर्षयी कसलेि 
आकर्षवण उत्पन्न न होणे हेि मनाच्या उणेपणािे लक्षण होय. या दृष्टीने पाहता सौन्दयाकर्षवणािा पचरणाम 
ज्याच्या बाबतीत उच्च पे्ररणा चनमाण करण्यात होतो, असा मन ष्ट्य त्याि आकर्षवणािा शारीचरक चनकाल 
लावनू टाकणाऱ्या माणसाहून उच्च दजािा होय. जात्या रचसक व काव्यप्रवण व्यक्तीस सौन्दयाकर्षवणािी 
प्रवृत्ती चजतकी स्वाभाचवक चततकीि त्या प्रवृत्तीतून उच्च पे्ररणा शोर्षनू घेण्यािी शक्तीही स्वाभाचवक होय. 
शरीराचभलारे्षखेरीज सौन्दयाकर्षवणािा कोणताि पचरणाम मान्य नसणाऱ्यास‘राक्षसचववाह’ या प स्तकािे 
खरे स्वारस्य समजणार नाही. तरी राक्षसचववाहाच्या नायकाच्या रूपाने मी कोणी अपवादात्मक ध्येयात्मा 
रंगचवण्यािा प्रयत्न केला आहे असेही मला वाटत नाही. (आध चनक मानसशास्त्रािा आश्रय करून) 
ध्येयवादािी िेष्टा करणाऱ्यास वाटते त्याहून जीवनात ध्येयवादास अचधक जागा आहे, हे अनेकासं मान्य 
कराव ेलागेल. 
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पण म ख्य गोष्ट म्हणजे मानसचववाह व प्लेटॉचनक पे्रम ही एक नव्हत. चशवाय मानसचववाह हे माझ्या 
प स्तकाच्या नायकािे ध्येयही नव्हे पकवा प रस्कारही नव्हे. तो चववाहसंस्थेिे स्वरूप शोधीत होता, आचण 
एका म लीच्या ग णािंा व रूपािा पूजकही होता. या शोधाच्या अंती त्यास जसे रूढ चववाहािे स्वरूप कळून 
आले तसेि आदशव चववाहािे अंचतम ध्येयही कळून आले. हे ध्येय सामान्यतः शारीचरक मीलनातून 
गाठावयािे असते. तरी चवचशष्ट व्यक्तींस चवचशष्ट पचरक्स्थतीत शारीचरक मीलनाखेरीजही ते गाठता येते. 
 

ईश्वरी सृष्टीच्या द सऱ्या अथािे स्वरूप आकलन करणे हे ध्येय नायकास नाचयकेच्या सहवासाने व 
सहान भवाने साध्य झाल्याम ळे त्यास प्राकृत चववाहाने चमळचवण्यासारखे काही उरले नाही, एवढेि तो म्हणत 
आहे (ते त्यािे ध्येय नव्हते पकवा तो त्यािा उपदेशही नव्हे). अथात नाचयकेच्या द ःखी जीवनािे ज्ञान 
न कतेि घडले असल्याम ळे तो (चववाहासंबंधी) द सरेही काही म्हणतो, पण ते भावनेच्या आवशेातील 
उद्गार आहेत हे चवसरणे िकू होईल. 
 

अथात मानसचववाह व प्लेटोप्रणीत पे्रम यािंा शवेट काहीसा एक असला तरी त्यािंा आरंभ व 
चवकासमागव एक नव्हत. मी तर मानसचववाहािे व प्लेटोप्रणीत पे्रमािेि नव्हे, तर कोणत्याही चववाहािे 
अंचतम साध्य शरीरचनरपेक्ष, ज्ञानमय व पे्रममय असले पाचहजे असे म्हणतो. हे ध्येय गाठावयािे म्हटल्यास 
पे्रमजीवनाति काय, पण वैवाचहक जीवनातही उच्चनीि वृत्तींिा झगडा चदसून येणारि. झगडा म्हणजेि 
चवकृती असेल तर ती चववाह करूनही टळणार नाही. चजच्यावर मन ष्ट्य ल ब्ध होतो चतच्याशी चववाह केला 
म्हणजे प्रश्न चमटतो, पण तो केवळ सामाचजकदृष्टया. व्यक्तीच्या दृष्टीने वासनामय जीवन कंठावयािे की 
पे्रममय जीवन कंठावयािे हा प्रश्न उरतोि. आचण या दृष्टीने ज्याचं्या जीवनात– सौन्दयाकर्षवणात, पे्रमात, 
पकवा प्रत्यक्ष चववाहात– शरीरधमव व उच्च प्रवृत्ती यािंा झगडा चदसतो, त्या व्यक्ती रुलण नसून शक्क्तमान 
होत. त्याचं्या जखमा चवकासािी िढण िढताना झालेल्या जखमा होत. 
 

या दृष्टीने प्लेटॉचनक पे्रम व मानसचववाह यातंील अंतर, ध्येयवादी व्यक्तींच्या भावजीवनातील 
अन्तःकलह, वासना व पे्रम यातंील अतंर, या महत्त्वाच्या प्रश्नावंर वगेळे चलहाव े लागेल.‘लोकचशक्षण’ 
माचसकात यातील एका प्रश्नावर पूवी मी चलचहलेि आहे, आचण इतर प्रश्नावंरही मी लवकरि चलचहणार 
आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५४ ⬥ 
 

‘राक्षस-णववाहा’संबंधी 
 

‘राक्षस-चववाहा’वरील अचभप्राय वािून मला फारसे आियव वाटले नाही. कारण, याहून िोधय क्त 
चनभवत्सवना काही स प्रचसि लेखकचमत्रानंी अगत्यपूववक घरी येऊन चनष्ट्कपटपणे केली आहे; तर उलट, याि 
प स्तकािी चततकीि प्रामाचणकव म क्तकण्ठ प्रशसंा मी अनेकदा ऐकली व वािली आहे. प्रामाचणक 
मतभेदािे पयववसान प्रामाचणक संतापात होणे मला स्वाभाचवक वाटते व आवडतेही! पण िोधािा पचरणाम 
उघड भचूमका, सरळ चवधाने आचण बालबोध मराठी शब्द ध्यानातन येण्यापयंत पोिणे हा रा. मढेकर याचं्या 
परवाच्या परीक्षणािा चवशरे्ष होय. एखादा वािक वा परीक्षणलेखक अशा मनःक्स्थतीपयंत जाऊन पोिल्यास 
त्याच्या अचभप्रायास उत्तर देण्यापेक्षा उत्तर न देण्याति अचधक मौज असते. तरी ज्यानंी प स्तक वािले 
नसेल अशा‘सह्याद्री’च्या वािकाकंचरता िार शब्द चलचहणे मी माझे कतवव्य समजतो. 
 

व्यक्क्तशः रा. मढेकर यािंा अचभप्राय इतका हास्यजनक का वठला यािे‘मनोचवश्लेर्षण’ करण्यािा 
मोह मी आवरतो. तरी या प स्तकासंबधंी इतकी चवरुि टोकािा म्हणजे पराकाष्ठिेे अन कूल व पराकाष्ठेिे 
प्रचतकूल, अशी मते पडत आहेत हे खोटे नाही. या आियवकारक प्रकारािे कारण म्हणजे या प स्तकाबाबत 
स्वीकारण्यात आलेला थोडा अपचरचित व गोंधळात पाडणारा वाङ्मयप्रकार. एखाद्या भावगीताच्या 
भचूमकेत चशरता न आल्यास जो हास्यरस नकळत उत्पन्न होतो, तोि या भावगीतप्राय प स्तकाच्या बाबतीत 
काही लोक उत्पन्न करीत आहेत. अथात रा. मढेकर याचं्याइतका हास्यरस कोणाच्याही सतंापय क्त 
अचभप्रायाने उत्पन्न झाला नव्हता. माधव जूचलयन्  यािंी‘अगोट’ ही कचवता व श्री. ताबंे यािंी‘नववधू चप्रया मी 
बावरते’ ही कचवता एकदोन‘पढत-चवद्वान’ संतापाने खोडून काढीत आहेत, व त्या कचवता मला का 
आवडतात हे मी जीव तोडून सागंत आहे, असा एक हास्यकरुणरसात्मक प्रसंग या वळेी मला आठवला. 
 

आचण म्हणूनि नाइलाजाने प स्तकािी भूचमका मी प नः एकदा चवशद करतो. प्रथम नायकासंबधंी : 
ठरीव साच्यािे नायक मनात धरून प स्तक वािल्यास‘राक्षसचववाहा’च्या नायकािी भचूमका लक्षात येणार 
नाही. नायक म्हटला की त्याने नाचयकेच्या प्राप्तीिी इच्छा धरावी व तत्प्रीत्यथव खटपट करावी ही रूढी 
स प्रचसि आहे.तसेि, नायकाव्यचतचरक्त ज्या प रुर्षास नाचयकेिी प्राप्ती होईल तो कथेतील खलप रुर्ष हीही 
कल्पना चततकीि सनातन आहे. या सनातन कल्पना थोड्या बाजूला ठेवता न आल्यास प्रस्त त प स्तक 
समजणार नाही. प्रस्त त कथेिा नायक नाचयकच्या प्राप्तीिी इच्छा धरीत नाही; तर चतच्या स खािी व 
मनोचवकासािी इच्छा धरतो. पािव्या प्रकरणात प्रत्यक्ष चववाहदृश्याच्या वळेच्या स्वतःच्या भावना नायकाने 
वर्मणल्या आहेत. तो म्हणतो, ‘वास्तवचवक आमच्या दृष्टीला यमखेूरीज द सरे काही चदसले नसते; पण आता 
यमू म्हणजे एकटी यमू नव्हे! यमूच्या भावी स खद ःखािी मूती अंतपाटापलीकडे उभी होती. आजतागायत 
सववस्वी अपचरचित पण केवळ अपचरहायवत्वाम ळे क्षणात आपलीशी वाटू लागलेल्या त्या अनोळखी 
व्यक्तीकडे आम्ही चकती चमश्र भावनानंी पाहात होतो, तो साधारण देखणा होता, हे पाहून सवांना पचहले 
समाधान वाटत होते. पण ते समाधान क्षणात नाहीसे होऊन आमिी दृष्टी बाह्यांगावरून त्याच्या अंतरंगाकडे 
वळे. यािा स्वभाव कसा असेल? आमिी यमू याला आम्हासं वाटते चततकी चबनमोल वाटेल काय? पण 
क्षणात वाटे, आपण होऊन िालत आलेल्या रत्नािी पकमत कमी होणेि अचधक संभाव्य!’ 
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वरील अद्गार काढणारा नायक ठरीव सािािा नाही हे सागंणे नकोि. तसेि, रूढ िालीने 
नाचयकेपयंत पोहोिलेल्या यमूच्या पतीसंबधंीिी नायकािी वृत्ती पाचहल्यास रूढ नायक मनात घट्ट धरून 
ठेवणारास प्रस्त त प स्तक का समजत नाही हे कळून येईल. नायक म्हणतो:‘तरीही समारंभाच्या या 
नायकाचवर्षयी मला राग अथवा चतरस्कार मात्र केव्हाि वाटला नाही. उलट माझ्या त्या वळेच्या भावनेिे मी 
आता पृथक्करण केल्यास मला तीत खेद व कीव यािंाि भाग अचधक होता असे वाटते. अशा उमद्या प्राण्याने 
या बनावट सोंगात साथ करून आपल्या जन्मातील एक बह मोल अन भव गमावला नव्हता काय? एखाद्या 
म लध कन्यकेच्या हृदयावर नैसर्मगक साम्राज्य गाजचवण्यािा ज्यािा अचधकार त्याने चतला बाधूंन घातल्यावर 
चतने केलेल्या ज ल माच्या रामरामात धन्यता मानावी ना? कदाचित या यमूिेि हृदय त्याने काबीज केले 
असते!’ 
 

वरील दोन उताऱ्यावंरून नायकाच्या आकाकं्षािें स्वरूप ठरीव सािाहून वगेळे असल्यािे चदसेल व 
त्याति नायकाच्या मनोव्यथेिेही कारण सापडेल. तो नाचयकेच्याि नव्हे तर चतच्या रूचढचनर्ममत पतीच्याही 
द ःखाम ळे द ःखी होतो. ही फक्त नायकनाचयकेच्या द ःखािी कहाणी नसून नाचयकेिा पती (प्रचतनायक 
नव्हे!), नाचयकेच्या द ःखाला चनचमत्त झालीशी भासणारी चतिी माताचपतरे, पकबह ना नाचयकेवर पे्रम करणारे 
चतिे यच्चयावत आप्तेष्ट या सवांच्या द ःखािी कहाणी आहे. अंतर एवढेि की, नायकनाचयकेस या द ःखािी 
जाणीव आहे. आचण इतरासं त्यािी चततकीशी जाणीव नाही. तरी इतरासंही कोठे तरी ि कत आहे, कोठे 
तरी आपले हे स खािे मागवही पायाला बोित आहेत, हे कळत होते. हे बोिणारे शल्य म्हणजेि मनािे ललन 
लागण्यापूवी लावलेले शरीरािे ललन, व हे ग प्त शल्य हृदयातून बाहेर काढून रूढ नेत्रानंाही चदसेलसे 
करणे हाि या प स्तकािा हेतू आहे. 
 

नायकाने व्यक्त केलेल्या मनोव्यथेत नाचयकेच्या शरीरािे उल्लेख पाहून त्यास झालेले द ःख हे 
अप्राप्तीम ळेि झाले होते, असा रा. मढेकर यािंा समज झाला आहे. येथेही आपण नाचयकेच्या शरीरािा 
अचभलार्ष धरला होता की काय, असा प्रश्न आत्मशोधकपणे करणारा नायक नेहमीहून थोडा वगेळा आहे, हे 
ध्यानात न घेतल्यास प स्तक समजणार नाही. ध्येयपे्रचरत मन ष्ट्याने आत्मसंशोधन करीत असता स्वतःचवर्षयी 
घेतलेल्या शकंा म्हणजे त्याच्या िाग लंपणाच्याि ख णा होत. ते चजतके त्याला शरीर आहे यािे प रावे, 
चततकेि शारीचरक आकाकं्षाहूंन त्यास काही बलवत्तर आकाकं्षा आहेत यािे प राव ेहोत. 
 

नायकास द ःखाच्या वळेी नाचयकेिे सौन्दयव चवसरता येत नाही, यात काहीि आियव नाही. शरीर व 
मन या दोहोंनी स ंदर असलेल्या सीतेिी पकवा द्रौपदीिी चवटंबना आपणांस चजतकी व्यचथत करते चततकी 
क रूप व द मवती अशा स्त्रीिी चवटंबना आपणास व्यचथत करणार नाही. नाचयकेिा घनदाट केशकलाप 
नायकास द ःखाने व्यचथत करीत होता, पण तो द सऱ्यािा झाला म्हणून नव्हे, तर तो केशकलाप आता स खी 
आचण वाढत्या क माचरकेिा नसून द ःखी आचण चजिा चवकास पे्रमशून्य चववाहाम ळे ख ंटला अशा चववाचहतेिा 
होता, म्हणून नायकास व्यचथत करीत होता. 
 

प्रस्त त करुण केथिा नायक नाचयकेशी चववाहबि होण्यािे मनात का आणीत नाही, हे कथेत म द्दाम 
अस्फ ट ठेचवले आहे. तरी रूढ चववाहाम ळे एका चप्रय व ग णसंपन्न म लीिा चवकास थाबंत आहे, याबद्दल 
नायकास वाईट वाटते आचण त्याम ळे त्यािे लक्ष चववाहसंस्थेच्या स्वरूपाकडे अचधकि वळते.‘त्याने या 
म लीशी ललन केले म्हणजे प्रश्न चमटला’,असे म्हणणारासं त्याच्या मनातील प्रश्नि समजत नाही असे 
म्हटले पाचहजे. 
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‘नायकाने नाचयकेिा रूढ चववाह टाळण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवा होता’ असे रा. मढेकर 
म्हणतात. नायकािी उपचरचनर्मदष्ट भचूमका पत्करूनही त्यास असे करणे अशक्य नव्हते. पण या चठकाणी 
प स्तकी पचरक्स्थती म्हणजे समाजातील साववचत्रक क्स्थती अशा समज तीने रा. मढेकर बोलत आहेतसे 
वाटते. चवस्तीणव महाराष्ट्रीय समाज बाजूला सोडून प ण्या-म ंबईच्या, हजारातंील िार-दोन घरातं जे घडून 
येऊ शकते ते रंगचवण्यािा माझा इरादा नव्हता. नायकाकरवी चनव्वळ काल्पचनक इच्छापूती करून 
घ्यावयािी असती तर नाचयकेला, ताबडतोब घराबाहेर पडण्यािा धीर होऊन नायक-नाचयका‘मलबार 
चहल’वर राहू लागले. असेही‘रोमकॅ्न्टक’ चित्र मी रंगव ूशकलो असतो. मग चनदान नायकाने नाचयकेच्या 
बापाशी कडाक्यािा वाद िालचवला आहे व तो अनेक समाजशास्त्रीय गं्रथातंील उतारे तोंडाने पाठ म्हणत 
आहे, हे रंगचवणे त्याहूनही स लभ होते. पण गोष्टी अशा चलचहल्या जात असल्या तरी अशा घडतात असे मात्र 
नव्हे. म लािे आईबाप ललन हा चवर्षय इतका गंभीर समजतात की, ज्यावर त्यािंा लोभ आहे अशा (अपोक्त) 
आप्तेष्टासंही त्यात ते फारसे ज मानीत नाही. तो काही शहाणपण सागंू लागेल तर त्याला अन भव नाही असे 
ते त्यािी कीव करीत– जवळ जवळ Patronisingly!– समजतात, असे हजारातंील जवळ जवळ हजार 
घरातं चदसेल. म लीच्या आईिी यासंबधंीिी वृत्ती समजण्यास प स्तकात साधन आहे. वचडलािेंही धोरण न 
सागंून समजण्यासारखे आहे. अशा चठकाणी ब चिवाद पकवा अन्य खटाटोप दाखचवण्याने प स्तक रंगले 
असते; पण सामाचजक वस्त क्स्थती झाकून प स्तक रंगचवण्यािा माझा चविार नव्हता. 
 

पण हे घर तर स धारलेले चदसते. होय, चदसतेि फक्त! थाटामाटाप रती प ढे गेलेली घरे अशा 
बाबतीत प ढे गेलेली नसतात. चजिी आई प रुर्षािा पोर्षाख करून चशकारीला जाताना चदसेल व चजला 
चशकवावयास य रोचपयन चशक्षक असेल, अशा मराठा कन्येिा चववाह ११ व्या वर्षी होताना चदसेल. केवळ 
य रोचपयन राहणी म्हणजे रूढ चविारांतही बदल नव्हे, मग रूढ आिारातं बदल करणे त्याहून पलीकडे 
असते. 
 

नायक-नाचयकेच्या मोकळेपणाच्या सबंंधावरूनही त्या घरात ललनासारख्या गंभीर गोष्टीत काही 
नवीन धोरण स्वीकारले गेले असते, असे म्हणता येत नाही. नायक हा फक्त नाचयकेिा स्नेही नव्हता, तर 
सवव घरािाही पचरचित व आप्त होता. इतर बाबतींत त्यािे चकतीही स्वागत झाले असले तरी 
चववाहासारख्या गंभीर चवर्षयातही त्याच्या मतास मान चमळाला असता, असे म्हणणे म्हणजे चववाहाला 
माताचपतरे चकती गंभीर समजतात याचवर्षयी अज्ञान दाखचवणे होय. 
 

पण या प स्तकात माता-चपतर हे म लीच्या द ःखािे कारण असे दाखचवण्यात आलेले नाही. तेही 
एका यंत्रात सापडलेले होते व म लीवरील पे्रमाम ळेि ते इतके कठोर Uncompromising– बनले होते. रा. 
मढेकर म्हणतात, “चबिारे आईबाप काही उत्तर देत नाहीत, म्हणून हा भ्याड नायक त्याचं्यावर तोंडस ख 
घेत आहे.” नायक आईबापावंरि काय पण समाजावरही (आईबापािें तर याने पे्रमळपणेि चित्र रंगचवले 
आहे!) तोंडस ख घेऊ इच्छीत नाही. समाज व आईबाप हे नायकाइकतेि म लीच्या कल्याणाला उत्स क 
असतात; पण त्यासं रूढ चववाह एवढाि एक म लीच्या स खािा मागव चदसतो व ते त्यािा अवलंब करतात. 
 

रा. मढेकर यासं त्यािंा ह स खािा मागव पसतं आहे काय? तसे असल्यास ते रूढ चववाहािे समथवन 
करीत आहेत. हळूहळू चमत्रहीन होत िाललेल्या आमच्या ज न्याप राण्या मंडळीस रा. मढेकरासंारखा स्नेही 
चमळाल्यास खरोखर बराि धीर येईल... 
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रा. मढेकर म्हणतात, “नाचयका नीत्शिेी प स्तके वािते; मग चतलाही यात काही का करता येऊ 
नये?” नाचयका नीत्शिेी प स्तके खरोखरि वािते की काय, हा मनोरंजक प्रश्न आहे; पण ती नीत्श ेवािते 
म्हटले तरी त्यावरून फक्त चतिा होतकरूपणा चदसतो. एक मचॅरकच्या वगातील म लगी, आपल्या 
कतवव्याचवर्षयी गवव वाहणाऱ्या आचण आपल्याचवर्षयी आत्यंचतक पे्रम बाळगणाऱ्या आईबापानंा मनातल्या 
मनातही चवरोध करू शकणार नाही. मग जे जीचवतकतवव्य म लीच्या पे्रमाम ळेि उरकून टाकण्यास ते उत्स क 
होते त्यात अडथळा आणून त्यानंा उचद्वलन करण्यास ही नाचयका किरल्यास पकबह ना चतच्या तसे मनातही 
न आल्यास त्यात फारसे आियव नाही. 
 

मग ती तोंडस ख का घेते? इथेही चफरून रूढ कल्पनामं ळे आकलनात अडथळा येण्यािाि द दैवी 
प्रकार! नाचयका आईबापावंर पकवा पतीवर संतापताना चदसते यािा अथव ती त्यांना जबाबदार धरते असा 
नव्हे. या करुण कथेत‘क्व्हलन्स’ आचण‘क्व्हक्क्टम्स’ असे स लभ वगीकरण करून जमणार नाही. सववि द ःखी 
आचण अगचतकत्व व अज्ञान हे द ःखकारण;–अज्ञान हा करुण कथेतील क्व्हलन आहे. आचण म्हणनूि 
नाचयका प्राप्त पतीवर तोंडस ख घेता घेताि‘दोर्ष त मिा नसून त मच्या–आमच्या बापजाद्यािंा आहे’ असे 
उद्गार काढते; व त्याचं्याचवर्षयी मनात आकस धरून त्यािंा घात करण्याऐवजी करुणाद्रव होत्साती प्राप्त 
जीवन स्वीकारते. ती सासरिी पचहली खेप करून परत आली त्यावळेी बाहेरून इतर म लींप्रमाणेि आनंदी 
चदसत होती. 
 

ज्यासं रा. मढेकर यांच्याहून प स्तकाचं्या अंतरंगात अचधक चशरता आले अशानंीही नाचयकेने माता-
चपतरासं चवरोध केला नाही, याबद्दल आियव व्यक्त केले आहे. ही सवव मंडळी तीन गोष्टी गृहीत धरतात– 
(१) नायकाशी नाचयकेला ललन करावयािे होते. (२) नाचयकेस चववाह म्हणजे काय हे ठाऊक होते. (३) 
नाचयकेस आईबापािें मन वळचवता आले असते. या चतन्ही गोष्टी खऱ्या नाहीत. पे्रम बसणे, ते बसल्यािे 
स्वतःस कळणे, ज्यावर बसले त्या व्यक्तीस कळचवणे व त्या व्यक्तीशी जन्मािा संबंध जोडण्याकचरता 
समाजचनर्ममत चववाहससं्थेिा चविार मनात पचरस्फ ट होणे या अगदी चभन्न अवस्था आहेत. यातंील पचहली 
अवस्थाि या नाचयकेच्या बाबतीत दृलगोिर होत आहे आचण ज्या समाजात प्रीचतचववाह रूढ नाही, त्या 
समाजात पे्रमाच्या प ढच्या अवस्था उचदत होणेि कठीण असते. स्त्री-प रुर्ष आकर्षवण हे चनसगवचसि आहे. 
परंत  म लीने एखाद्यावर पे्रम बसल्यािे साचंगतल्यास, ज्या समाजात आईबापासं धक्का बसण्यासारखी 
पचरक्स्थती असते, त्या समाजात या नैसर्मगक प्रवृत्ती तशाि मारल्या जातात. िालू समाजातील नैसर्मगक 
आकर्षवणाच्या द ःखमय भचवतव्यािे हे चित्र आहे. अक्स्तत्वात नसलेल्या समाजाकरवी केलेल्या 
मनोरथपूतीिे हे चित्र नव्हे. 
 

आज आपल्या समाजात होणारे पािात्य पितीिे चववाह हे समाजातील मतान्तरािे द्योतक आहेत, 
असे म्हणता येणार नाही. चशक्षणाचवर्षयीच्या भ्रामक आशामं ळे चविारात मागसलेले लोकही म लींना 
चशकवीत आहेत. चशकण्याच्या नादात म लीिे वय वाढलेले आढळून येत आहे; व वाढलेल्या म लीिे ललन 
जमचवणे कठीण होऊन आईबाप आपल्या कतवव्यावर नाख र्षीने पाणी सोडीत आहेत. आचण म लीने चववाह 
जमचवल्यास‘पीडा टळली’ असे समजत आहेत. रूढ चववाहािे दोर्ष समजले म्हणनू नव्हे, तर अगचतक 
झाले म्हणून ते‘स्वयंवर’ पितीस मान्यता देतात. चशक्षणािे महत्त्व पटले म्हणून नव्हे, तर चशक्षणािी रूढी 
म्हणून चशक्षण देतात. केवळ शहरात व अल्प प्रमाणात चदसणाऱ्या पािात्यवळणी चववाहािेंही स्वरूप हे असे 
आहे. अथात अशा समाजात रूढ चववाहाने होणाऱ्या क ं िबणेिी जाणीव देणारी वास्तववादी प स्तके 
आवश्यक आहेत. 
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‘राक्षस-चववाहा’िी नाचयका, म लेबाळे झाल्यावर आपल्या म लीस स्वख र्षीने व जाणकारपणे जे 
स्वातंत्र्य देईल ते आजकालच्या फॅशनेबल समाजातील पकवा फॅशनेबल कादंबऱ्यातंील नाचयका आपल्या 
म ललयालाही देणार नाहीत! िागंली माणसे िागं लपणाम ळे नचशबी येणाऱ्या हालात जे चशकतात, त्याति 
समाजाच्या चशक्षणािे बीज असते. एकट्ाच्या स खािा प्रश्न (मढेकरानंी स िचवलेल्या उपायांनी) 
सोडचवणारी माणसे मोटरीत पकवा गावाबाहेरच्या बंगल्यात गाडली जातात! 
 

साचत्त्वकता आचण सोचशकपणा याचं्या उपय क्तसंबधंीिे माझे हे मत ध्यानात घेतल्यास प्रस्तावनेत 
अहंकार न चदसता अंगबळ चदसेल. चदसता अन भवािा इशारा चदसेल. 
 

रा. मढेकर हे प्रस्त त प स्तकाच्या नायकाच्या भावनासं व ताचत्त्वक प्रश्नासं सारखेि पारखे 
असल्याम ळे त्यासं प स्तकातील प्रत्येक वाक्य अगम्य वाटल्यास आियव नाही. ऑचफचलयाशी ललन व 
ि लत्यािा वध एवढ्ा साध्या गोष्टींिा कायविम पार पाडताना जगाव ेकी मराव े येथपयंत चविार करावा 
लागतो, म्हणून कीव करीत एखाद्या सामान्य सोचजराच्या भचूमकेवरून‘हॅम्लेट’ नाटक वािल्यास त्यािा 
अथव चजतपत समजेल चततपति रा. मढेकर यासं प्रस्त त प स्तकािा अथव समजला आहे. अशा क्स्थतीत 
वाक्यावाक्यावर भाष्ट्य करताना त्यानंी केलेले‘प्रगल्भते’िे प्रदशवन कसे असेल, हे सागंावयास नकोि. 
ज्यानंी मूळ प स्तक वािले नाही त्यासं रा. मढेकर याचं्या हातवाऱ्यािंा अथव कळणार नाही; त्याचं्या 
परीक्षणातील अजाण हास्यरस ल टता येणार नाही, तरी अशानंी मूळ प स्तक व प्रस्तावना अवश्य वािावी. 
बाकी मूळ प स्तक न वािताही परीक्षणातील‘कलात्मक अचविल इमान’, ‘आकर्मर्षत उल्लखे’ ‘तकव श ि 
चविारािंी संगचतस्फूती’, ‘चववाहािी खरूज’, ‘भावना-खपली खरडणे’ वगैरे चनरोगी आचण अचवकृत मनािे 
व भारे्षिे नम ने पाहून वािकानंा हसू आल्याखेरीज राहणार नाही! 
 

रा. मढेकर याचं्या परीक्षणातील प्रत्येक चवधानािंा परामशव घ्यावयािा म्हटल्यास साध्या शब्दािें 
अथव सागंण्यापासून स रुवात करावी लागेल.‘म लायम अगंकान्ती’ म्हणजे‘सोनेरी अंगकान्ती’ नव्हे हे त्यासं 
चशकवाव ेलागेल. (म लायम म्हणजे नाज क, मऊ. मूळ अरबी शब्द‘म लाइम’). शरीरािा एक भाग (िेहरा) 
टवटवीत, तर पोटपाठ, पाय केतकीसारखे असू शकतात; म्हणजेि शरीरात दोन रंग असतात हे त्यासं 
समजावनू द्याव े लागेल; वैर्षचयकतेिे वणवन ऐकून चमटक्या मारणे म्हणजे चवकृती होय. शरीरचवटंबनेने 
वाटणाऱ्या वैतागािे वणवन ऐकून उचद्वलन होणे व चप्रय व्यक्तीच्या चवटंबनेनंतर व वैयक्क्तक चवरक्तीनंतरही 
समाजकल्याणािी आकाकं्षा धरणे याला चवकृती म्हणणे म्हणजे स्वतःच्या चवकृतीिे प्रदशवन होय, हे 
समजावनू द्याव ेलागेल. सौन्दयातील गूढत्व पाहणारासं लगेि काळ्याभोर केशकलापाच्या जागी पाढंरा 
श भ्र अंबाडा व गौर वणाच्या जागी काळाक ट्ट रंग चदसलाि पाचहजे, असा चनयम नाही,–वगैरे प्राथचमक धडे 
द्याव ेलागतील. 
 

तसेि, स खद ःखाच्या क्षणी नीत्श,े शोपेनहौर, याचं्या समपवक विनािंा व िचरत्रप्रसगंािंा उल्लखे 
करणारा मन ष्ट्य िार गं्रथ प ढे ठेवनू पािवा गं्रथ प्रसवणाऱ्या प स्तकी पचंडताहून नीत्शे, शोपेनहौर याचं्या 
अचधक नजीक पोिलेला असतो; त्याने भार्षणोल्लेखाच्या प्रसंगी दाखचवलेली सलगी पानािें आकडे देणाऱ्या 
प स्तकी सलगीहून अचधक भरीव होय; टॉल्स्टॉय, इब्सेन, फ्लॉबेर, ब्ऱ्य ए, गटे, वगैरेंच्या गं्रथासं इकं्ललश 
वाङ्मय म्हणणे हास्यास्पद होय; या लेखकािें गं्रथ आजकाल इंक्ललश वाङ्मयाहूनही अचधक वािले 
जातात; तसेि, त्यासं जगद चवख्यात गं्रथकार म्हणण्यात प्रौढी नाही, वगैरे चकती तरी साध्या गोष्टी सागंत 
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बसाव ेलागेल. आचण शवेटी टॉल्स्टॉय, रोमाँ रोलाँ याचं्यासारख्याचं्या गं्रथास क्लाचसकल गद्य म्हटल्यास 
हसणारािेि हसे होईल, हेही सागंत बसाव ेलागेल. 
 

पण हा पाढा न वािलेलाि बरा. 
 

ज्यास‘ध्येयचनष्ठा व सहृदयता म्हणजेि सौन्दयव’ हे वाक्य तत्त्वशून्य व तकव चवरुि वाटले त्यास 
चनष्ठेच्या भारे्षहून द सऱ्या उताऱ्यानंी भरलेली भार्षा अचधक लवकर समजेल  असे नाइलाजाने म्हणाव े
लागते! 
 

रा. मढेकर याचं्या लेखातील हास्यास्पद चवधानािंा अचधक चवस्तार करून वािकानंा उपमदव 
करण्यािी आवश्यकता नाही. 
 

शवेटी, रा. मढेकर याचं्या चविारसरणीचवर्षयी मत बनचवण्यास त्याचं्या या परीक्षणलेखाखेरीज 
मजजवळ काहीि साधन नसताही मी त्याचं्याचवर्षयी गैरसमज करून घेत नाही असे (त्याचं्या चवनंतीवरून) 
मी त्यासं आश्वासन देतो, आचण वािकही तसेि करतील अशी आशा करतो. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥५५ ⬥ 
 

वास्तववाद, हणरभाऊ व आपि 
 

केशवस त हे अवािीन काव्यािे जनक असे चजतक्या यथाथवपणे म्हणता येते, चततक्याि यथाथवपणे 
हचरभाऊ हे आध चनक कादंबरीिे जनक असे म्हणता येते. ही दोन्ही मते आज सववमान्य असली, तरी ती 
पंचडतमान्य आहेति असे म्हणता येणार नाही. चवशरे्षतः केशवस तानंा आध चनक कचवतेिे जनकत्व देताना 
तर चकत्येक पचंडतानंा त्याचं्या वयािीि अडिण वाटली आहे! रेवरंड चटळक हेही अवािीन कवी आचण 
केशवस त हेही अवािीण कवी; मग केशवस तापेंक्षा वयाने वडील असलेल्या चटळकानंाि जनकत्वािा मान 
देणे अचधक सशास्त्र, असा काही टीकाकारािंा पोक्त चविार आहे. वाङ्मयेचतहासािी टीकेला मदत 
होण्याऐवजी कधी कधी अडिण होते, ती अशी! 
 

हचरभाऊंच्या बाबतीत अशी वडीलकीिी तरी अडिण नाही. परंत ‘अवािीन’ कादंबरीिे जनक 
म्हणजे काय? यावर वाद घालायला पंचडतानंा प ष्ट्कळि जागा आहे. जी कादंबरी हचरभाऊंनी जन्माला 
घातली चतिे वैचशष्ट्ट् कोणते? या बाबतीत पचंडत मडंळींनी मोघमपणे आचण भोंगळपणे व्यक्त करून 
ठेवलेल्या मतािंीि प न्हा अडिण होते.“हचरभाऊंनी चस्त्रयाचं्या द ःखानंा वािा फोडली”; “केशवस तानंी 
रूढीचवरुि बंडािी त तारी फ ं कली,” यासारखी प नः प न्हा उच्चारली जाणारी मते हचरभाऊंच्या आचण 
केशवस ताचं्या अभ्यासाला मदत करण्याऐवजी अडिणि करतात. या दोन गोष्टींति या दोघािें अवािीनत्व 
आचण चवचशष्टत्व साठवले आहे काय? 
 

हचरभाऊंनी काही समकालीन सामाचजक अन्यायानंा वािा फोडण्याऐवजी सववसाधारण 
मन ष्ट्यस्वभावािे चित्र काढले असते, तर त्यानंा मोठे कादंबरीकार मानता आले नसते का? समजा, 
त्यानंी“वाईकर भटजी” या कादंबरीसारखी कादंबरी (अथात कशािे भार्षान्तर, रूपान्तर न करता) 
चलचहली असती, तर‘पण लक्षात कोण घेतो?’ या कादंबरीइतके चतिे कौत क करणे गैर झाले असते का? 
हो! काही लोकाचं्या मते तसे कौत क करणे गैर झाले असते. कारण‘पण लक्षात कोण घेतो?’, ‘मी’ 
यासंारख्या कादंबऱ्यानंी रूढीचनचमत्त सामाचजक अन्यायानंा वािा फोडून सामाचजक स धारणेला हातभार 
लावला; तर उलट‘वाईकर भटजी’सारख्या कादंबरीत (ती रूपान्तरीत आहे हे गौणत्व क्षणभर आपण 
चवसरू या) सूक्ष्म चवनोद, मानवी स्वभावातील सूक्ष्म चवसंगती, जीवनासबंंधीिी शाश्वत सत्ये यावंरि 
असल्याने, रूढीवर हल्ला िढचवण्यािे आध चनक प ण्यकमव चतच्याद्वारे झालेले नाही. 
 

मराठी लचलत वाङ्मयात आचण टीकावाङ्मयात अशा‘सामाचजक हेतू’नेि ध माकूळ घातल्याने, 
श्रेष्ठ लेखकाचं्या श्रेष्ठ वाङ्मयीन ग णाचं्या उच्चारापेक्षा, त्यानंी केलेल्या (पकवा त्याचं्यावर आरोचपत 
केलेल्या) सामाचजक कामचगरीिा उच्चारि अचधक वळेा होतो. अथात अशा‘समाजग्रस्त’ टीकाकाराचं्या 
टीकेत आगरकराचं्या‘वतवमानपत्री’ लेखानंा उपचनर्षदािें महत्त्व आल्यास नवल नाही. कारण या नाक्स्तक 
महर्षीच्या समाज-सूक्तातूनि कथा-कादंबऱ्यारूपी अवािीन अठरा प राणानंा नव ेतत्त्वज्ञान लाभायिे होते! 
 

या‘समाजपीचडत’ टीकादृष्टीम ळे अवािीन काव्य आचण अवािीन कादंबरी याचं्या अभ्यासात एक 
प्रकारिा वाङ्मयीन अप्रयोजकपणा चशरला आहे. वाङ्मयदृष्ट्ट्ा हचरभाऊंनी मराठी कादंबरीला न कळत 
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चकती प ढे नेले, या प्रश्नापेक्षा त्यानंी चस्त्रयावंरील अन्यायाला चकती कादंबऱ्यातं जाणीवपूववक वािा फोडली, 
यािीि मोजदाद टीकाकार करू लागले. या गफलतीला कधी कधी स्वतः लेखकािें उद गारि मदत 
करतात. हचरभाऊंच्यासारख्या चवद्वान आचण तत्त्वपितक कादंबरीलेखकालाही, आपण समकालीन 
वाङ्मयाला नेमके क ठे नेत आहोत, त्याला नेमकी कशािी जोड करून देत आहोत, यािी जाणीव असतेि 
असे नाही. जे कायव आगरकरासंारख्या प ढाऱ्यानंी कडक चशक्षकाच्या शब्दातं केले, तेि आपण पे्रमळ 
मातेच्या शब्दातं करीत आहोत, अशी हचरभाऊंिी स्वतःिी कल्पना होती व ती‘समाजकाया’च्या दृष्टीने खरी 
होती. परंत ‘वाङ्मयकाया’च्या दृष्टीने आपण पूवीच्या कादंबरीकारापेंक्षा वगेळे काय करीत आहोत यासबंंधी 
हचरभाऊंना स्वतःलाही यथाथव कल्पना नव्हती. आपण केवळ करमण कीकचरता चलहीत नसून सामाचजक 
उदे्दश प ढे ठेवनू चलहीत आहो, व खरे‘चवदलध’ वाङ्मय असेि असायला हव,े असे ते म्हणाले असते. त्यानंी 
आणखी एक भेद केला असता व केला होता, तो म्हणजे‘फणी–करंड्याच्या खोलीपयंत प्रवशे देण्यासारखे 
वाङ्मय’ व तेथपयंत प्रवशे देण्यािा लायकीिे नसलेले वाङ्मय, हा होय. पण हे सववि भेद वाङ्मयीन 
कसोटीऐवजी सामाचजक आचण नैचतक कसोटी लावनू केलेले आहेत. हचरभाऊंिे वाङ्मय या सवव 
कसोट्ानंा उतरत असेल, तर ते समाजचहताकचरता चलचहलेले व सदचभरुिी संभाळून चलचहलेले होते 
एवढेि म्हणता येईल. हचरभाऊंच्या लेखनकालापूवी पंिवीस वर्ष े प्रचसि झालेल्या‘म क्तामाला’ या 
कादंबरीनेही या दोन अटी पाळल्या होत्या, असे म्हणता येईल. हचरभाऊंच्या चनधनानंतर वीस-पंिवीस 
वर्षांनी चलचहणाऱ्या साने ग रुजींनी तर या कसोट्ा अचधकि कसोशीने पाळल्या होत्या! म्हणूनि तर केवळ 
करमण कीकचरता चलचहणाऱ्या कादंबरीकारापेंक्षा हचरभाऊ कोणत्या बाबतीत वगेळे होते, तेही पाचहले 
पाचहजे; आचण‘फणी–करंड्याच्या खोलीत प्रवशे करण्यालायक’ लेखकापेक्षा हचरभाऊ कोणत्या बाबतीत 
वगेळे होते, हेही पाचहले पाचहजे. 
 

हचरभाऊंच्या पूवीिे कथा-कादंबरीकार केवळ करमण कीकचरता चलहीत हा त्यािंा म ख्य दोर्ष नव्हे; 
म ख्य दोर्ष हा होता की, ते करमण कीकचरता चलहोत की (बाबा पदमनजीप्रमाणे) सामाचजक उदे्दशाने 
चलहोत, त्यािें कथा-वाङ्मय बाचलश होते; प्रौढ नव्हते. कथावाङ्मयािा बाचलशपणा केवळ अद भ ततेति 
असतो ही काही लोकािंी कल्पना ि कीिी आहे; आचण म्हणूनि‘म क्तामाला’–वळण हे बाचलश होते 
आचण‘यम ना-पयवटना’िे वळण सामाचजक व सहेत क असल्याने प्रौढ होते, ही कल्पना ि कीिी आहे. 
सामाचजक सहेत कता हेि काय ते हचरभाऊंिे नावीन्य होय, असे काही लोकापं्रमाणे गृहीत धरले, 
तरीही‘बाबा पदमनजी-वळण’ आचण‘हचरभाऊ-वळण’ यातं काडीिा संबधं नाही, हे लक्षात घेतले पाचहजे. 
म क्तामालेिे‘अद भ त’ वळणि काय ते मराठी कादंबरीच्या चवकासाआड येत होते, की काही टीकाकारािंी 
कल्पना ि कीिी आहे. हचरभाऊंपूवीिी मराठी कादंबरी अद भ त प्राि याम ळे जशी अपक्व होती, तशीि ती 
उपदेश-प्राि याम ळेही पोरकट होती. 
 

हचरभाऊंनी मराठी कादंबरीला सामाचजक उचद्दष्ट चदले, ही त्यािंी नवी करामत नव्हे. मराठी 
कादंबरीला त्यानंी पोरकट, आळशी आचण चनब वि वािकाचं्या जगातून प्रौढ आचण स ब ि वािकाचं्या जगात 
आणली, ही त्यािंी नवी करामत होय. हे प्रौढत्व चतला कशाम ळे प्राप्त झाले, हे वाङ्मयीन टीकाकारापेक्षाही 
एका इचतहास पचंडताने अचधक चनःसचंदलधपणे दाखवनू द्यावे, ही गोष्ट थोडी चवलक्षणि म्हटली पाचहजे! 
आमिे वाङ्मयीन टीकाकार स धारणा, प रोगाचमत्व, कान्ती इत्यादी शब्दाचं्या आहारी जाऊन सामाचजक 
मूल्ये आचण वाङ्मयीन मूल्ये यािंी िागंलीि गल्लत करतात. परंत  इचतहास आचण समाजशास्त्र यांच्या के्षत्रात 
असाधारण प्रचतभा दाखचवणाऱ्या चवस भाऊ राजवाड्यांना मात्र श ि वाङ्मयीन मूल्यािी चवस्मृती झालेली 
नव्हती. स धारणावादी कादंबरीलेखन हे हचरभाऊंिे म ख्य यश नसून वास्तववादी चलचहणे हे त्यािें म ख्य यश 
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होय. हे चवसभाऊ राजवाडे यानंी चजतके स्पष्टपणे दाखवनू चदले, चततके कोणाही वाङ्मयीन टीकाकाराने 
दाखवनू चदलेले नाही, ही गोष्ट चजतकी आियवकारक चततकीि अथवपूणव नाही का? 
 

मराठी वाङ्मयातील वास्तववादािीही एक मोठीि शोककथा आहे. जेव्हा मराठी कादंबरीच्या 
के्षत्रात त्यािा उदय झाला, तेव्हा त्याच्या जनकालाही त्यािी प रेशी जाणीव नसल्याने वास्तववादाम ळे 
ज्याने वस्त तः बाळसे धरले, त्या‘समाज-हेतू’ िेि आमच्या टीकाकारानंी वास्तववादाहून अचधक कौत क 
केले! आचण जाणकार कौत काला म कलेले हे (वास्तववादरूपी) बालक, मराठी कथाकादंबरीच्या के्षत्रात 
अद्यापही अज्ञात (न ओळखलेले) आचण उपेचक्षति आहे. हचरभाऊंच्या पूवी मराठी वािकि अपक्व आचण 
अचशचक्षत असल्याने वास्तववादाला चततकासा अवसर नव्हता. हचरभाऊंिा पपडि वास्तववादी होता, परंत  
वाङ्मयबाह्य प ढाऱ्यािेंि नगारे वाजचवण्यािी महाराष्ट्रात परंपरा असल्याने त्याचं्या कादंबऱ्याचं्या 
वाङ्मयबाह्य बाजूिेि वाङ्मयीन टीकाकारानंीही अचधक कौत क केले. हचरभाऊंच्यानंतर प ढे आलेले 
वामनराव आचण फडके यानंी तर वास्तववादाने‘सजल मेघ’ अवास्तव वाङ्मयीन वाऱ्यानंी उधळून 
लावले.‘वास्तववाद म्हणजे स धारणावादी समाजचित्रण’,हे काही टीकाकारांच्या मनात घर करून बसलेले 
समीकरण ि कीिे असले, तरी ज्याला जीवनाबद्दल गंभीर क तूहलदेखील नाही, त्यािे लेखन वास्तववादी 
होणे अशक्य आहे. भार्षाप्रभ त्व आचण ह बेहूब चित्रण यािंी कला फडक्याचं्याजवळ हचरभाऊंपेक्षा अचधक 
असूनही त्यािें कादंबरीवाङ्मय अवास्तव आचण उथळ होण्यािे कारण हेि आहे. फडक्याचं्याजवळ 
जीवनचवर्षयक तत्त्वज्ञान तर नाहीि, पण जीवनचवर्षयक क तूहलदेखील नाही. असा लेखक शाक्ब्दक 
ग दग ल्याचं्या जोरावर लोकचप्रय होऊ लागला, तेव्हा हचरभाऊंिा वास्तववाद बालपणीि मरणार हे 
ठरल्यासारखे होते! 
 

हचरभाऊंच्या वास्तववादाने अचधक प्रभावी केलेल्या सामाचजक कादंबरीिे वामनराव जोशानंी तर 
चवडंबनि केले!‘समाचजक आचण ताचत्त्वक वादचववाद म्हणजे कादंबरी’ असे समीकरण माडंणे त्यानंा 
कथानक–द र्मभक्ष्याम ळे सोयीिे होते. पण त्याम ळे हचरभाऊंच्या हयातीत प्रौढ बनलेली मराठी कादंबरी प न्हा 
चवकृत आचण रुलण झाली. वामनरावाचं्या पिात तर संज्ञाप्रवाहािेि वारे वाहू लागले. म्हणजे हचरभाऊंच्या 
वास्तववादािे खरे स्वरूप ओळखले जाण्यापूवीि एक खोटा आचण चवकृत वास्तववाद प ढे आला. 
वास्तववादािी पे्ररणा अन्तमवनाच्या अंधारात आचण चवकृतीत नसून जीवनासंबंधीच्या चनकोप आचण खोल 
क तूहलात आहे. संज्ञाप्रवाहाच्या टूमबाजीशी जीवनापेक्षा मानसशास्त्राच्या प्रयोगािंाि संबधं अचधक. एका 
पािात्य लेखकािे चवधान थोडे बदलून असे म्हणता येईल की, हचरभाऊंच्या पिात“चरॲचलझम वॉज डेड; 
अँड देअर वअेर व्हेरी फ्य ू मोनवसव.” (वास्तववाद हचरभाऊंच्या बरोबरि मेला; आचण त्याच्याकचरता 
रडायलाही क णी नव्हते!) 
 

हचरभाऊंिी म ख्य देणगी म्हणजे प्रौढ वास्तववादी कादंबरी ही होय, असे म्हणणे म्हणजे 
हचरभाऊंिी कादंबरी व चतच्यातील वास्तववाद चनदोर्ष आचण पचरपूणव होता असे म्हणणे नव्हे. त्याचं्या 
वास्तववादातील एक दोर्ष राजवाड्यानंी दाखचवला आहे, आचण माफही केला आहे;– तो म्हणजे पक्षचनष्ठ 
चित्रण. हचरभाऊ स धारक होते, हाि चकत्येक लोक त्यािंा एक वाङ्मयीन ग ण मानतात! मी स्वतः 
स धारकपणा हा वाङ्मयीन ग ण तर मानीत नाहीि, पण इतर दृष्ट्ट्ाही ग ण मानीत नाही. तरी पण 
हचरभाऊंसारख्या स धारकाच्या कादंबऱ्यातं स धारणागौरव सूचित करणारी चिते्र असली तर तो मी दोर्षही 
मानणार नाही. हचरभाऊ पक्षातीत चित्रण करू शकले नाहीत व तसे करू शकणे हेि श्रेष्ठ प्रचतभेिे लक्षण 
होय, असे राजवाड्यािें म्हणणे. मी मात्र अन्य प्रसंगी हचरभाऊंिा वगेळाि दोर्ष दाखचवला आहे; आचण 



 अनुक्रमणिका 

त्यािे मूळ हचरभाऊंच्या वास्तववादात नसून त्याचं्या स धारणावादात आहे, असे दाखचवले आहे. काही 
कायदे केल्याने आचण काही रूढी नष्ट केल्याने चस्त्रया काय की प रुर्ष काय, स खी होऊ शकतील असे ज्याला 
वाटते त्यािे वाङ्मय भव्यतेिी उंिी गाठू शकणार नाही.‘सेंट जोन’सारखे एखादे नाटक सोडल्यास, बनाडव 
शॉ यािंी नाटके प्रिार-प क्स्तका पकवा‘रॅक्ट स’ बनली म्हणतात ते याम ळेि. मानवी स खद ःखािी अचधक 
खोल म ळे व्यास, शके्सचपयर, टॉल्स्टॉय यानंा सापडली होती. म्हणून त्यािें वाङ्मय फ टकळ स धारणावादी 
न होता भचवतव्यतेिे चिन्तन करणारे झाले. 
 

मी तर असे म्हणेन की, हचरभाऊंच्या वाङ्मयीन श्रेष्ठतेिे बीज त्याचं्या वास्तववादी पपडात आहे; तर 
त्यािंी श्रेष्ठता काही मयादेनंतर ख ंटण्यािे बीज त्याचं्या स धारणावादी पपडात आहे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५६ ⬥ 
 

कथावाङ्मयातील टागोर संप्रदाय 
 

कथावाङ्मयात नवा संप्रदाय आचण ज ना संप्रदाय अशी दोन वगेळी‘वळणे’ अथवा‘स्कूल्स’ आहेत 
असे आमच्या कथाििेत सामान्यतः गृहीत धरले जाते. पण नव्या–ज न्या कथावाङ्मयातला खरा भेद 
ध्यानात यायच्या आधीि‘कथाहीन कथासंप्रदाय’ चनघाला, आचण त्याम ळे कथेतले खरे नव ेपकवा आध चनक 
वळण मराठीत चगरवलेि गेले नाही. घटनेचशवाय‘कथा’ नाही, हे मी गेल्या मचहन्याच्या‘वस धे’त दाखवनू 
चदलेि आहे. त म्हाला एखाद्या व्यक्तीिा असाधारण स्वभाव रंगवायिा असला तरी कथेत तो मध्यवती 
घटनेच्याद्वारेि रंगवावा लागेल. तसे न करता त म्ही त्याच्या स्वभावािे, सवयीिे, शरीरािे लाबंलिक 
वणवन करीत बसलात तर ती कथा न होता, ते शब्दचित्र होईल. त म्ही स्वतःच्या नाही तर द सऱ्या क णाच्या 
चवचशष्ट क्षणीच्या मनःक्स्थतीिे लाबंलिक वणवन करीत बसलात, तरीही ती कथा नव्हे; शब्दचित्रि होईल. 
आचण शब्दचित्र म्हणजे न सते क्स्थर वणवन; कथा नव्हे! मग त्या वणवनात त म्ही अन्तमवनाच्या घडामोडी म्हणनू 
चकतीही ओंगळ आचण हास्यास्पद अशा काल्पचनक हालिाली घातल्यात तरी ते वणवनि;–कथा नव्हे. कथेत 
एक प्रम ख, मध्यवती, अथवपूणव घटना असावी कागते. 
 

ही कथेिी एकमेव कसोटी ठरल्यावर नव्या-ज न्यािा फरक तो क ठे उरला? ही कसोटी 
ठरल्यावरही नव े वळण, ज ने वळण असा भेद होऊ शकतो. एक तर तीि घटना ठराचवक पितीने 
साचंगतली जाईल; पकवा वगेळ्या पितीने साचंगतली जाईल.‘एक होता राजा’ पकवा ‘आटपाट नगर होते’ 
या वाक्यानंी स रू होणाऱ्या चपढीजाद कथा वगेळ्या वाक्यानंी स रू करता येतील. हचरभाऊ आचण त्यािें 
समकालीन याचं्या काळी सागंण्याच्या िमात बदल झाला, पण सागंायच्या घटनाचं्या जातीत बदल झाला 
नाही. पे्रम, परािम, सद ग ण, द ग वण, मीलन, चवरह याचं्या त्या कथा असत. फार तर सामाचजक 
अन्यायाच्या असत. या चपढीच्या कथेतील घटनािंी जाति सागंायिी झाली, तर त्या स्थूल आचण अपेचक्षत 
घटना असत. अनपेचक्षतता फक्त त्याचं्या चनवदेनाच्या िमात असे. घटनािंी सूक्ष्मता बंगाली कथेत आधीि 
थोडीफार होती; पण रवीन्द्रनाथानंी कथाचं्या आशयात िान्तीि घडवनू आणली. त्याचं्या कथातंील घटना 
सूक्ष्म असूनही हृदयात खळबळ उडवनू देत. त्यािंी चनवदेनपिती अत्यन्त स्वाभाचवक असूनही वािकािें 
अवधान पचहल्याि वाक्यात खेिून घेणारी असे. 
 

सूक्ष्मता आचण सहजता हे रवीन्द्रनाथाचं्या कथािें चवशरे्ष होत, असे मी म्हणेन. रवीन्द्रानंी कथेतील 
घटनातं सूक्ष्मता आणली असे म्हटले की त्याचं्या त्या गोड श्रयेातला वाटा चमळवायला अनेक आध चनक 
मध मचक्षका घोंगावत येतील हे मला माहीत आहे!‘पूवीिा संघर्षव बाह्य होता; आतािा संघर्षव आन्तचरक 
आहे’,पूवी सज्जन आचण द जवन सत्कृत्य आचण द ष्ट्कृत्य अशी ढोबळ चवभागणी करीत. आता आम्ही द जवनातंले 
सौजन्य, आचण सज्जनातंला द ष्टपणा पाहायला चशकलो आहोत!’ हे कोचटिम आता आपणा सवांना तोंडपाठ 
झाले आहेत. पण सूक्ष्म घटना म्हणजे चकिकट मनोचवश्लेर्षणात्मक घटना नव्हे, की अपवादात्मक चवकृत 
कृतीही नव्हे. पण हे कळायच्या आति, अपवादात्मक आचण चवकृत मानचसक व्यापारावर चलचहणे एवढा 
एकि स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे जाण्यािा मागव होय, अशी काही लेखकानंी आपली समजूत करून घेतली! 
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महाराष्ट्राबाहेर–दूर बंगालमध्ये– लघ कथा वगेळा मागव िोखाळीत होती. पण त्याला कारण 
चतकडे लघ कथेत जी सूक्ष्मता आचण अचभनवता आली, ती फ्रॉइडच्या पकवा द सऱ्या क णाच्या आयातीम ळे 
आलेली नव्हती. प्रचतभावन्त लेखकािंा जो नवीनाकंडे, अनपेचक्षताकडे स्वाभाचवक कल असतो त्यात चतिा 
उगम होता. रवीन्द्रनाथासंारखा प्रचतभावन्त कवी जेव्हा लघ कथा चलहू लागला, तेव्हा त्याला 
नाचवन्याकरता अपवादात्मक पकवा चवकृत घटनाकंडे वळण्यािे कारण पडले नाही. चनत्याच्या घटनातंि 
त्याला अिानक काही अपूवव सत्य व अपूवव अथव चदसे; आचण तो सागंण्याकरता तो लेखणी हाती घेई. ते 
चनत्यािेि पण अपूवव अथव असलेले दृश्य वणवन करताना रवीन्द्रानंा भार्षाही साधी आचण सहज अशीि 
कामाला येई! भारे्षिे हाल करण्यािे कारण पडत नसे. 
 

त्यािंी सववपचरचित आचण सवोत्कृष्ट अशी‘काब लीवाला’ ही कथा घ्या. प्रत्येक घटना इतकी साधी 
आचण घरग ती आहे की, हा महाकवी जणू चिमणी-कावळ्यािी गोष्टि सागंत आहे! कथेिा प्रारंभ 
कथाचनवदेक आपल्या िारपाि वर्षांच्या म लीच्या वणवनाने करतो. लहान म लीिे साधेस धे वणवन! त्यात 
अनपेचक्षत पकवा असामान्य असे ते काय असणार? तेवढ्ातही लेखकाने म लधतेतून नकळत चनमाण 
होणाऱ्या चवनोदात वािकानंा चवरघळायला लावले आहे. एक अल्लड अभवक, एक साचहक्त्यक बाप आचण एक 
सववसामान्य आई, याचं्या वृत्तींतल्या चवरोधाने त्या म लध अभवकचित्राला उठाव चदला आहे. केवळ 
अपत्यकौत क िालू आहे अशा कल्पनेने वािक ग ंग पण गाफील राहतो. तेवढ्ात एका सववस्वी अनपेचक्षत 
अशा पात्रािी– एका काब ली पठाणािी–‘एन्री’ होते! आचण उत्कण्ठा वाढते. या पोकळ पायजम्याच्या 
लाबं रंुद पठाणाला पाहून कथाचनवदेकाला आपल्या कादंबरीिे सतराव ेप्रकरण अधववटि राहणार म्हणनू 
चिन्ता पडते; तर त्या पठाणाला‘ए काब लीवाला!’ म्हणून हाक मारून म द्दाम बोलावणाऱ्या त्या छोट्ा 
चमनीला आपणि बोलावनू आणलेल्या त्या भस्मास राला पाहून भय वाटते! ज्या काब लीवाल्याशी दररोज 
गप्पागोष्टी करण्याबद्दल प ढे या छोट्ा चमनीवर चतिी उच्चवणीय आई रागावते, त्यािे पचहले स्वागत हे अशा 
प्रकारे होत असते! 
 

या दोघािंी ती चवर्षम मतै्री ज ळल्यावर त्यािंी जी बाचलश वत्सल थट्टामस्करी िाले, चतिे चित्रही 
लेखकाने प्रारंभीच्या बालचित्रासारखेि काढले आहे. त्या दोघाचं्या संवादात‘सासऱ्याच्या घरी जाणे’ या 
द्वयथी शब्दयोजनेवरून जी थोडी मस्करी होते, ती त्या प्रसंगात आपल्याला केवळ मस्करी वाटते, पण या 
कथेच्या उत्तराधात त्या थटे्टच्या शब्दप्रयोगातून न कळत सूचित झालेली भावी आपत्ती लक्षात येऊन एक 
प्रकारिी चवर्षादकारक मौज वाटते! या दैवजचनत चवर्षादालाि इंग्रजीत‘दैवािा उपरोध’ पकवा‘Irony of 
Fate’ असे म्हणतात. नाट्ात अशा प्रकारच्या घटना योजल्या तर त्या योजलेला Tragic Irony असे 
म्हणतात. 
 

या दैवी उपरोधाच्या चनचमत्ताने वाङ्मयातील एक महत्त्वािे सत्य मला स िवावसेे वाटते. हे सत्य 
जीवनदृष्ट्ट्ा चवशाल आचण कलादृष्टीने महत्त्वािे असूनही त्याकडे आपल्याकडील लेखकािें, टीकाकारािें 
लक्ष गेलेले नाही असे मला वाटते. लचलत वाङ्मयात काय रंगवायिे असते याबद्दल आपण अखंडपणे वाद 
करीत असतो. कोणी म्हणतात, वास्तवता रंगवायिी असते; कोणी म्हणतात, अन्तमवन रंगवायिे असते; 
कोणी म्हणतात, लेखकाच्या ध्येयसृष्टीतले आदशव रंगवायिे असतात; कोणी म्हणतात, सामाजातील 
चवर्षमता आचण वगवचवरोध िवाठ्यावर आणायिा असतो. पण मला स्वतःला अनेकदा असे वाटते की, 
जीवनातले दैवी उपरोध‘Ironics of life’ लेखकाने हेरलेले आचण योलय जागी योजलेले पाचहले, म्हणजे 
लेखकाच्या अन्तरंगािी जी खूण पटते, ती क ठल्याि वास्तववादाने पकवा ध्येयवादाने पटत नाही. दैवािी 
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वा जीवनािी चवचित्र गती जाणव ू लागणे हे मनाच्या पचरपक्वतेिे आचण ती रंगवता येणे हे कलेच्या 
पचरपक्वतेिे लक्षण आहे, असे मी समजतो. ज ने–नव,े पािात्य–पौरस्त्य श्रषे्ठ लेखक या चवचित्र 
जीवनगतीच्या चित्रणावर केवढा भर देतात हे पाचहले म्हणजे आियव वाटते. वािकाशंी ख णेिे बोलायिे 
असेल तर हा ह क मी एक्काि उतरावा लागतो असे मी म्हणेन! रवीन्द्रनाथ, शरचं्चद्र, टॉल्स्टॉय हे जीवनाच्या 
या वितेिा पदोपदी उपयोग करतात. संस्कृत साचहत्यशास्त्रकार, ‘उक्ती’च्या म्हणजे अचभव्यक्तीच्या, 
Expression च्या, ‘विते’िा चविार करतात; तर खरे श्रेष्ठ साचहक्त्यक आशयाच्या म्हणजेि जीवनाच्या 
वितेिा चविार करतात! 
 

पण या कथेत दाखचवलेला दैवद र्मवलास केवळ सहज, केवळ गम्मत, केवळ बोलाफ लािी गाठ 
म्हणून दाखवला आहे. या कथेिा म ख्य रोख शोकान्ताकडेही नाही, की स खान्ताकडेही नाही. या कथेिा 
रोख आहे नव्या सत्याच्या दशवनाकडे– Revelation कडे! कथेतली छोटी अभवकी– चमनी एका अथाने या 
कथेिी नाचयका म्हणजे मध्यवती व्यक्ती आहे खरी. पण चतच्याकडे अगदीि‘अकती’ पकवा‘Passive’ 
भचूमका आहे. पकबह ना चनम्म्या कथेनंतर छोटी चमनी अतंधानि पावते.चतिा तो बडबडेपणा, छाचंदष्टपणा, 
चतिे ते रचहमान-पे्रम,– सगळे क ठच्या क ठे जाते. ती उपवर, अधोम ख आचण अबोल अशी वधू म्हणनू काय 
ती उरते. पण कथेच्या ओघात िान्ती घडते ती चमनीच्या चपत्यामध्ये! तो ज्याला राक्षस पकवा असंस्कृत 
पठाण समजत असे, आचण प ढे त्या पठाणाने ग न्हा केल्यावर तर त्याच्याशी संबंध ठेवणे म्हणजेही अब्रलूा 
बट्टा असे मानीत असे, त्यािे उत्कट अपत्यपे्रम पाहून चमनीिा बाप क्स्तचमत होतो, खजील होतो! त्या 
स चशचक्षत आचण अचभमानी उच्चवणीय पहदू गृहस्थाला कथेच्या शवेटी आपल्या अडाणी पूववग्रहािंी लाज वाटू 
लागते, असे लेखकाने दाखवले आहे. या कथेच्या रंगावृत्तीत चमनीच्या आईमधील पचरवतवन तर इतक्या 
बहारीिे दाखवतात की, तोि जणू त्या कथेिा प्रम ख चवर्षय वाटू लागतो! 
 

‘काब लीवाला’ ही कथा एका अथाने घटनाप्रधान म्हणता येईल. या कथेत स्थूल घटनाही आहेत व 
सूक्ष्म घटनाही आहेत. पण प्राधान्य आहे ते सूक्ष्म घटनेला आहे. या कथेत खून, त रंुगवास, पोचलसानंी 
पकडून नेणे वगैरे मालमसाला असला तरी चमनीच्या चपत्याच्या पकवा मातेच्या मध्यमवगीय मनोरिनेतील 
िान्ती हीि या कथेतील म ख्य घटना आहे; आचण चतला स्थूल म्हणण्यािे धाडस कोणीि करणार नाही. 
कथेत कलात्मक काटकसर कमालीिी असूनही लेखकाला थट्टा, चवनोद, चवर्षयान्तर करायलाही भरपूर 
सवड सापडते, ते ध्यानात घेण्यासारखे आहे. कलात्मक काटकसर पकवा कमीत कमी शब्दात जास्तीत 
जास्त पचरणाम घडवनू आणणे म्हणजे भचूमतीच्या चसिान्ताप्रमाणे‘Steps’ माडंत जाणेही नव्हे, की 
टािणवजा चलचहणेही नव्हे, हे या कथेवरून चसि होते. 
 

‘Home coming’ ऊफव ‘स ट्टी’ ही रवीन्द्रनाथािंी कथा स्वभावप्रधान म्हणता येईल. फचटक ििवती 
नावाच्या वाढत्या वयाच्या, पण हळव्या म लािे हृदयस्पशी चित्र या कथेत रंगवले आहे. तो हूडही आहे 
आचण हळवाही आहे. त्याच्या चनचमत्ताने रवीन्द्रनाथानंी वाढत्या वयाच्या म लािें जेवढ्ा सहृदयतेने आचण 
सूक्ष्मपणाने चवश्लेर्षण केले आहे, तेवढे द सऱ्या कोणी क्कचिति केले असेल. या जगात िौदा वर्षांच्या 
म लाइतकी अडिण आचण पीडा द सऱ्या कशानेही होत नसेल! तो धड स ंदर नसतो, धड कामािा नसतो. 
त्याच्यावर लहान म लाप्रमाणे पे्रमािा वर्षावही करणे शक्य नसते. त्यािी नेहमी सवांना पीडा वाटते! तो 
लहान म लासारखा बोलला तर त्याला क क्क ले बाळ म्हणतात; तो मोठ्या माणसासारखा बोलला तर त्याला 
उिट म्हणतात... याप्रमाणे रवीन्द्रनाथ वाढत्या म लाच्या वयािी जी कैचफयत देतात ती पाहण्यासारखी 
आहे. अशा म लािे मन कोणीि समजावनू घेत नाही. चबिारा फचटक! त्यािे मन स्वतःच्या घरी कोणी 
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समजावनू घेतले नाही, की मामाच्या घरीही कोणी समजावनू घेतले नाही. अखेर तो आजारी पडतो आचण 
ज्या स्वतःच्या घरािी त्याला ओढ लागली होती त्या घरात अखेरिी चवश्रान्ती घेण्याकरता येतो. 
 

या कथेत‘काब लीवाला’प्रमाणे चवचवध घटना आचण चवचवध स्वभावचिते्र रंगचवलेली नाहीत, तसेि 
चवश्वबंध त्वािे पकवा मानवतेिे एखादे चवशाल तत्त्वज्ञानही रवीन्द्रनाथानंी साचंगतलेले नाही. ज्याच्याचवर्षयी 
प्रत्येक जण गैरसमज करून घेतो, आचण जो हूड आहे, अशा एका म लाकडे रवीन्द्रनाथानंी कलात्मकतेने 
आचण सहृदयतेने पाचहले आहे. एका चवचशष्ट मनािे चवश्लरे्षण हादेखील कथेिा चवर्षय होऊ शकतो, असे या 
कथेवरून म्हणता येईल; पण ते चवश्लेर्षणही मानसशास्त्राच्या गं्रथातील चवश्लरे्षणाप्रमाणे नव्हे, तर 
जीवनाच्या गं्रथातील चवश्लेर्षणाप्रमाणे प्रत्यक्ष घडणाऱ्या गोष्टींच्या द्वारे रवीन्द्रनाथानंी करून दाखवले आहे. 
कथा सागंण्यािे माध्यम घटना हेि होय; न सते वणवन पकवा चवश्लेर्षण नव्हे, हे या कथेवरून चजतके 
समजते, चततके कदाचित घटनाप्रधान कथावंरूनही समजणार नाही. 
 

रवीन्द्रनाथ दैवद र्मवलास रंगवीत असोत की मानवी मनाच्या सूक्ष्म छटा रंगवीत असो, 
जीवनासबंंधीिा त्यािंा चवशाल आचण सहान भचूतपूणव दृचष्टकोण त्याचं्या कथानंा एकदम वगेळ्या पातळीवर 
नेऊन सोडतो.‘पोस्टमास्तर’ या त्याचं्या कथेइतकी साधी आचण घरग ती कथा क्वचिति दाखवता येईल. 
खेड्यात बदली झालेल्या आचण मूळच्या कलकत्त्याच्या असलेल्या एका पोस्टमास्तरच्या जीवनािे हे चित्र 
आहे. त्याच्या घरिी कामे करणारी‘रतन’ नावािी एक गरीब म लगी त्या वनवासात त्याला थोडाफार 
चवरंग ळा देते. वास्तचवक या दोघािंी शब्दचिते्र एवढाि या कथेिा चवर्षय आहे. फार फार तर पोस्टमास्तरिे 
खेड्यातील कंटाळवाणे जीवन हा त्यातील आणखी एक चवर्षय म्हणता येईल. परंत  साध्या, हळव्या, पे्रमळ 
माणसाच्या मनािे रवीन्द्रनाथानंा इतके सूक्ष्म ज्ञान होते,–नव्हे, अशा मनानंाि ते इहलोकिी एवढी मोठी 
संपत्ती समजत की, या साध्या चित्रातूंन रवीन्द्रनाथ नकळत जीवनातील शाश्वत सत्याकडे वळले आहेत. 
साध्यास ध्या माणसाचं्या अहेत क पे्रमाला जेव्हा धक्का बसतो, तेव्हा त्याच्याएवढी शोकाक्न्तका द सरी 
कोणतीि नसते. या चबिाऱ्याचं्या वाट्ाला जीवनातील िढ-उतार, मीलन आचण चवरह या गोष्टी तर 
येताति, पण त्याच्या वाट्ाला येणारे सवांत मोठे द दैव म्हणजे त्यािें चनहेत क पे्रम कोणी समजावनूि घेत 
नाही. या पोस्टमास्तरिी बदली झाली त्या वळेिी रतनच्या मनािी ओढाताण रवीन्द्रनाथानंी ज्या अन पम 
कौशल्याने वर्मणली आहे, त्याला त लना म्हणजे रवीन्द्रनाथाचं्या आवडत्या‘शाक ं तला’च्या िौथ्या अंकािीि. 
पोस्टमास्तर गाव सोडून चनघाला, त्या वळेी ख ळ्या रतनला अशी आशा होती की, तो आपल्याला बरोबर 
घेऊन जाईल! नव्हे ती उघडपणे त्याला तसे चविारतेही,– “दादा, त म्ही मला त मच्याबरोबर त मच्या गावी 
घेऊन जाल?” पोस्टमास्तर चतला घेऊन जाऊ शकत नव्हता! पण ही म ख्य शोकाक्न्तका नव्हती; 
शोकाक्न्तका ही होती की, चतिी ही कल्पनादेखील त्याला मूखवपणािी वाटत होती! आचण द ःखावर डागण्या 
देण्याकरताि की काय, तो चतला म्हणाला, “रतन, मी जातोय म्हणनू तू काळजी करू नको, माझ्या बदली 
जे मास्तर येत आहेत, त्यानंा मी त झ्याबद्दल सागंनू ठेवतो हं!” यावर रवीन्द्रनाथ चलचहतात, “These 
words were kindly ment no doubt; but inscrutable are the ways of a woman’ s heart.” रागाच्या 
शब्दाहूनही पोस्टमास्तरिे हे दयेिे शब्द त्या हळव्या इमानी म लीच्या चजव्हारी लागले! 
 

या चवश्लेर्षणाला मी केवळ स्वभावचवश्लेर्षण म्हणत नाही, तर जीवनािे चवश्लेर्षण आचण जीवनािे 
मूल्यदशवन म्हणतो. रवीन्द्रनाथाचं्या कथािें श्रेष्ठत्व त्याचं्या शलैीत नाही, स्वभावदशवनात नाही, तर त्याचं्या 
उदात्त आचण पे्रममय दृचष्टकोणात आहे. 

⬤ ⬤  
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⬥ ५७⬥ 
 

लघुकथा व्याली! लघुकथा मेली! 
 

‘लघ कथा’ हा आजिा सवात प्रम ख आचण चप्रय असा लेखनप्रकार आहे, असे म्हटले तर मतभेद 
होणार नाही. हा प्रकार लेखकानंाही चप्रय आहे अन् वािकानंाही चप्रय आहे. या प्रकारािी पैदासही आज 
मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या लेखनप्रकाराच्या तंत्राच्या दृष्टीने झालेला चवकासही कल्पनातीत आहे अशी 
चतच्या चनमात्यािंी‘Practitioners’िी कल्पना आहे. हचरभाऊंच्या वळेिी कथा, फडके, खाडेंकर, य.गो. 
जोशी याचं्या वळेिी कथा, अन् आजिी कथा, यातं जमीनअस्मानािा फरक आहे; असे तर लेखक 
म्हणताति; पण या तीन चपढ्ातं चतिा िमशः चवकास होऊन आज ती चवकासाच्या चशखरावर आहे असाही 
लेखकािंा व टीकाकारािंा दावा आहे. (वािक चबिारे म क्या प्राण्यासंारखे, जो िारा समोर टाकला तो 
फक्त करीत असल्याने, त्यािें मत नमूद नाही.) 
 

परवा प्रभाकर पाध्ये याचं्या Center for Indian writers मध्ये झालेली ििा ऐकण्यािा व चतजमध्ये 
सहभागी होण्यािा योग आला. चतथल्या ििेिे प्रवतवक पाध्ये यानंी म ंबईच्या‘Indian Writing Today’ या 
चनयतकाचलकात एक वगेळेि मत माडंले आहे. ज न्या िचमक प स्तकात‘भाडंी व्याली’ आचण‘भाडंी मेली’ 
असे दाखचवणारी एक गोष्ट होती. पाध्याचं्या समालोिनािाही‘लघ कथा व्याली’ अन्‘लघ कथा मेली’ असाि 
काहीसा चनष्ट्कर्षव होता! नंतरच्या ििेत डॉ. म खजी, प्रो. बेडेकर, डॉ. केळकर, प्रा. प डंचलक, प्रा. भाव,े डॉ. 
हास (एक पािात्य पाह णे) याचं्यासारख्यानंी चवद्वत्तापूणव भर घातली.‘लघ कथा मेली की मेली नाही,’ 
याबद्दल पाध्याशंी या सवांिा मतभेद असला, तरी लघ कथा हा प्रकार‘Amorphous’ आहे, म्हणजे त्याला 
चनचित‘form’ पकवा आकार नाही, यावर पाध्यासंह सवांिे एकमत होते. त्याबरोबरि लघ कथेिी व्याख्या 
करता येत नाही, असाही सवांिा सूर होता, हे पाहून मला नवल वाटले! 
 

ज नी‘गोष्ट’ ही कधीकधी घटनािंी माचलका ग ंफणारी एक छोटी कादंबरीि असे; तर उलट नव्या 
लघ कथेत एकाि घटनेला प्राधान्य असे, हे मलाही मान्य आहे. पण दोहोत केवळ हाि फरक होता असे 
नाही. ज न्या गोष्टीतील घटना ढोबळ आचण बाह्य असत, तर नव्या लघ कथातंील प्रम ख घटना आन्तचरक 
आचण सूक्ष्म असे. हा बदलही होता, अन् चवकासही होता. पण आणखीही एक फरक होता. ती आन्तचरक 
घटना िमत्कृचतपूणव आचण िमकदार असे असेही म्हणतात. परवाच्या ििेत डॉ. हास या पािात्य चवद्वानाने 
लघ कथेत‘Wit’ िा पकवा बौचिक िमत्कारािा भाग असतो असे म्हटले. मोपासाँिी Necklace ही कथा, 
पकवा ओ. हेन्रीिी‘Gift of the Magi’ ही कथा, यातंील अक्न्तम ठसा िमत्कृचतय क्त पचरणामािाि आहे. 
आध चनक लघ कथेच्या चवश्लरे्षणात टीकाकार प ष्ट्कळदा येथवर येऊनि थाबंतात. पण न सता धक्का देणे हा 
श्रेष्ठ लघ कथेिा हेतू असू शकत नाही. त्या िमत्कृतीने मानवी जीवनावर पकवा मानवी मनावर एकदम नवा 
प्रकाश पडला तरि श्रेष्ठ प्रतीिा आनंद होतो. नव्हे, एखाद्या पाचहलेल्या वा स िलेल्या घटनेत असा प्रकाश 
पडतो, असे मनाला जाणवल्याम ळेि लेखक लेखणी हाती घेतो. प्रािीन इसॉप् याच्या कथाही छोट्ा 
असत, पण त्या मानवी जीवनावर अनपेचक्षत प्रकाश टाकण्याऐवजी व्यावहाचरक शहाणपणािा एखादा 
चसिान्त‘तात्पया’च्या रूपाने सागंत.‘द्राके्ष आंबट’, ‘लाडंा कोल्हा’,यासंारख्या कथािंा रोख असाि आहे. 
उलट रवीन्द्रनाथाचं्या‘काब लीवाला’, ‘पोस्टमास्तर’ यासंारख्या कथा;–अगदी स्वाभाचवक घटनाचं्याद्वारे 
मानवी मनावर आचण जीवनावर अनपेचक्षत प्रकाश टाकतात.“ख नी पठाणदेखील‘बाप’ या नात्याने 
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स संस्कृत कादंबरीकाराइतकाि भावनाप्रधान असतो” हे सत्य एका चशखरीभतू घटनेद्वारे आपल्याप ढे 
िमकून गेले म्हणजे जीवन नव्याने पाचहल्यािा हर्षव होतो!‘यया काष्ठं ि काष्ठं ि’ या स भाचर्षतात जीवनािी 
जी रीत साचंगतली आहे, चतने रवीन्द्राचं्या‘पोस्टमास्तर’च्या मनािे समाधान होते. पण त्याला भेटलेल्या 
साध्याभोळ्या रतनच्या मनािे समाधान होत नाही. जर एखाद्या माणसािी अन् आपली प ढे ताटातूट 
व्हायिी असेल, तर आधी त्यािा लळा लावण्यात देव पकवा दैव काय साधते? मनाचं्या मीलनाला सम द्रात 
एकत्र आलेल्या दोन ओंडक्याचं्या भेटी इतकाि अथव आहे का? अचशचक्षत रतनला इतका स संगत प्रश्न 
टाकता आला नसता; पण चतच्या मनाच्या तडफडीिा अथव तोि आहे. संस्कृत पचंडतानंा‘तद्वत् भतूसमागमः’ 
हा चसिान्त चजतका चबनतोड वाटतो, चततका तो लळा लागलेल्या अजाण म लींना वाटत नाही, हा‘धक्का’ 
रवीन्द्राचं्या‘पोस्टमास्तर’मधील रतनने आपणाला चदला आहे. 
 

जी कथा आपल्या‘चशखरा’ने अथवा‘Climax’ने धक्काही देते अन् प्रकाशही देते ती श्रेष्ठ लघ कथा 
होय. ती‘बोध करते’ म्हणून नव्हे, ती‘िमत्कृचतय क्त असते’ म्हणून नव्हे, तर आपल्या अन भतूीिे सरोवर 
ढवळून काढून ती आपल्या मनात शाश्वत स्थान घेते, म्हणून ती कथा आपल्याला श्रेष्ठ वाटते. पण‘अनेक 
घटना’ ‘एकि चशखरीभतू घटना’ या सवव कल्पना मागे सरून, आज लघ कथेसंबधंी वगेळ्याि कल्पना प ढे 
येत आहेत. लघ कथेिे आकर्षवण एका चशखरीभतू, अथवपूणव घटनेत नसून पंिेक्न्द्रयानंा आवाहन करणाऱ्या 
तपशीलवार वणवनात आहे, अशी एक कल्पना आज रूढ आहे. शब्दचित्राचं्या या वडेाम ळे कथेिा केन्द्रपबदू 
ढळतो, अन् कथा पसरट आचण प्रमाणचवहीन होते, यािे आजच्या लेखकानंा भान राहात नाही. कथा जर 
शवेटच्या पचरणामाच्या रोखाने िालली असेल तर ती वगे आचण प्रमाणबिता यािंी कदर करील. पण ती 
जर जागोजाग रेंगाळून इंचद्रयानंा जेऊ-खाऊ घालणार असेल तर ती केन्द्रचवहीन चित्रमाला होऊन बसेल! 
 

पण कथेला केन्द्रीभतू घटनेिीि काय, पण कथानकािीही गरज नाही, असे सागंण्यापयंत आज 
काही टीकाकारािंी मजल गेलेली आहे! मग स्थलवणवन, बातमीपत्र, (‘काही म्हातारे’ यासारखी) 
व्यक्क्तचिते्र आचण लघ कथा यातं फरक कोणता? व्यंकटेश माडगूळकराचं्या चकत्येक कथा केवळ 
व्यक्क्तचित्रातं मोडतील. अन् म्हणून, ‘लघ कथा हा लेखनप्रकार Amorphous (अचनचित रूपािा) आहे’, 
‘त्यािी व्याख्या करता येत नाही,’ अन् हेि त्यािे श्रेष्ठत्व, हा अचभचनवशे आध चनक लेखकानंी व आध चनक 
टीकाकारानंी सोडला पाचहजे. या अचभचनवशेात लेखकािें‘बल’ चदसत नसून हतबलताि चदसून येते. 
 

बाह्य, ढोबळ, िमत्कृचतपूणव घटनाऐंवजी सूक्ष्म, आन्तचरक, अथवपूणव घटनावंर आधारलेली कथा 
य.गो. जोशी यानंी यशस्वीपणे चवकचसत केली. पण लघ कथेिे खरे के्षत्र आचण खरे साधन कोणते, याचवर्षयी 
त्याचं्याही मनात गोंधळ असे.‘य.गो.’नी चलचहलेल्या अगदी ताज्या गरमागरम हस्तचलचखत कथा त्याचं्या 
तोंडून ऐकण्यािी संधी मला चकत्येकदा चमळालेली आहे (ते माझे प्रकाशक होते). त्यानंी एकटाकी 
चलचहलेली कथा, एका ओघात मला वािून दाखवावी आचण माझ्या मतािी अपेक्षा करावी. प्रत्येक चलखाण 
अथाति उत्तम असे. अस्सल मराठी शलैी, खास स्वतःिा अन भव, त्यािा अथव लावण्यािी स्वतःिी एक 
भचूमका, सवव काही त्यात असे. पण त्यानंी‘लघ कथा’ म्हणून वािनू दाखवावी अन् मी त्याि चलखाणािी 
वाखाणणी‘लघ चनबंध’ म्हणून करावी, असे अनेकदा होत असे. उदाहरणाकरता स टे प्रसंग घेऊन ते एका 
मध्यवती कल्पनेभोवती ग फंले, तर ती लघ कथा कशी होणार? गंगाधर गाडगीळ यािंी‘चबनिेहऱ्यािी 
संध्याकाळ’ ही याि दृष्टीने लघ कथा नसून लघ चनबंधि आहे. अरपवद गोखले यािंी‘कातरवळे’ ही कथा 
म्हणजे एक‘वळे’ आचण एक‘मूड’ यािें न सते वणवन आहे. या दोहोंिेही‘क्लायमकॅ्स’ पकवा‘स्फोट’ मध्यवती 
घटनेत होत नाही. शब्दचित्र, व्यक्क्तचित्र, लघ चनबधं आचण लघ कथा यांपैकी प्रत्येक लेखनप्रकार वगेळा 
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आहे. या सवांत गोंधळ करून त्यानंा‘Amorphous’ ठरवणे हे आध चनकतेिे लक्षण नव्हे. हे घोटाळे मागेि 
माटे आचण य.गो. जोशी यानंी केले आहेत! ते दोघे आजच्या लेखकापेंक्षा अचधक िागंली भार्षा चलहीत, 
एवढाि काय तो फरक. 
 

पण या दोन चपढ्ातं आणखीही एक फरक आहे.‘िमत्कृचतपूणव घटना’ या शब्दािा अथव य.गो. 
जोशाचं्या काळी चवचित्र योगायोग, Irony of life असा होई. आज चकत्येक लेखक िमत्कृचतपूणव घटना 
म्हणजे अपवादात्मक आचण चवकृत घटना असा करतात. त्याम ळे चवकृत काम कतेला आचण अपवादात्मक 
मनोरिनेला कथा–वाङ्मयात अवास्तव महत्त्व आले. स्वाभाचवक जीवनातली िमत्कृती शोधण्याऐवजी, 
अस्वाभाचवक जीवनाच्या चित्राने धक्का देण्यात नाचवन्य आहे अशी कल्पना रूढ झाली. 
 

भार्षाशलैीतही, वास्तचवक प्रमाणभार्षा न सोडता स्वतःिे वैचशष्ट्ट् दाखचवणे, 
यालाि‘Individualized style’ असे म्हणतात; पण आज, एखादा लेखक प्रमाण-भारे्षिे जेवढे हाल करील, 
तेवढी त्यािी शलैी‘नवीन’ असा अथव केला जातो! ग्रामीण कथा चलचहणारानंा जर जणू एक खास माफीिा 
परवानाि चमळालेला असतो. खेड्याच्या आचण खेड ताचं्या नावाखाली त्यानंी हवी ती भार्षा चलहावी! बरे, ही 
स्वयंचनर्ममत भार्षाही हे ग्रामीण लेखक स सगंतपणे चलचहतात असे नाही. िार शब्द ग्रामीण तर मध्येि दोन 
शब्द शहरी आचण वतवमानपत्री! 
 

‘द सऱ्या महाय िानंतर माणसािंी ध्येयसृष्टीि मरून पडली; कल्पनासृष्टी उभारण्यािी त्यािंी 
शक्तीि नष्ट झाली; म्हणून आजच्या य गात कथावाङ्मय जगूि शकत नाही,’ असे पाध्यािें म्हणणे. 
पाध्याचं्या अथाने‘लघ कथा मृत झाली’ हे फारसे क णाला मान्य होणार नाही. पण‘लघ कथा’ या नावाने 
लघ चनबधं, शब्दचिते्र, न सती वणवने, हव े ते द्यायला आता प्रारंभ झाला, या अथाने मात्र आज लघ कथा 
मरण्याच्या पंथाला लागली आहे असे म्हणता येईल. 
 

आजही अनपेचक्षत स्थळी अनपेचक्षत लेखक िागंल्या लघ कथा चलहीत नाहीत, असे नव्हे. पण 
लघ कथेसंबधंी चनचित कल्पनाि आज नष्ट होत िालल्याने, िागंली कथा‘िागंली’ म्हणूनि ओळखली 
जाईल, असा भरवसा नाही. 
 

चवचवधतेला भरपूर जागा असूनही लघ कथा हा एक पथृक आचण चनचित वाङ्मयप्रकार आहे, हे 
धैयाने दाखवनू देण्यािी आज गरज आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ५८ ⬥ 
 

लघुकथेचा नाश कुिी केला? 
 

मजेॅक्स्टक ब कस्टॉल आचण‘लचलत’ माचसक यािें िालक केशव कोठावळे यानंी िालू केलेला 
साचहक्त्यक गप्पािंा उपिम माझ्या कल्पनेपेक्षा यशस्वी झालेला चदसून आला. यािा अथव लेखक अचधक 
लोकचप्रय झाले आहेत असाही मी घेत नाही; की साचहत्याबद्दलिे पे्रम वाढले आहे, असाही मी घेत नाही. 
मजेॅक्स्टक ब कस्टॉलच्या िालकांिे संयोजनिात यव हेि या ओळीने अनेक चदवस िाललेल्या साचहत्य 
मेळाव्याच्या ब डाशी आहे. मी ता. ५ रोजी या मेळाव्यात प्रथम सहभागी झालो. त्या चदवशी मी जे पाचहले, 
त्यावरून तरी त्या मेळाव्याला गप्पापेंक्षा गंभीर ििेिेि स्वरूप आलेले आहे, असे मी म्हणेन. आलेल्या 
प्रम ख साचहक्त्यकापंैकी एकेकाने उठून भार्षण करण्यापेक्षा, त्यानंा जाणत्या आचण सराईत म लाखतदारानंी 
प्रश्न चविारले, तर या गप्पानंा खऱ्या गप्पािें स्वरूप येईल आचण ते प्रश्नही ताचत्त्वक मतासबंंधी असण्यापेक्षा 
वैयक्क्तक अन भवासंबधंी असले तर त्या खऱ्या गप्पा होतील. 
 

ते काहीही असो; मजेॅक्स्टकच्या उपिमाला प्रचतसाद मात्र आियवकारक आहे. मग त्याला कारण 
त्यािंा स ंदर नवा हॉल असो, की केशवराव कोठावळे यािें व्यक्क्तमत्त्व असो, की िहा-चबक्स्कटे असोत! 
 

नंतरच्या‘गप्पासभा’ंना मी उपक्स्थत नव्हतो. पण त्यापंैकी एका सभेत ज्या प्रश्नािंी ििा झाली, त्या 
प्रश्नाने माझे लक्ष वधूेन घेतले. तो प्रश्न म्हणजे‘करप्ट’ लघ कथासंंबधंीिा होय! नवतेच्या आचण 
अचनबधंतेच्या मागे लागलेल्या साचहक्त्यकानंाही आजकालच्या लघ कथेिा– आता का होईना– ‘करप्टपणा’ 
जाणव ूलागला, ही आनंदािी गोष्ट होय. तो इतका जाणव ूलागला आहे की लघ कथा हा वाङ्मयप्रकारि 
गणू नये असे हे लोक आता म्हणू लागले आहेत! आमच्यासारख्यानंा ही जाणीव नवकथेच्या जन्मापासूनि 
झाली होती. पण जो आधी जागा होऊन बोलेल, ‘तो झोपेत बरळत आहे’,–अन् जो उचशरा जागा होईल, 
‘तो खरा जागृत’ असे म्हणण्यािी आजच्या नववाङ्मयात प्रवृत्ती आहे. पण हे ठरचवण्याकरता 
लघ कथेतील‘करप्ट’ कोणते, आचण‘प्य अर’ कोणते यासंबधंी चविार आज प न्हा एकदा ऐकचवणे जरूर आहे. 
 

लघ कथेिे चनणायक पकवा व्यवच्छेदक लक्षण कोणतेि नवकथावाल्यानंा हे चविारले तर ते 
अशास्त्रीय पकवा चनरथवक उत्तरे देतात. आता लघ कथेिा चवकास झाला आहे, पूवीच्या िौकटीतून ती बाहेर 
पडली आहे, असे काही तरी बरळत ते शब्दचित्र, स्थलचित्र, स्वभावचित्र यापंकैी प्रत्येकाला आचण 
कशालाही लघ कथा म्हणायला तयार असतात असे चनष्ट्पन्न होईल. पण एकदा एखाद्या लेखनाला 
वाङ्मयप्रकार, हे नाव चदल्यावर त्याच्या मयादा आचण चकमान लक्षण ठरवता आले पाचहजे. एक मध्यवती 
घटना व चतच्याभोवताली बाधंलेले कथानक हे लघ कथेिे व्यवच्छेदक लक्षण होय,– ‘Differentia’ होय. 
 

आज नावाजलेल्या कथालेखकानंाही या म ख्य लक्षणािेि चवस्मरण झालेले आढळेल. गंगाधर 
गाडगीळासंारखे नवलेखकातंील प्रम ख तर कथानकाचशवाय कथा असू शकते, असेही प्रचतपादताना 
आढळतात! या चवचित्र प्रचतपादनािा पचरणाम म्हणजे शब्दचित्र, लघ चनबधं आचण केवळ वणवनाकचरता वणवन 
या सवांिाि अंतभाव अलीकडे लघ कथातं होऊ लागला आहे. या प्रकाराला धरबधं पकवा चशस्त नसल्याने 
सववि उमेदवार लेखकानंा तो सोयीिा वाटू लागला. वािकानंा व संपादकानंाही तो द सऱ्या काही 
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कारणानंी सोयीिा वाटू लागला. डोळ्यापं ढे घरग ती चित्र उभे करणारे एखादे वणवन, चरकामटेकड्या 
पोरासोरानंा आपलेि वाटण्यासारखे उथळ संवाद; यािंा भरणा एखाद्या चलखाणात चदसू लागला की वळे 
घालवण्याकचरता काही तरी छापील हाती धरणारे वािक त्याकंडे प्रथम वळतात; यािा पचरणाम म्हणजे 
पािंट आचण िहाटळ भारे्षत काहीही चलचहले, तरी ती लघ कथा होण्यास हरकत नाही, अशी नवीन 
लेखकािंी समजूत होऊन बसली आहे! 
 

केवळ उमेदवारी करणाऱ्या लेखकािंी गोष्ट सोडून यशस्वी लेखकाकंडे वळले, तरी 
लेखनप्रकारातील हाि गोंधळ चदसून येतो. या क्षणी माझ्यासमोर एखादा कथासंग्रह नसल्याने मला नेहमी 
आठवणाऱ्या उदाहरणापंैकीि एक दोन घेतो.“चबनिेहऱ्यािी संध्याकाळ” या गाडगीळाचं्या कथेत 
कोणतीही मध्यवती घटना नाही. जे काय एक सूत्र आहे, ते त्यातून चनघणाऱ्या चनष्ट्कर्षांिे. (िागंला की 
वाईट हा प्रश्न वगेळा.) म्हणजे, “चबनिेहऱ्यािी संध्याकाळ” हा एक‘लघ चनबधं’ आहे, पण गाडगीळ आचण 
नवकथाभक्त चतलाि लघ कथा म्हणतात! अरपवद गोखल्याचं्या अनेक कथाही केवळ शब्दचित्राचं्या अथवा 
वणवनाचं्या सदरात पडतील; कारण त्यानंा मध्यवती घटना नसते. कथेने‘नव ेवळण’ घेतले, असा प कारा 
झाल्यानंतरिे अगदी पचहले यशस्वी लेखक मी येथे म द्दाम घेतले. 
 

नवकाव्याप्रमाणेि नवकथेिे आचण कादंबरीिे चपतृत्वही मढेकरानंाि द्याव ेलागते.“रात्रीिा चदवस” 
या त्याचं्या मनोचवश्लेर्षणात्मक दीघवकथेने आमच्या कथालेखकानंा‘प्रयोगा’िा परवाना चमळाला. वास्तचवक 
म ंबईच्या काही वत वळानंी िाक्न्तकारक प्रयोग म्हणनू डोक्यावर घेतलेली ही कथा आज केवळ पंिवीस 
वर्षांति कोणाच्या स्मरणातही नाही! जेव्हा ती कथा चलचहली गेली, तेव्हाही ती वािणाऱ्यािंी संख्या श-े
दोनश‘ेहाय ब्राउ’ लोकापंलीकडे (ढ ढ्ढािायांपलीकडे) फारशी नव्हती. म्हणजे या‘आद्य’ दीघवकथेिा 
पचरणाम एवढाि झाला की, मनोचवश्लेर्षणाच्या नावाखाली काहीही त टक, असंबि चलचहले तरी चतला 
नवकथा म्हणाव.े 
 

मराठी भारे्षिे एवढे‘Disintegration’ ‘चवघटन’ झाल्यावर चतिा सववनाश व्हायला अवकाश तो 
कोणता? पण नाश झाल्यावरही चतिी िलती आहे, हा एक वाङ्मयीन िमत्कार होय. एखाद्या राज्यािा 
संघचटतपणा नष्ट झाल्यावरही त्याच्या एकाडं्या सरदारानंी अनागोंदी म ल खचगरी करीत राहावे, त्यातला हा 
प्रकार आहे. खरी लघ कथा नष्ट झाली, पण लघ कथािें राज्य मात्र नष्ट झाले नाही. माझे एक पत्रकार चमत्र 
मला म्हणतात :“लेख चलचहण्याऐवजी तोि मजकूर त म्ही कथेच्या मचहरपीत का बसवत नाही?” या 
साचहक्त्यक मसलतीच्या मागील त्यािंी भचूमका बाह्यतः चवचित्र, पण तत्त्वतः सत्य अशी आहे. ते म्हणतात 
:“आजच्या मराठी साप्ताचहकांिे आचण माचसकािें वािक चस्त्रयाखेंरीज कोणी नाहीत; अन् चस्त्रया तर 
लघ कथाखेंरीज काही वािीत नाहीत!” 
 

मी त्यानंा म्हणतो :“अहो, मी काही लघ कथा चलचहल्या असल्या व माझा एक लघ कथासंग्रहही 
प्रचसि झालेला असला तरी जे लेखात सागंायिे आहे त्यािी मी लघ कथा कशी करू?” त्यावर माझे ते 
पत्रकार चमत्र म्हणतात :“आज तरी ते अगदी सोपे आहे. काही वणवन आचण काही संवाद त मच्या त्या 
चविारप्रधान लेखाति पेरून द्या, की झाली त्यािी कथा!” 
 

मला वाटते, आजच्या माझ्या‘चहतग जा’ंत लघ कथेतली फालतू वणवने नसली तरी एक लाबंलिक 
संवाद त्याच्या अखेरीला आहे. कदाचित माझे पत्रकार चमत्र त्याम ळेि या‘चहतग जा’ला लघ कथा ठरवायिे! 
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मराठी कथेणवषयी काही भ्रम! 
 

आध चनक लचलत लेखन प्रकारापंकैी सवात अचधक वैप ल्याने चपकणारा प्रकार म्हणजे लघ कथा 
होय. त्याच्या खालोखाल वैप ल्याने आढळणारा प्रकार म्हणजे लघ कथेसंबधंीिी ििा होय. अलीकडेि 
संभाजीनगर (पूवीिे वास्को) येथे भरलेल्या गोमंतक साचहत्य संमेलनात अध्यक्ष या नात्याने मराठीतील एक 
अगे्रसर कथालेखक श्री. व्यकंटेश माडगूळकर यानंी आपले संपूणव अध्यक्षीय भार्षण लघ कथेच्या ििेलाि 
वाचहले होते. अशा अध्यक्षीय भार्षणात भार्षणचवर्षय झालेल्या लेखन प्रकाराच्या प्रगतीिी पकबह ना 
घोडदौडीिी लवाही देणे हे जणू अध्यक्षािें कतवव्यि असते. आमिे चमत्र व्यंकटेश माडगूळकर यानंी ते कतवव्य 
उत्तम प्रकारे बजावलेले आहे. 
 

मराठीतील कथा जगातल्या कोणत्याही भारे्षतील कथेपेक्षा कमी प्रतीिी ठरण्यासारखी नाही अशी 
तर त्यानंी लवाही चदलीि, पण चशवाय आणखीही एक गमंतीिी लवाही देऊन ठेवली. जोपयंत एक तरी श्रोता 
आमिी कथा ऐकायला चशल्लक उरेल तोपयंत आमिी कथा अमर राहील, अशी ती गंमतीिी लवाही होय. 
त्या लवाहीवरून इंग्रजीत एका कवीने आपल्या क त्र्यासंबंधी चलचहलेल्या समाचधलेखािी (एचपटाफिी) 
आठवण झाली. तो जर काल मेला नसता तर आज गेला असता, अशा अथािा तो एचपटाफ होता. पण या 
सवव वीररसात्मक आश्वासनापूवीही या मंडळींनी आपण कथा कशाला म्हणतो व चतिी प्रगती कशाला 
म्हणतो यािा चविार केला असता तर मला वाटते अचधक बरे झाले असते. कारण मराठी कथेत म ख्य 
गोंधळ तोि आहे. लेखकाने काहीही चलहाव ेआचण त्या दोन-तीन पानाचं्या‘लघ चनबंधवजा– शब्दचित्रवजा 
लघ कथेला लघ कथा म्हणा’ असा आग्रह धरावा. ती लघ कथा कथेपेक्षा जेवढी चवस्तृत असेल तेवढा चतिा 
नवकथा या नावावर अचधक हक्क! नूतन अध्यक्ष व्यंकटेश माडगूळकर याचं्या कथािेंि उदाहरण घेता 
येईल.‘मायणदेशिी माणस’ं हा त्यािंा सगं्रह कथासगं्रह म्हणून अनेक चवद्यापीठानंी अभ्यासिमात 
लावलेला आढळून येईल. ज्या वळेी चवद्यापीठािे अभ्यास मंडळ अथवा बोडव ऑफ स्टडीज एखादे प स्तक 
अभ्यासाकरता नेमते तेव्हा त्याच्या वाङ्मयप्रकारासंबधंी आचण वाङ्मयग णासबंंधी मतैक्य िटकन होऊ 
शकते. कारण बोडाच्या मीपटगपूवी एखाद्या प्रकाशकाने ते प स्तक बोडाच्या एखाद्या वजनदार सभासदाच्या 
गळ्यात बाधंलेले असते. त्याच्या म खपृष्ठावरि‘उत्कृष्ट लघ कथा संग्रह’, ‘चनवडक प्रादेचशक कथािंा सगं्रह’ 
असे काही चलचहलेले असते. मीपटगमध्ये त्या सभासदाने व्यंकटेश माडगूळकरासंारख्या प्रचसि लेखकािे 
प स्तक स िचवल्यानंतर त्याच्या ग णावग णासंबंंधी म्हणजे फक्त ग णासंबधंी मतभेद होण्यािा संभवि नसतो. 
माझ्या जीवनातील योगायोग असा की हे प स्तक नेमताना मी हात वर केला होता की नव्हता मला स्मरत 
नाही, पण ते कॉलेजच्या वगात चशकवताना मात्र जागृत न राहण्याइतका मी त्या प स्तकाने मोचहत झालेलो 
नव्हतो. या प स्तकाला लघ कथासंग्रह म्हणणे म्हणजे वाङ्मयातील कक्का चकक्कीदेखील आपणास समजत 
नाही यािी जाचहरात करणे होय. प स्तक वाईट आहे असे माझे म्हणणे नाही. पण त्या प स्तकाला 
लघ कथािें प स्तक म्हणणे हे प्रवासवणवनाला कादंबरी म्हणण्याइतके तरी चनदान हास्यास्पद आहे. 
माडगूळकर यानंा चवनोदब िी आहे. आपल्या टापूतील चवचवध व्यवसायाचं्या लोकाशंी समरस होण्यािी 
त्यािंी वृत्ती आहे. पण त्यानंी ज्या चलचहल्या आहेत त्या कथा नसून ती सरळ सरळ एकेका व्यक्तीिी 
शब्दचिते्र आहेत. आता शब्दचित्रालाही जर लघ कथा म्हणायिे असेल, नव्हे लघ कथा म्हणून चवद्यापीठीय 
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अभ्यासिमात नेमायिे असेल तर वाङ्मयप्रकारािंा चिचकत्सक अभ्यास संप ष्टात आला असेि म्हणायला 
हव.े 
 

पण आजच्या लेखकाचं्या आचण टीकाकाराचं्या डोक्यातील हा जो वाङ्मयीन गोंधळ त्यालाि 
वाङ्मयािी प्रगती म्हणावयािे असे काही तथाकचथत नवटीकाकार बाहू ऊध्ववचदशलेा करून आिंदत 
आहेत. आमिे चमत्र गंगाधर गाडगीळ यानंी तर लघ कथा चिचकत्सेच्या के्षत्रात जणू चसक्सरि मारली आहे. 
त्याचं्या मते कथेला कथानक असलेि पाचहजे असे नाही! चवविेनािी हद्द नामाचंकत टीकाकारानंीि येथवर 
आणनू पोिचवल्यावर नवथर लेखक कोणत्या प्रकारिे नृत्य करीत असतील ते सागंायला नकोि. त्यािा 
पचरणाम असा झाला की, कथा नसलेली कथा तरी एक चलहावयािी नाही तर बीभत्सता हेि चजिे वैचशष्ट 
आहे अशी कथा तरी चलहायिी, असा पायंडा मराठीत चनदान दहापधंरा वर्ष े तरी जारी होता. 
वस ंधराबाईिंी‘अंधार’ ही कथा त्याि दहा वर्षांच्या अधंःकारात जन्माला आली. 
 

लघ कथेला काही अपचरहायव अशी लक्षणे, काही‘सायनेक्वॉन’ आहे की नाही? की काहीही चलहाव े
आचण लेखकाने चतला लघ कथा म्हणाव े हे वाङ्मयचिचकत्सेत बसू शकते? आचण लघ कथेिे असे एखादे 
अपचरहायव लक्षण न ठरचवताि लघ कथा प ढे गेली, चवस्तार पावली, आता ती वयात आली, परकरात होती 
ती साडी नेसू लागली असे साचहत्य उत्सवातील उत्सवमूतीने म्हणावयािे! परवा व्यंकटेश माडगूळकर 
यानंी परलोकवासी माटे यािंा हवाला देऊन लघ कथेच्या प्रगतीिी कल्पना गोव्यातील संमेलनात 
साचंगतली. लघ कथेत नव्या काळातील न्हाव्याच्या अडिणी, नव्या काळातील स ताराचं्या अडिणी, 
द ष्ट्काळात सापडलेल्या शतेकऱ्यािंी परेशानी, रेल्व े पकवा एसटी चनघाल्याने खेड्यात झालेला बदल,–हे 
सवव चिचत्रत झाले तरि लघ कथा प्रगत झाली अशी एक कल्पना साचंगतली.वाङ्मयीन प्रगतीिी ही कल्पना 
ग णवते्तवर आधारलेली नसून संख्येवर आचण चवस्तारावर आधारलेली आहे एवढे तरी म्हणणे प्राप्त आहे. 
आपण जातायेता जगातील श्रेष्ठ लघ कथाकारािंी नाव े घेतो. त्यातं टागोर, शरदबाबू, मोपासाँ, िेकॉव्ह 
यािंी नाव े अपचरहायवपणे घ्यावी लागतात. त्याचं्या प्रख्यात कथाकंडे पाचहले तर त्यानंी त्या कम्य नल 
चरपे्रझेन्टेशनच्या भचूमकेवर चलचहल्या आहेत असे म ळीि आढळणार नाही. म्हणजे लगेि त्या लेखकाचं्या 
कथा मध्यमवगीय– स्पष्ट बोलायिे तर ब्राह्मण जातीच्या जगाति घोटाळत आहेत असे खासि नव्हे. त्या 
कथातं चवचशष्ट धंद्यािे अथवा चवचशष्ट काळािे चित्र काढण्यािा यत्न नसून लेखकाला चदसलेल्या मानवतेिे 
चित्र काढण्यािाि यत्न आहे असे चदसेल. 
 

पण हा जातीयतेिा प्रश्न तूतव बाजूला ठेवला तरी कथेिे कथापण कशात आहे हा म ख्य प्रश्न 
उरतोि. कथेला एक मध्यवती घटना हवी, आचण ती अथवपूणव हवी. म्हणजे त्या घटनेच्याद्वारे लेखकाला 
जीवनाच्या एखाद्या महत्त्वाच्या बाजूिा अथव सागंावयािा असला पाचहजे. कमीत कमी जागेत जीवनािा अथव 
सागंणारी पकवा जीवनावर प्रकाश टाकणारी ती लघ कथा होय. चनव्वळ एखाद्या व्यक्तीिे पकवा प्रसंगािे 
रंजक, काहीसे चवरोधाभासात्मक, काहीसे चवनोदी चित्र काढून मोकळे होणे म्हणजे लघ कथा चलचहणे नव्हे. 
त्या लेखनप्रकारात घटना असेल तरि ती लघ कथा होय, आचण अथवपूणव (चसक्लनचफकंट) घटना असेल 
तरि ती नवकथा होय. 
 

या दृष्टीने पाहता इिलकरंजी साचहत्य संमेलनातील कथा-कथनाला काही वळे बसल्यावर 
आमच्या मनावर जो संस्कार झाला तो आठवला तर मन चखन्न होते. हे कथाकार हळूहळू एकपात्री तमाश े
उभे करणार अशी मला तरी त्या वळेी भीती वाटली. कथा हे माध्यम लहान असूनही चकती ताकदवान आहे 
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यािी कल्पना केवळ हशा आचण टाळ्याकरता वळलेल्या त्या िऱ्हाटावरून कोणालाही येणे शक्य नव्हते. 
कथेच्या सामथ्याच्या दृष्टीने चफरून तीि प्रचसि उदाहरणे देणे अपचरहायव वाटते. रवीन्द्रनाथािंी 
काब लीवाला ही कथा एका अपचरचित जमातीतील व्यक्तीिा पचरिय करून देत नाही असे नव्हे. पण 
व्यंकटेश माडगूळकरानंी स िचवल्याप्रमाणे एखाद्या नवीन धंद्यावर, एखाद्या नवीन जातीवर प्रकाश 
पाडण्याकरता ती कथा चलचहलेली नाही. काबूलकडील बदाम, चपस्ते चवकणारा, सहज रागाच्या भरात 
खूनदेखील करणारा, प्रिंड पोकळ चवजार घालून‘हंकारय क्त स्वरात चवचित्र भार्षा बोलणारा‘रहमान 
रवीन्द्रनाथानंी चनचिति त्या कथेत रंगचवला आहे. पण नरम बंगाली बाबूला एका नव्या जातीिी माचहती 
करून देणे एवढाि त्या कथेतील हेतू नाही. पठाण असो, बचनया असो की बंगाली ब्राह्मण असो, म लीिा 
बाप म्हणून त्यािे हृदय एकि असते, हे त्या कथेत रवीन्द्रनाथानंी चिचत्रत केले आहे. बदामचपस्त्याकरता 
छोटे हात प ढे करणारी िार वर्षांिी चमनी िौदा वर्षांिी होऊन अधोम ख वधू म्हणून किरत किरत आपल्या 
त्या बालचमत्राला– त्या पठाणाला प नदवशवन देते हा त्या कथेतील मध्यवती प्रसंग होय; आचण त्या प्रसंगानेि 
सात वर्षांिी चशक्षा भोगून आलेल्या रहमानला काबलूच्या पहाडात राहणारी आपलीही छोटी‘चमनी’ आता 
ललनािी झाली असेल यािे स्मरण होते, ही या कथेतील मध्यवती घटना होय. ती घटना भारतीय 
खेड्यातील असो, पकवा अफगाण खेड्यातील असो, चवचशष्ट धंद्यािी पकवा चवचशष्ट जातीिी माचहती करून 
देण्याकरता चलचहलेली नाही; तर अचखल मानवजात म ळात एक आहे हा अन भव सागंण्याकरता चलचहलेली 
आहे! 
 

मराठी कथा-लेखकािंा काही काळ तंत्राशी एकचनष्ठ राहण्यात गेला. नंतरिा काही काळ तंत्राशी 
दंगामस्ती करण्यात गेला. त्यािंी श्रेष्ठ कथेिी गमके कोणती, तर ज्या कथेत समाजशास्त्रीय माचहती चमळेल 
ती कथा तरी श्रेष्ठ, पकवा जीत मनोचवश्लेर्षणादी चहकमती लढचवल्या आहेत ती तरी श्रेष्ठ! त्यापलीकडे 
आमच्या कथा-लेखकानंा आचण कथा-चिचकत्सकानंा कथेिी अपचरहायव लक्षणेही माहीत नाहीत की कथेच्या 
श्रेष्ठतेिे गमकही माहीत नाही! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ६० ⬥ 
 

फ्रॉइडची मराठी संतती 
 

‘तेजस्वी’िे मोडक यािें एका गोष्टीबद्दल अचभनंदन करायला हव.े वाङ्मयीन आचण सासं्कृचतक 
मूल्यािंी जाणीव राखून त्यानंी मराठी वाङ्मयातील आजच्या भीष्ट्मािायांकडून एक अप्रचतम टीकालेख 
चलहून घेतला! मोडकानंी हे केले नसते तर फडक्यानंी कदाचित सत्यकथेतल्या त्या कथेकडे ढ ंकूनही 
पाचहले नसते! 
 

फडक्यानंाि काय, इतरही अनेक स ब ि साचहक्त्यकानंा त्या कथेिी बातमी लागली नसती. पण 
अप्पासाहेब फडक्यानंी आपल्या स ंदर स दीघव लेखाच्याद्वारे त्या कथेिे प नः कथनही केले आहे; चवश्लेर्षणही 
केले आहे. सत्यकथेतील ती कथा कशीही असो, चतच्या चनचमत्ताने फडक्याचं्यासारख्या जेष्ठ साचहक्त्यकािा 
एक स ंदर टीकालेख मराठी वािकानंा ऐन साचहत्यसम्मेलनाच्या माडंवात वािायला चमळाला! वयािे ऐशीव े
वर्षव उलटलेला हा श्रेष्ठ साचहक्त्यक, साचहत्यचवर्षयक आचण चवभचूतचवर्षयक मूल्यानंी उसळून एवढा दीघव, 
तकव श ि आचण प्रसादपूणव शलैीतला टीकालेख‘तेजस्वी’ला देऊ शकतो, हादेखील लहानसहान वाङ्मयीन 
िमत्कार नव्हे! 
 

मी फडक्याचं्या सववि वाङ्मयािा फॅन आहे असे नव्हे. त्याचं्या कथावाङ्मयापेक्षा त्यािें 
टीकावाङ्मय मला आवडते. त्याचं्या शलैीिे वा‘Presentation’िे (माडंणीिे) वैचशष्ट्ट् हे आहे की, त्यानंी 
एखादा चविार माडंल्यानंतर त्यासबंंधात बोलायिे काही उरत नाही. वािकािे त्याचं्या माडंणीने जणू पोट 
भरते!‘सती’ या कथेबद्दल फडक्यानंी जे म्हटले आहे, ते वािल्यावर वािकाच्या मनात शकंा-आके्षप 
उतरणार नाहीति, पण मूळ कथा वािण्यािेही कारण उरणार नाही. (शकेडा नव्याण्णव वािकानंी ती 
वािलेली नसणारि!) 
 

पण अशा एखाद्या कथेिाि हा प्रश्न नाही. लोकोत्तर व्यक्तीिे वा असामान्य वीरािे िचरत्र हाती 
घेऊन अखेर त्याचं्याही मनात वा आिरणात घाण होतीि हे दाखचवण्यािी साथ आजकाल लेखकातं 
पसरत आहे! एखाद्या महाप रुर्षािे जीवन उदात्त होते, असामान्य होते, ही गोष्ट पत्करायला आजच्या 
चवचशष्ट संप्रदायातले लेखक इतके का नाख र्ष असतात? एक तर आमच्या प रोगामी म्हणवणाऱ्या 
वाङ्यमातल्या प्रत्येक प्रवृत्तीिेि मूळ पािात्याचं्या ग लामी आचण चनब वि अन करणात सापडते. चलटन 
स्रॅिीसारख्या पािात्य िचरत्रकारानंीि चवख्यात व्यक्तींच्या अवमूल्यनािी वा Debunking िी प्रथा स रू 
केली. 
 

चवभचूतपूजन ही गोष्ट जर एकतफी आचण अवास्तव असेल तर चछद्रान्वरे्षणािी ही पािात्य प्रथा 
त्याहूनही अवास्तव म्हटली पाचहजे. अन् त्या चछद्रान्वरे्षणाखातर लैं चगक जीवनाच्या शजेघरात चशरण्यािी 
प्रथा ही तर त्याहूनही चवकृत होय. पण फ्रॉइडच्या मानसशास्त्राने लेखकानंा जणू थोर चवभतूींच्या शय्यागृहात 
चशरण्यािाि परवाना चमळाला! कोणत्याही चवर्षयात चनत्याचनत्यचववके हा प्रम ख होय. चनत्याचनत्य हा 
वदेान्तातला शब्दप्रयोग आहे. पण वाङ्मयात त्यािा पयाय essential आचण non essential हा होय. 
एखादा वीर प रुर्ष चस्त्रयाचं्या बाबतीत सोवळा आहे की ओवळा आहे, एखादे शकंरािायव तलवारबहाद्दर 
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आहेत की नाही, एखादा अचभनयपटू नट मीठ सत्याग्रहाच्या वळेी त रंुगात गेला होता की नाही, हे पाहणे 
अप्रयोजकपणािे आहे. 
 

असामान्य कतृवत्ववान प रुर्षाचं्या जीवनात, स्त्रीचवर्षयक सोवळेपणाला स्थान चकतपत आहे? या 
देशात राष्ट्रवाद पोसला गेल्याचशवाय स्वातंत्र्य चटकणार नाही. ज्या पहद समाजाच्या इचतहासाम ळे आचण 
कतृवत्वाम ळे या देशाला परकीयानंीि पहद स्थान हे नाव चदले, तो समाजि द बळा राचहल्यास राष्ट्र सशक्त 
होणे शक्य नाही. या देशाला धोका म सलमानापंासून नाही तर म सलमानधार्मजण्या सरकारपासून वा 
पक्षापासून आहे. पहदंूिा इचतहास शूरािंा आहे, तसा तो प्रचतकारशून्य प्रवृत्तींिाही आहे. पहदंूनी 
प्रचतकारवृत्ती जोपासली नाही तर ते नष्ट होतील. त्यािबरोबर ज नाट रूढी सोडल्या नाहीत तरीही 
पहद लोक लाथा खात राहतील! अशा चकती तरी विेक शब्दातं सावरकराचं्या सदेंशािा गाभा सागंता 
येईल. 
 

हा संदेश आज आपल्या राष्ट्राला प्राणवायूप्रमाणे आवश्यकही आहे. त्या संदेशािा चविार आचण 
प्रिार न करता सावरकर भोवतालच्या म लींिा गालग च्चा घेत– या क टाळ लोकापवादािा प्रिार आचण 
चित्रण करण्यािी प्रवृत्ती म्हणजेि मी फ्रॉइडिी मराठी अवलाद असे समजतो! एरवी फ्रॉइड संप्रदाया-
अभावी या क्ष द्र उद्योगाला वाङ्मयीन प्रचतष्ठा लाभली नसती! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ६१ ⬥ 
 

राधा, मीरा, आणि आपि 
 

एक एक गोपीके पे्रम में 
ड ब गये लाख कबीर! 

 
स्वामी चववकेानंदासंारखे आध चनक वदेान्ती लोक पहद स्थान म्हणजे‘आध्याक्त्मक अन भवा’िी एक 

प्रयोगशाळा होय असे मानतात. कोणताही प्रयोग म्हणजे एक साहस असते. ते अंगावर घेणारा मन ष्ट्य 
व्यवहारवादी, तडजोडवादी असून िालत नाही. ज न्या चपढीतल्या एका केशवस तभक्तानंी (वास देव 
बळवन्त पटवधवनानंी) आपल्या केशवस तचवर्षयक चनबंधाला“जरा वडेे व्हा वडेे” हा मथळा चनवडला होता. 
राधा, मीरा, याचं्यासारख्या‘पे्रमदीवाण्या’ चस्त्रयािें िचरत्र समजून घ्यायिे असले, तर हाि मंत्र द्यावा 
लागेल,– “जरा वडेे व्हा वडेे!” 
 

इचतहासकालात जर अचखल पहद स्थानला आपल्या गीतानंी अन् कृष्ट्णपे्रमाने वडे लावणारी 
राजस्न र्षा मीरा होऊन गेली नसती, तर प राणकालातली राधा आम्ही अशक्य आचण काल्पचनकि ठरचवली 
असती. आजच्या स चशचक्षत पहद स्थानात वादाकरता तरी त्या‘अशक्य’ राधेला आम्हाला महत्त्व द्याविे 
लागते. ज्या ध ंद आचण म क्त काळात आम्हाला ऐचतहाचसक सत्यािी पवा नव्हती, त्या काळात आम्ही 
राधेला प राणात आचण काव्याति केवळ नव्हे, तर देवळाच्या गाभाऱ्यातही स्थान चदले. कृष्ट्णाला सोळा 
सहस्त्र चस्त्रया होत्या असे चलचहले आहे; पण अवतार म्हणून त्या अलौचकक प रुर्षािी आम्ही पूजास्थानी 
स्थापना केल्यावर, त्याच्याशजेारी पूजेकरता स्थापल्या फक्त दोघीि! त्यातंही प्राधान्येकरून एकि,–ती 
म्हणजे‘राधा’. आपल्याला कृष्ट्णरुक्क्मणीिे देऊळ सहसा चदसणार नाही. जेव्हा त्यािी चवठ्ठलरूपात पूजा 
होते, तेव्हाि फक्त‘रखमाई’ म्हणून रुक्क्मणीला पूजेिा मान चमळतो. पण राधेचशवाय कृष्ट्णािे नावि 
उच्चारायला बंदी आहे.‘राधेकृष्ट्ण ।’ ‘राधेश्याम’। त्यातही‘शकंरपाववती’प्रमाणे िम िालत नाही. आधी राधा, 
मग कृष्ट्ण! एवढे त्या राधेिे माहात्म्य. अशी ती होती तरी कोण? नव्हे,– ‘अशी ती होती तरी का पण?’ 
 

कृष्ट्णभक्तीिा जगचद्वख्यात गं्रथ म्हणजे भागवत; त्यात राधेिे नावि नाही, हे इचतहासमागीयािें 
म ख्य‘अलय वमेन्ट!’ सवव गोपींत कोणी एक कृष्ट्णािीखास आवडती होती, असे भागवतकारानंी एके चठकाणी 
स िचवले आहे. पण चतिे नाव चदलेले नाही. महाभारतकार राधेिा उल्लखे करीत नाहीत– नव्हे गोपींिाही 
उल्लेख करीत नाहीत. या अन ल्लखेालाही ऐचतहाचसक दृष्टीच्या लोकानंी मोठे महत्त्व चदले आहे. पण 
महाभारत हे काही‘कृष्ट्णिचरत्र’ नव्हे, ते आहे कौरवपाडंविचरत्र. कृष्ट्ण उत्तराय ष्ट्यात म त्सद्दी आचण तत्त्वते्ता 
म्हणून चवख्यात झाला. त्याच्या प्रौढ िचरत्रालाि महाभारतात प्राधान्य असणे साहचजक आहे. य ध्द, 
राजकारण, तत्त्वज्ञान आचण क रुवशंवणवन याला वाचहलेल्या महाभारतात भोळ्या भाबड्या व्रजचनवाचसनी 
गोपींना स्थान क ठून चमळणार? राधा ही ऐचतहाचसक व्यक्ती नव्हे, हे तर उघडि आहे. पण चतला पौराचणक 
पात्र म्हणनूही प्रम ख गं्रथात प रावा नाही, असा काही पंचडतािंा अट्टाहास आहे. 
 

या अट्टाहासािे मूळ सत्यप्रीतीपेक्षा तत्त्वप्रीतीति आहे. राधेिे अक्स्तत्व मानले, की कृष्ट्णाच्या 
िाचरत्रातले चतिे चवचशष्ट स्थान मानाव ेलागते. कोशातस िा चतिे वणवन‘कृष्ट्णािी प्राणसखी’ असे चदले आहे, 
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आचण म्हणून जयदेव. चवद्यापती आदी कवींनी राधाकृष्ट्णाच्या ज्या शृगंारिेष्टािें िचवष्ट वणवन केले आहे 
त्यानंा मान्यता द्यावी लागते. कृष्ट्णाने हळूि येऊन डोळे झाकल्यावर चजच्या छातीवरिा पदर संपूणव गळाला 
आहे त्या रचववम्याच्या चित्रातल्या राधेला मान्यता द्यावी लागते. यात चबिाऱ्या राधेिे काही का होईना, पण 
अठरा अध्याय गीता सागंणाऱ्या भगवान श्रीकृष्ट्णािी‘इमेज’ आध चनक जगात डागळते! अशा या 
डागळलेल्या‘प्रचतमे’म ळेि लावणीकार शाचहरानंा राधाकृष्ट्णाच्या पे्रमाशी सलगी करायिे धाडस झाले ना? 
 

आजच्या य गाला कृष्ट्णािे तत्त्वज्ञान हव े की कृष्ट्णािे पे्रम हवे– की दोन्ही नको असून 
केवळ‘ओचरएन्टल चरसिव’ हव,े हा एक प्रश्नि आहे. पण ज्यानंा भक्ती मान्य आहे, त्यानंाही चस्त्रयानंी 
केलेली शृगंारमूलक कृष्ट्णभक्ती मान्य कशी होणार? पण बंगालमधीलि केवळ नव्हेत तर महाराष्ट्रातीलही 
संतकाव्य या शृगंारप्रधान भक्तीने भरून वाहात आहेत. हे चवसरता येत नाही. 
 

त काराममहाराज म्हणतात— 
 

बोले दूचतकेशी राधा हे विन । मशी लाघव दाखवी नारायण । म्हणे कोमल परी बह  गे चनग वण । 
 

मज भ ली पडली कैशापरी । आम्हा ंभोग नी म्हणे मी ब्रम्हिारी । चदली वाट यम ने माये खरी । त म्हा 
आम्हा ंन कळे अद्यापवरी वो । 
 

सोडी पालव जाऊ दे मज हरी । वळे लागल्या रे कोपतील घरी ।सासू दारुण सासरा आहे भारी । 
त जमज सागंता नाही उरी रे । 
 

सख्या वचशया होत्या मजपाशी । त ज फावले रे फाकता तयाशी । होते अंतर तरी सापडते कैसी । 
एकाएकी अंगी जडलासी रे । 
 

राधा आचण इतर व्रजागंना याचं्या कथा तयार होत्या, म्हणूनि केवळ आमच्या भक्क्तमागी सतंानंी 
त्यावर काव्ये केली असेही नव्हे. या चस्त्रयाचं्या मागािा बरावाईट अथव, त्यातील गौणत्व आचण धोके या 
सवांिी त्यास माचहती होती. ज्याच्याजवळ शृगंाचरक आकर्षवणही नाही आचण आध्याक्त्मक भक्तीही नाही, 
त्यािें या शृगंारभक्तीवरिे आके्षप वगेळे; पण जे शृगंार आचण भक्ती या दोहोंकडेही तटस्थपणे पाहू 
शकतात, त्यािें मत पाहण्यासारखे आहे. भगवान् श्रीकृष्ट्णाच्या तोंडी ज्ञानेश्वर प ढील ओवी घालतात: 
 

पाहे पा ंवल्लभािेचन व्याजे । चतया व्रजागंनािंी चनजे । 
मज मीनलीया काय माझे । स्वरूप नव्हती ॥ 

 
कोणत्याही चमर्षाने आत्मसमपवण केले तरी अखेर ते परमेश्वराप्रति पोहोिते. याि संदभात 

चववकेानंदानंी उद धृत केलेले एक विन याहूनही स्पष्ट आहे: 
 

“Wherever there is any bliss, even though in the most sensual of things, there is a 
spark of that Eternal Bliss which is the Lord Himself.” 
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[अगदी चनखळ चवर्षयस खातून अन भवाला येणाऱ्या आनंदातही त्या परमोच्च आनंदािाि स्फ पलग 
असतो. आचण तो आनंद म्हणजेि स्वतः परमेश्वर होय.‘रसो वै सः’] 
 

गोपींिी आचण राधेिी भचूमका म ळात वैर्षचयक असली, तरी त्यािंा अखेर उिारि होतो, ही प्रत्यक्ष 
भागवतादी प राणािंी आचण नंतर भागवत-कवींिी भचूमका चदसते. अथात, “गोपींिे पे्रम वैर्षचयक नव्हतेि,” 
अशीहीएक उपपत्ती चदसून येते. पण हा चवर्षय द रून द सऱ्यािें‘डायॅलनॉचसस’ करण्यािा नव्हे. ज्यानंा स्वतः 
कृष्ट्णभक्तीच्या बाधेने‘घायल’ केले, त्याचं्याही साक्षी भारतात द र्ममळ नाहीत. सोळाव्या शतकात मारवाडात 
जन्मलेल्या जगप्रचसि मीराबाईंिे िचरत्र या दृष्टीने स्पष्ट आचण आव्हानप्राय आहे. खानदानी रजपूत 
घराण्यात जन्मलेली आचण प्रत्यक्ष राजघराण्यात सासर असलेली ही स्त्री, लहानपणापासून कृष्ट्ण हाि 
आपला पती मानीत असे. अथात या मानीव नात्यात वैर्षचयक भावनेला मज्जाव नव्हता पकबह ना मीरािे काही 
अन भव– स्वप्ने, साक्षात्कार इत्यादी– श ि शारीचरक होते. चतच्या आकाकं्षाही प ष्ट्कळशा पत्नीच्या वा 
पे्रयसीच्या आकाकं्षासंारख्याि होत्या. 
 

तनक हचर चितकौ जी मोरी ओर 
हम चितवत त म चितवत नाही, चदलके बडे कठोर । 

 
“कृष्ट्णजी,जरा माझ्याकडे पाहा ना! आम्ही त मच्याकडे पाहतो, त म्ही मात्र आमच्याकडे पाहात 

नाही. मनािे चकती हो त म्ही चनष्ठ र!” 
 

एकदा स्वप्नात चतच्या या दैवी पतीने चतिे ि ंबनही घेतले होते असे ती म्हणते.तो साक्षात्कार होता 
की स्वप्न होते हा प्रश्न सोडला, तरी चतच्या कृष्ट्णपे्रमात शारीचरक मीलनािी इच्छा वज्यव नव्हती हे उघड 
आहे. ती पे्रमवडेी असली तरी न सतीि वडेी नव्हती; म्हणजे ती व्यवहारी जग चवसरलेली नव्हती. आपण 
परस्त्री असून कृष्ट्णाला पती समजत आहोत, यािी चतला जाणीव आहे. देस रागातल्या चतच्या प्रख्यात पदात 
ती म्हणते: 
 

मैं तो नार पराये घरकी । मेरे भरोसे गोपाल रहोना ॥ 
 

महाराष्ट्रीय संताचं्या‘गवळणीं’िा‘conflict’ (अन्तर्मवरोध) नेमका हाि आहे. लोकलज्जा, 
गृचहणीधमव, स्न र्षाधमव एकीकडे; तर त्या‘परप रुर्षा’िे आकर्षवण एकीकडे. या पे्रमाला‘चववाहबाह्य’ पे्रम म्हणता 
येईल का? याला मी‘संसारबाह्य’ पे्रम म्हणेन. यात कामवासना चनचर्षि मानलेली नसली, तरी त्या 
वासनेच्या तृप्तीिा संभवि नाही. ही‘चनती’ म्हणायिी की‘अनीती’? अथात आजच्या काळात याला चवकृती 
म्हणणे सोपे आहे,–म्हटलेलेही आहे! मीरा, राधा, ग लाबरावमहाराज याचं्यासारखी मंडळी याि 
शृगंारमूलक पे्रमात ग ंतलेली असून त्यांच्यावर चवकृतीिे आरोपही झालेले आहेत. म्हणूनि या नाज क 
आचण‘अंतस्थ’ (Intimate) चवर्षयात बाहेरून चनणवय देणे चततकेसे रास्त नाही. सहान भतूीने, आदराने आचण 
आप लकीने यािा थोडा अंदाज घेणेि अचधक य क्त होय. 
 

चस्त्रयाचं्या बाबतीत काम, पे्रम, आदर आचण भक्ती यािें परस्पर संबंध घ्याव े चततके लक्षात घेतले 
जात नाहीत. मला अशी एक य रोपीय चवद र्षी माहीत आहे की, चजला भतूकालीन थोर प रुर्षासंबधंी 
कामय क्त आकर्षवण वाटत असे; ते इतके की, त्यािे शारीचरक पचरणामही चतला जाणवत. यािा अथव 
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इतकाि होतो की, चतला आपल्या मनातील आदरातून कामचवकार बाजूला राखता येत नसे. ज्या चस्त्रयानंा 
संपूणव आत्मसमपवणािी शक्ती असते, त्यानंा अधववट समपवण क्वचिति शक्य असते. त्याचं्या आदराबरोबर 
समपवणेच्छा उिल करते. या समपवणातून शरीर बाजूला करणे त्यानंा प ष्ट्कळदा कठीण जाते. चनदान‘सदेह 
समपवण’ केल्याने त्यानंा समपवणािे समाधान अचधक वाटते. या समपवणात इतर पूववस्वीकृत जबाबदाऱ्यािें 
काय होते, हा प्रश्न तूतव बाजूला ठेव.ू तशा Commitments नसतील तेव्हा तरी सपूंणव समपवणािी उमी 
त्याचं्या बाबतीत उन्नचतकारकि ठरते. अथात अशा म क्त (Unreserved) समपवणािा प्रश्र्न फक्त लोकोत्तर 
स्त्रीप रुर्षाचं्या बाबतीति संभवतो. भगवान श्रीकृष्ट्णासारखा अलौचकक प रुर्ष, आचण व्रजवासी गोपी पकवा 
मारवाडचनवाचसनी मीरा याचं्यासारख्या अलौचकक चस्त्रया अथाति अनेक शतकानंी एकदाि जन्माला 
येतात. अशािें अन करण नव्हे तर आकलन करणे हे‘मध रा भक्ती’ करू पाहणारािें उचद्दष्ट असते. सामान्य 
जनावर त्या अलौचकक पौराचणक उदाहरणािंा कोणता पचरणाम होईल हे ते पाहात नाहीत. सामान्य 
जनावंर अपहसा, समाजवाद, देशभक्ती, स्वाथवत्याग यािंा तरी चनभळे चनकोप पचरणाम होईलि यािी काय 
हमी? सामान्याचं्या मापावरून आचण क वतीवरून असामान्यानंा बंदीत ठेवणे हा मानवी प्रगतीिाही मागव 
होऊ शकत नाही, की मानवी उन्नतीिाही मागव होऊ शकत नाही. 
 

एकदा ही सामान्याचं्या सोयीिी चिन्ता सोडली, एकदा काम क आकर्षवणावरील सामान्याकंचरता 
घातलेले चनबधं क्षणकै बाजूला ठेवले, म्हणजे मग गोपींच्या, राधेच्या, आचण मीरेच्या कृष्ट्णपे्रमािे सौन्दयव 
कळू लागते. सामान्याचं्या जीवनातील चवकृतीच्या आचण अनैचतकतेच्या धास्तीने या अलौचकक पे्रमाकडे 
डोळेझाक करणे, पकवा त्या अमृताति रोगजंतू पाहणे हा करंटेपणा होय. 
 

हे स ंदर पे्रम पहद -धमव, म सलमानी धमव, चिस्तीधमव या सवांत पाहायला सापडते! पण पहद धमात 
तर त्यािा सरळ पंथि तयार झाला आहे. आचण भालयािी गोष्ट म्हणजे, भगवान श्रीकृष्ट्णाचं्या रूपाने या 
भारतातल्या भक्क्तमागीयानंा एक अलौचकक पे्रमस्थान सापडले आहे. अमेचरकेत एकदा स्वामी चववकेानंद 
भारतीय भक्क्तपंथािे आपल्या अलौचकक वाणीने प्रचतपादन करीत होते. श्रोत्यातं एक असामान्य रूपमती 
कोट्धीश स्त्री होती. व्याख्याच्या द सऱ्या चदवसापासून सववसंगपचरत्याग करून तापसी होऊन ती एका 
चनजवन स्थळी कृष्ट्णभक्ती करीत राचहली. 
 

आजही य रोपातून पहद स्थानात आल्यावर कृष्ट्णपे्रमाने वडेे झालेले य रोचपयन स्त्रीप रुर्ष—केवळ 
चस्त्रया नव्हेत!– आहेत. पचहल्या महाय िाच्या वळेी चवमानातून ज्याने जमवनीवर बॉम्ब टाकले होते, व जो 
बरेि चदवस लखनौ य चनव्हर्मसटीत इंग्रजीिा प्रोफेसर होता, तो इंग्रज गृहस्थ आज कपाळाला गोपीिंदन, 
गळ्यात त ळशीमाळ अशा वशेात कृष्ट्णपे्रमात बेहोर्ष आहे! या लखनौच्या प्रोफेसरला पहद स्थानात येताि असे 
आढळून आले की, जगात पहद स्थान हा एकि देश पशैापेक्षा, आचण सते्तपेक्षा वैरालय आचण आत्मज्ञान यानंा 
महत्त्व देणारा आहे. या चवलक्षण इंग्रज माणसाने १९२८ साली‘यशोदा मा’ नावाच्या भारतीय साध्वीकडून 
संन्यासदीक्षा घेतली, आचण‘कृष्ट्णपे्रम’ हे नाव धारण केले. 
 

या कृष्ट्णपे्रमी इंग्रजािे केवळ कृष्ट्णावरि पे्रम आहे असे नव्हे, तर भारतावर पे्रम आहे. तो म्हणतो: 
“We must have faith in India and all that she stands for and not pay mere lip service to ‘Bharat 
Mata’ while trying all the time to refashion her into a pale copy of America, Russia and 
England.” 
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⬥ ६२ ⬥ 
 

उमरखय्यामचे सगेसोयरे 
 

तत्त्वज्ञान म्हटले की सामान्य माणसाच्या कपाळाला आठ्या पडतात. कारण क्क्लष्ट 
पाचरभाचर्षकशब्द आचण श ष्ट्क तार्मकक काथ्याकूट याखेंरीज तत्त्वज्ञानाच्या व्याख्यानात या गं्रथांत वािकाच्या 
हाती काहीि लागत नाही. उमरखय्याम म्हणतो, 
 

“मीही तरुणपणी वदेान्ती पंचडत आचण साध सतं याचं्या दारी मोठ्या आशनेे खेटे घालीत असे. अन् 
त्यािें ते स्वतःि घोटाळणारे प्रचतपादन ऐकत असे. पण अखेर काय? जेथून चनघालो तेथेि प न्हा येऊन 
पोहेित असे!” 
 

तत्त्वज्ञान पकवा धमव यािें उदे्दश दोन असू शकतात. त्याचं्यामागे लागल्याने एक अचंतम सत्यािा तरी 
शोध लागला पाचहजे, नाही तर स खािा मागव तरी भेटला पाचहजे. जगाच्या सवव भार्षातं तत्त्वज्ञानािा स काळ 
करून सोडणारे चवल ड्यूरंट, आजकालच्या चवद्यापीठीय तत्त्वज्ञानाच्या नावाने एक तिार करतात. ते 
म्हणतात:‘Epistemology’ पकवा‘ज्ञानप्रचियाशास्त्र’ म्हणजेि तत्त्वज्ञान, अशी आमच्या चवद्यापीठािंी 
समजूत असल्याने त्या शास्त्राने तत्त्वज्ञानाला खाऊन टाकले आहे! वास्तचवक तत्त्वज्ञान यािा 
अथव.‘जीवनासंबंधीिे शहाणपण पकवा शहाणपणाने जगण्यािा मागव’ असा असायला हवा. उमरखय्याम हा 
केवळ स खवादी होता असा एक लोकभ्रम आहे.‘तो स खवादी होता’,अशी क्षणभर कल्पना केली तरी तो 
तसा का झाला, हे पाहण्यासारखे आहे. तो नाक्स्तक नव्हता. पकवा काही पािात्य स खवाद्यापं्रमाणे 
जडवादीही नव्हता. चवख्यात प्रािीन ग्रीक स खवादी एचपक्य रस हा संपूणव जडवादी होता. म्हणजे या 
सृष्टीला कोणी कताही नाही, पकवा काही योजनाही नाही, असे मानणारा होता. चवश्र्वातील परमाणू केवळ 
योगायोगाने एकत्र येऊन, दगडधोंड्यापासून ते स्त्रीप रुर्षापंयंत अचखल सृष्टी चनमाण झाली, असे तो म्हणत 
असे. पण सृष्टीिा चनमाता कोण? मरणानंतर माणसाला कोणती गती प्राप्त होते? हे तत्त्वज्ञानातले ठराचवक 
प्रश्र्न, त्याच्या दृष्टीने‘फजूल’ असले. तरी मानवी स खािा प्रश्र्न तोही टाळू शकत नव्हता! उमरखय्यामिीही 
क्स्थती तीि आहे. तो ईश्वर मानीत नाही असे नाही; तर तो ईश्वरावर चिडून, जळफळून आहे! तो ईश्वराला 
म्हणतो, 
 

“मानवाला तूि नाचशवतं मणृ्मय शरीर चदलेस आचण तूि सृष्टीच्या प्रारंभकाळी नंदनवनात सपव 
सोडून चदलास!” 
 

“मानवाच्या म खाला ज्या ज्या पातकानंी काचळमा लागला आहे, त्याबद्दल तूि मानवािी क्षमा 
माग!” 
 

‘सृष्टीच्या पटावर दैवरूपी हाताने खेळचवली जाणारी प्यादी’,हेि चबिाऱ्या मानवािे खरे स्वरूप, 
असे उमरखय्यामला वाटते. मन ष्ट्याने चकतीही उंि मनोरथ रिले तरी अखेर त्याचं्यासह स्वतः मानवही 
ध ळीला चमळतो, हे उमरखय्याम चवसरू शकत नाही. पण म्हणजे तो आध चनक शून्यवाद्यासंारखा जगाला 
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चवटत मात्र नाही. तो ईश्वरावर संतापतो, पण जगावर पे्रम करतो. त्यािी स खािी कल्पना सवव जगाच्या 
वाङ्मयात प्रचसिी पावली आहे. 
 

“एखाद्या वृक्षाच्या छायेखाली माझ्याजवळ जर एक कचवतािें प स्तक, मद्यािी स रई, साधी 
भाजीभाकरी एवढे असेल, आचण माझ्याशजेारी (चप्रये!) तूही त्या चनजवन एकान्तात कचवता ग णग णत 
असशील तर ते वैराणही मला नंदनवनासारखे भासेल!” 
 

स खासंबधंीच्या या कल्पनेम ळे उमर खय्याम स खवादी या नावाने प्रचसि झाला. पण त्यािा 
स खवाद हा चनवाणीिा स खवाद आहे. तत्त्वज्ञानाच्या पंचडताशंी ििा करूनही मन जर त्रस्त आचण असतं ष्ट 
रहात असेल, तर तत्त्वज्ञानात समाधान शोधण्याऐवजी मद्यपानाति समाधान का शोधू नये! 
 

“... In the end–an end which comes all too quickly– wine is a more trustworthy friend 
and a better comforter than all the philosophers!” 
 

पण ही केवळ‘दारूबाजी’ नव्हे! हा केवळ भोगवाददेखील नव्हे! दारूइतकेि खय्यामला 
काव्यानंदािे आचण स्त्रीसहवासािे‘महत्त्व वाटत आहे. तो काव्य आचण स्त्रीपे्रम यािें महत्त्व मानतो, म्हणजे 
लोक समजतात तसा तो न सता भोगवादी नाही. तो सौन्दयवपे्रमी आहे. पण त्याच्या सौन्दयवपे्रमातही एक 
प्रकारच्या द ःखािी छटा सतत वावरत आहे. सौन्दयवपे्रमी माणसाला आपण सामान्यतः‘रोमचँटक’ हा शब्द 
लावतो आचण रोमचँटक मन ष्ट्य म्हणजे आनंदी आचण चवलासी असणारि असे समजतो. उमरखय्याम 
चवलासी आहे, पकबह ना चवलासािा उघड प्रिारक आहे, पण आनंदी मात्र नाही. तो एक प्रकारच्या वैतागाने 
चवलासाकडे वळणारा आहे. तो म्हणतो, “त म्ही केवढ्ाही अध्यात्माच्या गोष्टी केल्या, तरी अखेर एकि 
गोष्ट चनर्मववाद आहे, बाकी सवव चनरथवक बडबड आहे. अन् सृष्टीतील ती चनर्मववाद गोष्ट कोणती?... 
 

“The flower that once has blown forever dies!” 
 

सौन्दयवपे्रमी आचण चवलासी मन ष्ट्यही पितनशील असेल तर एक गोष्ट त्यािा सदैव चपच्छा प रचवते. 
आचण ती म्हणजे स खािीि काय, पण स ख भोगणाऱ्यािंीही अचनत्यता! नश्वरता! म्हणून त्याला न सत्या 
सौन्दयाच्या आचण कलेच्या साचन्नध्यानेही समाधान नाही. कारण हा सौन्दयवसहवास केव्हा तरी संपणार, 
कदाचित उद्याही संपेल, हा त्या स खात सदैव सलणारा काटा असतो. म्हणून उमरखय्यामसारख्या 
माणसाला सौन्दयाच्या साचन्नध्याबरोबरि त्याच्या नश्वरतेिी चवस्मृती देणारे काही तरी और्षध हव े
असते.‘मचदरा’ हेि ते और्षध होय. उमरखय्यामसारखे पितनशील लोक मद्याकडे वळतात, ते िार घटका 
जनावर बनण्यािे स ख घेण्याकरता नव्हे, तर जीचवताच्या नश्वरतेिे द ःख चवसरण्याकरता होय! 
 

मानवी जीचवताच्या नश्वरतेिी सतत जाणीव असल्याम ळेि काही पितनशील लोक मद्याकडे 
वळतात. ग्रीक तत्त्ववते्ता सॉिेचटस आचण त्यािे प्लेटोसारखे, असामान्य ब चिमान चशष्ट्य, याचं्या 
तत्त्वज्ञानाच्या ििेतही, ििेइतकेि मद्यपानाला महत्त्व असे, यािे कारण हेि असाव.े मद्यपानािे शभंर दोर्ष 
सागंता येतील. (मी तर ते प न्हा प न्हा सागंत असतो) पण त्यािा सवात मोठा ग ण म्हणजे, मन ष्ट्याला ते 
द ःखािी, अपमानािी, आचण प्रत्यक्ष मत्यवतेिीही चवस्मृती देते! 
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मी तर म्हणेन, उदात्त स खेही अखेर मानवाला चवस्मचृतरूपी और्षध देण्यािेि कायव करीत असतात. 
 

उदात्त संगीतािे सूर ऐकत असता मन ष्ट्याला कशावर तरी,–नव्हे प्रत्यक्ष मत्यवतेवर आपण चवजय 
चमळवीत आहोत, अशी अन भतूी येते. तो एक‘अमृतान भव’ि असतो! उदात्त वाङ्मय वाितानाही मन ष्ट्याला 
अशाि एका चवजयोन्मादािा अन भव येतो. फार काय, स्त्री-सौन्दयाच्या समक्षतेतही एक प्रकारच्या 
अमरत्वािाि अन भव येतो. ज्याला आपण उन्माद, बेहोर्षी पकवा समाधीिी अवस्था म्हणतो, ती मन ष्ट्याला 
सतत ग दमरवनू सोडणाऱ्या नश्वरतेच्या जाणीविेी चवस्मृती असते. आत्यचंतक आनंदाच्या क्षणी माणसे 
प ष्ट्कळदा मरणािी इच्छा करतात, ती या अन भवािीि द सरी बाजू आहे. मास्टर मदन याचं्या रेकॉडवमधील 
एक ओळ या चठकाणी आठवले. तो म्हणतो : 
 

ये हवा, सागर, ये हल्की िाँदनी 
जी में आता है, यहीं मर जाइए 

 
चवलासाच्या पे्रमाइतकाि उमरखय्यामिा श ष्ट्क तत्त्वज्ञानावर राग आहे. कारण अखेर कला, 

सौन्दयव, स्त्री-सहवास आचण स्वतः तत्त्ववते्ता हे एक चदवस नष्ट होणार, हे अटळ सत्य आहे. मग 
तत्त्वज्ञानािा काथ्याकूट करण्यापेक्षा आय ष्ट्यािी जी काय पाि-पन्नास वर्ष े वाट्ाला येतात ती 
त्यातल्यात्यात उत्तम प्रकारे कशी घालवायिी यािाि चविार तत्त्वज्ञान्यानंी केलेला बरा! मन ष्ट्याच्या 
वाट्ाला येणाऱ्या लहानमोठ्या आय ष्ट्यािे स्वरूप क्व्हक्टर ह्यगूो याने एके चठकाणी फार भेसूर शब्दात 
वर्मणले आहे. तो म्हणातो, “We are all under sentence of death, but with a sort of indefinite 
reprieve.” 
 

म्हणजे, आपण सवव फाशीिी चशक्षा झालेले, पण काही वर्ष ेमोकळे सोडलेले ग न्हेगार आहोत! द दैव 
असे की ती‘पॅरोल’वर स टण्यािी वर्ष ेचकती हेही त्या चनदवय न्यायाधीशाने आपणाला कळचवलेले असते! एक 
चदवस अिानक ती स टकेिी म दत सपंते आचण मग आपले काय होते ते फक्त त्या अदृश्य न्यायाधीशालाि 
माहीत! 
 

म्हणजे खऱ्या, चविारी, वास्तववादी, सौन्दयवपे्रमी, जीवनपे्रमी तत्त्ववते्त्याला सोडवावयािा प्रश्न 
एकि असतो, आचण तो म्हणजे“आय ष्ट्यरूपी म दत (फाशी जाण्यापूवीिी) कामी लावण्यािा सवात उत्तम 
मागव कोणता?” प्रख्यात कलावादी टीकाकार वॉल्टर पेटर उत्तर देतो : 
 

“Some spend this interval in listlessness, some in high passions, the wisest, at least, 
among the children of this world, in art and song.” 
 

म्हणजे काही जण आय ष्ट्यरूपी म दतीिा (पॅरोलिा) व्यय चरकामटेकडेपणात करतात; तर काही 
जण चवर्षयोपभोगात करतात; पण त्यातल्यात्यात स ज्ञ माणसे आय ष्ट्यािा चवचनयोग साचहत्य-संगीतात 
करतात. आता, या शहाणपणाच्या उपयोगासंबधंीही वॉल्टर पेटर यािा एक खास चसिान्त आहे. तो 
म्हणतो, “आपल्याला चमळालेली आय ष्ट्यरूपी म दत कोणत्या ना कोणत्या य क्तीने वाढेलशी तरतूद करणे, 
एवढा एकि मागव आपल्याला मोकळा आहे. जेवढे जगणे आपल्या वाट्ाला आले आहे, तेवढे जास्तीत 



 अनुक्रमणिका 

जास्त चजवतंपणे, जास्तीत जास्त‘स्पंदना’ंनी जगणे, एवढाि एक हे आय ष्ट्य‘वाढचवण्या’िा मागव आहे. 
आपल्या जीचवतातील स्पंदन आचण िैतन्य कशाने वाढू शकेल? 
 

पेटरच्या मते, आपण जे उत्कट क्षण कलास्वादात घालचवतो, तेवढ्ा क्षणातंि आपण जास्तीत 
जास्त जगतो. पण तत्त्वज्ञानी लोक या प्रश्नािे उत्तर उलट्ाि चदशनेे द्यायला प्रारंभ करतात! आचण मग 
प्रत्यक्ष स खी जीवनाच्या मागांपयंत येऊन पोहोिति नाहीत! जीवन आनंदात कसे घालवायिे, हा प्रश्न 
सोडवण्याऐवजी“मानवी जीवनािा उदे्दश कोणता?” हा प्रश्न ते सोडवायला घेतात; आचण तोि सोडवण्यात 
त्यािंा जन्म जातो! या बाबतीत पािात्य तत्त्वज्ञान्यापेक्षा आचण भारतीय तत्त्वज्ञान्यापेंक्षाही चिनी तत्त्वज्ञ 
अचधक वास्तववादी आहेत, असे मत प्रख्यात चिनी साचहक्त्यक चलन् य टागं् याने व्यक्त केले आहे. तो 
म्हणतो, “मानवी जीवनािा उदे्दश शोधणे, म्हणजे म ळात मानवी जीवनाला उदे्दश आहे, असे गृहीत धरणे 
होय. पण मानवी जीवनाला उदे्दश आहे, असे त म्हाला साचंगतले क णी? कदाचित ते म ळाति चनरुदे्दश 
असेल, कदाचित काही अलीकडिे य रोपीय तत्त्वपितक म्हणतात त्याप्रमाणे ते Absurd पकवा चनरथवक 
असेल, कदाचित तो एखाद्या अदृश्य आचण अतक्यव शक्तीिा खेळ असेल. त्यावर आपण मानवी उदे्दश आचण 
मानवी‘लॉचजक’ लादण्यात कदाचित िकूही करीत असू. म्हणून‘आपल्या जीवनािा उदे्दश कोणता?’ या 
चनष्ट्फल प्रश्नापेक्षा, जी जेमतेम पन्नाससाठ वर्ष ेसाधारणपणे मन ष्ट्याच्या वाट्ाला येतात, त्यातूंन जास्तीत 
जास्त स ख कसे चमळवायिे हा प्रश्न सोडचवणे अचधक शहाणपणािे होईल. चलन् य टागंच्या मते हा प्रश्न 
तत्त्वज्ञानािा नसून श ि व्यावहाचरक आहे. 
 

“... a practical question, similar to that of how a man should spend his week-end, 
than a metaphysical proposition– as to what is the mystic purpose of his life in the scheme of 
the universe.” 
 

असे म्हणून चलन य टागंने पार्मथव आचण अपार्मथव, शारीचरक आचण आध्याक्त्मक असे स खािे भेद 
करणारािंी खूप थट्टा केली आहे! तो चविारतो, “मला जर बायका, म ले, प रुर्ष चमळून एखाद्या बागेत 
चपकचनक पाटीिा आनंद घेत आहेत असे चदसले, तर त्याचं्या त्या आनंदापैकी कोणता भाग‘पार्मथव’ आचण 
कोणता भाग‘अ-पार्मथव’ असे समजायिे?” तो म्हणतो, “या सवव कल्पनाचं्या ब डाशी धार्ममक चविारसरणी 
पकवा‘चथऑलॉजी’ आहे. पण मानवी स खािा प्रश्न केवळ चनधमी भचूमकेवरूनि सोडचवण्यासारखा आहे. 
आपण चनधमी भचूमकेवरून जीवनातील चनमवळ स खे भोगली, तर त्यात देव आचण धमव यािंा एखादा ग न्हा 
करतो असे खासि नव्हे.” 
 

ग्रीक तत्त्ववते्ता एचपक्य रस मानवी स खद ःखािा प्रश्न वगेळ्याि तऱ्हेने सोडचवतो. तो म्हणतो, 
‘माणसािी दोन भयापंासून म क्तता व्हायला पाचहजे. एक देवदेवतािें भय, आचण द सरे मरणािे भय! ही 
दोन्ही भये खोटी आहेत, असे तो दाखवनू देतो. मरण म्हणजे तर चशक्षा नसून जीवनरूपी त रंुगातूनि 
स टका आहे, असे तो मानतो; आचण मग आहे तेवढ्ा आय ष्ट्यात स खी होण्यािे मागव सागंतो. त्याने 
साचंगतलेला एक मागव वैचदक धमातील क्स्थतप्रज्ञतेशी आचण जैन धमातील‘वीतरागत्वा’शी ज ळणारा आहे. 
या मागािे ग्रीक नाव‘Atoraxia’ असे आहे. त्यािा अथव‘चनर्मवकारता’ ‘समत्वब िी’ पकवा‘क्स्थतप्रज्ञता’ असा 
आहे. पण एचपक्य रसने शोधून काढलेले हे स ख, अगदीि‘चनगेचटव्ह’ आहे, असा त्यावर आके्षप येतो. पण 
त्याने या अभावात्मक स खाबरोबरि जे एक भावरूप पकवा‘पॉचझचटव्ह’ स ख साचंगतले आहे, ते त्यािे 
वैचशष्ट्ट् होय. या त्याच्या स खमागाला‘स्नेहमागव’ पकवा‘Gospel of friendship’ असे म्हणता येईल. 
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एचपक्य रसिी राहणी अगदी साधी असे. त्यािा आहारदेखील एखाद्या संन्याशासारखा असे. अशा प रुर्षाच्या 
तत्त्वज्ञानाला‘भोगवादी’ हे नाव पडणे हा तत्त्वज्ञानाच्या इचतहासातील एक चवनोदि म्हटला पाचहजे! पण तो 
जरी न सती भाकरी खाऊन आचण पाणी चपऊन जगत असला, तरी त्याला चनत्य पंक्तीला कोणी तरी चमत्र 
घेतल्याखेरीज अन्न गोड लागत नसे. तो म्हणे, “आपण‘काय’ खातो यापेक्षा ते‘कोणाच्या संगती’त खातो, 
याला अचधक महत्त्व आहे.” चबिाऱ्याने कदाचित एखाद्या त्राचटकेबरोबर संसार करणाऱ्या चमत्राच्या 
स्वयंपाकघरातील दैचनक दृश्य पाचहले असेल! 
 

पण मतै्रीला एवढे महत्त्व देणे आचण मरण म्हणजे केवळ त रंुगातून स टका होय असे मानणे या दोन 
गोष्टींिी संगती कशी लावायिी? एचपक्य रससारख्या जडवाद्यालाही चप्रय व्यक्तींिी संगत सोडून 
इहलोकातून जाताना केवळ‘त रंुगातून स टका होत आहे’,एवढेि वाटणे चवचित्र पकबह ना अशक्य नव्हे का? 
 

त्या दृष्टीने उमरखय्यामिा स्वतःच्या मत्यवतेसबंंधीिा हळवपेणा अचधक स्वाभाचवक वाटतो. 
शवेटच्या रुबायापंैकी एका रुबाईत तो म्हणतो, “चजला सदैव पौर्मणमाि असते, अशा माझ्या आनंदिचंद्रके! 
आकाशीिा वृचिक्षयी िंद्र प न्हा एकदा उगवत आहे. याप ढे चकतीदा तरी हा िंद्र, या बगीच्यात आपणाला 
शोधील. पण आपणापैकी एकजण मात्र त्याला इथे चदसणार नाही!” आचण मग तो आपल्या त्या गौरपाद 
चप्रयेला एक शवेटिी चवनंती करतो, “चहरवळीवर नक्षत्रमालेप्रमाणे चवख रलेल्या चमत्राचं्या रागंातूंन हाती 
मद्यपात्र घेऊन, तू जेव्हा माझ्या नेहमीच्या बसण्याच्या चठकाणी येशील, तेव्हा माझ्या त्या चरत्या जागेवर 
त झ्या हातातील मचदरापात्र चरते कर!” 
 

उमरखय्यामिे सृष्टीवर आचण अचखल स ंदर वस्तंूवर पे्रम असल्याम ळे तो स्वतःसबंधंीही हळवा 
बनतो. पण ही त्यािी खास वैयक्क्तक वृत्ती होय. सववसामान्य म सलमान कवी, उमरखय्यामप्रमाणे दैववादी 
असतो, पण स्वतःबद्दल बेदरकारही असतो. उमरखय्यामिी आत्मान कंपा इकं्ललश रोमचँटक कवींशी अचधक 
ज ळती आहे. (कदाचित त्यािा य रोपीय वारस चफटझ जेरॉल्ड याने त्याच्या रुबायातं आत्मन कंपेिा सूर 
अचधक भरला असेल.) स्वतःच्या मरणासंबधंीच्या उमरखय्यामच्या या भावनेशी अवािीन उदूव कवी जौक 
यािी मरणचवर्षयक भावना तोलून पाहण्यासारखी आहे. तो म्हणतो, “जौक, तू या जगाच्या उपवनातून 
मजेत जात आहेस. आता त झ्यामागून या द चनयेच्या बागेत प्रभातकाळिा वारा चकती का वाहीना!” 
 

जातें हवाये शौकमें इस िमनसे जौक! 
अपनी बलासे बादे सबा अब कभी िलें  । 

 
पण स प्रचसि म सलमानी Fatalism आचण Fortitude (दैववाद आचण धैयव) याचं्या अभावाम ळे असो 

की नश्वरतेसबंंधीच्या धास्तीम ळे असो, उमरखय्याम िालू क्षणाला जास्तीत जास्त महत्त्व देण्यािे व 
जास्तीत जास्त भोगण्यािे स खवादी तत्त्वज्ञान सागंतो. 
 

तो म्हणतो : 
 
“हाँ, िल! प्याला भर!‘आय ष्ट्य’ भरभर सरत आहे, हे न सते घोकण्यात अथव काय? न 

पाचहलेला‘उद्या’ आचण नष्ट झालेला‘काल’ या दोहोंिी पवा कशाला? आजिा चदवस तर गोड आहे ना? 
बस्स. तेवढेि आपल्याला प रे आहे!” 
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⬥६३ ⬥ 
 

ऋषींचा शंृगार 
 

मराठीतील ज्या थोड्या लचलत लेखकासं स्वतंत्र चविारशक्ती आहे, अशापंैकी एकाशी माझे त्या 
चदवशी बोलणे िालले होते. माझ्या सदचभरुिीचवर्षयी आचण संभाचवत लेखनाचवर्षयीही सदर लेखकास 
सारखाि चवश्वास होता. अशा सोज्ज्वळ आचण स्नेहाळ वातावरणात आमच्या शृगंार-वाङ्मयाचवर्षयी गोष्टी 
चनघाल्या. मराठीतील प ष्ट्कळसे शृगंारवाङ्मय अथवशून्य आचण पािंट असते, आचण काही तर चवकृत आचण 
बीभत्स असते असे माझेही मत होते; पण सदर प्रचसि लेखक जेव्हा शृगंार हा दाखचवण्याकचरता नसतो, 
झाकण्याकचरता असतो असेि प्रचतपादू लागले, तेव्हा शृगंारातील कोणता भाग लाचजरवाणा व कोणता 
गोचजरवाणा यावर माझ्या मनात चविार स रू झाला. 
 

भर रस्त्यात पे्रमािे प्रदशवन करणारे जोडपे पाचहल्यास आपणास त्याचवर्षयी अनादर वाटतो; 
पण‘वामाङ्कारूढ’ सीता पाहून भक्तीच्या भ केिी तृप्ती होते. परस्त्रीवर अन रक्त होणारा प रुर्ष पाहताि 
समाजकंटक डोळ्यातं सलल्याप्रमाणे वाटते. तर राचधकेशी स्वपत्नीहूनही तादात्म्य पावणारा कृष्ट्ण 
आठवताि पे्रमािा देवि पाहात आहोतसे वाटते. आपण चभत्री, संकोिी, काकें्षखोर माणसे; पण आपणही या 
चनमवळ आचण उदात्त दृश्यानंी धीट व उदार बनतो. या वृत्तीिी उपपत्ती वरकरणी थोडी गढू वाटली, तरी 
एका थंड प्रकृतीच्या अमेचरकन डॉक्टरने याच्या म ळाशी असलेले तत्त्व अगदी प्राकृत भारे्षत सागंनू टाकले 
आहे. उच्च मनािे पे्रम उच्च असते, तर हीन मनािे पे्रम हीन असते. अथात हीन मनािा शृगंार अनादरािा 
चवर्षय होणे चजतके साहचजक चततकेि उच्च मनािा शृगंार आदरािा चवर्षय होणे साहचजक. 
 

प्रश्न येतो तो कलेतील शृगंारािा– चित्रकलेतील अथवा वाङ्मयकलेतील शृगंारचित्रािंा. 
कलेतील शृगंार-चित्रानंी अनीती वाढेल हा शृगंारचवष्ट्कारावर म ख्य आके्षप असतो. या आके्षपात अथव आहे. 
शृगंारचित्रानंी अपक्क मनािे क तूहल जागतृ होते, क्वचित वासनानंा कल्पनेिे चमथ्या खाद्य प रचवल्यासारखेही 
होते; आचण ज्यानंा कोणत्याही चित्राच्या पृथक अंगातून संकचलत हेतूकडे वळण्याइतपत पक्क चविार नसतो 
ते शृगंाराच्या पृथक अंगाकडे पाहून चवकृत आनंद भोगू शकतात. शृगंारवणवनािा हा द रुपयोग चनचित आहे. 
पण म्हणून शृगंाररस वाङ्मयातून अजीबात काढता येणार नाही. स्वतः िाचरत्र्याने अत्यन्त श्रेष्ठ असणारे व 
वाङ्मयािे ध्येय परमश्रेष्ठ ठेवणारे व्यास वाक्ल्मकीसारखे महाकचवदेखील शृगंारास आपल्या काव्यात मानािे 
स्थान देते झाले. आचद पवातील पंड –माद्री प्रसंग, शक ं तलाख्यान वगैरे वािून तरुण मनावंर एचमल झोला 
पकवा रेनॉल्ड्स वािल्याहूनही वाईट पचरणाम होणे अशक्य नाही. तरी महाभारत आचण रामायण हे गं्रथ 
समाजनीतीस चवघातक आहेत, असे म्हणण्याइतका मखूव कोणी चनघेलसे वाटत नाही. 
 

यावरून चनघणारा चनष्ट्कर्षव उघड आहे : कलाकृतीतील शृगंार-चित्राकंडे पृथकपणे पाहणे ि कीिे 
होय. त्याजंकडे अंचतम हेतूच्या दृष्टीनेि बचघतले पाचहजे. अचंतम हेतू उच्च असेल तर त्या हेतूस अवश्य 
तेवढा कोणताही रस वाङ्मयाच्या पूववरंगात आला तरी ते उजूि समजाव.े पण सववमान्य गं्रथािेही सववि 
भाग अपचरपक्व वािकानंी वािणे चहतावह होणार नाही. 
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तथाचप शृगंाराच्या समथवनाथव व्यास–वाक्ल्मकींमागे लावण्यािा प्रयत्न प्रस्त त लेखक करीत आहे 
असा वरील चवविेनावरून समज होणे शक्य आहे. ते वाङ्मय आर्षव आहे. आजच्या कृचत्रम जीवनात ऋर्षींिी 
चववस्त्र वृत्ती घात क होईल अशीही चविारसरणी स्वास्थ्यवाद्याकंडून (safety–first पंथाकडून!) प ढे येईल. 
पण आजही आर्षव वाङ्मय चनमाण होत आहे व त्यािा अचधकार न ओळखणाऱ्या समाजाकडून त्यावरही 
अश्लीलत्वािा चशक्का मारला जात आहे; म्हणूनि ऋर्षींिा शृगंार म्हणजे काय हे सागंण्यािी आवश्यकता 
प्रस्त त लेखकास भासते आहे. प्रस्त त लेखकास अनेकवार आठवणारी उदाहरणे येथे घेण्यास हरकत नाही. 
क्नट हॅम्सन् (Knut Hamsun) नामक स्वीचडश (कदाचित नावेचजयन लेखकािी‘Hunger’ नावाने इंग्रजीत 
आलेली कादंबरी पाहावी. सदर लेखकास केवळ जगत् श्रषे्ठ लेखकासि चमळणारे‘नोबले प्राइज’ चमळालेले 
आहे. या कादंबरीच्या चवपद्ग्रस्त नायकास क्ष धाशमनाथव भाकरीिा त कडा चमळतो तसाि कामतृप्त्यथव 
मानवी सृष्टीिा स्त्रीदेहनामक एक त कडा चमळतो. क्ष चधताला केवळ भ केम ळेि नव्हे, तर दात्याच्या 
प्रसन्नतेम ळेही अन्न गोड लागते; तसेि अन्नक्ष धेम ळे चकत्येक चदवस ऐन तारुण्यातही कामक्ष धा चवसरलेल्या 
या चवपद्ग्रस्त नायकाला केवळ स्त्रीदेह म्हणनू नव्हे तर अन रक्त स्त्रीिा देह म्हणून तो देह परम संतोर्ष देतो. 
त्या दोन्ही क्ष धािें वणवन व त्याचं्या शमनािे वणवन या लेखकाने– अथात मानवी सृष्टीत या प्रकारानंा 
मानवाइतकेि महत्त्व आहे म्हणून– चनभवयतेने व तपशीलवार कले आहे. ते वािून अचखल मानव-
समाजाचवर्षयी आत्मौपम्य व बंध भाव उत्पन्न होतो, आचण ज्याला समाजाने अकंावरून लोटून चदले त्या 
चनधवन सज्जनाला समाजचनर्ममत ललनचवधीिी पवा न करता अंकारूढ करणारी ती स्त्री केवळ नीचतमानि नव्हे 
तर धार्ममक वाटू लागते. 
 

वरील गं्रथात कामचवकाराला व चवचधहीन कामाचवष्ट्काराला उघडउघड चनष्ट्पापतेच्या कोटीति 
घातले आहे. पण अन्यत्र द सऱ्या काही भावना जागतृ करण्यासाठी व काही करुण सत्यािे दशवन 
घडचवण्याकचरता पाश्ववभमूी म्हणून काव्यमय कामाचवष्ट्कारािेि नव्हे तर हतभागी आचण नागड्या 
कामवासनेिी गता जी वशे्येिी गल्ली चतिे वणवन साद्यतं केलेले आढळेल. या नरकप्राय गतेिे मूर्मतमंत चित्र 
रेखाटणारा गं्रथ म्हणजे अलेक्झँडर क्यूचप्रनकृत याप्रा अथवा गता हा होय.‘यामा’ शब्दािाि रचशयन 
भारे्षत‘गता’ असा अथव आहे. अथात या गतेिे वणवन त्याच्या थोर उदे्दशाकडे लक्ष न देता वािल्यास एक 
प्रकारच्या मानचसक व्यचभिारािा कडेलोटि साध्य होईल! आचण या दृष्टीने ते प स्तक द बळ्या पकवा चवकृत 
मनाच्या तरुण स्त्रीप रुर्षाचं्या हाती पडणे म्हणजे भयंकरि होय; पण प्रस्त त गं्रथ आचण त्यािा लेखक यावंर 
अश्लीलतेिा आचण अनीचतप्रसारािा आरोप करण्याइतका मूखवपणा द सरा कोणताि नाही. चवचवध वयाचं्या, 
चवचवध रूपाचं्या, चवचवध प्रातंाचं्या आचण चवचवध कारणानंी वशे्यागृहात दाखल झालेल्या त्या हतभागी 
चस्त्रयािंा जीवनिम पाहून मन लजे्जने व अन कंपेने भरून जाते. 
 

कोणी र्षोडर्षवर्षीय रमणी र्षष्ट्ट्क्ब्दपूती झालेल्या धचनकािी कामतृप्ती करते. कोणी िाचळशीच्या 
घरात असलेली प रंध्री, अकाली उचदत झालेला काम तृप्त करण्याकचरता िॉकोलेटिे पैसे साठवनू 
आलेल्या सोळा वर्षांच्या पोराकडे पाहून क्षणमात्र गचहवरते, पण द पारिी भ्रान्त लक्षात घेऊन रात्रीिे क कमव 
चनष्ट्करुणपणे करण्यास प्रवृत्त होते. कोणी चवख्यात कायदेपंचडत आपली कीती पादत्राणाबरोबरि 
दाराबाहेर काढून ठेवनू आपली तनू अक्षरशूय वशे्येच्या पायी अपवण करतो, तर कोणी चनष्ट्कपट पत्नीिा 
प्राणचप्रय, िार हातावंरील आपले घर चवसरून आजि प्रथम चदसलेल्या रोगग्रस्त म खािे ि ंबन घेऊन“तू 
माझ्याजवळ जन्मभर राहशील तर काय बहार होईल!” असे त्या क्षणाप रते तरी शपथपूववक म्हणतो!” 
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ही सवव करुण पण अत्यंत सत्य दृश्ये पाहून ज्या मानवािा कामचवकार चथजून कारुण्य भावनेत 
चवलीन होणार नाही, तो उच्च वाङ्मय वािण्यास आचण सत्य सृष्टी पाहण्यास नालायकि म्हटला पाचहजे! 
 

आचण अश्लीलतेबरोबरि बीभत्सािाही उपयोग हा असामान्य लेखक, वािकाचं्या चित्तश िीकचरता 
करताना पाहून चवस्मय आचण आदर यानंी मन भरून येते. ज्या पोक्त वशे्येिे व कोवळ्या पोरािे वणवन वर 
येऊन गेले आहे त्याच्याि चित्रात लेखकाने त्या म लाच्या नैचतक अधंःपाताबरोबरि त्याच्या शारीचरक 
नाशािाही प्रकार करुणाजनक रीतीने दाखचवला आहे. तो अनन भवी म लगा त्या अन भवी वशे्येकडे येतो 
तेव्हा त्याला पसेै देणे आचण भकू भागचवणे यापलीकडे कशािीि कल्पना नसते. आचण सागंून भावी 
पचरणामािंी कल्पना येणेही शक्य नसते. उलट त्या वयस्क मातृवत्सल वशे्येला या चवजयावगेामागनू 
येणाऱ्या यमयातनािंी पूणव कल्पना असते; व्यसनािा प्रभाव, व्यचभिारािा पचरणाम, बाहेरिी िटक, घरािा 
नाश, आचण सवात दारुण म्हणजे– एका रात्रीत, एका क्षणात, एका स्पशात त्या चनरामय गोंडस शरीरात 
होणारा राक्षसी रोगबीजािंा प्रवशे– ही सवव त्या हतभागी, हीनिचरत माउलीस अवगत होती. ती प्रौढ वशे्या 
आचण तो अजाण द रािारी एकमेकासंमोर एकाि शय्येवर पह डली होती. बाहेरून मोहक, प ष्ट आचण चनरोगी 
चदसणारे त्या वशे्येिे ते ग प्तरोगपीचडत शरीर त्या वडे्या कोकरास चप्रय आचण स खद वाटत होते, तर 
मातेच्या द धावर आचण चनःसीम पे्रमावर अद्याप वाढत असलेले त्यािे ते बाळसेदार उघडे, गोरेगोमटे अगं 
त्या अपत्यहीन वशे्येच्या पोटात आकान्त करीत होते. रोजि ती मोबदला घेऊन कोणत्याही बऱ्यावाईट 
देहास बाह पाशात जागा देत होती. पण आज चतच्या डोळ्यातंील पाणी चतच्या कमाईिी खराबी करणार 
असा रंग चदसत होता. त्याने चनराश होऊ नये म्हणनू ती त्याकडे चदखाऊ काम कतेने पाहात होती. पण 
मनात चवव्हल होऊन म्हणत होती– “आपल्या आईच्या लाडक्या म ला! त ला हे स ख वाटत आहे; पण एका 
क्षणािे स ख आचण सबधं जन्मािी नासाडी हे त ला कसे समजावनू देऊ? त ला येथे येण्यापूवीि हे कोणी का 
साचंगतले नाही? त झ्याऐवजी आज रोजच्याप्रमाणे चनगरगट्ट, रोगग्रस्त, वयस्क असा एखादा व्यसनी 
मजकडे का आला नाही?... त झी आई इतक्याति त ला कंटाळली काय?... की त झ्या वचडलािेंही लक्ष 
संसारात नाही?...” चतला त्याला अनंत प्रश्न चविारावसेे वाटले. आचण चनत्यकमव म्हणून हव्या त्या 
प रुर्षाच्या वासनेिी तृप्ती करणारी ती पचतत स्त्री पोटाला चिमटा घेऊन, त्या पोरािे पैसे परत करून त्यास 
परत लावण्यािा चविार करू लागली! 
 

केवळ संस्कृचतरक्षक मंडळींना चखजचवण्याकचरता उपदंशादी चवकारािें उल्लखे शपथपूववक करणारे 
आमिे प रोगामी लेखक वरील चवश्वचनरीक्षणािे आचण भतूदयेिे अचधकारी आहेत काय?.... हा चधटाईिा 
चवर्षय नव्हे; नावीन्यािा म ल ख नव्हे. हा करुणेिा आचण चहतब िीिा प्रातं आहे! यात चधटाई कशािी आचण 
नावीन्य कसले? वासना, विंना आचण यातना सनातन आहेत, त मच्या जागरूकतेने अज्ञजनािंा चवनाश 
टळतो की नाही हा म ख्य प्रश्न आहे. त मच्या चलचहण्याने कातर मनानंी ब जाव ेहा हेतू पोरकटपणािाि होय! 
 

आचण ज्यानंा आपण पचतत समजतो ते पचहल्या पतनाम ळेि कसे अचधक पचतत आचण राक्षसी बनत 
जातात हेही करुणेने रंगचवणारा फ्रें ि नाटककार ब्यएू यानेही वासना प ऱ्या होण्यापूवीि आचण समाधानाने 
मन थोडे मोठे होण्यापूवीि ज्या असंत ष्ट चस्त्रयानंा सासंर्मगक रोग जडून मनाबरोबर त्यांच्या शरीरािाही 
कणशः नाश होतो, त्यािंी मनःक्स्थती वर्मणली आहे. एका दचरद्री स्त्रीस उपदंशािा चवकार जडतो; चतच्या 
पोटाकचरता चतला दाईिे पकवा असेि काही काम पूवीपासूनि पत्कराव े लागलेले असते. काम कतेने 
आपल्याशी क्षणभर लगट करणारा प रुर्ष पकवा पोटाकचरता अंगावर पाजाव ेलागणारे उन्मत्त श्रीमतंािे पोर 
याचं्या भावी स खावर नजर देऊन चतने आपली भाकरी गमावण्यास तयार व्हाव े अशी अपेक्षा कोण 
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धरील?... पण अधःपात तो प ढेि आहे. सववत्र खंचडत झालेले मन फ टलेल्या कािेप्रमाणे सवांगाने 
कणाकणातूनही घात क बनलेले असते! चतला तर उलट एखाद्या तालेवार श्रीमंत मालचकणीला, पकवा त्या 
मालचकणीच्या चजवापेक्षा प्यार पोराला आपला रोग जडावा अशी ख नशी इच्छा वाटे! अशा द दैवी मनािा 
अधःपात पाचहला म्हणजे त्या दारुण रोगािा प्रसारही कमी चवर्षारी वाटू लागतो! 
 

आचण हे चवश्वसंिारी आचण चवश्वपे्रमी लेखक या थोर हेतूनेि या घाणीिा चनदेश (“mentioning 
the unmentionable”– Bernard Shaw) करतात. केवळ शौयव म्हणून नव्हे; त्यानंा केवळ अश्लील म्हणनू 
नाक म रडणारे जसे अज्ञ तसे त्याचं्या लेखनससंारातील घाण तेवढी आपल्या घरात आणणारे व त्यािंी 
भतूदया मात्र न पाहणारे नाचवन्यलोल प लेखक मखूव! 
 

तथाचप भतूदयेने पे्रचरत झालेले द्रष्टे आचण नावीन्यपे्रमाने चबघडलेले अज्ञ लेखक याचं्याखेरीजही 
एक वगव या भयावह साचहत्यािा उपयोग करीत असतो. हा वगव म्हणजे पािात्य वास्तववादी लेखकािंा. 
झोला हा फ्रें ि कादंबरीकार या वगािा अध्वयूव समजण्यास हरकत नाही. भतूदया हाही या वगािा प्रधान 
ग ण नसतो की केवळ प्रचसिीकचरताही हा वगव शृगंारवणवनात चशरत नाही. कल्पनेिी कातडी डोळ्यावंर 
ओढून घेणाऱ्या स्वप्नसृष्टीतील लोकाचं्या रागाने हे लोक वडेे झालेले असतात. त म्ही जग काय पाचहले 
आहे?..... हे पाहा वासनेिे नागडे स्वरूप!..... ही पाहा वशे्येिी माडी!...... हे पाहा मठाधीश महंतािे 
ग प्त स्वरूप!........ ही पाहा वशे्येिी माडी!...... हे पाहा मठाधीश महंतािे ग प्त िचरत्र..... ही पाहा 
अनौरस सतंतीिी क ळकथा..... हे पाहा राजवाड्यातील सावळे गोंधळ!...... असे हे चिडून ओरडून 
सागंत असतात! क शाग्र ब चिमत्ता, भेदक सववत्रसंिारी दृष्टी, आचण आधंळेपणािी िीड हेि यािे चत्रग ण 
पकवा खरे म्हटले तर चत्रदोर्ष! कारण घाण ती घाणि. सरस्वतीच्या मचंदराच्या आवारात येण्यापूवी, ज्या 
उदात्त आचण चनमवळ भावनानंी या खतािे सोने बनते त्या साचत्त्वक भावनािंा यांच्याजवळ अभाव असतो. 
अथात हा तामसी वास्तववाद होय, साचत्त्वक वास्तववाद नव्हे. म्हणून या लेखकासं पचतत पकवा द ष्ट म्हणणे 
िूक असले तरी त्याचं्या लेखनास थोडेफार द ष्टि समजले पाचहजे. 
 

मात्र लोकचहतब िी नेहमी द्रष्ट्ट्ाच्या पकवा कवीच्या काव्यमय हृदयािेि रूप घेईल असे नव्हे. 
शास्त्रवते्त्यािे चनर्मवकार हृदयही लोकचहताने पे्रचरत होऊ शकते. आचण त्याने ही पातके आचण हे रोग आपल्या 
लेखनात थंडपणे रंगचवले तरीही ते चहतप्रद आचण प्रशसंनीयि ठरते. अशा चनर्मवकार शास्त्रीय दृष्टीच्या आर्षव 
वाङ्मयात ज्ञानकोशकार केतकर याचं्या गं्रथांस आद्य स्थान द्यावयास पाचहजे. वस्त तः क्यूचप्रन पकवा हॅम्सन् 
याचं्या करुण आचण साचत्त्वक वास्तववादाति केतकरािंा समावशे करावयास हरकत नाही. पण केतकर 
साचत्त्वक असले तरी करुण कधीि होत नसत. त्यािंा खेळकरपणा आचण त्यािंा खोडकर चवनोद हे 
थोडेफार राजस होत; तर त्यािंा आशावाद आचण सत्यभक्ती ही सववस्वी साचत्त्वक होत. मात्र त्याचं्या 
चलखाणात करुणेला जागा नव्हती. चनदान जगातील पातकाकंडे तरी ते एक चनवारणीय रोग या दृष्टीने 
पाहात, करुणेिा चवर्षय या दृष्टीने पाहात नसत. 
 

त्याचं्या कादंबऱ्यातंील“िावटपणा” म्हणजे त्यािंा चनबवलपणा आचण खोडकरपणा होय. त्याचं्या 
कादंबऱ्यातंील अश्लील भाग म्हणजे बरा करण्याकचरताि हाती धरलेला समाजरोग होय. त्यािंी भार्षा, 
चविार, चवकार व अंचतम हेतू हे सववि‘आर्षव’ या संजे्ञला पात्र होते. आध चनक मराठीतील ज्या एकदोनि 
चवद्वानािें गं्रथ आर्षव म्हणजे ऋचर्षप्रणीत या संजे्ञला पात्र होत त्यातं केतकर हे प्रम ख आहेत. आचण 
कादंबरीके्षत्रात तर मराठीत ते एकि आर्षव लेखक होत यात शकंा नाही. आचण हॅम्सन, क्यूचप्रन, टॉलस्टॉय 
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वगैरेपयंत हात पोहोिणे शक्य नसल्याम ळे, आमिे अज्ञ टीकाकार या एकमेव ऋचर्षत ल्य कादंबरीकाराच्या 
नावाने बोटे मोडूनि समाधान मानीत असतात! 
 

पण अवािीन पािात्य वाङ्मय केवळ कादंबरीतील शृगंारचित्रावरि थाबंले नसून आत्मिचरत्रातील 
शृगंाचरक सत्यकथनानेही भरून गेले आहे. आचण या आत्मिचरत्रपर शृगंारातील“ऋर्षींिा शृगंार” कोणता हे 
ठरचवणे तर अचधकि अगत्यािे आहे. 
 

पािात्य चवद्वानानंी रूसोच्या आत्मवृत्तातील शृगंार चनवदेनाला‘क्लाचसक’ या सदरात घातले आहे. 
रुसोिे ताचत्त्वक चविारातंील श्रेष्ठ स्थान लक्षात घेतल्यास ते प्रथमदशवनी खरेही वाटते. तथाचप रूसोच्या 
आत्मिचरत्रातील शृगंारपर भाग फारसा उदात्त आहे, अगर उदात्त हेतूनेि कथन करण्यात आला आहे असे 
प्रस्त त लेखकािे मत झाले नाही. 
 

कॅसानोव्हा या चवर्षयासक्त पण ब चिमान इटॅचलयन गृहस्थािे आत्मिचरत्रही हॅवलॉक एचलस 
याने‘क्लाचसक’ या सदरात घातले आहे, व त्याला पे्रचमकािंा राजा (Prince of lovers) ठरचवले आहे. पण 
हॅवलॉक एचलसचवर्षयी अत्यतं आदर असूनही‘पे्रम’ या शब्दािा त्याने केलेला हा उपयोग प्रस्त त लेखकास 
अन चित वाटतो. 
 

पण हे प नः साचंगतले पाचहजे की, वरील दोन जगप्रचसि गं्रथात अनैचतक शृगंारािे चनवदेन आले 
आहे म्हणनू नव्हे, तर ते सागंण्यातही पकवा आठवण्यातही नैचतक हेतू नाही म्हणनू ते गं्रथ प्रस्त त लेखकास 
हीन दजािे वाटतात. 
 

उलट, गाधंी अथवा गटे यानंी आपल्या आत्मकथेत चनवदेन केलेले शृगंारान भव हे ऋर्षींच्या शृगंार 
चनवदेनात मोडतात. गाधंींनी तर आपले कामजीवन चजतेक्न्द्रयाच्या भचूमकेवरूनि साचंगतले आहे. पण 
गटेसारख्या सौन्दयवपूजकानेही अशा स्मतृींिे चनवदेन ज्या चनष्ट्काम रचसकतेने केले आहे ते पाचहले म्हणजे 
शृगंाराच्या प्रातंातील ऋर्षींिी भचूमका कोणती हे ध्यानात येते. आचण म्हणूनि शृगंारािे गोपन कराव ेकी 
चनवदेन कराव े हे त्या व्यक्तीच्या अचधकारावर व मनाच्या चनमवळपणावर अवलंबनू राहील. थोर अथवा 
चनमवळ मनािा शृगंार हा वाङ्मयातील मध रतम भाग होय. त्यािा अनादर कोणीि करणार नाही. 
 

“All the world loves a lover” असे इमसवन म्हणतो; परंत  उलट “A true lover loves all the 
world.” असेही म्हणावसेे वाटते व या चवश्वपे्रचमकाच्या भचूमकेवरून काढलेली पे्रमिचरते्र वा शृगंारचिते्र ही 
कोणत्याही वाङ्मयात आदरणीयि ठरतील. 
 

⬤ ⬤ 
  



 अनुक्रमणिका 

⬥६४ ⬥ 
 

अश्लीलता आणि औणचत्यभंग 
 

म ंबई येथील चित्र-प्रदशवनात माडंलेल्या चित्रावरून कोणा एका अकबर पदमसीवर अलीकडेि 
अश्लील-प्रदशवनािा आरोप आला व गेला! 
 

तो चबिारा स टला; “पण चशमलयाच्या मागून कचवत्व उरतेि” या अथाच्या मराठी म्हणीप्रमाणे, 
नवकलेच्या के्षत्रात आता अश्लीलतामीमासेंच्या‘कचवत्वा’ला प न्हा जोराने प्रारंभ होईलसे चदसते. जे नलन 
आहे ते अश्लील असतेि की काय; पूणव-नलनतेत कामोद्दीपन अचधक की अधव-नलनतेत अचधक; कामोद्दीपक 
दृश्य आचण अश्लील दृश्य यातं फरक आहे की नाही; कलेकरता कामोद्दीपन आचण बाजारी खपाकरता 
(Exploitation) कामोद्दीपन यातंील खरे अश्लील कोणते; इत्यादी अनेक प्रश्नािंी पाचंडत्यपूणव चिचकत्सा 
म ंबईच्या‘टाइम्स’मधील“अदीब” यानंी केली आहे. हे सवव प्रश्न जीणव आचण चिर-िर्मवत आहेत, आचण 
तरीही ते सववसामान्यपणे स टलेले नाहीत. यािाि अथव त्यािंी ििा प नः प नः होणे अपचरहायव आहे. अशा 
ििेने हे प्रश्न स टण्यािे कायव झाले नाही, तरी चभन्न चभन्न वृत्तीिे टीकाकार, वािक, व पे्रक्षक, याचं्या 
मनातील मळमळीला वाट काढून देण्यािे काम तरी खास होते! कलेच्या आरोलयाला नसला तरी चतच्या 
भोक्त्याचं्या आरोलयाला या‘चपष्ट-पेर्षणा’िा थोडाफार उपयोग असतोि! 
 

वर उद धृत केलेल्या अनेक प्रश्नापंैकी एक प्रश्नािे उत्तर प्रथम चदले पाचहजे; व ते देणे चततकेसे 
अवघडही नाही. कामोद्दीपक दृश्य आचण अश्लील दृश्य यातं फरक आहे हे उघड आहे. 
 

अश्लीलतेत काम कतेपेक्षा चकळसवाणेपणािाि दोर्ष प्रम ख असतो. जे अश्लील आहे, ते सवांच्याि 
दृष्टीने गह्यव होय; पण जे कामोद्दीपक पकवा उत्तान शृगंारात्मक आहे ते फक्त अपक्व वािकाचं्या वा पे्रक्षकाचं्या 
चहताच्या दृष्टीने गह्यव आचण चनवारणीय होय. 
 

चकत्येक पोचलस केसेस हा फरक नीट ध्यानात न घेतल्यानेि फसतात. अशा प्रकरणी खाजगी 
रीतीने अचभप्राय घेण्याकरता– (व शक्य तर प ढे त्यािा कायदेशीर उपयोग करण्याकचरता) 
मजसारख्याकडे चकत्येकदा दोन्ही पक्षािें लोक येतात. अलीकडेि एका शृगंाचरक कादंबरीसंबधंी माझा 
अचभप्राय चविारण्यात आला. मला स्वतःला कादंबरीत अश्लील असे काहीि आढळले नाही. काहीसे 
कामोद्दीपक प्रसंग मात्र आढळले. अथात खटला भरण्यािा यत्न करणाऱ्या पक्षाला मी साचंगतले की, यात 
पालक, चशक्षक व गं्रथपाल यानंी खबरदारी घेण्यािा भागि अचधक आहे; पोचलसानंी खटला भरल्यास 
माझ्या अचभप्रायािा फारसा अन कूल उपयोग नाही! पण माझी माचहती बरोबर असेल, तर त्या प्रसंगानंा मी 
केवळ उत्तान शृगंाचरक समजत होतो, त्यानंा न्यायाधीशानंी अश्लील ठरवनू चशक्षाही स नावली! हा चवचशष्ट 
अन भव चनर्मदष्ट करण्यािे कारण एवढेि की‘अदीब’सारख्या मंडळींना न्यायाधीशाच्या तारतम्य ब िीपेक्षा 
स्पष्ट कायदा असण्यािी जी गरज भासते ती अस्थानी नाही, हे ध्यानी याव.े 
 

याि बाबतीतील आणखी एक प्रचसि वाद म्हणजे“अधवनलनता अचधक अश्लील की पूणव नलनता 
अचधक अश्लील?” 
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इथेही सदोर्ष भारे्षम ळेि हा प्रश्न अचधक गोंधळािा वाटतो. हा प्रश्न खोिदारपणे 
चविारणाऱ्या‘आध चनकतावाद्या’ंना असे सूचित करायिे असते की, अधववट नलनचित्र काढण्यात जो पापी 
िोरटेपणा असतो, तो मनमोकळ्या नलनतेपेक्षाही वाईट!‘आध चनक’ मंडळींच्या तकव शास्त्रात नेहमीि जो 
व्यवहारशून्य भाबडेपणा असतो तोि इथेही आहे. प्रामाचणकपणा कशात? नलननेत की अधववट 
आच्छादनात? असा प्रश्न ते गृहीत धरतात; आचण प्रामाचणकपणाच्या बाजूने चनकाल चमळेल अशी उमेद 
बाळगतात. पण सभ्यता, संस्कृती, सदचभरुिी, औचित्य यािें प्रश्न प्रामाचणकपणाच्या कसोटीवर 
सोडवायिे नसतात. 
 

प्रामाचणकपणे शरीरदशवन घडचवणाऱ्या“बालोन्मत्त–चपशाच्च” वगापेक्षा अप्रामाचणकपणे शरीर 
लपचवणारे लोक हेि समाजाच्या दृष्टीने अचधक स संस्कृत होत. 
 

प्रामाचणकपणा आचण स धारलेपणा यािें सवव बाबतींत समप्रमाण असेलसे नाही. या दोहोतील 
अचधक अश्लील कोणते? नलन-चित्रण की अधवनलन चित्रण? अथाति नलन-चित्रण! मग अदीब, लॉरेन्स 
आचण इतर नवकलावादी यानंा या उघड गोष्टीत गोंधळ का पडतो व गोंधळ का घालावासा वाटतो? 
अश्लील आचण कामोद्दीपक यातंील फरक ते नीट ध्यानात घेत नाहीत म्हणून! त्याचं्या मते अश्लीलता 
िोरटेपणात आहे; अथात उघड्यावर येणे हा त्याचं्या मते त्यावर इलाज होय. हीि नवमतवादी दृष्टी बनाडव 
शॉ यानंी एके प्रसंगी त्याचं्या भडक पण बोधप्रद पितीने सांचगतली आहे. ते म्हणतात, ‘मी जर मध्यय गीन 
य रोचपयन सोल्जर असतो आचण आमच्या फौजेच्या तडाक्यात नखचशखान्त अवग ण्ठण असलेली एखादी 
जोगीण (Nun) आचण तीन ित थांश शरीर उघडे ठेवणारी आखूड लेहेंगेवाली आध चनक स्त्री (flapper) अशा 
दोघी सापडल्या, तर मी उघड्या शरीराच्या आध चनक स्त्रीच्या आधी आच्छाचदत शरीराच्या जोचगणीवरि 
आिमण करीन! शॉ याचं्या या धके्कबाजीच्या आचण आतशबाजीच्या भारे्षतून अखेर प्रस्त त वादाला कोणता 
चनणवय चमळतो? तर आच्छाचदत स्त्री-शरीर हे अचधक उद्दीपक होय! –अथात नलनचिते्र म्हणजे म लधतेिे ठेव े
होत! 
 

पण शॉ या चठकाणी कलेतील अश्लीलतेिी ििा करीत नव्हते. शॉ यानंी क्षणभर स्वतःला उन्मत्त 
सोल्जर बनवनू जो चनकाल चदला त्यािा उपयोग नवकलावादी जेव्हा अश्लीलतेच्या वादात करतात, तेव्हा 
ते कामोद्दीपकता आचण अश्लीलता यातं गोंधळ करीत असतात. 
 

आच्छाचदत स्त्री-शरीरासंबधंी क तूहलही अचधक वाटत असेल, आचण कामही अचधक वाटत असेल; 
पण त्याबद्दल‘चकळस’ वाटते काय? चकळस अथात नलनतेबद्दलि वाटते. आचण अश्लीलतेच्या वादात 
काम कतेपेक्षा चकळसवाणेपणािीि शहाचनशा अचधक व्हायला हवी. 
 

अथात उच्च कलेच्या के्षत्रात पकवा धार्ममक प्रतीकाचं्या– पूजाचवर्षयाचं्या– के्षत्रात‘नलनता – 
अश्लीलता” हे समीकरण बरोबर धरून िालणार नाही. पण त्याबरोबरि नवकलावाद्यानंी“नलनता 
म्हणजेि श्रेष्ठ कला” अशीही भचूमका नकळत घेऊ नये.‘अदीब’ यानंीही ही कब ली चदली आहे. ते म्हणतात: 
 

“This does not mean that there is a profound meaning in every nude of Picasso or 
Modgliani” 
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‘अदीब’ यानंी आपल्या नेहमीच्या पितीला अन सरून मराठीतील अश्लीलतेच्या वादािंा व 
खटल्यािंाही जाता जाता उल्लेख केला आहे; आचण मराठी लेखक मढेकर याचं्या कैचफयतीिाही उल्लेख 
केला आहे. अश्लीलता ही शब्दात नसून शब्दाचं्या उपयोगात व संदभात असते, हे ज्यानंा मढेकरानंी 
पकवा‘अदीब’ने सागंायला पाचहजे असे जज्जि काय पण पोलीस इन्स्पेक्टरही थोडे असतील! कारण 
अश्लीलतेिा आरोप शब्दावंरून होत असता, तर प्रत्येक शब्दकोश अश्लील म्हणून कोटात आला असता! 
या गोष्टी पोरानंाही समजण्यासारख्या आहेत. नवकाव्य-नवकथा-नवचित्रकलावाद्यानंी या उघड गोष्टी 
मोठ्या शौयाने सागंण्यात फारसा फायदा नाही. 
 

नवकलावाले लोक अश्लील वाटण्यासारख्या शब्दािंा उपयोग कोणत्या संदभात आचण कोणत्या 
हेतूने करीत आहेत? चित्रकार जेव्हा नलन स्त्रीिे चित्र काढतो, तेव्हा त्यािे चित्त चतच्या शरीरात ग ंतलेले 
नसते, तर स्वतःच्या व चतच्या आन्तचरक जीवनात दंग असते, असा ख लासा अदीब करतात. मढेकरी कवी 
पकवा गंगाधर गाडगीळ-छाप कथाकार जेव्हा अन चित अगर अश्लील गोष्टींिा उल्लखे करतात, तेव्हा ते 
त्याचं्या व स्वतःच्या आन्तचरक जीवनात नलन असतात काय? नलन आकृतीिे चित्र काढणारा चित्रकार 
चिचत्रत व्यक्तीच्या सौन्दयात व स्वतःच्या भावनाचं्या सौन्दयात मलन असतो. 
 

मढेकर आचण गाडगीळ हे सौन्दयात असण्याऐवजी क रूपतेत व्यग्र असतात. ज्या क रूपतेवर ते 
चिडलेले आहेत चतिे चकळसवाणे चित्र रंगवनू ती वािकाचं्या चतरस्काराला पात्र करणे हा त्यािंा हेतू 
असतो. 
 

चकळस हाि हेतू आचण चकळस हाि पचरणाम! अशा चलखाणावर वािकानंी औचित्यभगंािा आचण 
अश्लीलतेिा आरोप केल्यास, पार्मथव सौन्दयात का होईना, आत्मचवस्मृती पावणाऱ्या चित्रकाराला जो 
बिाव देता येईल तो कसा देता येईल! 
 

पण प ष्ट्कळदा तर एखादा सामाचजक दृष्ट्ट्ा अगर नैचतक दृष्ट्ट्ा क रूप गोष्टीबद्दल चतरस्कार 
उत्पन्न करणे हाही या मंडळींिा हेतू नसतो. त्यानंा फक्त ज न्या सौन्दयवकल्पना, ज न्या औचित्यकल्पना 
मोडून तोडून ज न्या संकेतवाल्या लोकानंा‘शॉक’ द्यायिा असतो! घरातील पोक्त माणसानंी त्रस्त होऊन 
अंगावर खेकसाव,े पकिाळाव े या हेतूने जो उनाड म लगा गटारातील घाण अंगावर ओतून घेतो, त्याला 
कोणी गचलच्छ म्हटल्यास, सौन्दयवलोभाने संकेत मोडणाऱ्या चित्रकाराला जो बिाव प ढे करता येईल, तो 
कसा प ढे करता येईल? केवळ हे लोक सौन्दयवपूजक नाहीत एवढ्ाकरताि नव्हे, तर त्यािंी कला 
आत्मचवस्मृतीतून चनघत नाही म्हणूनही या सौन्दयवदे्वष्ट्ट्ा, भावनाचनन्दक, ज ग प्सा-पूजक नवकवींना इतर 
कलावन्तािंा‘चडफेन्स’ देता येणार नाही. 
 

चकळसवाणे चवर्षय, चकळसवाणी अपचरचित भार्षा, आचण चवचक्षप्त उपमालंकार या सवव नववाड्मय-
चवशरे्षाचं्या म ळाशी एक सूत्र कोणते? असाचत्त्वक ज ग प्सा, दे्वर्ष इत्यादी चवकार आचण स्वतःला दे्वष्ट्य 
वाटणाऱ्या सौन्दयवपूजक सकेंतरक्षक लोकानंा धके्क देण्यािा पोरकट हेतू! असल्या पोरकट आचण 
असाचत्त्वक वृत्तीिे लोक प्रसंगचवशरे्षी अश्लीलतेच्या आरोपातून स टले, तरी औचित्यभगंाच्या आरोपातून 
स टणे शक्य नाही. पकबह ना ते त्यानंाही आवडणार नाही! कारण औचित्यभगं हेि त्याचं्या जीवनातील 
एकमेव शौयव! 
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संदभव, हेतू, स चित अथव, या कसोट्ावंर घासून मगि एखादे चलखाण अश्लील ठरवाव!े शब्द 
कधीि अश्लील नसतात, असाही एक य क्क्तवाद या प्रकरणी केला जातो. पण पचहली गोष्ट अशी की, 
चकत्येक शब्द म ळातंि अश्लील मानले गेले आहेत, हे प्रचसि आहे. त्यािंा लाबंनू चनदेश करावयािा झाला 
तर अश्लीलतेबद्दल गाजलेले लेखकही फ ल्या घालून मोकळी जागा सोडतात. अथात हे अगदी आत्यंचतक 
उदाहरण असले, तरी संदभाखेरीज एकही शब्द अश्लील म्हणता येणार नाही, या चसिान्ताला बाध 
आणण्यास प रेसे आहे. हेतू िागंला असला तरीही अश्लीलता टाळण्यािा यावत् शक्य प्रयत्न व्हायलाि 
हवा. पण मौजेिी गोष्ट म्हणजे चकत्येक लोकािंी अशी कल्पना चदसते की, अनैचतक अगर अश्लील गोष्टीिा 
चधक्कार करताना तरी अश्लील भार्षा वापरण्यास हरकत नाही. अगदी ताजे आचण ठळक उदाहरण म्हणनू 
मला इथे आपले चमत्र आिायव अते्र याचं्या‘नवय गा’तीलि देण्यािा मोह होत आहे. फडक्याचं्या कादंबऱ्यािंा 
मी तारुण्यातही भक्त नव्हतो; आजही नाही. त्याचं्या चलखाणातील जागा माझ्याहून अत्र्यानंाि माहीत 
असणार. पण त्या जागावंर हल्ला िढवताना स्वतः अत्र्यानंी तोि दोर्ष करणे, म सलमानािंा मोड 
करण्याकरता चशवाजीने स्वतःि बाटून म लसमान होण्यातला प्रकार वाटतो! अत्र्यानंी आपल्या 
व्याख्यानािा अहवाल‘नवय ग’च्या अग्रस्थानी देताना जो ठळक, पण अश्लील मथळा चदला होता, त्यािा मी 
येथे शब्दशः चनदेश केल्यास, मीही प न्हा तोि भ्रष्टाकार केल्यासारखे होईल. म्हणून वािकानंा केवळ त्यािी 
आठवण देऊनि भागवणे प्राप्त आहे! 
 

या अश्लीलतेच्या प्रश्नावर चलचहताना‘अदीब’सारख्या चवद्वान लेखकाने परवाच्या लेखात एक 
चवलक्षण कोचटिम केला आहे. चित्रकाराचं्या नलनचित्रानंी तरुणाचं्या मनावर चवपरीत पचरणाम होतो या 
आके्षपािे खंडन करताना अदीबने कामोद्दीपक वशेभरू्षा करून रस्त्यातून पहडणाऱ्या चस्त्रयािें काय? असा 
उलटा सवाल टाकला आहे. कामोद्दीपन कला आचण अश्लील कला या एक का नव्हत, हे मी या संवादात 
स्पष्ट केलेि आहे. पण कामोद्दीपक कलेिे अचनष्टत्व मान्य केल्यावरही कामोद्दीपक पोर्षाख करणाऱ्या 
चस्त्रयाचं्या प्रश्नाशी त्यािी त लना करावी हे चकती हास्यास्पद आहे हे लहान पोरही सागंू शकेल. 
 

छिोर पोर्षाख करणाऱ्या स्त्रीवर कलावन्ताएंवढी सामाचजक जबाबदारी असते अगर कलावन्त हा 
छिोर स्त्री-इतकाि बजेबाबदार असला तरी िालेल, ही भचूमका‘अदीब’सारख्या साठ टके्क कम्य चनस्ट 
लेखकाने घ्यावी हे खरोखर अजब म्हटले पाचहजे. 
 

तसेि स्वतःला कलावन्त म्हणणारावंर अश्लील चित्रणािा आरोप आल्यास त्यानंी“सवगं माचसके 
आचण कादंबऱ्या आपले बचहरंग उद्दीपक स्त्रीशरीराकृतींनी सजचवतात” ही गोष्ट समथवन म्हणून द्यावी, हेही 
चततकेि हास्यास्पद आहे. ज्यािंा उदे्दश उघड उघड बाजारी आहे त्यानंी नैचतक अगर कलात्मक 
(Aesthetic) पचरमाणािी चक्षती न ठेवणे वगेळे आचण स्वतः कलावन्त म्हणचवणारानंी ती न ठेवणे वगेळे! 
 

म ख्य प्रश्न, “एखाद्या वाङ्मयकृतीने अगर कलाकृतीने चकळस येते की नाही” हा आहे. ज्यानंा 
नलन चिते्र काढायिी असतील त्याचं्यावर ती आदरणीय वा श िसौन्दयवदृष्ट्ट्ा (वासनादृष्ट्ट्ा नव्हे) 
आकर्षवक करण्यािी जबाबदारी आहे. जर ती फक्त कला-चशचक्षतानंाि आकर्षवक वाटणारी असतील व 
इतरानंा अश्लील वाटण्यासारखी असतील, तर त्यािें सराहा प्रदशवन करणे अश्लील कृत्यातंि जमा होईल. 
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साराशं, ज्यानंा कमीत कमी जागी अश्लीलता चदसते, ते प रोगामी व ज्यानंा जास्तीत जास्त 
चठकाणी अश्लीलता चदसते ते सनातनी, ही उथळ नवमतवादी व्याख्या मोठीशी शास्त्रश ि नाही, हे अदीब 
मढेकर आचण कंपनी यानंी लवकर ओळखाव ेहे बरे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ६५ ⬥ 
 

अश्लीलता, सदणभरुची कायदा आणि पळवाटा 
 

अश्लीलतेसंबधंी ओरड बरीि ज नी असल्याम ळे एखाद्या जीणव रोगासंबधंी प ष्ट्कळदा जी उपेक्षा होते 
ती आज या वाङ्मयचवकाराच्या वाट्ाला येत आहे, असे म्हटले तरी िालेल.‘अश्लीलता ही कलाकृतीत 
नसून पाहणाराच्या नजरेत असते’ हे या चवकाराच्या चिचकत्सेिे एक टोक होऊन गेले; तर‘जे वाङ्मय 
आम्ही आमच्या लेकीस नासंमोर वािू शकू तेि सोज्ज्वळ वाङ्मय होय’ हे द सरे टोक म्हणता येईल. या दोन 
टोकाचं्या दरम्यानिी चिचकत्सा स प्रचसि डॉक्टर केतकरानंी केलेली चदसेल.‘वाङ्मयाच्या परीके्षत 
महाराष्ट्रात पंतोजी वृत्ती बरीि बोकाळली आहे’ हा त्यािंा एक इशारा प्रचसिि आहे. पण त्यािंाि आणखी 
एक इशारा वािकातंि काय, पण टीकाकारातंही व्हावा चततका प्रचसि झालेला नाही.“अश्लीलता आचण 
अनृत यापंैकी अचधक घात क अनृति होय” हा तो इशारा होय. 
 

या िार चिचकत्सापैकी पचहली चिचकत्सा पािात्य वाङ्मयात प्रचसि असली तरी चतिा धाडसी 
प रस्कार कै. प्रो. र. धों. कवे यानंी आपल्या‘समाजस्वास्थ्य’ या माचसकातून केला. लैं चगक चवर्षयाला 
वाचहलेल्या आपल्या लहानशा माचसकाच्या प्रत्येक अंकावर ते एक नलन चित्र देत. आतील मजक रातही, 
गाभंीयव आचण श ि सामाचजक हेतू न सोडता, ते अगदी एका टोकािे चविार क ठलीही तडजोड न करता 
प्रत्येक अंकात आग्रहाने माडंीत. त्यािें हेतू श ि आचण चनःस्वाथी असले, तरी त्यािें चकत्येक चविार 
धोकेबाज आचण (आपल्या नीचतकल्पनापं्रमाणे तरी) सरळ अनैचतक होते. अथात त्यािंी अश्लीलतेसंबधंीिी 
चिचकत्सा महाराष्ट्रातील सवव चिचकत्सातं अचतरेकी असली तर नवल नाही. त्याचं्याइतकी तीव्र ब िी आचण 
त्याचं्याइतका श ि सामाचजक हेतू नसलेले लोक जेव्हा त्यािंी ही कल्पना बोलघेवडेपणाने उच्चारतात, 
तेव्हा त्यानंा आपण काय बोलतो यािे भान नसते, असे चदसून येईल. 
 

मी आरंभी उल्लेचखलेल्या चिचकत्सापंैकी द सरी चिचकत्सा माझ्या आठवणीप्रमाणे कै. न.पि. केळकर 
यािंी आहे.‘Common sense’ अथवा व्यवहारदृष्टी हीि माझी ताचत्त्वक बठैक होय.’ ‘मला अचतरेकािे 
वावडे आहे’– असे ते मला एकदा माझ्याि एका चलखाणाबद्दल फैलावर घेताना म्हणाल्यािे आठवते. पण 
अचतरेकािे वावडे असलेल्या या उदार अचभरुिीच्या साचहत्यसम्राटािी सोज्ज्वळतेसबंंधीिी ही चिचकत्सा 
मात्र अजाणता एका टोकाला कललेली चदसेल. चकती तरी िागंले वाङ्मय आपण आपल्या 
लेकीस नासंमोर वािू शकणार नाही! महाभारताच्या आचदपवातले चकत्येक प्रसंग, मेघदूतातले चकत्येक 
श्लोक, संशयकल्लोळ, झ ंझारराव यातंील काही संवाद, डॉ. केतकराचं्या कादंबऱ्यातंले चकत्येक स ंदर आचण 
चनकोप श्रृंगार-प्रसंग आपणाहून कचनष्ठ वयाच्या व कचनष्ठ नात्याच्या चस्त्रयापं ढे आपण वािू शकणार नाही. 
या सवांना अश्लील म्हणणे रचसकपणािेि नव्हे तर अडाणीपणािे होईल. तात्यासाहेबानंीही यातील सवव 
वाङ्मयाला अश्लील म्हटले असते, असे वाटत नाही (केतकराचं्या वाङ्मयाला तेवढे बह धा ते अश्लील 
म्हणाले असते, पण त्याला कारणे अन्य होती.) साराशं, केळकरािंी वाङ्मयासंबधंीिी कसोटी सोज्ज्वळ 
आचण स टस टीत भासली, तरी अचतव्याप्त आचण टाकाऊि होती. 
 

डॉ. केतकराचं्या चिचकत्सेत प्रत्यक्ष व्याख्या पकवा चनयम साचंगतलेला नाही. आचण तरी आपल्या 
वाङ्मयपरीके्षत चशरलेला दोर्ष मात्र त्यानंी त्याचं्या नेहमीच्या व्रात्य तऱ्हेने उघडा केला आहे. आपल्या 



 अनुक्रमणिका 

वाङ्मयलेखनावर आचण वाङ्मयपरीके्षवर शालेय दृष्टीिी छाप फार मोठी आहे ही गोष्ट खोटी नाही. आपण 
एक शाळकरी म लाकंचरता तरी (क ठे तरी‘लागाव’े म्हणून!) चलचहतो, नाही तर शाळकरी म ले कदाचित 
वाितील म्हणनू तरी चलचहतो! शाळकरी म लािंी ही द हेरी धास्ती वाङ्मयाला फार अवास्तव बंधने घालते, 
यात शकंा नाही. वाङ्मय प्रौढाकंरता आचण अनेक चपढ्ाकंचरता चलचहले गेले, तरि चनभवयपणाने आचण 
थोर हेतूने चलचहले जाईल. व्यास, वाल्मीकी, काचलदास, शके्सचपयर, शलेे, बायरन, चकलोस्कर, देवल, 
गडकरी याचं्या मनावंर लेकीस नाचं्या उपक्स्थतीिे आचण शाळकरी पोराचं्या हाती पडण्यािे दडपण असते, 
तर त्यािें लेखन बरेि नेभळे आचण बेिव झाले असते यात शकंा नाही. 
 

पण चनभवयपणे चलचहणे म्हणजे बजेबाबदारपणे चलचहणे नव्हे. येथेि‘ऋत’ आचण‘अनृत’ यािंा प्रश्न 
उपक्स्थत होतो. जे सागंायिे आहे ते सत्य आचण योलय असल्यावर त्यात काही अश्लील वाटण्यासारखा 
भाग आला, तर त्यात लेखकाकडे अश्लीलत्वािा दोर्ष येणार नाही. उलट जे सागंायिे आहे, तेि क्ष द्र पकवा 
ओंगळ असून चशवाय त्यात अन चित गोष्टींिा उल्लखे असला तर ते चलखाण अश्लील होईल. श्रेष्ठ सत्य पकवा 
अन भव सागंत असणाऱ्या मन ष्ट्यािे कथन आपण साहचजकि गंभीरपणे ऐकून घेतो. उदाहरणाथव, 
द्रौपदीवस्त्रहरणािी कथा घेतली तर चतजमध्ये द्रौपदी रजस्वला असल्यािा उल्लेख आहे. आजच्या 
मनोचवश्लेर्षणाच्या आचण नवकाव्याच्या जमान्यात त्या प्रसंगाला कसले रूप आले असते, यािी कल्पना 
सहज करता येईल. परंत  द ःशासनािा उन्मत्त अचवनय, (त्याने माडंी उघडी करून दाखचवली होती) 
द्रौपदीिी शारीचरक अवस्था, आचण भर राजसभेत चतच्या वस्त्राला हात घालण्यािा प्रसंग ते सवव वािीत 
असता आदर, सहान भतूी आचण साचत्त्वक संताप याखेंरीज कोणतीि भावना मनात येत नाही. यािे कारण 
जो प्रसंग सागंावयािा आहे तो गंभीर आचण वास्तव आहे; आचण त्यात क ठलाही अनावश्यक, अयोलय आचण 
उथळ उल्लेख आलेला नाही. या गाभंीयाम ळे आचण या वास्तवतेम ळेि, चस्त्रयाचं्या ज्या अवस्थेिा उल्लखे आज 
आपण खाजगी संभार्षणातही अगदी अस्पष्ट आचण झाकून करतो, त्या अवस्थेिा उघड उल्लेखदेखील येथे 
असभ्य अथवा ओंगळ वाटत नाही. केवळ पौराचणक चलखाणात म्हणनू नव्हे, तर अवािीन चलखाणातही 
अशा प्रकारिे उल्लखे केवळ गंभीर उदे्दशाम ळे आचण गंभीर आशयाम ळे उचित ठरल्यािे दाखवता 
येईल.‘माझा उत्तर पहद स्थानिा प्रवास’ या अठराश े सत्तावन सालच्या प्रत्यक्ष वृत्तान्तात झाशीिी राणी 
लक्ष्मीबाई चहच्या रजस्वला अवस्थेिी व त्या अवस्थेम ळे चतच्या मनात उद्भवलेल्या स्त्रीजन्मासंबधंीच्या 
चवर्षादािा उल्लखे त्या वळेी झाशीत वास्तव्य असलेल्या गोडसे भटजीने केला आहे. या वळेी राणी लक्ष्मीबाई 
केवळ एका दासीचनशी ऐन मध्यरात्री काल्पीस पोहोिल्या होत्या. नेसायला ल गडेही नव्हते; दोघी 
प रुर्षवरे्षात होत्या! ज्याला राजकारणप्रसंगाने भेटण्याकरता त्या गेल्या होत्या, त्या नानासाहेबाकंडेही त्या 
बंडाच्या चदवसातं कोणी बायकामन ष्ट्य नव्हते! या उल्लेखानंी लाज अथवा चकळस उत्पन्न होत नाही. करुणा 
व चवर्षाद उत्पन्न होतात.उलट याि अवस्थेिे वणवन नवकथाकारानंी आपल्या कथातं मनोचवज्ञानाच्या व 
शरीरचवज्ञानाच्या भचूमकेवरून केले आहे ते पाहाव.े त्यािी चकळस आल्याखेरीज राहणार नाही. लेखकािा 
वण्यवचवर्षय चजतका‘ऋत’ म्हणजेि य क्त आचण सत्य, चततका त्यात अश्लीलता चशरण्यािा संभव कमी. 
कारण मग चवर्षयाच्या गाभंीयाबरोबरि लेखकाच्या गभंीर व श्लाघ्य उदे्दशाम ळे सहजि त्याचं्याकडून 
औचित्यािे पालन होते. याउलट लेखकािा वण्यवचवर्षय चथल्लर आचण उथळ; तो माडंण्यातील लेखकािा 
उदे्दश केवळ वािकानंा धक्का देण्यािा, अशी क्स्थती असल्यास लेखकाच्या चलखाणात अश्लीलता 
चशरल्याखेरीज राहात नाही. द्रौपदीवस्त्रहरणासारखे प्रसंग अवािीन राजकीय कलहातही कमी नाहीत. 
देशािी फाळणी होताना व होण्यापूवी ज्या शकेडो चस्त्रयािंी चवटंबना झाली त्या राजचस्त्रया नसतील, त्या 
राजसभेतही उभ्या नसतील, तथाचप त्याचं्यावरील प्रसगं क ठल्याही प्रकारे कमी गभंीर होता असे खासि 
म्हणता येणार नाही. आमच्या आध चनक लचलत लेखकानंी अशा प्रसंगावर चलचहले नाही असे नाही. परंत  
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काहींना अशा गंभीर प्रसंगाच्या चित्रणातही मनोचवश्लेर्षणाला अन्तमवनाच्या चित्रणाला जागा आहे या भ्रान्त 
कल्पनेने चकती अश्लील चलचहले आहे ते आध चनक कथा-वाङ्मयाच्या वािकानंा ठाऊक आहे. [साथी गोरे 
याचं्यासारख्या समंजस लेखकािी‘ि ळकाभर रक्त ि ळकाभर पाणी’ ही फाळणीच्या पाश्ववभमूीवरील कथा 
पाहावी.] अशा कथेतील संबंचधत उतारे इथे घेणे म्हणजे अश्लील उतारे प नः छापण्यासारखे होणार 
असल्याने ते येथे देत नाही. 
 

अशी चद्वचवध उदाहरणे पाचहली म्हणजे‘अश्लीलता ही वािकाच्या दृचष्टकोणात असते’ या अजब 
चसिान्तािे वैयथ्यव पटते. उलट ती लेखकाच्या दृचष्टकोणात असते, हा चसिान्त माडंावा लागतो. 
अश्लीलता चवचशष्ट शब्दात नसते, चवचशष्ट अवयवाचं्या वा चियाचं्या वणवनात नसते; तर वणवन करणाऱ्या 
मनोवृत्तीत असते असेि म्हणाव ेलागेल. आचण या अथाने ती व्यक्क्तगत आहे– चवर्षयगत नव्हे, subjective 
आहे, objective नव्हे, हेही खरे. 
 

आज अश्लीलतेसबंंधीच्या कायद्याशी आचण लोकमताशी दोन बाजंूनी लपंडाव खेळण्यात येतो. एक 
तर अश्लीलतेिी व्याख्या कायद्याति चदलेली नाही, ही पळवाट काढण्यात येते. द सरे म्हणजे, आज 
कायदा ज्या शब्दात आहे, त्या शब्दातूनही पळवाट काढण्यात येते. आजच्या अश्लीलतेसंबधंीिा कायदा 
चनदोर्ष आहे असे मला म्हणायिे नाही. पण त्यातले दोर्ष द हेरी आहेत, हे चवसरता येणार नाही. एका दृष्टीने 
तो थोडा अचधक म्हणजे‘अचतव्याप्त’ आहे, तर द सऱ्या दृष्टीने तो काहीसा अप रा अथवा‘अव्याप्त’ 
आहे.‘अपक्क मनावर अनैचतक पचरणाम घडण्यािा संभव’ हा आजच्या अश्लीलताचवर्षयक कायद्यािा‘गाभा’ 
(essence) होय. अनीचतचनवारणाच्या उदे्दशाप्रमाणेि; अनौचित्य-चनवारणािे अथवा ज ग प्सा-चनवारणािेही 
उचद्दष्ट या कायद्याप ढे हव ेहोते. म्हणजेि तो अनीचतप्रवतवनाचवरुि असण्याऐवजी असभ्यतेचवरुि हवा होता. 
एखाद्या कथेने अथवा चित्राने तरुण वािकािे मन चबघडण्यासारखे नाही असे चसि झाले, तरी त्याच्या 
वािनाने, दशवनाने जर पोक्त वािकाला शरम वाटत असेल, चकळस येत असेल तर त्यािा प्रचतबधं झाला 
पाचहजे. उलट उखाद्या कथेने अगर काव्याने अपक्क वयाच्या वािकाच्या मनात कामजागतृी होण्यािा संभव 
असेल, पण पोक्त आचण तज्ज्ञ वािकानंा त्या कथेत क ठलाि औचित्यभगं चदसत नसेल, तर ती कथा 
कायद्याच्या बडलयाखाली सापडता उपयोगी नाही. अशा क्स्थतीत‘लेकीस ना’ंच्या मनािे रक्षण संपूणव 
लेखनबंदीने करायिे नसून प्रसार-चनयंत्रणाने करायला हव.े चवचशष्ट वयाच्या वािकाचं्या हातात चवचशष्ट 
वाड्मय जाऊि नये अशी प स्तकालयािंी आचण चवद्यालयािंी व्यवस्था कायद्याने करायला हवी. 
 

पण पीनल कोडाच्या २९२ व्या कलमाने‘चकळस उत्पन्न करणे,’ ग न्हा न ठरवता, ‘काम कता उत्पन्न 
करणे’ हा ग न्हा ठरवल्याम ळे चकत्येक लेखकानंा आचण चित्रकारानंा कायद्याशी खेळ खेळणे शक्य होते. 
नलन चित्राचं्या बाबतीतील कायदा कशा प्रकारे पाळला जातो ते प्रचसिि आहे. चित्रात जननेक्न्द्रय 
चितारलेले नसले की आजच्या कायद्यािे समाधान होते. पण तेवढ्ाने सदचभरुिीिे समाधान होते म्हणता 
येईल का? काही वर्षांमागे‘चस्त्रयािें पान’ असा मथळा देऊन जे चववस्त्र चित्र– मला वाटते‘नवय ग’च्याि 
चदवाळी अंकात– खोडकरपणे छापण्यात आले होते, ते म्हणजे आजच्या अधववट कायद्यावरील 
चवडंबनात्मक भाष्ट्यि होते! या‘कायदेशीर’ नलन चित्रासंबंंधीिी आणखी एक गंमतीिी गोष्ट येथे आठवते. 
कायद्यात न सापडण्याकरता कधी कधी कमरेखालिा पाश्ववभाग चित्रात रंगवलेला असतो तो इतका ह बेहूब 
आचण सूिक असतो की, काही अप्रब ि पे्रक्षक अशा चित्रािी मागील बाजू उलटून पाहतात आचण चनराश 
होतात! पण या त्याचं्या रिनेत त्याचं्या अप्रब ितेबरोबरि चित्रातील अचनष्ट सूिकताही चसि होते. साराशं, 
कायदा संभाळणे आचण अचभरुिी संभाळणे यातं फरक आहे.“मग नलन चिते्र क णीि काढू नयेत काय? 
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प्रािीनानंी तर त्याहून उद्दीपक अवस्थािंी चिते्र काढली आहेत व खोदली आहेत!” असे प्रश्न यावर 
चविारले जातात. चित्रकारानंी मानवी आकृतीच्या चित्रणात प्रभ त्व चमळवण्याकरता काय करावे हा प्रश्न 
आपण येथे सोडवीत नाही. अशा चित्रािें प्रकाशन व प्रदशवन आजच्या सदासंचमश्र समाजात कराव ेकाय? 
या प्रश्नाला माझे उत्तर स्पष्ट नकाराथी आहे. ज न्या काळच्या कलेिे उदे्दश आचण पचरणाम आजच्या काळात 
आपण मोजू शकत नाही. पण आजच्या काळात, एखाद्या म्यूचझयममधील तस्वीरखान्यात नलन चित्रासंमोर 
स्त्री-प रुर्ष पे्रक्षक उभे राचहल्यावर त्यािें लक्ष त्या चित्रापेंक्षाही एकमेकाकंडे अचधक जाते, असा अन भव आहे. 
 

लेखनाच्या के्षत्रातील कायदेशीर पळवाटा अथाति याहून अचधक आहेत. खूपसे उत्तान आचण 
अन चित वणवन करून कथानकािा शवेट मात्र नीचतपोर्षक दाखवणे ही एक प्रचसि पळवाट आहे. अशा 
लेखकाचं्या मनात िोरून अनीतीिा प्रसार करायिा हेतू असतो, असे मला म्हणायिे नाही. पण कायद्यािे 
कलम समोर उभे राचहल्यावर त्याला ह लकावणी देण्यात त्यानंा फ शारकीही वाटत असावी! तर उलट 
कधी कधी आजच्या संकेतभजंक जमान्यात सभ्यतेिे व संकोिािे सकेंत जीणव समजून त्याचं्याशी मस्ती 
करण्यातही िाक्न्तवादी लेखकानंा फ शारकी वाटत असेल. या दृष्टीने गेल्या ऑक्टोबर–चडसेंबरच्या‘के्वस्ट’ 
या इंग्रजी चनयतकाचलकात आलेली कथा मासलेवाईक आहे. कथेिे नाव‘Mother’ (माता) हे आहे. त्या 
कथेिा उदे्दश अथाति संपूणवतया नीचतपोर्षक, सदचभरुचिपोर्षक असाि आहे. पाश्ववभमूी उत्तर 
पहद स्थानमधील हृर्षीकेश वगैरे तीथांिी आहे. प्रवासाला गेलेल्या दोन तरुणापंकैी एक चस्त्रयाचंवर्षयी आदर 
नसलेला व द सरा आदर असलेला दाखचवला आहे. त्यातंील एक द सऱ्यािी कानउघाडणी करतो व अखेर 
कथेतील चवचशष्ट प्रसंगाम ळे दोघािंीही चस्त्रयाबंद्दलिी दृष्टी अचधक पचवत्र व आदरशील होते, असेि 
दाखचवले आहे. पण ते दाखचवण्याकचरता ज्या चवचशष्ट प्रसंगािे तपशीलवार वणवन लेखकाने केले आहे, ते 
पाचहले म्हणजे लेखकािे उचद्दष्ट ही अश्लीलतेिी कसोटी ठरचवणे चकती धोक्यािे आहे ते चदसून येईल. स्त्री 
ही भोलय नसून माता आहे, हे एका ि कलेल्या तरुणाच्या मनावर पबबवण्याकचरता नऊ मास भरलेल्या एका 
काचश्मरी तरुणीिा आचण चतच्या पतीिा एकान्त लेखकाने अजब बारकाव्याने चितारला आहे. हे जोडपे 
शजेारच्या खेालीत उतरलेले असते. कथेतील सत्प्रवृत्त तरुण आचण त्यािा असत्प्रवृत्त चमत्र दोघेही फटीतून 
शजेारच्या खोलीतील जोडप्यािा एकान्त बराि वळे तल्लीनपणे पाहतात– त्यातीलि एक कथेत त्यािे 
वणवन करतो– व अखेर दोघािंीही स्त्रीच्या मातृत्वरूपाबद्दल खात्री पटते! 
 

पण वािकािंी मात्र‘खात्री होते!’ वािकानंा उदात्त दृचष्टकोण द्यायला चनघालेले 
कथालेखकदेखील, आध चनक तंत्राच्या– म्हणजेि सूक्ष्म संस्कारचित्रणाच्या आचण मनोचवश्लेर्षणाच्या– 
नादी लागले म्हणजे कोणत्या घाणीत रमतात यािी खात्री होते! इथे लेखकाच्या प्रकट मनािा उदे्दश 
मातृत्वमचहमा गाण्यािा असला, तरी त्याच्या स प्त मनािा उदे्दश मात्र गरोदर स्त्रीच्या अनावृत्त शरीरािे सूक्ष्म 
वणवन करून नवकथावाल्यािंी शाबासकी चमळवण्यािा आहे हे उघड आहे! या कथेला मी अश्लीलि 
म्हणेन. पण या कथेच्या वािनाने तरुणाचं्या मनातं काम क चविार येतील अशी भीती वाटण्यापेक्षा, तरुण, 
वृि, स्त्री-प रुर्ष सवांनाि चकळस वाटेल, म्हणून मला ती अश्लील वाटते. अश्लीलता हा नीतीच्या कायद्यािा 
भगं नसून कलेच्या कायद्यािा भगं आहे असेि मी समजतो. वतवन चबघडण्यािा धोका म्हणजेि तेवढी 
सामाचजक आपत्ती, आचण अचभरुिी चबघडण्यािा धोका म्हणजे मात्र सामाचजक आपत्ती नव्हे, हे मत मला 
फारसे प ढारलेले वाटत नाही. पकबह ना आमच्या अचभरुिीला क्लेश देणे हेदेखील हीन कलेपासून होणारे 
मोठेि न कसान होय. साववजचनक चठकाणी घाण करणे हा जेवढा सामाचजक उपद्रव आहे, त्याहूनही 
साववजचनक चठकाणी चकळस उत्पन्न होण्यासारखे चित्र उभे करणे हा उपद्रव मोठा आहे असे मी समजतो,–
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मग ते चित्र शब्दािें असो की रंगरेर्षािें असो; ते प्रदशवनात माडंलेले असो की प स्तकात शब्दानंी काढलेले 
असो. 
 

या दृष्टीने पाहता“अश्लीलता पाहणाराच्या नजरेत आहे”; “आज जे अश्लील वाटते हे पन्नास 
वर्षांपूवी वाटलेि असते असे नव्हे”;“पहद स्थानात जे वतवन असभ्य ठरेल ते फ्रान्समध्ये पकवा इलंलंडमध्ये 
अश्लील ठरेलि असे नव्हे”,इत्यादी य क्क्तवाद एक बाष्ट्कळपणािे तरी म्हणाव े लागतील, नाही तर 
अजागळपणािे तरी म्हणाव े लागतील. अनीचतपे्ररकता, चकळसवाणेपणा, ग्राम्यपणा, असभ्यपणा हे सवव 
दोर्ष एकमेकानंा लागूनि आहेत. याचं्यासंबधंीिी आपल्या मानािी प्रचतकूल प्रचतचिया त्वचरत आचण 
चनःसचंदलध असते. दोर्षािंी व्याख्या करायला अवघड जाते, एवढ्ावरून आपण त्यािंा चधक्कार करायलाही 
चभऊ लागलो तर मन ष्ट्य या नात्याने आपल्यात काही वैग ण्य आहे असे ख शाल समजाव.े 
 

सामान्यतः उत्तानपणा, आचण ग्राम्यता ही चनबर (coarse) मनािी लक्षणे होत; तर अनौचित्य हे 
अरचसक, कलाशनू्य मनािे लक्षण होय. समाजातील स संस्कृतता ज्या प्रमाणात वाढते, त्या प्रमाणात 
कलेतूनही हे दोर्ष नाहीसे होतात, असे इचतहासावरून चदसेल. पण आजच्या वाङ्मयात व सामाचजक 
वतवनात हा चनयम खोटा ठरलेला चदसेल. सववसामान्य स संस्कृतता वाढली असूनही आज वाङ्मयातली 
अश्लीलता आचण सामाचजक वतवनातले अनौचित्य वाढीलाि लागलेले आहे! याच्या म ळाशी काही चवकृत 
चसिान्त आहेत. त्यातील प्रम ख म्हणजे‘चनचर्षि गोष्ट करण्यात िाक्न्तकारकता आचण शौयव आहे’ हा 
चसिान्त आहे. आचण म्हणून अश्लीलता आचण अनौचित्य आज अगदी अनपेचक्षत मागांनी आपल्या जीवनात 
प्रवशे करीत आहे. एके काळी काम कपणा, खेडवळपणा, चनबरपणा याचं्याम ळे जो औचित्यभगं नकळत 
होई, तो आज प्रयोग, शौयव आचण सकेंतभगं याचं्या नावाखाली जाणते-सवरते लोक करीत आहेत. या 
अश्लीलतेिा उद्गमि वगेळा असल्याने, चतिी जातही वगेळी आहे. पण अश्लीलतेिी व्याख्या करता येत 
नाही, म्हणून ज्याप्रमाणे चतजबद्दल आपल्याला वाटणारी ज ग प्सा लपवण्यािे कारण नाही, त्यािप्रमाणे 
एखाद्या अश्लीलतेमागे काही चविारमाला आचण कायविम आहे या प काऱ्याम ळेही आपण आपल्याला 
वाटणारी चकळस लपवण्यािे कारण नाही. 
 

शौयव म्हणनू अश्लील शब्द आचण वणवने योजणारे नवकवी, नवकथाकार हे वस्त तः आपल्या 
चवर्षयाच्या ओघात अचतरेक करणाऱ्या ज न्या लेखकापेंक्षा अचधक ग न्हेगार होत. ज्या वळेी‘म्य चनचसपाचलटी’ 
नाटकािे कते कै. जोशी हे‘बॉल चटवस्ट करणे’, ‘कॉनवर प्लेपसग’ यासंारख्या टेचनसमधील शब्दावंर, 
पकवा‘माझे एवढेसे व्होट’ या चनवडण कीच्या संदभातील उद्गारावंर िावट खेळ करतात, तेव्हा त्या िावट 
चवनोदाला अचतरेकािे पकवा‘घसरण्या’िे स्वरूप आहे, असे तरी चनदान म्हणता येते. आपल्याला 
चतरस्करणीय वाटणाऱ्या स धारकािंा पकवा म्य चनचसपल चनवडण कीिा उपहास करण्याच्या भरात लेखकाने 
अचतरेक केला असे म्हणता येईल. पण नवकवींच्या आचण लेखकाचं्या लेखनातील अश्लील भागािे हेही 
समथवन देण्यासारखे नाही. प ष्ट्कळदा वािकाला चकळस यावी या हेतूनेि हे लोक चलहीत आहेत की काय, 
अशी शकंा येते. रेगे याचं्या िारि ओळींच्या कचवतेत आढळणारे‘काखेत’ल्या ि क रािे वणवन पाहाव!े त्याला 
उपहासािेही चनचमत्त नाही! केवळ घाणीच्या आवडीने घाण! 
 

या मानाने लावणीतील‘अश्लीलता’ प ष्ट्कळि क्षम्य आहे असे म्हणता येईल. परंत  केळकर 
व्याख्यानमालेत महाराष्ट्रीय अचभरुिीिा आढावा घेताना प ण्यािे प्रो. रा.श्री. जोग यानंी लावणीतील उत्तान 
शृगंाराला‘कोडािा डाग’ ठरचवले आहे! खेडवळ शतेकऱ्याचं्या आचण मस्तवाल चशलेदाराचं्या शृगंाराला 
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संस्कृत साचहत्यशास्त्रािे चनयम लावण्यातलाि हा प्रकार आहे. परंत  अप्रासचंगक शृगंारवणवनािा आचण 
शृगंाचरक‘प्रचतमा’ंिा दोर्ष पाचंडत्यपीचडत संस्कृत कवींच्या पदरात चजतका घालता येईल, चततका 
भोळ्याभाबड्या शाचहराचं्या पदरात घालता येणार नाही. अिानक चनधन पावलेल्या आपल्या पत्नीिे वणवन 
करताना काचलदासािा अज, ‘अद्याप न स कलेल्या स रतधमवपबदू’िेही वणवन करतो! या चठकाणी 
काचलदासाने केलेले अनौचित्य मी लावणीकाराच्या उत्तान शृगंाराहून गह्यव समजतो! लावणीमधील शृगंार 
उत्तान असेल, पण अप्रासचंगक खात नाही. लावण्यामंध्येही हे संस्कृत पाचंडत्य चशरले म्हणजे मात्र 
अनौचित्य चशरते; व अनौचित्य चशरले म्हणजे शृगंारािी अवनती अश्लीलात होते.‘ये चदवसा नवऱ्यावाणी!’ 
अशी उत्तान, नीचतबाह्य प्राथवना करणारी लावणीतील स्त्री अनैचतक बोल बोलत आहे; पण अश्लील बोलत 
नाही. उलट‘अंबरगत पचर पयोधरातें रगड चन पळतो द री’ ही रामजोशािंी ओळ त्या मानाने अन चित आचण 
अश्लील आहे. पचहल्या– प्रभाकराच्या– ओळीत अचनवार पण नीचतबाह्य पे्रमािा उद्गार आहे; तर 
द सऱ्या– रामजोशाचं्या ओळीत‘छेकापन्ह ती’ अलंकार साधण्याकरता लेखकाने अश्लील संभोगशृगंार 
वर्मणला आहे. चशवाय या अश्लील झोंबाझोंबीच्या वणवनात भगवान कृष्ट्णाला गोवले आहे, हे तर त्याहूनही 
अन चित! जेव्हा पाचंडत्याच्या आचण संस्कृत चवदे्यच्या मागे लपून माणसे गचलच्छ काम कतेिे वणवन करतात, 
तेव्हा तो अकृचत्रम शतेकऱ्याचं्या शृगंाराहून खास अचधक गचलच्छ शृगंार म्हटला पाचहजे! याि 
रामजोशािी“क णा ग स भगािी मदनमजंरी...” ही लावणी अचधक स ंदर आचण चनकोप आहे. 
 

पण जोगाचं्या चवविेनातला म ख्य दोर्ष म्हणजे जानपद वाङ्मयाला चवदलध संस्कृत वाङ्मयािे 
चनकर्ष लावणे हा होय. या अशास्त्रीयतेम ळेि त्यानंा या गोमट्ा चनकोप शाचहरी वाङ्मयावर कोडािे डाग 
चदसले! यमकाकचरता अश्लीलता पत्करणाऱ्या मोरोपन्तापेंक्षा जानपद स्वभावाम ळेि उत्तान पकवा 
नीचतबाह्य शृगंारात चशरणारे शाहीर खास कमी दोर्षी आहेत. कारण अश्लीलतेिा गाभा (Essence) 
अनैचतकता हाही नव्हे, की काम कता हाही नव्हे; तर अनौचित्य हा आहे. पण आजच्या अश्लीलतेच्या 
कायद्यात तर अनौचित्यापेक्षा अनैचतक पचरणामाला अचधक महत्त्वािे स्थान चदलेले चदसेल. 
 

अश्लीलतेच्या आरोपात अनैचतकता चसि करणे जरूर आहे असे म्हटल्यावर पळवाटा काढण्यािे 
लंगडे आचण अधववट प्रयत्न होणारि. आचण म्हणूनि मला असे म्हणावयािे आहे की अश्लीलतेच्या ग न्ह्यािा 
गाभा‘अनैचतकता’ हा न मानता, ‘ज ग प्सा’ अथवा‘चकळस’ हा मानला जावा. अश्लीलतेच्या खटल्यात आरोप 
चसि करण्याला जी अडिण पडते ती अनैचतक पचरणाम चसि करण्याच्या जबाबदारीम ळेि होय. ज्या 
कथािंा अनैचतक पचरणाम दाखचवता येत नाही, पण ज्या चकळसवाण्या आहेत अशा चकती तरी कथा आज 
प्रचसि होत आहेत. अशा कथािंा प्रचतबधं करण्यािे चठकाण कोटव नसून साचहत्य ससं्था होत, असे तर माझे 
मत आहेि; पण कोटाति दाद मागायिे एखाद्याने ठरवले, तर मात्र आज सामान्यतः शस्त्र म्हणनू वापरले 
जाणारे चपनल कोडािे २९२ कलम चततकेसे भरंवशािे नाही, असे मला वाटते. त्याच्या जोडीला २९४ 
कलम घेतले, तरि आजच्या अश्लीलतेच्या लाटेिे प रेसे चनवारण होऊ शकेल. कलम २९२ हे अश्लील 
वाङ्मयाच्या कलेच्या प्रसारासंबधंी आहे; तर कलम २९४ साववजचनक चठकाणी बीभत्स, घाणेरडी कृती 
करण्यासंबधंी आहे. यात घाणेरडे शब्द उच्चारणे, नलनता, िव्हाट्ावरील शृगंार इत्यादी गोष्टींिा अन्तभाव 
होतो. पण कोणत्या कृत्यािंा अन्तभाव होतो, यापेक्षा कोणता पचरणाम झाल्यास त्या कृतींिा कता चशके्षला 
पात्र होतो हे अचधक महत्त्वािे आहे. अश्लील वाङ्मयासंबधंीच्या चित्रासबंंधीच्या कलमािा रोख 
अनीचतप्रसाराचवरुि आहे; तर बीभत्स कृतीसंबधंीच्या (२९४) कलमािा रोख‘साववजचनक’ उपद्रवाचवरुि 
आहे. यातील‘साववजचनक’ या शब्दाला इंललंडमधील कायद्यात इतके महत्त्व आहे की, एखाद्या आरोपीिा 
नलन संिार एकाि व्यक्तीने पाचहल्यास दंडाहव ठरत नाही! पण तोि माणूस आपल्या घराच्या सज्जावर त्याि 
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अवस्थेत उभा असता सातजणानंी पाचहला तर चशके्षस पात्र ठरतो! हे प्रत्यक्ष दंडसंचहतेिे बारकाव े तूतव 
बाजूला ठेवले, तरी कायद्यात बीभत्स कृतींिे दोन चभन्न प्रकार व दोन पचरणाम गृहीत धरले आहेत हे उघड 
आहे. एक तरुणािंी मने चबघडवणारी कृती, तर द सरी कोणाही मन ष्ट्याला चकळस येण्यासारखी कृती. एका 
कलमािे लक्ष्य अनीती, तर द सऱ्यािे लक्ष्य उपद्रव. 
 

आता, अश्लील वाङ्मय हे अनैचतक असते म्हणून दंडाहव, की चकळसवाणे असते म्हणून दंडाहव? 
आज ते अनैचतक ठरले तरि चशके्षला पात्र होते. मला असे वाटते की, ते चकळसवाणे आहे, या कारणास्तव 
चशके्षला पात्र व्हाव.े याकचरता अश्लील कलेसबंंधीच्या २९२ कलमात बदल करणे हा एक मागव आहे; पकवा 
अश्लील वाङ्मयासंबधंीिे खटले २९४ कलमाखाली भरणे हाही एक मागव आहे. पण असे करायिे 
म्हटल्यास, २९४ मधील‘साववजचनक जागी उपद्रव’ या शब्दािा अथव अचधक कल्पकतेने आचण व्यापकपणे 
घ्यावा लागेल. 
 

ही माझी सूिना कायद्यातील तज्ज्ञानंा थोडी अशास्त्रीय आचण अव्यवहायव वाटेल यािी मला जाणीव 
आहे. पण पीनल कोडातील २९२ कलमावरील भाष्ट्य पाचहल्यास कायदे करणाराचं्या मनाति चद्वधा वृत्ती 
होती, असे चदसून येईल. त्यात चित्राच्या बाबतीत‘घाणेरडी आचण चकळसवाणी’ हा शब्द वापरलेला 
आढळेल; तर वाङ्मयाच्या बाबतीत‘तरुणािंी मने चबघडवणारा मजकूर’ असे शब्द आढळतील. ही चद्वधा 
वृत्ती असण्यािे कारण आपला कायदा इंग्रजाचं्या कायद्याकडे पाहात पाहात चलचहला गेला हेही असू 
शकेल. इंललंडमधील अश्लीलतेच्या कायद्यािें मूळ उचद्दष्ट अधार्ममक प्रवृत्तीिे चनमूवलन करणे हे आहे. 
इंललंडमधील अश्लीलतेिा पचहला खटला Venus of the Cloister या प स्तकावरील होय; आचण तो १७२९ 
साली भरण्यात आला त्या वळेी आरोपीच्या वचकलाने कोटाच्या अचधकारकके्षसंबधंीि शकंा उपक्स्थत केली! 
हा खटला नीचतचवर्षयक असल्याने धमाचधकाऱ्याप ढे िालायला हवा असा म द्दा त्याने उपक्स्थत केला. 
यावरून इंग्रजािंी अश्लीलचवर्षयक कल्पना नीचतकल्पनावंर आधारलेली होती असे चदसून येईल. आपल्या 
सासं्कृचतक आचण साचहत्यचवर्षयक परंपरेला धरून आपला अश्लीलचवर्षयक कायदा झाला असता, 
तर‘चकळस’ अथवा‘ज ग प्सा’ वाटणे एवढेि ग न्ह्यािे बीज ठरले असते. 
 

चकळसवाण्या कृतीला प्रचतबंध करणे हे कला आचण संस्कृती यानंा धरून होईल; तर केवळ 
अनैचतकतेला प्रचतबधं करणे हे धार्ममकतेला धरून होईल. आजच्या अश्लीलतेिा कायदा नीचतरक्षणाच्या 
बाजूला झ कलेला आहे, तो औचित्य, सदचभरुिी, सभ्यता याचं्या रक्षणाकडे वळचवल्यास ते पाऊल 
प रोगाचमत्वाच्या चदशनेेि टाकल्यासारखे होईल असे मला वाटते. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ६६ ⬥ 
 

अश्लीलतेची भोळसर कैणफयत 
 

एका माचसकाच्या गेल्या मचहन्याच्या अंकात प्रो. ना. सी. फडके यानंी महाराष्ट्रात आज चदसत 
असलेल्या वाढत्या अश्लीलता-चवरोधाला डळमळीत चवरोध केला आहे!‘डळमळीत चवरोध’ म्हणण्यािे 
कारण, तो‘ॲपॉलॉजी’च्या स्वरूपािा आहे. फडक्यासंारखा मानी माणसू ज्या सामाचजक ग न्ह्याबाबत मवाळ 
टोलवा-टोलवीिी भार्षा वापरतो, त्या ग न्ह्याबद्दल अजीबाति समथवन सापडत नाही, असे म्हणायला 
हरकत नाही! पण फडक्यािंी वचकली वािनू मला गंगाधर गाडगीळाचं्या प ण्यातील एका 
अश्लीलताचवर्षयक व्याख्यानािी आठवण झाली. तेही असेि प्रचतपक्षाला चनरुपद्रवी आचण स्वपक्षाला 
चनरुपयोगी होते! एखादी बदिाल वधू नादंवनू घेण्याचवर्षयी चवनवताना चतिे शरपमधे सगेसोयरे जी भार्षा 
वापरतील चतच्याि जातीिी फडके–गाडगीळािंी भार्षा आहे! 
 

या दोन्ही कैचफयतींसंबधंी आणखी एक मौज म्हणजे त्या फार ज न्या आहेत. उदाहरणाथव, 
‘अश्लीलतेसंबधंीच्या ओरड्याम ळे– पकबह ना कायदेशीर इलाजाम ळे अश्लील चलखाणािा खप उलट 
वाढतो’ ही तिार घ्या. पकवा‘अश्लीलतेिी चनचित कसोटीि नाही,’ ही तिार घ्या. या दोन्ही तिारी खऱ्या 
आचण द लैघ्य आहेत, असे क्षणभर मानले तरी काय? अश्लील वाङ्मय‘अक्स्तत्वाति नाही’ असेही यावरून 
चसि होत नाही,–की‘ते हाचनकारकि नाही’ हेही चसि होत नाही. एखादी गोष्ट हीन असून उजळ माथ्याने 
वावरत आहे, असे चदसून आल्यावर कपाळावर पकवा डोळ्यावंर हात घेण्यापलीकडे काहीि न करायिे 
ठरवणे, अशा प रोगामी मंडळींना तरी शोभत नाही. 
 

या मंडळींिा एक य क्क्तवाद असा की, एखादे चलखाण अश्लील आहे की नाही यासबंंधी सवव 
माणसािें मतैक्य होत नाही. पण इतरही चकत्येक गचलच्छ आचण समाजचवघातक गोष्टींसंबंधी मतभेद 
होताना चदसतोि! उदाहरणाथव, साववजचनक जागी असभ्य वतवन करणे,–असभ्य पोर्षाख, बीभत्स चिया 
इत्यादी,–फार कशाला? खून, जबर द खापत (Grievous hurt), जबरी संभोग या गोष्टीदेखील मतभेदािा 
चवर्षय होतात;–म्हणून तर दोन्ही बाजंूच्या वचकलानंा बोलायला खूप सापडते. पण म्हणून हे खटले 
भरण्याति अथव नाही असे क णी म्हटल्यािे ऐचकवात नाही. चवशरे्षतः चवनयभगं आचण जबरी संभोग हे दोन 
ग न्हे चसि होणे तर अन िमे चफयादीला लाज चकती आहे आचण चफयादींिी प्रचतकूलता चकतपत होती 
यावरि अवलंबून असते. पण म्हणून कोणी या ग न्ह्याबद्दल चफयादि करू नये असे म्हटल्यािे ऐचकवात 
नाही. म ख्य प्रश्न आहे तो हा की, ‘जे प्रसतृ होणे समाजचवघातक होईल, इतके हीन अचभरुिीिे काही असू 
शकेल की नाही–?’ या प्रश्नाला फडके आचण मंडळींिे उत्तर चनचित असे काहीि नाही. ते म्हणतात, “तसे 
चनचित ठरवता येणार नाही; आचण ठरवता आले तरी त्यावर कायदेशीर इलाज करण्याने उलट लेखकाला 
अचधक अवसान िढेल. कारण त्या चलखाणािा खप वाढेल!” 
 

‘अश्लील काय’ हे ठरवणे अवघड जाईल, हे चसि करताना फडक्यानंी गमतीदार गोंधळ केला 
आहे. ते म्हणतात : क णाला ि ंबन अश्लील वाटेल तर क णाला आपलगनही अश्लील वाटणार नाही. उलट 
स्वतः फडक्यानंा मात्र वधूपरीक्षा हा प्रकार ि ंबनापलगनाहूनही अश्लील वाटतो. इथे तकव शास्त्रपचंडत फडके 
अचतव्याप्तीिा दोर्ष करीत आहेत, हे अपंचडताच्याही सहज लक्षात येईल! कोणतीही‘सामाचजकदृष्ट्ट्ा 
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अचनष्ट गोष्ट’– पकवा चनदान‘वैयक्क्तक अवमानािी गोष्ट’ अश्लील होय, अशी अचतव्याप्त व्याख्या ते करू 
पाहात आहेत; आचण वर उलट अनैचतक आचण अश्लील या दोहोत अश्लीलतेच्या खटल्यात गोंधळ केला 
जातो, असे प्रचतपादन करीत आहेत! अश्लील अनैचतक यातं कायदा गोंधळ करीत नाही, की 
अश्लीलताचवरोधकही गोंधळ करीत नाहीत. गोंधळ स्वतः फडकेि करीत आहेत, असे त्याचं्या लेखावरूनि 
चदसून येईल. प्रिचलत नीचतकल्पनाचंवरुि चलचहले, की ते लगेि अश्लील समजले जाते, ही फडक्यािंी 
कल्पना अचतव्याप्तही आहे आचण वस्त क्स्थतीने अचसिही आहे. फडके जो त्रागा करीत आहेत तो खरा 
असता, तर प नर्मववाहािे समथवन करणारे वाङ्मय अश्लील ठरण्यािा यत्न झाला असता. पण तसा प्रयत्न 
करण्यािे सनातनी लोकाचं्याही डोक्यात आले नाही. फार कशाला, ‘पाचतव्रत्य हा खरा सद्ग ण नसून 
काल्पचनक सद्ग ण आहे,’ हे कै. र. धों. कव्यांिे आवडते मत चकतीही ससं्कृचतचवरोधी असले, तरी त्या 
प्रचतपादनाला कोणी‘अश्लील’ म्हटल्यािे ऐचकवात नाही. वशे्यावगािे उच्चाटण करणे अशक्य आहे हे 
मत‘यामा’ कादंबरीिे लेखक अलेक्झाडंर क्यूचप्रन यानंी माडंले आहे; तर तसे करणे सामाचजकदृष्ट्ट्ा 
अचनष्ट आहे, हे मत‘चविक्षणा’ कादंबरीत डॉ. केतकर यानंी मांडले आहे. या मतानंा कोणी‘अश्लील’ 
म्हटल्यािे चदसत नाही. साराशं, रूढ नीतीच्या चवरुि चलचहले की त्याला अश्लील ठरवण्याइतके सनातनी 
लोकदेखील बावळट नाहीत. मग‘अश्लीलता’ आचण‘अनैचतकता’ या दोन अगदी वगेळ्या गोष्टी आहेत, हे 
नव्याने सागंण्यािी गरज फडक्यानंा का भासावी हे मला तरी कळत नाही. 
 

इतराचं्या मनातील गोंधळािे वणवन करून प ढे फडके स्वतःिी अश्लीलतेिी व्याख्या सागंतात 
:“जे‘ग्राम्य’ ते अश्लील.” फडक्यािंी ही व्याख्या अव्याप्त तर आहेि, पण इतर दृष्टींनीही सदोर्ष आहे. 
ज न्या साचहत्यशास्त्राच्या दृष्टीने‘ग्राम्यता’ हा अश्लीलतेिा एक प्रकार होय; पण‘ग्राम्यते’त‘अश्लीलता’ 
संपूणवतया सामावणार नाही. चशवाय ग्राम्य न चलचहताही अश्लील चलचहता येते, हे फडक्यानंा सागंायला हव े
असे नव्हे. वस ंधराबाई पटवधवनाचं्या‘अंधार’ या कथेिेि उदाहरण ताजे म्हणून या चठकाणी मी फडक्यानंा 
सागेंन. त्या कथेच्या शवेटच्या भागात अत्यंत गचलच्छ आचण अस्वाभाचवक अशा घटनेिे– भावा-बचहणीच्या 
संभोगािे– वणवन लेचखकेने केले आहे. पण ग्राम्य शब्द एकही नाही.‘अंधार’ या कथेतील हा प्रसंग‘अश्लील 
नाही’ असे म्हणायिे असेल तर फडक्यानंी म्हणाव!े– म्हणजे त्याचं्या अश्लीलताचवर्षयक कल्पनावंर 
िागंला प्रकाश– अथवा िागंला‘अंधार’!– तरी पडेल! 
 

पण‘ग्राम्यता’ म्हणजे‘अश्लीलता’ ही व्याख्या फडक्यानंा या लेखाप रती सोईस्कर वाटायिे एक 
कारण आहे. त्यानंा अश्लीलता ही एक उपेक्षणीय गोष्ट ठरवायिी आहे. ते वािकानंा चविारतात :“अचशचशत 
लोक अिकटचविकट शब्द थोडे का उच्चारतात? ते ऐकून आमिी म ले चबघडताहेत अशी कोटात क णी 
तिारही करीत नाही पकवा त्या शब्दाचं्या य क्ताय क्ततेबद्दल आपण चविारही करीत नाही.” पण 
महाराष्ट्रीय संभार्षणामंधली ग्राम्यता फक्त अचशचक्षतापं रतीि मयाचदत आहे, अशी समजूत फडक्यानंी का 
करून घ्यावी हे मला कळत नाही. पूवीिी शास्त्रीमंडळी व हल्लीिे इंग्रजी चशचक्षत चवद्वानही प ष्ट्कळ ग्राम्य शब्द 
वापरतात. चवशरे्षत स्वतःच्या बायकोसमोर ग्राम्य बोलणे हा एक चववाहदत्त हक्कि मानणारे चकत्येक‘पहदू 
नवरे’ आपणा सवांच्या पाहण्यात असतील.‘एकि प्याल्या’तील स धाकरासारख्या स संस्कृत नवऱ्याच्या 
तोंडी पसधूच्या‘त ंबलेल्या रजे’संबंधी उल्लेख घालणारे गडकरी, अशा अस्सल‘पहदू’ नवऱ्यािेि चित्र काढीत 
आहेत. 
 

पण म ख्य म द्दा बाकी राहतोि. संभार्षणातील ग्राम्यता महाराष्ट्रीय समाज उपेक्षणीय समजतो हे 
खरे असले तरी तीि भार्षा छापील वाङ्मयात योजण्याला फडक्यांिी संमती असेल असे वाटत 
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नाही.‘साला’, ‘च्यायला’ हे शब्द आजिे‘यशस्वी’ लचलत लेखक भरपूर प्रमाणात वापरतात;–पण 
फडक्यानंी वापरलेले माझ्या पाहण्यात नाहीत. पण म ख्य प्रश्न उरतोि, ग्राम्यता म्हणजे अश्लीलता हे 
समीकरण खरे आहे काय? त्याला‘नाही’ हे स्पष्ट उत्तर मी वर उदाहरणासह चदले आहेि. 
 

“या वाङ्मयाने आमिी म ले चबघडतात” एवढीि काय ती अश्लील वाङ्मयाचवरुि तिार असते, 
अशी अनेकािंी कल्पना असते. सूक्ष्म तकव शक्तीिा आचण सौन्दयवदृष्टीिा लाभ झाला असून फडक्यानंाही या 
भोळसर‘घोळा’ति दाखल व्हावसेे वाटत आहे हे द दैव होय! अश्लील नसलेल्या काही वाङ्मयानेही म ले 
चबघडणे शक्य आहे; आचण काही वाङ्मय असे असते की त्याने क णी चबघडते की नाही यािी िौकशी न 
करताि ते अश्लील ठरवणे अपचरहायव असते. कारण त्या वाङ्मयाच्या लेखकािंी मनेि चबघडलेली चदसून 
येतात. तरुणानंा काम क खाद्य प रवणे एवढाि अश्लील वाङ्मयािा संभाव्य द ष्ट्पचरणाम आहे, ही कल्पना 
अज्ञानजचनत होय. वािकािंी अचभरुिी चबघडवणे हा मी काम क खाद्य प रवण्याहूनही अचधक मोठा ग न्हा 
समजतो. स्त्रीप रुर्षसंबधंाभोवती एक प्रकारच्या गूढतेिे आचण काव्यमयतेिे वलय राखणे हे कलेिे आचण 
संस्कृतीिे लक्षण आहे. वस्त्रपचरधानािा हेतूही काही अशंी हाि आहे. शास्त्रीय दृष्टीने याि कामसंबधंाकडे 
पाहताना ही गूढ आचण रोमचँटक वलये (पकवा वसे्त्र) बाजूला करावी लागतात, हे आपल्या प्रािीन 
पूववजानंाही माहीत होते. पण प्रयोगशाळेतील चहतकर हेतूिा मागमूसही नसता, तेथील चववस्त्रतेच्या 
सवलती मात्र उपटू पाहणाऱ्या आजकालच्या लफंलया लेखकानंा कायद्याच्या ल गडप्रहाराखेरीज 
कोणती‘मध र’ चशक्षा फडके स िवतात, ते जाणून घेण्यािी माझी इच्छा आहे! तथाकचथत प रोगामी मंडळींिी 
एक लाडकी आचण भोळी समजूत आहे, ती अशी– भोंदूपणा आचण लफंगेपणा धमाच्या आचण नीतीच्या 
के्षत्राति काय तो शक्य आहे! या भोळसर प रोगामी मडंळींना मी सागंू इक्च्छतो की, शास्त्रीयतेच्या के्षत्रात 
याहूनही अचधक भोंदूपणा वाढणे शक्य आहे, आचण आज वाढत आहे! 
 

फडके ज्या ग्राम्यतेिा उल्लखे करून समाजाच्या उपेक्षाब िीिा गौरव करीत आहेत ती ग्राम्यता 
कायद्यानेही Premitive frankness या सदरात घालून क्षम्य ठरवली आहे. पण वडार पकवा तत्सदृश 
समाजातील Premitive पोर्षाखािा दाखला देऊन एखादी स ससं्कृत स्त्री कंि कीचवहीनतेिी फॅशन पाडू 
पाहील, तर चतच्या वाट्ाला फडक्यािंी‘उपेक्षा’ येणार नाही, हे फडक्यानंाही माहीत आहे! कौपीनधारी 
रामदासाचं्या पोर्षाखािा दाखला देऊन एखादा वकील पकवा प्रोफेसर जर आपल्या व्यवसायाच्या जागी 
प्रवशे करील, तर त्याच्याही वाट्ाला फडकेप रस्कृत‘उपेक्षा’ यायिी नाही, तर‘छी’ ‘थू’ पकबह ना 
गिाडंीदेखील यायिी! साराशं, असभ्य वतवन पकवा अश्लील चलखाण‘लोकानंा चबघडवते की नाही?’ 
एवढाि प्रश्न या प्रकरणी‘प्रस्त त’ पकवा Relevant आहे ही कल्पना ि कीिी आहे. तसेि अश्लीलता 
ठरचवण्यािी पचहली जागा कोटव ही नव्हे, तर सामान्य वािकािंी मनोदेवता हीि आहे. पण अशा 
असंख्य‘देवता’ंना आजिे प ष्ट्कळ चलखाण अश्लील वाटत असूनही ते वाढत असेल, तर टीकाकारािें पकवा 
समाजचहतपितकािें काम कोणते? समाज चहतपितकाने कायद्याकडे धाव घेतली, आचण कायद्याने 
वाङ्मयचिचकत्सकािंी मदत घेतली, तर फडक्यानंा त्यात गैर काय चदसते? 
 

द दैवाने फडक्यासंारख्या रचसकािंी Sensitivity पकवा सदचभरुिी बोथट तरी झाली असावी, नाही 
तर अश्लीलताचवरोधाला चवरोध करणे ही जी आजकालिी फंशन, चतला ते डोळे झाकून बळी तरी पडत 
असावते. आजकाल प्रचसि होणाऱ्या वाङ्मयातील काही भाग इतका लज्जास्पद आहे की, फडके तो सभ्य 
समाजात वािनू दाखवायलाही लाजतील, अशी माझी खात्री आहे. मग तशा दजािे स्वतः चलचहणे पकवा 
प्रचसि करणे तर लाबंि राचहले! असले चलखाण मनोचवश्लेर्षणाच्या आचण Frankness च्या प रोगामी 
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पाघंरुणाखाली गेल्या पाि वर्षांत बसे मार वाढत आहे, या लाचजरवाण्या सत्याकडे द लवक्ष करून फडके त्या 
गोष्टीसंबधंी एक चशळी आचण बेिव कैचफयत प न्हा देत आहेत! ते म्हणतात :“दर वर्षीि उन्हाळा स रू झाला 
की, ‘यंदा उन्हाळा जास्त आहे ब वा’ असे आपण एकमेकानंा म्हणतो... हाि प्रकार अश्लील वाङ्मयािा. 
वाङ्मय अश्लील नव्हते केव्हा आचण क ठल्या भारे्षत?” 
 

फडके याचं्या या शवेटच्या प्रश्नात अश्लील वाङ्मयासंबंधीिा आणखी एक वडेगळ गैरसमज 
अन्तभूवत झाला आहे. तो गरैसमज असा : उत्तान शृगंार आचण स्त्रीप रुर्ष-संबंधािे उघड उल्लेख म्हणजेि 
अश्लीलता. या बालबोध कल्पनेतूनि‘जे आपण आपल्या लेकीस नासंमोर वािू शकतो ते वाङ्मय श्लील’ ही 
लोकचप्रय पण वेंधळी कसोटी चनघाली! महाभारताच्या आचदपवातील काही भाग मी लेकीस नानंा समजावनू 
देऊ शकणार नाही.“ज्ञातास्वादो चववृत-जघना ंको चवहात ं समथवः” या ओळीिे ममव कॉलेजातील सचंमश्र 
वगाला माझ्याच्याने सागंवणार नाही. फार काय, माधव ज्यचूलयन् याचं्या‘चवरहतरंगा’तील‘प्रचतबोधा’िी 
(माधवरावानंा कामशास्त्राच्या कोपऱ्यात गवसलेल्या ि बंनचवशरे्षािी!) ििा वगात करण्यालाही बह तेक 
प्राध्यापकानंा बरीि टाळाटाळ करावी लागते हे प्रचसि आहे. पण म्हणनू महाभारत, मेघदूत आचण 
चवरहतरंग यािंा आधार घेऊन“मेनकादी माचसकािंी अथवा वस ंधराबाईचं्या‘अंधारा’िी उपेक्षाि करणे 
योलय” असे जर फडक्यापं्रमाणे कोणी प्रचतपादू लागला तर तो टीकाके्षत्रातील‘अंधार’ होय!– नव्हे 
टीकाकारािें ते“ग न्हेगार मौन” (Criminal Silence) होय असेि मी म्हणेन! 
 

न सता शृगंार म्हणजे अश्लील नव्हे; उत्तान शृगंार म्हणजेदेखील नेहमीि‘अश्लील’ असेल असे 
नव्हे, ही गोष्ट माहीत नसल्याम ळेि फडक्याचं्या‘जादूगार’ कादंबरीवरील माझ्या अलीकडील लेखातंील 
काही भाग फडक्यािें‘अश्लीलता समथवन’ छापणाऱ्या याि माचसकात छापून, ‘क्षीरसागर अश्लीलतेच्या 
चवरुि नाहीत’ असे भासचवण्यािा यत्न केला आहे. जे लोक अश्लीलतेला चवरोध करतात, ते 
शृगंारवणवनाच्याि चवरुि असतात, ही कल्पना बावळटपणािी आहे. या कल्पनेत‘कला म्हणजे काय?’, 
‘रस म्हणजे काय?’ या मूलभतू प्रश्नािेंि अज्ञान चदसून येते. शृगंाराकडे आनंदाच्या, आदराच्या दृष्टीनेही 
पाहता येते,–आचण घाण चिवडणाऱ्या मानवी श्वानाचं्या नजरेनेही पाहता येते. मनोचवश्लेर्षणावर पोसलेल्या 
लेखकाचं्या चपढीला स्त्रीप रुर्ष-संबंधाकडे आदराने आचण काव्यमयतेने– म्हणजेि Romantically!– पाहता 
येत नाही, ही त्याचं्यातील प्रम ख मनोचवकृती होय. काव्यमय दृष्टीही नाही, शास्त्रीय भचूमकाही नाही, अशा 
माणसाने‘स्टॉल’वर रुपया–बारा आण्यानंा चवकण्याकचरता स्त्रीप रुर्षािंा पचवत्र संबंध चिवडण्यािे 
ठरवल्यास त्यािे समथवन करण्याच्या भरीला फडक्यासंारख्या भल्या लेखकानंी पडू नये हेि बरे! 
 
पण एकदा एक तरी गोष्ट का होईना‘अश्लील’ म्हणून आपण मान्य केली, की सववि शृगंारवणवनावर बंदी 
पडेल, ही भीती या लोकानंा खरोखर पडलेली असते! पण फडक्यासंारखे लोक समजतात चततका‘कायदा 
गाढव’ नाही!– आचण आजच्या अश्लीलतेिे चवरोधक नाहीति नाहीत!! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥६७ ⬥ 
 

अश्लीलतेसंबंधी उलटसुलट गैरसमज 
 

समाजातल्या एखाद्या दोर्षासंबंधी उल्लेख जेव्हा टाळण्यात येतो, तेव्हा इगं्रजीत त्याला‘मौनािा 
सामाचजक संकेत’ पकवा‘कॉक्न्स्परचस ऑफ सायलेन्स’ असे नाव देतात. मौनाप्रमाणेि चनक्ष्ट्ियतेिाही 
सामाचजक संकेत असू शकतो. एखादा सामाचजक दोर्ष कबूल करूनही त्याच्यासबंंधी क णी काही करायिे 
म्हटले की अनंत अडिणी उभ्या करणे, यालाि मी‘चनक्ष्ट्ियतेिा अन्तःस्थ संकेत’ हे नाव देतो. अश्लीलतेिे 
असेि झाले आहे. आजच्या वाङ्मयात‘अश्लीलता आहे’, ‘वाढत आहे’,हे कबूल करूनस िा, त्यासंबधंी 
क णी काही‘कराव’े म्हणू लागला तर तो जणू अश्लीलतेहूनही मोठे पातक करीत आहे असे समजून 
त्याच्यावर‘काव काव’ करणे हे चकत्येकानंी आपले वाङ्मयीन व्रति ठरवले आहे! 
 

गेल्या ऑक्टोबरमधली गोष्ट. लवाल्हेरच्या साचहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भार्षणात कै.सौ. 
क स मावतीबाई देशपाडें यानंी मराठी चनयतकाचलकातंील अश्लील वाड्मयािा चनःसचंदलध चनरे्षध केला 
होता. त्याच्याआधी बरोबर एक वर्षव, त्याि लवाल्हेर शहरात प्रादेचशक साचहत्यसंमेलनािा अध्यक्ष म्हणनू 
मी‘शृगंार, पे्रम आचण लैं चगकता’ या चवर्षयालाि समग्र अध्यक्षीय भार्षण वाचहलेले होते. त्याि वर्षात 
मराठीतील एका माचसकावर अश्लील लेखन प्रचसि केल्याबद्दल खटला होऊन कायद्यात असलेली 
जास्तीत जास्त चशक्षा झाली होती. अशा क्स्थतीत लवाल्हेर येथील साचहत्यसंमेलनात अश्लीलतेचवरुि ठराव 
येऊन तो संमत होणे अपचरहायव होते. आचण झालेही तसेि. चनयतकाचलकातील अश्लील वाङ्मयासंबधंीिा 
ठराव लवाल्हेरच्या व्यासपीठावरून, ‘एक चवरुि चकत्येक हजार’ अशा प्रिंड मताने पास झाला. 
ठरावाचवरुि बोलण्यािे एकालाही धाडस झाले नाही. परंत  त्या चदवशीिी बैठक संपल्याबरोबर काही 
मंडळींनी ठरावाला प ष्टी देणाऱ्या मंडळींना गराडा देऊन, त्यानंी जणू एखादी भयंकर गोष्ट करून ठेवली 
आहे असा चगल्ला केला! 
 

वाङ्मयातील अश्लीलतेबद्दल स्वतःला प रोगामी म्हणवणाऱ्या साचहक्त्यकातं आज चकत्येक 
उलटस लट गैरसमज चदसून येतील. अश्लीलतेचवरुि िळवळ करणाऱ्या लोकानंा‘अश्लील वाङ्मयाने 
म लामं लींिे आिरण चबघडेल’ एवढाि धोका वाटतो, हा झाला एक गैरसमज.‘अश्लील म्हणजे काय?’ ते 
चनचित सागंून एखादे चलखाण अश्लील आहे, हे सप्रमाण पकवा कायदेशीररीत्या ठरवणे अशक्य आहे. हा 
द सरा गैरसमज. एखाद्या चलखाणाच्या अश्लीलतेसंबधंी दोन चवद्वानातं एकमत होणे शक्य नाही हा चतसरा 
गैरसमज. अश्लीलतेचवरुि अनेक लोक ओरडा करताना चदसले, तरी त्याचं्यासह असंख्य लोक अश्लील 
वाङ्मय आवडीने वाित असल्याने तो ओरडा खोटा असतो, हा िौथा गैरसमज. अशा ओरड्याने, अन् 
चवशरेे्षकरून कोटात खटला भरल्याने अशा वाङ्मयािा खप उलट वाढतोि, हा पािवा गैरसमज. सहावा 
आचण सवात मोठा– (कारण सवात प रोगामी!) गैरसमज म्हणजे, अश्लील वाड्मयाचवरुि कायदा 
करण्याने वाइटाबरोबर िागंलेही कायद्याच्या रुळाखाली भरडले जाण्यािा धोका आहे हा! 
 

पण हे झाले अश्लीलतेिे अक्स्तत्व मान्य करणारािें गैरसमज. पण असाही एक पक्ष आहे, की जो 
अश्लीलतेिे अक्स्तत्वि मानीत नाही. समाजस्वास्थकार कै. र. धों. कवे हे या पक्षािे होते. पण ज्या अथी 
अत्यंत प रोगामी देशाचं्या कायद्यातस िा अश्लीलतेचवरुि एखाद द सरे कलम आढळतेि, त्या 
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अथी‘अश्लीलता ही कलेत पकवा लेखनात नसून पे्रक्षकाच्या पकवा वािकाच्या डोक्यात असते,’ हे 
अत्यंत‘प रोगामी’ मत कायदे करणारानंा तरी सय क्क्तक वाटत नाही हे उघड आहे! 
 

पण बाकीच्या गैरसमजासंंबधंी काय? आमच्या म लामं लींिे शील आजिी माचसके वािून चबघडेल 
याला आम्ही चभतो काय? वाङ्मय वािून क णी चबघडेल पकवा स धरेल, ही गोष्ट मला तरी बरीि कठीण 
वाटते! पण वािकाचं्या शीलापेक्षाही आज लेखकाचं्या शीलािी अचधक काळजी करण्यािी वळे आली आहे. 
यािा अथव लेखक द रािारी झाले आहे असा नव्हे. कारण लेखनाव्यचतचरक्त हे लोक क ठल्याि के्षत्रात 
द रािार करताना चदसत नाहीत! पण त्यािंा आिार चबघडला, तर एक‘साचहक्त्यक’ या नात्याने मला 
त्याच्याशी काही कतवव्य नाही. पण गोष्ट अशी आहे की, त्यािंा‘आिार’ चबघडला नसून त्यािंी‘अचभरुिी’ 
चबघडली आहे. आचण आपल्या लेखनरूप आिाराने ते इतरािंी अचभरुिी चबघडवण्यािे कायव करीत आहेत. 
एखाद्या मन ष्ट्याने वशे्यागमन केले, तर मला त्या बाबतीत काहीि करण्यािी गरज वाटणार नाही. पण त्याने 
वशे्यागमन पकवा परदारागमन ही एक स्वाभाचवक आचण स ंदर गोष्ट आहे, असे रंगवले तर मला त्यात 
समाजाला आचण कलेला– चनदान कलेला तरी!– धोका आहे असे वाटून काही तरी करण्यािी गरज 
भासेल. 
 

‘अश्लील काय’ हे ठरवणे ज्यानंा अशक्य वाटते, त्याचं्या चविारात घोटाळा असतो. हा घोटाळा 
कायदेपंचडताचं्याही डोक्यात असतो असे चदसून येईल.‘एखाद्या चलखाणाने म लेम ली चबघडण्यािा संभव 
आहे’ असे ठरवणे खासि कठीण आहे; पण एखादे चलखाण अश्लील आहे की नाही हे ठरवणे चततके कठीण 
नाही.‘जे म लाम लींना चबघडवील ते अश्लील’ असे कायदा सागंतो. पण कायद्यातील व्याख्या वाङ्मयाने 
पत्करण्यािी गरज नाही. ज्यािी चकळस येते ते अश्लील, ही वाङ्मयातली व्याख्या आहे. या व्याख्येतील 
कसोटी तकव शास्त्रािी नसून अचभरुिीिी आहे हे उघड आहे. अन् वाङ्मयात अचभरुिी हेि हायकोटव 
असणार! पण अचभरुिीत‘चभन्न रुिी’ अन भवाला येणार, ही तकव चनष्ठ मंडळींना मोठीि अडिण वाटते, हे 
मला ठाऊक आहे. तरी वाङ्मयात ह कमत अचभरुिीिीि िालली पाचहजे हे उघड आहे. दहापंैकी नऊ 
उदाहरणातं खटला पकवा जाहीर चनरे्षध करण्यापयंत क णी जातही नाही, हे सागंायला पाचहजे असे नव्हे. 
पण जर दहातंली नव्हे, शभंरातली एक‘केस’ सवांनाि घृणास्पद आचण चनरे्षधाहव वाटली तरीही साववजचनक 
चनरे्षधािा पकवा कायदेशीर इलाजािा मागव पत्करायिा नाही की काय?– हा म ख्य प्रश्न आहे. कारण काही 
मंडळी हाि‘चनक्ष्ट्ियतेिा ग प्त संकेत’ (पकवा‘कॉक्न्स्परचस ऑफ इनॅक्शन’), प रोगाचमत्वािा पचवत्र‘ताइत’ 
समजून गळ्यात बाधूंन बसली आहेत! या चनक्ष्ट्ियतेच्या प्रचतजे्ञिे इचंगत क णी सागंू शकेल का? 
 

एक तकव  मात्र संभवतो! चनक्ष्ट्ियता,–मग ती शूर प रोगाम्यािंी का असेना! चनक्ष्ट्ियता म्हटली की 
चतच्यामागे क ठली तरी भीती लपलेली असते; नाही तर कोणती तरी ख ळी भ्रामक कल्पना लपलेली 
असते.‘सवांनाि घृणास्पद आचण लज्जास्पद वाटण्यासारखे चलखाण दाखवनू देणे अशक्य आहे,’ ही या 
तथाकचथत प रोगामी मंडळींिी ख ळी कल्पना होय. स दैवाने गेल्या दहापाि वर्षांत तरी असे“सववमान्य 
अश्लील” चलखाण अगदी िोवीस तासाचं्या नोचटशीने दाखवनू देणे ही गोष्ट फारि सोपी झालेली आहे! पण 
अशा प्रकारे या‘प रोगामी’ भ्रमािा भोपळा फोडला, तरीही प ढे काही न करण्यािी त्यािंी प्रचतज्ञा कायम 
राहतेि! याला कारण मात्र– या खोट्ा कल्पनेसारखीि द सरी एक खोटी भीती. अशा उघड गचलच्छ 
चलखाणावर जरी कायदेशीर पकवा साववजचनक इलाज करण्याला संमती चदली तरी त्यात या मंडळींना एक 
भीती वाटते! ती म्हणजे,–मग वास्तवतेिे, तंत्रािे, उघड चलचहण्यािे प्रयोग करणाऱ्या नववाङ्मयावरही 
खटले भरले जातील!– चनरे्षधािे ठराव होतील! स्पष्ट सागंायिे म्हणजे एखाद्या‘मेनके’ वर खटला 
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भरण्याला संमती चदली की‘काही कचवतावंर’ही खटला होऊ शकतो– आचण वाङ्मयीन प रोगाचमत्वाला 
धोका येतो, ही म ख्य भीती होय. एखादा मढेकर अडकण्यापेक्षा दहा“मेनका” स टलेल्या बऱ्या, अशी ही 
चविारसरणी असावी. नाही तर उघड गचलच्छ असे चलखाण प्रत्यही प्रचसि होत असताना चटकवलेल्या या 
चनक्ष्ट्ियतेिी संगतीि लागत नाही. 
 

पण या बाबतीतील माझी भचूमका उघड होती. मढेकर पकवा पवदा करंदीकर याचं्यासारखे ि ि 
नवलेखक (“Angry Young Men”) जेव्हा सकारण वा अकारण, खऱ्या वा खोट्ा, िोधाने चलचहतात, 
तेव्हािे त्यािें चलखाण मी माझ्या लवाल्हेर वाङ्मय पचरर्षदेच्या अध्यक्षीय भार्षणात वगेळ्या वगात अन्तभूवत 
केले होते. या कवींिे ि ि वाङ्मय श्रेष्ठ वाङ्मयात जमा होईल की नाही हा वादािा चवर्षय होईल. पण ते 
वाङ्मय नैचतक सतंापातून चनघालेले असल्याने ते घृणास्पद पकवा अश्लील वाङ्मयात अंतभूवत करणे योलय 
होणार नाही. चनदान त्याला अश्लीलतेच्या ऐनेमहालात तर प्रवशे चमळणारि नाही. कारण त्या महालािे 
खरे मानकरी आज चकती तरी उपलब्ध आहेत. अथाति काही िाक्न्तकारकानंा ख नाच्या पकवा िोरीच्या 
कलमाखाली पकडाव े लागेल. या भीतीने सववि िोरानंा माफी देण्यािी ही‘प रोगामी’ मसलत 
शहाणपणािीही नाही, सकारणही नाही. 
 

अश्लील वाङ्मयाचवरुि हाकाटी होत असूनही त्यािा खप कमी होत नाही, यावरून अश्लील 
वाङ्मयाला खरा चवरोध नाही, असा चनष्ट्कर्षव काढणारे काय साधतात तेि कळत नाही. अश्लील वाङ्मय 
म ळात िागंले की वाईट; ते दंडाहव, उपेक्षणीय, की रक्षणीय, हा प्रश्न न सोडचवता, “लोकानंा त्यािा मोह 
मोडवत नाही” हे चसि केल्याने काहीि साधत नाही. दारूिा मोह लोकानंा द र्मनवार वाटतो, यावरून 
मद्यपान इष्ट असे ठरवण्यातलाि हा प्रकार आहे. मी तर म्हणतो, स्वतः मद्यपान करणाराही मद्यपानबंदीच्या 
िळवळीत सामील होऊ शकेल,–आचण मनापासून होऊ शकेल! त मच्या समोरच्या चबऱ्हाडातील एखादी 
स्त्री न्हाणीघरािे दार उघडे टाकून स्नान करते, अशी तिार करून त म्ही ते चबऱ्हाड काढून टाकण्यािा 
यत्न केलात, तर‘त म्ही अधूनमधून चतच्या स्नानाच्या वळेी डोकावनू पाहात होता’ हा प रावा त मच्या चवरुि 
का जावा, हे मला तरी समजत नाही. त म्हाला पकवा त मच्या पोरसवदा म लाला चतच्याकडे पाहण्यािा मोह 
होतो, म्हणून तर असले चबऱ्हाड समोर नको! अश्लील माचसके वािणारानंाही त्या माचसकावंर‘बंदी घाला’ 
म्हणण्यािा हक्क आपण नाकारू शकत नाही. 
 

अश्लीलतेवर कायदेशीर इलाज करणाराचंवरुि अगदी शवेटिा बाण म्हणजे“त मच्या चफयादीम ळे 
अन् चनरे्षधाम ळे तर या माचसकांिा खप वाढतो!” हा आके्षप. या आके्षपाम ळे अश्लील वाङ्मय‘श्लील’ही ठरत 
नाही की रक्षणीयही ठरत नाही. केवळ अगचतकतेम ळे ते उपेक्षणीय ठरते, असे म्हणायिे असले तर म्हणाव.े 
पण तेस िा अगचतकतेम ळे! पण ही अगचतकता खरी आहे की कृचत्रम आहे? जेव्हा एखादी व्यक्ती पकवा 
संस्था अश्लील वाड्मयािा चनरे्षध करते, तेव्हा त्या चनरे्षधाच्या मागे अथाति काही फौजफाटा नसतो. फार 
काय, जेव्हा एखादा मचॅजस्रटे समोर आलेल्या अंकाबाबत चनकाल देऊन तो अश्लील ठरचवतो, तेव्हा त्या 
मचॅजस्रटेजवळही काही फौजफाटा असतो असे नाही. त्या अंकाप रता चनकाल देऊन न्यायाधीशाने कडक 
चशक्षा ठोठावल्यानंतर प न्हा त्या माचसकाने तो ग न्हा करू नये, म्हणून योजायिे इलाज पोलीसखात्याने 
योजायिे असतात. पण त्या खात्याच्या कतवव्यशनू्यतेम ळे अंकाच्या प्रती जप्त करणे, जामीन मागणे वगैरे 
गोष्टी झाल्या नाहीत, म्हणून ज्यानंी म ळात जागरूक राहून, पदराला खार लावनू, चफयाद ग दरली त्यािें 
ि कले असे कसे ठरते, हे कळणे कठीण आहे! उलट त्यानंी दाखचवलेल्या सामाचजक दक्षतेबद्दल इतरानंी 
त्यािें आभार मानले पाचहजेत. पण अशा जागरूक व्यक्तींिी नाव ेठरावात घालण्याला केवढा चवरोध! जण ू
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काय, सामाचजक ग न्ह्यािी उपेक्षा करणारे‘आम्ही’,सामाचजक ग न्हा िावडीवर नेऊन ग दरणाऱ्या त्या 
व्यक्तींच्या मानाने फारि जबाबदार व इभ्रतदार! जो दार लावनू बसेल तो इभ्रतदार; अन् जो घराबाहेर 
पडून ग न्हेगारािा हात धरील, तो क्ष द्र चरकामटेकडा, या‘व्हॅल्यूज’ जतन करण्यािा स चशचक्षत समाजािा 
चशरस्ताि आहे! चफयाद ग दरल्याने ग न्हेगाराला बरकत लाभत असेल तर तो सरकारिा दोर्ष आहे; 
चफयादीिा नव्हे. 
 

अश्लीलतेच्या चनरे्षधािे नाव चनघताि जगाच्या वाङ्मयातल्या अमर गं्रथाचं्या आचण गं्रथकाराचं्या 
मागे लपण्यािा एक चशरस्ता आहे. व्यासाचं्या महाभारतातलाही काही भाग चस्त्रयापं ढे वािायला संकोि 
वाटतो; अलेक्झँडर क्यूचप्रनच्या‘यामा’ कादंबरीत वशे्यागहृािंी आचण लैं चगक चवकृतीिी उघड वणवने आहेत; 
डी.एच्. लॉरेन्सच्या‘लेडी िॅटलींिा चप्रयकर’ या कादंबरीिी (काहीही न गाळता काढलेली) आवृत्ती, 
चफयादीतून (इलंलंडच्या कोटात) चनदोर्ष म्हणनू स टली; इ. इत्यादी. ज्या लोकानंा आमच्या 
चनयतकाचलकातंील कथा सूक्ष्म औचित्याच्या बाबतीत क्यूचप्रन आचण लॉरेन्स याचं्या बरोबरीच्या वाटतात, 
त्याचं्या वाङ्मयीन अकलेिी तारीफ करावी तेवढी थोडीि आहे. पण सवात मौजेिी गोष्ट म्हणजे, पोटभरू 
लेखकाच्या लेखणीला लगान घालू पाहणारानंी, प्रत्येक वळेेला आपण व्यासाचं्या– क्यूचप्रनच्या वाङ्मयाला 
त्याि दावणीला बाधंीत नाही, हे म्हणे प न्हा आवजूवन साचंगतले पाचहजे! नाही तर अश्लीलताचवरोध म्हटला 
की आम्ही सनातनीपणाि मानू!! म्हणजे ज्यानंा चभकार वाङ्मयाला चभकार म्हणायिे धाडस नाही, ते 
व्यास–टॉल्स्टॉय–शरदबाबूंिे इमानी पाठीराखे; आचण जे चभकार म्हणण्यािे धाडस करतात, त्यािें इमान 
संशयास्पद! अन् त्यािंी अंगझडती घेणार कोण? तर ज्यानंा एरव्ही व्यास आचण टॉल्स्टॉय यािें 
नावही‘लेटेस्ट’ वाङ्मयाच्या कैफाम ळे आठवत नाही ते! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥६८ ⬥ 
 

अश्लीलता णवरोधासंबंधी खोटी भीती 
 

आजच्या मराठी वाङ्मयातील अनेक वादािें मूळ बह धा अन करणात आचण उसनवारीत असते. पण 
एवढेि द दैव असते तर परवडले असते! द दैव ते वगेळेि आहे. जेव्हा एखादा मराठी लेखक पािात्य 
वाङ्मयातला वाद उसना न घेता, येथील प्रत्यक्ष पचरक्स्थतीवर आधारलेला वाद उपक्स्थत करतो, तेव्हा तो 
वाद आमच्या पचिमाचभम ख लेखकाचं्या डोक्याति चशरत नाही. समजा, पािात्य देशात बाँबहल्ल्याच्या 
भीतीसंबधंी ििा िालू आहे; आचण आपल्या देशात नद्याचं्या प रानंी हाहाःकार उडवला आहे. तर अशा वळेी 
आमच्या लेखकाचं्या डोक्यात प राच्या धोक्यासबंंधीिे बोलणे चशरणारि नाही. ते बाँबहल्ल्यासंबधंी चलहीत 
राहतील, आचण प रासंबधंी चलचहणाराला मागासलेला समजतील. अश्लीलता चवरोधाला घाबरणारे आमिे 
प रोगामी लेखकही महाराष्ट्रातील पचरक्स्थती डोक्यात घेण्याऐवजी डी.एि. लॉरेन्सच्या देशाति मनाने 
वावरत असतात. 
 

शास्त्रीय दृष्टीने समाजचवश्लरे्षण करताना पकवा कलात्मक चित्रण करताना, उघडपणे लैं चगक 
गोष्टींसंबधंी चलचहल्याम ळे अनेक इंग्रज व फ्रें ि लेखकावंर अश्लील लेखनािा आरोप आला होता. परंत  
सभ्यतेच्या वा कायद्याच्या केवळ ताचंत्रक दृष्टीने न पाहता, त्याचं्याि कृतींकडे व्यापक दृष्टीने पाचहले, तर 
त्या कृती अनैचतक नाहीत व अस ंदरही नाहीत असे चदसून येईल. 
 

मराठीतील लावण्या व गाथासप्तशती यामंधील काही भाग योलय दृष्टी नसलेल्या लोकानंा अश्लील 
वाटण्यासारखा आहे. नवकाव्य व नवकथा यातंील काही भाग अनेकानंा अश्लील वाटण्यासारखा आहे. डॉ. 
केतकर याचं्या कादंबऱ्यातंील काही वणवनावंर अश्लीलतेिा आरोप झालाि होता. (तो आरोप 
माडखोलकरासंारख्यानंी केला होता ही गोष्ट आज तरी चवनोदीि ठरेल!) कै. र. धों. कवे 
याचं्यावर‘समाजस्वास्थ्य’ या माचसकातील काही चलखाणाबद्दल अश्लीलतेच्या आरोपाखाली खटला 
भरलेला होता; व माझ्या स्मरणाप्रमाणे त्यानंा दंडही झाला होता. या सवव उदाहरणातं सत्यदशवनाथव 
झगडणारे लेखक, चवरुि सभ्यतेच्या व नीतीच्या संक चित व्याख्या घेऊन बसलेले लोक, असा झगडा 
चदसून येईल. 
 

कै. र. धों कवे यािंी सववि मते मला मान्य आहेत असे नव्हे. त्यातंील काही समाजचवघातक होती, 
असे माझेही ठाम मत आहे. उदाहरणाथव, वैवाचहक नीतीसंबधंीिी त्यािंी मते घ्या. चववाचहत स्त्रीने 
परप रुर्षाशी आचण प रुर्षाने परस्त्रीशी लैं चगक चवहार केला तर त्यात (अन िमे) पतीिे वा पत्नीिे कोणतेि 
न कसान नाही; अतएव त्यात अनैचतक असे काही नाही; असे कवे प नः प न्हा प्रचतपादीत असत. हे मत मला 
मानसशास्त्राच्या व समाजस्वास्थ्याच्या चवरुि वाटते. पण कवे यानंा कोटात खेिण्यािा मागव मात्र मला 
पसंत नव्हता व नाही. त्यािंी मते खंडनाला पात्र होती; दंडनाला पात्र नव्हती. अश्लीलतेच्या बाबतीतील 
त्यािंी मतेही अशीि चववाद्य व चवचित्र होती. अश्लीलता ही शब्दात वा कृतीत नसून पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत 
असते; हे मत महाराष्ट्रात प्रथम त्यानंी प्रचतपाचदले. अथात या मताइतके वडेगळ मत कोणतेि नाही, हे मी 
यापूवी अनेकदा दाखवनू चदले आहे. पण वरील दोन्ही मते माडंणाऱ्या कै. कवे याचं्याशी त्यांच्या हयातीत 
माझे वाद झाले असले तरी मी त्याचं्या चनभवय सत्य प्रचतपादनाबद्दल त्यािें ग णगानही केले होते. 
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नवकवी व नवकथा-लेखक याचं्या बाबतीतही मी तेि म्हणेन. त्यािें चकत्येक जागींिे लेखन ओंगळ 
व घृणास्पद आहे; म्हणजेि अश्लील आहे. पण म्हणजे लगेि त्याचं्यावर अश्लीलतेच्या कायद्याखाली 
चफयाद करावी असे मी म ळीि म्हणणार नाही. कलेतील नावीन्यासंबधंी, चनःसकंोिपणासंबधंी आचण 
बंडखोरीसंबधंी त्याचं्या कल्पना ि कीच्या व खंडनाला पात्र आहेत, एवढेि मी म्हणेन. 
 

एखाद्या वस धंराबाईनंी, ‘बचहणीने भावावर बलात्कार केला’ असे रंगचवले, तरी ते मी जाहीर 
चधक्काराला पात्र आहे एवढेि म्हणतो. दंडाला पात्र आहे असे समजत नाही. परन्त  आज मराठीत अनेक 
माचसके काम क, ग्राम्य आचण बीभत्स लेखन व चिते्र प्रकाचशत करून पोट भरण्यािा उद्योग करीत आहेत. 
त्यािंा ग न्हा फार वगेळ्या प्रकारिा आहे. ती माचसके काही वाङ्मयीन प्रयोग करीत आहेत असे नव्हे. 
त्याचं्यातील शृगंार केवळ उत्तान आहे असे नव्हे. ही माचसके हीन दजािी काम कता उत्पन्नही करीत आहेत 
आचण ती हीन तऱ्हेने तृप्तही करीत आहेत. म्हणिेि वाङ्मयाला (अथवा छापील मजक राला) ही माचसके 
वशे्याचं्या दजाला नेऊन पोहोिवीत आहेत. आपल्या या उद्योगाने ही माचसके क णाक णािे कोणकोणते 
न कसान करीत आहेत हा प्रश्न केवळ कला-मीमासेंच्या कके्षत येणार नाही. पण म्हणून साचहक्त्यकानंी त्या 
प्रश्नाकडे पाठ चफरचवणे हा मात्र नैचतक ग न्हा होय. यािा चनरे्षध साचहत्य मीमासंकानंी करायिा नाही तर 
क णी करायिा? 
 

पण आियािी गोष्ट म्हणजे, जेव्हा जेव्हा या माचसक गटारगंगेच्या प्रश्न साचहत्यसमेंलनाच्या वा 
इतर व्यासपीठावर चनघतो, तेव्हा तेव्हा स्वतःला‘प रोगामी’ या वगेळ्या जातीत अन्तभूवत करणारे लेखक 
कि खातात, पाठ चफरचवतात, आचण अप्रत्यक्षपणे या गटारािें समथवन करतात. इतकेि नव्हे, तर ज्या 
समाजसेवकानंी चनभवयपणे या गटारवाङ्मयाला कोटात खेिले, व टीकाकारानंी कोटात चनःसंचदलधपणे‘ते 
गचलच्छ आहे’ असे मत चदले, त्यानंी जणू काही गैर केले, असा हे‘प रोगामी’ लोक आभास उत्पन्न करतात. 
या गटारवाङ्मयािा प्रश्न चनघताि हे लोक डी. एि. लॉरेन्सपासून सवव चवख्यात पण चववाद्य पािात्य 
लेखकािंा जप करतात; त्याचं्या चप्रय मढेकरावंर झालेल्या खटल्यािी अश्र पूववक आठवण करतात; आचण 
प ढे‘अश्लील काय, हे ठरचवणे कठीण आहे’ हे ठराचवक रडगाणे गातात! 
 

वास्तचवक या लेखकाचं्या स दैवाने वा द दैवाने आज मराठीत कोणाही सभ्य माणसाने‘जे पाहता’ि 
मान खाली घालावी असे वाङ्मय भरपूर प्रचसि होत आहे. त्यातंील बरेिसे वाङ्मय माचसकाचं्या स्वरूपािे 
असल्याने त्यािे न सते नागडेउघडे म खपृष्ठ पाचहले तरी आतील मजक रािी कल्पना होण्यासारखी आहे. 
एका माचसकावर खटला होऊन त्याला कायद्याच्या कलमात चदलेली कमाल सजा स नावण्यात आल्यावर 
तर अशा माचसकािंी संख्या वाढलीि आहे. कारण न्यायाधीशानंी भरपूर दंड केल्यानंतरही ते माचसक 
िालूि राचहले व खटल्याने चमळालेल्या क प्रचसिीम ळे कदाचित अचधक जोरात खपू लागले. हा 
चकफायतशीर सौदा पाहून इतर माचसकेही अश्लील लेखनाच्या या स्पधेत उतरली. कारण एका 
समाजसेवकाने स्वतःिा वळे खिूवन चफयाद लावल्यावर व कोटात यश चमळाल्यावर सरकारिे म्हणून काही 
कतवव्य आहे, हे मानायला सरकार तयार नाही. एका अकंाबद्दल चशक्षा झाल्यावर माचसक िालूि राहते, हे 
पाचहल्यावर खटल्यािी व चशके्षिी भीती बेतािीि वाटणार. 
 

या बाबतीत अचखल भारतीय मराठी साचहत्य संमेलनाने आपले कतवव्य करणे जरूर आहे. परन्त  
कोणत्याही चलखाणाला अश्लील म्हणणे म्हणजे प रोगाचमत्वाला बट्टा लावणे होय, अशी चकत्येक मराठी 
लेखकानंी आपली समजूत करून घेतली असल्याने इतक्या उघड गोष्टीत मत व्यक्त करण्यालाही ते भीत 
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असतात. कै.सौ. क स मावतीबाई देशपाडें यानंी लवाल्हेर साचहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भार्षणाति असल्या 
गचलच्छ चनयतकाचलकािंा चधक्कार केल्याम ळे अखेर अश्लील चनयतकाचलकाचंवरुििा ठराव सम्मेलनात 
येऊ शकला व एक चवरुि हजारो मतानंी तो पास झाला. 
 

मला या चठकाणी अप्रब ि वा सोवळ्या वािकानंा कोणते चलखाण अकारण अश्लील वाटण्यािा 
संभव आहे यािी ििा करायिी नाही; कारण सवांनाि चनःसंचदलधपणे अश्लील वाटण्यासारख्या 
चलखाणािाि काय तो आपणास कायद्याने वा जाहीर चनरे्षधाने बंदोबस्त करायिा आहे. इतर लेखन एक 
तर न सत्या टीकेच्या कके्षत येईल, नाही तर चववाद्य या सदरात पडेल. परंत  आज मराठीत दर मचहन्याला 
चनर्मववादपणे गचलच्छ असे भरपूर वाङ्मय प्रचसि होत असूनही, जेव्हा चकत्येक लेखक जणू काय 
आपल्याला बनाडव शॉच्या नाटकावरील पकवा डी.एि. लॉरेन्सच्या कादंबरीवरील चफयादीिा चविार 
करायिा आहे असा आव आणतात, तेव्हा त्याचं्या अज्ञानािी कीव करावी, की भेकडपणािा चधक्कार करावा 
हेि समजत नाही. 
 

श्रेष्ठ दजािा कलावन्त पकवा श्रेष्ठ भचूमकेवरून चलचहणारा तत्त्ववते्ता उत्तान शृगंारािेि प्रसंग, 
अनावृत्त स्त्रीशरीरािी वणवने, फार काय– प्रत्यक्ष रचत-िीडेिे प्रसंगही औचित्य राखून वािनीय करू 
शकतो, हे श्रेष्ठ वाङ्मयाच्या वािकानंा वगेळे सागंायला नको. पण जे केवळ बाजारातील खपाकडे पाहून 
चलहीत आहेत, त्याचं्या वाङ्मयािा चनवाडा करताना या महर्षीिे दाखले देणे, म्हणजे आत्मविंना करून 
घेणे होय. ज्यािें कलेशी जन्मजात वैर असून जे केवळ फ्रॉइडिे रुलण मनोचवज्ञान िघळीत बसले आहेत, 
त्यािें वाङ्मय चफयादीिा चवर्षय न होता केवळ त च्छतेिा चवर्षय होणेि योलय असे मीही म्हणेन. पण अशा 
वाङ्मयाच्या समथवनातही श्रषे्ठ कलेिा आधार घेणे, म्हणजे सैतानाने धमवगं्रथािंा आधार घेणेि होय. या 
दोन्ही प्रकारच्या वाङ्मयािा चधक्कार करण्यािी वळे आली की, मनाने इलंलंडमध्ये वावरणारे आमिे 
टीकाकार चशवाजीमहाराजानंी स रत ल टल्यािा दाखला देऊन चखसेकापू लोकानंा माफी चमळवनू देण्यािे 
प ण्य जोडतात! अज्ञान म लीला पळवनू नेणाऱ्या ग ंडावंर खटला भरण्याच्या प्रसंगी रुक्क्मणीहरणािे 
आख्यान सागंू लागतात! 
 

अश्लील वाङ्मयािा उघड चनरे्षध करणारे लोक सामाचजक नीतीच्या पितेने कलेिे स्वातंत्र्य 
चहरावनू घेतात व अप्रयोजक सोवळ्या लोकािें हात बळकट करतात, असा एक ठराचवक आके्षप आहे. असा 
आके्षप घेणारे लोक अश्लीलतेच्या सरकारी व्याख्येत ग रफटलेले असतात असे आढळून येईल. आजच्या 
अश्लीलतेच्या कायद्यािी कलमे वरवर पाहणारास मोघम आचण अचतव्याप्त वाटण्यासारखी आहेत, तरुण 
पकवा संस्कारक्षम माणसािें मन ज्या वाङ्मयाने चबघडण्यािा संभव असेल, ते वाङ्मय कायद्याप्रमाणे 
अश्लील ठरते. कायद्यात चबघडणे या अथी‘deprave’ असा शब्द आहे. आपले पकवा आपल्या दैवतािे 
वाङ्मय कायद्याच्या तडाक्यात सापडेल, म्हणून घाबरणारे लोक सववि शृगंाचरक वाङ्मय आचण प्रत्येक 
अश्लील सूिना या सदरात पडेल अशी कल्पना करतात. शाक न्तल नाटकातील काही प्रसंग पकवा 
मेघदूतातील काही ओळी अपक्क तरुणाचं्या मनातं चनःसंशय काम क चविार चनमाण करतील. 
महाभारतातील काही प्रसंग तरुणािंी अचनष्ट कामचजज्ञासा जागृत करतील.“ज्ञातास्वादो चववृतजघना ंको 
चवहात ं समथवः” या ओळीिा अथव म लामं लींच्या वगात समजावनू चदला तर त्या तासात म लािंी वृत्ती 
अभ्यासान कूल राहीलि असे नाही. महाभारतातील कणाच्या जन्मािी कथा, पंडूच्या शवेटच्या रचतिीडेिी 
कथा, या कथा तरुणाचं्या मनात खास कामजागतृी करतील. पण तरुणाचं्या मनात काम क दृश्ये याहून 
साध्या कारणानंी पकवा वाङ्मयीन कारण नसतानाही उत्पन्न होतील! मनात कामचवकार उत्पन्न होणे आचण 
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मन चबघडणे एक नव्हे चनदान‘deprave’ शब्दािा अथव इतका साधा नाही. साध्या शृगंारप्रसंगाबद्दल 
लेखकावर खटला झाल्यािे एकही उदाहरण नाही. कायद्यातील शब्दािें अथव व कायद्यािा एकंदर रोख न 
कळल्याम ळे कायदा काही लोकानंा फाजील व्यापक वाटतो, एवढेि काय ते. 
 

उलट आजिा कायदा काही दृष्टींनी असावा चततका व्यापक नाही, हे मी दोन वर्षांपूवीच्या नवय ग 
चदवाळी अकंात दाखवनू चदले आहे. एखादी कृती काम क नसूनही दंडाहव असू शकेल. चवनोदी म्हणनू 
काढलेल्या एका चित्रात‘दूध केन्द्रा’िे दृश्य दाखचवलेले होते. त्यात‘दूध केन्द्र’ या नावािी पाटी एका गोल 
चबल्ल्यावर रंगवनू, तो चबल्ला त्या केन्द्रािी व्यवस्था पाहणाऱ्या स्त्रीच्या छातीवर अशा रीतीने चितारला होता 
की, स्त्री-शरीरािा चवचशष्ट भाग म्हणजेि‘दूध-केन्द्र’ आहे, हे सूचित व्हाव!े“हे चित्र त म्ही अश्लील का 
समजता?” असे मला कोटात चविारण्यात आले. प्रश्न चविारणाऱ्या वचकलानंी दोन गोष्टी आपल्या बाजूच्या 
म्हणून गृहीत धरल्या होत्या. एक तर हे चित्र चवनोदी असल्याने त्याकडे गंभीरपणे पाहणारा मन ष्ट्य ि कीच्या 
भचूमकेवरून चित्र पाहतो, असे वचकलानंा चसि करावयािे होते. द सरे म्हणजे या चित्रात फार तर 
दूधकेन्द्रािी थट्टा आहे; पण काम कता चनमाण करण्यासारखे काय आहे असा वचकलाचं्या प्रश्नािंा रोख 
होता. 
 

वचकलाचं्या प्रश्नानंा उत्तरे देताना मी कायद्यातील शब्दािंा चविार करीत नव्हतो, तर माझ्या 
औचित्यकल्पना व पाचवत्र्यकल्पना या चित्राने का द खावल्या गेल्या यािा चविार करीत होतो. एकदा माझी 
पाचवत्र्यकल्पना द खावली गेली हे चनचित असल्यावर, कायद्यात तो ग न्हा आहे की नाही यािी मला पवा 
करण्यािे कारण नाही, अशी माझी भचूमका होती. उलट तरुणािें मन deprave करणारी कला ती अश्लील 
कला, या व्याख्येलाि वकील चिकटून होते. वस्त तः आजच्या कायद्यातदेखील चकळसवाणी 
पाचवत्र्यचवडंबक कृती अश्लील ठरेल, अशी शब्दयोजना आहे. पण कायदा स्थूल दृष्टीने वािणारे वकील, 
‘तरुणाचं्या मनात काम कता चनमाण करणारी कलाकृती’ एवढीि कसोटी म ख्य असे समजून िालतात. 
 

चवनोदाच्या भचूमकेवरून चलचहलेल्या वाङ्मयात पकवा काढलेल्या चित्रात अश्लीलता क्षम्य ठरते, 
अशी चकत्येक लोक कल्पना करून घेतात. नलन चित्र कायद्याच्या कके्षत येऊ नये म्हणून असो, की अन्य 
दृष्टीने असो, नलन चित्रािा काही भाग झाकण्यािी प्रथा पािात्य चित्रकार व मूतीकार याचं्यामध्ये आहे, असे 
चदसून येईल. वास्तचवक ही प्रथा भारतीय परंपरेतील नव्हे. असे असून काही वर्षांपूवी एका लोकचप्रय 
चदवाळी अंकात, ज्यािा चवचशष्ट भाग पानाने झाकलेला आहे, असे नलन स्त्री-शरीरािे चित्र चवनोदी चित्राच्या 
भागात प्रचसि झाले होते.‘चवनोद’ अथात मथळ्यात होता. त्या चित्रािा मथळा‘चस्त्रयािें पान’ असा होता. 
अथात हे चित्र प्रायः नलन म्हणूनही अश्लील होते आचण अत्यंत अश्लील सूिक मथळ्याम ळेही अश्लील होते! 
 

चवनोदातील अश्लीलतेच्या मयादा ठरचवताना आिायव अते्र आचण कै. माधवराव जोशी 
(म्य चनचसपाचलटीकते) यािंा चवनोद प्रथम डोळ्यापं ढे येतो. पण यािे कारण त्यािंा चवनोद अश्लीलतेला 
सवात अचधक जवळ, हे नसून, इतर दृष्टींनीही हे दोन्ही चवनोदकार मराठीतील अग्रगण्य लेखक आहेत हे 
होय. अश्लीलतेत ज्यानंी चशखर गाठले आहे असे चकती तरी लेखक आजच्या माचसकात चवनोदाच्या 
नावाखाली चलहीत आहेत. पण त्यािा चविार करणे म्हणजे, गटारातील पाणी‘चफल्टर’ करीत 
बसण्यासारखे आहे. म्हणून चनर्मववाद गचलच्छ अशा माचसकािें उल्लेख मी करीत बसत नाही. अत्र्याचं्याि 
चलखाणािा चविार करायिा झाला, तर दैचनकातील आजिे त्यािें चलखाण, स बोधता, य क्क्तवाद आचण 
आवशे या चतन्ही बाबतींत चबनतोड असते. दैचनकाच्या अग्रलेखात इतकी वािनीयता यापूवी कोणत्याही 
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संपादकाने आणली नव्हती असे म्हणणे अचतशयोक्तीिे होणार नाही. तथाचप प्रामाचणक आग्रहाम ळे आचण 
चिडीम ळेदेखील उत्तान भारे्षच्या आहारी जाणे चवपरीत पचरणामि घडवनू आणते, हे अते्र याचं्या 
चलखाणावरूनही चसि करता येईल. पण त्यािंा असयंम आचण उत्तानपणा क्वचित ग्राम्यतेपयंत पोिला 
असला, तरी गचलच्छ बाजारी वाङ्मयािा चनरे्षध करणाऱ्या ठरावात अत्र्याचं्या दैचनक लेखनािाही 
(चननावी!) अन्तभाव करावा म्हणून धडपडणारे लेखक, िोराबरोबर सावालाही चगरफदार करा, असेि 
म्हणत असतात. वस्त तः या मंडळींना क णािाि चनरे्षध नको असतो; पण द सरे लोक गचलच्छ माचसक-
वाङ्मयािा चनरे्षध करीत आहेत, असे पाचहल्यावर मग त्यात आपल्या एका अपजक्य राजकीय 
प्रचतस्पध्यािेही परस्पर तपवण होऊ द्या, स्वतःिे शौयव वगेळे उघडे पडायला नको, असा हा कावा असतो! 
अत्र्याचं्या दैचनक चलखाणात‘ठणाणा’, ‘हरामखोर’ यासंारखे उत्तान शब्द पदोपदी असले व क्वचित ग्राम्य 
चवनोदही आढळत असला तरी त्यािी भरपाई करणारी प्रामाचणक तळमळ आचण अत लनीय प्रचतपादनशलैी 
एवढ्ा प्रमाणात असते, की बाजारी काम क माचसकाबरोबर अत्र्यािंा चनरे्षध (आचण तोही भेकड 
चननावीपणाने) करा म्हणणारे लोक आपल्या मनातली राजकीय जळफळि ओकीत असतात असे म्हणणे 
प्राप्त आहे. 
 

अते्र पकवा‘म्य चनचसपाचलटी’कते जोशी याचं्या सववि चवनोदािें समथवन करता येईल, असे मला 
म्हणावयािे नाही. जोशी हे नाटककार म्हणून प्रथम प ढे आले, ते‘संगीत चवनोद’ या नाटकाने. त्या 
नाटकातील पचहल्याि प्रवशेात, त्या काळी द लवभ असलेले चमश्र टेचनसिे दृश्य स्टेजवर चदसे. त्या 
प्रवशेात‘बॉल ट चवस्ट करणे’, ‘कॉनवर फ्लेपसग्’ वगैरे शब्दावर केलेल्या कोट्ा चनचितपणे अश्लील होत्या. 
ते नाटक आज स्टेजवर नाही; पण त्याच्यापेक्षा लोकचप्रय झालेले आचण स्थाचनक स्वराज्यािा उपहास 
म्हणून चबनजोड असलेले‘म्य चनचसपाचलटी’ हे नाटक अद्यापही स्टेजवर यशस्वी आहे. त्या नाटकातही 
गंगीच्या‘व्होट’च्या आकारावरून केलेला चवनोद अत्यतं अश्लील प्रचतमा डोळ्यापं ढे उभी करतो. 
 

अते्र याचं्या नाटकातील चवनोद अश्लील नसतो, परंत  ग्राम्यता मात्र ते चकत्येकदा टाळू शकत 
नाहीत. पकबह ना अत्र्यानंा एखाद्या व्रात्य म लाइतकी ग्राम्यतेिी जाचतवतं आवड आहे म्हटले तरी िालेल. 
अत्र्याचं्या एका नाटकात एक वेंधळा नोकर ग डग डीऐवजी एचनमा पॉट घेऊन येतो. ते दृश्य गचलच्छ 
मनाच्या पे्रक्षकालाि आनंद देईल; इतरानंा या दृश्याने वातंी होण्यािा संभव आहे. अथात ग्राम्यतेतही 
म्य चनचसपाचलटीकार जोशी अत्र्यानंा सहज िीत करू शकतात, हे त्याचं्या नाटकातील काही प्रसंगावंरून 
कळून येईल. लहान म लाच्या अंगािी धूळ आपल्या अंगाला लागण्यात केवढी धन्यता आहे, हे काचलदासाने 
आपल्या एका जगप्रचसि श्लोकात साचंगतलेि आहे. त्याि वात्सल्यभावनेतून म्य चनचसपाचलटीकारानंा 
कोणते दृश्य स िले ते पाहण्यासारखे आहे (मला वाटते, ते नाटक‘पैसाि पैसा’ हे असेल). त्याचं्या त्या 
नाटकात केवळ एक बालक कडेवर घेतल्यािे दृश्य दाखवनू त्यानंी समाधान मानलेले नाही; ते 
कदाचित‘प्रसाद देईल!’ एवढे म्हणण्यािा चवनोद करूनही त्यानंा समाधान नाही. त्या म लाच्या पकवा 
त्याला घेऊन उभ्या असलेल्या पात्राच्या कपड्यात एक रबरी िेंडू लपवनू त्यातून पाण्यािी चिळकाडंी 
उडालेली त्यानंी दाखवली आहे! 
 

चनयतकाचलकातील चलखाणातही अते्र क्वचित ग्राम्यतेिी मयादा गाठतात असे म्हणाव े लागेल. 
गेल्या वर्षीच्या नवय गच्या चदवाळी अंकात त्यानंी चलचहलेली“आम्ही िावट होतो” हा लेख चवनोदाच्या 
बैठकीवरूनही समथवनीय नाही. आत्मिचरत्रपर चलखाण हे‘कब ली जबाबा’च्या स्वरूपािे असल्याने, यात 
लजे्जिा पडदा बराि बाजूला सारण्यािी प्रथा आहे, हे मला ठाऊक आहे. रूसोच्या प्रख्यात आत्मिचरत्रात 
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प रुर्षाप रुर्षातंील काम कतेिी वणवने आहेत. कॅसॉनोव्हाच्या त्याहूनही स ंदर (आचण हॅव्् लॉक एचलसने 
प्रशचंसलेल्या) आत्मिचरत्रात बदफैलीपणािी आचण इतरही बारीकसारीक अनैचतकतेिी िटकदार वणवने 
आहेत. आपल्याकडे कै. पन्तप्रचतचनधींनी चलचहलेल्या आत्मिचरत्रात खूपि ग्राम्यता असल्यािी ओरड 
झाली होती. (मी अद्यापही ते िचरत्र वािू शकलो नाही.) 
 

पण‘म्य चनचसपाचलटीकारा’ंिे पकवा अत्र्यािें‘घसरणे’ म्हणजे सभ्य साचहक्त्यकािे घसरणे आहे. 
आजच्या काम क माचसकात चवनोद म्हणनू काय येते, हे येथे दोर्षदशवनाथवही सागंण्यािी मला इच्छा नाही! 
अशा माचसकातंील शृगंार, चवनोद आचण‘कामशास्त्र’ कोटात वािनू दाखवण्यािेही धाडस मी केले नाही. पण 
अशा चनर्मववाद घाणीिाही‘चनरे्षध करा’ म्हटले की ज्यानंा कलास्वातंत्र्यािी आठवण होते, त्याचं्या कलेत 
नागडेपणाला वाजवीपेक्षा फाजील महत्त्वािे स्थान आहे हे उघड आहे. 
 

मराठी चनयतकाचलक वाङ्मयात आज अश्लील कथा, अश्लील वणवने आचण अश्लील चवनोद यािंी 
उघडी गटारे वाहात असता त्यासंबधंी ज्यानंा काहीि करायिी गरज भासत नाही, नव्हे, इतर कोणी काही 
करतील त्याचं्यासंबधंीही कृतज्ञता नाही, त्यानंी व्यासपीठावरून पकवा रेचडओवरून केलेल्या अश्लीलतेच्या 
ििेिा, प्रत्यक्ष वाङ्मयीन वस्त क्स्थतीशी काडीिाही संबधं नाही, हे उघड आहे. 
 

अश्लीलता चवरोधाने आपल्या आवडत्या कलासंप्रदायाच्या स्वातंत्र्याला चकती धोका आहे एवढाि 
हे टीकाकार चविार करतात. पण आजच्या अश्लीलतेने सवव समाजाच्या अचभरुिीला केवढा धोका आहे, 
यािा हे लोक चविार करीत नाहीत. 
 

अश्लील चलखाण आपल्या माचसकात अन्तभूवत न करता जे संपादक आज माचसके िालवीत आहेत, 
त्याचं्या माचसकािंा िचरताथव या दहा वर्षांत पूवीच्या िौपट कठीण झाला आहे, एवढे तरी 
या‘अन्तराळवीरा’ंनी ध्यानात घ्याव!े 
 

⬤ ⬤ 
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⬥६९ ⬥ 
 

अश्लीलतेचे अडािी पाठीराखे 
 

[मुलाखत] 
 

‘प्राध्यापक महाशय, आपण प्रो. अप्पासाहेब फडक्याचं्या गाजलेल्या‘ग न्हेगार–फौजदार’ 
व्याख्यानाला हजर असालि?’ 
 

‘नाही! मी हजर नव्हतो.’ 
 

‘आियव आहे! व्याख्यानात त मिा व त मच्या अश्लीलताचवर्षयक भचूमकेिा अनेकदा उिार झाला. 
मग त मिा प्रो. फडक्यासंंबधंी काही वैयक्क्तक...’ 
 

‘छे छेः! आकस, गैरसमज वगैरे म ळीि काही नाही! उलट मला फडक्याचं्या वक्तृत्वशलैीिं मोठं 
कौत क वाटतं. मी त्यािंं व्याख्यान मोठ्या आवडीनं ऐकतो. पण एका साध्या धंदेवाईक संस्थेनं केलेल्या 
स्वतःच्या रौप्यमहोत्सवात, कधी साचहत्यसम्मेलनालाही हजर राहण्यािी कदर न करणाऱ्या फडक्यानंी व 
इतरही साचहक्त्यक धेंडानंी व्याख्यानं द्यावी, हे मला तत्त्वतःि नापसंत वाटलं.’ 
 

‘माफ करा, आपली ही भचूमका मला माहीत नव्हती. पण या उपचवर्षयावर आपला अचधक वळे न 
घेता, मी तडक म ख्य चवर्षयाकडे वळतो. काय हो, श्री. के.क्षी., फडके तर म्हणतात की, 
अश्लीलताचवरोधािा ठराव मागे अनेकदा झाला होता. साताऱ्यानं नवा इचतहास घडवला ही चनव्वळ खोटी 
फ शारकी आहे.’ 
 

‘साताऱ्याच्या ठरावात जर नवीन पकवा पचरणामकारक असं काही नसतं, तर धावपळ करून पत्रक 
काढून सह्या गोळा करून त्याला चवरोध करणारे, फडक्याचं्या मते बावळटि म्हणायिे! सम्मेलनाच्या 
शवेटच्या चदवशी ठरावावर आचण त्याचं्या प रस्कत्यांवर दात-ओठ खाणारे अते्र आचण अत्र्यावंर दात-ओठ 
खाणारे हजारो प्रचतचनधी व पे्रक्षक हे सवव स्वप्नाति ओरडत होते की काय? फडके घरी बसून 
आसामसरहद्दीवर काही घडत नसून उगीिि बातम्या येत आहेत, असेदेखील म्हणायला मोकळे आहेत!’ 
 

‘लक्षात आलं माझ्या. कारण, मी स्वतः सातारा सम्मेलनाला हजर होतो ना! पण काय हो 
प्रोफेसरसाहेब, यंदाच्या वर्षीच्या चनयोचजत सम्मेलनाध्यक्षानंा, ‘अश्लील वाङ्मयात फार वाढ होत आहे’ 
असा म्हणे त म्ही– म्हणजे साचहत्य पचरर्षदेच्या कायाध्यक्षानंी– ‘रपोट’ पाठचवला? खरंि का त म्हालंा अस ं
वाटतं, की अश्लील वाङ्मयात वाढ होत आहे म्हणनू? माफ करा, एवढ्ाप रता तरी मी फडक्याचं्या मतािा 
आहे. अहो जगाच्या प्रारंभापासून—’ 
 

‘आपणही माफ करा मला. आपणा दोघानंाही जगाच्या आरंभीिी‘चसच्य एशन’ माचहती असण ं
कठीण आहे. पण गेल्या तीन वर्षांत साचहत्यपचरर्षदेकडे अश्लील माचसकासंंबधंी बऱ्याि तिारी आल्या, व 
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म्हणून मी जेव्हा संबचंधत अकं पाचहले, तेव्हा मला त्या मराठी माचसकाचं्या चनलवज्जपणािी चशसारी आली; 
आचण मराठी वािकाचं्या सहनशीलतेिी कीव आली.‘मेनका’ माचसकाच्या एका अंकावर झालेल्या 
खटल्यात जास्तीत जास्त चशक्षा झाल्याम ळंही लोकातं यासंबधंात बरीि जागतृी झाली, व त्याम ळंि 
लवाल्हेर संमेलनाच्या अध्यक्षीय भार्षणात सौ. क स मावतीबाईंनी अश्लील माचसकािंा कडक चनरे्षध केला.’ 
 

‘हो, ते माझ्याही लक्षात आहे. पण मग अते्र आचण फडके याचं्यासारख्या ब चिमान साचहक्त्यकानंा, 
पूवीच्या संमेलनाध्यक्षानंा या गोष्टीिा सतंाप कसा येत नाही?’ 
 

‘त्यानंा संताप येत नाही हे मला खरं वाटत नाही. पण फडक्यानंा वाटतं की, आपल्या 
कादंबऱ्यातंील काही उत्तान शृगंारािे प्रसंग अश्लील ठरतील! अन् अत्र्यानंा वाटतं की, आपल्या 
चलखाणातला बीभत्स वैयक्क्तक भाग अश्लील ठरेल! अहो, अत्र्यानंीि प्रथम‘मेनके’चवरुि अश्लील म्हणनू 
ओरड केली. मेनकेचवरुि खटला भरला तेव्हा साक्ष द्यायला अते्र उत्स क होते. त्यािंी साक्ष काढायि ं
जाहीर झालं होतं. पण चफयादी ब.ना. चभडे यानंी अखेर ती काढली नाही, म्हणून अते्र त्यानंा चशव्याही 
मोजत असत म्हणे! पण सातारा सम्मेलनात अत्र्यानंी टोपी चफरवली, अन् गाधंी टोपी घातली!‘अश्लील 
लेखकािंा हृदयपालट करा!’ म्हणू लागले अते्र.‘चफयादीिा मागव म्हणजे सरकारजमा लोकािंा मागव,’ 
असेही म्हणू लागले! मग मेनकेच्या वळेेलाि तेवढा तो मागव श ि कसा ठरत होता ते अत्र्यानंाि चविारा.’ 
 

‘खरंि, फडके–अत्र्याचं्यावरून आठवलं! क्षीरसागरसाहेब, अत्र्यानंा त म्ही चभता असा उघड िाजव 
फडक्यानंी त मच्यावर केला आहे!’ 
 

(हसून)‘मला यािं हसू येण्यािं कारण म्हणजे, नेमका हाि आरोप अते्र आचण वा.ल. क लकणी 
यानंी माझ्यावर फडक्याचं्या बाबतीत सातारा येथे केला होता. याला साववजचनक लढ्ाच्या भारे्षत‘Baiting’ 
पकवा चखजवणं म्हणतात. म्हणजे आम्ही आमच्या व्याख्येप्रमाणं पकवा साचहत्यसम्मेलनानं चदलेल्या 
आदेशाप्रमाणं काही करीत असलो, तर आम्हालंा भलत्याि गोत्यात, पकवा स्वतःच्या क लंगड्यात 
अडकवण्यािा हा फडके–अत्र्यािंा कावा आहे. पण घरिं खाऊन फडके–अत्र्यािंी भाडंण‘ंछूः!’ 
म्हटल्याबरोबर भाडंण्याइतके आम्ही बेवकूफ नाही. आचण अश्लीलताचवरोधी सचमतीिे चनमंत्रक गोडबोले 
तर कायदेपचंडति आहेत. ते आखलेल्या कायविमापलीकडे गहूभरदेखील जाणार नाहीत.’ 
 

‘पण श्री. के.क्षी., थोडं चवर्षयान्तर करून चविारू का? फडके–अत्र्यािंं वाङ्मय त म्हाला अश्लील 
वाटतं की वाटत नाही? अगदी‘पॉइंट ब्लँक’ सागंा हं! केळकरी सावधचगरीिंही उत्तर नको– अन् 
वामनरावी संशयवादािंही नको.’ 
 

(प न्हा हसून)‘हे पाहा, केळकर आचण वामनराव यानंा महाप रुर्ष समजणाऱ्या महासाचहक्त्यकापंैकी 
मी नाही. मी एक लहानसा साचहक्त्यक असल्यानं, स्पष्ट बोलायला कधीि भीत नाही. त मच्या प्रश्नािं उत्तर 
असं आहे की, मला फडके आचण अते्र यािंं साचहत्य अश्लील वाटत नाही!’ 
 

...(आियाने)‘अहो, काय म्हणता काय? त म्ही तर आियािा धक्काि देता आहा! आहो, त म्ही 
फडक्यािंी‘खेळणी’, ‘क हूक हू’...’ 
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‘फडक्यािंी एकश ेबारा की िौदा प स्तकं मी वािली आहेत, असा माझा दावा नाही. मला तेवढा 
वळेही नाही. पण ज्या माचसकासंबंंधी आमच्याकडे तिारी आल्या, ती माचसकं आचण फडक्याचं्या कादंबऱ्या 
एक नव्हेत ते सागंायला फडक्यािंं अक्षरन् अक्षर वािायला पाचहजे असं मला वाटत नाही. अहो, म्हणूनि 
मी साचहत्यसंमेलनात (१) ऋर्षींिा शृगंार, (२) चववाद्य अश्लील, (३) चनरे्षधाहव अश्लील, आचण (४) 
दंडनाहव अश्लील, असे िार प्रकार करणं जरूर आहे अस ंसाचंगतलं.’ 
 

‘पण त म्ही स्वतःि‘मार्ममक’मध्ये एक म लाखत चदली होती, त्यात अत्र्याचं्या चलखाणाला अश्लील 
म्हटलं होतं ना?’ 
 

‘अत्र्याचं्या चलखाणात आचण भार्षणात अवाच्यपणा असतो असं मी अनेकदा म्हटलं आहे. अलीकडे 
त्यातंील ग्राम्यपणा आचण बीभत्सपणाही वाढला आहे. त्यातला काही त्यानंी माझ्यावरील चशवराळ 
हल्ल्यातंही वापरला आहे. हे सवव जरी मला माहीत आहे, तरीदेखील‘मेनके’िा पचहला अंक, अलीकडे 
बोभाटा झालेले‘अप्सरा’, ‘वैजयंती’, ‘मध िदं्र’ वगैरेंिे अंक आचण अत्र्यािंं चलखाण हे सारखंि असं जर 
फडके म्हणतील, तर मला ते मान्य नाही. वाङ्मयीन पकवा राजकीय हेतूनं चलचहलेल्या चलखाणात मध्येि 
उत्तानपणा येण,ं पकवा बीभत्स चशवराळपणा चशरणं वाईट. पण क ठलाि उच्च कलात्मक पकवा सामाचजक 
हेतू डोळ्यापं ढं न ठेवता, केवळ काम कता िाळवण्याकरता नागडं वाङ्मय चलचहण ंहा त्याहून फार हीन 
दजािा वाङ्मयीन ग न्हा आहे. आज फडके–अते्र जर कोणता ग न्हा करीत असतील तर तो म्हणजे 
कदाचित आपल्यावर बेतेल म्हणून आपल्या वाङ्मयापेक्षा अत्यतं हीन दजािं वाङ्मय पाठीशी घालण्यािा 
होय! आचण या दोघाचं्याही वाङ्मयाला मी सातारा सम्मेलनाच्या ठरावाच्या कके्षत येणारं समजत नाही, 
यािा अथव– खटला भरण्याच्या दजािं समजत नाही, एवढाि आहे.’ 
 

‘अत्र्याचं्या वाङ्मयािा चनरे्षध तर मी अत्यंत स्पष्ट शब्दातं अगदी अलीकडेि‘लोकसते्त’त लेखमाला 
चलहून केलेला आहे. फडक्यानंी तरी याहून अचधक काय केलं आहे?’ 
 

‘गंगाधर गाडगीळ, अरपवद गोखले यािंा त म्ही चनरे्षध करीत नाही, अन् वस धंराबाईंिा मात्र प्रत्येक 
व्याख्यानात उिार करता!’ 
 

‘गंगाधर गाडगीळ, अरपवद गोखले याचं्या मनोचवश्लेर्षण–संप्रदायानंि या चनलवज्ज बाजारी 
माचसकानंा खरंखोटं समथवन उपलब्ध करून चदलं, असा आरोप मी अनेकदा केला आहे. पण म्हणजे 
गाडगीळ–गोखले आचण हे Commercial pornography चवकून पोट भरणारे संपादक एकि, असं मी 
कधीि म्हणणार नाही. गाडगीळ आचण गोखले यािंी कलेसंबधंीिी कल्पना मला रूक्ष, कलाशनू्य आचण 
प ष्ट्कळदा ओंगळ वाटते. पण त्यानंा, ‘नलनते’च्या भाडंवलावर पैसा करणाऱ्या बाजारी लेखकातं मी कधीि 
अन्तभूवत करणार नाही. म्हणूनि मी प न्हा सागंतो, खंडनाहव वाङ्मय आचण दंडनाहव वाङ्मय हा मी जो 
सातारा सम्मेलनात भेद केला, तो महत्त्वािा आहे.’ 
 

‘त म्ही लावणी वाङ्मयाचवरुि उपाययोजना नाही क ठं करीत?’ 
 

‘अहो, मीि उलट हा प्रश्न त म्हालंा चविारायला हवा. फडके अद्याप कृष्ट्णराव मराठ्याचं्या 
काळाति आहेत, म्हणून लावण्या ऐकल्या तर क्षीरसागरासंारख्या फौजदारािें डोळे पाढंरे होतील, अस ं
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त्यानंा वाटतं. अश्लीलताचवरोधी अफाट मराठी समाज लावण्याचंवरुि ओरड करीत नाही, ही गोष्ट अथवपूणव 
आहे. लावण्यातंला श्रृंगार सरळ, रोखठोक आचण चनकोप असतो. आजच्या बाजारी माचसकापं्रमाणं चवकृत 
काम कता उद्दीचपत करून अकं खपचवण्याच्या उदे्दशानं लावण्या चलचहलेल्या नसतात. काम क वाङ्मय आचण 
श्रृंगाचरक वाङ्मय यातंला फरकि फडके यानंा कळलेला नाही. जो मन ष्ट्य कामाकर्षवणात रंगून चलचहतो, तो 
शृगंाचरक चलचहतो; पण ज्याला‘आकर्षवण’ माहीत नसून न सतं कामोद्दीपनि हव ंअसतं; आचण चवशरे्षतः जो 
द सऱ्यािंं कामोद्दीपन करण ं एवढंि आपल्या प रुर्षाथािं के्षत्र ठरवतो, तो अश्लील माचसक काढतो. 
अश्लीलतेिी कसोटी नीचतशून्यता नव्हे, तर सौन्दयवशून्यता, ओंगळपणा ही आहे! फडके अद्याप 
कृष्ट्णरावाचं्या य गात वावरत आहेत असं मी म्हणतो ते याम ळंि!’ 
 

‘पण क्षीरसागरसाहेब, फडक्यािंा एक म द्दा तरी त म्हालंा कबूलि करायला हवा. ते म्हणतात, 
एखादद सऱ्या अश्लील वाक्यानं ज्या समाजािी तब्येत चबघडते, तो समाज म ळाति रोगट असला पाचहजे. 
थोडंफार अश्लील पिवनू जो समाज चनरोगी राहील, तो खरा चनरोगी.’ 
 

‘मी प न्हा सागंतो, ‘अश्लीलता म्हणजे अनैचतकता’ या कृष्ट्णरावी कल्पनेति फडके अद्याप घोटाळत 
आहेत! हा प्रश्न वािक चबघडण्यािा नसून लेखक चबघडण्यािा आहे! ज्याम ळं नीती चबघडते (पकवा 
चबघडण्यािा संभव असतो) ते अश्लील, हा पीनल कोडातील चनकर्ष असेल; पण साचहत्यशास्त्रातील चनकर्ष 
तो नव्हे. (आचण फडक्यानंी चडक्शनरीतून ि कीिा अथव काढून जो भोंगळ अचतव्याप्त चनकर्ष ठरचवला आहे 
तो तर नव्हेि नव्हे! ज्यािी चकळस येते, जे वािताना आनंद वाटण्याऐवजी लाज वाटते ते अश्लील, अशी 
साचहत्यशास्त्रात व्याख्या आहे. आता चकळस पिचवण्यात शौयव आहे, पकवा चनकोपपणा आहे, अस ं
फडक्यानंा वाटत असेल, तर त्यानंी आपली वाङ्मयीन प्रकृती तपासूनि घेणं बरं! उद्या फडके अस ं
म्हणतील की, ललनाच्या पंक्तीत एखाद्या साचहक्त्यकाला (फाजील मद्यपानाम ळं!) वान्ती झाली, तर त्यािी 
चकळस न येणं म्हणजेि चनकोपपणा! चकळसवाण्या गोष्टीसंबंधी चकळस न येणं म्हणजे चनकोपपणा नव्हे, तर 
चवकृत आचण घाणेरडी मनोवृत्ती होय. वस ंधराबाईंनी रंगचवलेला, बचहणीनं भावावर केलेल्या जबरी 
संभोगािा प्रसंग वािून फडक्यानंा जर चकळस आचण सतंाप येत नसेल, तर ते फडक्याचं्या मनोचवकृतीि ं
लक्षण आहे. चनकोपपणािं नव्हे!’ 
 

‘पण आपल्याला असं नाही का वाटत, की कौरवसभेतील द योधनाच्या कामान्ध वतवनािं चित्र पकवा 
रझाकाराचं्या कामान्धतेिं चित्र, ही चितं्र वािकातं संताप चनमाण करण्याकरता असतात?’ 
 

‘फडक्याचं्यासारख्या लोकानंी महाभारतािा उल्लखे न करणंि बरं! फडके म द्दाम वडे का पाघंरत 
आहेत? महाभारतातील या भागाला लोक अश्लील म्हणत आहेत, अशी कल्पना करून व्यासािंा बिाव 
करण्यािं नाटक फडके कशाकरता करीत आहेत? द योधनािं माडंी उघडी करून दाखचवण ंकलादृष्ट्ट्ा 
श्रेष्ठ ठरलं, म्हणजे लगेि फडक्याचं्या रझाकारािंं चित्र चततकंि श्रेष्ठ ठरेल, अशी फडक्यानंा आशा वाटते 
काय? आचण तेही क्षणभर गृहीत धरलं, तरी काही माचसकं आज आपल्या कथानकािी नाचयका पाळीव 
क त्र्याकडून कामतृप्ती करून घेते, असं मोठ्या िचवष्टपणं रंगवीत आहेत, त्याचं्यासह व्यासाचं्या 
महाभारतात लपता येईल, अशी फडक्यानंा आशा आहे की काय? जेव्हा फडक्यािंं रझाकारािंं चित्र 
अश्लील आहे अशी अते्र तिार करतात, तेव्हा ती तिार नीतीच्या भचूमकेवरूनि केवळ असते, अशी 
सोईस्कर समजूत फडके का करून घेतात? रझाकाराचं्या कृत्याबद्दल संताप उत्पन्न होईल असं चित्र 
रंगचवण्याऐवजी, फडके नकळत रझाकाराच्या कृतीत रंगले आचण कामोद्दीपक चित्र काढून गेले, असाही 
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अत्र्याचं्या म्हणण्यािा अथव असेल. म्हणजे वाङ्मयािा नैचतक–सामाचजक उदे्दश तर फडक्यानंी वज्यवि 
मानला; अखेर उरली कला. तीही फसली! म्हणजे काय? (अते्र म्हणतील!)‘फडक्यािंं गाढवही गेलं अन् 
ब्रह्मियवही गेलं!’ 
 

‘मग आपण एकंदरीत, केळकराचं्या व्याख्येप्रमाणं पोरीबाळींसमोर, लेकीस नासंमोर जे वािता 
येईल, ते तेवढं‘श्लील’ असं म्हणणार?’ 
 

‘बरा प्रश्न चविारलात. पण त म्ही जर माझं लवाल्हेर वाङ्मयपचरर्षदेच्या अध्यक्षपदावरून केलेलं 
भार्षण, ‘नवय ग’च्या एका चदवाळी अंकात मी चलचहलेला अश्लीलतेच्या कायद्यातील दोर्षासंबंंधीिा लेख 
वािला असता— 
 

(मध्येि)‘मी दोन्ही वािले आहेत; प ढं काय?’ 
 

‘प ढं काही नाही! मी त्या दोन्ही लेखातं केळकराचं्या त्या कसोटीिी फडक्याचं्याहून अचधक टर 
उडचवली आहे. आज ती कसोटी चनब वि लोकाखेंरीज कोणीि हाती धरीत नाही. पण जे य क्क्तवाद आधीि 
टाकाऊ ठरले आहेत, ते आपल्या सोलीव कातीव भारे्षत नव्यानं खोडल्यासारखं करून अज्ञ 
बायाबापड्याचं्या टाळ्या घेणं हे फडक्यािं एक तंत्र आहे. ते त्यानंी परवाच्या प्रकाशन–पूजनाच्या 
समारंभात प न्हा वापरलं, एवढंि.’ 
 

‘पण एका Age–group मधील वािकानंा द सऱ्या Age–group मधील वािकाचं्या आवडीवर बंधन 
घालण्यािा अचधकार नाही, हे फडक्यािंं तत्त्व तरी मला मोठं अचभनव आचण चखलाडू वृत्तीिं वाटलं. 
तरुणानंी काय वािू नये, हे ठरचवण्यािा अचधकार वृिानंा काय म्हणून असावा?’ 
 

‘फडक्यािंं हे‘अचभनव’ तत्त्व वािून मला त्याचं्या एके काळी तल्लख असलेल्या मेंदूिी खरोखरि 
पिता वाटू लागली आहे. यात इतक्या तकव दृष्ट गोष्टी फडक्यानंी भोंगळपणानं गहृीत धरल्या आहेत, की 
त्यािंं हे अचभनव तत्त्व, भोंगळ तकव पितीिं उदाहरण म्हणून ख शाल त्यानंा राजाराम कॉलेजच्या वगांना 
उपयोगी पडलं असतं. पचहली म्हणजे वयाच्या एका गटात एकि वाङ्मयीन आवड जारी असते, ही भोंगळ 
समजूत. द सरी त्याहून भोंगळ अडाणी आचण अपमानकारक समजूत म्हणजे तरुणानंा अश्लील वािायला 
आवडतं, अन् वृिानंा आवडत नाही. जर वयािा आचण अश्लील आवडण्या न आवडण्यािा काही सबंंध 
असेलि, तर तो उलट असू शकेल. तरुण मनं अचधक चनकोप असल्यानं त्यानंा चवकृत आचण चनलवज्ज 
लैं चगकतेच्या चलखाणािी चशसारी अचधक लवकर येईल; वृिािंी संवदेना कमी झालेली असल्यानं त्यानंा ते 
चनलवज्ज वाङ्मय थंडपणानं वािण ं शक्य होईल. चशवाय तरुणािंा लैं चगक आनंद छापील शाक्ब्दक 
िावटपणावर अवलंबून राहण्यािं कारण काय?—उलट वृिानंा मात्र िावट लेखन आचण िावट वािन 
हाि काम कतेिा स लभ आचण सह्य असा एकमेव प्रकार असण्यािा फार संभव! पण यात वृि आचण तरुण 
असे सरसकट भेद होण्यापेक्षा व्यक्क्तवैचित्र्यािाि अन भव अचधक येईल. ते काहीही असो, आज चनघणारं 
गचलच्छ, चनब वि, आचण चनलवज्ज माचसक वाङ्मय, ‘तरुणानंा गचलच्छ वाटत नाही’ अस ंम्हणण्यात चिरतरुण 
म्हणून ख्याती असलेल्या अप्पासाहेबानंी आमच्या महाराष्ट्रीय तरुणतरुणींिी उघड बदनामी केली आहे!’ 
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‘पण वृिािंी मनं कमी‘सेक्न्सचटव्ह’ झाल्यानं त्यानंा अश्लीलतेिी लाज कमी असते’ असं म्हणनू 
आपणही महाराष्ट्रीय वृिािंा अपमान करीत आहात, अस ंउलट म्हटलं तर?’ 
 

‘अहो, आधी वयाप्रमाणं वगववारीि िूक आहे, असं मी बजावलेलं चवसरू नका! अन् चशवाय वयातीत 
माणसानंा स्त्रीत्वाच्या आचण मातृत्वाच्या चवटंबनेिीही लाज वाटत नाही, यािं उदाहरण म्हणनू मी 
फडक्यािंाि‘मेनके’तला लेख देईन. द लधकेन्द्रावर काम करणाऱ्या एका स्त्रीच्या नेमक्या 
स्तनभागावर‘द लधकेन्द्र’ असा स्तनाकार चबल्ला लटकचवलेलं चित्र काढणं म्हणजे मातृत्वािी िेष्टा होय, हे 
क णीही चनकोप चनष्ट्पाप तरुण सागेंल!‘मेनका’ खटल्यात मी हेि मत चदलं. अश्लील श्रृंगारापेक्षाही हा 
पाचवत्र्यपवडबनािा ग न्हा अचधक चनलवज्जपणािा आहे, असं मी साचंगतलं. न्यायाधीशानंीही त्याशी मतभेद 
दाखचवला नाही. पण फडके अद्याप त्या चित्रािी चवनोदाच्या नावाखाली तरफदारी करीत आहेत.“आई! 
आम्हालंा वडील एकि होते ना? मग श्रािाला ब्राह्मण दोन का बोलवायिे?” असा बशेरम चवनोद आपल्या 
आईशी करणाऱ्या एका प णेरी चवद्वानािा उल्लखे चवष्ट्ण शास्त्रींनी आपल्या चनबंधमालेत केला आहे. त्यानंतर 
मातृत्वािी मस्करी करणारे चवद्वान प ण्यात उरले नसावते असं मी समजत होतो. फडक्यानंी माझी समजूत 
खोटी पाडली! वृिानंा काम कतेिी लाज वाटत नसली तर तो त्याचं्या शरीरदौबवल्यािा पचरणाम म्हणता 
येईल; पण मातृत्वाचवर्षयीही त्यानंा काही वाटेनासं झालं, तर हे वृि मानवी संस्कृतीिे शत्रू समजून त्यािंी 
आम्हालंा संभावना करावी लागेल.’ 
 

‘हं हं! आपण असे भावनेच्या आहारी जाऊ नका! आपण‘चिचटक’ म्हणजे कसे थंड असणार 
मचॅजस्रटेप्रमाण,ं असं मी समजत होतो! िला, आता शवेटिा एखादा महत्त्वािा प्रश्न चविारून सपंवतो. 
प्रश्न जरा नाज क आहे. प रुर्षािी वगेळी करमणकू असावी का? अन् त्यात– इथंि तो नाज क प्रश्न आहे!– 
त्यात त म्ही‘दौलतजाद्या’िा अंतभाव कराल का?’ 
 

‘उत्तर देणं अगदीि सोपं आहे. प रुर्षािंी वगेळी करमणूक असणं स्वाभाचवक आहे. अथात स्त्री-
प रुर्षाचं्या एकत्र करमण कीतही असतील,–आहेत. पण काही खास प रुर्षाचं्या करमण की असू 
शकतील.‘तमाशा’ ही करमणूक मी त्यातलीि समजतो. अलीकडे चस्त्रया तमाशाला जाऊ लागल्यानं 
त्यातलं‘तमाशपेण’ जाऊ लागलं आहे, ही फडक्यािंी तिार बरोबर आहे. मी चकत्येक वर्षांपूवी लोकसते्तत 
तमाशावर चलचहलं होतं, त्यात तमाशाला‘नागर’ स्वरूप देण्याचवरुि चलचहलं होतं. अन् त्या 
लेखाि‘ंचथएटर’ या इगं्रजी चनयतकाचलकानं म द्दाम भार्षान्तर करूनही छापलं होतं असं स्मरतं.’ 
 

‘एका गोष्टीत का होईना त मिं आचण फडक्यािं मतैक्य आहे हे वािून मला या म लाखतीत 
पचहल्यादंाि आनंद होत आहे! पण काय हो श्री. के. क्षी., बायका तमाशाला यायला नकोत त्या काय 
म्हणून? त्यातला िावटपणा कमी व्हायला नको म्हणूनि ना? अन्‘िावटपणा’ म्हणजेि अश्लीलपणा अशी 
व्याख्या मी आपल्याि चलखाणात वािल्यािं स्मरतं!’ 
 

‘माझ्या चलखाणातलं बाकीि ंचवविेनही त म्हालंा स्मरत असतं, तर या प्रश्नािं उत्तर त म्हीि चदलं 
असतं. खेडवळािंा लैं चगक बाबतीतील अकृचत्रम मोकळेपणा आचण स चशचक्षतानंी द सऱ्यािं उद्दीपन 
करण्याकरता लपूनछपून चित्तारलेली काम कता, यातंील पचहली म्हणजे खेडवळािंी काम क िेष्टा अचधक 
चनकोप होय. आपणदेखील ती खेडवळािंी म्हणूनि थोड्या क्षमाशील– Lenient, indulgent– वृत्तीनं 
पाहतो. कायदादेखील खेडवळाचं्या मोकळेपणाला अश्लील मानू नये, असं सागंनू त्यािंा अपवाद नमदू 
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करतो. पण आता त्यािा फायदा घेऊन आमिे स संस्कृत लोक ग्रामीण वाङ्मयाच्या नावाखाली जे अश्लील 
शब्द व उल्लेख आपल्या चलखाणात घालतात ते मात्र पशग मोडून वासरातं चशरण्यासारखं आहे. त्याला 
अचधक कडक चशक्षा हवी.’ 
 

(थोड्या सकंोिाने)‘पण माझा तो‘नाज क’ प्रश्न राचहलाि.’ 
 

‘हं! समजलो!‘दौलतजाद्या’संबंधी ना? त्या चवर्षयािा अश्लील वाड्मयाच्या पकवा कलेच्या 
चवर्षयाशी वस्त तः काडीिा संबंध नाही. आपण चकती रंगेल आचण धीट आहोत, यािी जाचहरात करण्यािी 
फडक्यानंा सवयि आहे. त्यानंी चवर्षयान्तर करून तो चवर्षय अश्लीलतेवरील व्याख्यानात घ सडून 
चदला.‘दौलतजादा’ ही कलाही नव्हे, की करमणूकही नव्हे. चतला फार तर एक प्रकारिी शृगंाचरक 
िैनबाजी म्हणता येईल. फडके आपल्या व्याख्यानात, ‘दौलतजादाही झाला पाचहजे’ असं म्हणाल्याि ं
प्रचसि झालं आहे. ते खरं असेल, तर फडक्यािंी अचभरुिी स ससं्कृत नाही असं म्हणाव ंलागेल.’ 
 

(चवजयी अधीर स्वरात)‘ते का? ते का? तमाशािं तर त म्हालंा‘नागरी’करणदेखील नको. 
तेवढ्ाप रतं त मिं फडक्याशंी मतैक्य! अन्‘दौलतजादा’ पाचहजे म्हटलं, की फडके‘असंस्कृत!’ हे कस ं
काय? माफ करा प्रोफेसरसाहेब, त मिे वाङ्मयीन दण्डक कधी कधी‘स लतानी वृत्ती’िे असतात अशी टीका 
होते, ती याम ळंि!’ 
 

‘माझी भचूमका ऐका, अन् मग मला‘वाङ्मयीन स लतान’ ठरवा हवा तर. थोडं शान्तपणानं, फडके-
पे्रम आवरून धरून ऐका हं! माझी माचहती बरोबर असेल, तर‘दौलतजादा’ म्हणजे तमाशात नािणाऱ्या 
म लीनं नाित नाित येऊन चनवडक पे्रक्षकापंैकी एखाद्याच्या माडंीवर बसण.ंयातील शृगंार मी अससं्कृत 
मानतो असं नव्हे; तर ज्या गोष्टी एकान्ताति करण्यासारख्या आहेत, त्या भर पे्रक्षकातं करणं हा 
आिरटपणा आचण अससं्कृतपणा होय असं मी म्हणतो.’ 
 

‘मग इथं त म्ही मघािी खेडवळ मोकळेपणािी सवलत नाही वाटतं देत?’ 
 

‘अहो, ती सवलत िावटपणािं पकवा ग्राम्यपणािं बोलण्याप रती असते.त म्ही प्रत्यक्ष 
क त्र्यामाजंरािंा मनमोकळेपणा दाखवनू भररस्त्यात हव ं ते करू लागाल, तर त्याला कोणत्याही 
चनयमाप्रमाणं सवलत चमळणं शक्य नाही.’ 
 

‘म्हणजे खेड्यातील लोक तमाशात क त्र्या-माजंराच्या दजाला जातात, असं त म्हालंा म्हणायि ं
आहे?’ 
 

‘वस्त क्स्थती अशी आहे की, एकामेकाचं्या वयािे व सलगीिे खेडवळ लोक तमाशात एकत्र 
जमल्यावर, उत्तररात्रीत जे हे प्रकार होतात त्यांत काम कतेपेक्षा थटे्टिा आचण व्रात्यपणािाि भाग अचधक 
असतो.‘दौलतजाद्या’त आपण सापडण्यापेक्षा आपल्या एखाद्या फाजील सभ्य दोस्ताच्या अंगावर ते प्रकरण 
लोटून देण्यात खेड्यातील व्रात्य लोकानंा अचधक मौज वाटते, असं चदसून येईल. पण प्रो. फडके यानंी 
शहरात राहून दौलतजाद्यािी काही खाजगी कल्पना करून घेतलेली चदसते!’ 
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‘या नाजूक प्रश्नावरही आपण इतकं उद बोधक बोलाल, अशी मला नव्हती कल्पना! आता शवेटिा 
एकि प्रश्न चविारून मग आपला वळे घेत नाही. त म्ही‘दंडाहव अश्लीलता’ हा नवीन प्रकार साताऱ्यात 
जाहीर केल्याम ळं फडके थोडे चिडलेले चदसतात.‘त म्ही कोण आम्हाला दंड करणारे?’ असं त्यािं आव्हान 
आहे!’ 
 

‘हे आव्हान त्यानंी श्री. के.क्षीं. ना पकवा सचमतीच्या इतर सभासदानंा न देता, ‘इंचडयन पीनल 
कोड’ला आचण प्रत्येक देशाच्या‘पीनल कोड’ला द्यायला हव!ं प्रत्येक देशािा कायदा‘अश्लीलता’ दंडाहव 
मानतो. फडके–अत्र्यानंा यात सरकारिा हात नको असेल, तरत्यानंी पीनल कोडाच्या २९२ कलमाचवरुि 
िळवळ केली पाचहजे. न सत्या संमेलनाच्या ठरावाचवरुि करून भागणार नाही!’ 
 

‘प्रोफेसरसाहेब, त मच्याशी आमिे काहीही मतभेद असले, तरी त मच्याकडे ग ळग ळीतपणा नाही हे 
मात्र कबलू केलं पाचहजे. मी‘वस धे’च्या वतीनं आपणाला धन्यवाद देतो!’ 
 

‘वाः! अखेर मतभेद आहेति का? त म्ही वृत्तव्यवसायी लोक अखेर आपलं चशल्लक ठेवणारि! 
मीही‘वस धे’िा आभारी आहे म्हणून कळवा.’ 
 

⬤ ⬤ 
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⬥७०⬥ 
 

अश्लीलतेसंबंधीचा गाजलेला ठराव! 
 

सातारा येथील साचहत्यसंमेलनासंबधंी जे काय बरेवाईट चलखाण येऊन जायिे, ते आता येऊन 
गेले आहे. त्या सवांतून एक गोष्ट नक्की ठरते की, संमेलन ज्या अनेक कारणानंी बरेि गाजले त्यातं 
अश्लीलतेिा ठराव हे एक प्रम ख कारण होते. 
 

तो ठराव गाजणार हे आधीपासूनि चदसत होते; तरीही द दैवाने त्या ठरावाला अगदी शवेटिा िम 
चदल्याने ठराव माडंणारे, उपसूिना माडंणारे, आचण पे्रक्षक,–सववि वाट पाहून कंटाळल्यासारखे झाले 
होते. पण तीन चदवस अहोरात्र माडंवात आचण नाट्मंचदरात माडं्या घालून बसणारा तो पाि-सहा 
हजारािंा सम दाय अश्लीलतेच्या ठरावावरच्या खडाजंगीने प न्हा ताजा होऊन बसला! संमेलनािा शवेट 
कंटाळवाणा होण्याऐवजी नाट्पूणव करण्यािे काम त्या खडाजंगीने जरी केले असले, तरी ठराव शवेटी 
ठेवण्याने द सरेि एक न कसान झाले. अध्यक्षानंा समारोपािे भार्षणि म ळी यंदा करता आले नाही! अनेक 
संमेलने पाचहलेल्यानंा, अध्यक्षीय समारोपािे महत्त्व काय, हे वगेळे सागंायला हव े असे नाही. पण 
अश्लीलतेच्या ठरावाने वातावरण इतके तापून गेले होते, की प न्हा खेळीमेळी उत्पन्न करणे अध्यक्षानंा प्रायः 
अशक्य वाटले असाव!े 
 

वातावरण इतके चबघडण्यासारखे या ठरावात काय होते? ते समजायला त्या ठरावािा थोडा 
इचतहास सागंायला हवा. अश्लीलतेिा ठराव काही सोवळ्या लोकानंी सम्मेलनाप ढे आणायिा व इतरानंी 
केवळ थटे्टकरता त्यािा चविार करायिा, अशीि या ठरावािी काही वर्षांमागे क्स्थती असे. ज्यानंा 
वाङ्मयात चनर्मववाद काही स्थान आहे अशा साचहक्त्यकानंी अश्लीलतेसंबधंी धोक्यािी सूिना प्रथम 
लवाल्हेरच्या सम्मेलनाति चदली. लवाल्हेर सम्मेलनाच्या अध्यक्षा सौ. क स मावतीबाई यानंी आपल्या 
अध्यक्षीय भार्षणात अश्लील चनयतकाचलकासंंबधंी इशारा चदला असल्याने, आचण क स मावतीबाईंिे 
प रोगाचमत्व अश्लीलतेच्या वतनदार चवरोधकानंी पूवीि मान्य केलेले असल्याने, त्या सम्मेलनात 
अश्लीलतेच्या ठरावािी क िेष्टा प रोगाचमत्वाच्या ब रुजावर बसून करणे त्यानंा कठीणि गेले! पण तरीही 
अश्लीलतेला चवरोध करणे हा आपला क लधमव समजणाऱ्या साचहक्त्यकानंी लवाल्हेरलाही चवर्षयचनयामक 
सचमतीत काही कमी चवरोध केला नाही. बाईिें अध्यक्षीय भार्षण त्यानंा स्त्री-दाचक्षण्य म्हणून म काट्ाने 
ऐकून घ्याविे लागले. अथात लवाल्हेर येथे अते्र हजर नव्हते, हाही एक अध्यक्षािंा मान राखला जाण्यािे 
कारण होते. नाही तर यंदा अत्र्यानंी ज न्या-नव्या सम्मेलनाध्यक्षासंमोर जे अन चित 
आचण‘Unparliamentary’ वतवन केले ते त्यानंी लवाल्हेरलाही केलेि नसते असे नाही! 
 

लवाल्हेरच्या अध्यक्षीय भार्षणालाही थोडी पाश्ववभमूी होती. क स मावतीबाईंनी यापूवी कधीि 
अश्लीलतेचवरुि आवाज उठचवला नसून लवाल्हेरलाि त्यानंा आवाज उठवावा लागला, याला तशीि 
कारणे होती. एक तर त्या वर्षी‘मेनका’ या माचसकावर प ण्यािे एक सामाचजक कायवकते श्री. ब. ना. चभडे 
यानंी खटला भरून कायद्यातील जास्तीत जास्त चशक्षा देवचवण्यात यश चमळचवले होते. याि वर्षी लवाल्हेर 
येथे भरलेल्या प्रादेचशक संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून मी जे भार्षण केले, ते सवचं्या सवव, अश्लील-लेखन 
आचण शृगंारवाङ्मय याचं्यामधील ताचत्त्वक भेद स्पष्ट करणाऱ्या चवविेनाला वाचहलेले होते. सम्मेलनापूवी 
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पचरर्षदेतफेिा सत्कार स्वीकारण्याकरता बाई प ण्यास आल्या होत्या, तेव्हा त्यानंी या सवव गोष्टींिा उल्लखे 
मजजवळ केला होता व आपल्या अध्यक्षीय भार्षणात अश्लील वाङ्मयासंबधंी आपण सप्ष्ट उद्गार काढणार 
असल्यािे त्यानंी मजजवळ बोलूनही दाखचवले होते. इतक्या पूवेचतहासानंतर लवाल्हेर येथे चवर्षयचनयामक 
सचमतीसमोर जेव्हा हा ठराव आला, तेव्हाही आपण सवव जण, जणू एखादी ग ह्य गोष्ट करीत आहेात, असे 
िेहेरे प रोगाचमत्वाच्या राखीव रखवालदारानंी केलेि! ज्या लोकानंी अश्लील माचसकावर खटला भरण्यािे 
आचण िालवण्यािे काम केले, त्यािंा ठरावात आभारपूववक उल्लेख करायिा प्रश्न चनघताि, बॉम्ब तयार 
करणाऱ्या देशभक्तािें नाव घ्यायला ज ने मवाळ चजतके लाजत, चततके आमिे प रोगामी वीर सबजेक्ट्स 
कचमटीति लाजू लागले! मग भर संमेलनात नाव ेघेताना तर लाजेने त्यािंी म क ं डीि वळली असती! ठराव 
धाडणारे गृहस्थ लवाल्हेरला आलेले नव्हते; अथात तो माडंायला क णी जबाबदार साचहक्त्यक या कडक 
सोवळ्या लोकाचं्या भीतीने प ढे येईना. काकासाहेब गाडगीळ यानंी मात्र लवाल्हेर येथेही या ठरावाला 
पापठबा चदला होता. क स मावतीबाईंिा तर पापठबा होताि. या दोघाचं्या आग्रहाम ळे ठराव माडंण्यािे काम 
पचरर्षदेिा कायाध्यक्ष असूनही– मलाि पत्कराव े लागले. ठराव एक चवरुि िार हजार मतानंी मंजूर 
झाला! भर संमेलनात ठरावाचवरुि भार्षण करायिे धाडस एकाही प रोगाम्याला झाले नाही! 
 

अलीकडे अश्लील माचसकािें पेवि फ टले असल्याने, यंदा प न्हा ठराव करणे जरूर होते. यंदा 
काकासाहेब गाडगीळ हेि अध्यक्ष असल्याने, हा ठराव अचधक पचरणामकारक करण्यािा चविार त्याचं्या 
डोक्यात येणे स्वाभाचवक होते. याि स माराला प ण्यािे एक सेवाचनवृत्त न्यायाधीश श्री. गोडबोले 
यानंी‘अप्सरा’ या माचसकात अश्लील मजकूर असल्यासबंंधीिी तिार योलय त्या पोलीस अचधकाऱ्याकडे 
वैयक्क्तक जबाबदारीवर केली होती. साचहत्यपचरर्षद या बाबतीत मूग चगळून, ओशाळून, स्वस्थ का बसते, 
यािे अथाति श्री. गोडबोले याचं्यासारख्या अन्यके्षत्रीय चवद्वानानंा कोडे पडणे साहचजक होते. मी त्या वळेी 
साचहत्यपचरर्षदेिा कायाध्यक्ष असल्याने श्री. गोडबोले यानंी मलाि या बाबतीत ख लासा करण्यािी चवनंती 
केली. मी माझे अन भव त्यानंा साचंगतले, आचण त्यानंी ठराव पाठचवल्यास तो गेल्या वर्षीप्रमाणे मंजूर होईल 
असेही मी त्यानंा साचंगतले. पचरर्षदेच्या कायवकारी मंडळातील श्री. चद.के. बेडेकर, पचरर्षदेशी सहकायव 
करणारे प्रा. सरदार व स्वतः श्री. गोडबोले, या चतघानंी चविारचवचनयम करून अश्लीलतेसंबधंीिा मूळ 
ठराव तयार केला होता. या ठरावात, पचरणामकारक इलाज करणे शक्य व्हाव े म्हणून एक सचमती 
नेमण्यािी जी कल्पना होती चतला चवठ्ठलराव घाटे याचं्यासारख्या ज्येष्ठ साचहक्त्यकािंाही जोरािा पापठबा 
होता. 
 

अशा क्स्थतीत सातारा येथील चवर्षयचनयामक सचमतीत या ठरावाला चवरोध होण्याला फारसे कारण 
नव्हते. व्यक्क्तस्वातंत्र्य आचण प रोगाचमत्व यािंी चवशरे्ष कदर करणाऱ्या काही म ंबईकर साचहक्त्यकानंा, 
बेडेकर व सरदार यानंा मान्य असलेला ठराव अमान्य होणार नाही अशी सवांिी साहचजकि कल्पना होती. 
मढेकर याचं्या कचवतावंर खटला भरला गेल्यापासून, या मंडळींना नवलेखकाचं्या स्वातंत्र्याबद्दल काळजी 
वाटणे स्वाभाचवक होते. म्हणूनि ठरावातील चनरे्षधािा रोख मढेकर, गंगाधर गाडगीळ, पवदा करंदीकर 
याचं्यासारख्या प्रयोगवादी, मनोचवश्लेर्षणवादी, पण सामाचजक जबाबदारी ओळखणाऱ्या नवसाचहक्त्यकावंर 
नसावा, तर केवळ काही क प्रचसि माचसकावंर असावा, असा आग्रह मी गेल्या वर्षीही धरला होता, व यंदा 
तर अचधकि धरला.‘काही माचसकातूंन आज प्रचसि होणारे बाजारी काम क आचण लैं चगक वाङ्मय’ हेि 
कायदेशीर इलाजािे लक्ष्य असाव,े हे मी माझ्या गेल्या वर्षीच्या या चवर्षयावरील चलखाणातही स्पष्ट केले 
होते. सातारा येथील सम्मेलनात ठरावाला पापठबा देताना मी जे भार्षण केले त्यात एकंदर चवरोधािा सूर 
लक्षात घेऊन हा म द्दा मला अचधकि स्पष्ट करावा लागला होता. मढेकरािें, व गाडचगळािेंि नव्हे– तर 
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अत्र्यािें वाङ्मयही आमच्या ठरावाच्या कके्षत येत नाही; कारण ते लैं चगक–pornographic नाही. अन् 
बाजारी लैं चगक (commercial pornographic) तर नाहीि नाही, असे मी माझ्या भार्षणात स्पष्ट साचंगतले 
होते. 
 

जे जे अश्लील आहे ते ते कायद्याने बंद करण्यासारखे आहे, असे कोणीि म्हणणार नाही. मी माझ्या 
भार्षणात गह्यवतेच्या दृष्टीने अश्लीलतेच्या ज्या िार उतरत्या पायऱ्या, ठरचवल्या, त्यािंा– चवरोधी भार्षण 
करणाऱ्या!– तकव तीथांनीही गौरवपूववक उल्लखे केला होता. काही लेखन वरवर अश्लील वाटते, पण उच्च 
वाङ्मय असते, त्याला मी‘ऋर्षींिा शृगंार’ हे नाव चदले आहे. काही वाङ्मय‘चववाद्य अश्लील’ या सदरात 
मोडते; काही चनरे्षधाहव आचण खंडनाहव या सदरात मोडते; पण द दैवाने आज माचसकात प्रचसि होणारे काही 
वाङ्मय‘दंडनाहव अश्लील’ या सदरात चनचित पडण्यासारखे आहे. सातारा येथील ठरावािा रोख केवळ या 
दंडनाहव वाङ्मयाचवरुिि होता. 
 

ही गोष्ट इतकी स्पष्ट असूनही म ंबईिे काही साचहक्त्यक आचण स्वतः आिायव अते्र या ठरावाला का 
चवरोध करीत होते, यािे सवांनाि कोडे पडले. मी स्वतः तर अत्र्यािंा पापठबा गृहीत धरला होता. 
कारण‘मेनका’ माचसकावर दोन वर्षांपूवी प्रथम अत्र्यानंीि बडगा उिलला होता. अत्र्यानंी मेनका 
माचसकातील चलखाणाच्या अश्लीलतेसंबधंी ओरड केल्यावरि आमच्यासारख्या इतरानंा‘मेनका’ माचसकािी 
खबर लागली. वस धंरा पटवधवन याचं्या‘अंधार’ या गचलच्छ कथेवरही अत्र्यानंीि आपल्या मराठ्यातून हल्ला 
िढचवला होता. अशा क्स्थतीत माचसकातील या बाजारी काम कतेला पचरणामकारक आळा घालण्याकचरता, 
बेडेकर–गोडबोले याचं्यासारख्या थंड प्रकृतीच्या चवद्वानानंी तयार केलेल्या ठरावाला अत्र्यािंा चवरोध 
व्हावा, ही प्रथम मलाही मोठी नवलािी गोष्ट वाटली! 
 

अत्र्यानंी साताऱ्यात व्यासपीठ सजचवण्याकचरता आचण नंतर मराठ्यािे रकाने सजचवण्याकचरता 
आपल्या चवरोधाला सरकारी हस्तके्षपाच्या चवरोधािे स्वरूप चदले असले, तरी ती हातिलाखी होती. जेव्हा 
माणसे जाणूनब जून प नः प नः समाजघातक गोष्ट करीत असतात, तेव्हा त्यािंा प्रचतबंध कायद्यानेि होणे 
शक्य असते. ग न्ह्याच्या प्रचतबंधाकरता सरकारी कायद्यािी मदत घेणे, याति जर काही गह्यव असेल, तर 
अते्र आचण अत्र्याचं्या ब रुजामागे लपणारे काही म ंबईकर लेखक, यानंी अश्लीलतेिा कायदाि नको, अशी 
िळवळ हाती घ्यावी! पण तसे करण्यािी त्यानंा छाती होत नाही! कारण जगात सववत्र अश्लील लेखन 
आचण साववजचनक असभ्यता (Indencency) याचवरुि कायदे आहेति. या बाबतीत कायदेि नकोत, 
व्यक्क्तस्वातंत्र्य हव,े–असे म्हणण्याने या लोकािें जे हसे होईल ते त्यानंा टाळायिे आहे. म्हणून कायदे 
असले, तरी त्यािंा उपयोग नको, चनदान साचहत्यसंस्थानंी त्या कायद्यािंा आधार न घेता केवळ टीका व 
जागतृी करून ग न्हेगारािंा हृदयपालट करावा ही गाधंीवादी भचूमका अते्र आचण मंडळींनी घेतली होती! 
 

‘मेनका’ व वस न्धरा पटवधवन याचं्यावर प्रखर हल्ला िढचवणारे अते्र परवाच्या पचरणामकारक 
ठरावाच्या वळेी तेवढे गाधंीवादी आचण सवोदयवादी का झाले, ही एक नवलकथाि आहे! अश्लील लेखन 
करणाऱ्या व्यक्तींिी मनधरणी करण्यािे अत्र्यानंी साचंगतलेले तंत्र असे : या लेखकाचं्या घरी 
चनरे्षधमंडळाच्या सभासदानंी जाव े आचण म्हणावे, “त मिी परवािंी अम क अम क गोष्ट अश्लील आहे, 
त्याबद्दल दंड म्हणून घाला पाहू आम्हाला दंडवत!” 
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द सऱ्या एखाद्याने हा बावळट उपाय स िचवला असता, तर अत्र्यानंी त्यािा उपहास करण्याकचरता 
चकती रकाने खिी घातले असते यािी कल्पना सहज करता येईल! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ७१ ⬥ 
 

आचायांचा‘सुधाकर’ का झाला? 
 

‘मेनके’वर पचहला हात उगारणारे अते्र, आज माचसक वाङ्मयात चववस्त्र नृत्य करणाऱ्या 
अनेक‘मेनका’ंना पचरणामकारक आळा घालण्याला चवरोध करतात, या चवचित्र प्रकारािी‘अन्दरकी बात’ 
साचंगतली पाचहजे. 
 

वास्तचवक हे रहस्य फोडण्यािे काम अलीकडे म ंबईच्या एका दैचनकाने (‘नवशक्तीने) केलेि आहे. 
गेल्या वर्षी लवाल्हेर येथे अखेर मंजूर झालेला ठराव अत्यंत मयाचदत आचण सौम्य असला, तरी त्याला ते 
अखेरिे सौम्य रूप येण्यापूवी त्यािी अनेक रूपे झाली होती. त्यातील एका रूपात तो ठराव साचहत्य 
पचरर्षदेिी अब्र ूबाहेर काढीत होता. ज्या व्यक्तींिा वा संस्थािंा साचहत्याशी संबंध नाही, अशानंी साचहत्यािे 
रूप आचण आरोलय चटकवण्याकरता कोटवकिेऱ्या कराव्या, आचण साचहक्त्यकानंी मात्र नाकते आचण वाझं 
धोरण पत्करून, वरच्या मजल्याच्या चखडकीतून मजा पाहात राहाव,े ही गोष्ट अनेकानंा शरमेिी वाटते. 
लवाल्हेरच्या ठरावात या गोष्टीिा उल्लखे व्हावा अशी काहींिी इच्छा होती. पण अखेर ठराव कोमट 
आचण‘नामरूप’-शून्य करायिा असे ठरले! 
 

ठरावात द सऱ्याही एक प्रकारिा चतखट मसाला येणार होता. तो म्हणजे अश्लील 
माचसकाबंरोबर‘अभद्र’ वृत्तपत्रािंा चनरे्षध करण्यािा. मी स्वतः अशा व्यापक ठरावाला चवरोध केला. 
कारण‘अभद्र वृत्तपत्रीय चलखाण’ या शब्दािंा रोख क णावर आहे, हे मला माहीत होते. आचण हा प्रश्न 
लवाल्हेरच्या ििेत केवळ तकािाही उरलेला नव्हता. अते्र याचं्या नावािा काही जबाबदार व्यक्तींनी 
चनरे्षधय क्त उल्लेखही केला होता. अशा क्स्थतीत, “अत्र्यािें चलखाण काही जागी फटकळ पकबह ना अवाच्य 
असले, तरी‘अन्यायाच्या चिडी’ने चलचहलेले असते! आचण त्या चलखाणाने लोकािें जेवढे राजकीय चशक्षण 
होते, तेवढे यापूवी फार तर चटळकाचं्या चलखाणानेि झाले असेल!” असा मी तेथे अत्र्याचं्या चलखाणािा 
मनापासून कैवार घेतला. 
 

ही पडद्यामागिी हकीकत‘नवशक्ती’ने अलीकडे बाहेर आणली आहे, म्हणूनि मी चतिा उल्लखे 
करीत आहे.‘नवशक्ती’तील‘साचहत्यशन्डा’ने लवाल्हेरच्या या घटनेला आणखीही एक घटना जोडली 
आहे.“क्षीरसागर लवाल्हेरहून परत येऊन पाहतात, तो‘नवय ग’च्या चदवाळी अंकात‘आम्ही िावट होतो’,हा 
अत्र्यािंा लेख! क्षीरसागरानंी कपाळावर हाति मारून घेतला!“अत्र्यािंा आम्ही िावट होतो” हा लेख 
ओंगळ आहे, हे मला मान्य आहे; व मी ते अलीकडे जाहीरपणे चलचहलेली आहे. पण लवाल्हेरिा ठराव आचण 
हा लेख यािंी सागंड माझ्या तोंडी घालणे, हे बह धा नवशक्तीतील लेखकािे रिनाकौशल्य असाव.े म ख्य 
गोष्ट ती ही की, सम्मेलनाच्या ठरावात अत्र्यािें चलखाण अंतभूवत होऊ नये, यासंबधंी धडपड करून मी काही 
व्यक्तींिे चशव्याशापही खाल्ले! लवाल्हेर येथील ठरावावर बोलून मी बाहेर पडल्यावर माझ्यावर पहस्त्र 
पचवत्र्यात (आचण पहस्त्रतर आवाजात!) जर प्रथम क णी हल्ला केला असेल तर तो प्रभाकर पाध्ये 
यानंी!“चबिाऱ्या वस धंरा पटवधवनिा त म्ही भर संमेलनात उिार केलात;–पण अत्र्याचं्या अभद्र वाङ्मयािा 
चनरे्षध करायिी त मिी तयारी आहे का?” पाध्यािंी व माझी जी हमरीत मरी झाली, ती पाहायला 
माडंवाबाहेर गदी गोळा झाल्यािे अनेकानंा स्मरत असेल! 
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हे सवव यंदाच्या ठरावाच्या वळेी सागंायिे कारण म्हणजे, यंदाही अत्र्यािें वाङ्मय चनरे्षधाच्या 
ठरावाच्या कके्षत येऊ नये, म्हणून मी जंग जंग पछाडले. पण सवांत अजब घटना तर कोणती असेल तर ती 
म्हणजे, ज्या अत्र्याचं्या वाड्मयाकरता मी इतरािें चशव्याशाप सहन केले, त्याि अत्र्यािंा आचण माझा 
संमेलनाच्या व्यासपीठावर खटका झालेला लोकानंा पाहायला सापडला! 
 

यंदाच्या वर्षी श्री. काकासाहेब गाडगीळ हे चनवडून आले, त्याि स मारास काही वािकानंी‘अप्सरा’ 
आचण‘वैजयंती’ या माचसकासंबंधी साचहत्यपचरर्षदेकडे तिार केली होती. कायाध्यक्ष या नात्याने मी त्या 
दोन्ही माचसकािें ताजे अंक चमळवनू िंदीगडला धाडून चदले. काकासाहेब प ण्यास आले, तेव्हा सातारा 
येथील संमेलनात अश्लील वाड्मयासंबधंी उल्लखे व उपाय करण्याबद्दल त्यािें व पचरर्षदेच्या काही 
कायवकत्यांिे बोलणे झाले. त्याच्या अन र्षंगाने मी काकासाहेबानंा म द्दाम कळचवले की, त्याचं्या भार्षणात अते्र 
याचं्या वाङ्मयािा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चनरे्षध असेल, तर अश्लीलताचवरोधी ठरावाच्या चवरोधकातं अते्र नक्की 
सामील होतील, गाडगीळ याचं्या भार्षणात अते्र याचं्या वाङ्मयािा चनरे्षध अखेर कायमि राचहला, हे 
त्याचं्या भार्षणावरून चसिि आहे. ही थोडी पडद्यामागिी पाश्ववभमूी सागंण्यािे कारण द हेरी आहे. एक तर 
ज्या वाङ्मयािा आम्हाला ठरावाने चधक्कार आचण बंदोबस्त करायिा होता, त्यात अत्र्यािें वाङ्मय नव्हते, हे 
सागंणे; आचण द सरे म्हणजे, अश्लील माचसकािंा स्वतःि चधक्कार करणारे अते्र, त्याि चधक्काराच्या ठरावाला 
चवरोध करायला उभे राहण्यािे कारण काकासाहेबाचं्या अध्यक्षीय भार्षणाति आहे, हे दाखवनू देणे. 
काकासाहेबानंी जर‘वरळी चवद्यापीठा’िा उल्लखे केला नसता, तर व्यक्क्तस्वातंत्र्यवादािे महत्त्व गाणाऱ्या 
म ंबईकर साचहक्त्यकािें म्होरके म्हणून, अश्लीलतेला पाठीशी घालायला अते्र उभे राचहले असते असे मला 
वाटत नाही.‘अश्लीलतेिा चनरे्षध केला म्हणजे प रे; सरकारकडे साचहक्त्यकानंी जाऊ नये’,ही झाली 
अत्र्यािंी‘शोभेिी दारू’,पण त्यानंा बेहोश करणारी खरी दारू वगेळीि होती. अश्लील माचसकाचं्या चनरे्षधात 
स्वतःच्या कडक, फटकळ पण प्रामाचणक वाङ्मयिाही उिार अध्यक्षानंी केलेला पाचहल्यावर अत्र्याचं्या 
ब िीिा तोल स टला! 
 

सातारा सम्मेलनातील अत्र्यािंा पचवत्रा आणखी एका दृष्टीने चवचित्र आचण चवसंगत होता. 
मढेकराचं्या कचवतेवर अश्लीतेबद्दल खटला झाल्यापासून नवकाव्य आचण चवशरे्षतः नवकथा चलचहणाऱ्या 
लेखकानंा अश्लीलतेच्या कायद्यािी भीती वाटणे स्वाभाचवक होते. पण अते्र नवकाव्याला कट्टर चवरोध 
करणारे असूनही वा.ल. क लकणी, माधव मनोहर वगरेै नवकाव्यसमथवकाचं्या हाती सापडले, हे एक 
महदाियवि होते. पण अत्र्याचं्या चवचित्र पचवत्र्यामागे त्यािें वैयक्क्तक द खणे कोणते होते, ते वर साचंगतलेि 
आहे. वास्तचवक पाहता वाङ्मयात काय की राजकारणात काय, अते्र स्वभावतःि न्याय्य बाजू घेतात. ते 
नवकाव्यचवरोध करतील; ते अश्लीलताचवरोध करतील; फार काय, कम्य चनस्टानंी घेरलेले असूनही ते 
कम्य चनस्टचवरोधही करतील. पण अखेर एखाद्या गोष्टीला त्यािंी अन कूलता वा प्रचतकूलता वैयक्क्तक 
भचूमकेवरूनि ठरते. प्लेटोसंबंधी ॲचरस्टॉटलने म्हटले, त्याचं्या उलट अते्र स्वतःसंबंधी म्हणतील :“माझे 
तत्त्वावर पे्रम नाही असे नाही; पण स्वतःवर त्याहून अचधक आहे!” 
 

अत्र्याचं्या या अजब‘आत्मचनष्ठे’िा मला फार ज ना अन भव आहे. स मारे सोळा-सतरा वर्षांपूवी 
अत्र्याचं्या‘समीक्षक’ माचसकात, मी सानेग रुजींच्या वाङ्मयासबंंधी व वाङ्मयचवर्षयक मतासबंंधी एक कडक 
लेख चलचहला. राजकीय वत वळात, सानेग रुजींच्या व्यक्क्तमत्त्वाबद्दल असलेल्या आदराम ळे तो लेख फारि 
प्रक्षोभक ठरला, व त्यावर वादळ उठले. अते्र यानंी त्या वळेी मला एक सचवस्तर पत्र पाठवनू“जे आम्हाला 
म्हणायिे होते पण जे इतक्या प्रभावीपणे आम्ही म्हणू शकलो नसतो, ते त म्ही प्रभावीपणे म्हटले आहे,” अशा 
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अथांिे उद्गार काढले. प ढे थोड्याि चदवसातं वसंतव्याख्यानमालेतील व्याख्यानात फडके यानंी तीि 
म्हणजे सानेग रुजींचवरोधी वाङ्मयीन भचूमका घेतली मात्र; आचण अते्र यािंी मते बदलली! त्यानंी 
सानेग रुजींिी हास्यास्पद वाङ्मयीन भूचमका पत्करून माझ्या व फडक्याचं्या भचूमकेचवरुि चलहायला 
स रुवात केली! परवा अश्लीलतेबाबतही नेमका हाि प्रकार घडला. गाडगीळानंी अत्र्यानंा स्वतःला 
चडविल्याबरोबर, अते्र‘एकि प्याल्या’च्या आयव मंचदरामंडळातील सभासदाप्रमाणे बाजू बदलून भाडूं 
लागले! 
 

पण स्वतःवर बेतल्यावर पक्ष बदलणे, एवढेि अत्र्यानंी केले असते तर नवल नव्हते. सातारच्या 
व्यासपीठावर अते्र यानंी जे आपले हसे करून घेतले, ते तत्त्वाबरोबरि सम्मेलनािी परंपरा आचण प्रचतष्ठा 
चवसरल्याम ळे करून घेतले. अते्र स्वतः पूवी साचहत्य सम्मेलनािे अध्यक्ष झालेले असल्याने, तर त्या 
व्यासपीठािा मान राखण्यािी जबाबदारी त्याचं्यावर– एखाद्या उपटस भं नवथर लेखकापेक्षा अचधक होती. 
सम्मेलनाच्या अध्यक्षािें भार्षण म्हणजे जणू मताला घातलेला एखादा ठराव आहे, अशी कल्पना करून, 
अध्यक्षाचं्या समक्ष त्याचं्या भार्षणावर चनरगवल टीका करणे, ही गोष्ट अत्यंत अन चित होय, यािे भान 
अत्र्याचं्यासारख्या वयोवृि साचहक्त्यकाला आचण कायदेमंडळातील प्रम ख सभासदाला राहू नये, ही गोष्ट 
त्या प्रिंड सम दायाला अक्षम्य वाटली. आचण तेथूनि सभेतील खेळीमेळीिे आचण सौजन्यािे वातावरण नष्ट 
झाले. अत्र्यानंा ताळ्यावर आणण्याकरता श्रोतृसम दायातून इशाऱ्यािे आचण चनरे्षधािे आवाज चनघू लागले. 
पण अते्र न सते अध्यक्षीय भार्षणावर टीका करूनि राचहले नाहीत, त्यानंी अध्यक्षाचं्या भार्षणाला“अत्यन्त 
भोंगळ” ही चवशरे्षणे लावनू केवळ परंपरेिीि नव्हे, तर सदचभरुिीिीही पायमल्ली केली, आचण हे सवव 
करण्याला समय कोणता चनवडला,–तर एका ठरावासंबंधीिे भार्षण! अथाति“ठरावावर बोला!” असा 
रोख इशारा पे्रक्षकातूंन ऐकू येऊ लागला. हा अत्यावश्यक इशारा देणाऱ्या त्या अज्ञात पे्रक्षकाचं्या अंगावर 
अते्र ज्या मगू्रर आचण आडदाडं आवाजात खेकसले, तो ऐकून पे्रक्षकानंा आपण साचहत्यसभेत आहोत, की 
एखाद्या बकाली गल्लीत आहोत, हा प्रश्नि पडला असेल! 
 

अध्यक्ष काकासाहेब गाडगीळ यािंी क्स्थती कौरवसभेतील धमवराजासारखी झाली होती. 
आपल्यावर टीका होत असता आपणि अध्यक्षीय अचधकार बजावला, तर त्यात न्याय होईल; पण 
औदायाबद्दल प्रशसंापत्र चमळणार नाही,हे या धमवराजानंा पडलेले धमवसंकट होते. पण टीका होत होती 
ती‘प ण्यािे रचहवासी श्री. न. चव. गाडगीळ याचं्यावर होत नसून‘महाराष्ट्र शारदेच्या दरबारात कायमिे 
मानकरी’ म्हणून चनवडल्या गेलेल्या अध्यक्षावंर होती. त्याचं्याि डाव्या-उजव्या बाजूला बसलेल्या 
पूवाध्यक्षािंाही त्यात अचधके्षप होता. 
 

सभेतील एका श्रोत्यावर उिटपणे खेकसून अत्र्यानंी त्याला“खाली बसा हो!” असे म्हटल्यावर, 
त्याने अथात‘सभेला अध्यक्ष आहेत’ यािी जाणीव अत्र्यानंा त्याचं्याि आवाजात करून चदली. तेव्हा अत्र्यानंी 
काढलेल्या उद्गारािंा अथव अत्र्यानंाि माहीत! अते्र प न्हा खेकसून म्हणाले, “बसा बसा! शरे्षाच्या मदतीला 
सरड्याला बोलावण्यािी गरज नाही!” या शब्दािंा अथव“अत्र्यानंा अडथळा करणाऱ्या सम दायाला गप्प 
बसवायला, अते्ररूपी प्रिंड शरे्ष खंबीर आहे; अध्यक्षरूपी (चकरकोळ अंगलटीिा) सरडा नको आहे,” हाि 
होता. मग आता अते्र त्यावर कोणतीही मखलाशी करोत! 
 

अत्र्यानंा अध्यक्ष चठकाणावर आणीत नाहीत, हे पाहून याि स माराला मला अत्र्यानंा अडवाव े
लागले.“अते्र अद्याचप ठरावावर बोलत नसून अध्यक्षीय भार्षणावर टीका करीत आहेत. भार्षणात अत्र्यावंर 
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टीका असेल; पण ठरावात ती टीका नसता अते्र चतला उत्तर देत आहेत” असे मी बजावले. त्यावर अत्र्यानंी 
पूवीच्याि मग्रूर आचण उपमदवकारक आवाजात“बसा हो! त म्ही नका िोंबडेपणा करू!” हे शब्द वापरले! 
 

आपल्याइतक्याि प्रामाचणकपणे वाङ्मयािी यथाशक्ती सेवा करणाऱ्या पूवीच्या एका 
संमेलनाध्यक्षाच्याबाबत अत्र्यानंी हे शब्द वापरलेले पाचहल्यावर, सभेत जे सतंापािे, वातावरण उत्पन्न 
झाले, त्यािी कल्पना त्या वळेी सम्मेलनात हजर असलेल्या श्रोत्यानंाि काय ती यथाथवपणे आली असेल. 
इतके झाल्यावरही अते्र पचहल्या स राति बोलत होते. मग जेव्हा“बसा, खाली बसा–” असे आवाज 
श्रोत्याकंडून येऊ लागले, तेव्हा“मला कोण अडवतो आहे?” असे उद्गार अत्र्यानंी अचधकि अचधके्षपाच्या 
स रात काढले! तेव्हा मात्र श्रोत्यानंा“पसधू नामदव आहे” हे स धाकर ज्या स रात म्हणतो, त्या स रािी आठवण 
झाली! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ७२ ⬥ 
 

दंडनाहव अश्लीलतेचे पाठीराखे! 
 

सातारा सम्मेलनातील अश्लीलतेच्या ठरावािी स्वतंत्र व तपशीलवार हकीगत अते्र यानंी मराठ्यात 
दोन हप्त्यानंी चदली होती. 
 

इतकेि नव्हे तर इतर वृत्तपत्रानंी असत्य वृत्तान्त चदला, मराठ्याने तेवढा खरा वृत्तान्त चदला, असे 
गवािे उद्गार त्यानंी त्यानंतर म द्दाम याि ठरावावर स्वतंत्र अग्रलेख चलचहला त्यात काढले होते. त्या 
दृष्टीने एक गोष्ट म द्दाम लक्षात घेण्यासारखी आहे: ज्या दोन तपशीलवार हप्त्यातं अत्र्यानंी व्यासपीठावरील 
अनेक बारीक-सारीक घटनािें व हावभावािेंही वणवन चदले होते, त्यात त्यानंी“िोंबडेपणा करू नका हो!” 
हे आपले सम्मेलन व्यासपीठावरील प्रचसि उद्गार मात्र गाळले होते! अथात ज्या इतर वृत्तपत्रानंा ते 
असत्यभार्षी म्हणतात, त्याच्यापेक्षा अत्र्यािंी वृत्तपत्रीय नीती फारशी वगेळी नाही, हे त्यानंा कबूल कराव े
लागेल. अखेर इतर वृत्तपत्रानंी जेव्हा अत्र्यािंी ही म क्ताफळे उजेडात धरली, तेव्हा अग्रलेखात 
कब लीजबाब देऊन‘असे आम्ही म्हटले तर त्यात हो आमिे काय ि कले?’ असे अते्र अभवकाच्या भाबडेपणाने 
प न्हा चविारताति! 
 

पण अत्र्यािें काय ि कले, हे अत्र्यानंा ब्रह्मदेवदेखील सागंू शकणार नाही! अन् याति अत्र्यािें बळ 
आहे, आचण वमवही आहे. आपले काही ि कलेि नाही, ि कणारि नाही, या ख ळ्या चवश्वासाम ळेि अते्र 
आजवर एवढ्ा सोसाट्ाने इतके बरेवाईट कायव करू शकले आहेत! त्याचं्या कायवशक्तीबद्दल (पकवा 
हॉसव-पॉवरबद्दल) क णालाही कौत कि वाटेल. पण त्या शक्तीच्या ध ंदीत रावणपाटव करून ते पायरीला पाय 
लाव ूलागले, तर त्यािें प ण्य फार चदवस चटकेलसे वाटत नाही. पकबह ना आजि ते कणाकणाने झरू 
लागले आहे, यािी चिन्हे साताऱ्यात सवात अचधक चदसली. अते्र साताऱ्याच्या सम्मेलनाला दोन कारणामं ळे 
हजर राचहले. पचहले म्हणजे, “मी तो नव्हेि!” या त्याचं्या नाटकािा प्रयोग सम्मेलनाच्या अचखल भारतीय 
मराठी श्रोत्यापं ढे झालेला स्वतःच्या डोळ्यानंी पाहणे; आचण द सरे म्हणजे– अश्लीलतेच्या ठरावाच्या 
चनचमत्ताने आते्रय वाङ्मयािा उिार झाला, तर जागरूक राहणे.“मी तो नव्हेि” या नाटकाच्या दोन 
अंकानंी पे्रक्षकाचं्या तोंडिे पाणी पळते, यात शकंा नाही. पण त्या नाटकाच्या िालू यशाच्या चनचमत्ताने 
अत्र्यानंी नटािें नेपथ्यचवधान होईपयंत, जी अफाट आत्मस्त ती करून घेतली, ती ऐकून त्याचं्या िाहत्यानंी 
(मीही त्यातं आहे!) माना खाली घातल्या!” “नाटकातल्या करुण रसाने पे्रक्षक ढसढसा रडले नाहीत तर 
प न्हा लेखणी हाती धरणार नाही!”; “राधेश्याम-प्रवशेातील चवनोदाने हसून पोट फ टले नाही, तर नाव 
बदलीन”; “वाहवा केली नाहीत तर नावािा अते्रि नव्हे.” इत्यादी उद्गार अत्र्याचं्यासारख्या ब चिमान 
माणसाच्या तोंडी शोभत नाहीत. क स्तीच्या फडावर उघडे नािणारे चनरक्षर पेहेलवानदेखील यापेक्षा नम्र 
आचण संकोिी असतात. अथात श्रोते या‘नाट्पूवव’ आचण‘नाट्पूणव’ आत्मश्लाघेला त्याि भारे्षत साद देऊ 
लागले होते.“वाहवा नाटक झाल्यावर देऊ!” असे श्रोते स्पष्टपणे स िवीत होते;–तर याहूनही स्पष्ट उद्गार 
नाटकानंतर चनघत होते! 
 

आचण तरी हे नाटक चकत्येक दृष्टींनी अपूवव आहे, हे मीदेखील कबलू करतो. पण अशा ध न्द 
आत्मतृप्तीत असलेल्या अत्र्यानंा, श्रोत्यानंी भरसभेत हटकलेले कसे सहन व्हाव?े अत्र्यािंी िूक अत्र्यानंा 
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दाखचवणे आज चकती द रापास्त झाले आहे, ते अश्लीलतेच्या ठरावाच्या छोट्ाशा िकमकीवरूनदेखील 
चदसून येईल. अश्लीलतेसारख्या वाङ्मयीन ठरावावर चिनी य िाच्या वृत्तान्तािंी रणध माळी माजली 
असताही अत्र्यानंा तीन तीन, िार िार वळेा सारवासारव करावी लागावी, यावरून अत्र्यानंा सातारच्या 
सम्मेलनातील आपले कतृवत्व बरेि न कसानीत आल्यासारखे वाटत आहे, हे उघड आहे! पण वाङ्मयीन 
अब्रिूी ही‘चरपेअर’ िालू असताना तरी अत्र्यानंी थोडे श िीवर वागावे, असे त्यािंा एखादा जवळिा चमत्रही 
त्यानंा सागंू शकत नाही, ही चकती द दैवािी गोष्ट आहे! सवव खरी-खोटी, ताजी-चशळी हकीकत चलहून 
झाल्यावर अत्र्यानंी जो अग्रलेख चलचहला, त्यातली त्यािंी सभ्यता आचण सदचभरुिी पाहून तर त्याचं्या 
चमत्रानंी माना खाली घातल्या! आचण त्यांच्या शत्रूंना आपला चवजय झाल्यासारखा वाटला! अते्र-महाशय 
अश्लीलतेसंबधंीच्या अग्रलेखात चलचहतात :“साताऱ्याला परवा भरलेल्या साचहत्यसम्मेलनात जो 
अश्लीलताचवरोधी ठराव...खूप गाजला, त्यािे मूळ स्वरूप काय होते, त्यावर ििा करताना कोणी कोणी 
काय भचूमका घेतली, चन अखेर कोणत्या स्वरूपात सम्मेलनाने तो मजूंर केला, ह्यासंबंधी खरीख री आचण 
तपशीलवार हकीकत आमच्याखेरीज कोणत्याही वृत्तपत्राने आजतागायत चदलेली नाही. सत्यािा चवपयास 
करणे हा महाराष्ट्रातल्या बह संख्य वृत्तपत्रािंा चन साचहक्त्यकािंा धंदा आहे. म्हणून तर आम्हाला मराठा 
काढावा लागला. त्यामध्ये अश्लीलताचवरोधी ठरावािे चवर्षारी दात उपटून काढण्यािी कामचगरी 
आमच्याकडे सोपचवण्यात आल्याने, आचण ती अखेर यशस्वी झाल्याने आमच्या चहतशत्रूंनी आमच्यावर एवढी 
काही अवाच्य आचण चशवराळ आग उधळली की, ही मंडळी चजभेने बोलताहेत की मूळव्याधीने बोलताहेत 
ह्यािा आम्हालाि काय पण अनेकानंाही संभ्रम पडला असल्यास नवल नाही!” 
 

वर नाइलाजाने उद धृत केलेल्या गचलच्छ वाक्लवलासािा अथव अते्रि काय ते जाणोत! त्यातील 
वाङ्मयीन ि का दाखवण्याकरताही प न्हा ती घाण वािकापं ढे धरण्यािी मला इच्छा नाही. 
अश्लीलताचवरोधाच्या सौजन्यसप्ताहात तरी अते्र होचलकोत्सवािा आपला उत्साह आवरून धरतील अशी 
अपेक्षा करणे अचधक ठरू नये! पण वस्त क्स्थती अशी आहे की, ठरावातील सरकारसंबधंीच्या भागालाि 
काय तो आपला चवरोध होता असे म्हणणारे अते्र, आचण अत्र्याचं्या म ल खमदैानात तोफेमागे लपणारे म ंबईिे 
नवकाव्यवाले, यािंा अश्लीलतेिा चवरोधि म ळी लटका आहे. 
 

अश्लीलताचवरोधावर सोवळेपणािा आचण कृष्ट्णराव मराठ्यािंा चशक्का मारला की वळे चनभावली 
अशी आतापयंतिी या लोकािंी कल्पना! पण गेल्या दोन वर्षांत साचहत्यशास्त्र आचण कायदा दोन्ही दृष्टींनी 
सूक्ष्म चिचकत्सा करणारे आचण आव्हान देणारे साचहक्त्यक, अश्लीलता चवरोधाला सज्ज झाल्याम ळे, या सवगं 
प रोगामी गटािी क्स्थती अन कंपनीय झाली. अथात रडतखडत या लोकानंा क्षीरसागर, क स मावतीबाई व 
काकासाहेब गाडगीळ यांच्या स रात सूर चमसळवनू अब्र ूसंभाळावी लागली. पण यानंा खरी भीती अशी आहे 
ती ही की, अश्लीलतेिा कायदा एकदा झोपेतून उठला की त्यािी नजर अत्र्याचं्या ग्राम्य आचण बीभत्स 
वृत्तपत्रीय चलखाणाकडेही वळेल; आचण नवकवी, नवकथालेखक याचं्या नागड्या, चनरथवक, 
मनोचवश्लेर्षणाकडेही वळेल.‘वैजयन्ती’ माचसक आचण‘मराठा’; ‘अप्सरा’ माचसक आचण गाडगीळ आदी 
नवकथालेखक, याचं्यातील फरक आधंळा कायदा ओळखील की नाही कोण जाणे;–ही खरी या मंडळींना 
भीती आहे. 
 

या दृष्टीनेि मी सातारा सम्मेलनातील माझ्या भार्षणात सववि अश्लील लेखन‘दंडनाहव’ (कायद्याने 
चशक्षा करण्यासारखे) असते असे नव्हे, हे प्राम ख्याने साचंगतले होते. कै. र. धों. कवे यािें वैवाचहक 
नीचतचवरोधी प्रचतपादन, नवकथालेखकािें कलाचवहीन आचण सववस्वी असमथवनीय असे नागडे मनोचवश्लेर्षण 
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आम्ही चनरे्षधाहव म्हणू. पण लगेि, “त्याचं्यावर खटले भरा” असे म्हणणार नाही. इतकेि नव्हे, तर कोणी 
खटले भरले तर आजच्या बाजारी लैं चगक माचसकाइंतक्या सहज ही मंडळी कायद्याच्या कके्षत येतील 
असेही मला वाटत नाही. साराशं, अते्र आचण नवा लेखक याचं्या चलखाणातील लैं चगकतेला आचण 
ग्राम्यतेला प ष्ट्कळि समथवन सापडण्यासारखे असून, ही मंडळी अश्लीलतेच्या ठरावाला उगीिि घाबरली 
आहेत असे माझे मत आहे. 
 

पण या मंडळींनी आपली जी बाजू लपचवली होती, चतिा चविार तूतव बाजूला ठेवनू, साताऱ्याला जे 
प्रत्यक्ष घडले त्याकडे पाचहले, तर सवव वृत्तपत्राहूंन अत्र्यानंी सत्यािा अचधक चवपयास केला आहे, असे 
चदसून येईल! मराठ्यातील पचहल्या वातेवरून (मराठा ता. ६ नोव्हेंबर) असा भास होईल की अत्र्यानंी 
एखादी उपसूिना माडंली होती व ती पासही झाली! वस्त क्स्थती अशी आहे की, म ंबईतील नवकाव्यवादी 
गटाने सह्या गोळा करून ठरावातील शवेटच्या भागाला चवरोध करणारे एक पत्रक काढले. अत्र्यानंी या 
पत्रकाच्या भचूमकेवरून ठरावाला चवरोध केला. गोडबोले आचण क्षीरसागर याचं्या संपूणवपणे तकव श ि 
भार्षणानंतर आचण चवशरे्षतः क्षीरसागरानंी आपल्या ठरावािा रोख केवळ बाजारी लैं चगकतेवरि आहे, हे 
स्पष्ट केल्यावर अत्र्याचं्या चवरोधाला जागाि फारशी उरलेली नव्हती. त्यातून“अत्र्याचं्या चवनोदाला टाळ्या 
द्यायला त म्ही उत्स क असलात तरी हा ठराव म्हणजे चवनोद नसून गंभीर सामाचजक समस्या आहे, त्यािा 
गंभीरपणेि चविार करा” असा इशारा क्षीरसागरानंी आपल्या भार्षणाच्या शवेटी चदल्यावर तर, आिायव 
अत्र्यािंा ठराचवक चवनोदी दारूगोळा चभजून ओला पिब झाला; व भार्षणाच्या आरंभापासूनि ते िािरत 
बोलू लागले. मूळ ठराव मताला घातला असता तर पाि हजार मते चवरुि स मारे दहा मते, या प्रिंड 
बह मताने तो पास झाला असता. (चवरोधी पत्रकावर सही करणारापंकैी चनम्मे लोक, आपल्यासमोर मूळ 
ठराव प्रिंड बह मताने पसार होईल, या खात्रीम ळे स्वतःि परगावी पसार झाले होते!!) लवाल्हेरला तो 
अशाि प्रिंड बह मताने पास झाला होता. पण काकासाहेब गाडचगळानंा, ‘अते्र आचण काही म ंबईकर 
साचहक्त्यक ठरावाला चवरुि गेले’ हे दृश्य नको होते. पण हे दृश्य टाळण्यािा मागव म्हणजे अध्यक्षीय 
भार्षणातील आते्रय-वाड्मयासंबंधीिा भाग गाळणे हाि होय, हे मी त्यानंा आधीि साचंगतले होते. द दैवाने, 
भार्षण चलचहते वळेिा काकासाहेबांिा खंबीरपणा प्रत्यक्ष व्यासपीठावरील कटू प्रसंगात आचण खडाजंगीत 
उरला नव्हता. अत्र्यानंी व्यासपीठावर उच्चारलेले‘असभ्य’– ‘अन् पालव मेन्टरी’ शब्द परत घ्यायला लावा, 
असा श्रोत्यानंी चगल्ला केलेला असून, गाडचगळानंी अत्र्यानंा तेवढेही करायला लावले नाही. उलट, अते्र-
क्षीरसागर खटक्याच्या वळेी मध्ये पडून‘िोंबडेपणा’ यासारखे‘असभ्य’ शब्द वापरल्याने अत्र्यािंाि हेतू 
सफल होणार नाही, म्हणून त्यानंी ते वापरू नयेत” असा अध्यक्षानंी घरग ती उपदेश केला! 
 

मग अखेर उपसूिना आली ती क ठून? ती उपसूिना द पारपासून प्रचतचनधींच्या चनवासात चफरत 
होती. चतिे जनक सौजन्यमतूी चद. के. बेडेकर होते. द पारीि त्यानंी व प्रो. सरदारानंी माझ्या चनवासात 
येऊन तो नाजूक‘नग’ माझ्या गळ्यात बाधंण्यािा यत्न केला होता! मी म्हणालो, “म ंबईिे जे दोन-तीन 
साचहक्त्यक म ळाति अश्लीलताचवरोधी ठरावाला तयार नसून, मानचसक हातिे राखून माडंवशोभा साधीत 
आहेत; त्यािंी मनधरणी चकती करायिी, याला काही सीमा? पण आमच्या प ण्याच्या काही साचहक्त्यकानंा 
म ंबईच्या ठराचवक नव-साचहक्त्यकाचं्या तोंडाकडे पाहून वाङ्मयीन मतप्रदशवन करायिी खोडि लागलेली 
आहे. अथात श्री. बेडेकर यानंा मी या वगात घालीत नाही. मताच्या बाबतीत ते परभतृ नाहीत. पण तरी ते 
आचण प्रो. सरदार यानंी‘प रोगाचमत्व’, ‘व्यक्क्तस्वातंत्र्य’ ही मंत्राक्षरे उच्चारणाऱ्या गटािी अतंःस्थ ब वाबाजी 
प रती ओळखलेली नाही, एवढे मात्र खास! प ण्याच्या एका संस्कृतच्या प्राध्यापकानंी तर, अश्लील 
वाङ्मयावर मत देण्याकरता िौसष्ट कला जाणणारे चनदान िौसष्ट तरी लोक पाचहजेत, एथपयंत 
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चवर्षयचनयामक सचमतीत मजल गाठली, तेव्हा मात्र बेडेकरािेंही सौजन्य अप रे पडले! अथात 
उपसूिनारूपी आपले तान्हे बालक सरदाराचं्या ओटीत घालून बेडेकर वाईला चनघनू गेले! 
 

“प्रभावी वक्ते शोधण्याकचरता क्षीरसागरािंी व्यासपीठावर धावपळ झाली” असे जे वृत्त अत्र्यानंी 
सजचवले आहे, ती व्यासपीठावरिी धावपळ सरदाराचं्या या उपसूिनेिी होती, हे अत्र्यानंा माहीत नसेल, 
पकवा सागंायिे नसेल. अथात मी उठून चवठ्ठलराव घाट्ाचं्यापयंत जाऊन त्यािंी मनधरणी केली हे खरे 
आहे. पण प्रभावी वक्त्यािंी आमच्या पक्षाला वाण होती म्हणून नव्हे, तर कायदेशीर इलाज करणाऱ्या 
सचमतीच्या भागासह अश्लीलताचवरोधी ठराव व्हावा, याबाबत घाट्ािंा उत्साह गाडगीळाचं्याइतकाि 
होता, म्हणून केली. काही वैयक्क्तक, गैरसमजाम ळे व मानापमानाम ळे घाटे मूग चगळून बसले होते, ते मूग 
बाजूला करण्याप रता मी घाट्ाचं्या कानाशी लागलो होतो. तकव तीथांनीक्षीरसागरािंी पाठ थोपटून 
ठरावाला मात्र चवरोध करणारे जे पािि चमचनटािें भार्षण केले, त्यािा पचरणाम अत्र्यािें पडलेले भार्षण 
सावरण्याला थोडाफार झाला होता. तकव तीथांना छेद म्हणून प ण्यािे न.ग. अभ्यंकर आचण चवठ्ठलराव घाटे 
याचं्या छोट्ा भार्षणािंा उपयोग खासि झाला. परंत  घाट्ाचं्या भार्षणाने ठरावाच्या बाजूच्या त्या प्रिंड 
सम दायािी चदशाभलूही झाली.“मी मूळ ठरावाला संपूणव पापठबा द्यायला उभा आहे.” असा आरंभ करून, 
घाट्ानंी तकव तीथांना काही िोख उत्तरेही चदली; पण अखेर बेडेकर–सरदारािंी उपसूिना घाट्ाचं्या 
चखशातून चनघेल अशी ठरावाच्या प रस्कत्यांनाही कल्पना नसता, ती चनघाली! मळू ठराव माडंणाऱ्या 
गोडबोल्यािंा उत्तरािा अचधकार, उपसूिनेला चवरोध करण्यािा अचधकार, वगैरे सवव ग ंडाळून ठेवनू 
गाडचगळानंी ती उपसूिना (मूळ ठरावाला‘संपूणव पापठबा देणाऱ्या’ घाट्ािंी उपसूिना म्हणून!) मताला 
टाकली. ठरावाला अन कूल असणाऱ्या हजारो लोकांनी मूळ ठरावाला म्हणूनि त्या नव्या ठरावाला हात 
वर केले! 
 

अन् अध्यक्ष गाडचगळानंी अिानक सूप वाजचवले! त्यानंा समारोपाच्या भार्षणािेही भान राचहले 
नाही! प ढच्या वर्षीच्या गोव्याच्या चनमंत्रणािे स्मरणदेखील पोतदारानंी करून चदल्यावर झाले! 
 

या सवव धावपळीिेि वृत्त, सत्यचप्रय अते्र, “चजतं मया! माझी उपसूिना पास झाली” असे देत 
आहेत! अत्र्यािंी सत्यािी व्याख्या त्याचं्या सद चभरुिीच्या व्याख्येइतकीि आघळपघळ आहे, हे उघड आहे! 
 

सातारच्या ठरावाने अश्लीलताचवरोधी ठरावाला घाबरणारे साचहक्त्यक कोण हे मात्र उघड झाले! 
मी तर म्हणेन की, “मराठी साचहत्यातील मेनकानंो आचण अप्सरानंो! त म्ही चभऊ नका! त म्ही एकट्ा प्रवास 
करीत नाहीत! अते्र आचण नवकथावाले त मच्या पाठीशी आहेत! धन्याच्या अज्ञानािा फायदा घेऊन, 
प रोगाचमत्वािा चटळा लावनू घ्यायला अधीर झालेले केसरीिे चनधमी उपसंपादकही त मच्या मागे आहेत! 
बघू या साचहत्यसम्मेलन आचण पीनलकोड त मिे काय पाचरपत्य करतात ते!” 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ७३ ⬥ 
 

मेनकेचे औद्धत्य! 
 

‘मेनका’ माचसकाच्या‘मािव ६३’च्या अंकात माझ्यासंबधंी बराि मजकूर असल्याने माझ्या काही 
चहतपितकानंी तो अंक मजकडे धाडला. उत्तराला प न्हा उत्तर देत बसण्याने चनयतकाचलकानंा मजकूर 
प रचवण्यापलीकडे काही साध्य होत नाही असे माझे मत आहे. म्हणून एकदा चलचहल्यावर मी साधारणतः 
प न्हा उत्तर देत बसत नाही. परंत  खरे उत्तर नसल्यावर खोटे आरोप करून उत्तरािंी वाण भरून 
काढण्यािा वाकडा मागव‘मेनके’ने स्वीकारला आहे. ते आरोप तसेि अन त्तचरत राहू चदल्यास काही 
वािकािंा गैरसमज होईल, हे लक्षात घेऊन मी आणखी थोडा ख लासा करावा अशी माझ्या चहतपितकािंी 
इच्छा. ती लक्षात घेऊन प ढील त्रोटक यादी जोडीत आहे. 
 

(१) अश्लीलताचवरोधी सचमतीच्या सभासदानंी सवव घाणेरडी माचसके वािून काढली पाचहजेत; ‘ती 
वािण्यािे आपले काम नाही,’ असे म्हणणे बजेबाबदारपणािे आहे, असे‘मेनके’च्या सपंादकािे म्हणणे 
आहे. 
 

आपण आरोपींच्या टोळक्यात आहो हे चवसरून मेनकाकार, जणू काय आपणि चवरोधी सचमती 
नेमली, अशा थाटाने बोलत आहेत. ही गोष्ट त्याचं्या नव्या बाण्याला शोभणारीि आहे. या बाबतीत आम्हाला 
जाब चविारण्यािा अचधकार‘मेनका’ माचसकाला पोहोित नाही. एवढेि चलचहले तरी तूतव प रे आहे. 
सम्मेलनाने नेमलेल्या सचमतीच्या कायािी झळ प्रत्यक्ष अश्लील चनयतकाचलकापयंत पोहोिू नये, या हेतूने 
श्री. अते्र यानंी अश्लीलता-चवरोधी सचमतीच्या कायात फालत क आचण चवलंबकारी गोष्टी घ सडल्या आहेत, 
यािी मला जाणीव आहे. तथाचप अश्लील वाङ्मय म्हणजे काही प्रािीन वदेवाङ्मय वा ऐचतहाचसक वाङ्मय 
नव्हे, की ज्यािे संशोधन करण्याकरता सचमती नेमावी! एखादे चनयतकाचलक अश्लील मजकूर छापून पोट 
भरण्यािा उद्योग करीत असल्यास त्याकडे योलय त्या अचधकाऱ्यांिे लक्ष वधूेन पचरणामकारक प्रचतकाराला 
मदत करणे, हा सातारा सम्मेलनाच्या ठरावािा खरा उदे्दश आहे. तो उदे्दश बाजूला राहावा 
म्हणून‘मेनका’कार व अते्रकंपू यानंी घोळ घालावा, हे साहचजकि आहे. सचमतीच्या सभासदानंा 
मेनकाकारानंी‘जबाबदारी’िे धडे द्याव,े हे त्याचं्या पिात्तापशून्यतेिेि एक लक्षण होय. 
 

(२) अखेर‘ज्या माचसकािे नाव घेणे‘मेनका’ टाळीत होती ते कोणते, ते बाहेर आले. तसेि त्यािा 
उल्लेख‘मेनके’च्या मते सम्मेलनात कोणी म द्दाम टाळला, तेही बाहेर आले.‘श्री. के.क्षीं.’िे 
पैंजणशी‘चहतसंबधं’ ग ंतले आहेत, अशी‘मेनके’िी कल्पना आहे.‘पैंजण’च्या व‘श्री. के.क्षीं’च्या उभ्या 
आय ष्ट्यात‘पैंजण’ला दोन पाने देण्यािा योग‘श्री.के.क्षीं’ना आला हे खरे; यालाि जन्मािे‘चहतसंबधं’ 
समजणाऱ्या‘मेनके’च्या कृपण कल्पनाशक्तीिी कीवि केली पाचहजे.‘पैंजण’च्या द पटीहून अचधक मोबदला 
देणाऱ्या, प्रचतचष्ठत आचण संपन्न अशा दैचनकानंी, साप्ताचहकानंी व माचसकानंी सातत्याने लेखन प रचवण्यािी 
मागणी अनेकदा केली असून, ‘श्री. के. क्षीं.’ना ती अन्य कामाम ळे प री करता येत नाही, असे‘मेनका’कारासं 
िौकशीअन्ती कळून येईल. अशा क्स्थतीत जन्मात एकदा (आचण तोही ज ने संपादक चमत्र श्री. चव. श्री. 
मोडक याचं्याम ळे)‘श्री. के. क्षीं.’िा ज्या माचसकाशी संबधं आला, त्या माचसकात‘श्री. के. क्षी.’ 
यािें‘चहतसंबधं ग ंतले आहेत’ असे मानणाऱ्या संपादकाच्या ब िीिी कीवि केली पाचहजे. 
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(३) सातारा संमेलनातील माझ्या भार्षणात मला‘मेनका’ माचसकािा उल्लखे करावा लागला होता. 
कारण त्या माचसकावरील खटल्यात चनघालेल्या चकत्येक म द्द्यािंा माझ्या भार्षणातील प्रचतपादनाला 
उपयोग होतो. खटला झालेल्या अंकानंतरिाही एखादा अंक मला तरुण वािकानंी आणनू दाखचवला आहे. 
तो अंक पचहल्या अकंाइतका गचलच्छ नव्हता असे मला स्मरते. पण एखाद्या सम्पादकाने माचसकाच्या 
स धारणेिा गवव वाहावा इतका सोज्ज्वळ तो खासि नव्हता. त्या अंकातील दोन गोष्टींिे मथळे मला 
स्मरतात; व एकीिा तर मी कलाशून्यतेिे उदाहरण म्हणून काही व्याख्यानातं उल्लखेही केला आहे. त्या 
दोन गोष्टी‘िव’ आचण‘िाचळशी’ या मथळ्याचं्या होत्या असे स्मरते. यातील पचहल्या गोष्टीत अनैचतक 
संबंधाला बळी पडलेल्या एका क माचरकेच्या ललनािी हकीकत आहे. वास्तवतेला व समाजदशवनाला 
आवश्यक इतपति लैं चगक जीवनािे उल्लखे या कथेच्या तीन-ित थांश भागात आहेत. पण लेखकाने कथेिा 
शवेट वास्तवताशून्य, कलाशून्य आचण ओंगळ असा केला आहे. केवळ ओंगळपणाच्या आवडीखातरि 
लैं पगक उल्लखे आणण्यािा जो नवकाव्य-नवकथा-संप्रदायािा बाणा, तो या कथेत उत्तमपणे चसि होतो. 
म्हणून मला एक‘नम ना’ म्हणून या गोष्टीिा उपयोग छान होतो.‘िाचळशी’ ही कथा मात्र गचलच्छ 
अचभरुिीिी द्योतक म्हणनूि उल्लेखावी लागते. पण या कथेलाही मनोचवश्लेर्षणामागे लपता यावे, अशी सोय 
श्री. गंगाधर गाडगीळ व श्री. अरपवद गोखले याचं्या काही कथानंी करून ठेवली आहे. या दोघाचं्या 
प्रामाचणक प्रयोगशीलतेिी जाणीव राखूनही मला त्यािंी यापूवीि अनेकदा‘संभावना’ करावी लागली 
आहे.‘मेनके’च्या संपादकानंी उल्लेचखलेली‘संभावना’ मी पचहल्यादंाि केली आहे, असे नव्हे. 
 

(४)‘मेनका’ माचसकाच्या, मजसमोर असलेल्या अंकातील संपादकीयावरून असे चदसते की, 
मेनका, पैंजण इत्यादी माचसकानंी आता एकमेकानंा अश्लील ठरवायला प्रारंभ केला आहे. भाऊबंदकीच्या 
या भाडंणात आम्हाला तरी पडण्यािे कारण चदसत नाही. पण‘मेनके’च्या संपादकीयातील एकदोन वाता 
ऐकून मी थोडा क्स्तचमति झालो.‘मेनका’ माचसकाच्या पचहल्या अंकात‘पैंजण’च्या संपादकािंाि अधा-
अचधक मजकूर होता, हे जर खरे असेल; आचण त्याि अंकात प्रचसि झालेली कादंबरी जर त्यािंीि 
असेल;–व जर‘मेनका खटल्यात गाजलेली’ अशी त्या कादंबरीिी आता राजरोस जाचहरात केली जात 
असेल, तर‘अप्सरा’दी माचसकानंा पैंजणकारानंी नाक म रडणे म्हणजे धाष्ट्ट्ािी व दाचंभकपणािी पचरसीमा 
होय असेि म्हणाव ेलागले. या बाबतीत मेनकाकारािंा संताप सकारण आहे, असेि कोणीही म्हणेल. पण 
या सवव प्रकारात‘श्री. के.क्षीं.’नी डोळेझाक क ठे केली, हे कळणे कठीण आहे. स्वतः सदचभरुिी ग ंडाळून 
ठेवणाऱ्या, आचण आपल्या प्रचतस्पध्यांवर मात्र‘श्री. के.क्षीं.’नी जागता पहारा ठेवावा अशी अपेक्षा करणाऱ्या, 
या संपादक मंडळींना मी चफरून एकदा असे सागंतो की, त्याचं्या वतीने त्याचं्या सामनेवाल्यावंर नजर 
ठेवण्यािे काम‘श्री. के.क्षीं.’िे नव्हे, व सचमतीच्या इतर सभासदािेंही नव्हे. सचमतीकडे गाऱ्हाणे न्यायिे 
असेल तर त्यािे रीतसर मागव आहेत. पण गाऱ्हाणे नेणारा स्वतः तसलाि ग न्हा करीत असेल, तर त्याला 
इतर लेखक–वािकाहूंन तिारीिा अचधकार कमी राहील हे उघडि आहे. स्वतः घाणेरडा मजकूर 
प रचवण्यािे सोडलेले नसेल तर, द सऱ्या सदचभरुचिशून्य संपादकाकडे सचमती द लवक्ष का करते, असा जाब 
चविारणे अथाति औित्यािे लक्षण होय. 
 

(५)‘मेनके’च्या संपादकीयात धूळफेक करण्यािा सवात धूतव प्रयत्न वगेळाि आहे.‘नाइन अवसव ट  
राम’ या गाजलेल्या इंग्रजी कादंबरीसंबधंी मी चकलोस्कर माचसकात जाहीरपणे अन कूल मत चदले होते व 
त्याम ळे चकत्येक साध्याभोळ्या वािकािंा माझ्यावर रागही झाला होता. या कादंबरीला फडक्यानंी वाईट 
व“अश्लील” म्हटले होते. या सवव प्रकारािंा उपयोग‘श्री. के.क्षीं’च्या वाङ्मयीन चनःपक्षपातीपणासंबधंी 
संशय उत्पन्न करण्याकरता‘मेनके’च्या संपादकानंी केला आहे. 
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‘नाइन अवसव ट  राम’ या कादंबरीिे यथाथव चवविेन करण्यािे हे स्थळ नव्हे. पण दोनि गोष्टी 
सागंतो. ज्या फडक्यानंा‘मेनके’िा कोटात अश्लील ठरलेला अंक, अप्सरा, वैजयतंी, मध िंद्र इत्यादींिे 
अंक पैंजणकार बेहेऱ्यािंी मेनकेतील कादंबरी इत्यादींपैकी काहीि अश्लील वाटले नाही, त्यानंा एका 
अमेचरकन लेखकाच्या कादंबरीत जन्मात प्रथमि‘अश्लील’ भेटते, याति फडक्यािें वमव आचण भोळसर 
वािकािें द दैव आहे!‘मेनका’कारानंी स िचवल्याप्रमाणे उपचरचनर्मदष्ट मराठी माचसकांतील चवचशष्ट भाग, व या 
इंग्रजी कादंबरीिा चवचशष्ट भाग सभास्थानी मोठ्यादंा वािून प्रामाचणक श्रोत्यावंर काय पचरणाम होतो, ते 
पाहण्यािे आव्हान कोणीही स्वीकारील. मीही स्वीकारीन. पण या सप्रयोग अश्लीलपरीक्षणाने मेनका आचण 
फडके यािंी खात्री पटेल अशी लवाही कोण देणार? खरी गोष्ट अशी आहे की, जी कादंबरी राजकीय 
कारणाकंचरता परस्परचवरोधी पक्षानंा अचप्रय होण्यासारखी होती व ज्या कादंबरीत अगदी थोडा भाग 
अश्लील वाटण्यासारखाही होता, चतच्यावर एका मोठ्या प्रसाराच्या माचसकात हल्ला करून फडके आपल्या 
वाङ्मयीन पापाबद्दल भोळसर वािकाकंडून माफी चमळवण्यािी तरतूद करीत होते! 
 

पण फडक्यािें या कादंबरीसंबंधीिे ते प्रामाचणक मतही असणे अशक्य नाही. एखादी श्रेष्ठ पािात्य 
कादंबरी वािनू चतच्यातील योलय तो ध्वनी काढण्यािे काम फडके नेहमीि चबनिकू करू शकतील असे 
मला वाटत नाही. फडके व अते्र हे आमिे दोन वाङ्मयीन मल्ल, ह शारी, िापल्य व बह प्रसवता याचं्या 
बाबतीत श्रेष्ठ असले, तरी एका ग णाला ते पूणवपणे पारखे आहेत. तो ग ण म्हणजे‘सूक्ष्मता’!या दोन 
वाङ्मयीन‘स्टीम एचंजना’च्या जीवनात सूक्ष्म दृष्टी व उच्चतर जीवनमूल्ये यानंा जागाि नाही. वोल्पटव या 
कादंबरीकाराने आपल्या कादंबरीिा नायक गोडसे याच्या चित्रणात जे पे्रमजीवन दाखचवले आहे, ते 
अनैचतहाचसक असले, तरी कलाचवघातक नाही; पण त्याि चित्रणात त्याने जी इतरही वैर्षचयकता 
दाखचवली आहे ती केवळ अनैचतहाचसकि नव्हे, तर कलादृष्ट्ट्ा सववस्वी अनावश्यक आहे. पण लेखकाने 
काढलेल्या नायक गोडसे याच्या राजकीय स्वभावचित्रात जे सूक्ष्म आकलन व जी द र्ममळ कलात्मक 
सहान भतूी चदसते, तेवढी सहान भतूी पहद स्थानातील लेखकानंीही दाखचवली नसती. पण माझे हे थोडे 
चवर्षयान्तरि होत आहे.‘मेनके’ने प्रश्न उपक्स्थत केला आहे. उपेचक्षत अश्लीलतेिा व माझ्या अचभप्रायाच्या 
प्रामाचणकपणािा. जगाचवरुि मत व्यक्त करून टीकेिी झोड अंगावर घेण्यािी‘श्री. के.क्षीं’ यािंी आदत 
ज नी आहे, असेही‘मेनका’ म्हणते. आचण जगाचवरुि म्हणजे क णाचवरुि? तर मूळ कादंबरी न वािता, 
फडक्यािंा धूतव कागंावा तेवढा वािनू गोडसे, पटेल व सावरकर या सवांच्याि अब्रबूद्दल घरबसल्या परेशान 
होणाऱ्या भाबड्या वािकाचंवरुि! यासबंंधातील एक मजेिी हकीकति सागंतो! 
 

चकलोस्करमध्ये मी जे पत्र चलचहले ते‘नाइन अवसव ट  राम’ या कादंबरीवर स्वतंत्र लेख चलचहण्यािी 
केवळ प्रस्तावना म्हणून होते. पण त्यानंतरिा अंक, चदवाळी अंक असल्याने व लेख लगेि प्रचसि होण्यास 
अडिण आहे, असे कळल्याने मी लेख चलचहणे लाबंणीवर टाकले, व प ढे ती कादंबरीि जप्त झाली. 
दरम्यान माझ्या लेखािा रोख सूचित करणारे हे पत्रि प्रचसि झाले. अथात त्यात त्या कादंबरीसंबधंीिे 
माझे सचवस्तर प्रचतपादन असणे शक्यि नव्हते. म्हणजे एकीकडे फडक्यािंी ग लग लीत वचकली, आचण 
द सरीकडे माझे अगदीि िार ओळींिे टािण– की जे मेनकेने प न्हा छापले आहे!– अशा क्स्थतीत माझ्यावर 
संतप्त झालेल्या वािकािंी पते्र चकलोस्कर माचसकाकंडे गेली असल्यास नवल नाही. पकैी, 
मराठवाड्यातील एका जोडप्याच्या पत्राला मीि परस्पर उत्तर चलहाव े अशी चकलोस्करच्या संपादकानंी 
मला सूिना केली होती. मी त्या स चशचक्षत जोडप्याला (कोणी डॉ. वझे व सौ. वझे) फक्त एवढ्ाि अथािा 
मजकूर चलचहला–“आपण स्वतः ती कादंबरी वािली आहे काय ते कळवाव.े म्हणजे मग मी आपल्या 
पत्रातंील आके्षपानंा व संतापाला उत्तर देईन.” या पृच्छेनंतर या जोडप्याने म क्यािे व्रत घेतले, हे सागंायला 
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नकोि!‘मूळ कादंबरी स्वतः वािण्यािी गरज नाही’ व‘फडके क ठल्याही गं्रथावर चबनिूक मत देऊ 
शकतीलि’ या दोन कल्पना घट्ट धरल्यावर क ठल्याही टीकाकाराला चशव्या देण्यािे ज्यानंा अवसान िढते, 
तेि वािक फडक्यािें िाहते होऊ शकतात, असे मी म्हटले तर अचतशयोक्ती होईल काय? 
 

‘या कसरतपटूिा जाहीर सत्कार करा’ हे संपादकीय जर‘मेनके’च्या सपंादकानंी स्वतःि चलचहले 
असेल, व त्यात प्रस्त त कादंबरीच्या वािनासबंंधी चदलेली हकीकत जर काल्पचनक नसेल, तर‘मेनके’िे 
संपादकही याि बावळट वािकाचं्या वगात पडतील. 
 

‘श्री. के.क्षीं’नी‘नाइन अवसव ट  राम’ ही कादंबरी बंदी घालण्याला पात्र नाही असे उघडपणे 
म्हटल्यावर तरी मेनकेच्या संपादकानंा ती कादंबरी वािून मग मत बनवाव े अशी ब िी झाली, ही गोष्ट 
अचभनंदनीयि म्हटली पाचहजे!‘फडके वाक्यं प्रमाण’ं म्हणणाऱ्या मंडळींकडून यापेक्षा कशािी अपेक्षा 
करायिी? 
 

यावरून आणखी एक गोष्ट सागंणे जरूर वाटते.‘मेनका’ माचसकािा मजकडे धाडण्यात आलेला 
अंक पाचहल्यावर माझ्या काही चमत्रानंी एक शकंा व्यक्त केली, ‘मेनका-फडके पॅक्ट’ तर अलीकडे झाला 
नाही ना? फडके म्हणजे म्हणे शरदबाबू, रवीबाब,ू हरीभाऊ याचं्यासारखे भारतािे चवख्यात कादंबरीकार-
टीकाकार! त्याचं्या एका लेखाने चदल्लीत खळबळ उडाली व एका पािात्य लेखकाचं्या कादंबरीवर बंदी 
पडली! त्यानंी‘नाइन अवसव ट  राम’ या कादंबरीच्या चनचमत्ताने अश्लीलतेवर हल्ला िढवताक्षणी चकलोस्कर 
माचसकाकंडे फडके जयजयकारपर हजारो पते्र आली! फडके धावनू आले, म्हणून पटेल, सावरकर 
याचं्यासारखे प ढारी व अचखल पहद स्थान यािंी बेअब्र ू होणे थाबंले! एक ना दोन! फडके चदक्लवजयाच्या 
शभंर गोष्टी मेनकेच्या संपादकीयातं कथन केल्या आहेत. पण एवढ्ावरि न थाबंता फडके वाङ्मयावरील 
परीक्षणगं्रथाला दीड हजार रुपयािें पाचरतोचर्षकही याि अंकात जाहीर झाले आहे! पाचरतोचर्षक व्यवस्थेिा 
आचण पत्रव्यवहारािा पत्ता द सरा कोणता असणार! अथात जो पत्ता‘मेनके’िा, तोि पत्ता फडके 
पाचरतोचर्षकािा! 
 

पण या कादंबरीवर बंदी घातली गेली ती फडक्याचं्या लेखाम ळे, हे तरी खरे कशावरून? बंदीिी 
कारणे जाहीर झालेली माझ्या तरी वािण्यात नाहीत. या कादंबरीत सवांना आके्षपाहव वाटणारा भाग एकि 
आहे, असेही नाही. चनदान अचश्ललतेकचरता या कादंबरीवर बंदी घालण्याइतके सरकारिे सल्लागार 
बावळट असतील असे मला वाटत नाही. मग फडक्यानंी आचण मेनकाकारानंीि तसा आव का आणावा? 
कारण उघडि आहे. आपल्यावर ज्या पातकािा आरोप आहे, (होय, फडके याचं्यावरही तो आरोप आहे,–
नव्हे, भ रट्ा माचसकानंा कोटात खेिण्याऐवजी, ‘फडक्यानंा कोटात खेिा!’ असा लकडा अनेक म बंईकर 
धेंडानंी आमच्यामागे सातारा ठरावाच्या वळेी लावला होता!) तेि पातक एका गाजलेल्या इगं्रजी 
कादंबरीनेही केले आहे, व अश्लीलता-चवरोधक चतकडे मात्र काणाडोळा करीत आहेत, असा कागंावा 
करता आला, तर फडके आचण मेनका या जोडीला अखंड सौभालय लाभेल म्हणनू! 
 

सरकारिे सल्लागार या कादंबरीला अश्लील ठरचवण्याइतके वडेे नसले, तरी या कादंबरीच्या 
बाबतीत सरकारी (वाङ्मयीन) सल्लागारािंा कचे्चपणा अन्य रीतीने उघडा पडला आहे. प्रथम बंदीि न 
घालणे, नंतर फक्त पहद स्थानातील चविीला बंदी घालणे, त्यानंतरही चित्रपटचनर्ममती िालू देणे, हा सववि 
प्रकार एका इगं्रजी कवीने म्हटल्याप्रमाणे “Eager to stab, but afraid to wound” या अधववट हल्ल्याच्या 
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जातीतला होय. पण सरकारच्या या धरसोडीिा फायदा आमिे पद्मभरू्षण, चबनधोकपणे घेऊ शकतील, 
असे मात्र त्यानंी समजू नये. या कादंबरीतील चित्रण व त्यातून सूचित होणारे राजकीय, सामाचजक, नैचतक 
मतप्रदशवन इतके ग ंताग ंतीिे आहे की–“स्वयंवर मोडलं! आमच्यासारखं झालं!”–असे म्हणून स्वतःिी 
पाठ बडवणे फडक्यानंा सोपे जाणार नाही. या कादंबरीवर सरकारने अश्लीलतेम ळे बदंी घातलेली नसून, 
राजकारणाकरता बंदी घातली आहे, हे तर उघडि आहे. पण ती कारणे आचण फडके याचं्या सोचयस्कर 
त्रालयािी कारणे एकि आहेत, असे मात्र नव्हे! या कादंबरीत इतर पक्षापं्रमाणे सरकारपक्षालाही झोंबणारा 
भाग आहे, हे ओळखून फडक्याचं्याप्रमाणे वारा येईल तशी पाठ चफरवणाऱ्या इतरही साचहक्त्यकानंी मारे या 
प स्तकाचवरुि पत्रके काढली होती! एरव्ही ज्यानंा सवगं साचहत्य चलहून पसैा व सवगं लोकचप्रयता 
चमळवण्यापलीकडे कशािी श ि नसते, अशा साचहक्त्यकानंा नेमकी याि वळेी म्हणे देशाच्या अब्रिूी आठवण 
झाली! 
 

साराशं, राष्ट्राध्यक्षानंी फडके यानंा पद्मभरू्षण हा बह मान चदला यािा अथव फडक्यािंी प्रत्येक 
कादंबरी आचण प्रत्येक कृती राष्ट्राध्यक्षानंा बह मोल आचण चनदोर्ष वाटली, हे म्हणणे चजतके संय क्क्तक, 
चततकेि‘नाइन अवसव ट  राम’या कादंबरीला सरकारने बदंी घातली, त्या अथी फडक्यािंी आचण सरकारी 
सल्लागारािंी या कादंबरीसबंंधीिी मते तंतोतंत ज ळतात, हे म्हणणेही सय क्क्तक! गाधंींच्यासारख्या 
य गप्रवतवक सत्प रुर्षािा खून ही घटना पहद स्थानच्याि काय, पण जगाच्या इचतहासातही इतकी भीर्षण 
होती की, सवव चविारी माणसानंी चतजम ळे अन्तम वख होऊन मानवी भचवतव्यािा चविारि करू लागाव!े 
गाधंीजींिी प ण्यचतथीही आपले सरकार व राष्ट्र या गभंीर अन्तम वखतेनेि साजरी करते. अशा घटनेच्या 
पाश्ववभमूीवर आधारलेली एखादी प्रभावी कादंबरी प्रचसि झाल्याने, त्या घटनेिा तटस्थपणे अभ्यास 
करण्यास मदत होण्यापेक्षा, देशात ब चिभेद करणारा एखादा नवा घात क राजकीय वाद उत्पन्न होण्यािा 
संभवि अचधक हे सरकारने उशीरा का होईना ओळखले, हाि या प स्तकावरील बंदीिा मी अथव समजतो. 
अथात बंदीिे कारण हेि असेल, तर ती बंदी अश्लीलतेकचरताही नव्हे, की व्यक्तींच्या बदनामीकरताही 
नव्हे, हे उघड आहे, “मृत व्यक्तींिी बदनामी झाली, तर बदनामीिी चफयाद करता येत नाही, अशा 
व्यक्तींच्या अब्रिेू रक्षक पहद स्थानिे सववश्रेष्ठ कादंबरीकार फडके हेि काय ते होत.” ही मेनकेिी समजूत, 
संपादकाचं्या कायद्याच्या‘ज्ञाना’िी चनदशवक होय! पटेल, गोडसे यािंी बदनामी झालेली असेल तर त्यािें 
आप्त चफयाद जरूर करू शकतात. सावरकर तर आज स्वतः हयात आहेति.पण ही सवव मंडळी 
फडक्याचं्याप्रमाणे या चववाद्य कादंबरीतून वैयक्क्तक फायदा कसा उठवता येईल एवढाि चविार करणारी 
नव्हेत! चकत्येक गाडले गेलेले राजकीय वाद कोटातील खटल्याच्या चनचमत्ताने प न्हा चजवतं करणे, या 
मंडळींना देशचहताच्या दृष्टीनेही अचनष्ट वाटते, हाि या सवांच्या मौनािा आचण उदासीनतेिा अथव आहे. 
 

आज या कादंबरीवर सचवस्तर चलचहण्यािे प्रयोजनही नाही; व चलहायिे म्हटले तर साधनेही 
उपलब्ध होणार नाहीत. पण अचनष्ट वाद उत्पन्न होतील म्हणनू एखाद्या कादंबरीवर बंदी घालणे म्हणजे 
फडक्यानंी वैयक्क्तक हेतूने चतच्यावर केलेले सवव आरोप मान्य करणे नव्हे, हे फडके आचण त्यािें 
स्त चतपाठक यानंी ध्यानात धराव.े काही अनैचतहाचसक भाग असलेली ही कादंबरी न कत्याि घडलेल्या 
भीर्षण घटनािंा सूक्ष्म अभ्यास व चित्रण या दृष्टीने फार श्रेष्ठ दजािी आहे; ही गोष्ट, कादंबरी न वािताि 
फडक्याचं्या तालावर नािणाऱ्या मराठी संपादकानंी लक्षात ठेवावी. 
 

‘मेनके’ने उल्लेचखलेल्या अगदी शवेटिा म द्दा माझ्या मेनका खटल्यातील साक्षीिा.त्या प्रकरणात 
मेनकेिी संपाचदका ग न्हेगार ठरली असूनही मेनकेिे आजिे संपादक माझ्या साक्षीवर तोंड सोडण्यािा 
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उिटपणा करीत आहेति. या साक्षीिी केवळ न्यायाधीशानंीि प्रशसंा केली असे नव्हे, तर अनेक संस्थानंी 
आचण व्यक्तींनी त्या साक्षीिी म क्तकंठाने स्त ती केली होती. एकि नम नेदार उदाहरण साचंगतले तरी प रे. 
महामहोपाध्याय श्री. पोतदार यािंी व माझी त्या साक्षीनंतर प्रथमि जेव्हा साचहत्य पचरर्षदेत गाठ पडली, 
तेव्हा त्यानंी ती साक्ष समग्र छापून काढली जावयाला हवी, असे मत आपण होऊन व्यक्त केले होते. छाती 
असल्यास, ‘मेनके’च्या पाठीराख्यानंी ती समग्र साक्ष अद्याप प्रचसि करावी व नंतरि 
चतच्यासबंंधी“अचतरंजक, पण मनोरंजक’ इत्यादी तारे तोडाव.े तसेि, “मेनका खटल्यात प्रा. क्षीरसागरानंी 
साक्ष देताना श्लील म्हणजे काय, अश्लील म्हणजे काय, ह्याचवर्षयी खोलात जाण्यािा प्रयत्न करून 
आम्हाला व अज्ञ मराठी वािकानंाही धडे चदल्यािे आम्हालंा आठवते” असेही मेनकाकार म्हणतात. 
क्षीरसागरािंी ती साक्ष व त्यानंी गेल्या दोन वर्षांत अश्लीलतेच्या वाङ्मयीन व न्यायालयीन बाजूसंबधंी 
वळेोवळेी केलेले चलखाण व भार्षणे एकत्र छापल्यास, क्षीरसागराचं्याबरोबर खोलात जाणे 
चबिाऱ्या‘मेनके’लाि काय, पण चतच्या‘शृगंारपटू’ तत्त्वज्ञानचशक्षक ग रूलाही परवडणार नाही, असे आढळून 
येईल! मेनकेला व चतच्या ग रूला प न्हा बजावनू साचंगतले पाचहजे की, हा प्रश्न केवळ ब चिमते्तिा पकवा 
चवद्वते्तिा नाही. वाङ्मयात त म्ही पोट भरण्याकरता चशरला आहात, की एक श्रेष्ठ कतवव्य म्हणून चशरला 
आहात, हा म ख्य प्रश्न आहे! मेनका व चतिे ग रू क्षीरसागराचं्या बरोबर खोल पाण्यात चशरू शकत नाहीत; 
यािे कारण त्यानंी आपल्या वाङ्मयीन शरीराला बाजारीपणािा एक जड धोंडा बाधूंन घेतला आहे हेि 
होय, हे मी त्यानंा स्पष्टपणे बजाव ूइक्च्छतो. 
 

या प्रश्नावर मी गेल्या दोन वर्षांत जे चलखाण केले आहे व जी भार्षणे केली आहेत, त्यातंील 
ताचत्त्वक भचूमकेला उत्तर देण्याऐवजी फडके अद्याप कृष्ट्णराव मराठ्याचं्याि चशळ्या-सोवळ्या भचूमकेला 
उत्तर देत बसले आहेत, यात त्यािंा डाव चदसून येतो, की वकूब चदसून येतो, ते सूज्ञ वािकि ठरव ू
शकतील! 
 

चबिाऱ्या मेनकेने मात्र प न्हा आरोपीच्या पपजऱ्यात उभे राहाव े लागू नये एवढीि तूतव काळजी 
घ्यावी. श्री. के.क्षी. व अश्लीलताचवरोधी सचमती यानंा जबाबदारी चशकवण्यािे औित्य करू नये! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥ ७४ ⬥ 
 

अश्लीलतेसंबंधी मुलाखत 
 

प्रश्न : अश्लीलतेिी व्याख्या करता येत नाही हे म्हणणे खरे आहे काय? 
 

उत्तर : अश्लीलतेिी व्याख्या केलेली नाही, करणे कठीण आहे, हे म्हणणे ि कीिे आहे. चनदान या 
मतािा जेवढा गाजावाजा करण्यात येतो, तेवढा त्याला पापठबा नाही. अश्लीलतेच्या कायद्यात, ‘जे 
चलखाण ससं्कारक्षममनावर अनैचतक पचरणाम घडचवते, पकवा तत्सम असते ते अश्लील,’ यावर भर चदलेला 
आहे. पण वाङ्मयीन दृष्ट्ट्ा, ‘ज्या लेखकाने वा कलाकृतीने चकळस येते, ते अश्लील.’ ते काही असले तरी 
व्याख्या एकि नाही म्हणून अश्लीलतेला अक्स्तत्व नाही– पायाि नाही असे म्हणणे वडेगळपणािे होय. 
 

प्रश्न : हल्लीच्या माचसकातं अशी अश्लीलता आहे व ती वाढीला लागलेली आहे, असे आपणाला 
वाटते काय? 
 

उत्तर : होय; चनचित वाटते. कोणत्याही सववसामान्य वािकाला पकवा समाजातील स ब ि 
घटकाला चविारले तर तो हेि मत देईल. गेल्या काही वर्षांत केवळ कामवासना िाळचवण्याच्या हेतूनेि 
काढलेली अनेक माचसके चनघालेली आहेत असे चदसते. 
 

प्रश्न : अश्लील माचसकाचंवरुि सरकारकडे जाण्यास काही लोकािंा चवरोध काय म्हणून? 
 

उत्तर : सातारा येथे भरलेल्या साचहत्य सम्मेलनात, अश्लीलताचवरोधी ठरावास काही लोकानंी जो 
चवरोध केला, तो सरकारकडे जाण्याच्या म द्द्यावरि होता. मूळ ठरावात, ‘अश्लील वाड्मयास 
पचरणामकारकरीत्या पायबदं घालण्यासाठी सरकारला प्रवृत्त करणे’ हे साचहत्य सम्मेलनाने नेमलेल्या 
सचमतीिे काम म्हणून चनर्मदष्ट केले होते. आिायव अते्र याचं्या नेतृत्वाखाली काही साचहक्त्यकानंी, ठरावातील 
या भागास चवरोध केला. आिायव अते्र यानंी तर, सरकारकडे जाणे म्हणजे‘खबर देणे’ पकवा‘ि गली करणे’ 
होय, असा आरोप करून ब चिभेद करण्यािा प्रयत्न केला. 
 

प्रश्न : आिायव अते्र याचं्या या आरोपावर आपले काय उत्तर आहे? 
 

उत्तर : आिायव अते्र याचं्या या आके्षपाला उत्तर देणे सोपे आहे. एखाद्या समाजचवघातक 
गोष्टीचवरुि सरकारकडे तिार करणे म्हणजे‘ि गली’ असेल, तर अत्र्याचं्या घरी िोरी झाल्यास चफयाद 
देणे म्हणजे ि गली करणे, असे समजून आिायव अते्र स्वस्थ बसतील काय? समाजात आज खरोखरी 
समाजचवघातक व गचलच्छ माचसके प्रचसि होत असतील तर– कायद्यािा आश्रय घेण्याखेरीज प्रचतबधंक 
असा कोणता उपाय अते्र स िव ूशकतील? 
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प्रश्न: अश्लील माचसकािंा खरोखरीि समाजावर वाईट पचरणाम होतो काय? आपल्या देशातील 
साक्षरतेिे प्रमाण लक्षात घेता चकती टके्क लोक ही माचसके वाितात? पचरणामासबंंधी पाहणी करून चनष्ट्कर्षव 
का माडंीत नाही? 
 

उत्तर : अश्लील माचसकाचं्या वािनाने चकती म लािंी पकवा मोठ्या माणसािंी मने चबघडली यािी 
मोजदाद करणे जरुरीिे नाही. एकाही म लाम लीिे मन चबघडले नाही तरीही, अश्लील चलखाण सरकारने 
बंद कराव ेअसेि मी म्हणेन.‘मन चबघडणे’ या प्रश्नाला फाजील महत्त्व देण्यात येते असे वाटते; मी त्याला 
महत्त्व देत नाही. 
 

प्रश्न : आपल्या या चवधानािा थोडा ख लासा केल्यास बरे होईल. 
 

उत्तर : असे पाहा,–एखादा मन ष्ट्य रहदारीच्या रस्त्यावर लघवी करीत असेल, पकवा एखादी 
आिरट स्त्री भर रस्त्यातून चववस्त्र क्स्थतीत चफरत असेल, तर त्यासंबधंी आपण हाकाटी करू की नाही? या 
असभ्य (Indecent) गोष्टींना आळा घातलाि पाचहजे, असे नागचरक या दृष्टीने म्हणू की नाही? या दोन्ही 
कृत्यानंी चकती माणसे चबघडली यािी मोजदाद घेत बसू की काय? 
 

प्रश्न : मग अश्लील चलखाणासंबंधी आपली हीि भचूमका असेल? 
 

उत्तर : होय! एखादी गचलच्छ गोष्ट साववजचनकरीत्या करणारा माणूस, म ळाति समाजचवघातक 
गोष्ट करीत असतो. त्यािे कृत्य खपवनू घेणे म्हणजेि आपले‘मन चबघडणे’ होय; समाजािी सभ्यतेिी 
पातळी खाली जाणे होय. क णी चबघडल्यािा प रावा आणखी गोळा करण्यािी गरज नाही. 
 

प्रश्न : साचहत्य सम्मेलनात अश्लीलताचवरोधी ठरावास चवरोध करणाऱ्यानंी खटले करण्याखेरीज 
द सरा उपाय स िचवला होता ना? 
 

उत्तर : होय. हा उपाय मोठा मासलेवाईक आहे! अते्र म्हणाले, ‘अश्लील चलचहणाऱ्या लोकािें 
मतपचरवतवन कराव.े त्याचं्या घरी जाव.े त्यानंा साष्टागं नमस्कार घालावा; व म्हणाव,े ‘त म्ही अशा तऱ्हेिे 
चलखाण बंद केले नाही तर आम्ही इथून हालणार नाही!’ 
 

द सऱ्या कोणी असा हास्यास्पद इलाज स िचवला असता तर अते्र यानंीि त्यािी चकती टर उडचवली 
असती हे सागंायला नको! यावर माझे शवेटिे उत्तर असे आहे की, अश्लीलतेच्या बाबतीत खटले भरणे, हे 
खरोखरीि गह्यव असले तर, कायद्यातील त्यासंबधंीिी कलमेि काढून टाकण्यािी िळवळ या लोकानंी 
स रू करावी! आचण पचरणाम काय होतो तो पाहावा! 
 

प्रश्न : फक्त माचसकाचवरुिि उपाययोजना का करावी म्हणता? 
 

उत्तर : फक्त माचसकासबंंधी उपाययोजना करण्यातील हेतू ताचत्त्वक नाही, व्यावहाचरक आहे. 
माचसकािंा प्रसार प स्तकापेक्षा स लभतेने होतो, म्हणून त्यातंील ठळक अशा वाङ्मयीन द ष्ट्कृत्यासंबंंधी 
इलाज करणे अगत्यािे आहे असे माझे मत आह. चशवाय हल्ली काही माचसकातं उघड अश्लील मजकूर 
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येतो, चततका प स्तकात येत नाही. या बाबतीत एक गोष्ट स्पष्ट केली पाचहजे ती अशी की, न सते शृगंारय क्त 
चलखाण म्हणजे अश्लील चलखाण नव्हे ही गोष्ट प ष्ट्कळ लोक लक्षात घेत नाहीत. 
 

प्रश्न : फडके–अते्र याचं्यासारख्या नामवतं लेखकाचं्या चलखाणात अश्लीलता असूनही त्याचं्यावर 
त मिी सचमती खटले का भरीत नाही, असा सवाल चविारण्यात येतो, त्यावर आपले काय उत्तर आहे? 
 

उत्तर : माचसकातील ज्या गचलच्छ चलखाणाचवरुि उपाययोजना करावी असे आम्ही म्हणतो, तशा 
तऱ्हेिे चलखाण फडके– पकवा अते्र चलहीत नाहीत– चलचहणार नाहीत. असे वाङ्मयि प्रथम प्रचतबधंक 
योजनेत समाचवष्ट करण्यासाठी हाती घ्याव ेअसे जे आम्ही म्हणतो ते थोडा चविार केल्यास योलयि वाटेल. 
आता, केवळ फडके–अते्र याचं्यावरील रागाने आम्हालंा कोणी अडचवण्यािा प्रयत्न करीत असेल, तर गोष्ट 
वगेळी. परंत  यािा अथव अते्र, फडके याचं्या वाङ्मयात काही आके्षपाहव नाही असा नव्हे. या दृष्टीनेि‘दंडनाहव 
अश्लील’ आचण‘चनरे्षधाहव अश्लील’ असे वगेळे प्रकार मानावते, अशी सूिना मी सातारा साचहत्य संमेलनात 
केली होती, त्यािा चविार अचधक शान्तपणे व्हायला हवा. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥७५⬥ 
 

अश्लीलताणवषक वादात 
 

श्री. माधव मनोहर यांना उत्तर 
 

ग रुवार चद. २ ज लैच्या‘मराठ्या’त रा. मनोहर यानंी मडगाव येथील मराठी साचहत्य संमेलनातील 
अश्लीलताचवर्षयक ठरावासबंंधी व माझ्यासबंंधी चफरून चलचहले आहे. त्यावर चफरून मीही चलचहणे अनेक 
दृष्टींनी व्यथव आहे, व म्हणून मी चलचहणारही नव्हतो. कारण, एक तर अशी उत्तरे-प्रत्य त्तरे, आरोप व ख लासे 
यानंा उभय-सम्मत अन्त असू शकत नाही. द सरे म्हणजे, मनोहर याचं्या लेखािा बराि भाग माझ्या 
ख लाशातील काही भागािे आकलन न झाल्याम ळे अकारण संतापाच्या स रात चलचहला गेला आहे; तर 
काही भाग साचहत्य पचरर्षदेच्या मागील दाराने चमळचवलेल्या, अथात ि कीच्या माचहतीवर आधारलेला आहे. 
त्याचं्या चवस्तृत लेखाच्या शवेटच्या भागात अश्लीलताचवरोधासंबधंी त्यािा जो म ख्य आके्षप आहे, तो त्यानंी 
माडंला आहे. हा आके्षप अनेक लोकानंी अनेकदा माडंलेला आहे, व मी त्याला अनेक व्यासपीठावंर व 
अनेक चनयतकाचलकातं चनःसंचदलध उत्तर चदलेले आहे. अशा क्स्थतीत मनोहर याचं्या िोधय क्त द रुक्तींना 
आचण प नरुक्तींना उत्तर देत बसणे, हे मला कालापव्ययािे वाटते. तथाचप मनोहर यािंा लेख चकतीही 
चनरथवक असला, तरी‘मराठ्या’सारख्या लोकचप्रय दैचनकात त्याला जागा चमळाल्यावर काही वािकािंा तरी 
त्याम ळे गैरसमज होणे शक्य असल्याने, मी त्रोटकपणे काही गोष्टींिे ख लासे प ढे देत आहे. 
 

(१) माझ्या ख लाशाला संपादकवगाने जे आकर्षवक मथळे चदले होते ते जणू माझेि होते असे 
मनाण्यात मनोहर यािें वृत्तपत्रचवर्षयक अज्ञान चदसून येते. मनोहर यानंी रचववार चद. २१ च्या‘मराठ्या’त 
अश्लीलताचवरोधी सचमतीबद्दल जे खूपसे चलहून घेतले आहे, त्याला माझ्या ख लाशात उत्तर नसेल असे 
नव्हे; पण समग्र उत्तर देण्याकचरता माझा तो छोटासा ख लासा खासि नव्हता. उल्लचेखत 
ठरावासंबधंी‘मराठ्या’च्या प्रचतचनधीने मडगावहून धाडलेले वृत्त‘चवपयवस्त’ नव्हते, हे दाखचवणे एवढाि 
माझ्या ख लाशािा इरादा होता; व एवढाि त्यािा‘scope’ होता (त्यािी व्याप्ती होती). 
 

(२) या ठरावासंबधंी मी पूवीि का चलचहले नाही हे,– मनोहरासंारख्या द राराध्य लेखकानंा नव्हे! 
तरी माझ्या प्राजंळ वािकानंा सागंणे मला प्राप्त होते. आचण त्याि संदभात मी माझ्या सध्याच्या‘चवर्षण्ण 
मूड’संबंधी उल्लखे केला असला तर तो मनोहर याचं्या लेखातील “आपण गेले काही आठवडे मराठा का 
वािला नाही?” वगैरे आत्मिचरत्राइतपत तरी प्रस्त त ठरण्यास हरकत नाही! 
 

(३) माझ्या छोट्ा ख लाशातील एका उलेखाबद्दल मनोहर याचं्यासारख्या बचहम वख आध चनकानंी 
गैरसमज करून घेतला, तर मला तरी नवल वाटणार नाही. प्रचसि गणल्या गेलेल्या साचहक्त्यकातं 
चशष्टािार, संवदेना आचण दाचक्षण्य यािंा अभाव वाढत्या प्रमाणात चदसू लागल्यास त्याम ळे एखादा त्यािंाि 
ज्येष्ठ व्यवसायबधूं चवर्षण्ण होणे स्वाभाचवक आहे. पण रा. मनोहर याचं्यासारख्या साचहक्त्यकािंी 
जीवनातील बठैकि अशी चदसते की, त्यानंा वैयक्क्तक हानीने येणारी चवर्षण्णताि काय ती कळावी– अन् 
तीि त्यानंी इतरावंरही आरोचपत करावी! सामाचजक संवदेनशीलतेच्या अभावी मनोहर यानंा 
माझ्या‘चवर्षण्णते’िा अथव कळला नाही, तर मी तेही समजू शकतो; परंत  माझ्या लेखातील उद धृत केलेल्या 



 अनुक्रमणिका 

साध्या इंग्रजी वाक्यािा अथव त्यानंा कळू नये हे मात्र मला फार नवलािे वाटले. ज्या मनोवृत्तीला 
झगड्यापेक्षा तडजोड अचधक तापदायक वाटते, अशा मनोवृत्तीिा वा स्वभावािा उल्लेख िेस्टटवन याने 
कार्मडनल ्न्यूमन या प्रचसि तत्त्वपितकाच्या बाबतीत केलेला आहे, व िेस्टटवनिे ते उद्गार मी उद धृत केले 
होते. रा. मनोहर यानंा या लढाऊ वृत्तीत आचण नळावरच्या भाडंणात फारसा फरक चदसून येऊ नये, 
यावरून लेख चलचहतानाच्या त्याचं्या मनःक्स्थतीिा बोध होतो. 
 

(४) पण लेख चलचहताना रा. मनोहर हे िागंल्या क्स्थतीत नव्हते असे मला इतर प्रमाणावंरूनही 
वाटते. 
 

मी केलेला ख लासा केवळ माम ली ख लासा असला, तरी खऱ्या वादािे प्रसंगही माझ्यावर येतात व 
ताचत्त्वक वादात मीही प ष्ट्कळदा कडक चलचहतो. परंत  मनोहर याचं्यासारख्या स चशचक्षत, वयस्कर आचण 
क ट ंबवत्सल माणसाने “ख मख मी चजरवनू घेण्यािी खाजि असेल तर” यासारखी भार्षा वापरणे हे मी 
शोिनीय समजतो! याि लेखात अन्य चठकाणी तर रा. मनोहर हे त्याहून अचधक गचलच्छ भार्षा 
वापरतात.‘असले बनावट अहवाल मागाहून बनवणे म्हणजे त्यािंा (डाव्या) हातिा मळ आहे’ असे ते 
चलचहतात. यात काकासाहेब गाडगीळ, सेवाचनवृत्त न्यायाधीश गोडबोले याचं्यासारख्या जबाबदार 
व्यक्तींवर रा. मनोहर यानंा खोटे कागद तयार करण्यािा आरोप करावयािा आहे काय? करायिा असेल 
तर तो त्यानंी उघडपणे करावा. डाव्या हाताच्या मळासंबंधी गचलच्छ चवनोद करण्याच्या आवरणाखाली 
करू नये. 
 

(५) आपल्या लेखाच्या शवेटी मनोहर यानंी क्षीरसागरानंा उघड्या मदैानात येण्यािे आव्हान चदले 
आहे. अश्लीलतेसबंंधात क्षीरसागर वा अन्य कोणी, लवाल्हेरपासून ते कोल्हापूरपयंतच्या व्यासपीठावरून 
आचण चनयतकाचलकातून गेल्या िार वर्षांत स मारे शभंर वळेा जे बोलले, ते दारे लावनू बोलले असे मनोहर 
यानंा म्हणायिे आहे की काय कोण जाणे! ज्या माणसािंा चविार आचण संिारि बतेािा असतो, त्यािंा 
आपल्या टीिभर मदैानात आपण बोलाव ू त्या शीतल वळेी इतरानंी लढा देण्याकचरता हजर व्हाव े असे 
वाटणे साहचजकि आहे! आपले आव्हान स्वीकारण्याने कोणाही प्रचसि लेखकाच्या ज्ञानात वा 
नावलौचककात भर पडणारि, असा रा. मनोहर यानंा भ्रम चदसतो.‘चफयादीम ळे माचसकािंा खप वाढतो’ या 
चशळ्याि परंत  प्रामाचणक आके्षपाला उत्तर हव ेअसेल, तर मनोहर यानंी यासंबधंात मी अनेकदा चलचहलेले 
म द्दाम चमळवनू वािाव.े यासबंंधात प्राजंल वािकाकंचरता मात्र एक-दोनि गोष्टी प नरुक्तीिा दोर्ष पत्करून 
सागंतो. खटला झाल्याने अश्लील माचसकािा खप वाढतो हे क्षणभर चनर्मववाद मानले तरी त्यािा अथव 
कडक चशक्षा झाल्यावरही खप वाढतो असे नव्हे.‘मेनका’ माचसकािे स्वरूप चशके्षनंतर लगेि बदलले व 
आता तर ते माचसक उघडपणे अश्लीलता चवरोधाला मदत करीत आहे. आचण सौम्य चशके्षनंतर एखाद्या 
माचसकािा खप वाढला असे चदसून आल्यास त्यावरून कडक चशके्षिी आवश्यकता चसि होईल; कायदेशीर 
इलाजािे वैयथ्यव चसि होणार नाही. चशवाय माचसकाचं्या खपाबाबत रा. मनोहर याचं्या चखशात जी 
आकडेवारी आहे असे ते बोलतात, ती चवश्वासाहव समजण्यािे काहीि कारण नाही. कारण श्री. गोडबोले 
याचं्या अश्लीलताचवर्षयक नवीन प स्तकात यासंबधंात जी माचहती आहे, चतजवरून वगेळाि बोध होतो. 
 

(६) अनेकानंी आधीि उच्चारलेला आणखी एक आके्षप मनोहर यानंी जणू नवीन म्हणून आवशेाने 
उच्चारला आहे. त्यालाही मी लेखातून व म लाखतींतून अनेकदा उत्तर चदलेलेि आहे; चशवाय सातारा 
संमेलनाच्या व्यासपीठावरूनही उत्तर चदले आहे. तरीही वािकाचं्या माचहतीकरता त्यािा उल्लखे प न्हा 
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करतो. अते्र, फडके, श्री. ना. पेंडसे, जयवतं दळवी इत्यादी प्रचसि लेखकानंा कोटात न खेिता सचमतीने 
अप्सरा, वैजयंती यासंारख्या माचसकाचं्या संपादकानंा व लेखकानंाि तेवढे कोटात का खेिले? या प्रश्नािे 
सरळ उत्तर असे आहे की, अप्सरा, वैजयतंी वगैरे माचसकातंील आचक्षप्त चलखाणासारखे गचलच्छ आचण 
काम क चलखाण वरील प्रचसि मंडळींनी चलचहलेलेि नाही. चशवाय द सरी गोष्ट म्हणजे सचमतीने स्वतः 
कोणावरि चफयाद लावलेली नाही. चफयादी लावणारे सरकारिे पोलीसखाते आहे. 
 

या दृष्टीनेि मी सातारा संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अश्लीलतेिे िार वगव केले होते : पचहला वगव 
कलापोर्षक उघडेपणा, Frankness; द सरा वगव चववाद्य उघडेपणा; चतसरा वगव चनरे्षधाहव अश्लीलता, आचण 
िौथा वगव दंडाहव अश्लीलता. या िौथ्या वगात पाचवत्र्यचवडंबन आचण बाजारी कामोद्दीपक चलखाण 
(Commercial Pornography) हे म ख्यत्वकेरून येतात. माझे हे वगीकरण त्या वळेी तकव तीथव 
जोश्यासंारख्या माझ्या ठरावाच्या चवरोधकानंाही चविारप्रवतवक वाटले होते; व या वगीकरणाति अते्र, 
फडके, पेंडसे याचं्या चलखाणावर चफयादी का होत नाहीत यािे उत्तर आहे. चशवाय कोणाला या लेखकािें 
चलखाण व अप्सरा–वैजयंतीतील आचक्षप्त चलखाण यातं फरक वाटत नसेल, तर त्यानंी स्वतः त्याचं्यावर 
चफयादी ग दरून पाहाव्या! 
 

(७) मनोहर यािंा आणखी एक आके्षप प्रचतचष्ठत माचसकातंील अश्लील चलखाणासंबधंी आहे. त्यानंी 
चदलेल्या यादीतील काही माचसकातं काही वळेा अश्लील व बीभत्स मजकूर येऊन गेला आहे व मी त्यािा 
जाहीरपणे चनरे्षधही केला आहे. तथाचप चकलोस्कर, हंस, सत्यकथा या माचसकािंा अंतभाव काम क आचण 
अश्लील मजकूर प रवनू पैसा कमावणाऱ्या माचसकातंि होतो, असे मनोहर यानंी सूचित करणे 
म्हणजे‘म खमस्तीचत वक्तव्यम्’ या न्यायािी बजेबाबदार बडबड होय. लवाल्हेर व सातारा येथील चफयादींिे 
उचद्दष्ट, सम्मेलनािे उचद्दष्ट‘Commercial Pornography’िे चनमूवलन करणे एवढेि आहे, हे मनोहर यासं 
माहीत असावयास हव.े 
 

(८) रा. मनोहर यानंी अश्लीलताचवरोधी सचमतीच्या सभा, अहवाल आचण ह्या सचमतीतफे 
समं्मेलनात वाटले गेलेले पत्रक याचं्या रीतसरपणासंबधंी व साचहत्यपचरर्षदेच्या प्रचतष्ठेसंबधंी काही‘उघडे 
सवाल’ चविारले आहेत. ज्या सभानंा मी स्वतः हजर होतो, ज्याचं्या अहवालावर मी वळेोवळेी सह्या केल्या 
आहेत; व जे अहवाल मी साचहत्य पचरर्षदेच्या दप्तरात वळेोवळेी पाचहले आहेत, त्या सभा झाल्याि नाहीत व 
ते अहवाल चलचहलेि गेले नाहीत असे सूचित करणाऱ्या माणसाप ढे लेखी प राव्यासह हजर होण्यािी मला 
म ळीि गरज नाही. कोणत्याही प्रचतचष्ठत संस्थेच्या किेरीतून माचहती चमळचवण्यािे रीतसर मागव आहेत. 
सचमतीच्या अध्यक्षानंी वा चनमंत्रकानंी गैरकायदा अहवाल तयार केले असे ध्वचनत करण्यापूवी आचण 
सचमतीच्या (व अथात साचहत्य पचरर्षदेच्याही) अध्यक्षाचं्या सहीने प्रचसि झालेले अश्लीलताचवरोधी पत्रक 
पचरर्षदेच्या प्रचतष्ठेला बाधक आचण पचरर्षदेला अज्ञात आहे असे म्हणण्यापूवी रा. मनोहर यानंी रीतसर 
मागांनी प रेशी माचहती चमळवणे जरूर होते. मडगावच्या गडबडीत कोणी तरी सजातीयानंी अनचधकृतपणे 
कानात क जब जलेली माचहती खरी समजून सचमतीच्या पदाचधकाऱ्यावंर भरमसाठ आरोप करणे 
पोरकटपणािे होय. रा. मनोहर याचं्या मजीखातर तारीखवार माचहती चमळवनू त्यानंा प रचवण्यािे काम 
माझे नव्हे. मनोहर यानंा अचधकृत आचण तपशीलवार माचहती हवीि असेल तर त्या वळेिे साचहत्य पचरर्षदेिे 
अध्यक्ष व अश्लीलताचवरोधी सचमतीिे अध्यक्ष श्री. काकासाहेब गाडगीळ हे आज चवद्यमान आहेत एवढीि 
माचहती तूतव प रेशी आहे. 
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मडगाव येथील ठरावासबंंधी‘मराठ्या’त येऊन गेलेले वृत्त, मनोहर म्हणतात त्याप्रमाणे‘चवपयवस्त’ 
नव्हते, हे दाखवनू देण्याप रतेि मी माझ्या मागील ख लाशात चलचहले होते. माझ्या ख लाशाला बाध येईल 
अशी काडीिीही माचहती मनोहर हे आपल्या द सऱ्या लाबंलिक लेखात प रव ू शकलेले नाहीत. उलट 
अश्लीलतेसंबधंीिे चशळे प्रश्न आचण सचमतीच्या कायाच्या कायदेशीरपणासंबधंीिे सववस्वी चनराधार प्रश्न 
त्यानंी आपल्या द सऱ्या उत्तरात घोळचवले आहेत. वरवर वािणाऱ्या वािकािंाही गैरसमज होऊ नये 
एवढ्ाकरताि मी हा ख लासा केला आहे. याप ढे यासबंंधात मी माझ्या वळेािा आचण‘मराठ्या’च्या 
सौजन्यािा द रुपयोग करू इच्छीत नाही. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥७६⬥ 
 

अश्लीलता व साणहत्य पणरषद 
 

एकोणीसश ेसाठ सालिी गोष्ट. अश्लीलताचवरोधाच्या िळवळीत मी अनपेचक्षतपणे ओढला गेला. 
कै. कृष्ट्णराव मराठे यानंी‘एका माचसकाच्या अकंावर त म्ही मत द्याल का?’ असे जेव्हा चविारले, तेव्हा 
केवळ त्या‘चिकट’ कायवकत्यािी कटकट टाळण्याकचरता मी‘होय’ म्हणून म्हटले. पण अखेर सहज वरवर 
चदलेल्या मतान सार जेव्हा प ण्याच्या फौजदारी कोटात साक्ष देण्यािी जबाबदारी आली, तेव्हा तो अंक मी 
समग्र वािला आचण आमच्या प रोगामी चवद्वानाचं्या आशीवादाने अश्लील लेखकानंी केवढी प्रगती केली आहे 
ते त्यातील लेखात पाहून मी थक्क झालो! 
 

त्या वळेी मी प्रथम साचहत्यसमेंलनािा अध्यक्ष आचण नंतर साचहत्यपचरर्षदेिा कायाध्यक्ष असल्याने, 
मी जबाबदारी टाळणेही मला योलय वाटेना. प ढील दोन वर्षांत मी तीन फौजदारी कोटात तज्ज्ञ साक्षीदार 
म्हणून साक्ष चदली व त्याि अन रोधाने अनेक व्याख्यानातं त्या चवर्षयावर बोललो, अनेक लेखातंही तो चवर्षय 
माडंला, व अनेक पोचलस अचधकाऱ्यानंा मला तो चवर्षय समजावनू द्यावा लागला. पण गेल्या दोनतीन 
वर्षांत‘त्या चवर्षयाला स्पशव करावयािा नाही’ असे मी ठरचवले होते. याला एक कारण अन्य कायािी 
जबाबदारी, व द सरे कारण माझ्यासारख्याचं्या उद्योगािी चनष्ट्फळता! सामान्य लोकानंा या चवर्षयासंबधंी 
सागंायिे ते आधीि सागंून झाले आहे; चवद्वानातंील जे प रोगामी आहेत त्याचं्या डोक्यात एखादा नवीन 
चविार कोंबणे अशक्य आहे, आचण अश्लील वणवने चलचहणारे लोक तर पोटाकचरता व प्रचसिीकरता 
चलहीति राहणार आहेत! गेल्या सहा वर्षांत, अश्लील लेखक व अश्लील चवद्वान यानंी केवढी प्रगती केली 
आहे, ते वृत्तपत्राचं्या वािकानंा माहीति आहे! जे शब्द स चशचक्षत मन ष्ट्य तोंडातून काढणार नाही, त्यािंा 
उपयोग ॲकॅडेमी ॲवॉडव चमळवणारे प रोगामी लेखक आपल्या कादंबऱ्यातूंन मोठ्या‘कलात्मक’तेने करीत 
होतेि! पण या दोन वर्षांत त्याचं्याहीप ढे प्रगती झाली आहे. जे शब्द अचशचक्षत मन ष्ट्यही िोरट्ा आवाजाति 
वापरतो, तेही आमिे कथा-कादंबरीलेखक वाङ्मयात वापरू लागले. बचहणीने भावावर केलेल्या 
बलात्कारािे‘वास्तव’ वणवन आमच्यातील एका प्रचतचष्ठत स्त्रीने सहासात वर्षांपूवीि करून टाकले होते. 
आता एका सभ्य स्त्रीने भतूदयेखातर एका चभकाऱ्याला चदलेले संभोगस ख व आपिमव म्हणून एका काम काने 
ित ष्ट्पादाशी केलेली िीडा, यािंी वणवने आमच्या चवद्वानाचं्या आदराला,–चनदान क्षमेला पात्र ठरत आहेत! 
 

अश्लीलतेच्या या‘क्लॅचसक्स’च्या संदभात साचहत्य महामडंळ व त्याचं्या साम्राज्यातील माडंचलक 
राज्ये यानंी आतापावतेो अवाक्षरही काढलेले नाही; उलट या साचहत्य‘सलतनती’तील काही प रोगामी 
उमरावानंी अशा अश्लील गाथेसंबधंी प्राजंल व जाहीर चनवाळाि चदला आहे.‘कचमटी फॉर कल्िरल 
फ्रीडम’सारख्या आन्तरराष्ट्रीय सोयचरकीच्या ससं्थेने तर अशा‘अश्लील’ म्हणून गाजलेल्या िोपड्याच्या 
चनचमत्ताने कलावतंाच्या स्वातंत्र्यािा प्रश्न ििेला घेतला! चनमंत्रण असूनही मला या ििेच्या वळेी म ंबईस 
जाता आले नाही; तरी तेथे गोळा झालेल्या प रोगामी मडंळींना पडलेल्या चिन्तेिी व त्यानंी त्या चनचमत्ताने 
ऐकचवलेल्या प रोगामी प्रविनािंी क णालाही सहज कल्पना करता येईल. अशा प रोगामी पववणीत आिायव 
अते्र यानंी या गटारगंगेसबंंधी तीन जालीम अग्रलेख चलहून अनेक संतप्त वािकाचं्या चधक्कारभावनेला वािा 
फोडली, याबद्दल ते धन्यवादाला पात्र आहेत. सातारा सम्मेलनात वस ंधराबाई पटवधवन याचं्याप ढे हात 
जोडून, ‘बचहणीिी भावाबद्दलिी काम कता प न्हा रंगव ूनका असे सागंनू त्यािें हृदयपचरवतवन करा!’ असा 
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गाधंीवादी मागव स िचवणाऱ्या अत्र्यानंी अलीकडील अश्लील वाङ्मयाबद्दल जे जहरी लेख चलचहले आहेत 
त्याबद्दल त्यानंा चत्रवार धन्यवाद! 
 

साचहत्यसंस्था अशा बाबतीत काहीि का करीत नाहीत, यािे आमिे चमत्र, सेवाचनवतृ्त न्यायाधीश 
श्री. गोडबोले यानंा नवल वाटत आहे. महाराष्ट्र साचहत्यपचरर्षदेच्या चनक्ष्ट्ियतेिा चनरे्षध करणारा एक ठराव 
त्यानंी येत्या चद. २४ ज लै रोजी भरणाऱ्या वार्मर्षक सभेकचरता पाठचवला आहे. तसेि त्यािंा, या चनक्ष्ट्कयतेिे 
माप साधार पदरात घालणारा एक सचवस्तर लेख‘वाङ्मयशोभा’ माचसकात प्रचसि होत आहे. गेल्या वर्षी या 
चदवसातं मी पचरर्षदेच्या कायाध्यक्षपदािा राजीनामा चदला. त्याच्या कारणातही हे एक प्रम ख कारण होते. 
तथाचप साचहत्यपचरर्षदेिे कायवकते‘ना-कते’ आहेत, ही गोडबोले यािंी कल्पना मात्र बरोबर नाही. त्याचं्यात 
कतृवत्व भरपूर आहे; पण अश्लीलतेसंबधंीिे साचहक्त्यकािें कतवव्य कोणते यासंबंधात त्यािें आचण 
गोडबोल्यािें मत एक नाही. अश्लीलतेच्या धोक्यासंबधंी गोडबोले चिन्तात र आहेत;तर 
अश्लीलताचवरोधातंील धोक्यासबंंधी प रोगामी साचहक्त्यक चिन्तात र असतात! अश्लीलतेसंबधंी ििा 
करायिी पकवा कायदा करायिा, म्हणजे कलावन्ताच्या स्वातंत्र्यािा चविार करायिा, एवढीि या मंडळींिी 
प्रामाचणक समजूत असते. पण मग अश्लील वाङ्मयाने जो धोका उत्पन्न होतो त्यािे काय? याला त्यािें 
उत्तर‘अश्लील चलखाणाने कोणताि धोका उत्पन्न होत नाही’ असे आहे. उलट त्याम ळे मनाच्या अधंारात 
सािलेली जळमटे बाहेर पडतात व मन स्वच्छ होते. आपल्याकडील चशमलयातील चशव्यािें व उखाण्यािें 
सामाचजक महत्त्व हेि आहे. त्याम ळे मन स्वच्छ बनते. चशमलयातील तोंडी काव्याने जे आरोलयप्राप्तीिे कायव 
होई, ते जरी अश्लील वाङ्मयाने झाले तरी काही कमी नाही, अशी ही चविारसरणी आहे! 
 

पण हा प्रश्न केवळ िार प रोगामी चवद्वानािंा नाही, की महाराष्ट्राच्या िार कोपऱ्यानंा असलेल्या 
िार साचहत्यपचरर्षदािंाही नाही. या सवव चवभागीय ससं्थािें चमळून एक चवराट साचहत्यसम्मेलन प्रायः गेली 
पन्नास वर्ष ेभरत असते. अश्लील वाङ्मय अचधक चनपजत आहे, व ते अचधकाचधक अश्लील होत आहे, या 
गोष्टीिी गंभीर दखल सौ. क स मावतीबाईंच्या अध्यक्षतेखालील लवाल्हेर सम्मेलनाने प्रथम घेतली. सात 
हजार चवरुि एक अशा प्रिडं बह मताने त्या सम्मेलनात अश्लीलता चवरोधी ठराव पास झाला होता. स्वतः 
क स मावतीबाईनंीही चनयतकाचलकातील अश्लीलतेबद्दल कडक उद्गार काढले होते. पण सम्मेलनाने 
प्रिंड बह मताने ठराव पास केला म्हणजे लगेि साचहत्यससं्था हालिाल करताति असे मात्र नाही. 
सम्मेलनािे ठराव साचहत्य पचरर्षदेने अमलात आणाव े अशी घटना आहे. असे असून अश्लीलताचवरोधी 
ठरावाबाबत पचरर्षदेने काही का केले नाही, यािी पृच्छा गोडबोले आपल्या ठरावाच्या द्वारे करीत आहेत. 
त्यािे उत्तर उघड आहे. संमेलनािा ठराव प्रचतगामी आहे तर पचरर्षदेिे कारभारी प रोगामी आहेत. अथात 
त्याचं्यावर ही िमत्काचरक जबाबदारी टाकणे, म्हणजे एखाद्या कम्य चनस्टाला सत्यनारायणािी तयारी 
करायला सागंण्यासारखे, पकवा एखाद्या सनं्याशावर ललनाच्या पानस पारीिे काम सोपचवण्यासारखेि आहे! 
कै. काकासाहेब गाडगीळ यानंी गोव्याच्या सम्मेलनात अश्लीलताचवरोधी पत्रके वाटण्यािी व्यवस्था केली, 
तेव्हा पचरर्षदेच्या काही कारभाऱ्यानंी त्याचं्यासारख्या मातबर माणसाला चकती चहणवले व अडवले, हे ते 
आज हयात असते तर सागं ूशकले असते. त्याचं्यासारख्या कायदेपंचडतालाही पचरर्षदेिी किेरी राबचवणे 
जमले नाही, तर क्षीरसागर, क स माग्रज याचं्यासारख्या स्वप्नाळू रोमचँटकानंा ते काय जमणार? 
 

हा थोडा वैयक्क्तक इचतहास सागंणे भाग पडले; कारण श्री. गोडबोले, माझे चमत्र क स माग्रज 
यानंाि धारेवरधरीत आहेत! पण त्यात अन्याय होत आहे. क स माग्रजाचं्या मनात गोव्यािा तडजोडीिा 
ठराव अमलात आणण्यािे खरोखरि होते; पण त्या कलंदर कवीला पचरर्षदेच्या काही कारभाऱ्यानंी सूयािी 



 अनुक्रमणिका 

चपल्लेि दाखचवली! ज्या गोवकेरानंी त मच्या हारत ऱ्यािंा खिव केला त्याचं्याकडूनि (सचमतीला लागणाऱ्या 
इत्यादी) पैसे आणा, असे साचंगतल्यावर अश्लीलताचवरोधाच्या‘स्वप्नािी समाप्ती’ झाली असेि त्या 
चबिाऱ्याला वाटले असेल! बाकी सम्मेलन म्हणजे साचहत्य पचरर्षद नव्हे व साचहत्य-पचरर्षद म्हणजे 
कायवकारी मंडळ नव्हे, हा अन भव अध्यक्ष होईपयंत कसा येणार? 
 

साराशं, ठराव अमलात आणण्याकचरता काही न करणे व अखेर कचमटी नेमणे भाग पडल्यावर 
सृष्टीच्या उत्पत्तीपासूनिे प्रश्न उपक्स्थत करणे, यात कसलीही टाळाटाळ नसून, संमेलनात जमणाऱ्या 
शकेडो मागासलेल्या साचहक्त्यकानंा आचण साचहत्यभक्तानंा प रोगामी बनचवण्यािा स्त त्य हेतू आहे! अथात 
चदनाकं २४ ज लैच्या सभेत हे अचधक उघड होईलि! पण ज्या वार्मर्षक सभेला १४०० पैकी जेमतेम िोवीस 
सभासद हजर असतात, ती सभा कारभाऱ्यानंा ताळ्यावर कशी आणणार? 

⬤ ⬤ 
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⬥७७⬥ 
 

तथाकणथत‘पुरोगामी’ मंडळींचे भेकड अश्लीलता-समथवन 
 

अश्लीलतेच्या प्रश्नावर‘लोकसते्त’च्या इच्छेवरून आज स मारे पाि वर्षांनी प न्हा मी मोठ्या नाख र्षीने 
चलहीत आहे. जेव्हा एखाद्या उघड गोष्टीवर तत्त्वज्ञानािा धूर सोडून घोळ घातला जातो, तेव्हा त्यावर 
चलचहणे म्हणजे कालािा अपव्ययि होय, असे मी मानतो. अश्लीलता ही एक वाङ्मयीन द गंधी होय,–
पकबह ना आिायव अत्र्यानंी वापरलेला अचप्रय, पण पचरणामकारक शब्द वापरायिा तर ती वाङ्मयाच्या 
के्षत्रातली‘चवष्ठा’ि होय. साववजचनक चठकाणी मलचवसजवन करून जर एखादा क टाळ कंपू त्यािे कलेच्या 
दृष्टीने पकवा व्यक्क्तस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने समथवन करू लागला;– ‘ती द गधंी नव्हेि’ असे म्हणू लागला, 
‘public nuisance’ म्हणून खटला भरल्यावर व्यक्क्तस्वातंत्र्याच्या गोष्टी करू लागला, तर आपण पकवा 
सरकार कधी गोंधळात पडू का? पण अश्लीलतेच्या बाबतीत मात्र वाङ्मयके्षत्रातले शहाणे प नःप न्हा 
गोंधळात पडलेले चदसतात खरे! एका बाजूला चनगरगट्ट‘श्वानवृत्ती’,तर द सऱ्या बाजूला पंितंत्रातल्या 
बावळट ब्राह्मणािी वृत्ती, असे आज अश्लीलतेच्या के्षत्रात दृश्य चदसत आहे. Cynicism या शब्दािा मूळ 
ग्रीक अथव सूचित करण्याकचरता मी मराठीत त्याबद्दल‘श्वानवृत्ती’ हा शब्द वापरला आहे! वस्त तः एखाद्या 
वस्तूिी घाण येण्यापूवी आपणाला‘घाणी’िी व्याख्या करावी लागत नाही. एखाद्या वतवनािी वा वणवनािी 
लाज वाटण्यापूवी‘व्रीडास्पदते’िी मीमासंा करीत बसाव े लागत नाही. हे लक्षात घेऊनि कायदाही 
अश्लीलतेिी व्याख्या करीत बसलेला नाही.‘व्याख्या करता येणार नाही’ म्हणून नव्हे, तर‘व्याख्येिे कारण 
नाही’, ‘उपयोग नाही’,म्हणनू सामान्यतः अश्लीलतेिी कोणी व्याख्या करीत बसत नाही. तरी आजच्या 
कायद्यात दोन लक्षणानंा प्राधान्य चदले आहे. एक, ‘वािकािंी वा पे्रक्षकािंी मने 
चबघडवणे’,द सरे‘पाचवत्र्यभावनेला धक्का लावणे–outrage करणे’. मने चबघडवणे या अथी कायद्यात 
Depraving the minds असा शब्दप्रयोग आहे. 
 

स मारे पाि वर्षांमागे मी एका माचसकावरील खटल्यात तज्ज्ञ म्हणून बोलावला गेलो होतो. त्या 
खटल्यात वादचवर्षय झालेले एक दृश्य मला आठवते. नाचयका स्नानाला बसली असता, चतला चतच्या 
खादं्यावरील नखािें व्रण पाहून आपल्या लाडक्या क त्र्यािी आठवण होऊन चवरहवदेना होत आहेत, असे ते 
दृश्य होते. स्त्री-प रुर्षािें संभोग आता‘ज ने’ झाले, म्हणून ही‘नवी प्रचतमा’ शोधून काढणाराच्या 
कलास्वातंत्र्याला आमच्या प रोगामी मंडळींिा तेव्हाही आशीवाद होता, आजही आशीवादि 
असणार.‘अचभरुिी’च्या स्तंभातूंन आमच्या द गाबाईनंी चविारले आहे, “रत्य द्दीपन हा...ग न्हा आहे काय?” 
द गाबाईंिा प्रश्न साळसूद आचण घालवडेेपणािा आहे. शाक न्तलाच्या चतसऱ्या अंकातील “कथमप्य न्नचमतं न 
ि क्म्बतं त ” (कसेबसे चतिे तोंड वर केले, पण ि चंबले मात्र नाही!) या ओळीनेही कामोद्दीपन होईल. 
आचदपवातल्या पंड -माद्री याचं्या अचंतम संभोगाच्या वणवनानेही कामोद्दीपन होईल. फार कशाला, एखाद्या 
स्त्रीच्या िालण्या-बोलण्यानेही‘रत्य द्दीपन’ होईल. पण हजारो वािकाकंचरता चविीला ठेवलेल्या व वाङ्मय 
या नावाखाली खपणाऱ्या माचसकात जेव्हा नाचयकेच्या श्वानचप्रयकरािी स रतिीडा स िचवली जाते, तेव्हा 
त्यािी जात काही वगेळीि ठरत नाही का? आचण जेव्हा अशा माचसकावंर खटले भरणे हा एकि मागव आहे, 
असे काही लोक म्हणतात, तेव्हा लेखनस्वातंत्र्याच्या गोष्टी करणे, म्हणजे एक चनगरगट्टपणा तरी होय, 
नाही तर पोटभरूपणा तरी होय. 
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शृगंार आम्हाला चप्रय आहे. उत्तान शृगंारही प्रौढ वािकाकंचरता ख शाल चलहावा. पण “शृगंारपे्रम 
आचण‘Depravity’ यातंला फरक दाखवणे कचठण आहे” म्हणणे, म्हणजे पोटभरू आचण चनगरगट्ट 
(callous) लोकानंी आणलेले एक सोंग आहे. आज तर चवकृतीचशवाय, ‘Depravity’चशवाय, वाङ्मय खमंग 
ठरेनासेि झाले आहे! बेळगावकडून येणाऱ्या माचसकािंी तर गोष्टि सोडा; स्वतःला “Avant garde” 
(आघाडीिे) समजणाऱ्या म ंबई-प ण्याच्या प्रचतचष्ठत माचसकातंही आता शृगंारातील रुचिपालट म्हणनू 
लैं चगक चवकृतींिी‘मसालेदार’ वणवने व समथवने येऊ लागली आहेत. पण या प रोगामी मंडळींच्या 
शृगंाराचवर्षयी काय की चवकृतीचवर्षयी काय, एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाचहजे. चबिारे चवकृतीिेही खरे भोक्ते 
नसतात; ते असतात अन कृतीिे भोक्ते! इंग्रजीत चदसले की ते लगेि‘प रोगामी’, ‘आन्तरराष्ट्रीय’, 
‘बंडखोर’,वगैरे वगैरे मानून हे उसनवार‘िाक्न्तकारक’ ते लगेि उिलतात! रूसोने आपल्या आत्मिचरत्रात 
आपल्यावर लहानपणी झालेल्या समसंभोगी आिमणािा उल्लेख केला आहे; रसेलने अलीकडेि आपल्या 
आत्मिचरत्रात आपल्या बालवयातील म चष्टमथै नािा उल्लेख केला आहे. बस! या गोष्टी आता वाङ्मयात 
पावन मानायला पाचहजेत! असे आहे आमिे हे प रोगाचमत्व! 
 

इथपयंत झाले‘लैं चगक’ ‘depravity’िे प राण. लैं चगक चवकृतीबरोबरि भाचर्षक नागडेपणािाही 
संप्रदाय हल्ली तत्त्वज्ञानाच्या नावाखाली प रस्कारला जात आहे. जे शब्द अस्सल खेडवळ शाहीरही आपल्या 
चलचहण्यात वापरणार नाहीत ते म ंबई-प ण्यात कडक इस्त्रीिा ब शकोट घालून चफरणारे 
कादंबरीकार‘frankness’च्या नावाखाली वापरीत आहेत.“गाXं” शब्द श्री. ना. पेंडसे यानंी 
आपल्या‘रथिि’ या ॲकॅडेमी ॲवॉडववाल्या कादंबरीत पावन केला.‘बारा बो...X X...,’ ही चशवी‘वासूनाका’ 
कादंबरीत छापली गेली. “कोणताही शब्द म ळात अश्लील नसतो. संदभावरून तो सभ्य पकवा ग्राम्य 
ठरतो,” असा पेंडसे यािंा बिाव आहे. हेि शब्द या मंडळींनी सभेत, पकवा त्याचं्याकडे आलेल्या स्त्रीप रुर्ष 
पाह ण्याकंडे उच्चारून पाहाव;े–त्यानंा सभ्य लोकािंा‘दरबार बंद’ होतो की नाही पाहा. मग छापील भार्षा 
दाराआडून समाजावर फेकता येते, म्हणून चतथे लाज सोडायिी, असे तर या मंडळींिे म्हणणे नाही? जे 
सभ्यतेिे चनयम हे लोक तोंडाने बोलताना मोडू शकत नाहीत, ते वाङ्मयाच्या के्षत्राति तेवढे का मोडतात? 
छापील भार्षा ही स्वतः पडद्यात राहून रोगजंतूप्रमाणे समाजावर सोडता येते म्हणूनि ना? स्वतः लपून 
राहून द सऱ्यािंी भार्षा, द सऱ्यािंी सभ्यता, चबघडवणारानंा श िीवर आणण्याकरता जर क णी कायद्यािा 
आश्रय केला, तर मात्र व्यक्क्तस्वातंत्र्याच्या सोवळ्या देव्हाऱ्यात लपण्यािा हे लोक का प्रयत्न करतात? पण 
कादंबरीकार पेंडसे आचण‘वासूनाक्या’िा लेखक, हे दोघेही एका प्रवाहातील पािोळ्यासारखे 
आहेत.‘भाचर्षक नलनता’ हे एक बंडखोरीिे चिन्ह आहे, अन् वाङ्मयीन बंडाला क ठलीि चकम्मत द्यावी 
लागत नाही, म्हणून ते चशमलयातले विेक शब्द वापरून पाहतात! उद्या द सरी वाङ्मयीन फॅशन 
पचिमेकडून आली, की ते चतिेही चततकेि इमानी अन िर बनतील! पण उशापायथ्याला महाभारत 
बाळगणारे द गा भागवत याचं्यासारखे चवद्वज्जन जेव्हा अशा अश्लील वाङ्मयािे गोडव े गातात तेव्हा 
महाराष्ट्रीय ब चिवादािी कीव येते! 
 

चवकृत काम कता आचण ग्राम्यता या दोहोंनाही संरक्षण आमच्यातल्या अशा चवद्वानाकंडूनि चमळू 
लागल्याम ळे आज कायदा (अथात २९२ कलम) असूनही नसल्यासारखा झाला आहे. १९६० ते १९६२ या 
दरम्यान (महाराष्ट्र साचहत्य पचरर्षदेिा कायाध्यक्ष असता) मी एकंदर तीन खटल्यातं तज्ज्ञ साक्षीदार म्हणनू 
गेलो. त्या चतन्ही माचसकातंील मजकूर‘अश्लील नाही’ असे म्हणण्यािी कोणा प रोगामी लेखकािी छाती 
झाली नाही. पण मग या मंडळींनी या घात क वाङ्मयासबंंधी कोणती हालिाल केली? तर उलट 
साचहत्यसंमेलनात येणाऱ्या अश्लीलताचवरोधी ठरावाला चवरोध! आपल्या या लाचजरवाण्या वृत्तीिे, त्यािें 
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समथवन कोणते? तर “हे म ळी वाङ्मयि नसल्याम ळे आम्हालंा त्यािे सोयरस तक नाही!” 
पण‘वासूनाक्या’िा व तज्जन्य लेखनस्वातंत्र्यचवर्षयक प्रश्नािा चविार करण्याकरता मात्र Indian 
committee for cultural freedom या संस्थेिी खास बैठक बोलावण्यात आली! 
 

बाजारी काम कता (Commercial pornography) आचण उघड ग्राम्यता यातंही ज्यानंा काही 
आके्षपाहव वाटत नाही, ते पाचवत्र्यचवडंबनाने चकतपत हालणार ते चदसति आहे. पण कायद्याला त्यािाही 
चविार करावा लागतो. मी ज्या पचहल्या खटल्यात साक्षीला गेलो, त्यात‘द लधकेन्द्र’ नावािे एक चवनोदी 
चित्र कोटाप ढे चविाराकरता होते. द लधकेन्द्रावर एक बाई उभी आहे असे दाखवले असून, एक गोल‘बॅज’ 
चतच्या छातीवर दाखचवला होता. पचरणाम म्हणजे, जणू चतच्या एका स्तनालाि‘द लध केन्द्र’ असे 
म्हटल्यासारखे झालेले होते. कामोद्दीपन तरी, नाही तर उघड‘ग्राम्यता’ तरी असेल तरि ती अश्लीलता 
असे मानणारानंा, या चित्रात काही अश्लील आहे असे दाखवणे कठीण जात होते. मी जेव्हा आरोपीच्या 
वकीलाला “हे चित्र अश्लील आहे” असे स्पष्ट उत्तर चदले, तेव्हा त्याने “तोबा! तोबा!” म्हणण्यािाि आव 
आणला, अन् म्हणाला, “अहो, हा चवनोद आहे!” या चित्राच्या संदभाति प्रो. ना. सी. फडके यानंी 
“क्षीरसागरानंी चवनोद चशकावा, हसायला चशकाव”े असे एका सभेत म्हटले. मी मात्र यात मातृत्वािा 
उपमदव असल्याने, याला अश्लीलि म्हटले. “आई! आम्हाला बाप जर एकि, तर श्रािाला ब्राह्मण दोन 
का?” असा सवाल चिपळूणकराचं्या काळच्या एका महापंचडतानंी स्वतःच्या आईला केला होता, त्यातही हा 
“चवनोद”ि होता! 
 

अलीकडे पाचवत्र्यचवडंबन आचण लैं चगक चवकृती ही दोन्ही एकत्र दाखचवण्यािे‘बंडखोर’ शौयव काही 
लेखक करून पाहतात. बाप आचण म लगी यािंा संबधं, भावाबचहणीिा सबंंध, हे या शूर साचहक्त्यकािें चवर्षय 
होत. या शौयािा प्रारंभ एका प्रचसिस्त्री-लेचखकेने केला, हे नमूद करण्यासारखे आहे. मला वाटते, चतच्या 
कथेिे नाव‘अंधार’. या कथेत, चजिे ललन ज ळत नव्हते अशा एका प्रौढ क माचरकेने आपल्या सख्ख्या 
भावावर बलात्कार केल्यािे‘Graphic’ चित्र होते. शब्द अश्लील नव्हते; पचरणाम, कामोद्दीपन हा नव्हता. 
पण ती गोष्ट म्हणजे समाजाचवरुि ग न्हा चनचित होता. अथात एखाद्या समाजािी पाचवत्र्यकल्पना उद्दामपणे 
द खवणे हेही २९२ कलमाखाली येते. मी लवाल्हेरच्या साचहत्यसंमेलनात माझ्या भार्षणात या कथेिा व ती 
चलचहणाऱ्या क लीन स्त्रीच्या नावािा जाहीर उल्लखे केला. लवाल्हेर संमेलनात मी माडंलेला अश्लील 
माचसकासंंबधंीिा ठराव‘एक चवरुि सात हजार’ या प्रिडं बह मताने पास झाला. पण त्या चदवशीिी बठैक 
संपल्यानंतर त्या मंडपाति एका प्रचसि प रोगामी लेखकानंी माझ्याचवरुि एवढा चगल्ला केली की, उठलेल्या 
बैठकीतील श-ेदोनश े प्रचतचनधी आम्हा दोघाभंोवती गोळा झाले. “एवढ्ा प्रचसि लेचखकेिी कथा त म्ही 
अश्लील म्हणता?” एवढेि त्यािें‘अलय वमेन्ट’!मी चविारले, “त म्ही ती कथा वािली आहे काय?” उत्तर : 
“मी ती अद्याप वािलेली नाही पण.....!” 
 

जगातल्या कोणत्याही अधंश्रिेहून‘प रोगामी’ श्रिा चकती आंधळी असते ते यावरून चदसून येईल! 
 

या प्रश्नासंबधंी प न्हा चलहायिे नाही, असे ठरवायला मला आणखी एक कारण झाले. प रोगामी 
म्हणवणारे लोक शहाणे असोत की मूखव असोत, सरळ लढण्यािा प्राजंळपणा अन् धाडस त्याचं्याजवळ 
असेल, अशी प्रथम माझी कल्पना होती. कारण कॉलेजमधील माझे (गचणत चवर्षयािे) ग रू कै. रघ नाथ 
धोंडो कवे यािंी काही मते ि कीिी असली, तरी‘straight fight’ला ते कधी किरत नसत. आमच्या साचहत्य 
पचरर्षदेच्या कारभारी मंडळातील लोक काय, की सातारा आचण मडगाव साचहत्य संमेलनात 
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अश्लीलताचवर्षयक ठरावाला पडद्यातून चवरोध करणारे प रोगामी वीर काय, सरळ लढ्ाऐवजी जेव्हा 
ताल का किेरीतील कारक नी कावा करू लागले, तेव्हा माझा वळे मोलािा असल्याने मी हा चवर्षय सोडून 
चदला. आचण तरी प णे व कोल्हापूर येथील तीन कोटातल्या चमळून स मारे बारा तासाचं्या माझ्या साक्षी, 
अनेक माचसकातंील लेख, अध्यक्षीय भार्षणे चमळून सहज एक प स्तक होईल एवढे सप्रमाण मतप्रदशवन मी 
आधीि केलेले आहे. लवाल्हेर, सातारा व मडगाव येथील सम्मेलनात प्रिंड बह मताने अश्लीलताचवरोधी 
ठराव पास झाले आहेत. महाराष्ट्र साचहत्य पचरर्षदेच्या ि कार किेरीला रडत खडत का होईना, कचमटी 
नेमावी लागली आहे. पण तरीही अश्लीलता-चवरोधी ठरावािंा इचतहास देताना प रोगामी लोक फक्त 
कृष्ट्णराव मराठ्याचं्या तीस वर्षांपूवीच्या ठरावापलीकडे काही झालेि नाही असा असत्य अहवाल देति 
आहेत! 
 

श्री. अचनरुि प नववस  यानंा हा सववि इचतहास माहीत असेल असे नाही. म्हणून त्यानंी चबिाऱ्यानंी 
जणू श्रीगणेशापासून, पण अगदी तकव श िपणे, या प्रश्नािा चविार‘लोकसते्त’त केला आहे. आपल्या 
चवविेनािे अपचरहायव चनष्ट्कर्षव पत्करण्याला मात्र ते अळम् टळम् करीत आहेत. जर काही लोक पोट 
भरण्याकरता लोकािंी मने चबघडवणारे वाङ्मय चनमाण करीत आहेत, तर कायद्याच्या बडलयाचशवाय 
त्यािंा बंदोबस्त करणार कोण? न्यायकोटात दाद मागणे म्हणजे कलाचवर्षयक प्रश्न नोकरशाही’कडे 
सोपवणे, असे‘प नववस ’ कोणत्या न्यायाने म्हणतात? त्यानंा कायदाि नको का? तसे चदसत नाही. मग 
कायद्याबरह क म चनवाडा, ‘Dispensation of law’ सरकारी न्यायाधीशाखेरीज कोण करणार? 
टीकाकारािंी कोटे भरचवण्यािा त्यािंा चविार आहे की काय? ‘टीकाकार’,तज्ज्ञ म्हणून मत देण्याकचरता 
बोलावले जाताति. “खटले भरण्यािे कामही पोचलसाकंडे नसाव,े–साचहत्यसंस्थानंी कराव,े” असे त्यानंा 
वाटते काय? नेमकी हीि गोष्ट अश्लीलताचवरोधी पक्षाला हवी आहे, असे खोटेि भासवनू 
अश्लीलतासंरक्षकानंी अत्र्याचं्यासारख्या कट्ट्ा अश्लीलताचवरोधकाला सातारा सम्मेलनात आपल्या 
गोटात ओढले! (तरीही िाळीस चवरुि सहा हजार एवढ्ा प्रिंड मतानंी त्याचं्या पक्षािा पराभव झालाि!) 
खटले पोचलसि भरणार; भरताना प ढे केस चटकावी म्हणून ते साचहक्त्यकाचं्या घरीि खेटे घालणार; व 
अखेर न्याय न्यायाधीशि करणार! कायद्यािंी‘कायववाही’ अन्य क ठल्या मागाने होणार? “आपल्या गळ्यात 
कोणी घाट बाधूं शकणार नाही,” ही िोरट्ा पावलानंी वावरणाऱ्या माजंरािंी कल्पना िूक आहे. चकत्येक 
माजंरे पकडली जाऊन कायद्याच्या बडलयाने बडवलीही गेली आहेत, हा इचतहास आहे! 
 

या सवव प्रकरणात मी मी म्हणवणारे चवद्वान एक ठरीव िूक करतात. ती म्हणजे हा प्रश्न फक्त 
नीती-अनीतीिा आहे, असे समजण्यािी. अशाि एका बाविळलेल्या नीचतवाद्याने अगदी अलीकडे 
साचहत्यपचत्रकेतील आपल्या लेखात “अश्लीलताचवरोधी पक्षातील चकत्येक लोक अश्लीलतासमथवकाहूंन 
अचधक अनीचतमान असतात” अशा अथािा कोचटिम केला होता. ते खरे मानले तरीही हा 
प्रश्न‘लेखका’च्या नीचतमानतेिा नाही!‘लेखना’तील नीचतमानतेिाही केवळ नाही. टॉलस्टॉयच्या सवोत्कृष्ट 
कादंबरीिी नाचयका जाचरणी आहे. “चववाहबाह्य पे्रम चितारणे म्हणजे अश्लीलता” असे भाबडे मत प्रचसि 
साचहक्त्यकानंी कोटात चदलेले मी पाचहले आहे. पण भावनाप्रधान साचहक्त्यकापेंक्षा, अगदी सामान्य दजािे 
मचॅजस्रटेही अचधक म दे्दसूद चविार करतातसे चदसेल. एका खटल्यातील‘over confident’ वकील, 
वैवाचहक अनीती हा लचलत वाङ्मयािा चवर्षय होऊ शकतो, एवढ्ा म द्द्यावर बेळगावकडील एका गचलच्छ 
माचसकाच्या संपादकाला चनदोर्षी ठरचवण्यािी उमेद बाळगून जोरात भार्षण करीत होते. वचकलाच्या मानाने 
मचॅजस्रटे अगदी साधा मन ष्ट्य चदसत होता. त्याने चविारले : “आपण नीती-अनीतीिा प्रश्न सोडवीत 
आहोत काय चमस्टर एक्स?” 
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क्षणभर दोघेही त्या शब्दावंर घोटाळले. मी साक्षीदार जाहीर होतो. मी म्हटले, “आपल्याला मदत 
होण्यासारखी असेल तर मी मध्ये बोलतो.” मचॅजस्रटेच्या परवानगीने मी म्हणालो : “In cases of 
obscenity, Sir, the question of decency is more relevant than the question of morality.” 
लैं चगक‘नीतीअनीती’ हा व्यक्तीिा प्रश्न आहे; पण‘Decency आचण Indecency’ हा सामाचजक प्रश्न आहे. 
त्यात त म्हालंा व्यक्क्तस्वातंत्र्य मागता येणार नाही. म्हणनूि १९६० च्या नवय ग चदवाळी अंकात “अश्लीलता 
: सदचभरुिी, कायदा आचण पळवाट” या मथळ्याच्या माझ्या लेखात चपनल कोडाच्या २९४ कलमातील 
काही भाग, २९२ खालील ग न्ह्याला (अश्लीलतेला) लागू व्हावा, असे मी स िवले होते. २९४ कलम 
साववजचनक जागीच्या असभ्यतेसंबधंी आहे. आपल्या घराच्या गलॅरीत पँट काढून उभे राहण्यािे स्वातंत्र्य 
मागणे, आचण अश्लील चलहून बाजारात ठेवण्यािे “लेखनस्वातंत्र्य” मागणे, ही दोन्ही सारखीि प रोगामी 
होत! 
 

अश्लीलताचवरोध प कारणारे, पण अश्लीलतेच्या कायद्याने मात्र‘नव्हवस’ होणारे लोक, जर वरील 
स्वच्छ दृष्टी स्वीकारतील, तर त्यानंा पीनल कोडातील मूळिा कायदा (कलम २९२) अप रा वाटण्यािेही 
कारण नाही, की कडक वाटण्यािेही कारण नाही. पण आमिे वकील व मचॅजस्रटे इंग्रजी 
न्यायदानपितीच्या ब्रह्मघोळात वाढलेले असल्याने, त्यािंा कल चनणवयापेक्षा अचनणवयाकडे, अन् 
कायद्याच्या फायद्यापेक्षा सशंयाच्या फायद्याकडेि अचधक झ कतो, हा कायद्यािा दोर्ष नव्हे! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥७८⬥ 
 

उणशरा जागे झालेले अश्लीलता-णवरोधक 
 

‘सखाराम बाइंडर’ या नाटकासंबधंी आज जो ओरडा होत आहे, त्याकडे पाहून एखाद्याला‘मराठीत 
आज प्रथमि अश्लीलतेिा जन्म होत आहे,’ असादेखील भास व्हायिा! वास्तचवक ज्या लेखनाला‘सखाराम 
बाइंडर’इतपतही समथवन नाही असे गचलच्छ चलखाण गेल्या बारा वर्षांत मराठीत हव े तेवढे प्रचसि झाले 
आहे. त्यािा चधक्कारही काही प्रचसि साचहक्त्यकानंी व्यक्क्तशः व साचहत्य संमेलनातंफे केलेला आहे. पण 
ज्यानंी बारा वर्षांपूवी अश्लीलता-चनरे्षध केला, त्यानंा आजच्या अश्लीलताचवरोधकानंी चवरोधि केलेला 
होता, आचण तेि चफरून आज अश्लीलता वाढली म्हणून ओरडत आहेत. 
 

१९६० च्या स मारास प ण्यािे स प्रचसि वकील ब. ना. चभडे यानंी मेनका माचसकाच्या एका अकंावर 
खटला भरला. त्या वळेी मी साचहत्यपचरर्षदेिा (प्रथम) अध्यक्ष व नंतर कायाध्यक्ष होतो. खटल्यात म ख्य 
साक्ष माझी होती. त्या दोन-तीन वर्षांत चमळून मी तीन खटल्यातं कोटात साक्षीदार म्हणून उभा राचहलो. 
चतन्ही खटल्यातं संपादकानंा अश्लील मजक राबंद्दल चशक्षा झाल्या. 
 

याि स माराला आिायव अते्र यानंी दैचनक‘मराठा’च्या अग्रलेखात, सौ. वस धंराबाई पटवधवन 
यानंी‘हंस’ माचसकात चलचहलेल्या‘अंधार’ या कथेिा तीव्र शब्दातं चधक्कार केला. या कथेत ललन होत 
नसलेल्या एका म लीने स्वतःच्या भावावर केलेल्या बलात्कारािे फ्रॉयचडयन वणवन होते. लवाल्हेर येथील 
साचहत्यसंमेलनात अश्लीलताचवरोधी ठराव माडंताना, एका सभ्य स्त्रीने चलचहलेली गचलच्छ कथा म्हणनू 
मला या कथेिा उल्लेख करावा लागला. त्या चदवशीिी बठैक सपंताि एक प रोगामी लेखक माझ्या अंगावर 
धावनू आले, व म्हणाले, “त म्ही भर संमेलनात लेचखकेिा नामोल्लेख करता म्हणजे काय? त्या प्रचसि 
लेचखका आहेत!” 
 

याि संमेलनाच्या अध्यक्षीय भार्षणात, कै. सौ. क स मावतीबाई यानंी मराठीतील वाढत्या 
अश्लीलतेबद्दल पिता व्यक्त केलेली होती. क स मावतीबाईंच्या मागनू साचहत्यसम्मेलनािे अध्यक्ष झालेले 
काकासाहेब गाडगीळ यानंी तर अश्लीलताचवरोधािी मोहीमि हाती घेतली होती. पण साचहत्य पचरर्षदेच्या 
कारभारी मंडळाने साचहत्यसम्मेलनातील ठरावािी अमंलबजावणी तर केली नाहीि, पण अध्यक्ष 
काकासाहेब गाडगीळ यानंा शक्य तेवढे अडथळे आणले. अखेर पचरर्षदेने नाइलाजाने जी 
अश्लीलताचवर्षयक सचमती नेमली चतनेही परस्परचवरोधी अचभप्राय व्यक्त केले. त्या सचमतीत लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी, कै. रावसाहेब पटवधवन, आचण चप्र. टोपे ही मंडळी होती. याि स माराला‘वासूनाका’ हे प स्तक प्रचसि 
झाले होते. आज‘सखाराम बाइंडर’संबधंी जसा उलटस लट मजकूर वृत्तपत्रातूंन भरभरून येत आहे, तसाि 
त्या वळेी‘वासूनाक्या’संबंधी येत होता.‘सखाराम’मधील बह तेक चशव्या‘वासूनाक्या’त येऊन गेल्या आहेत. 
इतर लेखकानंीही सभ्य समाजात वापरले न जाणारे काही शब्द आपल्या वाङ्मयात पावन करून घेतले 
आहेत. आजकालिे स प्रचसि कादंबरीकार श्री. ना. पेंडसे याचं्या कादंबऱ्यातंीलही काही शब्द अश्लीलात 
मोडण्यासारखे आहेत. ते गाळले असते तर कादंबरी चित्रणात काहीि वैग ण्य आले नसते, असे मी काही 
वर्षांपूवी झालेल्या त्याचं्या सत्कारसमारंभातील प्रम ख वक्ता या नात्याने त्याचं्यासमक्ष सांचगतले होते. 
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‘वास नाक्या’िे समथवन करण्यािी तर एक लाटि आलेली होती. ज्यानंी‘वासूनाक्या’तील 
अश्लीलतेिे समथवन केले, त्यात यंदा ॲकेडेमी पाचरतोचर्षक चमळचवणाऱ्या द गाबाई भागवत याही होत्या. 
तसेि, “आपण अश्लील होत आहोत” यासंबधंी धोक्यािा इशारा देण्याकचरता प ण्याच्या वसंत व्याख्यान 
मालेत परवा झालेल्या व्याख्यानाच्या अध्यक्षपदी असलेले श्री. चद. के. बेडेकर हेही वासूनाक्याच्या 
प्रशसंकातं होते. आज तेि‘अश्लीलता वाढत आहे’ असे म्हणणारातं सामील झाले आहेत, हे पाहून 
ज्यािंी‘साववजचनक स्मरणशक्ती’ शाबूत असेल, त्यानंा हसू आल्याखेरीज राहणार नाही. श्री. गोरे 
यानंीही‘वासूनाक्या’िा चनरे्षध केल्यािे माझ्या तरी स्मरणात नाही. उलट‘सीतेिे पोहे’ या त्याचं्या 
कथासंग्रहातंील काही वाक्ये वािनू दाखचवताना सभ्य माणसािी जीभ अडखळतेि. त्यानंी आपल्या 
व्याख्यानात नवकचवतेतील एकदोन ओळी ओंगळ म्हणनू उद धृत केल्या. त्यातंील म ख्य ओंगळ शब्द 
(‘चशस्न’ हा शब्द) गोऱ्याचं्या एका कथेत ठसठशीतपणे वापरलेला चदसेल! द गा भागवत, बेडेकर, ना. ग. 
गोरे याचं्यासारखी मंडळी अश्लीलताचवरोधकाचं्या गोटात सामील झालेली पाहून कोणाही जागतृ स्मृतीच्या 
माणसाला नवलि वाटेल. 
 

मला आज म ख्यतः अश्लीलताचवरोधकाचं्या कोलाटं्ासंंबधंी मराठी वािकानंा इशारा द्यायिा 
आहे. सखाराम बाइंडरसंबधंी हा लेख नव्हे; चशवाय मी ते नाटक अद्याचप रंगभमूीवर पाचहलेले नाही. ज्यानंी 
श्री. तेंड लकरानंा महान नाटककार ठरचवले त्यातही नव्हतो, आचण तरी त्या नाटकासबंंधी आज िाललेला 
चगल्ला पाहून व छापील नाटक वािनू मला एक गोष्ट मात्र सागंावीशी वाटते,–ते नाटक अपवाद आचण 
चवकृती यािें चित्रण असले, तरी ते कामोद्दीपन करणारे मात्र नाही. उलट त्यातील चकत्येक दृश्यातं 
अप्रासचंगक काम कतेबद्दल घृणाि दाखचवलेली आढळेल. त्यातील चशव्या‘वासूनाक्या’तील चशव्याहूंन 
अचधक ग्राम्य नाहीत. ज्या समाजािे आचण ज्या मानचसक अवस्थािें ते चित्र आहे, त्यात त्या चशव्या 
स्वाभाचवक नव्हे, अळणीदेखील वाटण्यासारख्या आहेत. इतर अनेक कथाकादंबऱ्यातं, लोकनाट्ातं 
चजतपत ग्राम्य चशव्या येऊन गेलेल्या आहेत चततपति‘सखाराम’मधील चशव्या आहेत. त्यातील दृश्ये भीर्षण 
आहेत, हृदयाला पीळ पाडून एका वगेळ्या जगताकडे पाहण्यािी दृष्टी देणारी आहेत. पण त्यातील 
भीर्षणता अकारण वा सवगं मात्र नाही. साराशं, ‘सखाराम बाइंडर’म ळे मराठी रंगभमूीवर नव्याने काही 
आले असेल, तर ते सामान्यतः लपचवल्या जाणाऱ्या भीर्षणतेिे दशवन होय; अश्लीलतेिे दशवन नव्हे. 
 

एक मात्र साचंगतले पाचहजे, सखारामच्या चवचित्र जीवनाला आर्मथक व मानसशास्त्रीय कारणपरंपरा 
आहे, एवढ्ावरून ते जीवन समथवनीय ठरत नाही, क्षम्यही ठरत नाही. नाटककाराला मात्र ते तसे वाटत 
असाव ेअसा भास होतो. 
 

ज्यानंी‘वासूनाक्या’ला टाळ्या चदल्या, व ज्यानंी स्वतः अश्लील चलखाण केले, त्यानंी तर‘सखाराम 
बाइंडर’म ळे‘आपण अश्लील होत आहोत,’ अशी आरोळी देणे म्हणजे वाङ्मयािे अज्ञान तरी होय, नाही तर 
ढोंगीपणा तरी होय! 
 

⬤ ⬤ 
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⬥७९⬥ 
 

साणहत्यपणरषद आणि बीभत्स नाटके 
 

गेले दोन आठवडे साचहत्यपचरर्षदेच्या चनवडण कीतील उमेदवाराचं्या पत्रकािंा मतदारावंर पाऊस 
पडत आहे. यासंबधंात थोडेसे मागवदशवन मागील चहतग जात केलेलेि आहे. पण मागवदशवनािी गरज 
मतदारानंा जेवढी आहे, त्याहूनही अचधक पचरर्षदेच्या किेरीला आहे! ज न्या-नव्या उमेदवारानंी काढलेले 
जाहीरनामे पाचहले, म्हणजे या गोष्टीिी जाणीव अचधकि होते. आधी केलेल्या वा प ढे योजलेल्या कामाचं्या 
या जाहीरनाम्यातंील याद्या पाचहल्या, म्हणजे मेंढराचं्या कळपात वाढलेल्या पसहाप्रमाणे, पकवा हातातंील 
धन ष्ट्य खाली ठेवणाऱ्या अज वनाप्रमाणे पचरर्षदेिी आजिी कारभारी मंडळी पचरर्षदेिे खरे स्वरूपि चवसरली 
आहेत असे चदसून येते. आजच्या–उद्याच्या कायवकारी सभासदाचं्या या उण्याप ऱ्या पन्नास पत्रकातं मराठी 
वाङ्मयाच्या के्षत्रातील ज्वलंत प्रश्नािंा मागमूसही नाही! मराठीत चवर्षवल्लीप्रमाणे वाढत असलेल्या गचलच्ल 
वाङ्मयािी, चवशरे्षतः नाट्वाङ्मयािी, आमच्या या स खचनचद्रत क ं भकणांना जणू खबरही नाही! त्या 
वाङ्मयािा बंदोबस्त करण्यािे काम प्रम ख मराठी शहरातं सामान्य स्त्रीप रुर्ष नागचरक करीत आहेत, लहान 
लहान दैचनक पते्र करीत आहेत, तर इकडे आमिे साचहक्त्यक “मला काय त्यािे?” असे म्हणून पाठ 
चफरवनू बसले आहेत! 
 

अश्लील वाङ्मयाच्या बाबतीतील साचहत्यपचरर्षदेच्या किेरीिी गेल्या वीस पंिवीस वर्षांतील 
भचूमका एखाद्या शरपमद्या न्यनूगंडग्रस्त माणसासारखी आहे. पचरर्षदेच्या सामान्य सभासदािे मत अश्लील 
वाङ्मयाच्या बाबतीत ठाम आचण स्वच्छ आहे. सात हजार चवरुि एक, सात हजार चवरुि पाि, अशा प्रिंड 
बह मतानंी साचहत्यसंमेलनानंी अश्लीलताचवरोधी ठराव संमतही केलेले आहेत. चमरज, लवाल्हेर, सातारा 
यासंारख्या संमेलनाचं्या अध्यक्षानंी आपल्या भार्षणातं अश्लील वाङ्मयािा व त्याला पाठीशी घालणाऱ्या 
प्रचसि लेखकािंा स्पष्ट शब्दातं चनरे्षधही केला आहे. पण पचरर्षदेच्या किेरीिी या बाबतीतील कामचगरी 
कोणती? तर संमेलनािे ठराव दप्तरात गाडून ठेवनू त्यािंी अंमलबजावणी न करणे! चबिाऱ्या 
क स मावतीबाई आपले ते प्रचसि अश्लीलताचवरोधी अध्यक्षीय भार्षण केल्यानंतर थोड्याि चदवसातं चदवगंत 
झाल्या. पण क्षीरसागर आचण काकासाहेब गाडगीळ याचं्यासारख्या संमेलनाध्यक्षांनी आकाशपाताळ एक 
केले, तरी पचरर्षदेच्या त्या वळेच्या कारभाऱ्यानंी त्यािें आदेश ज मानले नाहीत! गेली सहा वर्ष ेकायाध्यक्ष 
असलेले डॉ. वापळबे हेही अश्लील वाङ्मयािे कटे्ट चवरोधक आहेत, आचण तरी त्यानंाही पचरर्षदेिे तोंड 
वळचवता आलेले नाही. म्हणजे पचरर्षदेिे नामवतं अध्यक्ष– कायाध्यक्ष एकीकडे, आचण कारभारी मंडळ 
एकीकडे, असा मामला गेली तेरा वर्ष ेतरी आहे! 
 

या प्रकारािे मूळ कशात आहे? यािे मूळ म ंबईच्या साचहक्त्यकाचं्या तोंडाकडे पाहून पाऊल 
टाकणाऱ्या कायवकारी मंडळाच्या न्यूनगंडात आहे! त्याम ळे सवव जग गचलच्छ वाङ्मयाच्या व नाटकाचं्या 
पैदाशीचवरुि एकम खाने ओरड करीत असताही पचरर्षदेिी किेरी मात्र जणू व्रतस्थपणे चनक्ष्ट्िय राचहली 
आहे. आता चनवडण कीच्या चनचमत्ताने तरी कोणी उमेदवार या बाबतीत तोंड उघडील अशी अपेक्षा होती. 
पण म ंबईच्या साचहक्त्यकाचं्या दृष्टीने आपण‘प्रचतगामी’ ठरू, या भीतीम ळे तरुण आचण वृि सववि 
उमेदवारािंी या चवर्षयाप रती दातखीळ बसली आहे! कायाध्यक्षपदाकरता उभे राचहलेले व आजपयंत 
चिटणीस असलेले प्रा. भीमराव क लकणी यािंी वाङ्मयीन मते समाजाच्या पचरियािी आहेत की नाहीत, 
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हे सागंता येणार नाही. पण व्यक्क्तशः मला त्यािंी जी माचहती आहे तीवरून, तेही अश्लील वाङ्मयाच्या 
चवरुि आहेत असे मला वाटते. पण त्यानंीही आपल्या जाहीर कायविमात या चवर्षयासबंंधी मौनव्रति पाळले 
आहे! 
 

साचहत्यपचरर्षदेच्या कामािंा पाढा वािण्यापूवी, साचहत्यपचरर्षदेिी या मंडळींच्या दृष्टीने कामे तरी 
कोणती, हे समाजाला कळले पाचहजे. आमच्या मते ती कोणती, ते आम्ही अनेकदा साचंगतले आहे. तरी 
चनवडण कीच्या चनचमत्ताने त्यािंा प नरुच्चार करतो. साचहत्यपचरर्षद म्हणजे साचहक्त्यक आचण साचहत्यपे्रमी 
लोक यानंी एकत्र येऊन खेळीमेळीिी ििा करण्यािे व प्रासंचगक सभासमारंभ साजरे करण्यािे एक 
सासं्कृचतक केन्द्र होय. तेथे संशोधनािेही कायव िालले तरी ते त्या केन्द्रािे म ख्य कायव नव्हे, प्राज्ञ-
चवशारदिे वगव िालचवणे हेही त्यािें म ख्य कायव नव्हे. कारण हे कायव सामान्य शाळाही करू शकतात व 
करीत असतात. साचहत्य पचरर्षदेिे आणखी एक महत्त्वािे कायव म्हणजे दरसाल अचखल मराठीभार्षी 
चवभागातील साचहक्त्यकािें व साचहत्यपे्रमी लोकािें एक मोठे संमेलन भरचवणे. महामंडळािी चनर्ममती 
झाल्यानंतर हे कायव महामंडळाने आपल्याकडे घेतले, या सबबीवर साचहत्यपचरर्षद स्वस्थ राचहली आहे. 
पण ही सबब अगदीि लंगडी आहे. एक तर महामंडळाने हे कायव वाढीला लावण्याऐवजी मोडकळीला 
आणले आहे, हे उघड चदसत असता, या कायािी मूळिी चमरासदार जी साचहत्य पचरर्षद चतने पचहली 
हाकाटी केली पाचहजे. द सरे म्हणजे, साचहत्य पचरर्षद आजही केवळ बारा चजल्ह्यािंी पचरर्षद नाही. 
आजच्या म्हणजे १९७३ च्या चतच्या चनवडण कीतही म ंबई, चवदभव, मराठवाडा, इंदोर, लवाल्हेर, बडोदे या 
सववभागातंील प्रचतचनधींच्या जागा चनवडण कीने भरल्या जात आहेत. म्हणजे महामडंळ स्थापन होण्यापूवी 
पचरर्षदेिे अचधकारके्षत्र (Jurisdiction) जेवढे होते, तेवढेि आजही आहे. अथात अचखल भारतातील 
मराठीभार्षी साचहक्त्यकातंफे आजही ती साचहत्य संमेलने भरव ू शकते. साचहत्य पचरर्षदेच्या कोणत्याही 
कामापेक्षा वार्मर्षकसाचहत्य संमेलन भरचवण्यािे कायव अचधक मोठे होते. ते कायव, महामंडळाच्या 
नाकतेपणाम ळे नष्ट होत असेल, तर ते उघड्या डोळ्यानंी पाहण्यात साचहत्यपचरर्षदेिाही नाकतेपणा चसि 
होईल. म्हणनू संमेलन प न्हा हाती घेण्याला साचहत्यपचरर्षदेने आपल्या कायवकमात अग्रिम द्यायला हवा. 
वाङ्मयेचतहासािे खंड, म क्तद्वार वािनालय वगैरे कामािंा गौरवय क्त अहवाल संमेलन भरचवण्याच्या 
कामािी जागा भरून काढू शकणार नाही. 
 

पचरर्षदेिी जनमानसातील मळूिी प्रचतमा कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने आणखीही एकदोन गोष्टींकडे 
कारभाऱ्यािें व मतदारािें लक्ष वधेणे आवश्यक आहे. पचरर्षद ही जशी प्रकाशकानंी िालचवलेली सहकारी 
कंपनी होता उपयोगी नाही, तशीि ती चवद्यापीठाचं्या मराठी चवभागापंकैी एक होऊनही िालणार नाही. 
समाजमनात प्रचतष्ठा असलेला‘साचहक्त्यक’ आचण केवळ मराठीिा‘प्राध्यापक’ या दोहोत फरक आहे. 
प्राध्यापकमंडळी चवद्यापीठाच्या अचधराज्यात भारे्षिी व साचहत्यािी सेवा करीत असली तरी प्राध्यापकािंी 
दृष्टी साचहत्यपचरर्षदेच्या दृष्टीपेक्षा केव्हाही मयाचदति असणार. चशवाय त्यािें चहतसबंंधही पाठ्यप स्तके, 
परीक्षािें काम यातं ग ंतलेले असणार. साचहत्यपचरर्षदेच्या कारभारात केवळ प्राध्यापकािेंि प्राबल्य असेल, 
तर चतिे स्वरूप सकं चित होईल. पचरर्षदेच्या कारभारात आजवर कै. र.ल . जोशी, काकासाहेब चलमये, 
कवी यशवन्त, के. नारायण काळे याचं्यासारखी, चवद्यापीठ आचण प्रकाशन या दोन्ही के्षत्रापंासून अचलप्त 
असलेली मंडळी होती. श्री. म. माटे, पि. चव. जोशी याचं्यासारखे सेवाचनवृत्त प्राध्यापकही पचरर्षदेच्या 
कारभारात होते; पण त्यािें जनतेच्या मनातील स्थान प्राध्यापक म्हणनू नव्हते, तर साचहक्त्यक म्हणनू होते. 
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अशा स्वतंत्र साचहक्त्यकािंी संख्या पचरर्षदेच्या कारभारात जेवढी मोठी असेल तेवढी, चतिी 
पूवीिी‘प्रचतमा’ कायम राहण्यास मदत होईल. पण द दैवाने अशा साचहक्त्यकािंी पचरर्षदेतील‘ये–जा’ 
चदवसेंचदवस कमी होत आहे! चवठ्ठलराव घाटे आता कदाचित वयाम ळे पचरर्षदेकडे कमी चफरकत असतील, 
पण कवी यशवन्त, के. नारायण काळे, चद. के. बेडेकर, गं. बा. सरदार याचं्यासारखे साचहक्त्यकही 
पचरर्षदेत फारसे चदसत नाहीत– मग त्यानंी चनवडण कीत लक्ष घालण्यािा तर फारसा संभवि 
नाही.‘नव्या...उमेदीच्या...साचहक्त्यकानंा...प्रोत्साहन’ देणे यािा अथव या ज न्या नामवतं साचहक्त्यकािंा 
संपकव  त टणे असा होऊ नये! 
 

चनवडण कीत प ष्ट्कळदा तात्प रत्या स्पधांवरि लक्ष चखळून राहते, म्हणून साचहत्यपचरर्षदेच्या खऱ्या 
स्वरूपािी, वा Identity िी जाणीव करून देण्यािी वळे येते. म ंबई साचहत्यसंघ वा चवदभव साचहत्यसंघ 
अचखल मराठी भाचर्षकाचं्या वतीने संमेलनािे काम करू इच्छीत नाहीत असे चदसते. उलट 
साचहत्यपचरर्षदेिी तर ती गेल्या साठ वर्षांिी परंपरा आहे! 
 

म ंबई साचहत्यसंघ पािात्य देशातूंन येणाऱ्या लैं चगक गटारगंगेिा बंदोबस्त करू इच्छीत नाही. 
कारण त्या लोंढ्ाप ढे लोटागंण घालणे म्हणजेि प रोगाचमत्व असे तो समजतो. गेली काही वर्ष े
साचहत्यपचरर्षदेने या दोन्ही कायांत प ढाकार न घेतल्याने साचहत्यािे फार न कसान झाले आहे. या दोन 
कायांसबंंधी आस्था आचण आत्मचवश्वास असणाऱ्या उमेदवारानंाि पचरर्षदेच्या स जाण मतदारानंी मते द्यावी. 
चनवडण कीनंतरही त्याचं्यामागे अंक श लावावा! 

⬤ ⬤ 
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⬥८०⬥ 
 

वाङ्मयीन नग्नतेचे स्वातंत्र्य आणि जनतेचे मनगट 
 

कथावाङ्मयात पकवा नाटकात व्रीडादायक प्रसंग घालून पसैा आचण क प्रचसिी चमळचवण्यािी 
मराठी वाङ्मयातील लाट गेल्या पधंरा वर्षांत आपल्या सवांच्या डोळ्यादेंखत वाढली आहे. त्या लाटेम ळे 
काहींनी अश्लीलताचवरोधी ओरड केली तर उलट काहींनी लेखनस्वातंत्र्यावर घाला येत आहे म्हणून ओरड 
केली. लेखनस्वातंत्र्याच्यानावावर गचलच्छ वाङ्मयाला पाठीशी घालणारे‘चवद्वान’ प ढे आल्यावर या 
वाङ्मयाला अचधकि ऊत आला. गचलच्छ वाङ्मयाच्या लेखकानंी अगदीि ताळ सोडल्यावर व ते वाङ्मय 
प स्तकाच्या वषे्टनात न राहता प्रत्यक्ष दृश्याचं्या रूपाने रंगभमूीवर नािू लागल्यावर सामान्य जनता अस्तन्या 
मागे सारून प ढे आली! चतचकटे चवकून लावलेले प्रयोग जनतेच्या मनगटाच्या भयाने बंद कराव ेलागले. 
 

आता काही चवद्वानानंी वगेळेि गाऱ्हाणे करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यािें म्हणणे मनगटाच्या 
जोरावर नाट्प्रयोग बंद करणे योलय नव्हे. ज्या चवद्वानानंी अशा मजक रािे पत्रक काढले आहे, त्यानंी 
मनगटाऐवजी काय वापराव ेहे मात्र साचंगतलेले नाही. पकबह ना, ‘सखाराम बाइंडर’ व‘घाशीराम कोतवाल’ 
या नाटकातं या चवद्वानानंा काही आके्षपाहव वाटते की नाही, हेदेखील त्यानंी नमूद केले नाही. ही दोन्ही 
नाटके या चवद्वानानंा‘मानापमान’ आचण‘भाऊबंदकी’ या नाटकाइंतकी चनरामय वाटत असतील तर 
मनगटािा काय पकवा अन्य एखाद्या शस्त्रािा काय, वापर करण्यािा प्रश्नि उपक्स्थत होत नाही. पण रोगी 
आचण चनरोगी या दोन प्रकाराखेंरीज नाटकािंा आज आणखीही एक प्रकार मानण्यात येतो. तो म्हणजे 
प्रायोचगक नाट्. पे्रक्षक प रेसे प्रौढ झाले आहेत की नाहीत, हे पाहण्याकरता ही नागडीउघडी नाटके आम्ही 
चलचहतो, असा नाटककारािंा दावा आहे, तर या नाटकानंी समाज अनीचतमान बनेल अशी पे्रक्षकािंी तिार 
आहे. ही नाटके उत्तान, काम क वा पे्रक्षकानंा काम क बनचवणारी आहेत, हा त्यािंा म ख्य दोर्ष मानू नये; 
तसेि अशी नाटके चबनबोभाट, चबनतिार पाहणे, ही पे्रक्षकाचं्या प्रौढत्वािी कसोटी आहे, असे या 
नाटककारािें आचण त्याचं्या पाठीराख्यािें मत आहे काय? 
 

वस्त तः‘फ्रॉइड’िे मानसशास्त्र आमच्या लेखकाचं्या कानावर आल्यापासून जे वाङ्मय चनमाण झाले 
आहे, ते उत्तान, श्रृगाचंरक वा काम क या अथाने अश्लील नाही; आचण म्हणूनि काही न्यायाधीश व पे्रक्षक 
यातं अश्लील असे काही नाही असे म्हणू शकतात. पण तरुण म लानंा काम क बनवील ते अश्लील ही 
व्याख्या‘फ्रॉइडय गीन’ वाङ्मयानंतर बदलायला हवी, हे फारि थोड्या चवद्वानानंी लक्षात घेतले आहे. 
 

आजिे वाङ्मय काम कता वाढवील हा सामाचजक धोका नसून कामचवर्षयक लाज– म्हणजे 
सभ्यता नष्ट करील, हा खरा धोका आहे. काम क मन ष्ट्यापासून समाजाला जेवढा उपद्रव आहे त्यापेक्षा 
अचधक धोका लाज नसलेल्या, चववस्त्र पहडणाऱ्या, नलनतेिा संप्रदाय करू पाहणाऱ्या मन ष्ट्यापासून आहे. 
 

साराशं, हा वाङ्मयीन नलनतेिा संप्रदाय आहे; व तो मोडून काढताना व त्यातील धोका 
ओळखताना अश्लीलतेसंबधंीच्या ज न्या कल्पना सोडून द्याव्या लागतील. आजिे बीभत्स वाङ्मय 
वास्तवतेिा ब रखा घेते. आपण जे सत्य आहे ते न लपवता कथातं वा नाटकातं चिचत्रत करतो, असे त्यािें 
समथवन आहे. पण हे समथवन सभ्यतेच्या दृष्टीने तर हास्यास्पद आहेि पण कलेच्या दृष्टीनेही हास्यास्पद 
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आहे. केवळ प्रत्यक्ष जीवनात आहे एवढ्ा समथवनाच्या जोरावर एखादी गोष्ट नाटकात खपली पाचहजे, ही 
कल्पना आिरटपणािी आहे. एखाद्या रुलणालयािे दृश्य नाटकात दाखचवले असले तरी, वास्तवतेखातर 
त्यात वमन-चवरेिनािे (ओकारी आचण मलचवसजवनािे) चित्र या वास्तवतावाद्यापंैकी कोणी दाखव ूशकेल 
काय? स दैवाने वाङ्मयीन नलनतेने अद्याप हा पल्ला गाठलेला नाही. पण सत्याच्या आचण वास्तवतेच्या मागे 
लपण्यािे हे पाखंड मोडून काढायिे असल्यास केवळ नीचत-अनीतीिा ओरडा करून भागणार नाही. केवळ 
अनीती वाढवील तेि वाङ्मय अश्लील ही कल्पना सोडून देऊन ज्या वाङ्मयाने लाज सोडली आहे, व 
ज्याच्या योगाने पे्रक्षकािंी लजे्जिी भावना द खावते वा अखेरीस बोथट होते, ते वाङ्मय अश्लील, ही व्याख्या 
आज प्राम ख्याने प ढे केली पाचहजे; व त्याकरता एक नवा चविार समाजाप ढे जोराने माडंला पाचहजे, तो 
असा: 
 

नैचतकतेपेक्षाही सभ्यतेिे महत्त्व अचधक आहे. एखाद्याने लैं चगक नीती सोडली तर समाजाला त्याशी 
कतवव्य नाही; पण सभ्यता सोडली तर त्यािी दखल घ्यावीि लागते. 
 

‘फ्रॉइड य गा’पासूनच्या वाङ्मयािा रोख काम कता वाढचवण्याकडे नसून लाज कमी करण्याकडे 
आहे. पकबह ना या नव्या वाङ्मयाला पलगचपसाट वाङ्मय म्हणण्याने थोडी चदशाभलूि होत आहे. हे 
वाङ्मय स्त्रीचवर्षयी वा संभोगाचवर्षयी आकर्षवण उत्पन्न करणारे नसून संभोगचवर्षयक लाज कमी करणारे 
आहे, आचण हीि गोष्ट खरी भयंकर आहे. पण स्वतःला आध चनक म्हणचवणाऱ्या चवद्वानानंा ही गोष्ट चततकीशी 
भयंकर वाटत नाही! कारण लज्जा हे लोक सद्ग ण मानीत नसून द ग वण मानतात! कारण लज्जा वास्तवतेच्या 
आड येते ना? लजे्जला हे लोक‘inhibition’ या दोर्षात अंतभूवत करतात. उलट गीतेत दैवी सपंत्तीत ज्या 
ग णािंा अंतभाव आहे, त्यात‘ही’ म्हणजे लज्जा हा ग ण आहे. 
 

आजिे नववाङ्मय काम कता वाढवीत असो अगर नसो, ते सभ्य माणसाच्या मनातील लज्जाभावावर 
आघात करीत आहे व अपक्व तरुणाचं्या मनातील लज्जाभाव नष्ट करीत आहे. म्हणजेि सभ्यतेला त्यापासून 
धोका आहे. सभ्यतेिे महत्त्व नैचतकतेपेक्षा अचधक आहे, हेि या नलनवाङ्मयाचवरुि उठलेल्या वादळािे 
रहस्य आहे. 
 

व्यक्तीने वा वाङ्मयाने सभ्यता सोडली तर पचरणाम काय होतो, हे आजच्या नाट्चवर्षयक 
वादळाने समाजाच्या चनदशवनाला आले आहे. एखादा प रुर्ष वा एखादी स्त्री भर रस्त्याने चववस्त्र चफरू 
लागल्यास जो पचरणाम होईल, तोि अशा वाङ्मयाने– चवशरे्षतः नाटकानंी होत आहे. अशा चववस्त्र 
व्यक्तीला पोरे दगड मारतील, पोलीस त्या व्यक्तीला नेऊन वडे्याच्या इक्स्पतळात कोंडतील. अशा वळेी 
“मनगटािा जोर दाखव ूनका, य क्क्तवाद करा”, असे हे चवद्वान म्हणत राहतील काय? नलनतेिा अपचरहायव 
पचरणाम जी दगडफेक– चतजपयंत आज पाळी आलेली चदसत आहे! 
 

बारा वर्षांपूवी जेव्हा आमच्यासारख्यानंी साचहत्यसंमेलनात ठराव करून वा कोटात तज्ज्ञ म्हणनू 
साक्षी देऊन अश्लीलतेला चवरोध केला, तेव्हा आज पत्रक काढणारे चवद्वान आमच्या पक्षात नव्हते. त्या 
वळेिे उपाय तर मनगटािे नव्हते ना? म्हणजे आज‘शरीरबळाने नाटके बंद पाडू नका,’ असे म्हणणारे लोक 
समाजाशी लपंडाव खेळत आहेत. शरीरबळाने नव्हे तर कायद्याने, य क्क्तवादाने, कशानेि या नलन 
वाङ्मयाला चवरोध करू नका, असे त्यानंा म्हणायिे आहे. सह्या करणारे लोक स्वतः सववि नलनसंप्रदायी 
आहेत असे नव्हे. मग ते नलनतेिे रक्षण इतके जीव तोडून का करीत आहेत? केवळ‘प्रचतगामी’ ठरू नये 
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म्हणून! “दोन हाणा, पण पाटलीण म्हणा!” अशी खेड्यात एक म्हण आहे. आज शहरात तशी जर एक म्हण 
करायिी म्हटली तर “दोन हाणा, पण प रोगामी म्हणा!” अशी करावी लागेल! 
 

वाङ्मयीन नलनतेिा बाजार माडूंन, अश्लीलतेिा आरोप पत्करून, वा कोणतेही‘Sensation’ 
उठवनू पैसा चमळचवण्यािी वृत्ती आजच्या काही नाटककारातं चदसत आहे. पण त्याहीपेक्षा वाईट अशी 
वृत्ती‘घाशीराम कोतवाल’ या नाटकात चदसत आहे.‘घाशीराम कोतवाल’ या नाटकात नाना फडणवीस या 
थोर म त्सद्द्यािे तर गचलच्छ चित्रण आहेि, पण चशवाय प ण्यातील पेशवकेालीन ब्राह्मण-समाजािीही 
बदनामी आहे. समाज म काट्ाने थोर व्यक्तीिी वा समाजािी बदनामी ऐकून घेतो, हेि अशा नाटककारािें 
बळ होय. प ण्यात असल्या लैं चगक आचण बदनामीकारक वाङ्मयाचवरुि केवळ शाक्ब्दक चनरे्षध नव्हे– तर 
प्रत्यक्ष कृती करणारी तरुणािंी संघटना चनमाण झाली, हे प ण्याच्या चजवतंपणािे लक्षण होय. 
 

केवळ चववस्त्र होण्याति बडंखोरी आचण शौयव आहे, अशी काही लेखकानंी आचण माचसकानंी 
तरुणािंी समजूत करून चदली होती! पण वाङ्मयातील चववस्त्रतेिे मानगटू पकडून जाब चविारण्यातही 
शौयव आहे, ही शौयािी नवी कल्पना या संघटनेने तरुणानंा चशकचवली! आचण नलन वाङ्मयाला रान 
अगदीि मोकळे नाही, हेही नवलेखकानंा चशकचवले, याबद्दल या संघटनेिे व चतला प्रोत्साहन 
देणाऱ्या‘प्रभात’सारख्या पत्रािे मी अचभनंदन करतो. 
 

⬤ ⬤ 
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⬥८१⬥ 
 

अश्लीलताणवरोधी खटले 
 

कृष्ट्णराव मराठे या नावािे एक सत्प्रवृत्त पण वाङ्मयीनदृष्ट्ट्ा भाबडे गृहस्थ प ण्यात अनेक 
साचहक्त्यकाचं्या पचरियािे होते. ते चकत्येक वर्ष े साचहत्यसंमेलनातं अश्लीलताचवरोधी ठराव आणण्यािा 
प्रयत्न करीत. त्यानंी ठराव आणावा आचण तथाकचथत प रोगामी प्रचतचनधींनी त्यािी थट्टा उडवावी व तो 
संमेलनाप ढे येऊही नये, असे अनेक वर्ष ेिालले होते. थोडक्यात म्हणजे, अश्लील वाङ्मयचवरोधी ठराव 
आचण स्वतः कृष्ट्णराव मराठे हे दोन्हीही थटे्टिे चवर्षय होऊन राचहले होते! 
 

माझ्या आचण कृष्ट्णरावाचं्या गाठी सभा-संमेलनातं तर पडति, पण एरव्हीही अनेक चठकाणी पडत. 
आम्ही दोघेही प ण्यात चटळक रोडच्या बाजूला राहात असल्याने आठवड्यात िार-दोन वळेा तरी रस्त्यातही 
आमच्या गाठी पडत, आचण तेथेि त्यानंा अश्लील वाटणाऱ्या एखाद्या नवीन कथेवर वा कादंबरीवर ििा 
होई. त्यानंी वािलेले सववि मी वािलेले असे असे नसे. पण, स्थूलमानाने त्यािें-माझे मतैक्य होणे कठीण 
जाई. शृगंाचरक वाङ्मय आचण अश्लील वाङ्मय यातं कृष्ट्णरावानंा फरकि वाटत नसे. पकबह ना “शृगाचंरक 
वाङ्मयािी गरजि काय?” असे कृष्ट्णराव मराठ्यािें म्हणणे पडे. १९४२ च्या स माराला एका चदवाळी 
अंकात मी‘ऋर्षींिा शृगंार’ नावािा लेख चलचहला होता, आचण त्यात टॉलस्टॉय, अलेक्झाडंर क्यूचप्रन 
यासंारख्या थोर चविारवतंाचं्या लेखनातील शृगंाचरक आचण लैं चगक दृश्यािें समथवन केले होते. ि बंन, 
आपलगन पकबह ना स्त्री-प रुर्ष समागमािे दृश्य म्हटले की ते अश्लीलि असायिे ही कल्पना मी त्या लेखात 
खोडून काढली होती. 
 

पण लवरकि मला‘ऋर्षी’ नसलेली मंडळीि अशा चवर्षयावर अचधक चलहीत आहेत, हे मान्य कराव े
लागले! त्यािे असे झाले : एके चदवशी कृष्ट्णराव मराठे एका मराठी माचसकािा एक अंक घेऊन माझ्याकडे 
आले, व त्यातील खूण केलेला पचरच्छेद वािनू त्यावर मत देण्यास त्यानंी मला साचंगतले. 
 

मी दोन चमचनटातंि तो मजकूर अश्लील आहे, असे चनःसचंदलधपणे साचंगतले. आमिे एरव्हीिे 
वादचववाद आठवनू कृष्ट्णरावानंा माझ्या त्या चदवशीच्या स्पष्ट मतािे थोडे आियव वाटले! 
 

‘पण हेि मत त म्ही जाहीरपणे सागंण्यास तयार होणार नाही!’ असे ते थोड्या कडवटपणे म्हणाले. 
 

मी‘म्हणालो, खाजगी मत आचण जाहीर मत, अशी दोन वगेळी मते माझ्याजवळ नसतात.’ प न्हा 
थोड्या चदवसानंी कृष्ट्णराव तोि अंक घेऊन माझ्याकडे आले आचण म्हणाले, ‘आम्ही या अंकावर 
अश्लीलतेबद्दल चफयाद करणार आहोत, आचण त्या खटल्यात त मिी साक्ष काढणार आहोत.’ 
 

मी थोडा चविारात पडलो. मी जाहीरपणे मत देण्यािे कबूल केले असले तरी, द सऱ्याने भरलेल्या 
खटल्यात साक्ष देण्यािे कबूल केले होते, असा अथव नव्हे. साक्ष चदली तर मी जे खाजगी बोललो तेि 
कोटातही बोललो असतो. पण आपले इतर उद्योग साभंाळून कोटाच्या जंजाळात अडकणे मला शक्य 
होईल की नाही हा माझ्याप ढे प्रश्न होता. 
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‘का? आता चविारात का पडलात?त म्ही यंदा साचहत्य संमेलनािे अध्यक्ष आहात, आचण म्हणनू 
अश्लील वाङ्मयाला जाहीरपणे अश्लील म्हणण्यािी जबाबदारी त मच्यावर आहे, हे चवसरू नका!’ अखेर 
मी वळे पडल्यास साक्ष देण्यािे कबलू केले, आचण येथून प ढे दोन-तीन वर्ष ेपोचलस अचधकाऱ्यािें हेलपाटे 
माझ्याकडे स रू झाले. 
 

हा पचहला खटला प ण्याति िालायिा होता, आचण तरी पोचलस-इन्स्पेक्टसव आचण 
पोचलसप्रॉचसक्य टसव याचं्याशी ििा करण्यात बराि वळे जाऊ लागला. हा पचहला खटला प ण्यािे प्रचसि 
फौजदारी वकील श्री. ब. ना. चभडे यानंी भरला होता. म्हणजे त्याचं्याशीही थोडीफार ििा होई. वचकलािें 
चविार आचण माझ्यासारख्या स चशचक्षत साचहक्त्यकािे चविार जमणे कठीण असते. वकील आपले म्हणणे 
मला पटचवण्यािा यत्न करीत. तर मी माझे म्हणणे वचकलानंा पटचवण्यािा प्रयत्न करी. वकील सामान्यतः 
कायद्यािे शब्द पाळण्यािा प्रयत्न करतात. त्या शब्दाचं्या मागील हेतू पकवा भावना बघण्याच्या भानगडीत 
पडत नाहीत. चनदान त्या Spirit वर अवलंबून राहात नाहीत.उदा.– अश्लीलतेच्या कलमात “Likely to 
deprave the minds of those that are suseeptible to such influences,” असे शब्द आहेत. म्हणजे 
चवचशष्ट मजक राने वािकांिे मन नीचतभ्रष्ट होण्यािा संभव असेल, तरी ते चलखाण अश्लील होय. 
 

वचकलानंी मला चविारले, ‘प्रोफेसरसाहेब, आपण हा अंक वािलात?’ 
मी म्हणालो, ‘होय’ 
‘मग आपल्यावर त्यािा पचरणाम काय झाला?’ 
मी म्हणालो, ‘मला चकळस आली.’ 

 
श्री. चभडे उघड चनराशनेे म्हणाले, ‘आम्हाला त मच्या या मतािा काहीि उपयोग नाही. हा अकं 

वािून जर त मिे मन अनैचतक कृत्याला, उदा.– वशे्यागमनाला प्रवृत्त झाले असते, तर त मच्या त्या 
प्रचतचियेने हा मजकूर अश्लील ठरू शकेल.’ 
 

माझ्या त्या प्रचतचियेिाही कायद्याच्या दृष्टीने कसा उपयोग आहे, हे मी कायद्यातील त्या 
कलमावरील commentary वािनू दाखवनू वकीलसाहेबानंा पटचवले. वकीलसाहेबानंा ते माहीत नव्हते 
असे थोडेि आहे? पण शक्य चततका चनर्मववाद आचण उघड प रावा सादर करण्यािा त्यािंा प्रयत्न असतो. 
एखादा खून होत असता, तेथे प्रत्यक्ष उभी असलेली दोन माणसे साक्षादीर म्हणनू चमळाली तर वकील लोक 
तो‘फस्टव-क्लास एक्व्हडन्स’ मानतात. मी तर त्यानंा उघड द य्यम प्रतीिा प रावा देत होतो! म्हणजे, 
चफयादीतील मजक राने अपक्व ब िीच्या वािकािें मन‘चबघडण्यािा संभव आहे,’ एवढेि सागंण्यास मी 
तयार होतो. 
 

वकील म्हणाले, ‘द सऱ्या मन ष्ट्याला असे वाटेल,’ ही साक्ष होऊ शकत नाही. त म्ही द सऱ्याकचरता 
बोलू शकत नाही. म्हणजे, ‘चववाद्य मजकूर वािून माझ्या मनात वाईट चविार आले’,पकबह ना‘मी 
वशे्यागमन करूनही आलो’,असे म्हणण्यािा चफयादी पक्षाला शभंर टके्क उपयोग होता. अथात मी अशी 
साक्ष देऊ शकत नव्हतो! 
 

इतर अनेक बाबतींतही माझे व वचकलािें मतैक्य होईना. खटला माचसकावरील होता. माचसकाच्या 
म खपृष्ठावरील चित्र अश्लील आहे, असे मी म्हणत होतो; तर ते अश्लील ठरणार नाही, असे वचकलानंा 
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वाटत होते. कारण काय? तर ते चित्रकार दलाल यानंी काढलेले होते. आरोपीच्या वतीने मोहन धाचरया 
काम िालवीत होते. त्यानंी मला त्या चित्रासंबधंी चविारताि मी ते अश्लील आहे म्हणून साचंगतले. ते 
म्हणाले, ‘दलाल हे श्रेष्ठ कलावतं आहेत हे त म्हासं माहीत आहे ना?’ मी म्हणालो, ‘ते प्रचसि कलावतं 
आहेत, एवढेि मला माहीत आहे. मी चित्रकलेिा तज्ज्ञ नसल्याने दलाल हे श्रेष्ठ कलावतं आहेत की 
नाहीत, हे मी सागंू शकणार नाही.’ त्याबरोबर वचकलानंी चविारले, ‘ते एक जाऊद्या, पण या चित्रात 
त म्हाला अश्लील काय वाटते?’ 
 

मी म्हणालो, ‘भारतीय चस्त्रयािंी छाती िोळी–पोलक्याखेरीज आणखी पदराने पकवा ओढणीने 
आच्छाचदलेली असते. या चित्रातील स्त्रीिी छाती तशी आच्छाचदलेली नाही.’ 
 

वचकलानंी चविारले, ‘अनाच्छाचदत छातीच्या चस्त्रयािंी चिते्र त म्ही कोठे पाचहली नाहीत काय?’ मी 
म्हणालो, ‘चित्राचं्या प्रदशवनात अथवा वरेूळ–अजंठासारख्या चठकाणी अशी चिते्र असतात; पण भर िौकात 
वतवमानपत्राच्या कट्ट्ावर, रुपया–बारा आणे पकमतीच्या अकंावर अशी चिते्र चवकायला ठेवणे म्हणजे 
तरुणािंी मने आचण समाजािी अचभरुिी चबघडचवणे होय.’ 
 

आरोपी‘संपाचदका’ म्हणजे स्त्री होती! या माचसकाच्या संपाचदकेला अथाति चशक्षा झाली. 
न्यायाधीशानंी चनकालात माझ्या साक्षीिा आभारपूववक उल्लखे केला होता. 
 

आणखी एक खटला प ण्याति िालला होता. त्यातही, मी नको म्हणत असता, चफयादी पक्षाने 
माझीि साक्ष काढली होती. हा खटला सरकारनेि भरलेला होता. यातही प्रत्यक्ष अश्लीलतेपेक्षा‘सूचित’ 
अश्लीलताि अचधक होती, आचण ती अगदीि गचलच्छ होती. यातील एका दीघव कथेत बाथरूममध्ये 
असलेली नाचयका आपले शरीर आरशात पाहते व चतच्या खादं्यावर उमटलेले चतच्या लाडक्या क त्र्याच्या 
पंजािें व्रण पाहून प लचकत होते, असे एक वणवन होते. म्हणजे आता, मानवी कामिेष्टातूंन अश्लीलतेिी 
प्रगती पश संभोगापयंत पोिलेली होती! असल्याि चवकृतींिी वणवने प ढे कोणत्या थराला गेली ते काही 
वािकानंा तरी स्मरत असेल. अथात अशा चवकृतींिेही समथवन कोटात कोणी ना कोणी तरी करीति असते! 
 

पण, चित्रातील चवकृती दाखवनू देण्यानेि साक्षीदारािे काम भागते असे नव्हे. त्यािी वैयक्क्तक 
अब्रहूी खराब करण्यािा प्रयत्न होत असतो. या खटल्यात आरोपीच्या वचकलानंी मला चविारले, 
‘प्रोफेसरसाहेब, कथालेखनात व कादंबरीलेखनात आपणाला अपयश आले, म्हणून आपण टीका-
लेखनाकडे वळला, हे खरे आहे का?’ प्रश्नािा रोख असा होता की, स्वतःच्या अपयशाम ळे हे तज्ज्ञ 
साक्षीदार सववि कथालेखकावंर रुष्ट आहेत. अशा प्रश्नािंा हेतू साक्षीदाराला चिडवनू भलतीि उत्तरे 
द्यायला लावण्यािा असतो. मलाही प्रथम एखादे संतप्त आचण सणसणीत उत्तर देण्यािा मोह झाला, पण– 
मन आवरून मी म्हणालो, 
 

‘मला कथालेखनात अपयशही आले नाही, आचण इतर कथा-लेखकावंर राग धरण्यािेही मला 
कारण नाही; मी कथा कमी चलचहल्या, एवढेि.’ 
 



 अनुक्रमणिका 

आणखी असलाि एक प्रश्न चविारल्यावर, मचॅजस्रटेनी वकीलसाहेबानंाि उलट कानचपिकी 
चदली, ‘चमस्टर X X, इतक्या खालच्या थराला जाऊ नका. हे साक्षीदार या चठकाणी वाङ्मयािे तज्ज्ञ आचण 
समाजािे जबाबदार घटक म्हणून आले आहेत.’ 
 

प ण्यातल्या या दोन खटल्यावंरि माझ्यामागिी ही ब्याद टळेल, असे मला वाटले होते; पण 
कोल्हपूर येथील पोचलसानंीही आणखी एका खटल्यात माझे लेखी मत नोंदवनू घेतले होते.‘आपली आम्ही 
साक्ष काढणार नाही, आपला अचधक वळे जाणार नाही. पण आपल्यासारख्यािें लेखी मत आमच्या दप्तरी 
असले म्हणजे आम्हाला खटला िालवण्याला थोडे बळ येते’ असे गोड आश्वासनही त्यानंी चदले होते. पण 
तरी,– समन्स यायिे ते आलेि! 
 

या खटल्यातील माचसकात व्यचभिारािे वणवन मोठ्या िचवष्टपणे केले होते.‘अनैचतक वतवनािे पकवा 
व्यक्तीिे एखाद्या कथेत चित्र असले की हे लोक त्याला अश्लील म्हणतात. पण वाङ्मयात अनेक जागी 
अनीतीिे आचण व्यचभिारािे चित्र काढाविे लागते. म्हणजे या सोवळ्या टीकाकारािंी वाङ्मयासबंंधीिी 
कल्पना वास्तव जीवनाला धरून नाही.’ या‘लाइन’वर आरोपीिे वकील य क्क्तवाद करीत होते. 
मचॅजस्रटेना, आपल्या सूक्ष्म व्यावहाचरक दृष्टीम ळे, ‘वकील काही तरी घोळ घालीत आहेत,’ अशी शकंा 
आलीि!‘अनीती म्हणजेि अश्लीलता’ असे कोणी टीकाकार म्हणतात काय? मला नाही तसे वाटत!’ 
मचॅजस्रटेनी आके्षप घेतला. आरोपीच्या वचकलाच्या स दैवाने माझ्या आधीच्या सन्मान्य साक्षीदारानंी‘नवरा–
बायकोिा शृगंार वर्मणल्यास त्यात अश्लीलता नाही; पण परप रुर्षाशी केलेला शृगंार वर्मणला तर त्यात 
अश्लीलता येते,’ असा फरक केलेला होता. कै. चव. स. खाडेंकर हे माझ्या आधीिे साक्षीदार होते. त्याम ळे 
तर आरोपीच्या वचकलानंा घोळ घालण्यास अचधकि बळ आले होते! वकील आचण मचॅजस्रटे यािंा हा वाद 
लवकर स टत नाही, असे पाचहल्यावर मी म्हणालो, 
 

‘Sir, if I may intervene I believe I shall be helpful in solving this problem.’ 
मचॅजस्रटेसाहेबानंी साक्षीदाराला वकील आचण मचॅजस्रटे यािंी भचूमका घेण्याला आनंदाने परवानगी चदली. 
मी (इगं्रजीत) म्हणालो, “अश्लीलतेच्या प्रश्नात नीती-अनीतीपेक्षा Decency (सभ्यता) आचण Indecency 
(असभ्यता) यािंा प्रश्न अचधक प्रस्त त (relevant) असतो. नवरा-बायकोंिा शृगंारही असभ्य तऱ्हेने 
रंगचवता येतो, व तेव्हा तो अश्लीलही ठरतो. उलट परस्त्रीशी घडलेला शृगंारप्रसगंही नैचतक जबाबदारी 
राखून,–अचभरुचिचवर्षयक औचित्य पाळून रंगवता येतो. म्हणून‘शृगंार करणारे जोडपे पचतपत्नीिे आहे की 
नाही’ हा प्रश्न या वादात अप्रस्त त आहे.’ 
 

मचॅजस्रटेिे समाधान झालेले चदसले, व नंतर त्यानंी ते द सऱ्या एका जज्जाजवळ बोलून 
दाखचवल्यािेही मला कळले. ते म्हणाले, ‘या बेट्ा साचहक्त्यक लोकाजंवळ नेमके शब्द असतात! आमिे 
कधी कधी चतथेि अडते.’ 
 

कोटात आमच्यासारख्यानंी शब्दािंा कीस काढण्यािा थोडाफार उपयोग झाला. या चतन्ही 
खटल्यातं आरोपींना चशक्षा झाली. पण चशक्षा सौम्य झाल्याने असो की कशानेही असो, ही अश्लीलता 
काहीि नव्हे,– असे अश्लील चलखाण अश्लीलतेिे प रस्कते प्रचतज्ञापूववक चलहू लागले! प्रसंगाचं्या 
अश्लीलतेत भारे्षच्या बीभत्सतेिीही भर पडली. कथारूप अश्लीलतेच्या मदतीला रंगभमूीवरील प्रयोगय क्त 
अश्लीलता धावनू आली! रंगभमूीवर संभोगसदृश्य दृश्ये दाखचवण्यािा परािम लवकरि चदसू लागला 
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आचण याला‘शास्त्राधार’ कोणता? तर पािात्य रंगभमूीवर म्हणे संपूणव नलनता आचण सपूंणव संभोग 
दाखचवतात! या अश्लील शौयाप ढे आजिा कायदा हात टेकण्याखेरीज द सरे काय करणार? 
 

⬤ ⬤ 
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णनदेश-सूची 
 

१. वणान िम रिना करताना क्ष आचण ज्ञ या वणांना रूढीप्रमाणे अखेरिे स्थान चदले आहे. 
 

२. अन स्वार, चवसगव, अधविंद्र इत्यादी चिन्हे वणान िम ज ळवताना लक्षात घेतलेली नाहीत. 
 

३. उपचवर्षय नोंदताना वणान िम न स्वीकारता पृष्ठान िम स्वीकारला आहे. 
 

४. उ. = उल्लेख. 
 

अ 
 
अते्र, प्र. के. उ.; ‘महात्मा फ ले’ चित्रपट, सानेग रुजी वाद, अश्लीलता वाद, चवडंबन कचवता, चवनोद आचण 
ग्राम्यता, ‘तो मी नव्हेि’, 
अते्र, स धाताई, 
अदीब, वाङ्मयािा उदे्दश, नवकाव्यािा जन्म, आत्माचवष्ट्कार, अश्लीलता, 
अनंततनय, (दत्तात्रय अनंत आपटे) अन भतूी, सफल पे्रमाच्या कचवतेबद्दल 
अचनरुि प नववस , अश्लीलतेचवर्षयी 
अचभरुिी, 
अभ्यंकर, न. ग., 
‘अमर भपूाळी’, 
‘अमरुशतक’, 
अमूर (डॉ.), 
अरपवद, उद्यािे काव्य 
अश्लीलता, आचण ग्राम्यता, आचण‘िि’, ‘कामिि’,‘रथिि’,आचणप रोगाचमत्व, आचण 
वस ंधरा पटवधवन, आचण लैं चगकता, आचण अते्र, आचण प रोगामी साचहक्त्यक, आचण शृगंार, आचण बीभत्सता, 
आचण श्री. व्यं. केतकर, आचण ‘अदीब’, आचण औचित्यभगं, आचण नवकलावादी, आचण मढेकर, आचण 
गंगाधर गाडगीळ, आचण ना. सी. फडके, आचण रं. धों. कवे, आचण न. पि. केळकर, आचण अचभरुिी, आचण 
महाभारत; ‘के्वस्ट’ मधीलकथा; आचण काचलदास, आचण मा. ना. जोशी; आचणप . चश. रेगे, आचण लावणी, 
आचण रा. श्री. जोग, आचण कायदा, आचण अनैचतकता, आचण गाथासप्तशती, आचण सरकार, आचण चवनोद, 
आचण कलास्वातंत्र्य, साचहत्यशास्त्रीय व्याख्या, आचण पाचवत्र्य चवडंबन, आचण प्रभाकर पाध्ये, आचण नाइन 
अवसव ट  राम, माधव मनोहर, उ. अश्लीलतेच्या संदभात, महाराष्ट्र साचहत्य पचरर्षदेिी भचूमका, म ंबई मराठी 
साचहत्य संघ; आचण वास्तवता; रंगभमूीवरील, 
ॲचरस्टॉटल, चदलदारपणा, शोकनाट्ासंबधंी, उ.; इचतहास व काव्य, उ.; महाकाव्याबद्दल सूिना, 
अस्पृश्यता चनरे्षध, पवदा करंदीकर, केशवस त, म क्क्तबोध, लोकचहतवादी, श्री. के. क्षी. २७०. 
आइनस्टाइन, 
आकार आचण आशय, अभेद 
आगरकर, गो. ग., डोंगरीच्या त रंुगातल्या आठवणी, 
आगा हश्र काचश्मरी, फहादिी चफयाद उ.; 



 अनुक्रमणिका 

आजगावकर, ज. र; 
आठवणी आचण आत्मिचरत्र, 
आठवले, रा. ब., पे्रमकचवतेचवर्षयी मत, 
ऑडेन 
आत्मिचरते्र, कतवबगार प रुर्षाचं्या बायकािंी, त्याच्या लेखनासाठी लागणारी चवचशष्ट वृत्ती, त्यातील 
अचलप्तता आचण आत्मसमथवन; त्यातील मोकळेपणाच्या मयादा, आचण आठवणी, आचण आव्हानय क्त 
आत्मचवश्वास, आचण कैचफयत, वािकाकंडून आचण टीकाकाराकंडून अपेक्षा, मराठीचस्त्रयािंी, 
फॉमेचलस्टािंा चविार, आचण पिात्ताप, आचण पाल्हाळ, नीत्शिेे, आचहतालनी राजवाडे यािें, आचण 
आत्मसमथवन, त्यातील जीवनािे शहाणपण, व्यवसायातील अन भव, प्रवास वगैरे, त्यातील शृगंार, 
पंतप्रचतचनधींिे त्यातील कब लीजबाब, 
आत्माचवष्ट्कार, आचण आनंद, अदीब यािें मत, 
आध चनकता, वाङ्मयातील एकलेपणा, चवद्रोह, चजवतंपणा, नवकाव्यातली, 
आध चनकत्व, 
आनंद, आत्माचवष्ट्कारातील, आचण करुण रस, दआनक्न्झओ, 
आपटे, वा. गो. 
आपटे ह. ना. ‘पण लक्षात कोण घेतो’, याचं्या कादंबरीतील वास्तववाद, उर्षःकाल, त्याचं्या कादंबरीतील 
सामाचजक उदे्दश, चवस भाऊ राजवाडे यािें मत, त्यािंी कथा, 
आंबेडकर भी. रा., आचण चवद्रोह, 
आनोल्ड, मथॅ्य,ू टीका आचण संस्कृती यािंा संबधं, धमािी जागा काव्य घेईल, काव्याबद्दलिे मत, 
आशय आचण आकार, अभेद, 
इकबाल, उद धृत 
इचतहास आचण कक्ल्पत, लचलत वाङ्मयातले, ‘रायगडाला जेव्हा जाग येते.’ मधील, 
इचतहास आचण काव्य, ॲचरस्टॉटलिे चवविेन, उद धृत. 
इनामदार ना. स., मंत्रावगेळा, झ ंज, झेप, 
इब्सेन, शॉ बरोबर त लना, 
इमसवन, 
इचलयट, टी. एस., त्याच्या नवकाव्यािी लक्षणे, त्यािे नैराश्य, उद धृत 
इस्कायलस, उद धृत 
उमरखय्याम, त्यािे द ःख; त्यािा दैववाद स्वीकार, जीवनाच्या नश्वरते संबधंी, 
उमराणी, के. ग. 
एचपक्य रस, जीवनाच्या नश्वरतेसंबंधी, 
एचलस हॅवलॉक, कॅसानोव्हासंबंधी, 
ओक, प . ना. 
औचित्य आचण चवनोद, 
 
क 
 



 अनुक्रमणिका 

कथा, आजिी हचरभाऊ आपटे यािंी, टागोरािंी, ज नी आचण नवी, प्रभाकर पाध्ये यािेंमत, श्रेष्ठ कथेिे 
लक्षण, व्यंकटेश माडगूळकरािंी, ग्रामीण, गंगाधर गाडगीळ यािें मत, मढेकरयािें मत, व्यंकटेश 
माडगूळकरािें मत, 
कबीर, 
कचमटी फॉर कल्िरल फ्रीडम, 
कम्य चनझम, 
करंदीकर, अ. ज.,– उदूव काव्यमीमासंा 
करंदीकर गो. चव. पहाव,े पवदा करंदीकर 
करंदीकर, दादासाहेब,– रोजचनश्या, 
करंदीकर, चश. ल., 
करुणरस आचण आनंद, 
कमवचवपाक, महाभारतातला, रंगभमूीवरिा, महाकाव्यातला, 
कवे, र. धों., संतचतचनयमनासंबंधी लेखन, समाजस्वास्थ्य, अश्लीलते संबधंी मत, 
कला आचण कलावन्तािे स्वातंत्र्य, 
कला आचण नीती, 
कला आचण सामाचजकता, 
कलावन्त, त्यािे कला जीवन, खाजगी जीवन, त्यािी अन भवािी चनवड, त्यािा अन भव, ना. सी. फडके 
यािंी कल्पना, शॉिी कल्पना; श्री. ना. पेंडसे यािंी कल्पना, त्यािी अचलप्तता, त्यािे स्वैर जीवन, त्यािी 
कलात्मक सिोटी, त्यािी सहान भतूी, त्यािी अन भतूी, 
कलावाद, श ि, आचण बोधवाद, 
कलास्वातंत्र्य आचण अश्लीलता, 
कक्ल्पता आचण इचतहास, 
कचवता– पहाव ेकाव्य 
कवी, सॉिेचटसिी व्याख्या, 
कॅसानोव्हा, त्याच्या भार्षाशलैी चवर्षयी, हॅवलॉक एचलसिे मत, त्यािे आत्मिचरत्र, 
काटं, 
कान्त, वा. रा. रुद्रवीणा 
कादंबरी, ऐचतहाचसक, ह. ना. आपटे, रणचजत देसाई, ना. सं. इनामदार, चित्रपटािंा पचरणाम, 
ऐचतहाचसक कादंबरीिे प नरागमन, आध चनक आचण ह. ना. आपटे, 
कानेटकर, वसंत, ‘रायगडाला जेव्हा जाग येते,’ ‘पे्रमा त झारंग कसा?’ ‘वडे्यािं घरउन्हात,’ 
कानेटकर, श.ं के.– पहाव ेचगरीश 
कारखानीस, 
काचलदास, मेघदूत व चवरहतरंग यािंी त लना; शाक ं तल, अश्लीलता, 
काव्य, मोरोपंतािें, वामनपंचडतािें, केशवस ती, नवकाव्य, त्यावरील इंग्रजीिा पचरणाम, 
केशवस तािंी आत्मचनष्ठा, त्यािंी सामाचजक जाणीव, आध चनक कचवतेिे जनकत्व, मढेकरी कचवता, 
नवकवींिे तंत्र, त्यावरील मत न्या. व्ही. एस. चभडे यािें, उदूव काव्य, त्यावरील मते, द. मा. देशमूख यािें, 
अ. ज. करंदीकर यािें, उदूव पे्रम- 
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काव्यातील आत्मपूजन, दैववाद, सन्दयववाद, खेळकर स्वीकारवृत्ती– त्यािा आत्मा, त्या काव्यािी शलैी, 
त्यासंबधंी वा. वा. पाटणकरािें मत, ज न्या नव्याकवींिी प्रचतमा–सृष्टी, आध चनक काव्यािी परंपरा, उद्यािे 
काव्य, अरपवदािें मत, चवद्रोहीकाव्य, चवद्रोहीकाव्य आचण मढेकरी काव्य, 
काव्य आचण इचतहास, ॲचरस्टॉटलिे चवविेन, उद धृत 
काव्यगायन, यशवन्त, चगरीश यािें, 
काळे, के. नारायण, नवकाव्यावरील चफयादीमध्ये प्रचतवादीिे वकील, 
काळे; चद. चव.; 
चकलोस्कर अण्णासाहेब, त्यािें नाटक, 
कीटस, 
कीतवने, नी. ज.; 
क लकणी, भीमराव, 
क लकणी, वा. ल.; सत्तावन्निा सेनानी अन ल्लखे, 
क स माग्रज, (चवष्ट्णू वामन चशरवाडकर), त्याचं्या वरिे राजकीयके्षत्रािे विवस्व, अश्लीलताचवर्षयक मत, 
‘कृष्ट्णपे्रम’, 
कृष्ट्णभक्ती, मीरािी, राधेिी, 
कृष्ट्णमूती, जे., पे्रमाचवर्षयी, 
केतकर, श्री. व्यं. चनयतीिा उल्लेख, अश्लीलतेचवर्षयी, 
केशवक मार पहाव–ेअते्र प्र. के. 
केशवस त (कृष्ट्णाजी केशव दामले), ‘आम्ही कोण?’, उद धृत; ‘फ लपाखरू’ या कचवतेवरील माधवराव 
पटवधवन यािंा आके्षप, उद धृत, त्याचं्यातले बाल्य, त्याचं्या काव्यातले प्रापचंिक चवर्षय, 
केशवस त संप्रदाय, 
केळकर, अशोक; 
केळकर, न. पि., याचं्याचवर्षयी द्रोणािायांिे मत, चटळक िचरत्रातील पत्रव्यवहार, भार्षाश चिवादासबंंधी, 
अश्लीलतेसंबधंी, 
केळ सकर, अ. सी., चशविचरत्र, 
कोठावळे, केशवराव, 
कोल्हटकर, पितामणराव, बह रूपीमधील ग ण, 
कोल्हटकर,  श्री. कृ., चवनोद, वरेरकर मत, ‘तोतयािे बडंावरील टीका, 
क्यूचप्रन, अलेक्झाडंर, यामा, 
 
ख 
 
खलील चजब्रान 
खाचडलकर, कृ.प्र., 
खाडेंकर, चव. स., धमािी जागा साचहत्य घेईल, अश्लीलतेचवर्षयी मत, 
खानोलकर, पि. त्र्यं. अजगर, 
खापडे, दादासाहेब, (गणेश श्रीकृष्ट्ण), डायऱ्या, 
खापडे, बाबासाहेब, (बळवतं गणेश), रजेॅडीबद्दलिे चविार, 
चिस्त, उ. 
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ग–घ 
 
गजेंद्रगडकर, प्र. बा., 
गझल, उदूव, 
गटे, उ. टीकाकाराबद्दल, आत्मिचरत्रातील तटस्थता, त्यािे आत्मिचरत्र, आचण शृगंार, 
गडकरी, रा. ग., एकि प्याला, त्याबद्दल सानेग रुजींिे मत, त्यातील ग्राम्य उल्लखे, त्यािंा भार्षाचवलास, 
आिखी पहावे गोपवदाग्रज 
गवादें, राजाभाऊ चस्त्रयाचं्या चवनोदब िीसंबधंी, 
गाडगीळ, गंगाधर, चबन िेहेऱ्यािी संध्याकाळ, कथेचवर्षयी, अश्लीलतेचवर्षयी मते, मनोचवश्लेर्षण, 
गाडगीळ, न. चव; अश्लीलतेसंबंधी, 
गाथासप्तशती, 
गाधंी, मो. क. (महात्मा), हचरजन शब्द, शृगंार, नाइन अवसव ट  राम, 
गाधंीवाद, 
गाधंीवादी, 
गाचलब, उद धृत 
चगरीश, (शकंर केशव कानेटकर), वाङ्मयीन कामचगरी; मढेकरी कचवतेसबंंधी, ‘कला’ हे खंडकाव्य, 
आचण एनॉक आडेन, क्षण भेटलो, दीघवकाव्ये, 
गोखले, अरपवद, कातरवळे, मनोचवश्लेर्षण, 
गोखले, द. ल. वाङ्मयलेखन संन्यास, इंग्रजी वाङ्मयािा अभ्यास, 
गोखले, चवद्याधर, वाङ्मयपरीक्षा सचमत्याचंवर्षयी, 
गोडबोले, द. ब., अश्लीलतेच्या संदभात उल्लखे, गोडसे भटजी, माझा उत्तरपहद स्थानिा 
प्रवास, आत्मिचरत्रातील लैं चगक उल्लखे, 
गोडसे, नथ राम, 
गोरे, ना. ग., नवकाव्यातील ओंगळपणा, सीतेिे पोहेमधील अश्लील शब्द, 
गोपवदाग्रज, उल्लेख, पे्रम आचण मरण, उद धृत; िचरत्र आचण िाचरत्र्य यासंबधंात ‘राजहंस’; ‘ती कोण?’ 
‘चनदवय बालेस’,‘गोफ’, ‘हृदयास’ ‘शवेटिे पे्रमगीत’ ‘म रली’, 
गोळे, म. चश., ‘पहद धमव आचण स धारणा’, ‘ब्राह्मण आचण त्यािंी चवद्या’, 
ग्राम्यता आचण अश्लीलता, आचण चवनोद, 
 
घ 
 
घाटे चव. द., वाङ्मयीन कामचगरी, ‘नवलाख चदव’े, रचवचकरण मंडळािा मृत्य,ू उद धृत; रचवचकरण 
मंडळाच्या पे्रमकचवते संबंधी, 
घाटे, चव. स., 
घोर्ष, अरपवद पहावे अरपवद 
 
च 
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ितजी, शरचं्चद्र, उ; भारती, श्रीकान्त, 
िंद्रशखेर, (वा. चश. गोऱ्हे), 
िापेकर, नानासाहेब (शकंर नीलकंठ), स बोध रेखीव भार्षा, 
िापेकर, श्री. नी. उ. 
चितळे, चव. प., नवकाव्यावरील चफयादीत वादी तफे साक्षीदार, 
चित्रपट, ऐचतहाचसक आचण कादंबरी व नाटक, 
चिते्र चदलीप, 
चिपळूणकर, कृष्ट्णशास्त्री, 
चिपळूणकर चवष्ट्ण शास्त्री, ‘लोकचहतवादीं’ चवर्षयी, मेकॉलेिी शलैी, ज न्या टीकेसबंंधी मत, चनबधंमाला, 
त्यानंी केलेला अवतरण चिन्हािंा उपयोग, 
िेकॉव्ह, उ. 
िेस्टरटन, जी. के., उ. प्यचूरटन्सचवर्षयी, ब्राउपनग िचरत्र, अहंकारासबंंधी, उद धृत 
 
ज 
 
‘जनमेजय’, ‘द्रोणािायव’ चवर्षयी, जफर, बहाद रशहा, उद धृत. 
जयकर म . रा. 
जयदेव, 
जावडेकर, शकंरराव, 
जॉइस, जेम्स, 
जॉनसन, टीकेसंबधंी, उद धृत. 
चजगर म रादाबादी, पे्रमाचवर्षयी, उद धृत 
जीवन आचण साचहत्य, महाराष्ट्राच्या खेड्यातील, जीवनािी नश्वरता, उमरखय्यामिे मत, एचपक्य रसिे 
मत, 
जोग, रा. श्री., उ.; द्रोणािायांिे मत, रचवचकरण मंडळाचवर्षयी, लावणीतल्या श्रृंगाराचवर्षयी, 
जोशी, एस. एम., 
जोशी, पि. चव., 
जोशी ना. ग.; 
जोशी, माधवराव, अश्लीलता आचण चवनोद, 
जोशी, यशोदाबाई, 
जोशी य. गो., उल्लेख, कथा, 
जोशी, र. ल . 
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री, अश्लीलतेसबंंधी, 
जोशी, वा. म., 
जौक, उद धृत 
झोला, एचमल, अश्लीलता, वास्तववाद, 
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ट 
 
टागोर, रवीन्द्रनाथ, उ., घरे बाचहरे; त्यािंी आस्वादक समीक्षा, त्यािें कथा वाङ्मय, 
टॉलस्टॉय, उ., ॲना कॅरेचनना, वॉर अँड पीस, पत्नीच्या डायरीतून चदसणारा, अश्लीलतेच्या संदभात, 
चटळक, नारायण वामन, 
चटळक, बाळ गंगाधर, गीतारहस्य, 
चटळक, लक्ष्मीबाई, स्मृचतचिते्र, 
टीका, प्रािीन, मल्लीनाथ, भारतीय साचहत्यशास्त्र, य रोपमधील, चवष्ट्ण शास्त्री चिपळूणकरािें मत, 
टीका, नवी, चिपळूणकरािें मत, तखवडकरािें मत, आचण वाङ्मयेचतहास, चवचशष्ट कलाकृतीवरील, कवीिे 
अंतरंग, लेपसगिी छाप, रोमचँटक संप्रदायािी छाप, आध चनकदृष्टी, ब्रॉडले, ए. सी. िी,ब्र ँ चडसिी, फ्रान्स 
अनातोलिे मत, संगीत कलेिी, चित्रकलेिी, उदे्दश, आजिे तंत्र, आचण कला स्वरूपशास्त्र, आचण 
जीवनशास्त्र, 
टीका नवसंप्रदायी, नवा प्रवाह, उचद्दष्ट,े आचण सन्दयव शास्त्र, आचण मानसशास्त्र, आशय आचण आकार, 
लयतत्त्व नवप्रचतमा, 
टीका, वॉल्टर पेटरिे मत, आनोल्डिे मत, यूरोपमधील, जॉन्सनिे मत, कल्पनाशक्तीिे महत्त्व, श्रेष्ठतेिा 
चनकर्ष, पचरभार्षा, आचण तत्त्वज्ञान, व्याख्या, चतच्या सीमा, 
टीका आचण टीकाकार, गटेिेमत, रायमरिे मत, टीकाकारािे ज न्या काळिे कायव, त्यािी रचसकता, त्यािा 
व्यासंग, 
टीकापिती, ऐचतहाचसक, िचरत्रात्मक, फ्रॉइडिी, आस्वादक, संस्कारान गामी, मढेकरािंी, रोमकॅ्न्टक, 
वास्तववादी, अजे्ञयवादी, आकृतीवादी, 
टेचनसन, आचण चगरीश, 
टेंब,े गोपवदराव, 
टोपे, त्र्यं. कृ. 
रॅजेडी, प्रयोग, ऑथेल्लो, हॅम्लेट, आचण भारतीय ससं्कृती, आचण महाकाव्य, आचण भारतीय साचहत्यशास्त्र, 
आचण पािात्य काव्यशास्त्र, आचण काव्यातील द ःखपयववसान, आचण रामायण, आचण महाभारत, आचण एकि 
प्याला, आचण खूने नाहक, आचण चनयती, आचण ग्रीक नाट्, आचण सेनेका, आचण सॉफॉक्ल्कस, आचण 
शके्सचपयर, आचण इस्कायलस, आचण दारुण कमव चवपाक, संस्कृत वाङ्मयातील, ॲचरस्टॉटल, उद धृत. 
 
ड 
 
डागें, भाई, त्यािें प रोगाचमत्व, 
डेक्कन एज्य केशन सोसायटी, 
डोस्टोव्हस्की, 
ड्यूरंट, चवल, एचपस्टेमॉलॉजीसंबंधी, 
ड्रायडन, 
 
त 
 
तत्त्वज्ञान आचण सन्दयवशास्त्रीय टीका, 
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तमाशा, त्यािे नागर रूप, 
तखवडकर दादोबा उ., यशोदा पाडं रंगी. 
तळवलकर, गोपीनाथ, उ. नवकाव्यावरील चफयादीिे वादी, 
ताबं,े भा. रा., उ. उद धृत केशवस ताचं्या रूचढभजंनाबद्दल, कचववतेील बेहोर्षी, 
तावडे, सी. आर., 
ताहराबादकर, मचहपचतब वा, 
त काराम, राधेिी कृष्ट्णभक्ती, उद धृत, 
तेंड लकर, चवजय ‘सखाराम बाइंडर’ मधील भार्षा, त्यातील भीर्षणता, ‘घाशीराम कोतवाल’, 
चत्रपाठी, रामनरेश, उदूवतील साकेंचतकता, 
थकॅरे, चवल्यम मेकपीस, 
दचलत आचण नीग्रो, 
दचलत कचवता पहावे काव्य चवद्रोही 
दळवी, जयवतं, उ. ‘िि’ मधील चप्रचमचटव फँ्रकनेस, 
दाग, उदूव भारे्षबद्दल, उद धृत 
चदवाकर (शकंर काशीनाथ गगे) 
दीचक्षत, आनंदप्रकाश, 
दीचक्षत, द गा, 
दीचक्षत, म. श्री., ‘सत्तावन्निा सेनानी’ चवर्षयी, 
देवल, गो. ब., ‘झ ंझारराव’ आचण ‘संशयकल्लोळ’ मधील शृगंारसंवाद, 
देशपाडें, अ. ना., 
देशपाडें, क स मावतीबाई, अश्लीलतेसंबधंी, रचवचकरण मंडळासंबधंी, 
देशपाडें, लीला, 
देशपाडें वा. ज्यो. रचवचकरण मंडळाच्या सत्कारासंबधंी पत्र 
देशम ख, द. मा., उदूव पे्रम कचवतेतील पे्रम भावना, 
देसाई, बाळासाहेब, 
देसाई, रणचजत, उ. स्वामी,उ. वाङ्मयीन कामचगरी, 
देसाई स. श.ं, 
‘द्रोणािायव’, दादोबा पाडं रंगासंबधंी, पंचडत कवींसंबधंी, मोरोपंतासंबंंधी; केळकराबंद्दल मत, रा. श्री. जोग 
याचं्याबद्दल, 
 
ध 
 
धन धारी, ‘वाईकर भटजी,’ 
धमव आचण साचहत्य, 
धाचरया, मोहन, उ. अश्लीलता खटला 
धोते्र, दाम,ू वाघपसह माझे सखेसोबती, 
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न 
 
नट, त्यािंी स्वच्छ मराठी भार्षाशलैी, 
नवसाचहत्य आचण नवसाचहक्त्यक, 
नाटक, 
ऐचतहाचसक, वसंत कानेटकरािें, चित्रपटािंा त्यावरिा पचरणाम, त्यािे वगेळेपण, रंगभमूीवरील 
अश्लीलता, 
नाट्छटा, चदवाकरािंी, 
नातू, मनमोहन, उ., उद धृत 
चनयती आचण शोकनाट्, आचण रामायण, 
चनरंतर, गं. भा., उ. 
चनवचेदता, वबे ऑफ इचंडयन लाइफ, 
नीग्रो, आचण दचलत कचवता, 
नीती, आचण कला, आचण प्रािीन भारतीय धमव, र. धों. कवे यािें मत, आचण अश्लीलता, 
नीत्श,े उ; आत्मिचरत्रातील आव्हान, आत्मिचरत्रातील आत्मचवश्वास, 
नेहरू, जवाहरलाल, 
नैराश्य, इचलयटिे, सात्रविे, 
न्यूमन कार्मडनल, 
 
प 
 
पगडी, सेत  माधवराव, उदूव कचवतेिे रसग्रहण, 
पंग,ू द. सी., उद धृत 
पंतप्रचतचनधी, भवानराव, आत्मिचरत्र, 
पटवधवन, माधवराव, उ.; केशवस ताचं्या ‘फ लपाखरू’ कचवतेवरील आके्षप, भार्षाश िी, आिखी पाहाव–े 
माधव जूचलयन् 
पटवधवन, लीलाबाई, आमिी अकरावर्ष,े 
पटवधवन, रावसाहेब, 
पटवधवन, वस ंधरा, त्याचं्या अंधार या कथेचवर्षयी, 
पटवधवन, वा. ब. 
पटेल, भोलाभाई, 
पटेल, वल्लभभाई, 
पराजंपे, र. प ., अचहतालनी राजवाडे यानंी केलेले मूल्यमापन, 
पचरभार्षा, टीकेिी, 
पागंारकर ल. रा., 
पाटणकर, भाऊसाहेब, मराठी शायरी, उदूव शायरी, माधव जूचलयन्त लना, 
पाटसकर ह. चव., 
पाध्ये, भाऊ, वासूनाका, त्यातील चशव्या, पाध्ये, प्रभाकर, उ. सानेग रुजी वादात, कथेबद्दल, अश्लीलता 
ठराव 



 अनुक्रमणिका 

प ंडचलक, चवद्याधर, 
प रंदरे, बाबासाहेब, 
प रोगाचमत्व, माक्सववाद्यािें, त्याच्या िार कसोट्ा, मूल्यकल्पना, आचण अश्लीलता, फॉमाचलस्टािें 
प रोगामी लेखक, साचहत्यातल्या द ःखचित्रणाचवर्षयी, चविारस्वातंत्र्य, मचॅनफेस्टोला चवरोध 
प स्तके, उत्कृष्ट की लेटेस्ट? त्याचं्या श्रेष्ठतेिी कसोटी, त्याचं्या भलावणीतील कंप शाही, 
पेपर, वॉल्टर, टीकेसंबधंी मत, सौन्दयवशास्त्रासंबधंी मत, त्यािे जीवनचवर्षयक तत्त्वज्ञान, 
पेंडसे, लालजी, ‘साचहत्य आचण समाजजीवन’, 
पेंडसे, श्री. ना., अश्लीलता, ग्राम्यता, रथिि, 
पेंढरकर, य. चद. पहाव–े यशवन्त 
पोतदार, द. वा. 
प्रचतभा आचण भार्षातंरे, शलेे रवीन्द्रनाथ टागोर, वा. गो. आपटे, चफट्झजेराल्ड, चववकेानंद, बायबल, 
प्रचतभा, 
प्रभाकर, 
प्रादेचशकता, भारे्षतील, स्थलवणवनातील, 
प्रारब्ध पहावे चनयती 
प्रीरॅफेलाइट कचवक ल, 
पे्रम, उदूवतले चवरही, संस्कृतमधील वैर्षचयकता, ‘सूफीपणा’ तील आचण ज्ञानमागव, 
पे्रमिंद, गोदान 
प्लेटो, 
प्लेटॉचनक पे्रम, शलेेिे, ‘राक्षसचववाहा’तील, मानस चववाह, 
 
फ 
 
फडके, के. एन., माक्सव वादासंबधंी, 
फडके, ना. सी.,‘प्रचतभासाधन’, कलावतंाच्या िाचरत्र्याचवर्षयी मत, ‘सत्तावन्निा सेनानी’ अन ल्लखे, फडके–
अते्र वाद, सानेग रुजी वाद, त्याचं्याबद्दल ‘आकृचतवादी’ लोकािें मत, ‘सती’ कथेवरील टीकालेख, 
अश्लीलतेसंबधंी मत, नाइन अवसव ट  राम, त्यािंा चवनोद, 
फडणवीस, नाना, आत्मिचरत्र, त्यातील लैं चगक उल्लेख, ‘घाशीराम’ मधील, चित्रण, 
फाटक, न. र., 
चफट्झजेरल्ड, उमरखय्यामच्या रुबाया, 
फ ले, ज्योचतबा, आचण लोकमान्य चटळक, 
फ्रॉइड, त्यािे मनोचवज्ञान, आचण अश्लीलता, त्यािा वाङ्मयावरील पचरणाम, 
फ्रॉइंड संप्रदाय, 
ल्फॉबेर, 
 
ब 
 
बखरी आचण लचलतवाङ्मय, 
बंदोपाध्याय, ताराशकंर, 
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बगवसाँ, 
बन्सव, ‘लंडन पंि’िे ब्रीदवाक्य, उद धृत 
बाबा पदमनजी, ‘यम ना पयवटन’, 
बायबल, 
बायरन, उ. त्यािे टॉमस मूरकृत िचरत्र, त्यािा सन्दयववाद, त्याच्याचवर्षयीिे शलेेिे मत, 
ब ि, 
बेकन, 
बेडेकर, चद. के., उ. नवकाव्यावरील चफयादीतील प्रचतवादी, अश्लीलता, 
बोरकर, बा. भ., त्याचं्या वरिे राजकीय के्षत्रािे विवस्व, 
ब्रडॅले, ए. सी., हॅम्लेटवरील भाष्ट्य, 
ब्रचँडस, एन जॉजव, हॅम्लेटवरील भाष्ट्य, 
ब्राउपनग, िेस्टरटनकृत िचरत्र, 
ब्र ए, (M, Brieux), ‘शॉ’ शीत लना, 
ब्लेक, चवल्यम, उद धृत 
 
भ 
 
भगवद्गीता, 
भतृवहरी, 
भवभतूी, उ.; सीतेिे द ःख, 
भाऊसाहेबािंी बखर,उ. 
भागवत, आिायव, 
भागवत द गाबाई, अश्लीलतेचवर्षयी, 
भारत गौरव गं्रथमाला, 
भाव,े प . भा., उ., महाराणी पचद्मनी, 
भाव,े स. शी. 
भाव,े य. द. 
भार्षातंर आचण प्रचतभा, शलेे, रवीन्द्रनाथ टागोर, वा. गो. आपटे, चफट्झजेराल्ड, चववकेानंद, बायबल, 
भार्षाश िीवाद, 
भार्षाशलैी,–जाचतवतं मराठी गद्य, 
‘भाष्ट्यकार’, उ. 
भास,– ‘ऊरूभगं आचण कणवभार,’ 
पभगारकर, पसधू. 
चभडे. ब. ना. अश्लीलतेच्या खटल्यातील चफयादी, 
चभडे, बा. अं. 
चभडे व्ही. एस; नवकाव्यावरील चफयादीिे जज्ज, कोटािा चनकाल. 
भ पटकर, प्र. रा., 
 
 



 अनुक्रमणिका 

म 
 
मनोचवश्लेर्षण, ऐचतहाचसक लचलत कृतीतील, मम्मट, 
मराठे, कृष्ट्णराव, 
मढेकर, बा. सी.,उ.; तत्त्वज्ञानाशी संबंध, ‘वाङ्मयीन महात्मता’, त्यािंी टीकापिती, भावनेिी सिोटी, 
चगरीशािें मत, ‘रात्रीिा चदवस’, त्यािें नैराश्य, ॲचरस्टॉटलिी संभाव्यतेिी कसोटी, ‘राक्षस चववाहासंबधंी, 
अश्लीलतेसंबधंी, मढेकर संप्रदाय, उ.; आचण वैज्ञाचनक. दृष्टी, आचण चवफलता, 
मल्लीनाथ, 
महाकाव्य आचण शोकनाट्, ज न्या कवींिी कल्पना, 
महाराष्ट्र शारदा मंचदर, 
महाराष्ट्र साचहत्य पचरर्षद, अश्लीलते चवर्षयी भचूमका, चतिी कामे, 
मािव,े प्रभाकर, 
माटे, श्री. म., 
माडखोलकर ग. त्र्यं., उ. त्यािंी वाङ्मयीन कामचगरी, 
माडगूळकर, व्यंकटेश, त्यािंी कथा, ‘माणदेशी माणस’ं 
माधव जूचलयन्, चवरहतरंगव मेघदूत यासबंंधी, ‘आई’ कचवता, भावनेिी तीव्रता, फारसी व्यासंग, 
वाङ्मयीन कामचगरी, त्यािंी उदूव फारसी ढंगािी पे्रमकचवता, ‘नक लालंकार’ ‘चवरहतरंग’, उदूव कचवतेतील 
साकेंचतकता, त्याचं्या स्त्री-पे्रमािी कल्पना, आचण रचवचकरण मंडळ, त्याचं्या काव्यातील दोर्ष, त्याचं्या गझल 
मधील पे्रम आचण तत्त्वज्ञान, उद धृत. 
माधव मनोहर, उ. अश्लीलतेच्या संदभात, 
मॉम, चवल्यम सॉमरसेट, रूसोच्या आत्मिचरत्राचवर्षयी, 
मास्टरमदन, 
माकव  ट्   वने, 
माक्सव, कालव, 
मीरा; 
म खजी, स चजत, 
म ंबई मराठी साचहत्य संघ, अश्लीलतेचवर्षयी 
मेकॉले, उ., चिपळूणकराचं्या शलैीवरिा पचरणाम, 
मेश्राम, केशव, चवद्रोही कचवता, 
मोकाशी, चद. बा., 
मोटे, हचरभाऊ, 
मोडक, चव. श्री., 
मोदी, सोहबराव, 
मोपासाँ, 
मोरोपंत, ‘द्रोणािायां’िे मत, 
मोवा, आदें्र, त्याच्या आत्मिचरत्रातील मानसन्मान, त्यािे तत्त्वज्ञान, उद धृत 
यशवन्त (यशवन्त चदनकर पेंढरकर), उ.; काव्य चकरीट, ‘आई’, ‘मनमोहन’ याचं्या वर हल्ला, वाङ्मयीन 
कामचगरी, 
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र 
 
रंगीत, उद धृत 
‘रचवचकरण मंडळ’, उ०; स्थापना, प ढील चपढीवरिे रिना सौष्ठवािे ऋण, मंडळािे सामाचजक कायव, 
अपेक्षा, मंडळाबद्दल मढेकरी कवींकडून त च्छता, माधवराव पटवधवन याचं्यावरील अन्याय, क स मावतीबाई 
देशपाडें यािें मत, मंडळाच्या मृत्यूसंबधंी घाटेयािें मत, उद धृत; अते्र यािें मत, 
रचववमा,राधेिे चित्र, 
रसेल, बटान्ड, आत्मिचरत्रातील पत्रव्यवहार, उद धृत राजकारण आचण साचहक्त्यक, राजवाडे, चव. का., 
बखरी संबंधी, 
हचरभाऊ आपटे याचं्या वास्तववादा संबंधी, 
राजवाडे, आचहतालनी, (शकंर रामिंद्र) आत्मिचरत्र, िाफेकरप्रकरण, 
राधा, 
राधाकृष्ट्णन्, सववपल्ली, उद धृत 
रानडे, मनोरमाबाई, 
रानडे, म. गो. 
रानडे, रमाबाई; उ.; आमच्या आय ष्ट्यातील आठवणी, 
रानडे, श्री. बा., 
रामिंद्रपतं अमात्य, 
रामजोशी, लावण्यातंील अश्लीलता, 
रामायण, द ःखपयववसान, 
रायमर, थॉमस, टीकाकाराबंद्दल, 
राव, बालकृष्ट्ण, आध चनकता 
राष्ट्रवाद, चव. दा. सावरकरािंा, श्री. के.क्षीरसागरािंा, 
रॉझेटी, 
चरिडवस, आय. ए., 
रुबेन्स, 
रूसो, आत्मिचरत्राबद्दल सॉमरसेटमॉमिे मत, आत्मिचरत्रातील लैं चगक उल्लखे, शृगंार, 
रेगे, प . चश., ‘मस्तानी,’ 
रेंदाळकर, चनयवमक कचवता, 
रोमकॅ्न्टचसझम पहाव–े सन्दयववाद 
 
ल 
 
‘लचलत’ माचसक, 
लॉरेन्स, डी. एि., 
चलटल् मगेॅचझन, आकार, व्याख्या, 
चलन य टागं, जीवनचवर्षयक तत्त्वज्ञान, 
चलमये, काकासाहेब (कृ. ग.) 
चलमये, कॅप्टन (गो. गं.) 
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लेखकािी तयारी, 
लेखनचवर्षयािंी चनवड, 
लेखनस्वातंत्र्य, 
लेखनस्वातंत्र्य आिखी पहावे– कलाआचण कलावन्तािे स्वातंत्र्य 
लेपसग, त्यािा अवािीन टीकेवरीलप्रभाव, 
लैं चगकता आचण अश्लीलता 
लैं चगक नीती, चवचवध मते 
लोकचहतवादी गोपाळ हरी देशम ख, उ. चिपळूणकरािें मत, रूढीभजंन, अस्पृश्यता चनरे्षध, 
 
व 
 
वरखेडकर, वसंत, ‘सत्तावनिा सेनानी’ 
वरेरकर, भा. चव., श्री. कृ. कोल्हटकरयाचं्या चवनोदासबंंधी, 
वटी, अ. वा.‘आजार’, 
व् वसवथव, 
वािन, 
वाङ्मयेचतहास, 
वामनपचंडत, ‘द्रोणािायां’िे मत, भार्षादोर्ष, 
वाक्ल्मकी, सीतेिेद ःख, रामायणातील द ःखपयववसान, रामायणातील चनयती, 
‘वास देव बळवन्त’, 
वापळब,े रा. श.ं ज्ञानेश्वरीतील चवदलधरसवृत्ती, नवकाव्य, ‘राक्षसचववाहा’ वरील टीका, अश्लीलता 
चवरोधक, 
पविी, 
चवडंबन, पाचवत्र्यचवडंबन, आचण अश्लीलता, 
पवदा करंदीकर, (गो. चव. करंदीकर) 
चवद्यापती, 
चवनोद, रचशयातील रंगभमूीवरिा, श्री. कृ. कोल्हटकरािंा, व्हॉल्टेरिा, शॉिा, शके्सचपयरिा, शूद्रकािा, 
वरेरकरािें मत, आचण ग्राम्यता, आचण औचित्यब िी, आचण चस्त्रयावंरील पचरणाम, अते्र यािंा िावट चवनोद, 
आचण अश्लीलता माधवराव जोशी याचं्या नाटकातला, 
चवल्मम्स (चमसेस) शलेेच्या जीवनातील स्थान, 
चवल्सन, एडमंड, 
चववकेानंद, 
परमेश्वराच्या भक्तीसबंंधी, उ; 
चवश्वनाथजी (ब्रह्मिारी), 
वलेेक, रेने, टीका शब्दािा चवकास, 
वैद्य, ग. भा., 
वैद्य, पितामणराव, ‘द दैवी रंगू’िी श्रेष्ठता, श्रीकृष्ट्ण िचरत्र, श्रीरामिचरत्र, व्यास, द्रौपदी, महाभारतात 
राधेिा उल्लेख नाही, महाभारतातील द ःखपयववसान, त्यातील कामोद्दीपन, 
व्हॉल्टेर; चवनोद, कँचडड, 
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श 
 
शायरी, उदूव आचण मराठी, आचण भाऊसाहेब पाटणकर, त्यािें आचवष्ट्कारािे तंत्र, 
शॉ, जॉजव बनाडव, उ., इब्सेनशी त लना, सेनग प्ता यािें मत, त्यािा चवनोद, कलावतंाच्या अन भव घेण्याच्या 
शक्तीचवर्षयी, त्यािी संकेत मोडण्यािी साकेंचतकता, अश्लीलतेचवर्षयी मत, त्यािी नाटके, त्यािा 
प्रिारवाद, उद धृत. 
शॉ, चमसेस, 
चशवाजीमहाराज, उ; अवतारी प रुर्ष, 
शूद्रक, शकारािे उल्लेख, 
शून्यवाद, आजच्या मराठी साचहत्यातील, 
शृगंारशतक, 
शके्सचपयर, उल्लखे, त्यािा फॉल्स्टाफ, आचण चनयती, डेक्स्डमोना, हॅम्लेट, ऑचफचलया, 
शजेवलकर, त्र्यं. श.ं, 
शलेे, उ. प्रॉचमचथय सअनबाउंड, त्यािीपे्रमकल्पना, (प्लेटॉचनक लव्ह), बायरनबद्दल, उद धृत. 
शलेे, मेरी, 
शलेे संप्रदाय, 
शळेके, उिव ज., 
शळेके, शातंा, 
शोपेनहौर, संगीताबद्दलमत, त्यािा स्त्रीदे्वर्ष, 
 
स 
 
संगीतकला, शोपेनहौरिे मत, 
संतपॉल, उ.,उद धृत 
सनॅ्तबव्ह, 
सतीशबहाद्दर, 
‘सत्यकथा’, 
समीक्षा पहाव–े टीका 
सरदार, गं. बा. 
सराफ, दत्ता, 
सहाय, रघ वीर, 
सात्रव, नैराश्य, 
साध दास, (गो. गो. म ज मदार), उ.‘द्रोणािायव,’ 
सानेग रुजी (पा.ं स. साने), उ. श्यामिी आई, कलाम्हणजे काय, त्यािें वाङ्मय, प्र. के. अते्रयािें मत, ना. 
सी. फडके यािें मत, श्री. के. क्षीरसागर यािें मत, प्रभाकर पाध्ये यािें मत, 
सॉफॉक्ल्कस, 
सावरकार, इन्द्रायणी, 
सावरकर, चव. दा.,उ., भार्षाश िी, प ंडचलकाचं्या कथेतील चित्रण, 
साचहत्य आचण स्वातंत्र्यसंग्राम, मराठीसाचहत्यातील, बंगाली, साचहत्यातील, आचण राजकारणी 
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साचहत्य आचण जीवन, आचण ठेखकािी बाचंधलकी, आचण महाराष्ट्राच्या खेड्यातील जीवन, आचण 
आध चनकता, आचण मूर्मतभजंन, आचण धमव, 
साचहत्यशास्त्र, 
साचहत्य संमेलनािे स्वरूप, 
‘साचहत्यशन्ड’, 
साचहक्त्यक आचण बौचिक सहकायव, आचण राजकारण, 
पसग, नामवर, 
स कणो, आत्मिचरत्र, उद धृत 
सेनग प्ता, शॉसंबधंी, 
सेनेका, 
सन्दयववाद, केशवस त, ताबंे यािंा,त्यािी लक्षणे, त्यािे टीकाकार, 
सौन्दयवशास्त्र, आचण टीका, 
स्रॅिी, चलटन, चवख्यात व्यक्तींिे अवमूल्यन, 
क्स्पनगागव, टीकेबद्दल मत, 
स्वातंत्र्यसगं्राम, आचण साचहत्य, मराठी साचहत्यातला, बंगाली साचहत्यातला, 
 
ह 
 
हजरनीस; वसंत. वश्या म्हणे. 
हॅम्सन कट, 
हातकणंगलेकर, म. द. 
हॉपचकन्स, 
हास, 
हेन्री ओ., 
होनाजीबाळा, 
होमर, इचलयड, 
होरेस, 
होळकर, त ळोजीराव, 
ह्यगूो, क्व्हक्टर; जीवनाचवर्षयी मत, 
 
क्ष ज्ञ 
 
क्षीरसागर, मा. के., 
क्षीरसागर, श्री. के.,राक्षसचववाह, 
ज्ञानेश्वर, त्याचं्यातील रोमकॅ्न्टक भाग, त्यािंा पे्रममागव, त्यािंी भक्ती, 
ज्ञानेश्वरी; चतिे रोमकॅ्न्टक रूप.पाटणकरािें मत, 

☐ 
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प्रणतशब्द सूची 
Abandon बेभानपणा, बेहोर्षी 
Absurd चनरथवक 
Academic Criticism चवद्यापीठीय टीका 
Aesthetic कलात्मक 
Aesthetics सन्दयवशास्त्र 
Affair पे्रमप्रकरण 
Alienation समाजापासून त टलेपणािी भावना; एकलेपणा 
Amorphous अचनचित रूप 
Angry Young Men ि ि नवलेखक 
Applied Criticism प्रत्यक्ष टीका 
Atoraxia चनर्मवकारता, समत्वब िी, क्स्थतप्रज्ञता 
Attitude भचूमका 
Authentic प्रमाणभतू 
Avantgarde आघाडीिे 
Baiting चखजचवणे 
Battles on the Border सरहद्दीवरच्या लढाया 
Beauty सन्दयव 
Bewilder भाबंावणे 
Bold कोरडा 
Boosting गाजचवणे 
Callous चनगरगट्ट 
Capacity for experience अन भवशक्ती 
Catastrophe भयंकर आपत्ती 
Character चनयत 
Chiselled कोरीव 
Climax चशखर 
Coarse चनबर 
Coitus संभोग 
Commercial Pornography बाजारी लैं चगक; कामोद्दीपक चलखाण; बाजारी काम कता 
Commitment जाहीर अंगीकार; पूववस्वीकृत जबाबदारी 
Committed आगाऊ बाधंलेले 
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Common साधारण 
Common Sense व्यवहारदृष्टी 
Communication चनवदेन 
Compressed घट्ट, संचक्षप्त 
Conceits कल्पनाचवलास 
Conerete विेक 
Conflict अंतर्मवरोध 
Conscience मनोदेवता 
Conscious Art सहेत क कला 
Constructive imagination रिनात्मक कल्पनाशक्ती 
Contact अंतरंग 
Contemporary writers समकालीन लेखक 
Controversy वाद 
Creative चनर्ममचतरूप 
Creative Criticism आस्वादक टीका 
Creative Writing चनमाणक लेखक 
Creed धमव 
Criminal Silence ग न्हेगार मौन 
Crisis आणीबाणी 
Criticism टीका 
Cruelties ि रता 
Death मृत्य ू
Death of Beauty सन्दयािा चवनाश 
Debunking व्यक्तीिे अवमूल्यन 
Decency सभ्यता 
Delight of Desolation चनजवनतेतील आचण उदासपणातील लज्जत 
Demagogues ब वा 
Deprave चबघडणे 
Depraving the minds मने चबघडवणे 
Depravity चवकृती 
Destiny चनयती 
Development of sensibility हृदयमाहात्म्य 
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Diflerentia व्यवच्छेदक लक्षण 
Dignified इभ्रतदार 
Degnity इभ्रत 
Direct प्रत्यक्ष 
Disillusioned Intellectual भ्रमचनरास झालेले ब चिजीवी 
Disintegration चवघटन 
Dispensation of law कायद्याबरह कूम चनवाडा 
Documentation साधारता 
Dogma ठराचवक मते 
Dogmatism आग्रहीपणा 
Double Moralily द हेरी नीती 
Dreariness भयाणपणा, उदासवाणेपणा 
Drudgery background हमाली; शास्त्रावलंबी हमाली 
Dynamic चजवन्त 
Dynamics गचतसूत्र, भचवतव्यािी गती 
Egotism अहंकारीपणा 
Enthusiasm उत्साह 
Environment पचरक्स्थती; समाज जीवन 
Epistemology ज्ञानप्रचिया 
Essence प्राणभतू भाग, गाभा 
Evocative Power आवाहनशक्ती 
Excess अचतरेक 
Existentialism जीवनशास्त्र 
Expression आचवष्ट्कार; अचभव्यक्ती 
Expurgated गाळीव 
Fatalily चवचधचलचखत 
Fatalism दैववाद 
Flappers आख ड लेहेंगेवाली आध चनक स्त्री 
Form आकार, रूप, आचवष्ट्कार 
Fortitude धैयव 
Frankness आडपडदा न ठेवणे 
Fundamental Paradox of Art मूलभतू चवरोधाभास, उलटी खूण 
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Future poetry उद्यािे काव्य 
Gospel of Friendship स्नेहमागव 
Grievous hurt जबर द खापत 
Hamartia चवनाशकारी दोर्ष 
Homosexual Love चवकृत कामवासना 
Horrors and Sadistic Cruelties अचतभय आचण द ःखदायक िूरता 
Identity खरे स्वरूप 
Idle Parts बेकार भाग 
Imaginative Sympathy औदायव, सहान भतूी, सहृदय समरसता, कल्पक सहान भतूी 
Immunity दोर्षम क्तता 
Impressionistic संस्कारान गामी 
Indecency असभ्यता 
Indecent असभ्य 
Individualised Style स्वतःिे वैचशष्ट्ट् दाखचवणे 
Indulgent क्षमाशील 
Injunction बंदी ह कूम 
Insincere अप्रामाचणकपणािा 
Intellectuals ब चिजीवी 
Interpretation चवशदीकरण 
Intimate अंतःस्थ 
Irony अभाचवत उपरोध 
Irony of fate दैवािा उपरोध, चवचित्र योगायोग 
Isolated आत्मबचहष्ट्कृत 
Jargon खास पचरभार्षा 
Jurisdiction अचधकार के्षत्र 
Legitimate रीतसर 
Lenient क्षमाशील 
Liberals स धारक 
Logical end ताचत्त्वक पचरसीमा 
Love of the Impossible अशक्यप्राय गोष्टीिा छंद 
Lyric भावकचवता 
Madnes उन्माद, वडे 
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Matter आशय 
Mediocres रेमेडोके 
Mediocrity सामान्य ब िी 
Memories (मेमरीज) आठवणी 
Mentioning the Unmentionable बोलू नये ते बोलणे 
Misery Mongering द ःखपूजन 
Mobilization एकत्रीकरण, 
Negative नाक्स्तपक्षी, वाझंोटी 
None Conformism चवद्रोह; प्रिचलत मूल्याशंी तंटा 
Nun जोगीण 
Objectivety अचलप्त राहून 
Objectivily अचलप्तता 
Outrage पाचवत्र्यभावनेला धक्का लावणे 
Outrageous अत्यािारात्मक 
Outsider आत्मबचहष्ट्कृत 
Paradox उलटी खूण, चवरोधाभास 
Passive अकती 
Peculiar Form of Expression आचवष्ट्कारचवशरे्ष 
Peeping फटीतून डोकावणे 
Performance ग णदशवन 
Pornographic लैं चगक 
Positive अक्स्तपक्षी 
Pragmatic Test (प्रॅलमचॅटक टेस्ट) प्रत्यक्ष फळावरून परीक्षा 
Prescriptive चनयमान सारी 
Presentation माडंणी 
Pretension देखावा 
Prince of Lovors पे्रचमकािंा राजा 
Progressive प रोगामी 
Progressive Literature प्रगचतवादी वाङ्मय 
Protest चनरे्षध 
Protesting too much फाजील इन्कार करणे 
Provoke चडविणे 
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Rapport संपकव  
Relevant प्रस्त त 
The Religion एकमेव सिमव 
Remoteness दूरस्थपणा 
Resignation खेळकर स्वीकार 
Revival प नरागमन 
Romantic सौन्दयववादी 
Romantically काव्यमयतेने 
Rupture बेबनाव 
Sadistic द ःखदायक 
Safety First स्वास्थ्यवादी 
Scope व्याप्ती 
Semantic Analysis शब्दाचं्या काव्यगत उपयोगािा अभ्यास; शब्दाथव चवच्छेदक 

शब्दाथव चवकासाचधचष्ठत 
Seminars ििासते्र 
Sensitive हळव,े काकळ 
Sensitivity हृदयािी कोवळीक, सदचभरुिी 
Short Esay लघ चनबधं 
Significant महत्त्वािे 
Silence चनःशब्दता 
Sincerity कलात्मक सिोटी स्वाभाचवकता, भावनािंी सिोटी, स्वाभाचवक 

अचभव्यक्ती 
Skeptics ज्ञानसशंयवादी, पाखंडी 
Sorry Scheme of Things क्ष द्र दरबार 
Specialisation चवचशष्टीकरण 
Sphinx पूतनामावशी 
Statusquo स्टेटसको क्स्थचतचप्रय 
Stolen Tryst िोरट्ा भेटीिे विन 
Studied Impertinence सजवलेला उद्दामपणा 
Subjective आत्मचनष्ठ 
The Supernatural अद भ तता 
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