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नमतकार. काजळमाया कथा सांग्रिातील अांजन या कथेच्या चचेला
सरुु वात करुया.
अंजन- जी ए कुलकर्णी- सग्रं ह- काजळमाया
जीएच्ां या कथेला नवशेषर्णां काय िेर्णार? जीए िेच एक नवशेषर्ण बनलां
आिे.
अांजन िी कथा सामान्य मार्णसाांची अिभ् तू कथा आिे की एका
सामान्य मार्णसाच्या सामान्य आयष्ु याला जीएांचा परीसतपशा िोऊन ती
अिभ् तू बनली आिे?
भैरू िा एक सामान्य िक
ु ानिार. िक
ु ान कसले, बडू टेकायला एक
कोनाडा आिे झालां. घराबािेर रािण्यासाठी एक नठकार्ण. आनर्ण घर तरी
कसलां? उनाड बायको पावाती आनर्ण लग्नानांतर वषाातच परत आलेली
जानकी िी लेक. िरवाज्यात उभी रािून कपडे बिलर्णारी, समोरच्या
पानपट्टीटपरीवरचा फ़ाजील टवाळकयाांचा नवषय. भैरूच्या िक
ु ानात
जाण्याच्या अवेळात घरी येर्णारा बाबरु ाव. एकीकडे मनिना आठ रुपये
कमाईवर घर कसे चालते िा भैरूच्या आश्चयााचा नवषय तर नतकडे
अांगठीतल्या चमकिार खड्यालाच सवु ास यावा असा जानकीचा सगु धां ी
साजश्ांगृ ार घरात. रे शमी वस्त्ाांतल्या इनामिाराांच्या घरी िळर्ण काांडर्ण
करायला अवेळी जार्णारी पावाती. झल
ु पां वाढवनू तबां ाखू खाऊन रात्री

अपरात्री गाव भटकर्णारा पोरगा जोती. असा सगळा मामला. सगळांच बरु शी
आलेलां.
पर्ण याच भैरूच्या जगण्यात चिां नक्षर्णिी असतात, जे नेमके जीएच नटपू
शकतात. एके काळी नगारा बडवताना येर्णारी धांिु ी, नाडगौडाची सनू
बाळांतपर्णात मेल्याची बातमी ऐकताच झालेला आनांि, मल्िारी ची भॆट,
मेलेल्या लोकाश
ां ी गप्पा गोष्टी,
आनर्ण मग या गप्पातां नू उलगडत जार्णारां सत्य. त्याच्या मल
ु ीची भैरूला
मािीत नसलेली खरी कथा. बायकोचां खरां तवरूप. कथेचा शेवट, उत्तराधा
िा के वळ जीएच नलिू शकतील असा.
कथेतल्या उपकथा- लांगड्या वकीलाचा ित्तक गेलेला मल
ु गा, त्याचा
खनू , सख्खख्खया भावाने लबु ाडून िाकलनू लावलेला नगधाड् भट िािभू ट,
तमशानातल्या लोकाांच्या मतृ ाशी असांबांनधत भाऊभटाबद्दलच्या गप्पा,
धनगराच्या बायकोने नतवकारलेली गडकर्याच्या नवनिरीतले पार्णी
मध्यरात्री आर्णण्याची पैज. रायण्र्णाची अघोरी साधना, आनर्ण या सवाांच्या
कथाच
ां ा शेवट मख्खु य कथेच्या शेवटाशी साधां र्णारे जीए. सलाम.
-सनु ीळ सामांत

१जी ए व्यक्ती,नाती , सामानजक जीवन याांच्या पररनतथतीशी झगडत
जार्णार्या अटळ वततनु तथतीचा शोध घेतात.
२ न मागता नमळालेल्या जन्मात (उत्पत्ती) सख
ु ोपभोगाचा तवगा
(नतथती) िेर्णारा शेवटाकडे ( नवलय) नेर्णार्या चौकटीत जगण्याच्या
ओढाळ रसायनाचा शोध घेतात.
३ िे मार्णसू ,आनिम भावना व त्याांचे ननयांत्रर्ण करण्यार्या गढू रम्य
शक्तींच्या परतपर सबां धां ाचां े प्रत्ययकारी नचत्रर्ण आिे.पर्ण त्यातनू अथापर्णू ा
सटु के करता प्रयत्न तर निसतात पर्ण ते अपरु े धसू र अतपष्ट शब्िात न माांडता
येर्णारे वाटतात.
४ अनेक वताळ
ु ाांतनू पसरत जार्णार्या शोकात्म, कटु, अनभु वननष्ठ,
व्यविारी, मयाानित कोत्या ,तवाथी, अपर्ु या दृष्टीत 'अजां न' घालर्णारी िी
कथा आिे.
५ मख्खु य वताळ
ु एक- व्यक्तीरे खा- (भैरू+ पावाती + जानकी )
याांच्यातली नाती नवसांवािी व तटु क आिेत. शारीररक ततरावर ,अतप्तृ
वासनानां ा फुटलेली परतपर सिमतीची( शरीर िेऊन पैसे व सरां क्षर्ण घेण्याची
)आनिम वाट यात निसते.बीभत्स रसाचा आनवष्कार भासतो.
६ मख्खु य वताळ
ु िोन - भैरु -व्यक्तीचे एकटे/एकाकी/एकाांतनप्रय जीवन
.त्यात १) वािन करताना नाि रूप झाल्यावर अनभु वलेले निव्य क्षर्ण

निसतात २)आपल्यावर अन्याय के लेल्या नाडगौडाला ननयतीने निलेला
न्याय पानिल्यावर वाटलेल्या समाधानाचा क्षर्ण निसतो.
७ गढू अनभु वातनू जगण्यातले िुःु ख समजनू घेताना भैरू निसतो.
तसेच अपयशी, सामान्य, साध्या, प्रामानर्णक मार्णसाांचे अटळ िुःु ख कथेत
नठबकताना निसते.
८ कथेतील िय्ु यम वताळ
ु े - व्यनक्तरे खा- लांगडा वकील, ित्तक मल
ु गा
,िािभू ट इत्यािी. सवा पात्रानां ा पररनतथतीने व वततनु तथतीने एक अटळ,
अपररिाया भनू मका , ननयती व त्याांच्या जगण्याचे वाततव निलेले आिे. पर्ण
त्यातिी िी सवा पात्रे आपापल्या परीने शोध घेण्याचा प्रामानर्णक प्रयत्न
करताना निसतात
९ या कथेत कामवासनेचा अटळ, पाशवी शेवट निसतो. तवाथााचा,
ऐनिक नवकाराांच
अांजन' या कथेचा आलेला अनभु व
मागील नटपर्ण पढु े चालू
९ या कथेत कामवासनेचा अटळ, पाशवी शेवट निसतो. तवाथााचा,
ऐनिक नवकाराांचा (काम,मोि,लोभ इ.) अपररिाया शेवट निसतो. लग्न सांतथा
व तवतुःच्या सपां त्ती वर तवतुःचा िकक (मानवी सतां कृतीची मख्खु य वैनशष्ट्ये)
याांचे बरे चसेअपयश निसते.
१० आपर्ण िोन िद्ां ाांचा सतत सामना करत असतो. १) एकटेपर्णा
/एकाकीपर्णा/ एकाांतनप्रयता व त्याद्ारे इतर सष्टृ ीशी आपला असलेला

सबां ांध समजनू घेण्याचा प्रयत्न.२) इतर व्यक्तींबरोबर नाते सांबांध -पत्नी
,मल
ु गा , मल
ु गी,इतर नस्त्या /परू
ु ष, समाज ,सतां था, ननसगा ,प्रार्णी इत्यािी.
११ या िोन िद्ां ाचां े हृद्य, समरसनू पर्ण तटतथपर्णे रे खाटलेले नािनचत्र ,
नलनिलेले दृश्यकाव्य, रसमय झालेले भावगांध या कथेतनू सहृियाच्या
अबोध जानर्णवेत नझरपतात,तरांगतात 'िेि झाला नांिन | गाभ्यात चांिन | जार्णताना | ' करतात.
१२ शब्ि, नवचार कमी जातत झाल्यास क्षमा असावी.
-डॉ माधव परु ानर्णक

मा. डॉ. माधव परु ानर्णक सर. आपर्ण ज्या व्यापक दृष्टीतनू कथा पानिली
आनर्ण जे नलिीले आिे ते पािून मला यरु े कका यरु े कका असे ओरडावेसे वाटते
आिे. आपर्ण माांडलेले ११ मद्दु े अत्यांत गांभीर वाचकाचे लक्षर्ण आिे. मला
या कथेतनू त्या मानाने फ़ारच कमी वेचता आले िोते. आनर्ण ते मी खाली
नलिीत आिे.
या कथेतनू मला िोन गोष्टी नशकायला नमळाल्या ज्या माझ्या
आयष्ु यभर कायम बरोबर रानिल्या.
एक) निसतां, ऐकतो तेच सत्य नव्िे. सत्यामागे सत्याचे काद्यां ाच्या
पातीसारखे बरे च पिर असतात. आनर्ण “आत्ता खरां कळलां”असां वाटे वाटे
पयांत पढु चां सत्य येऊन आिळतां. तेव्िा आपर्ण जार्णतो तेच सत्य असा
िट्टाग्रि बाळगू नये.
िसु रां) तत्त्वज्ञान- भैरू मरर्णोत्तर मैफ़लीत मल्िारीला त्याच्यावर अन्याय
करर्णार्याांच्या गळ्यात गळे घालनू नखिळताना पिातो तेव्िाचां. भैरूला
त्याचां आश्चया वाटतां तेव्िा- मल्िारीच्या भाषेत साांगायचां तर, "िे बघ भैया,
त्याचां असां आिे," मल्िारी त्याला समजावत म्िर्णाला, “एखािां नाटक
असतां-असतां की नािी? त्यात मार्णसां भाांडतात, खनु -मारामार्या
करतात,‘नवष िेतात, प्रीती करतात, द्ेष करतात; पर्ण नाटक सपां लां की सगळां
नवसरून बसतात की नािी एका जागी बोलत?-ततसा आिे बघ सगळा िा
मामला! माझां नाटकातलां काम सांपलां, त्याचांिी सांपलां; नाटकात आम्िी
काय के लां याची आता रे पोटिख
ु ी कशाला? कसां म्िर्णतोस बेट्या भैया?"

आपर्ण या िोन्िींना अत्यांत वरच्या पातळीवर नेऊन शब्िबद्ध के लां.
आपले मनुः पवु ाक आभार.
आपली िी नटपर्ण , आपली परवानगी असेल तर copy paste करून
एका पतु तकाचा भाग करू इनच्ितो.
सनु ीळ सामांत
--िे तत्वज्ञान मला एका समातां र जागी निसले, कट्टर, प्रसगां ी िमरीतमु री
वर येर्णारे नेते जेंव्िा त्याांच्या कायाकत्याांना गळ्यात गळे घालनू िातयनवनोि
करताना निसतात तेंव्िा त्याांची पर्ण पररनतथती भैरू सारखी िोत असावी …
-आनिां माने
--१ सत्याचे पिर - निसतर्णे व ऐकर्णे इ. - ऐनां िय +अांतुःकरर्ण चतष्टु य(मन,
बध्ु िी,प्रार्ण, अिक
ां ार)-४ . िी १४(१०इनां िये +४) तत्वे सतत बिलतात
म्िर्णनू यानां ा जार्णवर्णारे सत्य सतत बिलते
२ प्रत्येकाची सवां ेिनशीलता सतत वेगळी असते म्िर्णनू त्याला
जार्णवर्णारे सत्य वेगळे असते
३ सत्य िे अ)सांकल्प,कल्पना, इच्िा
ब) मन (भावना) क) बध्ु िी (नवचार) ड) कृती
इ) पररर्णाम यात ६ नवकार( काम,लोभ इ) नमसळून मग त्याप्रमार्णे
अनभु वात बिल असा क्रम व अक्रम असे पिर

४ िे तथळ काळ यात मयाानित (जन्म-मरर्ण) असते
५ सत्य जार्णवण्याची पातळी
अ) शारीररक ब) माननसक क) आनत्मक( "मी आिे") ड) परम सत्य
(शब्िातीत) उत्पत्ती नतथती नवलय यामागचे एक तत्व
६ जी ए त्यानां ा जार्णवलेले सत्य कलात्मकतेने माडां तात
७ सहृिय वाचक त्याचा आतवाि घेतात.आनिां घेतात.जीवनाकडे
पािून प्रेरर्णा घेतात
८ जगण्याकडे नवनवध प्रकारे पािता येते (व्यक्ती करता)
अ) ननयतीवाि ब) पवू ासांनचतवाि क) प्रयत्नवाि
ड) आशावाि इ) आिशावाि ई ) स्त्ीवाि उ) समतावाि ड)
तवातत्र्ां यवाि
९' अजां न ' कथेकडे या सिां भााने पािता येत.े जी ए चा कल ननयतीच्या
सावाभौमत्वाकडे वाटतो
१० प्रत्येक पात्राचे जगर्णे या सवाांचे नमश्र्ण आिे.
११ पररर्णाम -असिायता, िबु ालता, पररनतथती शरर्णता, नखन्नता,
क्षर्णभांगरु उपभोगाची तवानमत्वता, इ
१२ तम्ु िाला िे सत्य(=अनततत्व, असर्णे) जार्णवले असावे
डॉ माधव परु ानर्णक
----

साधारर्ण कौटुांनबक वाटर्णारी सरु वात करून एका वेगळ्याच नवश्वात
नेर्णार्या या कथेचे अनेक पैलू निसतात.
सामान्य भटजीचे घरार्णे. मारुतीची पजू ा करून गजु रार्ण करर्णारा
मल्िारी, मारूतीच्या िानगन्याच्या चोरीचा आळ येऊन पजू ा सटु ल्यावर
वेगवेगळ्या अांजनाांच्या नािाला लागनू भ्रनमष्ट िोऊन एका पावसाळी रात्री
घरातनू ननघनू जातो.
कथानायक भैरू नपत्याचे अजां नाचे वेड मनात बाळगनू असतो. िक
ु ान
व काचेवर पारा चढवण्याचा व्यवसाय न चालल्यामळ
ु े तसेच
बायकोमल
ु ाांच्या वाह्यात निसर्णार्या वागर्णक
ू ीने त्रतत असतो. कथानायक
भैरू गावात बारीकसारीक कामे करतो पर्ण त्याला अफूचे व्यसन असते. या
पाश्वाभमू ीवर कथा पढु े सरकते.
एके सांध्याकाळी भैरूला नाडगोडाची सनू सातव्या मनिन्यात बाळांत
मल
ु ासि खलास झाल्याचे कळल्यावर भैरू एका जन्ु या अधावट अांजनाची
बाटली घेऊन तमशानात जातो.
इथे कथेला कलाटर्णी नमळते. आतापयांत साधारर्ण व कौटुांनबक
वाटर्णारी कथा एका वेगळ्या जगात नेत.े नाडगौडाच्या सनु ेच्या नचतेची राख
भैरू नखशातील बाटलीतल्या अपर्णू ा अांजनात नमसळून आपल्या डोळ्याांना
लावतो. इथेच त्याला निव्य दृष्टी िोऊन गावातील मतृ मार्णसे भेटतात. त्यात

त्याचा बाप मल्िारी भैरूला भैरूच्या बायको व मल
ु ीच्या वागर्णक
ु ी मागचे
सत्य तसेच कारर्णां सागां तात. मल्िारी त्याला त्याचां े भनवष्यिी सागां तो.
मारूतीचे सोन्याचे तोड्याच्य चोरीमळ
ु े मल्िारी व भैरूचे आयष्ु य
उध्वतत झाले. चोराचा शोध घेण्यासाठी मल्िारीने ननरननराळ्या अांजनामागे
आपला जीव घालवला. आता चोर कळून चोरीचे तोडे नवकत घेर्णारा
राघअ
ू ण्र्णा िे कळून राघअ
ू ण्र्णाशी मल्िारी सलगीने बोलतो याचा भैरूला
सांताप येतो.
इथे मला भावलेल मल्िारीचां भैरूला समजावर्णां!
"िे बघ भैरू, त्याचां असां आिे, एखािां नाटक असतां. त्यात मार्णसां
भाांडतात,खनू -मारामारी करतात,नवष िेतात, प्रीती करतात, द्ेष करतात; पर्ण
नाटक सपां ल्यावर सगळां नवसरून बसतात की नािी एका जागी बोलत?--ततसा आिे बघ सगळा मामला! माझां नाटकातलां काम सांपलां, त्याचांिी
सांपलां; नाटकात आम्िी काय के लां याची आता रे पोटिख
ु ी कशाला? कसां
म्िर्णतोस बेट्या?"
कथेचा शेवटी भैरूचा तमशानात मत्ृ यु िोतो.
कथेची बाधां र्णी अत्यतां मद्दु से िू !
उपमा अलक
ां ाराचां ी चपखल व मबु लक उधळर्ण आिे. कथा
पररर्णामकारक आिे. मला खपु आवडली.
-यतीन गळ
ु वर्णी

1अजां न कथा पवू ी वाचली िोती. आपर्ण परत त्या कथेची ओळख
करून निली, याबद्दल खपू आभार 2.जीए, लिान गावातील ,िातातोंडाशी
गाठ करून जगर्णारी मार्णसे,सवााथााने िाखवतात. उिा कसाब,
शलाट,काकर्णे.तसे येथे भैरू पजु ार्याचे मध्यवती तथान आिे. 3) जीए
,नतां रिी जे सागां तात त्याप्रमार्णे येथे व्यक्तीननष्ठ पर्ण भासमान अनततत्ववाि
आिे.भासमान तवननर्णाय घेताना ,ननयती घडामोडी ठरवते,िे िाखवर्णारा
ननयतीवाि आिे("शेवटी िे नाटक असते"),म्रत्ु यचू ी अटळता,व तो क्षर्ण
ठरवर्णारी ननयती आिे.म्रत्ु यनू ांतर अनततत्वाचा सभां व आिे.जीएांच्या सवा
सानित्यातील ससां ार कथा व ननयती कथा याचां े सयां गु या कथेत आिे.म्िर्णनू
िी मित्त्वाची कथा वाटते. धन्यवाि.
-नवलास वाघोलीकर

यतीनजी, या कथेत उपमा अलांकाराचां ी चपखल व मबु लक उधळर्ण
आिे खरे च. कधी अनतशयोक्ती तर कधी वाकयाचां ी लयबद्धता िेिी या कथेते
मला नवशेषत्वाने सापडले.
अगिी एकाच पानावर ऐश्वया आनर्ण िाररि्याची टोकां या कथेत जीएांनी
वर्णाली आिेत.
१-समोर िाताांच्या अगिी आवाकयातच सोन्याच्या झगझगीत
नाण्याच
ां ा डोंगराएवढा ढीग िोता, आनर्ण सगळी नार्णी वाघाच्या
डोळ्याांप्रमार्णे चमकत िोती. पशापशाने ती नार्णी उचलनू खर्णखर्णीतपर्णे
िातावरून घसरू िेण्याच्या आनांिाने भैरू धांिु झाला िोता. कािी वेळा
त्याच नढगामधनू सकाळच्या सयू ााएवढे लालभडक मानर्णक पशात येत िोते,
सफरचांिाएवढा निरा िाती लागे, तर ज्याच्या नतु त्या प्रकाशानेच खडकावर
निरवळ उमटली असती, असले एखािे जानतवांत पाचू नपवळ्या रांगाच्या
निवाळीत चमकून जात असे.
२-आता त्या िक
ु ानात रानिले आिे काय? नारळ सांपनू पाचसात निवस
झाले िोते, आनर्ण पन्ु िा आर्णनू ठे वायला नखशात निडकी िेखील नव्िती.
कांु कू, बकु का, पेपरनमट याांच्या बाटल्याांची टोपर्णे गांजनू गेली िोती. गावठी
नवनतकटे नकडली िोती, आनर्ण कचर्याच्या कांु डीतले कुत्रेिख
े ील त्याांना तोंड
लावायला तयार झाले नसते. इतर पाचसात डब्यातां कधीकाळी काय िोते
कुर्णास ठाऊक! कारर्ण आता त्याचां ी झाकर्णे िेखील उघडता येत नव्िती.

पत्रावळींचा नबांडा झरु ळाांनी खाल्ल्यामळ
ु े जाळीिार झाला िोता, आनर्ण
असल्या िजारडोळया पत्रावळी पिरची निडकी नटकवनू घेर्णार तरी कोर्ण!
जी ए एकाद्या गेय कनवतेसारखे गद्य नलनितात.
सनु ीळ सामांत
--तमु चे ननरीक्षर्ण उत्तम आिे.प्रत्येक मनातले िे द्द्ां आिे.जी ए नी
कलात्मकतेने सांपत्ती व नवपत्ती घ्या पनलकडचा नािरूपात्मक,रांगलावण्या
चा,िषाखेिाचा(सांिभा
के शवसतु . झपझू ाा) अनभु व निला आिे
द्द्ां उिािरर्णे १) नप्रय -अनप्रय २) सख
ु -ि:ु ख ३) जन्म -मरर्ण -----अनेक उिािरर्णे
माधव परु ानर्णक

शेवटचा प्रसगां आिे तो मला िैलजु नेशन (भास?) चा प्रकार वाटतो
याला कारर्णीभतू बयााच गोष्टी असू शकतात, गडु घ्याला झालेली जखम,
झोपेचा अभाव, िारू, अांजन..
पर्ण जी रितयां मल्िारीकडून भैरू ला कळतात ती शकयतो भैरूने
सबकौन्शस लेवल ला सोडवलेली असर्णार ती त्याला या अवतथेत
मल्िारीच्या तोंडून ऐकण्याचा भास/तवप्न झाला असू शकतो
शेवटी झालेले रितय भेि िी खरे च कशावरून तेिी भैरूच्या मनाचे
खेळ असू शकतात, त्याचे परु ावे म्िर्णजे ज्या सोन्याच्या वाट्या आनर्ण
समया घेऊन भैरू पळाला त्या नारळाच्या करवांट्या आनर्ण िाडां ननघाली
ते तसेच आिे असा माझा आग्रि नािी, मतृ ात्मेिी असू शकतील नकांवा
िा सगळा भैरूच्या मनाचा खेळिी असू शकतो..
मला उलट िसू याा गोष्टीची जातत भीती वाटते..
मतृ ात्मे असतील तर या एका assumption वर पढु ील सवा गोष्टी मान्य
िोतात जसे की त्याांना सवा भतू -भनवष्य मानिती असू शकते, पर्ण ते तसे
नसेल तर मानवी मन काय काय प्रकारचे आरसे उभे करून निसर्णायाा
घटनाच्ां या कशा प्रनतमा ननमाार्ण करे ल याचा अिां ाज बाधां र्णे कठीर्ण आिे ..
िे सवा जातत भयावि आिे जेंव्िा सत्य आनर्ण आभास यातील जार्णीव धसू र
िोत जाते
आनांि माने

खरे आिे. मानवी नवचाराांची गांतु ागांतु िी िेनखल भतु ाांच्या गोष्टींइतकीच
गढू असते.
या िोन्िी प्रकारचा नवचार करत िी कथा वाचर्णे वेगवेगळे रांजन करू
शके ल.
मिाभारताचा बराचसा भाग िा तकााला पटू शकत नािी, तरीिी त्यातनू
रांजन िोतेच. मला वाटते मिाकाव्याचा आतवाि घेर्णे व्यक्तीसापेक्ष
असर्णार,असावे. इतके च कशाला, एकच व्यक्ती, वेगवेगळ्या वयात, त्याच
कथाांचे अथा आनर्ण आतवाि, वेगवेगळे घेईल आनर्ण त्यातनू आनांि
नमळवेल. श्ेष्ठ कृतींचा तो एक मानिडां च िोय.
-सनु ीळ सामांत

एखािी गोष्ट उघड न सागां तािी सचू कपर्णे कशी साांगायची याचां जीए
कौशल्य या कथेतिी जार्णवतां. भैरू अफ़ू खातो िी गोष्ट आनर्ण त्याचे
नाकतेपर्ण बायकोच्या शब्िाांत- “पोटाला काय नबब्बा घालर्णार की
तमु च्यासारखी काळी गोळी?”अशी समोर येत.े इनामिाराांनी पन्ु िा ताांिळ
ू
काडां ायला पावातीला घरी बोलावताना “आधीचे तािां ळ
ू बाईनीां जाताना
बरोबर नेले की”या वाकयातनू चार्णाक्षाला इनामिाराांची बायको घरी नािी,
िा अथाबोध िोतो. आनर्ण जार्णारी पावाती – नतचा गोलसर गोरा िातभॆडां ीसारखी सबु क बोटे- नागवेलीच्या कोवळ्या पानासारखा तळवा- या
वर्णानानतां र- यात कािीतरी कमी आिे असे भैरूला वाटले- असे म्िर्णनू ती
शांका गडि करर्णे. एखािा नचत्रकार िधु ी काचेच्या आड असलेल्या ननगााचे
सचू क िशान घडवतो, एखािा नसनेमॅटोग्राफर िलकयाशा सावलीच्या
आभासाने अशभु ाची चािूल िेतो, एखािा सगां ीतकार ननवाांत झोपलेल्या
एकाद्या व्यक्तीवर येऊ घातलेल्या सांकटाचा सांकेत पाश्वासांगीताच्या
तक
ु ड्याांतनू मनात पेरतो तसे जीए एखाद्याच शब्िाच्या फटकार्याने असे
कािी सचु वत जातात. जीएच्ां या कथा वाचताना त्यातल्या या गाळलेल्या
जागा वाचर्णे अत्यांत रांजक असते.

भैरूची ितबलता जीए शब्िाशब्िातनू जार्णवनू िेतात. बायको आनर्ण
मल
ु ीचा चवचालपर्णा, सख्खख्खया काकाने िकक लबु ाडल्यावर िाखवलेला
सांभानवतपर्णा जीए नलनितातच, पर्ण िसु रीकडे वकीलाच्या भोळे पर्णाचा
फ़ायिा उपटर्णारा भैरू, बायकोच्या वाकड्या पावलाकडे सोनयतकरपर्णे
कानाडोळा करर्णारा भैरूिी समजतो. जीए आपल्या नायकाला सिग् र्णु ाचां ा
पतु ळा बनवत नािीत. अनजबात नािी.
सनु ीळ सामांत

भैरू(भैरव,काळभैरव) िा मारुती (अांजनीसतु , शांकराचा/ भैरवाच्या
एक अवतार, अजां नच) च्या िेवळातील ( चौकोनी - घर, जीवाचे प्रतीक
व गोलाकार - पोकळी, ईश्वरी तत्वाचे प्रतीक) पजु ारी ( मारूती म्िर्णजे
तवतुःतील सक्ष्ू म तत्वाांचा पजु ारी), िानगने म्िर्णजे कमाकाांड,बाह्य उपचाराचे
क्षर्णभगां रु प्रतीक.
मल्िारीचा( भैरूचे वनडल ) मल
ु गा ( ईश्वरी तत्वापासनू गढू गभाातनू
जनन).
अांजनाचा शोध म्िर्णजे अनािी काळापासनू मार्णसाचा चाललेला या
िेिातच अमतृ ाच्या,अमतृ ाांजन, अलौनककाचा अनभु व घ्यायचा
प्रयत्न.मार्णसाच्या जगातल्या अनाकलनीय ( चोरीचा
आळ,िेिलालसा,सतत बिलर्णारे वाढर्णे) गोष्टींचा शोध.
मार्णसू ननरांजन ( िेिातीत, अांतुःकरर्ण चतष्टु य- मन,
बध्ु िी,प्रार्ण,अिक
ां ार/जीव या पनलकडे गेल्यावर, अबोध जानर्णवेत,फक्त
ज्ञानरूप) झाल्यावर तमशानात (गतप्रार्ण, ताांनत्रक अघोरी साधना
भैरवाची,राख) डोळ्यात अजां न ( नतसरा डोळा, भैरव )िा शोध थाबां तो.
जी ए नी या कथेतनू िैवताच्ां या प्रतीकातनू मार्णसू व ननसगा शक्ती
(नशवशक्ती,नशवलीला- नाटक, खेळ, भनू मका,) याांच्या सांबांधाचा वेध
घ्यायचा िैनिप्यमान प्रयत्न जार्णवतो.
सवा पात्रे भैरू, पावाती, जानकी,इ आिेत.ते जसे जमेल तसे
जगतात.अपेक्षाच
ां े ओझे नािी.वासना जशा शकय िोतील तशा रसरशीतपर्णे,

शगांृ ारशोभेने पर्णू ा करतात.सामानजक बांधने नािीत.बध्ु िी कमी तर खांत नािी.
इनां ियननष्ठ सांवेिनातां आयष्ु य ओढतात. अथा लावायचा प्रयत्न करतात. एक
निवस नष्ट िोतात.िीअनततत्ववािाची प्रतीके . जी ए ठसठशीत
िाखनवतात.(तत्व " मी आिे िेच सवाात मित्त्वाचे.मी व्यविाररक कताबगारी
िाखनवर्णे कमी मित्वाचे.")
िी कथा "भैरव " तत्वाभोवती चक्राकार (शक्ती चक्र) नफरते - सांथ,
कांटाळवाण्या,अटळ जगण्यासारखी.
चक
ू भल
ू द्यावी घ्यावी
डॉ माधव परु ानर्णक
िे नटपर्ण पन्ु िा पन्ु िा वाचले. त्यातल्या प्रत्येकच शब्िामागे (
प्रनतकामागे) िडलेला इनतिास, धानमाक, पौरानर्णक सांिभा लावत वाचर्णे
माझ्या बद्ध
ु ीला थोडे अवघडच गेल.े या कथेत तम्ु िाला existentialist
philosophy चा दृष्टीकोन जार्णवला आनर्ण तो तम्ु िी उलगिल्यानांतर आता
मलािी जार्णवायला लागला. म्िर्णजे िी कथा वाच्याथााने जेवढी खोल
निसते त्यािी मागे बराच खोल काव्याथा यात िडलेला जार्णवला.
िे खरोखरच जपनू ठे वण्यासारखे आिे. धन्यवाि.
सनु ीळ सामांत

ह्या कथेतील अांजन बनवण्याचे वेगवेगळे प्रकार नेिमे ीच्या कल्पनाांच्या
पलीकडचे पर्ण सरु स वाटतात.बिलर्णार्या प्रनतमा त्यातील वर्णानामळ
ु े
डोळ्यासमोर येत जातात.
-नवशाखा आपटे

योग्य.वाचकाांनी प्रनतसाि निलेत, याबद्दल धन्यवाि िेतो.आपल्याला
नवज्ञान मािीत आिे. पर्ण लनलत कला िी लेखकाला काय सागां ायचे िे
कथेचा सांिभा घेऊन पिावे लागते. कािी मद्दु े माांडतो..1)भैरू रात्री तमशानात
गेला िोता.2)त्याला तेथे भेटलेली सवाजर्ण मेलेले िोते.3)ती भनवष्यातील
घटना साांगू शकत िोती.4)जेवर्ण मक
ु ाट्याने जेवायचे असनू
खास(श्ाध्िाचे)िोते. 5)ित्तांभटाचा मल
ु गा श्ाद्ध करत नसल्याने, त्याला
जेवर्ण नमळाले नािी6)भैरू चा पाय खड्ड्यात पडला,तो झाडाला
धडकला, सकाळी गरु ाख्खयाांना राखेत 'आडवा'पडलेला भैरू
सापडला.7)नगारा वाजल्यानतां र तो आरशात लप्तु झाला. त्यामळ
ु े कथेत,
म्रत्ु यनू ांतरच्या असण्याचा सांभव िाखवला आिे.जीएांना जीवन' नाटक '
आिे, िे िाखवायचे आिे.लनलत कला म्िर्णनू िे समजनू घ्यावे िी नवनांती.
नवलास वाघोलीकर

िान सांवाि चालू आिे. कथेचा आतवाि वाढतां आिे. अनेक नवे पैलू
समोर येत आिेत. नवचार शक्तीला चालना नमळत आिे.
मला आर्णखी थोडे सचु ते ते असे. भैरूचा मतृ मार्णसाश
ां ी जींएनी
िाखवला आिे, तो
1 भैरूने के लेल्या नशापाना नांतरचा कल्पनानवलास
2 भैरूने डोळ्याांत घातलेल्या अांजनाचा खरोखरीचा पररर्णाम
3 भैरू कािी प्रमार्णात का असेना ( गडघेिख
ु ीची सजू व वेिना
जार्णवण्या इतपत का िोईना) शध्ु िीत असल्याने त्याला झालेला भास
4 भैरूशी घडलेला सत्य प्रसगां
त्या भेटी नतां र इिलोकाशी त्याचा सबां धां म्िर्णजू े त्याच्याकडे
सापडलेली िाडे आर्णी शेर्णी!
जींएच्या वैनशष्ट्याप्रमार्णे त्यानी "जे काय समजायचे ते समजनू घ्या"
जीएांनी कोर्णते अांजन वापरायचे ते आपल्यावरच सोपवले आिे.
यतीन गळ
ु वर्णी

अजां न…..
जी .एां.च्या काजळ माया या कथा सग्रां िातली िी कथा.काजळाशी
सांबनधत िी कथा िा एक अनोखा योगायोग.अथाात जी.ए.ना तो अनभप्रेत
असर्णारच.
जी.एां.च्या कथेतला आशय िा कथेच्या नावां ापासनु च प्रनतत
िोतो.आनर्ण कथेच्या आशयाशी इमान राखत आपल्या शब्ि कळे नां ते
कथेचा पट नवलक्षर्ण ताकनिनां नवर्णतात. अांजना साठी राख नमळवण्यासाठी
भैरु तमशानात येतो. आनर्ण त्या भासमय वातावरर्णात त्याचा बाप मल्िारी
त्याला भेटतो तेव्िाां भैरु त्याला आपर्ण अजां नासाठी वापरलेल्या राखेत
कािी िम नािी असे साांगतो,त्यावर राखेच्या सांबधातल्या अटींची पतु ता ा
नािी झाली तरी ननिान त्या अांजनाने डोळे तरी तवच्ि िोतील अ शी
त्याची समजतू काढतो.आर्णी भैरुला एक वेगळीच उमज येत.े
आपली मल
ु गी अशी का वागली? डाॅॅकटर इनामिाराच्ां या कड
नमरच्या काांडायला जार्णायाा पावानतच्या िाताची बोटे एवढी ननतळ
कशी?....मल्िारी मळ
ु ां त्याला खरां सत्य कळतां अश्ाप (?) िािभू टानां
गोनविां ाला त्याच्या गळ्यात झायााच टोक खपु सनू मारलेलॅ
ां ां असत.
िेवाचा सोन्याचा डाग चोरर्णारा मल्िारीचा सख्खखा भाउच िोता.आर्णी तो
नवकत घेतला राघू अण्र्णाने. पर्ण याच मल्िारीला आता कािींच वाटत

नािी.अजां न डोळ्यात घातल्यावर एक नवीच दृष्टी येत.े सगळच नाटक आिे.
म्िर्णजे अजां न नमळुनिी त्याचा फारसा उपयोग नािीच.सगळ्या ितबल
असर्णायाा व्यक्तीरे खा अटळ ननयनतशी बाांधल्या गेल्याआिेत.त्यातनु सटु का
नािी. सगळा अट्टािास शेवटी व्यथाच ठरतो.लेखक वाचकाला िे एक ननवन
भान आर्णनु तो…….
जी.एांच्या कथेतले उपमा,उत्प्रेक्षा ,अांलांकार प्रनतमा िे सगळे च कथेच्या
आशयाश एकजीव झालेले असतात.
अांजन वाचनु जे नवचार मनात आले ते माांडण्याचा प्रयत्न एवढेच या
नटपर्णाचे तवरुप….. िे आपल्याांसारख्खया मान्यवराांसमोर माांडण्याची सधां ी
मला नमळते आिे…धन्यवाि!
राम कुलकर्णी……..
---

'अजां न 'िी सांसार कथा व िुष्टाांत कथा याांच्या सांयगु ातील ,मित्वाची
कथा आिे. आपर्ण िे ओळखनू ,' अजां न ' चचेसाठी घेतली, व िान नटपर्ण
के ले, याबद्दल धन्यवाि, व बेतट लक.गडु डे.
नवलास वाघोलीकर

अधां ाराची पावले
जी ए कुलकर्णी
सग्रां ि: ननळासावळा
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- १४ माचा ते १६ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएच्ां या १२० कथावां र एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामतां (९८६९६७४८२०)

मागेिी वाचली िोती सकाळपासनू 3 वेळा वाचली, वाचताना कल्पनारम्य
वाटतांय पर्ण नेमका अथा उमगत नािीय अजनू , आता बघू या उद्याच्या चचेत
काय काय आयाम नमळतात,
अभय कुलकर्णी
मला या कथेवर परु ानर्णक सर, वाघोलीकर सर, गळ
ु वर्णी सर याांच्याकडून
ऐकायचेच आिे. आनर्ण त्यािीपनलकडे जाऊन नकमान एका तरी इतराचे
ऐकायची इच्िा आिे. िे आवािन समजा नकांवा आव्िान.
सनु ीळ सामांत
अवघड आव्िान!
पवू ीिी वाचनू िबु ोध वाटली.
आता िोन वेळा वाचली.
रांग, गांध व आकार याांची उधळर्ण, प्रपाताप्रमार्णे कोसळते. परत वाचनू
समजण्याचा प्रयत्न करतो. वाघोलीकर सर व परु ानर्णक सर याांच्याकडूनच
आव्िान तवीकारले जाईल.
यतीन गळ
ु वर्णी
खरांच अवघड आिे.
पर्ण जी. ए.ां नीच परवानगी िेऊन ठे वली आिे.
एकिा वाचा, िोनिा वाचा, तीनिा वाचा...

नािी गोष्ट समजली तर नाि सोडून द्या!
प्रत्येक गोष्ट आपल्याला समजलीच पािीजे असां थोडांच आिे!!
प्रमोि कुलकर्णी

अंधाराची पावले- जी ए कुलकर्णी- ननळासावळा
जीएांच्या कथा काळानरू
ु प नवकनसत िोत गेल्या असा एक (अत्यांत
सािनजक) नसद्धातां आिे. पर्ण नवकनसत िोण्यासाठी प्रयोग करण्याचे धाडस
लागते, नािीतर यशाची पररनती पनु रावृत्तीतच िोण्याची शकयता जातत..
धाडसाची चर्णु क
ू जीएच्ां या अगिी सरुु वातीच्या म्िर्णजे १९५५ च्या “अधां ाराची
पावले” या कथेत निसते. कथा काय आिे? कथेचा साराश
ां जाततीत जातत
शब्िातां सागां ायचा तर खालीलप्रमार्णे िोईल.
--

निवस सपं ून रात्र होते.
--- बस. एवढीच कथा आिे. िो. यािून एकिी ओळ मी तरी नलिू शकत
नािी.
िी कथा नलिून मराठीतील अग्रगण्य मानसकाला पाठवर्णे िेिी धाडसच.
आनर्ण सत्यकथा ने ती िापर्णे िेिी धाडसच. बरे , जीए तेव्िा एक तीशीतला
नवोनित लेखक असर्णार. फ़ारसां नाव नसलेला. तरीिी त्याची, तीिी अशी कथा
िापर्णां म्िर्णजे कमालच. सत्यकथा ला आनर्ण भागवत-पटवधान जोडीला
त्यासाठी सलाम.
या कथेवर नववेचन, नवश्लेषर्ण, आतवािात्मक, समीक्षात्मक काय नलिावे?
आनर्ण नकती? झेपर्णारां काम नािी.

जीएचां ां सानित्य चारपाच िशकां अननयनमतपर्णे वाचलां. पर्ण या कथेपाशी
कधीच रें गाळलो नािी. ऑप्शनला ताकून पढु े झालो.
कथेत एकिी पात्र नािी. कथेत एकिी ’घटना’नािी. रात्र िोण्याची ती सांथ
ठाम प्रनक्रया िीच घटना. प्रकाश आनर्ण ध्वनी िीच पात्रे.
---पात्र नािी म्िर्णायला एक ’मन’आिे. श्ाांत ननजीव पसरलेले. मन.
--कथेत असख्खां य उत्प्रेक्षा, रूपके आनर्ण उपमानाचां ा वषााव आिे. एखािे तवप्न
पिात आिोत असा भास व्िावा असे कािीतरी अवर्णानीय नवश्व साकार आनर्ण
ननराकार िोत असते.
--पांनडत जसराजजींचा श्याम कल्यार्णातला अथािीन उच्चार समच्ु चयाचा
तराना ऐकताना आपर्ण त्याचा अथा लावण्याचा प्रयत्निी करत नािी. मजा घेतो
फ़क्त. वासिु वे गायतोंडेंचां एखािां रांगाच्ां या पटाचां abstract उलगडर्णांिी आपर्ण
अथााचा मागोवा न घेतो आनांिाने फ़क्त अनभु वतो. नकांवा एकाद्या समारांभात
द्ाराशी काढलेली राांगोळी आनर्ण नभांतीवर सजवलेली फ़ुलाचां ी कलात्मक
आरास पािून अथा लावत बसत नािी. सख
ु ाची अनभु तू ी घेतो. तद्तच
शब्िाचां ािी नािध्वनींचा अनभु व घ्यावा िा नवचार या कथेमागे असू शकतो.
याच्या अत्यतां जवळ जार्णारी सानिनत्यक अनभु तू ी म्िर्णजे ग्रेसाचां ी कनवता.
ग्रेसाच्ां या कनवतेतिी असख्खां य प्रनतमा येतात. कािींचा अथा लागतो. कािींचा
नािी लागत. पर्ण ती ऐकायला, वाचायला िान वाटते. बस. वर निलेली

उिािरर्णे थोडी उच्चभ्रू वाटतील. तर आताच आलेल्या पष्ु पा नसनेमातल्या
गाण्याांचा अथािी मानित नसताना आलेली लोकनप्रयता बघ.ू प्रत्येक गोष्टीला
अथा असला तरच त्यातनू आनांि नमळे ल असे नािी. नसु त्या अगम्य आकृ तीतिी
आनांि लाभतो.
जीएचां ी अधां ाराची पावले िी कथािी अशीच वाचावी. शब्िाच्ां या नािाचां ा,
वाकयाच्ां या लयीचा आनर्ण जमल्यास प्रनतमामां ागच्या आशयाचा आनिां घेत.
--कबीराचे िोिे ऐकताना अनेक प्रनतमाांचा मारा असतो. पर्ण त्याांची ननरूपर्णां
कुठे तरी सापडतात.
या कथेतील मला न उमगलेल्या प्रनतमाचां ी यािीच बनवली आिे.
सात नपसे
काचपात्र
नबांि-ू जीवनाची अांधारी खोल (गिु ा?)
सपा
कृ ष्र्णज्योती
िेवीचे वर्ण असलेली उांच गळ्याची नभांत
पाल
घबु ड
नद्नजह्ाांची पाने
ििा आकृ ती

--रसनसद्धाांताचा वापर करू जाता, या कथेत नेमका कोर्णता रस शोधावा तेिी
सापडत नािी. कधी रौि, कधी करुर्ण, कधी नबभत्स, कधी भयानक, तर कधी
अिभ् तू रसाची नकमया या कथेत निसते. एखािी शेड गडि िोता िोता वेगळीच
शेड येत.े अतां तुः शातां रसात सवााचा नवलय िोतो.
--काळा रे शमी पायघोळ झगा घालर्णारा, िजार डोळ्याांचा अांधकार ननुःशब्ि
अांगाई गीताांच्या पावलाांनी आत आला. आपल्या के साळ िातानां ी त्याने त्या
श्ाांत, नवकल, असिाय मनाला िलके च वर उचलले, आनर्ण प्रेमळपर्णाने,
नवशाल सागराच्या एकाकी सांगीताचे ठोके िेर्णार्या हृियाशी त्यास अगिी
जवळ जवळ धरले.- असा शेवट िोऊन कथा शाांत िोते.
-सनु ीळ सामतां

सिमत, जी ए ची िी कथा वाचताना असे जार्णवले की जी ए िे नटनपकल
कथा लेखनाच्या पल्याड अगिी पनिल्यापासनू च नलिीत असत, बर्याच कथा
सरू
ु िोण्या अगोिर खपू कािी आांतरराष्रीय ततरावर सानित्य क्षेत्रात घडलेलां
असतां जे आपल्याला मािीतिी नसत,ां जी ए नतथनू पढु े सरू
ु िोतात आनर्ण त्या
कथेला तवतुःचा अतसल भारतीय, मराठी, कल्पनातीत पर्ण पटण्यासारखा
आयाम िेतात,अट फक्त एकच, ते आपर्ण शोधावां लागतां.
अधां ाराची पावले वाचताना पनिल्या पररच्िे िात जे नलनिलयां नतथनू
आपर्ण त्या नखडकी जवळ बसनू बािेर पािर्णार्या व्यक्तीच्या मनात जातो आनर्ण
समोर सध्ां याकाळ िोत असताना त्याच्या मनात जे कािी नवचार येतात कल्पना
येतात त्या जशाच्या तशा नलिून काढल्यात असां वाटू लागतां,
जी ए च्या कथा गझलेसारख्खया असतात, पनिल्याांिा वाचनू कळत नािीत
, म्िर्णनू अनेकिा वाचायला जावां तर प्रत्येकवेळी वेगळा अथा गवसतो. िळूिळू
जी ए ची नशा चढू लागते, बाह्य तवरूप पािता त्याांच्याशी वाचक फटकून राितो
पर्ण एकिा त्याने या नशेचा आनांि घेतला की तो कायम त्याांच्या अनभु तू ी सोबत
जगण्याची धडपड करू लागतो.
1955 मध्ये िी कथा नलनिर्णां, िे जसे धाडसाचे काम आिे त्यािूनिी मोठे
सत्यकथा ने ते िापनू आर्णर्णां िे जातत मित्वाचे मला वाटते.
अभयकुमार कुलकर्णी

१ कथेचे मख्खु य सत्रू े: अ) जीवनात िुःु ख आिे.ब) िुःु खाचे तवरूप तकाातीत
आिे. क) जीवन अनेक(अनांत) कें िी आिे.
२ घटना: एक मार्णसू िाट जगां लात सरोवराच्या काठावर घरात बसला
आिे. सधां ीप्रकाशातनू (निवस) गडि अधां ार (रात्र) िोते.
३ नायक- चेतन-अधाचेतन-अचेतन मन (+बध्ु िी+ प्रार्ण +अिक
ां ार)
आिे.अचेतन मनात सांतकार,अनभु व, आनिम सामनू िक मन universal
collective consciousness इ. येतात.
४ नानयका - सवाव्यापी, सवाांत्मक वैनश्वक शक्ती आिे(ननसगा,
प्रकृ ती,आनिम शक्ती). ती एकाच वेळी तीन प्रकारे असते.अ) उत्पत्ती -(उ)नतथती - नवलय (नव). ब) जन्म -जगर्णे -मरर्ण क) व्यक्त -अव्यक्त-व्यक्त ड)
निवस -रात्र -निवस
५ मनातील घटना - नाम,रूप,कृ ती याांच्या जगात ५ ऐनां िय सवां ेिनानां ी
अतानका क घडतात.
६ कथेत मृत्यू - नवलय याचां े नशवाचे( नशवशक्तीचे) ताांडव नृत्य सािर के ले
आिे. याकरता अ) सपाांच्या नजभा ब) आगीच्या नजभाांचे भाले क) मानेवरचे
सपा ड) रक्त तवराांचे रूि गीत इ)ििा आकृ त्या - नशवाचे गर्ण, ििा निशा,ििा
इनां िये
शैव शास्त्ात अ) नशव िा नताक असनू इनां िये,मन प्रेक्षक आिेत ब)
नशवशक्ती (स्त्ी) भोवती ८ शक्ती (आकृ त्या, निशा) नाच करतात असे आिे.
७) मृत्यू म्िर्णजे प्रत्यक्ष मरर्ण, िुःु ख, वेिना,शोक,क्षिु तेची जार्णीव इ.

८) कथेत मळ
ू जीवनरस आिे. तो अनेक रसाांतनू (शृांगार, करूर्ण, अिभतु ,
भयानक इ) अदृश्यपर्णे आिे
९)कथेत प्रनतमाचां ी साखळी आिे भाषेला अनन्यत्व िेर्णारी.
१०) कथेत नवश्वशक्तीचा अग्नीकडून राखेकडे प्रवास आिे तशा २०
लखलखीत प्रनतमा (मानवी-अमानवी)आिेत.
११) मन पांचमिाभतू ाांचे बनलेले आिे.श्ाांत, अचेतन मन त्या रूपात -नीरव
बगळे , ननपनचत पडलेले कुत्रे, भकास झाडे,मक
ू सांगीत, पाण्यावर चर्णु ी
नािी,तापलेली लाल फुले इ.आले आिे.
१२)िी नफरत्या कें िनबांिचांू ी(क्षिु नबांिजू ीवन )कथा आिे - स्त्ी, आकृ त्या,
फुलपाखरू, अग्नी, सपा, घबु ड,वाघळे ,काळ, प्रार्णी,शाांतता, सांगीत इ.
१३) कथेत ध्वनीची रूपे जोडसवां ेिना म्िर्णनू आशयाला अनरू
ु प येतात भीषर्ण सांगीताची फुले, पेटलेले सांगीत, वाघळाांचे बोबडे बडु बडु े इ.
१४)कथेत काळ सांकल्पना प्रभावीपर्णे वापरलेली आिे -. मनाचा चकवे
तपष्ट के ले आिेत. मन िजार डोळ्याांनी भतू काळ (उन्मािक आठवर्णी) पािते
जो वतामानात अनततत्वात नािी.
मन भनवष्यकाळाचा - ननळ्या सावळ्या तवप्नाांचा सरु मा घालते जो
अनततत्वात यायचा आिे. वतामानात मन नवकल,असिाय आिे. वैनश्वक शक्तीचे
ननयम मनाला श्ातां करून िळूिळू मिाकाळाच्या आधीन करत आिेत (
कथेच्या शेवटी)
१५) मख्खु य सत्रू ाची उिािरर्णे

उत्पत्ती=१, नतथती=२,.
नवलय=३ ४= वैनश्वक शक्ती
व्यक्त= १+२ अव्यक्त =३ िे सवा मनातले
अ) घबु डाचा घत्ू कार - सरु वातीला १+२, मध्ये नािी ३, शेवटी परत
येतो१+२
ब) श्ाांत मन- सरु वातीला १+२,मधे ३ शेवटी १+२ अांत ४
क) स्त्ी - उन्मािक रूपात,अनग्नसांिु री १+२, नृत्य सािर करून नािीशी ३
ड) आकृ त्या - येतात१,भीषर्ण नाचतात २,काम सपां वनू जातात ३
इ) काच,नभांत- आिेत१+२,थडकली,पडली=३
१६) प्रमख
ु प्रनतमा
अ) स्त्ी -१) वैनश्वक शक्ती रूपात - िोन सपा= इडा(मन)-नपांगला(प्रार्ण)
नाड्या, तापलेल्या सोन्यासारख्खया शरीराची -कांु डनलनी शक्ती
२)स्त्ी मानवी रूपात- मन व १० इनां िये याांचे प्रतीक.मरर्णसमयी िे तथल
ू
अवयव(नवशाल िेिाचे खनां डत अवयव) व सक्ष्ू म शक्ती िाट अांधार िोतात.
ब) निरव्या कमलपत्राचे,स्त्ी नाचताना, कांबर ते गडु घा असे घसरर्णारे वस्त्=
मल
ू ाधार चक्रात जार्णारी प्रवृत्तीची शक्ती
क)४ नभांतीतील जग= मार्णसाची मयाानित क्षमता
ड) उांच गळ्याची(उांच अमतू ा तवराचां ी) िेवीचे व्रर्ण( िुःु ख) असलेली ह्जार
डोळ्याचां ी नभतां भोवळली(शक्ती िीन मार्णसावर अनोळखी,भयार्ण शक्ती चा
ताबा) = अचेतनावर चेतनाचा आरोप.मयाानित जागृत जग रात्री एकाकी नतथती
तर अमयाानित झाले

इ) चाांिर्णे, झाड, सागर, अग्नी, तार्णलेले कातडे, भाले, घबु ड, वाघळे ,
रातनकडे,सरोवर,फे रा धरून नाचगार्णी इ आनिम प्रनतमाांमधनू अभावरूप वैनश्वक
शक्ती भावरूप करायचा प्रनतभावान जी ए चार प्रलयकारी आत्मभान िेर्णारा
आनिम अनभु व आिे.
१७) समारोप- जी ए या कथेत तथळकाळाचा , ननसगा शक्तीचा
प्रवािी प्रनतमाांमधनू िािरवर्णारा अनभु व िेतात.
१८) चक
ू भल
ू द्यावी घ्यावी.
डॉ माधव परु ानर्णक
९६२३४४२२२१

या कथेतील जीएांची भाषाशैली मला त्याांच्या इतर कथाांिून कािीशी वेगळी
वाटली. साांजशकुन मधील कािी कथाांत ती आिे. कािीशी अिभ् तू तर आिेच
आिे. पर्ण त्यात वाततवतेचे ननररक्षर्ण आनर्ण कल्पकता याांचे बेमालमू नमश्र्ण
आिे.
उिािरर्णाथा िसु राच पॅरा…(यातले बोल्ड शब्ि िे वाततव वर्णान आिे.
आनर्ण इतर भाग िा कल्पनाांचा भाग आिे)

नकंनचत खाली िबून उडण्याच्या बेतात असलेल्या निवसाने
आपले पांख पसरले, त्यातनू सात नपसे ननसटली, व बगळयांची रांग िोऊन
नीरव नवतळली. प्रकाशाच्या सोनकाडीने नजवतं असलेली झाडे भकास
मृत झाली, आनर्ण निरवट बरु शी चढलेले साांगाडे उठून बसले. जीवनाच्या
नहरव्या ज्योती जाऊन काळे शानपत नशलालेख ततब्ध उभे रानिले.
तलावातील पाण्यावर एकही चुर्णी नाही. गवताच्या तारा छे डल्या
जात; पर्ण नकनार नसलेले, भोळे , मकू सांगीत साकळलेल्या रक्ताप्रमार्णे सवात्र
ठसठसत िोते. तोच या सार्याच्या काचेवर घुबडाच्या धारिार घूत्काराचा
ओरखडा उमटला. काचपात्र फुटले आनर्ण त्यातनू वाघळांचे बोबडे बडु बडु े
वर वर आले, व रातनकडयांच्या आवाजाच्या गांतु वळ्यात अडकू लागले.
मनात तेवत असलेल्या अनेक पर्णत्या पटपट नवझल्या, आनर्ण अमतू ा
भीतीच्या िुरिुरीची पाल चक
ु चक
ु ू लागली. बाह्य अथागां जीवनाच्या
कल्लोळात गांतु ले असता नवसर पडलेल्या क्षद्रु , वैयनक्तक, नबंिुजीवनाची अांधारी खोल उघडली, आनर्ण सारा निवसभर कोंडून ठे वलेली

अक्राळनवक्राळ श्वापिे िुक
ां ारत बािेर उधळली. त्याच्या उग्र रानटी िपााने
समोरील िेवीचे वर्ण असलेली उांच गळ्याची नभांत भोवळली, आनर्ण िजार
सपाट वेड्यावाकड्या चेिर्याांनी वेडावू लागली.
सनु ीळ सामतां

अांधाराची पावले….(ननळा सावळा)
या कथे नवषयी चचाा सरुु करताना एक नवधान के ले गेले.1955 सालची िी
कथा. िी अवघी िीड एक पानाची कथा.सत्यकथेला पाठवर्णे जसे धाडसाचे
पर्ण सत्यकथेने िी कथा िापर्णे िेिी मित्वाचे.
या कथेतल्या वर्णान शैलीबद्धल बौलचु .पर्ण सांपानिकीय दृनष्टकोनातनू
त्याना काय जार्णवले असेल? िा नवचार मनात आला . मला जे जार्णवले तेमी
आधी माांडतो.
किानचत अांधाराची पावले…या कथेत पढु े प्रगल्भ िोत गेलल्े या जी
.एां.च्या पावलाांच्या खर्णु ा जार्णवल्या असाव्यात. जी.एांॅां.चा मार्णसाला
समजनु घेतानाचा दृनष्टकोनिी आपर्णाला कळु शके ल.जसा तक
ु ारामाच्या
ह्र्ियात िख
कोपरा िोता तसाच
ु र्णाइताांच्या िख्खु खाला एक िककाचा
जी.एां.च्या कथेत ,ननयनतच्या आघातान कोलमडून पडलेल्या,तवप्ने उध्वतत
झालेल्या,जगण्याच्या द्द्ां ात पराभतू झालेल्या व्यनक्तरे खाना िककाचा आसरा
नमळर्णार िोता.
सख
ु ाच्या व्याख्खया सारख्खयाच असतात पर्ण िख्खु खाला मात्र अनेक परी व
पिरअसतात आनर्ण म्िर्णनु ते व्यक्त करण्या साठी उच्य् कोनटची कलात्मकता
लागते.आनर्ण त्या ताकिीच्या वर्णानशैलीचा प्रत्यय "अांधाराची पावले"या कथेत
येतो.िजार डोळ्याचा अधां ुःकार मनाच्या खोल गिु ते लपलेली निस्रां श्र्वापिे
खेचनु बािेर काढतो…आनर्ण बळवांत माततर सारख्खया व्यक्तीरे खेचा
अनाकलनीय शेवट घडुन येतो(वीज).लसलसत्या वासनाांच्या उपभोगाच्या

उत्कट क्षर्णी मालनतच्या ननतळ मल
ु ायम उरावर ततनाांच्या खाली कोडाचा डाग
निसतो. आनर्ण सिानांि नथजनू उभारतो.(तवप्न).....पढु च्या अनेक कथात प्रगट
झालेल्या नवलक्षर्ण वर्णान शैलीची प्रसाि नचन्िे आनर्ण …जीवनाच्या निरव्या
ज्योती जाउन ततब्ध उभे ठाकलेले शानपत काळे नशलालेख…..(व्यक्ती
रे खा)...मनात तेवत असलेल्या पर्ण त्याांचे नवझत जार्णे अनभु वत जगत रािर्णारी
मार्णसे या सगळ्याची चािुल त्या सांपािनकय दृष्टीला लागलेली असावी
…..म्िर्णनु च िी कथा मित्वाची ,तसेच चार्णाक्षपर्णे चचेसाठी या कथेची तम्ु िी
ननवड के ली िेिी मला भावले.
धन्यवाि!
- राम कुलकर्णी

सवाांना नमतकार
अधां ाराची पावले या कथेच्या माझ्याबाबतीतला िबु ोधतेचा मी सरु वातीलाच
कबल
ू के ला िोता. पर्ण मग श्ी सनु ीळ सरानी सचु वल्याप्रमार्णे वाटले िी कथा
म्िर्णजे एका नववनक्षत निवशी अनतसांवेिनशील मनाला (जींएना) जार्णवलेले
ननरननराळे रांग, गधां , ध्वनी व आकाराचां े (आकृ त्याचां े) डोळस ननरीक्षर्ण करून
अलांकाररक भाषेत सांिु र गांफ
ु र्ण! एका तवप्नाप्रमार्णे! कथेचा, त्यातील भाषेचा
आतवाि परत घेतला.
डाॅॅकटर माधव परु ानर्णकानां ी एक नवीन आयाम माांडला. या नव्या नमतीच्या
प्रकाशात परत कथा वाचली आनर्ण समजनू घेण्याचा के नवलवार्णा प्रयत्न
के ला. पर्ण प्राजां ळपर्णे कबल
ू करतो की मी कमी पडतो.
यतीन गळ
ु वर्णी
सर. खरे साांगायचे तर िी कथा मी आजवर चार सिा ओळींच्या पढु े वाचनलच
नव्िती. यावेळी अक्षरशुः परीक्षेला बसताना वाचतात तशी वाचली. मला या
उपक्रमातनू िा िसु रा एक फ़ायिा िोतो आिे की कताव्य म्िर्णनू वाचावे लागते.
आनर्ण आपोआप वाचले जाते. आनर्ण मग आनांि नमळतो.
तम्ु िा लोकाक
ां डून नमळर्णारे मागािशान िा पनिला फ़ायिा. वर सानां गतला तो
िसु रा.
सनु ीळ सामांत

अखेरचा निवस
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- निरवे रावे
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- १५ माचा ते १७ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

जीएच्ां या कमीत कमी गांतु ागांतु असलेल्या कथाांपैकी िी एक आिे असे मला
वाटले.’सरळ’म्िर्णजे जीए याांच्या इतर कथाांच्या तल
ु नेत सरळ. एकच एक
अथा ननघर्णारी.
नाना िी यातली मख्खु य व्यक्ती. आिशावािी, भाबडे व्यनक्तमत्व. वय
नलनिलेले नािी पर्ण त्याचां ा शेवटचा समवयतक कालच वारला. म्िर्णजे १९६९
च्या काळातली पासष्टी- सत्तरी. त्याचां े वडील मानसकाचे सपां ािक. पर्ण नानानां ा
कािी ते चालवत आले नािी. असले आिशावािी नलखार्ण वाचण्याचे निवस
सपां ल्याची खतां . व्यनक्तगत आयष्ु यातिी ते तसे वैफ़ल्यग्रतत. पनिली बायको
बाळांतपर्णानतां र मल
ु ासिच वारली. आनर्ण िसु री बायको पळून गेली. भाऊिी
वारले. बनिर्णिी गेली. नतला सासरचा िळ िोता. त्यानां ािी नानाक
ां डून कािी
मित िोऊ शकली नािी. आता आयष्ु ता करण्यासारखे कािी नािी. के वळ
निवसाला कािी पाने भरून नलनिर्णे (जे कोर्णी वाचर्णार नािी) आनर्ण झाडे
लावर्णे (जी जगत, फ़ळत, फ़ुलत नािीत). आता तर कामिी करवत नािी. प्रकृ ती
यथातथा. कधी गळून पडेल साांगता येत नािी.
अचानक त्या रात्री त्याांची पळून गेलेली बायको सानवत्री येत.े नतचा यार
अांधारात बािेर िबा धरून बसलेला. सानवत्रीला नानाक
ां डे फ़ांडाचे सतराशे (त्या
काळचे चार सिा लाख) आल्याचे कळलेले आिे. ती नानाांना नकळत िधु ातनू
वीष िेते. िे नानाांना ठाऊक नािी. ते त्याांच्याजवळचे वीष त्या िधु ात टाकतात.
मरतात. सानवत्री नमत्राबरोबर आनांिाने जाते.
-सनु ीळ सामतां

नमतकार.कथेचे कथानक मानित आिे.त्यामळ
ु े कथेच्या वैनशष्ट्याांबद्दल
साांगता येईल.
1.लिान गावात, िातातोंडाशी घास नमळवनू जगर्णारी मार्णसे, व त्याचां े
ििु वै िे प्रखरपर्णे िाखवनू , जीएनां ी, एकूर्ण अनततत्वावर प्रकाशझोत टाकले
आिेत.2.कथेतील नाना असेच धडपडत जगले.फांडाचे िजारभर रुपये नमळवनू ,
एकटे,जगापासनू तटु लेले ( अनततत्ववाि)अशा प्रकारचे जीवन नाना जगत
िोते.िाताला अपयश िोते-पनिली बायको, मल
गेलेले;िसु री
ू
बायको,चचां ल,िावरी,िोती व सोडून गेली िोती-असे अपयश उराशी बाळगनू ,
येर्णारा निवस ते 'गधां गोळी 'प्रमार्णे नझजवत िोते.
3.नानाांचे लेखन, िा कथेतील मित्त्वाचा पैलू आिे. लेखक,
गायक,कलावांत िे जीवनातील अनभु व पकडताना तडफडत असतात. नांतर तो
अनभु व, रनसकापयांत पोिचवताना ते डोंगर चढण्याचे कष्ट घेतात. त्याांमधील
फारच थोडे कलावांत नशखरावर पोिचतात.इतराांची उरफोड िोते.िा
आजबू ाजचू ा अनभु व आिे. तेच जीएांनी, प्रवासी,प्रसाि, गीतपाखरू इत्यािी
कथाांत िाखवले आिे. त्या िुष्टीने ,कथेतील नानाच्ां या लेखन प्रयत्नाक
ां डे पानिले
पानिजे. 5. परुु ष काय,स्त्ी काय; िोघाांनािी वासनेच्या सापाने वेढले आिे. जीए
िे रोकडे सत्य सांयनमतपर्णे िाखवतात.
6.जीए भरतवाकयाप्रमार्णे कथेत नलनितात.."आयष्ु य िे कोडे असते. ते
सोडवताना िमिाक िोते. पर्ण आयष्ु याचे कोडे सटु त नािी. उत्तरासाठी पढु ील
अांक पिा,असेच म्िर्णत आयष्ु य सांपते."

जीएनां ी गन्ु ह्याची पाश्वाभमू ी असलेल्या अनेक कथा नलनिल्या
आिेत.उिािरर्णाथा, पारधी,नगधाडे, तक्षक...तवामी. प्रनतभावांत िे, जीवनातील
या गन्ु िेगारी पैलक
ू डे िल
ु ाक्ष करत नािीत. येथ(े सत्यवान -सानवत्री नव्िे),नानाांची
सानवत्री ,कट करून, नवष िेऊन ,नानाांचा आयष्ु याचा अांक व कोडे सांपवते.
7म्रत्ु यू - जीए ,शब्िानतत अनभु वाकडे शब्िाांने बोट िाखवतात.चांि
िाखवण्यासाठी िाताने चिां िाखवला, तरी रनसकाने तो िात म्िर्णजे चांि नसनू ,
त्या निशेने प्रवास करून चांििशानाचा अनभु व घ्यायचा असतो ( चांििततन्याय
).तसे येथील जीएांच्या शब्िाांना वाचनू ,वाचकाने, म्रत्ु यचू ा शब्िानतत
अनभु वाकडे पिायचे असते.त्याप्रमार्णे या कथेत नानाांचा म्रत्ु यू िाखवला आिे
--".. चेिरा तापला. चेिरा तडकला.जीभ आत ओढली गेली. धतु ाना कपडा
नपरगळावा,तसे शरीर नपरगळले.डोळे बािेर आले.घशातनू श्वास येई,पर्ण
गळ्याशी रािी.आचके थाांबले.. व नाना शाांत झाले. ..." िे कथेच्या शेवटचे
वर्णान शब्िप्रभू जीए करतात.
एकूर्ण िी कथा, आयष्ु याबद्दलची वाचकाची जार्णीव जागवते,व प्रखर
करते.
धन्यवाि.
नवलास वाघोलीकर

वाि. यातला मद्दु ा क्रमाांक ३ - कथेचा िा भाग मलािी अक्षरशांुः सवाांगाला
टोचला िोता. पर्ण शब्िाांत माांडता येत नव्िता. ॅ्तम्ु िी तो व्यापकपर्णे पर्ण
नेमका माांडला आिे.
मद्दु ा क्र. ७- मृत्य-ू िा माझ्या नजरे तनू ननसटला िोता. लक्षात आर्णनू
निल्याबद्दल धन्यवाि.
जीएांच्या कथाांतनू एक नवश्वास असतो वाचकाच्या चार्णाक्षबद्ध
ु ीवर. ते
सगळे तपष्ट साांगत नािीत. फ़क्त एक नतरपा उल्लेख करतात. या कथेत तो
नवश्वास थोडा कमी झाल्यासारखा वाटतो. अनेक गोष्टी जीए तपष्ट समोर
माांडतात. पन्ु िा पन्ु िा सागां तात. कािीसे बटबटीत शब्ि वापरतात. िी कथा
नलनिताना त्याांना डोळ्यासां मोर कोर्णीतरी वेगळा वाचक िोता की काय अशी
शांका येत.े (िी कथा साधना साठी नलनिलेली िोती)
जीवनाबद्दलचा नानाांचा आत्यांनतक ननराशावाि सरुु वातीच्याच कािी
वाकयाांत येतो. त्यातले नवषण्र्ण, धळ
ू , नवमनतक, नकल्लीची कटकट, िाय
खाऊन, नोटा म्िर्णजे आयष्ु याचे कपटे, कुत्रे नवचारत नािी, जाळिेनखल नवझनू
जाईल- अशा शब्िाांतनू ते प्रचांड ननराशा जागी करतात. (जीएांच्या कथाांतनू
ननराशा इतकी नझरपते की मी जेव्िा जीएांवर एखािा चाांगला प्रकल्प िाती घेऊ
इनच्ितो तेव्िा जीएांचे बिुतेक वाचक त्यावर ननराश प्रनतनक्रयाच िेतात. असो.
िे नवषयातां र झाले.)
त्यानां ी नवषण्र्ण मनाने कागि डेतकमध्ये ठे वले. डेतकच्या बाजल
ू ाच सार्या
जन्ु या पसार्यात नजवांत वाटर्णारी एक जनु ीच पर्ण िोटी, सबु क काळी पेटी िोती.
त्याांनी नतच्यावरील धळ
ू पसु ताच नतचा रांग जाततच उजळ झाला. त्याांनी

नवमनतकपर्णे नतचे िार उघडले. फांडाचे सतराशे रुपये आल्यावर त्याांनी त्या नोटा
लोकरीच्या धाग्याने नीट बाांधनू एका कागिात ठे वल्या िोत्या. त्यानशवाय एक
लिान पाांढरी बाटली, आईची नथ, याखेरीज पेटीत कािी नव्िते. त्याांना पनिल्या
निवशी वाटले िोते, आता निच्यात इतके पैसे आिेत, नतला आता कुलपू लावत
जावे. पर्ण तो नवचार आला तसाच गेला.
चाळीस वषे त्यानां ी ती पेटी तशीच वापरली, पगाराचा पैसा ठे वला, सारे
झाले. आता नकल्लीच्या घालकाढीची कटकट नको | त्याच्ां या थोरल्या भावाने
आपली सारी नशल्लक तीन िजार रुपये ' यवु र ओन बँकेत ' ठे वली िोती. ती
बँक बडु ाली आनर्ण त्याने िाय खाऊनच आत्मित्या के ली ! त्या निवशी त्याने
उगाचच नानानां ा बोलावनू घेतले िोते. सकाळी त्यानां ी पानिले तो अथां रुर्णाजवळ
ती पाढां री बाटली, व एक नचठी. "नाना, आता िेच बरे . आशीवााि!" नानानां ी
बाटली लपवनू घरी आर्णली, व नचठी जाळून टाकली, व सारे प्रकरर्ण गवगवा
न करता नमटून टाकले. पर्ण तेव्िापासनू त्याांचा बँकावां रचा नवश्वास उडाला. "जेथे
मी तेथे माझा पैसा!" ते म्िर्णत. या नोटािी आयष्ु याचे कपटेच की, डेतकमधील
कपटे, आनर्ण या नोटा. याांना नकांमत आिे, त्याांना पानिल्यावर लोकाच्ां या तोंडावर
िसू निसते. डेतकमधल्या कागिाांना कुर्णी कुत्रे नवचारत नािी. चल
ु ीत ते घातले
तर जाळिेखील नवझनू जाईल ! त्याांनी नोटा खाली ठे वल्या. बाटली वरूनच
पसु ली.
सनु ीळ सामांत

अखेरचा निवस (ननळासावळा) िी तशी अगिी सरळच गोष्ट आिे खरी.
फ़क्त एक गढू आिे. नानानां ी आत्मित्येचा ननर्णाक कधी व का घेतला?
--नानानां ी आत्मित्या करायचा ननर्णाय कोर्णत्या क्षर्णी घेतला? यावर मात्र
जीएांनी वाचकालाच शोध घ्यायला सोडून निले आिे. मला त्याांचे
आत्मित्येच्या नीर्णायाचे तीन क्षर्ण निसले.
१) जेव्िा त्याांनी समोरच्या िेवळाच्या कट्ट्यावर बसलेल्या मार्णसाला
सानवत्री िात करते आिे िे पानिलां. आता आपल्याला ते कािीतरी करतील याचे
त्याांना भान आले. खरे तर ते िताश िोते, सवा कािी सांपल्याची जानर्णव झालेली
िोती. पर्ण त्याांना आता मात्र आपल्याकडून अजनू िी कािीतरी जार्णार याची
जानर्णव झाली. प्रार्ण ? नािी, ती त्याांची नभती नव्िती. अब्र?ू िोय. त्याांना आता
या अखेरच्या निवसात आपली अब्रू जावी, आपर्ण फ़सवले जावे असे कािी
नको िोते. झाले एवढे परु े , आता अजनू नको. अशी भावना त्याांच्या मनात
बळावली असावी.
२) त्यािी आधी- सानवत्री येण्यापवु ीच, जेव्िा त्यानां ी ती काळी पेटी उघडून
आतली पावडर िलवनू पानिली. ते िी गोष्ट नेिमी करत नव्िते, कारर्ण पेटीवर
धळ
ू जमा झाली िोती. याचा अथा आजच्या त्या नवषण्र्णतेने, शेवटच्या नमत्राच्या
मृत्यनू े, अधाा तास काम के ल्यावर आलेल्या थकव्याची जार्णीव झाल्यावर,
अनतशय आवडते नाटक, कथा आनर्ण कनवता प्रकाशकानां ी नाकारल्यावर,
आपले आयष्ु य आता सपां ले नकांवा तवतुःिूनच सांपवावे असे त्याना वाटले
असावे.

३) त्यािी आधी- जेव्िा त्याांनी भावाने आत्मित्या के ल्यावर ती बाटली
जपनू ठे वली तेव्िाच त्याांनी आपर्णिी आपले आयष्ु य तवतुःच सांपवायचे िा
ननर्णाय घेतला असावा. नािीतर आईची नथ, फ़ांडाचे पैसे याांच्याबरोबर त्याांनी
ती बाटली अशी जपनू ठे वली नसती.
सनु ीळ सामतां

अखेरचे निवस
1 नानाांच्या मनाची घालमेल, आिशावाि नवरूद्ध वाततववाि! जीए
पात्राच्या मनाच्या िख
ु र्या नसेपयांत इतके खोलवर पोिोचतात की साधारर्ण
भावनाशील मार्णसू सध्ु िा व्यनथत िोतो.
2 कथेत अनेक वळर्णे आिेत पर्ण कुठे च कृ नत्रमता निसत नािी.अत्यांत
सराईतपर्णे कथा उलगडत जाते.
3 कथेत नाट्यमयता आिे पर्ण ती जार्णवत नािी. मानितीच्या
(पाश्वाभमू ीच्या) मिु द्य् ाांची व घटना प्रसगां ाांची गांफ
ु र्ण खपु सफाईिार आिे.
4 कथेने आपले सोज्वळ रूप खपु जपले आिे. वाव असतानािेखील
कुठे च उत्तानपर्णा वा भडकपर्णा नािी. परमोच्च प्रसांग म्िर्णजे सानवत्रीच्या
गभाारपर्णाचा उलगडण्याचा प्रसगां ! अनजबात उल्लेख न करता वाचकाला ते
समजते.
मला भावलेला पररच्िे ि
नाना नवषारी िधू प्यायच्या वेळचा
1 " जर्णु एखाद्या नतर्िाईताच्या िालचालींकडे पािावे त्याप्रमार्णे नाना
आपल्याकडे अनलप्तपर्णे पािू लागले, िे डोकें , याांत काांिी तरी जळत आिे.
त्याच्या मागचा भाग आता तडफिार. िा िात, त्याचा आपला कािी सबां ांध
नािी. तो िधू ढवळतो. त्यातील चमचा बशीत ठे वतो. त्याने उचललेला कप
डचमळतो, कारर्ण तो थरथरत आिे, त्याच्यातां त्रार्ण नािी."
"त्यानी िधु ाचा एक घोट घेतला व त्याांच्या तापलेल्या चेिर्यावर पाण्याचा
नशडकावा झाल्याप्रमार्णे तो तडकला. कळकून गेलेल्या ताकाच्या भाांड्यावरून

जोराने नजभ नफरवल्याप्रमार्णे नजभ ररवररवनू आत ओढल्यासारखी झाली.
शरीरातील सारे धागे एका गाठीत धरून नपळल्याप्रमार्णे सारे शरीर
तार्णल्यासारखे झाले व ते घाांपा टाकत असता डोळे बािेरच येतात असे वाटले."
- यतीन गळ
ु वर्णी
यतीनजी, धन्यवाि. जीएांच्या या सांथ कथेतले नाट्य जार्णवनू निल्याबद्दल.
गभाारपर्णा उलगडण्याचा प्रसांग समजण्यासाठी आता पन्ु िा वाचला. मला ते
लक्षात आले नव्िते. त्याांचा आवेग ओसरला या एका वाकयातनू त्याांना िे
सचु वायचे िोते ते तम्ु िी तपष्ट नलनिल्यावर कळले.आनर्ण नांतरचे वाकय,’गौतम
तरी--’असे का तोडले तेिी आता कळले.
-सनु ीळ सामतां

१ बौध्ि िशानाने(इ.स.प.ू ५००) प्रथमच 'जीवनातील िुःु ख ' या नसद्धाांताला
ननर्णाायक कें ितथान निले. इतर भारतीय िशानातां (तत्वज्ञानातां ) 'सत्य,
पानवत्र्य,आनिां ,सौंिया इ.' सांकल्पनाांना मध्यवती तथान आिे.
२ भारतीय सानित्यात या शोकात्म भावाला फारसे मित्व नव्िते.जी ए नी
जगण्याचे िेअटळरूप प्रथमच प्रभावीपर्णे व्यक्त के ले.िी त्याचां ी मिान
कामनगरी िोय. बांगाली भाषेत असे काया शरिचांि चतजी याांनी के ले. त्याांची
प्रत्येक कािबां री शोकातां आिे.
३ िुःु खाचे कारर्णे१) तृष्र्णा (भोगेच्िा) २) मन व शरीर ३) मन व ५ इनां िये
४)जन्म ५) तपशा (इनां िये व नवषय सांयोग) ६) अनततत्वाची जार्णीव ७)नवकार (
राग, मोि इ)८) आसक्ती ९) जरा मरर्ण १०)...११)...१२)...(भगवान बद्ध
ु
याांची द्ािशननिाने)
४ जी ए याच्ां या वरील या कथेत िी सवा कारर्णे निसतात.जी ए या िुःु खाचा
सांथ, जागृत अवतथेत, सतत अनभु व या १९ पानी कथेत िेतात. पर्ण िुःु ख
ननवारर्णाचे उपाय सचु वत नािीत.
५ नेिमे ीची शैली (रितय, अिभतु ता , प्रनतमाचां ी साखळी, काव्यमय वर्णान,
गढू रम्यता इ) या कथेत पर्णू ा बाजल
ू ा ठे वनू िी जी ए यशतवी झाले आिेत.यात
१९ पानात ४ प्रनतमा-तेथे अनडच पानातां २५ प्रनतमा आिेत.
६ 'अांधाराची पाऊले (बीजकथा)' व 'अखेरचे निवस ' यात खपू साम्य
आढळते.जसे १) शीषाक २) सरु वात व शेवट- श्ाांत मन नवकल ते श्ाांत मन
शेवट( मरर्ण) ३) अपर्ु या वासना( सवा काळात )४) इच्िा,अपेक्षा, तवप्नाांचे
शेवट( घर कोसळर्णे, मनासारखे कािीच न िोर्णे) इ

७ मख्खु य मनाचे वर्णान तेथे अचेतन मनाचे येथे जागृत मनाचे. पर्ण समाांतर
जसे'नखन्न, झाकोळलेले, उिास, शन्ू य, िताश, कडवट,जड, सतु त ,िुःु खी,
ननरूत्सािी, अतवतथ ,कासावीस ,सावरलेल.े
८ िी कथा नकारात्मक जानर्णवेने भरलेली आिे.नानाांच्या जगण्यातला
ननरथाकपर्णा, ननरूद्देश, निशािीनता, असिायता वृध्ित्वात अचानक
ननर्णाायकपर्णे समोर येते व मनातल्या सततची ननराशेचा शेवटी मनोकानयक
अतां िोतो.
९ 'जेथे मी तेथे माझा पैसा' िा उपिास कलात्मक आिे.
१० कथेचा नायक एक आिशावािी ( सिाचार व नीनतमल्ू ये सवाांनी
पाळण्याचा आग्रि धरर्णारा) पर्ण व्यविारात,ससां ारात , पैसे नमळवण्यात
अपयशी आिे. येथे मन्यअ
ु ल सव्िााटेस घ्या डॉन नकवझोटची आठवर्ण येत.े जी
ए नी एक पतु तक त्याला ( सव्िााटेसला) अपार्ण के ले आिे.
११ नायक नशक्षक म्िर्णनू सतत मल्ू यनशक्षर्ण सवाांना शाळे त, कोर्णी न
वाचलेल्या पतु तकाांतनू , इतर बोलण्यातनू िेत असतो.पर्ण कोर्णीिी तसे वागत
नािी म्िर्णनू ननराश िोतो.त्याचे मन उध्वतत िोते. पैसा नािी म्िर्णनू ससां ार
नवतकटतो.अशा सवा सामान्य मार्णसाांचा प्रनतननधी नाना जी ए नी
हृियनविारक रांगवला आिे. नवतकळीत, अपयशी, अतताव्यतत,
झपाटलेला,सख
ु िीन, शोकमग्न अशा मार्णसाांची जगण्यातील िोरपळ
कुटुांबसांतथेच्या परुु षप्रधान पोलािी चौकटीत ( नवधवा बिीर्ण,िळ झालेली
सनू इ) मल्ू यिीन समाजात, जी ए नी ठसठशीत घटनानां ी अधोरे नखत के ली
आिे.

१२ 'नटांब,...अक्षर.. वाकय..कागि...थडगी' िे नानाच्ां या नलखार्णानवषयीच्या
भावना.इ वर्णान खपू कलात्मक आिे
१३ समारोप - एकांिर, िा जगण्यातील नानाांचा िुःु खि प्रवास नखन्नतेचा
नखन्नतेत शेवट करर्णारा .
चक
ू भल
ू द्यावी घ्यावी
माधव परु ानर्णक
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पाश्चात्य existentialism, भारतीय नििां ू तत्त्वज्ञान, भारतीय आनर्ण
पाश्चात्य सौंियाशास्त्े याांच्या जोडीने बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या आधारे
जीएांच्या (आनर्ण इतरिी सानिनत्यकाांच्या ) सानित्याचे रसग्रिर्ण
करण्याची कल्पना आवडली. (द्ािश ननिाने -जरामरर्ण, जानत, भव,
उपािान, तृष्र्णा, वेिना, तपशा, षडायतन, नामरूप, नवज्ञान, सांतकार तथा
अनवद्या)
भारतीय सानित्यात या शोकात्म भावाला फारसे मित्व नव्िते िे मात्र
पटले/कळले नािी. रामायर्ण मिाभारत शोकात्मच िोते ना? असो,
नवषयाांतर नको.
अांधाराची पावलेआनर्ण अखेरचा निवस याांची तल
ु ना करण्याची
कल्पना माझ्या मनात आली. पर्ण त्या िोन टोकाच्या कथा म्िर्णनू .
त्यातले साम्य तम्ु िी िाखवले.

जेथे मी तेथे माझा पैसा िे वाकय आनर्ण लगेच नांतरचा त्याांचा मृत्य़ू
(पैसा सोबत न घेता जार्णे) िे भयानकच.
नखन्नतेचा प्रवास- व्वा
- सनु ीळ सामांत

नमतकार.1.तेरा मद्दु े असलेले आपले नववेचन खपू आवडले.जीएांच्या कथाांवर
वेगवेगळ्या पैलांतू नू (एन्सायकलोनपनडक)पिावे लागते.िे त्याांच्या प्रनतभेचे तेज
आिे. व मला त्या तेजाने निपल्यासारखे वाटते...2).जाता जाता एक नवचार..
जीएांचे वाचन अफाट िोते.'भेट 'कथा बध्ु िावर आिे. पर्ण त्याांच्या
लेखनावर,आधनु नक नवचाराांचे सतां कार आिेत.सधु ाररत अनततत्ववाि व
सधु ाररत ननयतीवाि, घेवनू ते आकाशतथ शक्तींना प्रश्न नवचारतात. बध्ु ि श्ेष्ठ
आिेत. पर्ण आकाशतथ शक्तींमध्ये मार्णसू एकाकी, अटळ ननर्णाय घेतो,िे जीएांनी
िाखवले.(तवामी, आनफा यस,माकडाचे काय..इत्यािी )3. माझे नववेचन तपष्ट
करण्यासाठी माझ्या'घनटते ते ननयती' या फे सबक
ु लेखाची नलक
ां िेत आिे.
आपल्या नववेचनाचा आिर ठे वनू नलनित आिे.च.ू भ.ू द्या.घ्या.गडु डे.नवलास
वाघोलीकर।
नलक
ां
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=330599651978
112&id=100050842405764
नवलास वाघोलीकर

जी ए च्या कथानायकाांचे िुःु खननवारर्णाचे उपाय
१ जी एां सकट, प्रत्येक लेखक तवतुःचे जगर्णे आपल्या लेखनात
ओततो(प्रनतभानवष्कार)
२ 'अखेरचे निवस' चा नायक नानाला वनडलाचां ा ,सतत लेखन करून सवा
ततराांवर अपयशी(कांगाल) िोण्याचा भावननक वारसा नमळाला
आिे,ररकामे,पडके घर नमळाले आिे('िेवळातला ररकामा रथ ठे वायची जागासांिु र उपमा- सां. . भगवद्गीता - शरीराच्या रथावर मनाच्या सारथ्याचे ननयांत्रर्ण
इ.)(ननयती).नानाने तवतुः साधारर्ण यश सवा पातळ्याांवर नमळनवले नवशेषतुः
शारीररक , भावननक ( वासना,प्रर्णय,प्रेम,नातेसांबांध) .मग पनु ुः पन्ु िा कोसळर्णारे
िुःु खाचे आघात.
३ त्यावरचा उपाय म्िर्णनू नाना तेच ते ,त्याला येते ते (ननयती) झपाटल्यासारखे
करतो. लोक िसले तरी ( नाटक-नवधवा बनिर्ण गाते) नानाला कृ तीचे( नीनतवर
प्रवचने,तीच अक्षरे नगरवर्णे, अनतअपरु े पैसे नमळवर्णे) पररर्णाम समजत
नािीत(माननसक नवकृ ती)
४ नाना सततच्या अपेक्षाच्ां या मध्ये तार्णला जातो ( इच्िा+आशा=अपेक्षा).
अपेक्षा तवतुः कडून, इतराक
ु ,अपत्य,माफक यश इ
ां डून. शारीररक भावननक सख
पर्ण त्या पर्णू ा िोत नािीत.इच्िा पढु ून ओढतात.आशा मागनू ढकलते. मनाचा
सनातन चकवा.जी ए चार नायक गरगरत आत्मघातकी कृ तीकडे खेचला जातो.
५ 'अांजन' चा नायक भैरू अशीच. िुःु ख ननवारर्णाचे उपाय तसाच.तेच ते
वागर्णे.अांजन शोधर्णे. आत्मघातकी कृ ती कडे ओढला जातो.

६ 'अांधाराची पाऊले' चा नायक -अधा जागृत मन ,असाच उपाय
करर्णे.भतू काळात - त्याच त्या कृ तीत ( वासना,प्रर्णय, मीलनाचे क्षनर्णक सख
ु
इ.) रमते. त्याला- नािीसे िोण्याला शरर्ण जार्णे.
७ जी ए याांच्या बिुतेक नायकाच्ां या या कृ ती एका नवशाल सक
ां ल्पनाच्ां या
चौकटीत बसतात.एका टोकाला झपाटलेपर्ण,
िसु र्या टोकाला पर्णू ा न झालेल्या अपेक्षाांचे असह्य ओझे, नतसर्या टोकाला
सामानजक सांबांधाांची ननरथाकता आनर्ण चौथ्या टोकाला अनांत,अपार,
अनाकलनीय, बिलत्या जगातील घटना.मध्यभागी नायकाांच्या प्रयत्नाांची
असफलतेकडे जार्णारी गढू वाट
८ चक
ू भल
ू द्यावी घ्यावी.
९ सवा प्रनतसािाबां द्दल आभार.
डॉ माधव परु ानर्णक
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अखेरचा निवस- जीए (निरवे रावे
जीए आपल्या कथेतील मध्यवती व्यक्तीरे खेला सिग् र्णु ाांचा पतु ळा करत नािीत.
यािी कथेत ते नानानां ा तवतुःच्याच कोटाात उभे करतात. सानवत्री त्याच्ां याकडे
क्षमा मागते तेव्िा ते म्िर्णतात खरे , की ’मार्णसू चक
ु तो’,पर्ण लगेच त्याच्ां या
मनात उलटसल
ु ट नवचाराचां े द्द्ां सरू
ु िोते.
’मार्णसू चक
ु ते ? माझ्या आयष्ु यातील इतकया वषीचे काय? रात्रीच्या रात्री
जळत्या डोळ्याांनी घालवल्या, गन्ु िेगाराप्रमार्णे लोकाांनी तोंडे चक
ु वली, त्याचे
काय ? कागि बरबटर्णे, रद्दी भरलेले मसर्ण िे शब्ि, त्याांचे काम करायचे?
पर्ण तू तवतुः कधीच चक
ु ला नािीस १ भावाने एकिा पांचवीस रुपये मानगतले
िोते. ते निलेस ? माझ्या घरी पाऊल टाकू नकोस असे रागाच्या भरात का िोईना,
तू म्िटले ना सभु िेला ? वडील आजारी असताना िे परु े झाले, त्याांनी मरावे
आता, त्याांची सटु का िोईल आनर्ण आमचीिी; असे तू एका शेजार्याजवळ
म्िटले नािीस? " िे बघ, मी नवसरायला तयार आिे." ते शरमनू म्िर्णाले, "
चक
ु तां मार्णसाचां, पर्ण यापढु े तो जबाबिारीनां वाग, खरां साांगू ? तू कधीतरी पन्ु िा
यावांस असां मला फार वाटायचां.-"
पर्ण या भावना बािेर पडताच ते एकिम गप्प झाले.
तवतुःच्याच कोटाात तवतुःच मख्खु य व्यक्तीने उभे रिाण्याचे प्रसांग जीएांच्या कथेत
नेिमीच येतात. ते सिसा कोर्णतीच व्यक्तीरे खा के वळ पाांढरी वा के वळ काळी
रे खाटत नािीत.
पर्ण या कथेत ते सानवत्रीला मात्र सांपर्णू ा काळ्या रांगातच रे खाटतात. अगिी
शेवटी, नतच्या गन्ु ह्यातील भागीिाराशी नतचे वागर्णे आनर्ण अनवश्वास ते अत्यांत

कलात्मक पद्धतीने िाखवतात. ती पैश्याची नपशवी घट्ट आवळते यातनू ते
िाखवतात . सानवत्रीला ते पर्णु ातुः ऐनिक सख
ु ाांशी बाांधलेली, कोर्णतािी
नवधीननषेध नसलेली, तवाथी, लांपट, ननिायी व्यक्ती म्िर्णनू रांगवतात. िे कािीसे
वेगळे आिे. जीएांच्या एकांिर लेखन शैलीत न बसर्णारे .
-सनु ीळ सामतां
--'अखेरचा निवस'--व्यक्ती तवभावाने काळी नकांवा पाांढरी नसते.पर्ण व्यक्तीचा
तवभाव म्िर्णनू कािी असतो.त्यात, काळ्या/पाांढर्या कडे झक
ु लेली अशी
व्यक्ती असते. तसेच एखाद्या प्रसांगात, व्यक्ती एका गर्णु ाने तीव्रपर्णे वागते.येथे,
सानवत्री व भगवांत याांनी कट करून नानाांना मारले.बाकी मद्दु े चाांगले आिेत. या
कथेचे पैलू शोधावे नततके कमी वाटतात. त्यामळ
ु े वाचकाांना धन्यवाि द्यावेसे
वाटतात. नवलास वाघोलीकर
--मार्णसु नावाचा बेटा या कथेत जी.एां.नी एक नवधान के ले आिे.
सापाला जसे नवष असते,
वाघळाला जशी घार्ण असते तसे स्त्ीला नवश्वासघातकी पर्णाचे अांग असते.
त्यामळ
ु े सानवत्रीला त्याांनी जे िाखनवले आिे त्याचे आश्चया वाटत नािी. जी.
ए.ां च्या कथेतील स्त्ी आई, मावशी आनर्ण बनिर्ण म्िर्णनू येते त्यावेळी ती अत्यांत
शद्ध
ु चाररत्र्याची असते. पर्ण पत्नी नकांवा प्रेयसी म्िर्णनू येते त्यावेळी ब-याचिा
नतचे चाररत्र्य सश
ां यातपि असते.
नशवाजी कुर्िाडे

खरां तर नवश्वासघातकी पर्णाचे िे अांग परुु षाांनािी असते.
पर्ण आपल्या समाजाच्या नैनतक अनैनतक कल्पनामळ
ु े ते बोचत नािी, इतके च!
प्रमोि कुलकर्णी
जीएां बाबत िे नवधान मी अनेकिा वाचले आिे. पर्ण पटलेले नािी. िी चचाा
ततू ाास नवषयाांतर नको म्िर्णनू बाजल
ू ा ठे व.ू
सनु ीळ सामतां
मानवी गर्णु िोष िे नलांगभेि नवरिीत आिेत.
निनलप बडे

नाना ह्या नावाची व्यक्ती कोर्णीिी(सामान्य मार्णसू )असू शकते कारर्ण नवशेष
नामाचा उल्लेख के लेला नािी. कािीतरी मौनलक करण्याचा प्रयत्न करर्णां पर्ण
त्यात परु े से यश नां नमळर्णां.त्याांच्या मागे "नन्ना" चा पाढा लागलेला िाखवला
आिे. सत्यवानाच्या सानवत्रीने त्याचे प्रार्ण यमापासनू परत आर्णले आनर्ण ती
पनतव्रता स्त्ी िोती. येथील सानवत्री एकननष्ठ तर नािीच.ती क्षमा िी मागते मनात
नवश्वासघात करण्याचा िेतू ठे वनू .शेवटी नवष िेऊन नवर्याचे प्रार्ण घेते. यात
जीवनातील नवरोधाभास िाखवायचा आिे असां वाटतां.
-नवशाखा आपटे
अगिी अगिी. मी आधीिी म्िटले की त्याांनी या मख्खु य पात्राचां नावच ठे वलांय
नाना. नाना म्िर्णजे अनेक. नाना तर्िचे े उद्योग. लेखन, सांपािन, प्रकाशन,
कािबां री, नाटक, कनवता.आनर्ण ना ना म्िर्णजे कािीच नािी. म्िर्णजे काय तर
नाना तर्िचे े उद्योग करून िाती काय तर ना ना. कािी नािी. शन्ू य.
जीए आपल्या कथेतील पात्राांची नावे ठे वताना काय नवचार करत असतील याचा
नवचार आधी कधी के ला नव्िता पर्ण परु ानर्णक सराांनी अांजनमधील भैरव या
नावामागील उकल िाखवनू तोिी एक वेगळा दृष्टीकोन वाचकासां ाठी खल
ु ा
के ला. आता मीिी प्रत्येक कथेतील पात्राचे (पात्राांची) नावे बघनू त्यामागचा
अथा लावायचा प्रयत्न करतो आिे.
- सनु ीळ सामतां
मी सध्ु िा जीएांच्या कथेतील पात्राांच्या नावाांचा नवचार के ला नव्िता. कारर्ण
कथानके च इतकी काळजाला नभडत की पढु े नवचारच करवत नसत. आता

डॉकटर परु ानर्णक सरानी व नवषाखा ताईनी पात्राांच्या नावाची समपाकता लक्षात
आर्णनू निली. एक नवचार मनात आला. प्रत्येक शब्ि नवचार पवू ाक नलिीर्णारे
जीए कथेतील पात्राांची नावेसध्ु िा समपाकच वापरर्णार. परु ानर्णक सर व
नवषाखाताईनाां धन्यवाि!
- यतीन गळ
ु वर्णी

अनतां
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- साांजशकुन
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- १७ माचा ते १९ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

अनांत कथा..वाचकाांच्या चचेसाठी..
जीए कुलकर्णी याच्ां या ,रक्तमख
ु ी व अनतां या कथा, साजां शकुन पतु तकात
आिेत. या िोन्िी कथा, नमथक कथा आिेत. पर्ण त्या वाततवाशी जोडर्णार्या
असनू त्याांना अनेक आयाम असल्याने, श्ेष्ठ कथा वाटतात.ग्रपु च्या
अडनमनाांच्या परवानगीने मी िी कथा ,ग्रपु मध्ये चचेसाठी घेतो. **मला िी सांधी
निल्याबद्दल, मी सामांतजींचे आभार मानतो( यापढु े आपर्ण ग्रपु मध्ये,मला ' सर'
म्िर्णनू सांबोनधत करू नये .कारर्ण, वाचक म्िर्णनू आपर्ण सवा आिरर्णीय
आिोत.)*
सवा जार्णत्याांनी त्या कथेवर आपले नवचार मनमोकळे पर्णाने माडां ावेत िी
नवनतां ी आिे.
अनेक प्राचीन कथा,उिािरर्णाथा, ननचके त, जाबाली,आरूर्णी,गौतम बध्ु ि,
झेन ,याांप्रमार्णे जीएांच्या या कथा,अनततत्वाचे कािी मल
ू भतू प्रश्न माांडून उत्तरे
शोधायचा प्रयत्न करतात. नकांवा प्रश्नच जातत तपष्ट करतात. म्िर्णनू प्रत्येक
वाचकाने वेळ काढून,'अनांत 'कथा वाचावी.ननचके त कथेने वाचकाचे
,सांसार,म्रत्ु यू बद्दलचे नवचार तपष्ट िोतात.जीएांची िी कथा तशा िजााची आिे.
रक्तमख
ु ी व अनांत या िोन्िी कथाांत प्रवासी आिेत. मागािशाक योगी, नकांवा
मितां आिे. प्रवासात चढ असलेले डोंगर आिेत. चक्रव्यिू ाचे चकवे आिेत.

जीएच्ां या 'रक्तमख
ु ी' कथेत प्रामख्खु याने भौनतक गरजा व म्रत्ु यचू ा, तर 'अनांत'
कथेत तवशोधाचा , नवचार के ला आिे.

भौनतक गरजा पर्णू ा झाल्या, असे समजल्यानांतर, नायक प्रवासी , अनांताच्या
मांनिराकडे ननघाला आिे. अनांत म्िर्णजे ज्याला अांत नािी, असे शोधायला
ननघाला आिे. िा प्रवास ,डोंगर चढण्याचा, खडतर आिे. येथेिी मितां आिे. तो
करांडा िेतो व एक नचठ्ठी िेतो. या नचठ्ठीची पतू ाता के ली तर िसु री, त्या नचठ्ठीची
पतू ाता के ली तर नतसरी नचठ्ठी नमळर्णार आिे.एके क अट पर्णू ा के ल्यावर प्रवाशाला
अनततत्वाबद्दल ज्ञानाचा एके क तक
ु डा नमळत जातो.
अशा अटी पर्णू ा के ल्यानांतर त्याला चौथी नचठ्ठी नमळते.तसा तो पढु े जातो.
व या एकमेव प्रवाशाला अनांताच्या मांनिराचे मिाद्ार निसते.पर्ण ते बांि
असते.प्रवाशाने िार उघडायला साांनगतल्यावर काय िोते, िे मळ
ू कथा वाचनू च
कळे ल. या साराांशामळ
ु े आपर्णास अनांत कथेची रुपरे षा परु े शी निसेल असे
वाटते.
--नवलास वाघोलीकर

नचत्रकार- नवलास वाघोलीकर

जीए कुलकर्णी याांच्या िोन कथा---'रक्तमख
ु ी' व 'अनांत'..कथा िोन--अनांत.
लेखक--- व्िी एस वाघोलीकर.( फे सबक
ु वर पवू ी निलेला लेख येथे
वाचकासां ाठी पन्ु िा िेत आिे.)
या िोन्िी कथा जीए कुलकर्णी याांच्या 'साांजशकुन' पतु तकात आिेत. या
िोन्िी कथा, नमथक कथा आिेत. पर्ण त्या वाततवाशी जोडर्णार्या असनू त्याांना
अनेक आयाम असल्याने, श्ेष्ठ कथा वाटतात.
िोन्िी कथातां प्रवासी आिेत. मागािशाक योगी, नकांवा मितां आिे. प्रवासात
चढ असलेले डोंगर आिेत. चक्रव्यिू ाचे चकवे आिेत.
अब्रािम मातलो या कथाांमध्ये डोकावनू गेले िोते, असे वाटते. या
मानसशास्त्ज्ञाांनी मानवी गरजाांचा नपरॅ नमड िाखवला. त्यात, तळाच्या प्राथनमक
गरजाांमध्ये,आिार, श्वास; शारररक आसक्ती; नांतर शरीराचे सांरक्षर्ण(भय); व
चढत चढत, वरच्या पातळीवर तवतुःचा शोध , या गरजा िाखवल्या आिेत.
जीएांच्या 'रक्तमख
ु ी' कथेत प्रामख्खु याने भौनतक गरजा व म्रत्ु यचू ा; तर 'अनांत' कथेत
तवशोधाचा , प्रनतभासांपन्न नवचार के ला आिे. म्िर्णनू या भागात 'अनांत'कथेचे
नववेचन करता येईल.

भौनतक गरजा पर्णू ा झाल्या, असे समजल्यास,प्रवासी अनांताच्या मांनिराकडे
ननघाला आिे. अनांत म्िर्णजे ज्याला अतां नािी, असे शोधायला ननघाला आिे.
िा प्रवास डोंगर चढण्याचा, खडतर आिे. येथेिी मितां आिे. तो करांडा िेतो व
एक नचठ्ठी िेतो. या नचठ्ठीची पतू ाता के ली तर िसु री, त्या नचठ्ठीची पतू ाता के ली तर
नतसरी नचठ्ठी नमळर्णार आिे.
1)पनिल्या नचठ्ठीप्रमार्णे नखडकीतनू आलेल्या िाताला गरजेची वततू
द्यायची असते. आकाशतथ शक्तीने सजीवाांना, मार्णसाांना तयार के ले. ननरोगी
शरीरावर ननयतीने आघात िोतो.तो इतराांनी समजनू घेतला पानिजे. रोग बरा
झाला, तरी त्या मार्णसाला इतर मार्णसे तवीकारत नािीत. अनांताचा प्रवासी,
रोगग्रतत िाताला तपशा करतो. व त्याला िसु री नचठ्ठी नमळते. शरीराची िुःु खे
पािर्णे, व त्याबद्दल सिानभु तु ी िाखवर्णे, िा अनांताच्या कसोटीचा पनिला भाग
असतो.
2)िसु र्या नचठ्ठीप्रमार्णे मख
ु वटे असलेल्या अनेक व्यक्तींमधील, खरी
व्यक्ती शोधायची असते. िा आधीच्या नचठ्ठीचा व्यत्यास वाटतो. मार्णसू वरवर
निखावू असतो. पर्ण आत ननयतीच्या शापाची बाधा असते,त्याच्यात आसक्ती,
लोभ,अिक
ु वट्याला
ां ार, तवाथा, क्रूरता असे कांगोरे असतात. म्िर्णनू मख
नवसरून, आतील अनततत्वाचा आिर करून,आनततत्वाला नमळालेला शाप
जो समजनू घेतो, तो अनांताच्या पढु ील प्रवासाला जातो.येथे प्रवासी, िरू

बसलेल्या भीषर्ण चेिर्याच्या व्यक्तीला ओळखतो. व त्याला िसु री नचठ्ठी
नमळते.
तो प्रवासी तेथे थाबां त नािी. ज्ञान शोधण्यासाठी सख
ु ाचा त्याग, वनवास
पत्करावा लागला.िेसद्ध
ु ा या भागात िाखवले आिे.
3)नतसरी नचठ्ठी नमळण्याचा भाग, जीएांची प्रनतभा िाखवतो. सभागृिात
अनेक नचपाांवर सत्ये नलनिलेली असतात. त्याांमधील खरे सत्य शोधायचे
असते.
इनतिासात मानवाने अनेक सत्ये शोधली. उिािरर्णाथा सत्य बोलर्णे,
अनिसां ा करर्णे.पर्ण शब्िाांत अडकलेल्या सत्याला मयाािा असतात. वेगळ्या
पररनतथतीत निलेले सत्य, अपरु े पडते; नकांवा सत्य जातत वापरले तर असत्य
िोवनू ननरूपयोगी िोते. म्िर्णनू बिलत्या पररनतथतीप्रमार्णात सत्याची मात्रा
असावी लागते. गौतम बद्ध
ु यानां ी 'अत्त िीप भव', तवतुः प्रकानशत रिा, असे
सानां गतले. अनेक इझम ििा वषाांत ननरूपयोगी झाले आिेत. यानठकार्णी जीए
म्िर्णतात-"...पर्ण अक्षराांच्या या वािळात ते नेमके सत्रू तरी कसे शोधनू काढायचे?
कािी वेळाने त्याचे मन नतथर झाले व त्याला आत्मनवश्वास वाटू लागला. त्याला
वाटले, या सत्रू काराांच्या मानाने आपर्ण क्षिु अस;ू पर्ण आपर्णिी जीवनाच्या
सख
ु िुःु खाांचा वेध घेतला आिे, भोग घेतला आिे. त्याांची सत्रू े त्याांच्यापरु ती.
आपर्ण आपले सत्रू धगधगीत अग्नीकडे पाित डोळ्याांच्या नशरा जाळून घेत

आपर्णच शोधले पानिजे. या नशलाांवरील अक्षराप्रां मार्णे आपल्या मनावर
डागण्या िेत ते आपर्ण कोरले पानिजे. िे सत्रू कार म्िर्णजेिी मार्णसेच िोती. तवतुः
ियात असता त्याांनी िी सत्रू े नलनिली. गढू आयष्ु याचा एक क्षर्ण जरी उरलेला
असला, तरी पर्णू ा सत्य समजले असे म्िर्णर्णे उध्िटपर्णाचे आिे. त्या एका
क्षर्णातसध्ु िा मनात धरर्णीकांप िोऊन सार्या पवू ाकल्पनाांचा नवध्वसां िोऊन जार्णे
अगिी शकय आिे आनर्ण आयष्ु य सांपताच जे सत्य निसले असेल, ते सत्रू ाांत
बांनितत करर्णे के वळ अशकय आिे. नशवाय, त्यामागील नजवांत आवाज
नवरल्यावर या सत्रू ाांना वेड्यावाकड्या रे घोट्याख
ां ेरीज कािी अथा आिे
का?सयू ााततानांतर के वळ रे घोट्या ओढून त्याचे नकरर्ण तपष्ट करता येतील का?
त्याने नननवाकार डोळ्यानां ी सार्या अक्षराांकडे पानिले. इतका वेळ उन्मत्त
नपशाचाप्रमार्णे नाचर्णारी अक्षरे आता परु लेल्या प्रेताप्रमार्णे वेडीवाकडी ततब्ध
िोती. त्याने सवा नभतां ींवर नजर नफरवली. अक्षराच्ां या, ओळींच्या गिीत मध्येच
एक वीतभर नशला ररती िोती. तो नवतमयाने नतच्याकडे गेला व त्याने नतच्यावर
िलके च बोटे नफरवली. ती नशला पर्णू ापर्णे अनाघ्रात िोती. िे पािून तो िसला.
िेच माझे सत्रू . इतरापां ैकी कोर्णतेिी सत्रू पर्णू ापर्णे सत्य नािी, कारर्ण शब्िातां
सापडलेले सत्य िे नेिमीच भग्न तक
ु ड्याच्ां या तवरूपाचे असते" त्या
शब्िाबां रोबर ती नशला वर उचलली गेली व मागच्या पोकळीतनू एक कागि
त्याच्यापढु े पडला..."

4) आता त्याला िरवाज्यातनू बािेर पडून अनांताच्या मांनिराच्या बिां मोठ्या
िरवाज्यापाशी जातो."कोर्णी आिे का नवचारल्यावर उत्तर येत नािी. िेच
अनांताचे मांनिर, असे िरू
ू न साांनगतले जाते.
तो करांडा उघडतो, तर तो शन्ू याकार असतो. पर्णू ाात् पर्णू ाम् उिच्यते।
आधीच्या सभागृिात ननिान कोरी नचप,साकार कोरे पर्णा असतो. आताचा
शन्ू याकार ननराकार आिे. िे सत्य तो इतरानां ा सागां ू शकत नािी. कारर्ण पायर्या
नष्ट िोतात. ज्ञान नमळाल्यावर नजवतां रािर्णे, िा वर नसनू शाप आिे, असे येथे
जीए सागां तात.
अशा प्रकारे , रक्तमख
ु ी व अनांत कथा ,प्रज्वनलत िीप आिेत. त्याांच्या एकत्र
वाचनाने िीप्ती तयार िोते. म्िर्णनू जीए कुलकर्णी, मराठीतील प्रनतभावांत आिेत.
नवलास वाघोलीकर
-सवाांना नमतकार!
नवलासरावाांनी एका मला नवीन प्रकाश िाखवला आिे. त्या प्रकाश झोतात
परत एकिा जीएच्ां या "अनतां " गिु ते नशरून सावकाश नविार करतो.
यतीन गळ
ु वर्णी
-'अनांत' कथेवरचे नचत्र कथेतला प्रवास सांिु र रे खाांनकत करते.मला भारतातील
अनेक िेवळाक
ां डचा प्रवास आठवला खासकरून नगरनारचा .

अनांत ' कथेवरचे नववेचन तपष्ट,ससु त्रू , अथापर्णू ,ा रसभावपर्णू ा, कथेचा आशय
रनसकाच्ां या मनापयांत ओघवत्या शैलीत पोचवर्णारे झाले आिे.
- माधव परु ानर्णक
मी अनांत िी कथा वाचलेली नािी. पर्ण नववेचन वाचनू वाचायची उत्सक
ु ता
वाढली आिे. रे खानचत्र सिांु र झालयां .
- नवशाखा आपटे
धन्यवाि.अगिी योग्य. नगरनारचे िुश्य समोर ठे वनू नचत्र काढण्याचा प्रयत्न
के ला िोता. कथेशी सबां नां धत नचत्रे नतां र िेईन.गडु डे.
- नवलास वाघोलीकर
नवलासरावाचां े अनतां कथेचे नववेचन मद्दु से िू व रे खानचत्र रे खीव आिे. त्यानी
िाखवलेल्या प्रकाशात कथा समजनू घेण्याचा प्रयत्न चालू आिे. डॉकटर
माधवराव परु ानर्णकाांचे शास्त्ीय पृथ:करर्ण समजनू गोडी आिे. नवशाखाताईचेां
भाष्याबद्दल उत्सक
ु ता आिे.
- यतीन गळ
ु वर्णी
नवलासजी, अनांत या उत्कृ ष्ट पर्ण कािीशा िबु ोध कथेचे सतू ोचा के ल्याबद्दल
आपले आभार.

यतीनजींनी म्िटल्याप्रमार्णे नवलासजींनी खरोखर एक नवीनच प्रकाश या
कथेवर टाकला आिे. यािी प्रकारे (अब्र्िाम मॅतलॉ चा नपरॅ नमड) िी (नकांवा
कोर्णतीिी) कथा वाचता येईल असे कधी मनातच आले नव्िते. नवलासजी,
आपल्या बिुश्तु तेतनू या प्रकारे िोन नवनभन्न शास्त्ाचां ा नमलाप करून एक
नवीनच वाट िाखवली आिे त्या मननशक्तीला सलाम. नवलासजींचे आभार
मानायलाच िवेत. त्यात त्याांनी चेरी ऑन ि के क असे जे नचत्र रे खाटले आिे
तेिी अप्रनतम आनर्ण सचू क.
- सनु ीळ सामांत

Seeking roots of rootless tree
िाच प्रत्येक अतसल प्रनतभावतां ाचां ा कलाधमा असतो
साांजशकुन मध्ये जी एां नी या कलाधमााला अद्भुत पररमार्ण निले
भारतीयच काय अख्खख्खया जगात कोर्णत्यािी भाषेत असे कलातत्वक पतु तक
नसर्णार िे मी खात्रीने साांगतो.
साजां शकुन मधील सवाच कथा म्िर्णजे आत्मशोधाच्या पाऊलवाटा
परांतु त्यात रानभल
ू शैलीतील िवािवासा चकवा आिे..
आनर्ण मी जी एां चा आांधळा अनयु ायी नव्िे,डोळस सिप्रवासी मानतो तवतुःला
सिैव
या अथााने जी ए िे एकमेवानद्तीय' अक्षर' सानिनत्यक
-मिेश आफळे

Photo Credits- Kasturi Mahesh
(Hampi)

Hello
Pardon me for that I think I can express my interpretation
better in English not Marathi.
(P.s. I am an ardent marathi reader but typing Marathi is a
hazard.)
In one line, I feel Anant represents the inevitable
disappointment of the man who tries to seek the truth.
Anant’s canvas seems Hampi like. The temples, the
pillars, the river, the rock reminds me of the ancient town of
Hampi and its dravidian architecture. (Being in karnataka I
wonder whether he ever visited Hampi ? If he did not then it is
the most ironic contradiction as most of his allegories have the
similar canvas and its just so unfair if he never got to see it in
real! Alas!)
Its a beautifully crafted story which exposes the
meaninglessness of human life in the most meaningful way.
You could be an aware human, travel miles long for years,

search for the answers, sacrifice the materialistic luxuries of
life, make the greatest compromises and still end up with an
infertile verdict, an absolute zero! You end up no different than
a man who doesn’t question or seek anything and lives a
shallow hence a happy life.
But the disappearing of the stairs at the end of the story
(his way back home) represents that once you decide to take
this journey, search for the truth then there is no way you will
look at the life same way. There is no escape from the
restlessness.
I.e.Can we go back to living the same life (without
questioning) after reading GAs literature? His stories touch you
within. They make you think, you struggle to find the answers.
But in the end its a curse to the human life that no matter how
aware you are, how passionately you seek for that ultimate
destination, you will alwaysendupwalkingona‘culdesac’.
The destiny has the ultimate power of making you feel like
an eggshell at the destination of a journey you thought was the
most meaningful.
Just when you think you have it all it makes you feel like
a complete nincompoop! G.A. has mastered the art of
highlighting such an irony of human life.

The Mahanta’s character represents the cruel face of
destiny. Shows that we are just the puppets of our fate no matter
howloyalyourjourney’sbeen.AtfirstAnantshocksyouand
then leaves you with this uneasy feeling that suffocates you.
In my opinion Anant is an every night feeling of a thinking
man. Your urge to find the answers will not allow you to go
back to your shallow and superficial life though you know
there’sabsolutely nothing at the end.
Kasturi Mahesh (Bombay)

(Attached are a few photographs that I clicked in Hampi
which reminds me of the Ananta temple.)
---Good response. Have such reactions frequently on the stories
of G A Kulkarni. Photos worth remembering.good day.आपर्ण
खपू िान नलनिले आिे. धन्यवाि
- नवलास वाघोलीकर

िाच नवचार मला प्रत्येक G. A. कथेत िडलेला आिे असां वाटत. मानवी
जीवनाची अपर्णू ाता , ननयतीशरर्णता आनर्ण फोलपर्णा िे या ना त्या प्रकारे
जी ए िाखवनू िेतात.
फोटो खपू सिांु र काढले आिेत. काळ्या , रुपेरी भरून आलेल्या
आभाळाच्या ( अटळ , घेरर्णारी ननयती ) पाश्वाभमु ीवर मनां िराचा ( मानवी
जीवन) परु ातन भग्न सागां ाडा...
सवाांनीच खपू सांिु र अभ्यासपर्णू ा नलनिले आिे. मला इथे एक भावननक ,
वैचाररक आनर्ण spiritual समृद्धी अनभु वायला नमळते आिे. सवा
नलनिर्णायाा members ना धन्यवाि!
- - नवशाखा आपटे
कततरु ीजींनी जीएांच्या कथाांचा सखोल अभ्यास के लेला जार्णवला.
नकांवा नचतां न. त्यानां ी शेवटच्या पायर्या नािीसे िोण्याबाबत प्रनतमेचा
अथा लावला आिे तो तर अत्यांत नेमका. म्िर्णजे यरु े कका मोमेंटच. मी
वर नलनिले तसे जीएच्ां या प्रनतमाचां े अथा लावतालावता िमिाक िोते
आनर्ण शेवटी तेवढी बौनद्धक ताकि उरतच नािी. या पायर्याांच्या पयांत
पोचेतो माझी नवचारशक्ती सांपलेलीच िोती.
िा अथा घेतल्यावर या कथेचाच नािी तर जीएच्ां या एकूर्णच लेखनाचा
प्रभाव इतका खोलवर का पडतो ते कळते.
सनु ीळ सामतां

Thank you all for kind
words. G.A. Who was
labeled as an extreme
introvert in his own time is
now connecting people this
way.
-कततरु ी मिेश
Photo CreditsKasturi Mahesh
(Hampi)

नवलासजींनी सतू ोवाच करण्यापवु ी मी माझी वेगळी नटपर्णे काढली िोती
ती आता सािर करतो.
अनतां म्िर्णजे पन्ु िा एक असख्खां य प्रनतमानां ी बिरलेली कथा. प्रनतमाचां ा अथा
लावता लावता िमिाक तर िोतेच पर्ण िरवेळी िर प्रनतमेचा अथा वेगळा घेतला
जाऊन कथेचा पटच बिलतो. कधी िी कथा Nihilist existentialism ची
वाटते तर कधी भारतीय तत्त्वज्ञानातील माया आनर्ण ब्रह्माची. (थोडेसे नवषयातां रनननिनलझ्मचा मख्खु य नवचारवतां ननत्शे याचा गरुु शॉपेनिॉवर याने ब्रह्म, माया या
सकां ल्पनाचां ा त्याच नावानां ी मक्त
ु ितते वापर के ला आिे. तो सतां कृ तचा नविव् ान
िोता)
कधी वाटते सवाच मानवी जीवनाचा प्रवास िा शन्ू याकडून शन्ू याकडे आिे
तर कधी वाटते िे के वळ एकट्या िक
ु ट्या साठीच तसे आिे. बिुताांश जन तर
मख
ु वट्याांचा आनांि घेत मजा करत आिेत आनर्ण उगाचच कसला तरी (जे
नमळर्णारच नािी अशाचा) शोध घेत आयष्ु य वाया घालवण्या ऐवजी नमळाला
तो क्षर्ण आनांिात घालवत आिेत तेच योग्य आिे. आनर्ण जीवाच्या आकाांताने
अज्ञाताचा शोध घेर्णारे थोडे जन, आनर्ण नमळाले त्याचा आनांि घेत जगर्णारे
असांख्खय जन यािून िे जीए िे नतसरे च एक रे फ़री आिेत जे या िोघाांच्या
जगण्याचा अथा लावण्याचा प्रयत्न करत आिेत की ’िे योग्य की ते’.नकांवा िे
जातत ननरथाक की ते जातत ननरथाक?
- सनु ीळ सामतां

अनांत…..(साांज शकुन)
िी कथा वाचताना एक वेगळाच प्रश्न मनात आला.
"निरवे रावे"ची पनिली आवृत्ती….1962
]"साांज शकुन" ची पनिली आवृत्ती….1975
निरवे रावे मधल्या कथा या नजवांत िाडामार्णसाांच्या कथा आिेत तर साांज
शकुन मधल्या बिुतेक कथा रुपक कथाआिेत. एकिम रुपक कथेकडे ते का
वळले असावेत?
का अथाशन्ु य भासे मज कलि जीवनाचा अशी माननसक
नतथती त्याच्ां या मनाची झाली असावी?
सत्य कािी वेगळे च असावे ,असे वाटुन ते रुपक कथे कडे
वळले?...पर्ण या सत्याच्या शोधात परनतची वाट नािी िेिी
पकके पर्णाने ठाउक िोते."आपली पडशी िा आांधळा नशष्य
कशी ओळखर्णार?..या प्रश्नावर आधां ळ्याचे िसर्णे िेच उत्तर असते….या
शोधात पनिले पडर्णारे तसे खपू च सोपे
असतात. मिारोग्याला खरी गरज एका नजवांत मार्णसाच्या
िाताच्या तपषााची असते.मख
ु वट्याट्यानशवायची व्यक्ती
शोधर्णे िेिी सोपेच.कारर्ण सवासामान्य मार्णसे मख
ु वटे
घालनु च वावरत असतात.ॅँॅॅ

नतसरा ननर्णाय िा मित्वाचा.एकाच नशलेवरील सत्रू सत्य आिे..ते
शोधर्णे….आनर्ण तेवढेच नव्िे,तर इतरकशी अपर्णु ा वअज्ञ आिेत िेिी िाखवावे
लागेल….म्िर्णजे त्यातिी असयु ा ईषाा आिेच….शब्ििल आलाच…..तेव्िाां
शब्िेनवर्ण
सवां ािु िाच मागा उरतो…..जो ज्ञानेश्र्वरानी सानां गतला.
शब्िात सापडलेले सत्य िे नेिमीच भग्न तक
ु ड्याच्या तवरुपात असते.
पर्ण िाअनभु व तवतुःपरु ता झाला.जी.ए.ना िेअनभु व
अनतांिीय पातळीवरिी येत असर्णार.िे अनभु व वाचकाच्ां या
पयांत पोिचवण्या साठी रुपक कथेचा आॉुःधार घेतला.जसे
सांत सानित्यात दृष्टाांत असतात…..'उिा..काट्याच्या अनर्णवर वसली नतन
गावां….लेखकाला तवतुःला येर्णारी
अनभु तु ी वाचकापयांत पोिचवताना रचनेत कानिश
ां ी
नकलष्टता येत असर्णार.(जी.ए..च्या कथेसिां भाात िािी आरोप कािींजर्ण
करतात)पर्ण सोपे सटु सटु ीत करत
असताना रचनेत व्यानमश्ता येत असावी….िे खपू च
धाडसी नवधान झाले…पर्ण अांजन कथेत आयष्ु यातल्या
घटनाांकड बघण्याची जी दृष्टी येत,े ...एखाि नाटक असत ना?..तस
आिे,िेमल्िारी सागां तो.पर्ण त्याठी अजां न नमळवण्याचा तो खटाटोप…आनर्ण ते
नमळळुनिी कािी
उपयोग नािी…..अनांत कथेचािी शेवट तसाच आिे.

आनर्ण अशा कथाांच वाचन झाल्यावर जी नखन्नता येत,े
ते एक आपल्या मनावर झालेल गारुड असते….ज्यातनु
आपर्ण अजनु िी बािेर पडलेलो नािी.
- राम कुलकर्णी
धन्यवाि सर. जीएच्ां या सामान्य जीवनावरील कथा ते रूपक कथा िा
प्रवास, त्यामागची कारर्णे व त्याांचा प्रनतमा, दृष्टाांताचां ा वापर करण्यामागची
पाश्वाभमू ी तम्ु िी नेमकी उलगडली आिे. जी एांच्या कथाांवर नवचार करताना
त्याांच्या अनभव्यक्तीच्या प्रगल्भ िोत गेलेल्या प्रवासाचािी नवचार करावा
लागेल.
-सनु ीळ सामतां

जीएचां ी शब्िकळा कशी सौंियाशाली आनर्ण नकती श्ीमांत िोती ते यािी
कथेत एखािे वर्णान करताना निसते. मग ते नतथरनचत्रर्ण असो वा प्रसांगवर्णान.
खाली मिानिां ा निीचे ननळे तवच्ि पार्णी एकिी चर्णु ीनशवाय नतथर िोते,
व नतच्या काठची वाळू अगिी ननष्कलक
ां िोती. एका काठाजवळच्या पाण्यात
प्राचीन जलचराप्रमार्णे एक काळा खडक ननश्चल िोता, आनर्ण आयष्ु यात एखािी
कोवळी आठवर्ण जतन के लेली असावी, त्याप्रमार्णे त्याच्यावर येथनू पाढां र्या
नपसाप्रमार्णे निसर्णारा एक बगळा िोता. मठाच्या मागे कुरळी निरवी लव
असलेला पवाताचा उभार िोता, व त्या मागे अतपष्ट निसर्णार्या एका नशखरावर
सोन्याचा कळस असलेले अनतां ाचे मनां िर िोते.
त्याने मठात प्रवेश के ला. एका रे शमी गािीवर मखमली आसनाला टेकून
मितां शाांतपर्णे बसले िोते, व त्याांच्यामधनू च तो सवु ास येत असल्याप्रमार्णे फुले
आनर्ण उिबत्त्या याांच्या गांधाने िवा जडावली िोती.
जीएांच्या भरजरी रे शमी भाषाशैलीचे अजनू एक उिािरर्ण…
डावीकडे वळताच नवनवध फुलानां ी रम्य झालेले उद्यान, व त्याला पडत
असलेल्या शभ्रु तवप्नाप्रमार्णे तरल वाटर्णारा प्रासाि त्याला निसला. त्या
सौंियाामळ
ु े तो नवतळून गेल्यासारखा झाला, व त्याला क्षर्णभर आपल्या
यात्रेचािी नवसर पडला. नकांनचत झगमगर्णार्या ऊष्र्ण सोन्याची शरीरे असलेल्या
तरुर्ण नस्त्या पाण्यात िलर्णार्या ज्योतींप्रमार्णे निसत तेथील तलावात जलक्रीडा
करीत िोत्या, व त्याच्ां याकडे आसक्त नजरे ने पाित अनेक परुु ष काठावर सख
ु ाने
नवसावले िोते. प्रासािात तर नवलासी आसनाांवर अनेक स्त्ी-परुु ष प्रर्णयलीलेत
गांगु नू जगाचे भान नवसरून गेले िोते.

आनर्ण या सार्या धांिु जीवनावर मधरु सगां ीताच्या लिरी तशाच आसक्त
तवराांनी तरांगत रानिल्या िोत्या. तो आत येताच सगळ्याांनी आपले तृप्त चेिरे
त्याच्याकडे वळवले, व त्या एकनत्रत सौंियााने तर तो िडपनू गेल्याप्रमार्णे झाला.
…
या उलट एखािी कुरुपता, नबभत्सपर्ण िाखवतानािी त्याचां ी शब्िकळा
नततकीच श्ीमतां असते.
तेथे एक खडक िोता व त्यातील एक लचका काढल्याप्रमार्णे आत
मोकळी जागा िोती. त्या नठकार्णी येताच आपर्ण एका प्राचीन गिु मे ध्ये प्रवेश
करत आिो असे त्याला वाटले. त्या नठकार्णचा प्रकाश मांि, जजार वाटत िोता
आनर्ण सवात्र एक प्रकारचा असह्य, कांु ि वास भरून रानिला िोता. समोर उांच
गेलेली नभांत िोती आनर्ण नतच्यात नठकनठकार्णी झरोके िोते. तो आत येताच
अनेक झरोकयाांतनू वेडेनविे िात एकिम बािेर आले. त्याांच्यावरील माांस सजु नू
काळे ननळे झाले िोते व अनेक िाताांची बोटे झडून गेली िोती. त्याचे सवा अांग
एकिम शिारल्यासारखे झाले व तो एकिम मागे सरला. त्यावेळी त्याला मागे
कुर्णाचा तरी धकका लागला. त्याने वळून पानिले, तेव्िा चामड्याचा के ला
असल्याप्रमार्णे निसर्णार्या चेिर्याचा, पाठीत अगिी वाकून गेलेला एक मार्णसू
ननजीव डोळ्याांनी त्याच्याकडे पाित िोता.
- सनु ीळ सामतां

या कथेतनू (वरील सवा चचाा वाचल्यानांतर) मला तर िेच उमगले की
मायेत गांतु नू पडलेले नजथे पोचतात, ब्रह्माचा शोध घेर्णारे िी फ़ार िरू वर पोचतात
असे िोत नािी.िोघाांचीिी गत शन्ू याकडे. मृत्यक
ू डे. अननततत्वाकडे िोते.
पर्ण प्रवास? It is not destination but the journey that is joy.
भले ब्रह्माचा, सत्याचा, मळ
ु ाचां ा शोध घेर्णारे आनर्ण तत्कानलकात रमर्णारे ,
िोघेिी पोिोचत असतील एकाच शन्ू यापाशी, पर्ण त्याच्ां या प्रवासाचा आनिां
मात्र वेगवेगळा असेल. एकाला भरपरू सख
ु नमळाले असेल, तर िसु र्याला अनतां
आनिां नमळालेला असतो.
- सनु ीळ सामांत
मायेत गतांु लेल्याला जे सख
ु नमळते ते अननत्य असते,व तो सतत सख
ु
िुःु खाच्या भोवर्यात गटागां ळ्या खात जगतो.
जो ननगार्णु ननरकाराच्या शोधात आयष्ु य घालवतो,त्याला सख
ु ां
नकांवा िुःु ख िे अननत्य असल्याचे समजते त्यामळ
ु े तो समाधानी रािण्याची
शकयता असते.
- लक्ष्मीकाांत िेशपाांडे

अनांत' - जी ए च्या नायकांचे सत्यशोधनाचे मागग
मिान प्रनतभावताांची 'तीच ती तशीच ती ननयती' पान १
तत्वज्ञानाची चौकट
१ तैतरीय उपननषिात ब्रह्माचे तवरूप ' सत्य, ( नायकाची कसोटी १व २),
ज्ञान (कसोटी३) आनर्ण अनांत असे वर्णान के ले आिे.
२ जी वततू कशापासनू िी वेगळी नािी ती अनांत िोय.कथे अनांत सवात्र आिे
.नतथर-अनतथर तपांिात्मक उिािरर्णाथा अ) मितां ाचा आवाज, निीतील पार्णी चर्णु ीशन्ू य- कांकर्णाकृ ती इ.
३जीवन सत्य( नवचाररूपी) कसोटी १ व २
च (कतृात्वरूपी) प्रवृत्तीवािी. आिे - नायकाांचे सत्यशोधनाचे प्रयत्न सत्य
व नशव मोजता येतात
सांिु र (भावनारूपी) . सौंिया मोजता येत नािी जसे स्त्ी सौंियााची भावना
(गर्णु ,लावण्यासि), ननसगा सौंिया इ .कथेत याांचा अनभु व येतो
४ सख
ु व िुःु ख नमळून िद्ां बनते (िद्ां ात्मक जगर्णे, कसोटी १व २) याचां ा
सबां धां शरीर१० इनां िये अतां ुःकरर्ण याच्ां याशी आिे.आनिां (कसोटी ३ व शेवटची)
या िद्ां ातीत आिेव तो अनतां ाचा गर्णु आिे.नायक याच्याच शोधात आिे. कारर्ण
तवतुःच्या अनभु वातनू पटलेले आिे नक सख
ु क्षनर्णक व अनतथर आिे (
कामनेचा उपभोग). आनिां नतथर व ननत्य आिे.

५ वैशेनषक तत्वज्ञानाांत अनांत िी सांकल्पना space म्िर्णनू
आकाश,काल,निशा अशी आिे.या कथेत जी ए याांचा. सतत कलात्मक वापर
करतात
६ जैन तत्वानां सु ार कमाबधां ातनू मक्त
ु जीवाला (िेिातीत) अनतां ज्ञान, अनतां
सख
ु इ नमळतात.नायकाला मार्णसू रूपात ते शकय नािी
७ अनांत िी नवश्वरूपी 'नवष्र्णू ' िेवता आिे त्याच्या शेष (सपा )व यमनु ा निी
गौर्ण िेवता आिेत. कथेत िे शब्ि येतात
८ नायक अ) नानततकवाि( चावााक) नाकारतो (कसोटी२)तत्व- जग
िेच.सत्य.सतत सख
ु ोपभोग घ्यावा ब) ज्ञानमागा नाकारतो ( कसोटी ३)क)
कमाकाांड नाकारतो (मितां )ड) प्रेम मागा, भक्ती मागा, योगमागा निसत नािीत
--'अनंत' अनेक कें द्रांवरचे(वतगुळांतले) पात्रांचे ननयतनाटय
१ व्यक्तीरे खा -अ) मध्यवती वताळ
ु - अनतां ाचे मनां िर (अमतू ा)ब) 'तो'
शोधक प्रवासी (मतू ा)
२) नवतताररत वताळ
ु -'अनतां ा'चे पारांपररक व्यक्तरूप अ) मितां मठानधपती ब) आांधळा नशष्य क)अनांत मांनिराचा बिां िरवाजा
३ मानवी जगाचे वताळ
ु अ) जजार मार्णसाांचे िात - जरा, मरर्णप्राय,
शारीररक आवकळाग्रतत,याचां े िुःु खात्मक जग (पातळी शरीर, अतां ुःकरर्ण) कसोटी १

ब) प्रर्णयधांरु ां धर,मीलनोत्सक
ु ,कामक्रीडेतनू 'अनांता'चा -अव्यक्ताचा
अनभु व घेर्णारी यगु ले.'मख
ु वटा' िी त्याचां ी ननयती.सख
ु ात्मक पातळी.
अ) आनर्ण ब) शारीररक व अांतुःकरर्ण पातळींवर
क) सख
ु िुःु खातीत ज्ञानाचे वताळ
ु - ऋषी,सत्रू ाांवर टीका नलनिर्णारे , ती
बौनध्िक दृष्टीने नसद्ध करर्णारी मार्णसे.िी बौनध्िक आनिां ाकडे - अनतां ाकडे प्रज्ञेकडे झक
ु र्णारी पातळी.
४ ननसगााचे वताळ
ु - िे आिे तसेच कायम आिे.नायक त्याच्या
सांवेिनशीलतेनसु ार ते नतथर- अनतथर पाितो उिािरर्णाथा- बगळा, पार्णी,िरी,
डोंगर इ.
५ अनांताचे वताळ
ु - िे सवा नठकार्णी सवा काळ कथेत आिे
उिािरर्णाथा - अ),मितां ाचा आवाज मठात व मांनिरात
ब) िोन सजीवातां ील आसक्ती,वासना - पाढां रा बगळा डोंगराच्या
निरव्या उभारात खडकावर ननश्चल आिे ( नतथर अनांत वासना)
पाांढरा बगळा उडून झाडाांच्या निरव्या उभारात नवरघळतो ,(अनतथर
व्यक्त वासना)
क) सवा वताळ
ु े = ननळी कांकर्णे, तळ नसलेले शन्ू याकृ ती लाकूड,
६ सवा वताळ
ु ाचा कें ि नबिां ू नायकाचा सख
ु िुःु खातीत आनिां .नायकाला
िा अनभु व 'वाक् तन मना'त घ्यायचा आिे. जी एां सकट सवा प्रनतभावान
कलाकार- प्रत्येक जर्ण.िा शोध घेतो.'मयाानित' शब्िात शब्िातीत व्यक्त करर्णे

७ कथा गढू तत्वज्ञानाच्या रितयात आकांठ बडु ालेली आिे
माधव परु ानर्णक
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सनु ीळजी, नमतकार. वाचक, अनांत कथेचे अनेक पैलू साांगत आिेत,िी
आनांिाची गोष्ट आिे. यानतां र आपर्ण घेर्णार्या चार कथाांची नावे जािीर के ली,
तर त्या नमळवनू वाचल्या जातील.
1)आपर्ण कथेतील भाषा शैलीबद्दल खपू िान नलनिले आिे. धन्यवाि.
जीएांचे गद्य लेखन, अलौनकक आिे. त्यामळ
ु े आठवर्ण िोते-काव्याची,इिां धनष्ु य मधील रांगाांची, वेरूळ नशल्पासारख्खया भरिार
नक्षीची,तानसेनाच्या तवराांची,अररतटाटलच्या तका शास्त्, तत्वज्ञानाची, व
सत्यजीत रायच्या गतीमान नचत्रपटाची. आपर्ण या कथेतील शब्िकला
प्रभावीपर्णे साांनगतली आिे.
2-वेगळा मद्दु ा. कथेत, नायकाला ,पायर्या जावनू एकटे सोडले, याचा मी
नवचार करतो.
3.नायक प्रयत्न करर्णारा आिे. तो मार्णसाांशी बोलतो.डोंगर चढतो.पर्ण
त्याला ननयतीचे मित्त्व मानित आिे. ननयती मळ
ु े ,साधारर्ण आयष्ु यात जीवघेर्णा
आजार िोतो. त्यात एकाकी म्रत्ु यू सनू चत झाला आिे.त्यावेळी त्याला मार्णसाची
गरज असते.
4.नकांवा ननयतीमळ
ु े त्याला ,सख
ु , ऐषाराम नमळतात. पर्ण त्याबरोबर,
िाव,लोभ,असयू ा, तीव्र वासनाांचा मख
ु वटा नमळतो.
5.त्यापेक्षा त्याला अनतां ाच्या ज्ञानाची प्राप्ती मित्त्वाची वाटते. पर्ण
ननयतीमळ
ु े , पर्णू ा ज्ञान( याचे नववेचन, आनफा यस मध्ये आिे )न नमळता ज्ञानाचे

तक
ु डे नमळतात. ननयती साांगते,आताचे ज्ञान उद्या ननष्फळ िोईल.सवा तक
ु डे
नमळूनिी कोरी पाटी,िेच ज्ञान आिे, िे प्रवाशाला कळते.ज्ञानाचा अिक
ां ार
सोडावा लागला.
6.िेवळासमोर शन्ू याकार करांडा नमळतो.ज्ञान, नवश्व,(व ननमााता)ननराकार,
अननवाचनीय आिे.' नेनत नेनत आिे',िा अनभु व इतका अनसनडक आिे, की तो
अनभु व ,पायर्या नष्ट िोवनू , नायक कोर्णालािी सागां ू शकत नािी.मग नायक
अटळ, एकाकी, अनततत्ववािी िोतो.
मला समजलेला अथा मी िाखवत आिे. धन्यवाि. गडु डे.
-नवलास वाघोलीकर.
शन्ू यत्व एकीकडे आनर्ण वताळ
ु ाची िोन्िी टोके एकत्र येऊन भासर्णारे पर्णू ात्व
यातील मल
ू भतू फरक मात्र तशाच्या तसा राितो कथा वाचल्यावरिी
खपू कािी कळले परांतु कािीच कळले नािी असे िोन्िी अनभु व
(अनभु तू ी)एकाच वेळी घेण्याची अवतथा िोते वाचकाची
- मिेश आफळे
डाँ परु ानर्णक व वाघोलीकर , लेख आवडले.
जी. ए. याांचे कथेस अनेक पैलू असावेत व ते व्यक्तीसापेक्ष िेखील
असावेत.

वेगळा पैलू ननिेनशत झाला , की अचांनबत िोते. आत्मज्ञान झाले असा
भास िोतो.
नवीन िुष्टी प्राप्त झाली असे वाटते.
लेखन व उपक्रमास मनापासनू धन्यवाि.
- मनमोिन आबां ेकर

अनांत म्िर्णजे अनानि अनतां । आत आतला भयु ारी प्रवास
एक प्रकारची काांिे सोलर्णच
'आत काय आिे"? िी ती प्रानिम उत्सक
ु ता
वासनेचे मळ
ू भयात आिे
जी एां ची कथा म्िर्णजे ननव्वळ ित्तीच नव्िे तर ऑकटोपसी दृष्टातां
जी एां ना नलनिताना अनभप्रेत असलेले अथा किानचत या सवाांिूनिी
आर्णखी वेगळे च अनोखे कािी असेलिी
जी एां ची कथा म्िर्णजे खरीखरु ी कनवता,अनांताथी
- मिेश आफळे
--पन्ु िा एक नवीन निशा गांवसली.
सिसा आपर्ण नवश्व अनतां आिे असे म्िनतो तेव्िा ते बाह्य अथाान.े नकांवा
अनतां ाचा शोध घ्यायला ननघाला, अनतां ाच्या यात्रेला ननघाला असे म्िर्णताना
आपल्य्ला बािेरील वाटच अनभप्रेत असते. पर्ण आपल्या आतिी अनतां च
असते. आनर्ण ते खोल खोल काद्यां ाच्या पातीसारखे सोलत रानिलो तरी सपां तच
नािी. त्याचे प्रनतक म्िर्णजे करांडा. वा वा वा. मिेशजी तम्ु िाला आनर्ण जीएनां ा
या अनभु तू ीसाठी प्रर्णाम.
- सनु ीळ सामांत

या कथेतील पडशी (गाठोडां?) िे मालमत्तेचां प्रनतक असावां. आधी ती
त्याच्या खाद्यां ात रुतत असते. (मामत्तेतनू उिभ् वर्णारे िुःु ख) पर्ण जेव्िा
आांधला तवयांसेवक ती पडशी नीट ठे वत नािी तेव्िा तो ती भल्त्याच
कुर्णाला िेर्णार या नभतीने तो आशांनकत िोतो. (मालमत्ता नवयोगाचे िुःु ख)
- सनु ीळ सामतां
अदृश्य गाठोडे सांनचत
=- मिेश आफळे

1नशखरावर अनतां ाचे मनां िर असलेला डोंगर,2)रोगग्रतताशी िततािां ोलन
के ल्यानतां र नचठ्ठी नमळते, 3)सख
ु मय वातावरर्णात यानत्रक 4)मख
ु वटा
नसलेली व्यक्ती ओळखल्यावर नचठ्ठी नमळते6)खरे सत्रू शोधण्याचा
प्रयत्न,7)डोंगरावर यानत्रक एकाकी बसतो. पायर्या नष्ट झाल्या
सवा रे खाटने- श्ी नवलास वाघोलीकर
सवा िायानचत्रे- कततरु ी मिेश
नवलासराव तमु चे आभार मानर्णे औपचाररक समजू नये. सिर नचत्रकृ तीतनू
तमु ची कथानकातली समरसता निसनू येते व सवासामान्य वाचकाची समज
वाढते. डॉकटर परु ानर्णकाांनी नगरनारच्या पवात चढर्णीची "अनांत"
कथानकातील प्रवासाच्या प्रसांगाशी साांगड घातली िोती. नवलासराव
सिमत िोते. त्याची िायानचत्रे "अनांताच्या" मननात भर घालू शकतात.
नगरनारच्या वाटचालीचे यटु ् यबु वर VDOआिेत पर्ण "अनांत" च्या
वाटचालीच्या नजरे तनू नटपलेले िायानचत्र वैनशष्टय़पर्णू ा असू शकते.
- मिेश आफळे

अनानमक
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- साांजशकुन
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- १९ माचा ते २१ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

*मथां रमायची मोनिनी...*
- मिेश आफळे
मांथरमाया...मांधरमाया...काय आिे मांधरमाया?
Shallow people demands variety;
But eventhough I am writing...
& will write the same story' throughout my life...
या अवतरर्णाचे डांखममा मनात गोंिवनू माझ्यामधील व
जी.ए.मधील अनबु ांध शोधण्याचा एका प्रवाश्याचा कालातीत प्रयत्न...?
की एखाद्या निरव्या नवाांकुराचा सांभाव्य वेलनवततार...? मी जी.एां.चा
सिोिर आिे असे म्िर्णण्याचा उद्धटपर्णा माझ्याकडून या जन्मात तरी
सभां वत नािी. प्रानतभबलाच्या दृष्टीने जी.ए.ां शी कुर्णाचीिी तल
ु ना
करण्याचे पाप कधीच कुर्णीिी करु नये. तवमयाािाांची मला नको इतकी
धारिार जार्णीव असल्याने तवत:चे 'तवत्व' अबानधत ठे वनू िी
नन:सांकोचपर्णे नमिू करु शकतो मी सारे ...पर्ण जी.ए.िा माझा
'नवकपॉइटां ' नसनू 'तरागां पॉइटां ' आिे िे मी नािी तर कुर्णी सागां ावे?
जी.ए.नावाचा तवप्नपक्षी उत्तांगु आकाशात तर अद्याप तरी मी
जनमनीलगत खरु डझेप घेर्णारा. पर्ण. पर्ण त्याच बरोबर िे िेखील नततके च
तपष्ट आिे की...िे असेच जर असेल..

तर.पाताळात...पाताळाखालच्या आकाशात 'नघरट्या घालर्णार्या
इतर 'टोळीबाज' पक्ष्याांचे काय? सांख्खयेने ते आजवर कायमच बिुमतात..
समिू धाडीचा नवध्वांस त्याांना चाांगलाच जमतो. त्याांनािी 'तथाकनथत
प्रनतभेचे पांख' अततात म्िर्णे... पर्ण ते कसे? खालीवर नकांवा पढु ेमागे
िोर्णारे असे नव्िे तर नसु तेच ‘पढु े पढु े करर्णारे पांख. अिबीने कुठे िी
झक
ु र्णारे ... पाताळाखालच्या नभात..
कोर्णत्यािी काळातील कोर्णत्यािी 'जोनाथन' ला िे कधीच शोभत
नािी....
तर प्रश्न तवत्वाचा..तवत:चा मळ
ू चेिरा शोधण्याचा िोता... या
शोधप्रनक्रयेत चेिराच िरवनू गेला तर?
मख
ु वट्याच्या जगात खोट्या भ्रामक मख
ु वट्याचे कांि सोलत
जाताना तवतुःचा मळ
ू चेिरा िरवनू गेल्याची खांत बाळगायची की
तवताला मळ
ू असा चेिराच नव्िता या सत्यिग्ध जानर्णवेनरुु प ’तव'चा
नवसर तवीकारायचा या आत्मशोधाची वाट म्िर्णजे मांथरमाया...
.की...की त्या अज्ञात जन्मिात्या मालकाने ओजां ळीत टाकलेल्या
मण्याांची जपमाळ ओढत त्याच त्या वाट बघत अनांताकडून अनानिकडे
चाललेला प्रवास म्िर्णजे मांथरमाया...? िुःु खाच्या अटळतेची जार्णीव
करून िेर्णे म्िर्णजे िुःु ख िेर्णे नकांवा िख
ु री नस िख
ु वर्णे असा समज
करांटेपर्णाचा.

या सार्या प्रश्नकल्लोळात उत्तर नमळत नािी... आनर्ण तरीिी
मथां रमायेची भरु ळ पडते... मोनिनीवश झाल्याप्रमार्णे.
नािीतरी प्रश्नाांची उत्तरे िेर्णे िे खर्या कलाकृतीचे मख्खु य प्रयोजन
कधीिी नसते. नसावे. कलाकृती फक्त असे प्रश्न आिेत' याचे िशान घडवू
शकते... उत्तरे ज्याच्या त्याच्या मनात लपलेली असतात. रांगमायेचे िे
करालचक्र ज्याने त्याने तवत:च नफरवनू तवत:चा रांग शोधायचा असतो.
…का कुर्णास ठाऊक... मनात अवनचत एखािे सािचया ित्त म्िर्णनू
उभे रािते. यावल-जामनेर रतत्यावर धरु ळा उडवत आमची जीप
चाललेली ... कातरवेळेच्या समु ारास सवात्र सांधीप्रकाश ननथळत िोता..
रतता ननमानष्ु य...सनु सान...रतत्याच्या ितु फाा तरु ळक झाडाझडु पाच
ां े
टेकडीसदृश पिाड, अधां क
ु उजेडात झाडाच्ां या खनां डत िायाच
ां ी
िालचाल.. सळसळ जार्णवायची, रतता ननजीव...जर्णू एखाद्या
अजगराने टाकून निलेली कात वाटावी असा मळकट.. आनर्ण त्या
नवरार्ण दृश्याकडे बघनू मला जी.एां.ची 'तवामी' आठवली, नको त्या
वेळी नको ते आठवर्णे.. िसु रे काय? माझा लोकातां ातील एकातां नेिमी
नवलक्षर्ण असतोच, मी सरसरुन चिूबाजांनू ा बनघतले...अगिी गाडी
थाांबवनू ... मला त्याक्षर्णी आतनू ... अगिी आतनू बाटले... याच. याच
पररसरात जी.एां.ची 'तवामी' कया प्रत्यक्षात घडून गेली असेल...नकांवा
आत्ता याक्षर्णी घडत असेल...नकांवा न जार्णों उद्या परवा कधी ना कधी
ती घडर्णार ती इथेच..इतका सारा आयष्ु यप्रवास झाल्यानतां र मला

नेमकया याच नववनक्षत नठकार्णी असे का वाटावे? मला मठ.मितां ,
बेलाचे नत्रिल...सारे सारे आठवले...त्या जनमनीला सजू आल्याप्रमार्णे
निसर्णार्या टेकाडाकडे बघनू ... पर्ण मी गाडी का थाांबवली िे मी
कोर्णालाच साांगू शकलो नािी...
रस्त्यवां र वयकली झयडे
बयकले क्षिक्षिजही घोडे
छय्ेवर सांन््यशयच््य
कोण पसरी अपल
ु ी हयडे.
अतवतथ... सैरभैर मनाने मी नसलेल्या मठाच्या खार्णाखर्णु ा नतथे
कल्पनेने शोधल्या. मठपती तवामीजींच्या िायेवर आपली िाडे
खरोखरच पसरवनू यावीत की काय अशी उमी िाटून आली...
अगिी सारे सारे नवसरुन जाण्याची…
Loss of identity म्िर्णजे मानलीच तर के वढी सोय आिे? िवे
त्या वेळी कािीिी न आठवर्णे आनर्ण नको त्या वेळी सारे अगिी
बारीकसारीक अथािीन तपशीलासि आठवर्णे यातां ील खरी धारिार
झळझळीत वेिना कोर्णती?
मथां रमाया म्िर्णजे माझी 'िॉरर-टेरर'च्या पठडीबािेरची हृियाची
थरथर नजवांत करर्णारी कलाकृती आिे की तो माझा कॅ नलडोतकोप
आिे...िे माझे मला नेमके ठाऊक नािी.

जी.ए.ां च्या भग्न...नविीर्णा... गढू तवप्नाच
ु डे... आनर्ण ते
ां े काचतक
काचतक
ु डे बघताना...जपनू गोळा करताना माझ्या तवप्नाच
ां े त्यात
नमसळलेले रक्तबांबाळ रांगीत काचतक
ु डे... िा सारा ऐवज माझ्या
दृष्टीनभांगात खोिनू बसवल्यानांतर मांथरमाया अवतीर्णा झाली...बोटाांच्या
फटीतनू प्रवानित झाली. एका कॅ नलडोतकोपमध्ये नकती प्रकारची नक्षीनडझाईन लपलेल्या असतात िे नेमके कोर्णी कधी सागां ू शके ल काय...?
ज्या दृष्टीने दृष्टीकोनातनू अधर्णारा बघेल त्या त्या दृष्टीने त्याला त्यात
सौंिया जार्णवेत. प्रश्न फक्त िलवण्याचा आिे...अनर्ण इथे तर
'मांधरमाया'च िलवनू सोडत प्रत्येकाला.
मथां रमायेचा नाट्यप्रयोग बघनू मला अनेक मान्यवराच्ां या मोलाच्या
प्रनतनक्रया नमळाल्या...पर्ण त्या सार्यापेक्षा एक नजवतां प्रनतनक्रया एका
साध्यासध्ु या रनसकाने निली.तो म्िर्णाला. 'मांथरमाया.. बघताना मी
माझा श्वासोच्िवास नवसरुन गेलो िोतो. आनर्ण शेवटी मला काय वाटले
साांग.ू ? आज बािेर निसर्णार्या प्रत्येक वक्ष
ृ ाखाली अशाच कोर्णा एके का
अनाम तवामीचा वास कोंडला गेलाय... आनर्ण त्या श्वासावां र तो वक्ष
ृ
फोफावलाय...जगतोय...'
बतस. यापेक्षा नवलक्षर्ण प्रनतनक्रया आर्णखी ती कोर्णती असर्णार
आिे? कलावांताला तरी
यापेक्षा वेगळे ते काय िवे असते?

नलनिर्णारा काय...बघर्णारा काय...वाचर्णारा काय.... प्रत्येकजर्ण
तवत:च तवत:च्या जीवनाचा तवामी असेल वा नसेल... पर्ण मत्ृ यचु ा
तवामी मात्र असतोच ना... कोर्णत्यािी क्षर्णी फे कून िेता येईल असे ओझे
िे मळ
ु ात ओझे राितच नािी....म्िर्णनू च मत्ृ य.ू ... साक्षात मत्ृ यचू े ओझे
उचलनू माझा हृियनमत्र राम 'तवामी'ची भनू मका जगला...िे ि। भनू मका
'मेला'... भनू मका तर पष्ु कळजर्ण जगतात की. पर्ण 'राम'च्या अनभनयाने
सार्याांनाच तवत:चा नवसर पाडला... त्याने तवामीजी' ची भनू मका के ली
ती एकिाच....एकिाच....पनिल्या प्रयोगाच्या वेळी तो तापाने फर्णफर्णत
िोता... प्रयोगानांतर त्याला कानवळीने जीवघेण्या नखांडीत गाठले...
अगिी मरर्णासन्न अवतथेपयांत पोिोचनू शेवटी मात्र मत्ृ यवु र नवजय
नमळवनू मत्ृ यचु ा तवामी बनला तो...आनर्ण मी...?
मी िेखील मांथरमाया फर्णफर्णत्या तापातच नलनिले.... पनिलेवनिले
नाट्यलेखन आयष्ु यातले.. 'मांथरमाया' म्िटले की तत्क्षर्णी गढू नचत्राांची
एक गांडु ाळी तार्णलेली नतप्रांग अचानक तटु ल्याप्रमार्णे
उन्िात वेड्या कुर्णी बाांनधली
कायेिूनिी सडु ौल िाया
मगृ सलीलाच्या गांतु वळीची
कुर्णा उमगली मांथरमाया
कुर्णी ओतला गगनडोि तो
नक्षनतजापार जयाच्या लिरी
उन्िात लिरी भासती जळवा

कृष्र्णिाया जश
ां ी तष्ृ र्णाप्रिरी
पेच टाकूनी गिन सावळे
अिमास कुर्णी कुर्णाचे घ्यावे
माथी घेउनी उनमसमली
अपल्ु या िायेवरी राखावे.
िा भल
ु भल
ु ैय्या कसला आिे? अनततत्व वािाचा...मायावािाचा की
शन्ू यवािाचा...? मला नेिमीच वाटते.... 'मथां रमाया' मध्ये जो
Timelessness अथाात जी 'कालातीतता आिे ती अलौनकक आिे...
िे कोर्णाच्यािी आयष्ु यात...कधीिी घडू शकर्णारे नाट्य आिे... कािी
समीक्षकाांनी कळत-नकळत नतची तल
ु ना 'बेनटांग फॉर गोिो'शी
के ली....पर्ण व्यनक्तशुः मला ती अतथायी वाटते... 'थाांबर्णे...वाट पिार्णे'
िे मांथरमायेच्या अनेक सत्रु ापां ैकी एक सत्रू आिे इतके च... मार्णसाच्या
एकूर्णच जीवनानवषयीचे मल
ू भतू समग्र भाष्य आिे मांथरमायेत, िा
शन्ू यवािाचा प्रभाव की अथापर्णू ा ननरथाकता याची उत्तरे िेण्याचे
उत्तरिानयत्व माझे नािीच, मांथरमाया म्िर्णजे 'ब्लॅक कॉमेडी' की 'िाईट
रॅनजडी' याचे रबधां चवार्ण करर्णार्यानां ा ते लखलाभ.
नागपरू च्या सायनां टनफक िॉलमधल्या प्रयोगाला ि.नभ.ां नी
निलखल
ु ास िाि िेत म्िटले...
उष्र्ण वारे वािती नानसकात
गल
ु ाबाला सक
ु नवती कानश्मरात....

आधनु नक नवचारसरर्णी आनर्ण पारांपाररक श्ध्िा याच्ां यातील
अद्ैतभाव त्याांनी चपखल िेरला. व्यक्तीकें नित समाजरचनेतनू
समाजपरुु षाचा आत्मनाशच अपररिाया असतो असेच तर त्याांना
सचु वायचे नव्िते?
समीक्षेला 'पोतटमाटाम' समजर्णारे समीक्षक वारे माप. पर्ण िनभांची
समीक्षा िी मनाच्या पेशी मोजर्णारी सवां ेिनशील नवसजृ क, कलाकृतीचे
शरीर ओरबाडण्यापेक्षा नतचे मन समजनू घेर्णारी. जन्माांच्या काती टाकत
नबनाशाकडून नवनाशाकडे िोर्णारी वाटचाल करताना अनततत्वाचा
खराखरु ा रांग शोधर्णान्या प्रवाश्याची बेिना माांडण्याचा प्रयत्न मी अांशत:
जी.एां.चे तालेवार शब्िधन वापरुन के ला इतके च. भ्रम आनर्ण
तिानषु नां गक भ्रमननरास याच्ां या तळाशी पिुडलेले जडमळ
ू वासनेचे
शाश्वत मल्ू य मला निसले अन् मी ते इतराांना िाखवण्याचा कलात्मक
प्रयत्न के ला. कािीच कािी घडत नसताना सारे च सारे घडत असते याचा
प्रत्यय िेताना एकाांताची लोकाांतसीमा अलवार पसु ली गेली
माझ्याकडून... तेिी शोकारांनभके ला शोकानां तका समजण्याची सावानत्रक
गल्लत िोत असताना.
आनर्ण खरे साांग?ू कोर्णतीिी कथा िी कधीच सांपत नसते िी घट्ट
मनोधारर्णा असल्यानेच की काय मला जी.एां.च्या बिुताांशी कथाांकडे
बघताना त्या त्या मिावक्ष
ृ ाच्या मळ
ु ाच
ां ा खोल नवततार आनर्ण
लगडलेल्या फळातां ील सभां ाव्य नवजे आपसक
ू दृगोचर िोत जातात िा

माझ्या भाग्याचा आत्मसन्मानच...मथां रमायेने मलाच मोनिनीरुपात
भल
ु नवले अन् जी.एां.शी पनु :श्च नव्याने जे आनत्मक अतां :तथ अनबु ांध
जळ
ु ले त्याचे मोल अन्य कशालािी नािी...
समोरचा अांधार आता नवरळ िोत चाललाय..निवे पनु ुःश्च लखलखू
लागले आिेत. प्रयोगाचा पडिा पडला आिे...मी मागच्या राांगेतील
खचु ीत ततसाच सनु बसनू आिे... सारे नाट्यगिृ ररते भकास झाले
आिे... एकाांताचा आकाांत सांपलाय. 'कोऽिम' चा आक्रोश जोजवर्णारा
'सोऽिम'चा निलासािी आता मनावर के वळ तवांगाप्रमार्णे
पसरलाय...नेमके काय िोतेय तेच कळत नािी अशी बेचैनीची
अवतथा...नाट्यगिृ ातील निवे आता एके क करुन पनु ुःश्च नवझू
लागलेत...आनर्ण मी िेखील सारे नवसरुन गेलेलो...सारे सारे नवसरुन
गेलेलो.,,अांधारात सन्ु न बसनू एकटाच. ररकामे नथएटर अवाक िोऊन
माझ्याकडे पिात आिे िे जार्णवतानाच मला निसतेय....
..मला उठवण्यासाठी आता उजव्या नवांगेकडून अककडनतककड
पावले टाकर्णारा सागां ाडा येतोय, आपल्या रुांि मळकट िातानां ी या
कानापासनू त्या कानापयांत भीषर्ण िातय करर्णारा... िाडिेव भावाकडून
खराखरु ा मानवी साांगाडा आर्णला िोता प्रयोगासाठी...
नाटकात नजवांत मार्णसे मेल्याप्रमार्णे काम करताना बघतो आपर्ण.
पर्ण मतृ साांगाडा इतका नजवतां अनभनय करु शकतो? कोर्णाचा बरे

सागां ाडा असेल तो? काय बरे नाते असेल त्याचे माझ्याशी? की.की तो
िेखील अशाच एखाद्या खर्याखर्ु या तवामीचा सागां ाडा असेल...?
साांगाडा िसत म्िर्णतो...मी...मी 'नांतरचा तवामी'...
मी बनवैरार्ण िोत अांधारात गटाांगळ्या खात असतानाच इवलासा
निरवा वेल त्याच्या पर्णानजव्िाांनी साांगाड्याच्या कानात कुजबजु तो...
.मी असाच वर ननघालोय...
...मी असाच वर ननघालोय. आता मी म्िर्णजेच तू आिेस......
- मिेश आफळे

अनानमक म्िर्णजे आपर्ण सवाच. आपली ओळख आिे, आपल्याला
सोशल रे फ़रांस आिे तोवर आपर्ण आिोत. आपल्याला ओळखर्णारे नकांवा
आपली ओळख पटवर्णां शकय असेल असे कािी नािीसे झाले की आपर्णिी
सांपलो. आपली तमरर्णशक्ती सांपली की आपर्ण अधे सांपलो.
िी कथा वाचताना मला गनिमाच्ां या
कुर्णा न मानित सजा नकती ते
कोठून आलो िे नच तमरते
या ओळी आठवल्या. नवशेषतुः बस तटॅडवरच्या
म्िातार्याच्या बाबतीत.
ां
बनिर्णीचा आग्रि, नमत्राचे प्रेम, भाचीचे फ़ुरांगतर्णे या सार्यातनू ऐनिकतेचे
भावक
ु बधां न निसते.
- सनु ीळ सामांत

'अनानमक ' कथा - िुःु खि जानर्णवेचा (नेिमे ी प्रमार्णे) करूर्ण अांत
१ या कथेत 'अनानमक' नायक नामरूपातीत कमााकडून -अव्यक्ताकडून
जन्म घेतो ( गावच्या पाळण्याचे घांटाांचे आवाज नांतर नामरूप कमाात जगतो. (
मी अबक(नाम),सांिु र/असांॅ
ु ांिर,(रूप), वागर्णे सफल/असफल ( कमा) ). नायक
प्रवासी म्िातारा नां १ शेवटी 'अनानमक' - नामरूपकमाातीत िोतो.आठवर्ण
नािीशी झाल्याने -१५ मार्णसाांच्या आठवर्णींचा धागा तटु ल्याने (
वयोमानानसु ार, ननसगाननयमानसु ार).त्याचा माननसक अतां िोतो व म्िातारा नां २
चा शारीररक अांत िोतो ( मालक येर्णार नािी ' िा एकच शेवटचा आशेचा धागा
तटु ल्याने)
३ या कथेत चक्राकार गतीचे प्रतीक प्रभावीरीत्या वापरले आिे.जसे
रात्रीनांतर निवस, सजीवतेकडून ननजीवतेकडे -गाड्याांच्या चाकाांच्या (
चक्राकार) आवाजाकडे. भतू काळाकडून ( मालकाची आठवर्ण)
भनवष्यकाळाकडे ( ' मी येतो') िोन्िी िरवल्यावर म्िातारा नां १ व न २ याांचा
वतामानकाळ सांपतो.अांत िोतो.( शेवटचे वाकय कथा ' अनांत')
४ आशयपर्णू ा शब्िकळा -गाठोडे /बोचके - जगताना बोचर्णारे ,
आठवर्णींची गाठ मारलेले
माळासारख्खया मातीसारखे रािर्णे- ननजीव अतां
अदृश्य नभांतीवर आिळर्णे -ननजीवतेकडे जार्णे
५ आठवर्ण, सांतकाराांचे सांिभा कमी झाल्यावर म्िातारा नां १ चे मन नवघातक
शक्तींकडे झक
ु ते जसे -नवषारी आनांि, क्रूर आनांि, अघोरी समाधान .िे सवा
मृत्यच्ू या जानर्णवेतच नािीसे.िोते.
६ मनाचा सनातन चकवा.

इच्िा( मालकाची अदृश्य सत्ता सरु नक्षत करते) + आशा ( प्रयत्नाांना
गोठनवते) = अपेक्षा ( भनवष्यकाळ ).आशा तटु ते.अपेक्षा सपां ते.जगण्याची
इच्िा सांपल्याने अांत िोतो.
७ नािनचत्रे - िी घटना व व्यक्तीरे खाांना नािमय करतात - घोगरा आवाज,
अडखळर्णारे शब्ि, मिां नकर्णनकर्ण ,शातां डोिाप्रमार्णे अधां ार, नीरव अधां ार,
ननजान रतता, नवरर्णारा आवाज, वाजांत्री, पाखराांची फडफड , रातनकड्याांचा
आवाज, वार्याची वाजर्णारी पाऊले
८ समारोप - जी एां नी या कथेत आठवर्णी( तमृती) असर्णार्या,
बारीक सारीक तपशीलवार घटना व व्यक्ती आठनवर्णार्या मानवी. जीवाचे
तमृती नसर्णार्या ,शरीराचे नैसनगाक धमा जार्णर्णार्या (अथािीन बोलर्णे, वागर्णे,
झोपर्णे, पािर्णे,रािर्णे) ननजीव, ननराश अचेतन लाकडात िोर्णारे रूपाांतर अत्यांत
कलात्मक रीतीने िाखनवले आिे.
माधव परु ानर्णक
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अनानमक कथा..साांजशकुन
1)मी,आतवािक वाचकाच्या भनू मके तनू िे नववेचन करत आिे..
2)जीएनां ी अनेकिा वाततवाचे नचत्रर्ण के ले आिे.तसेच जाग्रतु अवतथेत
येर्णार्या कल्पनावां र आधाररत नचत्रर्णिी के ले आिे.
3 )मात्र मार्णसू कधी कधी, अधाजाग्रतु असतो,त
याला झोपल्यावर तवप्ने पडतात. (नकांवा मार्णसाच्या आठवर्णी अधावट
जावनू िी तो जगत असतो. )त्यावेळी त्याला नचत्रे जार्णवतात.मार्णसाला तेव्िा
लगेच जागे के ले, तर तो कािी साांगू शकतो. तज्ञ त्यावरुन , सप्तु मनातील नवचार
अिां ाजाने सागां ू शकतात.मला िी कथा, त्या तवरूपातील वाटते.
4)या कथेत, बस,तटाप,बिीर्ण, नतचे घर;शेजारील म्िातारा, त्याचे गाठोडे,
माळा,अांगारा इत्यािी वाततनवक वर्णान आिे. ते शब्िप्रभू जीएांनी के ल्यामळ
ु े
नखळवनू ठे वते.
5)मी कोठून आलो,गमत नसे।
जार्णार कोठे ,मज ठाऊक नसे।
कोर्ण मी,िे मज कळत नसे।।

पर्ण िे प्रश्न बिुतेक प्रत्येकाला कधी ना कधी पडतात. त्याांची उत्तरे नमळत
नािीत. पर्ण जीए प्रश्न जातत प्रखर करतात. आईवनडलानां ी जन्म निला. पर्ण
नवश्वाच्या पोकळीत, सजीव-मानव , कसा जन्माला आला, िे कोर्णी साांगू शकत
नािी.नांतरिी माझ्या भोवतालची मार्णसे रािर्णार असतील, तर माझ्या जाण्याचे
तवरूप कळाले ,असे वाटत नािी.माझी सावली रािर्णार काय, उद्या सयू ा उगवनू
उजाडर्णार काय, िे प्रश्न कथेत आिेत. जीए कथेत म्िर्णतात,"तम्ु िी काय, मी
काय, नकती तात्परु ते आिोत."
6)या
प्रश्नाला
पयाायी
उत्तर
म्िातार्याने
निले
आिे..."मालकाने(अननवाचनीय ननमाात्याने )मला येथे सोडले आिे. त्याचे
कारर्ण मालकाने साांनगतले नािी. व जाताना मालकाने,' मी येतो ' असे साांनगतले
िोते.".... म्िातार्याने कपाळाला अगां ारा लावला. िी ईश्वरवािी उत्तराची
शकयता निली आिे. पर्ण नायक,"येतो "चा अथा ,"जातो," आिे,असे साांगनू
म्िातार्याची श्ध्िा डळमळीत करतो,व म्िातार्याचा श्वास सांपतो.
7)अनानमक, मध्ये नाव असलेल्या प्रत्येकजर्ण अांतभातू िोतो. कथेत '
तव'भावाचे--इगोचे प्रश्न उपनतथत के ले आिेत. व कथा वाचनीय झाली आिे.
च.ू भ.ू द्या.घ्या.धन्यवाि.
नवलास वाघोलीकर

जी एां घ्या कथाांमधनू मला नमळालेली सकारात्मक प्रेरर्णा
१ मी (६८ वषां) जी एां घ्या कथा 'सत्यकथा' मानसकातनू / कथासग्रां िातनू
माझे वय वषां १८(१९७१) ते २४ (१९७६) या काळात वाचल्या.
२ त्या काळात मी माननसक, कौटुांनबक, व्यवसाय ननवड इ अनेक
तार्णतर्णावाांचा सामना करीत िोतो.
३ जी एां च्या कथाांचा अांनतम पररर्णाम िुःु खि जानर्णवेत, असिाय,ननराश
वाटण्यात, जगण्यातील ननरथाकतेत, सामानजक सांबांध फोल वाटण्यात िोतो.
४ पर्ण मला माझे प्रश्न सोडनवण्यासाठी अनवरतपर्णे,झपाटल्यासारखे प्रयत्न
करण्याची प्रेरर्णा नमळाली. जी एां मळ
ु े कटु वाततवाची प्रखर व कलात्मक
जार्णीव माननसक पातळीवर अनभु वायला नमळाली व ती पायाभतू माननू
प्रत्यक्ष येर्णारे अनभु व प्रमार्ण माननू सकारात्मकरीत्या सरु वात के ली.
५ त्या काळात मी अनभु वायचा प्रयत्न के लेले इतर लेखक काम,ू काफ्का
(अनततत्ववाि), थोरो, इमसान ( ननसगा वाि),िगु ाा भागवत ( लोककथा,
सांशोनधका),एररक फ्रॉम,यांगु ( मानसशास्त्), सीमोन िीड बोव्िा, आचाया िािा
धमाानधकारी (स्त्ी परू
ु ष सिजीवन) जे कृ ष्र्णमतू ी ( तत्वज्ञान),
िेनमांग्वे,पाततरनाक,( रोमॅनटक कािबां रीकार), खानोलकर,नचत्रे( कवी) इ
६ या सवाांच्या मधनू एक निशा निसली.मग मी 'शब्िातीत,गढू शक्तीचा
प्रत्यक्ष अनभु व' (जगण्याला अथा िेर्णारे ) िे ध्येय नननश्चत के ले.
७ ३३ वषाांनी, (२०१०) िे मला अनभु वता आले.

८ या गटचचेत जी एां च्या जन्मशताब्िी वषाानननमत्ताने ,जी एां च्या मिान
प्रनतभेने निलेल्या सतत प्रेरर्णेबद्दल मी कृ तज्ञता व्यक्त करतो
९ आतापयांतच्या माझ्या ( जी एां च्या कथावां रच्या) नटपर्णाां बद्दल अनधक
तपष्टीकरर्ण ( िवे असल्यास) फोनवरून सपां का साधावा (९६२३४४२२२१)
माधव परु ानर्णक
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अवशेष
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- ननळासावळा
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- २२ माचा ते २३ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

अवशेष - जी ए कुलकर्णी -सांग्रि- ननळासावळा

अवशेष िी एक िोटी, साधी कथा आिे. त्याला व्यक्ती नचत्रर्ण म्िर्णता
येईल. गोनवांिाचाया एक काळा, िाडकुळा लांगडा गरीब ब्राह्मर्ण. श्ाद्धाचे वगैरे
बािेर जेऊन गजु रार्ण करर्णारा. िर मांगळवारी व शक्र
ु वारी तो रात्री कोर्णत्यातरी
िेवाचे भसाड्या आवाजात भजन गात असतो व त्या बद्दल शेजारच्या स्त्ीया
त्याला शीव्या घालत असतात. कोर्णालाच, शाळकरी मल
ु ानासध्ु िा आवडत
नसतो.
गोनविां ाचायााने लग्न करून एक साधी, काळी, ठें गर्णी खेडवळ बाई घरी
आर्णली. सरु वातीला कोरडे कांु कू लावर्णारी ती बाई मग के साांवर फुगे काढू
लागली. बािेर जेऊन येताना गोनवांिाचायााने नतच्यासाठी मागनू आर्णलेल्या
(वेगवेगळ्या निवशी वेगवेगळया घरच्या) अन्नाचा तीला कांटाळा येऊ लागला.
म्िर्णनू मग त्याच्या िनक्षर्णेच्या पैशातनू ती िॉटेलातनू नचवडा आर्णनू खाऊ
लागली. आपल्या भजनाने बायकोचे डोके उठते म्िर्णनू गोनवांिाचाया तीला
नसनेमाला पाठवतो. त्यामळ
ु े ती नबघडते. 'मैनत्रर्णे निल्या' म्िर्णनू तीच्याकडे नवी
साडी, नव्या चपला येतात.
िरम्यान त्याना मल
ु गा िोतो. ते मल
ू काळे व अशक्त असते.
गोनवांिाचायााला खपु आनांि िोतो. िौसेने तो मल
ु ाला नमरवतो. एके निवशी बािेर
जेऊन घरी आल्यावर त्याला मल
ू एकटेच निसते. मग कळते की बायको कपडे

घेऊन घर सोडून गेली आिे. तीला िािू गवळ्याबरोबर निडां ताना पानिल्याची
मानिती कोर्णीतरी त्याला िेते. पर्ण गोनवांिाचाया मल
ू ाला प्रेमाने साांभाळतो. पर्ण
मग आजारी पडून ते मरते. गोनवांिाचाया िमसनू िमसनू रडतो.
पढु े घरभाडे तबांु ल्याने घरमालक त्याचे सामान बािेर काढून, त्या जागी
िक
ु ान करतो. गोनविां ाचाया आता लाकडाच्या अड्ड्यात एका कोपर्यात रिातो.
िोन तीन निवस जेवर्णानशवाय रिातो.त्याच्या आयष्ु यात आता जीव नािी व ते
कसरीने खाल्ल्याप्रमार्णे वाटते.पष्ु कळिा तो कोर्णाशीच बोलत नािी. भजन
गर्णु गर्णु तो पर्ण त्यात पवू ीचा िम नािी. कुर्णी बायकोची फाजील चौकशी
के ल्यास न नचडता, न रडता तो सागां तो. "ती पळून गेली. बाकीची मार्णसां घर
करतात, लग्न करतात, त्याना मल
ु बां ाळां िोऊन सख
ु नमळतां. म्िर्णनू मीिी लग्न
के लां. पर्ण आमचां साधलां नािी! मी िेवापढु े नारळ फोडला, पर्ण तो ननघाला
कुजका!'
त्याच्या बोलण्यात िश
ां नािी. मनात नवष नािी. पर्ण तो अनेकिा
गोर्णपाटाच्या तक
ु ड्यावर अांग मोडून पडलेला असतो आनर्ण त्याचे म्िातारे लतू
भरलेले मन ननपनचत पडून त्याच्या डोळ्यातनू बािेर नवषण्र्णतेने पािते.
िी नजएचां ी िोटी साधी सरळ कथा. पर्ण भाषा ओघवती आिे. शकय नतथे
अलक
ां ाररक आिे.
उिािरर्णाथा
ऊजव्या पायावर माश्या बसू लागल्या की 'म्िशीने कातडे िलवावे'
त्याप्रमार्णे पाय िलवतो.

एकतारीच्या सरु ात एकिा तांिी लागली त्याच्या 'वाळलेल्या
कोिळ्याप्रमार्णे' निसर्णार्या चेिर्यावर 'नचकट समाधान' ओसांडते. त्यावर
रागाचा, 'अतृप्तेचा, जीव कुरतडर्णार्या वासनेचा एकिी ओरखडा' निसत नािी.
एखािी 'म्िैस सावलीला पडावी त्याप्रमार्णे रखरखीत भरु की िपु ार' सार्या
गल्लीभर पसरते.
सोनाराच्या िातोड्याने 'ऊन्िाला तडे गेल्यासारखे' वाटतात.
जानव्वा शेळीला उद्देशनू एक 'भरिार टोपपिराची नशवी' िासडते.
त्याच्या 'मळकट चेिर्यावरील कातड्याला नठगळ लावल्याप्रमार्णे
निसर्णारे ' त्याचे िसर्णे पािून प्रत्येकाला नशसारी येत.े
िपु ार 'नपकून नपवळी पडली' की नतथनू 'मलीन कुतकरलेल्या चेिर्याचां ी'
मल
ु े शाळे तनू बािेर पडत.
गोनवांिाचाया मल
ु ाला आवडीने लोकरीचे टोपडे घेतो. पायात
'के सरु नकड्याच्या अांगाप्रमार्णे खरखरीत जाांभळे ' पायमोजे त्यावर घरातील
एकुलता िानगना चाांिीचे वाळे अडकवतो.
'बोटाने राांगोळीचे नठपके पसु ावेत' त्याप्रमार्णे लांगड्या पायाने तो रतता पसु त
पढु े िोतो.
त्याच्या आयष्ु यातच आता जीव नािी. ते 'कसरीने खाल्ल्याप्रमार्णे' वाटते.
साध्या सरळ, गरीब, अगतीक, ितबल व अपांग मार्णसाची किार्णी.
बायकोचे लाड परवर्णारा तरी तीने त्याला सोडून पळ काढल्यावर मल
ु ाला प्रेमाने
साांभाळर्णारा, मल
ू ाला आर्णू नये असे साांगर्णार्या घरी न जार्णारा, मल
ू मेल्यावर

िमसनू रडर्णारा, फाजीलखोराना न नचडता, न रडता "बायको पळून गेली" असे
साांगर्णारा गोनवांिाचाया जीएांनी सफाईिारपर्णे रांगवला आिे.
गोनविां ाचायााचे मन जीवतां आिे. त्याला सवा जानर्णवा िोतात. तो भोळा वा
वेडा नािी. पर्ण ितबल आिे. वाट्यास आलेले आयष्ु य त्याने नवनातक्रार
तवीकारले आिे. त्याच्या बोलण्यात िश
ां नािी. मनात नवष नािी.
पर्ण त्याचे म्िातारे (भोग भोगलेले), लतू भरलेले (सजग) मन त्याच्या
डोळ्यातनू बािेर नवषण्र्णतेने पािते. या वाकयात गोम निसते. सवा सामान्य
मार्णसू ाच्या यातनाांचे नचत्रर्ण जीएांच करू जार्णोत.
- यतीन गळ
ु वर्णी

अगिी सवासामान्य आयष्ु य जगलेल्या गोनवांिाचाया नावाच्या मार्णसाच्या
आयष्ु याची गोष्ट घटनाांमधल्या बारीक सारीक तपशीलाांमळ
ु े ननराळी वाटते.
अवशेष िे नाव का निले असावे? गोनवांिाचाया च्या जीवनातनू एक एक व्यक्ती
आनर्ण गोष्टी िळूिळू वजा िोतां जातात. रखरखीत भरु की(नपवळी )िपु ार
पसरलेल्या म्िशीसारखी आिे... म्िशीचा रांग काळा असला तरी लेखकाला जे
साांगायचे आिे त्याचे नेमके नचत्र डोळ्यासमोर उभे रािते. ह्या कथेतिी आचाया
नाव असलेला व्यक्ती अशा प्रकारे निसेल, जगेल अशी कल्पना सिसा आपर्ण
करू शकर्णार नािी. त्यामळ
ु े stereotypes ला तडा िेर्णारे िे व्यक्तीनचत्र आिे.
-नवशाखा आपटे
--कथानशषाकाच्या समपाकतेबद्दल नवचारचक्र डोकयात चालू आिे. किानचत
आयष्ु यात सवा सांपनू गेल्यामळ
ु े गोनवांिाचायााचे फक्त मनच "अवशेष" रूपात
नशल्लक आिे असेच तर जीएांना सचु वायचे असेल? कारर्ण ते "मन त्याच्या
डोळ्यातनू बािेर नवषण्र्णतेने पािते".
यतीन गळ
ु वर्णी
यतीनजी, आपर्ण अनतशय योग्य शब्िाांत (ना कमी ना जातत ) कथेची
ओळख करून निली. म्िटले तर यात कािी घडत नािी आनर्ण तसे म्िटले तर
खपु कािी घडते अशी िी कथा आिे. नसनेमात flashback असतो तसे.
जीएांची पन्ु िा एक कथा ज्यात स्त्ी ठळक काळ्या रांगात रांगवली आिे.

तम्ु िी जीएांच्या भाषेचे सांिु र नमनू े नमिू के ले आिेत. 'म्िशीने कातडे
िलवावे' त्याप्रमार्णे पाय िलवतो.’िे खासच.
भाडे थकल्यामळ
ु े ज्या घरातनू गोनवांिाचायााला बािेर पडावे लागते त्या
घरात ’तोच’िािू गवळी यावा यातनू जी एांना काय सचु वायचे असावे? आनर्ण
या कथेचे नशषाक ’अवशेष" का असावे?
सनु ीळ सामांत
खरचां िािू गवळी गोनविां ाचायााची बायकोला नािी लावनू तीला पळवतो.
मग गोनविां ाचायााच्या घरी नवडीकाडीचे िक
ु ान थाटून "पोरीबाळीकडे पिात
अककडबाज नमश्याांवर िात नफरवतो". िािच्ू या रूपाने एक िष्टु ग्रिच
गोनवांिाचायााच्या मागे लावनू जीएांनी "योगायोगाची" िान साांगड घातली आिे.
यतीन गळ
ु वर्णी

'अवशेष' िबु ळ्या नायकाची ननयतीिुःु खाकडून आत्मनाशाकडे
१ आधीच्या सवा कथाांप्रमार्णे ( 'अांधाराची पाऊले' सोडून,ती पनिली
बीजकथा) 'अवशेष ' या िी कथेचा नायक' िेऊळ ' ( धमााचे व्याविाररक रूप)
या सनातन सक
ां ल्पनेशी जोडला गेला आिे.( १ नाव गोनविां +आचाया,व्यवसाय
- पजू ा पाठ,िांि- भजन २ कथा 'अांजन' मारूतीचे िेउळ इ. ३ कथा 'अनांत'
सरु वात व शेवट 'अनतां ाचे मनां िर ' ४ कथा 'अखेरचा निवस ' नानाचां े घर -िेवाचा
रथ ठे वायची जागा-५ कथा'अनानमक:तथळ- म्िातारा न१ां व२ मालकाची (
अव्यक्त शक्तीची वाट पाित आपल्या िेिमांनिरात) सगळ्या नायकाांच्या शेवट
१ 'अवशेष ' नायकाच्या मनाचा अमानवी चेतन अतां २ 'अजां न' नायकाची
तमशानात राख ३ 'अनांत' नायकाला वतामानकाळातच जगण्याची जीवघेर्णी
नशक्षा ४'अखेरचा निवस ' नायकाचा िोनिा नवष प्राशन करून मृत्य.ू ५
कथा 'अनानमक ' म्िातारा नां१ व २ तमृतीनाश व ननराशेने अांत. जी एां नी
यात उपरोधाची कमाल के ली आिे. जन्मलेल्या प्रत्येकाला ननयती नाचवते. मग
तम्ु िी बाह्य कमाांनी नकतीिी प्रयत्न के ला तरी.
२ 'यश अपयशावर ननयतीचे सांपर्णू ा ननयांत्रर्ण आिे . ननयतीचे आकलन
बध्ु िीच्या पनलकडचे आिे ' असे म्िटल्यावर जी एां चे नायक - 'अवशेष'रूपी
गोनवांिाचाया आपल्या जबाबिारीतनू मक्त
ु िोतो. 'नखन्न नवषर्ण, ननपनचत,
नासलेल्या' मनाने या िारूर्ण अपयशाचा तवीकार करतो.

३ (गोनवांि+आचाया) सांसारसख
ु ाची िोळी, समाजाकडून िेटाळर्णी इ.चा
धैयााने तवीकार करतो पर्ण ते धैया ितबलतेतनू ,असिायतेतनू येते व
आत्मानाशातच सांपते.
४ आधीच्या कथाांतिी अनतगरीब नायकाांना त्याांच्या बायका सोडून
जातात, अपत्ये जगत नािीत, नायक( गोनविां ाचाया) कारर्ण शोधायचा िबु ळा
अयशतवी प्रयत्न करतात कारर्ण ननयतीला कोर्णतेच ननयम नािीत.
५ व्यविारात यश समथााला नमळते (िािू गवळी,नवडीचे चालर्णारे िक
ु ान,
त्याांचे पर्णू ा शारीररक बळ,कुनटलता ,सांसाराकरता लागर्णारा पैसा इ) .अध,ू
बेसरू ,, बध्ु िीिीन गोनवांिाचायााला नािी म्िर्णनू तो खचतो िे जी एां नी कलात्मक
रीतीने िाखनवले आिे. िािू गवळी इ समथाांचे वागर्णे िीच नीती समाज मानतो
असेिी सनू चत के ले आिे
माधव परु ानर्णक
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परु ानर्णक सर, आपर्ण अत्यांत गाळीव पद्धतीने पाचिी कथाांतील साम्यतथळे
िाखवनू निनलत. मला वाटते या प्रकारे जीएच्ां या सानित्याचा अका िळू िळू
जार्णवू लागेल. अनेकाांना जी एां च्या कथाांतनू तोच तो पर्णा जार्णवतो याचेिी
बिुधा तेच कारर्ण असेल आनर्ण जीए पन्ु िा पन्ु िा त्याच त्या थीमकडे येतात याचे
कारर्ण त्याांनी साांगनू च ठे वले आिे...
Shallow people demand variety. But I have been writing
the same story throughout my life, everytime trying to cut
nearer to the aching nerve- Strindberg

जीएां चा प्रेमी िा Shallow असू शकत नािी. आनर्ण उथळ नवचाराांची
मार्णसे जीएचां ी प्रेमी िोऊ शकत नािीत.
सनु ीळ सामांत

जी एां च्या कथाांची शीषाके १ अजां न, अधां ाराची पाऊले, अखेरचा निवस, अनानमक, अवशेष,
अनांताचे मांनिर
२ 'अ' ने सरुु िोर्णारी.'अ' िा नकारात्मक उपसगा आिे
३ अधां ार - प्रकाशाच्या नवरूद्ध. अखेरचा निवस- जगण्याचा शेवट.
अनानमक- नाव ( व्याविाररक जार्णीव) नसलेला
अजां न - मनलन, अशद्ध
ु ,( ननरांजन= शध्ु ि)अनतां -अतां नसलेला- मार्णसाला
सीनमत गोष्टी लक्षात राितात.अनांताची भीती वाटते. अवशेष - पर्णू ा जळून भग्न
भाग रानिलेला. वेिना िेर्णारा.
४ शीषाके जीवनाचा र्िास, नाश, नवलय, याकडे जार्णार्या घटना, व्यक्ती,
पररनतथती इ सनू चत करतात. ननयतीचा अांनतम अपररिाया पररर्णाम िाखनवताय
जो प्रत्येकाला तवीकारावा लागतो.
माधव परु ानर्णक
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अवशेष.. ननळासावळा---यनतनजींनी कथानक तवच्ि पर्णे सानां गतले आिे.त्याचां ा आभारी आिे.
आता त्या कथेची लक्षात आलेली वैनशष्ट्ये माांडतो.
जीएनां ा वाततव झगझगीतपर्णे जार्णवले. त्यामळ
ु े अशी 'फे कून निलेली '
मार्णसे त्यानां ी का घेतली, या तक्रारीला अथा नािी.
राधी,ततु ी,काकर्णे,चांिावळ.. अनेक कथाांतनू 'माांजराने बशीभर िधू चाटून
तवच्ि करावे ' त्याप्रमार्णे जीएनां ी ि:ु ख तवच्ि के ले आिे. िमिाक झाली तरी
ते वाचले जाते. या कथेतला गोनवांिाचाया लांगडा आिे,नभक्षक
ु आिे,एकटा
आिे, बायको ,पोर, आयष्ु यात नािीत, भजनात मन गांतु वतो,व इतराांची झोपमोड
करतो,पोराश
ां ी बोलतो,पर्ण त्याचे ििु वै समजनू घ्यायला कोर्णाकडे वेळ
आिे.म्िर्णनू एकीकडे ,अनततत्ववािाने अटळ ,एकाकी ननर्णाय घेवनू तो (
इतरानां ा भसाडी वाटर्णारी )भजने रात्री गातो.िसु रीकडे 'बायको ननघनू गेली'िे
तवच्िपर्णे साांगनू ननयतीची,अननवाचनीय लीला मान्य करतो.शरीर, मन,कुटुांब,
समाज, पैसा या सवाांमधील ननयतीची लीला येथे िाखवली आिे.धन्यवाि.
- नवलास वाघोलीकर
उत्तम नववेचन सर. 'माांजराने बशीभर िधू चाटून तवच्ि करावे ' िे जीएांनी
रात्रीबद्दल नलनिलेले वाकय तम्ु िी अनतसय चपखलपर्णे त्याच्ां या सानित्याला
जोडले. िान वाटले.
सनु ीळ सामांत

जी एां घ्या कथाांचा आतवाि घ्यायचे ततर
अ)१ मनोरांजन,करमर्णक
ू
२ भाषा, प्रनतमा, शैली,शब्िकळा *
३ साांसाररक/ मानसशास्त्ीय/ राजकारर्ण इ ची पाश्वाभमू ी
४ भावननक -बौनध्िक(emotional intelligence)*
५ सत्य-असत्य नववेक
६ जीवनाचे तत्त्वज्ञान
( सांिभा िोन नव िेशपाांडे १,३,५,,६, २,४ माझी भर)
ब) प्रत्येक वाचक वेगवेगळ्या ततराांवर आतवाि घेतो. त्यामळ
ु े सवाच
प्रनतसािाचां े तवागत आिे. ते सवा कािीतरी सचु नवतात,सागां तात. प्रत्येकाला जी
एां ची वेगळी लय ऐकू येत(े सांिभा धों नव िेशपाांडे: जी एां घ्या कथा एक अन्वयाथा)
क) मी मख्खु यतुः ६ जीवनाचे तत्त्वज्ञान या ततरावरून प्रनतसाि िेतो.म्िर्णनू
मला मी जो शब्ि वापरतो त्याची शास्त्ीय व्याख्खया
करावी लागते( जसे शब्ि- ननयती, सत्य, अनांत, आनांि,सख
ु , िुःु ख, मन,
मरर्ण, इ)
ड) वाचकाला जी एां च्या कथाांमध्ये 'निसर्णे'(दृश्य)
यात वाचकाचां ा 'तव' येत नािी.
निसते(वततनु तथती)

सवा वाचकानां ा िे सारखे

वाचकाांचे 'जी एां च्या कथाांमध्ये 'पािर्णे'( िष्टा+दृश्य). यात वाचकाांचा
'तव'( म्िर्णजे नवकार येतात.(पररनतथती+ सिा नवकार+ 'मी('अिक
ां ार)- माझे
मत, आकलन, कल इ. त्यामळ
ु े नवनवध प्रनतसाि येतात. प्रत्येक वाचकाचा
प्रयत्न 'तवतातीत'(तव+अतीत) िोण्याचा िवा.( धों नव िेशपाांडे:जी ए कुलकर्णी
याच्ां या कथा एक अन्वयाथा )
डॉ माधव परु ानर्णक
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अवशेष- जी ए. कुलकर्णी- ननळासावळा
सिसा लिान बाळाचे िशान आनर्ण त्यामळ
ु े च वर्णानिी सख
ु ावि असते. िान
शब्िाांत असते. बापाचे मल
ु ावर पत्रु प्रेम िीसद्ध
ु ा एक सांिु र भावना. पर्ण जी एांच्या
शब्िाांत कथेला अनरू
ु प अशी जी शब्िकळा अवतरते ती पिा.
त्या पोराला घेऊन तो (गोनविां ाचाया) सारखा पायरीवर उभा राितो. कोर्णी
तरी येत असलेले पािताच, बोटाने राांगोळीचे नठपके पसु ावेत त्याप्रमार्णे
लगं डया पायाने रतता पसु त तो पढु े िोतो. त्या मार्णसाला ते पोर कौतक
ु ाने
िाखवनू लानडकपर्णाने नवचारतो, " काकाकडे जातोस ? काका पेपरमीट
िेतात..."
त्या मार्णसाच्या चेिर्यावर तपष्ट नशसारी निसते. पोरिी गोठल्याप्रमार्णे
कवडयासारख्या डोळयांनी घुम्म पािते. शेर्णाचे पांडव करून त्यावर िोन
नबया टचटचीत टोचतात तसे. कोर्णी त्याला कधी िात लावला नािी, की
त्याचे नाव नवचारले नािी. िोन नठकार्णािून तर पजू ेला येताना पोराला घेऊन
येऊ नका अशी सचू ना आली. पष्ु कळिा तो अगिी नखन्न िोतो. त्या पोराच्या
गालाला गाल लावनू * कुस्करल्या* मनाने, समोरील लाबां लचक वाळत
घातलेल्या मळक्या कापडाप्रमार्णे निसर्णान्या रतत्याकडे तो पािात बसतो.
त्याचा खरबरीत गाल लागनू कािी वेळ पोर मध्येच नकंचाळते, व पन्ु िा गोठून
बसते. “ नािी ि!ां नािी ि!ां !”  म्िर्णत गोनवांिाचाया िसतो. आनर्ण कुर्णी
ओळखीचे भेटते का िे पन्ु िा पािू लागतो.
- सनु ीळ सामतां

सनु ीळ जी,नमतकार.आपर्ण जीए कथेच्या नववेचनाबरोबर, त्याांतील
शब्िकळा सिांु रपर्णे उलगडून िाखवता,त्यामळ
ु े कथेचे थोरपर्ण जातत तपष्ट
िोते.आपल्या िैनांनिन वापराने शब्िाचे मित्व नवरळ िोते. पर्ण जीएांसारखा
शब्िकलावांत,शब्ि, वाकय,पररच्िे ि व सवा कथा अशी ठे वतो,की निर्याांची
रास.िगड माध्यम तेच, पर्ण चागां ला उांबरा,नकांवा नशल्प, एखािा मायके ल
अँजेलो करतो, त्याप्रमार्णे. शब्िकला म्िर्णायला सोपी,पर्ण त्यामधनू रांग,
आकार नाि,नवचार व गती िाखवता येतात. म्िर्णनू असा शब्िकलावतां िनु माळ
असतो..आपर्ण जीएांच्या शब्िाांवर असेच नलनित रिावे िी नवनांती.
- नवलास वाघोलीकर

अवशेष या कथेबद्दल सवाांनी सांिु र मतां माांडली, ती पटण्यासारखी
आिेतच, आर्णखी नचतां न करायला लावर्णारी आिेत, िी कथा वाचताना आत्ता
मला आर्णखी एक गोष्ट लक्षात आली ती म्िर्णजे या कथा सांग्रिातील सगळ्या
कथा चालू नकांवा पर्णू ा भतू काळात साांनगतल्या आिेत, एकमेव िीच एक कथा
आिे जी साध्या वतामानकाळात नलनिली आिे, त्यातिी गोनविां ाचायााचे लग्न
िोण्यापासनू त्याचे मल
ू िगावण्यापयांत पर्णू ा भतू काळ वापरला आिे त्यातिी
गोनविां ाचायााच्या लकबी सवयी तवभाव सगळां साध्या वतामानकाळात
माांडलांय,पर्ण आयष्ु यातील घटना मात्र पर्णू ा भतू काळात माांडून शेवटी जी ए
आपल्याला पन्ु िा गोनवांिाचायाा सोबत साध्या वतामानकाळात आर्णनू
बसवतात,
अवशेष आपर्ण वतामानात जपत असतो, म्िर्णनू तर शीषाक आनर्ण
वापरलेली भाषा याचां ां असां कािी नातां असेल का?
- अभय कुलकर्णी

अनततततोत्र
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- साांजशकुन
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- २४ माचा ते २६ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

अनततततोत्र- जी ए. कुलकर्णी- साांजशकून
आज आपर्ण अनततततोत्र िी जीएचां ी कथा समजनू घेण्याचा प्रयत्न करुया.
अनततततोत्र िी रूढ अथााने कथा नािी. समिु काठावर वाळवांटातील उन्िाने
एक टेकाडाएवढी मोठी कवटी उन्िाने फुटली, त्यात एक मार्णसू नचांतन करत
बसलेला िोता. उन्िामळ
ु े त्याचीिी कवटी तडकली. त्याखाली आसरा
घ्यायला एक कीटक बािेर आला. उन्िामळ
ु े झालेल्या त्या कीटकाच्या
मरर्णानांतर त्याच्या कवचाखाली एक मांगु ी आली. मांगु ीच्या मरण्याची वाट पिात
एक सक्ष्ू मजीव असतो. याचे वर्णान कथेत के ले आिे.
[6:28 am, 24/03/2022] सनु ीळ सामांत: साांजशकुन या कथा
सग्रां िातील िी पनिली कथा. िीच कथा पनिली का असावी? कथाचां ा क्रम
काळानरू
ु प नािी. इतरिी (सिसा वापरले जातात तसे) ननकष या क्रमाला
नािीत. मग?
एकाद्या शास्त्ीय सांगीताच्या बैठकीत जसे सरुु वातीला सांथ, आलापी,
नोमतोम व नांतर नवलांनबत ख्खयाल, आनर्ण नांतर मध्यम आनर्ण शेवटी िुत, ताना,
तरार्णे, ठुमरी, भैरवी असे क्रमवार असावेत तशी या पतु तकाची रचना आिे. िे
सांपर्णू ा पतु तक एक कलाकृ ती आिे.
[6:28 am, 24/03/2022] सनु ीळ सामांत: अनततततोत्र म्िर्णजे
अनततत्त्वाचा मनिमा (नकांवा फ़ोलपर्णा आनर्ण असीनमतपर्णा याांचा सांयोग)
साांगर्णारे ततोत्र. फ़ोल कारर्ण ते कधी ना कधी नवलयाला जार्णारे असते. आनर्ण
असीनमत कारर्ण अनततत्व कधीच सांपत नािी. ते वेगवेगळ्या आकारात,

तवरुपात बिलत रिाते. समिु ासारखे. तो ओिोटीला जातो आनर्ण भरतीला येतो.
पर्ण सांपत मात्र नािी. म्िर्णनू अनततततोत्रात समिु ाचे आवतान सतत आलेलेल
असावे. ततोत्रात जसे एक ओळ वारांवार येत रिाते पर्ण नतचा अथा आनर्ण उांची
जागेनसु ार बिलत रिाते तसेच या कथेते एक सत्रू आिे.
ते आिेसमिु के वळ- आिे.
आवतानानसु ार या सत्रू ातील एक एक शब्ि बिलत जातो.
समिु नतथर आिे
समिु के वळ शातां आिे.
समिु के वळ ततब्ध आिे.
समिु के वळ ननमाम आिे.
समिु के वळ ननरीक्षक आिे.
समिु के वळ आिे.
या मधल्या काळात घटना घडतात. कािी ननमाार्ण िोते कािी लयाला जाते.
- सनु ीळ सामतां

मी कोकर्णी. आयष्ु याचा बराच काळ, आयष्ु यातले सख
ु ाचे निवस आनर्ण
आनांिाचे अनेक क्षर्ण समिु ावरच घालवले. समिु िा माझा सवाानधक आनांिाचा
साथीिार आनर्ण प्रनतक. पर्ण जीएांनी मात्र समिु ाचे आनर्ण काठाचे जे वर्णान के ले
आिे तो एक वेगळाच अनभु व. कधीिी न जार्णवलेला.
त्या झळझळीत उन्िाच्या वर्णव्यात सारे कािी एकिा सपां र्णू ापर्णे जळून
ननजीव िोऊन पडल्यासारखे वाटते. एका बाजल
ू ा समिु ाचा एक वेडावाकडा
तुकडा नक्षनतजापयांत पसरला आिे खरा, पर्ण त्या अनासक्त पाण्यावर
िालचालीची सरु कुती नािी. पार्णी मृत िोऊन त्याचा सागां ाडा थडां ीवार्यात
बेवारशी पडावा, त्याप्रमार्णे तो मळकट नवततार निसतो. त्याच्या नकनार्यावर
कािी नठकार्णी कोरड्या क्षाराचां े खडक निसतात, पर्ण त्याच्ां या भयार्ण उभारावर
सावलीचा थेंब क्षर्णभरिेखील जगू शकत नािी. वार्याच्या कसरीमळ
ु े त्याच्ां यात
अनेक नठकार्णी नवनक्षप्त, कुरूप आकृ ती ननमाार्ण झाल्या आिेत. त्याांतील कािी
रूपे मानवाांच्या प्रमार्णे निसतात. परांतु मानवाांनी पािू नये ते पानिल्यामळ
ु े ते
शानपत झाले आिेत, अशी ती नचत्रे वाटतात. कािी नठकार्णी टेकड्याांची
प्रनतनबांबे पाण्यात निसतात. समिु ती धारर्ण करतो. पर्ण ती राांगोळीचे अलांकार
आिेत की कोडाचे डाग आिेत, याचा त्याला कसलाच नवकार जार्णवत नािी.
- सनु ीळ सामांत

अनततततोत्र कथा..लेखक जीए कुलकर्णी..
नववेचनाचे लेखक.. व्िीएस वाघोलीकर
-------------------1.माननीय सनु ीळजी याांनी,' अनततस्त्ोत्र ' कथेचे नववेचन के ले आिे.
त्याबद्दल त्याांचे आभार मानतो.
2.'अनततस्त्ोत्र' अनद्तीय कथा आिे. कनवतेपेक्षा ,ततोत्र िे जातत प्रभावी
असते. उिािरर्णाथा, रामरक्षा ततोत्र. ते नाितवरूप आिे,पाठातां र करता येत,े
त्यामध्ये अनेक पैलू आिेत. जीए सचु वतात,अनततस्त्ोत्र' िे माझ्या कथाचां े सार
आिे. त्याकडे अनेक पैलतांू नू पिावे.
भाग 1-3.कथेत म्रतु समिु ाचा उल्लेख आिे. समिु ततब्ध आिे. त्याच्या
नकनार्यावर गवतिी नािी. तो पडद्यासारखा नतथर आिे. या समिु ाला भरतीओिटी नािी. त्यावरून, याकथेत, जाडान प्रिेशातील म्रतु समिु ाचा सिां भा आिे(
या म्रतु समिु ाबद्दल जातत मानिती शेवटी निली आिे. )
4.िा म्रतु समिु , ननमाम आिे. त्यावर सयू ा तळपतो.पाण्याचे बाष्पीभवन
िोत असते. पाण्याची भर पडत नसते. बाजचू ी वाळू खरखरीत, तप्त असते.
त्यामळ
ु े एक गवतिी नसते. त्याचे अनततत्व अनांत काळ तटतथ असते.

5..पर्ण कथेत बिल िोतो,जार्णीव असलेला एक व्रध्ु ि ,तेथे येतो...( खपू
पवू ी तेथे डायनोसर येवनू , मेलेला असतो)उन्िाच्या झळया पडत असतात.व्रध्ु ि
सावलीसाठी कवटीत आसरा घेतो.कवटीला वीतभर िात आिेत, त्यामळ
ु े ती
डायनोसरची कवटी असावी. जार्णीव असलेला व्रध्ु ि याप्रमार्णे,अचानक
अवतीर्णा िोतो..व "व्रध्ु ि एकाग्र नचत्ताने जीवन व नवश्व, याांतील रितयावर नचांतन
करू लागतो . "
याप्रमार्णे मार्णसू अवतीर्णा झाला, व त्याला नवश्वाची ' जार्णीव 'झाली.
पर्ण ननमाम ननसगाात व्रध्ु िाची कवटी,नकड्याचे कवच,मांगु ीचा मेंिू नटकत
नािी. त्या ' जीवनाांबद्दल' कथेत लेखकाला प्रेम आिे. पर्ण ननसगा (नवश्व )ननमाम
आिे.
भाग2--अनततत्ववाि-6.कथेत, नवश्व, त्यात येर्णारे -- सजीव --,अनततत्व व जार्णीव याांचा सांिभा
आिे.
भोवती गरागर नफरर्णारे नवश्व कसे झाले--मािीत नािी
त्यात सजीवाचे अनततत्व कसे ननमाार्ण झाले---मािीत नािी.
त्यात जार्णीव असलेला(नचांतन करर्णारा,व्रध्ु ि )मार्णसू कसा झाला--मािीत नािी.

7.तोपयांत जीवनाचे प्रमेय तर चालू आिे. मग जे मािीत नािी,ती प्रमेयाची
--पवू ाप्रनतज्ञा -तवीकारावी लागते. ती अनततत्ववािाची पवू ाप्रनतज्ञा म्िर्णजे,"मी
अनततत्वात आिे, व त्याची मला जार्णीव आिे" त्यामळ
ु े . प्रमेय िोते की, मला(
म्रत्ु यपू यांत ) अनततत्व चालू ठे वले पानिजे. िेच मल
ू भतू मल्ू य आिे.
8.त्यामळ
ु े उपसत्रू े ननघतात--अनततत्व राखण्यासाठी मला िरक्षर्णी ननर्णाय
घेतले पानिजेत.अांनतमतुः प्रत्येक ननर्णाय मला, एकाकी, अटळपर्णे, "अननर्णाय
िािी ननर्णाय असतो",िे लक्षात घेऊन ,ननर्णाय घेतला पानिजे. त्यामळ
ु े प्रत्येक
ननर्णायाला मीच जबाबिार आिे... िी अनततत्ववािी उपसत्रू े आिेत.
9.ननमामपर्णे गरगर नफरर्णार्या आकाशतथ शक्ती कशा आल्या. त्यामध्ये-मार्णसू , नकडा,मगांु ी--िे सजीव अनततत्व ,जार्णीव असलेला मार्णसू िे सवा कसे
आले,िे मानित नािी.िे अनततत्व काळाच्या िोट्या तक
ु ड्यात आिे.पर्ण
काळ,व इतर नवश्व मात्र अनतां आिे. अशा प्रकारे िी कथा, अनततत्ववािाच्या
सिां भाात आिे, िा पैलू लक्षात घ्यावा लागेल.
भाग3-10.अनततत्ववाि व ननयतीवाि-कथेसबां थां ी िे खालील नवचार लक्षात घेर्णे आवश्यक आिेत, म्िर्णनू
खालील नवचार आपल्या परवानगीने माांडत आिे.

11.जीएचां ा *'सधु ाररत अनततत्ववाि,व सधु ाररत ननयतीवाि, याांचे सांयगु '
*समजनू घेण्यासाठी क्रुपया खालील मद्दु े लक्षात घ्यावे,िी नवनतां ी.
12.अनततत्ववािाप्रमार्णे,मार्णसू --सजीव --िरक्षर्णी एकाकी, अटळ ननर्णाय
घेत पढु े जातो व मरतो.पर्ण ननर्णाय * अांनतमतुः*त्याचा तवतुःचा ,नकती
असतो,असा प्रश्न जीएांनी अनेक कथाांत नवचारला आिे. नविषू क, रक्तमख
ु ी,
बाधा इत्यािी कथाांत िा प्रश्न नवचारला आिे.
नविषू क मध्ये चांचला म्िर्णते," धनष्ु यातनू शर सोडर्णे, एवढेच आपल्या
िाती असते. पर्ण एकिा त्याचा प्रवास सरू
ु झाला की, त्याच्या लक्ष्यापयांत
त्याला पोिचवण्याचे सामथ्या मात्र आपल्याला लाभले नािी. त्यातिी
ननयतीच्या अिुश्य उच्िश्वासानां ी, त्याचा गतीमागािी अनेकिा िष्टु िोऊन जातो
िी तर जीवनाची एक प्रनतज्ञाच आिे.आनर्ण एकिा जीवनात पिापार्ण के ल्यानतां र,
त्याबद्दल नवलाप करण्यात अथा नािी..."
13.म्िर्णनू जीए म्िर्णतात--मार्णसू ननर्णाय घेतो,पर्ण तो ( आधी असलेल्या
आकाशतथ शक्तींच्या ) ननयतीने निलेल्या चौकटीतला ननर्णाय असतो. पर्ण
मार्णसाला वाटते ,की त्याला इच्िातवातांत्र्य आिे.िी ननयतीची चौकट कधी
त्याला मेल्यावरिी कळत नािी... नविषू क मध्ये नवजयराजाचा तलवारीने म्रत्ु यू
िोतो.तरी त्याला त्याचे खरे कारर्ण कळत नािी.

14.आकाशतध ,ननमाम,अनवरत, अनाकलनीय, अननवाचनीय शक्ती
आपल्याभोवती व आपल्यातिी आिेत. नतला आपर्ण 'ननयती 'नाव निले आिे.
म्िर्णनू ,"म्रतु समिु अमर आिे."िे वाकय नवचारर्णीय आिे. अत्यांत कठीर्ण
(ररनजड )ननयतीवािात इच्िातवातांत्र्य नािी. येथे आिे. म्िर्णनू िा सधु ाररत
ननयतीवाि आिे .या िोघाांचे सांयगु म्िर्णजे,"जीएांचा ननयतीवाि " म्िर्णता येईल.
15.यावरून जीए कुलकर्णी या प्रनतभावांत कथाकाराांची अनततततोत्र कथा
अनद्तीय आिे.प्रत्येक ततोत्राशेवटी प्राथाना असते. त्याप्रमार्णे प्राथाना करतो
की,या कथेच्या वाचनाने साक्षेपी वाचकाांची जार्णीव, सफळ-सांपर्णू ा िोईल.
धन्यवाि.
=≠======≠========
**टीप 1--म्रतु समिु -डेड सी-िा जाडान प्रिेशात आिे. तो 50 नकमी
लाबां ,15 नकमी रूांि व 307 मीटर खोल आिे. त्या समिु ाला जाडान निीचे कमी
कमी पार्णी नमळते. आजबू ाजल
ू ा वाळवटां आिे. समिु ाच्या पाण्याची वाफ िोते.
त्यामळ
ु े इतर समिु ाच्ां या तल
ु नेत, यामध्ये आठपट क्षार आिेत. त्यामळ
ु े कािी
प्रयत्न न करता, मार्णसू या पाण्यावर तरांगू शकतो. पर्ण खोल बडु ी मारली, तर ते
मार्णसाला धोकािायक आिे. जाडान निीतनू कािी मासे, समिु ात आले तरी ते
मरतात. खोल पाण्यात सांशोधन चालू आिे
**टीप2 'जीए कुलकर्णी याांच्या कथाांचा बोधतवर', िा व्िीएस वाघोलीकर
याांचा लेख पवू ी फे सबक
ु वर निला िोता. त्याची नलांक िेत आिे..
- नवलास वाघोलीकर

नवलासजी, िडां वत.
माझां ज्या वाकयाकडे लक्ष गेलां नव्ितां, ते – मृत समिु अमर आिे- िे
वितोव्याघात वाकय आपर्ण नेमकां िेरलां आनर्ण वेधल.ां या कथेत जॉडानचा मृत
समिु असावा या आपल्या(साधार) गृनितकाने या कथेचा रागरांगच बिलनू गेला
आिे. (माझ्या नजरे समोर कोकर्णातला समिु च िोता) नशवाय डायनोसॉर ((िेिी
साधार गृनितक) आनर्ण ननमाम ननसगा याच्ां या आधाराने िी कथा आता उकलली.
अन्यथा ’िे काय नलिून ठे वले आिे’ असे कोर्णाला वाटू शके ल. आपर्ण
बोलल्याप्रमार्णे िी कािी आपली आवडती कथा नािी. तरीिी तम्ु िी ज्याप्रकारे
िी उलगडून सानां गतली त्यासाठी िडां वत.
तम्ु िी सधु ाररत अनततत्ववाि आनर्ण सधु ाररत ननयतीवाि असे शब्ि वापरले
आिेत.’सधु ाररय’ननयतीवाि िा ननयतीवािािून वेगळा कसा िे साांनगतले आिे.
पर्ण ’सधु ाररत’अनततत्ववाि समजला नािी. अनततत्ववािाच्या काांट, ननत्शे,
सात्रा, कामू याांच्या प्रत्येकाच्या व्याख्खया वेगवेगळ्याच (आनर्ण अनेकिा
नवरोधीिी) िोत्या. तेव्िा जीएांचा अनततत्ववाि वेगळा असू शके ल पर्ण सधु ाररत
कसा असा मला प्रश्न पडतो. (याचे उत्तर पसानली निले तरी चालेल, चचाा
वेगळ्या निशेने जाऊ नये यासाठी).
िे ततोत्र कसे याची आपली जार्ण आपर्ण सवाांना साांनगतली याबद्दल आपले
आभार मानावेत तेवढे थोडेच.
- सनु ीळ सामतां

खपू धन्यवाि. मी नलनिलेले आपर्णाांस आवडले,याचा नननश्चत आनांि िोतो. िी
अलनक्षत कथा आिे,पर्ण मला पवू ीपासनू आवडली आिे. अनततत्ववाि व
ननयतीवाि... मोठा नवषय नननश्चत बोल.ू
- नवलास वाघोलीकर

'अनततततोत्र'-नकांनचत सकारात्मकतेचा आश्वासक सरू
नटपर्ण- डॉ माधव परु ानर्णक
१ गटचचेतली िी सातवी कथा.शीषाक 'अ' ने सरुु िोर्णारे .पर्ण यावेळेस नकांनचत
सकारात्मक (अनतत)मांगलतेची िटा ( ततोत्र)
२ कथेतले द्द्ां ात्मक नाटय मला खपू आवडले- क्षिु सजीव ( अजस्त् प्रार्णी,
मार्णसू , नकटक) व नवराट ननजीव समिु काळाच्या व ननसगााच्या रांगभमू ीवर
अनािी अनतां तोच खेळ खेळत असलेल.े
३ या नाट्याचे पाश्वा सांगीत िी मक
ू , अनाित तपांिनात्मक -समिु मृत, भरती ओिोटीचा नाि नािी- वारा जर्णू समिु ाचा आत्मा.(प्रथमच जी एां नी भारतीय
िशानाांतला 'आत्मा 'शब्ि वापरलृ ा!) िे सांगीत मला ऐकू आले. जो वृध्ि
प्रवासी एकाग्र नचत्ताने नचतां न ( योगप्रनक्रयेतले ध्यान नव्िे) करत िोता -तो िी
ऐकत असावा
४ जी एां च्या कािी कथानायकाांसारखा िा पर्ण अप्राप्य शोधत िोता पर्ण
असफल झाला. त्याच्या डोळ्याांतील तेज त्याचे थोडे यश िाखनवते.
५ िी कथा नवश्वातल्या पनिल्या सजीव सक्ष्ू मजीवाच्या उत्पत्ती कडे
नाट्यमयतेने जाते.अजस्त् प्रार्णी ते मार्णसू ते कीटक ते मांगु ी ते पनिला जीव .
त्याआधी कािीिी नािी.जन्माबरोबर जीवन सरू
ु झाले.एके का कवटीत
अनततत्व सांपले. ते ननजीव झाले.के वळ समिु रुपी अव्यक्त शक्ती झाले.. मृत्यू
नांतर त्याांचे कािीिी उरले नािी (अनतततावािी एनकझसटेन्शेनलनतटक नसध्िातां )

६ वृध्ि प्रवासी कवटीपर्ण 'पर्णू ााकार'शोधतो.
७ समिु ाला नचतां न नािी कारर्ण तोच 'के वळ' समिु आिे - अव्यक्त वैनश्वक
शक्ती आिे.शध्ु ि , एकटा, तवच्ि आिे.त्यानेच तवतुः अनतत ततोत्र म्िर्णायला
सरुु वात के ली.तो सगर्णु साकार झाला- शाांत,ननमाम,. ततब्ध झाला. िसु रा,
वेगळा, तवतत्रां ,अन्य जीव अनततत्वात आला. प्रत्येक जीवाला त्याने
जन्ममरर्णाचा ननयम घालनू निला.मग ननरीक्षक िोउन पािू लागला-पाितोयपािर्णार आिे.िा अनभु व मला नचत्तवेधक वाटला.नचतां नाची सागां ता झाली
कारर्ण त्याला कािीच व्िायचे नव्िते. तो तोच िोता.असतो.असर्णे िेच
जगण्याचे प्रयोजन.त्याच्या ननयांत्रर्णाचे सत्रू नािी. समिु वा कोर्णतीिी बाह्य
शक्तीचा अनधकार नािी ( अनतततावािी नसध्िाांत)
८ के वळ समिु ाच्या- नवराट नवश्वाच्या समोर या असिाय जीवनात कािीिी
शाश्वत नािी.सारे क्षनर्णक आिे.ज्याचे सत्य त्याच्यापरु ते.वृध्ि मार्णसाचे सत्य
त्याांच्या परु ते.(अनतततावािी नसध्िाांत).िी भीषर्ण जार्णीव मला िोती िोती.
९ िी कथा म्िर्णजे अभावाांची,कािीिी नसण्याची साखळी आिे. सजीव
िळूिळू पर्ण अटळपर्णे नािीसे िोतात.ननजीवता पसरत जाते . ननजीव साकार
ननराकार िोतात.सजीव अनतत ततोत्र गात ननयत वेळी असर्णे िोतात.आशेचे
धागे तटु त जातात असे नवलक्षर्ण वाटत रािते.
१० शेवटी पार्णी पर्ण अनासक्त िोते. ज्या तोंडाने जीवनभर अथापर्णू ा बोलायचा
प्रयत्न करतो त्यातले ित्ां यवर्णा जर्णू मृत्यच्ू या नलपीतील िोन अथािीन ओळी
िोतात. िे मृत्यचू े िशान िािरवते.

११ शीषाक - स+ु अनतत= तवनतत= चाांगलें आिे पर्ण जी एां ना चाांगलें -वाईट
िी सक
ां ल्पना मान्य नसावी .मग फक्त अनतत - असर्णे. म्िर्णजे आिार,
ननिा,भय (नसण्याचे, मृत्यचू )े व प्रजनन या पातळीवर. जीव असर्णे. नांतर
सामानजक सांबांध, सांतकार, नीती, आिशा , सद्गर्णु या िय्ु यम कल्पना येतात (
अनतततावािी नसध्िातां )
'अनततततोत्र'-वरूर्ण िेवता (इ स पवू ा १००००) ते' के वळ समिु ' (इ स
१९७२)- एक सक
ां ल्पना नटपर्ण- डॉ माधव परु ानर्णक
१२ ऋग्वेिात नमत्रावरूर्ण ( सयू ा व आकाश) अशी नवश्वननयांत्रर्ण करर्णारी,सवा
घटनाांचे ननयमन करर्णारी अदृश्य शक्ती (तत्व, िेवता) मानली जाई.
वृ=आच्िािर्णे,वेढर्णे. जलास वेड्याला,
वरूर्ण म्िर्णजे रात्रीच्या वेळचे आकाश. वरूर्ण 'माया'या रसमय शक्तीने असे
ननयांत्रर्ण करतो. िी 'माया' नवश्वाच्या प्रत्येक वतततू ( मसजीव व ननजीव,
मार्णसू , प्रार्णी, कीटक इ) आिे. वरूर्ण वृध्ि आिै व तो सयू ााच्या सिस्त्
डोळ्याांनी मानवाला पाितो. मार्णसाांच्या कृ त्याचे ननरीक्षर्णां करतो.
कथेतील वर्णान -' जळत्या सयू ाप्रकाशाचे काया अनवरत चालू िोते. झळझळीत
उष्र्णता शरीरावर उतरली.कीटकाचे कवच तप्त झाले. तापनू झळाळर्णार्या
समिु ाचा आत्मा झळझळीत उन्िाचा वर्णवा'इ

१३ मिाभारतात वरूर्ण िा जलाचा तवामी जलातच ननवास करतो.जलातच
प्रथम एकपेशीय जीव अनततत्वात आला. जी एां चे :कवटीत नाश'प्रनक्रयेचे
वर्णान
१४ मग वरूर्ण िेवतेचे मित्व कमी झाले.व के वळ समिु वरची सत्ता एवढेच
रानिले.िाच कथेतला के वळ समिु = नवश्व व्यापनू टाकर्णारी गढू ,अदृश्य ,
अनजांकयशक्ती .
१५ वरुर्णाला 'अनततभानतनप्रय' मानत.'अनतत'= नतन्िी काळातां अखडां ,
अज,अमर. 'भानत'= ते ज्ञानमय व तवसांवेद्य आिे
' नप्रय'= ते के वळ आनांिमय आिे
जी एां के वळ 'अनतत ' मानतात म्िर्णनू तो के वळ समिु आिे (अनतततावाि)
१६ समिु ाचा अनभु व
अ) कािी वेळ सिांु र, रोमाचां कारी, इ
आ) नांतर भयानक, भयचनकत करर्णारा
इ) नचांतन के ल्यास -शाांत, ननमाम, ततब्ध
ई) मिान प्रनतभावताचां ी अनभव्यक्ती जी एां चे 'अनततततोत्र'
माधव परु ानर्णक

परु ानर्णक सर, तम्ु िी या कथेला ‘सकारात्मक आनर्ण आश्वासक’म्िर्णनू सांपर्णू ा
वेगळा आयाम निला. मला तर िी आत्यनां तक ननराशावािी (मोठा प्रार्णी मरतो,
मार्णसू िी मरतो, कीटकिी मरतो, आनर्ण मांगु ीच्या मरर्णाची वाट पिात जांतू उभा
असतो) वाटली. यातले शानपत, कोडाचे डाग, मळकट नवततार असे
ननराशावािी शब्ििी मनाला खचवतात. अगिी आकाशालािी जीए
कवटीसारख्खया आकाराची म्िर्णनू मृत घोनषत करतात.
पर्ण तम्ु िी यात एक सकारात्मक आशावािी मिानाट्य पानिले, एक रांगमचां
पानिला. सरुु वातीला तमु चे िे नववेचन समजायला व पचायला जड गेले खरे ,
पर्ण त्यातले अनतत या शब्िाचे तम्ु िी िाखवनू निलेले वैनिक सांिभा आनर्ण
मळ
ु ातच अनतत , आनततक, अतया शब्िाांतनू ननमाार्ण िोर्णारा जीवनावरचा
नवश्वास आठवला. व्यनक्तगत जीवनाचा अांत मृत्यतू आिे पर्ण सामनू िक जीवन
अनतां आिे, जीवन असीम आिे. अनतत ननरांरतर आिे. म्िर्णनू िे अनततततोत्र.
अनतत, असण्याचा मनिमा साांगर्णारे ततोत्र.
खरे च, जी ए मिान प्रनतभावान.
- सनु ीळ सामतां
एकूर्णच काय तर इतर अनेक कथाांप्रमार्णे जीएांच्या 'अनतततत्तोत्र' या कथेला
अनेक पापिु े आिेत. मला एक िोनच आवरर्णे सोलता आली. पर्ण त्यातच
इतका गांतु नू गेलो की पढु ची वाट िरवली. मला गवसलेले नवचार मोती एकत्र
करून मी शब्िात माांडण्याचा प्रयत्न करत आिे.
- यतीन गळ
ु वर्णी

"अनततततोत्र" च्या सांिभाात
1 कथानकात सागां ाड्याचां ा व कवट्याचां ा उल्लेख आल्यामळ
ु े,
2 'जीवो जीवतय जीवनम' िे मनावर नबांबल्यामळ
ु े (तसेच माांजर उांिराला
मारून खाल्लेले पानिल्यामळ
ु े व मोठे मासे िोट्या माशाना गीळतात िे
ऐकल्यामळ
ु े
3 पारशी समाजात मृत झाल्यावर मार्णसाचे कलेवर पक्षाांना खाण्यासाठी
ठे वतात अशी मानिती असल्यामळ
ु े
मी अनततचा चक
ु ीचा सबां ांध िाडाशी लावला खालीलप्रमार्णे कथानक
समजलो.
कथेत अजस्र प्राण्याच्ां या भल्यामोठ्या कवटीत मानवी जीव जगतो, ती
मोठी कवटी तडकताच मानव मृत िोतो. मानवाच्या कवटीत अांगठ्याएवढा
कवच असलेला (खेकडा?) कीटक नवसावा घेतो. मानवी कवटी तडकताच तो
कीटक मरतो व पढु े एक मांगु ी कीटकात नशरून नवसावते. आर्णखी एक सक्ष्ू म
जीव मांगु ीच्या मरर्णाची वाट पिातोय.
िे चक्र चालू असताना मृत, अमर, समिु शातां , ततब्ध, ननमाम, नननवाकार
ननरीक्षक आिे. िे सवा घडते ते 'उन्िात तावनू ननघालेल्या, कवटीप्रमार्णे
वाटर्णार्या तवच्ि चकचकीत आकाशाखाली!'
फक्त िसु री सक्ष्ू म व क्षीर्ण िालचाल म्िर्णजे 'कोरड्या क्षाराांच्या खडकावर
(ज्याांच्या भयार्ण उभाराांवर सावलीचा थेंब क्षर्णभरिेखील जगू शकत नािी)

वार्याच्या कसरीमळ
ु े नवनक्षप्त कुरूप आकृ त्या ननमाार्ण िोतात (ज्या पािू नये ते
पानिल्यामळ
ु े शानपत मानवाप्रमार्णे वाटतात).
त्याांची पाण्यातील प्रनतनबांबे ('राांगोळीचे अलांकार' की 'कोडाचे डाग') िा
नवकार न जार्णवू िेता समिु नननवाकारपर्णे धारर्ण करतो.
नवलासराव व डाॅॅकटर माधवराव परु ानर्णक याांच्यासारख्खया
जार्णकाराक
ां डून गैरसमज िरू िोऊन कथा व्यवनतथत समजता आली. या
नचत्रकथेचा सांबांध जाॅॅडान व इस्रायल मधील सागरी तळ्याशी आिे.
आांतरजालमधनू जातत मानिती नमळाली. जीएांनी क्षाराच्या खडकाचा उल्लेख
के ला आिे त्याला अनसु रून एका मसीिाच्या पत्नीच्या नावे मानवाकृ ती खडक
प्रनसद्ध तथळ आिे. आता िे सवा आांतरजालमळ
ु े कळते.
पन्नास साठ वषाांपवू ी अशा नठकार्णाची मानिती नमळवनू वाळवटां ी
वर्णानासनित समिु नचत्ररूप ननमाार्ण करून त्याची अनततत्वाशी साांगड घालनू
कथा गांफ
ु र्णे यावरून जीएांचे वाचन, मनन, नचांतन व प्रनतभा नकती अलौनकक
िोते याची कल्पना येऊन मी नतमततक िोतो. प्रत्यक्ष त्याजागी न जाता असे
नचत्र उभे के ले आिे, तर पाश्चात्य लेखकाांप्रमार्णे जीए नफरले असते तर?
- यतीन गळ
ु वर्णी

अनततततोत्र
नचरांतन नवश्वातल्या नजवाच्या अनततत्वाचे ततोत्र !
समिु ननरांतर आिे ततब्ध आिे त्याच्या मृत असण्यात त्याचे अमरत्व
आिे म्िर्णजे आयष्ु य !! अनािी अनांत काळापासनू अपररिायातेने चालत
आलेले आिे.
ऊजाा अक्षय्यतेच्या ननयमानसु ार ते कधीच सांपत नािी व नवे ननमाार्ण
िोत नािी ते आिे नतथेच आिे फक्त एका रूपातनू िसु र्या रुपात बिलत जात
आिे. त्याला जन्माचा तफोट नािी मरर्णाचे नवसजान नािी. पर्ण तरीिी त्यात
जीवन आिे, साखळी आिे, सरुु वात करण्याची क्षमता आिे त्यामळ
ु े अांत
करण्याची अपररिायाता आिे. या नवश्वाच्या अनततत्वाचे िे अनानिकालापासनू
चालत आलेले ततोत्र आिे.
- अभयकुमार कुलकर्णी.

अिम
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- साांजशकुन
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- २७ माचा ते २९ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

अहम - जी ए. कुलकर्णी- सांजशकून
साांजशकुन या कथासांग्रिाच्या सरुु वातील अनततततोत्र या कथेत ननश्चल
जलाचा मृत समिु आिे. याच कथासांग्रिाचा शेवट अिम या कथेने के ला आिे
ज्यात एक िोटासा जलप्रवाि एक मिाप्रपात म्िर्णनू झेपावतो आिे. अनततततोत्र
या कथेमधे एक मार्णसू समिु नकनार्यावर येतो आनर्ण उन्िाने तडकून मृत्यू
पावतो. अिम मधे एक बैरागी जलौघाला सामोरा येतो आनर्ण वािून जातो.
पांचमिाभतू ाांशी मनष्ु याचा सरू
ु असलेला ननरांतर प्रेम आनर्ण सांघषााचा व्यविार
जी ए कलात्मकररतीने िाखवत आिेत का?
अिम िी एका बैराग्याची कथा आिे. जग पालथे घालनू वर्णवर्ण करत
बैरागी या ििा पांधरा झोपड्याांच्या गावात आला. या गावाचे वैनशष्ट्य म्िर्णजे
गावाशेजारी अव्याित झेपावत असलेला जलप्रपात. (जीएांना गोकाक चा
धबधबा आठवला असेल?) बैरागी या मिाप्रपाताचे मळ
ू शोधायला वर जार्णार
असतो. एक रात्र गावात काढतो. आनर्ण त्याच रात्री त्याची कुतिु ल
शमवण्याबरोबरच (ज्ञानयोग?) इनतिासावर आपला ठसा उमटवण्याची ऊमी
(कमायोग) जागृत िोते. इनतिासावर ठसा उमटवण्यासाठी काय करावे याचा
शोध घेताना त्याला वाटते की असे कािी करावे जे नपढ्यानां ा लक्षात रािील
आनर्ण ननसगाावर उमटून रािील. त्याने आपल्या िाती असलेल्या मोजकया
साधनाचां ा (कुिळ आनर्ण िोर) वापर करून आनर्ण पररनतथतीने उपलब्ध करून
निलेली सधां ी वापरून (पडलेला वृक्षाचा बधांु ा) इनतिासाला वळर्ण लावण्याचा
(जलप्रवाि वळवण्याचा) प्रयत्न के ला. कािी क्षर्णापां रु ता का िोईना िजारो वषे
ननरांतर कोसळर्णारा तो जलप्रवाि त्याने थाबां वला. गावकरी िचकले असतील

(वृत्तपत्रीय मथळा बनण्याची ऊमी) आनर्ण रान थरारले असेल (मिाशक्तींनी नोंि
घेण्याची ऊमी) या जार्णीवाांनी त्याचा ऊर भरून आला. अथाात पार्णी, ननसगा
कािी अशा िबु ळ्या प्रयत्नाांना थारा िेर्णार नव्िते. ते िप्ु पट जोमाने उसळले.
आनर्ण बैराग्याला बडु वनू वािून घेऊन गेले. तो बैरागी त्याच प्रपातातला एक
नबांिू झाला.
- सनु ीळ सामतां

' अिम् 'कथा.(साांजशकुन ).नववेचक व्िीएस वाघोलीकर
--------1.सनु ीळ सामतां जींनी कथानक,व वैनशष्ट्ये सानां गतली आिेत. त्याबद्दल आभारी
आिे. मला जार्णवलेली वैनशष्ट्ये येथे सागां तो.
2.कथेत, तल
ु नेने सवासाधारर्ण घटना आिेत. पर्ण मनोनवकार तपष्ट िाखवले
आिेत.उिािरर्णाथा, चांिावळ, गांतु वळसारख्खया कथाांप्रमार्णे साध्या घटना
घडतात, पर्ण शेवटी कन्व्िासवर मोठे नचत्र उभे रिाते.
3.कथेतील, बैरागी िा, निमालय ते कन्याकुमारी नफरून आला आिे. पर्ण
त्याला' अिम् 'सापडला नािी .आता तो प्रपाताच्या िसु र्या बाजल
ू ा येतो.तेथे
िोटी जमात रिात असते.
4.जीएनां ी िगु ाम नठकार्णी रािर्णार्या जमातींचे वर्णान अनेक कथातां के ले आिे.
उिािरर्णाथा, तवप्न, काचां नम्रगु ,कळसत्रू .. येथ,े प्रपाताच्या जवळ रािर्णार्या
वाडीतील जमातीचे वर्णान येत.े त्यामधील, रूढी,समारांभ, पािुर्णचार इत्यािी
बारकाईने िाख़वले आिेत.
5.बैरागी येण्यापवू ी तेथे मश
ु ानफर आला िोता.व म्िातार्याची मल
ु गी पळून गेली
िोती. किानचत त्यामळ
ु े नस्त्या बािेर येत नािीत .पर्ण ते बैराग्याला रात्रीसाठी
झोपडी िेतात.

6.जमातीत म्िातार्याला मित्त्व आिे. पर्ण तो अांध आिे.' प्रवासी 'कथेत,अांध
नशकारी शब्िवेधाने नशकार करतो.येथेिी म्िातार्याला प्रपाताच्या
आवाजातिी, इतर आवाज कळतात. यावरून जीएांनी आवाजाचे मित्त्व
िाखवले आिे.
7.कथेत म्रत्ु यू अनेकिा येतो. उिािरर्णाथा, म्िातार्याची मल
ु गी कड्यावरून उडी
मारते.बैराग्याला सागां तात की लाल मढेफळ खावू नकोस. म्िातारा मरतो.शेवटी
बैरागी पाण्याबरोबर िरीत पडतो.
8."मी आिे .मला नवचार करता येतो.म्िर्णनू मी ननसगाापेक्षा श्ेष्ठ आिे" िा तवर
बैराग्याचा,पयाायाने मार्णसाचा आिे. बैराग्याभोवती त्याचा िुष्टीने, ननसगा
मयाानित आिे.िोटी निी, जांगल, खोल कडा आिे. त्याला ननसगा आवाकयात
वाटतो.म्िर्णनू तो कुिळीने खर्णनू , बाधां घालनू , प्रवाि अडवतो...नवजय म्िर्णजे
कािीतरी सांपनू जाण्याचा क्षर्ण असतो.जीए साांगतात.. जीवनाची लिान निी
विात असते.जन्मर्णे,जगर्णे,मरर्णे.मधल्या काळात फक्त आर्णखी बडु बडु ा
करण्याचा प्रयत्न करतो.
9.येथपयांत तो ,पर्णू ा अनततत्ववािी ननर्णाय घेतो.---मी अनततत्वात आिे. मला
जार्णीव आिे..( उपनवधाने--)मी एकाकी, अटळ ननर्णाय, िरक्षर्णी घेतो.व त्या
ननर्णायाला मी जबाबिार आिे.

10.पर्ण ननसगा म्िर्णजे ननयती, अनाकलनीय, अननवाचनीय आिे.कथेत ,रात्री
पाऊस पडल्यावर सकाळी पाण्याचा जोरिार लोंढा येतो.त्याची
झोपडी,पकडलेले मढेफळाचे झाड वािून जाते.बैरागी, कड्यावरून खाली,
नठर्णगीसारखा पडतो.
11.म्िर्णजे, अनततत्ववािाप्रमार्णे घेतलेला,' तवतत्रां 'ननर्णाय, िा ननयतीच्या
चौकटीत असतो. रक्तमख
ु ी कथेत म्िटल्याप्रमार्णे,"प्रत्येकजर्ण पररघात बांनितत
असतो.तम्ु िी मार्णसे जावनू जावनू कुठे जार्णार."
म्िर्णनू , जीए कुलकर्णी या प्रनतभावांताांची कथा,साध्या साध्या घटनाांतनू साक्षेपी
वाचकाला मोठी जार्णीव करून िेते.धन्यवाि.,
- नवलास वाघोलीकर
वाि सर. तमु चे नववेचन वाचनू मजा आली. तम्ु िी कथा अनतशय सक्ष्ू मपर्णे
वाचता. त्यातल्या कािी ठळक गोष्टी तर मलािी जार्णवल्या िोत्या. पर्ण ध्वनी.
िो. जीएांनी या कथेत ध्वनींचे नवनवध पोत माांडले आिेत, तो एक वेगळाच नवषय
आिे.
मध ननथळण्यासाठी टाांगनू ठे वलेल्या पोळ्यातनू पडर्णार्या थ्िेंबासारखा
आवाज असलेली त्याची मल
ु गी जेव्िा परत येते तेव्िा नतचा आवाज मारलेले
जनावर कोरडे िोण्यासाठी टागां नू ठे वले असता नठबकर्णार्या रक्तासारखा
झालेला िोता. मी त्या नवनवध आवाजानां ा मनातल्या मनात ऐकण्याचा प्रयत्न
के ला. पर्ण नािी जमले. तो आवाज थेंबाचां ा नव्िताच. तो आवाज त्या शब्िाचां ा

िोता. नफ़रत्या सिार्णेला सरु ी धरावी तसा आवाज, पोर तोंडात चळ
ू भरून रांग
पिाण्यासाठी फ़रा निशी सोिते तो आवाज, िे कसले आवाज, या तर मनुःनतथती,
व्यक्तीनवशेष.
जी ए जर कनवता करत असते तर त्या कशा असत्या ते यातनू जार्णवले.
-सनु ीळ
् सामांत

1)मला नवचार करता येतो म्िर्णनु मी ननसगाापेकशा श्ेष्ठ आिे.येथे ननसगा मयाािीत
आिे अस म्िर्णण्या ऐवजी,ननसगा अथाांग आिे.त्याच्या पाठपरु ावा करण्याचे
काम मानवी मनाचे आिे.आनर्ण मनाची क्षमता ननसगााचे गढु ऊकलण्याच्या
बाबतीत तोकडी आिे.असे म्िर्णावे वाटते.2)नवजय म्िर्णजे कािीतरी
सांपर्णे.3)नजवनाची लिान निी वािती असते.जन्म-नजवन-मत्ु यृ.मधल्या नजवन
प्रवािात बालपर्ण-तरूर्णपर्ण-म्िातारपर्ण असे भोगाचे नवनवध टप्पे मात्र येतात.
"नोकरी लग्न-नाती-प्रनतष्ठा असे असांख्खय बडु बडु े तयार िोत असतात
4) प्रत्येकजर्ण पररघात बनां ितत असतो.िा कोट 100%सिी.आवडला.चक
ु भल
ु
द्यावी.
- निलीप बडे

जीएनां ी अिम या कथेतनू कमाल कलात्मकतेने मानवी अिम, त्याचे
युःकनश्चतपर्ण आनर्ण तरीिी त्याच्यापरु ती त्याची मिानता याांचे कलात्मक िश्ना
घडवले आिे. याांच्याचबरोबरच ननसगा आनर्ण इनतिासाच्या मिाप्रवासाचा
अिम याांचेिी एक भव्य िशान घडवले आिे. एकाच कथेत िोन अिमच्या
सांघषााच्या कथा आिेत. मानवी अिम पराभतू िोत नािी, जरी मानव अांनतमतुः
या मिाशक्तींसमोर पराभतू िोतोच. कारर्ण या मिाशक्ती मृत असल्या तरी अमर
आिेत. आनर्ण मानव नजवांत असला तरी मरर्ण अटळ आिे. आनांिमधला राजेश
खन्ना म्िर्णतो तसे “मौत तो एक पल िै. उसके पिले मैं ये जो िजारो लाखों पल
जीनेवाला िूां …”मानवी जीवनाचे िे यश, िी मित्ता, िी जीनजनवषा आनर्ण िी
नवनजगीषु वृत्तीतील पतू ाता जी ए या कथेतील बैरागी आनर्ण जलप्रपाताच्या
सघां षाातनू िाखवनू िेतात. िी वाचताना मला “The Old Man And The
Sea” ची आठवर्ण झाली. ननसगााशी तोच सघां षा, मानवानां ा आपली शक्ती
िाखवनू िेण्याचा तोच असोशी अिम भाव, तीच जीनजनवषा, तेच परम
समाधान.
- सनु ीळ सामांत

अिम या कथेतील जी एांच्या शब्िशक्तीची झलक. जीएांची शब्िकळा
दृष्टातां कथातां नू सवाानधक फ़ुललेली निसते. इनतकलारमधे नतचा सवोच्च नबिां ू
आिे असे मला वाटते. आनर्ण त्यापवु ीची पायरी साांजशकुनमधे आिे. सांथ
वाटर्णारा जलाशय कोंडला गेल्यावर कसा रौि बनतो त्याचे वर्णान तर अप्रनतम
आिे.
नदीच््य वरच््य बयजल
ू य प्रचांड आवयज झयलय व त्यने चमकून क्षिकडे
पयक्षहले. नकळि िो एकदम उभय रयक्षहलय व आिील सवव वेदनय क्षवसरून
त्यचे शरीर बक्षिर झयले. पयण््यि नयचनू िे फे सयळि अनेक हत्ती सोंडय
उांचयवनू पयण््यचय डोहच स्विःबरोबर खेचि आणि असल््यप्रमयणे
परुु षभर उांचीची पयण््यची क्षभांि वेगयने इकडे ्ेि होिी. पयहिय पयहिय िी
जवळ आली. मळ
ु े सैल झयलेली दोनचयर झयडे अलगदपणे आडवी
झयली. क्षिच््य दडपणयने खोपट््यची एक बयजू खचली आक्षण िी
आदळियच बयांियचे झयड आडवे क्षिडवे होऊन बयांियचे दगड क्षवसकटले.
मग लयट थोडी शयांि झयली व पदरयपदरयने सरकि पढु े सयवकयश पसरली.
पण क्षिलय क्षस्थर व्हय्लय वेळच क्षमळयलय नयही. मयगनू आलेलय प्रवयह
जयस्िच तवेषयने व आतमक्षवश्वयसयने आलय. ढकलनू पयण््यि आणनू
टयकय्लय त्यलय ियसियसभर वेळ लयगलेले गोलसर खडक त्य
प्रवयहयच््य स्पशयवने घांगु रु टी उडवल््यप्रमयणे उिळले. गडगडि िे
कड््यच््य कयठयकडे ियवले आक्षण सांिप्त पयण््यच््य द्वेषयमिनू कयळ््य
क्षठणग््य उडयल््यप्रमयणे कयठयवरून सरळ पढु े चयर हयि फे कले जयऊन
दरीि नयहीसे झयले.

कयल कड््यची रे षय स्वच्छ पयण््यि जरीकयडीने रे खीव, कोवळी क्षदसि
होिी. आिय िी एकदम लयल लयबां लचक झयली, आक्षण थोड््य वेळयने
िर क्षिलय क्षवस्िृि असय अिवचांद्रयकयर आलय. क्षिच््यवरून फे सयळून
वयहणयरे पयणी वयवभर पढु े ियठरपणे जयऊन मग अनेक सोंडींनी दरीि ओिू
लयगले व त्यच््य गजवनेने दरी हयदरल््यसयरखी होऊन त्यचय आवयज
्ेथप्ंि ्ेऊन घमु ू लयगलय.
- सनु ीळ सामतां

अिम…
् .,(साांज शकुन)
जी.एां,च्या कथा नवश्वाची समतया िी तर कलेची समतया नािीच.कला
यादृनष्टने ते परीपर्णू ा आिेच.ती जीवनाची समतया आिे. जीवनातल्या िुःु ख
मयतेची, शोकात्मकतेची, नवलगतेची जार्णीव असलेला धागा त्याच्ां या
कलाकृ तीशी जोडलेला असतो..तोच धागा पकडुन एका नवनवनक्षत निशेने
त्याच्ां या कथेचा प्रवास चालू असतो.
या नवश्वरचनेपासनु आपर्ण नवलग झाल्याची भावना.त्या बैराग्याच्या
आयष्ु यात घडली,एका स्त्ी मळ
ु े च.पर्ण तरीिी आपर्ण कोर्णतरी आिोत िी अिम
पर्णाची भावना त्याला जगण्याशी जखडुन ठे वतेच.निमालयातील चांिचडू
नशखरा समोर तो वाकला,पर्ण त्याक्षर्णी िेखील पावले उमटावीत तर असल्या
नशखरावर,िा अिक
ां ार त्याला तपशानु गेला.
उध्वतततेच्या काठावरिी तोल सावरत जगण्याचा प्रयत्न करर्णायाा
मार्णसाची कथा म्िर्णजे"अिम"ची कथा.
जी.ए.ां च्या कथेतली प्रत्येक व्यक्ती कुठल्यान कुठल्या योजनेचा भाग
िोण्याची धडपड करीत असते. त्यात त्याला तवतुःची ितबलतािी जार्णवते.पर्ण
त्या ितबल क्षर्णीच त्याला एखािी वाट, त्या क्षर्णाच्या बडखोरीत सापडते.
…..तो अट्टािासाने अखांडपर्णाने वािर्णायाा पाण्याच्या प्रवािाला
अडवण्याचा प्रयत्न करतो…….धबधब्याचा अनवरत घमु ारा थाबां तो. तेपािुन
तो िषाभरीत िोतो.
आपले सारे आयष्ु य म्िर्णजे िा क्षर्ण.पर्ण तेथनु तो खाली पाितो.ज्याच्या
मनात आपली आठवर्ण रिावी असे त्याला वाटत असते,त्याला लाल चािरीची

झोळी करुन तेथे आर्णलेले असते…..आनधच्या वाटसरुने मात्र ,क्षिु जनावर
तिेने के ळीच्या पानासारख्खया मल
ु ीत आपले बीज रुजवनू आपली आठवर्ण
ठे वलेली असते……नांतर सरू
ु झालेल्या प्रपाताच्या झांझावातात बैराग्याच्या
नवजयाचा क्षर्ण िेखील वािुन जातो…तीिी नठर्णगी पाण्याच्या अिम् िुक
ां ाराने
थरथरत असलेल्या िरीत नानिशी िोते.
-राम कुलकर्णी
त्यतां नेमकया शब्िाांतले नववेचन. योग्य मिु द्य् ाांकडे लक्ष वेधले आिे.
*उध्वस्ततेच्या काठावरही तोल सावरत जगण्याचा प्रयत्न करर्णायाग
मार्णसाची कथा म्हर्णजे"अहम"ची कथा*. िे आवडले. मानवी
अट्टािासाचे नननश्चत आयाम तम्ु िी िेरले आिेत. यातल्या प्रत्येक व्यक्तीरे खेकडे
आपले लक्ष गेले िेिी नवशेष. सिसा बैरागी सोडून इतर व्यक्तीरे खा नजरे त येत
नािीत. पर्ण जीए नवनाकारर्ण कोर्णतीच व्यक्तीरे खा, ओळ नकांवा शब्ि नलिीत
नािीत िे िी खरे च.
-सनु ीळ सामतां
िान नववेचन, आवडले.प्रपात थाांबवनू आपली आठवर्ण ठे वण्याचा, '
अिम् 'नसध्ि करण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो.प्रपात थाांबण्याचा नवजय ,
नांतरच्या झांझावातात वािून जातो..िी नेमके अथावािी शब्ि आिेत.
धन्यवाि.नवलास वाघोलीकर
- नवलास वाघोलीकर

अिम'् - काळ्या ननयतीला प्रयत्नाांची शभ्रु नकनार
नटपर्ण : डॉ माधव परु ानर्णक (ततर ६ :कथेतील तत्त्वज्ञान)
१ शीषाक: 'अ' पासनू सरू
ु िोर्णारे सकारात्मक 'अिम'् .
जगर्णे म्िर्णजे िोन अिम् मधला प्रवास.पनिला'अिम'् म्िर्णजे जीवरूपी
शक्ती. िी जगात आिार,भय, ननिा, वासना,शोक, मोि, जन्म, मरर्ण या उमीनां ी
व्यक्त िोते.
िसु रा अिम् म्िर्णजे ननसगा नननवाकार,अढळ, शाश्वत भव्य शक्ती.बैराग्याचा
प्रवास या िोन टोकातां चाललेला आिे. तो िोन्िी अिमना थाबां वू शकला नािी
मनातले असीम आनिम स्त्ी आकषार्ण-- 'ती( पवू ाप्रेयसी ) अकतमात
निसताच धावू लागलेला प्रवाि त्याांच्या आवाकयाबािेरचा ठरला.'शेवटी शरीर
,१० इनां िये व मनाचा अिम् लाटाांनी असीम के ला.
२ सोिम् = स: +अिम=् तो ईश्वर मीच.जी ए ईश्वर इ. मानत नािीत म्िर्णनू
अिम.् अिम् = ननुःश्वास.= अनततत्व. श्वास सांपले की अनततत्व सांपले
४ पनिली कथा शीषाक =अनतत+ शेवटची कथा शीषाक= अिम् अिम्
(ननयती) अनतत.अिम् व अनतत या िोन टोकाच्या मध्ये जी एां च्या कथानवश्वात
ननयती पात्रानां ा नाचवते.
३ अिम् म्िर्णजे अिक
ु े 'मी सवाश्ेष्ठ कताा व भोक्ता' अशा भ्रामक
ां ार.त्यामळ
कल्पनाांच्या गांतु वळीत मार्णसू जगतो. जसे " माझ्या इच्िे मळ
ु े निीचे जीवन
येथेच. सांपेल"."मी ननवड के ली - ,मी घडनवले".

४ अिम् म्िर्णजे अनतमता -बैरागी असण्याच्या बांधनात अडकला
आिे.जसे"इतकी बांधने तोडल्यावर अचानक आर्णखी एक बांधन (नपशवी)
आपल्यावर पडले"
५ बैराग्याने 'नकमयाक्षर्ण' अनभु वण्याचे सातत्याने,लढाऊ बाण्याने, त्याच्ां या
अनभु व ननष्ठाश
ां ी प्रामानर्णक रािून* के लेले प्रयत्न मला आवडले.*जसे" बीज
रूजवनू खर्णू ठे वण्याचा मडु िार प्रयत्न करर्णारा वाटसरु त्याला आवडला नािी
" पर्ण " तेजतवी काळ्या डौळ्याचां ी धिांु प्रवािासारखी स्त्ी त्याला नमळाली
नािी "
६ सांिभा:अ) धबधबा मानवी प्रयत्नाांनी थाांबनवर्णे: १९६९ मध्ये धबधबा
मानवी प्रयत्नाांनी कािी मनिने थाांबवला गेला
ब) गोमख
ु म्िर्णजे गांगेचा निमालयातील उगम.
७ जी ए त्याच्ां या अनभु वातनू तवीकारलैल्या तव:िख
ां ी
ु ानजात जीवनननष्ठाश
प्रामानर्णक आिेत. सवा जगण्याचा , प्रयत्नाचां ा शेवट मिानैराश्यात
िोतो.काळ्या रांगात िोतो..जीवन म्िर्णजे कमी काळा रांग .मरर्ण म्िर्णजे जातत
काळा रांग.
८ जी एां मार्णसाच्या जगण्यावर व जगातील घटनाांवर फक्त ननयती या
वैनश्वक शक्तीचा प्रभाव मानतात.िी सांकल्पना त्याांनी ग्रीक तत्वज्ञानातनू घेतली
आिे. भारतीय तत्त्वज्ञानात िी सांकल्पना नािी.िैव िी सांकल्पना आिे. ननयती
िी कायाकारर्णभाव नसलेली चांचल,लिरी, कुरूप, वाईट, अपयशी अांधारी शक्ती
आिे. िी जी एां च्या सवा नायकाांना उलटसल
ु ट, वेडेवाकडे वाचवते.:" राक्षसी
तळव्याने आघात के ल्याप्रमार्णे बैराग्यावर आिळते."

८ जी एां फक्त अांतुःकरर्ण (मन, बध्ु िी, अिक
ां ार, प्रार्ण) = अिम्
मानतात.त्यापनलकडे कोर्णत्यािी शक्ती वर नवश्वास ठे वत नािीत(ननयती व थोडी
भतु ाखेताांची सोडून) जगातील धमासांतथापक, मिापरुु ष,सांत, इ. चे अनभु व ,
त्याांनी सचु नवलेले मागा सांपर्णू ा नाकारतात. म्िर्णनू त्याांचे नायक तवतुः घ्या
अनभु वाांवरून अांनतम रितय शोधायचा िबु ळा, आत्मघातकी, नवनाशकारी ,
अवाततव प्रयत्न करतात व मरर्णक्षर्णाांतच परम शाांती अनभु वतात व शाांत िोतात
(बैरागी)""या नठकार्णी भतु े तरी निसण्याची भीती नव्िती.'
९ सवा नायक नवकारवश आिेत. बैरागी ठायी ठायी िे िाखनवतो. पर्ण
त्यानां ा नननवाकार,शाश्वत व्िायचे आिे.. वेडात िौडले वीर सात" पर्ण क्षर्णात
के ला मृत्यू ने घात असे ८ कथानायकाक
ां डे पािून वाटते पर्ण कथा भावते.
१० बैरागी झोळी(सांन्यासाचे प्रतीक) व नपशवी(सांसाराचे प्रतीक) , उबिार
घर सोडून (अनासक्ती) व तेजतवी.स्त्ी(आसक्ती) अशा परतपरनवरोधी गोष्टी
साांभाळत जातो झपाटल्यागत.. शेवटी ननयनतच्या गढू प्रवािात नािीसा िोतो.
११ समारोप - कथा अनतशय प्रभावी, प्रत्ययकारी आिै.शब्िाथाांच्या
नािमय, रितयमय रौि व करूर्ण रसमय प्रवािात नखळवनू ठे वर्णारी आिे. धांिु ,
नकमयाक्षर्णाचा अनभु व येऊ शकतो
- माधव परु ानर्णक
परु ानर्णक सर, तमु चे नववेचन वाचनू कािीसे अांधक
ु जार्णवत असलेले
अगिी तपष्ट झाले. साांजशकुन पतु तकातील कथाांच्या क्रम आनर्ण रचनेमागे
कािीतरी गढू आिे. त्या के वळ नननमातीक्र्माने नािीत, लाांबीनसु ार नािीत,

िजाानसु ार नकांवा आकषाकते नसु ारिी नािीत. िा नवचार मनात आला िोता. पर्ण
नेमके काय ते समजत नव्िते.
अहम व अनस्त या िोन टोकाच्या मध्ये जी एं च्या कथानवश्वात
ननयती पात्रांना नाचवते. या तमु च्या वाकयाने एकिम तपष्टता आली. आता
सवा कथाचां ी मािां र्णी नीट करता येईल.
अिम्म्िर्णजेच अिक
ां ार िे नककी का? कोर्णी अध्यात्मवािी यावर प्रकाश
टाके ल?
अिक
ां ाराची तमु ची य्व्याख्खया अगिी सतु पष्ट आिे. मी सवाश्ेष्ठ कताा व
भोक्ता
अिम् म्िर्णजे अनतमता? िेिी नककी का?
तम्ु िी कथेतली कािी मित्त्वाची वाकये अधोरे नखत के ल्यामल
ु े त्याच्ां याकडे
लक्ष वेधले गेले. जसे- इतकी बांधने तोडल्यावर अचानक आर्णखी एक बांधन
(नपशवी) आपल्यावर पडले- िो की.!
तम्ु िी ननयतीवािाबद्दल के लेले - िा ग्रीक तत्त्वज्ञानाचा भाग, भारतीय नव्िेिेिी कोर्णी तपासले तर आनांि िोईल.
-सनु ीळ सामांत
तपष्टीकरर्ण: माधव परु ानर्णक
प्रश्न

१ अिम् म्िर्णजेच अिक
ां ार िे नककी का? कोर्णी अध्यात्मवािी यावर प्रकाश
टाके ल?
२अिम् म्िर्णजे अनतमता? िेिी नककी का?
३तम्ु िी ननयतीवािाबद्दल के लेले - िा ग्रीक तत्त्वज्ञानाचा भाग, भारतीय नव्िेिेिी कोर्णी तपासले तर आनिां िोईल.
उत्तर
३ ननयती : सांिभा - जी एां च्या कथा :एक अन्वयाथा: धोंडोपतां नव िेशपाडां े पान
९,१०
२ अिम=् अनतमता: सांिभा: पातांजल योग सत्रू ३ आनर्ण ६ (साधनपाि)
१ अिम=् अिक
ां ार, सिां भा:साख्खां य तत्वज्ञान तत्व२ ,एकूर्ण २५ तत्वे ,साख्खां य
काररका २२
४ तो के वळ साक्षी िोता : सिां भा साख्खां य काररका १९
- माधव परु ानर्णक

परु ानर्णक सर आनर्ण कुलकर्णी सराांनी टाकलेल्या प्रकाशाच्या झोतात
पन्ु िा एकिा कथा वाचली. िे कथेचे पन्ु िा पन्ु िा बारकाईने वाचर्णे (अनांत
कथेतल्या करांड्यासारखे) सिोनित कािीतरी नवनवीन िाखवते. तीच कथा. पर्ण
नवीन प्रकाशात वेगळीच निसते. Granular meaning तपष्ट िोत जातात.
जीएनां ी त्या त्या नठकार्णी तोच शब्ि का वापरला याचे ज्ञान िोते.
बैराग्याच्या नवजयौन्मािाचा क्षर्ण जीएांनी नकती सांिु र नटपला आिे. एक
एक मोतीनिर्यासारखा शब्ि वेचनू तो क्षर्ण त्यानां ी सजवला आिे.
पढु े सरकि त्यने दरीि पयक्षहले. दोनचयर ओहोळ कड््यच््य
कयठयवरून पयढां ऱ््य गिीने उिरि होिे हे खरे , पण खयली खडकयिील
एकय कांगोऱ््यवर आदळून त्यांच््य क्षठकऱ््य उडि होत्य व वयऱ््यमळ
ु े
त्य खयली न पडिय इिस्ििः उिळल््य जयि होत्य. दरीचय खयलचय
भयग एकदम शयांि वयटि होिय.
िबिब््यचय अक्षवरि घमु यरय थयांबलय होिय.
प्रथम त्यवर त्यचय क्षवश्वयस बसलय नयही. पण िे खरोखरच
घडले आहे हे उमगियच त्यचे सगळे रक्त पेटल््यसयरखे झयले व अांग
मोहरून गेल.े िो सरकि मयगे आलय व सरु क्षिि जयगी ्ेियच उभे रयहून
त्यने दोन्ही हयि हवेि फे कले व उकळि असल््यप्रमयणे िो मोठ््यने
हसलय. आपले सयरे आ्ष्ु ् म्हणजे हय िण! मी बडु बडु ् ्यप्रमयणे ्ेऊन
फुटून गेलो नयही. कय् करय्चे ्यची मी अगदी स्वच्छ डोळ््यनां ी
क्षनवड के ली आक्षण त्यप्रमयणे घडवनू दयखवले. बस्स, हय खरय जन्मयचय

िण ! आिय खयलच््य वस्िीिील मयणसे जेथल््य िेथे खयडकन
थयबां िील, आिय समोर परके कुणी नयही हे पयहून त्यच्ां ्य
बय्कयदेखील झोपड््यांबयहेर ्ेिील व भ्भीि होऊन एकमेकींकडे
पयहि रयहिील. कुणयस ठयऊक, म्हयियरयदेखील एकदम शद्ध
ु ीवर ्ेईल
व निां र किी िरी िो कुणयलय िरी सयगां ेल िो क्षदवस मलय चयगां लय
आठविो, कयरण मी एकदम शद्ध
ु ीवर आलो...' आिय मयणसे ्ेिीलजयिील, मी देखील क्षनघनू जयईन. िबिबय निां र पन्ु हय वैभवयने वयहू
लयगेलही. पण ही आठवण मयत्र सदैव त्यच््य गळ््यि रयहील आक्षण
त्य वेळी त्यचय गळय दयटून ्ेईल.
बैरयगी हसू लयगलय. हषयवने त्यचे अगां थरथरू लयगले व
आवेशयने एकदम ओरडयवे असे त्यलय वयटू लयगले. इिर वेळी एखयदय
दयणय िोंडयि टयकयवय त्यप्रमयणे त्य भ्यनक घमु यऱ््यने आपलय
आवयज क्षगळून टयकलय असिय. पण आिय मयत्र त्यने आपलय आवयज
ऐकून घेऊन क्षनमटू पणे रयक्षहले पयक्षहजे. क्षनळी दरीदेखील हय चमतकयर
क्षवस्म्यने पयहून निां र आठवि रयहील, आक्षण कुणयस ठयऊक,
कदयक्षचि िी त्यच््य गवविणी त्यलय क्षहणवेलही.
पण िो आवेशयने ओरडलय नयही.
या कथेत ज्सा ध्वनींचा खेळ आिे तसाच रांगाांचािी आिे. पानर्ण कधी पाांढरे ,
कधी ननळे , कधी रौि लाल तर कधी काळ्या नठर्णग्या. काळ्या पाठीच्या
ित्तीसारखे.
- सनु ीळ सामांत

नवषय: जी एां च्या पात्राांचे बोलर्णे- चालर्णे -वागर्णे
कथाचां ा आकार- रूपककथा - तत्वकथा
सांिभा: गटचचेतल्या आठ कथा
नटपर्ण- माधव परु ानर्णक
१ धों नव िेशपाडां े (समीक्षक) याचां े मत
"जी एां ची पात्रे कवनचतच बोलतात आनर्ण वागतात.कधीकधी ते आपले
जीवनिी जगत नािीत. त्यानां ा कोर्णत्या तरी अदृश्य सत्रू धाराच्या इच्िे नसु ार
बोलावे लागते,जगावे लागते. कथेत ती पात्रे नजवांत निसतात िीच जी एां ची
नकमया िोय. जी एां च्या तत्वज्ञानात जीवनाला सवाांगतपशा करण्याची ताकि
आिे. म्िर्णनू त्याच्ां या कथा मानवाला न रािता तत्वकथा िोतात मग मानवाला
मित्त्व राित नािी..मित्व येते ते तत्वज्ञानाला.आनर्ण मग कथेला आकार येतो
तो रूपककथेचा."
२ माझे मत: आठिी कथेतील पात्राांना
पडते.सध्याचा सांिभा: अिम् कथानायक बैरागी

वरील ननरीक्षर्ण लागू

अ)२० पानी कथेत बैरागी म्िातारा व गिीतल्या िोन मार्णसाश
ां ी एकूर्ण
१०वाकये बोलतो.त्यातली बिुतेक प्रश्नाथाक असतात.बाकी तो तवगत बोलतो.
ब) बैरागीच्या आतापयांतच्या (सामानजक) वागण्याचे तरु ळक सिां भा
येतात जसे ऊबिार घर ,असफल प्रेमातली ती , गांगोत्री अडवण्याचा प्रयत्न इ
क) जगर्णे - अचानक झपाटलेला बैरागी 'नकमयाक्षर्ण' अनभु वायला बािेर
पडतो.

ड) बैरागी जर्णू जी एां च्या अनतततावािाचा प्रनतननधी बननू ननयतीच्या
तालावर नाचत ननराशेचे सरू आळवत मृत्यच्ू या ,मनाला शातां करण्यार्या नािात
नवरून जातो.
इ) बैरागी अिम् म्िर्णजे तवतुः चे मत,आकलनच बरोबर मानतो. तो
सामानजक सबां धां म्िर्णजे कुटुांबसतां था,िापां त्यप्रेम, मैत्री,नशक्षर्ण,ज्ञान नमळनवर्णे,
तवतुः घडर्णे व इतराांना घडनवर्णे, इतराांच्या (प्रेयसी. वाटसरू इ.) तवातांत्र्याचा
आिर करर्णे, समाजमान्य थोर लोकाचां े अनभु व इ. गोष्टी िय्ु यम मानतो.त्यामळ
ु े
त्याांचे प्रयत्न अपरु े ,िबु ळे , एकाकी,असफल ठरतात.
ई) समाजाकडून अपेक्षा - पर्ण कोर्णीिी एकटा जगू शकत नािी.बैरागी पर्ण
धबधबा क्षर्णभर थाबां नवल्या वर आनिवासी साधे जीवन जगर्णार्या
(असर्णार्या) मार्णसाांकडून 'आठवर्णीतल्या अमरत्वाची' अपेक्षा ठे वतो.
३ समारोप - या रूपककथातां नू जगण्याचे मल
ू भतू प्रश्न समथापर्णे,
समपाकपर्णे, सांिु र कलात्मक अनभव्यक्तीने वाचकाांपयांत पोिोचवर्णे यात जी इ
सांपर्णू ा यशतवी झाले आिेत.पर्ण रुपककथेतील तत्वज्ञान,उत्तरे , मात्र त्या
प्रमार्णात वाचकापां यांत पोचली नािीत असे वाटते. कारर्ण ननराशेचा व िुःु खाला
पर्ण आशा व सख
ु ाचे अनततत्व मानावे लागते. 'बीज रोवर्णार्या वासनेला' पर्ण
उत्कट, उत्फुल्ल प्रेम मानावे लागते.प्रत्येक अिम् ला समाजात,
कुटुांबात,गावात, रािताना िसु र्याचा अिम् मानावा लागतो.
- माधव परु ानर्णक

अिम या कथेच्या आधाराने व ननयतीवािाच्या सत्रू ानसु ार तम्ु िी जीएांच्या
आतापयांत चनचालेल्या आठिी कथाचां ा एकत्र आढावा घेतला. अिम िी
जीएांच्या अनेकनवध वैनशष्ट्याांना िाखवर्णारी प्रानतनननधक कथा आिे.
(खाली नलनिलेले बरोबर आिे का िे कृ पया जार्णकाराांनी साांगावे.)
साजां शकुन िा जीएच्ां या ियातीत प्रनसद्ध झालेला शेवटून िसु रा कथासग्रां ि.
(रमलखर्णु ा आनर्ण साांजशकुन िोन्िीिी १९७५. ओजां ळधारा १९८०). म्िर्णजे
जीएचां े नवचार आनर्ण शैली याचां े पररपकव झाल्याचा काळ िा साजां शकुन मधे
आिे. आधी म्िटले तसे यातील कथाांची माांडर्णीिी अत्यांत नवचारपवू ाक के लेली
आिे. अिम िी कथा शेवटी (समारोपाला) ठे वनू अिम या कथेचे कळसाचे
शीषातथान जीएनां ी िाखवनू निले आिे असे मला वाटते. त्या दृष्टीने जीएच्ां या
प्रानतनननधक कथाांमधे अिमला वरचे तथान असावे.
बैरागी अिम् म्िर्णजे तवतुः चे मत,आकलनच बरोबर मानतो. तो
सामानजक सांबांध म्िर्णजे कुटुांबसांतथा,िाांपत्यप्रेम, मैत्री,नशक्षर्ण,ज्ञान नमळनवर्णे,
तवतुः घडर्णे व इतराांना घडनवर्णे, इतराांच्या (प्रेयसी. वाटसरू इ.) तवातांत्र्याचा
आिर करर्णे, समाजमान्य थोर लोकाचां े अनभु व इ. गोष्टी िय्ु यम मानतो.त्यामळ
ु े
त्याांचे प्रयत्न अपरु े ,िबु ळे , एकाकी,असफल ठरतात. िे फ़ारच मित्वाचे सार
तम्ु िी काढले आिे. िा बैरागी म्िर्णजे जीएचां े आत्मभान असे गृनित धरावे का?
प्रत्येक सानिनत्यकाचे एक नवनशष्ट (अथाात प्रवािीिी) आत्मभान असते. तसे
जीएांचे िे आत्मभान आिे का?
-सनु ीळ सामतां

अिम नवषयी अगिी सांनक्षप्त नलिायचे तर कोिम आनर्ण सोिम च्या
आनिम द्िां ाकडे न वळता अिम म्िर्णजे आपल्यातील क्षिु त्वाची टोकिार
जार्णीव(जी जी ए नेिमीच करून िेत असतात)असे मला वाटते
एकीकडे
जसे की यश म्िर्णजे "अमयााि मानवी सामथ्यााला त्याच्या तृप्त मख
ु ापर्णाने
घातलेली मयाािा "
िसु रीकडे अिम म्िर्णजे अिक
ां ार नव्िे,प्रत्येकाचा तव भाव नकांवा तव वृत्ती
,कािीतरी वेगळे भव्य साध्य करून काळाच्या पटलावर आपली मिु ा
उमटनवण्याचा "आर्णखी एक"क्षिु प्रयत्न कािीजर्ण आपल्या परीने करत
असतात
जी एां च्या अिम कथेतील प्रपात म्िर्णजे कालप्रवाि आिे असे माननू
चला आनर्ण कथा त्या अांगाने वाचा मग अथाप्रनक्रया बिलत जाईल
- मिेश आफळे

'अिम'् कथेमधील बैराग्याला न समजलेली ननसगागची नवलक्षर्ण रमलकुंडली
१ घटनाक्रम अ)धबधबा थाबां ला:बैराग्याचा ननसगाावर नवजयाचा जन्माचा
क्षर्ण.३० आनिवासींच्या मनात रािर्णारा
ब) त्याच क्षर्णी तो म्िातार्याच्या मृत्यू पाितो.बैराग्याला जार्णवते नक म्िातारा
'के वळ साक्षी 'िोता- बैराग्यासारखा 'कतात्ु व,भोक्तृत्व, सावाभौम तवातत्र्ां य '
असर्णारा नव्िता. बैराग्याच्या तल
ु नेत ते िोन वाटसरु( सवां समाज) कमी शिार्णा
िोता
क)मग बैराग्याला मिान नवजयानांतर िी क्षर्णभांगरु ता जार्णवते (मरर्ण).तोिी
'के वळ साक्षी 'भावना अनभु वतो- भक
ू , भीती, ननजीव ननसगााची धातती (
'अरे .एकातरी पाखराने ओरडावे' रे )
ड) बैरागी नवजयाचा शानपत असाअथा लावतो१) ननसगाावर नवजय = मरर्णाचा
क्षर्ण २) जयाचा कर्ण= ररतेपर्णाची भावना ३)पराभव= ननष्फळता ४)नवजय=
शरीराच्या कर्णाकर्णाला आलेला अनभु व.
येथे बैरागी तवतुः चीच साक्ष काढतो.
२ त्याला प्रश्न पडतो "ननसगााची नवलक्षर्ण रमलकांु डली काय आिे? माझे उत्तररमल िा शब्ि अरबी आिे. यात फासे टाकून जे िान पडेल त्याचा नवचार करून
प्रश्नाचे उत्तर सानां गतले जाते
बैराग्याची रमलकांु डली- यात मार्णसाचे 'जन्म मरर्ण ' या काळातील क्षर्णभांगरु
प्रश्न येतात. जन्म काळी कांु डलीत ग्रिाांची तथाने नननश्चत करून खालील १२
गोष्टींबद्दल उत्तर साांगतात

" धन, मृत्य,ू पत्नी, शत्र,ू पत्रु ,इ"
बैरागी पराकाष्ठेचे िुःु खाची शक्ती मनात घेऊन "नकमया क्षर्ण म्िर्णजे काय?' िा
प्रश्न सोडनवण्यासाठी फासा घेऊन आयष्ु याचे िान फे कतो.पर्ण शरीर व मन
मयाानित असल्याने िान मयाानित पडते.ते अमयाानित, अफाट,अनतां ननसगाावर
नवजयाचा आनिां िेत नािी.
फाशावर१ सन्ां यास २ प्रेम ३ प्रनतभेचा आनवष्कार ४ भक्ती ५ योगसाधना ६
ननष्काम कमा असे कािी िी उत्तर आले तरी ते मयाानित च असर्णार
ननसगााची नवलक्षर्ण रमलकांु डली- िी ननयती वा वैनश्वक शक्ती नलिीते. त्यात
क्षर्णभांगरु जीवनाच्या प्रश्नाचे उत्तर नसते. त्या १२ तथानाांत प्रत्येक तथानी
अनतां ासारखे उत्तर असते.
िे सत्य बैराग्याला जार्णवते. तो जागृत अवतथेतनू ( कायाकारर्ण भाव) तवप्न (
मन अवाततव अवतथेत) व शेवटी सषु प्तु ी( गाढ झोप) अवतथेत जातो ( मनाचे
सवा नवकार सक्ष्ू म अवतथेत ठे उन) पर्ण िी काळझोप ठरते. बैराग्याचा
तथलकालातीत अनांत शक्ती घ्या प्रवािातील एक शाांत, नबांिू म्िर्णनू अांधारात
कडेलोट िोतो- िातात मृत्यचू े लाल (ननष)् फळ घेऊन
- माधव परु ानर्णक

आसरा
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- साांजशकुन
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- २९ माचा ते ३१ माचा २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

आसरा - जी ए. कुलकर्णी- साांजशकुन
आसरा िी जीएच्ां या बिुताश
ां कथािां ून वेगळी, ओ िेन्री, चेकॉव्ि नकांवा
रनविां नाथ टागोराच्ां या वळर्णाची िी कथा वाटली. (मला वाटली, इतराचां े मत
जार्णनू घ्यायचे आिे)
कोर्णी एक गरजू मार्णसू गावातील आपले घर, जमीन व पत्नी व मल
ु े याांना
सोडून पोटासाठी िसु र्या गावी जातो. पर्ण नकतीतरी वर्णवर्ण नफ़रल्यावरिी
त्याला कुठे च आसरा नमळत नािी. अखेर तो ननराश िोऊन एका कड्यावरून
आत्मित्येसाठी झेप घेतो.
तो नतथनू जात असताना व्िीलचेअरला नखळलेली एका वाड्याची
एकाकी मालकीर्ण त्याला पिाते. ती मक
ु ी असते. त्यामळ
ु े त्याच्या नवनतां ीला ती
कािी उत्तर िेऊ शकत नािी. त्याला थाबां वनू , त्याने आपल्या घरात रिावे व
आपले कुटुांब इथे आर्णावे अशी नतची मनोमन इच्िा असते. पर्ण ती बोलू शकत
नािी, िलू शकत नािी. नतची तळमळ जीएनां ी आत्यनां तक करुर्णामय शब्िातां
रे खाटली आिे.
िोन ननराश व्यक्ती जर एकत्र आल्या तर त्याांचे भले िोऊ शकले असते.
पर्ण तसे िोऊ शकले नािी. ननयतीचे िे क्रूर रुप जीएांनी या कथेत िाखवले आिे.
- सनु ीळ सामांत

िान , थोडकयात कथानक साांनगतले आिे.आपला आभारी आिे.
आसरा कथा-कुटुांब, शिर, चौक, रतते ,सांध्याकाळ ,रात्रीचे चाांिर्णे... सवा वर्णान,
शब्िप्रभू ,जी एांनी ,'आसरा' कथेत समथापर्णे के ले आिे . कथेत ,जर्णू
नसनेमाप्रमार्णे आपर्ण बरोबर चालत जातो. त्यामळ
ु े कथा वाचनीय झाली आिे.
प्रवाशाला तवतुःसाठी, कुटुांबासाठी आसर्याची गरज असते . शिरातील मकु या,
अपांग स्त्ीलािी, मोठ्या एकाकी घरात ,आसर्याची गरज असते. पर्ण जगात
आसरा मागीतला, तर तो नमळतो असे नािी. जगाचे तवतुःचे ननयम
असतात.कािी जमातींत तर वेगळा मार्णसू आला तर पनिल्याांिा त्याला नवषारी
बार्णाने मारले जाते.
वेगळा मद्दु ा माांडतो.बर्याचिा, एखािा आसरा मागतो, पर्ण त्या आनथाक,
सामानजक व्यवतथेत आसर्याची नकांमत िेता येत नािीत.इमारती मोकळ्या
राितात.व मार्णसू नवकल िोतो. जावे तेथे वेगळीच तर्िा असते.... कथेतील
िोघाांनािी आसरा नमळत नािी व अांधारात बडु ावे लागते . मार्णसाला नपळ
पाडर्णऱे अनभु व, जगात नमळतात. िी कथा, अशा मार्णसाांची , अनभु वाांची िोते
. धन्यवाि.
नववेचक- नवलास वाघोलीकर
--

नवलास सर- तम्ु िी खरे च या कथेतील एक वेगळाच मद्दु ा- (बर्याचिा, एखािा
आसरा मागतो, पर्ण त्या आनथाक, सामानजक व्यवतथेत आसर्याची नकांमत
िेता येत नािीत.इमारती मोकळ्या राितात.व मार्णसू नवकल िोतो. जावे तेथे
वेगळीच तर्िा असते.... कथेतील िोघाांनािी आसरा नमळत नािी व अांधारात
बडु ावे लागते ) - चचेत आर्णल्याबद्दल आभार. खरे च, सवा कािी पैशाने
नवकत घेता येत नािी. आनर्ण नवकलता िी नजतकी गरीबाला असते नततकीच
पर्ण वेगळ्या तर्िचे ी श्ीमतां ालािी भोगावी लागते.
या कथेला "आसरा" िे नशषाक िेण्यामागे िाच नवचार असावा.
- सनु ीळ सामांत

जीएच्ां या भाषा शैलीचा या कथेतील नमनू ा म्िर्णजे लिान गावातनू थोड्या
मोठ्या गावात आल्यावर कथानयकाला जे मनात आले, जे निसले त्याचे वर्णान.
िो पलीकडे उिरलय त्य वेळी समोरील गयवयमयगे स्ू व मयवळि
होिय, व त्यचय सयम्् सोनेरी प्रकयश क्षवस्िीणव िलयवयलय उजळून
गयियिील रे खीव रस्त्यवां र पसरलय होिय. गयवयि मध््भयगी एक मोटय
चौक होिय. त्यच््य चयरही बयजनांू ी लयलभडक मोहोरयचां े वृि होिे,
आक्षण त्य लयल फुलयनां य स्ू वप्रकयशयि सोन््यचे व्हयवे की सच्चे
रक्तलयल रयहयवे ्यचय सभ्रां म झयलेलय क्षदसि होिय.
चौकयच््य एकय बयजसू वृियांमयगे प्रचांड िटयसयरख््य क्षभांिींचय
एक बयडय होिय. व त्यलय कयचेची ियवदयने असलेली एकच क्षखडकी
होिी. िी क्षखडकी व वयड््यचय क्षवशयल, अवजड, लयल रांगयचय
दरवयजय दोन्ही बांद होिी. परन्िु रस्त्यवर मयत्र उतसयहयने हयिवयरे करि
बोलि जयणयऱ््य स्त्रीपरु षयचां ी आकषवक रहदयरी होिी. िे सख
ु ी स्त्रीपरुु ष
आक्षण चौकयि स्वच्छांद बयगडणयरी मल
ु े ्यांच््यकडे पयहियच घरच््य
आठवणींनी त्यचे मन दख
ु यवले. पण लौकरच आपली बय्को
देखील ्य रस्त्यने अशीच सख
ु यि क्षफरे ल, आपली मल
ु े ्य मल
ु यांि
क्षहडां ू न आनांदयने खेळि रयहिील, ्य क्षचत्रयने त्यच््यि पन्ु हय सख
ु यची
ऊब क्षनमयवण झयली. फुललेल््य मनयनेच त्यने उिरणीचय उरलेलय भयग
पयवलयांमयगे टयकलय व िो गयवयि आलय.
- सनु ीळ सामांत

आसरा- जी एांच्या या कथेतील त्या अपांग स्त्ीच्या तळमळण्याला जीएांनी
ज्या शब्िाांत शब्िबद्ध के ले त्याला तोड नािी.
िो िसय बयिय झयल््यप्रमयणे क्षनघयलय, हे वयड््यिील
क्षखडकीपयशी क्षचरांिन बसनू असलेल््य स्त्रीने पयक्षहले, िेव्हयच क्षिच््य
चेहऱ््यवर क्षवलिण हयलचयल क्षदसू लयगली होिी, व क्षिची बोटे
जयगच््य जयगी थरथरू लयगली होिी. त्य बोटयिां आपलय अस्वर
शब्द उमटक्षवण््यची क्षिची जीवघेणी िडपड सरू
ु झयली होिी. क्षिची
बोटे मक
ू पणे म्हणि होिी..."िू ्े, आक्षण एकयकी वयड््यि खश
ु यल
रयहय, मलय सोबि नयही, शेजयर नयही, मी अशी क्षचरांिन एकयकी आहे
आक्षण मलय कोणयचय िरी आसरय पयक्षहजे. मयझ््य भोविी िझ्ु ्य
मल
ु यचां ी पयवले आनदां यने नयचू देि, िझु ी बय्को मयझ््य समीप बसनू
मयझ््यशी सदैव बोलू दे. ्य मयझ््य क्षनःशब्द वयड््यि िमु चे आ्ष्ु ्
मक्त
ु पणे नयांदू देि !"
परांिु क्षिची बोटे िेथनू हलली नयहीि की ओठयांनय स्वर फुटलय
नयही, कयरण िी मक
ू असनू पणू वपणे अपांग होिी. िो आवेगयने
कड््यकडे जयि असिय सयरय प्रयण ियणनू क्षिने त्यलय इशयरय
करण््यचय प्र्तन के लय, परांिु क्षिचे अिी दबु वल शरीर क्षनक्षववकयरपणे
क्षनश्चल रयक्षहले.
-सनु ीळ सामतां

'आसरा' (१९६८): जीवनाची िातयातपिता, कारूण्य याांची ननसगााच्या
अनलप्ततेबरोबर िोर्णारी मक
ू जगु लबिां ी :
नववेचक :डॉ माधव परु ानर्णक
१ श्ी नामकाकाांचे मत 'िी कथा चेकोव्ि इ. याांच्याशी ची आठवर्ण करून
िेते.' मी या मताशी सिमत आिे.
२ 'sorrow'(1885) या चेकाव्िच्या एका सवोत्कृ ष्ट कलेबद्दल पानमन
नलनितो " या कथेत एकाच वेळी जीवनाची िातयातपिता व त्यातील कारूण्य
याांचे मनाला िशान घडते.मार्णसाच्या आयष्ु यातिी या गोष्टीचे असेच नमश्र्ण
असते.( सांिभा:कवडसे पकडर्णारा कलावांत ( चेकाव्ि आनर्ण त्याची कथा नवजय पाडळकर , पान २५) मला 'आसरा' कथा अशीच वाटली.
३ मृत्यू चे वरिान - 'आसरा 'िे शीषाक 'अ' घ्या तवरावलीतले आिे.
सकारात्मक आिे.पर्ण आसरा नाकारल्याने शेवट नेिमे ी प्रमार्णे नकारात्मक
आिे. जी एां नी आश्य शब्ि वापरलेला नािी कारर्ण आश्य घेर्णारा नांतर यशतवी
प्रयत्नाांनी तवावलांबी िोऊ शकतो .जी एां चा नायक आधीच नककी
करतो"तात्परु ता ननवास िीच आयष्ु याची अटळ नतथती आिे"
मृत्यचू ा 'आसरा' नेिमे ीच प्रत्येकाचे तवागत करतो कारर्ण समाजनवन्मख
ु
जी एां ची पात्रे आपल्या िुःु खाचे कारर्ण सामानजक बधां ने,नीनतननयम, इ.आिेत
असे कधीच मान्य नािीत.तवत:लाच कारर्णीभतू समजतात. 'झपाटल्यासारखे,
बाधा झाल्यासारखे ' अांनतम, अपेशी ननर्णाय घेतात.

मृत्यमु ळ
ु े जीवनाच्या असह्य िुःु खातनू सटु का िोते.(" त्याला बायका
मल
ु ाचां ी आठवर्ण असह्य झाली. आवेग असह्य झाला.तो िुिां के िेऊन रडू
लागला)
तो आत्मसन्मान नवरनित जीवन जगत िोता. समाजव्यवतथेचा बळी िोता
(आपली अन्निात्री जमीन त्याने परकयाच्या िातात टाकली िोती) .त्याचा
आयष्ु याचा अथा भीषर्ण िोता - लाचार, ियनीय, शारीररक काबाडकष्ट करूनिी
ननवार्याची गरज पर्णू ा करण्यात अपयशी, समाजातील ननयमाच्ां या िडपर्णाखाली
जगर्णारा, तवतला िोषी ठरवत अपराधगांडात गरगरर्णारा.मग मृत्यू शाांनतितू
वाटर्णारच.
४ जीवनातली िातयातपिता - अ) ' आम्िाला उपरे नकोत अशा पाट्या
निसू लागल्या.ब)मांजळ
ु सांगीताचे तवर तो येताच थाांबले क) रतत्यावर कुत्रेिी
निसले नािी ड,) एक िी घराचे िार वा नखडकी उघडी नव्िती
५ जीवनातील कारूण्य -अ) तो िातवारे करत घराांना मी
म्िर्णाला" मला कोर्णीतरी आसरा द्या........ आम्िाला जगू द्या '(येथे
'नटसम्राट'- नव वा नशरवाडकर, नायकाचां े तवगत याचां ी आठवर्ण झाली)
ब) मक
ू आनर्ण पर्णू ापर्णे अपांग स्त्ी ची बोटे म्िर्णत िोती" तू ये'
क) नचरडून गेलेल्या मनाने नतने डोके टेकले. ड) मध्यरात्री पयांत त्याला
एक शब्ि बोलायला नमळाला नािी. इत्यािी

६ ननसगााची अनलप्तता -अ) मावळतीचा सौम्य सोनेरी प्रकाश ब)निरव्या
रांगाचा वर्णवा क) शभ्रु प्रवािासारखे वािर्णारे चािां र्णे ड) रानातली गढू शीळ
इत्यािी या शोकात्म भावापासनू अनलप्त िोते.
७ शब्ि 'बाधा झाल्याप्रमार्णे ','झपाटल्याप्रमार्णे' - भतु ाांची शक्ती
(थोडीशी) जी एां ना मान्य असावी.प्रत्येक कथेत असे शब्ि येतात.जी एां पाप पण्ु य मानत नािीत. पर्ण या कथेत पण्ु याई शब्ि आला आिे
८ समारोप एक भावपर्णू ा कथा- जीवनाच्या िातयातपि कारूण्याला
ननसगाित्त मृत्यच्ू या शाांततेत तरलपर्णे नमटवर्णारी
माधव परु ानर्णक

आसरा-ननवारा नि मानवी मल
ु भतु गरजे पैकी एक मित्वाची
गरज.नायकाकडे ननवारा नािी पर्ण कुटुांब आिे.ननरोगी शररर आिे.नस्रकडे
आसरा आिे पर्ण कुटुांब नािी.ती मक
ु ी-अशक्त आिे.ती त्याला आसरा द्यायला
तयार आिे पर्ण नत मक
ु ी,अशक्त असल्याने नतला बोलता आलेल नािी.नजवनात
कािीतरी नमळाल्यासारख वाटत आनर्ण खपु शा ऊनर्णवािी असतात.िे िद्ां
नज.ए.नी िान माांडल आिे.६)ननसगााची अलीप्तता नलिीली आिे.मानवी भावना
मार्णसु ननसगााला जोडतो.तो जेंव्िा आनिां ी असतो.तेंव्िा त्याला ननसगािी सिांु रच
भासतो.या ऊलटिी अवतथा असते. िोंघाांची वेिना-कारूण्य याांना िातयातपि
न मानता िुःु खि म्िटल पानिजे
- निलीप बडे
निलीप याचां े मत
६)ननसगााची अलीप्तता नलिीली आिे.मानवी भावना मार्णसु ननसगााला
जोडतो.तो जेंव्िा आनांिी असतो.तेंव्िा त्याला ननसगािी सांिु रच भासतो.या
ऊलटिी अवतथा असते. िोंघाचां ी वेिना-कारूण्य याांना िातयातपि न मानता
िुःु खि म्िटल पानिजे
माधव परु ानर्णक याच
ां े उत्तर
िातयातपि िे गावातल्या लोकाांच्या नीतीननयमाांच्या प्रनतनक्रयेला म्िटले
आिे.व्यक्ती व समाज एकाच घटनेला परतपर नवरोधी पध्ितीने व्यक्त िोतात. तो
ननवार्याचा याचक व ती मानवी सिवासाची वाट पािर्णारी अपगां स्त्ी याांच्या
वेिना िुःु खिच आिेत.

जीवन नेिमे ीचअनेक ततराांवर प्रवानित िोते.
निलीप याांचे मत
आसरा-ननवारा नि मानवी मल
ु भतु गरजे पैकी एक मित्वाची गरज.नायकाकडे
ननवारा नािी पर्ण कुटुांब आिे.ननरोगी शररर आिे.नस्रकडे आसरा आिे पर्ण कुटुांब
नािी.ती मक
ु ी-अशक्त आिे.ती त्याला आसरा द्यायला तयार आिे पर्ण नत
मक
ु ी,अशक्त असल्याने नतला बोलता आलेल नािी.नजवनात कािीतरी
नमळाल्यासारख वाटत आनर्ण खपु शा ऊनर्णवािी असतात.िे िद्ां नज.ए.नी िान
माांडल आिे
माधव परु ानर्णक याांचे मत
तमु चे मत सांपर्णू ा बरोबर आिे.
पर्ण प्रत्येक व्यक्तीला जीवनात जे नमळाले आिे ते नटकनवण्यासाठी तवतुःला
समाजात नमसळून घडावे लागते व इतराांनािी घडवावे लागते. िे खपू च कनठर्ण
असते.
जी एां नी िे अपरु े पर्णाचे वाततव गडि रांगानां ी वाचकापां यांत समपाक रीतीने
पोचनवले आिे.
माधव परु ानर्णक

आसरा
जी ए कुलकर्णी याच्ां या कथालेखनातला मित्वाचा भाग म्िर्णजे लेखक म्िर्णनू
आपल्या कथेत ते लडु बडु करत नािीत.कथेत लेखक बोलता कामा नये,
वाचक, समाज, प्रनतभा, आनर्ण तवतुःची प्रनतमा या अशा गोष्टीत जी ए तवतुःला
न अडकवता लेखन करतात, म्िर्णजे जी ए च्या कथा तवयभां ू असतात त्यानां ा
लेखकाच्या मताची, भावनेची नकनार नसते, कथेचे प्रारब्ध कथेला नजकडे घेऊन
जाईल नतकडे जी ए त्या कथेला जाऊ िेतात,
या नननमत्तानेच परवा जी ए नी अनांत अांतरकर आनर्ण नांतर आनांि अांतरकराांना
नलनिलेल्या पत्राांचा सांग्रि' एक धारवाडी किार्णी ' वाचल्यानन्तर जी ए याांची
कथालेखनामागची भनू मका काय असावी याचा अिां ाज येतो. अथाात िा माझाच
अांिाज आिे. असां निसतां, की जी ए सचु लांय म्िर्णनू नलनिलांय असां कधीच करत
नसत. निसतांय म्िर्णनू सद्ध
ु ा नािी नकांबिुना जार्णवतयां म्िर्णनू िी नािी, त्याच्या
पलीकडे कािी गवसतांय असां वाटलां तर ते लेखन प्रवास सरुु करत, त्यात मनाचे,
नवचाराांचे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भावनाचे अनेक पैलू प्रामानर्णकपर्णे नचतारत असत
त्यातनू कािी नमळाले तर ते प्रेक्षकाचां े आनर्ण अपयश आले तर ते तवतुःचे अशी
त्याांची कथालेखनाची पद्धत, या भनू मके तनू नलनिर्णे म्िर्णजे आत्मघातच पर्ण ते
passion िोतां म्िर्णनू नलिायचे.
आता आसरा कथेबद्दल मला जे वाटलां ते साांगतो.
आस रा या शब्िात आस िी आिे आनर्ण आश्याची अनभलाषा िी आिे.आनर्ण
जोवर आसर्याची न सपां र्णारी आस आिे तोवर आसरा न नमळता नसु ती वर्णवर्ण
आिे.

यात ,आिे त्या नतथतीतनु नवकासाच्या निशेने करावां लागर्णारां नवतथापन िी
काळाची अपररिायाता आिे. कोर्णत्याच जीवाला यातनू सटु का नािी. िे जसे
वैनश्वक सत्य तसे आर्णखी एक वैनश्वक सत्य आिे, अन ते म्िर्णजे आपल्या
समिू ात नवीन घटकाचा समावेश सिजासिजी ना िोऊ द्यायची सजीवाांची
तवाभानवक वृत्ती!!!
गल्लीतल्या कुत्र्याांच्या बाबतीत सद्ध
ु ा िे लागू िोतां, ते शाळे त कॉलेज मध्ये
जार्णार्या नवद्याथ्याांच्या, ज्येष्ठ नागररकाच्ां या कट्ट्यावर, नव्िे मोठां मोठ्या
तथाकनथत बनु द्धवांताांच्याबाबतीत सद्ध
ु ा िेच सत्य आिे, नवा घटक सामावनू
घेताना रॅ नगांग िोतेच, म्िर्णजे जीवनाची अपररिायाता, अगनतकता त्याच्या
प्रवािासोबत अपररिाया आिे, त्यात त्याला ओलाांडून सामावनू घेऊ पािर्णारे
घटक जरी असले तरी ते त्या मनिलेप्रमार्णे अशक्त अपांग आनर्ण ितबल आिेत;
ज्यानां ा खपू वाटतां की आपल्या कथेचा शेवट असा व्िावा . पर्ण िे असां वाटर्णां
म्िर्णजे सद्ध
ु ा कथेच्या अपररिायातेवर अन्याय करण्यासारखां नािीय का???
थोडांसां वेगळां उिािरर्ण द्यायचा प्रयत्न करतो.
रोजच्या ठरानवक वेळेला ठरानवक आवडीच्या नठकार्णी जर आपर्ण ननत्य नेमाने
जात अस,ू आनर्ण एखाद्या ठरानवक काळानांतर अचानक आपर्ण नतकडे जायचां
नािी असां ठरवलां तरी ते वळर्ण आल्यावर पावलां नतकडां वळतातच कारर्ण त्या
रतत्यासोबत त्या नठकार्णासोबत आपलां आतड्याचां नातां तयार झालेलां असतां,
अन म्िर्णनू त्याच वळर्णानां जार्णां तवाभानवक जरी वाटत असलां तरी ननयती
म्िर्णनू अपररिायातेला जसां मारक ठरतां तसां लेखक म्िर्णनू सद्ध
ु ा कथेच्या
प्रारब्धाला ते बाधक ठरु नये इतका प्राांजळ आनर्ण प्रामानर्णक कुठे िी तवतुःच्या,

वाचकाांच्या, पात्राांच्या प्रभावामळ
ु े सांपर्णू ा कथेवर अन्याय िोर्णार नािी इतकया
तवच्िपर्णे जी ए व्यक्त िोतात.
आनर्ण जीवनात प्रत्यक्षात कुठां सोनेरी पिाट उगवते िो??? िे सगळे मनाचेच
खेळ ना!!! जीवन इतकां कठोर आिे म्िर्णनू आपर्ण के लेले मनाचे खेळच.त्यात
आपर्ण इतके रममार्ण िोतो की खर्या आयष्ु याचा नवसर पडून त्याची आठवर्ण
िी नको वाटते, त्या आयष्ु यासमोर आपल्या सगळ्याांची अवतथा त्या नखडकीत
बसलेल्या असिाय मनिलेसारखीच की!
पर्ण तरीिी या सगळ्याला आसरा आिे तो या सगळ्या मोिातनू तवच्ि पर्णे
बािेर पडण्याचा.
पर्ण मग म्िर्णजे मृत्यू का??
तर नािी!!
मृत्यु आपर्ण सरसकट नकरात्मकतेकचे प्रतीक मानतो, पर्ण इथां मात्र तसा
कािीच उल्लेख नािी, 'त्याने नननबड िोत असलेल्या भीषर्ण अांधारात उडी
घेतली.' असा उल्लेख आिे, म्िर्णजे आयष्ु यातल्या आस म्िर्णजे इच्िा
आकाक्ष
ां ा साभां ाळण्याच्या जपण्याच्या मोिात तो वर्णवर्ण भटकला पर्ण
प्रत्येकाने आपापल्या इच्िा आकाांक्षाचे कांपू तयार के ले आिेत त्यात
आगतां क
ु ाला प्रवेश नािी!! मग जो िेऊ इनच्ितो त्याचा आवाज त्याच्या पयांत
पोचू शकत नािी मग यातनू बािेर कसे पडायचे तर या आसर्यासाठी असलेल्या
आशेच्या चक्रातनू पढु े सरकत उांच कड्यावर जाताच पढु च्या काळोखात
तवतुःला सोडून द्यावे, ती आस सांपली की आपर्ण ननवाांत!!!मग नमळतो तोच
खरा आसरा

पर्ण यातिी िाच एकमेव मागा आिे असा आवेश नािी.
-अभयकुमार कुलकर्णी

१)मला वाटते,आसराचा समारोप पर्णू ा झाला नािी.कथा नवचारर्णीय
आिे,यात शांका नािी.पर्ण एक नवचार यतो की गावाबािेर कुटुांब ठे वलेला
नायक, अांधारात उडी का घेतो.यावर नचांतन करर्णारे , कोर्णी साांगेल
का.२)इनतकलार कािबां री, मिाकाव्य आिे.नवचार करून नलिायला अनेकानां ा
वेळ लागेल..तरी या कथेला. भरपरू वेळ द्यावा ि
धन्यवाि.
-नवलास वाघोलीकर

साांज शकुन कथा सांग्रिातील अनेक कथा आपर्ण चचे साठी घेतल्या
आिेत. पर्ण जी ए चे कथा सग्रां िावर अनेकानां ी भाष्य करताना जी ए नी या
कथा नलनिताना सगळ्या कथा मधील नवश्व िे कल्पनेतील आनर्ण त्याचा
वाततव जीवनात अशकय आशा आघनटतावर आधाररत असल्याची टीका
के ली िोती आनर्ण गढु तेच्या आती िव्यासाने वाततवात आशकय आश्या
घटनाांवर आधाररत काल्पननक कथाांचा पोकळ डोलारा उभा के ल्याचे भाष्य
के ले िोते.
जी ए नी आपल्या एका पत्रात यावर तपशीलवार तपष्टीकरर्ण निले िोते.
त्यात त्याांनी म्िटले िोते बरे च िा आपर्ण आर्णेकिा रात्रीच्या उत्तराधाात
आधवात झोपेत नवनचत्र तवप्न पाितो कधी एकच बाजल
ू ा िोन सयू ा उगवताना
निसतात . आपर्ण एखाद्या जनु ाट वाड्यात जातो आन अचानक सवा बाजचू े
िरवाजे नखडकया गायब िोतात आनर्ण बािेर पडायला रतताच sapdat नािी .
अशाच आर्णेक तवप्नाांना मी कथेत शब्िबध्ि के ले आिे . या कथा अगिीच
कनल्पत आिेत िे म्िर्ण ने खरे नािी .
मला त्याचां े िे तपष्टीकरर्ण पटले कारर्ण आनश अनेक तवप्ने मला आजनु
िी पडतात. मला कळते आपर्ण तवप्नात आिोत पर्ण तवप्न पढु े सरकत राित
आनर्ण अतकया घटना घडत राितात.
पर्ण या कथा मधनू त्याांनी गढू पर्ण मानवी तवभावाचे खपू च सांिु र नचत्रर्ण
के ले आिे आनर्ण ननयातीपढु े सगळे च कसे ितबल िोत जाते िे त्याांच्या प्रत्येक
कथाचां े अपररिाया लक्षर्ण खपू च वेगाने अगां ावर येत जाते.

मला असे वाटते त्याांच्या पारवा, निरवे रावे,ननळा सावळा यातील कथा
चा वेगळा ग्रपु आनर्ण साजां शकुन, काजळ माया मधील काल्पननक नवश्वातील
कथा या तील साम्य आनर्ण वेगळे पर्ण यावर िी जार्णकाराांनी भाष्य करावे.
-नवश्वेश्वर नाांिडे कर
जी ए नी असे कबल
ू के ले असलेले पत्र कोर्णत्या सग्रां िात आिे िे कळले
तर वाचता येईल. िे मित्वाचे आिे. त्याच्ां या इतर लेखन पद्धतीला िे ि िेर्णारे
आिे, पर्ण तरी पटण्यासारखे आिे.
तथानप आपर्ण नमिू के लेल्या सरुु वातीच्या भागात म्िटल्याप्रमार्णे
'जी ए नी या कथा नलनिताना सगळ्या कथा मधील नवश्व िे कल्पनेतील
आनर्ण त्याचा वाततव जीवनात अशकय आशा आघनटतावर आधाररत
असल्याची टीका के ली िोती आनर्ण गढु तेच्या आती िव्यासाने वाततवात
आशकय आश्या घटनावां र आधाररत काल्पननक कथाचां ा पोकळ डोलारा उभा
के ल्याचे भाष्य के ले िोते.'
असे नमिू के ले आिे. परांतु असे नवधान धाडसाचे ठरे ल, आजवर
के लेल्या चचेच्यानवपरीत ठरे ल, असे कुर्णी म्िटल्याचे माझ्या तरी वाचनात
आले नािी, पर्ण जरी कुर्णी म्िटले असेल तर त्यावर चचाा व्िायला िवी. सउिािरर्णते माडां ायला िवे.
- अभयकुमार कुलकर्णी

माझ्याकडे सध्या त्याांच्या पत्राांचा सांग्रि असलेले पाडळकर नी सांपानित
के लेले खडां नािीत मी अमेररके त आिे . पर्ण मी नककी वाचले आिे . कोर्णाकडे
िे खांड असतील तर त्याांना थोड्याशा मिेनानतने िा सिां भा सापडू शके ल
पर्ण िी पत्रे वाचल्यास आपर्णास त्याांच्या अनेक कथा कशा जन्मास
आल्या आनर्ण त्या कथाांचा नेमका आथा कसा घ्याल या नवषयीच्या त्याच्ां या
तवतुः कया मताना लक्षात घेतल्या नशवाय आपले मत परु े से योग्य रािर्णार नािी
असे माझे मत आिे. या पत्रामां धनू त्याचां े तवतुः चे अतां रांग त्यानां ी मनापासनू
उलगडले आिेत . नजज्ञासांनू ी आनर्ण या ग्रपु कया ज्या सितयाांनी ती पत्रे वाचली
नािीत ती आधी वाचर्णे आवश्यक आिे
-नवश्वेश्वर नािां डे कर

Aasra.
Aasra feels like a series of paintings to me.. the description
of the humans, the lanes, the village, the night.. everything has
a character to it. As I can see the social perspective of the story
has already been explored by the other participants thoroughly
so I will not repeat that here.
This story is like an opera. A miserable opera. The series
of unending miserable events that makes the man kill himself
at the end and its not just the death of one. Its the death of the
hope (the old lady) Life is not just about the right people at the
right place at the right time. I would say its mostly about the
fortune. And no matter how hopeful you are, no matter how
hard you struggle to get there, in the end you have to be
FORTUNATE ENOUGH. GA keeps on highlighting how
incapacitated we are in the arms of destiny in his stories..
The story leaves you with many ‘What ifs..’  the
everlasting impact of the story haunts me still.

I am attaching a link of my reading of the same story. I am
incapable of expressing a few things verbally so i have tried
expressing it by choosing these paintings as a part of narration.
The use of Opera vocals at the end of the reading might help
you relate to it a little bit.. ( I always wondered how GA liked
the opera? Did he ever listen to it? )
Kasturi mahesh
(Bombay)

इनतकलार
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- रमलखर्णु ा
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- ३१माचा ते ६ एनप्रल २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

इनतकलार
जीए प्रेमीनी िी निघा कथा वाचनू भोगलेली असर्णारच! पनु रूक्तीबद्दल
माफी मागनू मी समजू शकल्याप्रमार्णे साांगतो.
अनशाया िेशाच्या अनशापाॅॅनलस या भरभराटीला आलेल्या नगरीत
िेशाच्या अनधपतीला एली नावाची मल
ु गी असते. या नतां र राजाला मल
ु गा
िोतो. तोच या कथेचा नायक! मल
ु ाला जन्म िेतानाच त्याच्या आईला आपल्या
प्रार्णाचे मोल द्यावे लागते. मनिन्यानतां र बारशानिवशी या शोकानां तके ची सरुु वात
िोते. मल
ु ाची कांु डली पािून राजज्योनतषी तोंड झाकून ननघनू जातो.
रमलशास्त्ाचा अभ्यास असलेला राजा तवत: कांु डली माांडतो. त्याला उत्तर
नमळते 'िे मल
ू आपल्या बनिर्णीची ित्या करील व बापाच्या ित्येला कारर्णीभतू
िोईल'.
मन िगडाचे करून राजा मल
ू ाच्या डाव्या िातावरील राजनचन्ि डाग िेऊन
नमटवतो. 'तवत:चे रक्त नपण्यासाठी जन्मलेले िे मल
ू आिे' अशी नचठ्ठी
सोन्याच्या नाण्याांच्या नपशवीसि त्या मल
ू ाला एका बांिराच्या नभतां ीवर ठे वतो,
नजथे नविेशातील खलाशी, प्रवाशी याचां ा राबता असतो.
एक व्यापारी त्या मल
ू ाला लाओननयाला आर्णतो. पर्ण मग त्या
व्यापार्याचा र्िास िोतो व तो व्यापारी तळतळटाने म्िर्णतो की 'तझु े तवत:चे
रक्त नपण्यासाठी जन्म झालेला असल्याचे भनवष्य खोटे नािी' व िाकलनू
लावतो. पढु े मल
ू ाचा िेश, नाती बिलतात. एक वृद्धा कनवाळूपर्णाने त्याला
आसरा िेते. पर्ण मग तीचे घर जाते, तीच्या पतीचा वध िोतो व ती अपगां िोते.
त्याच्या तोंडावर थांक
ु ू न त्याला इतराांना सख
ु ी करण्यासाठी तरी समिु ात उडी

घ्यावी असे सचु वते.आपल्यामळ
ु े कािी नभषर्ण िोर्णार असेल तर इतर मार्णसे
िोरपळू नयेत म्िर्णनू
मग नायक कोर्णाच्यािी आश्यानशवाय रिायची शपथ घेतो व त्याची
भ्रमांती चालू िोते. पर्ण त्याला आपल्या जन्माबरोबर आपल्यासाठीच जन्माला
आलेले एकमेव आपले असे ते भीषर्ण पातक कोर्णते िे जार्णनू घेण्याची आस
लागते.
या पाश्वाभमू ीवर एका सांध्याकाळी सयु ााततापवू ी एक प्रिर कथानक पढु े
सरकते. तीन वषाांनी सातव्या मनिन्यातील पौनर्णामेस सयू ा मावळण्यापवू ी एका
डोंगरावरील मनां िरात भनवष्य जार्णनू घेण्यासाठी जातो. तेथे त्याला 'सेररपी
इतकिार एली' असे तीनच शब्िाांचे अगम्य नमळते. सयू ााततानांतर नायक मांनिरात
रािीला असता तर जीवतां रिार्णार नव्िता. भरतीच्या पाण्याने वाट बिां िोतािोता
नायक परततो. तेथे त्याला एक धीवर भेटतो, (जो त्याचा जन्मिाता असतो).
नायकाच्या डाव्या मनगटावरील डाग पािून पीता त्याला ओळखतो व
नायकाला (ओळख न िाखवता?) त्याच्याबरोबर रात्रभर रािू िेण्याचा आग्रि
करतो. नायकाने परत मांनिरात न जाण्याबद्दल बजावतो. िसु र्या निवशी सकाळी
नायकाला गलबतात बसवनू िेण्याबाबत आग्रिी नवनवर्णी करतो. पर्ण नायक
तटु कपर्णे नकार िेऊन नगरात नशरतो.
नगरात नफरताना नायकाला फुटकळ नवक्रेते, एक गारूडी कट्यार
नवकर्णारा याकीर भेटतात. याकीरकडून त्याला 'सेररपी' म्िर्णजे कट्यार िे कळते.

पढु े मनिरागृिात बापकमाईचा उपभोगर्णारा नक्रसस, एक कवी, एक
तत्वज्ञ, एक मानवी गल
ु ामाचां ा व्यापारी भेटतात. नक्रसस कडून नायकाला
'इतकिार' म्िर्णजे रत्न असे कळते. मद्य न पीता, न पाजता व भक
ू मेल्यामळ
ु े
कािी न खाता नायक सवाांचा ननरोप घेऊन बािेर पडतो.
मनिरागृिाबािेर नायकाचे गल
ु ामाच्ां या व्यापार्याशी बोलाचाली िोतात.
तो नायकाला गल
ु ामाांच्या ताांड्याबरोबर रिाण्याचे काम तवीकारण्याचे सचु वतो.
त्यापढु े नायकाला रतत्यात अनाास नावाचा मद्यधिांु पोरसविा भेटतो व
त्याच्याकडून 'एली' म्िर्णजे वसांतॠतू असे कळते. अनाासला घराजवळ सोडत
असतानाच सैननकाांच्या लवाजम्यासि एक मेर्णा येतो. मेण्यातील
अल्थीयानामक ललना असते, नजच्या सौंियााची तारीफ मनिरागृिात नक्रसस व
इतराांकडून नायकाने ऐकलेली असते.
अल्थीया एक पत्र िेते व मनां िरात पोिोचवण्यास सागां ते.
नायकाला सेररपी इतकिार एली म्िर्णजे कट्यार, लाल रत्न आनर्ण वसांत
ॠतू कळूनसध्ु िा कािीच अथाबोध िोत नािी.
नायक पत्र घेऊन मनां िराकडे जातो पर्ण तेथला सैननक प्रमख
ु नायकालाच
पत्र सेनवके ला िेण्यासाठी मांनिरात पाठवतो. गाभार्याजवळ सेनवका व तीची
वृद्ध िासी असतात. वृद्ध िासी नायकालाच पत्र वाचनू िाखवण्यास सागां ते.
नायक वाचतो. अल्थीयाने सेनवके च्या मायाळू कृ त्याची आठवर्ण ठे वलेलो
असते. त्या िोघींसि अनेक यद्ध
ु बांिी उपाशीपोटी अत्याचार सिन करत
असताना सेनवका (जी वतततु : राजकन्या असते) एका वृद्ध सैननकाने तीला
कािीतरी खायला आर्णनू निलेले अन्न भक
ु े लेलया अल्थीयाला िेते. सम्राटाांची
नवनवर्णी करून अल्थीयाने सेनवके ची मक्त
ु करण्याची परवानगी नमळवली आिे.

िसू रे निवशी सकाळी सयु ोियाला गलबत सेनवके ला पानिजे त्यानठकार्णी
सख
ु रूप पोिोचवेल. सोबत राजवैभवाच्या ननशार्णीचे लाल रत्न नेता येईल.
जीवांत असल्यास नपत्यास व भावासिी जीविान.
नायकाने पत्र वाचनू खाली टाकले व जाण्यास वळताना त्याची नजर
सेनवके च्या गळ्यातील लाल रत्नावर पडून त्याच्या मनात रत्नाची लालसा
ननमाार्ण झाली.
त्याने पढु े िोऊन रत्न पकडून निसका निला. सेनवके च्या तोंडातनू नकांकाळी
येताच नभतीने नायकाने तीचा आवाज थाांबवण्यासाठी कट्यारीचे सेनवके च्या
गळ्यावर धरले. इतकयात वृद्ध िासीने चवरीच्या चािां ीच्या िाांड्याने नायकाच्या
खाद्यां ावर प्रिार के ल्याने नायकाचा िात वेिनेने झटकला गेला आनर्ण कट्यारीचे
पाते सिजपर्णे सेनवके च्या गळ्यात उतरले. रक्ताची धार उसळून सेनवका खाली
पडून ननश्र्चल झाली. थोड्याच वेळात धीवर तेथे पोिोचतो. नायक अपघाती
वधाबद्दल सागां नू प्रायनश्चत्त मागत असताना धीवर आपर्ण वीलब॔ ाने आल्याबद्दल
खत॔ ावनू 'िैवी' कट असल्याचे सत्य साांगतो.
पश्चातापिग्ध नायक ननिान पढु चे अधे भनवष्य ('नपत्याच्या वधास
कारर्णीभतू ')सत्यात उतरू न िेण्यासाठी आत्मित्येच्या इराद्याने
पायर्या चढून सज्जावर जातो. ते लक्षात येतेच "थाबां , ऐक" म्िर्णत
धीवर त्याला अडवण्यासाठी त्याचे वस्त् पकडतो. वस्त् सोडवताना
नायकाने निलेल्या निसकयाने धीवराचा तोल जाऊन तो खाली कोसळून गतप्रार्ण
िोतो.

जीएच्ां या या निघा कथेत तत्वज्ञान ठासनू भरलेले आिे. जवळपास प्रत्येक
पात्र आपापली भनू मका पटते.
अगिी सरु वातीच्या ताांडेलापासनू . तो म्िर्णतो मला समजलेली एक गोष्ट
म्िर्णजे 'तू नकतीिी धडपड कर, आपर्ण पोिोचायच्या वेळीच तेथे पोिोचतो'.
धीवर त्याच्या जाळ्यात सापडलेल्या काटेरी व नवषारी 'नवर्णकर'
माशाबद्दल साांगतो.
'आता बघ, मी कोठला, िा मासा कोठला! िे जाळे
कोठले! पर्ण तीघेिी असे एकत्र आलो. त्या माशाचे अडां े ननमाार्ण झाले,
जाळ्याचा धागा उत्पन्न झाला,,,िट, त्यापवू ी नकतीतरी वषे, म्िर्णजे मी जन्मलो
त्याच वेळी या घटनेचा प्रवास सरू
ु झाला. त्याच्यािी पवू ी म्िर्ण--- पनिला
मार्णसू , पनिला मासा मासा ननमाार्ण झाला त्या अनानिकाळी िा क्षर्ण जन्मला.
मग अनांत काळ गेला, प्रचडां उलथापालथी झाल्या, परांतु त्या नवनवध धाग्याांना
आपल्या नेमलेल्या गाठीचा नवसर पडला नािी, आनर्ण आज ठरलेल्या क्षर्णी,
ठरलेल्या जागी मी, िे जाळे व िा मासा एकत्र आलो. आपल्याला नवर्णनू
झालेले वस्त् निसते इतके च, पर्ण त्यामागे सतत चालू असलेली, गांतु ागांतु ीची
सक्ष्ू म वीर्ण मात्र कधी समजत नािी'.
पढु े
' कािी वेळा भतू कालच इतका अवजड िोतो की त्यात सिु वै ाने अज्ञात
असलेल्या भनवष्यकाळाचे ओझे कोर्णाला का िवे असते कोर्णास ठाऊक!'
गारूड्याचा प्रश्न ' िेि कोर्णत्या मातीचा िे साांगता येत,े पर्ण तो कोर्णत्या
मातीत जार्णार िे कोर्ण साांगर्णार?'

'भनवष्य समजावनू घेऊन तू करर्णार काय? अरे , ते तझ्ु या पावलावर पाऊल
टाकत तझ्ु यामागोमाग येतच असते, आनर्ण योग्य क्षर्ण आला की मानगटु ीत िात
रूतवते. त्यापासनू सटु काच नािी! मग त्याला सामोरे जाऊन मद्दु ाम नडवचण्यात
काय अथा आिे?'
सयू ा का उगवतो; मी कोठून आलो? असल्या गोष्टींबाबत नवचार करीत
कुढत बसलेले एक तरी माकड तू कधी पानिले आिेस? माकडाचे एक रािू िे.
मनष्ु याखेरीज एक तरी प्रार्णी आिे का की ज्याने तत्वज्ञान सानां गतले आिे,
धमातथापना के ली आिे? याचे एकच कारर्ण आिे--- तर त्या त्या प्राण्याांना
आपला धमा, आपले तत्वज्ञान नमळालेच आिे व मार्णसू तेवढा अांधारात
धडपडत आिे'.
तलवारी, कट्यार नवकर्णारा याकीर म्िर्णतो 'िाताला भनगट असले की
तलवारीला नक्षनतज नािी'. तलवार नवजयी झाली तर सारे सद्गर्णु बनटकाच्ां या
घोळकयाप्रमार्णे मागे लागनू येतात'. प्रत्येक मनष्ु य तवत:च एक धमासांतथापक
असतो. तोच सांतथापक आनर्ण तोच अनयु ायी, आनर्ण पनिली ननष्ठा तवत:च्या
धमााशी असते'.
मद्यागारात नक्रससचे वक्तव्य 'मी तवत:नवषयी काय बोलर्णार? म्िर्णजे
नवनय आड येतो असे नव्िे. एक सद्गर्णु म्िर्णनू नवनयाला मी काडीचेिी मित्त्व
िेत नािी. बिुतेक मार्णसाांच्या बाबतीत नवनय म्िर्णजे तवत:च्या वैगण्ु य्याांची
प्रामानर्णक, खरीखरु ी कबल
ु ीच असते, तर इतर अगिी थोड्या लोकाांच्या
बाबतीत ते एक ढोंग, एक नाटक असते. मी बापाची, बापाच्या बापाने
मीळवलेली सांपत्ती मोठ्या आनांिाने उपभोगत आिे. कारर्ण सांपत्ती िी अशा
भोगासाठीच असते. मग ती आपर्णच श्माने नमळवलेली असली पानिजे, असा

माझा सांकुनचत आग्रि नािी. सांपत्तीने मी इतराचां े श्म नवकत घेतो, या
तक्रारीलािी अथा नािी, कारर्ण त्यासाठीच मळ
ु ी सपां त्ती जन्माला येत.े ज्या
समाजात ऐषाआरामानवषयी आसक्ती असलेला, ररकामा वेळ असलेला वगा
अनततत्वात नािी, त्या समाजात कधी कला वाढत नािीत. चोवीस तास शेतात
िाडे नझजवत असलेल्या लोकातां शेकडो वषे लागर्णारी मनां िरे नकांवा
तीसचाळीस वषे लागर्णारे पतु ळे काय घडर्णार, कपाळ! श्मानवषयी तर मला
घृर्णाच आिे. मार्णसाचे श्म कमी करत करत शन्ू यावर आर्णर्णे िी खरी सतां कृ ती.
िातपाय कािी राबण्यासाठी नािीत. पाय नृत्याकरीता आिेत, तर िात इतर
कलाांकरीता आिेत, अनलगां नासाठी आिेत. अगिी नाइलाज म्िर्णनू च फार तर
कष्ट करावेत, पर्ण त्या वेळी शरमेची जार्णीव असावी. श्माचे कसले आले
कौतक
ु ? खरूज आिे म्िर्णनू खाजवर्णे फार तर, पर्ण खरजेला अलांकार समजर्णे
पर्णू ा भाबडेपर्णाचे आिे. कािीतरी क्षिु घटना आपर्ण घडवण्यापेक्षा मोठ्या घटना
घडत असलेल्या पािार्णे, िे मला जातत आनांिाचे आिे. थोडकयात म्िर्णजे, मी
गवतात पडून ढग न्यािाळर्णारा मार्णसू आिे.
िाक्षधमा असा एकच एक धमा आिे की ज्याच्या सतां थापकाला अनयु ायी
नमळवण्यासाठी चमत्कार करून िाखवावे लागले नािीत, की शब्िाांच्या
अवडांबराचे तत्वज्ञान ननमाार्ण करावे लागले नािी.
- यतीन गळ
ु वर्णी

Considering that we have already discussed Aham and
now discussing Iskilar, theres one thing which I find extremely
interesting and that is the insanity of the traveller in Aham and
the dead brother of the snake charmer in Iskilar! धबधब्याचा प्रवाि
थाबां वर्णे आनर्ण नवषारी साप िातात धरर्णे.. even the mention of these
things will give you goosebumps for that you know the verdict
of both the actions is death! There couldn’t be any other
outcome of these actions but the characters are haunted by the
self sovereignty. They are demented, passionate, might look
quite unreasonable to the sane person but they represent the
people who live forever in a second. They are aware that their
greed / avidity to take the control of their own destiny is
eventually going to kill them but they do it, for the sake of that
one second! Such passion.. such thoughtful madness.. the
thrill.. how come a person like GA who lived such a
minimalistic, harmless, peaceful life in a small town like
Dharwad dreamt of such madness? What made it appear such
craze in his imagination? I am simply awestruck..
- Kasturi Mahesh

इनतकलार
या कथेत तत्वज्ञानाची पखरर्ण पानापानागनर्णक आिे. उिािरर्णाथा
गल
ु ामाांचा व्यापारी मार्णसाांच्या खरे िी-नवक्री करून पोट जाळण्यात
कमीपर्णा न वाटण्याच्या सांिभाात म्िर्णतो 'मेंढ्या, घोडे, उांट याांचा व्यापार
करण्यात शरम नािी, तर मार्णसाचां ा व्यापार करण्यात कसली शरम आली आिे?
िे प्रार्णी अगिी क्षिु आिेत, मार्णसू तेवढा उच्च आिे म्िर्णनू ? घोडा
मार्णसाप्रमार्णे कृ तघ्न नािी.उांट वािळात मालकाला एकटा टाकत नािी.
तवत:ची स्त्ी िेऊन त्या जनावराांपैकी कोर्णी मोठे पर्णा नमरवत नािी. मार्णसू
जेवढा खालच्या पातळीवर उतरू शकतो तेवढे उतरर्णारे जनावर नािी. नशवाय
एखाद्याला िातपाय आिेत, तो पोट भरतो, तो प्रजा ननमाार्ण करतो, के वळ
एवढ्यामळ
ु े च का तो तझ्ु या बरोबरोचा ठरतो?
धमासतां थापक कािीिी खळ
ु चट बोलला तरी ते शब्ि गळ्यात अडकवनू
िजारो गल
ु ाम िोतात, िजारो वषें गल
ु ाम रिातात आनर्ण नवशेष म्िर्णजे िी
गल
ु ामनगरी जेवढी प्राचीन, तेवढा नतचा अनभमान! जन्माला आलेल्या िेशातला
पोषाख करायच्या गल
ु ामनगरीतनू सटु ायला फार धैया िाखवावे लागते! कािी
गल
ु ामाांना ताांड्याताांड्याने ननरननराळ्या िेशाांत नवकले जातात. बाकीचे
आपल्या घरात रािूनच गल
ु ाम म्िर्णनू मरतात.
कािी तत्वज्ञान तर आजिी लागू पडते. जसे की
मार्णसू गल
ु ाम असतो तो मख्खु यत्वेकरून आपल्या मनात! ते कोर्णत्यातरी
प्रमख
ु ामागनू आांधळे पर्णाने जाते, मठात रिाते, नकांवा कोर्णत्यातरी नव्या
प्रेनषतामागे मेंढरासारखे निडां ते. आपर्ण तवतांत्र, तवत: म्िर्णनू जगण्याचे ओझे

सगळ्याांनाच पेलत नािी. िी गोष्ट धमाालािेखील फायद्याचीच आिे. जेथे प्रश्न
नवचारण्याची, तवतत्रां पर्णे वागण्याची पर्णू ा मभु ा आिे, असे नकती धमा आजपयांत
जगात नटकले आिेत? आपर्ण गल
ु ाम आिोत अशी कठोर जार्णीव पर्णू ापर्णे
तवीकारर्णारा मार्णसू तवतांत्र िोतो.
एकूर्ण या कथेत जवळपास प्रत्येक पात्रच तत्वज्ञान साांगनू आपापल्या
भनू मके चे समथान करते.
िोडी इकडून नतकडे व नतकडून इकडे का नफरवतो िे न समजनू नफरवर्णारा
व ठरलेल्या (की ठरवलेल्या) वेळेसच पोिोचर्णारा ताडां ेल,
पोट भरण्यासाठी माकडउड्या मारर्णारा, कोर्णत्या मातीतला िे जार्णर्णारा
पर्ण कोर्णत्या मातीत जार्णार िे मािीत नसलेला व पावलापढु े पाउल जोडत गेले
की जग ओलाांडता येते पर्ण जेथे पावले थबकतात तेथेच बैठक मारर्णारा भटकया
गारूडी,
बापकमाईवर सख
ु उपभोगण्यात न सांकोचर्णारा नक्रसस,
मार्णसाांच्या खरे िी-नवक्रीचे समथान करर्णारा गल
ु ामाचां ा व्यापारी,

तलवारी करण्यापेक्षा तोडीच्या वार्याबरोबर तलवारबाजीत मरण्याची वा
मारण्याची मननषा असलेला कट्यार नवक्रेता याकीर,
काव्य गायनात रांगर्णारा, मद्यपी, पर्ण लेखन न करण्यास बजावर्णारा
अनाास,
आपला मािक, सिांु र िेि जार्णीवपवू ाक वापरून सैननकापासनू सम्राटाच्या
मजी पोिोचलेली अनल्थया
िे सारे च तका शद्ध
ु पध्ितीने आपापले नवचार माडां तात. िी सवा पात्रे सख
ु ी
वाटतात.
अतवतथ आिेत
धीवर
जो कधीकाळी एका राज्याचा अनधपती िोता, व आता पोट भरण्यासाठी
मासेमारी करतो. रोज मनां िरात फुले ठे वण्याच्या नननमत्ताने जाऊन पोटच्या
मल
ु ीच्या िरू
ू न िशान घेण्याचा प्रयत्न करतो.
कथानायक

ज्याला आपले नभषर्ण भनवष्य जार्णनू घेण्याची आस आिे.
एली एलीनथया
रामनवलास भोगनू िैविनु वालासाने वाट्याला आलेल्या यातनामां ळ
ु े मन
तडकून भ्रनमष्ट झाली आिे.
जीएच्ां या या कथेत काव्य, नाट्य आिे. नवरस आिेत. थोडाफार िलका
(मद्यागारात) नवनोि आिे. अत्यांत तका शद्ध
ु पध्ितीने जीएांनी िे कथानक रचले
आिे. त्यामागे जीएचां े खपु पररश्म निसतात. त्याच्ां या या कलाकृ तीपढु े मी फक्त
निग्मढू िोऊ शकतो.
सेररपी, इतकिार, एली या व इतर मराठीबाह्य शब्िाबां द्दल कुतिु ल आिे.
जार्णकाराांकडून मानिती नमळर्णायाची खात्री वाटते.
शेवटी काय तर अटळ ननयतीवाि! अल् मख्खतबू मख्खतबू
इनतकलारचे पारायर्ण करताना जीएचां ी 'गल
ु ाम' कथासध्ु िा डोळ्यासां मोर
येत.े
- यतीन गळ
ु वर्णी

IalwaysfeelG.A’swritinghasastronginfluenceofwestern
literature on it! He loves to or takes pride in creating magical
realism, for example. He weaves a complex web of
descriptions.Thecharactersdon’treallyhaveapersonality
but everything seems so intricate that one gets pulled into the
web.
- Varsha Halabe

इनतकलार – जी ए कुलकर्णी रमलखर्णु ा
इनतकलार िी कथा एखाद्या मिाकाव्यासारखी आिे. आकाराने नव्िे;
वृत्तीने. मिाभारत सिसा कोर्णी मळ
ू वाचत नािी. (िे ििु वै आिे. मराठीत के वळ
ईसानित्यकडे िे मळ
ू १०००० पानी मिाभारत आिे). मिाभारताची कथा
अनतशय सिांु र तर्िने े गफ
ांु लेली आिे यात वाि नािी. पर्ण मिाभारताचा आत्मा
म्िर्णजे कथा नव्िे. ते तर शरीर. या कथेच्या आडून आनर्ण या कथेच्या ओघात
मिाकवी व्यासानां ी अनेक उलट सल
ु ट तत्वे सानां गतली आिेत. मिाभारतात
समु ारे शांभर चचाा आिेत. आनर्ण त्या चचाांमधे िोन्िी पक्ष तोडीस तोड असे वाि
घालतात. शांका काढतात. अगिी नपतामि भीष्माांच्या उपिेशावर यनु धष्ठीर उलट
नवधानां करतो (शरपांजरी आख्खयान- भीष्मपवा) , श्ीकृ ष्र्णाशी बलराम वाि
घालतो आनर्ण नजांकतो. अजानू िी श्ीकृ ष्र्णाला आडवेनतडवे, अडचर्णीत
आर्णर्णारे प्रश्न नवचारतो. अशा समु ारे शांभर चचाांपैकी आपल्याला एकच मानित
आिे ती म्िर्णजे भगविग् ीता. मिाभारत िे खरे तर एकमेकाांनवरुद्ध तत्त्वे
असलेल्या व्यक्तींची कथा आिे. इनतकलार िा तसाच प्रकार आिे. त्यात
धीवरापासनू , गारुड्यापयांत आनर्ण सेरेपी तलवारी घडवर्णार्या लोिारापासनू ते
गल
ु ामाांचा व्यापार करर्णार्या व्यापार्यापयांत अनेकजर्ण अनेक उलटसल
ु ट तत्त्वे
सागां तात. आनर्ण गमां त म्िर्णजे ती िोन्िीिी बाजनांू ी नततकीच अतसल असतात.
या कथेतनू मी अशा नवधानाांचा, ज्याांना वैनश्वक दृढसत्ये म्िर्णता येईल, एक
सांग्रि के ला आिे. आपर्ण सवाजर्ण त्यात भर घालावी िी नवनांती.

१)

तू नकतीिी धडपड कर, आपर्ण पोिोचायच्या वेळीच नतथे
पोिोचतो- ताडां ेल

२)

३)

४)

५)

६)
७)
८)

िे सारे कशासाठी िे मला कधीच समजले नािी. मी िोडीवालाच
का झालो, एखािा कनलगां डवाला नकांवा पखालवाला का झालो
नािी?- ताांडेल
आयष्ु यात रुतलेली नवषारी मळ
ु ी असल्या मागाांनी कधी शाांत
करता येत नािी. ती उपटून काढताना काळजाचा के वढा भाग
तोडून टाकावा लागेल…-प्रवासी
मार्णसू जेव्िा आपले भनवष्य जार्णण्याची इच्िा व्यक्त करतो
तेव्िा त्याला अनलांकृत रुि भनवष्य नको असते, वतामानानवषयी
त्याची आसक्ती नकांनचतिी कमी िोर्णार नािी असे आटोपशीर,
धसू र नचत्र पानिजे असते.- सेनवका
अांधारात चारी बाजांनू ी सिैव अमतू ा साप वावरत आिेत या
नभतीने नपांजनू जाण्यापेक्षा आपला कोर्णता भीषर्ण साप आिे िे
जातत सख
ु ाचे आिे- प्रवासी
पडेन, पर्ण पडून रिार्णार नािी- भग्न राजमिु ा
असेच मरण्यासाठी तो भटकत या नठकार्णी आला- प्रवासी
(अररबा नशक्षा ऐकून)
मी कोठला! िा मासा कोठला! िे जाळे कोठले! पर्ण नतघेिी असे
एकत्र आलो. त्या माशाचे अांडे उत्पन्न झाले, जाळ्याचा धागा
ननमाार्ण झाला… िट्, त्यािी पवु ी नकतीतरी वषे जेव्िा मी
जन्माला आलो, त्याच वेळी या घटनेचा प्रवास सरू
ु झाला.
नकांवा त्यािीपवु ी…-धीवर

९)

१०)
११)
१२)
१३)

१४)
१५)

१६)
१७)

कािी वेळा भतु काळच इतका अवजड िोतो, नक त्यात सिु वै ाने
अज्ञात असलेल्या भनवष्यकाळाचे ओझे कोर्णाला का िवे
असते कोर्णास ठाऊक! – धीवर
जगात सवाात मोठा आकडा स्त्ीच्या पायाांचा. त्यात अडकून
पडलेला परू
ु ष कधीच बािेर पडत नािी. - गारुडी
परमेश्वर तल
ु ा उद्या ज्ञान िेवो.- गारुडी
िेि कोनत्या मातीचा ते सागां ता येत,े पर्ण तो कोर्णत्या मातीत
जार्णार ते कोर्ण साांगर्णार?- गारुडी
या विाण्या एका चागां ल्या बायकोसारख्खय असतात, ऊबिार,
नटकाऊ, नबननखर्याच्या आनर्ण नवशेष म्िर्णजे सतत कुरकुर न
करर्णार्या.- प्रवासी
ते सारे करावेच लागते- गारुडी
भनवष्य जार्णनू घेऊन तू काय करर्णार? अरे ते तझ्ु या पावलावर
पाऊल टाकून मागे मागे येतच असते, आनर्ण योग्य क्षर्ण आला
की मानगटु ीत िात रुतवते. मग तू निमालयाच्या नशखरावर जा
की समिु ाच्या तळाशी जा.- गारुडी
आपल्याला कोर्णते साप झेपतील िे मी पर्णू ापर्णे ओळखले
आिे- गारुडी
सयु ा का उगवतो? त्या मनां िरासारखे मांनिर मला का बाांधता येत
नािी? असले प्रश्न नवचारून कुढत बसलेले एक तरी माकड
पानिले आिेस?- गारुडी

१८) पावलापढु े पाऊल जोडत गेले की सारे जग ओलाांडता येत-े
गारुडी
१९) तेवढ्याच क्षर्णी, त्याच क्षर्णी, मीचे मीपर्ण अनततत्वात असते.
मला तवतुःला तर कािीतरी घडते आिे, यापेक्षा, आपर्ण
तवतुःिून कािी मद्दु ाम घडवत आिोत िी जार्णीव फ़ार मोलाची
वाटते.- प्रवासी
२०) प्रत्येक झाड तवभावाने वाढते, तसे प्रत्येक मार्णसू आपल्याच
मागााने जातो.- गारुडी
२१) बिुतेकाांचा जन्म खडा आवाजी असतो. कािींचा मत्ृ यक्षू र्णिी
ढोल वाजवीत जातो.
२२) जेथे मठू सांपते , तेथेच खरी तलवार सरूु िोते. - प्रवासी
२३) तलवार जातत शद्धु िोत जात त्याची ननखळ, के वळ धार उरावी.
- याकीर
२४) स्त्ीची नकांमत नतच्या नमठीवरून आनर्ण तलवारीची नकांमत
नतच्या मठु ीवरून करू नकोस.- याकीर
२५) नाण्याांची नकांमत कोर्णाला? ज्याांच्याजवळ नततकी नार्णी नािीत
त्याांना. -याकीर
२६) तसल्या सगु ांधी आठवर्णी आयष्ु यावरून सिजासिजी उतरवता
येतात का?- प्रवासी
२७) असला क्षर्ण इतका एकाकी असतो, नक नतथे आता मलािेनखल
कसलेच तथान नािी- प्रवाशाची प्रेयसी

२८) असल्या गोष्टींनीच ज्याची आठवर्ण रािू शकते ते आठवर्ण
ठे वण्याच्या लायकीचे नसतेच.- प्रेयसी
२९) कस पिाण्यासाठी िगड पढु े यावा त्याप्रमार्णे आयष्ु यात असा
एक क्षर्ण रोखठोक उभा रिातो. अशा वेळी ननर्णाय कोर्ण घेत
असते? आनर्ण तो कशाच्या आधारे ननर्णाय घेतो?- प्रवासी
३०) िातात तलवार आनर्ण खाली परीच्या िातासारखा शभ्रु अरबी
घोडा, यासारखे िसु रे आयष्ु य नािी. - याकीर
३१) िाताला मनगट असले की तलवारीला नक्षनतज नािी - याकीर
३२) तसले (िेश, धमा) वेड असते ते मार्णसाच्या मनात, तलवारीच्या
नािी. आनर्ण यद्ध
ु े नजांकली जातात ती तलवारीने, मनाने नािी.
तलवारीला कसली आली आिे सिसनिव् वेकबद्ध
ु ी? ननव्वळ
सज्जन सिग् र्णु ी आिे म्िर्णनू यशतवी झालेला एकतरी
निनग्वजयी तू मला िाखवू शकतोस? - याकीर
३३) ित्ती ढकलनू उांिीर नचरडण्याला मी यद्धु म्िर्णत नािी.
समोरासमोर आपल्या तोलाचा प्रनततपधी असावा. त्याला
मारण्याची तल
ु ा जेवढी सांधी आिे तेवढीच तल
ु ा मारण्याची सांधी
त्याला असली पानिजे. मख्खु य म्िर्णजे त्यात एकाचा मत्ृ यू अटळ
असला पानिजे. मत्ृ यू पररक्षक असल्याखेररज लढर्णे म्िर्णजे
जनानखान्यातील गल
ु ामानां ी एकमेकाश
ां ी के लेले आचरट
चाळे च.

३४) सग्रां ामिी अशा निलिारपर्णे करावा की आपली तलवार त्याच्या
गळ्यात रुतलेली असतानािी अगिी कडव्या िष्ु मनानेसद्ध
ु ा
म्िर्णावे,“अरे िा माझा वैरी जर माझा िोतत असतातर माझ्या
भाग्याचा िेवा तवगाालािी वाटला असता. पर्ण त्याच्या
खालोखाल भाग्य मला नमळाले आिे. माझ्या वाट्याला आसा
नेकीचा वैरी नमळाला”- याकीर
३५) प्रत्येक मनष्ु य तवतुःच एक धमासांतथापक असतो. तोच
सांतथापक आनर्ण तोच अनयु ायी. आनर्ण पनिली ननष्ठा या
तवतुःच्या धमााशी असते.
३६) कोर्णाचे मास काय, रक्त काय, कधीच वर जात नािी. ते खाली
जनमनीकडेच जाते. ते कसे खाली ताकायचे एवढेच फ़ार तर
आपल्याला ठरवता येत.े - याकीर
३७) तवतुः प्रेम के लेल्या वततचू ा तवतुःच नाश करण्याचा प्रसांग कधी
येऊ नये; पर्ण अनेकिा खरे प्रेम िाखवण्याचा एकच मागा उरतो
आपल्यापढु े!
३८) मेंिू असलेला मार्णसू तत्त्वज्ञ बनेलच कशाला? जगात
बनण्यासारख्खया आनर्ण करण्यासारख्खया इतर अनेक गोष्टी आिेत
की! - कनव
३९) बिुतेक मार्णसाच्ां या बाबतीत नवनय म्िर्णजे तवतुःच्या वैगण्ु याचां ी
प्रामानर्णक, खरीखरु ी कबल
ु ीच असते, तर इतर कािी थोड्या
लोकाच्ां या बाबतीत ते एक ढ ांग एक नाटक असते.- नक्रसस

४०) ज्या समाजात ऐषारामानवषयी आसक्ती असलेला वगा
अनततत्त्वात नािी, त्या समाजात कधी कला वाढत नािी.
चोनवस तास शेतात राबत असलेल्या लोकातां शेकडो वषे
लागर्णारी मांनिरे नकांवा तीस चाळीस वषे लागर्णारे पतु ळे काय
घडर्णार?- नक्रसस
४१) तझु े मत काय असे नवचारताच असे लगेच आपले मत
साांगायला पढु े सरसावायचे नसते- नक्रसस
४२) मार्णसाचे श्म कमी कमी करत शन्ू यावर आर्णर्णे िी खरी
सांतकृती- नक्रसस
४३) श्माचे कसले आले आिे कौतक
ु ! खरूज आिे म्िर्णनू
खाजवावे िवे तर, पर्ण खरजेला अलांकार समजर्णे पर्णू पा र्णे
भाबडेपर्णाचे आिे. -नक्रसस
४४) कािीतरी क्षिु घटना आपर्ण घडवण्यापेक्षा मोठ्या घटना घडत
असलेल्या पिार्णे िे मला जातत आनांिाचे आिे- नक्रसस
४५) मार्णसू तवतुःनवषयी ऐकवू लागला की शेवटी आपर्णच एकटा
श्ोता िोण्याची पाळी येते.- नक्रसस
४६) िाक्षधमा िा असा एकच एक धमा आिे की ज्याच्या
सांतथापकाला अनयु ायी नमळवण्यासाठी चमत्कार करून
िाखवावे लागले नािीत, की शब्िाांच्या अवडांबराचे तत्त्वज्ञान
ननमाार्ण करावे लागले नािी.

४७) ननव्वळ िवामानाचा नवचार के ला तर तसा ठीक आिे तवगा! पर्ण
सांगतसोबत या दृष्टीने िसु री जागा जातत मसालेिार वाटतेतत्त्वज्ञ
४८) ज्याला तवतुःचीच सांगत इतकी आवडते त्याला कशाला
अडवा- नक्रसस
४९) प्रश्न काय! कोर्णीिी मख
ू ा मार्णसू नवचारू शकतो. – गल
ु ामाांचा
व्यापारी
५०) मार्णसू जेवढ्या खालच्या पातळीवर उतरू शकतो, तेवढ्या
खाली उतरर्णारा एक तरी प्रार्णी तल
ु ा मानित आिे?- गल
ु ामाांचा
व्यापारी
५१) एखाद्याला िातपाय आिेत, तो पोट भरतो, तो प्रजा ननमाार्ण
करतो, के वळ एवढ्यामळ
ु े च का तो तझ्ु या बरोबरीचा ठरतो? –
गल
ु ामाांचा व्यापारी
५२) कािी मार्णसे खास तझ्ु या बरोबरीची नािीत, आनर्ण लक्षात ठे व,
तू तवतुः कािी मार्णसाांच्या बरोबरीचा नािीस. – गल
ु ामाांचा
व्यापारी
५३) धमासांतथापक कािीिी खळ
ु चट बोलला तरी ते शब्ि गळ्यात
अडकवनू तम्ु िी िजारोंनी गल
ु ाम िोता, िजारो वषे गल
ु ाम
रिाता, आनर्ण नवशेष म्िर्णजे िी गल
ु ामनगरी जेवढी प्राचीन तेवढा
तम्ु िाला अनभमान अनधक वाटतो. – गल
ु ामाांचा व्यापारी

५४) जबाबिारी आनर्ण कताव्ये यापासनू मक्त
ु असलेली अननबांध सत्ता
अत्यांत उन्मािकारी असते. – व्यापारी
५५) तवातत्र्ां याचे प्रेम मार्णसात भक
ू तिाने इतके उपजत नसते. –
गल
ु ामाांचा व्यापारी
५६) तवातत्र्ां यप्रेम िी एक मद्दु ाम ननमाार्ण के लेली जार्णीव आिे, आनर्ण
ती सतत जागी ठे वण्याचा प्रयत्न के ला नािी तर ती सिज मरून
जाते. – गल
ु ामाांचा व्यापारी
५७) मार्णसू गल
ु ाम असतो तो मख्खु यत्वेकरून आपल्या मनात. –
गल
ु ामाांचा व्यापारी
५८) प्रत्येक धमाावर अशी पाटीच लावलेली असते- ’आपले वषृ र्ण
इथेच फ़ोडून घ्या. तम्ु िाला शाांती नमळे ल’– गल
ु ामाांचा व्यापारी
५९) आपर्ण एके का शब्िाचे गल
ु ामच राितो. पर्ण शब्िाांसारखी
मायावी नपशाच्चे िसु री नसतील. तेव्िा जर प्रथम कोर्णती गोष्ट
करायचे आपर्ण धैया िाखवले पानिजे तर एकामागोमाग कासवे
उलटी करीत गेल्याप्रमार्णे शब्ि पालथे करीत जायला नशकले
पानिजे, म्िर्णजे त्याांचे नफकट िबु ळे भाग िेखील आपर्णाला
निसतील. प्रत्येक शब्िातच त्याचे नवरुद्ध, नवरूप िशान िेखील
कोठे तरी िडलेले असते. आनर्ण तू शब्िाचे एकच रूप ध्यानात
घेऊन त्याच्यावर नवसबां लास की भलत्याच वेळी बरोबर नवरुद्ध
असे रूप िाखवनू तो तल
ु ा फशी पाडेल. िीघाकाल मनात द्ेष
बाळगनू सडू नमळवनू नवजय िततगत करावा, तर तो क्षर्ण
ररकाम्या करवटां ीसारखा ठरून जय िाच पराजय ठरतो. मगां ल

प्रेमाच्या पररपतू ीत क्षनर्णक वासनाांच्या क्षनर्णक समाधानाचा
लगिा िाताला नचकटतो. आपर्णाला अांनतम ज्ञान झाले असा
िषा िोतो, तो क्षर्ण तर के वळ पर्णू ा आत्मवांचनेचा तरी असतो
नकांवा आपल्या लिानशा आवाकयात जाततीत जातत काय
आले याची अखेर कबल
ु ी असते. तवातांत्र्याची आपल्या
मनाप्रमार्णे व्याख्खया करून मार्णसू त्यानवषयी बडबडतो, त्या
वेळी तो कांु भारनकड्याच्या त्या लिान घरट्यात गल
ु ाम िोऊन
राितो; तर आपर्ण गल
ु ाम आिो अशी कठोर जार्णीव पर्णू ापर्णे
तवीकारर्णारा मार्णसू तवतत्रां िोतो. आनर्ण आपल्या ज्ञानवतां ानां ी
के ले आिे काय, तर अमयााि वाळवटां ात असल्या शब्िाचां ी
बजु गावर्णी उभी करून आपर्ण वाळवांटाचा नकाशा के ला आिे
व प्रवास सिज के ला असा तोरा नमरवला आिे. आपर्ण सामान्य
मार्णसे अगनतक िोतो; म्िर्णनू निशा नसली तरी गती तर आिे
एवढ्या क्षल्ु लक समाधानाने या कासवाच्या पाठीवर बसनू
प्रवासाला ननघतो. – गल
ु ामाांचा व्यापारी
६०) तारुण्यात बोलायला नशकलो. पर्ण बोलर्णे कधी थाांबवावे िे
नशकायचे वय आता आले आिे. – गल
ु ामाांचा व्यापारी
६१) असा मी मक्त
ु आिे तरी के व्िापासनू ? तवतुःचे रक्त नपर्णारे पोर;
आपल्याच झाडाचे मळ
ू तोडर्णारा. सेररपी इतकिार एली; पर्ण
तो फास तर गळ्याभोवती जन्मापासनू च आिे. त्याच्याच
अदृश्य ओढण्याने तर मी येथे आलो. कािीिी करायचे तवातांत्र्य
आिे? मग मळ
ु ातच जन्मण्याचे वा न जन्मण्याचे तवातत्र्ां य

आपर्णाला कोर्णी निले िोते का ? डोकयावर काठीने प्रिार के ला
तर मत्ृ यू येतो. म्िर्णजे कोर्णाच्यािी िातात काठी असली की
आपला मत्ृ यू त्याच्या िातात असू शकतो. काठीचा प्रिार झाला
तरी न मरण्याचे तवातत्र्ां य आिे ? समिु ात पडलो तर न बडु ण्याचे,
जाळात िात घातला तर न जळण्याचे? जन्माचे तवातांत्र्य नािी,
मरर्णाचे तवातांत्र्य नािी, शरीर बिलण्याचे नािी, एक चेिरा
टाकून िसु रा ननवडण्याचे नािी. कोठे म्िर्णनू मोकळीक नािी,
आनर्ण म्िर्णे िनक्षर्णेला जायला मोकळा आिेस, उत्तरे ला जायला
मोकळा आिेस ! कोर्णती उत्तर-िनक्षर्ण, कोर्णती पवू ा-पनश्चम
कोर्णास ठाऊक. सयू ााचा प्रवास असाच का, याला कािी पटर्णारे
कारर्ण नािी. तो उलट िेखील नफरू शकला असता. मग पवू ा ती
पनश्चम, पनश्चम ती पवू ा ! बांधनाचे तवातांत्र्य आनर्ण तवातांत्र्याचेच
सवाात मोठे बांधन ! आनर्ण तेिी जन्माच्या आधीपासनू !
जन्माबाबत ननवड नािी. आनर्ण शेवट तरी कोर्णी जार्णला आिे?
मळ
ु ाला तवातांत्र्य नािी. अांताला ननवड नािी. तवातांत्र्याची
कल्पना िीच सवाात मोठी गल
ु ामनगरी आिे. – प्रवासी
६२) शिार्णा असशील तर कधी नलिू नकोस. नलनिलेस तर कधी
कोर्णाला वाचनू िाखवू नकोस.- अनाास
६३) एका मार्णसाचे एवढे मित्त्व, तो तवतुः सोडला तर कोर्णालािी
नसते.- सेनानधकारी

आपल्यानवरुद्ध एक भीषर्ण कट िोता, त्यात तू काय मी काय, आपर्ण
तवतुःिून सानमल झालो.
- सांग्रािक- सनु ीळ सामांत

असख्खां य वेळा इनतकलार वाचली. प्रत्येक वेळी कािी नवीन, कािी
चमकिार या कथेत निसते आनर्ण मन चकाचौंध िोऊन जाते. कधी
गारुड्याच्या गप्पाांत तर कधी मद्यागारातील चेष्टामतकरीत आनांि
नमळतो, आनर्ण ज्ञानाचे कर्णिी. गल
ु ामाांच्या व्यापार्याने माांडलेली सत्ये
तर नननवावाि वाटतात. असतीलच. कधी अल्थीयाचे सौंिया वाचताना
मनाला सख
ु ानभु तू ी येते तर कधी अनल्थया आनर्ण राजकन्येसि पराभतू
िेशातील नस्त्याांवर झालेले अत्याचार वाचनू भोवळिी येते. जीए के वळ
लेखक नािीत. ते शब्िाांचे जािगू ार आिेत. नचत्रकार आिेत.
नसनेमॅटोग्राफर आिेत. ते मिाल बनवर्णारे आनका टेकटिी आिेत आनर्ण
त्यानां ीच म्िटल्याप्रमार्णे तवतुःच्या धमााचे धमासतां थापकिी आिेत. या
एका कथेतनू त्याांनी जे अवकाश ननमाार्ण के ले आिे त्याला तोड नािी.
आपर्ण या अवकाशात नविरावे. बतस.
- सनु ीळ सामांत

जीए शब्िप्रभचू . त्याच्ां या अनेक कथातां नू स्त्ीसौंियााचे नजवतां
वर्णान आलेले आिे. पर्ण इनतकलारमधील अनल्थया िा परमनबिां ू आिे.
अनल्थयाचे वर्णान करताना सारी सब्िकळा पर्णाला लावली आिे असे
वाटते.
मेण्याच्या आत िोन कोपर्याांत मेर्णबत्त्या तफनटकाांच्या सबु क
नळ्यातां शाांतपर्णे तेवत िोत्या. ननळ्या मखमली गािीवर ती रे शमी
धाग्याच्या सिज वळर्णाने.
मागील त्याच रांगाच्या लोडाला टेकून रे लली िोती. नतने एक
कोपर लालभडक नगरिीवर टेकले िोते. ते जेथे रुतले िोते तेथे काळ्या
लालसर रांगाचा लिान डोि झाला िोता व त्यातनू नतचा गोरा िात
कोवळ्या नवषारी कांिाच्या िेठाप्रमार्णे वर आला िोता.
कोर्णत्यािी वस्त्ात नतच्या प्रत्यांगाांच्या रे षा डौलिारपर्णे निसल्याच
असत्या, पर्ण आता नतने घातलेल्या नझरनझरीत वस्त्ात, िततीितां ावर
लालसर प्रकाश पडावा त्याप्रमार्णे वाटर्णारी नतची काांती िेखील तपष्ट
िोती. ती नकांनचत िलली तेव्िा प्रकाशाची रे षा नतच्या पैजर्णावां रील
रत्नाांवरून सरकत झटनिशी वर चढली, अांगावरील रे शमी वस्त्ाांवरून
पढु े जात मेखलेवरील रत्नाांत एकिम उजळली, आनर्ण नतच्या
वक्षुःतथलावरील नवनवधरांगी रत्निारावर लालसेने नकांनचत रें गाळून
नतच्या कर्णाभषू र्णावां र नतथरावली. त्यानां ा नाजक
ू साखळीने जोडलेले,
लिान िाक्षाांएवढे टपोरे मोती िोते. ते मानेच्या साध्या िालचालीनेिी

सतत डुलत िोते- आला क्षर्ण, गेला क्षर्ण. पर्ण या स्त्ीच्या सानन्नध्यात
मात्र आला क्षर्ण : मोत्याचा, गेला क्षर्ण मोत्याचा !
त्याला वाटले, या स्त्ीमळ
ु े िगडी पतु ळ्याला िेखील अनभलाषा
वाटेल. शब्िाांत नवर्णलेले स्त्ीचे सौंिया बिुधा ती स्त्ी प्रत्यक्ष पानिल्यावर
नटकत नािी. पर्ण येथे मात्र ननराळीच ननराशा आिे. या सौंियाापढु े
नेिमीचे शब्ि मळकया नकड्याप्रां मार्णे वाटतात. जर शब्ि नवजेचे
असतील आनर्ण जर त्याांना आपल्या वासाने सारी रात्रच वासकसज्जा
करर्णार्या रातरार्णीचा मनिर गांध असेल, तरच या सौंियााचे वर्णान करता
येईल.
-सनु ीळ सामतां

१.जीएचां ी 'इनतकलार' कथा, म्िर्णजे एक कािबां री व मिाकाव्य
आिे.कथेत अनेक तवतत्रां नवचार आिेत.तसेच ग्रीकमधील ओडेनपस
काव्य व इतर पाश्वाभमू ी आिे.मीना प्रभांच्ू या,गीताांजली प्रवास वर्णानात
खपू मानिती आिे. माझ्या नववेचनात ,ग्रीक उच्चाराांचे बिल िोवू
शकतात. तसेच येथे थोडकयात आढावा घेतला आिे .कािी वैनशष्टये
थोडकयात िेत आिे.
2 नायक आपला जन्मजात, डागाने कळालेला शाप काय आिे
िे आयष्ु यभर शेाधत असतो .त्यासाठी तो अनततत्व ,पर्णाला लावतो.
एककी रिातो. तवतांत्र ननर्णाय घेत जातो. येथे अनततत्ववाि निसतो. पर्ण
भोवती समिु - ननयती सरुु वातीपासनू ते शेवटपयांत असते .नतच्या
चौकटीत त्याचे व इतराच्ां या भनवष्याबद्दल ननर्णाय िोत असतात.
'रक्तमख
ु ी' कथेप्रमार्णे, प्रथम रमलशब्ि कळत नािीत .नांतर प्रसांगातनू
रमल शब्ि कळाले तरी ,त्याांचे तपष्टीकरर्ण कळत नािी.प्रत्यक्ष प्रसांग
ननयती ठरवते, घटना िोतात व रमलशब्िाांचा अथा कळतो, तेव्िा सारे
सपां ते. ओराकल खरे िोते.
३.ग्रीक कथेतील ओराकलमध्ये जीएांनी थोडा बिल करून ,' तू
बनिर्णीला मारशील- बापाला मारशील' असा योग्य बिल के ला आिे.
कथा मध्ययगु ीन आिे त्यामळ
ु े कािी भाषा ओबडधोबड योग्य रीतीने
वापरली आिे.

४.िे मिाकाव्यासारखे असल्याने ,शातां , करूर्ण, क्रुरता,वीर,
शगांृ ार नवनोि इत्यािी रसपर्णू ा झाले आिे.
५कथेला ग्रीक ,पनशाया( इरार्ण) अफगार्ण, समरकांि, चीन व नििां
इत्यािींचे सांिभा येतात. ग्रीसमध्ये अक्रेपोलीस ,थीब्ज ,लाओस
,ओराकल, ग्रीस -पनशाया लढाई, नवनाश िे सांिभा ऐनतिानसक आिेत.
वाचकाांनी ते सिां भा घ्यावेत िी नवनतां ी.
६. प्रत्येक पात्र एके क धडा साांगत जाते .कथेत नवश्वकोषात्मक
ज्ञान आिे .मासे ,साप ,रमले ,कोडी ,तलवारींचे प्रकार ,मद्यालय
,परिेशी भाषेतील काव्य शब्ि, गल
ु ामनगरी प्रकार ,िळ,इत्यािी ज्ञान
नवलक्षर्ण आिे.
७. प्रत्येक पात्र - एक धडा िेत जावनू कथेची साखळी पर्णू ा करतात
.धीवर -राजा भनवष्याबद्दल दृष्टीकोर्ण साांगतो .मद्यालयात तकिारचा
(रत्न) अथा कळतो. यानकरकडून सेररपीचा अथा व सेररपी म्िर्णजे कट्यार
नमळते .गारुड्याकडून भनवष्याचा वेगळा दृष्टीकोर्ण कळतो.
अनाासकडून एली- वसतां काळ ,िा अथा कळतो . एक नवलक्षर्ण जीवन
,यद्ध
ु व सत्ता याांचे वाततवीक तवरूप ,अनल्थया िाखवते .जगात , न्याय
शाांतता ,कर्णभर असतात .निसां ा ,अन्याय डोंगरभर असतात, िे रोकडे
सत्य - जगभर सवाकाळात - आिे ,िे कळते .

८.अनल्थयाचे पत्र - नवलक्षर्ण इनतिास सागां ते .रमलशब्िाच
ां ा अथा
कळाला तरी घटना नवलक्षर्ण गतीने िोवनू ,ओराकल - ननयती - श्ेष्ठ
ठरते.
९.अांध कुबडा पेल्यात रक्त, िारू जिर ,घाम अनननश्चतपर्णे भरत
जातो व ते पेले प्रत्येकाला नमळतात .िे ननयतीवािाचे सत्य अनेक प्रकारे
सागां ीतले आिे . सरुु वातीला व शेवटी समिु आिे. "समिु ाला आपर्ण
समिु का झालो िे कळत नािी, नवश्वाला आपर्ण अनततत्वात का आलो
िे कळत नािी" िे बोधवाकय ,शब्िप्रभू जी ए अत्यांत धारिारपर्णे
साांगतात.
१०. प्रनतभावतां जीएनां ी मराठी सानित्याला निलेली िी िेर्णगी येथे
थोडकयात सानां गतली आिे.
धन्यवाि
- नवलास वाघोलीकर

' इ नतकलार ' कथा- नववेचन क्रमाांक2.
नववेचक-नवलास वाघोलीकर
याआधी या मिाकथेचे थोडकयात नववेचन के ले िोते . वाचक ,ओडोनपस
या ग्रीक नाटकाचा शोध घेवनू या कथेचा जातत आतवाि घेतील . मी जे इतरत्र
वाचले आिे. ते शेअर करण्यासाठी िे नववेचन करत आिे .ग्रीक उच्चार वेगळे
असू शकतात , िे क्रुपया समजनू घ्यावे .
2 इनतकलार कथेत अनेक प्राचीन िेशाचां े, शिराांचे, सांिभा आिेत . ते
खाली समजनू घेवू I . ग्रीस - ग्रीसचे खपू सांिभा आिेत . ओनडपस िा नायक ,बिुतेक
सोनफनलसने नलनिलेल्या नाटकात िोता . तो सिां भा आिे. त्यामध्ये थीब्जच्या
राजाला मल
ु ाबद्दल शापवार्णीचे ओराकल नमळते. तो रार्णीला तान्ह्या मल
ु ाला
मारायला सागां तो . पर्ण रार्णी त्या मल
ु ाला धनगराकडे िेते . धनगर त्याच्या
पायाला सळी टोचवतो . त्यामळ
ु े त्याचा पाय सजु नू 'सजु लेल्या पायाचा 'म्िर्णनू
ओडोनपस असे नाव ठे वतात . मल
ु ाला कॉररन्थच्या ननपनु त्रक राजाला िेतात .
मोठे पर्णी त्याला अनौरस म्िटल्यावर राग येवनू ,तो, लाओसला येतो . तेथे वाि
िोवनू वडीलाांना मारतो . रार्णी-आईशी लग्न के ल्यावर ,रोगाची साथ शिरावर
पडते . िसु र्या ओराकल मध्ये सवा कळाल्यावर रार्णी आत्मघात करते ,व
ओडोपीस तवतुःला अांध करून भटकत नफरतो . कथेत, अनशापोलीस साम्राज्य
गेले . असे म्िटले आिे. तो, र्िोडस बेटावरील अक्रोपोनलस शिराचा सांिभा

आिे . इ.स.प.ू 480 मध्ये पनशायाने आक्रमर्ण करून या शिराचा, अनथना
िेवळाचा नवनाश के ला . ग्रीकानां ी 30 वषाानतां र पन्ु िा जय नमळवनू ते िेउळ
बाांधले . िे िेवळ
ू िगडावर िगड ठे वनू बाांधले . िोन िगडात . o o 1
नमनलनमटरचा फरक असे . त्यामळ
ु े ते बाांधकाम नटकावू िोई .
2 पनशाया - ग्रीसचा पराभव पनशायाने के ला व कथा पनशायाच्या राजधानीत
घडते .पनशायाचे घोडे, तलवारी प्रनसद्ध िोते . तांबतू ला जगु ार ,िारू ,नृत्य िेसद्ध
ु ा
सिां भा आिेत . यानकरचे िक
ु िेसद्ध
ु ा सिां भा, अफगार्ण ु ान , तलवारी, यद्ध
इरार्णशी जोडतात .
3 . कथेत ' नििां चा उल्लेख समृद्धीचा िेश, म्िर्णनू येतो .पनशायाचे राज्य
नििां पयांत िोते . गारूडी नििां मधनू आलो ,असा उल्लेख करतो. गारूडी म्िर्णतो,
तझ्ु या चढावावां रून तू नििां मधनू आलेला निसतोस . त्यावर नायक म्िर्णतो - मी
त्या चढावा नििां मधनू घेतल्या आिेत. तो ताबां डा िगड खरे च नििां मधला आिे.
तेथे तसे िगड निीकाठी कोसभर आिेत . नििां चे लोक , तकिारला इनतकिार
म्िर्णतात . इत्यािी उल्लेखावरून कथेचा नििां शी सांबधां आिे . नििां खपू समृद्ध
आिे, असे उल्लेख अनेकिा येतात .
जाता जाता मित्वाची वाकये--न्यायाला न्यायाने उत्तर नमळते अशा
भाकडकथावां र माझा नवश्वास नािी. िेवता िी कबतू र व तलवार घेतलेली आिे.
त्यावरून शाांतता नटकनवण्यासाठी यद्ध
े
ु ाची तयारी ठे वावी लागते िा सांिश
नमळतो.
धन्यवाि.
- नवलास वाघोलीकर

अनतशय मित्त्वाचे नववेचन. जीएांच्या कथा मख्खु यतुः वैनश्वक असतात.
त्यानां ा तथळाचां े सिां भा फ़ारसे नसतात आनर्ण असले तरीिी तसे मित्वाचे नसतात.
िी कथा कुठे िी गडू शकते आनर्ण कधीिी, म्िर्णजे सावाकानलकच.
पर्ण तम्ु िी निलेले सांिभा वाचनू कथेच्या वाचनाची रांगत मात्र वाढली.
िी कथा ज्या िेशात घडते नतथली वाईन व िाक्षे प्रनसद्ध आिेत असा
उल्लेख कथेत आिे. त्यामल
ु े मला ते तक
ु ा तथानचे इततांबल
ू शिर वाटले िोते.
समिु , बेटासारखे शिर इत्यािी. पर्ण फ़ार नवचार कधी के ला नव्िता.
- सनु ीळ सामांत

“अनल्थया.....” ~ आला क्षर्ण मोत्याचा, गेला क्षर्ण मोत्याचा !
...जी.ए.जािू
वषाानवु षे मराठी कथाप्रेमींनी जी.ए.कुलकर्णी याांच्या सांिभाात ज्या चचाा
के ल्या, वाचल्या, नलनिल्या त्यात प्रामख्खु याने (अथाात सािनजकच) त्याांच्या
अनेक कथावां र त्या बेतलेल्या असर्णे तवाभानवक िोय. पर्ण आज त्याच्ां या
लेखर्णीतनू उतरलेल्या एका स्त्ी-पात्राच्या सांिभाात िा लेख नलनिण्याचे माझ्या
मनी आले आिे. सन १९७५ मध्ये प्रनसद्ध झालेल्या जी.ए.कुलकर्णी याच्ां या
"रमलखर्णु ा" या कथासांग्रिात िोन िीघाकथाांचा समावेश असनू पनिली
"प्रवासी" १९७१ च्या सत्यकथा निवाळी अांकात प्रनसद्ध झाली िोती तर िसु री
"इनतकलार" मौज वानषाक १९७३ मध्ये प्रनसद्ध झाली िोती. िोन्िीिी
जी.ए.कुलकर्णी याांच्या समथा आनवष्काराच्या साक्षीिार असनू मराठी
कथासानित्याच्या परांपरे तील मैलाचा िगड ठरतील अशाच रानिल्या आिेत
आनर्ण राितीलिी इतकी त्याांची थोरवी आिे. "इनतकलार" कथेवर वेळोवेळी
अनेकाांकडून समीक्षात्मक असेल वा लेखकाांनवषयी मनी असलेल्या
आिरापोटी असेल, नठकनठकार्णी नलखार्ण आले आिे. कथेची माडां र्णी एखाद्या
ग्रीक वा इनजनप्शअन वा अरे नबयन मातीत िे सारे घडले असावे अशी धाटर्णीने
के ली असनू त्यावर जी.ए. याच्ां या थकक करून टाकर्णार्या शब्िसामथ्यााची
नवलक्षर्ण अशी िाप आिे. कथेच्या सरुु वातीलाच समिु नकनार्यावर जाळे घेऊन
काम करत असलेला एक धीवर आनर्ण शेजारी आरामासाठी वाळूत पसरलेला
कथेचा नायक (ज्याला कथेत कोर्णतेिी नाव निले गेलेले नािी...) याच्ां यातील
सिज घडत आलेल्या सांवािात "इनलनोआ, अनशाया, नसथीया, लाओननया,
अनशापॉनलस" या राज्याचां ी नावे येतात म्िर्णजे ग्रीक/रोमन अशा परांपरीतील
साम्राज्याचे िे घटक असू शकतील नशवाय अनशापॉनलस साम्राज्याच्या सरिद्दी

नििां पयांत पोचल्या िोत्या असेिी सांवािािरम्यान नायक धीवरला साांगतो.
थोडकयात यातील कथानक अशाच ग्रीक पाश्वाभमू ी असलेल्या प्रिेशातील आिे
िे समजनू त्या पात्राांसोबत आपल्याला प्रवास करावा लागतो....जो नवलक्षर्ण
अद्भूत आनर्ण कपाळी माझ्या काय नलनिले आिे याचा अनवरत शोध घेर्णार्या
एका तरुर्णाच्या तडफ़डीचा आिे..... बाकी कािी नािी तर त्याच्याकडे आिे
ननयतीने त्यालाच निलेला एक शाप... "माझा िातनू अनतभीषर्ण पाप घडर्णार
आिे म्िर्णनू मला टाकून िेण्यात आले एवढेच मला माझ्या नतां रच्या आयष्ु यात
समजले." असे तो म्िर्णत राितो. याचा नेमका असा सनवततर अथा शोधण्याचा
त्याचा यातनामय ठरर्णारा प्रवास सरू
ु झालेला आिे. सातव्या मनिन्यातील
पौनर्णामेनिवशी समिु नकनार्या जवळ असलेल्या एका टेकडीवर असलेल्या
राज्यमांनिरातील सेनवका लोकाांना भनवष्य साांगते असा समज पसरलेला असतो
आनर्ण त्यावर नवश्वास ठे वनू कथानायक नतकडे आलेला आिे. मनां िरात तो येतो
आनर्ण नतथे के वळ एक िासी आनर्ण ती सेनवका या िोनच व्यक्ती पािून याला
नवतमय िोतो. त्याला वाटत िोते की भनवष्य जार्णनू घेर्णार्याांची बरीच गिी
असेल. पर्ण आता त्याच्याकडे जातत वेळ नसल्याने चटनिशी आपली व्यथा तो
िासीला साांगतो. िासी कताव्यिक्षतेने त्याचे म्िर्णर्णे त्या सेनवके पयांत पोचनवते.
त्यावर ते एकून ती सेनवका त्याला िेते त्याचे भनवष्य म्िर्णनू तीन शब्ि "सेररपीइतकिार-एली". िे शब्ि जगातल्या कुठल्या भाषेत असतील वा नसतील. पर्ण
त्याला िे नमळाले आिेत बेटावरील एका मांनिरे तील भनवष्य साांगर्णार्या
सेनवके कडून....त्याचा अथा काय ? िे नतने नािी साांनगतलेले मात्र आता त्या
शब्िाांचा अथा तवत:च शोधनू काढून "मला एकच आस िोती. मी जन्माला
येताना के वळ माझ्यासाठीच जन्माला आलेले एकमेव माझे, असे ते भीषर्ण
पातक कोर्णते ? ते जार्णनू घेण्याची फ़क्त एकच आस..."

जी.ए. कुलकर्णी याांच्या जवळपास सार्याच कथा मख्खु यत्वेकरून
नायकप्रधान असनू स्त्ी पात्र कथेत येते ते पत्नी, बिीर्ण, सनू , सखी, मावशी,
शेजारी, नोकरी करर्णारी, आजारी, वेडी अशा िोट्या म्िटल्या जार्णार्या
भनू मके त. रुनकमर्णी, काशी, कमळी, कावेरी, गौरी, रार्णी, सानवत्री, गल्ु शी,
नभगां री, नभवरी, वासतां ी, राधी, चिां ावळ या त्याच्ां या कािी स्त्ी पात्राचां ी नावे जी
आपल्याला १९५९ च्या त्याांच्या प्रथम कथासांग्रि "ननळासावळा" ते १९७७
मध्ये आलेल्या "नपगां ळावेळ" या शेवटच्या कथासग्रां िातील कथामधनू भेटतात.
अजनू िी अनेक आिेत पर्ण प्रामख्खु याने िी सवासामान्य नावाांसि आलेली पात्रे.
रुपक नकांवा प्रनतमा नकांवा दृष्टाांत कथाप्रवास जेव्िा त्यानी सरू
ु के ला. उिा.
"प्रवासी, नविषू क, रत्न, गल
ु ाम, नठपका, बळी, काली, रक्तमख
ु ी,
यानत्रक....आनर्ण अथाातच इनतकलार" त्यावेळी त्या अनषु ांगाने स्त्ी पात्राांची
नावेिी कथानकाशी मेळ घेर्णारी ठे वली गेली.....चचां ला, ध्रवु शीला...कािी
नठकार्णी तर के वळ "ती" इतपतच उल्लेख आल्याचे निसते. याच
इनतकलारमधील नायकाची प्रेयसी, नतचा अखेरचा ननरोप घेण्यासाठी बागेत
बोलावनू घेऊन िा मल
ु ख
ू सोडून जाण्याचा ननर्णाय सागां तो तेव्िा "ती" सांतापली
नािी की नचरडून गेल्याप्रमार्णे ती िुिां के िी िेऊ लागली नािी. ती त्याला एक
अगां ठी िेत आनर्ण इतके च म्िर्णते, "िी अगां ठी मी तल
ु ा आठवर्णीसाठी िेत नािी.
असल्या गोष्टीनीच ज्याची आठवर्ण रािू शकते ते आठवर्ण ठे वण्याच्या
नकमतीचे नसतेच. िी तझ्ु याजवळ असली की तू कधीतरी इकडे परत येशील
असे मला वाटते इतके च. मी आता जाते...." मागे एकिािी न पािता ती ननघनू
गेली. नतने एकिािी, िेठ वळवनू कमळ इकडे नफ़रावे त्याप्रमार्णे िात उांचावनू
बोटे िलनवली नव्िती. अशी "ती". मनां िरातील ती सेनवका (जी मळ
ू ची

अनशायाची राजकन्या"एनलनथया" आिे....आता गल
ु ामीत) नजने त्याला थरथरत
त्याचे भनवष्य सानां गतले आिे....जे त्याला अनजबात समजलेले नािी पर्ण
मनां िरातनू बािेर पडल्यावर शोधण्याचा तो प्रयत्न करत आिे त्या गावात
इकडेनतकडे भटकत मानिती एकत्र करत रात्रभर नफ़रत आिे.....मग त्यानांतर
थोड्याच वेळात तषु ाराचां ा िलकाच नशडकावा व्िावा त्याप्रमार्णे बासरीचा मधरु
ध्वनी येऊ लागला आनर्ण त्यात मधनू मधनू िलवलेल्या घांगु रु घोसाांचा आवाज
नमसळू लागला. त्यामळ
ु ी एखािी यवु ती पैंजर्णाचा नाि करीत बासरीचा तवरच
िोऊन चालली आिे, असा त्याला भास िोत िोता. थोड्याच वेळात त्याला
झगझगीत सोन्याच्या कोरीव कामाने जडावलेला मेर्णा निसू लागला. वािकाांनी
खाली चमकती ननळी वस्त्े नेसली असनू , डोकयाला रक्तासारख्खया लाल रांगाचा
कपडा गांडु ाळला िोता. मेर्णा त्याच्यासमोर येताच वािकाांना इशारा नमळाला
आनर्ण ते त्याांच्यातील प्रार्णच एकिम शोषला गेल्याप्रमार्णे त्याच क्षर्णी थाबां ले
व नशलाकृ तीप्रमार्णे ताठ, ततब्ध झाले. बासर्या-घांगु राांचे नाि िेखील नवरले.
मेण्याच्या बाजचू ा तलम रे शमी पडिा थोडा बाजल
ू ा झाला व आतनू कोर्णीतरी
त्याला म्िटले, "अरे , तू इकडे ये."
इथे जी.ए.कुलकर्णी “इनतकलार”मधील एक प्रमख
ु पात्र सािर करतात....
"अनल्थया !" नतचे िैवी सौंिया वर्णान वाचताना असे वाटते की जर्णू आपर्ण रोमन
आनर्ण इनजनप्शअन साम्राज्याची रुपवती नकलओपात्रा नकांवा रॉयची सांिु री िेलेन
याांच्या सांिभाातील मोिकता वाचत आिोत. जी.ए. यानी अनल्थयाच्या जािमू य
सौंियााचे जे बिारिार वर्णान के ले आिे ते वाचताना जार्णवते की त्याांच्या समतत
कथाांमध्ये असे भारावनू टाकर्णारे वर्णान कोर्णत्याच स्त्ी पात्रासाठी त्यानी के लेले
नािी...अनल्थया एकमेव ! म्िर्णनू च त्याच्ां या कथानवश्वातील एक ठळक नाव.

िा नायक मेण्याजवळ गेला आिे आनर्ण रे शमी तलम पडिा बाजल
ू ा करतो.
मेण्याच्या आत िोन कोपर्यात मेर्णबत्त्या तफ़नटकाच्ां या सबु क नळ्यातां शातां पर्णे
तेवत िोत्या. ननळया मखमली गािीवर ती रे शमी धाग्याच्या सिज वळर्णाने
मागील त्याच रांगाच्या लोडाला टेकून रे लली िोती. नतचे एक कोपर लालभडक
नगरिीवर टेकले िोते. ते जेथे रुतले िोते तेथे काळ्या लालसर रांगाचा लिान डोि
झाला िोता व त्यातनू नतचा गोरा िात कोवळ्या नवषारी कांिाच्या िेठाप्रमार्णे वर
आला िोता. कोर्णत्यािी वस्त्ात नतच्या प्रत्यगां ाच्ां या रे षा डौलिारपर्णे निसल्यात
असत्या, पर्ण आता नतने घातलेल्या नझरनझरत वस्त्ात, िततीितां ावर लालसर
प्रकाश पडावा त्याप्रमार्णे वाटर्णारी नतची काांतीिेखील तपष्ट िोती. ती नकांनचत
िलली तेव्िा प्रकाशाची रे षा नतच्या पैंजर्णावरील रत्नावां रून सरकत झटनिशी
वर चढली, अांगावरीले रे शमी वस्त्ाांवरून पढु े जात मेखलेवरील रत्नाांत एकिम
उजळली आनर्ण नतच्या वक्ष:तथलावरील नवनवधरांगी रत्निारावर लालसेने
नकांनचत रें गाळून नतच्या कर्णाभषू र्णाांवर नतथरावली.....आला क्षर्ण, गेला क्षर्ण. पर्ण
या स्त्ीच्या सानन्नध्यात मात्र आला क्षर्ण मोत्याचा, गेला क्षर्ण मोत्याचा ! ( या
नठकार्णी मला नतच्या असीम सौंियााबद्दल जी.ए.कुलकर्णी याांची लेखर्णी नकती
प्रभावाने कागिावर नफ़रत असेल याचे पर्णू ा उल्लेख िेण्याचा मोि िोतोय, पर्ण
मी ते मद्दु ाम करत नािी; कारर्ण ज्या वाचकानां ी इनतकलार िी कथा वाचलेली
नािी त्यानी ननिान या अनल्थयासाठी का िोईना िी कथा प्रत्यक्ष “रमलखर्णु ा”
िाती घेऊन तो सौंियावाचन आनांि घ्यावा...).
या स्त्ीमळ
ु े िगडी पतु ळ्यालािेखील अनभलाषा वाटेल. शब्िातां नवर्णलेले
स्त्ीचे सौंिया बिुधा ती स्त्ी प्रत्यक्ष पानिल्यावर नटकत नािी. पर्ण येथे मात्र
ननराळीच ननराशा आिे. या सौंियाापढु े नेिमीचे शब्ि मळकया नकड्याप्रां मार्णे
वाटतात. जर शब्ि नवजेचे असतील आनर्ण जर त्याांना आपल्या वासाने सारी

रात्रच वासकसज्ज करर्णार्या रातरार्णीचा मनिर गांध असेल, तरच त्याांना िे शरीर
सजवता येईल. इनतकलार नायकाचा सारा िेि लालसेने भरला. रानिली ती
वासना. भतू भनवष्याची जार्णीव नसलेली, के वल शारीर, झगझगीत नग्न वासना.
वासनेच्या सेररपीचे डोळे निपवर्णारे उत्सक
ु पाते.
िेखण्या अनल्थयाला अनभु वाने समतत परुु षजातीचे िे अनतपररनचत भाव
मािीत असल्यामळ
ु े ती फ़क्त िसते आनर्ण ननतळ पापण्याांच्या उघडझापेखाली
नतच्या डोळ्यातां िा आता आपला झाला या जार्णीवेने त्याला जर्णू िककाने,
बेिरकारपर्णे एक काम साांगते, “माझे एक काम कर. िे पत्र वर मांनिरात
पोचवायचे आिे. ते तू घेऊन जा.”~इथनू एक वेगळे कथानक सरू
ु िोते...जे
कथानायकाचे नसनू एका राजकन्येचे आिे....जी आता गल
ु ामीत वर मांनिरात
रािून सेनवके चे काम करीत आिे....नजथे िे घडत आिे त्याच्या सम्राटाने अनशाया
या राज्याचा यद्ध
ु ात पराभव करून राजाला पळवनू लावले आिे तर राजकन्येला
कै िी करून आपल्या राज्याच्या मांनिरात आर्णनू ठे वले आिे. अनशायातील
अनेक तरुर्णींना तवतांत्ररीत्या कै िी म्िर्णनू राज्यात आर्णले गेले आिे. त्यातील
िी एक रुपवती अनल्थया. ती अनशायाच्या राजकन्येची मैत्रीर्ण पर्ण आता
यद्ध
ु ातील परानजतापैकी एक असल्यामळ
ु े नवजेत्याची कै िी आनर्ण गल
ु ामिी.
नवजयोत्सव चालू असताना याचां ी सावानत्रक िेटाळर्णी चालू िोती आनर्ण
इकडूननतकडे फ़रफ़टत जात िोत्या. अजनू िी अनल्थयाच्या मनातनू त्या
प्रसांगाची शरम नतच्या अगां ातनू जात नािी असे ती म्िर्णते..... िे आनर्ण अनेक
गोष्टी नवतताराने नतने त्या पत्रात नलनिल्या आिेत. नायक वाचनू िाखनवत आिे
आनर्ण त्या वाचनातनू च त्याला िेिी नवतमयकारक समजते की आपल्या समोर
असलेली िी सेनवका मनां िरात कै िी म्िर्णनू आिे, इतके च नव्िे तर अनशायाची
राजकुमारी आिे. वाततनवक अनल्थयाचे िे पत्र म्िर्णजेच जवळपास सिा पानी

असनू त्याला एका तवतांत्र कथेचा बाज आिे. वाचताना तो यद्ध
ु ाचा आनर्ण
पराभवाचा तसेच त्यानतां रच्या िलाखीचा आलेख िाखनवतोच नशवाय नतां र
ईश्वरी िेर्णगी लाभलेल्या त्याच सौंियााचा आनर्ण शरीराचा बेपवााईने मक्त
ु वापर
करून अनल्थयाने सम्राटाकडून राजकन्येच्या मक्त
ु ीचे वचन नमळनवलेले असते.
उद्यापासनू ....एक गलबत येईल आनर्ण ते एनलनथया (राजकुमारी) ला नजथे
जायचे असेल नतथे घेऊन जाईल.
पढु े ? सारे कािी त्याप्रमार्णे िोते का ? सेररपी इतकिार एली चा अथा
नायकाला उलगडतो का ? एनलनथया आनर्ण अनल्थया याांचे काय िोते नशवाय
नायकाच्या भाळी असलेले भनवष्य नकतपत सत्य िोते....? या सार्या प्रश्नाचां ी
उत्तरे “इनतकलार” या िीघाकथेत नमळतील. िा लेख के वळ अनल्थयासाठी
असल्यामळ
ु े पर्णू ा कथेचे परीक्षर्ण इथे के लेले नसले तरीिी िी कथा अत्यांत
आवश्यक वाचन िी बाब मनी ठे वनू वाचकानां ी वाचावी.... ज्यानी वाचली आिे
तेिी या म्िर्णण्याला पानठांबा िेतील.
अशोक पाटील

जीएांची अनल्थया…
जीएचां ी इतर स्त्ीपात्रे आनर्ण अनल्थया याच्ां यात मला एक अनतशय
मित्त्वाचा फरक जार्णवला. आनर्ण तो म्िर्णजे जीएांची बिुतेक स्त्ी पात्रे िी प्रथम
परुु षाांच्या िातातील बािुले असतात आनर्ण मग ननयतीच्या. जीएांची बिुतेक
सवाच पात्रे िी ननयतीच्या िातातील खेळर्णी असतातच. पर्ण अनल्थया मात्र या
सवाांिून अगिी वेगळी. नतने नतची चोख वाट ननवडली आिे. नतची मांनिरातील
मैत्रीर्ण एली प्रमार्णे नवटांबना झाल्यावर ती भ्रनमष्ट झालेली नािी. तर नतने
आपल्या सौंियााच्या जोरावर परुु षाांना जाळ्यात ओढले आिे. इतके च नव्िे तर
त्या राज्याच्या सम्राटालािेनखल ती नखशात बाळगनू आिे. आजवर परुु षाांकडून
झालेल्या नवटांबनेचा ती िरक्षर्ण बिला घेते आिे. म्िर्णनू च ती रतत्यावरच्या
कुर्णािी परुु षाला खर्णु करून बोलवू शकते. आपले शल्ु लक काम करायला भाग
पाडू शकते. आनर्ण त्याचा नतला अनभमानिी वाटतो. आपल्या सौंियााबद्दल
नतला आत्मनवश्वास आिे. आपल्या शरीराकडे पानिल्यावर आपर्ण साांनगतलेले
काम परुु ष टाळू शकत नािी िे नतला मानित आिे आनर्ण िा उांिरा माांजराचा
खेळ खेळण्यात नतला धन्यता वाटते.
अशा तर्िचे ी इतराांशी खेळ खेळर्णारी पात्रे जीएांच्या कथेत कािीवेळा
भेटतात. परुु षमधील प्राध्यापक ननकम िे इतराश
ां ी खेळतच असतात. पारधी
कथेतील वकील िािासािेब िे इतराांशी खेळतच असतात. पर्ण िी सारी परुु ष
पात्रे. अनल्थया रांगवनू जीएांनी या कथेत वेगळी वाट धरली आिे. अनल्थया
परुु षाांचे शोषर्ण करर्णारी आिे. अथाात एलीच्या बाबतीतील नतच्या सार्याच
मागण्या मान्य िोत नािीत. माझ्यासमोर आता पतु तक नािी. पर्ण मला वाटते
राज्य परत िेण्यास सम्राट तयार िोत नािीत. िी अनल्थयाची मयाािा आिे. पर्ण

तरीिी िी स्त्ी आपल्यामयाािते का िोईना सवा परुु षाांना नाचवते आिे. िे जीएांच्या
अनल्थयाचे वेगळे पर्ण आिे.
िी कठोर स्त्ी रांगवतानाच नतच्या स्त्ीसल
ु भ भावना उलगडून िाखवर्णे िा
खास जीए टच. अनल्थया कोर्ण िा प्रश्न नायकाने नवचारल्यावर ती सांतापते.
“तल
ु ा अनल्थया मानित नािी?” असे ती नवचारते. आपल्यासारख्खया
सौंियावतीला न ओळखर्णारा या राज्यात कुर्णी असु शकतो यावर तीचा
नवश्वासच बसत नािी. िसु रे म्िर्णजे नतचे अलैनकक सौंिया िे नतचे प्रमख
ु ित्यार
असते आनर्ण त्याचा वापर के ल्यावर नतला िवे ते भाव नायकाच्या नजरे त
निसतात. एक क्षर्ण वाटते कथानायक नतला बधर्णार नािी. पर्ण या गनिर्या
“जिरा”समोर तो सपशेल मान टाकतो. जीएांच्या कथेत पात्राांची सत्रू े ननयतीच्या
िाती असली तरी जीएांची िी नानयका परुु षाांची सत्रू े आपल्या िाती ठे वनू आिे
आनर्ण िेच नतचे वेगळे पर्ण आिे असे मला वाटते.
अतल
ु ठाकुर

या कथे सांिभाातले कािी नव्िनडओ
आभार- निनलप बडे
https://youtu.be/KzE-e2M_njk

एका िेवाचा मत्ृ यू
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- साांजशकुन
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- ६ एनप्रल ते ७ एनप्रल २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

एका िेवाचा मृत्य-ू जी ए कुलकर्णी- साांजशकुन
जीएच्ां या कथातां नू ननयतीवाि ठळकपर्णे उभा रिात असल्याच्या
काळातील िी कथा. १९६५ साली नलिीलेल्या या कथेचा क्रम जीएांनी
साांजशकुनमधे शेवटाजवळ लावला आिे. साांजशकुनची रचना
अनततत्ववािापासनू (अनततततोत्र) सधु ाररत ननयतीवािापयांत(अिम) अशी जीएां
नी के ली आिे. अिमच्या चचेत परु ानर्णक सराांनी ते नेमके माांडले आिे. एका
िेवाचा मृत्यू िी कथा सधु ाररत ननयतीवािाचे सत्रू नेमके माडां ते. इनतकलार मधे
तेच सत्रू अगिी नशलालेख कोरल्यासारखे तपष्ट के ले आिे.
एका आईचा तरुर्ण मल
ु गा आपल्या वडलाांसारखाच यद्ध
ु ावर जायला
ननघाला. तेव्िा आईने िेवतेला गार्िार्णे घातले. िेवतेने नतला वर निला की
’त्याला रर्णाांगर्णावर मृत्यू येर्णार नािी, शत्रक
ू डून त्याला भय नािी, कोर्णत्यािी
तलवारीने तो मरर्णार नािी.” खरे तर त्या आईने त्याला सगां ीत नशल्पकला,
काव्य आिींमधे असे रमवले िोते की तो यद्ध
ु ावर जार्णारच नािी असे नतला
वाटे. पर्ण एके निवशी तो गेलाच. वषे गेली आनर्ण एके निवशी तो यद्ध
ु नजांकून
आला. आईने अत्यतां आनिां ाने त्याचे तवागत के ले. िेवतेला ठरलेला प्रसाि
बळी निला आनर्ण त्या प्रसािाचा वाटा आपल्या मल
ु ाला भरवताना त्याला
ठसका लागला व तो ननष्प्रार्ण झाला.
आई िेवतेकडे रागारागे गेली. तेव्िा िेवतेने साांनगतले की नतने जसे
साांनगतले तसेच झाले आिे.’त्याला रर्णाांगर्णावर मृत्यू आला नािी, शत्रक
ू डून
त्याला मृत्यू नमळाला नािी, कोर्णत्यािी तलवारीने तो मेला नािी.”. आईने
शोकाकुल िोऊन िेवतेवर फ़सवल्याचा आरोप के ला. तेव्िा सेनवका म्िर्णाली,
जे ननयतीत असेल तेच िोते. त्याचा मृत्यू असाच िोता. तू मागर्णे मानगतले नसते

तरीिी तो यद्ध
ु ात मरर्णारच नव्िता. ननयती पढु े कोर्णतीच िेवता कािी करू शकत
नािी.
िे गनु पत साांगनू िेवतेचे िेवत्व नािीसे िोते व िेवळाचे पानवत्र्य भांग पावते.
जी एांची िी कथा त्याांच्या ननयतीवािाच्या अलौनकक दृष्टाांतकथाांपैकी
सवोत्कृ ष्ट कथा मानली जाते.
- सनु ीळ सामांत

- जी ए कुलकर्णी- एका िेवाचा मृत्यू - साांजशकुन पतु तक
- नववेचक - नवलास वाघोलीकर
- I ) - जी एां च्या कथाांची नशषाके वैनशष्ट्यपर्णू ा आिेत. उिा . भेट , ननरोप,
अनतां ,तवामी ...... या कथेचे नशषाक ,लक्षवेधक ,थोडे चक्रावर्णारे वाटेल . िेव
अमर आिे, िी सवासाधारर्ण श्द्धा आिे . मग िेवाचा मृत्यू बद्दल काय साांनगतले
असेल, िी वाचकाला उत्सक
ु ता वाटते व तो कथा वाचू लागतो .
- २) इनतकलारप्रमार्णे या कथेला प्राचीन ग्रीक पाश्वाभमू ी आिे. िेवताांचे
िेवळ
ू आिे . िेवळात ओराकल साांगर्णारी सेनवका आिे . ग्रीस व पवू ेकडील
(पनशाया -इरार्ण) िेशाचे आक्रमर्ण आिे . नपढ्याननु पढ्याांची यद्ध
ु े आिेत . तेव्िा
सामान्य मार्णसेिी िेवमतू ीपढु े ओराकल मागत . वृद्धा मल
ु ाला असे सांगीत
नशकवते की, तो चौकात अनतकोमल गीते गिीपढु े म्िर्णत असे . नतने अशी
नशल्पकला नशकवली की, पाषार्णातील लपलेले नशल्प नजवांत िोवनू प्रकट िोई.
3) पर्ण परचक्र आले . मातृभमू ीच्या रक्षर्णासाठी तो सैन्यात जाण्याची
तयारी करू लागला . वृद्धेला एकुलत्या मल
ु ाची काळजी वाटून ती ओराकल
नवचारते . निरण्यकश्यपू ाच्या कथेप्रमार्णे ओराकल िे "नेनत नेनत" तवरूपात येते- "तो यद्ध
ु ात मरर्णार नािी . तो शत्रक
ू डून मरर्णार नािी . िे त्याचे शेवटचे
यद्ध
ु असेल . . ." व सेनवका गप्प िोते . आईला िे रमलशब्ि परु े से वाटतात .
पर्ण त्यामागचा ननयतीचा अथा नतला कळत नािी .

- यद्ध
ु सांपनू मल
ु गा घरी येतो . आनर्ण त्याला झोपेतनू उठवनू आई प्रसाि
िेत असताना, त्याला जीवघेर्णा ठसका लागनू तो मरतो .
4)यानांतर वृद्धा व िेवीच्यावतीने सेनवका ,याांचे सांभाषर्ण झाले,ते मळ
ू ातनू
वाचले पानिजे . त्यातनू तर मानवी जीवनाची क्षर्णभगां रु ता भावनेने प्रनतत िोते .
िेवता म्िर्णते ,"माते मार्णसाला अमर करण्याचे सामथ्या मार्णसात नािी, िेवातिी
नािी व ननयतीतिी नािी. फक्त तो मृत्यक्ष
ू र्ण ननयती ठरवते व ते िेवाला मानित
असते . ननयतीला नवरोध करण्याची वेळ आली तर िेव याचकासमोर उभा रिात
नािी .मी िे रितय साांनगतले.त्यामळ
ु े िेव तवतुः मध्ये नवलय िोईल.व िे िेऊळ
भग्न िोईल."
5)मार्णसाला जे इच्िा तवातत्र्ां य असते , त्यामळ
ु े नायक यद्ध
ु ाला जावू
शकतो. पर्ण िे इच्िातवातांत्र्य िेवाच्या रमलशब्िाांत बद्ध असते, व ननयती
ठरवते त्या पररनतथतीच्या चौकटीत असते . ननयती अनाकलनीय व
अननवाचनीय असते .
भारतीय िशानातिी, नवष्र्णु ,गर्णेश िेवता आिेत. पर्ण त्याांच्यािीपेक्षा श्ेष्ठ,
अननवाचनीय परब्रम्ि आिे. मार्णसाच्या अपर्ु या कल्पनेत ,परब्रम्िाचे वर्णान
करायचे झाले तर, परब्रह्म , "असे नािी . असेिी नािी", म्िर्णजे "नेनत नेनत "असे
सागां ावे लागते.
6)- जे अज्ञेयवािी आिेत त्याांनीिी नवचार करावा. समिु नकनार्यावरच्या
वाळूकर्णाएवढे मार्णसाचे अनततत्व व शक्ती आिे . नमळवलेले नवज्ञान बिुमोल
आिे .पर्ण ज्ञात नवश्वापनलकडचे ,अज्ञात नवश्व व अज्ञात शक्ती, मानवजातीला
कळतील, िा ननव्वळ गवा आिे . नवश्व व सजीव अननवाचनीय आिे, िे नम्रपर्णे
समजनू घेतले पानिजे . जी ए कुलकर्णी शब्िप्रभू आिेत . प्रनतभावतां

शब्िकलाकार आिेत . त्याांनी या श्ेष्ठ कथेतनू िे सवा साांगीतले आिे . त्यामळ
ु े
मराठीतील िी श्ेष्ठ कथा आिे .
धन्यवाि .--- नवलास वाघोलीकर
खपु सांिु र आनर्ण निशािशाक नववेचन आिे.
जीएच्ां या प्रत्येक शब्िाचे व्यवनतथत वाचन करावे लागते तसे यािी कथेत
आिे.
कथेचे नशषाक ’िेवाचा मृत्य’ू नािी तर एका िेवाचा मृत्यू असे आिे यािी
मागे खपु खोल अथा आिे.
िे यद्ध
ु ’त्याचे’शेवटचे यद्ध
ु ठरे ल असे िेवता म्िर्णते.
प्रत्येक शब्ि, काळाचे भान िेर्णारे अनेक सक
ां े त व्यवनतथत वाचावे
लागतात.
- सनु ीळ सामांत

ननयती अनाकलनीय आनर्ण ननवाचन आिे िेच खरे !
पैल पाखरे या जी. एां च्या अनवु ािीत पतु तकात O. Henry याच्ां या
Roads to destiny या कथेचा अनवु ाि आिे.
कथेचां नाांव आिे ' अदृष्ठाच्या वाटा '.
त्यातील डेव्िीड िेखील अनेक मागा चोखळून पाितो.
पर्ण शेवटी ननयती समोर ितबल िोतो.
प्रवासात डावीकडील, उजवीकडील, सरळ सवा मागा चालनू पाितो.
पर्ण प्रत्येक नठकार्णी मृत्यू त्याला गाठतोच.
त्याचा नपततल
ू ाने!
आनर्ण त्याचा मागााने!!
- प्रमोि कुलकर्णी

ननयती नन य त आिे. असा ननयतीवाि ग्रीक तत्त्वज्ञानातनू जीएांच्या
सानित्यात आला असे मध्यतां री या ग्रपु वर चचेला आले िोते. सरुु वातीला िे
पटले नािी. कारर्ण ज्योनतषशास्त्ाचा मल
ू ाधारच मळ
ु ी ननयतीवाि आिे. आनर्ण
ज्योनतषशास्त् तर भारतात भृगसू ांनितेपासनू िजारो वषां आिे.
पर्ण अनधक शोध घेता ज्योनतषशास्त् मळ
ू बानबलोननयन सतां कृ तीत
सापडते. त्यानांतर ग्रीस, इनजप्त, बगिाि,ॅानर्ण भारतात ते पसरले.
िोन्िीिी मिाकाव्यातां ननयतीवाि आिे. रामायर्णात श्ावर्णबाळाच्या
मात्यानपत्याांनी िशरथाला निलेला शाप (त्याला पत्रु नसतानािी तो पत्रु शोकाने
मरे ल असा), नकांवा कांसाला त्याचे मरर्ण सख्खख्खया बनिर्णीच्या आठव्या
अपत्यापासनू आिे, या घटनातां नू त्याकाळी ननयतीवाि भारतात अनततत्वात
िोता आनर्ण भारनतयाांच्या रक्तपेशींत तो नभनलेला आिे.
पर्ण जीएां इतकया पररर्णामकारकतेने आनर्ण कलात्मकतेने मराठी सानित्यात
तो कोर्णी माांडलेला मला मानित नािी.
असो. नवषयाांतर झाले. पन्ु िा एका िेवाचा मृत्यू कडे वळूया.
या कथेतील भाषासौंियााचा नमनू ा खाली िेत आिे.
- सनु ीळ सामांत

एका िेवाचा मृत्य-ू
या कथेतील िोन वर्णाने अत्यतां अप्रनतम उतरली आिेत. जीएचां ा
प्रत्येकच सब्ि वातावरर्ण नननमातीचा कळस असतो. या कथेतिी त्याांची िोन
वर्णाने मला नवशेष आवडली.
१-तरुर्ण यद्ध
ु ावर जायला ननघतो तेव्िाचेया यद्ध
ु ात एकिा शत्रचू ा नाश झाला की माझ्या ियातीत तरी यद्ध
ु ाचा
प्रसगां येर्णार नािी," तो आत्मनवश्वासाने म्िर्णाला. खाद्यां ापयांत पोचर्णारी, वर
गरुडाचे नचन्ि असलेली ढाल त्याने उचलली व कवचाचा धातक
ु ठोर आवाज
करत तो ननघनू गेला. त्याच्या नशरस्त्ार्णावर फर्णा काढल्याप्रमार्णे निसर्णारा लाल
नपसाच
ां ा तरु ा उन्िात अनग्ननजव्िेप्रमार्णे निसला व िरू जात जात टेकडीच्या
टोकावर आभाळाच्या ननळ्यात नमसळून गेला.
२- तरुर्ण यद्ध
ु ावरून परततो तेव्िाचे- यद्ध
ु ातील सिां ाराचे वर्णान.
मग एक निवस सैननकाांचे रथ जयघोष करीत पवू ेकडून परतले व नगरात
नशरले. अखेर यद्ध
ु सांपले िोते. त्याांनी शत्रचू ा सांपर्णू ा नाश के ला िोता. बफााची
नशखरे असलेल्या पवाताच्या उतरर्णीवर त्यानां ी एकिी घर उमे ठे वले नव्िते. त्या
नठकार्णी पन्ु िा वतती व्िायला नको म्िर्णनू त्याांनी सारे वृक्ष जाळून टाकले व
शेतात नमठाचे थर पसरले. ज्या उतरर्णीवर, िरीत, आभाळाला नभडलेल्या
गोपरु ाांचे प्रासाि िोते, त्या नठकार्णी त्याांनी सरड्याला उन्िात नवश्ाांती घ्यायला
िगडावर उभा िगड ठे वला नािी. आनर्ण िीपमालेप्रमार्णे पवू ी वाटर्णारा, बफााची
नशखरे असलेला पवात आता त्या नठकार्णी तमशानततांभाप्रमार्णे वाटू लागला!

जीए वैभवाचे वर्णान नजतकया भव्यपर्णे करतात नततके च िाररि्याचेिी
कानळज नपळवटून टाकर्णारे करतात. जीवनाचे व सौंियााचे वर्णान करताना
त्याांची लेखर्णी नजतकी सांिु र असते तेतकीच ती सांिाराचे आनर्ण मृत्यचू े वर्णान
भेिकपर्णे करते. सलाम या मिालेखकाला.
सनु ीळ सामतां

ऑनफा यस
जी ए कुलकर्णी
सांग्रि- नपांगळावेळ
Whatsapp group- जीए प्रेमी
काळ- ७ एनप्रल ते १० एनप्रल २०२२
अशाच प्रकारे जीएांच्या १२० कथाांवर एकावेळी एक अशी
चचाा िोऊन त्याची नटपर्णे प्रनसद्ध िोत आिेत.
अनधक मानितीसाठी- सनु ीळ सामांत (९८६९६७४८२०)

ऑनफगयस
कथा सवाांनी आतवािलेलीच असेल पर्ण मला उमजलेला गोषवारा
साांगतो.
ऑनफा यस व यरू रनडसी या प्रेमी यगु ल
ू ाची िी कथा. त्या िोघाचां े एकमेकावां र
ननतसीम, ननव्यााज प्रेम असते. यरु रनडसीनांतर ऑनफा यसच्या आयष्ु यातील िसु रा
आनिां म्िर्णजे त्याचे तांतवु ाद्य वािनासिीतचे सगां ीत! त्यात तो ननष्र्णात
असतो.त्या िोघाांच्या प्रेमाला दृष्ट लागल्याप्रमार्णे सपािश
ां ाने यरू रनडसीचा मृत्यू
िोतो. ऑनफा यसच्या तांतवू ाद्य वािनाने यरू रनडसी ननजीवच रािीली. ती नविेि
तवरूपात प्लटू ोच्या कृ ष्र्णलोकात गेली असावी या समजतु ीने ऑनफा यस
प्लटू ोकडे नतच्या प्रार्णाची याचना करण्यासाठी जाण्याचे ठरवनू काळ्या नववरात
ततां वु ाद्य घेऊन उतरतो.
तेथील पिारे करी सनवारस एक भयानक प्रार्णी असतो पर्ण ऑनफा यसच्या
सांगीताने तो शाांत िोतो. ऑनफा यस प्लटू ोच्या अधां ार्सा साम्राज्यात प्रवेश
करताच आतील अनेक अतृप्त आत्मे घोंगावत येऊन सटु के साठी त्याच्यामागे
लागतात. त्यानाांिी ऑनफा यस सांगीत ऐकवनू तात्परु ते शाांत करतो. पर्ण मनात
शल्य 'ि:ु खाचा नाश करण्याचे सामथ्या नसल्यामळ
ु े आपर्ण तात्परु ती नवतमृती
ननमाार्ण के ली.'
आतील सभागृिात िेव व िेवता आसनतथ असतात.
ऑनफा यसच्या आगतां क
ु तेथे येण्याने रागावलेल्या िेवतेला िेव त्याच्या
असामान्य सांगीत गर्णु ाबद्दल साांगतो. त्यावर िेवता त्याला सांगीत ऐकण्याची

इच्िा व्यक्त करते. ऑनफा यसच्या गीतातील ननसगावर्णानाने पवू ाायष्ु यातील
आठवर्णीसि आताच्या पाताळात अनवनाशी अधां ाराची िेवतेला जार्णीव िोते.
ऑनफा यस यरू रनडसीला परत करा अथवा तवुःताला पाताळात रािू द्याव
अशी इच्िा व्यक्त करतो. िेव त्याला समजावताना साांगतात. 'िेवाांनासध्ु िा
ननयतीचे ननयम चक
ु ले नािीत. मृत्यनू ां तपशा के ल्यानांतरच येथे जीव तवीकारले
जातात. ज्याप्रमार्णे तल
ु ा नकांवा यरू रनडसीला अमर करण्याचां मला सामथ्या नािी,
त्याचप्रमार्णां ननयतीनां तझ्ु यासाठी राखनू ठे वलेल्या क्षर्णाआधी तल
ु ा मृत्यू
िेण्याचांिी मला सामथ्या नािी.'
िेवतेच्या रिबिलीमळ
ु े 'मागे वळून न पिाण्याच्या' अटीवर िेव
यरू रनडसीला परत पाठवण्याची 'अपवािात्मक ' परवानगी िेतो.
अत्यानांिाने परतीची वाट वर चढत असता ऑनफा यस व यरू रनडसीचे
सभां ाषर्ण िोते. त्यात त्याला कळून चक
ु ते की िी पवू ीची यरू रनडसी रािीली नािी.
ती िाडामासात मृत्यू भोगलेली वेगळी यरू रनडसी आिे. पर्णू ा नवचाराांती तो ननर्णाय
घेऊन मागे वळून पिातो. 'िाडे नचांबर्णारी' आता कींकाळी िेऊन यरू रनडसी
नािीशी िोते.
ऑनफा यस परत िेवाांकडे येतो. 'उतानवळपर्णे त्याने मागे वळून पािीले
अशा (गैर) समजतू ीने क्रोनधत झालेल्या िेवीला समजावतो की आपली अट
मागे वळून न पिाण्याची िोती न बोलण्याची नव्िती. त्याचे सांभाषर्ण झाल्यावर
नवचारपवू ाक ऑनफा यसने मागे वळून पिाण्याचा ननर्णाय घेतला.'

त्यावर 'यरू रनडसीला परत यातनातथळी पाठवण्यासाठी मद्दु ाम मागे वळून
पािीले व पवू ी कधी न घडलेली गोष्ट घडवण्यास भरीस टाकल्याबद्दल ' िेवी
जातत क्रोनधत िोते.
यावर ऑनफा यस खल
ु ासा करतो.
'यरू रनडसीमध्ये मृत्यू नवषासारखा नभनल्यामळ
ु े नतच्या सिवासात एक
साांगाडा सतत आपली सावली आमच्यावर टाकत रािील्याप्रमार्णे वाटेल.
आमच्यात एक िरी ननमाार्ण झाल्याने आधां ळे पर्णाने नव्िे तर जार्णीवपवू ाक मी
मागे वळून पािून यनू िनडसीला गमावले असनू त्याबद्दल प्रायनश्चत्त तवीकारायला
मी परत आलो आिे.
या वेळेस िेव ऑनफा यसला यरु रनडसी प्राप्त करून द्यायला तयार िोतो पर्ण
फक्त सिा मनिन्याांसाठी कारर्ण
1 एकटा रािीला तर ऑनफा यस क्षनर्णक सख
ु ात रमेल.
2 यरु रनडसीसि त्याला आयष्ु यच्या क्षर्णभांगरु तेची जार्ण रािील
3 त्यामळ
ु े त्याची सौंियाासक्ती जातत उत्कट िोईल
4 प्रत्येक सिांु र वततू नष्ट िोर्णार िे जार्णवताच त्या वततचू ा उपभोग जातत
उत्कटपर्णे व िावरे पर्णाने घेता येईल.
मानवी जीवनात सौंियाासक्ती व सतां तीप्रेम या भावना प्रबळ व सख
ु कारक
आिेत. या भावनानशवाय आयष्ु य 'मळकया नचांधीसारखे िोईल. सौंियाासक्ती व
सांततीप्रेम या भावनाांचा उगम क्षर्णभांगरु तेच्या जानर्णवतेच आिे.
तेव्िा आपर्ण िेऊ के लेल्या िेर्णगीचा तवीकार कर.

ऑनफा यसला कृ तज्ञ वाटू लागत असतानाच यरु रनडसी प्रकटते. ऑनफा यस
तीला परत पाताळात पाठवल्याबद्दल माफी मागनू सिा मनिनेतरी सयू ाप्रकाशात
घालवायला नमळत असल्याने 'समजतू िार डोळ्याांनी' एकत्र रिायची इच्िा
िाखवतो.
आता यावेळी यरु रनडसी ऑनफा यस बरोबर येण्याला नकार िेते. 'अधे वषा
तर अधे वषा! अखेर सख
ु म्िर्णजे अटळ तडजोडच असते' असे समजावत
ऑनफा यस यरु रनडसीला नकाराचा फे रनवचार करण्यास सागां तो.
पनिल्याखेपेला ऑनफा यस बरोबर परतताना तवुःताच्याच सख
ु ासाठी
िावरी झालेली यरु रनडसी आता डोळस नवचार माांडले.
1 पवू ीच भाबडां, नीरसां सख
ु आता किानप नमळर्णार नािी.
2 मी मृत्यचू ा अनभु व घेतला आिे.
3 तू प्रीय व्यक्तीचा अनभु व घेतला आिेस.
4 एकिा या कठोर निव्यातनू गेल्यावर पवू ीची धिांु तवप्नां साधां ता येत
नािीत.
5 आता परत येऊन जीव जडवनू आसक्त िोऊन आर्णखी आकडे
खोचण्याच्या वेिना तवीकारर्णे िोईल.
6 एकिा सारे सोडून इकडे येताना माझा जीव तडफडला.
7 तसे आर्णखी भर टाकत मत्ू यू करर्णे असह्य आिे.
8 आपल्या पन्ु िा एकत्र आलो तर काय िोईल?

8 A फार थोड्याना लाभर्णारे िोघाांच्या मृत्यचू ा एकच क्षर्ण असर्णारे भाग्य
आपल्याला नािी.
8 B तझ्ु याआधी मी इकडे आले तर असह्य िुःु खाने तू पन्ु िा िोरपळशील
8 C तू माझ्याआधी इकडे आलास तर तो मृत्यआ
ू धीचा मृत्यू मला
तवीकारर्णे असह्य िोईल.
9 थोड्या अनननश्चत सख
ु ासाठी अनांत िुःु खात का गरु फटावे?
10 तू इकडे कधीतरी येशील पर्ण मला मात्र तझ्ु याकडे येर्णां अशकय आिे
कारर्ण मला मृत्यच्ू या अनभु वाची (न नवसरता येर्णारी, न भरून येर्णारी) जखम
झाली आिे.
शेवटी यरु रनडसी सागां ते 'तु येथनू जाण्याआधीच मी अन्यत्र जाईन. कारर्ण
तु परत जात असलेला मला पिावर्णार नािी. पर्ण ज्यावेळी तल
ु ा इकडे यावांच
लागेल त्या वेळी तु येत असलेला पािण्यासाठी मी या अधां ारात तझु ी सतत वाट
पािीन.'
यरू रनडसी गेल्यावर नवषण्र्ण मनाने ऑनफा यस प्रकाशाच्या नटांबाकडे वर
परत जाण्यास ननघाला.
ते िोघे गेल्यावर िेवता म्िर्णते. 'मार्णसू म्िर्णजे डोळ्याच्ां या उफराट्या
बािुल्याांचा प्रार्णी! एवढ्या आसक्तीने यरू रनडसी पनिल्याांिा प्रकाशाकडे धावली,
पर्ण अधे वषा रिाण्याची सांधी नमळाली असता तीने लाथाडले. एकिा
ऑनफा यसने सख
े ा सख
ु ाकडे पाठ नफरवली, िसु र्या खेपल
ु ाने याच्याकडे पाठ

नफरवली. िोनिा सांधी नमळूनिी ररताच रानिलेला िा मार्णसू बध्ु िीनिन नकांवा
ििु वै ी असला पानिजे.'
िेववार्णी
"त्यानी आपल्या मयाािा ओळखल्या आिेत. यालाच किानचत ज्ञान
म्िर्णता येईल. वाट्याला अमयााि िुःु ख, पर्ण ते सिन करण्याची मयाानित शक्ती;
अपार आकाक्ष
ां ा, पर्ण त्या साध्य करण्यासाठी क्षीर्ण सामथ्या; सावल्याच्ां या जगात
त्यातल्या त्यात कमी चांचल अशा सावल्याांचा आधार घेत जीवन जगण्याचा
कपाळी आलेला शाप; अमृतबीज पेरूनिी िाती नवषफळच पडण्याची बाधा-असा िा मानव!"
पढु े िेवाची मखलाशी
'आपर्णाला या कशाचाच ताप नािी. मार्णसाचां ां कोर्णतचां अनग्ननिव्य
आपर्णाला कधी भोगावां लागत नािी. म्िर्णनू त्याांच्या बाबतीत योग्य अयोग्य
ठरवण्याचा आपल्याला (आपर्ण ननव्वळ िेव आिोत म्िर्णनू ) अनधकार नािी.'
अलांकाररक भाषा, तका शद्ध
ु , मद्दु से िू माांडर्णी, मानव व िेव याांच्यातील
परतपरनवरोधी नवचार, आपापली भनू मका नवषि करताना ननसगाातील
उिािरर्णासनित तत्वज्ञान िी मला उमजलेली जीएांच्या कथेतील कािी वैनशष्ट्ये.
भरजरी अलक
ां ाररक भाषेबरोबर वािातीत तत्वज्ञान िे मला भावले.
काव्याची बेजोड पेरर्णी जसे की

1 सनवारसला शाांत करताना
अधां ाराच्या कडेला लाल पाण्याची भरतीची लाट आली
मग सांथ िोऊन नक्षनतजावर सोनेरी पसरली
गोल नशडाांचे एक जिाज त्यावर प्रवास लागले करू
त्याचा प्रवास ननळ्या सागरात लागला नवततारू
सायांकाळी पन्ु िा येताच ओिोटी लाल लाल
सोन्या-रत्नानी ओझावलेले जिाज
तवप्नप्रवास सांपवनू नक्षनतजाखाली ननघनू गेले
त्याची तमृती डोळ्याांत साठवनू निपततांभ मात्र रात्रभर तपतव्याप्रमार्णे
खडकावर ध्यानतथ रानिला
2 िेवतेला सांगीताची चर्णु क
ू िाखवताना ऑनफा यस म्िर्णतो
टेकडीवर पसरला मखमली निरवा उतार
त्यावर ननळसर वाकलेल्या आभाळाखाली
नवनवध रांगाांच्या फुलाांचा उत्सव निसला
त्याच्ां यावरून सरकताना रांगीत गधां ाच्या तपशााने वारा धिांु झाला व तवभाव
नवसरून तेथेच रें गाळला
त्यावेळी िातातां ील काकर्णाचां ा आवाज करीत एक सौंियावती आली
आनर्ण ननभार आनांिाने नतने ओजां ळभर फुले उचलली.

घटनाबािुलता, योगायोग, चातयु ा अशा गर्णु ाांनी पररपर्णू ा कथेत
'मृत्यनू तां रच्या काळाचा वेध घेतला आिे.
एका मिु द्य् ावर माझा गोंधळ झाला आिे.
पनिल्या वेळी यरू रनडसीला सिेि तवरूपात प्रकाशात पाठवताना काळाचे
बधां न नसते. मात्र िसु र्यावेळेस सिा मनिन्यासां ाठी पाठवर्णायाची तयारी िेवाने
का िाखवली. माझ्यामते यात तीन तपष्ट झाल्या
1 ऑनफा यसचा मागे वळून पािून प्रीय यरू रनडसीला (ती पवू ीची न
रोिील्यामळ
ु े ) नरकात परत पाठवण्याची ननर्णायकठोरता तपष्ट िोते.
2 िसु र्याखेपेस यरू रनडसीची परत न जाण्याची ननर्णायकठोरता तपष्ट िोते.
3 'सौंियाासक्ती व क्षर्णभगां रू ता यातनू ननमाार्ण िोर्णारी प्रबळ व सख
ु कारक
अशी प्रजननाची ओढ' िे िेवेचे तत्वज्ञान अधोरे नखत िोते.
पर्ण िेच पनिल्याखेपेस पटवनू यरू रनडसीला (सिा मनिन्याांसाठी) पाठवता
आले असते. पर्ण मग िोनिा िा प्रकार ऑनफा यस व यरू रनडसी याना नकाराची
सांधी िेण्यासाठी योजला असावा का?
तज्ञाच्ां या मताची आशा आिे.
सवा जीएांच्या चाित्याना नम्र अनभवािन!
- यतीन गळ
ु वर्णी

ऑनफा यस- जी ए- नपांगळावेळ
ऑनफा यस िी कथा इतकी गांतु ागांतु ीची आिे की त्याचे सतू ोवाच कसे काय
असेल िा मला प्रश्नच पडला िोता. िी कथा नजतकी सांिु र आिे नततकीच गढू
आिे. जेव्िा प्रथम वाचली तेव्िा तर मळ
ू कथा मानितच नव्िती. त्यामळ
ु े
अजनू च गोंधळ उडाला.
यतीनजींनी अत्यतां सिांु र ररतीने िे नशवधनष्ु य पेलले याबद्दल त्याांचे
मनापासनू अनभनांिन. त्यानां ी जमेल नततकी िी कथा सल
ु भपर्णे माांडली आिे पर्ण
शेवटी त्याांनीिी आपल्या मनाचा गोंधळ व्यक्त के ला आिे आनर्ण तो कोर्ण
सोडवेल याची मीिी उत्सक
ु तेने वाट पिातो आिे.
मळ
ु ात िी कथा वाचताना त्यातले शब्ि सौंिया इतके लोभस आिे की त्या
मोिक वातावरर्णात कथेकडे कािीसे िल
ु ाक्षच िोते. उिा. सगां ीताबद्दल इतके
सांिु र आजवर कोर्णीच नलनिले नसेल. नतथेच मन गरु फ़टून रिाते. पढु ची कथा
निसतच नािी.

त्याने सथां पर्णे ततां च्ांू या उभ्या रे षानां ा गोंजारायला सरुु वात के ली. त्या घन
अांधारात तवराांच्या लिरीबरोबर ननतळ सयू ाप्रकाश निसू लागला. तोच
सयू ाप्रकाश उकलनू त्याच्या रांगिटा वाद्यातनू ननमाार्ण िोऊ लागल्याप्रमार्णे गीत
प्रकट िोऊ लागले. अधां ाराच्या कडेला प्रथम लाल पाण्याची भरतीची लाट

आली व ती सांथ िोऊन नक्षनतजावर सोनेरी पसरली. मग गोल नशडाांचे एक
जिाज त्यावर प्रवास करू लागले. िळूिळू त्याचा प्रवास मिान ननळ्या सागरात
नवततारू लागला आनर्ण सायांकाळी पन्ु िा लाल ओिोटी येताच सोने-रत्ने यानां ी
ओझावनू गेलेले जिाज आपला तवप्नप्रवास सांपवनू नक्षनतजाखाली ननघनू गेले
आनर्ण त्याची तमृती डोळ्यातां ठे वनू िीपततभां मात्र रात्रभर एखाद्या तपतव्याप्रमार्णे
खडकावर ध्यानतथ रानिला... पाितापािता समोरील सिा सयू ा मावळल्यासारखे
झाले. कुत्र्याची शेपटी असलेला सपा अगां मागे ओढत वेटोळ्यावेटोळ्यानां ी
तवतथ झाला
- सनु ीळ सामांत

कथेसांबांधातील नव्िनडओच्ां या नलांकस
आभार- श्ी निनलप बडे
https://youtu.be/3zkdPiPUTiw
https://youtu.be/3NB0LOUPGJY

जी.ए.कुलकर्णी यांची 'ऑफीयस कथा '
लेखक - व्ही.एस वाघोलीकर
जी . ए . कुलकर्णी याांच्या नपांगळावेळ पतु तकातील, ' ऑनफा यस ' या
कथेत, म्रत्ु यु , कला ,ज्ञान , पर्णू ा ज्ञान , मानवाची ननयती ,इत्यािींचे कलात्मक
पैलू िाखवले आिेत . मृत्यबू द्दल या कथेत जाततीत जातत नवचार के ला आिे .
मृत्यबू द्दल जीएांच्या ,काली ,तवामी , एका िेवाचा मृत्यू , ननरोप (पारवा)इत्यािी
कथा आिेत . ऑनफा यसमध्ये जीएचां े, नवशेषतुः म्रत्ु यबु द्दलचे ,प्रनतभाशाली शब्ि
आिेत.
भाग एक- कथेचा साराांश - सोबतच्या नप्रय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर, त्या
सोबतच्या व्यक्तीला काय अनभु व नमळतो . व नांतरिी ,प्रनतभेने नवचार करून
,सोबतच्या व्यक्तीला व मृत नप्रय व्यक्तीला, काय अनभु व येतात , िे या कथेत
व्यक्त के ले आिे . यासाठी ग्रीक नमथककथेचा आधार घेवनू प्रनतभेने इमला
बाधां ला आिे . यरु रडीसी िी ऑनफा यसची नप्रया, त्याच्यासोबत टेकडीवर असते
. पर्ण नतचा अचानक सपािश
ां ाने म्रत्ु यू िोतो. तेव्िा सांगीत कलावांत असलेला
ऑनफा यस , कलेची आराधना करतो . पर्ण सांगीतानांतरिी यरु रडीसीचे मृत शरीर
तसेच रािते.

आता काय करायचे असा ऑनफा यसला प्रश्न पडतो . मग यरु रनडसीला
म्रत्ु यल
ु ोकातनू आर्णण्यासाठी धाडसी ऑनफा यस , नतकडे िेवाच्या मृत्यल
ू ोकात
,जाण्याचे ठरवतो . ऑनफा यसच्या सांगीताने , रक्षक सनवारस , गांगु िोवनू शाांत
िोतो. त्याला ओलाांडून , तो िेव िेवतेसमोर उभा राितो . व िेवतेच्या
सागां ण्यावरून तेथे वाद्यसगां ीत पेश करतो. मग िेवतेच्या आग्रिावरून िेव त्याला
वर िेतो , की यरु रनडसी त्याच्या मागोमाग येईल , पर्ण सयू ाप्रकाशात जाण्याआधी
त्याने मागे वळून पािता कामा नये .
ऑनफा यसच्या मागे यरु रडीसी जाते व त्याांचा सांवाि िोतो. पर्ण शेवटच्या
घडीला, कािी नवचाराने, ऑनफा यस मागे वळून पाितो. यरु रडीसी नकांकाळी
फोडून परत िेवाकडे जाते.ऑनफा यसला पश्चाताप वाटतो . तो परत
िेविेवतेसमोर येवनू उभा रिातो . िेवता त्याचा नधककार करते .पर्ण ऑनफा यसने
क्षमा मागीतल्यावर , िेव िसु रा वर व ननर्णाय िेतो . िेव यरु रडीसीला बोलावनू
साांगतो , " वषाातनू सिा मनिने यरु रडीसी प्रथ्ु वीवर सयू ा प्रकाशात रािील . मग
मृत िोवनू ,सिा मनिने इकडे मृत्यू लोकात येईल. असे चक्र चालू रािील."
ऑनफा यसला िा ननर्णाय मान्य िोतो . पर्ण यावेळी यरु रडीसीच या
वरिानाला नकार िेते , तेव्िा पन्ु िा त्याचां ा सांवाि िोतो . ऑनफा यसचा नाईलाज
िोतो ..तो परत प्रथ्ु वीवर येतो. नांतर नतकडे िेविेवतेचा सांवाि िोतो. तेच जीएांचे
या कथेचे भरतवाकय आिे . तो पररच्िे ि वाचकानां ी मळ
ु ातनू वाचावा असा
आिे.नप्रय व्यक्तीचा मृत्यू िोताना , व नांतर प्रनतभेने व्यक्त के लेले मृत्यनू ांतरचे

प्रसगां , या कथेत आिेत . या सवाांचे साक्षीिार , ऑनफा यस व यरु रडीसी आिेत
, असे िाखवनू च जीएनां ा िे शकय झाले आिे.
पढु े काय घडते ? िेविेवतेच्या सांवािानतां र जी एांची कथा सांपते . पर्ण कथेत
आधी एका प्रसगां ात िेवता म्िर्णते की , " ऑनफा यस, तू पृथ्वीवर एकटा गेल्यावर
, यरु रडीसीसाठी तकमळत रािशील. " असे साांगनू पढु ील घटना सनू चत के ली
आिे .
कथेचा साराांश येथे निला आिे. पर्ण वाचकाांनी मळ
ू पर्णू ा कथा पवू ी वाचली
असेल, नकांवा आता वाचावी िी नवनांती आिे.
भाग िोन- कथेबद्दल नववेचन - कथेत चार पात्रे आिेत . तसेच ननयतीिी
उपनतथत आिे. ऑनफा यस
,यरु रडीसी , िेव , िेवता , या चार पात्राांमाफा त मृत्यच्ू या गांतु ागांतु ीचे ज्ञान
, प्रत्येकाच्या क्षमतेप्रमार्णे व त्या त्या पररनतथतीप्रमार्णे नमळते . प्रसगां ाप्रां मार्णे
मृत्यचू े ज्ञान खालील प्रमार्णे बिलत जाते-ए)प्रथ्ु वीवर यरु रडीसीचा म्रत्ु यु िोतो. ऑनफा यसच्या इतर वेळच्या
अलौनकक सांगीत कलेनेिी त्यावर पररर्णाम िोत नािी. िा ऑनफा यसच्या िुष्टीने

नप्रय व्यक्तीच्या म्रत्ु यचू ा पनिला अनभु व आिे, की जीवन व म्रत्ु यु िे
परतपरनवरोधी आिेत.
िसु र्या पैलनू े नवचार के ला, तर शरीराच्या आतल्या िालचालीिी
सांपतात, मनिी सांपते, म्रत्ु यु िोतो. याउलट जीवन असते, अशी िी वाततव समज
आिे.
बी) िेव प्रथम, यरु रडीसीला परत िेण्यास नकार िेतो. जीवन व म्रत्ु यु िे
परतपरनवरोधी आिेत, िी भनू मका येथे पन्ु िा व्यक्त िोते.
िसु र्या पैलनू े नवचार के ला तर, तम्रतु ी, काळाची जार्णीव , नलथी निीच्या
नकनारी टाकल्यावर िेवाच्या राज्यात जीव येतो.जीवन त्यानवरुद्ध आिे, असा
िा म्रत्ु यबू द्दल समज आिे.
सी) नांतर सांगीत ऐकल्यावर, व िेवतेने साांनगतल्यावर, िेव ऑनफा यसला
पनिला वर िेतो. त्यावेळी, यरु रडीसी, तमृतीसि मागे येत असते. व त्याांचा सांवाि
िोतो.ऑनफा यसच्या बोलण्यावरुन, त्याचा समज निसतो की, वरामळ
ु े जीवन
नमळाल्यावर ,िेव म्रत्ु यचू ा अनभु व बािेर काढू शकतो.म्िर्णनू ऑनफयस
,पनिला वर लगेच तवीकारतो.
िसु र्या पैलनू े नवचार के ला तर, तम्रतु ी, काळाची जार्णीव , िेवाने परत
निली की ,जीवाचा जीवनाकडे प्रवास सरू
ु िोतो, असा ऑनफयसचा अपर्ु या
ज्ञानाचा समज िोतो.

डी)पर्ण मागे येर्णारी यरु रडीसी सवां ािात जे बोलते, त्यावरून ऑनफा यसला
आता कळते की, िा वर िेवाने निल्यानांतरिी, िेवालािी, झालेल्या म्रत्ु यचू ा
अनभु व ,यरु रडीसीतनू बािेर काढता येत नािी. यापढु े सयू ाप्रकाशात वावरतानािी
ती म्रत्ु यचू ा तीव्र नवचार सतत ठे वेन. पर्ण ऑनफा यसला तवतुःला मात्र, म्रत्ु यु िरू
डोंगरावर आिे, व तेथे जाईपयांत िोघानां ािी जीवन एकाच भावनेने सिजपर्णे
जगता येईल, असे मनापासनू वाटत असते. िी त्याची समज तो सवां ािात व्यक्त
करतो.
िसु र्या पैलनू े नवचार के ला तर, िालचाल करर्णारे शरीर, मन, तम्रतु ी आली
की पवू ीचे जीवन आले. म्रत्ु यचू ा अनभु व िेवाने काढला, असे ऑनफा यसला
यावेळी वाटते, पर्ण यरु रडीसीबद्दल तसे नसते.
इ)त्याच सांवािातनू , यरु रडीसीचा समज तपष्ट िोतो की, म्रत्ु यु एकिा
घेतल्याचा अनभु व, सतत जनमनीवर पाय ठे वनू शरीर वर घेऊन चालण्यासारखा
आिे. म्रत्ु यचू ा अनभु व तीव्रतेने जवळ रािील. पर्ण शरीर सवा सवां ेिनाचां े सख
ु घेत
रािील. त्यावेळी िी मतनभन्नता तपष्ट िोते.
एफ)या मतनभन्नतेतनू ऑनफा यस, थोड्या तवाथीपर्णाने, आनांिी
जीवनाकडे, व सोबतच्या व्यक्तीच्या प्रेमाकडे पाितो. ऑनफा यस थोर असला,
तरी त्याच्यात मानवी तवाथा आिे. िेवाच्या अटीत सवलत आिे, या बिल
झालेल्या भावनेतनू ऑनफा यस मागे वळून पाितो.

जी)िेवतेला िा वेडेपर्णा वाटतो, व ती, तू प्रथ्ु वीवर तळमळशील असे
त्याला साांगते.
िसु र्या पैलनू े नवचार के ला, तर , या वरानांतरिी,एकिा घेतलेला म्रत्ु यचू ा
अनभु व काळजात ठे वनू , प्रथ्ु वीवर ,फार आनिां ाने नसले तरी, सिवासाने जगले
पानिजे असे िेवतेला वाटते. यरु रडीसीने म्रत्ु यबू द्द्ल बोलले तरी, ऑनफा यसनेिी
ते सिवासासाठी सिन करत जगले पानिजे, असा येथे िेवतेचा नवचार आिे.
एच)ऑनफा यस परत आल्यावर िेव िसु रा, वर व ननर्णाय िेतो. तो
यरु रडीसीला बोलावनू सागां तो की, वषाातनू सिा मनिने ती सयू ाप्रकाशात रािील
व सिा मनिने ,म्रतु िोवनू िेवाकडे म्रत्ु यल
ू ोकात येईल. असे चक्र चालू रािील.
िा वर िेताना िेवाचा ननर्णाय असतो की ,जीवनाची क्षर्णभगां रु ता सतत
लक्षात घेऊन, िोघेिी जीवनाचा अनभु व घेतील. त्यामळ
ु े ऑनफा यसच्या
अनभु व- नवश्वात बिल िोईल. िा वर ऑनफा यस तवीकारतो.
येथे ऑनफा यस, म्रत्ु यच्ू या उघडझापीचा अनभु व कसा असेल, याचा
नवचार करतो. येथे म्रत्ु यल
ू ा कनशिा काढलेल्या वस्त्ाची उपमा निली आिे.
आय)् पर्ण म्रत्ु यचू ी वेिना ,अनांत, काळजात आकडा खोचर्णारी ,सवा
शरीरभरची ,असते. आता, िेवाचा वर म्िर्णनू िी ,मी पन्ु िा पन्ु िा तो अनभु व
कसा घ्यायचा, िे यरु रडीसी तवज्ञानाने नवचारते.

म्िर्णनू यरु रडीसी िा िसु रा वर नाकारते.व ऑनफा यस म्रतु झाल्यावर भेटेल
अशी आशा ठे वते.
म्रत्ु यनू ांतर तमृती रिात नािी, त्यामळ
ु े ते कनशिा काढलेले जीवनवस्त्
आगीत जळते, असा उपमेचा पढु ील भाग निला आिे.
जे)तसेच यरु रडीसी साांगते की,ऑनफा यस ,तू नप्रय व्यक्तीच्या म्रत्ु यचू ा
अनभु व घेतला आिेस. व तो घेतलेला अनभु व, ऑनफा यसमधनू िेविी बािेर
काढू शकत नािी. तेव्िा नवरिातिी तू सिजपर्णे रिावेस,िे योग्य िोईल.
नप्रय व्यक्तीच्या म्रत्ु यमू ध्ये सोबतच्या व्यक्तीला नवरिाचा अनभु व नमळतो,
िा िसु र्या िुष्टीने म्रत्ु यचू ा पैलू िाखवला आिे.
के )ग्रीक नमथक कथेत, म्रत्ु यनू तां र नलथी निीच्या नकनारी तमृती टाकाव्या
लागतात. पर्ण, ननयतीच्या प्रभत्ु वाखाली, िेवाला, कतामु ,् अकतामु ् ,अन्यथा
कतामु ् ,सामथ्या आिे. म्िर्णनू िेव , यरु रडीसीला परत पाठवण्याचा वर िेवू शकतो.
त्या वरातच यरु रडीसीला तम्रतु ी येण्याची व सवां ाि करण्याची शक्ती अतां भातू
आिे. ऑनफा यस, व यरु रडीसी िे िोघे ,प्रसांगाांचे साक्षीिार रािून नवचार माांडू
शकतात. म्िर्णनू िे कलावतां ाचे तवातत्र्ां य योग्य आिे.

2)जीएनां ी मळ
ू ग्रीक कथेचा आधार घेतला आिे. म्िर्णनू िी जीएांची कथा,
कनल्पत उत्तराधा- अपोनक्रफा-apocrypha- आिे. पर्ण जीएच्ां या कथेत, शब्ि व
अथा ,प्रखर व तकााचे आिेत. म्िर्णनू िी कथा जातत सांपन्न झाली आिे.
3)मळ
ू ग्रीक कथेचे अनेक उपप्रकार नलनिले गेले आिेत. उिािरर्णाथा,
एका उपप्रकारात, ऑनफा यस प्रेमाच्या उतावळे पर्णाने मागे वळून
पाितो.िसु र्यात, यरु रडीसीबरोबर सेवक असतो, इत्यािी. जीएच्ां या कथेत सवा
पात्रे निव्यत्वाची आिेत. तसेच , नसनसफस इत्यािी इतर कथाांचा सांिभा िेऊन,
कथेची उांची व व्यापकता वाढवले आिेत.
4)कला----कथेत कलेचे मित्त्व अनेक पैलांनू ी खालीलप्रमार्णे िाखवले
आिे.-ए)कलेच,े नवशेषतुः सांगीत कलेचे मित्व िाखवताना, ऑनफा यसच्या
वाद्यसगां ीताने प्रथ्ु वीवर झाडे िलतात, भयक
ां र सनवारस रक्षक गगांु िोतो, िेवतािी
भावक
ू िोते, असे प्रसांग िाखवले आिेत.
बी)पर्ण , "माझ्या सांगीताने म्रतु यरु रडीसी नजवांत झाली नािी. मीिी
कोर्णाच्यातरी िातचे, (म्िर्णजे ननयतीच्या िातचे,) तांतवु ाद्य आिे. म्िर्णनू मी नम्र
आिे, " असे तो म्िर्णतो. म्िर्णजे िी मयाािा त्याला मािीत असते .

सी)त्यावर िेव सागां तो की ,निव्य कलेची िेर्णगी, ननयती िेत
असते.त्यामळ
ु े कलावांतिी ननयतीच्या ननयमाांच्या नवरोधात जावनू कािी करू
शकत नािी. पर्ण कला व सांततीप्रेम, िे मार्णसाला ननयतीचे वरिान असनू ,
त्यामळ
ु े मार्णसू उांचावला जातो. िी भाषर्णे नािीत, तर कलेचा अनभु व आिे. ते
मळ
ू ातनू वाचण्यासारखे आिे.
5)जीएचां ा अनततत्ववाि व पर्णू ा ज्ञान---ए)अनततत्ववािाप्रमार्णे,मार्णसाला
अटळ, एकाकी ननर्णाय घ्यावा लागतो. ऑनफा यसला मागे वळून पािण्याचा
ननर्णाय घ्यावा लागला. म्िर्णनू , ऑनफा यसला-व मानवाला- अटळ, एकाकी
ननर्णाय का घ्यावा लागतो, व मग तसे असेल तर पर्णू ा ज्ञान का नमळू नये , असे
आतड्याचे प्रश्न पडतात.
बी)अटळ एकाकी ननर्णाय घेण्याबद्दल, पनिल्या वरानांतर , िेवाच्या
क्रुतीतनू तपष्टता येत.े तेव्िा ननर्णाय घेतला पानिजे ,िी कठोर अट नसनू ,
मार्णसाला नवचार करण्याची सवलत असते. मयाानित ज्ञानाच्या आधारे , अनेक
पयाायाचां ा नवचार करायला लागतो. मात्र ननयतीच्या िायेखाली, व मयाानित
ज्ञानाच्या आधारे , मार्णसू िे ननर्णायाचे तवातांत्र्य वापरत असतो.मागे वळून
पािताना ऑनफा यसला िा पैलू जार्णवतो. याला, सधु ाररत अनततत्ववाि म्िर्णता
येईल.

सी)िसु रा वर िेताना, िेव पर्णू ा ज्ञानाची समज साांगतो. पर्णू ा ज्ञान मार्णसाला
नमळू शकत नािी.
..कारर्ण, मार्णसाला काळाच्या तक
ु ड्याचे थोडे आयष्ु य नमळते. त्या
तक
ु ड्यात ,तो ज्ञानाचे कर्ण नमळवतो.
..िेवाला जातत ज्ञान नमळते. कारर्ण त्याला काळाचे बधां न नािी. पर्ण
तरीिी ते ज्ञान कर्ण पर्णू ा नसतात.
..मार्णसू काय, िेव काय, नवश्वव्यापी प्रनक्रयेतील अर्णरु े र्णू आिेत. िेच
ननयतीचे ज्ञान आिे. त्यामळ
ु े पर्णू ा ज्ञान नकांवा ज्ञान, िे,कोर्णीिी िाखवावे असे
झाडावरचे फळ नसनू प्रनक्रया आिे. सवाािून ननयती बलवत्तर आिे. त्यामळ
ु े
िेविी िी सवा प्रनक्रया मार्णसाला िेवू शकत नािी. काळाच्या तक
ु ड्यात
नमळालेल्या ज्ञानकर्णाांच्या सािाय्याने मार्णसाला एकाकी ननर्णाय घ्यावे
लागतात."िेव जर अगम्य असेल, तर तो तवतुःलािी अगम्य आिे" असे कथेत
म्िटले आिे. येथे जीएांचा ज्ञानासांबांधी कलानभु व प्रकट िोतो.
6)जीएचां ा ननयतीवाि-- सवा कथेत, िेवाच्यािी वर, ननयती एक िाया
म्िर्णनू वावरत असते. ती , मानवाला, त्याच्या जन्म , म्रत्ु यल
ू ा, व म्िर्णनू
जीवनाला , व्यापनू टाकर्णारी आिे. ती िेवालािी बांधनकारक आिे. म्िर्णनू िेव

यरु रडीसीला अमर करु शकत नािी. िे पैलू कथेच्या प्रसांगाांतनू अशा प्रकारे
िाखवले आिेत.-ए) ऑनफा यस व िेवाच्या पनिल्या भेटीत, िेव साांगतो, ननयतीच्या कठोर
ननयमातां नू आम्िी िेविेखील मक्त
ु नािी. यरु रडीसीला मी अमर करू शकत नािी.
त्याप्रमार्णे ननयतीने तझ्ु यासाठी राखनू ठे वलेल्या क्षर्णाआधी, तल
ु ा म्रत्ु यू
िेण्याचेिी मला सामथ्या नािी.
बी)िसु र्या वेळी वर िेताना िेव म्िर्णतो,"तू काय, मी काय, एका
नवश्वव्यापी प्रनक्रयेतील अर्णरु े र्णू आिोत. िी ज्ञानाची पनिली पायरी आिे.
सी)याप्रमार्णे, मार्णसाला व िेवालािी ननयती अनाकलनीय आिे.
डी)यावर नवचार के ल्यावर असे वाटते की, ननयती अनाकलनीय आिे.
म्िर्णजे ननयतीच्या क्रुतीचा क्षर्ण व तथळ अनाकलनीय आिेत.
म्िर्णजे,---- मार्णसाच्या िुष्टीने,---तो क्षर्ण व ते तथळ अटळ
आिेत."कोर्णीतरी" िे करते, असे मानले, तर त्याच्यापयांत पोिचता
येईल.त्यामळ
ु े िी अटळता पटर्णार नािी. पर्ण ननयतीच्या अनाकलनीयतेचा,

मार्णसाशी ननगडीत अथा घेतला, तर मार्णसाला उपलब्ध ज्ञानाच्या आधारे
ननर्णाय घ्यावा लागतो. तो सधु ाररत अनततत्ववाि िोईल. असा ननर्णाय घेताना,
ननयतीचा क्षर्ण व तथळ,---- मार्णसाच्या िुष्टीने ---- अनाकलनीय आिेत.
म्िर्णनू तो ननर्णाय अटळ आिे. या िोन्िी नवचाराचां े सांयगु , म्िर्णजे 'जीएांचा
ननयतीवाि', म्िर्णता येईल.
7)कथेचा शेवटचा, भरतवाकयाचां ा पररच्िे ि, जीएचां ी प्रनतभा िाखवतो.
िेवता म्िर्णते," मार्णसू म्िर्णजे एकांिरीने डोळ्याांच्या बािुल्या उलट्या
असलेला प्रार्णी आिे, िेच खरे !" त्यावर िेव म्िर्णतो,"अम्रतु बीज पेरूनिी िाती
नवषफळ पडण्याची बाधा, असा िा मानव!"
म्िर्णनू , ऑनफा यस कथा म्िर्णजे अनेक पैलचांू ा निरा आिे. त्यामळ
ु े िी कथा
वाचकाांनी मळ
ू ातनू वाचावी, असे वाटते.
------------------------------------------टीप - नवलास वाघोलीकर िे नचत्रकार आिेत . त्याांनी ऑनफयस या
कथेवर अनेक नचत्रे काढली आिेत .

यरु रनडसीला सपा चावतो . व ती मृत िोते
- सप्रु नसद्ध नचत्रकार श्ी नवलास वाघोलीकर

ऑनफयस मृत्यू लोकात िेव िेवताांपढु े तांतवू ाद्य वाजवतो . व वसांत काळाचे
नचत्र उभे रिाते
सप्रु नसद्ध नचत्रकार श्ी नवलास वाघोलीकर

िेवाच्या पनिल्या वराप्रमार्णे - ऑनफयस मागे यरु रनडसी जाते . शेवटी
ऑनफा यस मागे वळून पिातो
सप्रु नसद्ध नचत्रकार श्ी नवलास वाघोलीकर

ऑनफा यसला प्रश्न पडतो . तो मागे वळून यरु रनडसीकडे पिातो - कलोज अप
सप्रु नसद्ध नचत्रकार श्ी नवलास वाघोलीकर

नवश्वाच्या पाश्वाभमू ीवर मानवी जीवन - पाळर्णा ते म्िातारपर्णाचा वॉकर कल्पनानचत्र
सप्रु नसद्ध नचत्रकार श्ी नवलास वाघोलीकर

ऑफीयस
मी ििावीला असताना म्िर्णजे साधारर्ण 1993 सालच्या ििावी
अभ्यासक्रमात इग्रां जी नवषयात 'पॉवर ऑफ म्यनु जक' नावाचा धडा िोता. ग्रीक
लोककथा असलेला िा धडा .ज्यात ऑफीयस आनर्ण यरु रडीसी चां प्रेम , त्याांचां
सगां ीतावरील आनर्ण जगण्यावरील प्रेम ,नतच्या मृत्यनू ांतर ऑफीयस अद्भुतसगां ीत
कौशल्याच्या जोरावर मृत्यू लोकाांवर नवजय नमळवनू यरु रडीसीला परत
आर्णण्यात यशतवी िोतो परांतु शेवटच्या क्षर्णी ऑफीयस चक
ु ू न मागे पाितो
आनर्ण यरु रडीसी परत जाते अशी नवरि कथा नकांवा असफल प्रेमकथा
आिे.जीएांना ग्रीक कथा आनर्ण पानश्चमात्य सानित्य नेमकां खर्णु ावतां. पर्ण ते
के वळ भाषातां रासाठी अनवु ािासाठी नािी तर त्याच्यािी पढु े नकतीतरी मैल
जाऊन जी ए जीवनाचां ननमाळ तत्वज्ञान माांडतात.नजथे िी लोककथा सांपते नतथनू
जी ए सरू
ु िोतात.
मला वाटतां मृत्यू ला यापेक्षा सकारात्मक दृष्ट्या पािर्णां शकयच नािी, या
अगोिर िी चनचाल्या गेलेल्या आसरा कथेत माझा दृनष्टकोन माांडताना सद्ध
ु ा तो
सकारात्मक आिे असाच येतो. या जन्माची मळ
ु ात उलटीच गोम आिे. जे
जवळ आिे ते सगळां खोटां आिे.पर्ण आपर्ण त्याला कवटाळून बसलोय.जे
कायम सोबत करर्णारां आिे त्याला आपर्ण घाबरतोय, नकांबिुना त्याला
आपल्याला तवीकारायचचां नािी. पर्ण ते साक्षात समोर उभां ठाकर्णारच
आिे.अन ते टाळण्यासाठी आपली वर्णवर्ण आिे धडपड आिे.असो
मृत्यू पानिलेला मार्णसू .

आपल्या आयष्ु याची अजनू एक गांमत साांगतो, नसनेमाचा शेवट मािीत
असेल तर नसनेमाची मजा जाते.परीक्षेचा ननकाल परीक्षा िेण्या आधीच मािीत
झाला तर परीक्षा िेण्याची एकसाईटमेंटसांपनू जाते.तसांच आपला मृत्यू कधी
आिे कसा आिे िे आपल्याला कळलां तर जगण्याची मजा ननघनू जाते.िे खरांय
ना?
अनजबात नािी! असां जी ए म्िर्णतात. उलट आपर्ण कधी न कधी मरर्णारच
आिोत िे नककी आिे तर मग जे कािी जगर्णां आिे ते आनिां ानां जगा !!पर्ण िे
शकय आिे का?? मािीत नािी पर्ण असण्याची शकयता िाट आिे. त्यासाठी
काय करावां लागेल तर षनिपु च्या सिा तोंडी अजगराला शाांत करावां
लागेल.तरच जीवनापल्याडच्या अांधारात प्रकाश निसेल.नतथां जाऊनिी तमु ची
ईच्िा नजवांत रानिलीच तर ती परत तमु च्या मागे फरफटत येईल यरु रडीसी सारखी
, आशा बननू , मग तम्ु िाला मनाचा ननग्रि करून नतला परत पाठवावे
लागेल.इतर सारे नवसरून एकाच वततक
ू डे ध्यान िेर्णारा मार्णसू डोळे असनू
आांधळाच ठरतो आपर्ण सगळे काय करतो बघा!!आपलां ध्यान फक्त
जगण्याकडे श्वास मोजत, खरां जगर्णां आिे का त्यात??
आता खरां जगर्णां कसां तर आिे त्या पररनतथतीला तवीकारून.
मृत्यू मग तो तवतुःचा असो की आपल्या नप्रय व्यक्तीचा आपल्याला
तवीकारता आला पानिजे. जे क्षर्ण ज्या वेळी आलेत ते त्याच वेळेचे साक्षीिार
असतात, ते तेव्िाच उपभोगायचे, तृप्तीनां आनर्ण अलगि सोडून द्यायचे. त्याचा
पाठपरु ावा करत रािाल तर िमाल, ते नवसावू द्यायचे त्या गवताच्या पात्यावर
बसलेल्या लाल नठपकयाांच्या काळ्या फुलपाखरासारखे(पृष्ठ क्र.८) शाांतपर्णे

मृत्यू अटळ आिे िी कल्पना असते, जेव्िा आपल्या नप्रय व्यक्तीचा मृत्यू आपर्ण
अनभु वतो तेव्िा ती जार्णीव बनते
नकती मोठां तत्वज्ञान जीए सिज साांगनू जातात!! आपल्या प्रत्येकाच्या
घरात, आपली नप्रय व्यक्ती आपल्याला सोडून गेली तेव्िा सगळां जीवन ननरथाक
वाटलां िोतचां , आपर्ण तो मृत्यू नकती सिज तवीकारला यावर त्यानतां रच्या
आपल्या आयष्ु यात आपल्या जानर्णवा नकती समृद्ध िोत गेल्या िे अवलांबनू
रानिलां आिे, तो मृत्यू आपल्याला अचानक प्रौढ बनवनू जातो, नवा दृष्टीकोन
िेऊन जातो, त्यानांतर आपलां मन साध्या गोष्टीत रमत नािी.यरु रडीसी सारखांच.
िे सगळां जरी आपर्ण बोलत असू तरी िी कथा जी ए च्या शब्ि सांपत्ती
साठी सामथ्याासाठी पन्ु िा पन्ु िा वाचावी. सगळांच इथां नािीच माडां ता येर्णार.
पर्ण तरीिी अांनतम चरर्ण मािीत असेल तर पनिली चरर्णे गात आनांिात
अनां तम चरर्णाला सामोरां जार्णां , त्यासाठी तवतुःला तयार करर्णां िे अनां तम ज्ञान
आिे असां जी ए म्िर्णतात.
अभयकुमार कुलकर्णी

यतीन याांनी यरु ीडीसी ला िोनिा परत पाठवण्याची गरज का भासली
असावी या बाबत सभ्रां म व्यक्त के ला आिे .
पर्ण मला लक्षात आलेली एक गोष्ट आनश आिे की , जी ए त्याांच्या
कथेतील प्रत्येक पात्र एकच पररनतथती असताना कोर्णत्या प्रकारे नवचार करत
आसेल याचा नेिमी नवचार करतात. ते जेव्िा एका पात्राचे नवचार सागां त
आसतात त्याच वेळी त्या पररनतथतीत काय नवचार करत आसेल याचे िी नवचार
त्याच्ां या डोकयात आसतात . ऑनफा यस एखािी गोष्ट करतो त्यावेळी यरु ी डीसी
नतच्या बाजनू े काय नवचार करत आसेल याचे पर्ण त्याांना आकषार्ण आसते .
त्यामळ
ु े या कथेत त्याांनी आनतषय उत्तम प्रकारे िेव िेवता आनर्ण मख्खु य िोन पात्रे
एकच घटनेचा आप आपल्या बाजनू े कसा नवचार करत आिेत आनर्ण ते सगळे
आप आपल्या नठकार्णी कसे योग्य आिेत िे जी ए आत्यांत प्रभावी पर्णे
आपल्याला सागां तात.
जी ए कया अनेक कथा वाचताना मला िे जार्णवते की ते आपल्या कथेतील
प्रत्येक पत्राचा बारकाईने नवचार करतात.
िीपततांभ िी कथा त्याचे उत्तम उिािरर्ण आिे . वाचकाांच्या मनात जसा
नवचार येतो की िसु र्या पाययाानी नायक गेला असता तर काय झाले आसते ,
जी ए ना पर्ण तेच वाट ते त्यानां ी िीपततभां २ कथा नलिून वाचकाचां ी आनर्ण
त्याांची तवतुः ची नजज्ञासा पर्णू ा के ली .
प्रिनक्षर्णा िी कथा िापनू आल्यावर आर्णेकानी त्याांचां अनभनांिन के ले . पर्ण
त्याांनी एक पत्रात वेगळाच नवचार माांडला . त्याांचे म्िर्ण ने िोते प्रिनक्षर्णा कथेत
बाबासािेबाचां ी पर्ण एक बाजू असर्णार िोती मी ती कथेत माांडली नािी पर्ण
वाचकानां ी त्या दृष्टीने नवचार के ला असता तर मला जातत आनिां झाला आसता.
- नवश्वेश्वर नाांिडे कर

नवश्वेश्वरजी, आपर्ण जीएांच्या कथा वाचण्याचा एक वेगळाच कोन निलात
त्याबद्दल आभार.
प्रिनक्षर्णा ,अधां ाराची पावले, कै री, राधी अशा कािी कथा सोडल्या तर
जीएांच्या कथाांमधे सिसा कोर्णीिी व्यक्ती नव्िलन च्या तवरुपात नसते. निरोिी
नसते. ननयती, पररनतथती, अनततत्त्वाची धडपड, उत्सक
ु ता, िेच निरो आनर्ण
नव्िलन.
पर्ण या चार कथाच्ां या वाचनाच्या वेळी मात्र अत्यतां क्रूर निडीस मार्णसे
आपल्याला भेटतात. (अजनू िी असतील एक िोन कथा). तम्ु िी आता जो
दृष्टीकोन निला त्यातनू पन्ु िा एकिा या कथा वाचेन. मनापासनू आभार.
--ऑनफ़ा यस कथेतील िे िोन भाग मला अजनू िी उलगडलेले नािीत. पन्ु िा
वाचतो आिे.
-सनु ीळ सामांत

श्ी नाांिडे करानी माांडलेला नवचार 'एकाच पररनतथतीत अनेक पात्रे
कसकशा दृनष्टकोनातां नू नवचार करू शकतील या बाबतीत
जीए फार
काळजीपवू ाक असतात' या कल्पनेचा प्रत्यय आता जार्णवतो. िी नवी जार्णीव
करून निल्याबद्दल आभार.
पर्ण अजनू ' िेवाला यरू रनडसीला िोनिा परत पाठवण्याची गरज' का
भासली िा सभ्रां म िरू झाला नािी.
पनिल्यािां ा पाठवताना नकती 'अमक
ू काळासाठी' असा उल्लेख नसल्याने
कायम (म्िर्णजे परत मृत्यू येईपयांत) असा अथा अनभप्रेत िोतो.
िसु र्याांिा पाठवताना मात्र 'सिा मनिन्याांसाठी' या कालमयाािमे ळ
ु े असा
एक प्रश्न उपनतथत िोतो की जो िेव प्रथम कालमयाािने शवाय पाठवण्यास तयार
असतो तो मग कालमयाािा का घालतो?
िसु र्यािां ा पाठवण्याची िेर्णगी िेऊ करताना माडां लेली भनू मका
पनिल्याखेपेसच माांडून यरू रनडसीला पाठवता आले नसते का?
बराच नवचार करता मी के लेला नवचार पटतो. तो म्िर्णजे
1 पनिल्याखेपेस यरु रनडसीला पाताळात परतवण्याचा ऑनफा यसचा कठोर
ननर्णाय अधोरे नखत करण्यासाठी िी योजना असावी.
2 िसु र्या वेळेस यरू रनडसीचा प्रकाशात येण्यास नाकारायचा कठोर ननर्णाय
िाखवण्यासाठीची िी योजना असावी.
3 नशवाय िसु र्याांिा यरू रनडसीला परत पाठनवण्याची िेर्णगी िेऊ करताना
िेवाला ' जीवनाची क्षर्णभांगरु ता', 'सौंियाासक्ती' आनर्ण या िोन्िींतनू उगम

पावर्णारी 'प्रबळ व सख
ु कारक प्रजननाची इच्िा' यानवषयावरचे तत्वज्ञान प्रकट
करण्याच्यासाठी िी योजना असावी.
सरतेशेवटी आर्णखी एक उपप्रश्न!
िसु र्याखेपेच्या िेवाच्या िेर्णगीमध्ये
'सिा मनिने प्रकाशात व सिा मनिने पाताळात' असे एकिाच
की
आळीपाळीने अनेकिा?
प्रश्न बालीश वाटला ना? पर्ण उपनतथत करण्याच्या धाडसामागे
प्राांजलपर्णानै कथा समजनू घेण्याचा प्रयत्न आिे.
मला सिासिा मनिने एकिाच असे वाटते पर्ण मग यरू रनडसी "---आर्णखी
आकडे खोचत ---'अनेक मृत्य'ू सिन करत रिाण्याचे आता माझ्यात त्रार्ण नािी"
असे का म्िर्णते? (पान 15)
जीएांना नेमके काय सचु वायचे असेल?
अनेक सांतती? (प्रजननवाढ?)
- यतीन गळ
ु वर्णी

अत्यतां सांिु र नववेचन. ऑनफ़ा यस िी कथा तानत्वक गांतु ागांतु ीची आिे.’
तुम्ही जी ठे वली ती अट नव्हती तर सवलत होती" " आनर्ण " हे भयानक
स्वातंत्र्य तू मला का निलंस?" या ऑनफ़ा यस च्या उिग् ाराांतनू वरिान, अट,
तवातांत्र्य आनर्ण सवलत या चारिी शब्िाांचे उलटे सल
ु टे अथा समोर येतात.
(इनतकलारमधे "प्रथम कोर्णती गोष्ट करायचे आपर्ण धैया िाखवले पानिजे तर
एकामागोमाग कासवे उलटी करीत गेल्याप्रमार्णे शब्ि पालथे करीत जायला
नशकले पानिजे, म्िर्णजे त्याचां े नफकट िबु ळे भाग िेखील आपर्णाला निसतील.
प्रत्येक शब्िातच त्याचे नवरुद्ध, नवरूप िशान िेखील कोठे तरी िडलेले असते.
आनर्ण तू शब्िाचे एकच रूप ध्यानात घेऊन त्याच्यावर नवसांबलास की
भलत्याच वेळी बरोबर नवरुद्ध असे रूप िाखवनू तो तल
ु ा फशी पाडेल. " असे
जे वाकय आिे त्याचा अथा इथे कळतो.
-सनु ीळ सामतां

ग्रीक ऑनफयस कथेवर िे, वेगळे रूपाांतर ,अपोनक्रफा-apocryphaआिे. त्यामळ
ु े जी एां नी नकमान पर्ण आवश्यक कला तवातत्र्ां य घेतले आिे.
कथेसमोर प्रश्न आिे - मृत्यनू ांतरचे अनततत्व िाखवनू मृत्यचू े असांख्खय पैलू तपष्ट
करर्णे . मृत्यनू ांतर कल्पनेने अनेक permutations- पयााय उभे राितात उिािरर्णाथा 1 ) मृत्यू नांतर यरु रनडसी अचेतन रािते . ऑनफा यस शोक करतो . नांतरचे
जीवन तो त्या शोकात नकांवा कालातां राने शोक नवसरून कसेतरी जगत रिातो.
वाततवात आपल्या समोर सामान्यतुः असे घडते .
2 ) पयााय -ऑनफयस नजवांत असताना यमलोकात जातो . व यरु रनडसीचे
प्रार्ण मागतो. येथे भारतीय ननचके त कथेची आठवर्ण येते .
3 ) िेव म्िर्णतो . असे प्रत्येक मार्णसू नप्रय व्यक्तीला मागायला आला व
मी त्याचे प्रार्ण िेवू लागलो तर मृत्यू िी िरघडीची गोष्ट िोईल व माझ्या मृत्यू
राज्याला काय अथा रािील ? म्िर्णजे मृत्यू िरघडी बिलर्णारी घटना िोईल - िे
िेव िाखवनू िेतो .
4) मित्वाचे . पर्ण िेवता रिबिली करते व अपवाि करायला सागां ते .
ननयती सवाश्ेष्ठ आिे - नतने यरु रनडसीचा मृत्यक्ष
ू र्ण ठरवला व अांमलात आर्णला
. िेवाला ते प्रार्ण तवीकारायचे व ताब्यात ठे वायचे काम आिे. पर्ण कलातवातत्र्ां य
म्िर्णनू िेवाला या प्रसांगापरु ती कतामु ् अकतामु ् ,अन्यथा अकतृाम् ,शक्ती निली
आिे. त्यानशवाय गोष्ट पढु े जार्णे शकय नािी .
5 ) म्िर्णनू िेव पनिला वर िेतो . बािेर जाईपयांत ऑनफयसने मागे वळून
पािू नये . तसे के ल्यास यरु रनडसी परत येईल . त्यावेळी यरु रनडसीला ,प्रार्ण,

तमृती, सांभाषर्णशक्ती निली आिे . पर्ण अट ठे वल्याने ,तसेच मृत्यचू ी तमृती
तशीच असल्याने, ती पवू ााची यरु रनडसी नािी . मळ
ू ग्रीक कथेतिी िी अट असते
. कथेत जी ए , सांभाषर्ण िाखवनू या अटीला वेगळा आयाम िेतात . व यरु रनडसी
व ऑनफयस याांचे नभन्न जीवन दृष्टीकोन तपष्ट करतात .
- 6) मित्वाचे -िसु र्या एका ग्रीक Persephone - पसेफोन कथेत . सिा
मनिने पृथ्वीवर व सिा मानिने मृत्यल
ू ोकात रिाण्याची कथा आिे . जीए त्या
िी कथेचा येथे उपयोग करतात . व िा पयााय िेव ऑनफा यस समोर ठे वतो . यातिी
सिा मनिन्यानां ांतर परत मृत्यल
ू ोकात जायचे असल्याने उघडझाप िोते . यातिी
मृत्यू लािण्याचा ननयतीचा अांनतम अनधकार अबानधत रिातो . िेव यातिी अट
घालनू त्याचे िेवत्व तपष्ट करतो .
- वाचक फक्त पयााय १ मान्य करु शकतो. क्र 2 पासनू चे सवा पयााय
नाकारण्याचे तवातत्र्ां य आिे . पर्ण मग वाचकाला, कल्पनाशक्तीने व प्रनतभेने
,जीएांनी जीवन मृत्यबू िलचे साांनगतलेले नवचार कळर्णार नािीत . कलात्मक
तवातांत्र िेवनू अशी कलाकृ ती िोवू शकते . उिािरर्णाथा, भारतीय िशानात
ननचके तच्या कथेतनू ,आत्मा या श्ध्िेचे तवरूप िाखवले आिे . माझ्या दृष्टीने
िी कथा ग्रीक परु ार्णकथाांवर आधाररत आिे . त्यामळ
ु े निलेले कथानक
तवीकारून जीवन - मृत्यू खेळाचा नवचार करावा व कथेचा आतवाि घ्यावा .
धन्यवाि .
नवलास वाघोलीकर

जी ए अनेक कथात वाचकाांच्या मनात अनेक प्रश्न ननमाार्ण करून कथा
सपां वतात . ऑनफा यस आशीच कथा आिे . प्रश्नच ननमाार्ण करायचे तर
खरोखरीच नायक नानयका पृथ्वी वर येवनू सिा मनिन्याचे आयष्ु य जगले आसते
तर काय , नकांवा त्याने मागे वळून पानिले नसते तर , एकिा मृत िोवनू पन्ु िा
आयष्ु य नमळाल्यावर नेमके सकारात्मक नवचार यरु रडी सी घेवनू जगली आसती
तर , असे अनेक कर तर उरतात. म्िर्णनू लेखकाने माांडलेले नवचार आनर्ण कथेचे
सत्रू या ठरानवक साच्याताच आपले नवचार आपर्ण माडां ले पानिजेत. कथा
प्रत्येक वेळी अनेक प्रकारे नवकनसत करता येते आनर्ण प्रत्येकाने असे तवातांत्र्य
घेतले तर ती चचाा कधीच न सांपर्णारी ठरू शकते .
म्िर्णनू मला वाटते , की कथेचे रसग्रिर्ण करताना जर तर आसे न करता
कथा आिे तशीच नवचाराथा घेर्णे योग्य रािील
- नवश्वेश्वर नािां डे कर
नवश्वेश्वर-मला वाटते नज.ए.कथा नलिीताांना वाचकाांना गृनित धरत
नसावेत.वाचकाांना कथा आवडते िे त्याांच्या लेखनाचे अकनल्पत फळ म्िर्णावे.
- निनलप बडे
अगिी बरोबर !
जी.ए. काळाच्या खपु पढु चे लेखक िोते.
तो आला .....ती आली ... प्रेम जमले ....थोडा नवरि ....आनर्ण शेवटी
सख
ु ाने िजारो वषे राज्य के ले ....असल्या वाचकानभमख
ु कथा जी.ए.नी
नलिल्या नािीत.

त्याांच्या कथा नकांवा novelette या एक झगझगीत अनभु वाांच्या
पजांु कयाचां े नवश्व असते.
ते आपल्या developemental psychology चे ननयम पाळून
अनभु वायची असते....,जी.एां,च्या कथा आपर्ण अक्षरशुः जगतो !
- वैभव कुलकर्णी

ऑनफा यसच्या शेवटी िोन वाकयां आिेत.
-त्याच्या बाबतीत योग्यायोग्यता ठरवण्याचा आपल्याला काय अनधकार
आिे?
-एखाद्या भीषर्ण श्वापिाच्या डोळ्याांसमोरून काजवे उडत गेल्याने त्याला
क्षर्णभर प्रकाशनटांबे निसनू नािीशी व्िावीत, त्या प्रमार्णे ते शब्ि अांधारात तरांगले.
जीएांच्या या कथेचे सार मला या िोन वाकयाांत निसले.
या कथेत घडले काय? सरुु वात नजथनू झाली तोच शेवट. ऑनफा यस आनर्ण
यरु रनडसीचा नवरि.
या कथेत तरीिी जे कािी घडले ते एखाद्या भीषर्ण श्वापिाच्या
डोळ्यासां मोरून काजवे उडत गेल्याने त्याला क्षर्णभर प्रकाशनटांबे निसनू नािीशी
व्िावीत, त्या प्रमार्णे ते शब्ि, आले आनर्ण अांतधाान पावले. प्रत्यक्ष सारे िोते
तसेच रानिले.

या कथेच्या वाचनाने मला काय नमळाले? कािीकाळ मला न्याधीशाच्या
तथानावर बसनू चारिी जर्णाच्ां या ननर्णायावां र नवचार करायची आनर्ण त्याचां ी
योग्यायोग्यता ठरवण्याची सांधी नमळाली. पर्ण आपल्याला काय अनधकार?
आपर्ण त्या जागी असतो तर आपर्ण काय के ले असते? नािी साांगता येत.
जीएच्ां या कथा वाचताना एक वेगळा आनिां नमळतो. सिु वै ाने या कथावां र
चचाा करताना तो आनांि वाढतो. समोरच्याचे कधी कधी न पटर्णारे नवधानिी
जीएच्ां या पद्धतीने नवचार करायला गेल्यावर म्िर्णता येते – आपल्याला त्या
नवधानाची योग्यायोग्यता ठरवण्याचा काय अनधकार?
- सनु ीळ सामांत

लवकरच जी ए कथावकाश भाग २ आपल्या भेटीला येईल

या Whatsapp ग्रपु मधे सानमल िोण्यासाठी िी नलक
ां वापरू शकता.
https://chat.whatsapp.com/FHSkN9SkRoc9kr5PA74ZqO

जीए कुलकर्णी याांचे धारवाड येथील घर

