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परिघ : लेखकाचा आनि समकालीितेचा
श्रीनिवास हेमाडे
- एक लेखकाचे नलनहिे हा मुद्दा आला की लेखक काय कितो, याची अखंड चचाष सुरु होते. त्यावि मग उदंड
लेखिही होत िाहाते. चचाष ठे वली ककं वा/आनि ती झाली चचाष की ऐकिािे श्रोते तयाि होतात आनि
लेखि झाले की वाचिािे वाचक तयाि होतात. वाचकातूि पुन्हा लेखक होण्याची शक्यता िाकािता
येत िाहीच. म्हिजे मुळात एखाद्याला नलहावेसे वाटले आनि त्यािे नलनहले की तो लेखक होतो. ते
वाचूि एखाद्याला 'मीही नलनहतो' अशी प्रेििा झाली की तोही लेखक होतो.
पुढे जाण्यापूवी मी इथे एक खुलासा कितो. तो मुद्दा अथाषतच बहुतेक सवाांिा मानहत असतो, असे गृहीत
धिण्यात येत.े पि संददग्धता टाळण्यासाठी त्यानवषयी अनधक खुलासा.
मािूस म्हिजे कोि? याचे उत्ति फाि खोलात जाऊि शोधण्यापेक्षा मी सिळपिे हे सांगू इनछितो की मािूस
म्हिजे वास्तवातील स्त्री आनि पुरुष हे दोघे. मािूस म्हिजे के वळ पुरुष असे िाही.
इथे लक्षात घेिे आवश्यक आहे की 'मािूस' ही संकल्पिा आहे आनि ती 'स्त्री' आनि 'पुरुष' या दोि इति
संकल्पिांिी बिली आहे. या संकल्पिांमध्ये फिक (distinguish) किता येतो आनि के ला पानहजे. एवढेच िव्हे
ति या संकल्पिा अलग (separate) किता येण्याजोगेही आहेत. ककं बहुिा आपि वास्तवात तेच किीत असतो.
जीवि व्यवहािात स्त्री हा मािूस वेगळा आनि पुरुष हा मािूस वेगळा असतो. इथे स्त्री व पुरुष या संकल्पिांचा
नवस्ताि के ला पानहजे. या संकल्पिातूि व्यक्त होिाऱ्या, त्यातूि तयाि होिाऱ्या, त्यात गुंतलेल्या इति संकल्पिा
खुल्या के ल्या पानहजेत.
स्त्रीछया शिीिात स्त्रीचे मि असते आनि पुरुषाछया शिीिात पुरुषाचे मि असते, अशी साधािितः आपली
जीवशास्त्रीय श्रद्धा असते. प्लंगािुसािी मिोिचिा हा मािूस असण्याचा आधाि असतो. इथे एक पेच आहे. तो
असा की, -

शिीि स्त्रीचे आहे पि मि पुरुषाचे आहे ति असा मािूस म्हिजे िेमका कोिता मािूस ?
ककं वा

शिीि पुरुषाचे आहे पि मि स्त्रीचे आहे ति असा मािूस म्हिजे िेमका कोिता मािूस ?
काही पयाषय आहेत. मि आनि शिीि यांचे िाते समसमाि असेल ककं वा िसेल. शिीि स्त्रीचे असेल आनि मिही
स्त्रीचे असेल. शिीि पुरुषाचे असेल आनि मिही पुरुषाचे असेल; ककं वा शिीि स्त्रीचे पि मि पुरुषाचे अथवा
शिीि पुरुषाचे पि स्त्रीचे असेल. 'असा मािूस जे होिे' अिुभवेल तसे त्याचे आनवष्किि होईल. ते त्याचे लेखि
असेल. या लेखिाचे स्वरूप गद्य, पद्य, लनलत इत्यादी काहीही असेल. ते त्याचे असेल.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------या पयाषयामधूि शिीि मािवाचे आहे आनि मि ईश्विाचे आहे; ककं बहुिा शिीि मािसाचे आनि आत ईश्वि,
आत्मा असे काही प्रस्तुत लेखाछया परिघात अपेनक्षत िाही. उदाहििाथष धार्मषक समजली जािािी पुस्तके - जसे
की श्रीमद्भगवतगीता, पि कु िाि अथवा बायबल इथे अपेनक्षत िाही िाही. गीता खुद्द श्रीकृ ष्िाछया रुपात
ईश्विािे कथि के ली, असे गृहीत आहे. कु िाि, बायबल, अवेस्ता हे ईश्विािे आदेश देऊि मािसाकडू ि नलहवूि
घेतलेले आहेत. त्यामुळे अवताि इत्यादी दैवी पयाषय आनि त्यांचे लेखि प्रस्तुत नववेचिकक्षेत आिता येत िाही.
भाितीय वैददक संस्कृ तीतीत ति लेखक िाही पि लेखि आहे, असा अद्भुतिम्य लेखिप्रकाि आहे. त्यातील
िम्यता हा भाग वगळला ति अद्भुत ही संकल्पिा लागू होऊ शकत िाही, अशा रितीचे सानहत्य भाितीय
पिं पिे त निमाषि झाले आहे. ते म्हिजे वेदवाङमय.
'वेद' हे लेखि आहे; पि त्याचे लेखक कु िीही िाही(त). वेद अपौरुषेय आहे ! ते कु िाही पुरुषािे नलनहलेले िाही,
असे गृहीत धिलेले आहे. येथे 'पुरुष' म्हिजे आत्मा नजथे िाहातो ते शिीि, असा अथष आहे. म्हिजे कोिताही
मािूस. स्त्री ककं वा पुरुष असा प्लंगािुसाि मािूस िव्हे. त्यात पुन्हा आत्म्याचे वसतीस्थाि असिािे हे शिीि
'प्हंद'ू धमाषछया कोंदिात जन्मलेले असले पानहजे; ते इति धमीय असूि चालिाि िाही. अशा कोित्याही
पुरुषािे ि नलनहलेले पि नवश्वाछया (ब्रह्ांडाछया) अनस्तत्वात येण्याआधीच अनस्तत्वात असलेले हे वेदवाङमय
आहे. सानहत्यातील लघुकथा ते महाकाव्य इत्यादी बहुतेक सािे प्रकाि वेदवाङमयात उपलब्ध आहेत. त्यात श्रुनत
आनि स्मृनत असे प्रकाि आहेत. त्यातील मुख्यतः श्रुनतवाङमय अपौरुषेय आहे ति स्मृनतवाङमय पौरुषेय आहे.
मिुस्मृती इत्यादी पौरुषेय ति पुरुषसूक्त अपौरुषेय आहे.
आता, नविोधाभास असा की 'अद्भुत' ही कसोटी वेदवाङमयास लागू होऊ शकत िाही, कािि 'भूत' ही
कालदशषक संकल्पिा आहे. 'अद्भुत' म्हिजे 'असे यापूवी भूतकाळात घडलेले िाही.' पुढे जावूि ' भनवष्यकाळात
असे घडिाि िाही, असे गृहीत असते. वेदवाङमय काळाछया आनि स्थळाछया चौकटीत निमाषि झालेले िाही.
मूलतः ते ब्रह्ांडाछया निर्मषतीपूवीपासूि असल्यािे ते भूतकालीि ति िाहीच पि समकालीि असण्याचा प्रश्नही
निकालात निघतो !
वेदवाङमयाछया आधािे नवकनसत झालेले संतसानहत्य हे सुद्धा असेच अद्भुतिम्य लेखि आहे. नवशेषतः अद्वैत
वेदान्तावि आधािलेले संतसानहत्य. विषजानतव्यवस्थेची चौकट स्वीकािलेले संतसानहत्य समकालीि कसे असू
शके ल, याचा नवचाि कििेही बऱ्याचदा पिं पिे छया दडपिामुळे िाकािले जाते. संत सानहत्याची समीक्षा, त्याचे
पुििावलोकि, पुिर्वषविि, तसेच स्थलकालनििपेक्ष असे काही तत्त्व सापडलेच ति ते लेखि समकालीि असू
शकते. म्हिूि तसे नचदकत्सक लेखि कििािे लेखकही समकालीि असू शकतात.
या अद्भुतिम्य लेखिातूि समकालीि असे काही खिूि काढता येत िसले तिी अिेकजिांिा त्यातील अिेक
गोष्टी समकालीि वाटत िाहातात. त्याचा परििाम म्हिूि जे लेखिकमष कितात, ते समकालीि असल्याची
दवंडी नपटवली जाते. हे लेखक त्यांचे कमषफळही (अमुकतमुक पुिस्काि, सनमत्या इत्यादी) न्जॉय कििािे लेखक
असतात. या लेखकांचे आनि त्यांछया नचिकालीि लेखिाचे अनस्तत्वात असिे, ही घटिा इतिांछया समकालीि
असते ; पि या लेखकांचे लेखि समकालीि िसते म्हिूि ते लेखकही समकालीि िसतात.
समकालीितेचा दजाष अद्वैतवेदान्ताला जसा देता येत िाही , तसा पाश्चात्य पिं पिे त प्लेटोछया सानहत्यालाही
देता येत िाही. प्लेटोचे प्चंति अमि असले तिी (ककं बहुिा अमि असते म्हिूिही) समकालीि िसते. समकालीि
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ही बदलती संकल्पिा आहे आनि जे काही अमि असते ते कधीही बदलते िसते, ते कालातीत असते. प्लेटोचा
अथवा अद्वैतवेदान्ताचा नचद्वाद हा काही समकालीि असू शकत िाहीत. अथाषत, त्यातील काही संकल्पिा
कोित्याही काळात उपयुक्त असू शकतात. जसे की प्लेटोिे सॉक्रेटीसछया तोंडी घातलेले 'पिीक्षि ि के लेले जीवि
जगण्यास व्यथष आहे.' पि 'ज्ञाि' ही संकल्पिा कोित्याही काळात समकालीि असू शकत िाही.
थोडक्यात, लेखि ईश्विी आहे, दैवी आहे; या गृहीतकामुळे ते समकालीि होऊ शकत िाही. पि ते गृहीतक
बदलले की त्यातील यथाथष समकालीिता शोधता येिे शक्य आहे. जसे की 'गीता' ही मािवी कृ ती मािूि श्री.
िाजीव सािे यांिी 'िवपाथषहृद्गत' िावाचे लेखि के ले. त्यांिी आजछया अजुषिाचे प्रश्न आनि आजछया श्रीकृ ष्िाचे
उत्ति देण्याचा प्रयत्न के ला आहे.
हे ईश्विी, दैवी लेखि असो, म्हिजे िसो !!
प्रस्तुत समकालीितेछया परिघाछया चचेतूि हे अद्भुतिम्य लेखि वगळिे योग्य िाहील.
- दोि“लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांिी चालवलेले िाज्य म्हिजे लोकशाही’ या अब्राहम प्लंकिछया 'लोकशाही' छया
व्याख्येछया धतीवि "मािसांचे, मािसांसाठी मािसांिी नलनहलेले ते (आनि तेच) लेखि म्हिजे 'लेखि' ( ककं वा
'लेखशाही'?! ) " अशी व्याख्या मी करू इनछितो. प्लंकिछया व्याख्येतूि लोकशाहीची मूल्ये स्पष्ट होतात. ही
मूल्ये रुजिे आनि प्रत्यक्षात पाळली जािे आवश्यक आहे, तसे लेखिाची मूल्ये स्पष्ट होिे, रुजिे आनि ती
पाळली जािे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. ती मूल्यव्यवस्था 'लेखि' या कृ ती मािवी व्याख्या के ली ति
आनि तिच शक्य होईल, असे मला वाटते.
लोकशाहीिुसाि जशी प्रत्येक व्यक्ती ही एकमेकांिा समाि असते, प्रत्येकाला समाि संधी नमळते; तसे प्रत्येक
लेखक समाि असावा, नवकनसत होण्याची समाि संधी प्रत्येक लेखकाला नमळावी, असे मला वाटते. म्हिूि दैवी
लेखक, अवताि, त्यांची आनवष्काििे वगळिे नितांत गिजेचे आहे. या पुिेशा पाश्वषभूमीवि मािवी लेखक येथे
गृहीत धरू.
लेखक कोिीही असू शकतो. म्हिजे कोित्याही प्रकािची स्त्री, पुरुष ककं वा त्यांछया मिोिचिेिुसाि संनमश्रिािे
घडलेला मािूस असतो. पेच असा की स्त्री व पुरुष त्यांिा अलग (separate) किता येते, याचे भाि नवकनसत
झाले की पुढे आपि त्यात भेद (discriminate) करू लागतो. 'अलग कििे आनि 'भेद' कििे यात सामानजक
फिक आहे. तो नवषमताजन्य आहे. हे अलगीकििात भेद अपेनक्षत िसतो. स्त्री-पुरुष हा भेदाचा नवषय िसूि
फिकक्षमतायुक्ततेचा (distinguishability) आनि अलगीकििक्षमतायुक्ततेचा (separability) प्रश्न आहे. या
दोघात भेद किावयाचा िसूि त्यांिा के वळ अलग किावयाचे आहे. पि हे भाि 'भेद' किण्यािे बेभाि होते.
स्त्री-पुरुषांिा अलग के ले तिच त्या प्रत्येकाछया अलग दृष्टीकोिातूि जगाचे आकलि किता येिे शक्य आहे. असे
के लेच पानहजे, त्यांछया अलगतेचे दशषि घेतले पानहजे आनि त्याची मांडिी के ली पानहजे. हे जमले ति त्यांची
दोघांची लेखक होण्याची प्रदक्रया स्वतंत्र आहे आनि त्यांचे लेखिरूपी उत्पादि स्वतंत्र आहे, त्यांछया घडिीची
होण्याची प्रदक्रया नभन्न आहे, याचे भाि नवकनसत होते. असे के ले पानहजे ति आनि तिच 'समग्र मािूस'
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------होण्याची प्रदक्रया सुरु होईल, असे मला म्हिावयाचे आहे. त्यामुळे येथे जेंव्हा मी 'मािूस' हा शब्द वापिे ि, तेंव्हा
ती स्त्री-पुरुष दोघांिा (आनि मिोिचिेिुसािछया संनमश्रिास) उद्देशूि असेल. आनि जेंव्हा असे व्यापक
समावेशि असेल तेंव्हा 'मािूस' हा के वळ रिता शब्द िसेल ति ती विीलप्रमािे भिीव संकल्पिा असेल. असा
मािूस जे काही नलनहलं त्यातूि त्याचे 'होिे' साकाित जाईल.
-तीि'लेखक' चा लोकनप्रय अथष जो लेखि कितो तो. लेखि म्हिजे कथा, कनवता, कादंबिी, िाटक, लेख समीक्षा
इत्यादी लनलत लेखि, वैचारिक लेखि. या वाङमयीि लेखि प्रकािािुसाि लेखकाची वगषवािी किता येईल.
लेखक होण्याची मिाठी पिं पिा दीडदोि शतकांची आहे. हा कालावधी भाितात कु ठल्याही कामाला पुिेसा आहे.
आपली पाच हजाि वषाांची पिं पिा ति भयंकि दिकट आहे. त्या पाश्वषभूमीवि लनलत, वैचारिक इत्यादी
पिं पिे शी फटकू ि स्वतंत्र लेखक असण्याची पिं पिा तुलि
े ेिे अल्पजीवी आहे खिी; पि मािूस पाच हजाि काय
पि दीडदोिशेही वषे जगत िसल्यािे; आनि एखादा दुसिा जगलाच शंभिीपयांत तिी अशा मािसाचे जीवि
लेखिकमष कििािे जीवि असेल असे िाही. मुळात भाितीय ककं वा प्रादेनशक मिाठी, कन्नड इत्यादी लेखक
जगतािा जिा उशीिच लेखि करू लागतात, असे मािले ति त्यांछया जगण्याछया आनि लेखिाछया
कालखंडाछया तुलिेत सानहत्य, लेखि इत्यादीची मिाठी पिं पिा दीडदोि शतकांची असिे पुिेसे आहे.
लेखक होण्याछया प्रदक्रयेत काही भौनतक मुद्दे आहेत. ते सांगि
ू या मुद्द्यांिा बाजूला करू. लेखकािे नलनहले की ते
लेखि प्रनसद्धीला देि,े प्रकाशकािे ते प्रनसद्ध कििे, ते प्रकाशि वाचकापयांत पोहोचिे, वाचकांिा लेखकाची
मानहती नमळिे, त्यांिी ते पुस्तक वाचिे इत्यादी टप्पे पाि पाडले की लेखक ओळखला जाऊ लागतो. हे सािे
आवश्यक आहेच. पि नलनहिे ते लेखक म्हिूि ओळखले जािे या प्रदक्रयेत आनि प्रवासात त्या मािसाचे,
लेखकाचे "होिे" हा मुद्दा बाजूला पडतो. लेखकाचे 'होिे' महत्वाचे आहे आनि ते समकालीि आहे, हे मला
अधोिे नखत किावयाचे आहे.
-चािलेखकाछया लेखिाची चचाष सुरु झाली की पिं पिे िुसाि "मािूस लेखक होतो म्हिजे काय कितो ?" हा प्रश्न
अपेनक्षत असतो. पि एखादा मािूस लेखक होतो म्हिजे तो िेमका काय होतो ? हा मूलभूत प्रश्न आहे. "मािूस
लेखक होतो म्हिजे िेमके काय कितो ?" आनि "मािूस लेखक होतो म्हिजे िेमका काय होतो ?" या दोि
प्रश्नांत फिक आहे. काय कितो ? आनि काय होतो ? या एकाच िाण्याचे दोि बाजू आहेत, असे िाही, असे
म्हिता येईल. पि ती अनिवायषता िाही. या प्रश्नांत फिक किता येिे शक्य झाले की ते दोि प्रश्न एकमेकांपासूि
अलगही किता येतात, हेही लक्षात येईल.
"काय कितो?" हा प्रश्न मािसाछया कृ तीनवषयक आहे ति "काय होतो?" हा मािसाछया घडिीचा प्रश्न आहे.
'कििे' ही कृ ती आहे, ती बऱ्याचजिांिा लागू असते. ते कायषकते होत. "आपल्याकडू ि निनश्चत काही घडावे" असे
कायषकत्याांिा अपेनक्षत असते. पि वास्तवात त्यांिा काहीतिी कित बसिे भाग पडते. त्यात काहीतिी घडते पि
बिे चदा काहीतिीच घडत िाहाते. बिे चजि मग काहीही कित बसतात. या गदािोळात त्यांचे 'होिे' हिवूि
जाते. म्हिजे 'कििे' पेक्षा 'होिे' , पयाषयािे 'होिे' अधोिे नखत झाले पानहजे, असे मला म्हिावयाचे आहे.
लेखकाछया बाबतीत असे घडत िाहाते. तो निनश्चत काहीतिी नलहायला जातो आनि बिे चदा 'काहीतिीच'
नलनहत सुटतो. त्यातूि तो जे काही घडतो, त्याला त्याचे घडिे, होिे म्हिता येत िाही.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मािसाची कृ ती हीच त्याची घडिावळ असते, हे सांगिे पुििावृत्तीचे मािले पानहजे. पि जी घडि होते ती
उलट ददशेिे जाते का ? हा प्रश्न उद्भवतो. कृ तीतूि होिािी घडिावळ मािसाला 'होण्याची' संधी देत.े एखादा
मािूस 'निनश्चत काही झाला' की तो जे काही झाला आहे त्यातूि बििािा त्याचा व्यक्तीनिष्ठ आशय ककं वा
आशयद्रव्य, तो मािूस प्रगट किीत जातो. त्यातूि पुन्हा त्याची घडिावळ पक्की होत जाते. मग त्याछयावि ''मी
असा घडलो" चा 'असा मी असामी' चा नशक्का बसतो.
मािूस कोिती कृ ती कितो आनि काय होतो, हे महत्वाचे ठिते. तो जे काही झालेला असतो, त्या दृष्टीिे
जगाकडे, वास्तवाकडे पाहातो आनि तेच त्याछया लेखिीतूि उतिते. त्यातूि तो लेखक घडतो. त्याचे हे अमुक
अमुक असिे हे त्याचे होिे असते; हे 'झालेल'े घटीत त्याचे मूळ आशयद्रव्य िचत जाते.
आता, लेखक होण्याची आिखी एक बाजू पाहू. ती वाचकाछया बाजूिे येिािी आहे.
लेखि वाचतात ते वाचक. त्यांचे सुद्धा घडिे, होिे असते. म्हिूि वाचकांचे "होिे" पाहू. लेखि वाचिािे वाचक
काय "होतील" ?
वाचकातूि सामान्य वाचक आनि समीक्षक, पिीक्षक, नचदकत्सक इत्यादी नवशेष वाचक घडत जातात. हे घडिे
म्हिजे त्यांचे होिे असते. सामान्य वाचक वाचतो. त्याला लेखि आवडते, िावडते ककं वा अन्य काही वाटते.
िाटकाछया भाषेत तो िनसक असूि िसास्वाद घेतो, एवढेच. हे सामान्य वाचकाचे 'िनसक होिे' असते.
नवशेष वाचकाला त्यापेक्षा जास्त काही वाटू ि तो ते नलनहतो. त्यातूि िवा लेखक घडतो. ही लेखक होण्याची
दुसिी पातळी. समीक्षक, पिीक्षक, परिचयक हे लेखकाचे प्रकाि त्यातूि उद्भवतात. हा आवडीचा आनि ऐनछिक
निवडीचा प्रांत आहे. प्रत्येक वाचक लेखक होईल असे िाही. लेखि करूि उत्क्रांत झालेला लेखक आनि
वाचकातूि उत्क्रांत होिािा वाचक हे पिस्पिावलंबी असू शकतात. चांगला लेखक हा चांगला वाचकही
असतोच.
मािसाप्रमािे देवावि, दैवाविही लेखक असण्याचे आिोपि असते. देव, ईश्वि हाच कपाळाविील भाग्यलेखक
आहे, अशी समजूत असते. ककं वा गेलाबाजाि 'निसगाषचे पुस्तक गनिताछया भाषेत नलनहले आहे' असे नलनहले की
हे निसगषपुस्तक नलनहिािा तो ईश्वि असा समज होतो; ते वाचिािे वाचक गनिती होतात. भाग्यलेख, ललाट
िे खा वाचिािे ज्योनतषी निमाषि होतात. वेदवाङमय ही दैवी ककं वा ईश्विी कृ ती मािल्यामुळे ती समकालीि
िाही.
तेंव्हा आता, उिलेल्या लेखिातूि व लेखकातूि समकालीितेचा परिघ निनश्चत के ला की समकालीि
लेखकाचा परिघ आनि लेखकाचा समकालीि परिघ, असे दोन्ही परिघ अधोिे नखत किता येतील.
-पाचवेद ककं वा प्लेटो व त्यांचे अिुयायी आपिास नचिं ति काळ ही संकल्पिा देतात. ती प्रस्तुत 'समकालीि'
छया आनि सामानजक नवकासाचा, सानहत्याचा परिघ नवस्तािीत होण्यात अडथळा आहे, ददशाभूल कििािी
आहे. आपल्याला उपयुक्त आहे तो सामानजक दृष्टीिे मोजता येिािा काल. त्यास आपि 'सामानजक काल' म्हिू.
सामानजक काल म्हिजे व्यक्ती व समाज ज्या काळात वास्तवात जगत असतात तो काल. या
कालखंडात जी मुख्यतः िाजकीय व सामानजक व्यवस्था असते, नतचा ते भाग असतात. ती व्यवस्था त्यांछया
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------सद्यकालीि जीविाची चौकट असते. या चौकटीतील बांधेसूद काल हा सामानजक काल होय, असे मी समजतो.
या कालात असिे, त्या कालािुरूप आपल्या नवचािनवश्वाची मांडिी कििे म्हिजे समकालीि असिे.
''समकालीि' याचा अथष प्रत्येकािे आपल्या अनस्तत्वात असण्याछया कालखंडात त्या कालखंडातील
नवचािनवश्वाशी वैचारिकदृष्ट्या, तानत्त्वकदृष्या आनि िैनतकदृष्या िाते िाखूि असिे." आता, या िात्याचे
स्वरूप काय असेल ? हे िाते काळाशी, स्थळाशी – भौगोनलक िचिेशी, सामानजक, िाजकीय, आर्थषक,
वैचारिक, तानत्त्वक, वैज्ञानिक नवकास, संबंनधत चळवळी, ज्ञाििचिा, मूल्यव्यवस्था इत्यादींशी िाते िाखतो,
त्यास 'समकालीि' म्हिता येईल. याचे काही टप्पे सांगता येतील :

आपि आपल्याच काळात जगत आहोत, भूतकाळात िाही आनि ददलेल्या नवद्यमाि काळाछया
चौकटीत िाहूि भनवष्याची आखिी किण्याचा प्रयत्न आपि किीत आहोत, याचे भाि स्वतःमध्ये नवकनसत
कििे, यास 'समकालीित्वाची जानिव' म्हिता येईल.
ही 'समकालीित्वाची जानिव' माझ्यात कोित्या काळात जागेल ? माझा समकाल कोिता ? ति मी
ज्या देशात िाहातो त्या देशाचा नवद्यमाि कालखंड. स्थल आनि काल यांछया अिुभवाछया चौकटीत मी माझा
समकाल निनश्चत के ला पानहजे. "मी सध्या एकनवसाव्या शतकात भाितात लोकशाही समाजवादी इहवादी
देशात िाहातो आहे, या समाजव्यवस्थेची मूल्यव्यवस्था स्वातं्य, समता, बंधुता, समृद्धी या मूल्यांिी बिलेली
आहे; ती विष-जानत-प्लंगभेद ि माििािी, कोित्याही प्रकािचे शोषि ि कििािी आहे आनि मला ती
बंधिकािक आहे" हे स्वीकाििािा काल हा 'माझा काल' आहे, हे माझ्या काळाचे स्वरूप आहे.
इथे माझी जन्मतािीख ते माझी वैचारिक व मािनसक मूल्यव्यवस्था घडनविािी समाजव्यवस्था यांछया
उगम मला गृहीत धिला पानहजे. यात गतकालाचा समावेश होत आहेच, नशवाय नवद्यमाि काल आनि मी
अनस्तत्वात असेतोपयांतछया काळाचाही समावेश होत आहे. माझा जन्मकाल हा भूतकाल आनि मी अनस्तत्वात
असण्याचा काल हा नवद्यमाि काल आनि मी कधीपयांत असेि ते अज्ञात असल्यािे तो जो काही काल असेल तो
भनवष्यकाळ.
वेगळ्या परिभाषेत, ज्येष्ठ लेखक सतीश तांबे यांछया भाषेत, "समकालीिामध्ये काही गोष्टी गतकालीि
म्हिजे पािं परिक, ति काही काळाछया पुढछया, ति काही सावषकानलक/नत्रकालाबानधत अशा असतात.
थोडक्यात समकालीिांमध्ये सवष काळांतील गोष्टींची सिनमसळ असते. त्यामुळे निखळ 'समकालीि' म्हिजे
िव्यािं अवतिलेलं आनि रुळलेलं जे काही असेल ते ! घरटत समकालीि ति जािीवही समकालीि असते.
(सतीश तांबे, 'समकालीि : एक मुलाखत'- संवाद, संकल्पिेसंदभाषत, "ऐसी अक्षिे ", ददवाळी अंक २०१५)
माझ्यात 'समकालीित्वाची जानिव' आहे, मी 'समकालीि' आहे एवढे म्हिूि चालिाि िाही ति मी ते
नसद्धही के ले पानहजे. ती माझी सामानजक व िैनतक जबाबदािी आहे. त्यासाठी त्या भािाचे स्वतःला शक्य
असलेले सवष पुिावे व्यावसानयक भूनमके तूि देिे. म्हिजे मी भाितीय लोकशाही माितो, विष-जानत-प्लंगभेद
मािीत िाही, हे मी माझ्या कृ तीतूि ददले पानहजे. माझा सवष आनवष्काि माझ्या काळाछया मूल्यव्यवस्थेशी
इमाि िाखिािे आहे, हे मी सप्रमाि दाखवूि ददले पानहजे.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पुढे, पुिावे देिे, अिुषंनगक कृ ती कििे याचा अथष माझ्यातील हे भाि मी इतिांमध्ये जागनविे. म्हिजे
मी समकालाचे समाजभाि जागनविे. के वळ मीच माझ्या आत्मभािात मग्न िाहािे पुिेसे िाही, ति
माझ्याबिोबि माझे सांगाती म्हिूि मला इतिांिाही मी सोबत घेतले पानहजे. माझी 'समकालीित्वाची
जानिव' मी त्यांछयात पोहोचनवली पानहजे. ही माझी िैनतक भूनमका असेल. ही माझी 'समकालीित्वाची
जानिव' इतिांमध्ये प्रवाहीत किण्यासाठी त्या सह-जिांिा समजेल अशा भाषेत मी ती संवादी कििे. याचा
अथष असा की, या इतिांिा त्यांछया काळाचे भाि येईल, असे सवष प्रयत्न कििे. इथे 'त्यांछया काळाचे' याचा
अथष 'मी आनि ते' एकाच काळात आहोत, याची जािीव त्यांछयात निमाषि कििे. म्हिजेच त्यांिाही
समकालीि बिनविे. 'मी' आनि 'ते' नमळू ि "आपि" बित असल्यामुळे "आपल्या सवाांछया काळाचे आपल्या
सवाषिा भाि येईल" , असे सवष प्रयत्न मी स्वतः कििे. पुढे त्यांिाही इतिांसाठी संवादी व आशयसमृद्ध बिनविे,
त्यांची तशी तयािी किवूि घेिे. असे िेहमी किीत िाहिे. या प्रयत्नांिा 'संवादाची रित ' म्हिूि प्रस्थानपत
कििे. ही रित प्रभावीपिे वापििे, हे ओघािे येतेच.
कालांतिािे हा समकालीिांचा प्रवाह मोठा बिेल. आपला सवाांचा

दजाष समाि होईल. अस्सल

ज्ञािात्मक समता प्रस्थानपत होईल. सािे जि समकालीि बितील. मग, "मी, प्रथम पुरुषी जे काही निमाषि
किे ि, जी काही माझी अनभव्यक्ती असेल, माझे व्यक्त होण्याचे माध्यम असेल ते सािे लेखि,कला, संगीत, िाय
इत्यादी इति समकालीिांछया आकलिाछया कक्षेत येईल. असे अन्य अनभव्यक्तीछयाही बाबतीत घडेल.
काळाशी मी संवादी असिे, इतिांिा संवादात सहभागी करूि घेिे, सवषचजि संवादाछया एकाच
पातळीवि येिे ही 'समकालीित्वाची जानिव' पक्व होण्याची अवस्था असेल. या प्रकािे 'समकालीित्वाची
जानिव' ही सामानजक घटिा आहे, व्यनक्तगत िाही. नतची सुरुवात व्यनक्तगत िाहील पि अंनतम परििती
सामानजक असेल.
सामानजक काळाछया संदभाषतच आपि' समकालीि 'ही संकल्पिा मांडू शकतो .लेखकाचे' असिे 'आनि
त्याचे' होिे 'हे या अथाषिे समकालीि असले पानहजे .लेखक समकालीि होिे हेच त्याछया' असण्याचे स्वरूप '
मािले पानहजे. लेखकाचे 'होिे' म्हिजे समकालीि होिे असते. हा अंतगषत नविोधाभास वाटला तिी समकालीि
असण्याछया संकल्पिेचे ते स्वरूप आहे. म्हिजे कसे, ति आज समजा कु िी एक लेखक समकालीि आहे. पि
उद्याचा आिखी शंभि-दोिशे वषाांिंतिचा लेखक कसा असेल ? जि त्यािे त्याछया काळाशी-स्थळाशी सुसंगत
लेखि के ले तिच तो त्याछया काळातील 'समकालीि' ठिे ल. त्यािे आपला, म्हिजे एकनवसाव्या शतकाचेच
नवषय नलनहले ति 'समकालीि' ठििाि िाही. असे पुढील प्रत्येक काळातील लेखकाछया बाबतीत म्हिता येईल.
याचा अथष समकालीि लेखिाचा मुख्य संदभष लेखकाचा सामानजक काल हा असतो. त्यावि आधािलेला
भनवष्यकाळ हा भनवष्यकालीि प्रगत संदभष असतो. या अथाषिे समकाल व समकालीि लेखि, ते कििािा लेखक
हे सािे समकालीि असतात.
इथे लेखकाचे' असिे 'आनि त्याचे' होिे 'महत्वाचे ठिते. "मािूस लेखक होतो म्हिजे िेमके काय कितो
?" आनि "मािूस लेखक होतो म्हिजे िेमका काय होतो ?" या प्रश्नांचा आंतिसंबंध काय ? ति लेखक लेखि
कितो आनि समकालीि लेखक समकालाची जािीव व्यक्त कितो. ती व्यक्त होत असेल ति आनि तिच तो स्वतः
समकालीि होतो.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आता, "मािूस लेखक होतो म्हिजे िेमके काय कितो ?" आनि "मािूस लेखक होतो म्हिजे िेमका

काय होतो ?" या दोि प्रश्नांत फिक आहे, त्याचा अथष काय ? ति , एखादा लेखक लेखि कितो पि ते सािे गतकालीि मूल्यव्यवस्था सांगिािे , गतकालीचा पुिस्काि
कििािे असेल ति तो लेखक भौनतकदृष्या असतो नवद्यमाि काळात पि मािनसकदृष्या जातो भूतकाळात.
परििामी त्याछया त्या आज नवद्यमािकाळात खेचूि आिलेल्या गतकाळात तो जगतो पि समकालीि िसतो.
उदाहििाथष जातीव्यवस्थेचे समथषि कििािे लेखि हे गतकालीि लेखि असेल ति लेखक नवद्यमाि समकालीि
असेल. परििामी 'लेखि गतकालीि आनि लेखक आधुनिक' हे चमत्कारिक नचत्र समोि येईल. असे लेखक
अत्यंत सुखात समाधािात जगत आहेत! असे ददसेल. आनि समकालीि लेखि कििािे समकालीि लेखक दुःखी
असू शकतात. सुखी डु क्कि आनि असमाधािी सॉक्रेटीस ! असा लेखक समकालीि असतो पि त्याचे लेखि
समकालीि िसते. म्हिूि लेखक काय कितो ? आनि लेखक काय होतो ? या एकाच िाण्याचे दोि बाजू आहेत,
असे म्हिता येत िाही. या दोि प्रश्नांत या काििासाठीच फिक कििे आवश्यक आहे.
पि समजा, असाच एखादा लेखक आहे की जो या साऱ्या नविोधाभासाचेच नचत्र तुमछयासमोि मांडतो आहे तो
िीट, पक्का समकालीि आहे.
मािसाछया असण्याचा संदभष वतषमािकाळाशी निगडीत आहे ति होण्याचा संदभष भनवष्यकाळाशी आहे. त्या
त्या काळाछया तुकड्यात भनवष्यकाळ अिुभवला की तो आधी वतषमािकाळ होतो आनि िंति भूतकाळ होतो.
मािूस वतषमािात िाहूि मािनसकदृष्या भूतकाळाशीच जोडला गेला की तो वतषमािाशी आनि पयाषयािे
भनवष्याशी जोडला जात िाही. भनवष्य टप्प्यात धरूि वतषमािाशी तो इमाि िाखत असेल ति आनि तिच
त्याला समकालीि म्हिता येईल. 'समकालीि' मध्ये िजीकचा भूतकाळ, िजीकचा भनवष्यकाळ आनि अथाषतच
नवद्यमाि कालखंड यांचा समावेश आवश्यक आहे. समकालीि असण्याचा संदभष िेहमी नवद्यमािकाळाशी िाते
सांगतो.
-सहाभाितात जन्म, पुिजषन्म, आत्मा, कमषनसद्धान्त, पापपुण्य, स्वगष-ििक या संकल्पिा सामान्य लोकांछया
जीविाचा भाग बिल्या. गांधींपयांत अिेकांिी वेदान्त, गीता, इत्यादी संतवचिे प्रमाि मािल्यािे या साऱ्या
संकल्पिा म्हिजे 'समकालीि' त्वाला मोठी बाधा ठिल्या. त्याचा पुिावा म्हिजे भाितीय मािूस एकाच
कालखंडात वेगवेगळे जीवि जगत असतो. ज्येष्ठ लेखक सतीश तांबे यांछया मते समकालीि हे त्या त्या
समाजाछया भूगोलाबिोबि आनि त्या त्या समाजातल्या आर्थषक आनि सामानजक नवभागण्यांबिोबि बघायला
पानहजे. एका काळामध्ये जगत असिाऱ्या नििनििाळ्या सामानजक आनि आर्थषक अवकाशांतल्या,
नििनििाळ्या िाजकीय अवकाशांतल्या लोकांछया धाििा आनि समजुती या वेगवेगळ्या असिाि. नवशेषतः
भाितासािख्या देशामध्ये ज्या रठकािी अिेक काळामध्ये समाज एकनत्रत जगतो आहे － आददवासींपासूि ते
आत्ता आधुनिकोत्ति काळापयांत; त्यात एकमेव अशी जािीव आहे असं म्हिण्याला काही अथषच िाही. त्याप्रमािे
अमेरिका, भाित, इं ग्लंड, जपाि आनि सीरियामधले पोस्टमॉडिष हेही काही समकालीि ककं वा एका जािीवेचे
असं म्हिण्याला अथष िाही.( सतीश तांबे, 'समकालीि : एक मुलाखत'- संवाद, संकल्पिेसंदभाषत, "ऐसी अक्षिे ",
ददवाळी अंक २०१५)
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श्रीनिवास हेमाडे, परिघ : लेखकाचा आनि समकालीितेचा, "प्रनतष्ठाि", मिाठवाडा सानहत्य परिषद, औिं गाबाद, अंक काल
: सप्टेंबि-ऑक्टोबि २०१५, वषष : ६४ वे, अंक : पनहला, पािे २३ ते ३०; कायकाषिी संपादक : आसािाम लोमटे
(९४२२१९२१९३) संभाजीिगि, पिभिी ४३१ ४०१; प्रकाशक : डॉ. दादा गोिे ; अक्षिजुळिी : कॉम्प-प्प्रंट कल्पिा प्रा.
नल पुिे (अंक प्रनसद्धीचा प्रत्यक्ष काल : मे २०१६ ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"एखादा नवनशष्ट प्रांत, समूह, अवकाश हे उिलेल्या अवकाशापासूि आनि समजुतींपासूि आनि
धाििांपासूि वेगळे असिाि; आत्ताही आहेत. अशा नवनवध धाििा आहेत याची जािीव ज्याला आहे तो
आत्ताचा समकालीि आहे. पिं तु उघडपिे सगळे असे असिाि िाहीत, कािि मग वेगवेगळ्या धाििा उििाि
िाहीत. ही एक कॅ च ट्वेंटी टू नसछयुएशि आहे", असे मत प्रनसद्ध लेखक मकिं द साठे व्यक्त कितात. ( मकिं द
साठे : 'समकालीि : एक मुलाखत' - संवाद, संकल्पिेसंदभाषत, "ऐसी अक्षिे ", ददवाळी अंक २०१५)
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इथे एक माझ्या मते, वेगळाच पेच आहे. तो असा की, नवद्यमाि नवषम नस्थती आनि त्यातील मािसे,
घटिा यांिा लेखांचे, लेखिाचे आशयद्रव्य म्हिूि वापिायचे की ती नस्थती बदलायची ? हा िैनतक निवडीचा
भाग आहे. म्हिजे असे की मला जि इतिांिा समकालीि बिवायचे असेल, त्यांिा माझ्याशी सुसंवादी
किावयाचे असेल ति त्यांिा त्यांछया आहेत त्या नस्थतीशील वास्तवातूि बाहेि काढले पानहजे. पि मग, माझे
लेखिाचे आशयद्रव्य हिपेल. जि आशयद्रव्य रटकवायचे असेल ति ते समकालीि होिाि िाहीत, मी एकटाच
समकालीि िाहील. त्यावेळी मला िनसक, वाचक, पिीक्षक लाभिाि िाहीत. मी जि आशयद्रव्य आहे तसेच
रटकवूि मीच एकटा समकालीि बिलो ति ते क्रूि होईल ! मग 'समकालीितेचा प्रवाह' गनतमाि िाहिाि िाही.
सामानजक सुधाििा होिाि िाही.
याचा अथष असा की, मी माझा समकालीि िाहिाि िाही. कािि मी समकालातील मूल्यव्यवस्था
अमलात आिीत िाही ! ती आिायची ति 'मी वैचारिकदृष्या समकालीि असिे' ही सवाांचा सहभाग असिािी
सामानजक व्यवस्था मला प्रवानहत कििे ही माझी िैनतक जबाबदािी आहे.
-सातलेखक कु िाला म्हिावे ? या नवषयी सवष संस्कृ तींमध्ये आनि सवष भाषांमध्ये दांडगे वाद आनि नवस्तीिष
सवतेसुभे आहेत. ज्याचे दकमाि एक (तिी) पुस्तक प्रकानशत झाले आहे, तो लेखक की 'एक +' पुस्तके प्रकानशत
झाली आहेत तो लेखक?! यावरूि ही 'बा' चा' 'बा' ची (प्रतानधकाि – पु. ल. देशपांड)े होते. 'दकमाि एक पुस्तक'
या निकषावि, ज्याचे एकही पुस्तक प्रकानशत झाले िाही पि लाखो वाचकांपयांत पोहोचला आहे; असा
वृत्तपत्राचा स्तंभलेखक 'लेखक' असतोच असे िाही. उलट 'दकमाि वाङमयीि दजाष' असे बािसे किता येण्याचे
धाडस किण्याचा नवचािही, ज्या पुस्तकाछया संदभाषत मिात येऊ शकत िाही, त्या पुस्तकाचा लेखक हा 'लेखक'
मािला जातो. कािि त्याचे पुस्तक अनस्तवात आलेले असते. बाजािात ते उपलब्ध िसले तिी त्या लेखकाकडे
असतेच. त्यात त्याला एखादा पुिस्काि नमळाला की कायम नशक्कामोतषब.
लेखक आनि नवचािवंत यातही एक पेच आहे. एखादा नवचािवंत आहे पि एकही पुस्तक त्यािे नलनहलेले िाही,
मग तो लेखक आहे का ? ति िाही. जसे की िाम बापट ककं वा मे. पुं. िे गे यांिी एकही स्वतंत्र पुस्तक नलनहलेले
िाही. त्यांिी लेखि यथेछि के ले, मूलगामी प्चंतिही के ले; ते नवचािवंत म्हिूि मान्यही आहेत, पि ते लेखक
मािले जातात असे आढळत िाही.
बिे , जो लेखक आहे तो नवचािवंत आहे ककं वा असतोच असेही िाही. कथालेखक, कादंबिीलेखक हे काही
नवचािवंत असतील, असे व्यंनजत होत िाही. लेखक आनि नवचािवंत ही पदे आनि व्यक्ती पिस्पिनविोधी
िाहीत पि पिस्पिव्यावतषकही िाहीत. उघडच सांगायचे ति अिेक भिताड लेखकही बाजािात मौजूद आहेत,
असतात. मग नतसिी वगषवािी उद्भवते: नवचािवंत लेखक.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------हा लेखकाचा नतसिा प्रकाि म्हिजे लेखि आनि नवचाि यांची उत्क्रांती मािली पानहजे. व्यापक सामानजक भाि
आनि जबाबदािी यांचे उत्तिदानयत्व यांछयाकडे जाते. समकालीि असिे हे या प्रकािछया लेखकाचे अंगभूत
लक्षि असते, असे म्हिता येत.े
वसाहतवाद, िववसाहतवाद, आधुनिकता, आधुनिकतावाद ककं वा उत्तिआधुनिकता इत्यादी मुद्दे मी
आता इथे आिीत िाही. समकाल ही संकल्पिा िचतािा हे घटक आवश्यक आहेत खिे , पि ते दकती मागे
न्यावयाचे आनि दकती पुढे तिावायचे याची सनवस्ति चचाष आवश्यक आहे, एवढे िमूद कितो.
िववसाहतवादाशी जोडली गेलेली खासगीकिि,जागनतकीकिि, उदािीकिि हेही मुद्दे तूताषस बाजूला ठे वू.
त्याचप्रमािे भनवष्यकालीि, नवनशष्टकालीि, सवषकालीि इत्यादी संकल्पिाही या चचाषनवश्वात आता आििे
उनचत ठििाि िाही.
-आठआता, एक िाजूक प्रश्न उपनस्थत करू.
"समकालीि असिे" ही के वळ लेखकाची जबाबदािी आहे का ? की प्रकाशक, संपादक, समीक्षक आनि
वाचक यांचीही आहे ? ककं बहुिा 'त्यांचीही' आहे की िाही?
लेखकािे दकतीही समकालीि नलनहले अि प्रकाशकािे ते प्रनसद्ध के लेच िाही; ककं वा लेखि प्रनसद्ध
झालेच पि वाचकांिी वाचलेच िाही; समजा वाचलेच पि समीक्षकांिी दखल घेतलीच िाही; ति काय ?
'समकालीि असिे' ही िीनत के वळ लेखकांिी पाळावयाची जबाबदािी आहे आनि प्रकाशकांिी के वळ
धंदा के ला ति 'समाज समकालीि होिे' कसे घडेल ?!
बि, समजा "लेखकािे के वळ नलहावे, त्यािे समाज बदलण्याची गिज िाही, ते त्याचे कामच िाही"
अशी भूनमका एखाद्यािे घेतली ति ?...
मग... कशाला काय अथष उितो ?
ही मांडिी कोित्याही काळात लागू पडेल, ही नतची शनक्त आहे. नतचे ते स्वरूप आहे. या मांडिीत
आिखी सुधाििा किता येतील, याची मला जािीव आहे. मी ही के वळ प्रस्ताविा किीत आहे. ही मांडिी खुली
आहे.
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