
’...कशी सावरू मनाला ?' 
 
'कशी आवरू हा ओघ, कशी सावरू मनाला ?' 
अमेरिकेत िाहून मिाठी साहहत्य वाचण्याची तहान ई-सकाळ, ममसळपाव, मनोगत या व अशा अनेक 
साईट्समुळेच काही प्रमाणात का होईना भागवता येते. तिीही...कुठली तिी एक उणीव मनाला बोचत 
िाहते. भाितात सुटीसाठी येणार् या ममत्रवगााबिोबि काही पुस्तकाांची यादी देण्यात येत.े त्यामुळां मनाची 
बोचणी थोडी बोथट किता येते. माझां हे वाचनप्रेम माझ्या आई-बाबाांच्या चाांगल्याच परिचयाचां. 
त्यामुळां ड्रसे नाही घेतला तिी चालेल, पण लेकीसाठी वेगवेगळ्या पुस्तकाांची खिेदी मात्र त्याांनी 
वेळोवेळी करून ठेवलेली असते. मग हा 'अमूल्य साठा' जमेल तसा माझ्या सुपूदा केला जातो. 
  
या वेळी खजजन्यातून बाहेि पडलेले कववता महाजन याांचां 'गॅ्रफिटी वॉल' हातात घेतलां आणण जस-जसां 
वाचत गेले, तस-तशी या लेणखकेच्या अधिकाधिक प्रेमात पडत गेले. कववता महाजन याांचां 'ब्र' आणण 
'मभन्न' वाचल्याविच त्याांची प्रचांड िॅन बनले. आता हा 'गॅ्रफिटी वॉल'चा लेखसांग्रह वाचनू ति त्या 
भावनेवि मशक्कामोताबच झालां आहे. त्याांच्या कववताही मनाला अक्षिशः वेड लावतात. 
  
एक काळ होता, जेव्हा मी व. पु. काळे याांच्या लेखनाच्या अशीच प्रेमात पडले होते. कुठलाही लेखक 
म्हटला, की त्याच्या मलखाणावि बिे-वाईट ताशिेे ओढले जातातच. वपुांचां थेट मलखाणही या चक्रातून 
सुटलां नसावां. याच थेट पण प्रामाणणक, हळव्या, काळजाला हेलावून टाकणार् या त्याांच्या 
मलखाणाचा-ववचािाांचा मनावि चाांगलाच पगडा होता. आपल्या मनात जे काही चाललां आहे, तेच नेमकां  
हे कसां मलहहतात, हा भोळा प्रश्न मनाला पडत असे. ववचािाांच्या याच जवळकीतून मी वपुांशी सांवाद 
सािायचा प्रयत्न करु लागले...माझ्या डायिीच्या माध्यमातून! अथाात हा प्रयत्न िािसा सिल झाला 
नाही. आयुष्याच्या वेगवेगळ्या चक्रात अडकल्यावि हे सवा मागांच पडत गेलां... 
  
कववता महाजन याांच े'ब्र' वाचल्यावि शबदाांची खिी िाि समजली. जे पूवी काळाच्या ओघात 
आयुष्यातून ननसटलां होत.े..ते पुन्हा आकाि घेऊ पाहतांय अशी जाणीव झाली. 'ब्र' मिील प्रिुल्ला 
स्वतःमध्ये कुठांतिी वास करून आहे, याची जाणीव झाली. मनावि झालेल्या आघाताांच ेप्रकाि जिी 
थोड्यािाि प्रमाणात मभन्न असले, तिी त्यामुळां अस्ताव्यस्त झालेलां आयुष्य बिांचसां सािखांच. या 
सांस्था, त्याांच ेमूळ प्रश्न, आहदवासी जस्त्रयाांची घिी-दािी असलेली व झालेली अवस्था मेंदलूा 
णझणणझण्या आणल्यावाचून िाहात नाही. त्यातून उभा िहहलेला त्याांचा सांघर्ा, त्याांची जजद्द, एकजूट 
आणण यातूनच ननमााण होणािी एक 'आशा' उद्याच्या 'फकां धचत' बर् या भववतव्याची! त्याांच्याकडूनही 
मशकण्यासािखां प्रचांडच. समाजाच्या रुढ समजुतीांना िक्का देणािा कोणताही ववचाि व्यक्त झाल्यास 



लढाई अटळच. अशा लढायाांना दाधगन्यासािखां अांगा-खाांद्यावि घेणार् या या जस्त्रया. 'ब्र' उच्चािण्याची 
ऊमी ही आतूनच यावी लागते. या ऊमीची सडतेोड ओळख लेणखकेनां या कादांबिीच्या माध्यमातून 
करून हदली आहे. 
  
कववताजीांचां 'मभन्न'. 'एड्स'सािख्या ववर्याची माांडणी-हाताळणी. जेवढी तिल, तेवढीच िोखठोक! 
आयुष्याचां भववष्य अांि:कािात असल्याचां हदसत असतानाही, जीवनाचा शवेट डोळ्याांना हदसत असला, 
तिीही मनात तेवत िाहते, ती जगण्याची ऊमी. हे सगळां वाचनू मन ववर्ण्ण होतां आणण वाटतां, 
आपल्याला सुखां बोचतात हेच खिे. कववताजीांनी साकाि केलेल्या व्यजक्तिेखाांकडून एक प्रकािची 
सांजीवनी ममळते. आपण एक 'स्त्री' आहोत, याबिोबिच एक सांवेदनाक्षम व्यक्ती आहोत, याचा साथा 
अमभमान वाटायला लागतो. माझ्याही या वेगळ्या वाटेविच्या प्रवासाला एक मभन्न पण ठाम हदशा 
ममळाते. 
  
आता 'गॅ्रफिटी वॉल' वाचताना ति असां वाटायला लागलांय, की मी ओळखते या लेणखकेला, नतच्या 
ववचािाांना, सडतेोड वागण्याला, नतच्या जाणणवाांना, नतच्या अजस्तत्वाला-अजस्मतेला, नतच्या समथा 
प्रनतभेला आणण नतच्या क्वधचतच-पण जाणवणार् या साशांक भयाला! खिां ति हे िािच थेट वविान 
झाले, पण मनापासून वाटतेय की नक्कीच ओळखते, समजते मी या भावनलेा! ननदान आज तिी! 
व्यक्ती ही बदलत असते...सित्या काळानुसाि...आणण तशीच बदलत जाते. अनुभवाांची जोड जशी 
ममळत जाते, तसे आपल्या जाणणवाांचे गाठोड ेआणखीनच सांपन्न होत जाते. अशीच कदाधचत होईल 
मला माझीही ओळख. पण तोपयतं कववता महाजन या लेणखकेची एक 'डडेडकेटेड' वाचक म्हणून माझा 
माझ्याशीच झालेला परिचय, मला तेवढाच वप्रय आहे. 
  
वर्ाानुवर् ंमनाच्या तळागाळात रुतवलेल्या भावना-जाणीवा, या वाचनानांति डोकां  वि काढायला 
लागल्या आहेत. हे सगळांच ननिथाक नाहीये, हे पण समजायला लागलां आहे. ननमभाड होऊन ते ववचाि 
आपल्या अजस्तत्वाचा भाग म्हणून ममिवायला मशकलां पाहहजे. प्रत्यांतिाचा क्षण एकच असतो, आणण 
तो आज ना उद्या प्रत्येकाच्याच आयुष्यात येत असतो. आपला ववचाि किी न किी कोणीतिी 
'आपलासा' कितो आणण मग आपला तोच ववचाि प्रवाही होतो. त्याला एक फकां वा अनेक मनाांचां घिही 
ममळतां आणण तो रुजतही जातो. 
  
हे सगळां मलहावांसां वाटलां, तेसुध्दा या लेणखकेच्या मलखाणाने मनाला आणण मेंदलूा हलवल्यामुळां, 
काहीसां डडवचल्यामुळां, ववचािाांना ढवळल्यामुळां! कववता महाजन याांच्या पुस्तकाांचां िसग्रहण किणां 
वगैिे या मलखाणाचां उद्हदष्ट नक्कीच नव्हे. ते ज्याने-त्याने वाचाव ेआणण पहहजे ते, पहहजे तसे ग्रहण 
किाव.े प्रत्येकाची आवड-ननवड ननिाळी. आपण कोणास काय साांगावे? हे सगळां मलहहण्याचां कािण 



एवढांच, की कववताजीांच्या मलखाणानां माझ्या मनातील ववचािाांना नवी उभािी ममळाली. मिगळ नष्टां 
झाली. तुमच्याही मनात असे दडलेले पण व्यक्त किण्यासािखे नक्की काही असेल... 
  
कववताजीांच्या 'Do Disturb' या दािाविच्या पाटीचा आिाि घेऊन, खिांच एखाद हदवशी त्याांना भेटेन 
असां म्हणतेय. त्या ति मला भेटलेल्या आहेतच. त्याांच्या लक्षणीय मलखाणातून ही भेट मनात 
नक्कीच ताजी िाहील...येणािी अनेक वर् ं!!! 
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