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िडसबर 2020.  
 
चागंले काम ! गाओेच ेनोबले भाषणही टे आह े! पण इथ ेयाचा काय उपयोग ? इथ,े " सािहात राजकारण व नसत े" 
अस ेणत फ राजकारणावर बोलणार ेलोक सािह समंलेनाच ेअ होतात ! आिण ा पदावन त ेभाषणही अस े
करतात की ांा िवचाराचा कोणताही काय कता  त ेभाषण िमळेल ा के ेजवन करत असतो ! गाओ ाला 
गभंीर सािह णतो ाची इथ ेगरजच नाहीय ! 
 
वा, मायासारख,े ा ' जुा ' टा जाणाया सदानवीन गायाचं ेचाहत ेआहते जगात याचा आनदं वाटला ! 
 
अुम, महाची कॉमट -- साा बाबतीत nothingness आिण choice एक कस ेयतेात ह ेमला समजलेल े
नाही -- वरील िववचेनातले उेय आिण िवधये हहेी कळलेले नाही -- 
िनयती आिण यभं ूया शाचं ेवगेवगेळे अथ  घऊेन केाा बाजनू ेिवचार करया एवढा िवशाल िकोण किण ेहा 
एक भाग झाला. यभं ूणज ेसया कशााही मदतीिशवाय वा पवू पीिठकेिशवाय िनमा ण होण.े हा नाही, तो श, ह े
ठीक. तस ेकाही अस ूनाही शकत, अस ेिवान णत.े इथ ेिनळ वैािनक, बौिक पतीन ेया ाकड ेपाहयाचा य 
केला आह.े िनयतीच ेअसं अथ  लात ायच ेटले तर ऍसडटी अिधकािधक धारदार होत जाईल ! यातनू नमेके 
बौिक कारच े' स ' सापडू शकत नाही आिण तरीही माणसू शारी करत राहतो ! 
' यभं ूकाहीच नसत े' ह ेमाझ ेन ेतर वैािनक िकोणाच ेणण ेआह.े ानंा ह ेटावर राग यतेो की िवचारसरणी 
ही जनकुरचनचेा पिरणाम असत,े त ेतःला यभं ूसमजत असतात, हा मिथताथ . अशा कार ेज ेपरुोगामी तःला 
यभं ूसमजत नाहीत ांाबल त ेिवधान नाही. तसा ाचा अथ  होत असले तर त ेिरत माग ेघेयात यईेल. 
ितगामी, ाळू, परंपरागत िवचारवाले ह ेबरचेस ेतःला यभं ूमानतच नाहीत, ामळेु, ाचंा िवषय नाही. 
परुोगामीही तःला या िबगरयभं ूचातलेच मानत असतील तर परुो आिण ती यातंले ॅ ूजजमट -- मूिनण यन 
न होत.े अशा मूिनण यनािशवाय मग मानवी जगयाचा िवचार करावा लागले. मी िवचारातं ह ेमळुात िवचार 
िनमा ण होयाच ेातं णनूच पाहतोय. बोलयाचा भाग नतंरचा आह.े त ेबोलण,े कॄती करण,े अगदी मडरही करण ेह े
सगळे ाच िनयतीतनू घडणार. पण मळुात ातं कुठाय ? मी बोलाव ेकी न बोलाव ेआिण मी बोललो तर तुी 
सिहतुा बाळगावी की माझा मडर करावा, ही सगळीच िनयती टली की िवचार आिण बोलण ेसगळेच सपंत े-- असा हा 
कार आह े! टोटल ऍसडटी ! 
िवान कारण-पिरणाम साखळी मानत े! 
2 
ितला िनयती णता यईेल का ? ती सृीशी सबंिंधत आह े. 
' िनयती ' ही मानवी जीवनाशी िनगिडत आह ेना ? सव  ' मानवीय ' िनमती 
ही ' िनयती ' म ेसामावत ेका ? 
गौरी आह ेही माया . गौरी नाही ही दखेील माया. 
इथ ेधामक कना, ा याचं ेजजंाळ न आणताच बोलायच,े असा य आह.े ामळेु, मानवी जीवन ही काही 
िनसग बा गो आह,े अस ेसमजायचचे नाही. 
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कोणता म कोणत ेिवचार ीकारतो, ह ेकशामळेु ठरत े? 
सगळे भावयुच असले तर ' वावाच ेान आिण भान ' णज ेकाय ? 
तुी ममेरी णज ेतॄीचा खास उेख करता -- सज कतसेाठी अमकु विैशाचंी तॄी चागंली, अस ेकाही असत ेका ?त े
मटॅेिफिजकलच ेरा ा -- पण सज कता ही िविश भावाचंा पिरणाम असत,े असचे तुी णत आहात ना ?ठीक -- 
वग कलह असतो आिण कंिडशनग असत ेया दोन तावंर आधािरत तमुच ेअस ेमत िदसत ेकी सज कता ही 
भावयुततेनूच यते ेआिण ती भावयुतचेा भागच असत.े ठीक. आता उकुता अशी आह ेकी कोणा कारची 
भावयुता सज क असत े? ' सज क भावयुता ' अस ेकाही असत ेका ? 
 
मलुाखतीता एका ाला कौिशकीन ेिदललेे उर -- 
Unusual? No, Kaushiki has enough reasons to feel that all this is very normal. Several 
serious classical musicians’ popularity put them in the category of stars and they 
cultivated their image with studied care. After all, unlike their predecessors, musicians 
are very much seen these days. Beauty, both in aural and optical experiences, adds to the 
pleasure. 
“I do enjoy the attention,” admits a relaxed, casually dressed Kaushiki with disarming 
frankness. “I have seen iconic figures like Ustad Zakir Hussain handling all this with 
utmost ease. Pandit Ravi Shankar was very stylish. Shiv (Kumar Sharma) ji, Amjad (Ali) 
Khan sahib – all preserve their image very meticulously. Kishori (Amonkar)ji's carefully 
cultivated careless beauty and Lata (Mangeshkar)ji's white saris speak of tremendous 
style statements. 
कौिशकीा मलुाखतीतली दोन वा े-- " सगंीत ही मानिसक िती असत े-- ती िती ज े करत ेतचे माझ ेसगंीत 
असत े-- " 
" यमन तोच असतो पण कालचाच यमन आजही गायचा णज ेलोकानंा िशळे अ वाढयासारख ेआह े-- " 
 
मराठीत िनळूभाऊंा उंचीचा नट मी पािहलेला नाही ! ाचंा ' सखाराम बाइडंर ' ह ेअिभनयातले एक िशखर होत े! समुार े
६८-६९ साली असले, मी ाचंी एक दीघ  मलुाखत एका िदवाळी अकंासाठी घतेली होती. 
 
पिमी भाषामंधा किवता मराठीत आणयाच ेबयापकैी काम मी अिलकडचे केलेले आह.े यातले काही मु ेपटत नाहीत 
-- उदाहरणाथ , िवचार आधी यतेो आिण मग भाषा यते,े ही माडंणी. तसचे अनवुाद हा नहेमीच मळू कलाकॄतीपेा ' कमीच 
' असतो, हहेी पटयासारख ेनाही. अनवुाद हा अिधक चागंला आिण अिधक कसदारही अस ूशकतो. 
 
अगदीच तस ेनाही -- त:ा मानंी भान न जाण,े ह ेआपले आपाला कराव ेलागले, आपली कामचलाऊ फुटकळ 
मत ेबनवण ेह ेआपले आपालाच कराव ेलागले, आपली मत ेफुटकळ आहते ह ेसमजनू राहण ेहहेी आपालाच कराव े
लागले ! या सगया कतृ ात अनतंाचा काहीच रोल असणार नाही ! करे -- या पोम ेकुठेही अनतं गहृीत नाहीय -
-तकुारामान ेजसा अनतंाचा उेख केला तसचे हहेी आले बघा वाचनात -- The fundamental principle of 
Buddhism is that the whole universe is in Limitless-Oneness, it is originally so, and 
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pure, i.e., free from artificial limits of concepts, values and judgments. णजचे, एकच अनतंता 
! तकुाराम आिण बु दोघहेी िम होत ेअस ेआपले एकमत कन टाकू या ! 
 
तमुची किवता कधी आह ेत ेवाव पणू पण ेउलगडत ेकवा कधी खोटे वाव घडवनू ितथनू आह ेा वावावर काश 
टाकत े! मराठीत ही एक अितीय नाच ियचेी किवता आह े! ( लााचंी किवता. ) 
 
ःखातनू मु असण ेणजचे िनवा ण णजचे सम असण ेणजचे िगत मया दा नसण.े 
 
Ravindra Damodar Lakhe 
तमुा िददशनात एक अपवादाक मम ी असत े! तुी सादर केलेली माझी के सिंहता -- " अर ेवा, मी इतके 
चागंले िलिहलेय ! " असा आनदं मला दऊेन गलेी ! तमुच ेिददशनाबाबतच ेचतन-पुक मराठीत अितीय ठरणार आह े
यात शकंाच नाही ! 
 
नोबर’20.   
आपण सवानी घडवलेा समाजाचा रटेा ' मडपणातच जगले पािहज े' असाच आह े-- आपापा अनभुवेातनू 
थोडफेार वचैािरक काही माडंले की बास, असा कार -- ही कडी फोडायला बाहेन कुणी यणेार नाही -- आपालाच 
ाची तातडी वाटयावर त ेठरणार -- 
 
माझहेी जीवनगाण े' अकेला ं म ै' हचे आह े! 
 
" याम, अस ंघायकुतीला नाही यऊे बाळा -- जगभर सगयानंा राजकारणाच ंभरीत आवडत ंकी नाही -- थाबं, मी आज 
तलुा वांयाच ंभरीत दते ेकन -- " 
 
ऑो ‘ 20 .  
automatic poetry -- आपा िवचाराचा ताबा पणू  सोडून दऊेन किवता िलिहण े-- यात मनाा कुठाही भागातले 
काहीही यईेल -- सलगता वा तक  याचंी िफकीर नसले -- 
 
माया लहानपणी ' ॅक कॅट ' नावाचा हदी िसनमेा आला होता -- ाच ेपोर समे अशाच डोयाचं ेहोत े! 
 
मी ' आशय ' हा श ' भान ' या अथ वापरलेला आह.े तो अनभुवाची वा मळू भाषचेी िविशता ओलाडंणारा आह.े 
ामळेुच ाच ेअपील आिण तुता साव िक असत.े विैश-िविवधता असनूही, मळू किवतेा आधारान ेवा 
िनिमान,े त ेभान अनवुाद भाषते िनमा ण होण ेही नविनमतीच असत.े फ ःख, िनराशा पोचवणारी किवता आिण ा 
ा अनभुवाच ेभान पोचवणारी किवता यातं मलूभतू फरक आह.े अनभुव जसाा तसा या भाषतेनू ा भाषते यणेार नाही 
पण ाच ेसमावशेक भान यऊे शकेल, अस ेणायच ेआह.ेभान ह ेिगत अनभुव या पात नसत.े' माणसू हा फ 
ितियेा अवतेच असतो ' असा एखााचा बौिक िनष  अस ूशकतो. ितथ ेही चचा  सपंुात यऊे शकत.े पण मग 
हहेी पाहायला हव ेकी असा िनष  णज ेमूाकता, सॄंती यांा सव  शता सपंवनू टाकण.े कला णज ेफ 
एक करमणकुीच ेवा पलायनाच ेवा चाराच ेसाधन -- अस ेमा कन थाबंाव ेलागले !िगत अनभुव या पात 
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नसलेले भान हचे सम भान कारण िगत ितियतेनू त ेबाहरे पडण ेअसत.े जगाता अनके कलावतंानंी ह ेटलेले 
आह.े पण अस ेकाही अस ूनाही शकत असा िनष च असले तर बलाार, दहशतवाद, हसा, यु ेह ेसगळे समथ नीय 
ठरले. कुणा एकाा बुीन ेितियाचं ेमूमापन होऊ शकणार नाही. आिण सव माणस ेमौवान ितिया दणेारी 
होण,े ही अगदीच अश कना  णनू ीकारावी लागले ! 
 
भाविव ह ेपणू  मानवजातीच ेएकच -- अनभुविव केाच ेवगेवगेळे असणार.तुी अनभुविवाला भाविव णताय -
- या पतीन ेपािहले तर जगातले कवी, नाटककार कुठे पोचणारच नाहीत ! पण, तस ेहोत नाही -- पोचतात -- जान ेदो -- 
रा ात मतभदे -- 
 
िविचपणा, ऍसडटी, गमंत, कुरापत, गाभंीय  आिण चावटपणा अशी सगळी एक भळेेची िडश करायची होती ! 
 
या चचतच दडलेले आह ेउर -- त ेअस े-- 
 
भिूमका आिण शोध 
 
लेखकानंो आिण कलावतंानंो 
भिूमका ा थोर ायच ेअसले तर 
शोध ा कशाचा घणेार त ेआधी ठरवाव ेलागले का 
याचा आधी शोध ा भिूमका नसण ेहीही एक भिूमकाच 
याचमाण ेभिूमका असण ेणज ेभिूमका नसणचे 
अस ेहोईल का याचाही शोध ा आपा भावान े
ज ेसापडले ाला शोध णता यईेल का 
याचाही ा शोध आधी पोटाची सोय हीच खरी भिूमका 
शोध घतेा घतेा भिूमका तयार होईलच रा ा शोध 
नसुा दोन िदशा सचुवा शोधाा तवेढ ेपरु े
भिूमकेचा आिण वावाचा सबंधंच नसतो 
ह ेकळून ावा शोध भिूमका घतेावर कला मरत े
ापेा शोध घणे ेहीच एक भिूमका आह े
ह ेका नाही पाहात जाऊ ा शोध थाबंणार नाही 
आिण भिूमका बदलत राहणार ह ेसच पाहाव े
आिण शोधाा अरािशवाय भिूमका कसली 
पण भिूमका राजकीय हवी की सामािजक 
की िगत की सव समावशेक 
त ेठरवायला नको का उगीचच शोध णनू 
भिूमका धोपटयात काय अथ  आह े
ापेा यातले कळणायाचा घऊे आधी शोध 
तो णले ा मागा न ेजाऊ अहो याच बाबतीत 
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तर आहते ना शकेडो भिूमका 
आिण आपण गुबाजी का ीकारावी 
गिरबी िवषमता जावी एवढ ेपाहा णज ेझाले 
सवााच िहताचा शोध श आह ेका ाचाही शोध ावा 
--- ००० --- 
 
मळू श nothingness -- िरकामीक हा श तकुारामाचा आह.े  
 
से  ’20.  
आमा ऑिफसात एक उरदशेी िशपाई होता, तो असा सारखा हसत अस.े एकदा साहबेानंी ाा एका चकुीबल 
झापयासाठी ाला केिबनम ेबोलावले, तर हा हसत आत गलेा. साहबे िचडून काही बोलले. तरी हा हसत रािहला. " 
तु ेकुछ अकल ह ैा, म ैतु डाटं रहा ँ और तमु हस रह ेहो ? " अस ेसाहबे अिधकच िचडून णाले तरी हा हसतच 
रािहला ! " तुारा िदमाग खराब ह ैा ? " साहबे णाले, तरी हा हसतच रािहला ! पण, ान ेहसत उर िदले, " ा 
कँ साब, हम ेहसी आती ही रहती ह ै! " तो णाला ! " अभी ोबशेन चा ह ैतुारा, नौकरी म ेरहना ह ैया नही, सोच 
लो -- िनकलो अब यहासँ े-- " साहबे णाले ! ावर हसतच हा आनदंी माणसू बाहरे आला ! 
 
अिलकडचे 'आिवार ' न ेमामाचं े' भिूमका सीता ' ह ेनाटक रंगभमूीवर आणले होत े-- नाटक आिण योग दोी खपू 
आवडल ेहोत े! 
 
ा वळेी नोकरीिनिम मी आमा रारी फॅरी शाखलेा होतो. माया सप भीतीची माझ ेसहकारी जरा गमंत करत. " 
तुी कराल का साहबे असा काय म -- बाहर तास नको, एकच तास आिण शभंर िवषारी सापही नकोत, एकच ? " अस े
एकान ेमला िवचारले. टले, " मी अस ेछोटे चमार नाही करत -- करायच ेतर जगंीच करतो -- " " णज ेकस े? " 
ान ेिवचारले. " अर,े गलेे सहा मिहन ेमी तुा सगयांा सािात नाही का काढून दाखवलेले ? ! " या माया 
उरावर मायासह सगळे खशु ! 
 
माया आयुात िवभतूी एकच, णज ेमी सवेर आलो तर एखाा िवापीठाला नीच ाचं ेनाव दईेन -- आदरणीय 
ी. नीलीमकुमार खरै े! शभंर िवषारी सापांा सािात बाहर तास बसयाचा चमार ानंी बी ज ेमिेडकला 
मदैानावर केला होता ! मनात कायमच सापाची दरदन भीती असान ेमी ाचंा तो धाडसी उोग बघायला गलेो होतो 
! साप िदसला की आता फ खरै ेखरै ेणतो की झाले ! 
 
तुाला एक गमंत सागंतो. माया बालपणी माझ ेवडील, ाचं ेभाऊ वगरै ेसगळे एक राहात. माया आईला काका 
विहनी णत. बाल मीला त ेणता यते नसान ेमी ितला उी ण ूलागलो. पढु ेकाही वषानी मला वाटले की सगळे 
आपापा आईला आई णतात तर आपणही आई णायला सुवात करावी. त ेकदािप जमले नाही. ती शवेटपयत 
उीच रािहली ! ाचमाण,े बायकोला नावान ेहाक मारण ेयाची सुवातच झाली नाही. ती अजनूही अमतू च रािहलेली 
आह े! 
 
गायक नतून गधंव  णजचे कै. अासाहबे दशेपाडं ेह ेमाझ ेकाका होत.े 
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जबरद अथाचा अहसक धबधबा ! ( ीधर ितळव ेयांा एका किवतबेल. ) 
 
पी मत ेबाळगत काळाबरोबर राहण ेआिण बदलत ेवाव समजण ेणज ेकाय, ह ेकुणालातरी  करता यईेल का, खु 
नमेाासंह ? 
 
िच पान सचुले-जाणवले त ेिलिहतोय -- 
मळुात जनुपेणाचा फील आह.े ातला गलुाबी जरा णज ेतसा बराच उाह दाखवतोय. जनुकट िहरवा हा 
शवेायासारखा िदसतोय. हा उाही य घसरत राहणार आह.े एका बाजलूा िकरकोळ फळे िदसताहते. सरीकड े
तशीच फळे आकारही हरवनू बसलेली आहते. एखाा पडा जुा इमारतीा पा भमूीवरच ेह ेजगण.े हा आनदं की 
ःख की नसुतचे टीन ? ह ेसगळे न ग ुतंता िबनिदत बाहेन पािहलेले -- 
Jayant B. Joshi 
Champra Deshpande 
धवाद सर. आकार, िवनाकारण बदलणार,े एका अिल पिरघात योगायोगानी एक आलेत, परत र जायासाठी, 
िनशे, िदशाहीन, अनतंात... 
 
तो योग तर उमच होत अस,े पण, त ूकेलेल ेा नाटकाच ेकक नपे अजनू माया लात आह े! 
( ‘ एक गगनभदेी कचाळी ‘ या माया नाटकाच ेस जी. कुलकण यानंी केलेले नपे. ) 
 
" मी तबंाख ू( मनानहेी ) इतकी सोडलीय की ती मी मधनू मधनू खातोसुा ! " 
 
Comments 
22 August 2020 
Today 
 
    Champra Deshpande commented on Rahul Bansode's photo. 
      
    'मी हवादी किुन आहये आिणक गणशेचतथु िनमी अकरा भााचं ेओणम-अिवयल खातो.' 
    तर हनमुानो णता णता 
    सव  किुन अिवादी झाले 
    -- माया ' भाषा ' या किवततेनू. 
      
      
    कला वाववादी असो की अितवाववादी असो की अ-कला असो, ती मूाक अस ूशकतचे. बाकीची जी तझुी 
माडंणी आह ेावर माझा अास वा िवचार नाही -- ामळेु, आऊटसाईड द ऑफ ंप ! छोड िदया ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sachin C. Ketkar's comment. 
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    'स ' वाव अस ेकाही नसत.े वाव णज ेमनाा कंिडशनगमधनू यणेारी ितिया. ामळेु, सवासाठी एकच 
वाव अस ेकाही अस ूशकत नाही. बरीच कला ही फ ितियेा ेातच वावरताना िदसत.े इथ ेमूाचा  यतेो. 
      
    Champra Deshpande replied to Vasant Dahake's comment. 
      
    धवाद, सर, सिवर कॉमटबल. वाव णज ेाचेाच ेवाव -- उदाहरणाथ , एका िठकाणी मी अस ेमत 
माडंले होत ेकी ' समकालीन वाव ' अस ेकाही नसत े-- एकाच काळात हजारो वाव ेअसतात. अमतू  िचकला वा 
अमतू  किवता यांा मौिलक शतावंरही मी पवू िलिहलेले आह.े तरीही, कलेबाबतच ेमूाक , तुी णता तस े
शकेडो वष चतनात राहात आललेे आहते आिण राहणार. आपसातं हा िवषय जरा ढवळला जावा यासाठी ही पो आह.े 
आपण िचकलेची भाषा, मोडतोड यावंर काही िलिहले आह े-- आशया ातनू मौवान काय घडत ेयाकड ेया चचचा 
रोख आह.े मौवान याचा अथ  अथा तच मानवी जगयाा सदंभा त महाच ेठरणार.े मी अथा त या ाचंी उर े
माया थोाफार वाचनातनू आिण तःा चतनातनूच शोधत असतो. लोक तािंक खपू बोलतात पण आशयाची 
मौिलकता णज ेकाय यावर फारस ेबोलत नाहीत, अस ेमला अनकेदा िदसत.े 
      
    Champra Deshpande replied to Satish Tambe's comment. 
      
    माझा टागट वाचक हा किवतचेा सव च वाचक आह े-- पण, ह ेझाले माझ ेवाटण े! िवभागणी तर खपूच िदसत े-- 
ामळेु, सुळी की कुठे का अस ेना, पडले ितकड ेपडले, अस ेणनू िनत राहाव,े हचे बर े! 
      
    Champra Deshpande replied to Manoj Pathak's comment. 
      
    फोन -- ९३७१००५७७३. 
    ईमले -- champrade@gmail.com 
      
    Champra Deshpande replied to Ganesh Kanate's comment. 
      
    धवाद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Ratnakar Mahajan's comment. 
      
    बौिक, वचैािरक अिात गरुफटलेले असण े-- तःा अभे कंिडशनगम े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Girish Patke's comment. 
      
    धवाद िगरीश, सिवर कॉमटबल ! 
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    मग सपंलीच इथ ेचचा  -- बाकीच ेआता पढुा जात !  
      
    Champra Deshpande commented on Sachin C. Ketkar's post. 
      
    चडं आिण अितमहाच ेकाम करत आहात ! ह ेसवाा आवाातले असो वा नसो, याच ेपडसाद सवाा 
जगयात उमटतात यावर माझा िवास आह े! 
      
    Champra Deshpande replied to Ramesh Aundhkar's comment. 
      
    सबंधंाच ेभान असण े-- नसुत ेितियाप नसण े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Pandhare's post. 
      
    समकालीन वाव अस ेकाही नसत.े लेखकाला िदसले तचे समकालीन वाव णता यईेल. कलते वावाच ेमह 
नसत े-- वावाच ेभान येयाा ियचे ेमह असत.े ती िया वाविनरपे असत.े 
      
    Champra Deshpande commented on Uday Narkar's video. 
      
    लौकर बर ेा -- 
      
    Champra Deshpande replied to Jui Kulkarni's comment. 
      
    Renuka Khot छान, मग चताच िमटली ! 
      
    Champra Deshpande replied to Jui Kulkarni's comment. 
      
    सालका शरबत िपओ और खदु जान जाओ -- 
      
    Champra Deshpande replied to Arun Mirajkar's comment. 
      
    आता तुाला चताच नाही ! 
      
    Champra Deshpande replied to Vasant Kelkar's comment. 
      
    श कोणतहेी वापरा मूाकतते फरक नाही पडत ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sharad Sane's comment. 
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    पण, करवटंी डगी परी पोषकता न ेडगी -- अस ेहोयाची भीती वाटतचे ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sudheer Pote's comment. 
      
    माझी जवानी चाच आह े-- गलेीय कुठे ? 
      
    Champra Deshpande replied to Milind Shintre's comment. 
      
    तडात ेसग करायची पत िशकून ायला हवी ! 
      
    Champra Deshpande commented on Pradnya Daya Pawar's photo. 
      
      आदरणीय सुाची किवता अासायला हा लेख अितशय उपयु ठरले ! खपूच उटतने ेिलिहलेला मौवान  
लेख ! 
      
    Girish Rangnekar's photo. 
    अिभनदंन ! 
      
    Champra Deshpande commented on Namdev Koli's post. 
      
   िपळवटून आलेले स ! 
      
    Champra Deshpande commented on Lalit Prabhakar's post. 
      
    Ae Mere Des Video Song | Jubin Nautiyal | Lalit Prabhakar | Latest Hindi Song 2019 | 
T-Series 
    youtube.com 
    िरच आिण छान ! 
      
August 14 
 
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's photo. 
      
    'लवकरच आगामी किवता संह जीवलेागणीा किवता वण मुा काशन.' 
    अिभनदंन ! 
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    Champra Deshpande commented on Sunil Tambe's post. 
      
    सोशल िडग पेा ' दहेरी ' च बेट आह े-- तचे ढ ाव े-- 
      
August 13 
 
    Champra Deshpande replied to Swagat Thorat's comment. 
      
    ा. एस. आर. दशेपाडं.े 
      
    Champra Deshpande commented on Rahul Bansode's post. 
      
    koi hamdam n raha - Google Search 
August 12 
 
    Champra Deshpande commented on Atul Pethe's photo. 
      
    टेच आह ेसोनाली ! एका समहूात ती अधा -पाऊण तास बोलली होती, त ेअजनू माया लात आह े! ितला हजार 
शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande replied to Samir Choughule's comment. 
      
    अर ेत ेटायमग वगरै ेतर आहचे पण मनातनू समजनू सगळे बारकाव ेदाखवण े! अितम ! टीीवर काही पान अस े
खशु होण ेिचतच घडत े! खपू शभुेा ! 
      
    'चागंली समाजरचना करयासाठी योय तीच साधन ेवापरण ेह ेअगदी आवयक आह.े अथा त योय साधन ेणज े
हसा, षे, महाकांा, भीती व अिधकार याचंा श न झालेा कृती. j.k.' 
    Commentaries on living -- म ेनुीच यावरचीच चचा  वाचली मी -- टे ! 
      
    Champra Deshpande commented on Chandramohan Kulkarni's photo. 
      
    'राजहंस’कडून कािशत ! एवढं अडीचश ेपानाचं ंपुक िल शकलो मी, पण माजगावकर आिण डॉ. बोरस ेा 
दोघाचं ेआभार मानायला श सापडत नाहीत ! :-)' 
    वा ! अिभनदंन ! 
      
        Champra Deshpande replied to Vishakha Subhedar's comment. 
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    कमाल आहसे त ू! आिण समीरही ! मला म ऍसड िथयटेरचा आनदं िमळाला ! तमुा एकूण टीमला खपू  
शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Deepak Borgave's post. 
      
    नाटकाचा मळू आशय अस ेकाही असत ेका -- हा यातला एक महाचा  आह.े माया मत ेमळू आशय असतो. 
ामळेुच तर ेकांा मानिसक सवयना आान ेिनमा ण होतात. आता कुणी णले, अनवुादातनू अशी वगेळीच 
आान ेिनमा ण होऊ शकतील. मळू आशय समजण ेअस ेकाही असचू नसले शकत तर मग ही एकूण चचा च िनरथ क 
ठरले. 
      
    Champra Deshpande commented on Prachi Pathak's post. 
      
    मला खर ेतर इतके तपशील समजत नाहीत पण वाचनू आाद वाटला ! ह ेसव  ' िदसणारी ' एक मैीण आपाला 
आह ेहा आणखी एक आाद ! 
      
    Champra Deshpande commented on Swati Dharmadhikari's post. 
      
    Suicide... Causes & Prevention 
    youtube.com 
    या िवषयाची सवानाच परुशेी मािहती असायला हवी -- या ीन ेखपू महाची भाषण.े या काळात तर अिधकच तु 
ठरावा असा उपम. 
      
    Champra Deshpande replied to Rajeev Sane's comment. 
      
    होय -- मानवी सबंधंातंा समावंर बौिक िनराकरण ेही अध वट आिण कुचकामी ठरतात. 
      
    Champra Deshpande commented on Shriram Bhise's photo. 
      
    '०३/०८/२०२०.सहजीवनाची चाळीस वष पणू ...न' 
    खपू शभुेा ! 
      
        Champra Deshpande commented on Waman Kendre's photo. 
      
    '!! RANG NAMAN TO NATYA MAHRSHI HON. EBRAHIM ELKAZI SAAB !! 
PIONEER OF MODERN INDIAN THEATRE MOVEMENT A MULTFACETED 
LEGENDARY THEATRE PERSONALITY OF INDIA HON. EBRAHIM ELKAZI SAAB 
PASSED AWAY. A GREAT SALUTE TO HIS UNPARALLELED CONTRIBUTION TO 
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INDIAN THEATRE & VISUAL ARTS. MAY HIS SOUL REST IN PEACE. BHAVPURN 
SHRADDHAANJALI. रंग नमन.    . Prof. Waman Kendre.' 
    तॄीस अिभवादन ! 
      
    August 3 
 
    Champra Deshpande commented on Minakshi Patil's photo. 
    छान िलिहले आहते ! ा. शकंर वैाचंा मी िवाथ. ामळेु, आिका हाऊसा ांा घरी अनकेदा जाणयॆणे ेझाले 
होत.े िवााा एका काय मात आकाशवाणीवर किवता वाचयाची सधंी मला सरोिजनीबामळेुच िमळाली होती ! 
दोघाही पितपनी मायावर आईविडलांमाणचे मे केले ! 
      
    Champra Deshpande replied to Arun Naik's comment. 
      
    राज कुमार के बे सी - Raaj Kumar - Best Scenes Compilation - Jukebox 
    youtube.com 
    Arun Naik माझी मािहती पणू  केाबल धवाद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Arun Naik's comment. 
      
    राज कुमार के बे सी - Raaj Kumar - Best Scenes Compilation - Jukebox 
    youtube.com 
    होय, पाटणकर िवापीठात होत,े ह ेमाहीत आह े-- बाकीच ेकधी कुठे होत ेत ेमाहीत नाही -- 
      
    १९६३ त े१९६७. 
      
    Champra Deshpande commented on राजन अपरंपार's photo. 
      
    'जवळ जवळ एक वष भर िलहीत असलेली कादबंरी आज, आता िलन पणू  झाली. खु आिण पाऊस. पवू कधीच 
िलिहलं नाही अस ंकाही तरी िलन झालंय, तीन भागातं. खरं आिण कािनक. वाव आिण अवाव. आिण बाहरे 
मतंरी थाबंलेला पाऊसही सु झालाय. सखुद आवाज यतेोय ाचा आिण सखुद थकवाही आलाय.' 
    कािनक, वाव आिण अवाव याचंा एक काढा हवाच आह ेमराठीला -- वाववाद णजचे काही खर ेया 
मातनू बाहरे पडयासाठी ! 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's photo. 
      
    Ravindra Damodar Lakhe's photo. 
    हमत ह ैतो नीच ेआ बतावरसग -- म ैआ गया ँ -- 
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    Champra Deshpande replied to Amit Shinde's comment. 
      
    होय -- ा एकािंककेत सवंाद आिण कॄती यातं अतंर असयाचचे तं आह े! आठवणीमळेु आनदं वाटला ! 
      
    Champra Deshpande commented on Deepali Kulkarni's post. 
      
    Deepali Kulkarni: A pat from The Legend! Happiest moment of my life ❤  
        Deepali Kulkarni's photo. 
    धवाद, दीपाली ! 
      
    Rajendra Mantri's photo. 
    भारी ! 
      
        Champra Deshpande commented on Uma Joshi-Bodas's photo. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Swati Dharmadhikari's photo. 
      
    खपू आनदं ! अिभनदंन आिण शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on सभंाजी सावतं's photo. 
      
    'थोर नािशक डॉ. कृ. रा. सावतं ाचं ेवृापकाळान ेनकुतचे िनधन झाले. उा सकाळी 8◌ः30 - ९:०० वा. सािह 
सहवास, वांे (पवू ), यथे ेाचं ेअंदशन घतेा यईेल.' 
    तॄीस अिभवादन ! 
      
July 2020 
July 31 
 
    Champra Deshpande replied to Awdhoot Parelkar's comment. 
      
     कािनक आिण खोटा आह े-- ाची चचा  थ  होईल -- कारण  त ेआपण ' पािहलेले ' नाही -- 
      
 
July 30 
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    Champra Deshpande commented on Leena Pandhare's photo. 
      
    राजशे खाा िनिमान ेजीवनभाच ! 
      
    Champra Deshpande commented on Sanjay Bhaskar Joshi's photo. 
      
      यह बगॅ ऑपरेा हाऊसके सामन ेबाबशूठेको दकेे आना -- कोड 517 ानम ेरखना -- 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    झोका मदं झलेु - छंद ओठातंले - भाग १२ - Kaushal S Inamdar 
    kaushalsinamdar.in 
    ' ग ं' म ेमनात खपू असलेला पण बाहरे सौसा  होणारा आनदंही छान आलाय ! याला णतात, लाईफ 
सापडण े! 
      
    Champra Deshpande commented on Subodh Pande's photo. 
      
    वा ! छानच काढलेय अक िच ! 
      
    Champra Deshpande commented on Neha Bhandarkar's photo. 
      
    अिभनदंन ! 
      
July 27 
 
    Champra Deshpande commented on Arun Naik's post. 
      
    ःखद बातमी ! मी िवजया भावनातं सहभागी आह े! ांा तॄीस अिभवादन ! 
      
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    Janam Janam Ke Phere (1957) Super Hit Classic Movie | जनम जनम के फेर े| B.M. Vyas, 
Nirupa Roy 
    youtube.com 
    https://www.youtube.com/watch?v=FQKL6Hq5hCw 
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    एक गमंत णनू ऐका -- 
      
    Champra Deshpande commented on Anjali Kedar Karanjkar's post. 
      
    राीच े' बलेा के फूल ' आह ेका अजनू चा ? 
      
    Champra Deshpande replied to Shreya Panchal's comment. 
      
    1 Year Ago 
    वा ! त ूचागंले केलेस त ेकाम ! 
      
    Champra Deshpande replied to Vidyasagar Adhyapak's comment. 
      
    म ! छान वाटले ! तालमीला जागा िमळावी णनू िशण मडंळाा बाकावर बसनू आपण तासतंास घालवलेले 
िदवस आठवले ! ' समतोल ', ' धागदेोर े', ' ेलर ' याचं ेआहते का फोटो ? 
      
    Champra Deshpande replied to Varshha Mahajan's comment. 
      
    माझ ेही िमडास राजासारख ेझालेय -- बोलेन ाची किवता होतये !  
      
    Champra Deshpande commented on Ratnakar Mahajan's post. 
      
    Ratnakar's most commented photo on Facebook of 2015 
    ा दोघानंा आिण तुा सव  कुटंुिबयानंा खपू शभुेा ! 
      
July 25 
 
    Champra Deshpande replied to Shri Keskar's comment. 
      
    पडेोमीटर -- गगुल  ेवर िमळत े-- 
      
    डॉ. मनोज िभस ेमाझ ेचागंले िम होत.े 
      
    Champra Deshpande replied to Nisarg Deshmukh's comment. 
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    तस ेतर जगणचे फालत ूअसत े! ात नवीन काही अस ूशकत ेका हा शोध कलेतनू घतेला जात राहण ेह ेअमया द असत े
! मानवी सबंधंातंले िवानाला शू कळत े! मानवी सबंधंाकंड े' पाहण े' ह ेिवानान काही ु असत ेअस ेाला वाटत े
ान ेतस ेजगाव े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    चबाजूनंी उारले गलेेले स ! 
      
    Champra Deshpande replied to Ashutosh Diwan's comment. 
      
    जळणिेबळण ेफालत ूश नकोत --  घडलेले िदलेय -- तमुा मनाला ास झाला की तमुची भाषा लेल सोडत े
-- आपण एकमकेांा फंदात न पडण ेबर े-- ( गोपूंा ' उ धमशाळा ' वरही माझ ेवाईट मत आह े-- हहेी जळण े? 
मी कारण ेदऊेन मत माडंलेले आह.े आपण इथा चचाा बाबतीत तरी िनरोप घणे ेबर े-- रामराम ! ) 
      
July 24 
 
    म. फुाचं े' ततॄीय र ' ह ेनाटक १८५५ च ेआह.े 
      
    िवदुास भााचं े-- सीतायवंर. 
      
    Charudatt Pande's photo. 
    ातं आिण कौश याचंा चतनगभ  रंगिवलास ! 
      
   Champra Deshpande replied to Ashok Naigaonkar's comment. 
      
    सकेंतळावर त ेमळू नावानचे आह े-- ' िदनकर पुिहतचा खनू ' -- 
      
    अर ेवा ! या मािहतीन ेखपू छान वाटले ! 
      
    Champra Deshpande replied to Vivek Deshpande's comment. 
      
    वा ! धवाद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Vivek Deshpande's comment. 
      
    या िनिमान ेकाही. कै. ा. अण पाटलाकंड ेमी दोन वळेा िनळ गाटा आिण मौजमजा यासाठी सागंलीला गलेो 
होतो. अणन ेजयसगपरूमधनू बसवलेले माझ े' एक गगनभदेी कचाळी ' ह ेनाटक रा अनागरी नाधत अिंतमला 
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पिहले आले होत.े अणकडचे एकदा आदरणीय म. द. हातकणगंलेकर सराशंीही गा मारयाचा अल लाभ झाला ! 
ातंाच एका भटेीत सजंय पाटलानंा मी सागंलीत आाच ेकळले. त ेतेा सागंली आकाशवाणीवर होत.े ाचंा 
िनरोप आला की ' उा पाटील सर चंचंी मलुाखत घतेील, ती रकेॉड क ' ! हो नाही चा च नता, िमाची आाच 
ती ! आी थोडा वळेात काही तयारी केली आिण आकाशवाणीवर जाऊन त ेरकेॉडग केले ! ितथचे, मला वाटत,े 
पाटलांा एका सहकायाकडून मला राम पटवध न ( सकथचे ेसपंादक ) याचंा ठायातला पा िमळाला आिण नतंर मी 
ितकड ेजाऊन ानंा भटूेनही आलो ! साराशं, सजंय पाटील झदाबाद ! 
      
    अुम योग होता तो ! (सागंलीचा ). 
      
    Champra Deshpande replied to Vivek Deshpande's comment. 
      
    अर ेटे ! तमुचा कन ल अजनू लात आह े! सजंय पाटलाचं ेअुम िददशन ! तमुा वाकुलेा पो मी 
पाहात असतो ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sanjay Pethe's comment. 
      
    ह ेबर ेकेलेस -- 
      
    Champra Deshpande replied to Hemant Karnik's comment. 
      
    ात उदय सैकर होता. िवनायकन ेबसवलेा ' समदुाय ' या माया एकािंककेत सहुासन ेकाम केले होत.े मी 
नोकरीिनिम बाहरेगावी असान ेमला त ेपाहता आले नाही. पण सहुासन ेमाया एकािंककेत काम केले होत ेहा माझा 
अिभमानच आह े! 
      
July 22 
 
    Champra Deshpande commented on Prashant Tapasvi's photo. 
      
    Prashant Tapasvi's photo. 
    आमच ेिय नातपी ! खपू शभुेा, शातं ! 
      
    Champra Deshpande replied to his own comment. 
      
    अगदी जर या -- खपू गा मा ! अनके लोकाचं ेजगण ेमागा वर आणणार ेअस ेआहात तुी ! तमुासारखा िम 
असण ेह ेखासच ! 
      
    होय -- धवाद ! 
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    Champra Deshpande commented on Shriram Bhise's photo. 
      
    Shriram Bhise's photo. 
    रामभाऊ णज ेमाया नाटकातले वाटव े! खपू बदललाय चहेरा ! असचे कुठे िदसला असतात तर ओळखले नसत े! 
पण, आपला तो उु काळ आठवला ! आिण तमुा वाातले त ेछान गलेेले वा ! खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    ऍसडटीच ेमगंल ो ! 
      
    Champra Deshpande commented on Shalaka Wakankar's post. 
      
    तलुा आिण तुा सवाना खपू शभुेा ! 
      
July 21 
 
    Champra Deshpande commented on Jugalkishor Oza's video. 
      
    Jugalkishor and Champra are celebrating 6 years of friendship on Facebook! 
    बरीच वष झाली भटूेन -- 
      
    Champra Deshpande commented on Leena Pandhare's photo. 
      
    बाप र े! अितीय िज आिण धाडस ! 
      
    Champra Deshpande commented on मनीषा कुलकण's post. 
      
    अिभनदंन ! 
      
    Champra Deshpande replied to Jalindar Kumbhar's comment. 
      
    आिण िथयटेस  सु झाली तरी िनान कमी ेकानंाच परवानगी िमळेल, अस ेिदसत.े तुी णताय हा माग  खरचे 
िवकिसत ावा. 
      
    Champra Deshpande replied to his own comment. 
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    ' बजन िहताय ' वगरै ेकशी घोषवा ेअसतात ना, तस ेदशेपांाचंहेी एक असत े-- मारकीतनू आलेले असान े
लोकानंा िशकवण ेह ेयाचं ेकामच असत.े " ( आाला काही यते असो वा नसो, ) लोकानंा िशकवयाा कत ात आी 
कसरू करणार नाही. " -- ह ेत ेघोषवा ! ावसाियकम,े ज ेमाताा आह ेतचे आिण तवेढचे िशकवता यते,े पण, 
आपण तर दोन पावले पढुच ेिशकवणार ेआहोत, ामळेु, ायोिगक साईडच हवी ! -- हाही सु िवचार असणार ! 
      
    लणराव दशेपाडं े-- 
      
    वसतंराव आिण राल दशेपाडं े-- 
      
    Champra Deshpande replied to his own comment. 
      
    ह ेलोक बरचेस ेिशण ेाशी सबंिंधत राहात आललेे आहते -- ामळेु, वसाय ह ेआपले कामच न,े अस ेडोात 
िफट बसलेले असाव े-- मग, पकडा ायोिगक, अस ेझाले असाव े! िशवाय, आी टीन ावसाियक असचू कस े-- 
आी शेल आहोत, असा मही डोात िफट असणार ! ातनू मायासारख ेकाही खरचे शेल िनघाले कवा तो 
म पा क शकल,े हा अपघाती मामला असावा ! नाटक तर हवये पण सफे खळेलेले बर,े असा एक ममवगय डावही 
अस ूशकेल ! 
      
    Champra Deshpande commented on Satish Tambe's post. 
      
    इटंरेग होईल ही नामिचिका ! 
      
July 19 
 
    Champra Deshpande commented on Shabdalaya Prakashan's photo. 
      
    '20 जलु,ै े लेखक ी. रंगनाथ पठार ेयाचंा जिदवस! शालय पिरवाराा वतीन ेसरानंा मनापासनू 
सिदा!शभुेा!' 
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Balkrishna Kawathekar's post. 
      
    एखादा ओळखीचा माणसू भटेला आिण तो अगदी शातंपण ेचाललेला असला तरीही " काय गडबड ? " असहेी 
िवचारायची ितथ ेपत होती ! आता सगळे गडबडीतच असतात ामळेु ातली गमंत गलेी असावी ! 
      
    Champra Deshpande commented on Hari Narke's photo. 
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    'टेोत रापाळीची वेडरची नोकरी कन अणासाहबे मगर महािवालयातनू मी रेयलुर बी.ए. केलं. पणु े
िवापीठात पिहला आलो. तेा रापाल ा. एस. के. दसेाई यांा ह ेसवुण पदक आिण २५ परुार िकारताना- 
(१६/१०/१९८७)' 
    टे ! हडपसरच ेना महािवालय ? मला एकदा ानंी बोलावले होत े-- ' मराठी नाटक ' या िवषयावर तीन तास 
बोललो होतो -- 
      
    Champra Deshpande commented on Sharmila Phadke's post. 
      
    'Warali Painting Unknown painter' 
      
    Sharmila Phadke's photo. 
    'A Dancer In the Rain_ Rabindranath Tagore.' 
      
    'Arrival of Tutur in Rain (Jeevan Smriti) Gaganendranath Tagore.' 
    कधी सबुक सटुसटुीत तर कधी धवुाधंार ! छानच ! 
      
July 14 
 
    Champra Deshpande commented on Sureshkumar Vairalkar's photo. 
      
    खपू शभुेा ! 
 
 
16 JUL 20.     
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    माणसाचंी डोकी आतनू फुटलेली आहते -- मन ेिवदीण  आहते -- जगण ेसघंष मय, हसक आह े-- ह ेसगयानंाच 
ासदायक आह े-- तरीही, ह ेअस ेका आह,े हा ठरतो आािक  आिण बिुमान लोक लगचे ाची टवाळी करायला 
सरसावतात ! टवाळी करण ेणज ेे जगण ेअसा म आसात करयाकड ेकल आह े-- कलावतंही याला अपवाद 
नाहीत ! 
      
    Champra Deshpande commented on Pradnya Daya Pawar's photo. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
July 13 
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    Champra Deshpande replied to his own comment. 
      
    Sachin C. Ketkar Thanks ! 
      
    Champra Deshpande commented on Sachin C. Ketkar's post. 
      
    For bringing home this point only I have been giving translations of some good 
world-poems in marathi. Sharing this post. 
      
    Champra Deshpande replied to Nitin Chavan's comment. 
      
    तहेी किवततेनूच टले गलेेय आिण मी िलिहतोच आह ेकिवता -- ावन ा किवतचेा रोख लात यावा -- 
      
July 12 
 
    Champra Deshpande commented on Sukhada Korde's photo. 
      
    िच. मानसला आिण तुा सव  कुटंुिबयानंा खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on सयूाश सािह व साृंितक मचं, चंपरू's live video. 
      
    जगण ेआिण किवता या दोता गाभंीया चा एक वास समोर आला ! ह ेघडण ेमहाच ेआह े! 
      
    Champra Deshpande replied to his own comment. 
      
    '"अग समीका'च ेकिवतावाचन शकोशात "दाभण' या शाचा अथ  "मोठी सईु' आिण "सईु' या शाचा अथ  
"लहान दाभण' असा िदला आह.े ाच धतवर गमतीन ेअस ेणावसे ेवाटत ेकी "समीक' णज े"ग आिण 
िशित वाचक' आिण "वाचक' णज े"अग आिण अिशित समीक.' कारण वाचकाच ेकिवतावाचन/रसहण 
ही दखेील गभंीर िया आह ेआिण समीकाा शाकाालासुदा आादाची जोड अिभते आहचे. गेा दोन 
भागातं किवतचेी िनमतीिया वाचकान ेकशी समजनू ायची याबल चचा  करत आहोत. ाच अनषुगंान ेिवचार करत 
असताना किवतचेी सिंहता वाचताना ात काय बघाव ेकवा ात वाचकाला काय िदस ूशकत,े याचाही थोडा िवचार केला 
पािहज.े किवतचेी सिंहता वाचताना रिसकाला  पडायला हवा की मी या िविश श समहूाला, या िविश पतीन े
िलिहलेा रचनलेा किवता का णतो; कथा, कादबंरी, लेख इादी का णत नाही? कारण एक शतकापवू परचनचे े
छंद, वृ, अलंकार, ितमा, ितक, पक, िमथक याचंा वापर कन िलिहलेली रचना ह ेज ेसव मा प होत ेत ेगेा 
शभंर वषात आमलुा बदन गलेे आह.े कता , कम  आिण ियापदाा गप वापरातनूही कािनमती होऊ शकत.े 
ा रचनतेही कागणु अस ूशकतात ह ेआता कुणी अमा करत नाही आिण याची शकेडो उदाहरण ेिदली जाऊ 
शकतात. अगदी किवतेा मामातनू कथाही सािंगतली जाऊ शकत ेह ेअनके चागंा कवनी ांा रचनातंनू दाखवनू 
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िदले आह.े मराठीतले एक उेखनीय कवी गुनाथ धरुी यांा काही किवता, हदीतील ात कवी िव ुखर ेयांा 
काही किवता याची सा दतेात. एवढचे न ेतर सामातः िजला परंपरने ेकाभाषा टले जात ेितचा अभाव असलेा 
"अकाा' भाषतेही किवता िलिहली जाऊ शकत ेह ेअगदी समकालात किवता िलिहणार ेीधर ितळव,े चं दशेपाडं,े 
सलील वाघ इादी कवा रचनातंनू दाखिवले जाऊ शकत.े किवतलेा िवषयाचं ेतर कुठलेही बधंन नसतचे. ती जशी 
आशोधाची असत ेतशीच ती िवबोधाचीही असत.े ती जशी अतं िगत भावनाचंी अिभी असत ेतशीच ती 
सामािजक, राजकीय आिण साृंितक घटीतानंाही आपा कवते घते.े ती जशी िनराश करत ेतशीच ती ातंीच े
ुगही जागतृ करत.े मग रिसकाला एखादी सिंहता वाचत असताना नमेका ह ेका आह ेअसा बोध कधी आिण का 
होतो याबल सजग रिसकान ेकवा वर टामाण े"अग आिण अिशित समीका'न ेिवचार करायला हवा, अस े
वाटत.े गेा कधी दशकातं याबाबतची सजगता फारच कमी झााच ेिदसनू यते आह.े यामळेु का णज ेकाय आिण 
काय णज ेका न ेयाबल चडं गधळाची िथी मराठी भाषेा साृंितक पया वरणात िनमा ण झालेली िदसनू 
यते.े ाचीन काशाात आचाय  कंुतक यानंी वोी आिण आचाय  आनदंवध न यानंी नी िसातं माडंले. अथा तच 
"रसाक वा य णज ेका' ही ााही आपा हाताशी होतीच. ही परंपरा आपण अनके योयायोय कारणासंाठी 
अरशः टाकून िदली. हा मराठी भाषकांा हातनू घडलेला "गनुाह-ए-अजीम' णज ेमोा गुा आह.े िवसाा 
शतकातील आचाय  काण,े हाव ड िवापीठातील सृंत िवषयाच ेोफेसर डिॅनयले इगंॅस यांामत ेतर आचाय  
आनदंवध न ह ेकाशााच ेकवा पोएिट सच ेजगातील सगयात महाच ेभाकार होत.े तसचे आचाय  कुक यानंी 
माडंलेला वोीचा िसातं तर अनके पा चा परंपरतेील महाच ेसमीक आिण िसातंकार माडंताना िदसतात. 
उदाहरणाथ  सिेमयॉिट स (िचमीमासंा) चा महाचा भाकार, समीक मायकेल िरफातरेी किवतचेी ाा करताना 
ाा "सिेमयॉिट स ऑफ पोएी' या थंाा सुवातीलाच अस ेणतो की poetry expresses concepts and 
things by indirection. ही माडंणी आचाय  कुकाा वोी िसातंाा जवळ जाणारी आह.े ह ेिसातं वापन 
एखादी रचना किवता आह ेकवा नाही कवा त ेउम का आह ेकवा नाही, ह ेतपासता यते.े परंत,ु यासाठी या सैािंतक 
गोच ेिकमान मािहतीा रावरच ेान कवीला व रिसकाला दोघानंाही असायलाच हव.े या पा भिूमवर किवता 
वाचणाया रिसकाला काही मलुभतू पाच ेमानदडं कवा भालचं नमेाड ेानंा माणकं णतात ती उपल कन 
दणे ेगरजचे ेआह,े अस ेवाटत.े ती खालीलमाण ेअस ूशकतील. 1) वा अथा ा पातळीवर न थाबंणारी रचना किवता 
असत ेमग ती कता , कम , ियापदाच ेग रचनचे ेाकरिणक िनयम पळून िलिहली गलेी असली तरी. 2) िनत कवा 
िंजत अथ  उपल कन दणेारी रचना किवता असत.े तो अथ  िकतीही  कवा अ कवा गढू असला तरी. 3) 
आपला िवषय व आशय व पतीन े(indirection) सागंणारी रचना किवता असत.े 4) हदीत वाईट किवतचे ेलण 
सागंयासाठी एक उम श आह े"सपाटबयानी'. (मराठीत याचा ितश सापडला नाही.) "सपाटबयानी' नसलेली 
रचना किवता असत.े 5) तान या ानशाखतेील तक  या संसे पा होईल अशी अिभी नसलेली परंत,ु एक िविश 
"कातक ' असलेली रचना किवता असत.े शवेटी आणखी एक गो अधोरिेखत केली पािहज ेती ही की किवता हा एक 
पबधं असला तरी तो केवळ पिन नसतो. किवतेा पिन आकलनात सिंहतते बाहेन काहीही यते नाही, सिंहता 
हीच अिंतम ठरत ेपरंत,ु किवता ही कला काही िनवा त पोकळीत िनमा ण होत नाही. किवतते वापरलेले श, अलंकार, 
ितमा, तीकं, पकं, िमथकं, आिदबधं ह ेकाहीही यभं ूनसतात. ानंा काहीएक साृंितक, सामािजक, राजकीय सदंभ  
आिण परंपरा असतातच. अगदी िनरथ  भासणाया शानंाही. णनू किवतचेा बोध होत असताना रिसकान ेणजचे 
"अग आिण अिशित समीकान'े ा सिंहतेा माग ेउा असलेा मानवी इितहासाचा आिण सृंतीचा सदंभ  
ानात ायला हवा.' 
    बेट ! 
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July 11 
 
    Champra Deshpande commented on Ganesh Kanate's photo. 
      
        " पुयान सगंमनरेला जायला संाकाळी पाचला एिशयाड आह े" -- ह ेवा ा मािहतीपरुतचे मया िदत असले 
तर ती झाली सपाटबयानी, पण, हचे वा किवतते 'अिधकच े' काही घऊेन यऊे शकत.े 
      
    Rajendra Mantri's photo. 
    कमाल ! 
 
    Champra Deshpande replied to Sharad Deshpande's comment. 
      
    Poetry 
    Enobles the heart and the eyes, 
    and unveils the meaning of all things 
    upon which the heart and the eyes dwell. 
    It discovers the secret rays of the universe, 
    and restores to us forgotten paradises. 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    धारदार आिण भदेक ! 
      
    Champra Deshpande replied to Hemant Karnik's comment. 
      
    खर ेतर माझीही गाडी या दाताजंवळ अडली होती. नमेके काही कळत नत.े अस ूद ेसा आह ेतस,े या िवचारान ेत े
rotten वालेच ठेवले. िवचार चाच होता. मग वाटले, रॉटन हा नसुताच एक बोलताना यणेारा अिधपेक श असावा -
- ' मेा ' कवा ' राडंंा ' असा. ह ेकाही करयापवू सशाच ेदात हा सच च दऊेन पा या टले. तर ितथ ेअस ेकळले 
की सशाच ेदात कायम नखासंारख ेवाढत असतात. त ेघासनू मापात राहयासाठी ाला सतत खात राहाव ेलागत.े त ेदात 
जा वाढले तर ततेीचा ॉेम होतो. ह ेसव  लात आावर आता ' खादाड ' हा श घतेलाय. आता तो नीट 
मािहितयुही झाला आिण अिधपेकही. आिण मराठीतही अथ क. तुा दोघानंाही धवाद. 
      
        Champra Deshpande replied to Ashutosh Diwan's comment. 
      
    या किवता तुाला समजा इटेंिलजटं शसमुय वाटा तर ाला मी काय क शकणार ? तुाला नमेके काय 
णायच ेआह,े त ेकळले नाही. 
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    Champra Deshpande replied to Hemant Karnik's comment. 
      
    याा दसपट आवडलेलेही वाचनात यऊेन गलेेले आह े-- आवडण ेया एकाच कारणासाठी ह ेअनवुाद केलेले नाहीत. 
      
    Champra Deshpande commented on Vidyadhar Joshi's post. 
      
    बाकी सगळे चा दते योग पण कुणी धोाच ेबी गणुकारी आह ेअस ेण ूलागला तर लगचे सावध हो -- त ेबी 
िवषारी असत े! 
      
    Champra Deshpande replied to Shridhar Tilve's comment. 
      
    अथा त मूामंळेुच -- अनभुव, मटेिरअल वगेवगेळे असले तरी मलूभतू समाचं ेआकलन सवाना तु असत े-- ती 
आकलन-िया हचे मू. 
      
July 8 
 
    Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    ह ेखोटे आह.े फार यादी करत न बसता, आजचीच काही नाव ेसागंायची झाली तर -- राजन खान, सतीश ताबं,े ीधर 
ितळव ेआिण च.ं . दशेपाडं ेयाचं ेबरचे लेखन जागितक णाव,े अस ेआह.े अनवुाद न होण ेहा एक मोठा  आह.े पण, 
जगयाता मलूभतू समा हाताळण ेनीच घडत ेआह े-- त ेकोणा वाचकापंयत पोचले वा पोचत,े हा वगेळा  
आह.े 
      
    Rajeev Sane आहते ना -- पण समा नीट जगचू दते नाहीत ामळेु, काहना  पडतात -- ानंा  पडत 
नाहीत ाचंा च नाही -- 
      
    Champra Deshpande replied to Rajeev Sane's comment. 
      
    तचे तर चा आह े-- सघंष , हसा, छळ, ःख याचं ेजगण े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Abhijeet Ranadive's comment. 
      
    स ह ेबौिक असत ेका, हाच तर  आह े-- नीितमू ेवगरै ेनतंर -- रसले णतो, sin is geographical ! 
      
    Champra Deshpande replied to Nisarg Deshmukh's comment. 
      
    थोडात, सगळे तकुडनेवाझ आहते आिण जगण ेणज ेाचााचा भाव वा पड ! -- तचे तर चाललेय ! 
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    Champra Deshpande replied to Padmakar Brahme's comment. 
      
    दोी समानाथ नाही -- नटेवर अमतू तबेल बरचे आह े-- वाचनू पाहाव े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Nisarg Deshmukh's comment. 
      
    छान ! सव  बाजूंा योय माणाता संषेणातनू काही समजयाची शता आह,े असचे तझु ेणण ेिदसतये -- 
      
    Champra Deshpande replied to Girish Patke's comment. 
      
    असला बौिक िवचका नसलेल े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Balkrishna Kawathekar's comment. 
      
    ा ीन ेजर वाचने -- 
      
    Champra Deshpande replied to Rajeev Sane's comment. 
      
    त ेजगयाच ेआकलन असत े-- समथ नाची गरज नसलेले -- 
      
July 7 
 
        Champra Deshpande replied to Ratnakar Mahajan's comment. 
      
    कोणताही आदश माणसाा आचरणात नसतो -- हीच तर मळू ऍसडटी आह े! पण, असो, थाबंाव ेहचे बर े! 
      
    Champra Deshpande replied to Sharad Deshpande's comment. 
      
    नाही, तानाची ग ुतंाग ुतंीची आकलनाची पत मला अपिेत नाही -- ा मागा न ेजायला केाला काही वष 
लागतील आिण तरीही गधळ तसाच राहील ! ' तका  नाही ठाव । यथे ेिरघावया वाव ।। ' अस ेतकुारामान ेणण े-- हा 
माग  ! 
      
    Champra Deshpande replied to Ratnakar Mahajan's comment. 
      
    त ेठीक -- ' मी लौकरच अहसक होईन ! ' टाईप ! 
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    Champra Deshpande replied to Sharad Deshpande's comment. 
      
    ' ताकक मया दा ओलाडंयाच ेसाम ' इकडचे तर ल वधेायचये ! 
      
    Champra Deshpande replied to Abhijeet Ranadive's comment. 
      
    णज,े समान स अस ेकाही नसत े! ( मग, कसला िववके ? ) 
      
    Champra Deshpande replied to Ratnakar Mahajan's comment. 
      
    असा एकही माणसू नसतो, ह ेस आह े-- के माणसू आपापा ोामगन ेजगत असतो -- 
      
    Champra Deshpande replied to Yusuf Shaikh's comment. 
      
    अताककतचेा भाग सामावला की ताककता बबलणार हो ! 
      
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    अहो, मग, बिुामायवाद, िववके, ताककता, वैािनक िकोण याचं ेकाय लोणच ेघालायच ेका काय ? -- या ावर 
आता बुी चालवावी लागले ! 
      
July 6 
 
    Champra Deshpande commented on Datta Patil's photo. 
    अित-स ुदंर ! 
      
    Champra Deshpande replied to Girish Patke's comment. 
      
    मलाही खाी होती -- असचे काही असणार -- 
      
    Champra Deshpande replied to समीर दळवी's comment. 
      
    धवाद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Girish Patke's comment. 
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    अणकडून अस ेजाणीवपवू क होईल, अस ेमला वाटत नाही -- तो तः एक चागंला कवी णनू लोकानंा माहीत आह.े 
तरीही, अस ेकस ेझाले ह ेअणनचे सागंाव,े णज ेझाले -- 
      
    Champra Deshpande replied to Anil Shende's comment. 
      
    Anil Shende मी तःच ाला िवचारणार आह े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Anil Shende's comment. 
      
    Anil Shende मला वाटत,े किवतखेाली मी नाव िलहीत नसान ेही काही चकू झाली असावी -- तो लोकिय कवी 
आह े-- अस ेकाही करायची ाला गरज नाही -- पा -- कळेल -- 
      
    Champra Deshpande replied to Anil Shende's comment. 
      
    ध ! माझा जनुा िम आह ेतो ! 
      
    Champra Deshpande replied to Anil Shende's comment. 
      
    एखाा मताचा चार करायला िलिहलेली ही किवता नाही -- 
      
    Champra Deshpande replied to Anil Shende's comment. 
      
    कोण आहते ह ेसन ? 
      
    Champra Deshpande replied to Vasant Dahake's comment. 
      
    Vasant Dahake होय सर -- 
      
July 5 
 
    Champra Deshpande replied to Vasant Dahake's comment. 
      
    या किवततेले  जर दखलपा असतील तर किवता िलिहयाच ेकाही कारण याबंाहरे तर नसले -- अस ेसचुवायच े
आह े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Satish Tambe's post. 
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    धवाद  Satish Tambe ! 
      
    Champra Deshpande commented on Pradnya Daya Pawar's post. 
      
    आता सव जण उम आहात, ह ेवाचनू छान वाटले ! शभुेा ! 
      
        Champra Deshpande commented on Anjali Kedar Karanjkar's post. 
      
    मी जर कधी एखादी भाजी वा आमटी केली तर िदवसभर ितची तुी करत राहण ेह ेसगयानंा कंपसरी असत े! 
अथा त ही िश पाळावी अशी माया हाताला चवही आह ेणा ! 
      
    Champra Deshpande replied to Mahesh Ramakrishna Phadke's comment. 
      
    अशी आान ेपलेणार ेआहते आपातं ! टे ! 
      
 
July 2 
 
    Champra Deshpande replied to Manoj Pathak's comment. 
      
    इथ ेकरा सपंक  -- 
    ९८२२५९७४७९. 
      
    Champra Deshpande replied to Hemant Karnik's comment. 
      
    होय -- माच ! 
      
       Champra Deshpande replied to Manoj Pathak's comment. 
      
    मी लौकरच इथ ेदोन फोन नबंस  दईेन -- पुकासाठी ांाशी सपंक  साधायचा. 
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    मुधा त ुगंार,े रफस पिकेशन सस, २, अलंकापरुीी हौ सो, ३५ रामबाग कॉलनी, पौड रोड, पणु े-- ४११०३८. 
 
    www.rufflespublication.com 
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    rofflespublicationservice@gmail.com 
      
    Champra Deshpande replied to Rahul Jagtap's comment. 
      
    होय -- काशकाच ेनाव िदले आह े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Prabhakar Bhatlekar's post. 
      
    पाटणकर सरांा पीही िशिका िहा -- आाला िशकवायला होा -- िवषय कोणता त ेआठवत नाही -- 
      
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    रकेॉडड काय म पाहताना कळतये -- त ेदोन परम आदरणीय सगंीतवासी णज े-- शकंर महादवेन आिण उाद 
जाकीर सने ! 
      
June 2020 
June 30 
 
    Swati Jarande Vishakha Bhoite's photo. 
    ितला आिण तुा सव  कुटंुिबयानंा खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande replied to Meghana Vaidya's comment. 
      
    Meghana Vaidya मीच थोडी गमंत केली ! आिण गरैसमज कसला -- माणसाला ' गणुवान ' तर िनमा ानचे 
बनवलेय ! 
      
    Champra Deshpande commented on Arun Mhatre's post. 
      
    ली, नयना, अर ेवा, अज ुनही आह,े वा, भीमही आिण िवशषे णज ेधम  सरही आलेत ! आपण एक दोन िमिनटे बघ ू
आिण सु क -- 
      
    Champra Deshpande replied to Meghana Vaidya's comment. 
      
    मी चहेर ेफारस ेबघत नतो -- आता मा ितकड ेमाझ ेल वधेनू देयात आलेले आह े! िकतीही जबाबदारी असो, ह े
काम आवडलेस ेवाटतये ! 
      
    किवता आता कॉपीपे केली आह ेखाली -- 
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    मी िदललेी लक ओपन होत नसान ेती किवता कॉपीपे करतोय -- 
 
    मी टे आह े
    आिण मराठी लोक मला 
    इेिरयर कॉे दऊे पाहतात 
 
    मराठी सृंतीत आंाा झाडान ं
    तःला आंाच ंझाड ंटलेलं चालत नाही 
    अस ंणयाला त ेउामपणा णतात 
 
    ाऐवजी त े
    त ेत ूतःला करवदं ण णतात 
    णज ेमग आी तलुा आबंा ण ू
    आिण त ूकसा आबंा आहसे त ेपटवनू दऊे णतात 
 
    णज ेलाला ाण लागतो ना 
    तस ंआह ेसगळं 
 
    णज ेजगुणार कोण 
    आिण दवेाकडून सॅंन कोण कन आणणार 
 
    मराठीत नतचेा अथ  तःिवषयी खोटं बोलण ं
    असा असतो 
 
    आिण त ूजाणतसे 
    माझा धाला ध आिण पायाला पाणी णयाचा भाव 
 
    िमानंो 
    मी आहचे टे 
    आता बोला 
 
    िय े
    त ूघाबन जाऊ नकोस 
    तुयासाठी मी गलुाबच आणने 
    कवा माळायला अबोलीचा गजरा 
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    तुयापढंु काई मी टेबीट णणार नाही तःला 
    टेचा सेशी सबंधं काय ? 
 
    तर िमानंो 
    मी टे आह े
    िय े
    माझा ॅिमना चागंला आह े
    ीधर ितळव े- नाईक 
    (चनॅल : लव , से एड एलसेा ा काफाईलीतनू) 
      
    Champra Deshpande replied to Deepali Kulkarni's comment. 
      
    एक ी -- घोडा अडीच घर े-- 
      
        Champra Deshpande commented on Shyam Dixit's photo. 
      
    Shyam Dixit's photo. 
    तुा सवाना खपू शभुेा ! 
      
    Shridhar Tilve धवाद ! 
      
        Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    . > च ं दशेपाडंचेी किवतालेखन पत हीच मळुात वगेळी आह ेमी चकुत नसने तर त ेकिवता लेखन करायला बसतात 
अस ंानंी ंटलं आह े< -- एवापरुतचे बोलतो. मी किवता करायला वा रचायला बसत नाही. किवतलेा काही िनिम 
िदसत ेआिण मी िल लागतो -- के ओळ मला नवीच असत.े सामातः किवता एका वळेी िलन पणू  होत.े पुा 
वाचताना एखादा श कमीजा केला जाऊ शकतो. पण, िलन झालेले जवळजवळ अिंतमच असत.े मी मुाम 
भावनाशीलता टाळायचा य करत नाही. िगत भावभावना  करयात मला फारस ेारच नाहीय. किवताचंी 
िनिम ेवगेवगेळी असतात -- जगयातले ( ज ेअसले त े) आकलन हा आशय एकच असतो. 
      
    Champra Deshpande commented on Deepali Kulkarni's photo. 
      
    ( बौिक – एकरषेीय ) अथ हीन किवता कवा अ-किवता ही माझी १७ जनूची पो काही कवनी मनसो, अिनबध, ी 
किवता िलिहयास उु ाव ेयासाठी होती. ितथ ेा वळेी काहनी ांा जुा-ना किवता िदाही होा. दीपाली 
कुलकण यानंी मा दीघ  लेखन केले होत,े पण त ेपणू  नत.े आता ानंी फायनल कन इथ ेिदलेली किवता पान थ 
झालो. ा िनरथ क किवतेा पोला ह ेदाडंगचे फळ आले णायच े! 
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    अ-किवता णज ेकादंबेटाटेलब ेइततः टाकण ेन.े ा किवतलेाही कवीा आकलनाची एक आतंिरक सलगता 
असत ेआिण जाणीव-नणेीव यांा एकित कॄतीमळेु यणेारा एक भरघोसपणा असतो आिण अनकेाथ ताही असत.े अशी 
किवता, किवता णनू समजा जाणाया ढ काराची काही विैश ेनाकारत,े अिभीच ेखलेु ातं घते ेआिण 
बौिक अनाकलनीयतेा ेातच मुतः आपला ऐवज माडंत.े 
 
    दीपाली कुलकण याचंी किवता एका बाजलूा अ-किवतचे ेसव  ातं घते ेपण ाचबरोबर सागंीितक लयीचा बाजही 
अवलंबत.े ानंी यापवू फारस ेकाही िलिहलेले नाही, ह ेपाहता, ही किवता णज ेएक चागंला अपघात णावा इतकी 
जोरकस आह.े याचा अथ , अशा कारचा अिनबध आशय ांा मनात घोळतच असावा, ाला हा एक योय माग  
सापडला, अस ेिदसत.े ओसडंा तफुान गतीची ही किवता मराठीत नीच एक विैशपणू  किवता ठरावी. ातही, एखाा 
ी-कवीन ेअस ेकाही लेखन केाची फारशी उदाहरण ेनाहीत, हाही एक ( महाचा नसलेला असा ) मुा आहचे. 
 
    या किवतसेाठी दीपाली कुलकण याचं ेमनःपवू क अिभनदंन ! ांाकडून आणखीही असचे उम लेखन घडत राहो, 
हीच सिदा ! 
      
    Champra Deshpande commented on K Anuradha's post. 
      
    अस ेसहज मुामाला पोचता आले पािहज े! 
      
        Champra Deshpande commented on Girish Patke's post. 
      
    Girish Patke's photo. 
    िममे आिण अिभनयाा मूाकतचे ेपरुपेरू माप ! 
      
       Champra Deshpande commented on Anuya Nagvekar's photo. 
      
    िनळ कमाल वाटत े! 
      
June 24 
 
    Champra Deshpande replied to Chandrashekhar Paranjape's comment. 
      
    एखााची मनःिती अशी ावी, अशीच ही समा आह े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Prabhakar Bhatlekar's photo. 
      
    'Jabbar 78' 
    वा ! 
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    Champra Deshpande replied to Suresh Kulkarni's comment. 
      
    मी त ेवाचलेले नाही -- थोडात ाचा गोषवारा दऊे शकाल का ? 
      
    Champra Deshpande commented on Adv Vrushali Dusane's post. 
      
    Adv Vrushali Dusane's photo. 
    वा ! आनदं वाटला ! अिभनदंन आिण शभुेा ! 
      
        Champra Deshpande commented on Anil Sadolikar's photo. 
      
    Champra Deshpande's photo. 
    दहा काही नाही जमणार, पण, माझा नबंर वन आवडता िचपट, झकेोोवािकया चा ' द फनी ओड मनॅ ' याचा एक 
फोटो सापडला, तो दतेोय. या िचपटाची कण न कण कथा मी चनंा सािंगतली होती. ानंाही त ेइतके आवडले की ' 
कना एका झके िचपटावन ' अस ेिलन ानंी ' अात कबतुर े' या नावाची एक लघकुादबंरी िलिहली ! 
      
    Champra Deshpande commented on Pranav Sakhadéo's post. 
      
    सज कतचेी समा ! 
      
June 22 
 
    Champra Deshpande commented on Abhiram Bhadkamkar's photo. 
      
    'आज गिॅलिलओ याचंा िृतिदन... माया 'इशाअाह' कादबंरीची अप णपिका...' 
    होय. 
      
June 21 
    Champra Deshpande replied to Ramchandra Kadam's comment. 
      
    मला अतं आदर असलेले अस ेतुी मराठीतले एक मौवान कवी आहात ! तमुची दाद महाचीच ! जगबडुी तर 
काही झालेली नाही -- तमुचा एक तरी किवतासंह असलाच पािहज ेमराठीत, ही ' िवा आमची परुी करा ! ' 
      
    Champra Deshpande commented on Swapna Pataskar's photo. 
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    तुी दोघानंी केलेले आदराित लात आह े-- असचे काही बोलण ेश आह े-- तुया शातंनू तुया मनःितीची 
तीता यते ेलात -- तुी सगळे सभंाळून राहा -- 
      
        Champra Deshpande commented on Hari Narke's post. 
      
    Hari Narke's photo. 
      
    '"त ूमाझा सागंाती" या सतं तकुाराम व आवली उफ  िजजाई यांा जीवनावरील गाजलेा मराठी मािलकेा सटेवर 
िमतीची ही पिहलीच भिुमका खपू वाखाणली गलेी.' 
    तुा सवाना शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's photo. 
      
हमेिकरण पी' 
    छान िलिहले आह.े 
      
    Champra Deshpande commented on Varshha Mahajan's post. 
      
    पण ती जगबडुीत वान जाणार ! 
      
        Champra Deshpande commented on Sanjay Bhaskar Joshi's post. 
      
    मागा जगबडुीला मला खपू शभुेा आा होा -- आता मीच फारसा भावी रािहलो नसान ेमी आनदंान े
बडुाव,े अस ेकुणाला वाटत नसाव े! 
      
    Champra Deshpande commented on Anuya Nagvekar's photo. 
      
    फारच छान ! 
      
        Mohini Pitke's photo. 
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Alaka Yeravadekar's photo. 
      
    'Hampi; watercolors' 
    कमाल ! 
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    Champra Deshpande commented on Suhas Bhole's photo. 
      
    खपू खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Sunetra Marathe's post. 
      
    आिण दर अा  तासान ेअधंार-उजडे कन दाखवणार ेतजेी शहर ! 
      
June 19 
 
    Champra Deshpande replied to Ramesh Aundhkar's comment. 
      
    Prabhakar Bhatlekar उम ! त ेआालाही होत े! 
      
    Champra Deshpande commented on Prabhakar Bhatlekar's post. 
      
    मीही ५ वी त े९ वी पाल िटळक वाला आह े! 
      
June 18 
 
    Champra Deshpande replied to Vidyadhar Malegaonkar's comment. 
      
    अमा -- कोणा तरी अितावाालाच फ मन असत े? 
      
    Champra Deshpande commented on Anant Ghotgalkar's note. 
      
    िदलीपची आठवण ततंोततं जागी झाली ! आिण ' आपदा भोगी नाना ' बरोबरची भाड े! 
      
    Champra Deshpande replied to Vasant Kelkar's comment. 
      
    तहेी घडू शकेल --िवान घडवले -- 
      
    Champra Deshpande replied to Anil Shende's comment. 
      
    ही का-इनो िनघालाय -- 
      
June 17 
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    Champra Deshpande commented on Nandini Atmasiddha's post. 
      
    मािहितपणू  सिवर चागंला लेख. 
      
    Champra Deshpande commented on Premanand Gajvee's video. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Milind Padki's post. 
      
    जनतसेाठी ानसाठा खलुा केाबल धवाद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Mahendra Dongre's comment. 
      
    गडु ! िलखत ेरहो ! 
      
    Champra Deshpande commented on Bhatulal Bagul's video. 
      
    अर,े छान ! या किवतवेरच ेमे आिण ती अिधकापंयत पोचवयाची तळमळ आह ेतुया वाचनात ! माया लेखनाचा 
तर त ूचाहता आहसेच ! या एकूण मेळ कॄतीबल मनापासनू धवाद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Neelambari Kulkarni's comment. 
      
    कन तर पाहा -- मनाला खलेु सोडता येयात एक वगेळीच सज कता आह े! 
      
    Champra Deshpande commented on Kuber Gujar's photo. 
    वा ! खपू शभुेा आिण सुभात ! 
      
    Champra Deshpande replied to Deepali Kulkarni's comment. 
      
    Mukesh Padhya होय, खर ेआह.े 
      
        Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    तुाला सॅटू तरी िकतीदा मारणार ? यापढु ेफ लाईक देयात यतेील ! 
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        Champra Deshpande replied to Deepali Kulkarni's comment. 
      
    मच ! भाषचे ेवाह अस ेखलेु होण ेखपूच गभंीर, िवनोदी आिण समज वाढवणार े! 
      
    Champra Deshpande commented on Sureshkumar Vairalkar's photo. 
    खपू खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    न-किवतलेा कुणी नगय समज ूनय.े तीही जगयाच ेभान वाढवणारी महाची किवता असत.े एकरषेीय 
िवचारियतेनू ती बाहरे पडत असान ेितला एक वगेळाच ताजपेणा असतो आिण ितचा आवाकाही वाढलेला असतो. 
भाषचे ेअकित नव ेआयाम ही किवता खलेु करत.े अनकेानंी अशी किवता िलहीत राहाव,े अस ेमी सचुव ूइितो. 
      
    बतकेदा जािणवेा िनयंणात होत ेकिवतालेखन -- नणेीवलेाही मोकळा वाव देयाचा हा कार आह े-- 
      
  Champra Deshpande replied to Deepali Kulkarni's comment. 
      
    Deepali Kulkarni आदरणीय दीपालीबाई, अितम ! यापढु ेमा अुम अस ेदोनदा णाव ेलागले !      
    Champra Deshpande replied to Deepali Kulkarni's comment. 
      Deepali Kulkarni आता एरसाईज नाही -- किवताच -- नटेवर anti poetry असा एक कार आह े-- जर 
पाहावा -- 
      
    Champra Deshpande replied to Anuya Ahire's comment. 
      
    तःला सचुले तस ेिलहा -- िबनधा -- 
      
    Champra Deshpande replied to Deepali Kulkarni's comment. 
      
    Deepali Kulkarni उम िलहाल -- जर िलखो -- 
      
    Champra Deshpande replied to Deepali Kulkarni's comment. 
      
    Deepali Kulkarni किवता िलिहयासाठी मन खलेु करायला हव े-- मला ह ेखपू आवडले -- अशा िबनधा िलहा 
किवता -- 
      
    Champra Deshpande replied to Shridhar Tilve's comment. 
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    खर ेतर असा एक संहच िनघायला हवा -- ातंी घडले -- 
      
    Champra Deshpande replied to Swapnil Chavhan's comment. 
      
    अर,े रेी गडु ! 
      
    Champra Deshpande replied to Chandramohan Kulkarni's comment. 
      
    नािशिबरात नाखळे घतेात ना, तसा हा किवताखळे -- 
      
    Champra Deshpande replied to Pratibha Tembe's comment. 
      
    हाच तर डाव टाकलाय -- कोण कोण बळी पडायला तयार होतात, त ेपा -- 
      
June 16 
 
    Champra Deshpande replied to Rajeev Sane's comment. 
      
    कवा ' कलेवराा टाळूवरच ेलोणी ' ! 
      
    Champra Deshpande commented on Neelambari Kulkarni's photo. 
      
    एस. डी. इनामदार याचं े' माम ' नावाच ेएक पुक आह.े ात, ' ाकुंशीच ेपी ' हा एक सिवर लेख आह.े ा 
लेखात ानंी रेयांा या किवतवेर सिवर िलिहले आह.े एक वगेळा कार णनू जमास पाहाव े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Ramesh Aundhkar's post. 
      
    कारण ेकाही िदलीयत का ? सवानाच नीट कळण ेबर ेहोईल -- 
      
    Prashant Ratnaparkhi ही किवता, मन असण ेहाच िनलपणा, इथपयत जात े-- हा ू मी इथ ेचचत िदला आह े
-- तरीही समजत नसले तर रामराम ! 
      
    Champra Deshpande replied to Rajeev Sane's comment. 
      
    ' आी तचे करतोय ' अस ेसगळेच णत असतात ! मग उरतात फ मतमतातंर े! 
      
    Champra Deshpande replied to Kamlesh Soman's comment. 
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    धवाद, सर ! 
      
    Prashant Ratnaparkhi रिसकांा अपेा लात घऊेन सज क लेखन होत नसत े-- या ाथिमक मुापासनू 
चचा  करावी लागले -- भटूे कधीतरी -- सा बाय ! 
      
    Prashant Ratnaparkhi कवीन ेकाय कराव,े िचकारान ेकाय कराव ेह ेइतरानंी सागं ूनय े-- वाटास ' बध ' 
णनू सोडून ाव े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Nisarg Deshmukh's comment. 
      
    ' वा ' कशी सवानाच  करत ेह ेछान माडंलेस ! 
      
June 14 
 
    Champra Deshpande commented on Rajeev Sane's post. 
      
    अित-महाची अुम पो ! शयेर करतोय ! 
      
    Champra Deshpande commented on Ratnakar Mahajan's post. 
      
    बघा सर ! या जगात मी तुाला एक मिहान ेसीिनयर आह,े तरीही, तमुचा एवढा गाजावाजा आिण माझा काहीच 
नाही !      
 
June 13 
 
    Rajendra Mantri's photo. 
    तुाला उपोात णायचये की उपसहंार ? 
      
    Champra Deshpande commented on Jui Kulkarni's photo. 
      
    पिहा घासाबरोबर जर ही चटाणी खाी तर पढुचा घास खायच ेिवसनच जाईल माणसू -- नसुता पाणी पीत  
राहील ! 
      
    Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
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    तमुा किवतचेा सबंधं तडक वाचकाशंी आह,े त ेघडत राहीलच -- तरीही, या किवता समजनू ावंर िल शकणारा 
एखादा तरी समीक मराठीत िनमा ण होवो, हीच मराठीला शभुेा ! 
      
June 12 
 
    Champra Deshpande replied to Ashutosh Diwan's comment. 
      
    तमुच ेठीक -- मला अमा. 
      
    Champra Deshpande commented on Girish Patke's post. 
      
    ऐकले -- काही मु ेजरा अिधक  ावते, अस ेवाटले -- पण, अथा तच महाच े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Sanjay Bhaskar Joshi's post. 
      
    साडसेाणऊ लाख होतील -- कोटी अवघड आह े-- 
      
    Sulbha Sawmitra's photo. 
    खपू शभुेा ! 
      
    Rajendra Mantri's photo. 
    वासाला िनघाव,े अस ेवाटयासारख े-- 
      
June 10 
 
    Champra Deshpande commented on Rajeev Sane's post. 
      
    सम. 
      
    Champra Deshpande replied to Pawan Khebudkar's comment. 
      
    अर,े िदलखलुास ! आपा िवजय कारकेरचा मलुगा ! तो एक छोटे िचपट मािसक काढायचा. ाा एका अकंात 
ान ेमाझी मलुाखत घतेली होती ! 
      
    Champra Deshpande commented on Satish Tambe's post. 
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    धवाद ! पसेोआची ही किवता इथ ेदतेानाच लात आल ेकी अर,े १३ जनू हा तर ाचा जिदन आह े! या असा 
माणसाा जिदनाच ेकाय असणार िवशषे, हहेी लात आले ! पण, टले, आता एक कराव,े ह ेतीनचार िदवस 
पसेोआमय कराव े-- रोज इथ ेथोडा तरी पसेोआ ावा ! मग, तस ेसु केलेय. १३ ला ाची एक जगिवात किवता इथ े
दईेन ! माझा अतं आवडता कवी  डसपयत पोचवाच ेतवेढचे पुय ! 
 
    Champra Deshpande commented on Sagar Talashikar's photo. 
      
    धादायक ! 
      
    Champra Deshpande commented on Pranav Sakhadéo's photo. 
      
www.rohanprakashan.com' 
    वा ! शभुेा ! 
      
        Champra Deshpande replied to निंदनी दशेमखु's comment. 
      
    होय -- मी इंजीतनू केलाय -- इंजी अनवुाद िरचड झिेनथ याचंा -- 
      
    Champra Deshpande replied to Neeteen Vaidya's comment. 
      
    तागसु नावाची नदी आह े-- 
      
        Champra Deshpande commented on Swapnil Chavhan's post. 
      
    ' तमाशा ' िसनमेात रणबीर कपरून ेएका गायात दवे आनदंची अुम नल केललेी आह े! 
      
June 9 
 
    Champra Deshpande replied to Priya Jamkar's comment. 
      
    होय -- 
      
    Champra Deshpande commented on Prakash Bal Joshi's photo. 
      
    'Today is my mother’s birthday' 
    खपू शभुेा ! 
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June 8 
 
    Champra Deshpande commented on Prabhakar Bhatlekar's post. 
      
    मेाच ेकार दोन -- एक, आसीच ेमे आिण सर ेविैक मे. विैक मे ह ेबसं माणसांा जगयात नसत.े 
ामळेु, आसीचचे उदाीकरण होत राहत.े खर ेतर, उदाीकरणाची गरज नसत.े 
      
    Champra Deshpande replied to Girish Patke's comment. 
      
    ' किवता ' च लोकापंयत पोचली याची खाी कधीच कोणताही कवी दऊे शकणार नाही -- पण, बरीच वाचली जाण ेह े
चागंलेच आह े-- 
      
    Waman Kendre's photo. 
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Rahul Bansode's post. 
      
    ' चागंला नवरा ' अस ेकाही नसतचे, ह ेकळायलाच १०० ज लागणार आहते ! 
      
June 3 
 
    Champra Deshpande commented on सवुण  मघे's post. 
      
    आयवुदाचाय  आाराम वामन दातार ना ? टे ! त ेएक िदवस आमाकड ेरािहले होत े! 
      
    Champra Deshpande commented on Sanjay Haldikar's post. 
      
    शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Santosh Vaze's post. 
      
    ह ेमसाला नावाचा मसाला काढयासारख ेआह े-- सर ेनाव नाही सचुले ? 
      
June 2 
 
    Champra Deshpande commented on Padmanabh Pathak's post. 
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    ी आशीवा द मराठे | प लेखन धा , २०२० 
    youtube.com 
    उम लेखन -- उम वाचन ! काळाचा मिहमा चागंला आला आह े! 
      
    Champra Deshpande replied to Ashwini Shingre-Deshpande's comment. 
      
    ही किवता नीट वाचली जात नाहीय -- मन असण ेहाच िनलपणा इथपयत जातये त े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Prashant Ratnaparkhi's comment. 
      
    अशा शकेडो गोी ऍड केलेा नाहीत -- ा समजनू ाया -- 
      
    Champra Deshpande replied to Abhijit Sahasrabudhe Moshaj's comment. 
      
    एक सरळमाग ग मजकूर णनू ही किवता वाचली तर तुी णताय त े यणेारच -- 
      
June 1 
 
    Champra Deshpande replied to Pramod Kale's comment. 
      
    ही किवता मायासह सव  िजवतं माणसासंाठी आह े-- किवता न,े ज ेकाय असले त े-- 
      
        Champra Deshpande replied to Keshav Kale's comment. 
      
    खर ेआह े-- तःसकट सगळे -- 
      
    Champra Deshpande replied to Shodhan Bhave's comment. 
      
    तुी किवता नीट वाचलेली नाही -- 
      
    Champra Deshpande replied to Anand Jadhav's comment. 
      
    जर -- 
      
      Champra Deshpande replied to Mukesh Padhya's comment. 
      
    ही अमकु िवचारसरणीची किवता नाहीय -- पण असो -- 
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    Champra Deshpande replied to Premanand Gajvee's comment. 
      
    Nisarg Deshmukh अगदी खर ेआह े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Yusuf Shaikh's comment. 
      
    मी तःही एक कवी आह े( अस ेसमजतोच ना ) -- मन असण ेहाच िनलपणा, अस ेझाले आह ेआपले -- 
      
    Champra Deshpande replied to Arvind Kulkarni's comment. 
      
    ही किवता सगयासंाठी आह े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Premanand Gajvee's comment. 
      
    ह ेतवेापरुत ेनाही -- मन असण ेहाच िनलपणा -- इथ ेपोचतये त े-- सखुाची हाव आिण ःखाची भीतीच नाही, 
असा कोण आह े? 
      
    Champra Deshpande replied to Mukesh Padhya's comment. 
      
    किवतचेा शवेट पुा वाचा -- मन असण ेहाच िनलपणा ! 
      
    Champra Deshpande replied to Rajiv Mohite's comment. 
      
    जर -- 
      
    Champra Deshpande replied to Prabhakar Bhatlekar's comment. 
      
    माणसानचे ााच मानिसक कॄतनी िनमा ण केलेा आतंरिवरोधी जगयाच ेिच -- 
      
    Champra Deshpande replied to his own comment. 
      
    होय तर ! -- थोडी गमंत -- 
      
    Champra Deshpande commented on Meghana Vaidya's post. 
      
    ह ेसगळे कोरोनासाठी झाले -- पावसासाठी छीही लागले -- 
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May 31 
 
May 2020 
May 31 
 
    Champra Deshpande commented on Girish Patke's photo. 
    वा ! आनदं वाटला ! त ूतझु ेकाम पणू  कुवतीनचे करत असतोस ! तझु ेमनःपवू क अिभनदंन आिण पढुील कामासाठी 
शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    Sandeep Godbole कंिडशनगिशवाय काही नसत ेआिण बु व तकुाराम याचं ेान हहेी कंिडशनगच होत,े अस े
तुी णताय ! इथ ेआपातंली चचा  सपंत े-- कुणी काही पटवनू दणे ेन े-- ह ेसगळे बोलले जाण े-- हाच हते ू-- त े
झाले ! आता जो तो घईेल समजनू ! जय हद ! 
      
May 30 
 
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    कंिडशनगच ेजगयात माणसू ःखी होतो -- बु णाला की ःखमुी श आह,े 'भदेा ' मळेु मानवी जगयाची 
वाट लागत े-- तकुाराम णाला की भदेाबाहरे पडण ेश आह े-- ह ेा दोघाचं ेकंिडशनगच होत ेका ? मग काय, 
कंिडशनगच ेदज ठरवायच ेका ? कुणी, कशाा आधारावर ? 
      
    Champra Deshpande commented on Swapnil Chavhan's post. 
      
    परफे ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    Sandeep Godbole णज ेतकुारामाला वा बुाला झालेले ान हहेी कंिडशनगच होत ेतर ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    Sandeep Godbole ह ेसगळे कंिडशनगमळेु घडत,े अस ेणताय का तुी ? 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
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    Sandeep Godbole कंिडशनगमळेु माणसाच ेअलगीकरण होत.े तो आक ी होतो. यात ' समता ' या मूाची 
वाटच लागणार ! तकुाराम णतो, " अहंकार तो नासा भदे " णज ेा अलगीकरणातनू बाहरे या आिण भदे न करा -- 
भदे असपेयत कुठली समता ? मग, तकुाराम काहीतरी अश, ातले बरळतो आह ेका ? रसायन ेसहा असोत की 
आणखी शोध लागनू पास होवोत -- कंिडशनग ह ेघातक, हसकच राहणार. ात अूत काही नाही. 
माणसामाणसातली नाती खलास होण,े हसकता, पया वरणनाश ह ेसव  कंिडशनगा जगयाचचे पिरणाम आहते. तशा  
' भदेा ' त मू, सज कता ह ेअसचू नाही शकत. 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    एकदा कारण-पिरणाम ही साखळी आिण कंिडशनगचचे फ जगण,े ही चौकट िफट झाली की ' अूत ' वगरै ेशानंा 
अथ  राहात नाही. या चौकटीत मूाकता कशी असत ेत ेसागंा. या चौकटीबाहरे काही घडतच नसले तर कला तरी 
'सज क ' कुठली असणार ? एकूण जगयातही ' सज कता ' हा िवषयच सपंणार. सगळे असचे, याच चौकटीत असणार ह े
मा करण ेया अथ सगळेच समथ नीय ! नो मूाकता ! कलेच ेकाय च नाकारण े! 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    कंिडशनगिशवाय काहीही नाही, ह ेस आह,े अस ेतुी णताय. हा एक कारचा िनयितवादच आह.े माणसाच े
ातं पणू  नाकारण ेआह.े आपापा कंिडशनगमधनू ियाितिया दतेच माणसू जगतो, अस ेटले तर िहटलरला 
फॅिस णयात अथ  राहात नाही आिण परुोगाान ेपरुोगामी णनू िमरवयातही अथ  राहात नाही. सगळेच  
' शाीय ' आिण समथ नीय ठरत.े मूाकतचेा सबंधंच सपंतो. कला, सॄंती वगरै ेगोी िफजलू ठरतात. 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    अस ेअसले तर आपापा कंिडशनगिशवाय काहीच अस ूनाही शकत माणसाा जगयात -- असा साराशं िनघतो ! 
असा कनचेी कलाच काय, सगळे जगणचे रटाळ होणार यात शकंाच नाही. 
      
    Champra Deshpande commented on Prakash Newaskar's photo. 
      
    एक िरच कलाकॄती ! 
      
    Champra Deshpande commented on Girish Patke's photo. 
      
    तॄीस अिभवादन ! 
      
    Champra Deshpande commented on Sanjay Bhaskar Joshi's photo. 
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    गेा आठवातही एकदा रिववार आला होता तेा मा साधारी मकू होत,े अशी टीका होतये -- 
      
May 29 
 
    Champra Deshpande replied to Gautam Ainapure's comment. 
      
    पण कलेला आिण कलावतंाला आधी मवत िवचारहू असाहला हवा, ही अपेाच, खपू टे टा गलेेा आिण 
आता दतंकथा झालेा कलाकॄतनाही अायकारक ठरले, अस ेवाटत.े 
      
    Champra Deshpande replied to Gautam Ainapure's comment. 
      
    ना माझ ेकोणत ेतान आह ेना एखादी मवत कना -- अस ेगायतड ेतःच णाले आहते -- आिण तमुचा 
तर सल आयिडयाचा आह आह े! मग तुी गायतानंा नाकान टाकण े-- हाच माग  तुाला उरतो ! 
      
    Champra Deshpande replied to Gautam Ainapure's comment. 
      
    आिण मराठीत आपा िलपीत िलहा ना, ीज -- 
      
    Champra Deshpande replied to Gautam Ainapure's comment. 
      
    या किवता आहते -- शरेबेाजी नाही -- माया मया दा आधीच सािंगतलेा आहते -- ामळेु, तमुा कॉमटला मी 
फ ' सॉरी ' ण ूशकतो -- या आधी मी अमतू  किवतवेर इथ ेिलिहले होत,े त ेतुी वाचले असाव े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Shriniwas Narwekar's comment. 
      
    तुाला आिण िवाथिवाथनना खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande replied to Prasanna Ghaisas's comment. 
      
    Ramesh Aundhkar चंकातं भाकर ा ऐवजी लोक चं णतात -- चंा न े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Ramesh Aundhkar's comment. 
      
    धवाद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Prashant Ratnaparkhi's comment. 
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    आता ओके -- सील नाही -- 
      
May 28 
 
    Champra Deshpande replied to Ashutosh Diwan's comment. 
      
    पवू मी टे गायकाचं ेगाण ेऐकून काही किवता िलिहा होा -- ा मौजेा िदवाळी अकंात आा होा. 
      
        Champra Deshpande commented on Ashirvad Marathe's photo. 
      
    अिनी भाव ेयाचं ेअिभनदंन आिण ानंा खपू शभुेा ! 
      
May 27 
 
    Champra Deshpande commented on Shriranjan Awate's post. 
      
    बेट ! 
 
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    या पोला सिवर उर ावसे ेवाटान ेदीपक बोरगाव ेयानंी एक तं पो िदली आह.े ितथ ेमी िदललेी कॉमट -
- 
 
    उम पो ! ' सता ' हा श मराठीत वापरात नता, तो हदीतनू आला असावा. ाबाबत  िनमा ण करायचा 
होता णनू ' िती '. वाङमयाच ेवाचन ह ेएक उदाहरण णनू घतेले आह.े पणू  साॄंितकता तवेानचे घडत,े अस े
णणचे नाहीय. मु  मानवी जगयात ' गणुवा ' अस ेकाही असत ेका, हा आह.े लोकांा भावांमाणचे 
सॄंती वगेवगेया असतात, अस ेणनू भागणार ेनाही. माणसू एकीकड ेूर असला तरी सरीकड ेमेळ अस ूशकतो -- 
ह ेिनळ आक ीपणातनू घडत े-- याला सॄंती कस ेणणार ? माणसू मधमुहेी असो वा नसो, सव  माणसासंाठी 
साॄंितक आकलन एका मागा नचे ाव ेलागले.  हाच आह ेकी सॄंती ही फ फरकाची िनदशक असत ेकी तीत 
जगयाची गणुवा अस ेकाही असत े? मला वाटत,े ' सॄंती ' हा श नसुता वण नाक नसनू गणुवािनदशकही आह.े 
तर ती गणुवा णज ेकाय, ती पणू  मानवजातीसाठी एकच अस ूशकत ेका, ह े आहते. माणसांा सवयी वगेवगेया 
असतात एवढचे जर असले तर हसा, यु,े षे, पणा टाळणार ेयात काही नाही, अस ेहोत.े मग, कलेच ेतरी मह 
कशाला माजवायला हवये, अस ेहोत.े यावर आपण सवानी िमळून िवचार करावा णनू मी ती पो िदलेली आह.े 
    ( Sunil Tambe यांा कॉमटमहेी ' गणुवा ' अधोरिेखत होतये, ह ेपाहाव.े ) 
    ( बोरगाव ेयाचंी पो मी तंपण ेशयेर केललेी आह,े ती पाहावी. ) 
      
    May 26 
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    Champra Deshpande commented on Milind Shintre's photo. 
      
    पोिलसानंी चोरी केामळेु दगडूला पकडले ! 
      
    Champra Deshpande replied to Ravindra Damodar Lakhe's comment. 
      
    अथ  ठीक -- तो बौिक असतो -- आशय बौिक असलेच अस ेनाही -- 
      
    Champra Deshpande commented on Satish Tambe's photo. 
      
        शवेटच ेवा पणू  स आिण हतबल वाटायला लावणार े! िवनायक पडवळ माझाही िम होता. खर ेतर ानचे 
माझी ' इितहास ' ही एकािंकका उषे म ेकन मला लेखक णनू सुवातीची माता िमळवनू िदली. 
 
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    किवततेला ' मी ' हा बधा तः िगत असा कवी नसतो -- माया किवतातं तरी नसतो. िगत सखुःख ेवा 
मडूस वाचकानंा सागंत बसयात मला इटंरे नाही. पण, किवतते माम णनू वापरले जाणार ेअनभुव, मािहती, 
आठवणी ह ेतर सगळे कवीाच मनातले असत.े तर, ‘ माजंरस ुबंा ‘ या माया किवततेले गावाच ेत ेनाव मायाच 
तॄीतले आह.े त ेकस ेमाया लात रािहले त ेजरा आौढीचा दोष घते सागंतो. ९० नतंरच काळ. शतेकयानंा एक 
अमकु इता रमपेयतची कज माफी जाहीर झालेली होती. अजनू सगंणकीकरण झालेले नसान ेबकँ कम चायानंा सव  
काम ेकान ेकरावी लागत. आता  असा होता की काही कज दारानंी िनरिनराया बकँातंनू कज घतेलेली होती. के 
िठकाणी ानंा उतम रमचेा माफीलाभ दणे ेचकुीच ेहोणार होत.े ामळेु, िनरिनराया बकँातं असणार ेकॉमन णज े
समान कज दार शोधनू काढून ाचंी कज माफी ा ा माणात ा ा बकँाकंड ेजाण ेआवयक होत.े आिण आमची 
बकँ ही ितथली लीड बकँ असान ेया उोगाचा पणू  काय भार आमा बकेँकड ेहोता. ा वळेी आमा बकेँा ेीय 
काया लयात मी एका िवभागाचा मखु होतो. या कामाच ेिठकिठकाणी नतेॄ करयासाठी आमा बकेँच ेअिधकारी 
िठकिठकाणी पाठवयात आले होत.े मायाकड ेखु नगर िवभागाची सवा त मोठी जबाबदारी देयात आली होती. 
िनरिनराया बकँाचं ेसमुार ेदीडश ेितिनधी आललेे होत.े एका मोा सभागहॄात या कामाची वा केलेली होती. मी 
ितथ ेजायापवूच नीट िवचार कन ह ेकाम अतं कमी कातं आिण िबनचकूपण ेकस ेकरता यईेल ह ेठरवनू ठेवले होत.े 
मला िदलेा तीन सहाकानंाही त ेसमजावनू सािंगतले होत.े ामळेु ३-४ िदवस चाललेले त ेकाम हसतखळेत कोणताही 
ताण न यतेा पार पडले. ( काही िठकाणी या कामाा योजना नीट न झाामळेु अपयश आले आिण ितथ ेहा काय म 
पुा राबवावा लागला. ) “ आपण समान कज दार शोधयाा वारीतले वारकरी आहोत – आपा हातात कज दार 
याांा पताका आहते – “ अस ेिकरकोळ िवनोद करत त ेकाम म पार पडले. अनके बकँांा ितिनधनी मुाम फोन 
कन आमा साहबेाकंड ेमाया नतेॄाची तुी केली ! ह ेसगळे सािंगतले कारण ाच कामाा रगाात ‘ 
माजंरस ुबंा ‘ ह ेनाव कानावर पडल े! ह ेनाव खासच वाटले आिण काहीस ेगमंतीशीरही. नतंर तो श आा सहकायातं 
ँग णज ेआमापरुताच अथ पणू  झाला. “ अर,े अस ेनको कस ह ेकाम, सगळा माजंरस ुबंा ( णज ेबाबोळ ) 
होऊन जाईल ! “ – अस.े तर अस ेतॄीत रािहलेले त ेनाव काला किवतते आले. एका  डन ेसािंगतले की त ेगाव नगर 
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िजात नसनू बीड िजात आह.े ा वळेी त ेनगर िजात होत ेका, ह ेआता नीट आठवत नाही. ान ेकाही फरकही 
पडत नाही. मी ‘ महाराात ‘ अशी ी कनही टाकली. आले ना लात -- किवतते आलेा एखाा शाला कसा 
इितहास अस ूशकतो त े? एक गमंत समझके भलू जाओ – 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande replied to Sudhirkumar Dhawadkar's comment. 
      
    काही िजाबदल झालाय का -- पनुरचना वगरै े? कारण मी ितकड ेहोतो नगर िजात काही वष -- नटेवर पािहले तर 
त ेनगर िजातच आह,े अस ेटले आह े-- णज ेमाझ ेबरोबर होत े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Girish Patke's post. 
      
    अर ेबाप र े! एक उम अिभनतेा आिण छान िम गलेा ! ाा तॄीस हेपणू  अिभवादन ! 
      
    Champra Deshpande commented on Shrinivas Arvind Patke's photo. 
      
    अितम ! 
      
May 24 
 
    Champra Deshpande commented on Kayyum Kazi's photo. 
      
    Kayyum Kazi's photo. 
    ईद मबुारक ! 
      
    Champra Deshpande replied to Rajiv Mohite's comment. 
      
    सखोल -- 
      
        Champra Deshpande replied to Prakash Ghatpande's comment. 
      
    Prakash Ghatpande ईमलेवर वाचले -- िराय िदले -- 
      
    Champra Deshpande replied to Prakash Ghatpande's comment. 
      
    Prakash Ghatpande हं -- वाचतो -- 
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    Champra Deshpande replied to Prakash Ghatpande's comment. 
      
    Prakash Ghatpande बघने पुा -- 
      
    Champra Deshpande replied to Prakash Ghatpande's comment. 
      
    Prakash Ghatpande पािहले तस ेकन -- त ेमोठे होतये पण वाचता नाही यते -- 
      
    Champra Deshpande commented on Minakshi Patil's post. 
      
    छान लेख ! 
      
    Champra Deshpande replied to Prakash Ghatpande's comment. 
      
    ह ेवाचण ेअवघड आह े-- नीट िदसत नसान े-- 
      
May 23 
 
    Champra Deshpande replied to Chandramohan Kulkarni's comment. 
      
    होय -- महाच ेिववचेन ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sanjay Bhaskar Joshi's comment. 
      
    Sanjay Bhaskar Joshi एका ितमते तःला बिंद करायला नकार दणे ेह ेमाया ीन ेअपवादाक आह े-- 
हा आािक  आह े-- ावहािरक मािहती न े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Sharad Deshpande's comment. 
      
    धवाद, सर ! 
      
    Champra Deshpande replied to Sanjay Bhaskar Joshi's comment. 
      
    काही लोक, िचकार, लेखक, जनरल मनॅजेर, उोगपती, राजकारणी -- अशी लेबले ीकारतात आिण पणू  आयु 
ा लेबलातं गाडून टाकतात -- ह ेपाहता, गायताचं ेह ेवा महाच ेवाटत.े 
      
    Champra Deshpande replied to Pramod Munghate's comment. 
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    चचत मोलाची भर -- 
      
        Champra Deshpande replied to Charuchandra Upasani's comment. 
      
    गायतानंी अस ेटाच ेवाचनात आले की ' अमतू  ' अस ेकाही नसत े-- त ेांा िचानंा ' अ-व ू' non-
objective णत ण.े 
      
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    " मी जेा िचिनमती करत नसतो तेा मी िचकार नसतो. मी फ एक सामा माणसू असतो. " -- ी एस 
गायतड.े 
      
    Champra Deshpande replied to Sandeep Godbole's comment. 
      
    खपूच सखोल चतनाक चाललीय चचा  ! सवानी िमळून समजनू घते राहण े! यासारखा आनदं नाही -- 
      
    Champra Deshpande replied to Vikramsinh Yadav's comment. 
      
    वा, वा ! खपू वाद या सिवर कॉमटसाठी ! 
      
    Champra Deshpande commented on Sunil Tambe's post. 
      
    Crows have both eyes fully functional but it uses only one eye at a time because its 
monocular vision is more powerful than its binocular vision. So the crow is a two eyed 
bird with a one eyed vision. 
      
    Champra Deshpande replied to Umesh Vaidya's comment. 
      
    णज ेत ेिनकष सबोध मनाच ेहवते का ? 
      
      
    Champra Deshpande replied to Umesh Vaidya's comment. 
      
    वाटेल तस ेफेकून एक आणलेले तकुड ेणज ेकिवता न,े ह ेटलेलेच आह.े सबोध मनाच ेिनयंण सोडािशवाय 
अबोध मनाला वाव िमळत नाही. किवतते, िचकलेत हजार कार ेही जाणीव  झालेली आह.े अमतू  िचकला, 
कॄितिचकला वगरै ेसव  पाहाव.े 
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May 22 
 
    Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    मानवी जगयाचा सवकश आवाका घणे,े ह ेचागंा कलेच ेरहच दशेीवाद नाकारतो. आपापले ोामग  करण े
णजचे कला, अस ेतो मानतो. ोामग ह ेफ माम असत ेकलचे ेह ेदशेीवादाला कळत नाही. तो सकुंिचत िथा 
कलेचा परुार करतो. 
      
    Champra Deshpande commented on Deepak Rajadhyaksha's post. 
      
    नामकरणासाठी फ राजकीय आिण जातीय िवभतूीच आठवतात -- ानाा, कलेा ेाता नाही ! 
      
    Champra Deshpande commented on Girish Patke's photo. 
      
    'या करोनाा ाभा वामळेु पोर घरात बसनूबसनू कंटाळलं. िच ंकाढयाबरोबरच काही ाट करत घरातच बसलंय 
गलेे ५० िदवस. आज अरान ेकेललेे ह ेवॉलहँिगग...ितनचे िचकटवलंय भतीला....' 
    अर ेभारी केलेय ! 
      
    Champra Deshpande replied to Shantanu Pande's comment. 
      
    Pragati Joshi छान ! खपू िदवसानंी भटेलीस ! शभुेा तलुा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Swaroop Khopkar's photo. 
      
    वा ! तुा सव  कुटंुिबयानंा खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Anuya Nagvekar's photo. 
      
    'Today's water colour work' 
    बाप र े! जबरद ! 
      
    Champra Deshpande replied to Shantanu Pande's comment. 
      
    अा -- आता आी ितथ ेनाही राहात -- कशी आह ेगती ? भटेत ेका ? 
      
    Champra Deshpande replied to Shantanu Pande's comment. 
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    मी िबबव ेवाडीत आह े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Sunil Deshpande's comment. 
      
    मी पीसी वापरतोय -- 
      
May 21 
 
    Champra Deshpande replied to Milind Shintre's comment. 
      
    ही खपू लोक अनके स ेसागंत असतात -- मी चता करत नाही -- िस झााची शवेटची बातमी यईेल तेा बघ ू-
- अस ेमाझ ेधोरण असत े-- 
      
May 17 
 
    मी िददशक णनू नाटक बसवयासाठी एका नाटकाा काही तालमी घतेा होा -- त ेहोत ेमतकरच े' हा 
' ह ेनाटक ! त ेपतू तसे नाही गलेे -- 
      
    Champra Deshpande commented on Girish Patke's post. 
      
    तॄीस सादर अिभवादन ! 
      
    राजन अपरंपार's photo. 
    मनःपवू क अिभनदंन ! 
      
    Champra Deshpande commented on Abhiram Bhadkamkar's photo. 
      
    तॄीस अिभवादन ! 
      
    Champra Deshpande commented on सवुण  मघे's photo. 
      
    िूटफुल ! मध े२५ वष वायफळ जाऊ िदलीत ! 
      
    Champra Deshpande commented on Anuya Nagvekar's photo. 
      
    'Water colour... 6"×10"' 
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    फारच स ुदंर ! 
      
    Champra Deshpande commented on Vidyadhar Joshi's post. 
      
    या सगया ावंर तलुा मी एक साधा उपाय सागंतो. कुठेही गलेास वा घरात का अस ेना, पंाचा सटरपॉइटं धर -- 
ितथनू खाली ओळंबा टाकलाय अस ेसमजनू तो जिमनीला िजथ ेटच होतो तो पॉइटं घ पकडून ठेव -- ितथनू डोळे 
हलवायच ेनाहीत आिण चहेरा गहन िवचारात ठेवायचा ! एवढ ेकेलेस की लोक पखंा तर लावतीलच उलट तलुा आणखी 
काही हवये का, वगरै ेिवचारतील ! धळुीचा तर कुणी िवषयच नाही काढणार ! आिण ह ेमी सािंगतले णनू कुणाला सागं ू
नकोस -- सगयाचं े सोडवायला मला वळे नाहीय ! 
      
    Prakash Bal Joshi : contemporary Indian Painter - Singulart 
    singulart.com 
    फारच छान ! अिभनदंन ! 
      
May 16 
 
    Champra Deshpande commented on निंदनी दशेमखु's post. 
      
    फारच छान ! कधी कधी श, भाषा याबंाबत काही  पडतात -- िबनचकूपणासाठी काही मािहती हवी असत े-- ती 
शोधनूही सापडत नाही -- अशा वळेी हान ेिवचारयाच ेिठकाण णनू मनात तमुच ेनाव पे केले आह े! 
      
    Champra Deshpande replied to Shridhar Tilve's comment. 
        धवाद ! 
      
    Pradnya Daya Pawar's photo. 
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Manoj Pathak's photo. 
      
    'याचं ंकाय करणार आता? खपू लोक आहते, ह ेमािहती होत,ंतरीही.' 
    शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Chitra Rajendra Joshi's photo. 
https://www.loksatta.com/lokrang-news/hamrasta-nakartana-sarita-awad-book-
review-abn-97-2036249/ िचा राज जोशी-१६.०५.२०२०' 
    याला णतात ' सज क वाचन ' ! 
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    Champra Deshpande commented on Satish Tambe's post. 
      
    मधचूी ' लीळा ' िस झालेली असनू मला ती एक चागंली कादबंरी वाटत.े ाची ' घरदार ' मलाही नती आवडली. 
ाच े' हटके िदवस ' ह ेपुक काशनाा मागा वर आह.े मधचू ेअिलकडच ेअतं महाच ेकाम णज ेगाओ 
झगिझआन ा ' सोल माउंटन ' या महाकादबंरीचा ान ेकेललेा अनवुाद. हा अनवुाद मराठीता िनवडक अनवुादापंकैी 
एक ठरावा. मधचू ेएक चडं आय कारक विैश णज ेइतकी वष पुयात रानही तो अजनू एकदाही म ुबंईला गलेेला 
नाही. यावर ान े( बतके ) ' अनभुव ' म ेएक लेखही िलिहला होता. मधचू ेमला जाणवणार ेआणखी एक टे विैश 
णज,े तो फारसा कुठे जातयते नसला तरी ाची हरेयंणा अफाट आह.े ााशी बोन आावर मराठी 
सािहेाशी असलेला आपला ' पिरचय ' नीच वाढलेला असतो ! गलेी अनके वष आमची मैी आह.े ााशी खपू 
जपनू बोलाव ेलागत े-- एका णात तो कुणालाही परुता उताणा पाडू शकतो ! अिताच वाटावी असा िम ! 
      
    Pradnya Daya Pawar's photo. 
    सवाना शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Pralhad Deshpande's post. 
      
    कोकणची चडेवा - वशैाली सामतं / Kokanchi Chedva/Lyric Video/ Sagarika Music 
    youtube.com 
    छान उम मजदेार तजलेदार ! 
      
    Champra Deshpande commented on Ratnakar Mahajan's photo. 
      
    Ratnakar Mahajan's photo. 
    खपू शभुेा ! 
      
May 14 
 
    Champra Deshpande replied to शातं आवल'ेs comment. 
      
    खरी उर ेतुाला माहीत आहते आिण मला माहीत नाहीत -- हा फरक मा आह े! 
      
    या चातनू माणसू बाहरे पडू शकतो का, हाच असतो मलूभतू . असो. आपापले आकलन परुसे ेमाडूंन झाले की 
थाबंाव.े मी तरी कुणाला काही पटवनू देयाची जबाबदारी घते नाही. 
    Champra Deshpande replied to Mahesh Joshi's comment. 
      
    आहते हजारो, लाखो माग  ? आिण समजा आहते तर आधी त ेसमजनू घऊेन मग िनवड करावी ? 
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    तुाला सगळी समाधानकारक उर ेमाहीत आहते -- ामळेु, तमुचा  नाही -- मधमुहेीला गलुाबजाम ःखद, ह े
कळले की सपंला शोध ? 
      
    ' ःख का होत े' याच ेकोणतहेी शािक उर ीकान बु थाबंला नाही -- ानंा शािक उर ेपरुशेी वाटतात 
ाचंा च नाहीय -- 
      
    शातं आवले -- मग, माहीत नसलेले, न समजणारहेी मा करयाचा परंपरागत माग  ीकारावा ? 
      
    शातं आवले, ' माहीत नाही ' इथनूच सुवात करावी लागणार -- यासाठीच तर ही पो आह े-- 
      
        त ेश एखादी िविश कारणमीमासंा गहॄीत धरतात आिण ा शानंी काहीही समजत नाही -- यामळेु ानंा 
कुचकामी टले आह.े 
      
        Champra Deshpande replied to Uday Narkar's comment. 
      
    होय -- 
      
    Champra Deshpande replied to Sagar Talashikar's comment. 
      
    होय -- 
      
        Champra Deshpande replied to Neeteen Vaidya's comment. 
      
    होय -- 
      
    ाला दगड टले तरी मजा नाही जाणार र े! 
      
    Champra Deshpande commented on Rahul Bansode's post. 
      
    पवू ीडा ह ेअगदीच सॄंत होईल का ? 
      
    Champra Deshpande replied to Anuradha Rajadhyaksha's comment. 
      
    होय -- 
      
    Champra Deshpande replied to Pradnya Daya Pawar's comment. 
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    होय -- 
      
        Champra Deshpande replied to Nandini Atmasiddha's comment. 
      
    होय -- खर ेआह े-- 
      
    Champra Deshpande replied to Jayant Raleraskar's comment. 
      
    होय -- 
      
May 13 
 
    Champra Deshpande commented on Anjali Kedar Karanjkar's post. 
      
    छान ! अिभनदंन ! काळजी ा -- 
      
May 12 
 
    कशाची चलती आह ेहा वगेळा मुा आह े-- 
      
    Mangesh Narayanrao Kale's photo. 
    अिभनदंन ! 
      
    Champra Deshpande replied to Kamlesh Soman's comment. 
      
    मनःपवू क धवाद ! 
      
        Champra Deshpande replied to Kalyan Shitole's comment. 
      
    मनःपवू क धवाद ! 
      
May 11 
 
    Champra Deshpande commented on Padmanabh Pathak's post. 
      
    शेल िरपोट । ुर, काळ, कोरोना..लॉकडाऊन काळातील लातंराची वदेनादायक कहाणी । AM NEWS 
    youtube.com 
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    भयानक ! 
      
    Champra Deshpande replied to Rajendra Mantri's comment. 
      
    बेट ! 
      
    Champra Deshpande replied to Pradnya Daya Pawar's comment. 
      
    'ात अक िचकार आिण गंिचकार, िमवय  भाकर भाटलेकर यानंी मलाच िदलेला माझाच अक  --' 
    मनःपवू क धवाद ! 
      
May 9 
 
    Champra Deshpande commented on Prakash Bal Joshi's photo. 
      
    शभुेा ! 
      
    Bajeerao Patil's photo. 
    छान ! अिभनदंन ! सव जण सभंाळून राहा -- 
      
May 8 
 
    'ात अक िचकार आिण गंिचकार, िमवय  भाकर भाटलेकर यानंी मलाच िदलेला माझाच अक  --' 
    नम े! 
      
        Champra Deshpande replied to Awdhoot Parelkar's comment. 
      
    शीष काजवळचा कंस बघा, ीज -- 
      
May 7 
 
    शीष काजवळच ेएिडटग पाहाव े-- 
      
    या पोमधा ऍसडटीकडहेी ल जाव ेही िवन िवनतंी ! 
      
    Champra Deshpande commented on Bhatulal Bagul's post. 
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    फारच शोका ! 
      
    Champra Deshpande commented on Nisarg Deshmukh's video. 
      
    चागंले वाचलेयस -- आग ेबढो -- 
      
    May 6 
 
    Champra Deshpande replied to Milind Safai's comment. 
      
    -- सतत समहूाची गरज वाटण े-- एकटेपणाा एका णालाही घाबरण े-- 
      
May 5 
 
    Champra Deshpande commented on Ashutosh Potdar's post. 
      
    मराठी सािहात महामारी चा आह,े ह ेिदसायला तरी हव ेना ! 
      
    Champra Deshpande replied to Awdhoot Parelkar's comment. 
      
    त ेआिण ाचं ेमारण ेनॉम ल असत े-- ावर कसली चचा  ? 
      
    Champra Deshpande commented on Ramesh Aundhkar's post. 
      
    अजंन ! 
      
    Champra Deshpande commented on Vidyadhar Joshi's post. 
      
    " ा बात ह ै! " -- ह ेतलुा नाही, रािहलेले िदलेय ! 
      
    Champra Deshpande commented on Milind Shintre's post. 
      
    दातली भसेळ या िवषयावर ानाच ेचार थब असत ेतर हा ानय पणू च झाला असता ! 
      
    Champra Deshpande commented on Sanjay Bhaskar Joshi's post. 
      
    मसवेक णाव े-- णज ेमाच ेसवेन करणार ेआिण माची सवेा करणार े-- 
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    Prashant Tapasvi's photo. 
    खपू शभुेा ! 
      
May 4 
 
    Vaat Pahanara Part - 4 (FINAL) (MARATHI) 
    youtube.com 
    फारच चागंली ! 
      
        Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    Vaat Pahanara Part - 4 (FINAL) (MARATHI) 
    youtube.com 
    चारही भाग पािहले ! अुम -- महानच ! ील िदनकर हा मराठीतला एक अितीय अिभनतेा आह े! महारााला 
आता एक काम सर कराव ेलागले -- ीलला फडतसू काम ेदऊेन ाची परुती वाट लावण े! 
      
May 3 
 
    Champra Deshpande commented on Padmanabh Pathak's post. 
      
    वळे साता आतली ठेवावी, नाहीतर त ेतःही टाया वाजवतील ! 
      
May 2 
 
    Champra Deshpande replied to Praveen Bardapurkar's comment. 
      
    अस ेकाही खास वाढ झालेले तापमान नाहीय -- 
      
    Champra Deshpande commented on Bmm Dombivli's video. 
      
    उम ! हा लेख मी ६८ साली मी २२ वषाचा असताना िलिहलेला आह.े िवसन गलेो होतो. छान आठवण िदाबल 
तलुा आिण लेख बराच बरा असाबल मला धवाद ! वाचन अथा त उमच ! 
      
May 1 
 
        सबटायटस आहते -- त ेकस ेचा करायच ेत ेबघ -- 
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    April 30 
 
    The Film of Disquiet - Fernando Pessoa 
    youtube.com 
    
https://www.youtube.com/watch?v=6FdGEia89aQ&feature=share&fbclid=IwAR1i0Gi
_rfCsoacLomat9fm-_bAaLe3RWXQ93FGw_QNltn6kCiGh1Is5DhY 
      
    April 2020 
April 29 
 
    "Tradition becomes our security, and when the mind is secure it is in decay." 
    -- Jiddu Krishnamur 
      
      Champra Deshpande replied to Vidyadhar Malegaonkar's comment. 
      
    ःख, षे आिण भीती यानंा सॄंती णता यईेल का -- हा  िवचारात ावा -- 
      
    फारच अथ पणू  िवषेण ! 
      
April 28 
 
    Champra Deshpande replied to Ravindra Pandhare's comment. 
      
    छोटेमोठे वचैािरक नमे धरण े-- उदा -- कलावतंाची ' भिूमका ' -- 
      
    Champra Deshpande commented on Tukaram D Gaikwad's photo. 
      
    'हो खारीचा वाटा ...' 
    अिभनदंन ! 
      
    Champra Deshpande replied to Arun Naik's comment. 
      
    त ेनमेके आिण अचकू स नाही अस ूशकत -- 
      
        Champra Deshpande commented on Madhav Manjrekar's post. 
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    Madhav Manjrekar's photo. 
    पिहा अकंाच ेवाचन छान झाले होत े-- आता हा सरा अकं ! 
      
    सगयाच वाचाा लागतील -- 
      
    Champra Deshpande replied to Nisarg Deshmukh's comment. 
      
    माझ ेनालेखन वगरै ेमाझ ेचारपाच लेख आहते साईटवर -- ात आलेय त े-- काही मलुाखतमहेी आह े-- 
      
    तःा मनाची रचना आिण वागणकू समजत राहण,े हचे रह ! बाकी भाषा, सराव ह ेहवचे -- 
      
        Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    The Film of Disquiet - Fernando Pessoa 
    youtube.com 
    अर ेटे ! हा तर आपा िजवाभावाचा माणसू ! 
      
    Prabhakar Bhatlekar's photo. 
    खपूच आनदं ! आता हचे ोफाईल करने ! 
      
    Prabhakar Bhatlekar's photo. 
    अर ेवा ! धवाद ! 
      
April 26 
 
    Champra Deshpande replied to Sagar Talashikar's comment. 
      
    पणू  झाावर त ेरकेॉडग पाठवणार आहते -- तेा सगळेच पाठवने -- 
      
    Madhav Manjrekar's photo. 
    ा वळेची िकशोरी आमोणकर याचंी उपिती ही खास आनदंाची ! 
      
    नीच -- इथ ेपो दईेनच -- 
      
        Champra Deshpande replied to Chitra Rajendra Joshi's comment. 
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    िकशोरी आमोणकर यानंी तो भाग पािहला याचा अथा तच िवशषे आनदं ! 
      
    Madhav Manjrekar's photo. 
      
    Madhav Manjrekar's photo. 
    जर -- इथ ेपो यईेलच -- 
      
    Champra Deshpande commented on Neelima Kadam Jangada's photo. 
      
    'Blessed with second grand son.Neha Jangada Joshi delivered baby boy today.' 
    तुा सवाना खपू शभुेा ! 
      
    जर -- 
      
    ‘नाचं ेदणे’े लाभलेले भाई | 
    prahaar.in 
    यात मुाापक दशेपाडं ेअसा जो उेख आह ेतो माया विडलाचंा आह.े 
      
    टे कवीवरचा उम लेख ! 
      
    Abhiram Bhadkamkar's photo. 
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande replied to निंदनी दशेमखु's comment. 
      
    िलिहलेल ेबरोबर आह े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Jui Kulkarni's photo. 
      
    'घरगतुी िमसळीचा िवजय असो!' 
    आधिुनक किवतेमाण ेडोयानंी चव घतेली ! बेट ! 
      
    अर,े रेी गडु ! सज क  ! 
      
    'अजगराचा लाऊडीकर --' 
    ती िसेट फोडायची नसतात ! 
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    Champra Deshpande commented on Aabha Velankar's photo. 
      
    शभुेा ! 
      
    कंपसरी ॅन गॉ ! 
      
April 24 
 
    Champra Deshpande commented on Balkrishna Kawathekar's post. 
      
    थोरात सरानंा खपू शभुेा ! 
      
April 23 
 
    Champra Deshpande commented on Swati Dharmadhikari's post. 
      
    आदरपवू क अिभवादन ! 
      
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    Sagar Talashikar 9371005773. 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    Vaat Pahanara PART 02(Marathi) 
    youtube.com 
    दोी भाग पािहले -- तीसरा आन ेदो -- 
      
    Champra Deshpande replied to Sagar Talashikar's comment. 
      
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    होय -- 
      
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    पुषोम चा आह ेना उेख -- आिण समतोल ह ेनाटक आह े-- एकािंकका नाही -- 
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    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    सदर सकेंतळात आज झालेले बदल -- 
 
    The updation of my website www.champralekhan.com is done as of today ie 23-04-
2020 ( world book-day ) as follows -- 
 
    किवता -- poems 
 
    Add -- अकारण – akaran 
    Add -- मायाऐवजी -- majhyaayvaji 
 
िविवध -- Various 
 
Replace -- लेख भाग २ -- Articles Part 2 
 
परीण े-- Reviews 
 
Replace -- पुक परीण े-- Book Reviews 
Replace -- नािचपट परीण े-- Drama and Film Reviews 
 
फेसबकु मजकूर -- Facebook Contents 
 
Replace -- भा े२०१९ -- Comments 2019 
Replace -- मनोगत े२०१९ -- Posts 2019 
Add -- भा े२०२० -- Comments 2020 
Add -- मनोगत े२०२० -- Posts 2020 
 
' पिरचय ' म ेमाकं ९ ा वाात ी -- २९-१०-१९ ा ऐवजी २३-०४-२०२० करण.े 
  
    Rajendra Mantri's photo. 
    पाणी खास भारी आह े! 
      
    Girish Patke's photo. 
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    अर ेवा ! रंग अगदी सफाईदार िदलेत ! 
      
April 22 
 
    Champra Deshpande commented on Premanand Gajvee's post. 
      
    डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर आिण बौ यांावरील कााक अिभीचा परामश घणेारा ' 'बोधी शत 
    lokmat.com 
    वा ! मोठे काम ! 
      
    Champra Deshpande commented on Deepak Borgave's post. 
      
    चागंले िलिहले आह े-- 
      
 
 
 
April 21 
 
    Champra Deshpande replied to Nandlal Rele's comment. 
      
    'अधंाया गगाटाा नागमोडी वाटेवरचा चं --' 
    ही किवता जा चा आहते -- 
 
21 April 2020 
Yesterday 
 
    Nandlal Rele mentioned you in a comment. 
      
    'अधंाया गगाटाा नागमोडी वाटेवरचा चं --' 
     
    ही किवता जा चा आहते -- 
      
    'कोरोनानतंरच ेजग --' 
 
    मनाा हालचालच ेसव  बारकाव े! 
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    Pratibha Tembe mentioned you in a comment. 
      
    खास काही अास वा लेखन चाललेय का ? पा काय ? 
      
    Priya Jamkar mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande आरामात. 
      
    Ashutosh Diwan mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande ह ेखर ेआह.े 
      
    Awdhoot Parelkar mentioned you in a comment. 
      
        Raj Kulkarni mentioned you in a comment. 
      
 
    तो मीच आह े
      
    ाासमोर आपले अान उघड ेपडले तरी चालेल, अस ेवाटत,े तो खरा िम ! इथ ेमला बरचे िम आहते याचा 
आनदं वाटला ! ( या पोम ेएक वगेळी गमंतही करायचा हते ूहोता, हा भाग वगेळा. ) 
      
    ाा मनाा रावर ेशन जमॅ ! 
      
    छानच ! 
      
    Priya Jamkar पाहीन -- 
      
        स ुदंर ! 
      
    नसीब 
      
    हा ा भिवाचा आणखी एक परुावा -- 
 
    “Fire and Ice” by Robert Frost 
 
    Some say the world will end in fire, 
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    Some say in ice. 
    From what I’ve tasted of desire 
    I hold with those who favor fire. 
    But if it had to perish twice, 
    I think I know enough of hate 
    To say that for destruction ice 
    Is also great 
    And would suffice. 
      
    बु जेा णतो की सगळे बदलत असत,े तेा तो पणू  िवााच वाहीपणाबल बोलत असतो -- भुड 
ाथा साठी माणसू तःा टाळान ेकाही बदल मानत जातो, ाबल न े! 
      
    बदलणार ेमू ह ेमूच न े! तो फ नीचपणाचा वगेळा माग  णता यईेल ! 
      
        Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    तमुा केच किवतलेा मी थाया वाजव ूलागलो तर लोकानंा वाटेल की मला काही फायदा कन ायचाय 
तमुाकडून ! तुाला तःला अजनू ानपीठ िमळायचा पा नाही, तुी मला काय दणेार ! मझु ेकुछ नही चािहय,े 
िमवय , आप टे हो, यही खशुी बस ह ै! अशा किवता मराठीत िनमा ण होयासारखा आनदं नाही ! 
      
        खर ेआह े-- पण, नाटके वा कला, वरै, षे याचंी जोपासना वा सवंध न न करता वा ती रचना गहॄीत धन, ीकान 
न चालता, ाकंड ेनीट ' पाहणारी ' असण ेमहाच े! तचे अस ूशकत ेसाॄंितक मू ! 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    अशा कार ेसगळे उचकटून ाच ेपणू  दश न घडवणाया किवता िलिहण ेहीच मळुात अ गुगेारी आह े! 
      
    होय, आले लात ! तझु ेकादरमे कायम लात रािहलेले आह े! 
      
    Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    कनाशीच ेइतके उ ुगं सहकाय  असलेला सरा कवी मराठीत नाही ! 
      
    ाच िचपटात परशे रावलचा मलुगा बाहेन यतेो आिण ाला सागंतो की ाला िवमी लाखो पयांा 
पॉिलसीज िमळाा -- आिण ह ेसागंनू तो घरात जातो. ितथ ेगोवदा उभा असतो. परशे रावल ााकड ेपाहात वतैागनू 
णतो -- " दखेा ? िकतना कंजसू ह ै-- इतनी बडी बात होन ेके बाद भी एक िमठाईका बा भी नही लाया -- इसकी मा ँ
अगर जदा होती तो िफरस ेमर जाती -- " 
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      Raj Kulkarni -- करे ! 
      
    Champra Deshpande commented on Rahul Bansode's post. 
      
    अर ेकाय, कुठे गायब होतास ? 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    अर,े जबरद ! 
      
    Sagar Talashikar mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande वा खशु झालो 
      
    रेी रेी बेेट ! 
      
    वगेवगेया मनाचंी कोवधी माणस ेएकाच समते  ावीत ही फारच एक कनपेिलकडची गो आह े! 
      
    गरज ही शोधाची जननी असान ेअस ेअक शही वापरात यतेात ! 
       
    उम ! सगळे िवचार यावते -- 
      
    पायीची वहाण पायीच बरी -- 
      
    पुा याल तेा जर -- 
      
    Suhas Bhole mentioned you in a comment. 
      
    आपा शभुेा आहतेच... 
    भटे रािहलीच यावळेी 
      
    कानामागनू आली ितखट झाली -- 
      
        अशी िचडिचड न करता मुावंर बोलाव ेणज ेतमुच ेिवचार तरी लोकापंढु ेयतेील. तुी वयर आहात की तण 
आहात याला मह नाही. तमुा आकलनामाण ेया कथचेी थोरवी सागंा. रागालोभाच ेआदानदान नको -- िवचाराचं े
होऊ ा. 
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    म ेम ेबदं पडत होत े-- 
      
    पणू  ऐकले ! अुम ! तडुलकराचंा तो लेख मला माहीत नता -- फारच छान लेख आह े! िमवय  डॉ. भथुािडया, त ू
आिण यची सव  टीम याचं ेमनःपवू क अिभनदंन ! 
      
    नाही तर, " तुया सडयापेा माझ ेसडण ेमानवजातीा खया िहताच ेआह े" -- असले काही तरी बोलत बसाव े
लागले -- ातनू एकूण सडयालाच अिधकािधक बळकटी यते राहील -- 
      
    Premanand Gajvee mentioned you in a comment. 
      
    सडण ेणज ेकाय ह ेमळुात सगयाचं ेएकच असणार -- 
      
    एवावरच थाबंणार कस े? जग का सडले आह,े मी का सडलो आह ेआिण सडण ेणज ेकाय -- ह े पाहावचे 
लागतील -- 
      
    जगयातले आयसोलेशन -- ( अलगता ) -- 
      
    माणसामाणसातं भदेभावच नाही -- 
      
    Champra Deshpande commented on Prabhakar Bhatlekar's post. 
      
    तझु ेिनकष वगेळे असणारच र े-- तसचे इतराचंहेी काही वगेळे असतात -- णनूच तर ही पो िदलेली आह े-- 
      
    बु णतो तचे िवचारात ायला हव ेपण आपण आपा िकरकोळ मताचं ेटुमणचे महाच ेमानत राहतो -- 
      
    तुी पो नीट वाचलेली नाही -- मी कोणताच सा िदललेा नाही -- उलट लोकशाहीत मतभदे श असतात, अस े
टले आह.े अनाठायी िचडिचड क नय,े ही िवनतंी. 
      
    कुणी काय कराव ेयाच ेसे सगळेच दतेाहते हो आिण त ेसे वगेवगेळे आहते ! 
      
    मुाम उपरोिधक िलिहले आह े-- 
      
    Aabhas Anand mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande replied to Arun Bhalerao's comment. 
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    मला ह ेअवघड आह ेपण ह ेसमजणार ेइथ ेकाही असतीलच -- 
      
    खपू छान िववचेन -- 
      
    Hemant Karnik mentioned you in a comment. 
      
    सरळ हाफ ड ेटाकून घरी यायच े-- 
      
    ( जरा वगेळे -- ) िदल िदया ह ैजान भी दग े-- ( कमा  ) 
      
    य ेकहानी ह ैिदय ेकी और तफूानकी -- 
      
    डााउजाचा खबुीदार धतू  बलॅ ! कुणाचाच मार पडायला नको ! 
      
    बुीला पणू  काही िदसचू नाही शकत -- अध वटच िदसणार -- कदािचत इित तचे िदसणार -- मानवी सबंधंांा 
ातंले कोणतहेी िनष  चकुीचचे असणार -- ामळेुच तर ऍसडटीच ेरा सतत चा असत े-- 
      
    आपण काय बोलतोय ह ेकुणाला कळूच नय ेआिण आपण कसली अिभी करतोय ह ेकुणाा लातच यऊे नय,े 
अस ेातं वापराव.े नाही तर एकजण ' सघंी ' णनू हाणले तर सरा ' परुोगामी ' णनू लाथा घालेल ! 
      
    णनूच तो श उपरोधान ेवापरलाय -- 
      
    Anil Govilkar mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande िववकेपणू  भिूमका!! हाच तर मोठा लोचा आह ेआिण गमंत णज ेकेजण, मी 
िववकेानचे वागतो असा आव आणतो. 
      
    िमिनटािमिनटाला बदला भिूमका पण ा ा वळेी िववकेान ेती ती भिूमका ा, णज ेझाले ! 
      
    Ravindra Pandhare mentioned you in a comment. 
      
 
01 April 2020 
Today 
 
    Champra Deshpande replied to Navnath Prasad Kambli's comment. 
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    4 Years Ago 
    तुयामळेु जमा असलेली ही एक छान आठवण ! 
      
    Edit 
    Navnath Prasad Kambli mentioned you in a comment. 
      
    4 Years Ago 
    Champra Sir      
      
    हा झाला मानवी ' तक  ' आिण ' आशा ' -- 
      
    लोकशाहीतनू िनमा ण झालेली ही हजारो लोकाकंडून चालणारी यंणा आह े-- गणुदोषयु -- एखाानचे सतत ु 
होत राहण ेह ेालाच ासदायक होईल -- एवढचे टलेले आह े-- पण, ाचीाची मज -- 
      
    दवान ेतुाला पो समजलेली नाही -- जाऊ ा -- तुाला समजले तस ेबोलत राहा -- िगत दोषारोप करत 
बसयापेा या लोकशाही पतीत सवानी सव  िवचारातं वापराव ेपण माया िवचाराच ेनसतील त ेसव  मखू , अस े
समज ूनय ेणज ेझाले -- 
      
    समजा पणू  वाच खराब आह े-- ती बदलयाची ातंी तर अजनू घडललेी नाही -- लोकशाही दशेाला मा आह े-
- या पिरितीतली ही पो आह े-- तुाला काहीच मा नसले तर तुी त े क शकताच -- पण, आह ेया 
पिरितीत मला समजले, िदसले त ेिलिहले आह े-- दशेाची लोकशाही पती गहॄीत धन िलिहले आह े-- 
      
    तुाला हा अथ  सापडला यातनू ! 
      
    Champra Deshpande replied to Shriniwas Eksambekar's comment. 
      
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    वा ! धवाद ! 
      
    माझ ेणण,े दशेात जर उपचार िमळत नसले तर इामरण कायदशेीर हव े-- 
      
    विुतीही पाहायला हवी -- सगळेच एकमकेानंा हचे णताहते ! -- आिण ही मानवी जगयातली अभे गोची  
आह े! 
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    अिभिातं कोणा िदशने ेचाललेले आह ेत ेयवुालनचे सािंगतलेले आह.े आिण " पहले अमिेरका, बाकी ** म 
गई िनया ! " -- ह ेमाणसूच घडवतोय. ही पो णज ेचेा वा टगल नसनू अटळपण ेहचे घडत,े ह ेडोळे उघडून पाहण े
आह.ेआिण मतभदेािशवाय माणसू णज ेकाय ? तस ेश असले तर अाची गाणी गायची गरजच काय ? 
      
    ८००० पेा जा अर े-- इथ ेकॉमट णनू नाही ीकारला जात तो लेख -- 
 
    आता पो णनू िदलाय बघा -- 
      
        बाय द व,े तमुाकडून एका जबरद नाटकाची अपेा आह.े तुी इथ ंकाय टाईमपास करताय. 
      
    के गोीला बौिक साात बसवले की माणसाला वाटत,े कळले आपाला ! 
      
    िदलीप िच ेयांा ' सािह आिण अिभान -- १ ' या पुकात -- 
      
    तस ेनाहीय -- रसिसातंापासनू सािहशा िवकिसत ायला हव े-- अस ेआह ेत े-- बाकी वमैािनकाच ेजीवन माहीत 
नसताना ावर िल नय,े ह ेतर सरळच आह े-- 
      
    खर ेतर ह ेअगदी सहज लात याव ेअशी माडंणी आह े-- 
      
    तो लेख मी पवू वाचला होताच. तुी आठवण केान ेआज पुा वाचला. तो मराठीतला खरोखरच एक 
अपवादाक टे लेख आह.े किवतेा -- सािहाा सव च अासकानंी आिण मेनी वाचला पािहज,े असा ! 
      
    Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    मराठीला धा दऊेन जाग ेकरणारी वहुान-महान मराठी किवता ! 
      
    ा िया सोसायटीत आा की सिॅनटायजरन ेानंा हात धवुायला सागंायच ेआिण चा ायच ेकाम -- 
      
    पहाटे साडपेाच पासनूा अपॉटमटस दणेार ेमी पािहलेले एकमवे डॉर ! 
      
    आता उर ेआठवत नाहीयत -- 
      
    मी पािहला तो काय म -- चागंला होता -- 
      
        'वैािनक कारण ेअसतीलच ाची पण संाकाळी अचानक आलेला असा लाबंलचक काळा ढग माणसाा 
मनाला जरा घाबरवतोच --' 
    होय -- णज ेतुीही पािहला तो ढग -- 
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    'उमदा पण एकाकी --' 
    ' अवघोडललंे ' -- उम वण न ! 
      
    'मन णज ेभतूकाळाचा कडकेोट तंुग --' 
    नाही वाचलेले -- 
      
    'हा एक एकपाी दीघाक आह े-- जो नीट करले तो नटसाटच !' 
    होय, नीच कळवने -- 
      
    Champra Deshpande commented on Nandini Atmasiddha's post. 
      
    हा लेख वाचनू खाीच पटली की तमुाकड ेगीतांा अासाचा खिजनाच आह े-- या लेखात तुी ज ेज ेटले 
आह ेत ेत ेसगळे ा ा गायांा ओळी आिण ावंरच ेतमुच ेिनपण अस ेिलिहलेत तर एक अुम पुक तयार 
होईल ! 
      
    मुाम कुठे जात नाही -- पण, कुठेही गलेो तरी ह ेडोात असत े-- 
      
    इंजीही जगाता अनके भाषातंले श सामावनू घते आललेी आह.े 
      
    खर ेआह े-- माणभाषा िितशील नसत े-- ती सतत घडत असत े-- 
      
    ळललेे अशु मी ीकान चालतो -- 
      
    तमुच ेबरचे मु ेमाया पोला पाठबा दणेारचे आहते आिण तुी माडंलेा कोणाच मुाशी माझा मतभदे नाहीय. 
      
    Anand Thatte mentioned you in a comment. 
      
    धवाद! चं. तमुची ितिया मोलाची आह.े 
 
    'अमतू ता णज ेसया वावाची िनमती न ेतर वावाकड े' स पाहण े' --' 
    धवाद ! 
      
        'अमतू ता णज ेसया वावाची िनमती न ेतर वावाकड े' स पाहण े' --' 
    नाव नीट िदसत नाहीय -- पण, बघनू सागंतो -- 
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    'आमा सोसायटीतफ  काही झाड ेलावयात आली होती -- ातंले माया कै. आईन ेलावलेले झाड आिण ाची 
खाली पडललेी फुले --' 
      
    या झाडाच ेनाव िवसरलोय -- कुणी सािंगतले तर बर ेहोईल -- 
    ' तबबेयुा गलुाबा ' अस ेनाव िदलेय नटेवर -- 
      
    पी पलू ह ेकाय आह े? 
 
    कोणतहेी काम करायला बाकी कशातही ेटेड असायची गरज नाही -- 
      
        समय सिमतीत ठ द ेआधी काय त े-- ाा आधी काही बोलले गलेे तर ॉेम होतात -- 
      
    'काळोख आिण सावा यांा भावात असणारा एक घोिषत कवी --' 
 
    Minakshi Patil's photo. 
    अनके चतनाचंा समावशे असलेली गहन किवता ! 
      
February 2020 
February 28 
 
    आज िदसले त ेिभडू पुा -- काल कुठे कडमडले होत,े कोण जाण े-- 
      
    'मनाा अधंारात ितमाचं ेउादन --' 
 
    होय -- धवाद ! 
      
    आता िच तयार करयापवू रचनेा िनयमाबंाबत िवचारिविनमय करण ेणज ेसाधारणतः िफरायला जायापवू 
गुाकष णाच ेिनयम समजनू घते बसण ेआह.े 
    -- एडवड वेन, फोटोाफर. 
      
    यातंले बरचे फोटो कुणालाही नकळत ाव ेलागतात -- ामळेु हव ेत ेअतंर, कोन ह ेजमलेच अस ेनाही -- 
      
    'अवकाळी उाळा सु झाला --' 
      
    'बटुके पोलीस --' 
     बरोबर आह े-- चाकी तर जाऊ शकतील -- 
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    'धारातीथचा धयै धर --' 
 
    कल नाही -- ा झाडाजवळ वखार आह े! 
      
    '' आठवणीत -- ' हा फोटो नीट ॉप झाला नाही णनू पणू  िदलाय -- -- ह ेनाव का िदलेय त ेयतेये ना लात ?' 
    होय -- आठवणीत म -- 
      
    'आठवणीत -- ( िक कन पाहा -- )' 
    पायावर पाय टाकून िवचारात बसलेली ी -- 
      
    'िन ेआयु या घरात --' 
    ा वॉचमनच ेिन ेजगण ेा केिबनम े-- 
      
    'टाईसा िडझाईनसह हॉटेलशी एकप --' 
    पोटावरच ेिडझाईन बघा -- 
      
    माणसाा लौिकक शीला आिण उपल काळाला मया दा असणारच. पिरवाराला घऊेन सहलीला जा, ल-म ुजंी-
बारशी-सनारायण अटड करा, मलुानंा दहीहंडी-गणशेोव दाखवायला जा, बायकोबरोबर खरदेीला जा ( िशवाय, 
पोटापायासाठी नोकरी करा ) आिण िशवाय सशंोधन करा वा मारपीस कादबंरी िलहा -- ह ेसगळे कस ेजमणार ? 
ापेा एक सोपी पत वाचनात आली होती -- विडलाशंी ाच ेपटत नाही वा भाडंण होत ेतो अिवादी असतो ! अस े
खपू अिवादी नायक मराठीत असाच ेदाखवनू देयात आले होत े! तचे बर े! 
      
    " मिशदीा शजेारी मालय असायला हव े-- ियेा भवुयाशंजेारी ितच ेडोळे असतात, तस े! " 
      
    आणखी एक िका नतंर आठवला, तोही सागंतो. ितकड ेइंर-भोपाळकड ेदोन गािलबमेी िम होत.े ाचं ेमला प 
आले होत ेकी माया या गािलब-किवता वाचनू ानंा गािलब जसा समजला तसा पवू समजला नता ! मला ह े
महाचडं वाटले ! माझ ेानपीठच त े! गािलब समजायला आपण उपयोगी पडण े! 
      
    'आराम करणार ेमन --' 
    मोडकळीला न आलेले मन असचू नाही शकत -- मोडकळीला यणे ेहचे मनाच ेमु काम -- 
      
    Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    अचिंबत करणारा ी म ! 
      
    Champra Deshpande replied to Kamlesh Soman's comment. 
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    तमुचा हा  सवााच चतनासाठी महाचा आह े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Megha Deshpande's post. 
      
    सोटक किवता ! 
      
    प, घाट, पबधं यांा अथात फारस ेफरक करता यतेील अस ेमला वाटत नाही. यातंला कोणताही एक श 
सपंका साठी ठरवनू आपण वाप शकतो. ही सािहकॄतीची रचना असत.े ात श, भाषा, िवरामिच,े िवचार, भावना, 
मडूस, आठवणी, ितिया, ,े भास, संावाह, गती, लय वगरै ेसगळे यते.े या सगयांा रचनाक मामातनू 
सािहकॄती घडत.े यातंा कोणाही भागाला ' आशय ' णता यते नाही. बरचे लोक, ' आशय ' णज ेकाही भाविनक 
अनभुतूी वा वचैािरक कॅलू, अस ेसमजतात. ामळेु, गधळ होतो. रडू आल,े हस ूआल,े वचैािरक बोधन झाले -- अस े
असयाला लोक आशय समजतात. सािहकॄतीतनू काही ' हाताला लागायला ' हव,े ' नाा िवधान ' हव,े ' भिूमका ' 
पोचायला हवी -- असा बोलयातनू त े होत.े पण, आशय असा मया िदत वा बौिक नसतो. आशय णज े
शहाणपण, भान, पिरपता -- wisdom, awareness, maturity. कोणतीही कलाकॄती ही ा आशयाला पोचणारी 
असायला हवी. बाकी सगळे माम असत.े मामाा कौशपणू  रचनतेनू लेखक आशयाकड ेजात असतो. फ 
भावना वा िवचार एवाच ेात आशय असतो, अस ेमानले तर ाचंी मूाकता सतत िववा राहील. घाट वा 
पबधं हा मामाचा असतो, आशय हा अमया द असतो. सव  मौवान सािहकॄती या आशयाची कास धरणाया 
असतात -- एखाा मानिसक पिवाची न.े 
      
    Champra Deshpande आदब, आदाब, अदब अस े3 श वगेया अथा च ेआहते. इथ ेआदब हा श मला 
बरोबर वाटतो. आदाब णज ेनमार, अदब णज ेएटीकेटस, आदब णज ेसौज. चकुले माकले म. 
      
        ठीक -- करतो  -- 
      
    The Never-ending Battle For The Pakistan Narrative | Adab Festival 2020 | Eqbal 
Ahmad Centre for Public Education 
    eacpe.org 
    नी सागंा णज ेी करने -- 
      
    चाा ेमम ेिहर ेलपवलेत -- 
      
    'ा करत करतच तर चालणार जगण े--' 
    ही ही एक नवीन कला चा केलीय -- काही ' िवशषे ' फोटो आिण सोबत जगयाशी सबंिंधत काही ओळी -- 
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    तःा जगयात एखाा ाची तातडी वाटून ाच ेपणू  भान घणे ेघडत नसले तर अास िकतीही करा, शकेडो 
पुके वाचा -- इनसाईट नाही यणेार -- ह ेखरचे आह.े समोरची किवता काय कशी आह ेयाला ओपन -- खलेु राहण े
महाच ेआह े-- नसुत ेपवू ह किवतचेी सज कता पाच नाही शकणार. पटले िववचेन ! 
      
    सदय  आिण एकाकीपणाची पोकळी ह ेदोी मु ेचागंले माडंले आहते. मानवी जगयाशी अगदी िनकटच.े 
 
 
    'ा करत करतच तर चालणार जगण े--' 
    समोरा ा, पडग ा आिण यते राहणाया ा -- हचे का जगण,े असा  तःला िवचारण ेहचे 
तातडीच े-- 
      
    Champra Deshpande's photo. 
    िददशकाच ेमाणप, अथा तच आनदंदायक ! 
      
    हा तरी फोटो चागंला यईेल का, याचा -- 
      
        तमुा किवतने ेघतेलेले वगेळे जबरद वळण ! आपका टाईम शु होता ह ैअब -- 
      
    Champra Deshpande commented on Sachin C. Ketkar's post. 
      
    A माण ेरामदासांा काकतॄ ाचा धाडंोळा घतेला जाण ेअावयक वाटत.े ह ेकाम तुी केलेत तर एक मोठीच 
पोकळी भन िनघले. 
      
    Champra Deshpande commented on Deepak Borgave's post. 
      
    मािहितपणू  आिण चतनगभ  असा महाचा लेख ! 
      
    आिण ' बयाचदा ' हा श आह ेना पोीत -- भाषलेा दोष िदलेलाच नाहीय -- 
      
    Champra Deshpande commented on Arun Naik's post. 
      
    तुी काढलेले ' नाटक ' च ेअकंही संा आहते ! 
      
    भाषा आिण कनाशी ह ेउजा मत असतात -- तो भारी असलेले लोक डावखरु ेअसतात. 
      
        माझी मत ेइथा चचािशवायही बदलतात ! ानंा िचकटून राहयाच ेत मी करतच नाही ! 
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    Champra Deshpande commented on Prachi Pathak's post. 
      
    बबेदं, सनसनाटी पण अित-उोधक ! 
      
January 2020 
January 31 
 
        आपे वगरै ेघतेलेला नाही -- फ मौवान मत ेिवचारलेली आहते -- ावर जो तो िवचार करले -- 
      
    Champra Deshpande commented on Pradnya Daya Pawar's post. 
      
    नोकरीतले माझ ेपिहले काम ाचंा साहाक णनू झाले ! ( िकलर सेम े). ांा तॄीस िवन  
अिभवादन ! 
      
      
    योगायोगान ेआजच मी इथ े' स शोधा ' ही माझी किवता िदलेली आह े-- तीही इथ ेतु ठरावी. 
      
    ही घटना नमेकी काय कशी घडलीय त ेमाहीत नाही. अनकेानंा माहीत नसले. तरीही, खडसानंी केललेा िनषधे, मराठी 
नासॄीचा एक छोटा भाग णनू मी ीकारत आह.े नाटकाबाबत काही घडले की नाटकवाानंी कॄती करावी, 
डॉरानंा मारले की डॉरानंी चवताळून उठाव,े अस ेभदे तरी का जोपासाव े? सगयाच अायाबंाबत खर ेतर 
सगयाचंाच िनषधे असला पािहज.े सव  मानवी सबंधं आिण के मानवी सबंधं अाय आह,े तस ेका -- या ाला 
सामोर ेजातही काहची कॄती चा अस ूशकत.े केान ेकधी काय केले पािहज ेयाच ेफतव ेकाढायच ेअिधकार कुणी 
तःकड ेघऊे नयते. खडसाचंा उगे खपू सािकही असले पण इतर सवाच ेम वगरैवर बोलयाचा ानंी जो सरू 
लावलेला आह ेतो मला फालत ूअहंकार वाटला. 
      
        'थडंीसाठी ाता ात बिुमान सोय --' 
    सोबत िपूही आह े-- आयताच पालापाचोळा सापडलाय ! 
      
    Main Difference – Hotel vs Restaurant 
 
    Hotels and Restaurants are both business establishments that cater to different needs 
of customers. The basic aim of a hotel is to provide accommodation whereas the basic 
aim of a restaurant is to provide food and drink. This is the main difference between 
hotel and restaurant. Sometimes a restaurant can be found inside a hotel as well. 
      
    पिरवत नवादी नसलेले णज ेसगळे खाऊन-िपऊन सखुी असणार ेआिण कलेत भरा पोटीची करमणकू करणार े-- या 
मात राहण ेपसतं असलेले खपू आहते आपाकड े! ानंी सािह आिण कला याचंी वाट लावयाच ेकाम केलेले आह े
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-- सािह आिण कला याबंाबत ाचं ेतािलबाांन भयानक िवचार आहते. यावर मी एक मोठा लेखही िलिहलेला असनू 
तो ' खळे ' म ेिसही झालेला आह.े 
      
"षे हा षेपााला जाळेल वा न जाळेल पण षेका ला मा तो नीच जाळत राहतो -"- Champra Deshpande 
      
    Apurv Sathe mentioned you in a comment. 
      
    Thank you so much sir Champra Deshpande!! 
    Glad! तमुच ंमत आमासाठी महाच ंआह.े योगानतंर बोलण ंझालं नाही, ितियकेिरता धवाद! 
      
    Champra Deshpande ा! हा बीजप लेख जेा िवारान ेिलहायला घईेन ावळेी याचा वापर करने. 
    उपल ााचंी एक सचुीच ा िनिमान ेकरणार आह.े कंुतक, आनदंवध नापासनू रसाळ, डहाके, वडथ , ईिलएट 
पासनू िरफातरेीपयत सगया ााचंा ात समावशे कन मग साकान ेिवचार करायचा, अस ेठरिवले आह.े 
    आपले माग दशन मोलाच ेठरले. 
    मनःपवू क धवाद.   
      
    Edit 
    Champra Deshpande commented on Ganesh Kanate's photo. 
      
    श आिण वा ेवा ओळी यांा साहचया तनू, मवारीतनू व आतंरसबंधंातंनू  होणारी ससंचूक अथ वलय ेएका 
पिरपणू  आशयात पोचवणारा एकसधं भािषक मजकूर णज ेकिवता. 
      
    ितसरी एक शता णज ेानंा डडे रोबो करण े-- 
      
    'आी माजी बकँ सहकारी -- रोज संाकाळी िफरण-ेगा-चहा वाले -- काल सहभोजनासाठी एक --' 
 
    एका मत डॉराचं ेना ? मी वाचलेय त ेपुक -- ाचं ेएक जवळच ेनातवेाईक आमा सोसायटीतच राहतात -- 
      
    कोणाही काडं पिंडताबंल अथा त आदरच ! 
      
    ज ेज ेमानवी मनाा कते यते ेवा यऊे शकत ेत ेत ेसव  खरचे की ! 
      
    अहो, मी नाहीय िवचारवतं -- तस ेभासवाया यात असतो फ -- 
      
आभासी जगात खर ेभासणारी ितमा 
      
        अर एक वळे चागंले णा हो पण िवचारवतं णनू नाका नका ! 
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        Pratibha Tembe mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande , तमुचा िशक होयासाठी खपू मोठी पाता अगंी बाणवायला हवी च. तमुा 
लेखणीला माझा कायमच सलाम आह!े 
      
    यणेारी झोप हीच तर चचची किवता ! 
      
    णज ेपारच े१ त े४ लाईफ चा राहणार तर ! 
      
    धुातनू धकंुच िनपजत राहत ं--- ! 
      
    भिूमका या शाची गमंत, इतकेच -- आिण पािहला तरी इितहास बरोबर की चकू या फंदात मी पडणार नाही -- 
इितहास हा माझा नावडता िवषय आह े-- 
      
    Champra Deshpande commented on Jayant B. Joshi's photo. 
      
    '“Audrey gave more than she ever got. The whole world is going to miss her.” - 
Steven Spielberg Ms. Audrey Hepburn (4 May 1929 – 20 January 1993)' 
    ' वटे अनिटल डाक  ' वाली ! णाम ! 
      
    Champra Deshpande commented on Kaushal S Inamdar's post. 
      
    लेख वाचला -- छान आह े! 
      
    समीर दळवी mentioned you in a comment. 
      
    ितंराचा वास : लोकोमोशन ! 
    mymahanagar.com 
    Champra Deshpande नाटकािवषयी आपण काही िलहीतो, ाला आपा आवडा नाटककाराकडून 
ोाहन िमळण ेआनदंाच ेआह.े थॅकं य ूचं ! निवन असाईनमट आह ेसदरलेखनाची. य करतोय. 
      
    Edit 
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    ितंराचा वास : लोकोमोशन ! 
    mymahanagar.com 



83 
 

    छान िलिहले आह े-- 
      
    चाललेय त ेचा ा -- नाही तरी कुणाा मताला काय कमत आह े? 
      
    पगाराच ेपसै ेसपंत आावर लोक तमुाकड ेयतेात ा अथ उधारीच ेमाण नमेके उलट असाव े-- 
      
    Champra Deshpande commented on his own post. 
      
    मािहतीसाठी -- 
 
    Krishnamurti had a deep influence on a young Jackson Pollock, who was introduced 
to the teachings of Krishnamurti through his teacher, Frederick John de St Vrain 
Schwankowsky. Krishnamurti’s thoughts opened up Pollock to appreciate 
contemporary spiritual ideas.[80] His contemporary, Philip Guston, was another student 
of Krishnamurti, and the two studied his works together when attending Manual Arts 
High School in Los Angeles in 1927.[81] 
 
    Krishnamurti was a friend of, and had a lasting influence on, Aldous Huxley, who 
wrote the forward for Krishnamurti’s book, The First and Last Freedom. Other friends of 
Krishnamurti influenced by his thoughts were David Bohm, Joseph Campbell, and 
Beatrice Wood. Author Deepak Chopra has cited Krishnamurti as a profound 
influence.[82] The philosopher Samael Aun Weor has described Krishnamurti as a 
“highly realized Buddha”.[83] 
 
    Krishnamurti held several discussions with the Indian prime ministers Jawaharlal 
Nehru and Indira Gandhi. According Gandhi’s friend and biographer Pupul Jayakar, 
some of the discussions between her and Krishnamurti had a possible influence on the 
lifting of some emergency measures imposed by Mrs. Gandhi.[84] 
      
    Champra Deshpande replied to Arun Naik's comment. 
      
    Arun Naik मा मा -- नो ॉेम -- अपना आदमी था ! 
      
    Arun Naik mentioned you in a comment. 
      
    मी अादरान ेकािनक िवषेण टाकलेय ! हा कसला खतरनाक बॉलर होता त ेकळाव ेणनू ! 
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    िदसायला िकडिकडीत पण लहर लागली तर सनासन िसर हाणत ! 
      
    Champra Deshpande replied to Yusuf Shaikh's comment. 
      
    Yusuf Shaikh जाऊ ा -- मला तमुच ेकाहीच पटलेले नाही आिण मी तुाला काही पटवहूी इित नाही -- ( 
अााची सुवात कोणाच िनषा न ेहोत नसत,े अस ेणत होतो -- पण आपातं सवंादच श िदसत नाही -- 
अस ेतमुामळेु घडतये की मायामळेु यावरही चचा  नकोच -- पण, मैी झदाबाद ! ) 
      
    एक तर तुी ाच फडतसू वादाबल बोलताहात ात मला इटंरे नाही -- आिण ज ेकाही असत ेत ेभौितक णज े
मानिसक असत ेहा तमुचा िनष  अाात ीकारला जात नाही -- शवेटी तुी कस ेजगायच ेहा तमुचा  असतो -- 
      
आदश आिण आपण यातंले गौरवाद ंही तसाच नाश करत े-- 
      
    िनरिनराळॆ आदश घऊेन जगण े-- आदश आिण विुती यातं कायमच एक अतंर असत े-- पोचयाचा ताण असतो 
-- ह ेआयुभर चालत े-- ह ेःखाच ेतर आहचे पण माणसाची सज कताही मान टाकणार ेआह े-- 
      
    वर उेख केललेे सव  कुणाच ेअिभमान तर कुणाा अिता असतील ! लोकानंा डल -- मड करयाच ेधदं ेआहते ह े
-- यान ेअसं मनाचं ेअमाप नकुसान होत े-- 
      
    होय -- भलतीकड ेमन ग ुतंवायची गरजच नाही -- 
      
    के अिता ही थोडीफार दहशतवादी असतचे ! 
      
    जीएंा बतके ' ततुी ' म ेअसाव,े आई मलुाला सागंत ेकी त ूअमकुतमकु हो वा नको होऊ, पण, दगड हो -- 
      
    इथ ेिगत मत ेसागंत तपशीलाचंी नेर-एंडग यु ेकरत बसयात मला इटंरे नाही -- 
      
अर ेबाबा, त ेरटाळ गुहाळच चकुीच ेआह,े अशी आह ेही पो ! मी ात सामील ायला हव,े हा आह नको -- ानंा 
तचे आवडतये -- महाच ेवाटतये, त ेत ेकरत राहतीलच -- 
      
    मतभदे समजला -- भाषते समािव होण ेमा नसले तर आह ेतो रटाळ घोळ चा राहील -- इलाज नाही -- पोम े
शवेटी उेख केलेला  तर िवचारलाच जाणार नाही -- 
      
एका गावात, माया अिधकारात असलेली, जमतील तवेढी मी दिलत समाजाची काम ेकेली, तर ातंले काही णत, " 
तुी आमा समोर असलेले आमच ेआबंडेकर आहात ! " ती हवा मी डोात घणे ेशच नत.े मायाबल मेान े
काही बोलाव ेअस ेानंा वाटत होत ेएवढाच ाचा अथ  होता. 
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    तुाला आह ेतचे चा ठेवायचये -- ाला माझा इलाज नाही -- तचे करत राहा -- मी माझ ेअिभिातं 
वापरलेय, इतकेच -- 
      
    Awdhoot Parelkar सॉरी ची गरज नाही -- इनबॉम ेएक मसेजे दईेन -- 
      
    Awdhoot Parelkar mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande 
    सॉरी सर. 
      
    मी णने तचे स, अस ेणणायानंा ामळेु अटकाव होतो, ह ेअिधकच मोहक असत े! 
      
    आयुभर करायची नाहीय चचा  -- असले ा पोवर वगेवगेळे मु,े मत ेआली की बास -- मग ाच ेान ेशोधाव े
स ! स िसच करायच ेयाची गरज नाही आिण त ेशही नाही ! 
      
    हचे तर नाही ना पटणार बयाच जणानंा -- स एकच -- त ेणतील तचे -- अस ेहोऊ नय ेणनू तर ही पो  
िदलीय -- 
      
     
एक तर इितहास आिण परुाण ेयाचंी मला ऍलज आह,े ह ेमी इथ ेअनकेदा सािंगतलेले आह े-- आिण सर ेअस ेकी चचा  
चाललेा िवषयावरच ावी -- ती अशी पसरत गलेी तर ोधाकड ेजाईल -- तस ेहोऊ नय े-- तर इथ ेथाबं ूया -- 
मतभदेासंह मैी ठेव ूया -- 
      
इथ ेिवषय ा बातमीचा चाललाय -- सगया गोत मी अिधकारवाणीन ेबोलत नाही -- ही पोही अिधकारवाणीची 
नाही -- आिण आपले एकमतच ाव ेयाचा आटािपटा कशाला ? अस ूदते ना मतभदे -- 
      
    नाही चालणार कारण मग सगयाच वाहाचंी दखल ावी लागले -- परुोगामी समंलेनात एकच वाह चालतो -- 
      
    इता गभंीर िवषयावर िदसणार ेिच इतके वगेवगेळे असण ेहचे गभंीर आह े-- याकड ेजरा गमंतीन ेल वधेलेय ! 
      
    Champra Deshpande commented on Manoj Pathak's photo. 
      
    'महारा फाऊंडशेन परुार. डहाके सर (द कलदार चीज फॉर एर) आिण िनतीन रढ े,कृात खोत या िमाचं े
मनःपवू क अिभनदंन!इतराचंहेी अथा तच.' 
    अिभनदंन ! 
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    ह ेतर छानच -- पण, माया सकेंतळाा पिहाच पानावर मी सािंगतलेले आह ेकी मी पिरवत नवादी नाही -- 
तरीही, वाचकाचं,े ेकाचं ेातं असणारच -- 
      
मला तमुाच नाकृतीत ह ेआढळत आलंय. तमुची नाटकं आिण तमुच ंइथलं िलखाणही तमुा नकळत समाजश 
समा माडंत आलंय. 
      
    तुाला महाचा वाटतो तो सािहाचा एक छोटा भाग असतो -- 
      
    दशे कुठाही िहटलरशाहीा उंबरावर नाही-अणा ढरे े
    loksatta.com 
    ह ेा माजी समंलेना डॉ. अणा ढरे ेयाचं ेमतातं -- 
 
    'डा .शशी बहा नपरुकर तुया आास शातंी लाभो,िमा शभुा ेपथंान:ं' 
    अर े! काय झाले अचानक ! ांा िनमंणावन मी एकदा ितकड ेगलेो होतो -- ितथा िवााशी सवंाद साधला 
होता ! असो -- सादर णाम ! 
      
    िशवाय, जाता जाता, अगदी थोडात का अस ेना, खु सािहाबलही काही याव,े अस ेवाटत े-- आह नाही -- 
लगचे माघार ायला तयार -- 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
      
    माणसाा टाळात ' आतनू पिरवत न ' घडव ूशकेल, अशी किवता ! पण, ' आतनू पिरवत न ' ही शताच धडुकावनू 
लावलेले अस ेइथ ेवातावरण आह े-- इलाज नाही -- 
      
    Chandrashekhar Paranjape mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande सर, यमिनयम पाळून केलेा रचना ा सदरात मोडतात ालाच किवता णायच ं
अस ंबरचे िथतयश लेखक आिण किववय  ही णतात.वादाकरता त ेमा केलं तरी इतर सव  ग सािह णायच ंतर 
तमुची किवता होणार नाही.पण गयेता हा िनकष असावा अस ंमला वाटत.ं 
      
        Ravindra Damodar Lakhe mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande एका छोा फेजम ेिलिहा गलेेा ा किवता आहते चं. पण तशी फेज परत 
आली नाही. 
      
    Champra Deshpande commented on Ravindra Damodar Lakhe's post. 
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    जबरद टे किवता ! सगयाच ! एकेक समा न,े पणू  आयुच िनःसगंपण ेतोलणाया ! 
      
    पण ानंा अस ेिसहोरी अधंारात का बसवलेय ? 
      
    Champra Deshpande replied to Vaibhav Anant Mahadik's comment. 
      
    ही िवचाराचंी कााक माडंणी नाहीय -- यातही रचनचे ेकौश असत े-- अथाची अनके वलय ेअसतात, खपू 
सचूकताही असत े-- कशानतंर काय यते,े ओळच ेआतंरसबंधं, या सगयात किवता असत े-- पण, माया किवताचं े
समथ न करयात मला इटंरे नाही -- नसलेही ही किवता -- 
      
    Vaibhav Anant Mahadik मीही चकू अस ूशकतो -- पण, latest world poems of today -- असा काही 
सच  दऊेन बघा -- अथा मी तुाला काही कवची नावहेी सागंने -- पण, जाऊ ा -- केाच ेकाही िनष  असतात -- 
हरकत नाही -- 
      
    अर ेवा ! ही मािहती देयासाठी तर नाही िलिहलेली ही किवता -- पण, तुाला ही अशी कळत असले तर माझी हरकत 
नाही -- 
      
    Vaibhav Anant Mahadik mentioned you in a comment. 
      
    Champra Deshpande एिडपस 
 
    आपा िखशात काही समुाचा आवाज नाही अस ूशकत. तरीही आपण फुशारा मारतो ,हजारो आरस ेफोडून, 
ितताच सदय वतना वश केाा. 
 
    आपा चाा पायात वा वाळूवन घसरतात ाचा दोष आपण 
    आकाशाता शवेायाला दतेोआिण आपण णतो की हळूहळू 
    पणू  कंोलच ािपत होतोय आपला 
    दगंली आदंोलन ेजाळपोळ दगडफेक 
    यांा मानवी ियावंर. तस ेअवघड काहीच नसत े
    कारण आपाच मनांा 
    जायातं सापडणाया 
    सव  पावंर िवास ठेवला 
    की झाले.इतराचं ेआिण सवाचचे तचे चा असत ेकम काडं ययाग याकंड ेपाहताना मा माागमन झालेा 
    एिडपससारख ेडोळे फोडून ायच ेकी झाले 
    --- ००० --- 
      
    याचा नहेमीा वहार भाषते अथ  सागंनू दाखवा -- 
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    किवता णज ेप, सगंीत, वॄ, बाधंणीच ेठरािवक िनयम -- या सगयातंनू जगातली आिण इथलीही किवता कधीच 
बाहरे पडलेली आह े-- पण, तुी ह ेनाका शकता, अथा तच -- 
      
    Champra Deshpande replied to Arvind Mule's comment. 
      
    कमलेश इथ ेफेसबकुवर आहते -- ानंाच िवचारा -- 
      
    आजा उर उर आधिुनक काळात अशी शातं झोप लागण ेहा गुा नाही समजला जाणार ! 
      
    मीही एक भारतीय मन असान ेा हासपवा ला गती दतेोय -- तुी ह ेसावरायच ेय चा ठेवा -- ( काही गोी 
जरा गमंतीत घते चला हो ! ) 
      
    Champra Deshpande replied to Jui Kulkarni's comment. 
      
    ( मी काहीतरी टे िलिहतोय असा भास िनमा ण करत मी टोा घालतो लोकानंा -- पण, ीज, ह ेकुणाला सागं ू 
नकोस -- ) 
      
    Champra Deshpande ... तमुा नाटकातनू मानवी सबधं वगरै ेगोीबाबतची िरयािलटी शोधयाचा एक 
यशी य असतो . ही नद नाटक पात ठेवण ेह ेएक महाच ेकाम आह े. व हचे एक िवशषे आह े. सृीतील ना 
उजागर करणार ेनाटककार कमीच . मी कालच " आपण चहा घऊेयात का " वाचले . ा सदंभा न ेवरील वा िलिहले . 
      
    मी फावा वळेात लेखन करत ा मामातनू लोकांा िमांा कली करायच ेय करतो ! 
      
    Champra Deshpande commented on Shridhar Tilve's post. 
      
    काहीजण याला गच णतील -- ग की प ह ेनाही महाच े-- ही किवताच आह े! 
      
    एखादा िवचार पटवयासाठी असलेली, एखादा मडू वाचकाा मनात परावतत करणारी, चारकी, वॄ करणारी 
अशी कला मूाक नसनू खुा उिाचंी सकुंिचत कला असत.े मानवी सबंधंाचं,े समांा ग ुतंाग ुतंच ेभान दणेारी -- 
या अथा न ेशहाणपण -- पिरपता दणेारी कला मौवान असत.े अनके कलावतंानंी अनके कार ेह ेसािंगतलेले आह.े 
      
    कला णज ेितियाच असले तर कलेतली मूाकता णज ेकाय ? 
      
    ितगामी आिण परुोगामी या ंातच सगळे बसत ेअसा िनष  ानंा सापडलेला आह ेानंी पढु ेकाहीच िवचार 
करायची गरज राहात नाही. पण तशा कलेत मूाकता कोणती असत े? 
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    होय -- ितिया ही िितशील आिण िया ही वाही असत.े 
      
    Champra Deshpande replied to Satish Tambe's comment. 
      
    ितकॄती पात यणेारी िचकला ही सापासनू रावलेली असत,े अस ेटेोच ेणण ेहोत.े पण कलेतले ' स ' 
णज ेकाय यावरच ेाच ेणण ेमला आठवत नाही. कवीबाबत तो णतो की कवी हा ु भावनातं लोकानंा ग ुतंवनू 
ाचं ेअधःपतन करतो णनू तो ा समजावा. ऍिरॉटला मत ेकलेतनू ( शोकािंतकेतनू ) होणार ेकीव आिण भीती 
या भावनाचं ेिवरचेन महाच ेअसत.े एकजण, कलेतनू िदलेा अनभुवामळेु होणाया अधःपतनाच ेबोलतो तर सरा 
कलाक अनभुवामळेु होणार ेिवरचेन आिण उयन याबंल बोलतो. ह ेिववचेन ितिया आिण सज कता या 
सकंनातंनू समजनू ायला खपू अास लागले. सा तरी मायाकड ेतो नाही. ामळेु, आपण आपले बो. 
 
    िगत राग, लोभ, मे वगरै ेमनोवा  करण ेही नीच कलेची मया दाच आह.े पण अशा िगतततेनू बाहरे 
पडता यणे ेहचे जगाता अनके लेखक-कवनी कलेच ेमू मानलेले आह.े वडथ  जेा recollected in 
tranquility णतो तेा तो ितियचेी खळबळ नसयालाच मह दतेो. गाओ यालाच distanced gaze 
णतो. तकुाराम जेा ' पिर ा िवभंर ेबोलिवले ' णतो तेा तोही या िगततेा अभावाबलच बोलत असतो. 
िगत कला ही मताा रावर असत.े ितला आवाका खपूच कमी असतो. जगण ेसमजनू घेयाचा सम आवाका -- 
भान घणेारी कला ही नसुती एक ितिया नसत.े 
      
    जरा वळेान ेयावर िलहीन -- बाहरे जाऊन यतेोय -- 
      
    ितिया वा ितसाद हा िगत ोामगमधनू यणेार -- ामळेु त ेसगळे सकुंिचत, मया िदत असणार -- ह े
अलगतावादातनू घडत े-- ामळेु, यात सज कता नसनू नसुती सवय असत े-- माया सवयीचा आशय सया कुणालाही 
अथ पणू  कशामळेु आिण कसा ठरणार ? 
      
    हा सज क लेखनाचा िवषय आह े-- ितेयते सज कता असत ेका, असा  आह े-- 
      
    ह ेमळुीच खर ेनाही -- कोणाही िवचारसरणीत ितियावादी असतात -- पिरवत नवाद हीही ितियाच असत े-- 
      
    मी एका भाषणात हचे सािंगतले -- आता राजकारणात िवचार हा कार सपंलेला आह े-- राजकीय पानंा आता िवचार 
नाहीत -- फ भाव आहते -- बाकी ' भिूमका ', ' परुोगामी ' ह ेकार, फ वावापासनू तटुलेा लोकांा डोातं 
रािहलेत -- 
      
    Champra Deshpande commented on Neeteen Vaidya's photo. 
      
    'सवाना ना वषा साठी मनःपवू क शभुेा..' 
    खपू शभुेा ! 


