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३१ िडसबर २०२१.  
 
इरावतीच ेमन:पवूक अिभनदंन ! मला जरा अिधकच आनदं कारण ही तर माया ' इराक ' या नाटकातली अिभनेी 
आिण ा नाटकाची चतेन दातार बरोबरची सहिददशका ! 
 
मन ी सोडािशवाय एवढा आवाका श नाही ! मराठी किवतते ह ेवगेळेच काही घडत आह े! ( राल प ुगंिलया 
याचंी किवता ). 
 
योग पिरवार, नािशक याचंा हा योग मराठीता एकूणच िनवडक योगापंकैी एक होता ! नतंर पुा एकदा हा 
योग अतलुनचे िददशत केला होता ! ानंी ह ेयोग बिघतले त ेभायवान ! ( वेटग फॉर गोदो ) 
 
खपू शभुेा ! पारधी सरानंी माया ' धागदेोर े' या नाटकावर खपू चागंले परीण िलिहले होत े! 
 
राजन अपरंपार -- " याा उलट समजा भिमाग वा आिक असतात. पण अशा या दोन कारातं – ांा 
जगयात मलूभतू असा काही फरक असतो का ? दोी कारची माणस े:ख भोगणारी, महाकांी, भीित, 
वच वादी, हसक, मेळ, ूर, युखोर, वगरै ेअसलेली िदसतात. दोी कारातं अलगता आिण अिता याचंा 
भाव िदसतो. " -- ह ेिलिहल ेआहचे ना ! आिण इहवाद णज ेिवदीण ता असले तर तचे मू समजायच ेका ? 
आिण ज ेअसले त ेसगळे इहवादच असले तर इहवाद अस ेवगेळे णाव ेका लागत े? हजारो मू ेअसणारच, अस े
समथ न केले तर मग त ेजात ेएका िनराशावादाकड.े मग कलेला सज क वा येर णायचहेी कारण राहणार नाही. 
सगळे हसक आिण िवनाशकच असणार, असा ाचा अथ  होतो. पण, तुी णत आहात तस ेखरचे िलहा यावर 
सिवर, ही िवनतंी. 
खर ेतर यावर या पोम ेिलिहलेल ेआह.े भावयुता आिण पिरिितसापेता हचे फ स अस ेमानणाया 
कुणाचाही मूाशी सबंधं अस ूशकत नाही -- अशी ही  माडंणी आह.े 
नसुत ेफेसबकुवर नीट पािहलेस तरी अशी माणस ेिदसतील -- बुी ही भावयु आिण पिरिितसापे असान े
ितचा वापर वगेवगेळा होतो -- ामळेु, केाची मूाता वगेळी असत,े असले भगळ बोलाव ेलागत े! आिण 
हा वगेळेपणा हाच िनष  असले तर मू हा श रच होईल ! 
 
छोड दो िफर ! यान  काय िलिहणार ? ह ेअनकेानंा समजतये -- काहना आवडतये, काही रागही  
करतआहते -- णज ेमराठी योय आह.े तमुचा काय आह ेॉेम तो तुालाच सापडू शकेल ! 
 
किवता वा कला मूा असत े-- ह ेवा बधा इहवादालाही मा असाव.े तर काय असत ेही इहवादी 
मूाता -- ह ेएखाा इहवाान ेथोडात सागंाव.े णज ेही चचा  खपू मूा होऊ शकेल. 
 
इतके सखोल, इतके उ ुगं अस ेह ेमराठीतले अपवादाक चतन आपा एकूणच कलाेाला वषा नवुष काश 
दते राहील ! ( रवी लाख े) 
 
त ेकाम नसतचे -- तो आकलनाचा सहज वाह असतो -- पण सगळे वचैािरकच असत ेअस ेगहृीत धरायच ेझाले तर 
मी णने की जगाता सगया किवता बाद असतात ! या िनिमान ेतुाला एक िवनतंी आह े-- कोणतहेी काम 
लावनू न िदललेी, जबाबदारी नसलेली, न भाबंावलेली, न सरैभर झालेली -- अशी तमुची जी आदश किवतचेी 
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कना आह,े तशा किवतचेी दोनचार उदाहरण ेा ना -- अथा, नसुतचे तुाला माया किवतानंा बाद णायच े
आह,े एवढचे ातनू िदसत े!णनूच केलीय ना िवनतंी -- कारण तमुासमोर काही ' आदश  ' किवता असणार, ह े
उघड िदसत ेआह.े आिण माझी पणू  पो नीट वाचलीत तर ात काम नाही. िवचार, उि, िदशा, अमकु एक 
साधण,े अस ेकाही नाही. ामळेु, तुाला खटकण ेह ेमला खटकले ! 
 
होय, पाचोरा ताका.बालपण नाही -- १९८० त े८४ -- नोकरीिनिम -- मी ितथ ेआमा बकेँा शाखचेा मनॅजेर 
होतो. होय, तचे लोहारा. कळमसरा जवळच.े ा शाखेा उाटनासाठी मी ना. ध. महानोरानंा बोलावले होत.े 
 
सतत कुठेतरी पोचयात :ख असत,े ह ेिदसामळेु. आिण तो मानिसक िभकारडपेणा न ठेवताही आपा कुवतीन े
जगता यते,े ह ेिदसान.े 
 
मला मानधनाची अपेा नाही. या मिहना अखरे माया नातीच ेल आह.े जानवेारीत त ूणशील तेा चालेल. 
िगरीश आिण िनसग  यानंा िवचान ठेव. 
 
सा मला गभंीरपण ेसचुलेली चार नाव ेअशी -- सतीश ताबं,े राजन खान, ा दया पवार आिण िया जामकर. 
आणखीही सचु ूशकतील, पण, िवचार तर सु होऊ ा. 
 
हेाचा ीकार पण मी आता अटीशतत बसणार नाही -- पंाहरी ओलाडंलीय ! 
 
०४ िडसबर २०२१.  
 
पुकाचंी नसुती नाव ेकळून कवा ाचंी मखुपृ ेपान िकतपत जािहरात होत असले याबाबत मला शकंा आह.े 
एखादा आवडता लखेक असले तर ाच ेनव ेपुक आलेले कळण ेफार तर घडत असले. ा ा पुकाा 
आशयाबल अासपवू क कुणी बोलण,े िलिहण ेनीच महाच ेठरले. पण समीक ही जमातच खतम होत 
चाललेली आह.े याच ेमु कारण एकूण समाजच सज क कलेबाबत उदासीन झालेला आह.े लेखकानंी मोशन 
कन यात िकतपत फरक पडले ? पण काळ बदलला आह,े अशा गोड कनते लेखक ( नाइलाजान े) करत 
राहतात ह े! 
समा ही िदसत ेकी पुक णज ेकाही शेग ीम नाही -- तुी काय िवकू इिता ह ेसागंणार कस े? पुक 
ही काही एखादी ावहािरक गरज भागवणारी बाब नाही. उदाहरणाथ  समजा, लााचंा ' रीलया ' हा कथासंह 
घऊे. णज ेकाय आह ेह े? आपण काय घतेोय िवकत ह ेघणेायाला कळणार कस े? मग पढुचा टा णज े
लेखकानचे ाा पुकाच ेराईटअप िस करण.े ाा पढु ेणज ेही किवता कशी वाचावी याच ेएक 
मॅअूलही दणे.े 
 
सतीश माझाही िम आह े-- तो भटेेल तेा ाला माझा नमार सागंावा ! ( सतीश पा,े कोापरू ) 
 
मखाबंही ग ुतंाग ुतंीचाच तर आह े!अ िवषारी आिण ब अमतृमय अशा भाबडपेणान ेमी कोणाही दोन माणसाकंड े
पा शकत नाही -- ामळेुच ही पो एक साधा िवनोद आह े--माणसाच ेमन, ाा धामक वा िवचारसरणीा 
अिता, ाा मताचंा करपणा हा िवषारीच असतो -- तो घातक, हसकच असतो. याचंी करता नरक आिण 
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ाचंी करता ग, अस ेअसचू नाही शकत. याउपर माणसाा जगयाकड ेकस ेपाहायच,े ही तमुची िनवड आह.े 
धमवादी, जातवादी वा किुन यांा िवषारीपणात कोणताही मूाक फरक नसतो. 
 
िवशषे णज ेयदंा मला आले आह ेआवतण ! 
 
मी एकूण २३ घर ेबदलली ! 
 
याच िवषयावर ' सामना ' म ेमाझी एक मलुाखत आली होती ! होय -- कधी कधी असहेी वाटे की आपण आहोत 
तचे तसचे आहोत -- आपा भोवतीा भती बदलताहते नसुा ! एकदा एक घर, एक गाव सोडले की पुा ात 
ग ुतंनू राहायच ेनाही -- हहेी घडले ! पण ह ेनसुत ेपिरणामप होत,े अस ेनाही णता यणेार ! 
 
िपरादंेो , आयनेो , बकेेट , काफका, पसेोआ -- अस ेसगळे लोक हवापायाच ेबोलत होत ेकवा राजकारण करत 
होत,े अस ेमी तरी नाही णणार. ानंा तस ेवाटत ेांाशी चचा  करयाची कुवत मायात नाही याची मला 
जाणीव आह.े त ेत: ांा लेखनाबल ज ेबोलललेे आहते, त ेमी खोटे समजत नाही. 
साचा  ड तर सािह णज ेफ राजकारण -- असाच िदसतो आह े!जो राजकीय भिूमका  करयासाठी 
िलिहतो तोच फ ! ही मराठी सािहात जवली गलेेली कना सािहाचा गळा घोटणारी आह े-- जगात सव 
माणसानंा तु ठरणारे सािह ह ेतानाा वा बुाला महाा वाटलेा ाचं ेचतन असत.े अनके 
महाच ेलेखक-कवी यावर बोललेले आहते, पण, आपण ाकड ेल कन आपले त ेरेटायच ेठरवलेले आह.े 
तुी त: सा बोधी तफ  तानी लेखकाचंा शोध घते आहात -- राजकीय भिूमकावाले अस ेशोधाव ेनाही 
लागणार ! अस ेणणारेही काही आहते -- यान वगेळे बोलणार ेनामवतंही बरेच आहते -- मराठीत राजकारण हचे 
सव होऊन बसलेले आह े! णनूच ' सपंादन ' णज े' भखूडं सपंादन ' !केाचा मानिसक समय वगेळा 
असतो, केाच ेवाव वगेळे असत े-- या सासह ाचा िवचार करावा लागले -- समय णज ेराजकारण ह े
फारच िनरथ क होईल. सािह समंलेनाच ेचार अ सािहाच ेअवार न बोलता फ राजकारण बोन गलेे ! त े
बोलणहेी अस ेकी तशा िवचाराचंा कोणताही साधा काय कता  बो शकेल. सािह णज ेराजकीय िवचारसरणी 
अस ेबबवनू घतेामळेु सािह समावशेकतने ेवाचायच ेइिंयच गळून गलेेले आह े! 
 
सोर काळातले स ! 

  
ानंी, तारुती का अस ेना, सािहाकड ेपाठ िफरवलेली असले तर नीच त ेसािह समंलेनाला चाललेत, अस े
समजाव े! 😀 
 
real time and poetic time --यातंला फरक ! आिण ाला मजल दर मजल करत चालत जाव ेलागणार ना ! 
 
िवािमाच ेयही फेल गलेे ! जहाल तपी असनू ! 
 
ह ेतर बिुामायवादाा बाहरेचीही वा पाहण ेआिण ती बदलयाचा काय म हाती घणे े! 😀 
( मोहन देस यां या क वतेवर ).  
 
१६ नोबर २०२१.  



4 
 

 
अर ेवा ! अिभनदंन ! अिंतमला गलेेा सवाचचे अिभनदंन ! ( बिुबळ आिण झ ू) 
 
मी कोापरुात असताना अिनल माझाही िम होता. आमा पुम ेतो सवात कमी बोलणारा माणसू होता. 
 
सािहिक, कलाक समृीच ेमे सगळीकडचे ओसडूंन वाहात असान,े आणखी एक मुा -- सािह 
समंलेनाा अान ेाा भाषणात सािहाबलही काही बोलाव े-- नसुाच राजकीय गा हाणनू िनघनू 
जाऊ नय.े चार अ राजकीय भाषण ेकन िनघनू गलेे णनू हा मुा िदला आह े-- 
तस ेतर नरसह रावानंी आपा अापेा भारी भाषण केले होत.े परभाषतेा कुणाही चागंा लेखक, कवीला 
बोलवाव े-- जर ! ाचहेी भाषण सािह, कला यानंा योय त ेमह दणेार ेअसाव ेणज ेझाले ! 
 
असले मतभदे मी नाही बाळगत -- राजकीय मारामायाचं ेमह वाटणायानंी त ेपान ाव े--त ेठीक -- पण, 
सािह समंलेनात अान ेसािहाबल बोलाव,े हहेी एक ' मत ' ठराव,े ह ेदव आह े! तस ेतर, राजकीय भिूमका 
घते नाही तो सािहिकच नाही, अशी सदोिदत सािहिकानंा अल िशकवणारेही काही कमी नाहीत ! तहेी खपूच 
वाईट आह,े हहेी माझ ेएक मत ा ! आिण माझ ेवा नीट बघा -- अमकु बो नय ेअस ेमी टलेले नाही -- ' 
सािहाबलही काही बोलाव े' अस ेटलेले आह े-- असो -- मळुात सािह समंलेन ही एक सािहाशी फारच 
कमी सबंधं असलेली गो आह े-- एवढी मत ेआिण मतभदे खपू झाले ! धवाद ! 
 
कुणााही तुतलेा कमत दऊे नय.े फेसबकु ह ेमाम वापरत खपू जणानंी खपू िलहाव,े असचे मला वाटत.े 
 
त:चा भाव, िवचार -- अशा कार ेअलग पडत जाण,े हीच पराता. 
 
बरोबर भिूमका-चकू भिूमका, पणू  िवचार-अध वट िवचार, कुणात ना कुणात खतं िनमा ण करणारे िवचार- कधीच 
कुणातही खतं िनमा ण न करणार ेिवचार -- या असा ंानंा िकतपत असतो अथ  ? कशावर आधािरत ? तुी 
नसुतचे कुित बोलताय, उर काही नाहीय तमुाकड,े ह ेपान मला खतं वाटतये ! ' मीच एक शहाणा ' ह ेमये 
सोडण ेअनकेानंा अश असत,े हचे खर े
यऊे ा सिवर -- 
गभंीरपण ेसवंादासाठीच िदली आह ेही पो -- तो जर होऊ ा. भिूमका वगेवगेया का असतात, त ेआधी 
पाहायला हव.े तचे तपशील िनवडण,े ाच तपशीलानंा एकसारखचे मह दणे ेआिण तका चा वापर एकसारखाच 
णज े' आदश  ' करण े-- अस ेहोत नाही -- ामळेु िनष  वगेवगेळे असतात ! अशा चचा  नहेमी ' माझचे योय -
- बरोबर ' यावर सपंतात ! टीीवरा चचा  तुी पाहात असालच. यान ेआणलेली री वगेळी असत ेआिण ान े
आणलेली वगेळी असत े! िस काहीच होत नाही -- नसुती आपापली मत ेमाडंण ेघडू शकत.े खर ेतर तवेढचे घडू 
शकत े-- भ ुकंया-बोचकारयाचा काहीच उपयोग नसतो. ह ेसमजनू चचा  झाा तरच ानंा ' सिह ू' चचा  
णता यईेल. अथा सगळे िनरथ क आिण िनपयोगीच ठरणार. 
 
आदश अशा गोड गोडाचा तराज ूणात िठकाणावर आणून समतोल करणारी वजनदार रचना ! ( गज ूतायड े) 
 
इथ ेकाहीही णण ेधोाच ेआह े-- एक लिलत मजकूर ण ूया ! ( ‘ िचमणी ‘ या किवतबेल ) 
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िवचाराा पिरघात बिंद असणाया ' अथ यु शाचंी ' िवदारक किवता ! हा िवषय किवतते यणे ेहीच एक ातंी 
आह े! ( राल प ुगंिलया ) 
 
पवू ह सोडून वाचता यावी किवता -- अथा ालााला कळलेले ाााा जवळ आहचे -- किवता 
वाचायची गरजच नाही --िवाद आिण समहूावाद या ंाा चाकोरीत अडकलेा रोगट मनाबंाबत आह ेही 
किवता -- तुी िघसीिपटी नासमझ कॉमट िदामळेु ह ेसागंाव ेलागत ेआह े-- 
 
साराशं णज ेही किवता पणू  उपरोिधक आह े! 
 
गणशे ह.िदघ ेवा, वा -- तुया कचे ेजरा उिशरा अिभनदंन 
आिण ितला खपू शभुाशीवा द ! 
 
कोणतीही ' बाज ून घतेा ' केलेले खलेु उम िवषेण ! ( राल प ुगंिलया ) 
 
Mohan Des! वा वा िकती ह ेमलूभतू ! हहेी मनाचचे तर आह े! णनूच कंटाळवाण े! आता फ एक पाऊल 
टाका पढु ेकी झाले ! 
 
तचे कृमतू सागंतात. तुी मायावर अवलंबनू रा नका, णतात. होय -- खपूजण अस ेकरतात -- पण 
इतराबंलच ेिनष  काढत बसयापेा आपले काय चाललेले आह,े हचे बघाव ेलागणार. 
 
घरी एकान ेबसनू कलासपंक  करणारे, समहूात बसनू एजंॉय करणारे, गभंीर, िवोही, िवनोदी अस ेसव वाह कलेत 
असणार.  हा आह ेकी जगयाता मलूभतू ाचंा आवाका घणेार,े जगयाता जिटलतचे ेसम भान 
िनमा ण करणार ेअस ेकलावतंच फारस ेिनमा ण झाले नाहीत. ती आच आिण तातडी वाटण ेह ेफारस ेघडले नाही. 
ामळेु भाषावभैव आिण थोडफेार तंकौश आिण चमृती याचं ेोम माजले. िविवध गणुदशनाची कला 
िनमा ण होत रािहली. वाचक-ेक यांा अपेा धडुकावनू, नसुाच ािपत बौिक, निैतक मूानंा मह न 
दतेा सखोल समजतू िनमा ण करणार ेकलाकारच फारस ेआले नाहीत. सर ेणज ेतशा कलेची इथ ेकुणाला फारशी 
अपेाही नाही आह.े 
 
Champra Deshpande 
कोणाही किवतचेी वा कवीची कोणाही कारणान ेहटेाळणी वा िहिडसिफडीस करण ेह ेफारच बािलश करपणाच े
असत.े असा मतदशनाला कमत दऊे नय.े लोकानंा किवता िलहावीशी वाटत ेहचे मळुात महाच ेसमजायला 
हव.े कोणाही किवतते वा कवीत कुणाला काही टुी वा दोष आढळास त ेस भाषते सागंता यतेात. पण अथा त 
त ेसागंताना सागंणारा उघडा पडयाचा धोका असणारच. मताबल इता आही असणायान ेतो परायला 
हवा. किवतचे ेतं-मं कुणालाही जत: ा नसत.े कुणालाही नाउमदे करायचा ह कुणीही त:कड ेावा, ह े
घातक आह.े यऊे ात किवता -- मबुलक यऊे ात ! आिण तलुना कशाला ? किवतेा अनभुवावर ितच ेमू 
अवलंबनू नसतचे. अिभीा नमूावरही नसत.े मग काय ? असा  िवचारायची हमत आधी असायला 
हवी. हजारो कारा शलैतनू उम किवता यऊे शकतात, ह ेाथिमक भान तरी सवाना असायला हव.े 
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अनभुव दिलताचा आह ेकी ममवगय आह,े युाचा आह ेकी ऑिफसातला आह ेयावर सािहाच ेमू अवलंबनू 
नसत.े तसचे, शलैी रोमॅिंटक आह ेकी वाववादी की अितवाववादी यावरही त ेअवलंबनू नसत.े 
 
जगयाता मलूभतू ाबंल असा सखोल िवचार करायला लागावा अस ेसािह मराठीतही िनमा ण होत राहो, 
हीच या िनिमान ेसिदा ! 
 
कलेा ेात मतभदे असायला हरकत नाही पण एकमकेानंा िहडीसिफडीस करण ेनसाव.े कला ही माणसानंा एक 
आणणारी बाब आह,े भाडंण ेिनमा ण करणारी नाही. 
 
ही पो वाचनू माया मनात काहीस ेअपराधी भाव जाग ेझाले. मी तर किवतासंह घतेला वाचायला की तो पणू च 
वाचतो. लगचे ावर अिभायही दतेो. अस ेअनके किवतासंहाबंाबत घडलेले आह.े उदाहरणाथ  कालच राल 
प ुगंिलयांा ' गावाबाहरे ' वर मी िलिहले आह.े यावर िवचार करता मला अस ेिदसत ेकी किवता वाचताना मी खपू 
लविचक, तरल असतो. माझी डबडू थाबंवनू किवतलेाच बो दतेो. याचाच अथ  किवता मला ' पोचण े' ह ेमाझ े
नसतचे कतृ . मी त:ला ा वळेी खपूच ' कमी ' केलेले असत.े याचा साराशं असा िदसतो की किवता ' मला ' 
कधीच नाही समजत. ती ' 
 
Premanand Gajvee िमवय , तुी फार महाच ेकाम करत आहात ! ही आच आिण भान याचंा वाह 
वाहात असण ेह ेएकूणच माणसाा ीन ेआिण िवशषेत: कलेा ेात अावयक आह े! ( तचतक 
नाटककाराचा शोध ) 
 
मलाही अनके अनोळखी ियांा  ड िरे यतेात -- ातं एकही ुअुल  ड नसतो -- ा ा ीा 
ोफाईलवर काहीही मािहती नसत.े अस े' सदय  ' पाहाताणी मी त ेदशेोधडीला लावत असतो ! ाचं ेफोटो 
कोणाही वयात भरुळ पडावी अस ेअसतातच. पण, पणू  जग ही माया असली तरी या सापासनू मा लाबं राहण े
अावयक आह े! 
 
" या किवताचं ेविैश णज ेा इंजी भाषेा ावहािरक वापरातले ाकरणाच ेसगळे िनयम पाळून िलिहा 
गलेेा कथना किवता (Narrative Poems) आहते. अनकेदा गलेखनात ामाण ेआपण Left 
Aligned वा ेिलिहतो तया ा Left Aligned Text आहते. परंत ुा गसय िलखाणात ज े
'कामू' िनमा ण होत ेत ेशसंनीय आह.े 
मराठी कवी, किवतचे ेअासक, समीक आिण वाचक यानंी याकारा Narrative Poemsकड ेसदयतने े
आिण काळजीपवू क बिघतले तर एक मोठा  िनकालात िनघले आिण मराठी किवतचे ेएक पाऊल का होईना पढु े
पडले, अशी आशा वाटत.े " -- ह ेतमुच ेिववचेन मला िवशषे महाच ेवाटले. तमुा सदयतचे ेउदाहरण 
तमुाच लेखनात आलेल ेआठवले -- " एवढचे न ेतर सामातः िजला परंपरेन ेकाभाषा टल े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.े " 
-- ‘अग समीका'च ेकिवतावाचन ‘ – गणशे कनाटे. – १२ जलैु २०२०. 
-- ह ेमूा िवधान असले वा नसले, पण, यात ीकार नीच आह.े कोणताही कवी आता मी योग करतो, 
वगेळे िलिहतो, अस ेठरवून काही करत नसतो. ाा जगयाा ियतेनू त ेयते असत.े ही समज अधोरिेखत 
करणार ेह ेिववचेन मला आपा इथा वातावरणात खासच वाटत.े 
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Champra Deshpande 
अणरुिणया थोकडा णज ेभावयुता ( कवा भावता ) आनतंता णज ेतीतनू बाहरे पडण े-- िनळ 
ितियाक नसण े-- एलकंुचवार ाबलच बोलत असावते -- 
िगत भावयुततेनू बाहरे पडण ेणजचे अनतंता. कलेच ेहे मू विैश ह ेइथा आिण जगाता अनके 
कलावतंानंी सािंगतलेले आह.े याचा अथ  कला िनळ ितियाक नसण.े याची आच वा तातडी नसलेले 
अनकेजण अस ूशकतात. ह ेकुणी कुणाला ' पटवून ' देयाच ेमू असचू नाही शकत. 
 
भतूकाळािशवाय मन -- अस ेकाही णत असाल तर त ेआािक होईल ! िवचार ावा ! 
 
' मराठी किवता ' यावर मी एक लेखच िलिहणार आह े-- पवू िकरण झाले, आता िकरण यतेील ! 
 
किवततेले अनभुव ानभुवातले असो की वर िदलेा तंातनू यणेार ेअसो, िनमा ण होणाया किवतते कवीची 
कलासमज आिण ाची आकलनिया हचे  होत असत.े ती िया जर उथळ असले तर िकतीही काबाडक 
वा आदळ आपट करा, किवता उथळच यणेार. बाधंण,े सचुण,े ज ेअसले त ेा ियतेच घडायला हव.े 
 
' तमुच ेज ेकाही आकलन असले त े' अस ेटलेच आह ेआिण ही सवााच ' बसकी बात ' नाही हहेी 
!उदाहरणादाखल एक अाहासदशक किवता िवडबंनाक केली पािहज.े ' मराठी किवता ' यावर मी एक लेखच 
िलिहणार आह े-- पवू िकरण झाले, आता िकरण यतेील ! सवााच ' बसकी बात ' नाही -- ह ेमाच आह े-- 
धवाद ! 
 
अ हा कर जातवादी परुोगामी नसावा णज ेझाले, बाकी कुणीही चालेल ! 
 
परुारांा फुलबाामंळेु िजवतं आहसे ेभासणार े' अिभजात ' भाषचे ेसािहे ! 
 
आिण िववकेी लोक गधड,े ढगी, हसक आिण आवचंक असतात ! 
 
त:ला िववकेी समजणार ेवाढलेत एवढचे !😁 
िववकेी असड हा उपरोध आह.े 
 
The mind is often understood as a faculty that manifests itself in mental 
phenomena like sensation, perception, thinking, reasoning, memory, belief, desire, 
emotion and motivation. Brain is a physical existence and mind is its activity. 
 
आनदं वाटला ! हा ' कवी ' आवडणार ेआणखीही कुणी आहते मराठीत ! ( James Tate. ) 
 
     · Reply 
     · 7w 
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Vasant Dahake 
Champra Deshpande आपली ही पो येयापवू ही किवता मी वाचली होती व माया भाषणात ितचा 
उेख केला होता. आपण आपा पोम ेटले आह ेकी किवतेा नावाखाली हा ग खपवीत होता. तर ग 
णज ेकाय असा  मला पडला. कथा, लिलत लेख, िनबधं, प, रोजिनशी, दऐवज, वाता प, भा, बातमी, 
जाहीर सचूना, िनिवदा, अहवाल ? णज ेयापंकैी हा काय खपवीत होता ? त ेपाहाव ेणनू हा मजकूर यथे ेटाकला. 
1 
 
     · Reply 
     · 7w 
 
Champra Deshpande 
Vasant Dahake त ेमाझ ेनत ेणण े-- इथा काही लोकानंा किवता णज ेती अमकु अशीच असायला 
हवी अस ेवाटत,े त ेमाया काही किवतानंा ग णत होत े-- ानंा उशेनू ती उपरोिधक पो होती. माया ीन े
हा एक उमच कवी आह े! 
 
     · Reply 
     · 7w 
 
Champra Deshpande 
तमुची परवानगी गहृीत धन शयेर करतोय -- 
 
     · Reply 
     · 7w 
 
Vasant Dahake 
जर 
1 
 · Reply 
 · 7w 
 
२८-०९-२१.  
 
बेम बे ! ( रव लाख े).  
 
dhanyavAd ! तुया हेान ेभािवत ! ( िनसग  दशेमखु ).  
 
मग राहत ेकाय, पुकाची समीा होण ेआिण ाला परुार िमळण े! समीक सपंलेले आहते आिण परुाराचंी 
मला िफकीर नाही ! 
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या बाबतीत मला िचकार गायतड ेयाचं ेह ेवा महाच ेवाटत े-- " िच काढत असतानाच फ मी िचकार 
असतो, एरवी मी फ एक माणसू असतो. " मीही सतत लेखकिबखक नसतो ! 
 
न फसणार ेशहाण ेज ेआहते ानंा अस ेएका िठकाणी थाबं ूनका ह ेसागंयाचा हा य आह.े मनाला लावनू घणे े? 
य ेतो हो ही नही सकता ! तकुाराम ही ी वा नाव याचा नाही  -- ' मलाच कळत े' ह ेअडथळा होऊ लागले 
तर त ेहटवायचा य होणारच ! वाईट वाटून घऊे नय े-- 😍😀 जाता जाता या किवता कशा वाटा ावरही 
बोल ना -- नसुतीच मौिलक चचा  नको -- राग आला तर मुा टाळला जातो -- तस ेहोऊ नय े--मीही तुयाबल 
आदर बाळगनूच बोलतोय -- त ूाला टाकाऊ णतो आहसे त ेअनकेानंा महाच ेवाटत ेआह े-- ामळेु तझु े
मत टाकाऊ असयाची एक शता रा द ेसमोर -- तलुा ा दोन किवताबंल बोलायच ेटाळाव ेलागले हहेी 
लात घ े-- या असा िितशील हकेटपणामळेुच मराठी किवतचेी वाट लागलेली आह े-- त ेमी अथा त सकारण 
उदाहरणासंिहत माडंणार आह े-- नसुतचे ' टाकाऊ ' वगरै ेिनरथ क श नाही वापरणार -- ' मराठी किवता ' या 
माया किवतबेल त ूकाहीच बो शकला नाहीस -- एक उथळ चचा  केलीस -- नसुतचे काही कंडमे करयाला काय 
कमत राहणार ? टाकाऊ, भरताड ह ेनसुत ेकंडमे करणार ेश आहते -- तुया असा शामंळेु मला पुा 
कॉमट ावी लागली -- माया किवता ानंा गाभंीय पवू क चागंा वाटताहते ानंाही कृपया ु लेख ूनकोस -- 
मतभदे असणारच पण नसुतचे हटेाळणीच ेश वापरायच ेअस ेचीप प यऊे नय ेचचला --मळुात तो श 
हवतेला आह े-- ा वाचकानंा आपण ु ेणणार का ? तझुी असतील काही त ेआिण िनकष -- जग ावरच 
चालाव ेअस ेणता यते नाही -- अजनूही त ूा दोन किवता आिण माझी ' मराठी किवता ' ह ेका टाकाऊ आह े
ावर िलही -- मी उकुतने ेवाचने --पुा तचे ! आता टाकाऊ, भरताड यांा ऐवजी सामा हा श वापरला 
आहसे ! तलुा माया किवता आवडत नसतील णनू अशी िचडिचड कन काय उपयोग आह े? तुयाकड े
बोलयासारख ेकाहीच नाही आह,े नसुताच आवडीिनवडीचा  आह.े तुयासारखचे काही आणखीही किवतचे े
वाचक आहते, ानंा या किवता खपू चागंा वाटताहते. या किवतांा आशयाबल माझी मला ॅिरटी आह,े ह े
एक आहचे. त ूवाचण ेआिण तझुी नावड सागंण,े ह ेफायनल नाही अस ूशकत. तझुा ॉेम मला आलाय लात, 
पण, ाला मी काही क नाही शकत. किवतांा बाबतीत बोलायची -- नसुतचे हटेाळणीच ेश वापरायची ही 
तझुी पत अितसामा आह,े ह ेसमजनू घ,े जमास यात बदल कर. तझुी नसुतीच िनरथ क िचडिचड त ू 
करत रािहामळेु -- जी चचा  सुही नाही झाली ती आता ख ुटंलेली आह.े असो. थाबं ूया इथ.े 
 
अथा त, तहेी ावचे -- 
 
सवगं काय आिण मूवान काय याचीही िचिका ायलाच हवी -- 
 
Shridhar Tilve 
You caught the ethos perfectly. 
 
मराठीत एक तर समीक नाहीत -- इतरातं बरचे िफ मताचं ेबिंद लोक आहते आिण आपण कुठा टोळीतही 
नाही -- या वातावरणातच जर लाज नाहीय तर आपण लाजाव ेकशाला ? बधेडक आपले ामािणक मत सागंनू 
टाकाव े! 😀  सगया टोया त:ला ामािणकच समजतात ! त ेसगळे आपली मत ेफायनल समजणार,े 
थाबंलेले लोक असतात ! कला ही टोळीबाहरेच अस ूशकत ेह ेसमजणारेही काही असणारच ! ानंा नाकारले 
जायाची खदेखतं कन चालतच नाही. पण त:ला उभ ेराहयापरुती तरी जागा कन घेयासाठी जमले तवेढ े
परखड राहाव ेलागत.े ही सदर किवता काहना नसले आवडली पण बयाचजणानंा ती महाची वाटलेली आह.े ह े
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चालतच राहणार. ' मोकळी हवा ' आिण ' किवताचं ेपरीण ' या माया पोही पाहाात. य ेकाम तो जोरस े
चलेगा. सारा अशा किवताच िलिहा पािहजते अस ेनाही. आपा कामाची आपाला ॅिरटी असले तर 
मतमतातंराबंल सिह ूराहता यते.े इथ ेत:ला ' महाकवी ' णवनू घणेारेही काहना गोड वाटलेले आहते. 
ामळेु, समजनू राहात आपले काम करत राहण ेहाच उपाय. ' तुी अस ेकरा ' अस ेसे ायला लागला माणसू 
की तो कलतेल ेफारच ाथिमक िनयम मोडतोय, आिण ह ेबर ेनचे.मी जो लेख िलिहणार आह ेात सिवर 
सगळे यईेल -- या किवतते हीच नाव ेका आली, हहेी यईेल -- आणखी का आली नाहीत, हहेी यईेल -- त:ला उभ े
करयालाच मह ायच ेअसत ेतर मराठीत खपू सोप ेमाग  आहते -- त ेन ीकारामळेुच तर परखडपणा 
लागतोय -- मराठीतले ९९ टे कवी ह ेत:ला ोजे करत बसणार ेआहते -- वगेळी किवताही असणारच -- 
मूमापनही चाच असत े-- किवता अमकु अशी नसले तर ती किवताच न ेअस ेणणार ेमूमापनच करत 
असतात -- तचे ातं सगयानंा असणार -- आपापले िलहीतही रा आिण मूमापनही करत रा -- मी जो 
लेख िलिहणार आह ेात सकारण मूमापनही असणारच आह े-- साराशं, िलहीत राहाव,े हचे खर े-- तलुा 
नावाचंा राग आलाय की काय अशी शकंा यते े-- यात कुणालाही महा वा टे टलेल ेनाहीय -- या मागा न ेकोण 
गलेे, अस ेआह े-- तलुा काही खटकले असले, आवडले नसले, ह ेसमज ूशकतो पण ह ेहोत राहणारच ना ! लेख 
झाला की तो तलुाच छापायचा आह े!😍 
चलो, जय हद, जय महारा ! 
 
नाटकात ' नाा िवधान ' आिण एकूणच कलेत ' हाताला काही लागण े' या अपेा कलतेली सज कता खतम 
करणाया आहते. मराठीत तरी या खुा अपेाचंा उाद आह े! 
 
खपूच चागंली माता ! ( रमशे औधंकर ) 
महाम ! ( रमशे औधंकर ) 
 
२३ सबर २०२१.  
 
' हया नाया झदाबाद ' म ेिनळू फुले आिण रामभाऊ एकदा पोिलस णून नोकरीत असतात. इेर णतो 
की आज राी आपाला एका िठकाणी छापा टाकायचा आह.े रामभाऊ िवचारतात, िकती वाजता ? तो णतो, 
साडनेऊ वाजता. ावर रामभाऊ णतात, मग ठीक आह,े णज,े जवेनू यतेा यईेल ! 
 
मूमापन ही नतंरची बाब आह े-- ा कामाची आवड जो तो जोपासत राहीलच. , किवता णज ेअसचे, 
अमकूच, अस ेणयाचा आह.े 
 
Balkrishna Kawathekar sentimentalism, emotionalism टाकून दणेारी खपू किवता िलिहली जात े
जगभर -- इथहेी कुणाला ा मागा न ेआपोआप जायच ेअसले तर जाऊ ाव े-- आपण जी बिुधानता णतो ती 
बयाचदा बुीला वा तका ला बाधंील नसत,े हहेी समजनू ायला हव.े मराठी किवतते िगत सखु:ख,े मडूस 
आिण राग-लोभ-ोध याचं ेचडं ोम माजललेे आह.े वगेळी किवताही यते राहणारच. ागतशील राहायच ेकी 
नाही हा वाचकाचंा  आह.े एिलयट escape from emotion का णतो, anti poetry कोणा कारणानंी 
यते,े हहेी समजनू ायला हव.े इथली माती, ितथली माती याच तानात ानंा अिंतम वाटत असले ाचंा 
च नाही. भाविनकतते डुबंनू राहण ेह ेमराठी किवतचे ेडबके होयाच ेमखु कारण आह.े 
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Balkrishna Kawathekar तमुच ेह ेमत आह े-- मला मा नाही. असो. 
 
हा तर एक चडं अनपिेत कार आह े-- हा साचा वाटण ेही या किवतसेारखीच एक गमंत !  
 
जकॅ पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच शलैीला िठबक िच वा कृती िच वा सवकष िच टल ेजात.े 
ा शलैीत िलिहलेली ही एक किवता आह.े 
 
अथ पणू  किवता िलिहणारे खपू आहते -- अथ हीनचासुा आवाका ायलाच हवा -- आिण कवी जेा ामािणकपण े
काही पाहात असतो तेा इतरानंी कृपया ाला से दऊे नयते --Aniket Sonavane वा र ेवा ! अुम 
कॉमट ! धवाद ! 
 
एक तर यात एकाच ीची वा ेनाहीत आिण किवततेला मी णज ेमी त: नाही. 
 
ही भािषक िटणी आह े! राजकारण वगळून सािहिक वगरै ेअसले की लगचे माणसू असवंदेनशील ठरतो इथ े! 
कलावतंाचा राजकारणाशी सबंधं अस ूनय,े ही तमुची भिूमका इथ ेितगामी ठरले ! सोचो ! एका चनॅलेवर आलेली ही 
एक पी आह.े मोठमोठे िवान हस ूहोयाची भीती न बाळगता िबनधा बोलत असतात -- तुी कलावतंानंा याची 
भीती घालण ेयोय नाही ! सोचो ! 😀 ( पो मधा वाातली चकू तमुा लात आली नसावी -- ) 
ह ेभािषक असाच ेतुाला कळले नत ेह ेएक दव आिण त:ा भिूमकेा िवरोधात तुी सा िदलात ह े
सर े! ' भिूमका ा ' हा सा देयाची भिूमका असयाचा जो रोग आह ेाबल मी बरचे िलिहलेले आह,े ावर 
आता पुा नाही बोलत. तमुासारख ेपिरप होण ेमला झपेणार ेनाही -- माया कुवतीमाण ेबािलश असयाच े
ातं मला कृपया अस ूाव,े हीच न िवनतंी !  
छान ! तुी बािलशपणा चालवनू ा, मी िमपणा चालवनू घतेो ! आपण दोघहेी सिह ू! 
 
कोणाही कलाकृतीत ' सगळे ' कधीच नसत े-- ती कलाकृती सगळे सचुव ूमा शकत े! तहेी वाचक खलुा रािहला 
तरच ! वाचकाला ाची अपेापतू हवी असले तर ती कधीच ' सगळी अवा ' अस ूशकणार नाही. तमुा 
मनातली ' सगळी ' किवता तुालाच िलहावी लागले -- सर ेकुणी िल नाही शकणार. की रॅप हा कारच तुाला 
मा नाही ? तस ेअसास नाइलाज आह.े 
रॅप खपू आवडलं. कारण अलीकड ेमी िनरिनराया भाषतेली रॅप ऐकयाचा सपाटा लावला आह.े रॅपची सव विैश े
यात अचकू उतरली आहते. या मामात रॅप बोल टाकायचा हा पिहला य असावा. 
 
Champra Deshpande 
Awdhoot Parelkar वा, हा अिभाय मोलाचा ! 
 
Swapnil Chavhan तझुी दाद अथा तच अनके कारणानंी साथ  ! 
 
Leena Pandhare ह ेखर ेअसाव े-- मी वापरायचा म आिण दाखवायचा म ह ेवगेवगेळे ठेवत आलोय -- त े
मा बर ेचाललेय ! 😀 
 
जावदेजा मला आवडलेा ओळी -- 
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हम िजस ेगनुगनुा नह सकत े
वत न ेऐसा गीत ू ँगाया 
 
एका णात िदसलेा अनके गोी ! ( ा दया पवार याचंी किवता ) 
 
दोन िदडाचंी भागं तोच इफे दते.े. -- ह ेसशंयाद वाटत े-- ान आिण भागं एकच असले तर डॉर सरळ 
भागंेा गोयाच दतेील -- पण तहेी ानाचचे बोलतात. 
 
बौिक समता अस ेकाही अिात असचू नाही शकत -- ाला इलाज नाही ! 
 
तमु तो महाभायवान आदमी हो ! ( भाय या शातली अधंा वगळली तरी ! ) – राजीव नाईक याचंी िशक 
िदनाची पो.  
 
वाईट वाटण ेआिण ााकडून िशकण े-- दोी आह े-- 
 
दवे जोड ेतरी करावा अधम | अतंर ेत ेकम  नाचराव े|| 
 
अास,ू समतोल िवचाराचा समीक ! ( जयतं पवार ) 
 
खरोखरच -- इािशयस डायस यांा किवता अितम आहते ! 
 
कोणताही मानिसक पिवा णज ेपोिझशनच -- मराठी सारताला िफट बसणारी टोपी ! ( ितळाचंी किवता ) 
 
Girish Patke त ूणतो आहसे त ेखरचे आह े-- बघ ू-- दोनचार िदवसातं, ही पो वाचनू मनोज काही णतो 
का, त ेपा -- 
Manoj Pathak 
सर, 
सवथम वण मुा तफ  व िश: मी आपली जाहीर माफी मागतो.तमुा पुका सोबतच इतर अनके 
िमाचंी पण पुकं मागील वष भरात रखडली आहते.ा बलची सगळीच कारण ेइथ ेसागंता येयासारखी नाहीत.' 
तबंाखचूी टपरी ' आपाला (च) काढायच ेआह े, असहेी त:ला अनकेदा बजावनू सािंगतले होत,े पण तरीही 
ासाठी आवयक ा सव गोी काही जळूुन आा नाहीत.अगदी आजही सगळेच अिनित आह.ेवण मुाच ेपढु े
काय करायच ेआह ेयावर िवचार सु आह,े लवकरच काही िनित ठ शकले तर तमुच ेपुक कािशत करयात 
आनदंच होईल.अथा तच ावळेी तमुची समंती असली तरच.दरान तुी णताहात तशा किवता वबेसाईट वर 
टाकावयास काहीच हरकत नाही, ामळेु पुक कािशत करयात काही अडचण यणेार नाही. 
कृपया आपण समजनू ाल व मनमोकया पणान,े मोठेपणान ेमला मा कराल अशी अपेा  करतो. 
🙏🙏🙏 
Champra Deshpande 
Manoj Pathak ह ेअुम आिण मा ! 
 
२५ ऑग २०२१.  
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किवतबेाबता सरधोपट कना मनात घ धन न ठेवता ही टे किवता वाचली जावी, हीच मराठी 
सारतासाठी सिदा ! ( लााचंी किवता ‘ शोधाचा शवेट ‘ ) 
 
मषृा -- absurd. 
 
एक काही वषापवूची घटना सागंतो. माझ ेदोन िम बारम ेबसलेले होत े-- मी ितथ ेनतो. एकजण सयाला 
मायाबल णाला की आाला या माणसाबल इतकी आपलुकी वाटत,े मे वाटत,े पण, याला आमाबल 
अस ेकाही वाटत ेकी नाही, त ेकळतच नाही कधी. ह ेऐकून माझा तो सरा िम ( जो कवी होता ) हसला आिण 
णाला तो नाद ा सोडून कारण त ेकळयाची शताच नाही ! -- आता ह ेकाही माझ ेभषूण नाही कवा माझ ेएक 
डावपचेी वागण ेनाही. जगयाता असं भावातंनू कुणाचाही भाव घडत असावा. िशवाय गमंत णज,े 
सगयाचं ेहचे असचे मत बनत,े असहेी नाही ! आिण लेखन णाल तर िगत सखु:खाचं ेिलिहयात मला 
फारसा रसच नसतो. सहज एक योगायोग णावा अशी कालच मी इथ ेिदलेली माझी ' वाटतच नाही ' ही किवता 
वाचा. 
 
ह ेमा नाही -- किवता णज ेनसुतीच एक शाचंी रचना नसत े-- ती जगण ेसमजयाची िया असत े-- ती 
िया पुकी अासावर अवलंबनू नसत े-- उलट तसा अासाच ेओझ ेह ेअडथळा ठ शकत े-- 
 
शाचंा वापर ' अमाहीत ' असण े-- असा कन पहा िवचार -- 
तस ेनाही -- माहीत असलेा शाचंा अमाहीत वापर -- 
 
ासाठी, जमास, आधीच काही न ठरवता, या किवता वाचत राहण,े हाच उपाय आह े! 
 
बर ेझाले, ही किवता मी कालच इथ ेदऊेन ठेवली त े! मी िलिहली ितथ ेती से झालीच नती ! अथा त, एवढ ेकाय 
मह आह ेएखादी किवता िटकयाच,े हा  असणारच णा ! 
 
एका नाटकात पती पीला णतो, " आपा लात तुया माहरेान एक छान तवा आला होता बघ आहरे -- " 
ावर पी णत,े " तवा नता तो, चागंली कढई होती -- " यावर पतीा भिूमकेतले शरदराव णतात, " होय 
ना -- तवा णज ेउथळ कढईच ना ! " यावर चडं हशा िपके ! तो सवंाद अजनू माया लात आह े! मोठा 
अिभनतेा ! 
 
अहो, कवीलाच जर स समजत नसले तर तुी णताय ती जबाबदारी ाला कशी पलेता यईेल ? ाला ' स 
' समजत ेान ेावी ती जबाबदारी. 
समोर ' गधळ ' आह,े ' स ' नाही हचे आकलन कवी इथ े करतो आह.े एखाा वाचकाला असलेही साच े
आकलन, ाच ेआकलन  करयासाठी कुणी कवी किवता िलिहणार नाही. तशी किवता ' स ' समजणायान े
त:च िलहायला हवी. 
अगदी बरोबर -- धवाद ! 
 
रीलया : 
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यटुोिपयन आिण िडोिपयन कथाचंा आिवार 
नहेा भाडंारकर 
नागपरु 
(मोबाइल 9823746521) 
टेच टे समीण ! अशी आशयवधेी समृ समीा िचतच वाचायला िमळत े! तोला मोलाा कथाचं ेतशाच 
गाभंीया न ेकेलेले ह ेसमीण वाचनू खपूच आनदं वाटला ! अतं चतनशील आिण मम वधेक अस ेह ेसमीण आज 
समीेा ेात आवजू न असनीय ठराव,े अस ेआह े! 
 
१३ ऑग २०२१  
 
किवततेला मी णज ेत: कवीच अस ेनाही -- तो एक पोएिटक पसना -- कागत ि असतो -- 
 
िनसग मेातनू यणेारी समप ण भावना आिण ातनू सव मानिसक गधळ न होयाची िजवतं िया याचंा छान 
य दणेारी रचना ! साधपेणा आिण सज कता याचं ेउम समंीलन ! ( िचा जोशी याचंी पो – नम दाशातकं ) 
 
अतं अितम लेख ! स ुदंर !!! ( लीना पाढंर ेयाचंा रवनाथावंरचा लेख ) 
 
Edith Sitwell coined the term "abstract poetry" to describe poems in which words 
are chosen for their aural quality (i.e., sound) rather than primarily for their sense 
or meaning. Poets sometimes seem to favor sound over sense -- शाचं ेढ अचकू अथ  ' 
सोडले जाण े' याबल ह ेआले. नटेवर चर टाकलीत तर यावर बरेच सामान िमळेल. जगात अनके कवनी अमतू  
किवता िलिहलेा आहते. मी थोडात अस ेणने की ' नमेका ' अथ  सागंयासाठी होणारा शाचंा वापर आिण 
भान िनमा ण करयासाठी होणारा वापर यातं फरक आह.े तरीही, आपातं मतभदे अस ूशकतोच. ाला इलाज 
नाही. 
 
माणसानंी िनमा ण केलेले श माणसासारखचे यशाच ेिभकारी ! ( लाख े) 
 
महाचा आह ेहा िवषय -- अ ूमिलकला एकदा मलेडीबल िवचारले असता तो णाला की मे करायला अनके 
मिहन,े वषही उपल होती तेा मलेडी होती -- आता श नाही -- असा गोडवा करत बसायला वळेच नाहीय -- 
यस ऑर नो -- अस ेआह ेआता -- 
 
काबाडक हाच अडथळा झाामळेु न अवतरणाया किवतचेी किवता – ( लाख े) 
 
अजनू कािशत ायचा आह ेतो लघपुट -- योय वळेी महच दईेल लक – ( िपा लघपुट ) 
 
िवशषेच ! ( मुधा गोडबोल ेरानड े) 
 
आादक आिण िचिकक ! ( िगरीश पतके ) 
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हम कुछ नही चािहय े-- बाराितयका ागत पान परागस ेकीिजय,े बस ! ( मराठी सािह म ेयही तो सराहनीय बात 
होगी ! ) 
 
०८ जलु ै२०२१  
 
काहना माझ ेइथले लेखन आवडत ेयाची मला जाणीव आह,े पण , या मामाचा परुसेा आिण योय उपयोग झाला 
आह ेकन, अस ेवाटत ेआह.े ामळेु, पा अस ेकाही िदवस. ह ेकाही त वा शपथ घणे ेनाही आह.े इतरही काही 
काम ेचा आहते. ामळेु, सवाा सदभावना सिवनय ीकान सा तरी रामराम ! 
 
तुी अगदीच शाळकरी भाडंणासारख ेबोलत आहात, ामळेु, आता मा मी तुाला ॉक करतो आह.े  
 
एक णज ेमी तुाला िलमधनू काढलेले वगरै ेनाही. तुी नसालच िलम.े इथ ेखपू मतभदे चालवनू घते 
आमा चचा  चालतात. असो.  
 
ढोल बडवण ेवगरै ेभाषाच तमुची मनिती दाखवतये ! असा ितिया पान कुणीही लेखकान ेवा कवीन े
िलहायच ेथाबं ूनय,े अस ेमी नहेमीच णत असतो. तुाला माहीत नसाव े-- मी गलेी ५० वष िलिहतो आह े-- 
असले िकरकोळ राग वगरेै छोड दतेा ं म ै!  
 
मी किवता िलिहली तरी तुाला ास होतो, तीवर िलहायची वळे आली तर ( खळेाच ेिनयम मोडूनही ) मी िलिहले 
तर ाचाही तुाला राग यतेो ! आता कराव ेतरी काय ? मायाकड ेयावर उपाय नाही -- तुी माझ ेवाचायच ेबदं 
करण ेहाच उपाय ! िशवाय, आाच सागंनू ठेवतो -- मी िलिहतो ा किवताच नाहीत, अस ेणणारी काही  डस 
मडंळी आहते -- ांा सोयीसाठी, माझी एखादी किवता घऊेन, ती किवता का आह,े ह ेमी सागंणार आह.े त े
वाचयाचा ास तुी घऊे नय,े ही िवनतंी.  
 
कवीला िलहाव ेलागण ेह ेदव असाच ेटलेल ेआह े! 
 
आपण एक मुा लात घऊे. किवता िकती ओळची वा लाबंीची असायला हवी असा काही िनयम नाही. कमी 
ओळा अनके किवता मराठीत माताा आहते. उदाहरणाथ  ही ा प.ु िश. रेयाचंी एक किवता -- 
गाथा 
िकिततरी िदसानं यामिला तो 
सहवासोर िशकला 
शरदाितल उधया मघेिपसानंा 
पुा पहावयाला. 
-- ही रेयाचंी पणू  किवता आह.े अलीकडचे मी ांा ' शवेगा ' या किवतवेर इथ ेिलिहले होत े-- तीही आठवावी. 
बाकीची चा ा चचा . 
 
अुम िववचेन ! या पोा िनिमान ेतमुाकडून ह ेिलिहले गलेे ह ेया पोच ेएक महाच ेफिलत आह े!  
( लाख े)  
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( १ ) या ओळी मीच िलिहलेा आहते. अितवाववादाच ेएक त असहेी आह ेकी वचैािरक अथा ा अहासात 
किवतचेी िया न जखडता यतेील तशा यऊे ाात ओळी. टेन तर णतो की नतंरही ातं ा कन 
सफाई आणायचा य क नय.े थोडात, ा मनातनू यणेार ा ओळी ाची जी काय असले ती चतनशीलता 
आपोआप ा ओळत यईेल. ामळेु, अगदी ाथिमक रावर या ओळकड ेएक िनरथ क मजकूर णनू पाहाव.े 
शािक वा वचैािरक अथा ची आही मागणी न ठेवता काय जाणवत ेत ेपाहाव.े ( २ ) खोा ितमा, खोटी 
लयबता आिण िनरथ क चमृती ह ेमला चागंा किवतसेाठी अडथळे वा शचू वाटतात. त ेािक 
देयासाठी णनू या ओळी िलिहा गलेेा अस ूशकतात. ( ३ ) एका बाजलूा शाथ , वचैािरक अथ  आिण 
सया बाजलूा कृतीची सलगता. पण ा दोत एकपता – सायुता नसण.े माणसाा जगयाता 
िवदीण तचे ेह ेएक मखु कारण आह.े त ेअिभ करण ेहहेी अस ूशकत.े कारण ही मला नहेमीच जाणवत राहणारी 
बाब आह.े याच अिभितंान ेमी एक पणू  एकािंकका िलिहलेली आह.े ‘ ससंाराणपुडघार ‘. ा एकािंककेका आय 
एन टी च ेलखेनाच ेपािरतोिषक होत.े पण एकािंकका लेखनातला हा योग पणू त: लित रािहलेला आह.े लेखकाला 
वा कवीलाच त:ा कलाकृतीबल बोलाव ेलागाव,े याला दवच णायला हव.े ( ४ ) खोा चमृतीला वाहवा 
णयाा सतचेी िखी उडवणहेी मनात अस ूशकत.े ामळेु, खर ेतर त े‘ घंाचा ‘ होतो पी असहेी मनात 
आले असणार पण िलिहताना ‘ घटेंचा ‘ अस ेअथ शतेा अगंानचे िलिहले गलेे. ( याचा पढुील भाग सया 
कोमेम ेिदला आह े-- ) 
( ५ ) आता अथा ा अगंान ेपा. अधंार णज ेकाही वाईट, मनाचा गधळ, :खी अवा. ती न होण,े ितचा खनू 
होण,े ितची हसा होण े– ही भाषा गुाची आह ेपण हा वाईटाचा नाश आह.े आिण हा कुणाा उपितीत झाला 
आह ेतर सावया सखीा. ही गािलबा येसीसारखीच आह.े ‘ सखी सावळी साी ‘ याता अनुासान े
िताबलची आपलुकी, लाड ह े होत.े खर ेतर िता साीमळेुच त ेघडलेले आह.े ती सावळी आह.े पणू  नीट 
िदसणारी, समजणारी नाही. ह ेअवधानाच े– भानाच ेएक गढू अि आह.े आता या ‘ गुा ‘ नतंर खटला दाखल 
होण ेआिण िशा होण ेही िया खर ेतर अपिेत असणार. पण, िनकाल येयाआधीच ा सखीा उपितीमळेु 
‘ घटेंचा होतो पी ‘. जी घटंा वाजवनू, ाही िफरवनू गाजावाजान ेिनकाल होऊ शकला असता ा घटेंचाच पी 
होऊन उडून जातो आह.े आता ा ‘ हसक ‘ घटनचे ेकाहीच िशक नाही. जण ूकाही घडलेच नाही. कोणतीही 
घटना घडत ेती एखाा क ाा सदंभा त असत.े घटना घडलीच नाही याचा अथ  क च रािहलेले नाही. णजचे 
ा सखीन ेवाईटाचा नाश केला याचा अथ च मानिसक क ाचा नाश केला. आिण एकूणात काही घडलेच नाही अस े
ातं िनमा ण केले. सा ा ‘ लाईज ‘ या नाटकात ओिरीस या पााच ेअस ेस दाखवयात आलेले आह.े 
अलीकडचे मी इथ ेिदलेली ‘ सा  ‘ ही किवता पाहावी. एकूणात, घटनाचं ेसात आिण वचैािरक अथ  यांा 
अिाबलच ही किवता शकंा उपित करत आह.े 
तर एवढ ेबास. मराठीत हा सगळा सहजच चेचेा िवषय होऊ शकतो याची मला कना आह.े आह ेत ेिटकवनू 
ठेवण ेआिण नव ेकाही यऊेच न दणे,े हा य इथ ेसतत चा असतो. कोणाही िलिहणायान ेतसा गोची 
तमा बाळग ूनय,े अस ेमला वाटत.े ‘ ह ेबघा माझ े:ख – ह ेबघा िकती वाईट जगण े‘ एवढचे बोलत राहयासाठी 
असत ेका किवता ? कोणाही मतािशवाय आिण िनषा िशवाय जगयाकड ेपाहता यईेल का, असा ही पडू नय े
? कवीही जगयाकड ेवैािनक ीन,े त:ची भाविनकता बाजलूा ठेवनू पा शकतो, ह ेलात ाव.े णजचे 
किवतालेखन ही घटनािवरोधी कृती नसनू पणू त: घटनशेी ससुगंत असणारी ती एक महाची िया आह,े ह े
समजनू ाव.े 
आता लौकरच ‘ किवतचेा आशय – २ ‘ ही पो दईेन. 
 
hesitant णज ेअिनित -- लविचक आकलन, असा एक कार असतो जो मराठीत िवसरला गलेेला आह.े 
मताचं ेआह न धरता एक िमळून काही समजनू घणे.े तरीही शवेटी, मतभदे रािहलेच तर टची न होण े! 
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अहो, खावले न जाण,े शु न मानण,े अस ेा ना -- 
 
आपाकड े' िववकेा ' च ेगोडव ेगायाची पत आह े-- ती वापरायची अशा वळेी --कबलुीत जरा उपरोध आह े-- 
ह ेकृपया पाहाव े-- आिण सरे अस ेकी ंदी हा श मराठीत रोमॅिंटक या अथ वापरला जातो. तुी मला 
रोमॅिंटक कवी वा न-कवी णताय की काय ? ह ेकुणालाच पटयाची शता वाटत नाही ! 
 
धवाद !  
मी तरी रागावलेलो नाही. पण , तझु ेआकलन मीही अिंतम मानत नाही. हा मतभदे -- आकलनभदे नदवण ेगरजचे े
होत.े तरीही, मायाही तलुा शभुेा आहतेच !ऐसा ागा मत करो -- मतभदे को मतभदे ही रहन ेदो कोई नाम न दो 
!😀  
 
ग आिण प असा एक ढोबळ फरक ठीक -- ग आिण का असा फरक अमा. 
 
मी इथ ेमध ेबोलण ेखर ेतर योय नाही, पण , िमातंलेच तर आह ेसभंाषण, णनू बोलतो. किवता टेबीट त ेरा 
द,े पण , कोणतीही ठाम मत ेअिंतम नसतात एवढ ेणनू ठेवतो. ही किवता का आह ेह ेमी नाही सागंत बसणार, पण 
, आपली मत ेअिंतम धन चालयाची मराठीतली परंपरा ना लोकानंी तरी जरा सलै सोडावी. ानंा किवता 
णनू भरपरू माता िदली जात ेातं बयाचदा फ जरा लययु एकरेषीय िनवदेन असत,े तस ेइथ ेनाही आह.े 
नसुती िगत सखु:ख,े भावभावना आिण ितिया दणेाया किवतानंा मी चागंा किवता समजत नाही. असो, 
पण , मतभदे मा. ( मगंशे नारायणराव काळे ) 
 
सम यूात ियम यूात न यूात सम अियम -- अस ेसभुािषत आह े-- खर ेबोला, िय बोला पण अिय अस े
स बो नका ! 
 
तमुामळेु आिण तमुा िम ोामंळेु जगंी मजा आली ! वाह ! ( राज मंी ) 
 
२६ जनू २०२१.  
 
एक पया य असा सचुतो -- तकुारामान ेसमजा जनसामाानंा आधार वाटावा अस ेकाही अभगं िलिहले आिण काही 
अभगं शु किवता -- ाची जगयातली मम ी  करणार ेिलिहले. इथ ेलोकानंा तकुारामाची मम ीच 
नाकारायची आह ेकी काय, अशी शकंा यते.े 
 
ब  जबरद ! ( सिचन केतकर याचं ेपुक ) 
 
िदवाणजी णतात, ानंी बोललेले मला आवडत नाही -- ह ेजरा िदशाभलू करणार ेवा आह.े मी ानंा 
दोनतीनदा ाच ेकारण सािंगतले होत.े ानंा न पटणार ेकवा न आवडणारे काही समोर आले की ाचंी 
बोलयाची पातळी घसरत,े ह ेआह ेाच ेकारण. ानंी इथ ेिदलेली कोमेही तशीच आह.े िहडीसिफडीस करण,े 
चेा करण,े िवकृतीकरण करण े-- या चचा पती अस ूशकत नाहीत. याच कारणान ेाचंी हीही कॉमट मला ' 
आवडलेली नाही '. ल करण ेभाग आह.े 
 



18 
 

अशी चतनशील मलुाखत िचतच समोर यते असत े-- सामात: ' मी कसा यशी झालो ' यावरच मलुाखती 
चाललेा िदसतात. नसुत ेनाटकच न ेतर एकूणच कला ेाता सवानी ही मलुाखत ऐकावी. ही काही ' 
अिधकारवाणी ' न ेपण िवचाराला, समजनू घेयाा ियलेा नीच चालना दणेारी ही मलुाखत आह.े एक 
चागंली मलुाखत घतेाबल मनाली काळे याचंहेी अिभनदंन ! ( रव लाख ेयाचंी मलुाखत ). 
 
नोबले णनू ठीके -- पण शाानंाच आता वगेळे काही िदसायला बदंी थोडीच आह े? 
 
अशा ठाम कनानंी नव ेकाही सापडत नसत े-- ओपन राहायला हव े-- शााची सुवातच चकुीची झालीय अस े
शाानंाच वाटत असले तर त ून मी ठाम बोन उपयोग काय ? 
 
यािन शखे याचं े' मराठी लेखन माग दशका ' ह ेपुक मला अनकेदा उपयोगी पडत आलेल ेआह े! उम  
पुक ! 
 
उम तािंक सफाई िदसत.े ह ेआकार जवळच,े मधले आिण लाबंच ेवाटतात. आकार आिण ांा छटा याचं े
विैव ग ुतंवनू ठेवणार ेआह.े पा भमूीा छटाही िचाला अथ सघन करतात. भरुकट रंगान ेकाहीशी उदासी 
जाणवत ेपण ा सवा वर भु गाजवणारा उजवीकडचा मोठा आकार इतका भरुा नाही. िचातही म ेम ेउजळ 
भाग आहते. पण एकूणात ह ेआकार समजत नाहीत. आजा जगयाच ेजण ूह ेएक ितपच आह.े िनराश 
होयासारख ेअसनूही िनराश न होता जगण ेआिण सोबत अनाकलनीयतचेी भावना असण.े आशयघन िच ! 
( सिुचता तरड े) 
 
ह ेपणू  िच उा आकाराचं ेअसनू िनया, भुया , काया, िपवया रंगातं आह.े ही एखाा शहरातली एक उ ुगं 
इमारत असावी, अस ेवाटत.े विैव आह ेपण एक मरुलेला सराईत उाह आह.े या आकारानंा अनके िमती आहते 
अस ेजाणवत.े एक असनूही जण ूएकमकेाशंी फारस ेसबंिंधत नसण ेजाणवत.े के आकार आिण छटा यातं 
काहीसा िवळीतपणा जाणवतो. ही एक नाइलाजाची शहरी मनिती आह.े जमलेले उम िच ! ( शरद  तरड े) 
 
ग ुतंनूही जायच ेआिण णातही पाहायच ेअशी अितम िच े! ( रमशे औधंकर ) 
 
कवीसह कुणालाच काही कळत नाही, अशी सुवात करायला कवी तयार असतो -- बाकीाचं ेबघा -- बु,  
 
तकुाराम, ानेर यांाबल अस ेकोणतहेी िनष  काढयाची माझी तरी कुवत नाही. 
 
१६ जनू २०२१.  
 
मी सराचंा िवाथ होतो. माया लेखनाला िमळालेली पिहली जाणकार दाद ाचंीच ! ह ेगाण ेऐकून आठवणी 
जाया झाा. उम किवता, उम गाण े! ( ा. शकंर वै – ‘ पहाटेची वळे ‘ – कौशल इनामदार ).  
 
आधी अनभुव ेाचंी वग वारी कन ा ेाचं ेमूमापन ठरवायच ेआिण मग तचे कलाकृतीत कोणत ेअनभुव 
आहते ह ेपाहात ितथहेी लावत सटुायच,े असा कार माजलेला आह.े या पोमहेी, मी िनरीय बैा चाळीत 
रािहामळेु पलंुा सािहाबल मम वाटले नाही, अस ेआह.े अनभुव कोणता आह ेयावर सािह चागंले की 
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नाही ह ेठरत नाही. ामीण वा दिलत वा िवोही णज ेचागंले, ममवगय णज ेवाईट या फारच ढोबळ कना 
आहते. मला त:ला पलंुच ेलेखन फारस ेआवडत नाही, मी ाचं ेफारस ेवाचलेलेही नाही ( फ बटााची चाळ 
आिण अपवूा ई ). लेखकाा मम ीत असत ेमू, अनभुवात न.े 
 
ही किवता ' सकथ े' त िस झाली तेाच ही टे किवता वाचायला िमळााचा आनदं मी प पाठवनू राम 
पटवध नानंा कळवला होता -- पढु े' सकथ े' तच आलेा माया ' किवततेील अभाव ' या लेखातही या 
किवतबेाबत िलिहले होत.े रामचं कदम इथ ेआपले  ड आहते. ानंा पुा एकदा जाहीर िवनतंी -- पुा चा करा 
तमुच ेकिवता लेखन ! वरचा पचा लेख उमच आह े! ( ‘ सभासद ‘ – रामचं वामन कदम ) 
 
म ुबंईत ऑपरेा हाऊसजवळ होत ेकुणी --तेा वत मानपात भगृ ूसिंहता अशीच जािहरात होती -- मी गलेोच 
नतो, माझ ेवडील गलेे होत े-- ामळेु माझा अगंठा घेयाचा च नता -- ज ेघडले ाचा उेख किवतते 
आह े-- तो चकुीचा असले तरी िबघडत नाही -- आशयात आणखी एक पीळ वाढले -- याला नाडी णाव ेकी भगृ ू
यान ेआशयात काही फरक पडत नाही -- 
 
रंगसचूना फारशा ाया नाहीत ह ेमी आपोआपच सुवातीपासनू पाळत आलेलो आह.े आपोआप, जाणीवपवू क 
ने. एकदाच मी शारी कन ' आता तपिकरी काश यतेो -- ' अस ेिलिहले होत े( अगदीच नवखा होतो तेा ) -- 
त ेनमेके एका नामचीन िददशकापढु ेवाचले गलेे ! ानंी मला िवचारले की णज ेकसला हवाय काश ? तेा तर 
माया डोात लच काश पडला होता ! 
 
िमलद, तो बोड द ेसोडून -- तलुा बतके जाणीव नसावी -- ही एक अुम न-किवता झालेली आह े! न-किवतचे ेह े
एक अमर उदाहरण जाला आलेले आह े! या िनिमान ेआता सुवातच कर -- भरपरू न-किवता िलही आिण 
मराठीतली, किवतबेला ठरािवक कनाचंी कडी फोडून टाक ! न-किवताचंा मराठीतला पिहला संह तझुा यवेो 
ही िदलस ेसिदा ! ( िमलद श े) 
 
त ूहा िवषय महाचा माननू ावर इतके चतन  करतो आहसे, हीच मळुात मराठीतली एक महाची घटना 
आह.े मतमतातंर ेहोत राहतील. ( ील चाण ) 
 
ेत हा एक पिरवत नवादी नाटककार होता. पारंपिरक करमणकुीा नाटकात ेक नाटकाशी आिण ाता 
पााशंी भाविनकतने ेसमप होत. ामळेु यपण ेपाांा कोणाही समाचंी समज यऊे शकत नाही, अस े
ाला वाटत होत.े ामळेु ती समपता तोडून टाकणारी -- पा ेआिण ेक यातं अतंर िनमा ण करणारी अनके 
तं ेान ेवापरली. पढु ेती अनकेानंी वापरली. अनके महाच ेलेखक व कवी ह ेणतच आलेले आहते की कलेत 
अनभुवाशी समप होण ेहा आशय पोचयातला अडथळा आह.े कवी आिण काा ी यातं फरक सागंयात 
आलेला आह.े ितियाप लेखन ह ेजगयाच ेभान देयात कमी पडत,े अस ेअनके लेखक, कवी णनू गलेेले 
आहते. मराठीला ाची िकतपत गधंवाता  आह,े हा  आह.े आपण परभतृ का असाव े-- असा  इथा अनके 
मातीमेना पडू शकतो. पण, इथहेी ' परत ' सािंगतले गलेे, ' परी ा िवभंर ेबोलिवले ' अस ेटले गलेे. ा 
सगयावर, आज आपले काय णण ेआह े? 
 
मी पािहला होता हा योग -- तझुा अिभनय ही एक कमाल होती यातली ! मी बतके इथ ेफेसबकुवर िलिहलेही होत.े 
या उम आठवणीबल धवाद ! ( गजब कहानी – गीताजंली कुलकण ) 
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असहेी टल ेगलेेले आह ेकी बोदलेयरन े चम ेअनसुजत केलेला एडगर ऍलन पो हा मळू इंजीपेा अिधक 
चागंला आह.े 
 
तुी एक िनष  माडंत आहात. ाचा अथ  कोणा ना कोणा कंिडशनगन ेच माणसू जगत असतो. कंिडशनग 
थोडफेार बदलल ेकी मत ेबद शकतात. पण, कंिडशनग आिण ातनू यणेारी मत ेयातंनू सटुका नसत.े बुाा ' 
िनाण ' च ेज ेसमानाथ श िदले आहते ात ' The unconditioned ' हा पिहला आह.े ाचा शश: अथ  
' blow out ' णज ेकंिडशनग फेकून दणे ेअसा आह.े यालाच तकुाराम ' अहो पिंडतजन तकुा टाकावा थ ुकंोन ' 
अस ेणतो. ाला मतमतातंर ेआिण ' माझ ेस ' ह ेकुचकामी असाच ेजाणवत ेाला बु आिण तकुाराम 
काय णताहते ह ेसमजनू ायची तातडी वाटू शकत.े ासाठी अथा तच तो त:ची मत ेआिण िनष  टाकून 
ायला तयार होऊ शकतो. काहचा त:ा िनषावर पा िवास असान ेत ेबु, तकुाराम यानंा सर 
नकारही दऊे शकतात. कंिडशनग आिण मत ेयाचं ेजगण ेणज ेसघंष , हसा, िवषमता, अाय, छळ, :ख याचं े
जगण,े ह ेतका नहेी कळू शकत.ेमाझाच िनष  डोळस, अस ेकेजण णतो. आिण बु अवघड वा तस ेजगण े
अश, असा िनष  घऊेन बुाच ेसाध ेऐकता तरी यईेल का ? समजनू ायच ेअसले तर ओपन राहाव ेलागले. 
कोणतहेी िनष  -- िगत असोत की साव जिनक -- मु मुा कंिडशनगचा आह े-- ात सगळे मु ेअतंभू त 
आहते -- यमिनयमाचंी कोणतीही चचा  फापटपसारा वाढवत.े शवेटी हहेी णता यतेचे की इतके महा ेयऊेन काय 
उपयोग झाला ? अस ेणनू ज ेआह ेत ेचा ा, ह ेस ातनू िमळू शकत े!दोी कंिडशनगच असत े-- कंस-
बस िनरथ क. 
नाही मा पण ठीक -- 
 
खरोखरच ेसवाल उभ ेकन आदंोलन ेउभ ेकरणारेही असतातच -- समातंरपण ेसज कतचेहेी मह आह े-- 
सज कतचे ेवातावरण वाढले तर कदािचत आदंोलनाचंी गरजही पडणार नाही. पण , कला ही आदंोलनासंाठीच फ 
वापरायला हवी, अस ेणणारेही आहतेच ! शवेटी, आकलनाच ेातं आहचे ना !  
बरचे आिण गहन आहते  ! कुठे एवढा िवचार करत बसा आिण ातनू िनघणार तरी काय -- छोड दो , जान ेदो -
- हाच योय सदंशे आिण माग  िदसतोय !  
Creativity and Brain असा सच  ा -- बरचे सापडले. 
तसचे creativity and health -- हहेी बघा -- 
उदाहरणातं गरुफटून जाव ेकी आपला आपण शोध ावा हाच शवेटी महाचा  आह.े उदाहरण ेही अनके 
काराचंी असणारच ! 
 
आपण फाटा, िवदीण  मनानंी जगतो. ' एकिवध मन ' हाच दवे अस ेतकुाराम णतो. ' ठायीच बसैोन करा 
एकिच ' ह ेतकुारामाच ेलोक िवसारतात. ज.े कृमतूही integrity च ेमह सागंतात. िवभ, तटुा-फाटा 
मनान ेतुी ज ेज ेकराल त ेपापच अस ेह ेणतात. ानेरीा नऊा अायात ानेर पुयाक पाप आिण 
पापाक पाप यावर बोलतात. िवदीण  मनान ेपजूाअचा , वारी वगरै ेकाहीही केले तरी त ेपापच, अस ेह ेणण ेअसत.े 
' दवे अतंर ेत ेपाप ' अस ेतकुाराम णतात ातला दवे णज ेएखादी मतू न ेतर ' एकिवध मन ' . डॉ. लाग ूहा 
िवषय सोडूनच द.े त ेनसुा पोकळ, शार घोषणा दते होत.े 
मी थोडात सािंगतले -- यापढु ेाच ेान ेाव ेसमजनू -- वाटास –  
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हा त:ला समजनू ायचा िवषय आह े-- के माणसाची िचिका कन ावर िनकाल देयाचा नाही -- 
तरीही, यात 'अिधकारी ' कुणालाच समज ूनय े-- मीही सगया ाचंी उर ेायला त:ला पा समजत नाही -- 
आिण एखाद े' पटणार े' उर णज ेिनराकरण नसत,े हहेी पाहायला हव े-- 
 
हा ाचा ान ेिवचार करायचा, समजनू ायचा िवषय आह े-- काही पटवनू ाव ेहा माझा हते ूनाही -- 
 
तो अभािवतपणा हा अडथळा आह ेसपंका तला -- खर ेतर पणू  जगयातलाच -- मी जगतो णज ेमाझ ेमडू जगतो 
-- कुणी कुणाला भटेतच नाही -- कवीन ेखर ेतर अस ेकाही बोच नय े-- वाचकाला िवचार क ाव े-- ासाठीच े
खा किवततेच असत.े 
 
िगत िया-ितियांा जगयातनू हसा घडत ेआिण :खिनमती होत े-- हा माणसाचा साविक आिण 
साव कािलक अनभुव आह.े यापलीकड ेअस ूशकत ेका जगण,े या मलूभतू ातनू अनके धमाची िनमती झाली. 
ांाही, पढु ेअिता होऊन तहेी सगळे िगतच झाले -- ह ेपाहता, धमा ची ' समपता ' ह ेिवष ठरत.े पण जो 
मलूभतू  आह ेाबल मा बाबा काही बोलतात का, त ेसागंाव.े समपता णज ेidentify होण.े माझा धम  
णज ेमीच, माझी िवचारसरणी णज ेमीच, माझी भाषा, माझ ेघराण,े माझा दशे -- अस ेसगळे. 
' :खमुी श आह े' अस ेबुान ेसािंगतले तर तुी णणार बु फसवणकू करत आहते ! माणसाला काही  
मलूभतू महाच ेवाटतात आिण तुाला समजा ती सगळी बकवास वाटत ेतर ावर जो तो बघले कुठे जायच ेत े! 
 
 
Rajeev Madhav Joshi 
च ं तुी बकँर णनू ज ेकाम केले आह ेत ेही अस ेअधनू मधनू िलहा 
 
Veena Sahasrabudhe 
वाढिदवसाा खपू खपू शभुेा 👏 
 
Leena Pandhare 
 
Hemant Kulkarni 
आपाकड ेबकेँचहेी पुळ िक ेअसतीलच ना.कधीतरी एखादा खास शअेर करावा .तो खास व एकमकेाितीय 
असावा. 
 
सदंीप धावड ेदिहगावंकर 
 
Shilpa Gadmade 
वाढिदवसाा शभुेा 🌺 
 
Narhar Kulkarni 
 
Sanjay Pise 
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Write a comment… 
 
Swaroop Khopkar 
च ं तमुा किवतानंी, लेखानंी, 
नाटकानंी आमच ंआयु समृ केलंय! हा झाला तीन चतथुाश भाग, पण उरलेा पाव भागानी आाला आणखी 
ीमतं ायचय ाच ंकाय? 
खपू खपू शभुेा आिण आदरपवूकॆ नमार!🙏🌹🌹- प आिण अिनल खोपकर 
Champra Deshpande 
Swaroop Khopkar खपू धवाद ! 
 
Umesh Deshpande 
तकुारामावर मे करणार ेभरपरू आहते पण वेासारख ेतकुारामाच ेतान जाणनू घऊेन ावर अास करणार े
चं इतके सािहीक आज घडीला िकती आहते?ाचंा तकुारामावरील आवाका ांाच एका....तकुा आकाशा 
एवढा या एका अभगंाविरल िनपणावन िदसनू यतेो.अरश:असा अास कोणी केला असले अस ेवाटत 
नाही..... 
जगान ेतकुोबाच ेभरलेले ान गाईले....तर चंनंा तकुोबाच ेिरतपेण वडे लावनू जात ेआिण हचे वडे त ेजगाला पण 
लागाव ेयाच एका उशेान ेत ेआज इतकी वष आपा किवता,लेख,नाटके यातनू सतत माडंत रािहले.लोकानं असले 
िरतपेण ,िजवनाच ेकटूस शोधयाच ेपरीम आिण डोाला ताप नको असतो.भरापोटी ज ेसािह आपली 
करमणकु करेल,हसवले कवा कधीकधी माफक :ख दईेल त ेसािह अिभजात सािह अशी ानंी सािहाची 
ाा केली असले ानंी चंंा सािहाकड ेन वळले◌ेलेच बरे! 
अशा लोकानंा किवतते गयेता हवी असत.ेअनुास हवा असतो आिण हचे लोक चंंा किवतते गयेता नाही अशी 
तार करतात.अशा लोकानंी खरतर....असावा स ुदंर चॉकलेटचा बगंला....अशी बालगीतच गावीत.अथा त माझा 
अशा बालगीतावंर आपे नाहीय.ेअशी बालगीत ेदखेील मानवी िजवनात आवयकच आहते. 
ग किवता आिण प किवता यावर खपु ऊहापोह होतोय. 
माया ीन ेकिवता काय कवा िवचार काय ह ेभाषेा िविवधतवेर कवा भाषेा केवळ सदया वर अवलंबनू 
नािहयचे मळुी.भाषेा गोड गोड लाडूनंी आजपयत अनके कवनी लोकानंा फसवल आह ेकवा हसवल आह.ेठीक 
आह ेमाफक करमणकू आह ेती!!! 
पण िजवनाचा चडं मोठा आवाका हा श सदया त,अनुासात,कधीच मावत नाहीत। 
चंंा किवतते अशी गोड गोड शाचंी खरैात नाही.उलट ांा ीन ेमानवी मन ह ेगधड ेआह.ेमनाच इतक 
समप क वण न कोणी केल नसले.। 
एकदा एका माणसाला रावर एक कापडाचा तकुडा िमळतो. तो तो धोाला दतेो .धोबी त े धतुो.मग शपी 
ाची टोपी बनवतो आिण गडवेाला ितला गड ेलावनू सजवतो....मग ती िवषकी टोपी घान तो माणसू लोकाचं े
मनोरंजन क रत रहातो... 
िनसगा न ेअसचे ह ेआयुाच ेकापड रात टाकले आह.े...अथागं सागरासारखी िजवनात समा भरली आहते ,न 
सटुणारी कोडी परेलेली आहते आिण ही कोडी सोडवयाचा य एखादा ानेर करतोय,एखादा तकुाराम 
करतोय,एखादा सां करतोय,अॅिरोाट करतोय तसाच ओशो,ज ेकॄमतु पण हचे शोधयाचा य करत 
आहते.।।। 
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िजवनाच ेअिंतम स कोणालाच नाही उमजले मग ा आााचा उपयोग काय?असा ही सवाल उठू शकतो,पण 
ह ेअिंतम स अजनू उमगले नाही हीच तर िजवन जगयातली गमंत आह.ेिजवनाच ेअिंतम स तर शातच 
समजले आिण त ेसमजनू काहीच फायदा नाही कारण ितथ ेतर शान शातंताच असत.े.. 
माया नजरते चं या काळच ेतकुाराम आहते ,सा आहते त ेलौिककाथा न ेनाही तर ा ानिपपास ूवॄीन।े।। 
चागंली बॅकेंची नोकरी सोडून पणु  वळे सािहाला िदला आिण तोही अथा ज ना साठी नाही.ानंी मनात आणले 
असत ेतर असं वसाईक नाटक िलन रगड पसैा कमवला असता.महारााच ेएक िथतयश ावसाईक 
नाटकका णनू लौिकक कमवला असता....नसुती रॉयीच िकके लाखात घतेली असती।।। 
पण आपले सार ेसािह एका िक वर फुकट उपल कन दणेार ेआिण अनके तण,होतक,िथतयश 
कलाकॄरानंा रॉयी िशवाय आपले नाटक क दणेार ेमराठीतील ह ेएकमवे नाटककार असतील। 
असा 
अतं सा माणसू,आपा िवचाराशंी अतं ामािणक माणसू सापडण ेखपु कठीण आह।े।। 
काका तुाला तमुा 75 ा वाढिदवसाा खपु खपु शभुेा।🙏🙏 
Hemant Kulkarni 
Umesh Deshpande वाढिदवसाला अस ेिलहावचे लागत ेणनू नाही पण आह ेत ेसच आह.ेतकुाराम 
आवडयासारखचे आहते पण खरा अास फारच कमी.चंनंा परत शभुेा. 
Nisarg Deshmukh 
च ं ही रोज लाभणारी एक पवणी , दशेातील मोजा वाववादी नाटककारा पकैी एक . मानवी भावाच ेनमेके 
आकलन . एकदा मी तुाला मुामच गमतीन े.." तुाला सायकॉलॉजी कळत ेणनू तुाला एक िवचारतो " अस े
बोललो . यावर तमुाकडून मला अपिेतच असलेले वा ऐकू आले , " मला मन कळत े, सायकॉलॉजी नाही " 
अथा त ती गमंत होती ह ेमी आता reveal करतो . ... Dramatic sense असलेले पायलीला पास नाटककार 
णज ेमािलका लेखक , कथा लेखक , धा  एकािंकका लेखक सापडतील . ाचंी ' घटना रचयावर ' मारी 
असत.े पण तो नाटककारच काय , ाला मन कळत नाही . 99 % लेखकाचंी पा े( ? ) ा लेखकांाच व 
ोरीा तालावर चालतात . ह ेअसलं खोटारड ेनकली नाटक सदा सवदा सवाना बघाव ेलागत आह ेअानी 
समाधानात . पण हा जगयाचा खरा खळे .. दाखवणार ेच ं सारख ेफारच कमी . ाचं ेनाटक एकीकड े
िनराशावादी वाटत असले , तरी एकीकड ेहलके फुलके व तणावमु असत े. व मजशेीर जीवनाचा य दणेारे 
असत े
अाहत चतन य . आिण अहंकार मु माणसू . नाहीतर काही ायोिगक नाटककार ... एकदम वरा 
सहासनावर बसलेले असतात . त ेांा मोजाच लोकाशंी बोलतात . ह ेअस ेफेसबकु सारा तु ळी त े
पजे उघडणारच नाहीत . एकतर ही सािहिक कलावतंाचंी दीड शहाणी जमात असत े. च ं मळुातच अपवाद 
आहते , कारण अािक पाया आह े. ामळेु अहं ा ंहा गधडपेणा ांाकड ेनाही . भावदोष नाहीतच 
अस ेनाही . मतभदेही आहते . 
पण तरीही च ं ... एक भारी व भले माणसू . 
Shriranjan Awate 
चं, वाढिदवसाा मनापासनू सिदा ! 
Navnath Prasad Kambli 
Happy 75 th Birthday Champra sir 🎊 🎉♥  🙏 
 
Neelima Deshpande 
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Ramesh Zawar 
शभुेा! भारतात एकंदर आयमुा न वाढत चाललंय ् ही आनदंाची गो आह!े अज ुनाला गीता सागंत असताना अजून 
६० वषाचा तर कृ ८० वषाचा होता अस ंभारताचाय  चतामणराव वैानंी िसद केलंय ् अस ंमी कुठंतरी वाचलं! 
Yojana Bahalkar Bhave 
सर , वाढिदवसाा खपू खपू शभुेा 🎉🎊🎂 यणेार ेह ेनव ेवष  िनरामय आनदंी जावो ही ाथ ना 😇🙏 
Uday Narkar 
चं, लाखभर शभुेा 
 
Gauri Kantinath Sankhe 
आज आपला वाढिदवस वाढणा-या के िदवसागिणक आपलं यश, आपलं ान आिण आपली िकत वृगत होत 
जावो आिण सखु समृीचा बहर आपा आयुात िन यते राहो.. 
वाढ िदवसाा अगिणत शभुेा.. 
आय ुआरोयदायी राहो आिण पढुील वाटचालीसाठी हादक शभुेा.. 
गौरी सखं�े�🎂 
 
Shalaka Wakankar 
वयाला िटळा लागला नबंराचा 
णनू का कोणी मोठा होतो? 
असावी लागत ेबौिक कुवत 
तेाच खरा कस लागतो! 
िवचाराचंी बठैक पी लागत े
समजनू घेयाची वृी लागत े
कस,े का,  पडले तरी 
उरं शोधयाती कुवत यते े
टीका करण ंसो ंअसत ं
उणीवा दाखवण ंकठीण नसत ं
पण डोकावनू त:ाच मनात 
त:ला समजण ंअवघड असत ं
शाचंी िनया उभारत असता 
अथ  बरचे वळेा हरवतो 
चागंलं िदसयाा नादान े
मीच मायावर पडदा टाकतो 
तमुच ंमा बरं असत ं
आतबाहरे एक असत ं
भपंकपणा, लोचटपणा 
यानंा तमुाकड ेान नसत!ं 
िनभडपणा तमुा लेखी 
सवा त महाचा असतो 
िशवी माग ेलपलेला 
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मोकळेपणा तुला भावतो 
त:ला जाणनू असलेलं भान 
तुाला जिमनीशी घ धरत ं
मनाा िवीण  फेयामं े
माणसूकी जपत असत!ं 
—- काका, खपू खपू शभुेा पंाहरीा! 
 
Sachin Shinde 
सरजी खपू खपू खपु सिदा 🎭🌸🎭🌸🎭🌸🎭🌸🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 
 
मधकुर धाकराव 
हादक सिदासंह.. िय चं सर.. 
स ुदंर! 
 
Vishwas Kanekar 
तुाला िदलेा शभुेा, 
ज.ेकृमतूना िदा गेा बतके...! तमुचा वाढिदवस उाचा इितहास होईल.पण नात ंजमा होतचं राहील..! जण ू
काही वाव अशा खया  जगयाा भानडीत बिुदबळ आिण झ ूिशकवलंत..! पण तरीही गगनभिेद कचाया 
ऐकूच यतेात...! वाढिदवसाच ेढोलताश ेसरा स वाजतात.पण तमुच ेपथक मानाच ेआह.े..! 
आता तर सगळेच कशात काय आिण फाटात पाय झालेत...! 
तुी मा समतोलात जगलात, सलाम....!! 
 
Rajesh Sonawane 
पंाहरीिनिमान े
केलेले ह े
मनोगत णा,… See More 
 
Ashish Malshe 
अनकेाचं ंजीवन, चतन अिधक समृ, ापक करत जाणार ेतमुच ेश शभंर वष असचे अखडं वत राहोत. 
वाढिदवसाा आिण आरोयपणू  उदडं आयु लाभो ा मनःपवू क शभुेा.  
 
Neeta Madgulkar 
अभीचतन ~~ शरत ् कुमार , नीता माडगळूकर . 
 
Arvind Mule 
फारच सक उजळणी ! 
आभाळभर मनी शभुेा वाढिदवसाा ! 
दवेल माराचंी सा काढायची तर ---- 
" अवघ ेपाऊणश ेवयमान ..." 
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पढुचा रोमहोवी आिण अिधकचा कालखडं अतं वकूबान ेफुलान यवेो 
 
Nirupama Shah 
Many best wishes 
 
Puja More 
ह ेवाचलं आिण तीनचतथुाश आयुातील तमुा भावाच ेअथ  उलगडत गलेे...... आिण काही अशंी 
आमातही असलेा अहंकार आिण अपेानंा तडा जाऊ लागला आह े
खपुच रेणादायी l 
आदरणीय सर तुाला जिदनाा शभुेा l 
 
Sanjay Ranade 
Only 25 needed more to score hundred 
 
Altaaf Mulani 
वाह एकदम िनतळ... हादक शभुेा सर🎂@ 
 
Rupashree Vinit Kulkarni 
Happy 75th Birthday Sir 😊🎊 
Shrinivas Bhanage 
७५ कोटी शभुेा ! 
 
Suhas Baburao Choudhari 
Happy Birthday...CHAM PRA 
🙏🙏🙏🎉🎉🎉🎉 
Vidyadhar Joshi 
खपू खप शभुेा!!! 
Party कया एकदा 😊 
Shivaji Barve 
Champra Deshpande आी सागंनू जमाना झाला. अजनू योग जळूुन यतेोय. 
तेा िठक आह ेणालात, आा यानंा जर णालात.  😇 
Most Relevant is selected, so some replies may have been filtered out. 
Mrudula Deshpande 
◦•●◉✿Happy birthday✿◉●•◦ 
Leena Pandhare 
िचरतण किववयाना सजृनशील वासासाठी मनःपवू क शभुेा 🎂🎈🎉🎁🌹🙏 
 
Omkar Shiralkar 
 
Kavita Nanaware 
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खपू शभुेा 🎉🎉 
 
Ameya Gokhale 
Happy Birthday ! 
 
Vilas Pagar 
अनकेानके शभुेा❗ 
 
Nisarg Deshmukh 
वाढिदवसाा आरोयदायी शभुेा  
 
Shivaji Gaikwad 
GIF may contain Happy Birthday To You, हैी, बड, जिदन, की, शभुकामनाए,ं केक, गलुाब, 
Happy Birthday, celebration and sharechat 
 
Sushil Inamdar 
शभुेा सर 🎂 
 
सदंीप धावड ेदिहगावंकर 
ओ........हो........ अगदी.... !! 
सराना वाढिदवसाा मनी वावरभर शभुेा 👏 
 
Yamini Madhav Sapre 
वाढिदवसाा शभुेा सर🌹 
Trupti Ar 
वाढिदवसाा शभुेा सर  
 
Bharat Daini 
आरोयपणू  दीघा युासाठी मन :पवु क शभुेा सर💯🎉 
 
Sharmila Bhatt 
७५ ❤  
वाढिदवसाा आिण पिुढल आरोयमय वाटचालीसाठी अनतं शभुेा!! 
 
Irshad Bagwan 
खपू शभुेा सर. 
 
मनीषा कुलकण 
Happy Birthday ❤  
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Sagar Ranade 
 
Mukund Tanksale 
छान. शभुेा 
 
Jayesh Apte 
Happy Birthday Sir 
 
Yogesh Padmakar Vaidya 
चंकाका..जीवते शरदः शतम ् 
Satish Desai 
 
Minakshi Patil 
आदरणीय सर , खपू खपू हादक शभुेा ! 
 
Smita Thorat 
सरुखे िलिहलंत. ाजंळ कबलुी. मनःपवू क शभुेा. 😊🌹 
 
Rajendra Patil 
वाढिदवसाा मनपवु क शभुेा !! 
 
 
Suresh Karale 
शभुेा 
 
Vasant Damale 
च िनदान बतके सव कळणार ेिलिहले जात आह ेणनू अस ेआणखी अनके वाढिदवस आपाला साजर ेकरता 
यवेोत. शभुेा! 
 
Shivaji Gaikwad 
Manoj Gangal 
Happy Birthday Sir!  
 
Vaishali Rama Wadhe 
Hallmark Ecards Art GIF by Hallmark Gold Crown 
 
Chandrashekhar Joshi 
 
Vishakha Samir Mashankar 
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िजवते शरद: शतम  
Kumar Badgujar 
 
Siyaram Gupta 
Happy birthday 
Shridhar Tilve 
Uttam 
 
Sameer S. Dalvi 
अमतृ महोवी शभुेा चं ! 
 
Sanjay Patil 
अनतं शभुेा 
 
Chandrashekhar Dhandarphale 
 
Dheeraj SN Pol 
 
Vinod Rathod 
वाढिदवसाा मनापासनू शभुेा... !!! 
 
Rajesh Londhe 
वाढिदवसाा शभुेा सर .. 
 
Vishwas Madhukar Deshpande 
👌 
 
Prashant Anaspure 
हादक शभुेा...🎉 
 
Vithal Sawant 
शभुेा सर. 
 
ाती ठकार 
वाढिदवसाा खपू खपू शभुेा. 🌹 
 
Kl Guglani 
 
Shivaji Barve 
🎈🎂 ❤  
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Bhatulal Bagul 
आदरणीय सर, खपू शभुेा 🎄❤ 🙏 
 
Pradeep Pradhan 
अवघ ेपाऊणश ेवयमान ! 
 
Satish Kurkure 
🌹🌹🌹🌹🌹 
जीवते शरद: शत ं!!! 
पयते शरद: शत ं!!! 
भते शरद: शत ं!!! 
अिभचतनम !!! 
जािदवस शभुाशय: !!! 
*जिदवसाा मनःपवू क शभुेा ।* 
☺   
💕🌹🌷🌺🌸🌼💞 
💃🏻🕺💃🏻🕺💃🏻🕺  
 
Sulbha Sawmitra 
सर , वाढिदवसाा खपू साया शभुेा .. 🌹 
 
Pratibha Tembe 
वाढिदवसािनिम उम आरोय लाभो, ही सिदा ! 
 
Priya Katke 
 
Sukhada Korde 
वाढिदवसाा आभाळभर शभुेा काका! 
 
Satish Indapurkar 
Happy Birthday Sir 
 
Sanjivani Ghalsasi 
वाढिदवसाा शभुेा सर!!! 
 
स.ुमा. कुळकण 
अितम 
 
Dileep Shirgaokar 
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वाढिदवसािनिम मनःपवू क अभीचतन 🌹 
 
Kavita Kshirsagar 
Abhijeet Warang 
Happy Bday sir 
 
Dipak Kambli 
खपू शभुेा सर 🎂 
 
Chandrashekhar Paranjape 
शभुेा शतायषुी होयासाठी 
 
Pravin Sidhaye 
Hbd Hon Champra 
Adv Atul Sonak 
 
Ninaad Ajgaonkar 
वाढिदवसाा अनकेोम शभुेा   
 
Madhukar Madane 
Happy Birthday........... 
 
Sagar Talashikar 
मनःपवूक शभुेा सर 🌹🙏 
 
Chandrashekhar Paranjape 
 
डॉ यामल बबन सराडकर 
शभुेा... 
 
G Ovind Kasle 
वाढिदवसाा हादक शभुेा 🌹🌹 
 
Anil Nalawade 
Happy Birthday sir 
 
Sureshkumar Vairalkar 
May be an image of 1 person and text 
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Bhaskar Keer 
May be an image of text that says 'आयुाा या पायरीवर तमुा ना जगातील ना ानंा बहर 
यऊे द.े.. तमुा इा तमुा आकांा उंच उंच भरारी घऊे द ेमनात आमा एकच इा आपणास उडं 
आयु लाभ ूद.े.. वाढिदवसाा हादक शभुेा reation.com' 
 
Ganesh Krishnamurthi 
Happy birthday 
 
Jugalkishor Oza 
अमतृ महोवात पदाप ण हादक अिभनदंन 
व पढुील वाटचालीस शभुेा...🎂🎊 
 
Rohit Joshi 
जिदवसाा अनके अनके शभुेा सर!!! आपाला उम आयरुारोय लाभो 😊 
 
Shashikant Adhav 
सर वाढिदवसाा खपू खपू शभुेा 🌹🌹 
 
Balasaheb Raje 
 
KB Rohan Shinde 
जिदनाा शभुेा चं सर🙏🎂🎉 
 
Hemant Kolhapure 
वाढिदवसाा हादक शभुेा 
 
Omkar Shinde 
वाढिदवसाा खपू खपू शभुेा सर..!! 
 
Abhay Dhumal 
Sir 
 
Raviprakash Karambalikar 
सर, 
खपू खपू शभुेा!! 
 
Sukumar Patil 
वाढिदवसाा हादक शभुेा. 
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ऐय  पाटेकर 
वाढिदवसाा खपू खपू शभुेा सर..!! 
 
Shailesh Phanasgaonkar 
वाढिदवसाा हादक शभुेा सर🎂🎊🍫🎉🎁🍨 
 
Sawan Dharmpuriwar 
सिवनय नमार आिण शभुेा! 
 
Prakash Ranaware 
िय सर, 
वाढिदवसाा हादक शभुेा. 
 
N Sumedha 
पंाहरीा हादक शभुेा! 
 
साद रजनी िवनोद पाठक 
वाढिदवसाा आयरुारोयपणू  शभुेा आिण नमार 
------------    
 
 
ही तमुची िच ेपवूपेा ' उजळ ' यतेाहते आिण रंगविैवही वाढलेले आह.े ही िच ेजा वळे पािहली जात 
आहते. याच ेनमेके कारण कळलेले नाही. तुी शातंनू माडंलेली ियाही ही िच ेसमजनू ायला उपकारक 
ठ शकेल. ( जयतं बी जोशी यांा पोवर ).  
 
मला चालेल तुी णता तस ेपण सािहात अस ेिवभागवार बोलायची फार जनुी पत आह.े या काराला नाव 
काय मग ? ' खोटे ग ' ण ू-- पण काहीतरी णाव ेलागलेच ना -- कादबंरी, कथा अस ेतर काही णता नाही 
यणेार ! 
अथा त मला चालेलच ! गधळ कमी करायला जरा हातभार लावतोय, इतकेच ! काही कलावतं िनमती कन ग 
बसतात, काही िनमतीबल, ियबेल जमले त ेबोलतातही -- मी सया कारचा आह.े सवानी पिहाच 
कारात असले पािहज,े अस ेनाही.  
 
तुाला ज ेउमगत नाही ना ाच ावर माझ ेसगळे लेखन आह े! माणसू सतत त:ा भावाा, मतांा 
तंुगात का जगतो -- हा तो  ! 
 
Kaushal S Inamdar 
Champra Deshpande चं, मनापासनू आभार. माया बोलयात आिण िवचारियते तमुचा, तमुा 
नाटकाचंा फार मोठा सहभाग आह ेह ेआवजू न सागंतो. खपू संारम वयात तमुा नाटकाचं ेसंार झाले. 
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एकाच तलावर िवचार करयापलीकड ेजाऊन थोड ंखरवडून आत काही िमळतयं का त ेपाहयाच ंभान आलं. 
ामळेु तमुाकडून दाद िमळण ंह ेमला फार मोलाच ंवाटत.ं 
Champra Deshpande 
Kaushal S Inamdar या िनिमान ेबयाच वषानी आपला सपंक  झाला -- आनदं वाटला ! 
 
वा, खपूच महाचा मुा ! ' नतंर किवता  क नय े' अशा अथा च ेआं ेटेनही णनू गलेा आह े! 
 
ाय दश वणार ेकृपया तुी काही िलहा ना ! तुाला सगळे खर े आिण ाचंी खरी उर ेमाहीत आहते तर 
ाचा लाभ तुी मानवजातीला िदला पािहज े! मी ज ेिलिहतो त ेमला -- माया बुीला काही समजत नाही या 
बपासनू िलिहतो ! इथ ेग  आणयाा आयिडया तमुाकड ेअसनूही तुी नसुतचे कुठेतरी टुी शोधत बसता, 
ह ेबर ेनाही ! तमुा ानाचा मानवजातीला लाभ ायला तुी सर सुवात करावी, ही िवनतंी ! 
तुी मोठमोठे सािक माणसुकीच ेउतार ेिलिहता पण एक बारीकसा  िवचारला तरी पळून जाता, अस ेकृपया 
क नय.े चचत भाग घणेार असाल तर तमुच ेान समजनू घेयाची सधंी तुी आाला िदलीच पािहज,े अस े
वाटत.े 
मळुात किवता णज ेवा बदलयाच ेश वा बोधनाच ेअ या कना सोडायला हात. किवतने ेएखादा ' 
ायाचा ' वचैािरक साचा िदला पािहज ेअशा काहा अपेा अस ूशकतात. फ ाच कारणासाठी किवता 
िलिहली पािहज,े अशी सी नसावी, णज ेझाले. 
धवाद ! िफर तो चलत ेरहग े! 
 
मला श तो, उपल उपाय योजना वापरायला योय वाटत नाही -- दोनचार वळेा तुी णता अस ेघडले तेा 
मी आधी अस ेन करयाची िवनतंी केली -- तरीही तचे चा रािहावर ॉक कन टाकले. 
 
Prakash Bal Joshi 
एका वगेयाच िवषयावरच ेिवशषे ाान ! यासाठी िनवडलेली िचहेी खास आहते ! 
 
01 May 2021. 
 
धमषे, जाितषे यालाही काही लोक वचैािरक समज ूलागले आहते ! आिण नापसतंी, दोषिददश न ह ेसगयाचंचे ' 
िनवडक ' होतये, त ेकशामळेु ? आपण फार सन, सोवळे , िवचारातंवाले आहोत, अस ेसगयानंाच  
वाटतये ! 
 
Subtitles ला मराठी श ‘ उपसवंाद ‘ चालतोय का बघा – 
 
बाज ूघणे ेआिण सज कता याचंा सबंधं कृपया जरा  करावा. 
 
खर ेतर मलेडी हाच श आता मराठी समजावा. नमेााचंा ाच नावाचा एक किवतासंहच आह ेना ! तरीही 
नवा श णनू, ' मधमुळे ' हा श सचुतोय. 
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मला तर ाचंी मैीच लाभली होती. एकमकेानंा टे आिण मखू , काहीही णाव ेअशी ! माया किवता ' नामय ' 
असतात अस ेमाणप ( तडी ) मला ांाकडून िमळाले होत े! ' ितभावान ' या शाला काही अथ  असले तर 
तो साकार करणारा मराठीतला महान सािहिक ! ( आरती भ ू).  
 
लेखक फ ाा मनाच ेह माडूं शकतो अशा भिूमकेतनू आलेल ेतमुच ेह ेिवचार आहते. ही किवता वगेळे काही 
णतये.  
ज ेकंिडशनगमधनू यते नाही ाा ' शाीय ' अासाचा आह धन काय उपयोग ? सज कताही सवयीचा 
भागच असायला हवी, अस ेह ेणण ेआह े! 
 
मराठी समीेा साा वरैाण वाळवटंात अु ठरावी अशी ही आादक समीा आह े! ीलन ेसमीेा 
ेातही काम कराव ेह ेया िनिमान ेसचुवावसे ेवाटत े! ( ील चाण ).  
 
के िच पिरपणू  आह.े एकमकेातं ग ुतंलेा अनके आकाराचंा तो एकेक समुय आह.े असले तर सगळे एक 
नाही तर काहीच नाही. या सव आकारातं एक समय आह े-- सघंष  नाही -- ामळेु, ही िच ेमानवी जगयाता 
मौिलकतचेा य दतेात, अस ेणता यते.े याचंा बौिक अथ  लावयाचा आटािपटा न करता बघत राहाव,े अशी 
ही िच ेआहते. या कलेत पवू िनयोिजतता असचू नाही शकत. ामळेु, ह ेएक उूत तचेहेी दश न ठरत.े 
( रमशे औधंकर ).  
 
त:ा आवडीिनवडी, भाव आिण िम एकूणच िफ करत जाणार ेलोक मनान ेहळूहळू िरिजड -- ताठर 
होत जातात, जगयातली सवंदेनशीलता घालवनू बसतात आिण एका :खाा तंुगात जठेप भोगत राहतात ! 
 
नजर िखळवनू ठेवणारी वगेळीच िचकला -- ग ुतंाग ुतं असनूही ' पणू  ' पािहामळेु जण ूिवसावा दणेारी -- 
( रमशे औधंकर ).  
 
जाहीरनााचंा तौलिनक अास कन कोण करणार मतदान ? आिण जाहीरनामहेी भलुवणार ेअसणारच ना ! 
 
काही घडत जायाा ियचेा असा सम आवाका घणेाया किवता आहते िकती मराठीत ? पण हा 
बाजारबणुयाचंा, गटातटाचंा, मतामताचंा, ु मनाचंा ातं होऊन बसलेला आह.े ही अशी एकच किवताही सगळा 
ुपणा जाळून टाकू शकत.े पण भाडंण,े वादावादी णजचे जगण ेअस ेपे ठरवलेले लोक ही किवता वाचतील तरी 
कशाला ? मला तरी ही मराठीतली एक अपवादाक भान दणेारी महाची किवता वाटत.े कलेची िया ही िजवतं 
पिरपता िनमा ण करणारी असत ेपण ा ियचेा आपाला शही होता कामा नय ेअशा िनधा री अवतेला 
रमगलु समाज ा ियलेाच ' आय हटे य ू' अस ेणत राहतो. ( ीधर ितळव े).  
 
िवनायकन,े तो कॉलेज िवाथ असताना, माझी ' इितहास ' ही एकािंकका उषे धत सादर केली आिण ितला 
ेकाचं ेथम पािरतोिषक िमळाले ! अशा कार ेपिहाच फटात िवनायकन ेमला लेखक णनू माताच 
िमळवनू िदली ! िवनायका ' भरतशा ' आिण ' क टवाळकी ' या दोी अकंातं मी अनकेदा िलिहले होत.े 
( िवनायक पडवळ ).  
 
Champra Deshpande 
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आशा भोसले या पो 🌸साठी तुाला अतं मेपवूक अादरयु िदलखलुास णाम ! 
Hemant Karnik 
Champra Deshpande 
एवढं नको हो! 
 
डॉरीा िवााना ांा िशणकाळात वेाचं ेइितळ दाखवण ेहा एक काय म असतो. तस ेकाही 
िवाथ ितकड ेगलेे होत.े काही वडे ेितथ ेबागकाम करत होत.े ातंला एक वडेा एक गलुाबाच ेफूल घऊेन एका 
िवााकड ेआला आिण ाला त ेितपवू क दऊे लागला. तो िवाथ जरा िबचकला -- ' नको नको ' ण ू
लागला. यावर तो वडेा मोा आवाजात दरडावनू णाला, " ा -- " यावर कुिणतरी ा िवाा ला णाले की 
अरे, घ,े घ,े तो मेान ेदतेोय ! कळला ना साराशं ? 
--- 000 --- 
 
उम किवता ! मी तीन वष कोापरुात होतो. आा िमांा लेखन-वाचन-गांा के बठैकीत िदलीपला 
ाचा ' गधळ ' गायला लावायच ेह ेठरलेलेच अस े! उम िम, उम कवी -- भाषवेर खास कमत ! 
( िदलीप कुलकण ). – 23 माच ’ 21.  
 
काश, सावा, रंग आिण पिरमाण े! पाहातच राहाव,े अस े! ( जयतं बी जोशी ).  
 
तुी णता त ेखर ेआह.े राजकीय भिूमकेा आहामळेु वुीकरण झालेले आह.े राजकारण णजचे जगण ेअशा 
िन अवलेा सवच े ेआलेली आहते. तरीही, ा तसा धारणानंा आपात थारा न दतेा आपण रा शकतो 
की नाही ह ेपाहण ेमहाच ेआह.े अथा सगळीकड ेहचे आह.े ामळेु, पनुवचार कन आपले िनवष काय  तुी 
चा ठेवायलाही हरकत नाही, अस ेवाटत.े मीही त ेवुीकरण फेटाळूनच इथ ेफेसबकुवर वावरतो. पण, तमुची इा 
! कला, समीा या ेातले तमुच ेकाय  चा राहाव,े हीच सिदा ! ( गणशे कनाटे ).  
 
सगयानंाच ास होतो, अस ेनाही -- यावर सा समाधानी आह े!िशवाय काय आह े-- मराठी लेखक, कवी 
िनढा वलेले असतात -- शू मानधन, िकरकोळ िसी, कुणी न वाचण,े न पाहण,े अनेुखात नहेमी मारले जाण,े 
अशा अनके गोी त ेसहन करत असतात -- ह ेायरसबीयरस ापढु ेकाही नाही ! ( लस या िवषयावर ).  
 
मी मायापरुती आिण साची किवतचेी ाा अशी करतो -- 
‘ श आिण वा ेवा ओळी यांा साहचया तनू, मवारीतनू व आतंरसबंधंातंनू  होणारी ससंचूक अथ वलय े
एका पिरपणू  आशयात पोचवणारा एकसधं भािषक मजकूर णज ेकिवता. ‘ इथ ेअलंकािरकता, वॄबता, 
सागंीितक लय, भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, ह ेलात ाव.े अिलकडची आिण 
आजची जागितक किवता या अशा गोना किवतचेी वेदक लण ेमानत नाही. 
कोणाही कलेत िगत आिण सामािजक अस ें अिात नसत.े ' सामािजक ' चा वगेळा िवचार ही एक 
िनरथ क बाब आह.े 
फ किवततेच आह ेअस ेकिवतचे ेवेदक लण अस ूशकत नाही. किवतचे ेमहाच ेलण सतीश ताबं,े राजन 
खान, लाख ेवा काका यांा कथा सािहातही अस ूशकत.े शवेटी एखादा मजकूर तारतानचे किवता ठरतो. 
एखादा मजकूर ग वाटतो पण एखााच ओळीन ेाची पिरमाण ेबदन ती किवता होत.े किवता आिण ग हा 
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भदेच खोटा आह े-- तो मजकूर किवता णनू अथ वलय ेदतेोय की नाही, एवढचे पाहता यईेल. तरीही मतभदे 
सभंवतीलच. 
 
आशयाची लय ही सगंीताची लय असलेच अस ेनाही, इकड ेल ा णज ेझाले ! 
 
आाला हदी िशकवायला एक िशक होत.े ाचंी िशकवायची पत फार भारी आिण सोपी होती. समजा, 
िशकवत असलेा धात अस ेएक वा आले, " मझु ेलगा की अब मझु ेकलका जाना पडगेा I " की त े
िशकवत, लेखक कहता ह ैकी उस ेलगा की तब उस ेकलका जाना पडगेा I -- या पतीन ेके वााा आधी, 
लेखक कहता ह,ै अस ेजोडत गलेे की तो धडा िशकवनू होई ! -- या पतीन ेजर किवता ' कळत ' असले तर ती 
किवताच न.े काही वळेी एखाद ेवाच असत ेपण त ेवगेळेच काही सागंत असत.े मजकूराा रचनते आिण 
िदसयात किवता शोध ूनय.े एखााला लयबाजीची इतकी सवय असत ेकी ितािशवाय तो किवतचेी कनाच 
नाही क शकत. चॉसर समजा णाला की ितच ेकपाळ स ुदंर होत ेतर ाला त ेनसतचे सागंायच े-- कपाळ उघड े
टाकण ेह ेिनिष असनू ितन ेत ेउघड ेटाकलेय, ह ेअस ेात. समोर िदसणारा मजकूर णज ेकिवता न.े ा 
मजकूरातला म, कशानतंर काय कस ेयते,े ातंल ेआतंरसबंधं -- अस ेसगळे िवचारात घतेल ेतर ा मजकूराा 
य पाा बाहरेच असत ेकिवता. काही वळेी वाचकान ेबिंद रािहामळेु ती किवता ाा मनात पणू  पोचत 
नाही, मग ाला फ य मजकूरच पोचतो. जर किवता ' मजकूरबा ' अगंानंी खपू  होत असले तर तो 
मजकूर गाता यते नाही णनू वाचकान ेसनू बस ूनय.े किवतेा रचनतेा आिण य पाता ढोबळ सवयी 
आिण अपेा एकूण जगानचे कधीच सोडून िदलेा आहते. एकदा समोरचा मजकूर ' एकूण ' पात मजकूरबा 
असहेी खपू काही सागंत असले तर ती किवताच असत.े जगात खपू किवता सरळ उतायातंनूही िलिहा गलेेा 
आहते. एकदा का ा मजकूराच ेअस े' किवतापण ' कळल ेकी तचे ' ग िनवदेन ' णनू सागंता यईेल का, हा 
य करण ेथ  आह.े आता ग की किवता अशी सीमारषेा आखत बस ूनय.े खलेु राहणचे महाच ेआह.े यावन 
ह ेलात यईेल की एकच किवता एकाला ग आिण सयाला किवता अस ूशकत े
 
' मानवी मूानंी यु असण े' ह ेकलाकृतीच ेमहाच ेलण मानाव,े ाचीाची घरगतुी, िगत िवचारसरणी 
नको. अस ेकाही नसतचे वा अस ेकाही कुणाला समजचू नाही शकत, अस ेमानण ेहा िनराशावाद तर आहचे पण 
िशवाय chaos -- गधळ -- अराजक मा करण ेआह.े 
 
सवाच ेआभार. सव िवचारात घऊेन ' साभंार ' फायनल केले. 
 
मीही माया ५० ा वष ेािनवृी घतेली. कलेा ेात खाी कुठे असत ेकसलीही ? धोका होताच. आथक 
नकुसान होणार होतचे. पण, चलेगा, हचे ठरवले ! 
 
मतांा ेात एकमकेानंा न जमुानणारे असणारच -- णनूच तर सिहतुेा गा माराया ! 
 
नमेााचंी फालत ूशरेबेाजी खपवनू आिण आवडून घणेाया मराठीत चालतये हो एवढ े! 
मी माझ ेफ सागं ूशकतो -- मी ेषबीष नाही करत -- माझी कुणाशीही धा  नाही -- मला िलहायच ेत ेमी िलिहतो 
आिण माया सकेंतळावर टाकून िवषय सपंवतो. लेखकान ेिसी आिण बिस ेिमळवण ेह ेमला सािहाच े
महाच ेकाम वाटत नाही. साृंितक ियानंा िजथ ेमोठे अडथळे िदसतात त ेफ मी माया परीन ेदाखवनू दतेो. 
आपण कुणाला िव वाटणार ेिलिहले-बोलले की तो षे होतो ही तमुची िथयरी नमेाानंा लावनू बघा. याउपर 
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तुाला ज ेसशंोधन करावसे ेवाटत ेत ेतुी जर करावचे. फ त ेकुणााही िवरोधात काहीही न बोलता कन 
दाखवा णज ेझाले ! 
 
मी वाचलेले सगळे कवी आिण मी अस ेिमळूनच आी माझी टली जाणारी किवता िलिहतो ! 
 
ही ा ती किवता -- 
िदव े---- अण कोलटकर 
काहीतरी कुजाचा वास याय लागला 
अन मी िखशातन ंमाल काढणार 
तोच माझी करंगळी खाली पडली 
ती मी सया हातान ंउचन घतेली 
अन माल नाकावर धरणार 
तर नाकच िनसटून मालात आलं 
त ेमालात ग ुडंाळून मी िखशात टाकलं 
काहीतरी कुजाचा वास यतेच होता 
णनू िखशाता िखशात नाक मरुडलं 
अन करंगळीत आया पडात की काय 
त ेबघणार : पण तवेात िदव ेगलेे 
--- ००० --- 
 
गढूवडेा तर मीही आह े-- समुार े८-१० वष मी हरेषाचंा अास केला होता !  
ाचा किवतासंह असा मी वाचला नाही पण ाची ' चरसी ' कादबंरी ान ेमला िदली होती – 
 
तमुाकडूनच काही ीकरण यऊे शकत,े ह ेमनात ठेवनूच तशी जरा रा सोडून कॉमट िदली होती. या सिवर 
िववचेनाबल मन:पवू क आभार. मळुात ' िनवा ण ' ही काही एखादी वचैािरक सकंना न ेकवा अकादिेमक 
चचचीही बाब न,े याची मला जाणीव आह.े तरीही, मी माग ेम ेप ु ंरेयाचंी भाषण ेऐकली होती ातं आबंडेकरांा 
बौ धमा त ' िनवा ण ' नाही, अस ेआले होत.े िनवा ण णजचे :खमुीच नसले तर मग धम कसला, असा मला 
 पडतो. तमुा या िववचेनात, आबंडेकरानंी िनवा ण मा केाच ेआले आह.े आता मी माया आठवणीतली ( 
कदािचत चकुीा ) ती भाषण ेर करतो. मी ह ेथोडफेार शोधायचा य केला होता पण समाधान झाले नत.े 
िशवाय, शवेटी, असले नाही तर नसले, अशी मनाची समजतू ीकान टाकली होती. या एकूण पा भमूीवर, पुा 
एकदा धवाद ! 
 
 
Sagar Talashikar 
त ूकुठले ना कुठले माझ ेनाटक कारावसे अशी इा आहचे ! 
 
 
अथ पणू  किवतचेचे िवडबंन होऊ शकत े-- िनरथ क किवतचे ेनाही -- आह ेखरा हा पचे ! 😁 
 
जीएनंा मोाचंा चादंोबा 
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आिण 
सािवी ही छापनू छापनू वाढवलेली कादबंरी 
अस ंणणा-याला सहन करता आिण 
वर ग बसता ? 
वरील दोी िवधान ेणज ेकडकेडने ेबोन पळून जायाचा कार आह.े आशयिन समीचेी कुवत नसान ेहा 
माग  चोखाळला गलेेला आह.े 
 
कना टकात िवजापरूला आी आजरकेर चाळीत राहायचो. आी मलेु एखाा काय मासाठी वग णी मागायला 
आजरेकराकंड ेजायचो. अतं मरुी ातारा ! त ेणायच,े " तमुापकैी कुणीही श ष आिण स याचं ेयोय 
उार कन दाखवा आिण वग णी घऊेन जा ! " ( ा वळेी िवाधर प ुडंलीकही ितथचे राहात असत ! ) 
 
काश बिुसागर हा एक टेच िददशक आह े! नालेखक णनू मला ेकासंमोर आणयाच ेसुवातीच ेमु 
काम काशचचे ! नतंर तो फासकल नाटकाचंा कग िददशक झाला ! काशन ेसादर केलेा माया नाकृती -- 
नात,ं िदनकर परुोिहतचा खनू, पोातनू गोात, उव, ससंाराणपूडघार. माझ ेएक नाटक तो ावसाियकवर 
सादर करणार होता, ाच ेानचे िदलेले नाव होत े-- ' सागंनू सपुरिहट ' ! त ेकाही घडले नाही. माझ ेएक नाटक 
ाा िददशनाखाली पणाशीकरांा ' नासपंदा ' न ेीकारले होत,े ाच ेनाव होत,े ' भीती चादंयाची '. 
ाची जािहरातही आली होती पण तहेी घडले नाही. पढु ेतचे नाटक मोहन वाघांा ' चंलेखा ' तफ ही जाहीर झाल े
होत,े ' ितकार ' या नावान.े तहेी घडले नाही. काशा ा हिेरटेज बाईकवर मी ााबरोबर म ुबंईत खपू िफरलो 
होतो. ातली खास सफर णज,े काश, मी आिण मगंशे कुलकण यानंी िपल सीट दादर त ेचबरू जाण े! 
 
ाासाठी किवता वा कला णज ेिनमत मानिसक सवयतनू मु असलेला साराशंहीन मजकूर आह.े -- टे ! 
िगरीश, हा तझुा लेखही एक अुम किवताच णावी इतका सखोल झालेला आह े! चतनाक समीा णज े
काय याचा हा एक उम नमनूा आह े! ( रवी लाख ेयांा अनुभु मधा 17 किवता ).  
 
हॅरॉड पटरा ' द लर ' च ेमराठी पातंर ' िदलवर ' या नावान ेकाश बिुसागरन ेसादर केले होत.े राा 
आधी असले तेा िद आिण जंनाा आधी असले तेा द असा िनयम आह.े 
 
६३ त े६६ या काळात तर खानोलकरानंा मी वारंवार भटेत होतो -- ह ेएका कॉमटम ेिदलेलेच आह े-- ावर 
आधािरत बोलायच ेतर अवचटानंी िदलेले तपशील चकुीच ेआहते. ाा आधी अवचट अथा तच १३ वयान कमी 
होत े! 
 
मी तो लेख वाचलेला नाही पण अवचटानंी अस ेका िलिहले असाव ेह ेकळेनास ेझाले आह.े मी त: ५६ त े६७ या 
काळात मालाडमचे राहात होतो. खानोलकराशंी माझी मैीच होती. समुार े६३ त े६६ या काळात आमची 
मिहातनू िकमान तीनदा तरी भटे होत अस.े ा काळाता खानोलकरांा बयाच लेखनाचा पिहला ोता मी 
असायचो -- आमच ेवादही ायच ेपण आीयतचेा पाया पा होता. खानोलकर झोपडीत कधीच रािहल ेनाहीत. 
मलुाबाळाचंी वा कुटंुिबयाचंी ानंी कधीच आबाळ होऊ िदली नाही. ाचंी आई, पी आिण मलेु सगळे एक छान 
राहात. खानोलकराचं ेआिण माझ ेएकमकेांा घरी जाणयेणे ेहोत.े मी इथ ेिदलेली मािहती बरोबर आह.े 
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कृपया माया नावावर काहीही खपव ूनका -- कलेता सज क िया न ाात अस ेपरुोगाानंा वाटत,े 
ाबल मी िलिहतो -- कोण दशेभ, कोण दशेोही, असले िवषय माया लेखनात नसतात -- तमुचा राग मी 
समज ूशकतो, पण, नाही त ेहार घान सार नको ! 
 
सगळे सिवर सागंनू झालेले आह,े तरीही हचे मनात यते असले तर तो माझा दोष नाही. धम , तान आिण 
िवचारसरया अपयशी ठरलेा आहते. फ कलेतनूच काही भले होयाची शता आह.े कोणतीही वचैािरकता ही 
भदे माजवणारी आिण हसकच असत.े कला ापक आिण समावशेक भान दणेारी असत.े ( यात पिरवत नवादी कला 
यते नाही कारण ती िवचारसरणीचाच भाग असत.े ) राजकारणापेा कला हजार पटनी महाची आह.े तीच न 
करयाच ेाचं ेय चा आहते ांावर रोख असणारच ना ! आिण आहते िकती मायासारख ेलोक -- अस ू
ा ना ! परुोगामी ह ेइकडिेतकड ेपरुोगामी वगरै ेअसतात पण, सािह, कला यातं तन ितगामी असतात. 
आधिुनक सज कतेा िया, अिभि पती यातं ानंा शू इंटरे असत,े ामळेु, समजतही नाही काही. 
आपाला ाच ेमह वाटत नाही वा ज ेसमजत नाही त ेन करा अस ेाचं ेिवचार िदसतात. ांा ीन,े ही 
राजकीय भिूमका की ती यातंनू िनवड करायची असत े-- माया आकलनात, राजकीय भिूमका की सािह-कला 
यातंनू िनवड करायची असत.े सगया राजकीय भिूमका माणसाा जगयाता सज कतेा िवरोधातच असतात. 
या उपर माया पोटात आरसेसे आह ेअस ेकुणाला वाटले तर ाची मी चता क शकत नाही.मी माया ॅिरटीन े
िलिहतो -- कोणतीही राजकीय भिूमका माडंत नाही -- पण, परुोगामी टा जाणाया लोकांा , माया मत े
इथा समाजाा ीन ेअित-महाा अशा बाबतीता, िवसंकतबेल िलिहान ेत ेकुणाा हातच े
कोलीत ठरत असले तर ाला मी काय करणार ? -- त ेअसो. तुी वर उेख केलेली ' फट ' कथा पीडीएफ असले 
तर ीज ा ना पाठवनू. 
 
इथ,े बजन कस ेकाय परुोगामी, असा  यऊे शकतो. उर सोप ेआह.े " शा-फुले-आबंडेकराचंा हा परुोगामी 
महारा " अस ेआपण रोजच ऐकतो की नाही ? णज ेहा पणू  महारा परुोगामी आह.े इथल ेबजन ह ेपरुोगामी 
असािशवाय पणू  महारा कसा काय परुोगामी अस ूशकेल ? साराशं, बजन ह ेपरुोगामीच आहते, ह ेसामात: 
माच असत े!संने ेबजन हा अथ  आहचे ना -- रा णज ेकाय -- इथली माणसचे ना -- माणस ेवगळून 
कसले रा ?णज ेइथले बजन परुोगामी नाहीत, तरीही, ह ेरा परुोगामी आह,े असा हा मुा िदसतोय -- 
हरकत नाही -- य ेभी एक सोचनकेी बात ह ै! ' हा परुोगामी महारा ' णज ेकुठला ? साीच ेकड ेतर परुोगामी 
वगरेै नसतात ! 
 
धम, परंपरा आिण पनुीवनवाद ह ेबरोबर आह ेअस ेमी कधीच णत नाही -- िवचारसरणीची कोणतीही करता 
ही धामक करतसेारखीच वाईट आिण हसक असत,े ह ेमा णतो. हा गडंलेला आिण तो न गडंलेला अस ेकाही 
नाही. वचैािरक िनराकरणचे नाहीत हसकपणावर -- ही माडंणी गडंलेली कशी त े करा.जरा अिधक  करतो 
-- मला अस ेिदसत ेकी मानवी समांा बाबतीत धम, तान आिण िवचारसरया ह ेसव अपयशी ठरलेले 
आहते . आता शता फ कलेत आह.े कलेतनूच सवंदेनशीलता आिण ापक, समावशेक भान ह ेश आह.े 
पिरवतनवादी कला न े-- ती िवचारसरणीतच यते.े तर या कलेा सज क ियातं अडथळे आणणारे, खोड े
घालणारे, ाचंी हटेाळणी करणारे ह ेामुान ेपरुोगामी टले जातात त ेआहते. ामळेु साहिजकच ांा 
मपणाबाबत अिधक बोलले जाणारच. परुोगामी हा िवचारसरणीचाच भाग आह.े माझ ेबोलण,े िलिहण ेह ेमाया 
आकलन-ियतेनूच यणेार. ाला कुणी गडंलेले टले तरी हरकत नाही. यात वाद घान कुणी कुणाला काही 
पटवनू देयाचा  नाही. कुणी णले, वा, करे आह,े कुणी णले, ह ेसगळे म फालत ूआह े! दोनो चलेगा ! 
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सािह समंलेनाा अीय भाषणात सािहाबल थोडफेार काही असाव,े इतकीच एक माफक अपेा ! 
 
 
माणसू मळुीच तशील नाही ह ेजोरकसपण ेसागंताना तस ेिलिहले आह े-- त ेकुणा एकाला उशेनू नाही -- आपण 
सगळेच आपापले साच ेबाळगनू आहोत आिण काय कस ेअसायला हव ेह ेइतरानंा सागंयाच ेअिधकारही घते 
आहोत -- हा िविश  कसा सटुायला हवा यावर ही पो नाही -- तुी ा एकाची याचंी वा ाचंी ाा 
नाही णाताय -- मी णतोय की आपली कुणाचीच ती ाा नाही -- ामळेु आपापले िकरकोळ वचैािरक आदश 
आपाला फायनल वाटत राहतात -- सािह ेाला तडािबडा काही गलेेला नाही -- तसा एकदम िनकाल दऊे 
नय ेही िवनतंी -- ' आी गाू आहोत ' अस ेएका िपढीच ेितिनधी णाले तर तो उगे असतो, ह ेवाचक समजनू 
घतेात -- िवचारान े सटुत नाहीत, चकुीच ेिनष  िनघतात -- मानवी सबंधंातंा समातं िवचार िनपयोगी 
असतो कबना समा िनमा णच तो करतो, ह े करणारी ही पो आह े-- िवचार, कना, मू ेआिण िनष  
यातंच आपण घटुमळत राहतो -- ह ेजाणवयासाठीच बुाच ेअवतरण िदलेले आह े-- असो -- याउपर अथा तच 
मतभदे या सदरात ह ेसव टाकून दऊे -- 
आपापले साच ेटाकािशवाय मधरु सरू अश आहते, हचे तर बु णताहते -- आिण आपण णतच राहातोय 
की मधरु सरुानंा अडथळे सर ेलोक करतआहते -- माझ ेसाच ेबरोबर आहते ! आपले सगयाचंचे हचे चा 
असामळेु मतभदेाचंी पोती भरत राहतात आिण मग आपण सिहतुचेी गाणी णायला लागतो --बु कवा 
तकुाराम जेा ह ेआपाला सागंतात तेा त ेकेाला कळू शकेल असचे ानंा णायच ेअसत े-- माणसू साच े
सोडायला घाबरतो णा कवा ाला ातच सरुितता वाटत असावी -- आपाला आह ेत ेआह ेतसचे रटेायच े
आह े-- आपण बु आिण तकुाराम यानंा या ना ा कारणान ेनकारच दणेार अस ूतर जगाची वाट लागण ेलाबं नाही 
-- िनदान तुी, मी आिण आणखी काहनी तरी बुाचं ेसमजनू घेयाच ेय करत आिण तस े होत रािहले 
पािहज े-- बु जगयात नाही यऊे शकत, असा चार आपाकडून होऊ नय े--सा मी एक पुक वाचतो आह े
-- ' questioning krishnamurti ' -- ात बुाच ेजगिस अासक वालपोला राला याचंी जके  बरोबर 
एक चचा  आह े-- चडं उोधक आह े-- त ेपुक िमळवनू जर वाचा – 
 
फुटीरता ह ेबुीचचे काम -- माणस,े समहू, संा, जात, वण, धम, दशे -- सव कारची – 
 
धम णज ेसमप होयाचा साचा न े– 
 
पुकाशंी सबंिंधत काही असाव ेात, णज ेझाले ! -- की ही माफक अपेाही नसावी ? चार अ नसुतीच 
राजकारणावर भाषण ेझोडून गलेे होत े-- तस ेआता होणार नाही अशी आशा  केलीय -- आिण माझी अपेा 
 करयाच ेातं मला अस ूाव ेही न िवनतंी आह े--सािहाा. कलेा साृंितक ियापंासनू 
समाजाला विंचत ठेवण ेहचे याचं ेकाम ! याच ेकारण णज ेानंा ाचं ेमहच वाटत नाही आिण ामळेु 
ातले काही कळतही नाही ! 
 
चला, णज ेपरुोगामी असण ेह ेकाही परुोगााच ेकतृ  नसत े!परुोगााशी फार समप झाान ेतस ेतुाला 
वाटत असाव े-- खर ेतर ही एकूणच जगयातलीच absurdity आह े-- आिण परुोगामी अगदी ससुगंत 
िमाचा असतो अस ेतुी समजता की काय ? 
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अगदी स आह े! इतकी वष मी अनके कारच ेलेखन करतो आह े-- ावर पणू  दखल घणेारा एकही लेख नाहीय -
- आयुभरच ेसव लेखन मोफत उपल कन दणेार ेमाझ ेपिहले आिण एकमवे सकेंतळ आह े-- इथले िवान 
ई -सािहसमंलेन घतेात, ात कधीही या कामाचा साधा उेखही झालेला नाही -- अथा त ह ेसमजनूच करायच े
आपण काम -- पण, कधीतरी यतेचे एक ितिया -- मराठीत िलिहण ेणज ेवाळवटंात मतुण ेआह े! 
 
काश माझ ेएक नाटक करणार होता, ाच ेनाव ान,े ' सागंनू सपुरिहट ' अस ेठरवले होत े! त ेकाही घडले नाही 
पण काशन ेमाया अनके सिंहता उम कारे सादर केा ! मला लेखक णनू सुवातीची माता काश आिण 
िवनायक पडवळ यांामळेु िमळाली ! काशला खपू शभुेा ! 
 
01 जान े2021.  
 
 
 


