ु -२०२२ स
ु
ु
अशी िवधान े किवतेत आली तर ती सामा समजतवर
आधािरत असतात -- अचूक खान ेसमारीवर
ने. एक
मारवाडी मला णाला होता की खूप िवान होणे ही आमची आकांाच नसते -- िवानांना िवकत घेऊन नोकरीवर

ु ने. पण या समजता
ु
ठे वणे, ही असते. आता तो मारवाडी णजे ती
पार ही किवता काही  करते का, ते
ु ात इथे न ैितक-अन ैितक
पाहावे -- तस े काही नसेल तर किवतेला बाद करावे. किवतेबाबतही मतमतांतरे असणार.मळ
वा चांगले-वाईट असे कुणाला मूाक काही ठरवयाचा च नाहीय. कोणाही कारची ता :खच

िनमाण करते आहे -- हा आहे िवषय. आिण जे न ैितक टले जातेय तेही ' ग ' िनमाण करत नाहीय. ' न ैितक

े . ' समाजाा दोन पावले पढेु '
तयारी ' णजे काय ? तशी कुणाची असेल तर ती वैचािरक णून दांिभक असल
 च असणार -- मी तसले काही शोधत नाही.यान जा आपण
असणारे तौलिनक न ैितक अिधान िनरथक

ु ग
ु े,
एकमेकांना काही पटवत नको बसायला -- सस
ं त वैचािरक न ैितकता हा तमु चा ांत असावा -- माझा नाही. ामळ
संवादच अश !
माझा िजगरी दो ! िवनोदसाट नट असतात तसा हा िवनोदसाट िददशक ! मराठी नासृीत माझी
ाणितापना यान े आिण िवनायक पडवळन े के ली ! काशन े बसवलेली माझी ' नातं ' ही एकांिकका ८५ धकांत

ु
पिहली आली होती ! िशवाय ान े, ' उव ', ' िदनकर परोिहतचा
खून ', ' पोातून गोात ', ' संसाराणूपड
 घार '
ु
े ा ! ( काश बिसागर
या माया संिहता रंगभूमीवर आणा ! काशला माया खूप खूप शभु 
)

ु ' या
या िनिमान े -- सहु ास हा एक उम नट ! ाने िवनायक पडवळन े िददशत के लेा माया ' समदाय
ु
एकांिकके त काम के ले होते. ( सहास
पळशीकर ) .

जे जे तशा मन:ितीत असतात ांचा ! आिण आपण तर अिभिातंाचे भोे च आहोत ना ! बरेच काही
कं डेम करयाची महामूख  सवय, हा आहे िवषय. अशी सवय जाितिविश असते ?
या किवतेबल चाललेय -ु
एक सूचना मांडून ठे वावी, असे वाटते -- राजकीय पढायां
ना थोडात आवरायला सांगावे -- अांा
भाषणाला परेु सा वेळ ावा.

अगदी परफे  आहे. नरसह रावांसारखा कुणी सािहाबाबत बोलणारा असेल तर ाचे भाषण जर ावे.
ु
मळात
किवतेतला मी णजे कवी त: नसतो हे ाथिमक सच आपाला अन ेकदा सांगावे लागते. एखादा
वाचक किवतेला ामक णतो तेा स णजे काय, हे ाला िवचारायचे नाही ? आिण उरात परेलकर काय
णताहेत -- साचे िनित काही सांगता येत नाही ! माया किवतेत वा कोणाही लेखनात कुणाला '

ु
िवचारसरणी ' सापडत असेल तर मी फ ' ध ' णू शकतो ! ' संम उचंबळू न येण े ' ताला
आवडते,

ु ी ोम का
परेलकरांना नाही -- ते संमाला दोष समजतात. ' सृजना मूड ', ' ताािलक मनोवा ' यांच े त
माजवत आहात ? सृजनाक मूड हा तन िनरथ क िवचार का सृत करत आहात ? िगत नसणे णजे

ु ी किवता वाचत असाल तर खेदाची बाब आहे. मी असा वैचािरक
वैचािरक असणे हे मेय मनात धन त

ु आिण मािहती
मतांना कधीच मह न देता माझी कलािभी करत आलेलो आहे, हे िविदत ावे. ' अनभव
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ु कोणा वैचािरकतेतन
ू वाचा हे समजले नाही. माझे असे
मची ता कमी नाही करत ' या ओळी ती

ु ाला वाटत
िनरीण आहे की तमु ची जी कुठली असेल िवचारसरणी ती िडब करणारे कुठे काही असू नये, असे त
असावे. पण आपण तर अिभिातंाचे जान ेमाने भोे आहोत ! तरीही, किवतांना अतु फाटे फोडू नयेत,
ही िवनंती कन ठे वतो.

ु आपापा आकलनाा मागानी जाऊ -- किवता ही काही िनष  काढयाची िया
ठीक -- या एकू णातून पा
ने -- धवाद !
१२ जान ेवारी २०२२.
ु फ
ु मी, शंकर व ै, प.ु िश. रेग,े प.ु ल. देशपांड े आिण मढकर अशा महान लोकांचा कॉमन धागा ( इाईल यस
ु
ती,
ु ा ाया -- तरीही – ( मनीषा कुलकण ).
कॉलेज ) ! आपणच काय आपाला शभे

' शराकर ' मे ककाळणे आिण कचाळणे ही दोी ियापदे िदलेली आहेत. तरीही, ककाळी आहे पण
कचाळी नाहीय. माया एका नाटकाला हे नाव देताना मला क पेा च अिधक ासदायक -- कक श वाटला होता.
Vidyasagar Adhyapak, Anand Alkunte, Madhurani Gokhle, Prashant TapasvI,
Ganesh Sagade.
सा लोकांना माहीत असलेले घेतले, इतके च, नाही तर आणखी खूपच आहेत -- िवसरेन कसा ?
ु
खरे मत ? ते मायाकडेही नाही आिण तमाकडे
ही ! कलेा ियेत मताची कमत शू -- तेच तर मांडलेय !
कोणतीही मतमतांतरे वा करता अशी ना कलेची जबाबदारी असते ना ितचे कत -- अस े जगातले अन ेक मोठे

ु होऊ शके ल !
कलावंत, िवचारवंत णून गेलेले आहेत. -- असे णणे हीच एक करता आहे, असा तक यावर स
ु े , यान जा, तेच तेच बोलत न बसता, ाचे ाने समजून ावे, हे बरे.
ामळ

आपाला माहीत असलेली तीच ही माशी असे समजून वाचले तर किवतेची माती होईल -- पण इलाज नाही –
ु
ही माशी असामा वग ैरे काही नाहीय हो, तमामायातलीच
आहे.

ु
ु े काय होतेय ते फ िनदशनास आणले. ' कवी आिण वाचक '
मला अ नाही करत, तमा
अतु शेयांमळ
ु
ही एक पो कालच िदली आहे -- तीत तमा
ांची उरे आहेत.

कवीा चतनात ाला महाचे वाटते ते येत असते -- वाचकाा अपेते ते बसत नसेल तर ान े ती किवता
वाचू नये. पण कवीन े काय करायला हवे, वगैरे सांगत बसू नये. किवता वाचकाला ' खरी ' वाटयाची चता कवीन े

ु
मळीच
क नये. टीन मनाला ' खोटं नाटं / भलतंसलतं / अितशयो ' वाटणारेच तर असते कलेत. ' ायल '
कादंबरी कोणा टीन मनाा गावी असू शकते ? न-किवता, अितवाववादी किवता ही,
फ पिरवतनवादी अपेा ठे वणायांना भाषेन े के लेली फसवणूकच वाटू शकते. हे पान कवीन े तीच ती रटाळ री
 , रड णून टाकू न देयाचे ातं वाचकाला असतेच -- ात कवी
ओढत बसावी ? एखादी किवता िनरथक

ु पणे किवता िलिहणे हे आता नवीन रािहलेले
ढवळाढवळ कच नाही शकत. ' न ेहमीा ' मनाचा ताबा सोडून म
नाही. पण, हे माच नसलेले वाचक असू शकतातच.

ू िलिहणारा िशकत
खरे आहे -- वाचकांच े अिभाय, आधी िलन गेलेले लेखक-कवी, इतर कलांच े संपक या सवातन
असतोच. मला तर वाटतेच की माझी किवता मी एकटाच नाही िलहीत -- अनेक लेखक-कलावंत िमळू न िलिहतो –
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अधवट, सोयीर, आपमतलबी आिण आमक संवदे नशीलता -- हा आहे शाप !
' सोवळी ' हा शच कं डेम करणारा आहे. अशा ीचा उे ख के लेला आहेच. माया लेखनाला काही मारक ठरते

ु बोलायचा मला ह आहे. इथे अतु कीचड चचा नसावी णून
असे मला िदसत असेल तर या माया वॉलपरते

ही पो िदलेली आहे. आपापा वॉलवर वाटास या लेखनाबल फ राजकीय िलहीत बसावेस े कुणाला वाटले
तर माझी हरकत कशी असेल ?अहो, ते पूण  ातं आहेच ना वाचकाला ! हे लेखन कस े राजकीय आहे वा

ितगामीपणाचे आहे वा मानवी समाजाला हािनकारक आहे ते िल-बो ा ना कुणालाही -- मी कसा अडवणार ?
ु पणान े वाचणारे वाचक आहेत ांना िवेप नका आणू, एवढाच आहे मु ा. मायाच
इथ े काही गंभीरपणे, खले

वॉलवर माया किवतेची मोडतोड, नासधूस करयाचे ातं मी कुणाला का ावे ? आिण मी आही नाही याचा
ु ीच नाही. आता हे माझे णणे चकीचे
ु
अथ हे असले चालवून ावे, असे मळ
आहे असे कुणी णू शके ल पण ते
माया ातंात आिण हात बसणारे आहे. यान जा काय बोलणार ?
अहो, हे अन ेकदा  करावे लागते, इतके वातावरण िषत आहे !
असे होऊ शके लच -- उदाहरणाथ  अिनयंित कवा अितवाववादी किवतेला बौिक संगती नाही लागत -- ती
असायलाच हवी, असा आह ितथे कामाचा नसतो.
०५-०२-२२.
टॅ ग लाईन :
िवचारांच े डोळे
आकलन बोधद कन टाकतात.
-- किवतेन े इथे जाऊन पोचणे जबरद ! ( रवी लाखे ).
ु -- झदाबाद ! ( सनील
ु
अवकाश कलामंच, पणे
चौधरी ).
महाचे मु े मांडणारा लेख – ( िगरीश पतके ).
' घडून गेलेले ' िवशेष काम ! ( शरद तरडे यांच े िच ).
े कर – फोटो ).
वा, अित सदं ु र ! ( ा दया पवार आिण लता मंगश
०७-०२-२२.
ु
हवादी कला, परोगामी
कला, ममवगय कला, ामीण कला, शहरी कला अशी िवभागणी करत कला '
आादणारे ' वेड े णजेच एकू णच कलेच े कदनकाळ िदसू लागतात तेा किवतेतनू ते अस े  होते. हा उपरोध
ु आधी मी
ु िमळवावी, हे बरे !
ू ही किवता वाचयाचा काही उपयोग नाही. या किवतेपासूनच ती
लन

कला णजे कलावंताा भावातून -- ाा मानिसक ठे वणीतून उगवणारी संकुिचत रोपटी, असे ा ा
ु
भूिमकावाांना वाटते ांना माया किवतेतला आिण तमा
कोमटमधला उपरोध लागू आहे !
' ओलांडणे ' महाचे -- हे मा !
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ु णणे
ु हे भूल देण े असते ! ( डासाचे )
ाचे गणग
बारावी झालेला आहे -िच. आिदचा फोटो –
मनाचा साचलेपणा -- भूतकाळ -- हाच घटनांचा पाया –
( अशोक ) शहायांवर लेख िलिहयासाठी ( शिशकांत ) सावंतांसारखा जाणकारच हवा !
सखोल आिण टाळावर दणका देणारे स ! ( ील चाणची किवता ).
ु एकदा वाचले ! भाषा नाहीय ही नसती
ु
बाप रे ! पा
-- ही तर सजग भानाची िबनधा ताकद आहे ! उम ग
किवता ! ( मेघा देशपांड े यांची किवता ).
ु
सदं ु र ! आजा िदवसाची सवातच
या अितम लेखाा वाचनान े झाली ! ( लीना पांढरे यांचा लेख ).
ु ाखत िचतच ऐकायला िमळते ! ( िकशोरी आमोणकर ).
बाप रे ! अशी गहन चतनशील मल
मूछावाद हा मी काही ऐकलेला नाही पण मराठीत तो अपणे लोकिय आहे, असे फार तर णता येईल. 😄
आिण मूषावाद णजे absurdity. ती जगभर माहीत आहे.
सीडॅक न े के ले ा मराठी यिु नकोडमे हे अर तर होतेच पण िशवाय  ेक अराची बटणे ठरलेली होती. इथे
मा िनवड करावी लागते कवा िलन झाावर ा करत बसावे लागते. एकदा जमलेले काम या

ु
गगलवाां
ना का जमवता नाही येत, हे एक गूढच आहे. ांना प ैस े कमी पडत असले तर आपण वगणी काढू पण हे
काम ायलाच हवे आहे.

िशवीा आगेमागे जी मोकळी ेस असते तीही िशवीच असते -- यान अिधक ान हवे असेल तर ते फ
आचतनातूनच िमळू शके ल –
समा िनमाण करणे हेच मनाचे ' असणे ' आहे -- इकडे लच न देण े –
मनाचे संबध
ं अधवट, आपमतलबी, संघषमय आिण िवदीण का, याकडे पाहावे –
यशपूजकता आिण आळशीपणा यांतला जो संबध
ं इथे दाखवलेला आहे तो अथ पूण  आहे ! ( सतीश तांब े ).
ु ाला ही पो कळलेली नाही,
णजे, संधीतली समता नाकारली जावी, असा अथ होतोय या पोचा ? ध ! त
ु
हे माझे मत सांगनू तमाशी
चचा संपवतो. धवाद !

ु आिण माझे वाचून आपले िम काय समजून ायचे ते पाहतील –
ठीक आहे -- आता तमचे
०८-०३-२०२२.
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शािक ंगिचे काढतोय ! ा लाईट पतीन ेच वाचले जावे -- पण, कुणााही बाजून े भूिमका घेणायांना वेगळे
वाटू शकते याची जाणीव आहे !
कोणतीही मानिसकता अध व ट आिण हसकच असते -- णून तर मला िजथेितथे अबसडटीचे दशन होत
असते !
माया कोणाही िमांा मतांना मी बांधील नाही -- मला िदसणारी अबसडटी  करायचे मला ातं
असावे, ही िवनंती. भाविनकपणे इकडे वा ितकडे गत
ं ु यात मला अबसडटी िदसते, ाला काय करणार ?
ु
हे एक वेळ तथाकिथत धामकांा डोात िशरेल, पण, परोगाां
ना कळणे अवघड िदसते.
( ीधर ितळवे यांा पोवरची कॉमट ).
सा भारतात -- रॉयल णजे एक पाट आहे फ !
१४-०३-२२.
या िचपटाा िवषयाबलच मतभेद आिण गधळ असणे, हा एक मु ा, ात िचपट पाहताना काय घडते
ु आिण मग या समेच े आकलन वा ितापासून मी
ु णजे काय, हा ितसरा मु ा -- या
आहे, हा सरा मा

ु े तर हे गधळाचे वाटत
मागान े ' सगळे ' पािहले आहे. कदािचत काही िगत मतांची आही अपेा ठे वामळ
नसेल ?

ु ीज, या िचपटावर त
ु ाला ' योय ' वाटते, असे काही िलहा ना –
ती,
मी कुणाला िवचान एखादा िचपट बघत नाही -- कृ पया राग मानू नये –
हे काय आहे ते मला माहीत नाही –
एका बाजून े िलिहणे, आगीत तेल ओतणे णजे ' योय ' असे माझे आकलन नाही –
ु
 आकलन शेवटा उतायात आहे, पण, ते ताला
नको असावे !

ु
ु ाला जे वाटते ते कृ पया िलहावे.
तमची
मज ! मानविहताचे ' योय ' असे त
धवाद, िमवय !

माझा कुणाशी लढा वग ैरे नाही --

मी तर याच जगात राहतो --सदु वै ी कसा मी ?

णजे ढगीपणा करत आपमतलब साधून घेण े ! हे तर माझ े मूमापनच झाले ! िवषयच संपला ! असे होणे
ु
कोणाही माणसाबल श असान े ही असली मूमापन पत अतु ठरते ! पण तमची
मज !
िवचार करा ना जरा -- दोन बाजू लढवा जात राहणे, हेच वु ीकरण नाही का ?

ु
मळात
तक शु भूिमका असे काही नसते -- ेक भूिमका अधव ट आिण पूव हाचीच असते. एक तर मूक ेक
बना नाही तर तेढ वाढवा या दोतूनच िनवड करायची हे नी आहे तर चा ा. ' काय न ेमके करायचे ' अशी
ु
िनराकरणे तमाकडे
आहेत आिण इतर काही भूिमकावाांकडे ांचीही िनराकरणे आहेत. मग, आहे ते चा
ठे वा, सरे काय !
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