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२०२२ सु -- 
 
अशी िवधान ेकिवतते आली तर ती सामा समजतुवर आधािरत असतात -- अचकू खानसेमुारीवर न.े एक 
मारवाडी मला णाला होता की खपू िवान होण ेही आमची आकांाच नसत े-- िवानानंा िवकत घऊेन नोकरीवर 
ठेवण,े ही असत.े आता तो मारवाडी णज ेतुी न.े पण या समजतुा पार ही किवता काही  करत ेका, त े
पाहाव े-- तस ेकाही नसले तर किवतलेा बाद कराव.े किवतबेाबतही मतमतातंर ेअसणार.मळुात इथ ेनिैतक-अनिैतक 
वा चागंले-वाईट अस ेकुणाला मूाक काही ठरवयाचा च नाहीय. कोणाही कारची ता :खच 
िनमा ण करत ेआह े-- हा आह ेिवषय. आिण ज ेनिैतक टले जातये तहेी ' ग  ' िनमा ण करत नाहीय. ' निैतक 
तयारी ' णज ेकाय ? तशी कुणाची असले तर ती वचैािरक णनू दािंभक असले. ' समाजाा दोन पावले पढु े' 
असणार ेतौलिनक निैतक अिधान िनरथ कच असणार -- मी तसले काही शोधत नाही.यान जा आपण 
एकमकेानंा काही पटवत नको बसायला -- ससुगंत वचैािरक निैतकता हा तमुचा ातं असावा -- माझा नाही. ामळेु, 
सवंादच अश ! 
 
माझा िजगरी दो ! िवनोदसाट नट असतात तसा हा िवनोदसाट िददशक ! मराठी नासृीत माझी 
ाणितापना यान ेआिण िवनायक पडवळन ेकेली ! काशन ेबसवलेली माझी ' नात ं' ही एकािंकका ८५ ध कातं 
पिहली आली होती ! िशवाय ान,े ' उव ', ' िदनकर परुोिहतचा खनू ', ' पोातनू गोात ', ' ससंाराणपूडघार ' 
या माया सिंहता रंगभमूीवर आणा ! काशला माया खपू खपू शभुेा ! ( काश बिुसागर ) 
 
या िनिमान े-- सहुास हा एक उम नट ! ान ेिवनायक पडवळन ेिददशत केलेा माया ' समदुाय ' या 
एकािंककेत काम केले होत.े ( सहुास पळशीकर ) .  
 
ज ेज ेतशा मन:ितीत असतात ाचंा ! आिण आपण तर अिभिातंाच ेभोेच आहोत ना ! बरचे काही 
कंडमे करयाची महामखू  सवय, हा आह ेिवषय. अशी सवय जाितिविश असत े? 
या किवतबेल चाललेय -- 
 
एक सचूना माडूंन ठेवावी, अस ेवाटत े-- राजकीय पढुायानंा थोडात आवरायला सागंाव े-- अांा 
भाषणाला परुसेा वळे ावा. 
 
अगदी परफे आह.े नरसह रावासंारखा कुणी सािहाबाबत बोलणारा असले तर ाच ेभाषण जर ाव.े 
 
मळुात किवततेला मी णज ेकवी त: नसतो ह ेाथिमक सच आपाला अनकेदा सागंाव ेलागत.े एखादा 
वाचक किवतलेा ामक णतो तेा स णज ेकाय, ह ेाला िवचारायच ेनाही ? आिण उरात परेलकर काय 
णताहते -- साच ेिनित काही सागंता यते नाही ! माया किवतते वा कोणाही लेखनात कुणाला ' 
िवचारसरणी ' सापडत असले तर मी फ ' ध ' ण ूशकतो ! ' संम उचबंळून यणे े' तुाला आवडत,े 
परलेकरानंा नाही -- त ेसंमाला दोष समजतात. ' सजृना मडू ', ' ताािलक मनोवा ' याचं ेतुी ोम का 
माजवत आहात ? सजृनाक मडू हा तन िनरथ क िवचार का सतृ करत आहात ? िगत नसण ेणज े
वचैािरक असण ेह ेमये मनात धन तुी किवता वाचत असाल तर खदेाची बाब आह.े मी असा वचैािरक 
मतानंा कधीच मह न दतेा माझी कलािभी करत आलेलो आह,े ह ेिविदत ाव.े ' अनभुव आिण मािहती 
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मची ता कमी नाही करत ' या ओळी तुी कोणा वचैािरकततेनू वाचा ह ेसमजले नाही. माझ ेअस े
िनरीण आह ेकी तमुची जी कुठली असले िवचारसरणी ती िडब  करणारे कुठे काही अस ूनय,े अस ेतुाला वाटत 
असाव.े पण आपण तर अिभिातंाच ेजानमेान ेभोे आहोत ! तरीही, किवतानंा अतु फाटे फोडू नयते, 
ही िवनतंी कन ठेवतो. 
ठीक -- या एकूणातनू पुा आपापा आकलनाा मागानी जाऊ -- किवता ही काही िनष  काढयाची िया 
ने -- धवाद ! 
१२ जानवेारी २०२२.  
 
तुी, मी, शकंर वै, प.ु िश. रेग,े प.ु ल. दशेपाडं ेआिण मढकर अशा महान लोकाचंा कॉमन धागा ( इाईल यसुफु 
कॉलेज ) ! आपणच काय आपाला शभुेा ाया -- तरीही – ( मनीषा कुलकण ).  
 
' शराकर ' म ेककाळण ेआिण कचाळण ेही दोी ियापद ेिदलेली आहते. तरीही, ककाळी आह ेपण 
कचाळी नाहीय. माया एका नाटकाला ह ेनाव दतेाना मला क पेा च अिधक ासदायक -- कक श वाटला होता. 
 
Vidyasagar Adhyapak, Anand Alkunte, Madhurani Gokhle, Prashant TapasvI, 
Ganesh Sagade. 
सा लोकानंा माहीत असलेले घतेले, इतकेच, नाही तर आणखी खपूच आहते -- िवसरेन कसा ? 
 
खर ेमत ? त ेमायाकडहेी नाही आिण तमुाकडहेी ! कलेा ियते मताची कमत शू -- तचे तर माडंलेय ! 
 
कोणतीही मतमतातंरे वा करता अशी ना कलचेी जबाबदारी असत ेना ितच ेकत  -- अस ेजगातले अनके मोठे 
कलावतं, िवचारवतं णनू गलेेले आहते. -- अस ेणण ेहीच एक करता आह,े असा तक  यावर सु होऊ शकेल ! 
ामळेु, यान जा, तचे तचे बोलत न बसता, ाच ेान ेसमजनू ाव,े ह ेबर.े 
 
आपाला माहीत असलेली तीच ही माशी अस ेसमजनू वाचले तर किवतचेी माती होईल -- पण इलाज नाही –  
ही माशी असामा वगरेै काही नाहीय हो, तमुामायातलीच आह.े 
मला अ नाही करत, तमुा अतु शेयामंळेु काय होतये त ेफ िनदशनास आणले. ' कवी आिण वाचक ' 
ही एक पो कालच िदली आह े-- तीत तमुा ाचंी उर ेआहते. 
 
कवीा चतनात ाला महाच ेवाटत ेत ेयते असत े-- वाचकाा अपेते त ेबसत नसले तर ान ेती किवता 
वाच ूनय.े पण कवीन ेकाय करायला हव,े वगरै ेसागंत बस ूनय.े किवता वाचकाला ' खरी ' वाटयाची चता कवीन े
मळुीच क नय.े टीन मनाला ' खोटंनाटं / भलतसंलत ं/ अितशयो ' वाटणारेच तर असत ेकलेत. ' ायल ' 
कादबंरी कोणा टीन मनाा गावी अस ूशकत े? न-किवता, अितवाववादी किवता ही, 
फ पिरवत नवादी अपेा ठेवणायानंा भाषने ेकेलेली फसवणूकच वाटू शकत.े ह ेपान कवीन ेतीच ती रटाळ री 
ओढत बसावी ? एखादी किवता िनरथ क, रड णनू टाकून देयाच ेातं वाचकाला असतचे -- ात कवी 
ढवळाढवळ कच नाही शकत. ' नहेमीा ' मनाचा ताबा सोडून मुपण ेकिवता िलिहण ेह ेआता नवीन रािहलेल े
नाही. पण, ह ेमाच नसलेले वाचक अस ूशकतातच. 
खर ेआह े-- वाचकाचं ेअिभाय, आधी िलन गलेेले लेखक-कवी, इतर कलाचं ेसपंक  या सवातनू िलिहणारा िशकत 
असतोच. मला तर वाटतचे की माझी किवता मी एकटाच नाही िलहीत -- अनके लेखक-कलावतं िमळून िलिहतो – 
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अध वट, सोयीर, आपमतलबी आिण आमक सवंदेनशीलता -- हा आह ेशाप ! 
 
' सोवळी ' हा शच कंडमे करणारा आह.े अशा ीचा उेख केलेला आहचे. माया लेखनाला काही मारक ठरत े
अस ेमला िदसत असले तर या माया वॉलपरुत ेबोलायचा मला ह आह.े इथ ेअतु कीचड चचा  नसावी णनू 
ही पो िदलेली आह.े आपापा वॉलवर वाटास या लेखनाबल फ राजकीय िलहीत बसावसे ेकुणाला वाटले 
तर माझी हरकत कशी असले ?अहो, त ेपणू  ातं आहचे ना वाचकाला ! ह ेलेखन कस ेराजकीय आह ेवा 
ितगामीपणाच ेआह ेवा मानवी समाजाला हािनकारक आह ेत ेिल-बो ा ना कुणालाही -- मी कसा अडवणार ? 
इथ ेकाही गभंीरपण,े खलेुपणान ेवाचणार ेवाचक आहते ानंा िवपे नका आण,ू एवढाच आह ेमुा. मायाच 
वॉलवर माया किवतचेी मोडतोड, नासधसू करयाच ेातं मी कुणाला का ाव े? आिण मी आही नाही याचा 
अथ  ह ेअसले चालवनू ाव,े अस ेमळुीच नाही. आता ह ेमाझ ेणण ेचकुीच ेआह ेअस ेकुणी ण ूशकेल पण त े
माया ातंात आिण हात बसणार ेआह.े यान जा काय बोलणार ? 
अहो, ह ेअनकेदा  कराव ेलागत,े इतके वातावरण िषत आह े! 
अस ेहोऊ शकेलच -- उदाहरणाथ  अिनयिंत कवा अितवाववादी किवतलेा बौिक सगंती नाही लागत -- ती 
असायलाच हवी, असा आह ितथ ेकामाचा नसतो. 
०५-०२-२२.  
 
टॅग लाईन : 
िवचाराचं ेडोळे 
आकलन बोधद कन टाकतात. 
-- किवतने ेइथ ेजाऊन पोचण ेजबरद ! ( रवी लाख े).  
 
अवकाश कलामचं, पणु े-- झदाबाद ! ( सनुील चौधरी ).  
 
महाच ेमु ेमाडंणारा लेख – ( िगरीश पतके ).  
 
' घडून गलेेले ' िवशषे काम ! ( शरद तरड ेयाचं ेिच ).  
 
वा, अित स ुदंर ! ( ा दया पवार आिण लता मगंशेकर – फोटो ).  
०७-०२-२२.  
 
हवादी कला, परुोगामी कला, ममवगय कला, ामीण कला, शहरी कला अशी िवभागणी करत कला ' 
आादणार े' वडे ेणजचे एकूणच कलेच ेकद नकाळ िदस ूलागतात तेा किवततेनू त ेअस े होत.े हा उपरोध 
लनू ही किवता वाचयाचा काही उपयोग नाही. या किवतपेासनूच तुी आधी मुी िमळवावी, ह ेबरे ! 
 
कला णज ेकलावतंाा भावातनू -- ाा मानिसक ठेवणीतनू उगवणारी सकुंिचत रोपटी, अस ेा ा 
भिूमकावाानंा वाटत ेानंा माया किवततेला आिण तमुा कोमटमधला उपरोध लाग ूआह े! 
' ओलाडंण े' महाच े-- ह ेमा ! 
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ाच ेगणुगणुण ेह ेभलू दणे ेअसत े! ( डासाच े) 
 
बारावी झालेला आह े-- 
िच. आिदचा फोटो – 
 
मनाचा साचलेपणा -- भतूकाळ -- हाच घटनाचंा पाया – 
 
( अशोक ) शहायावंर लेख िलिहयासाठी ( शिशकातं ) सावतंासंारखा जाणकारच हवा ! 
 
सखोल आिण टाळावर दणका दणेार ेस ! ( ील चाणची किवता ).  
 
बाप रे ! पुा एकदा वाचले ! भाषा नाहीय ही नसुती -- ही तर सजग भानाची िबनधा ताकद आह े! उम ग 
किवता ! ( मघेा दशेपाडं ेयाचंी किवता ).  
 
स ुदंर ! आजा िदवसाची सुवातच या अितम लेखाा वाचनान ेझाली ! ( लीना पाढंर ेयाचंा लेख ).  
 
बाप रे ! अशी गहन चतनशील मलुाखत िचतच ऐकायला िमळत े! ( िकशोरी आमोणकर ).  
 
मछूा वाद हा मी काही ऐकलेला नाही पण मराठीत तो अपण ेलोकिय आहे, अस ेफार तर णता यईेल. 😄 
आिण मषूा वाद णज ेabsurdity. ती जगभर माहीत आह.े 
 
सीडकॅ न ेकेलेा मराठी यिुनकोडम ेह ेअर तर होतचे पण िशवाय के अराची बटण ेठरलेली होती. इथ े
मा िनवड करावी लागत ेकवा िलन झाावर ा करत बसाव ेलागत.े एकदा जमलेले काम या 
गगुलवाानंा का जमवता नाही यते, ह ेएक गढूच आह.े ानंा पसै ेकमी पडत असले तर आपण वग णी काढू पण ह े
काम ायलाच हव ेआह.े 
 
िशवीा आगमेाग ेजी मोकळी से असत ेतीही िशवीच असत े-- यान अिधक ान हव ेअसले तर त ेफ 
आचतनातनूच िमळू शकेल – 
 
समा िनमा ण करण ेहचे मनाच े' असण े' आह े-- इकड ेलच न दणे े– 
 
मनाच ेसबंधं अध वट, आपमतलबी, सघंष मय आिण िवदीण  का, याकड ेपाहाव े– 
 
यशपजूकता आिण आळशीपणा यातंला जो सबंधं इथ ेदाखवलेला आह ेतो अथ पणू  आह े! ( सतीश ताबं े).  
 
णज,े सधंीतली समता नाकारली जावी, असा अथ  होतोय या पोचा ? ध ! तुाला ही पो कळलेली नाही, 
ह ेमाझ ेमत सागंनू तमुाशी चचा  सपंवतो. धवाद !  
ठीक आह े-- आता तमुच ेआिण माझ ेवाचनू आपले िम काय समजनू ायच ेत ेपाहतील – 
०८-०३-२०२२.  
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शािक गंिच ेकाढतोय ! ा लाईट पतीनचे वाचले जाव े-- पण, कुणााही बाजनू ेभिूमका घणेायानंा वगेळे 
वाटू शकत ेयाची जाणीव आह े!  
कोणतीही मानिसकता अध वट आिण हसकच असत े-- णनू तर मला िजथिेतथ ेअबसडटीच ेदश न होत  
असत े!  
माया कोणाही िमांा मतानंा मी बाधंील नाही -- मला िदसणारी अबसडटी  करायच ेमला ातं 
असाव,े ही िवनतंी. भाविनकपण ेइकड ेवा ितकड ेग ुतंयात मला अबसडटी िदसत,े ाला काय करणार ? 
 
ह ेएक वळे तथाकिथत धामकांा डोात िशरेल, पण, परुोगाानंा कळण ेअवघड िदसत.े 
( ीधर ितळव ेयांा पोवरची कॉमट ).  
 
सा भारतात -- रॉयल णज ेएक पाट आह ेफ ! 
१४-०३-२२.  
 
या िचपटाा िवषयाबलच मतभदे आिण गधळ असण,े हा एक मुा, ात िचपट पाहताना काय घडत े
आह,े हा सरा मुा आिण मग या समचे ेआकलन वा ितापासनू मुी णज ेकाय, हा ितसरा मुा -- या 
मागा न े' सगळे ' पािहले आह.े कदािचत काही िगत मताचंी आही अपेा ठेवामळेु तर ह ेगधळाच ेवाटत 
नसले ?  
तुी, ीज, या िचपटावर तुाला ' योय ' वाटत,े अस ेकाही िलहा ना –  
मी कुणाला िवचान एखादा िचपट बघत नाही -- कृपया राग मान ूनय े–  
ह ेकाय आह ेत ेमला माहीत नाही – 
एका बाजनू ेिलिहण,े आगीत तले ओतण ेणज े' योय ' अस ेमाझ ेआकलन नाही –  
 आकलन शवेटा उतायात आह,े पण, त ेतुाला नको असाव े!  
तमुची मज ! मानविहताच े' योय ' अस ेतुाला ज ेवाटत ेत ेकृपया िलहाव.े 
धवाद, िमवय  ! 
माझा कुणाशी लढा वगरै ेनाही -- 
मी तर याच जगात राहतो --सदुवैी कसा मी ?  
णज ेढगीपणा करत आपमतलब साधनू घणे े! ह ेतर माझ ेमूमापनच झाले ! िवषयच सपंला ! अस ेहोण े
कोणाही माणसाबल श असान ेही असली मूमापन पत अतु ठरत े! पण तमुची मज ! 
 
िवचार करा ना जरा -- दोन बाज ूलढवा जात राहण,े हचे वुीकरण नाही का ?  
मळुात तकशु भिूमका अस ेकाही नसत े-- के भिूमका अध वट आिण पवू हाचीच असत.े एक तर मकू ेक 
बना नाही तर तढे वाढवा या दोतनूच िनवड करायची ह ेनी आह ेतर चा ा. ' काय नमेके करायच े' अशी 
िनराकरण ेतमुाकड ेआहते आिण इतर काही भिूमकावााकंड ेाचंीही िनराकरण ेआहते. मग, आह ेत ेचा 
ठेवा, सर ेकाय ! 
17-03-22. 
 
चालेल ना -- मी नसुता सवधम समभावी नाही -- असा धमाची गरजच नाही, अस ेमानणारा आह े! 
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या िचपटाा िवषयाबलच मतभदे आिण गधळ असण,े हा एक मुा, ात िचपट पाहताना काय घडत े
आह,े हा सरा मुा आिण मग या समचे ेआकलन वा ितापासनू मुी णज ेकाय, हा ितसरा मुा -- या 
मागा न े' सगळे ' पािहले आह.े कदािचत काही िगत मताचंी आही अपेा ठेवामळेु तर ह ेगधळाच ेवाटत 
नसले ? 
मानवी बुी असा समावंर कशी िनकामी आह,े त ेजर िदसत असले तर त ेका णायच ेनाही ? कुणी कशी 
मात करावी हा एक माग  झाला, पण, समलेा आपले मन घडवत ेयाचा िनदश करण ेमहाच ेआह.े एक काही पे 
ठरवनू बबलत यु ेकरत सवाा जगयाचा िवसं करत राहण ेहा जर शहाणपणा नसले तर समकेड े
पाहायलाच हव.े आपा आिण इतरांा मनाचंी िचरफाड करत जगण,े हचे ' नॉम ल ' णाव ेका, हा  यतेोच. 
हा  कोणाही समाजाला नाही पडत, ीला पडतो. ीा के सबंधंात ही समा उपित असत.े 
 
कलेकड ेवचैािरक िनषा िशवाय पाहता याव े– 
 
त:ा ' घडलेा ' साापासनू ातं -- ह ेसवच कलाकारातंले कलावतं णत असतात.या बाबतीत 
िकशोरी आमोणकर यांा मलुाखती पाहाात -- या ावंर काही काश पडू शकेल. सगळे आह ेत ेयोय आह े
आिण ह ेअसचे चालाव ेटावर च यते नाही. काही कलावतं याकड ेअस ेपाहात नाहीत.मला काय वाटेल ह े
बाजलूा ठेव.ू माणसू काय वा जात, धम , दशे काय, आक ीच असणार, वच वादीच असणार, सखुवादीच 
असणार, ातनू ाय-अाय घडतच राहणार, अाय झालेले चवताळणार, राजकारण णनू वगेवगेळे गट 
तयार होणार, मारामाया होणार, यु ेहोणार, िवसं होणार ह ेसगळे मा असावर कलचेी गरजच काय ? 
कुरघोडीच,े ाथा च ेज ेज ेचाललेले आह ेाचाच एक भाग णज ेकला असले तर आपा फायाा गटाची 
बाज ूघऊेन िनमती करत राहाव े! पण, हा सगळा युाचंा नरक तयार करतानाही ाय, समता, सौहाद अशा 
मूांाच गा मारा जातात ! मग, मू णज ेकाय यावर थोड ेबोल. की ह ेअसचे चालाव,े धडकेल ितथ े
धडकेल, न होईल तेा न होईल, असचे सवानी याकड ेपाहाव,े अस ेतलुा वाटत े?मग  काय आह े? वगेवगेळी 
मत ेआहते, गट आहते आिण ांातं िवरोध आहते आिण त ेअसणारच ! आिण कलेच ेह ेआिण हचे कामच आह े! 
त ेचाच आह ेना !याचा अथ  कलेत वा जगयात मूाता वा सौहाद  अस ूशकत नाही -- कुणीही कुणालाही 
बरोबर-चकू णयातही काही अथ  नसतो -- माणसाच ेजगण ेनरकच असणार -- ह ेसमजनू जमले तस ेजगाव े! 
 
एका बाजनू ेिलन आगीत तले ओतण ेणज े‘ योय ‘ अस ेमाझ ेआकलन नाही.  
 
मळुात तकशु भिूमका अस ेकाही नसत.े के भिूमका अध वट आिण पवूहाचीच असत.े  
 
Philosophy of science नावाच ेपुक आह,े त ेिमळवनू वाच.  
 
अनादी-अनतं ह ेबुीत बसणार ेनाही.  
 
सा  – नथगनसे, तकुाराम --  िरकामीक, ज ेकृमतू -- एमटीनसे, बु शू – ह ेबौिक, ताकक, वचैािरक आह े
का ?  
 
ितळांा अनके किवता मराठीत ‘ िचत ‘ असणाया किवता आहते. नसुतचे मन काय णतये ह ेसागंत 
बसयापेा मनाचीच छाननी करणाया या किवता आहते.   
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अनभुव, िवचार, श, नपे, काश – ही सव माम ेआहते. तर आशय णज ेकाय, अस ेपाहायला हव.े  
 
पण माणसानंा मखुवटे नाही सोडता यणेार ! 
 
गायतोड ेणत की मी िच काढत असतो तेाच फ िचकार असतो.  
 
मी ऑथॉिरटी थोडाच आह े? खोटे त ेखोटे णनू पाहण ेएवढचे – शोधायच ेाच ेानचे.  
 
मलूयाकता जर माणसागिणक वगेवगेळी असले तर ितला मलूयाकता णताच यणेार नाही.  
 
तो िसिसफस का कोण होता ना, ाला एक धडा डगरावर वान नेयाची िशा होती -- तो वर पोचत आला की 
तो धडा खाली यायचा गडगडत -- की पुा सुवात ! ही मषूा  ( absurditI ) िदसलेले लोक भिूमका कसली 
घणेार ? 
 
अुम आिण मराठी किवतेा ीन ेमहाची पो. नसुाच त:ा िकरा, खुा भावभावना, अनभुव, 
ितिया, मत ेणज ेकिवता न,े ह ेया चतनातनू  होत ेआह.े ( रवी लाख े).  
 
कुसमुाजांा अनके किवता समोर घऊेनही मी इथ ेसिवर िलिहले होत े-- त ेतुया पाहयात आले नसाव े-- इथ े
ज े' िविवध गणुदशन ' ह ेकारण िदले आह ेत ेमराठीता अनके कवना लाग ूपडणार ेआह.े पण चागंा किवता 
कोणा हहेी नीट दाखवणारा ' मराठी किवतवेर  िकरण ' हा लेख िलिहणार आहचे. 
 
समीते खपू वळे घालवायची इा नाही -- जमतये थोडफेार णनू सगळे कुठे करत बसता ! 
26-05-22.  
 
एकदा तर काय झाले कुणास ठाऊक, मला माझाच नबंर आठव ेना -- आता मी से णनू तोही से कन ठेवला 
आह े! साराशं, शवेटून पािहाा पढुची गती मी एकदा केली होती ! 
 
Meena Naik सहा पा े-- मायाही लात आह े! दोनदा पािहले होत े! 
 
Rahul Pungaliya णज ेयाचं ेकाहीच नसण ेवगेळे आिण ाचं ेवगेळे -- तकुारामाची िरकामीक वगेळी आिण 
सा चा नथगनसे वगेळा आिण ज.े कृमतूचा एिटनसे वगेळा ! अस ेवगेवगेळे ' काहीच नसण े' ?Rahul 
Pungaliya पणू  अमा -- सॉरी ! वगेवगेळे ' काहीच नसण े' ह ेमळुात तकच आह.े जकेे लोकानंा वफैात 
ढकलयासाठी बोलत होत,े ह ेअजब आह.े आिण हा एक लिलत लेख आह ेकवा ग किवता -- ह ेकाही िस 
करयासाठी वा पटवयासाठी नाही. वचैािरक रावर या सगयाचीच िनरथ कता जाणव ूशकत.े 
 
Milind Shintre आधी आपा भागाता मलुानंा ध वगरै ेिमळाले पािहज ेणनू कृ मथरुेा बाजाराला 
जाणाया गौळणना अडवत होता ह ेसागंनू ाला पिहला किुन णयात आले होत े-- णणायाच ेनाव 
आठवत नाही. 
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अतं सुभावी िम ! ान ेाा सुवातीा ना वासात माझा ' नात ं' हा दीघाक बसवला होता. ाा 
तृीस अिभवादन ! ( कुमार बडगजुार ).  
 
सगळे बुीा कते असत े-- ह ेअमा ! ाला बुी आिण िवचार अिंतम वाटतात ाला कोण अडवणार ? 
आग ेबढत ेरहो – 
 
जो भी ह ैवो ठीक ह ै
िज़  करे 
हम ही सब जहा ं
की िफ  कर े
-- ह ेगाण ेणत राहायच ेमग -- सर ेकाय करणार ? 
 
थोाफार माणात ह ेकाम माया लेखनातनू अनकेदा केलेले आह े-- तमुा वाचनात त ेआले नसाव े-- माझ े
त:चचे एखाद ेनाटक कस ेटे आह ेह ेमा मी अजनू तरी सािंगतलेले नाही -- श तो मी त ेतस ेकरण ेटाळेन – 
 
Champra Deshpande 
मकबलू िफदा सने.. 
मी एका िठकाणी िदलेला -- मला जाणवलेला -- ा सरतीा िचाचा अथ  -- 
मळुात ह ेदवेीच,े ी णनू काढलेले उान, न िच आह,े ही कनाच चकुीची आह.े ीदहेाच ेआकष ण वा 
मादकता  करणार ेअस ेकोणतहेी अवयव तस ेरेखाटलेले नाहीत. तो ीदहे आह ेअस ेसागंयापरुतीच परखेा 
आह.े मळुात सरती ही बुी आिण सखोल ानाच ेतीक आह.े त ेान खलेु, अनावॄत आह.े सरतीचा उजवा 
हात पायाबाहरे आाच ेदाखवले आह ेआिण ा हातात कमळ आह.े ह ेानाच ेबाहरे आिवॄत झालले ेसदय  
आिण ताजपेण आह.े तो हात पायाबाहरे आलेला दाखवण ेयाचा अथ च ती सरती ानाा सखोल, वाहा 
वाहात आह.े ितच ेकेस िता डावीकडून उजवीकड ेवाहत,े लहरत ेदाखवलेले आहते – तहेी ा वाहाच ेिनदशक 
आहते. ान ह ेिितशील नसत े– सतत वाहत,े नव,े ताज ेअसत े– हचे यातनू सचुवलेले आह.े वरा बाजलूा एक 
मासा दाखवललेा आह.े मासा जगतोच मळुी पायाता ाणवायवूर – तो ानाचा ाणवाय ूआह.े माशाा ा 
ानहण ियचे ेिनदशक अस ेबडुबडु ेदाखवलेले आहते. इथ ेवीणा िता माडंीवर आह.े ती कला कौश, 
नादसदय , सगंीत याचं ेतीक आह.े ा वीणने ेसहजच योनीदशे झाकला गलेेला आह.े ही लिगकतलेा उजेन न 
दणेारी, उादक नसलेली अशी कला आह.े मोर िपसारा फुलवनू िता माडंीवर नाचतो आह.े ह ेानाच ेफुलण,े 
आादण,े  होण ेआह.े या सरतीला िगत चहेरा नाहीय. ान िगततेा मया दा ओलाडंणार े
असत,े हचे ातनू सचुवलेले आह.े िता कपाळावर आाचाा जागी कंुकवाचा िटळा आह.े बुी आिण 
आािक ान याचं ेत ेक  आह.े िशवाय त ेीा सौभायाच ेलण आह.े ती एक पी आह.े पौरािणक सदंभ  
ध ुडंाळून नीच याचहेी अिधक अथ  लागतील. सरती ही ाची पी आह.े उीची, सज कतचेी, िनमतीची 
दवेता आह े– हहेी ातनू  होत.े थोडात, ह ेिच ानाची सजकता  करत.े मला यात आपेाह तर काही 
वाटले नाहीच, उलट, या िचकारान ेया दवेतचे ेसखोल ितकाक अथ  समजनू घऊेन ह ेिच काढलेले आह,े 
असचे वाटले. यावर वाद झाले तेा कुणी या िचाचा हा अथ  सािंगतला होता की नाही, त ेमला माहीत नाही. 
एकूणात, चकुीा पतीन ेपान, चकुीच ेअथ  लावनू, सनेावंर अाय झाला, असचे मला वाटत.े 
--- ००० --- 
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फोटोवन तरी त ूखपूच शार िदसतो आहसे ! 😀 
Swapnil Chavhan 
Champra Deshpande 
थोडा अिभनय जमतो ाचीच फलतुी 😁! 
 
जेा ओल असले तेा पावले जवळ जवळ टाकण.े 
 
ानंा खपू शभुेा ! ाचं े' मराठी लेखन माग दशका ' ह ेपुक माया कायम हाताशी असत े!  
( ा. यािन शखे ).  
 
बरचेजण त:ची सखु:ख,े रागलोभ आिण मत े करयातच धता मानतात ! 
 
केाला राजकारणाच ंकुबड आलंय -- ह ेपफ  आह े! ( ीधर ितळव ेयाचंी किवता ).  
 
काहीजण णताहते, " िमटा डोळे, राहा झोपनू ! 
 
तचे ह े! आता मराठीत िवलीन झालेत ! 
इंिजत गलेाय ईडीा ऑिफसात ! 
 
बाप रे ! अितभयानक समवेरचा जळजळीत लेख ! ( ा. लीना पाढंरे याचंा अमिेरकेता गभ पातबदंी 
कायावरचा  लेख ).  
 
 गवुाहाटी इकड ेखालीच आह ेभारतात ! ( लााचंा टोपी, गॉगल घान वर पहात असलेला फोटो ).  
२८-०६-२२.  
०६-०७-२२.  
 
' जण ूकाही वाव ' ह ेमाझ ेनाटक बघायला त ेआले होत े! तृीस अिभवादन ! ( गगंाधर पाटील ).  
 
बरचे लेखक ह ेपिवायु िलिहणारचे असतात, बरचे समीकही ाच धारणते असतात. ामळेु सािह वा 
कलाच काय, सगळे जगणचे राजकारण वा पिव ेअसा समज िदसतो. त े' उपयु ' पण खजु ेआिण सकुंिचत 
सािह असत.े पणू  माणसाला त ेतु अस ूशकत नाही. जगाता अनके कलावतंानंी ह ेनाकारलेले आह.े पण 
पिवा णजचे जगण ेकवा जगण ेणज ेपिवाच असा ाचंा िनष  आह ेितथ ेसगळे थाबंत.े गटागटाच े
गटागटासाठी असणार ेसािह ह ेअसा वच ाा इेत असणारच, ाला इलाज नाही. तसा लेखकामंळेु 
िवषमता व हसा बोकाळणार, ालाही इलाज नाही. 
 
मीही गाय छाप चा २० वष भ होतो.  
 
मला दोन वळेा नादप ण िमळाले होत े-- सधुीर दामले यांा तृीस अिभवादन ! 
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पुयात फ गु असतात -- िश नसतात ! 
 
काकाची कादबंरी ' ायल ', िपरादंेो, बकेेट, आयनेो, सा  याचंी नाटके, पसेोआा किवता, तकुाराम व 
ानेर --ह ेसव लेखन णज ेअमकु काळाला आलेा अमकु ा ितिया होा केवळ, अस ेिदसत 
नाही. त ेसव काळ मूाक रािहलेले िदसत.े त ेकशामळेु ? आिण ितिया हचे जर त असले तर के 
काळात के ीा ितिया वगेया असतात. या अथा न ेअमकु एक काळ असहेी काही अिातच नसत,े 
अस ेणाव ेलागले. एकूणात कलेच ेे णज ेितियांा गावगाचंा ( gossip ) आखाडा, अस ेणाव े
लागले. थोडात, ' मू ' हा श कुचकामी असनू ' सृंती ' हा शही िनरथ क आह,े असचे णाव ेलागले. 
अनके कलावतं, लेखक अस ेणनू गलेेले आहते की कला ही ितियेा मया दा ओलाडंणारी असत.े तस ेनसले 
तर, सामािजक-राजकीय पिरवत नाच ेय आिण करमणकू यािंशवाय कलेच ेकाम काय उरत ेमग ? 
 
माझी शकंा जरा वगेया पतीन ेमाडंतो -- दलाल-मळुगावकर जेा रोमॅिंटक िच ेकाढत होत ेतेा जो 
सगंीताचाही रोमॅिंटक बाज होता तोच आताही चा आह,े अस ेिदसत.े िचकला घाट आिण िकोण यातं बदल 
शोधत गलेेली िदसत.े तस ेसगंीत वा नृात काही झाले का ? 
 
आपला िवषय अमतू  चा चालला आह,े कृपया ावर बोला. 
 
अमतू  किवता असत े-- ती कुठे िदसत े? णज ेसगळीच किवता अमतू  ? अजब आहते तमुच ेिवचार ! In a 
broader sense, abstract poetry is poetry that employs random images, stream-of-
consciousness, and other abstract art techniques. िदसण ेवा न िदसण ेहा नसतो  ! 
 
या कला कारातंले वाह समोर यावते यासाठीच ही पो आह े-- ामळेु, धवाद ! 
 
या िनिमान,े जगयाबाबत खपू खोलातले तलुा काही समजत जाईल, कारण त ूसामोरा जातो आहसे, त ेतुया 
लेखनातनू यते राहीलच -- त ेअमू असले ! शभुेा ! (  णव सखदवे  – हपे-बी आजार ) 
 
आालाही बी ए ला ' स अडँ लस  ' ही कादबंरी अासाला होती. तीत नायक पॉल हा एकदा रान ेचालत 
असताना ाला समोर पणू  चं उगवलेला िदसतो आिण त ेपान तो दचकून थाबंतो -- अशा पाच ेएक वणन 
एका िठकाणी असाच ेआठवत.े ाचा कायमच भाव रािहला ! 
 
िमा, किवता उम आह े-- फ ' शहराची --- ' ह ेितसरे कडव ेअनावयक वाटतये – ( राल बनसोड े) 
 
सा वाचन-िनयंण चा आह.े इलाज नाही. 
 
या िनिमान े-- 
मकबलू िफदा सने.. 
मी एका िठकाणी िदलेला -- मला जाणवलेला -- ा सरतीा िचाचा अथ  -- 
मळुात ह ेदवेीच,े ी णनू काढलेले उान, न िच आह,े ही कनाच चकुीची आह.े ीदहेाच ेआकष ण वा 
मादकता  करणार ेअस ेकोणतहेी अवयव तस ेरेखाटलेले नाहीत. तो ीदहे आह ेअस ेसागंयापरुतीच परखेा 
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आह.े मळुात सरती ही बुी आिण सखोल ानाच ेतीक आह.े त ेान खलेु, अनावॄत आह.े सरतीचा उजवा 
हात पायाबाहरे आाच ेदाखवले आह ेआिण ा हातात कमळ आह.े ह ेानाच ेबाहरे आिवॄत झालेले सदय  
आिण ताजपेण आह.े तो हात पायाबाहरे आलेला दाखवण ेयाचा अथ च ती सरती ानाा सखोल, वाहा 
वाहात आह.े ितच ेकेस िता डावीकडून उजवीकड ेवाहत,े लहरत ेदाखवलेले आहते – तहेी ा वाहाच ेिनदशक 
आहते. ान ह ेिितशील नसत े– सतत वाहत,े नव,े ताज ेअसत े– हचे यातनू सचुवलेले आह.े वरा बाजलूा एक 
मासा दाखवललेा आह.े मासा जगतोच मळुी पायाता ाणवायवूर – तो ानाचा ाणवाय ूआह.े माशाा ा 
ानहण ियचे ेिनदशक अस ेबडुबडु ेदाखवलेले आहते. इथ ेवीणा िता माडंीवर आह.े ती कला कौश, 
नादसदय , सगंीत याचं ेतीक आह.े ा वीणने ेसहजच योनीदशे झाकला गलेेला आह.े ही लिगकतलेा उजेन न 
दणेारी, उादक नसलेली अशी कला आह.े मोर िपसारा फुलवनू िता माडंीवर नाचतो आह.े ह ेानाच ेफुलण,े 
आादण,े  होण ेआह.े या सरतीला िगत चहेरा नाहीय. ान िगततेा मया दा ओलाडंणार े
असत,े हचे ातनू सचुवलेले आह.े िता कपाळावर आाचाा जागी कंुकवाचा िटळा आह.े बुी आिण 
आािक ान याचं ेत ेक  आह.े िशवाय त ेीा सौभायाच ेलण आह.े ती एक पी आह.े पौरािणक सदंभ  
ध ुडंाळून नीच याचहेी अिधक अथ  लागतील. सरती ही ाची पी आह.े उीची, सज कतचेी, िनमतीची 
दवेता आह े– हहेी ातनू  होत.े थोडात, ह ेिच ानाची सजकता  करत.े मला यात आपेाह तर काही 
वाटले नाहीच, उलट, या िचकारान ेया दवेतचे ेसखोल ितकाक अथ  समजनू घऊेन ह ेिच काढलेले आह,े 
असचे वाटले. यावर वाद झाले तेा कुणी या िचाचा हा अथ  सािंगतला होता की नाही, त ेमला माहीत नाही. 
एकूणात, चकुीा पतीन ेपान, चकुीच ेअथ  लावनू, सनेावंर अाय झाला, असचे मला वाटत.े 
--- च.ं . दशेपाडं.े 
 
 
जबरद मलूगामी िवषेण ! कोलटकरांा किवतसेोबतच हहेी अमर राहील ! ( सलील वाघ याचंा अण 
कोलटकरावंरचा लेख ).  
 
माझा िम अस ेणतो की बाड रसले अस ेणतो ! 
 
अतं आीयतने ेआिण सखोलपण े' चतन ' ह ेलााचं ेनाचतन असलेले पुक अासनू िलिहलेला हा 
एक उम अिभाय आह.े आनदं कुलकण यानंी ह ेएक चागंले काम केलेले आह.े या पुकावर मीही इथ ेिलिहले 
होतचे. सदर पुक कोणतहेी कलावतं आिण इतरही सवजण यानंी वाचाव ेअस ेआह.े ह ेनसुतचे कलेबाबत नसनू 
जगयाबाबतही आह.े 
 
लेखकावंर अनके िठकाणी काही िलिहलेले असत ेावन अदंाज यऊे शकतो. नवीन लेखक असले तर काही 
पानातंच अदंाज यतेो. िनवड अथा त ाचीाची आवड आिण आच यावंरच ठरणार. 
 
शवेटचा उतारा तर ' उतारा ' च ठरावा, असा आह े! 
 
ाची, महान काम चाललेय तझु े! तलुा आिण तुया कामाला सादर शभुेा ! ( ाची माया गजानन ) 
 
राग ठीक पण हसा हा उपाय नाही – 
२३-०८-२२.  
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मताची वचैािरक किवता िलिहणाया कवीला ती किवता आधीच माहीत असत े-- तीत अनपिेत काही नसत.े 
मतान आिधक मोठा आवाका घणेाया किवतते ही अनपिेतता असत.े नसुतीच मताची ितिया दणेारी 
किवता खजुी असत.े  
एकरषेीय वचैािरक अथ  -- या पात ती किवता कधीच नाही ' समजणार ' . तो जगयाा रचनचेा, ियचेा 
िता आतंर सबंधंासंह आवाका वा भान असान ेिवचारान ेवा मया िदत िनितीन े' आता कळले ' अस ेकधीच 
होऊ शकणार नाही. किवता णज ेदगडासारखी ' िनित ' व ून.े 
Champra Deshpande 
वचैािरक िनितीन ेज ेसागंनू सपंत नाही ती भतुाटकी ? 
' पिर ा िवभंर ेबोलिवले ' -- ह ेतकुाराम खोटे बोलत होता, अस ेतमुच ेणण ेिदसत े! 
 
' ही ' च ेतण हा काही एक वगेळाच तकुडा आकाशातनू पडलेला नाही. िमन असो की समाजमन त े
साताच ेभोे असत.े सात सोडायला घाबरणारे असत.े तर ह ेज े' वगेळे ' वाटत ेत ेा सातातनूच आलेले 
आह.े या मळू समकेड ेल करयासाठी इतर अनके चचा  उपयोगी पडतात ! 
 
जवेढा अहंकार घ तवेढा कलाकृतीचा आवाका कमी. जो कलावतं त:ा ितिया, सखु:ख ेआिण मत ेयानंी 
ब असतो तो खजुा असतो. परदशे, दशे याचंा सबंधं नाही. या अथा न ेतं कलाकृती या कालजयी वा 
जागितक णता यतेील. काका, सा , िपरादंेो, बकेेट, आयनेो -- ह ेअहंकारातनू नाही िनमा ण होत. 
अिवाद ितकडचा, अतैवाद इकडचा वगरै ेपत अहंकाराला बढावा दणेारी आिण ातं नाकारणारी आह.े 
 
. अासाहबे दशेपाडं ेह ेमाझ ेचलुत काका होत.े 
 
पुयाता िकलर सेम,े माया पिहा नोकरीसाठीच ेिशफारसप आमा या वै सराचं ेहोत े! कॉलेजात 
असताना, मढकराचं े' सौय  आिण सािह ' ह ेसराबंरोबर आी तीनचार िवाानी समजनू घतेले ! 
 
मूमापन णा वा गणुदान णा, कशावर आधािरत कराव ेयाबाबतही तमुच ेिवचार माडंले जावते. बोलणचे 
ख ुटंवण ेहा माग  नाही. 
तशी भयकंर भावना असणार ेा सोडून -- आजच ेणनू कुणी असतीलच ना -- ांाकडून कुठे यतेाहते काही 
िवचार ? काय असावते िनकष ? समजा आपण सगळेच सामा, नासमझ आहोत तर या समजतुीवर आधािरत 
काम कस ेकराव े? 
या िवषयावर इथ ेबरीच घसुळण झालेली आह.े आता जो तो घईेल समजनू. आिण जेा कुणाचचे समजण ेह े
फायनल नाही ठ शकत तेा काय घडायला हव ेयावरही मतमतातंर ेअसणार. ही एक िया आह.े चालत 
राहील. 
 
उघडीप नती ास यथे ेवावाची जराही -- य ेह ैमार टच ! ( ील चाण ची किवता ).  
 
( १ ) किवतचेी ायता अशी शयोजना इथ ेअनकेदा यते.े काय ायता णज े? भाषते जर सगळे आधीच 
उपल आह ेतर तं, पिरणामप नसलेले, ाय णज ेकाय ? 
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( २ ) िनरिनराया कारा किवताचं ेउेख आहते. उपयोगी वा िनपयोगी ह ेकशावर ठरणार ? जी किवता 
escape णज ेपळवाट उपल कन दते ेती उपयोगी, कवा सामािजक-राजकीय पिरवतन क पाहत ेती 
उपयोगी, अस ेसमजाव ेका ? 
( ३ ) किवततेली सज कता णज ेकाय ? सामािजक वाव आिण अपेा तसचे परंपरा आिण अनके भाव आिण 
कवीची जनकेु या मया दतेच सज कता असत ेका ? सज कता ही ितिया असत ेका ? 
( ४ ) भाडंवली वने ेसव काही ब आिण िनधा िरत असले तर किवतते ‘ नव े‘ काय घडू शकत े? 
( ५ ) मळुात अमकु एक कृती किवता आह ेका, ह ेआधी ठरवायला हव,े अस ेटले आह.े याबाबतीत असं मत े
आहते तर त ेआधी कोण ठरवणार ? अस ेठरवण ेआिण दजा  ठरवण ेयातं फरक काय ? 
( ६ ) किवतचे ेअि-समथ न काय असत े? 
( ७ ) किवतासंहाचं ेखपण ेह ेबाजार िनधा िरत करतो. इथ ेबाजार णज ेवाचकांा आवडी आिण गरजा. त ेलात 
घऊेन बरचे कवी किवता िलहीत नाहीत. णज ेानंा बाजार नाही. ह ेाचं ेकिवतचेा उादक णनू अपयश 
समजाव ेका ? की कवी णनूही अपयश समजाव े? ( राल प ुगंिलयांा पोवरची कॉमट ).  
 
ह चालतील पण हवादी नाही चालणार ना ! 
मी हवादी ? ध आहात ! 
मी कुणाा िव वा बाजनू ेिलहीत नसतो -- आपणच िनमा ण करत असलेा िवसगंती आिण मषृा ( अबसड ) 
पिरिती यावंर िलिहतो -- तमुा अपेेमाण ेिलहायला मी बाधंील नाही -- तुाला ह ेचालणार नसले तर कृपया 
त:न रामराम करावा, ही िवनतंी. आपण तफ ास टाळावा, ह ेबर े!लोकशाही माच आह ेपण ागा वा िशे 
मारण ेमा नाही. मी त: कुणावर अस ेिशे मारत नाही, ह ेतरी तुी पािहले असलेच.माझी दोनतीन मत ेआहते 
-- मतदानाा वळेी ातंले एक िनवडने --असो -- तमुची मत ेअस ूात -- माया लेखनात तुाला न पटणारे 
बरचे असाव े-- िनरोप घऊे या -- तुाला ॉक करत आह े– 
 
विंचत-ामीण किवतचेी समीा वगेळी आिण ' इतर ' किवतचेी समीा वगेळी -- अस ेकाही असत ेका ? सव 
किवताचंी समावशेक समीा अस ूशकत,े ह ेमा झाले तर दजा िवषयक ाबंाबत जरा ता यऊे शकेल. 
 
ा किवताच असतात -- िनबधं नसतात -- याचबरोबर ग किवता हाही एक कार आह े– 
 
आशय हा ियसेोबत असतो -- तो असतो कवा नसतो -- असला तर वत मानातच असतो -- ' तारुत े' असण े
वगरेै िनरथ क असत े-- मग तुी णाल, ह ेकुणी वाचणारही नाही -- ह ेअसले  कुणीच नाही सोडव ूशकत – 
 
ह ेिबनिवरोध वर िलिहलेले नसनू ाता िनब ु ग ुंावर िलिहलेले आह े! 
१७-१०-२२.  
 
घटनाकतलेा मह न दणेाया काही किवता असतात -- ा सूतकेड ेजातात -- पण अशा किवताचंी 
शताच फेटाळणार ेिवचारवतं वाचक असतात -- ाचंा च यते नाही – 
 
माणसाला मत असाव ेकी नसाव,े यावर काय तमुच ेमत ? 
आले लात -- तुी मतिवरोधी मताच ेआहात ! 
25-10-22.  
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ाची, फारच छान ! तुया चतनातला सखोलपणा तुया आवाजातनू थटे पोचतोय ! 
 
मला त ेसगळे माहीत आह ेिमा ! ' गमंत ' हा श वापरलेला असनूही कशाला ह ेान वा ? 😄अस ेगहृीत ध 
नय ेर े-- सयान ेवाचताना मी ऐकले होत े! मी तझुा हा आदर नाही ीका शकत, सॉरी ! 
किवततेला मी आिण त: कवी एकच या समजतुीची गरज काय ? 
कट व गट -- दोी बरोबर, ह ेकृपया लात ाव.े ' मराठी लखेन माग दशका ' -- यािन शखे -- या 
पुकातही कट व गट दोी एकच अस ेिदलेले आह.े ह ेपुक आिण श राकर ह ेमी िवासाह मानतो. तक  
णाल तर माझा असा आह ेकी एक अर बदन वगेया अथा च ेश -- यावर माझा िवास नाही. बोलयाा 
वा वापराा ओघात एखाद ेअर बादलले गलेेल ेअसत ेआिण त ेदोी ा धरले जात,े इतकेच. जस ेसोयीर व 
सोईर दोी ा असत.े षीकोण / न वा सामी/ सामुी -- कवा साळंुकी / खी अस ेदोी ा असतात. 
असो. गट, गटण े-- याबल -- कट, कटण ेपहा -- मराठी श राकर -- कै. वासदुवे गोवद आपटे. 
 
Champra Deshpande 
" िनपयोगी किवता णज ेती किवता जी वावाचा िनदश करण ेणजचे सामािजक व निैतक भा 
करण,ेिनसगा ित आा  करण,ेिगत भावभावनानंा अिभ करण ेइादी गोी टाळत.ेही अशी आत 
वळलेली णज ेकिवतेा कृिमतचे ेरचलेपणाच ेभान असलेली किवता आधिुनकतेा काळात,मागील दोन 
शतकात,जगभर उदयास आली. तर आधिुनकतेा काळात या किवतचे ेिसातंन दखेील झाले.ामळेु किवततेील 
योगशील अणी वाह हा ाय किवतचेा रािहला. 
मराठी सािहात हा वाह अधमे ेजरी डोकावला तरी बताशंी किवता ही अिभी ातंाा,अितेा 
आिण समतेा लामंधनू िनमा ण झालेली होती व आह.े िशवाय सतं कााा बळ परंपरेनसुार जीवनाच ेसार 
सागंणारी, उपदशे दणेारी,ससंाराचा अथ  समजनू सागंणारी एक वृी मराठी किवतमे ेकायमच होती " -- ह ेखपू 
महाच ेआह.े या बाबतीत एक लात ाव ेलागले की कोणताही कवी सतत अिसधारवेर नसतो -- काही किवता 
बोधद असहूी शकतात, पण, बयाच ' िनपयोगीही ' अस ूशकतात. कवी ऐवजी किवतकेडचे पािहले जायला हव.े 
ाय किवतलेा फारस ेमह असणार नाही -- याच ेकारण िघािपातच रमण ेआिण आान ेन घणे,े या 
मनाा वृीत आह.े कवनी िलिहताना या ' पाया ' ला मान ायच ेकारण नाही. किवतचेा मडर क इिणारा 
फोस  मराठीत खपू मोठा असला तरी ाय किवता िलिहली जाण ेमहाचचे असले. ाय णज े' कलावादी ' 
ने -- उलट जगयाता मलूभतू आिण समावशेक ानंा िभडणारी किवता. अशी किवता ही एखाा गटाच े
इटंरे साभंाळयासाठी नसत.े तोच माणसाा जगयातला साृंितक वाह असतो. ामळेु, प ुगंिलयांा या 
पोमधले सवच िववचेन महाच ेआह.े 
--- ० ---  
बरचे असहेी यतेात वाचनात की किवता काही िदवस ांातंनू ' मला  कर ' णनू टाहो फोडत असत े! 
 
मला जरा एक वगेळा मुा िदसतो आह े-- ाा सतबेल खाी नाही. इतर कलामं ेघाळाचा काळ आिण 
मानिसक काळ या दोच ेिनयोजन कलावतंाा हातात असत.े िच आिण िश हा फ मानिसक काळ असतो. 
ितथ ेमाच ेिनयोजन नसत.े मी अस ेवाचले होत ेकी इंलंडमधली एक अिभनेी ए बी सी पासनू झडे पयत अस े
णत जायची की लोकांा डोयातं पाणी यईे ! 
 



15 
 

ान े( साद वनारस े) आिण अतलु कुलकणन ेचालवलेा रंगवध न या उपमामळेु अनके ायोिगक नाटकाचं े
महाराात बयाच िठकाणी योग होऊ शकले ! ातं माझ े' बिुबळ आिण झ ू' हहेी होत े! िय िम सादच े
मन:पवू क अिभनदंन ! 
 
महाटे किवता पण मराठीत ही तातडीन ेन केली जाईल ! ( ीधर ितळव े).  
 
' मराठीतले कला-सािहाच ेे ( इथा ) मातीत घालायला जबाबदार कोण ' या िवषयावर एखाा हौशी 
अासकान ेइथली मराठीतली एक शवेटची डॉरटे करावी, अस ेमी सचुव ूशकतो. पण या िवषयाला गाईड िमळेल 
का हाच एक  आह े! 
 
जगयाच ेचबाळे आिण भाषचेी समृी याचंा उ ुगं मळे ! ( ीधर ितळव े).  
 
जगाता के गोीचा इतर सगया गोवर पिरणाम होत असतो ! 
 
ह ेिच पुा पाहताना िदसलेले काही वगेळे -- रेेा जनरल डाता बाकावर आिण खाली दाटीवाटीन े
बसलेली ही माणस ेआहते. डाा हाताला वर मोकळा भाग आह ेतो णज ेिखडकी आह े! -- असहेी खास वाटत ेह े
िच ! Sharad Tarde 
 
एक णज ेमी समीकही नाही आिण सवही नाही. किवता या िवषयावर मला आने ेकाही माडंायच ेआह,े 
तवेापरुत ेह ेमाझ ेपुक असणार आह.े माया यादीतले सव कवी माया आवडीच ेआहते, अस ेनाही. ांा 
काही किवता ा मला चागंा वाटतात ा घतेा आहते. पणू  मराठी किवतचेा पिरसर ध ुडंाळून िलिहयाची 
जबाबदारी मी घतेलेली नाही. माया यादीितिरही अनके चागंले कवी व किवता अस ूशकतील. त ेसगळे मला 
माहीत नाहीत, मी वाचलेलेही नसतील. मी त: मला एक लेखक समजतो, ामळेु, या कामाला मी िकती वळे 
ावा याला मया दा आह.े लोक समजनू घतेील, अस ेवाटत.े 
 
तमुची भाषा या पोमधा मानिसकतचे ेफारच ठळक उदाहरण आह े! तुाला ॉक करत आह े– 
 
आशययु भाषेा जलाशयात िबनधा पोहण े! ( ीधर ितळव े).  
 
त ेिवचार िशरोधाय  मानणाया जनसामााचंहेी िवचार ! होय ! -- असा हा एक अु दजा चा ातं आह े!  
 
आिण ात इथले जगण ेकस ेचा आह े-- हा उपरोधाचा सरू -- हीच आह ेखर ेतर ही पो -- काहीजण ती 
मखुमूावरच पाहाताहते – 
१९-१२-२२.  
 
या पुकाला िमळणारा ितसाद आनदंदायक आह े! ( नाटक: एक मु चतन ).  
31-12-2022.  
 


