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31 DEC 2020 
 
पाचं ेउडण े 
मला अनकेदा अस ेवाटत ेकी बरचे पी िनारणच उडत असतात. खायािपयासाठी वगरै ेठीक पण उगीचच का उडत 
असतील ? अजनूही मला ह ेकळलेले नाही. पण, टले आतंरजाल  काय णत ेयावर त ेपा. तर त ेशोधताना 
आणखीनच अजब मािहती िमळाली ! काही पी जवळजवळ आयुभर लातंरातच असतात. िझरलंड त ेआिका 
जा-य ेकरत असतात. िवशषे णज ेदहा-दहा मिहन ेत ेसतत उडत असतात. जिमनीवर वा झाडावर उतरतच नाहीत ! 
उडता उडताच ानंा झोपही घतेा यते े! काही पानंा काही सकंेदाचंीही झोप परुत ेण े! 
गमंत णज ेह ेअसले नसुतचे उडत ेकवा उडत उडत सपंणार ेआयु असनूही त ेपी ाला िनरथ क वा गधड ेजगण े
णत नाहीत. हवते उडणार ेिकड ेहचे ाचं ेजाता जाता िमळणार ेअ असत.े पाया ऐवजी बा पीत असतील त ेवडे े! 
माहीत नाही. मग माणसूच का meaninglessness, absurdity याचं ेघोळ घालत असले ? ज ेआह ेत ेमाणसाला, 
मजते जाऊ ा, हचे जगण,े अस ेतरी का जगता यते नसले ? णज ेभौितक गतीबरोबरच िवचारान ेमाणसू अिधकािधक 
मखू  होत गलेा असले का ? वैािनक ठीक पण बाकीचा बराच िवचार हा माणसान ेत:च ओढवनू घतेलेला शाप तर 
नसले ? 
--- 000 --- 
 
आपमतलबीपणा आिण बिेफकीरी  
आहारिवहाराच ेिनयम पाळण,े ायाम करण ेह ेसगळे काहना भाडंवलशाहीता आपमतलबीपणाच ेवाटत.े काहना ह े
अस ेिश पाळण ेह ेलािजरवाणहेी वाटत.े आपण अगदीच कारकुनी , ममवगय बूवा  झाासारख ेवाटत.े ापेा 
बिेफिकरीत राहाव ेआिण जनतेा िहताचा िवचार ाधाान ेकरत जगाव,े अस ेानंा वाटत.े  पण िदवसभर िसगरटेी 
फंुकण ेहा ला खशु करणारा आपमतलबीपणा ानंा चालतो. काहीजण आळशीच असतात तर काहना 
अितआिवास असतो की कुछ नही होता. काहीजण णतात की पटतये हो पण वळेच नाही िमळत. तरीही, एकूणात या 
धा जगात नोकरीधदंा करण,े काय मता िटकवण ेह ेसामात: सवानाच गरजचे ेअसत.े ससंार, मलेुबाळे, शाळा-
कॉलेज वशे वगरैतनू कुणाचीही सटुका नसत.े ामळेु एका मया दबेाहरे बिेफिकरी करण ेह ेमहागात पडू शकत.े  
या िनदयी धा यगुात मानिसक ताणतणाव, काळा, नरैाय वगरै े यऊे शकतात. ाचंी पढु ेवाढ होऊन काही 
मानिसक रोगही माग ेलाग ूशकतात. ाचबरोबर, वारंवार उवणार ेपण कायमचा इलाज नसलेले अस ेबीपी, मधमुहे, 
दमा, दयरोग, अधागवाय ूअसले पाणहेी वााला यऊे शकतात. ह ेसव टाळयासाठी िनयिमत ायाम आिण ान 
याचंी अटळ गरज असत.े ान हा काही ह धमा तला उपचार आहे, ह ेडोातनू काढून टाकायला हव.े एखााला 
किुनाचंा राग अस ूशकतो पण णनू रिशयात तयार झालेली कोिड लस मला नको, अस ेणण ेह ेमखू पणाच ेठ 
शकत.े कारण इथ ेिवचार, मत,े ा याचंा  नसतो – ह ेिवानाच ेे असत.े आजा या गळेकाप ूधा आिण 
चडं ताणाा जगात ान िशकण ेआिण त ेजगयात असण ेअतं महाच ेआह.े या बाबतची वैािनक मािहती सव  
सहज उपल आह.े एखादी गो िवानान ेिस झालेली असले तर ती पणू  मानवजातीची झाली, अस ेसमजायला हव.े  
ह ेसव  समजनू घऊेन ायाम आिण ान याचंा सवानीच अगंीकार करायला हवा, अस ेसचुवावसे ेवाटत.े  
--- 000 --- 
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नरैाय  
 
वाढत चाललेला नरैाय रोग आिण आहा हा एक जागितकच  आह,े अस ेणायला हरकत नाही अस ेिदसत.े एक 
ाझंने नामक लेखकआहते , ाचं े' गडु फॉर नथग ' नामक एक पुक आह.े ात ानंी नरैायाा ानभुवावन 
या समचेी चचा  केलेली आह.े त ेएक अतं महाच ेिववचेन वाटत.े ाचं ेणण ेया रोगाची जबाबदारी ीवर 
ढकलण ेही भाडंवलशाहीची रीतच आह.े पण खर ेतर, ीा गणुदोषाबंरोबरच खपू मोा माणात राजकीय-आथक 
जग ह ेाच ेकारण आह.े कुणी णत ेकी समाज अस ेकाही नसतचे, फ ीच असतात -- ह ेानंा मा नाही. 
नरैाया च ेएक मखु कारण त ेअस ेसागंतात की आता  
भाडंवलशाहीला पया यच नाही अस ेजग िनमा ण झालेले आह े-- अस ेहोण ेह ेआह ेमु कारण ! आनदंात जगायच ेकी  
:खी  होऊन जगायच ेही ीची िनवड असत,े अस ेणण ेबरोबर नाही, अस ेत ेणतात.  
नसुत ेसवेर कुणी याव ेएवापरुतीच या ाची ाी नसनू पणू  मानवी जगणचे पजंात पकडणारी ही समा आह.े 
आपण सवानी िमळून िनमा ण केललेे ह ेजग आह े! अशा पिरितीत काय सचुतात यावर उपाय ? 
नटेवर उपल लेखाची लक -- 
https://lareviewofbooks.org/.../future-no-future.../  
--- 000 --- 
 
ोध आिण षे  
मनात सतत ोध आिण षे या भावना बाळगण,े ाचंी जोपासना व सवंध न करण ेआिण आचरणातनू सतत ानंा 
अिभ करत राहण ेयामंळेु आरोयाच े गभंीर  िनमा ण होतात अस ेशा सागंत.े शा णज ेधम शा न ेतर 
िवान सागंत.े साच काय, अलीकड ेण,ू िजकडिेतकड ेराजकीय आखाड ेआिण चचा  याचंा आाद घेयाच ेमाण 
वाढत चाललेले आह.े ातनू ोध आिण षे याचं ेसाव िकच उादन मोा माणावर होत आह.े याला सवच प, 
वे, नते ेआिण उाही काय कत जबाबदार आहते. जनतलेाही रोजा ापतापातनू  थोड ेबाहरे काढणारी ही एक बरी 
करमणकू वाटत असावी अस ेिदसत.े याला अमकु जा जबाबदार, तमकु कमी जबाबदार असा िवषय घऊेनही ाच 
मालाच ेआणखी उादन घतेा यईेल. पण, एकूणात पणू  दशेाचचे आरोय धोात आणणारा असा हा अजडा सव मोा 
माणावर अमंलात आणला जात असलेला िदसतो. ाचंी उपजीिवकाच या उादनमतवेर अवलंबनू आह ेाचंा 
इलाजच नाही, पण, बाकीानंा आपापा आरोयाची काळजी कशी घतेा यईेल हा  आह े-- की अस ेअस ेअसावर 
तस ेतस ेहोणारच या िवचारात रान आह ेत ेतसचे चालवत राहाव े?  
--- 000 --- 
 
िवचारातं णज ेकाय र ेभाऊ ? 
एकदा डॉ. ीराम लाग ूआिण िवजय तडुलकर यांा जाहीर गाचंा काय म झाला होता. ात ‘ िनयती ‘ हा िवषय 
आला होता. लाग ूणाले की त ेिनयितिबयती काही मानत नाहीत तर तडुलकर णाले की त ेमानतात. दोघहेी तस े
परुोगामी णावते असचे, मग हा फरक कसा काय ? मग, दोघहेी वैािनक िकोण मानत होत ेकी नत े? ावान 
लोक तडुलकरामंळेु खशु झाले असले तरी परुोगामी लोक िडब  होण ेसाहिजक होत.े पण, िवचार करता अस ेिदसत ेकी 
लागूचंा यातला परुोगामीपणा हवतेला होता आिण तडुलकरांा िनयितवादाला वैािनक पाया होता. िवानाची पायाभतू 
गहॄीतके काय असतात, तर ती अशी आहते – 
१ िनसग  हा िशब असतो आिण िनसगा च ेिनयम त ेदाखवत असतात. 
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२ आपााला िनसगा ची मािहती होऊ शकत.े 
३ घडणाया सव गोना नसैगक कारण ेअसतात. 
४ यभं ूअस ेकाही नसत.े 
५ अनभुवातनू ान िमळू शकत.े 
६ ान ह ेअानापेा े असत.े 
-- थोडात ज ेआह ेत ेसव  कारण-पिरणाम साखळीतच असत.े यामळेुच पवू कुणी कम िवपाक िसातं काढला असले 
कवा ग -नरकाा कनाही िनघाा असतील. चागंाच ेचागंले फळ, वगरै े( पण, चागंले णज ेकाय त ेमी 
सागंणार, ही ातली, कारणानंीच जाला आलेली, हलकट मानवी मखलाशी वगेळी ). आपाकड ेजस ेकफ, वात, 
िप यापंकैी काही एक धान असलेली माणस ेसािंगतली गलेी तशीच ितकड ेचार कारची माणस ेसािंगतली गलेी. या सव 
कारा माणसाचं ेभाविवशेषे वगरैहेी सािंगतले गलेे. उदाहरणाथ  कफधान माणस ेजा रोमिँटक असतात, वगरै.े 
यातले बरचेस ेआपण िववा समजलो तरी वैािनक िकोणातली कारण-पिरणाम साखळी कशी टाळणार ? णजचे 
एखादा माणसू किुन ायला कवा भाडंवलवादी ायला काही ना काही कारण ेअसणार. यभं ूकाहीच नसत े! ह े
सव  पाहता, लाग ूहवते गा मारत होत ेआिण तडुलकरानंा मानवी जगयाची अिधक सखोल जाण होती, असचे णाव े
लागत.े 
काला माया पोम,े िवचारसरणीवर जनकुरचनचेा भाव असतो या सशंोधनाचा उेख होता. तो, तःला यभं ू
समजणाया परुोगाानंा आवडणार नाही, ह ेमला माहीत होत.े पण यावर ‘ वैािनक ‘ मटेिरयल आह ेनटेवर – हा काही 
अधंचेा भाग नाहीय. 
माणसाचा भाव, िवचार ह ेसव च जर कारण-पिरणामानंी िनयिंत असले तर साहिजकच िवन उकुतने ेहा  
िवचारावाच लागतो की – िवचारातं णज ेकाय र ेभाऊ ? 
--- ००० --- 
 
टे मलुाखत 
परवा सगंीतिवषयक एक पो िदली आिण मग ा िनिमान ेनटेवर काही पािहले -- कौिशकी चवत या महान 
गाियकेची ही महान मलुाखत ामळेु समोर आली ! इतकी गभंीर चतनाक मलुाखत फार िचतच ऐकायला िमळत े! " 
धम  न,े आािकता ", " सगंीतातला सवा त महाचा ण णज ेगायला सुवात करयापवूची शातंता " ! टे ! 
ाचं ेआधीच काही पवू ह असतील ानंी ा सोडून, पण बाकीानंी खुा मनानंी ऐकावी अशी एक खास मलुाखत ! 
माझ ेतर या बाना दोन सॅटू आहते -- एक गायनाबल आिण सरा या मलुाखतीबल -- 
 
मन आिण राजकारण 
मन अशी एखादी गो िनरीणाला उपल नसत ेामळेु मानसशा ह ेझाले वत णकूशा. वत णकुीचा अास, िनरीण 
कन काही िनष  सापडतात णनू ाला शा णायच.े पण वत णकुीा मळुाशी मता हालचाली, ाचं े
एकचालकानवुत, सरुचेी, वच ाची, सखुाची इा – ह ेसगळे असतचे ना ! तरीही, एकजण णतो की मानिसक 
िवकॄती बया करता यतेात तर टॉम ीनगसारखा जगिवात मानसशा णतो की मानिसक िवकॄती अस ेकाही 
नसतचे. मायासाराचंा ा शााचा सखोल अास कसा असणार ? कडकेडने ेजाऊन जवेढ ेसमजले तवेढ ेसमजले, 
असचे असणार. पण तःच ेमन आिण तःची वत णकू याचंा तर अस ूशकतो िनरीण-अास. ामळेु, थोडफेार 
बोलायला हरकत नाही. िशवाय, मानवी मन समजनू घते राहण ेह ेकलावतंाच ेिमशनच तर असत.े आपण थोडफेार कलावतं 
आहोत अस ेसमजनू ा आधारावरही थोडफेार चा शकेल. 
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मानसशााा एका पुकात अस ेएक सशंोधन वाचनात आले की माणसाची िवचारसरणीही ाा जनकुरचनवेर 
अवलंबनू असत े! णज ेबबला ! मानवी िहताचा चडं िवचार कन, बिुामायवादान,े कान ेआपण किुन 
झालोय असा अिभमान एखादा माणसू बाळगतो पण त ेिततकेस ेखर ेनसत े! यावर कुणी असहेी ण ूशकत ेकी, यते 
असतात हो अशी सशंोधन ेआिण ती खोटीही पडत असतात, ती फार मनावर घऊे नयते ! अर,े पण िवानाा एका 
टावर ज ेसापडलेय त ेा टावर तरी खर ेधरायच ेकी नाही ? काय णतो यावर वैािनक िकोण ? कारण-
पिरणाम साखळी ह ेजर िवानाच ेएक मखु विैश असले तर तुी अमकु एका िवचाराच ेायला तुी हजारो वषात 
घडत आलेला तमुचा म वापरत असता आिण तो अनके भावानंी यु असतो, ह ेमा ायला काय हरकत आह े? 
तर वत णकुीा मळुाशी एक कॄिम क यु सखु ःख राग लोभ वच ाची इा भीती सडूभावना आसीच ेमे 
सहानभुतूी वगरै ेह ेसगळे असत.े ह ेसगळे ा क ामळेु असत ेआिण िनरीणश असत ेणजचे मया िदत असत.े आिण 
ही रचना एकासारखी जशीा तशी सरी अस ेअसचू नाही शकत हहेी च आह.े ामळेु साहिजकच माणसू आपण 
तः आिण आपला कार, आपला समहू, आपली टोळी आघाडीवर कशी राहील याा यात असतोच. यालाच ाच े
राजकीय जगण ेअस ेणता यते.े आिण पढु,े राजकारणािशवाय माणसू असचू नाही शकत असहेी णता यते,े टले 
जातहेी. ामळेुच एका ीला सरी ी माया समजतुीमाणचे वागली पािहज ेअस ेवाटत ेआिण ातनू सघंष  
घडतात तसचे समहूाचंहेी घडत असत.े बिुामायवाानंा ह ेमाच कराव ेलागत.े याचाच अथ , सघंष , भीती, यु,े सडू, 
छळ हहेी ानंा मा कराव ेलागत.े ह ेसव मा कन तस ेजगत असतानाच, ातं, समता, बधंु, ाय याचंी 
भलावण करयाच े‘ िववकेी ‘ कत ही ानंा पार पाडत राहाव ेलागत.े साराशं, राजकारणी मन ह ेनहेमीच अशा िवधते 
आिण आवचंनते आिण ढगीपणात आिण खोटेपणात जगत असत.े मग यातनूच काहीजण अस ेकाढतात एक त 
शोधनू की बाबा बसंांा राजकारणामाण ेचा द ेगाडी णज ेकटकटी कमी तरी राहतील. यालाच लोकशाही 
टले जात.े पण ‘ अपयश ‘ कुणालाच परवडत नाही, ामळेु मग अपयशी झालेले सगळे, आपले ‘ नमनू े‘ िवचारात न 
घतेा एक यतेात आिण यशी समहूाला हरव ूपाहतात ! हा एक वगेळाच घोटायाचा ग ुतंाडा तयार होतो. अस ेवारंवार 
घडताना िदसत.े िनवडणकुीची गिणत ेआिण डावपचेही बरचे चालतात आिण एकूणात बसंांा मतानंी चा द,े ह े
माग ेपडत े! 
राजकारणािशवाय माणसू जगचू नाही शकत अस ेणणायानंा ह ेसव  मा असत े! इथ े असा आह ेकी कलािया 
कवा सज कता हीही याच चात ब असत ेका आिण असावी लागत ेका ? आिण तस ेअसले तर सज कता अस ेकाही 
नसतचे, अस ेनाही होणार ? सज कता णज ेअसत ेतरी काय मग ? 
--- ००० --- 
 
धम  
मधनू मधनू मी सगंीत ऐकत असतोच पण कालपासनू माझा सगंीत समारोहच चा आह.े काल बराच वळे िकशोरी 
आमोणकर ऐका, आज बड ेगलुाम अिल खान, अल करीम खान आिण आाच कौिशकी चवत ! िशवाय इकडच े
आपले भीमसने जोशी, कुमार गधंव , वसतंराव दशेपाडं ेहहेी असतातच. अशा अु भानाा कलावतंाबंरोबर मी 
अनकेदा माझ ेमन दतेो सोडून आिण िशकू दतेो ाला कलेतले असं बारकाव ेआिण यऊे दतेो िफन असं 
िशखरावंन. ही सगळी सतंमडंळी आहते ! यानंा धम  आिण िवचारसरया बाधंनू नाही ठेव ूशकत. ह ेसवजण, कोणतहेी 
नाव नसलेला पण पणू  मानवासाठी असलेला असा एक अगाध धम च  करत असतात. अनाम पण  धम  ! याा 
सपंका त जर जाीत जा माणस ेराहतील तर जगातली सव  यु ेथाबंतील. शा कवा कारखानदारच महाच ेअस े
मळुीच नाही. राजकारणी तर सोडूनच ा. मनु ाणी िटकेल तर तो यांामळेुच िटकेल. 
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तर कौिशकी चवत ! सतं ीन ेी अस ूनय,े स ुदंर अस ूनय,े तण अस ूनय,े अस ेथोडचे आह े? ही मळुात अितस ुदंर 
आहचे पण िताता गहन सज कतमेळेु िता सदया ला मया दाच रािहलेली नाही ! आाच ितचा शु सारंग ऐकला य ू
बूवर ( मला राग कळत नाहीत – तुीही ऐकावा णनू तमुा मािहतीसाठी रागाच ेनाव िदलेय ). ही ी णज ेमला 
एक तळपता चमारच वाटत े! राचं ेआ ेिव ती सहज िफरवनू आणत ेआपाला ! अजब आह े! ितच ेसाथीदारही 
जबरद आहते ! मधचे ती साथीदारांा महानतचेी कदर  करत ेत ेखरोखर ‘ आपण सगळे एक ‘ हाच भाव 
दाखवत.े 
िहामळेुच माझ ेमन इतके िवशाल होत ेकी ात तीही सामावली जात े! िता सबोध मनाला त ेकळायची गरजच काय 
? हा तर एकतफ न ेतर एकमा अमया द मेाचा मामला आह े! िजयो !!! 
--- ००० --- 
 
जनुनेव े
आपण बालकवी-केशवसतु वाचतोच ना ? काळानुप कलेच ेप वगेवगेळे असत,े ह ेमा ! पण, चागंले त ेचागंल े
असतचे ! आज आठवण झाली णनू जनुा हदी िचपट ' बात एक रात की ' यूबूवर समोर आणला. ातली गाणीच 
नसुती न,े वहीदाचा अिभनयही बघा. उपल पिरितीत िकती बिुमान तहानंी ही गाणी िजवतं केलीयत त ेबघा. 
यातले ' अकेला ं म ' ह ेतर माझ ेसवकाळ आवडत ेगाण े! जुा लोकानंीही घडवलाय हा भारत ! ानंाही मधनू मधनू 
सॅटू मारत चला -- लक दतेोय -- 
 
 
१६ िडसबर २०२०. 
 
आपा तःा पो आिण कॉमटस 
फेसबकुा जुा रचनते आपा पोस आिण कॉमटस वष िनहाय सलग ओळीन ेसापडत असत. ा एक गा 
कॉपीपे करता यते. आताा ना रचनतेही ती सोय असणार पण मला त ेसापडत नाहीय. ह ेकस ेशोधायच े
याबाबता ा सचूना सापडतात ा जुा रचनबेाबता आहते. साा या ना रचनते त ेशोधायची काय पत 
आह े? तानंी कॄपया माग दश न कराव.े 
--- ००० --- 
 
 
Champra Deshpande 
December 13 at 5:36 PM  · Shared with Public 
Public 
अडायाचा जाहीरनामा 
अितवाववादाचा जाहीरनामा असतो, न-किवतचेा असतो आिण ही माणस ेकाही वगेळी, महाची समज  
करताहते णनू ांाकड ेलही िदले जात,े आपा आवडीच,े आपा सवयीच ेनाही णनू लगचे ाचंी 
िहडीसिफडीसही केली जात नाही – तस,े गेा िकके वषात मराठीत काय घडले ? इथ ेएक तर सधुारणावादी कला कवा 
िगत अनभुवाचं ेगोडव ेगाणारी भाविनक कला, ह ेदोनच कार का फोफावले ? इथ ेसुवातीलाच एक सागंनू ठेवतोय 
की या जाहीरनाातले के वा िववा असणार आह,े बरचे काही अध वट मािहतीवर वा अानावर आधािरत 
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असणार आह,े लोकानंी टची होऊ नय ेआिण लगचे हे करायच ेिवचार क नयते. हा एका अडायाचाच जाहीरनामा 
असान,े अस ेबरचेस े‘ चकुीच े‘ घडणारच याची िववकेशील जाण बाळगावी. 
हा िवशषेीकरणाचा जमाना आह.े नसुत ेडॉर टले तरी पोटाच ेवगेळे, दाताचं,े हाडाचं ेवगेळे, दयाच ेवगेळे आिण 
टाळाच ेवगेळे, अस ेआह.े सगयातले सगयानंा कळू शकत नाही. तसचे पदाथ िवानशा वगेळे आिण राजकारण 
वगेळे. राजकारणातही अमकु साली तुी काय करत होता कवा तुी अममु तमकु णाला होता ह ेअसले कार 
वगेवगेया माणसाबंल वगेवगेळे लात ठेवाव ेलागतात – तहेी िवशषेीकरणच असत.े प बदलले तर याा आठवणी 
ााकड ेजातात, ह ेपाहाव ेलागत.े वचैािरक बोलणाया सगयाच लोकानंी टॉफलर, हरारी कवा हॉकज वाचलेले 
असतातच अस ेनाही. ानंा काटं, हगेले वा फुकोही माहीत नसतो. ातले काही असले माहीत तरी मानववशंशाातले 
ानंा काही कळत नसत.े २०३० साली माणसाच ेजगण ेकस ेअसणार आह ेयावरची पुके ानंी वाचलेली नसतात. 
यापढु,े नऊ मिहन ेपोटात गभ  वाढवत बसण ेआिण मग कळा सहन करत मलू जाला घालण,े असले काही असणार 
नाहीय, योगशाळेतच मलेु जाला यणेार आहते, ह ेआह ेमाहीत ? इितळाचंी गरजच राहणार नाहीय, घरा घरीच 
सगळे होईल, ह ेआह ेमाहीत ? िवनाचालक गाामंळेु अपघात जवळजवळ बदंच होणार आहते, ह ेआह ेमाहीत ? अनके 
िवषय आहते, ा सगया िवषयाचं ेवाचण ेजाऊ ा, ाचंी नावहेी कुणाला माहीत नसतात. गेा शतकातले जगातले 
पास महाच ेिवचारवतं सागंा अस ेटले तर बतकेाचंी बोबडी वळेल. सािह, कथा, किवता, कादबंरी ह ेसगळे 
टले तरी जगात खपू पुके असतात. “ तुी ह ेअमकु वाचलेत का, तुी त ेतमकु वाचाच “ अस ेएकमकेानंा माणस े
सागंत असतात. खर ेतर माणसाा समा या ानाा सव च ेाशंी एकितपण ेसबंिंधत असतात पण असा आवाका 
घऊे शकेल असा एकही िवान अस ूशकत नाही. सगळे एका एका तकुाा अध वट मािहतीच ेबाजारबणुग ेिवान 
असतात. 
एखाा नटाची आहा होत ेआिण ितला िनरिनराळी वळण ेिमळत राहतात, राजकीय भावानंी ती ोरी रंगवण ेआिण 
वादाला वापरण ेचा होत,े बलााराा घटना, आथक गुांा घटना, वगरैना अनके कंगोर ेअसाच ेकानावर पडत 
राहत े– तर ह ेअस ेसगळे कार आिण ाचबरोबर िवमानखरदेीतला ाचार ह ेसगळे सारख ेसमजनू घते राहण ेकुणाला 
श असत े? आिण समजण ेणज े‘ राजकीय समजण े‘ असचे असावर अनकेानंी ाचा नादच सोडून िदला तर 
चकुीच ेकाय आह े? 
आमा काळी अकरावीनतंर, फ इयर, इटंर आिण मग दोन वष पदवीची अस ेहोत.े ाता इटंर आटसला आाला 
जगाचा इितहास होता ! साधी दोन महायु ेटली तरी त ेसगळे लात राहण ेमला अवघड वाटे. महायुानंा ‘ साधी ‘ 
टले कारण तवेढ ेतरी समजायलाच हव ेना ! आता त ेकुठे काय घडले ह ेतर आहचे, पण, ती ती िठकाण,े त ेत ेदशे तरी 
नमेके यतेात का डोयासंमोर ? अझरबजैान की काय टावर काय कळत ेबबलायला ? भगूोलही आा माहीत 
नसतो. िशवाय जगंल,े पव त, ना, अनके सॄंती, काहीही नसत ेमाहीत.  
ह ेसव  पाहता, एखादा माणसू अमकु पुक फार चागंले आह ेणतो आिण सरा णतो की मलाही वाचायचये त,े कुठे 
िमळेल – यासारख ेिवनोदी काही अस ूशकत नाही. काही शहाया माणसानंा अशा ‘ ानाा ‘ िदशने ेमहेनत न करताही, 
याचा काही उपयोग नाही, ह ेकळत होत,े आता शार लोकानंाही ह ेकळायला लागले असाव,े अशी शकंा आह.े एकूण 
जगातलेच वाचन कमी होत चालले आह ेअस ेसशंोधन आह े! तरीही काही आशावादी पढतमखू  णताहते की आता 
िडिजटल वाचन वाढत जाणार आह े! खर ेतर कोणाही काळातले कोणाही दजदार ( आपा मत े) सािहाच े
थोडफेार वाचन केले तरी ‘ शहाणपण ‘ यणेार असतचे – गेाच मिहात इटलीत िस झालेले पुकच वाचायला हव,े 
अस ेकाही नाही. हा जाहीरनामा, ‘ अितवाचन ‘ हा एक रोग मानतो ह ेइथ ेलात ाव.े 
तर अशा या ानी पाशभमूीवर या जाहीरनााची कलम ेअशी आहते – 
१. आजबूाजलूा, दशेात वा जगात काय काय घडत ेआह ेयाची सव  मािहती िमळवत बसयाचा य मी करणार नाही. 
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२. इथला भतूकाळ आिण सॄंती याचं ेआपोआपच मायावर काही भाव असतील, तवेढ ेमला परु ेआहते. मी रामायण, 
महाभारत, िहतोपदशे, पचंतं, गाधंी, िटळक, िशवाजीमहाराज, आबंडेकर ह ेवाचत बसणार नाही कवा शतेकरी आदंोलन, 
कवा बरेोजगारीवरच ेउपाय या सगयाचा अास करत बसणार नाही. 
३. माया कानावर यईेल त ेवा ा ा वळेी मी ज ेऐकेन-वाचने त ेयावंर आधािरत मी माझी कामचलाऊ मत ेबनवणार. 
अगदी िवानाचंी मतहेी अध वट वा िनवडलेा वा पवू हयु मािहतीवर आधािरतच असतात, ह ेमला समजत असान,े 
अशी तारुती फुटकळ मत ेमी बाळगयात काही चकू आह,े अस ेमला वाटत नाही. 
४. ‘ बमतवादामळेु लोकशाहीच ेखपू नकुसान होत े‘ अस ेएक लंत वा माया वाचनात यऊेन गलेेले असान े
आता, मी णतो तचे स, अस ेणायला मी लाजणार नाही. 
५. माया मतांा पुथ  मी आतंरजालावरची मािहती वा उॄत े( कोटेश ) ाचंी शहािनशा न करता वापरणार. मला 
कुणी ाचं ेसदंभ  िवचा नयते. अगदी सदंभासह लेखन केले तरी त ेमाया लेखनान फार उ वगरै ेनसत,े ह ेमला 
माहीत आह.े आिण करायचीयत काय नाव ेआिण सदंभ  ? त ेिवचार ओघात आलेले आहते, त ेअमकु कुणाच ेअसोत वा 
नसोत, अस ेपाहा ना ! 
६. सािहाची वा किवतचेी समीा ही अमकु काळ, तेाच ेभाव, वगरै ेिवचारात घते साठोरी, नदोरी अशी 
करायची गरज नाही. नको ा िवने ेपान ेभ नयते. 
७. कोणाही सािहकॄतीला एक कथनसलगता वा वचैािरक अथ वा वा िगत ससुगंती असायची गरज नाही. सचुले 
तस ेकाहीही िलहायला हरकत नाही. असबं, वडे ेलेखनही माणसाला शहाणपण दईेलच, असा माझा िवास आह.े 
शहाणपण णज ेहचे की वचैािरक स अस ेकाही नसत.े 
-- अजनूही काही कलम ेयात वाढू शकतील. हा फ एक ारंिभक मसदुा तयार केलेला आह.े हा जाहीरनामा ‘ पटणार े‘ 
असं सजुाण िवचारवतं, लेखक या चळवळीला जोडले जाणार आहते याची मला खाी आह.े ा वळेी वाटास यान 
िनरथ क काही कलम ेयात वाढवता यतेील. 
या जाहीरनााबाबत कोणतहेी वाद घान काहीच उपयोग नाही ह ेसव  बिुिन, तक िन, िववकेी आिण वैािनक 
िकोणाा मानवांा लात यईेलच हीच एक माफक आशा बाळगनू इथचे सा िवराम घते आह.े 
--- ००० --- 
 
 
Champra Deshpande 
December 13 at 9:54 AM  · Shared with Public 
Public 
गडहलजचा बोकड 
गडहलज या गावाम ेबोडच लावलेयत -- ' बोकड आह ेकडक दतेोय धडक ' ! िवशषेतः कोणाही चाकीवर कुणी 
िदसला की तो भडकतोय. आिण मग एकूणच मानवजातीवर ! कुणी बसेावध असला की गलेाच समजा ाा धडकेन े
गटारात ! टीीवर ही एक गमंतीची, िवनोदी बातमी णनू दाखवली. कुणा चाकीारान ेा बोकडाला धडक िदली 
होती, ाचा राग ाा डोात आह.े सावधिगरी णनू ाा गयात लोढण ेअडकवललेे आह,े पण तरीही ाची 
ताकद जबर आह,े तो दतेोच धडक ! 
पाहणार ेअथा तच हसतात. पण ा बोकडात आिण माणसात काय फरक आह े? अमकु धमा ा लोकानंी अाचार केल,े 
तमकु जातीा लोकानंी केल,े अमकु पथं, तमकु भाषा या सगया कारच ेरागसतंाप लात ठेवनूच तर जगताहते माणस े
! िशवाय सारख ेणाव ेलागतये, " मी जाितभदे मानत नाही, मी धम भदे मानत नाही " ! कोणा ना कोणा शिूशवाय 
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एक यऊेच नाहीयत शकत माणस े! एक तरी कशाला यायला हवये, हात कशाला टोया -- हा च पडत नाही 
कुणाला. केाची आपापली ा समथ न ेआहतेच. हा या षेाला अमानषु णतोय तर तो ा षेाला ! माणसुकी हवी 
यावर सवाच ेएकमत आह,े ह ेिवशषे ! भतूकाळातले अाय आिण एकूणच भदेाभदे न होईपयत तरी ( भतूकाळ कसा न 
होईल, हा आािक होतो , ा सोडून ! ) ह ेथाबंणार नाही, ह े आह.े आिण त ेहोईपयत यातले िवखार 
अिधकािधक वाढतच जाणार, ाला इलाज काय ? िहटलर कसा वाईट होता यावर सगयाचं ेएकमत होऊ शकत,े हीच 
यातली उदाता ! 
साराशं, तो बोकडही माणसाा उदातलेा बळी पडलेला आह,े ह ेलात ायला हव.े अथा, ही रागषे बाळगायची 
आयिडया ाला कशी समजली असती ? भदे अस ूात, के काळात या ना ा गटाच ेाथा त वच  होत राहत,े त े
होणारच -- ह ेसगळे असणारच आिण चालणारच ! पण याचा अथ , घटनतेली ातं, समता, बधंतुा ही त ेिवसरायची, 
अस ेन.े षेही बाळगायच ेआिण माणसुकीचा उोषही करायचा, हचे तर आदश जगण े!  
" माणसू कडक, दतेोय धडक " अशी बातमी ायची गरजच काय ? त ेतर नसुतचे टीन जगण ेआह े! 
--- ००० --- 
 
 
 
 
िवनतंी  
माझी िमसंा ५००० पणू  असत े-- मचे एखादसरा कमी होतो तेा मला नवीन िमिवनतंी ीकारता यते.े मी 
त:न कुणाला िनारण या यादीतनू कमी करत नाही. समोर िदसले नाहीत तरी त ेआपले वाचत असतील अस ेगहृीत 
धरतो. तरीही बरचे लोक अस ेअसतील की ानंा माझ ेकाही वाचयात फारस ेइटंरे नसले  -- अशानंी त:नच मला 
अिम कन इथनू िनग मन ( exit )  कराव ेही िवनतंी. णज ेमला ना िमिवनंा  ीकारता यतेील. पण ानंा माझ े
काही वाचयातही इटंरे नाही ानंी ह ेसहकाय  तरी का ाव ेहा एक  आहचे ! तरीही, वळेात वळे काढून ह ेसहकाय  
ाव ेअशी मी या माया न-वाचकानंा िवनतंी करत आह.े 
--- ००० --- 
 
 
काही सचुवण े-- 
माया ' नात ं' चा झमू योग पािहानतंर अशा योगासाठी माया काही एकािंकका सचुवाात अस ेवाटले -- 
१. ' सा मावळा सयूा ची ' -- ही एकािंकका पणु ेिवापीठान ेपुषोमला सादर केली होती. तेा ती सवम ायोिगक 
एकािंकका ठरली होती. िददशन िवासागर अापकच ेहोत ेआिण कलाकार होत ेआनदं आलकंुटे आिण गती गोसावी. 
ही एक अगदी वगेया धाटणीची गभंीर एकािंकका आह.े 
२. ' ळ िदवाणखाना ' हीच एकािंकका ' मन ' या नावान ेदीघाकपातही आह.े िहचा एकच योग रव लाांा 
िददशनाखाली ' मनाच ेशोक ' या नावान ेझाला होता. खर ेतर ह ेएकपाी करण आह,े लाानंी आणखी आही 
आजबूाजचूी पा ेघतेली होती. गभंीर कार आह.े एकपाीच ायला हवा. ह ेजो समथ पण ेकरले ाला नटसाट 
णाव,े अस ेमी णत असतो. 
३. ' ससंाराणपुडघार ' या एकािंककेला आय एन टी म ेसवॄ लेखनाच ेपािरतोिषक होत.े काश बिुसागरन ेिददशन 
केले होत.े या एकािंककेबल मायाशी चचा  करयासाठी काश म ुबंईन, मी ा वळेी िजथ ेहोतो ा नगर िजाता 
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वाळकी या गावी आला होता. सवंाद आिण कॄती यातं भदे ठेवनू िलिहलेली ही मराठीतली एकमवे, टले तर गमंतीची 
एकािंकका आह.े 
४. ' वषेातंर ' या एकािंककेचा समाधानकारक योग अजनू झालेलाच नाही. एक गभंीर गमंत आह.े समोर ज ेचाललेय त े
मा करत ेकानंी पाहात जायच.े मजदेार ग ुतंा तयार करणारी एकािंकका आह.े 
-- झमू मामासाठी उकु कलाकारानंी वरील सिंहता जर वाचनू पाहाात. ह ेसव  माया खालील सकेंतळावर ी 
उपल आह े-- 
 
 
 
 
Champra Deshpande 
December 5 at 1:34 PM  · Shared with Public 
Public 
नात ं
मी ७५ साली िलिहलेला माझा ' नात ं' हा दीघाक बरचेजण मराठीतला एक अितीय खास कार मानतात. सव थम हा 
दीघाक रदशन धत काश बिुसागरा िददशनाखाली सादर झाला. ा धत ८५ ध कातंनू यान ेपिहला नबंर 
िमळवला. नतंर, योगशे सोमणा िददशनाखाली हा पुषोममहेी सादर झाला आिण करंडक ा करता झाला. 
ात नट-िददशक िवनय आपटे, अिन खटुवड, इथले आपले िम स जी. कुलकण, िवजय पाचंाळ आिण कुमार 
बडगजुर यांाही िददशनाखंाली याच ेयोग झाले होत.े 
काही िदवसापंवू िता पोतनीस या म ुबंईा ीन ेहा दीघाक झमू वर सादर करायची परवानगी मािगतली. ही ' सजॄन 
िद ियशे ' नामक, ातनाम िददशक राजशे दशेपाडं ेयांा नतेॄाखाली चालणारी संा आह.े ह ेकस ेकाय होणार 
मला माहीत नत.े पण आज  पान मी खशु झालो ! िया िददशक कमी आहते णनू मी मुाम उेख करने की 
िता पोतनीस या िददशकेन ेह ेसगळे उम जमवनू आणलेले आह.े सवंाद नीट पोचण ेह ेयात महाच ेहोत.े 
रंगमचंावर उपल असणारी नपे, सगंीत, काशयोजना आिण पणू  अिभनय ही आयधु ेइथ ेउपल नती. या कोिड 
काळात माझा हा दीघाक अशा पतीन ेसादर झाला आह ेयाच ेमला समाधान आह.े जरा अवजड आह े-- मला धबीध 
पाजनू िनवातंपण ेपाहायला हवा. या टीमन ेह ेकाम उम केले आह.े ा सवाच ेमी मनःपवू क अिभनदंन करतो. याची लक 
खाली दतेो आह े-- सवडीन ेशातंपण ेबघा अस ेसचुवतो. लक - 
 
 
Champra Deshpande 
December 4 at 6:09 PM  · Shared with Public 
Public 
‘ रंगवाचा ‘ िदवाळी २०२०. 
थम ‘ रंगवाचा ‘ च ेमनःपवू क अिभनदंन ! या कोिडा वातावरणात असा संा मजकूरान ेग भरलेला िदवाळी अकं 
काढण ेही साधी गो नाही. मजकूर तर दजदार आहचे, िशवाय सादरीकरणही आकष क आिण िबनचकू आह.े सपंादक 
मडंळ आिण सागार मडंळ ह ेदोी अनभुवी, सज क आिण काय म असािशवाय ह ेशच नसत ेझाले. यातले ‘ 
अाझी तॄी ‘ आिण ‘ पडझड आिण उभारी ‘ ह ेदोन िवशषे िवभाग खास उेखनीय आहते. अाझबाबतचा िवभाग 
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िवशषेतः ना अासकासंाठी खपूच उपयु झालेला असनू, ‘ पडझड ‘ हा िवभाग या कोिड काळात िठकिठकाणी 
नाकम या सकंटाचा कसा मकुाबला करत आहते याची उम मािहती दणेारा आह.े एकूण अकंच उम झालेला आह,े 
तरीही, मला कमलाकर सोनटे, सिुया िवनोद, दा पाटील आिण अित पाठार ेयाचं ेलेख िवशषे वाटले. 
पणू  अकंावर तपशीलवार िलिहयाचा इथ ेहते ूनाही. फ अाझी िवभागावर थोड ेिलिहतोय. या िवभागात बरचेस,े महती 
सागंण,े गणुगान करण ेआिण आदर  करण ेहचे असणार ह ेमा असले तरी,  िशण देयाची ाचंी पत, 
नाटक बसवतानाच ेाचं ेकाही उार वा िवचार आिण एकूणच ाचंी िददशनाची पत याबंाबत सलग मािहती यात कुठे 
िमळत नाही. मग, खु अाझाच एका भाषणाचा अनवुाद असलेला लेख या ीन ेअिधक महाचा ठरतो. ‘ 
अिभनेाच ेिशण ‘ या िवषयावरचा हा लेख आह.े इथ ेाचं ेसलग िवचार िमळतील णनू आपण ावर ल क ित 
करतो. या लेखात अाझनी बयाच मुानंा श केलेला आह.े ातंले काही पा – 
१. भारतीय रंगभमूीची साची अवा धसूर आह े– ना परंपरचेी नीट जाणीव ना बाहरेील भावानंा नीट आपलेस ेकन 
घणे.े िवशषे कारा कोणाही अिभनयाची मागणी करणारी एखादी ठोस वाच अिात नाही. -- या गोी 
अिभनय िशणातले अडथळे वा कमतरता आहते का, असा इथ े यतेो. 
२. रंगभमूीला िजवतं राहायच ेअसले तर ितला आधिुनक असाव ेलागले. णज ेकाय ह ेइथ ेथोड े ायला हव.े 
यशी ावसाियक रंगभमूी अिभनेानंा माधािरत चकुीा कना दते,े अस ेपढु ेएका िठकाणी त ेणतात. णज े
लॅमर िमळवणारा अिभनय हा उथळ वा चीप अिभनय का ? तो वगेळा णज ेकसा असतो ? आधिुनक असण ेआिण 
मानंी भािवत नसण े– ह ेजरा अिधक  ायला हव ेहोत,े अस ेवाटले. 
३. अिभनयाा कोणाही शलैीला िता परंपरतेील समकालात अिभनीत होयाची पत णनू ीकारले पािहज.े हा 
मुा  करताना त ेणतात की सॄंत नाटकाचंी आता होणारी सादरीकरण ेपान त ेचितत होतात. पारंपिरक 
शलैीतली नाटके आजा वाववादी शलैीत सादर होण ेह ेानंा तटुकपणा िनमा ण करणार ेवाटत.े त ेपढु ेअसहेी 
णतात की जुा सॄंत नाटकाा आशयाची मोडतोड न होता त ेआजा भाषते बोलले जायला हव.े ह ेदोी एक 
कळायला जरा अवघड जात.े 
४. त ेएक खपू चागंला मुा माडंतात की अिभनयाा िवाा ला आपला भवताल समजनू ायला तयार केले पािहज.े 
पण त ेकस,े एखाा िवचारसरणीा वा तानाा मदतीन ेकी कस े? 
५. िवाा ची एक कार ेकोरी पाटी असयाला त ेमह दतेात. आिण शवेटी णतात की ‘ उिचत कलाक िकोण ‘ 
असलेाा माग दश नाखाली अिभनय िशकवला जावा – आिण हचे त ेअिधक ियर करतात – ‘ िकोणाला चालना 
ायची आह े‘ अस ेश वापरले आहते, ‘ िकोण थोपवायचा आह े‘ अस ेनाही.  मग एका िकोणाला चालना 
िमळालेला अिभनतेा णज ेकाय, ह ेकळत नाही. असो. 
-- या लेखातले बरचे मु ेतानंी, िशकानंी, िददशकानंी आिण खु अिभनेानंीही चचा  करावी, अस ेआहते. तशा 
चचतनू काही अिंतम िनष  िनघावते अस ेनाही पण या अशा चतनात अतंभू त असणाया सव  बाजूचं ेभान तरी ामळेु 
नीच वाढू शकेल. 
-- असा सव गणुसपं दजदार िदवाळी अकं काढाबल कणकवलीा वसतंराव आचरकेर साॄंितक ितानच ेपुा 
एकदा अिभनदंन आिण ानंा नाकमतफ  धवाद ! 
--- ००० --- 
 
 
Champra Deshpande 
December 1 at 8:54 AM  · Shared with Public 
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Public 
ाटसप वर आललेी एखादी िप कुणी पाहात/ऐकत असले तर काही वळेी, लाबंनूही, बोलणारा कोण आह,े िवषय काय 
आह,े ह ेकाहीही न समजताही, ा बोलणायाला काय णायच ेआह ेत ेाा आवाजावनच कळत े– “ िकती मखू  
आिण नालायक ह ेलोक – इतकी साधी, सोपी गो यानंा िदसत नाही ? राजकारण ठीक, पण िकती त े? ! जनतचे,े दशेाच े
िकती ह ेनकुसान ! पढुा काही िपा यात बरबाद होणार आहते ! आिण आपले लोक ह ेचालवनू कस ेघतेात ? लोकानंा 
ाचंा ाथ  तरी कळतो का ? जात, धम , भाषा यांा पिलकड ेकधी जाणार आपण ? आपण साधी माणसुकीही िवसरत 
चाललो आहोत – सवंदेनशीलता तर लाबंच रािहली ! ही तर अितसिहतुा झाली ! एक बाबँ पडायला पािहज ेअशा 
लोकावंर ! आरामात िमळालेय ातं आपाला, ाच ेह ेपिरणाम आहते ! खपू हसतेनू तावनूसलुाखनू 
िनघाािशवाय दशेाच ेिहत कळूच नाही शकत, हचे खर े! बास झाली आता शातंता आिण अहसा – काय ायच ेत ेहोऊ 
द ेनकुसान ! नाही तरी कुणाला कशाच ेकाय पडलेय ! “ – असले काहीतरी असणार, ह ेआवाजावनच कळत े! 
--- ००० --- 
 
 
Champra Deshpande 
November 28 at 11:56 AM  · Shared with Public 
Public 
आज आमा बकेँतला आमचा एक अुम सहकारी, िम आिण िदलखलुास माणसू गलेा ! तो िजथ ेअसले ितथ ेमजा 
आिण आनदं असणार ह ेनी, असा माणसू ! अतं हजरजबाबी आिण बकेँतली काम ेआिण िवशषेतः अिधकारी 
यांाबाबत मजचे ेिक ेसागंयात एक नबंरचा तरबजे ! तवेढाच शार आिण अास ू! आमा ेनग सटरला एकदा 
तो आाला िशकवायलाही होता. अतं  िवषय महा इटंरेग कसा करावा, यात ाचा हात धरणारा कुणी असचू 
नाही शकत. आिण ाच ेअितीय विैश णज ेााकड ेअसणारा नॉन-जे ोचा महाचडं खिजना ! एकदा 
आमा म ुबंईता ेनग कॉलेजला आी एक होतो तेा, राी जवेण झाावर आा पाचसहा िमातं समुार ेदोन 
तास तशा िवनोदाचंी एक मफैलच ान ेगाजवली होती ! उाहाचा धबधबाच नसुता ! आा खपू िमानंा आज वाईट 
वाटले -- पण, गमंत णज,े आपला िम गेावर ाच ेिम हसत एकमकेाशंी बोलताहते, अस ेिचतच घडू शकत,े त े
आज घडले ! बेट माणसू ! 
--- ००० --- 
 
 
November 27 at 9:28 AM  · Shared with Public 
Public 
समुार े५० पी एक िघरा घालतात -- उंची कमीजा होत,े वगे कमीजा होतो, माग  थोडाफार बदलतो, अतंर 
थोडफेार बदलत े -- तरीही, कधीही त ेएकमकेावंर धडकलेयत, ामळेु एखादा खाली पडलाय, अस ेकधीच होत नाही !  
-- ांा या उपजत बुीच ेरह सापडले तर आपा रहदारीला िश लावायला ाचा उपयोग होऊ शकेल, अस े
वाटत.े 
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आई कुठे काय करत े
ार वाहवरची ही मािलका आमा घरात रोज पािहली जात.े मीही मधनू मधनू पाहात अस.े सुवात सरधोपट वाटली 
होती. पण नतंर, पढु ेपढु ेया मािलकेतली समा  होत गलेी. पारंपिरक समाजमा नीितमेा कना आिण ा 
एखाा ीकडून न पाळा गेामळेु काय काय होऊ शकत,े वगरै.े अमकु एक माताा नमनूाच कसा योय, अशा 
कारची माडंणी िदसत.े उि ठरलेले असान ेया समतेले सव  ग ुतंाड ेपाहण ेइथ ेघडणार नाही आिण पाहेी ा 
उिाला परूकच असणार, हहेी ठीक. ावर इथ ेबोलायचचे नाहीय. मला यातले खास आवडतये त ेणज े( अथा त या 
मािलकेचा साचा लनू ) मधरुाणीचा अॄु असा सयंत आिण समजतुदार अिभनय ! सव  बारकाव ेसमजनू घऊेन 
ातला भाविनक आिण वचैािरक भाग ती उम समतोल राखत  करतये ! िताइतकीच मला इथ ेतुी करायचीय 
ती मुधा गोडबोलेची. अशा मािलकेत इता समॄ सवंादाचंी उपिती चिकत करणारी आह े! आह ेा सामुीतले भतू-
भिवाच,े सव  पााचं,े सव  ियाितियाचं ेआिण घडणाया घटनाबंला िविवध समजतुच ेफारच अथ पणू  भान 
बाळगत ती सवंाद िलिहत ेआह.े टीी मािलकेत अस ेसवंाद हा एक महासखुद अपवाद आह े! 
बाकी सगळेच आपापली काम ेछानच करताहते आिण रव करमरकराचं ेिददशनही खास णाव ेअस ेआह,े तरीही, 
मधरुाणी आिण मुधा याचं ेिवशषे मनःपवू क अिभनदंन ! तुा दोघसाठी पाहतोय मी ही मािलका ! 
--- ००० --- 
 
माया नावाच ेपा 
एक तर मी िशक नतो आिण माझी िचकला कधीच चागंली नती, ामळेु, एकूणात, सा शू ! पण, एक मजा ! 
-- AB & CD णज,े अिमताभ बन आिण चंकातं दशेपाडं े-- हा मराठी िचपट आज सोनीवर पािहला. ातला 
चंकातं दशेपाडं ेहा मनेरोल िवम गोखले यानंी केलेला आह.े एकूण माणस ेलॅमरला कशी हपापलेली असतात, या 
कनवेर असलेला हा एक मजदेार िचपट आह.े मीही याचा जरा उपयोग केला -- एका काय मात िवम गोखले 
अ होत ेआिण मी मखु पाणा होतो, तेा ानंी माझ ेभाषण ऐकलेले आह,े ाचमाण,े कोापरूचा सागर 
तळािशकर माझा िमच आह,े तसचे, सीमा दशेमखु िहन ेमाया एका नाटकात काम केले होत ेआिण िशवाय एकाच 
सीनम ेचमक दाखवनू गलेेला िमलद श ेहा तर माझा जनुा िमच आह े-- ह ेसव  मी माया दोन नातना सािंगतले. 
िशवाय यालाच जोडून सबुोध भाव ेमला ओळखतो आिण ' आई कुठे काय करत े' मधली मधरुाणीही मला ओळखत,े हहेी 
सािंगतले ! आिण लिलत भाकरन ेतर ' ढोलताश े' त कामच केले होत े! नाती णाा, " आजोबा तुी टे आहात ! " 
यावर मी णालो, " मी टे आह,े ह ेबरोबर आह,े पण का, कशामळेु, ह ेपरीािबरीा या जजंाळातनू बाहरे पडावर 
समजनू ा ! " चार ायोिगक नाटके आिण काही किवता, ह ेलेखन -- तहेी कुणाला फारस ेमाहीत नसलेले -- ह ेआपले 
कतॄ  -- याची जाणीव असतचे हो, उगीच एक आपली गमंत ! 
--- ००० --- 
 
माझ ेकिवताचं ेअनसुज न 
१. जागितक किवतचेा ािनिधक संह करावा अस ेमळुीच मनात नाही. मला आवडलेा, िवशषेतः अिलकडा 
काळाता किवता घतेो आह.े मी ना िवान आह ेना िशब अासक. काही कवी चागंले असनूही खपू सदंभ मयतमेळेु 
मला पोचले नाहीत, अस ेहोण ेश आह.े त ेसोडून िदललेे आहते. 
२. ह ेकाम गणुदोषयुच असणार आह ेयाची मला जाणीव आह.े अथ  वा आशय पकडयावर ल ठेवायच ेआिण भाषतेही 
थू पोहायच ेह ेकाम अवघडच आह.े या सकसकामात काही िठकाणी ओबडधोबडपणा यऊे शकतो. 
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३. कवीच ेचिर वा ाच ेपणू  लेखन याचंा अास मी करत नाही. परुशेी मािहती पान आवडलेा किवताचं ेकाम सु 
करतो. किवतचेी िया थोडीफार मला समजत ेया िवासावर मी ह ेकाम करतो. 
४. कवीची सामािजक, राजकीय, धामक मत ेकाय होती, याला मी मह दते नाही. कलेची िया जेा िनने ेघडत 
असत ेतेा ती मतािबतानंा बाधंील राहात नाही. जगयाच ेसवागीण दशन ती घडवत.े कुणी ह धमा ा िव बोलले 
होत ेवा कुणी किुन होत ेयाबाबतच ेआकस मी बाळगत नाही. टे कला ही शवेटी सव  मतमतातंरानंा ओलाडंणारी 
असत ेआिण एकूण माणसाच ेएक जगण ेमहाच ेमानणारी असत,े अस ेमला िदसत.े 
५. आपाकड ेजस ेजाितिनहाय, ातंिनहाय, भाषािनहाय ितिनिध देयाची पत असत ेतस ेइथ ेकाही होणार नाही. 
६. जगाता काही महान कवा आिण काही विैशपणू  कवा किवता मराठीत आणाात, एवढाच हते ूआह.े 
किवतबेाबता आपा अपेा आिण कना अिधक उदार ाात, हाही एक हते ूआह.े 
७. एखादा कवी गभंीरपण ेकाही करत असले तर त ेसमजनू घेयाकड ेकल असण ेमहाच ेआह.े आपा चाकोरीब 
िवचारातं त ेबसत नाही णनू आकस, पवू ह, उपरोध आिण हटेाळणी याचंा तरंुत वापर सु करण ेहा मखू पणा आह,े ह े
ान सतॄ करण ेहाही एक पा हते ूआह.े 
--- ००० --- 
 
 
22 oct 2020 
फेसबकुच ेबदलत ेप 
फेसबकुवरच ेकाय कलाप खपू िबघडलेले आहते. सगळे अतं ो झालेले आह.े जुा ढाात आपा पो व कॉमटस 
तारीखवार, सालवार एक िमळत होा. से करायला त ेआवयक होत.े ती सोय काढलेली िदसतये. आपण एक सच  
ावा तर भलतचे काही समोर यतेये. आपला आपण समजनू उमजनू इथ ेवळे घालवण ेवगेळे आिण या तािंक दोषामंळेु 
वळे वाया जाण ेवगेळे. इथ ेहोत असलेले बदल इथा खातदेारांा सोयीच ेतर िदसत नाहीयत, मग, कशासाठी, 
कुणासाठी चाललेय ह ेसगळे ? 
 
सगंणकायन 
काल अनवुादाच ेएक काम करता करता साची चा किवताचंी फाईल उडाली. ितच ेएकच कोर ेपान रािहले आिण 
मजकूर उडाला. मग एका त माणसाकड ेत ेकरण गलेे. यात काही करता यणेार नाही, अस ेान ेसािंगतले. नहेमी मी 
अशी चा फाईलही थोा थोा िदवसानंी पनेाईवर घऊेन ठेवत असतो. त ेकाम रान गलेे होत.े १९० पान ेहोती ! 
अब तरेा ा होगा कािलया, अशी अवा आली. सदुवैान ेसव  किवता मी एफबीवर दते गलेेलो असान ेा फाईलची 
पनुरचना करण ेश होत.े पण, कालपासनूच एफबीचा नवा रागरंग सु झाला आह.े ात माय पो िवभागात किवता 
सरळ ग पात यतेात, ओळी पात यते नाहीत. पवू ओळी नीट यते असत. मग, टाईमलाईनवन एकेक किवता कॉपी- 
पे करत ा फाईलची पनुरचना पणू  केली. काल तीनचार तास केललेे काम मा वाया गलेे. आपली बडुालेली एक वही 
एफबीा सागरातनू तरंगनू वर आली आिण आपाला परत िमळाली, या आनदंात कालचा िदवस सपंवला 
--- ००० --- 
 
" दश न िमळू शकत नसान ेानंा परत परताव ेलागले " ! 
 
' ससुाट ' या उम नाटकाचा लेखक िय िम अिजत तााबा दशेमखु यानंी िदललेी िद टे पो ! हा खरा धम  -- 
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Image may contain: 1 person 
Deshmukh Ajit Tatyaba 
October 17 at 9:46 AM  •  
िनोझा याचंा दवे. 
(िनोझा िलिहतात की): दवे अस ेणले कीः 
माझी ाथ ना करण ेथाबंवा. 
माझी अशी इा आह ेकी, तुी बाहरेा जगात जाव ेआिण आपा जीवनाचा आनदं ावा.  
माझी अशी इा आह ेकी, तुी गायन कराव,े मजा करावी आिण मी तुयासाठी तयार केलेा के गोीचा आनदं 
ावा. 
माझ(ेदवेाच)े तथाकिथत घर णनू तुी त:च िनमा ण केलेा ा काळोा, थडं ाथ ळामं ेजाण ेबदं कराव.े  
माझ(ेदवेाच)े घर पव त, जगंलात, ना, तलाव, समुिकनार ेयथे ेआह.े मी ितथचे राहतो आिण मी तमुाबल असलेले 
माझ ेमे ितथचे  करतो. 
तमुा दयनीय जीवनासाठी मला दोष दणे ेथाबंवाव.े 
मी तुाला कधीही सािंगतले नाही... 
की तमुा म ेकाही नू आह,े 
की तुी एक पापी आहात, 
कवा तमुा लिगकतमे ेकाही वाईट आह.े  
ल िगकता(से) ही एक भटे आह,े 
जी मी तुाला िदली आह.े 
लिगकतेार ेतुी तमुच ेमे, परमो सखु, तमुचा आनदं  क शकता.  
ामळेु ानंी(अाहािमक धम मातड यानंी) माया नाव ेतुाला ा ा गोी पटवा, ा ा के गोीसाठी मला 
दोष दऊे नका. 
मायाशी काही दणे-ेघणे ेनसलेा ा तथाकिथत 'पिव थंाचं'े वाचण करण ेथाबंवा.  
जर तुी मला सयूदयातं, िनसग ातं, आपा िमांा नजरते, आपा मलुाा नजरते पा शकत नसाल तर... 
तुी मला कोणाही थंामं ेपा शकणार नाही. 
"ह ेदवेा, मी माझ ेकाम कस ेकराव ेत ेमला सागंशील का?"... अस ेतुी मला िवचारण ेथाबंवा.  
मला घाब नका.  
मी तमुचा ाय करणार नाही. 
मी तमुावर टीका करणार नाही. 
मी तुाला रागावणार नाही  
कवा मी तुाला ास दणेार नाही.  
माझ ंमे शु आह.े 
माझी मा मागण ेथाबंवा. 
मा करयासारख ेकाहीही नाही.  
जर मीच तुाला िनमा ण केले आह.े..  
तर मीच तमुा म ेआवड, मया दा, आनदं, भावना, गरजा, िवसगंती... िनमा ण केली आह ेआिण मीच तुाला मु 
ातंेा िदली आह.े 
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मी तुाला ज ेकाही दऊेन ठेवले आह,े ाला जर तुी ितसाद िदला, तर मीच तुाला दोष कस ेदऊे? 
तुी ा कारची माणस ेआहात ा बल मी तुाला कशी िशा क? जा मीच तमुचा िनमा ता आह.े 
तुाला खरंच अस ंवाटत ंकी, वाईट वागणाया माया सव  मलुानंा अनतं काळापयत जाळयासाठी मी जागा तयार क 
शकेन? कोणा कारचा दवे अस ेक शकेल? 
आपा आजबूाजूा लोकाचंा आदर करा आिण तमुा बाबतीत ज ेघडू नय ेअस ेतुाला वाटत,े त ेतुी दखेील क 
नका.  
मी एवढचे सागंतो की तुी तमुा आयुाकड ेल िदले पािहज.े 
तमुची सतकता हीच तमुची माग दशक आह.े 
माया िय बाळानंो,  
ह ेजीवन णज ेकाही एखादी परीा न,े 
कोणातरी वाटेवर पडणार ेएखाद ेपाऊल न,े  
एखादी तालीम न,े  
कवा गा ची वा नदंनवनाची पवूा वा न.े  
या िठकाणी आिण या णी अिात असलेली एकमवे गो णज े'ह ेजीवन' आिण तेढचे तुाला आवयक आह.े 
मी तुाला पणू पण ेमु केले आह.े 
बिस ेकवा िशा नाही,  
पाप कवा पुय नाही,  
कोणावरही कोणाही खाणाखणुा िदलेा नािहत, 
कोणीही कोणाची दनैिंदनी िलहीन ठेवत नाही आह,े 
तुी तमुच ेआयु िनमा ण करयास पणू पण ेमु आहात.  
आयुात ग  िनमा ण करा कवा नरक िनमा ण करा. 
या जीवनानतंर काही आह ेकी नाही, ह ेमी तुाला सागं ूशकत नाही. 
परंत ुमी तुाला एक िटप दऊे शकतो.  
या जीवना नतंर पढु ेकाहीही नाही आह ेअस ेणनू जगा.  
जण ूआनदं घेयाची, मे करयाची, अिात असयाची ही तमुची एकमवे सधंी आह.े 
णज ेसमजा, जीवना नतंर काहीही नसले तरी, 
मी तुाला िदलेा सधंीचा तुी आनदं घतेललेाच असले.  
आिण समजा, जीवना नतंर तथे ेकाहीतरी असले तरी,  
याची खाी बाळगा की मी तुाला ह ेिवचारणार नाही की तुी योय वत न केले कवा चकुीच ेवत न केले? 
मी एढचे िवचारले की 
तुाला जीवन आवडले का?  
तुाला आनदं िमळाला का?  
तुी सवा त जा काय मजा केली? 
तुी काय िशकला? 
मायावर िवास ठेवण ेथाबंवा. 
िवास ठेवण ेणज ेअदंाज लावण,े अनमुान काढण,े कना करण ेहोय.  
तुी मायावर िवास ठेवावा अशी माझी इा नाही. तुी तमुावर िवास ठेवावा अशी माझी इा आह.े 
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जा तुी तमुा िय ीच ेच ुबंन घतेा,  
जा तुी तमुा लहान मलुीला छातीशी कवटाळता, 
जा तुी तमुा कुीला साभंाळत समुात आघंोळ करता, 
ता तमुा तःत तुी मला पहाव ेअशी माझी इा आह.े 
माझी तुी करण ेथाबंवा, तुाला मी कोणा तरी कारचा अहंमानीक दवे आह ेअस ेवाटत ेका? 
शसंा ऐकून मी कंटाळलो आह.े 
धवाद ीकान मी थकलो आह.े  
तुाला कृत वाटत आह?े  
मग तमुा तःची काळजी घऊेन,  
तमुा आरोयाची काळजी घऊेन, 
तमुा नातसेबंधंाचंी काळजी घऊेन,  
जगाची काळजी घऊेन त ेिस करा.  
आपला आनदं  करा. 
माझी तुी करयाचा हाच माग  आह.े 
(अाहािमक धम मातड यानंी) मायाबल ज ेकाही िशकवले आह,े ा गोची ग ुतंाग ुतं करण ेआिण पोपटपचंी कन 
पुा पुा सागंण ेथाबंवा. 
आपाला एडया चमाराचंी आवयकता का आह?े आिण इतके ीकरण कशासाठी? 
फ एकच एक गो खरी आह ेती णज,े 
तुी यथे ेआहात,  
तुी िजवतं आहात,  
आिण ह ेजग आयानी भरलेले आह.े 
- िनोझा 
'बाच  द ेिनोझा' ह ेडच त होत.े  
17 ा शतकातील तानिवात डेा इादी तका ंबरोबरीच ेान िनोझा यानंा आह.े  
जेा अलबट आइाईन ह ेअमिेरकेतील िवापीठामं ेाान ेदते असत, तेा ानंा िवााकडून एक  
वारंवार िवचारला हात अस.े 
- तमुचा दवेावर िवास आह ेका? 
आिण आइाईन नहेमी उर दते असत की, 
- मी 'िनोझाा दवेा'वर िवास ठेवतो. 
 
घ, तलेा नीितकनाचं ेउदाीकरण आिण चार करण ेह ेकलचे ेएक महाच ेकाम के काळात चा असत े-- 
तशा एखाा मािलकेा ेकाची ही किवता -- तीन वषापवूची आह ेपण आणखी शभंर वषानतंरही ही अशीच ेश 
असले -- 
 
3 Years Ago 
See Your Memories 
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Champra Deshpande 
October 17, 2017  •  
Shared with Public 
Public 
मी तलुा अनकेदा सािंगतले 
मला तझु ेआयु जगायच ेनाहीय 
माझचे ठीक आह ेत ेकसहेी 
असले तरी बारा गावच ेिनरथ क 
तझु ेपॉश सतंाप मला झपेणार नाहीत 
लघवीा जागा ठरलेा 
असयाची मला सवय नाहीय 
हवेा वाटतोच मला नो डाऊट तझुा 
तझु ेकपड ेपानही माझ ेिवचार 
एक तर थरथरतात कवा गारठतात 
नमेका ाच वळेी त ूिसगरटे ओढत  
असलास तरी मला ती ऊब नाही िमळत 
इता येा असण ेणज े
िकती ही तारणा अस ेिवचार 
करत मी मर होतो 
जरी मी ियाचंीच बाज ूघऊेन 
तुयाच हातात िनखार ेठेवायला 
उकु असतो 
चागंले वागण ेणज ेकाय 
ह ेमाझ ेठरलेले असले तरी 
ािव वागायला माझी ना नसत े
पण गु राहायला हवी माझी टूथपे 
तुया ऐवजी मी असण ेमला चा शकेल 
--- ००० --- 
 
■ 'काळोखाा किवता' – नामदवे कोळी 
 वण मुा पिशस  
□ या किवतातंला अनभुवाचा पिरसर णज ेशतेमजरुाच ेआिण ाा कुटंुबाच ेजगण.े ातला काच, अाय, अभाव 
आिण अनके ःखाचं ेसततच ेसाि. ही तर िवोही किवताचंीच भमूी. इता अभाव जगयात कसली कला आिण 
कसली सृंती? आिण अस ेवाटण ेअथा त योयच आह.े मनात सतत एक अाय सहन करत असाची भावना 
असावर ोध आिण िवोह यणेारच. याच कनने ेहा संह वाच ूलागलो तर वगेळेच लात यऊे लागले. मु णज े
या िवोहाा किवता नाहीत. यातं आाळेपणा, सघंष मयता, काही समहूानंा वा एकूण समाजालाच श ूसमजण,े अस े
काही जाणवत नाही. ामळेु या किवता अिधक मोा वाचकवगा ला पोचतील आिण या जगयाबाबतची साव िक 
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सवंदेनशीलता वाढवतील, अस ेमला वाटत.े िवोहाइतकाच भावी असा हाही एक माग  आह ेपिरवत नाचा. या किवताचंी 
कुवत आिण आवाका अधोरिेखत करणारी पान ७१ वरची ही किवता, ‘तमुच ंमन' मला िवशषे लणीय वाटली. ती अशी 
आह े– 
● तमुच ंमन  
तुी आदळले जाता िजवतं सापयावंर 
आत-बाहेन होत जाता िखळिखळे 
तमुचा दहेही हाती लागले अंिवधीसाठी 
याची नाहीय ेकुठलीच शाती 
तुी क शकत नाही मे कुणावर 
नप ुसंक वाढत जात ंभयाण वगेान ं
कुणाकडून मेाची अपेाही ठेवण ंथ  
तुी िनगराणीत असता ा डोयांा 
तमुची कैद भोगत असता तुी िनमटूपण े
तमुची हालचाल राहात नाही नसैगक 
तुी बनत जाता मशीन 
िजची सू ंअसतात ितसयाच हाती 
अन मतली तबकडीही 
घासनू घासनू होत जात ेिरकामी 
तुी कुठे बो शकता पवूसारख ं
तमुची बोलती बदं झालेली गगाटात 
तमुच ंमनही नसत ंआसपास 
त ेतर पोखरत असत ंभतूकाळ 
भटकत राहत ंराना-वनात 
जाऊन बसत ंडोहाा खोल तळाशी 
○○○ 
- ही किवता एक कारा रीभावातनू िलिहली गलेेली आह.े जगयाता ातंाचा पणू  नाश हा के वाचकाला 
पोचावा इता बारकाईन ेआिण तीतने ेइथ े झालेला आह.े ‘तमुची हालचाल राहात नाही नसैगक' ही तर जबरद 
अथ वचेी ओळ आह.े या किवतलेा कलाकतचे ेवा अथ सपंॄतचे ेवावड ेनाही. अशा गोळीबदं अिभी या संहात 
अनके िठकाणी आहते. सखुाच ेमरण ( पान २२ ), ‘ितला अगंवळणी पडला / इथला मोहमयी बिंदवास' ( २९ ),  ‘खरं तर 
तडपाठ आह ेाला अ ंजगंल' ( ३९ ), ‘ तःमचे मलेेला' ( ४१ ),  ‘बापाला घरोबा सोडायचा नता / आिण 
पाटलाला मायातला मजरू' ( ४७ ),  ‘जदगीची माटी झालेा / या मातकट चहेयाा बाया' ( ४८ ), ‘शहराता 
सरकारी दवाखाात भरती झालंय गाव' ( ५५ ), 'ती किवता शहरात हरवलेा िदवसातं वाचलीय' ( ७० ), अशा सपंृ 
अिभी अनके िठकाणी आहते. 
□ या किवतते सामिूहकतचेा आोश नसनू एकाकीपणाच ेजड आह.े या कवीन ेअिभीचा हा ाचा ाभािवक माग  
िनवडण ेह ेखरोखरच काहीस ेििमत करणार ेआह.े ही ामीण, दिलत, िवोही अशा कोणाही िवभागवारीतली किवता 
नाही. माणसाच ेअाय जगण,े माणसाा जगयातली परतंता याचंी ही किवता आह.े इथ ेनसुत ेतपशील महाच े
राहात नाहीत. ामळेु, या किवतलेा एक साव िकतचेा आयाम ा होतो. 
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□ डॉ. भरतसग पाटील याचं ेाािवक आिण दा. गो. काळे याचं ेअतंपान दोी अितशय समप क आहते. खास 
िवोहााच णाा अशा भमूीतनू ह ेएक वगेळेच झाड उगवनू याव ेही मराठीा ीन ेएक लवधेी घटना आह.े 
■■ 
Champra Deshpande  
 
‘ काळोखाा किवता ‘ – नामदवे कोळी – वण मुा काशन. 
या किवतातंला अनभुवाचा पिरसर णज ेशतेमजरुाच ेआिण ाा कुटंुबाच ेजगण.े ातला काच, अाय, अभाव 
आिण अनके ःखाचं ेसततच ेसाि.  ही तर िवोही किवताचंीच भमूी. इता अभाव जगयात कसली कला आिण 
कसली सॄंती ? आिण अस ेवाटण ेअथा त योयच आह.े मनात सतत एक अाय सहन करत असाची भावना 
असावर ोध आिण िवोह यणेारच. याच कनने ेहा संह वाच ूलागलो तर वगेळेच लात यऊे लागले. मु णज े
या िवोहाा किवता नाहीत. यातं आाळेपणा, सघंष मयता, काही समहूानंा वा एकूण समाजालाच श ूसमजण,े अस े
काही जाणवत नाही. ामळेु या किवता अिधक मोा वाचकवगा ला पोचतील आिण या जगयाबाबतची साव िक 
सवंदेनशीलता वाढवतील, अस ेमला वाटत.े िवोहाइतकाच भावी असा हाही एक माग  आह ेपिरवत नाचा. या किवताचंी 
कुवत आिण आवाका अधोरिेखत करणारी पान ७१ वरची ही किवता, ‘ तमुच ंमन ‘ मला िवशषे लणीय वाटली. ती अशी 
आह े– 
तमुच ंमन  
तुी आदळले जाता िजवतं सापयावंर 
आत-बाहेन होत जाता िखळिखळे 
तमुचा दहेही हाती लागले अंिवधीसाठी 
याची नाहीय ेकुठलीच शाती 
तुी क शकत नाही मे कुणावर 
नप ुसंक वाढत जात ंभयाण वगेान ं
कुणाकडून मेाची अपेाही ठेवण ंथ  
तुी िनगराणीत असता ा डोयांा 
तमुची कैद भोगत असता तुी िनमटूपण े
तमुची हालचाल राहात नाही नसैगक 
तुी बनत जाता मशीन 
िजची सू ंअसतात ितसयाच हाती 
अन मतली तबकडीही 
घासनू घासनू होत जात ेिरकामी 
तुी कुठे बो शकता पवूसारख ं
तमुची बोलती बदं झालेली गगाटात 
तमुच ंमनही नसत ंआसपास 
त ेतर पोखरत असत ंभतूकाळ 
भटकत राहत ंराना-वनात 
जाऊन बसत ंडोहाा खोल तळाशी 



20 
 

-- ही किवता एक कारा रीभावातनू िलिहली गलेेली आह.े जगयाता ातंाचा पणू  नाश हा के वाचकाला 
पोचावा इता बारकाईन ेआिण तीतने ेइथ े झालेला आह.े ‘ तमुची हालचाल राहात नाही नसैगक ‘ ही तर 
जबरद अथ वचेी ओळ आह.े या किवतलेा कलाकतचे ेवा अथ सपंॄतचे ेवावड ेनाही. अशा गोळीबदं अिभी या 
संहात अनके िठकाणी आहते. सखुाच ेमरण ( पान २२ ), ‘ ितला अगंवळणी पडला / इथला मोहमयी बिंदवास ‘ ( २९ ),  
‘ खरं तर तडपाठ आह ेाला अ ंजगंल ‘ ( ३९ ), ‘ तःमचे मलेेला ‘ ( ४१ ),  ‘ बापाला घरोबा सोडायचा नता 
/ आिण पाटलाला मायातला मजरू ‘ ( ४७ ),  ‘ जदगीची माटी झालेा / या मातकट चहेयाा बाया ‘ ( ४८ ), ‘ 
शहराता सरकारी दवाखाात भरती झालंय गाव ‘ ( ५५ ), ‘ ती किवता शहरात हरवलेा िदवसातं वाचलीय ‘ ( ७० ), 
अशा सपंॄ अिभी अनके िठकाणी आहते. 
या किवतते सामिूहकतचेा आोश नसनू एकाकीपणाच ेजड आह.े या कवीन ेअिभीचा हा ाचा ाभािवक माग  
िनवडण ेह ेखरोखरच काहीस ेििमत करणार ेआह.े ही ामीण, दिलत, िवोही अशा कोणाही िवभागवारीतली किवता 
नाही. माणसाच ेअाय जगण,े माणसाा जगयातली परतंता याचंी ही किवता आह.े इथ ेनसुत ेतपशील महाच े
राहात नाहीत. ामळेु, या किवतलेा एक साव िकतचेा आयाम ा होतो. 
डॉ. भरतसग पाटील याचं ेाािवक आिण दा. गो. काळे याचं ेअतंपान दोी अितशय समप क आहते. खास 
िवोहााच णाा अशा भमूीतनू ह ेएक वगेळेच झाड उगवनू याव ेही मराठीा ीन ेएक लवधेी घटना आह.े 
--- ००० --- 
 
 
गलेा काही काळ मी मधनू मधनू परभािषक किवताचं ेमराठीत अनवुाद करतो आह.े ा कामाबलची एक पो मी आधी 
िदली होती. ात आणखी काही मुाचंी भर घालावी अस ेवाटान,े आता पुा, ा मळू पोसह वाढीव मजकूर खाली 
दते आह े-- 
    माझ ेपरभािषक किवताचं ेअनवुाद 
    गेा काही वषात मी मधनू मधनू मला आवडलेा वा काही कारणान ेिवशषे वाटलेा अशा परभािषक किवताचं े
अनवुाद करत आलेलो आह.े ा किवता मळुात इंजीतनूच िलिहा गेा आहते ाचंा ा मळू पातंनू आिण ा 
अभािषक किवताचं ेइंजीत अनवुाद उपल आहते ाचं ेा अनवुादावंन अस ेमी अनवुाद केललेे आहते. या 
ियते अनके  असतात, जस ेकी मळू इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आह ेइथपासनू त ेमी 
अनवुादाला घतेललेा अनवुाद िकतपत िवासाह आह,े इथपयतच,े अस ेअनके  असतात. मळुात िलिखत किवता हीच 
 स नसनू साची अिभी असत ेअस ेटले तर ती मळू किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा 
अनवुाद हा सरा अपलाप टला तर अनवुादाचा अनवुाद हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, साराशंान ेमी 
कोणाही किवतचेा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो. 
    ह ेअनवुाद करावतेच कशासाठी मळुात, असा एक  अनकेांा मनात यऊे शकतो. इथा मातीतली कला वगरै े
बडजेाव माजवणार ेआपण लोक आहोत. इथली माती णज ेकाय ? फ शतेकरी, शतेमजरू, दिलत वा कामगार यांा 
जगयाच ेवाव ? तस ेणता यते नाही. कुणाचहेी कोणतहेी अनभुव कलेची सामुी होऊ शकतात. ामळेु, इथली माती 
णज ेकुणााही मनाची कोणतीही माती, ह ेआधी लात ायला हव.े मराठी भािषक कवचीही एकमकेाचंी माती 
वगेवगेळीच असत.े परमातीच असत.े तरीही एकमकेांा किवता थोाफार, अपलाप होत का अस ेना, एकमकेापंयत पोच ू
शकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता ह ेसगळे जरी वगेवगेळे असले तरी – सखु, 
ःख, मानापमान, मे, असयूा, हवेा, सडू, महाकांा, वच ाची इा अशी ही माती सगळीकड ेजगभर सव  माणसातं 
तीच -- एकच असत.े ामळेुच तर कलेतनू होणारी अिभी आिण सपंक  ह ेसव च माणसानंा तु अस ूशकतात. 
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काहीजणानंा वाटत ेकी ा ा सॄंतीत आपापले कलाशा, सािहशा असत ेआिण ती परंपरा जपत, िवकिसत 
करतच सवानी चालले पािहज.े मला ही धारणा मखू पणाची वाटत.े ही धारणा मातीा वगेवगेळेपणाला मह दणेारी 
असनू िताता समावशेकतकेड ेल करणारी आिण णनू सकुंिचत आह.े कोणाही कलेचा अनकेाशंी सपंक  होतो 
तो मातीा वगेळेपणामळेु न ेतर िताता समानतमेळेु, समावशेकतमेळेु, ह ेलात ायला हव.े अशा या 
आकलनामळेुच, परभाषतेा कलाकॄती अनवुािदत होण ेमला आवयक, महाच ेआिण समथ नीय वाटत.े जगाता 
कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात. 
    याच कारणामळेु अनवुाद हा नसुताच शािक ियबेरोबर जाणारा वा नसुताच शािक असनू चालत नाही. 
अनवुादकाची आकलनिया ही ा किवतेा समावशेकतकेड ेल दणेारी असावी लागत.े अनवुादकाा आकलनाला 
अशी एकसधंतचेी पा भमूी नसले तर तो अनवुाद नसुताच शािक, तकुातकुाचंा, ओबडधोबड आिण मळू 
कलाकॄतीला ठार करणाराच होईल. ामळेु, अनवुादाला घतेलेा किवतते आकलनाा या एकसधंतचे ेदश न 
अनवुादकाला झालेले असण ेमहाच ेठरत.े अनवुाद करताना अनके पया यी शप ेसचुत असतात, ातंले नमेके 
शप िनवडताना वा काही वळेी नान ेघडवतानाही ती आकलनाची एकसधं ियाच अबािधत राहायला हवी, अशीच 
योजना ीकारावी लागत.े या एकूण िकोणामळेुच मी अस ेणतो की उदाहरणाथ  समजा एका  च किवतेा 
इंजीता अनवुादावन मी मराठी अनवुाद केलेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवुाद हा मळू 
किवतशेी अिधक िनावान अस ूशकतो. आिण ााही पढु ेजाऊन मी असहेी णने की मळू किवततेले पिहले अपलाप 
कमी झाामळेु माझा मराठी अनवुाद हा मळू किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला अस ूशकतो. यात कुणाचा 
मानापमान वा ेकिन नसनू या ियचेचे त ेविैश असत.े ह ेसव  लात घतेा अनवुादाला नविनमतीचचे मह 
ायला हव,े अस ेमला वाटत.े या सव  ियते िमाहा वा िवभिूतम ह ेमहाच ेनसनू किवतचेा आशय णज े
ात अतंभू त असलेली जगयाच ेभान घेयाची ियाच महाची असत,े अस ेमला णायच ेआह.े 
    माझी माती, माझी भाषा, माझी सॄंती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै ेहचे 
जगात सव महाच ेअसत,े अस ेमी समजत नाही. या बाबमधील भदेामंळेु एकमकेांा किवता समजयात यणेाया 
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतहेी कवी मी ाच आीयतने ेवाच ूशकतो ा 
आीयतने ेमी आरती भ ूवा गुनाथ धरुी वाचने. आिण इटंरनटेमळेु चडं खिजनचे आपासाठी खलेु आहते ! मी लहर 
लागली तर, आज रिशयातले वा इंलंडमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहते, ह ेपाहात बसतो. कधी ओळीन े
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करण ेहा हतेचू नसतो. याची मी ना िटपण ेठेवतो 
ना त ेलात ठेवायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमले तवेढ ेसमजले की सपंले. ातंले काही कवी मला महाच े
वाटतात. ाचं ेमी जरा अिधक वाचतो आिण थोडफेार अासतोही. ाचीही िवा मायाकड ेनसत.े कबना मी 
अनवुादासाठी िनवडलेा किवताही नतंर माया सामा ानाा कते राहतीलच अस ेनाही. अनवुाद करताना माया 
कुवतीमाण ेमी शभंर टे ामािणक असतो पण नतंर त ेकाहीही लात ठेवायची जबाबदारी मी घते नाही. ा ा णी 
ा ा कलाक समॄीतनू जाण ेऔर बादम ेभलू जाओ, अस ेत ेअसत.े नाटकाा बाबतीत बोलताना काहीजण अस े
णतात की त ेपान ेक अ झाला पािहज,े ान ेत ेनाटक सोबत घरी नलेे पािहज,े आयुभर डोात बाळगले 
पािहज े– असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वळेी ती ती सज क िया झाली की सपंले – ातनू 
यणेार ेभान णज ेत ेनाटक वा ती किवता नसत.े साराशं, मी अनवुाद केलेा किवता वा ाचं ेकवी याबंल नतंर मला 
काहीही िवचा नय.े 
    मला वाटत ेमाया अनवुाद-ियतेले बरचे मु ेआिण माझ ेाबाबतच ेज ेअसले त ेआकलन  करयाच ेकाम या 
पोमधनू परुसे ेझालेले आह.े काही मु ेरािहले असतील तर ावंरही यातनू काश पडू शकेल. किवतचे ेमाम ह ेजगण े
समजनू घेयाचचे एक सज क माम आह.े त ेकाम जगात असं पतनी चा असत.े अस ेसगळे समोर यते रािहान े
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आपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हतेनूहेी मी थोडफेार ह ेकाम करत असतो. 
सारखचे करत राहीन असहेी नाही. जगयातली अिनितता इथहेी असणारच ना ! 
    --- ००० --- 
या सदंभा त किवतचेा आशय आिण अिभीच ेतं, हा एक महाचा  यतेो. आशयच तं घऊेन यतेो, आशय आिण 
तं एकच असतात, असहेी टले जात.े यावर थोड ेबोलायला हव.े रॉबट ॉ णतो की अनवुादात मळू किवता आह े
तशी राच नाही शकत आिण या अथा न ेती नच होत.े यालाच जोडून, वाचनात आललेे एक उदाहरण णज,े ायडने 
आिण वडथ  या दोघानंी केललेे जलच ेअनवुाद वगेवगेळे झालेले आहते. आपाकडहेी ‘ मघेता ‘ च ेचारपाच 
अनवुाद झालेले असनू के अनवुादाची काही वगेळी विैश ेआहते. याचा अथ , एकच कुठला तरी अनवुाद ( ाता 
ात ) बरोबर आिण बाकीच ेचकू अस ेणता यते ेका ? तर मला तस ेवाटत नाही. कोणताही अनवुाद हा ामुान े
आशयानगुामीच असतो कवा असायला हवा, अस ेआपण ण ूशकतो. मग काय असतो किवतचेा आशय ? यावर 
बोलयासाठी थोडी फोड कन ावी लागले. किवतते  झालेला अनभुव णजचे आशय असतो का ? काही 
किवतातं तस ेअस ूशकत.े णज ेउदाहरणाथ , आई वारामळेु कवीला झालेले ःख – त े करण ेहचे समजा ा 
किवतचे ेउि आह.े त ेःख जस ेा तस,े मळुाता तीतने ेवाचकाला पोचण-ेजाणवण ेअस ेझाले की पोचला आशय, 
अस ेकुणी ण ूशकेल. अनके किवतांा बाबतत त ेखरहेी अस ूशकेल. ामळेु, अशा किवताचं ेआशय वगेवगेळे आहते, 
अस ेणता यते.े सखु, ःख, चीड वगरै ेभावभावना हचे आशय असण.े पण काही कवी, एखादा अनभुव  होताना 
ााकड ेपणू  मानवी जगयाा सदंभा त पाहतात. ा अनभुवाची पणू  रचना पाहतात. ह ेजाणीवपवू क वा ा कवीा 
मोा आवााा कुवतीमळेु ाा नकळतही घडू शकत.े या कारात तो अतंभू त असलेला अनभुव हा किवतचेा 
आशय नाही राहात – ा अनभुवाच ेएकूण मानवी जगण ेणनू  झालेले भान हा होतो आशय ा किवतचेा. 
किवततेला अनभुव कोणताही असो, ह ेभान, ही चतनशीलता, हा आवाका सगळीकड ेतोच – एकच -- असतो. इथ ेअनभुव 
ही िनिम ेहोत असतात. अशा समावशेक आिण मोा आवााा किवता सव  माणसानंा, ांा जगयाला तु 
ठरतात कारण अनभुव-विैवाची मया दा ानंी ओलाडंलेली असत.े अशा किवतेा बाबतीत, जगाता कोणाही 
भागाता वा पिरितीता कवीन ेिलिहलेली किवता जगाता इतर कुठाही भागाता वा पिरितीता 
माणसासाठी तु आिण महाची ठरत.े नसुा अनभुवाचा  असले तर तो जसा ा तसा, मळू रंगपासाह पोचण े
कदािचत अवघड होऊ शकेल पण ह ेभान पोचव ूइिणाया किवतते विैवापेा समावशेकता, समता महाची 
असान,े त ेसहज घडू शकत.े अथा त ासाठी ती किवता तशी असायला हवी आिण अनवुादकाला, त ेसम भान हाच 
आशय याची जाणीव असायला हवी. अस ेझाले तर भाषेा परंपरा, कवीा वा अनवुादकाा सवयी, लकबी, भाव 
यांामळेु यणेार ेविैव लात घऊेनही आशय पण,े अबािधतपण ेपोच ूशकतो. जगभर असं तहानंी माणसू ह े
भान घते असतो – या अथा न ेतो िनळ ियाितियांा जजंाळातनू मोकळाही होत असतो, तंही होत असतो. 
यालाच जगयातली साॄंितकता वा पिरपता णता यते.े धम  वा तान यांा नादी न लागता कलेतनू ह ेभान 
कुणालाही ा होऊ शकत.े या भानाचा आशय  होयाा असं तहा समोर यते राहण ेयालाच साॄंितक 
दवेाणघवेाण णायला हव.े या आशयाकड ेल दऊेन होणार ेअनवुाद दोन सबंिंधत भाषांा वगेया भावामंळेु वा 
ढाामंळेु, मळुापासनू ढळलेले वाटले तरी काही फारस ेिबघडत नाही. कारण तो आशय पोचयात बाधा यणेार नसत.े ह े
लात घतेा, आता ह े होईल की वरील िववचेनात अस ेका टले आह ेकी अपलापांा बाबतीत पिहान सरा वा 
ितसरा अपलापही अिधक चागंला अस ूशकतो. अनवुादाा ियते मळू किवतचेा कस कमीच होतो कवा ती ितची ताकद 
थोडीफार गमावनूच बसत,े अस ेसमजायच ेकारण नाही. 
आता थोड ेकामाा ियबेल. दोन भाषाचंी धाटणी वगेवगेळी असत.े इिंलशमधनू मराठीत यतेाना कधी एकाची दोन 
वा ेकरावी लागतात, कधी शाचंा म थोडाफार बदलावा लागतो. ामळेु आशयाा अिभीला फारशी बाधा यते 
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नसले तर तस ेकरायला हरकत नाही. पण, काही वळेी त ेआह ेतस ेएका ओघातच आले पािहज ेअस ेअनवुादकाला वाटत,े 
तेा थोडा ओबडधोबडपणा यऊे शकतो – मळू भाषचेी धाटणी अनवुाद-भाषवेर आमण करतये, अस ेहोऊ शकत.े अशा 
वळेी त ेीकाराव,े अस ेमला वाटत.े अस े कथा-कादबंरी यांा अनवुादापेा किवतेा अनवुादात अिधक यऊे 
शकतात कारण किवतते अथ सपंॄता तलुनने ेअिधक असत.े सरा मुा णज,े ितशाचंी िनवड हाही एक महाचा 
 असतो. उदाहरणाथ , light  या शाला काश णाव ेकी उजडे असा  यऊे शकतो. ा वळेी मळू किवततेली 
अथ वा ला घऊेन आिण अनवुाद भाषतेा अथ वलयाचं ेभान बाळगनू अनवुादकान ेिनण य ायचा असतो. मला 
नुाच एक गमंतीशीर  आला होता. तो सागंतो. फलघेीा ‘ अडंरवयेर ‘ या किवततेली ही ओळ बघा – 
The Pope wears underwear I hope  
इथ ेपोपबरोबर होप हा श योजयात नादसाधा ची थोडी गमंत कन पोपच ेवजनच कमी करण ेह ेआह.े आय होप च े' 
मला आशा आह े' – यात त ेयणेार नाही. मी अस ेकेले – 
पोपलासुा मोप गरज असत ेितची 
आता असा एकमवे माग  असतो अस ेकाही नाही. आणखी एखााला वगेळे काही सचु ूशकत.े मळू किवतेा पॄरीय 
रचनशेी आिण बारकााशंी सधंान ठेवत आशयावरच ेल ढळू न दणे ेयातच किवतेा अनवुादकाच ेसज क असत,े 
अस ेमला वाटत.े ामळेु, इिंलशमधा transcreation ला अनलुनू मराठीत ‘ अनसुज न ‘ हा श वापरणचे योय 
वाटत.े अनवुाद ह ेएखाद े‘ लमाण ‘ काम नसनू मळू कवीइतकेच त ेसज कतचे ेकाम आह,े अस ेणायला हरकत नसावी. 
--- ००० --- 
 
माझा मोबाईल चाजग होत नसान ेीला पाठवला आह े-- ामळेु, सा फोन घतेला जाणार नाही. 
 
 
 
पुा भाव े
िवचारवतं, अासक, िवशषेतः नासमीक पुा भाव ेगेा ! माझी अनके नाटके ानंी पािहली होती. ' साधना ' ा 
नासमंलेनासाठी पुयान आी एक गा मारत नािशकला गलेो होतो. ा आिण मी ितथ ेगोपूंा बीजभाषणावर 
बोललो. ा सौ भावाा पण वा होा. कलावतं, लेखक यांाबल ानंा िवशषे आा होती. 
ांा तॄीस आदरपवू क नमन ! 
--- ००० --- 
 
चादंोबा 
आपापकैी अनकेाचं ेलहानपण ' चादंोबा ' या मािसकान ेापलेले होत.े इतकी भरपरू आिण इतकी स ुदंर रंगीत िच े
असलेले मािसक ा वळेी तरी त ेएकमवे होत.े ' िवम आिण वतेाळ ' असो की आणखी शकेडो कथा असोत, ाचंी रंगीत 
िच ेह ेएक कायमच ेआकष ण होत.े ा वळेी फारसा िवचार नस े-- ही सगळी िच ेा गोसह आपोआप यतेात अस ेमन 
गहॄीत धर.े त ेके िच ात काढाव ेलागत ेयाच ेभान नस.े तर ती खिजनाप िच ेकाढणार ेमहान िचकार के 
सी िशवशकंर ह ेगेा २९ तारखलेा ९७ ा वष वारल.े ा मािसकाची िकमया -- जा अशी होती की त ेपढु ेभारताता 
बतके सव  महाा भाषातंनू िनघ ूलागले ! ' चादंोबा ' हा श वगेयाच अथा न ेभाषते समािव झाला. जी ए 
कुलकण यांा कथाचंी ानंा टर उडवायची असत ेत ेमहाभाग णतात की जीए णज ेमोाचंा चादंोबा होत े! 
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कै िशवशकंर यानंी आपले बालपण सजवनू िदले ! ाबल मनःपवू क कॄतता  करायलाच हवी ! दरमहा ही अशी 
भरजरी रंगतदार टे िच े! 
टे कलाकार ! ांा तॄीस सादर अिभवादन ! 
--- ००० --- 
 
आज दयिदन ( हाट ड े) आह ेण.े तर िवचार असा आला की या कोरोना काळात लोकाचं ेहॉटेलग, चमचमीत खाण े
बरचे कमी झाले असणार -- ामळेु, दयिवकारापासनू काहीजण वाचले असतीलच ना ! णज ेकोरोनान ेिदलेले 
जीवदानच की ह े! पण लगचे कुणी णले की कोरोनामळेु लोकाचं ेिफरण,े ायाम ह ेबरचे कमी कवा बदंच झालेय -- 
ामळेु वाढलाही असले दयिवकार ! होय, पण, शातं, िरकामा वळे िमळाान ेान ( ानंा या शाचीही ऍलज आह े
त ेसोडून ) तरी चागंले करता आले असले ! णज ेकोरोनाच ेउपकारच की त,े दयिवकारापासनू वाचवणार े! 
तर त ेकाय असले त ेअसो, आहारिनयंण, ायाम आिण ान ही िसूी नसुती दयिवकार टाळयासाठीच न ेतर 
आह ेत ेचागंले जगयासाठीही गरजचेी आह.े आपा इथा लोकाचं ेजाऊ ा, डीन आनश या परदशेी डॉरान ेयोग 
कन िस केलेय की ान ही एक जीवनसजंीवनी आह े! 
--- ००० --- 
“There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between 
what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false; it can be 
both true and false.” 
― Harold Pinter  
“It’s very difficult to feel contempt for others when you see yourself in the mirror.” 
― Harold Pinter 
 
Lonliness, Aloneness and Solitude ( एकाकीपणा, एकटेपणा आिण एकातं ) 
 
सतत सामिूहक, सामािजक, राजकीय असण ेतसचे सज कतेा, कलेा ेातही टोळीबहार असण ेहचे नसुत े
महाचचे न ेतर अटळ मानणार ेकाही लोक िदसतात. या िवषयावर आिण याा आजबूाजचू ेआणखी काही अस ेकुणी 
कलावतं, चतक काही बोलले आहते का त ेपाहाव,े अस ेवाटले. सहजच हा चाळा थोडाफार पार पडला. टोळीबहारानंा 
लगचे यावर वादाच ेकाही मु ेसवयीन ेसचुतीलच. पण, त ेठीक आह.े ह ेइथ ेचचा  आिण वाद यासंाठी दते नसनू, वाटास, 
आपापा िवचारासाठी, चतनासाठी समोर असाव ेणनू दते आह े-- 
Real love is not an escape from loneliness, real love is an overflowing aloneness. One is 
so happy in being alone that one would like to share.      
-- Rajneesh 
“If you're lonely when you're alone, you're in bad company.”  
― Jean-Paul Sartre 
“The more powerful and original a mind, the more it will incline towards the religion 
of solitude.”  
― Aldous Huxley 
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“A man can be himself only so long as he is alone; and if he does not love solitude, he 
will not love freedom; for it is only when he is alone that he is really free.”  
― Arthur Schopenhauer, Essays and Aphorisms 
“Orlando naturally loved solitary places, vast views, and to feel himself for ever and 
ever and ever alone.”  
― Virginia Woolf, Orlando 
“I was a man who thrived on solitude; without it I was like another man without food 
or water. Each day without solitude weakened me. I took no pride in my solitude; but I 
was dependent on it. The darkness of the room was like sunlight to me.”  
― Charles Bukowski, Factotum 
 “The best thinking has been done in solitude.” ~ Thomas A. Edison 
 “Without great solitude no serious work is possible.” ~ Pablo Picasso 
Writing is utter solitude, the descent into the cold abyss of oneself.” ~ Franz Kafka 
“We carry about us the burden of what thousands of people have said and the 
memories of all our misfortunes. To abandon all that is to be alone, and the mind that is 
alone is not only innocent but young — not in time or age, but young, innocent, alive at 
whatever age — and only such a mind can see that which is truth and that which is not 
measurable by words.” ~ Jiddu Krishnamurti 
 I hold this to be the highest task for a bond between two people: that each protects the  
solitude of the other.  
 -- Rainer Maria Rilke 
Solitary trees, if they grow at all, grow strong. (Winston Churchill) 
It's easier to be me than someone else. But just like most famous people, I just want to be 
left alone most of the time. (Bob Dylan) 
Often whole days pass without my speaking to anyone. (Vincent van Gogh) 
 The only thing that could spoil a day was people. People were always the limiters of  
happiness except for the very few that were as good as spring itself. (Ernest 
Hemingway)  
 Solitude is independence. (Hermann Hesse)  
-Aloneness Is Not Loneliness / The Book of Life 
Aloneness is obviously not isolation, and it is not uniqueness. To be unique is merely to 
be exceptional in some way, whereas to be completely alone demands extraordinary 
sensitivity, intelligence, understanding. (Jiddu Krishnamurti) 
A career is born in public - talent in privacy. (Marilyn Monroe) 
Aloneness is the presence of oneself. Aloneness is very positive... You are so full of 
presence that you can fill the whole universe with your presence and there is no need for 
anybody. (Osho) 
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If you cannot live alone, you were born a slave. (Fernando Pessoa) 
He who does not enjoy solitude will not love freedom. (Arthur Schopenhauer) 
 “You are in no man's land. Which never moves, which never changes, which never  
grows older, but remains forever, icy and silent.”  
 ― Harold Pinter, No Man's Land  
Every true man, sir, who is a little above the level of the beasts and plants does not live 
for the sake of living, without knowing how to live; but he lives so as to give a meaning 
and a value of his own to life.  
-- Luigi Pirandello 
“Solitude seems to oppress me. And so does the company of other people.”  
― Eugène Ionesco 
“Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness.”  
― Samuel Beckett  
“You're safe only when you can't see anybody.”  
-- Gao Xingjian  
The feeling of loneliness is unique to humans. A tree or a bird may seem to be lonely, 
but this is an attribute bestowed by the person making the observation. The tree or the 
bird is incapable of perceiving loneliness. This feeling occurs when a person is alone, 
and, moved by his emotions, associates his own circumstances with those of the bird or 
the tree that he sees before him. Since this feeling entails an element of self-examination, 
it is not a purely objective observation. The feeling of loneliness produced is thus a form 
of aesthetics, in that while observing one's external environment, one is at the same time 
examining the self that is located within it, and to a certain extent this is an affirmation 
of one's own personal worth. 
GAO XINGJIAN, 
Loneliness is a prerequisite for freedom. Freedom depends on the ability to reflect, and 
reflection can only begin when one is alone. 
GAO XINGJIAN 
Apply yourself to solitude. One who is given to solitude knows things as they really are. 
-- Buddha. 
 
 
“There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between 
what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false; it can be 
both true and false.” 
― Harold Pinter  
“It’s very difficult to feel contempt for others when you see yourself in the mirror.” 
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― Harold Pinter 
 
Mahesh Pawar यांा पोवर मी िदलेली कॉमट -- 
माया आयुात िवभतूी एकच, णज ेमी सवेर आलो तर एखाा िवापीठाला नीच ाचं ेनाव दईेन -- आदरणीय 
ी. नीलीमकुमार खरै े! शभंर िवषारी सापांा सािात बाहर तास बसयाचा चमार ानंी बी ज ेमिेडकला 
मदैानावर केला होता ! मनात कायमच सापाची दरदन भीती असान ेमी ाचंा तो धाडसी उोग बघायला गलेो होतो 
! साप िदसला की आता फ खरै ेखरै ेणतो की झाले ! 
 
राजकारण या ायरसवरची लस कधीच ितसया टात आलीय पण िता चाचणीला एकही यसंवेक पढु ेयते  
नाहीय ! 
 
न जाणो, काही िदवसानंी, आयपीएल वरच ेल हटवयासाठी, कोरोना आिण बरेोजगारी यांावरही चचा  सु करतील 
साले ! 
 
आता कंगना आिण िरया यांावरच ेल हटवयासाठी आयपीएल सु केलेय ! 
 
सा दोन वााचंी चलती िदसत े-- 
१. एवढी साधी गो ानंा कळू नय े? ! 
२. ाचंचे लोक ांावर नाराज आहते ! 
 
सहा मिहानंतंर आज घराबाहरे पडलो. दातासाठी. फारस ेगभंीर नत ेपण नको कटकट णनू दाखवनू आलो. कुठेही 
काहीही बदललेले नाही. कालच तर मी यऊेन गलेोय इकड,े अस ेवाटले. वातावरणाता अय भयाकड ेल केले तर 
ऊन नहेमीसारख ेटीन वाटले. 
 
पुष आिण िया 
फेसबकु ह ेएक िमिन जग आह ेअस ेटले तर सहजच एक अस ेिदसत ेकी ियांा पो अिधक मानवी, समजतुदार, 
सौहाद पणू , जगयाता महाा बाबना मह दणेाया, अिधक िहतचतक, मैीपणू , ावा नसलेा, अहसक 
आिण सघंषा  ऐवजी समयाला मह दणेाया असतात. ावन असा एक मुा माडूंन पाहावा अस ेवाटले की जस े-- 
िवचारसरणीचा मॄ,ू लेखकाचा, समीचेा, उपपीचा, धमा चा, आदशाचा, वगरै ेमॄूंा घोषणा होऊन गलेेा आहते, 
ाचमाण ेआता राजकारण व शासनयंणा पुषानंी चालवयाा काळाचा मॄ ूझालेला आह,े अस ेघोिषत कराव.े 
पुषानंा राजकारण झपेत वा पलेत नाही, असचे िदसत.े त ेसगळीकड ेषे आिण हसाच पसरवतात. पुषांा 
राजकारणातनू भा ऐवजी बरुचे जा िनमा ण होताना िदसत ेआह.े या ीन ेनटेवर पािहले असता, असा िवचार 
झालेलाही िदसतो आह.े एकूणच ियानंी आिण समजंस पुषानंी पुषानंा राजकारणातनू पणू  हपारच कन पाहायला 
हव ेआह.े एकूणच जगभरच ेभगंार वातावरण कदािचत ियाच ळावर आण ूशकतील. माणसानंा षेा ऐवजी मेाच ेजगण े
िशकव ूशकतील. ह ेे खपू वष पुषधानच रािहलेले आह ेआिण या पतीन ेत ेफ िवसंकपणाकडचे जात आह.े 
मानवी जगयाा सगया दोया ियांा हातीच ायला हात. 
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ही पो िनळ िवचाराथ  िदलेली आह.े ह ेमाझ ेठाम मत न.े साच ेएकूणच जगण ेआिण ाची त सधुारयासाठी 
िदसणारा हा एक आशादायक माग  वाटतो आह.े धम , जात, प यांा मया दा ओलाडूंन यावर चचा  ावी. 
--- ००० --- 
 
ोल 
माया ीन,े माया सोयीसाठी मी ोलची ाा केलेली आह,े ती अशी -- िदलेा पोचा िवषय सोडून, 
पोका वर षेमलूक अशा िगत कॉमट दतेो तो ोल. 
मी तः इथ ेफेसबकुवर माया कोणाही राजकीय िवचाराचं ेदशन वा चार करयासाठी वावरत नाही. परंत,ु माया 
पोमळेु किचत जरी शकंा आली कवा त ेमताा िवरोधी वाटले तरी काही ोल इथ ेाचंा धदंा सु करतात, अस े
अनकेदा िदसनू यते आह.े मी सहसा कुणाला अन ड वा ॉक करत नाही. वतुः माझी ५००० ची मया दा सपंलेली आह,े 
तरीही, नवीन  ड घतेा याव ेणनू मी कुणाला उडवत नाही. परंत,ु आता, यापढु,े माया पोवर कुणी, वरील 
ाेमाण ेोलिगरी केली तर ा ीला कोणतीही पवू सचूना न दतेा रामराम करायच ेमी ठरवलेले आह.े कारण ा 
ोलांा ीन ेमाझी  डिशप ही ' वाईट ' च असणार आह.े 
अस ेकराव ेलागत आह ेाबल तशा ोलाचंी आधीच माफी मागनू ठेवतो. 
धवाद ! 
--- ००० --- 
 
राजकारणात गधडपेणा खपू असतोच हो, पण इतका ? एखाा रा सरकारन ेतःिवच बदंोब करण े? ! 
 
आमच ेघराणचे िशकी पशेाच ेआह े-- 
आाला काही यवेो न यवेो, 
लोकानंा िशकवयाच ेत आी कटाान ेपाळतो ! 
 
Memory मधनू... 
***************************** 
Champra Deshpande दशेपाडं ेयांा wall वन .... 
वेाचंी संा खपू चडं असली की ानंा वडे ेणता यते नाही -- हा शहायाचंा ॉेम असतो ! 
शहाण ेणज ेसंने ेकमी असणार ेवडे े! 
 
Pravin Kamble is with Niranjan Malode and Purushottam Kadam. 
August 30  ·  
रंगमचं -  सादर केललेे योग 
िनमती - मयरुी िथएटर,नािशक  
नाटक  - " ेलर"  
लेखक - च .. दशेपाडं े
िददश न - िवण काबंळे 
िठकाण - यशवतंराव चाण माटंुगा,म ुबंई. 
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काश योजना - िवण काबंळे 
 
किवता णज ेकाय ( र ेभाऊ ) ? 
आजच सकाळी मी ‘ कलेच ेिदवस ‘ ही माझी किवता इथ ेफेसबकुवर पो केली. ावर, कोापरूपासनूच ेमाझ ेिमवय  
ा. बाळकॄ कवठेकर याचंी अशी कॉमट आली – “ च ं, म. ही किवता नाही, छोटा िनबधं वाटतो, कोणालाही कमी 
जा करता यईेल असा. “ ाला माझ ेउर अस ेहोत े– “ माझा काहीही दावा नाही -- िदसले त ेिलिहलेय – “ नतंर 
माया अस ेलात आल ेकी हा िवषय  डसम ेचचा  ावी असा आह.े जगात किवतेा शकेडो ाा होत आलेा 
आहते आिण आता अगदी न-किवता कवा यचंिलत किवताही िलिहा जातात, ह ेआपाला माहीत असले तरीही, 
आपण आपापा आकलनानसुार यावर बोलाव,े अस ेवाटले. या िनिमान ेकिवतबेाबता आपापा कना 
घासनूपसुनू पण ेमाडंा जातील आिण गरज वाटास आपाला सवानाच आपापा कना बदन, वाढवनू, 
 कन वा अिधक समावशेक वा किवतचेा नमेका दशे रखेनू दणेाया अशा करता यतेील, अस ेवाटले. एखाद ेऔषध 
वा लस तयार करताना जस ेकाही लोक ेेन ेाा जरीा चाचणीसाठी पढु ेयतेात, ाचमाण,े या कामाला 
आपली ही किवता वा मजकूर उदाहरण णनू दऊे करता यईेल, ह ेमाया लात आले. तरी,  डसना माझी अशी िवनतंी 
आह ेकी िनभडपण ेानंी हा मजकूर किवता आह ेकी नाही यावर िलहाव.े या मजकूराची कशीही िचरफाड वा िचिका 
करावी. वाटास आशयावरही हा वा ाच ेकिवता णनू समथ न कराव.े मुतः हा एक िनबधंाक ग मजकूर 
आह ेका, यावर सकारण मत ेावीत. यातनू, अमकु बरोबर वा तमकु चकू असा िनष  काढण ेहा हते ूनाही. या िनिमान े
या एका महाा िवषयावर आकलन-घसुळण ावी, हीच एक मया िदत अपेा आह.े ह ेउोधक ठ शकेल. ही इथली 
चचा  जर चागंली झाली तर आपले कुणी सपंादक िम पढु ेती िसही क शकतील. या चचत, अथा तच, कवठेकर सरानंी 
ाचं ेमत जरा सिवर माडंाव,े अशी िवनतंी आहचे. इथ ेिनकाल दणेार ेकुणी ायाधीश नसतील, ह ेलात घऊेन 
 डसनी खलेुपणान ेबोलाव,े ही िवनतंी. 
सदंभा साठी, सकाळी मी किवता णनू िदललेा मजकूर असा आह े– 
कलेच ेिदवस 
म ुंया लागनू मलेे की वाळवी लागनू 
असा येाचा सामना रंगणार ह ेिदसताच 
अनके िचकार हजर झाले 
आधी स पान मग त ेअमतू  करायला -- 
नसुत ेअमतू ही आपाला माहीत असलेा 
झ ुबंरांा आिण कोिळकांा आपा 
मनातंनूच यते ेह ेानंा माहीत होत े
पण हाती असलेा कौशातनू 
ानंा मिसहा णनू गाजायचचे होत े
आिण जगाा सॄंतीचा ायच ेहोत े
एक अिवभा पाणीपरुवठा डबल िफड 
वाचनसॄंतीच ेउपटस ुभं भ गौरव माजवत 
आपा ग डबाचंा सगंी 
हजार सप  पोसनू धाक िनमा ण करणाया 
होत ेहजर ाचंहेी आसवंध न साधायला 
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राीा अपॉइटंमटसपवू येसशी ठरलेा 
ा ांा गतेा जािहरातत 
हमखास असत अध न आकष क शार मॉडेस 
ही लोक वाचत नाहीत यकला तर 
फ िललावातंच िदसतात काया 
पशैांा उ ुगं आिण सखोल वहारातं 
सपंले िदवस एकूणच कलेच े
ह ेसमजनू काहीजण शातंपण ेपाहात वफेस  खात होत े
--- ००० --- 
-- हा मजकूर आधाराला घऊेन चचा  होत असान ेनसुाच औपपिक कना न यतेा ाचं ेीकरणही यईेल, अशी 
आशा आह.े 
--- ००० --- 
 
गिणताचा बादशहा 
शयेर बाजारात मी कधी फारस ेल िदले नाही. पण, मलुामळेु कधी कधी झी िबिझनसे ह ेचनॅले थोडा वळे पािहले जात.े 
ाचा मनॅेजग एिडटर अिनल सघवी हा एक अजब माणसू आह.े पशैांा या बाजारात सहज हसत खळेत वावरणारा, 
ात िवनोदही क शकणारा माणसू णनू मला ााबल आदर आह.े आज ान ेनीलकंठ भान ूकाश हा एक अजब 
गिणती ा चनॅलेवर आणला होता. हा फ २१ वषाचा एक िवाथ आह.े यान ेशकंुतला दवेचाही िवम मोडलेला असनू 
भारतासाठी गिणतातले जागितक सवुण पदक िमळवलेले आह े! ान ेकन दाखवलेले गिणतातले चमार  पािहले 
! टेच !!! ( वीज सारखी जात असान ेपो अध दऊेन आता पणू  करत आह े-- ). ाच ेणण ेयात परमेरी दने 
वगरै ेकाही नाही. ही एक कला असनू कुणीही िहचा सराव कन िनात होऊ शकतो. लोक ाला णतात, आता 
सगंणक आहते, तुया या कौशाचा उपयोग काय ? तो णतो, कास  आा तरी पळयाा धा  असतातच ना -- 
तसचे ह ेसमजाव.े आिण मानवी मा शी िटकवणहेी महाचचे आह े! अजब आिण टे !!! 
 
हजार लाईम ेआपा लाईकचा काय तपास लागणार आह े? सदय  बघा आिण पढु ेचला -- 
 
' जय आिनभ र भारत ' अस ेणनू, हातात काी आिण कंगवा घऊेन, पाच िमिनटातं कोरोना कट मान टाकला ! 
आता दोन मिहन ेिनत ! 
 
यानतंर फ िनवडक पो घतेलेा आहते. किवतांा पो वगळलेा आहते. 
 
22 August 2020 
Yesterday 
 
     
 
 



31 
 

मडू 
 
    पावसामळेु माझा एक मडू तयार होतो 
    मग सद होत ेमग घसा पकडतो 
    णजचे ऍलज होत े
    ह ेपान मला वाटले आपला तो मडू 
    पावसाला िवरोध करतो आिण ा लढाईत 
    तो मडू खपूच कमी पडतो 
 
    समजा मी तो मडू तयारच नाही होऊ िदला 
    तर माझा पावसाला िवरोध असणार नाही 
    आिण मला ऍलज नाही होणार 
 
    ह ेजर खर ेअसले तर 
    या िवचारान ेमी घाबरलो 
    मग तर मनातले सगळेच िवरोध 
    अस ेकाही ना काही िबघाड 
    घडवतच असणार आिण मला त े
    कळत नसणार त ेअजनू  न झाान े
 
    वाईटाला िवरोध करावाच लागणार ना 
    माझ ेमन एक साध ेस सागंत े
 
    ायला णज ेजगयात 
    ऍलज 
    ही कंपसरीच असले का काय 
 
    आता या िवचाराचा मडू नको तयार ायला 
    --- ००० --- 
      
August 20 
 
    टे णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    मळुात टे अस ेकाही नसतचे, विैक वा सखोल अस ेकाही नसतचे, सगळे उथळच असत े– अस ेआकलन असणार े
काही लोक आहतेच. ज ेआह ेातच जमले ती मजा करा, अस ेणत त ेकलािभीत टीन अनभुव, लोककला, 
लोकिय कला, गाणी, चावटपणाच ेकार, अस ेसगळेच एक हाताळत, टे होयाची चता न बाळगता, िवतॄपणा, 
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बतुता हीच समॄी दाखवत खशु राहतात. पण, ह ेसगयानंा पटत,े अस ेनाही. कलेत काही मूाकताच नसत ेह े
त समोर आले तर भाबंावनू जाणारहेी काही असतात. िवोही टाईप लोक तर, या अशा िवचारान ेआपण पुा एकदा 
दशेोधडीला लाग,ू ही शता पान अिधकच आमक होतात. या िवषयातले  सवामाणचे मलाही पडत असतात 
आिण त ेसतत माया चतनात असतात. ा बाबतीतली ही पो आह.े िवषयाचा आवाका शूापासनू त ेअनतंापयत 
ओपन असान ेसव   डसनी यावर िबनिबचकतपण ेआपले िवचार माडंावते, अशी इथ ेअपेा आह.े 
 
    ंदी किवता, भावकिवता, अितवाववादी किवता, अ-किवता अस ेकाही कार आपाला माहीत आहते. नसुतचे 
सखुःखाच ेवावच िचतारयात रस न घणेारी बरीच किवता वाचनात यते असत.े वावाचा साधंा सोडणाया किवतते 
दोन कार असतात – एक णज ेवाव ह ेगोडगलुाबी करयात रस असलेले आिण वावाची िवपता, िवूपताही 
 ावी असा िकोण असललेे. वावाची कास सोडणाया बयाच किवता शािक रावर आगािपछा नसलेा 
आिण ामळेु बध वाटू शकतात. असतातही बध कारण ानंा टीन एकरषेीय अिभीन अिधक काही ‘ 
णायच े‘ असत.े मला अनकेदा असा अनभुव यतेो की अशा बध किवततेही एखादी ओळ वा एखादा शसमुय असा 
यतेो की सदर कवी खपू खोलातनू चतनशील आह,े ह ेजाणवत.े तशा बध कथते वा कादबंरीतही तशा जागा असतात. 
आिण मग ा अनषुगंान ेा एकूण कलाकॄतीा आकलनाा शता वाढतात. 
 
    तस ेिचकलेत होऊ शकत ेका ? वाववादाचा हात सोडलेली बरीच िच ेगोडगलुाबी असतात. ानंा तःची 
शलैीही असत.े त ेसव पान आपण चिकत होतो आिण उूत पण े‘ टे ‘ णतो. पण, एक कार ेत ेओळखता यणेार े
वावच असत.े आिण सरळ सरळ वावच िचतारणारी अनके िच ेअशी असतात की ातंले तपशीलाचं ेबारकाव े
आिण छायाकाशाच ेखळे पान आपण ानंा ‘ टे ‘ णतो. अशा बाबतीत वषा नवुष असा एक िवचार चा असतो की 
फोटोाफीत यतेचे की ह ेसगळे, तहेी सहज, एका सकंेदात, मग कशाला ह ेिचकार एवढ ेक घते बसतात ? कशाला 
इतका वळे वाया घालवतात ? नसुाच, कमावलेा कौशाला टे का णाव े? आिण ‘ अ-वाव ‘ िचकलेत ‘ वाह 
‘ णाव ेअशा जागा असतात का ? ा कशा कारा असतात ? अमतू  िचकलेत अस ेअनकेदा वाटत ेकी ‘ वाह ‘ 
णणार ेलोक ा सबंिंधत िचकाराची मािहती मनात जोडून ा िचाला टे णताहते. णज ेअस ेकी उदाहरणाथ , 
भारतीय तानाता ‘ ब ‘ या कनचेा ानंी सखोल धाडंोळा घतेलेला आह,े ामळेु ाचंी बिच ेटे आहते – 
अस.े मग या पतीन ेएखााच ेसाध ेरंगाचं ेपेही टे ठरताना िदसतात. कवा अनकेरंगी वा एकरंगीही भौिमितक रचनाचंी 
िचहेी टे टली जाताना िदसतात. ही अशी िच ेतर थोडफेार कौश कमावलेला कोणताही िचकार काढू शकेल, 
अस ेपाहणायाला वाटत.े वाववादी िचात िनदान चिकत करणार ेकौश तरी असत,े इथ ेतहेी िदसत नाही. इथ े
नसुताच एक ने रंग िदललेा चौकोन जेा टे टला जात असलेला िदसतो तेा मा, ामािणकपण ेिच ेसमजनू 
घेयाची इा असलेाचा धीर खचतो ! 
 
    किवततेही ‘ अ-वाव ‘ िलिहणायातं काही शलैी-उाद असतात. त ेटीन सखुःखानंाच एका मोहक शलैीतनू 
अिभी दते राहतात. जरा ढोबळ भाषते णज ेत ेवावच पण आकष क वेनातनू सादर करत असतात. णजचे, 
शलैीच ेकमावलेल ेकौश सोडले तर त ेवावालाच टाया घते असतात. वावातली मोहकता सोडणार ेकवीही 
बयाचदा ‘ वावाला यणेाया ांा ितियाचं ेवाव ‘ हचे माडंत असतात. ितियांा वावाचा दजा , अस े
काही असत ेका ? ह ेसगळे पाहता, कलािभीत, या ना ा कारच ेकौशच शवेटी महाच ेठरत ेका, असा  
यतेो. 
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    तर, या सगयाची एकच साराशंप ‘ कॅलू ‘ णज ेअवग ुिंठत गोळी करायची झाली तर  असा सापडतो – 
आपण जी कला कला णतो ती फ वाव अिधक कौश याचंी बरेीज कवा नसुतचे कौश कवा जाणनूबजुनू 
वाढवलेली ढगबाजी, इतकेच असत ेका ? कौशामळेु करमणकुीचा चागंला आनदं िमळू शकतो ह ेमा केले तरी यान 
अिधक काही असत ेका कलेत ? अस ूशकत ेका ? अस ूशकत असास त ेकाय असत े? णजचे आपला टायटल- – 
टे णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    हा िवषय खपूच खलुा असान,े कुणीही, यावर काही बोलावसे ेवाटास, न लाजता िबनिदतपण ेबोलाव,े ही िवनतंी. 
    --- ००० --- 
      
August 19 
    चं 
 
    वूंा जगात राहतोयस 
    तर वूंा भाषते बोल 
    माणसाा मनातनू यणेाया 
    घसुमटीला इहवादात अथ  नाही 
    अस ेचं णाला तेा 
    घराा भती पाहात होा 
    दयाळूपण ेआिण चतने े
 
    आता काय घडले याची 
    राीला मळुीच उकुता नती 
    इहवादाची बकवास करणारा हा ाणी 
    मे करणचे िवसरत चालला होता 
 
    समुाा वाळूत इततः 
    बागडणार ेखकेड े
    आपण फार आनदंात आहोत 
    असहेी स नत ेमाजवत 
 
    वाळूवर पडलेा चादंयान े
    ना वाळू रोमिँटक होत होती 
    ना खकेानंा हवा होता 
    राीचा अमरपणा 
 
    वूंा भाषते कस ेबोलायच े
    इहवादी मौनातनू की वुप घसुमटीतनू 
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    या ावर चं फ हसला 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande's photo. 
    छायािच िदवस -- 
      
August 18 
 
    माझ ेपरभािषक किवताचं ेअनवुाद 
 
    गेा काही वषात मी मधनू मधनू मला आवडलेा वा काही कारणान ेिवशषे वाटलेा अशा परभािषक किवताचं े
अनवुाद करत आलेलो आह.े ा किवता मळुात इंजीतनूच िलिहा गेा आहते ाचंा ा मळू पातंनू आिण ा 
अभािषक किवताचं ेइंजीत अनवुाद उपल आहते ाचं ेा अनवुादावंन अस ेमी अनवुाद केलेले आहते. या 
ियते अनके  असतात, जस ेकी मळू इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आह ेइथपासनू त ेमी 
अनवुादाला घतेलेला अनवुाद िकतपत िवासाह आह,े इथपयतच,े अस ेअनके  असतात. मळुात िलिखत किवता हीच 
 स नसनू साची अिभी असत ेअस ेटले तर ती मळू किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा 
अनवुाद हा सरा अपलाप टला तर अनवुादाचा अनवुाद हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, साराशंान ेमी 
कोणाही किवतचेा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो. 
 
    ह ेअनवुाद करावतेच कशासाठी मळुात, असा एक  अनकेांा मनात यऊे शकतो. इथा मातीतली कला वगरै े
बडजेाव माजवणार ेआपण लोक आहोत. इथली माती णज ेकाय ? फ शतेकरी, शतेमजरू, दिलत वा कामगार यांा 
जगयाच ेवाव ? तस ेणता यते नाही. कुणाचहेी कोणतहेी अनभुव कलेची सामुी होऊ शकतात. ामळेु, इथली माती 
णज ेकुणााही मनाची कोणतीही माती, ह ेआधी लात ायला हव.े मराठी भािषक कवचीही एकमकेाचंी माती 
वगेवगेळीच असत.े परमातीच असत.े तरीही एकमकेांा किवता थोाफार, अपलाप होत का अस ेना, एकमकेापंयत पोच ू
शकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता ह ेसगळे जरी वगेवगेळे असले तरी – सखु, 
ःख, मानापमान, मे, असयूा, हवेा, सडू, महाकांा, वच ाची इा अशी ही माती सगळीकड ेजगभर सव माणसातं 
तीच -- एकच असत.े ामळेुच तर कलेतनू होणारी अिभी आिण सपंक  ह ेसव च माणसानंा तु अस ूशकतात. 
काहीजणानंा वाटत ेकी ा ा सॄंतीत आपापले कलाशा, सािहशा असत ेआिण ती परंपरा जपत, िवकिसत 
करतच सवानी चालले पािहज.े मला ही धारणा मखू पणाची वाटत.े ही धारणा मातीा वगेवगेळेपणाला मह दणेारी 
असनू िताता समावशेकतकेड ेल करणारी आिण णनू सकुंिचत आह.े कोणाही कलेचा अनकेाशंी सपंक  होतो 
तो मातीा वगेळेपणामळेु न ेतर िताता समानतमेळेु, समावशेकतमेळेु, ह ेलात ायला हव.े अशा या 
आकलनामळेुच, परभाषतेा कलाकॄती अनवुािदत होण ेमला आवयक, महाच ेआिण समथ नीय वाटत.े जगाता 
कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात. 
 
    याच कारणामळेु अनवुाद हा नसुताच शािक ियबेरोबर जाणारा वा नसुताच शािक असनू चालत नाही. 
अनवुादकाची आकलनिया ही ा किवतेा समावशेकतकेड ेल दणेारी असावी लागत.े अनवुादकाा आकलनाला 
अशी एकसधंतचेी पा भमूी नसले तर तो अनवुाद नसुताच शािक, तकुातकुाचंा, ओबडधोबड आिण मळू 
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कलाकॄतीला ठार करणाराच होईल. ामळेु, अनवुादाला घतेलेा किवतते आकलनाा या एकसधंतचे ेदशन 
अनवुादकाला झालेले असण ेमहाच ेठरत.े अनवुाद करताना अनके पया यी शप ेसचुत असतात, ातंले नमेके 
शप िनवडताना वा काही वळेी नान ेघडवतानाही ती आकलनाची एकसधं ियाच अबािधत राहायला हवी, अशीच 
योजना ीकारावी लागत.े या एकूण िकोणामळेुच मी अस ेणतो की उदाहरणाथ  समजा एका  च किवतेा 
इंजीता अनवुादावन मी मराठी अनवुाद केलेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवुाद हा मळू 
किवतशेी अिधक िनावान अस ूशकतो. आिण ााही पढु ेजाऊन मी असहेी णने की मळू किवततेले पिहले अपलाप 
कमी झाामळेु माझा मराठी अनवुाद हा मळू किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला अस ूशकतो. यात कुणाचा 
मानापमान वा ेकिन नसनू या ियचेचे त ेविैश असत.े ह ेसव  लात घतेा अनवुादाला नविनमतीचचे मह 
ायला हव,े अस ेमला वाटत.े या सव  ियते िमाहा वा िवभिूतम ह ेमहाच ेनसनू किवतचेा आशय णज े
ात अतंभू त असलेली जगयाच ेभान घेयाची ियाच महाची असत,े अस ेमला णायच ेआह.े 
 
    माझी माती, माझी भाषा, माझी सॄंती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै ेहचे 
जगात सव महाच ेअसत,े अस ेमी समजत नाही. या बाबमधील भदेामंळेु एकमकेांा किवता समजयात यणेाया 
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतहेी कवी मी ाच आीयतने ेवाच ूशकतो ा 
आीयतने ेमी आरती भ ूवा गुनाथ धरुी वाचने. आिण इटंरनटेमळेु चडं खिजनचे आपासाठी खलेु आहते ! मी लहर 
लागली तर, आज रिशयातले वा इंलंडमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहते, ह ेपाहात बसतो. कधी ओळीन े
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करण ेहा हतेचू नसतो. याची मी ना िटपण ेठेवतो 
ना त ेलात ठेवायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमले तवेढ ेसमजले की सपंले. ातंले काही कवी मला महाच े
वाटतात. ाचं ेमी जरा अिधक वाचतो आिण थोडफेार अासतोही. ाचीही िवा मायाकड ेनसत.े कबना मी 
अनवुादासाठी िनवडलेा किवताही नतंर माया सामा ानाा कते राहतीलच अस ेनाही. अनवुाद करताना माया 
कुवतीमाण ेमी शभंर टे ामािणक असतो पण नतंर त ेकाहीही लात ठेवायची जबाबदारी मी घते नाही. ा ा णी 
ा ा कलाक समॄीतनू जाण ेऔर बादम ेभलू जाओ, अस ेत ेअसत.े नाटकाा बाबतीत बोलताना काहीजण अस े
णतात की त ेपान ेक अ झाला पािहज,े ान ेत ेनाटक सोबत घरी नलेे पािहज,े आयुभर डोात बाळगले 
पािहज े– असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वळेी ती ती सज क िया झाली की सपंले – ातनू 
यणेार ेभान णज ेत ेनाटक वा ती किवता नसत.े साराशं, मी अनवुाद केलेा किवता वा ाचं ेकवी याबंल नतंर मला 
काहीही िवचा नय.े 
 
    मला वाटत ेमाया अनवुाद-ियतेले बरचे मु ेआिण माझ ेाबाबतच ेज ेअसले त ेआकलन  करयाच ेकाम या 
पोमधनू परुसे ेझालेले आह.े काही मु ेरािहले असतील तर ावंरही यातनू काश पडू शकेल. किवतचे ेमाम ह ेजगण े
समजनू घेयाचचे एक सज क माम आह.े त ेकाम जगात असं पतनी चा असत.े अस ेसगळे समोर यते रािहान े
आपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हतेनूहेी मी थोडफेार ह ेकाम करत असतो. 
सारखचे करत राहीन असहेी नाही. जगयातली अिनितता इथहेी असणारच ना ! 
    --- ००० --- 
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वलेॅस िे 
 
    वलेॅस िे हा २० ा शतकातला अमिेरकेतला एक महाचा कवी मानला जातो. १८७९ त े१९५५ हा ाचा 
जीवनकाल होता. तान, मानवी कनचेी पिरवत नमता, वाव आिण स याचं ेचतन, िवलण ितमा आिण 
गढूता ही ाा किवतचेी विैश ेहोती. मला आवडलेा ाा दोन किवताचं ेमीच केलेले अनवुाद खाली दते आह े-- 
 
    १. घर होत ेमकू आिण जग होत ेशातं 
 
    घर होत ेमकू आिण जग होत ेशातं 
    वाचक झाला पुक; आिण उाळी रा 
 
    होती जण ूसभान असण ेा पुकाच.े 
    घर होत ेमकू आिण जग होत ेशातं. 
 
    श अस ेउारले जात होत ेकी जण ूपुक नतचे ितथ,े 
    पुकाा पानावर वाकला होता वाचक ह ेवगळता, 
 
    वाकयाची इाच होती ाची, अिधकच अिधकतम असयाची 
    एक अासक ाला होत ेाच ेपुक स आिण ाला 
 
    ती उाळी रा अशी की एक िवचाराची पिरपणू ताच. 
    घर मकू होत ेकारण ाला तस ेअसण ेभागच होत.े 
 
    ती मकूता होती अथा चा एक भाग, ाा मनाचा एक भाग : 
    ा पानाकड ेजाणारा पिरपणू तचेा माग . 
 
    आिण जग शातं होत.े स ा शातं जगातले, 
    ात ाितिर कोणताच नाही अथ , ज ेतःच 
 
    आह ेशातं, ज ेतःच आह ेउाळा आिण रा आिण तःच 
    आह ेतो वाचक जागत वाकलेला आिण वाचत असलेला. 
    --- ००० --- 
 
    २. नसुत ेअसयाची किवता 
 
    मनाा शवेटाशी ताडीच ेझाड, 
    अिंतम िवचाराा पाड, उवत े
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    कां सजावटीच,े 
 
    एक सोनपखंी पी 
    गातो ा झाडात, मानवी अथा िशवाय, 
    मानवी भावािंशवाय, एक रदशेी गाण.े 
 
    मग कळतये ना तुाला की त ेनाहीय कारण 
    आपाला खशु वा नाराज करणार.े 
    तो पी गातोय. ाच ेपखं झळकताहते. 
 
    त ेताडीच ेझाड उभ ेआह ेअवकाशाा शवेटाला. 
    वारा वाहतोय हळुवारपण ेाा फांातंनू. 
    ा पाच ेअिझळाळ पखं झकुलेले खाली. 
    --- ००० --- 
      
August 17 
 
    समता 
 
    शरीर आकार शी मचा आकार 
    ातली रसायन ेातल ेवायरग 
    आकलनाची आिण िनण य घेयाची पत 
    या सगयातंच असतो फरक 
    ी आिण पुष यातं 
    तरीही हवी असत ेसमता 
 
    कवीला एक ीच िवचारत े
    तलुा कस ेकळत ेीच ेमन 
    इतके कस ेत ेमाझचे वाटत े
 
    कवी णतो 
    मी मे करतो ीवर 
    णज ेलोपच पावतो 
    मग फ तीच उरत े
 
    कवी णतो लविचकता हवी 
    मलुायमता नाजकुता हवी 



38 
 

    भोवतीा भती िवतळवनू टाकणारी 
 
    जगयात समता नाही यऊे शकत 
    मे यऊे शकत े
 
    त ूतुया वगेळेपणाा समॄीत राहा 
    मी ाा बाहेन तुयाकड ेपाहीन 
    --- ००० --- 
      
    A poem need not have a meaning and like most things in nature often does not have. 
    -- Wallace Stevens. 
 
    किवतलेा अथ  असायची गरज नाही आिण िनसगा ता बतके सवच गोमाण ेतो अनकेदा नसतोच. 
    -- वलेॅस े. 
      
August 16 
 
    रांा सावा 
 
    तो माणसू होता शार 
    ाला एक त सापडले होत े
    की बाबा रानंा सावा नसतात 
    मग हा एक नवाच िवचार पान 
    पानंी आिण उंदरानंी ात भर घातली 
    ती अशी की समुालाही नसत ेसावली 
    आिण इंधनुालाही 
 
    म ुंयानंा ह ेकाहीच पटत नत े
    ा णत होा की ह ेत मा आह े
    पण यावर आधािरत पणू  
    जगयाची वा नका लाव ू
    इतर हजारो लाखो गोी 
    यात कशा मावतील 
 
    तो माणसू णाला 
    इथ ेग  आणायला 
    आहचे काय सर ेसाधन 
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    िवचारानंीच तर िदशा ठरवनू 
    हण ेटाळावी लागतील 
    िवचाराला टोक अस ूशकत ेवा धार 
    पण तो अमया द णज ेकाहीच नसण े
    नाही होऊ शकत ह ेसमजनूच जायच ेपढु े
 
    मग म ुंयानंी नाद सोडून िदला आिण होईल 
    त ेहोईल णनू ा गेा ऑिफसात 
    --- ००० --- 
      
    August 15 
 
    पोषक 
 
    लबाा सालीत लबान अिधक पोषक  ेअसतात, अस ेसतॄ झाान,े सालीसह जीव खाऊन िपळून केलेले जरा 
कडवट सरबत चागंलेच णनू मी ीकारत आह.े मीही ा पोषकतवेर िवास ठेव ूशकतो. मला धाी एकच आह ेकी 
आता खोबयापेा नारळाा करवटंीतच अिधक पोषक  ेअसतात, अस ेतर कुणी णणार नाही ? ! 
      
    एकच स 
 
    तझु ेइतके श 
    आासकतते ओसडंणार े
    ाचं ेतुया मनातले अथ  
    माया मनातले अथ  
    वगेवगेळे 
    अस ेकाही नतचे 
    होत ेफ त ूबोलण े
    आिण मी ऐकण े
 
    तफ अथ हीन 
    असयाच ेएकच स 
    तफ ापनू 
    तफ अथ पणू  
    गढू आिण  
    जण ूदोघानंाही 
    माहीतच नसणार े
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    आिण तफ हवसे े
    जाणीवपवू क 
    --- ००० --- 
      
    त ूमाझी वाट पाहा 
 
    त ूमाझी वाट पाहा 
    मी आलोच माया निशबाला हसनू 
 
    त ूमाझी वाट पाहा 
    मी आलोच माया आठवणची वाट लावनू 
 
    त ूमाझी वाट पाहा 
    पण आता मी तोच नाही यणेार 
 
    त ूमाझी वाट पाहा 
    मी येयाची शता मावळेपयत 
 
    त ूमाझी वाट पाहा 
    वाट पाहण ेिनरथ क आह ेह ेकळेपयत 
    --- ००० --- 
      
    बिहरा िवषक 
 
    नत कीा नखाची 
    सर नाही यणेार 
    भगंलेा िवचारांा िवषकाला 
    -- नत कीला नसत ेमाहीत ितची गती 
    आिण िवषक असतो मढू 
    ाा ितीबाबत 
 
    ढग यणे ेजाण े
    ही काही घटना नसत ेनत कीला -- 
    भगंललेा िवषक यतेो दबावाखाली 
 
    िवषक थाबंलेला असतो 
    ाा चापासह 
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    ाा भावात 
    नत कीला असत ेफ नॄ 
    िता आरशातनू बाहरे पडललेे 
 
    िवषक समजनू घऊे पाहतो 
    नमेकी कशान ेआली घटोटाची वळे 
    पण ाचा भाव 
    सव च साचं ेकरतो तकुड े
 
    समजण ेणज ेघटनाच नसण े
    ह ेसागंतये नत की बिहया िवषकाला 
    --- ००० --- 
      
    िवजय 
 
    यात िवजयिबजय कसला -- 
    माझा पराभव ीकारयाचा डाव 
    तलुा कळलाच नाही 
    अस ेदाखवयाचा डाव 
    त ूखळेलीस 
    मनातनू माझा िवजय ीकारत 
    इतकेच 
 
    मीही मग माया 
    पराभवाच ेताणनू नाही धरले 
    --- ००० --- 
      
    शी कपरू 
 
    १४ ऑग २०११ ला आमचा एक आवडता हीरो वारला. शी कपरू. आज ाची पुयितथी. बयाच िहरॉईच े
पिहले काम ााबरोबर झाले होत े! ााबल आदर आिण हवेा वाटयाच ेत ेएक कारण होत.े तो काही नॄिनपणु 
वगरै ेनता पण गायाा चालीबरोबर अगंाला झटके देयाची एक ाची िवशषे ाईल होती. ामळेु, मी ाच ेनाव 
लचक मरुारी अस ेपाडले होत.े अनके िचपट पडानतंर यश िमळत गलेेला हा नट होता. ाा िचपटातंली खपू 
गाणी चडं लोकिय झाली होती. आताा मलुानंा आवडणारा ीड असलेलीही ाची गाणी आहते तशीच सथं गोडवा 
असलेलीही आहते. मला आवडणार ेाच ेएक गाण ेदतेोय – सगंीतकार सदाबहार शकंर-जयिकशन आिण गायक अमर 
अपै महंमद रफी – गीत हसरत जयपरुी – िचपट ‘ जगंली ‘ -- एहसान तरेा होगा मझुपर -- 
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    माया कै. ती. काकाबंल एक पो मी आाच िदलेली आह.े ाचंीच आणखी एक आठवण दतेोय. 
 
    नोकरीिनिम अहमदनगरला असताना मी डॉ. पी. पी. भागवत यांा इमारतीत भाान ेराहात अस.े त ेडॉर 
आयवुद, योग आिण आहार याचं ेत होत.े िशवाय जम न कंुडलीशा आिण हरषेाशा याचंहेी जाणकार होत.े ांा 
आिण माया फावा वळेात आमा अनकेदा गागोी होत. ा वळेी त,े ‘ सदय , ताय व आहार ‘ ह ेपुक 
िलहीत होत.े ाच ेभाग जसजस ेिलन होतील तसतस ेमला त ेवाचनू दाखवत. मला फार तर सदया चा रिसक णता 
यईेल पण ातला तािंक त नाही. त ेमाडंताहते तचे अिधक चागंले कस ेयईेल कवा अमकु एका शकेंच ेिनरसन यात 
यायला हव,े अस ेउपयु मी बोलत अस.े एकदा ानंी मला िवचारले की, ी-सदय  णज ेकाय याच ेनमेके वण न 
आपा सॄंत वाङमयात कुठे आले आह ेका आिण त ेकस ेआह.े ा काळात मी शिनवारी पुयाला घरी यणे ेआिण 
सोमवारी पुा नगरला जाण,े अस ेकरत अस.े मी ानंा णालो की सोमवारी तुाला नी सागंने. रिववारी मी माया 
ाच काकाकंड ेगलेो आिण ानंा ती मािहती िवचारली. एका िमिनटात ानंी मला कािलदासाचा तो सबंिंधत ोक 
असलेले पुक िदले. बतके ‘ मघेत ‘ च असाव.े तो ोक भागवतानंी ांा पुकात समािव केला. ‘ ती यामा – 
‘ वगरै ेवण न असलेला तो ोक आह.े भागवतानंी ावर अस ेिलिहले – ‘ ती ( सडपातळ ), यामा ( असतूा – 
नवयौवना ), णज ेकुमारी व नवयौवना, अणकुचीदार दाताचंी, िपकलेा तडामाण ेलाल ओठाचंी, म े( 
मभागी – पोट ) ामा ( कॄश, लहान ), चचंल ी, खोल नाभी असलेली, ोिणभारात – िनतबंभारामळेु हळूहळू 
चालणारी, नााम ोकना – पु नांा ओयामळेु वाकलेली. ‘ पढु ेानंी अस ेटले की, ‘ सदया च ेह ेवण न 
थोड ेअितशयो असले तरी न ेव िनतबं पु पण पोट लहान, ह ेमत  आह.े ‘ ा पुकाा ‘ िवषयवशे ‘ या 
करणात डॉ. भागवतानंी टले की, ‘ नाटककार सी. पी. दशेपाडं ेयानंी िवभागवार चचा  केली, ती मोलाची ठरत.े ‘ 
 
    साराशं, माया ाच काकांा मदतीन ेा पुकाची एक महाची गरज मी पणू  क शकलो होतो ! 
    --- ००० --- 
      
        आठवत ेका अिभिजतन ेबसवलेले माझ ेनाटक ? 
    तुया वाढिदवसाा तलुा खपू शभुेा ! 
      
    माझ ेकै. ती. काका पुयाता एसपी कॉलेजात इंजीच ेाापक होत.े नतंर त ेकोपरगावा कॉलेजात ाचाय  झाले. 
इंजी, सॄंत आिण मराठी या िती भाषातंा सािहाचा ाचंा अास होता. तान, अा आिण शाीय 
सगंीत हहेी ाचं ेगभंीर आवडीच ेिवषय होत.े लहानपणापासनू मला ांाशी अनकेदा गा मारायला िमळण ेह ेमाया 
सािहाा आवडीला खपू उपकारक झाले. याचबरोबर, आमा सव नातवेाईकातं िवनोदाची उम जाण असलेले आिण 
अगदी सहज अुम िवनोद करणारहेी तचे होत.े ांाबरोबर बोलण ेह ेकुणालाही समॄ करणारचे अस.े ानंी 
माडंलेली ही अतै तानाची गमंत आठवली, ीकॄ, ानेर या माग -- 
 
    खळे खळेावा िकेटू । 
    मीच बॉल मीच फळकुटू । 
    मीच मािझयावरेी आपटू । 
    मीच धाव ेिभिरिभरी ।। 
    --- ००० --- 
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    जळमटे 
 
    हरललेे लोक जकलेावंर 
    गाया झाडत बसतात 
    आिण अिधकच थकत जात 
    भिवाता शताही 
    कमकुवत करतात 
 
    ह ेितला पटत नस े
    ती ण ेमानवी जगण े
    जुा जळमटासंारख ेअसत े
    ाला एकच अशी पत नसत े
 
    ितचा  केपचा होता 
    ान ेिदलेा ःखाचा 
    ितला बदला ायचा होता 
    आिण तो तर णत होता 
    की केपन ेतो ःखीिबःखी होणार नाही 
 
    मग उपयोग काय तो धा दऊेन 
    हा जा िवचार करत बसाव े
    तर उलट ालाच िमळू शकत ेसधंी 
    धा देयाची आिण मग ितलाच उलट 
    ःखही होऊ शकत ेआिण अपमािनतही 
    वाटू शकत ेआिण िनण यिवलंबाची खतंही 
 
    जळमटे हाच असतो साराशं ह ेान काही 
    शातंता दणेार ेनसत ेह ेान ितला आता होत होत े
    --- ००० --- 
      
    सयूा ला यतेो ताप 
 
    कोणतचे आडपडद ेनसलेला सयू  
    िवचार करकन काळवडंतो 
    राीा सखुाच े
 
    खर ेतर घाळ पढु ेनणे े
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    ह ेअसत ेाच ेकाम 
    तर तो राहतो थाबंनू साकळून 
 
    िनसगा त कुठेच नसत े
    ह ेिवचाराचं ेलफड ेही कसली 
    बाधा ह ेकुणालाच कळत नाही 
 
    सयूा ला यतेो ताप ाच ेअगं 
    ख ूलागत ेतेा मा तो 
    शहाणा होऊन वत मानात यतेो 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Sukhada Korde's timeline. 
      
    आमचा तलुा शभुाशीवा द आिण तुा सव  कुटंुिबयानंा शभुेा ! 
      
      
    सोनी टीीवर ' हाजा ' बघतोय -- 
    िवशाखा सभुदेार आिण समीर चौगलेु -- 
    छान मजा आह े! 
      
August 9 
 
    Champra Deshpande wrote on Aabha Velankar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande wrote on Sudheer Rasal's timeline. 
      
    खपू शभुेा, सर ! 
      
    समाधी 
 
    कुणी डोळे िमटले णज े
    सगळे जग समाधीत गलेे अस ेनाही 
    वाटायाा अता 
    जेा लपनूछपनू लावा जातात 



45 
 

    िववाहाची शताच नसलेा 
    पावसाला 
    तेा साहिजकच पाऊस िवचारणारच 
 
    पावसाला अनभुव असतो पोकळीचा 
    याच ेना उर यणेार असत ेना कबलुी 
    पावंर खपू आवाज केला 
    तरी खोा समाधीपढु ेकाही नाही चालत 
    ह ेाला माहीत असत े
 
    ाला हहेी माहीत असत ेकी 
    अशा समवेर िवचार करणहेी 
    असत ेा समपेासनू पळून जाण े
 
    तो फ एक वाटाणा 
    हवते उडवनू दाखवतो 
    आिण पढुा मुामाला िनघनू जातो 
 
    खोा समाा न लावणाया ीही 
    असतात ाा खुा जगयात 
 
    तःा पोकळीतनू बाहरे पडण ेाला माहीत असत े
    --- ००० --- 
      
      
    ािमह 
    आपावर कुणाचा नसावा, 
    आपला मा सयावर असणार ! 
      
    उदबी 
 
    अाहत वाातपणा करणार े
    बारमधले पजुारी बाा सरसावनू 
    जेा सारवसरव करतात 
    पजूासािहाता घोळाची 
    तेा िगहाइके िवचारत असतात 
    ांा मनांा िबळातंनू 
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    बाहरे पडलेले आािक  
    िबलांा पमेटची वाट पाहणाया वटेस ना 
 
    बटेर लेट दनॅ नेर अस ेणत 
    मनीसेर ॅ सरकवले जातात हातातं 
    बाहरे पडयापवू कुरोगी मातांा 
    िपऊन तर झालेा हसतमखु 
 
     असतातच आािक 
    ह ेसगळेच ीकारतात 
    पण ात िकती वळे घालवणार 
    णनू सगळे कुरकुरतात 
 
    ःखान ेमलेो तरी बहेर अस ेणायची 
    सवयच लावतात सगळे आपापा मलुानंा 
    आिण यावर बारमालक खशु असतात 
 
    हातोहात िमळणार ेतहहयात िगहाईक 
    ही या सगयात ाचंी कमाई असत े
    उदबी लावनू न होता होता 
    --- ००० --- 
      
 
 
    मथरुचेा बाजार 
 
    राीा मोहात पडलेले अवडबंर एका कॅनॉलच े
    हलकेच घसुत ेिवााा पुकातं 
    जेा पहाटेच ेसाडपेाच झालेले असतात 
 
    अजनू कुणीच णणार नसत ेशोकगीत 
    यापागंयाअधंया िचपटाचं े
    कारण आकाशात उडालेले कारखााचं ेमकुुट 
    ल ठेवनू असतात कधी जाया होतात 
    राकडेा सोनरेी टपया यावर 
 
    माणसाच ेिवचार जस ेकधीही टपनू असतात 
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    सघंषाा सधंसाठी तसचे ाचं ेसाठे 
    ितत असतात यगुानयुगु ेवाट पािहलेा होकारासंाठी 
 
    आपले नसलेले अस ेअसले का काही िबनाकटकटीच े
    यावर मग पिरसवंाद भरवायच ेठरत ेपानटपयाचंा 
    सापडले तर आता ानंाच काही सापडले 
    अस ेवचैािरक अवग ुठंन बाळगत नाइलाजाच े
 
    िवााना यातंले काहीच नाही पटत 
    ानंा वान जायच ेअसत े
    ऍिसडा कॅनॉलमधनू 
    एकिवसाा शतकाता 
    मथरुेा बाजाराला 
    सगळीकड े
    गोपीच असतील ाट िरसेिन या खाीन े
    --- ००० -- 
    जागितक कला 
 
    इथ ेफुटाणहेी िमळतील आिण िपाही िमळेल 
    जागितक कलेा चचा  आपापा 
    टोयानंा अनकूुल कशा होतील 
    याा युाही चघळा जातील 
    साधारी बदलयाच ेये ठेवनू 
 
    ह ेअनभुव यऊे ात त ेतर हवतेच 
    आपापले जग ःख ेहायलाईट ायला हवीत 
    मलुानंा ह ेवाच ूा ह ेिशकू ा 
    लोकलमधनूच ती लोबल होतील 
    बघा ना नोबले भाषण े
    त ेसाले सपंणू  जागितक इितहास 
    आिण तःा दशेाच ेइभंतू कचर आिण समा 
    यानंा कस ेिभडतात माणसुकीन े
 
    ना तान ना खलुा इितहास ना कणा 
    अासमात मलुांा माथी बसलेले साट 
    महान माताचंी वग वारी आिण वाटप 
    यावंर पोसलेले आम िशलेदार 
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    मावळे वारकरी भ ािंतकारक मूच 
    िफरवणार ेभाडंािशवाय कसली जाण 
    या ताच ेअिभमानी सघंटक झडवेाले 
 
    माणसाा अवधानाच ेतकुड ेकन 
    इथा इथहेी एकमकेाचंी िफकीर न करणार ेतसुड ेश ू
    ान मे माणसुकी ाय ातं या शाचं ेपरुत 
    --- ००० --- 
    किरयर 
 
    घरा घरी शातंपण े
    आपली आपण कॉफी िपण ेवगेळे 
    आिण लसमारंभात मसेजेिगरी 
    करत बसण ेवगेळे कोणाही कारणान े
    केसगळती हा िवषय िनघाला 
    तर शाळेतले िदवस आठवणारच 
    पया यच न रािहान े
    पडणाया सरकारमाण े
 
    बफेु जवेताना एकही डाग नाही पडत 
    शटा वर अस ेजमत नसले तर सरळ 
    आहचे ेिवचार घोळवत ठेवावते 
    डोात सयूा ची भीतीही बाळगत 
 
    त णज ेएकच पाळाव े
    परा सवेन करण ेरोज 
    हचे असाव ेिजवाभावाच ेजगंल 
    वॄवी ह ेगाण ेणत 
    आिण कवा जरी मनात कहत 
    फारशी किरयर न घडान े
 
    अर ेछोड दो ा ह ैजदगी 
    अस ेणत आपले नाव छापनू आलेला 
    कॅरम खळेाबाबत वीस वषापवूचा आपा 
    ऑफीस वाषकाचा अकं दाखवावा नातवडंानंा 
    सहज बोलता बोलता ितसयादंा 
    --- ००० --- 
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    आदश जगण े
 
    केपा घटनचे े
    ःख भोगणारा नािक 
    हसतो धामकाला 
    तपात एका पायावर उा 
    समाजकाया ची घ भिूमकाच 
    आदश जगण ेणत 
    --- ००० --- 
      
    चा 
 
    पॄीा चलेा 
    मळुीच इजा न करता 
    मी करतो ह ेिवचार 
    कारण त ेअसतात 
    ात अिातच नसलेा 
    आभासी सखुाच े
 
    आभासी सखु सोलत राहत े
    माया मनाची चा 
    ह ेकळूनही मन करत राहत े
    पुा पुा पनुरावॄी 
 
    आभासी स 
    ह ेआभासी नसतचे 
    त ेच दते े
    सखुाच ेरबबंाळ ण 
 
    आभासाचंी अशी 
    अावधी कथानके 
    पािहली असणार पॄीन े
    सव  स ेकदािचत 
    एकसमान समजनू 
 
    सखुाची िशा भोगणारी माणस े
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    ितला नवी थोडीच असतील 
    --- ००० --- 
 
    मोजनूमापनू 
 
    मला हव ेत ेभाषचे ेप 
    त ेहचे ह ेकळत ेतेा 
    मी कमी बोलतो 
    आिण ितलाच उु करतो 
    ितचा शकोश खोलायला 
 
    िताकड ेअसतो 
    अजब आिवास 
    माझ ेकोणत ेश जाऊ ायच े
    आऊटसाईड द ऑफ ंप 
    ह ेितला सहज कळत ेआिण तरीही 
    वगेयाच िवषयावर बोलताना नतंर 
    ितन ेमाया आधीा शावंरच े
    ितच ेसखोल अबोल िनपण 
    टले तर नकळत 
    दऊेन टाकलेले असत े
 
    भाषचे ेह ेप घडता घडताच 
    सहजच ह ेअस ेपिरप झालेय 
    ह ेयते ेलात 
    तरीही मीही न आिण सौच 
    असायला हव ेअस ेती णत नाही 
 
    मग मला कळत ेमाझ ेश कोणतहेी असोत 
    मोजनूमापनू असाच सचूकपणा असणार आह े
    भाषेा या पात 
    --- ००० --- 
      
    किवता आिण कवी 
 
    नहेमी 
    कवीच दतेो किवतलेा श 
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    असचे असत ेकिवतचे ेअवतरण े
    पण अचानक कधीतरी 
    लहर लागामाण े
    किवता फ खणू करत ेकवीला 
    आिण तःच दऊे लागत ेश 
 
    कवी काहीसा चिकत होत 
    किवतचे ेह ेमे यऊे दतेो 
    ह ेतर अिधकच अथ पणू  
    अस ेणत 
    यणेाया अथा वर 
    मळुीच ताबा न ठेवता 
 
    आता किवताच कवीचा 
    ताबा घते असली तरी 
    अनपिेतपण े
    कवा खर ेतर अपेेमाण े
    कवीला हव ेतचे अथ  
    आकार घते राहतात 
 
    अिंतमतः ताबाहीनपण े
    िनरथ कतेा बवर 
    ोट पावणार े
    नमेके 
    --- ००० --- 
      
    'सात िदवस_सात आवडणाया_पुकाचंी_मखुपृ ेया मािलकेतील आजचा मायापरुता शवेटचा णज ेसातवा 
िदवस. ानसुार आजच ेह ेशवेटच ेमखुपृ. खरं तर मला आवडलेली पुके आिण ाचंी मखुपृ ेशकेान ेभरतील. पण 
िदलेा वळेेची मया दा आिण मािलकेच ेीद वा मला इथचे थाबंायला सागंत ेआह.े ह ेएक. सर ेणज ेा पुकानंी 
दीघ काळ आपा तृचा क़ज़ा घतेला, ती पुके साहिजकच ‘आवडती’ या णेीत मोडतात. मागील सात िदवसातं 
ा पुकाचंी मखुपृ ेइथ ेपो केली, ती कादबंरी, किवता, वचैािरक िलखाण या कॅटेगरीतील मला वाटतील अया 
ाितिनिधक पाची आहते. िशवाय मािलकेा थीमला धन असयाच ंबधंन होतचं. यापलीकड ेअनके पुके 
अशीही आहते जी मला आशया खपू आवडतात. पण ाचंी मखुपृ ेिततकीशी आवडली नाहीत. णनू ती इथ ेपो 
केली नाहीत. अस ेअसले तरी माया संहात असलेा के पुकाच ेआपापले मोल आह.े तस ेत ेअसतचे. मी आज 
जो कुणी आह े(खरंतर मी कुणीच नाहीय, याच ेभान मला या पुकानंीच िदले) ाबल या पुकाचंा मी ऋणी आह े
आिण ताउ ऋणी राहीन. आजच ेपुक ‘नाटक’ या िवभागातले आह.े बिुबळ आिण झ ूनाटककार : चंकातं भाकर 
दशेपाडं ेबुीबळात असलेा चालचा ितरकेपणा आिण समोराला झ ूघालतानंा होणारी मानवी मनाची ग ुतंाग ुतं या 
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पुकाा मखुपृात अगदी ततंोततं पकडली आह.े मी आजवर िजतादंा ह ेनाटक वाचले आह ेिततादंा ाता 
आशयाची, ाता हस-या नााची आिण मानवी नाातंा बिुबळ आिण झूा खळेातली अपिरहाय ता आिण 
विैकता (Universality) मायापरूती अिधकािधक टोकदार होत गलेी आह.े माया मत,े मराठीत िलहीलेले ह े
जागितक दजा च ेनाटक आह े! पणू िवराम.  ' 
    सात िदवस_सात आवडणाया_पुकाचंी_मखुपृ े
 
    या मािलकेतील आजचा मायापरुता शवेटचा णज ेसातवा िदवस. ानसुार आजच ेह ेशवेटच ेमखुपृ. खरं तर मला 
आवडललेी पुके आिण ाचंी मखुपृ ेशकेान ेभरतील. पण िदलेा वळेेची मया दा आिण मािलकेच ेीद वा मला 
इथचे थाबंायला सागंत ेआह.े ह ेएक. सर ेणज ेा पुकानंी दीघ काळ आपा तृचा क़ज़ा घतेला, ती पुके 
साहिजकच ‘आवडती’ या णेीत मोडतात. मागील सात िदवसातं ा पुकाचंी मखुपृ ेइथ ेपो केली, ती कादबंरी, 
किवता, वचैािरक िलखाण या कॅटेगरीतील मला वाटतील अया ाितिनिधक पाची आहते. िशवाय मािलकेा थीमला 
धन असयाच ंबधंन होतचं. यापलीकड ेअनके पुके अशीही आहते जी मला आशया खपू आवडतात. पण ाचंी 
मखुपृ ेिततकीशी आवडली नाहीत. णनू ती इथ ेपो केली नाहीत. अस ेअसले तरी माया संहात असलेा के 
पुकाच ेआपापले मोल आह.े तस ेत ेअसतचे. मी आज जो कुणी आह े(खरंतर मी कुणीच नाहीय, याच ेभान मला या 
पुकानंीच िदले) ाबल या पुकाचंा मी ऋणी आह ेआिण ताउ ऋणी राहीन. 
 
    आजच ेपुक ‘नाटक’ या िवभागातले आह.े 
 
    बिुबळ आिण झ ू
    नाटककार : चंकातं भाकर दशेपाडं े
 
    बुीबळात असलेा चालचा ितरकेपणा आिण समोराला झ ूघालतानंा होणारी मानवी मनाची ग ुतंाग ुतं या 
पुकाा मखुपृात अगदी ततंोततं पकडली आह.े मी आजवर िजतादंा ह ेनाटक वाचले आह ेिततादंा ाता 
आशयाची, ाता हस-या नााची आिण मानवी नाातंा बिुबळ आिण झूा खळेातली अपिरहाय ता आिण 
विैकता (Universality) मायापरूती अिधकािधक टोकदार होत गलेी आह.े 
 
    माया मत,े मराठीत िलहीलेले ह ेजागितक दजा च ेनाटक आह े! 
 
    पणू िवराम. 
 
    म ुबंईत जोरदार पावसाची शता 
    अावयक असले तरच घराबाहरे पडा 
    अथा घराम ेपडू नका ! 
    -- टीी. 
    परका 
 
    खर ेतर मी बाहरेचा परका आह े
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    माया असयातली फॉरने बॉडी 
    ह ेमी पािहलेले असनूही 
    मी ापतोय ह ेघर मालक णनू 
 
    मालक असयाच ेताण 
    ापतात माझ ेशरीर 
    आिण ख ूलागतात हाड े
 
    तेा मी तयार होतो 
    मालकी सोडायला 
 
    मला वाटत ेकी 
    मालकी सोडून मी होईन 
    खशुाल मालक 
    ताजातवाना 
 
    यापेा माझ ेपरकेपण 
    िदसलेच नत े
    तचे बर ेहोत े
    अस े कळाव े
    अशी होत ेतडफड 
 
    मी परका होयाची नसावी ही भीती 
    जगच नाहीस ेहोयाची असावी 
    --- ००० --- 
      
    घ वाफ 
 
    आपा घरात घ वाफ 
    जगनू झालेा वषाना झाकून टाकणारी 
    आिण गदुमरवणारी अनभुवाा भाषलेा 
    अशा णाची कनाही 
    नााचं ेजजंाळ करत े
    सशंयाद 
 
    आपण पािहलेली तीथ े े
    हात जोडून उभी असामाण े
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    पराभतू आिण केिवलवाणी 
    पण तॄी सोडून जायला घाबरणारी 
 
    ःखावगे आिण भीती अस झालेला धडा 
    तःन पडत असणार नदीत 
    मॄतू तॄी न होणारच या खाीत 
 
    मेाच ेउजेक वाह 
    ज ेकधी ओलाडूंन गलेे होत े
    काळाा सीमा 
    आता फ झालेले 
    एक जनु ेमातकट कोिळक 
 
    असा ण घडवयासाठी 
    पणू  िवान ेकामाला लागाव े
 
    इतके आपण महाच ेआहोत की काय 
    --- ००० --- 
    आज आपा चनॅलेवर काही 
    मिहला भिगनी 
    आलेा आहते -- 
      
    िश 
 
    अनावयक वाटणाया 
    कपा उडवनू 
    मनाच ेिश साकारले 
    ह ेस ुदंर कस ेवाटणार सवाना 
    ज ेतःच उडवले गलेेत 
    ानंा वाटणाया माया माणसूघाणपेणातनू 
 
    ह ेजग काही मी घडवलेले नाही 
    मग माया िनण यानंा जबाबदार मीच कसा 
 
    आता िश णनू ज ेकाही उरले आह े
    तहेी जडच आह ेआिण कंगोर ेअसलेले 
    कधी अाळिवाळ कधी अचकटिवचकट 
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    आिण कधी लोभस सखुदवेघवेी 
 
    फ माण खाली आणलेय जगाच े
    आधी गरीब ा मग साच ेबघा 
    ह ेपटान ेकवा समजान े
 
    आिण अिंतम णज ेह ेिशही 
    न होऊ शकत ेपणू  ताणशूतते 
    ह ेमाहीत झाान ेमी  करतो 
    िशूतचे ेातं 
 
    पण लोक मला अमकु एक कवी समजतात 
    --- ००० --- 
      
    गुाकष ण 
 
    मी काही माडंणीिश ेकेली 
    िच ेतर खपूच काढली 
    माया के कलाकॄतीत मी 
    गुाकष णाच ेबारा वाजवले 
     
मन णज ेअमकुच ह ेखोटे असत े
हचे मला दाखवायच ेहोत े
 
बघताना काहीजण ितरके होत 
काहीजण जिमनीवर पडून पाहात 
काहचा तर तोलच जाई 
काही णत भोवळ यते ेह ेपान 
कहर णज ेकाहना 
बशेु पडायचीच भीती वाटे 
 
अिभाय आिण ितिया अनके यते 
अचिंबत झालो िदङमढू झालो 
मला माझी पिहली सतूी आठवली 
ह ेआरोयिवघातक आह े
िनसग  नाकारण ेह ेलोकानंा 
वडे ेकरयाच ेपिहले पाऊल आह े



56 
 

 
काहीजण तर णाले की ांा भावना खावा 
मग दगंली करयापेा जा कोटा त मी णालो 
तुी कलेा वायालाही नका यऊे  
असा ानंा साही िदला 
--- ००० --- 
 
    हात 
 
    वीस लाखाचंा मोबाईल 
    सोाचा आिण सात िहयानंी मढवलेला 
    कसा आला होता माया हातात त ेनका िवचा 
    आकाशात उडालेले गजंलेले पाच ेडब े
    पी समजनू उा मारत मी 
    अतै तानाचा अास केला होता 
    आहाराच ेकाही िनयम पाळत 
 
    तरीही पोट खले तरी मी हवालिदल होत 
    शाीय सगंीत ऐकयाचा ह धन बस े
    कारण ान ेबर ेवाटत ेअसा माझा अनभुव होता 
 
    तर माया याच उजा हातात आला होता तो 
    अडीच िमिनटे णनू मी रोज 
    संाकाळी माया या हाताला सजवनू 
    ाला लोकांा दश नासाठी ठेव ूलागलो 
    तो हात शभु आह ेअस ेसगळीकड ेपसरले 
    लोकांा अनभुवाचंा एक थंच झाला 
 
    तो हात मीमळेु कधी कधी मायाशीही 
    मरुीन ेवाग ूलागला पण आता मला माघार घतेा यईे ना 
    खपू फायासाठी थोडा ाग करावाच लागतो ना 
 
    ह ेसगळे कळले एका भखूडंिय राजकीय पढुायाला 
    तेा मी हादरलो कारण िनरोपच आला ना 
    “ य ेहाथ मझु ेद ेद ेठाकूर य ेहाथ मझु ेद ेद े“ 
    --- ००० --- 
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    झोपवेर 
 
    ऍलजन ेजगाला खाज सटुत े
    जग घते ेलोिरिटडीन 
    आिण नकळत हळूहळू 
    झोपी जात े
 
    जाग ेझाावर 
    तोल सावरयासाठी 
    जग घते ेुजरेॉन 
    आिण पुा झोपी जात े
 
    झोपते जग 
    झोपवेर घते े 
    आिण हळूहळू जाग ेहोत े
    जागपेणात त ेझोप टाळत राहत े
    --- ००० --- 
      
    नॉम ल जग 
 
    मन ेत ुबंलेली माणस े
    बाहरे पडतात 
    लोकस बदं असा तरीही 
 
    चडं शहरातली 
    चडं हॉटेस 
    आिण हॉिटस 
    बाब सागंत राहतात 
    सपंकहीन 
 
    िखशात पसै ेनसलेली 
    आशाळभतू माणस ेअसतात 
    एकाच इेत की जगात पोलीस नसावते 
 
    तरुळक रहदारीा रावंर 
    हरण ेमोर आिण माकड े
    चनैीत बागडतात 
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    पानंाही आकाश 
    जरा अिधकच मोकळे वाटत े
 
    मा घातलेली माणस े
    भोके पाडू पाहतात मनानंा 
    ासोवासासाठी भीती आवरत 
 
    चार व ूघऊेन पुा घरी परतण ेआता 
    भागच असत ेहचे नॉम ल समजनू जग 
    --- ००० --- 
      
    मारकेरी 
 
    किवतते मी श 
    पणू  िपळले 
    तेाच माझ ेमारकेरी हजर झाले 
    ानंा मी िदसलो नाही 
 
    ानंा शकंा आलीच 
    की मी किवतते असणार 
    णनू ानंी ितला घरेल े
    चबाजूनंी कुठूनही 
    अथ  िनसटून सटूु नय े
    अशा बदंोबान े
 
    तरीही ानंा काही कळे ना 
 
    ानंा ऐकू जाईल अस ेमी बोललो 
    किवततेनू िनःशपण े– 
    तुाला ही किवता न कळण े
    हचे मला मारण ेआह े
    ह ेलात ा 
 
    फ मायाबरोबर तुीही मराल 
    ाला आता इलाज नाही 
 
    आपण हा सोहळा 
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    एक साजरा क या 
    --- ००० --- 
      
 
 
    राज कुमार के बे सी - Raaj Kumar - Best Scenes Compilation - Jukebox 
    youtube.com 
    आमच ेकॉलेज – इाईल यसुफु कॉलेज 
 
    म ुबंईत जोगेरी पवूला ह ेकॉलेज आह.े तेा पारले कॉलेज णज ेस ुदंर मलुच ेकॉलेज आिण ह ेआमच ेणज े
म ुबंईवन ओवाळून टाकलेले कॉलेज, अस ेसमजले जाई. पण कॉलेजचा पिरसर णाल तर नबंर वन. ह ेएका छोा 
टेकडीवर आह े– उम झाडी आिण स ुदंर िनसग यु ! मला एस एस सी ला उम गणु होत.े अधंरेी त ेबोिरवली या सव 
क ातं मी पिहला आलेलो होतो. ासाठीच ेलाय बच ेपािरतोिषकही मला िमळालेले होत.े मला म ुबंईत कोणाही 
कॉलेजात वशे िमळाला असता. मला इंजीत एम ए कन ा िवषयाचा ाापक ायच ेहोत.े माझी ही इा लात 
घऊेन, माया विडलांा ओळखीा एका े ाापकानंी असा सा िदला की याला इाईल म ेघाला. इाईल 
आिण एिन ही म ुबंईतली दोन सरकारी कॉलेजसे. एिन दजा साठी िस होत,े तस ेह ेनत.े पण ितथ े
इिंलशा िवभागमखु होा िमस होमाई ज.े ॉफ – ऑफड िवापीठाा एम ए आिण पणू  आयुच वायाला 
वािहलेा. ा वळेी म ुबंईत इंजी िशकवयात तीन ाापक टे णनू ओळखले जात. एक णज ेा. बनॅज, सर े
वदा करंदीकर आिण ितसया या ॉफ बाई ! मी या ॉफ बाकडून ‘ मॅबथे ‘ आिण चॉसरा ‘ कँटरबरी टेस ‘ िशकलो 
ह ेमाझ ेभायच णाव ेलागले. या बाई तशा िधाड होा आिण याचंा कॉलेजात खपू दरारा होता. यांा समोर बसनू 
आी तीन िवाथ िशकू शकतो यासाठीही कॉलेजात आी आदरपा होतो ! एखाा ग ुडं मलुाा पाठीत गुा 
मारायचीही या बाची हमत होती ! मी ाटं रोडला एकदा ांा घरी गलेो होतो. घरात जण ूएक मोठे वाचनालयच होत.े 
“ कधीही य ेआिण यातंली तलुा हवी ती पुके वाचायला नते जा “ अस ेमला ा णाा होा. कॉलेजा 
हेसमंलेनाा िदवशी मी ानंा िसगरटे िपतानाही पािहले होत.े तेा त ेचडं अपू होत.े मला एकदा ानंी िवचारले 
होत ेकी अमकु ाािपका कशी िशकवत े? मी काही बोललो नाही, तर णाा, त ेजाऊ द,े ती ीलेस घान यते,े 
जवळ बसनू बघायला तरी छान वाटत ेना ? या असा सवंादाचं ेअिच मी कधी पािहले नत े! असो. सागंत 
बसास ा कॉलेजा बयाच आहते आठवणी. बी ए झाावर, बास आता िशण णनू मी तो माग  सोडला, हा 
भाग वगेळा. इंजीचा ाापक होण ेही आपा बसकी बात नही, ह ेमला समजले होत.े 
 
    ह ेसगळे आठवायच ेकारण णज ेकाल काही जनुी गाणी ऐकताना, माया आवडीचा नट राजकुमार याा गाजलेा 
सवंादाचंा एक ििडयो समोर आला. तो नट डायलॉग कग णनू ात होता. तो पा लागलो तर पिहाच यात 
आमा कॉलेजच ेदशन घडले ! पिरसर स ुदंर असान ेितथ ेअनके हदी िचपटाचंी िचीकरण ेहोत असत. इमारत 
दगडाची असान ेती बाहेन कोटा ची वगरै ेवाटू शकत.े या यात ती तशीच दाखवललेी आह.े ाची लक खाली 
दतेोय. 
 
    या कॉलेजाचा मराठी सािहाशीही चागंलाच सबंधं आह.े इथ ेाापक वा िवाथ णनू यऊेन गलेेले मराठी लेखक 
-- 
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    ाापक 
    बा. सी. मढकर ( कवी, कादबंरीकार, समीक. ) 
    प.ु िश. रगे े( कवी, कथाकार, नाटककार, कादबंरीकार आिण समीक. ) 
    शकंर वै ( कवी आिण समीक. ) 
    िवाथ 
    प.ु ल. दशेपाडं े( लखेक, नाटककार, अिभनते,े सगंीतकार, वगरै े– महारााच ेहररी लाडके िम. ) 
    च.ं . दशेपाडं े( महारााला फारसा माहीत नसलेला नाटककार, कवी. ) 
 
    आता ही ा ती लक आिण बघा आमच ेकॉलेज -- 
 
    https://www.youtube.com/watch?v=rf9T18lPT5g 
 
    --- ००० --- 
      
July 2020 
July 30 
 
    त ेवाईट ह ेचागंले 
 
    भतूकाळावर बतेलेला धामक षे वाईट 
    पण तसाच जाितषे चागंला 
 
    तमुचा धमा िभमान वाईट 
    पण ाचंा चागंला 
 
    दवेदवेतांा िवटंबनने ेभडकण ेवाईट 
    पण मानवी िवभतूा समथ नीय 
 
    परुाणाचं ेदाखले वाईट 
    पण इितहासाच ेसारख ेा 
 
    सतंाचंा गवगवा ह ेढग आह े
    पण माचा गवगवा बिुमान 
 
    योग ान अतै ही बकवास 
    पण नथगनसे टे 
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    केाच ेवाव वगेळे का अस ेना 
    पण वाववाद महान पण फँटसी खोटी 
 
    तलुा कळत ेत ेपोरकट 
    पण मला कळत ेत ेग 
 
    तलुा तझु ेखर ेवाटण ेहा वडेपेणा आह े
    सरळ माझ ेखर ेस ीकार 
    --- ००० --- 
      
    Akela Hoon Main Is Duniya Mein - Mohammad Rafi Hit Songs - S D Burman Hindi 
Songs 
    youtube.com 
    महंमद रफीा माया अनके आवडा गायापंकैी ह ेएक -- 
 
    इितहास टाकून 
 
    कुठाही पिरितीत 
    आपण जगयाता अिनिततचे ेबळी ठरलो 
    अस ेहोऊ नय ेणनू मी इितहासाचा अास सु केला 
    ह ेगहॄीत धन की काही तरी िश असणारच 
    अथा बिेश हा शच नसता आला भाषते 
 
    मला रेणा ूत अिता असले बािलश काही नकोच होत े
    इतके कमकुवतही नत ेमाझ ेमन 
    की इितहासाा सतता पाठातंरा अभावी 
    चहेर ेपाडून मरत राहाव ेलागले 
 
    सयूा ा आडून आिण चहा िपता िपता 
    एवढाच होता माझा िवचार 
    की राजकारणात यशी ायचा आपला िवचारही नाहीय 
    तर हवाय कशाला आपाला आटािपटा लाखाचंा पोशदा होयाचा 
    कवा अिभमान धमा चा कवा भाषचेा कवा पाचा कवा गिरबाचंाही 
 
    अतं अदशनीय कान पाडून िनःश जदगी 
    मा केली तरी पटकन चढवता यणेारी वाघनख े
    बाळगावीच लागतात ह ेएवढ ेएक त एक रेक धडा 
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    णनू इितहासातनू आलेले मला माच होत े
 
    णनू मी फ धोके कमी आिण जगण ेजा 
    एवढचे शोधत होतो – मागत नतो काहीच कारण दवे 
    तःच अिनित आह ेह ेमी जाणनू होतो -- 
    माझा इितहास टाकून मी परुसेा न राहायला तयार होतो 
    --- ००० --- 
      
 
 
 
    चागंली किवता 
 
    “A good poem is a contribution to reality. The world is never the same once a good 
poem has been added to it. A good poem helps to change the shape of the universe, 
helps to extend everyone's knowledge of himself and the world around him.” 
 
    ― Dylan Thomas 
 
    “ चागंली किवता ही वावाला िमळालेली एक दने असत.े एकदा का एखादी चागंली किवता जमा झाली की जग 
कधीच आह ेतस ेरा शकत नाही. चागंली किवता िवाचा आकार बदलयात साहा करत,े केाच ेआान वाढवत े
आिण ाचबरोबर भोवतीा जगाचहेी. “ – िडलन थॉमस. 
 
    हा फ ३९ वष जगलेला एक िवलण कक कवी. मानवी जगयातली एकाता हा ाचा मखु आशय असतो, 
अस ेएका समीकान ेटलेले आह.े ाला ससुगंत असचे ह ेान ेउारलेले वा आह.े ‘Light Breaks Where 
No Sun Shines‘ ही ाची एकच किवता वाचनूही टी. एस. एिलयट हा अतं भािवत झाला होता. एका किवतवेन 
कवीची योयता ओळखणार ेआिण तस ेजाहीरपण ेणायची हमत असलेले लोक इथहेी जाला यवेोत, अस ेआपण ण ू
शकतो. 
 
    तर िडलनच ेअस ेणण ेआह ेकी एक चागंली किवता िनमा ण झाली की ती पणू  जगावर भाव टाकत.े आपण णतो 
की काका, बकेेट यानंी जग बदलले, याचा अथ  तोच असतो. काका वाचलेले कवा ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ नसुत ेमाहीत 
असलेले तरी िकती लोक असतील जगात, असा  इथ ेिफजलू ठरतो. आपा सवाा सव कॄतच ेआपणा सवावर 
भाव पडत असतात, ह ेआपण पािहले पािहज.े ज.े कॄमतू णतात की तुीच जग आहात, तुी बदलण ेहचे जग 
बदलण ेअसत.े या अथा न ेएखादी चागंली किवता वा कलाकॄती ही जग बदलत असत,े ह ेखरचे आह.े ती किवता िनमा ण 
झाली एका मानवी भानातनू इथचे जगावर भाव पडललेाच असतो. मग ा किवतचे ेवाचक कमी असोत वा जा. 
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    हाच आशय  करणार ेमाझ ेएक नाटक आह े– ‘ धागदेोर े‘. पणू  नाटकभर वगेळेच काही चा असत ेआिण शवेटी 
ा सगयाचा पिरणाम भलतीकडचे एका तणाा मॄतू होतो, असा तो कथाभाग आह.े वाटास, जमास वाचनू 
पाहाव.े 
 
    साराशं, चागंा कलाकॄती णज ेकाय याच ेचतन घडत राहाव.े चाललेा रटाळ, सवयीा, हसक जगयाला 
धा दतेील अशा कलाकॄतच ेागत होत राहाव.े 
    --- ००० --- 
      
    खर ेतर आता 
 
    तुया भटेीला पया य णनू मला 
    पावसा आधीच ेअधंारलेले आकाशही चालत े
    तपशीलाचं ेमहच पसुनू टाकण े
    हा तझुा आवडता चाळा 
    आता माया आयुाचा भागच आह े
 
    ह ेसगळे काय घडत असत े
    या बाबतीत त ूअनिभ असतसे 
    सगळे िवच त ूअसामळेु 
 
    खपू पाऊस पडला तरी मी िभजत नाही 
    आिण कंटाळा तर आता 
    िकस िचिडया का नाम ह ैअस ेझालेय 
    मला कळू लागयापवू 
    ह ेसगळे होत ेका अिात 
    हा ही गलेाय लयाला 
 
    मला भटेयासाठी तलुा 
    काहीच नाही कराव ेलागत 
    मलाच नहेमी माझ ेगाव सोडाव ेलागत े
 
    खर ेतर आता आपा भटेीचीही गरज नाही 
    माझ ेगाव तरी कुठे रािहलेय 
 
     मीलनातही अघिटतपण े
    आपण ग ुतंलेले नसतोच 
    --- ००० --- 
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July 27 
 
    जनम जनम 
 
    मी िितजाकड ेपािहले तेा 
    ाची कड किचत मडली गलेी 
    अस ेमला वाटले 
 
    हा अपमान समजावा की बिेफिकरी 
    की आपोआपच परर िनहतकु 
    काही घडले असले 
 
    एक झाड माझा िम होत े
    पण ाला िवचान उपयोग काय 
    इतके पस नल आिण त ेयोय तरी आह ेका 
 
    िखडकीच ेगज मोजल ेउगीचच 
    इकड ेआत तर काहीच घडले नत े
    खर ेतर तस ेकाहीच घडलेही नत े
 
    हातात चहाचा कप आिण चहा 
    गार होत गलेेला वाफाही 
    थाबंत आलेा 
 
    माझा पनुज ावर िवास नसनू 
    आठवतये कुठले जनु ेगाण े
    तर ‘ य ेह ैजनम जनम के फेर े‘ 
    --- ००० --- 
      
    ’ससंाराणपूडघार आिण वषेातंर” 
    या चं दशेपाडंा एकािंकका कराया रान गेा. ना रंगकमनी ा जर कन पाहाात. मराठीता उृ 
एकािंककामं ेवरा नबंरवरा आहते या एकािंकका. Champralekhan.com या चंंा साईटवर ा उपल 
आहते. कुणी करणार असले तर मी साहा करीन. 
      
    िफट 
 



65 
 

    संाकाळ घडवत ेहळूहळू 
    काशात बदल 
    राला कळत ेकाही सपंतये 
    आिण अधंार तर 
    कुठे नईेल कोण जाण े
 
    बदलाा अतने े
    कवी िलिहतात 
    िवरहाा वा ःखाा किवता 
    िफट कन टाकतात सगळीकड े
    की संाकाळ धोाची 
 
    मग केच गो होऊ लागत े
    ठरािवक काळाला जोडललेी 
    उगवता सयू  
    जण ूतच असतो 
    िवचाराला नवा कब फुटयाचा 
 
    मग ठरतात पावसायाच ेअथ  
    थडंीत पाघंरा जातात मेाा कहाया 
    अस ेहोत होत एकदा कळत ेसहजच 
    आता तर सगळेच िफट झालेय 
    मॄ ूजवळ आला असावा बतके 
    --- ००० --- 
      
    अर ेवा, िवासागर, छान आठवण जागवलीस ! उम झाला होता तो योग ! तुी सवानी ासाठी घतेलेली महेनत 
वाखाणणीयच होती ! आनदंच ेहोत ेकधीतरी फोनवर बोलण,े गतीशी काही िदवसापंवू इथचे फेसबकुवर झाला थोडा 
सवंाद ! आनदं वाटला ! पणु ेिवापीठाा ा वळेा तमुा ा पणू  टीमला खपू शभुेा ! 
      
    ऍलज 
 
    बयाचशा आठवणी 
    िवतॄीा िशला होऊन 
    डगरदयातं पडा असा 
    तरीही ांा 
    सावा रान गलेेा असतात -- 
    आठवणी आिण ांा सावा 
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    याचंी फारकत हीच असत ेमाझी 
    खोलातली ओळख 
 
    ितिया देयाची माझी यंणा 
    िनदष ा आिण निैतक 
    असाा खाीन े
    मी आतु हे करतो 
    असंांा सावावंर 
    मला िदसणाया 
 
    ांा आिण माया 
    िदसणाया सावाचंी 
    भाडंण ेहोत राहतात 
    ल सयू काशात सरकारी नळावर 
 
    मग हळूहळू एकूणच 
    आमा आमात िवकिसत होत राहत े
    आपापा परा सावाचंी ऍलज 
 
    आिण आमा आपापा ओळखी पा होत राहतात 
    --- ००० --- 
      
    दोन ग  
 
    एकीकड ेकुणी असण े
    एकीकड ेकुणीच नसण े
    दोीकड ेमाझ ेजाणयेण े
    तःला लपवनू 
    लोकातं वावरत 
 
    दोीकड ेनच ाव ेलागत े
    -- लोक काय णतील 
    याची नकोच कटकट 
    णनू कधी मी बसनू असतो 
    बदं कानाा फळीवर 
    तर कधी टाकतो सरळ 
    सयूा वर चादर 
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    न न होता 
    न ायच ेअसनू 
    मी एखाा मफैलीला जातो 
    रंगतोही ितथ ेपण मापात 
    अगदीच ध ुदं न होता 
    -- एवढी काय गरज आह े-- 
    िविचपणा सगळा 
    -- अस ेमी होऊ दते नाही 
 
    मी सपाट राहतो 
    मडही राहतो 
    परवडत े– मायाकड ेदोन ग  असतात 
    --- ००० --- 
      
    नसुत ेऍप डाऊनलोड करायच ेअसत.े घरा घरी बिेसक चाचया होतात. माझ ेबीपी, नाडीच ेठोके ओके. आिण 
ाणवाय ू९८ ! चला, पढुची किवता ! 
      
    " म तो चला िजधर चले रा " अस ेउडता उडता गाण ेगाणार ेपी फारस ेिदसत नाहीत. ाचं ेगाण,े साद घालण ेवा 
ओरडण ेह ेबुधा बसनूच असत.े कावळे मा नहेमीच उडतानाही ओरडताना िदसतात -- ा िबचायाचंा आवाजच जरा 
ककश असला तरी मेाच ेआिण उाहाचहेी त ेबोलत असणारच ! आाच एक पोपट उडता उडता ओरडत गलेा ! 
उडताना गाणी णायच ेहदी िपर पातं जरा कमीच असतात का ? 
      
    पसुट आिण  
 
    पावसात डगर गडप 
    इमारती झाड ेपसुट 
    मला हाशा असणाया 
    अनके गोमाण े
 
    मधचे इंधनु आलेय 
    तहेी पसुट आिण अध वट 
 
    माया आठवणी माझ ेअनभुव 
    ह ेतरी आहते का माया इेत 
    या ान ेमी ाकूळ 
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    ह ेनमेके तलुा कस ेकळत े
    दार उघडताच पणू   त ूसमोर 
    माझी िनथळती किवता 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande shared a memory. 
      
    1 Year Ago 
    ' मराठी नाटक समहू ' न ेह ेघडवले ! ानंा पुा एकदा धवाद ! 
      
    िवा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    कलेा वा मानवी सबंधंांा ेात बिुमान वा िवान कुणाला णाव ेयाच ेदोन िनकष मला िदसतात. एक णज े
ाला एकास एक अशी एकरषेीय कारणमीमासंा दतेा आली पािहज ेआिण सर ेणज ेजाीत जा बाबतत 
सामाीकरण – generalization – करता आले पािहज.े एकाच बाबतीत अनके िवानांा कारणमीमासंा वा 
सामाीकरण ेवगेवगेळी अस ूशकतात. के गोीला हजारो, लाखो, कोवधी कारण ेअसतात याकड ेसव च िवानानंा 
ल कराव ेलागत.े आपापले इटंरे, िवचार आिण िनवड यातंनू त ेतस ेघडत असत.े तमुच ेिवचार कस ेचालावते हहेी 
तमुचा जनकु नकाशा, मता पशेी आिण रसायन ेयावंर अवलंबनू असत,े असहेी सशंोधन आह.े पण, त ेसोडून दऊे, 
कारण िवानांा जगयाचा आधारच काढून ावा, असा िनदयपणा करण ेह ेमाणसुकीहीनपणाच ेहोईल. तर, िवचे े
एक उदाहरण णनू ह ेदतेोय – 
 
    “ मला णायचयं अस ंकी १८४३ म ेपिहा नाटकाचा योग झालेला आह ेआिण १८१८ म ेशिनवारवाावर 
यिुनयन जकॅ फडकलेला आह.े णज ेसातंर आिण नाटक यातं २५ वषाच ंअतंर आह.े याचा अथ , ांा हातनू सा 
गलेी ा ममवगय ाणानंी नाटकाचा वाह सु कन िदला, अस ेटले पािहज.े “ – गो. प.ु दशेपाडं,े साधना, १७ 
िडसबर २०११. सा गेामळेु ममवगय ाणाा जीवनात साॄंितक पोकळी िनमा ण झाली, ावर तो माग  
शोधत होता, ातनू भााकंडून पिहले नाटक िलिहले गलेे, अशी ती मीमासंा होती. गोपूंा ा सबंिंधत बीजभाषणावर 
मला बोलायच ेहोत.े यावर मी टले होत ेकी, “ ाचमाण,े राजकीय ेातनू हकालपी झालेा लोकानंी मराठीतले 
साॄंितक े गलेी काही वष काबीज कन ठेवललेे आह ेकी काय, याचहेी ऐितहािसक िवषेण ायला हरकत नसावी. 
“ – साधना, २४ िडसबर २०११. 
 
    मला कोणतचे िनष  सागंायच ेनाहीयत. पण, भराभर िनष  काढत जाण ेआिण आपाला सगळे समजलेय असा 
आभास तयार करण ेह ेमला िनब ुपणाच ेवाटत.े आिण मग असा िनब ुपणा िवानानंी केला काय आिण सामाानंी केला 
काय – िनब ुपणाचा दजा  तर एकच असणार ! ामळेु मीही एक िनब ु मीमासंा माडंतोय – 
 
    एक काळ असा आला की आपण अलग पडयाचा धोका आह,े अशी ाणानंा भीती वाटू लागली. ातनू, आपण, 
एकूण मोा समहूाशी जोडून ायला हव,े अशी ानंा गरज वाटू लागली. या उिासाठी काही ाणानंी अगंभतू 
कपटीपणातनू डाा िवचारसरयाचंा माग  िनवडला तर इतर काही ाणानंी तशाच कपटीपणातनू हवादाचा माग  
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िनवडला. वतुः पणू  मानवच कपटी असतो पण, बुीच ेआिण िवचाराच ेे तःकड ेठेवण ेबरीच वष ाणानंा 
जमलेले असान ेतो गणु ांाकड ेजरा जा असतो, ह ेलात ायला हव.े आता ाचंी ती मेदारी फारशी 
रािहलेली नाही, हा भाग वगेळा. दोीकड ेणज ेडावीकड ेआिण हवादाकडहेी ाणानंा ती आिण कर राहण े
भाग होत.े जदगीका सवाल था ! -- के सामाीकरणात थोड ेतरी त असतचे ना ! 
 
    एक लात यतेये ना ? सामाीकरण केले की ामािणकपणा, स, अस, मूाकता, ायाकता अशा 
सगया बाबी मातीत घालता यतेात ! ( शवेटी एक गिुपत सागंनू टाकतो. टीीवर जशा िवानांा चचा  वा भाडंण ेचा 
असतात ना तस ेकाही जमयाची मायात कवडीचीही कुवत नाहीय. ामळेु, िवाच कशी कुचकामी असत,े त े
माडंयाचा माझा डाव असतो ! ) 
    --- ००० --- 
      
 
      
    साधन 
 
    ह ेरािहलेय त ेरािहलेय 
    गरैसमज काढायला हवा होता 
    झालेला अपमान अजनू तरळतोय 
    आिण कायाची नीट मािहती 
    घऊेन मगच तमकुशी बोलायचये 
 
    आिण तरीही 
    अनके िठकाणांन यणेार े
    पिरपणू तचे ेश 
    -- खर ेतर 
    एकाच अवकाशातनू यणेार े
 
    ा शा च ेतेाच होत े
    असण ेपणू  
    जेा तो पणू तने ेीकारला जातो 
    -- तचे असत ेाच ेसाथ क 
 
    त ेश ीकारताना 
    काहीच राहात नाहीय 
 
    रािहलेले राहण ेमहाच े
    की श 
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    ह ेठरवायला साधनच नाहीय 
    --- ००० --- 
      
 
 
    ढगाच ेनावी 
 
    िखडकीतनू ढग 
    घरात आामळेु 
    मनाला काहीच फरक नता पडणार 
    एक िकरकोळ नावी 
    इतकेच घडणार होत े
    आिण तसचे झाले 
 
    खपू मोठे नावी असले 
    तर मन णत ेवॉव 
    ायला धाच बसला 
    मग तो ससु 
    गोड वा भयद अस ूशकतो 
    इतकेच 
 
    फारच मोठा बसला धा 
    तर त ेउळूनच पडले 
    ह ेमनाला माहीत असत े
 
    मन तर तचे असत ेनहेमीच 
    धा असो की नसो 
 
    ाला नकोच असतो 
    फार मोठा धा 
    त ेिजवतं असपेयत 
 
    ढगाच ेनावी परवडत े
    --- ००० --- 
      आनदंण 
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    ‘ िदनकर परुोिहतचा खनू ‘ ह ेमाझ ेनाटक काश बिुसागरन ेरानाधत सादर केले. योग धमूधमाल झाला. 
पण, बिस ेशू िमळाली ! ानतंर काही िमांा डोात आले की ह ेनाटक ावसाियकवर ाव.े आिण त ेघडलेही ! 
‘ पोातनू गोात ‘ या नावान ेत ेकाशाच नतेॄाखाली ावसाियकवर आले ! एकदाच घडलेला मराठी 
रंगभमूीवरचा अनपु िवनोदसोहळा णज ेा नाटकात मखु भिूमकातं होत ेमाधव वाटव ेआिण आाराम भड ेह े
िदगज नट ! चडं धमाल यईे ! एका योगाला िनळू फुले आिण राम नगरकर आले होत.े योगाा मातंरात चहा 
िपताना माधवराव आनदंान ेणाले होत,े “ आज टे ल आलीय योगाला ! “ साराशं काय तर िनळू फुले आिण राम 
नगरकर यानंी मला खपू हसवलेले असले तरी मीही माया नाटकातनू ानंाही एकदा मनमरुाद हसवले होत,े ह ेया 
महाराान ेिवस नय े! ( अर ेसॉरी, एकदा नाही, दोनदा ! ही ल माया ' ढोलताश े' लाही आली होती. त ेनाटक पान 
िनळूभाऊ णाले की जो ढोलताश ेपाहणार नाही ाला मो िमळणार नाही ! िनळूभाऊंच ेह ेवा माया सकेंतळावर 
' अिभाय ' म ेघतेलेले आह े! ) 
    --- ००० --- 
      
    सकेंतळ आिण िनद यता 
 
    माझ ेसकेंतळ तयार करताना -- 
 
    मानव 
    मरणाच ेरण असाव े
    रा 
    पतंधान यते आहते 
    घटना घडतात 
    आिण 
    ‘ ायल ‘ च ेपिहले नापातंर 
 
    -- ही सहा न जमलेली अपयशी नाटके िनकाली काढली. नच केली. ातंली, ‘ पतंधान यते आहते ‘ आिण ‘ घटना 
घडतात ‘ ही दोन नाटके ‘ अिभची ‘ म ेआली होती, ती असतील कुठेतरी. ातंले ‘ रा ‘ ह ेएक रड नाटक माझा 
िम कै. ा. अण पाटील यान ेसागंली बकेँमाफ त रानाधत सादर केले होत.े कोापरुाता आमा 
िममडंळाचा मखु गणु होता िनदयपणा ! माया ा नाटकाची िमानंी यथे टगल केली होती ! यातंले गमंतीच ेभाग 
णज,े ‘ मरणाच ेरण असाव े‘ ह ेलोकना टाईप नाटक, िनळू फुले पुयाता मीरा सोसायटीत राहात असताना 
ांा घरी जाऊन त ेआिण राम नगरकर यानंा मायासह बोअर करत ऐकवले होत े! त ेदोघ ेखपू दयाळू होत,े ह ेिनववाद 
! ‘ ायल ‘ च ेतेा मळुीच न जमलेले नापातंर, माहीमला अरवद दशेपाडं ेयांा घरी जाऊन, त,े सलुभा दशेपाडं े
आिण काकडकेाका यानंा ऐकवले होत े! तहेी ितघ ेखपू दयाळूच होत े!( नतंर, बराच काळ गेावर, पुा केलेले आिण 
माया मत ेजमलेले, ' ायल ' च ेनापातंर सकेंतळावर उपल आह.े ) 
 
    बाकीा लेखनात मीच खपू िनदयपणा केला. न जमलेा किवता न केा. काहची काटछाट केली. िनळ िलन 
झालेय णनू कसले कौतकु ? वाचकापंढु ेअमकु ह ेसादर कराव,े अस ेआपाला आधी वाटले पािहज.े 
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    इन  ूकोस  ( ाभािवक ओघात ) 
 
    हा एक इंजीत िलिहलेा किवताचंा संह होता. राीयीकरणानतंर खेापाातं उघडलेा शाखामं े
शाखाबधंक णनू जाऊन काम करणायाचं ेजगण ेयात होत.े याचा एक िका आह.े एन आय बी एम म ेमी एका 
िनवासी ावसाियक िशणासाठी आमा बकेँतफ  गलेो होतो. त ेसव िशण मानसशााधािरत होत.े िशकवयासाठी 
खरोखरच चडं आदरणीय अस ेडॉ. बाथ कूर नामक, शा आिण वसाय याचंी उम सागंड घालत िशकवणार ेमार 
िशक होत े! थोाच काळात मी ाचंा एक आवडता िवाथ झालो होतो. ानंी एकदा गंिच ेकाढायची धा  
ठेवली होती. िदवसभर ाचं ेिवचार ऐकण ेआिण राी ितथ ेचावणार ेडास याचंी सागंड घान आमा टीमन े‘ बाथ कुरानंी 
सोडलेले वचैािरक डास ‘ अस ेकाही िच काढले होत े! तर मुा असा की ा इंजी किवता मी ानंा दाखवा होा. त े
फारच खशु झाले होत.े एन आय बी एम न ेफ आकडवेारीचीच पुके िस करावीत अस ेकाही नाही – बँकगमधला हा 
असा मानवी भागही ानंी िस करायला हवा, अस ेानंा वाटत होत.े ा किवताचंी माडंणी कशी हवी वगरै ेआमा 
चचा ही झाा होा. पण, कामाचा रामरगाडा, माझ ेकामाच ेिठकाण हडपसर ह ेपुयाच ेएक टोक, एन आय बी एम ह े
सर ेटोक आिण मी राहात होतो त ेसहकारनगर ह ेितसर ेटोक, या गधळात मायाकडूनच त ेकाम काही पढु ेगलेे नाही. ‘ 
आता काय ाच े‘ णनू तहेी मी सकेंतळावर घतेललेे नाही ! 
 
    ह ेसगळे सागंायच ेएक कारण आह.े थोड ेकाही िलहायला नाही जमले कवा कुणी काही लखेनातले दोष सािंगतले की 
नाराज, िनराश आिण ख होऊन िलिहण ेसोडूनच ाव ेअशा मनःितीत पोचणार ेलोक िदसतात. खरी आच पािहज,े 
िमानंो, पशॅन पािहज े! यश िमळवयासाठी िलहायच ेहा िकरकोळ हते ूसोडून पढु ेजाता यायला हव.े 
    --- ००० --- 
      
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    अपडशेन 
 
    माया वबेसाईटच ेणज ेसकेंतळाच ेअपडशेन झालेले आह ेअस ेण ूकी अयावतीकरण की आजवरीकरण ? तर 
त ेझालेले आह.े मु णज,े इतर काही वाढीव मजकूरासह, यात -- 
 
    मायाऐवजी 
 
    हा पणू  किवतासंह आता आलेला आह.े काही परदशेी कवा उम किवताचं ेमराठी अनवुाद आिण माया अिलकड े
िलिहलेा बयाच किवता यात आहते. 
 
    सकेंतळ -- 
 
    वाव 
 
    केजण जर 
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    आपापा मानिसक गातनूच 
    जगत असले तर याचा अथ  
    सगळीकड ेचा असत ेफ राशोमानच 
 
    मग मला खर ेवाटत े
    तचे मी जगनू तरी उपयोग काय 
    मला हव ेत ेमादक वाव 
    खर ेमाननूच का नय ेजग ूमी 
 
    मी कुठे जलो वाढलो 
    कुठे नोकरी केली 
    कुणाशी भाडंलो 
    ह ेहवये कशाला सगळे 
 
    आपण अशीच घडव ूआपली वाव े
    जी एकमकेांा मेात पडतील 
 
    वाव बदलतिबदलत नसत े
    त ेफ घडत असत े
    एवढ ेसमजले की झाले 
 
    मी सागंतोय त ेमाझ ेवाव 
    त ूीकान चाल 
    तुया ( वावाा ) तर मी मेातच आह े
    --- ००० --- 
      
July 20 
 
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    पुयाा वीजपरुवठा यंणलेा लाख िशा ! अनकेदा तार कनही काही बदल नाही. त ेणतात की राा 
कामामंळेु आालाही हा ास आह,े करणार काय ! आीही तारी कन थकलो आहोत ! बबला ! सगळेच िदढू ! 
सकाळी दोन तासातं आठ वळेा वीज बदं-चा अस ेघडले ! काही सकंेदाचंा हा खळे सतत चा आह.े कोरोनाा 
वातावरणामळेु यपुीएस ी लाबंलेली आह.े या वीजयंणचे ेवाटोळे होवो, असा ( तःाच पायावर धडा पाडून 
घणेारा ) शाप मी दते आह े! 
      
    मकू श 
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    तुया एका हललेा िदातनू 
    एका कॄतीतनू आिण एका मकू शातनू 
    अधंार भदेणाया -- 
    र समात थाबंलेा 
    माया होडीला कळत े-- 
    हा चोरीचा माल 
    पढु ेायला हरकत नसाच े-- 
    --- ००० --- 
      
    मग तर ही किवता 
 
    माया डोयासंमोरच े
    माझा बबुळुांा हालचालसह 
    तरळत राहणार ेहळुवार काळे िठपके 
    आिण मी रान सोडलेली 
    अनके घर ेआिण गाव े
    ह ेकाहीच मनावर न घतेा 
    मी कीबोडा कड ेल ठेवतो 
 
    मी माझ ेवा माया अनभुवाचं ेोम नाही माजवत 
    माया आठवणनाही मी धन नाही ठेवत 
 
    कुणालाच मायाबल खाी नाही वाटत 
    माझा राग राग कन तरी काय उपयोग 
    या िवचारान ेसवजण 
    आपापली कान ेगाठतात 
 
    आिण िवशषे णज ेया सगया कारात 
    मी िलिहतो किवता जी कुणालाच 
    कळत नाही पण अनकेानंा आवडत े
 
    मग तर ही किवता अमिेरकेता 
    वा ामधा वाचकालाही आवडले 
 
    ओझी सोडून देयाच ेमाग  तर 
    सगयानंाच हव ेअसणार 
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    --- ००० --- 
      
    चिकत होयाच ेसन 
 
    सा मला िदसताहते 
    उात िवतळणार ेमाझ ेिवचार 
    आिण मी चिकत होतोय 
    जसा काहीही पान मी होतोच 
 
    िचाचं ेदशन पाहताना 
    काही जाणकार 
    काळजीत असासारख ेचहेर ेका करतात 
    आिण एकमकेाशंी बोलताना 
    शोकम का िदसतात 
    ह ेखर ेतर मला खरचे कळत नाही एकूणच 
    तरीही मी चिकत होतोच 
 
    माझ ेिवचार िवतळण े
    आिण ढगांा रचना बदलण े
    वा न होण े
    ह ेमला सारखचे वाटत ेआपोआप 
    तरीही मी चिकत होतोच 
 
    मला सन तर नसले 
    चिकत होयाच े
    जस ेखपूजणानंा असत े
    कधीच मळुीच चिकत न होयाच े
 
    मला तर खरचे कण न कण चडं 
    णोणी सतत चिकतच करत असतो 
    --- ००० --- 
      
    उजेनाथ  
 
    उजेनाथ  जगता येयासाठी तरी िनदान 
    मानसशाान ेउपयु णनू 
    जाहीर केलेा माणात तरी 
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    ताणतणाव ाव ेलागतीलच 
    भता आडून लपनू 
    जगयाशी चोरटे चाळे 
    करता येयाइतपत 
 
    हकनाक जगणहेी चालेल 
    ह ेएकदा ठरावर 
    कुणी एक पसतं कन 
    ससंार सु करावा हचे बर े
 
    पसतंीसाठी चाट आिण कॉलमवाईज गणु 
    देयाचा य राबव ूनय े
    बुीच ेय अधंार पसरवतात 
 
    ापेा ऍिडट हो गया रा रा 
    ह ेकधीही चागंल े
    यान ेपावण ेतरी टळत े
 
    अशा वळेा यतेातच की प 
    सोडाव ेलागतात त ेबदलावी लागतात 
 
    यातनू कुठवर पोचणार ह ेन कळताच 
    उडी ावीच लागणार अधंारात 
    --- ००० --- 
      
        भिवाच ेिवचार 
 
    चं तापलेला असो 
    की हवतेनू म ुंया िनमा ण होत राहोत 
    आपला गनरक 
    उपितच असणार 
    आपा िखडकीची िनयती बननू 
 
    आपाला वाटत े
    जागा िमळाली एिशयाडम े
    की  नाही 
    हरलेा िवचारानंा 
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    िवसावा िमळेल 
 
    पण अदंाज चकुयाचा रोग 
    जगभर पसरलेला आह े
    तो माझा काळ कसा सोडले 
 
    कोणाही उरावंर 
    माझा िवास नाही 
    सगळे उतारावन 
    घरंगळत चाललेलेच 
    िदसतात मला 
 
    दाढी झाावर 
    रझेर धतुाना मा 
    मी भिवाच ेिवचार 
    थाबंवनू ठेवतो 
    --- ००० --- 
      
    एक 
 
    मोा गदा समारंभात 
    गुमाउलीन ेकेलेा 
    जाहीर सांनान ेरडणारा 
    िनल एकटेपणा 
    आिण 
    पणू  जगबडुी झाावर 
    फ आपा सु येसी 
    मु होऊन वाचतील 
    आपाबरोबर 
    या ातला एकटेपणा एकच 
 
    िवषारी वायूा खोलीत 
    फडफडणाया पान े
    जगाची धारच घालवनू 
    भय राहाव ेतसा कार 
 
    गद मान टाकत े
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    आिण एकटेपणा खाऊन टाकतो 
 
    या ाला सामोर ेजायला 
    ना गद कामाची ना एकटेपणा 
 
    टले तर ही समाच आह े
    टले तर एकाचीच 
    एक 
    --- ००० --- 
 
    किुनझमा िव जग 
 
    ःखाचा िवषाण ू
    कधीच न नाही होणार ह ेमाहीत होत े
    ामळेु िवचारवतं ीमतंानंाही से दते 
    मलुाचं ेसारख ेलाड नका क 
    ानंा ा मधनू मधनू 
    अपेाभगंाा आिण ःखाा 
    लशीच ेमाफक डोस 
    णज ेटफ होतील मलेु 
    या जगाा इितळात जगायला 
    -- मलेु नाराज होत असली तरी 
    ांाच िहतासाठी ीमतं लोक 
    हा सा ततंोततं पाळत 
    कारण ाचंी कारखानदारी 
    पढुील िपातंही 
    िनवध चालण ेमहाच ेहोत े
 
    गरीब लोक मरान ेआिण ोधान े
    ह ेसगळे पाहात राहात 
    मलूभतू टफपणान े
 
    आपा आिण किुनझमा 
    िव जग िनमा ण करयासाठी 
    लहानपणापासनू मजते 
    ःख ेभोगतात भोसडीच े
    अस ेांा मनात यईे 
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    --- ००० --- 
      
    पोथी 
 
    कोणाही साला 
    एक बौिक मया दा असत े
    ामळेु त ेएकच नाही अस ूशकत 
 
    समशीतो झाडाखाली 
    ान बसलेली खार 
    ओळखत असत े
    भाषेा मया दा 
 
    उगीचच भावनावगे वाढवत नलेा 
    णज ेतुीच खर े
    मानवतावादी अस ेकाही नसत े
 
    पावसायात यणेाया शका 
    तमुच ेभिव नाही ठरव ूशकत 
    जरी ानंा 
    तमुचा जनकुनकाशा माहीत असला तरी 
 
    कवी कदािचत नसलेही 
    ाा शाा शाबाहरे 
    पण वाचकाच ेमन 
    ीका शकतचे 
     पराभव 
 
    पोथीपात आले णनू 
    ात राजकारणाच ेआकलन असलेच अस ेनाही 
    --- ००० --- 
      
    आयवुिदक 
 
    उतचे ेजनु ेखण े
    मळूाध आिण चहेरा लाल होण े
    यासाठी सयू  मायाकड ेआला 
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    -- वैराज काहीतरी करा आयवुिदक 
    णाला 
 
    मी टले तझुी साची अवा बघनू 
    दतेो मी औषध पण करे 
    िमणासाठी तझुी 
    जतारीख लागले 
    ावन तझुा गभ सभंव 
    कधी झाला असावा ह ेताडून 
    ा वळेी िनसग  कसा होता 
    ह ेमला िवचारात ाव ेलागले 
 
    सयूा चा चहेरा पडला 
    तुी तरी िनदान 
    बिुामायवादी नसाल 
    णनू तमुाकड ेआलो होतो 
    णाला 
 
    अस ेणनू ान ेराच कन टाकली 
    उतमेळेु तो 
    माथिेफ झाललेा आह े
    मी तःशीच णालो 
    --- ००० --- 
      
    माहीत असण े
 
    माहीत असणचे असत े
    सगळे जगण े
    पॄी उकरत 
    माहीत नसलेले 
    माहीत कन घते 
    रािहले जात े
    तःला नसले माहीत 
    तर होळी पटेवयात 
    वाकबगार माणसाचं ेसे 
    घतेले जातात झोपतेा झोपते 
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    मािहतीत  न रािहास सतत 
    भीतीन ेगारठणारी माणस े
 
    मधचे एकजण 
    राहतो उभा वेा डोयाचंा 
    आपण श ूका आहोत 
    एकमकेाचं ेसतत -- 
    ह ेान ेिवचारताच 
    अघंोळीही न करता 
    सगळे घराबंाहरे यतेात 
    आिण ाावर ओरडतात 
    कान ताठ करत 
    मखूा  ग बस 
    बस खाली 
    णतात 
    --- ००० --- 
      
    मदैान 
 
    आमच ेपवू ज झाले लातंिरत 
    तेापासनू आमच ेगाव हा िवषय 
    कात टाकामाण ेसपंला 
    मग त ेदाखल झाले 
    उंच भता शाळेत 
 
    ानंी बाळगली मन े
    खवांा घाणरेा िडझाईनची 
    पण तरीही हसतखळेत 
    ानंी िनमा ण केले आभास 
    ानंा हा तशा ाचं े
 
    लोकानंा वाटले की ही आहते 
    िचवट माजंर ेपायावंरच पडणारी 
    कुठूनही टाकले िचडून तरी -- 
    लोकांा या माची ानंा भीती वाटत रािहली 
    हहेी जाईल की काय हातच ेिवाचरु मदैान णनू 
    --- ००० --- 
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July 13 
 
    िमवय  सिचन केतकर याचंी एक महाची पो – 
--- ००० --- 
      
    १९९२ च ेनोबले िमळालेला कवी डरेके वॉलकॉट ( १९३० – २०१७. ) याची किवता -- 
 
    मेानतंरच ेमे 
    -- डरेके वॉलकॉट ( अनवुाद माझा. ) 
 
    अशी यईेल एक वळे 
    जेा अानदंान ेत ूागत करशील तझुचे 
    तो यऊेन पोचावर तःाच दाराशी 
    तःाच आरशात आिण दोघहेी ित कराल 
    एकमकेाचं ेागत ीकारत, 
 
    आिण त ूणशील, बस इथ,े खा काही. 
    त ूपुा मे करशील ा परावर जो तचू होता. 
    वाईन दशेील. डे दशेील. दय दशेील परत 
    ाच ेालाच, ा पराला ान ेतुयावर मे केले 
 
    तुया आयुभर, ााकड ेत ूल केलेस 
    आणखी कुणासाठी जो ओळखतो तलुा सरावान.े 
    खाली काढशील त ूसगळी मेप ेपुकांा शेमधनू, 
 
    तसचे त ेफोटो, ती िनकराची िटपण,े 
    तझुी तःचीच ितमा त ूसोन काढशील ा आरशातनू. 
    मग बसशील. ताव मारशील तःाच आयुावर. 
    --- ००० --- 
      
     
    To change your language you must change your life. 
    -- Derek Walcott. 
      
    पिलकडच ेजग 
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    मध ेकाच असली 
    तरी पिलकडच ेजग िदसतयेच ना 
    ात बदल करायच े
    अिलकडच ेमनसबु े
    जगाला थोडचे कळणार आहते 
 
    अिलकडचे यणेार आह ेमॄ ू
    तरीही कशाला ह े
    सव  यांा ाचं ेय 
 
    मला अनकूुल हवये 
    सव  हवामान 
    पण काच फोडयान े
    शवेटा णी मी वडेा ठरने 
 
    ह ेमा अजब आह े
    ितकडच ेत ेआह ेतस ेअस ूिदले 
    की इकडचा मॄहूी गायब होतो 
 
    पिलकडच ेलोक समजतील 
    की मी पराभव परला 
    जाऊ द ेतहेी 
    --- ००० --- 
      
July 12 
 
    फरसाण 
 
    मचे िलट बदं पडली तेा णभर तो घाबरला 
    पण सावरला -- ा पोकळ णात ाला अचानक 
    आठवले ाच ेफसलेले मे ज ेान ेनूगडंामळेु 
    च नत ेकेले कधी -- ह ेका आठवले असाव ेह ेकळाव े
    अस ेाला वाटले -- ाच वळेी ाला हहेी आठवले की 
    के घटनलेा मतभदेयु हजारो कारण ेअसान ेकारणमीमासंवेर 
    ाचा िवासच नाहीय – सलग कारणानंी घडतच नाही इितहास 
    आिण या ाा मतामळेुच ाा लातच नस ेराहात कोणाही 
    महायुाचीही ोरी – पण तरी वाटत मा राही 
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    की खरीखोटी कारण ेठरवता मा आली पािहजते 
    सरुित खाीन ेअिवचिलत जगायच ेअसले तर 
 
    पण कारण ेिवचारसरया आिण आिवास 
    ह ेसगळे न पटयानहेी यते ेएक शातंता जगयाला 
    ह ेाला माहीत असान ेसामाान जमा करयाच े
    ाच ेक वाचत – नाांा समाही 
    बरोबर-चकू वा ायदान या मागा न ेन गेान े
    कमी ासाा होत आिण तो ा िवसनही जाई 
 
    तरीही इतराचं ेबघनू आिण आपणच एकूणात 
    कारणमीमासंेा धंात माग ेपडतो आिण ामळेु 
    आपण अडाणी िदसतो या नूगडंामळेु ाला वाटेच गरज 
    ाच मागा न ेजायाची – पण तरीही -- 
 
    िलटमधनू बाहरे पडावर फरसाण िवकत ाव े
    अस ेआपाला का वाटले ह ेिदले ान ेसोडून 
    --- ००० --- 
      
July 11 
 
    ऍन सेटन 
    ( १९२८ – १९७४. ) 
 
    िसिया ाथसारखीच हीही अमिेरकनच. दोघीही समकालीन होा. चागंा मिैणीही होा. अनके पिरसवंाद, 
चचा  यांा िनिमान ेांा भटेीही होत असत. दोघाही आवडीचा, आकष णाचा िवषय णज ेमॄ.ू ावर ाचं े
नहेमीच बोलण ेहोई. िसियान ेिता वयाा ३० ा वषानतंर आहा केली तर ऍनन े४६ ा वषा नतंर. किवतेा 
ेातली ही दोी ःखद पान.े ा जवेढ ेजगा ात दोघनीही जबरद काम कन ठेवलेले आह.े मला 
िसियापेा ऍना किवता अिधक आकलनसलुभ वाटा. इथ ेकाही आवडलेा अनके किवता मराठीत अनवुाद 
कन दणे ेश नाही. एक थोडी ओळख आिण अकादिेमक उकुता जागतॄ करण,े एवापरुतचे, तहेी जमले तस,े ह े
काम आह.े ऍनवरा या पोबरोबर ी-कवमधा पचंकाचंी दखल पणू  होत ेआह.े एिमली िडिकन, जॉईस 
मनसौर, एिडथ िसटवले, िसिया ाथ आिण ऍन सेटन. खाली ऍनची एक किवता मायाच मराठी अनवुादात दते  
आह े– 
 
    अानाचा कवी 
    -- ऍन सेटन ( अनवुाद माझा. ) 
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    कदािचत पॄी तरंगतये, 
    मला माहीत नाही. 
    चादंया कदािचत छोटे छोटे कागदाच ेकापलेले आकार आहते 
    एखाा अवाढ काीन ेकेलेल,े 
    मला नाही माहीत. 
    कदािचत चं हा एक गोठलेला अ ूआह,े 
    मला नाही माहीत. 
    आिण कदािचत दवे हा एक सखोल आवाज आह े
    फ बिहयानंा ऐकू यणेारा, 
    मला माहीत नाही. 
 
    कदािचत मी कुणीच नाहीय. 
    जरी ह ेखर ेअसले की मला एक दहे आह े
    आिण ातनू माझी सटुकाच नाहीय. 
    मला माया मकातनू बाहरे उडून जायला आवडले, 
    पण त ेतर शच नाहीय. 
    गोळीबदं िनयतीत ह ेिलनच ठेवलेले आह े
    की मी या मानवी आकारात बच राहणार आह.े 
    ह ेअस ेअसामळेु 
    मला माया समकेड ेल वधेायला आवडले. 
 
    मायात एक जनावर आह,े 
    माया काळजाला ाा पजंात करकचनू पकडून ठेवणार,े 
    -- एक चडं खकेडा. 
    बोना डॉरानंी 
    हात वर केलेत. 
    ानंी सुया वापन पािहा आहते, 
    सयुा, भलुीच ेिवषारी वाय ूआिण तम सगळे. 
    तो खकेडा तसाच राहतो. 
    खपूच अवजड आह ेतो. 
    मी ाला िवस पाहत,े माझ ेउोग क पाहत,े 
    ोकोली िशजवण,े बदं केलेली पुके उघडण,े 
    दात घासण ेआिण माया बटुाचं ेबदं बाधंण.े 
    मी ाथ नाही वापन पािहलीय 
    पण मी जसजशी अिधकािधक ाथ ना करत जात े
    तसतसा तो खकेडा अिधकच करकचनू पकडत जातो 
    आिण ावी वदेना िवारत जात.े 
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    पवू माझ ेएक  होत,े 
    बतके च होत ेत,े 
    त ेअस ेकी तो खकेडा णज े
    माझ ेदवेाबलच ेअान आह.े 
    पण मी कोण ावंर िवास ठेवणारी ? 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Madhav Manjrekar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    िसिया ाथ 
    ( १९३० – १९६३. ) 
 
    िसिया ाथ ही अमिेरकन ी-कवी णज ेकिवतेा ेातले एक ःखद पान आह.े वयाची अवघी तीसच वष पणू  
झाावर चौाच मिहात ितन ेआहा केली. आहचेा हा ितचा ितसरा य यशी झाला. एका 
िनयतकािलकात िदनाकं २० जनू १९५८ ला ितन ेिलिहले होत ेकी, “ माझ ेआयु ह ेजण ूकाही दोन वीजवाहानंी चालणार े
आह े: -- आनदंी सकाराक आिण ःखमय नकाराक. ा ा णी जो वाह चा असले तो माया आयुावर हावी 
होतो आिण ाला ा लात बडुवनू टाकतो. “ – याला बायपोलर िडसऑडर णतात ( िवुीय ःिती ). 
एकाकीपणा आिण असरुितता यानंी ती  असायची. ितची Edge णज े‘ कड ‘ नावाची एक किवता आह.े िता 
आहेा फ काहीच िदवस आधी ही ितन ेिलिहलेली असनू ही ितची शवेटची किवता मानली जात.े याच किवतचेा 
मला जमले तसा अनवुाद खाली दते आह े– 
 
    कड 
 
    ती ी पणू ाला पोचलेली आह े
    िता मतॄ 
 
    शरीरान ेधारण केले आह ेयेपतूच ेित 
    ीक गरजचेा म * 
 
    िता िशराादनाा चुयातंनू वाहतोय 
    ितच ेअनवाणी 
 
    पाय जण ूसागंताहते : 
    इथवर आलोय आी, आता सपंलेय त.े 
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    दोीकडून एकेक मलू वटेोळे घान 
    पाढंया सपा माण ेके एकेका छोा 
 
    धपााजवळ आता िरकाा. 
    ितन ेग ुडंाळून घतेलेय ानंा 
 
    सामावनू तःा शरीरात पाकयांमाण े
    गलुाबाा िमटणाया जेा बाग 
 
    ताठरत ेआिण गधंाचं ेर वाहत े
    गोड खोल घशातनू िनशापुाा. 
 
    चंकोरीला यात िथत होयासारख ेकाहीच नसत,े 
    िनरखत असताना िता हाडाा छपरातनू. 
 
    ितला सवय असत ेअशा गोची. 
    िता सावा तडतडतात आिण रटेत राहतात. 
    --- ००० --- 
    * ( ीक परुाणात अशी एक कथा आह ेकी मिेडयान ेिता पतीा तारणमेळेु सडू णनू ांा दोन मलुासंह 
आहा केली. ) 
      
July 10 
 
    Champra Deshpande wrote on Pawan Khebudkar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    एिडथ िसटवलेच ेएक वा आह े– “ कवी सवच माणसाशंी ांा अशा जगयाबल बोलतो, ज ेानंी दडपललेे 
आिण िवतॄीत ढकललेले असत.े “ 
 
    हचे सागंणारी ितची ही किवता – 
 
    किवता 
 
    किवता उदा करत ेकाळीज आिण डोयानंा, 
    आिण अनावतॄ करत ेअथ  सव च गोच े
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    ा असतात वसितान काळीज आिण डोळे याचं.े 
    ती िवाच ेरहमय िकरण काढत ेशोधनू, 
    आिण कन दते ेआपाला पनुःाी िवतॄ गाची. 
 
    -- एिडथ िसटवले. ( अनवुाद माझा. ) 
    --- ००० --- 
      
    ी-कवी आिण अितवाववाद 
 
    अितवाववादी किवता पाहताना एक लात आले की यात िया-कवी कुणी नाही िदसत. णनू ा ीन ेपािहले. तर 
लात आले की आहते काही िया-कवी पण ितकडहेी ‘ अनेुख ‘ ह ेखात ेबयापकैी वापरात िदसत.े जॉईस मनसौर ही 
ी-कवी िलहीत होती, आंे टेन ितला वाखाणतही अस.े पण ती खास िस झाली नाही. इिंलश भाषते ती अिलकडचे 
दहाबारा वषात आलेली आह.े ती  च भाषते िलहीत होती. १९८६ साली ती वारली. दणदणीत आिण बधेडक किवता ितन े
िलिहलेा आहते. ातंा दोन इथ ेतुा  डसा वाचनासाठी अनवुाद कन दते आह.े -- 
 
    जॉईस मनसौर ( १९२८ – १९८६. ) 
 
    १. शीष कािवना – 
 
    अजनूही आठवतो का तलुा केयाचंा तो सगुधं 
    िकती परा होतात ओळखीा गोी िनग मनानतंर 
    िकती उदास अ 
    िकती िनजव िबछाना 
    आिण माजंर े
    आठवतात का तलुा ती माजंर ेकडक पजंाचंी 
    तझुी जीभ मायात िशरताना छतावर कचाळणारी 
    आिण उभी रािहलेली तुया नखानंी मला सोलले तेा 
    मी शरणागती परली तेा थरथरली ती 
    मे कस ेकरायच ेअसत ेत ेानतंर मला समजनेासचे झाले 
    वदेनादायक बडुबुाचंा िचम झाला बशेु माया ओठावंर 
    जाऊ द ेतो माझा पणभिरत मखुवटा 
    िबछााखाली चडं वदेना भोगणार ेगलुाबाच ेरोप 
    आता मी माझ ेिनतबं नाही झलुवत दगडामं े
    गलेी ती माजंर ेछत सोडून 
    --- ००० --- 
 
    २. मला झोपायचये तुयाबरोबर 
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    झोपायचये मला तुयाबरोबर जवळ जवळ 
    आपले केस एकमकेातं ग ुतंलेले 
    आपली लग ेजळुलेली 
    तझु ेतड उशीकड ेअसताना. 
    मला तुयाबरोबर दोघानंीही पाठमोर ेहोऊन झोपायचये 
    आपातं रावा िनमा ण करले असा ासही नको 
    आपाला िवचिलत करणार ेशही नकोत 
    आपाशी तारणा करणार ेडोळेही नकोत 
    अस ेवहीन. 
    मला तुयाबरोबर छातीला छाती लावनूही झोपायचये 
    तणावयु आिण घामघेमू होत 
    तळपताना हजार लाटानंी अशी 
    िगळंकॄत केलेली उादी वेा जडान े
    तुया सावलीवर ताणनू बसवललेी 
    तुया िजभेा हातोडीन ेठोकून 
    सशाा खादाड दातामं ेमरयासाठी 
    मीत. 
    --- ००० --- 
      
 July 9 
 
    समाधानात झोपाव े
 
    वषा नवुषाच ेसयू  
    धन ठेवावते 
 
    वषाच ेिवभाग पाडून 
    वष म बदन 
 
    िवभागवार टाकावीत 
    ांा आठवणी गजारत 
 
    माणसाचंी नाव े
    लात ठेवावीत 
 
    नपेोिलयनच ेसिैनक 
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    समजनू ाचं ेगोडव ेगावते 
 
    लघवीा पथॄरणाचा 
    आलखे येसीा 
 
    पस म ेठेवनू 
    ाला उर-आधिुनक णाव े
 
    अतंर ेआिण मोसम 
    पिरिशात ावते 
 
    आिण जग समजाा िनःशकं 
    समाधानात आम झोपाव े
    --- ००० --- 
      
July 8 
      
   
 
 
  समजनू घणे ेणज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    मी कोणाही िवषयातला त नाही, ह ेआधीच कबलू कन ठेवतो. ामळेु, ही पो अध वट ान, अान, तटुप ुजंा 
अनभुव आिण अथ  लावयाच ेब ल कौश यावंर आधािरत असण ेभाग आह ेआिण ाबल मायाचनाही कन ठेवतो. 
जगण ेसमजनू घेयाच ेमखु माग  कोणत,े तर, धम , तान, िवान आिण कला. आता, यातंले त परुतील का जगण े
समजायला ? तर, काही िवान णतात, एकािक आकलन ायला हव.े ह ेचार माग  तर हवतेच, िशवाय, समाजशा, 
राशा, अथ शा, मानववशंशा, मानसशा या सगयाचंाही अास हवा. आह ेका कुणी असा एकािक त, ह े
मला माहीत नाही. असला तरी तो पिरपणू  अस ूशकत नाही, ह ेच आह.े कारण या सव च ानमागात अफाट 
ानिनमती झालेली असनू त ेकाम सतत चाच आह.े कोणाही माणसाचा म, ाची मता, उपल वळे यातं त े
बसण ेशच नाही. मग काय, समजनू घणे ेणज े? िनरिनराया तकुातंनू समजनू घणे ेचाच असत,े त ेवाढतही 
असत,े पण त ेएकूणात सगळे अपणू च असणार आिण एका होण ेशच नसणार. तर कराव ेकाय, असा मायासारा 
अत माणसाला  पडण ेसाहिजक आह.े 
 
    ताककता / बौिकता आिण कला याबंाबत मी एक पो िदली होती. सा, जागितक सािहात मराठी सािहाच े
ान, यावरही चचा  चा आह.े या िवषयाचंा िवचार एकेका मागा ा तकुाचंी स ेशोधयातनू कसा करणार ? आता, 
समजा मी टले की सव  माणसांा जगयाता ानंा तु असत ेकवा ाचंा आवाका घते ेत ेजागितक सािह – 
तर कुणी णले की त ेजगात खपत ेिकती यावर त ेजागितक आह ेकी नाही त ेठरवायला हव.े णज ेइथनूच मतभदे सु 
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होतील. मग कुणी णले की सव  माणसांा जगयाला तु अस ेकाही असचू नाही शकत. आता अशा अनके ाचं े
करायच ेकाय ? सारख ेकोणा ताकंड ेजायच े? आिण त ेतही िबचार ेएकािक त असचू नाही शकणार ! याचा 
अथ , आपण समजनू घेयाा मागा त आहोत अशा मात रान सवानी नसुती तकुड-ेमहेनत करत राहण े– हचे 
ीकारायच ेका – हा एक कारचा पराभवच न ेका ? 
 
    समजनू तरी काय ायच ेआह े? माणसामाणसामंधा सबंधंांा जगात अमया द, अिनबध गधळ आिण हसा चा 
असलेली िदसत.े के गोीवर अिधकारवाणीन ेबोलणार ेतकुड-ेिवानही आहते पण ाचंा कवडीचा काही उपयोग नाही, 
ह ेिदसत ेआह.े आपण िवान िवान णतो, त ेसारख ेशोधही लावत असत,े चंावर वा मगंळावरही जाऊ शकत ेपण 
माणसामाणसातंली हसा या िवषयात त ेढ च असत े! मड असत े! िफर ा करन ेका ? नसुत ेतान तरी एका अस ू
शकत ेका ? वगेवगेया णाा, िवचारपती, आकलनपती असतात – ातंनू एका काय समजणार ? की कुणीतरी 
णणार की यातले अमकुच बरोबर ? या या कारणानंी माणसाा जगयाची बब झालेली आह,े ातं अस ेअस ेबदल 
करा की इथ ेग  अवतरले ! – आिण ह ेकोण सागंणार ? कोण असणार असा सव मा इसम ? आिण सव मा 
होयासाठी कुणाची वा कोणा सिमतीची लागले माता ? 
 
    आिण अस ेएकािकपण ेस समजण ेह ेिवानांाही बसकी बात नसले तर इतर सव सामा माणसाचं ेकाय ? 
आपाला कदापीही काहीच समज ूशकणार नाही या खाीा पराभतू अानधंकारातच ानंी जगायच े? 
 
    तर हा समजनू घेयाचा असा िवचका काही कामाचा नाही. के माणसाला समज ूशकेल अशी जर काही शताच 
नसले तर, नाही तरी शच नाहीय काही पत, अस ेणनू अिधकच वगेान ेबरबादीा िदशने ेजाव े? कुछ तो सपल 
होना चािहय े! नाहीतर सव जण एकमकेानंा चनुा लावत राहतील ! आता ही अशी सपलपणाची कना बािलश आहे, 
अडाणी आह,े असहेी कुणी ण ूशकेल ! 
    --- ००० --- 
      
July 7 
 
    Champra Deshpande wrote on Avinash Gaikwad's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    All great art contains an element of the irrational. 
    -- Edith Sitwell 
    सव  महान कलेत अताककतचेा भाग असतोच ! -- एिडथ िसटवले. 
      
    एिमली िडिकन 
 
    एिमली िडिकन ही अमिेरकेतली एक महाची कवी समजली जात.े ( १८३० – १८८६. ) आयुातली शवेटची तीस 
वष ितन ेसमाजाशी नात ेतोडून एका घरात काढली. ितन ेएकूण १८०० ा वर किवता िलिहा असा तरी िता 
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हयातीत ातंा फ दहाच कािशत झाा होा. िता आयुात तशी ती कुणीच नती. ही ितची एक छोटीशी 
किवता – ( अनवुाद माझाच -- ) 
 
    मी आह ेकुणीच नसण े! त ूकोण आहसे ? 
    -- एिमली िडिकन. 
 
    मी आह ेकुणीच नसण े! त ूकोण आहसे ? 
    तहूी कुणीच नसणचे आहसे का ? 
    मग तर आपली जोडीच जमली ! 
    बो नकोस कुठे ! लोक जािहरातबाजी करतील – माहीतच आह ेतलुा ! 
 
    िकती भयकंर आह ेकुिणतरी असण े! 
    िकती साव जिनक – एखाा बडेकामाण े
    सतत पावसाळा समजनू तःच ेनाव रटत राहण े– 
    कौतकु करणाया दलदलीसमोर ! 
    --- ००० --- 
      
July 6 
 
    अकड 
 
    तलुा वाटत ेत ूआहसे 
    णनू तलुा अकड आह े
    तलुा वाटत ेत ूस ुदंर आहसे 
    णनू तलुा अकड आह े
    तलुा वाटत ेतलुा एक भाव आह े
    णनू तलुा अकड आह े
    तलुा वाटत ेतझुी काही त ेआहते 
    णनू तलुा अकड आह े
    तलुा वाटत ेत ूअितीय आहसे 
    णनू तलुा अकड आह े
 
    पण तझु ेनसण े
    ह ेमाझहेी नसणचे असले 
    ह ेकस ेतलुा कळत नाही 
    --- ००० --- 
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July 5 
 
      
    िलहायचीच कशाला किवता 
 
    चागंले कवी, वाईट कवी, 
    ंदी कवी, आधिुनक कवी, 
    आदशवादी आिण नकाराक कवी, 
    आशावादी आिण िनराशावादी कवी, 
    िवोही आिण कलावादी कवी, 
    वैािनक आिण आािक कवी 
    डाव ेआिण धम वादी कवी, 
    ाण आिण ाणतेर, 
    तसचे मराठा आिण बजनवाले कवी, 
    मू ेमानणार ेआिण मूहीन कवी, 
    उर-आधिुनक, अिवादी, ऍसड 
    आिण अमतू  कवी, 
    हसक आिण अहसक कवी, 
    गाधंीवादी आिण नलवादी कवी, 
    आबंडेकरवादी आिण बौ कवी 
    आिण इतर वगरै ेकवी 
    आहते समजा, तर एकूणच 
    असली फुटकी आिण फुटकळ 
    किवता िलहावीच कशाला ? 
 
    की या के समहूाच ेवाचक 
    वगेवगेळे असावते कवा 
    जरा इकडच-ेितकडच ेपान 
    समहू बद शकतील अस े
    पण कोणा ना कोणा समहूाला 
    अनकूुल असणार े? 
 
    टेो णाला की कवी भोसडीच े
    म पसरवतात आिण 
    भावना चतेवनू नासाडी करतात 
    यानंा आधी हाकन लावा 
    कवा आता पटत असले तर नच करा ना 
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    आधी एक ठरवले पािहज े
    की बाबा माणसाची मन े
    शातं, अहसक, पणू  मानवजातीची 
    िहतचतक आिण रक होण ेश नाही 
    -- ह ेमा कनच पढु ेजायला हव े
 
    खपू इझस होऊन गलेे 
    िवान णतात की त े
    ा ा काळापरुत ेहोत े-- 
    आता नव ेइझस लागतील 
    पण ा ूानंा ह ेनाही कळत की 
    के माणसू हा एक इझम असतो 
    आिण जनु-ेनव ेसगळे काळ 
    सतत चा असतात माणसाा तॄीत. 
    आिण ह ेनसले समजा समजत तर 
    मग साा तरी तारुा णभगंरू 
    तकुासंाठी कशाला हवीय किवता ? 
 
    किवता ही काळान ेिनयिंत असत े
    किवता ही समाजान ेिनयिंत असत े
    अस ेणणायानंा तर 
    पडलाच पािहज ेहा  
    की बाबा मग किवता िलहायचीच कशाला ? 
    काळात आिण समाजात आहचे ना सगळे ! ? 
 
    तस ेतर काहीजण णताहते 
    की चळवळी बबला आहते 
    आिण सामािजक काय की आथक काय 
    कोणाच पायावर लोक सघंिटत नाही होत 
    ामळेु, बघा ना, िवोही किवताही 
    हळूहळू  होत चाललीय 
    कारण वीस वीस वष ाच ाच किवता 
    एक तर िलन उपयोग नाही 
    आिण रटाळपणाचा रोग लागत चाललाय 
    आिण ऍसडटीला मरण आह े
    तर िवोही किवतलेा का नाही ? 
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    मराठी जगले की मरले 
    हा िवषय काढलेला 
    नविशितानंा, ामीणानंा आिण मागासानंा 
    नाही आवडत – उलट, त ेणतात, 
    खपू लोक िल लागलेत, उपिेत जीवन 
    आा कुठे यऊे लागलेय किवतते ! 
    याचंी ःख ेानंा माहीत ावी 
    यासाठीच तर असायला हवी किवता 
    नाही तर िलहायचीच कशाला किवता ? 
 
    िनसग वाला णतोय 
    की ाला काही वगेळेच िदसतये 
    मेवाला णतोय 
    की ाला खपू मजा यतेीय 
    त ेसागं ूा ना सगळे -- 
    आिण िवरह आिण िनसग कोप 
    यानंाही िमळू ा ना ान – 
    यानंा का नको ? 
    आिण लगचे कुणी णतये 
    की भकेुच,े आरोयाच,े िशणाच े
    आिण रोजगाराच े सोडून ह ेकशाला 
    नसुत ेउपभोगाच ेआिण चनैबाजीच े? 
 
    कवी णज ेहळव,े कमकुवत मनाच,े 
    अवहारी, ील, सनी 
    आिण समाजात ानच नसान े
    नूगडं आिण ाचमळेु 
    समाजावर आिण राकावर 
    िचडून असलेले, ु, नगय जीव 
    -- त ेकिवता िलिहणार णज ेहीच 
    असलीच आजारी, रोगट मनिती 
    पसरवणार त ेसमाजात – मग यानंा 
    किवता िलहायला बदंीच का क नय े? 
 
    व,ू घटना, अनभुव, परुाण,े इितहास 
    आिण आधिुनक जगयाची सव आयधु े
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    यांातंले अनके अनपिेत आिण ररच े
    आिण चिकत करणार ेसबंधं कवी दाखवतात 
    -- काय गरज आह ेाची ? नसुत ेअस े
    मनाचं ेवगेवगेळे िविच खळे 
    खळूेन काय िहत साधणार आह ेमाणसाच े? 
    हा वळे आिण शी याचंा अपय नाही ? 
    असा अपय समाजाच ेनकुसान नाही करत ? 
 
    काहीजण णतात की किवता शोध घते े
    -- कसला ? आह ेा मया िदत मनाला 
    ाा बाहरेच ेकाय सापडू शकेल ? 
    आिण एखाा कवीच ेमन 
    ह ेइतर कुणाहीपेा अिधक महाच ेकस े? 
 
    ना पसैा ना िसी दते ेकिवता 
    तरीही का िलिहतो कवी ? 
    आसमाधानासाठी ? 
    ाचा हा ाथ हते ू
    समाजान ेका चालवनू ावा ? 
    की ा हतेनू ेतःची सखुःख,े िवचार 
    याचं ेघातक ोम माजवले जात े? 
    समाज अशान ेबळा नाही होत ? 
 
    खर ेतर माणसाच ेमन आिण िवचार 
    यािंशवाय असतचे काय जगात ? 
    सवाा समान िहताच ेसापडले 
    तवेढचे बघाव े– केाच ेवगेवगेळे 
    काय कामाच े? 
 
    मदं काशात दा पीत 
    वाहवा वाहवा करत 
    सखुासीन मनाचं ेअवडबंर 
    माजवणाया किवता हात कशाला ? 
    न कळणायानंा नूगडं दणेाया ? 
 
    आिण काय णतात किवतचे ेवकील – 
    किवता माणसाला उत करत,े बर ेकरत,े 
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    अहसक, सवंदेनशील, सज क 
    आिण मेळ करत े– जगयात 
    सौहाद  आिण समता आणत.े 
    किवता माणसाला ातं दते.े 
    ोध, षे, सघंष  याचं ेउाटन करत.े 
    किवता िनराशा घालवत,े 
    जगयाला अथ  दते,े जगयातले 
    न समजलेले दशे उजागर करत.े 
    जगयाला मूाकताच दते.े 
 
    ह ेसगळे खर ेकशावन ? परुाव ेकाय ? 
    यानंा भाकडकथा का ण ूनय े? 
    माणसाच ेमन ह ेिवदीण  आिण सघंषा क 
    असण ेभागच असताना 
    ह ेअश दाव ेका ीकारावते ? या िवानयगुात ? 
 
    अणचूा अास जर सगंणकावर श आह े
    तर किवतचेा का नसावा ? 
    किवतमेळेु मा रसायनातं होणार ेबदल 
    अासनू ातंले फायाच ेबदल 
    करता यतेील अशा गोयाच का काढू नय े? 
    ती अल येयाा आधी िता अभावी 
    चागंले णज ेकाय यावर शार मतभदे 
    माजवणायानंा सहज दडपनू टाकता यईेल. 
    बमताच ेसाधारी घतेील योय त ेिनण य. 
 
    आिण सगळे जर तारुतचे आिण गटिनहायच असणार आह े
    तर िलहायाच कशाला किवता ? 
    --- ००० --- 
      
July 4 
 
    जायबदंी 
 
    १ 
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    पिहले शाखाबधंक पोग कवा पिहले ऑिफसर णनू पोग ह ेामीण िवभागातच होत अस.े मी ा खेात 
गलेो ितथलाच होऊन रािहलो. लोक णत की तुी बाहरेच ेवाटतच नाही, आमचचे वाटता. समुार ेसाडतेीन वषानतंर 
माझी बदलीची ऑडर आली. अनके गावाचं ेसरपचं आले आिण णाले की तुी इथचे राहा, तमुा बकेँला लागले 
तवेा साचंा िवनतंी अज  आी दतेो. टल,े अस ेकाही क नका. मी मलुानंा म ुबंईला ठेवलेय माया आईविडलाकंड.े 
या बदलीन ेितकड ेपोचायच ेमाझ ेअतंर िन ेकमी होतये, ामळेु, मीच जाऊ इितो. आिण सर ेणज ेअस ेसाचं े
प वगरै ेनाही चालत आमाकड.े उलट, दबाव आणायचा य केला णनू मायावर कारवाई होईल. मग मा 
लोकानंी िनरोप देयाच ेठरवले. 
 
    पण, सामातः अस ेहोत नस.े मायासारख ेफार थोड ेवडे ेसोडले तर, अस ेामीण पोग िमळालेले कम चारी एकेक 
िदवस मोजत. कधी एकदा ही काया पायाची िशा सपंतये आिण तीन वष पणू  कन आपण पुा आपा शहरी 
परततोय, अस ेहवालिदल होत काळ कंठत. एकदा एक अमराठी कम चारी मला णाला की अब मरे ेतीन साल परू ेए ह, 
अब उन ेमरेा ार करना चािहय ेके नही ? टले, बाळा, तुया आधी इकड ेआलेले बरचे आहते रागंते, त ेबघ ना, 
त ूएकटाच कुठे चाललास पढु े? 
 
    २ 
 
    माणसू छोटामोठा आजारी पडला तर ठरािवक िदवस ाला जायबदंी होऊन पडावचे लागत.े त ेआजारपण 
सपंािशवाय तो बाहरे पडण ेवा टीन चा करण,े ह ेकच नाही शकत. 
 
    ३ 
 
    ‘ ितरंगा ‘ िचपटात नाना एका गगँरला ाच ेहात माग ेबाधंनू उलटा टागंतो आिण पढु ेिवशषे णज,े आत 
दोनतीन िजवतं उंदीर असलेली िपशवी खान ाा म ुडंाला बाधंतो ! एका िमिनटात तो इसम वठणीवर यतेो ! 
नानाा मनात यईेपयत ा इसमाची सटुकाच नसत े! 
 
    ४ 
 
    तसाच आह ेहा कोरोना काळ ! काहीजण चडं हवालिदल झालेयत. ही पिरिती कधी बदलणार त ेमाहीत नाही. आिण 
चाललेय त ेतर पणू  मनािव आह,े सहन करण ेशच नाहीय ! कंटाळाही गोठून आता डोके फोडायला लागलाय ! 
 
    ५ 
 
    ऐसा कुछ नही चलता  डस, जरा वैािनक िकोण वापरा आिण शातं राहा. ज.े कॄमतू णतात, समपेासनू पळू 
नका, िल िवथ द ॉेम – समबेरोबर जगा – ातनूच तुाला ा समतेनू बाहरे पडायची गुिकी सापडले ! 
कोणाही गुबाजीिशवाय, ह ेिवचाराथ  जारी केलेले आह.े घरी थाबंा, समजतुदार, शातं राहा आिण तःा मनाच े
काय कलाप समजनू ायला ही सधंी वापन ितच ेसोन ेकरा ! 
    --- ००० --- 



99 
 

      
    धतली पासा वर नाटके वाचनू आी िनवड केली होती -- 
      
    Champra Deshpande wrote on Balkrishna Kawathekar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    दरवाजा 
 
    दरवाजा खलुाच असतो 
    इथनू फ पाच पावलावंर 
    जावसेहेी वाटत ेबाहरे कधी कधी 
    पण तो काळ सपंला की काय 
 
    तो पणू  दरवाजा 
    आता अधंारान ेभरत आलाय 
    आिण तो अधंार झालाय घ दगडासारखा 
    आिण ामळेु दरवाजा झालाय 
    भयानक अवजड आिण राही 
 
    याच दरवाजातनू एकदा 
    आला होता एक नाग आत 
    ही ाची सवात भयानक आठवण -- 
    आता तो जण ूझालाय आपोआप 
    िचगुाच ेखात ेमाया नावच े
 
    ावर काही वषापवू िचकटवलेला 
    गणपती झालाय आता जीण  
    आिण मनाा तकुासंारखा भ 
    मला ना आता कॄपचेी आस 
    ना शापाची काळजी 
    माझ ेकाळीज आता खशुीन े
    पणू पण ेझालेय तो दरवाजा 
 
    पवू मी रंगीत कपड ेवापरत अस े
    तेा दरवाजाची उघडझाप थू होती 
    नतंर बाहरे राजकारण ेवाढत गेापासनू 
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    ाा िबजागया गजंा 
    इेा तलेालाही जमुाननेाशा झाा 
 
    खानदशेाता शाळकरी मलुा 
    एका गायाची आठवण आह ेसाठून 
    ा दरवाजाा अधंारात – 
    बाधंनू द ेबगंला र ेभीमराया 
    ा बगंाा एकच िखडकी 
    हवा येयाकिरता र ेभीमराया 
    ा बगंाला द ेदरवाजा 
    जायायेयाकिरता र ेभीमराया 
    -- होत ेकधीतरी बाहरे जायची इा 
    फ पाच फुटावंरच तर आह ेतो 
 
    ाच ेपॉिलश गलेेय 
    पण दरारा वाटावा 
    असा तो दणकट होऊन बसलाय 
    आता ना मॉला िपशा आत यणेार 
    ना कुणी पाण ेना गहन पुके 
 
    मला िवतुदािहनी नको 
    हा दरवाजाच वापरा 
    मीच याला ीकारत गलेो 
    आिण होऊ दते गलेो एक ूर 
    कूमशहा -- आिण तरीही अजनूही 
 
    मी ााकड ेमेानचे पाहतो 
    --- ००० --- 
      
    जगण ेमरण े
 
    त ेगाव सटुले सपंले आयुातनू 
    अस ेकट करता यणे े
    हचे तर जगयाच ेमे 
 
    लोणची मरुाबं ेकाचसामान 
    न फुटता आले याचा आनदं होतोय 
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    णज ेमरण ेकठीणच जाणाराय 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande added 2 new photos. 
      
    Champra Deshpande's photo. 
      
    Champra Deshpande's photo. 
    उगीच आपले दोन फोटो -- 
      
July 3 
 
    ितामळेु की तीच 
 
    ितामळेु 
    रेणा ूत मम ी 
    की तीच त ेसव 
    यााशी वाचकाला काय दणेघेणे े
 
    मळुात आह ेका 
    एवढ ेकाही णाव ेअस ेकिवतते 
    ह ेतो बघणार 
 
    कवी खलुा असतो 
    तो मुाम कळू दतेो ूतला 
    की तीच आह ेूत 
 
    वाचक उथळ असले तर 
    ाला मम  नाहीच कळणार 
    ह ेकवी सोडून दऊे शकतो 
 
    पण तीच ह ेकळान े
    ूत आनिंदत होण े
    हा खाजगी आनदं 
    हवाच असतो कवीला 
 
    मम  आह ेनाही 
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    अस ेचालत रािहले तरी 
    कवी मगलू असतो 
    ूतबरोबर एकातंात 
    --- ००० --- 
      
    पुयिबय 
 
    एक हाडाचंा पजरा टाकतो 
    अिुमिनयमच ेदाण े
    िनया कावयानंा 
 
    ाला हव ेअसत ेपुय 
    आिण कावळेही िबचार ेावते काळे 
    या हतेनू ेतो रोज ह ेकरतो 
    ाची हाड ेकरकरवत 
 
    कावळे कबतूरासंारख े
    घटुुर घू ंओरडतात 
    ामळेु रोज पजयाचा 
    एक पडोसी ोिधत होतो 
 
    ाचा ोध गजंलेला असान े
    ाच ेिहमोलोिबन उडालेले असत े
    पायासारख ेपाढंर ेफटक पडत 
 
    ोधी माणसाच ेपणू  खानदान 
    पजर ेहोयाा मागा वर असत े
 
    खानदान णत ेया ोाा 
    तावडीतनू सटूु तो सिुदन 
    बाकी काहीही नको 
    पुयिबय 
    --- ००० --- 
 
July 2 
 
    दोन किवता -- 
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    काहीतरी रानच जातये ( आभासी हॅटे ) 
 
    खर ेतर मनाला माहीत असत े
    पण त ेणत े
    की कळतच नाहीय 
    काहीतरी रानच जातये 
    िकतीही बोलले तरी -- 
    वाटतये की 
    त ेआठवलेच 
    वाटतये की 
    त ेअगदी माहीतच आह े
 
    पण मग राहतये कस ेकाय 
    की बोलले जातच नाहीय 
    की बोलान ेकाही िबघडले 
    अस ेवाटतये 
    कवा त ेअनपिेत वाटेल 
    णनू टाळलेच जातये 
    की काहीस ेअयोयही वाटतये 
 
    इजाही ायला नकोय ऐकून 
    आिण बोलामळेु 
    ह ेअबोल बोलण े
    थाबंायलाही नकोय 
 
    कदािचत न जाणो उलट छानच घडले 
    सहज – खोळंबललेे केवळ 
    बोलले जायाची वाटच पाहात 
    --- ००० --- 
 
    
 होकार 
 
    तो कवी होता 
    ती सचूकता होती 
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    तो णाला कबतूर 
    ती णाली पिॅरस 
 
    तो णाला िी 
    ती णाली माल 
 
    तो णाला छी 
    ती णाली कादबंरी 
 
    शवेटी ान े
    धाडस करायच ेठरवले 
 
    तो णाला पणु-ेम ुबंई महामाग  
    ती णाली गटे व ेऑफ इिंडया 
 
    इथ ेतो उिेजतच झाला 
    ाला ितचा होकार कळला होता 
 
    तो किवता िल लागला 
    सचूकतेा पणू  सहभागान े
    --- ००० --- 
      
    आठवलेसाहबेासंारख ेथोड ेआपलेही किव -- 
    िवनाकारण रावरती यते आहते लोक 
    ानंा सगळा वाटतो आह ेहलकाफुलका ोक. 
      
      
    िचथरारक पुक -- 
    भडंारदरा धरण ( पनुज ाची कहाणी ) – ले० मनोहर िशयकेर, का० रफस पिकेशन सस, पणु.े 
 
    काहना आय  वाटेल की मी या पुकावर कस ेकाय िलिहतोय. या पुकाचा लेखक हा महारााचा एक 
अिभमानाद अिभयतंा असनू तो माझा आतभेाऊ आह.े ा नाामळेुच ह ेपुक मायाकड ेआले ह ेखर ेअसले तरी 
आपापा ेात कशी उ ुगं आान ेिनमा ण होतात आिण ती कशी िहकमतीन ेपलेली जातात याची ही उोधक आिण 
रेणादायक कहाणी आह.े े कलेच ेअसो की शााच ेिनरिनराया माणसानंी समानंा कस ेतड िदले ह ेपाहण ेह े
पढुील िपासंाठी मौवान असत.े ह ेपुक तस ेफ पास पानाचं ेअसनू आणखी काही पान ेसबंिंधत मािहतीची 
आहते. िसिल णज ेाप अिभयािंकीा ेात महाराात िनमा ण झालेले एक चडं आान कस ेपलेले गलेे 
याची ही िचथरारक कहाणी आह.े कोणाही शाखेा अिभयंानंी तर ही वाचावीच पण तमुाआमासारा इतर 
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लोकानंीही वाचावी अशी आह.े िवााा वाचनातही ह ेपुक समािव असले तर अशा कामासंाठी ाचंीही मानिसक 
तयारी करायला ह ेमहाच ेठ शकत.े 
 
    १९६७ ा भकंूपात भडंारदरा धरणाला धा बसला आिण १९६९ साली ाची एक भत असरुित झाली. १९२६ साली 
बाधंलेले ह ेधरण. ह ेधरण फुटले असत ेतर जीिवतहानी आिण िवहानी चडं झाली असती. ही भत  करयाच े
अतं जोखमीच,े तािंक कौशाच ेआिण धाडसान,े धीरान ेकरयाच ेह ेकाम होत.े यासाठी जी अिभयंाचंी टीम 
नमेयात आली ितचा काय कारी अिभयतंा हा माझा भाऊ होता. ामळेु, या अतं महाा कामाची  हाताळणी 
केलेा माणसाकडूनच ह ेसव िलिहले गलेे आह.े या कामाता तािंक समा, िनसगा शी धा  करत कराव ेलागणार े
काम, असं योजना, ताणतणाव, कुठून कोणत ेमटेिरयल व यंसामुी िमळवावी याच े – अस ेह ेअनकेागंी आान 
होत.े या कामाता आपा लोकांा कौशामळेु शासनाच ेकरोडो पय ेवाचणार होत.े या शााचा अास 
असणायानंा ह ेसगळे अिधक बारकाईन ेसमजाव ेणनू यात ते व आकॄाही िदलेा आहते. 
 
    एक सगं तर असा आला होता की एखाा गढूशावााला काही िवचाराव ेअस ेठरले ! ा गढूशावाान े
ानातनू नमेकी समा सागंण ेआिण अमकु कामगाराला धोका असाच ेसागंण े– हा एक अजब भाग यात आह े! 
 
    ह ेपुक सिुवहीतपण ेिस होयात चंमोहन हंगकेर याचं ेिवशषे योगदान झालेले आह.े 
 
    एकूणात आपले भडंारदरा धरण आयसीयतूनू बाहरे पडून पुा टुणटुणीत कस ेझाले याची ही रंजक आिण ानवध क 
गो आह.े सदर ीनतंर आता अेचाळीस वष झालेली असनूही त ेधरण धडधाकट आह े! या चडं कामात माया 
आतभेावाचा एक महपणू  सहभाग होता ह ेअथा तच मला अिभमानाच ेआह.े 
    --- ००० --- 
      
July 1 
 
    फोटो 
 
    त ेभयानक झालं तरी 
    िूटफुलच िदसतयं 
    िमिनटािमिनटाला बदलतयं 
    आिण सतत मायला फोटोिजिनकच 
    -- िकती काढणार फोटो 
 
    किवतते उकन ठेवावा 
    एखाा तकुाचा पणू  अथ  
    तसचं ह ेसालं दर सकंेदाला 
 
    फोटोाफर णतयं शवेटी 
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    ह ेसगळीकडचं असणार ना 
    बघतील ना लोक 
    हचे कशाला पायजलेाय 
 
    आिण सदय  काय णतयं 
    िटपनू साठवायची गरजच नाहीय 
    बघा आिण पढंु जा 
 
    तरीही किवता असतचे ना 
    फोटोही असणारच की 
    आया च ेॅ 
 
    दणेायाचा आिण घणेायाचा 
    हावरटपणा मा फोटोत न यवेो णज ेझालं 
    --- ००० --- 
     
कना 
 
    आपली ओळख जरी 
    आजच झाली असली 
    तरी मी तलुा समजनू घईेन 
    माया भतूकाळावर आधािरत 
    माया कनने े
 
    तहूी मायाबल तसचे करशील 
 
    आपले भतूकाळ असले 
    जर जळुणार ेएकमकेाशंी 
    तर वत मानातले 
    आपले मेही फुलेल 
 
    भतूकाळ न जळुास 
    तुयासारखी छान येसी 
    गमावली जाईल की काय 
    हचे फ मला 
    माया कनवेर आधािरत 
    भय आह े
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    की भतूकाळ सोडूनच दऊे या 
    आपापले 
    णज ेजळुयाचा च 
    र होईल 
 
    याच ेउर मा वत मानातच िमळाव ेलागले 
    --- ००० --- 
June 30 
 
    तकुाराम या िवषयावर मी २५ किवता िलिहलेा आहते -- ातंले ह ेा -- 
     
तकुारामसार 
 
    तकुाराम सार ऐका ह ेअपार 
    जगयाचा भार टाकावया 
    मन हचे क  फेका हो बाहरे 
    दवेाच ेमाहरे तःच ा 
    दवेाच ेअि णज ेनाि 
    िरकामीक स जगयाच े
    वनातंरी जाण ेसखुानंा मकुण े
    नको मळुी सकुण ेससंाराच े
    ठायीच बसैोन करा एकिच 
    घरी स िव सहजची 
    फावला एकातं एकिवध भाव 
    अवघिेच भवे न आता 
    रणाा साठी वळेिच नसावी 
    सव काळ ावी भटेगाठ 
    भदे तो नासला अहंकार गलेा 
    िची दवे आला हिेच सव 
    दवे तिेच पुय अदवे त ेपाप 
    िरकाम ेत ेमाप अस ूाव े
    आता ाव ेजल दवेाची जी मज 
    जाव ेमनमौजी सवा सव े
    अवघिेच शभु माझ ेनाही काही 
    मला नाही काही ोभचता 
    लागला हा झरा अखडंिच वाह े
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    तकुा ण ेाव ेपणू  िव 
     कॄतीच ेस ुदंर सौव 
    शाचा गौरव कामा न य े
    तकुा ण ेआता िनवातंिच राही 
    पािहले त ेपाही परतोनी 
    --- ००० --- 
      
    आज सकाळी टीी९ वर ' माझ ेमाहरे पढंरी ' या अभगंाच ेगायन चा होत.े मी जरा उिशरा लावले. गायकाच ेनाव 
सािंगतले वा दाखवले गलेे नाही आिण ाा चहेयावर अधंारच होता. पण, टे ! हा अभगं सगंीतातनू िकती अु 
उटतलेा पोच ूशकतो ाच ेमूतमतं ािकच ! आिण साथीला असलेला तबलजी ! तोही असामा टे ! 
    कोण कोण होत ेह ेमहारााच ेमेब ठरावते अस ेसगंीत-वासी ? 
    ( ोामं ेमुमंी आिण ाचं ेकुटंुबीय होत,े तो काय म. ) 
      
    य 
 
    रामखु सित मुने े
    भटेताहते ांा सिैनकानंा 
    ह ेय फ समोर 
    बाकी बोलायच ेकाहीच नसत े
    एवातनूच खपू काही पोचत े
 
    सिैनक हसत नाहीत 
 
    ांाांातं आिण पाहणायांातंही 
    एक दरारा असतो आदर असतो आिण जण ू
    यातंला कुणीही गाजव ूशकणार असतो 
    असामा शौय  कधीही 
    ( जरी मोकया वळेात 
    त ेगात नाचत बागडत हसत असले तरी ) 
    मॄूा बिेफिकरीत 
 
    आिवास ांा रातच असतो 
 
    जगभरा माणसानंा 
    आपापा सिैनकाचंा अिभमान असतो 
    --- ००० --- 
      



109 
 

June 2020 
June 30 
 
    कुलफीिय 
 
    तचे पाढंर ेपी 
    रोज िततकेच तास 
    ाच िठकाणी 
    िघरा घालत असान े
    माया मनाला जगाची सवय होत े
 
    नमेा अमकु वाजता पारी 
    वाजायची घटंी कुलफीगाडीची 
    तेापासनू सगळा काळ 
    सलग वाटत रािहान े
    भीतीा वळेी भय ायच े
    ह ेमनाला सागंाव ेलागत नाही 
 
    ही काळाची सततता आणत े
    कंटाळा थकवा नीरसता आिण िनजवता 
    जसजस ेमनाच ेबाहरेच ेर होत जातात 
    जाड जीण  जाचक जरेबदं 
 
    हा दोष बाहरेा सतता जगाचा 
    की कुलफीिय मनाचा 
    ह ेसमजायलाही काळच लागले 
    या कनने ेभयता यते े
    --- ००० --- 
      
June 29 
 
        ' मी टे आह े' ही ीधर ितळव ेयाचंी किवता मला शयेर करायची होती पण ितथ ेशयेर हा ऑनच नाहीय. मराठी 
सॄंतीचा थोडात पचंनामा चागंला आह.े आिण हो, ितळांा किवतलेा माझ ेअनमुोदन आह े! ( कॉमटम ेलक 
िदलीय. लक ओपन होत नती णनू ती किवताच खाली कॉमटम ेकॉपीपे केली आह.े ) 
      
    नी 
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    टाटान ेघडतये 
    पदराची नी 
    आिण माा आडून उडतोय 
    मनातला पी 
 
    तयारच आकाश 
    नान ेघडतये 
    उाच े 
    आजच पडतये 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Amit Deshpande's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
      Champra Deshpande wrote on Dilip Wadekar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande wrote on Subhash Kulkarni's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    सनेच ेघोड े
 
    सनेच ेघोड े
    गितमान होत े
    माया मनाा 
    खाला तकुान े
    वरचा तकुडा 
    कंोल करावा 
    तसचे तणाव 
 
    सनेची मारी 
    ा घोातंही 
    गाजवत होती रंग 
    पाशवी राचं े
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    मनाला यते होता 
    एक िधाडपणा 
    तटुान ेिवळणारा 
 
    आता कोणा 
    शीला जाव ेशरण 
    तःपासनू वाचयासाठी 
    अशी हवालिदल 
    अवा दणकट ती 
    यातं िथजलेली 
 
    र े
    वाट पाहणार े
    --- ००० --- 
      
    फेसबकुवर टाईप करताना अर ेउमटायला वळे लागतो -- इतर असा  यते नाही -- अस ेकशामळेु होत े? 
      
 
    सारणी 
 
    मी काही केले नाही 
    णज ेवळे वाया घालवला 
    अस ेन होणार ेकाय अस ूशकेल 
    णज ेमी काहीच न करता 
    िनसग  चाच असतो तस े
 
    मी बघतोय एकीकड े
    आिण िवचार काही 
    सराच चा आह े
    तर वळे वाया गलेा 
    अस ेणता यईेल 
 
    मी काही वाचत असताना 
    मला काहीच समजत नाहीय 
    सेा िवचारामंळेु 
    तर वळे वाया गलेा 
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    की सारणी लागला 
 
    हा  मीच मलाच िवचारतोय 
    माया टेरचा डँ उ आह े
    मी भागं चागंला पाडतो 
    मी िपकिनकम ेरमतो 
    आिण नोकरी आिण वाचन 
 
    मी थोडाफार िसही झालोय 
    माया किवतामंळेु 
    --- ००० --- 
 
June 28 
 
    Pravin Kamble's photo. 
    रंगमचं...सादर केललेे योग 
    िनमत - मयरुी िथएटर 
    नाटक - "ॅिलन" 
    लेखक - च.. दशेपाडं े
    िददशक - िवण काबंळे 
    रव ना मिंदर भादवेी म ुबंई 
      
    नॉम ल 
 
    सयू  काही सागंत नाही 
    आपणच ठरवतो की 
    चादंयाला पॄीची चव असत े
    आिण अधंाराला असतो दवेाचा वास 
 
    आपणच णतो 
    चाबकू श तो वापरला जाऊ नय े
    आिण इकड ेतर आधारकाडा िशवाय 
    काही घडूच नाही शकत 
 
    कोणा इमारतीला तडा गलेा 
    तर माझ ेमन खावले 
    ह ेठरलेलेच असत ेआधीच 
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    सव समंतीन े
 
    अनोळखी वाटणारा मासा 
    टाकून दतेो समु 
    िकनायावर 
    फ कावयासंाठी 
 
    या रगाात नसलेले असं 
    हमखास ठरतात ऍनॉम ल आिण 
    नॉम ल सगळे असतात कंटाळून 
    आहेा िवचारात 
    --- ००० --- 
      
June 27 
 
    ( बौिक – एकरषेीय ) अथ हीन किवता कवा अ-किवता ही माझी १७ जनूची पो काही कवनी मनसो, अिनबध, ी 
किवता िलिहयास उु ाव ेयासाठी होती. ितथ ेा वळेी काहनी ांा जुा-ना किवता िदाही होा. दीपाली 
कुलकण यानंी मा दीघ  लेखन केले होत,े पण त ेपणू  नत.े आता ानंी फायनल कन इथ ेिदलेली किवता पान थ 
झालो. ा िनरथ क किवतेा पोला ह ेदाडंगचे फळ आले णायच े! 
 
    अ-किवता णज ेकादंबेटाटेलब ेइततः टाकण ेन.े ा किवतलेाही कवीा आकलनाची एक आतंिरक सलगता 
असत ेआिण जाणीव-नणेीव यांा एकित कॄतीमळेु यणेारा एक भरघोसपणा असतो आिण अनकेाथ ताही असत.े अशी 
किवता, किवता णनू समजा जाणाया ढ काराची काही विैश ेनाकारत,े अिभीच ेखलेु ातं घते ेआिण 
बौिक अनाकलनीयतेा ेातच मुतः आपला ऐवज माडंत.े 
 
    दीपाली कुलकण याचंी किवता एका बाजलूा अ-किवतचे ेसव  ातं घते ेपण ाचबरोबर सागंीितक लयीचा बाजही 
अवलंबत.े ानंी यापवू फारस ेकाही िलिहलेले नाही, ह ेपाहता, ही किवता णज ेएक चागंला अपघात णावा इतकी 
जोरकस आह.े याचा अथ , अशा कारचा अिनबध आशय ांा मनात घोळतच असावा, ाला हा एक योय माग  
सापडला, अस ेिदसत.े ओसडंा तफुान गतीची ही किवता मराठीत नीच एक विैशपणू  किवता ठरावी. ातही, एखाा 
ी-कवीन ेअस ेकाही लेखन केाची फारशी उदाहरण ेनाहीत, हाही एक ( महाचा नसलेला असा ) मुा आहचे. 
 
    या किवतसेाठी दीपाली कुलकण याचं ेमनःपवू क अिभनदंन ! ांाकडून आणखीही असचे उम लेखन घडत राहो, 
हीच सिदा ! 
--- ००० --- 
      
    लेबले 
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    ाण णनू कुणाला सडवले जात े
    मराठेपणाा अिभमानात कुणी सडतो 
    आपण दिलत की आबंडेकरवादी की बौ 
    या िववचंनते काही सडतात 
    रोमिँटकानंा लोक णतात 
    तमुचा काळ सपंला आता तुी जनु ेझालात 
    कलावादी तर हटेाळलेच जातात 
    हवााला ायच ेअसत ेजगु 
    कुणाला पणू  जग आपाच धमा च ेकरायच ेअसत े
    आताा ग ुतंाात किुनाचं ेकाय काम 
    ऍसड अिवादी अितवाववादी 
    ह ेसगळे टाका आता साठोरीत 
    आता समकालीन अशी नवी लेबले लागतील 
    कलावतंानंा सरळ आता सोरी णाव ेह ेबेट 
 
    दिलत शोिषत विंचत पीिडत 
    मधमवगय नवीमतं 
    कारखानदार शासक कारकून मजरू 
    कानदार डॉर इिंजिनयर 
    वगरै ेसीा लबेलातं काही गाडले जातात 
 
    कवी लेखक कलावतं तर तंुगातच असतात 
    िम नातवेाईक णतात वाटले नत े
    ह ेअसले असत ेयाा डोात शी ऽऽ 
    णज ेचोन हा िकती भगंार जगत असणार 
    िशवाय हा अनिैतक घातकी आिण िवकॄत आह े
    --- ००० --- 
      
    वाळवी 
 
    मी एकटा बसनू असलो 
    तरी असतातच मायात असं सबंधं 
    मोडकळीला आलेा 
    वसुंहालयाच ेवारस णनू 
 
    हवचेा ास कडतोय 
    असा मला भास झाला तरी 
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    माया कपांा कपाटाची 
    वाळवी कधी काढावी 
    या िवचारात मी बसनू राहतो 
 
    अशा वळेी माया कनतेली 
    माझी जनुी येसी 
    टेबलाा ॉवरमधनू बाहरे यते े
    एक कत  णनू फ 
    कारण आमातला हरवलेला चाम  
    पुा शोधायचा आी कंटाळा करतो 
 
    करायच ेकाय िहच े
    या िवचारात मी बदं दाराकड ेपाहतो 
    मग िखडकीतनू बाहरे 
    समोरा घरात 
    जवेत असलेा कुटंुबाकड े
 
    मग मला िनराशा यते ेआिण मी 
    वाळवीच खाऊ लागतो अचानक खरवडून 
    --- ००० --- 
      
    Pravin Kamble's photo. 
    रंगमचं...सादर केललेे योग 
    िनमत - मयरुी िथएटर 
    नाटक - "िवरह वदेना अथा त सा मावळा सयूा ची" 
    लेखक - च.ं . दशेपाडं े
    िददशक - िवण काबंळे 
    कािलदास कला मिंदर- नािशक. 
      
 
June 26 
 
    Champra Deshpande wrote on Neelima Kadam Jangada's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande updated his status. 
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    सॄी 
 
    मी झोपतेनू उठतो णज े
    झाडानंा नाकारतो अस ेमळुीच नाही 
    माझ ेएवढचे असत ेणण े
    की िसनमेाच ेहीरो णज ेसॄी न े
 
    उगीचच लागंलूचालन करत 
    मी सयू ो नाही गात 
    तो ाच ेकाम करतो 
    ह ेमा मला मा असत े
 
    खरा ॉेम असतो तो साधारी 
    तो सयू ही झाकोळून टाकू शकतो 
    िसनमेाच ेहीरो शपेटू हलवत 
    ाा घरी पाणी भरतात 
 
    सयू  ितकड ेअसतो त ेमाया मनामळेु 
    हीरो मकेप उतरवतो त ेमाया मनामळेुच 
    सव  शपेा हलतात ाही माया मनामंळेुच 
    ह ेपान रोज मी माझ ेमन थोड ेथोड ेिचरडत राहतो 
    --- ००० --- 
      
    Pravin Kamble's photo. 
    रंगमचं...सादर केललेे योग 
    िनमत - मयरुी िथएटर 
    नाटक - "िवरह वदेना अथा त सा मावळा सयूा ची" 
    लेखक – च.ं . दशेपाडं े
    िददशक - िवण काबंळे 
    कािलदास कला मिंदर- नािशक. 
      
    मा तारुता तडावन खाली हटवलेले लोक ह ेनकेबे ( मानपा ) वाले मानचे ेआजारी लोक वाटतात ! 
      
June 25 
 
    इा असनूही 
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    माहीत असलेले नाहीय ह े
    उामपण ेउडत जाणार ेमाजंर 
    आकाशात कोणतचे 
    ःखाच ेिच नसताना 
 
    आपाला हवा तोच 
    हवा तसाच यईेल ितसाद 
    हरवलेली सायकल शोधणाया 
    थकलेा पोिलसाचा 
    ह ेसागंता नाही यणेार 
 
    नवा असला सपंक  तरी 
    कारखाना तर चा झालेला असनू 
    कामगार हजर आहते डब ेघऊेन 
 
    अशा वळेी खर ेतर 
    ितला सचुायला हव े
    ितकडून यणेाया हवलेा 
    श कन सागंण े
    की ितचाही होकार आह े
 
    दोी बाजूनंी 
    अडवले जातायत ढग 
    मग इा असनूही 
    पाऊस पडणारच कसा 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Pranav Sakhadéo's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande wrote on Minakshi Patil's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    फेडिरको गासआ लोका  या िॅनश कवीची ची एक किवता -- 
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    िम कबतुर े
 
    िवजयी शाखासभंारातनू मी पािहली 
    िम काळोखाची दोन कबतुर.े 
    ातंले एक णज ेहोता सयू , 
    आिण सर ेहोता चं. 
    मी णालो ‘ माया छोा शजेायानंो 
    कुठे आह ेमाया थडयाचा ारक दगड ? ‘ 
    ‘ माया शपेटीा िपसायात, ‘ णाला सयू . 
    ‘ माया घशात ‘, णाला चं. 
    आिण मी पॄी पाघंन बाहरे िफरत असताना 
    पािहले शु बफा च ेदोन गड 
    आिण एक मलुगी न असलेली. 
    ातला एक सरा होता 
    पण ती मलुगी काहीच नती. 
    मी णालो, ‘ छोा गडानंो, 
    कुठे आह ेमाया थडयाचा ारक दगड ? ‘ 
    ‘ माया शपेटीा िपसायात, ‘ णाला सयू . 
    ‘ माया घशात ‘, णाला चं. 
    िवजयी शाखासभंारातनू मी पािहली 
    दोन कबतुर े– दोी न असलेली. 
    ातंले एक सर ेहोत े
    आिण दोी िमळून ती काहीच नती. 
    --- ००० --- 
      
June 24 
 
    Champra Deshpande wrote on Raj Chinchankar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    मापकाटा 
 
    रागाच ेमाप 
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    पिरिितनुप असाव ेलागत े
    कवा लोकानंा माहीत असास 
    तमुा भावानुप 
 
    मेाचहेी दशन दतेा यते े
    ओळख घसट वा आसी 
    यांा माणात तारतान े
 
    यातं गफलत झाली 
    वा पाहणायाला वाटली 
    तर मळू मुाची गाडी भरकटून 
    नको ितकड ेजात े
 
    भावना गटीकरणावरच ेिनयंण 
    करतात कमावलेली बुी 
    आिण सराईत सावधपणा 
 
    याचा मापकाटा नसतो 
    कुठेच उपल 
 
    ामळेु बयाचदा 
    मळू मुा राहतो बाजलूा 
    आिण भावनचे ेमाण 
    आिण गटीकरणाची पत 
    याचंीच चचा  िनणा यक ठरत े
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande added a new photo. 
      
    आज संाकाळच ेआकाश -- 
      
    पनुादन 
 
    मनाा हालचालची 
    भाषा बदला आता 
    तमुा रोमिँटक 
    शटा ची चंबाही 
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    िकतीशी तहान शमवणार 
 
    तमुचा मडू तसा असले 
    तर तुी णा 
    िकती िवान काही झाड े
    िकती ाचंा िवार 
    कामशााा शकेडो फांाचंा 
 
    के धनू गाईल 
    िनमंणाची इमारत 
    आिण दगडाचं ेढीगही 
    वाटतील तुाला 
    पाचं ेपनुादन 
 
    नसुत ेिनवदेन नको 
    जग जाळून 
    पटेला पािहज े
    मेाी ( कधी सचूक ) 
    के मजावर 
    --- ००० --- 
      
June 23 
 
    Champra Deshpande wrote on Pratibha Tembe's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande wrote on Sharad Deshpande's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    ःखाच ेदशावतार 
 
    ीच ेःख ीलाच कळणार – ( ातही काया ीच ेवगेळे, गोया ीच ेवगेळे, नोकरदार ीच ेवगेळे, मजरू ीच े
वगेळे आिण समसभंोगी ीच ेवगेळे ) 
    पुषाची ःख ेपुषालाच माहीत – 
    ीमतंाची ीमतंाला, गिरबाची गरीबाला आिण मम वगयाला तर वालीच नाही – 
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    आिण िचनी माणसाच ेःख अमिेरकनाला कस ेकळणार ? 
    आिण मु णज ेकुठाच एका ीच ेःख सया कुठाच ीला कळणार नाही – 
    ( ह ेपािहले तर ःखाच ेदशावतार णाया ऐवजी ःखाच ेअावतारच णाव ेलागले ! ) 
    तर, अस ेह ेसगळे माच केले समजा, सवंदेनशीलता वगरै ेझठू असत,े हहेी मा केले, समजा – 
    तर काय ? 
    मानवी आयुातली ही एक सततची, न सटुणारी, शोका समा समजावी 
    की सगळी मन ेशााा मदतीन ेएकसारखी करायच ेय करावते – णज ेवैािनक िकोणातनूच सटेुल ही 
समा, अस ेकाही ? 
    अशा पिरितीत कराव ेकाय, ही एकच समा आह,े खर ेतर, अस ेनाही वाटत ? 
    --- ००० --- 
      
    कोरोना काळात सारखचे हवेी डोस नकोत 
    णनू हा ा एक साधासा हलका डोस -- 
 
    सवय 
 
    काही काळ 
    सपंक  नाही झाला 
    की कळत े
    सवय झालीय 
 
    सपंका ा अभावातही 
    गोडवा असला 
    तरी आह ेतो ताणच 
 
    तलुाही असलेच ना 
    मन 
 
    तलुा नाही कळत का 
    माया मनाची अवा 
    तुया ानभुवावन 
    --- ००० --- 
      
    सोर 
 
    रात सापडलेा सटूकेसमधनू 
    माणसांा िजभा िनघााची बातमी 
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    ही सोर जमुला असाच े
    ओरडू लागले काहीजण 
    तेा काहनी राशोमानची आठवण दते 
    नमेके स अस ेकाही नसतचे 
    ह ेपटवायला सुवात केली 
 
    लोकशाही मौवान का तर ती माणसाला 
    अमकुच एक स असत ेया मातनू मुी दते े
    अस ेएक येर स समोर आले 
 
    लोकशाहीचा हा नवा माग दशक फंडा 
    राखयासाठी इा असो वा नसो 
    सवानाच सोरालाच स 
    णयाची पत ीकारावी लागली 
 
    साचा डागंोरा आिण आरडाओरडा 
    चाच रािहला पण जनता शातं रा लागली 
    सगळे सोरच आह ेतर आपा 
    आवडी लहरी इा  ेयानंा तरी वाव दऊे 
    अस ेलोकानंी ठरवले आिण त ेिरलॅ झाले 
 
    लोकानंी साकड ेआता 
    सखुोपभोगामाण ेपाहायला सुवात केली -- 
    उिेजत राहण ेानंा म वाटत होत े
    --- ००० --- 
June 21 
 
    चहेरा 
 
    चहेरा अल दगडी हवा 
    बदलता मडू उमटू नय ेावर 
    आत काहीही चाललेले असो 
    बाहरेची आमक 
    आिवासाची मतू 
    मानवी भिूमकानंी युच हवी 
 
    लेचापचेा कणायु 
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    मेळ चहेरा 
    फार मोठा पा नाही गाठू शकत 
 
    काही माणस ेमारावी लागतील 
    काही ा चहेयाा िनण यान ेमरतील 
    कोवधवर दबाव ठेवावा लागले 
    यासाठी आपले मन दणे े
    ह ेा चहेयाच ेबिलदानच असत े
    ामळेुच ाला हही असतो 
    इतराचं ेबिलदान मागयाचा 
 
    ह ेन समजता आिण दशेाा 
    ािभमानाची दता न बाळगता 
    काहीजण शोधतात राजकारणात 
    कोवळे कवी चहेर े
 
    खरी काळजी असले सवाची 
    तर अिवचल दगडी चहेराच िनवडायला हवा 
    --- ००० --- 
      
    मानवी सखुासाठी 
 
    िनसग  चाललेला असतो सहज 
    आपण वाट पाहतो 
    इंधनुाची वा जगबडुीची 
    कारण अदंाज करण े
    आिण ितसादाबंल 
    सतत साशकं असण े
    हाच असतो 
    आपा जगयाचा पटॅन  
 
    व ूघतेा यतेात िवकत 
    पण ितसाद जर घतेले िवकत 
    तर ांा व ूहोतात 
 
    सहज वाटूनही 
    ितसाद दतेा न यणे े
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    हा असतो मिहमा मानवी 
    भतू वत मान भिव याचंा 
 
    अावधी सखुाच ेण 
    मान टाकणार ेमानवी जग 
    वचन ेदते ेअहसवेर 
 
    मानवी सखुासाठी 
    हसा गरजचेीच असत े
    असा सव मा शवेट करत 
    --- ००० --- 
      
    वगेळेच जग 
 
    एखाा िदवशी 
    काल ा कळत होा किवता 
    ा आज कळत नाहीत 
 
    आज तुी ह ेणताय 
    मग ा साली 
    तुी त ेतस ेका केले होत े
    अस ेमु ेआठवत नाहीत 
 
    जण ूवगेळेच झालेले असत ेजग 
 
    अशी वगेवगेळीच असतात जग े
    वेानंो जगात 
    तुी जो करता चार 
    तो फ एका समान जगातच राहतो 
 
    साचा ोट केला णज े
    तो आवाज सवानाच ऐकू जाईल 
    अस ेकाही नसत े
 
    तरीही साच ेपाईक 
    हडत असतात 
    यतंु िवासान े
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    की बाबा समवे जयत े
    असा िदवस यईेलच 
    आज ना उा 
    --- ००० --- 
 
June 20 
 
    उकाातले श 
 
    उकाातले श घामघेमू झाले होत े
    ावन आले लात 
    की एसी थडंी पाऊस वारा 
    अशा कोणाच पिरितीचा 
    वारा न लागलेल ेश कुठले असणार 
 
    िनराश तसचे बी-पॉिझिटवाले 
    उादी वगरैच ेश 
    बोलतच नत ेकाही अजनू 
 
    बबलायला माण भाषा 
    असचू नाही शकत ह ेआता उमगले 
    मन ेआधी एकसारखी करायला हवीत 
 
    माण भाषा नाहीच आह े
    याला बोलचा पाठबा उभा रािहला 
 
    णज ेश ाकरण भाषा 
    तरी माण कन दाखवा 
    कवा मन ेतरी एकसारखी अस ेझाले 
 
    मन ेएकसारखी झाली तर वादाच ेमुचे 
    िमटतील मग भाषा लागलेच कशाला हहेी आले समोर 
 
    मग ापेा सरळ मन ेनच होऊ शकतात का 
    तचे पाहाव ेना अस ेउकाातले श णाले 
    --- ००० --- 
      



126 
 

    Pravin Kamble's photo. 
    रंगमचं... सादर केललेे योग... 
    िनमत - मयरुी िथएटर 
    "ॅिलन" 
    लेखक - च.ं  दशेपाडं े
    िददशक - िवण काबंळे 
    कुसमुाज ितान - नािशक 
      
    किवतचेा िवषय 
 
    छे छ ेिवषय कसा असले 
    मताचंा बालेिका 
    बाळगासारखा 
 
    िनिम असत े
    आिण अनकेदा अनके 
 
    के किवता जात े
    एका एका टोकाला 
    िनित करत 
    जगया-मरयाा सीमा 
 
    सडूाी पणू   ावा 
    आिण सव  िपाचं ेतप ण ाव े
    तस ेमग राहात नाही 
    मनाला दणेघेणे े
 
    मेातही मे हा श न यतेाही 
    कळत ेसव उुता 
    आिण वाचणारा णतो 
    ा बात ह ै
    इतके स मादक  पान 
 
    किवता लगचे बाजलूा होत े
    िनिमाला उघड ेपाडून 
    --- ००० --- 
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June 19 
 
    भलुवणार ेश 
 
    कधी कधी 
    काही तास जाऊनही 
    नमेके काय 
    ह ेठरत नाही 
 
    कसहेी चालेल 
    तस ेतर आवडलेच 
    पण ह ेअस े
    अधातंरीही ठीकच 
 
    न जाणो होईलही 
    आकाशवाणी ा वाणीला 
    आपण आपलीच समजतोय 
    िताकडून 
 
    आपली वाणी 
    असावी आपा अधीन 
    यासाठी ितला भलुवणार े
    श हवते 
    --- ००० --- 
 
June 18 
 
    समहूिगरी 
 
    िवभिूतपजूकानंी मूतपजूकानंा हसाव,े 
    एका रंगाा झाला वगेया रंगांा झानंी ितगामी णाव,े 
    रथयाांा गद ितगामी आिण जयंा-पुयितांा गद परुोगामी समजाात, 
    एका झ ुडंीन ेवगेया झ ुडंीला अवैािनक णाव,े 
    ज ेफ आपापा समहूानंीच जग ूशकतात ानंी इतर समहूानंा अायी णाव,े 
    ांा अिता समाजिवघातक असनू आमा अिता समाज घडवणाया आहते 
    अस ेसवानीच एकमकेाबंल णाव,े 
    आिण साराशंान ेसवानीच सतत सघंषा त राहाव े-- 
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    ह ेआिण अस ेसगळे का घडत राहत े? 
    -- एकान ेजगण ेआिण तःा मनाला सामोर ेजाण े
    याला सव च माणस ेघाबरतात, णनू. 
    आिण फ समहूातच सवाना सरुित वाटत,े णनू. 
    --- ००० -- 
      
    औिच 
 
    ह ेकाय वय आह ेका 
    ह ेकाय िदवस आहते का 
    ही काय वळे आह ेका 
    अस ेऔिचिवचार गलेे कधीच तले लावत 
    कधीही खा तंर िचकन 
    आिण तफ सखुाच ेअसले 
    तर कधीही करा मे 
    आिण मेालाप आिण मेचाळे 
    हव ेतर औिच णनू मेीडा णा 
 
    तुी िनळ पान खायासाठी जाता 
    गटे व ेऑफ इिंडयाला 
    ितथले बिेजयम पानच तुाला हव ेअसत े
    पाचश ेसर पय े
    पान नसुत ेितकडून इकड ेयेयाचा 
    िवमानखच च केवढा असतो 
 
    एकच आयु पण नी िकती काळ 
    ह ेमाहीत नसलेली फडतसू पत 
    ामळेु यते ेमग सगळे लोड वत मानावर 
    भरपरू कमवा आिण मनसो भोगा 
 
    अस ेकरणार ेण ेवडे ेकवा आजारी कवा जलुमी होतात 
    खात गलेे आपले डोकेच भरलेय 
    आतंरिवरोधानंी तर ाय आिण आरोय 
    जाऊ ावचे लागणार ना भोसात 
    --- ००० --- 
      कॅबर े
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    दहेात अडकवनू ठेवणार ेतान 
    आधी करत ेगाफील 
    आिण मग उभा करत े
    चडं अनावयक सघंष  
    तःचीच तडफड करणारा 
 
    वाटेवन गलेेले िसनमेाच ेपोर 
    काही वळे ठेवत ेती वाट उिेजत 
    ह ेपाहायचचे अस ेठरवावर 
    बाजाराता इतर व ूहोतात नाराज 
    ही नाराजीही सघंष च तर असत े
 
    पोर शरीरात सामावनू घतेावर 
    कॅबर ेवगेळा कुठला राहणार 
    --- ००० --- 
      
    नवोिदत कवसाठी ( कवा कुणासाठीही ) एक किवताखळे -- 
    अशी िनरथ क किवता िलहा -- खरोखरच िनरथ क असले तर  डससाठी पो करा -- 
 
    िनरथ क 
 
    रंगासंारख ेश 
    ा वळेी यतेील त ेइततः 
    गटारातनू काढून 
    थटे गा त ावते 
 
    टेबलाखाली मतुताना 
    जलपरीा दखेत 
    ताा बाताचं े
    केशकत नालय 
    भन जाव ेमाजंरानंी 
 
    िफकीरच नसलेले 
    हॉटेलमालक गाधंी टोपीतले 
    हलकेच हसनू िनघाव े
    पवूला जण ूशवेटा वासाला 
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    आपण असाव ेफ 
    साीदार समोर घडणाया 
    अचानक भोसकाभोसकीच े
    वाणसामानाची यादी सभंाळत 
 
    अथा चा कंटाळा आलेले जगच 
    फ अस ूशकत ेपया य 
    पुा उसळी ायला 
    पो ऑिफसातनू 
    शयेर बाजारात 
    --- ००० --- 
      
June 16 
 
       मी न पािहलेले जग 
 
    अमिेरकेत ाईट हाऊस आह ेआिण 
    ान ेद  
    ह ेमला माहीत आह े
 
    दोन महायुाचं ेमी दोनतीनदा 
    वाचनू पािहले 
    पण काही लातच नाही राहात 
 
    कुठे कुठे काही काही असत े
    आिण मनुभावामाण े
    सघंष  वा यु ेहोत असतात 
 
    एवढ ेमला बास असत े
    जग िफरायची आिण इितहास 
    घोळत बसायची मला गरज नाही 
 
    अावधी लोकांा जुाना 
    अनभुवाचंी मला काय गरज 
    जगंले पव त धबधब े
 
    मिेरलीन मोला मला पाहायच ेहोत े
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    जवळून एक आपले सदया चा रिसक णनू 
    पण आपली औकातही नसत ेना 
    --- ००० --- 
      
    िवाा िनमतीच ेबडबडगीत 
 
    मनाचा तक  कना िफन 
    आधािरत असणार फ 
    त ेअिात आानतंरा िवावर 
    ा आधीच ेाला काही समजचू नाही शकणार 
 
    मन नसताना िव कस ेिनमा ण झाले 
    याची कना मन नाही क शकणार 
 
    आज जगताना मन थाबं ूशकले 
    तरच त ेकळू शकेल 
    पण कस ेकुणाला त ेनाही कळणार 
 
    अथा 
    मन जी जी बडबड करले 
    ती ती सव  थ  असले 
 
    मना आधीच ेिव फ आिण 
    फ मना आधीच अिात अस ूशकेल 
 
    आिण इिंय ेपाचच का 
    सहा कवा चारच का नाहीत 
 
    कधीच नसणार मनाा मया दते 
    णज ेमनाा बडबडीत 
    पणू  असण े
    --- ००० --- 
       Champra Deshpande added 3 new photos. 
      
    मधचे थोडासा छािंदपणा -- 
      
June 15 
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 वा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    अिभनतेा सशुातंसह राजपतू याा आहमेळेु अनके महाच े पुा एकदा चचाा ऐरणीवर कवा िगत 
िवचारांा मदैानावंरही समोर आले. बॉिलवडुम ेमोठमोठी आथक साा ेआिण घराणी असनू ती ठरवतात की कोणत े
िसनमे ेिकतपत पढु ेयऊे ायच,े कोणत ेलॉप करायच,े कोणा नटनानंा िकती लॅमर िमळू ायच,े धा  कशी 
करायची, परुार कुणाला िमळू ायच,े वगरै.े ( अशा चचा  तर िफफेयर, ऑर, ानपीठ आिण नोबले यांा 
बाबतीतही होत असतात ! ) यात पणू  जरी नसले तरी बरचेस ेत असणारच. िजथ ेकरोडो, अावधच ेवहार होतात 
ितथ ेआपापले िहत आिण वच  सभंाळण,े ाला धोका िनमा ण करले ाला नामोहरम करण,े ह ेघडत राहणारच – आिण 
िवशषे णज,े ह ेसवाना पटणारच ! यावरा चचत एकजण णाले की ह ेअस ेफ बॉिलवडुमचे घडत ेअस ेनाही. 
मानवी वहाराा, जगयाा सव च ेातं हचे घडत असत.े हहेी अथा त पटयासारखचे आह.े राजकीय प, 
कारखान,े बकँा, संा – या सगळीकड ेलॉबीज असतात, गट असतात. वच ाा झगावंन फुटीही पडतात. याला 
कुणीही अपवाद नसत.े अगदी डावी िवचारसरणी मानणार ेवा समतावादीही याला अपवाद नसतात. हा मानवी पणा 
णा की गधडपेणा णा की ूरपणा णा, यासहच सगळीकड ेमाणस ेवागत असतात. ह ेलात घऊेनच फोडा आिण 
झोडा सारखी राजकारण ेखळेली जातात. तःच ेवच  ािपत करयात यशी झालेले, त ेिटकवयाचा आिण 
िवरोधकानंा डोके वर काढताच यऊे नय ेयाच ेय करणारच. ह ेसगळे कळत नकळत आपाला माच असत.े कारण 
आपली टाळकी तशीच असतात. यान वगेळे अस ेकाही मानवी जगण ेअस ूशकत ेका, असा ही आपाला कधी 
पडत नाही. कारण, आपा वागया-जगयातनू आपण याच मानवी वागयाा पतीला ोाहन, बढावा आिण 
ताकद दते असतो. आपावर जेा ‘ सयाच े‘ वच  असत ेतेा आपण, जगयाची ही पत न ेतर फ 
वच वाले बदलयाच ेय करतो. ालाच आपण ‘ वा बदलण े‘ अस ेगडस, आदशवादी, ायवादी, समतावादी, 
वगरै ेनाव दतेो. नसुत ेवच  कुणाच ेयात बदल करयान ेफ, अाय करणार ेआिण तो सहन करणार ेह ेबद शकतात. 
‘ वा ‘ नाही बद शकत. ‘ वा ‘ णज ेआपली मन वापरयाची वच वादी, फुटीरतावादी, क ित 
जगयाची पत. ती बदलयाबाबतच े कुणालाही पडत नाहीत. मग, मानवी जगण ेसवंदेनशील, सहकाय यु आिण 
स ुदंर होयाची  ेआपण कोणा आधारावर पाहात असतो ? 
    --- ००० --- 
    ही ा एक पटकन वाचनू होणारी किवता – 
 
    झोपी जायापवूचा छोटा सवंाद 
    -- पाो सबॅोिरओ 
 
    -- हं, कसला िवचार चाललाय ? 
    -- माझा िवचार नताच चालला. 
    -- िवचार न करण ेकशाबल चालले होत े? 
    -- माझ ेिवचार न करण ेह ेसगयाबल होत.े 
    -- ओह ! ह ेतर कााकच झाले ! 
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    -- होय तर. 
    --- ००० --- 
    ( इंजीत, ी बोलतये की पुष ह ेउघड होत नाही 
    -- त ेतसचे राहाव ेणनू मराठीत वारचना जरा बदलली आह.े ) 
 
    पाो, ाा एका मलुाखतीत काय णतो, त ेपाहा – ( ाा एका िचाा अथा बल -- ) 
 
    – What is the meaning behind ‘Return to Source’? 
    I have noticed we no longer have experiences. We conceptualize experience; we 
interpret and define what is happening all the time. Return to Source is a challenge to 
this mode of existing; a reminder that prior to language and thought, there is awareness. 
All the works are titled ‘In Silentio’ (in silence). People are invited to experience the art 
without the aid of concepts or interpretation. 
 
    Artist’s comments: “Return to Source is the outcome of living in pure meditation – a 
return to the intuitive, playful and immediate mode of existing that children and 
Buddhas exemplify”. 
      
      
    वच  
 
    कुणाचचे वच  नाही 
    अशा समाजाची कना करा 
    टावर त ेणाले 
    केान ेआपापा भतना अर लावा 
    णज े** ना ॉेम वगेळाच होता 
    गटारात चकूुन अगंठी पडली 
    तर ती काढून न घतेा 
    कुणाच ेबापजाद े
    िनघनू गलेेत यालेा 
 
    ांा दवैताची भरावी जा 
    आिण पालखीत 
    ांा पढुायाची बायको असावी 
    ही होती ाचंी पी मागणी 
    जी मा न झाास त े
    अा बदाचंा ॉेम दाखवनू 
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    करणार होत ेआदंोलन 
 
    फाटाफूट सगयांातच झालेली होती 
    अजनूही होत होती 
    उाणपलुांा खाली झोपणायानंी तर 
    नादच सोडून िदला होता 
 
    ानंा पोषक आहारान ेउु कन 
    पालखीच ेसा िगत कन जोर लावावा 
    असाच ाचंा आता अजडा ठरला 
    --- ००० --- 
      
    काल माया उजा पायावन पाल गलेी -- कुणी णाले की हा अपशकुन झाला. मला अपशकुन कन ती पाल 
तःच इतकी घाबरली की ससुाट पळून गलेी ! आज मला भाराज पी िदसला. हा शभुशकुन आह ेणतात ! हरकत 
नाही -- समतोल झाला. पण, माझ ेयाकड ेपाहयाच ेरह वगेळे आह े-- " तकुा ण ेआा । शभुकाळ सव िदशा ।। " 
िशवाय वैािनक िकोण वगरै ेअसतचे ना ! 
      
June 14 
 
    Champra Deshpande shared a post. 
      
    या मािहितपणू  आिण ' शहाण े' करणाया पोसाठी 
    आपण राजीव सान ेयानंा धवाद िदले पािहजते ! 
      
    Champra Deshpande wrote on Adv Vrushali Dusane's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    असण ेआिण होण े
 
    असण ेआिण होण ेयात खपू ताण िनमा ण झाला तर मन भरकटू शकत.े भरकटलेले मन तायावर आणण,े ह ेखपू 
अवघडही होऊ शकत.े अस ेमन माणसाला जगण ेअस क शकत.े मग तुी राजमेहाराज ेका असानात. 
 
    १३ जनूला मी इथ ेिदलेली ' तबंाखचूी टपरी ' ही किवता एकूण जगयाा ियसेाठीच महाची असली तरी ती ' 
असण ेआिण होण े' या मानिसक समवेरच ेएक समपुदशेन णनूही वाचली जाऊ शकत.े किवता जरा आकारान े' मोठी ' 
िदसतये, चला पढु े-- हा सरसकटचा फंडा वापरावा, अशी ही किवता नाही. पसेोआा मळू आशयाशी परुपेरू एक 
राहयाचा य मी अनवुादात केलेला आह.े तरीही, अनवुादात काही गणुदोष असहूी शकतील. या सवा सहसुा ही किवता 
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सव   डसनी वाचावी, अस ेमला सचुवावसे ेवाटत.े असण ेआिण होण ेयात असं मन ेफाटावीत, असा हा हावरट काळ 
आह.े आपा कुवतीमाण ेहोईल िततके अुम काम केान ेकराव,े ह ेिनववादच आह.े पण, ातनू िमळणार े
लॅमर, िसी आिण कधी कधी पसैा याचंी हाव िनमा ण झाली तर सगळेच मसुळ केरात जाऊ शकत.े तस ेकुणाचहेी होऊ 
नय,े या हतेनूचे ह ेसचुवत आह.े ही काही जीवन-सजंीवनी आह,े अस ेकाही णायच ेनाहीय. 
    --- ००० --- 
      
     
 
कशासाठी 
 
    कुठून यतेात या किवता ? 
    कशासाठी ? या आहते का 
    या जगात सामावणाया व ू? 
 
    यतेात तर मायाच 
    गीबोळातंनू 
    कारण ओळखीा तर वाटतातच. 
 
    पण पणू  होताच 
    ा गायब होतात. 
    णज ेाचं ेअथ  न होतात. 
 
    तरीही पढु े
    कशासाठी थाबंतात ा इथ े? 
    की ही ाचंी कलेवर े? 
 
    हसनू ा णतात 
    िवचार नका क 
    आाला बो ा … 
 
    कुणालाही नकळतच 
    तर होणार आमच ेकाम 
    शातं राहा … 
    --- ००० --- 
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शािंतपाठ 
 
    नसुतीच ढगाचंी घसुमट 
    पधंरा वषात कधीतरी 
    अगंावन पाल गेासारखी 
    थाबंलेली मानिसक रहदारी 
 
    अनपिेत आवाज 
    णज ेगढूाच ेतच 
    गलुाबजाम खाताना 
    लागलेा ेडा तकुान े
 
    राळ िजभचेा उमदेवार 
    लावतो जोरदार मताचा भाव 
    आता मा शहरात 
    फुटेल अफवाचं ेपीक 
 
    कुणाला हवीय हसा 
    मलुाबाळानातवडंातं 
    पलुावन गडगडत यतेात 
    शािंतपाठाच ेश 
    --- ००० --- 
      
    िनण य 
 
    लोकशाहीत आधी सागंनू 
    सवाच ेिवचार घऊेन 
    िनण य ायला हवते 
    ही िवरोधकाचंी एक 
    लंिबत मागणी होती 
 
    साधारी णाले 
    म ा कटकट नको 
    बोलवा सगयानंा 
 
    तरीही काहीजण 
    काही खसुपट काढून 
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    िनषधे णनू गरैहजर रािहले 
    पण काही आलेही 
 
    िवचारिविनमयानतंर 
    साधायानंी िनण य घतेला 
    तरीही िवरोधक णाले की बघा 
    शवेटी ानंा हव ेतचे केले ानंी 
    काय उपयोग झाला 
 
    गरैहजर रािहलेले शहाण ेठरले 
    आनदंान ेत ेणाले 
    बघा आाला वाटलेच होत े
    आमचा िनषधेच 
    बरोबर ठरला शवेटी 
    --- ००० --- 
     
मधला काळ 
 
    “ त ेजा अनिैतक आहते 
    आी कमी अनिैतक आहोत “ 
    अस ेदोी बाजूचं ेलोक 
    ण ूलागले तेा 
    एका लहान बालकान ेिवचारल े-- 
    तुा दोी बाजूंा लोकानंा 
    भोळे की मखू  की सािक णाव े
    की नसुतचे आपमतलबी ? 
    तेा दोी बाजूंा चाणाानंी िवचारले 
    की बाबा खरचे त ूलहान बालक आहसे का -- 
    ावर त ेलहान बालक णाले 
    की मी तमुापेा तरी नीच 
    जा लहान आह े
 
    ह ेसव  सयूदय आिण सयूा  
    यांा मधा काळात घडले 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Ratnakar Mahajan's timeline. 
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    खपू शभुेा ! 
      
June 12 
 
    फनाडो पसेोआ याचा आज जिदवस. ( १३ जनू १८८८ त े३० नोबर १९३५. ) 
    या जागितक माताा कवीची एक महा िस किवता आह े– Tobacco Kiosk – णज,े तबंाखचूी टपरी. 
    ा किवतचेा मराठी अनवुाद माया कुवती-समजतुीमाण ेमी केलेला असनू तो खाली दते आह.े 
    ह ेएक आानाकच काम होत.े माझा पिरपणू तचेा दावा असचू नाही शकत. पण, माझ ेगलेे चार िदवस पसेोआमय 
गलेे, ह ेमला खपू समाधानाच ेवाटले. या िनिमान ेपसेोआा काही किवता मराठीत आा, हहेी एक बर ेझाले. 
    हा लकालब समाचंा कवी नसनू पणू  मानवी जगयाचचे भान घणेारा-दणेारा आिण पया यान ेमाणसाच ेशहाणपण 
जागतॄ करणारा कवी आह,े अस ेमला वाटत.े बघा वाचनू -- 
 
    तबंाखचूी टपरी 
    -- फनाडो पसेोआ – इंजी अन०ु – िरचड झिेनथ 
 
    मी काहीच नाहीय. 
    मी काहीच नसने नहेमीच. 
    काही असयाची मी इाही नाही क शकत. 
    पण तरीही मायात आहते जगाची सगळी .े 
 
    या माया खोलीा िखडा 
    माया णज ेअशाा की जो जगाता लाखपकैी एक असनू 
    ाला कुणीच नाही ओळखत ( आिण समजा ओळखणार ेअसतचे कुणी 
    तरी थोडी तरी मािहती अस ूशकली असती का ानंा ? ) 
    तुी उघडता ती िखडकी रहावर राा 
    जो सतत लोकाकंडून ओलाडंला जात असतो. 
    तो रा िजथ ेपोच ूनाही शकत कोणताही िवचार. 
    खरा -- तका तीत खरा -- खाीचा -- नकळत खाीचा -- 
    खडकांा आिण सजीवांा सव अिाखंाली ज ेरह असत े
    ासह असणारा, भती दमट करणाया आिण 
    माणसाचं ेकेस पाढंर ेकरणाया मॄसूह असणारा आिण एकूणात 
    सगयाचीच गाडी काहीच नसयावन 
    नणेाया िनयतीसह असणारा असा रा. 
 
    जण ूकाही साच ेान झाामाण ेआज माझा पराभव झालेला आह.े 
    जण ूकाही मॄ ूजवळ आामाण ेआज मी पारदशक झालोय. 
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    आिण जण ूकाही वूशंी माझ ेकाही नातचे रािहलेले नाहीय 
    िनरोप घेयाितिर. ही इमारत आिण या बाजचूा हा रा 
    झाले आहते गाडीा डाचंी रागं -- 
    माया डोात परतीची िशी वाजत असताना 
    आिण माया नसानंा िहसके बसत असताना आिण माझी हाड ेकरकरत असताना 
    आी बाहरे पडयाा वळेी. 
 
    एखाान ेचिकत ाव,े शोधनू काढाव ेआिण िवसन जाव े
    तस ेझाले आह ेआज माया डोाच ेदही. 
    आज मी फाटून गलेोय दोन गोत -- माझ ेदये िनचे,े रापिलकडा 
    तबंाखूा टपरीबाबतच ेबा वाव 
    आिण सव  काही  असाची माझी आतंिरक जािणव यातं. 
 
    मी सव च बाबतत अपयशी ठरलो. 
    आिण टले तर मला कोणतीही महाकांाच नसान े
    मी कशातच अपयशी नाही झालो. 
    घरामागा िखडकीतनू बाहरे उडी मान मी मला िदले जात असलेले िशण सोडून िदले. 
    काही मोा योजना घऊेन मी गावाकड ेगलेो 
    पण मला अस ेिदसले की ितथ ेतर फ गवत आिण झाडचे आहते. 
    आिण ितथ ेजेा माणस ेिदसली तेा तीही इतर माणसासंारखीच िदसली. 
    -- आता मी िखडकीपासनू माग ेिफरतो आिण एका खचुवर बसतो. 
    आता मी कशाचा िवचार करावा बर े? 
 
    मी काय आह ेहचे माहीत नसलेा मायासाराला 
    मी काय होईन ह ेकस ेमाहीत असणार ? मी काहीही िवचार करत असलो तरी ? 
    पण मी खपू खपू गोी होयाबल िवचार करत असतो ! 
    आिण आपण सगळेा सगळे असचू नाही शकणार एकाच वळेी कधीच 
    अशा एकाच गोीबल िवचार करणारहेी खपू असतात ! 
    आिण ितभावान ? या णी काही लाख म तरी असतील की ज ेत ेतः 
    मायामाण ेितभावान आहोत अशी  ेपाहात असतील -- 
    आिण श आह ेकी इितहास यातंा एकाचीही नद घणेार नाही 
    आिण ांा सव कािनक िवजयाचं ेशवेटी शणे होईल. 
    नाही, माझा तःवर िवास नाही. 
    वेाचंी इितळे, अशा खाी बाळगणाया खपू वडेपटानंी भरलेली आहते ! 
    मग कोणतीही खाी न बाळगणारा मी अिधक बरोबर नाही का ? 
    नाही, माझ ेसोडा … 
    जगाता पोटमाळयातं वा इतर खोातं या णी अस ेिकती लोक असतील 
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     ेपाहणार ेकी ज ेयमंा ितभावान असतील ? 
    आिण िकती चडं आिण दजदार आिण पारदशक अशा आकांा असतील 
    -- खरचे चडं, दजदार आिण पारदशक – 
    आिण बतके आवााता -- ा होयाजोयाही – ा कधीच पाहणार नाहीत 
    यशाचा काश वा एखादा साहानभुिूतयु ोता ? 
    ज ेजगाला जकयासाठीच जाला आलेत ांासाठीच आह ेह ेजग 
    आिण अशासंाठी नाही की ज ेनसुतचे 
    आपण त ेजकू शकू अशी  ेपाहतात जरी ती वावात यणे ेश नसले तरी. 
    मी ात नपेोिलयनपेा जा काम केलेय. 
 
    मी िापेा अिधक माणात मानवतलेा माया 
    कित दयाशी घतेलेय. काटंन ेकधीच न िलिहलेा 
    अशा तानाचंा मी गुपण ेशोध लावलाय. 
    पण तरीही मी आह ेआिण बतके असणार, एक पोटमायाचा माणसूच 
    जरी मी तसा राहात नसलो तरी. मी नहेमीच एक असाच माणसू असणार 
    जो तसा हीन जगयासाठी जलेला नाही 
    आिण मी नहेमी असाच असणार की ााकड ेगणु होत ेकेवळ. 
    मी नहेमीच असाच असणार एकजण की जो 
    ा भतीत दारचे नाहीत अशा भतीत दार उघडयाची वाट पाहात रािहला 
    आिण गात रािहला गाण ेअनतंाच ेखरुाातनू 
    आिण ऐकत रािहला दवेाचा आवाज एका आािदत िविहरीत. 
    मायावर िवास ? नको, कशावरच नको. 
    कोसळव ूा िनसगा ला माया उकळा डोावर 
    ऊन आिण पाऊस यानंा आिण उडू ात वायात माझ ेकेस -- आिण बाकीचहेी 
    काहीही यवेो यणेारच असले आिण यायलाच हव ेअसले तर कवा न यवेो. 
    अतंःकरणपवु क तायाचं ेगलुाम आी. 
    आी पणू  जग जकले होत ेअथंणातनू बाहरे पडयापवू 
    पण आी जाग ेझालो तर सगळे अधंकु झाले होत ेआिण 
    आी उठून उभ ेरािहलो तर सगळे परके झाले होत ेआिण आी बाहरे गलेो तर 
    ितथ ेपणू  पॄी होती िशवाय हमाला आिण आकाशगगंा आिण अथागंता. 
 
    ( ह ेबािलके, खा तझुी चॉकलेटस, खा, खा ! 
    िवास ठेव मायावर – या पॄीवर चॉकलेटसारख ेतान नाही 
    आिण सगळे धम  िमळूनही 
    एखाा गोयांा कानान जा काही िशकवत नाहीत. 
    खा, ह ेगिल मलुी, खा ! चॉकलेटबाबता 
    तुया सासहच मलाही खाता यायला हवी होती ती ! 
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    पण मी खास िवचार करतो आिण त ेचादंीा कागदाच ेआवरण 
    काढून टाकून दतेो जिमनीवर, जस ेटाकून िदलेय मी आधीच आयु. ) 
 
    तरीही, िनदान, मी ज ेकधीच होऊ शकणार नाही 
    ाबाबता माया िनराश कडवटपणातनू 
    घाईत िलिहा जाणाया या किवता तरी राहताहते -- 
    अशतकेड ेजाणार ेएक मोडके फाटक णनू. 
    पण िनदान मी ितरार तरी क शकतो माझा अूिंशवाय 
    आिण तःला मळा कपांमाण,े यादीिशवाय फेकून देयात तरी 
    वूंा गदत दाखव ूशकतो भारदपणा 
    आिण बस ूशकतो घरी शटा िशवाय. 
 
    ( ह ेमाया सांनका , त ूअिात नाहीस 
    आिण णनूच करतो आहसे माझ ेसांन. 
    एक िजवतं पतुळा णनू किलेली त ूएखादी ीक दवेता अस 
    कवा रोममधली एखादी अश आिण भारद अशी भयकंर कुलीन ी अस 
    कवा अस एखादी मोहक आिण लोभस अशी एखाा दरबारी सगंीतकाराची का 
    कवा अठराा शतकातली दरबारी िकताबधारी अस मोा गयाची आिण र 
    कवा आमा पालकांा िपढीतली िस वारागंना अस 
    कवा मी फारशी कना नाही क शकणार अशी कुणी आधिुनक अस 
    -- यातंले काहीही, त ूज ेकाय असशील त ेअसत, मला िेरत क शकत असशील तर कर ! 
    माझ ेदय णज ेओतनू टाकलेली एक बादली आह.े 
    आानंा आवाहन करणायांमाणचे मी आवाहन करतो मला तःला 
    काहीही न सापडता. 
    मी िखडकीकड ेजातो आिण पाहतो राकड ेपिरपणू  आकलनान.े 
    मला कान ेिदसतात, पदपथ िदसतात, समोन जाणाया कास  िदसतात 
    आिण िदसतात कपड ेघातलेली िजवतं अि ेएकमकेाजंवळून जाताना. 
    कुीसुा असतात अिात ितथ,े तीही िदसतात – आिण या सगयाच े
    मायावर यते ेहपारीा िशसेारख ेदडपण – 
    आिण ह ेसगळे असत ेपरके इतर सगयाचसारख.े ) 
 
    मी जगलोय, िशण घतेलेय, मे केलेय आिण िवासही ठेवलाय 
    आिण तरीही आज कोणाही िभकायाचा, तो मी नसामळेु मला हवेा वाटतो. 
    मी केाा चा, ण आिण खोटेपणा पाहतो आिण मला अस ेवाटत ेकी 
    आपण बतके कधीच जगलो, िशकलो, मे केले वा िवास ठेवलाच नाहीय. 
    ( कारण यातंले काहीही केलेले नसताना ह ेसगळे करण ेश आह.े ) 
    कदािचत आपण नसुतचे अिात रािहलोय, जस ेपालीन ेितच ेशपेटू 
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    कापनू टाकावर त ेशपेटू राहत ेवळवळत ा पालीिशवाय. 
    मी मला त ेक पािहले ज ेमाया आवाातले नत े
    आिण मी तःला ज ेक शकलो असतो त ेमी नाही केले. 
    मी चकुीचा पोषाख घातला आिण मी जो नाही तो मी आह े
    अस ेलगचे समजले गलेे आिण ावर मी काहीच बोललो नाही 
    आिण हरवनूच गलेो. 
    मी तो मखुवटा काढू गलेो तर तो िचकटलेला होता माया चहेयाला. 
    आिण जेा मी तो काढला आिण आरशात पािहले तःला 
    तेा मी आधीच ातारा झालेलो होतो. 
    मी खपू ालो होतो आिण आपण काढलेली आपा पोषाखातली हॅट 
    पुा कशी घालायची ह ेआता मला समजत नत.े 
    मी तो मखुवटा फेकून िदला आिण झोपलो एका खबदाडीत 
    -- एखादा कुा केवळ िनपवी आह ेणनू ाला सहन करत े
    एखाद ेवापन, तसचे. 
    आिण ही सगळी कहाणी िलन मी दाखवनू दणेार आह,े मी कसा उदा आह ेत.े 
 
    ह ेमाया फालत ूकिवतांा सगंीतमय अका , 
    मी माया हातनू तलुा घडवलेय हचे मला पाहता यायला हव ेहोत े
    रापिलकडा तबंाख ूटपरीकड ेसतत पाहात राहयापेा -- 
    माझी अिात असयाची जाणीव पायदळी तडुवणारी ती टपरी -- 
    एखाा जाजमाला एखाा दाान ेअडखळयामाण ेकवा 
    एखाा भटान ेचोरलेा शू कमतीा पायपसुयामाण.े 
 
    पण तबंाख ूटपरीचा मालक दाराकड ेआलेला असनू तो ितथ ेउभा आह.े 
    मी ााकड ेअध मान मडुपत अपण ेपाहतो आिण 
    माझा आा तर अध वट समजत असान ेजण ूचवाढीन ेअ होतो. 
    तो मरले आिण मी मरने. 
    तो ाचा िचफलक सोडले आिण मी माया किवता सोडने. 
    सरतशेवेटी ाच ेिचही मरले आिण ाचमाण ेमाया किवताही. 
    अिंतमतः ा रावर त ेिच होत ेतोही मरले. 
    आिण तशीच ती भाषा जीत माया किवता िलिहा गेा. 
    आिण नतंर ह ेसगळे िजथ ेघडले तो हा िभरिभरता हही मरले. 
 
    सया एखाा हमालेा सया काही हावंर असचे माणसासंारख े
    कुणी किवतासंारा व ूतयार करत राहतील 
    आिण िच ेणावीत अशा वूखंाली जगत राहतील -- 
    सतत एक व ूसरीसमोर यते 
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    सतत एक व ूसरी इतकीच फालत ूअसत 
    सतत अश असत आिण वावामाण ेगधड ेअसत आिण 
    सतत आतंिरक रहही पॄावर झोपलेा रहा इतकेच खर ेअसत. 
    सतत ही गो वा ती गो असत कवा हीही गो नाही आिण सरीही नसत. 
 
    पण एक माणसू तबंाखूा टपरीत िशरलाय ( तबंाख ूखरीदयासाठी ? ) 
    आिण एक शतायु वाव अचानक मायात ुटतये. 
    मी माया खचुवन अध वट उठतोय – शीन,े खाियु आिण मानषु – 
    आता मी य करने किवता िलिहयाचा ातं मी आधीा उलटेच बोलेन. 
 
    ा िलिहयाचा िवचार करतच मी एक िसगरटे िशलगावतो 
    आिण ा िसगरटेीत मी लत घतेो सव िवचारापासनू मु होयाची. 
    तो िसगरटेचा धरू जण ूमाझाच माग असामाण ेमाझ ेडोळे ाा माग ेजात राहतात 
    आिण मग एका सवंदेनशील आिण अनुप णाा पात 
    मी आनदं घतेो सव अदंाजापंासनूा मुीचा आिण भान येयाचा की 
    तान णज ेनसुताच एक पिरणाम असतो तते िबघडाचा. 
    मग मी पुा खचुत टेकून बसतो आिण झरुके घते राहतो. 
    जोवर िनयती अडवणार नाही तोवर मी झरुके घते राहीन. 
 
    ( मायाकड ेसफाई काम करणाया ीा मलुीशी जर मी ल केले 
    तर कदािचत मी सखुी होईन. ) मी खचुवन उठतो. मी िखडकीकड ेजातो. 
 
    ा तबंाख ूटपरीतनू तो माणसू बाहरे आलाय ( उरलेली नाणी िखशात ठेवत ? ) 
    वा, मी तर ओळखतो ाला : तो तर तानहीन एीवज आह.े 
    ( तो तबंाख ूटपरीचा मालकही दारापयत आलाय. ) 
    अलौिकक रेणनेचे जण,ू एीवज इकड ेवळतो आिण मायाकड ेपाहतो. 
    तो भटेीदाखल हात हलवतो, मी ितसाद दते ओरडतो, “ हॅलो एीवज ! “ आिण पणू  िव 
    कोणतीही ये ेवा आशा-आकांा नसलेा पवू पदाला यते े
    आिण तबंाखूा टपरीचा मालक ित करतो. 
    --- ००० --- 
      
June 11 
 
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    फनाडो पसेोआ 
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    ‘ नता ‘ हा श आपण वहारात, एक वगेया कारचा ढगीपणा, या अथ वापरतो. नता णज ेखर ेतर काहीच 
नसण,े ज ेपसेोआच े जगण ेहोत.े परवा, णज े१० जनूला ाची एक किवता मराठीत अनवुाद कन मी इथ ेिदली 
होती. तेा लात आले की १३ जनू हा पसेोआचा जिदन आह.े आता, काहीच नसणायाचा कसला जिदन, हा  
यऊे शकतोच. पण काहीच नसयातनू हा माणसू जर किवता िलहीत होता तर ाचमाण,े आपणही आपला आदर  
करायला हरकत नाही, असा िवचार मनात आला. ामळेु, १३ जनूपयत रोज इथ ेथोडा थोडा अनवुािदत पसेोआ ावा अस े
ठरवले. आजा अनवुािदत किवता खाली दते आह.े उा ाची एक जगिवात किवता दईेन. 
 
    ह ेदया 
    -- ( फनाडो पसेोआ – टोपण नाव – अलवारो डी कँपोस ) 
 
    या णी मी कोण आह ेत ेमला नाही माहीत. मी  पाहतोय. 
    तःचाच अनभुव घेयात गक  होत मी झोपलोय. या शातं वळेी 
    माझा िवचार िवसरतो ाची िवचारिया 
    आिण माया आाला तर आाच नसतो. 
 
    मी अिात असने तर त ेमाहीत असण ेचकुीच ेआह.े 
    मी जागा झालो तर मला वाटत ेकी मी चकुलोय. मला नसत ेमाहीत, बास. 
    मला हवये कवा मायाकड ेआह ेकवा मला आठवतये, अस ेकाहीच नसत.े 
    मला असणचे नसत ेकवा िविधवाही. 
 
    दोन मांा मधला जािणवचेा एक ण, 
    असा मी चबाजूनंी वढेलेला असतो िपशाानंी. 
    राहा िनाधीन, इतरांा दयाबंाबत अनिभ, 
    ह ेमाया, कुणााच अखारीत नसलेा दया ! 
 
    -- ०६ जानवेारी १९३३. 
    --- ००० --- 
 
    िवचार आिण मे 
    -- फनाडो पसेोआ 
 
    माझी नजर एखाा सयू फुलासारखी  आह.े 
    माझी ही एक पत आह ेकी रावन चालताना 
    मी उजवीकड ेआिण डावीकड ेबघतो 
    आिण कधी कधी माया मागहेी बघतो 
    आिण के णी मला अस ेकाही िदसत ेकी 
    ज ेमी पवू कधीच पािहलेले नाही 
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    आिण एकूण सव गोची नद घेयात तर मी पटाईत आह.े 
    एखाद ेनवजात मलू जस ेआपण खरोखरच सात 
    जाला आलोय ह ेपान जस ेचिकत होईल 
    तचे तसचे चिकत होण ेअनभुवयाची मायात मता आह.े 
    के णी मला असचे वाटत ेकी 
    मी नुाच जलोय एका पणू पण ेना जगात … 
 
    डझेी फुलावर असावा तसा माझा जगावर िवास आह े
    कारण मला त ेिदसत.े पण मी ाचा िवचार नाही करत. 
    कारण िवचार करण ेणज ेन समजण.े 
    आपण ावर िवचार करावा णनू नाही िनमा ण झालेले जग 
    ( िवचार करण ेणज ेआपले डोळे सदोष असण े) 
    आपण ााकड ेफ पाहायच ेआिण ाासह राहायच.े 
 
    मायाकड ेकोणतहेी तान नाही, फ ानिय ेआहते … 
    मी िनसगा बल बोललो तर ाचा असा नाही अथ  की ाच ेप मला समजत े
    पण मी ाावर मे करतो याच कारणामळेु फ मी बोलतो. 
    कारण ज ेमे करतात ानंा ह ेकधीच नसत ेमाहीत की त ेकाय 
    कशासाठी कशावर मे करताहते. 
 
    मे करण ेणज ेशात िनरागसता. 
    आिण िनरागसता णज ेएकच – िवचार न करण.े 
 
    ०८ माच  १९१४. 
    --- ००० --- 
 
    पसेोआचचे पानपरूक – 
 
    सगळेच सगयाा अतीत असत े
    आतनू आिण अमया दपण े
    तःपासनू खपू र, ह ेिव 
    अिात येयान ेतःलाच फसवत े
    --- ००० --- 
 
    सदय  
    -- फनाडो पसेोआ 
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    सव  सदय  ह ेअिात असले तरी त ेएक  असत े
    कारण सदय  णज ेाा असयापेा काही जा असण.े 
    मी तुयात ज ेसदय  पाहतो 
    त ेइथ ेनाहीय माया िनकट. 
 
    मी तुयात ज ेपाहतो त ेजगत असत ेमाया ात 
    इथनू खपूच र. त ूजर असशील खरचे अिात 
    तर त ेमला 
    मी  पािहामळेुच फ कळत.े 
 
    सदय  ह ेएक सगंीत असत ेज ेऐकताच ात, 
    ओसडूंन यते ेजगयात. 
    पण तहेी नमेके जगण ेन े: 
    त ेअसत ेा जगयान े पािहले त ेजगण.े 
 
    -- २२ एिल १९३४. 
    --- ००० --- 
      
    आ पाप 
    -- ( फनाडो पसेोआ – टोपण नाव – अलवारो डी कँपोस ) 
 
    आपण काय अस ूशकलो असतो याची कहाणी कोण िलहील ? 
    आिण समजा िलिहलीच कुणी ती, 
    तर मानवजातीचाच तो एक स इितहास असले. 
 
    ज ेआह ेअिात त ेफ खर ेजग -- आपण न,े फ जग. 
    वतुः आपण आहोत अिातच नसलेले. 
 
    मी असा आह ेजो अिात येयात अपयशी ठरला. 
    आपण सगळे अस ेआहोत ानंी आपण अमकु असाची कना केली. 
    आपले स मा त ेआह ेकी ज ेआपाला कधीच ा नाही करता आले. 
 
    ा आपा साच ेकाय झाले – ज ेहोत ेबालपणाा िखडकीतनू पािहलेले  ? 
    आपा ा खाीच ेकाय झाले – आपा योजनांा ा नतंर टेबलावर अवतरा ? 
 
    जवेण झाावर, बाजलूा खचुवर बसत, 
    बानी िखडकीा चौकटीवर िवसावलेा माया हातांा घडीवर डोके ठेवनू 
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    मी चतन करतो. 
 
    काय झाले माया ा साच,े की आता मायाकड ेफ जगण ेउराव े? 
    आिण ा मला काय झाले, की आता फ अिात असणचे असाव े? 
 
    िकती राजमेहाराज ेमी असत आलोय ! 
 
    माया आात आिण काहीशा सासह; 
    माया कनते आिण काहीशा ायासह; 
    माया बुीत आिण काहीशा आवयकतसेह – 
    अर ेदवेा ! अर ेदवेा ! अर ेदवेा ! 
    मी िकती राजमेहाराज ेराहात आलोय ! 
    मी िकती राजमेहाराज ेराहात आलोय ! 
    मी िकती राजमेहाराज ेराहात आलोय ! 
 
    --- ०७ िडसबर १९३३. 
    --- ००० --- 
      
June 10 
 
     फनाडो पसेोआ ची आणखी एक किवता -- 
 
    सदमिहमा 
 
    मला चडं सद झालीय, आिण ह े
    केालाच असत ेमाहीत की अशी सद 
    जगण ेकस ेबसेरू आिण बतेाल करत ेत.े 
    अशी सद आपाला नको जगण ेअस ेकरत े
    आिण आपाला अगदी तािकही शका आणत.े 
    मी पणू  िदवस शकरयात घालवलाय. 
    माझ ेडोके चबाजूनंी ठणकतये. 
    एका िकरकोळ कवीसाठी ही एक ःखद अवा आह े! 
    आज तर नीच मी एक िकरकोळ कवी आह.े 
    मी ज ेअसायचो ती फ एक वांा होती जी उ झालीय. 
 
    ह ेमाया परीराणी तलुा कायमचा रामराम ! 
    तलुा होत ेपखं सयू िकरणाचं ेआिण इथ ेमी खरुडतोय. 
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    आता मी अथंणात पडािशवाय बरा होणारच नाही. 
    मी या िवात पडून रािहािशवाय कधीच बरा नसतो. 
    कमी नाहीच – भयानकच णावी लागले ही शारीिरक सद ! 
    मला आता स आिण थोड ेऍििरन याचंी गरज आह.े 
    --- ००० --- 
      
    रीत 
 
    छे छ ेसरळ काहीच नाही बोलायच े
    िदसायच ेसाधचे 
    पण अमकु योय वा तमकु करा 
    अस ेणायचचे नाही 
    -- त ेतस ेणण ेखोटे तर असतचे 
    पण त ेखोटे असाच ेगहॄीत धरण े
    हा अतंःवाही डावच ठेवायचा 
 
    किवता ही दोनतीन बाजूनंी 
    कडी करत आणायची 
    वाचक हरीण आिण कवी िशकारी 
    अस ेकाहीही न समजता 
 
    किवता थाबंयाचा ब 
    हा समळू ोटाचाच असायला हवा 
 
    पण तस ेकाहीच नाही घडले 
    तरी कवीच ेकाहीच नाही णण े
    असा िनपवीपणाचा आवही हवाच 
 
    आशय कुणीच नाही ठरव ूशकत 
    पण अिभीची रीत मा 
    बयाचदा वाचकच ठरवतात 
 
    ती रीत पाळली की त ेफसायलाच काय 
    बळी जायलाही तयार होतात अशी ही कना 
    --- ००० --- 
      
June 9 
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    Champra Deshpande shared a memory. 
      
    1 Year Ago 
      
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    जागितक शहाणपणासाठी ानेर आिण तकुाराम ही मराठीची जगाला दने आह.े ाच कार ेपोत ुगालचा कवी फनाडो 
पसेोआ हाही जगाचा एक अमू ठेवा आह.े पसेोआन ेतःा नावान ेआिण अनके टोपण नावानंीही खपू किवता 
िलिहा. अलवारो डी कँपोस या टोपण नावान ेान ेिलिहलेली ‘ िलनची पनुभट १९२३ ‘ या नावाची एक किवता आह.े 
ितचा ( मला जमले तसा ) अनवुाद खाली दते आह.े पसेोआच ेबालपण िलनम ेगलेे होत,े हा या किवतचेा सदंभ  आह.े 
( ‘ िलनची पनुभट १९२६ ‘ या नावाची ाची आणखी एक वगेळी किवता आह.े तीही खास आह.े ) 
 
    िलनची पनुभट १९२३ 
 
    नाही, मला काहीच नकोय. 
    मी आधीच सािंगतलेय, मला काहीच नकोय. 
 
    िनष  घऊेन नका यऊे मायाकड े! 
    मॄ ूहा एकच िनष . 
 
    मला सदय शा नका दान क ! 
    मला निैतकताही नका सागं ू! 
    तानही र ा इथनू ! 
    मायाकड ेनका खपव ूतमुा पणू  वा 
    आिण कंटाळा नका आण ूमला 
    तमुा समाभदेाचंा वैािनक 
    ( अर ेदवेा, त ेिवान ! ) – 
    शाामंधा, कलामंधा आिण 
    आधिुनक ितीा ( civilization ) ! 
 
    दवेानंा मी कधी काही हानी पोचवलीय का ? 
 
    तमुाकड ेस असले तर त ेतमुाजवळच ठेवा ! 
 
    मी एक तं आह ेपण माझ ेतं 
    तािंक ेापरुत ेमया िदत आह,े आिण िशवाय 
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    मी एक सकट माणसू आह,े आिण तस ेअसयाचा 
    मला पणू  ह आह,े ऐकताय ना ? 
 
    दवेाला रा आिण मला एकाला रा ा ! 
 
    तुाला वाटत,े मी असाव ेिववािहत, थ , सरधोपट आिण करदाता -- 
    होय ना ? की या सव बाबिवरोधी मी असाव ेअस ेतुाला वाटत े? 
    कशााही िवरोधी ? 
 
    मी जर सराच कुणी असतो तर 
    आलोही असतो तुा सवाबरोबर ! 
    पण मी जो आह ेतो असामळेु ा सोडून ! 
    नरकात जा मायािशवाय, कवा मग 
    माझ ेमला जाऊ ा ितकड े! 
    आपण एक कशाला जायला हवये ? 
 
    माझा हात नका पकडू ! 
    मला नाही आवडत माझा हात पकडलेला, 
    मी तुाला आधीच सािंगतलेय, 
    मी फ एकटाच अस ूशकतो ! 
    मला वतैाग यतेो सारखचे 
    तुी मला सामािजक क पाहयाचा ! 
 
    ह ेमाया िनया आकाशा – तचे 
    ज ेमला लहानपणीही माहीत होत े– 
    पिरपणू  आिण िरकाम ेशात स ! 
    ह ेमाया सौ, शातं, सातयु तागसु सिरत,े 
    िजा छोा सात आकाश होत ेितबिबत ! 
    ह ेमाया अतीत ःखमय िदवसांा िलन गावा, 
    आज मी तलुा पुा भटेतोय ! 
    त ूना मायाकडून काही घते ना मला काही दते – 
    त ूकाहीच नसण ेआहसे – मला वाटत,े मीच. 
 
    मला शातंतते रा ा, कारण 
    फार काळ असणारच नाहीय मी … 
    आिण जोवर मला 
    शातंता आिण अथागंता शाबतू ठेवतील 
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    तोवर 
    मला एकटाच राहायच ेआह े! 
    ( १९२३ ). 
    --- ००० --- 
      
    एवढाच  
 
    ज ेआह ेत ेआह े
    आिण ज ेअस ूशकेल त ेअस ूशकेल 
    माया बालपणातले िक े
    हॉकी आिण बचुबॉल आिण सायकल 
    आिण अनकेदा ढोपर फुटण े
    याबरोबरच सतत माघार घते 
    मलुशी बोलण ेटाळण े
 
    काही ना काही गडं 
    झालेच असतील तयार 
    माया के वागयातनू 
 
    आता मला त ेसगळेच 
    चकुीच ेवाटत े
    मध ेगाडी बदन म ुबंईला जाव ेलागण े
 
    माया जापासनूच खपू 
    घडत आा समाक घटना 
    मी कधी धमा चालवनू नाही घतेा 
    पण ा यतेच रािहा मधनू मधनू 
 
    अनभुव वाढत आले 
    पण मन कम ठ होत आले 
 
    ह ेसगळे टाकता यईेल का एवढाच  
    आता माया समोर आह े
    --- ००० --- 
      
June 8 
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    या आधीा पोमधा किवतानंा 
    ' पानपरूक ' णनू िलिहलेली किवता -- 
 
    िनरोप ( पानपरूक ) 
 
    मेाबाबत काहीच न बोलता 
    आपण ‘ कलेसाठी कला ‘ वर बोललो 
    शा बाबत काहीच न करता 
    आपण पिरवत नावर बोललो 
    पुा भटेयाच ेकाहीच न ठरवता 
    आपण मोबाईलवर बोललो 
    -- आिण आपाला हवी ती उर ेिमळाान े
    आपण हसनू िनरोप घतेला 
    --- ००० --- 
      
     
 
परदशेी ियांा काही मेकिवता -- 
 
    मे 
    – मागा रटे ऍटवडु 
 
    हा श असा आह ेकी िछे बजुवयासाठी आपण तो वापरतो. 
    बोलयाता ऊबदार मोकया जागासंाठी तो अगदी योय आकाराचा असतो 
    तसाच एखाा पानावरा लाल-िदल आकाराा िदलासारा मळुीच न िदसणाया 
    िर जागासंाठीही तो योय असतो. 
    ा छापील फॉम वर कोणाच सचूना िदलेा नाहीत 
    ाता एखाा िरकाा जागतेही आपण तो घा शकतो. 
    काही तर पणू  मािसके अशी असतात की ातं मे या शािशवाय फारस ेकाहीच नसत े– 
    तुाला तो सवागावर घासता यतेो आिण ााशी सपैाकही करता यतेो … 
    --- ००० --- 
 
    नजर 
    -- सारा तीसडले 
 
    ेफनन ेघतेले माझ ेच ुबंन वसतंात 
    रॉिबनन ेपानगळीत 
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    पण कॉिलनन ेफ पािहले मायाकड े
    आिण च ुबंन कधीच नाही घतेले 
 
    ेफनच ेच ुबंन मरीत हरवल े
    रॉिबनच ेगलेे खळेकरपणात 
    पण कॉिलना नजरते ज ेहोत ेच ुबंन 
    त ेमा मला रािंदवस झपाटतये 
    --- ००० --- 
 
    एक 
    -- सारा तीसडले 
 
    तुया आधी घतेले होत े
    गा ता वायानंी आिण मग पावसाा नजाकतीन े
    -- आता त ूआला आहसे, मी का िफकीर क 
    ांासारा एकेकाचंी पुा ? 
    --- ००० --- 
 
    आठव 
    -- ििना रोझटेी 
 
    आठव मला जेा मी िनघनू गलेेली असने 
    खपू र ा शातंतेा जगात 
    जेा पुा ना मी यऊे शकणार तुया हातात 
    ना मी िनघालेली जायासाठी पुा वळून थाबंणार 
    --- ००० --- 
      
    पटेु 
 
    के ववूर माया 
    अनभुवाच ेआवरण आह े
    के ी 
    माया आयुान ेअवग ुिंठत 
    थमच समोर आलेली ी 
    वा वहूी माया भतूकाळात 
    ालेली की बरबटलेली 
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    एखादा कवी आयुभर 
    िनराशेा िलिहतो किवता 
    एखादा अु सभंोगानदंाा 
    आिण एखादा सतत 
    णत राहतो 
    की खपू लोक ूर आहते 
 
    मीही िलिहतो किवता 
    पण मला ज ेिदसतच नाही 
    त ेमी कस ेिलिहणार 
    आिण ज ेिदसत ेत ेतर 
    मलाच काय सवानाच 
    आधीच माहीत असलेले असत े
    आवॄ वा अधंारललेे 
 
    के ी अनभुव वा व ू
    एक िनिम असत ेमाया किवतते 
    ांावरील पटेु हटवयाच े
    --- ००० --- 
 
आठवण णज े
 
    आठवण णज े
    आता नसलेली घटना 
    पण मनात असलेली 
    सावलीा पात 
 
    आठवण आण ूशकत े
    आताही जनु ेरोमाचं 
    आिण आठवण अस ूशकत े
    जनु ेसडत चाललेले ःख 
 
    पुा तचे घडयाची भीती 
    पिरणामाचंी भीती आिण 
    वत मानात वाटणारी 
    भिवाची भीती 
    --- ००० --- 
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    अजट 
 
    रोजच सयूा ाा वळेी 
    आकाश ढग आिण काश 
    याचंी हजार िडझाइ होतात 
    ती िजवतं नसान े
    ानंा असवंदेनशील नाही णता यते 
    माणसाा फाटा अवबेाबत 
 
    माणस ेअसतात सवंदेनशील 
    पण मया िदत आवाात 
    ानंा अमया द िनसग  समज ूनय े
    ती िजवतं असतात 
 
    माणसानंा िजवतंपणा न सोडता 
    सवंदेनशील राहाव ेलागत े
 
    कधी कधी तर 
    तहेी िवसरले जात े
    दा आधी आणली पािहज े
    या अजट काळजीत 
    --- ००० --- 
 
June 6 
 
    कवा आहा 
 
    मराठीता दोन कवनी 
    आहा केलीय की तीन की चार 
    अशी अिनित अवा असलेला मी 
    तलुा सागंतोय 
    किवता हा एक तर जगयाचा 
    कवा मग मरयाचाच माग  असतोय 
    आहा मनही करता यते े
    आिण जगनूही 
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    त ूमाझी मादक येसी आहसे 
    याचा अथ  सतत रोमिँटक 
    राहायला मी बाधंील नाही 
 
    खपू बोली आहते खपू खडेीही 
    लोककला तमाश ेवा पाच पयातं 
    फ नदशन देयाच ेकाय म 
    यानंाही मी बाधंील नाही 
    जरी मी समजतो तःला 
    एक कलावतं एक कवी 
 
    मला जी भाषा अवगत आह े
    ती मी माझी नाही समजत 
    याचा अथ  मी 
    परुोगामी आह ेअसा नाही 
    उलट कोणाही भाषचे ेोम 
    माजवणार ेहार ेअसतात 
    माणसाचं ेह ेमला  िदसत े
 
    समजा तुी कुणी 
    मला मोठा कवी क शकता 
    ासाठी मी काय दऊे त ेसागंा 
    िनरिनराया भाषा बोलत चाललेले 
    सगळे मानव खरचे 
    आहते का िय तुाला 
 
    ह ेमी तुयाशीच बोलतोय 
    येसी आहसे णनू िवासान े
    आिण पणू  बिेफिकरीन ेकारण 
    बाहरे लगचे बनवली जाईल 
    माझी एक भलीबरुी ितमा 
    आिण माया किवता कुणी वाचणारच नाहीत 
 
    त ूआहसे माझी 
    तलुा हवा तसा असायला मी नसलो बाधंील 
    तरी त ूवाच 
    न समजास पुा वाच 
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    तलुा 
    माझी येसी राहाव ेअस ेवाटत राहील 
    तोवर वाच 
 
    िजथ ेिजवतं वाचकच नाहीत 
    मोकळे ितथ ेजगण ेकाय आिण मरण ेकाय 
 
    मी काही फ कवी नाहीय 
    माणसू णनू मी पणू  अात आह े
    --- ००० --- 
      
June 5 
 
    किवतचे ेेशन 
 
    एक िदवा लकलकतोय 
    तोवर ेशन नाही लागणार 
    किवतचे ेफ खरखरत राहील 
 
    िदाचा अडथळा 
    अधंाराला ठीक 
    किवतलेा कशाला 
 
    भीतीकडून षेाकड े
    जातानाा मधा वळेात 
    साॄंितक टॉवर 
 
    णनू त ेकिवता मागत होत े
    इथचे िठणगी पडली आमा जगंलात 
    आिण मी संासच जाहीर केला 
 
    माझी किवता आिण मी 
    एवढीच गद बास 
    माया एकलकडपेणात 
 
    आमचा एकातं बहरले 
    मधचे कुणाला दया न आास 
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    माया एकटेपणाची 
    --- ००० --- 
 
June 4 
 
    Champra Deshpande wrote on Swaroop Khopkar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    शेािलटी 
 
    आधिुनक जीवनातली अनके विैश,े खापदाथ , सगंणकिवषयक पिरभाषा, वास व परदशे वास याचं ेउेख, वगरै े
याचं ेअनके वाचकानंा मािहितअभावी अडथळे वाटण ेश असत.े ाचमाण,े काही िवान वा बतु कवा किवतातं 
नहेमीच दशेीपरदशेी परुाणातंले सदंभ , िमथके, जागितक इितहास व भगूोल, मानववशंशा वा इतर काही शा,े वगरै े
गोच ेिवशषे सदंभ  यते असतात. काही कवा लेखनात त ेसव  ांा अिभीची ाभािवक शलैी णनूही यते 
असतील. पण, काही कवी, जाणनूबजुनू, किवता ‘ वजनदार ‘ वाटावी णनू अस ेकाही परेतही असावते, अशी अनकेदा 
शकंा यते.े अस ेाव ेवा होऊ नय,े अस ेकाही णायच ेनाहीय. पण, सामातः, आपला, किवतचेा मराठी वाचक पाहता, 
किवततेली अशी ‘ शेािलटी ‘ ही सहज सपंका त अडथळा आणणारी ठरत ेका, असा  आह.े याला किवतचेा गणु वा 
दोष णता यईेल का, असाही एक सरा  आह.े यावर मु मत ेयावीत. 
--- ००० --- 
      
    ातंी 
 
    कुणाला काही कळूच नाही ायच े
    वागयातनू हाच उपाय 
    आपातली ातंी 
    पी ठेवायचा 
 
    आपले मखुवटे तर गळून पडलेत 
    पण ह ेखलेु होऊ ाव े
    तर ांा मखुवाचंी सा 
    धोात यते े
 
    मग कशाला ह ेिबघडवायच े
    आपाला श असताना 
    सतत खोटे राहण ेसहज 
    या ना ा पात 
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    आपण खलेु झालो तर 
    आपण नसाच ेपान 
    ःखी होतील सवच मखुवटे आिण 
    खचेतील आपाला कोटा त खोा 
 
    फसवणकुीा आरोपाखाली 
    --- ००० --- 
      
    पुयाता वीजपरुवाची धळूधाण 
 
    पुयाता वीजमंळाच ेबारा वाजलेले आहते. गेा एका मिहान जा काळ ांा वीजपरुवठा वचेा 
परुता फा उडालेला आह.े तार केली की ' हो, बघतो ' णतात. िदवसातनू पाचपचंवीस वळेा वीज जाण-ेयणे ेअस ेहोत 
राहत.े यपूीएस चा असलेाचंा  नाही पण अनकेाचं ेयपुीएस िबघडलेले असनू कोरोनामळेु  झालेले नाहीत. 
अनकेजण यपुीएस वापरतच नाहीत. अशाकंड ेसगंणक सारख ेबदं पडण ेआिण पुा चा करण,े अस ेहोत आह.े इतर 
मिशनरीही अशीच चा-बदं होत आह.े लोकाचंा बराच वळे वाया जातो आह.े घन काम करणायानंा तर फारच ास 
आह.े िवााा शाळा, ाससेही ऑन लाईन चा आहते, ातंही खडं पडताहते. साराशं, वीजमडंळाकड ेसा -- 
    अशाीय पतीन ेकेलेली काम े
    भगंार मिशनरी 
    अकाय म, अानी, बिेफकीर, बजेबाबदार कम चारीवग  
    -- अशा गोचा चडं साठा झालेला आह,े अस ेया पिरितीवन वाटत.े 
 
    महारााता या नामवतं ाट शहराची जर ही अवा आह ेतर इतर काय असले ? सा मी, वीज जायाच ेएक 
नदपकच तयार करतोय. त ेनतंर सबंिंधताकंड ेपाठवणार आह.े ह ेसधुारले अशा आशचेी धगुधगुी िटकून असान ेह े
य करणार आह.े 
    --- ००० --- 
 
    धळू 
 
    सहज ा असलेला सवंाद 
    ा होत र जातो 
    डोयादंखेत 
    खेाता रावर 
    धळुीत िदसनेाशी ावी 
    एी तसा 
 
    वळेेचा तगादा गद 
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    आिण लोक अनके कामातं गक  
    असले तरी 
    नाटकाचं ेतमाशाचं ेशवेट 
    निैतकच असायला हवते 
    याबाबत आही मन े
 
    डबल घटंी वाजताच 
    काही ॉेमच नसामाण े
    सटुत ेएी धळू उडवत 
    हवा तो वासी 
    माग ेरािहाच ेिवसरत 
 
    तो वासी उगीचच 
    इकडिेतकड ेबघतो 
    आिण ितहा दते णतो 
    रामराम पोिलसपाटीलसाहबे 
    --- ००० --- 
        
    ॉवर 
 
    आपण अनावयक मािहती दऊेन बसलो 
    उगीचच या िवचारात 
    आवरतो टेबलावरचा पसारा 
    आिण मग राहतो बसनू 
    याा सभंा िरणामाचंा िवचार करत 
 
    एकदा वाटत ेॉवरम ेठेवलेा 
    सव  व ूपुा बाहरे काढाात 
    चहा िपऊन याव ेआिण मग ठरवाव े
    ाचं ेकाय करायच ेत े
 
    इथनू उठािशवाय जाता तरी कस ेयईेल कुठे 
    की हहेी अनावयकच वाटतये 
    कवा चालेल नाही घतेला तरी चहा 
 
    सगळे असाव ेअनावयकच 
    पण ाच ेिरणाम होऊ नयते 
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    मी टेबलावर नकळत ताल धरतो 
    “ अकेला ँ म ैइस िनया म “ 
 
    आता टेबलावर बसलेली माशी पाहतये 
    मायाकड ेपान हसतही असले 
 
    आणखी काही वष तरी राहाव ेह ेआवयकच 
    या िवचारात मी ॉवर उघडतो 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Awdhoot Parelkar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
June 2 
 
    Champra Deshpande wrote on Amol Kulkarni's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
June 1 
 
    िनलानंो 
 
    आंांा बागायतदारानंा जगवयासाठी 
    नाही खात तुी आबं े
    तःा चनैीसाठी खाता 
    तुाला लाज वाटली पािहज े
    जेा तुी णता की 
    टीी मािलका आिण हदी िसनमे े
    ह ेतमुा मानिसक आरोयाच ेरक आहते 
 
    कंटाळा यणे ेह ेतर 
    तमुा सखुासीन जगयाच े
    लंत िनदशक आह े
    तुी दा पीत 
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    दजदार िसनमे ेबघता िचकन खात 
    शाीय सगंीत ऐकता 
    तुाला लाज वाटायला हवी 
    िकतीही महाग झाा तरी 
    तुी िसगरटेी ओढता 
 
    दाढी वाढली 
    केसानंा कलप नाही केला 
    णनू अ होताना 
    अमिेरकेतला अाय तुी 
    सहज िवसरलेले असता 
 
    हजारो लोक मॄमुखुी पडत असताना 
    आपापले कुटंुबीय सभंाळत 
    तुी वक  ॉम होम करत 
    तःच ेलाखच ेपगार शाबतू ठेवता 
    भाजी ध िकराणा औषध े
    सगळे जेा धऊुन पसुनू घतेा 
    तेा तुी ह ेिवसरता की 
    या सव  गोी िककेानंा 
    िमळतच नाहीयत 
    चान चान पाय फुटले तरीही 
 
    याािशवाय तमुच ेचालतच नाही 
    अमकु तमकु तुाला मळुीच आवडत नाही 
    णाताना तुाला वाटत ेकी ह ेजग 
    तमुा बापाच ेअसनू तुी णाल त ेहोईल 
 
    तुी िनलपण ेकिवता नसुा िलहीतच नाही 
    तर मायकोवी नेदा पसेोआ बोदलेयर 
    आरती भ ूगुनाथ धरुी ढसाळ सवु 
    यांावर चचा  करत बसता 
    फावा वळेात जवेनू खाऊन 
 
    तुाला फटके मारायला हवते तुाला 
    उातनू चालवायला हव ेअनवाणी 
    तमुा सगया आवडीिनवडी आिण सन े



163 
 

    टराटर फाडून टाकायला हवीत 
 
    तमुची सखुाची हाव ःखाची भीती 
    तमुा मनाा सगयाच आक ी 
    आपमतलबी सवयी भाजनू काढून 
    राख करायला हात 
    --- ००० --- 
      
    िकमया 
 
    घराता काही व ू
    िखडकीतनू िदसणारा 
    थोडाफार िनसग  
    दहावीस िवशषेण े
    आिण काही ियापद े
 
    एवा सामुीतनू 
    िलिहा जाऊ शकतात 
    हजारो भदेक किवता 
 
    ती िकमया 
    ा उपल शाचंी नसत े
    ती असत े
    ानंा िमळणाया ातंाची 
    --- ००० --- 
      
May 31 
 
    माती 
 
    खर ेतर श ूआिण पािठराख े
    दोी अनावयक असनूही 
    जेा कळले की अर े
    ह ेकाही आपले पािठराख ेनाहीत 
    तेा संाकाळ झाली 
 
    राीा अधंारात 
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    परतली नॉम सी 
 
    सकाळी पढुली किवता िलिहली 
 
    इथा मातीतली असले नसले 
    पण इथा मातीसाठीच तर आह े
 
    ही माती अेही शकत े
    ही किवता 
    ाला मी काय करणार 
    मला ज ेिदसतये ान वगेळे 
    मी काय करणार 
 
    कुणालाच नकोय अस ेझाले 
    समजा एकूणच तर 
    जाऊ ा मातीत 
    मी काय करणार 
    --- ००० --- 
      
May 2020 
May 30 
 
    समजण ेणज ेफ बौिक समजण ेआिण त ेतॄीत साठवता यणे,े अस ेानंा वाटत ेत ेकलेता अमया द समॄीला 
मकुतात. 
      
    सागंता नाही यणेार 
 
    ती शवेटची भटे झाालाही 
    आता काही वष होऊन गलेी 
    ती फ सरीच होती भटे 
    पण सखोल आपलुकी 
    गहॄीत धरलेली 
    तस ेसरळच जाणवणारी 
 
    ा आधीची भटे झाली होती 
    ा आधी काही वषापवू 
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    इितळातनू कुणाला तरी भटूेन 
    मी बाहरे पडलो आिण रावरच ती भटेली 
    ाच वळेी बोलत बसावसे ेवाटत होत े
    पण मी घाईत होतो 
    प ेसागंण ेझाले घाईत 
 
    ह ेआता इता वषानी का आठवतये 
    सागंता नाही यणेार 
    काय काय घडत असत ेमनात 
 
    याचा काहीही उपयोग नाही 
    की नसुतचे ह ेआठवण े
    हचे ठेवायचये आठवणीत 
    सागंता नाही यणेार 
    --- ००० --- 
      
May 29 
 
    जीभ आिण नाक फारस ेआघाडीवर नतचे, आता मामळेु िदसण ेमाग ेपडले आिण श तर टाळायचाच आह.े 
उभरा िेमकानंी आता चागंा आवाजात चागंले बोलण ेआवयक आह े! ॉईस कचरची कास धरण ेआिण आकष क 
मजकुराच ेबोलण ेणज ेकाय, ाचा सराव करण ेयावंर ज ेभर दतेील तचे यापढु ेआघाडी घतेील ! ( ह ेपोकाच े
वयैिक मत असनू डॉरी सािशवाय कुणी याचा अवलंब क नय,े हीच सचूना ! ) 
      
May 28 
 
    िचकार ी. एस. गायतड ेयानंा किवतातंनू सादर अिभवादन 
 
    माया शालेय जीवनापासनू िचकलेत मी का लब ूराहात आललेो आह.े माझ ेअरच इतके खराब आह ेतर मला 
िचकला कशी अवगत होणार, अशा ाथिमक अवते मी या ेात कोणतहेी य केले नाहीत. सगंीतातले तं न 
समजता जस ेमला सगंीत आवडत रािहले तशीच िचकलाही आवडत रािहली. ा कलेतनू  होणार ेसव काही 
समजनू घेयाच ेमाझ ेय फुटकळपण ेका अस ेना पण चा रािहले. ाच समजनू घेयाा ियते अिलकडचे 
भारताच ेात िचकार ी. एस. गायतड ेयांा िचांा सपंका त आलो. किवता वा सािह या कलेच ेा कारच े
आकलन मी वषा नवुष माडंत आलो तचे इथ ेिचकलेत घडलेय, अस ेमला जाणवले. 
 
    गायताबंल इतरानंी िलिहलेले खपू काही मला वाचायला िमळाले नाही. ांा काही ओझरा मलुाखती, ाचंी 
काही महाची वा ेआिण ांा कलेचा आने,े मेान ेअास करणाया काही च ेउार, एवढचे िमळाले. 
ाचंी आ ( original ) िच ेमी मळुीच पािहलेली नाहीत. जी पािहली ती सव नटेवरच पािहली. ामळेु, रंग, पोत 
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याचंा  अनभुव मी घतेललेाच नाही. तरीही, गाय़तानंा मानवदंना देयाची इा होतच रािहली. मी ना 
िचकलेचा सखोल जाणकार, ना अासक ना समीक – मग कराव ेकाय ? या ाच ेमायाकड ेउर नत.े आिण 
तरीही, एक उर िमळालेच ! आपण आपा किवतातंनू बो ! आिण ह ेउर ीकान खालील किवता िलिहा. 
 
    माया उपरोेिखत सव  मया दा लात घतेा, या किवतांा वाचकानंा मी काही सचुव ूइितो. गायताचंी िच े
पाहात पाहातच मी या किवता िलिहलेा असा तरी या किवताचंा सबंिंधत िचाबंरोबर तलुनाक िवचार क नय.े 
कबना, गायताचंी िच ेअिजबात सदंभा ला न घतेा या किवता वाचाात. गायतांा िचाचंा थोडाफार फील या 
किवतातंनू आला आिण वाचकानंा गायताचंी िच ेपाहायची इा झाली तरी या किवताचं ेकाम झाले, अस ेमी समजने. 
ती िच ेपाहण ेआिण ा ियते मला जाणवलेले किवतातंनू  करण ेह ेकाम मी मेान ेआिण आने ेकेलेले आहे, 
पण, माया मया दाबंल माफी असावी, ही िवनतंी. 
    --- ००० --- 
 
    ी. एस. गायतड ेयाचंी िच े
 
    १ 
 
    आकाश आिण जमीन एकच झाावर 
    आकाश जड होत ेआिण जमीन हलकी 
    जिमनीचाच रंग आकाशाला 
    कारण आकाश तर नसतचे 
    आिण जमीनच असत े
    गडद िफकट छटाचंी 
    मायावी मोहक िपवळी िया 
    िकतीही अस ूशकणारी िवार 
    मनाता दगडधाखासंह 
 
    आधी कुठे माहीत होत ेकी ही जमीन आह े
    वा िितजामळेु वाटणार ेह ेआकाश आह े
    ह ेतर नसुतचे मनाच ेिनवातं असण ेआह े
    मनािशवाय 
    --- ००० --- 
 
    २ 
 
    ह ेिच दोी कार ेपाहा 
    टक लावनू आिण टक न लावता 
    टक लावनू पाहाल 
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    तेा असले त ेतमुच ेजगण े
    आिण टक न लावता पाहाल 
    तेा असले त ेह ेअिभ िच 
 
    दोी वळेी असले ती एक लाट 
    यणेारी आिण िवरणारी 
    --- ००० --- 
 
    ३ 
 
    तमुा आह ेा मनितीतनू 
    बाहरे पडािशवाय 
    ह ेिच िदसणारच नाही 
    णनूच त ेिच ओपनच ठेवलेय 
    सव च मनितना 
    कारण कोणतहेी तपशील ओलाडंण े
    हाच तर 
    ह ेिच पाहयाचा माग  आह े
    --- ००० --- 
 
    ४ 
 
    लगबदलाा आठवणी 
    सव च उजेक 
    के बाजनू े
    रवण उगमातनू 
    मधचे फुलणारा एक िनळा कवडसा 
    -- हा काही यते नाही 
    िवरहाचा भदे णनू 
    उलट थोा अतंरावर 
    हा जण ूयऊेन पडला आह ेचंावन 
    कधी काळी परकेपणान े
 
    कोणाही लगानभुवाची 
    िविश ओळख णनू यणेारी 
    खडबडीत आकाराचंी 
    अ रचना 
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    कधीही होऊ शकत े
    िजवतं वाहाचा य 
 
    फ मनाला असायला हवी लय 
    लगभदेबा सामावनू घणेारी जगण े
    --- ००० --- 
 
    ५ 
 
    मी माझ ेकशाला काही सागं ू
    जर या सवा चा उगम फ 
    हाच अस ूशकतो 
    की मी बदललो तरच जग बदलले 
 
    या शातंतासवंादाचा साी मी 
    िचतारतो ती अथागंता 
    ितला हा ा रंगातंनू 
    परकेपणान ेआिण दतेो सोडून 
    --- ००० --- 
 
    ६ 
 
    हा एक िपवळा चं आिण ाच ेितबब 
    असा हा खाली आणखी एक िपवळा चं 
    आिण ा दोघाचं ेितबब 
    असणारा मध ेहा एक काळा चं 
    आिण ाखाली पुा िपवळा काळा 
    सव  चंानंा लालसर आकाशाचा श 
    आिण काया आकाशाचंी ितबब े
    लालम ेकाळा कायात लाल 
    अस ेएक िवनाितबब एका स 
    या ितबबांा मीलनातनू उजळत गलेेला 
    काळा आिण लाल 
 
    या आकाराचं ेिनरथ  िवहरतात 
    मधा ापक मोकया सेम े
    जण ूयांा ितिर 
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    --- ००० --- 
 
    ७ 
 
    इथ ेहोत नाही कधीच पनुरावॄी 
    बघा ना हा लालिपवयाकायाचा 
    िविवध राचंा शातं कोळ 
    हा असाच पुा कधीच नाही गटणार 
    आिण हा आह ेही तरी 
    ाची आठवण कुठे आह े
    तो तर िरतते न गोठता वाही आह े
    के णी तसाच अनामक 
    -- तो जर पनुरावॄी असता 
    तर स िच कसा असता 
    --- ००० --- 
 
    ८ 
 
    मी एक ी णनू काढतो िच े
    कोणाही वैािनक ििशवाय 
    सापडतो मला के वळेी एक चमार 
    एका अात िलपीत िलिहलेला 
    आिण तरीही रंगातंनू  होत राहात 
    रंगातंच ान होणारा 
 
    माझा जगयाचा आिण िनसगा चा 
    अनभुव  होतो मायातनू 
    कोणाही तािक रचनिेशवाय 
 
    आपा मनान ेसमज ून शकणार ेस 
    अवतरत ेरंगातंनू 
    अथा तच कोणाही कािंशवाय मनाा 
    --- ००० --- 
 
    ९ 
 
    िचातच आह ेइथा मदं काशाचा ोत 
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    इथ ेसावा नाहीत नसुतचे आकार तरंगणार े
    ना ढब ना सदय  असलेले 
    कोणाही लवधेकतिेशवाय 
    मनातनू उमटणार ेजग 
    गडद िफकट िहरव ेकिचत लालसर 
    जण ूअसावी लगभावनाही हावहीन 
 
    मनाच ेअसनू मनाला ओळखता यणेार नाही 
    अस ेर सथं जग हलकेच हलत राहणार े
    --- ००० --- 
 
    १० 
 
    ही आह ेिचिलपीच पण शभाषा नाही 
    िहला ओळच ेक ेआहते 
    पण एकसधं आह ेवाट पाहण ेातंाची 
    जण ूजागा सोडत 
    आपापा आकाराचंी नमेनू िदलेली िनरर े
 
    िहराकरािनयाची 
    खपवनू घतेये थोडीफार बिेश 
    ही मनापिलकडची यंकािशत भाषा 
    --- ००० --- 
 
    ११ 
 
    जिमनीा िनयान ेकिचत कािशत 
    आकाशाचा िनळा आिण मधचे काही अवजड 
    अधंारलेली बाधंकाम ेाचं ेिदसतात 
    थोड ेथोड ेिफकट िनळे आिण अधंारी पाढंर े
    कािशत तकुड ेपण या इमारती नाहीत 
    त ेआकाशही नाही आिण त ेतकुडहेी नाहीत 
 
    ह ेतर एका जुा आठवणीच े
    खोल साातनू बाहरे आलेले 
    वहुीन प मन टाकून 
    पाहणायाला लाबं नणेार े
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    --- ००० --- 
 
    १२ 
 
    मळुीच गद  नसलेले उिसत 
    िहरािपवयापाढंयाच े
    ताजचे घडलेले िच 
    मधा चौकोनांा िदशानंी 
    चकड ेपसरलेल े
    मनाा पॄभागाच ेहसमखु िच 
 
    पण इथ ेमधचे हा 
    िनळा काय करतोय 
    तोही आह ेसामील की 
    जरा परकेपणानचे पाहतोय 
    िनसगा ची जा 
 
    इता िदशाचं ेमन 
    सामावनू तर घणेारच सगळा आसमतं 
 
    पण हा नाही भावनोेक 
    या णी आह ेहचे पणू  आह े
    --- ००० --- 
 
    १३ 
 
    अनके रंगाचं ेचौकोन 
    लालिहराा अभावाच ेकाहीस ेउदास 
    विैवपणू  िवचार जण ू
    मधा ितरा कोनामंळेु ििमती झालेले 
    गभंीर पण ःखी नसलेले 
    मनाच ेजण ूएक र विुच 
 
    के घर पॉिलशिशवाय रफ 
    पण िनळा तपिकरी आिण काळा 
    जण ूअनभुवान ेदाट झालेल े
    सफाईदार णाव ेतलुनने ेअस े



172 
 

 
    या ना व ूना मन ना जगाच ेचलन 
    ह ेतर लेट गो जो भी ह ै
    --- ००० --- 
 
    १४ 
 
    िहरवा आिण तपिकरी यांा छटातं 
    दोन  चहेर ेअितिनकट 
    समोरा ीला पाढंयान ेिवशषे 
    मह दान केललेे 
    आिण िहरावर िपवयाच े
    अती उजळपण 
 
    ीा कानात डूल 
    एका भागान ेिनकट ीा चशेी 
    जवळीक सागंणार े
    नाचं ेअुट दशन घडवणार े
    ावरण आिण कोणत ेहात कुणाच े
    ह ेकळू नय ेअशी घ जवळीक 
 
    सया ीचा एक डोळा काळा 
    जरी एक ा ीसारखाच िपवळा उजळ 
    आिण खाली जण ूा काया डोयाच े
    वधत प असा काळा गोल या नाातला अय 
    अात भाग अधोरिेखत करणारा 
 
    काहीच पणू  नसयाच ेभान 
     करणार ेएकूण अपणूा सह 
    पणू  िच 
 
    िहरा पा भमूीवर तपिकरी 
    िठपांा उिसत 
    --- ००० --- 
 
    १५ 
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    ना गडस सदया चा हास 
    ना िगत अनभुवाचं ेोभ 
    ना रंगाचंी धळूफेक ना रषेाचं ेभाले 
 
    आह ेत ेपाहणार ेविुन डोळे 
    वहूीन आकारातं िवसावणार े
 
    अधंारकाशाच ेयंकाशी जग 
    समु णनू पािहलेल े
    पण समुही सोडून िनःसगं होणार े
    शातंतचे ेरह 
    --- ००० --- 
      
May 27 
 
    भीतीला कोन 
 
    उलटा शट सलुटा केला 
    की पान कोर ेिदसत े
    ज ेमला आवडायचा च नसतो 
    वा न आवडायचा 
 
    मला माहीत असत ेकी लोक 
    उलालाच सलुटा समजतात 
    आिण तचे असत ेमाया भीतीच ेकारण 
    फ उला शटा तच भडेसावणार े
 
    िमळालेा िमिनटातं 
    मी िलिहतो किवता कोया पानावर 
    भीतीला कोन 
    उला लोकातं 
    --- ००० --- 
      
    साॄंितक चाळा 
 
    कोरोना काळात जरा मच ेायाम णनू सचुतील त ेही यऊे ायला हरकत नसावी. culture ला सॄंती हा 
श ठीक आह ेपण civilization ला सता हा श नाही पटत. मराठीत त ेजात ेचागंा वागणकुीकड ेणज े
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सॄंतीकडचे. तर सत ेऐवजी िती हा श मला ठीक वाटतो. सा तोच वापरतोय. ितीम ेअनके सॄंती 
सामावलेा अस ूशकतात. याच साबाबत एक  आह.े िनरिनराया गटांा िनरिनराया सॄंती असतात. ाचं े
वण न कुणी असॄंत पासनू ससुॄंत पयत करतात. तर सॄंतीच ेदज असतात का ? सॄंतीच ेमू ठरवता यते ेका ? 
यते असास ाला आधार कसला असतो ? कला ही सॄंती िनमा ण करत असत,े अस ेणतात. समजा तीन माणस े
आहते -- ानंी फ 
 
    १ मढकर, ढसाळ 
    २ प ुिश रगे,े केशवसतु 
    ३ आरती भ,ू िदलीप िच े
 
    -- अस ेआिण एवढचे वाचन केलेले आह.े तर ानंा िमळालेले साॄंितक टॉिनक कोणत ेअिधक महाच,े अस ेकाही 
अस ूशकेल का ? चडं सािह वाचलेला माणसू आिण फ तकुाराम वाचलेला माणसू यांातं काही फरक असले का ? 
कसा, कोणता ? 
 
    माणसाच ेसाॄंितक ' असण े' णज ेकाय ? नसुाच परंपरा, ा, धम , जात -- हचे ? सॄंती या शाचा पणू  अथ  
काय असले -- जो  जगयात असले ? 
    --- ००० --- 
      
May 26 
 
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    डायरेच 
 
    त ूअधंारात बसनू कवा मलुाखती घतेास 
    तुया आठवणवर आधािरत आिण एकेका वाात 
    त ूाचं ेानच गोठवनू घतेलेस ातंा कुणाला 
    अप ण होयाऐवजी तझुी योजना वगेळीच होती 
    कुणाची िनराशा कुणाची अितवावता 
    कुणाचा अिवाद आिण कुणाची इथली माती 
    यातंनू तलुा तःला समॄ होत जायच ेहोत े
 
    ाच वळेी तझुी एक िवाथनी 
    तुयाकडून अादरान ेकिवता िशकायला यईे 
    आिण तझुी इा अस ेकी ितला 
    किवतऐेवजी डायरे जगणचे िशकवाव े
    या अनपिेत बदला अासमान ेती 
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    सनू िनघनू जाई आिण चार िदवस गायबच होई 
 
    ती पुा आली की किवता आिण जगण े
    यातंली सगळीच समॄी दाटून यईे तुयात 
    आिण काय बो आिण काय नको अस ेतलुा होई 
 
    आता त ूपसेोआ वाचत असलास तरी ाला तलुा 
    कवी नाही समजता यणेार कधी तुया आठवणीत 
    राहाव ेअस ेकाहीच नाहीय ााकड ेपण 
    तरीही याचीही समॄी जमा क शकशीलच त ू
 
    आिण मग काहीच नसयाा समॄ िमषान ेिताशी 
    त ूडायरेच मुाच ेबो शकशील  उपयोगी 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande shared a link. 
      
    औषधािवना उम आरोय कस ेराखाव?े | Dr. H .V. Sardesai | EP 2 | Audio Special | #thinkbank 
    youtube.com 
    डॉ. एच ी सरदसेाई याचंी ही मलुाखत कमीजा माणात तरी  डसना उपयोगी पडले, अस ेवाटान ेइथ ेती लक 
दते आह े-- 
 
    िवनायक पडवळ आिण िगरीश साळवी ह ेसतीश ताबं ेआिण मी -- आमच ेदोघाचंहेी घिन िम ! आता त ेदोघहेी 
नाहीत ! 
      
May 25 
 
    किवतते आलेला एखादा श 
 
    किवततेला ' मी ' हा बधा तः िगत असा कवी नसतो -- माया किवतातं तरी नसतो. िगत सखुःख ेवा 
मडूस वाचकानंा सागंत बसयात मला इटंरे नाही. पण, किवतते माम णनू वापरले जाणार ेअनभुव, मािहती, 
आठवणी ह ेतर सगळे कवीाच मनातले असत.े तर, ‘ माजंरस ुबंा ‘ या माया किवततेले गावाच ेत ेनाव मायाच 
तॄीतले आह.े त ेकस ेमाया लात रािहले त ेजरा आौढीचा दोष घते सागंतो. ९० नतंरच काळ. शतेकयानंा एक 
अमकु इता रमपेयतची कज माफी जाहीर झालेली होती. अजनू सगंणकीकरण झालेले नसान ेबकँ कम चायानंा सव  
काम ेकान ेकरावी लागत. आता  असा होता की काही कज दारानंी िनरिनराया बकँातंनू कज घतेलेली होती. के 
िठकाणी ानंा उतम रमचेा माफीलाभ दणे ेचकुीच ेहोणार होत.े ामळेु, िनरिनराया बकँातं असणार ेकॉमन णज े
समान कज दार शोधनू काढून ाचंी कज माफी ा ा माणात ा ा बकँाकंड ेजाण ेआवयक होत.े आिण आमची 
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बकँ ही ितथली लीड बकँ असान ेया उोगाचा पणू  काय भार आमा बकेँकड ेहोता. ा वळेी आमा बकेँा ेीय 
काया लयात मी एका िवभागाचा मखु होतो. या कामाच ेिठकिठकाणी नतेॄ करयासाठी आमा बकेँच ेअिधकारी 
िठकिठकाणी पाठवयात आले होत.े मायाकड ेखु नगर िवभागाची सवा त मोठी जबाबदारी देयात आली होती. 
िनरिनराया बकँाचं ेसमुार ेदीडश ेितिनधी आललेे होत.े एका मोा सभागहॄात या कामाची वा केलेली होती. मी 
ितथ ेजायापवूच नीट िवचार कन ह ेकाम अतं कमी कातं आिण िबनचकूपण ेकस ेकरता यईेल ह ेठरवनू ठेवले होत.े 
मला िदलेा तीन सहाकानंाही त ेसमजावनू सािंगतले होत.े ामळेु ३-४ िदवस चाललेले त ेकाम हसतखळेत कोणताही 
ताण न यतेा पार पडले. ( काही िठकाणी या कामाा योजना नीट न झाामळेु अपयश आले आिण ितथ ेहा काय म 
पुा राबवावा लागला. ) “ आपण समान कज दार शोधयाा वारीतले वारकरी आहोत – आपा हातात कज दार 
याांा पताका आहते – “ अस ेिकरकोळ िवनोद करत त ेकाम म पार पडले. अनके बकँांा ितिनधनी मुाम फोन 
कन आमा साहबेाकंड ेमाया नतेॄाची तुी केली ! ह ेसगळे सािंगतले कारण ाच कामाा रगाात ‘ 
माजंरस ुबंा ‘ ह ेनाव कानावर पडले ! ह ेनाव खासच वाटले आिण काहीस ेगमंतीशीरही. नतंर तो श आा सहकायातं 
ँग णज ेआमापरुताच अथ पणू  झाला. “ अर,े अस ेनको कस ह ेकाम, सगळा माजंरस ुबंा ( णज ेबाबोळ ) 
होऊन जाईल ! “ – अस.े तर अस ेतॄीत रािहलेले त ेनाव काला किवतते आले. एका  डन ेसािंगतले की त ेगाव नगर 
िजात नसनू बीड िजात आह.े ा वळेी त ेनगर िजात होत ेका, ह ेआता नीट आठवत नाही. ( नटेवर पािहले तर 
नगरच िदले आह े-- एकदोन िठकाणी बीडही आह े! ) ान ेकाही फरकही पडत नाही. मी ‘ महाराात ‘ अशी ी 
कनही टाकली. आले ना लात -- किवतते आलेा एखाा शाला कसा इितहास अस ूशकतो त े? एक गमंत समझके 
भलू जाओ – 
    --- ००० --- 
      
    िगरीश साळवी 
 
    एक अुम अिभनतेा आिण माझा एक छान िम गलेा ! िगरीश पतकेन ेबसवलेला, ान ेअिभनीत केलेला, 
तडुलकराचंा, ' चौयाहर पावसायाचंा जमाखच  ' हा एकपाी दीघाक णज ेाा अिभनयाचा कळस होता ! सहज, 
साधा वावर, अथ पणू , उम सवंादोारण, टायमग आिण नाटकाा लयीच ेउम भान, ह ेसव च ात पणू तलेा पोचलेले 
होत े! टेच ! पण, वडेा होता ! अर,े मी णायचो, त ूएक उम अिभनतेा आहसे, शरीराची काळजी ायला हवीस ! खर े
आह ेतमुच,े तो णायचा ! मी कधी म ुबंईला गलेो तर ह ेदोन िगरीश आिण मी याचंा गाचंा णज ेथंवाचनाचा 
काय म हमखास ठरलेलाच असायचा ! िगरीश पतके ाची शवेटची गाडी पकड,े पण हा, मी एिशयाडमधनू पुयाला 
रवाना होईपयत मायाबरोबर अस े! माया ' बिुबळ आिण झ ू' या नाटकात ान ेकेलेली एक भिूमका पाहणायांा 
कायम लात रािहलेली आह े! मायाच, ' झालं गलंे िवसन जाऊ ' या नाटकातही ान ेाा टे अिभनयाचा य 
िदला होता ! िसाथ  ताबं ेयांा, िगरीश पतकेनचे बसवलेा, ' जाता नाही जात ' या गाजलेा नाटकातही ाा 
अिभनयाचा कारनामा होताच ! ह ेसव  ठीकच, पण, अस ेमेळ िम असतात िकती माणसाला ? 
 
    िगरीशा तॄीस अतं हेपणू  अिभवादन ! 
    --- ००० --- 
      
    माजंरस ुबंा 
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    कुठून यते ेउदासीनता 
    कळत नाही 
    कुठून यते ेसमाधान 
    कळत नाही 
    कुठून यतेात लिगक भावना 
    कळत नाही 
    वगरै ेकळत नाही ठीक चला 
    समजा ह ेसगळे यते े
    माजंरस ुंान 
    ज ेमहाराातले 
    मी न पािहलेले एक गाव असनू 
    ाा नावाची फ तॄी आह े
    जी ितथनूच आलीय समजा 
 
    मग ह ेसगळे आपले माननू 
    मी यात आता म कसा राहणार 
    हा िवचारही यणेारच ना ितथनूच 
 
    आता यऊे द ेिवतॄी ा गावाची 
    न ेाा नावाची ितथनूच 
    हीच ाथ ना ितथनूच आलेली 
    णज ेआह ेत ेसगळे आह ेतस े
    चा रा शकेल 
    नकळत 
    --- ००० --- 
      
 
May 24 
 
    नवा भतूकाळ 
 
    अनकेदा सागंनू पािहले 
    कुणाा डोयामंाग ेकोणत ेखदंक आहते 
    याचा फार िवचार करत बसयाचा काळ नाहीय 
    रािहलेला नव ेकाही घडायच ेअसले तर 
    जुाची थोडी सरकवासरकवी होणारच 
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    भतूकाळाा नादात खपू वळे खाण े
    णज ेकंटाळा िनमा ण करण े
 
    इमारता जजंाळाता  शहराला जर 
    उिसत करणारा ास ायचा असले 
    तर देायाचं ेआकष ण सोडून अ तरी 
    नवा भतूकाळ घडवायची तयारी ठेवावीच लागले 
    --- ००० --- 
      
    आपा डेटॉप बकॅाउंडवर जगातले कोणतहेी टे िच ८-१५ िदवस ठेवाव,े मग सर ेाव े-- आपोआप चागंली 
िच ेपाहण ेघडत राहत े! 
      
     
    वेांा पायाचंी हाड े
 
    ा अथ मी किुन नाहीय 
    ा अथ मी िनराशावादी असणार 
    असा मायावर ानंी 
    ांा पराभतू मनाा 
    ोधातनू आरोप केला 
 
    आी मानवजात 
    फ िनराशावादीच अस ूशकत े
    कारण हसिेशवाय ितच े
    एक पानही नाही ह शकत 
    अस ेमी िनढा वलेले हसनू णालो 
 
    पुके आिण भरमसाट िवचार 
    याचंा मला कंटाळा होता 
    याला त ेखाऊन-िपऊन सखुी असण ेणाले 
    ांा सकुलेा जीण  मनंा 
    मी वेांा पायाचंी हाड ेणालो 
    --- ००० --- 
      
    मौन 
 
    िवसन नाही जाता यते 
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    जेा आदा िदवशीच ेािणसंहालय 
    तेा जगाला तहान लागत े
    अगदी साा साा बाबना माता िमळयाची 
 
    बदली झाािशवाय गाव नाही सोडता यते 
    अशा अटळ हेात अडकलेले िवास 
    मग डळमळू लागतात 
    हसा वाईटच अस ेपुा एकदा णत 
 
    ह ेदवेाधमा च ेअडथळे 
    िनसगा ला न पार ावते णनू 
    मग मौन धारण केले जात े
    उपरतीची वाट पाहात 
    --- ००० --- 
      
    अमतू  िचाचा अथ  आिण दजा  
 
    कीरो या जगिवात हरषेाताची जरा परीाच करावी, अस ेएकदा काहनी ठरवले. हाताचं े२०-२५ ठस ेघऊेन त े
ााकड ेगलेे. ह ेसगळे ठस े३५ वषाा पुषाचं ेअसनू यातंला एखादा ठसा फारच वगेळा वाटतो का त ेबघा, णाले. 
कीरोन ेत ेसव  ठस ेपान एक ठसा बाहरे काढला. तो णाला की या माणसाला खनुाा गुासाठी फाशीची िशा 
झालेली असनू सा तो तंुगात आह.े ह ेबरोबर होत े! मग ाला फाशी कधी िदले जाईल, असा  िवचारला गलेा. 
कीरो णाला की ाची फाशीची िशा र होईल. पढु ेतसचे झाले ! ह ेसगळे अधंा णनू उडवनू लावयासारख े
नाही, अस ेमाझ ेमत आह.े ही मिेडकल पािमी आिण किरयर पािमी यातंही खपू सशंोधन झालेले आह ेआिण होत 
आह.े त ेजाऊ ा – या मतभदेासाठी मी ह ेिलिहलेले नाही. 
 
    आता सरी एक घटना सागंतो. मी बकेँत नोकरीला लागलो ा काळात शेल कलेन असा एक कार होता. णज,े 
एखाा ाहकाा िवनतंीवन ान ेभरलेा सया बकेँा चकेच ेपसै ेा बकेँत जाऊन रोख आणनू दणे.े तस ेरोख 
पसै ेआणायला मी आिण आमच ेएक रोखपाल ( कॅिशयर ) एका बकेँत गलेो होतो. ितथला कॅिशयर आमा ओळखीचाच 
होता. पण ान े१०० ा एका पकेॅटम ेएक सदोष नोट ( तलेकट वा धतुली गलेेली असले वा िचकटवलेलीही असले ) 
ठेवली होती. आमचा कॅिशयर पसै ेमोजत असताना तो सरा कॅिशयर इकडच-ेितकडच ेकाही बोलत रािहला. आमचा 
कॅिशयर नोटा मोजत होता. भराभर. ती नोट यतेाच ान ेती बाजलूा काढून ठेवली आिण तो पढु ेमोज ूलागला ! ाला 
नसुा शा तनू कळायच ेत ेकळले होत े! हहेी सागंयाचा हते ूवगेळा आह.े 
 
    अमतू  िच ेबघनू आपाला असा  पडू शकतो की ह ेखरोखर चागंले िच आह ेकी असचे कुणीही काहीही कसहेी 
रंग उधळून वा थापनू मारललेी रंगीत थाप वा बनावट िच आह,े ह ेकस ेकळणार ? या बाबतीत आपण सगंीताच ेउदाहरण 
घऊे शकतो. अात गायक गात असला तरी ाच ेगाण ेलाबंनू ऐकूनही ाची योयता ओळखणारे खपूजण अस ू
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शकतात, असतात. तसचे िच े‘ पाहणाया ‘ ला अमकु िच मारच ेआह ेकी एखाा नवा उडाणट ूनलबाजाच े
आह,े ह ेकळू शकत.े 
 
    आणखी एक  असा पडू शकतो की, पावरचा वा लोखडंावरचा गजं यातही ‘ अमतू  िच ‘ िदस ूशकत.े तसचे, 
झाडाच ेखोड, फांा, भतीच ेपोपड,े ढग, चहाच ेवा अाच ेडाग, मोडा व ू– यातं कुठेही कलाकॄती “ िदस ू‘ शकतात. 
मग ातं आिण कलावतंान ेिनमलेा कलाकॄतीत फरक काय ? तो कसा कळणार ? 
 
    ह े काही आपालाच पडतात, अस ेनाही. जगात अनकेजण यावर िवचार करत असतातच. मी एका िठकाणी अस े
वाचले की अनके िच ेसमोर माडूंन, िच े‘ पाहण े‘ माहीत असलेा काही लोकानंा ातंा िचकाराबंल िवचारले. या 
योगात अनकेदा अस ेिदसनू आले की समुार े६५ टे लोकानंा खरोखरा गभंीर आिण िनात िचकाराचंी िच ेनमेकी 
ओळखता यतेात. 
 
    अमतू  िचातली मारी कशी समजत ेयावर एक लेख वाचला. ाचा साराशं असा – 
 
    सात -- िचाता वाहीपणात एका टोकापासनू सया टोकापयत सात असत.े 
    रंग – सगंती नीट असत.े 
    पोत – अनके थराचंा अस ूशकतो. ातली सहजता कळत.े 
    ग ुतंाग ुतं – िचातले आतंरसबंधं ा िचाची पणू ता दाखवतात. 
    िनःशकंता – रंगलेपन, रषेा यातं कुठेही भीती वा गधळ नसतो. 
    अथ  – गायतड ॆबौिक वा भािषक अथ  नाकारतात पण िपकॅसो सारा िचकारात त ेअस-ूकळूही शकतात. 
 
    साराशं णज,े काहना ज ेवाटत ेकी ह ेअनमानधपान ेअदंाज ेचालणार ेआिण एखाा नशीबवानाला ‘ मोठे ‘ करणार े
अस ेे आह,े त ेकाही खर ेनाही. खरोखरची चतनाकता आिण मामावरची मारी समज ूशकत.े नासमझ वा 
समजनू घेयात इटंरेच नसलेा लोकानंी याची चता करायच ेकारण नाही. 
    --- ००० --- 
 
May 23 
 
          
    " When I don’t paint, I am not a painter. I am just an ordinary human being.” -- V. S. 
Gaitonde. 
      
    जगिस भारतीय िचकार ी एस गायतड ेयांाबल बोलताना, ाचं ेएक विैश णनू अस ेबोलले गलेे आह े-- 
radical idea of separating meaning from painting -- अथ  आिण िच याचंी फारकत करण.े एखाा 
िचकाराला अशी गरज का, कशामळेु वाटू शकत,े याचा आपण िवचार करायला हवा. यावर  डसनी बोलाव ेणनू ही 
पो. आपाला ज ेकळत नाही ाची हटेाळणी वा टगल करावी, अस ेवाटणायानंी या चचत सहभागी होऊ नय,े ही 
न िवनतंी. 
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    माग  
 
    हळूहळू ओळखीच े
    आकार न ाव े
    आिण आपला भाव 
    सहभागी होऊ नय े
    अशा मागा न ेगलेा तो िचकार 
 
    मग ाला िनसगा तच 
    सापडू लागली अशी िच े
    ाचं ेफोटो काढून 
    तो ानंा फ नाव ेदऊे लागला 
 
    शवेटी ाा लात आले 
    िचकार तरी कशाला हवाय 
    आिण िच पाहणारा तरी 
 
    िनसग  चालतोच आह ेना 
    आपोआप परर 
    --- ००० --- 
      
    अिनयिंत – यचंिलत किवता 
 
    सामातः कलािनमतीत कलावतंाचा िगत सहभाग – ाा सबोध मनाच ेिनमितियवेर असणार ेिनयंण -- 
गहॄीत धरलेले असत.े ाच वळेी अबोध मनही थोडफेार काम करत असले तरी ाला मु सचंार क िदला जात नाही. 
तो टा या अिनयिंत किवतते ओलाडंला जातो. ही मु शलैी ामुान ेअितवाववादातनू आलेली आह.े कवीन े
किवतवेर कोणतहेी संरण न करत बसता ती यतेये तशी खडबडीत वा रॉ णज ेिपकयाची वा िपकवयाची िया न 
झालेली असायला हवी, अस ेअितवाववादाचा णतेा आंे टेन णतो. िनकॅनोर पारा ा अिँट-पोएी ( न-किवता ) 
महेी ही त ेअतंभू त असतात. सगंीत वा िच या कलातंा ‘ अवचैािरक ‘ ताचंाही इथ ेमु वावर असतो. काहीजण 
अस ेण ूशकतात की ह ेितकडा लोकानंी आणलेले आह े– आपा मातीतले नाही. सगळी मानवजात एक जगत 
असत,े ह ेानंा समजत नाही. जातवादी, धम वादी वा दशेवादी टोयांा मानिसकतमेळेु अस ेहोत.े बु, ज.े कॄमतू वा 
ओशो ह ेभारतात जले णनू जगात इतर अतु ठरत नाहीत. मानसशााचा अमकु एक अास परदशेात झाला 
णनू तो इथा मातीता लोकानंा लाग ूहोत नाही, अस ेनसत.े कािलदास, टागोर, शेिपयर, िपरादंेो, बकेेट, 
आयनेो ह ेपणू  जगाच ेअसतात, ह ेलात ायला हव.े तर, ही जी अिनयिंत मु शलैी असत ेती कुठेही काहीही 
फेकाव,े जोडाव ेअशी असत ेका ? तर नाही. वत मानपाच ेएखाद ेपान फाडून, ाच ेतकुड ेहव ेतस ेमाडूंन ातनू 
िमळणारा कुठलाही शसमुय णज ेही अिनयिंत किवता असत ेका ? या ाला माझ ेउर, ‘ नाही ‘ अस ेआह.े 



182 
 

कवीाही नकळत ाच ेजगयाबाबतच ेआकलन, पिरपता ( असलेली-नसलेली ) ही इथ ेकाम करतच असत.े ती  
होयाला इथ ेअिततं आिण अतं नावीपणू  वाव िमळतो, अस ेमी णने. गयेता, पता, वचैािरक भिूमका वा 
भाविनकता अशी बधंन ेइथ ेनसतात. ामळेु, अथा तच, अशा किवता फ सबोध मनान ेवा वचैािरकतने ेसमजत नाहीत. 
ांा िनमितियेमाणचे ाचंी वाचनियाही असावी लागत.े या किवततेनू, कोणाही चागंा 
कलाकॄतीमाणचे, जगयाच ेआकलन, भान, पिरपता हचे  होत असत.े आज मी इथ ेिदलेली ‘ उडता उडता ‘ ही 
किवता या अिनयिंत कारातली आह,े अस ेमला वाटत.े( यापवूही मी अशा बयाच किवता िलिहलेा आहते. ) िता 
‘ यशित े‘ बल वा ‘ मूा ‘ बल माझा कोणताही दावा नाही. 
    --- ००० --- 
      
    उडता उडता 
 
    ापक पाऊस पडला णनू 
    िनकरावर आलेले खळे िनवत ले 
    आिण भाळून गलेेले अजरामर झड े
    से सबॉल होत पालखीत सामील झाले 
 
    आपण कोण अडवणार े
    आपण कोण ितकीट चकेर 
    आपण कोण डोअरकीपर 
 
    बघता बघता ससंार 
    मातीत गलेेल ेशा 
    िवसन गलेे घतेलेली सव  कज 
    आिण या पापाच ेधनी होण े
    टाळयासाठी कॅबर ेडारन े
    उरलेसरुले अवयवही दान केले 
 
    ही काय जा थोडीच असत े
    हा तर असतो अनके िकलोमीटरचा लगाव 
    अगंाा कणाकणाला िचकटलेला 
    आिण मनाला िगळंकॄत कन 
    िनतपण ेवाट पाहणारा 
    अिनबध मीलनाची 
 
    उडता उडता सव  पाययानंी 
    मीपण सोडून अप ण ाव े
    तशा मदम 
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    --- ००० --- 
      
    मेच आपले बर ेआह े
 
    आधी वाटले राग आह े
    मग िदसले सोबत आपली काळजीही आह े
    तटुयाा भीतीबरोबरच नाहीच तटुणार 
    हा िवासही आह ेलौकरात लौकर 
     होतये की काही 
    घडललेेच नाहीय इजा करणार े
    नॉम ल तर आह ेसगळे 
 
    हा एक नानचे होणारा ीकारच आह े
    पण एक जनुीच अट अधोरिेखत कन 
    हला हातान े
 
    जवळीक नाकारावी तर रावाही 
    सहन होत नाहीय ह ेस आह े
 
    तफ मनाचं ेगधळ समजनूही 
    आिण समजामळेु िदलासा आह े
    की मळू धागा अबािधत आह े
 
    या कोरोनाा जगात 
    नकोच राग नाराजी 
    जा िटकवायला 
 
    मेच आपले बर ेआह े
    --- ००० --- 
      
May 21 
 
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    फेसबकु ो चालण,े टाईप केलेले उिशरान ेउमटण,े कस र ऑपरटे न होण,े लॉग आऊट करायलाही वळे लागण े-- 
अस े सवानाच यतेाहते का ? ह ेअस ेफ फेसबकुवरच होतये. काय असले कारण ? 
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    आमा भागातली वीज यंणा गलेे काही िदवस आयसीयतू गलेीय ! दर तासान ेगायब होतये ! ात माझा यपूीएस 
बदं पडलाय ! 
      
    सा 
 
    वाळूच ेवादळ 
    समुाा लाटा 
    कोरोनाच ेसावट 
 
    पाच इिंय ेकाय 
    सहा सात वा आठही 
    अस ूशकली असती 
    मग वगेळेच असत ेजग 
 
    नाडी रदाब मधमुहे 
    आिण रातले ाणवायचू ेमाण 
    कळतये सहज मोबाईलवर 
 
    जातायतेा खपू काही िदसत असत े
    आता यणेार आह ेअसा एक रोग 
    जो कानावंर हा करले 
    कोलाहलाबरोबरच 
    पाचं ेआवाजही गायब होतील 
 
    परदशेाता आेानंा 
    काळजी वाटत असाच े
    मोबाईलवर िदसले 
 
    भीती मा  दाटेल मनात 
    जेा हजार िकमवन डॉर कळवतील 
    सा कन ा अावयक 
    --- ००० --- 
      
May 20 
 
किवता आिण वय 
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    मी अगदी थोडा काळ िकलर सेम े‘ मनोहर ‘ मािसकाचा सहसपंादक णनू काम करत होतो. ा वळेी मी ‘ 
सहिशण ‘ या िवषयावर अनके नामवतंांा आिण िशणतांा मलुाखती घऊेन ाचंा एक मोठा लेख तयार केला 
होता. ा लेखाला भाकर काटे याचंी िच ेलाभलेली होती. स ुदंर असण ेह ेकाांा िचाचं ेमखु विैश अस.े तर ा 
ियते एक िवचारवतं अस ेणाले होत ेकी वयाा २५ ा वषा पयत मलुान ेमलुीकड ेपाहताही कामा नय.े ाच ेपणू  
ल ाा िशणावरच क ित असायला हव.े अशा िवचारामंळेु त ेसहिशणाा िवरोधात होत.े मलुामलुनी एक 
िशकताच कामा नय,े अस ेाचं ेमत होत.े यावर, अमकु एक िशणत अस ेअस ेणतो, ावर तमुच ेकाय मत, अस े
िवचारावर त ेमायावर खवळले होत.े तर त ेअसो. नसैगक वाढ आिण मानसशा यानंा धन ाचं ेिवचार नत.े 
इथनू सुवात करायच ेकारण णज ेकिवतते यणेार ेअनभुव आिण कवीच ेवय याचंा काही सबंधं असतो का आिण ाच े
काही िनयम वा िश असत ेका, हा या पोचा िवषय आह.े 
 
    ियानंी, िवशषेतः िववािहत ियानंी मेकिवता िलिहण ेिनिष मानणार ेबरचे लोक अजनूही आपा समाजात आहते. 
ियावंर घातले जाणार ेह ेिनबध अनसैगक, अायकारक आहते, ह ेसमजणायाचंी संाही आता बयापकैी आह,े अस े
णता यईेल. असली बधंन ेवा अपेा या िनसग  आिण मानसशा यानंा डावन बाळगा जातात. ानंा  
वावाचा वा मानवी जगयाचा आधार नसतो. तसचे कार, कोणा वयात कशा कारा किवता िलिहा जाात 
याबंाबता अपेामंहेी असतो. तण वयात औदासी, मॄचू ेिवचार, िनराशा, ह ेअस ूनय,े अस ेकाहना वाटत.े 
माणसाा जगयाबाबतच ेमलूभतू  – जस ेकी, ःख का होत,े के सबंधंात सघंष  का असतो – ह ेखर ेतर 
कोणाही वयात पडू शकतात. बुाला त े पडले त ेफ ाापरुत ेनत.े त ेपणू  मानवजातीच े होत.े अशा 
कारा चतनाची किवता तण वयातही िलिहली जाऊ शकत.े तण वयात कशाला आािक, अस ेणयाला अथ  
नसतो. आपण ‘ आािक ‘ चा सबंधं धामक कम काडं,े ातंा अिधकाराचंी रचना यांाशी जोडतो त ेपणू तः 
चकुीच ेअसत.े खर ेतर के चागंली किवता ही िगत सखुःखांा पिलकडचा एकूण मानवी जगयाचा आवाका 
घणेारीच असत.े काही किवता फ िगत रागलोभ वा सखुःख ेवा मत ेमाडंणचे महाच ेमानणाया अस ूशकतात. 
आिण तरीही, काही किवता, कोणाही अनभुवाा िनिमान,े मनाा ग ुतंाग ुतंीा रचना, जगयातली आतंरं ेयाचं े
पिरपणू  भान घणेायाही असतात. या अथा न ेा आािक असतात. तण वयात अशा किवता कुणी िलहीत असले तर, 
‘ अररे े‘ वा ‘ िबचारा ‘ अस ेकवीला णणार ेकाही अस ूशकतात. ानेर काय, ‘ वन ‘ ा कामासाठीच आले होत,े 
इतर तणानंी ा फंदात पडू नय,े अस ेानंा वाटत.े 
 
    ी-पुष यांातंा आकष णाचा िवषय घऊे. ह ेफ तण वयाता लोकाचं ेआरित े असत,े अस ेकाहना 
वाटत.े तस ेवाटण ेह ेअथा तच अनसैगक, मानवी जगयाा वावाला नाकारणार ेआिण हकेटपण ेनिैतक पाच े
असत.े ी-पुषातंले आकष ण ह ेदोी बाजूनंी वयब अस ूशकत नाही, तस ेत ेनसत,े ह ेअगदी आधिुनक सशंोधनही 
सागंत.े ामळेु, पाशी, साठीा पढुा ी-पुष कवनी मेकिवता िल नयते, अस ेवाटणायाकंड ेल करणचे 
योय ठरत.े मेाकड ेिगत अनभुव णनू पाहणार ेकवी जस े‘ उतार ‘ वयातही अस ूशकतात तसचे त ेअनभुव पणू  
मानवी जगयाची िया अस ेभान घणेारहेी अस ूशकतात. ी-पुषातंले आकष ण वा मे णज ेफ मलेु जाला 
घालायचा काय म नसतो. ाला इतर अनके आयाम असतात. मेामळेु मत घडणाा रासायिनक िया, ाचं े
मानवी जगयातले ान, यावंर खपू सशंोधन झालेले आह.े रजोिनवॄीनतंरा ीन ेवा साठीनतंरा पुषान ेमेकिवता 
िलिहण ेणज ेकाहीतरी अघिटत वा िवकॄत आह ेअस ेसमजण,े हचे खर ेतर िवकॄत आह.े माणसू नेडडे -- ममतॄ होत 
नाही तोवर सव मानवी भावभावनानंी, िवचारानंी तो यु असतो, ह ेसमजनू ायला हव.े कलेा ेात सव मानवी 
जगण,े ाच ेकोणतहेी िवम कोणाही वयात आिवॄत होऊ शकतात, ह ेसमजण ेअवघड जाऊ नय.े 
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    कलाक अिभीत कोणाही कारणान ेवयाची बधंन ेमानण ेही एक सामािजक िवकॄती असत.े त ेफ सवयीन े
बबवलेले िवचारहू असतात. ी वा पुष कलावतंानंी वा कवनी असा समजानंा कमत देयाच ेकाहीच कारण नाही. 
सरकारी सेॉर नसावा अस ेआपण णतो, तसाच, हा असला सामािजक सेॉरही नाकारला पािहज.े 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Anil Sadolikar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
May 19 
 
    गु े
 
    मकू असले तरी तझु ेसरू 
    सहज ऐकू यतेच होत े
    ज ेकदािचत 
    माया उु करयातनूही 
    आले असतील 
    ामळेु त ेमला हव ेतचे 
    माझचे सरू आहते 
    ह ेसमजनू मी तझु ेआकाश ापले 
 
    तलुा त ेआमण वाटले खरचे 
    की घाईन ेट ेओलाडंण ेवाटले 
    समजले नाही 
    उगीचच मफैल थाबंली 
 
    आता हळुवार 
    तलुा हा तवेाच गतीन ेजाऊ 
    गतीपेा लयीला मह दऊे 
 
    एकदा एक आावर एकमकेाचंी 
    समज तफ असायला हवी 
    त ूअचानक 
    ायमतूा भिूमकेत जाऊ नयसे 
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    मी ज ेकरतो त े
    तफ मा असचे असायला हवते 
    गु े
    --- ००० --- 
      
    चचा  न करता 
 
    बफ  िवतळला 
    की दगडाला पाझर फुटला 
    की नसुतचे एक 
    खोटे आवरण बाजलूा झाले 
    याा नमेा िवषेणाची 
    आता गरजच काय 
 
    आता  श 
    आिण  कॄतीच हवी 
    करारमदार नकोतच 
    कवा नको आराखडा 
    वा काहीही नमेके वा िनित 
    करणार ेबोल 
 
    काहीच कबलू नकोय करायला 
    आता जगयातच आपोआप 
    ठरत जातील पायवाटा 
    आिण अनवधानी मोहाच ेमाग  
 
    लागलेला िसल 
    ीनच आह ेना 
    याची मळुीच चचा  न करता 
    सरळ पढु ेजायाची ही वळे 
 
    समज णनू काही असत ेकी नाही 
    --- ००० --- 
      
May 18 
 
    ायोिगक नाटकासंाठी खशुखबर -- 
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    ेकिवरिहत काय मासंाठी ेिडयस उपल होणार ! 
      
May 17 
 
    आदरणीय राकर मतकरी यांाशी कधी माझी भटे वा  ओळख अशी झालेली नती. ाचंी अनके नाटके मा 
मी पाहात आलेलो आह.े ाचं े' जावई माझा भला ' ह ेनाटक एके काळी खपू गाजले होत.े ा वळेी मी त ेपािहले नत.े 
दोनच िदवसापंवू, त ेनटेवर उपल असाच ेपान मी त ेपणू  नाटक पािहले. सवंाद आिण नातं यावंर अजब कुमत 
असलेला लेखक ! 
 
    मतकरचा मायाशी आलेला एक संरणीय सबंधं णज े– एकदा एकदा ' लोकमत ' न ेअनके नामवतंाकंडून 
मराठीता सवकाळ महाा अशा दहा नाटकांा याा मागवा होा -- ात मतकरी यानंी माया ' बिुबळ 
आिण झ ू' या नाटकाचा समावशे केलेला होता. ाचा सािभमान उेख मी माया सकेंतळावरही केलेला आह.े 
 
मराठी रंगभमूीवरा या महाा लेखकाा तॄीस माझा सादर णाम ! 
      
    ' माझ ेजीवन गाण े' ह ेमगंशे पाडगावकराचं ेगीत मळुात पलंुनी सगंीतात ग ुफंले होत ेआिण ाच ेगायक होत ेिजत 
अिभषकेी. आाच झी यवुा वर तचे गाण ेशौनक अिभषकेी यानंी सादर केले. चाल वगरै ेसगळे तचे होत ेपण सगंीतसाज 
पणू  आधिुनक वााचंा होता. तबंोर,े पटेी, तबला, ायोिलन, ह ेकाही नाही. एक कारच ेयजूनच. मला छान वाटले -- 
एक वगेळीच मजा वाटली. साथीदार सगळे, आपण एका कसलेा गायकाला साथ करतोय याची न जाणीव असललेे 
होत.े वगेळा हटके कार ! 
      
    दोन किवता -- 
 
    मग मीही टले 
 
    चनै पडत नती 
    णनू मी काळ उलटा केला 
    आिण ल उजवीकड ेवळवले 
    तेा खाी पटली 
    की आता अिनितता सपंले 
 
    झाडाचंा नसुता िहरवा रंगच 
    भटकू लागला आकाशात 
    आिण आकाशाचा िनळा 
    आयाला आला पायाा मगात 
 
    ह ेसटुणार े नाहीत 
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    ह ेमाहीत असलेली माती 
    िनतपण ेबसली होती 
    भतूकाळाा जखमा वाळू दते 
 
    हवेा सहनशीचा  होताच 
    ाची जबाबदारी 
    माया मखू  मनान ेघतेली 
    आिण अासमात नसलेली पुके 
    िवकत आणली 
 
    पण एकूणात माझ ेमन रािहले 
    आिवासातच 
    मग मीही टले जाऊ द े
    होईल त ेहोईल 
    --- ००० --- 
 
    अाा कया 
 
    वाटलेच मला 
    अा वा पीटर 
    अस ेकाही आले की 
    लगचे सु होणार तमुा डोात 
    धम िनरपेतावादाच ेधम च 
 
    तमुचा ॉेम सागं ूका 
    तुाला फळी आवडत े
    आिण मग ितची भीती वाटत े
    णनू तुी एकोाच ेबोलता 
 
    तुाला फळी का आवडत े
    याचाच ा ना तपास 
    कशाला कािनक 
    वावात मरत बसताय 
 
    या किवतसेाठी कधी न ेत े
    मी आधी शीष क िदले 
    मग माया लात आले 
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    की ह ेिनरथ क आह े
 
    अस ूा ना त ेिनरथ कच 
    --- ००० --- 
      
    ूनग 
 
    शािंशवाय 
    होकार देयाच ेतझु ेकसब 
    मला खपू वळे रगाळणाया 
    माया आवडा 
    शपे ूभाजीसारख ेवाटत े
    आिण तझु ेित 
    माया परमिय 
    काला  भाजीसारख े
    हटके आिण िभडणार े
 
    लोक भडीबल बोलतात 
    िसमला िमचच टे णतात 
    कुणी णतात आधी ितला 
    ढोबळी िमचच णा 
    दोडका काकडी पडवळ 
    धी कोबी गाजर 
    याचंाही कुणी जयजयकार करतात 
 
    मला भााचं ेकुणी िशकव ूनय े
    तुया आकष णाच ेरंग 
    मला परुपेरू माहीत आहते 
 
    कारण माझी आवड शेल आह े
    तुयासारखीच 
    आपले ूनग जमवणारी 
    --- ००० --- 
      
May 16 
 
    सहज जाता जाता 
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    ऑािओ पाझ ची एक किवता -- 
 
    वाट 
 
    हवेन जा 
    पायान जा 
    ओठांन जा 
    हक हलके 
 
    तझु ेशरीर णज ेतुया शरीराचा सगुावाच 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Swapnil Chavhan's timeline. 
      
    खपू शभुेा, ील ! 
      
    िच 
 
    तुी यतेाजाता माणसातं पण आा असनूही 
    तुाला कशातच इटंरे नाही अस ेवाटत े
    आिण याचा बराच भाव राहतो – कुणी णतो -- 
    ायला आाला आपलुकी वाटत ेइतकी 
    पण या माणसाला आमाबल काय वाटत े
    ह ेकळतच नाही – पािहला की उ वाटतो हा माणसू 
    मग याला िवनोदीही कस ेसचुत े– नाहीच कळत -- 
    हा िभा आह ेकी धाडसी – अतं कमी सामुीवर 
    बधेडक मदैानात घसुतो हरयाची धाीच नाही असा 
    -- पण ाजंळपण ेतःच कबलूही करतो हा की 
    ाचहेी मन भीतीयुच आह ेकधी कधी तर चडं 
 
    हा कसा वाटतो यावन वा काही सागंोवागंीा 
    तपशीलावंन याा लेखनाच ेिवषेण 
    नाहीच करता यणेार आिण उगीचच असहेी वाटत असत े
    की खपू अस ेकाही लोक ाला वाईट णतील 
    असहेी काही दडललेे असाव ेयाा जगयात भतूकाळात 
 
    पण हा णतो की मी माझ ेचिर 
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    सागंयासाठी िलहीतच नाही ामळेु 
    माया लेखनाचा माया मनोिवषेणाशी सबंधंच नाही 
    माया मनाा उननातनूच जरी 
    यते असले श तरी ातं माया भावनाचंा 
    बडजेाव नाही असणार तो णतो मुतः 
    ाच ेनसलेले अस ेपणू  नसयाच ेणच तो वाटतो 
    सवानाच ओझी फेकता येयाची शता सागंयासाठी 
    --- ००० --- 
      
May 15 
 
    मूहास 
 
    इथ ेबरचे िवषय मी िवचारिविनमयासाठी माडंत असतो – माझी अमकु मत े डसा गळी उतरवयासाठी नाही. ाच 
कारची ही पो आह.े ही ‘ मूहास ‘ हा श नहेमीच वाचनात यतेो. काय आह ेही भानगड, अस ेआपण कधी 
िवचारत नाही. एक लात घतेले पािहज ेकी आपण ानंा मू ेणतो ा काही बौिक रचना असतात आिण 
सामातः ा ‘ आदश ‘ णनू ीकारलेा असतात. मू ेमा सगयानंाच असतात पण ात आचरणात 
नसतात. उदाहरणाथ  ‘ समता ‘ ह ेमू घऊे. ह ेमा सगयानंाच असत ेपण आचरण िवषमता िनमा ण करणार ेअसत.े 
पितपनी शभंर टे एकमकेाशंी एकिन असायला हव ेयाला सगळेच ‘ हो हो ‘ णतील पण त ेआचरणात असणार 
नाही. ाचार वाईट अस ेसगळेच णतील पण मनात आिण खाजगीत ाच ेसमथ नही करतील. कोणतहेी मू णज े
माणसाा जगयातले एक आतंरंच असत.े ‘ अहसा ‘ ह ेमू चागंले आह ेहो पण तुी युस नसाल तर जगात 
तुाला कुहेी िवचारणार नाही – असा हा पचे असतो. आिण ह ेशकेडो-हजारो वष चा असत.े तस ेनसत ेतर ‘ समता ‘ 
ह ेमू माननू ासाठी झटायची गरजच उरली नसती. मू-ीकार आिण मू-िवरोध या ंातनूच माणसाची ‘ गती 
‘ चा असत े! काळानुप ा काराची अिभी, माण बदलत,े वगेळे अस ूशकत,े इतकेच. 
 
    ह ेसव  पाहता ‘ मूहास ‘ होतोय, णज ेकाय ? िनरिनराळी मू ेीकारण ेआिण ाचंा हास करत जगण ेहचे तर 
घडत असत.े आज वगेळे अस ेकाय घडतये ? की आपण मूहासाबल बोललो णज ेआपण तः फार मूयु 
वागणार ेआहोत, अस ेभासवयाची ही एक युी असत े? आिण यातले मतभदेाचं ेे लात घतेले तर आता अगदी 
मूहास होतोय अस ेणयासारख ेआपले मूयु वागण ेकधी होत े? व ूआिण बाजार याचं ेचडं जग खलेु 
झालेले असामळेु मळुातच असणारी ंाकता खपू मोठी िदसत,े इतकेच ! 
 
    मू ेआचरणात असचू नाही शकत तर ाचंा हास कसला ? 
    --- ००० --- 
      
    रावा 
 
    रावा हा एक ताण आह े
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    ामळेु जग हा एक ताण आह े
    आिण सगळे सबंधं 
    आिण भतूभिव 
    ठरलेल ेिवचार 
    महाकांा 
    अधंारऊन 
    येस-येस 
 
    रााला नसुता तझुा श 
    झाला तरी ह ेसगळे जात े
    ह ेमी पािहलेले आह े
    पण तुया शा ची इा करता कामा नय े
    ही अटळ अट धुा उडवतये जगयाचा 
 
    रावा िनमा ण करणार ेमनच 
    तो िटकवयाचा 
    आटोकाट य करतये 
 
    त ूना सजीव ना दयाळू 
    ना तलुा मन हा छळ कळणार े
 
    ना दोष दणे ेना दया भाकण ेउपयोगाच े
    ह ेमला समजतये याचाही एक ताण 
 
    वाट तरी कसली पाहणार 
    --- ००० --- 
      
    नसुतचे गाभंीय  नको णनू थोड ेअसहेी -- 
 
    सागं आता 
 
    ज ेहव ेआह े
    तचे नको आह े
    अस ेवाटयाचा काळ 
    आता त ूओलाडंलेला आहसे 
    आता सव फ हवचे आह े
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    तर हा मध ेकोरोना 
    पण एक लात घ े
    तो आपाला िदसत नाही 
    आिण आपणही 
    काय हवनेको णतो 
    त ेाला समजत नाही 
 
    सरळ ाा उपितीला 
    अिहीनच समज ूया 
    आता 
 
    सागं आता 
    कधी यशेील 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande added a new photo. 
      
    िनसग  आिण माणसू एक -- 
      
    पापद 
 
    कंटाळा यतेोय ? 
    णज े? 
    काही घडत नाहीय, अस ेवाटतये ? 
    “ काहीच नाही घडत “ 
    ह ेपापद असलेले नाटक 
    आले समोर आिण जग णाले 
    ह ेतर काही महाच ेघडतये 
    जागितक रंगभमूीवर ! 
    आिण त े
    अजनूही घडतच रािहलेय – 
 
    पखंा लावा -- 
    ातनू बरसतील 
    िवचार आिण आठवणी ! 
    की ाचंाच आलाय कंटाळा ? 
    की तुाला हवाय पाऊस 
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    सहवासांा बशेुचा 
    कवा एकेक ट ेओलाडूंन 
    पढुच ेर ेिदसयाचा ? 
 
    तुाला कंटाळा नसले आला -- 
    नसुतीच तमुा कॉलरवर 
    कावयाची घाण पडली असले – 
 
    नीट िवचार करा -- 
    थकू नका अस े– 
    --- ००० --- 
      
May 14 
 
    अथ पणू ता 
 
    माया लहानपणची गो. धावा इंजीत िलिहलेला मजकूर पान मीही तसचे सरपटत ेकाही िगचिमडून याचा अथ  
काय, अस ेिवचारत अस.े तसचे, बरचे पढु,े ' सकथ े' ता किवता वाचनू, कशाही शजेारी कोणतहेी श िलन मी 
अशा अनाकलनीय मजकूरांा किवता सकथकेड ेपाठवा होा. ा उलट टपाली परत आा ! तर, ' अथ पणू ता ' 
ही लक बाय चा णज ेअनमान धपान ेवा राम भरोस ेअिात यते ेअस ेअनकेानंा वाटत असले का ? की न जाणो, 
फास ेआपा बाजनू ेपडले तर आपले लेखन उदाहरणाथ  नोबलेा तोडीच ेठ शकेल, अस े? 
    --- ००० --- 
      
    के घटनलेा इतकी हजारो, लाखो कारण ेअसतात की कोणतीही कारणमीमासंा उथळ ठरावी. ावर उपाय णनू 
शोधलेली, िनयती, ान, ार वगरै ेउरहेी कुचकामीच. मग काय आह ेह े? -- हा  नको पडायला ? 
      
    वन फळ खाली का पडत,े या मागा न ेशोध घणेारा जसा महाचा असतो तसाच आिण िततकाच, सवयना धा 
बसावर माणसू हवालिदल का होतो, या मागा न ेशोध घणेाराही असतो. 
      
May 13 
 
    आमची सोसायटी सील 
 
    दोन िदवसापंवू आमा सोसायटीतील एक ी पॉिझिट असाच ेकळले होत.े आमा शजेाराच इमारतीत. 
एक वयर बाई एका राहणाया आहते, ा काही बाहरेा कडून सवेा घते होा, अस ेकळत.े ा कारात 
ाचंा िवषाणूशंी सपंक  आला असावा. आधी ती एकच इमारत अलग -- आयसोलेट केली होती. पण, आता, ा बाना 
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एकटे वाटू नय ेणनू सदहतेनू ेांाकड ेजाणाया ाच इमारतीता आणखी एका बाना पॉिझिट होयाचा सगं 
आला आह.े ह ेपान, आजपासनू आमची सोसायटी सील केाच ेकळले. आता पोलीस बदंोबच असणार. 
 
    या पिरितीला घाबन रखवालदारानंी पोबारा केला आह.े आता मबस नाच आळीपाळीन ेती काम ेकरावी लागणार 
आहते. उदा सव इमारतना वळेोवळेी पाणी सोडून टाा भरण,े वगरै.े यातनू अनके उप तयार होत आहते. आमच े
िचरंजीव काही वष इथले काय कत आहते. ांा मलुी णज ेआमा नाती ांावर भडकलेा आहते. ान ेमळुीच 
खाली जाता कामा नय,े अस ेानंा वाटत.े आी घरात वयर आहोत, सनुचे ेवडीलही पुयातच एकटेच असतात आिण 
नातची १० वी व १२ वी ची वष ! ह ेसव  लात घऊेन नातचा आिण सनुचेा स िवरोध आह.े अशा वळेी, नीट काळजी 
घऊेन काहना काम ेकरावीच लागतील अस ेमी णताच सवजण मायावरही िचडले. यातनू आता कस ेकाय माग  
िनघतात त ेपा. आपा कोषात सतत सरुित रा इिणारहेी काही असतात. ानंाही इतराबंरोबर सीन ेबाहरे 
काढाव ेलागले, अस ेह ेसकंट आह.े 
 
    साराशं, सव   डसनी पणू  काळजी ावी. आसपास केससे िनघाा तर इतरही बरचे  िनमा ण होतात, ह ेलात 
ाव.े 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Sanjay Bhaskar Joshi's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
May 12 
 
    मतभदे 
 
    एकपितामाण ेतो 
    एकशुत पाळतो 
    माझा एक िम 
    मी तर ाला सिदाच दतेो 
    की बाबा सात ज 
    तलुा हाच श ूलाभो 
 
    मला तो णतो की तलुा भावनाच नाहीत 
    त ूषढं आहसे मी णतो की मा 
    मी उर नाही दणेार मला नकोय 
    तझु ेशु त ूएकिनच राहा 
 
    एरवी बरा असतो तो जाटोयािवरोधात 



197 
 

    पण मानवी िहताचा िवषय िनघाला 
    की ाच ेशाु जाग ेहोत े
    मग तो ढुंकूनही बघत नाही 
    इतर कुणाकड े
 
    अर ेाला काही मोठे साधायच ेअसत े
    तुयासारख ेिकरकोळ अम ठेवनू 
    ाला कस ेचालेल कंगाल होऊन 
    नसुत ेकोपयात बसण ेनाही आवडत ाला 
 
    ाच ेणण ेचागंल ेआिण िहताच े
    हाच असायला हवा अम 
    पण ावरच तर असतात ना मतभदे 
    --- ००० --- 
      
    तीच माणस े
 
    अतंर राखायची साथच पसरलीय 
    ओढणीा मामळेु 
    आधी िया ओळख ूयतेच ना 
    आता िम आिण शजेारीही 
    ात अनके ी हेटेवाा 
    सरळ ल करत 
    आपाच नादात चालाव ेलागत े
 
    कुणी रागावत नाही 
    ह ेखर ेअसले तरी आपलुकी गलेीच आह े
 
    अस ेवष दोनवषही चालेल णतात 
 
    ही आवरण ेनसलेा ी 
    भटेयाची हेी माग ेपडत जातील 
 
    िहचा तो आिण ितचा हा 
    न पाहता िनघनू जातील 
    जवळून अधंयासारख े
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    तःा ितमा सादर करायचा 
    ास वाचान ेमाणस ेजरा सलैावतील 
    भटेतील मोकळी तेा जरा 
    रावा िम कन बोलतील 
    राामळेु तीच माणस े
    पुा िमळवावीशी वाटतील 
    --- ००० --- 
      
    " ितन ेदशेात टॉप केलेय " कवा " तो राात पिहला उभा रािहलाय " -- ह ेचालवनू ाव ेकी शुीकरणाचा सा 
ावा ? 
      
May 11 
 
    Champra Deshpande wrote on Shrinivas Arvind Patke's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    सज क कला 
 
    कोणाही कवीची के किवता ही ाा कुवतीा अु राला पोचणारी असलेच अस ेनाही. कवीन ेाची 
खतं बाळगायचहेी कारण नाही. मु समा कोणती असत ेतर किवता ही िनण याक वा बोधद होयाची. तशी किवता 
ही फ नाकारली वा ीकारली जाऊ शकत.े ती कधीच काही नव ेदऊे शकत नाही, कारण, आह ेत ेपाहयाची वा 
समाचंी िया समजनू घेयाची जाग ितात नसत.े ती जाग असणारी किवता वषा नवुष ताजी आिण िजवतं राहत.े ह े
समजलेला कवी कधी कधी, िलन झालेा किवततेली बोधदता काढू जातो तर ात ती पणू  किवताच न होत.े ( माझ े
एक नाटक अस ेिलन झाले होत.े सगळा सरू बोधदतचेा होता. मलाच त ेबािलश वाटू लागले. ती पणू  सिंहता नाकान 
मी ा नाटकाच ेपनुलखनच केले ! ) मतदशनाचा हते ूहा कलेचा मखु दोष णता यतेो. 
 
    काहा मत े' योय बोधद ' असण ेहचे फ कलेच ेमू, अस ेअस ूशकत.े पण, तशी कला पथंापक असत ेह े
पाहायला हव.े ामळेु ती सघंषा ची आिण छळाची आह ेती रचना ीकारणारी असत,े णजचे मूहीन असत,े अस े
णता यते.े ःखाची रचना नसुतीच उगाळत राहण ेणज ेसज क कला न.े 
    --- ००० --- 
      
        ायरस 
 
    माया आयुान ेमी तॄ आह े
    आिण मी कॄताथ  आह े
    यातंले लॅमर हवये 
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    यााबरोबर वा िताबरोबर 
    फोटो काढून तो ण िमरवायचाय 
 
    आिण मधचे शकेंची पाल 
    मीच झालोय की काय 
    मीच घडवलेला 
    एक कॄिम ायरस ितकारहीन 
    आिण िनपाय 
    --- ००० --- 
      
    आजा माया वाढिदवसािनिम आलेा  डसा शभुेानंा िशः ितसाद ायचा य केला आह.े तरीही 
काहीजण रािहले असतील याची मला जाणीव आह.े सवाा या उदडं मेाबल मनःपवू क धवाद ! 
      
May 10 
 
    रोज नवा भाग 
 
    अजनू पढु ेआह ेकथा 
    अस ेसागंत सपंला 
    हसक सडूाचा पिहला भाग 
 
    आह ेका गरज सरा बघयाची 
    ही पा ेना मेाची ना मािहतीची 
    ना आपा भागातली 
 
    तरीही म दते 
    अस ेकस ेणणार 
    सवंदेनशीलता तर हवीच 
 
    आिण आपले आपण 
    आता आत 
    जखमी होत राहणायाचं ेकाय 
 
    तःा िपा न िपाचं े
    आयु बरबाद करयाचा सडूच 
    पवू जाचंा तःवर घणेाया 
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    रोज नवा भाग 
    पढु ेकाय होईल 
    याची काडीची उकुता नसलेला 
    --- ००० --- 
      
May 9 
 
        मायाजाल 
 
    सहज चालता चालता 
    टाकलेले पाऊल 
    अचानक खोलात तत जाण े
 
    कुठे कोरोना 
    कुठे िवासघात 
    कुठे षे 
 
    तर कुठे 
    आपाच िवचाराचं े
    मायाजाल 
    --- ००० --- 
      
    एका अमतू  िचाचा ज 
 
    पाठबा ितसाद 
    अनकूुलता परूकता 
    आपोआप ससुगंत 
    हाम नी मलेडी 
    नमेके जळुत जाण े
    एकलय एकभाव 
    िवलय िवलोप 
    िनत िनभ य 
 
    हालचालच ेसगंीत 
    नजराचं ेहरवण े
    दणेघेणे ेताबाहीन 
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    िदन हो या रात 
    हम रह ेसाथ साथ 
 
    जुा काळातल े
    ताज ेगाण े
    आिण वत मानातले 
    मरुललेे तराण े
 
    िमसळत ेआकार 
    िमसळत ेश 
 
    एका कालातीत िवभोर 
    अमतू  िचाचा ज 
    --- ००० --- 
      
    कंिट ू
 
    मराीनतंर 
    मोबाईलवर 
    पािहली वळे 
 
    मग वाटले 
    तहान आह े
    पाणी झाले 
 
    तरी जमनेा 
    मग गािलब वाचला 
    अा वगळून 
 
    मग आले लात 
    जाग आिण झोप 
    यातं फरक कशाला 
 
    मन तचे असणार 
    झोपाव ेआता 
    ात पढु ेकंिट ू
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    --- ००० --- 
      
May 8 
 
    डास 
 
    आता जाग ेराहाव े
    ेेन ेसोडत 
    जगयावरचा ह 
 
    पाघंण घतेाना 
    कुठे समोर असतात 
    पािहलेली सगळी य े
 
    डासाकंड ेपाहायच े
    िवचार णनू 
    आपोआप जातात 
    --- ००० --- 
      
     
 
नाटक 
 
    करायच ेकाहीच नाहीय 
    आिण 
    दराना काळात काहीच घडत नाही 
    या दोन जागितक ात 
    िहर ेसवंादावंर तोन धरलेले 
    नाटकच काय आ ेजग 
 
    अस ेघडले तस ेघडले 
    णत चरकात 
    िपळले जाणायानंा णत े
    वाट बघा बघत राहा 
 
    अायाला नाही चालत 
    पराच ेमेही 
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    तो खवळतो 
 
    सगळेच बोलतात अथ पणू  
    खपू वळे 
    ओळखी कन दतेात घतेात 
    उपचार णनू 
    काहीही कसहेी मागपेढु े
    जण ूइटंरेच नसलेल े
 
    णोणी जगाबाहरे 
    िनघनू जाणार ेएक नाटक 
    सव  पा ेसमोर असताना 
    --- ००० --- 
    कोरोनानतंर -- 
    ( ही एक जगयातली ऍसडटी  करणारी पो आह,े ह ेकॄपया लात ाव,े ही एक िवन िवनतंी ! ) 
 
    िथयटेरमध ेजाऊन िचपट पाहण ेनगय झाान ेखपू खचक िचपट िनमती बदं होईल. चनैीची नवी नवी साधन,े 
अलंकाराचं ेकार, महागड ेकपड,े हॉटेलग याचं ेमह कमी कमी होत जाईल. पण, करमणकू लागलेच ना ! जािहरातची 
गरज खपू कमी झाली तर टीी चनॅेस तरी कशी चालतील ? पण, समजा चालतील. लोक टीीवर, मोबाईलवर ७० त े
२०१८-१९ पयतच ेिसनमे ेकायमच पाहात राहतील. इकड ेअिधकािधक समॄ, फॅशनेबेल होण ेबदं पडत चाललेले आिण 
२०३० लाही जनु ेिसनमे ेपाहण े! णज,े एक कार,े वावाचा वाह मदंच होईल. मनावर सारख ेजनुचे हॅमर झाान े
मन, तोच काळ वत मानकाळ णनू जग ूलागले ! गलेी काही वष कलावतं लोक ाचंी एक गहन समा सागंत होत ेकी 
वाव एवा वगेान ेबदलतये की त ेकळाया आत त ेबललेले असत े! ामळेु, वाव समजनू घऊेन कलाकॄती 
िनमा ण होण ेअशच होतये ! आता तो  यणेार नाही. फारस ेन बदलणार ेवाव आिण त ेसमजनू ायला हवा तवेढा 
वळे ! ामळेु, कलावतंाचंी समा न होईल -- त ेएकापेा एक भारी कलाकॄती िनमा ण करतील ! णजचे, वाव ठ 
झाान ेसॄंती खपू सखोल आिण समॄ होत जाईल ! कोरोना ही अशा कार ेएक इापीच ठरले ! 
 
    पटतये का ? 
    --- ००० --- 
      
    चागंली माणस े
 
    याापेा त ेअिधक 
    मौवान वा महाच े
    मानाव ेही शता 
    फ मानवी मनात आह े
    णनूच ाला नसैगक न णता 
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    िवकॄत वा कर णाव ेलागत े
 
    एकामळेु दहाचंी आयु ेिवटण े
    हचे तर असणार के मनाच ेजगण े
 
    कायान ेकाहना िशा होऊ शकत े
 
    बाकीच ेउजळ मााच ेअथा तच 
    नसैगक आिण साध ेठरतात 
 
    त ेणतात चागंली माणस े
    राजकारणात यायला हवीत 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande wrote on Raj Kulkarni's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    िल 
 
    गाण ेवगेात रंगात यते चाललेले 
    आिण इकड ेगुगेारी कट 
    टोकावर यते चाललेला 
    जरी माहीत असले की 
    हीरो पार करले सव  अडथळे 
    तरी म उ सेशेन 
 
     जगयात 
    ना गाण ेना गुा 
 
    काय टे असतात त ेलोक 
    कसले धोके परतात 
 
    आता कधी िशकणार गायला नाचायला 
    पण एखादा जबरद गुा जमायला हवा 
 
    शवेटी हीरोन ेखतम केले तरी चालेल 
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    िल तर आह ेमनात 
    --- ००० --- 
      
May 6 
 
    Champra Deshpande added a new photo. 
      
    Champra Deshpande's photo. 
      
    Champra Deshpande shared a memory. 
      
    1 Year Ago 
    ह ेनाटक अस ेिठकिठकाणी होत राहील याची सतुराम कना नती -- 
      
    माम 
 
    मॄबूल खपू झालेय बोन आता बास 
    मी गेावर ही नदी वाहातच राहील नको 
    या िवात माझा अहंकार ु आह ेओके 
    अिनितता आह ेभीती आह ेअस ूद ेअस ूद े
    यु वाईट षे वाईट बधंु हव ेभलू जाव 
    सॄंती नको अ हव ेसधंी हवी समता हवी 
    झाले की आता िकतीदा तचे तचे 
    आपली भाषाच नाही 
    ितच ेअथ ही जनुचे झालेत सगळे 
    मेातच जग जगत ेह ेगळुगळुीत झालेय 
    माणसुकी हवी सहानभुतूी आिण ाय हवा 
    कुणीही नाही नाही णत हो पण िकतीदा त े
    वण  जात धम  लग यामंळेु कुणाचहेी वच  नको 
    मा चला पढु ेह ेसगळे जनु ेझाले आता 
    आधिुनकताही जनुी झालीय तर बाकीच ेकाय 
    काय काय जनु ेझालेय ह ेसागंायचाही कंटाळा यतेोय 
    आह ेना भरपरू पुा तचे तचे कशाला िलहायच े
 
    असो जाऊ ा त ेिवषय बदं िकतीही हौस असली तरी 
    िलहायची बोलायची डोयातंनू पाणी काढायची 
    आता एकच य चा शकेल िनववाद 
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    कोरोना कोिड १९ तो आह ेनवीन अजनू काहीच 
    न समजलेला आिण जनुा न झालेला ेश ताजा 
 
    पण माम तर तचे जनु ेकंटाळलेले िभट मनच 
    तर असणार नव ेकाय बोलणार 
    --- ००० --- 
      
May 5 
 
    परूक 
 
    अनकेानंा हवेा वाटतो 
    िकी स ुदंर िदसतात 
    आिण गाण ेिकी स ुदंर 
    आिण नाच िकी स ुदंर 
    एकमकेानंा अनकूुल 
    लयदार सगळे 
    सगया हालचाली 
    िकी परूक िकी 
    एकमकेानंा स ुदंर करणाया 
 
    अवघड काही नसत ेयात 
    दोघानंाही पटेल 
    अस ेएक गाण े
    मुर केले की झाले 
 
    मग ाला ये णा 
    की  की कत  
    --- ००० --- 
      
    ओळखता यतेच नाही ती किवता 
 
    कधी कधी मी श वापरतो 
    रंगांमाण ेअनपिेत एक 
    माहीत नसलेले 
    ांा एक येयाच ेअथ  
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    त ेनसत ेएखाद ेय वा व ू
    वा घटना वा अनभुव 
    वा माया िवचाराचा अक  
 
    ओळखता यतेच नाही ती किवता 
    ितला अस ूाव ेलागत ेरच 
 
    मला िवास असतो 
    मला िदसलेले आपोआप परर 
    पाझरलेले असतचे ितात 
 
    कारण मायातनूच तर यते ेती 
    जरी 
    माया िनयंणािशवाय 
    --- ००० --- 
      
    पुकाचंी रान े
 
    ना बफा ळ डगर 
    ना िहरागार दयाखोया 
    ना फुलाचंी मदैान े
    ना मसुमसुती गाणी 
 
    तलुा आवडतात पुकाचंी रान े
    िजथ ेएक िफरण ेशच नसत े
    त ूवाचलेा पुकावंर 
    त ूमाझी मत ेिवचारतसे 
    मी ती वाचली नसली तरी 
    तलुा हवीत णनू मी ती दतेो 
 
    माझी मत ेत ूखपू लपवू क ऐकतसे 
    तझु ेऐकण ेमी लपवू क पाहात राहतो 
 
    इतकी सू तीता 
    बफा  झाडा फुला गायातं 
    कशी मावणार 
    --- ००० --- 
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    ' रोखठोक ' म,े दाची कान ेखलुी करयावर चचा  होणार ह ेजाहीर झाले तेाच मी ती चचा  ऐकायच ेठरवले. 
वगेवगेळे राजकीय प असले तरी राजकीय तडसखु घेयाचा हा िवषय नता. आिण, िपयायाचंीही मन ेखव ूनयते 
आिण मार खाणाया ियाचंीही बाज ूावी -- असा चलाख समतोल साधायचा हा िवषय होता ! तसचे झाले ! एक 
अितडाव ेतर णाले की समतने ेपाहयाचा हा िवषय आह े! अथा त, सगयानंाच ह ेपटयासारख ेहोत.े लोकानंी दा 
ावी पण आपापा पना मारहाण क नय,े हा खरा चचचा सवुण म असा शवेट झाला असता, पण त ेानंा सचुले 
नाही. 
      
May 4 
 
    िदसणार ेवाव ही माया आह,े ह ेनकळत कळत असत े-- ती माया नाकारयाची मलूभतू रेणा णज ेदासाठी 
होणारी गद ! 
      
    Champra Deshpande added a new photo. 
      
    सकाळ कशामळेु होत,े त ेमाहीत असत े-- 
    ती ' पाहण े' ही घडाव े-- 
      
    Nothing prevents happiness like the memory of happiness. 
    -- Andre Gide 
 
    'Therefore' is a word the poet must not know. 
    -- Andre Gide 
      
    िसगरटे 
 
    नदीा अगंान ेओढलेली िसगरटे 
    आकाशाा ऍशेम े
    चहाची वाट पाहात थाबंली 
 
    उपास करायच ेठरवनू 
    गायब झालेले पोमन 
    लाल भडक तारा घऊेन 
    उगवल ेअचानक 
    नत कीा घरेातनू 
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    ना प ेहव ेहोत े
    ना तंीतले बदाम 
 
    जगाा उचापा 
    करयापेा 
    खोामंागा वळचणीत 
    तािक चतन करत बसाव े
 
    एवीतवेी कायमच 
    उाा सयूा साठीच जगायचये 
    तर मग आज जगण ेघडले काय 
    की मरण े
 
    तरीही णभर तरी 
    शातं राहता यणे े
    ह ेचागंलेच होईल 
    --- ००० --- 
      
May 3 
 
    बळ 
 
    वारमेाप एकाच 
    कापडाच ेताग े
    घतेाच 
    माजंराचं ेआिवास वाढले 
 
    ती सगयानंाच 
    आडवी जाऊ लागली 
    धा ऐवजी मटण माग ूलागली 
 
    माजंरांा मनातंले एकीच ेमे 
    आिण ा मेाची हसक नख े
    पान पोिलसानंी 
    वरच ेआदशे िवचारले 
 
    सहानभुतूी माणसुकी आिण आा 
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    याचं ेफतव ेिनघाल े
    सा नको 
    बळ वापरायला णनू 
--- ००० --- 
      
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    ' योानंा ' हा श एबीपी माझान ेिबनचकू िलिहला, अस ेमला वाटत े-- 
    कोई शक ? 
      
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    फुगा 
 
    पानपरूके णनू 
    माझ ेबरचे लेखन वाचले गलेे 
    वाचताना वाचकानंी कादंपेोह ेखाे 
    ाचं ेडाग मी आभषूण ेणनू िमरवले 
    एखाा शरू योासारख े
 
    जग बदलयाच ेजाऊ ा 
    मनाचं ेफुग ेफोडण ेमहासाच ेहोत े
    त ेघडले की नाही माहीत नाही 
 
    माझा फुगा फुटलेला असान े
    मला ना खदे ना खतं 
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande's photo. 
      
May 2 
 
    पुयातला कालचा पाऊस -- 
 
    अघिटत 
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    आज संाकाळी पुयात पाऊस पडून गलेा. मी सागंतोय ही घटना ाा आधी घडली. मी िनामपण ेखचुत बसनू 
बाहरे पाहात होतो. तेा अचानक ती अघिटत घटना घडली. सैदलातले वमैािनक िवमानांा कसरती कशा करतात त े
आपण अनकेदा पािहलेले आह.े अगदी तसचे, आकाशात उडत असलेला एक पी उलटापालटा ितरकावाकडा होत थटे 
आकाशातनू खाली पडताना मला िदसला ! असला हा कार मी आयुात पिहादंाच बिघतला. अचिंबत होत धाच 
बसला ! पालाही अचानक हाट ऍटॅक वगरै ेयते असले का काय ? 
 
    कोरोना जगभर मॄचू ेदश न घडवतोच आह ेना ! ात ह े! 
    --- ००० --- 
      
    उम ! ' दद  ' हा लेख मी ६८ साली मी २२ वषाचा असताना िलिहलेला आह.े िवसन गलेो होतो. छान आठवण 
िदाबल, महशे, तलुा आिण लेख बराच बरा असाबल मला धवाद ! 
    वाचन, अथा त, उमच ! 
      
April 30 
 
    द िफ ऑफ िडाएट 
 
    एखाा कारणान ेवा सकंटामळेु वा सममेळेु वा घटनमेळेु आललेी अता वा अशातंता न े-- मन णजचे 
अता वा अशातंता असाच ेिदसण,े समजण,े जाणवण े! टे कवी फनाडो पसेोआ याा जगिस अशा, ' द बकु 
ऑफ िडाएट ' या लेखनावर आधािरत हा िचपट पािहला ! िमवय  रवी लाख ेयानंी इथ ेलक िदामळेु ह ेजमनू 
आले ! एका कवीन ेिलिहलेला चतनशील मजकूर आिण ाा किवता, िचपट या मामातनू अिभ करयासाठी 
दोन तासाचंा असा िचपट घडवण ेहचे एक चडं आान होत े! ह ेसचुण ेआिण या सज क ियतेनू कुणी जाण ेही एक 
महान जागितक महाची घटना आह.े एकूण मजकूराला आिण किवतानंा अनुप -- तो अथ   होईल अशी 
एकामागोमाग यणेारी य ेहीच या िचपटाची पटकथा आह.े यात िनवडलेला मजकूर आिण किवतांा ओळी अि 
ढवळून काढणाया आहते ! 
 
    िचपट णज ेअस ेकाही असले तरी चालेल कबना तसचे हव ेआह,े अस ेवाटणायानंी हा िचपट जर बघावा. 
    --- ००० --- 
      
April 2020 
April 29 
 
    " एक कमर ेम बदं हो " ह ेगाण ेरोज आठवाया काळात नमेका गलेा ! 
    -- ॠषीला सादर णाम ! 
      
    चनेोकर माणचे 
    चनेफोनर असा एक श असावा का ? 
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April 28 
 
आमराई 
 
    आमराई की आबंराई असा उगीचच  पडला. अशा वळेी श तो नको िकरकोळ चकू णनू मी सरळ पानच घतेो 
शकोशात. तर, ' आमराई ' हचे बरोबर आह.े 
     पडायच ेकारण अस ेघडले की झी यवुा वरचा ' हसा चकट फू ' हा काय म पाहात होतो. मलुगी पाहायला मलुगा 
आिण ाच ेआईवडील यतेात. तेा आंाचंा िवषय िनघतो. ' पाडाला िपकलाय आबंा ' ह ेा मलुाच ेअतं आवडत े
गाण ेअसत.े लगचे ा गायावर नाच सु होतो. मलुाची आईही नाच ूलागत.े ती चडं जाड असत.े िताकड ेपाहात 
मलुीच ेवडील णतात, " आी आमराई नाचतये, अस ेवाटत े! " 
    --- ००० --- 
      
    काय घडले असले वा घडतये वा घडले यांा अदंाज ेिवचारावंर बयाचदा माणसू वागत असतो -- ा वागयाला 
साचा पाया नसतो ! 
      
    Champra Deshpande shared a post. 
      
    Madhav Manjrekar's photo. 
      
    Madhav Manjrekar's photo. 
    After an amazing first half of बुदीबळ आिण झ ूwritten by Champra Deshpande on 
Sunday, we will be presenting the second half and climax of this नाटक on तौय  ितान का 
on Wednesday April 29th at 8:30pm Eastern, 5:30pm Pacific, and (Thursday April 30th) 
6:00am India time. 
    It is our fortune that Champra sir has graciously agreed to participate in the 
discussions that get triggered after the reading. Not to be missed! 
    Participants in the reading: 
    Shrinivas Joshi 
    Snehal Bhagwat 
    Pankaj Shetye 
    Shilpa Shinde 
    Discussions will be led by 
    Shilpa Kulkarni 
    And prayers will be conducted by 
    Vijaya Bapat 
    From phone, please call: 
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    +1 646 876 9923 or 
    +1 312 626 6799 
    Meeting ID: 334 529 483 
    Zoom web-link in the comment below. 
      
    Edit 
    Champra Deshpande wrote on Prabhakar Bhatlekar's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande shared a post. 
      
    िय िमवय  भाकर भाटलेकर याचंी अनपिेत अनोखी भटे -- 
    खपू आनदं वाटला ! धवाद िमा ! 
      
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    लॉकडाऊन तोडणाया एका उडाणट ूतडफदार हीरोला पोिलसानंी एक अजब िशा िदली -- उा उा बारा केळी 
खाण े! केळी मोठी ! 
      
April 27 
 
    अगदी छोटीशी किवता इथ ेिदली तरी समुार ेदहावीस वाचकच ती वाचतात. ा मानान ेही आता एक बरीच दीघ  
णावी अशी दतेोय किवता. अथा तच मनात ओशाळवाणपेणा आिण अपराधी भाव आहते ! पण िलिहलीय ना आता तर 
अस ूा, अस ेणनू दतेोय -- 
 
    िचपट 
 
    १ 
 
    लोखडंावन िनथळलेले 
    षेाच ेपाणी 
    अध वट झोपते असामाण े
    येसीा पदरात पडले 
    तेा आकाशान ेडोळा मारला 
 
    आता काय घडले 
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    याची कुणालाच खाी नती 
    तरीही अवा चीन अवा ता करत 
    दगंखेोराचंा जमाव 
    भरधाव गलेा काळ तडुवत 
 
    याची सलग ोरी होणारच नती 
    येसी सावध अस े
    वाव िदला की आपले ातं जात े
    आिण आपण शाळेता मदैानावर 
    अगंाईगीत ऐकत 
    अप णच होतो 
    माघार पसुत णनू ती 
    सतत तकुड ेकरत राही 
    के िवचाराच े
 
    ामळेु दहाबारा चा िवचार 
    ससंगा पासनू लाबं राहात 
    िता आठवणा 
 
    भावना उधाणा णनू 
    भतूकाळाच ेकौतकु करणार े
    खपू असतात 
    तरुबेाज कबड े
    पण ांा तुयानंा 
    हवी असत ेचव 
    अा सभंोगाचंी 
    ात मार खाऊन त े
    वफै होतात 
    जण ूअमकु अमकु 
    ह ेघडायलाच हव ेहोत े
 
    ह ेबफ यगु आह ेबाळानंो 
    इथ ेकुणी कुणाला नाही ओळखत 
    तमुच ेअनभुव तुाला लखलाभ 
    ांा लेणी नका खो 
    सवाा बोधासाठी 
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    उा तमुच ेआले समजा 
    खराब िदवस 
    तर तुी काय कारकुनावंर 
    जाल चाल कन 
    ज ेिबचार ेधम थंानंा न 
    ठरवतात ांा घाळाचं ेिडझाईन 
 
    तुी तमुा खणाया पोटातनू 
    पडू शकाल का बाहरे 
    हा आधी  तर पडू ा ना 
 
    २ 
 
    िककेानंा  िवचारत 
    तमुच ेपाय िझजवत आलात तुी 
    आपण समःखी णनू 
    पाट केली 
    आिण ानतंर ती इामंळेु 
    आपण गाठले 
    गटे व ेऑफ इिंडया 
    ितथचे तर भटेले आपाला 
    गु मागाच ेगाईडस 
    ांा कानानंा होत े
    जनु ेचारोग 
 
    समुावरच ेखार ेिवचार 
    आपण खाे 
    शगदायाबंरोबर 
    आपा िय बाधंवानंी 
    मेान ेिवकलेा 
    हसक मसाासह 
 
    ३ 
 
    कोणतीच मासलेवाईक उर े
    पटेनाशी झाली तेा 
    आपण वारीला जायच ेठरवले 
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    अनिैतक हतेूनंी 
 
    हातात झाजंा आिण मनात गाजंा 
    अस ेआपण बचावत आलो 
    वषा नवुष 
 
    ४ 
 
    आपा िठकिठकाणी बदा झाा 
    तेा के िठकाणा ामदवेता 
    आपण आधी अादरपवू क पजूनू 
    मगच अथंरा सामोपचाराा चादरी 
    एखादसरा गुा माफ ावा 
    णनू आपण धतू  रािहलो 
    बाजारपात ओळखी दाखवत 
    िफरताना गयात ा पहेननू 
    धारण करत सव फावला वळे लिगकतते 
    मकाा मभागी 
 
    ५ 
 
    होऊही शकतात चकुा 
    घडूही शकत ेसमोरा वावाच े
    अनपिेत िवेदन 
 
    ह ेमनात समजनू राहातच 
    आपण दोन गटांा मारामायातं 
    तट रािहलो जरी दोघहेी िमान े
    आपाला ाचंचे मानत रािहले 
    उघड डावपचेान े
 
    आपणही आपली झाकण ेउघडली नाहीत 
 
    ६ 
 
    इतका वळे 
    मी आपले भास रंगवत बसलोय 
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    कारण माया ःखावर 
    उपाय ठरले 
    असा एक गट मला जमवायचाय 
    के ःखाची एकेक 
    चळवळ ायला हवी 
    याला सा माझा पाठबा आहे 
 
    एवावर कवा एवान े
    तमुच ेसमाधान ाव े
 
    ७ 
 
    िनसगा वर तसा माझा िवास नाही 
    मला सोियर नसलेले 
    अनके कारच ेबदल 
    इथ ेघडत राहतात 
    मी नाइलाजान ेआजारी पडत 
    नसुता अाय 
    पाहात राहतो 
    पांा पखंातंनू िठबकणार े
    माझचे जनु ेर 
 
    र ेआिण आदश 
    हहेी िनसगा चचे भाग धराव ेझाले 
 
    ८ 
 
    िककेदा 
    कशाचीच खाी नसान े
    मला काहीच रटेायच ेनसत े
    इतरांा ही 
    सोन काढत 
 
    मला कुणी ढगी कुणी धतू  
    कुणी वडेपट तर कुणी हलकट 
    णतात 
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    आपापा अायािंवरोधात 
    लढायची परंपरा 
    फाडून काढत राहत े
    टीन ा 
    एक टीन असामाण े
 
    िजतके झड ेिततके ाय 
    एकमकेानंा घाबरणार े
 
    ९ 
 
    अनीतले िनखार े
    णनू मी बाळगले माहीत असनू 
    हीरो लोकाचं ेकपड े
    आिण िवनोदवीराचं े
    कडवट आरस े
    जरी त ेकधीही 
    परत मागत नसत 
    माया ाचं ेअवशषे 
 
    मला खपू अनभुवसमॄ 
    वाटयासाठी ह ेआवयक होत े
    अथा मी एखाा धमकीचा 
    िशकार होणार होतो 
    वाट लावणाया परुती 
    माया आयुाची 
 
    १० 
 
    एका बठैकीत पणू  िचपट 
    दाखवयाची वचन ेदणेार े
    लॅमरस पलैवान 
    मला अनकेदा भटेले 
    पण ताकास तरू न लाग ूदतेा 
    मी चा ठेवली 
    माझी गु लफडी 
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    मला मु होयात 
    इटंरेच नत े
    ा ऐवजी मी पसतं 
    करत आलो 
    राजकीय चचा  
    आिण समाजकाया तनू िमळणार े
    पजलेले समाधान 
    माझ ेसव ल 
    या िदसणाया जगावरच 
    क ित करायच े
    ह ेमाझ ेठरलेले होत े
    मला चाकीचा अपघात झाापासनू 
 
    ११ 
 
    खर ेतर 
    मला िचकार ायच ेहोत े
    हवचे ेपदर उलगडत 
    आतली रह ेपाहणारा 
    कुणााही आवाात 
    यणेार नाहीत अशी 
    िवचारांा ग ुतंाामळेु 
 
    त ेन घडयाच ेकारण एकच होत े
    फारच मनाला लावनू घतेलेला 
    भावनांा खिंजराचंा मेभगं 
 
    १२ 
 
    मला पडणार े िनयतीच े
    वा सखुःखाच ेवा सडूमराच े
    अस ेनसत 
    माया रावरा चाकोरीतनू 
    िकती गेा असाात बलैगाा 
    अस ेिवचार मला महाच ेवाटत 
 
    १३ 
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    दात ख ूलागावर 
    मी थम टेबलावरची माशी उडवली 
    आिण वाट पाहात बसलो 
    भाविवभोर संाकाळ होयाची 
    कारण माया या खोलीत 
    पवू कुिणतरी रान गेाा 
    आठवणी आहते 
    ह ेमला नहेमीच जाणवत े
 
    १४ 
 
    खर ेतर मी माणसूघाणा नाहीय 
    फ माया मनातनू कधी कधी 
    कीटकनाशकाचं ेवास यतेात एवढचे 
    मी शतेकरी नसलो तरी एखादा 
    तमासगीर मला ह ेसागंतो 
    तेा ह ेअटळ असाच ेसमजनू 
    मी ओशाळे हसतो 
 
    १५ 
 
    समजा मी आजारी आह े
    खपू वदेना आहते 
    औषध ेअसली तरी 
    कंोल नाहीय 
    अशा वळेी माया तडून 
    मी लहानपणी पाठ केलेली 
    रामरा यईेल की बधंभुावाच ेमह 
    ह ेनाही सागंता यणेार मला 
 
    मायासाठी बाधंलेले झलेु अनके आहते 
    पण िनवड करयाबाबत 
    मला आिवास नसतो 
 
    १६ 
 



221 
 

    मला माझ ेआचिर थोडचे सागंायचये 
    अनकेदा तर मी कोणा ना कोणा 
    हीरोशी एकप झालेला असतो 
    अमकु काळात लोकाचंा दबलेला राग 
    अमकु नट तीतने े कर े
    ान ेलोक सखुावत 
    अस ेजनरल बोलण े
    आिण काळाचा आवाका 
    माया िखशात बसवण े
    अस ेकेले की 
    आता यायला लागले ायग 
    असा मला साउंड इफे जाणवतो 
 
    १७ 
 
    आपाला वाटत ेआपण िरकाम ेआहोत 
    पण आपले कान तरी हलत असतात 
    पाय तरी चालत असाा मात असतात 
    कवा आपा िजभने ेठेका तरी धरलेला असतो 
    पनवेाले सामन ेआ 
    या गायाचा 
    णनूच अमकु एकाचचे अस ेन े
    केाचचे आयु कातच जात े
    ह ेमाच कराव ेलागत े
 
    १८ 
 
    आपाला वाटत े
    जगण ेणज े
    एकेकाची एकेक सलग गो 
    हा िचपटाचंा पगडा असतो 
    अमकु एका ाईलच ेअस े
    हयेर कटग आपण कधीच केले नाही 
    अस ेअसले तरी ा तशाचीही 
    होत ेगो दखलपा नसली तरी 
 
    आिण टे लोकाचं ेकाय बोलणार 
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    त ेतर जालाच आलेले 
    दीघ  गोच े
    रा िविहरीता एका बडेकात 
    ाण असणार े
    तो असपेयत भीतीच नसलेले 
 
    माझीही गो 
    माया जापासनूच सु होत े
    अस ेसामातः णता यईेल 
 
    सारख ेआवाज कसले यतेायत 
    णनू बघायला जाव े
    आिण िदसाव ेकी ह ेतर आपलेच 
    हेीजन बाधंव आिण िहतचतक 
    माझाच जण ूअमरपा असासारखा 
    हा एक वफै अहंकार 
 
    १९ 
 
    अगदीच नाही अस ेनाही 
    कधीतरी वाटतचे की बाबा कळाव े
    कशासाठी हा डोलारा 
    एक माणसू टे आिण मी लहान 
    असयाचा उपयोगच काय 
 
    ाला खरचे टे 
    णज ेमाया लहानपणापेा 
    खास वगेळे अस ेकाय वाटत असले 
    की बाहरेच असतो फ फरक 
 
    ाला सगळीकड ेआदर िमळयाची 
    सवय लागत ेहाच असावा तो फरक 
 
    २० 
 
    भदेाभदे अमगंळ 
    इथ ेपोचण ेझाले 
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    की च सपंतील मानवजातीच े
    जीिवतकाय च सपंले 
 
    सगळी गती िनरथ क होईल 
    करायच ेकाय नसुत ेिजवतं रान 
    कंटाळवाण ेमग 
    ही एक समा राहीलच णा 
 
    २१ 
 
    ता पाळा आिण कचड वागा 
    की झाले मग तलुनाच सपंले 
 
    २२ 
 
    लहानपणी मला 
    ेडच ेतकुड ेजमवायची सवय होती 
    पिेलना टोक करयासाठी 
 
    एकदा बोटाला जखम झाली 
    तेा मनाला शहाणपण आले 
 
    २३ 
 
    माझा एक िम 
    काही कर मत ेबाळगणारा होता 
    मला ना काही पटवायचये ना काही 
    पटवनू ायचये ह ेपान तो वतैाग े
    मला षढं ण ेिशवाय नप ुसंक ण े
    मग भाकड आिण वातड ण े
 
    तो ा ववेर िचड े
    ितनचे मला िनराश 
    केले होत ेआिण िदढू 
    हा माझा दोष कसा 
 
    २४ 
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    राला मॉफनच ेइजंेन 
    दणेार ेडॉर शवेटी 
    सरकारी िकताबाच ेमानकरी ठरले 
    पण आधी सिैनकानंा िदले िकताब 
    कारण ानंा गोळी घसुयाचा धोका होता 
    ांा वशंावळीत 
    डॉरानंी फ 
    ॅिफक थाबंवला होता 
 
    ह ेसगळे िवचार सर ेकुणी करतात 
    रापतना वळे नसतो 
 
    २५ 
 
    सॄंती णज े
    भतूकाळमु होयाची िया 
    इथ ेतर उलट 
    िकाचं ेपनुार चाललेत 
    भदेाभदे आिण िवषमता 
    याचंी आवडच जोपासली जातये 
 
    २६ 
 
    जोवर माणस े
    कॄत आिण िवभिूतपजूक राहतील 
    तोवर ती 
    हसक आिण आमकही राहतील 
 
    अतं ामािणकपण ेिनने ेआिण ाणपणान े
    लोक षे जोपासत राहतील 
 
    ाचंी सव  माणप े
    साधन ेबनतील 
    ांा बधे ुदं ागाची 
 
    २७ 
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    ासावर ल क ित करण े
    णज ेमॄचूी आठवण ठेवण े
    बु णाला सगळे 
    बदलत असत ेिटकाऊ काहीच नाही 
    मग मी काय िटकवतो 
    काय घ धन ठेवतो 
    ह ेपाहता िदसत ेकी मी तर 
    ासान अिधक ःखावर िटकून आह े
    हा म घालवयासाठीच तर बु णाला 
    ःखमुी श आह े
 
    ःख िटकवयासाठी षे लागतो 
    की रणासाठी 
    ःखच षेाला ज दते ेकोण जाण े
    पण षेान ेअिधकािधक ःखी 
    होत जाण ेघडत ेखर े
    ािभमानान ेजगायच ेतर षे हवाच 
    बुाच ेगणुगान करयासाठी 
    आधी आपण िटकायला तर हव े
 
    बुिवरोधी जगत 
    बुाची अिता बाळगयान े
    ःख पे होत जात े
    आिण तरीही 
    बुच स 
    अस ेणत िटकून राहता यते े
 
    २८ 
 
    समजनू घेयासारख ेइथ ेकाही नाहीय 
    माणस ेकमीजा यशी होतात इतकेच 
    आिण तलुनसेाठी सगळेच महाच ेअसतात 
 
    मानवाा िवकासासाठी 
    यश िनमा ण करयातनू 
    यशी णनू पे जगता यते े
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    मनात काहीही पे झाले 
    की ाच ेःखात पातंर होत े
 
    शवेटी ःखच होत ेपक 
    आकाशात उडणाया 
    पखंवाा तगा घोाचं े
    पाढंया शु 
 
    ाय णज ेसवाना 
    समतोल राखयाा यात 
    वडे ेहोयापासनू वाचवत राहण े
 
    २९ 
 
    पहाट णज ेअधंार फुटून 
    ातनू बाहरे पडणार े
    जीवजतंूचं ेमोहोळ 
    काही ना काही शोधत िफरणार े
    िवचाराचं ेअज हार घऊेन 
    उजडेाच ेतकुड ेकरत जाणार े
 
    पॄीवरची सव  जीवसॄी 
    दते ेसा 
    की 
    सगंीत आिण गगाट यातं फरक असतो 
 
    ३० 
 
    ही ना एका माणसाची 
    ना एका अनभुवाची गो आह े
    पण िहला सलगता आह े
    ती िवदीण तचेी ोटाचंी 
    िवसंाची 
    आिण पाणवावर गलेेा ियानंा 
    सप दशं होयाची 
 
    िया आकातंही करतात 
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    आिण सखुहेी फुलवतात 
    आिण या ंामळेुच 
    ांा नातंनू ध पाझरण े
    बदं झालेले असत े
 
    सॄंती णज ेमुतः िनल असण े
    णजचे ातंासाठी धडपडण े
    धड राहात आिण शौय  गाजवत 
 
    सगंीताला नाद णा की बधे ुदं िव 
    अधाशासारखी पुके वाचणार ेलोकच 
    हजारो वषाच ेअनभुव भाडंार िटकवनू ठेवतात 
    चकूुनही कोणाही 
    णाबाहरे पडण ेटाळायचचे असत े
 
    ३१ 
 
    आपली मत ेसवाना पटली 
    की जग समाहीन होईल 
    अस ेवाटणायाचं ेमळुात ह ेपे असत े
    की मत ेबाळगण ेकधीच 
    कदािप बदं पडता कामा नय े
 
    आपापले बीपी सभंाळत 
    त ेसाचा पकुारा करत राहतात 
    यामळेुच तर स समता ातं 
    याचंी दबावान ेगळचपेी होत राहत े
 
    ायासाठी वचैािरक 
    सघंषा ला पया यच नाही 
    ह ेसव माच असान े
    मानिसक कचाातनू सटुण ेअश बनत े
 
    पण याला मानवी जगयातली 
    ऍसडटी टले तर सगळेच भडकतात 
 
    ३२ 
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    मी कान पाडून जगतो 
    मी कुणाला ास दते नाही 
    माझ ेिखस ेतपासा 
    माया िपशा तपासा 
    मी िनहा आह े
    मी एकटा आह े
    मी काम करने 
    मी कमीच कमवने 
    मी तमुच ेकाहीच घणेार नाही 
    माझ ेअसले त ेसगळे 
    काढून ा हव ेतर 
    आिण आता मला 
    नसुत ेजग ूा 
 
    यावरसुा हसनू जगण ेतरी कशाला मागतोयस 
    अस ेिवचारणार ेअसणारच 
 
    ३३ 
 
    अायिनवारण करा 
    नव ेअाय िनमा ण करा 
    ातंी ही सतत चालणारी िया असत े
    कुणीही वगळला जाता कामा नय े
    सवाना बो ा 
 
    ३४ 
 
    तुी ा वळेी तस ेकेलेत 
    मग तुी ानतंर काय केलेत 
    तुी अस ेवागलात 
    तुी तचे तर केलेत 
    तमुचा इितहास हचे सागंतो 
    तमुचा तर िकती भयानक आह े
    तुी फ सचेाच िवचार केलात 
    अहो तुी तर 
    ससेाठी खनू केलेत 
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    तुी नालायक आहात 
    तुी बगेडी आहात 
    तुी फूटपाड े
    तुी हावरट 
    तुी पाढंर े
    तुी नारगी 
    तुाला जॉनी िलर आवडतो 
    तुाला तर असरानी 
    तुी अमरीश परुी आहात 
    तुी ाण आहात 
    ाण हवाच शरीरात 
    अहो परुी खाािशवाय 
    कसा िटकणार ाण 
    तमुच ेबापजाद ेपरदशेी 
    तुी तर 
    िभचारातनू जलाय 
    जीभ हासडून काढू 
    आी ग ुडंिगरीला घाबरत नाही 
    तुी ग ुडं 
    तुी ग ुडं 
    तुी ग ुडं 
    तुी ग ुडं 
 
    ३५ 
 
    बर ेआहात ना 
    होय तर आिण तुी 
    मीही बरा आह े
    कोवळे ऊन छान वाटत ेसकाळी 
    डी जीवनसही असत ेात 
    मलुाच ेल झाले का 
    अर ेकाय ह ेाला दोन मलेु आहते 
    आिण तमुची मलुगी 
    ती परदशेात असत े
    पोटासाठी जावचे लागत ेलाबं 
    तर काय काळाचा मिहमा 
    छान वाटले तुाला भटूेन 
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    मलाही छान वाटले 
    चला भटूे पुा 
    होय अवय 
    छान आह ेतमुचा टीशट 
    मलुान ेपरदशेातनू आणलाय 
    कमालाय हा तमुचा टेर 
    माया अमिेरकेता मलुीन ेिदलाय 
    वा वा आता मा च या 
    होय होय भटूे पुा 
 
    ३६ 
 
    शवेट णज ेतरी काय 
    काीची खाी दते 
    वडाची साल पपळाला लावण े
    कवा पपळावरचा म ुजंा घरात आणण े
    कवा पतुयाला हार घान 
    बाकीा भोसडीानंा धमा दणे े
 
    शवेट णज ेशािंतपाठ 
    कवा ायोपवशेन कवा सथंारा 
    पण खरखेरु ेनको 
    सबॉिलक हव ेसगळे 
    आपण कपवू क 
    ातंाा सबॉलाच े
    िवन सबॉल बनाव े
 
    मी सारखा एकच तोच तसाच कुठे असतो 
    माझी पावले उलटी िदसान े
    काहीजण मला भतू णतात 
    मी हसनू ानंा णतो 
    सोडा आता अधंा 
    जगयाा खया मदैानात या 
    पळू नका 
    बुीचा िवकास करा 
    ती सव  काही िमळवनू दईेल 
    मग सघंष  करा 
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    आठवा प आठवा ताप 
    मनान ेसतत िर होत राहा 
    तचे फेटे ाच तलवारी घऊेन 
    लढ ेदते राहा कसले ना कसले 
    नामोहरम करा ानंा 
    ज ेकुनसात नाही करणार 
 
    उधळपी णा की ससंार 
    चय  िटकायला हव े
    गाढवाजवळ गलेे नाही की झाले 
 
    तमुचा गिनमी कावा 
    ाचं ेएखाद ेच 
    कुणाकुणाच ेआपापले रंग 
    एकोान ेराहा 
    हा दशे सवाचा आह े
 
    बाकी सव  ठीक आह े
    आपालाच न ायची वळे यईेल 
    अस े िवचारायचचे नाहीत 
 
    सव भव ुसिुखनः सव स ुिनरामया : 
    सव भािण पय ुमा कित ःखमायुात 
    सर ेकाय आिण िशवाय फार तर ओम शािंत ! 
    --- ००० --- 
      
     
    परवा एक अिभनेी सागंत होती की शूटग सु झाले तरी यापढु ेिनदान काही काळ तरी मेाची समीपय ेकोरोनामळेु 
वच होतील ! 
      
April 26 
 
    आठवणी 
 
    ही तर नसुती आवाजाा 
    अभावाची शातंता 
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    ठरणारी आठवणीत राहणारी 
    एक लंबीचौडी घटना 
 
    हळूहळू उमलता 
    पहाटेचा उजडे 
    नीट पािहला 
    तर कळतोच ाचा सदंशे 
    की ही काही घटना नाही 
 
    आपाच आयुात 
    आललेी एक दीघ कालीन झळुुक 
    अचानक िनघनू जात े
 
    ितच ेअसणहेी नसत ेघटना 
    आिण जाणहेी 
 
    ितच ेपनुरागमनही होऊ शकत े
    घटना नसलेले 
 
    आता आठवणना 
    थाराच नाही 
    --- ००० --- 
      
April 25 
 
    Champra Deshpande wrote on सभंाजी सावतं's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande wrote on Pandurang Dalal's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
      
    Champra Deshpande wrote on Purushottam Berde's timeline. 
      
    खपू शभुेा ! 
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    Champra Deshpande wrote on Harishchandra Thorat's timeline. 
      
    खपू शभुेा, सर ! 
      
     
 
मेबीम 
 
    मेबीम होत े
    पण वळेा जळुत ना 
    मेबीम होत े
    पण तवेात कोरोना आला 
    मेबीम होत े
    पण बोलायच ेिवषयच सपंले 
    मेबीम होत े
    पण फार सटीबटी नाही 
    अज ीच कमीजा असावी 
    यात पसै ेथोडचे कमावले जातात 
    बकेारीा कुहाडी आहतेच 
    कधीही तोडतील अशा 
 
    मेबीम होत े
    पण इतर ता फार होती 
    वाट पाहयात 
    वळे वाया जाई अपमान वाटत 
    मधचे कधी कंटाळाही यईे 
 
    मेबीम होत े
    पण नसले तरी चालणार होत े
    पण असायलाच हव ेहोत े
    --- ००० --- 
      
    Champra Deshpande shared a post. 
      
    Madhav Manjrekar's photo. 
      
    Madhav Manjrekar's photo. 
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    Please join us for नावाचन on the next तौय  ितान का (Sunday April 26th, 11:30am 
eastern, 9:00pm India time). 
    बिुदबळ आिण झ ू
    लेखक: च.ं. दशेपाडं े
    Presenters: 
    Shrinivas Joshi 
    Snehal Bhagwat 
    Pankaj Shetye 
    Shilpa Shinde 
Discussions: 
Shilpa Kulkarni 
From phone, please call: 
+1 646 876 9923 or 
+1 312 626 6799 
Meeting ID: 684 167 221 
For calling from India, and for video conferencing, Zoom call link in the comment 
below. 
      
    Edit 
    Champra Deshpande updated his status. 
      
    ' रंगवाचा ' ा माच  २०२० या अकंात आलेला माझा लेख इथ ेदते आह.े पणू  अकंच वाचनीय आिण असनीय आह.े 
िमळवनू जर वाचा. लेख -- 
 
    अिभिातं 
 
    -- च.ं . दशेपाडं.े 
 
    महाराीय कलोपासकच ेपदािधकारी, यसंवेक, मचंावरील मावर, धत सहभागी सव महािवालय ेआिण 
िवाथ, परीक आिण ेक – थमतः मी धता सव िवजेाचं ेअिभनदंन करतो आिण ानंा यश िमळालेले नाही 
ानंा एकच सागं ूइितो की मीही यश आिण अपयश या दोतनू गलेेलो आह े– आपले काम चा ठेवण ेहीच 
अपयशाला ाजंली समजावी. सदुवैान ेया अिंतम धला तुाला नाेात हयात घालवलेले उम, अास ूपरीक 
लाभलेले होत.े ाचंा िनण य िदलखलुासपण ेीकारा आिण श झाास ांाशी चचा  कन आपली नासमज 
वाढवनू ायचा य करा. मला आणखी एक गो सुवातीलाच सागंायची आह े– ती णज ेया जोशी आिण 
सळसळा उवात तुी मला दोन श बोलयाची सधंी दते आहात ाबल मी खपूच कॄत आह.े यासाठी मी तुा 
सवाचा आभारी आह.े बोलणार आह ेयाचा अथ  खपू लंबचेौड ेभाषण करणार आह ेअस ेनाही. पण, लेखकानंा आिण 
कलावतंानंा नहेमीच महाा ठरणाया एका ाबल मी बोलणार आह,े थोडात. तो  णज े
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अिभिातंाचा आह.े याचा अथ  मी फ राजकीय वातावरणाबल बोलणार आह ेअसा मळुीच नाही. सािह 
समंलेनातं एक अशी पत ळत ेआह ेकी राजकारणाच ेे सािहाला व असचू नाही शकत, अस ेणायच ेआिण 
फ राजकारणावर बोलायच े! सािहाबाबत एक वाही बोलायच ेनाही ! मी अथा तच तस ेकाही करणार नाही. 
अिभिातं हा नहेमीच माया चतनाचा िवषय राहात आलेला असान,े माया मराठी नाटकाा ेाता 
नान ेउभरा िम-मिैणना िवचाराला काही खा देयाचा माझा िवचार आह.े 
 
    कलेत राजकारण व नसत ेअस ेणाणायाचं ेएक विैश िवचारात ायलाच हव ेअस ेअसत.े राजकारण व नाही 
अस ेणणार ेह ेलोक कलेतनू बाकी सगळे मानवी जगणचे हपार क इितात. मे, एकाकीपणा, िनराशा, उर-
आधिुनक जािणवा ह ेसगळे कलेत आले तर ाला त ेभरा पोटीची करमणकू वा कलावतंाची असवंदेनशीलता णतात. 
या कारा कलावतंाचंी आिण िवचारवतंाचंी संा जेा समाजात वाढत ेतेा कलावतंाा सज कतवेर तो एक दबाव 
िनमा ण होतो. अशा वळेी आपले अिभिातं अबािधत राखण ेह ेकलावतंाला जमले नाही तर तो तःची सज कता 
गमावनू बसयाचा धोका असतो. यात आणखीही एक  लात घेयासारखा असतो. उदाहरणाथ , गो. प.ु दशेपाडं ेयाचं े‘ 
उ धम शाळा ‘ ह ेनाटक ा. ातले ीधर कुलकण ह ेपा एका िविश िवचारसरणीच ेआह ेणनू ाला 
चौकशीा िदातनू जाव ेलागत,े अस ेआह.े नाटक अथा तच ाची बाज ूघऊेन िलिहलेले आह.े ाच ेउदाीकरणही 
आह.े ‘ बघा, िकती हा अाय ! ‘ असा टोन आह.े पण, ाच िवचारसरणीची सा असलेा दशेातं िवरोधकानंा हवतेच 
िमसळून टाकले जात,े ाच ेकाय – हा  इथ ेयते नाही. अशा गोची भलावण करणार ेलोक आिण कोणाही भिूमकेच े
फुग ेफुगवणार ेलोक ह ेमानवी जगण ेसमजनू घेयाची सज कता नाकारत असतात. त ेतः तर ती नाकारतातच पण 
इतरानंीही ती नाकारली पािहज ेअसा दबाव त ेिविवध कार ेिनमा ण क पाहतात. तो झगुान कलावतंाला आपा 
तःा चतनशीलतने ेआिण सज कतने ेजगता यणे ेआिण अिभ होता यणे ेह ेअशा वातावरणात महाच ेठरत.े 
असो. यावर फार वळे न घालवता पढु ेजाऊ. 
 
    या िनिमान ेतमुाशी थोड ेबोलायच ेणनू २७ तारखलेा सकाळी मी तीन एकािंकका पािहा. ातंा एकीच े
उदाहरण घतेो आह.े ती णज,े ‘ वन टाईम सलेेशेन ‘. मी शाळाकॉलेजात असताना एक लेख वाचला होता, ात अस े
होत ेकी अमिेरकेत एका तण अिववािहत मलुीची आई ितला गभ िनरोधक गोळी ायची आठवण करत े! आी अचिंबत 
होऊन एकमकेातं याची चचा  करायचो. िकती वगेळे वातावरण ! इकड ेह ेकदािप घडण ेश नाही, अस ेआी समजायचो. 
मी पािहलेा तमुा ा एकािंककेत अस ेधावर धे आहते. आदा वष मलुाला ाा आईन ेवाढिदवसाला 
सभंोगिवषयक पुक भटे िदलेले आह ेआिण या वष ती ाला िनरोधाचं ेपाकीटच भटे दते ेआह े! ाबाबत पित-पतले 
सवंाद आहते ! शवेटी कहर णज ेतो मलुगा समसभंोगी असाच ेकबलू करतो. आिण ही िवकॄती वगरै ेन समजता कवा 
ःखाचा खपू गधळ न घालता आईवडील त ेीकारतात ! काही वषापवू ही एकािंकका खपूच सनसनाटी आिण वाद 
ठरली असती. आज ती िनभ यपण ेसादर होत ेआह.े याचा अथ च ती एक तर सेॉरही झालेली आह ेआिण ेकही 
बराचसा समजतुदार झालेला आह.े अस ेपािहले तर ह ेअिभिातं लेखकान ेघतेलेलेही आह ेआिण शासनान ेव 
समाजान ेिदलेलेही आह,े अस ेणता यते.े अस ेजळूुन आले नाही तर समा िनमा ण होतात. 
 
    काही  समाजाकडून तयार होतात. अशा नाटकाचंी उदाहरण ेणज,े ‘ यदाकदािचत ‘, ‘ सखाराम बाइडंर ‘, ‘ 
घाशीराम कोतवाल ‘, ‘ मी नथरुाम गोडस ेबोलतोय ‘ आिण ‘ िगधाड े‘. कधी अीलतचे ेआरोप कधी इितहासाशी तारणा 
केाच ेआरोप तर कधी पू िवभतूच ेवा दवेदवेताचं ेिवडबंन केाच ेआरोप. ‘ िगधाड े‘ म ेएका ीा पोटावर लाथ 
मारान ेहोणाया िता गभ पाताच ेय होत.े त ेलोकानंा खपूच बीभ वाटले. िददशक बजेनी यावर माग  काढला. 
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ा ीा साडीवर िदसणार ेराच ेडाग ानंी िनळे दाखवले आिण हा िनळा रंग लाल समजावा, अशी घोषणा केली. या 
कार,े कधी माग  काढून वा कधी सघंष  कन पढु ेजाव ेलागत.े अिलकडचे मेानदं गी याचं े‘ छावणी ‘ ह ेनाटक 
आपा शासकीय सेॉरन ेबराच काळ अडवनू ठेवले होत.े लेखकाला ासाठी सघंष  करावा लागला. इथ ेमायाही एका 
नाटकाच ेउदाहरण दतेो. माझ,े ‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘ या नावाच ेएक दोन अकंी नाटक होत.े ाला माता माणप 
िमळालेलेही होत.े पण, नतंर ातला काही भाग पनुलिखत कन ात काही बदल केामळेु त ेपुा शासनाकड ेमी 
पाठवले. दराना काळात डाबार बदंी झालेली होती. गमंत बघा – त ेनाटक सरा दशकाता हदी िसनमेाची 
एक बनावट ोरी हाताळणार ेआह.े ामळेु ात कॅबर ेडार ीच ेएक पा आह े! तर मला प आले की त ेसगळे 
आिण ितची वा ेवगळावी लागतील कारण डाबार बदंी आह े! मी ानंा उर पाठवले की अहो, या पाासह आिण 
िता सवंादासंह तुी अमकु तारखलेा आधीच माणप िदललेे आह,े ही ाची त ! आता फ काही बदल केामळेु 
पुा पाठवलेय. तरीही बयाच िदवसानंी, अण नलावड ेितथ ेअ झाावर मला त ेमाणप िमळाले ! मायाच 
    ‘ ढोलताश े‘ या नाटकात एक वा िकेट आिण पािकान याबाबत होत,े त ेवगळायला सािंगतले होत.े कारण 
दशेाा पररा धोरणाशी िवसगंत अस ेकाही नाटकात अस ूनय,े अस ेएक कलम असत.े ही सव  लेखकाा 
अिभिातंावरची एक कारची आमणचे असतात. णनूच, ह ेसेॉर बोडच र करायला हव ेअशी मागणी 
अमोल पालेकरानंी कोटा कड ेकेलेली आह.े ाबाबतचा िनकाल अजनू आलेला नाही. 
 
    इथ ेएक लात ायला हव ेकी जगाता अनके लेखकांा बाबतीत, णज ेउदाहरणाथ , तिमा नासरीन, सलमान 
रदी, गाओ झगिझआन ह ेअमकु दशेात ांा लेखनाला धोका आह ेणनू कुठेतरी सया दशेात आयाला 
जायाा घटना आपण वाचलेा असतात. एक तर ाचं ेसािह अनवुािदत होऊन जगात पोचलेले असत ेकवा 
िमळतो समजा ानंा सया दशेात आय – िततके ती, तस ेआहते का आपले  आिण तस ेआयिबय घणे ेही 
आपा बसकी बात आह ेका ? आिण आपाला खतमच करावसे ेवाटाव ेअशा कारचा काही आशय आपण माडंतोय 
का ? तस ेनसले तर, इथले कायद ेसमजनू घऊेन लखेन करता यईेल अस ेमला वाटत.े कोणाच दशेात वा मानवी समहूात 
शभंर टे अिभिातं िमळण ेअवघड आह,े ह ेआपणही समजनू घतेले पािहज.े अीलतेा बाबतीत, कायात, 
लेखकाला खपूच झकुत ेमाप आह.े कोणाही कलाकॄतीतला नसुताच एखादा सदंभ हीन तकुडा अील ठरवता यते नाही. 
पणू  कलाकॄतीतले ाच ेान आिण ा कलाकॄतीचा भाग णनू ाची गरज, ह ेिवचारात ाव,े अस ेआह.े ा 
बाबतीत काही वाचक, समीक याचंी साही काढता यते.े सरा एक कायदा णतो की इथली कायदा व सुवा 
िबघडवणार,े समाजात फूट पाडून भडकवणार,े अस ेकाही कलेत नसाव.े िशवाय, इथले सनदशीर मागा न ेिनवडून आलेले 
सरकार, हसा भडकवनू वा बकेायदशेीर मागानी उलथनू टाकयाचा हते ूकलेत असता कामा नय.े मला वाटत ेकी बसं 
लेखकानंा या कायाचंा अडथळा येयाची शता नाही. पण, ाचं ेहतेचू तचे तसचे बकेायदशेीर काही योजलेले 
असतील तर ाच ेपढुील सगंीत ऐकायची ानंा तयारी ठेवावी लागणारच, ह ेउघड आह.े तरीही, अमकु एक कायदा 
मोडला जातोय का यावर मतभदे होऊ शकतील, समथ नाथ  वा िव माडंणी केली जाऊ शकेल, हहेी लखेकानंी समजनू 
राहायला हव.े अशा कारच ेिनबध घालणार ेकायद ेजगात जवळ जवळ सवच दशेातं आहते, ह ेआपाला िवसरता यणेार 
नाही. २०१४ त े२०१६ या काळात पोिलसानंी दाखल केलेा या कायाखाला ११२ केससेपकैी फ दोन केससेम े
दोष िस होऊ शकलेला आह,े अस ेनटेवर िदसत.े ह ेपाहता ही काही चडं काळजीची बाब िदसत नाही. तरीही, एखाद े
सरकारच अशा कायाचा गरैवापर करतये अस ेवाटले तर ायालयाचा दरवाजा ठोठावण ेहाच माग  उरतो. रीतसर 
चाललेा लोकशाहीम ेफार िचतच कुणा लेखकाला इता टोकाला जाव ेलागले, अस ेवाटत.े 
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    ह ेझाले समाजाच ेवा कायाच ेिनबध. सवा त पिहला िनबध तर लेखकाचा तःचाच असतो. मनात असलेले वा 
समजलेले त ेसव च  करायची लेखकाचीच हमत होत नाही. नातवेाईक, िम, ओळखीच ेलोक काय णतील, ानंा 
काय वाटेल, ांा कशा ितिया यतेील याा िवचारानंा अनके लेखक घाब शकतात. अतं चावट वा 
अीलतेाही वादात यईेल अशी एखादी कादबंरी िलिहली समजा तर आपा मलुांा जगयावर ाचा काय पिरणाम 
होईल याची कनने ेभीती वाटू शकत.े माझ े‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह ेनाटक ी-पुषातंा ा आकष णाचंा िवषय 
हाताळत.े एकान ेमला िवचारले की ह ेएवढ ेसगळे तुाला कस ेमािहती ? टले, बाबा, अशीच सागंोवागंीची मािहती 
वापरलेली आह.े तःा अनभुवाबरोबरच िनरीणातनू आिण चतनातनूही बरचे मनोापार लेखकाला कळू शकतात, 
हहेी लात घतेले गलेे पािहज.े खानोलकरानंी ांा कादबंयातंनू तःा िवकॄती  केा, अस ेणणार ेिवानही 
इथ ेहोऊन गलेेले आहते.  कलेपेा ा कलावतंाचचे मूमापन आधी करा, ही जर समाजात वॄी असले तर 
ितचा लेखकाला ास होऊ शकतो. ा ासाला लेखकाला तयार राहावचे लागणार. लेखक ममवगय नसावा, तो 
पिरवत नवादीच असावा अशा कारा अपेा या कलाेाता अिभिातंाला अटकाव करणाया असतात, ह े
लात ायला हव.े आता माझ ेहचे ‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह ेनाटक पिरवत नवादी कुठे आह े? पण त ेमानवी जगण े
पाहणार,े ा िनिमान ेकाही आशय  करणार ेआह ेकी नाही ? ानंी पािहले ानंी त ेया समजतुीनचे पािहले, 
ामळेु मला काही  आला नाही. 
 
    ह ेातंाच े का िनमा ण होतात, ह ेपािहले पािहज.े के माणसाच ेजनकु नकाश ेवगेवगेळे असतात, ाची वाढ 
वगेवगेया वातावरणात, वगेवगेळे पिरणाम घते झालेली असत.े काही लोकांा आयुात अमकु एका िवभतूीला सव 
ान असत.े थोडात, केाची घडण, ोॅमग वगेवगेळे असत.े अमकु धमा च,े ीच ेवा जातीच ेिवडंबन वा 
िवटंबना सहन होणारच नाही, अशी काहची अवा अस ूशकत.े आिण सगळी कलािनमती ही फ ा ा लेखकाा 
िगत ितिया  करणारीच असत,े हा बसंाचंा समज असतो. ामळेु सवच कलावतंाबंाबत माणस ेसौ वा 
ती मानिसक सघंषा त अस ूशकतात. जेा जेा लोकानंा अस ेवाटत ेकी अमकु एका कलाकॄतीतनू आपा घडणीलाच 
िवरोध होतो आह ेवा धोका िनमा ण होतो आह ेतेा तेा ा कलावतंाच ेअिभिातं न केले पािहज ेअस ेानंा 
वाटत.े या बाबतीत ह ेलात घतेले पािहज ेकी जगातले अनके माताा लेखक ह ेसागंत असतात की ांा लेखनाचा 
का माल हा िगत अनभुवातनू वा पिरमातनू यते असला तरी त ेिगत ितिया  करयासाठी िलहीत 
नाहीत. त ेमानवी जगण ेसमजनू घेयासाठी िलिहतात. वाचकानंीही िगत पवू हातंनू वा मतमतातंरातंनू कलेकड ेपा 
नय,े अशी अपेा असत.े पण अनकेदा तस ेघडत नाही. आिण हचे, ही ातंाची समा िनमा ण होयाच ेकारण आह.े 
िजथ ेकुणावर तरी आमण करण,े कुणािवतरी षे पसरवण ेअस ेकलेच ेयोजनाब हतेचू असतील ितथ ेसघंष  िनमा ण 
होणारच ह ेसमजनू घतेा यते.े 
 
    आता थोड ेआपा राजकीय वातावरणाकड ेपाहाव ेअस ेवाटत.े काय आह ेपिरिती ? नते ेतर इकडून ितकड ेउा 
मारतातच आहते पण पांा युा वा आघााही कशाही – अनपिेतही होत आहते. जरा िडझाईन बदलले की इकडच े
पोपट आिण ितकडच ेराघ ूलगचे वगेवगेळेच बोलायला लागतात, ह ेआपण पाहात आहोत. थोडात णज ेअमकु 
माणस ेवा प अमकु िवचारसरणी मानतात, अस ेकाही िदसत नाही. याच ेआता कुणाला आय ही वाटत नाही. हीच उर 
आधिुनक अवा णायची ! ना धम , ना िवचारसरणी, ना कोणती मू े! सगळे जगण ेउथळच असत,े हीच धारणा ! 
याही पिरितीत पिरवत नवादी िवचारवतं मा नटे लावनू ाचंी ठरािवक मत ेरटेताना िदसतात, तो भाग वगेळा आिण 
िनरथ कही. आता काही प जातवादी, काही धम वादी, काही भाषावादी अस ेअसान ेसमाजात फूट पाडणार ेआहते, अस े
टले जात.े मला वाटत,े त ेसगळे मतांा गासंाठी असत.े अस ेफूटपाड ेप इथ ेकायदशेीर माता कस ेा 
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करतील ? सगळेच माताा आहते णजचे सिंवधान मानणारचे आहते, हचे गहॄीत धरायला हव.े कुणाच ेकाही वगेळे 
णण ेअसले तर कोटा त जाऊन त ेिस करायला हव.े या सगयाचा साराशं असा िदसतो की िनवडणकुा जकण ेआिण 
आपा अमांमाण ेदशे घडवण ेहचे सवाच ेउि आह.े आिण ात िवचार वगरै ेकाही नसनू पवू ह आिण एकूणच 
घडत आलेले ाचं ेाचं ेभाव आहते. णज ेकाँसेला समजा अनामक, अहसक, समजतुदार, शातंतावादी अशी 
ितमा आवडत ेतर बीजपेीला ािभमानी, जर तर आमक, जशास तस ेवागणारी अशी कणखर ितमा पसतं पडत 
असले – अस ेफरक अस ूशकतात. लोकानंा आता मतदानातनू िवचार िनवडायचा नसनू भाव िनवडायचा आह.े ामळेु 
आता िवचार पोचवण ेयाला महच रािहलेले नाही. आपापा अिता आिण भाव याचं ेरा आणण ेहचे महाच े
झालेले आह.े ामळेु एकूणच याता सघंषाना एक शाळकरी आिण माथिेफ प यते चाललेले आह.े तरीही या 
राजकीय ेाता लोकानंा कलचे ेकाही दणेघेणे ेआह ेअस ेिदसत नाही. तुी मेकिवता िलिहली की िनराशचेी िलिहली 
की एखाा कालबा िवचारसरणीची िलिहली यान ेानंा काहीच फरक पडत नाही. एक तर ानंा वळेही नाही आिण 
कलेकड ेजायासाठी लागणाया तरल मनाच ेकौतकुही नाही. एखाा राजकीय भावाची तरफदारी करणार ेवा ांा 
राजकीय भावाा िवरोधात असलेले अस ेकाही तुी िलिहलेत तरच ाचं ेल जाऊ शकेल. पण याही पिरितीत 
काही पिरवत नवादी वा िवोही टाईप िवचारवतं मा कला ही डाा िवचारसरणीचीच असायला हवी, ह ेकरपण ेमाडंत 
असतात. त ेवावापासनू तटुलेले आहते ह ेएकदा लात आले की ांाकड ेल करता यते.े णजचे, एकूणात सा 
राजकीय लोकाकंडून तरी मराठी लेखकांा अिभिातंाला काही धोका िदसत नाही. 
 
    माणसांा जगयाचा हा जो एक नमनूा तयार झाला आह ेतो िवचारात घतेा लखेकान ेलखेनपवू  चतनातं 
वापरायचीच जा गरज आह,े अस ेिदसत.े आपण का िलिहतो आिण आपले िलिहण ेह ेसव च माणसासंाठी अस ूशकत ेकी 
नाही – ह ेिवषय लेखकाा चतनात असायला हवते, अस ेवाटत.े पुा एकदा आभार माननू थाबंतो. 
    ( पुषोम करंडक पािरतोिषक िवतरण समारंभ, पणु,े िदनाकं २९-१२-१९. ) 
    --- ००० --- 
      
    Edit 
    Champra Deshpande added a new photo. 
      
    अजगराचा लाऊडीकर -- 
      
    April 24 
 
    Champra Deshpande shared a post. 
      
    आपा  ड लीना पाढंर ेयानंी शेिपयरा मेकिवतवेर एक स ुदंर लेख िलिहलेला आह े-- ाची लक -- 
 
    https://www.facebook.com/leena.pandhare.50/posts/2931652566924936 
 
    ात ानंी िदलेा ओळी तर खासच आहते ! जर वाचा -- 
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    आवाहन 
 
    िदवस कुठलेच सपंत नसतात 
    ना रोमिँटकपणाच ेना अितवाववादाच े
    आिदवासीवादही असतो मनात 
    सव  िमळून तर 
    होत ेआवाहन येसीला 
 
    आता आपण कुणी नव ेआहोत 
    या मात चालत ेमनाच े
    हजारो वषाच े
    हातपाय कुठेही जोडलेले 
    कुप भयिच 
 
    अतु काहीच नाही होत 
    समजलेली िनरथ कताही 
    ापनू असतचे मेाच ेअगंण 
 
    एकमाग एकरषेी िवचारकवी 
    असहेी ण ूशकतात की मे 
    अस ेकाही नसतचे 
 
    पण मनात असलेली ऍसडटीही 
    न न क शकता त ेश करतात 
    मेाला 
    आिण सगयासह णात 
    अय होतात 
    --- ००० --- 
      
    भाषिेशवाय मन 
 
    मला वाटत ेकाही बोलायचये तलुा 
    अगदी ओठापंयत आलेय 
    मनात तर आहचे 
    कबना काला तुया बोलयात 
    त ेहोतचे पण खलेु नत े
    आिण आता बोलायच ेअसनू 
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    रान जातये 
    शाचंा नाहीय ाळ 
    त ूतर माहीर आहसे 
    दडवयात तर फारच 
    कवा तचे खर ेतर 
    सचूकपण ेअिधकच 
    दणेार ेअसत े
    असहेी पटू शकत े
 
    पण त ूबोलशील 
    अस ेमा नी वाटत े
    न बोलताही हव ेत ेघडत असले तरी 
 
    शरीरासंारखचे शाचंहेी 
    असणारच ना अि 
    अथ पणू  
 
    नाही तरी भाषिेशवाय मन 
    णज ेकाय अस ूशकेल 
    तचू सागं िनदान ह ेतरी 
    --- ००० --- 
      
April 23 
 
    अबोला 
 
    मु मुावर मकू 
    रानही सचूकपण ेचतेवण े
    आकाशाच ेअगं 
    ही एक अग िसी 
 
    तरीही मुाम 
    आह धरावा शाचंा 
    तर सयाच ेनाटक करत 
    आकाशभर अबोला 
    --- ००० --- 
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    " म ैऐसा भयानक अधंरेा ँ जो उजालेको खा जाता ँ ! " 
    -- कादरखान. 
    ( कुली न.ं १ ) 
      
    Champra Deshpande shared a link. 
      
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    माझ ेसकेंतळ 
 
    माया सव  लेखनाच ेसकेंतळ असाच े डसना माहीतच आह.े ाा नतूनीकरणाच ेकाम मी करत आणले होत.े 
आज पुकिदन आह ेआिण आजच त ेकाम पणू  झाले आह.े इकानंी जर पाहाव.े सकेंतळ -- ( खाली कॉमटम े
तपशील िदला आह.े ) 
 
April 22 
 
    सगंीत 
 
    नमेका नमे साधयासाठी 
    आधी मी माया मनाची तार छडेतो 
    मग आकाशाकड ेनजर टाकून 
    हवलेा हळुवार श करतो 
 
    तोवर मला हव ेत ेकळलेले असत े
    पी खपू आपलुकीन ेजवळ आलेले असतात 
    आिण माया मनातनू 
    ितकडच ेसगंीत सु झालेले असत े
    --- ००० --- 
 
21 April 2020 
Yesterday 
 
    थटे 
 
    समाजमामाचंी झोपडपी 
    चगंळवाानंा लागणाया 
    उादनामंळेुच काम ेिमळणारी 
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    िवषमतमेळेुच तर 
    पोटापायाची सोय होत े
 
    हसत हसत कायावर 
    खपू तपशील सागंणार ेलोक 
    मैीत होतात ातार े
    ऐन तायात 
 
    ियाचंा आकष कपणा वाढान े
    पुष अिधकच हसक होतात 
    आिण ानंा वाचवाया 
    िता करतात 
 
    करमणकुीा अभावी 
    िनज न झालेला रा 
    एकाकीपणाा पलुावन थटे 
    उडी मारतो सामािजक उवात 
 
    आहा कुणालाच नको असत े
    --- ००० --- 
      
    मोजदाद 
 
    व ूअनभुव आिण मानिसक तीता 
    याचं ेविैव तपासत दाखवत 
    बसाव ेतर त ेन सपंणार ेहोईल 
    एक रटाळ ाान 
 
    झाडाचंा ायाचंा आिण इितहासाचा 
    अास कन किवतलेा हजारो 
    नवैे दाखवले पचंपानाचं ेतहेी 
    रटाळच जगयाचा आरसा होत 
 
    मोजदादीिशवाय 
    काय करता यईेल हा  
    चतनात घतेाच 
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    किवतलेा तरतरी आली 
    --- ००० --- 
      
    सहवास 
 
    िजभिेशवाय मला 
    तझुी चव कळत े
    शा िशवाय ऊब 
 
    तझुा आभास 
    मी स होऊन 
    ापनू टाकतो 
 
    तेा कुठे तलुा िदसत े
    नसुा तका वर नाही चालत 
    आपला सहवास 
    --- ००० --- 
      
    रीत 
 
    त ूउचकटलास माझा डलनसे 
    िपरगाळलेस 
    माया आसीच ेकवडस े
    बफा त ठेवलेस माझ ेहात 
 
    हीच होती तझुी मेाची रीत 
    ह ेसमजताच मी मोकळा अवकाश 
    भन टाकला अधंारान े
    माया बशेुीा 
 
    बशेु होण ेही असत े
    माया सखुाची परमावधी 
    --- ००० --- 
      
    अीा घशातनू 
 
    आज नाही माहीत 



244 
 

    पण होऊ शकत े
    अीा घशातनू 
    िनघालेा 
    ःखाा तरंगातंनू 
    उाचा भिवकाळ 
    आमा िखशात आह े
 
    आिवासाला ग ुण नका ण ू
    आमच ेजबड ेकधीच ेचावत सटुलेत 
    कणाकणाच ेअसण े
    अाहत उगवणाया जगंलाच े
    इभंतू पारायण 
 
    थकामळेु मधचे 
    आी हरासारख ेिदस ूशकतो 
    एवढचे 
    --- ००० --- 
      
    झोप आिण िवचार 
 
    झोप यते ेलयासारखी 
    िवचारांा इेिव 
 
    िवचार जातात तःा 
    चखेाली नाइलाजान े
 
    िखडकीतनू िदसणाया वळणावर 
    चाकी घसरली होती एकदा माग े
 
    या िवचाराची काय आता 
    एवढी अज ी आह े
 
    झोपचे ेकवच अिधक जाड होतये 
    िवचाराचंा िनरोप घते 
 
    रािहलेले िवचार उठताच सकाळी 
    केले तरी मग सकाळच ेलाबंणीवर पडतील 
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    अशा हजारो राहात गलेेा िवचाराचं े
    असरुित चाललेय आयु नाइलाजान े
    --- ००० --- 
      
    भतूकाळाच ेजगंल -- 
      
    अधंाया गगाटाा नागमोडी वाटेवरचा चं -- 
      
    सलगी -- 
      
    कोरोनानतंरच ेजग -- 
      
    मे -- 
      
    मालेगावातील एका णालयाच ेनाव 
    ' सामा णालय ' अस ेआह े! 
    ( ह ेअथा त टीीवर िदसले. ) 
    काय असावा याचा अथ  ? 
      
    
 कंटाळा 
 
    कंटाळा हा एक जीव आह े
    अस ेसमजनू 
    आधी ाच ेदात पाडले 
    तेा आलेा राच े
    अर कन मग त े
    फनचरला चोपडले 
 
    ा गिधत आभासात बसनू 
    एक कादबंरी वाचताना 
    ितातली सगळीच पा े
    कोरोनाकाळात गलेी 
 
    तीही ण ूलागली 
    कहत िवळत की साला 



246 
 

    खपू खपू कंटाळा आलाय 
    --- ००० --- 
      
    ामािणक 
 
    टीी ९ वर एका धमा चा काय म चा होता. ( पवूचा रकेॉडड अस ूशकतो. ) एका बाजलूा िया आिण एका बाजलूा 
पुष अशी बरीच गद होती. धम गुन ेिवचारले, " इथ ेआलेापंकैी िकती ियानंी आपापा पतना मारहाण केलेली 
आह,े ानंी उा राहा -- " जरा वळेान ेिहा कन ७-८ िया उा रािहा ! धम गु णाले, " छान, दवे तमुा 
ामािणकपणाबल तुाला आशीवा द दईेल ! " मग तोच  ानंी पुषानंा िवचारला, " िकती पुषानंी आपापा 
पना मारहाण केललेी आह,े त ेउभ ेराहा -- " ावर ा गदतले िनान अिधक पुष उभ ेरािहल े! धम गु णाले, 
" छान, तमुा ामािणकपणाबल दवे तुाला आशीवा द दईेल ! " 
    साराशं, ामािणकपणा महाचा ! 
    --- ००० --- 
      
    अटीतटीवर 
 
    शवेटी होतचे 
    अटीतटीवर यणे े
 
    िनित समजावर 
    की आता तटुण ेनाही 
 
    माझा अपणा पोचनू 
    त ूअ होण ेहीच िदलजमाई 
    --- ००० --- 
      
अचिंबत 
 
ात न यतेा 
आाचा फील दणे े
ह ेतझु ेअचिंबत करण े
 
यासाठी तलुा 
काहीच नाही कराव ेलागत 
ती कत ुत असत ेमायाच मनाची 
ग ुतंलेा 
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मला णात समजत े
माझ ेमन माझ ेनाही 
 
माझी इा असली तरी 
आता मायाकड े
अचिंबत ायच ेसाधनच नाहीय 
--- ००० ---  
      
 एक वाववादी फँटसी 
 
    कोरोनावर काही औषध िनघले, मग पुा थोड ेथोड ेिनभ य होता यईेल आिण मग पुा एकमकेानंा टण,े छळण,े 
दशेोधडीला लावण,े काहवर उपकार करत आौढ राहण ेवगरै ेनॉम ल जगण ेसु करता यईेल. हा आशावाद तर 
ठेवायलाच हवा. पण, समजा, लौकर नाही िनघाले जािलम औषध तर ? िकटस वापरत, इतर काळजी घते हळूहळू सुच 
कराव ेलागले सगळे. मग, सिैनक, पोलीस, आरोय कमा चारी, सफाई कम चारी हचे फ िजवावर उदार होऊन काम 
करताहते, अस ेनसनू, िशक, कानदार, कारकून, वाहनीवाले, केशकत क, भाजीवाले, वगरै ेसगळेच िजवावर उदार 
होऊन काम करताहते, अस ेएक समतचे ेिच तयार होईल ! सगयानंीच सारख ेएकमकेानंा नमन करण ेआिण सवानीच 
सवाचा गौरव करत राहण,े अस ेहोऊ शकेल. आिण यातनू मग पुा मळुातला हलकटपणा, नीचपणा, जाितटोया, 
पटोया ह ेसगळे सु करता यईेल. वच यु ेसु करता यतेील. थोडात, कोरोनानतंरच ेजग ह ेआता आह ेतसचे 
माणसाा तःा मळुावर यणेारचे असले --- फ त ेसव , िकट वापरत आिण वारंवार हात धवुत चालवाव ेलागले, 
इतकेच ! नाही तर, आह ेया मनान,े माणसू शहाणपणा कसला िशकेल त ेकुणीही सागंाव.े 
    --- ००० --- 
      
    खोली 
 
    एरवी ाची खोली 
    सवयीची असान े
    कवीलाही काही ती जाणवत नाही 
 
    जेा ितरपागड ेपीळ बसतात 
    कवीा मनाला 
    तेा एक िवशषे िम 
    धारण करत ेतीच खोली 
    एकाकीपणान ेधरुकट झालेली 
 
    तेाच वशे िमळतो ितला किवतते 
    आिण वाचकानंाही भावत ेती 
    ांा मनानंा अिधकच 
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    एकाकीपणाची खाी दते 
 
    कवी पडून असतो छताकड ेबघत 
    --- ००० --- 
      
    कादरखान 
 
    या माणसाची महती मला इथले आपले िम राज ूकुलकण यांाकडून समजली. एके काळा अनके हदी िचपटाचं े
पटकथा आिण सवंाद लेखक. अजब, अत घटना आिण आगािपछा ओलाडूंन वा िनरथ क टले तरी चालेल अस ेमडॅ 
सवंाद, ही या कलावतंाची विैश.े राज ूकुलकण याचंी कादरखानांा सवंादावंर नबंरी मारी आह.े ा माहोलात एकदा 
समुार ेएक तास ' बरबाद मजा ' आली होती ! ह ेआठवायच ेकारण णज ेआाच जरा वळे ' हीरो न.ं 1 ' हा िचपट 
पािहला. ात कादरखान यानंी गोवदाा िपाची भिूमका केललेी आह.े यात गोवदा वशे बदन किरमाा घरी 
नोकर णनू आलेला असतो. ा बाबतीतला एक सवंाद -- " ललैा का मजन ूबनके रा ेप ेकपड ेफाडत ेए घमूना 
आसान ह ैमगर िकसी के घर के कपड ेधोना बत किठन ह ै! " -- मजा आली ! 
 
    मी उेख केलेा आपा वकील िमाच ेनमेके नाव ( राजचू ना ? ) कॄपया पढुील िमापंकैी कुणी सागं ूशकतील, 
ानंी सागंाव,े ही िवनतंी -- 
    सतीश ताबं,े यसुफु शखे, आनदं थ े
    ( आता नाव नीट समजले आह े-- ऍडोकेट राज कुलकण. ) 
    --- ००० --- 
      
    नाकमच ेअणा 
 
    पुयाता ' मनोरंजन ' या नावापन संचे ेअणा तथा मनोहरपतं कुलकण ह ेिनवत ाच ेसमजत.े 
मायासारा अनके नाकमच ेत ेअणा होत.े ना हौशी नासंाचं ेतर एक आधारच. पसै े' नतंर ' िदले तरी 
चालवनू घणेार े! मला ाचंी िवशषे आपलुकी णज ेमाया अनके नाटकानंा ानंी िदलेली उपिती. ाचंा खास 
अिभाय णज ेमदं ित करत पाठीवर हात ठेवण े! त ेनसुता वसाय करत नसत. ना नाकमच ेकौतकु करण,े 
ानंा ोाहन दणे,े हहेी त ेकरत. पुयाता तर बतके सगयाच आिण बाहरेगावाही असं नासंाचं े' 
मनोरंजन ' शी सबंधं यते असत. ांा तॄीस अादरपवू क अिभवादन ! 
 
    अणाचं ेपु मोहन कुलकण हहेी अणाचंी परंपराच चालवत आलेले आहते. ांा ःखात मायासारख ेअसं 
नाकम सहभागी आहते ! 
    --- ००० --- 
      
    हो 
 
    कधी कळणार तलुा हो च ेमह कोण जाण े
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    ई ई कमस बघ काय णतोय -- 
 
    मे ह ेएक िठकाण आह े
    आिण या मेाा िठकाणातनू 
    सरकत राहतात 
    ( शातंतेा उजळपणासह ) 
    सव  िठकाण े
 
    हो ह ेएक जग आह े
    आिण या जगात हो ा 
    जगतात 
    ( खबुीन ेवळवलेली ) 
    सव  जग े
 
    -- मलाही तवेढ ेएकच तर हवये अर 
    ात मी सामावनू घईेन 
    ( माया सज कतने े) 
    सव  भाषा 
    --- ००० --- 
      
 
    वश 
 
    किवतलेा कुणी कंोल 
    केलेले ितला आवडत नाही 
 
    कवी जर ाा िवचारमनान े
    डबडु क लागला 
    तर ाा 
    कू ककश करंा 
    जगयाला मरायला सोडून 
    ती िनघनू जात े
 
    ती ालाच वश होत े
    जो ितला वश करयाा 
    यातच नसतो 
    --- ००० --- 



250 
 

      
    ायरस 
 
    एक तासभर समजा 
    नसतचे केले 
    ह ेनहेमीच अिनवाय  वाटणार ेिवचार 
    तर जगयातली सरुितता 
    धोात यणेार होती का 
    िकतपत 
 
    जस ेहजारो ायरस आहते 
    तसचे हजारो िवचार 
 
    यापंासनू लाबं न राहयाची िवकॄती 
    मला इतकी का िय आह े
 
    जेा मी िवकॄत नसने 
    तेा काहीच नसले 
    अस ेमला वाटत ेकी काय 
    --- ००० --- 
      
    In Aankhon Ki Masti Ke. (Umrao Jaan 1981) FULL HD SONG. 
    youtube.com 
    आशा भोसले ८७ वषाा आहते. एका टीी चनॅलेन ेांाशी थोडी बातिचत केली. मग एक गाण ेगणुगणुयाची 
ानंा िवनतंी केली. ाच िजवतं चतैपणू  आवाजात ानंी खालील गाण ेगणुगणुनू दाखवले. यासाठी ानंी हचे गाण े
िनवडाव ेयाचा अथ  ह ेांा तःा मनात खोलवर असलेले गाण ेअसणार. िचपट, ' उमराव जान ' आिण सगंीत 
खाम -- खरोखरच स ुदंर, टे गाण े-- या गाियकेच ेतःच ेखास आवडत ेगाण ेणनू आपणही पुा ह ेएकदा  
ऐकू या -- 
 
 
ऑफयस 
 
    काल, सागर तळाशीकरन ेएफबी लाई वर जी. ए. कुलकण याचंी ‘ ऑफयस ‘ ही कथा वाचली. कोरोना काळात 
लोकाचंी नसुतीच जा कन करमणकू करत बसयापेा जरा साॄंितक ायाम करवणारा हा एक चागंला उपम 
सागरन ेसु केललेा आह.े उम आवाज, भाषचेी समज आिण श न श नीट पोचायला हवा याच ेभान ही सागरा 
वाचनाची गणुविैश ेआहते. तो एक उम अिभनतेा आह.े ‘ राशोमान ‘ या जगिस नाटकात ान ेजबरद काम केले 
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होत.े ाा सव  कुवती  होतील अशा सधंी आपा साॄंितक वातावरणात ाला िमळालेा नाहीत, अस ेमला 
वाटत.े त ेआता, जो भी ह ै! मी ‘ ऑफयस ‘ या कथबेलच िलिहणार आह.े 
 
    ऑफयस ह ेीक परुाणातले एक िमथकपा आह.े तो एक महान सगंीतकार, कवी आिण िेषत होता. ान ेकाही धम ही 
सािंगतला, अस ेटले जात.े ाची पी यिुरडाईस ांा िववाहााच िदवशी सप दशंान ेमॄ ूपावत ेआिण ऑफयस 
अतं ःखी होतो. नतंर तो पाताळलोकात जाऊन, ाच ेसगंीत आिण का याचंा दवेावंर भाव पाडून ितला पुा 
पॄीवरील काशजीवनाकड ेनेयाची सधंी िमळवतो. पॄीवर पोचपेयत ान ेमाग ेवळून पाहायच ेनाही, अशी या 
बाबतीतली अट असत.े ती ााकडून मोडली गेान ेणात यिुरडाईस पुा मॄ ूपावत,े अशी ती कथा आह.े हीच 
कथा आधाराला घऊेन जीएनंी ाचंी कथा िलिहलेली आह.े मानवी जीवनाबाबतची तःची आकलनिया  
करयासाठीच जीए ह ेआान घतेात, ह े आह.े 
 
    या कथतेले भािषक फुलोर ेआिण झगमगाट ह ेया कथेा माहोलासाठी योयच आहते, अस ेणता यईेल. ती तर 
जीएचंी खास मताही आह.े पण, इथ ेमुतः आपण या कथेा आशयाकडचे पा. 
 
    १ िववाहााच िदवशी पी यिुरडाईस सप दशंान ेमॄ ूपावान ेऑफयस ःखी होतो आिण ितला परत आणायच े
ठरवतो. आपाकड,े रामही पी सीतचे ेअपहरण झाावर ःखी होतो आिण ितला परत आणायच ेठरवतो. आपला 
यही येसीा िवरहान ेाकूळ होतो. णजचे मानवी जगण ेह ेघटनातंनू सखुःख िनमा ण करणार ेअसत.े मग तो 
िेषत असो की दवे असो की एक साधा य. 
    २ मळू कथतेला ऑफयस एक महान वादक, कवी आिण िेषत आह.े इथला, जीएंा कथतेला ऑफयस काही ा 
योयतचेा वाटत नाही. अवाढ भाषा वापरत जीए ाला दवे-दवेता यांापयत आणनू पोचवतात पण यात ाचा 
काहीही ाक  िदसत नाही. तो एक सामा, सरधोपट, िमिडऑकर माणसूच असाच ेपढुहेी िदसत राहत.े यिुरडाईसला 
सोडवनू नतेाना ाला अतं शार समा काय िदसत ेतर आता ती पवूसारखी असणार नाही. ाला िदसणाया 
सदया वर, सतवेर कायम िता मॄूा आठवणीची छाया राहील ! तर नकोच ह ेणनू मुाम तो माग ेवळून 
िताकड ेपाहतो आिण जाणीवपवू क दवेाची अट मोडून ितला पुा मॄूा पाताळलोकात जाऊ दतेो ! यात काय िवशषे 
अलेचा भाग आह े? एरवीही जगताना केाा तॄी आिण मनोरचना वगेयाच असतात. ती समा टाळयाचा 
उपाय कुठे उपल असतो ? 
    ३ ानंा जेा सरी सधंी िमळत ेतेा ती यिुरडाईस नाकारत.े कारण काय तर ितन ेमॄचूा  अनभुव घतेलेला 
आह ेआिण ऑफयसन ेाा िय ीा मॄचूा अनभुव घतेलेला आह े– ामळेु ाचं ेजगण ेपवूसारख ेअस ू
शकणार नाही. नतंर पुा, ती आधी मलेी तर ऑफयसला फार ःख होईल आिण तो आधी मलेा तर ितला सहन होणार 
नाही ! यात तरी काय मोठी बिुमा िदसतये ? हहेी िकरकोळच तर आह.े तचे अगदी अगाध ान असामाण ेसादर 
केले गलेेय. 
    ४ यातले दवे-दवेताही यांासारखचे सामाच आहते. शवेटी दवेसाहबे णतात की ऑफयस आिण यिुरडाईस ह े
दोघहेी शहाण ेआहते. का ? तर दोघानंाही आपा मया दा कळतात णनू ! ः ख सहन करयाता आिण आकांाचंी 
पतू ता करयाता मया दा ! य ेतो सबको मान रहता ह ै! यात खास अस ेअगाध, सखोल ान कसले आह े? ! त ेदवे 
नामक इसम यालाच ान णतये ! 
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    दहेमॄचूा अनभुव ही एक बािलश असली तरी ‘ अथ पणू  ‘ कना णनू ीकारली समजा तरी ही कथा कोणता 
आशय पोचवत े? माणसाा सखुाधािरत सवसामा ितियाचंा ! माणसू ाा भावयुततेनू वागत असतो, हचे ना 
? ही तर जतकी हकीकत सगयानंाच माहीत असत े! पण, हचे काहीतरी सखोल आह ेअस ेसमजण ेणज,े ‘ िदल 
बहलानकेे िलय ेखयाल अा ह ै‘, इतकेच ! 
 
    जीएंा कथा मी बयाच वषापवू वाचा होा. त ेमराठीतले एक मोठे कथाकार आहते, हचे माया मनात बबलेल े
आह.े पण ही कथा मा मला पोरकट, बािलश वाटली. 
 
    सदर पो तुी करमणकू णनूही वाच ूशकता वा गभंीरपणहेी वाच ूशकता. मी काही समीक वगरै ेनाही, पण, 
समीकानंी, शरेबेाजी करण ेवा गे काहीतरी बोलण ेयापेा कोणाही कलाकॄतीा आशयाा पायात उतरले 
पािहज,े अस ेमला वाटत.े कोणाही कलाकॄतीचा आशय पोचत जायाची िया या अगंान ेजा िलिहले गलेे पािहज.े 
असो. 
 
    अगदी थोडात िलिहले आह.े जीएबंलचा आदर खावयाचा वा उगीचच काही सनसनाटी िलिहयाचा हते ूनाही ह े
 डसनी समजनू ाव,े हीच एक िवनतंी ! 
    --- ००० --- 
      
    फांा 
 
    मानापमानाा फांा 
    छाटा गेावर 
    बढेब झाड स ुदंर िदस ूलागत े
    त ेआतनू खावले गलेे नसले तर 
 
    कशाचहेी कधीही काहीही 
    घडत असत ेह ेपान 
    िनिरता आिण आह 
    दोी उचल खात राहतात 
    --- ००० --- 
      
    ' य ', ' कग िलयर ', आिण डॉ. शरद भथुािडया. 
 
    काल, ' य ' या कोापरूा नासंतेफ  एक एफबी लाई काय म झाला. तो िवशषेतः ' य ' न े१९९३ 
साली सादर केलेले शेिपयरच े' कग िलयर ' ह ेनाटक आिण ातली िलयरची मखु भिूमका आिण िददशन करणार े
आमच ेिमवय  डॉ. शरद भथुािडया यांाबल होता. आमचा िम आिण उम नट सागर तळाशीकर यान ेतो 
अुमपण ेसादर केला. मी कोापरुात असताना काही वष या टीमबरोबर होतो, ामळेु, मला ांाबल िवशषे 
आीयता आह.े 
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    ा काय मात सागरन ेतडुलकराचंा एक लेख वाचला. त ेा वळेी लोकसते ' रामहर ' नावाच ेसदर िलहीत असत, 
ात तो आला होता. ( िदनाकं २८ म े१९९३. ) ात तडुलकरानंी ा योगाची आिण िवशषेतः डॉ. भथुािडयांा 
अिभनय-िददशनाची थोरवी, शाचंी अिजबात काटकसर न करता सािंगतलेली आह े! ती अथा त योयच आह,े अस ेमीही 
ण ूशकतो कारण त ेनाटक मीही पािहले होत.े 
 
    ाच लेखात ' मोठे नाटक णज ेकाय ' यावरही तडुलकर बोललेले आहते. ांा मत,े नसुा कथतेा ग ुतंाग ुतंीन े
नाटक मोठे ठरत नाही. त ेमुतः मानवी भावातील ग ुतंाग ुतं, मानवी कॄततली गढू अताककता, ाची लनशीलता 
आिण िनयतीा िनदय ायाचा सखोल वधे यामंळेु मौवान ठरत.े ( डॉ. लाग ूआिण तडुलकर यांा एका जाहीर 
सवंादात, त ेिनयती मानतात, अस ेतडुलकरानंी सािंगतले होत,े ाची आठवण झाली.) त ेेकाची तकबुी िवकल 
करणाया खर साच ेदश न घडवत ाला हलेपाटून टाकत.े थोडात, त ेअमकु एक पटवायला वा अमकु एक भिूमका 
माडंणार ेएकरषेीय नाटक नसत.े त ेसम अिाचा आवाका घणेारे, कोणाही ीकरणािशवाय जगयाा भानाचा 
झपाटा  करणार ेअसत.े ( ही वा ेशशः नाहीत -- रणावर आधािरत आहते. ) 
 
    चागंा, मोा नाटकाबाबतच ेह ेतडुलकराचं ेिवचार मला पणू  पटतात. चागंले नाटक ह ेमानवी सबंधंाचंचे असाव े
लागत.े तुी एखाा पााची महती गाऊ लागलात तर मानवी सबंधंानंा सपाटता यते ेआिण कलाकॄतीतली ' दश नाची 
जान ' सपंनू जात.े 
 
    ही पो  डसा िवचाराथ  िदलेली आह.े माया सव  'य ' िमाचं ेअिभनदंन आिण ांा पढुील वाटचालीला 
खपू शभुेा ! 
    --- ००० --- 
      
    किवतचेी गरज 
 
    " तुी ही किवता िलहायची काही गरजच नती " -- अस ेमाया के किवतबेल णणार ेएक वा अनके वाचक 
अस ूशकतात याची मला कना असत.े मायासारख ेअस ेअनके कवी आहते की ज ेएखाद ेकाम सा करयासाठी वा 
एखाा वचूी वा िवचाराची जािहरात वा चार वा सार करयासाठी िलहीतच नाहीत. यावर लगचे अस ेहटेाळले जाऊ 
शकत ेकी याचा अथ  जगातली घाण तुी आह ेतशी ठेव ूइिता कवा वाढव ूइिता. हा तमुचा आपमतलबीपणा आहे, 
तुी असवंदेनशील आहात. ह ेजर खर ेअसले तर हहेी एक कामच झाले ! या कामासाठी अमकु एक किवता िलिहली आहे, 
ह ेदाखवता यायला हव.े 
    --- ००० --- 
      
    किवतचे ेपणू  होण े-- असहेी -- 
 
    एखाा वळेी अस ेहोत े-- किवता िलिहली जात ेपण मला कळत ेकी माया मनान ेगधळ केलेला आह े-- नको त ेकाही 
ा किवतते घसुडलेल ेआह.े तंपण ेटले तर ा घसुडलेा मजकुरात आणखी एक वगेळी किवता असत े-- पण ही 
अशी घसुखोरी झाान,े िलिहलेली किवता िबघडलेली असत.े याचा अथ  ती टाकून ावी लागत,े अस ेनाही. नको तो 
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मजकूर उडवनू हवा तो शोधनू काढावा लागतो. आता मनाची अनावयक डबडु बदं झालेली असत.े आता ती एक 
एकसधं किवता घडत.े मग ितात मानिसक िवदीण तचे ेका िच अस ेना ! के किवतचे ेएक आपापले ' पणू  असण े' 
असत े-- त ेकवीला कळण ेहचे ाच ेसवा त मोठे कतॄ  असत.े पण, त ेखर ेतर ाच ेनसतचे कतॄ  -- ाची ' मीिगरी ' 
थाबंावरच तर ती किवता गट झालेली असत े! 
    --- ००० --- 
      
    मुामी गाडी 
 
    उशीर झाला णनू 
    अधंार लावनू घतेला जातो 
    तर िदव ेजातात 
 
    कामांा मनसुासंह 
    िझरिझरीत िदसत असत े
    मुामी गाडीच ेिच 
 
    पहाटे सव आवन 
    वळेेत यऊेन पकडायला हवी 
    ँडवरचाच चहा मान 
 
    एवा छोा खेातही 
    भन जात ेपहाटेा अधंारात 
    कामांा रामरगाात गाडी 
 
    गार वायात कामाची जळुणी करत 
    ँडवरची सामसमू माग ेसोडून 
    सु होत ेगाडी शजेायाकड ेल करत 
    --- ००० --- 
      
    समाधानी 
 
    ा घरात मी एकटाच राहायचो 
    आिण पाला पाठलागानंा घाबरायचो 
    णनू मग मी मरदाणी सु केली 
    झोपताना तरी अगंावर पडायची भीती नको णनू 
 
    एक िदवशी सकाळी उठावर भतीकडलेा 
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    डोके फोडून मडर झालेली 
    पाल पडलेली िदसली िनपिचत 
    िकळस टाळत ती िनभ यपण ेिदली टाकून मी केरातनू 
 
    िजन ेमडर केला होता ती पाल 
    मला कम पतूा समाधानात िदसली 
    मीही ितला समाधानातच िदसलो असने 
    आता ाचंी भाडंण ेथाबंतील या िवासामळेु 
    --- ००० --- 
      
    इट 
 
    नकुतीच एक महाचडं िदलासादायक बातमी पािहली टीीवर ! चीनन ेवहुानमधला लॉकडाऊन उठवलेला असनू 
ाचा आनदंी जोष असा इट साजरा केलेला आह.े पणू  वहुान शहर रंगीबरंेगी रोषणाईन ेझळाळून िनघाले होत.े पवू 
२६ जानवेारीला म ुबंईत असा आ ेशहर काशमान करणाया रोषणाईचा इट घडत अस े-- तो पाहायला आी 
म ुबंई लोटत अस,े ाची आठवण झाली ! 
 
    यामाग ेचीनचा चडं आिवास िदसतो. या इटनतंर वहुानम ेवा चीनम ेकुठेही पुा कोरोनाचा ाभा व 
झाला तर लोक तडात शणे घालतील. ( पण, कदािचत ितकड ेअस ेकाही केले जात नसाव.े ) यातला आणखी एक भाग 
असा आह ेकी कोरोनामळेु ितथ ेमॄमुखुी पडलेा हजारच ेःख अजनू ताज ेअसताना असा इट करावा का -- हा  
ितथ ेकाहना पडला असलेच. पण, ाला अिभी दणे ेा मानवतावादी दशेात कदािचत श होत नसाव.े 
 
    माणसू बिुामायवादी असो की स, आिक असो की नािक -- ाला भाविनक इट गरजचेचे वाटत 
असावते. लोकशाही दशेातं अशा बाबवर फार तर मतभदे होऊ शकतात, इतकेच. 
 
    अगदी वैािनक िकोणातनू पािहले तर काय गरज आह ेअस ेकाही साजर ेकरायची वा इट िनमा ण करायची ? की 
माणसाच ेमन लात घऊेन, कधी काय कराव ेयाची काही आदश, िबनचकू रचना सागंता यईेल ? 
    --- ००० --- 
      
    सामीिक ायाम 
 
    केाची आवडिनवड वगेळी, मू ेवगेळी, िनकष वगेळे -- ामळेु, सािहात अमकुच े अस ेणयात काही 
अथ  राहात नाही -- ह ेअनकेदा टले जात.े इथल ेानपीठ काय कवा ितकडच ेनोबले काय, त ेकाही पणू  मानवजातीच े
मूिनण यन नसत.े बाळ कोटकरानंा का दऊे नय ेया दोतला एखादा परुार, यावर माया एका िमाशी मी नगर त े
पणु ेया एी वासात चचा  केली होती. 
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    या एकूण ' मानवी ह ' पा भमूीवर एक वचैािरक ायाम सचुलाय. तो मी करणार नाहीय, ह ेआधीच सागंतो. ायाम 
असा -- नोबले दतेाना ज ेसानप िदले जात ेात ा ा कवीच ेवा लेखकाच ेमह काय कशात आह,े ह ेसािंगतलेले 
असत.े एक कार ेत ेिनकषच असतात. त ेसमजा गेा पचंवीस वषाच ेएक करायच ेआिण ातनू काही मूरचना 
सापडतये का, त ेपाहायच.े तस ेकाही सापडलेच. ा मूांमाण ेवा िनकषांमाण ेआपले, इथले मराठीतले कुणी -- ा 
िबचायाचं ेइंजीत अनवुाद झालेले नाहीत -- अस ेकुणी सापडतात का, त ेशोधायच.े तस ेनसले काही सापडत तर ती काय 
अशी वगेळी मूरचना आह ेयाची िचिका करायची. 
 
    एखाा तडफदार समीकान ेहा सामीिक ायाम कन पाहावा, अस ेसचुवावसे ेवाटत.े अशा वचैािरक मथंनाच े
िनदान नावी णनू तरी काही मह राहील, अस ेवाटत.े 
    --- ००० --- 
      
    दीप 
 
    हॉटेला पाययावंन 
    टाटान ेखाली 
    वाहात यते होता राचा ओघळ 
    ारपाल ितसरीकडचे बघत होता 
    आपण ाच पावली परत िफरलो 
 
    नको कटकट णनू आपण दशे बदलला 
    तर िवमानात माझा िजगरी बालिम भटेला 
    -- दीप -- ान ेउंची गॉगल घातला होता 
    ानचे मला ओळखले 
    तझु ेउपकार िवसरणार नाही णाला 
    आपण ाचा अथ  िवचारला नाही 
    आपण घाबरलेलो होतो 
 
    जग ह ेएक गढूच आह ेसाल े
    अस ेणनू आपण िवषय सोडून िदला 
 
    काही िदवस नेम ेरान 
    मग आपण इटलीला गलेो 
    आिण ितथनू मग अमिेरकेला 
    --- ००० --- 
      
    क जाना ओ जाना हमस ेदो बात - Google Search 
    google.com 
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    आधी आिण मग 
 
    मी कोणा तरी हॉिलवडु िददशकाबाबत वाचले होत ेकी तो ह ेआधी ठरवत अस ेकी एक य ेिडयममधले हव,े एक 
चच मधले हव ेकवा एक िचदशनाच ेहव,े वगरै.े मग ामाण ेत ेकथा रचत. ाच पतीन,े मला वाटत ेकी दवे आनदं 
रोड रोलर चालवतो, अस ेगाण ेहव,े ह ेआधी ठरले असाव ेआिण मग, त ेसगळे लात घऊेन, ह ेगाण,े ाची चाल आिण 
सगंीत तयार झाले असाव.े अशा उला पाला पती वापन काही खास मजदेार सापडू शकत,े ह ेमा खर े! बघा -- 
िचपट, ' वॉरंट ' -- 
 
      
    जाई सबंधं 
 
    जस ेअसायला हव ेहोत े
    तस ेत ेनत े
    आिण उगेाच ेह ेकी 
    असणारही नत ेकधीच 
 
    माझ ेएकच समळू गाहाण ेहोत े
    ाण गहाण टाकणार े
 
    शातंतते रवर 
    रडणार ेएक कु े
    कायमच ेमाया शटा वर 
    वाळत टाकलेले होत े
 
    मी तो शट काढून फेकण े
    आिण माझ ेरडण ेथाबंण े
 
    यांातं काय असा जाई 
    सबंधं होता 
    ाचा नतंर मी कधीच 
    िवचारही नाही केला 
    --- ००० --- 
      
    समहू 
 
    माझहेी मन आह ेसमहूमनच 
    एक तर िदवा लाव 
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    कवा जळफळाट लाव 
    या दोची गरज नसलेला 
    समहू न सापडान े
    त ेएकाकी होत े
 
    मग कोणाही कारणानंी 
    एकाकी झालेली मन े
    ाला आपली वाटतात 
 
    याचाही ासच तर आह े
    ह ेसमजनू त ेशातं होत े
 
    एकाकीपणा िवन जातो 
    --- ००० --- 
      
    जनु ेजाऊ ा 
 
    १. समोर उपल असणार ेतपशील आपा अध वट अकलेन ेतपासनू, आपला सदोष तक  वापरत िनषा त पोचण े-
- ही झाली जनुी, पारंपिरक, भोळसट अशी सशोधक पत. यातंले िनष  बरोबरच असतात, अस ेकाही नाही. 
    २. िनष  कोणता हवा आह ेह ेआधी ठरवनू ाा पुथ  उपयोगी अस ेतपशील जमवनू इित सापयत पोचायच े
-- ही नवी, आधिुनक, वैािनक िकोणयु, अिभिातंयु, िववकेी पत. या पतीतलेही िनष  बरोबरच 
असतील, अस ेकाही नाही. 
 
    दोी पती वापरणार ेके काळात असणार. बुी ही माणसाची एक िसी वा ाला िमळालेला एक वर आहे, अस े
मानले तर भासरुाची आठवण ठेवावी, णज ेझाले ! 
    --- ००० --- 
      
    आठवत 
 
    अडचण काहीच नाहीय 
    रंगीत भता 
    मोकया सेम े
    गरम काढा कपात 
    आिण वाफ 
    आिण किचत ताप 
 
    आठवत बालपणीचा अधंार 
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    अशाच तापासह 
    आिण ाच वळेी 
    घरात िनघालेला साप 
    सारवलेा 
    --- ००० --- 
      
    िसल 
 
    अमतूा त जस ेिवचार 
    तशाच मतूा त व ू
    ेशनवर थाबंलेली गाडी 
    वा िहरवीगार िमरची 
 
    पण वचूी हालचाल 
    हवी असले 
    तर िसल 
    अमतू च लागले 
    --- ००० --- 
      
    अपराध 
 
    तःाच िनलपणान े
    जेा लित होत ेमन 
    तेा समजलेच पािहज े
    की कोणतहेी िवचार 
    िनरथ कच असतात 
 
    याला पाठबा णनू मग 
    चागंा िवचाराचंीही 
    लाज बाळग ूलागाव े
    िवचार नकोच अस ेणत 
 
    िवचाराचंा अपराध 
    नच ायला हवा 
 
    हाही आह नकोय खर ेतर 
    --- ००० --- 
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    तरीही 
 
    किवततेली कोणतीही व ू
    अय होयासाठीच आह े
    तर दाा ााऐवजी 
    ढगाचंा मोर का अस ूनय े
 
    मी फावा वळेात 
    एकटक पाहतो 
    एरवीही ािशवाय मला यतेचे काय 
 
    तरीही लोक मला 
    अावधानी णतात 
    --- ००० --- 
      
    हीच एक सधंी अस ेसमजनू, कोरोनामळेु घरी डाबंले गलेेले जगभरच ेअनके पितदवे आपापा पानंा िपटून काढत 
आहते, अशी एक बरीच सिवर बातमी टीीवर होती. ासाठी, हेलाईन नबंस  जाहीर करण,े पोिलसानंा िवशषेािधकार 
दणे,े हसा करणाया ीला घर सोडायला लावण,े अस ेअनके उपाय जगभर कराव ेलागत आहते. आपाकडच े
पितदवे एक तर मळुातच िपचनू, पकेाळून गलेेले असावते कवा धतू  आिण डावपचेी तरी असावते कवा मग इथा पाच 
जबाबदार आिण िजिनयस असाात. ामळेु, इकड ेतशा फारशा बाता यते नसाात. 
 
    पवू एका युाा वळेी इथ ेबरचे िदवस ॅक आऊट होता -- ानतंर नऊ मिहानंी इथला जदर वाढला होता. 
तसचे काही सज क वातावरण चा असले का इथ े? कवा, यान उ णज,े परर मे हाच इथा ससंाराचंा पाया 
आह,े अस ेतर नसले ? 
    --- ००० --- 
      
    वासलात 
 
    वासलात लावामाण े
    शातंता खाीची समजण े
    ह े
    धळू पसुायचा कंटाळा 
    करत केलेली 
    टंगळगळ असत े
 
    ना धड चं िदसत 
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    ना भरती यते 
    --- ००० --- 
      
    3 Years Ago 
    एफबीन ेकन िदलेली हदीतली आठवण -- 
      
    कोरोना णाला िबनचकू ओळखयाच ेकाम आता वासावन कुी करणार आहते. ासाठी िटनम ेकुाचं े
ेनग सु झालेले आह.े मानविहताच ेह ेकाम एका िविश जातीची कुीच फ क शकणार आहते. कोरोना 
सशंोधनातला हा नीच एक महाचा टा ठरले. 
      
    गा 
 
    संाकाळा 
    न मारलेा गा 
    रगाळा 
 
    नसुत ेणण े
    की ायला हव े
    भयमु 
 
    या िकनायावर 
    त ेनाहीच घडणार 
    आिण नकोच आह े
 
    आवाज नकोच आहते 
    थाबंायला आिण जखमा 
    भन यायला 
    --- ००० --- 
      
    खचाखच भरलेले इटलीतले ४०-५० हजाराचं ेेिडयम. एक सनसनाटी फुटबॉल मचॅ. करमणकुीची चडं हाव आिण 
ध ुदंी. ितथचे झाला करोनाचा आगीसारखा फैलावता ससंग . कळलेही नाही की ही करमणकुीची ध ुदंीच आपाला मॄचूी 
भोवळ आणणार आह े! बडुाला चडू लागत असत ेतेा िबचाया माणसाला काही कळत नसत,े अस ेका होत,े याच े
सशंोधन ायला हव.े 
 
    करमणकुीची ध ुदंी 
    धामक िज 
    उवाचा उाद 



262 
 

    पीय अिभिनवशे 
    पााचा जोष 
    सहलची बशेुी 
 
    ह ेसगळे लागणारच हो आयुात ! 
    नाही तर, जगण ेणज ेकाय मग ? 
    --- ००० --- 
      
    माझ ेएकटेपण 
 
    िफटलेा िवचारानंी 
    गलेो रावर िनम नु 
    होत 
    तर माझ ेएकटेपण 
    िवन गलेे 
 
    आता मी णतही नाही 
    की मला घरी परतायचये 
    --- ००० --- 
      
 
01 April 2020 
Today 
 
    Champra Deshpande shared a memory. 
      
    4 Years Ago 
    एफबीन ेकन िदलेली माझी आवडती आठवण -- 
      
    5 Years Ago 
    मी टाटान ेसागंत असतो, इतकेच -- 
    मझु ेसब माम रहता ह ै-- 
      
 क  
 
    माणसू महाचा आिण ायरस कमी वा िबनमहाचा, अस ेकाही मानवक ित मूिनण यन िनसगा त / िवात 
नाही. माणसाचा सापेतावाद, वैािनक िकोण, नोबले पािरतोिषके वा ऑर ऍवॉडस, ह ेसगळे माणसान ेरचलेले ' 
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मह ' आह.े ामळेु, एकूणात ह ेसगळे घडयाा सज क ियलेा कुणी दवे णत असले तर णो, पण, तो मानवी 
बुीन ेनाही चालत, ह ेसमजनू घतेले पािहज.े ह ेसमजल ेतर ' आता वाचवायला का नाही यते दवे ' वा ' दवे अस ेःख 
िनमा णच का करतो ' वगरै ेातंली हवा िनघनू जात.े 
 
    दोन िदवस जरा ल झाले तर वूवंर लगचे धळू जमत.े आह ेत ेसतत मातीत जात राहण ेआिण नव ेिनमा ण होत 
राहण ेह ेचाच असत.े माणसाची बुी ' सात ' मानणारी असत.े णनूच, ' सगळे सतत बदलत असत े' ह ेबुान े
सािंगतले. पणू  मानव, ाा सव कतॄ ासह न झाला तरी िवाला काही फरक पडत नाही. 
 
    या कोरोनाा िनिमान,े ' इथ ेकाहीच मानवक ित नाहीय ' ह ेभान आले तर एकूण िनसग ियतेला एक महाचा 
टा पार पडला, अस ेमानवी बुीनचे णता यईेल ! 
    --- ००० --- 
      
    समोर 
 
    तःलाच वाटणार े
    तःा यशाच ेलॅमर 
    अिधकच ती करत े
    जगयाची तर 
 
    ह ेनाही घडले तर 
    या भीतीन े
    पाठपरुावा होतो 
    ध ुदंीत हरवयाचा 
 
    असण ेसगळे कळत 
    िदसत जाणवत भासत 
    रािहले पािहज े
    समोर सतत 
    --- ००० --- 
      
March 2020 
March 30 
 
    िमिनटािमिनटाला समा िनमा ण होतील, िदसतील, असा काळ आह.े ा सव समा हाताळयासाठी दशेात हजारो 
लोक आहते. काही िनवडून आलेल ेआहते, काही नमेलेले आहते. के समवेर आदशपण ेकाय केले पािहज ेह ेफ 
तुालाच माहीत आह.े ा ा जागावंरच ेिनण य घणेार ेलोक समजा मखू  वा अध वट आहते. िशवाय मनुबळ, अथ बळ, 
साधनाचंा अभाव, अशीही अनके कारण ेअस ूशकतील. एका वळेी समजा एक हजार समा हाताळा जाऊ शकतात 
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आिण यतेात समा समजा दोन हजार, तर अमाचं ेिनण य ाव ेलागतील. तहेी कस ेायला हव ेह ेसमजा फ 
तुालाच माहीत आह े-- पण, उपयोग काय ? 
 
    आह ेा िठकाणी तुाला श असले त ेचागंले आिण पिरपणू  जर करा. पण, एक म  ायची गरज आह.े 
णाणाला िवचिलत होण ेआिण ु होण ेणजचे सवंदेनशीलता, माणसुकी आिण ामािणकपणा -- ह ेडोातनू 
काढून टाकायला हव.े बसं लोक ामािणकच आहते, ह ेसमजनू ायला हव.े सवाा कमीजा आकलनातनू, 
बरोबर वा चकू असयातनू आिण काय मततेनूच ह ेसगळे चालणार आह.े तमुा एकाा डोान ेजग चा नाही 
शकणार. 
 
    जो कर सकत ेहो वो करो मगर शातं रहो ! 
    अथा तुी तःच एक वाढीव समा ाल ! 
    --- ००० --- 
      
    कालचा पाऊस -- 
      
    माया दोन नाती घरात बठेै बडॅमटन खळेताहते. बाजलूा ठेवलेा मोबाईलवर एकेक गाण ेलावताहते. मी जरा वळे 
ितथ ेजाऊन बसलो तर णाा की आता तमुा आवडीची गाणी सागंा. मी ' साथी न कोई मिंजल ' सािंगतले ! त ेसु 
झाावर णाा की असले नको, चागंली सागंा. मग ानंा -- झमु, तारीफ कं ा, जगंली, पनवेाले, सपनमे े
िमलती ह ै-- अशी गाणी सािंगतली ! ती आा ितघांाही मत ेटे गाणी ठरली ! आता बास ! आता काही जवेणाच े 
बघ ू-- 
      
    गद 
 
    या गदला 
    घरी पोचायचये 
    हसा रडा बाळासंह 
 
    बाळानंो घरी पोचा 
    णतये घरची वॄ गद 
 
    िजला ‘ सोडून ायला ‘ 
    लाग ूशकत े
    साधनाअंभावी 
    --- ००० --- 
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    झी जू ( हदी ) चनॅलेवर एका बजुगुा ची मलुाखत चालली होती. मलुाखतकत णाली की या लॉकडाऊनमळेु 
िदीची हवा खपू  झालेली आह,े ावर काय णाल ? बजुगु  णाले की खरचे आह े! पण, माणसाच ेकाय दव 
बघा -- अशा  हवते ाला मा घान िफराव ेलागतये ! 
      
    1 Year Ago 
    कानडीत झालेा ' ढोलताश े' ची एफबीन ेिदलेली आठवण -- 
      
    केच बातमी जेा 
    ेकग, धादायक आिण महाची 
    होऊ लागत ेतेा 
    ा िवशषेणाचं ेअथ च न होत जातात. 
      
    मोकळा वळे णज े
    मनाला ीड न दणे े
      
    कंोल 
 
    जगातली सव शहर े
    जशी शातं आहते 
    तसचे रा ात अनावयक 
    मािहतीच ेसाठे 
    अनभुव िवचार आठवणी 
 
    जग कंोल करले 
    अस ेकाहीच नाही जगात 
    हचे तर सागंताहते पी 
    --- ००० --- 
      
    १ एका दशेात करोना णाचंी संा वाढान,े सव च णानंा उपचार दणे ेअश झाले आिण ामळेु, ६०-९० या 
वयोगटाता णानंा मरणाला सामोर ेजायला सोडून ाव ेलागले, अस ेकानावर आले. करोना ण हा ास घेयासाठी 
तडफडत असतो. िटलेटर नसले, उपचार नसतील तर ितथ ेदयामरणाची कायदशेीर अनमुती असत ेका ? आपाकड े
अशी वळे यणेार नाही, यऊे नय,े ह ेठीक असले तरी, यावर काही तातडीचा िवचार ायला हवाय का ? 
 
    २ म ुबंईता अनके इितळाचंी मािहती िदली जात होती ावन उपल िटलेटस  सगळे साा णासंाठी 
वापरात आहते आिण एकही िशक नाही, अस ेिदसत होत.े ह ेअथा तच भयानक आह.े सदुवैान ेया बाबतीत एक चागंली 
बातमी आलेली असनू, मह कंपनी लौकरच पय ेसाडसेात हजारानंा िटलेटस  उपल कन दणेार आह.े ाचं ेह े
फारच मोठे आिण महाच ेकाम असनू ाबल ानंा धवादच ायला हवते. 
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    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    माया सव  लेखनाच ेसगंणकीकरण २७-०३-०३ ला पणू  झाले आिण माया सकेंतळाच ेकाशन २८-०३-०९ ला 
झाले -- 
 
    महारा रााा सवुण  महोवी वषा िनिम घतेलेा खुा सकेंतळ धत या सकेंतळाला िवभागनू ितसरा 
परुार िमळाला. 
 
    कोरोना आिण ऍसडटी 
 
    यवुल नहू हरारी याचंा ‘ The world after corona virus ‘ हा लेख ‘ फायनािशयल टाइस ‘ म ेआला होता. 
ाचा छाया दवे यानंी केलेला मराठी अनवुाद मला कायावर, माझा िम अतलु पठेे यााकडून िमळाला आह.े ा 
लेखाचा शवेट असा आह े– “ – के सकंट ही एक सधंी आह.े आपण आशा बाळगली पािहज ेकी साा रोगाा 
साथीमळेु मानवजातीस जागितक मतभदेामंळेु उवणाया धोाची जाणीव होईल. आता मानवतने ेिनवड करायची 
आवयकता आह.े आपण मतभदेांा मागा वन वास करायचा की आपण जागितक एकातचेा माग  ीकारावा ? 
आपण मतभदे िनवडला तर आताच ेसकंट लाबंत तर जाईलच पण भिवात कदािचत आणखी वाईट आपना सामोर े
जाव ेलागले. पण ा ऐवजी आपण जागितक एकता िनवडली तर त ेकेवळ कोरोना ायरसच न ेतर भिवातील सव 
साथीा आिण एकिवसाा शतकातील मानवजातीला ास दणेाया सकंटािंवही िवजय ठरले. “ 
 
    बबला ! जागितकच मतभदे नकोत टावर इथा छोा छोा मतभदेाचं ेकाय होणार हो ? आिण 
अिभिातं ? इथले लेखक-कलावतं मरतील ना वडे ेहोऊन अिभिातंािवना ! य ेकैस ेचलेगा ? णज ेहा 
िवचारवतं एक कारचा फॅिस वा किुन णनू रच करावा का ? तस ेनको – पढु ेजाऊ. याच लेखात यवुालन ेएक 
वैािनक शता  केलेली आह.े ती अशी की दशेाा आरोयितीवर िनयंण ठेवयासाठी अस ेकेले जाऊ शकेल 
की उदाहरणाथ  तुी तमुा मोबाईल ीनला श केला की ा वळेच ेतमुा शरीराच ेतापमान आिण बीपी 
सरकारकड ेनदले जाईल. याच पतीन ेतुी कुठे गलेा, कुणाला भटेला याचीही सरकारला दखल घतेा यईेल. याचीच 
आणखी गती णनू तुी कशान ेहसता, कशान ेःखी होता, हहेी सरकारला कळू शकेल. ( याा पढुचा वैािनक भाग 
णज ेतुाला कशाच ेकाय वाटायला हव,े यावरही सरकारच ेिनयंण यऊे शकेल ! ) आिण, अथा तच, कोणताही 
साधारी ह ेक शकेल, अस ेयवुाल णतो. आता, आपाकड ेकाही लोक अस ेआहते की, साधारी कुणीही असो, 
िवरोध करण ेहचे ाचं ेजीवनकाय  आह,े अस ेत ेमानतात. आयुभर बोटे मोडत राहण ेआिण कुित-उपरोिधक बोलण,े 
हचे काम त ेकरत असतात. ह ेपाहता, एखाा राी समजा टीीवर ‘ साहबेाचं े‘ भाषण झाले तर सया िदवशी पहाटे 
पोिलस जीवनकाय वााच ेदार ठोठाव ूशकतात. 
    जीवनकाय वाला – काय आह े? 
    पोलीस – काल सायबाचं ंभाषण झालं टीीवर – 
    जीकावा – बरं, मग ? 
    पोलीस – तुी िचडिचड केली, कुित बोललात – 
    जीकावा – माया मनात मी काही पण करीन – 
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    पोलीस – त ेठीक हो – पण ासाठीच सरकारी िनमंण आलंय तुाला – आमाबरोबर चलाव ंलागले – 
    जीकावा – जुम आह ेहा – 
    पोलीस – त ेठीक आह ेहो – तमुाकड ंकाही परुारिबरार असले तर ा बरोबर – त ेवापस कराव ेलागतील – 
आिण मग नतंर तुाला आमा अिभिातंाचा अनभुव िमळेल – 
    -- ह ेसगळे, िवान आिण माणसाची बुी यामंळेुच तर घडणार. कुणी णले की मग ‘ िववकेा ‘ च ेकाय ? ावर 
एकच उर िमळू शकेल – सरुळी करायची ! 
 
    तर ही शता सागंनू यवुाल णतो की िगत गोपनीयता आिण आरोय ह ेदोी नागिरकाचं ेअिधकार असायला 
हवते. यातंली एकच िनवड करायची झाली तर सामातः गोपनीयतचेा ाग करायला लोक तयार होतील. आिण 
लेखाा शवेटी तो काय णतो त ेवर िदलेच आह.े अलगतावादी रावाद की जागितक एकाता यातंनू माणसाला िनवड 
करावी लागले, अस ेतो णतो. 
 
    माझ ेअिभिातं वापरायच ेझाले तर हा िवचारवतं गधळलेला आह,े अस ेमी णने. िवचारवतं जवेढा मोठा 
तवेढा तो अिधक गधळलेला असणार, हहेी णनू ठेवतो. कारण सरळ आह े– जागितक एकाता – मतभदेहीन – श 
असले तर गोपनीयतचेा  कशाला िशक राहील ? मग वच ासाठी जुम करायची वॄीच सपंुात नाही का यणेार ? 
 
    िवचारवतंाला बुीच ेाब िटकवण ेमहाच ेअसत.े बुीन ेतो खपू आदश िवचार माडूं शकतो. पण, ा बाबतीता 
मलूभतू ाला तो बगल दतेो. माणसू ' मतभदेहीन ‘ जग ूशकतो का, असा  तो िवचारत नाही. तसा तो नसले जग ू
शकत तर का नाही – ह ेिवचाराव ेलागत.े आिण त ेजात ेाला आािक णतात ा ेात. बिुमतंानंा त ेकस े
चालेल ? माणसू तडफडून म द ेकोरोनान ेपण, नसुत ेआदश िवचार माडंत राहायच,े बास ! 
 
    पहले ऍसडटी समझ लो भयैा, बाद म बाकी सब ! 
    --- ००० --- 
      
    नाग 
 
    लहानपणी मी एक पौरािणक िचपट पािहला होता. ाची कथा नीट आठवण ेआता श नाही आिण ाची गरजही 
नाही. तर ात एक नाग राजाला चावनू मारणार ह ेराजाला माहीत असत.े राजा पणू  बदंोब करतो आिण राजवाात 
सफे राहतो. तो णतो, " मी कुमशाहीवादी ितगामी असलो तरी अधं नाहीय -- मी बिुामायवादी आह.े पणू  
काळजी घतेलीय. अब कुछ नही हो सकता ! " पण, राजा झोपलेला असताना, ाा शजेारी ठेवलेा फळफळावळांा 
तबकाता सफरचदंातनू तो नाग बाहरे यतेो आिण राजाला चावतो ! टायाचंा कडकडाट करत लोक ! 
 
    तेा तो अधं चमार वाटे, पण, आता ायला त वाटत ेात ! हो सकता ह ै! न रा या, ' मला काही नाही 
होणार ' अशी मी नको. आता आपण फ आपाला आिण आपा ियजनानंाच जबाबदार नसनू पणू  मानवजातीला 
जबाबदार आहोत. हा करोना जाईलही काही िदवसानंी, पण, या िनिमान ेसु झालेले जगयाबाबतच ेसवाच ेचतन चा 
राहो, हीच सिदा ! 
    --- ००० --- 
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    आपले आिण परके 
 
    आपले सािह वा सािहशा ह ेआपा परंपरतेनू िवकिसत होत आले नाही -- आपण परभतॄ होत गलेो -- ही 
आपली एक टुी आह,े अशी माडंणी केली जात.े आता, ह ेओळखनू, कुणीतरी तशी माडंणी करत आणली पािहज,े अशी 
अपेाही  होत.े माया आठवणीमाण ेसधुीर रसाळ, कै. िदलीप िच ेआिण कै. माजी पतंधान नॄसह राव याचं ेअस े
मत आह.े मला ह ेमळुीच पटत नाही. लेखक वा कवी वा समीक हा अमकुच कारा भावानंी यु असला पािहज,े 
याची मूाकतसेाठी गरज नाही. िवानसार, फोफावत ेतंान आिण िवाळ शहरीकरण आिण ह ेसगळे 
जागितिककरण आिण चडं भावी माम ेयासंह ! यात अमकु एका परंपरचे ेशुीकरण राहणारच नाही. पणू  मानवजात 
एक जगत,े असचे याकड ेपाहाव ेलागले. अिवाद, अतकवाद वा उर-आधिुनकता ह ेसव ' परके ' आह ेअशा 
सकुंिचत िवचाराचंा उपयोग नाही. इथले आिण परके सगळे एक यते राहणार. नसुत ेअनभुवे वा भावे कोणत ेआह े
यावर सािहमू ठ शकणार नाही. मग पुा, धारावीत आयु गलेेानंीच किवता िलहावी -- ममवगय काय 
िलिहणार -- असले खजु ेिवचार मह पाव ूशकतात. अनभुवसाठा वा े कोणत,े िकती आह ेही कलते वा सािहात 
महाची बाब नसत.े त ेमया िदत भावे भेन लेखक वा कवी पा शकतो का, ह ेमहाच ेअसत.े कवीा 
भावेाची अिभी महाची नसनू ाला ा मया िदत भावेाची रचना पणू पण ेपाहता येयाच ेभान असण े
महाच ेअसत.े आिण ह ेआपा वा परा वा कुठाही कला-सािह ेाबल खर ेअसत.े परंपरचेा वा अमकुच 
सााचा बडजेाव माजवण ेह ेमौवान कलेला अडथळा ठरणार ेअसत.े 
    --- ००० --- 
      
    िवचार 
 
    िनम नु शातंतते 
    करोना अाता िवचार 
    खाली पडणार े
    कॄितहीनतेा 
    अथागं पॄभागावर 
 
    जाणवतील कुणाला 
    --- ००० --- 
      
    किवतने ेकरायची काम े-- ( िनिम – किवतािदन ) 
 
    ानंा अिभी दणे े
    साधायाची तुी करण े
    साधायाला िवरोध करण े
    कालबा परंपरा व ढना िवरोध करण े
    अधंानंा िवरोध करण े
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    समता आणण ेःखाचं ेअम ठरवण े
    १०० वष जगलेाची तुी करण े
    दशेभी वाढवण ेाथ ना करण े
    दिलत शोिषत विंचत याचंी ःख ेमाडंण े
    सखुःख ेएकाकीपणा भीती व लिगक भावना  करण े
    िनसग  मलेु मातािपता िम याबंल मे  करण े
    येसी व ियकर याबंाबत मे  करण े
    ूतदायक व उाहवध क काय  करण े
    जािहराती करण ेमगंलाके करण ेभी करण े
    ायाची चाड व अायाची चीड  करण े
    एक सा उलथवनू सरी येयाला मदत करण े
    ातंी करण ेमूहास  करण े
    अतैभाव आिण विैकता  करण े
    आिकाचंी टगल व नािकाचं ेगणुगान करण ेवा उलट 
    वैािनक िकोण व धम िनरपेता याचं ेसवंध न करण े
    माणसुकी णज ेकाय त ेसागंण े
    ( कसला त ेमाहीत नसले तरी ) शोध घणे े
    हसचे ेसमथ न वा ितला िवरोध करण े
    इितहासाच ेगोडव ेगाण ेातंाची महती सागंण े
    आपापा िवभतूत रमनू राहण े
    मे आिण बधंभुाव याचंा गौरव करण ेवगरै े
    --- ००० --- 
      
    They also serve who only stand and wait. 
    ज ेकेवळ थाबंतात आिण वाट पाहतात ाचंहेी योगदान महाच ेअसत.े 
 
    -- ात इिंलश कवी जोहन िमन याची ही एक जगिस ओळ आह.े ती सा आठवण ेआिण तस ेवागण ेह े
महाच ेआह.े कोरोनाशी लढयासाठी काहीजण अथक पिरम करत आहते याबल अथा तच आपण सगळेच कॄत 
आहोत. पण, ाचबरोबर हहेी लात ायला हव ेकी ज ेघरी थाबंलेत, गद टाळताहते आिण िठकिठकाणी श होण े
टाळून ा िवषाणूंा फैलावाला अटकाव करताहते तहेी िततकेच महाच ेकाम करत आहते. ' बोअर झालो ' वगरै े
णत तःच ेकौतकु करायची ही वळे नाही. शातं राहण ेआिण आपली वत णकू ा िवषाणलूा उपयोगी पडू नय ेयाची 
काळजी घणे ेह ेमहाच ेआह.े एखाद ेपणू  शहर वा कोणतीही गदची िठकाण ेजर काही तास शातं, अश रा िदली तर 
ह ेशवुय  कोरोनामहोदय आपोआप मन जातील. 
    --- 000 --- 
      
    पडण े
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    कमाडंो कारखानदार 
    अथ शाी नतेा 
    यातंले कुणीही फेल गलेे 
    तर बाजार पडतो 
 
    ह ेमा असलेा लोकांा 
    कवी िखजगणतीतही नसतो 
 
    एकेका गोीच ेपडण ेमहाच े
    पणू  जगाच ेनाही 
    --- ००० --- 
      
    कॄधवल -- 
      
    अादरणीय डॉ. ह. िव. सरदसेाई 
 
    यांाकड ेपवू माझहेी जाण ेघडले होत.े माया ा वळेा ततेीा ासाबरोबरच मी ानंा, " मन कुठे असत े? 
मानिसक ताण यतेो णज ेकाय ? ईगो कुठे असतो ? " -- अस ेअतु ही िवचारले होत.े न रागावता ितपवू क 
ानंी तो सवंाद होऊ िदला होता ! ांा तॄीस सादर अिभवादन ! 
      
    आकार, पोत आिण छायाकाश -- 
      
    फूल 
 
    एक पोर 
    कमीत कमी शाचं े
    अनके माग  ओपन ठेवणार े
    एखाा जुा 
    टेबलावर साडंलेला चहा 
    पसुनू ावा तस े
 
    आपा कंुडीता झाडाला 
    आटोपशीरपणाच े
    फूल आणणार े
    अिनित भिवाच े
    --- ००० --- 
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    मकू 
 
    कधी शभंर बाजूचं ेअथ  असतील 
    कधी शू – अशी असले ही किवता 
    सयू  उगवो की न उगवो अशी 
 
    सगळेच िदसत रािहान े
    नहेमीच मकू असणारी 
    --- ००० --- 
      
    हात 
 
    पढुायानंी अनयुायाचं े
    हात घतेले काढून 
    एकीसाठी उंचावायला 
    लोकशाहीत 
    शीच ेातं 
    उपभोगयासाठी 
    --- ००० --- 
      
    पुा काल तसाच काला करोना ढग -- चार फोटो -- 
      
    या सायकलला नजर लागचू नाही शकत -- 
      
    श ू
 
    मा तयार करणाया 
    सरकारी संलेा 
    ानंी एका ऑल टाईम 
    िवभतूीच ेनाव िदले 
    आिण सिॅनटायजरवाा 
    सया संलेा सया 
    आिण मग त ेणाल े
    हर हर महादवे 
 
    पण शूा मनात 
    शुच नत े
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    --- ००० --- 
      
    ेशन 
 
    जवेताना गाण ेलावल े
    णनू मारामारी झाली 
    कुणा दोन नागिरकातं 
    ितच ेपडसाद 
    उमटलेले सयूा वर 
    जाणवलेही नाहीत 
    महाराजानंा 
 
    ानंा झालेा 
    ओकारीतनू ओसडंला 
    चंकाश 
    तेा ेशन सनु ेहोत े
    --- ००० --- 
      
    पुक 
 
    मायाजवळ 
    एक पुक आह े
    ात घडून गलेेले 
    डावपचे आहते 
 
    एकजण णतोय 
    त ेखोटे आह ेसगळे 
    कारण आज 
    पारी साडबेारा वाजता 
    ट अधंार पडणार आह े
    --- ००० --- 
      
    ः 
 
    जाणीवपवू क फोन लावला 
    माझाच आटािपटा ऐकू आला 
    ह ेतर नकोय 
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    बदं केला 
    तरी तचे 
 
    ःच णायच ेह े
    सर ेकाय 
    --- ००० --- 
      
    एकामळेु एक 
 
    एकामळेु एक घडण े
    तुाला समजत े
    तुी णा 
    करोनामळेु पडला 
    शयेरबाजार 
 
    मला नाही समजत 
    त ेदडवयासाठी 
    मी फ हसतो 
    --- ००० --- 
      
    ' करोना ' आता इतका बसलाय डोात की लोक आता ' करो ना ार ह ै' अस ेगाण ेगणुगणु ूलागलेयत ! 
      
    मायाऐवजी 
 
    आता मी खपू छोा 
    िलहीन किवता 
    बुाऐवजी ाचा पी 
    बोलावा तशा 
    फ 
    मायाऐवजी मीच बोलेन 
    --- ००० --- 
      
    " सा ऑिजनवर आह े-- णज ेइितळानंा ऑिजन परुवयाा कामावर हो -- " 
      
    खच  आी केलाय या दरवाजावर आिण फुकटात फोटो काढताय तुी 
    -- अस ेनाही णणार कुणी, अस ेवाटत े-- 
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    संाकाळी मलेुमलुी आा की रपटेी सु -- 
      
    मन जर अस ेसघुिटत असले तर काय होईल ? 
    -- सरळ आह े-- आपण आहोत ह ेाला कळणारच नाही -- 
      
    रंगामळेु िनारण आनदंी वाटत राहत ेसाले -- 
      
    वैािनक कारण ेअसतीलच ाची पण संाकाळी अचानक आललेा असा लाबंलचक काळा ढग माणसाा मनाला 
जरा घाबरवतोच -- 
      
' 
    दवेळात जाऊन येयाला कुणी नको णत नाही -- जाऊन िनवातं बसता यते ेथोडा वळे -- नव ेडावपचे रचता यतेात -- 
      
    उमदा पण एकाकी -- 
      
    बदक खर ेअसो की खोटे -- असत ेिनरागसच -- 
      
    विुच -- 
      
    दोन वारली िच े-- 
      
    तीन िनरथ क फोटो -- 
 
    कत तर पण काळवडंत चाललेले आयु -- 
      
    औषधांा कानात -- 
    " तुी होळी सले नाही लावला का ? " 
    " आज रंग ठेवलाय लावायला -- लाव ूका ? " 
    " धवाद ! " 
      
    हा एक एकपाी दीघाक आह े-- जो नीट करले तो नटसाटच ! 
      
        पणु ेदश न -- 
      
    होळी पौणमिेनिम काही चंखळे -- 
      
    कला, सािह, ान. 



275 
 

 
    माणभाषा घडवयात ाणाचं ेखपू मोठे योगदान आह ेआिण जाितिनहाय िवचार करता अजनूही ाचंचे तलुनने ेया 
भाषवेर अिधक भु आह,े ह ेनाकारता यणेार नाही. बदलणार कस ेह ेवाव ? मनात लाख ाणषे असला तरी या 
भाषचे ेकरणार काय ? कोटा त, िवापीठात, सरकारी कामात मराठी असायला हवी, अस ेआपण णतो, ती कोणती मराठी 
? भारतात माताा ा चौदा भाषा आहते ातं मराठीही आह े– ती कोणती ? ती असत ेसव  बोली भाषासंह असणारी 
माण मराठी. ाण-वच ाचा नूगडं आिण ातनू िनमा ण होणारा षे यामंळेु माण भाषचेी चेा, टगलटवाळी 
आिण हटेाळणीही होताना िदसत.े ‘ शाचंी रोजिनशी ‘ ह ेनाटक बघा. सतत अनके बोली भाषा मरत चाला आहते, ही 
एक महाची समा णनू आलीय ा नाटकात. यावर खर ेतर सवानीच आपलुकीन ेमाण मराठी आसात करण े
आिण काळाा ओघात तीत सव  बोलचा लहजेा, मसाला, ीमतंी िमसळत जाण,े हाच योय उपाय आह.े आज, आह ेया 
पिरितीत एखाा बोली भाषते टीी मािलका वा िचपट काढला समजा तरी पाहणार िकती लोक ? तसा य केला तर 
मराठीत सबटायटस ( अनवुािदत सवंाद ) ाव ेलागतील, ह ेसमजायला हव.े णजचे, करमणकुीचा आिण ावहािरक 
उपयोगाचा सगळा कारभार माण मराठीतनूच चालणार, ह े आह.े आिण घडत आलेा पिरितीमाण ेअजनू तरी, 
माण भाषा ही ाणाचंीच मेदारी राहात आलेली आह.े या वावात जातवादातनू िवचार करत, ाणाचं ेवच  न 
ाव,े अशी नसुती इा कन उपयोग काय ? वते रान वा बदलयाा गा मारणायानंी माण मराठी ही 
‘ आपली ‘ मानािशवाय त ेकस ेघडणार ? ानाा अनके ेातं आता सव जाितजमातच ेलोक नसुतचे पढु ेयते नसनू 
अु ावीयही सपंादन करत आहते. भाषेा बाबतीत त ेका नाही घडू शकणार ? की सव बोली एक घऊेन भाषचे ेएक 
नवचे ाकरण आिण ातनू एक पणू तः नवीच माणभाषा तयार करायचा िवचार आह े? आह ेती मराठी ानभाषा 
ायला हवी, अस ेनसुत ेणतोय आपण गलेी काही वष तरी त ेघडत नाहीय. मग ही नवी माणभाषा घडव ूशकणार ेकोण 
आहते ? ाणतेर जातता लोकानंा जोवर माणभाषा हा जगयातला अडथळा वाटतोय तोवर ह ेकस ेघडू शकेल ? 
सव  जातता लोकानंी माण मराठीवर भु िमळवत गलेे पािहज,े हाच उपाय िदसतो. जाितषेाच ॆराजकारण 
करणाया गाढवानंा ह ेकळणार नाही, पण, कला, सािह आिण ान यांा ेातं ानंा काम करायच ेआह ेानंा ह े
समजनू ावचे लागले. या सव  ेातंले ाणाचं ेिनपणु न करायच ेआह,े अशा ु िवचारान ेह ेघडू शकणार नाही. 
जात के पर ेसोच होनी चािहय.े 
 
    असले जातीय िवभागाचं ेफडतसू िलिहयात वा मी ाण आह ेणनू ाणाचं ेे सागंयात मला इटंरे नाही. 
आिण भाषचे ेणाल तर मी भाषातही नाही. तरीही, फालत,ू िनपयोगी सघंषा त आपली सवाचीच शी वाया जाऊ नय े
णनू मला समजले तस ेह ेिलिहले आह.े 
    --- ००० --- 
      
    नाटकघर, पणु ेिनमत 
    ।। शाचंी रोजिनशी ।। 
    लेखक -- राम ूरामनाथन, अनवुाद – अमर दवेगावकर, रंगावॄी-काशयोजना-िददशन – अतलु पठेे, 
    कलाकार – केतकी थ ेआिण अतलु पठेे. 
 
    कालच इथ ेएका डच िचकाराच ेएक उॄत मी िवचाराथ  िदले होत े– त ेअस ेहोत े-- 
    “abstract art is not the creation of another reality but the true vision of reality.” 
    -- Piet Mondrian 
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    अमतू ता णज ेसया वावाची िनमती न ेतर वावाकड े' स पाहण े' – 
    त ेया नाटकाबल िलिहताना तु वाटत.े या नाटकाची सुवातच एका अमतू  िचिफतीन ेहोत.े मी थमच अशी 
िचफीत पािहली आिण ती अशी अुम ! नाटकाा आशयाला समॄ करणारी अशी ही बाब आह.े ह ेनाटकही अमतू  
शलैीतच िलिहलेले – सादर केलेले आह.े वावाता अनावयक भागाचंी काटछाट कन आवयक तचे धारदारपण े
सादर करणार ेअस ेह ेनाटक आह.े ह ेनाटक नसुत ेअमतू  नसनू िनकॅनोर पाराा न- किवतेमाण े( Anti poetry ) 
नाटकाच ेबरचेस ेपरंपरागत प टाळणारहेी आह.े ह ेना िगत भाविनक उेकाचं ेनाटक आह ेना एखादी वावातली 
कथा सागंणार.े याला घटनाियचेी सलगताही नाहीय. अमकु अशी ही दोन पा ेआहते सतत समोर हीच यातली 
सलगता. उपरोध, िवनोद, शोकाता ह ेसगळे एक पलेणार ेअस ेह ेएक वजनदार नाटक आह.े आिण ाच वळेी 
िनरथ कतकेड ेझकुणार ेणनू हलकेफुलकेही. 
 
    भाषाचंा मॄ ूहा या नाटकाचा पायाभतू िवषय आह.े जगातले सगळे िशणत जरी मातभॄाषतेनू िशण होयाच े
मह सागंत असले तरी शकेानंी अनकेांा मातभॄाषा मरत जाण.े ावहािरक – पोटापायाच ेउपयोग नसतील तर 
भाषा माग ेपडत जात,े ह ेआपण मराठीा बाबतीतही पाहात आहोत. इंजी मामाच ेवडे चडं वाढलेले आह.े 
भारताता िनवडक चौदा भाषापंकैी असणाया मराठीपढु ेजर ह ेआान आह ेतर बाकीा छोा आिण कमी 
लोकसंते बोला जाणाया भाषाचं ेकाय ! भाषा वाचवा पािहजते अस ेगळे काढून उपयोग काय ? पण, ह ेनाटक 
णज ेनसुताच एक भाषािवनाशाचा मािहितपट नाही. ही  मानवी जगयातली एक महाची समा णनू इथ े
पािहली जात.े आिण भाषा ह ेसपंका च,े अथाा दवेघवेीच ेसाधन आह ेह ेअधोरिेखत करत एक ी आिण एक पुष अशी 
दोन पा ेइथ ेआहते. दोघहेी घटोिटत असनू पनुववाहासाठी चाचपणी करयासाठी त ेएक आललेे आहते. ा ीला 
एक बाळ असनू त ेअमकु भाषचे ेणनू जलेय. ाला वाढवण,े ाच ेसगंोपन करण ेह ेअात आह.े ांा 
बोलयात, वगेळे अनाकलनीय श, श न आठवण,े आठवले तर नीट उारता न यणे,े मनात आह ेापेा वगेळेच 
काही बोलले जाण,े कधी नसुतचे िविच आवाजानंी सपंक  साधयाच ेय करण े– अस ेअसं अडथळे आहते. श, 
भाषा, अनके लेखक ह ेिवरत,  होत चाललेले आहते आिण या अशा वातावरणात दोन ी एक येयाचा, मेाचा 
य करताहते. 
 
    केतकीचा अिभनय आिण गाणी अुमच आहते. अतलुनहेी अरशः कमाल केलेली आह.े ाचा वािचक ( णज े
िबघडत चाललेा वाचचेा ) अिभनय णज ेह ेनाटक आपा नसानसातं पोचवणारी बाब आह.े बाकी तािंक अगंहेी 
उमच आहते. 
 
    श णज ेभतूकाळ – ाला वाळवी लागत चाललेली आह े– तो न होत चाललेला आह.े ह ेया नाटकाता 
समचे ेतानाक अगं आह.े ज.े कॄमतू णतात -- We live by words and words become our 
prison. – आपण शानंी जगतो आिण श आपला तंुग बनतात. आता शाचंी ही एक वगेळीच समा आह.े श 
तर हवतेच पण त ेपिरपणू  नसण,े िवदीण  असण ेआिण वगेवगेळे तंुगही असण.े – या सगया अवचे ेभान ह ेनाटक 
आपाला दते जात.े मग जळुत ेका ाचं ेल, मग ानतंर त ेजगतात का आनदंात – अशा ाचंी कथा सागंणार ेह े
नाटक नाही. टले तर त ेआपा मनाचंी आिण मानवी सबंधंाचंी कथा सागंतये. एखादी भिूमका घऊेन उर दतेा यईेल 
कवा िनराकरण करता यईेल असा हा  नाही. कबना अमकुच एक बौिक उर नसान ेजागकतने ेभान घते 
शहाण ेाव,े अशी इथ ेमागणी आह.े 
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    कलेतनू पिरपता िनमा ण करणार ेह ेनाटक मराठीत सादर होण,े ह ेखपूच महाच ेकाही घडत ेआह े! 
    या एकूण टीमला धवाद ! 
    --- ००० --- 
      
      मन णज ेभतूकाळाचा कडकेोट तंुग -- 
      
    अमतू ता णज ेसया वावाची िनमती न ेतर 
    वावाकड े' स पाहण े' -- 
      
    सावाचं ेकार -- ठळक, कमी ठळक, िफकट, अिधक िफकट -- 
      
    आमा सोसायटीतफ  काही झाड ेलावयात आली होती -- ातंले माया कै. आईन ेलावलेले झाड आिण ाची 
खाली पडलेली फुले -- 
      
    काशथवा -- 
      
    मोा कॅमेयातनू छोटा सेी -- 
      
    सखुाशा -- 
      
    आकाशाची नी --- 
      
    अिमताभ बन आिण मी 
 
    मराठीत ' एबी आिण सीडी ' या नावाचा एक िचपट यतेो आह.े ातले एबी णज ेअिमताभ बन ह ेपा तः 
अिमताभ बन साकारत आहते. आिण सर ेसीडी णज ेचंकातं दशेपाडं ेह ेमाया नावाच ेपा िवम गोखले साकारत 
आहते. ाच नावाचा मी  उपल असताना अस ेानंी का केले असाव,े त ेसोडून दऊे. िवम गोखानंा ती सधंी 
िमळालीय याच ेःख नाही. पण, केला िवचार की बाबा माया नावाच ेज ेपा आह ेत ेसमजा मीच साकारले असत ेतर 
काय झाले असत े? अिमताभ बन िकतीही ावसाियक यशी असले तरी माझी ायोिगकता ांावर हावी झाली 
असती आिण तो िसनमेा दणात आपटला असता ! णजचे, ावसाियकता णज े' िमळवण े' आह ेतर ायोिगकता 
णज े' घालवण े' आह.े ायोिगकता णज े' अहो पिंडतजन । तकुा टाकावा थ ुकंोन ।। ' ! तुी णनू ज ेकाही आहात 
त ेसगळे थ ुकूंन टाकण े! णनूच, ती माझी भिूमका मलाच िदली असती तर अिमताभ बन यानंी ाचंी भिूमका नाकान 
यशी माघार घतेली असती ! माघारच पण ' यशी ' ! 
 
    ती माया नावाची भिूमका नमेकी काय आह ेत ेमाहीत नाही -- उगीच आपली िनरथ क गमंत, अस ेसमजा ! णज े
ायोिगकच ! ावसाियकला कणभरही िनरथ कता नाही चालणार ! पटतये का ? 
    --- ००० --- 
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    कवा हा -- 
      
    कवा हा बघा -- 
      
    कोरोनामळेु, हादंोलन वा िमठी माग ेपडून भारतीय ' नम े' जागितक होयाची शता -- 
      
    एका कोनातनू मनाच ेभाग -- 
      
    आधी मतभदेाचं ेिवषय, मु ेठरवा; मग समय सिमतीकडून ांावरची कॉमन िमिनमम मतदशन ेठरवनू ा 
आिण मग बोला -- 
      
    छर े-- 
      
    आठवणीचा आधार -- 
      
    िवचार टावर सगळे यणेार -- निैतक अनिैतक अपराधी भावाच ेनूगडंाच ेअिभमानाच ेिववकेाच ेअिववकेाच े
आनदंाच ेसखुाच ेउदासीनतचे ेनरैायाच ेधयैा च ेभीतीच ेमीच ेषेाच ेमाघारीच ेलिगकतचे ेहसचे ेसडूाच ेवगरै ेवगरै ेवगरै े
अस ेसगळेच -- अमकु नको वा तमकु चालेल अस ेकस ेणता यईेल ? 
      
    काळोख आिण सावा यांा भावात असणारा 
    एक घोिषत कवी -- 
      
    मोरब ेधरणाची भत आिण तट िनसग  -- 
      
    छाया, काश, उंची, खोली, अतंर, रंग -- 
      
    वडेा घोटाळा ( दोन अकंी नाटक ). 
 
    पीडीए ची िनमती आिण िदलीप वगलुकराचं ेिददशन. योग खणखणीत वाजणार याची खाी होतीच. ात, चार 
पोलीस पा े! ामळेु आणखीनच दणात जबरद ! दािरया फो ा नाटकावन वगलुकरानंीच केलेले ह ेपातंर. 
एकूण पोलीस ेशनात घडणार ेपणू  नाटक. आवयक तवेढ ेशाम भतुकराचं ेउम नपे. अथव  भार याचंी उम 
काशयोजना आिण रोहन फडके याचं ेअगदी योय अस ेउडाणट ूपा सगंीत. सवाचाच अिभनय उम – आशतुोष 
नलेकर, योगशे कुलकण, सारंग जोशी, सगंीता डगर-ेकुलकण, यशवतं कुलकण आिण मखु भिूमकेत िदलीप वगलुकर 
– असा एकूण तडफदार सचं. नाटकाला गुगेारी आिण पोलीसजग याचंा माहोल असान ेसतत सनसनाटीपणा िटकवत 
चाललेला अजब कार. एक रे ेकम चारी अितरकेी णनू पोिलसानंी ताात घतेललेा असताना तो ा पोलीस 
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ेशनातनूच खाली उडी मान आहा करतो – या िवषयाभोवती िफरणार ेह ेनाटक. ा गुाा सान खरपण े
आपा जगयाता साला उघड ेपाडणार े! 
 
    या नाटकाच ेइतर तपशील इथ ेसागंणार नाही. त ेनाटक पाहता पाहताच समजत जाण ेइ. तक , िवतक , कुतक , 
तपशीलाचंी केली जाणारी वाकवावाकवी, खोटे स उभ ेकरयाच ेकार, आमकता आिण शपेटू घालयाच ेकार – 
अस ेसगळे जण ूवावाा बाहेन आपा भानावर आदळत राहत.े खपू खोलात चालाच ेभासत असताना एकूणच 
उथळपणाचा अनभुव यणे,े ह ेएक या नाटकाच ेभारी विैश आह.े टले तर वाववादी पतीन ेचालणार ेह ेएक अितम 
अस ेऍसड नाटक आह.े के गोीची अथ पणू ता पाहात असाच ेनाटक करत जगयाता िनरथ कतलेा श 
करणार.े इथला बाबँोट णज ेएक असोटच ! इथ ेना कथचेी उकल महाची ना एखादा सवमा सदंशे दणे.े 
अशी नाटके रंगभमूीवर िचतच यते असतात, ह ेलात घऊेन, काही चागंले पाहण ेमहाच ेमानणाया सवानी पाहाव,े 
अस ेह ेनाटक आह.े 
 
    सखोल कलाकतचेा एक उंच य िनमा ण केाबल पीडीए ला धवाद ! 
    --- ००० --- 
      
    िवसगंती 
 
    तुी आज अस ेणताय तर मग ा वळेी अमकु कस ेकेले होत े– अस ेअतंवरोध तर सवच माणसातं असतात, तस े
मायातही आहते. तरीही आपले आजच ेअस ेकाही वागण,े िवचार, लहरी, भाव हहेी सगळे असतचे. आयुभर मी, 
मला आवडत नसनू, मन ेसभंाळण ेया एका ापिंचक धंासाठी आिण सबंधं िबघडणार तर नाहीत या कौटंुिबक िहताा 
भीतीन,े असं समारंभानंा हजर राहात आललेो आह.े पण, अिलकड ेमा, थोडा वयाचा फायदा घते आिण आता या 
जबाबदाया मलुावर सोपवाात अशा उदा हतेनूहेी जरा माया भावामाण ेवागायच ेधाडस सु केलेल ेआह.े एका 
उदाहरणान ेसुवात क. ाला ज ेसाजर ेकरायचये, एखाा सगंाा वा िदनिवशषेाा उाहात रममाण ायचये त े
ान ेजर कराव ेपण ाचा इतरानंा उपव होऊ नय,े अस ेमला वाटत.े ामळेु, सनारायण, िशवजयतंी, आबंडेकर 
जयतंी, गणशेोव ह ेसगळे उपवकारी दणात आिण जोषात सादर करणार ेलोक वा मिशदवन कण वाजवणार े
लोक, ह ेमला आवडत नाहीत. पण, या सगया गोना ाचीाची समथ न ेअसतात हहेी मला माहीत आह.े सगळी 
समथ न ेअध वट असतात आिण ांा िवरोधातही मु ेअसतात, हहेी मला माहीत असत.े िसनमेात, अिमताभ मोठेपणी 
गुगेार झाला तर ाची समथ न ेाा वाईट गलेेा बालपणात असतात आिण ती आपण पटवनू घऊे शकतो, तसचे 
ह ेसगळे कार असतात. माया परीन ेमाया समथ नीय भावाच ेआणखी काही गणु णज ेमला वाढिदवस, पाशी, 
साठी, पंाहरी वा सहचं वा शतकपतू ह ेसाजर ेकरण ेआवडत नाही. माया आईविडलाचं ेमी ह ेकाही केले नाही. 
ानंाही ाची हौस नती, ह ेजरा माया पावर पडले. पण, अगदीच िनराश, गभंीर वातावरणात राहाव,े हा याचा हते ू
नाही. घरा घरी, आमापरुत,े छोा माणात आी ह ेसगळे करत असतोच. आाला या जगात यऊे िदले, रा 
िदले हचे उपकाराच ेझाले, अस ेसमजणार ेआमच ेगरीब िबचार ेघराण ेआह.े याचा अथ , पुा, गमु, माज, उामपणा 
याचंा पणू  अभाव आह,े असाही नाही. अमकुच बरोबर अस ेकाही णायचा हते ूनाहीय. कारण, समजा माया पीला ह े
सगळे साजर ेकरायला आवडत ेपण माया या असा िविच भावामळेु त ेश होत नाही – णज ेमी, एक कार,े 
ितावर अायच करत असतो ना ! तसाच इतरानंी मायावरही केला तर चकू कस,े ह ेबरोबरच आह े! तर साराशं 
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णज,े अस ेसगं वा समारंभ ह ेमी टाळत असतो. काहीजण समजनू घतेात, काहचा रोषही होत असले. पण, ाला 
इलाज नाही, अस ेमी ही णतो, इतकेच. 
 
    तरीही, कालच, आमा नााता अशाच एका सहचं समारंभाला हजर रािहलो. ती ी, अतं साधी, 
सरळमाग, सवाची िहतचतक, भाडंण ेवा वाद न आवडणारी, श तो मदतीला तयार असणारी, अशी आह.े सव च 
नातवेाईकानंा िनरपवादपण ेांाबल आपलुकी आह.े ह ेएक माया हजर राहयाच ेसमथ न आिण सर ेणज,े बयाच 
िदवसातं न भटेलेले अनके नातवेाईक भटेतील, ह ेएक नहेमीच ेसमथ न. यामंळेु गलेो. मग अथा तच थोड ेमचंावन 
बोलणहेी ओघानचे आले. मी बोललो, त ेअस े– 
 
    “ म ुबंईत आलो की नहेमीच अणाकंड ेआमच ेसहकुटंुब जाणयेणे ेअस.े सुवातीला त ेमंुड चकेनााजवळ राहात. 
ांा घराा िखडकीतनू चकेनाका िदस.े आमचा मलुगा महशे ा वळेी चौथीपाचवीत असले. हदी िसनमेामळेु ाला 
गलग वगरै ेगु ेमाहीत होत.े ा भावाखाली ाला तो चकेनाका िदसला. ामळेु, तो अणानंा णाला की अणा, 
तमुा एक यतेये का लात, हा खाली जो चकेनाका आह ेना, ितथ ेगलग चालतये असा मला डाऊट आह.े आिण ह े
सगळे तमुा समोर घडतये. पोलीस तमुाकड ेचौकशीला यऊे शकतात, तुाला साीला बोलाव ूशकतात ! बापर े! 
अणा हादरलेच ! त ेणाले की ही िखडकी बदंच ठेवतो मी आता, आिण तस ेकेलेही ानंी. तरीही, मधनू मधनू ती 
िखडकी उघडून त ेखाली पाहात असत. ितथनू मग नतंर त ेसायनला राहायला आले. ह ेघर मोा हायववेर, भरपरू 
रहदारीा रावर होत.े आता अणानंा हायस ेवाटत होत.े पण, पुा महशेच ेआगमन झाले. तो अणानंा णाला की 
अणा, त ेा राा पिलकड ेटायरच ेकान आह ेबघा, आल ेना लात, ाचा टायरचा धदंा हा नसुता दाखवायला 
आह,े खर ेितथ ेवगेळीच काम ेचालतात, असा मला डाऊट आह.े आिण त ेकान बरोर तमुा बानीसमोरच आह े! 
झाले, अणा पुा हादरले ! ितथला काळ ानंी कसाबसा तीत केला. ांा मलुाचंी िशण ेझाली. ानतंर त े
राहायला गलेे घाटकोपरला, ाफ कॉलनीत. इथ ेआता  नता. आजबूाजलूा सगळा ाफच होता. पण, इथ ेमहशेन े
एक वगेळेच सकंट समोर आणले ! खाली पिलकडा इमारतीत अणाचंा मलुगा उमशे याचा दवाखाना होता. महशे 
णाला की अणा, उमशेा दवाखाात काय चालत ेह ेकधी पािहलेय का तुी ? आता मा अणा िंभतही झाले 
आिण िशवाय हादरले ! त ेणाले की आता िवचारतोच उमशेला. आिण ानंी खरचे ाला िवचारल ेकी बाबा काय 
चालतये तुया दवाखाात, काय ऐकतोय मी ह े! तर आता उमशे जोरदार हादरला ! आपले काही बग बाहरे पडतये की 
काय, अस ेाला वाटले ! असो. यातला गमंतीचा भाग वगेळा. कोणाही मलुानंा रामायण-महाभारताता गोी 
सागंणार ेअणा अतं मनिमळाव,ू पापभी, सन, सगयाचं ेिहत चतणार ेआहते ! ानंा मनापासनू लाखभर 
शभुेा ! “ यावर सव उपितानंा अथा तच मजा वाटली ! 
 
    इथ ेह ेसागंायच ेकारण णज,े कुणााही, णज ेमायाही, जगयाला सगंती नाही राहात. ा वळेी नाही णालात 
मग आता कस ेगलेात, याला फारसा अथ  नसतो. एकमकेांा िवसगंतबल सारख ेजाब न िवचारता, ाला ाला 
आपापा िवचारा-आकलनामाण ेवाग-ूजग ूाव,े ह ेबर.े अशा या एकूण चतनाकततेनू मानवजातीा िहताथ  ही 
पो जारी करयात आलेली आह े! धवाद ! 
    --- ००० --- 
      
    गाडीा वगेान ेय अस ेबदलत े
    तर मनाा वगेान ेजग िकती बदलत असले -- 
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    'जगयाच ेपातंर लाटेत --' 
      
    'िवचाराचं ेक े--' 
    अपघाती फोटोकला -- 
      
    वासाची भरुळ पडयाचा ण -- 
      
February 2020 
February 29 
 
    बेार आह ेजग -- कुठे काय चाललेय, मािहती पािहजले -- 
      
    जवळून दशन -- 
      
    आमा इमारतीा गीवर रोज एकजण पानंा दाणापाणी ठेवतात -- 
    समुार े१०-१५ िमिनटे अनके पाचंा अुाही िगा चा असतो -- 
      
    छायाकाश आिण रंग याचंा काय असतो हते ू? 
      
    " आता तसेाठी बाहरे -- " 
    " आमचहेी तचे -- " 
    " कटकटच आह ेही एक -- " 
    " तर काय -- " 
      
    कुछ तो गडबड ह ै! 
    गलेी काही वष मी पाहतो आह े-- सकाळ झाली की समुार ेवीस कबतुराचंा समहू बाहरे पडतो आिण गोल गोल चकरा 
मारायला सुवात करतो. फार उंचावन नाही -- दहा मजली इमारतीा उंचीा जरा वन-खान. ाचंा हा अस े
उडत राहयाचा काय म समुार ेपाचसहा तास चालतो. हा ाचंा ायाम असतो की काय त ेमाहीत नाही. ही पाळलेली 
कबतुर ेअसनू थोा थोा वळेान ेवगेवगेळे समहू उडायला सोडल ेजातात, असहेी अस ूशकेल. तहेी कळण ेअवघड 
आह.े कारण िदसतात तर सतत सगळी पाढंरीच. पण, आज सहज ल गलेे तर त ेसव  सगसेोयर ेगायब आहते ! उडताना 
िदसत नाहीयत ! की " इकड ेपुा िदसलात तर याद राखा -- " अस ेकुणी ानंा णाले असले आिण नको ती कटकट 
णनू ानंी उडयाच ेआकाश बदलले असले ? या वा अशा कोणाच ाचंी उर ेिमळण ेश नाही, हहेी कळतये. त े
कळयसाठी मी काही फार क घणेार आह ेकवा ातच ग ुतंनू राहणार आह,े असहेी नाही. 
    िफर भी, कुछ तो गडबड ह ै! 
    --- ००० --- 
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    माझी साची ाा -- 
    िदसणाया वावाला जगयाा साशी जोडण ेणज ेचागंली फोटोकला. 
      
    मी न नाही होणार -- माझ ेफ प बदलेल -- 
      
    “Now, to consult the rules of composition before making a picture is a little like 
consulting the law of gravity before going for a walk.” – Edward Weston, photographer 
    अनवुाद -- 
    आता िच तयार करयापवू रचनेा िनयमाबंाबत िवचारिविनमय करण ेणज ेसाधारणतः िफरायला जायापवू 
गुाकष णाच ेिनयम समजनू घते बसण ेआह.े 
    -- एडवड वेन, फोटोाफर. 
      
    पंरलेा जगयाच ेसमाधान आिण 
    िबकट समचेी गुिकी -- 
      
    ॅिफक तर असणारच ना जगयात -- 
      
    दाबदंीमळेु अवधै मादक ाचंा वापर वाढत असान ेअिधक घातक पिरणाम होताहते -- ह ेपान चंपरूम े
मिहलासंह लाखची मागणी यतेये की दाबदंी उठवावी ! वधैपण ेसरळ दा उपल असणचे बरे, अस ेलोक णताहते ! 
      
    फोटोकला 
 
    सा ह ेय चा आहते. स ुदंर िनसग यावंर फारसा भर ायचा नाही आिण ' वगेळे ' काही वगेया शासंह 
सादर करायच,े असा हा य आह.े तािंक सफाई िकतपत यईेल कोण जाण.े 
 
    एका नामवतं फोटोफरन ेअस ेटले आह ेकी हा कलाकार तुी ीकारलात की पिहले दहा हजार फोटो वाया 
जाणार, ह ेधन चाला ! तर या ' वाया जायात '  डसनाही सामील कन घतेो आह.े 
 
    न आवडास सातान ेमाफ करत राहयाचा तमुचा मोठेपणा मी माया ाथा साठी गहॄीत धरत आह.े धवाद ! 
    --- ००० --- 
      
    बदं दरवाज े-- 
      
    कालचा िदवस -- 
    अधंाराच ेरंग -- 
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    “No great artist ever sees things as they really are. If he did, he would cease to be an 
artist.” 
    – Oscar Wilde 
 
    “Every good painter paints what he is.” 
    – Jackson Pollock 
      
    माया जागी माया ऐवजी -- 
      
    वाहतकुीला सायकल आिण आडोसा आयताच -- 
      
    उ ुगंतेा पायाशी उडता पी -- 
      
    एक काळ असा यईेल की या केाभोवती सजावट आिण रोषणाई असले, दणाणनू पोवाड ेवाजत असतील, हजारची 
गद असले आिण उ ुगं घोषणाचंा पाऊस पडत असले -- 
      
    मनाा अधंारात ितमाचं ेउादन -- 
      
    अक िच 
 
    आजा लोकसाा लोकरंग परुवणीत, ात गंिचकार शातं कुलकण याचंा ' अक िच ' हा एक उम लखे 
आलेला आह.े िवशषे णज ेात, आपले एफबी  ड, ात अक िचकार 
    भाकर भाटलेकर 
    यांा अक िचाबंाबत बराच गौरव-मजकूर आह.े तो जर वाचावा. एफबीमळेु भाटलेकर यांासारखा िम िमळाला 
याचा अथा तच मला खपू आनदं आह.े 
    --- ००० --- 
      
    िनमा ती माती -- 
      
    अवकाळी उाळा सु झाला -- 
      
    अतंबा  -- 
      
    बटुके पोलीस -- 
      
    संह 
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    चला या संहाची 
    ही शवेटची किवता 
    आता आह ेअसा जाईल हा वबेवर 
    ह ेसागंयात काय आह ेिवशषे 
 
    मोठमोठे लोक आचिर 
    सागंताना कधीही नाही सागंत 
    की बाबा अमकु अशी समा आली 
    आिण मग अमकु अस ेसमजत गलेे 
    पण त ेचालत ेतुाला 
    ांा यशोगाथा ऐकून 
    मनात टाया वाजवता तुी 
    पण ांा यशाचा आपाशी 
    काही याटाचाही सबंधं नाही 
    ह ेनाही पाहात तुी 
    कारण ानंाही लॅमरचा बडजेाव 
    आिण तुीही लॅमरचचे भोे 
 
    या संहाला तमुाकडून 
    नकोय लॅमर पण एक मा हवये 
    लॅमरच ेसमंोहन ा टाकून 
    िनदान या किवता वाचताना तरी 
 
    या किवता बाहरे काय िमळवतात 
    ह ेनका पा 
    किवताच पाहा 
    --- ००० --- 
      
    चमार 
 
    ान ेसोडलेली िसगरटे धरुाची वत ुळे 
    हॉटेलाची काच भेन 
    पिलकड ेजाताना िदसली 
    तेा मा मी िबल दऊेन 
    पटकन पाय काढता घतेला 
 
    हव ेत ेनाहीच घडणार 
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    तर बाकीच ेहवये कशाला 
    अस ेणनू मी 
    िदसले ा ीला िवचारायच ेठरवले 
    की वाजलेत िकती 
 
    आयु चागंले जायाबल 
    माया काही कना होा 
    माया आकलनाबाहरेच े
    काहीच नाही िदस ूशकत मला 
    याचा मला कंटाळा आलेला होता 
    णनू मी लगचे िलट घतेली 
 
    बाहरे आलो तर ल ऊन होत े
    आिण समोर ती वाजलेत िकती 
 
    पण नाही िवचारले 
    अस ेघडण ेहाही आणखी एक 
    चमारच अस ेणनू िदले सोडून 
    --- ००० --- 
      
    एक गधळाचा  
 
    मला पडणारा एक असा  आह ेकी ाा उराबाबत मला माया परीनहेी  अस ेकाही आकलन नाहीय. एक 
समजा उदास असा मडू तयार करणार ेअस ेअुम िच आह ेआिण त ेनहेमी जातायतेा िदसले अस ेघराता हॉलम े
लावनू ठेवलेले आह.े णज ेत ेिच जो जो जेा जेा बघले तेा तेा ा ा ीचा मडू उदास करत राहणार का -- 
णज,े एक कार,े ाची जगयाची चतेना कमी करत राहणार का ? की ा िचात असलेा कलेा अु दजा मळेु 
त ेकलेचा आनदं िनमा ण करत रा शकेल ? आिण तो कलानदं चतेना फुलवणारा असले का ? उदास मडूा किवताचं े
पुक कपाटात पडून राहत े-- त ेिचामाण ेसारखा तडक पिरणाम करत राहात नाही. काही ठरािवकच िच वा िच े
सारखीच नजरसेमोर असण ेह ेपाहणायाा मनाला मया िदत करणार ेठरणार नाही का ? यावन घरात वा ऑिफसात 
अमकुच कारची िच ेलावावीत कवा कोणतीच िच ेलाव ूनयते, अस ेकाही िनष  िनघतील का ? 
 
    ह े, अथा तच, चचसाठी िवचारलेले आहते. अमकुच अस ेकाही णण ेनाहीय. पण, अनकेांा िवचारातंनू काही 
िदशादशक मु ेसमोर यतेील, अस ेवाटत.े 
    --- 000 --- 
      
    फोटो 
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    घराता सगया 
    िनसग याचंी वासलात लावायच ेठरले 
    तेा सरळच  आला की मग 
    ाता डगराच ेकाय कराव े
    सयानंी काढलेले फोटो 
    आिण मला िदसणारी य े
    यातं फरक तरी काय आह े
    या ान ेभीती वाटली 
 
    सया ितसया चौा 
    हातीच ेजगण ेनको टले 
    तरी मी कुठे उमटू दतेोय काही 
    माया आठवणिशवाय नव े
    ह ेस दातखीळ बसवणार ेठरले 
 
    आपािशवाया ा पररवाा 
    आ शतिेशवाय 
    हचे ठीक तःत गटागंया खाण े
    असाच आला िवचार 
 
    ज ेघडतये त ेघडतये 
    ह ेतरी कळत राहतये 
    हचे समाधानाच ेमानत मग 
    ःखाची कळी खु िदली 
    --- ००० --- 
      
    मेकिवता 
 
    काय करताय ? 
    मेकिवता िलिहतोय 
    या वयात ? 
    ने-डडे होईपयत िलहीन 
    बापर े– 
    नतंर माझ ेदय हव ेतर तुाला दान करने 
    कशाला ? 
    अहो िकती चडं मेाचा आनदं असले ात जो तुाला आयता िमळेल 
    तुाला िडब  नाही ना होत ? 
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    अहो िताशी लक माझी भर बाजारातही चा राहत े
    णज ेपणू  अनभुव की बोलण ेफ ? 
    अहो सहवास असला की झाले वह सब कुछ होता ह ै
    णज ेयेसी आह े? या वयात ? 
    आता ितला नाहीय काही ॉेम 
    तुी िसही करणार का ही मेकिवता ? 
    नीच फ नाव ेनसतील 
    पण णज ेखरीच आह ेकी कािनक ? 
    मी कािनक आिण ती खरी कवा मी स आिण ती आभासी 
    कमाल आह े! लोक तर खरचे धन चालणार ! 
    अथा त किवतते खरचे ना सगळे 
    णज ेिमा, च ुबंन ेअस ेसगळे ? 
    अहो नसुा हं कवा हो अशा एका अरातसुा असत ेसगळे 
    सुवात कशी काय होत े? 
    बतके सुवातीलाच होत ेअथा त आधी मला कळत असाव े
    आिण पढु े? 
    पढु ेकाय पढु ेती रागावत नाही 
    --- ००० --- 
      
    ' आठवणीत -- ' हा फोटो नीट ॉप झाला नाही णनू पणू  िदलाय -- 
    -- ह ेनाव का िदलेय त ेयतेये ना लात ? 
      
    धारातीथचा धयै धर -- 
      
    आठवणीत -- ( िक कन पाहा -- ) 
      
    हजारो 
 
    हजारो कंगोर े
    असामाण े
    घटनाचं ेजगण े
    खरखरत चा राहत े
    कधी धडधडत 
    आिण कधी आपटत 
 
    कपड ेिपळण े
    आिण ःखाच ेसगं 
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    वगेळे राहायला हवते 
    अडलेत असले घोड े
    तर आपलेच चाबकू 
    आपाच पाठीवर 
    अस ेहोत राहत े
    अगदी टापटीप 
    उाहातही 
 
    यावर एकच उपाय 
    हजार कंगव ेघऊेन 
    वचन काढायची 
    रणगाथा 
 
    हाच एक असावा उपाय 
    अस ेवाटत ेखर े
    --- ००० --- 
      िनयती 
 
    िनयतीच ेमला नाही काही समजत 
    पण मला अमकु िठकाणी तीळ आह े
    ह ेबरोबर ओळखणारा मला भटेला होता 
 
    ाच ेणण ेअस ेकी मी पाणी 
    फार िपणार णज ेिपणारच 
    आिण हहेी बरोबर होत ेकी 
    मला भाषचे ेमे असणारच 
 
    मी ाची फी दऊेन टाकली 
    पण ॉेम पढुचे आला 
    जेा मला ण ूलागले लोक 
    की मीच बदलायला हव ेमाझ ेशरीर 
    ज ेशकेडो वषात जडतघडत आलेय 
 
    माया पवू जानंी ांा 
    असं पवू जाचंा 
    छळ केला होता 
    ामळेु ा ांा पवू जातंनू 
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    उगवत आामाण े
    मी ायला हव े
    अथा मी  
    आिण आपमतलबी आिण सखुव ू
    अस ेत ेणाले कारण अजनूही 
    त ेनत ेसटुत 
    तयार होत आलेा भाषतेनू 
    िकतीही राग आला आिण िकतीही 
    गलुामिगरी वाटली तरी 
 
    मग तुी दाखवा ना बदन तमुची शरीर े
    अस ेमाझ ेणण ेरा असले तरी 
    सािक सतंाप ांा बाजलूा होता 
 
    पण बदल तर घडतच असतात ना 
    ह ेतर सवानाच िदसत होत े
    पण ाय हवा िशा हवी हहेी होत ेहाच े
    सर जरी ातंी तर नती िदसत श 
 
    सवानी अय ाव ेहा एक होता उपाय 
    ा िदशने ेसमयाच ेयही झाले 
    अाय करणार ेआिण अाय सहन केाचा भतूकाळ 
    असलेली मन ेह ेसवच न ाव ेणनू 
    सवाा पवू जाचं ेसव  फोटो आिण नदी 
    न करयाच ेठरले पण मग उरणार काय 
    या ाला उर नसान े
    पुा समजत नसलेली िनयतीच ीकान 
    हळूहळू बदल कराव ेहचे बर ेअस ेठरले 
    आिण शालेय िशणात ासाठी 
    सधुारणा करायच ेठरले 
 
    सगयानंा एकदम भतूकाळमु होऊन 
    आजच ेनवीन जगता येयासाठी 
    काय करता यईेल असा एक  समोर आला 
 
    सगळे णाले जाऊ द ेआािक काही नको 
    --- ००० --- 
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    साा 
 
    काहीच कारण नसताना 
    कुणी नोकरी नाही सोडत 
    ह ेखर ेअसले तरी 
    िविहरीच ेझरचे आटावर 
    काय करणार 
 
    नको नसता उपाप 
    णनू जाव ेदशनाला 
    तर ितथ ेनमेकी 
    नको ती माणस ेभटेतात 
 
    ान ेहोत ेजागवेर यणे े
    जाणवामळेु सगळीकड े
    ितमा- ितबबाचं े
    नकोस ेवाटणार ेपण अटळ 
    अनिभिष साा 
    --- ००० --- 
 
    िहशोब 
 
    मी अनकेदा सािंगतले 
    पायातं घटुमळा 
    किवतलेा की बाई 
    आपाला 
    अथ  नकोच आह े
 
    कोण ेएके काळी ण े
    पारा वळेी 
    फुटली होती 
    एक पाईपलाईन 
    तेा आपसकू 
    कळले होत े
    की आपले ान 
    आपाला िहशोबच 
    नाही लाग ूदणेार 
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    जदगीचा 
 
    एरवी तरी कोण 
    बबलायला जाणार होत े
    राणीा बागते 
    --- ००० --- 
 
    गलुाल 
 
    सवफुेगव ेनकोत 
    णनू सरळ 
    मॉलच गाठला 
    आिण अासाऐवजी 
    जयतंी साजरी करायच ेठरवले 
 
    ज ेघडूनच गलेे होत े
    ाला चालत े
    जरा ितखटमीठ 
    कमीजा झाले तरी 
 
    शा कलावतं 
    यांावर आनदंान े
    गलुाल उधळला 
    --- ००० --- 
 
    िपकासो 
 
    िपकासो णाला 
    आधी सुवात करा 
    आिण मग ठरवा 
    तुाला डाव ेायचये की उजव े
    आिण मग उडवनू टाका 
    तुाला नको असलेले 
    पलुाच ेकपच े
 
    राजकारण िशकतो 
    णज ेकाय करतो आपण 
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    आपाला आवडलेला िसनमेा 
    अनकेांा िखशातं कबतो 
    त ेनको नको णत असताना 
 
    िनयम आिण िश 
    याचंी पुके घतेो आपण 
    आठवड ेबाजारातनू 
    िजथ ेपितपना एक पान 
    िफसकन हसतात लोक 
 
    लपवाछपवी तर असणारच ना आयुात 
    न िफरणार ेसाधहूी चेा आत 
    कोणा बाळगतात परुाणकथा 
    याची िथयटेस  कशी असतील 
 
    एक एक अस ेखपू असत े
    --- ००० --- 
 
    तरीही 
 
    इतका बारीक आिण चपळ पी 
    कशासाठी आह ेया जगात 
    हा  आला चचला 
    दवे आिण उव भटेले तेा 
 
    दवेानंी उवना िवचारले 
    म ेप ु ंरगे ेकोण होत ेत ेसागंा 
    उव हसनू णाले 
    आीही िवकिसत करत आणलाय 
    एक रोबो 
    जो धमा ा ऐवजी 
    समाचंी उरचे सागंतो 
 
    मग िवषय आला 
    चं कोण हा 
    दोघानंीही हात झटकले 
    आिण योगायोगान ेदोघहेी 
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    मराठी समीा 
    या चचा साला गलेे 
 
    ितथ ेपुा तो बारीक पी िदसला 
    तेा समीक णाले 
    हा पी कुठेही आलेला नाहीय मराठीत 
 
    तरीही चं कोण हा िवचार 
    सगळीकड ेचाच रािहला 
    --- ००० --- 
      
    ससंग  -- २ -- 
      
    ससंग  -- १ -- 
      
    सयाा भरकटलेा मनामळेु आपण जर ासत अस ूतर आपणही तसचे भरकटयाा मागा वर आहोत, ह े
समजनू चालाव े-- 
      
    अमतॄतु 
 
    परर फसलेले 
    मानवी सागंाड े
    आपण सभागहॄात आणले 
    तेा ितथ ेकुणीच नत े
 
    तो काही आपला गुा नसान े
    िनभ यपण ेआपण अधंाराची चव घतेली 
 
    यालाच जीवनरह णनू 
    खपवायचा य आपण केला नाही 
    णनू आपाला ानपीठ जाहीर झाले 
 
    आपण नपण ेत ेनाकान 
    आपला नहेमीचा 
    अमतॄतु चहा ायला िनघनू गलेो 
    --- ००० --- 
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    इभंतू 
 
    केळीा पानावर वाढलेले 
    ऑफीसच ेघाळ 
    सरंगी पाखराच े
    खळे खळेत 
    चर यऊेन पडत े
 
    याला असबं 
    णयापेा 
    असवंधैािनक ण ू
 
    णज ेआपाच 
    पोटातले आपलेच दात 
    वाकुा दाखवत 
    एफायआर दज  नाही करणार 
 
    शवेटी जगयाचा 
    हते ूतरी काय 
    ह ेपाहता िनारणच 
    कशाला वास 
 
    जगयाची ोरी 
    इभंतू सफळ होयासाठी 
    मी फार तर एकदा 
    तीन पी खळूे शकेन 
    --- ००० --- 
      
    उपजीिवकेची न-किवता 
 
    टीीतनू आलेला वाह 
    यिुनटीा खाला िजान े
    डोयावर साठलेला 
    भतूकाळाचा डक बनतो 
 
    आपण कधीच 
    बटू नसत ेघातले 
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    िसनमेा पाहयाआधी 
    कारण 
    आरणासाठी 
    आपले च े
    आपण वाळत टाकले असत े
 
    मतिभतसेाठी 
    वायावर अ उधळणार े
    आपण नसान े
    आपा घराचं ेनकाश े
    कधीच गायब नाही होणार 
 
    एका िकसवर 
    माझी भाग ूशकेल 
    अनके वषाची 
    उपजीिवका तडफदार 
    --- ००० --- 
      
    दरवाजादशन -- 
      
    िन ेआयु या घरात -- 
      
    भिवत 
 
    वडेा होयापेा कला बरी 
    या आसरंक िवचारान ेमी कवी झालो 
    आिण मग कालातंरान ेआले लात 
    की इथ ेआपली उभ ेराहयाची जागाही 
    न होयाा मागा वर आह े
 
    अायानंा ाय िमळण े
    ह ेअमाच ेआह ेया आही सापायी 
    इथ ेहजारो किवताचंी कल होत चाललीय 
    ा किवतानंा िनजव समजनू ह ेिदसले 
 
    थोडी जागा साफसफू करावी टले 
    तरी त ेभडकले 
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    काहीच ह नसताना या जिमनीवर 
    तुी इथ ेजायचा य करताच कस े
    अस ेणत अिधकच िथत होत 
    त ेअगंावर धावनू आले 
 
    मायासारा शकेडो वषाा 
    मनोवॄीमळेुच हा भदे घडाच े
    पनुारत माझ ेअसणचे थाबंायला हव े
    अस ेणत ानंी माया किवता कचयात टाका 
 
    मलाही आता आधार णनू किवता नको होती 
    मी ितला िता भिवतावर सोडून िदले 
    --- ००० --- 
      
    गाभारा 
 
    मी शवेटचा कधी गलेो होतो दवेळात 
    त ेआता आठवचू नय ेइतका काळ लोटला 
    मनाा गाभायातनू 
    अनावयक अडगळ आिण अितमणवाली कान े
    काढून टाकाला 
 
    नािक णनू िमरवण ेवा शौय  दाखवण े
    यातही नत ेमला इटंरे 
    कारण ीच ेिनरथ क 
    अतं उजेक आिण अमया द असान े
    कुणी ाला माझा पया यही ण ूशकले असत े
 
    सर ेन ेाचाच एक भाग अस ेिनरथ क 
    मला किवतते सापडले 
    आधी श आिण मग िनरथ कता अस े
    ती पान ेफाडयाच ेथ  क न घतेा 
    मी ाचं ेसंह केले आिण कवी झालो 
 
    आता आणखी कशाची गरजच नती 
    नािकही माया नादी लागायच ेथाबंले होत े
    मी अमकु आह ेअस ेकाही णायचचे नाही 
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    टावर ाचं ेइटंरेच गलेे होत े
 
    ना हमरीतमुरीवर यणे ेना बोटे मोडण े
    याला जगयाची िनरथ क आपमतलबी पत 
    णत सगळे नविवचारी पागंल ेहोत े
    --- ००० --- 
      
    टाईसा िडझाईनसह हॉटेलशी एकप -- 
      
    आमच ेिवचार वगेळे आहते याचा अथ  आमातं मतभदे आहते, असा मळुीच नाही ! 
      
    दगडफेक 
 
    अपचन असतानाच 
    नमेके ाच ेाान होत े
    जरीकाठी ोतवॄगा त 
    सट मान आलेा 
 
    ान ेउरआधिुनकतवेर 
    जहाल हा केला 
    पखं ेबदं झाावर वीज गेान े
    फार फार तर आधिुनक असाव ेमाणसान े
    पण उरआधिुनक णज ेनरकच 
    अस ेणत शवेटी थकून तो बसला 
 
    परतताना लोकांा चपला सडँस बटू 
    बदलले गलेे लोकानंी वतैागनू मग 
    रहेी बदलले जाऊ द ेा बायली 
    आता कुठेही अस ेणत ानंी 
    षणिवरोधी मा घातले 
 
    िवास तरी कशावर ठेवणार 
    मत ेतरी कुणाला दणेार या फाटाफुटीत 
    या िवचारात कुणी रसवतंीगहॄात गलेे 
    तर कुणी दशेी दाा कानात 
 
    काय केले पािहज ेह ेा भोसडीाला 
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    कस ेकाय माहीत अस ूशकेल अस ेणत मग 
    कुठेही दगडफेक क लागले लोक 
    --- ००० --- 
      
    भीतीचा कण 
 
    तुी चकचकीत जिमनीवर 
    उभ ेअसता सखुासीन 
    आिण तरीही मनात उमटतो 
    भीतीचा एक कण 
    आिण तो घालवतो 
    तमुचा शारीिरक तोल 
 
    यावर ताबा राहायलाच हवा 
    या िवचारान े
    भीतीचा कण उमटताच 
    उपटून पाहता तुी 
    तमुच ेिवचारयं 
    तााा खाीसाठी 
 
    तेा कळत े
    तााचा माग च चकुीचा आह े
    अिधकच िबघडवणारा 
    खर ेतर नसुतचे असायला हव े
    तााची इा न धरता 
 
    अस ेअस ेअमकु अमकु 
    ायला हव ेमाझ ेइ 
    यातनूच तर उमटतो 
    भीतीचा कण 
 
    णज ेमॄ ूपावायच ेकी काय 
    --- ००० --- 
      
    वाव 
 
    पणू  वावात राहणारी किवता 
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    अथ पणू  नाही अस ूशकत 
    कारण ना दगडाला अथ  असतो 
    ना आकाशाला 
    ना मेाला ना षेाला 
 
    ज ेआह ेाा बाहरे 
    कुठला अथ  
 
    आिण दगडान ेपालीचा 
    अथ  लावण ेह ेिनरथ कच तर असणार 
 
    किचत िताची अथ ितमा 
    पाहणायाा बुीत 
    सापडू लागली 
    की समज गरैसमज राग सडू 
    मे सशंय हसा 
    या सव च अथाा शता 
    मत गरग लागणार 
 
    जाणवलेला अपमान 
    हा फ िनरथ क 
    अपमानच रािहला पािहज े
 
    अपमानाच ेअथ पणू  पखं 
    जदगी हराम करणार ह ेनी 
    --- ००० --- 
      
    Ravindra Damodar Lakhe यांा पोवर िदलेली एक कॉमट -- पटवनू देयासाठी नसनू फ िवचारासाठी 
सादर -- 
 
    प, घाट, पबधं यांा अथात फारस ेफरक करता यतेील अस ेमला वाटत नाही. यातंला कोणताही एक श 
सपंका साठी ठरवनू आपण वाप शकतो. ही सािहकॄतीची रचना असत.े ात श, भाषा, िवरामिच,े िवचार, भावना, 
मडूस, आठवणी, ितिया, ,े भास, संावाह, गती, लय वगरै ेसगळे यते.े या सगयांा रचनाक मामातनू 
सािहकॄती घडत.े यातंा कोणाही भागाला ' आशय ' णता यते नाही. बरचे लोक, ' आशय ' णज ेकाही भाविनक 
अनभुतूी वा वचैािरक कॅलू, अस ेसमजतात. ामळेु, गधळ होतो. रडू आले, हस ूआल,े वचैािरक बोधन झाले -- अस े
असयाला लोक आशय समजतात. सािहकॄतीतनू काही ' हाताला लागायला ' हव,े ' नाा िवधान ' हव,े ' भिूमका ' 
पोचायला हवी -- असा बोलयातनू त े होत.े पण, आशय असा मया िदत वा बौिक नसतो. आशय णज े
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शहाणपण, भान, पिरपता -- wisdom, awareness, maturity. कोणतीही कलाकॄती ही ा आशयाला पोचणारी 
असायला हवी. बाकी सगळे माम असत.े मामाा कौशपणू  रचनतेनू लेखक आशयाकड ेजात असतो. फ 
भावना वा िवचार एवाच ेात आशय असतो, अस ेमानले तर ाचंी मूाकता सतत िववा राहील. घाट वा 
पबधं हा मामाचा असतो, आशय हा अमया द असतो. सव  मौवान सािहकॄती या आशयाची कास धरणाया 
असतात -- एखाा मानिसक पिवाची न.े 
    --- ००० --- 
      
    मला उमजलेला गािलब 
 
    आजा मटाम ेगािलबवर एक लेख आललेा आह.े ाा मॄलूा १५० वष झााा िनिमान.े तो जर १५ 
फेवुारी १८६९ ला गलेा असले तर १५१ वष झाली, १५० कशी ? पण, जान ेदो – असा िहशोबांा पिलकडचा हा कवी 
आह.े ही काहीही नसुत ेमोठे नसत े– महा असत.े हा तर खरोखरचा महाटे कवी ! 
 
    समुार े४५ वषापवू मी गािलब, सतेमूाधवराव पगडी यांा पुकावन समजनू घतेला. ा वळेी मी ातच बडूुन 
गलेो होतो. इतके अथ ोटक काही वाचयाचा आनदं िकती िवलण असतो त ेमी अनभुवत होतो. मला उ चा गधंही 
नाहीय. आता णाल तर पुा गािलबचा एकही शरे मला मळुातनू समजणार नाही. पण, ा वळेी, पगडा कॄपने ेमी 
तो कण न कण समजनू घतेला होता. ानतंर मी ‘ माया गािलबा किवता ‘ या १४ किवता िलिहा. पवू कुमार 
गधंवानी ‘ मला उमजलेले बालगधंव  ‘ असा एक काय म घडवला होता. तसचे या माया किवताचं ेप होत.े मला 
गािलब कसा समजला ाला मी अिभी िदली होती. गजलाचं ेपणू  ाकरण न पाळता सलैसरपण ेतो फॉम  घतेला 
होता. ा किवता नतंर ‘ सकथ े‘ ा एका िदवाळी अकंात आा होा. माया ‘ कोरी किवता ‘ या संहात शवेटी या 
किवता आहते. तो संह माया www.champralekhan.com या सकेंतळावर उपल आह.े नमूादाखल 
ातंली ही एक छोटी किवता – 
 
    किवता आिण िया साराच आहते 
    तमुा देयाइतकीच परतफेड ा करतात. 
 
    तमुा सवाला ाचं ेसव  िमळत,े 
    मग देयाघेयाा पती काहीही असोत. 
 
    किवता आिण िया साच ेसार आहते, खरचे गािलब, 
    दोघनाही खोटेपणा अिजबात खपत नाही. 
 
    ानंा उकुता असले ानंी ा माया किवता जर वाचा. 
 
    माया या गािलबदोीमळेु घडलेले दोन िक ेसागंतो – 
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    १. कवी अण ा ेयाचंा किवताचंा काही काय म पुयात होता. मला िनमंण होत ेणनू मी गलेो होतो. मला ितथ े
पोचायला जरा उशीर झाला होता. मी गलेो तेा काय म चा होता. मी समुपण ेजाऊन माग ेएका खचुवर बसलो. त े
अणन ेपािहले. आिण ान ेकमालच केली ! ‘ माया गािलबा किवता ‘ मधा काही ओळी ाला पाठ होा, ा 
ान ेणायला सुवात केली ! “ तर, या ओळी िलिहणार ेकवी च.ं . दशेपाडं ेआाच आलेले आहते, ाचं ेागत ! “ 
अस ेतो णाला. ोानंी टाया वाजवा ! 
    २. एकदा एका राी िगरीश पतके आिण मी पाल पवू ला होतो. वाटेत आी एका बारम ेिशरलो. तर काय आय  ! 
मराठीतले तीन िदगज ितथ ेहोत े– सिचन खडेकेर, नलेश पाटील आिण िकशोर कदम. मग आीही ांातंच गा 
मारत बसलो. िकशोरन ेमाझा गािलब वाचलेला होता आिण तो ा किवतांा बहे मेात होता. ावरच तो बोलत होता. 
( ा मफैलीत मी उगीचच नलेश पाटलाशंी वाद घातला होता – त ेआता नाहीत – ाची मला खरचे खतं वाटत े! ) 
आी बाहरे पडलो तेा थोडा पाऊस सु झाला होता. िकशोर णाला, “ या गािलबा दोाबरोबर मला पावसात 
िभजायचये – “ आिण खरचे ान ेमला ााबरोबर िभजायला लावले ! 
    ३. ितसरा िका नतंर आठवला -- आणखी एक िका नतंर आठवला, तोही सागंतो. ितकड ेइंर-भोपाळकड ेदोन 
गािलबमेी िम होत.े ाचं ेमला प आले होत ेकी माया या गािलब-किवता वाचनू ानंा गािलब जसा समजला तसा 
पवू समजला नता ! मला ह ेमहाचडं वाटले ! माझ ेानपीठच त े! गािलब समजायला आपण उपयोगी पडण े! 
 
    “ म ैतो कुछ भी नही ँ मािलक, मगर म ैगािलबका दो ँ, य ेही मरे ेिलय ेकाफी ह ै! “ असा एक नामय सवंाद मी 
इथ ेणने. नसुता गािलबच नाही – गािलब आिण तकुाराम ! इथ ेमी हहेी सचुवने की माया वरील सकेंतळावरच ‘ 
पहाट आिण तकुाराम ‘ या माया ५० किवताचंा एक संह आह,े तो अवय वाचा. 
 
    चला, या िनिमान ेमाझा एक कवीपरमेर आठवणीत आला ! गािलब समजनू न घतेा ज ेमरतील ानंी या पॄीवरचा 
ाचंा सगळा वळे वाया घालवला, अस ेमी णने ! 
    --- ००० --- 
      
    म 
 
    आयुाचा सगयात 
    धोाचा डाव असतो 
    भिवाता सखुाा 
     शता आज समोर ठेवण े
 
    अडकूनच जात ेमन 
    ाच भिवात बचुकया मारत 
    आिण एकेक टाका 
    उसवत जातो दयाचा 
    ती इेन ेकाळाशी भाडंयात 
 
    ज ेघडत ेत ेचागंासाठी 
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    णज ेआयुान ेसखुासखुी 
    हा धोका समजायची सधंी दणे े
 
    हाच असतो 
    जगयाच ेगढू समजयाचा ण 
    पणू  उजेक भिव समोर 
    पण त ेमाझ ेनाहीच 
    अस ेलात येयातच जगण ेश असण े
 
    सखु यईेल तेा यवेो 
    पण ती नसले एक घटना 
    मी आज ीकारलेली 
 
    मी िकती िवरळ िवरळ होत चाललोय म 
    --- ००० --- 
      
    पा 
 
    मी पणू  यच थाबंवले 
    आिण िनवातं रमलो बाजारात 
    िकरकोळ दवेघवेत 
    आिण कळले तलुा 
    की आता मी 
    धडपडणारच नाही 
    तेा आपोआप 
    तझुा पा हाती आला 
 
    काहीच नत ेअतंर 
    णज ेखरचे 
    िशकीची गरजच नती 
 
    तझुा पा िमळण े
    ह ेघडणारच होत े
    तलुाही तचे हव ेहोत े
    ह ेतुया ितावन समजले 
 
    मनान ेतलुा टाकूनच दणे े
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    हचे आह ेआपा 
    मीलनाच ेरह 
 
    आता मी िनधा  आह े
    तलुा टाकून तुया सोबत 
    --- ००० --- 
      
    टीी वादासाठी मतली समॄी -- 
      
    पुा 
 
    एकटीच िखडकी 
    हळूच बोलकी होत 
    जण ूरहच उारत े
    तःशीच 
    की ितची काच 
    िवमन होत ेतेा 
    वारा पडलेला असतो 
 
    पानमयाा गारात 
    पडलेा वायाच ेगीत 
    आठवत राहत ेितला 
 
    खर ेतर ही असत े
    मेाची पनुीच 
    मन कसहेी असले तरी 
    स कवते घणेारी 
 
    िखडकी दार ेलावनू घते े
    िता मेाा रहात 
    पुा अबोल होत 
    --- ००० --- 
 
    अडथळा 
 
    ज ेायला हवये 
    त ेका नाही होत 
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    या िवचारामळेु 
    सव च िवचारानंा 
    वाव िमळतो 
    आिण पुा 
    ज ेायला हवये 
    त ेमाग ेपडत े
 
    न होयाची भीती 
    पकडत ेकाळ 
    आिण कळत े
    आपणच आहोत 
    अडथळा 
 
    काहीही ायची 
    गरज नाही 
    ह ेस मला 
    िख करत े
 
    ा आता 
    हा अडथळा 
    िखतचेा 
    --- ००० --- 
      
    आराम करणार ेमन -- 
      
    ात दादाइ मनॅ र े( Man Ray ). िचकार होयाचा एक वगेळाच माग . 
      
    राजकीय िवचारसरणी -- 
      
    िवटंबना 
 
    महाराजाचं ेशौय  आिण महााची अहसा 
    असा िमलाफ तुाला जगात कुठेच नाही सापडणार 
    या िमलाफासाठी आपण 
    कॄान ेअज ुनाला सािंगतलेली गीता वापरतो 
    हाण आिण त ूहाणतोयस अस ेसमजचू नकोस 
 



305 
 

    समतसेाठी आपण जीव खाऊन आदंोलन ेकरतो 
    आपला साहबेाकड ेविशला आह े
    जरा उिशरा गलेे कमी काम केले 
    चालतये आपण शेल आहोत 
 
    टॅॉिनक की काय णतात ना 
    तशा मेाच ेआपण परुत आहोत 
    रोज आपले कुणीतरी आवडतच असले तरी 
    आपण आसी न ठेवयाचा 
    आटोकाट य करतो 
 
    कुठे कुठा वचूी िकती आह ेगरज 
    ावर आपण नयाच ेमाण ठरवतो 
    जाीत जा नफा नसले िमळवायचा 
    तर धदंा करायचाच कशाला पणू  समाजवाद 
    आणनू याला कुणीतरी िश आणली पािहज े
 
    आपण आहोत नािकच पण अमकु-तमकु 
    पतुयाची िवटंबना आपण कदािप सहन नाही करणार 
    --- ००० --- 
      
    जाऊ द े
 
    यानंी ानंा माफी मागायला सािंगतलेय 
    त ेअजनू अध वटच पडलेय 
    आजचा मोचा  उाच ेआदंोलन आिण परवाचा 
    एार यानंी ॅिफकची वाट लागणार आह े
    िशवाय एकदा याचं ेबरोबर वाटतये 
    तर एकदा ाचं ेआिण घरात आजारी माणसू 
    इितळात ायची वळे आली तर 
 
    सवेर अस ूदते सा ह े
    पण लौकरच आपाला हव ेत ेघडले 
    ंप आामळेु काय काय होईल 
    नोकया नसलेानंा िमळेल का िदलासा 
    कोण जाण ेपण साली अता वाढतये 
    िचडिचड होतये थोड ेकाही खाे 
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    तरी िप होतये या सगयाला 
    तचे सगळे जबाबदार आहते साले 
 
    महाराजांा पतुयाचा एक झालाय 
    ॉेम आिण घरातही सगळेच 
    ांा ांा कारणानंी अ 
 
    घसुखोर नकोतच णतोय आपण 
    पण आपाला तरी इथ ेकोण 
    आपले मानतये 
 
    जाऊ द ेगटारात म द ेसगळे 
    --- ००० --- 
      
        पिरणाम 
 
    केजण आपापा 
    मडूमधनू पाहतो 
    गटे व ेऑफ इिंडया 
    पण ह ेमडूस खपू तट असणार 
    अथा ांा पिरणामानंी 
    भगुा झाला असता ा दगडाचंा 
 
    माया असयातनूच कळतो 
    एखाा ीला परकेपणा मायातला 
    आिण ातनू वषा नवुष िटकणारा 
    तयार होतो रावा खर ेतर दगडान अभे 
 
    डोावरच ेछत पडणार तर नाही 
    एखादा अपघात तर नाही घडणार 
    अस ेकाय काय चा असत ेसगळीकड े
    िनरिनराया आिण तःा अणरूणेूतं 
    पडतही असतील फरक न जाणो ामळेु 
    या भीतीन ेभती थरथरत राहतात 
 
    ताप आासारख ेवाटतये 
    अस ेणता णता ताप यतेो 
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    आता ितजिैवके ावी लागणार बतके 
    टले की ती लागतातच ावी 
 
    अशा कना नसलेले जगण ेझाले तर 
    पिरणामहीन णज ेकस ेअसले सगळे कोण जाण े
    --- ००० --- 
    The Never-ending Battle For The Pakistan Narrative | Adab Festival 2020 | Eqbal 
Ahmad Centre for Public Education 
    eacpe.org 
    राजकारण, पररा धोरण वगरैतले बारकाव ेमला समजत नाहीत आिण ा बाबततला चडं अास करयात मला 
इटंरेही नाही. कदािचत ती माझी कुवतही नसले. मला महाा वाटणाया सािहाा ेात माया मगरामाण े
मी काय रत असतो आिण राजकारणाचाच अास केला पािहज ेअस ेनिैतक बधंन मी घते नाही. तरीही, मानवी 
जगयाबाबत मा माझी काही चतनिया नीच चा असत ेआिण ती  करयासाठीच तर मी सािह िनमती 
करत आलेलो आह.े ह ेसगळे सागंायच ेकारण णज,े य ूबूवर, पािकानाता आदब महोवातली एक चचा  ऐकली 
आिण ती मला खपूच उोधक वाटली. ा चचबाबत मला जाणवलेले काही महाच े-- 
 
    १ एकजण बोलत असताना सरा कुणी ना मध ेबोलतो ना कुित हसतो. 
    २ षेावर आधािरत रा उभ ेरा शकत नाही. तमुची एक सकुंिचत ओळख तुी पी केलीत तर तमुातं फूट पडत 
जात े-- ा िवभागणीला अतंच राहात नाही. 
    ३ रााला अमकु अशा िवचारसरणीची ( ideology ) गरज नसत ेतर जनिहताा वहारवादाची गरज असत.े 
    ४ दशेातले सव नागरीक समान असायला हवते. 
    ५ सैाच ेकाम फ दशेाच ेसरंण हचे असायला हव.े 
 
    कुणाला काही मु ेपटतील वा न पटतील पण, ही चचा  जर ऐकावी अशी आह.े आपाकडा िहिररीवाा असं 
िवानानंा यातनू िशकयासारख ेबरचे आह.े 
 
    य ूबूवरच आह े-- ाची लक -- 
 
    अधंार 
 
    राी लाबं िदसणार ेत ेलाल िदव े
    कुणी णत आकाशवाणीच ेआहते 
    तर कुणी णत िवमानाचं ेिसस 
 
    आी नानचे राहायला आलेा 
    घराा भती अनके िठकाणी 
    जण ूतले लागामाण ेहोा 
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    चकचकीत ताबंसू 
    आिण वीज नसान ेकंिदल 
    वापराव ेलागत दार ेलावनू वायामळेु 
 
    जग यान वगेळे अस ूशकत े
    त ेमाहीतच नत ेमला 
 
    मराी गजर लावनू 
    आई वा वडील पाणी भरत 
    सकाळी सगळे छान रडेी 
 
    ा आठवणपासनू 
    आज शकेडो िकमी र आलोय 
    पण कधीतरी िनघतातच 
    अधंाराच ेटवके 
 
    तोच अधंार आजही पडतोच ना 
    काशमान का अस ेना -- 
    उाचा अधंार आणखीही वगेळा असले -- 
    --- ००० --- 
      
    बाद पण तजेी -- 
      
    कचरा झालेले कालच -- 
      
    सपुारी 
 
    आता सपुारी नको णतात दात 
    कारण कालच ानंी 
    या ओाा पायात 
    सहज घातली होती ाचंी चाकी 
    पण आज पाणी जा असान ेती 
    पायातनू आिण चढावन माघारी 
    ढकलत बाहरे काढावी लागली 
 
    ानंी ा अाच ेआभार मानले 
    ाच ेसगळे भ जमले 
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    आिण बधंतुेा गौरवी मेात 
    सिदत होत ानंी 
    रचेक गोया घतेा 
 
    भावना खावयाच ेउोग 
    टाळत ह ेअस ेभाविनक 
    समंीिलत होण ेहचे 
    पोटखीपासनू मुी दऊे शकत े
    हचे मखुशुी णनू 
    अिधक िटकाऊ स असत े
    णनू दाताचं ेउळण ेथाबंत े
    ह ेसमजण ेहचे महाच ेठरले 
 
    णनू वदिन कवळ घतेा मरेोवर 
    जप करावा आपा भाविनक एकोाचा 
    बास 
    --- ००० --- 
      
    ी हनमुानजकडून ी ीरामजचा 
    पराभव ! 
      
    आपाच सोसायटीकड ेजरा लाबंनू पाहण े-- 
      
    चचसाठी नाही -- फ मािहतीसाठी -- आिण ाचा ान,े वाटास, िवचार करयासाठी --ऑर िवजेा ' 
परॅासाईट ' ( बाडंगळु ) या िचपटाचा िददशक काय णतो त ेपाहा -- 
 
    “There are people who are fighting hard to change society. I like those people, and I’m 
always rooting for them, but making the audience feel something naked and raw is one 
of the greatest powers of cinema,” he says. “I’m not making a documentary or 
propaganda here. It’s not about telling you how to change the world or how you should 
act because something is bad, but rather showing you the terrible, explosive weight of 
reality. That’s what I believe is the beauty of cinema.” 
 
    -- Bong Joon-ho 
 
    काही िमानंी मािगतामळेु अनवुाद -- 
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    " काही लोक सामािजक पिरवत नासाठी नटेान ेलढा दणेार ेअसतात. मला त ेआवडतात आिण माझा नहेमीच ानंा 
निैतक पाठबा असतो. पण, ेकानंा काही न आिण खडतर याची अनभुतूी दणे ेही िसनमेाची एक मोठी शी आह,े " तो 
णतो, " मी एखादा मािहितपट वा चारपट करत नाहीय. तुी जग कस ेबदलाव ेकवा अमकु एक काही वाईट आह े
णनू तुी कोणती कॄती करावी, ह ेसागंयासाठी नाही मी करत िचपट. उलट तुाला वावाच ेभयानक आिण 
ोटक दडपण जाणवाव,े हा माझा हते ूअसतो. आिण हचे िसनमेाच ेसदय  असत,े अस ेमी समजतो. " ( याता 
शवेटा वाात ' सदय  ' ऐवजी शान, गणुवा, वभैव, महलण, आशयघनता -- अस ेअथ ही घतेा यतेील. ) 
 
    -- बागँ जनू-हो ( दिण कोिरया. ) 
 
    ा करत करतच तर चालणार जगण े-- 
      
    के सबंधंात सघंष  का आह,े या ाकड ेल न दतेा, माणसुकीा गा मारण ेथ  आह े-- 
      
     
    एकमत 
 
    झाड ेिदसावीत णनू आकाश असत ेकी 
    आकाश िदसाव ेणनू झाड ेअसतात 
    हा  समोर यतेाच कळत े
    ना ह आतायु असतो ना मसुलमान 
    खर ेतर ना िवचार असतात ना बाज ू
    असतात फ वगेवगेया सवयी 
    आधीानंी नतंरानंा लावलेा 
    शौया ा आवडीसह 
 
    झाड ेआकाशािव 
    पकुारतात एार 
    आिण आकाश िढ हलत नाही 
    तहेी शरू असान े
 
    पी णतात ीज 
    आमच ेपखं ा कापनू हव ेतर 
    पण आाला तुी दोघहेी हव ेआहात 
 
    म दते साले ह ेनसुत े
    आपला फायदा घतेात 
    दतेात काय भोसडीच ेआपाला 
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    दोघहेी णतात 
 
    िवरोध आहचे मनात 
    तर बधंु कसले 
    यावर शूचं ेएकमत होत े
    --- ००० --- 
      
    योग पणु ेिनमत 
    यते ेआई ! 
    ( माशा  नॉम न यांा ‘ नाईट मदर ‘ या मळू नाटकावर आधािरत. ) 
    ले० डॉ. चंशखेर फणसाळकर, िदद० सबुोध पडं,े सगंीत – राल रानड,े 
    कलाकार – सजुाता दशेपाडं ेआिण ॠता पिंडत. 
 
    ह ेमुतः सवंादाचं ेआिण सवंादफेकच ेनाटक आह.े डॉ. फणसाळकराचं ेसवंाद उमच आहते. नाटक बसवताना 
सबुोध पडं ेयानंी त ेसहज, अथ क हालचालत छानच बाधंललेे आह.े नाटक दोन अकंी आह ेआिण यात फ दोनच पा े
आहते. या नाटकात कुठेही ढील नाही. के श आिण के वा लपवू क ऐकले गलेेच पािहज.े अशा कारा या 
नाटकात वािचक अिभनय अथा तच खपू महाचा ठरतो. सजुाता दशेपाडं ेआिण ॠता पिंडत यानंी त ेकाम समथ पण ेकेलेले 
आह.े ा दोघा उम सवंादफेकीसाठीही ह ेनाटक पाहायला हरकत नाही. ॠता पिंडत यानंा एकदोनदा मोा 
आवाजात बोलायच ेसवंाद आहते. ा वळेी मा ा अचानक, चाललेा आवाज सगंतशी बरचे िवसगंत वाटेल अस े
ओरडतात, तेा ‘ भो ‘ केासारख ेदचकायला होत.े तस ेहोऊ नय.े 
 
    आई-मलुगी ह ेया दोघतले नात ेआिण ाचंी इतरही नाती खतम झाली आहते वा होत आहते, असा एकूण माहोल. 
याता नाशाचा अनभुव दणे ेहा आह ेनाटकाचा आशय. सुवातीला सहज चाललेा सवंादातं िपलू हा श यऊे 
लागला तर मला वाटले की कॄसखुना ( ॅक कॉमडेी ) आह ेकी काय. पण तस ेनाहीय. सरळ वाववादाा अगंान े
जाणार ेह ेएक नाांा नाशाच ेनाटक आह.े कदािचत, ही एक नाशजतंनूाशक लस ठ शकेल. असहेी घडू शकत े– 
असहेी वााला यऊे शकत े– ह ेभान ेकानंा यऊे शकत.े पण, यान अिधक या नाटकाची पोच नाही. “ ह ेबघा, कस े
घडले – “ – असा एकूण कार. अशा घटना आिण आयुिच ेही मामामंळेु अनके कार ेलोकांा मनावंर 
आदळत असतात. ामळेु, नाटकाचा आशय, ‘ अररे े‘ णनू सपं ूशकतो. तो नाशियेा खोलात जात नाही. 
 
    ह ेनाटक पाहाव ेत ेउम सवंाद, उम अिभनय, उम तं आिण मु णज ेउम बाधंणी, यासंाठी. पणू  नाटक दोन 
तास ेकानंा िखळवनू ठेवत.े दोी अिभनेनी या नाटकाच ेआान चागंले पलेलेले आह.े 
 
    ‘ यते ेआई ! ‘ ह ेशीष क जरा गरैसमज िनमा ण करणार ेवाटले. आईच ेभ मे आिण भु ह ेजर असले तर यात तस े
एखाा ार अिभनेीच ेनाव िदसत नाही ! आिण काही वगेया कारा नाटकाचंी अपेा असलेा लोकानंा वाटणार, 
“ हं, हं, त ेआई वगरै े– “ ! दोी ेक राव ूनयते णज ेझाले. तवेढ ेसोडले तर, अवय बघाव ेअस ेउम नाटक. फार 
टे वगरै ेनाही, पण, दजदार ! 
    --- 000 --- 
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    बदल 
 
    आता काय कस ेश होईल 
    या िवचारात तचे शरीर तचे मन 
    अशीच सगळी गद 
    घराण ेजपणारी आिण फॅशनिय 
    आधिुनक उपचारानंी कॅरमुी 
    श असाच ेमाहीत असलेली 
    आिण तरीही सघंष मुीची 
    शू मािहती असलेली 
 
    ास कशाकशाचा होतो 
    ह ेमोजनू माणसुकीच ेउपाय 
    कस ेकस ेआचन 
    आह ेयात 
    कशा ा करता यतेील 
    याच ेिवचार करत 
    लेखक-कवनी 
    आाला कस ेघडवाव े
    ह ेसागंणारी भासमय 
    आह ेती सदोष िनारणयंणा 
    हळूहळू सधुारत राहणारी 
    ‘ आपण क शकतो ‘ अशी घोषणा दते 
    आपापले भाव ससुॄंत समजणारी 
    भतूकाळमय 
 
    बदल तर हवतेच णणारी 
    --- ००० --- 
      
    छायाकाश आिण रंग याचं ेसदय  तलुनाक नसत े-- ज ेअसत ेत ेपणू च असत े-- 
    ( फोटो काढण,े डाऊनलोड करण,े ॉप करण ेआिण मग एफबीवर दणे ेयाच ेिशण चा आह े-- ) 
      
    दार ेबदं होत जातात 
 
    आाद णनू पापयावंर 
    तोललेल ेसयूा च ेबालपण 
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    अितीय वळण ेघते 
    शवेटी िमठागरात पोचत े
    िनसगा त 
    कुणाचीच कोणतीही 
    तार नसत ेकुणाही िव 
    िमळेल ा जागतेनू 
    माग  काढत वाढतात 
    पायासारखी झाड े
 
    रण आिण भाषा 
    िवषारी करतात 
    चडं हलता समु 
    आिण सावध राहायला 
    भागच पाडतात णोणी 
    चंावर हा 
    होयाची शता गहॄीत धन 
 
    रावर मंनू टाकलेला 
    लालब ुदं भात 
    आिण अवयवांा लिगक आठवणी 
    पुा पुा हचे सागंतात 
    की तटुललेी आहते 
    आकाशाची बटण ेआिण 
    भगंलेा आहते भावना 
    कुणीतरी अाय केामाण े
    आिण एकच िवषय चालतोय 
    सगयाच पिरसवंादातं 
    की ास घणे ेह ेसहज सोप े
    होयात कोण आहते 
    झारीतले शुाचाय  
 
    एवावरही नाही सपंत 
    ह ेजीवजतंूचं ेजरह 
    छोटे कीटक आिण मोठे ाणी 
    यानंा लागणार ेअिधवास 
    वगेवगेळे असनूही 
    मनाचंी पॄी तर 



314 
 

    एकच असत ेअलं 
 
    ह ेपान आिण अस ेआह ेणनू 
    आरशाचंा वापर नाही थाबं ूशकत 
    ितथली सभंोगय े
    खरी की आभासी 
    ह ेठरवणार ेमनच तर 
    असत ेग ुगंलेले उजेनते आिण मधचे 
    उतावीळ होत पाढंया ाथ नते 
 
    िनवदेक कुणीही असो 
    कथा खरीच असत े
 
    एवातवेान ेहळव ेहोता होतानाच 
    थकून जात दार ेबदं होत जातात 
    आिण धकुट होत भाविनक झोप लागत े
    --- ००० --- 
      
    मतुारी 
 
    ज ेघडले तस ेिलन काय  होईल 
    माहीत नाही पण कन पाहतोय 
 
    रेचेा पिरसर आिण तीन  
    एक णज ेदोन कागदांा ितिकटातला 
    एक भाग हरवललेा सर ेणज े
    सोबत असलेले नातवेाईक कुठे गलेे 
    आिण ितसर ेणज ेफलाट 
    माकं पचंचेाळीस कुठे आह े
    याचंी धावपळ आिण आता तर 
    लेट झालेली गाडीही यतेये 
 
    पथारीवरचा एक माणसू णतो 
    हा ा तमुा ितिकटाचा तकुडा 
    तरी अजनू दोन आहते  
    तो फलाट तर टीसीलाही माहीत नाहीय 
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    पलुावन खाली पाहतो तर 
    खपू िदसताहते रे ेलाई 
    णज ेअसणार तो फलाट 
    कुठा िदशलेा जाव े
 
    तवेात गरज िनमा ण होत े
    मतुारीची पण ती कुठे असले 
 
    अर ेवा सापडली 
    --- ००० --- 
      
    सव  खण े
 
    कधी कधी 
    अमकु िवषयावर 
    अशी नसतचे किवता 
    ती असत ेआिण ितात 
    एक वा अनके िवषय यतेात 
    मोकया मदैानात 
    जस ेखळेाडू 
 
    मग घडून गलेेली चतन े
    आपोआप उमटतात 
    आिण गती दतेात वूनंा 
    ानंा नतंरा णनू पाहात 
 
    माया पोटात काय िबघडलेय 
    ह ेकळत नसणहेी यते ेकिवतते 
 
    किवता ही काही औषधी गोळी नसत े
    पण ती सामावनू घऊे शकत े
 
    जगयाच ेसव  खण े
    --- ००० --- 
      
    तीन गुे -- जो दखेगेा उसका भी भला और जो ना दखेगेा उसका भी भला -- 
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        माणसान ेकाटलेला, सयू काश िमळवयाचा माग  पनुीिवत करयाच ेय -- 
      
    बकेेट 
 
    बकेेट माहीत असयानसयाशी 
    घटनाीचा काय सबंधं 
    उा कुणी णले 
    माणसाा हाडातनू 
    कोिकळेचा आवाज यायला हवा 
 
    जपनू कधी वापरलीच नती भाषा 
    तर आता अचानक ह ेअित-उंची कपड े
    आिण अराचं ेरीितिरवाज यासंह 
    हालचाली तरी कशा जमणार 
 
    सखुःखांा चखेाली 
    इतकी वष जगावर 
    आता टाईसचा दजा  गलेा तले लावत 
    घसन पडण ेहोऊ नय े
    पुा ाच भतूकाळात 
    णज ेझाले 
 
    अस ूद ेएखाा खुाचा बधीरपणा 
    पण मिैफलीत पिहली रागं 
    आिण मटणाआधी िचकनपायसपू 
    आिण पोराटोरानंा उंची जु चौपाटी 
    ह ेअसले की बास 
 
    म ुबंई म ुबंई णज ेतरी काय 
    घामच तर असतो 
    --- ००० --- 
      
    दोघीही 
 
    एकीच ेप असण े
    सरीच ेनसण े
    दोघीही 
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    न करयात पटाईत 
 
    पायाचंी बोटेही 
    काय म असण े
    ही आठवण 
    कधीही िजवतं 
 
    सरीला मा 
    आठवण नाही चालत 
    आधीच न ाव ेलागत े
    िता नसयात 
 
    शरीरान ेन होण े
    ह ेअु टोक 
    ओलाडंणचे असत े
    असयानसयाच े
 
    आधी असण ेबर े
    मग नसण ेबेट 
    ह ेमाझ ेडाव 
    दोघीही हसनू चा दतेात 
    --- ००० --- 
 
    कुणालाही िबनडोक णण ेह ेबयाचदा तो काय णतोय ापासनू पळून जाण ेअसत े! 
      
    ातंी 
 
    नसुतचे कुणाचतेरी भ णनू 
    मरयात काहीच नसत ेसमा 
    ती यते ेजेा 
    अाय करा वा सहन करा 
    या घसुमटीा खळेात 
    सीन ेसहभागी ाव ेलागत ेतेा 
 
    िकती वषानी मॄ ूयईेल 
    याचा झाड नाही िवचार करत 
    सापाच ेभ होणारा उंदीरही 
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    णभरच होतो िवचिलत 
    जखमी वा आजारी झालेले 
    ाणी पी आपोआप यथाशी 
    सहन करत गाठतात अतं 
 
    माणसाा मनाच ेूर खळे 
    ायला हवते अासारख ेनसैगक 
    टण ेओरबाडण ेहव ेतस ेउपभोगण े
    सामवानाच े
    ीकारले जाव ेसहज अटळ णनू 
 
    मग ना कायाची गरज ना िशचेी 
    ना ायाची ना ातंीची 
    णज ेिनतपण ेजगतील माणस े
 
    पण ातंी ही सामवान होयासाठीच तर असत े
    --- ००० --- 
      
    हजरेी 
 
    मी चौकशी नाही करत 
    की का बाबा ह ेकेस िवटलेले झाड 
    ा मरतकुा कुाकड ेपाहात आह े
    कारण के गोीच ेकारण आिण हते ू
    यांा जजंाळात गरुफटले की मळू मुा 
    न चावता नसुताच िगळला जातो आिण मग 
    नतंरची सगळी ःखपरंपरा ओढवत े
    हा माझा अनभुव आह े
 
    एका बपाशी थाबंनू 
    ितथचे पणू  किवता िलिहता यायला हवी 
    असा िवचार यतेो तेा 
    मी सभलेा जमलेा गदकड ेल करतो 
    आिण कोण िनवडून यईेल याची काळजीच 
    दतेो टाकून सहज जाता जाता पलुावन 
    ााच ेिनमा च असासारखी खाली 
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    वावाच ेपदर मला मनान ेिदसतात 
    दगड ह ेखर ेतर असतात 
    पॄीा आठवणच ेिपकलेले घ फोड 
 
    किवतने ेअमकुच काही सागंायला हव े
    अस ेमळुीच नाही – उलट न सागंताच 
    ती हजरेी घऊे शकत ेहजर नसलेा मलुाचंी 
    णज ेखडसावनू ण ूशकत ेवाचकानंा 
    की बाबानंो भागं पाडून जरा इथचे सयू  उधळा 
    --- ००० --- 
      
    भतूकाळाा ारकाा आठवणचा कचरा -- 
      
    इनपटुस 
 
    जातायतेा पािहलेले 
    घाटातले िकरकोळ सोडले तर 
    मी धबधब ेफ िचातंच पािहलेत 
    तसचे गाईला फ खालच ेदात असतात 
    ह ेमी नटेवर पान लात ठेवलेय 
    सीिरया आिण इराण यांाबाबत वाचनू 
    माया सामा ानान े
    त ेमी समजनू घतेलेय 
    आिण ावंरच ेमाझ ेभा 
    भारताा अथ कारणावरील पिरणामासंह 
    मी िमांा आमसभते सागं ूशकतो 
 
    पाणी वाचवयाच ेमह 
    आिण लिगक िशण ह ेमच आह े
    ह ेमी नहेमीच सागंतो 
 
    हा आा दहेच िनसगा तनूच जमवनू 
    वापरात ठेवलाय 
    तर मािहतीच ेत ेकाय िवशषे 
 
    अनके िवानांाही मी चकुा काढतो 
    इकडून-ितकडूनच पण काय कस े
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    जमवायच ेत ेानंा समजत नाही 
    त ेचकुीच ेइनपटुस घतेात 
 
    मला दाडंगा आिवास असतो 
    --- ००० --- 
      
    वच 
 
    ठीक आह ेअमकु एका काळात 
    मी असणार आह ेपण मला 
    मॄचू ेअवडबंर नको आह े
    िवचाराचं ेउपरपेण नको आह े
    मताचंा वडेपेणा नको आह े
    मे हव ेमाणसुकी हवी 
    वगरै ेहवतेा गाही नको आहते 
 
    मी नसने तेा 
    ह ेझाड असले नदी असले 
    समु आिण आकाश असले 
    हहेी नको आह े-- नसुती 
    आह ेत ेसटुयाची भीती 
 
    कोण स कोण ायाच े
    कोण सािक सतंापी 
    कोण समथ नीय हसक 
    ह ेठरवयाची 
    माझी ना कुवत ना लायकी 
 
    माझा अास तर नाहीच 
    िशवाय आता कस ेहोतील बदल 
    याच ेमला अदंाजही नाहीत 
 
    िववके तान अा 
    मला वच करायचयेत – नसुत ेमानिसक सगळे 
    --- ००० --- 
      
    इितहास कवटाळत जगण े-- 
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    िशिशरदशन -- 
      
    शवेायात 
 
    बसंाकाचंा इितहास 
    मी घोटत रािहलो 
    शवेायात घसरामाण े
    मी नगय बडूेक असान े
    मी सोडली नाहीत कधी 
    माया अिभमानाची वलय े
    धूपान िशदोरीतच नसान े
    मी माजव ूनाही शकलो 
    दहशत माया वभैवाची 
    मी आतुपण े
    रा नाही शकलो हीरो 
    चमकावत 
    माया हाताता उाम साखया 
    मी झालो नाही कधीच 
    दा-मटण-पानयु सफेद तजे 
 
    ना भाडंण ना तटंा असा स 
    सौजशील रािहलो 
    काळू अास ूिकडा 
    पुकातला रीसलेा 
 
    यात माझ ेकाय होत े
    या िवचारात माया 
    शारीपासनू तर झालोच मी परका 
    पण जगणहेी उपरचे वाटत रािहले मला 
    --- ००० --- 
 
    यणेाया जाणाया वाहनावंर भ ुकंण,े ाचंा पाठलाग करण,े जमास एखादा अपघात घडवण े-- ही सव रापाळी 
िनरलसपण ेपणू  केावर सकाळचा आराम -- 
      
    मायाच घामातनू 
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    काहीही बोलयासाठी मला 
    या जगाचाच उपयोग करावा लागतो 
    माया मा कडकेडने े
    जात अधंारात 
    एखाा वासनाधं कुामाण े
 
    माया आयुाता व ू
    येसी आिण घटना 
    ा ा करणाया 
    वापराा लागतात मला 
    माझीच समज घडवामाण े
 
    माझी भाषा मायाबरोबरच 
    भोगत आलेली 
    जगाच ेटेटोणप े
    सपंका ला ओपन 
    एखाा वेयेमाण े
 
    तरीही मला मे हवचे असत े
    मोशन हवचे असत े
    टाया हाच असतात 
    माझी सज कता णनू 
    मायाच घामातनू उगवामाण े
    --- ००० --- 
      
    पाो सबॅोिरयो ची मला आवडलेली एक किवता – 
 
    काहीच नसयाबाबत 
 
    माया ा अवजड टेबलावर 
    मी पनुरावॄी करतो 
    फळाा ा चवीची 
 
    ही खोली आह ेलहान 
    कवा अस ेण ूकी जग 
    ल करत ेतःकड े
    या णापरुत े
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    ाला फारसा 
    नसतो अथ  
 
    हा परीघ 
    हा छोटासा भाग 
    असयाचा 
 
    ही खोली असत ेमला 
    िजभसेारखी 
 
    तःा पॄभागान 
    फारशी अिधक 
    चव न घणेारी 
 
    कुठेतरी 
    कशाची तरी 
    होत ेसुवात 
    कुणासाठी तरी 
 
    पण माझा िवास असतो 
    नूतमावर 
 
    आिण मी पनुरावॄी करतो 
    माया कनचेी 
    काहीच नसयाा 
 
    खपूच आधीपासनू 
    ही खोली 
    सु होयाा 
    --- ००० --- 
      
January 2020 
January 31 
 
    उकळत े
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    आधी चा पराभतू होत े
    आिण मग नख ेकडवट होतात 
    आिण ानतंर मा 
    डोयानंा आकाशही 
    वाटत ेिवरोधक 
 
    ांा पावलाचं ेठस े
    उपरोधामळेु वाकड ेउमटतात 
    आिण ाचं ेआवाज 
    घोगर ेझालेले असतात 
    सतता षेान े
 
    त ेखपू अास करतात 
    आिण जगाची सगळी रह े
    समजामाण े
    थ ुकंत राहतात केाा िखशात 
 
    त ेभयभीत असान े
    शरू असतात टोया कन 
    आिण हे करतात 
    सगळीकड ेायासाठी 
    मोहे तःच ेन सोडता 
    ितथनूच उदारपण े
 
    त ेमानवतावादी आिण शातंतावादी 
    असनू उकळत ेहसक असतात 
    --- ००० --- 
      
    अथा 
 
    तुाला िदसलेला अस ूशकतो 
    सबंधं अिवाद सावाद 
    आिण रोज सकाळी 
    दहाला यणेारी कचरा गाडी यातं 
    -- तुी िल शकता एक किवता 
    िवाच ेमळू शोधणारी 
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    पण तुाला अडथळे असतात -- 
    कुणी तुाला ु लेखलेले असत े
    कुणी तुाला फसवलेले असत े
    कवा कुणी गायलेले असतात 
    तमुा घरायाच ेगोडव े
 
    तुाला गोठवनू टाकयासाठी 
    खपू मोठे कारान चा असत े
    ाच लोकाकंडून 
    ानंा नको असतो तमुा किवतचेा धोका 
 
    इितहासात रमलेले आिण अपमान 
    होताच उसळून यणेार ेलोक 
    मळुीच सोडू इित नाहीत 
    ांा सवयी 
 
    ह ेओलाडंायच ेअसले तर 
    ाचंी कारान ेआधी ओलाडंावी लागतील 
    अथा िवसरा ती किवता 
    --- ००० --- 
      
    एक साधीश णाला, कसली पुके आहते या वाचनालयात ? जर ती आपा धम थंाा िवरोधी असतील तर ती 
नच करायला हवीत आिण जर ती आपा धम थंातलेच सागंणारी असतील तर ाचंी गरज नाही, कारण, आहचे त े
सगळे धम थंात. ामळेु, ह ेपणू  वाचनालय जाळून न करा ! 
 
    ाच पतीन ेइथा एफबीवरा राजकीय वादाबंल णता यईेल -- िवरोधी लोकाचं ेमतपिरवत न होत नाही, 
नसुाच िशा होतात, ामळेु, तसले बदंच कराव े-- आिण ज ेआपाच मताचं ेआहते ांाशी तचे तचे पुा पुा 
बोलत बसयात अथ च काय -- णनू तहेी बदं कराव े! साराशं, इथले सगळेच राजकीय वाद वा चचा  या बदंच करण े
शहाणपणाच ेहोईल, अस ेणाव ेका ? 
      
    िवाताई 
 
    बी. ए. झाावर मी नोकरीकडचे वळलो. सुवातीला मला िकलर सेमधनू काम ेिमळू लागली. िशण, िचपट 
अशा ेातंा लोकांा मलुाखती घणे,े वगरै.े त ेएक कार ेघन काम करण ेहोत.े नतंर मला सागंयात आले की मी 
यापढु ेऑिफसात यते जाव ेआिण ितथनू काम कराव.े पिहा िदवशी मी हजर झालो तर पिहले काम कोणत ेआले असले 
मायाकड े? िवाताई ' ी ' मािसकाच ेकाम पाहात. ानंी, ' थमच आई झाावर ' या िवषयावर ियाचंी प े
मागवली होती. समुार ेअडीचश ेप ेआलेली होती. िवाताई होा रजवेर. तर ती प ेवाचनू, ाचं ेसपंादन कन एक 
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लेख तयार करायचा, अस ेत ेकाम होत.े त ेमला देयात आले. मी त ेवळेेत पणू  केले आिण त े' ी ' त िसही झाले. 
आिण नतंर िवातासह सवाना आवडलेही. ' थमच सपंादकीय िवभागात काम करताना ' अस ेत ेमाझ ेसमाधानकारक 
झाले होत े! या कार,े िवाताई ठरा माया पिहा बॉस -- बॉसग मळुीच न करणाया ! ह ेसगळे मला आज 
आठवण ेसाहिजकच आह.े िवाताा तॄीला माझ ेिवन अिभवादन ! 
    --- ००० --- 
      
    षे हा षेपााला जाळेल वा न जाळेल पण षेका ला मा तो नीच जाळत राहतो -- 
      
    स शोधा 
 
    हळूहळू त े
    मायापयत यऊेन ठेपत े
    -- अमिेरका काय क शकेल 
    आिण ान ेमाझ ेकाय होईल 
 
    सगळा अास करण े
    मला श नाही 
    अगदी मीही असलो 
    याचा गुगेार एकितपण ेतरीही 
 
    कायदा अथ शा 
    आिण िवषमतचेी कारण े
    ह ेसगळे जमवत 
    बस ूकी काय 
 
    आिण बलाार 
    आिण ाचाराा केससे 
    याचं ेसव  ट ेआिण एकूण अयावत 
    मािहती ठेवण ेनाहीच जमणार मला 
 
    मी आम सवंदेनाहीन सकुंिचत 
    िनदय आिण अायी का झालोय 
    याच ेतुीच जमवा कारणाचं ेतपशील जमले िततके 
    आिण लावनू टाका िनकाल 
 
    माझा राग मनात न धरता स शोधा णज ेझाले 
    --- ००० --- 



327 
 

      
    थडंीसाठी ाता ात बिुमान सोय -- 
      
January 28 
 
    Champra Deshpande added a new video. 
      
    Champra and Abhiram are celebrating 10 years of friendship on Facebook! 
    या मैीस खपू खपू शभुेा ! — with Abhiram Bhadkamkar. 
      
    ऊन फुकट 
 
    आजा िदवसावर सरळ एक ीमतंी कळसच चढला. आमा भागात ाण-मराठा अशी मालक भािगदारी 
असलेले दोन िमाचं ेएक छोटे हॉटेल होत.े एक इिंजिनयर आिण सरा हॉटेल मनॅजेमटवाला आिण म ुबंईा ओबरेॉय 
हॉटेलमधला कामाचा अनभुव असलेला. उम चालवायच ेत ेहॉटेल. छान ता आिण चवदार दजदार पदाथ . आमा 
चहा-पुची रोज ितथ ेभटे अस.े ा दोी मलुाशंी आमचा छान हे जमला होता. ानंाही आमाबल खपू मे आिण 
आदर वाटे. नतंर ा जागेा मालकान ेभाड ेचडं वाढवनू मािगतान,े त ेपरवडणार नाही णनू ानंी त ेहॉटेल बदं 
केले. ातंला इिंजिनयर इथ ेकुठेतरी नोकरी क लागला आिण कुक असलेला एका परदशेाता हॉटेलात गलेा 
नोकरीला. नतंर तो भारतात परत आला आिण इथा एका शहराता एका अित-ीमतंी हॉटेलात ( ाला हॉटेल िरसॉट 
णतात वाटत े) नोकरीला लागला. तो आज संाकाळी भटेला. आमा कनेा आिण एकूणच डोाा बाहरेा 
गोी ान ेसािंगता. 
 
    चडं जागते मोजाच खोा. के खोलीला वगेळा िमग पलू. रोजी भाड ेअडीच लाखांा पढु े! मोठमोा 
कंपाचं ेमालक, काही रााचं ेमुमंी, परदशेी पाण ेअशी िगहाइके. एकेका खोलीला सरासरी चार एवढा ाफ. 
उम सवेा ावी लागतचे, पण, ातंले काही ीमतं माजडु असतात, त ेवाईट कार ेअपमानही करतात -- त ेसहन 
करायची तयारी लागत.े पण, अथा तच. त ेसन जाताना जी िटप दऊेन जातात ती सरासरी माणशी पचंवीस हजार यते े! 
ान ेएका दशेाता एका राणीचा िका सािंगतला. सकाळी सयूदय झाावर िता अगंावर ऊन पडायला हव.े बाहरे 
माणसू उभा हवा. मग, ितन ेबोलावावर आत यऊेन ान ेितला कॉफी ायची. ती जा णेोवर वा सर ेकाही 
सागंेोवर ितथ ेखोलीत कोपयात उभ ेराहायच.े मी णालो, " बाकीच ेठीक आह े-- पशैासंाठी अपमान खपूजण सहन 
करतात. पण, तुी ायला, उाच ेपसै ेफुकट घतेा. नसुा ा उाचचे तुाला पचंवीस हजार िमळत असतील ! " 
 
    मग, घरी यतेा यतेा तःला णालो, " िनया बत बडी ह ैबटेा, तु ेकुछ नही माम ! " पण, काही का अस ेना, हव े
तवेढ ेमबुलक ऊन खायाइतके तरी आपण नीच ीमतं आहोत, ह ेसमजनू आले ! िशवाय इतके टे लोक ाा हातच े
खातात तो माणसू आमचा मेळ िम असण े! 
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    अथा तच आमच ेनहेमीा पुच ेसंाकाळच ेिफरण ेचा होत.े पढु ेचालता चालता आी ा एकूण ीमतंीची चेा 
केली -- थोड ेअीलही बोललो आिण ( आमा एका िमिन-हॉटेलम ेचहा िपऊन ) समॄ होात ेघरी परतलो. ( 
आपाकड ेहॉटेल हा श चकुीा अथा न ेढ झालेला आह,े ाला आता इलाज नाही. ) 
    --- ००० --- 
 
    िजलबी 
 
    सकाळची चर आिण जातायतेाची िकरकोळ काम,े ह ेचा होत.े एका गीता रावर अचानक ' ठ ' असा 
आवाज झाला णनू वळून पािहले तर नारळाा झाडावन एक वाळलेला छोटा नारळ रावर पडला होता. ितथनू 
चाललेा एका सायकलाराा डोाला लागनू तो खाली पडला होता. मी तर ऐकून होती की नारळ कधी कुणाा 
डोात पडत नाही आिण तो नहेमी काळजीपवू क सरीकड ेवा बाजलूा पडतो. पण त ेया नारळाला माहीत नसाव.े 
सायकलार पाय टेकवनू थाबंललेा होता. टले, काय, लागले काय ? तर णाला, होय तर, माया डोाला लागनूच 
पडला ! आणा इकड,े णाला. मी माग ेजाऊन उचन तो ाला िदला. नशीब, णाला, मोठा नाही पडला आिण 
डायरे डोावर नाही पडला ! गणपतीची कॄपाच आह,े णाला, ही ! मी मनात टले अस ूद,े ाची आह ेा ! पढु े
तो णाला की गणपतीन ेमला काहीतरी सदंशे िदलाय यातनू -- आता घरी जाऊन िवचार करतो. तो अथा तच घरी जाऊन 
ाा बायकोशी चचा  कन तो सदंशे डीकोड कन ाचा अथ  लावले. नसतील ााकड ेकुणी बाबा वा महाराज, 
पण, गणपती तर आह े! 
 
    मग मी पढु ेगलेो. यतेाना िवचार आला की बरचे िदवसातं नातना काही खाऊ नलेा नाहीय, तर आज घऊेन जाऊ. 
णनू िजलबी घतेली. घरी आावर बायकोला टले, सहज खाऊ णनू ही िजलबी आणलीय. तर ती णाली, बर े
झाले ! मी िवचारले, णज े? तर ती णाली की आज गणशे जयतंी आह,े नवैेाला होईल ! बेट ! णज ेएकाच फेरीत 
बलॅ शीट टॅलीच झाला णायचा ! 
 
    मी फ एक काम केले -- िजलबी की िजलेबी याबाबत मला शकंा होती, त ेपान घतेले. िजलबीच बरोबर आह े
मराठीत. हदीत जलेबी णत असले तरी ! 
    --- ००० --- 
      
    िखडकीा अगदी जवळून साळंुकीचा आवाज आला. पाहायला गलेो. िखडकीखाला लॉटवर ती बसललेी होती. 
मजते मधचे आवाज काढत. ितला माझी चाल लागली. मी काचेा अिलकडून पाहात होतो. ितन ेमान वळेावनू अदंाज 
घतेला. काही धोका तर वाटत नाहीय णनू ती बसनू रािहली. पण, तरीही, धोका तर नाहीय, धोका तर नाहीय, ह ेमधनू 
मधनू पाहात रािहली. पण, शवेटी, नसला तर नस ूद ेधोका, पण, त ेसारख ेपाहात बसण ेनको, मजते य आणत -- या 
िवचारान ेती उडून गलेी. नाही तरी ितथ ेती िकती वळे बसणार होती ? पण, मला उगीचच जरा अपराधी वाटले. तरीही, 
ितन ेबरचे ण आपण ितथ ेअसनूही, आपला काहीही धोका मानला नाही, याचा आनदंही वाटला ! धवाद साळंुकी 
महाशया -- मजमे रहो ! 
    --- ००० --- 
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    धम  जात भाषा आिण मत ेयांातंा वगेळेपणामळेु इतरानंा तु लखेणार ेसगळेच तःला साच ेपाईक 
समजतात ! 
      
    पलायन 
 
    होय 
    माया कननेचे 
    अिात आणता यतेो 
    मला तो पी 
    जो मी होऊ शकतो 
    आिण उडूही शकतो 
    ाा पखंानंी 
 
    पण ह ेिचतच 
    कधीतरी घडत े-- 
    हान ेतर नाहीच घडत 
 
    मलाच अजनू 
    तझुी आसी सटुत नाहीय 
    तर मी तलुा काय सागं ू
    ा पाच ेजगण े
 
    तुया जायातनू 
    सटुायचचे नाहीय मला 
    जरी चोन घडत ेिचत 
    त ेछोटेस ेपलायन 
 
    तचू आहसे खर ेतर 
    ा पापासनू सततच े
    माझ ेकनाहीन पलायन 
    सावयव ती आिण आभासी 
    --- ००० --- 
      
    किवततेला ' मी ' 
 
    माया एका किवतते मधमुहे आिण रदाब याचं ेउेख आान ेमाया काही िमानंा वाटले की मलाच ह ेआजार 
आहते. अजनू तरी मायावर ा आजाराचंा हा झालेला नाही. माया किवततेला ' मी ' हा मीच असतो अस ेनाही -- 
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अनकेदा नसतोच. काही वळेी एखाा िगत अनभुवाच ेकिवतलेा िनिम होऊ शकत ेपण सहसा किवता ह ेबेब 
आचिर नसत.े कवीची सखुःख ेवाचकाा डोात घालण ेमला तहीन वाटत.े असं िनिमानंी किवता िनमा ण 
होऊ शकत े-- ितचा मलूाधार मा मानवी अनभुव ' पाहयाची ' वा ' ' समजनू घेयाची ' मायातनू यणेारी िया असत.े 
पण, िगत ितिया अशा पात ती नसत.े 
 
    हचे काही वगेया कार ेआधीही कुठे कुठे बोलले गलेेले आह.े ातंले नटेवर सापडलेले काही उार -- 
 
    Persona refers to the voice a writer creates to tell a story or to define the speaker in a 
poem. Sometimes the writer may share real-life experience or feelings in 
autobiographical writing. Or he may write as a detached observer, keeping a distance 
from events in the poem, or an imaginary character. 
 
    Persona, plural personae, in literature, the person who is understood to be speaking 
(or thinking or writing) a particular work. The persona is almost invariably distinct from 
the author; it is the voice chosen by the author for a particular artistic purpose. The 
persona may be a character in the work or merely an unnamed narrator; but, insofar as 
the manner and style of expression in the work exhibit taste, prejudice, emotion, or other 
characteristics of a human personality, the work may be said to be in the voice of a 
persona. 
    The term derives from the Latin persona, meaning an actor’s mask, and is thus 
etymologically related to the term dramatis personae, designating the characters in a 
drama. 
 
    Now the second important point T.S Eliot is trying to get across is that poetry should 
be as he calls it “impersonal”. What he means by that is that in order for a writer to reach 
the kind of success he desires he must first learn how to separate his or her personality 
or perhaps personal experiences with their writing For T.S Eliot real art has nothing to 
do with a writers personal experiences rather than his ability to do the opposite. 
 
    फनाडो पसेोआन े७२ टोपण नावानंी वगेवगेया किवता का िलिहा असाात याचाही या सदंभा त िवचार करावा. 
    --- ००० --- 
      
    ‘ अात मी, सात त,ू मात म कुणी नाही ‘ ( दीघाक ) – िनमती – महारा कचरल सटर, पणु,े 
    ले० ील चाण, िदद० अपवू  साठे, गीत०े मोद काळे आिण सगंीत० चतै आडकर. 
    -- ीपािवरिहत अनके पुषपााचं ेदगंाना. 
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    ील हा एक आजचा महाचा नाटककार आह.े ामळेु, परतताना िरा िमळायला िकतीही ास होवो, ह ेबघण ेतर 
भागच होत.े िशवाय पावसाळाही सपंलेला िदसतोय. ह ेसव  िवचारात घऊेन जाऊन पान आलो ह ेनाटक. 
 
    ह ेनाटक सु होयापवू खाली एक १५ िम०च ेअगंणनाटक होत.े ी-णूहा आिण बलाार यावंरच.े त ेअथा तच 
ी-समा जोरकसपण ेमाडंणार ेहोत.े भावी होत.े अनके तण-तणी होा. ात, मधनू मधनू, परडे अमकु करगेा, 
परडे तमकु करगेा अशा जोरकस ऑडस  होा – ातंली एक होती, ‘ परऽेऽड – सोचना बदं ! ‘ जोरदार पिरणामकारक ! 
    समा काय आहते आिण काय घडायला हवये याच ेह ेनाटक पािहावर मग, ‘ अात मी --- ‘ पािहले ! 
 
    ीला नाटकात समा शकेानंी आहते पण ा िनर करणाया, बौिक िनराकरण ेनसलेा आहते. कारण 
ा जगयाता मलूभतू णता यतेील अशा समा आहते. ौय , भीती, से या सव च बाबतत एका ॅक वॉलपाशी 
( कॄसीमशेी ) इथ ेजाऊन धडकण ेआह.े कुणी मारत असताना मरणायाला घाम फुटतो आिण त ेघाम फुटण ेाा 
ताात नसण े– अशा टा तर लहान समापंासनू त ेहमथैनुापयत सव जगण ेया नाटकात आह.े कमोडवर बसण े
आिण हमथैनू करण ेया कॄतीही िबनिदतपण ेइथ ेएकूण जगयाचा भाग णनू यतेात. आजा जगयाता 
तकुांमाणचे नाटकाची रचना आह.े एका माणसाच ेजगण ेजस ेफुटलेले आह ेतसचे समाजाचहेी असं घटनानंी 
फुटलेले आह.े धम , भाषा, िवचार ह ेसगळेच िनरथ क ठरत ेआह.े आिण तरीही मन मलूभतू समाकंड ेवळतचे आह.े 
उर-आधिुनक नाटकाची सवच विैश ेया नाटकात आहते. 
 
    सगळे बबललेलेच आह ेतर मग ज ेआह ेत ेसाजर ेकरत जगा – ह ेउर-आधिुनकतचे ेअिंतम उर या नाटकाता 
गायानंी अधोरिेखत होत.े जगण ेबबललेला भगंार आशय, नादंी, पोवाडा, नागीत, भजन, भरैवी अशा कारातंनू इथ े
उवीपण ेसादर होत राहतो. मोद कायाचंी गाणी आिण चतै आडकराचं ेसगंीत हा ‘ आनदंी उपरोध ‘ जोरकसपण े
हाणतात. 
 
    हा सगळा डोलारा अपवू  साठे यानंी समथ पण ेिददशत केलेला असनू सव  कलाकार आिण तंानंी ानंा उम साथ 
िदलेली आह.े 
 
    उर-आधिुनक आशयाच,े ाच कारा शलैीतले ह ेएक महाच ेनाटक आह.े िवशषे णज ेयात िनरथ काचा दगंा 
असनूही जगयातला meditative असयाचा – चतनाकतचेा धागा ह ेनाटक सोडत नाही. हा या नाटकाचा उर-
उर-आधिुनक िवशषे णता यतेो. ह ेअस ेसगळे ठरवनू – िचिकने ेनाही घडत – ती भी जमनू यावी लागत.े 
 
    मला ह ेएक, भी जमनू आलेले, मराठी नासॄीत हलचल िनमा ण क शकेल अस ेछान नाटक वाटले ! 
    सव  टीमला उरोर अिधकच आधिुनकता लाभो हीच सिदा ! 
    --- ००० --- 
      
    ऍसडटी ( अतकता – णज ेतक िवहीनता – अतता न े). 
 
    चागंले-वाईट, ाथ-िनाथ, निैतक-अनिैतक, िववकेी-अिववकेी अस ेमूाक भदे आपा बोलयात असतात. 
काहना वाटत ेकी यातंले ‘ वाईट ‘ त ेअतक  णाव ेआिण चागंले त ेअतक  ण ूनय.े आणखी काहच ेमत पािहले तर 
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अतक  काहीच नाही. आपण कशासाठी काय करतोय ह ेमाणसाला समजत असत.े ामळेु, सगळेच तकयु, ‘ साथ  ‘ 
असत.े ऍसडटी मधली जी अतकता आह ेती अशी ंाक नसत.े ती सव समावशेक अतकता वा िनरथ ता असत,े ह े
लात ायला हव.े ऍसडटीम ेणज ेअतकतते ही असली ंाकताही ऍसडच असत,े ह ेपाहायला हव.े यालाच 
असगंतता, िवसगंतता, ता वगरै ेटले जात.े पणू  मानवी जगयातली िनरथ ता हा ाचा अथ  असतो. िनवडक 
िनरथ ता न.े ऍसडटीला आपण आपा आवडा सबुुतते वा िनब ुतते बसवण ेणज ेतीच िनरथ क ंाकता 
गहॄीत धरण ेठरत.े तोच िनरथ क आदशवाद िगरवण ेठरत.े ऍसडटीच ेपणू  आकलन णज ेनथगनसे णज े‘ नसणपेण ‘ 
णजचे अिवादाची पणूा वा, ह ेलात ायला हव.े ऍसडटी वा नथगनसे या तानाक / आािक 
सकंना आहते. ाचंा आता काळ सपंलेला आह,े ा काळापरुत ेत ेहोत,े अस ेणयात अथ  नाही. या आकलनाला 
काळाची ऍसड कंुपण ेनसतात, हहेी समजनू ायला हव.े ( आदशाच ेढाच ेवा म कोसळण ेवा सया एखाा आकष क 
कारणान ेटाकले जाण ेयालाही कधी कधी मी बोलयाा ओघात ऍसडटीच ेभान यणे ेणतो – पण त ेपणू  न.े त े
डोलार ेकोसळया वा टाकयापवूचहेी ऍसडच असत,े ह ेिवस नय.े ) इथ ेह ेपाहाव े-- 
    ￼ "Absurd" originally means "out of harmony," in a musical context. Hence its 
dictionary definition: "out of harmony with reason or propriety; incongruous, 
unreasonable, illogical." In common usage, "absurd" may simply mean "ridiculous," but 
this is not the sense in which Camus uses the word, and in which it is used when we 
speak of the Theatre of the Absurd. In an essay on Kafka, Ionesco defined his 
understanding of the term as follows: "Absurd is that which is devoid of purpose.... Cut 
from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost; all his actions 
become senseless, absurd, useless." -- Martin Esslin. 
    तसचे हहेी पाहा -- 
    In one of the great seminal heart searchings of our time, The Myth of Sisyphus , Albert 
Camus tried to diagnose the human situation in a world of shattered beliefs. Thus, “... 
But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light , man feels a 
stranger. He is in irremediable exile.. .This divorce between man and his life, the actor 
and his setting, truly constitutes the feeling of Absurdity.” 
    --- 000 --- 
      
    ताबा 
 
    वारा कुठून िकती िकती वगेात 
    यावा याला हजारो असतील कारण े
    गरज काय के वळेी 
    उकरत बसायची 
    -- जेा नदी कोरडी पडत गेान े
    शहरात घसुतात मगरी 
    तेा कोण चता करत ेकी बाबा 
    ांासाठी कसा हवा अिधवास 
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    मनात यणेार ेमडूस 
    आिण कंटाळा आिण ोध 
    याचंी कारणमीमासंा 
    कोणा माग दशकेत तपासणार 
    रदाब आिण मधमुहे सभंाळत 
    आिण त ेआहते ह ेमा करत 
    सदोिदत उचबंळणार े
    कणांा लाटाचं ेवाह जण ू
 
    ज ेआह ेत ेसगळे 
    गहॄीतच धरले जाणार 
    जशा घटना आिण सघंष  
 
    याापढु ेमा खपू झाले 
    आता ताबा ठेवावाच लागले 
    ह ेठरवणहेी असले असं कारणानंी यु 
    --- ००० --- 
      
    आजकी बात 
 
    बधा मी बाळगत नाही माझी मत े
    काही तासांन अिधक काळ 
    -- या ओळी ५० वषापवूच िलन गलेेला पीटर शेडाल हा कवी हा काळाा खपूच पढुची समज असलेला एक महान 
अलवान माणसू णावा लागतो. मताचंी सतत िववेाट लागत राहयाचा काळ आधीच िदसण े! याला परूक असा 
जागितक वा भारतीय कचरा खपू आह.े तो सगळा डोात साठवण ेश नाही. पण, नसुता महारा घतेला तरी आपा 
तीन थोर पानंी एक यऊेन इथ ेजी णााचंी वगाळ पे तयार केलीय ती नीच कौतकुाद आह.े ाच ियलेा 
आणखी बळ देयाच ेकाम चौानहेी आता उाहान ेसु केलेले आह.े ामळेु, " लाव र ेतो ििडयो ", ह ेकुणीही 
कुणाहीबल णाव,े अशी समावशेक िती तयार झालेली आह.े ात आता काही त रािहलेले नाही. लोकानंाही आता 
सारखा तो भतूकाळातला कचरा डोात साठवण,े ाा कुबट वासात जगण ेवा तो जाळत ाा िवषारी धरुात 
घसुमटत राहण ेयाचा उबग आललेा आह.े त ेभतूकाळातले आदश आिण तडजोडी याचंा आता फ टीी चचाा 
आरडाओरडीपरुता नगय उपयोग रािहलेला आह.े सोडा त ेसगळे -- ' आज की करो बात ', हा मं झालाय. काय केले 
णज ेयश िमळेल, असा हा आता मनॅजेमटचा िवषय झालाय. तशील िवचारानंी या सव पिरितीवर चचा  करणार े
काळाा शतयोजन ेमाग ेरािहलेत. ती िपढीही आता सपंत आलीय आिण ानंा कुणी गभंीरपण ेघतेही नाही. 
 
    ऍसड ( अतक  ) रंगभमूी ही जगातली सव े रंगभमूी आह,े अस ेमला वाटत.े माया या मताला पुी देयासाठी इतके 
लोक अथक पिरम करतात याचा मला खपू आनदं वाटतो. 
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    --- ००० --- 
      
    नाइलाज 
 
    ह ेतर िनळ तझु े
    वडे पाघंरण ेमुाम उजेक 
    -- माया मनात िदस ूशकत े
    तुया मनाला तझुी पणू  िनया 
    ह ेतलुा माहीत नाही 
    ह ेकस ेश आह े– 
    छे छ ेमला कस ेअसणार माहीत 
    तुया िनयचे ेतपशील – 
    मी िवषेक िवचारानंी थोडचे 
    मानलेय तलुा माझ े– 
 
    पण तुया या नकळत डावाला 
    मी बळी पडतोय 
    समजनू-उमजनू 
    आमण हाच बचाव 
    अशा नाइलाजान े
 
    मीलनाचा ण णज े
    तपशीलाचंी गरजच नसण े
    आिण त ू
    तझुा िवजय मला अप ण करण े
    --- ००० --- 
      
    एक वगेळा कोन -- 
      
    आी माजी बकँ सहकारी -- रोज संाकाळी िफरण-ेगा-चहा वाले -- काल सहभोजनासाठी एक -- — with 
Subhash Khalde. 
      
    के किवता 
 
    के किवता 
    अशी ना तशी 
    कडलेोटाला यायला हवी 
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    तस ेन घडास 
    ितातली 
    वडेाची झाक िदसायला हवी 
    --- ००० --- 
      
        ाच खोलीत 
 
    साराचं ेडोस ेआिण झाचंी चटणी 
    आिण आवाजाचं ेवफेस  
    खात मी बसनू एका खोलीत 
    सव  गगाट उाही मधमाशाचंा 
    पणू  ल करत 
 
    खपू झाले 
    आता थाबंताच नाही यणेार 
    घडावीच लागले ती घटना 
    च ुबंनाची 
    सव  वाव आिण सव स े
    ाच गदत फेकून 
 
    हा उतावीळपणा 
    की अधीरपणा 
    की शी आच 
    की अनावर तातडी 
 
    ह ेकाहीच िवचारात न घतेा 
    हा इथला एकाकीपणा 
    ओसडंतो खोलीबाहरेही 
 
    आता आत आिण बाहरे 
    हा फरकच सपंलेला 
    ाच असोबत खोलीत 
    --- ००० --- 
      
    ना मिेडकलला गलेो ना डॉरटे केली, तरीही, माझ ेसहकारी मला डॉर णत, माया अरामळेु ! 
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    गाधंच ेहार वाईट होत,े अस ेणतात. िटळकाचंहेी तसचे णतात. सखोल िवचारवतंाचं ेवाईटच असत.े 
    माझहेी वाईट आह.े 
      
    एवढचे नसत े
 
    जाग ेहोताच 
    यणेार ेपाचं ेआवाज 
    सागंतात सगळे नॉम ल आह े
 
    ह ेएवढचे मी कुणाला 
    सागंनू काय उपयोग 
 
    जाग ेहोण ेपाचं ेआवाज 
    आिण नॉम ल असण ेह े
    एवढचे नसत ेमला सागंायच े
 
    यासहची पोकळी सागंता आली 
    तर किवता पुा िलहावी-वाचावी 
    लागणारच नाही कोणतीही 
    --- ००० --- 
      
    माझ ेशैिणक कारनाम े
 
    ा वळेी एस एस सी णज े११ वी होत.े बोडा त मिेरट िलम ेा वळेी ८२ टे वाला पिहला अस.े ा वळेी मला 
एस एस सी ला ७७ टे होत.े आिण आपले आपलेच कौतकु णनू मी अधंरेी त ेिवरार एवा क ातं पिहला होतो. मला 
वशे कुठेही िमळाला असता. पण, ' सकथ े' चा एक वाचक या नाान,े मला वायाची आवड आह ेअशी एक माझी 
गौरवितमा माया डोात होती. ामळेु, ( आिण ततेीची कारणहेी जोडीला घऊेन ) मी कला शाखकेड ेजायचा 
िनण य घतेला. आी मालाडला राहात होतो. ितथनू फ दोनच ेशनावंर असलेा जोगेरीला इाईल यसुफु कॉलेज 
या ( म ुबंईवन ओवाळून टाकलेा ) कॉलेजात ा. होमाई ज.े ॉफ या ऑफडा इिंलश एम ए असलेा बाई 
इिंलश िवभागमखु आहते, ामळेु मी ितथ ेजाव,े असा सा िमळाला. ाापक ायचचे माया डोात होत,े मग 
मराठी कशाला, इिंलशचचे होऊ, अस ेत ेहोत.े ामळेु मी ितथ ेगलेो. 
 
    ा वळेी कॉलेजा सया वषा ला इटंर णत. णज,े माझ ेइटंर आटस. ितथ ेआला एक मोठा रासी अडथळा ! 
ा वष ितथ े' वड िहरी ' णज े' जगाचा इितहास ' हा िवषय होता. आिण मला तर ा िवषयाचा ितरारच आह.े 
आपण इथचे लटकणार अस ेमी मनोमन धनच चाललो होतो. पण एक जगुारी उपाय णनू आधी, आधीा काही 
पिकाचंा अास कन १५ िनवडक अपिेत  काढले आिण तवेढचे च पाठातंर कन तयार ठेवले ! सदुवैान े
ातंले साडतेीन  आले आिण ा िवषयातनू माझी नयैा पार झाली ! 
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    पढु ेअथा त अटळपण ेसरा अडथळा आला ! इिंलश ! बी ए ा अिंतम परीलेा बरचे सबंिंधत वाचत बसलो आिण 
माच ला परीा सोडून ावी लागली ! कारण ा िवषयाा बाकी िवभागातंल ेकाहीच नत ेझाले वाचन ! मग शहाणा 
होऊन ितथहेी शॉट कट मारले आिण कसाबसा बी ए झालो ! पढु ेआयुात कधी कोणाही परीचे ेनावही काढायच ेनाही, 
अस ेठरवनू टाकले ! 
 
    ह ेसगळे आठवायच ेकारण णज,े ' तााजी ' या िचपटावर इथ ेचालणाया चचा . 
 
    हदी िसनमेातंले दोन िठकाणच ेसवंाद माया टॉप वाा आठवणत आहते. एक णज े' िमर अडँ िमससे ५५ ' 
मधला -- " पाचं िमिनट को, म ैशादी करके आती ँ " -- हा आिण सरा, " इितहास मत पछूो ! " -- हा. हा सरा 
बतके, परशे रावलचा असावा -- िचपट आठवत नाहीय. कुणाला आठवला तर सागंा. 
    --- ००० --- 
 
    आपा आजबूाजलूा, दशेात आिण जगात असं  आिण समा आहते. ा सव  अशा ना तशा आपा 
जगयाशी जोडलेा असनू ावर भलबेरु ेपिरणाम करणायाही आहते. याचा अथ  असा नाही की ाचंा कसनू अास 
करत आिण पणू  वा अपणू  समजतुीन ेावंर सारा ितिया दतेच आपण जगले पािहज.े पण, थोाफार माणात 
सवाचा य तोच िदसतो. सवाा ितियामंधनू समा अिधकच वाढतात, ती होतात, प ेबदलतात वा आणखी 
वगेयाच समा िनमा ण करतात, ह ेलात आले तर काय अस ूशकत ेआपली जगयाची कॄती ? की अशा ' मानवी ह ' 
टाईप वा आपाला ' येर ' वाटणाया ितियातंनूच इथ ेपॄीवर ग  अवतरणार आह े? 
      
    उपटस ुभं 
 
    काळोख असतो मळू 
    आिण उजडे असतो उपटस ुभं 
    कारण नसणचे असत ेमळू 
    आिण असण ेअसत ेउपर े
 
    आपापा आठवणी 
    समजा वाळत टाका 
    िकाा काठावर 
    तरी शवेटी ा वातड होणारच 
 
    आपलेपणान ेिकतीही 
    समजा गजारले रावरच ेिदव े
    तरी ांा िकरणाचंी धार 
    र काढत राहणारच 
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    णनू असयाला रामराम 
    ठोकून िनवातं असाव ेनसयात 
    तःच उपटस ुभं असाच े
    एकदा डोळे भन पान घते 
    --- ००० --- 
      
    साराशं 
 
    खर ेतर ानंी माफी मागायला हवी 
    पण यापवू तीनदा ानंा तःला माफी मागायची होती ाच ेकाय 
    त ेजाऊ ा ही ताजी आह े
    ही काय ताजी णज ेहयेर कटग आह ेका 
    तुी अससंदीय भाषवेर नका उत 
    पण मळुात अस ेबोलावचे कशाला 
    अहो नाही इतके लात राहात खर ेबोन जातो माणसू 
    णज ेतुी तवेढ ेखर ेआिण बाकी सगळे िबनखर ेअस ेका 
    खर ेकुणाला णायच ेत ेतुी सागंा ना मग 
    जरा एक िमिनट मी दोघानंाही थाबंवतोय 
    खर ेकोण हा आपला आजचा िवषय नाहीय 
    अहो आी जभर माफी मागत आलोय आी िभणार ेनाही 
    खर ेणज ेकाय त ेआाला कुणी िशकव ूनय े
    िवचारान े सटुला नाही तर रावर उतरणायाचंी आी औलाद आहोत 
    आाला कुणी धमा दऊे नयते ही लोकशाही आह े
    तमुच ेबोलायच ेतर १९४९ ला तुी काय केले होत ेह ेसवाना माहीत आह े
    मग ७७ ला तुी काय केलेत ह ेआी बो का 
    नीतीचा टभा कुणीच िमरव ूनय े
    ानंी माफी मागनू िवषय िमटवायला हवा 
    भावना खवयासारख ेकाही नतचे ात 
    भावना तमुा की आमा 
    अहो भावना सगयानंा असतात कधी तमुा कधी आमा 
 
    चला वळे सपंलीय मावराचं ेआभार 
    बोलणायानंी आिण ऐकणायानंी दोघानंीही भावनानंा आवर घालावा 
    आिण लोकशाही अबािधत राखावी हाच याचा साराशं 
    --- ००० --- 
      
    चकुा 
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    तुी अस ेकस ेघालता कपड े
    िनया पटँवर पाढंरा शट 
    ह ेअगदीच शाळकरी नाही िदसत का 
 
    तुी आकाशाकड ेएकटक पाहता तेा 
    डगराकड ेशाळेा इमारतीकड ेिनारणच 
    तुी ल करता अस ेनाही वाटत का 
 
    इतके िदवस तुी शाकाहारीच खाताय 
    ामळेु तमुची नीट िटकवायलाच हवी अशी 
    मासंाहारीची सवय जाणार नाही का 
 
    राजकीय भाडंणात तुी िनकरान े
    काहीच नाही माडंत उसया मारत यावन 
    तुी पळपटेु असाच ेिस नाही होत का 
 
    अर ेबाब ूमोशाय डट वरी 
    मी ज ेज ेवागतो जगतो भोगतो त ेत ेसगळेच 
    मी समजनू-उमजनू चकुीच ेकरतो अस ेनाही कळत का 
 
    तुाला जगात सगळीकड ेइता चकुा िदसतात 
    याचा अथ च तुाला कधी ना कधी शातं 
    झोपायला हव ेअस ेनाही वाटत का 
    --- ००० --- 
      
    सफै णतो -- मला ( ' तााजी ' मधली ) भिूमका सोडायची नती णनू मी ( ाता चकुीा इितहासाबल ) 
भिूमका घतेली नाही ! 
      
    किवतालेखनातला एक योग 
 
    https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2418156568495414 
 
    ३४ व ेअितादश सािह समंलेन १४-१५ जानवेारी दरान िस कवियी ा दया पवार यांा अतखेाली 
लातरू यथे ेपार पडले. समकालीन ानंा िभडणार,े ाचंा सिवर आढावा घणेार ेउदबोधक भाषण पवार यानंी केले. 
ांा दीघ  अीय भाषणाचा हा सपंािदत अशं... 
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    हा सपंािदत अशं असला तरी ह ेसपंादन मळू भाषणाला नीट ाय दणेारचे असणार अस ेमला वाटत.े २०१७ च ेभाषण 
मी अिलकड ेणज ेबरचे उिशरा वाचले ामळेु आता ावर बोलत आह.े ह ेभाषण तीन वषापवूच ेअसले तरी ‘ िशळे ‘ 
झालेले नाही. आजही यातले वा न वा हळूहळू समजनू घते त ेलपवू क वाचले पािहज ेअस ेआह.े ह ेभाषण पणूाशान े
मला समजलेल ेआह,े अस ेमी मळुीच णणार नाही. तःा अनभुवातनू आिण चतनातनू आलेली अशी भाषण े
िचतच आपा समोर यते असतात. ातंलेच ह ेएक अपवादाक भाषण आह.े सामातः परुोगामी ीच ेभाषण ह े
अ च ेभाषण ब ही कुठेही हाण ूशकेल, अस ेअसत.े ह ेभाषण तस ेनाही. परुोगामी भाषणाचा एक उम नमनूा णनू याकड े
पािहले पािहज.े या सव बाबमळेु, थमतः, या भाषणाला सलाम ! 
 
    ह ेभाषण णज ेएक जबरद वचैािरक कॅलू तर आहचे पण ती एक एक आशयगभ किवताही आह,े अस ेमाया 
लात आले. ामळेु, मला ‘ िदसणारी ‘ किवता मी िलन काढली. आता ही किवता मी िलहीत असान ेएक एकसधं 
कलाकॄती णनू ितच ेअि साकारण ेह ेमाझ ेकाम होत.े आिण या किवततेा आशयाची जबाबदारी घणेहेी. कारण 
आता फ ाा भाषणाचाच आशय ही किवता  करत असले, अस ेनाही. आिण एक टोकाची शता अशीही अस ू
शकत ेकी हा पणू तः वगेळाच आशय आह.े ामळेु, ाला ही किवता आवडण-ेनावडण ेह ेितच ेिता भाषणिनरपेच 
असाव ेलागले. इतराचं ेतर त ेतस ेअसाव ेलागलेच. 
 
    अशी ही किवता तमुासमोर जाहीरपण ेसादर करण,े याला अथा तच भाषणकतची पवूा नमुती मी घतेलेली आह.े 
किवतालेखनाचा मराठीतला एक वगेळा योग णनूही या उपमाकड ेपाहता यईेल, अस ेवाटत.े 
 
    Pradnya Daya Pawar ा २०१७ ा भाषणात मला सापडलेली 
 
    ाची किवता 
 
    होय होय तीच मी 
    एक ी एक दिलत 
    एक दिलतवादी एक ीवादी 
    एक दिलत ीवादी 
    आिण तरीही दिलत िहताच ेआयाम 
    तुी णता तवेढचे न मानणारी 
    मी बौ मी आबंडेकरवादी 
    आिण हो एक कवियी आिण एक साधी 
    मराठीची ाािपका 
    ना खगोलशााची ना गिणताची 
 
    असचे माझ ेअिधकािधक िवशषे सागंत 
    मला अिधकािधक मया िदत करयाच े
    तमुच ेडाव मी जाणत ेबाळानंो 
    तुी जस ेणता ना िरतमे े
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    हम तुार ेबाप लगत ेह 
    ाच अथा न ेमी तमुची आई आह े
 
    जातीय परुोगामी आिण ाणी दिलत 
    यतेाहते का लात 
    ीला जातीच ेवशेार मानणार े
    कोण कोण आहते त ेपाहा ना 
    ीातं ह ेजातीजातीत 
    वगेवगेळे का लागणार आह ेतहेी बघा 
    -- मी मनिूवरोधी असले की वाह छान 
    आबंडेकरवादी -- आिण दिलत पुषाची 
    दडपशाही झगुारणार टले की 
    पाा पखंाचंी बगेडी कशी 
    खाजगी आिण साव जिनक ातंात 
    भदे कोण का करत ेआिण यातनू शवेटी 
    आाला एकाकी पाडायचा आह ेका डाव याच ेकाय 
 
    कायात सामावले का 
    सगयासंाठी सगळा ाय 
    की यतेील ात सघंष मय 
    आतंरिवरोधी कलम े-- 
    दिलताचंा ाय ियाचंा ाय 
    मरााचंा वा ाणाचंा ाय 
    होऊ शकतील का समावशेक आिण एकप 
 
    ह ेसगळे  इतके एक 
    की एक धागा ओढला तर 
    ितसरीकडचे ताण वाढावा 
 
    यावर फ एकच -- 
    द गझू इज आऊट 
    ह ेझने स णात उजळण े
 
    जेा सगळेच िदसत े
    तेा काहीच नाही उरत 
    ह ेयतेये का तमुा ानात 
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    माया तरी कुठे यतेये 
    --- ००० --- 
      
    ओस 
 
    िव लोकानंा आी काळोख टले 
    पण आी तर ारकातं  झालो आहोत 
    ह ेफार उिशरा कळले 
 
    आमच ेिचलखती िम 
    आी िमरवत रािहलो 
    अनावयक शौया न े
    जरी हळूहळू बरचे लोक 
    आाला नगय समज ूलागले 
    पतुळे बदेखल करत 
 
    पतुयान ेउगारलेली तलवार 
    ही आमची मनःिती 
    अतु आह ेह ेसमजत असनूही 
    आी ती रटेत रािहलो 
    श िततकी दहशत िटकवत 
 
    याद राखा आाला िशकव ूनका 
    आी सयूा ची औलाद आहोत 
    अस ेआिवासान ेणत 
    आी तःच पतुळे झालो 
 
    इथ ेमेाची शताच नाही ह ेपान 
    आमची झाड ेओस पडली 
    --- ००० --- 
      
    राडा 
 
    कुणाकड ेखोड असले 
    तर कुणाकड ेचमचा 
 
    माया धरुान ेकॅर होतो 
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    तर तुयान ेकाय ग 
 
    सवाच ेअसबं वूचं ेजगण े
    उदबी कचरापटेी सगळेच समथ नीय 
 
    सा एकच की फ हचे श 
    ह ेसव मा डबाता शवेायासारख े
 
    पया वरणाा नावान ेरडा 
    पण अिताचंा राडा चाच राहायला हवा 
    --- ००० --- 
      
 
    २९ षटके, २६ िनधा व, ३ धावा, ० बळी ! 
    -- अस ेअचकू बाप ूनाडकण गलेे ! 
    -- तॄीस अिभवादन ! 
      
    गु-िश 
 
    जॅन पोलॉक हा जगातला कॄितिच ( action painting ) कलेतला एक महान कलावतं समजला जातो. तो ज.े 
कॄमतूची वचन ेऐकत अस,े अस े‘ ऐकून ‘ आह.े पिंडत जवाहरलाल नहेही ाचंी वचन ेऐकत. आपामळेु ा 
वचनाा वातावरणात चलिबचल होऊ नय ेणून, वचन सु झाानतंर हळूच त ेशवेटा रागंते यऊेन बसत, अस े
णतात. पपुलु जयकर यानंी िलिहलेा इिंदरा गाधंी यांा चिरात अस ेिलिहलेल ेआह ेकी आणीबाणी उठवयाचा 
िनण य ानंी कॄमतूशी चचा  झाानतंर घतेला. अर ेबाप र े! एवढी मोठी माणस ेजके च ेऐकत असत णज ेजकेे िकती 
मोठे, अस ेकाही नसत.े जकेे ठरलेा वळेेला यऊेन ाान दते आिण जात. त ेतः गु-िश हा कारच पणू तः 
नाकारतात. “ मी चकुीच ेबोलत असयाची शता आह े– तःा जगयात त ेपडताळून पाहा – “ अस ेत ेसागंतात. ‘ 
गुिशपण । ह ेतो अधमलण ‘ ह ेतकुारामान ेटाचहेी इथ ेलात ाव.े तरीही, एकूणात, जके बाबत सगळेच 
िुतपाठक होत ेका तर नाही. माझ ेतःच ेतकशााच ेाापक ांाबाबत िशा दते बोलत. “ हा काय सागंतो *** 
ज ेगीतते सािंगतलेय तचे हा तःच ेणनू सागंतो ! “ अस ेत ेणत. 
 
    आणखी एक गो ऐिकवात आह,े ती सागंतो. राल गाधंना िवचारयात आले होत ेण ेकी मोदना दोन पुके भटे 
ायची झाली तर तुी कोणती ाल ? ाचं ेउर होत े– भगवीता आिण िनसग द महाराजाचं ेपुक. आता कोण ह े
महाराज हचे बयाचजणानंा माहीत नसले. अााच ेे णज ेबिुवाद िव ावाद अस ेसमजणार ेबरचे ‘ शहाण े
‘ आपाकड ेआहते. ती दोी े ेबुीाच पजयात णज ेसखुःखााच पजयात अडकलेली असतात, या 
आािक साबाबत त ेअजाण असतात. या महाराजांा वचनाचं ेपुक थम मॉिरस ीडमन या पोिलश लेखकान े
इंजीत िलिहले आिण नतंर ाचा मराठीत अनवुाद झाला ! म ुबंईता एका भुड चाळीत त ेराहात असत. ऐकायला 
कोण यते,े वगरैचे ेानंा काही घणे ेनस.े यायच ेानंी या नाही तर नका यऊे, असा खाा होता. एखादा मनु उगीचच 
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यऊेन बसला असले तर थोा वळेान े“ या आता तुी – “ असा त ेाला िनरोपही दते. जगभर ाचं ेवाचक आहते. 
साराशं, राल गाधंी ाचं ेवाचतात णनू त ेमहाच ेठरतात, अस ेकाही नसत.े माणसाा जगयात यणेाया समा, 
ाची सखुःख ेयाबंाबत ांा लेखनातनू ान िमळत,े अस ेानंा वाटत ेानंा त ेमहाच ेवाटतात. रालना 
िनसग दाचं ेिश णाव ेका या ाच ेउर, तस ेणायची काहीच गरज नाही, हचे असत.े 
 
    ही सव सुवात करायच ेकारण णज ेसा रंगात असलेला रामदास-िशवाजी हा िवषय. ऐितहािसक परुाावंन त े
गुिश होत ेकी नत ेयात मला शू इटंरे आह.े आपण या िवषयाकड ेएका वगेया कारणान ेपाहतोय. या बाबतीत 
मला आपाकडच ेदोन कार जाणवतात. एक णज,े “ िशवाजीमहाराज िकतीही मोठे अस ूात हो ाचं ेगु शवेटी 
ाणच होत े– “ अस ेाणे ठसवणार ेमखू  आिण, “ काहीही होवो महाराजांा मोठेपणाच ेमह या बामण 
ामीला िमळता कामा नय े-- “ अस ेवाटणार ेसर ेमखू . आपाकड ेदीा दऊेन घडणारी गुिश परंपरा एक असत े
आिण सर ेएक हहेी स असत ेकी अनके कडून आपण िशकत असतो. ा सव  ी, जगातले सव  टे लेखक, 
कवी ह ेया अथा न ेआपले गुच असतात. गुिश अस ेनात ेािपत ायची गरज नसत.े ा नाात थोडा जरी 
शोषणाचा अशं आला तरी त ेतकुारामाा सागंयामाण े‘ अधमलण ‘ होत.े दोी बाजूनंी ह ेलात ायला हव ेकी 
महाराज ा ामच ेिश असयानसयामळेु दोघांाही योयतते कवडीचाही फरक पडत नाही. 
 
    माया ीन ेानेरानंी शु अााचीच भाषा व माम घतेले, तकुारामानंी ससंारी माणसाा सखुःखांा 
मामातनू अा सािंगतले आिण रामदासानंी ावहािरक शहाणपणाा मामातनू त ेसािंगतले. ा ा 
काळानुप असणार ेभदेाभदे ा लेखनात सापडतही असतील पण आज वाचताना लोक त ेनाही लात घते. आज आपण 
ज ेिलिहतो ात ी-पुष कवा कामामळेु होणार ेभदेभाव ( अमकु मुमंी आह,े तमकु चपराशी आह े) ह ेगहॄीतच 
धरलेले असतात, ह ेिवसरता यते नाही. ामळेु, बाकीा सकुंिचत गोी सोडून श तर सवानीच या मराठी खिजाचा 
लाभ घतेला पािहज,े अस ेमला वाटत.े 
 
    साराशं, रामदास ामी ह ेिशवाजी महाराजाचं ेगु होत ेकी नत ेहा एक ु, फडतसू िवषय आह.े सामातःच 
माया पो या काही ‘ पटवनू ‘ देयासाठी नसतात. तशीच हीही नाही. पटवनू दणे,े मी णतो तचे स अस ेगळी 
उतरवण ेवा वादात जकण ेयात मला इटंरे नाही. ामळेु, मी एखादी बाज ूमाडंतोय अस ेसमजनू माया अगंावर धावनू 
येयाचा वडेपटपणा कुणी क नय,े ही न िवनतंी. 
    --- ००० --- 
      
    वडेा 
 
    आमा घरायात के िपढीत 
    एक वडेा असत आलेला आह े
    अस ेआमा एका नातवेाईकान ेसािंगतले 
    आिण या साा िपढीत तर 
    अकेला ँ म 
 
    आमचा तो नातवेाईक लोकानंा नहेमीच 
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    लेमधनू दश न दतेो 
    कवा मग गणपितिवसजनाला 
    गलुाल उधळताना 
 
    मी ाला णालो तचू वडेा आहसे 
    फालत ूजयंा उव गलुाल ले 
    करयात आयु सपंवत राहतोस 
 
    यावर चारपाचजणानंी सौ मला िपटून काढले 
    वडेा आह ेउगीच जा नका मा 
    ह ेान ेानंा मायासमोरच सािंगतले होत े
 
    आता मी शहाणा आह ेकी नाही माहीत नाही 
    पण वेाला वडेा नाही णायच े
    ह ेमी पे ठरवले आह े
    --- ००० --- 
      
    िशवाजी, मोदी, िशवाजी पतुळा, आबंडेकर पतुळा, साईबाबाचं ेजळ पाथरी की िशड, िजजामाता, वशंज, 
रामदास, दादोजी कडदवे, पशेव,े सावरकर -- ह ेसगळे िवषय चचत आहते. एक वळे या सवाबल मी आपलुकी आिण मे 
 क शकतो, पण, यातंले कुणीही वा काहीही मी माझ ेअिताक  णनू माया जगयात ीकारत नाही. मला तस े
करयाची गरज वाटत नाही. ामळेु, या िवषयावंर िकतीही गदारोळ झाला तरीही माझ ेमनःा िबघडत नाही. 
    कोणाही अितावााशी सहज, हेशील गा मारायला मी कधीही तयार असतो. 
    --- ००० --- 
 
 
 
    िवभतूी, नाव,े भाषा, आदश, अिता आिण वत न 
 
    िशवाजी, ानेर, तकुाराम, कॄ, राम ही नाव ेनवजात अभ कानंा ाचं ेआईवडील मेान ेठेवतात. कारण आता ती 
नसुती नाव ेवा श रािहलेले नसतात. अतीव मेामळेु त ेश आता भाषा झालेले असतात. तीच मेाची, आदराची, 
उ ुगंतचेी वलय ेअसलेल.े अशा कार ेभाषते समािव झालेा शावंर कुणाचा िगत वा सामिूहक अिधकार राहात 
नाही. या बाळाची ‘ कॄ ‘ णवनू ायची लायकी तरी आह ेका, याचा तुी काय िवचार केला होता, असले गधड े 
कुणी िवचारत नाही. तशा टे िवभतूना टे मानयाच ेकारही माणसागिणक वगेळे असतात. ा ा आदशा च े‘ पणू  
‘ आपा आवाात यणे ेशच नाही, असा नपणा सवातच असतो, आिण तरीही एखाा वा काही आवडा 
विैशाशंामळेु ा ा आदशा ची तलुना, आज एखाा ीला वा समहूाला आदरणीय वाटणाया ीशी केली जाऊ 
शकत.े ातही गहॄीत हचे असत ेकी ती आदश ीच खरी टे पण हा एक ितथ ेपोचयाचा बराचसा यशी य. याच 
भावनने ेअशी तलुना अनके कार ेहोऊ शकत.े के वळेी ‘ लायकी तरी आह ेका ‘ अस ेसया एका ीन ेवा समहूान े



346 
 

िवचारयात अथ  नसतो. कारण तो आदश आता िनळ एक ितमा रािहलेला नसनू भाषते समािव झालेला एक ( पण 
अनके छटा असलेला ) अथ  झालेला असतो. तस ेनसत ेतर सवानाच सवाचीच लायकी काढायची वळे यऊे शकत.े  
‘ तुयासारा ाचायाची लायकी तरी आह ेका त ेनाव घेयाची ‘ अस ेहोत रा शकत.े ‘ लायकी असण े‘ ही अट 
ठेवली तर त ेनाव वा तो श उारणहेी बदं कन, हळूहळू िवतॄीत घालवनू नच करण ेयोय, अस ेहोऊ शकत.े ा 
आदशवादाच ेआीच खर ेजाणकार आिण हकदार अस ेसमजणार ेलोक ताकक ा तो आदश, अशा कार,े नच 
करयाची िया राबवत असतात ! सगयानंीच एकमकेावंर आदशा ा गरैवापराच ेआरोप करण ेएकूणात वडेपेणाच े
ठरत.े ‘ अमकु एकजण आमा टीमचा सिचन आह े‘ अस ेकुणी णाले तर ‘ ाा बॅटगला सिचना बॅटगा 
नखाची तरी सर आह ेका ‘ अस ेिवचारण ेवडेपेणाच ेअसत.े उलट, आपा मेाचा सिचन आता भाषते समािव होतो आह े
याच ेसमाधान मानणचे इ ठ शकत.े साराशं, िवभतूा िवषारी अिता होयात आपण ा िवभतूा 
िवभिूतमाचचे नकुसान करत असतो, ह ेलात ायला हव.े 
 
    ह ेझाले काही ावहािरक िवचार. पण, आदश आिण आपण यातंा अतंरासह सतत फाटलेा पतीन ेजगायची 
सवय सरुित वाटण,े हा आह ेखरा मलूभतू  ! यात कोण घणेार हो इटंरे ? 
    --- ००० --- 
      
     
     
 
तळपाय 
 
    आपले काहीतरी हरवलेय 
    अशा िवचारात आी इमारत 
    पडाया बतेात उभी असत े
    धोाची णनू घोिषत केलेली 
 
    ितच ेल असत े
    तःला अबािधत समजणाया 
    घाळे खुा  टेबले यांाकड े
 
    आपण तःच अिनित आहोत 
    तर आपण शोधणार काय 
    या िवचारात तो काढतो तबंाखचूी पडुी 
    गायवासवाली – तो णज ेमीच 
 
    मी टाळतो पण समज 
    एके िदवशी तटुले आपले सबंधं 
    माया तबंाख ूखायाा कारणान े
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    तर मी काय पाऊस 
    पडला णनू तझुा खनू क की काय 
 
    तस ेतर कधी कधी तळपाय 
    खाजला णनू वाकतो तर अचानक कंबरते 
    आलेा गोयामळेु 
    रजाच ावी लागत ेमला – णज ेाला 
 
    पा आता िकती चालतये आयु त ेअस े
    --- ००० --- 
    फ लोकसा 
 
    ' -- िदिटो याचंा िनधा र -- स बोलतच राहणार ! ' अर ेबापर े-- टले, कालच त ेदबाव वाढतोय, अस ेणाले होत,े 
तस ेकाही झाले की काय ! पण बातमीा पिहाच वाात कळल ेकी त ेटीकेला घाबरणार नाही, अस ेणत आहते. 
टीकेला न घाबरणार ेआता शकेडो लोक आहते -- इथ ेफेसबकुवरही आहते -- ाला एवढी शीष -ओळ बातमी करयाइतके 
काही शौय  लागत नाही. आिण याच बाबतीत आणखी एक  यतेोच. अपदाची झलू िमळाानतंर त ेशरू होताहते, 
अस ेअसण ेशच नाही. आिण ' बोलतच राहणार ' याचा अथ च त ेआधीपासनू कायमच स बोलतच आलेले आहते. 
आिण थोडीफार टीका होयापिलकड,े सरकारी दमननीतीचा वगरै ेानंा ास झालेला नसावा. ामळेु, एकूणात फार 
शौया ची गरज नाही. 
 
    आता याच पणु ेलोकसाा पान ५ वर जाऊ. ितथा बातमीत खालील मजकूर आह े-- " सािह समंलेनात एका 
वान ेदशे िहटलरशाहीा उंबरावर असाच ेिवधान केले. तर, दशे िहटलरशाहीा उंबरावर नाही, अस ेिवधान 
सया एका वान ेकेले. परंत,ु हा दशे िहटलरशाहीा नाही तर गाधंी िवचारांा उंबरावर आह,े अशी भिूमका माजी 
समंलेना वसतं आबाजी डहाके यानंी रिववारी माडंली. " याच बातमीत शवेटी असहेी टले आह ेकी, " दडपशाही, 
लोकशाहीहनन होयापासनू वाचिवयासाठी काय  करणाया यवुकामंळेु आता भीतीच ेवातावरण र झाले आह.े" -- ह े
अणा रॉय णाा ण े! 
 
    दशेातील िनदान महाराातील आा सव सामाातंफ  या सव  िवानाकंड ेएक िनवदेन देयाची गरज वाटतये. बाप हो, 
आाला खरचे काही कळत नाही. आी, तुी काय बोलताय याकड ेआशने ेडोळे लावनू बसलेलो असतो. आधीच 
महागाई, बरेोजगारी यानंी आी  आहोत. ह ेलात ा आिण अस ेवगेवगेळे मौवान बोन आाला वडे ेतरी 
नका क ! ाता ात मानिसक तोल सभंाळत आाला जग ूा -- 
    --- ००० --- 
      
    याच िवषयावर सािह व कला यांा सदंभा त मी िलिहलेला एक लेख ' खळे ' म ेआला होता, ह ेिमानंा आठवत 
असले. 
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    िववकेवादी आिण परुोगामी 
 
    सािहसमंलेनाच ेिनवा िचत अ िववकेवादी आिण परुोगामी आहते, ह ेकळले की मुतः ह ेधनच चालाव ेकी 
आज िलिहणाया सािहिकाशंी यानंा काही दणेघेणे ेनाही. तरीही त ेा अपदाा खचुवर बसायला तयार होतात, 
याला अथा तच िववकेवाद णता यणेार नाही. अस ेघडत ेकारण िनवा चन ियते असणारा परुोगााचंा भाव. यानंा 
सािहाशी काही कत च नसत,े याच ेकारण णज,े िववकेवादी आिण परुोगामी आकलन  करण ेएवढचे काम 
सािहान ेकेले पािहज,े या बाबतीत त ेकर असान ेइतर सव कारा सािहाबाबत त ेअसवंदेनशील असतात आिण 
ागतशील नसतात. ( काही परुोगामी लेखक, हा असा पिरवत नवाद हचे एकमवे सािहाच ेउि असले पािहज,े अस े
मानणार ेनसतात. ांा लेखनातनू ती ‘ भसेळ ‘ ही होत असत,े हा भाग वगेळा. ) 
 
    अशा लोकातं किुनही अस ूशकतात. ाचं ेवच  असलेा िठकाणी ानंा एकही वगेया िवचाराचा माणसू 
चालत नाही, पण, इथा लोकशाहीत िनवधपण ेत ेआपले िवचारातं वापरत असतात आिण लोकशाही मूाचं े
गणुगान करत असतात. बयाच वळेा एकूणच परुोगााचं ेवत नही असचे िदसत.े इथले साधारी कुमशहा आहते, 
िहटलर आहते, वगरै ेसव  बोलयाच ेातं वापन लगचे पढुा वाात त ेणतात की ातं नाहीय आिण दबाव 
वाढतोय ! 
 
    बाकी ह ेलोक वे वगरै ेअसतात, पण कस ेतर ज ेभाषण इतर कोणाही िठकाणी करायच ेातं ानंा असत,े 
तचे भाषण त ेसािहसमंलेनाा अापदाा सहासनावनही हाणतात. ात ाचं ेतःच ेणाव ेअस ेकवडीच े
काही चतन नसत.े इतर कोणतहेी परुोगामी ज ेभाषण करतील तचे सगळे त ेइथहेी ठोकतात. अशा या सगया िवपय  
काय माच ेकाही परखड सािहिक तड भन कौतकु करताना िदसतात ! 
 
    अशा लोकामंळेु सािहसमंलेनाच ेासपीठ, ज ेमुतः सािहासाठी वापरले गलेे पािहज ेाचा ह ेलोक राजकीय 
आखाडा करतात. सािहात राजकारण व नसत,े अस ेणत भाषणात ह ेिशताफीन ेसािहालाच व करतात ! 
 
    एक पिरवत नवादी सािह सोडले तर बाकी सव  सािहाा बाबतीत याचंी वॄी ही कुमशाहीची, हकेेखोर, कर 
आिण तािलबानी असत.े कारण, मया दा आखनू घतेलेा असामळेु काही कळतच नाही ! 
    --- ००० --- 
      
 
    कॅरवाले 
 
    त ेएक जमत आिण िहरीरीन ेपाहात 
    डगराा उजा बाजचूी गाठ 
    आिण ितला त ेकॅर णत 
    पण सरहेी लोक यते सरीकडून 
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    त ेणत मळुात ती गाठच नाहीय 
    उलट डगरावर उगवत असलेली 
    िवषारी झाड ेन करायला हवीत 
 
    दोघानंाही वाटे आपले इतके  
    साध ेसरळ खर ेअसनू वाद का होताहते 
    नीच ह ेनसुतचे ु ाथा साठी चाललेय 
 
    सगळेच सगयानंा खयाची आिण ायाची 
    बाज ूा तट नका रा अस ेणत 
    सधंी िमळाास आी तुाला नीट क 
    अशी अात धमकीही ात अस े
 
    काहीजण णत की आधी आपण 
    ंपिवषयी भिूमका ायला हवी 
    ितथ ेतर जगच न होयाचा धोका आह े
 
    िवचारातं मग वाढत जाई 
    आता केलेय ना मतदान 
    बघतील त ेकाय करायच ेत ेअस ेकाही णत 
 
    िवषारीवाले बळ झाान ेकॅरवाले जळफळत राहात 
    --- ००० --- 
    िचकार, लेखक, कवी, ेक, रिसक, वाचक, समीक या सवााच िवचारानंा चालना दऊे शकेल अस ेह ेएक वा 
वाचनात आान ेइथ ेदते आह े-- 
 
    “There is no abstract art. You must always start with something. Afterward you can 
remove all traces of reality.” 
    ― Pablo Picasso 
 
    -- " अमतू  कला अस ेकाही नसत.े तुी नहेमीच कशापासनू तरी सुवात केली पािहज.े नतंर तुी ाता 
वावाा सव  खणुा न क शकता. " 
    -- पाो िपकासो. 
      
घाळाखाली 
 
    घाळाखाली वाट पाहायच ेठरले होत े
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    ा वळेी डोात रहदारी कोणती असावी 
    ह ेठच नाही ना शकत 
 
    ग भरलेा माणसूगाा 
    आिण दारातंनू बाहरे ओसडंत े
    थकाच ेघामट परू 
 
    पाहात आिण पाहात अधीर 
    अतं हपापलेा ीफकेससे 
    आिण नुाच मारलेा सटा काळा 
 
    असा खपू वळे झाावर शवेटी 
    जायला िनघणार इतात धावतपळत 
    काही घडाचा भास 
 
    ना फोन ना काही ाच घाळाखाली 
    कधी काय ठरले होत ेमनाता रहदारीसह 
    याच आयुात घडायच े
 
    रहदारी थाबंवायच ेय चा 
    पण गद आह ेतशीच थकाव ू
    आिण हो की नाही याची अजट अस वळे 
    --- ००० --- 
 
    झाडाची ताकद 
 
    आपले श ूचकुीच ेआहते 
    ही मनोमन खाी असण े
    णजचे ामािणकपणा 
 
    मातीच ेमु ेवगेळे 
    दगडाच ेवगेळे 
    पण िनकाल उपल 
    कायामाणचे होणार 
 
    कायाचा अथ  लावणार 
    तं यभं ूझाड 
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    णनू मु णज े
    झाडाची ताकद हवी 
 
    ामािणकपणा 
    कसाही वळवता यतेो 
    --- ००० --- 
    ऑिजन िसलडर 
 
    तलुा िजथ ेधडा िदसतो 
    ितथ ेमला फुलपाख िदसत े
    आिण तलुा वाटत ेकी 
    मी तो उचन का नाही फेकत 
    वा तलुा ासाठी हात दते 
 
    मला सगळे वगेळे िदसत े
    त ेजाऊ द े– सा एक माग  णनू 
    त ूमला ा फुलपाखराचा 
    पणू  आिण खरा इितहास सागं 
    तरच मी तुयाबरोबर यईेन 
 
    तलुा फुलपाखरात इटंरेच नाही 
    हा माया समजतुीचा अपमान नाही का होत 
 
    त ूतझु ेसगळे सोप ेसरळ स 
    आिण अटळ धन चालतोस 
    आिण मला वगेळे काही िदसण े
    णज ेमाझा पणा णतोस 
 
    िनकाल देयासाठी 
    ाला ितथ ेतुयामायापेा 
    काही वगेळेच णज ेसमज 
    ऑिजन िसलडर िदसतये 
    असा कुणी पान ाला िवचा 
    -- होऊ द ेआणखी गधळ 
    --- ००० --- 
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    िवचाराचा मकुाबला िवचारानचे केला पािहज,े ह ेबरोबरच आह,े पण, १५ साली जाणवलेा अडचणी अजनू तशाच की 
हो आहते ! 
    सचुताहते का कुणाला काही उपाय यावंर ? 
      
    सतत कोणा ना कोणा मडूम ेराहाया मनाा सवयीमळेु कुणाचचे कुणाशीही मनापासनू नीट जळुत नसाव े-- 
      
    एकमकेानंा षण ेदणे ेहा 
    आशावाद जोपासयाचा 
    एक लोकिय राजमाग  आह े-- 
      
    भिूमगत 
 
    धरणातनू सटुलेले 
    राजकारणाच ेपाणी असो 
    की उपटस ुभंानंी केललेे 
    धम िनपण 
    ाचंा माया जगयावर 
    का ावा पिरणाम 
    माया परवानगीिशवाय 
 
    याच ेएक उर मला पटत े
    आमची मन ेवगेवगेळी असली 
    तरी आहते सारखीच 
 
    या भिूमगत कारणान े
    आमच ेएकमकेानंा 
    ोाहनच तर असत े
    --- ००० --- 
    सयू  
 
    राीत उगवलेला मासा 
    नहात रािहला अधंारात 
    ाा खवावंर तोलत 
    पॄीच ेअवघ े 
 
    कोणाही णी 
    गळणारी पान े
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    ांा रंगानंी 
    िपकवत रािहली 
    आशावादी अफवाचं ेपीक 
 
    आता खरचे हाऊसफुल 
    झालेले कान 
    ाावरील 
    अनभुवाा बोान ेवाकललेे 
    झाडाा जवळ सरकत रािहले 
 
    िनाप मनान ेित दणेारी ी 
    णभर तरी पापी ावी 
    अस ेवाटणारा नाकतोा 
    आयुच कमी असान े
    एकदाच डसणारा 
    काजवा पान ििमत झाला 
 
    अशातच पहाट झाली 
    आिण सयू  ओला झाला 
    --- ००० --- 
    रह 
 
    माझा अ ूमला होऊ ायचा नाहीय 
    माया िवासाच ेतीक 
    माझी वाढती नख ेमी वापरणार नाही 
    िवानाचा परुावा णनू 
    भाषाचं ेअवडबंर आिण सघंष  
    मी णणार नाही उातंी 
    आिण मनाला णणार नाही स 
 
    ज ेज ेबुीन ेकळत े
    त ेत ेचमार नाही 
    बुीच ेरहही 
    कळेलच की बुीला 
    साला कशाला हवये सर ेस 
 
    --- ००० --- 
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    शकेोटी 
 
    नसुती इा होयाचा अवकाश 
    इित मन सवान ेहजर 
    ना शाचंी गरज ना राचंी 
 
    सव  व ेअधीन 
    तःच ेमनच वारा 
    मनानंा ना आगािपछा 
    ना आडपडदा 
 
    आपोआप समजयाच े
    आिण बशेु होयाच े
    लाल सोनरेी आकाश 
 
    ह ेसखु की वत मान 
    की एकातं की नॄ 
    औदासी की उकुता 
    श की िवतॄी 
 
    िव अथाच ेश 
    बरचेस ेगायब झालेले गाव 
 
    िजथ ेफ एक शकेोटी 
    हदी िसनमेातली 
    --- ००० --- 
 
    एिडपस 
 
    आपा िखशात काही 
    समुाचा आवाज नाही अस ूशकत 
    तरीही आपण फुशारा मारतो 
    हजारो आरस ेफोडून 
    ितताच सदय वतना वश केाा 
 
    आपा चाा पायात 



355 
 

    वा वाळूवन घसरतात 
    ाचा दोष आपण 
    आकाशाता शवेायाला दतेो 
 
    आिण आपण णतो की हळूहळू 
    पणू  कंोलच ािपत होतोय आपला 
    दगंली आदंोलन ेजाळपोळ दगडफेक 
    यांा मानवी ियावंर 
 
    तस ेअवघड काहीच नसत े
    कारण आपाच मनांा 
    जायातं सापडणाया 
    सव  पावंर िवास ठेवला 
    की झाले 
 
    इतराचं ेआिण सवाचचे तचे चा असत े
    कम काडं ययाग 
    याकंड ेपाहताना मा माागमन झालेा 
    एिडपससारख ेडोळे फोडून ायच ेकी झाले 
    --- ००० --- 
 
    िवर ( कादबंरी ) – ले० डॉ. कमलेश सोमण 
 
    या कादबंरीा काशनाला जाऊन आलो. आी पुयात ‘ अवकाश कलामचं ‘ नामक एक नासंा काढली होती 
तेापासनू कमलेश िम आहते. ाचंा बधं महशे एलकंुचवारांा नाटकावंर असनू ाचहेी एक दजदार पुक 
िनघालेले आह.े या काशनाा काय माा िनिमान ेया कादबंरीता दोन करणाचं ेअिभवाचन आयोिजत केलेले 
होत.े अिभवाचक होत,े तः कमलेश आिण गौरी लाग.ू पा सगंीत होत ेअय सोमण आिण ाचंा चम ूयाचं.े ( नतंर 
मखु वे होत ेी. ी. वा. कुलकण आिण मखु पाण ेहोत ेकलस वरील ‘ ािमनी ‘ फेम अिभनते ेगुराज अवधानी. 
ा दोघांा भाषणानंा मी थाबं ूशकलो नाही कारण मला ८ वाजता माया धाका नातीला िता ासवन घरी घऊेन 
जायच ेहोत.े ) 
 
    दोघहेी अिभवाचक अुम असान ेसमुार े६०-७० ोत ेपणू  म होऊन ऐकत होत.े कमलेशानंी ही कादबंरी, 
महाभारतातले तचतन तःत पणू  मरुवनू िलिहलेली आह,े ह ेजाणवले. युातला सगळा सहंार होऊन गेानतंर 
पाडंव आिण ीकॄ, धतॄरा आिण गाधंारी यानंा भटेायला यतेात, तो कथाभाग होता. त ेयेयापवू िवर धतॄरााशी 
बोलतो आिण नतंर तसचे गाधंारीशीही बोलतो. पाडंव आिण कॄ यानंा मा करावी आिण ांाबरोबर पढु ेआनदंात 
राहाव,े अस ेाच ेसागंण ेअसत.े धतॄराही ाचा राग आव शकत नाही आिण नतंर गाधंारीही. त ेसव मळुातनूच 
ऐकया-वाचयासारख ेआह.े 
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    एवा कथाभागातही ह े झालेले आह ेकी मनान ेघडलेली कोणतीच कॄती ही पणू  बरोबर वा पणू  चकू अशी नसत.े 
पाडंवांा बाजनू ेसगळे समथ नीय असले तरी धतॄरा आिण गाधंारी याचंा ोधही समथ नीय असतो. दोी बाजूनंी काही 
ना काही चकुाही झालेा असतात. मानवी जगयाता या ग ुतंाग ुतंीच ेआिण सवतः अमकुच बाज ूावी अस ेकाही 
नसत,े याच ेउम भान या अिभवाचनान ेिदले. इतका मोठा सहंार घडून गेानतंर मचेा िवषय समोर यणे ेह ेजगयातले 
ितियचे ेसात तोडयाच ेतान असत.े अशा पतीन ेपािहास नसुतचे या कादबंरीच ेमहाभारताचा कथाभाग 
णनू उदाीकरण कराव ेलागणार नाही. शवेटी जगयाच ेसाथ क घटनांा बाहरे आिण ितियांा बाहरे असाच ेह े
तचतन हीच या कादबंरीची मूाकता आह.े 
 
    मला खर ेतर ऐितहािसक वा पौरािणक असा काराचंी मानिसक ऍलजच आह.े मी या कारांा फंदातच पडत 
नाही. पण कमलेशांा मैीमळेु गलेो आिण जाऊन येयाच ेपणू  साथ क झाले. 
 
    सव  सबंिंधताचं ेअिभनदंन ! 
--- 000 --- 
      
    औरंगजबे काही छोटे िशवणिटपण तःच ेतः करत अस ेण े-- मीही करतो -- केात काही चागंले असतचे ! 
      
    िनब ुता ( Absurdity ) 
 
    िनब ुता आहचे ना 
    जगयाा मळुाशी 
    िचडून उपयोग काय 
    कवा ती नाहीच आह े
    अस ेणनू तरी 
 
    माहीत नसलेले माहीत 
    होत जाईल हो खपू खपू 
    पण बुीची ही सवय 
    सपंणारच नाही 
 
    आिण माझीच बाग 
    नणेार मी िवारत 
    या बुीला ती 
    कस ेनाकारणार 
 
    मािहती जमवत 
    चला बबलत 
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    आिण डोकी फोडत 
    समता आणयासाठी 
 
    मािहती जमवयाा मागा त 
    बसवता यायला हव ेवैािनक 
    सशंयान ेपीचा छळ करण े
 
    आज ना उा होईल बाबा सगळे मेमय 
    --- ००० --- 
      
    थडं वार े
 
    नाही तरी हवा र रच 
    ढकलत चाललीय 
    हळूहळू वाढवत थडं वार े
    तॄी अधंकु करत जाणार े
 
    उजेक आठवणी 
    तासतंास वासाा 
    काशािवनोद होत 
     होताहते 
 
    सपंक  नकोसचे होताहते की काय 
    रेक झाडाचं ेशेडग 
    फ ठस ेणनू 
    िवहराव ेपाऐंवजी तस े
 
    उावर गलेेा पापया 
    आिण न सोलयाची संी 
    अशी व े
    जण ूताा ारकाशी फेडलेली 
 
    आता कारणहेी नकोत 
    हजार मलैावंर आपापली कॉफी 
    िपऊन कामाला लागता यईेल 
    आठवणी िवसरत 
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    एकितपण े
    --- ००० --- 
      
    समाजात 
 
    एका किवतने े
    उघडला रा 
    थाबंवत बदंपणा 
 
    मी एका बिंद खोलीत 
    बाहरे न जायाा बोलीवर 
    एकटा पण खपू 
    आठवणसह 
 
    कोणताही समहू सोबत नसताना 
    जयतंी पुयितथी नसताना 
    ा किवतलेा 
    ती ायला हवीय माझी रेणा 
 
    िजा सानासाठी मी दगंल करने 
    मनाता मनात कॄतता णनू 
    माया मनाला 
    नमेका धा िदाबल 
 
    माझ ेएकाचचे दवैत होईल 
    ती एकच किवता कुठूनही आललेी 
    जरी ती ठार केली जात रािहली 
    अनेुखान ेइतर 
 
    माया मनाा समाजात मा 
    सळसळती नमेकी आिण िबनचकू 
    --- ००० --- 
      
    अ 
 
    धुामळेु डगर 
    िदसायचा थाबंतो 
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    तसचे माझ ेअबोध मन 
    आिण थोडफेार सबोध मनही 
 
    कोणतहेी िवचार णज े
    मला अ फडतसू मतचे वाटतात 
     होताच कुणी 
    िवरोधकान ेअगंावर याव ेअशी 
 
    शी एकवटायची िज 
    असलेलेच िमळवतात 
    जग सधुारायची सधंी 
    आमा सवाा एकित मनाचा 
    एक भाग असलेले 
 
    धोका एकच असतो 
    ा एकित मनाच ेऑपरशेन कन 
    माझ ेमन णाव ेअसा 
    हा अनावयक भाग 
    त ेकापनू फेकणार तर नाहीत 
 
    समाधानासाठी मी िनरीण करतो 
    मी तरी माया मनाचा कोणताही भाग 
    असा फेकलेला नसावा बतके 
    --- ००० --- 
      
    खचुवर 
 
    तसा तो सतत बसनू अस े
    िखडकीशजेारा खचुवर 
    आिण वाचत राही 
    खपू जगत राहयाबरोबरच 
    एकामागोमाग एक पुके 
 
    महायु ेकुणाकुणात का झाली 
    इथपासनू त ेरिशयातले आिण ामधले 
    आजच ेकवी आिण जगातली 
    बे सलेर पुके तो वाच े
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    आिण तान आिण मानसशा 
    आिण दहशतवादी कारवायाचंा इितहास 
 
    घरच ेलोक अिभमानान ेाला सव सवेा दते 
    चार लोक कधी भोवती जमले तर 
    तो समॄ ानपणू  बोले 
    कशालाही जोडून काहीही आठवत 
 
    आिण मग शवेटी सागं े
    ह ेसगळे माझ ेबोलण ेणज े
    समजा एक आजची 
    अितवाववादी किवताच 
 
    आिण टीन वापराया भाषतेले 
    अथ  नका लावत बस ू
    --- ००० --- 
      
    िनतीन वै 
 
    एखाा महाा मराठी लखेकाा बाबतीत, ाा मॄनूतंर, ाा अकािशत सािहाचा असा पाठपरुावा 
कन, मागोवा घऊेन आिण सपंादन कन त ेलोकापंढु ेआणयाा कामाच ेह ेएक मौिलक उदाहरण णाव ेलागले -- 
िनतीन वै यानंी .ं िव. सरदशेमखुांा लेखनाबाबत केललेे काम ! ातलेच एक पुक, ' .ं िव. सरदशेमखु -- 
सािह -- सदंभ सािह ◌ः सचूी आिण चिरपट ' ह ेआह.े पुक मािहितपणू  तर आहचे, पण, ाचबरोबर िनिशकातं 
ठकार यानंी सरदशेमखुाशंी मारलेा गांा साााराच ेपिरिशही वाचनीय आह.े िगत जीवनात अनके 
सकंटाशंी सामना करत सरदशेमखुानंी केलेले वाचन-चतन-लेखन पान थ ायला होत े! 
    हा एक महाचा सािह-ऐवज कािशत केाबल सिुवा काशनाच ेअिभनदंन ! 
      
    कसदार, आशयपणू  िलखाणासाठी ितियावादी होण ेटाळले पािहज.े 
    -- भारत सासण े( पणु ेमटा -- पान ३ -- ०२-०१-२०२०. ) 
      
    म 
 
    अपू अस ेकाही नसतचे मला 
    न होतात माझी  े
    पान होताणी 
    आिण लोक ाला णतात वाव 
    त ेतर मी जागा असतानाच खोटे पडत े
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    कारण खपू मन ेिदसतात मला 
    आपापा येससाठी अनके िदशानंी 
    िजवाच ेरान करणारी 
 
    एका चाळीता अधंाया िजाची 
    एक पायरी तटुलेा आठवण 
    आजही आह ेमाया संही 
    पण तो संह आिण मी 
    राहतो घराबाहरे 
 
    मी िसगरटे ओढतच नाही 
    अस ेखपू आह े
    ज ेअिातच नाही आले 
 
    माझा आह नसतो 
    कुणी खपू हान ेसडूाच ेबोलतो 
    तेा मी नसतोच ितथ े
    तर काय बदल घडवणार 
 
    घटना नाहीच घडत कधी 
    हा म मला स वाटतो 
    --- ००० --- 


