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पांच े उडणे
मला अन ेकदा असे वाटते की बरेच पी िनारणच उडत असतात. खायािपयासाठी वग ैरे ठीक पण उगीचच का उडत
असतील ? अजूनही मला हे कळलेले नाही. पण, टले आंतरजाल काय णते यावर ते पा. तर ते शोधताना

ु
आणखीनच अजब मािहती िमळाली ! काही पी जवळजवळ आयभर
लांतरातच असतात. िझरलं ड ते आिका
जा-ये करत असतात. िवशेष णजे दहा-दहा मिहन े ते सतत उडत असतात. जिमनीवर वा झाडावर उतरतच नाहीत !
ु णे !
उडता उडताच ांना झोपही घेता येत े ! काही पांना काही सेकंदांचीही झोप परते

ु च उडते कवा उडत उडत संपणारे आय
ु असूनही ते पी ाला िनरथक
 वा गधडे जगणे
गंमत णजे हे असले नसते
णत नाहीत. हवेत उडणारे िकडे हेच ांच े जाता जाता िमळणारे अ असते. पाया ऐवजी बा पीत असतील ते वेड े !
माहीत नाही. मग माणूसच का meaninglessness, absurdity यांच े घोळ घालत असेल ? जे आहे ते माणसाला,
मजेत जाऊ ा, हेच जगणे, असे तरी का जगता येत नसेल ? णजे भौितक गतीबरोबरच िवचारान े माणूस अिधकािधक
मूख  होत गेला असेल का ? वैािनक ठीक पण बाकीचा बराच िवचार हा माणसाने त:च ओढवून घेतलेला शाप तर
नसेल ?
--- 000 --आपमतलबीपणा आिण बेिफकीरी
आहारिवहाराचे िनयम पाळणे, ायाम करणे हे सगळे काहना भांडवलशाहीता आपमतलबीपणाचे वाटते. काहना हे
असे िश पाळणे हे लािजरवाणेही वाटते. आपण अगदीच कारकुनी , ममवगय बूवा झाासारखे वाटते. ापेा
बेिफिकरीत राहावे आिण जनतेा िहताचा िवचार ाधााने करत जगावे, असे ांना वाटते. पण िदवसभर िसगरेटी
ु करणारा आपमतलबीपणा ांना चालतो. काहीजण आळशीच असतात तर काहना
फं ु कणे हा ला खश

अितआिवास असतो की कुछ नही होता. काहीजण णतात की पटतेय हो पण वेळच नाही िमळत. तरीही, एकू णात या
ु ेबाळे , शाळाधा जगात नोकरीधंदा करणे, कायमता िटकवणे हे सामात: सवानाच गरजेच े असते. संसार, मल
ु
ु े एका मयादबे ाहेर बेिफिकरी करणे हे महागात पडू शकते.
ू कुणाचीही सटका
कॉलेज वेश वगरै  तन
नसते. ामळ

ु
या िनदयी धा यगात
मानिसक ताणतणाव, काळा, न ैराय वग ैरे  येऊ शकतात. ांची पढेु वाढ होऊन काही
मानिसक रोगही मागे लागू शकतात. ाचबरोबर, वारंवार उवणारे पण कायमचा इलाज नसलेले असे बीपी, मधमु हे ,

दमा, दयरोग, अधागवायू असले पाणेही वााला येऊ शकतात. हे सव टाळयासाठी िनयिमत ायाम आिण ान
यांची अटळ गरज असते. ान हा काही ह धमातला उपचार आहे, हे डोातून काढून टाकायला हवे. एखााला
ु
किनां
चा राग असू शकतो पण णून रिशयात तयार झालेली कोिड लस मला नको, असे णणे हे मूखप णाचे ठ
शकते. कारण इथे िवचार, मते, ा यांचा  नसतो – हे िवानाचे े असते. आजा या गळे कापू धा आिण
चंड ताणाा जगात ान िशकणे आिण ते जगयात असणे अंत महाचे आहे. या बाबतची वैािनक मािहती सव
सहज उपल आहे. एखादी गो िवानान े िस झालेली असेल तर ती पूण  मानवजातीची झाली, असे समजायला हवे.
ु
हे सव समजून घेऊन ायाम आिण ान यांचा सवानीच अंगीकार करायला हवा, असे सचवावे
स े वाटते.
--- 000 ---
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न ैराय
वाढत चाललेला न ैराय रोग आिण आहा हा एक जागितकच  आहे, असे णायला हरकत नाही असे िदसते. एक
ु
ु
ांझने नामक लेखकआहेत , ांच े ' गडु फॉर नथग ' नामक एक पक
आहे. ात ांनी न ैरायाा ानभवावन
या समेची चचा के लेली आहे. ते एक अंत महाचे िववेचन वाटते. ांच े णणे या रोगाची जबाबदारी ीवर

ु
ढकलणे ही भांडवलशाहीची रीतच आहे. पण खरे तर, ीा गणदोषां
बरोबरच खूप मोा माणात राजकीय-आथक
जग हे ाचे कारण आहे. कुणी णते की समाज असे काही नसतेच, फ ीच असतात -- हे ांना मा नाही.
ु कारण ते असे सांगतात की आता
न ैराया चे एक मख

ु कारण ! आनंदात जगायचे की 
भांडवलशाहीला पयायच नाही असे जग िनमाण झालेले आहे -- असे होणे हे आहे म
:खी होऊन जगायचे ही ीची िनवड असते, असे णणे बरोबर नाही, असे ते णतात.

ु सेवर कुणी यावे एवापरतीच
ु
नसते
या ाची ाी नसून पूण  मानवी जगणेच पंजात पकडणारी ही समा आहे.
ु
आपण सवानी िमळू न िनमाण के लेले हे जग आहे ! अशा पिरितीत काय सचतात
यावर उपाय ?
न ेटवर उपल लेखाची लक -https://lareviewofbooks.org/.../future-no-future.../
--- 000 --ोध आिण ेष
मनात सतत ोध आिण ेष या भावना बाळगणे, ांची जोपासना व संवधन करणे आिण आचरणातून सतत ांना

ु े आरोयाचे गंभीर  िनमाण होतात असे शा सांगते. शा णजे धमशा ने तर
अिभ करत राहणे यांमळ
िवान सांगते. साच काय, अलीकडे णू, िजकडेितकडे राजकीय आखाडे आिण चचा यांचा आाद घेयाचे माण
वाढत चाललेले आहे. ातून ोध आिण ेष यांच े साविकच उादन मोा माणावर होत आहे. याला सवच प,
वे , न ेते आिण उाही कायकत जबाबदार आहेत. जनतेलाही रोजा ापतापातून थोडे बाहेर काढणारी ही एक बरी
ु जा जबाबदार, तमक
ु कमी जबाबदार असा िवषय घेऊनही ाच
करमणूक वाटत असावी असे िदसते. याला अमक

मालाचे आणखी उादन घेता येईल. पण, एकू णात पूण  देशाचेच आरोय धोात आणणारा असा हा अजडा सव मोा
माणावर अंमलात आणला जात असलेला िदसतो. ांची उपजीिवकाच या उादनमतेवर अवलं बनू आहे ांचा

इलाजच नाही, पण, बाकीांना आपापा आरोयाची काळजी कशी घेता येईल हा  आहे -- की असे असे असावर
तसे तसे होणारच या िवचारात रान आहे ते तसेच चालवत राहावे ?
--- 000 --िवचारातं णजे काय रे भाऊ ?
एकदा डॉ. ीराम लागू आिण िवजय तडुलकर यांा जाहीर गांचा कायम झाला होता. ात ‘ िनयती ‘ हा िवषय
आला होता. लागू णाले की ते िनयितिबयती काही मानत नाहीत तर तडुलकर णाले की ते मानतात. दोघेही तसे

ु
परोगामी
णावेत असेच, मग हा फरक कसा काय ? मग, दोघेही वैािनक िकोण मानत होते की नते ? ावान

ु झाले असले तरी परोगामी
ु े खश
ु
लोक तडुलकरांमळ
लोक िडब होणे साहिजक होते. पण, िवचार करता असे िदसते की

ु
लागूच
ं ा यातला परोगामीपणा
हवेतला होता आिण तडुलकरांा िनयितवादाला वैािनक पाया होता. िवानाची पायाभूत
गॄहीतके काय असतात, तर ती अशी आहेत –

१ िनसग हा िशब असतो आिण िनसगाच े िनयम ते दाखवत असतात.
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२ आपााला िनसगाची मािहती होऊ शकते.
३ घडणाया सव गोना न ैसगक कारणे असतात.
४ यंभ ू असे काही नसते.

ु
५ अनभवातू
न ान िमळू शकते.
६ ान हे अानापेा े असते.

ु च पूव कुणी कमिवपाक िसांत काढला असेल
-- थोडात जे आहे ते सव कारण-पिरणाम साखळीतच असते. यामळे
कवा ग-नरकाा कनाही िनघाा असतील. चांगाचे चांगले फळ, वग ैरे ( पण, चांगले णजे काय ते मी
सांगणार, ही ातली, कारणांनीच जाला आलेली, हलकट मानवी मखलाशी वेगळी ). आपाकडे जसे कफ, वात,
िप यांप ैकी काही एक धान असलेली माणसे सांिगतली गेली तशीच ितकडे चार कारची माणसे सांिगतली गेली. या सव
कारा माणसांच े भाविवेशषे वग ैरेही सांिगतले गेले. उदाहरणाथ कफधान माणसे जा रोमँिटक असतात, वग ैरे.
यातले बरेचसे आपण िववा समजलो तरी वैािनक िकोणातली कारण-पिरणाम साखळी कशी टाळणार ? णजेच

एखादा माणूस किु न ायला कवा भांडवलवादी ायला काही ना काही कारणे असणार. यंभ ू काहीच नसते ! हे
सव पाहता, लागू हवेत गा मारत होते आिण तडुलकरांना मानवी जगयाची अिधक सखोल जाण होती, असेच णावे
लागते.

ु
ेचा भाव असतो या संशोधनाचा उे ख होता. तो, तःला यंभ ू
काला माया पोमे, िवचारसरणीवर जनकरचन
ु
समजणाया परोगाां
ना आवडणार नाही, हे मला माहीत होते. पण यावर ‘ वैािनक ‘ मटेिरयल आहे नटे वर – हा काही
अंधेचा भाग नाहीय.

ु तेन े हा 
माणसाचा भाव, िवचार हे सवच जर कारण-पिरणामांनी िनयंित असेल तर साहिजकच िवन उक
िवचारावाच लागतो की – िवचारातं णजे काय रे भाऊ ?
--- ००० --ु
ेट मलाखत
परवा संगीतिवषयक एक पो िदली आिण मग ा िनिमान े न ेटवर काही पािहले -- कौिशकी चवत या महान

ु ाखत ामळ
ु े समोर आली ! इतकी गंभीर चतनाक मल
ु ाखत फार िचतच ऐकायला िमळते ! "
गाियके ची ही महान मल
ु
धम ने, आािकता ", " संगीतातला सवात महाचा ण णजे गायला सवात
करयापूवची शांतता " ! ेट !

ु ा मनांनी ऐकावी अशी एक खास मल
ु ाखत !
 ह असतील ांनी ा सोडून, पण बाकीांनी ख
ांच े आधीच काही पूव
ु ाखतीबल -माझे तर या बाना दोन सॅटू आहेत -- एक गायनाबल आिण सरा या मल
मन आिण राजकारण

ु ीचा अास, िनरीण
ु े मानसशा हे झाले वतणक
ू शा. वतणक
मन अशी एखादी गो िनरीणाला उपल नसते ामळ
ु ीा मळ
ु ाशी मता हालचाली, ांच े
कन काही िनष  सापडतात णून ाला शा णायचे. पण वतणक

ु
ु ची, वचाची, सखाची
ु
एकचालकानवत,
सरे
इा – हे सगळे असतेच ना ! तरीही, एकजण णतो की मानिसक
िवकॄ ती बया करता येतात तर टॉम ीनगसारखा जगिवात मानसशा णतो की मानिसक िवकॄ ती असे काही
नसतेच. मायासारांचा ा शााचा सखोल अास कसा असणार ? कडेकडेन े जाऊन जेवढे समजेल तेवढे समजेल,
ु े , थोडेफार
ू यांचा तर असू शकतो िनरीण-अास. ामळ
असेच असणार. पण तःचे मन आिण तःची वतणक

बोलायला हरकत नाही. िशवाय, मानवी मन समजून घेत राहणे हे कलावंताचे िमशनच तर असते. आपण थोडेफार कलावंत
आहोत असे समजून ा आधारावरही थोडेफार चा शके ल.
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ु
ु
ेवर
मानसशााा एका पकात
असे एक संशोधन वाचनात आले की माणसाची िवचारसरणीही ाा जनकरचन

ु
ु
े, कान े आपण किन
अवलं बनू असते ! णजे बबला ! मानवी िहताचा चंड िवचार कन, बिामायवादान
झालोय असा अिभमान एखादा माणूस बाळगतो पण ते िततके से खरे नसते ! यावर कुणी असेही णू शकते की, येत

असतात हो अशी संशोधन े आिण ती खोटीही पडत असतात, ती फार मनावर घेऊ नयेत ! अरे, पण िवानाा एका
टावर जे सापडलेय ते ा टावर तरी खरे धरायचे की नाही ? काय णतो यावर वैािनक िकोण ? कारण-

ु वैिश असेल तर त
ु ी अमक
ु एका िवचाराचे ायला त
ु ी हजारो वषात
पिरणाम साखळी हे जर िवानाचे एक मख
ु असतो, हे मा ायला काय हरकत आहे ?
घडत आलेला तमु चा म वापरत असता आिण तो अन ेक भावांनी य
ु ीा मळ
ु सख
ु ाशी एक कॄ िम क य
ु ःख राग लोभ वचाची इा भीती सूडभावना आसीचे ेम
तर वतणक

ु ती वगरै े हे सगळे असते. हे सगळे ा क ामळ
ु े असते आिण िनरीणश असते णजेच मयािदत असते. आिण
सहानभू
ु े साहिजकच माणूस आपण
ही रचना एकासारखी जशीा तशी सरी असे असूच नाही शकत हेही च आहे. ामळ

तः आिण आपला कार, आपला समूह, आपली टोळी आघाडीवर कशी राहील याा यात असतोच. यालाच ाचे
राजकीय जगणे असे णता येत.े आिण पढेु , राजकारणािशवाय माणूस असूच नाही शकत असेही णता येत,े टले

ु े च एका ीला सरी ी माया समजतीमाणे
ु
जातेही. ामळ
च वागली पािहजे असे वाटते आिण ातून संघष 

ु ,े सूड,
घडतात तसेच समूहांचहे ी घडत असते. बिु ामायवाांना हे माच करावे लागते. याचाच अथ, संघष , भीती, य
ु ाय यांची
छळ हेही ांना मा करावे लागते. हे सव मा कन तसे जगत असतानाच, ातं, समता, बंध,

भलावण करयाचे ‘ िववेकी ‘ कतही ांना पार पाडत राहावे लागते. सारांश, राजकारणी मन हे न ेहमीच अशा िवधेत
आिण आवंचनते आिण ढगीपणात आिण खोटे पणात जगत असते. मग यातूनच काहीजण असे काढतात एक त
शोधून की बाबा बसंांा राजकारणामाणे चा दे गाडी णजे कटकटी कमी तरी राहतील. यालाच लोकशाही

ु े मग अपयशी झालेले सगळे , आपले ‘ नमून े ‘ िवचारात न
टले जाते. पण ‘ अपयश ‘ कुणालाच परवडत नाही, ामळ

घेता एक येतात आिण यशी समूहाला हरवू पाहतात ! हा एक वेगळाच घोटायाचा गत
ं ु ाडा तयार होतो. असे वारंवार
ु ीची गिणते आिण डावपेचही बरेच चालतात आिण एकू णात बसंांा मतांनी चा दे, हे
घडताना िदसते. िनवडणक
मागे पडते !
राजकारणािशवाय माणूस जगूच नाही शकत असे णणायांना हे सव मा असते ! इथे  असा आहे की कलािया
कवा सजकता हीही याच चात ब असते का आिण असावी लागते का ? आिण तसे असेल तर सजकता असे काही
नसतेच, असे नाही होणार ? सजकता णजे असते तरी काय मग ?
--- ००० --धम
मधून मधून मी संगीत ऐकत असतोच पण कालपासून माझा संगीत समारोहच चा आहे. काल बराच वेळ िकशोरी

ु
आमोणकर ऐका, आज बडे गलाम
अिल खान, अल करीम खान आिण आाच कौिशकी चवत ! िशवाय इकडचे
ु भानाा कलावंतांबरोबर मी
आपले भीमसेन जोशी, कुमार गंधव, वसंतराव देशपांड े हेही असतातच. अशा अ
अन ेकदा माझे मन देतो सोडून आिण िशकू देतो ाला कलेतले असं बारकावे आिण येऊ देतो िफन असं

ू नाही ठे वू शकत. हे सवजण, कोणतेही
िशखरांवन. ही सगळी संतमंडळी आहेत ! यांना धम आिण िवचारसरया बांधन
नाव नसलेला पण पूण  मानवासाठी असलेला असा एक अगाध धमच  करत असतात. अनाम पण  धम ! याा
ु थांबतील. शा कवा कारखानदारच महाचे असे
संपकात जर जाीत जा माणसे राहतील तर जगातली सव ये
ु ाणी िटके ल तर तो यांामळ
ु ीच नाही. राजकारणी तर सोडूनच ा. मन
ु े च िटके ल.
मळ
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ु ात अितसदं ु र
तर कौिशकी चवत ! संत ीन े ी असू नये, सदं ु र असू नये, तण असू नये, असे थोडेच आहे ? ही मळ

ु े िता सदयाला मयादाच रािहलेली नाही ! आाच ितचा शु सारंग ऐकला यू
आहेच पण िताता गहन सजकतेमळ
ु ीही ऐकावा णून तमु ा मािहतीसाठी रागाचे नाव िदलेय ). ही ी णजे मला
ूबवर ( मला राग कळत नाहीत – त

एक तळपता चमारच वाटते ! रांच े आे िव ती सहज िफरवून आणते आपाला ! अजब आहे ! ितचे साथीदारही
जबरद आहेत ! मधेच ती साथीदारांा महानतेची कदर  करते ते खरोखर ‘ आपण सगळे एक ‘ हाच भाव
दाखवते.

ु च माझे मन इतके िवशाल होते की ात तीही सामावली जाते ! िता सबोध मनाला ते कळायची गरजच काय
िहामळे
? हा तर एकतफ ने तर एकमा अमयाद ेमाचा मामला आहे ! िजयो !!!
--- ००० --जनु ेनवे

ु कलेच े प वेगवेगळे असते, हे मा ! पण, चांगले ते चांगले
आपण बालकवी-के शवसतु वाचतोच ना ? काळानप

ु हदी िचपट ' बात एक रात की ' यूबू वर समोर आणला. ातली गाणीच
असतेच ! आज आठवण झाली णून जना
ु
ु
नसती
ने, वहीदाचा अिभनयही बघा. उपल पिरितीत िकती बिमान
तहांनी ही गाणी िजवंत के लीयत ते बघा.

ु लोकांनीही घडवलाय हा भारत ! ांनाही मधून मधून
यातले ' अके ला ं म ' हे तर माझे सवकाळ आवडते गाणे ! जा
सॅटू मारत चला -- लक देतोय --

१६ िडसबर २०२०.
आपा तःा पो आिण कॉमटस

ु ा जा
ु रचन ेत आपा पोस आिण कॉमटस वष िनहाय सलग ओळीन े सापडत असत. ा एक गा
फे सबक
कॉपीपे करता येत. आताा ना रचन ेतही ती सोय असणार पण मला ते सापडत नाहीय. हे कसे शोधायचे

ु ा रचन ेबाबता आहेत. साा या ना रचन ेत ते शोधायची काय पत
याबाबता ा सूचना सापडतात ा ज
आहे ? तांनी कॄ पया मागदशन करावे.
--- ००० ---

Champra Deshpande
December 13 at 5:36 PM · Shared with Public
Public
अडायाचा जाहीरनामा
अितवाववादाचा जाहीरनामा असतो, न-किवतेचा असतो आिण ही माणसे काही वेगळी, महाची समज 
करताहेत णून ांाकडे लही िदले जाते, आपा आवडीचे, आपा सवयीचे नाही णून लगेच ांची

ु
िहडीसिफडीसही के ली जात नाही – तसे, गेा िकेक वषात मराठीत काय घडले ? इथे एक तर सधारणावादी
कला कवा
ु च े गोडवे गाणारी भाविनक कला, हे दोनच कार का फोफावले ? इथे सवातीलाच
ु
ू ठे वतोय
िगत अनभवां
एक सांगन
की या जाहीरनाातले ेक वा िववा असणार आहे, बरेच काही अधवट मािहतीवर वा अानावर आधािरत
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असणार आहे, लोकांनी टची होऊ नये आिण लगेच हे करायचे िवचार क नयेत. हा एका अडायाचाच जाहीरनामा
ु
असान े, असे बरेचसे ‘ चकीचे
‘ घडणारच याची िववेकशील जाण बाळगावी.

ु डॉर टले तरी पोटाचे वेगळे, दातांच,े हाडांच े वेगळे, दयाचे वेगळे आिण
हा िवशेषीकरणाचा जमाना आहे. नसते
टाळाचे वेगळे, असे आहे. सगयातले सगयांना कळू शकत नाही. तसेच पदाथिवानशा वेगळे आिण राजकारण
ु साली त
ु ी काय करत होता कवा त
ु ी अममु तमक
ु णाला होता हे असले कार
वेगळे . राजकारणातही अमक

वेगवेगया माणसांबल वेगवेगळे लात ठे वावे लागतात – तेही िवशेषीकरणच असते. प बदलले तर याा आठवणी
ााकडे जातात, हे पाहावे लागते. वैचािरक बोलणाया सगयाच लोकांनी टॉफलर, हरारी कवा हॉकज वाचलेले

े वा फुकोही माहीत नसतो. ातले काही असले माहीत तरी मानववंशशाातले
असतातच असे नाही. ांना कांट, हेगल
ु
ांना काही कळत नसते. २०३० साली माणसाचे जगणे कसे असणार आहे यावरची पके
ांनी वाचलेली नसतात.
यापढेु , नऊ मिहन े पोटात गभ वाढवत बसणे आिण मग कळा सहन करत मूल जाला घालणे, असले काही असणार

ु े जाला येणार आहेत, हे आहे माहीत ? इितळांची गरजच राहणार नाहीय, घरा घरीच
नाहीय, योगशाळे तच मल

ु अपघात जवळजवळ बंदच होणार आहेत, हे आहे माहीत ? अन ेक
सगळे होईल, हे आहे माहीत ? िवनाचालक गाांमळे
िवषय आहेत, ा सगया िवषयांच े वाचणे जाऊ ा, ांची नावेही कुणाला माहीत नसतात. गेा शतकातले जगातले
पास महाचे िवचारवंत सांगा असे टले तर बतेकांची बोबडी वळे ल. सािह, कथा, किवता, कादंबरी हे सगळे

ु
ु ी हे अमक
ु वाचलेत का, त
ु ी ते तमक
ु वाचाच “ असे एकमेकांना माणसे
टले तरी जगात खूप पके
असतात. “ त
सांगत असतात. खरे तर माणसाा समा या ानाा सवच ेांशी एकितपणे संबिं धत असतात पण असा आवाका
ु गे िवान
ु ाा अधवट मािहतीचे बाजारबण
घेऊ शके ल असा एकही िवान असू शकत नाही. सगळे एका एका तक
असतात.
एखाा नटाची आहा होते आिण ितला िनरिनराळी वळणे िमळत राहतात, राजकीय भावांनी ती ोरी रंगवणे आिण

ु ांा घटना, वग ैर ना अन ेक कं गोरे असाचे कानावर पडत
वादाला वापरणे चा होते, बलााराा घटना, आथक ग
राहते – तर हे असे सगळे कार आिण ाचबरोबर िवमानखरेदीतला ाचार हे सगळे सारखे समजून घेत राहणे कुणाला
श असते ? आिण समजणे णजे ‘ राजकीय समजणे ‘ असेच असावर अन ेकांनी ाचा नादच सोडून िदला तर
ु
चकीचे
काय आहे ?

आमा काळी अकरावीनंतर, फ इयर, इंटर आिण मग दोन वष पदवीची असे होते. ाता इंटर आट सला आाला
जगाचा इितहास होता ! साधी दोन महायु े टली तरी ते सगळे लात राहणे मला अवघड वाटे . महायु ांना ‘ साधी ‘

टले कारण तेवढे तरी समजायलाच हवे ना ! आता ते कुठे काय घडले हे तर आहेच, पण, ती ती िठकाणे, ते ते देश तरी
न ेमके येतात का डोयांसमोर ? अझरबज
ै ान की काय टावर काय कळते बबलायला ? भूगोलही आा माहीत
नसतो. िशवाय जंगले, पवत, ना, अन ेक संॄती, काहीही नसते माहीत.

ु पक
ु
हे सव पाहता, एखादा माणूस अमक
फार चांगले आहे णतो आिण सरा णतो की मलाही वाचायचेय ते, कुठे
िमळे ल – यासारखे िवनोदी काही असू शकत नाही. काही शहाया माणसांना अशा ‘ ानाा ‘ िदशेन े मेहनत न करताही,
याचा काही उपयोग नाही, हे कळत होते, आता शार लोकांनाही हे कळायला लागले असावे, अशी शंका आहे. एकू ण
जगातलेच वाचन कमी होत चालले आहे असे संशोधन आहे ! तरीही काही आशावादी पढतमूख  णताहेत की आता
िडिजटल वाचन वाढत जाणार आहे ! खरे तर कोणाही काळातले कोणाही दजदार ( आपा मते ) सािहाचे

ु
थोडेफार वाचन के ले तरी ‘ शहाणपण ‘ येणार असतेच – गेाच मिहात इटलीत िस झालेले पकच
वाचायला हवे,
असे काही नाही. हा जाहीरनामा, ‘ अितवाचन ‘ हा एक रोग मानतो हे इथे लात ावे.
ू ीवर या जाहीरनााची कलमे अशी आहेत –
तर अशा या ानी पाशभम
१. आजूबाजूला, देशात वा जगात काय काय घडते आहे याची सव मािहती िमळवत बसयाचा य मी करणार नाही.
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२. इथला भूतकाळ आिण संॄती यांच े आपोआपच मायावर काही भाव असतील, तेवढे मला परेु आहेत. मी रामायण,
महाभारत, िहतोपदेश, पंचतं, गांधी, िटळक, िशवाजीमहाराज, आंबडे कर हे वाचत बसणार नाही कवा शेतकरी आंदोलन,
कवा बेरोजगारीवरचे उपाय या सगयाचा अास करत बसणार नाही.
३. माया कानावर येईल ते वा ा ा वेळी मी जे ऐके न-वाचेन ते यांवर आधािरत मी माझी कामचलाऊ मते बनवणार.

ु मािहतीवर आधािरतच असतात, हे मला समजत असान े,
अगदी िवानांची मतेही अधवट वा िनवडलेा वा पूव हय
ु फुटकळ मते मी बाळगयात काही चूक आहे, असे मला वाटत नाही.
अशी तारती

ु
ु लोकशाहीचे खूप नकसान
४. ‘ बमतवादामळे
होते ‘ असे एक लं त वा माया वाचनात येऊन गेलेले असान े
आता, मी णतो तेच स, असे णायला मी लाजणार नाही.

ु  मी आंतरजालावरची मािहती वा उॄत े ( कोटे श ) ांची शहािनशा न करता वापरणार. मला
५. माया मतांा पथ
कुणी ांच े संदभ िवचा नयेत. अगदी संदभासह लेखन के ले तरी ते माया लेखनान फार उ वग ैरे नसते, हे मला

ु कुणाचे असोत वा
माहीत आहे. आिण करायचीयत काय नावे आिण संदभ ? ते िवचार ओघात आलेले आहेत, ते अमक
नसोत, असे पाहा ना !

ु काळ, तेाचे भाव, वगरै े िवचारात घेत साठोरी, नदोरी अशी
६. सािहाची वा किवतेची समीा ही अमक
करायची गरज नाही. नको ा िवेन े पाने भ नयेत.

ु गती असायची गरज नाही. सचे
ु ल
७. कोणाही सािहकॄ तीला एक कथनसलगता वा वैचािरक अथवा वा िगत ससं
तसे काहीही िलहायला हरकत नाही. असंब, वेड े लेखनही माणसाला शहाणपण देईलच, असा माझा िवास आहे.
शहाणपण णजे हेच की वैचािरक स असे काही नसते.

ु तयार के लेला आहे. हा जाहीरनामा ‘ पटणारे ‘
-- अजूनही काही कलमे यात वाढू शकतील. हा फ एक ारं िभक मसदा

ु
असं सजाण
िवचारवंत, लेखक या चळवळीला जोडले जाणार आहेत याची मला खाी आहे. ा वेळी वाटास यान
 काही कलमे यात वाढवता येतील.
िनरथक

ु
या जाहीरनााबाबत कोणतेही वाद घान काहीच उपयोग नाही हे सव बििन,
तक िन, िववेकी आिण वैािनक
िकोणाा मानवांा लात येईलच हीच एक माफक आशा बाळगून इथेच सा िवराम घेत आहे.
--- ००० ---
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गडहलजचा बोकड

गडहलज या गावामे बोडच लावलेयत -- ' बोकड आहे कडक देतोय धडक ' ! िवशेषतः कोणाही चाकीवर कुणी
िदसला की तो भडकतोय. आिण मग एकू णच मानवजातीवर ! कुणी बेसावध असला की गेलाच समजा ाा धडके न े
गटारात ! टीीवर ही एक गंमतीची, िवनोदी बातमी णून दाखवली. कुणा चाकीारान े ा बोकडाला धडक िदली

होती, ाचा राग ाा डोात आहे. सावधिगरी णून ाा गयात लोढणे अडकवलेले आहे, पण तरीही ाची
ताकद जबर आहे, तो देतोच धडक !

ु धमाा लोकांनी अाचार के ले,
पाहणारे अथातच हसतात. पण ा बोकडात आिण माणसात काय फरक आहे ? अमक

ु जातीा लोकांनी के ले, अमक
ु पंथ, तमक
ु भाषा या सगया कारचे रागसंताप लात ठे वन
ू च तर जगताहेत माणसे
तमक
! िशवाय सारखे णावे लागतेय, " मी जाितभेद मानत नाही, मी धमभदे मानत नाही " ! कोणा ना कोणा शूिशवाय
7

एक येऊच नाहीयत शकत माणसे ! एक तरी कशाला यायला हवेय, हात कशाला टोया -- हा च पडत नाही

ु की हवी
कुणाला. ेकाची आपापली ा समथन े आहेतच. हा या ेषाला अमानषु णतोय तर तो ा ेषाला ! माणस
यावर सवाच े एकमत आहे, हे िवशेष ! भूतकाळातले अाय आिण एकू णच भेदाभेद न होईपयत तरी ( भूतकाळ कसा न
होईल, हा आािक होतो , ा सोडून ! ) हे थांबणार नाही, हे  आहे. आिण ते होईपयत यातले िवखार

अिधकािधक वाढतच जाणार, ाला इलाज काय ? िहटलर कसा वाईट होता यावर सगयांच े एकमत होऊ शकते, हीच
यातली उदाता !
सारांश, तो बोकडही माणसाा उदातेला बळी पडलेला आहे, हे लात ायला हवे. अथा, ही रागेष बाळगायची
आयिडया ाला कशी समजली असती ? भेद असू ात, ेक काळात या ना ा गटाचे ाथात वच होत राहते, ते

होणारच -- हे सगळे असणारच आिण चालणारच ! पण याचा अथ, घटन ेतली ातं, समता, बंधतु ा ही ते िवसरायची,
ु कीचा उोषही करायचा, हेच तर आदश जगणे !
असे ने. ेषही बाळगायचे आिण माणस

ु च टीन जगणे आहे !
" माणूस कडक, देतोय धडक " अशी बातमी ायची गरजच काय ? ते तर नसते
--- ००० ---

िवनंती
माझी िमसंा ५००० पूण  असते -- मेच एखादसरा कमी होतो तेा मला नवीन िमिवनंती ीकारता येत.े मी

त:न कुणाला िनारण या यादीतून कमी करत नाही. समोर िदसले नाहीत तरी ते आपले वाचत असतील असे गृहीत
धरतो. तरीही बरेच लोक असे असतील की ांना माझे काही वाचयात फारसे इंटरे नसेल -- अशांनी त:नच मला
अिम कन इथून िनगमन ( exit ) करावे ही िवनंती. णजे मला ना िमिवनंा ीकारता येतील. पण ांना माझे
काही वाचयातही इंटरे नाही ांनी हे सहकाय तरी का ावे हा एक  आहेच ! तरीही, वेळात वेळ काढून हे सहकाय
ावे अशी मी या माया न-वाचकांना िवनंती करत आहे.
--- ००० ---

ु
काही सचवणे
--

ु
माया ' नातं ' चा झ ूम योग पािहानंतर अशा योगासाठी माया काही एकांिकका सचवाात
असे वाटले --

ु िवापीठान े पषोमला
ु
१. ' सा मावळा सूयाची ' -- ही एकांिकका पणे
सादर के ली होती. तेा ती सवम ायोिगक
एकांिकका ठरली होती. िददशन िवासागर अापकचे होते आिण कलाकार होते आनंद आलकं ु टे आिण गती गोसावी.
ही एक अगदी वेगया धाटणीची गंभीर एकांिकका आहे.
२. ' ळ िदवाणखाना ' हीच एकांिकका ' मन ' या नावाने दीघाकपातही आहे. िहचा एकच योग रव लाांा
िददशनाखाली ' मनाचे शोक ' या नावाने झाला होता. खरे तर हे एकपाी करण आहे, लाांनी आणखी आही
आजूबाजूची पाे घेतली होती. गंभीर कार आहे. एकपाीच ायला हवा. हे जो समथपणे करेल ाला नटसाट
णावे, असे मी णत असतो.

ु
े िददशन
३. ' संसाराणपु ड
 घार ' या एकांिकके ला आय एन टी मे सवॄ  लेखनाचे पािरतोिषक होते. काश बिसागरन
के ले होते. या एकांिकके बल मायाशी चचा करयासाठी काश मबं ु ईन, मी ा वेळी िजथे होतो ा नगर िजाता
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ू िलिहलेली ही मराठीतली एकमेव, टले तर गंमतीची
वाळकी या गावी आला होता. संवाद आिण कॄ ती यांत भेद ठे वन
एकांिकका आहे.
४. ' वेषांतर ' या एकांिकके चा समाधानकारक योग अजून झालेलाच नाही. एक गंभीर गंमत आहे. समोर जे चाललेय ते
मा करत ेकांनी पाहात जायचे. मजेदार गतं ु ा तयार करणारी एकांिकका आहे.

ु कलाकारांनी वरील संिहता जर वाचून पाहाात. हे सव माया खालील संकेतळावर ी
-- झ ूम मामासाठी उक
उपल आहे --
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नातं
मी ७५ साली िलिहलेला माझा ' नातं ' हा दीघाक बरेचजण मराठीतला एक अितीय खास कार मानतात. सवथम हा

 ांतन
ू यान े पिहला नंबर
दीघाक रदशन धत काश बिु सागरा िददशनाखाली सादर झाला. ा धत ८५ धक
ु
िमळवला. नंतर, योगेश सोमणा िददशनाखाली हा पषोममे
ही सादर झाला आिण करंडक ा करता झाला.

ात नट-िददशक िवनय आपटे , अिन खटु वड, इथले आपले िम स जी. कुलकण, िवजय पांचाळ आिण कुमार
ु यांाही िददशनांखाली याचे योग झाले होते.
बडगजर

काही िदवसांपवू  िता पोतनीस या मबं ु ईा ीन े हा दीघाक झ ूम वर सादर करायची परवानगी मािगतली. ही ' सॄजन
िद ियेश ' नामक, ातनाम िददशक राजेश देशपांड े यांा न ेतॄाखाली चालणारी संा आहे. हे कसे काय होणार

ु झालो ! िया िददशक कमी आहेत णून मी माम
ु उे ख करेन की
मला माहीत नते. पण आज  पान मी खश
िता पोतनीस या िददशके न े हे सगळे उम जमवून आणलेले आहे. संवाद नीट पोचणे हे यात महाचे होते.

रंगमंचावर उपल असणारी न ेप, संगीत, काशयोजना आिण पूण  अिभनय ही आयधु े इथे उपल नती. या कोिड
काळात माझा हा दीघाक अशा पतीन े सादर झाला आहे याचे मला समाधान आहे. जरा अवजड आहे -- मला धबीध
 अिभनंदन करतो. याची लक
पाजून िनवांतपणे पाहायला हवा. या टीमन े हे काम उम के ले आहे. ा सवाच े मी मनःपूवक
ु
खाली देतो आहे -- सवडीन े शांतपणे बघा असे सचवतो.
लक -
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‘ रंगवाचा ‘ िदवाळी २०२०.
 अिभनंदन ! या कोिडा वातावरणात असा संा मजकू रान े ग भरलेला िदवाळी अंक
थम ‘ रंगवाचा ‘ चे मनःपूवक
 आिण िबनचूक आहे. संपादक
काढणे ही साधी गो नाही. मजकू र तर दजदार आहेच, िशवाय सादरीकरणही आकषक

ु
मंडळ आिण सागार मंडळ हे दोी अनभवी,
सजक आिण कायम असािशवाय हे शच नसते झाले. यातले ‘
अाझी ॄती ‘ आिण ‘ पडझड आिण उभारी ‘ हे दोन िवशेष िवभाग खास उे खनीय आहेत. अाझबाबतचा िवभाग
9

ु झालेला असून, ‘ पडझड ‘ हा िवभाग या कोिड काळात िठकिठकाणी
िवशेषतः ना अासकांसाठी खूपच उपय

ु ाबला करत आहेत याची उम मािहती देणारा आहे. एकू ण अंकच उम झालेला आहे,
नाकम या संकटाचा कसा मक
ु
तरीही, मला कमलाकर सोनटे , सिया
िवनोद, दा पाटील आिण अित पाठारे यांच े लेख िवशेष वाटले.

पूण  अंकावर तपशीलवार िलिहयाचा इथे हेतू नाही. फ अाझी िवभागावर थोडे िलिहतोय. या िवभागात बरेचसे, महती
ु
सांगणे, गणगान
करणे आिण आदर  करणे हेच असणार हे मा असले तरी,  िशण देयाची ांची पत,

नाटक बसवतानाचे ांच े काही उार वा िवचार आिण एकू णच ांची िददशनाची पत यांबाबत सलग मािहती यात कुठे
ु असलेला लेख या ीन े अिधक महाचा ठरतो. ‘
िमळत नाही. मग, खु अाझाच एका भाषणाचा अनवाद

अिभन ेाचे िशण ‘ या िवषयावरचा हा लेख आहे. इथे ांच े सलग िवचार िमळतील णून आपण ावर ल क ित
ु ांना श के लेला आहे. ांतले काही पा –
करतो. या लेखात अाझनी बयाच म

१. भारतीय रंगभूमीची साची अवा धूसर आहे – ना परंपरेची नीट जाणीव ना बाहेरील भावांना नीट आपलेस े कन
घेण.े िवशेष कारा कोणाही अिभनयाची मागणी करणारी एखादी ठोस वाच अिात नाही. -- या गोी
अिभनय िशणातले अडथळे वा कमतरता आहेत का, असा इथे  येतो.

२. रंगभूमीला िजवंत राहायचे असेल तर ितला आधिु नक असावे लागेल. णजे काय हे इथे थोडे  ायला हवे.

ु
यशी ावसाियक रंगभूमी अिभन ेांना माधािरत चकीा
कना देत,े असे पढेु एका िठकाणी ते णतात. णजे
लॅ मर िमळवणारा अिभनय हा उथळ वा चीप अिभनय का ? तो वेगळा णजे कसा असतो ? आधिु नक असणे आिण
मांनी भािवत नसणे – हे जरा अिधक  ायला हवे होते, असे वाटले.
३. अिभनयाा कोणाही शैलीला िता परंपरेतील समकालात अिभनीत होयाची पत णून ीकारले पािहजे. हा
मु ा  करताना ते णतात की संॄत नाटकांची आता होणारी सादरीकरणे पान ते चितत होतात. पारंपिरक

शैलीतली नाटके आजा वाववादी शैलीत सादर होणे हे ांना तटु कपणा िनमाण करणारे वाटते. ते पढेु असेही

ु ा संॄत नाटकाा आशयाची मोडतोड न होता ते आजा भाषेत बोलले जायला हवे. हे दोी एक
णतात की ज
कळायला जरा अवघड जाते.

४. ते एक खूप चांगला मु ा मांडतात की अिभनयाा िवााला आपला भवताल समजून ायला तयार के ले पािहजे.
पण ते कसे, एखाा िवचारसरणीा वा तानाा मदतीन े की कसे ?
५. िवााची एक कारे कोरी पाटी असयाला ते मह देतात. आिण शेवटी णतात की ‘ उिचत कलाक िकोण ‘
असलेाा मागदशनाखाली अिभनय िशकवला जावा – आिण हेच ते अिधक ियर करतात – ‘ िकोणाला चालना
ायची आहे ‘ असे श वापरले आहेत, ‘ िकोण थोपवायचा आहे ‘ असे नाही. मग एका िकोणाला चालना
िमळालेला अिभन ेता णजे काय, हे कळत नाही. असो.

-- या लेखातले बरेच मेु तांनी, िशकांनी, िददशकांनी आिण खु अिभन ेांनीही चचा करावी, असे आहेत. तशा

ु े
ू काही अंितम िनष िनघावेत असे नाही पण या अशा चतनात अंतभूत असणाया सव बाजूच
चचतन
ं े भान तरी ामळ
नीच वाढू शके ल.

ु प दजदार िदवाळी अंक काढाबल कणकवलीा वसंतराव आचरेकर सांॄितक ितानचे पा
ु
-- असा सवगणसं
एकदा अिभनंदन आिण ांना नाकमतफ धवाद !
--- ००० ---

Champra Deshpande
December 1 at 8:54 AM · Shared with Public
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ू ही, बोलणारा कोण आहे, िवषय काय
ाटसप वर आलेली एखादी िप कुणी पाहात/ऐकत असेल तर काही वेळी, लांबन

आहे, हे काहीही न समजताही, ा बोलणायाला काय णायचे आहे ते ाा आवाजावनच कळते – “ िकती मूख 
आिण नालायक हे लोक – इतकी साधी, सोपी गो यांना िदसत नाही ? राजकारण ठीक, पण िकती ते ? ! जनतेच,े देशाचे

ु
ु
िकती हे नकसान
! पढा
काही िपा यात बरबाद होणार आहेत ! आिण आपले लोक हे चालवून कसे घेतात ? लोकांना
ु कीही िवसरत
ांचा ाथ  तरी कळतो का ? जात, धम, भाषा यांा पिलकडे कधी जाणार आपण ? आपण साधी माणस
ु झाली ! एक बाँब पडायला पािहजे अशा
चाललो आहोत – संवदे नशीलता तर लांबच रािहली ! ही तर अितसिहता
ु
लोकांवर ! आरामात िमळालेय ातं आपाला, ाचे हे पिरणाम आहेत ! खूप हसेतून तावूनसलाखू
न

िनघाािशवाय देशाचे िहत कळू च नाही शकत, हेच खरे ! बास झाली आता शांतता आिण अहसा – काय ायचे ते होऊ
ु
दे नकसान
! नाही तरी कुणाला कशाचे काय पडलेय ! “ – असले काहीतरी असणार, हे आवाजावनच कळते !
--- ००० ---

Champra Deshpande
November 28 at 11:56 AM · Shared with Public
Public

ु सहकारी, िम आिण िदलखल
ु ास माणूस गेला ! तो िजथे असेल ितथे मजा
आज आमा बँकेतला आमचा एक अम
आिण आनंद असणार हे नी, असा माणूस ! अंत हजरजबाबी आिण बँकेतली कामे आिण िवशेषतः अिधकारी
यांाबाबत मजेच े िके सांगयात एक नंबरचा तरबेज ! तेवढाच शार आिण अासू ! आमा े नग सटरला एकदा
तो आाला िशकवायलाही होता. अंत  िवषय महा इंटरेग कसा करावा, यात ाचा हात धरणारा कुणी असूच

नाही शकत. आिण ाचे अितीय वैिश णजे ााकडे असणारा नॉन-ेज ोचा महाचंड खिजना ! एकदा

ु दोन
आमा मबं ु ईता े नग कॉलेजला आी एक होतो तेा, राी जेवण झाावर आा पाचसहा िमांत समारे
ु
तास तशा िवनोदांची एक मैफलच ान े गाजवली होती ! उाहाचा धबधबाच नसता
! आा खूप िमांना आज वाईट

वाटले -- पण, गंमत णजे, आपला िम गेावर ाचे िम हसत एकमेकांशी बोलताहेत, असे िचतच घडू शकते, ते
आज घडले ! बेट माणूस !
--- ००० ---

November 27 at 9:28 AM · Shared with Public
Public

ु ५० पी एक िघरा घालतात -- उंची कमीजा होते, वेग कमीजा होतो, माग थोडाफार बदलतो, अंतर
समारे

ु े एखादा खाली पडलाय, असे कधीच होत नाही !
थोडेफार बदलते -- तरीही, कधीही ते एकमेकांवर धडकलेयत, ामळ

ु
-- ांा या उपजत बीचे
रह सापडले तर आपा रहदारीला िश लावायला ाचा उपयोग होऊ शके ल, असे
वाटते.
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आई कुठे काय करते

ु
ार वाहवरची ही मािलका आमा घरात रोज पािहली जाते. मीही मधून मधून पाहात असे. सवात
सरधोपट वाटली
होती. पण नंतर, पढेु पढेु या मािलके तली समा  होत गेली. पारंपिरक समाजमा नीितमेा कना आिण ा

ु काय काय होऊ शकते, वगरै .े अमक
ु एक माताा नमूनाच कसा योय, अशा
एखाा ीकडून न पाळा गेामळे
कारची मांडणी िदसते. उि ठरलेले असान े या समेतले सव गत
ं ु ाडे पाहणे इथे घडणार नाही आिण पाेही ा

उिाला पूरकच असणार, हेही ठीक. ावर इथे बोलायचेच नाहीय. मला यातले खास आवडतेय ते णजे ( अथात या
ु
ु ॄ  असा संयत आिण समजतदार
ु
ू ) मधराणीचा
मािलके चा साचा लन
अ
अिभनय ! सव बारकावे समजून घेऊन

ु करायचीय
ातला भाविनक आिण वैचािरक भाग ती उम समतोल राखत  करतेय ! िताइतकीच मला इथे ती

ु
ती मु धा गोडबोलेची. अशा मािलके त इता समॄ संवादांची उपिती चिकत करणारी आहे ! आहे ा सामीतले
भूतु
ू  भान
भिवाचे, सव पाांच,े सव ियाितियांच े आिण घडणाया घटनांबला िविवध समजतचे
फारच अथपण
ु द अपवाद आहे !
बाळगत ती संवाद िलिहते आहे. टीी मािलके त असे संवाद हा एक महासख

बाकी सगळे च आपापली कामे छानच करताहेत आिण रव करमरकरांच े िददशनही खास णावे असे आहे, तरीही,
ु ा दोघसाठी पाहतोय मी ही मािलका !
 अिभनंदन ! त
मधरु ाणी आिण मु धा यांच े िवशेष मनःपूवक
--- ००० --माया नावाचे पा

ु े , एकू णात, सा शू ! पण, एक मजा !
एक तर मी िशक नतो आिण माझी िचकला कधीच चांगली नती, ामळ
-- AB & CD णजे, अिमताभ बन आिण चंकांत देशपांड े -- हा मराठी िचपट आज सोनीवर पािहला. ातला
चंकांत देशपांड े हा मेनरोल िवम गोखले यांनी के लेला आहे. एकू ण माणसे लॅ मरला कशी हपापलेली असतात, या
कन ेवर असलेला हा एक मजेदार िचपट आहे. मीही याचा जरा उपयोग के ला -- एका कायमात िवम गोखले
ु पाणा होतो, तेा ांनी माझे भाषण ऐकलेले आहे, ाचमाणे, कोापूरचा सागर
अ होते आिण मी मख

ु िहन े माया एका नाटकात काम के ले होते आिण िशवाय एकाच
तळािशकर माझा िमच आहे, तसेच, सीमा देशमख

सीनमे चमक दाखवून गेलेला िमलद शे हा तर माझा जनु ा िमच आहे -- हे सव मी माया दोन नातना सांिगतले.

ु भावे मला ओळखतो आिण ' आई कुठे काय करते ' मधली मधरु ाणीही मला ओळखते, हेही
िशवाय यालाच जोडून सबोध

ु ी ेट आहात ! "
सांिगतले ! आिण लिलत भाकरन े तर ' ढोलताशे ' त कामच के ले होते ! नाती णाा, " आजोबा त
ु े , हे परीािबरीा या जंजाळातून बाहेर पडावर
यावर मी णालो, " मी ेट आहे, हे बरोबर आहे, पण का, कशामळ

समजून ा ! " चार ायोिगक नाटके आिण काही किवता, हे लेखन -- तेही कुणाला फारसे माहीत नसलेले -- हे आपले
 -- याची जाणीव असतेच हो, उगीच एक आपली गंमत !
कतॄ
--- ००० --ु न
माझे किवतांच े अनसज

ु ीच मनात नाही. मला आवडलेा, िवशेषतः अिलकडा
१. जागितक किवतेचा ािनिधक संह करावा असे मळ

ु
काळाता किवता घेतो आहे. मी ना िवान आहे ना िशब अासक. काही कवी चांगले असूनही खूप संदभमयतेमळे
मला पोचले नाहीत, असे होणे श आहे. ते सोडून िदलेले आहेत.

ु
ु च असणार आहे याची मला जाणीव आहे. अथ वा आशय पकडयावर ल ठे वायचे आिण भाषेतही
२. हे काम गणदोषय

ूथ पोहायचे हे काम अवघडच आहे. या सक सकामात काही िठकाणी ओबडधोबडपणा येऊ शकतो.
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ु
३. कवीचे चिर वा ाचे पूण  लेखन यांचा अास मी करत नाही. परेु शी मािहती पान आवडलेा किवतांच े काम स
करतो. किवतेची िया थोडीफार मला समजते या िवासावर मी हे काम करतो.
४. कवीची सामािजक, राजकीय, धामक मते काय होती, याला मी मह देत नाही. कलेची िया जेा िनेन े घडत

असते तेा ती मतािबतांना बांधील राहात नाही. जगयाचे सवागीण दशन ती घडवते. कुणी ह धमाा िव बोलले
ु
होते वा कुणी किन
होते याबाबतचे आकस मी बाळगत नाही. ेट कला ही शेवटी सव मतमतांतरांना ओलांडणारी
असते आिण एकू ण माणसाचे एक जगणे महाचे मानणारी असते, असे मला िदसते.
५. आपाकडे जसे जाितिनहाय, ांतिनहाय, भाषािनहाय ितिनिध देयाची पत असते तसे इथे काही होणार नाही.
६. जगाता काही महान कवा आिण काही वैिशपूण  कवा किवता मराठीत आणाात, एवढाच हेतू आहे.
किवतेबाबता आपा अपेा आिण कना अिधक उदार ाात, हाही एक हेतू आहे.
७. एखादा कवी गंभीरपणे काही करत असेल तर ते समजून घेयाकडे कल असणे महाचे आहे. आपा चाकोरीब

ु करणे हा मूखप णा आहे, हे
िवचारांत ते बसत नाही णून आकस, पूव ह, उपरोध आिण हेटाळणी यांचा तरु ंत वापर स
ान सॄत करणे हाही एक पा हेत ू आहे.
--- ००० ---

22 oct 2020

ु चे बदलते प
फे सबक

ु वरचे कायकलाप खूप िबघडलेले आहेत. सगळे अंत ो झालेले आहे. ज
ु ा ढाात आपा पो व कॉमटस
फे सबक
तारीखवार, सालवार एक िमळत होा. से करायला ते आवयक होते. ती सोय काढलेली िदसतेय. आपण एक सच

ु
ावा तर भलतेच काही समोर येतये . आपला आपण समजून उमजून इथे वेळ घालवणे वेगळे आिण या तांिक दोषांमळे
वेळ वाया जाणे वेगळे . इथे होत असलेले बदल इथा खातेदारांा सोयीचे तर िदसत नाहीयत, मग, कशासाठी,
कुणासाठी चाललेय हे सगळे ?
संगणकायन

ु
काल अनवादाचे
एक काम करता करता साची चा किवतांची फाईल उडाली. ितचे एकच कोरे पान रािहले आिण
मजकू र उडाला. मग एका त माणसाकडे ते करण गेले. यात काही करता येणार नाही, असे ान े सांिगतले. न ेहमी मी
अशी चा फाईलही थोा थोा िदवसांनी पेनाईवर घेऊन ठे वत असतो. ते काम रान गेले होते. १९० पाने होती !
अब तेरा ा होगा कािलया, अशी अवा आली. सदैु वान े सव किवता मी एफबीवर देत गेलेलो असान े ा फाईलची
ु चना करणे श होते. पण, कालपासूनच एफबीचा नवा रागरंग स
ु झाला आहे. ात माय पो िवभागात किवता
पनर

सरळ ग पात येतात, ओळी पात येत नाहीत. पूव ओळी नीट येत असत. मग, टाईमलाईनवन एके क किवता कॉपीु ली एक वही
ु चना पूण  के ली. काल तीनचार तास के लेले काम मा वाया गेले. आपली बडाले
पे करत ा फाईलची पनर
ू वर आली आिण आपाला परत िमळाली, या आनंदात कालचा िदवस संपवला
एफबीा सागरातून तरंगन
--- ००० --" दशन िमळू शकत नसान े ांना परत परतावे लागले " !
ु
ु यांनी िदलेली िद ेट पो ! हा खरा धम -' ससाट
' या उम नाटकाचा लेखक िय िम अिजत तााबा देशमख
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Deshmukh Ajit Tatyaba
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िनोझा यांचा देव.
(िनोझा िलिहतात की): देव असे णेल कीः
माझी ाथना करणे थांबवा.

ु ी बाहेरा जगात जावे आिण आपा जीवनाचा आनंद ावा.
माझी अशी इा आहे की, त

ु ी गायन करावे, मजा करावी आिण मी तु यासाठी तयार के लेा ेक गोीचा आनंद
माझी अशी इा आहे की, त
ावा.

ु ी त:च िनमाण के लेा ा काळोा, थंड ाथळांमे जाणे बंद करावे.
माझे(देवाचे) तथाकिथत घर णून त

माझे(देवाचे) घर पवत, जंगलात, ना, तलाव, समु िकनारे येथ े आहे. मी ितथेच राहतो आिण मी तमु ाबल असलेले
माझे ेम ितथेच  करतो.

तमु ा दयनीय जीवनासाठी मला दोष देण े थांबवावे.
ु ाला कधीही सांिगतले नाही...
मी त
की तमु ा मे काही ून आहे,
ु ी एक पापी आहात,
की त

कवा तमु ा ल िगकतेमे काही वाईट आहे.
ल िगकता(से) ही एक भेट आहे,
ु ाला िदली आहे.
जी मी त

ु ी तमु चे ेम, परमो सख,
ु तमु चा आनंद  क शकता.
ल िगकतेारे त

ु े ांनी(अाहािमक धममातड यांनी) माया नावे त
ु ाला ा ा गोी पटवा, ा ा ेक गोीसाठी मला
ामळ
दोष देऊ नका.
मायाशी काही देण-े घेण े नसलेा ा तथाकिथत 'पिव ंथांच'े वाचण करणे थांबवा.

ु ी मला सूयदयांत, िनसगांत, आपा िमांा नजरेत, आपा मल
ु ाा नजरेत पा शकत नसाल तर...
जर त
ु ी मला कोणाही ंथांमे पा शकणार नाही.
त

ु ी मला िवचारणे थांबवा.
"हे देवा, मी माझे काम कसे करावे ते मला सांगशील का?"... असे त
मला घाब नका.

मी तमु चा ाय करणार नाही.

मी तमु ावर टीका करणार नाही.
ु ाला रागावणार नाही
मी त

ु ाला ास देणार नाही.
कवा मी त
ु आहे.
माझं ेम श

माझी मा मागणे थांबवा.
मा करयासारखे काहीही नाही.

ु ाला िनमाण के ले आहे...
जर मीच त

ु ाला म
ु
तर मीच तमु ा मे आवड, मयादा, आनंद, भावना, गरजा, िवसंगती... िनमाण के ली आहे आिण मीच त
े ा िदली आहे.
ातं
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ु ाला जे काही देऊन ठे वले आहे, ाला जर त
ु ी ितसाद िदला, तर मीच त
ु ाला दोष कसे देऊ?
मी त

ु ी ा कारची माणसे आहात ा बल मी त
ु ाला कशी िशा क? जा मीच तमु चा िनमाता आहे.
त

ु ाला खरंच असं वाटतं की, वाईट वागणाया माया सव मल
ु ांना अनंत काळापयत जाळयासाठी मी जागा तयार क
त
शके न? कोणा कारचा देव असे क शके ल?

ु ाला वाटते, ते त
ु ी देखील क
आपा आजूबाजूा लोकांचा आदर करा आिण तमु ा बाबतीत जे घडू नये असे त
नका.

ु ाकडे ल िदले पािहजे.
ु ी तमु ा आय
मी एवढेच सांगतो की त
तमु ची सतक ता हीच तमु ची मागदशक आहे.
माया िय बाळांनो,
हे जीवन णजे काही एखादी परीा ने,
कोणातरी वाटे वर पडणारे एखादे पाऊल ने,
एखादी तालीम ने,
कवा गाची वा नंदनवनाची पूवावा ने.

ु ाला आवयक आहे.
या िठकाणी आिण या णी अिात असलेली एकमेव गो णजे 'हे जीवन' आिण तेढेच त
ु ाला पूणप णे म
ु के ले आहे.
मी त
बिस े कवा िशा नाही,
ु नाही,
पाप कवा पय

ु ा िदलेा नािहत,
कोणावरही कोणाही खाणाखण
कोणीही कोणाची दैनिं दनी िलहीन ठे वत नाही आहे,

ु िनमाण करयास पूणप णे म
ु ी तमु चे आय
ु आहात.
त
ु ात ग िनमाण करा कवा नरक िनमाण करा.
आय

ु ाला सांग ू शकत नाही.
या जीवनानंतर काही आहे की नाही, हे मी त
ु ाला एक िटप देऊ शकतो.
परंत ु मी त

या जीवना नंतर पढेु काहीही नाही आहे असे णून जगा.

जणू आनंद घेयाची, ेम करयाची, अिात असयाची ही तमु ची एकमेव संधी आहे.
णजे समजा, जीवना नंतर काहीही नसले तरी,

ु ाला िदलेा संधीचा त
ु ी आनंद घेतलेलाच असेल.
मी त
आिण समजा, जीवना नंतर तेथ े काहीतरी असले तरी,

ु
ु ाला हे िवचारणार नाही की त
ु ी योय वतन के ले कवा चकीचे
याची खाी बाळगा की मी त
वतन के ले?
मी एढेच िवचारेल की

ु ाला जीवन आवडले का?
त
ु ाला आनंद िमळाला का?
त

ु ी सवात जा काय मजा के ली?
त
ु ी काय िशकला?
त

मायावर िवास ठे वणे थांबवा.

ु
िवास ठे वणे णजे अंदाज लावणे, अनमान
काढणे, कना करणे होय.

ु ी मायावर िवास ठे वावा अशी माझी इा नाही. त
ु ी तमु ावर िवास ठे वावा अशी माझी इा आहे.
त
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ु ी तमु ा िय ीचे चबं ु न घेता,
जा त

ु ी तमु ा लहान मल
ु ीला छातीशी कवटाळता,
जा त

ु ी तमु ा कुीला सांभाळत समु ात आंघोळ करता,
जा त

ु ी मला पहावे अशी माझी इा आहे.
ता तमु ा तःत त

ु ाला मी कोणा तरी कारचा अहंमानीक देव आहे असे वाटते का?
माझी तु ी करणे थांबवा, त
शंसा ऐकू न मी कं टाळलो आहे.
धवाद ीकान मी थकलो आहे.
ु ाला कृ त वाटत आहे?
त

मग तमु ा तःची काळजी घेऊन,
तमु ा आरोयाची काळजी घेऊन,

तमु ा नातेसबं ध
ं ांची काळजी घेऊन,
जगाची काळजी घेऊन ते िस करा.
आपला आनंद  करा.

माझी तु ी करयाचा हाच माग आहे.

(अाहािमक धममातड यांनी) मायाबल जे काही िशकवले आहे, ा गोची गतं ु ागत
ं ु करणे आिण पोपटपंची कन
ु पा
ु सांगणे थांबवा.
पा

आपाला एडया चमारांची आवयकता का आहे? आिण इतके ीकरण कशासाठी?
फ एकच एक गो खरी आहे ती णजे,
ु ी येथ े आहात,
त

ु ी िजवंत आहात,
त
आिण हे जग आयानी भरलेले आहे.
- िनोझा
'बाच दे िनोझा' हे डच त होते.
17 ा शतकातील तानिवात डेा इादी तक ां बरोबरीचे ान िनोझा यांना आहे.
जेा अलबट आइाईन हे अमेिरके तील िवापीठांमे ाान े देत असत, तेा ांना िवााकडून एक 
वारंवार िवचारला हात असे.

- तमु चा देवावर िवास आहे का?
आिण आइाईन न ेहमी उर देत असत की,
- मी 'िनोझाा देवा'वर िवास ठे वतो.
घ, तलेा नीितकनांच े उदाीकरण आिण चार करणे हे कलेच े एक महाचे काम ेक काळात चा असते -तशा एखाा मािलके ा ेकाची ही किवता -- तीन वषापवू ची आहे पण आणखी शंभर वषानतं रही ही अशीच े श
असेल -3 Years Ago
See Your Memories
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ु ा अन ेकदा सांिगतले
मी तल

ु जगायचे नाहीय
ु े आय
मला तझ
माझेच ठीक आहे ते कसेही
असले तरी बारा गावचे िनरथक

ु े पॉश संताप मला झेपणार नाहीत
तझ
लघवीा जागा ठरलेा
असयाची मला सवय नाहीय

ु ा
हेवा वाटतोच मला नो डाऊट तझ
ु े कपडे पानही माझे िवचार
तझ

एक तर थरथरतात कवा गारठतात
न ेमका ाच वेळी तू िसगरेट ओढत
असलास तरी मला ती ऊब नाही िमळत
इता ेया असणे णजे
िकती ही तारणा असे िवचार
करत मी मर होतो
जरी मी ियांचीच बाजू घेऊन

तु याच हातात िनखारे ठे वायला
ु असतो
उक

चांगले वागणे णजे काय
हे माझे ठरलेले असले तरी
ािव वागायला माझी ना नसते

पण गु राहायला हवी माझी टूथपे

तु या ऐवजी मी असणे मला चा शके ल
--- ००० --■ 'काळोखाा किवता' – नामदेव कोळी
वणमु ा पिशस 

ु
ु आिण ाा कुटं ु बाचे जगणे. ातला काच, अाय, अभाव
□ या किवतांतला अनभवाचा
पिरसर णजे शेतमजराचे

आिण अन ेक ःखांच े सततचे साि. ही तर िवोही किवतांचीच भूमी. इता अभाव जगयात कसली कला आिण
कसली संृती? आिण असे वाटणे अथात योयच आहे. मनात सतत एक अाय सहन करत असाची भावना

ु णजे
असावर ोध आिण िवोह येणारच. याच कन ेन े हा संह वाचू लागलो तर वेगळे च लात येऊ लागले. म
या िवोहाा किवता नाहीत. यांत आाळे पणा, संघष मयता, काही समूहांना वा एकू ण समाजालाच शू समजणे, असे
ु े या किवता अिधक मोा वाचकवगाला पोचतील आिण या जगयाबाबतची साविक
काही जाणवत नाही. ामळ
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संवदे नशीलता वाढवतील, असे मला वाटते. िवोहाइतकाच भावी असा हाही एक माग आहे पिरवतनाचा. या किवतांची
कुवत आिण आवाका अधोरेिखत करणारी पान ७१ वरची ही किवता, ‘तमु चं मन' मला िवशेष लणीय वाटली. ती अशी
आहे –

● तमु चं मन

ु ी आदळले जाता िजवंत सापयांवर
त
आत-बाहेन होत जाता िखळिखळे

तमु चा देहही हाती लागेल अंिवधीसाठी
याची नाहीये कुठलीच शाती

ु ी क शकत नाही ेम कुणावर
त

नपस
ं ु क वाढत जातं भयाण वेगानं

कुणाकडून ेमाची अपेाही ठे वणं थ 

ु ी िनगराणीत असता ा डोयांा
त
ु ी िनमूटपणे
तमु ची कै द भोगत असता त
तमु ची हालचाल राहात नाही न ैसगक
ु ी बनत जाता मशीन
त

िजची सू ं असतात ितसयाच हाती
अन मतली तबकडीही
घासून घासून होत जाते िरकामी

ु ी कुठे बो शकता पूवसारखं
त

तमु ची बोलती बंद झालेली गगाटात
तमु चं मनही नसतं आसपास

ते तर पोखरत असतं भूतकाळ
भटकत राहतं राना-वनात
जाऊन बसतं डोहाा खोल तळाशी
○○○
- ही किवता एक कारा रीभावातून िलिहली गेलेली आहे. जगयाता ातंाचा पूण  नाश हा ेक वाचकाला

पोचावा इता बारकाईन े आिण तीतेन े इथे  झालेला आहे. ‘तमु ची हालचाल राहात नाही न ैसगक' ही तर जबरद
अथवेची ओळ आहे. या किवतेला कलाकतेच े वा अथसपं 
ॄ तेच े वावडे नाही. अशा गोळीबंद अिभी या संहात

ु
अन ेक िठकाणी आहेत. सखाचे
मरण ( पान २२ ), ‘ितला अंगवळणी पडला / इथला मोहमयी बंिदवास' ( २९ ), ‘खरं तर
तडपाठ आहे ाला अं जंगल' ( ३९ ), ‘ तःमेच मेलेला' ( ४१ ), ‘बापाला घरोबा सोडायचा नता / आिण
पाटलाला मायातला मजूर' ( ४७ ), ‘जदगीची माटी झालेा / या मातकट चेहयाा बाया' ( ४८ ), ‘शहराता
सरकारी दवाखाात भरती झालं य गाव' ( ५५ ), 'ती किवता शहरात हरवलेा िदवसांत वाचलीय' ( ७० ), अशा संप
ृ
अिभी अन ेक िठकाणी आहेत.
□ या किवतेत सामूिहकतेचा आोश नसून एकाकीपणाचे जड आहे. या कवीन े अिभीचा हा ाचा ाभािवक माग
िनवडणे हे खरोखरच काहीसे ििमत करणारे आहे. ही ामीण, दिलत, िवोही अशा कोणाही िवभागवारीतली किवता

ु तपशील महाचे
नाही. माणसाचे अाय जगणे, माणसाा जगयातली परतंता यांची ही किवता आहे. इथे नसते
ु े , या किवतेला एक साविकतेचा आयाम ा होतो.
राहात नाहीत. ामळ
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□ डॉ. भरतसग पाटील यांच े ाािवक आिण दा. गो. काळे यांच े अंतपान दोी अितशय समप क आहेत. खास
िवोहााच णाा अशा भूमीतून हे एक वेगळे च झाड उगवून यावे ही मराठीा ीन े एक लवेधी घटना आहे.
■■
Champra Deshpande
‘ काळोखाा किवता ‘ – नामदेव कोळी – वणमु ा काशन.

ु
ु आिण ाा कुटं ु बाचे जगणे. ातला काच, अाय, अभाव
या किवतांतला अनभवाचा
पिरसर णजे शेतमजराचे

आिण अन ेक ःखांच े सततचे साि. ही तर िवोही किवतांचीच भूमी. इता अभाव जगयात कसली कला आिण
कसली संॄती ? आिण असे वाटणे अथात योयच आहे. मनात सतत एक अाय सहन करत असाची भावना

ु णजे
असावर ोध आिण िवोह येणारच. याच कन ेन े हा संह वाचू लागलो तर वेगळे च लात येऊ लागले. म
या िवोहाा किवता नाहीत. यांत आाळे पणा, संघष मयता, काही समूहांना वा एकू ण समाजालाच शू समजणे, असे
ु े या किवता अिधक मोा वाचकवगाला पोचतील आिण या जगयाबाबतची साविक
काही जाणवत नाही. ामळ

संवदे नशीलता वाढवतील, असे मला वाटते. िवोहाइतकाच भावी असा हाही एक माग आहे पिरवतनाचा. या किवतांची

कुवत आिण आवाका अधोरेिखत करणारी पान ७१ वरची ही किवता, ‘ तमु चं मन ‘ मला िवशेष लणीय वाटली. ती अशी
आहे –

तमु चं मन

ु ी आदळले जाता िजवंत सापयांवर
त
आत-बाहेन होत जाता िखळिखळे

तमु चा देहही हाती लागेल अंिवधीसाठी
याची नाहीये कुठलीच शाती

ु ी क शकत नाही ेम कुणावर
त

नपस
ं ु क वाढत जातं भयाण वेगानं

कुणाकडून ेमाची अपेाही ठे वणं थ 

ु ी िनगराणीत असता ा डोयांा
त
ु ी िनमूटपणे
तमु ची कै द भोगत असता त
तमु ची हालचाल राहात नाही न ैसगक
ु ी बनत जाता मशीन
त

िजची सू ं असतात ितसयाच हाती
अन मतली तबकडीही
घासून घासून होत जाते िरकामी

ु ी कुठे बो शकता पूवसारखं
त

तमु ची बोलती बंद झालेली गगाटात
तमु चं मनही नसतं आसपास

ते तर पोखरत असतं भूतकाळ
भटकत राहतं राना-वनात
जाऊन बसतं डोहाा खोल तळाशी
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-- ही किवता एक कारा रीभावातून िलिहली गेलेली आहे. जगयाता ातंाचा पूण  नाश हा ेक वाचकाला
पोचावा इता बारकाईन े आिण तीतेन े इथे  झालेला आहे. ‘ तमु ची हालचाल राहात नाही न ैसगक ‘ ही तर

जबरद अथवेची ओळ आहे. या किवतेला कलाकतेच े वा अथसंप
ॄ तेच े वावडे नाही. अशा गोळीबंद अिभी या

ु
संहात अन ेक िठकाणी आहेत. सखाचे
मरण ( पान २२ ), ‘ ितला अंगवळणी पडला / इथला मोहमयी बंिदवास ‘ ( २९ ),
‘ खरं तर तडपाठ आहे ाला अं जंगल ‘ ( ३९ ), ‘ तःमेच मेलेला ‘ ( ४१ ), ‘ बापाला घरोबा सोडायचा नता
/ आिण पाटलाला मायातला मजूर ‘ ( ४७ ), ‘ जदगीची माटी झालेा / या मातकट चेहयाा बाया ‘ ( ४८ ), ‘
शहराता सरकारी दवाखाात भरती झालं य गाव ‘ ( ५५ ), ‘ ती किवता शहरात हरवलेा िदवसांत वाचलीय ‘ ( ७० ),
अशा संप
ॄ अिभी अन ेक िठकाणी आहेत.
या किवतेत सामूिहकतेचा आोश नसून एकाकीपणाचे जड आहे. या कवीन े अिभीचा हा ाचा ाभािवक माग
िनवडणे हे खरोखरच काहीसे ििमत करणारे आहे. ही ामीण, दिलत, िवोही अशा कोणाही िवभागवारीतली किवता

ु तपशील महाचे
नाही. माणसाचे अाय जगणे, माणसाा जगयातली परतंता यांची ही किवता आहे. इथे नसते
ु े , या किवतेला एक साविकतेचा आयाम ा होतो.
राहात नाहीत. ामळ

डॉ. भरतसग पाटील यांच े ाािवक आिण दा. गो. काळे यांच े अंतपान दोी अितशय समप क आहेत. खास
िवोहााच णाा अशा भूमीतून हे एक वेगळे च झाड उगवून यावे ही मराठीा ीन े एक लवेधी घटना आहे.
--- ००० ---

ु करतो आहे. ा कामाबलची एक पो मी आधी
गेला काही काळ मी मधून मधून परभािषक किवतांच े मराठीत अनवाद

ु ची भर घालावी असे वाटान े, आता पा,
ु ा मूळ पोसह वाढीव मजकू र खाली
िदली होती. ात आणखी काही मां
देत आहे --

ु
माझे परभािषक किवतांच े अनवाद
गेा काही वषात मी मधून मधून मला आवडलेा वा काही कारणान े िवशेष वाटलेा अशा परभािषक किवतांच े

ु करत आलेलो आहे. ा किवता मळ
ु ात इंजीतूनच िलिहा गेा आहेत ांचा ा मूळ पांतन
ू आिण ा
अनवाद
ु उपल आहेत ांच े ा अनवादां
ु वन असे मी अनवाद
ु के लेले आहेत. या
अभािषक किवतांच े इंजीत अनवाद

ियेत अन ेक  असतात, जसे की मूळ इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आहे इथपासून ते मी

ु
ु िकतपत िवासाह आहे, इथपयतचे, असे अन ेक  असतात. मळात
ु
अनवादाला
घेतलेला अनवाद
िलिखत किवता हीच
 स नसून साची अिभी असते असे टले तर ती मूळ किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा
ु हा सरा अपलाप टला तर अनवादाचा
ु
ु हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, सारांशान े मी
अनवाद
अनवाद
कोणाही किवतेचा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो.

ु करावेतच कशासाठी मळ
ु ात, असा एक  अन ेकांा मनात येऊ शकतो. इथा मातीतली कला वगरै े
हे अनवाद

बडेजाव माजवणारे आपण लोक आहोत. इथली माती णजे काय ? फ शेतकरी, शेतमजूर, दिलत वा कामगार यांा

ु कलेची सामी
ु होऊ शकतात. ामळ
ु े , इथली माती
जगयाचे वाव ? तसे णता येत नाही. कुणाचेही कोणतेही अनभव
णजे कुणााही मनाची कोणतीही माती, हे आधी लात ायला हवे. मराठी भािषक कवचीही एकमेकांची माती

वेगवेगळीच असते. परमातीच असते. तरीही एकमेकांा किवता थोाफार, अपलाप होत का असे ना, एकमेकांपयत पोचू
ु
शकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता हे सगळे जरी वेगवेगळे असले तरी – सख,

ःख, मानापमान, ेम, असूया, हेवा, सूड, महाकांा, वचाची इा अशी ही माती सगळीकडे जगभर सव माणसांत
ु े च तर कलेतन
ू होणारी अिभी आिण संपक हे सवच माणसांना तु असू शकतात.
तीच -- एकच असते. ामळ
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काहीजणांना वाटते की ा ा संॄतीत आपापले कलाशा, सािहशा असते आिण ती परंपरा जपत, िवकिसत
करतच सवानी चालले पािहजे. मला ही धारणा मूखप णाची वाटते. ही धारणा मातीा वेगवेगळे पणाला मह देणारी

असून िताता समावेशकतेकडे ल करणारी आिण णून संकुिचत आहे. कोणाही कलेचा अन ेकांशी संपक होतो
ु ने तर िताता समानतेमळे
ु , समावेशकतेमळ
ु े , हे लात ायला हवे. अशा या
तो मातीा वेगळे पणामळे

ु
ु च, परभाषेता कलाकॄ ती अनवािदत
आकलनामळे
होणे मला आवयक, महाचे आिण समथनीय वाटते. जगाता
कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात.

ु हा नसताच
ु
ु
ु अनवाद
याच कारणामळे
शािक ियेबरोबर जाणारा वा नसताच
शािक असून चालत नाही.

ु
ु
अनवादकाची
आकलनिया ही ा किवतेा समावेशकतेकडे ल देणारी असावी लागते. अनवादकाा
आकलनाला
ु नसताच
ु
ु ातक
ु ांचा, ओबडधोबड आिण मूळ
ू ी नसेल तर तो अनवाद
अशी एकसंधतेची पाभम
शािक, तक
ु
ु े , अनवादाला
कलाकॄ तीला ठार करणाराच होईल. ामळ
घेतलेा किवतेत आकलनाा या एकसंधतेच े दशन

ु
ु करताना अन ेक पयायी शपे सचत
ु असतात, ांतले न ेमके
अनवादकाला
झालेले असणे महाचे ठरते. अनवाद
शप िनवडताना वा काही वेळी नान े घडवतानाही ती आकलनाची एकसंध ियाच अबािधत राहायला हवी, अशीच
ु च मी असे णतो की उदाहरणाथ समजा एका च किवतेा
योजना ीकारावी लागते. या एकू ण िकोणामळे

ु
ु के लेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवाद
ु हा मूळ
इंजीता अनवादावन
मी मराठी अनवाद

किवतेशी अिधक िनावान असू शकतो. आिण ााही पढेु जाऊन मी असेही णेन की मूळ किवतेतले पिहले अपलाप
ु े माझा मराठी अनवु ाद हा मूळ किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला असू शकतो. यात कुणाचा
कमी झाामळ

ु
े ते वैिश असते. हे सव लात घेता अनवादाला
मानापमान वा ेकिन नसून या ियेचच
नविनमतीचेच मह
ायला हवे, असे मला वाटते. या सव ियेत िमाहा वा िवभूितम हे महाचे नसून किवतेचा आशय णजे
ात अंतभूत असलेली जगयाचे भान घेयाची ियाच महाची असते, असे मला णायचे आहे.

माझी माती, माझी भाषा, माझी संॄती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै े हेच

ु े एकमेकांा किवता समजयात येणाया
जगात सव महाचे असते, असे मी समजत नाही. या बाबमधील भेदांमळ
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतेही कवी मी ाच आीयतेन े वाचू शकतो ा

ु
ु े आहेत ! मी लहर
ु चंड खिजन ेच आपासाठी खल
आीयतेन े मी आरती भू वा गनाथ
धरु ी वाचेन. आिण इंटरन ेटमळे
लागली तर, आज रिशयातले वा इंलं डमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहेत, हे पाहात बसतो. कधी ओळीन े
ू नसतो. याची मी ना िटपणे ठे वतो
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करणे हा हेतच
ना ते लात ठे वायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमेल तेवढे समजले की संपले. ांतले काही कवी मला महाचे
वाटतात. ांच े मी जरा अिधक वाचतो आिण थोडेफार अासतोही. ाचीही िवा मायाकडे नसते. कबना मी

ु
ु करताना माया
अनवादासाठी
िनवडलेा किवताही नंतर माया सामा ानाा केत राहतीलच असे नाही. अनवाद
कुवतीमाणे मी शंभर टे ामािणक असतो पण नंतर ते काहीही लात ठे वायची जबाबदारी मी घेत नाही. ा ा णी
ा ा कलाक समॄीतून जाणे और बादमे भूल जाओ, असे ते असते. नाटकाा बाबतीत बोलताना काहीजण असे

ु
णतात की ते पान ेक अ झाला पािहजे, ान े ते नाटक सोबत घरी न ेले पािहजे, आयभर
डोात बाळगले
पािहजे – असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वेळी ती ती सजक िया झाली की संपले – ातून

ु के लेा किवता वा ांच े कवी यांबल नंतर मला
येणारे भान णजे ते नाटक वा ती किवता नसते. सारांश, मी अनवाद
काहीही िवचा नये.

ु
मला वाटते माया अनवाद-िये
तले बरेच मु े आिण माझे ाबाबतचे जे असेल ते आकलन  करयाचे काम या

पोमधून परेु स े झालेले आहे. काही मु े रािहले असतील तर ांवरही यातून काश पडू शके ल. किवतेच े माम हे जगणे

समजून घेयाचेच एक सजक माम आहे. ते काम जगात असं पतनी चा असते. असे सगळे समोर येत रािहान े
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ू ेही मी थोडेफार हे काम करत असतो.
आपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हेतन
सारखेच करत राहीन असेही नाही. जगयातली अिनितता इथेही असणारच ना !
--- ००० --या संदभात किवतेचा आशय आिण अिभीचे तं, हा एक महाचा  येतो. आशयच तं घेऊन येतो, आशय आिण
ु
तं एकच असतात, असेही टले जाते. यावर थोडे बोलायला हवे. रॉबट ॉ णतो की अनवादात
मूळ किवता आहे
तशी राच नाही शकत आिण या अथान े ती नच होते. यालाच जोडून, वाचनात आलेले एक उदाहरण णजे, ायडेन
ु वेगवेगळे झालेले आहेत. आपाकडेही ‘ मेघता ‘ चे चारपाच
आिण वडथ  या दोघांनी के लेले जलचे अनवाद

ु झालेले असून ेक अनवादाची
ु
ु ( ाता
अनवाद
काही वेगळी वैिशे आहेत. याचा अथ, एकच कुठला तरी अनवाद
ु हा ाम
ु ान े
ात ) बरोबर आिण बाकीचे चूक असे णता येत े का ? तर मला तसे वाटत नाही. कोणताही अनवाद
ु
आशयानगामीच
असतो कवा असायला हवा, असे आपण णू शकतो. मग काय असतो किवतेचा आशय ? यावर
ु णजेच आशय असतो का ? काही
बोलयासाठी थोडी फोड कन ावी लागेल. किवतेत  झालेला अनभव

ु कवीला झालेले ःख – ते  करणे हेच समजा ा
किवतांत तसे असू शकते. णजे उदाहरणाथ, आई वारामळे

ु ाता तीतेन े वाचकाला पोचणे-जाणवणे असे झाले की पोचला आशय,
किवतेच े उि आहे. ते ःख जसे ा तसे, मळ

ु े , अशा किवतांच े आशय वेगवेगळे आहेत,
असे कुणी णू शके ल. अन ेक किवतांा बाबतत ते खरेही असू शके ल. ामळ
ु  होताना
ु ःख, चीड वग ैरे भावभावना हेच आशय असणे. पण काही कवी, एखादा अनभव
असे णता येत.े सख,

ु
 वा ा कवीा
ााकडे पूण  मानवी जगयाा संदभात पाहतात. ा अनभवाची
पूण  रचना पाहतात. हे जाणीवपूवक
ु हा किवतेचा
ु े ाा नकळतही घडू शकते. या कारात तो अंतभूत असलेला अनभव
मोा आवााा कुवतीमळ
ु
आशय नाही राहात – ा अनभवाचे
एकू ण मानवी जगणे णून  झालेले भान हा होतो आशय ा किवतेचा.

ु कोणताही असो, हे भान, ही चतनशीलता, हा आवाका सगळीकडे तोच – एकच -- असतो. इथे अनभव
ु
किवतेतला अनभव
ही िनिमे होत असतात. अशा समावेशक आिण मोा आवााा किवता सव माणसांना, ांा जगयाला तु
ु
ठरतात कारण अनभव-वै
िवाची मयादा ांनी ओलांडलेली असते. अशा किवतेा बाबतीत, जगाता कोणाही
भागाता वा पिरितीता कवीन े िलिहलेली किवता जगाता इतर कुठाही भागाता वा पिरितीता

ु
ु
माणसासाठी तु आिण महाची ठरते. नसा
अनभवाचा
 असेल तर तो जसा ा तसा, मूळ रंगपासाह पोचणे
कदािचत अवघड होऊ शके ल पण हे भान पोचवू इिणाया किवतेत वैिवापेा समावेशकता, समता महाची

ु
असान े, ते सहज घडू शकते. अथात ासाठी ती किवता तशी असायला हवी आिण अनवादका
ला, ते सम भान हाच
ु
आशय याची जाणीव असायला हवी. असे झाले तर भाषेा परंपरा, कवीा वा अनवादका
ा सवयी, लकबी, भाव
ु येणारे वैिव लात घेऊनही आशय पणे, अबािधतपणे पोचू शकतो. जगभर असं तहांनी माणूस हे
यांामळे
भान घेत असतो – या अथान े तो िनळ ियाितियांा जंजाळातून मोकळाही होत असतो, तंही होत असतो.
ू हे भान
यालाच जगयातली सांॄितकता वा पिरपता णता येत.े धम वा तान यांा नादी न लागता कलेतन
कुणालाही ा होऊ शकते. या भानाचा आशय  होयाा असं तहा समोर येत राहणे यालाच सांॄितक

ु दोन संबिं धत भाषांा वेगया भावांमळ
ु े वा
देवाणघेवाण णायला हवे. या आशयाकडे ल देऊन होणारे अनवाद

ु , मळ
ु ापासून ढळलेले वाटले तरी काही फारस े िबघडत नाही. कारण तो आशय पोचयात बाधा येणार नसते. हे
ढाांमळे
लात घेता, आता हे  होईल की वरील िववेचनात असे का टले आहे की अपलापांा बाबतीत पिहान सरा वा

ु
ितसरा अपलापही अिधक चांगला असू शकतो. अनवादाा
ियेत मूळ किवतेचा कस कमीच होतो कवा ती ितची ताकद
थोडीफार गमावूनच बसते, असे समजायचे कारण नाही.
आता थोडे कामाा ियेबल. दोन भाषांची धाटणी वेगवेगळी असते. इंिलशमधून मराठीत येताना कधी एकाची दोन

ु े आशयाा अिभीला फारशी बाधा येत
वाे करावी लागतात, कधी शांचा म थोडाफार बदलावा लागतो. ामळ
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ु
नसेल तर तसे करायला हरकत नाही. पण, काही वेळी ते आहे तसे एका ओघातच आले पािहजे असे अनवादकाला
वाटते,

ु
तेा थोडा ओबडधोबडपणा येऊ शकतो – मूळ भाषेची धाटणी अनवाद-भाषे
वर आमण करतेय, असे होऊ शकते. अशा
ु
ु
वेळी ते ीकारावे, असे मला वाटते. असे  कथा-कादंबरी यांा अनवादापे
ा किवतेा अनवादात
अिधक येऊ

ु न ेन े अिधक असते. सरा मा
ु णजे, ितशांची िनवड हाही एक महाचा
शकतात कारण किवतेत अथसंप
ॄ ता तल
 असतो. उदाहरणाथ, light या शाला काश णावे की उजेड असा  येऊ शकतो. ा वेळी मूळ किवतेतली
ु भाषेता अथवलयांच े भान बाळगून अनवादकान
ु
े िनणय ायचा असतो. मला
अथवा ला घेऊन आिण अनवाद
ु
नाच
एक गंमतीशीर  आला होता. तो सांगतो. फलघेीा ‘ अंडरवेयर ‘ या किवतेतली ही ओळ बघा –
The Pope wears underwear I hope
इथे पोपबरोबर होप हा श योजयात नादसाधाची थोडी गंमत कन पोपचे वजनच कमी करणे हे आहे. आय होप चे '
मला आशा आहे ' – यात ते येणार नाही. मी असे के ले –
ु मोप गरज असते ितची
पोपलासा

ु शकते. मूळ किवतेा पॄरीय
आता असा एकमेव माग असतो असे काही नाही. आणखी एखााला वेगळे काही सचू
ु
रचन ेशी आिण बारकाांशी संधान ठे वत आशयावरचे ल ढळू न देण े यातच किवतेा अनवादकाचे
सजक असते,

ु न मराठीत ‘ अनसज
ु न ‘ हा श वापरणेच योय
ु े , इंिलशमधा transcreation ला अनलू
असे मला वाटते. ामळ
ु हे एखादे ‘ लमाण ‘ काम नसून मूळ कवीइतके च ते सजकतेच े काम आहे, असे णायला हरकत नसावी.
वाटते. अनवाद
--- ००० --ु े , सा फोन घेतला जाणार नाही.
माझा मोबाईल चाजग होत नसान े ीला पाठवला आहे -- ामळ

ु भावे
पा

ु भावे गेा ! माझी अन ेक नाटके ांनी पािहली होती. ' साधना ' ा
िवचारवंत, अासक, िवशेषतः नासमीक पा
ु
े नासाठी पयान
नासंमल
आी एक गा मारत नािशकला गेलो होतो. ा आिण मी ितथे गोपू
ं ा बीजभाषणावर
बोललो. ा सौ भावाा पण वा होा. कलावंत, लेखक यांाबल ांना िवशेष आा होती.
 नमन !
ांा ॄतीस आदरपूवक
--- ००० --चांदोबा

आपाप ैकी अन ेकांच े लहानपण ' चांदोबा ' या मािसकान े ापलेले होते. इतकी भरपूर आिण इतकी सदं ु र रंगीत िचे
असलेले मािसक ा वेळी तरी ते एकमेव होते. ' िवम आिण वेताळ ' असो की आणखी शेकडो कथा असोत, ांची रंगीत
 होते. ा वेळी फारसा िवचार नसे -- ही सगळी िचे ा गोसह आपोआप येतात असे मन
िचे हे एक कायमचे आकषण
गॄहीत धरे. ते ेक िच ात काढावे लागते याचे भान नसे. तर ती खिजनाप िचे काढणारे महान िचकार के

सी िशवशंकर हे गेा २९ तारखेला ९७ ा वष वारले. ा मािसकाची िकमया -- जा अशी होती की ते पढेु भारताता
ू िनघू लागले ! ' चांदोबा ' हा श वेगयाच अथान े भाषेत समािव झाला. जी ए
बतेक सव महाा भाषांतन

कुलकण यांा कथांची ांना टर उडवायची असते ते महाभाग णतात की जीए णजे मोांचा चांदोबा होते !
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 कॄ तता  करायलाच हवी ! दरमहा ही अशी
कै िशवशंकर यांनी आपले बालपण सजवून िदले ! ाबल मनःपूवक
भरजरी रंगतदार ेट िचे !
ेट कलाकार ! ांा ॄतीस सादर अिभवादन !
--- ००० --आज दयिदन ( हाट डे ) आहे णे. तर िवचार असा आला की या कोरोना काळात लोकांच े हॉटे लग, चमचमीत खाणे
ु े , दयिवकारापासून काहीजण वाचले असतीलच ना ! णजे कोरोनान े िदलेले
बरेच कमी झाले असणार -- ामळ

ु लोकांच े िफरणे, ायाम हे बरेच कमी कवा बंदच झालेय -जीवदानच की हे ! पण लगेच कुणी णेल की कोरोनामळे

ु े वाढलाही असेल दयिवकार ! होय, पण, शांत, िरकामा वेळ िमळााने ान ( ांना या शाचीही ऍलज आहे
ामळ
ते सोडून ) तरी चांगले करता आले असेल ! णजे कोरोनाचे उपकारच की ते, दयिवकारापासून वाचवणारे !

ु
तर ते काय असेल ते असो, आहारिनयंण, ायाम आिण ान ही िसूी नसती
दयिवकार टाळयासाठीच ने तर
आहे ते चांगले जगयासाठीही गरजेची आहे. आपा इथा लोकांच े जाऊ ा, डीन आनश या परदेशी डॉरान े योग
कन िस के लेय की ान ही एक जीवनसंजीवनी आहे !
--- 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 एकांत )
ु
सतत सामूिहक, सामािजक, राजकीय असणे तसेच सजकतेा, कलेा ेातही टोळीबहार असणे हेच नसते

महाचेच ने तर अटळ मानणारे काही लोक िदसतात. या िवषयावर आिण याा आजूबाजूच े आणखी काही असे कुणी
कलावंत, चतक काही बोलले आहेत का ते पाहावे, असे वाटले. सहजच हा चाळा थोडाफार पार पडला. टोळीबहारांना

ु
लगेच यावर वादाचे काही मु े सवयीन े सचतीलच.
पण, ते ठीक आहे. हे इथे चचा आिण वाद यांसाठी देत नसून, वाटास,
आपापा िवचारासाठी, चतनासाठी समोर असावे णून देत आहे -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)
25

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 --

ु ात िवभूती एकच, णजे मी सेवर आलो तर एखाा िवापीठाला नीच ांच े नाव देईन -- आदरणीय
माया आय
ी. नीलीमकुमार खरै े ! शंभर िवषारी सापांा सािात बाहर तास बसयाचा चमार ांनी बी जे मेिडकला

मदै ानावर के ला होता ! मनात कायमच सापाची दरदन भीती असान े मी ांचा तो धाडसी उोग बघायला गेलो होतो
! साप िदसला की आता फ खरै े ख ैरे णतो की झाले !
राजकारण या ायरसवरची लस कधीच ितसया टात आलीय पण िता चाचणीला एकही यंस ेवक पढेु येत
नाहीय !
ु करतील
न जाणो, काही िदवसांनी, आयपीएल वरचे ल हटवयासाठी, कोरोना आिण बेरोजगारी यांावरही चचा स
साले !
ु के लेय !
आता कं गना आिण िरया यांावरचे ल हटवयासाठी आयपीएल स
सा दोन वाांची चलती िदसते -१. एवढी साधी गो ांना कळू नये ? !
े लोक ांावर नाराज आहेत !
२. ांचच
सहा मिहांनतं र आज घराबाहेर पडलो. दातासाठी. फारसे गंभीर नते पण नको कटकट णून दाखवून आलो. कुठे ही
काहीही बदललेले नाही. कालच तर मी येऊन गेलोय इकडे, असे वाटले. वातावरणाता अय भयाकडे ल के ले तर
ऊन न ेहमीसारखे टीन वाटले.
ु आिण िया
पष

ु हे एक िमिन जग आहे असे टले तर सहजच एक असे िदसते की ियांा पो अिधक मानवी, समजतदार,
ु
फे सबक
ू , जगयाता महाा बाबना मह देणाया, अिधक िहतचतक, मै ीपूण, ावा नसलेा, अहसक
सौहादपण

आिण संघषा ऐवजी समयाला मह देणाया असतात. ावन असा एक मु ा मांडून पाहावा असे वाटले की जसे --

ूं ा घोषणा होऊन गेलेा आहेत,
िवचारसरणीचा मॄ,ू लेखकाचा, समीेचा, उपपीचा, धमाचा, आदशाचा, वग ैरे मॄ
ु नी चालवयाा काळाचा मॄ ू झालेला आहे, असे घोिषत करावे.
ाचमाणे आता राजकारण व शासनयंणा पषां
ु ना राजकारण झेपत वा पेलत नाही, असेच िदसते. ते सगळीकडे ेष आिण हसाच पसरवतात. पषां
ु ा
पषां

े जा िनमाण होताना िदसते आहे. या ीन े न ेटवर पािहले असता, असा िवचार
राजकारणातून भा ऐवजी बरु च

ु नी पषां
ु ना राजकारणातून पूण  हपारच कन पाहायला
झालेलाही िदसतो आहे. एकू णच ियांनी आिण समंजस पषां
हवे आहे. एकू णच जगभरचे भंगार वातावरण कदािचत ियाच ळावर आणू शकतील. माणसांना ेषा ऐवजी ेमाचे जगणे
ु
िशकवू शकतील. हे े खूप वष पषधानच
रािहलेले आहे आिण या पतीन े ते फ िवंसकपणाकडेच जात आहे.
मानवी जगयाा सगया दोया ियांा हातीच ायला हात.
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ु
ही पो िनळ िवचाराथ िदलेली आहे. हे माझे ठाम मत ने. साचे एकू णच जगणे आिण ाची त सधारयासाठी
िदसणारा हा एक आशादायक माग वाटतो आहे. धम, जात, प यांा मयादा ओलांडून यावर चचा ावी.
--- ००० --ोल
माया ीन,े माया सोयीसाठी मी ोलची ाा के लेली आहे, ती अशी -- िदलेा पोचा िवषय सोडून,
पोकावर ेषमूलक अशा िगत कॉमट देतो तो ोल.

ु वर माया कोणाही राजकीय िवचारांच े दशन वा चार करयासाठी वावरत नाही. परंत,ु माया
मी तः इथे फे सबक
ु किचत जरी शंका आली कवा ते मताा िवरोधी वाटले तरी काही ोल इथे ांचा धंदा स
ु करतात, असे
पोमळे

अन ेकदा िदसून येत आहे. मी सहसा कुणाला अनड वा ॉक करत नाही. वतु ः माझी ५००० ची मयादा संपलेली आहे,
तरीही, नवीन ड घेता यावे णून मी कुणाला उडवत नाही. परंत,ु आता, यापढेु , माया पोवर कुणी, वरील

 च
ू ना न देता रामराम करायचे मी ठरवलेले आहे. कारण ा
ाेमाणे ोलिगरी के ली तर ा ीला कोणतीही पूवस
ोलांा ीन े माझी  डिशप ही ' वाईट ' च असणार आहे.
असे करावे लागत आहे ाबल तशा ोलांची आधीच माफी मागून ठे वतो.
धवाद !
--- ००० --राजकारणात गधडेपणा खूप असतोच हो, पण इतका ? एखाा रा सरकारन े तःिवच बंदोब करणे ? !
आमचे घराणेच िशकी पेशाचे आहे -आाला काही येवो न येवो,
लोकांना िशकवयाचे त आी कटाान े पाळतो !
Memory मधून...
*****************************
Champra Deshpande देशपांड े यांा wall वन ....
वेांची संा खूप चंड असली की ांना वेड े णता येत नाही -- हा शहायांचा ॉेम असतो !
शहाणे णजे संने े कमी असणारे वेड े !
Pravin Kamble is with Niranjan Malode and Purushottam Kadam.
August 30 ·
रंगमंच - सादर के लेले योग

ु िथएटर,नािशक
िनमती - मयरी
नाटक - " े लर"
लेखक - च .. देशपांड े
िददशन - िवण कांबळे

िठकाण - यशवंतराव चाण माटं ु गा,मबं ु ई.
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काश योजना - िवण कांबळे
किवता णजे काय ( रे भाऊ ) ?

ु वर पो के ली. ावर, कोापूरपासूनचे माझे िमवय
आजच सकाळी मी ‘ कलेच े िदवस ‘ ही माझी किवता इथे फे सबक
ा. बाळकॄ  कवठे कर यांची अशी कॉमट आली – “ चं , म. ही किवता नाही, छोटा िनबंध वाटतो, कोणालाही कमी
जा करता येईल असा. “ ाला माझे उर असे होते – “ माझा काहीही दावा नाही -- िदसले ते िलिहलेय – “ नंतर
माया असे लात आले की हा िवषय  डसमे चचा ावी असा आहे. जगात किवतेा शेकडो ाा होत आलेा
आहेत आिण आता अगदी न-किवता कवा यंचिलत किवताही िलिहा जातात, हे आपाला माहीत असले तरीही,
ु यावर बोलावे, असे वाटले. या िनिमान े किवतेबाबता आपापा कना
आपण आपापा आकलनानसार

ु न पणे मांडा जातील आिण गरज वाटास आपाला सवानाच आपापा कना बदन, वाढवून,
घासूनपसू

ू देणाया अशा करता येतील, असे वाटले. एखादे औषध
 कन वा अिधक समावेशक वा किवतेचा न ेमका देश रेखन
वा लस तयार करताना जसे काही लोक ेेन े ाा जरीा चाचणीसाठी पढेु येतात, ाचमाणे, या कामाला

आपली ही किवता वा मजकू र उदाहरण णून देऊ करता येईल, हे माया लात आले. तरी,  डसना माझी अशी िवनंती
आहे की िनभडपणे ांनी हा मजकू र किवता आहे की नाही यावर िलहावे. या मजकू राची कशीही िचरफाड वा िचिका
ु तः हा एक िनबंधाक ग मजकू र
करावी. वाटास आशयावरही हा वा ाचे किवता णून समथन करावे. म

ु बरोबर वा तमक
ु चूक असा िनष काढणे हा हेतू नाही. या िनिमान े
आहे का, यावर सकारण मते ावीत. यातून, अमक
ु
या एका महाा िवषयावर आकलन-घसळण
ावी, हीच एक मयािदत अपेा आहे. हे उोधक ठ शके ल. ही इथली

चचा जर चांगली झाली तर आपले कुणी संपादक िम पढेु ती िसही क शकतील. या चचत, अथातच, कवठे कर सरांनी
ांच े मत जरा सिवर मांडावे, अशी िवनंती आहेच. इथे िनकाल देणारे कुणी ायाधीश नसतील, हे लात घेऊन
ु पणान े बोलावे, ही िवनंती.
 डसनी खले

संदभासाठी, सकाळी मी किवता णून िदलेला मजकू र असा आहे –
कलेच े िदवस

मं ु या लागून मेले की वाळवी लागून
असा ेयाचा सामना रंगणार हे िदसताच
अन ेक िचकार हजर झाले
आधी स पान मग ते अमूत  करायला --

ु अमूतह ी आपाला माहीत असलेा
नसते
झबं ु रांा आिण कोिळकांा आपा
ू च येत े हे ांना माहीत होते
मनांतन
पण हाती असलेा कौशातून
ांना मिसहा णून गाजायचेच होते
आिण जगाा संॄतीचा ायचे होते

ु
एक अिवभा पाणीपरवठा
डबल िफड

वाचनसंॄतीचे उपटसभ
ं ु भ गौरव माजवत
आपा ग डबांचा संगी
हजार सप  पोसून धाक िनमाण करणाया

होते हजर ांचहे ी आसंवध न साधायला
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राीा अपॉइंटमटसपूव ेयसशी ठरलेा
ा ांा गतेा जािहरातत

 शार मॉडेस
हमखास असत अधन आकषक
ही लोक वाचत नाहीत यकला तर
फ िललावांतच िदसतात काया

प ैशांा उग
ं ु आिण सखोल वहारांत
संपले िदवस एकू णच कलेच े
हे समजून काहीजण शांतपणे पाहात वेफस  खात होते
--- ००० ---

ु
-- हा मजकू र आधाराला घेऊन चचा होत असान े नसाच
औपपिक कना न येता ांच े ीकरणही येईल, अशी
आशा आहे.
--- ००० --गिणताचा बादशहा

ु ामळ
ु े कधी कधी झी िबिझन ेस हे चॅन ेल थोडा वेळ पािहले जाते.
शेयर बाजारात मी कधी फारसे ल िदले नाही. पण, मल
ाचा मॅन ेजग एिडटर अिनल सघवी हा एक अजब माणूस आहे. प ैशांा या बाजारात सहज हसत खेळत वावरणारा,
ात िवनोदही क शकणारा माणूस णून मला ााबल आदर आहे. आज ान े नीलकं ठ भानू काश हा एक अजब
गिणती ा चॅन ेलवर आणला होता. हा फ २१ वषाचा एक िवाथ आहे. यान े शकं ु तला देवचाही िवम मोडलेला असून
ु पदक िमळवलेले आहे ! ान े कन दाखवलेले गिणतातले चमार  पािहले
भारतासाठी गिणतातले जागितक सवण
! ेटच !!! ( वीज सारखी जात असान े पो अध देऊन आता पूण  करत आहे -- ). ाचे णणे यात परमेरी देन
वग ैरे काही नाही. ही एक कला असून कुणीही िहचा सराव कन िनात होऊ शकतो. लोक ाला णतात, आता

संगणक आहेत, तु या या कौशाचा उपयोग काय ? तो णतो, कास  आा तरी पळयाा धा असतातच ना -तसेच हे समजावे. आिण मानवी मा शी िटकवणेही महाचेच आहे ! अजब आिण ेट !!!
हजार लाईमे आपा लाईकचा काय तपास लागणार आहे ? सदय  बघा आिण पढेु चला -' जय आिनभर भारत ' असे णून, हातात काी आिण कं गवा घेऊन, पाच िमिनटांत कोरोना कट मान टाकला !
आता दोन मिहन े िनत !
यानंतर फ िनवडक पो घेतलेा आहेत. किवतांा पो वगळलेा आहेत.
22 August 2020
Yesterday
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मूड
ु े माझा एक मूड तयार होतो
पावसामळ
मग सद होते मग घसा पकडतो
णजेच ऍलज होते
हे पान मला वाटले आपला तो मूड
पावसाला िवरोध करतो आिण ा लढाईत
तो मूड खूपच कमी पडतो
समजा मी तो मूड तयारच नाही होऊ िदला
तर माझा पावसाला िवरोध असणार नाही
आिण मला ऍलज नाही होणार
हे जर खरे असेल तर
या िवचारान े मी घाबरलो
मग तर मनातले सगळे च िवरोध
असे काही ना काही िबघाड
घडवतच असणार आिण मला ते
कळत नसणार ते अजून  न झाान े
वाईटाला िवरोध करावाच लागणार ना
माझे मन एक साधे स सांगते
ायला णजे जगयात
ऍलज
ही कं पसरीच असेल का काय
आता या िवचाराचा मूड नको तयार ायला
--- ००० --August 20
ेट णजे काय रे भाऊ ?
ु ात ेट असे काही नसतेच, वैिक वा सखोल असे काही नसतेच, सगळे उथळच असते – असे आकलन असणारे
मळ

ु लोककला,
काही लोक आहेतच. जे आहे ातच जमेल ती मजा करा, असे णत ते कलािभीत टीन अनभव,

लोकिय कला, गाणी, चावटपणाचे कार, असे सगळे च एक हाताळत, ेट होयाची चता न बाळगता, िवॄतपणा,
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ु राहतात. पण, हे सगयांना पटते, असे नाही. कलेत काही मूाकताच नसते हे
बतु ता हीच समॄी दाखवत खश
ु एकदा
त समोर आले तर भांबावून जाणारेही काही असतात. िवोही टाईप लोक तर, या अशा िवचारान े आपण पा
देशोधडीला लागू, ही शता पान अिधकच आमक होतात. या िवषयातले  सवामाणेच मलाही पडत असतात
आिण ते सतत माया चतनात असतात. ा बाबतीतली ही पो आहे. िवषयाचा आवाका शूापासून ते अनंतापयत
ओपन असान े सव  डसनी यावर िबनिबचकतपणे आपले िवचार मांडावेत, अशी इथे अपेा आहे.
ु च
ंदी किवता, भावकिवता, अितवाववादी किवता, अ-किवता असे काही कार आपाला माहीत आहेत. नसते

ु
सखःखाचे
वावच िचतारयात रस न घेणारी बरीच किवता वाचनात येत असते. वावाचा सांधा सोडणाया किवतेत
ु ाबी करयात रस असलेले आिण वावाची िवपता, िवूपताही
दोन कार असतात – एक णजे वाव हे गोडगल

 ावी असा िकोण असलेले. वावाची कास सोडणाया बयाच किवता शािक रावर आगािपछा नसलेा
ु बध वाटू शकतात. असतातही बध कारण ांना टीन एकरेषीय अिभीन अिधक काही ‘
आिण ामळे

ु येतो की अशा बध किवतेतही एखादी ओळ वा एखादा शसम
ु य असा
णायचे ‘ असते. मला अन ेकदा असा अनभव
येतो की सदर कवी खूप खोलातून चतनशील आहे, हे जाणवते. तशा बध कथेत वा कादंबरीतही तशा जागा असतात.
आिण मग ा अनषंु गान े ा एकू ण कलाकॄ तीा आकलनाा शता वाढतात.

ु ाबी असतात. ांना तःची
तसे िचकलेत होऊ शकते का ? वाववादाचा हात सोडलेली बरीच िचे गोडगल
शैलीही असते. ते सव पान आपण चिकत होतो आिण उू तपणे ‘ ेट ‘ णतो. पण, एक कारे ते ओळखता येणारे
वावच असते. आिण सरळ सरळ वावच िचतारणारी अन ेक िचे अशी असतात की ांतले तपशीलांच े बारकावे

ु असा एक िवचार चा असतो की
आिण छायाकाशाचे खेळ पान आपण ांना ‘ ेट ‘ णतो. अशा बाबतीत वषानवष
े की हे सगळे , तेही सहज, एका सेकंदात, मग कशाला हे िचकार एवढे क घेत बसतात ? कशाला
फोटोाफीत येतच

ु
इतका वेळ वाया घालवतात ? नसाच,
कमावलेा कौशाला ेट का णावे ? आिण ‘ अ-वाव ‘ िचकलेत ‘ वाह
‘ णावे अशा जागा असतात का ? ा कशा कारा असतात ? अमूत  िचकलेत असे अन ेकदा वाटते की ‘ वाह ‘
णणारे लोक ा संबिं धत िचकाराची मािहती मनात जोडून ा िचाला ेट णताहेत. णजे असे की उदाहरणाथ,

ु े ांची बिचे ेट आहेत –
भारतीय तानाता ‘ ब ‘ या कन ेचा ांनी सखोल धांडोळा घेतलेला आहे, ामळ
असे. मग या पतीन े एखााचे साधे रंगांच े पेही ेट ठरताना िदसतात. कवा अन ेकरंगी वा एकरंगीही भौिमितक रचनांची
िचेही ेट टली जाताना िदसतात. ही अशी िचे तर थोडेफार कौश कमावलेला कोणताही िचकार काढू शके ल,
असे पाहणायाला वाटते. वाववादी िचात िनदान चिकत करणारे कौश तरी असते, इथे तेही िदसत नाही. इथे

ु
नसताच
एक ेन रंग िदलेला चौकोन जेा ेट टला जात असलेला िदसतो तेा मा, ामािणकपणे िचे समजून
घेयाची इा असलेाचा धीर खचतो !
ु
किवतेतही ‘ अ-वाव ‘ िलिहणायांत काही शैली-उाद असतात. ते टीन सखःखां
नाच एका मोहक शैलीतून
 वेनातून सादर करत असतात. णजेच ,
अिभी देत राहतात. जरा ढोबळ भाषेत णजे ते वावच पण आकषक
शैलीचे कमावलेले कौश सोडले तर ते वावालाच टाया घेत असतात. वावातली मोहकता सोडणारे कवीही
बयाचदा ‘ वावाला येणाया ांा ितियांच े वाव ‘ हेच मांडत असतात. ितियांा वावाचा दजा, असे
काही असते का ? हे सगळे पाहता, कलािभीत, या ना ा कारचे कौशच शेवटी महाचे ठरते का, असा 
येतो.
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तर, या सगयाची एकच सारांशप ‘ कॅ ूल ‘ णजे अवगिं ु ठत गोळी करायची झाली तर  असा सापडतो –

ु च कौश कवा जाणूनबजू
ु न
आपण जी कला कला णतो ती फ वाव अिधक कौश यांची बेरीज कवा नसते

ु ीचा चांगला आनंद िमळू शकतो हे मा के ले तरी यान
ु करमणक
वाढवलेली ढगबाजी, इतके च असते का ? कौशामळे
अिधक काही असते का कलेत ? असू शकते का ? असू शकत असास ते काय असते ? णजेच आपला टायटल- –
ेट णजे काय रे भाऊ ?
ु ा असान े, कुणीही, यावर काही बोलावेस े वाटास, न लाजता िबनिदतपणे बोलावे, ही िवनंती.
हा िवषय खूपच खल
--- ००० --August 19
चं
वू
ं ा जगात राहतोयस
तर वू
ं ा भाषेत बोल
माणसाा मनातून येणाया

ु
घसमटीला
इहवादात अथ  नाही
असे चं णाला तेा
घराा भती पाहात होा
दयाळू पणे आिण चतेन े
आता काय घडेल याची

ु ता नती
ु
राीला मळीच
उक
इहवादाची बकवास करणारा हा ाणी
ेम करणेच िवसरत चालला होता
समु ाा वाळू त इततः
बागडणारे खेकडे
आपण फार आनंदात आहोत
असेही स नते माजवत
वाळू वर पडलेा चांदयान े
ना वाळू रोमँिटक होत होती
ना खेकांना हवा होता
राीचा अमरपणा
वू
ं ा भाषेत कसे बोलायचे

ु घसमटीतू
ु
इहवादी मौनातून की वप
न
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या ावर चं फ हसला
--- ००० --Champra Deshpande's photo.
छायािच िदवस -August 18
ु
माझे परभािषक किवतांच े अनवाद
गेा काही वषात मी मधून मधून मला आवडलेा वा काही कारणान े िवशेष वाटलेा अशा परभािषक किवतांच े

ु करत आलेलो आहे. ा किवता मळ
ु ात इंजीतूनच िलिहा गेा आहेत ांचा ा मूळ पांतन
ू आिण ा
अनवाद
ु उपल आहेत ांच े ा अनवादां
ु वन असे मी अनवाद
ु के लेले आहेत. या
अभािषक किवतांच े इंजीत अनवाद

ियेत अन ेक  असतात, जसे की मूळ इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आहे इथपासून ते मी

ु
ु िकतपत िवासाह आहे, इथपयतचे, असे अन ेक  असतात. मळात
ु
अनवादाला
घेतलेला अनवाद
िलिखत किवता हीच
 स नसून साची अिभी असते असे टले तर ती मूळ किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा
ु हा सरा अपलाप टला तर अनवादाचा
ु
ु हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, सारांशान े मी
अनवाद
अनवाद
कोणाही किवतेचा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो.
ु करावेतच कशासाठी मळ
ु ात, असा एक  अन ेकांा मनात येऊ शकतो. इथा मातीतली कला वगैरे
हे अनवाद
बडेजाव माजवणारे आपण लोक आहोत. इथली माती णजे काय ? फ शेतकरी, शेतमजूर, दिलत वा कामगार यांा

ु कलेची सामु ी होऊ शकतात. ामळ
ु े , इथली माती
जगयाचे वाव ? तसे णता येत नाही. कुणाचेही कोणतेही अनभव
णजे कुणााही मनाची कोणतीही माती, हे आधी लात ायला हवे. मराठी भािषक कवचीही एकमेकांची माती

वेगवेगळीच असते. परमातीच असते. तरीही एकमेकांा किवता थोाफार, अपलाप होत का असे ना, एकमेकांपयत पोचू
ु
शकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता हे सगळे जरी वेगवेगळे असले तरी – सख,

ःख, मानापमान, ेम, असूया, हेवा, सूड, महाकांा, वचाची इा अशी ही माती सगळीकडे जगभर सव माणसांत
ु े च तर कलेतन
ू होणारी अिभी आिण संपक हे सवच माणसांना तु असू शकतात.
तीच -- एकच असते. ामळ
काहीजणांना वाटते की ा ा संॄतीत आपापले कलाशा, सािहशा असते आिण ती परंपरा जपत, िवकिसत

करतच सवानी चालले पािहजे. मला ही धारणा मूखप णाची वाटते. ही धारणा मातीा वेगवेगळे पणाला मह देणारी

असून िताता समावेशकतेकडे ल करणारी आिण णून संकुिचत आहे. कोणाही कलेचा अन ेकांशी संपक होतो
ु े ने तर िताता समानतेमळ
ु े , समावेशकतेमळ
ु े , हे लात ायला हवे. अशा या
तो मातीा वेगळे पणामळ

ु
ु च, परभाषेता कलाकॄ ती अनवािदत
आकलनामळे
होणे मला आवयक, महाचे आिण समथन ीय वाटते. जगाता
कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात.
ु हा नसताच
ु
ु
ु े अनवाद
याच कारणामळ
शािक ियेबरोबर जाणारा वा नसताच
शािक असून चालत नाही.

ु
ु
अनवादकाची
आकलनिया ही ा किवतेा समावेशकतेकडे ल देणारी असावी लागते. अनवादकाा
आकलनाला
ु नस
ु ताच शािक, तक
ु ातक
ु ांचा, ओबडधोबड आिण मूळ
ू ी नसेल तर तो अनवाद
अशी एकसंधतेची पाभम
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ु
ु े , अनवादाला
कलाकॄ तीला ठार करणाराच होईल. ामळ
घेतलेा किवतेत आकलनाा या एकसंधतेच े दशन

ु
ु करताना अन ेक पयायी शपे सचत
ु असतात, ांतले न ेमके
अनवादकाला
झालेले असणे महाचे ठरते. अनवाद
शप िनवडताना वा काही वेळी नान े घडवतानाही ती आकलनाची एकसंध ियाच अबािधत राहायला हवी, अशीच
ु े च मी असे णतो की उदाहरणाथ समजा एका  च किवतेा
योजना ीकारावी लागते. या एकू ण िकोणामळ

ु
ु के लेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवाद
ु हा मूळ
इंजीता अनवादावन
मी मराठी अनवाद

किवतेशी अिधक िनावान असू शकतो. आिण ााही पढेु जाऊन मी असेही णेन की मूळ किवतेतले पिहले अपलाप
ु े माझा मराठी अनवु ाद हा मूळ किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला असू शकतो. यात कुणाचा
कमी झाामळ

ु
े ते वैिश असते. हे सव लात घेता अनवादाला
मानापमान वा ेकिन नसून या ियेचच
नविनमतीचेच मह
ायला हवे, असे मला वाटते. या सव ियेत िमाहा वा िवभूितम हे महाचे नसून किवतेचा आशय णजे
ात अंतभूत असलेली जगयाचे भान घेयाची ियाच महाची असते, असे मला णायचे आहे.
माझी माती, माझी भाषा, माझी संॄती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै े हेच

ु े एकमेकांा किवता समजयात येणाया
जगात सव महाचे असते, असे मी समजत नाही. या बाबमधील भेदांमळ
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतेही कवी मी ाच आीयतेन े वाचू शकतो ा

ु े आहेत ! मी लहर
ु चंड खिजन ेच आपासाठी खल
आीयतेन े मी आरती भू वा गु नाथ धरु ी वाचेन. आिण इंटरन ेटमळे
लागली तर, आज रिशयातले वा इंलं डमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहेत, हे पाहात बसतो. कधी ओळीन े
ू नसतो. याची मी ना िटपणे ठे वतो
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करणे हा हेतच
ना ते लात ठे वायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमेल तेवढे समजले की संपले. ांतले काही कवी मला महाचे
वाटतात. ांच े मी जरा अिधक वाचतो आिण थोडेफार अासतोही. ाचीही िवा मायाकडे नसते. कबना मी

ु
ु करताना माया
अनवादासाठी
िनवडलेा किवताही नंतर माया सामा ानाा केत राहतीलच असे नाही. अनवाद
कुवतीमाणे मी शंभर टे ामािणक असतो पण नंतर ते काहीही लात ठे वायची जबाबदारी मी घेत नाही. ा ा णी
ा ा कलाक समॄीतून जाणे और बादमे भूल जाओ, असे ते असते. नाटकाा बाबतीत बोलताना काहीजण असे

ु
णतात की ते पान ेक अ झाला पािहजे, ान े ते नाटक सोबत घरी न ेले पािहजे, आयभर
डोात बाळगले
पािहजे – असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वेळी ती ती सजक िया झाली की संपले – ातून

ु के लेा किवता वा ांच े कवी यांबल नंतर मला
येणारे भान णजे ते नाटक वा ती किवता नसते. सारांश, मी अनवाद
काहीही िवचा नये.
ु
मला वाटते माया अनवाद-िये
तले बरेच मु े आिण माझे ाबाबतचे जे असेल ते आकलन  करयाचे काम या

पोमधून परेु स े झालेले आहे. काही मु े रािहले असतील तर ांवरही यातून काश पडू शके ल. किवतेच े माम हे जगणे

समजून घेयाचेच एक सजक माम आहे. ते काम जगात असं पतनी चा असते. असे सगळे समोर येत रािहान े
ू ेही मी थोडेफार हे काम करत असतो.
आपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हेतन
सारखेच करत राहीन असेही नाही. जगयातली अिनितता इथेही असणारच ना !
--- ००० ---
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वॅलेस िे
वॅलेस िे हा २० ा शतकातला अमेिरके तला एक महाचा कवी मानला जातो. १८७९ ते १९५५ हा ाचा
जीवनकाल होता. तान, मानवी कन ेची पिरवतनमता, वाव आिण स यांच े चतन, िवलण ितमा आिण

ु खाली देत आहे -गूढता ही ाा किवतेची वैिशे होती. मला आवडलेा ाा दोन किवतांच े मीच के लेले अनवाद
१. घर होते मूक आिण जग होते शांत
घर होते मूक आिण जग होते शांत

ु
वाचक झाला पक;
आिण उाळी रा
ु
होती जणू सभान असणे ा पकाचे
.
घर होते मूक आिण जग होते शांत.
ु
श असे उारले जात होते की जणू पक
नतेच ितथे,
ु
पकाा
पानावर वाकला होता वाचक हे वगळता,

वाकयाची इाच होती ाची, अिधकच अिधकतम असयाची
ु
एक अासक ाला होते ाचे पक
स आिण ाला
ती उाळी रा अशी की एक िवचाराची पिरपूणत ाच.
घर मूक होते कारण ाला तसे असणे भागच होते.
ती मूकता होती अथाचा एक भाग, ाा मनाचा एक भाग :
े ा माग.
ा पानाकडे जाणारा पिरपूणत च

आिण जग शांत होते. स ा शांत जगातले,
ात ाितिर कोणताच नाही अथ, जे तःच
आहे शांत, जे तःच आहे उाळा आिण रा आिण तःच
आहे तो वाचक जागत वाकलेला आिण वाचत असलेला.
--- ००० --ु असयाची किवता
२. नसते
मनाा शेवटाशी ताडीचे झाड,
अंितम िवचाराा पाड, उवते
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कां सजावटीचे,
एक सोनपंखी पी
गातो ा झाडात, मानवी अथािशवाय,
मानवी भावांिशवाय, एक रदेशी गाणे.
ु ाला की ते नाहीय कारण
मग कळतेय ना त
ु वा नाराज करणारे.
आपाला खश

तो पी गातोय. ाचे पंख झळकताहेत.
ते ताडीचे झाड उभे आहे अवकाशाा शेवटाला.
ू .
वारा वाहतोय हळु वारपणे ाा फांांतन

ु ले खाली.
ा पाचे अिझळाळ पंख झकले
--- ००० --August 17
समता
शरीर आकार शी मचा आकार
ातली रसायन े ातले वायरग
आकलनाची आिण िनणय घेयाची पत
या सगयांतच असतो फरक
ु यांत
ी आिण पष

तरीही हवी असते समता
कवीला एक ीच िवचारते
ु ा कसे कळते ीचे मन
तल

इतके कसे ते माझेच वाटते
कवी णतो
मी ेम करतो ीवर
णजे लोपच पावतो
मग फ तीच उरते
कवी णतो लविचकता हवी
ु ायमता नाजकता
ु
मल
हवी
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भोवतीा भती िवतळवून टाकणारी
जगयात समता नाही येऊ शकत
ेम येऊ शकते
तू तु या वेगळे पणाा समॄीत राहा
मी ाा बाहेन तु याकडे पाहीन
--- ००० --A poem need not have a meaning and like most things in nature often does not have.
-- Wallace Stevens.
किवतेला अथ असायची गरज नाही आिण िनसगाता बतेक सवच गोमाणे तो अन ेकदा नसतोच.
-- वॅलेस े.
August 16
रांा सावा
तो माणूस होता शार
ाला एक त सापडले होते
की बाबा रांना सावा नसतात
मग हा एक नवाच िवचार पान
पांनी आिण उंदरांनी ात भर घातली
ु
ती अशी की समालाही
नसते सावली
ु
आिण इंधनालाही

मं ु यांना हे काहीच पटत नते
ा णत होा की हे त मा आहे
पण यावर आधािरत पूण 
जगयाची वा नका लावू
इतर हजारो लाखो गोी
यात कशा मावतील
तो माणूस णाला
इथे ग आणायला
आहेच काय सरे साधन
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िवचारांनीच तर िदशा ठरवून
हणे टाळावी लागतील
िवचाराला टोक असू शकते वा धार
पण तो अमयाद णजे काहीच नसणे

नाही होऊ शकत हे समजूनच जायचे पढेु
मग मं ु यांनी नाद सोडून िदला आिण होईल
ते होईल णून ा गेा ऑिफसात
--- ००० --August 15
पोषक
लबाा सालीत लबान अिधक पोषक े असतात, असे सॄत झाान े, सालीसह जीव खाऊन िपळू न के लेले जरा
कडवट सरबत चांगलेच णून मी ीकारत आहे. मीही ा पोषकतेवर िवास ठे वू शकतो. मला धाी एकच आहे की
आता खोबयापेा नारळाा करवंटीतच अिधक पोषक े असतात, असे तर कुणी णणार नाही ? !
एकच स
ु े इतके श
तझ
आासकतेत ओसंडणारे

ांच े तु या मनातले अथ
माया मनातले अथ 
वेगवेगळे
असे काही नतेच
होते फ तू बोलणे
आिण मी ऐकणे
तफ अथहीन
असयाचे एकच स
तफ ापून

तफ अथपूण 
गूढ आिण 
जणू दोघांनाही
माहीतच नसणारे
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आिण तफ हवेस े

जाणीवपूवक
--- ००० --तू माझी वाट पाहा
तू माझी वाट पाहा
मी आलोच माया निशबाला हसून
तू माझी वाट पाहा
मी आलोच माया आठवणची वाट लावून
तू माझी वाट पाहा
पण आता मी तोच नाही येणार
तू माझी वाट पाहा
मी येयाची शता मावळे पयत
तू माझी वाट पाहा
 आहे हे कळे पयत
वाट पाहणे िनरथक
--- ००० --बिहरा िवषक
नतकीा नखाची
सर नाही येणार
भंगलेा िवचारांा िवषकाला
-- नतकीला नसते माहीत ितची गती
आिण िवषक असतो मूढ
ाा ितीबाबत
ढग येण े जाणे
ही काही घटना नसते नतकीला -भंगलेला िवषक येतो दबावाखाली
िवषक थांबलेला असतो
ाा चापासह
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ाा भावात
नतकीला असते फ नॄ
िता आरशातून बाहेर पडलेले
िवषक समजून घेऊ पाहतो
न ेमकी कशान े आली घटोटाची वेळ
पण ाचा भाव

ु डे
सवच सांच े करतो तक
समजणे णजे घटनाच नसणे
हे सांगतेय नतकी बिहया िवषकाला

--- ००० --िवजय
यात िवजयिबजय कसला -माझा पराभव ीकारयाचा डाव
ु ा कळलाच नाही
तल

असे दाखवयाचा डाव
तू खेळलीस
मनातून माझा िवजय ीकारत
इतके च
मीही मग माया
पराभवाचे ताणून नाही धरले
--- ००० --शी कपूर
ु
१४ ऑग २०११ ला आमचा एक आवडता हीरो वारला. शी कपूर. आज ाची पयितथी.
बयाच िहरॉईचे

ु
पिहले काम ााबरोबर झाले होते ! ााबल आदर आिण हेवा वाटयाचे ते एक कारण होते. तो काही नॄिनपण

ु , मी ाचे नाव
वग ैरे नता पण गायाा चालीबरोबर अंगाला झटके देयाची एक ाची िवशेष ाईल होती. ामळे
ु असे पाडले होते. अन ेक िचपट पडानंतर यश िमळत गेलेला हा नट होता. ाा िचपटांतली खूप
लचक मरारी

ु ांना आवडणारा ीड असलेलीही ाची गाणी आहेत तशीच संथ गोडवा
गाणी चंड लोकिय झाली होती. आताा मल
असलेलीही आहेत. मला आवडणारे ाचे एक गाणे देतोय – संगीतकार सदाबहार शंकर-जयिकशन आिण गायक अमर
ु – िचपट ‘ जंगली ‘ -- एहसान तेरा होगा मझ
ु पर -अप ै महंमद रफी – गीत हसरत जयपरी
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माया कै . ती. काकांबल एक पो मी आाच िदलेली आहे. ांचीच आणखी एक आठवण देतोय.
नोकरीिनिम अहमदनगरला असताना मी डॉ. पी. पी. भागवत यांा इमारतीत भााने राहात असे. ते डॉर

आयवु द , योग आिण आहार यांच े त होते. िशवाय जमन कं ु डलीशा आिण हरेषाशा यांचहे ी जाणकार होते. ांा
ु
आिण माया फावा वेळात आमा अन ेकदा गागोी होत. ा वेळी ते, ‘ सदय , ताय व आहार ‘ हे पक

िलहीत होते. ाचे भाग जसजसे िलन होतील तसतसे मला ते वाचून दाखवत. मला फार तर सदयाचा रिसक णता
ु एका शंकेचे िनरसन यात
येईल पण ातला तांिक त नाही. ते मांडताहेत तेच अिधक चांगले कसे येईल कवा अमक
ु मी बोलत असे. एकदा ांनी मला िवचारले की, ी-सदय  णजे काय याचे न ेमके वणन
यायला हवे, असे उपय

ु
आपा संॄत वाङमयात कुठे आले आहे का आिण ते कसे आहे. ा काळात मी शिनवारी पयाला
घरी येण े आिण

ु नगरला जाणे, असे करत असे. मी ांना णालो की सोमवारी त
ु ाला नी सांगने . रिववारी मी माया
सोमवारी पा
ाच काकांकडे गेलो आिण ांना ती मािहती िवचारली. एका िमिनटात ांनी मला कािलदासाचा तो संबिं धत ोक

ु
ु
असलेले पक
िदले. बतेक ‘ मेघत ‘ च असावे. तो ोक भागवतांनी ांा पकात
समािव के ला. ‘ ती यामा –
‘ वगरै े वणन असलेला तो ोक आहे. भागवतांनी ावर असे िलिहले – ‘ ती ( सडपातळ ), यामा ( असूता –
नवयौवना ), णजे कुमारी व नवयौवना, अणकुचीदार दातांची, िपकलेा तडामाणे लाल ओठांची, मे (

ु े हळू हळू
मभागी – पोट ) ामा ( कॄ श, लहान ), चंचल ी, खोल नाभी असलेली, ोिणभारात – िनतंबभारामळ

ु े वाकलेली. ‘ पढेु ांनी असे टले की, ‘ सदयाच े हे वणन
चालणारी, नााम ोकना – पु नांा ओयामळ
ु
थोडे अितशयो असले तरी न े व िनतंब पु पण पोट लहान, हे मत  आहे. ‘ ा पकाा
‘ िवषयवेश ‘ या
करणात डॉ. भागवतांनी टले की, ‘ नाटककार सी. पी. देशपांड े यांनी िवभागवार चचा के ली, ती मोलाची ठरते. ‘
ु
सारांश, माया ाच काकांा मदतीन े ा पकाची
एक महाची गरज मी पूण  क शकलो होतो !
--- ००० --आठवते का अिभिजतन े बसवलेले माझे नाटक ?

ु ा खूप शभु 
े ा!
तु या वाढिदवसाा तल

ु
माझे कै . ती. काका पयाता
एसपी कॉलेजात इंजीचे ाापक होते. नंतर ते कोपरगावा कॉलेजात ाचाय  झाले.
इंजी, संॄत आिण मराठी या िती भाषांता सािहाचा ांचा अास होता. तान, अा आिण शाीय
संगीत हेही ांच े गंभीर आवडीचे िवषय होते. लहानपणापासून मला ांाशी अन ेकदा गा मारायला िमळणे हे माया
सािहाा आवडीला खूप उपकारक झाले. याचबरोबर, आमा सव नातेवाईकांत िवनोदाची उम जाण असलेले आिण
ु िवनोद करणारेही तेच होते. ांाबरोबर बोलणे हे कुणालाही समॄ करणारेच असे. ांनी
अगदी सहज अम
मांडलेली ही अैत तानाची गंमत आठवली, ीकॄ , ान ेर या माग -खेळ खेळावा िके टू ।

मीच बॉल मीच फळकुटू ।
मीच मािझयावेरी आपटू ।
मीच धावे िभिरिभरी ।।
--- ००० --42

जळमटे
हरलेले लोक जकलेांवर
गाया झाडत बसतात
आिण अिधकच थकत जात
भिवाता शताही
कमकुवत करतात

हे ितला पटत नसे
ती णे मानवी जगणे

ु जळमटांसारखे असते
जा
ाला एकच अशी पत नसते
ितचा  ेकपचा होता
ान े िदलेा ःखाचा
ितला बदला ायचा होता
आिण तो तर णत होता
की ेकपने तो ःखीिबःखी होणार नाही
मग उपयोग काय तो धा देऊन
हा जा िवचार करत बसावे
तर उलट ालाच िमळू शकते संधी
धा देयाची आिण मग ितलाच उलट
ःखही होऊ शकते आिण अपमािनतही
वाटू शकते आिण िनणयिवलं बाची खंतही
जळमटे हाच असतो सारांश हे ान काही
शांतता देणारे नसते हे ान ितला आता होत होते
--- ००० --सूयाला येतो ताप
कोणतेच आडपडदे नसलेला सूय 
िवचार करकन काळवंडतो
ु
राीा सखाचे

खरे तर घाळ पढेु न ेणे
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हे असते ाचे काम
तर तो राहतो थांबनू साकळू न
िनसगात कुठे च नसते
हे िवचारांच े लफडे ही कसली

बाधा हे कुणालाच कळत नाही
सूयाला येतो ताप ाचे अंग
खू लागते तेा मा तो
शहाणा होऊन वतमानात येतो
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Sukhada Korde's timeline.
ु ा शभाशीवा
ु
ु ा सव कुटं ु िबयांना शभु 
े ा!
आमचा तल
द आिण त

सोनी टीीवर ' हाजा ' बघतोय --

ु े -ु दार आिण समीर चौगल
िवशाखा सभे
छान मजा आहे !

August 9
Champra Deshpande wrote on Aabha Velankar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande wrote on Sudheer Rasal's timeline.
े ा, सर !
खूप शभु 
समाधी
कुणी डोळे िमटले णजे
सगळे जग समाधीत गेले असे नाही
वाटायाा अता
जेा लपूनछपून लावा जातात
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िववाहाची शताच नसलेा
पावसाला
तेा साहिजकच पाऊस िवचारणारच
ु असतो पोकळीचा
पावसाला अनभव

ु ी
याचे ना उर येणार असते ना कबल
पांवर खूप आवाज के ला

तरी खोा समाधीपढेु काही नाही चालत
हे ाला माहीत असते
ाला हेही माहीत असते की
अशा समेवर िवचार करणेही
असते ा समेपासून पळू न जाणे
तो फ एक वाटाणा
हवेत उडवून दाखवतो

ु
ु ामाला िनघून जातो
आिण पढा
म
खोा समाा न लावणाया ीही
ु ा जगयात
असतात ाा ख

तःा पोकळीतून बाहेर पडणे ाला माहीत असते
--- ००० ---

ािमह

आपावर कुणाचा नसावा,

आपला मा सयावर असणार !
उदबी
अाहत वाातपणा करणारे

ु
बारमधले पजारी
बाा सरसावून
जेा सारवसरव करतात
पूजासािहाता घोळाची
तेा िगहाइके िवचारत असतात
ू
ांा मनांा िबळांतन
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बाहेर पडलेले आािक 
िबलांा पेमट
 ची वाट पाहणाया वेटस ना
बेटर लेट दॅन न ेर असे णत
मनीसेर ॅ सरकवले जातात हातांत
बाहेर पडयापूव कुरोगी मातांा
ु
िपऊन तर झालेा हसतमख
 असतातच आािक
हे सगळे च ीकारतात
पण ात िकती वेळ घालवणार
णून सगळे कुरकुरतात

ःखाने मेलो तरी बेहर असे णायची

ु ांना
सवयच लावतात सगळे आपापा मल
ु असतात
आिण यावर बारमालक खश

हातोहात िमळणारे तहहयात िगहाईक
ही या सगयात ांची कमाई असते
उदबी लावून न होता होता
--- ००० ---

े ा बाजार
मथरु च
राीा मोहात पडलेले अवडंबर एका कॅ नॉलचे
ु िवााा पकां
ु
हलके च घसते
त

जेा पहाटे च े साडेपाच झालेले असतात
अजून कुणीच णणार नसते शोकगीत
यापांगयाअंधया िचपटांच े

ु ुट
कारण आकाशात उडालेले कारखाांच े मक
ू असतात कधी जाया होतात
ल ठे वन
राकडेा सोन ेरी टपया यावर
माणसाचे िवचार जसे कधीही टपून असतात
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संघषाा संधसाठी तसेच ांच े साठे

ु यु गे
ु वाट पािहलेा होकारांसाठी
ितत असतात यगान
आपले नसलेले असे असेल का काही िबनाकटकटीचे
यावर मग पिरसंवाद भरवायचे ठरते पानटपयांचा
सापडले तर आता ांनाच काही सापडेल

असे वैचािरक अवगठं ु न बाळगत नाइलाजाचे
िवााना यांतले काहीच नाही पटत
ांना वान जायचे असते
ऍिसडा कॅ नॉलमधून
एकिवसाा शतकाता
े ा बाजाराला
मथरु 
सगळीकडे
गोपीच असतील ाट िरसेिन या खाीन े
--- ००० -जागितक कला
इथे फुटाणेही िमळतील आिण िपाही िमळे ल
जागितक कलेा चचा आपापा
टोयांना अनकूु ल कशा होतील

ु ाही चघळा जातील
याा य
ू
साधारी बदलयाचे ेय ठे वन

ु येऊ ात ते तर हवेतच
हे अनभव
आपापले जग ःखे हायलाईट ायला हवीत
ु ांना हे वाचू ा हे िशकू ा
मल

लोकलमधूनच ती लोबल होतील
बघा ना नोबेल भाषणे
ू  जागितक इितहास
ते साले संपण
ू कचर आिण समा
आिण तःा देशाचे इंभत
ु कीन े
यांना कसे िभडतात माणस

ु ा इितहास ना कणा
ना तान ना खल

ु ांा माथी बसलेले साट
अासमात मल
महान मातांची वगवारी आिण वाटप
यांवर पोसलेले आम िशलेदार
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मावळे वारकरी भ ांितकारक मूच
िफरवणारे भांडािशवाय कसली जाण
या ताचे अिभमानी संघटक झडवे ाले
ु डे कन
माणसाा अवधानाचे तक

ु डे शू
इथा इथेही एकमेकांची िफकीर न करणारे तस
ु की ाय ातं या शांच े परत
ु
ान ेम माणस
--- ००० --किरयर
घरा घरी शांतपणे
आपली आपण कॉफी िपणे वेगळे
आिण लसमारंभात मेस ेजिगरी
करत बसणे वेगळे कोणाही कारणान े
के सगळती हा िवषय िनघाला
तर शाळे तले िदवस आठवणारच
पयायच न रािहान े
पडणाया सरकारमाणे
बफेु जेवताना एकही डाग नाही पडत
शटावर असे जमत नसेल तर सरळ
आहेच े िवचार घोळवत ठे वावेत
डोात सूयाची भीतीही बाळगत
त णजे एकच पाळावे
परा सेवन करणे रोज
हेच असावे िजवाभावाचे जंगल
वॄवी हे गाणे णत
आिण कवा जरी मनात कहत
फारशी किरयर न घडान े
अरे छोड दो ा है जदगी
असे णत आपले नाव छापून आलेला
कॅ रम खेळाबाबत वीस वषापवू चा आपा
ऑफीस वाषकाचा अंक दाखवावा नातवंडांना
सहज बोलता बोलता ितसयांदा
--- ००० --48

आदश जगणे
ेकपा घटन ेचे
ःख भोगणारा नािक
हसतो धामकाला
तपात एका पायावर उा
समाजकायाची घ भूिमकाच
आदश जगणे णत
--- ००० --चा
पॄीा चेला

ु ीच इजा न करता
मळ
मी करतो हे िवचार
कारण ते असतात
ात अिातच नसलेा
ु
आभासी सखाचे

ु सोलत राहते
आभासी सख
माया मनाची चा
हे कळू नही मन करत राहते
ु पा
ु पनरावॄ
ु
पा
ी
आभासी स
हे आभासी नसतेच
ते च देत े

ु
सखाचे
रबंबाळ ण
आभासांची अशी
अावधी कथानके
पािहली असणार पॄीन े
सव से कदािचत
एकसमान समजून
ु
सखाची
िशा भोगणारी माणसे
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ितला नवी थोडीच असतील
--- ००० --मोजूनमापून
मला हवे ते भाषेच े प
ते हेच हे कळते तेा
मी कमी बोलतो

ु करतो
आिण ितलाच उ

ितचा शकोश खोलायला
िताकडे असतो
अजब आिवास
माझे कोणते श जाऊ ायचे
आऊटसाईड द ऑफ ं प
हे ितला सहज कळते आिण तरीही
वेगयाच िवषयावर बोलताना नंतर
ितन े माया आधीा शांवरचे
ितचे सखोल अबोल िनपण
टले तर नकळत
देऊन टाकलेले असते
भाषेच े हे प घडता घडताच
सहजच हे असे पिरप झालेय
हे येत े लात
तरीही मीही न आिण सौच
असायला हवे असे ती णत नाही
मग मला कळते माझे श कोणतेही असोत
मोजूनमापून असाच सूचकपणा असणार आहे
भाषेा या पात
--- ००० --किवता आिण कवी
न ेहमी
कवीच देतो किवतेला श
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असेच असते किवतेच े अवतरणे
पण अचानक कधीतरी
लहर लागामाणे
किवता फ खूण करते कवीला
आिण तःच देऊ लागते श
कवी काहीसा चिकत होत
किवतेच े हे ेम येऊ देतो
ू 
हे तर अिधकच अथपण
असे णत
येणाया अथावर

ु ीच ताबा न ठे वता
मळ
आता किवताच कवीचा
ताबा घेत असली तरी
अनपेितपणे
कवा खरे तर अपेे माणे
कवीला हवे तेच अथ
आकार घेत राहतात
अंितमतः ताबाहीनपणे
 तेा बवर
िनरथक
ोट पावणारे
न ेमके
--- ००० --ु
ु पृ े या मािलके तील आजचा मायापरता
ु शेवटचा णजे सातवा
'सात िदवस_सात आवडणाया_पकां
ची_मख

ु आजचे हे शेवटचे मख
ु पृ. खरं तर मला आवडलेली पके
ु
ु पृ े शेकान े भरतील. पण
िदवस. ानसार
आिण ांची मख
ु
िदलेा वेळेची मयादा आिण मािलके चे ीद वा मला इथेच थांबायला सांगते आहे. हे एक. सरे णजे ा पकां
नी
ु
दीघकाळ आपा ृतचा क़ज़ा घेतला, ती पके
साहिजकच ‘आवडती’ या ेणीत मोडतात. मागील सात िदवसांत
ु
ु पृ े इथे पो के ली, ती कादंबरी, किवता, वैचािरक िलखाण या कॅ टे गरीतील मला वाटतील अया
ा पकां
ची मख
ु
ाितिनिधक पाची आहेत. िशवाय मािलके ा थीमला धन असयाचं बंधन होतंच. यापलीकडे अन ेक पके

ु  े िततकीशी आवडली नाहीत. णून ती इथे पो
अशीही आहेत जी मला आशया खूप आवडतात. पण ांची मखपृ
ु
के ली नाहीत. असे असले तरी माया संहात असलेा ेक पकाचे
आपापले मोल आहे. तसे ते असतेच. मी आज
ु
ु
जो कुणी आहे (खरं तर मी कुणीच नाहीय, याचे भान मला या पकां
नीच िदले) ाबल या पकां
चा मी ऋणी आहे

ु
आिण ताउ ऋणी राहीन. आजचे पक
‘नाटक’ या िवभागातले आहे. बिु बळ आिण झू नाटककार : चंकांत भाकर
ु
देशपांड े बीबळात
असलेा चालचा ितरके पणा आिण समोराला झू घालतांना होणारी मानवी मनाची गतं ु ागत
ं ु या
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ु
ु पृात अगदी तंतोतंत पकडली आहे. मी आजवर िजतांदा हे नाटक वाचले आहे िततांदा ाता
पकाा
मख

आशयाची, ाता हस-या नााची आिण मानवी नाांता बिु बळ आिण झूा खेळातली अपिरहायता आिण
वैिकता (Universality) मायापूरती अिधकािधक टोकदार होत गेली आहे. माया मते, मराठीत िलहीलेले हे
जागितक दजाच े नाटक आहे ! पूणि वराम. '

ु
ु पृ े
सात िदवस_सात आवडणाया_पकां
ची_मख
ु आजचे हे शेवटचे मखपृ
ु शेवटचा णजे सातवा िदवस. ानसार
ु . खरं तर मला
या मािलके तील आजचा मायापरता

ु
ु  े शेकान े भरतील. पण िदलेा वेळेची मयादा आिण मािलके चे ीद वा मला
आवडलेली पके
आिण ांची मखपृ
ु
ु
इथेच थांबायला सांगते आहे. हे एक. सरे णजे ा पकां
नी दीघकाळ आपा ृतचा क़ज़ा घेतला, ती पके

ु
ु पृ े इथे पो के ली, ती कादंबरी,
साहिजकच ‘आवडती’ या ेणीत मोडतात. मागील सात िदवसांत ा पकां
ची मख
किवता, वैचािरक िलखाण या कॅ टे गरीतील मला वाटतील अया ाितिनिधक पाची आहेत. िशवाय मािलके ा थीमला
ु
धन असयाचं बंधन होतंच. यापलीकडे अन ेक पके
अशीही आहेत जी मला आशया खूप आवडतात. पण ांची
ु पृ े िततकीशी आवडली नाहीत. णून ती इथे पो के ली नाहीत. असे असले तरी माया संहात असलेा ेक
मख
ु
पकाचे
आपापले मोल आहे. तसे ते असतेच. मी आज जो कुणी आहे (खरंतर मी कुणीच नाहीय, याचे भान मला या
ु
ु
पकां
नीच िदले) ाबल या पकां
चा मी ऋणी आहे आिण ताउ ऋणी राहीन.
ु
आजचे पक
‘नाटक’ या िवभागातले आहे.
ु
बिबळ
आिण झू
नाटककार : चंकांत भाकर देशपांड े
ु
बीबळात
असलेा चालचा ितरके पणा आिण समोराला झू घालतांना होणारी मानवी मनाची गतं ु ागतं ु या

ु
ु पृात अगदी तंतोतंत पकडली आहे. मी आजवर िजतांदा हे नाटक वाचले आहे िततांदा ाता
पकाा
मख

आशयाची, ाता हस-या नााची आिण मानवी नाांता बिु बळ आिण झूा खेळातली अपिरहायत ा आिण
वैिकता (Universality) मायापूरती अिधकािधक टोकदार होत गेली आहे.
माया मते, मराठीत िलहीलेले हे जागितक दजाच े नाटक आहे !
पूणि वराम.
मबं ु ईत जोरदार पावसाची शता
अावयक असेल तरच घराबाहेर पडा
अथा घरामे पडू नका !

-- टीी.
परका

खरे तर मी बाहेरचा परका आहे
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माया असयातली फॉरेन बॉडी
हे मी पािहलेले असूनही
मी ापतोय हे घर मालक णून
मालक असयाचे ताण
ापतात माझे शरीर
आिण खू लागतात हाडे
तेा मी तयार होतो
मालकी सोडायला
मला वाटते की
मालकी सोडून मी होईन
ु ाल मालक
खश
ताजातवाना
यापेा माझे परके पण
िदसलेच नते
तेच बरे होते
असे  कळावे
अशी होते तडफड
मी परका होयाची नसावी ही भीती
जगच नाहीसे होयाची असावी
--- ००० --घ वाफ
आपा घरात घ वाफ
जगून झालेा वषाना झाकू न टाकणारी

ु
ु
आिण गदमरवणारी
अनभवाा
भाषेला
अशा णाची कनाही
नाांच े जंजाळ करते
संशयाद
आपण पािहलेली तीथ े े
हात जोडून उभी असामाणे
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पराभूत आिण के िवलवाणी
पण ॄती सोडून जायला घाबरणारी
ःखावेग आिण भीती अस झालेला धडा
तःन पडत असणार नदीत
ू ॄती न होणारच या खाीत
मॄत
ेमाचे उेजक वाह
जे कधी ओलांडून गेले होते

काळाा सीमा

आता फ झालेले

एक जनु े मातकट कोिळक
असा ण घडवयासाठी

पूण  िवान े कामाला लागावे
इतके आपण महाचे आहोत की काय

--- ००० --े वर काही
आज आपा चॅनल
मिहला भिगनी
आलेा आहेत -िश
अनावयक वाटणाया
कपा उडवून
मनाचे िश साकारले

हे सदं ु र कसे वाटणार सवाना
जे तःच उडवले गेलेत
ांना वाटणाया माया माणूसघाणेपणातून
हे जग काही मी घडवलेले नाही
मग माया िनणयांना जबाबदार मीच कसा
आता िश णून जे काही उरले आहे
तेही जडच आहे आिण कं गोरे असलेले
कधी अाळिवाळ कधी अचकटिवचकट
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ु वघेवी
आिण कधी लोभस सखदे
फ माण खाली आणलेय जगाचे
आधी गरीब ा मग साचे बघा
हे पटान े कवा समजान े
आिण अंितम णजे हे िशही
न होऊ शकते पूण  ताणशूतेत
हे माहीत झाान े मी  करतो
िशूतेच े ातं
ु एक कवी समजतात
पण लोक मला अमक
--- ००० --ु
ण
गाकष
मी काही मांडणीिशे के ली
िचे तर खूपच काढली
े कलाकॄ तीत मी
माया क

ु
णाचे बारा वाजवले
गाकष
ु च हे खोटे असते
मन णजे अमक
हेच मला दाखवायचे होते
बघताना काहीजण ितरके होत
काहीजण जिमनीवर पडून पाहात
काहचा तर तोलच जाई

काही णत भोवळ येत े हे पान
कहर णजे काहना

बेशु पडायचीच भीती वाटे
अिभाय आिण ितिया अन ेक येत
अचंिबत झालो िदङमूढ झालो
मला माझी पिहली सूती आठवली
हे आरोयिवघातक आहे
िनसग नाकारणे हे लोकांना
वेड े करयाचे पिहले पाऊल आहे
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काहीजण तर णाले की ांा भावना खावा
मग दंगली करयापेा जा कोटात मी णालो
ु ी कलेा वायालाही नका येऊ
त
असा ांना साही िदला
--- ००० --हात
वीस लाखांचा मोबाईल
सोाचा आिण सात िहयांनी मढवलेला
कसा आला होता माया हातात ते नका िवचा
आकाशात उडालेले गंजलेले पाचे डबे
पी समजून उा मारत मी
अैत तानाचा अास के ला होता
आहाराचे काही िनयम पाळत
तरीही पोट खले तरी मी हवालिदल होत
शाीय संगीत ऐकयाचा ह धन बसे

ु होता
कारण ान े बरे वाटते असा माझा अनभव
तर माया याच उजा हातात आला होता तो
अडीच िमिनटे णून मी रोज
संाकाळी माया या हाताला सजवून

ाला लोकांा दशनासाठी ठे वू लागलो

तो हात शभु आहे असे सगळीकडे पसरले
ु चा एक ंथच झाला
लोकांा अनभवां

ु े कधी कधी मायाशीही
तो हात मीमळ

ु े वागू लागला पण आता मला माघार घेता येई ना
मरीन
खूप फायासाठी थोडा ाग करावाच लागतो ना
ु
हे सगळे कळले एका भूखड
ं िय राजकीय पढायाला
तेा मी हादरलो कारण िनरोपच आला ना

ु दे दे ठाकू र ये हाथ मझ
ु े दे दे “
“ ये हाथ मझे
--- ००० --56

झोपेवर
ु
ऍलजन े जगाला खाज सटते
जग घेत े लोिरिटडीन
आिण नकळत हळू हळू
झोपी जाते
जागे झाावर
तोल सावरयासाठी
जग घेत े ुजरे ॉन

ु झोपी जाते
आिण पा
झोपेत जग
झोपेवर घेत े 
आिण हळू हळू जागे होते
जागेपणात ते झोप टाळत राहते
--- ००० --नॉमल जग
मन े तबं ु लेली माणसे
बाहेर पडतात
लोकस बंद असा तरीही
चंड शहरातली
चंड हॉटे स
आिण हॉिटस
बाब सांगत राहतात
संपक हीन
िखशात प ैसे नसलेली
आशाळभूत माणसे असतात
एकाच इेत की जगात पोलीस नसावेत
तरु ळक रहदारीा रांवर
हरणे मोर आिण माकडे
च ैनीत बागडतात
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पांनाही आकाश
जरा अिधकच मोकळे वाटते
मा घातलेली माणसे
भोके पाडू पाहतात मनांना
ासोवासासाठी भीती आवरत
ु घरी परतणे आता
चार वू घेऊन पा
भागच असते हेच नॉमल समजून जग
--- ००० --मारेकरी
किवतेत मी श
पूण  िपळले

तेाच माझे मारेकरी हजर झाले
ांना मी िदसलो नाही
ांना शंका आलीच
की मी किवतेत असणार
णून ांनी ितला घेरले
चबाजूनं ी कुठूनही

अथ िनसटून सटु ू नये
अशा बंदोबान े

तरीही ांना काही कळे ना
ांना ऐकू जाईल असे मी बोललो
ू िनःशपणे –
किवतेतन

ु ाला ही किवता न कळणे
त
हेच मला मारणे आहे
हे लात ा
ु ीही मराल
फ मायाबरोबर त
ा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

ु फ
ु कॉलेज
आमचे कॉलेज – इाईल यस
ु चे कॉलेज आिण हे आमचे णजे
 ा हे कॉलेज आहे. तेा पारेल कॉलेज णजे सदं ु र मल
मबं ु ईत जोगेरी पूवल

मबं ु ईवन ओवाळू न टाकलेले कॉलेज, असे समजले जाई. पण कॉलेजचा पिरसर णाल तर नंबर वन. हे एका छोा

ु ! मला एस एस सी ला उम गण
ु होते. अंधरे ी ते बोिरवली या सव
टे कडीवर आहे – उम झाडी आिण सदं ु र िनसगय
क ांत मी पिहला आलेलो होतो. ासाठीचे लाय बचे पािरतोिषकही मला िमळालेले होते. मला मबं ु ईत कोणाही

कॉलेजात वेश िमळाला असता. मला इंजीत एम ए कन ा िवषयाचा ाापक ायचे होते. माझी ही इा लात
घेऊन, माया विडलांा ओळखीा एका े ाापकांनी असा सा िदला की याला इाईल मे घाला. इाईल
े . एिन दजासाठी िस होते, तसे हे नते. पण ितथे
आिण एिन ही मबं ु ईतली दोन सरकारी कॉलेजस

ु
ु होा िमस होमाई जे. ॉफ – ऑफड िवापीठाा एम ए आिण पूण  आयच
इंिलशा िवभागमख
वायाला

वािहलेा. ा वेळी मबं ु ईत इंजी िशकवयात तीन ाापक ेट णून ओळखले जात. एक णजे ा. बॅनज, सरे
वदा करंदीकर आिण ितसया या ॉफ बाई ! मी या ॉफ बाकडून ‘ मॅबेथ ‘ आिण चॉसरा ‘ कँ टरबरी टे स ‘ िशकलो
हे माझे भायच णावे लागेल. या बाई तशा िधाड होा आिण यांचा कॉलेजात खूप दरारा होता. यांा समोर बसून
ु
ु ाा पाठीत गा
आी तीन िवाथ िशकू शकतो यासाठीही कॉलेजात आी आदरपा होतो ! एखाा गड
ं ु मल

मारायचीही या बाची हमत होती ! मी ांट रोडला एकदा ांा घरी गेलो होतो. घरात जणू एक मोठे वाचनालयच होते.
ु ा हवी ती पके
ु
“ कधीही ये आिण यांतली तल
वाचायला न ेत जा “ असे मला ा णाा होा. कॉलेजा

े नाा िदवशी मी ांना िसगरेट िपतानाही पािहले होते. तेा ते चंड अूप होते. मला एकदा ांनी िवचारले
ेहसंमल

ु ाािपका कशी िशकवते ? मी काही बोललो नाही, तर णाा, ते जाऊ दे, ती ीलेस घान येत,े
होते की अमक
जवळ बसून बघायला तरी छान वाटते ना ? या असा संवादांच े अिच मी कधी पािहले नते ! असो. सांगत
बसास ा कॉलेजा बयाच आहेत आठवणी. बी ए झाावर, बास आता िशण णून मी तो माग सोडला, हा
भाग वेगळा. इंजीचा ाापक होणे ही आपा बसकी बात नही, हे मला समजले होते.
ु गाणी ऐकताना, माया आवडीचा नट राजकुमार याा गाजलेा
हे सगळे आठवायचे कारण णजे काल काही जनी
संवादांचा एक ििडयो समोर आला. तो नट डायलॉग कग णून ात होता. तो पा लागलो तर पिहाच यात
आमा कॉलेजचे दशन घडले ! पिरसर सदं ु र असान े ितथे अन ेक हदी िचपटांची िचीकरणे होत असत. इमारत
दगडाची असान े ती बाहेन कोटाची वग ैरे वाटू शकते. या यात ती तशीच दाखवलेली आहे. ाची लक खाली
देतोय.

या कॉलेजाचा मराठी सािहाशीही चांगलाच संबध
ं आहे. इथे ाापक वा िवाथ णून येऊन गेलेले मराठी लेखक
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ाापक
बा. सी. मढकर ( कवी, कादंबरीकार, समीक. )

प.ु िश. रेग े ( कवी, कथाकार, नाटककार, कादंबरीकार आिण समीक. )
शंकर वै ( कवी आिण समीक. )
िवाथ

प.ु ल. देशपांड े ( लेखक, नाटककार, अिभन ेते, संगीतकार, वग ैरे – महारााचे हररी लाडके िम. )
चं. . देशपांड े ( महारााला फारसा माहीत नसलेला नाटककार, कवी. )
आता ही ा ती लक आिण बघा आमचे कॉलेज --

https://www.youtube.com/watch?v=rf9T18lPT5g
--- ००० --July 2020
July 30
ते वाईट हे चांगले
भूतकाळावर बेतलेला धामक ेष वाईट
पण तसाच जाितेष चांगला
तमु चा धमािभमान वाईट
पण ांचा चांगला
देवदेवतांा िवटं बन ेन े भडकणे वाईट
पण मानवी िवभूता समथनीय
ु च े दाखले वाईट
पराणां
पण इितहासाचे सारखे ा
संतांचा गवगवा हे ढग आहे

पण माचा गवगवा बिु मान
योग ान अैत ही बकवास
पण नथगन ेस ेट
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ेकाचे वाव वेगळे का असे ना
पण वाववाद महान पण फँ टसी खोटी
ु ा कळते ते पोरकट
तल
पण मला कळते ते ग
ु ा तझ
ु े खरे वाटणे हा वेडपे णा आहे
तल
सरळ माझे खरे स ीकार
--- ००० --Akela Hoon Main Is Duniya Mein - Mohammad Rafi Hit Songs - S D Burman Hindi
Songs
youtube.com
महंमद रफीा माया अन ेक आवडा गायांप ैकी हे एक -इितहास टाकू न
कुठाही पिरितीत
आपण जगयाता अिनिततेच े बळी ठरलो

ु के ला
असे होऊ नये णून मी इितहासाचा अास स
हे गॄहीत धन की काही तरी िश असणारच
अथा बेिश हा शच नसता आला भाषेत
मला ेरणा ू त अिता असले बािलश काही नकोच होते
इतके कमकुवतही नते माझे मन

की इितहासाा सतता पाठांतरा अभावी
चेहरे पाडून मरत राहावे लागेल
सूयाा आडून आिण चहा िपता िपता

एवढाच होता माझा िवचार

की राजकारणात यशी ायचा आपला िवचारही नाहीय
तर हवाय कशाला आपाला आटािपटा लाखांचा पोशदा होयाचा
कवा अिभमान धमाचा कवा भाषेचा कवा पाचा कवा गिरबांचाही
अंत अदशनीय कान पाडून िनःश जदगी

मा के ली तरी पटकन चढवता येणारी वाघनखे
बाळगावीच लागतात हे एवढे एक त एक ेरक धडा
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णून इितहासातून आलेले मला माच होते
णून मी फ धोके कमी आिण जगणे जा
एवढेच शोधत होतो – मागत नतो काहीच कारण देव
तःच अिनित आहे हे मी जाणून होतो --

माझा इितहास टाकू न मी परेु सा न राहायला तयार होतो
--- ००० ---

चांगली 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
“ चांगली किवता ही वावाला िमळालेली एक देन असते. एकदा का एखादी चांगली किवता जमा झाली की जग
कधीच आहे तसे रा शकत नाही. चांगली किवता िवाचा आकार बदलयात साहा करते, ेकाचे आान वाढवते
आिण ाचबरोबर भोवतीा जगाचेही. “ – िडलन थॉमस.
ु आशय असतो,
हा फ ३९ वष जगलेला एक िवलण कक कवी. मानवी जगयातली एकाता हा ाचा मख

ु ग
असे एका समीकान े टलेले आहे. ाला सस
ं त असेच हे ान े उारलेले वा आहे. ‘Light Breaks Where
No Sun Shines‘ ही ाची एकच किवता वाचूनही टी. एस. एिलयट हा अंत भािवत झाला होता. एका किवतेवन
कवीची योयता ओळखणारे आिण तसे जाहीरपणे णायची हमत असलेले लोक इथेही जाला येवोत, असे आपण णू
शकतो.
तर िडलनचे असे णणे आहे की एक चांगली किवता िनमाण झाली की ती पूण  जगावर भाव टाकते. आपण णतो

ु माहीत
की काका, बेकेट यांनी जग बदलले, याचा अथ तोच असतो. काका वाचलेले कवा ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ नसते
असलेले तरी िकती लोक असतील जगात, असा  इथे िफजूल ठरतो. आपा सवाा सव कॄ तचे आपणा सवावर

ु ीच जग आहात, त
ु ी बदलणे हेच जग
भाव पडत असतात, हे आपण पािहले पािहजे. जे. कॄ मूत णतात की त
बदलणे असते. या अथान े एखादी चांगली किवता वा कलाकॄ ती ही जग बदलत असते, हे खरेच आहे. ती किवता िनमाण
झाली एका मानवी भानातून इथेच जगावर भाव पडलेलाच असतो. मग ा किवतेच े वाचक कमी असोत वा जा.
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हाच आशय  करणारे माझे एक नाटक आहे – ‘ धागेदोरे ‘. पूण  नाटकभर वेगळे च काही चा असते आिण शेवटी
ू होतो, असा तो कथाभाग आहे. वाटास, जमास वाचून
ा सगयाचा पिरणाम भलतीकडेच एका तणाा मॄत
पाहावे.
सारांश, चांगा कलाकॄ ती णजे काय याचे चतन घडत राहावे. चाललेा रटाळ, सवयीा, हसक जगयाला
धा देतील अशा कलाकॄ तचे ागत होत राहावे.
--- ००० --खरे तर आता
तु या भेटीला पयाय णून मला
पावसा आधीचे अंधारलेले आकाशही चालते
ु न टाकणे
तपशीलांच े महच पसू
ु ा आवडता चाळा
हा तझ

ु ाचा भागच आहे
आता माया आय
हे सगळे काय घडत असते
या बाबतीत तू अनिभ असतेस
ु े
सगळे िवच तू असामळ

खूप पाऊस पडला तरी मी िभजत नाही
आिण कं टाळा तर आता
िकस िचिडया का नाम है असे झालेय
मला कळू लागयापूव
हे सगळे होते का अिात
हा ही गेलाय लयाला
ु ा
मला भेटयासाठी तल
काहीच नाही करावे लागत
मलाच न ेहमी माझे गाव सोडावे लागते
खरे तर आता आपा भेटीचीही गरज नाही
माझे गाव तरी कुठे रािहलेय

 मीलनातही अघिटतपणे
आपण गत
ं ु लेले नसतोच

--- ००० --63

July 27
जनम जनम
मी िितजाकडे पािहले तेा
ाची कड किचत मडली गेली
असे मला वाटले
हा अपमान समजावा की बेिफिकरी
ु
की आपोआपच परर िनहतक
काही घडले असेल
एक झाड माझा िम होते
पण ाला िवचान उपयोग काय
इतके पस नल आिण ते योय तरी आहे का
िखडकीचे गज मोजले उगीचच
इकडे आत तर काहीच घडले नते
खरे तर तसे काहीच घडलेही नते
हातात चहाचा कप आिण चहा
गार होत गेलेला वाफाही
थांबत आलेा
ु ावर िवास नसून
माझा पनज
आठवतेय कुठले जनु े गाणे

तर ‘ ये है जनम जनम के फे रे ‘
--- ००० --’संसाराणूपड
 घार आिण वेषांतर”
या चं देशपांडा एकांिकका कराया रान गेा. ना रंगकमनी ा जर कन पाहाात. मराठीता उृ 
एकांिककांमे वरा नंबरवरा आहेत या एकांिकका. Champralekhan.com या चं
ं ा साईटवर ा उपल
आहेत. कुणी करणार असेल तर मी साहा करीन.
िफट
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संाकाळ घडवते हळू हळू
काशात बदल
राला कळते काही संपतेय
आिण अंधार तर

कुठे न ेईल कोण जाणे
बदलाा अतेन े
कवी िलिहतात
िवरहाा वा ःखाा किवता
िफट कन टाकतात सगळीकडे
की संाकाळ धोाची
मग ेकच गो होऊ लागते
ठरािवक काळाला जोडलेली
उगवता सूय 

जणू तच असतो

िवचाराला नवा कब फुटयाचा
मग ठरतात पावसायाचे अथ
थंडीत पांघरा जातात ेमाा कहाया
असे होत होत एकदा कळते सहजच
आता तर सगळे च िफट झालेय

मॄ ू जवळ आला असावा बतेक
--- ००० --ु ी सवानी ासाठी घेतलेली मेहनत
अरे वा, िवासागर, छान आठवण जागवलीस ! उम झाला होता तो योग ! त

ु वर झाला थोडा
वाखाणणीयच होती ! आनंदचे होते कधीतरी फोनवर बोलणे, गतीशी काही िदवसांपवू  इथेच फे सबक
ु िवापीठाा ा वेळा तम
ु ा ा पूण  टीमला खूप शभे
ु ा !
संवाद ! आनंद वाटला ! पणे
ऍलज
बयाचशा आठवणी
िवॄतीा िशला होऊन
डगरदयांत पडा असा
तरीही ांा
सावा रान गेलेा असतात -आठवणी आिण ांा सावा
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यांची फारकत हीच असते माझी
खोलातली ओळख
ितिया देयाची माझी यंणा
िनदष ा आिण न ैितक
असाा खाीन े

मी आतु हे करतो
असंांा सावांवर
मला िदसणाया
ांा आिण माया
िदसणाया सावांची
भांडणे होत राहतात
ल सूय काशात सरकारी नळावर
मग हळू हळू एकू णच
आमा आमात िवकिसत होत राहते
आपापा परा सावांची ऍलज
आिण आमा आपापा ओळखी पा होत राहतात
--- ००० --दोन ग
एकीकडे कुणी असणे

एकीकडे कुणीच नसणे
दोीकडे माझे जाणेयणे
तःला लपवून
लोकांत वावरत
दोीकडे नच ावे लागते
-- लोक काय णतील
याची नकोच कटकट
णून कधी मी बसून असतो
बंद कानाा फळीवर
तर कधी टाकतो सरळ
सूयावर चादर
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न न होता
न ायचे असून
मी एखाा मैफलीला जातो
रंगतोही ितथे पण मापात
अगदीच धदं ु न होता

-- एवढी काय गरज आहे -िविचपणा सगळा
-- असे मी होऊ देत नाही
मी सपाट राहतो
मडही राहतो
परवडते – मायाकडे दोन ग असतात
--- ००० --ु ऍप डाऊनलोड करायचे असते. घरा घरी बेिसक चाचया होतात. माझे बीपी, नाडीचे ठोके ओके . आिण
नसते

ु
ाणवायू ९८ ! चला, पढची
किवता !

" म तो चला िजधर चले रा " असे उडता उडता गाणे गाणारे पी फारसे िदसत नाहीत. ांच े गाणे, साद घालणे वा

ु बसूनच असते. कावळे मा न ेहमीच उडतानाही ओरडताना िदसतात -- ा िबचायांचा आवाजच जरा
ओरडणे हे बधा
कक श असला तरी ेमाचे आिण उाहाचेही ते बोलत असणारच ! आाच एक पोपट उडता उडता ओरडत गेला !
उडताना गाणी णायचे हदी िपर पांत जरा कमीच असतात का ?
ु आिण 
पसट
पावसात डगर गडप
ु
इमारती झाडे पसट

मला हाशा असणाया
अन ेक गोमाणे
ु आलेय
मधेच इंधन

ु आिण अधवट
तेही पसट
ु
माया आठवणी माझे अनभव
हे तरी आहेत का माया इेत
या ान े मी ाकू ळ
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ु ा कसे कळते
हे न ेमके तल
दार उघडताच पूण   तू समोर
माझी िनथळती किवता
--- ००० --Champra Deshpande shared a memory.
1 Year Ago

ु एकदा धवाद !
' मराठी नाटक समूह ' न े हे घडवले ! ांना पा
िवा णजे काय रे भाऊ ?
कलेा वा मानवी संबध
ं ांा ेात बिु मान वा िवान कुणाला णावे याचे दोन िनकष मला िदसतात. एक णजे
ाला एकास एक अशी एकरेषीय कारणमीमांसा देता आली पािहजे आिण सरे णजे जाीत जा बाबतत
सामाीकरण – generalization – करता आले पािहजे. एकाच बाबतीत अन ेक िवानांा कारणमीमांसा वा
सामाीकरणे वेगवेगळी असू शकतात. ेक गोीला हजारो, लाखो, कोवधी कारणे असतात याकडे सवच िवानांना
ू ते तसे घडत असते. तमु चे िवचार कसे चालावेत हेही
ल करावे लागते. आपापले इंटरे, िवचार आिण िनवड यांतन
ु नकाशा, मता पेशी आिण रसायन े यांवर अवलं बन
ू असते, असेही संशोधन आहे. पण, ते सोडून देऊ,
तमु चा जनक

ु कीहीनपणाचे होईल. तर, िवेच े
कारण िवानांा जगयाचा आधारच काढून ावा, असा िनदयपणा करणे हे माणस
एक उदाहरण णून हे देतोय –

“ मला णायचंय असं की १८४३ मे पिहा नाटकाचा योग झालेला आहे आिण १८१८ मे शिनवारवाावर

यिु नयन जॅक फडकलेला आहे. णजे सांतर आिण नाटक यांत २५ वषाच ं अंतर आहे. याचा अथ, ांा हातून सा

ु कन िदला, असे टले पािहजे. “ – गो. प.ु देशपांड,े साधना, १७
गेली ा ममवगय ाणांनी नाटकाचा वाह स
ु ममवगय ाणाा जीवनात सांॄितक पोकळी िनमाण झाली, ावर तो माग
िडसबर २०११. सा गेामळे

शोधत होता, ातून भाांकडून पिहले नाटक िलिहले गेले, अशी ती मीमांसा होती. गोपू
ं ा ा संबिं धत बीजभाषणावर
मला बोलायचे होते. यावर मी टले होते की, “ ाचमाणे, राजकीय ेातून हकालपी झालेा लोकांनी मराठीतले

सांॄितक े गेली काही वष काबीज कन ठे वलेले आहे की काय, याचेही ऐितहािसक िवेषण ायला हरकत नसावी.
“ – साधना, २४ िडसबर २०११.
मला कोणतेच िनष  सांगायचे नाहीयत. पण, भराभर िनष काढत जाणे आिण आपाला सगळे समजलेय असा

ु पणा िवानांनी के ला काय आिण सामाांनी के ला
आभास तयार करणे हे मला िनबु पणाचे वाटते. आिण मग असा िनब
ु े मीही एक िनब
ु पणाचा दजा तर एकच असणार ! ामळ
ु मीमांसा मांडतोय –
काय – िनब

एक काळ असा आला की आपण अलग पडयाचा धोका आहे, अशी ाणांना भीती वाटू लागली. ातून, आपण,

एकू ण मोा समूहाशी जोडून ायला हवे, अशी ांना गरज वाटू लागली. या उिासाठी काही ाणांनी अंगभूत

कपटीपणातून डाा िवचारसरयांचा माग िनवडला तर इतर काही ाणांनी तशाच कपटीपणातून हवादाचा माग
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ु
िनवडला. वतु ः पूण  मानवच कपटी असतो पण, बीचे
आिण िवचाराचे े तःकडे ठे वणे बरीच वष ाणांना

ु ांाकडे जरा जा असतो, हे लात ायला हवे. आता ांची ती मे दारी फारशी
जमलेले असान े तो गण
रािहलेली नाही, हा भाग वेगळा. दोीकडे णजे डावीकडे आिण हवादाकडेही ाणांना ती आिण कर राहणे
भाग होते. जदगीका सवाल था ! -- ेक सामाीकरणात थोडे तरी त असतेच ना !
एक लात येतेय ना ? सामाीकरण के ले की ामािणकपणा, स, अस, मूाकता, ायाकता अशा

ू टाकतो. टीीवर जशा िवानांा चचा वा भांडणे चा
सगया बाबी मातीत घालता येतात ! ( शेवटी एक गिु पत सांगन
ु े , िवाच कशी कुचकामी असते, ते
असतात ना तसे काही जमयाची मायात कवडीचीही कुवत नाहीय. ामळ
मांडयाचा माझा डाव असतो ! )
--- ००० ---

साधन
हे रािहलेय ते रािहलेय
ग ैरसमज काढायला हवा होता
झालेला अपमान अजून तरळतोय
आिण कायाची नीट मािहती

ु शी बोलायचेय
घेऊन मगच तमक

आिण तरीही
अन ेक िठकाणांन येणारे
े े श
पिरपूणत च
-- खरे तर
एकाच अवकाशातून येणारे
ा शाच े तेाच होते
असणे पूण 

जेा तो पूणत ने े ीकारला जातो
-- तेच असते ाचे साथक
ते श ीकारताना
काहीच राहात नाहीय
रािहलेले राहणे महाचे
की श
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हे ठरवायला साधनच नाहीय
--- ००० ---

ढगाचे नावी
िखडकीतून ढग

ु
घरात आामळे
मनाला काहीच फरक नता पडणार
एक िकरकोळ नावी
इतके च घडणार होते
आिण तसेच झाले
खूप मोठे नावी असेल
तर मन णते वॉव
ायला धाच बसला
ु
मग तो सस

गोड वा भयद असू शकतो
इतके च
फारच मोठा बसला धा
तर ते उळू नच पडेल
हे मनाला माहीत असते
मन तर तेच असते न ेहमीच
धा असो की नसो
ाला नकोच असतो
फार मोठा धा
ते िजवंत असेपयत
ढगाचे नावी परवडते
--- ००० --आनंदण
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ु
‘ िदनकर परोिहतचा
खून ‘ हे माझे नाटक काश बिु सागरन े रानाधत सादर के ले. योग धूमधमाल झाला.
पण, बिस े शू िमळाली ! ानंतर काही िमांा डोात आले की हे नाटक ावसाियकवर ावे. आिण ते घडलेही !
‘ पोातून गोात ‘ या नावान े ते काशाच न ेतॄाखाली ावसाियकवर आले ! एकदाच घडलेला मराठी

ु
ु भूिमकांत होते माधव वाटवे आिण आाराम भड े हे
रंगभूमीवरचा अनप
िवनोदसोहळा णजे ा नाटकात मख

िदगज नट ! चंड धमाल येई ! एका योगाला िनळू फुले आिण राम नगरकर आले होते. योगाा मांतरात चहा

िपताना माधवराव आनंदान े णाले होते, “ आज ेट ल आलीय योगाला ! “ सारांश काय तर िनळू फुले आिण राम
नगरकर यांनी मला खूप हसवलेले असले तरी मीही माया नाटकातून ांनाही एकदा मनमरु ाद हसवले होते, हे या

महाराान े िवस नये ! ( अरे सॉरी, एकदा नाही, दोनदा ! ही ल माया ' ढोलताशे ' लाही आली होती. ते नाटक पान
िनळू भाऊ णाले की जो ढोलताशे पाहणार नाही ाला मो िमळणार नाही ! िनळू भाऊं चे हे वा माया संकेतळावर
' अिभाय ' मे घेतलेले आहे ! )
--- ००० --संकेतळ आिण िनदयता
माझे संकेतळ तयार करताना -मानव
मरणाचे रण असावे
रा
पंतधान येत आहेत
घटना घडतात
आिण
‘ ायल ‘ चे पिहले नापांतर
-- ही सहा न जमलेली अपयशी नाटके िनकाली काढली. नच के ली. ांतली, ‘ पंतधान येत आहेत ‘ आिण ‘ घटना

घडतात ‘ ही दोन नाटके ‘ अिभची ‘ मे आली होती, ती असतील कुठे तरी. ांतले ‘ रा ‘ हे एक रड नाटक माझा
ु
िम कै . ा. अण पाटील यान े सांगली बँकेमाफ त रानाधत सादर के ले होते. कोापराता
आमा

ु होता िनदयपणा ! माया ा नाटकाची िमांनी यथे टगल के ली होती ! यांतले गंमतीचे भाग
ु गण
िममंडळाचा मख
ु
णजे, ‘ मरणाचे रण असावे ‘ हे लोकना टाईप नाटक, िनळू फुले पयाता
मीरा सोसायटीत राहात असताना

ांा घरी जाऊन ते आिण राम नगरकर यांना मायासह बोअर करत ऐकवले होते ! ते दोघे खूप दयाळू होते, हे िनववाद
ु
ु
! ‘ ायल ‘ चे तेा मळीच
न जमलेले नापांतर, माहीमला अरवद देशपांड े यांा घरी जाऊन, ते, सलभा
देशपांड े
ु के लेले आिण
आिण काकडेकाका यांना ऐकवले होते ! तेही ितघे खूप दयाळू च होते !( नंतर, बराच काळ गेावर, पा
माया मते जमलेले, ' ायल ' चे नापांतर संकेतळावर उपल आहे. )
बाकीा लेखनात मीच खूप िनदयपणा के ला. न जमलेा किवता न के ा. काहची काटछाट के ली. िनळ िलन

ु ? वाचकांपढेु अमक
ु हे सादर करावे, असे आपाला आधी वाटले पािहजे.
झालेय णून कसले कौतक
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इन ू कोस  ( ाभािवक ओघात )
हा एक इंजीत िलिहलेा किवतांचा संह होता. राीयीकरणानंतर खेापाांत उघडलेा शाखांमे
शाखाबंधक णून जाऊन काम करणायांच े जगणे यात होते. याचा एक िका आहे. एन आय बी एम मे मी एका
िनवासी ावसाियक िशणासाठी आमा बँकेतफ गेलो होतो. ते सव िशण मानसशााधािरत होते. िशकवयासाठी
खरोखरच चंड आदरणीय असे डॉ. बाथकूर नामक, शा आिण वसाय यांची उम सांगड घालत िशकवणारे मार
िशक होते ! थोाच काळात मी ांचा एक आवडता िवाथ झालो होतो. ांनी एकदा ंगिचे काढायची धा

ठे वली होती. िदवसभर ांच े िवचार ऐकणे आिण राी ितथे चावणारे डास यांची सांगड घान आमा टीमन े ‘ बाथकुरांनी
ु असा की ा इंजी किवता मी ांना दाखवा होा. ते
सोडलेले वैचािरक डास ‘ असे काही िच काढले होते ! तर मा

ु झाले होते. एन आय बी एम न े फ आकडेवारीचीच पके
ु
फारच खश
िस करावीत असे काही नाही – बँकगमधला हा
असा मानवी भागही ांनी िस करायला हवा, असे ांना वाटत होते. ा किवतांची मांडणी कशी हवी वगरै े आमा
ु
चचाही झाा होा. पण, कामाचा रामरगाडा, माझे कामाचे िठकाण हडपसर हे पयाचे
एक टोक, एन आय बी एम हे

सरे टोक आिण मी राहात होतो ते सहकारनगर हे ितसरे टोक, या गधळात मायाकडूनच ते काम काही पढेु गेले नाही. ‘
आता काय ाचे ‘ णून तेही मी संकेतळावर घेतलेले नाही !

हे सगळे सांगायचे एक कारण आहे. थोडे काही िलहायला नाही जमले कवा कुणी काही लेखनातले दोष सांिगतले की
नाराज, िनराश आिण ख होऊन िलिहणे सोडूनच ावे अशा मनःितीत पोचणारे लोक िदसतात. खरी आच पािहजे,
िमांनो, पॅशन पािहजे ! यश िमळवयासाठी िलहायचे हा िकरकोळ हेतू सोडून पढेु जाता यायला हवे.
--- ००० ---

Champralekhan
champralekhan.com
अपडेशन
माया वेबसाईटचे णजे संकेतळाचे अपडेशन झालेले आहे असे णू की अयावतीकरण की आजवरीकरण ? तर

ु णजे, इतर काही वाढीव मजकू रासह, यात -ते झालेले आहे. म
मायाऐवजी

ु आिण माया अिलकडे
हा पूण  किवतासंह आता आलेला आहे. काही परदेशी कवा उम किवतांच े मराठी अनवाद
िलिहलेा बयाच किवता यात आहेत.
संकेतळ -वाव
ेकजण जर
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आपापा मानिसक गातूनच
जगत असेल तर याचा अथ
सगळीकडे चा असते फ राशोमानच
मग मला खरे वाटते
तेच मी जगून तरी उपयोग काय
मला हवे ते मादक वाव
खरे मानूनच का नये जगू मी
मी कुठे जलो वाढलो
कुठे नोकरी के ली
कुणाशी भांडलो

हे हवेय कशाला सगळे
आपण अशीच घडवू आपली वावे
जी एकमेकांा ेमात पडतील
वाव बदलतिबदलत नसते
ते फ घडत असते
एवढे समजले की झाले
मी सांगतोय ते माझे वाव
तू ीकान चाल

तु या ( वावाा ) तर मी ेमातच आहे
--- ००० --July 20
Champra Deshpande updated his status.
ु
ु
पयाा
वीजपरवठा
यंणेला लाख िशा ! अन ेकदा तार कनही काही बदल नाही. ते णतात की राा

ु े आालाही हा ास आहे, करणार काय ! आीही तारी कन थकलो आहोत ! बबला ! सगळे च िदूढ !
कामांमळ
सकाळी दोन तासांत आठ वेळा वीज बंद-चा असे घडले ! काही सेकं दांचा हा खेळ सतत चा आहे. कोरोनाा

ु यपु ीएस ी लांबलेली आहे. या वीजयंणेच े वाटोळे होवो, असा ( तःाच पायावर धडा पाडून
वातावरणामळे
घेणारा ) शाप मी देत आहे !
मूक श
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तु या एका हललेा िदातून
एका कॄ तीतून आिण एका मूक शातून
अंधार भेदणाया -र समात थांबलेा
माया होडीला कळते -हा चोरीचा माल

पढेु ायला हरकत नसाचे --

--- ००० --मग तर ही किवता
माया डोयांसमोरचे

ु ा हालचालसह
माझा बबु ळां
तरळत राहणारे हळु वार काळे िठपके
आिण मी रान सोडलेली
अन ेक घरे आिण गावे
हे काहीच मनावर न घेता
मी कीबोडाकडे ल ठे वतो
ु च े ोम नाही माजवत
मी माझे वा माया अनभवां
माया आठवणनाही मी धन नाही ठे वत
कुणालाच मायाबल खाी नाही वाटत
माझा राग राग कन तरी काय उपयोग
या िवचारान े सवजण
आपापली कान े गाठतात
आिण िवशेष णजे या सगया कारात
मी िलिहतो किवता जी कुणालाच

कळत नाही पण अन ेकांना आवडते
मग तर ही किवता अमेिरके ता
वा ामधा वाचकालाही आवडेल
ओझी सोडून देयाचे माग तर
सगयांनाच हवे असणार
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--- ००० --चिकत होयाचे सन
सा मला िदसताहेत
उात िवतळणारे माझे िवचार
आिण मी चिकत होतोय
जसा काहीही पान मी होतोच
िचांच े दशन पाहताना
काही जाणकार
काळजीत असासारखे चेहरे का करतात
आिण एकमेकांशी बोलताना
शोकम का िदसतात
हे खरे तर मला खरेच कळत नाही एकू णच
तरीही मी चिकत होतोच
माझे िवचार िवतळणे
आिण ढगांा रचना बदलणे
वा न होणे
हे मला सारखेच वाटते आपोआप
तरीही मी चिकत होतोच
मला सन तर नसेल
चिकत होयाचे
जसे खूपजणांना असते

ु
कधीच मळीच
चिकत न होयाचे
मला तर खरेच कण न कण चंड
णोणी सतत चिकतच करत असतो
--- ००० --उेजनाथ
उेजनाथ जगता येयासाठी तरी िनदान
ु णून
मानसशाान े उपय

जाहीर के लेा माणात तरी
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ताणतणाव ावे लागतीलच
भता आडून लपून

जगयाशी चोरटे चाळे
करता येयाइतपत
हकनाक जगणेही चालेल
हे एकदा ठरावर

कुणी एक पसंत कन

ु करावा हेच बरे
संसार स
ु
पसंतीसाठी चाट आिण कॉलमवाईज गण
देयाचा य राबवू नये

ु
बीचे
य अंधार पसरवतात
ापेा ऍिडट हो गया रा रा
हे कधीही चांगले
यान े पावणे तरी टळते
अशा वेळा येतातच की प
सोडावे लागतात ते बदलावी लागतात
यातून कुठवर पोचणार हे न कळताच
उडी ावीच लागणार अंधारात
--- ००० --भिवाचे िवचार
चं तापलेला असो

ू मं ु या िनमाण होत राहोत
की हवेतन
आपला गनरक
उपितच असणार
आपा िखडकीची िनयती बनून
आपाला वाटते
जागा िमळाली एिशयाडमे
की  नाही
हरलेा िवचारांना
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िवसावा िमळे ल
ु
पण अंदाज चकयाचा
रोग
जगभर पसरलेला आहे
तो माझा काळ कसा सोडेल
कोणाही उरांवर
माझा िवास नाही
सगळे उतारावन
घरंगळत चाललेलेच
िदसतात मला
दाढी झाावर

ु
रेझर धताना
मा
मी भिवाचे िवचार
थांबवून ठे वतो

--- ००० --एक
मोा गदा समारंभात
ु
े के लेा
गमाउलीन

जाहीर सांनान े रडणारा
िनल एकटे पणा
आिण

ु झाावर
पूण  जगबडी

फ आपा सु ेयसी
ु होऊन वाचतील
म
आपाबरोबर
या ातला एकटे पणा एकच
िवषारी वायूा खोलीत
फडफडणाया पान े
जगाची धारच घालवून
भय राहावे तसा कार
गद मान टाकते
77

आिण एकटे पणा खाऊन टाकतो
या ाला सामोरे जायला
ना गद कामाची ना एकटे पणा
टले तर ही समाच आहे
टले तर एकाचीच
एक
--- ००० --ु
किनझमा
िव जग
ःखाचा िवषाणू
कधीच न नाही होणार हे माहीत होते

ु े िवचारवंत ीमंतांनाही से देत
ामळ
ु ांच े सारखे लाड नका क
मल
ांना ा मधून मधून
अपेाभंगाा आिण ःखाा
लशीचे माफक डोस

ु े
णजे टफ होतील मल
या जगाा इितळात जगायला
ु े नाराज होत असली तरी
-- मल

ांाच िहतासाठी ीमंत लोक
हा सा तंतोतंत पाळत
कारण ांची कारखानदारी
ु
पढील
िपांतही

िनवध चालणे महाचे होते
गरीब लोक मरान े आिण ोधान े
हे सगळे पाहात राहात
मूलभूत टफपणान े
ु
आपा आिण किनझमा
िव जग िनमाण करयासाठी
लहानपणापासून मजेत
ःखे भोगतात भोसडीचे
असे ांा मनात येई
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--- ००० --पोथी
कोणाही साला
एक बौिक मयादा असते

ु े ते एकच नाही असू शकत
ामळ
समशीतो झाडाखाली
ान बसलेली खार
ओळखत असते
भाषेा मयादा
उगीचच भावनावेग वाढवत न ेला
ु
णजे तीच
खरे

मानवतावादी असे काही नसते
पावसायात येणाया शका

तमु चे भिव नाही ठरवू शकत
जरी ांना

ु
तमु चा जनकनकाशा
माहीत असला तरी
कवी कदािचत नसेलही
ाा शाा शाबाहेर
पण वाचकाचे मन
ीका शकतेच

 पराभव
पोथीपात आले णून
ात राजकारणाचे आकलन असेलच असे नाही
--- ००० --आयवु ि दक
उतेच े जनु े खणे
मूळाध आिण चेहरा लाल होणे
यासाठी सूय  मायाकडे आला
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-- वैराज काहीतरी करा आयवु िदक
णाला
ु ी साची अवा बघून
मी टले तझ
देतो मी औषध पण करे
ु ी
िमणासाठी तझ

जतारीख लागेल

ु ा गभसभ
ावन तझ
ं व
कधी झाला असावा हे ताडून
ा वेळी िनसग कसा होता

हे मला िवचारात ावे लागेल
सूयाचा चेहरा पडला
ु ी तरी िनदान
त

ु
बिामायवादी
नसाल

णून तमु ाकडे आलो होतो
णाला
असे णून ान े राच कन टाकली
ु तो
उतेमळे

माथेिफ झालेला आहे
मी तःशीच णालो
--- ००० --माहीत असणे
माहीत असणेच असते
सगळे जगणे
पॄी उकरत
माहीत नसलेले
माहीत कन घेत
रािहले जाते
तःला नसेल माहीत
तर होळी पेटवयात
वाकबगार माणसांच े से
घेतले जातात झोपेता झोपेत
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मािहतीत  न रािहास सतत
भीतीन े गारठणारी माणसे
मधेच एकजण
राहतो उभा वेा डोयांचा
आपण शू का आहोत
एकमेकांच े सतत -हे ान े िवचारताच
अंघोळीही न करता
सगळे घरांबाहेर येतात
आिण ाावर ओरडतात
कान ताठ करत
मूखा ग बस
बस खाली
णतात
--- ००० --म ैदान
 झाले लांतिरत
आमचे पूवज
तेापासून आमचे गाव हा िवषय
कात टाकामाणे संपला
मग ते दाखल झाले
उंच भता शाळे त
ांनी बाळगली मन े
खवांा घाणेरा िडझाईनची
पण तरीही हसतखेळत
ांनी िनमाण के ले आभास
ांना हा तशा ांच े
लोकांना वाटले की ही आहेत
िचवट मांजरे पायांवरच पडणारी
कुठूनही टाकले िचडून तरी --

लोकांा या माची ांना भीती वाटत रािहली

हेही जाईल की काय हातचे िवाचरु मैदान णून

--- ००० --81

July 13
िमवय सिचन के तकर यांची एक महाची पो –
--- ००० --े वॉलकॉट ( १९३० – २०१७. ) याची किवता -१९९२ चे नोबेल िमळालेला कवी डेरक
ेमानंतरचे ेम

ु माझा. )
े वॉलकॉट ( अनवाद
-- डेरक
अशी येईल एक वेळ

ु च
े
जेा अानंदान े तू ागत करशील तझ
तो येऊन पोचावर तःाच दाराशी
तःाच आरशात आिण दोघेही ित कराल
एकमेकांच े ागत ीकारत,
आिण तू णशील, बस इथे, खा काही.

ु ेम करशील ा परावर जो तूच होता.
तू पा
वाईन देशील. ेड देशील. दय देशील परत

ाचे ालाच, ा पराला ान े तु यावर ेम के ले
ु भर, ााकडे तू ल के लेस
तु या आय

ु ा सरावान े.
आणखी कुणासाठी जो ओळखतो तल

ु
खाली काढशील तू सगळी ेमपे पकां
ा शेमधून,
तसेच ते फोटो, ती िनकराची िटपणे,

ु ी तःचीच ितमा तू सोन काढशील ा आरशातून.
तझ
ु ावर.
मग बसशील. ताव मारशील तःाच आय
--- ००० ---

To change your language you must change your life.
-- Derek Walcott.
पिलकडचे जग
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मधे काच असली
तरी पिलकडचे जग िदसतेयच ना
ात बदल करायचे
अिलकडचे मनसबेु

जगाला थोडेच कळणार आहेत
अिलकडेच येणार आहे मॄ ू
तरीही कशाला हे
सव यांा ांच े य
मला अनकूु ल हवेय
सव हवामान
पण काच फोडयान े
शेवटा णी मी वेडा ठरेन
हे मा अजब आहे
ितकडचे ते आहे तसे असू िदले
की इकडचा मॄहू ी गायब होतो
पिलकडचे लोक समजतील
की मी पराभव परला
जाऊ दे तेही
--- ००० --July 12
फरसाण
मेच िलट बंद पडली तेा णभर तो घाबरला
पण सावरला -- ा पोकळ णात ाला अचानक
ु े
आठवले ाचे फसलेले ेम जे ान े ूनगंडामळ

च नते के ले कधी -- हे का आठवले असावे हे कळावे
असे ाला वाटले -- ाच वेळी ाला हेही आठवले की

ु हजारो कारणे असान े कारणमीमांस ेवर
ेक घटन ेला मतभेदय
ाचा िवासच नाहीय – सलग कारणांनी घडतच नाही इितहास

ु े च ाा लातच नसे राहात कोणाही
आिण या ाा मतामळ
महायु ाचीही ोरी – पण तरी वाटत मा राही
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की खरीखोटी कारणे ठरवता मा आली पािहजेत
ु
सरित
खाीन े अिवचिलत जगायचे असेल तर
पण कारणे िवचारसरया आिण आिवास
हे सगळे न पटयान ेही येत े एक शांतता जगयाला
हे ाला माहीत असान े सामाान जमा करयाचे
ाचे क वाचत – नाांा समाही
बरोबर-चूक वा ायदान या मागान े न गेान े
कमी ासाा होत आिण तो ा िवसनही जाई
तरीही इतरांच े बघून आिण आपणच एकू णात

ु े
े ा धंात मागे पडतो आिण ामळ
कारणमीमांस

ु े ाला वाटे च गरज
आपण अडाणी िदसतो या ूनगंडामळ
ाच मागान े जायाची – पण तरीही -िलटमधून बाहेर पडावर फरसाण िवकत ावे
असे आपाला का वाटले हे िदले ाने सोडून

--- ००० --July 11

ऍन सेटन
( १९२८ – १९७४. )
िसिया ाथसारखीच हीही अमेिरकनच. दोघीही समकालीन होा. चांगा मैिणीही होा. अन ेक पिरसंवाद,
 ाचा िवषय णजे मॄ.ू ावर ांच े
चचा यांा िनिमान े ांा भेटीही होत असत. दोघाही आवडीचा, आकषण
न ेहमीच बोलणे होई. िसियान े िता वयाा ३० ा वषानतं र आहा के ली तर ऍनन े ४६ ा वषानतं र. किवतेा
ेातली ही दोी ःखद पान े. ा जेवढे जगा ात दोघनीही जबरद काम कन ठे वलेले आहे. मला

ु
ु वाटा. इथे काही आवडलेा अन ेक किवता मराठीत अनवाद
िसियापेा ऍना किवता अिधक आकलनसलभ

ु ता जागॄत करणे, एवापरते
ु च, तेही जमेल तसे, हे
कन देण े श नाही. एक थोडी ओळख आिण अकादेिमक उक
काम आहे. ऍनवरा या पोबरोबर ी-कवमधा पंचकांची दखल पूण  होते आहे. एिमली िडिकन, जॉईस

ु
मनसौर, एिडथ िसटवेल, िसिया ाथ आिण ऍन सेटन. खाली ऍनची एक किवता मायाच मराठी अनवादात
देत
आहे –
अानाचा कवी

ु माझा. )
-- ऍन सेटन ( अनवाद
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कदािचत पॄी तरंगतेय,
मला माहीत नाही.
चांदया कदािचत छोटे छोटे कागदाचे कापलेले आकार आहेत
एखाा अवाढ काीन े के लेल,े
मला नाही माहीत.
कदािचत चं हा एक गोठलेला अू आहे,
मला नाही माहीत.
आिण कदािचत देव हा एक सखोल आवाज आहे
फ बिहयांना ऐकू येणारा,
मला माहीत नाही.
कदािचत मी कुणीच नाहीय.
जरी हे खरे असले की मला एक देह आहे
ु
आिण ातून माझी सटकाच
नाहीय.

मला माया मकातून बाहेर उडून जायला आवडेल,
पण ते तर शच नाहीय.

गोळीबंद िनयतीत हे िलनच ठे वलेले आहे
की मी या मानवी आकारात बच राहणार आहे.
ु े
हे असे असामळ

मला माया समेकडे ल वेधायला आवडेल.
मायात एक जनावर आहे,
माया काळजाला ाा पंजात करकचून पकडून ठे वणारे,

-- एक चंड खेकडा.

बोना डॉरांनी
हात वर के लेत.

ु वापन पािहा आहेत,
ांनी सया

ु भलीचे
ु
सया,
िवषारी वायू आिण तम सगळे .
तो खेकडा तसाच राहतो.
खूपच अवजड आहे तो.
मी ाला िवस पाहते, माझे उोग क पाहते,
ु
ोकोली िशजवणे, बंद के लेली पके
उघडणे,
दात घासणे आिण माया बटु ांच े बंद बांधणे.
मी ाथनाही वापन पािहलीय
पण मी जसजशी अिधकािधक ाथना करत जाते
तसतसा तो खेकडा अिधकच करकचून पकडत जातो
आिण ावी वेदना िवारत जाते.
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पूव माझे एक  होते,
बतेक च होते ते,
ते असे की तो खेकडा णजे
माझे देवाबलचे अान आहे.
पण मी कोण ांवर िवास ठे वणारी ?
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Madhav Manjrekar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
िसिया ाथ
( १९३० – १९६३. )
िसिया ाथ ही अमेिरकन ी-कवी णजे किवतेा ेातले एक ःखद पान आहे. वयाची अवघी तीसच वष पूण 
झाावर चौाच मिहात ितन े आहा के ली. आहेचा हा ितचा ितसरा य यशी झाला. एका

ु हे जणू काही दोन वीजवाहांनी चालणारे
िनयतकािलकात िदनांक २० जून १९५८ ला ितन े िलिहले होते की, “ माझे आय

ु ावर हावी
आहे : -- आनंदी सकाराक आिण ःखमय नकाराक. ा ा णी जो वाह चा असेल तो माया आय
होतो आिण ाला ा लात बडु वून टाकतो. “ – याला बायपोलर िडसऑडर णतात ( िवु ीय ःिती ).

एकाकीपणा आिण असरु ितता यांनी ती  असायची. ितची Edge णजे ‘ कड ‘ नावाची एक किवता आहे. िता
आहेा फ काहीच िदवस आधी ही ितन े िलिहलेली असून ही ितची शेवटची किवता मानली जाते. याच किवतेचा
ु खाली देत आहे –
मला जमेल तसा अनवाद
कड
 ाला पोचलेली आहे
ती ी पूण
िता मॄत
शरीराने धारण के ले आहे ेयपूतचे ित
ीक गरजेचा म *
ु तन
ू वाहतोय
िता िशराादनाा चयां
ितचे अनवाणी
पाय जणू सांगताहेत :
इथवर आलोय आी, आता संपलेय ते.
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दोीकडून एके क मूल वेटोळे घान
पांढया सपामाणे ेक एके का छोा
धपााजवळ आता िरकाा.
ितन े गड
ं ु ाळू न घेतलेय ांना

सामावून तःा शरीरात पाकयांमाणे
ु ाबाा िमटणाया जेा बाग
गल
ताठरते आिण गंधांच े र वाहते

ु
गोड खोल घशातून िनशापाा.
चंकोरीला यात िथत होयासारखे काहीच नसते,
िनरखत असताना िता हाडाा छपरातून.
ितला सवय असते अशा गोची.
िता सावा तडतडतात आिण रेटत राहतात.
--- ००० ---

ु
ु े सूड णून ांा दोन मल
ु ांसह
* ( ीक पराणात
अशी एक कथा आहे की मेिडयान े िता पतीा तारणेमळ
आहा के ली. )
July 10
Champra Deshpande wrote on Pawan Khebudkar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
एिडथ िसटवेलचे एक वा आहे – “ कवी सवच माणसांशी ांा अशा जगयाबल बोलतो, जे ांनी दडपलेले
आिण िवॄतीत ढकललेले असते. “
हेच सांगणारी ितची ही किवता –
किवता
किवता उदा करते काळीज आिण डोयांना,
आिण अनावॄत करते अथ सवच गोचे
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ा असतात वसितान काळीज आिण डोळे यांच.े
ती िवाचे रहमय िकरण काढते शोधून,

ु
आिण कन देत े आपाला पनःाी
िवॄत गाची.
ु माझा. )
-- एिडथ िसटवेल. ( अनवाद
--- ००० --ी-कवी आिण अितवाववाद
अितवाववादी किवता पाहताना एक लात आले की यात िया-कवी कुणी नाही िदसत. णून ा ीन े पािहले. तर

ु ख ‘ हे खाते बयाप ैकी वापरात िदसते. जॉईस मनसौर ही
लात आले की आहेत काही िया-कवी पण ितकडेही ‘ अने

ी-कवी िलहीत होती, आंे ेटन ितला वाखाणतही असे. पण ती खास िस झाली नाही. इंिलश भाषेत ती अिलकडेच
दहाबारा वषात आलेली आहे. ती  च भाषेत िलहीत होती. १९८६ साली ती वारली. दणदणीत आिण बेधडक किवता ितन े
ु कन देत आहे. -ु ा डसा वाचनासाठी अनवाद
िलिहलेा आहेत. ांता दोन इथे त
जॉईस मनसौर ( १९२८ – १९८६. )
१. शीष कािवना –
ु ा के यांचा तो सगं
ु ध
अजूनही आठवतो का तल
िकती परा होतात ओळखीा गोी िनगमनानंतर
िकती उदास अ
िकती िनजव िबछाना
आिण मांजरे

ु ा ती मांजरे कडक पंजांची
आठवतात का तल

ु ी जीभ मायात िशरताना छतावर कचाळणारी
तझ

आिण उभी रािहलेली तु या नखांनी मला सोलले तेा
मी शरणागती परली तेा थरथरली ती
ेम कसे करायचे असते ते ानंतर मला समजेनासेच झाले

ु ांचा िचम झाला बेशु माया ओठांवर
वेदनादायक बडु ब
ु वटा
जाऊ दे तो माझा पणभिरत मख

ु
िबछााखाली चंड वेदना भोगणारे गलाबाचे
रोप
ु
आता मी माझे िनतंब नाही झलवत
दगडांमे
गेली ती मांजरे छत सोडून

--- ००० ---

२. मला झोपायचेय तु याबरोबर
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झोपायचेय मला तु याबरोबर जवळ जवळ
आपले के स एकमेकांत गत
ं ु लेले
ु लेली
आपली लगे जळ

ु े तड उशीकडे असताना.
तझ

मला तु याबरोबर दोघांनीही पाठमोरे होऊन झोपायचेय
आपांत रावा िनमाण करेल असा ासही नको
आपाला िवचिलत करणारे शही नकोत
आपाशी तारणा करणारे डोळे ही नकोत
असे वहीन.

मला तु याबरोबर छातीला छाती लावूनही झोपायचेय
ु आिण घामेघम
ू होत
तणावय

तळपताना हजार लाटांनी अशी
िगळं कॄत के लेली उादी वेा जडान े
तु या सावलीवर ताणून बसवलेली
तु या िजभेा हातोडीन े ठोकू न

सशाा खादाड दातांमे मरयासाठी
मीत.
--- ००० --July 9
समाधानात झोपावे
ु च े सूय 
वषानवषा
धन ठे वावेत
वषाच े िवभाग पाडून
वष म बदन

िवभागवार टाकावीत
ांा आठवणी गजारत
माणसांची नावे
लात ठे वावीत
न ेपोिलयनचे स ैिनक
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समजून ांच े गोडवे गावेत
लघवीा पॄथरणाचा
आलेख ेयसीा
ू
पस मे ठे वन

ु
ाला उर-आधिनक
णावे
अंतरे आिण मोसम
पिरिशात ावेत
आिण जग समजाा िनःशंक
समाधानात आम झोपावे
--- ००० --July 8

समजून घेण े णजे काय रे भाऊ ?
ु े , ही पो अधवट ान, अान, तटु पज
मी कोणाही िवषयातला त नाही, हे आधीच कबूल कन ठे वतो. ामळ
ंु ा

ु आिण अथ लावयाचे बल कौश यांवर आधािरत असणे भाग आहे आिण ाबल मायाचनाही कन ठे वतो.
अनभव
ु माग कोणते, तर, धम, तान, िवान आिण कला. आता, यांतले त परतील
ु
जगणे समजून घेयाचे मख
का जगणे

समजायला ? तर, काही िवान णतात, एकािक आकलन ायला हवे. हे चार माग तर हवेतच, िशवाय, समाजशा,
राशा, अथशा, मानववंशशा, मानसशा या सगयांचाही अास हवा. आहे का कुणी असा एकािक त, हे
मला माहीत नाही. असला तरी तो पिरपूण  असू शकत नाही, हे च आहे. कारण या सवच ानमागात अफाट
ानिनमती झालेली असून ते काम सतत चाच आहे. कोणाही माणसाचा म, ाची मता, उपल वेळ यांत ते
ु ांतन
ू समजून घेण े चाच असते, ते वाढतही
बसणे शच नाही. मग काय, समजून घेण े णजे ? िनरिनराया तक

 असणार आिण एका होणे शच नसणार. तर करावे काय, असा मायासारा
असते, पण ते एकू णात सगळे अपूणच
अत माणसाला  पडणे साहिजक आहे.
ताककता / बौिकता आिण कला यांबाबत मी एक पो िदली होती. सा, जागितक सािहात मराठी सािहाचे

ु ांची से शोधयातून कसा करणार ? आता,
ान, यावरही चचा चा आहे. या िवषयांचा िवचार एके का मागाा तक

समजा मी टले की सव माणसांा जगयाता ांना तु असते कवा ांचा आवाका घेत े ते जागितक सािह –
ु
तर कुणी णेल की ते जगात खपते िकती यावर ते जागितक आहे की नाही ते ठरवायला हवे. णजे इथूनच मतभेद स
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होतील. मग कुणी णेल की सव माणसांा जगयाला तु असे काही असूच नाही शकत. आता अशा अन ेक ांच े
करायचे काय ? सारखे कोणा तांकडे जायचे ? आिण ते तही िबचारे एकािक त असूच नाही शकणार ! याचा
ु
ु डे-मेहनत करत राहणे – हेच
अथ, आपण समजून घेयाा मागात आहोत अशा मात रान सवानी नसती
तक
ीकारायचे का – हा एक कारचा पराभवच ने का ?
समजून तरी काय ायचे आहे ? माणसामाणसांमधा संबध
ं ांा जगात अमयाद, अिनबध गधळ आिण हसा चा

ु डे-िवानही आहेत पण ांचा कवडीचा काही उपयोग नाही,
असलेली िदसते. ेक गोीवर अिधकारवाणीन े बोलणारे तक
हे िदसते आहे. आपण िवान िवान णतो, ते सारखे शोधही लावत असते, चंावर वा मंगळावरही जाऊ शकते पण

ु तान तरी एका असू
माणसामाणसांतली हसा या िवषयात ते ढ च असते ! मड असते ! िफर ा करन े का ? नसते
ू एका काय समजणार ? की कुणीतरी
शकते का ? वेगवेगया णाा, िवचारपती, आकलनपती असतात – ांतन
ु च बरोबर ? या या कारणांनी माणसाा जगयाची बब झालेली आहे, ांत असे असे बदल
णणार की यातले अमक
करा की इथे ग अवतरेल ! – आिण हे कोण सांगणार ? कोण असणार असा सवमा इसम ? आिण सवमा
होयासाठी कुणाची वा कोणा सिमतीची लागेल माता ?

आिण असे एकािकपणे स समजणे हे िवानांाही बसकी बात नसेल तर इतर सवसामा माणसांच े काय ?
आपाला कदापीही काहीच समजू शकणार नाही या खाीा पराभूत अानंधकारातच ांनी जगायचे ?
तर हा समजून घेयाचा असा िवचका काही कामाचा नाही. ेक माणसाला समजू शके ल अशी जर काही शताच

नसेल तर, नाही तरी शच नाहीय काही पत, असे णून अिधकच वेगान े बरबादीा िदशेन े जावे ? कुछ तो सपल
ु लावत राहतील ! आता ही अशी सपलपणाची कना बािलश आहे,
होना चािहये ! नाहीतर सवजण एकमेकांना चना
अडाणी आहे, असेही कुणी णू शके ल !
--- ००० --July 7
Champra Deshpande wrote on Avinash Gaikwad's timeline.
े ा!
खूप शभु 
All great art contains an element of the irrational.
-- Edith Sitwell
सव महान कलेत अताककतेचा भाग असतोच ! -- एिडथ िसटवेल.
एिमली िडिकन

ु ातली शेवटची तीस
एिमली िडिकन ही अमेिरके तली एक महाची कवी समजली जाते. ( १८३० – १८८६. ) आय
वष ितन े समाजाशी नाते तोडून एका घरात काढली. ितन े एकू ण १८०० ा वर किवता िलिहा असा तरी िता
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ु
हयातीत ांता फ दहाच कािशत झाा होा. िता आयात
तशी ती कुणीच नती. ही ितची एक छोटीशी
ु माझाच -- )
किवता – ( अनवाद

मी आहे कुणीच नसणे ! तू कोण आहेस ?
-- एिमली िडिकन.
मी आहे कुणीच नसणे ! तू कोण आहेस ?
तूही कुणीच नसणेच आहेस का ?
मग तर आपली जोडीच जमली !

ु ा!
बो नकोस कुठे ! लोक जािहरातबाजी करतील – माहीतच आहे तल
िकती भयंकर आहे कुिणतरी असणे !
िकती सावजिनक – एखाा बेडकामाणे
सतत पावसाळा समजून तःचे नाव रटत राहणे –
ु करणाया दलदलीसमोर !
कौतक

--- ००० --July 6
अकड
ु ा वाटते तू आहेस
तल

ु ा अकड आहे
णून तल

ु ा वाटते तू सदं ु र आहेस
तल
ु ा अकड आहे
णून तल

ु ा वाटते तल
ु ा एक भाव आहे
तल
ु ा अकड आहे
णून तल

ु ा वाटते तझ
ु ी काही ते आहेत
तल
ु ा अकड आहे
णून तल

ु ा वाटते तू अितीय आहेस
तल
ु ा अकड आहे
णून तल
ु े नसणे
पण तझ
हे माझेही नसणेच असेल
ु ा कळत नाही
हे कसे तल
--- ००० --92

July 5

िलहायचीच कशाला किवता
चांगले कवी, वाईट कवी,

ु
ंदी कवी, आधिनक
कवी,
आदशवादी आिण नकाराक कवी,
आशावादी आिण िनराशावादी कवी,
िवोही आिण कलावादी कवी,
वैािनक आिण आािक कवी
डावे आिण धमवादी कवी,
ाण आिण ाणेतर,
तसेच मराठा आिण बजनवाले कवी,
मू े मानणारे आिण मूहीन कवी,

ु
उर-आधिनक,
अिवादी, ऍसड
आिण अमूत  कवी,

हसक आिण अहसक कवी,
गांधीवादी आिण नलवादी कवी,
आंबडे करवादी आिण बौ कवी
आिण इतर वग ैरे कवी
आहेत समजा, तर एकू णच

असली फुटकी आिण फुटकळ
किवता िलहावीच कशाला ?
की या ेक समूहाचे वाचक
वेगवेगळे असावेत कवा
जरा इकडचे-ितकडचे पान
समूह बद शकतील असे
पण कोणा ना कोणा समूहाला
अनकूु ल असणारे ?

ेटो णाला की कवी भोसडीचे
म पसरवतात आिण
भावना चेतवून नासाडी करतात
यांना आधी हाकन लावा
कवा आता पटत असेल तर नच करा ना
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आधी एक ठरवले पािहजे
की बाबा माणसाची मन े
शांत, अहसक, पूण  मानवजातीची
िहतचतक आिण रक होणे श नाही

-- हे मा कनच पढेु जायला हवे
खूप इझस होऊन गेले
िवान णतात की ते

ु होते -ा ा काळापरते
आता नवे इझस लागतील
पण ा ूांना हे नाही कळत की
ेक माणूस हा एक इझम असतो
आिण जनु े-नवे सगळे काळ

सतत चा असतात माणसाा ॄतीत.
आिण हे नसेल समजा समजत तर

मग साा तरी तारु ा णभंगरू
ु ांसाठी कशाला हवीय किवता ?
तक
किवता ही काळान े िनयंित असते
किवता ही समाजाने िनयंित असते
असे णणायांना तर
पडलाच पािहजे हा 
की बाबा मग किवता िलहायचीच कशाला ?
काळात आिण समाजात आहेच ना सगळे ! ?
तसे तर काहीजण णताहेत
की चळवळी बबला आहेत
आिण सामािजक काय की आथक काय
कोणाच पायावर लोक संघिटत नाही होत
ु े , बघा ना, िवोही किवताही
ामळ
हळू हळू  होत चाललीय
कारण वीस वीस वष ाच ाच किवता
एक तर िलन उपयोग नाही
आिण रटाळपणाचा रोग लागत चाललाय
आिण ऍसडटीला मरण आहे
तर िवोही किवतेला का नाही ?
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मराठी जगेल की मरेल
हा िवषय काढलेला
नविशितांना, ामीणांना आिण मागासांना
नाही आवडत – उलट, ते णतात,
खूप लोक िल लागलेत, उपेित जीवन
आा कुठे येऊ लागलेय किवतेत !
यांची ःखे ांना माहीत ावी
यासाठीच तर असायला हवी किवता
नाही तर िलहायचीच कशाला किवता ?
िनसगवाला णतोय
की ाला काही वेगळे च िदसतेय
ेमवाला णतोय
की ाला खूप मजा येतीय
ते सांग ू ा ना सगळे -आिण िवरह आिण िनसगकोप
यांनाही िमळू ा ना ान –
यांना का नको ?

आिण लगेच कुणी णतेय

की भकेु चे, आरोयाचे, िशणाचे
आिण रोजगाराचे  सोडून हे कशाला
ु उपभोगाचे आिण च ैनबाजीचे ?
नसते
कवी णजे हळवे, कमकुवत मनाचे,
अवहारी, ील, सनी
आिण समाजात ानच नसान े
ु े
ूनगंड आिण ाचमळ

समाजावर आिण राकावर

ु नगय जीव
िचडून असलेले, ,
-- ते किवता िलिहणार णजे हीच
असलीच आजारी, रोगट मनिती
पसरवणार ते समाजात – मग यांना
किवता िलहायला बंदीच का क नये ?
ु पराणे
ु , इितहास
वू, घटना, अनभव,

ु
आिण आधिनक
जगयाची सव आयधु े
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यांांतले अन ेक अनपेित आिण ररचे
आिण चिकत करणारे संबध
ं कवी दाखवतात

ु असे
-- काय गरज आहे ाची ? नसते
मनांच े वेगवेगळे िविच खेळ

खेळून काय िहत साधणार आहे माणसाचे ?
हा वेळ आिण शी यांचा अपय नाही ?

ु
असा अपय समाजाचे नकसान
नाही करत ?
काहीजण णतात की किवता शोध घेत े
-- कसला ? आहे ा मयािदत मनाला
ाा बाहेरचे काय सापडू शके ल ?
आिण एखाा कवीचे मन

हे इतर कुणाहीपेा अिधक महाचे कसे ?
ना प ैसा ना िसी देत े किवता
तरीही का िलिहतो कवी ?
आसमाधानासाठी ?
ाचा हा ाथ हेतू
समाजान े का चालवून ावा ?

ु
ू े तःची सखःखे
की ा हेतन
, िवचार
यांच े घातक ोम माजवले जाते ?
समाज अशान े बळा नाही होत ?
खरे तर माणसाचे मन आिण िवचार
यांिशवाय असतेच काय जगात ?
सवाा समान िहताचे सापडेल
तेवढेच बघावे – ेकाचे वेगवेगळे
काय कामाचे ?
मंद काशात दा पीत
वाहवा वाहवा करत

ु
सखासीन
मनांच े अवडंबर

माजवणाया किवता हात कशाला ?
न कळणायांना ूनगंड देणाया ?
आिण काय णतात किवतेच े वकील –
किवता माणसाला उत करते, बरे करते,
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अहसक, संवदे नशील, सजक
आिण ेमळ करते – जगयात
सौहाद आिण समता आणते.
किवता माणसाला ातं देत.े

ोध, ेष, संघष  यांच े उाटन करते.
किवता िनराशा घालवते,
जगयाला अथ देत,े जगयातले
न समजलेले देश उजागर करते.
जगयाला मूाकताच देत.े
ु काय ?
हे सगळे खरे कशावन ? परावे
यांना भाकडकथा का णू नये ?
माणसाचे मन हे िवदीण आिण संघषाक
असणे भागच असताना

ु
हे अश दावे का ीकारावेत ? या िवानयगात
?
अणूचा अास जर संगणकावर श आहे
तर किवतेचा का नसावा ?

ु े मा रसायनांत होणारे बदल
किवतेमळ
अासून ांतले फायाचे बदल
करता येतील अशा गोयाच का काढू नये ?
ती अल येयाा आधी िता अभावी
चांगले णजे काय यावर शार मतभेद
माजवणायांना सहज दडपून टाकता येईल.
बमताचे साधारी घेतील योय ते िनणय.
ु च आिण गटिनहायच असणार आहे
आिण सगळे जर तारते
तर िलहायाच कशाला किवता ?
--- ००० --July 4
जायबंदी
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पिहले शाखाबंधक पोग कवा पिहले ऑिफसर णून पोग हे ामीण िवभागातच होत असे. मी ा खेात

ु ी बाहेरचे वाटतच नाही, आमचेच वाटता. समारे
ु साडेतीन वषानतं र
गेलो ितथलाच होऊन रािहलो. लोक णत की त
ु ी इथेच राहा, तमु ा बँकेला लागेल
माझी बदलीची ऑडर आली. अन ेक गावांच े सरपंच आले आिण णाले की त

ु ांना मबं ु ईला ठे वलेय माया आईविडलांकडे.
तेवा सांचा िवनंती अज आी देतो. टले, असे काही क नका. मी मल
ु े , मीच जाऊ इितो. आिण सरे णजे असे सांच े
या बदलीन े ितकडे पोचायचे माझे अंतर िने कमी होतेय, ामळ
प वग ैरे नाही चालत आमाकडे. उलट, दबाव आणायचा य के ला णून मायावर कारवाई होईल. मग मा
लोकांनी िनरोप देयाचे ठरवले.
पण, सामातः असे होत नसे. मायासारखे फार थोडे वेड े सोडले तर, असे ामीण पोग िमळालेले कमचारी एके क

ु आपा शहरी
िदवस मोजत. कधी एकदा ही काया पायाची िशा संपतेय आिण तीन वष पूण  कन आपण पा

परततोय, असे हवालिदल होत काळ कं ठत. एकदा एक अमराठी कमचारी मला णाला की अब मेरे तीन साल पूरे ए ह ,

अब उन े मेरा ार करना चािहये के नही ? टले, बाळा, तु या आधी इकडे आलेले बरेच आहेत रांगते , ते बघ ना,
तू एकटाच कुठे चाललास पढेु ?
२
माणूस छोटामोठा आजारी पडला तर ठरािवक िदवस ाला जायबंदी होऊन पडावेच लागते. ते आजारपण
संपािशवाय तो बाहेर पडणे वा टीन चा करणे, हे कच नाही शकत.
३
ू उलटा टांगतो आिण पढेु िवशेष णजे, आत
‘ ितरंगा ‘ िचपटात नाना एका गँगरला ाचे हात मागे बांधन

दोनतीन िजवंत उंदीर असलेली िपशवी खान ाा मड
ं ु ाला बांधतो ! एका िमिनटात तो इसम वठणीवर येतो !
ु
नानाा मनात येईपयत ा इसमाची सटकाच
नसते !
४
तसाच आहे हा कोरोना काळ ! काहीजण चंड हवालिदल झालेयत. ही पिरिती कधी बदलणार ते माहीत नाही. आिण

चाललेय ते तर पूण  मनािव आहे, सहन करणे शच नाहीय ! कं टाळाही गोठून आता डोके फोडायला लागलाय !
५

ऐसा कुछ नही चलता डस, जरा वैािनक िकोण वापरा आिण शांत राहा. जे. कॄ मूत णतात, समेपासून पळू

ु
ु ाला ा समेतन
ू बाहेर पडायची गिकी
नका, िल िवथ द ॉेम – समेबरोबर जगा – ातूनच त
सापडेल !
ु
ु
कोणाही गबाजीिशवाय,
हे िवचाराथ जारी के लेले आहे. घरी थांबा, समजतदार,
शांत राहा आिण तःा मनाचे
कायकलाप समजून ायला ही संधी वापन ितचे सोन े करा !
--- ००० --98

धतली पासा वर नाटके वाचून आी िनवड के ली होती -Champra Deshpande wrote on Balkrishna Kawathekar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
दरवाजा
ु
दरवाजा खलाच
असतो
इथून फ पाच पावलांवर
जावेस ेही वाटते बाहेर कधी कधी
पण तो काळ संपला की काय
तो पूण  दरवाजा
आता अंधारान े भरत आलाय
आिण तो अंधार झालाय घ दगडासारखा
ु दरवाजा झालाय
आिण ामळे

भयानक अवजड आिण राही
याच दरवाजातून एकदा
आला होता एक नाग आत
ही ाची सवात भयानक आठवण -आता तो जणू झालाय आपोआप
िचगु ाचे खाते माया नावचे

ावर काही वषापवू  िचकटवलेला
गणपती झालाय आता जीण

ु ांसारखा भ
आिण मनाा तक
मला ना आता कॄ पेची आस

ना शापाची काळजी

ु ीन े
माझे काळीज आता खश
पूणप णे झालेय तो दरवाजा

पूव मी रंगीत कपडे वापरत असे
तेा दरवाजाची उघडझाप ूथ होती
नंतर बाहेर राजकारणे वाढत गेापासून
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ाा िबजागया गंजा

ु नाशा झाा
इेा तेलालाही जमाने
ु ा
खानदेशाता शाळकरी मल
एका गायाची आठवण आहे साठून
ा दरवाजाा अंधारात –
ू दे बंगला रे भीमराया
बांधन

ा बंगाा एकच िखडकी
हवा येयाकिरता रे भीमराया
ा बंगाला दे दरवाजा
जायायेयाकिरता रे भीमराया
-- होते कधीतरी बाहेर जायची इा
फ पाच फुटांवरच तर आहे तो
ाचे पॉिलश गेलेय
पण दरारा वाटावा
असा तो दणकट होऊन बसलाय
आता ना मॉला िपशा आत येणार
ु
ना कुणी पाणे ना गहन पके
मला िव ुतदािहनी नको
हा दरवाजाच वापरा
मीच याला ीकारत गेलो
आिण होऊ देत गेलो एक ू र
कू मशहा -- आिण तरीही अजूनही
मी ााकडे ेमान ेच पाहतो
--- ००० --जगणे मरणे
ु
ु संपले आयातू
ते गाव सटले
न
असे कट करता येण े
हेच तर जगयाचे ेम
ु ब े काचसामान
लोणची मरां

न फुटता आले याचा आनंद होतोय
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णजे मरणे कठीणच जाणाराय
--- ००० --Champra Deshpande added 2 new photos.
Champra Deshpande's photo.
Champra Deshpande's photo.
उगीच आपले दोन फोटो -July 3
ु की तीच
ितामळे
ु
ितामळे
ेरणा ू त ममी
की तीच ते सव
े ण
े े
यााशी वाचकाला काय देणघ
ु ात आहे का
मळ
एवढे काही णावे असे किवतेत
हे तो बघणार
ु ा असतो
कवी खल

तो मु ाम कळू देतो ू तला
की तीच आहे ू त
वाचक उथळ असेल तर
ाला मम नाहीच कळणार
हे कवी सोडून देऊ शकतो
पण तीच हे कळान े
ू त आनंिदत होणे
हा खाजगी आनंद
हवाच असतो कवीला
मम आहे नाही
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असे चालत रािहले तरी
कवी मगूल असतो
ू तबरोबर एकांतात
--- ००० --ु
पयिबय
एक हाडांचा पजरा टाकतो
ु
अिमिनयमचे
दाणे

िनया कावयांना
ु
ाला हवे असते पय
आिण कावळे ही िबचारे ावेत काळे
ू े तो रोज हे करतो
या हेतन
ाची हाडे करकरवत
कावळे कबूतरांसारखे
घटु ुर  घूं ओरडतात

ु े रोज पजयाचा
ामळ
एक पडोसी ोिधत होतो
ाचा ोध गंजलेला असान े
ाचे िहमोलोिबन उडालेले असते
पायासारखे पांढरे फटक पडत
ोधी माणसाचे पूण  खानदान
पजरे होयाा मागावर असते
खानदान णते या ोाा
ु
तावडीतून सटु ू तो सिदन

बाकी काहीही नको
ु
पयिबय

--- ००० --July 2
दोन किवता -102

काहीतरी रानच जातेय ( आभासी हॅटे )
खरे तर मनाला माहीत असते
पण ते णते
की कळतच नाहीय
काहीतरी रानच जातेय
िकतीही बोलले तरी -वाटतेय की
ते आठवेलच
वाटतेय की
ते अगदी माहीतच आहे
पण मग राहतेय कसे काय
की बोलले जातच नाहीय
की बोलान े काही िबघडेल
असे वाटतेय
कवा ते अनपेित वाटे ल
णून टाळलेच जातेय
की काहीसे अयोयही वाटतेय
इजाही ायला नकोय ऐकू न
ु े
आिण बोलामळ
हे अबोल बोलणे
थांबायलाही नकोय
कदािचत न जाणो उलट छानच घडेल
सहज – खोळं बलेले के वळ
बोलले जायाची वाटच पाहात
--- ००० ---

होकार
तो कवी होता
ती सूचकता होती
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तो णाला कबूतर
ती णाली पॅिरस
तो णाला िी
ती णाली माल
तो णाला छी
ती णाली कादंबरी
शेवटी ान े
धाडस करायचे ठरवले
ु -मबं ु ई महामाग
तो णाला पणे
ती णाली गेट वे ऑफ इंिडया
इथे तो उेिजतच झाला
ाला ितचा होकार कळला होता
तो किवता िल लागला
सूचकतेा पूण  सहभागान े
--- ००० --आठवलेसाहेबांसारखे थोडे आपलेही किव -िवनाकारण रावरती येत आहेत लोक

ांना सगळा वाटतो आहे हलकाफुलका ोक.

ु
िचथरारक पक
--

ु ाची कहाणी ) – ले० मनोहर िशयेकर, का० रफस पिके शन सस, पणे
ु .
भंडारदरा धरण ( पनज
ु
ु
काहना आय वाटे ल की मी या पकावर
कसे काय िलिहतोय. या पकाचा
लेखक हा महारााचा एक

ु च हे पक
ु
अिभमानाद अिभयंता असून तो माझा आतेभाऊ आहे. ा नाामळे
मायाकडे आले हे खरे असले तरी

आपापा ेात कशी उग
ं ु आान े िनमाण होतात आिण ती कशी िहकमतीन े पेलली जातात याची ही उोधक आिण
ेरणादायक कहाणी आहे. े कलेच े असो की शााचे िनरिनराया माणसांनी समांना कसे तड िदले हे पाहणे हे
ु
ु
पढील
िपांसाठी मौवान असते. हे पक
तसे फ पास पानांच े असून आणखी काही पान े संबिं धत मािहतीची

आहेत. िसिल णजे ाप अिभयांिकीा ेात महाराात िनमाण झालेले एक चंड आान कसे पेलले गेले

याची ही िचथरारक कहाणी आहे. कोणाही शाखेा अिभयंांनी तर ही वाचावीच पण तमु ाआमासारा इतर
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ु
लोकांनीही वाचावी अशी आहे. िवााा वाचनातही हे पक
समािव असेल तर अशा कामांसाठी ांचीही मानिसक
तयारी करायला हे महाचे ठ शकते.
ु
१९६७ ा भूकंपात भंडारदरा धरणाला धा बसला आिण १९६९ साली ाची एक भत असरित
झाली. १९२६ साली

बांधलेले हे धरण. हे धरण फुटले असते तर जीिवतहानी आिण िवहानी चंड झाली असती. ही भत  करयाचे
अंत जोखमीचे, तांिक कौशाचे आिण धाडसान े, धीरान े करयाचे हे काम होते. यासाठी जी अिभयंांची टीम

ु े , या अंत महाा कामाची  हाताळणी
न ेमयात आली ितचा कायकारी अिभयंता हा माझा भाऊ होता. ामळ
के लेा माणसाकडूनच हे सव िलिहले गेले आहे. या कामाता तांिक समा, िनसगाशी धा करत करावे लागणारे

ु िमळवावी याचे  – असे हे अन ेकांगी आान
काम, असं योजना, ताणतणाव, कुठून कोणते मटे िरयल व यंसामी
ु े शासनाचे करोडो पये वाचणार होते. या शााचा अास
होते. या कामाता आपा लोकांा कौशामळ
असणायांना हे सगळे अिधक बारकाईन े समजावे णून यात ते व आकॄ ाही िदलेा आहेत.
एक संग तर असा आला होता की एखाा गूढशावााला काही िवचारावे असे ठरले ! ा गूढशावाान े

ु कामगाराला धोका असाचे सांगणे – हा एक अजब भाग यात आहे !
ानातून न ेमकी समा सांगणे आिण अमक
ु
ु
े र यांच े िवशेष योगदान झालेले आहे.
हे पक
सिवहीतपणे
िस होयात चंमोहन हंगक
ु टुणटुणीत कसे झाले याची ही रं जक आिण ानवधक
ू बाहेर पडून पा
एकू णात आपले भंडारदरा धरण आयसीयूतन

गो आहे. सदर ीनंतर आता अे चाळीस वष झालेली असूनही ते धरण धडधाकट आहे ! या चंड कामात माया
आतेभावाचा एक महपूण  सहभाग होता हे अथातच मला अिभमानाचे आहे.
--- ००० --July 1
फोटो
ते भयानक झालं तरी
ूिटफुलच िदसतंय

िमिनटािमिनटाला बदलतंय
आिण सतत मायला फोटोिजिनकच
-- िकती काढणार फोटो
किवतेत उकन ठे वावा

ु ाचा पूण  अथ
एखाा तक
तसंच हे सालं दर सेकंदाला
फोटोाफर णतंय शेवटी
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हे सगळीकडंच असणार ना
बघतील ना लोक
हेच कशाला पायजेलाय
आिण सदय  काय णतंय
िटपून साठवायची गरजच नाहीय
बघा आिण पढंु जा

तरीही किवता असतेच ना
फोटोही असणारच की
आयाच े ॅ
देणायाचा आिण घेणायाचा
हावरटपणा मा फोटोत न येवो णजे झालं
--- ००० --कना
आपली ओळख जरी
आजच झाली असली

ु ा समजून घेईन
तरी मी तल
माया भूतकाळावर आधािरत
माया कन ेन े
तूही मायाबल तसेच करशील
आपले भूतकाळ असले

ु णारे एकमेकांशी
जर जळ
तर वतमानातले

आपले ेमही फुलेल
ु
भूतकाळ न जळास

तु यासारखी छान ेयसी
गमावली जाईल की काय
हेच फ मला
माया कन ेवर आधािरत
भय आहे
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की भूतकाळ सोडूनच देऊ या
आपापले

ु
णजे जळयाचा
च
र होईल
याचे उर मा वतमानातच िमळावे लागेल
--- ००० --June 30
ु ाराम या िवषयावर मी २५ किवता िलिहलेा आहेत -- ांतले हे ा -तक
ु ारामसार
तक
ु ाराम सार ऐका हे अपार
तक
जगयाचा भार टाकावया
मन हेच क  फे का हो बाहेर
देवाचे माहेर तःच ा
देवाचे अि णजे नाि
िरकामीक स जगयाचे

ु ना मक
ु णे
वनांतरी जाणे सखां
ु ी सकणे
ु संसाराचे
नको मळ

ठायीच ब ैसोन करा एकिच
घरी स िव सहजची
फावला एकांत एकिवध भाव
अवघेिच भेव न आता
रणाा साठी वेळिच नसावी
सवकाळ ावी भेटगाठ
भेद तो नासला अहंकार गेला
िची देव आला हेिच सव

ु अदेव ते पाप
देव तेिच पय
िरकामे ते माप असू ावे
आता ावे जल देवाची जी मज
जावे मनमौजी सवासवे

अवघेिच शभु माझे नाही काही
मला नाही काही ोभचता
लागला हा झरा अखंडिच वाहे
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ु ा णे ावे पूण  िव
तक

 कॄ तीचे सदं ु र सौव
शाचा गौरव कामा न ये

ु ा णे आता िनवांतिच राही
तक
पािहले ते पाही परतोनी
--- ००० --आज सकाळी टीी९ वर ' माझे माहेर पंढरी ' या अभंगाचे गायन चा होते. मी जरा उिशरा लावले. गायकाचे नाव

ु
सांिगतले वा दाखवले गेले नाही आिण ाा चेहयावर अंधारच होता. पण, ेट ! हा अभंग संगीतातून िकती अ
उटतेला पोचू शकतो ाचे मूतमंत ािकच ! आिण साथीला असलेला तबलजी ! तोही असामा ेट !
कोण कोण होते हे महारााचे ेमब ठरावेत असे संगीत-वासी ?

ु मंी आिण ांच े कुटं ु बीय होते, तो कायम. )
( ोांमे म
य
ु सित मु न
े े
रामख
भेटताहेत ांा स ैिनकांना
हे य फ समोर
बाकी बोलायचे काहीच नसते
एवातूनच खूप काही पोचते
स ैिनक हसत नाहीत
ांाांांत आिण पाहणायांांतही
एक दरारा असतो आदर असतो आिण जणू
यांतला कुणीही गाजवू शकणार असतो
असामा शौय कधीही
( जरी मोकया वेळात
ते गात नाचत बागडत हसत असले तरी )
ू ा बेिफिकरीत
मॄ
आिवास ांा रातच असतो
जगभरा माणसांना
आपापा स ैिनकांचा अिभमान असतो
--- ००० --108

June 2020
June 30
कुलफीिय
तेच पांढरे पी
रोज िततके च तास
ाच िठकाणी
िघरा घालत असाने
माया मनाला जगाची सवय होते
ु वाजता पारी
न ेमा अमक

वाजायची घंटी कुलफीगाडीची
तेापासून सगळा काळ
सलग वाटत रािहान े
भीतीा वेळी भय ायचे
हे मनाला सांगावे लागत नाही
ही काळाची सततता आणते
कं टाळा थकवा नीरसता आिण िनजवता
जसजसे मनाचे बाहेरचे र होत जातात
जाड जीण जाचक जेरबंद
हा दोष बाहेरा सतता जगाचा
की कुलफीिय मनाचा

हे समजायलाही काळच लागेल
या कन ेन े भयता येत े
--- ००० --June 29
' मी ेट आहे ' ही ीधर ितळवे यांची किवता मला शेयर करायची होती पण ितथे शेयर हा ऑनच नाहीय. मराठी

ु
संॄतीचा थोडात पंचनामा चांगला आहे. आिण हो, ितळांा किवतेला माझे अनमोदन
आहे ! ( कॉमटमे लक
िदलीय. लक ओपन होत नती णून ती किवताच खाली कॉमटमे कॉपीपे के ली आहे. )
नी
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टाटान े घडतेय
पदराची नी
आिण माा आडून उडतोय

मनातला पी

तयारच आकाश
नान े घडतेय
उाचे 
आजच पडतेय
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Amit Deshpande's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande wrote on Dilip Wadekar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande wrote on Subhash Kulkarni's timeline.
े ा!
खूप शभु 
सेनचे घोडे
सेनचे घोडे
गितमान होते
माया मनाा

ु ान े
खाला तक
ु डा
वरचा तक

कं ोल करावा
तसेच तणाव
सेनची मारी
ा घोांतही
गाजवत होती रंग
पाशवी रांच े
110

मनाला येत होता
एक िधाडपणा

तटु ान े िवळणारा

आता कोणा
शीला जावे शरण
तःपासून वाचयासाठी
अशी हवालिदल
अवा दणकट ती
यांत िथजलेली
रे
वाट पाहणारे
--- ००० --ु वर टाईप करताना अरे उमटायला वेळ लागतो -- इतर असा  येत नाही -- असे कशामळे
ु होते ?
फे सबक

सारणी
मी काही के ले नाही
णजे वेळ वाया घालवला
असे न होणारे काय असू शके ल
णजे मी काहीच न करता
िनसग चाच असतो तसे
मी बघतोय एकीकडे
आिण िवचार काही
सराच चा आहे
तर वेळ वाया गेला
असे णता येईल
मी काही वाचत असताना
मला काहीच समजत नाहीय
ु े
सेा िवचारांमळ
तर वेळ वाया गेला
111

की सारणी लागला
हा  मीच मलाच िवचारतोय
माया ेटरचा ँड उ आहे
मी भांग चांगला पाडतो
मी िपकिनकमे रमतो
आिण नोकरी आिण वाचन
मी थोडाफार िसही झालोय
ु े
माया किवतांमळ

--- ००० --June 28
Pravin Kamble's photo.
रंगमंच...सादर के लेले योग

ु िथएटर
िनमत - मयरी
नाटक - "ॅ िलन"

लेखक - च.. देशपांड े
िददशक - िवण कांबळे

रव ना मंिदर भादेवी मबं ु ई
नॉमल
सूय  काही सांगत नाही
आपणच ठरवतो की
चांदयाला पॄीची चव असते
आिण अंधाराला असतो देवाचा वास
आपणच णतो
चाबूक श तो वापरला जाऊ नये
आिण इकडे तर आधारकाडािशवाय
काही घडूच नाही शकत
कोणा इमारतीला तडा गेला
तर माझे मन खावेल
हे ठरलेलेच असते आधीच
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सवसम
ं तीन े
अनोळखी वाटणारा मासा
टाकू न देतो समु

िकनायावर
फ कावयांसाठी
या रगाात नसलेले असं
हमखास ठरतात ऍनॉमल आिण
नॉमल सगळे असतात कं टाळू न
आहेा िवचारात
--- ००० --June 27
( बौिक – एकरेषीय ) अथहीन किवता कवा अ-किवता ही माझी १७ जूनची पो काही कवनी मनसो, अिनबध, ी

ु
ु ावे यासाठी होती. ितथे ा वेळी काहनी ांा जा-ना
किवता िलिहयास उ
किवता िदाही होा. दीपाली
कुलकण यांनी मा दीघ लेखन के ले होते, पण ते पूण  नते. आता ांनी फायनल कन इथे िदलेली किवता पान थ
 किवतेा पोला हे दांडगेच फळ आले णायचे !
झालो. ा िनरथक

अ-किवता णजे कांदबे टाटे लबे इततः टाकणे ने. ा किवतेलाही कवीा आकलनाची एक आंतिरक सलगता

ु े येणारा एक भरघोसपणा असतो आिण अन ेकाथताही असते. अशी
असते आिण जाणीव-न ेणीव यांा एकित कॄ तीमळ

ु े ातं घेत े आिण
किवता, किवता णून समजा जाणाया ढ काराची काही वैिशे नाकारते, अिभीचे खल
ु तः आपला ऐवज मांडते.
बौिक अनाकलनीयतेा ेातच म

दीपाली कुलकण यांची किवता एका बाजूला अ-किवतेच े सव ातं घेत े पण ाचबरोबर सांगीितक लयीचा बाजही
अवलं बते. ांनी यापूव फारसे काही िलिहलेले नाही, हे पाहता, ही किवता णजे एक चांगला अपघात णावा इतकी
जोरकस आहे. याचा अथ, अशा कारचा अिनबध आशय ांा मनात घोळतच असावा, ाला हा एक योय माग

ु ान गतीची ही किवता मराठीत नीच एक वैिशपूण  किवता ठरावी. ातही, एखाा
सापडला, असे िदसते. ओसंडा तफ
ी-कवीन े असे काही लेखन के ाची फारशी उदाहरणे नाहीत, हाही एक ( महाचा नसलेला असा ) मु ा आहेच.

 अिभनंदन ! ांाकडून आणखीही असेच उम लेखन घडत राहो,
या किवतेसाठी दीपाली कुलकण यांच े मनःपूवक

हीच सिदा !
--- ००० --लेबले
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ाण णून कुणाला सडवले जाते

मराठे पणाा अिभमानात कुणी सडतो
आपण दिलत की आंबडे करवादी की बौ
या िववंचन ेत काही सडतात
रोमँिटकांना लोक णतात

ु ी जनु े झालात
तमु चा काळ संपला आता त
कलावादी तर हेटाळलेच जातात
हवााला ायचे असते जग ु

कुणाला पूण  जग आपाच धमाच े करायचे असते
ु
आताा गत
ं ु ाात किनां
च े काय काम
ऍसड अिवादी अितवाववादी
हे सगळे टाका आता साठोरीत
आता समकालीन अशी नवी लेबले लागतील
कलावंतांना सरळ आता सोरी णावे हे बेट
दिलत शोिषत वंिचत पीिडत
मधमवगय नवीमंत
कारखानदार शासक कारकू न मजूर
कानदार डॉर इंिजिनयर
वग ैरे सीा लेबलांत काही गाडले जातात
कवी लेखक कलावंत तर तु ं गातच असतात
िम नातेवाईक णतात वाटले नते

हे असले असते याा डोात शी ऽऽ
णजे चोन हा िकती भंगार जगत असणार
िशवाय हा अन ैितक घातकी आिण िवकॄ त आहे
--- ००० --वाळवी
मी एकटा बसून असलो
तरी असतातच मायात असं संबध
ं
मोडकळीला आलेा

ु 
वस
ं हालयाचे वारस णून
हवेचा ास कडतोय
असा मला भास झाला तरी
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माया कपांा कपाटाची
वाळवी कधी काढावी
या िवचारात मी बसून राहतो
अशा वेळी माया कन ेतली
ु ेयसी
माझी जनी

टे बलाा ॉवरमधून बाहेर येत े
एक कत णून फ
कारण आमातला हरवलेला चाम

ु शोधायचा आी कं टाळा करतो
पा
करायचे काय िहचे
या िवचारात मी बंद दाराकडे पाहतो
मग िखडकीतून बाहेर
समोरा घरात

जेवत असलेा कुटं ु बाकडे
मग मला िनराशा येत े आिण मी
वाळवीच खाऊ लागतो अचानक खरवडून

--- ००० ---

Pravin Kamble's photo.
रंगमंच...सादर के लेले योग

ु िथएटर
िनमत - मयरी

नाटक - "िवरह वेदना अथात सा मावळा सूयाची"
लेखक - चं. . देशपांड े
िददशक - िवण कांबळे
कािलदास कला मंिदर- नािशक.

June 26
Champra Deshpande wrote on Neelima Kadam Jangada's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande updated his status.
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सॄी
मी झोपेतून उठतो णजे

ु ीच नाही
झाडांना नाकारतो असे मळ
माझे एवढेच असते णणे
की िसन ेमाचे हीरो णजे सॄी ने
ू चालन करत
उगीचच लांगल
 ो नाही गात
मी सूय
तो ाचे काम करतो
हे मा मला मा असते
खरा ॉेम असतो तो साधारी
तो सूय ही झाकोळू न टाकू शकतो
िसन ेमाचे हीरो शेपटू हलवत
ाा घरी पाणी भरतात
ु े
सूय  ितकडे असतो ते माया मनामळ

ु ेच
हीरो मेकप उतरवतो ते माया मनामळ

ु ेच
सव शेपा हलतात ाही माया मनांमळ
हे पान रोज मी माझे मन थोडे थोडे िचरडत राहतो
--- ००० --Pravin Kamble's photo.
रंगमंच...सादर के लेले योग

ु िथएटर
िनमत - मयरी

नाटक - "िवरह वेदना अथात सा मावळा सूयाची"
लेखक – चं. . देशपांड े
िददशक - िवण कांबळे
कािलदास कला मंिदर- नािशक.
ु तडावन खाली हटवलेले लोक हे न ेकबे ( मानपा ) वाले मान ेचे आजारी लोक वाटतात !
मा तारता
June 25
इा असूनही
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माहीत असलेले नाहीय हे
उामपणे उडत जाणारे मांजर
आकाशात कोणतेच
ःखाचे िच नसताना
आपाला हवा तोच
हवा तसाच येईल ितसाद
हरवलेली सायकल शोधणाया
थकलेा पोिलसाचा
हे सांगता नाही येणार
नवा असला संपक तरी
कारखाना तर चा झालेला असून
कामगार हजर आहेत डबे घेऊन
अशा वेळी खरे तर

ु
ितला सचायला
हवे
ितकडून येणाया हवेला
श कन सांगणे
की ितचाही होकार आहे
दोी बाजूनं ी
अडवले जातायत ढग
मग इा असूनही
पाऊस पडणारच कसा
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Pranav Sakhadéo's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande wrote on Minakshi Patil's timeline.
े ा!
खूप शभु 
फे डिरको गासआ लोका या ॅिनश कवीची ची एक किवता -117

ु
िम कबतरे
िवजयी शाखासंभारातून मी पािहली
िम काळोखाची दोन कबतु रे.

ांतले एक णजे होता सूय ,
आिण सरे होता चं.
मी णालो ‘ माया छोा शेजायांनो

कुठे आहे माया थडयाचा ारक दगड ? ‘

‘ माया शेपटीा िपसायात, ‘ णाला सूय .
‘ माया घशात ‘, णाला चं.
आिण मी पॄी पांघन बाहेर िफरत असताना
ु बफाच े दोन गड
पािहले श

ु
आिण एक मलगी
न असलेली.
ातला एक सरा होता

ु गी काहीच नती.
पण ती मल

मी णालो, ‘ छोा गडांनो,

कुठे आहे माया थडयाचा ारक दगड ? ‘

‘ माया शेपटीा िपसायात, ‘ णाला सूय .
‘ माया घशात ‘, णाला चं.
िवजयी शाखासंभारातून मी पािहली
ु – दोी न असलेली.
दोन कबतरे
ांतले एक सरे होते
आिण दोी िमळू न ती काहीच नती.
--- ००० --June 24
Champra Deshpande wrote on Raj Chinchankar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande updated his status.
मापकाटा
रागाचे माप
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ु असावे लागते
पिरिितनप
कवा लोकांना माहीत असास
ु
तमु ा भावानप

ेमाचेही दशन देता येत े
ओळख घसट वा आसी
यांा माणात तारतान े
यांत गफलत झाली
वा पाहणायाला वाटली

ु
तर मूळ माची
गाडी भरकटून
नको ितकडे जाते

भावना गटीकरणावरचे िनयंण
करतात कमावलेली बु ी

आिण सराईत सावधपणा
याचा मापकाटा नसतो
कुठे च उपल

ु े बयाचदा
ामळ

मूळ मु ा राहतो बाजूला
आिण भावन ेचे माण
आिण गटीकरणाची पत
यांचीच चचा िनणायक ठरते
--- ००० --Champra Deshpande added a new photo.
आज संाकाळचे आकाश -ु
पनादन
मनाा हालचालची
भाषा बदला आता
तमु ा रोमँिटक
शटाची चंबाही
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िकतीशी तहान शमवणार
तमु चा मूड तसा असेल
ु ी णा
तर त

िकती िवान काही झाडे
िकती ांचा िवार
कामशााा शेकडो फांांचा
ेक धून गाईल
िनमंणाची इमारत
आिण दगडांच े ढीगही
ु ाला
वाटतील त

ु
पांच े पनादन
ु िनवेदन नको
नसते
जग जाळू न
पेटला पािहजे
ेमाी ( कधी सूचक )
ेक मजावर
--- ००० --June 23
Champra Deshpande wrote on Pratibha Tembe's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande wrote on Sharad Deshpande's timeline.
े ा!
खूप शभु 
ःखाचे दशावतार
ीचे ःख ीलाच कळणार – ( ातही काया ीचे वेगळे , गोया ीचे वेगळे , नोकरदार ीचे वेगळे , मजूर ीचे
वेगळे आिण समसंभोगी ीचे वेगळे )
ु
ु
पषाची
ःखे पषालाच
माहीत –

ीमंताची ीमंताला, गिरबाची गरीबाला आिण मम वगयाला तर वालीच नाही –
120

आिण िचनी माणसाचे ःख अमेिरकनाला कसे कळणार ?

ु णजे कुठाच एका ीचे ःख सया कुठाच ीला कळणार नाही –
आिण म
( हे पािहले तर ःखाचे दशावतार णाया ऐवजी ःखाचे अावतारच णावे लागेल ! )
तर, असे हे सगळे माच के ले समजा, संवदे नशीलता वगरै े झ ूठ असते, हेही मा के ले, समजा –
तर काय ?

ु
ु
मानवी आयातली
ही एक सततची, न सटणारी,
शोका समा समजावी

की सगळी मन े शााा मदतीन े एकसारखी करायचे य करावेत – णजे वैािनक िकोणातूनच सटेु ल ही
समा, असे काही ?
अशा पिरितीत करावे काय, ही एकच समा आहे, खरे तर, असे नाही वाटत ?
--- ००० --कोरोना काळात सारखेच हेवी डोस नकोत
णून हा ा एक साधासा हलका डोस -सवय
काही काळ
संपक नाही झाला
की कळते
सवय झालीय
संपकाा अभावातही
गोडवा असला
तरी आहे तो ताणच
ु ाही असेलच ना
तल
मन
ु ा नाही कळत का
तल
माया मनाची अवा
ु
तु या ानभवावन

--- ००० --सोर
रात सापडलेा सूटके समधून
माणसांा िजभा िनघााची बातमी
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ु
ही सोर जमला
असाचे
ओरडू लागले काहीजण
तेा काहनी राशोमानची आठवण देत
न ेमके स असे काही नसतेच
ु
हे पटवायला सवात
के ली

लोकशाही मौवान का तर ती माणसाला

ु च एक स असते या मातून म
ु ी देत े
अमक
असे एक ेयर स समोर आले
लोकशाहीचा हा नवा मागदशक फं डा

राखयासाठी इा असो वा नसो
सवानाच सोरालाच स
णयाची पत ीकारावी लागली
साचा डांगोरा आिण आरडाओरडा
चाच रािहला पण जनता शांत रा लागली
सगळे सोरच आहे तर आपा
आवडी लहरी इा े यांना तरी वाव देऊ
असे लोकांनी ठरवले आिण ते िरलॅ  झाले
लोकांनी साकडे आता

ु
ु
सखोपभोगामाणे
पाहायला सवात
के ली -उेिजत राहणे ांना म वाटत होते
--- ००० --June 21
चेहरा
चेहरा अल दगडी हवा
बदलता मूड उमटू नये ावर

आत काहीही चाललेले असो
बाहेरची आमक
आिवासाची मूत

ु च हवी
मानवी भूिमकांनी य
ु
लेचापेचा कणाय
122

ेमळ चेहरा
फार मोठा पा नाही गाठू शकत
काही माणसे मारावी लागतील
काही ा चेहयाा िनणयाने मरतील
कोवधवर दबाव ठे वावा लागेल
यासाठी आपले मन देण े
हे ा चेहयाचे बिलदानच असते
ु े च ाला हही असतो
ामळ
इतरांच े बिलदान मागयाचा
हे न समजता आिण देशाा
ािभमानाची दता न बाळगता
काहीजण शोधतात राजकारणात
कोवळे कवी चेहरे
खरी काळजी असेल सवाची
तर अिवचल दगडी चेहराच िनवडायला हवा
--- ००० --ु
मानवी सखासाठी
िनसग चाललेला असतो सहज
आपण वाट पाहतो

ु
इंधनाची
वा जगबडु ीची
कारण अंदाज करणे

आिण ितसादांबल
सतत साशंक असणे
हाच असतो
आपा जगयाचा पॅटन 
वू घेता येतात िवकत
पण ितसाद जर घेतले िवकत
तर ांा वू होतात
सहज वाटूनही

ितसाद देता न येण े
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हा असतो मिहमा मानवी
भूत वतमान भिव यांचा
ु
अावधी सखाचे
ण
मान टाकणारे मानवी जग
वचन े देत े अहसेवर
ु
मानवी सखासाठी
हसा गरजेचीच असते
असा सवमा शेवट करत
--- ००० --वेगळे च जग
एखाा िदवशी
काल ा कळत होा किवता
ा आज कळत नाहीत
ु ी हे णताय
आज त
मग ा साली

ु ी ते तसे का के ले होते
त
असे मु े आठवत नाहीत

जणू वेगळे च झालेले असते जग
अशी वेगवेगळीच असतात जगे
वेांनो जगात

ु ी जो करता चार
त
तो फ एका समान जगातच राहतो
साचा ोट के ला णजे
तो आवाज सवानाच ऐकू जाईल
असे काही नसते
तरीही साचे पाईक
हडत असतात

यंतु िवासान े
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की बाबा समेव जयते
असा िदवस येईलच
आज ना उा
--- ००० --June 20
उकाातले श
ू झाले होते
उकाातले श घामेघम
ावन आले लात
की एसी थंडी पाऊस वारा
अशा कोणाच पिरितीचा

वारा न लागलेले श कुठले असणार
िनराश तसेच बी-पॉिझिटवाले
उादी वग ैर च े श
बोलतच नते काही अजून

बबलायला माण भाषा
असूच नाही शकत हे आता उमगले
मन े आधी एकसारखी करायला हवीत
माण भाषा नाहीच आहे
याला बोलचा पाठबा उभा रािहला
णजे श ाकरण भाषा
तरी माण कन दाखवा
कवा मन े तरी एकसारखी असे झाले
े
मन े एकसारखी झाली तर वादाचे मु च
िमटतील मग भाषा लागेलच कशाला हेही आले समोर
मग ापेा सरळ मन े नच होऊ शकतात का
तेच पाहावे ना असे उकाातले श णाले
--- ००० --125

Pravin Kamble's photo.
रंगमंच... सादर के लेले योग...

ु िथएटर
िनमत - मयरी
"ॅ िलन"

लेखक - चं.  देशपांड े
िददशक - िवण कांबळे

ु
कुसमाज
ितान - नािशक
किवतेचा िवषय
छे छे िवषय कसा असेल
मतांचा बालेिका
बाळगासारखा
िनिम असते
आिण अन ेकदा अन ेक
ेक किवता जाते
एका एका टोकाला
िनित करत
जगया-मरयाा सीमा
सूडाी पूण   ावा
आिण सव िपांच े तप ण ावे
तसे मग राहात नाही
े ण
े े
मनाला देणघ
ेमातही ेम हा श न येताही
ु ता
कळते सव उ

आिण वाचणारा णतो
ा बात है
इतके स मादक  पान
किवता लगेच बाजूला होते
िनिमाला उघडे पाडून

--- ००० ---
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June 19
ु
भलवणारे
श
कधी कधी
काही तास जाऊनही
न ेमके काय
हे ठरत नाही
कसेही चालेल
तसे तर आवडेलच
पण हे असे
अधांतरीही ठीकच
न जाणो होईलही
आकाशवाणी ा वाणीला
आपण आपलीच समजतोय
िताकडून
आपली वाणी
असावी आपा अधीन

ु
यासाठी ितला भलवणारे
श हवेत

--- ००० --June 18
समूहिगरी
िवभूितपूजकांनी मूतपूजकांना हसावे,
एका रंगाा झाला वेगया रंगांा झांनी ितगामी णावे,

ु
ु
रथयाांा गद ितगामी आिण जयंा-पयितां
ा गद परोगामी
समजाात,
एका झड
ं ु ीन े वेगया झड
ं ु ीला अवैािनक णावे,

जे फ आपापा समूहांनीच जगू शकतात ांनी इतर समूहांना अायी णावे,
ांा अिता समाजिवघातक असून आमा अिता समाज घडवणाया आहेत
असे सवानीच एकमेकांबल णावे,
आिण सारांशान े सवानीच सतत संघषात राहावे -127

हे आिण असे सगळे का घडत राहते ?
-- एकान े जगणे आिण तःा मनाला सामोरे जाणे
याला सवच माणसे घाबरतात, णून.

ु
आिण फ समूहातच सवाना सरित
वाटते, णून.
--- ००० -औिच
हे काय वय आहे का
हे काय िदवस आहेत का
ही काय वेळ आहे का
असे औिचिवचार गेले कधीच तेल लावत
कधीही खा तंर िचकन

ु
आिण तफ सखाचे
असेल
तर कधीही करा ेम
आिण ेमालाप आिण ेमचाळे
हवे तर औिच णून ेमीडा णा
ु ी िनळ पान खायासाठी जाता
त
गेट वे ऑफ इंिडयाला

ु ाला हवे असते
ितथले बेिजयम पानच त
पाचशे सर पये

ु ते ितकडून इकडे येयाचा
पान नस
िवमानखचच के वढा असतो

ु पण नी िकती काळ
एकच आय
हे माहीत नसलेली फडतूस पत

ु े येत े मग सगळे लोड वतमानावर
ामळ
भरपूर कमवा आिण मनसो भोगा
ु
असे करणारे णे वेड े कवा आजारी कवा जलमी
होतात
खात गेले आपले डोके च भरलेय
आंतरिवरोधांनी तर ाय आिण आरोय
जाऊ ावेच लागणार ना भोसात
--- ००० --कॅ बरे
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देहात अडकवून ठे वणारे तान
आधी करते गाफील
आिण मग उभा करते
चंड अनावयक संघष 
तःचीच तडफड करणारा
वाटे वन गेलेले िसन ेमाचे पोर
काही वेळ ठे वते ती वाट उेिजत
हे पाहायचेच असे ठरवावर
बाजाराता इतर वू होतात नाराज
 तर असते
ही नाराजीही संघषच

पोर शरीरात सामावून घेतावर
कॅ बरे वेगळा कुठला राहणार
--- ००० --नवोिदत कवसाठी ( कवा कुणासाठीही ) एक किवताखेळ - असेल तर  डससाठी पो करा -अशी िनरथ क किवता िलहा -- खरोखरच िनरथक

िनरथक
रंगांसारखे श
ा वेळी येतील ते इततः
गटारातून काढून

थेट गात ावेत
टे बलाखाली मतु ताना
जलपरीा देखत
ताा बातांच े
के शकतनालय
भन जावे मांजरांनी
िफकीरच नसलेले
हॉटे लमालक गांधी टोपीतले
हलके च हसून िनघावे
 ा जणू शेवटा वासाला
पूवल
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आपण असावे फ
साीदार समोर घडणाया
अचानक भोसकाभोसकीचे
वाणसामानाची यादी संभाळत
अथाचा कं टाळा आलेले जगच
फ असू शकते पयाय
ु उसळी ायला
पा
पो ऑिफसातून
शेयर बाजारात
--- ००० --June 16
मी न पािहलेले जग
अमेिरके त ाईट हाऊस आहे आिण
ाने द 
हे मला माहीत आहे
ु च े मी दोनतीनदा
दोन महायां
वाचून पािहले
पण काही लातच नाही राहात
कुठे कुठे काही काही असते

ु
आिण मनभावामाणे
ु होत असतात
संघष  वा ये
एवढे मला बास असते
जग िफरायची आिण इितहास
घोळत बसायची मला गरज नाही
ु
अावधी लोकांा जाना
ु ची मला काय गरज
अनभवां
जंगले पवत धबधबे
मेिरलीन मोला मला पाहायचे होते
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जवळू न एक आपले सदयाचा रिसक णून
पण आपली औकातही नसते ना
--- ००० --िवाा िनमतीचे बडबडगीत
मनाचा तक कना िफन
आधािरत असणार फ
ते अिात आानंतरा िवावर
ा आधीचे ाला काही समजूच नाही शकणार
मन नसताना िव कसे िनमाण झाले
याची कना मन नाही क शकणार
आज जगताना मन थांब ू शकले
तरच ते कळू शके ल

पण कसे कुणाला ते नाही कळणार
अथा
मन जी जी बडबड करेल
ती ती सव थ  असेल

मना आधीचे िव फ आिण
फ मना आधीच अिात असू शके ल
आिण इंिये पाचच का
सहा कवा चारच का नाहीत
कधीच नसणार मनाा मयादते
णजे मनाा बडबडीत
पूण  असणे

--- ००० --Champra Deshpande added 3 new photos.
मधेच थोडासा छांिदपणा -June 15
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वा णजे काय रे भाऊ ?
ु तसह राजपूत याा आहेमळ
ु े अन ेक महाचे  पा
ु एकदा चचाा ऐरणीवर कवा िगत
अिभन ेता सशां

िवचारांा मैदानांवरही समोर आले. बॉिलवडु मे मोठमोठी आथक सााे आिण घराणी असून ती ठरवतात की कोणते
िसन ेमे िकतपत पढेु येऊ ायचे, कोणते लॉप करायचे, कोणा नटनांना िकती लॅ मर िमळू ायचे, धा कशी

ु
करायची, परार
कुणाला िमळू ायचे, वग ैरे. ( अशा चचा तर िफफे यर, ऑर, ानपीठ आिण नोबेल यांा
बाबतीतही होत असतात ! ) यात पूण  जरी नसले तरी बरेचसे त असणारच. िजथे करोडो, अावधचे वहार होतात
ितथे आपापले िहत आिण वच संभाळणे, ाला धोका िनमाण करेल ाला नामोहरम करणे, हे घडत राहणारच – आिण
िवशेष णजे, हे सवाना पटणारच ! यावरा चचत एकजण णाले की हे असे फ बॉिलवडु मेच घडते असे नाही.
मानवी वहाराा, जगयाा सवच ेांत हेच घडत असते. हेही अथात पटयासारखेच आहे. राजकीय प,

कारखान े, बँका, संा – या सगळीकडे लॉबीज असतात, गट असतात. वचाा झगांवन फुटीही पडतात. याला
कुणीही अपवाद नसते. अगदी डावी िवचारसरणी मानणारे वा समतावादीही याला अपवाद नसतात. हा मानवी पणा

णा की गधडेपणा णा की ू रपणा णा, यासहच सगळीकडे माणसे वागत असतात. हे लात घेऊनच फोडा आिण
झोडा सारखी राजकारणे खेळली जातात. तःचे वच ािपत करयात यशी झालेले, ते िटकवयाचा आिण
िवरोधकांना डोके वर काढताच येऊ नये याचे य करणारच. हे सगळे कळत नकळत आपाला माच असते. कारण
आपली टाळकी तशीच असतात. यान वेगळे असे काही मानवी जगणे असू शकते का, असा ही आपाला कधी
पडत नाही. कारण, आपा वागया-जगयातून आपण याच मानवी वागयाा पतीला ोाहन, बढावा आिण
ताकद देत असतो. आपावर जेा ‘ सयाचे ‘ वच असते तेा आपण, जगयाची ही पत ने तर फ
वचवाले बदलयाचे य करतो. ालाच आपण ‘ वा बदलणे ‘ असे गडस, आदशवादी, ायवादी, समतावादी,
ु वच कुणाचे यात बदल करयान े फ, अाय करणारे आिण तो सहन करणारे हे बद शकतात.
वग ैरे नाव देतो. नसते
‘ वा ‘ नाही बद शकत. ‘ वा ‘ णजे आपली मन वापरयाची वचवादी, फुटीरतावादी, क ित

ु आिण
जगयाची पत. ती बदलयाबाबतचे  कुणालाही पडत नाहीत. मग, मानवी जगणे संवदे नशील, सहकायय
सदं ु र होयाची े आपण कोणा आधारावर पाहात असतो ?
--- ००० --ही ा एक पटकन वाचून होणारी किवता –
झोपी जायापूवचा छोटा संवाद
-- पाो सॅबोिरओ
-- हं, कसला िवचार चाललाय ?
-- माझा िवचार नताच चालला.
-- िवचार न करणे कशाबल चालले होते ?
-- माझे िवचार न करणे हे सगयाबल होते.
-- ओह ! हे तर कााकच झाले !
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-- होय तर.
--- ००० ---

ु हे उघड होत नाही
( इंजीत, ी बोलतेय की पष

-- ते तसेच राहावे णून मराठीत वारचना जरा बदलली आहे. )
ु ाखतीत काय णतो, ते पाहा – ( ाा एका िचाा अथाबल -- )
पाो, ाा एका मल
– 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
कुणाचेच वच नाही
अशा समाजाची कना करा
टावर ते णाले
ेकान े आपापा भतना अर लावा
णजे ** ना ॉेम वेगळाच होता
गटारात चकूु न अंगठी पडली
तर ती काढून न घेता
कुणाचे बापजादे

िनघून गेलेत याेला
ांा दैवताची भरावी जा
आिण पालखीत

ु
ांा पढायाची
बायको असावी
ही होती ांची पी मागणी
जी मा न झाास ते
अा बदांचा ॉेम दाखवून
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करणार होते आंदोलन
फाटाफू ट सगयांातच झालेली होती
अजूनही होत होती

ु ा खाली झोपणायांनी तर
उाणपलां
नादच सोडून िदला होता
ु कन
ांना पोषक आहारान े उ
पालखीचे सा िगत कन जोर लावावा
असाच ांचा आता अजडा ठरला
--- ००० --काल माया उजा पायावन पाल गेली -- कुणी णाले की हा अपशकुन झाला. मला अपशकुन कन ती पाल

ु
तःच इतकी घाबरली की ससाट
पळू न गेली ! आज मला भाराज पी िदसला. हा शभु शकुन आहे णतात ! हरकत

ु ा णे आा । शभकाळ
ु
नाही -- समतोल झाला. पण, माझे याकडे पाहयाचे रह वेगळे आहे -- " तक
सव िदशा ।। "
िशवाय वैािनक िकोण वगैरे असतेच ना !
June 14
Champra Deshpande shared a post.
या मािहितपूण  आिण ' शहाणे ' करणाया पोसाठी
आपण राजीव साने यांना धवाद िदले पािहजेत !
Champra Deshpande wrote on Adv Vrushali Dusane's timeline.
े ा!
खूप शभु 
असणे आिण होणे
असणे आिण होणे यात खूप ताण िनमाण झाला तर मन भरकटू शकते. भरकटलेले मन तायावर आणणे, हे खूप

ु ी राजेमहाराजे का असानात.
अवघडही होऊ शकते. असे मन माणसाला जगणे अस क शकते. मग त

१३ जूनला मी इथे िदलेली ' तंबाखूची टपरी ' ही किवता एकू ण जगयाा ियेसाठीच महाची असली तरी ती '

असणे आिण होणे ' या मानिसक समेवरचे एक समपु देशन णूनही वाचली जाऊ शकते. किवता जरा आकारान े ' मोठी '
िदसतेय, चला पढेु -- हा सरसकटचा फं डा वापरावा, अशी ही किवता नाही. पेसोआा मूळ आशयाशी परेु परू एक

ु
ु
ु दोष असूही शकतील. या सवासहसा
ु ही किवता
राहयाचा य मी अनवादात
के लेला आहे. तरीही, अनवादात
काही गण
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ु
सव  डसनी वाचावी, असे मला सचवावे
स े वाटते. असणे आिण होणे यात असं मन े फाटावीत, असा हा हावरट काळ
ु काम ेकान े करावे, हे िनववादच आहे. पण, ातून िमळणारे
आहे. आपा कुवतीमाणे होईल िततके अम

ु ळ के रात जाऊ शकते. तसे कुणाचेही होऊ
लॅ मर, िसी आिण कधी कधी प ैसा यांची हाव िनमाण झाली तर सगळे च मस
ु
ू ेच हे सचवत
नये, या हेतन
आहे. ही काही जीवन-संजीवनी आहे, असे काही णायचे नाहीय.
--- ००० ---

कशासाठी
कुठून येतात या किवता ?

कशासाठी ? या आहेत का
या जगात सामावणाया वू ?
येतात तर मायाच
ू
गीबोळांतन
कारण ओळखीा तर वाटतातच.
पण पूण  होताच
ा गायब होतात.
णजे ांच े अथ न होतात.
तरीही पढेु
कशासाठी थांबतात ा इथे ?
की ही ांची कलेवरे ?
हसून ा णतात
िवचार नका क
आाला बो ा …
कुणालाही नकळतच
तर होणार आमचे काम
शांत राहा …
--- ००० ---
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शांितपाठ
ु
ु
नसतीच
ढगांची घसमट
पंधरा वषात कधीतरी
अंगावन पाल गेासारखी
थांबलेली मानिसक रहदारी
अनपेित आवाज
णजे गूढाचे तच

ु ाबजाम खाताना
गल

ु ान े
लागलेा ेडा तक
राळ िजभेचा उमेदवार
लावतो जोरदार मताचा भाव
आता मा शहरात

फुटे ल अफवांच े पीक
कुणाला हवीय हसा

ु ाबाळानातवंडांत
मल

ु
पलावन
गडगडत येतात
शांितपाठाचे श
--- ००० --िनणय
ू
लोकशाहीत आधी सांगन
सवाच े िवचार घेऊन
िनणय ायला हवेत
ही िवरोधकांची एक
लं िबत मागणी होती
साधारी णाले
म ा कटकट नको
बोलवा सगयांना
तरीही काहीजण

ु पट काढून
काही खस
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िनषेध णून गैरहजर रािहले
पण काही आलेही
िवचारिविनमयानंतर
साधायांनी िनणय घेतला
तरीही िवरोधक णाले की बघा
शेवटी ांना हवे तेच के ले ांनी
काय उपयोग झाला
ग ैरहजर रािहलेले शहाणे ठरले
आनंदान े ते णाले
बघा आाला वाटलेच होते
आमचा िनषेधच
बरोबर ठरला शेवटी
--- ००० --मधला काळ
“ ते जा अन ैितक आहेत
आी कमी अन ैितक आहोत “
असे दोी बाजूच
ं े लोक
णू लागले तेा
एका लहान बालकान े िवचारले -ु ा दोी बाजू
त
ं ा लोकांना

भोळे की मूख  की सािक णावे
ु च आपमतलबी ?
की नसते

तेा दोी बाजू
ं ा चाणाांनी िवचारले
की बाबा खरेच तू लहान बालक आहेस का -ावर ते लहान बालक णाले
की मी तमु ापेा तरी नीच
जा लहान आहे
हे सव सूयदय आिण सूया
यांा मधा काळात घडले
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Ratnakar Mahajan's timeline.
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े ा!
खूप शभु 
June 12
फनाडो पेसोआ याचा आज जिदवस. ( १३ जून १८८८ ते ३० नो बर १९३५. )
या जागितक माताा कवीची एक महा िस किवता आहे – Tobacco Kiosk – णजे, तंबाखूची टपरी.
ु माया कुवती-समजतीमाणे
ु
ा किवतेचा मराठी अनवाद
मी के लेला असून तो खाली देत आहे.

े ा दावा असूच नाही शकत. पण, माझे गेले चार िदवस पेसोआमय
हे एक आानाकच काम होते. माझा पिरपूणत च
गेले, हे मला खूप समाधानाचे वाटले. या िनिमान े पेसोआा काही किवता मराठीत आा, हेही एक बरे झाले.

हा लकालब समांचा कवी नसून पूण  मानवी जगयाचेच भान घेणारा-देणारा आिण पयायान े माणसाचे शहाणपण

जागॄत करणारा कवी आहे, असे मला वाटते. बघा वाचून -तंबाखूची टपरी

-- फनाडो पेसोआ – इंजी अन०ु – िरचड झेिनथ
मी काहीच नाहीय.
मी काहीच नसेन न ेहमीच.
काही असयाची मी इाही नाही क शकत.
पण तरीही मायात आहेत जगाची सगळी े.
या माया खोलीा िखडा
माया णजे अशाा की जो जगाता लाखप ैकी एक असून

ाला कुणीच नाही ओळखत ( आिण समजा ओळखणारे असतेच कुणी
तरी थोडी तरी मािहती असू शकली असती का ांना ? )
ु ी उघडता ती िखडकी रहावर राा
त
जो सतत लोकांकडून ओलांडला जात असतो.

तो रा िजथे पोचू नाही शकत कोणताही िवचार.
खरा -- तकातीत खरा -- खाीचा -- नकळत खाीचा -खडकांा आिण सजीवांा सव अिांखाली जे रह असते
ासह असणारा, भती दमट करणाया आिण
ू ह असणारा आिण एकू णात
माणसांच े के स पांढरे करणाया मॄस
सगयाचीच गाडी काहीच नसयावन
न ेणाया िनयतीसह असणारा असा रा.
जणू काही साचे ान झाामाणे आज माझा पराभव झालेला आहे.
जणू काही मॄ ू जवळ आामाणे आज मी पारदशक झालोय.
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आिण जणू काही वूश
ं ी माझे काही नातेच रािहलेले नाहीय
िनरोप घेयाितिर. ही इमारत आिण या बाजूचा हा रा
झाले आहेत गाडीा डांची रांग -माया डोात परतीची िशी वाजत असताना
आिण माया नसांना िहसके बसत असताना आिण माझी हाडे करकरत असताना
आी बाहेर पडयाा वेळी.
एखाान े चिकत ावे, शोधून काढावे आिण िवसन जावे
तसे झाले आहे आज माया डोाचे दही.
आज मी फाटून गेलोय दोन गोत -- माझे देय िनेच,े रापिलकडा
तंबाखूा टपरीबाबतचे बा वाव

आिण सव काही  असाची माझी आंतिरक जािणव यांत.
मी सवच बाबतत अपयशी ठरलो.
आिण टले तर मला कोणतीही महाकांाच नसान े
मी कशातच अपयशी नाही झालो.
घरामागा िखडकीतून बाहेर उडी मान मी मला िदले जात असलेले िशण सोडून िदले.
काही मोा योजना घेऊन मी गावाकडे गेलो

पण मला असे िदसले की ितथे तर फ गवत आिण झाडेच आहेत.
आिण ितथे जेा माणसे िदसली तेा तीही इतर माणसांसारखीच िदसली.

ु वर बसतो.
-- आता मी िखडकीपासून मागे िफरतो आिण एका खच
आता मी कशाचा िवचार करावा बरे ?
मी काय आहे हेच माहीत नसलेा मायासाराला

मी काय होईन हे कसे माहीत असणार ? मी काहीही िवचार करत असलो तरी ?
पण मी खूप खूप गोी होयाबल िवचार करत असतो !
आिण आपण सगळे ा सगळे असूच नाही शकणार एकाच वेळी कधीच
अशा एकाच गोीबल िवचार करणारेही खूप असतात !
आिण ितभावान ? या णी काही लाख म तरी असतील की जे ते तः
मायामाणे ितभावान आहोत अशी े पाहात असतील -आिण श आहे की इितहास यांता एकाचीही नद घेणार नाही
आिण ांा सव कािनक िवजयांच े शेवटी शेण होईल.
नाही, माझा तःवर िवास नाही.
वेांची इितळे , अशा खाी बाळगणाया खूप वेडपटांनी भरलेली आहेत !
मग कोणतीही खाी न बाळगणारा मी अिधक बरोबर नाही का ?
नाही, माझे सोडा …
जगाता पोटमाळयांत वा इतर खोांत या णी असे िकती लोक असतील
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े पाहणारे की जे यंमा ितभावान असतील ?
आिण िकती चंड आिण दजदार आिण पारदशक अशा आकांा असतील
-- खरेच चंड, दजदार आिण पारदशक –
आिण बतेक आवााता -- ा होयाजोयाही – ा कधीच पाहणार नाहीत
ु ितय
ु ोता ?
यशाचा काश वा एखादा साहानभू

जे जगाला जकयासाठीच जाला आलेत ांासाठीच आहे हे जग
ु च
आिण अशांसाठी नाही की जे नसते

आपण ते जकू शकू अशी े पाहतात जरी ती वावात येण े श नसले तरी.
मी ात न ेपोिलयनपेा जा काम के लेय.
मी िापेा अिधक माणात मानवतेला माया
कित दयाशी घेतलेय. कांटन े कधीच न िलिहलेा
अशा तानांचा मी गु पणे शोध लावलाय.

पण तरीही मी आहे आिण बतेक असणार, एक पोटमायाचा माणूसच
जरी मी तसा राहात नसलो तरी. मी न ेहमीच एक असाच माणूस असणार
जो तसा हीन जगयासाठी जलेला नाही

ु होते के वळ.
आिण मी न ेहमी असाच असणार की ााकडे गण
मी न ेहमीच असाच असणार एकजण की जो
ा भतीत दारेच नाहीत अशा भतीत दार उघडयाची वाट पाहात रािहला
आिण गात रािहला गाणे अनंताचे खरु ाातून

आिण ऐकत रािहला देवाचा आवाज एका आािदत िविहरीत.
मायावर िवास ? नको, कशावरच नको.
कोसळवू ा िनसगाला माया उकळा डोावर
ऊन आिण पाऊस यांना आिण उडू ात वायात माझे के स -- आिण बाकीचेही
काहीही येवो येणारच असेल आिण यायलाच हवे असेल तर कवा न येवो.
ु
अंतःकरणपवु क तायांच े गलाम
आी.

आी पूण  जग जकले होते अंथणातून बाहेर पडयापूव
ु झाले होते आिण
पण आी जागे झालो तर सगळे अंधक

आी उठून उभे रािहलो तर सगळे परके झाले होते आिण आी बाहेर गेलो तर
ितथे पूण  पॄी होती िशवाय हमाला आिण आकाशगंगा आिण अथांगता.
ु ी चॉकलेटस, खा, खा !
( हे बािलके , खा तझ
िवास ठे व मायावर – या पॄीवर चॉकलेटसारखे तान नाही
आिण सगळे धम िमळू नही
एखाा गोयांा कानान जा काही िशकवत नाहीत.

ु खा ! चॉकलेटबाबता
खा, हे गिल मली,

तु या सासहच मलाही खाता यायला हवी होती ती !
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पण मी खास िवचार करतो आिण ते चांदीा कागदाचे आवरण

ु )
काढून टाकू न देतो जिमनीवर, जसे टाकू न िदलेय मी आधीच आय.
तरीही, िनदान, मी जे कधीच होऊ शकणार नाही
ाबाबता माया िनराश कडवटपणातून
घाईत िलिहा जाणाया या किवता तरी राहताहेत -अशतेकडे जाणारे एक मोडके फाटक णून.
पण िनदान मी ितरार तरी क शकतो माझा अूिं शवाय
आिण तःला मळा कपांमाणे, यादीिशवाय फे कू न देयात तरी
वू
ं ा गदत दाखवू शकतो भारदपणा
आिण बसू शकतो घरी शटािशवाय.
( हे माया सांनका, तू अिात नाहीस
आिण णूनच करतो आहेस माझे सांन.

ु
एक िजवंत पतळा
णून किलेली तू एखादी ीक देवता अस

कवा रोममधली एखादी अश आिण भारद अशी भयंकर कुलीन ी अस
कवा अस एखादी मोहक आिण लोभस अशी एखाा दरबारी संगीतकाराची का
कवा अठराा शतकातली दरबारी िकताबधारी अस मोा गयाची आिण र
कवा आमा पालकांा िपढीतली िस वारांगना अस

कवा मी फारशी कना नाही क शकणार अशी कुणी आधिु नक अस

-- यांतले काहीही, तू जे काय असशील ते असत, मला ेिरत क शकत असशील तर कर !
माझे दय णजे ओतून टाकलेली एक बादली आहे.
आांना आवाहन करणायांमाणेच मी आवाहन करतो मला तःला
काहीही न सापडता.

मी िखडकीकडे जातो आिण पाहतो राकडे पिरपूण  आकलनाने.
मला कान े िदसतात, पदपथ िदसतात, समोन जाणाया कास  िदसतात
आिण िदसतात कपडे घातलेली िजवंत अिे एकमेकांजवळू न जाताना.

ु असतात अिात ितथे, तीही िदसतात – आिण या सगयाचे
कुीसा
मायावर येत े हपारीा िशेसारखे दडपण –
आिण हे सगळे असते परके इतर सगयाचसारखे. )
मी जगलोय, िशण घेतलेय, ेम के लेय आिण िवासही ठे वलाय

ु े मला हेवा वाटतो.
आिण तरीही आज कोणाही िभकायाचा, तो मी नसामळ
मी ेकाा चा, ण आिण खोटे पणा पाहतो आिण मला असे वाटते की
आपण बतेक कधीच जगलो, िशकलो, ेम के ले वा िवास ठे वलाच नाहीय.
( कारण यांतले काहीही के लेले नसताना हे सगळे करणे श आहे. )

ु च अिात रािहलोय, जसे पालीन े ितचे शेपटू
कदािचत आपण नसते
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कापून टाकावर ते शेपटू राहते वळवळत ा पालीिशवाय.
मी मला ते क पािहले जे माया आवाातले नते
आिण मी तःला जे क शकलो असतो ते मी नाही के ले.
ु
मी चकीचा
पोषाख घातला आिण मी जो नाही तो मी आहे

असे लगेच समजले गेले आिण ावर मी काहीच बोललो नाही
आिण हरवूनच गेलो.

ु वटा काढू गेलो तर तो िचकटलेला होता माया चेहयाला.
मी तो मख
आिण जेा मी तो काढला आिण आरशात पािहले तःला
तेा मी आधीच ातारा झालेलो होतो.
मी खूप ालो होतो आिण आपण काढलेली आपा पोषाखातली हॅट
ु कशी घालायची हे आता मला समजत नते.
पा

ु वटा फे कू न िदला आिण झोपलो एका खबदाडीत
मी तो मख

-- एखादा कुा के वळ िनपवी आहे णून ाला सहन करते
एखादे वापन, तसेच.
आिण ही सगळी कहाणी िलन मी दाखवून देणार आहे, मी कसा उदा आहे ते.
हे माया फालतू किवतांा संगीतमय अका,

ु ा घडवलेय हेच मला पाहता यायला हवे होते
मी माया हातून तल
रापिलकडा तंबाखू टपरीकडे सतत पाहात राहयापेा --

माझी अिात असयाची जाणीव पायदळी तडु वणारी ती टपरी -एखाा जाजमाला एखाा दाान े अडखळयामाणे कवा

ु
एखाा भटान े चोरलेा शू कमतीा पायपसयामाणे
.
पण तंबाखू टपरीचा मालक दाराकडे आलेला असून तो ितथे उभा आहे.
मी ााकडे अध मान मडु पत अपणे पाहतो आिण

माझा आा तर अधवट समजत असान े जणू चवाढीन े अ होतो.
तो मरेल आिण मी मरेन.
तो ाचा िचफलक सोडेल आिण मी माया किवता सोडेन.
सरतेशवे टी ाचे िचही मरेल आिण ाचमाणे माया किवताही.
अंितमतः ा रावर ते िच होते तोही मरेल.
आिण तशीच ती भाषा जीत माया किवता िलिहा गेा.
आिण नंतर हे सगळे िजथे घडले तो हा िभरिभरता हही मरेल.
सया एखाा हमालेा सया काही हांवर असेच माणसांसारखे
कुणी किवतांसारा वू तयार करत राहतील

आिण िचे णावीत अशा वूख
ं ाली जगत राहतील -सतत एक वू सरीसमोर येत
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सतत एक वू सरी इतकीच फालतू असत
सतत अश असत आिण वावामाणे गधडे असत आिण
सतत आंतिरक रहही पॄावर झोपलेा रहा इतके च खरे असत.
सतत ही गो वा ती गो असत कवा हीही गो नाही आिण सरीही नसत.
पण एक माणूस तंबाखूा टपरीत िशरलाय ( तंबाखू खरीदयासाठी ? )
ु वाव अचानक मायात ुटतेय.
आिण एक शताय

ु वन अधवट उठतोय – शीन े, खािय
ु आिण मानषु –
मी माया खच
आता मी य करेन किवता िलिहयाचा ांत मी आधीा उलटे च बोलेन.
ा िलिहयाचा िवचार करतच मी एक िसगरेट िशलगावतो

ु होयाची.
आिण ा िसगरेटीत मी लत घेतो सव िवचारापासून म
तो िसगरेटचा धूर जणू माझाच माग असामाणे माझे डोळे ाा मागे जात राहतात
ु णाा पात
आिण मग एका संवदे नशील आिण अनप

ु ीचा आिण भान येयाचा की
मी आनंद घेतो सव अंदाजांपासूना म
ु
तान णजे नसताच
एक पिरणाम असतो तेत िबघडाचा.
ु त टे कून बसतो आिण झरके
ु खच
ु घेत राहतो.
मग मी पा
ु घेत राहीन.
जोवर िनयती अडवणार नाही तोवर मी झरके

ु ीशी जर मी ल के ले
( मायाकडे सफाई काम करणाया ीा मल

ु वन उठतो. मी िखडकीकडे जातो.
ु होईन. ) मी खच
तर कदािचत मी सखी
ा तंबाखू टपरीतून तो माणूस बाहेर आलाय ( उरलेली नाणी िखशात ठे वत ? )

वा, मी तर ओळखतो ाला : तो तर तानहीन एीवज आहे.
( तो तंबाखू टपरीचा मालकही दारापयत आलाय. )
े जणू, एीवज इकडे वळतो आिण मायाकडे पाहतो.
अलौिकक ेरणेनच

तो भेटीदाखल हात हलवतो, मी ितसाद देत ओरडतो, “ हॅलो एीवज ! “ आिण पूण  िव
कोणतीही ेय े वा आशा-आकांा नसलेा पूवप दाला येत े
आिण तंबाखूा टपरीचा मालक ित करतो.
--- ००० --June 11
Champra Deshpande updated his status.
फनाडो पेसोआ
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‘ नता ‘ हा श आपण वहारात, एक वेगया कारचा ढगीपणा, या अथ वापरतो. नता णजे खरे तर काहीच

ु कन मी इथे िदली
नसणे, जे पेसोआचे  जगणे होते. परवा, णजे १० जूनला ाची एक किवता मराठीत अनवाद
होती. तेा लात आले की १३ जून हा पेसोआचा जिदन आहे. आता, काहीच नसणायाचा कसला जिदन, हा 

येऊ शकतोच. पण काहीच नसयातून हा माणूस जर किवता िलहीत होता तर ाचमाणे, आपणही आपला आदर 

ु
ु े , १३ जूनपयत रोज इथे थोडा थोडा अनवािदत
करायला हरकत नाही, असा िवचार मनात आला. ामळ
पेसोआ ावा असे
ु
ठरवले. आजा अनवािदत
किवता खाली देत आहे. उा ाची एक जगिवात किवता देईन.
हे दया
-- ( फनाडो पेसोआ – टोपण नाव – अलवारो डी कँ पोस )
या णी मी कोण आहे ते मला नाही माहीत. मी  पाहतोय.

ु घेयात गक होत मी झोपलोय. या शांत वेळी
तःचाच अनभव
माझा िवचार िवसरतो ाची िवचारिया
आिण माया आाला तर आाच नसतो.
ु
मी अिात असेन तर ते माहीत असणे चकीचे
आहे.

ु
मी जागा झालो तर मला वाटते की मी चकलोय.
मला नसते माहीत, बास.
मला हवेय कवा मायाकडे आहे कवा मला आठवतेय, असे काहीच नसते.
मला असणेच नसते कवा िविधवाही.
दोन मांा मधला जािणवेचा एक ण,
असा मी चबाजूनं ी वेढलेला असतो िपशाांनी.
राहा िनाधीन, इतरांा दयांबाबत अनिभ,

हे माया, कुणााच अखारीत नसलेा दया !

-- ०६ जान ेवारी १९३३.
--- ००० --िवचार आिण ेम
-- फनाडो पेसोआ
 ु लासारखी  आहे.
माझी नजर एखाा सूयफ
माझी ही एक पत आहे की रावन चालताना
मी उजवीकडे आिण डावीकडे बघतो
आिण कधी कधी माया मागेही बघतो
आिण ेक णी मला असे काही िदसते की
जे मी पूव कधीच पािहलेले नाही
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आिण एकू ण सव गोची नद घेयात तर मी पटाईत आहे.
एखादे नवजात मूल जसे आपण खरोखरच सात
जाला आलोय हे पान जसे चिकत होईल

ु
तेच तसेच चिकत होणे अनभवयाची
मायात मता आहे.
ेक णी मला असेच वाटते की

ु
मी नाच
जलोय एका पूणप णे ना जगात …
डेझी फुलावर असावा तसा माझा जगावर िवास आहे
कारण मला ते िदसते. पण मी ाचा िवचार नाही करत.
कारण िवचार करणे णजे न समजणे.
आपण ावर िवचार करावा णून नाही िनमाण झालेले जग
( िवचार करणे णजे आपले डोळे सदोष असणे )
आपण ााकडे फ पाहायचे आिण ाासह राहायचे.
मायाकडे कोणतेही तान नाही, फ ानिये आहेत …
मी िनसगाबल बोललो तर ाचा असा नाही अथ  की ाचे प मला समजते
ु े फ मी बोलतो.
पण मी ाावर ेम करतो याच कारणामळ
कारण जे ेम करतात ांना हे कधीच नसते माहीत की ते काय
कशासाठी कशावर ेम करताहेत.
ेम करणे णजे शात िनरागसता.
आिण िनरागसता णजे एकच – िवचार न करणे.
०८ माच १९१४.
--- ००० --पेसोआचेच पानपूरक –
सगळे च सगयाा अतीत असते
आतून आिण अमयादपणे
तःपासून खूप र, हे िव
अिात येयान े तःलाच फसवते
--- ००० --सदय 
-- फनाडो पेसोआ
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सव सदय  हे अिात असले तरी ते एक  असते
कारण सदय णजे ाा असयापेा काही जा असणे.
मी तु यात जे सदय पाहतो

ते इथे नाहीय माया िनकट.
मी तु यात जे पाहतो ते जगत असते माया ात
इथून खूपच र. तू जर असशील खरेच अिात
तर ते मला

ु े च फ कळते.
मी  पािहामळ
सदय  हे एक संगीत असते जे ऐकताच ात,
ओसंडून येत े जगयात.

पण तेही न ेमके जगणे ने :
ते असते ा जगयान े  पािहले ते जगणे.
-- २२ एिल १९३४.
--- ००० --आ पाप
-- ( फनाडो पेसोआ – टोपण नाव – अलवारो डी कँ पोस )
आपण काय असू शकलो असतो याची कहाणी कोण िलहील ?
आिण समजा िलिहलीच कुणी ती,

तर मानवजातीचाच तो एक स इितहास असेल.
जे आहे अिात ते फ खरे जग -- आपण ने, फ जग.
वतु ः आपण आहोत अिातच नसलेले.

मी असा आहे जो अिात येयात अपयशी ठरला.

ु असाची कना के ली.
आपण सगळे असे आहोत ांनी आपण अमक
आपले स मा ते आहे की जे आपाला कधीच ा नाही करता आले.
ा आपा साचे काय झाले – जे होते बालपणाा िखडकीतून पािहलेले  ?
आपा ा खाीचे काय झाले – आपा योजनांा ा नंतर टे बलावर अवतरा ?
ु वर बसत,
जेवण झाावर, बाजूला खच

ू
बानी िखडकीा चौकटीवर िवसावलेा माया हातांा घडीवर डोके ठे वन
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मी चतन करतो.
काय झाले माया ा साचे, की आता मायाकडे फ जगणे उरावे ?
आिण ा मला काय झाले, की आता फ अिात असणेच असावे ?
िकती राजेमहाराजे मी असत आलोय !
माया आात आिण काहीशा सासह;
माया कन ेत आिण काहीशा ायासह;

ु
माया बीत
आिण काहीशा आवयकतेसह –
अरे देवा ! अरे देवा ! अरे देवा !
मी िकती राजेमहाराजे राहात आलोय !
मी िकती राजेमहाराजे राहात आलोय !
मी िकती राजेमहाराजे राहात आलोय !
--- ०७ िडसबर १९३३.
--- ००० --June 10
फनाडो पेसोआ ची आणखी एक किवता -सदमिहमा
मला चंड सद झालीय, आिण हे
ेकालाच असते माहीत की अशी सद
जगणे कसे बेसरू आिण बेताल करते ते.
अशी सद आपाला नको जगणे असे करते
आिण आपाला अगदी तािकही शका आणते.
मी पूण  िदवस शकरयात घालवलाय.
माझे डोके चबाजूनं ी ठणकतेय.
एका िकरकोळ कवीसाठी ही एक ःखद अवा आहे !
आज तर नीच मी एक िकरकोळ कवी आहे.
मी जे असायचो ती फ एक वांा होती जी उ झालीय.
ु ा कायमचा रामराम !
हे माया परीराणी तल

ु ा होते पंख सूयि करणांच े आिण इथे मी खरु डतोय.
तल
147

आता मी अंथणात पडािशवाय बरा होणारच नाही.
मी या िवात पडून रािहािशवाय कधीच बरा नसतो.

कमी नाहीच – भयानकच णावी लागेल ही शारीिरक सद !
मला आता स आिण थोडे ऍििरन यांची गरज आहे.
--- ००० --रीत
छे छे सरळ काहीच नाही बोलायचे
िदसायचे साधेच

ु योय वा तमक
ु करा
पण अमक
असे णायचेच नाही
-- ते तसे णणे खोटे तर असतेच
पण ते खोटे असाचे गॄहीत धरणे
हा अंतःवाही डावच ठे वायचा
किवता ही दोनतीन बाजूनं ी
कडी करत आणायची
वाचक हरीण आिण कवी िशकारी
असे काहीही न समजता
किवता थांबयाचा ब
हा समूळ ोटाचाच असायला हवा
पण तसे काहीच नाही घडले
तरी कवीचे काहीच नाही णणे
असा िनपवीपणाचा आवही हवाच
आशय कुणीच नाही ठरवू शकत
पण अिभीची रीत मा
बयाचदा वाचकच ठरवतात
ती रीत पाळली की ते 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.
ु ाराम ही मराठीची जगाला देन आहे. ाच कारे पोतगु ालचा कवी फनाडो
जागितक शहाणपणासाठी ान ेर आिण तक
पेसोआ हाही जगाचा एक अमू ठे वा आहे. पेसोआन े तःा नावाने आिण अन ेक टोपण नावांनीही खूप किवता

ु ट १९२३ ‘ या नावाची एक किवता आहे.
िलिहा. अलवारो डी कँ पोस या टोपण नावाने ान े िलिहलेली ‘ िलनची पनभ
ु खाली देत आहे. पेसोआचे बालपण िलनमे गेले होते, हा या किवतेचा संदभ आहे.
ितचा ( मला जमेल तसा ) अनवाद
ु ट १९२६ ‘ या नावाची ाची आणखी एक वेगळी किवता आहे. तीही खास आहे. )
( ‘ िलनची पनभ
ु ट १९२३
िलनची पनभ
नाही, मला काहीच नकोय.
मी आधीच सांिगतलेय, मला काहीच नकोय.
िनष घेऊन नका येऊ मायाकडे !
मॄ ू हा एकच िनष.
मला सदय शा नका दान क !
मला न ैितकताही नका सांग ू !
तानही र ा इथून !

मायाकडे नका खपवू तमु ा पूण  वा
आिण कं टाळा नका आणू मला

तमु ा समाभेदांचा वैािनक
( अरे देवा, ते िवान ! ) –
शाांमधा, कलांमधा आिण

ु
आधिनक
ितीा ( civilization ) !
देवांना मी कधी काही हानी पोचवलीय का ?
तमु ाकडे स असेल तर ते तमु ाजवळच ठे वा !
मी एक तं आहे पण माझे तं

ु मयािदत आहे, आिण िशवाय
तांिक ेापरते
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मी एक सकट माणूस आहे, आिण तसे असयाचा
मला पूण  ह आहे, ऐकताय ना ?
देवाला रा आिण मला एकाला रा ा !
ु ाला वाटते, मी असावे िववािहत, थ , सरधोपट आिण करदाता -त

ु ाला वाटते ?
होय ना ? की या सव बाबिवरोधी मी असावे असे त
कशााही िवरोधी ?
मी जर सराच कुणी असतो तर

ु ा सवाबरोबर !
आलोही असतो त

ु े ा सोडून !
पण मी जो आहे तो असामळ

नरकात जा मायािशवाय, कवा मग
माझे मला जाऊ ा ितकडे !

आपण एक कशाला जायला हवेय ?
माझा हात नका पकडू !

मला नाही आवडत माझा हात पकडलेला,
ु ाला आधीच सांिगतलेय,
मी त
मी फ एकटाच असू शकतो !
मला वैताग येतो सारखेच

ु ी मला सामािजक क पाहयाचा !
त
हे माया िनया आकाशा – तेच
जे मला लहानपणीही माहीत होते –
पिरपूण  आिण िरकामे शात स !

ु तागस
ु सिरते,
हे माया सौ, शांत, सातय
िजा छोा सात आकाश होते ितबिबत !
हे माया अतीत ःखमय िदवसांा िलन गावा,
ु पा
ु भेटतोय !
आज मी तला

तू ना मायाकडून काही घेत ना मला काही देत –
तू काहीच नसणे आहेस – मला वाटते, मीच.
मला शांततेत रा ा, कारण
फार काळ असणारच नाहीय मी …
आिण जोवर मला
शांतता आिण अथांगता शाबूत ठे वतील
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तोवर
मला एकटाच राहायचे आहे !
( १९२३ ).
--- ००० --एवढाच 
जे आहे ते आहे
आिण जे असू शके ल ते असू शके ल
माया बालपणातले िके

ु
हॉकी आिण बचबॉल
आिण सायकल
आिण अन ेकदा ढोपर फुटणे

याबरोबरच सतत माघार घेत
ु शी बोलणे टाळणे
मल
काही ना काही गंड
झालेच असतील तयार
े वागयातून
माया क
आता मला ते सगळे च
ु
चकीचे
वाटते

मधे गाडी बदन मबं ु ईला जावे लागणे
माया जापासूनच खूप
घडत आा समाक घटना
मी कधी धमा चालवून नाही घेता
पण ा येतच रािहा मधून मधून
ु वाढत आले
अनभव
पण मन कमठ होत आले
हे सगळे टाकता येईल का एवढाच 
आता माया समोर आहे
--- ००० --June 8
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या आधीा पोमधा किवतांना
' पानपूरक ' णून िलिहलेली किवता -िनरोप ( पानपूरक )
ेमाबाबत काहीच न बोलता
आपण ‘ कलेसाठी कला ‘ वर बोललो
शाबाबत काहीच न करता
आपण पिरवतनावर बोललो

ु भेटयाचे काहीच न ठरवता
पा
आपण मोबाईलवर बोललो
-- आिण आपाला हवी ती उरे िमळाान े
आपण हसून िनरोप घेतला
--- ००० ---

परदेशी ियांा काही ेमकिवता -ेम

ु
े ऍटवड
– मागारट
ु
हा श असा आहे की िछे बजवयासाठी
आपण तो वापरतो.
बोलयाता ऊबदार मोकया जागांसाठी तो अगदी योय आकाराचा असतो

ु ीच न िदसणाया
तसाच एखाा पानावरा लाल-िदल आकाराा िदलासारा मळ
िर जागांसाठीही तो योय असतो.
ा छापील फॉमवर कोणाच सूचना िदलेा नाहीत
ाता एखाा िरकाा जागेतही आपण तो घा शकतो.

काही तर पूण  मािसके अशी असतात की ांत ेम या शािशवाय फारसे काहीच नसते –
ु ाला तो सवागावर घासता येतो आिण ााशी स ैपाकही करता येतो …
त
--- ००० --नजर
-- सारा तीसडेल
े फनन े घेतले माझे चबं ु न वसंतात
रॉिबनन े पानगळीत
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पण कॉिलनन े फ पािहले मायाकडे
आिण चबं ु न कधीच नाही घेतले

े फनचे चबं ु न मरीत हरवले
रॉिबनचे गेले खेळकरपणात

पण कॉिलना नजरेत जे होते चबं ु न
ते मा मला रांिदवस झपाटतेय
--- ००० --एक
-- सारा तीसडेल
तु या आधी घेतले होते
गाता वायांनी आिण मग पावसाा नजाकतीन े
-- आता तू आला आहेस, मी का िफकीर क
ु ?
ांासारा एके कांची पा

--- ००० --आठव
-- ििना रोझेटी
आठव मला जेा मी िनघून गेलेली असेन
खूप र ा शांततेा जगात

ु ना मी येऊ शकणार तु या हातात
जेा पा

ु वळू न थांबणार
ना मी िनघालेली जायासाठी पा
--- ००० --पटेु
ेक वूवर माया

ु
अनभवाचे
आवरण आहे
ेक ी

ु
े अवगिं ु ठत
माया आयान
थमच समोर आलेली ी
वा वूही माया भूतकाळात
ालेली की बरबटलेली
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ु
एखादा कवी आयभर
िनराशेा िलिहतो किवता

ु संभोगानंदाा
एखादा अ
आिण एखादा सतत
णत राहतो
की खूप लोक ू र आहेत
मीही िलिहतो किवता
पण मला जे िदसतच नाही
ते मी कसे िलिहणार
आिण जे िदसते ते तर
मलाच काय सवानाच
आधीच माहीत असलेले असते
आवॄ वा अंधारलेले
ु वा वू
ेक ी अनभव
एक िनिम असते माया किवतेत
ांावरील पटेु हटवयाचे
--- ००० --आठवण णजे
आठवण णजे
आता नसलेली घटना
पण मनात असलेली
सावलीा पात
आठवण आणू शकते
आताही जनु े रोमांच

आिण आठवण असू शकते
जनु े सडत चाललेले ःख

ु तेच घडयाची भीती
पा
पिरणामांची भीती आिण
वतमानात वाटणारी
भिवाची भीती
--- ००० --154

अजट
रोजच सूयााा वेळी
आकाश ढग आिण काश
यांची हजार िडझाइ होतात
ती िजवंत नसान े
ांना असंवदे नशील नाही णता येत
माणसाा फाटा अवेबाबत
माणसे असतात संवदे नशील
पण मयािदत आवाात
ांना अमयाद िनसग समजू नये
ती िजवंत असतात
माणसांना िजवंतपणा न सोडता
संवदे नशील राहावे लागते
कधी कधी तर
तेही िवसरले जाते
दा आधी आणली पािहजे
या अजट काळजीत
--- ००० --June 6
कवा आहा
मराठीता दोन कवनी
आहा के लीय की तीन की चार
अशी अिनित अवा असलेला मी
ु ा सांगतोय
तल

किवता हा एक तर जगयाचा
कवा मग मरयाचाच माग असतोय
आहा मनही करता येत े
आिण जगूनही
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तू माझी मादक ेयसी आहेस
याचा अथ सतत रोमँिटक
राहायला मी बांधील नाही
खूप बोली आहेत खूप खेडीही
लोककला तमाशे वा पाच पयांत
फ नदशन देयाचे कायम
यांनाही मी बांधील नाही
जरी मी समजतो तःला
एक कलावंत एक कवी
मला जी भाषा अवगत आहे
ती मी माझी नाही समजत
याचा अथ मी

ु
परोगामी
आहे असा नाही
उलट कोणाही भाषेच े ोम
माजवणारे हारे असतात
माणसांच े हे मला  िदसते
ु ी कुणी
समजा त
मला मोठा कवी क शकता
ासाठी मी काय देऊ ते सांगा
िनरिनराया भाषा बोलत चाललेले
सगळे मानव खरेच

ु ाला
आहेत का िय त
हे मी तु याशीच बोलतोय
ेयसी आहेस णून िवासान े
आिण पूण  बेिफिकरीन े कारण
बाहेर लगेच बनवली जाईल
ु ितमा
माझी एक भलीबरी

आिण माया किवता कुणी वाचणारच नाहीत
तू आहेस माझी

ु ा हवा तसा असायला मी नसलो बांधील
तल
तरी तू वाच

ु वाच
न समजास पा
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ु ा
तल
माझी ेयसी राहावे असे वाटत राहील
तोवर वाच
िजथे िजवंत वाचकच नाहीत
मोकळे ितथे जगणे काय आिण मरणे काय
मी काही फ कवी नाहीय

माणूस णून मी पूण  अात आहे

--- ००० --June 5
किवतेच े े शन
एक िदवा लकलकतोय
तोवर े शन नाही लागणार
किवतेच े फ खरखरत राहील
िदाचा अडथळा
अंधाराला ठीक
किवतेला कशाला
भीतीकडून ेषाकडे
जातानाा मधा वेळात
सांॄितक टॉवर
णून ते किवता मागत होते
इथेच िठणगी पडली आमा जंगलात
आिण मी संासच जाहीर के ला
माझी किवता आिण मी
एवढीच गद बास
माया एकलकडेपणात
आमचा एकांत बहरेल

मधेच कुणाला दया न आास
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माया एकटे पणाची
--- ००० --June 4
Champra Deshpande wrote on Swaroop Khopkar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
ेशािलटी
ु
आधिनक
जीवनातली अन ेक वैिशे, खापदाथ, संगणकिवषयक पिरभाषा, वास व परदेश वास यांच े उे ख, वगरै े

यांच े अन ेक वाचकांना मािहितअभावी अडथळे वाटणे श असते. ाचमाणे, काही िवान वा बतु कवा किवतांत
ु तले संदभ, िमथके , जागितक इितहास व भूगोल, मानववंशशा वा इतर काही शाे, वग ैरे
न ेहमीच देशीपरदेशी पराणां

गोचे िवशेष संदभ येत असतात. काही कवा लेखनात ते सव ांा अिभीची ाभािवक शैली णूनही येत

ु न, किवता ‘ वजनदार ‘ वाटावी णून असे काही पेरतही असावेत, अशी अन ेकदा
असतील. पण, काही कवी, जाणूनबजू
शंका येत.े असे ावे वा होऊ नये, असे काही णायचे नाहीय. पण, सामातः, आपला, किवतेचा मराठी वाचक पाहता,
ु वा
किवतेतली अशी ‘ ेशािलटी ‘ ही सहज संपकात अडथळा आणणारी ठरते का, असा  आहे. याला किवतेचा गण
ु मते यावीत.
दोष णता येईल का, असाही एक सरा  आहे. यावर म
--- ००० --ांती
कुणाला काही कळू च नाही ायचे
वागयातून हाच उपाय
आपातली ांती
पी ठे वायचा
ु
आपले मखवटे
तर गळू न पडलेत
ु े होऊ ावे
पण हे खल

ु वांची सा
तर ांा मख
धोात येत े
मग कशाला हे िबघडवायचे
आपाला श असताना
सतत खोटे राहणे सहज
या ना ा पात
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ु े झालो तर
आपण खल
आपण नसाचे पान

ु वटे आिण
ःखी होतील सवच मख
खेचतील आपाला कोटात खोा
ु ीा आरोपाखाली
फसवणक
--- ००० --ु
ु
पयाता
वीजपरवाची
धूळधाण
ु
ु
पयाता
वीजमंळाचे बारा वाजलेले आहेत. गेा एका मिहान जा काळ ांा वीजपरवठा
वेचा

ु फा उडालेला आहे. तार के ली की ' हो, बघतो ' णतात. िदवसातून पाचपंचवीस वेळा वीज जाणे-येण े असे होत
परता
ु े  झालेले नाहीत.
राहते. यूपीएस चा असलेांचा  नाही पण अन ेकांच े यपु ीएस िबघडलेले असून कोरोनामळ
ु
ु चा करणे, असे होत आहे. इतर
अन ेकजण यपीएस
वापरतच नाहीत. अशांकडे संगणक सारखे बंद पडणे आिण पा

मिशनरीही अशीच चा-बंद होत आहे. लोकांचा बराच वेळ वाया जातो आहे. घन काम करणायांना तर फारच ास
आहे. िवााा शाळा, ासेसही ऑन लाईन चा आहेत, ांतही खंड पडताहेत. सारांश, वीजमंडळाकडे सा -अशाीय पतीन े के लेली कामे
भंगार मिशनरी
अकायम, अानी, बेिफकीर, बेजबाबदार कमचारीवग
-- अशा गोचा चंड साठा झालेला आहे, असे या पिरितीवन वाटते.
महारााता या नामवंत ाट शहराची जर ही अवा आहे तर इतर काय असेल ? सा मी, वीज जायाचे एक

ु गी
ु िटकू न असान े हे
ु ल अशा आशेची धगध
नदपकच तयार करतोय. ते नंतर संबिं धतांकडे पाठवणार आहे. हे सधारे
य करणार आहे.
--- ००० --धूळ
सहज ा असलेला संवाद
ा होत र जातो
े त
डोयांदख
खेाता रावर

ु ीत िदसेनाशी ावी
धळ
एी तसा
वेळेचा तगादा गद
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आिण लोक अन ेक कामांत गक
असले तरी
नाटकांच े तमाशांच े शेवट
न ैितकच असायला हवेत
याबाबत आही मन े
डबल घंटी वाजताच
काही ॉेमच नसामाणे
ु एी धूळ उडवत
सटते
हवा तो वासी
मागे रािहाचे िवसरत
तो वासी उगीचच
इकडेितकडे बघतो
आिण ितहा देत णतो
रामराम पोिलसपाटीलसाहेब
--- ००० --ॉवर
आपण अनावयक मािहती देऊन बसलो
उगीचच या िवचारात
आवरतो टेबलावरचा पसारा
आिण मग राहतो बसून
याा संभा िरणामांचा िवचार करत
एकदा वाटते ॉवरमे ठे वलेा
ु बाहेर काढाात
सव वू पा

चहा िपऊन यावे आिण मग ठरवावे
ांच े काय करायचे ते
इथून उठािशवाय जाता तरी कसे येईल कुठे
की हेही अनावयकच वाटतेय
कवा चालेल नाही घेतला तरी चहा
सगळे असावे अनावयकच
पण ाचे िरणाम होऊ नयेत
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मी टे बलावर नकळत ताल धरतो
“ अके ला ँ म ै इस िनया म “
आता टे बलावर बसलेली माशी पाहतेय
मायाकडे पान हसतही असेल
आणखी काही वष तरी राहावे हे आवयकच
या िवचारात मी ॉवर उघडतो
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Awdhoot Parelkar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
June 2
Champra Deshpande wrote on Amol Kulkarni's timeline.
े ा!
खूप शभु 
June 1
िनलांनो
आंांा बागायतदारांना जगवयासाठी
ु आंब े
नाही खात ती

तःा च ैनीसाठी खाता

ु ाला लाज वाटली पािहजे
त
ु णता की
जेा ती

टीी मािलका आिण हदी िसन ेमे

ु ा मानिसक आरोयाचे रक आहेत
हे तम
कं टाळा येण े हे तर

ु
तमु ा सखासीन
जगयाचे
लं त िनदशक आहे
ु ी दा पीत
त
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दजदार िसन ेमे बघता िचकन खात
शाीय संगीत ऐकता

ु ाला लाज वाटायला हवी
त

िकतीही महाग झाा तरी
ु ी िसगरेटी ओढता
त

दाढी वाढली
के सांना कलप नाही के ला
णून अ होताना

ु ी
अमेिरके तला अाय त
सहज िवसरलेले असता
ु ी पडत असताना
हजारो लोक मॄमु ख
आपापले कुटं ुबीय संभाळत
ु ी वक ॉम होम करत
त

तःचे लाखचे पगार शाबूत ठे वता
भाजी ध िकराणा औषधे

ु पसू
ु न घेता
सगळे जेा धऊन
ु हे िवसरता की
तेा ती
या सव गोी िकेकांना
िमळतच नाहीयत

चान चान पाय फुटले तरीही
ु चे चालतच नाही
याािशवाय तम

ु तमक
ु त
ु ाला मळ
ु ीच आवडत नाही
अमक
ु
णाताना ताला
वाटते की हे जग

ु ी णाल ते होईल
तमु ा बापाचे असून त
ु
ु ी िनलपणे किवता नसा
त
िलहीतच नाही
तर मायकोवी न ेदा पेसोआ बोदलेयर
ु
आरती भू गनाथ
धरु ी ढसाळ सवु
यांावर चचा करत बसता

ू खाऊन
फावा वेळात जेवन
ु ाला फटके मारायला हवेत त
ु ाला
त
उातून चालवायला हवे अनवाणी

तमु ा सगया आवडीिनवडी आिण सन े
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टराटर फाडून टाकायला हवीत
ु
तमु ची सखाची
हाव ःखाची भीती

तमु ा मनाा सगयाच आक ी
आपमतलबी सवयी भाजून काढून

राख करायला हात
--- ००० --िकमया
घराता काही वू
िखडकीतून िदसणारा
थोडाफार िनसग
दहावीस िवशेषणे
आिण काही ियापदे
ु न
एवा सामीतू

िलिहा जाऊ शकतात
हजारो भेदक किवता
ती िकमया
ा उपल शांची नसते
ती असते
ांना िमळणाया ातंाची
--- ००० --May 31
माती
खरे तर शू आिण पािठराखे
दोी अनावयक असूनही
जेा कळले की अरे
हे काही आपले पािठराखे नाहीत
तेा संाकाळ झाली
राीा अंधारात
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परतली नॉमसी
ु
सकाळी पढली
किवता िलिहली
इथा मातीतली असेल नसेल
पण इथा मातीसाठीच तर आहे
ही माती अेही शकते
ही किवता
ाला मी काय करणार
मला जे िदसतेय ान वेगळे
मी काय करणार
कुणालाच नकोय असे झाले
समजा एकू णच तर
जाऊ ा मातीत
मी काय करणार
--- ००० --May 2020
May 30
समजणे णजे फ बौिक समजणे आिण ते ॄतीत साठवता येण,े असे ांना वाटते ते कलेता अमयाद समॄीला

ु तात.
मक

सांगता नाही येणार
ती शेवटची भेट झाालाही
आता काही वष होऊन गेली
ती फ सरीच होती भेट
ु
पण सखोल आपलकी
गॄहीत धरलेली
तसे सरळच जाणवणारी
ा आधीची भेट झाली होती
ा आधी काही वषापवू 
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इितळातून कुणाला तरी भेटून

मी बाहेर पडलो आिण रावरच ती भेटली
ाच वेळी बोलत बसावेस े वाटत होते
पण मी घाईत होतो
पे सांगणे झाले घाईत
हे आता इता वषानी का आठवतेय
सांगता नाही येणार
काय काय घडत असते मनात
याचा काहीही उपयोग नाही
ु च हे आठवणे
की नसते

हेच ठे वायचेय आठवणीत
सांगता नाही येणार
--- ००० --May 29
ु े िदसणे मागे पडेल आिण श तर टाळायचाच आहे.
जीभ आिण नाक फारसे आघाडीवर नतेच, आता मामळ
उभरा ेिमकांनी आता चांगा आवाजात चांगले बोलणे आवयक आहे ! ॉईस कचरची कास धरणे आिण आकष क
मजकुराचे बोलणे णजे काय, ाचा सराव करणे यांवर जे भर देतील तेच यापढेु आघाडी घेतील ! ( हे पोकाच े
वैयिक मत असून डॉरी सािशवाय कुणी याचा अवलं ब क नये, हीच सूचना ! )
May 28
ू सादर अिभवादन
िचकार ी. एस. गायतडे यांना किवतांतन
माया शालेय जीवनापासून िचकलेत मी का लबू राहात आलेलो आहे. माझे अरच इतके खराब आहे तर मला
िचकला कशी अवगत होणार, अशा ाथिमक अवेत मी या ेात कोणतेही य के ले नाहीत. संगीतातले तं न
ू  होणारे सव काही
समजता जसे मला संगीत आवडत रािहले तशीच िचकलाही आवडत रािहली. ा कलेतन

समजून घेयाचे माझे य फुटकळपणे का असे ना पण चा रािहले. ाच समजून घेयाा ियेत अिलकडेच
भारताचे ात िचकार ी. एस. गायतडे यांा िचांा संपकात आलो. किवता वा सािह या कलेच े ा कारचे
ु मांडत आलो तेच इथे िचकलेत घडलेय, असे मला जाणवले.
आकलन मी वषानवष

ु ाखती, ांची
गायतांबल इतरांनी िलिहलेले खूप काही मला वाचायला िमळाले नाही. ांा काही ओझरा मल
काही महाची वाे आिण ांा कलेचा आेन े, ेमान े अास करणाया काही चे उार, एवढेच िमळाले.

ु
ु े , रंग, पोत
ांची आ ( original ) िचे मी मळीच
पािहलेली नाहीत. जी पािहली ती सव न ेटवरच पािहली. ामळ
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ु मी घेतलेलाच नाही. तरीही, गा़यतांना मानवंदना देयाची इा होतच रािहली. मी ना
यांचा  अनभव
िचकलेचा सखोल जाणकार, ना अासक ना समीक – मग करावे काय ? या ाचे मायाकडे उर नते. आिण
ू बो ! आिण हे उर ीकान खालील किवता िलिहा.
तरीही, एक उर िमळालेच ! आपण आपा किवतांतन
ु इितो. गायतांची िचे
माया उपरोे िखत सव मयादा लात घेता, या किवतांा वाचकांना मी काही सचवू

ु नाक िवचार क नये.
पाहात पाहातच मी या किवता िलिहलेा असा तरी या किवतांचा संबिं धत िचांबरोबर तल
कबना, गायतांची िचे अिजबात संदभाला न घेता या किवता वाचाात. गायतांा िचांचा थोडाफार फील या
ू आला आिण वाचकांना गायतांची िचे पाहायची इा झाली तरी या किवतांच े काम झाले , असे मी समजेन.
किवतांतन
ू  करणे हे काम मी ेमान े आिण आेन े के लेले आहे,
ती िचे पाहणे आिण ा ियेत मला जाणवलेले किवतांतन
पण, माया मयादांबल माफी असावी, ही िवनंती.
--- ००० --ी. एस. गायतडे यांची िचे
१
आकाश आिण जमीन एकच झाावर
आकाश जड होते आिण जमीन हलकी
जिमनीचाच रंग आकाशाला
कारण आकाश तर नसतेच
आिण जमीनच असते
गडद िफकट छटांची
मायावी मोहक िपवळी िया
िकतीही असू शकणारी िवार
मनाता दगडधाखांसह
आधी कुठे माहीत होते की ही जमीन आहे
ु वाटणारे हे आकाश आहे
वा िितजामळे
ु च मनाचे िनवांत असणे आहे
हे तर नसते
मनािशवाय
--- ००० --२
हे िच दोी कारे पाहा
टक लावून आिण टक न लावता
टक लावून पाहाल
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तेा असेल ते तमु चे जगणे
आिण टक न लावता पाहाल
तेा असेल ते हे अिभ िच
दोी वेळी असेल ती एक लाट
येणारी आिण िवरणारी
--- ००० --३
तमु ा आहे ा मनितीतून
बाहेर पडािशवाय
हे िच िदसणारच नाही
णूनच ते िच ओपनच ठे वलेय
सवच मनितना
कारण कोणतेही तपशील ओलांडणे
हाच तर
हे िच पाहयाचा माग आहे
--- ००० --४
लगबदलाा आठवणी
सवच उेजक
ेक बाजून े
रवण उगमातून

मधेच फुलणारा एक िनळा कवडसा
-- हा काही येत नाही
िवरहाचा भेद णून
उलट थोा अंतरावर
हा जणू येऊन पडला आहे चंावन
कधी काळी परके पणान े
ु
कोणाही लगानभवाची
िविश ओळख णून येणारी
खडबडीत आकारांची
अ रचना
167

कधीही होऊ शकते
िजवंत वाहाचा य
फ मनाला असायला हवी लय
लगभेदबा सामावून घेणारी जगणे
--- ००० --५
मी माझे कशाला काही सांग ू
जर या सवाचा उगम फ
हाच असू शकतो
की मी बदललो तरच जग बदलेल
या शांततासंवादाचा साी मी
िचतारतो ती अथांगता
ू
ितला हा ा रंगांतन
परके पणान े आिण देतो सोडून

--- ००० --६

हा एक िपवळा चं आिण ाचे ितबब
असा हा खाली आणखी एक िपवळा चं
आिण ा दोघांच े ितबब
असणारा मधे हा एक काळा चं

ु िपवळा काळा
आिण ाखाली पा
सव चंांना लालसर आकाशाचा श
आिण काया आकाशांची ितबबे
लालमे काळा कायात लाल
असे एक िवनाितबब एका स
या ितबबांा मीलनातून उजळत गेलेला
काळा आिण लाल
या आकारांच े िनरथ  िवहरतात
मधा ापक मोकया ेसमे
जणू यांा ितिर
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--- ००० --७
ु
इथे होत नाही कधीच पनरावॄ
ी
बघा ना हा लालिपवयाकायाचा
िविवध रांचा शांत कोळ

ु कधीच नाही गटणार
हा असाच पा
आिण हा आहे ही तरी

ाची आठवण कुठे आहे
तो तर िरतेत न गोठता वाही आहे
ेक णी तसाच अनामक

ु
-- तो जर पनरावॄ
ी असता
तर स िच कसा असता
--- ००० --८

मी एक ी णून काढतो िचे
कोणाही वैािनक ििशवाय
सापडतो मला ेक वेळी एक चमार
एका अात िलपीत िलिहलेला
ू  होत राहात
आिण तरीही रंगांतन
रंगांतच ान होणारा
माझा जगयाचा आिण िनसगाचा
ु  होतो मायातून
अनभव

कोणाही तािक रचन ेिशवाय
आपा मनान े समजू न शकणारे स
ू
अवतरते रंगांतन
अथातच कोणाही कांिशवाय मनाा
--- ००० --९
िचातच आहे इथा मंद काशाचा ोत
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ु च आकार तरंगणारे
इथे सावा नाहीत नसते
ना ढब ना सदय असलेले
कोणाही लवेधकतेिशवाय
मनातून उमटणारे जग
गडद िफकट िहरवे किचत लालसर
जणू असावी लगभावनाही हावहीन
मनाचे असून मनाला ओळखता येणार नाही
असे र संथ जग हलके च हलत राहणारे
--- ००० --१०
ही आहे िचिलपीच पण शभाषा नाही
िहला ओळचे के आहेत
पण एकसंध आहे वाट पाहणे ातंाची
जणू जागा सोडत
आपापा आकारांची न ेमून िदलेली िनररे
िहराकरािनयाची
खपवून घेतये थोडीफार बेिश
ही मनापिलकडची यंकािशत भाषा
--- ००० --११
जिमनीा िनयान े किचत कािशत
आकाशाचा िनळा आिण मधेच काही अवजड
अंधारलेली बांधकामे ांच े िदसतात
थोडे थोडे िफकट िनळे आिण अंधारी पांढरे
ु डे पण या इमारती नाहीत
कािशत तक

ु डेही नाहीत
ते आकाशही नाही आिण ते तक
ु आठवणीचे
हे तर एका जा
खोल साातून बाहेर आलेले
वहु ीन प मन टाकू न

पाहणायाला लांब न ेणारे
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--- ००० --१२
ु ीच गद नसलेले उिसत
मळ
िहरािपवयापांढयाचे
ताजेच घडलेले िच
मधा चौकोनांा िदशांनी
चकडे पसरलेले

ु िच
मनाा पॄभागाचे हसमख
पण इथे मधेच हा
िनळा काय करतोय
तोही आहे सामील की
जरा परके पणान ेच पाहतोय
िनसगाची जा
इता िदशांच े मन
सामावून तर घेणारच सगळा आसमंत
पण हा नाही भावनोेक
या णी आहे हेच पूण  आहे
--- ००० --१३
अन ेक रंगांच े चौकोन
लालिहराा अभावाचे काहीसे उदास
वैिवपूण  िवचार जणू

ु े ििमती झालेले
मधा ितरा कोनांमळ
गंभीर पण ःखी नसलेले

मनाचे जणू एक र विु च
ेक घर पॉिलशिशवाय रफ
पण िनळा तपिकरी आिण काळा
ु
े दाट झालेले
जणू अनभवान

ु न ेन े असे
सफाईदार णावे तल
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या ना वू ना मन ना जगाचे चलन
हे तर लेट गो जो भी है
--- ००० --१४
िहरवा आिण तपिकरी यांा छटांत
दोन  चेहरे अितिनकट
समोरा ीला पांढयान े िवशेष
मह दान के लेले
आिण िहरावर िपवयाचे
अती उजळपण
ीा कानात डूल

एका भागान े िनकट ीा चेशी
जवळीक सांगणारे

नांच े अुट दशन घडवणारे

ावरण आिण कोणते हात कुणाचे
हे कळू नये अशी घ जवळीक
सया ीचा एक डोळा काळा
जरी एक ा ीसारखाच िपवळा उजळ
आिण खाली जणू ा काया डोयाचे
वधत प असा काळा गोल या नाातला अय
अात भाग अधोरेिखत करणारा
काहीच पूण  नसयाचे भान
 करणारे एकू ण अपूणासह
पूण  िच
िहरा पाभूमीवर तपिकरी
िठपांा उिसत
--- ००० --१५
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ना गडस सदयाचा हास

ु च े ोभ
ना िगत अनभवां
ना रंगांची धूळफे क ना रेषांच े भाले
आहे ते पाहणारे विु न डोळे
वूहीन आकारांत िवसावणारे
अंधारकाशाचे यंकाशी जग
समु णून पािहलेले

ु सोडून िनःसंग होणारे
पण समही
शांततेच े रह
--- ००० --May 27
भीतीला कोन
ु
उलटा शट सलटा
के ला
की पान कोरे िदसते
जे मला आवडायचा च नसतो
वा न आवडायचा
मला माहीत असते की लोक

ु
उलालाच सलटा
समजतात
आिण तेच असते माया भीतीचे कारण
फ उला शटातच भेडसावणारे
िमळालेा िमिनटांत
मी िलिहतो किवता कोया पानावर
भीतीला कोन
उला लोकांत
--- ००० --सांॄितक चाळा
ु
कोरोना काळात जरा मचे ायाम णून सचतील
ते ही येऊ ायला हरकत नसावी. culture ला संॄती हा

ु ीकडे णजे
श ठीक आहे पण civilization ला सता हा श नाही पटत. मराठीत ते जाते चांगा वागणक
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संॄतीकडेच. तर सते ऐवजी िती हा श मला ठीक वाटतो. सा तोच वापरतोय. ितीमे अन ेक संॄती
सामावलेा असू शकतात. याच साबाबत एक  आहे. िनरिनराया गटांा िनरिनराया संॄती असतात. ांच े
ु ॄत पयत करतात. तर संॄतीचे दज असतात का ? संॄतीचे मू ठरवता येत े का ?
वणन कुणी असंॄत पासून ससं

येत असास ाला आधार कसला असतो ? कला ही संॄती िनमाण करत असते, असे णतात. समजा तीन माणसे
आहेत -- ांनी फ
१ मढकर, ढसाळ

२ प ु िश रेग,े के शवसतु
३ आरती भू, िदलीप िचे
-- असे आिण एवढेच वाचन के लेले आहे. तर ांना िमळालेले सांॄितक टॉिनक कोणते अिधक महाचे, असे काही

ु ाराम वाचलेला माणूस यांांत काही फरक असेल का ?
असू शके ल का ? चंड सािह वाचलेला माणूस आिण फ तक
कसा, कोणता ?
ु
माणसाचे सांॄितक ' असणे ' णजे काय ? नसाच
परंपरा, ा, धम, जात -- हेच ? संॄती या शाचा पूण  अथ 
काय असेल -- जो  जगयात असेल ?
--- ००० --May 26
Champra Deshpande updated his status.
डायरेच
ु ाखती घेतास
तू अंधारात बसून कवा मल

तु या आठवणवर आधािरत आिण एके का वाात
तू ांच े ानच गोठवून घेतलेस ांता कुणाला
ु ी योजना वेगळीच होती
अप ण होयाऐवजी तझ
कुणाची िनराशा कुणाची अितवावता

कुणाचा अिवाद आिण कुणाची इथली माती
ु ा तःला समॄ होत जायचे होते
ू तल
यांतन
ु ी एक िवाथनी
ाच वेळी तझ

तु याकडून अादरान े किवता िशकायला येई
ु ी इा असे की ितला
आिण तझ

किवतेऐवजी डायरे जगणेच िशकवावे
या अनपेित बदला अासमान े ती
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सून िनघून जाई आिण चार िदवस गायबच होई
ु आली की किवता आिण जगणे
ती पा

यांतली सगळीच समॄी दाटून येई तु यात

ु ा होई
आिण काय बो आिण काय नको असे तल
ु ा
आता तू पेसोआ वाचत असलास तरी ाला तल
कवी नाही समजता येणार कधी तु या आठवणीत
राहावे असे काहीच नाहीय ााकडे पण
तरीही याचीही समॄी जमा क शकशीलच तू
आिण मग काहीच नसयाा समॄ िमषान े िताशी
ु
तू डायरेच माचे
बो शकशील  उपयोगी
--- ००० --Champra Deshpande shared a link.
औषधािवना उम आरोय कसे राखावे? | Dr. H .V. Sardesai | EP 2 | Audio Special | #thinkbank
youtube.com

ु ाखत कमीजा माणात तरी डसना उपयोगी पडेल, असे वाटान े इथे ती लक
डॉ. एच ी सरदेसाई यांची ही मल
देत आहे -िवनायक पडवळ आिण िगरीश साळवी हे सतीश तांब े आिण मी -- आमचे दोघांचहे ी घिन िम ! आता ते दोघेही
नाहीत !
May 25
किवतेत आलेला एखादा श
ु
किवतेतला ' मी ' हा बधा तः िगत असा कवी नसतो -- माया किवतांत तरी नसतो. िगत सखःखे
वा

ु मािहती,
मूडस वाचकांना सांगत बसयात मला इंटरे नाही. पण, किवतेत माम णून वापरले जाणारे अनभव,
आठवणी हे तर सगळे कवीाच मनातले असते. तर, ‘ मांजरसबं ु ा ‘ या माया किवतेतले गावाचे ते नाव मायाच

ॄतीतले आहे. ते कसे माया लात रािहले ते जरा आौढीचा दोष घेत सांगतो. ९० नंतरच काळ. शेतकयांना एक

ु इता रमेपयतची कजमाफी जाहीर झालेली होती. अजून संगणकीकरण झालेले नसान े बँक कमचायांना सव
अमक
ू कज घेतलेली होती. ेक
कामे कान े करावी लागत. आता  असा होता की काही कजदारांनी िनरिनराया बँकांतन
ु
ु े , िनरिनराया बँकांत असणारे कॉमन णजे
िठकाणी ांना उतम रमेचा माफीलाभ देण े चकीचे
होणार होते. ामळ
समान कजदार शोधून काढून ांची कजमाफी ा ा माणात ा ा बँकांकडे जाणे आवयक होते. आिण आमची
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बँक ही ितथली लीड बँक असान े या उोगाचा पूण  कायभार आमा बँकेकडे होता. ा वेळी आमा बँकेा ेीय
ु होतो. या कामाचे िठकिठकाणी न ेतॄ करयासाठी आमा बँकेचे अिधकारी
कायालयात मी एका िवभागाचा मख
िठकिठकाणी पाठवयात आले होते. मायाकडे खु नगर िवभागाची सवात मोठी जबाबदारी देयात आली होती.

ु दीडशे ितिनधी आलेले होते. एका मोा सभागॄहात या कामाची वा के लेली होती. मी
िनरिनराया बँकांच े समारे
ितथे जायापूवच नीट िवचार कन हे काम अंत कमी कांत आिण िबनचूकपणे कसे करता येईल हे ठरवून ठे वले होते.

ु ३-४ िदवस चाललेले ते काम हसतखेळत कोणताही
मला िदलेा तीन सहाकांनाही ते समजावून सांिगतले होते. ामळे
ु े अपयश आले आिण ितथे हा कायम
ताण न येता पार पडले. ( काही िठकाणी या कामाा योजना नीट न झाामळ
ु राबवावा लागला. ) “ आपण समान कजदार शोधयाा वारीतले वारकरी आहोत – आपा हातात कजदार
पा

याांा पताका आहेत – “ असे िकरकोळ िवनोद करत ते काम म पार पडले. अन ेक बँकांा ितिनधनी मु ाम फोन
कन आमा साहेबांकडे माया न ेतॄाची तु ी के ली ! हे सगळे सांिगतले कारण ाच कामाा रगाात ‘

मांजरसबं ु ा ‘ हे नाव कानावर पडले ! हे नाव खासच वाटले आिण काहीसे गंमतीशीरही. नंतर तो श आा सहकायांत
ु
ँ ग णजे आमापरताच
अथ पूण  झाला. “ अरे, असे नको कस हे काम, सगळा मांजरसबं ु ा ( णजे बाबोळ )

होऊन जाईल ! “ – असे. तर असे ॄतीत रािहलेले ते नाव काला किवतेत आले. एका  डन े सांिगतले की ते गाव नगर
िजात नसून बीड िजात आहे. ा वेळी ते नगर िजात होते का, हे आता नीट आठवत नाही. ( न ेटवर पािहले तर
नगरच िदले आहे -- एकदोन िठकाणी बीडही आहे ! ) ान े काही फरकही पडत नाही. मी ‘ महाराात ‘ अशी ी
कनही टाकली. आले ना लात -- किवतेत आलेा एखाा शाला कसा इितहास असू शकतो ते ? एक गंमत समझके
भूल जाओ –
--- ००० --िगरीश साळवी
ु अिभन ेता आिण माझा एक छान िम गेला ! िगरीश पतके न े बसवलेला, ान े अिभनीत के लेला,
एक अम
तडुलकरांचा, ' चौयाहर पावसायांचा जमाखच ' हा एकपाी दीघाक णजे ाा अिभनयाचा कळस होता ! सहज,
े ा पोचलेले
साधा वावर, अथपूण, उम संवादोारण, टायमग आिण नाटकाा लयीचे उम भान, हे सवच ात पूणत ल

होते ! ेटच ! पण, वेडा होता ! अरे, मी णायचो, तू एक उम अिभन ेता आहेस, शरीराची काळजी ायला हवीस ! खरे
आहे तमु चे, तो णायचा ! मी कधी मबं ु ईला गेलो तर हे दोन िगरीश आिण मी यांचा गांचा णजे ंथवाचनाचा

ु
कायम हमखास ठरलेलाच असायचा ! िगरीश पतके ाची शेवटची गाडी पकडे, पण हा, मी एिशयाडमधून पयाला

ु
रवाना होईपयत मायाबरोबर असे ! माया ' बिबळ
आिण झू ' या नाटकात ाने के लेली एक भूिमका पाहणायांा
कायम लात रािहलेली आहे ! मायाच, ' झालं गेलं िवसन जाऊ ' या नाटकातही ान े ाा ेट अिभनयाचा य
े बसवलेा, ' जाता नाही जात ' या गाजलेा नाटकातही ाा
िदला होता ! िसाथ तांब े यांा, िगरीश पतके नच
अिभनयाचा कारनामा होताच ! हे सव ठीकच, पण, असे ेमळ िम असतात िकती माणसाला ?
िगरीशा ॄतीस अंत ेहपूण  अिभवादन !
--- ००० --मांजरसबं ु ा
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कुठून येत े उदासीनता

कळत नाही

कुठून येत े समाधान

कळत नाही

कुठून येतात ल िगक भावना

कळत नाही

वग ैरे कळत नाही ठीक चला
समजा हे सगळे येत े
मांजरस
ं ु ान

जे महाराातले
मी न पािहलेले एक गाव असून
ाा नावाची फ ॄती आहे
जी ितथूनच आलीय समजा
मग हे सगळे आपले मानून
मी यात आता म कसा राहणार
हा िवचारही येणारच ना ितथूनच
आता येऊ दे िवॄती ा गावाची
ने ाा नावाची ितथूनच
हीच ाथना ितथूनच आलेली
णजे आहे ते सगळे आहे तसे
चा रा शके ल
नकळत
--- ००० ---

May 24
नवा भूतकाळ
ू पािहले
अन ेकदा सांगन

कुणाा डोयांमागे कोणते खंदक आहेत
याचा फार िवचार करत बसयाचा काळ नाहीय
रािहलेला नवे काही घडायचे असेल तर

ु
जाची
थोडी सरकवासरकवी होणारच
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भूतकाळाा नादात खूप वेळ खाणे
णजे कं टाळा िनमाण करणे
इमारता जंजाळाता  शहराला जर
उिसत करणारा ास ायचा असेल
 सोडून अ तरी
तर देायांच े आकषण

नवा भूतकाळ घडवायची तयारी ठे वावीच लागेल
--- ००० --आपा डेटॉप बॅकाउंडवर जगातले कोणतेही ेट िच ८-१५ िदवस ठे वावे, मग सरे ावे -- आपोआप चांगली
िचे पाहणे घडत राहते !

वेांा पायांची हाडे
ा अथ मी किु न नाहीय
ा अथ मी िनराशावादी असणार
असा मायावर ांनी
ांा पराभूत मनाा
ोधातून आरोप के ला
आी मानवजात
फ िनराशावादीच असू शकते
कारण हसेिशवाय ितचे
एक पानही नाही ह शकत
असे मी िनढावलेले हसून णालो
ु
पके
आिण भरमसाट िवचार
यांचा मला कं टाळा होता

ु असणे णाले
याला ते खाऊन-िपऊन सखी
ु ा जीण मन
ांा सकले
ं ा

मी वेांा पायांची हाडे णालो
--- ००० --मौन
िवसन नाही जाता येत
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जेा आदा िदवशीचे ािणसंहालय
तेा जगाला तहान लागते
अगदी साा साा बाबना माता िमळयाची
बदली झाािशवाय गाव नाही सोडता येत
अशा अटळ हेात अडकलेले िवास
मग डळमळू लागतात

ु एकदा णत
हसा वाईटच असे पा
हे देवाधमाच े अडथळे
िनसगाला न पार ावेत णून
मग मौन धारण के ले जाते
उपरतीची वाट पाहात
--- ००० --अमूत  िचाचा अथ आिण दजा
कीरो या जगिवात हरेषाताची जरा परीाच करावी, असे एकदा काहनी ठरवले. हातांच े २०-२५ ठसे घेऊन ते

ु च े असून यांतला एखादा ठसा फारच वेगळा वाटतो का ते बघा, णाले.
ााकडे गेले. हे सगळे ठसे ३५ वषाा पषां
ु ासाठी फाशीची िशा
कीरोन े ते सव ठसे पान एक ठसा बाहेर काढला. तो णाला की या माणसाला खनु ाा ग

झालेली असून सा तो तु ं गात आहे. हे बरोबर होते ! मग ाला फाशी कधी िदले जाईल, असा  िवचारला गेला.
कीरो णाला की ाची फाशीची िशा र होईल. पढेु तसेच झाले ! हे सगळे अंधा णून उडवून लावयासारखे

नाही, असे माझे मत आहे. ही मेिडकल पािमी आिण किरयर पािमी यांतही खूप संशोधन झालेले आहे आिण होत
आहे. ते जाऊ ा – या मतभेदासाठी मी हे िलिहलेले नाही.
आता सरी एक घटना सांगतो. मी बँकेत नोकरीला लागलो ा काळात ेशल कलेन असा एक कार होता. णजे,
एखाा ाहकाा िवनंतीवन ान े भरलेा सया बँकेा चेकचे प ैसे ा बँकेत जाऊन रोख आणून देण.े तसे रोख
प ैसे आणायला मी आिण आमचे एक रोखपाल ( कॅ िशयर ) एका बँकेत गेलो होतो. ितथला कॅ िशयर आमा ओळखीचाच
होता. पण ान े १०० ा एका पॅकेटमे एक सदोष नोट ( तेलकट वा धतु ली गेलेली असेल वा िचकटवलेलीही असेल )
ठे वली होती. आमचा कॅ िशयर प ैसे मोजत असताना तो सरा कॅ िशयर इकडचे-ितकडचे काही बोलत रािहला. आमचा

कॅ िशयर नोटा मोजत होता. भराभर. ती नोट येताच ान े ती बाजूला काढून ठे वली आिण तो पढेु मोजू लागला ! ाला
ु
ू कळायचे ते कळले होते ! हेही सांगयाचा हेतू वेगळा आहे.
नसा
शातन

अमूत  िचे बघून आपाला असा  पडू शकतो की हे खरोखर चांगले िच आहे की असेच कुणीही काहीही कसेही

रंग उधळू न वा थापून मारलेली रंगीत थाप वा बनावट िच आहे, हे कसे कळणार ? या बाबतीत आपण संगीताचे उदाहरण
ू ऐकू नही ाची योयता ओळखणारे खूपजण असू
घेऊ शकतो. अात गायक गात असला तरी ाचे गाणे लांबन
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ु िच मारचे आहे की एखाा नवा उडाणटू नलबाजाचे
शकतात, असतात. तसेच िचे ‘ पाहणाया ‘ ला अमक
आहे, हे कळू शकते.
आणखी एक  असा पडू शकतो की, पावरचा वा लोखंडावरचा गंज यातही ‘ अमूत  िच ‘ िदसू शकते. तसेच,

झाडाचे खोड, फांा, भतीचे पोपडे, ढग, चहाचे वा अाचे डाग, मोडा वू – यांत कुठे ही कलाकॄ ती “ िदसू ‘ शकतात.
मग ांत आिण कलावंतान े िनमलेा कलाकॄ तीत फरक काय ? तो कसा कळणार ?
हे  काही आपालाच पडतात, असे नाही. जगात अन ेकजण यावर िवचार करत असतातच. मी एका िठकाणी असे
वाचले की अन ेक िचे समोर मांडून, िचे ‘ पाहणे ‘ माहीत असलेा काही लोकांना ांता िचकारांबल िवचारले. या
ु ६५ टे लोकांना खरोखरा गंभीर आिण िनात िचकारांची िचे न ेमकी
योगात अन ेकदा असे िदसून आले की समारे
ओळखता येतात.
अमूत  िचातली मारी कशी समजते यावर एक लेख वाचला. ाचा सारांश असा –
सात -- िचाता वाहीपणात एका टोकापासून सया टोकापयत सात असते.
रंग – संगती नीट असते.
पोत – अन ेक थरांचा असू शकतो. ातली सहजता कळते.

गत
ं ु ागत
ं ु – िचातले आंतरसंबध
ं ा िचाची पूणत ा दाखवतात.

िनःशंकता – रंगलेपन, रेषा यांत कुठे ही भीती वा गधळ नसतो.

अथ – गायतडॆ बौिक वा भािषक अथ नाकारतात पण िपकॅ सो सारा िचकारात ते असू-कळू ही शकतात.
सारांश णजे, काहना जे वाटते की हे अनमानधपान े अंदाजे चालणारे आिण एखाा नशीबवानाला ‘ मोठे ‘ करणारे
असे े आहे, ते काही खरे नाही. खरोखरची चतनाकता आिण मामावरची मारी समजू शकते. नासमझ वा
समजून घेयात इंटरेच नसलेा लोकांनी याची चता करायचे 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 गायतडे यांाबल बोलताना, ांच े एक वैिश णून असे बोलले गेले आहे -radical idea of separating meaning from painting -- अथ आिण िच यांची फारकत करणे. एखाा

ु े वाटू शकते, याचा आपण िवचार करायला हवा. यावर  डसनी बोलावे णून ही
िचकाराला अशी गरज का, कशामळ

पो. आपाला जे कळत नाही ाची हेटाळणी वा टगल करावी, असे वाटणायांनी या चचत सहभागी होऊ नये, ही
न िवनंती.
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माग
हळू हळू ओळखीचे
आकार न ावे
आिण आपला भाव
सहभागी होऊ नये
अशा मागान े गेला तो िचकार
मग ाला िनसगातच
सापडू लागली अशी िचे
ांच े फोटो काढून

तो ांना फ नावे देऊ लागला
शेवटी ाा लात आले
िचकार तरी कशाला हवाय
आिण िच पाहणारा तरी
िनसग चालतोच आहे ना
आपोआप परर
--- ००० --अिनयंित – यंचिलत किवता
सामातः कलािनमतीत कलावंताचा िगत सहभाग – ाा सबोध मनाचे िनमितियेवर असणारे िनयंण --

ु संचार क िदला जात नाही.
गॄहीत धरलेले असते. ाच वेळी अबोध मनही थोडेफार काम करत असले तरी ाला म
ु शैली ाम
ु ान े अितवाववादातून आलेली आहे. कवीन े
तो टा या अिनयंित किवतेत ओलांडला जातो. ही म

किवतेवर कोणतेही संरण न करत बसता ती येतये तशी खडबडीत वा रॉ णजे िपकयाची वा िपकवयाची िया न
झालेली असायला हवी, असे अितवाववादाचा णेता आंे ेटन णतो. िनकॅ नोर पारा ा अँिट-पोएी ( न-किवता )

ु वावर असतो. काहीजण
मेही ही ते अंतभूत असतात. संगीत वा िच या कलांता ‘ अवैचािरक ‘ तांचाही इथे म
असे णू शकतात की हे ितकडा लोकांनी आणलेले आहे – आपा मातीतले नाही. सगळी मानवजात एक जगत

ु े असे होते. बु , जे. कॄ मूत वा
असते, हे ांना समजत नाही. जातवादी, धमवादी वा देशवादी टोयांा मानिसकतेमळ
ु एक अास परदेशात झाला
ओशो हे भारतात जले णून जगात इतर अतु ठरत नाहीत. मानसशााचा अमक
े ो, बेकेट,
णून तो इथा मातीता लोकांना लागू होत नाही, असे नसते. कािलदास, टागोर, शेिपयर, िपरांद

ु शैली असते ती कुठेही काहीही
आयन ेो हे पूण  जगाचे असतात, हे लात ायला हवे. तर, ही जी अिनयंित म
ु डे हवे तसे मांडून ातून
फे कावे, जोडावे अशी असते का ? तर नाही. वतमानपाचे एखादे पान फाडून, ाचे तक

ु य णजे ही अिनयंित किवता असते का ? या ाला माझे उर, ‘ नाही ‘ असे आहे.
िमळणारा कुठलाही शसम
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कवीाही नकळत ाचे जगयाबाबतचे आकलन, पिरपता ( असलेली-नसलेली ) ही इथे काम करतच असते. ती 
होयाला इथे अिततं आिण अंत नावीपूण  वाव िमळतो, असे मी णेन. गेयता, पता, वैचािरक भूिमका वा

ु े , अथातच, अशा किवता फ सबोध मनाने वा वैचािरकतेन े समजत नाहीत.
भाविनकता अशी बंधन े इथे नसतात. ामळ
ू , कोणाही चांगा
ांा िनमितियेमाणेच ांची वाचनियाही असावी लागते. या किवतेतन
कलाकॄ तीमाणेच, जगयाचे आकलन, भान, पिरपता हेच  होत असते. आज मी इथे िदलेली ‘ उडता उडता ‘ ही
किवता या अिनयंित कारातली आहे, असे मला वाटते.( यापूवही मी अशा बयाच किवता िलिहलेा आहेत. ) िता
‘ यशिते ‘ बल वा ‘ मूा ‘ बल माझा कोणताही दावा नाही.
--- ००० --उडता उडता
ापक पाऊस पडला णून
िनकरावर आलेले खेळ िनवतले
आिण भाळू न गेलेले अजरामर झड े
से सबॉल होत पालखीत सामील झाले
आपण कोण अडवणारे
आपण कोण ितकीट चेकर
आपण कोण डोअरकीपर
बघता बघता संसार
मातीत गेलेले शा
िवसन गेले घेतलेली सव कज
आिण या पापाचे धनी होणे
टाळयासाठी कॅ बरे डारन े

ु अवयवही दान के ले
उरलेसरले
ही काय जा थोडीच असते
हा तर असतो अन ेक िकलोमीटरचा लगाव
अंगाा कणाकणाला िचकटलेला
आिण मनाला िगळं कॄत कन
िनतपणे वाट पाहणारा
अिनबध मीलनाची
उडता उडता सव पाययांनी
मीपण सोडून अप ण ावे

तशा मदम
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--- ००० --ेमच आपले बरे आहे
आधी वाटले राग आहे
मग िदसले सोबत आपली काळजीही आहे
तटु याा भीतीबरोबरच नाहीच तटु णार
हा िवासही आहे लौकरात लौकर
 होतेय की काही
घडलेलेच नाहीय इजा करणारे
नॉमल तर आहे सगळे
हा एक नान ेच होणारा ीकारच आहे
ु
पण एक जनीच
अट अधोरेिखत कन
हला हातान े
जवळीक नाकारावी तर रावाही
सहन होत नाहीय हे स आहे
तफ मनांच े गधळ समजूनही

ु े िदलासा आहे
आिण समजामळ
की मूळ धागा अबािधत आहे
या कोरोनाा जगात
नकोच राग नाराजी
जा िटकवायला
ेमच आपले बरे आहे
--- ००० --May 21
Champra Deshpande updated his status.
ु ो चालणे, टाईप के लेले उिशरान े उमटणे, कस र ऑपरेट न होणे, लॉग आऊट करायलाही वेळ लागणे -फे सबक

ु वरच होतेय. काय असेल कारण ?
असे  सवानाच येताहेत का ? हे असे फ फे सबक
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आमा भागातली वीज यंणा गेले काही िदवस आयसीयूत गेलीय ! दर तासान े गायब होतेय ! ात माझा यूपीएस
बंद पडलाय !
सा
वाळू चे वादळ

समु ाा लाटा
कोरोनाचे सावट
पाच इंिये काय
सहा सात वा आठही
असू शकली असती
मग वेगळे च असते जग
नाडी रदाब मधमु हे
आिण रातले ाणवायूच े माण
कळतेय सहज मोबाईलवर
जातायेता खूप काही िदसत असते
आता येणार आहे असा एक रोग
जो कानांवर हा करेल
कोलाहलाबरोबरच
पांच े आवाजही गायब होतील
परदेशाता आे ांना
काळजी वाटत असाचे
े
मोबाईलवर िदसल
भीती मा  दाटे ल मनात
जेा हजार िकमवन डॉर कळवतील
सा कन ा अावयक
--- ००० --May 20
किवता आिण वय
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मी अगदी थोडा काळ िकलर ेसमे ‘ मनोहर ‘ मािसकाचा सहसंपादक णून काम करत होतो. ा वेळी मी ‘

ु ाखती घेऊन ांचा एक मोठा लेख तयार के ला
सहिशण ‘ या िवषयावर अन ेक नामवंतांा आिण िशणतांा मल

ु वैिश असे. तर ा
होता. ा लेखाला भाकर काटे यांची िचे लाभलेली होती. सदं ु र असणे हे काांा िचांच े मख
ु ान े मल
ु ीकडे पाहताही कामा नये. ाचे पूण 
ियेत एक िवचारवंत असे णाले होते की वयाा २५ ा वषापयत मल
ु े ते सहिशणाा िवरोधात होते. मल
ु ामल
ु नी एक
ल ाा िशणावरच क ित असायला हवे. अशा िवचारांमळ

ु एक िशणत असे असे णतो, ावर तमु चे काय मत, असे
िशकताच कामा नये, असे ांच े मत होते. यावर, अमक
िवचारावर ते मायावर खवळले होते. तर ते असो. न ैसगक वाढ आिण मानसशा यांना धन ांच े िवचार नते.

ु आिण कवीचे वय यांचा काही संबध
ु
इथून सवात
करायचे कारण णजे किवतेत येणारे अनभव
ं असतो का आिण ाचे
काही िनयम वा िश असते का, हा या पोचा िवषय आहे.
ियांनी, िवशेषतः िववािहत ियांनी ेमकिवता िलिहणे िनिष मानणारे बरेच लोक अजूनही आपा समाजात आहेत.
ियांवर घातले जाणारे हे िनबध अन ैसगक, अायकारक आहेत, हे समजणायांची संाही आता बयाप ैकी आहे, असे
णता येईल. असली बंधन े वा अपेा या िनसग आिण मानसशा यांना डावन बाळगा जातात. ांना 
वावाचा वा मानवी जगयाचा आधार नसतो. तसेच कार, कोणा वयात कशा कारा किवता िलिहा जाात
ू े िवचार, िनराशा, हे असू नये, असे काहना वाटते.
यांबाबता अपेांमेही असतो. तण वयात औदासी, मॄच
माणसाा जगयाबाबतचे मूलभूत  – जसे की, ःख का होते, ेक संबध
ं ात संघष  का असतो – हे खरे तर

ु नते. ते पूण  मानवजातीचे  होते. अशा
कोणाही वयात पडू शकतात. बु ाला ते  पडले ते फ ाापरते

कारा चतनाची किवता तण वयातही िलिहली जाऊ शकते. तण वयात कशाला आािक, असे णयाला अथ 
नसतो. आपण ‘ आािक ‘ चा संबध
ं धामक कमकांड,े ांता अिधकारांची रचना यांाशी जोडतो ते पूणत ः

ु
ु
चकीचे
असते. खरे तर ेक चांगली किवता ही िगत सखःखां
ा पिलकडचा एकू ण मानवी जगयाचा आवाका

ु
घेणारीच असते. काही किवता फ िगत रागलोभ वा सखःखे
वा मते मांडणेच महाचे मानणाया असू शकतात.

ु
आिण तरीही, काही किवता, कोणाही अनभवाा
िनिमान े, मनाा गत
ं ु ागतं ु ीा रचना, जगयातली आंतरंे यांच े

पिरपूण  भान घेणायाही असतात. या अथान े ा आािक असतात. तण वयात अशा किवता कुणी िलहीत असेल तर,
‘ अरेरे ‘ वा ‘ िबचारा ‘ असे कवीला णणारे काही असू शकतात. ान ेर काय, ‘ वन ‘ ा कामासाठीच आले होते,
इतर तणांनी ा फं दात पडू नये, असे ांना वाटते.
ु यांांता आकषण
 ाचा िवषय घेऊ. हे फ तण वयाता लोकांच े आरित े असते, असे काहना
ी-पष
वाटते. तसे वाटणे हे अथातच अन ैसगक, मानवी जगयाा वावाला नाकारणारे आिण हेकटपणे न ैितक पाचे
ु
ु तले आकषण
 हे दोी बाजूनं ी वयब असू शकत नाही, तसे ते नसते, हे अगदी आधिनक
असते. ी-पषां
संशोधनही

ु े , पाशी, साठीा पढा
ु
ु कवनी ेमकिवता िल नयेत, असे वाटणायांकडे ल करणेच
सांगते. ामळ
ी-पष

ु णून पाहणारे कवी जसे ‘ उतार ‘ वयातही असू शकतात तसेच ते अनभव
ु पूण 
योय ठरते. ेमाकडे िगत अनभव
ु तले आकषण
ु े जाला
 वा ेम णजे फ मल
मानवी जगयाची िया असे भान घेणारेही असू शकतात. ी-पषां
ु े मत घडणाा रासायिनक िया, ांच े
घालायचा कायम नसतो. ाला इतर अन ेक आयाम असतात. ेमामळ

ु
े ेमकिवता
मानवी जगयातले ान, यांवर खूप संशोधन झालेले आहे. रजोिनवॄीनंतरा ीन े वा साठीनंतरा पषान
िलिहणे णजे काहीतरी अघिटत वा िवकॄ त आहे असे समजणे, हेच खरे तर िवकॄ त आहे. माणूस ेनडेड -- ममॄत होत
ु असतो, हे समजून ायला हवे. कलेा ेात सव मानवी
नाही तोवर सव मानवी भावभावनांनी, िवचारांनी तो य
जगणे, ाचे कोणतेही िवम कोणाही वयात आिवॄ त होऊ शकतात, हे समजणे अवघड जाऊ नये.
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कलाक अिभीत कोणाही कारणान े वयाची बंधन े मानणे ही एक सामािजक िवकॄ ती असते. ते फ सवयीन े

ु कलावंतांनी वा कवनी असा समजांना कमत देयाचे काहीच कारण नाही.
बबवलेले िवचारूह असतात. ी वा पष
सरकारी सेॉर नसावा असे आपण णतो, तसाच, हा असला सामािजक सेॉरही नाकारला पािहजे.
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Anil Sadolikar's timeline.
े ा!
खूप शभु 
May 19
ु
गे
ु े सूर
मूक असले तरी तझ
सहज ऐकू येतच होते
जे कदािचत

माया उ ु करयातूनही
आले असतील

ु े ते मला हवे तेच
ामळ
माझेच सूर आहेत

ु े आकाश ापले
हे समजून मी तझ
ु ा ते आमण वाटले खरेच
तल
की घाईन े टे ओलांडणे वाटले
समजले नाही
उगीचच मैफल थांबली
आता हळु वार

ु ा हा तेवाच गतीन े जाऊ
तल
गतीपेा लयीला मह देऊ
एकदा एक आावर एकमेकांची
समज तफ असायला हवी
तू अचानक
ायमूता भूिमके त जाऊ नयेस
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मी जे करतो ते
तफ मा असेच असायला हवेत
ु
गे

--- ००० --चचा न करता
बफ िवतळला

की दगडाला पाझर फुटला
ु च एक
की नसते

खोटे आवरण बाजूला झाले
याा न ेमा िवेषणाची
आता गरजच काय
आता  श
आिण  कॄ तीच हवी
करारमदार नकोतच
कवा नको आराखडा
वा काहीही न ेमके वा िनित
करणारे बोल
काहीच कबूल नकोय करायला
आता जगयातच आपोआप
ठरत जातील पायवाटा
आिण अनवधानी मोहाचे माग
लागलेला िसल
ीनच आहे ना

ु
याची मळीच
चचा न करता
सरळ पढेु जायाची ही वेळ

समज णून काही असते की नाही
--- ००० --May 18
ु खबर -ायोिगक नाटकांसाठी खश
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ेकिवरिहत कायमांसाठी े िडयस उपल होणार !
May 17
आदरणीय राकर मतकरी यांाशी कधी माझी भेट वा  ओळख अशी झालेली नती. ांची अन ेक नाटके मा
मी पाहात आलेलो आहे. ांच े ' जावई माझा भला ' हे नाटक एके काळी खूप गाजले होते. ा वेळी मी ते पािहले नते.

दोनच िदवसांपवू , ते न ेटवर उपल असाचे पान मी ते पूण  नाटक पािहले. संवाद आिण नातं यांवर अजब कुमत
असलेला लेखक !
मतकरचा मायाशी आलेला एक संरणीय संबध
ं णजे – एकदा एकदा ' लोकमत ' न े अन ेक नामवंतांकडून

ु
मराठीता सवकाळ महाा अशा दहा नाटकांा याा मागवा होा -- ात मतकरी यांनी माया ' बिबळ
आिण झू ' या नाटकाचा समावेश के लेला होता. ाचा सािभमान उे ख मी माया संकेतळावरही के लेला आहे.
मराठी रंगभूमीवरा या महाा लेखकाा ॄतीस माझा सादर णाम !
ु ात पलं
ु नी संगीतात गफ
े पाडगावकरांच े गीत मळ
' माझे जीवन गाणे ' हे मंगश
ं ु ले होते आिण ाचे गायक होते िजत

अिभषेकी. आाच झी यवु ा वर तेच गाणे शौनक अिभषेकी यांनी सादर के ले. चाल वगैरे सगळे तेच होते पण संगीतसाज
पूण  आधिु नक वाांचा होता. तंबोरे, पेटी, तबला, ायोिलन, हे काही नाही. एक कारचे यूजनच. मला छान वाटले --

एक वेगळीच मजा वाटली. साथीदार सगळे , आपण एका कसलेा गायकाला साथ करतोय याची न जाणीव असलेले
होते. वेगळा हटके कार !
दोन किवता -मग मीही टले
च ैन पडत नती
णून मी काळ उलटा के ला
आिण ल उजवीकडे वळवले
तेा खाी पटली
े
की आता अिनितता संपल
ु
झाडांचा नसता
िहरवा रंगच
भटकू लागला आकाशात
आिण आकाशाचा िनळा
आयाला आला पायाा मगात
ु
हे सटणारे
 नाहीत
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हे माहीत असलेली माती
िनतपणे बसली होती
भूतकाळाा जखमा वाळू देत
हवेा सहनशीचा  होताच
ाची जबाबदारी

माया मूख  मनान े घेतली

ु
आिण अासमात नसलेली पके
िवकत आणली
पण एकू णात माझे मन रािहले
आिवासातच
मग मीही टले जाऊ दे
होईल ते होईल
--- ००० --अाा कया
वाटलेच मला
अा वा पीटर
असे काही आले की

ु होणार तमु ा डोात
लगेच स
धमिनरपेतावादाचे धमच
तमु चा ॉेम सांग ू का

ु ाला फळी आवडते
त
आिण मग ितची भीती वाटते

ु ी एकोाचे बोलता
णून त
ु ाला फळी का आवडते
त
याचाच ा ना तपास
कशाला कािनक
वावात मरत बसताय
या किवतेसाठी कधी ने ते
 िदले
मी आधी शीषक
मग माया लात आले
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की हे िनरथक आहे
 च
असू ा ना ते िनरथक
--- ००० --ूनग
शांिशवाय

ु े कसब
होकार देयाचे तझ
मला खूप वेळ र गाळणाया

माया आवडा
शेप ू भाजीसारखे वाटते
ु े ित
आिण तझ
माया परमिय
काला भाजीसारखे
हटके आिण िभडणारे
लोक भडीबल बोलतात
िसमला िमचच ेट णतात
कुणी णतात आधी ितला
ढोबळी िमचच णा
दोडका काकडी पडवळ
धी कोबी गाजर

यांचाही कुणी जयजयकार करतात
मला भाांच े कुणी िशकवू नये
 ाचे रंग
तु या आकषण

मला परेु परू माहीत आहेत
कारण माझी आवड ेशल आहे
तु यासारखीच

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
ु े शरीर णजे तु या शरीराचा सगावाच
ु
तझ
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Swapnil Chavhan's timeline.
े ा, ील !
खूप शभु 
िच
ु ी येताजाता माणसांत पण आा असूनही
त
ु ाला कशातच इंटरे नाही असे वाटते
त

आिण याचा बराच भाव राहतो – कुणी णतो -ु
ायला आाला आपलकी
वाटते इतकी

पण या माणसाला आमाबल काय वाटते
हे कळतच नाही – पािहला की उ वाटतो हा माणूस
ु – नाहीच कळत -मग याला िवनोदीही कसे सचते

हा िभा आहे की धाडसी – अंत कमी सामु ीवर

ु
बेधडक म ैदानात घसतो
हरयाची धाीच नाही असा
-- पण ांजळपणे तःच कबूलही करतो हा की

ु च आहे कधी कधी तर चंड
ाचेही मन भीतीय

हा कसा वाटतो यावन वा काही सांगोवांगीा
तपशीलांवन याा लेखनाचे िवेषण
नाहीच करता येणार आिण उगीचच असेही वाटत असते
की खूप असे काही लोक ाला वाईट णतील
असेही काही दडलेले असावे याा जगयात भूतकाळात
पण हा णतो की मी माझे चिर
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ु े
सांगयासाठी िलहीतच नाही ामळ
माया लेखनाचा माया मनोिवेषणाशी संबध
ं च नाही
माया मनाा उननातूनच जरी
येत असले श तरी ांत माया भावनांचा
ु तः
बडेजाव नाही असणार तो णतो म

ाचे नसलेले असे पूण  नसयाचे णच तो वाटतो
सवानाच ओझी फे कता येयाची शता सांगयासाठी
--- ००० --May 15
मूहास
ु मते  डसा गळी उतरवयासाठी नाही. ाच
इथे बरेच िवषय मी िवचारिविनमयासाठी मांडत असतो – माझी अमक
कारची ही पो आहे. ही ‘ मूहास ‘ हा श न ेहमीच वाचनात येतो. काय आहे ही भानगड, असे आपण कधी
िवचारत नाही. एक लात घेतले पािहजे की आपण ांना मू े णतो ा काही बौिक रचना असतात आिण
सामातः ा ‘ आदश ‘ णून ीकारलेा असतात. मू े मा सगयांनाच असतात पण ात आचरणात
नसतात. उदाहरणाथ ‘ समता ‘ हे मू घेऊ. हे मा सगयांनाच असते पण आचरण िवषमता िनमाण करणारे असते.
पितपनी शंभर टे एकमेकांशी एकिन असायला हवे याला सगळे च ‘ हो हो ‘ णतील पण ते आचरणात असणार
नाही. ाचार वाईट असे सगळे च णतील पण मनात आिण खाजगीत ाचे समथन ही करतील. कोणतेही मू णजे
ु ी यु स नसाल तर जगात
माणसाा जगयातले एक आंतरंच असते. ‘ अहसा ‘ हे मू चांगले आहे हो पण त

ु ाला कुेही िवचारणार नाही – असा हा पेच असतो. आिण हे शेकडो-हजारो वष चा असते. तसे नसते तर ‘ समता ‘
त
हे मू मानून ासाठी झटायची गरजच उरली नसती. मू-ीकार आिण मू-िवरोध या ंातूनच माणसाची ‘ गती
ु ा काराची अिभी, माण बदलते, वेगळे असू शकते, इतके च.
‘ चा असते ! काळानप

हे सव पाहता ‘ मूहास ‘ होतोय, णजे काय ? िनरिनराळी मू े ीकारणे आिण ांचा हास करत जगणे हेच तर

ु
घडत असते. आज वेगळे असे काय घडतेय ? की आपण मूहासाबल बोललो णजे आपण तः फार मूय
ु ी असते ? आिण यातले मतभेदांच े े लात घेतले तर आता अगदी
वागणारे आहोत, असे भासवयाची ही एक य
ु वागणे कधी होते ? वू आिण बाजार यांच े चंड जग खल
ु े
मूहास होतोय असे णयासारखे आपले मूय
ु े मळ
ु ातच असणारी ंाकता खूप मोठी िदसते, इतके च !
झालेले असामळ
मू े आचरणात असूच नाही शकत तर ांचा हास कसला ?
--- ००० --रावा
रावा हा एक ताण आहे
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ु े जग हा एक ताण आहे
ामळ
आिण सगळे संबध
ं
आिण भूतभिव
ठरलेले िवचार
महाकांा
अंधारऊन
ेयस-ेयस
ु
ु ा श
रााला नसता
तझ
झाला तरी हे सगळे जाते
हे मी पािहलेले आहे

पण तु या शाची इा करता कामा नये
ु उडवतेय जगयाचा
ही अटळ अट धा
रावा िनमाण करणारे मनच
तो िटकवयाचा
आटोकाट य करतेय
तू ना सजीव ना दयाळू

ु ा मन हा छळ कळणारे
ना तल
ना दोष देण े ना दया भाकणे उपयोगाचे
हे मला समजतेय याचाही एक ताण
वाट तरी कसली पाहणार
--- ००० --ु च गांभीय नको णून थोडे असेही -नसते
सांग आता
जे हवे आहे
तेच नको आहे
असे वाटयाचा काळ
आता तू ओलांडलेला आहेस
आता सव फ हवेच आहे
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तर हा मधे कोरोना
पण एक लात घे
तो आपाला िदसत नाही
आिण आपणही
काय हवेनको णतो
ते ाला समजत नाही
सरळ ाा उपितीला
अिहीनच समजू या
आता
सांग आता
कधी येशील
--- ००० --Champra Deshpande added a new photo.
िनसग आिण माणूस एक -पापद
कं टाळा येतोय ?
णजे ?
काही घडत नाहीय, असे वाटतेय ?
“ काहीच नाही घडत “
हे पापद असलेले नाटक
आले समोर आिण जग णाले
हे तर काही महाचे घडतेय
जागितक रंगभूमीवर !
आिण ते
अजूनही घडतच रािहलेय –
पंखा लावा -ातून बरसतील
िवचार आिण आठवणी !
की ांचाच आलाय कं टाळा ?
ु ाला हवाय पाऊस
की त
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सहवासांा बेशु चा
कवा एके क टे ओलांडून
ु रे िदसयाचा ?
पढचे

ु ाला कं टाळा नसेल आला -त
ु
नसतीच
तमु ा कॉलरवर

कावयाची घाण पडली असेल –
नीट िवचार करा -थकू नका असे –
--- ००० --May 14
अथपूणत ा
माया लहानपणची गो. धावा इंजीत िलिहलेला मजकू र पान मीही तसेच सरपटते काही िगचिमडून याचा अथ 

काय, असे िवचारत असे. तसेच, बरेच पढेु , ' सकथे ' ता किवता वाचून, कशाही शेजारी कोणतेही श िलन मी

ू त ा '
अशा अनाकलनीय मजकू रांा किवता सकथेकडे पाठवा होा. ा उलट टपाली परत आा ! तर, ' अथपण
ही लक बाय चा णजे अनमान धपान े वा राम भरोसे अिात येत े असे अन ेकांना वाटत असेल का ? की न जाणो,
फासे आपा बाजून े पडले तर आपले लेखन उदाहरणाथ नोबेला तोडीचे ठ शके ल, असे ?
--- ००० --ेक घटन ेला इतकी हजारो, लाखो कारणे असतात की कोणतीही कारणमीमांसा उथळ ठरावी. ावर उपाय णून

शोधलेली, िनयती, ान, ार वग ैरे उरेही कुचकामीच. मग काय आहे हे ? -- हा  नको पडायला ?

वन फळ खाली का पडते, या मागान े शोध घेणारा जसा महाचा असतो तसाच आिण िततकाच, सवयना धा
बसावर माणूस हवालिदल का होतो, या मागान े शोध घेणाराही असतो.
May 13
आमची सोसायटी सील
दोन िदवसांपवू  आमा सोसायटीतील एक ी पॉिझिट असाचे कळले होते. आमा शेजाराच इमारतीत.
एक वयर बाई एका राहणाया आहेत, ा काही बाहेरा कडून सेवा घेत होा, असे कळते. ा कारात

ांचा िवषाणूश
ं ी संपक आला असावा. आधी ती एकच इमारत अलग -- आयसोलेट के ली होती. पण, आता, ा बाना
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ू े ांाकडे जाणाया ाच इमारतीता आणखी एका बाना पॉिझिट होयाचा संग
एकटे वाटू नये णून सदहेतन
आला आहे. हे पान, आजपासून आमची सोसायटी सील के ाचे कळले. आता पोलीस बंदोबच असणार.

या पिरितीला घाबन रखवालदारांनी पोबारा के ला आहे. आता मबस नाच आळीपाळीन े ती कामे करावी लागणार
आहेत. उदा सव इमारतना वेळोवेळी पाणी सोडून टाा भरणे, वगरै .े यातून अन ेक उप तयार होत आहेत. आमचे

ु णजे आमा नाती ांावर भडकलेा आहेत. ान े मळीच
ु
िचरंजीव काही वष इथले कायकत आहेत. ांा मली
ु
खाली जाता कामा नये, असे ांना वाटते. आी घरात वयर आहोत, सनु ेचे वडीलही पयातच
एकटे च असतात आिण
नातची १० वी व १२ वी ची वष ! हे सव लात घेऊन नातचा आिण सनु ेचा स िवरोध आहे. अशा वेळी, नीट काळजी
घेऊन काहना कामे करावीच लागतील असे मी णताच सवजण मायावरही िचडले. यातून आता कसे काय माग

ु
िनघतात ते पा. आपा कोषात सतत सरित
रा इिणारेही काही असतात. ांनाही इतरांबरोबर सीन े बाहेर
काढावे लागेल, असे हे संकट आहे.
सारांश, सव  डसनी पूण  काळजी ावी. आसपास के सेस िनघाा तर इतरही बरेच  िनमाण होतात, हे लात
ावे.
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Sanjay Bhaskar Joshi's timeline.
े ा!
खूप शभु 
May 12
मतभेद
एकपितामाणे तो
एकशु त पाळतो
माझा एक िम
मी तर ाला सिदाच देतो
की बाबा सात ज

ु ा हाच शू लाभो
तल
ु ा भावनाच नाहीत
मला तो णतो की तल
तू षंढ आहेस मी णतो की मा
मी उर नाही देणार मला नकोय
ु े श
ु तू एकिनच राहा
तझ

एरवी बरा असतो तो जाटोयािवरोधात
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पण मानवी िहताचा िवषय िनघाला
की ाचे शाु  जागे होते
मग तो ढंक
ु ू नही बघत नाही
इतर कुणाकडे

अरे ाला काही मोठे साधायचे असते
ू
तु यासारखे िकरकोळ अम ठे वन
ाला कसे चालेल कं गाल होऊन

ु कोपयात बसणे नाही आवडत ाला
नसते
ाचे णणे चांगले आिण िहताचे
हाच असायला हवा अम
पण ावरच तर असतात ना मतभेद
--- ००० --तीच माणसे
अंतर राखायची साथच पसरलीय
ु े
ओढणीा मामळ

आधी िया ओळखू येतच ना
आता िम आिण शेजारीही
ात अन ेक ी हेटे वाा
सरळ ल करत
आपाच नादात चालावे लागते
कुणी रागावत नाही

ु
हे खरे असले तरी आपलकी
गेलीच आहे
असे वष दोनवषही चालेल णतात
ही आवरणे नसलेा ी
भेटयाची ेही मागे पडत जातील
िहचा तो आिण ितचा हा
न पाहता िनघून जातील
जवळू न अंधयासारखे
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तःा ितमा सादर करायचा
ास वाचान े माणसे जरा स ैलावतील
भेटतील मोकळी तेा जरा
रावा िम कन बोलतील
ु तीच माणसे
राामळे

ु िमळवावीशी वाटतील
पा
--- ००० --ु
" ितन े देशात टॉप के लेय " कवा " तो राात पिहला उभा रािहलाय " -- हे चालवून ावे की शीकरणाचा
सा
ावा ?
May 11
Champra Deshpande wrote on Shrinivas Arvind Patke's timeline.
े ा!
खूप शभु 
सजक कला
ु राला पोचणारी असेलच असे नाही. कवीन े ाची
कोणाही कवीची ेक किवता ही ाा कुवतीा अ

ु समा कोणती असते तर किवता ही िनणयाक वा बोधद होयाची. तशी किवता
खंत बाळगायचेही कारण नाही. म
ही फ नाकारली वा ीकारली जाऊ शकते. ती कधीच काही नवे देऊ शकत नाही, कारण, आहे ते पाहयाची वा

ु ताजी आिण िजवंत राहते. हे
समांची िया समजून घेयाची जाग ितात नसते. ती जाग असणारी किवता वषानवष
समजलेला कवी कधी कधी, िलन झालेा किवतेतली बोधदता काढू जातो तर ात ती पूण  किवताच न होते. ( माझे
एक नाटक असे िलन झाले होते. सगळा सूर बोधदतेचा होता. मलाच ते बािलश वाटू लागले. ती पूण  संिहता नाकान
ु खनच के ले ! ) मतदशनाचा हेतू हा कलेचा मख
ु दोष णता येतो.
मी ा नाटकाचे पनल

काहा मते ' योय बोधद ' असणे हेच फ कलेच े मू, असे असू शकते. पण, तशी कला पंथापक असते हे

ु े ती संघषाची आिण छळाची आहे ती रचना ीकारणारी असते, णजेच मूहीन असते, असे
पाहायला हवे. ामळ
ु
णता येत.े ःखाची रचना नसतीच
उगाळत राहणे णजे सजक कला ने.
--- ००० --ायरस
ु
े मी तॄ आहे
माया आयान
आिण मी कॄ ताथ आहे
यांतले लॅ मर हवेय
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यााबरोबर वा िताबरोबर
फोटो काढून तो ण िमरवायचाय
आिण मधेच शंकेची पाल
मीच झालोय की काय
मीच घडवलेला
एक कॄ िम ायरस ितकारहीन
आिण िनपाय
--- ००० --ु ांना िशः ितसाद ायचा य के ला आहे. तरीही
आजा माया वाढिदवसािनिम आलेा डसा शभे

 धवाद !
काहीजण रािहले असतील याची मला जाणीव आहे. सवाा या उदंड ेमाबल मनःपूवक
May 10
रोज नवा भाग
अजून पढेु आहे कथा
असे सांगत संपला
हसक सूडाचा पिहला भाग
आहे का गरज सरा बघयाची
ही पाे ना ेमाची ना मािहतीची
ना आपा भागातली
तरीही म देत
असे कसे णणार
संवदे नशीलता तर हवीच
आिण आपले आपण
आता आत
जखमी होत राहणायांच े काय
तःा िपा न िपांच े

ु बरबाद करयाचा सूडच
आय
 ांचा तःवर घेणाया
पूवज
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रोज नवा भाग

पढेु काय होईल

ु ता नसलेला
याची काडीची उक
--- ००० --May 9
मायाजाल
सहज चालता चालता
टाकलेले पाऊल
अचानक खोलात तत जाणे
कुठे कोरोना

कुठे िवासघात
कुठे ेष
तर कुठे
आपाच िवचारांच े
मायाजाल
--- ००० --एका अमूत  िचाचा ज
पाठबा ितसाद

अनकूु लता पूरकता
ु गत
आपोआप ससं
हामनी मेलडी

ु जाणे
न ेमके जळत
एकलय एकभाव
िवलय िवलोप
िनत िनभय
हालचालचे संगीत
नजरांच े हरवणे
े ण
े े ताबाहीन
देणघ
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िदन हो या रात
हम रहे साथ साथ
ु काळातले
जा
ताजे गाणे
आिण वतमानातले
मरु लेले तराणे

िमसळते आकार
िमसळते श
एका कालातीत िवभोर
अमूत  िचाचा ज
--- ००० --कं िटू
मराीनंतर
मोबाईलवर
पािहली वेळ
मग वाटले
तहान आहे
पाणी झाले
तरी जमेना
मग गािलब वाचला
अा वगळू न
मग आले लात
जाग आिण झोप
यांत फरक कशाला
मन तेच असणार
झोपावे आता

ात पढेु कं िटू
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--- ००० --May 8
डास
आता जागे राहावे
ेेन े सोडत
जगयावरचा ह
पांघण घेताना

कुठे समोर असतात
पािहलेली सगळी ये
डासांकडे पाहायचे
िवचार णून
आपोआप जातात
--- ००० ---

नाटक
करायचे काहीच नाहीय
आिण
दराना काळात काहीच घडत नाही
या दोन जागितक ात
िहरे संवादांवर तोन धरलेले
नाटकच काय आे जग
असे घडेल तसे घडेल
णत चरकात
िपळले जाणायांना णते
वाट बघा बघत राहा
अायाला नाही चालत
पराचे ेमही
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तो खवळतो
ू 
सगळे च बोलतात अथप ण
खूप वेळ
ओळखी कन देतात घेतात
उपचार णून

काहीही कसेही मागेपढेु
जणू इंटरेच नसलेले
णोणी जगाबाहेर
िनघून जाणारे एक नाटक
सव पाे समोर असताना
--- ००० --कोरोनानंतर -( ही एक जगयातली ऍसडटी  करणारी पो आहे, हे कॄ पया लात ावे, ही एक िवन िवनंती ! )
िथयेटरमधे जाऊन िचपट पाहणे नगय झाान े खूप खचक िचपट िनमती बंद होईल. च ैनीची नवी नवी साधन,े
अलं कारांच े कार, महागडे कपडे, हॉटे लग यांच े मह कमी कमी होत जाईल. पण, करमणूक लागेलच ना ! जािहरातची
गरज खूप कमी झाली तर टीी चॅने स तरी कशी चालतील ? पण, समजा चालतील. लोक टीीवर, मोबाईलवर ७० ते
२०१८-१९ पयतचे िसन ेमे कायमच पाहात राहतील. इकडे अिधकािधक समॄ, फॅ शेन ेबल होणे बंद पडत चाललेले आिण

े हॅमर झााने
२०३० लाही जनु े िसन ेमे पाहणे ! णजे, एक कारे, वावाचा वाह मंदच होईल. मनावर सारखे जनु च
मन, तोच काळ वतमानकाळ णून जगू लागेल ! गेली काही वष कलावंत लोक ांची एक गहन समा सांगत होते की
ु े , वाव समजून घेऊन कलाकॄ ती
वाव एवा वेगान े बदलतेय की ते कळाया आत ते बललेले असते ! ामळ

िनमाण होणे अशच होतेय ! आता तो  येणार नाही. फारसे न बदलणारे वाव आिण ते समजून ायला हवा तेवढा
ु , कलावंतांची समा न होईल -- ते एकापेा एक भारी कलाकॄ ती िनमाण करतील ! णजेच, वाव ठ
वेळ ! ामळे
झाान े संॄती खूप सखोल आिण समॄ होत जाईल ! कोरोना ही अशा कारे एक इापीच ठरेल !
पटतेय का ?
--- ००० --चांगली माणसे
याापेा ते अिधक
मौवान वा महाचे
मानावे ही शता
फ मानवी मनात आहे
णूनच ाला न ैसगक न णता
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िवकॄ त वा कर णावे लागते
ु िवटणे
ु दहांची आये
एकामळे
हेच तर असणार ेक मनाचे जगणे
कायान े काहना िशा होऊ शकते
बाकीचे उजळ मााचे अथातच
न ैसगक आिण साधे ठरतात
ते णतात चांगली माणसे
राजकारणात यायला हवीत
--- ००० --Champra Deshpande wrote on Raj Kulkarni's timeline.
े ा!
खूप शभु 
िल
गाणे वेगात रंगात येत चाललेले
ु ग
े ारी कट
आिण इकडे ग
टोकावर येत चाललेला
जरी माहीत असले की
हीरो पार करेल सव अडथळे
े न
तरी म उ सेश
 जगयात

ु ा
ना गाणे ना ग
काय ेट असतात ते लोक
कसले धोके परतात

आता कधी िशकणार गायला नाचायला

ु ा जमायला हवा
पण एखादा जबरद ग
शेवटी हीरोन े खतम के ले तरी चालेल
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िल तर आहे मनात
--- ००० --May 6
Champra Deshpande added a new photo.
Champra Deshpande's photo.
Champra Deshpande shared a memory.
1 Year Ago

ु
हे नाटक असे िठकिठकाणी होत राहील याची सतराम
कना नती --

माम
मॄबू ल खूप झालेय बोन आता बास
मी गेावर ही नदी वाहातच राहील नको
या िवात माझा अहंकार ु आहे ओके

अिनितता आहे भीती आहे असू दे असू दे
ु वाईट ेष वाईट बंध
ु हवे भूल जाव
य

संॄती नको अ हवे संधी हवी समता हवी
झाले की आता िकतीदा तेच तेच
आपली भाषाच नाही

ितचे अथही जनु ेच झालेत सगळे

ु गळ
ु ीत झालेय
ेमातच जग जगते हे गळ

ु की हवी सहानभू
ु ती आिण ाय हवा
माणस

कुणीही नाही नाही णत हो पण िकतीदा ते

ु े कुणाचेही वच नको
वण जात धम लग यांमळ
मा चला पढेु हे सगळे जनु े झाले आता

ु
ु झालीय तर बाकीचे काय
आधिनकताही
जनी

काय काय जनु े झालेय हे सांगायचाही कं टाळा येतोय
ु तेच तेच कशाला िलहायचे
आहे ना भरपूर पा

असो जाऊ ा ते िवषय बंद िकतीही हौस असली तरी
ू पाणी काढायची
िलहायची बोलायची डोयांतन
आता एकच य चा शके ल िनववाद
205

कोरोना कोिड १९ तो आहे नवीन अजून काहीच
ु न झालेला े श ताजा
न समजलेला आिण जना

पण माम तर तेच जनु े कं टाळलेले िभट मनच
तर असणार नवे काय बोलणार
--- ००० --May 5
पूरक
अन ेकांना हेवा वाटतो
िकी सदं ु र िदसतात

आिण गाणे िकी सदं ु र
आिण नाच िकी सदं ु र
एकमेकांना अनकूु ल
लयदार सगळे
सगया हालचाली
िकी पूरक िकी

एकमेकांना सदं ु र करणाया
अवघड काही नसते यात
दोघांनाही पटे ल
असे एक गाणे

ु र के ले की झाले
म
मग ाला ेय णा
की  की कत
--- ००० --ओळखता येतच नाही ती किवता
कधी कधी मी श वापरतो
रंगांमाणे अनपेित एक
माहीत नसलेले
ांा एक येयाचे अथ
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ते नसते एखादे य वा वू
ु
वा घटना वा अनभव

वा माया िवचाराचा अक
ओळखता येतच नाही ती किवता
ितला असू ावे लागते रच
मला िवास असतो
मला िदसलेले आपोआप परर
पाझरलेले असतेच ितात
कारण मायातूनच तर येत े ती
जरी
माया िनयंणािशवाय
--- ००० --ु
पकां
ची रान े
ना बफाळ डगर
ना िहरागार दयाखोया
ना फुलांची म ैदान े

ु मसती
ु
ना मस
गाणी
ु ा आवडतात पकां
ु
तल
ची रान े
िजथे एक िफरणे शच नसते
ु
तू वाचलेा पकां
वर
तू माझी मते िवचारतेस
मी ती वाचली नसली तरी

ु ा हवीत णून मी ती देतो
तल
 ऐकतेस
माझी मते तू खूप लपूवक

ु े ऐकणे मी लपूवक
 पाहात राहतो
तझ
इतकी सू तीता

बफा झाडा फुला गायांत
कशी मावणार
--- ००० --207

ु ी करयावर चचा होणार हे जाहीर झाले तेाच मी ती चचा ऐकायचे ठरवले.
' रोखठोक ' मे, दाची कान े खल

ु घेयाचा हा िवषय नता. आिण, िपयायांचीही मन े खवू नयेत
वेगवेगळे राजकीय प असले तरी राजकीय तडसख
आिण मार खाणाया ियांचीही बाजू ावी -- असा चलाख समतोल साधायचा हा िवषय होता ! तसेच झाले ! एक
अितडावे तर णाले की समतेन े पाहयाचा हा िवषय आहे ! अथात, सगयांनाच हे पटयासारखे होते. लोकांनी दा

ु
ावी पण आपापा पना मारहाण क नये, हा खरा चचचा सवु णम असा शेवट झाला असता, पण ते ांना सचले
नाही.
May 4
िदसणारे वाव ही माया आहे, हे नकळत कळत असते -- ती माया नाकारयाची मूलभूत ेरणा णजे दासाठी
होणारी गद !
Champra Deshpande added a new photo.
ु े होते, ते माहीत असते -सकाळ कशामळ
ती ' पाहणे ' ही घडावे -Nothing prevents happiness like the memory of happiness.
-- Andre Gide
'Therefore' is a word the poet must not know.
-- Andre Gide
िसगरेट
नदीा अंगान े ओढलेली िसगरेट
आकाशाा ऍशे मे
चहाची वाट पाहात थांबली
उपास करायचे ठरवून
गायब झालेले पोमन
लाल भडक तारा घेऊन
उगवले अचानक
नतकीा घेरातून
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ना पे हवे होते
ना तंीतले बदाम
जगाा उचापा
करयापेा
खोांमागा वळचणीत
तािक चतन करत बसावे
एवीतेवी कायमच
उाा सूयासाठीच जगायचेय
तर मग आज जगणे घडले काय
की मरणे
तरीही णभर तरी
शांत राहता येण े
हे चांगलेच होईल
--- ००० --May 3
बळ
वारेमाप एकाच
कापडाचे तागे
घेताच
मांजरांच े आिवास वाढले
ती सगयांनाच
आडवी जाऊ लागली
धा ऐवजी मटण मागू लागली
मांजरांा मनांतले एकीचे ेम
आिण ा ेमाची हसक नखे
पान पोिलसांनी
वरचे आदेश िवचारले
ु ती माणस
ु की आिण आा
सहानभू
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यांच े फतवे िनघाले
सा नको
बळ वापरायला णून
--- ००० --Champra Deshpande updated his status.
' योांना ' हा श एबीपी माझान े िबनचूक िलिहला, असे मला वाटते -कोई शक ?
Champra Deshpande updated his status.
फुगा
पानपूरके णून
माझे बरेच लेखन वाचले गेले
वाचताना वाचकांनी कांदपे ोहे खाे
ांच े डाग मी आभूषणे णून िमरवले
एखाा शूर योासारखे
जग बदलयाचे जाऊ ा

मनांच े फुगे फोडणे महासाचे होते
ते घडले की नाही माहीत नाही
माझा फुगा फुटलेला असान े
मला ना खेद ना खंत
--- ००० --Champra Deshpande's photo.
May 2
ु
पयातला
कालचा पाऊस -अघिटत
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ु त बसून
ु
आज संाकाळी पयात
पाऊस पडून गेला. मी सांगतोय ही घटना ाा आधी घडली. मी िनामपणे खच

बाहेर पाहात होतो. तेा अचानक ती अघिटत घटना घडली. स ैदलातले वैमािनक िवमानांा कसरती कशा करतात ते
आपण अन ेकदा पािहलेले आहे. अगदी तसेच, आकाशात उडत असलेला एक पी उलटापालटा ितरकावाकडा होत थेट
ु
आकाशातून खाली पडताना मला िदसला ! असला हा कार मी आयात
पिहांदाच बिघतला. अचंिबत होत धाच
बसला ! पालाही अचानक हाट ऍटॅ क वग ैरे येत असेल का काय ?
ू े दशन घडवतोच आहे ना ! ात हे !
कोरोना जगभर मॄच
--- ००० --उम ! ' दद ' हा लेख मी ६८ साली मी २२ वषाचा असताना िलिहलेला आहे. िवसन गेलो होतो. छान आठवण

ु ा आिण लेख बराच बरा असाबल मला धवाद !
िदाबल, महेश, तल
वाचन, अथात, उमच !
April 30
द िफ ऑफ िडाएट

ु े वा समेमळ
ु े वा घटन ेमळ
ु े आलेली अता वा अशांतता ने -- मन णजेच
एखाा कारणान े वा संकटामळ

ु
अता वा अशांतता असाचे िदसणे, समजणे, जाणवणे ! ेट कवी फनाडो पेसोआ याा जगिस अशा, ' द बक
ु े हे जमून
ऑफ िडाएट ' या लेखनावर आधािरत हा िचपट पािहला ! िमवय रवी लाखे यांनी इथे लक िदामळ

आले ! एका कवीन े िलिहलेला चतनशील मजकू र आिण ाा किवता, िचपट या मामातून अिभ करयासाठी
ु आिण या सजक ियेतन
ू कुणी जाणे ही एक
दोन तासांचा असा िचपट घडवणे हेच एक चंड आान होते ! हे सचणे
ु -- तो अथ  होईल अशी
महान जागितक महाची घटना आहे. एकू ण मजकू राला आिण किवतांना अनप

एकामागोमाग येणारी ये हीच या िचपटाची पटकथा आहे. यात िनवडलेला मजकू र आिण किवतांा ओळी अि
ढवळू न काढणाया आहेत !
िचपट णजे असे काही असले तरी चालेल कबना तसेच हवे आहे, असे वाटणायांनी हा िचपट जर बघावा.
--- ००० --April 2020
April 29
" एक कमरे म बंद हो " हे गाणे रोज आठवाया काळात न ेमका गेला !
-- ॠषीला सादर णाम !
चेनोकर माणेच
चेनफोनर असा एक श असावा का ?
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April 28
आमराई
आमराई की आंबराई असा उगीचच  पडला. अशा वेळी श तो नको िकरकोळ चूक णून मी सरळ पानच घेतो
शकोशात. तर, ' आमराई ' हेच बरोबर आहे.

ु वरचा ' हसा चकट फू ' हा कायम पाहात होतो. मल
ु गी पाहायला मल
ु गा
 पडायचे कारण असे घडले की झी यवा

ु ाचे अंत आवडते
आिण ाचे आईवडील येतात. तेा आंांचा िवषय िनघतो. ' पाडाला िपकलाय आंबा ' हे ा मल
ु होतो. मल
ु ाची आईही नाचू लागते. ती चंड जाड असते. िताकडे पाहात
गाणे असते. लगेच ा गायावर नाच स
ु ीचे वडील णतात, " आी आमराई नाचतेय, असे वाटते ! "
मल
--- ००० --काय घडले असेल वा घडतेय वा घडेल यांा अंदाजे िवचारांवर बयाचदा माणूस 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 बदीबळ
आिण झू 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.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande shared a post.
िय िमवय  भाकर भाटलेकर यांची अनपेित अनोखी भेट -खूप आनंद वाटला ! धवाद िमा !
Champra Deshpande updated his status.
लॉकडाऊन तोडणाया एका उडाणटू तडफदार हीरोला पोिलसांनी एक अजब िशा िदली -- उा उा बारा के ळी
खाणे ! के ळी मोठी !
April 27
ु दहावीस वाचकच ती वाचतात. ा मानान े ही आता एक बरीच दीघ
अगदी छोटीशी किवता इथे िदली तरी समारे
णावी अशी देतोय किवता. अथातच मनात ओशाळवाणेपणा आिण अपराधी भाव आहेत ! पण िलिहलीय ना आता तर
असू ा, असे णून देतोय -िचपट
१
लोखंडावन िनथळलेले
ेषाचे पाणी
अधवट झोपेत असामाणे
ेयसीा पदरात पडले
तेा आकाशान े डोळा मारला
आता काय घडेल
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याची कुणालाच खाी नती
तरीही अवाचीन अवाता करत
े ोरांचा जमाव
दंगख

भरधाव गेला काळ तडु वत
याची सलग ोरी होणारच नती
ेयसी सावध असे
वाव िदला की आपले ातं जाते
आिण आपण शाळे ता मैदानावर
अंगाईगीत ऐकत
अप णच होतो

ु णून ती
माघार पसत
ु डे करत राही
सतत तक
ेक िवचाराचे
ु े दहाबारा चा िवचार
ामळ
संसगापासून लांब राहात
िता आठवणा
भावना उधाणा णून

ु करणारे
भूतकाळाचे कौतक
खूप असतात

तरु बे ाज कबडे

पण ांा तु यांना
हवी असते चव
अा संभोगांची
ात मार खाऊन ते
वैफ होतात

ु अमक
ु
जणू अमक

हे घडायलाच हवे होते
हे बफ यगु आहे बाळांनो

इथे कुणी कुणाला नाही ओळखत
ु त
ु ाला लखलाभ
तमु चे अनभव
ांा लेणी नका खो
सवाा बोधासाठी
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उा तमु चे आले समजा
खराब िदवस

ु ी काय कारकुनांवर
तर त

जाल चाल कन
जे िबचारे धमथ
ं ांना न
ठरवतात ांा घाळांच े िडझाईन
ु ी तम
ु ा खणाया पोटातून
त
पडू शकाल का बाहेर
हा आधी  तर पडू ा ना
२
िकेकांना  िवचारत

ु ी
तमु चे पाय िझजवत आलात त
आपण समःखी णून
पाट के ली

ु े
आिण ानंतर ती इांमळ
आपण गाठले
गेट वे ऑफ इंिडया
ितथेच तर भेटले आपाला
गु मागाच े गाईडस

ांा कानांना होते
जनु े चारोग

समु ावरचे खारे िवचार
आपण खाे
शगदायांबरोबर
आपा िय बांधवांनी
ेमान े िवकलेा
हसक मसाासह
३
कोणतीच मासलेवाईक उरे
पटे नाशी झाली तेा
आपण वारीला जायचे ठरवले
215

ूं ी
अन ैितक हेतन
हातात झांजा आिण मनात गांजा
असे आपण बचावत आलो
ु
वषानवष
४
आपा िठकिठकाणी बदा झाा
तेा ेक िठकाणा ामदेवता
 पूजनू
आपण आधी अादरपूवक

मगच अंथरा सामोपचाराा चादरी
ु ा माफ ावा
एखादसरा ग
णून आपण धूत  रािहलो
बाजारपात ओळखी दाखवत
िफरताना गयात ा पेहनून
धारण करत सव फावला वेळ ल िगकतेत
मकाा मभागी
५
ु
होऊही शकतात चका
घडूही शकते समोरा वावाचे
अनपेित िवेदन
हे मनात समजून राहातच
आपण दोन गटांा मारामायांत
तट रािहलो जरी दोघेही िमान े
े मानत रािहले
आपाला ांचच
उघड डावपेचान े
आपणही आपली झाकणे उघडली नाहीत
६
इतका वेळ
मी आपले भास रंगवत बसलोय
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कारण माया ःखावर
उपाय ठरेल
असा एक गट मला जमवायचाय
ेक ःखाची एके क
चळवळ ायला हवी
याला सा माझा पाठबा आहे
एवावर कवा एवान े
तमु चे समाधान ावे
७
िनसगावर तसा माझा िवास नाही
मला सोियर नसलेले
अन ेक कारचे बदल
इथे घडत राहतात
मी नाइलाजान े आजारी पडत
ु
नसता
अाय
पाहात राहतो
ू िठबकणारे
पांा पंखांतन
माझेच जनु े र

रे आिण आदश
े भाग धरावे झाले
हेही िनसगाचच
८
िकेकदा
कशाचीच खाी नसान े
मला काहीच रेटायचे नसते
इतरांा ही
सोन काढत
मला कुणी ढगी कुणी धूत 

कुणी वेडपट तर कुणी हलकट
णतात
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आपापा अायांिवरोधात
लढायची परं परा
फाडून काढत राहते
टीन ा
एक टीन असामाणे
िजतके झड े िततके ाय
एकमेकांना घाबरणारे
९
अनीतले िनखारे
णून मी बाळगले माहीत असून
हीरो लोकांच े कपडे
आिण िवनोदवीरांच े
कडवट आरसे
जरी ते कधीही
परत मागत नसत
माया ांच े अवशेष
ु
मला खूप अनभवसमॄ

वाटयासाठी हे आवयक होते
अथा मी एखाा धमकीचा
िशकार होणार होतो

ु
वाट लावणाया परती
ु
माया आयाची

१०
एका ब ैठकीत पूण  िचपट
दाखवयाची वचन े देणारे
लॅ मरस प ैलवान
मला अन ेकदा भेटले
पण ताकास तूर न लागू देता
मी चा ठे वली

माझी गु लफडी
218

ु होयात
मला म
इंटरेच नते
ा ऐवजी मी पसंत
करत आलो
राजकीय चचा
ू िमळणारे
आिण समाजकायातन
पजलेले समाधान
माझे सव ल
या िदसणाया जगावरच
क ित करायचे
हे माझे ठरलेले होते
मला चाकीचा अपघात झाापासून
११
खरे तर
मला िचकार ायचे होते
हवेच े पदर उलगडत
आतली रहे पाहणारा
कुणााही आवाात
येणार नाहीत अशी

ु े
िवचारांा गतं ु ाामळ
ते न घडयाचे कारण एकच होते
फारच मनाला लावून घेतलेला
भावनांा खंिजरांचा ेमभंग
१२
मला पडणारे  िनयतीचे

ु
वा सखःखाचे
वा सूडमराचे
असे नसत
माया रावरा चाकोरीतून
िकती गेा असाात बल
ै गाा
असे िवचार मला महाचे वाटत
१३
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दात खू लागावर
मी थम टे बलावरची माशी उडवली
आिण वाट पाहात बसलो
भाविवभोर संाकाळ होयाची
कारण माया या खोलीत

पूव कुिणतरी रान गेाा
आठवणी आहेत
हे मला न ेहमीच जाणवते

१४
खरे तर मी माणूसघाणा नाहीय
फ माया मनातून कधी कधी
कीटकनाशकांच े वास येतात एवढेच
मी शेतकरी नसलो तरी एखादा
तमासगीर मला हे सांगतो
तेा हे अटळ असाचे समजून
मी ओशाळे हसतो
१५
समजा मी आजारी आहे
खूप वेदना आहेत
औषधे असली तरी
कं ोल नाहीय
अशा वेळी माया तडून

मी लहानपणी पाठ के लेली

रामरा येईल की बंधभु ावाचे मह
हे नाही सांगता येणार मला
मायासाठी बांधलेले झलेु अन ेक आहेत
पण िनवड करयाबाबत
मला आिवास नसतो
१६
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मला माझे आचिर थोडेच सांगायचेय
अन ेकदा तर मी कोणा ना कोणा
हीरोशी एकप झालेला असतो

ु काळात लोकांचा दबलेला राग
अमक
ु नट तीतेन े  करे
अमक
ु
ान े लोक सखावत
असे जनरल बोलणे
आिण काळाचा आवाका
माया िखशात बसवणे
असे के ले की
आता यायला लागले ायग
असा मला साउंड इफे  जाणवतो
१७
आपाला वाटते आपण िरकामे आहोत
पण आपले कान तरी हलत असतात
पाय तरी चालत असाा मात असतात
कवा आपा िजभेन े ठे का तरी धरलेला असतो
पन ेवाले सामन े आ
या गायाचा

ु एकाचेच असे ने
णूनच अमक
ु कातच जाते
ेकाचेच आय
हे माच करावे लागते

१८
आपाला वाटते
जगणे णजे
एके काची एके क सलग गो
हा िचपटांचा पगडा असतो
ु एका ाईलचे असे
अमक

हेयर कटग आपण कधीच के ले नाही
असे असले तरी ा तशाचीही
होते गो दखलपा नसली तरी
आिण ेट लोकांच े काय बोलणार
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ते तर जालाच आलेले
दीघ गोचे
रा िविहरीता एका बेडकात
ाण असणारे
तो असेपयत भीतीच नसलेले
माझीही गो

ु होते
माया जापासूनच स
असे सामातः णता येईल
सारखे आवाज कसले येतायत
णून बघायला जावे
आिण िदसावे की हे तर आपलेच
ेहीजन बांधव आिण िहतचतक
माझाच जणू अमरपा असासारखा

हा एक वैफ अहंकार
१९
अगदीच नाही असे नाही
कधीतरी वाटतेच की बाबा कळावे
कशासाठी हा डोलारा
एक माणूस ेट आिण मी लहान
असयाचा उपयोगच काय
ाला खरेच ेट
णजे माया लहानपणापेा
खास वेगळे असे काय वाटत असेल
की बाहेरच असतो फ फरक
ाला सगळीकडे आदर िमळयाची
सवय लागते हाच असावा तो फरक
२०
भेदाभेद अमंगळ
इथे पोचणे झाले
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की च संपतील मानवजातीचे
े
जीिवतकायच संपल
सगळी गती िनरथक होईल

ु िजवंत रान
करायचे काय नसते
कं टाळवाणे मग
ही एक समा राहीलच णा
२१
ता पाळा आिण कचड वागा
ु नाच संपल
े
की झाले मग तल
२२
लहानपणी मला

ु डे जमवायची सवय होती
ेडचे तक
पेिलना टोक करयासाठी

एकदा बोटाला जखम झाली
तेा मनाला शहाणपण आले
२३
माझा एक िम
काही कर मते बाळगणारा होता
मला ना काही पटवायचेय ना काही
पटवून ायचेय हे पान तो वैतागे

मला षंढ णे िशवाय नपस
ं ु क णे
मग भाकड आिण वातड णे
तो ा वेवर िचडे
ितन ेच मला िनराश
के ले होते आिण िदूढ
हा माझा दोष कसा
२४
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े न
राला मॉफनचे इंज
देणारे डॉर शेवटी
सरकारी िकताबाचे मानकरी ठरले
पण आधी स ैिनकांना िदले िकताब

ु
कारण ांना गोळी घसयाचा
धोका होता
ांा वंशावळीत
डॉरांनी फ
ॅ िफक थांबवला होता
हे सगळे िवचार सरे कुणी करतात
रापतना वेळ नसतो
२५
संॄती णजे

ु होयाची िया
भूतकाळम
इथे तर उलट

ु
िकांच े पनार
चाललेत
भेदाभेद आिण िवषमता
यांची आवडच जोपासली जातेय
२६
जोवर माणसे
कॄ त आिण िवभूितपूजक राहतील
तोवर ती
हसक आिण आमकही राहतील
अंत ामािणकपणे िनेन े आिण ाणपणान े
लोक ेष जोपासत राहतील
ांची सव माणपे
साधन े बनतील

ांा बेधदं ु ागाची
२७
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ासावर ल क ित करणे

ू ी आठवण ठे वणे
णजे मॄच
बु णाला सगळे

बदलत असते िटकाऊ काहीच नाही
मग मी काय िटकवतो
काय घ धन ठे वतो
हे पाहता िदसते की मी तर
ासान अिधक ःखावर िटकू न आहे

हा म घालवयासाठीच तर बु णाला
ु ी श आहे
ःखम

ःख िटकवयासाठी ेष लागतो
की रणासाठी
ःखच ेषाला ज देत े कोण जाणे
पण ेषान े अिधकािधक ःखी
होत जाणे घडते खरे
ािभमानाने जगायचे तर ेष हवाच
ु
ु गान करयासाठी
बाचे
गण

आधी आपण िटकायला तर हवे
ु
बिवरोधी
जगत

ु
बाची
अिता बाळगयान े
ःख पे होत जाते
आिण तरीही
ु स
बच

असे णत िटकू न राहता येत े
२८
समजून घेयासारखे इथे काही नाहीय
माणसे कमीजा यशी होतात इतके च

ु न ेसाठी सगळे च महाचे असतात
आिण तल
मानवाा िवकासासाठी
यश िनमाण करयातून
यशी णून पे जगता येत े
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मनात काहीही पे झाले
की ाचे ःखात पांतर होते
शेवटी ःखच होते पक
आकाशात उडणाया
पंखवाा तगा घोांच े
ु
पांढया श

ाय णजे सवाना
समतोल राखयाा यात
वेड े होयापासून वाचवत राहणे
२९
पहाट णजे अंधार फुटून
ातून बाहेर पडणारे
ूं े मोहोळ
जीवजंतच
काही ना काही शोधत िफरणारे
िवचारांच े अज हार घेऊन
ु डे करत जाणारे
उजेडाचे तक
पॄीवरची सव जीवसॄी
देत े सा
की
संगीत आिण गगाट यांत फरक असतो
३०
ही ना एका माणसाची

ु
ना एका अनभवाची
गो आहे
पण िहला सलगता आहे
े ी ोटांची
ती िवदीणतच

िवंसाची
आिण पाणवावर गेलेा ियांना
सप दंश होयाची

िया आकांतही करतात
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ु ही फुलवतात
आिण सखे
ु ेच
आिण या ंामळ

ू ध पाझरणे
ांा नांतन
बंद झालेले असते
ु
संॄती णजे मतः
िनल असणे
णजेच ातंासाठी धडपडणे
धड राहात आिण शौय गाजवत
संगीताला नाद णा की बेधदं ु िव
ु
अधाशासारखी पके
वाचणारे लोकच

ु भांडार िटकवून ठे वतात
हजारो वषाच े अनभव
चकूु नही कोणाही

णाबाहेर पडणे टाळायचेच असते
३१
आपली मते सवाना पटली
की जग समाहीन होईल

ु ात हे पे असते
असे वाटणायांच े मळ
की मते बाळगणे कधीच
कदािप बंद पडता कामा नये
आपापले बीपी संभाळत

ु
ते साचा पकारा
करत राहतात

ु च तर स समता ातं
यामळे
यांची दबावान े गळचेपी होत राहते
ायासाठी वैचािरक
संघषाला पयायच नाही
हे सवमाच असान े

ु अश बनते
मानिसक कचाातून सटणे
पण याला मानवी जगयातली
ऍसडटी टले तर सगळे च भडकतात
३२
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मी कान पाडून जगतो

मी कुणाला ास देत नाही
माझे िखसे तपासा
माया िपशा तपासा
मी िनहा आहे
मी एकटा आहे
मी काम करेन
मी कमीच कमवेन

मी तमु चे काहीच घेणार नाही
माझे असेल ते सगळे
काढून ा हवे तर
आिण आता मला
ु जगू ा
नसते

ु हसून जगणे तरी कशाला मागतोयस
यावरसा
असे िवचारणारे असणारच
३३
अायिनवारण करा
नवे अाय िनमाण करा
ांती ही सतत चालणारी िया असते
कुणीही वगळला जाता कामा नये
सवाना बो ा
३४
ु ी ा वेळी तसे के लेत
त

ु ी ानंतर काय के लेत
मग त
ु ी असे वागलात
त

ु ी तेच तर के लेत
त

तमु चा इितहास हेच सांगतो

तमु चा तर िकती भयानक आहे

ु ी फ सेचाच िवचार के लात
त
ु ी तर
अहो त

सेसाठी खून के लेत
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ु ी नालायक आहात
त
ु ी बेगडी आहात
त
ु ी फू टपाडे
त
ु ी हावरट
त
ु ी पांढरे
त

ु ी नारगी
त

ु ाला जॉनी िलर आवडतो
त
ु ाला तर असरानी
त

ु ी अमरीश परी
ु आहात
त
ु ी ाण आहात
त

ाण हवाच शरीरात

ु खाािशवाय
अहो परी

कसा िटकणार ाण

तमु चे बापजादे परदेशी
ु ी तर
त

िभचारातून जलाय
जीभ हासडून काढू

आी गड
ं ु िगरीला घाबरत नाही
ु ी गड
त
ंु
ु ी गड
त
ंु
ु ी गड
त
ंु
ु ी गड
त
ंु
३५
बरे आहात ना

ु ी
होय तर आिण त
मीही बरा आहे
कोवळे ऊन छान वाटते सकाळी
डी जीवनसही असते ात
ु ाचे ल झाले का
मल

ु आहेत
अरे काय हे ाला दोन मले
ु गी
आिण तमु ची मल
ती परदेशात असते
पोटासाठी जावेच लागते लांब
तर काय काळाचा मिहमा

ु ाला भेटून
छान वाटले त
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मलाही छान वाटले
ु
चला भेटू पा

होय अवय

ु चा टीशट
छान आहे तम

ु ान े परदेशातून आणलाय
मल
कमालाय हा तमु चा ेटर

ु ीन े िदलाय
माया अमेिरके ता मल
वा वा आता मा च या
ु
होय होय भेटू पा

३६
शेवट णजे तरी काय
काीची खाी देत
वडाची साल पपळाला लावणे

कवा पपळावरचा मज
ं ु ा घरात आणणे
ु
कवा पतयाला
हार घान

बाकीा भोसडीांना धमा देण े
शेवट णजे शांितपाठ
कवा ायोपवेशन कवा संथारा
पण खरेखरेु नको

सबॉिलक हवे सगळे

आपण कपूवक
ातंाा सबॉलाचे
िवन सबॉल बनावे
मी सारखा एकच तोच तसाच कुठे असतो
माझी पावले उलटी िदसान े
काहीजण मला भूत णतात
मी हसून ांना णतो
सोडा आता अंधा
जगयाा खया मदै ानात या
पळू नका

ु
बीचा
िवकास करा
ती सव काही िमळवून देईल
मग संघष करा
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आठवा प आठवा ताप
मनान े सतत िर होत राहा
तेच फे टे ाच तलवारी घेऊन
लढे देत राहा कसले ना कसले
नामोहरम करा ांना

जे कुनसात नाही करणार

उधळपी णा की संसार
चय िटकायला हवे
गाढवाजवळ गेले नाही की झाले
तमु चा गिनमी कावा
ांच े एखादे च

कुणाकुणाचे आपापले रंग
एकोान े राहा
हा देश सवाचा आहे
बाकी सव ठीक आहे
आपालाच न ायची वेळ येईल
असे  िवचारायचेच नाहीत
ु
सव भव ु सिखनः
सव स ु िनरामया :

ु
सव भािण पय ु मा कित ःखमायात
सरे काय आिण िशवाय फार तर ओम शांित !
--- ००० ---

ु झाले तरी यापढेु िनदान काही काळ तरी ेमाची समीपये कोरोनामळे
ु
परवा एक अिभन ेी सांगत होती की शूटग स
वच होतील !
April 26
आठवणी
ु
ही तर नसती
आवाजाा
अभावाची शांतता
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ठरणारी आठवणीत राहणारी
एक लं बीचौडी घटना
हळू हळू उमलता
पहाटे चा उजेड
नीट पािहला
े
तर कळतोच ाचा संदश
की ही काही घटना नाही
ु ात
आपाच आय

आलेली एक दीघकालीन झळुु क
अचानक िनघून जाते
ितचे असणेही नसते घटना
आिण जाणेही
ु
ितचे पनरागमनही
होऊ शकते
घटना नसलेले
आता आठवणना
थाराच नाही
--- ००० --April 25
Champra Deshpande wrote on संभाजी सावंत's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande wrote on Pandurang Dalal's timeline.
े ा!
खूप शभु 
Champra Deshpande wrote on Purushottam Berde's timeline.
े ा!
खूप शभु 
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Champra Deshpande wrote on Harishchandra Thorat's timeline.
े ा, सर !
खूप शभु 

ेमबीम
ेमबीम होते

ु ना
पण वेळा जळत
ेमबीम होते
पण तेवात कोरोना आला
ेमबीम होते
पण बोलायचे िवषयच संपले
ेमबीम होते
पण फार सटीबटी नाही
अजीच कमीजा असावी
यात प ैसे थोडेच कमावले जातात
बेकारीा कुहाडी आहेतच
कधीही तोडतील अशा
ेमबीम होते
पण इतर ता फार होती
वाट पाहयात
वेळ वाया जाई अपमान वाटत
मधेच कधी कं टाळाही येई
ेमबीम होते
पण नसले तरी चालणार होते
पण असायलाच हवे होते
--- 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).
ु
बिदबळ
आिण झू

लेखक: चं.. देशपांड े
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 अंकात आलेला माझा लेख इथे देत आहे. पूण  अंकच वाचनीय आिण असनीय आहे.
िमळवून जर वाचा. लेख -अिभिातं
-- चं. . देशपांड.े
महाराीय कलोपासकचे पदािधकारी, यंसवे क, मंचावरील मावर, धत सहभागी सव महािवालये आिण
िवाथ, परीक आिण ेक – थमतः मी धता सव िवजेांच े अिभनंदन करतो आिण ांना यश िमळालेले नाही
ांना एकच सांग ू इितो की मीही यश आिण अपयश या दोतून गेलेलो आहे – आपले काम चा ठे वणे हीच

ु ाला नाेात हयात घालवलेले उम, अासू परीक
अपयशाला ांजली समजावी. सदैु वान े या अंितम धला त
ु ासपणे ीकारा आिण श झाास ांाशी चचा कन आपली नासमज
लाभलेले होते. ांचा िनणय िदलखल
वाढवून ायचा य करा. मला आणखी एक गो सु वातीलाच सांगायची आहे – ती णजे या जोशी आिण

ु ी मला दोन श बोलयाची संधी देत आहात ाबल मी खूपच कॄ त आहे. यासाठी मी त
ु ा
सळसळा उवात त
े ौडे भाषण करणार आहे असे नाही. पण, लेखकांना आिण
सवाचा आभारी आहे. बोलणार आहे याचा अथ खूप लं बच
कलावंतांना न ेहमीच महाा ठरणाया एका ाबल मी बोलणार आहे, थोडात. तो  णजे
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ु ीच नाही. सािह
अिभिातंाचा आहे. याचा अथ  मी फ राजकीय वातावरणाबल बोलणार आहे असा मळ
े नांत एक अशी पत ळते आहे की राजकारणाचे े सािहाला व असूच नाही शकत, असे णायचे आिण
संमल
फ राजकारणावर बोलायचे ! सािहाबाबत एक वाही बोलायचे नाही ! मी अथातच तसे काही करणार नाही.
अिभिातं हा न ेहमीच माया चतनाचा िवषय राहात आलेला असान,े माया मराठी नाटकाा ेाता
नान े उभरा िम-मिै णना िवचाराला काही खा देयाचा माझा िवचार आहे.
कलेत राजकारण व नसते असे णाणायांच े एक वैिश िवचारात ायलाच हवे असे असते. राजकारण व नाही
ू बाकी सगळे मानवी जगणेच हपार क इितात. ेम, एकाकीपणा, िनराशा, उरअसे णणारे हे लोक कलेतन

ु
आधिनक
जािणवा हे सगळे कलेत आले तर ाला ते भरा पोटीची करमणूक वा कलावंताची असंवदे नशीलता णतात.
या कारा कलावंतांची आिण िवचारवंतांची संा जेा समाजात वाढते तेा कलावंताा सजकतेवर तो एक दबाव
िनमाण होतो. अशा वेळी आपले अिभिातं अबािधत राखणे हे कलावंताला जमले नाही तर तो तःची सजकता

गमावून बसयाचा धोका असतो. यात आणखीही एक  लात घेयासारखा असतो. उदाहरणाथ, गो. प.ु देशपांड े यांच े ‘
उ धमशाळा ‘ हे नाटक ा. ातले ीधर कुलकण हे पा एका िविश िवचारसरणीचे आहे णून ाला

चौकशीा िदातून जावे लागते, असे आहे. नाटक अथातच ाची बाजू घेऊन िलिहलेले आहे. ाचे उदाीकरणही
आहे. ‘ बघा, िकती हा अाय ! ‘ असा टोन आहे. पण, ाच िवचारसरणीची सा असलेा देशांत िवरोधकांना हवेतच
िमसळू न टाकले जाते, ाचे काय – हा  इथे येत नाही. अशा गोची भलावण करणारे लोक आिण कोणाही भूिमके चे
फुग े फुगवणारे लोक हे मानवी जगणे समजून घेयाची सजकता नाकारत असतात. ते तः तर ती नाकारतातच पण
ु
इतरांनीही ती नाकारली पािहजे असा दबाव ते िविवध कारे िनमाण क पाहतात. तो झगान
कलावंताला आपा

तःा चतनशीलतेन े आिण सजकतेन े जगता येण े आिण अिभ होता येण े हे अशा वातावरणात महाचे ठरते.
असो. यावर फार वेळ न घालवता पढेु जाऊ.

या िनिमान े तमु ाशी थोडे बोलायचे णून २७ तारखेला सकाळी मी तीन एकांिकका पािहा. ांता एकीचे
े न ‘. मी शाळाकॉलेजात असताना एक लेख वाचला होता, ात असे
उदाहरण घेतो आहे. ती णजे, ‘ वन टाईम सेलेश

ु ीची आई ितला गभिनरोधक गोळी ायची आठवण करते ! आी अचंिबत
होते की अमेिरके त एका तण अिववािहत मल
होऊन एकमेकांत याची चचा करायचो. िकती वेगळे वातावरण ! इकडे हे कदािप घडणे श नाही, असे आी समजायचो.
ु
मी पािहलेा तमु ा ा एकांिकके त असे धावर धे आहेत. आदा वष मलाला
ाा आईन े वाढिदवसाला

ु
संभोगिवषयक पक
भेट िदलेले आहे आिण या वष ती ाला िनरोधांच े पाकीटच भेट देत े आहे ! ाबाबत पित-पतले

ु गा समसंभोगी असाचे कबूल करतो. आिण ही िवकॄ ती वग ैरे न समजता कवा
संवाद आहेत ! शेवटी कहर णजे तो मल
ःखाचा खूप गधळ न घालता आईवडील ते ीकारतात ! काही वषापवू  ही एकांिकका खूपच सनसनाटी आिण वाद
ठरली असती. आज ती िनभयपणे सादर होते आहे. याचा अथच ती एक तर सेॉरही झालेली आहे आिण ेकही

ु
बराचसा समजतदार
झालेला आहे. असे पािहले तर हे अिभिातं लेखकान े घेतलेलेही आहे आिण शासनान े व
समाजान े िदलेलेही आहे, असे णता येत.े असे जळूु न आले नाही तर समा िनमाण होतात.

काही  समाजाकडून तयार होतात. अशा नाटकांची उदाहरणे णजे, ‘ यदाकदािचत ‘, ‘ सखाराम बाइंडर ‘, ‘

घाशीराम कोतवाल ‘, ‘ मी नथरु ाम गोडसे बोलतोय ‘ आिण ‘ िगधाडे ‘. कधी अीलतेच े आरोप कधी इितहासाशी तारणा
के ाचे आरोप तर कधी पू िवभूतचे वा देवदेवतांच े िवडंबन के ाचे आरोप. ‘ िगधाडे ‘ मे एका ीा पोटावर लाथ
मारान े होणाया िता गभपाताचे य होते. ते लोकांना खूपच बीभ वाटले. िददशक बेजनी यावर माग काढला.
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ा ीा साडीवर िदसणारे राचे डाग ांनी िनळे दाखवले आिण हा िनळा रंग लाल समजावा, अशी घोषणा के ली. या
कारे, कधी माग काढून वा कधी संघष  कन पढेु जावे लागते. अिलकडेच ेमानंद गी यांच े ‘ छावणी ‘ हे नाटक

आपा शासकीय सेॉरन े बराच काळ अडवून ठे वले होते. लेखकाला ासाठी संघष  करावा लागला. इथे मायाही एका
नाटकाचे उदाहरण देतो. माझे, ‘ जागचं हलायचं नाही ‘ या नावाचे एक दोन अंकी नाटक होते. ाला माता माणप
ु
ु े ते पा
ु शासनाकडे मी
िमळालेलेही होते. पण, नंतर ातला काही भाग पनलिखत
कन ात काही बदल के ामळ

पाठवले. दराना काळात डाबार बंदी झालेली होती. गंमत बघा – ते नाटक सरा दशकाता हदी िसन ेमाची
ु े ात कॅ बरे डार ीचे एक पा आहे ! तर मला प आले की ते सगळे
एक बनावट ोरी हाताळणारे आहे. ामळ

आिण ितची वाे वगळावी लागतील कारण डाबार बंदी आहे ! मी ांना उर पाठवले की अहो, या पाासह आिण

ु ी अमक
ु तारखेला आधीच माणप िदलेले आहे, ही ाची त ! आता फ काही बदल के ामळ
ु े
िता संवादांसह त
ु पाठवलेय. तरीही बयाच िदवसांनी, अण नलावडे ितथे अ झाावर मला ते माणप िमळाले ! मायाच
पा
‘ ढोलताशे ‘ या नाटकात एक वा िके ट आिण पािकान याबाबत होते, ते वगळायला सांिगतले होते. कारण
देशाा पररा धोरणाशी िवसंगत असे काही नाटकात असू नये, असे एक कलम असते. ही सव लेखकाा
अिभिातंावरची एक कारची आमणेच असतात. णूनच, हे सेॉर बोडच र करायला हवे अशी मागणी
अमोल पालेकरांनी कोटाकडे के लेली आहे. ाबाबतचा िनकाल अजून आलेला नाही.
े लेखकांा बाबतीत, णजे उदाहरणाथ, तिमा नासरीन, सलमान
इथे एक लात ायला हवे की जगाता अनक

ु देशात ांा लेखनाला धोका आहे णून कुठे तरी सया देशात आयाला
रदी, गाओ झगिझआन हे अमक

ु
जायाा घटना आपण वाचलेा असतात. एक तर ांच े सािह अनवािदत
होऊन जगात पोचलेले असते कवा
िमळतो समजा ांना सया देशात आय – िततके ती, तसे आहेत का आपले  आिण तसे आयिबय घेण े ही
आपा बसकी बात आहे का ? आिण आपाला खतमच करावेस े वाटावे अशा कारचा काही आशय आपण मांडतोय
का ? तसे नसेल तर, इथले कायदे समजून घेऊन लेखन करता येईल असे मला वाटते. कोणाच देशात वा मानवी समूहात
शंभर टे अिभिातं िमळणे अवघड आहे, हे आपणही समजून घेतले पािहजे. अीलतेा बाबतीत, कायात,

ु
ु माप आहे. कोणाही कलाकॄ तीतला नसताच
ु डा अील ठरवता येत नाही.
लेखकाला खूपच झकते
एखादा संदभहीन तक
पूण  कलाकॄ तीतले ाचे ान आिण ा कलाकॄ तीचा भाग णून ाची गरज, हे िवचारात ावे, असे आहे. ा

ु
बाबतीत काही वाचक, समीक यांची साही काढता येत.े सरा एक कायदा णतो की इथली कायदा व सवा
िबघडवणारे, समाजात फू ट पाडून भडकवणारे, असे काही कलेत नसावे. िशवाय, इथले सनदशीर मागान े िनवडून आलेले

सरकार, हसा भडकवून वा बेकायदेशीर मागानी उलथून टाकयाचा हेत ू कलेत असता कामा नये. मला वाटते की बसं
ू तेच तसेच बेकायदेशीर काही योजलेले
लेखकांना या कायांचा अडथळा येयाची शता नाही. पण, ांच े हेतच

ु
ु एक कायदा
असतील तर ाचे पढील
संगीत ऐकायची ांना तयारी ठे वावी लागणारच, हे उघड आहे. तरीही, अमक
मोडला जातोय का यावर मतभेद होऊ शकतील, समथनाथ वा िव मांडणी के ली जाऊ शके ल, हेही लेखकांनी समजून
राहायला हवे. अशा कारचे िनबध घालणारे कायदे जगात जवळ जवळ सवच देशांत आहेत, हे आपाला िवसरता येणार
नाही. २०१४ ते २०१६ या काळात पोिलसांनी दाखल के लेा या कायाखाला ११२ के सेसप ैकी फ दोन के सेसमे
दोष िस होऊ शकलेला आहे, असे न ेटवर िदसते. हे पाहता ही काही चंड काळजीची बाब िदसत नाही. तरीही, एखादे
सरकारच अशा कायाचा ग ैरवापर करतेय असे वाटले तर ायालयाचा दरवाजा ठोठावणे हाच माग उरतो. रीतसर
चाललेा लोकशाहीमे फार िचतच कुणा लेखकाला इता टोकाला जावे लागेल, असे वाटते.
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हे झाले समाजाचे वा कायाचे िनबध. सवात पिहला िनबध तर लेखकाचा तःचाच असतो. मनात असलेले वा
समजलेले ते सवच  करायची लेखकाचीच हमत होत नाही. नातेवाईक, िम, ओळखीचे लोक काय णतील, ांना
काय वाटे ल, ांा कशा ितिया येतील याा िवचारांना अन ेक लेखक घाब शकतात. अंत चावट वा

ु ांा जगयावर ाचा काय पिरणाम
अीलतेाही वादात येईल अशी एखादी कादंबरी िलिहली समजा तर आपा मल
ु
ु ता ा आकषण
 ांचा िवषय
होईल याची कन ेन े भीती वाटू शकते. माझे ‘ बिबळ
आिण झू ‘ हे नाटक ी-पषां
ु ाला कसे मािहती ? टले, बाबा, अशीच सांगोवांगीची मािहती
हाताळते. एकान े मला िवचारले की हे एवढे सगळे त

ु
वापरलेली आहे. तःा अनभवाबरोबरच
िनरीणातून आिण चतनातूनही बरेच मनोापार लेखकाला कळू शकतात,
ू तःा िवकॄ ती  के ा, असे णणारे िवानही
हेही लात घेतले गेले पािहजे. खानोलकरांनी ांा कादंबयांतन
े ा ा कलावंताचेच मूमापन आधी करा, ही जर समाजात वॄी असेल तर
इथे होऊन गेलेले आहेत.  कलेप
ितचा लेखकाला ास होऊ शकतो. ा ासाला लेखकाला तयार राहावेच लागणार. लेखक ममवगय नसावा, तो
पिरवतनवादीच असावा अशा कारा अपेा या कलाेाता अिभिातंाला अटकाव करणाया असतात, हे
लात ायला हवे. आता माझे हेच ‘ बिु बळ आिण झू ‘ हे नाटक पिरवतनवादी कुठे आहे ? पण ते मानवी जगणे
ु च
े पािहले,
पाहणारे, ा िनिमान े काही आशय  करणारे आहे की नाही ? ांनी पािहले ांनी ते या समजतीन
ु े मला काही  आला नाही.
ामळ

ु नकाशे वेगवेगळे असतात, ाची वाढ
हे ातंाचे  का िनमाण होतात, हे पािहले पािहजे. ेक माणसाचे जनक

ु ात अमक
ु एका िवभूतीला सव
वेगवेगया वातावरणात, वेगवेगळे पिरणाम घेत झालेली असते. काही लोकांा आय
ु धमाच,े ीचे वा जातीचे िवडंबन वा
ान असते. थोडात, ेकाची घडण, ोॅमग वेगवेगळे असते. अमक

िवटं बना सहन होणारच नाही, अशी काहची अवा असू शकते. आिण सगळी कलािनमती ही फ ा ा लेखकाा

ु े सवच कलावंतांबाबत माणसे सौ वा
िगत ितिया  करणारीच असते, हा बसंांचा समज असतो. ामळ
ु एका कलाकॄ तीतून आपा घडणीलाच
ती मानिसक संघषात असू शकतात. जेा जेा लोकांना असे वाटते की अमक
िवरोध होतो आहे वा धोका िनमाण होतो आहे तेा तेा ा कलावंताचे अिभिातं न के ले पािहजे असे ांना
वाटते. या बाबतीत हे लात घेतले पािहजे की जगातले अन ेक माताा लेखक हे सांगत असतात की ांा लेखनाचा
ु
का माल हा िगत अनभवातू
न वा पिरमातून येत असला तरी ते िगत ितिया  करयासाठी िलहीत

ू वा मतमतांतरांतन
ू कलेकडे पा
नाहीत. ते मानवी जगणे समजून घेयासाठी िलिहतात. वाचकांनीही िगत पूव हांतन
नये, अशी अपेा असते. पण अन ेकदा तसे घडत नाही. आिण हेच, ही ातंाची समा िनमाण होयाचे कारण आहे.
ू असतील ितथे संघष  िनमाण
िजथे कुणावर तरी आमण करणे, कुणािवतरी ेष पसरवणे असे कलेच े योजनाब हेतच
होणारच हे समजून घेता येत.े
आता थोडे आपा राजकीय वातावरणाकडे पाहावे असे वाटते. काय आहे पिरिती ? न ेते तर इकडून ितकडे उा

ु वा आघााही कशाही – अनपेितही होत आहेत. जरा िडझाईन बदलले की इकडचे
मारतातच आहेत पण पांा या
ु
पोपट आिण ितकडचे राघू लगेच वेगवेगळे च बोलायला लागतात, हे आपण पाहात आहोत. थोडात णजे अमक

ु िवचारसरणी मानतात, असे काही िदसत नाही. याचे आता कुणाला आयही वाटत नाही. हीच उर
माणसे वा प अमक
ु
आधिनक
अवा णायची ! ना धम, ना िवचारसरणी, ना कोणती मू े ! सगळे जगणे उथळच असते, हीच धारणा !

याही पिरितीत पिरवतनवादी िवचारवंत मा न ेट लावून ांची ठरािवक मते रेटताना िदसतात, तो भाग वेगळा आिण
 ही. आता काही प जातवादी, काही धमवादी, काही भाषावादी असे असान े समाजात फू ट पाडणारे आहेत, असे
िनरथक
टले जाते. मला वाटते, ते सगळे मतांा गांसाठी असते. असे फू टपाडे प इथे कायदेशीर माता कसे ा
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करतील ? सगळे च माताा आहेत णजेच संिवधान मानणारेच आहेत, हेच गॄहीत धरायला हवे. कुणाचे काही वेगळे
ु ा जकणे आिण
णणे असेल तर कोटात जाऊन ते िस करायला हवे. या सगयाचा सारांश असा िदसतो की िनवडणक
आपा अमांमाणे देश घडवणे हेच सवाच े उि आहे. आिण ात िवचार वग ैरे काही नसून पूव ह आिण एकू णच

ु
े ला समजा अनामक, अहसक, समजतदार,
घडत आलेले ांच े ांच े भाव आहेत. णजे काँस
शांततावादी अशी
ितमा आवडते तर बीजेपीला ािभमानी, जर तर आमक, जशास तसे वागणारी अशी कणखर ितमा पसंत पडत

ु
असेल – असे फरक असू शकतात. लोकांना आता मतदानातून िवचार िनवडायचा नसून भाव िनवडायचा आहे. ामळे
आता िवचार पोचवणे याला महच रािहलेले नाही. आपापा अिता आिण भाव यांच े रा आणणे हेच महाचे
ु े एकू णच याता संघषाना एक शाळकरी आिण माथेिफ प येत चाललेले आहे. तरीही या
झालेले आहे. ामळ

ु ी ेमकिवता िलिहली की िनराशेची िलिहली
े ण
े े आहे असे िदसत नाही. त
राजकीय ेाता लोकांना कलेच े काही देणघ
की एखाा कालबा िवचारसरणीची िलिहली यान े ांना काहीच फरक पडत नाही. एक तर ांना वेळही नाही आिण

ु ही नाही. एखाा राजकीय भावाची तरफदारी करणारे वा ांा
कलेकडे जायासाठी लागणाया तरल मनाचे कौतक
ु ी िलिहलेत तरच ांच े ल जाऊ शके ल. पण याही पिरितीत
राजकीय भावाा िवरोधात असलेले असे काही त

काही पिरवतनवादी वा िवोही टाईप िवचारवंत मा कला ही डाा िवचारसरणीचीच असायला हवी, हे करपणे मांडत

असतात. ते वावापासून तटु लेले आहेत हे एकदा लात आले की ांाकडे ल करता येत.े णजेच, एकू णात सा
राजकीय लोकांकडून तरी मराठी लेखकांा अिभिातंाला काही धोका िदसत नाही.
माणसांा जगयाचा हा जो एक नमूना तयार झाला आहे तो िवचारात घेता लेखकान े लेखनपूव  चतनातं
वापरायचीच जा गरज आहे, असे िदसते. आपण का िलिहतो आिण आपले िलिहणे हे सवच माणसांसाठी असू शकते की
ु एकदा आभार मानून थांबतो.
नाही – हे िवषय लेखकाा चतनात असायला हवेत, असे वाटते. पा
ु
ु , िदनांक २९-१२-१९. )
( पषोम
करंडक पािरतोिषक िवतरण समारंभ, पणे
--- ००० --Edit
Champra Deshpande added a new photo.
अजगराचा लाऊडीकर -April 24
Champra Deshpande shared a post.
आपा  ड लीना पांढरे यांनी शेिपयरा ेमकिवतेवर एक सदं ु र लेख िलिहलेला आहे -- ाची लक -https://www.facebook.com/leena.pandhare.50/posts/2931652566924936
ात ांनी िदलेा ओळी तर खासच आहेत ! जर वाचा -238

आवाहन
िदवस कुठलेच संपत नसतात
ना रोमँिटकपणाचे ना अितवाववादाचे
आिदवासीवादही असतो मनात
सव िमळू न तर
होते आवाहन ेयसीला
आता आपण कुणी नवे आहोत
या मात चालते मनाचे
हजारो वषाच े

हातपाय कुठे ही जोडलेले
कुप भयिच

अतु काहीच नाही होत
समजलेली िनरथकताही
ापून असतेच ेमाचे अंगण
एकमाग एकरेषी िवचारकवी
असेही णू शकतात की ेम
असे काही नसतेच
पण मनात असलेली ऍसडटीही
न न क शकता ते श करतात
ेमाला
आिण सगयासह णात
अय होतात
--- ००० --भाषेिशवाय मन
ु ा
मला वाटते काही बोलायचेय तल
अगदी ओठांपयत आलेय
मनात तर आहेच

कबना काला तु या बोलयात
ु े नते
ते होतेच पण खल

आिण आता बोलायचे असून
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रान जातेय
शांचा नाहीय ाळ
तू तर माहीर आहेस
दडवयात तर फारच
कवा तेच खरे तर
सूचकपणे अिधकच
देणारे असते
असेही पटू शकते
पण तू बोलशील
असे मा नी वाटते
न बोलताही हवे ते घडत असले तरी
शरीरांसारखेच शांचहे ी
असणारच ना अि
अथपूण 
नाही तरी भाषेिशवाय मन
णजे काय असू शके ल
तूच सांग िनदान हे तरी
--- ००० --April 23
अबोला
ु मावर
ु
म
मूक
रानही सूचकपणे चेतवणे
आकाशाचे अंग
ही एक अग िसी
तरीही मु ाम
आह धरावा शांचा
तर सयाचे नाटक करत
आकाशभर अबोला
--- ००० --240

" म ै ऐसा भयानक अंधरे ा ँ जो उजालेको खा जाता ँ ! "
-- कादरखान.

( कुली नं. १ )
Champra Deshpande shared a link.
Champralekhan
champralekhan.com
माझे संकेतळ
माया सव लेखनाचे संकेतळ असाचे डसना माहीतच आहे. ाा नूतनीकरणाचे काम मी करत आणले होते.

ु
आज पकिदन
आहे आिण आजच ते काम पूण  झाले आहे. इकांनी जर पाहावे. संकेतळ -- ( खाली कॉमटमे
तपशील िदला आहे. )
April 22
संगीत
न ेमका न ेम साधयासाठी
आधी मी माया मनाची तार छेडतो
मग आकाशाकडे नजर टाकू न
हवेला हळु वार श करतो
तोवर मला हवे ते कळलेले असते

ु
े जवळ आलेले असतात
पी खूप आपलकीन
आिण माया मनातून

ु झालेले असते
ितकडचे संगीत स
--- ००० --21 April 2020
Yesterday
थेट
समाजमामांची झोपडपी
चंगळवाांना लागणाया

ु े च कामे िमळणारी
उादनांमळ
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ु च तर
िवषमतेमळे
पोटापायाची सोय होते
हसत हसत कायावर
खूप तपशील सांगणारे लोक
मै ीत होतात ातारे
ऐन तायात
 पणा वाढान े
ियांचा आकषक
ु अिधकच हसक होतात
पष
आिण ांना वाचवाया
िता करतात
ु ीा अभावी
करमणक
िनजन झालेला रा

ु
एकाकीपणाा पलावन
थेट
उडी मारतो सामािजक उवात
आहा कुणालाच नको असते
--- ००० --मोजदाद
ु आिण मानिसक तीता
वू अनभव
यांच े वैिव तपासत दाखवत
बसावे तर ते न संपणारे होईल
एक रटाळ ाान
झाडांचा ायांचा आिण इितहासाचा
अास कन किवतेला हजारो
न ैवे दाखवले पंचपानांच े तेही
रटाळच जगयाचा आरसा होत
मोजदादीिशवाय
काय करता येईल हा 
चतनात घेताच
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किवतेला तरतरी आली
--- ००० --सहवास
िजभेिशवाय मला
ु ी चव कळते
तझ

शािशवाय ऊब
ु ा आभास
तझ
मी स होऊन
ापून टाकतो
ु िदसते
तेा कुठे तला

ु
नसा
तकावर नाही चालत
आपला सहवास
--- ००० --रीत
तू उचकटलास माझा डलन ेस
िपरगाळलेस
माया आसीचे कवडसे
बफात ठे वलेस माझे हात
ु ी ेमाची रीत
हीच होती तझ
हे समजताच मी मोकळा अवकाश
भन टाकला अंधारान े
ु
माया बेशीा

बेशु होणे ही असते

ु
माया सखाची
परमावधी
--- ००० --अीा घशातून
आज नाही माहीत
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पण होऊ शकते
अीा घशातून
िनघालेा
ू
ःखाा तरंगांतन
उाचा भिवकाळ
आमा िखशात आहे
ु नका णू
आिवासाला गण

ु त
आमचे जबडे कधीचे चावत सटले
कणाकणाचे असणे
अाहत उगवणाया जंगलाचे
ू पारायण
इंभत
ु मधेच
थकामळे
आी हरासारखे िदसू शकतो
एवढेच
--- ००० --झोप आिण िवचार
झोप येत े लयासारखी
िवचारांा इेिव
िवचार जातात तःा
चेखाली नाइलाजान े
िखडकीतून िदसणाया वळणावर
चाकी घसरली होती एकदा मागे
या िवचाराची काय आता
एवढी अजी आहे
झोपेच े कवच अिधक जाड होतेय
िवचारांचा िनरोप घेत
रािहलेले िवचार उठताच सकाळी
के ले तरी मग सकाळचे लांबणीवर पडतील
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अशा हजारो राहात गेलेा िवचारांच े

ु नाइलाजान े
ु
असरित
चाललेय आय
--- ००० --भूतकाळाचे जंगल -अंधाया गगाटाा नागमोडी वाटे वरचा चं -सलगी -कोरोनानंतरचे जग -ेम -मालेगावातील एका णालयाचे नाव
' सामा णालय ' असे आहे !
( हे अथात टीीवर िदसले. )
काय असावा याचा अथ  ?

कं टाळा
कं टाळा हा एक जीव आहे
असे समजून
आधी ाचे दात पाडले
तेा आलेा राचे
अर कन मग ते
फनचरला चोपडले
ा गिधत आभासात बसून
एक कादंबरी वाचताना
ितातली सगळीच पाे
कोरोनाकाळात गेली
तीही णू लागली
कहत िवळत की साला
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खूप खूप कं टाळा आलाय
--- ००० --ामािणक
टीी ९ वर एका धमाचा कायम चा होता. ( पूवचा रेकॉडड असू शकतो. ) एका बाजूला िया आिण एका बाजूला

ु े िवचारले, " इथे आलेांप ैकी िकती ियांनी आपापा पतना मारहाण के लेली
ु अशी बरीच गद होती. धमगन
पष

ु णाले, " छान, देव तम
ु ा
आहे, ांनी उा राहा -- " जरा वेळाने िहा कन ७-८ िया उा रािहा ! धमग
ु ाला आशीवाद देईल ! " मग तोच  ांनी पषां
ु ना िवचारला, " िकती पषां
ु नी आपापा
ामािणकपणाबल त

ु णाले,
ु उभे रािहले ! धमग
पना मारहाण के लेली आहे, ते उभे राहा -- " ावर ा गदतले िनान अिधक पष
ु ाला आशीवाद देईल ! "
" छान, तमु ा ामािणकपणाबल देव त
सारांश, ामािणकपणा महाचा !
--- ००० --अटीतटीवर
शेवटी होतेच
अटीतटीवर येण े
िनित समजावर

की आता तटु णे नाही
माझा अपणा पोचून
तू अ होणे हीच िदलजमाई

--- ००० --अचंिबत
ात न येता
आाचा फील देण े

ु े अचंिबत करणे
हे तझ
ु ा
यासाठी तल
काहीच नाही करावे लागत

ती कततु असते मायाच मनाची
गत
ं ु लेा
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मला णात समजते
माझे मन माझे नाही
माझी इा असली तरी
आता मायाकडे
अचंिबत ायचे साधनच नाहीय
--- ००० --एक वाववादी फँ टसी
ु थोडे थोडे िनभय होता येईल आिण मग पा
ु एकमेकांना टणे, छळणे,
कोरोनावर काही औषध िनघेल, मग पा

ु करता येईल. हा आशावाद तर
देशोधडीला लावणे, काहवर उपकार करत आौढ राहणे वगरै े नॉमल जगणे स

ु
ठे वायलाच हवा. पण, समजा, लौकर नाही िनघाले जािलम औषध तर ? िकटस वापरत, इतर काळजी घेत हळू हळू सच
करावे लागेल सगळे . मग, स ैिनक, पोलीस, आरोय कमाचारी, सफाई कमचारी हेच फ िजवावर उदार होऊन काम
करताहेत, असे नसून, िशक, कानदार, कारकू न, वाहनीवाले, के शकतक, भाजीवाले, वग ैरे सगळे च िजवावर उदार
होऊन काम करताहेत, असे एक समतेच े िच तयार होईल ! सगयांनीच सारखे एकमेकांना नमन करणे आिण सवानीच
ु मळ
ु ातला हलकटपणा, नीचपणा, जाितटोया,
सवाचा गौरव करत राहणे, असे होऊ शके ल. आिण यातून मग पा

ु स
ु करता येईल. वचये
ु करता येतील. थोडात, कोरोनानंतरचे जग हे आता आहे तसेच
पटोया हे सगळे स
ु चालवावे लागेल,
ु ावर येणारेच असेल --- फ ते सव, िकट वापरत आिण वारंवार हात धवत
माणसाा तःा मळ
इतके च ! नाही तर, आहे या मनान े, माणूस शहाणपणा कसला िशके ल ते कुणीही सांगावे.
--- ००० --खोली
एरवी ाची खोली
सवयीची असान े
कवीलाही काही ती जाणवत नाही
जेा ितरपागडे पीळ बसतात
कवीा मनाला
तेा एक िवशेष िम
धारण करते तीच खोली

एकाकीपणान े धरु कट झालेली
तेाच वेश िमळतो ितला किवतेत
आिण वाचकांनाही भावते ती
ांा मनांना अिधकच
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एकाकीपणाची खाी देत
कवी पडून असतो छताकडे बघत

--- ००० --कादरखान

या माणसाची महती मला इथले आपले िम राजू कुलकण यांाकडून समजली. एके काळा अन ेक हदी िचपटांच े

 टले तरी चालेल असे मॅड
पटकथा आिण संवाद लेखक. अजब, अत घटना आिण आगािपछा ओलांडून वा िनरथक

संवाद, ही या कलावंताची वैिशे. राजू कुलकण यांची कादरखानांा संवादांवर नंबरी मारी आहे. ा माहोलात एकदा
ु एक तास ' बरबाद मजा ' आली होती ! हे आठवायचे कारण णजे आाच जरा वेळ ' हीरो नं. 1 ' हा िचपट
समारे

पािहला. ात कादरखान यांनी गोवदाा िपाची भूिमका के लेली आहे. यात गोवदा वेश बदन किरमाा घरी
नोकर णून आलेला असतो. ा बाबतीतला एक संवाद -- " लैला का मजनू बनके राे पे कपडे फाडते ए घूमना
आसान है मगर िकसी के घर के कपडे धोना बत किठन है ! " -- मजा आली !
ु
मी उे ख के लेा आपा वकील िमाचे न ेमके नाव ( राजूच ना ? ) कॄ पया पढील
िमांप ैकी कुणी सांग ू शकतील,
ांनी सांगावे, ही िवनंती --

ु फ
ु शेख, आनंद थे
सतीश तांब,े यस

( आता नाव नीट समजले आहे -- ऍडोके ट राज कुलकण. )
--- ००० --नाकमचे अणा
ु
े े अणा तथा मनोहरपंत कुलकण हे िनवताचे समजते.
पयाता
' मनोरंजन ' या नावापन संच
मायासारा अन ेक नाकमचे ते अणा होते. ना हौशी नासंांच े तर एक आधारच. प ैसे ' नंतर ' िदले तरी

ु
चालवून घेणारे ! मला ांची िवशेष आपलकी
णजे माया अन ेक नाटकांना ांनी िदलेली उपिती. ांचा खास

ु
ु करणे,
अिभाय णजे मंद ित करत पाठीवर हात ठे वणे ! ते नसता
वसाय करत नसत. ना नाकमचे कौतक
ु
ांना ोाहन देण,े हेही ते करत. पयाता
तर बतेक सगयाच आिण बाहेरगावाही असं नासंांच े '
 अिभवादन !
मनोरंजन ' शी संबध
ं येत असत. ांा ॄतीस अादरपूवक

अणांच े पु मोहन कुलकण हेही अणांची परंपराच चालवत आलेले आहेत. ांा ःखात मायासारखे असं
नाकम सहभागी आहेत !
--- ००० --हो
ु ा हो चे मह कोण जाणे
कधी कळणार तल
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ई ई कमस बघ काय णतोय -ेम हे एक िठकाण आहे
आिण या ेमाा िठकाणातून
सरकत राहतात
( शांततेा उजळपणासह )
सव िठकाणे
हो हे एक जग आहे
आिण या जगात हो ा
जगतात

( खबु ीन े वळवलेली )
सव जगे
-- मलाही तेवढे एकच तर हवेय अर
ात मी सामावून घेईन
( माया सजकतेन े )
सव भाषा
--- ००० ---

वश
किवतेला कुणी कं ोल
के लेले ितला आवडत नाही
कवी जर ाा िवचारमनाने
डबडु क लागला
तर ाा
कू कक श करंा
जगयाला मरायला सोडून
ती िनघून जाते

ती ालाच वश होते
जो ितला वश करयाा
यातच नसतो
--- ००० --249

ायरस
एक तासभर समजा
नसतेच के ले
हे न ेहमीच अिनवाय वाटणारे िवचार
ु
तर जगयातली सरितता
धोात येणार होती का
िकतपत
जसे हजारो ायरस आहेत
तसेच हजारो िवचार
यांपासून लांब न राहयाची िवकॄ ती
मला इतकी का िय आहे
जेा मी िवकॄ त नसेन
तेा काहीच नसेल
असे मला वाटते की काय
--- ००० --In Aankhon Ki Masti Ke. (Umrao Jaan 1981) FULL HD SONG.
youtube.com

ु गण
ु याची
आशा भोसले ८७ वषाा आहेत. एका टीी चॅन ेलन े ांाशी थोडी बातिचत के ली. मग एक गाणे गण

ु गण
ु न
ू दाखवले. यासाठी ांनी हेच गाणे
ांना िवनंती के ली. ाच िजवंत च ैतपूण  आवाजात ांनी खालील गाणे गण
िनवडावे याचा अथ  हे ांा तःा मनात खोलवर असलेले गाणे असणार. िचपट, ' उमराव जान ' आिण संगीत
ु हे एकदा
खाम -- खरोखरच सदं ु र, ेट गाणे -- या गाियके चे तःचे खास आवडते गाणे णून आपणही पा
ऐकू या --

ऑफयस
काल, सागर तळाशीकरन े एफबी लाई वर जी. ए. कुलकण यांची ‘ ऑफयस ‘ ही कथा वाचली. कोरोना काळात

ु
लोकांची नसतीच
जा कन करमणूक करत बसयापेा जरा सांॄितक ायाम करवणारा हा एक चांगला उपम

ु के लेला आहे. उम आवाज, भाषेची समज आिण श न श नीट पोचायला हवा याचे भान ही सागरा
सागरन े स

ु िशे आहेत. तो एक उम अिभन ेता आहे. ‘ राशोमान ‘ या जगिस नाटकात ाने जबरद काम के ले
वाचनाची गणवै
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होते. ाा सव कुवती  होतील अशा संधी आपा सांॄितक वातावरणात ाला िमळालेा नाहीत, असे मला
वाटते. ते आता, जो भी है ! मी ‘ ऑफयस ‘ या कथेबलच िलिहणार आहे.
ु
ऑफयस हे ीक पराणातले
एक िमथकपा आहे. तो एक महान संगीतकार, कवी आिण ेिषत होता. ान े काही धमही

सांिगतला, असे टले जाते. ाची पी यिु रडाईस ांा िववाहााच िदवशी सप दंशान े मॄ ू पावते आिण ऑफयस
ु
अंत ःखी होतो. नंतर तो पाताळलोकात जाऊन, ाचे संगीत आिण का यांचा देवांवर भाव पाडून ितला पा
पॄीवरील काशजीवनाकडे न ेयाची संधी िमळवतो. पॄीवर पोचेपयत ान े मागे वळू न पाहायचे नाही, अशी या

ु ा मॄ ू पावते, अशी ती कथा आहे. हीच
बाबतीतली अट असते. ती ााकडून मोडली गेान े णात यिु रडाईस प
कथा आधाराला घेऊन जीएंनी ांची कथा िलिहलेली आहे. मानवी जीवनाबाबतची तःची आकलनिया 
करयासाठीच जीए हे आान घेतात, हे  आहे.
या कथेतले भािषक फुलोरे आिण झगमगाट हे या कथेा माहोलासाठी योयच आहेत, असे णता येईल. ती तर

ु तः आपण या कथेा आशयाकडेच पा.
जीएंची खास मताही आहे. पण, इथे म

१ िववाहााच िदवशी पी यिु रडाईस सप दंशान े मॄ ू पावान े ऑफयस ःखी होतो आिण ितला परत आणायचे
ठरवतो. आपाकडे, रामही पी सीतेच े अपहरण झाावर ःखी होतो आिण ितला परत आणायचे ठरवतो. आपला
ु
ू सखःख
यही ेयसीा िवरहान े ाकू ळ होतो. णजेच मानवी जगणे हे घटनांतन
िनमाण करणारे असते. मग तो
ेिषत असो की देव असो की एक साधा य.
२ मूळ कथेतला ऑफयस एक महान वादक, कवी आिण ेिषत आहे. इथला, जीएंा कथेतला ऑफयस काही ा
योयतेचा वाटत नाही. अवाढ भाषा वापरत जीए ाला देव-देवता यांापयत आणून पोचवतात पण यात ाचा

काहीही ाक िदसत नाही. तो एक सामा, सरधोपट, िमिडऑकर माणूसच असाचे पढेु ही िदसत राहते. यिु रडाईसला
सोडवून न ेताना ाला अंत शार समा काय िदसते तर आता ती पूवसारखी असणार नाही. ाला िदसणाया
ू ा आठवणीची छाया राहील ! तर नकोच हे णून मु ाम तो मागे वळू न
सदयावर, सतेवर कायम िता मॄ

ु मॄ
 देवाची अट मोडून ितला पा
ू ा पाताळलोकात जाऊ देतो ! यात काय िवशेष
िताकडे पाहतो आिण जाणीवपूवक
अलेचा भाग आहे ? एरवीही जगताना ेकाा ॄती आिण मनोरचना वेगयाच असतात. ती समा टाळयाचा
उपाय कुठे उपल असतो ?

ु घेतलेला
ू ा  अनभव
३ ांना जेा सरी संधी िमळते तेा ती यिु रडाईस नाकारते. कारण काय तर ितन े मॄच

ु घेतलेला आहे – ामळ
ु े ांच े जगणे पूवसारखे असू
ू ा अनभव
आहे आिण ऑफयसन े ाा िय ीा मॄच

ु ती आधी मेली तर ऑफयसला फार ःख होईल आिण तो आधी मेला तर ितला सहन होणार
शकणार नाही. नंतर पा,
नाही ! यात तरी काय मोठी बिु मा िदसतेय ? हेही िकरकोळच तर आहे. तेच अगदी अगाध ान असामाणे सादर
के ले गेलेय.

४ यातले देव-देवताही यांासारखेच सामाच आहेत. शेवटी देवसाहेब णतात की ऑफयस आिण यिु रडाईस हे

दोघेही शहाणे आहेत. का ? तर दोघांनाही आपा मयादा कळतात णून ! ः ख सहन करयाता आिण आकांांची
पूतत ा करयाता मयादा ! ये तो सबको मान रहता है ! यात खास असे अगाध, सखोल ान कसले आहे ? ! ते देव
नामक इसम यालाच ान णतेय !
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ु ही एक बािलश असली तरी ‘ अथपण
ू ा अनभव
ू  ‘ कना णून ीकारली समजा तरी ही कथा कोणता
देहमॄच

ु तेतन
ु ाधािरत सवसामा ितियांचा ! माणूस ाा भावय
ू वागत असतो, हेच ना
आशय पोचवते ? माणसाा सख
? ही तर जतकी हकीकत सगयांनाच माहीत असते ! पण, हेच काहीतरी सखोल आहे असे समजणे णजे, ‘ िदल
बहलान ेके िलये खयाल अा है ‘, इतके च !
जीएंा कथा मी बयाच वषापवू  वाचा होा. ते मराठीतले एक मोठे कथाकार आहेत, हेच माया मनात बबलेले
आहे. पण ही कथा मा मला पोरकट, बािलश वाटली.
ु करमणूक णूनही वाचू शकता वा गंभीरपणेही वाचू शकता. मी काही समीक वगरै े नाही, पण,
सदर पो ती
समीकांनी, शेरबे ाजी करणे वा ेग काहीतरी बोलणे यापेा कोणाही कलाकॄ तीा आशयाा पायात उतरले
पािहजे, असे मला वाटते. कोणाही कलाकॄ तीचा आशय पोचत जायाची िया या अंगान े जा िलिहले गेले पािहजे.
असो.
अगदी थोडात िलिहले आहे. जीएंबलचा आदर खावयाचा वा उगीचच काही सनसनाटी िलिहयाचा हेत ू नाही हे
 डसनी समजून ावे, हीच एक िवनंती !
--- ००० --फांा
मानापमानाा फांा
छाटा गेावर

बेढब झाड सदं ु र िदसू लागते
ते आतून खावले गेले नसले तर
कशाचेही कधीही काहीही
घडत असते हे पान
िनिरता आिण आह
दोी उचल खात राहतात
--- ००० --ु
' य ', ' कग िलयर ', आिण डॉ. शरद भथािडया.
काल, ' य ' या कोापूरा नासंते फ एक एफबी लाई कायम झाला. तो िवशेषतः ' य ' न े १९९३

ु भूिमका आिण िददशन करणारे
साली सादर के लेले शेिपयरचे ' कग िलयर ' हे नाटक आिण ातली िलयरची मख
ु
आमचे िमवय डॉ. शरद भथािडया
यांाबल होता. आमचा िम आिण उम नट सागर तळाशीकर यान े तो

ु
ु असताना काही वष या टीमबरोबर होतो, ामळ
ु े , मला ांाबल िवशेष
अमपणे
सादर के ला. मी कोापरात
आीयता आहे.
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ा कायमात सागरन े तडुलकरांचा एक लेख वाचला. ते ा वेळी लोकसेत ' रामहर ' नावाचे सदर िलहीत असत,

ु
ात तो आला होता. ( िदनांक २८ मे १९९३. ) ात तडुलकरांनी ा योगाची आिण िवशेषतः डॉ. भथािडयां
ा

अिभनय-िददशनाची थोरवी, शांची अिजबात काटकसर न करता सांिगतलेली आहे ! ती अथात योयच आहे, असे मीही
णू शकतो कारण ते नाटक मीही पािहले होते.
ु
ाच लेखात ' मोठे नाटक णजे काय ' यावरही तडुलकर बोललेले आहेत. ांा मते, नसा
कथेता गत
ं ु ागतं ु ीन े

ु तः मानवी भावातील गत
नाटक मोठे ठरत नाही. ते म
ं ु ागत
ं ु , मानवी कॄ ततली गूढ अताककता, ाची लनशीलता
ु े मौवान ठरते. ( डॉ. लागू आिण तडुलकर यांा एका जाहीर
आिण िनयतीा िनदय ायाचा सखोल वेध यांमळ
संवादात, ते िनयती मानतात, असे तडुलकरांनी सांिगतले होते, ाची आठवण झाली.) ते ेकाची तक बु ी िवकल

ु एक पटवायला वा अमक
ु एक भूिमका
करणाया खर साचे दशन घडवत ाला हेलपाटून टाकते. थोडात, ते अमक

मांडणारे एकरेषीय नाटक नसते. ते सम अिाचा आवाका घेणारे, कोणाही ीकरणािशवाय जगयाा भानाचा
झपाटा  करणारे असते. ( ही वाे शशः नाहीत -- रणावर आधािरत आहेत. )
े असावे
चांगा, मोा नाटकाबाबतचे हे तडुलकरांच े िवचार मला पूण  पटतात. चांगले नाटक हे मानवी संबध
ं ांचच

ु ी एखाा पााची महती गाऊ लागलात तर मानवी संबध
लागते. त
ं ांना सपाटता येत े आिण कलाकॄ तीतली ' दशनाची
जान ' संपनू जाते.

ु
ही पो  डसा िवचाराथ िदलेली आहे. माया सव 'य ' िमांच े अिभनंदन आिण ांा पढील
वाटचालीला

े ा!
खूप शभु 

--- ००० --किवतेची गरज
ु ी ही किवता िलहायची काही गरजच नती " -- असे माया ेक किवतेबल णणारे एक वा अनक
े वाचक
" त
असू शकतात याची मला कना असते. मायासारखे असे अन ेक कवी आहेत की जे एखादे काम सा करयासाठी वा
एखाा वूची वा िवचाराची जािहरात वा चार वा सार करयासाठी िलहीतच नाहीत. यावर लगेच असे हेटाळले जाऊ
ु ी आहे तशी ठे वू इिता कवा वाढवू इिता. हा तमु चा आपमतलबीपणा आहे,
शकते की याचा अथ जगातली घाण त

ु ी असंवदे नशील आहात. हे जर खरे असेल तर हेही एक कामच झाले ! या कामासाठी अमक
ु एक किवता िलिहली आहे,
त
हे दाखवता यायला हवे.
--- ००० --किवतेच े पूण  होणे -- असेही -एखाा वेळी असे होते -- किवता िलिहली जाते पण मला कळते की माया मनान े गधळ के लेला आहे -- नको ते काही

ु
ु
ा किवतेत घसडले
ले आहे. तंपणे टले तर ा घसडले
ा मजकुरात आणखी एक वेगळी किवता असते -- पण ही
ु
अशी घसखोरी
झाान े, िलिहलेली किवता िबघडलेली असते. याचा अथ ती टाकू न ावी लागते, असे नाही. नको तो
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मजकू र उडवून हवा तो शोधून काढावा लागतो. आता मनाची अनावयक डबडु बंद झालेली असते. आता ती एक
े े का िच असे ना ! ेक किवतेच े एक आपापले ' पूण  असणे '
एकसंध किवता घडते. मग ितात मानिसक िवदीणतच

 असते. पण, ते खरे तर ाचे नसतेच कतॄ
 -- ाची ' मीिगरी '
असते -- ते कवीला कळणे हेच ाचे सवात मोठे कतॄ
थांबावरच तर ती किवता गट झालेली असते !
--- ००० --ु ामी गाडी
म
उशीर झाला णून
अंधार लावून घेतला जातो
तर िदवे जातात
ु सह
कामांा मनसां
िझरिझरीत िदसत असते
ु ामी गाडीचे िच
म
पहाटे सव आवन
वेळेत येऊन पकडायला हवी
ँ डवरचाच चहा मान
एवा छोा खेातही
भन जाते पहाटे ा अंधारात
कामांा रामरगाात गाडी
ु
गार वायात कामाची जळणी
करत
ँ डवरची सामसूम मागे सोडून

ु होते गाडी शेजायाकडे ल करत
स
--- ००० --समाधानी
ा घरात मी एकटाच राहायचो
आिण पाला पाठलागांना घाबरायचो
ु के ली
णून मग मी मरदाणी स

झोपताना तरी अंगावर पडायची भीती नको णून
एक िदवशी सकाळी उठावर भतीकडेला
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डोके फोडून मडर झालेली
पाल पडलेली िदसली िनपिचत
िकळस टाळत ती िनभयपणे िदली टाकू न मी के रातून
िजन े मडर के ला होता ती पाल
मला कमपतू ा समाधानात िदसली
मीही ितला समाधानातच िदसलो असेन

ु े
आता ांची भांडणे थांबतील या िवासामळ
--- ००० --इ ट
ु
नकतीच
एक महाचंड िदलासादायक बातमी पािहली टीीवर ! चीनन े वहु ानमधला लॉकडाऊन उठवलेला असून

ाचा आनंदी जोष असा इ ट साजरा के लेला आहे. पूण  वहु ान शहर रंगीबेरंगी रोषणाईन े झळाळू न िनघाले होते. पूव
२६ जान ेवारीला मबं ु ईत असा आे शहर काशमान करणाया रोषणाईचा इ ट घडत असे -- तो पाहायला आी
मबं ु ई लोटत असे, ाची आठवण झाली !

ु कोरोनाचा ाभाव
यामागे चीनचा चंड आिवास िदसतो. या इ टनंतर वहु ानमे वा चीनमे कुठे ही पा
झाला तर लोक तडात शेण घालतील. ( पण, कदािचत ितकडे असे काही के ले जात नसावे. ) यातला आणखी एक भाग

ु े ितथे मॄमु ख
ु ी पडलेा हजारचे ःख अजून ताजे असताना असा इ ट करावा का -- हा 
असा आहे की कोरोनामळ
ितथे काहना पडला असेलच. पण, ाला अिभी देण े ा मानवतावादी देशात कदािचत श होत नसावे.
ु
े वाटत
माणूस बिामायवादी
असो की स, आिक असो की नािक -- ाला भाविनक इ ट गरजेचच
असावेत. लोकशाही देशांत अशा बाबवर फार तर मतभेद होऊ शकतात, इतके च.
अगदी वैािनक िकोणातून पािहले तर काय गरज आहे असे काही साजरे करायची वा इ ट िनमाण करायची ? की
माणसाचे मन लात घेऊन, कधी काय करावे याची काही आदश, िबनचूक रचना सांगता येईल ?
--- ००० --सामीिक ायाम
ु े , सािहात अमक
ु च े असे णयात काही
ेकाची आवडिनवड वेगळी, मू े वेगळी, िनकष वेगळे -- ामळ

अथ राहात नाही -- हे अन ेकदा टले जाते. इथले ानपीठ काय कवा ितकडचे नोबेल काय, ते काही पूण  मानवजातीचे

ु
मूिनणयन नसते. बाळ कोटकरांना का देऊ नये या दोतला एखादा परार,
यावर माया एका िमाशी मी नगर ते
ु या एी वासात चचा के ली होती.
पणे
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ु
ू ीवर एक वैचािरक ायाम सचलाय.
या एकू ण ' मानवी ह ' पाभम
तो मी करणार नाहीय, हे आधीच सांगतो. ायाम
असा -- नोबेल देताना जे सानप िदले जाते ात ा ा कवीचे वा लेखकाचे मह काय कशात आहे, हे सांिगतलेले
असते. एक कारे ते िनकषच असतात. ते समजा गेा पंचवीस वषाच े एक करायचे आिण ातून काही मूरचना

सापडतेय का, ते पाहायचे. तसे काही सापडेलच. ा मूांमाणे वा िनकषांमाणे आपले, इथले मराठीतले कुणी -- ा

ु झालेले नाहीत -- असे कुणी सापडतात का, ते शोधायचे. तसे नसेल काही सापडत तर ती काय
िबचायांच े इंजीत अनवाद
अशी वेगळी मूरचना आहे याची िचिका करायची.
ु
एखाा तडफदार समीकान े हा सामीिक ायाम कन पाहावा, असे सचवावे
स े वाटते. अशा वैचािरक मंथनाचे
िनदान नावी णून तरी काही मह राहील, असे वाटते.
--- ००० --दीप
हॉटे ला पाययांवन
टाटान े खाली
वाहात येत होता राचा ओघळ
ारपाल ितसरीकडेच बघत होता
आपण ाच पावली परत िफरलो
नको कटकट णून आपण देश बदलला
तर िवमानात माझा िजगरी बालिम भेटला
-- दीप -- ान े उंची गॉगल घातला होता
ान ेच मला ओळखले

ु े उपकार िवसरणार नाही णाला
तझ
आपण ाचा अथ  िवचारला नाही
आपण घाबरलेलो होतो
जग हे एक गूढच आहे साले
असे णून आपण िवषय सोडून िदला
काही िदवस ेनमे रान
मग आपण इटलीला गेलो
आिण ितथून मग अमेिरके ला
--- ००० --क जाना ओ जाना हमसे दो बात - Google Search
google.com
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आधी आिण मग
मी कोणा तरी हॉिलवडु िददशकाबाबत वाचले होते की तो हे आधी ठरवत असे की एक य े िडयममधले हवे, एक
चचमधले हवे कवा एक िचदशनाचे हवे, वग ैरे. मग ामाणे ते कथा रचत. ाच पतीन,े मला वाटते की देव आनंद
रोड रोलर चालवतो, असे गाणे हवे, हे आधी ठरले असावे आिण मग, ते सगळे लात घेऊन, हे गाणे, ाची चाल आिण
संगीत तयार झाले असावे. अशा उला पाला पती वापन काही खास मजेदार सापडू शकते, हे मा खरे ! बघा -िचपट, ' वॉरंट ' --

जाई संबध
ं
जसे असायला हवे होते
तसे ते नते
आिण उेगाचे हे की
असणारही नते कधीच
माझे एकच समूळ गाहाणे होते
ाण गहाण टाकणारे
शांततेत रवर

रडणारे एक कु े
कायमचे माया शटावर
वाळत टाकलेले होते
मी तो शट काढून फे कणे
आिण माझे रडणे थांबणे

यांांत काय असा जाई
संबध
ं होता
ाचा नंतर मी कधीच
िवचारही नाही के ला
--- ००० --समूह
माझेही मन आहे समूहमनच
एक तर िदवा लाव
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कवा जळफळाट लाव
या दोची गरज नसलेला
समूह न सापडान े
ते एकाकी होते
मग कोणाही कारणांनी
एकाकी झालेली मन े
ाला आपली वाटतात
याचाही ासच तर आहे
हे समजून ते शांत होते
एकाकीपणा िवन जातो
--- ००० --जनु े जाऊ ा
१. समोर उपल असणारे तपशील आपा अधवट अकलेन े तपासून, आपला सदोष तक वापरत िनषात पोचणे -

ु पारंपिरक, भोळसट अशी सशोधक पत. यांतले िनष बरोबरच असतात, असे काही नाही.
- ही झाली जनी,

ु उपयोगी असे तपशील जमवून इित सापयत पोचायचे
२. िनष कोणता हवा आहे हे आधी ठरवून ाा पथ

ु
ु , अिभिातंय
ु , िववेकी पत. या पतीतलेही िनष  बरोबरच
-- ही नवी, आधिनक,
वैािनक िकोणय
असतील, असे काही नाही.

दोी पती वापरणारे ेक काळात असणार. बु ी ही माणसाची एक िसी वा ाला िमळालेला एक वर आहे, असे

मानले तर भासरु ाची आठवण ठे वावी, णजे झाले !
--- ००० --आठवत
अडचण काहीच नाहीय
रंगीत भता
मोकया ेसमे
गरम काढा कपात
आिण वाफ
आिण किचत ताप
आठवत बालपणीचा अंधार
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अशाच तापासह
आिण ाच वेळी
घरात िनघालेला साप
सारवलेा
--- ००० --िसल
अमूतात जसे िवचार
तशाच मूतात वू
े शनवर थांबलेली गाडी
वा िहरवीगार िमरची
पण वूची हालचाल
हवी असेल
तर िसल

 लागेल
अमूतच

--- ००० --अपराध
तःाच िनलपणान े
जेा लित होते मन
तेा समजलेच पािहजे
की कोणतेही िवचार
 च असतात
िनरथक
याला पाठबा णून मग
चांगा िवचारांचीही
लाज बाळगू लागावे
िवचार नकोच असे णत
िवचारांचा अपराध
नच ायला हवा
हाही आह नकोय खरे तर
--- ००० --259

तरीही
किवतेतली कोणतीही वू
अय होयासाठीच आहे
तर दाा ााऐवजी
ढगांचा मोर का असू नये
मी फावा वेळात
एकटक पाहतो
े काय
एरवीही ािशवाय मला येतच
तरीही लोक मला
अावधानी णतात
--- ००० --ु घरी डांबले गेलेले जगभरचे अन ेक पितदेव आपापा पांना िपटून काढत
हीच एक संधी असे समजून, कोरोनामळे

आहेत, अशी एक बरीच सिवर बातमी टीीवर होती. ासाठी, हेलाईन नंबस  जाहीर करणे, पोिलसांना िवशेषािधकार
देण,े हसा करणाया ीला घर सोडायला लावणे, असे अन ेक उपाय जगभर करावे लागत आहेत. आपाकडचे

ु ातच िपचून, पेकाळू न गेलेले असावेत कवा धूत  आिण डावपेची तरी असावेत कवा मग इथा पाच
पितदेव एक तर मळ
ु े , इकडे तशा फारशा बाता येत नसाात.
जबाबदार आिण िजिनयस असाात. ामळ

ु
पूव एका याा
वेळी इथे बरेच िदवस ॅ क आऊट होता -- ानंतर नऊ मिहांनी इथला जदर वाढला होता.
तसेच काही सजक वातावरण चा असेल का इथे ? कवा, यान उ णजे, परर ेम हाच इथा संसारांचा पाया
आहे, असे तर नसेल ?
--- ००० --वासलात
वासलात लावामाणे
शांतता खाीची समजणे
हे

ु
धूळ पसायचा
कं टाळा
करत के लेली
टं गळगळ असते
ना धड चं िदसत
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ना भरती येत
--- ००० --3 Years Ago
एफबीन े कन िदलेली हदीतली आठवण -कोरोना णाला िबनचूक ओळखयाचे काम आता वासावन कुी करणार आहेत. ासाठी िटनमे कुांच े

ु झालेले आहे. मानविहताचे हे काम एका िविश जातीची कुीच फ क शकणार आहेत. कोरोना
े नग स
संशोधनातला हा नीच एक महाचा टा ठरेल.
गा
संाकाळा
न मारलेा गा
र गाळा
ु णणे
नसते
की ायला हवे
ु
भयम

या िकनायावर
ते नाहीच घडणार
आिण नकोच आहे
आवाज नकोच आहेत
थांबायला आिण जखमा
भन यायला
--- ००० --ु ीची चंड हाव आिण
खचाखच भरलेले इटलीतले ४०-५० हजारांच े े िडयम. एक सनसनाटी फुटबॉल मॅच. करमणक

ु ीची धदं ु ीच आपाला मॄच
ू ी
धदं ु ी. ितथेच झाला करोनाचा आगीसारखा फै लावता संसग. कळलेही नाही की ही करमणक
भोवळ आणणार आहे ! बडु ाला चूड लागत असते तेा िबचाया माणसाला काही कळत नसते, असे का होते, याचे
संशोधन ायला हवे.
ु ीची धदं ु ी
करमणक
धामक िज
उवाचा उाद
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पीय अिभिनवेश
पााचा जोष

ु
सहलची बेशी
ु
हे सगळे लागणारच हो आयात
!
नाही तर, जगणे णजे काय मग ?
--- ००० --माझे एकटे पण
िफटलेा िवचारांनी
ु
गेलो रावर िनमन
होत
तर माझे एकटे पण
िवन गेले
आता मी णतही नाही
की मला घरी परतायचेय
--- ००० ---

01 April 2020
Today
Champra Deshpande shared a memory.
4 Years Ago
एफबीन े कन िदलेली माझी आवडती आठवण -5 Years Ago
मी टाटान े सांगत असतो, इतके च -ु े सब माम रहता है -मझ
क 
माणूस महाचा आिण ायरस कमी वा िबनमहाचा, असे काही मानवक ित मूिनणयन िनसगात / िवात
नाही. माणसाचा सापेतावाद, वैािनक िकोण, नोबेल पािरतोिषके वा ऑर ऍवॉडस, हे सगळे माणसान े रचलेले '
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ु , एकू णात हे सगळे घडयाा सजक ियेला कुणी देव णत असेल तर णो, पण, तो मानवी
मह ' आहे. ामळे
ु े नाही चालत, हे समजून घेतले पािहजे. हे समजले तर ' आता वाचवायला का नाही येत देव ' वा ' देव असे ःख
बीन
िनमाणच का करतो ' वगरै े ांतली हवा िनघून जाते.
दोन िदवस जरा ल झाले तर वूवं र लगेच धूळ जमते. आहे ते सतत मातीत जात राहणे आिण नवे िनमाण होत

राहणे हे चाच असते. माणसाची बु ी ' सात ' मानणारी असते. णूनच, ' सगळे सतत बदलत असते ' हे बु ान े
 ासह न झाला तरी िवाला काही फरक पडत नाही.
सांिगतले. पूण  मानव, ाा सव कतॄ

या कोरोनाा िनिमान े, ' इथे काहीच मानवक ित नाहीय ' हे भान आले तर एकू ण िनसगियेतला एक महाचा

ु ीन ेच णता येईल !
टा पार पडला, असे मानवी ब
--- ००० --समोर
तःलाच वाटणारे
तःा यशाचे लॅ मर
अिधकच ती करते
जगयाची तर
हे नाही घडले तर
या भीतीन े

ु
पाठपरावा
होतो

धदं ु ीत हरवयाचा
असणे सगळे कळत
िदसत जाणवत भासत
रािहले पािहजे
समोर सतत
--- ००० --March 2020
March 30
िमिनटािमिनटाला समा िनमाण होतील, िदसतील, असा काळ आहे. ा सव समा हाताळयासाठी देशात हजारो
लोक आहेत. काही िनवडून आलेले आहेत, काही न ेमलेले आहेत. ेक समेवर आदशपणे काय के ले पािहजे हे फ

ु
ु ालाच माहीत आहे. ा ा जागांवरचे िनणय घेणारे लोक समजा मूख  वा अधवट आहेत. िशवाय मनबळ,
त
अथबळ,
साधनांचा अभाव, अशीही अन ेक कारणे असू शकतील. एका वेळी समजा एक हजार समा हाताळा जाऊ शकतात
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आिण येतात समा समजा दोन हजार, तर अमांच े िनणय ावे लागतील. तेही कसे ायला हवे हे समजा फ
ु ालाच माहीत आहे -- पण, उपयोग काय ?
त

ु ाला श असेल ते चांगले आिण पिरपूण  जर करा. पण, एक म  ायची गरज आहे.
आहे ा िठकाणी त

ु की आिण ामािणकपणा -- हे डोातून
ु होणे णजेच संवदे नशीलता, माणस
णाणाला िवचिलत होणे आिण 

काढून टाकायला हवे. बसं लोक ामािणकच आहेत, हे समजून ायला हवे. सवाा कमीजा आकलनातून,
ू च हे सगळे चालणार आहे. तमु ा एकाा डोान े जग चा नाही
बरोबर वा चूक असयातून आिण कायमतेतन
शकणार.
जो कर सकते हो वो करो मगर शांत रहो !

ु तःच एक वाढीव समा ाल !
अथा ती
--- ००० --कालचा पाऊस -माया दोन नाती घरात बठै े बॅडमटन खेळताहेत. बाजूला ठे वलेा मोबाईलवर एके क गाणे लावताहेत. मी जरा वेळ

ु
ितथे जाऊन बसलो तर णाा की आता तमु ा आवडीची गाणी सांगा. मी ' साथी न कोई मंिजल ' सांिगतले ! ते स
ु
झाावर णाा की असले नको, चांगली सांगा. मग ांना -- झम,
तारीफ कं ा, जंगली, पन ेवाले, सपन ेमे
िमलती है -- अशी गाणी सांिगतली ! ती आा ितघांाही मते ेट गाणी ठरली ! आता बास ! आता काही जेवणाचे
बघू -गद
या गदला
घरी पोचायचेय
हसा रडा बाळांसह
बाळांनो घरी पोचा
णतेय घरची वॄ गद
िजला ‘ सोडून ायला ‘
लागू शकते

साधनांअभावी
--- ००० ---
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ु गा
ु ची मल
ु ाखत चालली होती. मल
ु ाखतकत णाली की या लॉकडाऊनमळ
ु े
झी ूज ( हदी ) चॅन ेलवर एका बज

ु ग
ु णाले की खरेच आहे ! पण, माणसाचे काय दव
िदीची हवा खूप  झालेली आहे, ावर काय णाल ? बज
बघा -- अशा  हवेत ाला मा घान िफरावे लागतेय !
1 Year Ago
कानडीत झालेा ' ढोलताशे ' ची एफबीन े िदलेली आठवण -ेकच बातमी जेा
ेकग, धादायक आिण महाची
होऊ लागते तेा
ा िवशेषणांच े अथच न होत जातात.
मोकळा वेळ णजे
मनाला ीड न देण े
कं ोल
जगातली सव शहरे
जशी शांत आहेत
तसेच रा ात अनावयक
मािहतीचे साठे

ु िवचार आठवणी
अनभव
जग कं ोल करेल
असे काहीच नाही जगात
हेच तर सांगताहेत पी
--- ००० --ु े , ६०-९० या
१ एका देशात करोना णांची संा वाढान े, सवच णांना उपचार देण े अश झाले आिण ामळ
वयोगटाता णांना मरणाला सामोरे जायला सोडून ावे लागले, असे कानावर आले. करोना ण हा ास घेयासाठी
ु असते का ? आपाकडे
तडफडत असतो.  िटलेटर नसेल, उपचार नसतील तर ितथे दयामरणाची कायदेशीर अनमती
अशी वेळ येणार नाही, येऊ नये, हे ठीक असले तरी, यावर काही तातडीचा िवचार ायला हवाय का ?
२ मबं ु ईता अन ेक इितळांची मािहती िदली जात होती ावन उपल  िटलेटस  सगळे साा णांसाठी

वापरात आहेत आिण एकही िशक नाही, असे िदसत होते. हे अथातच भयानक आहे. सदैु वान े या बाबतीत एक चांगली
बातमी आलेली असून, मह कं पनी लौकरच पये साडेसात हजारांना  िटलेटस  उपल कन देणार आहे. ांच े हे
फारच मोठे आिण महाचे काम असून ाबल ांना धवादच ायला हवेत.
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Champralekhan
champralekhan.com
माया सव लेखनाचे संगणकीकरण २७-०३-०३ ला पूण  झाले आिण माया संकेतळाचे काशन २८-०३-०९ ला
झाले -ु ा संकेतळ धत या संकेतळाला िवभागून ितसरा
ु महोवी वषािनिम घेतलेा ख
महारा रााा सवण

ु
परार
िमळाला.

कोरोना आिण ऍसडटी
यवु ल नूह हरारी यांचा ‘ The world after corona virus ‘ हा लेख ‘ फायनािशयल टाइस ‘ मे आला होता.

ु मला कायावर, माझा िम अतल
ु पेठे यााकडून िमळाला आहे. ा
ाचा छाया देव यांनी के लेला मराठी अनवाद

लेखाचा शेवट असा आहे – “ – ेक संकट ही एक संधी आहे. आपण आशा बाळगली पािहजे की साा रोगाा
ु मानवजातीस जागितक मतभेदांमळ
ु े उवणाया धोाची जाणीव होईल. आता मानवतेन े िनवड करायची
साथीमळे

आवयकता आहे. आपण मतभेदांा मागावन वास करायचा की आपण जागितक एकातेचा माग ीकारावा ?
आपण मतभेद िनवडला तर आताचे संकट लांबत तर जाईलच पण भिवात कदािचत आणखी वाईट आपना सामोरे
जावे लागेल. पण ा ऐवजी आपण जागितक एकता िनवडली तर ते के वळ कोरोना ायरसच ने तर भिवातील सव
साथीा आिण एकिवसाा शतकातील मानवजातीला ास देणाया संकटांिवही िवजय ठरेल. “
बबला ! जागितकच मतभेद नकोत टावर इथा छोा छोा मतभेदांच े काय होणार हो ? आिण
अिभिातं ? इथले लेखक-कलावंत मरतील ना वेड े होऊन अिभिातंािवना ! ये कै स े चलेगा ? णजे हा
ु
िवचारवंत एक कारचा फॅ िस वा किन
णून रच करावा का ? तसे नको – पढेु जाऊ. याच लेखात यवु ालन े एक
वैािनक शता  के लेली आहे. ती अशी की देशाा आरोयितीवर िनयंण ठे वयासाठी असे के ले जाऊ शके ल
ु ी तमु ा मोबाईल ीनला श के ला की ा वेळचे तमु ा शरीराचे तापमान आिण बीपी
की उदाहरणाथ त

ु ी कुठे गेला, कुणाला भेटला याचीही सरकारला दखल घेता येईल. याचीच
सरकारकडे नदले जाईल. याच पतीन े त

ु ी कशान े हसता, कशान े ःखी होता, हेही सरकारला कळू शके ल. ( याा पढचा
ु वैािनक भाग
आणखी गती णून त
ु ाला कशाचे काय वाटायला हवे, यावरही सरकारचे िनयंण येऊ शके ल ! ) आिण, अथातच, कोणताही
णजे त

साधारी हे क शके ल, असे यवु ाल णतो. आता, आपाकडे काही लोक असे आहेत की, साधारी कुणीही असो,

ु
िवरोध करणे हेच ांच े जीवनकाय आहे, असे ते मानतात. आयभर
बोटे मोडत राहणे आिण कुित-उपरोिधक बोलणे,
हेच काम ते करत असतात. हे पाहता, एखाा राी समजा टीीवर ‘ साहेबांच े ‘ भाषण झाले तर सया िदवशी पहाटे
पोिलस जीवनकायवााचे दार ठोठावू शकतात.
जीवनकायवाला – काय आहे ?
पोलीस – काल सायबांच ं भाषण झालं टीीवर –
जीकावा – बरं, मग ?

ु ी िचडिचड के ली, कुित बोललात –
पोलीस – त
जीकावा – माया मनात मी काही पण करीन –
266

ु ाला – आमाबरोबर चलावं लागेल –
पोलीस – ते ठीक हो – पण ासाठीच सरकारी िनमंण आलं य त
ु म आहे हा –
जीकावा – ज

ु
पोलीस – ते ठीक आहे हो – तमु ाकडं काही परारिबरार
असले तर ा बरोबर – ते वापस करावे लागतील –

ु िमळे ल –
ु ाला आमा अिभिातंाचा अनभव
आिण मग नंतर त

ु े च तर घडणार. कुणी णेल की मग ‘ िववेका ‘ चे काय ? ावर
-- हे सगळे , िवान आिण माणसाची बु ी यांमळ

ु करायची !
एकच उर िमळू शके ल – सरळी

ु
तर ही शता सांगनू यवाल
णतो की िगत गोपनीयता आिण आरोय हे दोी नागिरकांच े अिधकार असायला
हवेत. यांतली एकच िनवड करायची झाली तर सामातः गोपनीयतेचा ाग करायला लोक तयार होतील. आिण
लेखाा शेवटी तो काय णतो ते वर िदलेच आहे. अलगतावादी रावाद की जागितक एकाता यांतनू माणसाला िनवड
करावी लागेल, असे तो णतो.
माझे अिभिातं वापरायचे झाले तर हा िवचारवंत गधळलेला आहे, असे मी णेन. िवचारवंत जेवढा मोठा
तेवढा तो अिधक गधळलेला असणार, हेही णून ठे वतो. कारण सरळ आहे – जागितक एकाता – मतभेदहीन – श
ु करायची वॄीच संपात
ु नाही का येणार ?
असेल तर गोपनीयतेचा  कशाला िशक राहील ? मग वचासाठी जम

िवचारवंताला बु ीचे ाब िटकवणे महाचे असते. बु ीन े तो खूप आदश िवचार मांडू शकतो. पण, ा बाबतीता

मूलभूत ाला तो बगल देतो. माणूस ' मतभेदहीन ‘ जगू शकतो का, असा  तो िवचारत नाही. तसा तो नसेल जगू
शकत तर का नाही – हे िवचारावे लागते. आिण ते जाते ाला आािक णतात ा ेात. बिु मंतांना ते कसे
ु आदश िवचार मांडत राहायचे, बास !
चालेल ? माणूस तडफडून म दे कोरोनान े पण, नसते
पहले ऍसडटी समझ लो भयै ा, बाद म बाकी सब !
--- ००० --नाग

लहानपणी मी एक पौरािणक िचपट पािहला होता. ाची कथा नीट आठवणे आता श नाही आिण ाची गरजही
नाही. तर ात एक नाग राजाला चावून मारणार हे राजाला माहीत असते. राजा पूण  बंदोब करतो आिण राजवाात
सेफ राहतो. तो णतो, " मी कुमशाहीवादी ितगामी असलो तरी अंध नाहीय -- मी बिु ामायवादी आहे. पूण 

काळजी घेतलीय. अब कुछ नही हो सकता ! " पण, राजा झोपलेला असताना, ाा शेजारी ठे वलेा फळफळावळांा
तबकाता सफरचंदातून तो नाग बाहेर येतो आिण राजाला चावतो ! टायांचा कडकडाट करत लोक !
तेा तो अंध चमार वाटे , पण, आता ायला त वाटते ात ! हो सकता है ! न रा या, ' मला काही नाही
होणार ' अशी मी नको. आता आपण फ आपाला आिण आपा ियजनांनाच जबाबदार नसून पूण  मानवजातीला
ु झालेले जगयाबाबतचे सवाच े चतन चा
जबाबदार आहोत. हा करोना जाईलही काही िदवसांनी, पण, या िनिमान े स
राहो, हीच सिदा !
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आपले आिण परके
ू िवकिसत होत आले नाही -- आपण परभॄत होत गेलो -- ही
आपले सािह वा सािहशा हे आपा परंपरेतन

आपली एक टु ी आहे, अशी मांडणी के ली जाते. आता, हे ओळखून, कुणीतरी तशी मांडणी करत आणली पािहजे, अशी

ु रसाळ, कै . िदलीप िचे आिण कै . माजी पंतधान नॄसह राव यांच े असे
अपेाही  होते. माया आठवणीमाणे सधीर
ु असला पािहजे,
ु ीच पटत नाही. लेखक वा कवी वा समीक हा अमक
ु च कारा भावांनी य
मत आहे. मला हे मळ
याची मूाकतेसाठी गरज नाही. िवानसार, फोफावते तंान आिण िवाळ शहरीकरण आिण हे सगळे

ु एका परंपरेच े शीकरण
ु
जागितिककरण आिण चंड भावी मामे यांसह ! यात अमक
राहणारच नाही. पूण  मानवजात
एक जगते, असेच याकडे पाहावे लागेल. अिवाद, अतक वाद वा उर-आधिु नकता हे सव ' परके ' आहे अशा

ु अनभवे
ु
संकुिचत िवचारांचा उपयोग नाही. इथले आिण परके सगळे एक येत राहणार. नसते
 वा भावे कोणते आहे
ु गेलेांनीच किवता िलहावी -- ममवगय काय
ु धारावीत आय
यावर सािहमू ठ शकणार नाही. मग पा,
ु े िवचार मह पावू शकतात. अनभवसाठा
ु
िलिहणार -- असले खज
वा े कोणते, िकती आहे ही कलेत वा सािहात
महाची बाब नसते. ते मयािदत भावे भेन लेखक वा कवी पा शकतो का, हे महाचे असते. कवीा

भावेाची अिभी महाची नसून ाला ा मयािदत भावेाची रचना पूणप णे पाहता येयाचे भान असणे
ु च
महाचे असते. आिण हे आपा वा परा वा कुठाही कला-सािह ेाबल खरे असते. परं परेचा वा अमक
सााचा बडेजाव माजवणे हे मौवान कलेला अडथळा ठरणारे असते.
--- ००० --िवचार
ु शांततेत
िनमन
करोना अाता िवचार
खाली पडणारे
कॄ ितहीनतेा
अथांग पॄभागावर
जाणवतील कुणाला
--- ००० --किवतेन े करायची कामे -- ( िनिम – किवतािदन )
ांना अिभी देण े

साधायाची तु ी करणे
साधायाला िवरोध करणे
कालबा परंपरा व ढना िवरोध करणे
अंधांना िवरोध करणे
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समता आणणे ःखांच े अम ठरवणे

१०० वष जगलेाची तु ी करणे
देशभी वाढवणे ाथना करणे

दिलत शोिषत वंिचत यांची ःखे मांडणे

ु
सखःखे
एकाकीपणा भीती व ल िगक भावना  करणे
ु मातािपता िम यांबल ेम  करणे
िनसग मले
ेयसी व ियकर यांबाबत ेम  करणे
 काय करणे
ू तदायक व उाहवधक
जािहराती करणे मंगलाके करणे भी करणे
ायाची चाड व अायाची चीड  करणे
एक सा उलथवून सरी येयाला मदत करणे
ांती करणे मूहास  करणे
अैतभाव आिण वैिकता  करणे

ु गान करणे वा उलट
आिकांची टगल व नािकांच े गण
वैािनक िकोण व धमिनरपेता यांच े संवधन करणे
ु की णजे काय ते सांगणे
माणस

( कसला ते माहीत नसले तरी ) शोध घेण े
हसेच े समथन वा ितला िवरोध करणे
इितहासाचे गोडवे गाणे ातंाची महती सांगणे
आपापा िवभूतत रमून राहणे

ेम आिण बंधभु ाव यांचा गौरव करणे वग ैरे
--- ००० --They also serve who only stand and wait.
जे के वळ थांबतात आिण वाट पाहतात ांचहे ी योगदान महाचे असते.
-- ात इंिलश कवी जोहन िमन याची ही एक जगिस ओळ आहे. ती सा आठवणे आिण तसे वागणे हे
महाचे आहे. कोरोनाशी लढयासाठी काहीजण अथक पिरम करत आहेत याबल अथातच आपण सगळे च कॄ त
आहोत. पण, ाचबरोबर हेही लात ायला हवे की जे घरी थांबलेत, गद टाळताहेत आिण िठकिठकाणी श होणे
टाळू न ा िवषाणू
ं ा फै लावाला अटकाव करताहेत तेही िततके च महाचे काम करत आहेत. ' बोअर झालो ' वगरै े

ु करायची ही वेळ नाही. शांत राहणे आिण आपली वतणक
ू ा िवषाणूला उपयोगी पडू नये याची
णत तःचे कौतक

काळजी घेण े हे महाचे आहे. एखादे पूण  शहर वा कोणतीही गदची िठकाणे जर काही तास शांत, अश रा िदली तर
हे शवु य कोरोनामहोदय आपोआप मन जातील.
--- 000 --पडणे
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कमांडो कारखानदार
अथशाी न ेता

यांतले कुणीही फे ल गेले
तर बाजार पडतो
हे मा असलेा लोकांा
कवी िखजगणतीतही नसतो
एके का गोीचे पडणे महाचे
पूण  जगाचे नाही
--- ००० --कॄ धवल -अादरणीय डॉ. ह. िव. सरदेसाई
यांाकडे पूव माझेही जाणे घडले होते. माया ा वेळा तेतीा ासाबरोबरच मी ांना, " मन कुठे असते ?


मानिसक ताण येतो णजे काय ? ईगो कुठे असतो ? " -- असे अतु ही िवचारले होते. न रागावता ितपूवक
ांनी तो संवाद होऊ िदला होता ! ांा ॄतीस सादर अिभवादन !
आकार, पोत आिण छायाकाश -फू ल
एक पोर
कमीत कमी शांच े
अन ेक माग ओपन ठे वणारे
ु
एखाा जा

टे बलावर सांडलेला चहा
ु न ावा तसे
पसू

आपा कं ु डीता झाडाला
आटोपशीरपणाचे
फू ल आणणारे
अिनित भिवाचे
--- ००० --270

मूक
कधी शंभर बाजूच
ं े अथ असतील
कधी शू – अशी असेल ही किवता
सूय  उगवो की न उगवो अशी
सगळे च िदसत रािहान े
न ेहमीच मूक असणारी
--- ००० --हात
ु चे
ु
पढायां
नी अनयायां
हात घेतले काढून

एकीसाठी उंचावायला
लोकशाहीत
शीचे ातं
उपभोगयासाठी
--- ००० --ु काल तसाच काला करोना ढग -- चार फोटो -पा
या सायकलला नजर लागूच नाही शकत -शू
मा तयार करणाया
े ा
सरकारी संल
ांनी एका ऑल टाईम
िवभूतीचे नाव िदले
आिण सॅिनटायजरवाा
े ा सया
सया संल
आिण मग ते णाले
हर हर महादेव
पण शूा मनात
ु च नते
श
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--- ००० --े शन
जेवताना गाणे लावले
णून मारामारी झाली
कुणा दोन नागिरकांत
ितचे पडसाद
उमटलेले सूयावर
जाणवलेही नाहीत
महाराजांना
ांना झालेा
ओकारीतून ओसंडला
चंकाश

तेा े शन सनु े होते

--- ००० --ु
पक
मायाजवळ

ु
एक पक
आहे
ात घडून गेलेले
डावपेच आहेत

एकजण णतोय
ते खोटे आहे सगळे
कारण आज
पारी साडेबारा वाजता
ट अंधार पडणार आहे
--- ००० --ः
 फोन लावला
जाणीवपूवक
माझाच आटािपटा ऐकू आला
हे तर नकोय
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बंद के ला
तरी तेच
ःच णायचे हे
सरे काय
--- ००० --ु एक
एकामळे
ु एक घडणे
एकामळे
ु ाला समजते
त
ु ी णा
त

ु पडला
करोनामळे
शेयरबाजार
मला नाही समजत
ते दडवयासाठी
मी फ हसतो
--- ००० --ु णू
ु लागलेयत !
' करोना ' आता इतका बसलाय डोात की लोक आता ' करो ना ार है ' असे गाणे गणग
मायाऐवजी
आता मी खूप छोा
िलहीन किवता

ु
बाऐवजी
ाचा पी

बोलावा तशा
फ
मायाऐवजी मीच बोलेन
--- ००० --ु
" सा ऑिजनवर आहे -- णजे इितळांना ऑिजन परवयाा
कामावर हो -- "
ु ी
खच आी के लाय या दरवाजावर आिण फुकटात फोटो काढताय त

-- असे नाही णणार कुणी, असे वाटते --
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ु ेमल
ु ी आा की रपेटी स
ु -संाकाळी मल
ु
मन जर असे सघिटत
असेल तर काय होईल ?
-- सरळ आहे -- आपण आहोत हे ाला कळणारच नाही -ु े िनारण आनंदी वाटत राहते साले -रंगामळ
वैािनक कारणे असतीलच ाची पण संाकाळी अचानक आलेला असा लांबलचक काळा ढग माणसाा मनाला
जरा घाबरवतोच -'

देवळात जाऊन येयाला कुणी नको णत नाही -- जाऊन िनवांत बसता येत े थोडा वेळ -- नवे डावपेच रचता येतात -उमदा पण एकाकी -बदक खरे असो की खोटे -- असते िनरागसच -विु च -दोन वारली िचे -तीन िनरथक फोटो -ु -कततर पण काळवंडत चाललेले आय
औषधांा कानात --

ु ी होळी सेल नाही लावला का ? "
" त
" आज रंग ठे वलाय लावायला -- लावू का ? "
" धवाद ! "
हा एक एकपाी दीघाक आहे -- जो नीट करेल तो नटसाटच !
ु दशन -पणे
होळी पौणमेिनिम काही चंखेळ -कला, सािह, ान.
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ु न ेन े या
े तल
माणभाषा घडवयात ाणांच े खूप मोठे योगदान आहे आिण जाितिनहाय िवचार करता अजूनही ांचच

ु आहे, हे नाकारता येणार नाही. बदलणार कसे हे वाव ? मनात लाख ाणेष असला तरी या
भाषेवर अिधक भ

भाषेच े करणार काय ? कोटात, िवापीठात, सरकारी कामात मराठी असायला हवी, असे आपण णतो, ती कोणती मराठी
? भारतात माताा ा चौदा भाषा आहेत ांत मराठीही आहे – ती कोणती ? ती असते सव बोली भाषांसह असणारी
ु े माण भाषेची चेा, टगलटवाळी
माण मराठी. ाण-वचाचा ूनगंड आिण ातून िनमाण होणारा ेष यांमळ

आिण हेटाळणीही होताना िदसते. ‘ शांची रोजिनशी ‘ हे नाटक बघा. सतत अन ेक बोली भाषा मरत चाला आहेत, ही
ु
े माण मराठी आसात करणे
एक महाची समा णून आलीय ा नाटकात. यावर खरे तर सवानीच आपलकीन

आिण काळाा ओघात तीत सव बोलचा लहेजा, मसाला, ीमंती िमसळत जाणे, हाच योय उपाय आहे. आज, आहे या
पिरितीत एखाा बोली भाषेत टीी मािलका वा िचपट काढला समजा तरी पाहणार िकती लोक ? तसा य के ला तर
ु
ु ीचा आिण ावहािरक
मराठीत सबटायटस ( अनवािदत
संवाद ) ावे लागतील, हे समजायला हवे. णजेच, करमणक

उपयोगाचा सगळा कारभार माण मराठीतूनच चालणार, हे  आहे. आिण घडत आलेा पिरितीमाणे अजून तरी,
माण भाषा ही ाणांचीच मे दारी राहात आलेली आहे. या वावात जातवादातून िवचार करत, ाणांच े वच न

ु
ावे, अशी नसती
इा कन उपयोग काय ? वेत रान वा बदलयाा गा मारणायांनी माण मराठी ही
ु च पढेु येत नसून
‘ आपली ‘ मानािशवाय ते कसे घडणार ? ानाा अन ेक ेांत आता सव जाितजमातचे लोक नसते

ु ावीयही संपादन करत आहेत. भाषेा बाबतीत ते का नाही घडू शकणार ? की सव बोली एक घेऊन भाषेच े एक
अ
नवेच ाकरण आिण ातून एक पूणत ः नवीच माणभाषा तयार करायचा िवचार आहे ? आहे ती मराठी ानभाषा

ु णतोय आपण गेली काही वष तरी ते घडत नाहीय. मग ही नवी माणभाषा घडवू शकणारे कोण
ायला हवी, असे नसते
आहेत ? ाणेतर जातता लोकांना जोवर माणभाषा हा जगयातला अडथळा वाटतोय तोवर हे कसे घडू शके ल ?
ु िमळवत गेले पािहजे, हाच उपाय िदसतो. जाितेषाचॆ राजकारण
सव जातता लोकांनी माण मराठीवर भ

करणाया गाढवांना हे कळणार नाही, पण, कला, सािह आिण ान यांा ेांत ांना काम करायचे आहे ांना हे

ु
समजून ावेच लागेल. या सव ेांतले ाणांच े िनपण
न करायचे आहे, अशा ु िवचारान े हे घडू शकणार नाही.
जात के परे सोच होनी चािहये.

असले जातीय िवभागांच े फडतूस िलिहयात वा मी ाण आहे णून ाणांच े े सांगयात मला इंटरे नाही.
आिण भाषेच े णाल तर मी भाषातही नाही. तरीही, फालतू, िनपयोगी संघषात आपली सवाचीच शी वाया जाऊ नये
णून मला समजेल तसे हे िलिहले आहे.
--- ००० --ु िनमत
नाटकघर, पणे
।। शांची रोजिनशी ।।

ु – अमर देवगावकर, रंगावॄी-काशयोजना-िददशन – अतल
ु पेठे,
लेखक -- रामू रामनाथन, अनवाद

ु पेठे.
कलाकार – के तकी थे आिण अतल

कालच इथे एका डच िचकाराचे एक उॄत मी िवचाराथ  िदले होते – ते असे होते --

“abstract art is not the creation of another reality but the true vision of reality.”
-- Piet Mondrian
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अमूतत ा णजे सया वावाची िनमती ने तर वावाकडे ' स पाहणे ' –

ु
ते या नाटकाबल िलिहताना तु वाटते. या नाटकाची सवातच
एका अमूत  िचिफतीन े होते. मी थमच अशी

ु ! नाटकाा आशयाला समॄ करणारी अशी ही बाब आहे. हे नाटकही अमूत 
िचफीत पािहली आिण ती अशी अम
शैलीतच िलिहलेले – सादर के लेले आहे. वावाता अनावयक भागांची काटछाट कन आवयक तेच धारदारपणे
ु अमूत  नसून िनकॅ नोर पाराा न- किवतेमाणे ( Anti poetry )
सादर करणारे असे हे नाटक आहे. हे नाटक नसते

नाटकाचे बरेचसे परं परागत प टाळणारेही आहे. हे ना िगत भाविनक उेकांच े नाटक आहे ना एखादी वावातली
ु अशी ही दोन पाे आहेत सतत समोर हीच यातली
कथा सांगणारे. याला घटनाियेची सलगताही नाहीय. अमक
सलगता. उपरोध, िवनोद, शोकाता हे सगळे एक पेलणारे असे हे एक वजनदार नाटक आहे. आिण ाच वेळी
ु
 तेकडे झकणारे
िनरथक
णून हलके फुलके ही.

ू िशण होयाचे
भाषांचा मॄ ू हा या नाटकाचा पायाभूत िवषय आहे. जगातले सगळे िशणत जरी मातॄभाषेतन
मह सांगत असले तरी शेकांनी अन ेकांा मातॄभाषा मरत जाणे. ावहािरक – पोटापायाचे उपयोग नसतील तर
भाषा मागे पडत जाते, हे आपण मराठीा बाबतीतही पाहात आहोत. इंजी मामाचे वेड चंड वाढलेले आहे.
भारताता िनवडक चौदा भाषांप ैकी असणाया मराठीपढेु जर हे आान आहे तर बाकीा छोा आिण कमी

लोकसंते बोला जाणाया भाषांच े काय ! भाषा वाचवा पािहजेत असे गळे काढून उपयोग काय ? पण, हे नाटक
ु
णजे नसताच
एक भाषािवनाशाचा मािहितपट नाही. ही  मानवी जगयातली एक महाची समा णून इथे

ु अशी
पािहली जाते. आिण भाषा हे संपकाच,े अथाा देवघेवीचे साधन आहे हे अधोरेिखत करत एक ी आिण एक पष

ु
दोन पाे इथे आहेत. दोघेही घटोिटत असून पनववाहासाठी
चाचपणी करयासाठी ते एक आलेले आहेत. ा ीला
ु भाषेच े णून जलेय. ाला वाढवणे, ाचे संगोपन करणे हे अात आहे. ांा
एक बाळ असून ते अमक

बोलयात, वेगळे अनाकलनीय श, श न आठवणे, आठवले तर नीट उारता न येण,े मनात आहे ापेा वेगळे च

ु च िविच आवाजांनी संपक साधयाचे य करणे – असे असं अडथळे आहेत. श,
काही बोलले जाणे, कधी नसते
भाषा, अन ेक लेखक हे िवरत,  होत चाललेले आहेत आिण या अशा वातावरणात दोन ी एक येयाचा, ेमाचा
य करताहेत.
ु
ु नहे ी अरशः कमाल के लेली आहे. ाचा वािचक ( णजे
के तकीचा अिभनय आिण गाणी अमच
आहेत. अतल
िबघडत चाललेा वाचेचा ) अिभनय णजे हे नाटक आपा नसानसांत पोचवणारी बाब आहे. बाकी तांिक अंगहे ी
उमच आहेत.
श णजे भूतकाळ – ाला वाळवी लागत चाललेली आहे – तो न होत चाललेला आहे. हे या नाटकाता
समेच े तानाक अंग आहे. जे. कॄ मूत णतात -- We live by words and words become our

prison. – आपण शांनी जगतो आिण श आपला तु ं ग बनतात. आता शांची ही एक वेगळीच समा आहे. श
तर हवेतच पण ते पिरपूण  नसणे, िवदीण असणे आिण वेगवेगळे तु ं गही असणे. – या सगया अवेच े भान हे नाटक

ु ते का ांच े ल, मग ानंतर ते जगतात का आनंदात – अशा ांची कथा सांगणारे हे
आपाला देत जाते. मग जळ
नाटक नाही. टले तर ते आपा मनांची आिण मानवी संबध
ं ांची कथा सांगतेय. एखादी भूिमका घेऊन उर देता येईल
ु च एक बौिक उर नसान े जागकतेन े भान घेत
कवा िनराकरण करता येईल असा हा  नाही. कबना अमक
शहाणे ावे, अशी इथे मागणी आहे.
276

ू पिरपता िनमाण करणारे हे नाटक मराठीत सादर होणे, हे खूपच महाचे काही घडते आहे !
कलेतन
या एकू ण टीमला धवाद !
--- ००० --मन णजे भूतकाळाचा कडेकोट तु ं ग -अमूतत ा णजे सया वावाची िनमती ने तर
वावाकडे ' स पाहणे ' -सावांच े कार -- ठळक, कमी ठळक, िफकट, अिधक िफकट -आमा सोसायटीतफ काही झाडे लावयात आली होती -- ांतले माया कै . आईन े लावलेले झाड आिण ाची

खाली पडलेली फुले -काशथवा --

मोा कॅ मेयातून छोटा सेी -ु
सखाशा
-आकाशाची नी --अिमताभ बन आिण मी
मराठीत ' एबी आिण सीडी ' या नावाचा एक िचपट येतो आहे. ातले एबी णजे अिमताभ बन हे पा तः
अिमताभ बन साकारत आहेत. आिण सरे सीडी णजे चंकांत देशपांड े हे माया नावाचे पा िवम गोखले साकारत
आहेत. ाच नावाचा मी  उपल असताना असे ांनी का के ले असावे, ते सोडून देऊ. िवम गोखांना ती संधी
िमळालीय याचे ःख नाही. पण, के ला िवचार की बाबा माया नावाचे जे पा आहे ते समजा मीच साकारले असते तर

काय झाले असते ? अिमताभ बन िकतीही ावसाियक यशी असले तरी माझी ायोिगकता ांावर हावी झाली
असती आिण तो िसन ेमा दणात आपटला असता ! णजेच, ावसाियकता णजे ' िमळवणे ' आहे तर ायोिगकता

ु ा टाकावा थक
ु ी णून जे काही आहात
णजे ' घालवणे ' आहे. ायोिगकता णजे ' अहो पंिडतजन । तक
ं ु ोन ।। ' ! त

ते सगळे थक
ं ु ू न टाकणे ! णूनच, ती माझी भूिमका मलाच िदली असती तर अिमताभ बन यांनी ांची भूिमका नाकान
यशी माघार घेतली असती ! माघारच पण ' यशी ' !
 गंमत, असे समजा ! णजे
ती माया नावाची भूिमका न ेमकी काय आहे ते माहीत नाही -- उगीच आपली िनरथक
ायोिगकच ! ावसाियकला कणभरही िनरथकता नाही चालणार ! पटतेय का ?
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कवा हा -कवा हा बघा -ु , हांदोलन वा िमठी मागे पडून भारतीय ' नमे ' जागितक होयाची शता -कोरोनामळे
एका कोनातून मनाचे भाग -आधी मतभेदांच े िवषय, मु े ठरवा; मग समय सिमतीकडून ांावरची कॉमन िमिनमम मतदशन े ठरवून ा

आिण मग बोला -छरे --

आठवणीचा आधार -िवचार टावर सगळे येणार -- न ैितक अन ैितक अपराधी भावाचे ूनगंडाचे अिभमानाचे िववेकाचे अिववेकाचे

ु
आनंदाचे सखाचे
उदासीनतेच े न ैरायाचे ध ैयाच े भीतीचे मीचे ेषाचे माघारीचे ल िगकतेच े हसेच े सूडाचे वग ैरे वगैरे वग ैरे
ु नको वा तमक
ु चालेल असे कसे णता येईल ?
असे सगळे च -- अमक
काळोख आिण सावा यांा भावात असणारा
एक घोिषत कवी -मोरबे धरणाची भत आिण तट िनसग -छाया, काश, उंची, खोली, अंतर, रंग -वेडा घोटाळा ( दोन अंकी नाटक ).
ु  करांच े िददशन. योग खणखणीत वाजणार याची खाी होतीच. ात, चार
पीडीए ची िनमती आिण िदलीप वगल

ु  करांनीच के लेले हे पांतर.
ु े आणखीनच दणात जबरद ! दािरया फो ा नाटकावन वगल
पोलीस पाे ! ामळ
ु
एकू ण पोलीस े शनात घडणारे पूण  नाटक. आवयक तेवढे शाम भतकरां
च े उम न ेप. अथव भार यांची उम

 ग
काशयोजना आिण रोहन फडके यांच े अगदी योय असे उडाणटू पास
ं ीत. सवाचाच अिभनय उम – आशतु ोष

ु  कर
ु भूिमके त िदलीप वगल
न ेल कर, योगेश कुलकण, सारंग जोशी, संगीता डगरे-कुलकण, यशवंत कुलकण आिण मख

ु ग
े ारी आिण पोलीसजग यांचा माहोल असान े सतत सनसनाटीपणा िटकवत
– असा एकू ण तडफदार संच. नाटकाला ग
चाललेला अजब कार. एक रे े कमचारी अितरेकी णून पोिलसांनी ताात घेतलेला असताना तो ा पोलीस
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ु ाा सान खरपणे
े शनातूनच खाली उडी मान आहा करतो – या िवषयाभोवती िफरणारे हे नाटक. ा ग
आपा जगयाता साला उघडे पाडणारे !
या नाटकाचे इतर तपशील इथे सांगणार नाही. ते नाटक पाहता पाहताच समजत जाणे इ. तक , िवतक , कुतक ,
तपशीलांची के ली जाणारी वाकवावाकवी, खोटे स उभे करयाचे कार, आमकता आिण शेपटू घालयाचे कार –
असे सगळे जणू वावाा बाहेन आपा भानावर आदळत राहते. खूप खोलात चालाचे भासत असताना एकू णच

ु येण,े हे एक या नाटकाचे भारी वैिश आहे. टले तर वाववादी पतीन े चालणारे हे एक अितम
उथळपणाचा अनभव
 तेला श
ू त ा पाहात असाचे नाटक करत जगयाता िनरथक
असे ऍसड नाटक आहे. ेक गोीची अथप ण
े देण.े
करणारे. इथला बाँबोट णजे एक असोटच ! इथे ना कथेची उकल महाची ना एखादा सवमा संदश
अशी नाटके रंगभूमीवर िचतच येत असतात, हे लात घेऊन, काही चांगले पाहणे महाचे मानणाया सवानी पाहावे,
असे हे नाटक आहे.
सखोल कलाकतेचा एक उंच य िनमाण के ाबल पीडीए ला धवाद !
--- ००० --िवसंगती
ु ी आज असे णताय तर मग ा वेळी अमक
ु कसे के ले होते – असे अंतवरोध तर सवच माणसांत असतात, तसे
त

ु भर मी,
मायातही आहेत. तरीही आपले आजचे असे काही वागणे, िवचार, लहरी, भाव हेही सगळे असतेच. आय

मला आवडत नसून, मन े संभाळणे या एका ापंिचक धंासाठी आिण संबध
ं िबघडणार तर नाहीत या कौटं ु िबक िहताा
भीतीन े, असं समारंभांना हजर राहात आलेलो आहे. पण, अिलकडे मा, थोडा वयाचा फायदा घेत आिण आता या

ु ावर सोपवाात अशा उदा हेतन
ु के लेले आहे. एका
ू ेही जरा माया भावामाणे वागायचे धाडस स
जबाबदाया मल

ु
उदाहरणाने सवात
क. ाला जे साजरे करायचेय, एखाा संगाा वा िदनिवशेषाा उाहात रममाण ायचेय ते
ु े , सनारायण, िशवजयंती, आंबडे कर
ान े जर करावे पण ाचा इतरांना उपव होऊ नये, असे मला वाटते. ामळ
जयंती, गणेशोव हे सगळे उपवकारी दणात आिण जोषात सादर करणारे लोक वा मिशदवन कण वाजवणारे
लोक, हे मला आवडत नाहीत. पण, या सगया गोना ाचीाची समथन े असतात हेही मला माहीत आहे. सगळी

समथन े अधवट असतात आिण ांा िवरोधातही मु े असतात, हेही मला माहीत असते. िसन ेमात, अिमताभ मोठे पणी

ु ग
े ार झाला तर ाची समथन े ाा वाईट गेलेा बालपणात असतात आिण ती आपण पटवून घेऊ शकतो, तसेच
ग
ु णजे मला वाढिदवस, पाशी,
हे सगळे कार असतात. माया परीन े माया समथन ीय भावाचे आणखी काही गण

साठी, पंाहरी वा सहचं वा शतकपूत हे साजरे करणे आवडत नाही. माया आईविडलांच े मी हे काही के ले नाही.
ांनाही ाची हौस नती, हे जरा माया पावर पडले. पण, अगदीच िनराश, गंभीर वातावरणात राहावे, हा याचा हेत ू
ु , छोा माणात आी हे सगळे करत असतोच. आाला या जगात येऊ िदले, रा
नाही. घरा घरी, आमापरते
ु गमु , माज, उामपणा
िदले हेच उपकाराचे झाले, असे समजणारे आमचे गरीब िबचारे घराणे आहे. याचा अथ, पा,

ु च बरोबर असे काही णायचा हेत ू नाहीय. कारण, समजा माया पीला हे
यांचा पूण  अभाव आहे, असाही नाही. अमक
ु े ते श होत नाही – णजे मी, एक कारे,
सगळे साजरे करायला आवडते पण माया या असा िविच भावामळ
ितावर अायच करत असतो ना ! तसाच इतरांनी मायावरही के ला तर चूक कसे, हे बरोबरच आहे ! तर सारांश
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णजे, असे संग वा समारंभ हे मी टाळत असतो. काहीजण समजून घेतात, काहचा रोषही होत असेल. पण, ाला
इलाज नाही, असे मी ही णतो, इतके च.
तरीही, कालच, आमा नााता अशाच एका सहचं समारंभाला हजर रािहलो. ती ी, अंत साधी,
सरळमाग, सवाची िहतचतक, भांडणे वा वाद न आवडणारी, श तो मदतीला तयार असणारी, अशी आहे. सवच

ु
नातेवाईकांना िनरपवादपणे ांाबल आपलकी
आहे. हे एक माया हजर राहयाचे समथन आिण सरे णजे, बयाच
ु े गेलो. मग अथातच थोडे मंचावन
िदवसांत न भेटलेले अन ेक नातेवाईक भेटतील, हे एक न ेहमीचे समथन . यांमळ
बोलणेही ओघान ेच आले. मी बोललो, ते असे –
ु
ु ं ड चेकनााजवळ राहात.
े े असे. सवातीला
“ मबं ु ईत आलो की नहे मीच अणांकडे आमचे सहकुटं ु ब जाणेयण
ते म

ु गा महेश ा वेळी चौथीपाचवीत असेल. हदी िसनमे ामळ
ु े ाला
ांा घराा िखडकीतून चेकनाका िदस.े आमचा मल

ु माहीत होते. ा भावाखाली ाला तो चेकनाका िदसला. ामळ
ु े , तो अणांना णाला की अणा,
गलग वगरै े गे
तमु ा एक येतये का लात, हा खाली जो चेकनाका आहे ना, ितथे गलग चालतेय असा मला डाऊट आहे. आिण हे
ु ाला साीला बोलावू शकतात ! बापरे !
सगळे तमु ा समोर घडतेय. पोलीस तमु ाकडे चौकशीला येऊ शकतात, त
अणा हादरलेच ! ते णाले की ही िखडकी बंदच ठे वतो मी आता, आिण तसे के लेही ांनी. तरीही, मधून मधून ती
िखडकी उघडून ते खाली पाहात असत. ितथून मग नंतर ते सायनला राहायला आले. हे घर मोा हायवेवर, भरपूर

ु महेशचे आगमन झाले. तो अणांना णाला की
रहदारीा रावर होते. आता अणांना हायसे वाटत होते. पण, पा
ु
अणा, ते ा राा पिलकडे टायरचे कान आहे बघा, आले ना लात, ाचा टायरचा धंदा हा नसता
दाखवायला

आहे, खरे ितथे वेगळीच कामे चालतात, असा मला डाऊट आहे. आिण ते कान बरोर तमु ा बानीसमोरच आहे !
ु हादरले ! ितथला काळ ांनी कसाबसा तीत के ला. ांा मल
ु ांची िशणे झाली. ानंतर ते
झाले, अणा पा

राहायला गेले घाटकोपरला, ाफ कॉलनीत. इथे आता  नता. आजूबाजूला सगळा ाफच होता. पण, इथे महेशन े
ु गा उमेश याचा दवाखाना होता. महेश
एक वेगळे च संकट समोर आणले ! खाली पिलकडा इमारतीत अणांचा मल

ु ी ? आता मा अणा ंिभतही झाले
णाला की अणा, उमेशा दवाखाात काय चालते हे कधी पािहलेय का त
आिण िशवाय हादरले ! ते णाले की आता िवचारतोच उमेशला. आिण ांनी खरेच ाला िवचारले की बाबा काय

चालतेय तु या दवाखाात, काय ऐकतोय मी हे ! तर आता उमेश जोरदार हादरला ! आपले काही बग बाहेर पडतेय की
ु ांना रामायण-महाभारताता गोी
काय, असे ाला वाटले ! असो. यातला गंमतीचा भाग वेगळा. कोणाही मल
सांगणारे अणा अंत मनिमळावू, पापभी, सन, सगयांच े िहत चतणारे आहेत ! ांना मनापासून लाखभर
े ा ! “ यावर सव उपितांना अथातच मजा वाटली !
शभु 

इथे हे सांगायचे कारण णजे, कुणााही, णजे मायाही, जगयाला संगती नाही राहात. ा वेळी नाही णालात

मग आता कसे गेलात, याला फारसा अथ  नसतो. एकमेकांा िवसंगतबल सारखे जाब न िवचारता, ाला ाला

ू मानवजातीा िहताथ ही
आपापा िवचारा-आकलनामाणे वागू-जगू ावे, हे बरे. अशा या एकू ण चतनाकतेतन
पो जारी करयात आलेली आहे ! धवाद !
--- ००० --गाडीा वेगान े य असे बदलते
तर मनाा वेगान े जग िकती बदलत असेल -280

'जगयाचे पांतर लाटे त --'
'िवचारांच े के --'
अपघाती फोटोकला -ु पडयाचा ण -वासाची भरळ
February 2020
February 29
बेार आहे जग -- कुठे काय चाललेय, मािहती पािहजेल -जवळू न दशन -आमा इमारतीा गीवर रोज एकजण पांना दाणापाणी ठे वतात -ु ाही िगा चा असतो -ु १०-१५ िमिनटे अन ेक पांचा अ
समारे
छायाकाश आिण रंग यांचा काय असतो हेतू ?
" आता तेसाठी बाहेर -- "
" आमचेही तेच -- "
" कटकटच आहे ही एक -- "
" तर काय -- "
कुछ तो गडबड है !

ु वीस कबतु रांचा समूह बाहेर पडतो आिण गोल गोल चकरा
गेली काही वष मी पाहतो आहे -- सकाळ झाली की समारे

ु
मारायला सवात
करतो. फार उंचावन नाही -- दहा मजली इमारतीा उंचीा जरा वन-खान. ांचा हा असे

ु पाचसहा तास चालतो. हा ांचा ायाम असतो की काय ते माहीत नाही. ही पाळलेली
उडत राहयाचा कायम समारे
कबतु रे असून थोा थोा वेळान े वेगवेगळे समूह उडायला सोडले जातात, असेही असू शके ल. तेही कळणे अवघड

आहे. कारण िदसतात तर सतत सगळी पांढरीच. पण, आज सहज ल गेले तर ते सव सगेसोयरे गायब आहेत ! उडताना
ु िदसलात तर याद राखा -- " असे कुणी ांना णाले असेल आिण नको ती कटकट
िदसत नाहीयत ! की " इकडे पा

णून ांनी उडयाचे आकाश बदलले असेल ? या वा अशा कोणाच ांची उरे िमळणे श नाही, हेही कळतेय. ते
ू राहणार आहे, असेही नाही.
कळयसाठी मी काही फार क घेणार आहे कवा ातच गत
ंु न
िफर भी, कुछ तो गडबड है !
--- ००० --281

माझी साची ाा -िदसणाया वावाला जगयाा साशी जोडणे णजे चांगली फोटोकला.
मी न नाही होणार -- माझे 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
ु -अनवाद

आता िच तयार करयापूव रचन ेा िनयमांबाबत िवचारिविनमय करणे णजे साधारणतः िफरायला जायापूव

गु ाकष णाचे िनयम समजून घेत बसणे आहे.
-- एडवड वेन, फोटोाफर.
पंरलेा जगयाचे समाधान आिण
िबकट समेची गु िकी --

ॅ िफक तर असणारच ना जगयात -ु अवैध मादक ांचा वापर वाढत असान े अिधक घातक पिरणाम होताहेत -- हे पान चंपूरमे
दाबंदीमळे
मिहलांसह लाखची मागणी येतये की दाबंदी उठवावी ! वैधपणे सरळ दा उपल असणेच बरे, असे लोक णताहेत !
फोटोकला
सा हे य चा आहेत. सदं ु र िनसगयांवर फारसा भर ायचा नाही आिण ' वेगळे ' काही वेगया शांसह
सादर करायचे, असा हा य आहे. तांिक सफाई िकतपत येईल कोण जाणे.
ु ी ीकारलात की पिहले दहा हजार फोटो वाया
एका नामवंत फोटोफरन े असे टले आहे की हा कलाकार त
जाणार, हे धन चाला ! तर या ' वाया जायात '  डसनाही सामील कन घेतो आहे.
ु चा मोठे पणा मी माया ाथासाठी गॄहीत धरत आहे. धवाद !
न आवडास सातान े माफ करत राहयाचा तम
--- ००० --बंद दरवाजे -कालचा िदवस -अंधाराचे 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 -ु ीला सायकल आिण आडोसा आयताच -वाहतक
उग
ं ु तेा पायाशी उडता पी -एक काळ असा येईल की या ेकाभोवती सजावट आिण रोषणाई असेल, दणाणून पोवाडे वाजत असतील, हजारची

गद असेल आिण उग
ं ु घोषणांचा पाऊस पडत असेल -मनाा अंधारात ितमांच े उादन -अक िच

ु
आजा लोकसाा लोकरंग परवणीत,
ात ंगिचकार शांत कुलकण यांचा ' अक िच ' हा एक उम लेख
आलेला आहे. िवशेष णजे ात, आपले एफबी  ड, ात अक िचकार
भाकर भाटलेकर

ु े भाटलेकर यांासारखा िम िमळाला
यांा अक िचांबाबत बराच गौरव-मजकू र आहे. तो जर वाचावा. एफबीमळ
याचा अथातच मला खूप आनंद आहे.
--- ००० --िनमाती माती -ु झाला -अवकाळी उाळा स
अंतबा -ु पोलीस -बटके
संह
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चला या संहाची
ही शेवटची किवता
आता आहे असा जाईल हा वेबवर
हे सांगयात काय आहे िवशेष
मोठमोठे लोक आचिर
सांगताना कधीही नाही सांगत

ु अशी समा आली
की बाबा अमक
ु असे समजत गेले
आिण मग अमक
ु ाला
पण ते चालते त

ांा यशोगाथा ऐकू न

ु ी
मनात टाया वाजवता त
पण ांा यशाचा आपाशी
काही याटाचाही संबध
ं नाही
ु ी
हे नाही पाहात त

कारण ांनाही लॅ मरचा बडेजाव
ु ीही लॅ मरचेच भोे
आिण त
या संहाला तमु ाकडून

नकोय लॅ मर पण एक मा हवेय
लॅ मरचे संमोहन ा टाकू न
िनदान या किवता वाचताना तरी
या किवता बाहेर काय िमळवतात
हे नका पा
किवताच पाहा
--- ००० --चमार
ु
ु े
ान े सोडलेली िसगरेट धराची
वतळ
हॉटे लाची काच भेन
पिलकडे जाताना िदसली
तेा मा मी िबल देऊन
पटकन पाय काढता घेतला
हवे ते नाहीच घडणार
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तर बाकीचे हवेय कशाला
असे णून मी
िदसेल ा ीला िवचारायचे ठरवले
की वाजलेत िकती
ु चांगले जायाबल
आय
माया काही कना होा
माया आकलनाबाहेरचे
काहीच नाही िदसू शकत मला
याचा मला कं टाळा आलेला होता
णून मी लगेच िलट घेतली
बाहेर आलो तर ल ऊन होते
आिण समोर ती वाजलेत िकती
पण नाही िवचारले
असे घडणे हाही आणखी एक
चमारच असे णून िदले सोडून

--- ००० ---

एक गधळाचा 
मला पडणारा एक असा  आहे की ाा उराबाबत मला माया परीन ेही  असे काही आकलन नाहीय. एक

ु म िच आहे आिण ते न ेहमी जातायेता िदसेल असे घराता हॉलमे
समजा उदास असा मूड तयार करणारे असे अ
लावून ठे वलेले आहे. णजे ते िच जो जो जेा जेा बघेल तेा तेा ा ा ीचा मूड उदास करत राहणार का -ु दजामळ
ु े
णजे, एक कारे, ाची जगयाची चेतना कमी करत राहणार का ? की ा िचात असलेा कलेा अ
ते कलेचा आनंद िनमाण करत रा शके ल ? आिण तो कलानंद चेतना फुलवणारा असेल का ? उदास मूडा किवतांच े
ु
पक
कपाटात पडून राहते -- ते िचामाणे सारखा तडक पिरणाम करत राहात नाही. काही ठरािवकच िच वा िचे

सारखीच नजरेसमोर असणे हे पाहणायाा मनाला मयािदत करणारे ठरणार नाही का ? यावन घरात वा ऑिफसात
ु च कारची िचे लावावीत कवा कोणतीच िचे लावू नयेत, असे काही िनष िनघतील का ?
अमक

ु च असे काही णणे नाहीय. पण, अन ेकांा िवचारांतन
ू काही
हे , अथातच, चचसाठी िवचारलेले आहेत. अमक

िदशादशक मु े समोर येतील, असे वाटते.
--- 000 --फोटो
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घराता सगया
िनसगयांची वासलात लावायचे ठरले
तेा सरळच  आला की मग
ाता डगराचे काय करावे
सयांनी काढलेले फोटो
आिण मला िदसणारी ये
यांत फरक तरी काय आहे
या ान े भीती वाटली
सया ितसया चौा
हातीचे जगणे नको टले

तरी मी कुठे उमटू देतोय काही
माया आठवणिशवाय नवे
हे स दातखीळ बसवणारे ठरले
आपािशवाया ा पररवाा
आ शतेिशवाय
हेच ठीक तःत गटांगया खाणे
असाच आला िवचार
जे घडतेय ते घडतेय
हे तरी कळत राहतेय
हेच समाधानाचे मानत मग
ु िदली
ःखाची कळी ख
--- ००० --ेमकिवता
काय करताय ?
ेमकिवता िलिहतोय
या वयात ?
ेन-डेड होईपयत िलहीन
बापरे –

ु ाला दान करेन
नंतर माझे दय हवे तर त
कशाला ?

ु ाला आयता िमळे ल
अहो िकती चंड ेमाचा आनंद असेल ात जो त
ु ाला िडब नाही ना होत ?
त
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अहो िताशी लक माझी भर बाजारातही चा राहते
ु की बोलणे फ ?
णजे पूण  अनभव

अहो सहवास असला की झाले वह सब कुछ होता है
णजे ेयसी आहे ? या वयात ?
आता ितला नाहीय काही ॉेम

ु ी िसही करणार का ही ेमकिवता ?
त
नीच फ नावे नसतील
पण णजे खरीच आहे की कािनक ?
मी कािनक आिण ती खरी कवा मी स आिण ती आभासी
कमाल आहे ! लोक तर खरेच धन चालणार !
अथात किवतेत खरेच ना सगळे

णजे िमा, चबं ु न े असे सगळे ?

ु
ु असते सगळे
अहो नसा
हं कवा हो अशा एका अरातसा
ु
सवात
कशी काय होते ?

ु
बतेक सवातीलाच
होते अथात आधी मला कळत असावे

आिण पढेु ?

पढेु काय पढेु ती रागावत नाही

--- ००० --' आठवणीत -- ' हा फोटो नीट ॉप झाला नाही णून पूण  िदलाय --- हे नाव का िदलेय ते येतये ना लात ?
धारातीथचा ध ैयध र -आठवणीत -- ( िक कन पाहा -- )
हजारो
हजारो कं गोरे
असामाणे
घटनांच े जगणे
खरखरत चा राहते
कधी धडधडत
आिण कधी आपटत
कपडे िपळणे
आिण ःखाचे संग
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वेगळे राहायला हवेत
अडेलत असेल घोडे
तर आपलेच चाबूक
आपाच पाठीवर
असे होत राहते
अगदी टापटीप
उाहातही
यावर एकच उपाय
हजार कं गवे घेऊन
वचन काढायची
रणगाथा
हाच एक असावा उपाय
असे वाटते खरे
--- ००० --िनयती
िनयतीचे मला नाही काही समजत

ु िठकाणी तीळ आहे
पण मला अमक
हे बरोबर ओळखणारा मला भेटला होता
ाचे णणे असे की मी पाणी
फार िपणार णजे िपणारच
आिण हेही बरोबर होते की
मला भाषेच े ेम असणारच
मी ाची फी देऊन टाकली
पण ॉेम पढेु च आला

जेा मला णू लागले लोक
की मीच बदलायला हवे माझे शरीर
जे शेकडो वषात जडतघडत आलेय
 ांनी ांा
माया पूवज
 ांचा
असं पूवज
छळ के ला होता

ु े ा ांा पूवज
 ांतन
ू
ामळ
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उगवत आामाणे
मी ायला हवे
अथा मी 

ु
आिण आपमतलबी आिण सखवू
असे ते णाले कारण अजूनही
ु
ते नते सटत

ू
तयार होत आलेा भाषेतन
िकतीही राग आला आिण िकतीही
ु ामिगरी वाटली तरी
गल

ु ी दाखवा ना बदन तमु ची शरीरे
मग त
असे माझे णणे रा असले तरी
सािक संताप ांा बाजूला होता
पण बदल तर घडतच असतात ना
हे तर सवानाच िदसत होते
पण ाय हवा िशा हवी हेही होते हाचे
सर जरी ांती तर नती िदसत श
सवानी अय ावे हा एक होता उपाय
ा िदशेन े समयाचे यही झाले
अाय करणारे आिण अाय सहन के ाचा भूतकाळ
असलेली मन े हे सवच न ावे णून
 ांच े सव फोटो आिण नदी
सवाा पूवज
न करयाचे ठरले पण मग उरणार काय
या ाला उर नसान े

ु समजत नसलेली िनयतीच ीकान
पा
हळू हळू बदल करावे हेच बरे असे ठरले
आिण शालेय िशणात ासाठी
ु
सधारणा
करायचे ठरले

ु होऊन
सगयांना एकदम भूतकाळम
आजचे नवीन जगता येयासाठी
काय करता येईल असा एक  समोर आला
सगळे णाले जाऊ दे आािक काही नको
--- ००० --289

साा
काहीच कारण नसताना

कुणी नोकरी नाही सोडत
हे खरे असले तरी
िविहरीचे झरेच आटावर

काय करणार
नको नसता उपाप
णून जावे दशनाला
तर ितथे न ेमकी
नको ती माणसे भेटतात
ान े होते जागेवर येण े

ु े सगळीकडे
जाणवामळ
ितमा- ितबबांच े
नकोसे वाटणारे पण अटळ
अनिभिष साा
--- ००० --िहशोब
मी अन ेकदा सांिगतले
ु
पायांत घटमळा
किवतेला की बाई
आपाला
अथ नकोच आहे
कोणे एके काळी णे
पारा वेळी
फुटली होती

एक पाईपलाईन
तेा आपसूक
कळले होते
की आपले ान
आपाला िहशोबच
नाही लागू देणार
290

जदगीचा
एरवी तरी कोण
बबलायला जाणार होते
राणीा बागेत
--- ००० --ु ाल
गल
सवेफुगवे नकोत
णून सरळ
मॉलच गाठला
आिण अासाऐवजी
जयंती साजरी करायचे ठरवले
जे घडूनच गेले होते
ाला चालते

जरा ितखटमीठ
कमीजा झाले तरी
शा कलावंत
यांावर आनंदान े
ु ाल उधळला
गल
--- ००० --िपकासो
िपकासो णाला

ु
आधी सवात
करा

आिण मग ठरवा

ु ाला डावे ायचेय की उजवे
त
आिण मग उडवून टाका
ु ाला नको असलेले
त
ु
पलाचे
कपचे

राजकारण िशकतो
णजे काय करतो आपण
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आपाला आवडलेला िसन ेमा
अन ेकांा िखशांत कबतो
ते नको नको णत असताना
िनयम आिण िश

ु
यांची पके
घेतो आपण
आठवडे बाजारातून
िजथे पितपना एक पान

िफसकन हसतात लोक
ु ात
लपवाछपवी तर असणारच ना आय
न िफरणारे साधूही चेा आत
ु
कोणा बाळगतात पराणकथा
याची िथयेटस  कशी असतील
एक एक असे खूप असते
--- ००० --तरीही
इतका बारीक आिण चपळ पी
कशासाठी आहे या जगात
हा  आला चचला
देव
 आिण उव भेटले तेा
देव
 ांनी उवना िवचारले

मे प ं ु रेग े कोण होते ते सांगा
उव हसून णाले
आीही िवकिसत करत आणलाय
एक रोबो
जो धमाा ऐवजी
समांची उरेच सांगतो
मग िवषय आला
चं कोण हा
दोघांनीही हात झटकले
आिण योगायोगान े दोघेही
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मराठी समीा
या चचासाला गेले
ु तो बारीक पी िदसला
ितथे पा
तेा समीक णाले

हा पी कुठे ही आलेला नाहीय मराठीत
तरीही चं कोण हा िवचार
सगळीकडे चाच रािहला
--- ००० --संसग -- २ -संसग -- १ -ु े आपण जर ासत असू तर आपणही तसेच भरकटयाा मागावर आहोत, हे
सयाा भरकटलेा मनामळ
समजून चालावे -ु
अमॄतत
परर फसलेले
मानवी सांगाडे
आपण सभागॄहात आणले
तेा ितथे कुणीच नते

ु ा नसान े
तो काही आपला ग
िनभयपणे आपण अंधाराची चव घेतली
यालाच जीवनरह णून
खपवायचा य आपण के ला नाही
णून आपाला ानपीठ जाहीर झाले
आपण नपणे ते नाकान
आपला न ेहमीचा

ु चहा ायला िनघून गेलो
अमॄतत

--- ००० --293

ू
इंभत
के ळीा पानावर वाढलेले
ऑफीसचे घाळ
सरंगी पाखराचे
खेळ खेळत
चर येऊन पडते
याला असंब
णयापेा
असंवधै ािनक णू
णजे आपाच
पोटातले आपलेच दात
वाकुा दाखवत

एफायआर दज नाही करणार
शेवटी जगयाचा
हेतू तरी काय
हे पाहता िनारणच
कशाला वास
जगयाची ोरी
ू सफळ होयासाठी
इंभत
मी फार तर एकदा
तीन पी खेळू शके न

--- ००० ---

उपजीिवके ची न-किवता
टीीतून आलेला वाह

यिु नटीा खाला िजान े
डोयावर साठलेला
भूतकाळाचा डक बनतो
आपण कधीच
बूट नसते घातले
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िसन ेमा पाहयाआधी
कारण
आरणासाठी
आपले चे
आपण वाळत टाकले असते
मतिभतेसाठी
वायावर अ उधळणारे
आपण नसान े
आपा घरांच े नकाशे
कधीच गायब नाही होणार
एका िकसवर
माझी भागू शके ल
अन ेक वषाची
उपजीिवका तडफदार
--- ००० --दरवाजादशन -ु या घरात -िने आय
भिवत
वेडा होयापेा कला बरी
या आसंरक िवचारान े मी कवी झालो
आिण मग कालांतराने आले लात
की इथे आपली उभे राहयाची जागाही
न होयाा मागावर आहे
अायांना ाय िमळणे
हे अमाचे आहे या आही सापायी
इथे हजारो किवतांची कल होत चाललीय
ा किवतांना िनजव समजून हे िदसले
थोडी जागा साफसूफ करावी टले
तरी ते भडकले
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काहीच ह नसताना या जिमनीवर

ु ी इथे जायचा य करताच कसे
त
असे णत अिधकच िथत होत
ते अंगावर धावून आले
मायासारा शेकडो वषाा

ु च हा भेद घडाचे
मनोवॄीमळे

ु
पनारत
माझे असणेच थांबायला हवे
असे णत ांनी माया किवता कचयात टाका
मलाही आता आधार णून किवता नको होती
मी ितला िता भिवतावर सोडून िदले

--- ००० --गाभारा

मी शेवटचा कधी गेलो होतो देवळात
ते आता आठवूच नये इतका काळ लोटला
मनाा गाभायातून
अनावयक अडगळ आिण अितमणवाली कान े
काढून टाकाला
नािक णून िमरवणे वा शौय दाखवणे
यातही नते मला इंटरे
 
कारण ीचे िनरथक

अंत उेजक आिण अमयाद असान े

कुणी ाला माझा पयायही णू शकले असते
 
सरे ने ाचाच एक भाग असे िनरथक
मला किवतेत सापडले

 ता असे
आधी श आिण मग िनरथक
ती पान े फाडयाचे थ  क न घेता
मी ांच े संह के ले आिण कवी झालो
आता आणखी कशाची गरजच नती
नािकही माया नादी लागायचे थांबले होते
ु आहे असे काही णायचेच नाही
मी अमक
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टावर ांच े इंटरेच गेले होते
ना हमरीतमु रीवर येण े ना बोटे मोडणे
 आपमतलबी पत
याला जगयाची िनरथक
णत सगळे नविवचारी पांगले होते
--- ००० --टाईसा िडझाईनसह हॉटे लशी एकप -ु
आमचे िवचार वेगळे आहेत याचा अथ  आमांत मतभेद आहेत, असा मळीच
नाही !
दगडफे क
अपचन असतानाच
न ेमके ाचे ाान होते
जरीकाठी ोतॄवगात
सट मान आलेा
ान े उरआधिु नकतेवर
जहाल हा के ला
पंख े बंद झाावर वीज गेान े

फार फार तर आधिु नक असावे माणसान े
पण उरआधिु नक णजे नरकच

असे णत शेवटी थकू न तो बसला
परतताना लोकांा चपला सँडस बूट
बदलले गेले लोकांनी वैतागून मग
रेही बदलले जाऊ दे ा बायली
आता कुठे ही असे णत ांनी
षणिवरोधी मा घातले
िवास तरी कशावर ठे वणार

मते तरी कुणाला देणार या फाटाफुटीत
या िवचारात कुणी रसवंतीगॄहात गेले
तर कुणी देशी दाा कानात

काय के ले पािहजे हे ा भोसडीाला
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कसे काय माहीत असू शके ल असे णत मग
कुठे ही दगडफे क क लागले लोक
--- ००० --भीतीचा कण
ु ी चकचकीत जिमनीवर
त
ु ासीन
उभे असता सख

आिण तरीही मनात उमटतो
भीतीचा एक कण
आिण तो घालवतो

तमु चा शारीिरक तोल

यावर ताबा राहायलाच हवा
या िवचारान े
भीतीचा कण उमटताच
ु ी
उपटून पाहता त
तमु चे िवचारयं

तााा खाीसाठी
तेा कळते

ु
तााचा मागच चकीचा
आहे
अिधकच िबघडवणारा

ु च असायला हवे
खरे तर नसते

तााची इा न धरता
ु अमक
ु
असे असे अमक
ायला हवे माझे इ
यातूनच तर उमटतो
भीतीचा कण
णजे मॄ ू पावायचे की काय
--- ००० --वाव
पूण  वावात राहणारी किवता
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अथपूण  नाही असू शकत
कारण ना दगडाला अथ  असतो
ना आकाशाला
ना ेमाला ना ेषाला
जे आहे ाा बाहेर
कुठला अथ

आिण दगडान े पालीचा
अथ लावणे हे िनरथकच तर असणार
किचत िताची अथितमा
ु ीत
पाहणायाा ब

सापडू लागली
की समज गैरसमज राग सूड
ेम संशय हसा
या सवच अथाा शता
मत गरग लागणार
जाणवलेला अपमान

हा फ िनरथक

अपमानच रािहला पािहजे
ू  पंख
अपमानाचे अथप ण
जदगी हराम करणार हे नी
--- ००० --Ravindra Damodar Lakhe यांा पोवर िदलेली एक कॉमट -- पटवून देयासाठी नसून फ िवचारासाठी
सादर -प, घाट, पबंध यांा अथात फारसे फरक करता येतील असे मला वाटत नाही. यांतला कोणताही एक श
संपकासाठी ठरवून आपण वाप शकतो. ही सािहकॄ तीची रचना असते. ात श, भाषा, िवरामिचे, िवचार, भावना,
मूडस, आठवणी, ितिया, े, भास, संावाह, गती, लय वग ैरे सगळे येत.े या सगयांा रचनाक मामातून
सािहकॄ ती घडते. यांता कोणाही भागाला ' आशय ' णता येत नाही. बरेच लोक, ' आशय ' णजे काही भाविनक
ु ती वा वैचािरक कॅ ूल, असे समजतात. ामळ
ु े , गधळ होतो. रडू आले, हसू आले, वैचािरक बोधन झाले -- असे
अनभू
असयाला लोक आशय समजतात. सािहकॄ तीतून काही ' हाताला लागायला ' हवे, ' नाा िवधान ' हवे, ' भूिमका '
पोचायला हवी -- असा बोलयातून ते  होते. पण, आशय असा मयािदत वा बौिक नसतो. आशय णजे
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शहाणपण, भान, पिरपता -- wisdom, awareness, maturity. कोणतीही कलाकॄ ती ही ा आशयाला पोचणारी
असायला हवी. बाकी सगळे माम असते. मामाा कौशपूण  रचन ेतून लेखक आशयाकडे जात असतो. फ
भावना वा िवचार एवाच ेात आशय असतो, असे मानले तर ांची मूाकता सतत िववा राहील. घाट वा
पबंध हा मामाचा असतो, आशय हा अमयाद असतो. सव मौवान सािहकॄ ती या आशयाची कास धरणाया
असतात -- एखाा मानिसक पिवाची ने.
--- ००० --मला उमजलेला गािलब
ू ा १५० वष झााा िनिमान.े तो जर १५
आजा मटामे गािलबवर एक लेख आलेला आहे. ाा मॄल

फे वु ारी १८६९ ला गेला असेल तर १५१ वष झाली, १५० कशी ? पण, जान े दो – असा िहशोबांा पिलकडचा हा कवी
ु मोठे नसते – महा असते. हा तर खरोखरचा महाेट कवी !
आहे. ही काहीही नसते

ु ४५ वषापवू  मी गािलब, सेतम
ु
ू ाधवराव पगडी यांा पकावन
समारे
समजून घेतला. ा वेळी मी ातच बडु ू न

ु
गेलो होतो. इतके अथोटक काही वाचयाचा आनंद िकती िवलण असतो ते मी अनभवत
होतो. मला उचा गंधही

ु गािलबचा एकही शेर मला मळ
ु ातून समजणार नाही. पण, ा वेळी, पगडा कॄ पेन े मी
नाहीय. आता णाल तर पा
तो कण न कण समजून घेतला होता. ानंतर मी ‘ माया गािलबा किवता ‘ या १४ किवता िलिहा. पूव कुमार

गंधवानी ‘ मला उमजलेले बालगंधव ‘ असा एक कायम घडवला होता. तसेच या माया किवतांच े प होते. मला
गािलब कसा समजला ाला मी अिभी िदली होती. गजलांच े पूण  ाकरण न पाळता स ैलसरपणे तो फॉम घेतला

होता. ा किवता नंतर ‘ सकथे ‘ ा एका िदवाळी अंकात आा होा. माया ‘ कोरी किवता ‘ या संहात शेवटी या
किवता आहेत. तो संह माया www.champralekhan.com या संकेतळावर उपल आहे. नमूादाखल
ांतली ही एक छोटी किवता –
किवता आिण िया साराच आहेत

तमु ा देयाइतकीच परतफे ड ा करतात.
तमु ा सवाला ांच े सव िमळते,
मग देयाघेयाा पती काहीही असोत.
किवता आिण िया साचे सार आहेत, खरेच गािलब,
दोघनाही खोटे पणा अिजबात खपत नाही.
ु ता असेल ांनी ा माया किवता जर वाचा.
ांना उक
ु े घडलेले दोन िके सांगतो –
माया या गािलबदोीमळ
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ु
१. कवी अण ाे यांचा किवतांचा काही कायम पयात
होता. मला िनमंण होते णून मी गेलो होतो. मला ितथे

ु वर बसलो. ते
ु
पोचायला जरा उशीर झाला होता. मी गेलो तेा कायम चा होता. मी समपणे
जाऊन मागे एका खच

अणन े पािहले. आिण ान े कमालच के ली ! ‘ माया गािलबा किवता ‘ मधा काही ओळी ाला पाठ होा, ा

ु
ान े णायला सवात
के ली ! “ तर, या ओळी िलिहणारे कवी चं. . देशपांड े आाच आलेले आहेत, ांच े ागत ! “
असे तो णाला. ोांनी टाया वाजवा !
 ा होतो. वाटे त आी एका बारमे िशरलो. तर काय आय !
२. एकदा एका राी िगरीश पतके आिण मी पाल पूवल
े र, नलेश पाटील आिण िकशोर कदम. मग आीही ांांतच गा
मराठीतले तीन िदगज ितथे होते – सिचन खेडक
मारत बसलो. िकशोरन े माझा गािलब वाचलेला होता आिण तो ा किवतांा बेह ेमात होता. ावरच तो बोलत होता.
( ा मैफलीत मी उगीचच नलेश पाटलांशी वाद घातला होता – ते आता नाहीत – ाची मला खरेच खंत वाटते ! )

ु झाला होता. िकशोर णाला, “ या गािलबा दोाबरोबर मला पावसात
आी बाहेर पडलो तेा थोडा पाऊस स
िभजायचेय – “ आिण खरेच ान े मला ााबरोबर िभजायला लावले !
३. ितसरा िका नंतर आठवला -- आणखी एक िका नंतर आठवला, तोही सांगतो. ितकडे इंर-भोपाळकडे दोन
गािलबेमी िम होते. ांच े मला प आले होते की माया या गािलब-किवता वाचून ांना गािलब जसा समजला तसा
पूव समजला नता ! मला हे महाचंड वाटले ! माझे ानपीठच ते ! गािलब समजायला आपण उपयोगी पडणे !
“ म ै तो कुछ भी नही ँ मािलक, मगर म ै गािलबका दो ँ, ये ही मेरे िलये काफी है ! “ असा एक नामय संवाद मी

ु
ु ाराम ! इथे मी हेही सचवे
ु न की माया वरील संकेतळावरच ‘
इथे णेन. नसता
गािलबच नाही – गािलब आिण तक
ु ाराम ‘ या माया ५० किवतांचा एक संह आहे, तो अवय वाचा.
पहाट आिण तक

चला, या िनिमान े माझा एक कवीपरमेर आठवणीत आला ! गािलब समजून न घेता जे मरतील ांनी या पॄीवरचा
ांचा सगळा वेळ वाया घालवला, असे मी णेन !
--- ००० --म
ु
आयाचा
सगयात
धोाचा डाव असतो

ु
भिवाता सखाा
 शता आज समोर ठे वणे
अडकू नच जाते मन

ु कया मारत
ाच भिवात बच
आिण एके क टाका
उसवत जातो दयाचा
ती इेन े काळाशी भांडयात
जे घडते ते चांगासाठी
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ु
ु खी
ु
े सखास
णजे आयान
हा धोका समजायची संधी देण े
हाच असतो
जगयाचे गूढ समजयाचा ण
पूण  उेजक भिव समोर
पण ते माझे नाहीच
असे लात येयातच जगणे श असणे
ु येईल तेा येवो
सख
पण ती नसेल एक घटना
मी आज ीकारलेली
मी िकती िवरळ िवरळ होत चाललोय म
--- ००० --पा
मी पूण  यच थांबवले
आिण िनवांत रमलो बाजारात
िकरकोळ देवघेवत
ु ा
आिण कळले तल
की आता मी
धडपडणारच नाही
तेा आपोआप

ु ा पा हाती आला
तझ
काहीच नते अंतर
णजे खरेच
िशकीची गरजच नती
ु ा पा िमळणे
तझ
हे घडणारच होते

ु ाही तेच हवे होते
तल

हे तु या ितावन समजले
ु ा टाकू नच देण े
मनान े तल
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हेच आहे आपा
मीलनाचे रह
आता मी िनधा आहे

ु ा टाकू न तु या सोबत
तल
--- ००० --टीी वादासाठी मतली समॄी -ु
पा
एकटीच िखडकी
हळू च बोलकी होत
जणू रहच उारते
तःशीच
की ितची काच
िवमन होते तेा
वारा पडलेला असतो
पानमयाा गारात
पडलेा वायाचे गीत
आठवत राहते ितला
खरे तर ही असते

ु
ेमाची पनीच
मन कसेही असले तरी
स कवेत घेणारी
िखडकी दारे लावून घेत े
िता ेमाा रहात
ु अबोल होत
पा

--- ००० --अडथळा
जे ायला हवेय
ते का नाही होत
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ु
या िवचारामळे
सवच िवचारांना
वाव िमळतो
ु
आिण पा

जे ायला हवेय
ते मागे पडते
न होयाची भीती
पकडते काळ
आिण कळते
आपणच आहोत
अडथळा
काहीही ायची
गरज नाही
हे स मला
िख करते
ा आता
हा अडथळा
िखतेचा
--- ००० --आराम करणारे मन -ात दादाइ मॅन रे ( Man Ray ). िचकार होयाचा एक वेगळाच माग.
राजकीय िवचारसरणी -िवटं बना
महाराजांच े शौय आिण महााची अहसा

ु ाला जगात कुठे च नाही सापडणार
असा िमलाफ त
या िमलाफासाठी आपण

कॄ ान े अजनु ाला सांिगतलेली गीता वापरतो
हाण आिण तू हाणतोयस असे समजूच नकोस
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समतेसाठी आपण जीव खाऊन आंदोलन े करतो
आपला साहेबाकडे विशला आहे
जरा उिशरा गेले कमी काम के ले
चालतेय आपण ेशल आहोत
ॅटॉिनक की काय णतात ना

ु
तशा ेमाचे आपण परत
आहोत

रोज आपले कुणीतरी आवडतच असले तरी
आपण आसी न ठे वयाचा
आटोकाट य करतो
कुठे कुठा वूची िकती आहे गरज
ावर आपण नयाचे माण ठरवतो
जाीत जा नफा नसेल िमळवायचा

तर धंदा करायचाच कशाला पूण  समाजवाद

आणून याला कुणीतरी िश आणली पािहजे
ु -तमक
ु
आपण आहोत नािकच पण अमक

ु
पतयाची
िवटं बना आपण कदािप सहन नाही करणार
--- ००० --जाऊ दे
यांनी ांना माफी मागायला सांिगतलेय
ते अजून अधवटच पडलेय
आजचा मोचा उाचे आंदोलन आिण परवाचा
एार यांनी ॅ िफकची वाट लागणार आहे
िशवाय एकदा यांच े बरोबर वाटतेय
तर एकदा ांच े आिण घरात आजारी माणूस
इितळात ायची वेळ आली तर
सेवर असू देत सा हे
पण लौकरच आपाला हवे ते घडेल
ु काय काय होईल
ं प आामळे

नोकया नसलेांना िमळे ल का िदलासा
कोण जाणे पण साली अता वाढतेय
िचडिचड होतेय थोडे काही खाे
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तरी िप होतेय या सगयाला
तेच सगळे जबाबदार आहेत साले
ु
महाराजांा पतयाचा
एक झालाय
ॉेम आिण घरातही सगळे च
ांा ांा कारणांनी अ
ु
घसखोर
नकोतच णतोय आपण
पण आपाला तरी इथे कोण
आपले मानतेय
जाऊ दे गटारात म दे सगळे
--- ००० --पिरणाम
ेकजण आपापा
मूडमधून पाहतो
गेट वे ऑफ इंिडया
पण हे मूडस खूप तट असणार
अथा ांा पिरणामांनी

ु झाला असता ा दगडांचा
भगा
माया असयातूनच कळतो
एखाा ीला परके पणा मायातला
ु िटकणारा
आिण ातून वषानवष

तयार होतो रावा खरे तर दगडान अभे
डोावरचे छत पडणार तर नाही
एखादा अपघात तर नाही घडणार
असे काय काय चा असते सगळीकडे
ूं
े त
िनरिनराया आिण तःा अणूरण

ु े
पडतही असतील फरक न जाणो ामळ
या भीतीन े भती थरथरत राहतात
ताप आासारखे वाटतेय
असे णता णता ताप येतो
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आता ितजैिवके ावी लागणार बतेक
टले की ती लागतातच ावी
अशा कना नसलेले जगणे झाले तर
पिरणामहीन णजे कसे असेल सगळे कोण जाणे
--- ००० --The Never-ending Battle For The Pakistan Narrative | Adab Festival 2020 | Eqbal
Ahmad Centre for Public Education
eacpe.org
राजकारण, पररा धोरण वगैरतले बारकावे मला समजत नाहीत आिण ा बाबततला चंड अास करयात मला

इंटरेही नाही. कदािचत ती माझी कुवतही नसेल. मला महाा वाटणाया सािहाा ेात माया मगरामाणे
मी कायरत असतो आिण राजकारणाचाच अास के ला पािहजे असे न ैितक बंधन मी घेत नाही. तरीही, मानवी
जगयाबाबत मा माझी काही चतनिया नीच चा असते आिण ती  करयासाठीच तर मी सािह िनमती
करत आलेलो आहे. हे सगळे सांगायचे कारण णजे, यू ूबवर, पािकानाता आदब महोवातली एक चचा ऐकली
आिण ती मला खूपच उोधक वाटली. ा चचबाबत मला जाणवलेले काही महाचे -१ एकजण बोलत असताना सरा कुणी ना मधे बोलतो ना कुित हसतो.

ु ची एक संकुिचत ओळख त
ु ी पी के लीत तर तमु ांत फू ट पडत
२ ेषावर आधािरत रा उभे रा शकत नाही. तम
जाते -- ा िवभागणीला अंतच राहात नाही.

ु अशा िवचारसरणीची ( ideology ) गरज नसते तर जनिहताा वहारवादाची गरज असते.
३ रााला अमक
४ देशातले सव नागरीक समान असायला हवेत.
५ स ैाचे काम फ देशाचे संरण हेच असायला हवे.
कुणाला काही मु े पटतील वा न पटतील पण, ही चचा जर ऐकावी अशी आहे. आपाकडा िहिररीवाा असं

िवानांना यातून िशकयासारखे बरेच आहे.
यू ूबवरच आहे -- ाची लक -अंधार
राी लांब िदसणारे ते लाल िदवे

कुणी णत आकाशवाणीचे आहेत
तर कुणी णत िवमानांच े िसस

आी नान ेच राहायला आलेा
घराा भती अन ेक िठकाणी
जणू तेल लागामाणे होा
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ू
चकचकीत तांबस
आिण वीज नसाने कं िदल

ु े
वापरावे लागत दारे लावून वायामळ
जग यान वेगळे असू शकते
ते माहीतच नते मला
मराी गजर लावून
आई वा वडील पाणी भरत
सकाळी सगळे छान रेडी
ा आठवणपासून
आज शेकडो िकमी र आलोय
पण कधीतरी िनघतातच
अंधाराचे टवके
तोच अंधार आजही पडतोच ना
काशमान का असे ना -उाचा अंधार आणखीही वेगळा असेल ---- ००० --बाद पण तेजी -कचरा झालेले कालच -ु
सपारी
ु
आता सपारी
नको णतात दात
कारण कालच ांनी
या ओाा पायात
सहज घातली होती ांची चाकी
पण आज पाणी जा असान े ती
पायातून आिण चढावन माघारी
ढकलत बाहेर काढावी लागली
ांनी ा अाचे आभार मानले
ाचे सगळे भ जमले
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े ा गौरवी ेमात
आिण बंधतु 
सिदत होत ांनी
रेचक गोया घेता
भावना खावयाचे उोग
टाळत हे असे भाविनक
संमीिलत होणे हेच

ु ी देऊ शकते
पोटखीपासून म
ु शी
ु णून
हेच मख

अिधक िटकाऊ स असते
णून दातांच े उळणे थांबते
हे समजणे हेच महाचे ठरले
णून वदिन कवळ घेता मरेोवर
जप करावा आपा भाविनक एकोाचा
बास
--- ००० --ु
ी हनमानजकड
ू न ी ीरामजचा

पराभव !

ू पाहणे -आपाच सोसायटीकडे जरा लांबन
चचसाठी नाही -- फ मािहतीसाठी -- आिण ाचा ान े, वाटास, िवचार करयासाठी --ऑर िवजेा '

ु ) या िचपटाचा िददशक काय णतो ते पाहा -पॅरासाईट ' ( बांडगळ

“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
ु -ु े अनवाद
काही िमांनी मािगतामळ
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" काही लोक सामािजक पिरवतनासाठी नटे ान े लढा देणारे असतात. मला ते आवडतात आिण माझा न ेहमीच ांना

ु ती देण े ही िसन ेमाची एक मोठी शी आहे, " तो
न ैितक पाठबा असतो. पण, ेकांना काही न आिण खडतर याची अनभू
ु ी जग कसे बदलावे कवा अमक
ु एक काही वाईट आहे
णतो, " मी एखादा मािहितपट वा चारपट करत नाहीय. त
ु कोणती कॄ ती करावी, हे सांगयासाठी नाही मी करत िचपट. उलट त
ु ाला वावाचे भयानक आिण
णून ती
ोटक दडपण जाणवावे, हा माझा हेतू असतो. आिण हेच िसन ेमाचे सदय  असते, असे मी समजतो. " ( याता

ु
शेवटा वाात ' सदय  ' ऐवजी शान, गणवा,
वैभव, महलण, आशयघनता -- असे अथही घेता येतील. )
-- बाँग जून-हो ( दिण कोिरया. )
ा करत करतच तर चालणार जगणे -ु कीा गा मारणे थ  आहे -ेक संबध
ं ात संघष  का आहे, या ाकडे ल न देता, माणस

एकमत
झाडे िदसावीत णून आकाश असते की
आकाश िदसावे णून झाडे असतात
हा  समोर येताच कळते

ु असतो ना मस
ु लमान
ना ह आताय
खरे तर ना िवचार असतात ना बाजू
असतात फ वेगवेगया सवयी
आधीांनी नंतरांना लावलेा
शौयाा आवडीसह
झाडे आकाशािव
ु
पकारतात
एार

आिण आकाश िढ हलत नाही
तेही शूर असान े
पी णतात ीज
आमचे पंख ा कापून हवे तर

ु ी दोघेही हवे आहात
पण आाला त
ु
म देत साले हे नसते
आपला फायदा घेतात
देतात काय भोसडीचे आपाला
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दोघेही णतात
िवरोध आहेच मनात
ु कसले
तर बंध

यावर शूच
ं े एकमत होते
--- ००० --ु िनमत
योग पणे
येत े आई !
( माशा नॉमन यांा ‘ नाईट मदर ‘ या मूळ नाटकावर आधािरत. )

ु पंड,े संगीत – राल रानडे,
ले० डॉ. चंशेखर फणसाळकर, िदद० सबोध

ु
कलाकार – सजाता
देशपांड े आिण ॠता पंिडत.

ु
हे मतः
संवादांच े आिण संवादफे कचे नाटक आहे. डॉ. फणसाळकरांच े संवाद उमच आहेत. नाटक बसवताना

ु पंड े यांनी ते सहज, अथ क हालचालत छानच बांधलेले आहे. नाटक दोन अंकी आहे आिण यात फ दोनच पाे
सबोध
 ऐकले गेलेच पािहजे. अशा कारा या
े श आिण ेक वा लपूवक
आहेत. या नाटकात कुठे ही ढील नाही. क

ु ाता देशपांड े आिण ॠता पंिडत यांनी ते काम समथप णे के लेले
नाटकात वािचक अिभनय अथातच खूप महाचा ठरतो. सज
आहे. ा दोघा उम संवादफे कीसाठीही हे नाटक पाहायला हरकत नाही. ॠता पंिडत यांना एकदोनदा मोा
आवाजात बोलायचे संवाद आहेत. ा वेळी मा ा अचानक, चाललेा आवाज संगतशी बरेच िवसंगत वाटे ल असे
ओरडतात, तेा ‘ भो ‘ के ासारखे दचकायला होते. तसे होऊ नये.
ु गी हे या दोघतले नाते आिण ांची इतरही नाती खतम झाली आहेत वा होत आहेत, असा एकू ण माहोल.
आई-मल

ु देण े हा आहे नाटकाचा आशय. सवातीला
ु
याता नाशाचा अनभव
सहज चाललेा संवादांत िपूल हा श येऊ

ु
लागला तर मला वाटले की कॄ सखना
( ॅ क कॉमेडी ) आहे की काय. पण तसे नाहीय. सरळ वाववादाा अंगान े
ू ाशक लस ठ शके ल. असेही घडू शकते –
जाणारे हे एक नाांा नाशाचे नाटक आहे. कदािचत, ही एक नाशजंतन

असेही वााला येऊ शकते – हे भान ेकांना येऊ शकते. पण, यान अिधक या नाटकाची पोच नाही. “ हे बघा, कसे
ु िचे ही मामांमळ
ु े अन ेक कारे लोकांा मनांवर
घडले – “ – असा एकू ण कार. अशा घटना आिण आय

ु े , नाटकाचा आशय, ‘ अरेरे ‘ णून संप ू शकतो. तो नाशियेा खोलात जात नाही.
आदळत असतात. ामळ
ु णजे उम बांधणी, यांसाठी. पूण  नाटक दोन
हे नाटक पाहावे ते उम संवाद, उम अिभनय, उम तं आिण म
तास ेकांना िखळवून ठे वते. दोी अिभन ेनी या नाटकाचे आान चांगले पेललेले आहे.
ु हे जर असेल तर यात तसे
 जरा ग ैरसमज िनमाण करणारे वाटले. आईचे भ ेम आिण भ
‘ येत े आई ! ‘ हे शीषक
एखाा ार अिभन ेीचे नाव िदसत नाही ! आिण काही वेगया कारा नाटकांची अपेा असलेा लोकांना वाटणार,
“ हं, हं, ते आई वगैरे – “ ! दोी ेक रावू नयेत णजे झाले. तेवढे सोडले तर, अवय बघावे असे उम नाटक. फार
ेट वग ैरे नाही, पण, दजदार !
--- 000 --311

बदल
आता काय कसे श होईल
या िवचारात तेच शरीर तेच मन
अशीच सगळी गद
घराणे जपणारी आिण फॅ शनिय

ु
ु
आधिनक
उपचारांनी कॅ रमी
श असाचे माहीत असलेली
ु ीची
आिण तरीही संघषम
शू मािहती असलेली
ास कशाकशाचा होतो

ु कीचे उपाय
हे मोजून माणस
कसे कसे आचन
आहे यात
कशा ा करता येतील
याचे िवचार करत
लेखक-कवनी
आाला कसे घडवावे
हे सांगणारी भासमय
आहे ती सदोष िनारणयंणा
ु
हळू हळू सधारत
राहणारी

‘ आपण क शकतो ‘ अशी घोषणा देत
ु ॄत समजणारी
आपापले भाव ससं
भूतकाळमय
बदल तर हवेतच णणारी
--- ००० --ु नाक नसते -- जे असते ते पूणच
 असते -छायाकाश आिण रंग यांच े सदय  तल
( फोटो काढणे, डाऊनलोड करणे, ॉप करणे आिण मग एफबीवर देण े याचे िशण चा आहे -- )
दारे बंद होत जातात
आाद णून पापयांवर
तोललेले सूयाच े बालपण
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अितीय वळणे घेत
शेवटी िमठागरात पोचते
िनसगात

कुणाचीच कोणतीही

तार नसते कुणाही िव
ू
िमळे ल ा जागेतन
माग काढत वाढतात
पायासारखी झाडे
रण आिण भाषा
िवषारी करतात

चंड हलता समु

आिण सावध राहायला
भागच पाडतात णोणी
चंावर हा
होयाची शता गॄहीत धन
ू टाकलेला
रावर मंन
लालबदं ु भात

आिण अवयवांा ल िगक आठवणी
ु पा
ु हेच सांगतात
पा
की तटु लेली आहेत

आकाशाची बटणे आिण
भंगलेा आहेत भावना

कुणीतरी अाय के ामाणे
आिण एकच िवषय चालतोय
सगयाच पिरसंवादांत
की ास घेण े हे सहज सोपे
होयात कोण आहेत
ु
झारीतले शाचाय

एवावरही नाही संपत
ूं े जरह
हे जीवजंतच
छोटे कीटक आिण मोठे ाणी
यांना लागणारे अिधवास
वेगवेगळे असूनही
मनांची पॄी तर
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एकच असते अलं 
हे पान आिण असे आहे णून
आरशांचा वापर नाही थांब ू शकत
ितथली संभोगये
खरी की आभासी
हे ठरवणारे मनच तर

असते गग
ं ु लेले उेजन ेत आिण मधेच
उतावीळ होत पांढया ाथन ेत
िनवेदक कुणीही असो
कथा खरीच असते
एवातेवान े हळवे होता होतानाच
थकू न जात दारे बंद होत जातात

ु होत भाविनक झोप लागते
आिण धकट
--- ००० --मतु ारी
जे घडले तसे िलन काय  होईल
माहीत नाही पण कन पाहतोय
े ा पिरसर आिण तीन 
रेच
एक णजे दोन कागदांा ितिकटातला
एक भाग हरवलेला सरे णजे

सोबत असलेले नातेवाईक कुठे गेले
आिण ितसरे णजे फलाट

े ाळीस कुठे आहे
मांक पंचच
यांची धावपळ आिण आता तर
लेट झालेली गाडीही येतये
पथारीवरचा एक माणूस णतो

ु डा
हा ा तमु ा ितिकटाचा तक
तरी अजून दोन आहेत 
तो फलाट तर टीसीलाही माहीत नाहीय
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ु
पलावन
खाली पाहतो तर
खूप िदसताहेत रे े लाई
णजे असणार तो फलाट
कुठा िदशेला जावे

तेवात गरज िनमाण होते

मतु ारीची पण ती कुठे असेल
अरे वा सापडली
--- ००० --सव खणे
कधी कधी

ु िवषयावर
अमक
अशी नसतेच किवता
ती असते आिण ितात
एक वा अन ेक िवषय येतात

मोकया मैदानात
जसे खेळाडू
मग घडून गेलेली चतन े

आपोआप उमटतात

आिण गती देतात वूनं ा
ांना नंतरा णून पाहात
माया पोटात काय िबघडलेय
हे कळत नसणेही येत े किवतेत
किवता ही काही औषधी गोळी नसते
पण ती सामावून घेऊ शकते
जगयाचे सव खणे
--- ००० --ु े -- जो देखग
े ा उसका भी भला और जो ना देखग
े ा उसका भी भला -तीन ग
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ु
माणसान े काटलेला, सूय काश िमळवयाचा माग पनीिवत
करयाचे य -बेकेट
बेकेट माहीत असयानसयाशी
घटनाीचा काय संबध
ं
उा कुणी णेल

माणसाा हाडातून
कोिकळे चा आवाज यायला हवा
जपून कधी वापरलीच नती भाषा
तर आता अचानक हे अित-उंची कपडे
आिण अरांच े रीितिरवाज यांसह
हालचाली तरी कशा जमणार
ु
सखःखां
ा चेखाली
इतकी वष जगावर
आता टाईसचा दजा गेला तेल लावत
घसन पडणे होऊ नये
ु ाच भूतकाळात
पा
णजे झाले
ु ाचा बधीरपणा
असू दे एखाा ख
पण मैिफलीत पिहली रांग
आिण मटणाआधी िचकनपायसूप

आिण पोराटोरांना उंची जु चौपाटी
हे असले की बास
मबं ु ई मबं ु ई णजे तरी काय
घामच तर असतो
--- ००० --दोघीही
एकीचे प असणे
सरीचे नसणे
दोघीही
316

न करयात पटाईत
पायांची बोटे ही
कायम असणे
ही आठवण
कधीही िजवंत
सरीला मा
आठवण नाही चालत
आधीच न ावे लागते
िता नसयात
शरीराने न होणे
ु टोक
हे अ

ओलांडणेच असते
असयानसयाचे
आधी असणे बरे
मग नसणे बेट
हे माझे डाव
दोघीही हसून चा देतात
--- ००० --कुणालाही िबनडोक णणे हे बयाचदा तो काय णतोय ापासून पळू न जाणे असते !
ांती
ु च कुणाचेतरी भ णून
नसते
मरयात काहीच नसते समा
ती येत े जेा
अाय करा वा सहन करा
ु
या घसमटीा
खेळात

सीन े सहभागी ावे लागते तेा
िकती वषानी मॄ ू येईल
याचा झाड नाही िवचार करत
सापाचे भ होणारा उंदीरही
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णभरच होतो िवचिलत
जखमी वा आजारी झालेले
ाणी पी आपोआप यथाशी
सहन करत गाठतात अंत
माणसाा मनाचे ू र खेळ
ायला हवेत अासारखे न ैसगक
टणे ओरबाडणे हवे तसे उपभोगणे
साम वानाचे

ीकारले जावे सहज अटळ णून
मग ना कायाची गरज ना िशेची
ना ायाची ना ांतीची
णजे िनतपणे जगतील माणसे
पण ांती ही सामवान होयासाठीच तर असते
--- ००० --हजेरी
मी चौकशी नाही करत
की का बाबा हे के स िवटलेले झाड

ु ा कुाकडे पाहात आहे
ा मरतक
कारण ेक गोीचे कारण आिण हेतू

ु
यांा जंजाळात गरफटले
की मूळ मु ा

ु
न चावता नसताच
िगळला जातो आिण मग
नंतरची सगळी ःखपरंपरा ओढवते
ु आहे
हा माझा अनभव
ू
एका बपाशी थांबन

ितथेच पूण  किवता िलिहता यायला हवी
असा िवचार येतो तेा
मी सभेला जमलेा गदकडे ल करतो
आिण कोण िनवडून येईल याची काळजीच
ु
देतो टाकू न सहज जाता जाता पलावन

ााचे िनमाच असासारखी खाली
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वावाचे पदर मला मनान े िदसतात
दगड हे खरे तर असतात
पॄीा आठवणचे िपकलेले घ फोड
ु काही सांगायला हवे
किवतेन े अमकच

ु ीच नाही – उलट न सांगताच
असे मळ

ु ांची
ती हजेरी घेऊ शकते हजर नसलेा मल
णजे खडसावून णू शकते वाचकांना

की बाबांनो भांग पाडून जरा इथेच सूय  उधळा

--- ००० ---

भूतकाळाा ारकाा आठवणचा कचरा -ु
इनपटस
जातायेता पािहलेले
घाटातले िकरकोळ सोडले तर
मी धबधबे फ िचांतच पािहलेत
तसेच गाईला फ खालचे दात असतात
हे मी न ेटवर पान लात ठे वलेय
सीिरया आिण इराण यांाबाबत वाचून
माया सामा ानान े
ते मी समजून घेतलेय
आिण ांवरचे माझे भा
भारताा अथकारणावरील पिरणामांसह
मी िमांा आमसभेत सांग ू शकतो
पाणी वाचवयाचे मह
आिण ल िगक िशण हे मच आहे
हे मी न ेहमीच सांगतो
ू च जमवून
हा आा देहच िनसगातन
वापरात ठे वलाय
तर मािहतीचे ते काय िवशेष
ु काढतो
अन ेक िवानांाही मी चका
इकडून-ितकडूनच पण काय कसे
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जमवायचे ते ांना समजत नाही
ु
ु घेतात
ते चकीचे
इनपटस

मला दांडगा आिवास असतो
--- ००० --वच
ु एका काळात
ठीक आहे अमक
मी असणार आहे पण मला
ू े अवडंबर नको आहे
मॄच

िवचारांच े उपरेपण नको आहे
मतांचा वेडपे णा नको आहे
ु की हवी
ेम हवे माणस

वग ैरे हवेता गाही नको आहेत
मी नसेन तेा
हे झाड असेल नदी असेल

समु आिण आकाश असेल
ु
हेही नको आहे -- नसती
ु
आहे ते सटयाची
भीती

कोण स कोण ायाचे
कोण सािक संतापी
कोण समथनीय हसक
हे ठरवयाची

माझी ना कुवत ना लायकी
माझा अास तर नाहीच
िशवाय आता कसे होतील बदल
याचे मला अंदाजही नाहीत
िववेक तान अा

ु मानिसक सगळे
मला वच करायचेयत – नसते
--- ००० --इितहास कवटाळत जगणे -320

िशिशरदशन -शेवायात
बसंाकांचा इितहास
मी घोटत रािहलो
शेवायात घसरामाणे
मी नगय बेडूक असान े

मी सोडली नाहीत कधी

माया अिभमानाची वलये
धूपान िशदोरीतच नसान े
मी माजवू नाही शकलो
दहशत माया वैभवाची
मी आतु पणे

रा नाही शकलो हीरो
चमकावत
माया हाताता उाम साखया
मी झालो नाही कधीच

ु सफे द तेज
दा-मटण-पानय
ना भांडण ना तंटा असा स
सौजशील रािहलो
काळू अासू िकडा

ु
पकातला
रीसेला
यात माझे काय होते
या िवचारात माया
शारीपासून तर झालोच मी परका
पण जगणेही उपरेच वाटत रािहले मला
--- ००० --येणाया जाणाया वाहनांवर भक
ं ु णे, ांचा पाठलाग करणे, जमास एखादा अपघात घडवणे -- ही सव रापाळी
िनरलसपणे पूण  के ावर सकाळचा आराम -मायाच घामातून
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काहीही बोलयासाठी मला
या जगाचाच उपयोग करावा लागतो
माया मा कडेकडेन े
जात अंधारात

एखाा वासनांध कुामाणे
ु
माया आयाता
वू
ेयसी आिण घटना
ा ा करणाया
वापराा लागतात मला
माझीच समज घडवामाणे
माझी भाषा मायाबरोबरच
भोगत आलेली
जगाचे टे टोणपे
संपकाला ओपन
एखाा वेयेमाणे
तरीही मला ेम हवेच असते
मोशन हवेच असते
टाया हाच असतात
माझी सजकता णून
मायाच घामातून उगवामाणे
--- ००० --पाो सॅबोिरयो ची मला आवडलेली एक किवता –
काहीच नसयाबाबत
माया ा अवजड टे बलावर
ु
मी पनरावॄ
ी करतो

फळाा ा चवीची
ही खोली आहे लहान
कवा असे णू की जग
ल करते तःकडे
ु
या णापरते
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ाला फारसा
नसतो अथ 

हा परीघ
हा छोटासा भाग
असयाचा
ही खोली असते मला
िजभेसारखी
तःा पॄभागान
फारशी अिधक
चव न घेणारी
कुठे तरी
कशाची तरी

ु
होते सवात

कुणासाठी तरी
पण माझा िवास असतो
ूनतमावर
ु
आिण मी पनरावॄ
ी करतो
माया कन ेची
काहीच नसयाा
खूपच आधीपासून
ही खोली

ु होयाा
स

--- ००० --January 2020
January 31
उकळते
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आधी चा पराभूत होते
आिण मग नखे कडवट होतात
आिण ानंतर मा
डोयांना आकाशही
वाटते िवरोधक
ांा पावलांच े ठसे

ु वाकडे उमटतात
उपरोधामळे
आिण ांच े आवाज
घोगरे झालेले असतात
सतता ेषान े
ते खूप अास करतात
आिण जगाची सगळी रहे
समजामाणे

थक
ं ु त राहतात ेकाा िखशात
ते भयभीत असान े
शूर असतात टोया कन
आिण हे करतात
सगळीकडे ायासाठी
मोहे तःचे न सोडता
ितथूनच उदारपणे
ते मानवतावादी आिण शांततावादी
असून उकळते हसक असतात
--- ००० --अथा
ु ाला िदसलेला असू शकतो
त
संबध
ं अिवाद सावाद
आिण रोज सकाळी
दहाला येणारी कचरा गाडी यांत

ु ी िल शकता एक किवता
-- त
िवाचे मूळ शोधणारी
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ु ाला अडथळे असतात -पण त

ु
कुणी ताला
ु लेखलेले असते
ु
कुणी ताला
फसवलेले असते
कवा कुणी गायलेले असतात
तमु ा घरायाचे गोडवे

ु ाला गोठवून टाकयासाठी
त
खूप मोठे कारान चा असते
ाच लोकांकडून

ांना नको असतो तमु ा किवतेचा धोका
इितहासात रमलेले आिण अपमान
होताच उसळू न येणारे लोक
ु ीच सोडू इित नाहीत
मळ

ांा सवयी

हे ओलांडायचे असेल तर
ांची कारान े आधी ओलांडावी लागतील
अथा िवसरा ती किवता
--- ००० --ु
एक साधीश णाला, कसली पके
आहेत या वाचनालयात ? जर ती आपा धमथ
ं ाा िवरोधी असतील तर ती
नच करायला हवीत आिण जर ती आपा धमथ
ं ातलेच सांगणारी असतील तर ांची गरज नाही, कारण, आहेच ते
ु े , हे पूण  वाचनालय जाळू न न करा !
सगळे धमथ
ं ात. ामळ

ाच पतीन े इथा एफबीवरा राजकीय वादांबल णता येईल -- िवरोधी लोकांच े मतपिरवतन होत नाही,

ु
ु े , तसले बंदच करावे -- आिण जे आपाच मतांच े आहेत ांाशी तेच तेच पा
ु पा
ु
नसाच
िशा होतात, ामळ
 काय -- णून तेही बंद करावे ! सारांश, इथले सगळे च राजकीय वाद वा चचा या बंदच करणे
बोलत बसयात अथच
शहाणपणाचे होईल, असे णावे का ?
िवाताई
बी. ए. झाावर मी नोकरीकडेच वळलो. सु वातीला मला िकलर ेसमधून कामे िमळू लागली. िशण, िचपट

ु ाखती घेण,े वग ैरे. ते एक कारे घन काम करणे होते. नंतर मला सांगयात आले की मी
अशा ेांता लोकांा मल
यापढेु ऑिफसात येत जावे आिण ितथून काम करावे. पिहा िदवशी मी हजर झालो तर पिहले काम कोणते आले असेल
मायाकडे ? िवाताई ' ी ' मािसकाचे काम पाहात. ांनी, ' थमच आई झाावर ' या िवषयावर ियांची पे

ु अडीचशे पे आलेली होती. िवाताई होा रजेवर. तर ती पे वाचून, ांच े संपादन कन एक
मागवली होती. समारे
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लेख तयार करायचा, असे ते काम होते. ते मला देयात आले. मी ते वेळेत पूण  के ले आिण ते ' ी ' त िसही झाले.
आिण नंतर िवातासह सवाना आवडलेही. ' थमच संपादकीय िवभागात काम करताना ' असे ते माझे समाधानकारक
ु
झाले होते ! या कारे, िवाताई ठरा माया पिहा बॉस -- बॉसग मळीच
न करणाया ! हे सगळे मला आज
आठवणे साहिजकच आहे. िवाताा ॄतीला माझे िवन अिभवादन !
--- ००० --ेष हा ेषपााला जाळे ल वा न जाळे ल पण ेषकाला मा तो नीच जाळत राहतो -स शोधा
हळू हळू ते
मायापयत येऊन ठे पते
-- अमेिरका काय क शके ल
आिण ान े माझे काय होईल
सगळा अास करणे
मला श नाही
अगदी मीही असलो

ु गार एकितपणे तरीही
याचा गे
कायदा अथशा
आिण िवषमतेची कारणे
हे सगळे जमवत
बसू की काय

आिण बलाार
आिण ाचाराा के सेस
यांच े सव टे आिण एकू ण अयावत
मािहती ठे वणे नाहीच जमणार मला
मी आम संवदे नाहीन संकुिचत
िनदय आिण अायी का झालोय

ु ीच जमवा कारणांच े तपशील जमेल िततके
याचे त
आिण लावून टाका िनकाल
माझा राग मनात न धरता स शोधा णजे झाले
--- ००० --326

थंडीसाठी ाता ात बिु मान सोय -January 28
Champra Deshpande added a new video.
Champra and Abhiram are celebrating 10 years of friendship on Facebook!
े ा ! — with Abhiram Bhadkamkar.
या म ैीस खूप खूप शभु 
ऊन फुकट
आजा िदवसावर सरळ एक ीमंती कळसच चढला. आमा भागात ाण-मराठा अशी मालक भािगदारी

असलेले दोन िमांच े एक छोटे हॉटे ल होते. एक इंिजिनयर आिण सरा हॉटे ल मॅन ेजमटवाला आिण मबं ु ईा ओबेरॉय

ु असलेला. उम चालवायचे ते हॉटे ल. छान ता आिण चवदार दजदार पदाथ. आमा
हॉटे लमधला कामाचा अनभव
ु रोज ितथे भेट असे. ा दोी मल
ु ांशी आमचा छान ेह जमला होता. ांनाही आमाबल खूप ेम आिण
चहा-पची
आदर वाटे . नंतर ा जागेा मालकान े भाडे चंड वाढवून मािगतान,े ते परवडणार नाही णून ांनी ते हॉटे ल बंद
के ले. ांतला इंिजिनयर इथे कुठे तरी नोकरी क लागला आिण कुक असलेला एका परदेशाता हॉटे लात गेला

नोकरीला. नंतर तो भारतात परत आला आिण इथा एका शहराता एका अित-ीमंती हॉटेलात ( ाला हॉटे ल िरसॉट
णतात वाटते ) नोकरीला लागला. तो आज संाकाळी भेटला. आमा कन ेा आिण एकू णच डोाा बाहेरा
गोी ान े सांिगता.
चंड जागेत मोजाच खोा. ेक खोलीला वेगळा िमग पूल. रोजी भाडे अडीच लाखांा पढेु ! मोठमोा

ु
कं पांच े मालक, काही राांच े ममं
ी, परदेशी पाणे अशी िगहाइके . एके का खोलीला सरासरी चार एवढा ाफ.
उम सेवा ावी लागतेच, पण, ांतले काही ीमंत माजडु असतात, ते वाईट कारे अपमानही करतात -- ते सहन

करायची तयारी लागते. पण, अथातच. ते सन जाताना जी िटप देऊन जातात ती सरासरी माणशी पंचवीस हजार येत े !
ान े एका देशाता एका राणीचा िका सांिगतला. सकाळी सूयदय झाावर िता अंगावर ऊन पडायला हवे. बाहेर
माणूस उभा हवा. मग, ितन े बोलावावर आत येऊन ान े ितला कॉफी ायची. ती जा णेोवर वा सरे काही
े ोवर ितथे खोलीत कोपयात उभे राहायचे. मी णालो, " बाकीचे ठीक आहे -- प ैशांसाठी अपमान खूपजण सहन
सांग

ु
ु ी ायला, उाचे प ैसे फुकट घेता. नसा
ु ाला पंचवीस हजार िमळत असतील ! "
करतात. पण, त
ा उाचेच त
ु े कुछ नही माम ! " पण, काही का असे ना, हवे
मग, घरी येता येता तःला णालो, " िनया बत बडी है बेटा, त

तेवढे मबु लक ऊन खायाइतके तरी आपण नीच ीमंत आहोत, हे समजून आले ! िशवाय इतके ेट लोक ाा हातचे
खातात तो माणूस आमचा ेमळ िम असणे !
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ु संाकाळचे िफरणे चा होते. पढेु चालता चालता आी ा एकू ण ीमंतीची चेा
अथातच आमचे न ेहमीा पचे
के ली -- थोडे अीलही बोललो आिण ( आमा एका िमिन-हॉटे लमे चहा िपऊन ) समॄ होाते घरी परतलो. (
ु
आपाकडे हॉटे ल हा श चकीा
अथान े ढ झालेला आहे, ाला आता इलाज नाही. )
--- ००० --िजलबी
सकाळची चर आिण जातायेताची िकरकोळ कामे, हे चा होते. एका गीता रावर अचानक ' ठ ' असा
आवाज झाला णून वळू न पािहले तर नारळाा झाडावन एक वाळलेला छोटा नारळ रावर पडला होता. ितथून

चाललेा एका सायकलाराा डोाला लागून तो खाली पडला होता. मी तर ऐकू न होती की नारळ कधी कुणाा
 सरीकडे वा बाजूला पडतो. पण ते या नारळाला माहीत नसावे.
डोात पडत नाही आिण तो न ेहमी काळजीपूवक

सायकलार पाय टे कवून थांबलेला होता. टले, काय, लागले काय ? तर णाला, होय तर, माया डोाला लागूनच
पडला ! आणा इकडे, णाला. मी मागे जाऊन उचन तो ाला िदला. नशीब, णाला, मोठा नाही पडला आिण

डायरे डोावर नाही पडला ! गणपतीची कॄ पाच आहे, णाला, ही ! मी मनात टले असू दे, ाची आहे ा ! पढेु
े िदलाय यातून -- आता घरी जाऊन िवचार करतो. तो अथातच घरी जाऊन
तो णाला की गणपतीन े मला काहीतरी संदश
े डीकोड कन ाचा अथ लावेल. नसतील ााकडे कुणी बाबा वा महाराज,
ाा बायकोशी चचा कन तो संदश
पण, गणपती तर आहे !
मग मी पढेु गेलो. येताना िवचार आला की बरेच िदवसांत नातना काही खाऊ न ेला नाहीय, तर आज घेऊन जाऊ.
णून िजलबी घेतली. घरी आावर बायकोला टले, सहज खाऊ णून ही िजलबी आणलीय. तर ती णाली, बरे
झाले ! मी िवचारले, णजे ? तर ती णाली की आज गणेश जयंती आहे, न ैवेाला होईल ! बेट ! णजे एकाच फे रीत
बॅल शीट टॅ लीच झाला णायचा !
मी फ एक काम के ले -- िजलबी की िजलेबी याबाबत मला शंका होती, ते पान घेतले. िजलबीच बरोबर आहे
मराठीत. हदीत जलेबी णत असले तरी !
--- ००० --िखडकीा अगदी जवळू न साळु ं कीचा आवाज आला. पाहायला गेलो. िखडकीखाला लॉटवर ती बसलेली होती.
मजेत मधेच आवाज काढत. ितला माझी चाल लागली. मी काचेा अिलकडून पाहात होतो. ितन े मान वेळावून अंदाज
घेतला. काही धोका तर वाटत नाहीय णून ती बसून रािहली. पण, तरीही, धोका तर नाहीय, धोका तर नाहीय, हे मधून

मधून पाहात रािहली. पण, शेवटी, नसला तर नसू दे धोका, पण, ते सारखे पाहात बसणे नको, मजेत य आणत -- या
िवचारान े ती उडून गेली. नाही तरी ितथे ती िकती वेळ बसणार होती ? पण, मला उगीचच जरा अपराधी वाटले. तरीही,
ितन े बरेच ण आपण ितथे असूनही, आपला काहीही धोका मानला नाही, याचा आनंदही वाटला ! धवाद साळु ं की
महाशया -- मजेम रहो !
--- ००० ---
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ु े इतरांना त
ु लेखणारे सगळे च तःला साचे पाईक
धम जात भाषा आिण मते यांांता वेगळे पणामळ
समजतात !
पलायन
होय
माया कन ेन ेच
अिात आणता येतो
मला तो पी
जो मी होऊ शकतो
आिण उडूही शकतो

ाा पंखांनी

पण हे िचतच
कधीतरी घडते -हान े तर नाहीच घडत
मलाच अजून

ु ी आसी सटत
ु नाहीय
तझ
ु ा काय सांग ू
तर मी तल
ा पाचे जगणे
तु या जायातून

ु
सटायचे
च नाहीय मला
जरी चोन घडते िचत
ते छोटे स े पलायन
तूच आहेस खरे तर
ा पापासून सततचे
माझे कनाहीन पलायन
सावयव ती आिण आभासी
--- ००० --किवतेतला ' मी '
माया एका किवतेत मधमु हे आिण रदाब यांच े उे ख आान े माया काही िमांना वाटले की मलाच हे आजार
आहेत. अजून तरी मायावर ा आजारांचा हा झालेला नाही. माया किवतेतला ' मी ' हा मीच असतो असे नाही -329

ु
अन ेकदा नसतोच. काही वेळी एखाा िगत अनभवाचे
किवतेला िनिम होऊ शकते पण सहसा किवता हे बेब

ु
आचिर नसते. कवीची सखःखे
वाचकाा डोात घालणे मला तहीन वाटते. असं िनिमांनी किवता िनमाण

ु ' पाहयाची ' वा ' ' समजून घेयाची ' मायातून येणारी िया असते.
होऊ शकते -- ितचा मूलाधार मा मानवी अनभव
पण, िगत ितिया अशा पात ती नसते.
हेच काही वेगया कारे आधीही कुठे कुठे बोलले गेलेले आहे. ांतले न ेटवर 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 पेसोआन े ७२ टोपण नावांनी वेगवेगया किवता का िलिहा असाात याचाही या संदभात िवचार करावा.
--- ००० --ु ,
‘ अात मी, सात तू, मात म कुणी नाही ‘ ( दीघाक ) – िनमती – महारा कचरल सटर, पणे
ले० ील चाण, िदद० अपूव  साठे , गीते० मोद काळे आिण संगीत० च ैत आडकर.

ु
-- ीपािवरिहत अन ेक पषपाां
च े दंगाना.
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ु े , परतताना िरा िमळायला िकतीही ास होवो, हे बघणे तर
ील हा एक आजचा महाचा नाटककार आहे. ामळ
भागच होते. िशवाय पावसाळाही संपलेला िदसतोय. हे सव िवचारात घेऊन जाऊन पान आलो हे नाटक.
ु होयापूव खाली एक १५ िम०चे अंगणनाटक होते. ी-ूणहा आिण बलाार यांवरचे. ते अथातच
हे नाटक स

ु करेगा,
ी-समा जोरकसपणे मांडणारे होते. भावी होते. अन ेक तण-तणी होा. ात, मधून मधून, परेड अमक

ु करेगा अशा जोरकस ऑडस  होा – ांतली एक होती, ‘ परेऽऽड – सोचना बंद ! ‘ जोरदार पिरणामकारक !
परेड तमक
समा काय आहेत आिण काय घडायला हवेय याचे हे नाटक पािहावर मग, ‘ अात मी --- ‘ पािहले !
ीला नाटकात समा शेकांनी आहेत पण ा िनर करणाया, बौिक िनराकरणे नसलेा आहेत. कारण
ा जगयाता मूलभूत णता येतील अशा समा आहेत. ौय, भीती, से या सवच बाबतत एका ॅ क वॉलपाशी
( कॄ सीमेशी ) इथे जाऊन धडकणे आहे. कुणी मारत असताना मरणायाला घाम फुटतो आिण ते घाम फुटणे ाा

ु
ताात नसणे – अशा टा तर लहान समांपासून ते हमथै नापय
त सव जगणे या नाटकात आहे. कमोडवर बसणे
आिण हम ैथून करणे या कॄ तीही िबनिदतपणे इथे एकू ण जगयाचा भाग णून येतात. आजा जगयाता

ु ांमाणेच नाटकाची रचना आहे. एका माणसाचे जगणे जसे फुटलेले आहे तसेच समाजाचेही असं घटनांनी
तक

फुटलेले आहे. धम, भाषा, िवचार हे सगळे च िनरथक ठरते आहे. आिण तरीही मन मूलभूत समांकडे वळतेच आहे.
ु
उर-आधिनक
नाटकाची सवच वैिशे या नाटकात आहेत.

सगळे बबललेलेच आहे तर मग जे आहे ते साजरे करत जगा – हे उर-आधिु नकतेच े अंितम उर या नाटकाता
ू इथे
गायांनी अधोरेिखत होते. जगणे बबललेला भंगार आशय, नांदी, पोवाडा, नागीत, भजन, भरै वी अशा कारांतन
उवीपणे सादर होत राहतो. मोद कायांची गाणी आिण च ैत आडकरांच े संगीत हा ‘ आनंदी उपरोध ‘ जोरकसपणे
हाणतात.
हा सगळा डोलारा अपूव  साठे यांनी समथप णे िददशत के लेला असून सव कलाकार आिण तं ांनी ांना उम साथ
िदलेली आहे.
ु
 ाचा दंगा
उर-आधिनक
आशयाचे, ाच कारा शैलीतले हे एक महाचे नाटक आहे. िवशेष णजे यात िनरथक
असूनही जगयातला meditative असयाचा – चतनाकतेचा धागा हे नाटक सोडत नाही. हा या नाटकाचा उरउर-आधिु नक िवशेष णता येतो. हे असे सगळे ठरवून – िचिकेन े नाही घडत – ती भी जमून यावी लागते.
मला हे एक, भी जमून आलेले, मराठी नासॄीत हलचल िनमाण क शके ल असे छान नाटक वाटले !
सव टीमला उरोर अिधकच आधिु नकता लाभो हीच सिदा !
--- ००० --ऍसडटी ( अतक ता – णजे तक िवहीनता – अतता ने ).
चांगले-वाईट, ाथ-िनाथ, न ैितक-अन ैितक, िववेकी-अिववेकी असे मूाक भेद आपा बोलयात असतात.
काहना वाटते की यांतले ‘ वाईट ‘ ते अतक णावे आिण चांगले ते अतक णू नये. आणखी काहचे मत पािहले तर
331

ु , ‘ साथ ‘
ु े , सगळे च तक य
अतक काहीच नाही. आपण कशासाठी काय करतोय हे माणसाला समजत असते. ामळ
असते. ऍसडटी मधली जी अतक ता आहे ती अशी ंाक नसते. ती सवसमावेशक अतक ता वा िनरथत ा असते, हे
लात ायला हवे. ऍसडटीमे णजे अतक तेत ही असली ंाकताही ऍसडच असते, हे पाहायला हवे. यालाच
असंगतता, िवसंगतता, ता वगैरे टले जाते. पूण  मानवी जगयातली िनरथ ता हा ाचा अथ असतो. िनवडक

ु तेत बसवणे णजे तीच िनरथक ंाकता
िनरथत ा ने. ऍसडटीला आपण आपा आवडा सबु ु तेत वा िनब
गॄहीत धरणे ठरते. तोच िनरथक आदशवाद िगरवणे ठरते. ऍसडटीचे पूण  आकलन णजे नथगन ेस णजे ‘ नसणेपण ‘
णजेच अिवादाची पूणावा, हे लात ायला हवे. ऍसडटी वा नथगन ेस या तानाक / आािक

ु ते होते, असे णयात अथ नाही. या आकलनाला
संकना आहेत. ांचा आता काळ संपलेला आहे, ा काळापरते


काळाची ऍसड कं ु पणे नसतात, हेही समजून ायला हवे. ( आदशाच े ढाचे वा म कोसळणे वा सया एखाा आकषक
कारणान े टाकले जाणे यालाही कधी कधी मी बोलयाा ओघात ऍसडटीचे भान येण े णतो – पण ते पूण  ने. ते
डोलारे कोसळया वा टाकयापूवचेही ऍसडच असते, हे िवस नये. ) इथे हे पाहावे -￼ "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.
तसेच हेही 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 वेगात

यावा याला हजारो असतील कारणे
गरज काय ेक वेळी
उकरत बसायची
-- जेा नदी कोरडी पडत गेान े
ु
शहरात घसतात
मगरी

तेा कोण चता करते की बाबा
ांासाठी कसा हवा अिधवास
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मनात येणारे मूडस
आिण कं टाळा आिण ोध
यांची कारणमीमांसा
कोणा मागदशके त तपासणार
रदाब आिण मधमु हे संभाळत
आिण ते आहेत हे मा करत
सदोिदत उचंबळणारे
कणांा लाटांच े वाह जणू
जे आहे ते सगळे
गॄहीतच धरले जाणार

जशा घटना आिण संघष 
याापढेु मा खूप झाले
आता ताबा ठे वावाच लागेल

ु
हे ठरवणेही असेल असं कारणांनी य
--- ००० --आजकी बात
बधा मी बाळगत नाही माझी मते
काही तासांन अिधक काळ

ु
-- या ओळी ५० वषापवू च िलन गेलेला पीटर शेडाल हा कवी हा काळाा खूपच पढची
समज असलेला एक महान
अलवान माणूस णावा लागतो. मतांची सतत िवेवाट लागत राहयाचा काळ आधीच िदसणे ! याला पूरक असा

ु
जागितक वा भारतीय कचरा खूप आहे. तो सगळा डोात साठवणे श नाही. पण, नसता
महारा घेतला तरी आपा

ु ाद आहे. ाच ियेला
तीन थोर पांनी एक येऊन इथे जी णाांची वगाळ पे तयार के लीय ती नीच कौतक
ु के लेले आहे. ामळ
ु े , " लाव रे तो ििडयो ", हे कुणीही
आणखी बळ देयाचे काम चौान ेही आता उाहान े स

कुणाहीबल णावे, अशी समावेशक िती तयार झालेली आहे. ात आता काही त रािहलेले नाही. लोकांनाही आता
ु
सारखा तो भूतकाळातला कचरा डोात साठवणे, ाा कुबट वासात जगणे वा तो जाळत ाा िवषारी धरात

ु
घसमटत
राहणे याचा उबग आलेला आहे. ते भूतकाळातले आदश आिण तडजोडी यांचा आता फ टीी चचाा

ु नगय उपयोग रािहलेला आहे. सोडा ते सगळे -- ' आज की करो बात ', हा मं झालाय. काय के ले
आरडाओरडीपरता
णजे यश िमळे ल, असा हा आता मॅन ेजमटचा िवषय झालाय. तशील िवचारांनी या सव पिरितीवर चचा करणारे
काळाा शतयोजन े मागे रािहलेत. ती िपढीही आता संपत आलीय आिण ांना कुणी गंभीरपणे घेतही नाही.

ु देयासाठी इतके
ऍसड ( अतक ) रंगभूमी ही जगातली सवे रंगभूमी आहे, असे मला वाटते. माया या मताला पी
लोक अथक पिरम करतात याचा मला खूप आनंद वाटतो.
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--- ००० --नाइलाज
ु े
हे तर िनळ तझ

वेड पांघरणे मु ाम उेजक
-- माया मनात िदसू शकते

ु ी पूण  िनया
तु या मनाला तझ
ु ा माहीत नाही
हे तल

हे कसे श आहे –
छे छे मला कसे असणार माहीत
तु या िनयेच े तपशील –

मी िवेषक िवचारांनी थोडेच
ु ा माझे –
मानलेय तल

पण तु या या नकळत डावाला
मी बळी पडतोय
समजून-उमजून
आमण हाच बचाव
अशा नाइलाजान े
मीलनाचा ण णजे
तपशीलांची गरजच नसणे
आिण तू

ु ा िवजय मला अप ण करणे
तझ
--- ००० --एक वेगळा कोन -आी माजी बँक सहकारी -- रोज संाकाळी िफरणे-गा-चहा वाले -- काल सहभोजनासाठी एक -- — with
Subhash Khalde.
ेक किवता
ेक किवता
अशी ना तशी
कडेलोटाला यायला हवी
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तसे न घडास
ितातली
वेडाची झाक िदसायला हवी
--- ००० --ाच खोलीत
सारांच े डोसे आिण झांची चटणी
आिण आवाजांच े वेफस 
खात मी बसून एका खोलीत
सव गगाट उाही मधमाशांचा
पूण  ल करत
खूप झाले
आता थांबताच नाही येणार
घडावीच लागेल ती घटना
चबं ु नाची

सव वाव आिण सव से
ाच गदत फे कू न
हा उतावीळपणा
की अधीरपणा
की शी आच
की अनावर तातडी
हे काहीच िवचारात न घेता
हा इथला एकाकीपणा
ओसंडतो खोलीबाहेरही
आता आत आिण बाहेर
हा फरकच संपलेला
ाच असोबत खोलीत
--- ००० --ु े!
ना मेिडकलला गेलो ना डॉरेट के ली, तरीही, माझे सहकारी मला डॉर णत, माया अरामळ
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गांधचे हार वाईट होते, असे णतात. िटळकांचहे ी तसेच णतात. सखोल िवचारवंतांच े वाईटच असते.
माझेही वाईट आहे.
एवढेच नसते
जागे होताच
येणारे पांच े आवाज
सांगतात सगळे नॉमल आहे
हे एवढेच मी कुणाला
ू काय उपयोग
सांगन

जागे होणे पांच े आवाज
आिण नॉमल असणे हे
एवढेच नसते मला सांगायचे
यासहची पोकळी सांगता आली

ु िलहावी-वाचावी
तर किवता पा

लागणारच नाही कोणतीही
--- ००० --माझे शैिणक कारनामे
ा वेळी एस एस सी णजे ११ वी होते. बोडात मेिरट िलमे ा वेळी ८२ टे वाला पिहला असे. ा वेळी मला

ु णून मी अंधरे ी ते िवरार एवा क ांत पिहला होतो. मला
एस एस सी ला ७७ टे होते. आिण आपले आपलेच कौतक

वेश कुठे ही िमळाला असता. पण, ' सकथे ' चा एक वाचक या नाान े, मला वायाची आवड आहे अशी एक माझी
ु े , ( आिण तेतीची कारणेही जोडीला घेऊन ) मी कला शाखेकडे जायचा
गौरवितमा माया डोात होती. ामळ

ु फ
ु कॉलेज
िनणय घेतला. आी मालाडला राहात होतो. ितथून फ दोनच े शनांवर असलेा जोगेरीला इाईल यस
या ( मबं ु ईवन ओवाळू न टाकलेा ) कॉलेजात ा. होमाई जे. ॉफ या ऑफडा इंिलश एम ए असलेा बाई

ु आहेत, ामळ
ु े मी ितथे जावे, असा सा िमळाला. ाापक ायचेच माया डोात होते, मग
इंिलश िवभागमख
ु े मी ितथे गेलो.
मराठी कशाला, इंिलशचेच होऊ, असे ते होते. ामळ

ा वेळी कॉलेजा सया वषाला इंटर णत. णजे, माझे इंटर आट स. ितथे आला एक मोठा रासी अडथळा !
ा वष ितथे ' वड िहरी ' णजे ' जगाचा इितहास ' हा िवषय होता. आिण मला तर ा िवषयाचा ितरारच आहे.
ु
आपण इथेच लटकणार असे मी मनोमन धनच चाललो होतो. पण एक जगारी
उपाय णून आधी, आधीा काही

पिकांचा अास कन १५ िनवडक अपेित  काढले आिण तेवढेच च पाठांतर कन तयार ठे वले ! सदैु वान े
ांतले साडेतीन  आले आिण ा िवषयातून माझी न ैया पार झाली !
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पढेु अथात अटळपणे सरा अडथळा आला ! इंिलश ! बी ए ा अंितम परीेला बरेच संबिं धत वाचत बसलो आिण
माचला परीा सोडून ावी लागली ! कारण ा िवषयाा बाकी िवभागांतले काहीच नते झाले वाचन ! मग शहाणा

ु
होऊन ितथेही शॉट कट मारले आिण कसाबसा बी ए झालो ! पढेु आयात
कधी कोणाही परीेच े नावही काढायचे नाही,
असे ठरवून टाकले !
हे सगळे आठवायचे कारण णजे, ' तााजी ' या िचपटावर इथे चालणाया चचा.
हदी िसन ेमांतले दोन िठकाणचे संवाद माया टॉप वाा आठवणत आहेत. एक णजे ' िमर अँड िमसेस ५५ '
मधला -- " पांच िमिनट को, म ै शादी करके आती ँ " -- हा आिण सरा, " इितहास मत पूछो ! " -- हा. हा सरा
बतेक, परेश रावलचा असावा -- िचपट आठवत नाहीय. कुणाला आठवला तर सांगा.
--- ००० --आपा आजूबाजूला, देशात आिण जगात असं  आिण समा आहेत. ा सव अशा ना तशा आपा

जगयाशी जोडलेा असून ावर भलेबरु े पिरणाम करणायाही आहेत. याचा अथ असा नाही की ांचा कसून अास
ु े ांवर सारा ितिया देतच आपण जगले पािहजे. पण, थोाफार माणात
करत आिण पूण  वा अपूण  समजतीन

सवाचा य तोच िदसतो. सवाा ितियांमधून समा अिधकच वाढतात, ती होतात, पे बदलतात वा आणखी
वेगयाच समा िनमाण करतात, हे लात आले तर काय असू शकते आपली जगयाची कॄ ती ? की अशा ' मानवी ह '
ू च इथे पॄीवर ग अवतरणार आहे ?
टाईप वा आपाला ' ेयर ' वाटणाया ितियांतन
उपटसभ
ंु
काळोख असतो मूळ

आिण उजेड असतो उपटसभ
ंु
कारण नसणेच असते मूळ
आिण असणे असते उपरे
आपापा आठवणी
समजा वाळत टाका
िकाा काठावर
तरी शेवटी ा वातड होणारच
आपलेपणान े िकतीही
समजा गजारले रावरचे िदवे
तरी ांा िकरणांची धार
र काढत राहणारच
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णून असयाला रामराम
ठोकू न िनवांत असावे नसयात
तःच उपटसभ
ं ु असाचे

एकदा डोळे भन पान घेत
--- ००० --सारांश
खरे तर ांनी माफी मागायला हवी
पण यापूव तीनदा ांना तःला माफी मागायची होती ाचे काय
ते जाऊ ा ही ताजी आहे
ही काय ताजी णजे हेयर कटग आहे का
ु ी असंसदीय भाषेवर नका उत
त
ु
पण मळात
असे बोलावेच कशाला

अहो नाही इतके लात राहात खरे बोन जातो माणूस

ु तेवढे खरे आिण बाकी सगळे िबनखरे असे का
णजे ती
ु ी सांगा ना मग
खरे कुणाला णायचे ते त
जरा एक िमिनट मी दोघांनाही थांबवतोय
खरे कोण हा आपला आजचा िवषय नाहीय
अहो आी जभर माफी मागत आलोय आी िभणारे नाही
खरे णजे काय ते आाला कुणी िशकवू नये

िवचारान े  सटु ला नाही तर रावर उतरणायांची आी औलाद आहोत
आाला कुणी धमा देऊ नयेत ही लोकशाही आहे

ु ी काय के ले होते हे सवाना माहीत आहे
तमु चे बोलायचे तर १९४९ ला त

ु ी काय के लेत हे आी बो का
मग ७७ ला त
नीतीचा ट भा कुणीच िमरवू नये

ांनी माफी मागून िवषय िमटवायला हवा
भावना खवयासारखे काही नतेच ात
भावना तमु ा की आमा

ु ा कधी आमा
अहो भावना सगयांना असतात कधी तम
चला वेळ संपलीय मावरांच े आभार
बोलणायांनी आिण ऐकणायांनी दोघांनीही भावनांना आवर घालावा
आिण लोकशाही अबािधत राखावी हाच याचा सारांश
--- ००० --ु
चका
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ु ी असे कसे घालता कपडे
त
िनया पँटवर पांढरा शट
हे अगदीच शाळकरी नाही िदसत का
ु ी आकाशाकडे एकटक पाहता तेा
त
डगराकडे शाळे ा इमारतीकडे िनारणच
ु ी ल करता असे नाही वाटत का
त
ु ी शाकाहारीच खाताय
इतके िदवस त

ु े तमु ची नीट िटकवायलाच हवी अशी
ामळ
मांसाहारीची सवय जाणार नाही का
ु ी िनकरान े
राजकीय भांडणात त
काहीच नाही मांडत उसया मारत यावन
ु ी पळपटेु असाचे िस नाही होत का
त
अरे बाबू मोशाय डट वरी
मी जे जे वागतो जगतो भोगतो ते ते सगळे च

ु
मी समजून-उमजून चकीचे
करतो असे नाही कळत का
ु िदसतात
ु ाला जगात सगळीकडे इता चका
त
ु ाला कधी ना कधी शांत
याचा अथच त
झोपायला हवे असे नाही वाटत का
--- ००० --ु
स ैफ णतो -- मला ( ' तााजी ' मधली ) भूिमका सोडायची नती णून मी ( ाता चकीा
इितहासाबल )
भूिमका घेतली नाही !
किवतालेखनातला एक योग
https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2418156568495414
े न १४-१५ जान ेवारी दरान िस कवियी ा दया पवार यांा अतेखाली
३४ वे अितादश सािह संमल
लातूर येथ े पार पडले. समकालीन ांना िभडणारे, ांचा सिवर आढावा घेणारे उदबोधक भाषण पवार यांनी के ले.
ांा दीघ अीय भाषणाचा हा संपािदत अंश...
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हा संपािदत अंश असला तरी हे संपादन मूळ भाषणाला नीट ाय देणारेच असणार असे मला वाटते. २०१७ चे भाषण

ु े आता ावर बोलत आहे. हे भाषण तीन वषापवू चे असले तरी ‘ िशळे ‘
मी अिलकडे णजे बरेच उिशरा वाचले ामळ

 वाचले पािहजे असे आहे. हे भाषण पूणाशान े
झालेले नाही. आजही यातले वा न वा हळू हळू समजून घेत ते लपूवक
ु
ु
मला समजलेले आहे, असे मी मळीच
णणार नाही. तःा अनभवातू
न आिण चतनातून आलेली अशी भाषणे

ु
िचतच आपा समोर येत असतात. ांतलेच हे एक अपवादाक भाषण आहे. सामातः परोगामी
ीचे भाषण हे

ु
अ चे भाषण ब ही कुठे ही हाणू शके ल, असे असते. हे भाषण तसे नाही. परोगामी
भाषणाचा एक उम नमूना णून याकडे
ु े , थमतः, या भाषणाला सलाम !
पािहले पािहजे. या सव बाबमळ

हे भाषण णजे एक जबरद वैचािरक कॅ ूल तर आहेच पण ती एक एक आशयगभ किवताही आहे, असे माया

ु े , मला ‘ िदसणारी ‘ किवता मी िलन काढली. आता ही किवता मी िलहीत असान े एक एकसंध
लात आले. ामळ
कलाकॄ ती णून ितचे अि साकारणे हे माझे काम होते. आिण या किवतेता आशयाची जबाबदारी घेणहे ी. कारण
आता फ ाा भाषणाचाच आशय ही किवता  करत असेल, असे नाही. आिण एक टोकाची शता अशीही असू
ु े , ाला ही किवता आवडणे-नावडणे हे ितचे िता भाषणिनरपेच
शकते की हा पूणत ः वेगळाच आशय आहे. ामळ
असावे लागेल. इतरांच े तर ते तसे असावे लागेलच.
अशी ही किवता तमु ासमोर जाहीरपणे सादर करणे, याला अथातच भाषणकतची पूवानमु ती मी घेतलेली आहे.
किवतालेखनाचा मराठीतला एक वेगळा योग णूनही या उपमाकडे पाहता येईल, असे वाटते.
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 िहताचे आयाम
ु ी णता तेवढेच न मानणारी
त
मी बौ मी आंबडे करवादी
आिण हो एक कवियी आिण एक साधी
मराठीची ाािपका
ना खगोलशााची ना गिणताची
असेच माझे अिधकािधक िवशेष सांगत
मला अिधकािधक मयािदत करयाचे
तमु चे डाव मी जाणते बाळांनो
ु ी जसे णता ना िरतेम े
त
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ु ारे बाप लगते ह
हम त

ाच अथान े मी तमु ची आई आहे
ु
जातीय परोगामी
आिण ाणी दिलत
येताहेत का लात
ीला जातीचे वेशार मानणारे
कोण कोण आहेत ते पाहा ना
ीातं हे जातीजातीत
वेगवेगळे का लागणार आहे तेही बघा
-- मी मनूिवरोधी असले की वाह छान

ु
आंबडे करवादी -- आिण दिलत पषाची

ु
दडपशाही झगारणार
टले की
पाा पंखांची बेगडी कशी

खाजगी आिण सावजिनक ातंात
भेद कोण का करते आिण यातून शेवटी
आाला एकाकी पाडायचा आहे का डाव याचे काय
कायात सामावेल का
सगयांसाठी सगळा ाय
की येतील ात संघषमय
आंतरिवरोधी कलमे -दिलतांचा ाय ियांचा ाय
मराांचा वा ाणांचा ाय
होऊ शकतील का समावेशक आिण एकप
हे सगळे  इतके एक
की एक धागा ओढला तर
ितसरीकडेच ताण वाढावा
यावर फ एकच -द गूझ इज आऊट
हे झेन स णात उजळणे
जेा सगळे च िदसते
तेा काहीच नाही उरत

हे येतये का तमु ा ानात
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माया तरी कुठे येतये
--- ००० --ओस
िव लोकांना आी काळोख टले
पण आी तर ारकांत  झालो आहोत
हे फार उिशरा कळले
आमचे िचलखती िम
आी िमरवत रािहलो
अनावयक शौयान े
जरी हळू हळू बरेच लोक
आाला नगय समजू लागले
ु बेदखल करत
पतळे

ु
े उगारलेली तलवार
पतयान
ही आमची मनःिती

अतु आहे हे समजत असूनही
आी ती रेटत रािहलो

श िततकी दहशत िटकवत
याद राखा आाला िशकवू नका
आी सूयाची औलाद आहोत
असे आिवासान े णत
ु झालो
आी तःच पतळे

इथे ेमाची शताच नाही हे पान
आमची झाडे ओस पडली
--- ००० --राडा
कुणाकडे खोड असेल
तर कुणाकडे चमचा

ु े कॅ र होतो
माया धरान
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तर तु यान े काय ग
सवाच े असंब वूच
ं े जगणे
उदबी कचरापेटी सगळे च समथनीय
सा एकच की फ हेच श
हे सवमा डबाता शेवायासारखे
पयावरणाा नावान े रडा
पण अितांचा राडा चाच राहायला हवा
--- ००० ---

२९ षटके , २६ िनधाव, ३ धावा, ० बळी !
-- असे अचूक बापू नाडकण गेले !
-- ॄतीस अिभवादन !
ु
ग-िश
जॅन पोलॉक हा जगातला कॄ ितिच ( action painting ) कलेतला एक महान कलावंत समजला जातो. तो जे.

ु े ा
कॄ मूतची वचन े ऐकत असे, असे ‘ ऐकू न ‘ आहे. पंिडत जवाहरलाल न ेहही ांची वचन े ऐकत. आपामळ

ु झाानंतर हळू च ते शेवटा रांगते येऊन बसत, असे
वचनाा वातावरणात चलिबचल होऊ नये णून, वचन स
ु जयकर यांनी िलिहलेा इंिदरा गांधी यांा चिरात असे िलिहलेले आहे की आणीबाणी उठवयाचा
णतात. पपु ल

िनणय ांनी कॄ मूतशी चचा झाानंतर घेतला. अरे बाप रे ! एवढी मोठी माणसे जेकचे ऐकत असत णजे जेके िकती
मोठे , असे काही नसते. जेके ठरलेा वेळेला येऊन ाान देत आिण जात. ते तः गु -िश हा कारच पूणत ः

ु
नाकारतात. “ मी चकीचे
बोलत असयाची शता आहे – तःा जगयात ते पडताळू न पाहा – “ असे ते सांगतात. ‘
ु ारामान े टाचेही इथे लात ावे. तरीही, एकू णात, जेकबाबत सगळे च
गु िशपण । हे तो अधमलण ‘ हे तक

ु
ितपाठक
होते का तर नाही. माझे तःचे तक शााचे ाापक ांाबाबत िशा देत बोलत. “ हा काय सांगतो ***
जे गीतेत सांिगतलेय तेच हा तःचे णून सांगतो ! “ असे ते णत.
ु
आणखी एक गो ऐिकवात आहे, ती सांगतो. राल गांधना िवचारयात आले होते णे की मोदना दोन पके
भेट

ु ी कोणती ाल ? ांच े उर होते – भगवीता आिण िनसगद महाराजांच े पक.
ु
ायची झाली तर त
आता कोण हे

महाराज हेच बयाचजणांना माहीत नसेल. अााचे े णजे बिु वाद िव ावाद असे समजणारे बरेच ‘ शहाणे
ु
‘ आपाकडे आहेत. ती दोी े े बु ीाच पजयात णजे सखःखााच
पजयात अडकलेली असतात, या

ु
आािक साबाबत ते अजाण असतात. या महाराजांा वचनांच े पक
थम मॉिरस ीडमन या पोिलश लेखकान े
ु झाला ! मबं ु ईता एका भड
ु चाळीत ते राहात असत. ऐकायला
इंजीत िलिहले आिण नंतर ाचा मराठीत अनवाद

ु उगीचच
कोण येत,े वग ैरेच े ांना काही घेण े नसे. यायचे ांनी या नाही तर नका येऊ, असा खाा होता. एखादा मन
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ु – “ असा ते ाला िनरोपही देत. जगभर ांच े वाचक आहेत.
येऊन बसला असेल तर थोा वेळान े “ या आता ती
सारांश, राल गांधी ांच े वाचतात णून ते महाचे ठरतात, असे काही नसते. माणसाा जगयात येणाया समा,
ु
ाची सखःखे
यांबाबत ांा लेखनातून ान िमळते, असे ांना वाटते ांना ते महाचे वाटतात. रालना
िनसगदांच े िश णावे का या ाचे उर, तसे णायची काहीच गरज नाही, हेच असते.
ु
ु
ही सव सवात
करायचे कारण णजे सा रंगात असलेला रामदास-िशवाजी हा िवषय. ऐितहािसक पराां
वन ते

गु िश होते की नते यात मला शू इंटरे आहे. आपण या िवषयाकडे एका वेगया कारणान े पाहतोय. या बाबतीत
ु शेवटी
मला आपाकडचे दोन कार जाणवतात. एक णजे, “ िशवाजीमहाराज िकतीही मोठे असू ात हो ांच े ग
ाणच होते – “ असे ाणे ठसवणारे मूख  आिण, “ काहीही होवो महाराजांा मोठे पणाचे मह या बामण

ु
ामीला िमळता कामा नये -- “ असे वाटणारे सरे मूख. आपाकडे दीा देऊन घडणारी गिश
परंपरा एक असते
आिण सरे एक हेही स असते की अन ेक कडून आपण िशकत असतो. ा सव ी, जगातले सव ेट लेखक,
ु असतात. गिश
ु
कवी हे या अथान े आपले गच
असे नाते ािपत ायची गरज नसते. ा नाात थोडा जरी

ु ारामाा सांगयामाणे ‘ अधमलण ‘ होते. दोी बाजूनं ी हे लात ायला हवे की
शोषणाचा अंश आला तरी ते तक
ु े दोघांाही योयतेत कवडीचाही फरक पडत नाही.
महाराज ा ामचे िश असयानसयामळ

ु अााचीच भाषा व माम घेतले , तक
ु ारामांनी संसारी माणसाा सख
ु ःखांा
माया ीन े ानेरांनी श
मामातून अा सांिगतले आिण रामदासांनी ावहािरक शहाणपणाा मामातून ते सांिगतले. ा ा

ु असणारे भेदाभेद ा लेखनात सापडतही असतील पण आज वाचताना लोक ते नाही लात घेत. आज आपण
काळानप
ु कवा कामामळ
ु े होणारे भेदभाव ( अमक
ु ममं
ु
ु चपराशी आहे ) हे गॄहीतच
जे िलिहतो ात ी-पष
ी आहे, तमक

ु े , बाकीा संकुिचत गोी सोडून श तर सवानीच या मराठी खिजाचा
धरलेले असतात, हे िवसरता येत नाही. ामळ
लाभ घेतला पािहजे, असे मला वाटते.

ु होते की नते हा एक ु , फडतूस िवषय आहे. सामातःच
सारांश, रामदास ामी हे िशवाजी महाराजांच े ग
माया पो या काही ‘ पटवून ‘ देयासाठी नसतात. तशीच हीही नाही. पटवून देण,े मी णतो तेच स असे गळी

ु े , मी एखादी बाजू मांडतोय असे समजून माया अंगावर धावून
उतरवणे वा वादात जकणे यात मला इंटरे नाही. ामळ
येयाचा वेडपटपणा कुणी क नये, ही न िवनंती.
--- ००० --वेडा
आमा घरायात ेक िपढीत
एक वेडा असत आलेला आहे
असे आमा एका नातेवाईकान े सांिगतले
आिण या साा िपढीत तर
अके ला ँ म
आमचा तो नातेवाईक लोकांना न ेहमीच
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लेमधून दशन देतो
कवा मग गणपितिवसजनाला
ु ाल उधळताना
गल

मी ाला णालो तूच वेडा आहेस

ु
फालतू जयंा उव गलाल
ले
ु संपवत राहतोस
करयात आय

यावर चारपाचजणांनी सौ मला िपटून काढले
वेडा आहे उगीच जा नका मा

हे ान े ांना मायासमोरच सांिगतले होते
आता मी शहाणा आहे की नाही माहीत नाही
पण वेाला वेडा नाही णायचे
हे मी पे ठरवले आहे
--- ००० --ु
ु
िशवाजी, मोदी, िशवाजी पतळा,
आंबडे कर पतळा,
साईबाबांच े जळ पाथरी की िशड, िजजामाता, वंशज,

ु
रामदास, दादोजी कडदेव, पेशवे, सावरकर -- हे सगळे िवषय चचत आहेत. एक वेळ या सवाबल मी आपलकी
आिण ेम

 क शकतो, पण, यांतले कुणीही वा काहीही मी माझे अिताक  णून माया जगयात ीकारत नाही. मला तसे
ु , या िवषयांवर िकतीही गदारोळ झाला तरीही माझे मनःा िबघडत नाही.
करयाची गरज वाटत नाही. ामळे
कोणाही अितावााशी सहज, ेहशील गा मारायला मी कधीही तयार असतो.
--- ००० ---

िवभूती, नावे, भाषा, आदश, अिता आिण वतन
ु ाराम, कॄ , राम ही नावे नवजात अभकांना ांच े आईवडील ेमान े ठे वतात. कारण आता ती
िशवाजी, ान ेर, तक

ु
ु े ते श आता भाषा झालेले असतात. तीच ेमाची, आदराची,
नसती
नावे वा श रािहलेले नसतात. अतीव ेमामळ

उग
ं ु तेची वलये असलेल.े अशा कारे भाषेत समािव झालेा शांवर कुणाचा िगत वा सामूिहक अिधकार राहात

ु ी काय िवचार के ला होता, असले गधडे 
नाही. या बाळाची ‘ कॄ  ‘ णवून ायची लायकी तरी आहे का, याचा त


कुणी िवचारत नाही. तशा ेट िवभूतना ेट मानयाचे कारही माणसागिणक वेगळे असतात. ा ा आदशाच े ‘ पूण
‘ आपा आवाात येण े शच नाही, असा नपणा सवातच असतो, आिण तरीही एखाा वा काही आवडा

ु ा ा आदशाची तल
ु ना, आज एखाा ीला वा समूहाला आदरणीय वाटणाया ीशी के ली जाऊ
वैिशांशामळे
शकते. ातही गॄहीत हेच असते की ती आदश ीच खरी ेट पण हा एक ितथे पोचयाचा बराचसा यशी य. याच
ु ना अन ेक कारे होऊ शकते. ेक वेळी ‘ लायकी तरी आहे का ‘ असे सया एका ीन े वा समूहान े
भावन ेन े अशी तल
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िवचारयात अथ नसतो. कारण तो आदश आता िनळ एक ितमा रािहलेला नसून भाषेत समािव झालेला एक ( पण
अन ेक छटा असलेला ) अथ झालेला असतो. तसे नसते तर सवानाच सवाचीच लायकी काढायची वेळ येऊ शकते.

‘ तु यासारा ाचायाची लायकी तरी आहे का ते नाव घेयाची ‘ असे होत रा शकते. ‘ लायकी असणे ‘ ही अट
ठे वली तर ते नाव वा तो श उारणेही बंद कन, हळू हळू िवॄतीत घालवून नच करणे योय, असे होऊ शकते. ा
आदशवादाचे आीच खरे जाणकार आिण हकदार असे समजणारे लोक ताकक ा तो आदश, अशा कारे, नच
करयाची िया राबवत असतात ! सगयांनीच एकमेकांवर आदशाा गरै वापराचे आरोप करणे एकू णात वेडपे णाचे
ु एकजण आमा टीमचा सिचन आहे ‘ असे कुणी णाले तर ‘ ाा बॅटगला सिचना बॅटगा
ठरते. ‘ अमक

नखाची तरी सर आहे का ‘ असे िवचारणे वेडपे णाचे असते. उलट, आपा ेमाचा सिचन आता भाषेत समािव होतो आहे
याचे समाधान मानणेच इ ठ शकते. सारांश, िवभूता िवषारी अिता होयात आपण ा िवभूता
ु
िवभूितमाचेच नकसान
करत असतो, हे लात ायला हवे.

हे झाले काही ावहािरक िवचार. पण, आदश आिण आपण यांता अंतरासह सतत फाटलेा पतीन े जगायची

ु
सवय सरित
वाटणे, हा आहे खरा मूलभूत  ! यात कोण घेणार हो इंटरे ?
--- ००० ---

तळपाय
आपले काहीतरी हरवलेय
अशा िवचारात आी इमारत
पडाया बेतात उभी असते
धोाची णून घोिषत के लेली
ितचे ल असते
तःला अबािधत समजणाया

ु ा टे बले यांाकडे
घाळे ख

आपण तःच अिनित आहोत
तर आपण शोधणार काय

ु
या िवचारात तो काढतो तंबाखूची पडी

गायवासवाली – तो णजे मीच
मी टाळतो पण समज

एके िदवशी तटु ले आपले संबध
ं
माया तंबाखू खायाा कारणाने
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तर मी काय पाऊस

ु ा खून क की काय
पडला णून तझ
तसे तर कधी कधी तळपाय
खाजला णून वाकतो तर अचानक कं बरेत
ु े
आलेा गोयामळ

रजाच ावी लागते मला – णजे ाला
ु ते असे
पा आता िकती चालतेय आय
--- ००० --फ लोकसा
' -- िदिटो यांचा िनधार -- स बोलतच राहणार ! ' अरे बापरे -- टले, कालच ते दबाव वाढतोय, असे णाले होते,
तसे काही झाले की काय ! पण बातमीा पिहाच वाात कळले की ते टीके ला घाबरणार नाही, असे णत आहेत.

ु
टीके ला न घाबरणारे आता शेकडो लोक आहेत -- इथे फे सबकवरही
आहेत -- ाला एवढी शीष- ओळ बातमी करयाइतके
काही शौय लागत नाही. आिण याच बाबतीत आणखी एक  येतोच. अपदाची झ ूल िमळाानंतर ते शूर होताहेत ,
असे असणे शच नाही. आिण ' बोलतच राहणार ' याचा अथच ते आधीपासून कायमच स बोलतच आलेले आहेत.
ु े , एकू णात फार
आिण थोडीफार टीका होयापिलकडे, सरकारी दमननीतीचा वगरै े ांना ास झालेला नसावा. ामळ
शौयाची गरज नाही.
ु लोकसाा पान ५ वर जाऊ. ितथा बातमीत खालील मजकू र आहे -- " सािह संमल
े नात एका
आता याच पणे
वान े देश िहटलरशाहीा उंबरावर असाचे िवधान के ले. तर, देश िहटलरशाहीा उंबरावर नाही, असे िवधान

सया एका वान े के ले. परंत,ु हा देश िहटलरशाहीा नाही तर गांधी िवचारांा उंबरावर आहे, अशी भूिमका माजी
े ना वसंत आबाजी डहाके यांनी रिववारी मांडली. " याच बातमीत शेवटी असेही टले आहे की, " दडपशाही,
संमल
ु े आता भीतीचे वातावरण र झाले आहे." -- हे
लोकशाहीहनन होयापासून वाचिवयासाठी काय करणाया यवु कांमळ
अणा रॉय णाा णे !
देशातील िनदान महाराातील आा सव सामाांतफ या सव िवानांकडे एक िनवेदन देयाची गरज वाटतेय. बाप हो,

ु ी काय बोलताय याकडे आशेन े डोळे लावून बसलेलो असतो. आधीच
आाला खरेच काही कळत नाही. आी, त

महागाई, बेरोजगारी यांनी आी  आहोत. हे लात ा आिण असे वेगवेगळे मौवान बोन आाला वेड े तरी
नका क ! ाता ात मानिसक तोल संभाळत आाला जगू ा ---- ००० --याच िवषयावर सािह व कला यांा संदभात मी िलिहलेला एक लेख ' खेळ ' मे आला होता, हे िमांना आठवत
असेल.
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ु
िववेकवादी आिण परोगामी
ु
ु
े नाचे िनवािचत अ िववेकवादी आिण परोगामी
सािहसंमल
आहेत, हे कळले की मतः
हे धनच चालावे की

ु वर बसायला तयार होतात,
े ण
े े नाही. तरीही ते ा अपदाा खच
आज िलिहणाया सािहिकांशी यांना काही देणघ
ु
याला अथातच िववेकवाद णता येणार नाही. असे घडते कारण िनवाचन ियेत असणारा परोगाां
चा भाव. यांना
ु
सािहाशी काही कतच नसते, याचे कारण णजे, िववेकवादी आिण परोगामी
आकलन  करणे एवढेच काम

सािहान े के ले पािहजे, या बाबतीत ते कर असान े इतर सव कारा सािहाबाबत ते असंवदे नशील असतात आिण
ु
ागतशील नसतात. ( काही परोगामी
लेखक, हा असा पिरवतनवाद हेच एकमेव सािहाचे उि असले पािहजे, असे
मानणारे नसतात. ांा लेखनातून ती ‘ भेसळ ‘ ही होत असते, हा भाग वेगळा. )
अशा लोकांत किु नही असू शकतात. ांच े वच असलेा िठकाणी ांना एकही वेगया िवचाराचा माणूस
चालत नाही, पण, इथा लोकशाहीत िनवधपणे ते आपले िवचारातं वापरत असतात आिण लोकशाही मूांच े
ु गान करत असतात. बयाच वेळा एकू णच परोगाां
ु
गण
च े वतनही असेच िदसते. इथले साधारी कुमशहा आहेत,

ु
िहटलर आहेत, वग ैरे सव बोलयाचे ातं वापन लगेच पढा
वाात ते णतात की ातं नाहीय आिण दबाव
वाढतोय !
बाकी हे लोक वे वगरै े असतात, पण कसे तर जे भाषण इतर कोणाही िठकाणी करायचे ातं ांना असते,
े नाा अापदाा सहासनावनही हाणतात. ात ांच े तःचे णावे असे कवडीचे
तेच भाषण ते सािहसंमल
ु
काही चतन नसते. इतर कोणतेही परोगामी
जे भाषण करतील तेच सगळे ते इथेही ठोकतात. अशा या सगया िवपय
ु करताना िदसतात !
कायमाचे काही परखड सािहिक तड भन कौतक

ु सािहसंमल
ु
े नाचे ासपीठ, जे मतः
अशा लोकांमळे
सािहासाठी वापरले गेले पािहजे ाचा हे लोक राजकीय
आखाडा करतात. सािहात राजकारण व नसते, असे णत भाषणात हे िशताफीन े सािहालाच व करतात !
एक पिरवतनवादी सािह सोडले तर बाकी सव सािहाा बाबतीत यांची वॄी ही कुमशाहीची, हेकेखोर, कर

ु काही कळतच नाही !
आिण तािलबानी असते. कारण, मयादा आखून घेतलेा असामळे
--- ००० ---

कॅ रवाले
ते एक जमत आिण िहरीरीन े पाहात
डगराा उजा बाजूची गाठ
आिण ितला ते कॅ र णत
पण सरेही लोक येत सरीकडून
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ु
ते णत मळात
ती गाठच नाहीय
उलट डगरावर उगवत असलेली
िवषारी झाडे न करायला हवीत
दोघांनाही वाटे आपले इतके 
साधे सरळ खरे असून वाद का होताहेत

ु च ु ाथासाठी चाललेय
नीच हे नसते
सगळे च सगयांना खयाची आिण ायाची
बाजू ा तट नका रा असे णत

ु ाला नीट क
संधी िमळाास आी त
अशी अात धमकीही ात असे
काहीजण णत की आधी आपण
ं पिवषयी भूिमका ायला हवी
ितथे तर जगच न होयाचा धोका आहे
िवचारातं मग वाढत जाई
आता के लेय ना मतदान
बघतील ते काय करायचे ते असे काही णत
िवषारीवाले बळ झाान े कॅ रवाले जळफळत राहात
--- ००० --िचकार, लेखक, कवी, ेक, रिसक, वाचक, समीक या सवााच िवचारांना चालना देऊ शके ल असे हे एक वा
वाचनात आान े इथे देत आहे -“There is no abstract art. You must always start with something. Afterward you can
remove all traces of reality.”
― Pablo Picasso
ु ी न ेहमीच कशापासून तरी सवात
ु
ु ी ाता
-- " अमूत  कला असे काही नसते. त
के ली पािहजे. नंतर त

ु ा न क शकता. "
वावाा सव खण
-- पाो िपकासो.
घाळाखाली

घाळाखाली वाट पाहायचे ठरले होते
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ा वेळी डोात रहदारी कोणती असावी
हे ठच नाही ना शकत
ग भरलेा माणूसगाा
ू बाहेर ओसंडते
आिण दारांतन
थकाचे घामट पूर
पाहात आिण पाहात अधीर
अंत हपापलेा ीफके सेस

ु
आिण नाच
मारलेा सटा काळा
असा खूप वेळ झाावर शेवटी
जायला िनघणार इतात धावतपळत
काही घडाचा भास
ना फोन ना काही ाच घाळाखाली
कधी काय ठरले होते मनाता रहदारीसह
ु
याच आयात
घडायचे

रहदारी थांबवायचे य चा
पण गद आहे तशीच थकावू
आिण हो की नाही याची अजट अस वेळ
--- ००० --झाडाची ताकद
ु
आपले शू चकीचे
आहेत
ही मनोमन खाी असणे
णजेच ामािणकपणा
मातीचे मेु वेगळे
दगडाचे वेगळे
पण िनकाल उपल
कायामाणेच होणार
कायाचा अथ लावणार
तं यंभ ू झाड
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ु णजे
णून म
झाडाची ताकद हवी
ामािणकपणा
कसाही वळवता येतो
--- ००० --ऑिजन िसलडर
ु ा िजथे धडा िदसतो
तल

ितथे मला फुलपाख िदसते
ु ा वाटते की
आिण तल

मी तो उचन का नाही फे कत
ु ा ासाठी हात देत
वा तल
मला सगळे वेगळे िदसते
ते जाऊ दे – सा एक माग णून
तू मला ा फुलपाखराचा

पूण  आिण खरा इितहास सांग
तरच मी तु याबरोबर येईन

ु ा फुलपाखरात इंटरेच नाही
तल

ु
हा माया समजतीचा
अपमान नाही का होत
ु े सगळे सोपे सरळ स
तू तझ
आिण अटळ धन चालतोस
आिण मला वेगळे काही िदसणे
णजे माझा पणा णतोस
िनकाल देयासाठी

ाला ितथे तु यामायापेा
काही वेगळे च णजे समज
ऑिजन िसलडर िदसतेय

असा कुणी पान ाला िवचा
-- होऊ दे आणखी गधळ
--- ००० --351

ु
िवचाराचा मकाबला
िवचारान ेच के ला पािहजे, हे बरोबरच आहे, पण, १५ साली जाणवलेा अडचणी अजून तशाच की
हो आहेत !

ु
सचताहे
त का कुणाला काही उपाय यांवर ?
ु े कुणाचेच कुणाशीही मनापासून नीट जळत
ु नसावे -सतत कोणा ना कोणा मूडमे राहाया मनाा सवयीमळ
एकमेकांना षणे देण े हा

आशावाद जोपासयाचा
एक लोकिय राजमाग आहे -भूिमगत
ु ले
धरणातून सटले
राजकारणाचे पाणी असो
की उपटसभ
ं ु ांनी के लेले
धमिनपण
ांचा माया जगयावर
का ावा पिरणाम
माया परवानगीिशवाय
याचे एक उर मला पटते
आमची मन े वेगवेगळी असली
तरी आहेत सारखीच
या भूिमगत कारणान े
आमचे एकमेकांना
ोाहनच तर असते
--- ००० --सूय 

राीत उगवलेला मासा
नहात रािहला अंधारात
ाा खवांवर तोलत
पॄीचे अवघे 
कोणाही णी
गळणारी पान े
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ांा रंगांनी
िपकवत रािहली
आशावादी अफवांच े पीक
आता खरेच हाऊसफुल
झालेले कान
ाावरील

ु
अनभवाा
बोान े वाकलेले
झाडाा जवळ सरकत रािहले
िनाप मनाने ित देणारी ी

णभर तरी पापी ावी
असे वाटणारा नाकतोा

ु
आयच
कमी असाने
एकदाच डसणारा
काजवा पान ििमत झाला
अशातच पहाट झाली

आिण सूय  ओला झाला

--- ००० --रह
माझा अू मला होऊ ायचा नाहीय
माया िवासाचे तीक
माझी वाढती नखे मी वापरणार नाही
ु
िवानाचा परावा
णून

भाषांच े अवडंबर आिण संघष 
मी णणार नाही उांती
आिण मनाला णणार नाही स
ु े कळते
जे जे बीन
ते ते चमार नाही
ु
बीचे
रहही

कळे लच की बु ीला
साला कशाला हवेय सरे स
--- ००० --353

शेकोटी
ु
नसती
इा होयाचा अवकाश
इित मन सवान े हजर
ना शांची गरज ना रांची
सव वे अधीन
तःचे मनच वारा
मनांना ना आगािपछा
ना आडपडदा
आपोआप समजयाचे
आिण बेशु होयाचे
लाल सोन ेरी आकाश
ु की वतमान
हे सख
की एकांत की नॄ

ु ता
औदासी की उक
श की िवॄती
िव अथाच े श
बरेचसे गायब झालेले गाव
िजथे फ एक शेकोटी
हदी िसन ेमातली
--- ००० --एिडपस
आपा िखशात काही

समु ाचा आवाज नाही असू शकत
तरीही आपण फुशारा मारतो
हजारो आरसे फोडून

ितताच सदयवतना वश के ाा
आपा चाा पायात
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वा वाळू वन घसरतात
ाचा दोष आपण
आकाशाता शेवायाला देतो
आिण आपण णतो की हळू हळू
पूण  कं ोलच ािपत होतोय आपला
दंगली आंदोलन े जाळपोळ दगडफे क
यांा मानवी ियांवर
तसे अवघड काहीच नसते
कारण आपाच मनांा
जायांत सापडणाया
सव पांवर िवास ठे वला
की झाले
े तेच चा असते
इतरांच े आिण सवाचच
कमकांड ययाग
यांकडे पाहताना मा माागमन झालेा
एिडपससारखे डोळे फोडून ायचे की झाले

--- ००० ---

िवर ( कादंबरी ) – ले० डॉ. कमलेश सोमण
ु
या कादंबरीा काशनाला जाऊन आलो. आी पयात
‘ अवकाश कलामंच ‘ नामक एक नासंा काढली होती

ु
तेापासून कमलेश िम आहेत. ांचा बंध महेश एलकं ु चवारांा नाटकांवर असून ाचेही एक दजदार पक

िनघालेले आहे. या काशनाा कायमाा िनिमान े या कादंबरीता दोन करणांच े अिभवाचन आयोिजत के लेले
 ग
होते. अिभवाचक होते, तः कमलेश आिण गौरी लागू. पास
ं ीत होते अय सोमण आिण ांचा चमू यांच.े ( नंतर

ु
ु वे होते ी. ी. वा. कुलकण आिण मख
ु पाणे होते कलस वरील ‘ ािमनी ‘ फे म अिभन ेते गराज
मख
अवधानी.

ा दोघांा भाषणांना मी थांब ू शकलो नाही कारण मला ८ वाजता माया धाका नातीला िता ासवन घरी घेऊन
जायचे होते. )
ु असान े समारे
ु ६०-७० ोते पूण  म होऊन ऐकत होते. कमलेशांनी ही कादंबरी,
दोघेही अिभवाचक अम

ु ातला सगळा संहार होऊन गेानंतर
महाभारतातले तचतन तःत पूण  मरु वून िलिहलेली आहे, हे जाणवले. य
पांडव आिण ीकॄ , धॄतरा आिण गांधारी यांना भेटायला येतात, तो कथाभाग होता. ते येयापूव िवर धॄतरााशी

बोलतो आिण नंतर तसेच गांधारीशीही बोलतो. पांडव आिण कॄ  यांना मा करावी आिण ांाबरोबर पढेु आनंदात
ु ातूनच
राहावे, असे ाचे सांगणे असते. धॄतराही ाचा राग आव शकत नाही आिण नंतर गांधारीही. ते सव मळ
ऐकया-वाचयासारखे आहे.
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एवा कथाभागातही हे  झालेले आहे की मनान े घडलेली कोणतीच कॄ ती ही पूण  बरोबर वा पूण  चूक अशी नसते.
पांडवांा बाजून े सगळे समथनीय असले तरी धॄतरा आिण गांधारी यांचा ोधही समथनीय असतो. दोी बाजूनं ी काही
ु
ु च बाजू ावी असे काही
ना काही चकाही
झालेा असतात. मानवी जगयाता या गत
ं ु ागतं ु ीचे आिण सवतः अमक

नसते, याचे उम भान या अिभवाचनान े िदले. इतका मोठा संहार घडून गेानंतर मेचा िवषय समोर येण े हे जगयातले
ु च या कादंबरीचे महाभारताचा कथाभाग
ितियेच े सात तोडयाचे तान असते. अशा पतीन े पािहास नसते

 घटनांा बाहेर आिण ितियांा बाहेर असाचे हे
णून उदाीकरण करावे लागणार नाही. शेवटी जगयाचे साथक
तचतन हीच या कादंबरीची मूाकता आहे.
मला खरे तर ऐितहािसक वा पौरािणक असा कारांची मानिसक ऍलजच आहे. मी या कारांा फं दातच पडत

ु े गेलो आिण जाऊन येयाचे पूण  साथक झाले.
नाही. पण कमलेशांा मै ीमळ
सव संबिं धतांच े अिभनंदन !
--- 000 ---

औरंगजेब काही छोटे िशवणिटपण तःचे तः करत असे णे -- मीही करतो -- ेकात काही चांगले असतेच !
ु ता ( Absurdity )
िनब
ु ता आहेच ना
िनब

ु ाशी
जगयाा मळ
िचडून उपयोग काय
कवा ती नाहीच आहे
असे णून तरी
माहीत नसलेले माहीत
होत जाईल हो खूप खूप
पण बु ीची ही सवय
संपणारच नाही
आिण माझीच बाग
न ेणार मी िवारत
ु
या बीला
ती

कसे नाकारणार
मािहती जमवत
चला बबलत
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आिण डोकी फोडत
समता आणयासाठी
मािहती जमवयाा मागात
बसवता यायला हवे वैािनक
संशयान े पीचा छळ करणे
आज ना उा होईल बाबा सगळे ेममय
--- ००० --थंड वारे
नाही तरी हवा र रच
ढकलत चाललीय
हळू हळू वाढवत थंड वारे

ु करत जाणारे
ॄती अंधक
उेजक आठवणी
तासंतास वासाा
काशािवनोद होत
 होताहेत
संपक नकोसेच होताहेत की काय
ेरक झाडांच े शेडग
फ ठसे णून
िवहरावे पांऐवजी तसे
उावर गेलेा पापया
आिण न सोलयाची संी
अशी वे
जणू ताा ारकाशी फे डलेली
आता कारणेही नकोत
हजार म ैलांवर आपापली कॉफी
िपऊन कामाला लागता येईल
आठवणी िवसरत
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एकितपणे
--- ००० --समाजात
एका किवतेन े
उघडला रा
थांबवत बंदपणा
मी एका बंिद खोलीत
बाहेर न जायाा बोलीवर
एकटा पण खूप
आठवणसह
कोणताही समूह सोबत नसताना
ु
जयंती पयितथी
नसताना
ा किवतेला
ती ायला हवीय माझी ेरणा
िजा सानासाठी मी दंगल करेन
मनाता मनात कॄ तता णून
माया मनाला
न ेमका धा िदाबल
माझे एकाचेच दैवत होईल

ती एकच किवता कुठूनही आलेली
जरी ती ठार के ली जात रािहली
ु खान े इतर
अने

माया मनाा समाजात मा
सळसळती न ेमकी आिण िबनचूक
--- ००० --अ
ु ामळ
ु े डगर
ध
िदसायचा थांबतो
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तसेच माझे अबोध मन
आिण थोडेफार सबोध मनही
कोणतेही िवचार णजे
मला अ फडतूस मतेच वाटतात
 होताच कुणी

िवरोधकान े अंगावर यावे अशी
शी एकवटायची िज
असलेलेच िमळवतात
ु
जग सधारायची
संधी

आमा सवाा एकित मनाचा
एक भाग असलेले
धोका एकच असतो
ा एकित मनाचे ऑपरेशन कन
माझे मन णावे असा
हा अनावयक भाग
ते कापून फे कणार तर नाहीत
समाधानासाठी मी िनरीण करतो
मी तरी माया मनाचा कोणताही भाग
असा फे कलेला नसावा बतेक
--- ००० --ु वर
खच
तसा तो सतत बसून असे

ु वर
िखडकीशेजारा खच
आिण वाचत राही
खूप जगत राहयाबरोबरच
ु
एकामागोमाग एक पके

महायु े कुणाकुणात का झाली
इथपासून ते रिशयातले आिण ामधले
आजचे कवी आिण जगातली
ु
बे सेलर पके
तो वाचे
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आिण तान आिण मानसशा
आिण दहशतवादी कारवायांचा इितहास
घरचे लोक अिभमानान े ाला सव सेवा देत
चार लोक कधी भोवती जमले तर
तो समॄ ानपूण  बोले
कशालाही जोडून काहीही आठवत
आिण मग शेवटी सांग े
हे सगळे माझे बोलणे णजे
समजा एक आजची
अितवाववादी किवताच
आिण टीन वापराया भाषेतले
अथ नका लावत बसू
--- ००० --िनतीन वै
ु
ू तं र, ाा अकािशत सािहाचा असा पाठपरावा
एखाा महाा मराठी लेखकाा बाबतीत, ाा मॄन

कन, मागोवा घेऊन आिण संपादन कन ते लोकांपढेु आणयाा कामाचे हे एक मौिलक उदाहरण णावे लागेल -ु ांा लेखनाबाबत के लेले काम ! ातलेच एक पक,
ु
ु -िनतीन वै यांनी ं. िव. सरदेशमख
' ं. िव. सरदेशमख

ु
सािह -- संदभसािह ◌ः सूची आिण चिरपट ' हे आहे. पक
मािहितपूण  तर आहेच, पण, ाचबरोबर िनिशकांत
ु शी मारलेा गांा साााराचे पिरिशही वाचनीय आहे. िगत जीवनात अन ेक
ठकार यांनी सरदेशमखां
ु नी के लेले वाचन-चतन-लेखन पान थ ायला होते !
संकटांशी सामना करत सरदेशमखां
ु
हा एक महाचा सािह-ऐवज कािशत के ाबल सिवा
काशनाचे अिभनंदन !
कसदार, आशयपूण  िलखाणासाठी ितियावादी होणे टाळले पािहजे.
ु मटा -- पान ३ -- ०२-०१-२०२०. )
-- भारत सासणे ( पणे
म
अूप असे काही नसतेच मला
न होतात माझी े
पान होताणी
आिण लोक ाला णतात वाव
ते तर मी जागा असतानाच खोटे पडते
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कारण खूप मन े िदसतात मला
आपापा ेयससाठी अन ेक िदशांनी
िजवाचे रान करणारी
एका चाळीता अंधाया िजाची
एक पायरी तटु लेा आठवण
आजही आहे माया संही
पण तो संह आिण मी
राहतो घराबाहेर
मी िसगरेट ओढतच नाही
असे खूप आहे
जे अिातच नाही आले
माझा आह नसतो

कुणी खूप हान े सूडाचे बोलतो
तेा मी नसतोच ितथे

तर काय बदल घडवणार
घटना नाहीच घडत कधी
हा म मला स वाटतो
--- ००० ---
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