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२०२२ इथनू चा -- 
 
९५ ा अ. भा. मराठी सािह समंलेनाच ेअ णनू भारत सासण ेया आपा उम कथाकाराची िनवड ! 
मन:पवू क ागत ! 
 
काश बिुसागर  
 
राजशे दशेपाडं ेयांा पोमळेु समजले -- आज काश बिुसागर या मराठीता एका टे िददश काचा 
वाढिदवस आह े! माझा िजगरी दो ! िवनोदसाट नट असतात तसा हा िवनोदसाट िददशक ! मराठी 
नासृीत माझी ाणितापना यान ेआिण िवनायक पडवळन ेकेली ! काशन ेबसवलेली माझी ' नात ं' ही 
एकािंकका ८५ ध कातं पिहली आली होती ! िशवाय ान,े ' उव ', ' िदनकर परुोिहतचा खनू ', ' पोातनू 
गोात ', ' ससंाराणपूडघार ' या माया सिंहता रंगभमूीवर आणा ! काशला माया खपू खपू शभुेा ! 
 
कोरोनामळेु पित-पी अिधक जवळ आान ेआपण एक नाही रा शकत ह ेानंा कळले -- ामळेु 
सहसमंती◌ेच ेघरोट वाढल े! ( आजचा मटा ) 
 
९५ ा अ. भा. मराठी सािह समंलेनाच ेिनयोिजत अ  
भारत सासण े  
 
आी मराठी लेखक खपू समजंस असतो. बयाचदा आी िमही असतो पण आी एकमकेाचं ेकाहीही वाचलेले 
नसत.े नोकरी-धदंा साभंाळत, कौटंुिबक जबाबदाया पार पाडत आी जमले तस ेवाचत-िलहीत आललेे असतो. 
बयाच जणांा हातनू बरचे िलन होत ेयाच ेमु कारण असत ेपशॅन – आच. ह ेसागंायच ेकारण णज ेआताच े
सािह समंलेनाच ेिनयोिजत अ भारत सासण.े ाचंा, ‘ लाल फुलाचं ंझाड ‘ हा कथासंह मी वाचला होता. तो 
माया संहीही आह.े ही पो िलिहयापवू तो मी पुा एकदा वाचला. िशवाय, िनरिनराया िदवाळी अकंातंनू 
ांा काही कथा मी वाचलेा होा आिण ा मला खपूच आवडलेा होा. वावाला हव ेतस ेप दते, 
स आिण कित याचं ेअजब रसायन तयार करणारा हा लेखक आह.े ाचं ेअिलकडच ेसंह वा कादबंयाही खपू 
महाा आहते, अस ेकळले. पण, आता मी खपूच कमी वाचतो आिण जमले तवेढ ेिलिहतो. ामळेु, जगात 
वाचयासारख ेखपू आह ेपण इलाज नाही, अशी एक समजंस शहाणीव मी बाळगनू असतो. ( २००३ साली मला 
महारा फडशेन परुार िमळाला होता, तेा ानंाही तो िमळाला होता. ा वळेी थोडी ओळखही झाली होती. 
िवशषे णज ेा वळेी म ुबंईा कािंदवलीतनू परुार िवजेा लेखकाचंी िमरवणकू काढयात आली होती. पणू  
काय मासाठी के िवजेाबरोबर एकेक यसंवेक देयात आलेला होता. ) 
नसुताच एखादी राजकीय भिूमका घणेारा कवा दिलत-विंचत-पीिडताचं ेजग अिभ करणारा लेखक वहारात 
कदािचत उपयोगी ठरत असलेही पण दीघ काळ तो मौवान ठ शकत नाही. लेखकाचा कस ान ेवापरलेा 
अनभुवपी का मालातही नसतो आिण तो िकती िवान आह ेयातही नसतो. माणसाा मनाा हालचाली, 
बारकाव,े ातले उथळ वा सखोल भाव आिण अशा अनके मनाचं ेसबंधं याचं ेसहज आकलन असािशवाय 
कुणीही लेखक ‘ िसह ‘ ठरत नाही. माया आकलनामाण ेभारत सासण ेह ेतस ेिसह लेखक आहते. 
ांा कथा या मनावरा ांा मारीन ेसमृ असतात. अशा अिभीा सपंका त यणेार ेवाचकही ा 
समृीचा श िमळाान ेअिधक पिरप होतात, अस ेमला वाटत.े ांा सवच कथातंनू मला ह ेजाणवत 
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आलेले आह.े कुठे काही तािंक दोष जाणवतात, कुठे कथचेा शवेट उरकलेला िदसतो, तरीही, ‘ मोठेपणा ‘ तो 
मोठेपणाच ! मराठीतला हा एक मोठा लेखक आह.े  
खपू मोठे लटाबंर न घतेा ाचंी ‘ मनातला मोर ‘ ही कथा बघा. एक ीमतंी वाडा, एक कुटंुब, घरायाची िता, 
ियानंी िचत एखाा उवाला घरातनू बाहरे पडण ेआिण बाकी सतत वाात बदं असण े– अस ेएकूण 
वातावरण. ात एक नवी सनू यते.े ती झ ुबंर साफ करत,े वगरै.े मु णज ेितला एकदा मोरदश न होत े– लोक 
णतात, त ेमोिहनीबवुान ेझपाटण ेआह.े हळूहळू आपा लात यते जात ेकी हा िता मनातला मोर आह.े ान े
ितला या बाहरेा बधंनातंनू मोकळेच केलेले आह.े कलते वाव आिण वैािनक िकोण वगरै ेिवसन जायच.े 
या कथते सासयाचंी लेखक णनू अगाध मारी िदसत-ेजाणवत.े मानिसक ियावंर असत ेकमत तेा भाषवेर 
आपोआप यते.े बाकीच ेनसुत ेशलैीसाट वा शभ ूअशा लेखनापढु ेिफके पडतात. ही कथा, काय घडले या 
उकुतसेाठी नसुती नाही वाचायची, िहा शा शातनू िझरपणाया सखोल भानासाठी वाचायची. बाहरेा 
वातावरणाला ितिया देयाच ेन जगता ती सनू  ‘ ितच ेजगण े‘ जग ूलागत,े ह ेमराठी कथते अपवादाक आह.े 
साराशं, ही कथा सावकाश, घाई न करता, वाचायला हवी.   
तर अस ेह ेआपले एक मोठे लेखक समंलेनाच ेअ झालेले आहते. त ेनसुाच, ाच ा अनकेदा ऐकलेा 
राजकीय गा हाणनू वळे साजरी कन नणेार नाहीत याची खाी वाटत.े सासयाचं ेअीय भाषण नीच 
सािहाा ीन ेमहाच ेअसले. ‘ या वळेच ेसमंलेन वाङमयीन ा अथ पणू  असले ‘ अस ेकुणा सबंिंधतान े
जाहीर केललेे आहचे. ( आजचा पणु ेमटा परुवणी पान ३. ) तस ेघडले याबल शकंा नाही.  
--- ००० --- 
 
सािह समंलेनाा अाच ेभाषण  
 
१. ही एक उरकायची औपचािरकता आह ेअस ेन समजता हचे सवा त जा महाच ेसमजाव.े  
२. उाटन समारंभात वाचंी संा कमी ठेवावी.  
३. के वा, िवशषेत: राजकीय पढुारी, ाच ेभाषण सु करयापवू ज ेिवसुहनाम घतेो ाला फाटा ावा.  
४. जो कुणी वा, िवशषेत: राजकीय पढुारी, अाा भाषणाला, ाा त:ा इतर ‘ महाा 
तमेळेु ‘ थाबं ूशकणार नसले ाला त:च ेभाषण करायची सधंी दऊे नय.े  
५. आपापली भाषण ेउरकून, टाया खाऊन राजकीय पढुायानंी, अाा भाषणाला न थाबंता, ाचा अपमान 
कन िनघनू जायच,े हीच पत चा ठेवायची असले तर ाचंी भाषण ेचा असताना अालाही पुकाचं े
ॉस बघत हडयाची मभुा ावी.  
६. अ णज ेफ एक गळुाचा गणपती – नाइलाज णनू चालवनू ावा लागणारा माणसू, अस ेसमजत 
गेामळेुच या समंलेनाचंा दजा  खालावत चाललेला आह े– यात ी अावयक आह.े     
७. आयोजकांा आिण वांा राजकीय उिानंा आवर घालावा. सािहात राजकारण व  नसत ेअस ेणत 
या समंलेनातनू सािहच व करायच,े असले लोकानंा वडे ेबनवायच ेथाबंवाव.े  
--- ००० --- 
सधुीर दामले  
ह ेनादप णा जगंी मदैानी काय माच ेिशकार ! अतं आकष क आिण नाकमना सान दणेारा अस ेतो 
काय म. दोन वळेा मला ा िस नादप ण परुाराा काया किभ नट-मतू िमळाा होा ! हातात 
मखुवटा बाळगणाया. पाहात राहाव ेअशा मतू ! कै. दामले यांा ती कृतता आिण आदर ! ांा तृीस 
अिभवादन ! 
--- ००० --- 
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आय णज,े आज एक कावळा आनदंान,े चालीवर कावकाव करताना ऐकला ! जगाा ीन ेह ेएक शभुिच 
असाव े! 
 
िमलद श ेयानंी पो केलेा, नरहर कुंदकरांा, ' मी आिक का नाही ' या लेखावर मी िदलेली कॉमट -- 
माणसू आिक असो की नािक, ाच ेजगण ेवचैािरक पतीनचे चालत.े याचाच अथ  तो त:ची वगेळी 
ओळख मानतो. त:ला ' अलग ' समजतो. त:ची बुी, अनभुव, भाव ह ेिवासाह मानतो. आक ित 
जगतो. आिक असो की नािक, दोघहेी :खी वा सखुी होतात, दोघानंाही वच  हव ेअसत,े दोघहेी अनीतीमान 
आिण हसक असतात. मी, माझ ेनते,े माया िवभतूी, माझा दशे यांा आधारावर दोघहेी भदे मानतात आिण सगंी 
कोणतीही मू ेपायदळी तडुवतात. आिक णज ेकमकाडं करण ेआिण दवेळात जाण,े हाच अथ  ढ झालेला 
आह.े सतंानंी दवेाबल काढलेले उार अस ेनाही आहते. बु वा ज.े कृमतू, तकुाराम वा ानेर ह ेसगळे 
बासनात बाधंनू ठेवनू हा लेख िलिहलेला आह.े वचैािरक रावर जगणायातं िहत वा अिहत कारक कोण ह ेिस 
करत बसयाचा हा य मळू मुा सोडून असान ेबावळट णण ेभाग आह.े तझुी हसा वाईट, माझी चागंली, 
असा हा कार आह.े अनीती वा हसा यातंनू, तुी वचैािरक रावर फ जगत असाल तोवर सटुका होण ेश 
नाही. ह ेिदसानचे मषूा  ( absurd ) कलेचा ज झालेला आह.े मी, माझी िवचारसरणी, माझा धम, माझी भाषा, 
माझा प, माझा दशे -- आिण यातंनू यणेार ेसघंष , ह ेआहते  -- उगीचच, मी कसा शहाणा णनू काही उपयोग 
नाही. साराशं, कुंदकराचंा हा लेख मला उथळ वाटतो. 
--- 000 ---  
१२ जानवेारी २०२२.  
 
" ितकड ंनसले जमत तर या इकड ं" -- रााराातंले सखाराम बाइडंर. 
 
नािशकमधा यवेला ताात एका मुाापकान ेिकरकोळ भाडंणावन एका िशकाा अगंाचा चावा 
घतेला ! आता िवाावर हचे संार होणार ह ेओळखनू ितथले पालक ांा अगंानंा लोखडंी टोपण ेबसवनू 
घते आहते ! 
 
येा तीन िदवसातं एक लहान ह पृीा िदशने ेयते असाच ेसकंट नासान ेसािंगतले आह े-- रािहा 
असतील ा किवता िलन ा ! 
 
अिभिातंाला पिहला के असतो, ' लोक काय णतील ' याचा ! या लोकातं कुटंुबातले लोक, नातवेाईक, 
िममडंळी, समाज, अस ेसगळे यतेात. कोणाही कलावतंान ेह ेखालील गाण ेनसुत ेपाठ कन उपयोग नाही -- 
सारख ेसगयानंा णनू दाखवत रािहले पािहज े! िनळू फुले यानंी एकदा वगचेी रेषा ओलाडंली की त ेिनळू फुले 
राहात नसत ! ----- ऐ िदल अब कह न जा – फ मार – ना कोई मरेा – 
 
 के. यान या ी कवीा मलुाखतीतला एक भाग ---  
INTERVIEWER 
Do you use scientific information in your work in order to accurately depict the real 
world? 
RYAN 
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I like the sound of facts, but I don’t care about them as facts. I like them as texture. 
As for reality, I don’t even have any interest in that word. 
 
ओ. पी नर याचंा आज जिदवस. हा एक िहट गायाचंा साट होऊन गलेा ! ानंी सगंीत िदलेले ' आरपार ' 
या िसनमेातले गाण ेखाली दतेोय. यात गुद या महान कलाकाराचहेी दश न होत.े  
पवू लात िसनमेातली गाणी लावायची पत होती. एकान ेह ेगाण ेलावले ! धावत जाऊन त ेबदं करायला लावाव े
लागले ! ( अशाच कहाया मी ' दो हंसका जोडा िबछड गया र े' आिण ' इस ेमार िदया जाय या छोड िदया जाय ' 
या गायाबंाबतही ऐका होा ! ) ----- ( बाबजूी धीर ेचलना – आरपार ).  
 
धवाद, सागंलीकर आिण नाटकाची सव टीम ! 
Anmol Kothadiya is with Tanvi Naik and 3 others 
. 
2JtSm6an0uairy 170fc a0t s88:14 8A1M  · 
ढोलताश े
झ ुडंशाहीचा उाद िव ीचा िववके यातील िवचारसघंष  रंगमचंावर िखळवनू ठेवणाया "ढोलताश"े या 
नाटकाचा योग िजतका रंजक िततकाच िवचारवतक झाला. यात सांदाियक उादापासनू, धमा ा खया 
िगत अािक अथा कड ेनेयाचा िववकेी य आह.े आजा सालोप धमकारणावर आिण 
राजकारणावरही भा आह.े उथळ मनोरंजन असो वा तथाकिथत धामक परंपरेा नावाखाली चालणाया बाबी, 
सखु बाहेन ओरबडून घेयाा लागलेा मानिसकतवेरही भा आह.े नायकाा तडी यणेार ेकाही सवंाद जण ू
काही या नाटकाची आशयसूचे आहते- उदा. 'खरं शोधणारा घातक नसतो, खोटं िटकवणारा घातक असतो!'  
अथा त या नाटकात रंगमचंावर जशी िववकेी िरखेा एकटीच पडत,े तशीच समाजातही िववकेी ह ेअसंाकंच 
उरतात, याच ेश टोचत राहण,े ह ेया आजही कालोिचत असणाया नाटकात अिभते आह.े या योगातील 
ायमॅ सगं तोच मा यतपशीलातील ीटमटा ीन ेकाहीसा फोकस िशट वाटला. बाकी िकरकोळ 
तपिशलात न जाता, ह ेनाटक पलेयाचा चागंला य यथे ेअनभुवता आला. काही कलाकार िकरकोळ आजारी 
असनूही, योगात अपिेत ऊजा  राखयाचा ाचंा यही कौतकुाद होता. सव टीमच ेअिभनदंन 
.  
.  
रा हौशी ना धा  १५ जानवेारी या िनधा िरत तारखसे सु होईल की नाही, अशी शकंा होतीच. तेा 
धअगोदा िदवशी रंगीत तालीम णनू योगच ठेवयाची या मडंळची युी चागंलीच होती. धा  झाास 
एक िरहस ल आिण न झाास िकमान केलेा िॅसच,े घतेलेा काचं ेकाहीतरी मतू  फळ तरी! धा  पढु ेगलेी 
णनू नाउमदे न होता, िकमान तारुती धाची तहान ताकावर तरी सागंली यथेील "ढोल ताश"े ा टीमला 
भागवता आली. ेकाचंा ितसादही चागंला िमळाला. याच ेआणखीन योग होत राहावते...  
.  
१४ जानवेारी २०२२ / िवदुास भाव ेना मिंदर, सागंली  
.  
"ढोलताश"े 
लेखक- च.ं. दशेपाडं े 
िददश क-  डॉ. दयानदं नाईक 
िनमती संा- अिखल महारा ना िवा मिंदर सिमती, सागंली,  
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िनमा ता- डॉ. शरद कराळे  
काय कारी िनमा ता- आक. िववके दशेपाडं े
नपे- आक. निंदनी दशेपाडं े
नपे िनमा ण- मकंुुद पटवध न 
पा सगंीत- डॉ. ती नाईक  
काशयोजना- शशाकं िलमय े
रंगभषूा- साद गे 
वषेभषूा- धनी कुलकण 
रंगमचं वा- सायली दड,े वषृाली दशेपाडं े
रंगमचं सहाक- गोमटेश अकंलखोप,े दवेातंक पाटील 
वापन- काश पाटील 
वापन सहा- हमेतं सतुार, िदगबंर कोईकड े
िवशषे आभार- दातार साऊंड, राज ूसपुकेर, रिवकातं बरगाले, हरमन चहा 
पा पिरचय 
अवतंी- किवता गडकरी 
अय- यशोधन गडकरी 
काकू- सिुया उिकडव े
अिनी- काणी खािडलकर 
समीर- साद बव 
बळवतंराव- सिचन कुलकण 
काकासाहबे जोशी- मकंुुद पटवध न  
फोटोाफर- सायली दड े 
घारपरु-े आक. िववके दशेपाडं े
पारसनीस- भालचं िचतळे 
सौ पारसनीस- धनी कुलकण 
अितथी कलाकार- मणृाल बव, मणृाल कुलकण, वषृाली दशेपाडं,े काचंी गडकरी, सागर दशेपाडं,े अबीर दशेपाडं े
 
 
शकेाप च ेएन. डी. पाटील  
आणीबाणीा काळात मी कोापरुात होतो. ( मला ा वळेी इिंदरा गाधंची राजवट आिण ाचं ेिनण य पटत 
होत,े त ेजाऊ ा. ) तर ा काळात मी एन. डी. पाटील याचंी दोन भाषण ेितथ ेऐकली होती. िवनोद आिण उपरोध 
याचं ेअस ेजहाल िमण मी कधी कुठे ऐकले नाही ! ा काळात कुटंुब िनयंण शियाचंा बराच जोर होता. ' 
वरानंा ' खशु करयासाठी तो एक तफूान काय म चा होता. ा सदंभा त त ेज ेबोलले त ेअजनू माया लात 
आह े-- " अहो, इथले सगळे आठवड ेबाजार ओस पडलते. कुणी िफरकतच नाही ितकड.ं कारण ह ेलोक ितथ ेतबं ू
टाकून वाटच बघत बसलेल ेअसतात. तण असो, ातारा असो, पकडून आत नतेात आिण शिया कनच 
सोडतात. कुणी िकतीही नको नको टले तरी त ेऐकत नाहीत. ामळंु जातच नाही कुणी ितकड ं! तर या पतीन ं
खपू झाा आहते शिया ! भारतभर ! तडाखाच लावलाय ! आता तुी णाल की िकती झाा बाबा 
शिया ? तर त ेाचा आकडा जाहीर नाही क शकत. कारण ात एक ॉेम आह े! झालंय काय की 
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भारतातले सगळे शियाचं ेआकड ेएक कन बरेीज केावर ती टोटल भारताा एकूण लोकसंेन जा 
यतेये ! " इथ ेचडं हशा ! ाचंी मी ऐकलेली ती दोी भाषण ेमला खपू आवडली होती !  
ाचं े९३ ा वष िनधन झााच ेकळत.े ांा तृीला माझ ेआदरपवूक अिभवादन ! 
--- ००० --- 
 
Abhimanyu Bhupathi 
Janu0matrcgSy 17 oat 1i9:n50so0 t7P9dMucc  · 
Please do come and watch! 🎭  
This Wednesday at 7:30 pm at Rangashankara.  
Panchamukhi Natara Samuha D.S. Chougale Champra Deshpande Madhusudhan 
Maddy Shivanna Prema Mahesh Kalavati Kamadolli Prabhakara Rao Anu Latha 
Sachin Ranganath  ಯ  Pavan Subramanya Ravi Shankar S 
Mahantesh Doddamani 
 
माया ' बिुबळ आिण झ ू' चा कानडी अवतार --- 
 
झाले बाबा एकदाच े! ( सकेंतळ ) 
मायासारा लेखकान ेसकेंतळ करण ेआिण त ेअयावत ठेवण ेह ेतस ेखपू काच ेकाम आह.े तािंक सराव 
कमी असान ेआिण असा कामाचा कंटाळा असानहेी त ेक जा वाटत असतील. पण, आनदं हा की ११ 
जानवेारी २०२२ पयत माया सकेंतळाच े( वबेसाईटच े) अावतीकरण पणू  झालेले आह.े आयुभरात 
िलिहलेला सव मजकूर ितथ ेआह.े पढुमेाग ेकधी कुणाला ह ेसगळे एक पाहावसे ेवा अासावसे ेवाटले तर ती सोय 
पणू  कन ठेवलेली आह.े अथा, ानंा उकुता असत… See more 
champralekhan.com 
www.champralekhan.com    १८-०१-२२ ची पो.  
 
अवकाश कलामचं, पणु े 
 
कोापरूा आमा नाटकसमहूान ेजस ेमी सचुवलेले ' य ' ह ेनाव ीकारले तसचे पुयााही आमा 
नाटकसमहूान ेमी िदलेल े' अवकाश ' ( space या अथ ) ह ेनाव ीकारले. पुयातला हा समहू ापन करताना 
मुत: िवासागरचा पढुाकार होता. तालमीला मनपाा शाळेत जागा िमळावी णनू आिण नतंर िता 
नतूनीकरणासाठी अनकेदा िवासागर आिण मी िशण मडंळाा अाा केिबनबाहरे तीन तीन तास वाट 
पाहयाच ेकाम केलेले आह.े िवासागर णज ेिवासागर अापक -- माया ' धागदेोर े' , ' समतोल ', ' ेलर ', 
' सा मावळा सयूा ची ' या सिंहताचंा िददश क आिण नतंर ावसाियक रंगभमूीवरची, ' आधी बस,ू मग बो ', 
आिण ' साखर खाेला माणसू ' ही खास यशी नाटके िलिहणारा लेखक. आमा या समहूाबरोबर असणार े
अनकेजण आता कलेा ेात काही ना काही काम ेकरत आहते. शातं तपी यान ेअनके मराठी िचपटातंनू 
काम ेकेलेली आहते. गणशे सागड ेहा टीी चनॅलेवर बधंक आह.े अिनल भागवत, िवास ग ेह ेउम नट तर 
आमा बरोबर होतचे. मधरुाणी गोखलेही ( 'आई कुठे -- ' वाली ) तेा आमाबरोबर असायची. नतंर ितन े
माया, ' तमुच ंआमच ंसमे असत ं' या नाटकात काम केले. तसचे आनदं अलकंुटे हा एक उम अिभनतेाही 
आमा या नाटकसमहूात होता. ान ेा वळेी माया ' धागदेोर े' आिण ' सा -- ' या सिंहतातं काम ेकेली. 
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ानतंर ान ेहदी मािलकामंहेी काम ेकेली. ह ेसगळे सागंायच ेकारण णज,े आता तो ' मलुगी झाली हो ' या 
मािलकेता िवलास पाटील या भिूमकेत िदसणार आहे, अशी बातमी आह े! तो ाा या भिूमकेच ेसोन ेकरील 
यात शकंाच नाही !  
' अवकाश कलामचं, पणु े' झदाबाद ! 
--- ००० --- 
 
गोडस ेआिण अिभिातं   
 
नथरुाम गोडस ेहा एक वाईट माणसू होता – तो कलाकृतीतही वाईट माणसू णनूच आला पािहज.े एखाा नटाच े 
अिभिातं णज ेतो कसा आिण िकती वाईट आह ेह े करयाच ेकौश. त ेके नटाच ेवगेवगेळे 
अस ूशकेल. कुणी णले, अस ेनाही, तो चागंला होता. तो कसा चागंला होता ह ेतमुच ेतं कौश वापन 
तुी दाखव ूशकता. णज ेकाय, तर पााबंलची तमुची मत,े तमुची भिूमका  करयात तुी िकतीही 
कौश दाखव ूशकता. तचे तमुच ेअिभिातं. हा  ऐितहािसक टाइप नाटकातं वगरैे अिधक उघडा 
पडतो. इतरही बसं कलाकृतत, चागंाला चागंले णा, वाईटाला वाईट णा, ह ेअसतचे. गर हा खल 
णनूच सादर झाला पािहज.े सामात: करमणकुीा ेात तर चागंाचा िवजय वगरै ेया मागा नचे कलाकृती 
जावी लागत,े मग त ेकाम करयासाठी लागणार ेकौश वापरयाच ेहव ेतवेढ ेातं िदले जात े– राजकीय 
पढुायापंासनू सगळेच ा ातंाच ेभोे आिण पािठराख ेअसतात. कला ही ‘ योय ‘ भिूमका माडंयासाठी 
असत,े अशी कलेबाबतची एक अतं बावळट, िनब ु समज याा मळुाशी असत.े आजही उमोम कलाकृतची 
िनमती पािहली तर ती अशी िबनडोक नसत,े ह ेसहज समज ूशकत.े सतीश ताबं ेवा राजन खान यांा चागंा 
कथा-कादबंया ा. उम कलेत पााचं ेमूमापन हा मुाच नसतो. पाानंा चागंले-वाईट ठरवत जाणारा लेखक 
जगयाा ियचेा मोठा आवाका घऊेच नाही शकत. आता, कग िलयर, हॅटे, मॅबथे ह ेचागंले की वाईट ? 
पाानंा चागंले-वाईट णण ेही कलेतली अगदीच बािलश पातळी झाली.  
एरवी कुणी याा फंदात पडत नाही पण राजकीय वाहावर भले-बरुे पिरणाम होयाची शता असले तर खपू 
लोकानंा जाग यते.े ऐितहािसक नाटक ह ेएक तर िवभिूतपजूसेाठी कवा पणा उघडा पाडून ाला शासन 
करयासाठीच असले पािहज,े अशी आपली भिूमका असत.े ामळेु ा ेात काहीही मौवान िनमा ण होण े
अश होऊन बसत.े मत,े अिता, करता ह े करयासाठीच कला असत ेअस ेएकदा गहृीत धरले की 
अिभिातं ही एक भातकुली होऊन बसत.े इथ ेतचे, तवेढचे हव ेआह.े गोडसचे ेिवचार मा असणायान े
गोडस ेसादर करण ेआिण त ेमा नसणायान ेसादर करण,े हा एक भदे आिण ाची भलावण होत ेआह ेका की 
नाही हा सरा भदे – एवा वत ुळात आपली िवा िफरताना िदसत.े मग, एकमकेानंा ढगी णण,े मग खर ेढगी 
कोण ह ेठरवत बसण े– अस ेत ेरंगत राहत.े एक तर कला णज ेकरमणकू अस ेसमजणार ेबसं लोक 
यापलीकड ेकाही पा इितच नाहीत – तसचे आपले ‘ भिूमका ‘ वाले ! ानंाही अशा वचैािरक िनषातच कला 
असत,े अस ेवाटत.े  
मळुात कलावतंाच ेिगत िवचार आिण कला याचंा सबंधंच लावत बस ूनय.े कलाकृतीच पाहावी. एखादा 
गुगेारही उम कलावतं असाची उदाहरण ेआहते. एा पाउंड हा कवी िहटलर-मसुोिलनीचा चाहता असनूही 
हेमव ेणतो  की जोवर इिंलश असले तोवर पाउंड असले ! 
चागंली सज क कला ही आधी मतमतातंरापंासनू तं असत.े ती जगयाा ियचे ेसम भान घते जाणारी 
असत.े कोणता तरी वचैािरक साचा वाचकावंर वा ेकावंर बबवत राहण,े ह ेितच ेकामच नसत.े कलेबल असा  
बािलश कना जोपासणाया समाजात असले फालत ूवाद आिण बब चाच राहणार.    
--- 000 --- 
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आी बकँवाले -- ही मा भटेीगाठी थाबंलेा आहते – 
( २४-०१-२० ची फोटोसह पो ).  
 
िगरीश पतके  
म ुबंईा ईया महािवालयान ेआयोिजत केलेा, िवशुाी िचपळूणकर या ाानमालेतल ेसर ेपु 
ग ुफंताना थोाच वळेापवू आपले िम िगरीश पतके यानंी, ' गेा अध शतकातली मराठी रंगभमूी ' या िवषयावर 
ाान िदले. समुार ेसा तासात ानंी अनके महाा िवषयानंा आिण ानंा उलगडयाचा य केला. 
याचा एक सिवर लेख त ेतयार करणार आहते. तो लेख अासकानंा नीच काही िदशा दणेारा ठरेल यात शकंा 
नाही. 
अिभनदंन, िगरीश !  
--- ००० --- 
 
" डरकी ताकत लालचस ेजादा होती ह ै! " 
-- अिनल सघवी, झी िबिझनसे चनॅले. 
 
डॉ. अिनल अवचट  
याचं े७७ ा वष िनधन झााच ेकळत.े एक िवचारवतं, सामािजक काय कत आिण लेखक णनू त ेिस होत.े 
ांा लेखनातनू िमळालेली एक मािहती आिण गोदावरी पळेकर यांा पुकातली एक मािहती याचंा ' 
सामसमू ' ह ेनाटक िलिहताना मला उपयोग झाला होता.  
ांा तृीस सादर अिभवादन ! 
--- ००० --- 
 
" आी घोषणाच केली आह ेकी ज ेलोक आमचा प सोडून जातील ानंा परत कदािप पात घणेार नाही ! " 
 
" ानंा यपंाक यते नाही त ेात कादंालसणुाचा मारा जा करतात. " 
-- सोनाली कुलकण ( े ), ' गलुाबजाम ' या िसनमेात. 
 
आज सकाळी िदला ाच कारचा फोटो दोन वषापवूही िदला होता --थडंीसाठी ाता ात बिुमान सोय –  
( फोटो ).  
 
कवी आिण वाचक  
 
त:चा अनभुव  करणारे, पिरवतनवादी, आािक ानंा सामोर ेजाणारे तसचे टीन भावभावनांा 
रचनाचंी गीत ेिलिहणारे – अस ेिविवध कारच ेकवी असतात. तसचे वाचकही िविवध आवडच,े अिभचच,े 
अपेाचं ेअसतात. ामळेुच, कोणाही पवू हािशवाय आिण अपेापी मतािशवाय वाचकान ेकिवता वाचण ेहीच 
ाता ात चागंली िया अस ूशकत.े कवी आिण वाचक यांा िया जर वगेवगेया वा सघंषा त असा 
तर किवतचे ेबािलश अथ  लावले जाण,े हतेपूवू क चेा होण,े आपाला न समजणाया किवतचे ेगाभंीय  राच नय े
अस ेितच े‘ ामािणक ‘ िवपीकरण करण,े अस ेकार होऊ शकतात. कवीन ेएकदा किवता िलन झाली की िता 
भिवताची काळजी क नय.े कवीन ेअसा कारातं बोलायला जाण ेणज ेा किवतलेा खरुटवणार ेठरत.े 
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ितला मया दा घालणार ेठरत.े िलिहताना कवीलाही त:ची किवता ‘ पणू  ‘ कळत,े अस ेहोत नाही. ामळेु एकूणात 
ान ेयात न पडणचे चागंले असत.े समजा, किवता खलेुपणान ेवाच ून शकणाया वा किवतवेर रागावणाया 
वाचकांा ितियामंळेु ा किवतचेी वाट लागली तरी कवीन ेत: गच राहाव.े किवतते असलेच काही 
आशय तर कदािचत काही गभंीर वाचकापंयत त ेपोचहूी शकत.े यासाठी, वाचकानंी एकमकेांा ितियाचंा 
त:ा वाचनावर पिरणाम घडू ायचा नाही, ह ेपाहायला हव.े या कशावरच, अथा त, कवीचा कोणताच ताबा वा 
अिधकार अस ूशकत नाही. ह ेओळखनू कवीन,े आपली किवता फडतसू त ेटे काहीही ठ शकत ेह ेसमजनू असाव.े 
किवता एकदा िलन झाली की वाचकांा वाहात ितला सोडून ाव ेआिण ितच ेज ेकाही होईल ाा 
पिरणामापासनू त:ला लाबं ठेवाव.े याची नसले तयारी तर ‘ एकाा ‘ चतनातनू यणेाया किवता िलच 
नयते. आिण सरे महाच ेणज ेआपली किवता खलेुपणान ेवाचली जात नाही आह ेअस ेवाटत असले तरी पढुील 
किवता िलिहताना ाचा आपा सज कतवेर पिरणाम होऊ दऊे नय.े थोडात णज ेकवीन ेत: ाा 
किवतेा कोणाही, कशाही कारा यशापयशाबल टची वा हळव ेरा नय.े अमकु कराव,े तमकु क नय,े ह े
काही से नाहीत. किवतेा तं वाढीसाठी ह ेआवयक वाटान ेसचुवले आह.े ‘ जो होगा सो होगा ‘ असा 
एक साराशंही अस ूशकतो.  
--- ००० --- 
 
सतीश ताबं ेयांा एका ावरच ेमाझ ेिवचार -- 
 
वाचकाचं े' वाटण े'  
 
कवीा चतनात ाला महाच ेवाटत ेत ेयते असत े-- वाचकाा अपेते त ेबसत नसले तर ान ेती किवता 
वाच ूनय.े पण कवीन ेकाय करायला हव,े वगरै ेसागंत बस ूनय.े किवता वाचकाला ' खरी ' वाटयाची चता कवीन े
मळुीच क नय.े टीन मनाला ' खोटंनाटं / भलतसंलत ं/ अितशयो ' वाटणारेच तर असत ेकलेत. ' ायल ' 
कादबंरी कोणा टीन मनाा गावी अस ूशकत े? न-किवता, अितवाववादी किवता ही, फ पिरवत नवादी 
अपेा ठेवणायानंा भाषने ेकेलेली फसवणकूच वाटू शकत.े ह ेपान कवीन ेतीच ती रटाळ री ओढत बसावी ? 
एखादी किवता िनरथ क, रड णनू टाकून देयाच ेातं वाचकाला असतचे -- ात कवी ढवळाढवळ कच 
नाही शकत. ' नहेमीा ' मनाचा ताबा सोडून मुपण ेकिवता िलिहण ेह ेआता नवीन रािहलेले नाही. पण, ह े
माच नसलेले वाचक अस ूशकतातच. 
--- ००० --- 
 
उंटान ेकोणाही अितिेशवाय उंट णनूच जगाव े-- जा चाहत ेिमळवयासाठी उगीचच ही, वाघ, कुा वा 
गाढव यांासारख ेजगायचा य क नय े! ( फोटो ).  
 
अतंबा   
ूटरन ेझपाटलेला – ( फोटो ).  
 
सषुमा राव, तुी मोिहत टाकळकरा िददश नाखाली कानडीत सादर केलेले माझ े' ढोलताश े' नाटक पाहण ेह े
मला खपूच आनदं दणेारे होत े! तुाला तमुा वाढिदवसािनिम खपू शभुेा ! ( फोटो ).  
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एक कलावतं णनू न िवनतंी  
 
मळुात मी कलावतं तरी आह ेका, हा काहचा  अस ूशकतो, याची मला जाणीव आह.े ाबल माझ ेकाही 
णण ेनाही. पण, मला त:ला मी लेखक, कवी, कलावतं आह ेअस ेवाटत असान ेही पो िलहीत आह.े खर े
तर माझी लखेनिया आिण माणसाा जगयातले कलचे ेान यावर मी अनकेदा िलिहलेले आह.े तरीही, पुा 
एकदा, इथ ेकाही  कराव,े अस ेवाटत.े मी िलिहतो ा सव सािहकाराबंल वगेवगेळे बोलत न बसता, किवता 
ह ेमाम धन िलिहतो.  
मी एकाच कारा किवता िलहीत नाही. पण, एक नी असत ेकी भाविनक उेक, सागंीितक लय, पारंपिरक 
ितमाचं ेजजंाळ, माझी त:ची सखु:ख,े मत,े िवचारणाली वगरैे माडंयासाठी वा कुणाला काही पटवनू 
देयाा हाहासाठी मी िलहीत नाही. माया के किवततेला मी णज ेती किवता िलिहणारा मी आहे, अस े
नसत.े मानवी जगण,े ातल ेसघंष , िवसगंती आिण म यांा मला िदसणाया िया मी  करत असतो. 
ासाठी मला किवतचेा कार वा घाट कोणताही चालतो – किवता, गकिवता, काग, लिलत मजकूर अस े
तुी ाला काहीही ण ूशकता. मी त ेकिवता िवभागात घतेो यान ेकुणीही रागवायच ेवा िवचिलत ायच ेकारण 
नाही. ती एक कलाक अिभी णनू पािहले तरी चा शकत.े मळुात ात काही कलाकही नसत ेअस े
वाटणायानंी ाचा नाद सोडून ावा आिण ल कराव.े किवतेा इतर कारातं, वाववादी, अितवाववादी, 
मषूा क, असगंत, अिनयिंत, िनरथ क – अस ेकिवतचे ेसव कार माया लेखनात यऊे शकतात. ाचमाण,े 
गभंीर, हलकेफुलके, िवनोदी, उपरोिधक अस ेशलैीचहेी अनके कार अस ूशकतात. ह ेअस ेसगळे ानंा चालणारच 
नसले ानंी या लेखनाचा कृपया नाद सोडून ावा. किवतचेा कार आिण घाट याबंल ठरलेा आिण आही 
अपेा असणायानंी माया किवता वाचायचा ास घऊे नय.े  
दवैावर वगरै ेमला काही बोलायच ेनसले तरी दवान ेआपा वाचकामंधा बयाच वाचकाचंी मन ेकेवळ 
राजकारण आहते, अस ेमला िदसत.े के अणरुणेतू तकुारामाला जसा ईर िदसायचा तसचे यानंा फ 
राजकारण िदसत.े कला ही पणू  मानवी जगयाबल असयाची शताच ानंा मा नसत.े त ेत: चोवीस तास 
मोदी, राल गाधंी, हवाद, गाधंीवाद, आबंडेकरवाद आिण कोणती राजकीय मत ेबरोबर वा चकू यातच ग ुतंलेले 
आिण गढलले े( आिण माया मत ेगाडले गलेेले ) असतात. ानंी कस ेजगाव ेयाच ेसे देयासाठी मी िलहीत 
नाही. ाचमाण,े मी कस ेिलहाव ेहहेी कुणी मला सागं ूनय.े अिभिातं णज ेफ वगेवगेळी मत े 
करयाच ेातं न े– ती तर सी ठरले. मतामं ेगरुफटलेले जगत राहयामळेु आपण सवाचचे जगण ेघाण  
करत राहतो, हा  ाला िदसत असले ाला ाही मागा तले चतन  करायच ेातं असायला हव.े 
अथा त, त ेातं मी कुणाकड ेमागत नसनू घतेच असतो.  
माया ीन ेएक वगेळाच गभंीर  अिात यतेो तो णज ेमाया अनके पोवर काहा राजकीय मताचं े
 होण ेवा माया अिभीला राजकीय अथ  देयाच ेय होण.े वाचकानंी काय कराव ेह ेाचं ेातं आहे, 
ह ेमला समजत.े पण, इथ ेमाया पो खलेुपणान ेआिण योय ा गाभंीया न ेवाचणार ेकाही वाचक आहते. ानंा 
िवपे िनमा ण करयाच ेकाम कुणी क नय,े ही न िवनतंी आह.े राजकीय भिूमका हचे आयु ह ेाचं ेठरलेले 
आह ेानंी कृपया माझ ेकाही वाच ूतर नयचे पण िमयादीतनूही वजा ाव ेही िवनतंी. कारण मी ांासाठी 
िलहीत नाही. आिण खपू वाचक असयाचीही या लेखनाला गरज नाही. नसुतचे फाटे फुटण ेआिण िवषय-आशय 
सोडून भरकटण ेयात सवााच वळेेचा अपय आह.े तरीही, सारख ेराजकीय िवचारानंी  असण ेजरा बाजलूा 
ठेवनू ज ेइथले काही वाच ूइितात ाचं ेागतच आह.े कुणाचा उपमद करायचा हते ूनाही. माझहेी सगळे, या 
पोसह, सगळे राजकीयच आह,े असहेी काहना वाटू शकत े– ानंा  रामराम !   
राजकीय मत ेव िना िगत ठेवनू वाच ूशकणाया खुा वाचकानंा एक िवनतंी आह ेकी कृपया कुणाचहेी शरे ेन 
वाचता ानंी तंपणचे वाचाव.े 
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एवढा कशाला हवाय िवचार कोणाही लेखनाचा अस ेानंा वाटत असले ानंीही हाच माझा रामराम समजावा, 
ही िवनतंी.  
--- ००० --- 
 
माया या िमाच ेथोडात माहा ----- ( काश बिुसागर ).  
 
एक चागंली आठवण – ( वझोळ या किवतासंहाच ेकाशन ).  
 
बजटेचा साराशं -- 
१. एकूण रम -- ३९|| लाख कोटी पय.े  
२. ह ेशू आह े-- यात काहीच नाही.  
३. सव ेावंर हजारो कोटी पय ेखच  होणार.  
४. भारतीय नागिरक ावान आहते यावर साधारी आिण िवरोधक या दोघाचंीही ा आह.े  
--- ००० --- 
 
काल खपू िदवसानंी एक डास गणुगणुला -- 
याचा अथ , आता 
थडंी सपंली ! 
 
Abhimanyu Bhupathi is with Prabhakara Rao and 11 others 
. 
tSpFoebnru31thuaryf h3 ag0t 1e07d:143 2A6Mu  · 
 
    "Chess and Donkey" in the play Bangalore 
    Tomorrow evening at 6 pm 
    In the village of art 
    Come on, be encouraged. 
 
Today evening at 6 pm 
🍁 
Panchamukhi actors group (R) acting 
#Chess_and_Donkey drama 
🍁 
Champra Deshpande / D. S. Chougale / Abhimanyu Bhupathi 
🍁 
Kalagrama Mallatthalli, near Bangalore VV, 
Bangalore... 
🍀Watch it without fail🍀 
०४-०२-२२.  
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भारतर लता मगंशेकर  
 
आपा या महान गाियका आपातंनू आज गेा आहते ! 
कोवधी लोकांा आयषुयातंले तासतंास ापनू माणसाचं ेजगण ेघडवणारी ही ी होती. सगंीताचा आिण 
कनाशीचा खपू सबंधं असतो अस ेमानसशाीय स वाचनात आले होत.े एकूणच भारताची ककता णज े
लताजी होा ! मला सगंीताची भाषा नाही माहीत पण कोणाही चालीत आिण ा चालीा आजबूाजलूा 
असणाया सव बारीकसारीक जागाही घते-भरत जाणारा हा एक अजब आवाज होता. ह ेनसुा िनसग द 
आवाजान ेनाही घडत. ामाग ेअसत ेएक अतं तरल आिण सवंदेनशील मन. त ेएक िनभ य मन असत.े अमकु ह े
घडले का याची भीती वा ह ेअस ेाव ेयाची चताच नसलेला आवाज. ह ेनसुतचे िमाहा नसत.े ‘ पिर ा 
िवभंर ेबोलिवले ‘ अस ेणताना तकुाराम ज ेणतात तीच असत ेही िया. अमकु अासम, तमकु माणप े
वगरैा का ओलाडंणार ेह ेकाही असत.े िवशषेत: भारतीयांा मानिसक जडणघडणीत चडं सहभाग असलेली 
ही एक अितीय कलावतं ी होती.  
िनरिनराया िवचारसरणी, प, धम , जाती याचंा िितशील भाव गाजवणाया अशा या काळात, जेा उेगान े‘ 
माया मना बन दगड ‘ अस ेणायची वळे यते ेआह,े अशा वळेी लताजची तरलता िवशषे महाची ठरत.े 
कोणतीही कला ही माणसाला िितशील ौया पासनू वाचवत असत.े त ेकाय  लताजा गायानंी िकती केलेले 
आह ेयाच ेमोजमाप करता यणे ेशच नाही.  
असं चाहांा जगयाला समृी, अथ पणू ता आिण शहाणपण दणेाया लताजना अतं:करणपवू क अिभवादन 
! अस ेकलावतं दशेात, समाजात असण ेहा नसुता टाईमपास कधीच नसतो. ती तर जगण ेिशकयाची िया असत.े 
पुा एकदा ांा ती कृतता आिण अिभवादन !  
--- ००० --- 
०६-०२-२२  
 
िववा  
 
समजा एखादा िवषय/ िववा आह.े साहिजकच ावर अनके भिूमका असणार. काही मराठी लोक णतील की 
ातंली ‘ िववकेी ‘ भिूमका कोणती, त ेबघायच.े अथा तच, सगळेच णणार की आीच ‘ खर ेिववकेी ‘ ! 
कोणाही समहूावर हेारोप करण ेवा ह ेसगळे राजकीय आह,े अस ेणण ेह ेयातनू माग  िनघायला काही 
उपयोगाच ेहोणार नाही. ( तस ेतर पवू, म ुबंईत तरी, सरकारी काया लयातं ंगीबदंी झाली होती, अस ेआठवत.े त े
कायान ेझाले होत ेकी नसुाच पिरपकान,े आिण मळुात तस ेकाही झाले तरी होत ेका – अस ेअनके फाटे आिण 
धागदेोर ेयात अस ूशकतील ). यातली नमेकी िववकेी भिूमका कोणती ह ेसागं ूशकणार ेिवान आपाकड ेनाहीत, 
अस ेनाही. पण ाचंा यात फारसा उपयोग नाही. अनके भिूमकामं ेामािणकपणा, पोटितडीक आिण ाणियता 
असत ेतेा सवच िववेाचं ेिवचार आिण तक  ह ेिनरथ क ठरतात. मग काय कराव े? सरळ, भिूमका आिण िववके 
याचंा काही उपयोग नाही, ह ेआधी ओळखाव.े ह ेओळखयात जो शहाणपणा आह ेतो कुणााही िववकेापेा ेच 
असणार आह.े उपल कायामाण ेकाय िनघतोय माग , हचे फ महाच ेआह.े सिंवधानभी सगळेच दाखवत 
आहते तर ह ेमा होयात अडचण यऊे नय.े नाही तरी ह ेकरण कोटा म ेगलेेलेच आह ेअस ेिदसत.े थाबंाव ेना 
जरा – कशाला हा आरडाओरडा, आगपाखड आिण आरोप-ारोप ? आिण समजा कोटा चा िनकाल काहा 
िववकेाला पटणारा नाही लागला तर ानंी िनवडून यऊेन सिंवधानमा पतीन ेकायात बदल करावते ना ! 
सगयांाच भिूमका िववकेी आहते अस ेणनू खपू वाद आिण मारामाया माजव ूनयते, अस ेवाटत.े एक अतं 
सामा नागिरक णनू ह ेमत माडंलेले आह.े  
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--- ००० --- 
िनशाणा, टोला, ितटोला, घणाघात, इशारा, िचमटा, टीका, हा, ितहा, बॉबं, पपात, सचेा पयोग, 
कायाच ेरा, ायालयाचा आदर, बपेा, सम, वॉरंट, सा, िदलासा, अडचणत वाढ, माफीचा साीदार, 
जामीन, सनुावणी, िगती, कोठडी, अटक -- या अशा सगया शानंीही लोकशाहीला बळ िमळत असले का ? 
 
िदसामाजी काही तरी त ेखणाव े-- 
( लफडी, कुलंगडी, घोटाळे, उलाढाली, बकेायदशेीर, अिनयिमत व तम -- ) – फोटो.  
 
िवरोधक आिण साधारी एकच वा बोलताहते -- " ांाकड ेबोलायला िवषयच नसान ेत ेयाच ेमह 
माजवताहते ! " 
 
िवचारसरणीन ेन ेपण खांान ेडावा असलेला ' पुा ' हा िसनमेा काल पािहला ! गुगेारीतही मराठी माग ेका, 
असा  पडला ! 
 
आता या राा अतंरंगात ह ेरंग समािव होतील -- तो रंगले होईल -- यणेायाजाणायांा मनाचं ेतोल ान े
घालव ूनय ेणज ेझाले ! --- ( फोटो ).  
 
िनसगयाचं ेलाख फोटो काढले गलेेले आहते -- ामळेु, आा िनसग च आता डुिकेट वाटतो -- ह ेपवू 
होऊन गलेेय खपूदा, अस ेवाटत े– ( फोटो ).  
 
माया डोयातं आनदंा ू 
 
काल संाकाळची घटना आह.े माझी मलुगी-जावई आिण ाचंा मलुगा िच. आिद ( णज ेअथा तच माझा िय 
नात ूजो नकुताच बारावी झालेला आह.े ) एका लाा ागत समारंभाला गलेे होत.े काय म नाातलाच होता. 
ितथा हॉला बाहरे एक पोहयाचा तलाव होता. ितथ ेबस ूजरा वळे णनू त ेितघ ेबसले होत.े ा वळेी एक ३-
४ वषाचा मलुगा ा हॉलमधनू ितकड ेआला आिण ाला काही कळले नसाव े-- तो ा तलावात पडला. ह े
िदसताच काहीही िवचार न करता माझा नात ूितकड ेधावला आिण ान ेपायात उडी मारली. ा छोा मलुाा 
पोटात तोवर पाणी गलेेले होत.े माया नातवान ेाला बाहरे काढले ! ा छोा मलुाच ेआई-वडील दोघहेी डॉर 
आहते. ानंी योय त ेउपचार केले आिण तो मलुगा वाचला. ती घटना घडली तेा ितकड ेकुणीच नत.े ह ेितघ े
ितथ ेबसलेले असान ेानंा िदसले आिण तो मलुगा वाचला ! ाच ेआई-वडील णाल ेकी याा ऋणातनू 
आी कधीच मु होणार नाही ! नतंर ानंी त ेकायावरही सतृ केल.े  
पढु ेबाजलूा जाऊन कपड ेिपळून माया नातवान ेतशाच ओा कपानंीच ा समारंभात भाग घतेला. या 
कारात िभजनू ाचा मोबाईलही खराब झाला. त ेअथा तच फार िकरकोळ आह.े ा समारंभात िच. आिद जण ू
एक सलेेिटीच झाला होता ! 
आज सकाळीच माया मलुीन ेमला ह ेसगळे फोनवर सािंगतले. सागंताना अिभमानान ेती तर सिदत झाली होतीच, 
पण, इकड ेमाझहेी डोळे आनदंाूनंी भन आले होत े!  
आमचा िच. आिद णज ेएक अमू र आह ेर ! की िहरा ण ू-- अिधकच टे ? 
--- ००० --- 
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अिभिजतन ेमाग ेएकदा उम बसवले होत ेह ेनाटक -- आता ना सचंात – ( ए, आपण चहा ायचा ? ) 
 
शाळा सटुली -- पालक हजर – ( फोटो ).  
 
तीन नते ेएकमकेावंर हा करत काय काय बोलले त ेदाखवनू झाावर एक टीी िनविेदका णाली, " आता पा 
या महाा बाता -- " 
 
सगळेच जर िशवरायापंासनू रेणा घते आहते आिण ांाच आदशावर चालणार आहते तर त ेएकमकेांा िव 
का आहते ?  ( १९-०२-१७ ची ममेरी ).  
 
ही कामाच ेलोड खपू वाढलेय -- इता चौकया करायला ाफच नाहीय – 
 
आज एकही पकार पिरषद नाही ? मग टीीला घालायला आणलेा हाराच ेक काय ? 
 
सरीतला मलुगा : --- बाबा, सारख ेरागाव ूनका -- तमुच ेकाय काय चकुलेय ाचीही मी यादी करतोय ! 
 
ह ेबालगधंव  िमरज इथले आह े– ( ढोलताश े).  
 
नसुताच भतूकाळ की रहाचंा खिजना ? – ( फोटो ).  
 
Ftheb57Shrgugapryl 21 atans 74:e3c52d9u aPM6  · 
आवय पहायला या !! 
६० ा राना महोवात 
अिखल महारा ना िवा मिंदर सिमती, सागंली 
िवदुास भाव ेनामिंदर, सागंली सादर करीत आहोत 
च.ं . दशेपाडं ेिलिखत दोन अकंी नाटक 
`` ढोल ताश े´´ 
िददश क : डॉ. दयानदं नाईक 
िनमा त े: डॉ. शरद कराळे 
काय कारी िनमा त े: आक. िववके दशेपाडं े
काशयोजना : शशाकं िलमय े 
नपे : आक. निंदनी दशेपाडं े 
नी-पा सगंीत : डॉ. ती नाईक  
रंगभषूा : साद ग े 
वशेभषूा : धनी कुलकण 
वापन : काश पाटील  
कलाकार : किवता गडकरी, यशोधन गडकरी, सिुया उिकडव,े काणी खािडलकर, साद बव, सिचन कुलकण, 
मकंुुद पटवध न, सायली दड,े िववके दशेपाडं,े भालचं िचतळे, धनी कुलकण, वषृाली दशेपाडं,े सागर दशेपाडं,े 
काचंी गडकरी, अबीर दशेपाडं.े 
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मगंळवार िद. 22 • 2 • 2022 रोजी सायकंाळी ठीक 7 वा. 
बालगधंव  नामिंदर, िमरज 
िटिकट दर : . 15/-, . 10/- 
 
सभुािषत  
 
झी िबिझनसे च ेअिनल सघवी एकदा णाल ेकी, " जब बाजार िगरता ह ैतब छोटे पहले िगरत ेह और बड ेबाद म 
िगरत ेह " -- आज तचे सघवी णाले, " हम साथ िगरत ेह और साथ मरत ेह " -- आपले तकुारामबवुा णतात, " 
महापरेु झाड ेजाती तथे ेलाळे वाचती " ! णज ेअशी सभुािषत ेही एकेका पिरितीपरुतीच असतात का ? तस े
असास ानंा सभुािषत ेका णाव े? की, काहीही बोला, ात त असतचे ! ? आिण सगयाच बोलयात 
त असले तर िवचारपवू क मतदान करण ेणज ेकाय ? की अमकु एक खर ेवाटणार ेवाढले की ाच ेसभुािषत होत े
? मग, किुनच बरोबर वा हवादीच बरोबर, यात िकतपत अथ  अस ूशकतो ? की आधी यश, मग, ाच े
सभुािषत, असा िवकास असतो ? की आपाला ज ेस वाटत ेतचे फायनल समजत एकमकेांा उरावंर बसत यु े
करत राहाण,े हचे नॉम ल समजाव े?  
--- ००० --- 
 
ह ेनाटक िलन २५ वष झाली -- अजनूही आनदंाचा झरा आह े-- 
धवाद, िनरंजन कुलकणजी ! आिण धवाद, सागंली-िमरजवाल े! 
 
Niranjan Kulkarni 
3Ftel3brSu0oarcy 22 at u2ah11:tc553 PMd  · 
आज एक सरुखे नाटक पाहायचा योग आला-ढोल ताश!े 
        कालपासनू रा ना धा  सु झालीय. ह ेपिहलेच नाटक. सागंली-िमरजेा हौशी रंगकमनी सादर केलं. 
चडं गदत. आिण नतूनीकरण झालेा िमरजेा 'बालगधंव  रंगमिंदर'म.े ामळेु उकुता वगेळीच होती...    
        पुयामधील भर वीतील, वरा मजावरील घर. ितथ ंराहणारं अय-अवतंीच ंकुटंुब. रा आह ेअनतं 
चतदु शीची. आिण अयन ंठरवलय की आज िमरवणकू पहायची नाही. गलॅरीच ेदरवाज ेबदं. आिण मग दीघा  सु 
होतो ाला िवरोध करयाचा आिण ान ेपटवनू देयाचा. मग ितपातं एकेक जणाचंी भर पडत जात.े अयचा 
यिुवाद खर होत जातो. दवे णज ेकाय? धमा चा खरा अथ  काय? अशा तािक चचबरोबरच अि, ओळख, 
िववके, जगयाचा ह अशा मलूभतू मूापंयत या चचची घसुळण होत राहत.े 
         नाटकातील के पाान ेअगदी िजवतं अनभुव िदला. अथा त अय, अवतंी याबरोबरच काकू, बळवतंराव, 
समीर यांाही भिूमका ठळक लात राहतात; आपातीलच वाटतात. यशोधन गडकरी यानंी जो अय 
आपासमोर माडंलाय तो ही िवलण सयंतपण ेआिण ितताच मजबतुीन!े 
         'चचा ' ही सिंहता असणार ेनाटक आपाला फारस ेपलेवत नाही ह ेमा खरं. कारण तशी सवय ावी 
लागत.े मजबतू नाटकाला ेक ही िततकाच मजबतू असावा लागतो. ह ेथोडसं ंभौितक शााा िनयमासंारख ं
आह.े  
          सया अकंात नाटकाच ंताण थोडासा सलैावासारखा वाटतो. कदािचत ह ेहतेपूरुरही असयाची 
शता आह.े मा शवेट अगदी भावी आह.े भीषण आह.े आिण अगदीच मानिसक रावर पािहलं तर तो हसक 
ही आह!े 
          मी सु झालो! 
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         ... बाकी नाटक सपंावर टायाचंा गजर झालाच. आय  णज े'गणपती बाा मोरया' अशा घोषणाही 
काहीनी िदा. 'ढोल ताश'े सारा नाटकाचंी कशी गरज असत ेत ेयातनू कळून चकुलं! 
 
आणखी एक अिभाय -- धवाद पोळजी -- 
 
ढोल ताश े या च ं दशेपाडं ेिलिखत आिण  डॉ  दयानदं नाईक िददश त नाटकान ेिमरज यिेथल रा ना धला 
सुवात . 
अवघड िवषय अितशय सहज सोा पतीन ेमाडंयासाठी िटम ढोल ताश ेनी आपले कौश  पणाला लावले  . 
 पुयातील  गणपतीची िमरवणकू पाहायची उकुता  आिण न पा दणेारा एक तट िवचार धमा च ेअतंरंग  ,धम 
आतनू समजनू घतेला पािहज,ेया साठी िमरवणकूच पाहयची नाही यासाठी आपा घराा बानीच ेदार बदं 
कन  खरतर चगंळवादावर  बिहार  टाकणारा बडं  करणारा िवचार . 
बानीच ेबदं दार  तीकाक होत ेपरंपरबेरो बरोबर आलेा चगंळवादान े 
 धमा ा नावावर  कुठेतरी समाजाची िदशा भरकट आह.े दवेाची मतू लहान मोठी थोर  ितच ेान  यावर सतंाचं े
दाखले  दऊेन आपले मत पटवनू देयासाठी  केलेला अटटाहास समाजाा परंपरेा  िवरोधात कुठे तरी जातोय ह े
तळमन सागंणारा िवचारआिण ज ेकाय चाललय त ेिकती स ुदंर आह ेह ेपटवनू दणेारी िवचार धारा यातील शीतयु 
णज ेढोल ताश े . 
 खर बोलणा-या माणसापेा परंपरान सोबत आलेा चागंळवादाला   खतपाणी घालणारा  घातक आसतो ह े 
सागंयाचा  व ेकानंा िवचार करायला करायला भाग पाडणार ेनाटक 
 शवेटी दार बानीच ेदार उघडले    ह ेकुठेतरी मनाला चटका लाऊन जाणार ेहोत ेह ेनाटकाच ेयश . 
तािंक स ुदंर  एकंदरीत नाटक घरी जाताना ेकाना िवचार घऊेन जायला भाग पाडणार ेहोत.े 
ले. राजशे शकंर पोळ  
िमरज .िद-२३ फेवुारी २०२२ 
धवाद ! 
 
उम वाचन ! धवाद, ऋिषकेश ! ( ऋिषकेश िनकम यान ेकेलेल ेमाया एका किवतचे ेवाचन ).  
 
एकूणात समाजवादी लोक ह ेतिन, िववकेी आिण ामािणक असामळेुच राजकारणाा डावपचेातं ाचंा 
िनभाव लागला नाही, अशी एक समजतू अस ूशकत.े काल टीीवर ात पकार आिण िवचारवतं कुमार केतकर 
सागंत होत ेकी भारतात तहीन राजकारणाचा पाया हा डॉ. राम मनोहर लोिहया यानंी घातला ! – ह ेजर खर े
असले तर आजपयत िकती चडं पढु ेजायला हवा होता हा प ! अस ेका नाही झाले ? 
( २५-०२-१७ ची ममेरी ).  
 
नसुतचे तशील राहाव ेकी तशील असाच ेदाखवत इतरच मखलाशी करत राहावी -- ह ेसमजण ेणज े
िववके ! 
 
" िकशोरी आज काय बागेी गायलीय, कमाल ! " अस ेलोक णाले तर कमी पडले मी -- " काय बागेी ऐकलाय 
आज ! " -- ह ेखरे ! 
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आज कोण आलये ऐकायला, ह ेमी िवचारात घते नाही. सगंीत णज ेआिक भाव आिण तो आा केात 
आह,े ह ेमला िनित माहीत असत.े माया आाचा ा केाा आाशी सपंक  ािपत होण,े हचे 
महाच े-- यान जा मी ोाचंा िवचार करत नाही. ोत ेअसं कारच ेअसतात, तसा िवचार कन कस े
गाता यईेल ?  
--- िकशोरी आमोणकर. 
 
गंार, िवनोद, गाभंीय , आच, तीता, हतबलता -- अस ेबरेच काही –  
( २६-०२-१७ ची ममेरी – ‘ तुया िमठीत ‘ ही किवता ).  
 
मराठीची समा  
 
दोनतीन गोी आधीच ियर करतो. मला मराठीबल अिता नाही पण ती माझी भाषा असान ेआीयता 
आह.े मी मराठीतला एक लेखक/कवी असलो तरीही मला या भाषतेले माझ ेान कुिणतरी िनित कन ाव े
याची गरज वाटत नाही. तशी कुवत असलेले समीकही आता नाहीत. मी ा कारणासाठी िलिहतो तसा 
सािहाची इथ ेफारशी कुणाला गरज नाही, ह ेमला माहीत आह.े ािमधनाच ेपसै ेवगरै ेयाची हेी मला पडत 
नाहीत. राहता रािहली काही घसघशीत रमचेी पािरतोिषके. ांाकडहेी मी आशाळभतूपण ेपाहात बसलेलो 
नाही. आिण मु णज ेमी ह ेज ेिलिहतो आह ेत ेगाढा ासगं, अास आिण परुाव ेयावंर आधािरत िलहीत नसनू 
माझी इशे णज ेसमजतुी यावंर आधािरत िलिहतो आह.े काहीही बोलले तरी ात थोड ेतरी त असतचे, ह े
याच ेआधारभतू त समजायला हरकत नाही. पढु ेमी ज ेिलिहतो आह ेत ेनीट वाचले जाव ेणनू ह ेथोड ेसािंगतले. 
मला काहीही िस करायच ेनाहीय वा मी खाली िलिहतोय त ेकुणाला पटवनूही दते बसायच ेनाहीय. ह ेमु ेायच े
तर ा िवचारात नाही तर ा सोडून, मरेा काम तो िनरपे चलता रहगेा.   
आज मातभृाषा िदन णनू मराठीच ेय िठकिठकाणी चा आहते. य श आला णनू िचडू नय,े भाषते आह ेतो 
श, ाला माझा इलाज नाही. इथा अथा परुताच ाचा उपयोग केलेला आह.े तर इंजीच ेआमण, मराठी 
शाळा बदं होण,े वहारात या भाषलेा फारशी कमत नसण,े शााचं ेवा तंिशण या भाषते नसण,े वगरेै ाचंी 
चचा  सव चा आह.े मातभृाषतेनू िशण ायला हव,े ह ेतर जगातले सगळेच िशणत णत असतात. त े
माहीत असनूही इथ ेकाय झालीय गती ? ामळेु, ा गोवर रडून फारसा काही उपयोग नाही तचे दर वष रडत 
बसयात काय अथ  आह े? वाेल त ेहोवो, मराठी भाषा मरणार नाही, ती िजवतं राहीलच – यात समाधान मानत 
बसणहेी एक कार ेसपाटच वाटू लागलेले आह.े आिण ही भाषा िजवतं राहणार हा हमखास िदलासा अिधक कोण 
वापरत,े हहेी पाहायला हव.े नविशित आिण नवसािहिक मडंळना याची जा गरज वाटत,े अस ेिदसत.े ओळख 
िमळवयाच ेह ेएक े आता सापडलेय तर त ेिटकाव ेअस ेएक इाचतनही ात आह.े  
गेा काही वषात दिलत-शोिषत-विंचत-पीिडत-ामीण या लेखकाचं ेबरचे सािह मराठीत यते गलेे. इथाच 
जीवनाच ेज ेक ेसािहात कधी आले नत ेत ेखोलले गलेे. ात मानवी जगण ेपाहात जाण ेअस ेवगेया 
भानाचहेी काही आले असले तरीही, मुत: जगयाा ा ा नमूानंाच मह िदले गलेे. जगयाचा का 
माल िजतका अिधक दिरी आिण ेषकारक आिण अायकारक िततका सािहात तो अिधक मौवान अस े
झाले. काही काळ अस ेहोण ेसाहिजकही होत.े पण, आता तो काळ सपंत आला आह.े पिरवत नाा सामािजक-
राजकीय चळवळी करत राहण ेवगेळे आिण तचे तचे नमनू ेिगरवत राहात सािहात े ठरयाची आकांा 
बाळगण ेवगेळे. सािह णज ेनसुताच एक विुतीचा ऐितहािसक ऐवज तयार करण ेन.े ाला एक 
साृंितक अगं असत.े त ेलियाकड ेकल होत गलेा.  
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काय असत ेसाृंितक णज े? िके, वसुंहालय,े काही िवभिूत आिण उव ? सृंतीची ही फारच उथळ 
कना आह.े सृंती णज ेजगयाता ानंा/समानंा सामोरे जात राहयाची िया. ( ापंासनू पलायन 
करयासाठी िनमा ण होणार ेकरमणकुीच ेकार णज ेसृंती न.े ) सामोर ेजाण ेणज ेनसुाच सखु:खांा 
ितिया दते राहण ेन,े ह ेइथ ेलात ायला हव.े ॉेम असा झालेला आह ेकी ासाठी लागणारी 
चतनशीलता यातंा बसं लेखकाकंड ेनाहीय आिण तरीही िता िमळयाच ेर ेगमवायच ेनाही आहते. 
सािह वा कला णनू आता ांा का मालाचा कंटाळा येयाच ेिदवस सु झालेले आहते. आिण साृंितक 
िया णाव ेअस ेतर काही महाच ेात वाटत नाहीय. संेा आिण सामािजक ायाा जोरावर आजवर 
आघाडीवर राहता आले, पण त ेसतत जमणार नाही. यातनू या नवलेखकातं एक नूगडं तयार होऊ लागतो आिण 
सािह णज े‘ ह ेआिण त े‘ यांातंली धा  असत,े अशा बावळट कना त ेबाळग ूलागतात. एखादा िवानही 
तसली कुीची िवधान ेकरयात धता मानतो.  
अशी अतंग त मनी िनमा ण होयाच ेआणखी एक कारण िदसत.े त ेआह ेमाण भाषचे.े बयाचजणानंा माण 
भाषवेर भु तर िमळवता यते नाही आिण नसुाच बोली भाषते िलहाव ेतर वाचणार कोण, असा  िनमा ण 
होतो आह.े बोली भाषाचं ेिकतीही उदाीकरण करा आिण माण भाषचेा िकतीही ितरार करा ( माण भाषा 
ाणी आह ेणनूही ितचा षे असाच ेकधी कधी िदसत.े ाणाचंा भाव असलेला एक काळ होऊनही गलेा, 
ामळेु भाषा भािवत झालेलीच आह,े हा भाग वगेळा. ) पण यातनू सा काय होणार ? उलट या आतंरंात 
सापडून शिनाश होत राहणार.     
साराशं, साृंितक िया आिण माण भाषा या दोन कारणामंळेु या भाषते दोन िवरोधी गट तयार झालेले आहते. 
ह ेजण ूएक प ेयुच सु आह.े ामळेु, या भाषते चालणारी मु िया ही आघाताची आह.े “ सगंमनरेला 
जायला पुयान संाकाळी पाच वाजता एी आह े“ – ही भाषा िजवतं राहण ेआिण ात समाधान मानण ेही 
आवचंना होईल. जगयाता ानंा सामोर ेजायासाठी आजची भाषा, आजच ेघाट, आजची कौश ेवापरली 
जाण,े भाषचेा अथ सपंृ वापर होत राहण ेणज ेखर ेतर भाषा िजवतं राहण.े भाषचेी अिभीची ताकद आिण 
शता वाढत जाण ेआिण समातंरपण ेत ेसगळे समजनू घेयाची एकूणच समाजाची कुवत वाढत जाण ेणज ेभाषा 
िजवतं राहण.े भाषा ही सृंतीची वाहक असायला हवी ती या अथा न.े ह ेसगळे वगळून भाषा िजवतं राहयाचा 
अिभमान वा गव वा अिता काय कामाची ?  
--- च.ं . दशेपाडं.े   
--- ००० --- 
 
आजचा पणु ेमटा पान ५ -- " कुान ेघाण  केली वा चावा घतेला तर कारवाई क पण भ ुकंण ेहा ाचा धम  आह,े 
ावर काही करता यणेार नाही  -- अस ेशपथप नागपरू मनपान ेकोटा त िदले आह.े कोटा न ेसबंिंधतानंा नोिटसा 
बाजावा आहते. " एका पाळीव कुाा भ ुकंयाचा दोन वृ मिहलानंा ास होत असाा यािचकेवन ह े
घडले आह.े  ( -- हा  चचन ेकसा सोडवायचा आिण कुणाकुणात चचा  ावी यावर वाद झडत आहते ण े! 
😀😀 ) 
--- ००० --- 
 
शवेटच ेकडव ेमाझ ेतुया अगंणात – ( फोटो ).  
 
आमा आजोबांा काळापासनू आमा महानगरपािलकेत ओळखी आहते.  
िनबजीकरण ? छे छे -- य ेिकस िचिडया का नाम ह ै? 
काल राी पाठलाग कन दोन चाकीारानंा पाडले ! 
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खपू झाल ेकाम !  
आता जरा सकाळचा रे पीिरयड – ( एका भटा कुाचा फोटो ).  
 
युाच ेकारण -- 
तमु अगर मझुको न चाहो तो कोई बात नह 
तमु िकसी और को चाहोगी तो मिुकल होगी -- सािहर. 
 
मनान ेिनमा ण केलेा अगिणत समा चचन ेवा युान ेसोडवत राहण,े पण, मन हीच एक समा आह ेह ेकधीच 
न पाहण ेणज ेबिुामायवाद ! 
 
लाडंगा  
 
काल टीीवर एक बातमी पािहली.  
िवास ठेवण ेअवघड आह.े  
काय तर ण,े पिुतन साहबेानंी त:ा आरोयासाठी  
एक लाडंगा बळी देयाचा िवधी केलेला आह.े  
णज ेकाय, ह ेकळाव ेणनू एक लाडंगाही दाखवला गलेा.  
खर ेअसले ह े? 
एखादा परुोगामी माणसू असा थोडाफार  
ितगामीही अस ूशकेल ? आिण अधं ? 
परुोगामी माणसूही  
असा आक ी अस ूशकेल ? 
मग परुोगामी आिण िवकाण याचंा सबंधं कसा लावावा ? 
--- ००० --- 
 
दशेाच ेआरोय  
 
सा रिशया-येुन यदुधामळेु ह े होत ेआह ेकी िकती मोा संने ेआपली मलेु िशणासाठी परदशेातं जात 
आहते. ामुान ेही मलेु मिेडकल िशणासाठी ितकड ेजातात, अस ेिदसत.े अलोपथी हा सवात आघाडीवर 
असलेला िशण कार घतेला तर दोन  िदसतात. सरकारी कॉलेजातं वशे िमळण ेअश होण ेआिण खाजगी 
कॉलेजातं फीच ेमाण चडं असण.े नसुा पदवीधर डॉरला वहारात फारसा वाव नाही राहात, णज ेाला 
एम. डी. ाव ेलागत.े त ेहोईपयतचा खच  तीन कोटपयत जातो, अस ेकानावर यते.े याचा अथ  असाच होतो की 
साधी सद झालेला पशेटं आला तरी डॉरन ेाला मच ेऑपरेशन करायला सागंाव.े अथा झालेा खचा च े
ाज तरी िमळू शकेल का ? मतंरी एका मािलकेत अस ेदाखवले होत ेकी डॉस  एका मलेेा पशेटंच ेहाटच े
ऑपरेशन करायला सागंत असतात – अथा त तो मलेेला आह,े ह ेलपवनू ! मला ह ेखोटे वा कािनक नाही वाटत. 
अस ेकार कमीजा तीतचे ेघडतच असणार आहते. “ आमचा गरीब माणसू “ असा ऊठबस गिरबाबल 
कळवळा  करणार ेआपले पढुारी आिण अथा तच िशणसाटही यानंा ह ेकळत नसले ? की बरेचस ेपढुारीच 
आहते िशणसाट ? िकती लोकानंा िकती डॉस  असायला हवते ाच ेमाण सािंगतले जात.े ाा जवळपास 
तरी आपण आहोत का ? नसुतीच ‘ शा-फुले-आबंडेकर ‘ ही जपमाळ ओढत रान काही उपयोग नाही. आरोय 
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वा सवासाठी चागंली असावी, ह ेपाहायलाच हव.े ( ह ेनहेमीा रोगाचं ेझाले, मानिसक आजारासंाठी काय 
आह ेवा ? अगंार-ेधपुार ेआिण मािंक हचे ना ? ) 
व कॉलेजसे  
मागहेी एकदा मी हा उपाय सचुवला होता. वशे दणे ेआता आह ेतसचे चा ा. उरलेासंाठी रापाळीची चा 
ात कॉलजेसे. काही चागंली सरकारी आिण खाजगी कॉलेजसे यानंा ह ेसीच ेकराव.े तीच, आहते तीच ससंाधन े 
वापन अिधका खपू िवााना सधंी िमळू शकेल. ससंाधन ेआहते तीच वापरायची असान ेखच ही कमी 
यईेल. मलुानंा बाहरेच ेदशे शोधाव ेलागणार नाहीत. असहेी ऐकयात आले की बाहरेा काही दशेातंले िशण 
आपा इथा दजा च ेनाही आह.े हा अमकु दशेात िशकलेला आह,े हा आरणातला आह े– अस ेभदेभाव न 
करता, बाकीच ेजाऊच ा, ह ेपढुारी आिण िशणसाट तरी त:साठी व त:ा कुटंुिबयासंाठी डॉस  
िनवडतात का, याचीही तपासणी ावी. इथा िशणाा चाकोरीतनू बाहरे पडलेले सगळे समानच समजले 
जायला हवते.   
साराशं, व कॉलेजसे सु केली तर या ावर उपाय िनघ ूशकतो. आिण इता मोा दशेातली मलेु 
िशणासाठी दरदर भटकत जगभर कुठेही जातात, ही नामुीही कमी होऊ शकत.े    
एक सामा नागिरक णनू ह ेिलिहल ेआह.े त लोकानंी याता खाचाखोचा ओलाडूंन अिधक सफाईदार 
काय म तयार करता यईेल. नसुतचे वरवरच े सोडवत बसयापेा थोाफार माणात मळुातलेही काम होत 
राहायला हव,े अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
च.ं . दशेपाडं ेिलिखत अिभिजत झ ुझंारराव िददशत कबीर आ कणकवली िनमत "ए आपण चहा ायचा का?" 
या  नायोगाचा शभुारंभ झाला. आपा माणसाचंी िनमती टली िक छाती २" फुगतचे. खपू छान झाला 
योग! सवानीच आपली भिूमका ताकदीन ेसाकारली. िददशनही छान!    
एकंदरीत आपले भाव, वृी बदलली नाही तर िवनाश अटळ आह.े..ह ेअधोरिेखत करणारा हा हलका फुलका 
योग आाला जगाचा समतोल साधयात मदत करेल का?...एक नादंयासाठी आाला ह ेजळुवनू घणे ंश 
होईल का? अस े उपित कन गलेा. 
सवानी अवय पहा हा योग! श असास योग arrange करा.   
--मनोज मेी, कणकवली.     
contact Nilesh Pawar, 86003 72606 
हा चहा एक बसनू घतेला तर सवाना आपापा ाचंी उरे सापडतील ह ेनी. योग स ुदंर झाला. ामािणक 
य केला तर िकती दजदार नाटक करता यते ंह ेसहज कळून आलं. 
- राज चाण, कणाकवली. 
योग खपूच आवडला. बयाच गपॅनतंर मनमरुाद हसिवणारा बाधंसेदू योग पािहला. अिभिजत याचं ेखास 
अिभनदंन. सचंातील सव stage, backstage कलावतंाच ेअगदी मनापासनू अिभनदंन.  
खपू खपू शभुेा. 
- डॉ.अिनल फराकटे,  
कणकवली कॉलेज 
Abhijeet 
आजचा योग  वाजला िददशकान ेजीव ओतलाय नाटकात. 
- िवलास खानोलकर, कणकवली 
Abhijeet 
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Abhijeet Zunjarrao 
नाटक आवडलं. योग उम. सगया कलाकाराचंी काम ंछान झाली. सहजपणा होता. पिहला योग असनूही 
सफाईदारपणा होता. नाटककाराच ंणण ंिददशकान ेनमेकेपणान ंपोचवलं, ह ेमोठं यश. सवाच ंअिभनदंन. 
- वीण बादंकेर 
( ए, आपण चहा ायचा ? – या नाटकाचा कणकावलीतला योग ).  
 
तुी आमा सव अटी मा केात तर चचन े सटेुल ! 
 
अर ेवेा, तो रोज तझुी िपस ेकाढतो आह ेतरीही त ूशौय  कशासाठी दाखवतो आहसे ? 
 
इकड ेतरी सयू िबय  िनवातं आह े------- ( फोटो ).  
 
बाजारात आज सवानाच युाचा टोला बसणार आह ेह ेमाहीत असनूही झीवरच ेसव चचक हािवनोद करत होत े! 
 
चला, आले त ेसिुदन ! एिझट पोल आिण खर ेिनकाल ! कभी खशुी कभी गम ! 
 
 
समानता  
 
सगळे दशे सारख ेकुठे असतात ? काही महासा असतात, काही महासा होयाची आकांा बाळगणार ेअसतात 
तर काही, आपापला वकूब आिण शी ओळखनू धोरण ेआखत जगणार ेअसतात. िशक आिण डॉर ह ेसारख े
नाहीच अस ूशकणार. कानदार आिण शा सारख ेकस ेअसतील ? पानपीचा कानदार आिण टीी-वॉशग 
मशीन याचंा कानदार ह ेसारख ेकस ेअसतील ? खेातला ाथिमक िशक वगेळा आिण इिंजिनयरग 
कॉलेजातला ाापक वगेळा. नसुती कुटंुब ेहा िवभाग घतेला तरी काही सधन आिण काही गरीब ह ेभदे असतात. 
काही कुटंुबातं मलेु जा असतात, काहच ेकुटंुबमखु सनाधीनतते सगळे उ करणारे असतात. काही अपगं, 
आजारी असतात तर काही अकाली मृ ूपावलेले असतात. याचाच अथ , िवषमतचेी असं कारण ेअस ूशकतात 
आिण य समानता हा एक म असतो. अ, पाणी, िनवारा, आरोय आिण िशण यांा सधंी तरी समान 
उपल असतात का ? सामािजक रावर ह ेसव सवाना उपल असण ेह ेसाधारणपण ेसा होऊ शकत,े अस े
णता यईेल. सरकारी संा, खाजगी संा, सरकारी इितळे, खाजगी इिटळे – ह ेअस ेफरक असतातच. 
सामािजक अायामळेु माग ेपडलेले लोक ही एक मोठीच समा असत ेआिण ती न ायला हवी, ह ेसवानाच 
पटत असत.े तस ेयही चा असतात. सतीची चाल, केशवपन ह ेबदंच ायला हव ेहोत.े ियानंी वा 
समाजाता अमकु एका वगा न ेिशण ायची गरज नाही – ह ेहटवण ेआवयकच होत.े त ेघडले आिण घडत े
आह.े ियानंी अमकूच एखाा ेातले िशण ाव,े असहेी आता फारस ेबधंन रािहलेले नाही. शारीिरक शी वा 
भदे याचंहेी आता फारस ेोम माजवले जात नाही. तरीही, सव मलुानंा-मलुना हव ेत ेिशण िमळण,े एका उम 
दजा च ेिशण िमळण,े अस ेकाही घडत नाही. मानवी जगयातले िवषमतचे ेआिण अायाच ेआिवार पणू  न 
होऊ शकतात का, हा एक च आह.े  
के ी वा के कुटंुब याचं ेजगयाच ेनमनू ेवगेवगेळेच असणार. पिरिती, मताही वगेवगेयाच 
असणार. पणू  समानता णज ेवगेळेपणाचा अभाव, ह ेलात घतेल ेतर तस ेकधीही नाही घडणार, ह ेसमजनू 
ायला हव.े वगेळेपणा हा नसुता वगेळेपणा नसतो तर तलुनाक असतो. खेाता िशकापेा शहरातला 
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डॉर े – अस ेभदे आपण कामाा पावनही पाडलेले असतात. पढुायाला मान ायचा पण कारकुनाला 
नाही – ह ेभदेभावाच ेमूमापन समाजमा असत.े कामावन माणसाच ेमू ठरवण ेहा मनाचा रोग 
गेािशवाय ाय, ातं आिण समता यणेार कुठून ? 
ामळेु, समानता ही वगेळेपणासहच असावी लागले, ह ेसमजनू ायला हव.े काम, यश आिण आथक ाी आिण 
मु णज ेसा – यावंन जोवर माणस ेझकुतात वा मरू राहतात तोवर अपिेत समानता श नाही. याचाच 
अथ , िमळेल ा सधंचा लाभ घते ियानंी वा पुषानंी आपापली सज कता – कोणाही ेात ककतने,े जोमान े
काम करयाची कुवत कमवायला हवी. समानता आणखी दहा वषानतंर यणेार आहे, ही कनाच टाकून ावी 
आिण आजपासनूच समानतनेचे जगायला सुवात करावी. समानता ही वगेळेपणाता तौलिनक ितते नसनू 
आपापले काम आवडीन,े मेान ेकरत राहयातच आह,े ह ेलात ाव.े काही सामािजक समजतुी व दडपण ेयामंळेु 
यणेारे अडथळे र होत आहते, झालेही आहते. तौलिनकता आिण समानता यांातंल ेसबंधं नीट समजण ेही सवात 
महाची गो आह.े ‘ मी ‘ इतर केाच ेमू कस ेठरवतो याकड ेआपले ल असायला हव.े  
--- ००० --- 
०८-०३-२०२२.  
 
झ ुडं  
 
“ अरे, तुाला ओळखप पािहज ेपण ासाठी कुणी ओळखायला तर हव ेना तुाला ! “ हा या िचपटातला 
पोिलस पाटलाचा सवंाद णज ेमार-ोक आह े! िचपटातली मोिनका णज ेआपली आच णजचे रकू 
राजगु िहला परदशेात जायच ेतर पासपोट लागणार – ा धडपडीतला हा सवंाद आह.े अगदी साधचे काम पण 
रकून ेसहज आिण अुम केलेले आह.े अिमताभ तर आहतेच ! पण, अितमहाच ेणज,े अनरुाग कयप 
णाामाण,े इतके नॉन-अस  इतके उम कलाकार णनू समोर येयाची ही पिहलीच वळे असावी ! 
बोधनाचा आव न आणता, अृयतेा ामळेु विंचत रािहलेा समाजाा या समेा िनिमान ेनागराज 
मजंळेु यानंी एकूणच िजजीिवषा दणेारा िचपट सादर केलेला आह.े यातला सदंशे एका जातीपरुता मया िदत न 
राहता, कोणाही कारे नाकारा गलेेा सवानाच पोच ूशकतो. आदरणीय मजंळेुजनी कथा-पटकथा-सवंाद-
िददश न या सवच जबाबदाया नसुा लीलयाच न ेतर अथ पणू तने ेपार पाडलेा आहते. भतूकाळावर दगड 
मारयाची पायरी ओलाडूंन हा िचपट भिवषयाकड ेिवमान उडवणारा झालेला आह े! फारच छान !     
 
ग ुतंाग ुतंीा घटनाचं ेकथानक, मे, गाणी, गुगेारी, हसा ह ेफारस ेकाहीच नसताना हा िचपट इतका इंटरेग 
करण ेह ेमळुीच सोप ेकाम नत.े आिण तरीही हा िचपट गितमान आिण चतैपणू  झालेला आह.े ही अथा त 
सवाच ेअिभनय, िददशन, फोटोाफी आिण इतर सवच तंाचंी कमाल आह.े नागराज मजंळेु ह ेफ मराठीतलेच 
ने तर भारतातल ेएक महाच ेिचकम आहते ह ेया िचपटान ेमा ाव े! 
 
खर ेतर मातंरापयत िचपटाचा आशय पणू च झाला अस ेवाटत असत.े आता काय आणखी – हा  मनात 
घऊेनच आपण पढुील िचपट पाहतो. आिण होय, गणुवा असनूही िकती अडीअडचणी यतेात मागा त याच ेदश न 
घडत.े  
 
िकशोर आिण आकाश आिण इतर सवच या िचपटातले ा ा वळेी ज ेत ेश दऊेन जाणारे कलाकार लात 
राहणारचे आहते. आिण कळस णज ेअिमताभ बन ! के य खर ेकन टाकयाची या माणसाची ितभा 
अगाध आह े! कोटा तला ाचंा जरा दीघ  असलेला सवंाद खपूच भावी झालेला आह.े चडं लॅमर असलेला 
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अिभनतेा त ेसगळे टाकून दऊेन कसा अिभनयातला एक वगेळा माग  चोखाळू शकतो ह ेपाहयासारख ेआह.े मानवी 
जगयातला टाळता न यणेारा किचत रोमासंही या िचपटात आह ेपण अथा तच बागा आिण धबधब ेया 
लोकेशनमधली गाणी नाहीत. िचपटाची लय न िबघडवता करमणकुीसाठी आवयक त ेसव इथ ेआह.े  
 
स ुदंर िचपट !  
--- ००० --- 
 
जनता शहाणी आह ेणनूच ितन े ला िनवडून िदले.  
जनता शहाणी आह ेणनूच ितन े ला पाडल.े  
 : --- पण मग जनतने ेतुाला का पाडल े?  
उर : -- कारण, अथा तच, आी शहाण ेआहोत ! 
 
वा : --- ांाबल सगळीकड ेचडं नाराजी होती आिण आह.े  
 : --- पण यश तर ानंाच िमळताना िदसतये, ह ेकस े? 
वा : --- तचे तर -- ा नाराजीच ेपातंर आमा िवजयात करयात आी कुठे कमी पडलो, तचे जरा बघाव े
लागले. 
 
" ानंा बरोबर ायच ेनाही, हा आमचा िनण य चकुला. आी एक लढलो असतो तर आज िच वगेळे िदसले 
असत े! " 
 
त ेफुट पाडणार ेआहते. जातीय फुटीच ेराजकारण आता सपंत चाललेय. त ेखोटे बोलतात. आी नसुती भिूमपजून े
नाही करत -- ा ा गोी पणू  करतो. ानंी दशेाची जगभर नाची केलीय. आी जगात दशेाचा मान 
वाढवलाय. आपला दशे बळकावला गलेा तरी ह ेग बसतात. नसुत ेिनषधे खिलत ेपाठवायच ेिदवस गलेे आता. त े
ग ुडंिगरी करतात. ग ुडंिगरीचा काळ सपंला आता. त ेकूमशहा आहते. घराणशेाहीला लोकशाही कोण णले ? 
वगरेै. वगरै.े 
 
आपले नते,े वे आिण काय कत यानंी आता काय बोलाव ेयाबाबत पराभतू हाय कमाडंचा सा -- 
ानंी सचेा गरैवापर केला.  
लोकाचं ेखर े सोडून भाविनक आवाहन ेकेली.  
खोटे बोलण ेआिण खोटी आासन ेयाचंा सपाटा लावला.  
िवरोधकावंर िगत हे केले.  
--- या अशा लाईनवर बोला. आिण आता त ेईीएम च ेनको -- लोक ाला रडीचा डाव समजतात.  
एक अितशार काय कता  : --- पण, सिचनला खोटा आऊट िदला होता ह ेणनू उपयोग काय ? आपण ही मचॅ 
हरलो अशीच होणार नद ! 
हाय कमाडं : --- तुी खाली बसा -- हरलेानंी जा शारी क नय े! 
 
िपकून पडलेल ेस पान – ( फोटो ).  
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तुी उर नाही िदलेत तर तुतावादी ठराल, िदलेत तर अहंकारी ठराल आिण नपण ेअयच ाल तर पळपटेु 
ठराल ! 
 
तरेा ेआचतन ! 
 
" ' राजशाही ' ला काय णतो आपण ? " 
" ' रॉयल ' ! " 
" हं , तचे, रॉयल -- " 
१४-०३-२२.  
 
किमर फाइस  
 
बिघतला. सकाळी सानऊा शोला गलेो होतो. तरीही भरपरू गद होती.  
“ पाच लाख नाही, फ दोन लाख िवािपत झाले – “ 
“ ानंीच त:ा माणसानंा मारले आिण आमावर आळ घतेला – “ 
“ एवढ ेिदवस माहीतच नत ेह े– लपवले गलेे – “   
“ भयानक आहते या जखमा – “  
--- अशा कारची िविवध वा ेकानावर यतेात. मळुात ह ेसगळे घडल ेतरी का, इथपासनू चचा  करणारे लोक 
आहते.  
िनरिनराळे िवान ही सधंी घणेारच. ाच ेधागदेोरे काढ, इतर काही फाटे दाखव, ानंी यांावर न,े यानंीच 
ांावर अाचार केले होत,े अस ेण, ह ेअस ेकानावर यते राहत.े िददश क िववके अिहोी आिण पवी 
जोशी णतात की ानंी चार वष याचा अास केलेला आह ेआिण  ा अाचारातनू, :खातनू गलेेा 
अनकेांा मलुाखती घतेलेा आहते. स जाणनू घेयाची िवशषेत: तण िपढीला खपू आच आह ेआिण 
दशेिवदशेातं हा िचपट पाहायला लोक खपू गद करत आहते.  
‘ राशोमान ‘ हा अिकरा कुसोवाचा िचपट १९५० साली आला. स हा कार कसा फसवा आह ेआिण केाकड े
एकाच घटनबेाबत कशी ‘ वगेवगेळी स े‘ असतात, ह ेदाखवणारा तो िचपट होता. साबाबतचा हा समान 
ाय, खरोखरच अाचार भोगलेानंाही लावावा का, त ेनसुतचे अकादिेमक शारीच ेहोणार नाही का, असा  
इथ ेयऊे शकतो. आता तर सोर कालखडं चा आह,े अस ेजगभर बोलले जात.े खर ेतर तसा कालखडं 
माणसाच ेडोके चालायला लागले तेापासनूच सु झाला, अस ेणता यईेल. तर काय ? िवानच जर वगेवगेळे 
बोलत असतील तर सामा ेकान ेकाय कराव े? तो काही वषा नवुष परुाव ेतपासत अास करत बसण ेश 
नाही. सामा माणसू ाच ेउपजत शहाणपण वापरतो. या घटना जर जनतपेासनू लपवा गेा असतील तर 
ाची काय असावीत कारण ेयाबाबत त:ा िवचारातनू काही उर ेतयार कन तो ती ीकारत जातो. आिण 
एकूणच या पणू  काराबल तो त:च ेमत बनवतो. हा िचपट अथपासनू इितपयत िवषयाच ेगाभंीय  राखनू 
काढलेला आह.े एकूण हा िचपट पान ुता यते,े अस ेिदसत.े कुणीही काहीही णत असले तरीही ेक या 
िचपटाा सावर िवास ठेवतात, अस ेिदसनू यते.े ामळेु, घडलेा अाचाराबंल ोध आिण आपले 
ल झााबल अपराधी भाव आशा मन:ितीत ेक जातो. िचपट सपंला तरीही एक शही कुणी कुणाशी 
काही बोलत नाही.  
कुणी णत ेकशाला त ेजनु ेमडुद ेउकन काढता, कुणी णत,े ा पीिडतानंा ाय िमळायला हवा. या वादात 
आणखीही काही घटनाचं ेउेख केले जातात, त ेजाऊ ा. ही एक कलाकृती आह.े  असा यतेो की आज ही 
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कलाकृती काय काम करत े? ा पीिडतानंा ाय िमळावा, ानंा पुा सानान ेआपा भमूीवर जाता याव,े 
अशी एक सकाराक भावना तयार करत.े िशवाय मनात एक  िनमा ण करत े– आता यापढु ेपुा अस ेकुठे काही 
घडता कामा नय ेयासाठी काय करायला हव े? इथ ेसाच ेएक चा उदाहरण उपयोगी पडू शकत.े रिशयान ेसरळ 
धमकीच िदली की यात कुणीही येुना बाजनू ेयुात उतराल तर महायुच होईल – अणयुुच होईल आिण 
जगाचा खपू िवनाश होईल ! कुणी हरीचा लाल, िततकीच शी असनूही धजला नाही. ( याला हजार कारणाचंी 
िवा असले, मी सामा माणसाच ेबोलतोय. आिण या दोत फारसा गणुाक फरक नसतो, सगळे अध वटच 
असत,े ह ेइथ ेलात ायला हव.े ) याचा अथ , एकमकेातं शातंता हवी असले तर एकमकेाचंी एकमकेानंा भीती 
वाटायला हवी ! शातंता ही फ भीतीवर आधािरत अशीच अस ूशकत े! मानवी बुी कसली, ाा अलेची ही 
मया दा आह े! ा मागा न ेतयार होत राहण,े हाच उपाय ! आथक ा आिण शाानंी ससु असण ेहीच 
चागंली जदगी ! आिण एकदा तुी सरंणवा आिण शसचंय  केलात की आज ना उा ाचंा वापर 
होणारच ! ालाही तयार राहयाच ेशौय  हवचे !  
भगंार मानवी बुीला होऊ शकणार ेआजा जगातले ह ेअु आकलन आह.े दराना काळात मानवी बुीच े
गोडव ेगात राहाव ेआिण िववके णज ेकाय त ेएकमकेानंा िशकवत राहाव.े परुोगामी णज ेकाय, ितगामी णज े
काय यावर चचा  घते राहाात. आिण मु णज ेदर वष न चकुता बधंतुा समंलेन आिण शातंता पिरषद घते 
राहाव े! आपण योय मागा वर चालत आहोत अस ेवाटायला ाची गरज आह े!  
--- ००० --- 
 
माझ ेितगामी असण े 
 
अमिेरकेच ेिन टॉवस  अितरेानंी पाडानतंर अमिेरकेच ेअ णाले की आता आमच ेअितरेािंव युच 
सु झालेले आह.े ज ेया युात आमाबरोबर असतील त ेठीकच पण ज ेआमाबरोबर असणार नाहीत त े
अितरेाबंरोबर आहते, अस ेआी समजणार ! आपाकडा बयाच परुोगााचं ेहचे असत ेतान ! तुी 
आमासारख ेिवचार माडंा नाही तर आी तुाला ितगामी णणार ! याला घाबन, माझी ‘ खरी ‘ ितगामी 
ितमा लपवत, बोटचपेपेणान ेिलहीत ांाही टाया आिण बिस ेिमळवयासाठी मी खोटेपणा करत राहतो, 
अस ेकाहना वाटत असाच ेिदसत.े मळुात समोरा लेखनापेा लेखकाचचे मूमापन करायची अतं िनरथ क 
आिण रोगट सवय ह ेतर एकूणच मराठीचचे विैश णता यईेल, अशी पिरिती आह.े त ेकाहीही असो, मी 
असा खोा टायाचंी  ेकधी पािहली नाहीत आिण पाहातही नाही, ह े करण ेआवयक वाटत.े 
फेसबकुवर आिण ाबाहरेही, इतके िलनही ही असली शकंा या लेखनाबल घतेली जाण ेह ेया लेखनाच ेअपयशच 
आह.े तरीही, हा मुा अिधक  करयासाठी एक िवनतंी क इितो. माझी एक वबेसाईट ( सकेंतळ ) असनू 
ाा पिहाच पानावर मी जाहीरपण ेकाय िलिहले आह ेत ेकृपया वाचाव.े कोणाही लेखकाकडून परुोगाांा 
ा काही अपेा असतील ा सव मी नाकारलेा आहते. मी ासाठी िलहीत नाही, ह े सािंगतलेले आह.े 
ामळेु, मला कुणी ितगामी णले की काय याा काळजीत मी असतो, असा गरैसमज नसावा. सकेंतळ -- 
www. Champralekhan.com  
आता परुोगााबंल एक  – कलाच काय माणसाच ेसगळे जगणचे राजकीय असत,े अस ेाणपणान ेसागंणार ेह े
लोक ‘ किमर फाइस ‘ हा िसनमेा राजकीय आह,े हा दोष णनू कसा सागंतात ? णज ेिबगर राजकीय कला 
खरी अथ पणू  असत,े असहेी ाचं ेआणखी एक मत असत ेका ?   
आणखी एक  – धामक वुीकरण टाळले जायला हव,े अस ेणणारे ह ेलोक, उलट, तशा वुीकरणाला गतीच 
दतेात, ह े ानंा समजतच नाही का ? त े‘ सरी बाज ू‘ लढवतात, तेा काय घडत े? 
--- ००० ---     17-03-22.  
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आजा पणु ेमटा म,े आपले िम गणशे मतकरी याचंा, ' आता िचपटही आमचा-तमुचा ' हा एक उम लेख 
आलेला आह.े 'कमीर फाइस ' ा िनिमान ेिलिहलेा या लेखात िवचाराला चालना दणेार ेअनके मु ेआहते. 
जर वाचा. ( २० माच ’ २२ ).  
 
 कलेची मूाता  
 
कलेची मूाता ही नसुतीच रचनेा कौशावर अवलंबनू नसत ेतर िताता आशयावर अवलंबनू असत.े 
सर ेएक महाच ेत णज ेकलेतली मूाता ही एका एका गटापरुती मया िदत नसत ेतर ती पणू  
मानवजातीसाठी असत.े  
ही पो िलिहयाच ेकारण णज,े ‘ कमीर फाइस ‘ या िचपटावर िलिहलेली माझी पो. ती पो माया 
काही िमानंा गधळाची वाटली. ानंा मी खालील उर ेिदली --  
“ या िचपटाा िवषयाबलच मतभदे आिण गधळ असण,े हा एक मुा, ात िचपट पाहताना काय घडत े
आह,े हा सरा मुा आिण मग या समचे ेआकलन वा ितापासनू मुी णज ेकाय, हा ितसरा मुा -- या 
मागा न े' सगळे ' पािहले आह.े कदािचत काही िगत मताचंी आही अपेा ठेवामळेु तर ह ेगधळाच ेवाटत 
नसले ? “  
“ मानवी बुी असा समावंर कशी िनकामी आहे, त ेजर िदसत असले तर त ेका णायच ेनाही ? कुणी कशी 
मात करावी हा एक माग  झाला, पण, समलेा आपले मन घडवत ेयाचा िनदश करण ेमहाच ेआह.े एक काही पे 
ठरवनू बबलत यु ेकरत सवाा जगयाचा िवसं करत राहण ेहा जर शहाणपणा नसले तर समकेड े
पाहायलाच हव.े आपा आिण इतरांा मनाचंी िचरफाड करत जगण,े हचे ' नॉम ल ' णाव ेका, हा  यतेोच. 
हा  कोणाही समाजाला नाही पडत, ीला पडतो. ीा के सबंधंात ही समा उपित असत.े “  
‘ कमीर फाइस ‘ हा िचपट नीच एक बाज ूघणेारा, एक भिूमका घणेारा आिण या अथा न ेराजकीयही आह.े पण, 
आपाकडा बयाच लोकाचं ेहचे णण ेअसत ेकी कला अशीच असायला हवी. ानंी हा िसनमेा राजकीय 
आह ेणनू रडयात काही अथ  नाही. इथ ेाचंी माजंरी िपशवीतनू बाहरे यऊे शकत.े ानंा णायच ेअसत ेकी 
कला माया मताची, मला योय वाटणारी अशी बाज ूघणेारी आिण ाला अनकूुल अस ेराजकारण करणारी 
असायला हवी. ह ेकाही कलेच ेमू होऊ शकत नाही. ती एका एका गटाची िनवड अस ूशकत.े  
या ीन ेपाहता, ‘ कमीर फाइस ‘ हा िचपट मौवान ठरत नाही. तो एका गटाची िनवड िनितच अस ूशकतो. 
माया मत,े बाज ूआिण भिूमका घणेारी कोणतीही कला मौवान अस ूशकत नाही. दवान,े नायक आिण 
खलनायक अशा ंापिलकड ेआपली समज जातच नाही. करमणकुीच ेबरचे िचपट, नाटके वगरै ेयाच तावर 
आधािरत असतात. पणू  मानवजातीसाठी ातनू मूाक वा साृंितक काही घडू शकत नाही. याच कारणान ेइथ े
डोावर घतेले गलेेले, ‘ उ धमशाळा ‘ ह ेनाटक मूाक ठ शकत नाही. िजथ ेअाियत गट आिण 
अाय करणारा गट अशी िवभागणी असत ेआिण ावर आधािरत रागलोभ असतात ा कलाकृती यामळेु दजदार 
ठ शकत नाहीत. कारण, मानवी सबंधंाचंा समावशेक, ापक आिण पवू हिवरिहत आवाका घेयाची ाचंी 
इाही नसत,े समजही नसत.े याच पतीन ेसवच कलेकड ेपाहायला हव.े ज ेज ेदिलत वा विंचताचं ेसािह अशा 
सु- िवभागणीवर आधािरत असले तहेी यामळेु कमी दजा च ेठरत.े याच कारणान,े िवभिूतपजूक कलाही 
मूातपेासनू रच राहत.े गाधंी, आबंडेकर, फुले, कव, छ. िशवाजी महाराज, गजानन महाराज, तकुाराम 
महाराज यांावरा कलाकृती मौवान अस ूशकत नाहीत. मानवी सबंधंातंली ग ुतंाग ुतं, माणसाची घडण, ाच े
पवू ह बनयाची िया याचंा आवाका ा कलाकृती घते नाहीत. मी, माझी ओळख, माझा समाज, माझी अिता 
अशा वचैािरक सापयातनू तान सागंणाया कोणाच कलाकृती या मौवान वा साृंितक अस ूशकत 
नाहीत. कोणतीही मत ेवा पवू ह माणसाला पिरपता नाही दऊे शकत. ासाठी कलावतंाकड ेिनरपे भान असाव े
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लागत.े या बाबतीत जगातले अनके मोठे कलावतं बोन गलेेले आहते. पण, ‘ मतवाले हम ‘ णनू आगौरवात 
म असलेले कुणीही त ेिवचारात घणेार नाही.    
इथ े झालेले ह ेआकलन अनकेानंा आवडणार नाही. आपापले आकलन जर माडंाव,े पण, एकमकेानंा 
िशवीगाळ वा िगत मूमापन करायच ेय टाळावते. एखादी गो समजनू घेयाची िया, अस ेयाकड ेपा. 
यासाठी आवयक तो र सोडून कुणी बो लागास त ेबोलण ेउडवयात यईेल आिण तशा ीस ॉक 
करयात यईेल. िवषयाच ेगाभंीय  राखनू बोलाव,े ही िवनतंी.  
--- ००० --- 
 
भायी अशोक पाण ेis with Kanchan Khanolkar and 2 others 
. 
rseonod157f 11ha0hr6M7c2h  · 
िव ह ेरंगमचं िफरता 
जो तो आपा ानातली  
इथ ेवठवतो चोख भिूमका 
सूधार अात तोच 
जाणतो खरी सिंहता  
जागितक रंगभमूीिदनाा जागितक शभुेा. 
#कबीर_आटस_कणकवली_िनमत 
ए, आपण चहा ायचा? 
लेखक च ं दशेपाडं ेChampra Deshpande  
िददश क अिभजीत झ ुजंारराव Abhijeet Zunjarrao  
लवकरच पिुढल योग मालवण, कणकवली यथे ेहोणार आहते.. 
 
काशनासाठी आवाहन  
 
पुक : --- ‘ तबंाखचूी टपरी ‘ ( अनसुजत किवता ) – च.ं . दशेपाडं.े  
जगाता अनके कवी-कविया किवताचं ेमराठीत अनवुाद असलेले ह ेपुक आह.े समुार े२०० पानाचं.े 
पाहयासाठी त ेमाया  www.champralekhan.com या सकेंतळावर उपल आह.े  
कामाच ेप  
१. ह ेपुक अासासाठी व अकादिेमक कारणासंाठी खाजगी िवतरण या पात असले. त ेिवीसाठी असणार 
नाही.  
२. ाा १०० ती काढाया असनू ाचा खच  मी त: दणेार आह.े  
३. ातंा ७० ती मी िदलेा यादीतील ना, ाचं ेप ेिमळवनू काशकान ेपरर पाठवाया आहते.  
४. १५ ती काशकाला व १५ मला िमळतील.  
५. या पुकाला मखुपृ लागणार नाही. नसुत ेनाव व अनसुज काच ेनाव, एवढ ेबास.  
६. सव मजकूर ब सह मिुतशोधन झालेला यिुनकोडम ेतयार आह.े   
७. या पुकाची िनमती अुम नको पण चागंली आिण वाचनसलुभ असावी.  
८. ह ेकाम कन दणेायाच ेनाव काशक णनू देयात यईेल.  
--- ह ेकाम क इिणायानंी खालील बाबी  कन ांा ऑफस  माया  
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champrade@gmail.com  या ईमलेवर कळवाात  -- 
ह ेकाम िकती िदवसातं पणू  करणार, मी याचा खच  िकती व कधी ावा लागले.  
पुक काशनाचा काही पवूा नभुव असास तोही कळवावा.   
आलेा ऑफस मधनू िनवड करयाचा अिधकार अथा तच माझाच असले.  
वाट पाहात आह.े धवाद ! 
--- ००० --- 
champralekhan.com 
www.champralekhan.com 
 
दोन शािक गंिच े---  
 
१. अहो, याचं ेह सवधमसमभावी आह,े ांासारख ेधामक फूट पाडणारे नाही !  
२. अहो, आी ांा पाठीत खजंीर खपुसला अस ेटले जात ेत ेआबासाहबे नत,े अणासाहबे होत े! 
😀😀😀😀😀 
 
फोटोाफर : -- हं, णा आता, " आमच ेछान चाललेय ! " आिण चहेयावर हस ूयऊे ा ! हं ! ----- िक !!! 
 
" त ेआमापेा जा पलटी मारतात -- थोड ेिदवस तरी सात िटकायला हव े! " 
 
" तुी सगयाचं ेसगळे लात ठेवा -- िवस नका -- होऊ ा गधळ -- वडे ेा -- मग करा मतदान ! " 
 
" ' लाव रे तो ीिडयो ' ा तजेी यशानतंर आता घऊेन यते आहोत नवा धादायक िचपट  
' लाव र ेतो घोडा ' ! " 
 
माया किवततेला बोध वा सदंशे, असास, उपरोिधक असतो. 
 
ा. िवजय कारेकर  
 
३५ वष मैी असलेला माझा िम ा. िवजय आज गेाच ेकळले. िकके भटेी, गा, वाचन,े चचा  आिण िशवाय 
बार बार सािह-कला समाचार यातं आी अनकेदा एक होतो. तो एस. पी. कॉलेजात तानाचा ाापक 
होता. नतंर तो िटळक महारा िवापीठात डीनही होता. अनके िवषयावंर ााशी बोलण ेफलदायी होत अस.े 
भरताच ेनाशा, सा चा अिवाद आिण ज.े कृमतू ह ेाच ेखास अासाच ेिवषय होत.े या िवषयावंर 
ान ेअनके िठकाणी ाानहेी िदली. तो त: एक उम कवी, नाटककार आिण िचकारही होता. ‘ गत ‘ 
आिण ‘ छळछावणी ‘ या ाा नाटकाचं ेयोग अनके धातनू झाले. ान ेकाही उम कथाही िलिहा होा. 
अतं बिुमान आिण हररी िम !  
एकदा एका नालेखन धत मी एक परीक होतो. समुार े१००-१२५ सिंहता आा होा. नाविेबव ेनती. ‘ 
गत ‘ वाचताणी टले ह ेकुणी पिरप माणसान ेिलिहलेल ेआह े! त ेनाटक धत पिहले आल े! नतंर कळले 
की त ेिवजयच ेआह े! याचाच अथ , आपाला नीच नाटकातले काही कळत असणार याबाबत माझी खाी झाली 
!  
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िवजय, िदलीप जगताप आिण मी अस ेआमच ेिकूट होत.े एकमकेाचंी नाटके पाहण ेआिण ावंर साधक-बाधक 
बोलण ेह ेआमच ेतच होत.े आपा जगयात अनकेजण समजतुीची, ानाची भर टाकत असतात. अशा ी 
आपा मैीत असण ेह ेतर भायाचचे असत.े िवजय ातंला एक, तसा होता.  
िवजया तृीस मैीपणू  अिभवादन !  
--- ००० --- 
 
" ा दोघाचंहेी ह ेपिहलेच ल आह े-- " 
-- एका टीी चनॅले ची बातमी. 
 
हा चहा एक बसनू घतेला तर सवाना आपापा ाचंी उरे सापडतील ह ेनी. योग स ुदंर झाला. ामािणक 
य केला तर िकती दजदार नाटक करता यते ंह ेसहज कळून आलं. 
- राज चाण, कणाकवली. 
Abhijeet 
Abhijeet Zunjarrao 
च.ं . दशेपाडं ेिलिखत अिभिजत झ ुझंारराव िददशत कबीर आ कणकवली िनमत "ए आपण चहा ायचा का?" 
या  नायोगाचा शभुारंभ झाला. आपा माणसाचंी िनमती टली िक छाती २" फुगतचे. खपू छान झाला 
योग! सवानीच आपली भिूमका ताकदीन ेसाकारली. िददशनही छान!    
एकंदरीत आपले भाव, वृी बदलली नाही तर िवनाश अटळ आह.े..ह ेअधोरिेखत करणारा हा हलका फुलका 
योग आाला जगाचा समतोल साधयात मदत करेल का?...एक नादंयासाठी आाला ह ेजळुवनू घणे ंश 
होईल का? अस े उपित कन गलेा.--मनोज मेी, कणकवली. 
Abhijeet 
योग खपूच आवडला. बयाच गपॅनतंर मनमरुाद हसिवणारा बाधंसेदू योग पािहला. अिभिजत याचं ेखास 
अिभनदंन 
. सचंातील सव stage, backstage कलावतंाच ेअगदी मनापासनू अिभनदंन 
.  
खपू खपू शभुेा. 
- डॉ.अिनल फराकटे,  
कणकवली कॉलेज 
Abhijeet 
आजचा योग  वाजला िददशकान ेजीव ओतलाय नाटकात. 
- िवलास खानोलकर, कणकवली 
Abhijeet 
Abhijeet Zunjarrao 
नाटक आवडलं. योग उम. सगया कलाकाराचंी काम ंछान झाली. सहजपणा होता. पिहला योग असनूही 
सफाईदारपणा होता. नाटककाराच ंणण ंिददशकान ेनमेकेपणान ंपोचवलं, ह ेमोठं यश. सवाच ंअिभनदंन 
. 
- वीण बादंकेर 
 
" आमावर बोलणायानंी आधी त:च ेआपरीण कराव े! " 



30 
 

 
" इिंदरा गाधंा आजवरा पणू  कारकीदचा आढावा या दालनात घेयात आलेला आह.े " 
--- एक टीी चनॅले. 
 
वाव, म आिण स  
 
९५ ा सािह समंलेनाच ेअ भारत सासण ेसािहाा ातंात उभ ेरान बरेचस ेसािहाबल बोलले ही एक 
ागताहच बाब णावी लागले. ाचं ेभाषण अनभुव, वाचन आिण अास यासंह त:ा चतनावर आधािरत 
होत.े ामळेु एकूणात त ेगभंीर होत.े ांा दमदार आवाजान ेआिण  वाणीन ेत ेखपूच भावी झाले होत.े अशा 
भाषणाचंी लोकाचंी सवय जात चाललेली आह.े मडंपाता ोातं तर चळुबळू िदसत होतीच पण, ासपीठावर 
असलेापंकैी शरद पवार सोडून आणखी कुणाच ेा भाषणाकड ेनीट ल होत ेका याची शकंा यते होती. 
अांा भाषणाला ( महच नसान,े नहेमीमाण े) उशीर झाला होता अस ेवतमानपाता बातमीवन 
समजल.े उाटनाा भाषणान ेजा वळे खाा की काय ? तस ेअसले तरी, शरद पवार, अाचं ेभाषण 
ऐकायला पणू  वळे थाबंलेले होत,े ह ेखास नद घेयाजोगचे होत.े  
“ सािहिकानंी कोणाही िवचाराधारलेा बाधंील नसाव.े कारण अशा बािंधलकीतनू मतणाली तयार होत.े ती 
बिुभदे करणारी, वुीकरण करणारी, िवषारी पाची आिण रािहताला बाधा आणणारी अस ूशकत.े समान 
अतंरावर रान ाकड ेयमाण ेपाहावयास हव.े “ – ह ेशरद पवाराचं ेिववचेन खास महाच ेठराव,े अस े
आह.े नोबले िवजतेा गाओ झगिझआन ज ेलेखकाा रीभावाबाबत बोलला होता ााशी ह ेसा सागंणारे 
वाटत.े मत णज ेस न ेहहेी यातनू सिूचत होत.े  
याउलट सासयाचं ेभाषण मा या बाबतीत गधळलेले वाटत.े कदािचत नमेााचंा वाववाद ानंा नाकारायचा 
होता णनू असले, वावाबाबत त ेअस ेणाले की एकच एक अस ेवाव नसत.े या िववचेनात ानंी 
वाववादाचा पायाच उखडला. नतंर त ेअस ेणाले की ह ेमाच ेयगु आह.े सामा माणसू िमत होतो आह.े 
कोण सामा माणसू ? आथक ा कमकुवत असणारा की ाण सोडून इतर सव जाितधमाचा समदुाय की 
महािवालयीन िशणापासनू विंचत रािहलेले लोक ? आिण लेखक-कवी-कलावतं या सामा माणसात यतेात की 
नाही ? जर  तहेी यात यते असतील तर, लेखकान ेस माडंले पािहज ेणज ेकाय ? ाचा म ामािणकपण े
माडंण े? की सािहिक-कलावतं ह ेजानचे ‘ स समजलेले ‘ असतात ? की ानंा काही सााार झालेला 
असतो ? की त ेइतरापंेा जा िवचार करतात णनू ानंा जा समजत े? आिण वावच मळुात एकच एक 
नसले तर स णज ेकाय ? एकीकड ेजनुाच मायावाद ना भाषते माडंायचा पण सासाठी अााकड ेन 
जाता साधचे एखाा मतणालीकड ेयायच,े असा हा खोटा गभंीरपणा (   mock seriousness ) िदसतो. 
अा टाळायचचे होत ेतर स अस ेकाही नसतचे अशा मषूकड े( absurdity कड े) जाता आले असत.े पण 
सासयानंी, शवेटी साची कास सोडून एक मच स णनू ीकारायच ेठरवलेले िदसत.े समजा िवषकाा 
हातात सा जाण ेवाईट आह ेपण कोण िवषक आिण कोण जाणकार यावर मतभदे असतात ाच ेकाय ? आिण 
लोकशाहीत बमत ह ेस मानायच ेठरवले तर लेखकान ेकोणत ेस माडंायच े?  
त ेकाहीही असो, सािह, कला या ातंात नसुताच राजकीय मताचंा गदारोळ महाचा नसतो तर वाव, म, 
स अस ेतािक िवषयही महाच ेअसतात, ह ेया भाषणात अधोरेिखत झाले. पवार साहबेांा आकलनामाण े
स ह ेएखाा मतात नाही अस ूशकत तर सासयांा आकलनामाण ेत ेमतातच असत.े सासयांा कथा 
आठवा तर सासण ेत:च ेह ेआकलन ओलाडंतात, अस ेिदसत.े ही ह ेइतके वचैािरक झपेयाचा काळच 
नाहीय. ामळेु, माझा हा तारुता गधळ इथ ेमाडूंन टाकला, इतकेच.  
--- ००० --- 
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तबंाखचूी टपरी  
 
मळुात आपाला ह ेजमले का, इथपासनू, आज होईल, उा होईल अस ेहोत होत आपोआप िदवस कोणता आला 
तर ' जागितक पुक िदन ' ! २३ एिल २०२२ रोजी ह ेपुक, कोणाही समारंभािशवाय, कािशत झाले ! ह े
काम, कुठेतरी नद असावी, कुणाला तरी माहीत असाव,े या िकरकोळ इेतनू मी खचान ेकेले आह.े याा 
मोजाच ती काढलेा असनू ह ेफ खाजगी िवतरणासाठी आह.े िवीसाठी नाही. ामळेु, कृपया, कुणीही 
मागणी करयाचा च नाही, ह ेलात ाव.े ह ेपुक कोणाही कानात उपल असणार नाही.  
ह ेकाही एक बर ेकाम झाले आह ेअस ेमाझ ेमलाच वाटत होत.े ामळेु, आपा नसलेा, काशनाा ेात 
थोडी आगाऊिगरी झाली. आता, िमळालेा अनभुवातनू, ह ेअस ेकाम करण ेफारस ेअवघड नाही, ह ेसमजले आह.े 
या ानाचा पढुमेाग,े वाटास, उपयोग करता यईेल ! 
ही पो फ मािहतीसाठी िदलेली आह.े  
--- ००० --- 
 
Girish Patke 
tdeSpprg l1l32A2it8li60u  · 
ह ेएक अतं महाच ेकाम आह.े   
आपाकडा मराठी व नवसािहाला वािहलेा तथाकिथत काशकाचंी अनाा लित कन एक जागितक 
ऐवज आपण खचान ेकिवतेा आिण सािहाा अासकानंा उपल कन दते आहात यासाठी 
Champra Deshpande याचं ेमनःपवू क अिभनदंन आिण खपू शभुेा! 
 
To be alone is the fate of all great minds. 
-- Arthur Schopenhauer. 
“Be alone that is the secret of invention. 
  Be alone that is when ideas are born.” 
 ~— Nikola Tesla 💡 
“Solitude is independence.” 
 ~— Hermann Hesse 💢 
“We must become alone, so utterly alone, 
 That we withdraw to our innermost self. 
  It is a way of bitter suffering. But then our  
  solitude is overcome, we are no longer alone, for we find that our innermost self is 
the spirit.” 
 ~— Hermann Hesse 💥 
“I think it is very healthy to spend some time 
  alone. You need to know how to be alone, 
  and not be defined by any other person.” 
 ~— Oscar Wilde 🎭  
“Solitude was my only consolation, deep, 
  dark, death like solitude.” 
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 ~— Mary W. Shelly 🕳  
“I restore myself when I am alone.” 
 ~— Marilyn Monroe   
“My alone feels so good. I'll only have you 
  if you're sweeter than my solitude.” 
 ~— Warsan Shire 🍁  
“I never found a companion that was 
  so companionable as solitude.” 
 ~— Henry David Thoreau 🌟 
“Solitude is for me a fount of healing, 
  which makes my life worth living. Talking is 
  often torment for me, and I need many days 
  of silence to recover from the futility of words.” 
 ~— C. G. Jung 🎴 
#Solitude  🏼♂   
#Collection 📄 
#SouLinChaos ☯  
#TheChaosWithin 🌀 
 
 
अुम कथा (  पाच वषापवूची पो -- ) 
 
दोन आघाडीच ेआिण अुम कथाकार / कादबंरीकार इथ ेआपा िमयादीत आहते. सतीश ताबं ेयांा ‘ ना मा 
िनराळे ‘ आिण ‘ सशंयकोळात राशोमान ‘ या कथाबंाबत मी इथ ेिलिहले होत.े अिलकडचे मी राजन खान याचं े‘ 
फैल / रा ‘ ह ेदोन दीघ कथाचं ेपुक वाचले. ाही दीघ कथा मराठीता े सािहकॄती आहते. सािहाा 
मूाकतबेाबत मी ज ेिलहीत आलो ा सदंभा त, या कलाकॄतची नीच मौवान णनू उदाहरण ेदतेा यतेील. 
या कलाकॄती ‘ दशे साकाचा ‘ आवाात घणेाया णजचे ‘ समावधानी ‘ आहते 
राजन खान यांा ‘ फैल ‘ आिण ‘ रा ‘ या दोी दीघ कथा, चोरटे आिण सामािजक ा अनिैतक टले जातील 
अशा ी-पुष सबंधंाबंल आहते. फैल णज ेवागणकू, कॄती, बता व. आपण बदफैली णतो ातला हा फैल. 
माणसाा मनाा सूतम हालचाली, ितातल ेआतंरिवरोध, िफकीर-बिेफकीर, इलाज-नाइलाज, कडी-
ितकार – अशा सगया गोचा अचकू वधे घेयाची एक अजब िसी राजन खान यांाकड ेआह.े एकही वा 
अनावयक वा भरताड नसत.े यातला के श ा अिभिियलेा पढु ेनते असतो. ामळेु, काय होणार 
याा उकुतपेेा ा कथतेला के चा ण महाचा असतो. ह ेघाईन ेवाचनू सपंवायच ेलेखन नसत.े या 
कथा जगयातले, टोकाच ेणता यतेील अस े हाताळतात. ा ा टोकापयत पोचयाची िया ही अचिंबत 
ाव ेअशा सूपण,े पटणाया अशा ापक, समावशेक पतीन ेघडत जात.े इथ ेएखाद ेत सागंायच ेनसत ेवा 
बोध ायचा नसतो. भिूमका वगरै ेगोी इथ ेिफजलू असतात. हा मानवी जगयाचा एक अमया द आवाका असतो – 
भान घणे ेअसत.े ह ेभान णजचे पिरपता. अशा पिरपतचेा श होण ेणजचे सॄंती. ह ेलात घतेा, अशा 
सािहकॄती या महाा साॄंितक घटना ठरतात. 
या दोी लेखकाकंडून अशीच साॄंितक समॄी घडत राहो, हीच सिदा ! 
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--- 000 ---  
माझी अमतू  िच!ं  
कनांा ऋततुील बहर 
िचात िदस ूलागल ेकी 
माझी िच ंमळुापासनू  
उपटायच ेभान आपसकूच  
यऊे लागत!े 
एखादी किवता वाचनू आपातील दडललेी सु कना योय शाार ेउम लागण ेया सारखी सखुद गो काय 
अस ूशकत!े 
खपु खपु धवाद च ं दशेपाडं!े आपा किवतेा पुकामळेु ह ेसव सहज ा झाले! 💚💚 
Champra Deshpande  ! ( तबंाखचूी टपरी – या पुकाबल ) 
 
अ  
 
आज वा काल मी कुठे बातमी वाचली की टीीवर पािहल ेत ेआठवत नाहीय, पण, जगात चडं माणावर अाची 
नासाडी चा असत.े साठवण नाही णनू, पावसात िभजनू वगरै ेतर ती होतचे, पण, िशवाय, माणस ेपानात खपू 
अ टाकून वाया घालवतात. हॉटेले, पगंती आिण बयाच घरातंनूही ह ेिदसत.े या काराची मला अर: घणृा 
आह.े अस ेचडं अ वाया जायाच ेमला घडललेे आिण माया मत कोरल ेगलेेले पिहले दशन म ुबंईतल ेआह.े मी 
एस एस सी ला अधंरेी त ेिवरार या िवभागात पिहला आलो होतो आिण ासाठी म ुबंईता एका अितचडं 
नामािंकत बतफ  एक पािरतोिषक होत.े माझ ेआईवडील आिण मी अस ेासाठी िनमिंत होतो. ाचं ेकाही गटे 
टुगदेर वगरै ेहोत,े ात त ेपािरतोिषक आिण मग जवेण असा काय म होता. तस ेआी णज ेकशीबशी दोन टोके 
जळुवणाया अशा गरीब वगा तलेच होतो. माया आईन ेमला बालपणापासनू एक सवयच लावलेली होती की पानात 
काहीही टाकून जायच ेनाही. ा पा भमूीवर ितथा लाबंलचक टेबलावंन दोी बाजूनंा जवेण ेहोऊन गलेेली 
ताटे पािहली तर त ेय धादायकच होत े! शाकाहार, मासंाहार सव तहचे ेपदाथ  चडं माणात पानातं टाकून 
लोक िनघनू चालले होत.े त ेय अजनू माया डोात कोरलेले आह.े  
मी फारसा भििबी वा तीथ ळे वगरै ेयातंला नाही. पण, माझी पी गजानन महाराजाचंी भ आह.े माझी 
ाला मळुीच हरकत नसत.े ावर टोमण ेमारण ेवा उपरोिधक बोलण ेअसलेही मी काही करत नाही. िताबरोबर 
दोनदा माझ ेशगेावला जाण ेझाले होत.े ितथा हॉटेलात, महाराज गट होतानाा सगंाच ेिच लावलेले आह.े 
त ेउिकरावरच ेअ शोधनू खात आहते, अस ेत ेिच आह.े ( आता त ेआह ेकी नाही त ेमाहीत नाही. ) हा 
भासंाठी एक अित-मौवान सदंशेच आह े! एक तर अ उिकरावर जाऊ नय ेआिण त ेसहज सवाना 
िमळायला हव,े हा तो सदंशे. यासाठी ा महाराजाचं ेचिरकार दासगणूनंा सलामच ठोकायला हवा !  
साराशं, अ वाया जाता कामा नय ेयाची सवानीच कटाान ेकाळजी ायला हवी ! 
--- ००० --- 
 
तबंाखचूी टपरी 
~~~~~~~~ 
'तबंाखचूी टपरी आिण अनके अनसुजत किवता' 
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े नाटककार, कवी चं (च.ं. ) दशेपाडं ेयानंी भावानवुादीत केलेा जगभराता ठळक कवा किवताचं ंह े
सकंलन. जगभरातले कवी णज ेमळू इंजी, जमन, इटली,  च, िटीश, िॅनश, पोत ुगीझ, जपानी या भाषातनू 
िलिहणाऱ ेकवी. या कवा इंजीत अनवुादीत झालेा किवताचं ंमराठी भाषतेलं अनसुज न णज ेया किवता. 
या अनवुाद कामािवषयी दशेपाडंनी आपलं अितम चतनगभ  मनोगत माडंलंय. ात ानंी एके िठकाणी फारच 
स ुदंर टलंय. त ेणालेत, " मळुात िलिखत किवता हीच  स नसनू साची अिभी असत ेअस ेटले 
तर ती मळू किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा अनवुाद हा सरा अपलाप टला तर अनवुादाचा 
अनवुाद हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, साराशंान ेमी कोणाही किवतचेा सरा वा ितसरा अपलाप करत 
असतो."  
दशेपाडंनेी आपा भावलेा ५८ कवा किवताचं ंअनसुज न केलंय. सव किवताचं ंअनसुज न ह ेइंजी 
अनवुादावन ानंी केलेलं आह.े ह ेकाम करताना िविवध भाषातले ह ेकवी, ांा किवता, व ातंनू जाणावणारी 
मानवी मनाची परर सवंाद मता यािवषयीही ानंी आपलं चतन माडंलंय. मराठी भािषक रिसक, कवी, 
अासक यांासाठी बयापकैी अपिरिचत असलेा या कािवाचा त ेओळख कन दतेात. मराठी 
भािषकाशंीही या किवताचं ेबधं जळूु शकतात असा ानंा वाटणारा ठाम िवास या अनसुज नाा कामाा मळुाशी 
आह.े ानंी आपा मनोगतात टलंच आह,े "...मानवी मच ेोामग ओलंडण ेहचे तर किवतचे ेसाृंितक 
काम चा असत े"  
अनसुज नाा पातनू जागितक किवता आादयाची अितम सधंी दशेपाडंनी िदलीच आह.े पण आपले 
किवतिेवषयीच ेअनके समज, अपसमज, गरैसमज तपासनू बघत किवतचे ंिनराकार प कियाचीही सधंी 
दशेपाडंनेी िदली आह.े भारतीय मन ह ेकमालीच ंभाविववश, बुीिवरोधी, अस ंआह.े िशवाय रस, नी, उी अशा 
मुांा आधारावर या भमूीत आिण या भमूीतील भाषामंधनू  कााची िनमती व िवचार झालेला आह.े आपली 
किवतचेी अिभची, आकलन आिण ान याच मुावंर पोसली गलेेली आह.े अशा पाभमूीवर जगाता या 
िविवध भाषातील किवता वाचताना आपाला अनके सायास पडू शकतात. मा ह ेसायास िजास ूमनान ेकेास 
किवताचंी अपिरिमत, अथागं, अनतं अशी सृी नजरेला पडू शकत.े भारतीय ( सगणु ) किवतपेासनू त ेजागितक ( 
िनराकार ) किवतपेयत घऊेना जाणारा हा वास आह.े दशेपाडंनेी किवतचेा हा विैक वास आपाला घडवलेला 
आह.े 
वाचयूा, समृ होऊया ! 
संह मला भटे णनू पाठवाबल तमुच ेशतश: आभार आिण तुाला नमार सर ! 
~ 
" तबंाखचूी टपरी  
आिण अनके अनसुजत किवता " 
पिरहार काशन, पिहली आवृी- एिल २०२१ 
संह केवळ खाजगी िवतरणासाठी. 
~ 
टीप: हदी कवी रामधारीसह िदनकर यानंी असचं अनसुज नाच ंअितम काम केलंय. जमास ािवषयी 
मािहतीपर िलिहन इथ.े 
~ सा  न े क  र 
____________________________________ 
२ | ५  | २२ | 
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ावसाियक िचपट करमणकुीबरोबरच, घडणाया घटना फार मनावर ाया नाहीत, ह ेआािक ानही 
दतेो ! 
 
 
नीिलमा दशेपाडं ेया मिैणीन ेआने ेपाठवले --  
आजच िद. ०३-०५-२२ ला राी ०९-३० वा. -- रािगरीत -- 
ितथ ेअसतील ानंी जर पहा – ( ‘ ए आपण चहा ायचा ? ‘ ा योगाबल ).  
 
" कौन नही चाहता िनयाम की सर ेलोग उस ेडर े? " 
--- सतं अिनल सघवी, झी िबिझनसे. 
 
िबीन द लाइ  
 
ले ० चंमोहन कुलकण,  ० राजहसं काशन.  
२०२० साली कािशत झालेा या पुकावर टले तर जरा उिशराच िलिहतोय. पण या पुकाची काही विैश े
हायलाईट करायलाच हवीत, अस ेह ेपुक आह.े आपले ात िचकार चंमोहन कुलकण यानंी िलिहलेले ह े
पुक आह.े आिण यातच ाच ेअितीय आह.े शाळकरी वयापासनू एका िचकाराची होत गलेेली घडण 
आपाला याता िविवध लेखातंनू िदसत राहत.े ह ेकाही सलग िलिहलेले आचिर न ेपण काही पिरिती व 
अनभुव यांा अिभीतनू एका मया िदत पात ह ेएका िचकाराच ेचिरच आह.े या पुकाच ेशीष क, ‘ िबीन 
द लाइ ‘ याच ेदोन अथ  िदसतात. एक णज ेएखादा अासम पणू  करताना ा कोस ा आतबाहरे 
घडणाया भाबुया घटना आिण सरा अथ  कलाेातली ीकारलेली कोणतीही जबाबदारी पणू  करताना ा 
 कामािशवाय िकती असं गोी ात अतंभू त असतात – िवचारात ाा लागतात, ह ेसागंण.े या 
पुकात, या अथा न,े िचकाराा कलाक रेषा तर आहतेच पण िशवाय ांा अधलेमधले, आजबूाजचू ेअनके 
तपिशलासंह भान घते जाणहेी आह.े  
पिहा भागात िचकलेचा अासम आिण ा काळातले अनभुव, अडचणी, िनराकरण े याचं ेिचण आह.े 
सया भागात िचकार णनू काम ेकरतानाच े अनभुव आहते. आपण नहेमी तयार िच ेवा अिंतम पणू  काम े
पाहात असतो, पण ाा माग ेकाय काय असत ेह ेकलाक आिण तािंक तपिशलासंह यणेारे िनवदेन इथ ेआह.े 
आनदं अतंरकरांा ‘ रकीळ ‘ या पुकाच ेमखुपृ व इतर सजावट करण ेयावरचा ‘ रवािहनी ‘ हा लेख 
अुम झालेला आह.े ाचमाण ेअिनमशेन िच ेकरतानाच ेअनभुव कवा ऑफडा लोकानंा िच ेकाढून 
देयाच ेअनभुव, अस ेबरचे महाच ेलेखन इथ ेआह.े नवीन घडत असणाया िचकारानंी जर वाचाव ेअस ेह े
लेखन आह.े से यांा पुकाच ेकाम नाकारयाा िनणयाचा लेख तर मजदेार णावा असा झालेला आह.े खर े
तर तफुान िवनोदीच !  
िचकलेा ेात िशण घते कारकीद घडव ूपाहणाया  सव िवाानी वाचावचे अस ेह ेपुक आह.े 
तमुाआमासारा वाचकानंाही ‘ िचकार काय करतो ‘ ( ‘ कवी काय करतो ‘ ा चालीवर ) ह े
समजयाा ीन ेह ेएक उम पुक आह.े  
--- ००० --- 
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सतीश ताबं े---  
 
िलिहयासाठी लागणारा वळे िवचारात घतेा किवता हा सवा त बसव सािहकार आह ेाबाबत मत नसाव.े ' 
किवता झाली गवतासारखी उदडं ' ह ेगलेी समुार े५० वष ऐकू यते ेआह े. लघअुिनयतकािलकाचंी जी 'साठोरी' 
चळवळ मराठीम ेउदयाला आली ाम ेकिवता कािशत करायला परुशेी जागा नसण ेह ेावहािरक कारण 
महाच ेहोत े!  
नतंर नदोरीनहेी ांा िपढीसाठी ाच कारणामळेु नवीन िनयतकािलके सु केली . फेसबकु आानतंर मा 
अचानकच किवतसेाठी मबुलक जागा बलेगाम उपल झाली . साहिजकच किवता िलिहणारे तर वाढलेच , पण 
किवताचं ेवाचक दखेील वाढले . तर ामळेु किवतासंह कािशत होयाच ेतसचे िवकत घेयाच ेमाण वाढत ेआह े
का ? हा  मनात उफाळून आला तो च ं दशेपाडं ेानंी खचा न ेकािशत कन ानंा ज ेकुणी ासाठी पा 
वाचक वाटतात ानंा सहे पाठवलेला ' तबंाखचूी टपरी ' हा अनसुजक किवतासंह पान .  
च ं ह ेनाटककार णनू कळाया आधी सकथते चंकातं भाकर दशेपाडं ेा नावान ेकिवता िलहीत होत े. 
ाचंी किवता सरुवातीपासनूच  िवलास सारंग ांामाण ेबौिक वळणान ेजाणारी असामळेु भाविनक 
आिन किवतांा बसेमुार गदत ती कायम मुखावगेळीच, पिरणामी अनेुिखत / लित  रािहली . पण च ं 
मा िनने ेकिवता िलिहतच रािहले . मधा काळात ानंी नाटकावर ल क ित केलं आिण ितथहेी बौिक 
समजली जाणारी नाटके िलिहली.  
फेसबकुवर आापासनू ानंी पुा आपा वॉल वर िननमेान ेकिवता िलहायला सुवात केली . किवतिेवषयी 
िवचारही त ेसमातंरपण े करत/िलहीत रािहले. तसचे जगभरातील ानंा महाा वाटणाया किवताचंी भाषातंर े
(ाचंा श अनसुजन ) दखेील ! तर हा संह अशाच ५८ कवा अनसुज नाचं ेसकंलन आह े.  
खरं पाहता , मराठी कवी आिण वाचकासंाठी ह ेएक मौिलक काम आह े, पण ५०+ वष किवता िलहीणाया  च ं ना 
ासाठी काशक िमळाला नाही आिण वाचक िमळयाचीही खाी नाही ामळेु ानंा ह ेकाम खचान ेकराव े
लागले. माया मत ेच ं ह ेआजघडीला वसतं आबाजी डहाके वगरै ेसवा त े िलिहा मोजा कवपकैी एक  
असावते. तर ५०+ वष परुशेा गाभंीया न ेआिण िनने ेिलिहलेा कवीला हाचा काशक िमळू नय ेआिण खचा न े
संह काढायला लागावा, ही विुती पडताळण ेगरजचे ेआह.े अथा त ह ेकाही नान ेघडत ेआह ेअशातला भाग 
नाही .  
 मराठीतील  जागितक दजा च ेअल कवी मानले गलेेा अण कोलटकर ानंी दखेील समुार े२०+ वषापवू 
'ोण' ाचंा किवतासंह २०० ती काढून किवतेा ानंा गभंीर वाटणाया वाचकानंा वाटला होता . अलीकड े
तर अस े किवतासंह खचान ेकािशत करयाकड ेवाढता कल आह े.  
ातील एक गाजललेा संह णज ेअनके वष कुठेही कािशत न केलेा व फेसबकुवरही काही वष वावरानतंर 
तरुळक किवता पो केलेा Ganesh Kanate ाचंा ' सॅफोन ह ेकाही वरातीत  वाजवायच ेवा नाही ' हा 
किवतासंह . दखेणी िनमती आिण ना/ वगेया जािणवचेी किवता असामळेु हा संह चचचा िवषय ठरला.  
णज े एक तर खचा न ेकािशत करा अथा २५-३० वष रखडा , ा रखडयाच े ताज ेउदाहरण णज ेवसतं 
दाय गजु र ाचंा' कोलाहल ' हा अलीकडचे आलेला संह. कमालीा िमतारी अथ सपंृ किवतासंाठी गजु र  
ह ेजाणकारानंी नावाजलेले कवी आहते . िशवाय ' गाधंी मला भटेला ... ' ा किवतमेळेु ानंा सनसनाटी पाची 
िसीही लाभली होती . पण तरीही ाचंा संह काही कािशत होत नता . अखरेीस  किवतािंवषयी कमालीची 
आीयता आिण जाण  असणाया  चंकातं पाटील ानंी आपा ' तलुा ' काशनातफ  तो िस केला .  
तर किवतासंहाा बाबतीत ही जी अनाा आह े, ाचा दोष केवळ काशकाला दऊेन चालणार नाही , तर 
ाला कारण इथली वाचन-सृंती आह े, जी अजनूही िवकिसत / पिरप झाललेी नाही .  
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अलीकडा काळात कॉपरकॉइन, वणमुा अशा काही काशकानंी किवतासंह कािशत करयाचा धडाकाच 
लावला होता . पण ासाठी ानंी किवतामेी ाहकाचंी  हाची यादी तयार कन एक कुमी िवतरण वा 
उदयाला आणली असावी . एक योग णनू ह ेठीक आह े.ाआधी समुारे १० वषापवू  Sushrut Kulkarni न े
किवतवेरील मेामळेु असचे धडाधड ९-१० किवतासंहकाढले होत े. पण ान ेअशाकारची ाहकखंला तयार न 
केामळेु ाला अखरे आपले काशन बदं करयाची वळे आली. Sanjay Bhaskar Joshi दखेील पुक 
पठेेत किवतासंहानंा चागंली मागणीअसाच ेसागंतो, पण तो ाा िवी कौशाचा एक भाग आह े.   
आिण  नीट िवचार केला तर कळत ंकी किवतबेाबतची ही अनाा तशी पवूा पार आह.े ाच ंएक ठळक उदाहरण 
णज ेिदलीप पुषोम िच ेाचं ेकिवता ह ेांा वयाा अवा २१ ा वष मौजसेारा मातर 
काशनसंने ेकािशत केलेले पुक. ा पुकासाठी िचना ण ेएक वष  १२ आण ेरॉयी आली होती . आिण 
िचसारा आतंरराीय ासगं आिण माता असलेा कवीलाही जर 'सम िच े' कािशत करायला 
वषा नवुष काशक िमळत नसले , आिण िमळाावरही ा किवता टाइपसटे कन न घतेा ॅन वर बोळवण  
करायला लागत असले, तर पिरिती खरोखरच चताजनक िकमान चतनीय तर आहचे .  
 मला बया चदा अशी शकंा यते ेकी मराठीम ेलेखनंेची संा ही वाचकापंेा अिधक तर नाही ना ? िवशषेतः 
किवतेा बाबतीत तर ह ेकषा न ेजाणवत.ं  ह ेअस ंघडयाच ंकारण ह ेजाणवत ंकी नान ेिलहीणाया  बतकेाचंी 
धारणा मुछंदान ेआपाला मोकाट सोडलंय अशी आह.े फेसबकुन े तर  किवता कािशत करयाा जागचेाही 
 सोडवला आह ेिजथ ेदाद दणेार ेनवख ेवाचकही मबुलक आहते . ामळेु मराठीत आजवर ज ेमहाच ेगणले 
गलेे आहते अशा पवू सरुा किवता वाचयाची गरजही कुणाला जाणवत नसावी . किवतासंह न खपयाच ेमु 
कारण हचे आह ेकी नान ेकिवता िल इिणाया ना समकालीन कवा पवू सरुा किवताचं ेवाचन करयाची 
गरजच वाटत नाही . शालेय /िमक पुकातनू वाचलेा किवता , मुछंदान ेकेलेली सोय  आिण कािशत 
करयासाठी सपंादकाचंा अडसर र झालेली आिण like / कौतकु करणार ेहाच ेवाचक परुवणारी फेसबकु वॉल  , 
एवढी िशदोरी ानंा परुेशी वाटत असावी .  
च ं सारखा ५०+ वष सातान ेकिवता िलिहणारा िनावान कवी जगभरातील ५८ कवा किवता , 
commissioned काम णनू न ेतर यंरेणने ेअनसुजत करतो , ही गो किवता िलिहयासाठी न केवळ 
आपा भाषतेील / दशेातील  तर जगभरा किवता वाचण ेिकती गरजचे ेआह े, ह ेजाणवनू देयासाठी परुशेी  
आह े. आिण च ं सारखा ५०+ वष सातान ेकिवता िलिहणाया  िनावान कवीला ा किवताचंा संह खचा न े
कािशत कन िनवडक मडंळना पाठवावा  लागतो, ही गो किवतासंह मन घान वाचयासाठी आपा संही 
असावते  
अस ेन वाटयाचा परुावा आह े.  
असो. ' झालं त ेझालं ' पण ापढु ेतरी किवता िलिहयाचा गहृपाठ आिण िरयाझ णनू समकालीन तसचे 
पवू सरुा किवता वाचयाची जाणीव वाढून  ा किवतासंहाची पढुची आवृी परुसे े' ऍडा बुकग ' कन 
िनघाली तरच 
 ही च ं अनसुजत   'तबंाखचूी टपरी ' साथ की लागले. 
--- सतीश ताबं े.  
 
खपू खपू शभुेा!!!  
मागील वष टामाण े"तबंाखचूी टपरी" टाकून ानंी का ेात अजनू एक महपणू  लखलखीत कामिगरी 
केली आह.े भिवातही अशा अनके टपया उघडयासाठी चंनंा िनरोगी व सज क आयुाची अजनू िकमान २८ 
वष लाभोत हीच ाथ ना !! – िगरीश पतके.  
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Dear Chandra Pr Sir 
The gap between the two words written by you also speaks. New meanings open 
up. The widespread of your gestures is amazing. Always a fascination to read 
again. Happy anniversary and best wishes with this prayer that the fascination 
remains forever🌹❤ 🎁🎂💐--- कुमार बडगजुार.  
 
सृंती णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
आपलाच काय, पणू  जगाचाच साृंितक र खालावतच काय ढासळत चाललाय – अस ेणणारे लोक अनकेदा 
भटेतात. कधी कधी तर त ेामािणकपण ेहहेी कबलू करतात की आपण सगळेच याला कारणीभतू आहोत. तो युाची 
तयारी करतोय तर मी शातं बसनू कस ेचालेल ? तो ाच ेवच  आणायला बघतोय, त ेमी का चालवनू ाव े? – ह े
 सगयांाच डोातं असतात. णज ेकाय तर सगळे जग आधी होऊ ा ससुृंत मग लगचे मीही होईन ! 
णज,े एका णात, जगावन अशी एक जा िफरायला हवी की, वा, झाले की सगळे ससुृंत ! अस े! आिण ह े
तर कदािप होण ेश नाही, ह ेसगयानंाच माहीत असत.े  
आपण ज ेज ेवापरतो ती सगळी सता ( civilization ) आिण आपण ज ेज ेआहोत ती आपली सृंती, अस े
थोडात टले जात.े दळणवळणाची साधन,े इमारती, धरण,े कारखान,े मॉस, वगरै ेही झाली सता. आिण धम , 
तान, िवचारसरणी, कला, संार, भाव – ही झाली सृंती ( culture ). मनांा अवा याही मया िदतच 
असान ेवुपच माना तर सृंती ही सतचेा एक भाग असत,े अस ेणणारेही काही आहते.  
जगंलीपाणा, रानटीपणा, अमानषुपणा, पणा, हसकपणा यापंेा ससुृंत असण ेकधीही चागंलेच, अस ेसवानाच 
वाटत.े माणसा माणसा माणसू हो – अशी वा ेसवानाच आवडतात. पण, ही वा ेणायची वळेच का यते,े हा 
 कुणाला पडत नाही. वातावरण असृंत होतचे का मळुात, हा  आलाच समजा समोर तर – ािपत 
वमेळेु, ाणामंळेु, मिुमामंळेु, भाडंवलदारामंळेु, शोषकामंळेु – अशी काही समाधान दणेारी उर ेतयार 
असतात. आिण मग वातावरण चागंले ठेवायला उरतात कोण तर दिलत, शोिषत, विंचत, पीिडत, वगरैे साहीन, 
सधंीहीन लोक ! मग कराव ेतरी काय, ह ेसचुत नाही. कोण णतो हान ेरामरा यईेल तर कोण णतो 
किुनझम आला की ससुृंतता आलीच समजा ! पण तोवर त ेदोघ ेिमळून आिण इतरही सगळेच सघंष , छळ, 
िवसं याचं ेयकंुड धगधगत ठेवतात. आपण ज ेआहोत त ेफायनल आहोत अस ेकेालाच वाटत असत.े जाती, 
धम, प याचंी प ेतर सोडाच केाला आपापली ितमा ही ाणान िय आिण अित-महाची वाटत असत.े 
ामळेु, ाचार वा एखाा अनिैतक कारणान ेती ितमा मोडली गलेी तर पणू  िवच िवटले जायाची कना 
भीतीन ेमन खाऊ लागत.े या बाबतीत आपली बरीच नते ेमडंळी खरोखरच शरू असतात. तर साराशं णज ेमाझ े
आिण मी ज ेमहाच ेमानतो ाच ेसात िटकायलाच हव,े हाच असतो पाया केाा जगयाचा. आिण हा 
असा पाया के ी आिण के समहू याचंा वगेवगेळा असतो. ामळेु, सघंष  आिण बब अटळ होतात. 
मराठीसाठी यपुीता लोकाशंी पगंा घणेारा माणसू ह णनू िटकू पा लागला तर यपूीतले हही िवरोध करणार 
! अस ेमषूा यु – absurd कारही घडत राहतात.  
तर आपण ाला सृंती णतो ती असत ेमानिसक अवेा साताची भोी णजचे असृंत ! घाण 
िनमा ण करणारी. मग इथ े यतेो की मग साताची गरज नसलेले अस ेवाही जगण ेअस ूशकत ेका ? अस े
असचू नाही शकत ह ेएकमखुी उर असले तर सृंतीा गा बदंच करायला हात. तकुारामबवुा णतात की 
होय, अस ेआिण असचे जगायला हव.े ‘ लागला झरा अखडं आह े| ‘ कवा ' सर ेऐसा नाही झरा | ' अस ेत े
णतात. तकुारामाच ेसामािजक काम यावर आपण खपू बो पण बाकी ाला आािक णनू हटेाळून, 
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फेटाळून लाव.ू साराशं, मनाची भावयु अवा िजला आपण सृंती णतो ती असत ेखर ेतर एक िितशील 
हसक असृंत अवा ! पण ह ेअसचे असणार ह ेगहृीत धन सृंतीा गा मारत राहण ेकधीही  
चागंलेच ना ! 
–--००० -- - 
 
सव िम-मिैणतफ  ११ म ेा जिदन शभुेा पोचा ! मायाही ानंा मन:पवू क शभुेा ! 
 
घरात फडफड ेगडद िनळे आभाळ  
 
--- रॉय िकणीकराचंी किवता --- ले ० ीिनवास जोशी ---  ० सत काशन.  
 
“ िकणीकरांा किवतलेा खपू सखोल अस ेआािक सदंभ  आहते. आािक सदंभ  आिण आधिुनक 
अिभी अशी रॉय िकणीकर यांा किवतचेी धाटणी आह.े ाता आािक थीमची सखोल ओळख 
िकणीकरांा काळातील ‘ सेलुर ‘ अिभचीला नती “ – ह ेिकणीकराचंी किवता लित राहयाच ेएक कारण 
होत,े अस ेावनते टलेले आह.े अशा कारची समा इथा हवते नहेमीच राहात आलेली आह.े सव काही 
बुी आिण भावना यातंच समािव असत ेअशी धारणा पॉवरफुल िदसत.े ामळेु, िगत भावभावना, अनभुव, 
मत ेआिण सामािजकता यातं पणू  किवता सामावत ेअस ेगहृीत धरले जात.े दशेोदशेा किवतातं वा कलेत अस े
िदसत नाही. तान वा अा ह ेव  समजले जात नाही.  
“ िकणीकर तणपणी किुन होत.े नतंर त ेमानवनाथ रॉय ांा भावाखाली ‘ रॅिडकल हयमुिॅन ‘ झाले. 
ांा मेापोटीच ानंी आपल ेरघनुाथ िकणीकर ह ेनाव सोडून रॉय िकणीकर ह ेनाव घतेले. “ अस ेटले आह.े 
िकणीकराचंा शााबरोबरच, टॉलॉय, डोोवी, अशा अनके लखेकाचंा अास होता. िशवाय ानंी गीता, 
उपिनषद,े ानेर, तकुाराम आिण इतर सतं वाङमयही अासलेले होत.े लेखक, कवी, कलाकार अस ेज ेवाचन 
करतात त ेसािहकला समजनू घणे ेआिण जगयाता समा मळुापासनू समजनू घणे ेयासंाठी असत.े खु 
तकुारामानहेी एकनाथी भागवत अासले होत,े णतात. अलीकड,े खानोलकर ‘ योगवािस ‘ वाचत असत अस े
ानंीच मला सािंगतले होत.े पण, तरीही, बसं वाचकानंा अशा िया नाकाराया असतील तर ाला इलाज 
नाही. सवानी अमकु एका बाबीला मह िदलेच पािहज ेअस ेकुणीच कुणालाच ण ूशकत नाही. असले वातावरण 
फारच भावी रािहले तर ा समाजाची कला, सािह ह ेखरुटलेलेच राहात जाईल, ह ेउघड आह.े  
याता अनके बाया खरचे जबरद आहते. जगयातली असता, िनरथ कता, मषू ता, ह ेयातंनू भावीपण े 
झालेले आह.े मानवी जगयातनू ह ेसगळे हपार होऊ शकत ेका याचा िवचार वाटास करायला हरकत नसावी. 
ही काही उदाहरण े–  
आभाळ िझरपत ेभरलेा माठात  
अन िनळा माठ बघ, भरला आभाळात  
आभाळ पिलकड,े माठ फुटे हा इकड े 
हा वडेा जमवी, आभाळाच ेतकुड े            
आिण – 
डबात मनाा, ाचं ेशवेाळे   
काठावर डोळे िमटुिन, बसले बगळे  
घान शवासन, बडूेक योगी आला  
सभंोग मागतो, इवा मासोळीला  
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--- अस ेखपू आह.े ीिनवास जोशी यानंी के बाईवर ाचं ेसाथ  िनपण िदलेले आह.े  ानंा िगत आिण 
सामािजक या मया दबेाहरेच ेकाही चालत असले वा महाच ेवाटत असले ानंी ह ेपुक जर वाचाव.े  
--- ००० --- 
 
लगड ेsss बलेे sss … 
 
एक िफरता िवेता हातगाडीवन कलगड ेआिण आबं ेघऊेन चालला होता. ाची आरोळी होती, “ लगड े sss  
बलेे sss “ ! णज,े बतके, कलगड ेआहते आिण आबं ेआलेत, अस ेअसाव.े पण मग तो पणू , नीट का नाही 
णत ? एम बी ए वाले णतील की ाची किुनकेशन िस ( सपंक  कौश े) कमी पडतात. कवा भाषचेी 
एवढी काळजीच नसावी ाला. पण करायच ेकाय त े? या वळेी तो इथनू जाणार हा िवास नसुता तयार करायचा 
आह ेाला की बास, उापासनू लोक लच ठेवतील. आिण आाही ाला काही ायच ेअसले तो बघलेच ना, 
की बाबा काय िवकतोय हा, त.े पण ाची आणखी एक चकू होत होती. तो गाडी फार फा घऊेन चालला होता. 
णज,े ाची आरोळी ऐकून कुणी टेरसेम ेयईेोवर तो खपू पढु ेगलेेला असणार, मग लोक नाद सोडूनच दणेार 
तो. कवा मग ाचा खरा, उभ ेरान िवी करायचा एिरयाच वगेळा असले आिण जाता जाता उगीच आपले काही 
जमले तर बघ,ू असाही असले ाचा िवचार. आिण थोा वळेान ेज ेकुणी बाहरे पडून ितथनू जातील आिण ाची 
गाडी पाहतील तेा यईेलच ना ांा डोात की, अा, कालगड ेआिण आबं,े णज ेहाच तो, सकाळचा ! 
 
कुणी णले, तुी काय बजनाचंी भाषा आिण अिभजनाचंी भाषा अशी तलुना कन ा िबचायाची चेा करताय 
का ? ाला उर अस ेदतेा यऊे शकत ेकी अस ेकाही कुठे हवतेही नसताना अस ेका यतेये बाबा तुया मनात ? 
आिण, बसं आिण असं अशी फूट पडू नय ेह ेउदा तान सागंत तचू गावभर िफरत असतोस ना ? 
मग तसाच एकोपा बजन आिण अिभजन यांातंही राहावा, अशी इा बाळग ना ! अहो, तस ेनसत,े अबोध 
मनात काय काय घडत असत े– आिण कुणाचहेी े ह ेचचेलेच पािहज े!  सकाळी उठून एवढ ेओझ ेघऊेन जायच े
क कन बघा णज ेसमजले. अर ेहो, शारीिरक क महाचचे आहते पण मनाच ेक त ूवगेळे का समजतोस ? 
शरीर आिण मन एकच असत.े शरीरािशवाय मन असचू नाही शकत. मन हा शरीराचाच एक भाग असतो. ामळेु, 
शरीराचा गौरव आिण मनाची नाली, असहेी नको ना कस.  
 
खर ेतर केच माणसू कोणा ना कोणा कारणान ेआपले असण ेठामपण ेअधोरिेखत करत असतो. 
आपाकड ेगट, समहू, टोया खपू आहते. ामळेु, े, अहंगडं, नूगडं वगरै ेअसले ॉेस फार आहते 
इथ.े ामळेु झालेय काय त ेबघा ना. आजच बातमी आह ेकी सखुाा – आनदंाा बाबतीत भारत हा जगात 
शवेटून अकराा नबंरवर आह े! आधी आपण णणार की ह ेसशंोधन िवासाह आह ेका मळुात ? असचे आणखी 
एक सशंोधन केले तर भारत जगातला सवा त जा आनदंी दशेही ठ शकेल. उगीच त ेफार मनावर घेयात अथ  
नाही.  
 
णज,े आले ना लात, काहीही िवका, कालगड-ेआबं ेअसोत की मन-बुी, तुी दशेात आनदं िकतपत िनमा ण 
करताय, हचे शवेटी महाच ेठरत े! आिण इथ ेयतेो  की दशेात णज ेकुठे तयार करायचा आनदं ? अहो, 
केाा जगयात – हचे असणार ना ाच ेसोप ेआिण खर ेउर ! णज ेकाय, माया मनात आनदं िनमा ण 
ायला मी तमुावर अवलंबनू राहायच े? तुी असणार तमुा नूगडंात वा अहंगडंात , तुी कस ेहोणार 
अस ेआनदंिनमा त े? 
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आपले आपालाच काही सापडत ेका त ेपाहाव ेलागले ! 
ऐ िदल अब कह न जा 
ना िकसी का म, ना कोई मरेा 
                --- ह ेठेवायच ेलात – आले ना लात ?   --- ००० ---  
 
आट एो पणु े 
 
काल ह ेिच-िश दशन पािहले. माया धाका नातीला िचकलेची आवड असान ेतीही बरोबर आलेली 
होती. ितथ ेआत वशे करताच समोर पिेलन ेकेलेली चडं आिण अगाध णावीत अशी नाििच ेहोती. चिकत 
ाव ेअशी ! मी िचकाराचंी नाव ेनदवनू घतेली नाहीत पण ाचं ेकाम पान झालेला आनदं तोडीस तोड  
केला. यानतंर मा, मधले ॉस सोडून सरळ १८ नबंरला गलेो. हा ॉल होता माझ ेकोापरूच ेिम अिनल 
सडोलीकर याचंा मलुगा िनीम याचा. तो आकटे असनू िचकारही आह.े अिनल त:ही िचकार आह.े ( ‘ 
कोरी किवता ‘ नामक माझा एक किवतासंह पवू िनघाला होता, ाच ेमखुपृ अिनलच ेहोत.े ) अिनला पी 
णज ेसनुीता याही बाटीक िचकलेत वीण आहते. ाचंीही काही िच ेितथ ेहोती. िनीमसुा  ती कला 
ांाकडून िशकतो आह.े ितथा एका बािटक िचात, ाता काही भागांा कडकेडने ेपाढंया जाड 
दोयाची एक टीप घालयात आलेली आह े– ती त ेिच छानच उठावदार करणारी आह.े ांाच या ॉलवर 
ाचं ेिम िपता-पु शरं आिण ऋिषकेष मोघ ेयाचंीही िच ेआहते. वावादश आिण अमतू  अशा अनके 
कारा िचाचं ेसमंलेन इथ ेपािहल.े िदल खशु वा ! अिनला सनूबाई या उृ शाीय गाियका आहते. 
पुयात मी ितच ेगाण ेऐकले होत.े ह ेपणू  कुटंुबच या ना ा कलेशी सबंिंधत आह े! अपवादाक णाव ेअसचे ह े
आह े! या सवावर कळस णज ेिनीमचा छोटा मलुगा ! ाला मी ाच ेनाव िवचारले तर णाला – हमीर – 
हमीर णज ेराग – आपाला यतेो तो न,े गायातला राग ! मग मी िवचारले, िकतवीत आहसे – यावर सदर 
िचरंजीव णाले की थाबंा जरा, मला एक फोन आलाय, तो घऊेन यतेो ! – अस ेणनू तो सरळ समोरा 
ॉलकड ेिनघनू गलेा ! अिनलशी खपू गा झाा. ात माया िवशषे लात रािहले त ेह ेकी ात अरकवी 
र. कृ. जोशी जेा कोापरुात आले होत ेतेा त ेखपूच आने ेआमचा किविम अिनल िवड याचा शोध घते 
होत ेआिण या अिनलन ेाचंी भटे घडवनू आणली होती !     
त ेदशन खपू मोठे होत.े अनके ॉस होत.े नाजुाचंा सगंम होता. एका ॉलवर दोन समुारे पाशीता 
िचकार िमाचंी िच ेहोती. एक वावदश िचकलेतला मार होता तर सरा अमतू  शलैीतला. अुम होती 
िच.े अर: चिकत ाव ेअशी. माया चहेयावर त ेआलेच असणार. ानंी अिभाय देयाची िवनतंी केली. 
िचाबंल काय वाटले त ेिलन शवेटी मी िलिहले की या िचानंी जो आनदं िदला ाबल मनापासनू आभारी आह े
! तो ानंा वाचनूही दाखवला. त ेतर खशु झालेच पण आमा शजेारी एक कॉलेज कका उभी होती – तीही 
माया या अिभायान ेआनदंली ! 
पढुहेी खपू तण व मवयीन अस ेअनके िचकार भटेले. एका िठकाणची दोन अमतू  िच ेमला खपू आवडली. मी 
ा िचकाराला णालो – ही िच ेह ेसागंताहते की stop thinking and see ! मी कुणी मोठा समीक वगरै े
असणार अस ेवाटून ान ेआनदंान ेहादंोलन केल े! माझी नात, काही ितला आवडलेा िचाचं ेफोटो काढून घते 
होती. एका िठकाणी, िता िचाइंतकीच स ुदंर एक िचकार होती. िच ेपाहयातली आमची आा पान िकती 
काय बो या िचाबंल, अस ेितला झाले ! एक तर तण ी इिंजिनयर झालेली असनू ितन ेतीन वष नोकरीही केली 
होती. पण, िचकलेच ेमे ितला ितकड ेरम ूदईे ना – नोकरी सोडून, होईल त ेहोईल णनू ती या ेात आली ! 
अस ेखपू काही पािहले आिण अनके िचकाराशंी सवंादही साधला.  



42 
 

ह ेसगळे पान एक  आला डोात – नसुा या एका दशनात जर इतके आिण इता िविवध कारच े
कलाकार आहते तर अस ेदशेात, जगात िकती असतील ? ! ह ेसगळे थोडचे ी वा पोलोक वा िपकॅसो वा गायतड े
वा सने होणार आहते ? पण यातंा बयाचजणाचंी तशी  ेअसहूी शकतील. मग या सगया काराला एक 
वडेपेणाच णाव ेका ? कोणताही कलाकार काहीतरी होयासाठी वा काहीतरी िमळवयासाठी ाा कलेचा वापर 
करेल तर ाा कलेला ा उिाची मया दा पडून ती कला खजुी होईल, अस ेमला िदसत.े ‘ मोठे ‘ होयाची 
उि ेतुी ावसाियक कलेत ठेव ूशकता पण गभंीर सज क कलेत नाही. या अथा न ेकला ही ावहािरक उपयोगाची 
चीजच नाही. कीत न कन दिणचेी अिभलाषा ठेवणायाला तकुाराम िध:कारतो, ह ेइथ ेलात ायला हव.े जगण े
समजनू घेयाची िया हचे अस ूशकत,े या अथा न ेििनरपे असणाया सज क कलचे ेकाम. ामळेु, कुणीही 
कुणालाही वडे ेणयात अथ  नाही. ह ेअस े‘ िनपयोगी ‘ काम हचे आपल ेिमशन आह,े अस ेकाहना वाटण ेह ेा 
ा समाजाच ेभायच णाव ेलागले. याच ेकाय होईल, एखाद ेिच कोटीत जाईल का, अस े इथ ेअतुच 
ठरणार.  
ह ेसव पान पढु ेगलेो, पण ितथनू बाहरे पडायचा माग  आह ेका की पुा माग ेिफन जाव ेलागले ह ेमाहीत नत.े 
ितथ ेबाहरे एका खचुवर एक माणसू बसलेला होता. ाला िवचारले की इथनू बाहरे पडता यते ेका ? तर तो एकदम 
िवचिलतच झाला ! िचडलाच ! ितकड ेपढु ेिवचारा, णाला. अर ेबटेा, आपल ेडोके सदोिदत िबथरत का असत ेयाचा 
शोध घणेारा समु आह ेरे तुया जवळ, इथचे , पण करंटे हो तमु – अस ेमनात णत पढु ेगलेो.    
--- ००० --- 
 
उडाणट ू 
 
उडाणट ूहा श एकूणच आजा मराठी सृंतीला लावला तरी चालेल. पण इथ ेबोलताना आपण सािह या 
ेापरुती मया दा आखनू घऊे. आिण तहेी इतके कोण घसुळत बसणार ( नसुतीच कचयावर  िया करत बसण े! 
) णनू किवता घऊे. इथले कवी मळुातच किवता िलिहतात त ेकवी णनू ओळखल ेजायासाठी, तशी माता 
िमळवयासाठी, मोठे कवी णनू िटकून राहयासाठी आिण जनमानसाचा आदर िमळवनू आतु होयासाठी. 
याचाच अथ  किवता िलिहयाचा मळू हतेचू किवताबा असतो. यामळेु साहिजकच मग टीन, सामा अनभुव, 
िवचार, नीतीकना, ाय, समता वगरै ेअिभलािषत मू,े भावभावनाचं ेपनु:य आिण थोडफेार चिकत करणारी 
तंकौश ेया मया दते ही किवता खळेत-बागडत राहत.े अगदी तथाकिथत :खाची किवताही. एकदा उि 
किवताबा मातचे ेअसले की पनुरावृी ह ेएकच किवतचे ेकाय े बनत.े मग भाषवेर आिण तंावर कमत 
असलेले काही कवी इथ ेिनळ िविवधगणुदशन दाखवत अमर होतात. ांा किवतते सलग गाभंीय  कसलेच 
नसत.े पार अिनलिबिनलापंासनू उदा अशा कुसमुाजापंयत.  यानंा जगयाबाबत एकही समा सखोलपण ेिदसत 
नाही कारण पाहायचीच नसत.े कमी कुवतीच ेरटाळ, सफे जगण ेहीच एक आस असावर जनमा मागा न े
आयु रखेाटत जाण ेह ेबधंनकारक ठरत.े जनमा :खाचा माफक डोस आिण जनमा अिताचं ेउदाीकरण 
यात ह ेकवी रमतात. यानंा त:ला एखाद े:ख महाच ेवाटले, मळूापासनू ाकड ेपाहावसे ेवाटले, अस ेघडत 
नाही. कुसमुाज इथले ाितिनिधक भाषा पढुारी होतात – ांा नाव ेभाषािदन साजरा होतो, हा याचा परुावा आह.े 
ह ेअसल ेकवी धम, भी, मे, आिक, नािक, वारकरी, शरू, दशेभ, बािंधलकी, युसमथ क अस ेसगळे 
असतात. या के िवभागाता किवता िलन त ेलोकिय होत राहतात. थोडात णज ेयानंा कशाचचे फारस े
गाभंीय  नसत ेआिण कोणाही समलेा सामोर ेजायची आचही नसत.े  
सरा कार िवोहीवााचंा आिण ातच घसुलेा समतावााचंा. यानंा उर ेआधीच माहीत असतात, :खानंा 
जबाबदार कोण ह ेयाचं ेठरलेले असत,े आता फ सधुारणा करत गलेे की झाले – हा एकूण याचंा ढाचा असतो. 
यातले ज ेळलेले माग  असतात ा ा मागा वरा टोया असतात. बाहरे राजकारणात जी वचैािरक ‘ तयारी ‘ 
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लागत ेतीच इथहेी लागत.े इथ ेजरा भाषा थोडीफार यावी लागत,े इतकेच. ह ेनसुतचे एक वचैािरक आमण 
असान ेहहेी पनुरावृीा रोगान े असत.े याचीही उि ेकिवताबा – वा बदलण ेआिण कवी णनू 
गाजण,े हीच असान ेइथहेी  जगण ेआिण ातली ग ुतंाग ुतं ‘ पाहण े‘ ह ेघडू शकत नाही. या िवभागातले 
लेखक-कवी  णतात की आाला किवतचे ेमहच नाहीय --  ती फ साधन आह ेएक. आी णतोय ा 
समा सर िमटून आमची किवता कालबा ावी हीच आमची इा आह.े  
माताा ितिया दते आयु कंठणार ेलोक सज क णज ेकाय असणार ?  याचं ेसगळे लखेन ह े‘ माहीत 
असण े‘ या ेातले असत.े आपला भाव, मत,े आह याचंा िकनारा सोडून ‘ ज ेआह ेत े‘ पाहयाची – ाा 
लौिकक यशापयशाबल बिेफकीर राहयाची याचंी हमत नसत.े मराठी समाजालाही असले काही नकोच असत.े 
ामळेु, उंदराला माजंर साी अशा पतीन ेदोघहेी एकमकेाचंा उपयोग करत राहतात. नसुतीच मतमतातंर ेसोडून 
ज ेतानातले कवा अाातले  असतात ानंा इथ ेहटेाळले जात ेकारण  त े असतात िकनारा 
सोडायला लावणार.े इथ ेतर िभट सरुिततते खळेायच ेआह.े आिण मग हचे लोक एक जमनू रडत िवचारतात की 
मराठी किवता जागितक का होत नाही ? !  
--- ००० --- 
 
िचकार पाथर े 
 
ले ० शरद आिण सिुचता तरड,े  ० हिेरटेज इिंडया.  
 
इतकी अुम िनमती असलेली पुके मराठीत कमी आहते. आकारापासनूच ह ेपुक वगेळे आह.े ८ बाय ८ इचं 
या आकारातले ह ेपुक आह.े उम मखुपृ, उम कागद आिण उम छपाई ! ह ेएक फाई ार पुक आह े
अस ेटले तरी चालेल. पण ही काही अनावयक उधळपी वा बडजेाव नाही. ही या पुकाची गरजच आह.े 
कारण यात पाथयाचंी अनके िचहेी आहते आिण ा िचाचंा मळुासारखा फील वाचकानंा ायचा असले तर ह े
अावयकच ठरत.े  
तरड ेदापं ह ेत: िचकािरतते माहीर असलेले आह.े ाचंी अनके िच ेआिण िचकार व िचकला याबंाबतच े
लेख आपण फेसबकुवर पाहातच असतो. या दोघांाही उमदेीा काळापासनू यानंा पाथयाचंा सहवास आिण 
माग दश न िमळत आलेल ेआह.े अशा या आपा गुतु िचकारावर या दोघानंी अतं आीयतने ेिलिहलेले ह े
पुक आह.े आलटून-पालटून दोघानंी एकेक भाग िलहायचा अशी या लखेनाची रचना आह.े ामळेु ह ेपुक 
सतत दोन वगेवगेया कोणातंनू आपासमोर उलगडत जात.े यातनू ाचं ेपाथयाबंाबतच ेमे आिण आदर ह ेतर 
जाणवत राहातातच पण िशवाय एकूणच कलाियतेा अनके घटना आिण िया याबंाबतची विैवपणू  िनवदेन े
आपापढु ेयते राहतात. ह ेपाथयाचं ेचिर नसनू या कलावतं दापंाला त ेकस ेिदसत-उलगडत गलेे ाची ही 
कहाणी आह.े  
या कला ेातली अनके कारची काम,े अनके आापनाशंी यणेारे सबंधं, कामातं यणेाया अडचणी व आान,े 
ती कशी पलेली वा पार पाडली गलेी याचंी तपशीलवार वण न ेयात आहते. या ेात आपली कारकीद क 
इिणायासंाठी तर ह ेउपयु आहचे पण एकूणच छोामोा सकंटानंा तड देयाची तयारी वाढवणार ेणनू 
रेणादायकही आह.े   
पाथर ेह ेएक मनी िचकार आिण टले तर लहरी-िविच भावाची ी होत.े ांा या गणुाचं ेदश न या 
पुकात आपाला पदोपदी घडत राहत.े णज ेउदाहरणाथ  – पाथर ेआथक अडचणीत आहते ह ेपान, त: 
अडचणीत असतानाही या दापंान ेानंा काही मदत करावी तर ती मदत ह ेसन ितसयाच एखाा 
अडचणधारकाला दऊेन टाकत !  
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या पुकात पाथयाचंी एखादी मलुाखत असायला हवी होती अस ेवाटले – ती ानंी िदली असती का हा अथा त 
च आह.े तरीही ाचंी काही वा ेयात सापडतात ती उोधक आहते. एक णज ेिचकारान ेहात मोकळा 
ठेवयासाठी सतत ेचसे काढत रािहले पािहज,े अस ेत ेणत. पान ७० वर त ेणतात, माणसू, जनावर यानंा 
चागंलेवाईट णण ेह ेफ आपले िवचार असतात, वतु: तस ेकाही नसत.े पान ७१ वर त ेणतात, “ हा णतो 
त: िचकार. सारख ेतशीच पटज कन िवकतो. जरा अल नाही. ण ेिगराईक खशु णज ेआपण खशु. 
िचातलं काही कळत नाही. ज ेखपत ंतचे तसचं िवकतात साले ! “  पान ८६ वर त ेणतात, “ ाम े( णज े
िचात ) गायासारखी लय असावी लागत.े ातील आकार, रंग ामधील एकपता खपू महाची. ावर ा 
िचाचा िजवतंपणा अवलंबनू असतो. जर ह ेजमले नाही तर त ेपटग अगंावर यते.े बघवत नाही जा वळे. “ पान 
१०५ वर त ेणतात, “ खरं पटग णज ेडायरे करायला पािहज,े नाही तर फारच मडू जातो माझा. आिण दर 
वळेेला नवीन पटग करण ंणज ेनवीन कॅनास, नवीन ेम काही परवडणार नाही हो. “ पान ११४ – “ मी थोडी 
ावसाियक काम ेकन पसै ेकमावतो. ( पण ) ही पटज मी मायासाठी करतो. “ वसाय आिण सज कता 
यांातंले ं सतत जगत आलेला हा िचकार होता, ह ेआपा लात यते.े पान १३९ वर ाचं ेएक वा आह े– 
“ इतके िदवस माझी जी तळमळ चालली होती, ातलं काहीतरी सापडलंय ! अस ंवाटत,ं अहो, इतकं सो ंअसत ं
ना. पण ितथपयत पोचायला फार क ाव ेलागतात. आिण त ेजमलं तर काय हो ! कुठा वगेयाच जगात 
असतो आपण ! “ लोकानंा ाचंी िच ेन समजयाबाबतचा ाचंा ागा पान १४२-४३ वर आला आह.े ातला 
िबनतोडपणा िवचारात पाडणारा आह.े  
ह ेपुक णज ेतरड ेदापंान ेपाथर ेया िचरकाराला मरणोर वािहलेली आदराजंली आह.े पाथयानंी अनके 
कारा मामातंनू िच,े सजावटी केा असा तरी अमतू  िचकला हचे ाचं ेदय े होत.े ाचंी 
अनके िच ेया पुकात आहते. मला िवशषे आवडलेा िचाचं ेपान माकं अस ेआहते – २०, ५६, ६१, ६२, ९४, 
११०, १२५, १३२ आिण १४८. पाहात राहाव ेआिण आपले िवचार थाबंवनू ा िचानंा बो ाव,े अशी ही िच े
आहते.  
--- ००० --- 
 
१. मराठी रंगभमूी – चचा  आिण चतन  
ले ० डॉ. सतीश पावड,े  ० नभ काशन  
२. मराठी रंगभमूी आिण असड िथएटर  
 
ले ० डॉ. सतीश पावड,े  ० ने पिकेशन.  
 
आधीच ह ेसागंायला हव ेकी ही दोी पुके परुसे ेक घऊेन िलिहलेली अासपणू  पुके आहते. ा ा 
िवषयावरा सदंभाची रलेचले इथ ेआह.े आिण अथा तच के िवषयावरच ेपावाचं ेिवचण चतनही आह.े 
अशा कोणाही समीाक लेखनाला काळाची आिण  ा ा समीकाा मूाक िनवडची मया दा असत े
आिण ती असणारच. पिहले पुक ह ेपावानंी वळेोवळेी िलिहलेा लेखाचं ेसकंलन आह ेतर सर ेपुक णज े
ठरवनू हाताळलेले एक दालन आह.े  पिहा पुकात, ‘ ततृीय र ‘,  ायोिगक रंगभमूी, रंगभमूी आिण शतेी – 
अस ेअनके  हाताळलेले आहते. यात िवशषे िवचाराथ  घतेलेली नाटके ही आहते – ‘ दशन ‘ – याम मनोहर, ‘ 
त ेपढु ेगलेे ‘ – मकरंद साठे, ‘ आहा ‘ – सदानदं बोरकर, ‘ कॅस ‘ – वामन तावड,े ‘ िढगारा ‘ -- डॉ. सतीश 
पावड,े ‘ फील गडु फॉुन ‘ – योगशे शजेवलकर – आिण  िनवडक एकािंकका या आहते – ‘ इटस ऑल राईट ‘ – 
लेखकाच ेनाव नाही, ‘ भकंस ‘ – ीकातं सराफ, ‘ सरी ग ंसरी ‘ – िगरीश पाडं,े ‘ घसुमट ‘ – िवजय भालेकर, ‘ 
सीमारेषा ‘ – अिनल साळव.े  



45 
 

असड वाा पुकात १९६० त े१९९० हा कालखडं घतेलेला असनू इथ ेिवशषे िवचारात घतेलेली नाटके आहते – 
‘ एक शू बाजीराव ‘ – च. .ं खानोलकर, ‘ महािनवा ण ‘ – सतीश आळेकर, ‘ कुलवृातं ‘ – वृदंावन दडंवत,े ‘ 
गाब ‘ – महशे एलकंुचवार, ‘ चल र ेभोपया टुणकू टुणकू ‘ – अतु वझ,े ‘ म ुबंईच ेकावळे ‘ – शफाअत खान, ‘ 
चारश ेकोटी िवसरभोळे ‘ – मकरंद साठे, ‘ अभे ‘ – शातं दळवी, ‘ अिमभतू ‘ – एस. ज.े तडुलकर आिण ‘ 
सतूक ‘ िदलीप पुषोम िच.े ( यात सुवातीला अस ेटले आह ेकी – “ आशयाा पातळीवर गो. प.ु दशेपाडं,े 
याम मनोहर याचंी नाटके असड आशयाशी नात ेसागंणारी आहते, पण आिवार पती पारंपिरक पतीची 
ीकारान ेांा नाटकाचंा िवचार यथे ेकरयात आलेला नाही. “ – ह ेवा पटयासारख ेनाही, हा भाग 
वगेळा, ) आिण एकािंककामं ेतडुलकर, खानोलकर, एलकंुचवार, वृदंावन दडंवत,े आळेकर, अतु वझ,े शफाअत 
खान, वसतं आबाजी डहाके, िवजय तापस, वामन पाीकर, मकरंद साठे, अतलु पठेे, दीप राण,े िकशोर यशवतं – 
या लेखकाचंा समावशे आह.े इथ ेएक लात ायला हव े–  In an essay on Kafka, Ionesko defined 
his understanding of the term ( absurd ) as follows – “ Absurd is that which is 
devoid of purpose … Cut off from his religious, metaphysical, and transcendental 
roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless. “ ( Mrtin Esslin 
ा ‘ The Theatre of the Absurd ‘ या पुकात, पान २३. ) नसुताच उपरोध वा निैतक िवसगंती णज े
असड न.े सास ूसनुलेा उपरोिधक बोलली तर त ेअसड न.े मोदी असयातला उपरोध हा असड नाही ठरत 
कारण राल असण ेणज ेचागंले, ह ेमनात असत.े  
तर मराठीत अस ेसमीा लेखन जरा अवघडच असत.े त ेएकनाथाचं ेभाड आह ेना माहीत – ‘ बाईसाब आात ‘ 
-- 
बाईसायबानंा घईेन टले बागंा  
तर कासाराा मोडा तगंा  
--- मी काय बागंा घेयाजोगी वती य ?    
-- अशा चालीवर ‘ आी काय नीट दखल घेयाजोग ेनतो काय ‘ अस ेिवचारत मेानदं गी  कवा च.ं . 
दशेपाडं ेअशा काही िकरकोळ लेखकाचंी मािंदयाळी समोर यऊे शकत.े हा नहेमीचाच  असान ेसोडून ावा 
लागले.  
इथ ेआणखी एक गाण ेतु ठ शकत,े त ेणज े‘ इस ेमार िदया जाय या छोड िदया जाय ‘ – यात मार दनेा 
णज ेखतम करण ेआिण छोड दनेा णज ेअनेुखान ेमारण.े ह ेिविवध कारणानंी घडू शकत े– ामळेु तहेी 
सोडूनच ायला हव.े            
या िनिमान ेमाया मनात एक  आला की ‘ साहबे ‘ हा श जर गोया अिधकायाबंल वापरला जात होता 
आिण इथला ििटश काळ १८५८ त े१९४७ असनू एकनाथाचंा काळ जर १५३३ त े१५९९ होता तर ानंा तो श 
कसा माहीत असले – णनू जरा शोधले तर हा मळुातला अरबी श असनू १५२६ त े१८५७ या मघुल काळात 
भारतात आलेला आह.े ामळेु तो एकनाथानंा माहीत असणार. असो.  
--- ००० --- 
 
अर ेवा ! २१ म े! आतंरराीय चहा िदन ! हा आला भारतात चीनमधनू आिण याची इथली पिहली लागवड केली 
ििटशानंी ! ानंा धवाद ! 
 
किवतचे ेपोचण े 
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आजा, २२-०५-२२ ा, पणु ेमटाा ' सवंाद ' परुवणीत पान २ वर आपले िम हमेतं गोवद जोगळेकर याचंा, 
रजनी पळेकर या अलीकडचे िदवगंत झालेा कवियीवर ' शोकािंतकेची नाियका ' हा लेख आलेला आह.े 
ातला काही भाग --   
" ' किवता दशकाची ' मधील रजनी पळेकरावंरील िटपणात सपंािदका िशरीष प ैयानंी, ' रजनीा एका किवतते 
दोन मिैणतील समलगी आकष णाचा धीट आिवार आह े' अस ेटले होत.े ा काळी  समलिगकतकेड ेघणृने े
पािहले जाई. आसोरकरानंी ा किवतवेर टीकेची झोड उठवली. सानतंर जवेणाा वळेी रजनी पळेकरानंी ा 
किवतते समलिगकता अिभते नती, अस ेसािंगतले. ‘ ह ेतुी िशरीषताना का सािंगतले नाही ‘ अस े
िवचारावर रजनी णाा, ‘ िशरीषताच ेपुकातील िटपण वाचावर मी ांाशी बोलले, तर ा 
णाा, खरं सागं ूका, मला ती किवता कळलीच नती. पाडगावकरानंी मला ती ा अथा न ेसमजावनू 
सािंगतली. – आता मी काय करणार ? ‘ “   
यावर मराठीत एक जािलम उपाय उपल आह.े जो काही मजकूर आह ेतो किवता आह ेअस ेवाटयासाठी यमके, 
ितमा, सागंीितक लय ह ेसगळे वापरायच ेपण किवतचेा आशय सरळ वचैािरक गात सागंता यावा याची काळजी 
ायची. पात किवता प असायला हवी पण आशयात ती गच असली पािहज े! ती ठरािवक पतीनचे पोचली 
पािहज.े मग कशाला असले अथा च ेअनथ  होतील ? 
--- ००० --- 
 
" आमा चनॅलेवर ही पणू  सभा तुी लाई अनकट पाहणार आहात ! " 
 
माणसाला फ समोर दोन डोळे असतात, यावर आधािरत असतात वाहतकुीच ेिनयम, एवढ ेसमजले तरी खपू 
अपघात टळतील ! 
 
' बिुबळ आिण झ ू' तसचे ' डावदेार ' या माया दोन नाटकानंा तर िगरीशन े( िगरीश साळवी ) समृ केलेच पण 
' चौयाहर पावसायाचंा जमाखच  ' या तडुलकरांा कथवेर आधािरत एकपाी योगातला िगरीशचा अिभनय 
आिण सवंादफेक टे होती ! िगरीश पतकेा िददश नाच ेसोन ेकरणारा हा अिभनतेा होता ! 
( िगरीश पतके ची पो ).  
२६-०५-२२.   
 
' मेच ण ूयाला हव ंतर -- ' या माया दीघाकाच ेयोग लिलत आिण मिंजरी या दोघानंी पाच वषापवू 
रंगमचंावंन आिण अनके छोा हॉसमधनूही सादर केले होत े! एक छान आठवण --- 
 
माया सकेंतळाच े( वबेसाईटच े) अावतीकरण िदनाकं २६-०५-२०२२ पयत पणू  झाले ! ात आता  
ग किवता  
आिण  
णज ेकाय र ेभाऊ  
या दोन फाईस ना िदा आहते.  
बघा --  
www.champralekhan.com 
 
काल िदनाकं ०३-०६-२२, राजहंस पुक पठेेत, काही वाचन आिण अनौपचािरक गा -- 
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राजहंस पुक पठेेत गाचंी अनौपचािरक मफैल...  
धवाद च, निंदनी दशेमखु, सिरता आाड आिण सायली पराजंप े! 
 
कालची संाकाळ संरणीय होती. राजहंस पुकपठेेत सभंाा परवानगीन ेही छोटीशी लेखक-वाचकभटे 
आयोिजत केली होती. सिरता आवाड, सायली पराजंप ेयाचंा सहभाग या भटेीत लणीय होता.  
चंनंी ांा ताा ग किवताचं ेवाचन केले. अनौपचािरक गाही झाा. ांा वबेसाइटच ेनकुतचे उाटन 
झाले आह.े ात चंचं ेसगळे लेखन अतंभू त केलेले आह.े  
ढोलताश,े डावदेार, बिुबळ आिण झ ूही ाचंी गाजलेली नाटके. अनके एकािंककाही आहते.  
अलीकड ेाचं ेकिवतालेखन चा आह.े तबंाखचूी टपरी हा परदशेी भाषातंील अनके किवतांा चंनंी केलेा 
अनसुज नाचंा वाचनीय संह आह.े 
 
अडलंय का ... ? 
 
नाटक कंपनीच ेबचचत नाटक.  
पिहली गो णज ेयोग उम ! अतलुसारा बाप कलाकाराबरोबर न डगमगता तोडीस तोड उभी राहणारी 
ाची का पण  ! मराठी रंगभमूीवर घडणारी ही एक अतं अपवादाक आिण बहर वाटावी अशी घटना आह.े 
ामळेु, अिभनय हा िवभाग पिरपणू च आह.े या नाटकात टले तर पा ेदोनच आहते पण टले तर ॉपटतली 
के व,ू काशयोजना, नपेरचना ही सगळीही ‘ बोलणारी ‘ पाचे आहते. या पाासंह ह ेनाटक िबनचकूपण े
पार पाडण ेही नीच एक िवशषे करामत आह.े सलग १०० िमिनटे ेकानंा ‘ वचैािरक धन ठेवण े‘ ह ेतस ेअवघड 
काम इथ ेजमनू जात.े यात अथा तच िददशक िनपणु धमा िधकारी आिण सव तं याचंहेी महाच ेयोगदान आह.े 
साराशं, उम योगाबल अिभनदंन !  
आता नाटकाबल णज ेसिंहतबेल. मळू नाटक मी वाचलेले नाही – मला माहीत नाही. भाषातंर करताना 
भाषातंरकार शौनक चादंोरकर आिण सहकारी यानंी काही काटछाट वा बदल केले आहते का तहेी मला माहीत नाही. 
पण, सा समोर ज ेनाटक आह ेत ेनामय सगं थोडफेार उभ ेकरयापेा आणखी काही करत ेअस ेमला वाटत 
नाही. च बोलायच ेतर ह ेएक मलेेले गाढव असनू िकतीही धोपटले तरी त ेिजवतं होऊन काही हालचाल 
करयाची शता िदसत नाही.  हा आह ेकी आजा या गत, िडिजटल जगात नाटकाला ( वा एकूणच कलेला 
) ान काय अस ूशकेल – अस ूशकेल का मळुात. सव गोी उादन, उपयुता आिण आथक वहार यावंरच 
क ित झाावर िथएटस  हवीत कशाला, या ाच ेउर काय अस ूशकेल ? नाटक बदं पडले तर नाकम 
मरतील आिण कलेला मह दऊेन वागास याता ी पााची नोकरी जाईल आिण ितच ेआणखीही बरचे 
नकुसान होईल. तर माग  काय ? हा  नसुता इथ ेमाडंला जातो – याा आकलनात िशरयाचा कवडीचा य 
होत नाही. उदाहरणाथ , िथएटरा खचा त २० टे कपात राजकारयानंा आवडले पण िथएटस  बदंच करयाा 
ावाला त ेनकार दतेील. उलट, पया वरण, आपला इितहास, परंपरा, सृंती यानंा उजाळा दणेारी नाटके िलहा, 
अस ेत ेणतील. कारण राजकारयानंा कलेशी काही दणेघेणेचे नसत,े पण ानंा कला-सृंतीवााचंी मत ेहवी 
असतात. इथ ेखर ेतर एका महाा ात खोलात िशरायची जागा होती. राजकारयाचं ेएक ठीक, पण, कला ह े
राजकारणच असत,े के कलाकारान ेराजकीय भिूमका ायलाच हवी, अस ेणणायाचं ेकाय ? ानंा असत े
का कलेशी काही दणे-ेघणे े? एका एका सकुंिचत उिासाठी कलेचा वापर क पाहणारे सगळेच कलेच ेहार े
नसतात का ? आपा पया वरणात हा एक महाचा  आह.े आिण मग  यतेो, अशी सकुंिचत उि े
नसलेा ‘ िनपयोगी ‘ कलेच ेकाय ान असत ेमाणसाा जगयात ? आपापले धम, आपापा िवचारसरया 
वगरैत सतत भगंत जाणारे, िवदीण  होत राहणार ेसमहू आिण ातनू यणेारी हसा या बाबतीत काय अस ूशकत े
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कलेची कृती ? – अशा अगंान ेकणभरही न जाता ह ेनाटक ‘ सहावा पाय शोधण े‘ ह ेएक खोटे, ील गौरवमू 
सादर करत राहत.े िवषय मोठा ायचा पण ाा आानाला अिजबातच सामोर ेजायच ेनाही, असा हा कार 
आह.े  
साराशं, मला योग आवडला पण नाटक मळुीच आवडले नाही.  
--- ००० --- 
१ भलूी ई याद मझु ेइतना ना सताओ -- राज कॄ याचं ेगीत, िचपट ' सजंोग '. 
२ मोह ेभलू गय ेसाविरया ँ-- शिकल बदायनुी -- बजै ूबावरा. 
३ िवसरशील खास मला -- ज के उपा ेयाचं ेगीत. 
४ िवस नको ीरामा मला -- सधुीर मोघ ेयाचं ेगीत. 
५ आिण तंान ेशकंुतलेला िवसरण.े 
-- ह ेआिण अस ेसगळे आता िनकालात िनघणार ! आपा मा पढुा डाा बाजलूा आठवणची गोदाम े
असतात आिण ांातं थोडा वीजवाह सोडला की सगळे आठवत े-- अस ेसशंोधन झााची बातमी ०३ जनू'१९ 
ा टाईसा म ुबंई िमरर म े( आनदंान े) आलेली आह े! 
ही असली शाीय सशंोधन ेसगया किवता न करणार, बतके ! 
 
ओशनी केलेली दोन  किवताचंी तलुना वाचनात आली --  खपू इटंरेग वाटान ेइथ ेदते आह े-- 
 
Osho Quote: On Poetry 
Osho talks on poetry. As an example he takes a haiku by Basho and a poem by 
Tennyson. 
Just the other night I was reading the famous haiku of Basho, the Zen mystic and 
master. It does not look like great poetry to the Western mind or to the mind which 
has been educated in a Western way. And now the whole world is being educated 
in the Western way; East and West have disappeared as far as education is 
concerned. Listen to it very silently, because it is not what you call great poetry but 
it is great insight – which is far more important. It has tremendous poetry, but to 
feel that poetry you have to be very subtle. Intellectually, it cannot be understood; it 
can be understood only intuitively. 
This is the haiku: 
When I look carefully, 
I see the nazunia blooming 
By the hedge! 
Now, there seems to be nothing of great poetry in it. But let us go into it with more 
sympathy, because Basho is being translated into English; in his own language it 
has a totally different texture and flavor. 
Osho-with-flowersThe nazunia is a very common flower – grows by itself by the 
side of the road, a grass flower. It is so common that nobody ever looks at it. It is 
not a precious rose, it is not a rare lotus. It is easy to see the beauty of a rare lotus 
floating on a lake, a blue lotus – how can you avoid seeing it? For a moment you are 
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bound to be caught by its beauty. Or a beautiful rose dancing in the wind, in the 
sun… for a split second it possesses you. It is stunning. But a nazunia is a very 
ordinary, common flower; it needs no gardening, no gardener, it grows by itself 
anywhere. To see a nazunia carefully a meditator is needed, a very delicate 
consciousness is needed; otherwise you will bypass it. It has no apparent beauty, its 
beauty is deep. Its beauty is that of the very ordinary, but the very ordinary 
contains the extraordinary in it, because all is full of God – even the nazunia flower. 
Unless you penetrate it with a sympathetic heart you will miss it. 
When for the first time you read Basho you start thinking, “What is there so 
tremendously important to say about a nazunia blooming by the hedge?” 
In Basho’s poem the last syllable – ‘kana’ in Japanese – is translated by an 
exclamation point because we don’t have any other way to translate it. But kana 
means, “I am amazed!” Now, from where is the beauty coming? Is it coming from 
the nazunia? – because thousands of people may have passed by the side of the 
hedge and nobody may have even looked at this small flower. And Basho is 
possessed by its beauty, is transported into another world. What has happened? It 
is not really the nazunia, otherwise it would have caught everybody’s eye. It is 
Basho’s insight, his open heart, his sympathetic vision, his meditativeness. 
Meditation is alchemy: it can transform the base metal into gold, it can transform a 
nazunia flower into a lotus. 
When I look carefully…. And the word ‘carefully’ means attentively, with 
awareness, mindfully, meditatively, with love, with caring. One can just look 
without caring at all, then one will miss the whole point. That word ‘carefully’ has 
to be remembered in all its meanings, but the root meaning is meditatively. And 
what does it mean when you see something meditatively? It means without mind, 
looking without the mind, no clouds of thought in the sky of your consciousness, 
no memories passing by, no desires… nothing at all, utter emptiness. 
When in such a state of no-mind you look, even a nazunia flower is transported 
into another world. It becomes a lotus of the paradise, it is no longer part of the 
earth; the extraordinary has been found in the ordinary. And this is the way of 
Buddha: to find the extraordinary in the ordinary, to find all in the now, to find the 
whole in this – Buddha calls it tathata. 
Basho’s haiku is a haiku of tathata: this nazunia, looked at lovingly, caringly 
through the heart, unclouded consciousness, in a state of no-mind… and one is 
amazed, one is in awe. A great wonder arises, How is it possible? This nazunia – 
and if a nazunia is possible then everything is possible. If a nazunia can be so 
beautiful, Basho can be a buddha. If a nazunia can contain such poetry, then each 
stone can become a sermon. 



50 
 

When I look carefully, I see the nazunia blooming by the hedge! Kana…. I am 
amazed. I am dumb. I cannot say anything about its beauty – I can only hint at it. 
A haiku simply hints. The poetry describes, the haiku only indicates – and in a very 
indirect way. 
A similar situation is found in Tennyson’s famous poetry; comparing both will be 
of great help to you. Basho represents the intuitive, Tennyson the intellectual. Basho 
represents the East, Tennyson the West. Basho represents meditation, Tennyson 
mind. They look similar, and sometimes the poetry of Tennyson may look more 
poetic than Basho’s because it is direct, it is obvious. 
Flower in the crannied wall 
I pluck you out of the crannies 
Hold you here, root and all, in my hand, 
Little flower – if I could but understand 
What you are, root and all, and all in all, 
I should know what God and man is. 
A beautiful piece, but nothing compared to Basho. Let us see where Tennyson 
becomes totally different. First: Flower in the crannied wall I pluck you out of the 
crannies…. 
Basho simply looks at the flower, he does not pluck it out. Basho is a passive 
awareness: Tennyson is active, violent. In fact, if you have really been impressed by 
the flower, you cannot pluck it. If the flower has reached your heart, how can you 
pluck it? Plucking it means destroying it, killing it – it is murder! Nobody has 
thought about Tennyson’s poetry as murder – but it is murder. How can you 
destroy something so beautiful? But that’s how our mind functions; it is destructive. 
It wants to possess, and possession is possible only through destruction. 
Basho looks carefully, just looks, not even gazes concentratedly; just a look, soft, 
feminine, as if afraid to hurt the nazunia. 
Tennyson plucks it out of the crannies and says: … I hold you here, root and all, in 
my hand, little flower…. He remains separate. The observer and the observed are 
nowhere melting, merging, meeting. It is not a love affair. Tennyson attacks the 
flower, plucks it out root and all, holds it in his hand. Mind always feels good 
whenever it can possess, control, hold. A meditative state of consciousness is not 
interested in possessing, in holding, because all those are the ways of the violent 
mind. 
And he says: Little flower…. The flower remains little, he remains on a high 
pedestal. He is a man, a great intellectual, a great poet. He remains in his ego: Little 
flower…. 
For Basho, there is no question of comparison. He says nothing about himself, as if 
he is not. There is no observer. The beauty is such that it brings a transcendence. 
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The nazunia flower is there, blooming by the hedge – kana – and Basho is simply 
amazed, is struck to the very roots of his being. The beauty is overpowering. Rather 
than possessing the flower, he is possessed by the flower, he is in a total surrender 
to the beauty of the flower, to the beauty of the moment, to the benediction of the 
herenow.  
Little flower, says Tennyson, if I could but understand…. That obsession to 
understand! Appreciation is not enough, love is not enough; understanding has to 
be there, knowledge has to be produced. Unless knowledge is arrived at Tennyson 
cannot be at ease. The flower has become a question mark. For Tennyson it is a 
question mark, for Basho it is an exclamation point. And there is the great 
difference: the question mark and the exclamation point. 
Love is enough for Basho – love is understanding. What more understanding can 
there be? But Tennyson seems to know nothing of love. His mind is there, 
hankering to know… But if I could understand what you are, root and all, and all in 
all…. And mind is compulsively perfectionist. Nothing can be left unknown, 
nothing can be allowed to remain unknown and mysterious. Root and all, and all in 
all… has to be understood. Unless mind knows everything it remains afraid – 
because knowledge gives power. If there is something mysterious, you are bound 
to remain afraid because the mysterious cannot be controlled. And who knows 
what is hidden in the mysterious? 
The scientific insistence is that we will not leave anything unknown, and we cannot 
accept that anything can ever be unknowable. Science divides existence into the 
known and the unknown. The known is that which was unknown one day, now it 
is known; and the unknown is that which is unknown today but tomorrow or the 
day after tomorrow it will be known. The difference is not much between the 
known and the unknown; just a little more endeavor, a little more research, and all 
unknown will be reduced to known. 
Science can feel at ease only when everything is reduced to the known. But then all 
poetry disappears, all love disappears, all mystery disappears, all wonder 
disappears. The soul disappears, the God disappears, the song disappears, the 
celebration disappears. All is known… then nothing is valuable. All is known… 
then nothing is of any worth. All is known… then there is no meaning in life, no 
significance in life. See the paradox: first the mind says “Know everything!” – and 
when you have known it the mind says, “There is no meaning in life.” 
You have destroyed the meaning and now you are hankering for meaning. Science 
is very destructive of meaning. And because it insists everything can be known, it 
cannot allow the third category, the unknowable – which will remain unknowable 
eternally. And in the unknowable is the significance of life. 
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All the great values of beauty, of love, of God, of prayer, all that is really significant, 
all that makes life worth living, is part of the third category: the unknowable. The 
unknowable is another name for God, another name for the mysterious and the 
miraculous. Without it there can be no wonder in your heart – and without wonder, 
a heart is not a heart at all, and without awe you lose something tremendously 
precious. Then your eyes are full of dust, they lose clarity. Then the bird goes on 
singing, but you are unaffected, unstirred, your heart is not moved – because you 
know the explanation. 
The trees are green, but the greenness does not transform you into a dancer, into a 
singer. It does not trigger a poetry in your being, because you know the 
explanation: it is chlorophyll that is making the trees green… so nothing of poetry is 
left. When the explanation is there the poetry disappears. And all explanations are 
utilitarian, they are not ultimate. 
And you can go on searching for God and you will not find him anywhere, because 
he is everywhere. The mind is going to miss him, because the mind would like him 
to be an object and God is not an object. 
God is a vibe. If you are attuned to the soundless sound of existence, to the 
mysterious, you will know that only God is, and nothing else. Then God becomes 
synonymous with existence. 
But these things cannot be understood, these things cannot be reduced to 
knowledge – and that’s where Tennyson misses, misses the whole point. He says: 
Little flower – if I could but understand what you are, root and all, and all in all, I 
should know what God and man is. But it is all ‘but’ and ‘if’. 
Basho knows what God is and what man is in that exclamation mark, kana: “I am 
amazed, I am surprised… Nazunia blooming by the hedge!” Maybe it is a full-
moon night, or maybe it is early morning – I can actually see Basho standing by the 
side of the road, not moving, as if his breath has stopped. A nazunia… and so 
beautiful. All past is gone, all future has disappeared. There are no more questions 
in his mind but just sheer amazement. 
Basho has become a child: again those innocent eyes of a child looking at a nazunia, 
carefully, lovingly. And in that love, in that care, is a totally different kind of 
understanding – not intellectual, not analytical. 
Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol 3, Ch 3 
 
रापितपदासाठी भारतातला वा मराठीतला एखादा बध कवी का नसावा ? 
 
गुवय  चं दशेपाडं ेानंी रापती िनवडणकुीसाठी आपली उकुता जाहीर केली असान ेमी ा िनवडणकुीतनु 
माघार घतेो आह.े – राल बनसोड.े  
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िय िम समीर एस. दळवी याचंी पो -- 
Sameer S. Dalvi 
  · 
‘श आिण वा ेवा ओळी यांा साहचया तनू, मवारीतनू व आतंरसबंधंातनू  होणारी ससंचूक अथ वलय े
एका पिरपणू  आशयात पोचवणारा एकसधं भािषक मजकूर णज ेकिवता'. 
किवता िल पाहणाया, वाच ूपाहणाया आिण अनकेदा य कन झाावर पुा नान ेती िल आिण वाच ू
पाहणाया कुणालाही, किवता णज ेकाय कवा किवता कशास णतात या ाच ेउर शोधयात जो गधळ 
(केऑस)  हाती लागतो, ा गधळातनू ाच ेबोट धरत, ाला वाट दाखवयाच ेकाम च.ं . दशेपाडं ेयाचंी 
किवतचेी उपरो ाा करत,े अस ेमला वाटत.े 'तबंाखचूी टपरी आिण अनके अनसुजत किवता' या ांा 
किवतासंहाता, जगभरातील ५८ कवा अनके किवता एका संहात वाचताना या ाचेा य पानोपानी 
यतेो. किवतिेवषयी असलेा आपाकडील सािहिक आिण साृंितक समज-अपसमजानंा  करत, 
किवतेा ातंात गाभंीया न ेरम ूपाहणाया कुणालाही अुम दजा च ेिदशािददश न क शकेल, असा किवता 
िवषयक मौिलक ऐवज ानंी या संहाा मामातनू आपा हाती िदला आह,े ाबल ाचं ेमानाव ेिततके 
ऋण थोडचे ! मायापरुती या ऐवजाची मौिलकता काय त ेमी थोडात सागंायचा य करतो.       
आजवर ज ेकाही चाळीस बचेाळीस वषाच ेजगलो, ात 'एखाा ीचा वा घटनचेा मला जो काही अनभुव 
आला' कवा 'एखाा ीन ेवा घटनने ेमला जो अनभुव िदला' अस ंणत, असा अनभुव देयाची जबाबदारी 
समोरा ी कवा घटनवेर ढकन, मी णज ेकुणीतरी ाय आिण साव भौम ी आह,े असा वृगत 
झालेला माझा समज चं ांा ाािवकात माडंलेा कातात  कन दतेात. (या संहात केलेले 
ाािवक सुा सम किवतेा सदंभा त आपले कालातीत मू राखनू आह)े त ेणतात, अनभुव णज काय तर 
जगयाता घिटतानंा - घटनानंा यणेारा ीचा ितसाद वा ितिया. णजचे मी ज ेधन चाललो होतो 
ाा नमेके उलट. अनभुव हा के ीा शारीर-मानिसक घडणीवर - ोॅमगवर - कंिडशनगवर 
अवलंबनू असतो. ामळेु, अनभुवाला साच ेमू अस ूशकत नाही. मी ाय आिण साव भौम असयाा 
माया समजतूीला संुग लावणारे ह ेकात माया ीन ेमौिलक आह.े साा पो मॉडन  कालखडंात 
हरारी सारा मानववशंशाान ेदखेील या ताला आपा िलखाणातनू जोरा िदाच ेअनकेानंी वाचले 
असाव.े पण किवतेा सदंभा त खपूच आही भिूमका घऊेन आपा सािहिक पया वरणात वावरत असलेा 
लोकानंी या ताची िकतपत दखल घतेली आह,े याबल शकेंला चडं वाव आह.े असो. मायापरुत ेसागंायच ेझाले 
तर या संहात ा किवता अनसुज नासाठी िनवडा आहते ात, वर उेख केलेा काताच ेपरुपेरू दश न 
चं आपाला घडवतात.                     
वानगीदाखल मळू इटािलयन कवी, अलेिसओ झानलेीची ानंी अनसुजत केलेली एक किवता इथ ेदेयाचा मोह 
होतो आह,े 
ितबब   
आपण सगळे इतर सगळे आहोत 
आपापकैी केजण 
आपण ज ेकाही आहोत वा जगयात 
िजथ ेपोचतो 
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तहेी इतर सगयामंळेुच घडत े
केजण - एकेकटा कुणीच नाहीय -- 
आपण इतर केाच े
यश आिण अपयश आहोत 
आपण इतर केाच े
सखु आिण ःख आहोत 
आपाितिर 
इतर केााही 
जगयाचा पिरणाम आहोत 
आपा केात 
इतर सगळेही ितबिबत आहते 
आपण केजण 
इतर सवाची बरेीज आहोत 
िनरपवादपण े
आपण केजण 
सया कुणाचीच 
आपाला सा नसले 
तर आपण कुणीच नस ू
आिण काहीच नस ू
———————————— 
ही आिण संहातील अशा अनके किवता णज ेच.ं . दशेपाडंा अनसुज नाच ेसदय  टले पािहज.े 
सगया किवताचं ेआणखी एक विैश णज ेा ा किवतलेा योजलेली समप क अशी शीष के ! एखाा किवतचे े
आकलन िता पिहा वाचनात न झाास ती किवता िता शीष काच ेरण ठेवत सयादंा वाचावी. अस े
केान ेितच ेआकलन होयास मदत होत ेअसा माझा अनभुव आह.े या संहाता बताशं किवता मी अया 
पतीन ेदोनदा तीनदा वाचा. ानतंर ज ेकाही आकलन झाले ातनू ोत भाषते योजलेा शाचंा अदंाज 
यतेो. िशवाय, ल भाषतेील अनसुज नातले भाषा सदय ही कषा न ेजाणवत.े अनुमाा बाबतीतही सुवातीा 
झानलेी पासनू त ेशवेटा िनकॅनोर पारा पयत किवताचंी केलेली योजना खासच आह.े िजासूनंी हा किवतासंह 
वाचास अनुमाा अनषुगंान ेपाराा किवतचे ेसवा त शवेटी केलेले उपयोजन च.ं . दशेपाडंचेी कवी आिण 
अनसुज क णनू असलेली धारणा  करत.े       
आजवरा माया वाचन वासात दोन पुकानंी खांावरा झोळीत कायमपाच ेान पटकावले होत.े 
पिहले डॉर धम वीर भारतच े'अधंा यगु' आिण सर ेजयतं पवाराचं े'पासवाला'. 'तबंाखूा टपरी' िनिमान ेात 
आणखी एका सोबाची भर पडली आह.े 
तबंाखचूी टपरी आिण अनके अनसुजत किवता 
च.ं . दशेपाडं े  
 
सािहिक च.ं . दशेपाडं ेयानंी,ांा फेसबकु पाटीवर एक किवता पो केली.ा किवतेा  
चतेनमेळेु मला ज ेसचुले त ेह.े.. 
चं ांा सवच कलाकृतीत मानवी जािणवा व ाचं ेिविवधरावर होणारे िवम,म,संम,समज, 
अपसमज,गणु,वगैणु,सगणु,नगणु अशा अवाचं ेदश न घडत.ेांा 'नकिवता' अशा आशयाा अनके किवताचं े 
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वाचन व अवलोकन मी करत असतो. इथ े'न' ा शातनु काहीच न सागंता बरच काही सवयाची व पसरवयाची 
बठैक लात ायला हवी. बठैक ा शातनू िर व कायम ,अिधीत व ठाम असा गहृीत अथ /समज होतो. ' 
िरिच ' ा िशष काची खालील किवता नीट वाच ूकबना पा..!ितला नकिवतचेी बठैक आह.े जी 
ितसया,चौा अिा िवषयी बोलत,ेदाखवत.े.! 
िरिच....  
िरिच 
व ूअस ूदते पण ा नकोत  
ाचंा नसुता आभास हवा  
रंगही खास नकोत  
िनवडलेले िबनचकू होयासाठी  
पॉिलश नको खरखरीतपणाच असावा  
नमेका नको माहोल  
नसुतचे जाणवाव े 
िमसळभळे वातावरण  
िनसग द णाले  
टक लावनू नका पा जगाकड े 
एकएक  सोडवत बसाल  
तर िवसन जाल 
आपण कुठे उभ ेआहोत  
आिण हा रा खरा आह ेका  
ह े   
मनावर काय की अगंावर काय  
परुळ उठण ेही अलजच असत े    
सतत अ करणारी  
नमेका िवचार हा  
शरीरबा समजनू  
ह ेकळलेला िचकार  
काढतो नमेके  
काहीच माहीत नसलेले  
िरिच  
ज ेकाही होत ेसमोर अस े 
त ेसगळे आता कुठे गलेे  
हहेी तो िवचारतही नाही  
नमेकेपणा  
नकोच असतो ाला  
च.ं . दशेपाडं.े 
--- ००० --- 
पािहलीत का ही किवता आिण ातील िरिच...?? 
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िचकला/यकला िवषयाच ेउ िशण घतेाना 'िरिच' असा एक िवषय असतो.ा िवषयाचा ााय का 
करावा व ात नमेके सा काय? ह े बधा सामाियक कवा साव िकपण ेसवाना सारखचे पडतात.त ेअस,े 
विुच व िनसग िच ा दोी िवषयात समोरील ठेवलेा वचूा यथाथ /वावदश आिवार 
करण,ेावरील छायाभदे,काशाची त, 
आकारमान,पोत, 
ा बाबचा समावशे असतो. 
पण मग िरिच ाायासाठी सुा वूचं ेसचं आिण कापड ाचंी माडंणी केलेली असत ेव ती माडंणीपान 
िरिच िचतारायच ेअसत.े 
मग विुच/िनसग िच  
आिण 'िरिच' ात फरक तो काय?? 
माया मत ेहा फरक थमतः पाहयात आह.ेिरिच काढताना ; व ूिदसत ेतशी काढयात ार नसत.े तर 
व ूसम पहावी अशी सचूकता अपिेत असत,ेणज ेव ूहला िमचका डोयानंी पहायची. अस े
पािहान ेअवाजवी काश डोयात िशरत नाही व व ूा सम,पाक िदसतात.ा बघयात आकारघनता व  
ितन ेापलेले अवकाश व ितन ेसारलेले अवकाश बघण ेअिभते आह.े ाला इंजीत ाँमू अस े 
ंणतात.' घाट 'अस ेणता यईेल. 
तसचे विुच व िनसग िचासाठी केासमोर तंपण ेा ा वूचंी माडंणी केलेली असत.े िरिचणात 
मा वूचंा एकमा सचं, 
सिुनयोिजत माडंणी कन बठैक िनमा ण केलेली असत.े ा िरपणाभोवती ाायी फेर कन आपापा 
कोनातनू एकाच िरतलेा अनभुवतात तेा ितथ ेिमतीकाचंा  /जाणीव 
उभी ठाकत.े 
व ुअचलपण ेबसैा असतात मा ाायी चल असान ेाला समोरील िराा िविवध िमतीकाचं े
आकलन होत.े एकाचवळेी अनके िमती  िचात काढयाची मभुा िरिचणात असत.े 
तसचे वातावरणीय भावदशन िचात गट ाव असहेी अिभते असत.ेिर अशा माडंणीत 
िचकाराकडून/ाायी कडून वयैिक यमूाचंी भर घालण ेअपिेत असत.े ात केवलाकाराची िनमती, 
रंगलेपन,पोत, वचूा आपापसातील घन सदंभा त बधं अशा बाबचा समावशे असतो. 
िर आिण ाच ेिच ात जो बधं आह;े तो अनके अय पण चतेनामयी बाबकड ेल परुवतो.पकैी चं सरानंी  
ा किवतते ' िनसग द णाले ' असा उेख केला आह.ेतो असा- 
...िनसग द णाले  
टक लावनू नका पा जगाकड े 
एकएक  सोडवत बसाल  
तर िवसन जाल 
आपण कुठे उभ ेआहोत  
आिण हा रा खरा आह.े.... 
इादी मधनू ही किवता िता अातनू  अशा िर हतेकुड ेबोट दाखवत.ेहा हते ूआह े'सहज' 
असयाचा.िरात ज ेगाभंीय  आह ेत ेजाणनू ायचा. 
'िनसग द' णज ेत,ेज ेज ेचराचरात, वतमानात अखडं ठाकलेले आह.े 
िनसग द ह ेएक अविलया/ अािक वी. 
ानंी सहजतेा मानवी धारणानंा उकोटीा अािक डुबचेी िचती िदली. जीवनाकड,ेविुतीकड,े 
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असयाकड ेसम पहा. ातील िनवडक व वचे ेपाच ेपािहास शकंाचंी जंी उभी रािहल व तयात माग  
िमळणार नाही... 
सम पहा,घाट पहा,व ुनको..जीवन तमुा कोनातनू ज ेिदसत,ेाच ेआकलन करा. त ेअचल 
वाटत,ेपण नाही ...त ेवाही व चतेनायु आह.े. िर भासले तरी ाा िरिचाचा ससंग  ाचा ाला चागं 
भला... 
धंवाद!!.. चं सर 
(मशः) 
सिच. --  स घसैास.  
 
सािहिक ी च.ं.दशेपाडं ेयांा 'ीललाइफ' ा आशयाा किवतमेळेु ुरलेला जो िवचार, तो पढु े
ितमांा सचुयाा िदशा  क लागला. ा अशा. 
ीललाईफ ा  
आासिमत अनभुवाचा 
िवार कालातंरान ेााय पाचा न राहता नविनमतीा मागा न ेसु झाास एक मह पणू  मू समोर 
यते.े त ेणज े'यितमा'. 
व,ूभवताल यांा य अनभुतूी मनात घर करतात,णजचे ाता याची छबी मनामध े; ा वूा 
बाअगंाच ेअकंन करतात. ात ा वूा िवषयीच ेभाविनक नात,े 
सगंतबधं अस ेपै ही सामावलेले असतात. 
वलूा,िता समहूाला घाट पात अनभुवताना , 
मामाा आधार ेिचिनमती होत ंअसता,गट होणार ेय ह ेमळूयाची अवतरण ेअसतात. 
ही अवतरण ेकधी रंगितमा,पोतितमा,बााकारी ितमा कवा वरील िती न ेएकाचवळेी यु अशी ितमा णनू 
गट होऊ शकतात. 
इथ ेअवधान,अनअ्वधान, 
जाणीव-निेणव व िच काढयाचा तािंक सराव ा सवच गणुवाचंा उपयोग होत असतो. 
वूितमा त ेिचितमा असा हा वास असतो. 
िराचा हा वास ितमा िचापयत जायाची ही नादंी असत,ेबदा ितमा ा  
तलीय अनभुतूी दणेाया असतात. 
वूा समदशनातील 
ितच ेसौव आिण ातनू मनात होणारा भावनाक यामळेु 'ितमा' घडत जात.े 
'ितमचे ेिचात उमटण'े 
ह ेघडयाा अताककतचेा भाग आह.े बुी  व मनोापार ा मधनू अकित पान ेितमा उमटािव कवा जला 
यावी ही सव ात अपेा आह.े 
ितमा एकदा की िनमा ण झाली की ितला तं अि व काय भाग ा होतो,अनके ितमांा सकंरान ेअिधक 
नतून ितमाचं ेज होतात. 
ती िर कधीच रहात नाही पण अिर ही नाही.. 
ती केवळ असत.े...! 
नकिवततेले 'न' जस ेअसत.े.! 
सिच. – स घसैास.  
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मगंशे नारायणराव काळे  
या िमाच ेिचदशन.  
 
आज सदुश न हॉलम ेपािहले. ह े२५ जनूपयत रोज संाकाळी ५ त े८ या वळेात पाहता यणेार आह.े  
भाट, जबरद आहते ही िच े! थमदश नी जाणवणारे विैश णज ेया सव िचानंा एक समान शलैी आह.े ती 
अितीय आह.े िचाचं ेिवषय वा आधार परुाणकथा, िमथके, तंिवा वा आिदवासी जीवन व कला, काहीही अस ू
शकतात, पण त ेसव मगंशेा या िविश शलैीतनूच यते.े काही िचकार णतात की िचाची जागा ही पणू  
िचाची असत े– ात िचकाराच ेनाव वा सही ह ेअितमण असत.े मगंशेाही िचावंर ाा सा िदसत 
नाहीत. एका कार ेहा िचकाराचा अिलपणाही णता यईेल. असाच अिलपणा मला याता शलैीतही 
जाणवला. िवषय कधी :खाच ेवा अगदी चहेरा िपळवटून टाकणारेही असतात पण ाचंा िचकाराा सज कतवेर 
भाव पडत नाही. ही शलैी अतं ग ुतंाग ुतंीा कोरीवकामासारखी आिण सू  असनू स ुदंरही आह.े इथा के 
िचाला एक िश वा वा आह.े याचाच अथ  िचकाराला समोरा अनभुव ावरा ाा ितिया 
ाया नसनू ानंा सखु:खबा वा ‘ पिवाबा ‘ सज क अिभी ायची आह.े बतके सवच िच ेकाया 
रंगात आहते, िचत काही रंगीतही आहते. इथ ेरंगलेपन अस ेखपूच कमी असनू िवषयाा आतंररचना पाहयावर 
भर आह.े या रचना इता ािम आहते की ा पवू िनयोिजत असण ेशच नाही. याचाच अथ , या िचातंली 
िश ही उूत आह े! रचनचेा इतका बाधंीवपणा आिण उूतता ह ेएक अजब रसायन इथ ेपाहायला िमळत.े  
इथ े िचमािलका आह.े हा एक कामनापतूचा मं आह.े अस ेकाही अस ूशकत ेका हा भाग वगेळा पण मानवी 
जगयात हा कार कना, म वा अनभुवज स णनू कसा का अस ेना, अिात आह.े ाकड ेही िच े
ाच अिलतने ेपाहतात. ६४ योिगनी ह ेियाचं ेवा ी-दहेाचं ेकार आहते – ा मािलकेतलीही काही िच ेइथ े
आहते. एका िचात मानवी चहेरा वदेनने ेमरुगाळला गलेेला िदसतो. कुठे एकच चहेरा अनके अगंानंी पािहामळेु 
ाा एकमकेातं िमसळलेा ितमा, अनके डोळे िदसतात. या सवच अनभुव ाकड ेिचकार ाा ‘ 
वसेह ‘ पाहतो. साराशं, इथ ेिच े‘ कळण े‘ याचा अथ  समोरा अनभुव ान ेसखुी वा :खी होणहेी नाही 
वा ावर काही मत  करणहेी नाही. ही एक कारे जगयाता तपशीलापंासनू आिण घिटतापंासनू मुी ठरत.े 
ही िच ेपणू  अमतू  नाहीत – बरचे आकार ओळखताही यतेात, पण, ती वावदशही नाहीत. कलावतंाची सज कता 
ेकाला ाा सवयीा रटाळततेनू कशी बाहरे काढत ेाचा इथ ेय यतेो.  
मगंशेला ाच ेचतन आिण कौश यातंनू सापडलेला अिभीचा हा ाचा माग  आह.े ााशी बोलताना 
अस ेसमजले की यापढु ेरंगानंा अिधक वाव दते तो पढुील वाटचाल करणार आह.े त ेघडले तरीही मगंशेची 
उूतता आपले काम करतच राहील यात शकंा नाही. या सव गोी िवचारपवू क, ठरवनू नसुतचे कौश णनू 
घडत नाहीत. ती िचकाराची आकलन िया असत.े  
मगंशेा एका िचाला अलीकडचे राीय रावरचा टागोर परुार िमळाला आह.े त ेिचही इथ ेआह े! आपा 
िममिैणनी ह ेदशन जर पाहाव.े ‘ पाहया ‘ ची ी अिधक ग होईल, ह ेनी.  
--- ००० --- 
 
वाळूच ेसहासन आिण जाहीन राजा – ( फोटो ).  
 
य ेखले ह ैकब स ेजारी 
िबछड़ ेसभी, िबछड़ ेसभी बारी बारी ( िशवसनेा आिण बडंखोर ).  
 
" अगर कल ह ैतो परसो भी होता ह.ै " 
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" सच ह ै-- आज उनका परसो आ गया ह.ै " 
 
तका  नाही ठाव | 
यथे िरघावया वाव || ( वारकयाचंा फोटो ).  
 
आपा  ड ा. लीना पाढंर ेयाचंा आजा पणु ेमटातला लेख अवय वाचा. ातले, आतंरंाबंाबतच ेमु े
िवशषे आहते. 
 
 
नव ंजग, नव ंसािह  
जागितकीकरणानतंर सािह सृंतीची िचिका  
ले ० िवाम गु,े  ० दशेमखु आिण कं. ( पिशस  ) ा. िल.  
 
आजच ेिवचार, आजची आान ेआिण आजच ेसािह यावंरच ेह ेएक अतं वाचनीय आिण िवचारपिरतु पुक 
म े२०२२ म ेकािशत झालेले आह.े लेखकांा आिण वाचकांा उकुतचे ेबरचे िवषय या पुकात 
हाताळलेल ेआहते. ातंली ही काही शीष के बघा – शतखडंीत वाव आिण लेखक, वलेकम टु पो मॉडन  टाईम, 
तुी का िलिहता, माक टचा वाववाद, लेखकाचा मृ,ू हद रा आिण आधिुनकता, वगरै.े यातला, ‘ 
तसिलमा, रदी,  सनै आिण आधिुनकता ‘ हा लेख तर िवशषे वाचनीय आह.े       
‘ तुी का िलिहता ‘ या लेखातली ही दोन अवतरण ेपहा --  
“ चा काळ समजनू ायला कठीण आह.े आज निैतकता, ननिैतकता आिण अनिैतकता ाचं ंअजब वाव तयार 
होत आह.े ा तीन निैतक पिवामंधला ‘ ओरलॅप ‘ पोमॉडन  काळाच ंिच आह.े तुी का िलिहता ? ा 
ाला उर दणे ंणनू कठीण आह.े पण कठीण असला तरी लेखकसाठी हा  ऐिक नाही तर, अिनवाय  आह.े 
आपाकड े‘ तुी का िलिहता ? ‘ हा  मराठी लेखकाला िवचारायची था नाही. ा ऐवजी ‘ तुी काय िलिहता 
? ‘ हाच  िवचारला जातो. मराठी सािह सृंतीच ंहौशी प बघता लेखकानंा मलुाखतकारानंी अस ेसोप े
 िवचारण ेअपिेतच आह.े “ ( पान ३६ ). ाच लेखाा शवेटच ेह ेपहा – “ आधिुनक सािहातली सवा िधक 
लोकिय अिवादी ूल ही िववके आिण ा ा दोन पररिवरोधी भावनामंळेु माणसाची जी ताराबंळ उडत े
ितला अिभी दते.े अिनित मानवी अिाच ंकोक सभंवत नाही. ाचा उगम आिण िवकास गढू आह.े 
ामळेु मानवी जगयात कायमची अिनितता यते.े ितामळेु मानवी अिाचा डोलारा कायम डळमळत 
असतो. ह ेडळमळण ंसाव कालीन आिण सवापी असनू हीच खरी मानवी अवा ( human condition ) 
आह.े ितचा अनभुव आपापकैी केाा वााला कधी ना कधी यतेच असतो. तर ाच अिनित अवचे ं
नमेकं वणन करयासाठी मी िलिहतो अस ंएखादा ( मायासारखा ) लेखक ण ूशकतो. “ ( पान ४० ).  
‘ उ वाचकाचा ज ‘ या लेखातले ह ेअवतरण बघा – 
“ सािहाची परंपरा नहेमीच िलबरल णज ेमु िवचारसरणीला जवळची आिण बिंद िवचारसरणीचा िवरोध 
करणारी रािहलेली आह.े ही परंपरा जगाता लेखकानंी आिण वाचकानंी आपली मानली. जगभर िवखरुलेला 
माणसू एक आह.े ाची भाविनक दंन ंएक आहते. ाा आशाआकांा एकसारा आहते. ाा रेणा 
समान आहते -- ही सािहिक िलबरल िवचारसरणीची गहृीत ंआहते. ामळेु सािहाला विैक पिरमाण लाभले. 
सािहाच ंये मानवी मूाचंी जोपासणकू आिण जगयाच ंिितज ंदावण ेह ेअसान ेसपेणा आिण 
ातंाला सािहात मह िमळालं. णनू चारकी िलखाण म दजा च ंठरलं “ ( पान १३० ).  
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या पुकातले सवच लेख अासपणू  असनू आजा लेखक-वाचक-िवचारवतंासंाठी तर ह ेएक म पुक आह.े 
आजच ेसािह समजनू घेयाला एक िदशा दणेार ेअस ेह ेपुक आह.े  
--- ००० --- 
 
िमवय  सजंय आवकर यानंी ' तबंाखचूी टपरी ' या माया अनसुजत किवतांा पुकावर िदललेा अिभाय -- 
  आदरणीय' चं, तुी पाठवलेली 'तबंाखचूी टपरी....' िमळाली. आयुात कधीही तबंाख ून खाणा-या 
मायासाराला ाचा चा लागावा, अस ंझालं. पुक िमळालं आिण मी वासासाठी िनघालो .बरेच िदवस 
घराबाहरे होतो आिण सगया वासात ह ेपुक वाचत होतो. 'अनसुज नाा ाािवका'न े अतं मलूभतू 
पाच ंचतन आपण अनभुवतो आह ेआिण ह ेचतन एक Practitioner च ंआह,े अशी भावना िनमा ण केली. 
तमुाता अनसुज काइतकंच तमुाता 'चतका'न ंमला मोन टाकलं. आपा साृंितक परंपरासंह 'विैक 
नागिरक' होयाची तमुची मता अफाट आह.े सैािंतक बाजनू ेिवचार कनही एकूण माडंणीत आादाच ेमोल 
अबािधत राहील, अस ंतमुच ंलेखन वाटलं. माग ेिवलास सारंग यांा  'िसिसफस आिण बलेाा ' पुकावर 
िलिहताना मी 'अनके िखडा उघडणारी  एक अनोखी िखडकी' असा उेख केला होता. ही टपरीही मला अशाच 
अनोा िखडकीसारखी वाटली. तुी किवतेा पात ओळख कन िदलेा कवपकैी अा न अिधक कवी 
मला माहीतही नाहीत. ाचंी वाट उकुतने ंध ुडंाळावी,असा अनसुजत काश,तुी मला िदलात,यासाठीच 
ारंभीच े' आदरणीय' ह ेसबंोधन पुा वापरतो आिण तमुा या कामाला आिण तुालाही 'सलाम' करतो  
-सजंय आवकर 
 
अजय, िवजय आिण सजुय  --  सटुयाा तीते – 
 
मळुात रामदास ामच ेसवच लेखन ' शहाण ेकन सोडाव ेसकळ जन ' या ताच ेआह.े मनाच ेोक ह े
अकपात त ेशहाणपण दतेात. इथ ेा ोकाचं ेवाचन, छान सहज समजले अस ेिनपण समोर यते आह.े यात 
मलुानंा मेान,े मायने ेसमजावण ेतर आहचे पण मोानंाही बोध िमळावा अस ेह ेआह.े अिभनदंन  आिण धवाद ! 
( शयेर केलेली पो – मनाच ेोक – अनरुाधा राजाधय.  ) 
२८-०६-२२.  
 
असण ेआिण होण े 
 
असण ेआिण होण ेयात खपू ताण िनमा ण झाला तर मन भरकटू शकत.े भरकटलेले मन तायावर आणण,े ह ेखपू 
अवघडही होऊ शकत.े अस ेमन माणसाला जगण ेअस क शकत.े मग तुी राजमेहाराज ेका असानात. 
१३ जनूला मी इथ ेिदलेली ' तबंाखचूी टपरी ' ही किवता एकूण जगयाा ियसेाठीच महाची असली तरी ती ' 
असण ेआिण होण े' या मानिसक समवेरच ेएक समपुदशेन णनूही वाचली जाऊ शकत.े किवता जरा आकारान े' 
मोठी ' िदसतये, चला पढु े-- हा सरसकटचा फंडा वापरावा, अशी ही किवता नाही. पसेोआा मळू आशयाशी 
परुपेरू एक राहयाचा य मी अनवुादात केलेला आह.े तरीही, अनवुादात काही गणुदोष असहूी शकतील. या 
सवा सहसुा ही किवता सव  डसनी वाचावी, अस ेमला सचुवावसे ेवाटत.े असण ेआिण होण ेयात असं मन े
फाटावीत, असा हा हावरट काळ आह.े आपा कुवतीमाण ेहोईल िततके अुम काम केान ेकराव,े ह े
िनववादच आह.े पण, ातनू िमळणार ेलॅमर, िसी आिण कधी कधी पसैा याचंी हाव िनमा ण झाली तर सगळेच 
मसुळ केरात जाऊ शकत.े तस ेकुणाचहेी होऊ नय,े या हतेनूचे ह ेसचुवत आह.े ही काही जीवन-सजंीवनी आह,े अस े
काही णायच ेनाहीय. --- ००० ---     ( १५-०६-२० ची पो ).  
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कायदा आिण ाय  
 
कधी कधी माणसाची वचैािरक शारीच ाला एखाा मषृ ( absurd ) ात आणनू उभा करत े– अशा कारातं 
मला नहेमीच इटंरे वाटत आलेले आह.े तसचे काही घडत ेआह ेकी काय अशा अनिभ िवचारामळेुच ही जरा 
गमंतीची पण गभंीर पो दते आह.े  
ायदवेता अधंळी असत ेअस ेटले जात ेकारण ती कोणाही आपपर भावािशवाय आिण पवू हािशवाय िनण य 
दते असत.े बाकी सव लनू ायाची समानता या ताला ती मह दते.े या रचनेा बाहरेही लोकशाही आिण 
बमताचा आदर ही त ेएक मोठे े ापनू असतातच. ातनूच, ायासाठी कायदा कसा उपयोगात आणायचा 
याची आान ेसमोर यऊे शकतात.  
राात हा असा धमुाकूळ चाललेला असताना िवरोधी प काय झोपला होता का, ाची काही जबाबदारी नती 
का, अस ेनतंर कुणी ण ूनय ेणनू बीजपेी न ेरापालानंा प दऊेन, साधायानंी बमत िस करायला हव,े 
अशी मागणी करण ेभागच होत.े यातनू एक िविच समा उभी राहणार आह.े आदरणीय पृीराज चाण यानंी 
ितचा िनदश केलेलाच आह.े या मतदानाा वळेी िशवसनेा िप काढले ( हजर रािहलेच पािहज ेआिण सरकारा 
बाजनू ेमतदान केलचे पािहज ेअसा कायदशेीर आदशे ) जो बडंखोरांा मतािव मतदान करयाचा असले. 
िदसतये तरी अस ेकी बडंखोर आमदाराचंी संा िनावानापंेा जा आह.े णज ेह ेअमतान ेबमताला 
आदशे दणे ेअस ेहोणार आह.े एवढचे नाही तर तो आदशे न पाळास बमतवाले पढु ेकायान ेअपा ठरणार 
आहते ! 
हीच समा घऊेन शद ेगट समजा सव ायालयात एक यािचका घऊेन गलेा की ही एक अभतूपवू आिण 
अाय िनमा ण करणारी पिरिती घडत ेआह.े ह ेपान सव ायालयान ेयात हपे करावा आिण ायाा 
मूासाठी असा िप जारी करायला िशवसनेलेा बदंी करावी.  
तर काय होईल ? कायदा महाचा ठरले की ाय ? 
--- ००० --- 
 
आाला अपेा आह े
की पावसान ेसचतेन करावा हा झरा : 
या खडकानंी ाव ेखळाळ,  
या गोानंी थोड ेरागंाव े
वाहाखाली, ा पानानंी  
िफराव ेगोल भोवयातं, असावते 
ओलीच ेओघळ आिण चमक. 
शा तर आह ेतयार 
पण पाऊसच नाहीय ेअजनू. 
० 
के यान. अमिेरकन कवियी. 
अन.ु च.ं.दशेपाडं े
'तबंाखचूी टपरी'तनू.  
     याच के.यान ची आणखी एक किवता या संहात आह,े ातली शवेटची ओळ आह,े 
..तोच होता 
सवा त कठीण भाग पार पाडायला 
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टीन कामामाण ेिबनचकू 
जमण े: मोडून पुा परतण े
ाच हौिदनीत. 
(हौिदनी हा ात  च जागार होता) 
    िदवसभर घामाची कसमस अनभुवत असताना च.ं.ंच ेह ेपुक आकलनमतचेा कस पाहात होत.े. केवढ ेकाम 
कन ठेवलंय ानंी.. ातली ही पकडीत यतेीय ेअस ंवाटणारी िचमटू. 
--- िनतीन वै.  
--- ००० --- 
 
" पोिलसाचं े२४ तास पोिलस सरंण ! " 
-- एक चनॅले. 
 
" आधी शातंतेा मागा न ेकोटा तनू लढू -- ितथ ेाय न िमळाास मा लोकशाहीा मागा न ेलढा ावा  
लागले ! " 
 
" एकनाथ शद ेआिण दवे फडणवीस ह ेदोघ ेआज शपथिवधी घतेील ! " 
 
तबंाखचूी टपरी.. 
 
आपाला काही गोत रस असतो व ािवषयी जाया झालेा कुतहुलापोटी आपण ा समजनू घेयाची 
धडपड करत राहतो.  
शाळा-कॉलेजम ेिशकताना जो िवषय कायम ‘ऑन’ला टाकवासा वाटायचा ा किवतेाबाबतीत अस ंझालं. 
मनाता समजतुी हळूहळू बद लागा.  
किवता णज ेभावपणू , यमक-ासयु, ताल-नादमय, गये सािह-कार अस ंनसत.ं 
किवता णज े होण ंआिण  होयाला अशा मया दते ठेवण ंणज ेजण ू होऊच न दणे.ं 
अारी आिण आशयपणू  ग व प सािह णजहेी किवता अशी नवी समज यते रािहली, किवताकंड े
बघयाची नजर बदलली. 
यात महाचा वाटा फेसबकु  सचा आह.े  
किवतशेी जोडलेले  स, ांा किवता, त ेदते असलेा पोमधले िनरिनराया भाषातंील दशेी-िवदशेी कवी, 
कासंह, िनयत वा अिनयतकािलकं, किवताचंी विैश ंअशा किवता-िवषयक अनके गोची मािहती फेसबकुवर 
वावरान ेहोत रािहली. 
अलीकडचे च.ं . दशेपाडं ेयाचंा 'तबंाखचूी टपरी' हा जगभराता ५८ कवा अनके, मराठीत अनसुजत केलेा 
किवताचंा संह िमळाला.  
ाता किवता फेसबकुवर वळेोवळेी िसद होत असताना वाचा जात होा. पण आता पुकपान े
वाचताना ानंा अिधक चागंा कार ेसमजनू घणे ंश झालं. 
सुवातीच े२८ पानी 'अनसुज नाच ेाािवक' णज ेतर फ किवताच न ेतर कोणाही कला-अासासाठी 
अावयक ठराव ेअस ेआह.े  
एखाा िवषयाचा सखोल आिण सवागपिरपणू  अास कसा असावा याच ेह ेउदाहरण आह.े  
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ा संहातील सवात जनुी किवता साता शतकाता िचनी  बिुद संासी हान शान याची आह.े तसचे बाकी 
कालावधी १८३० (एिमली िडिकन) पासनू १९८२ (पाो सबॅोिरयो) पयत आह.े काळ कोणताही असला तरी 
याता किवता कालातीत आहते. 
ाािवकात ज ेटलेले आह ेकी 'यातील बसं किवता या माणसू णनू तडक पोचणायाच आहते' त ेअस े
सोदाहरण  करणार ेआह.े 
ाचमाण,े माणसाच ेभावजीवन आिण अनभुवजीवन यातील दाखवनू िदलेला फरक. (जो मलपृवरही िदलेला 
आह)े 
चास  बकुोवी (१९२० त े१९९४) या जम न - अमिेरकन कवीची ही किवता वाचताना नकळत चीड आिण िखता 
अस ेभाव मनात साकारतात. 
संरणीय ित 
आमाकड ेएका वाडयात काही सोनमास ेहोत.े 
ात त ेवत ुळाकार िफरत. तो वाडगा होता टेबलावर 
ज ेहोत ेरंगवलेा िखडकीजवळ, जड पडद ेलावलेा. 
आिण माझी आई, नहेमीच ित करणारी, आी सगयानंी  
आनदंी असाव ेअशी इा करायची, णायची,  
“ आनदंी राहा हेी ! “ आिण बरोबरच होत ेितच े: 
श असले तर आनदंी राहण ेचागंलेच की. 
पण माझ ेवडील सातान ेितला आिण मला 
आठवातनू अनकेदा मारत असत. ांा 
सहा फूट दोन इचंी शरीरात सतंाप खदखदत अस े
आिण ानंा ह ेकळत नस ेकी काय आह ेह ेआतनू धडका दणेार.े 
माझी आई, एक गरीब मासा,  
आनदंी होता यायची वाट पाहायची मार खात, 
दर आठवाला दोनतीनदा, मला आनदंी राहायला सागंत : 
“ हेी, हास बघ ू! हसत का नाहीस त ूकधी ? “ 
आिण कस ेहसायच ेत ेती मला हसनू दाखवायची – 
आिण इतके िवषण ित मी कधीच कुठेच नाही पािहलेले. 
एके िदवशी त ेसोनमास ेमलेे, पाचही – 
त ेतरंग ूलागल ेपायावर कललेले एका बाजलूा 
आिण डोळे अजनूही उघड ेअसलेले. 
आिण जेा माझ ेवडील परतले घरी 
तेा ानंी त ेफेकले माजंराला खायला 
सपैाकघराा जिमनीवर 
आिण आी बघत रािहलो 
माझी आई ित करत असताना. 
--- ००० --- 
ाािवकातले अस ेबरचेस ेमु ेसोदाहरण वाचता येयान ेकिवतशेी अिधक जवळून ओळख होत.े 
याचा अथ   के मुा वा  
के किवता समजत ेका? कवा ती अशी ताडून बघता यते ेका? 
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तर ाच ेउर 'नाही ' असचे आह.े  
मग आपाला ह ेपुा पुा का वाचावसे ेवाटत?े  
ाच ेउर याताच दोन किवतामं ेआह,े त ेअस े- 
एिडथ िसटवले (१८८७ त े१९६४) या ििटश ी कवीची ही किवता -- 
किवता (Poetry)  
किवता उदा करत ेकाळीज आिण डोयानंा, 
आिण अनावॄत करत ेअथ  सवच गोच े 
ा असतात वसितान काळीज आिण डोळे याचं.े 
ती िवाच ेरहमय िकरण काढत ेशोधनू, 
आिण कन दते ेआपाला पनुःाी िवतॄ गाची. 
--- ००० --- 
या संहातली पिहलीच किवता,  इटािलयन कवी –अलिेओ झानलेी (१९६३, राहतो इटलीतच)  
ितबब (Mirroring) 
आपण सगळे इतर सगळे आहोत 
आपापकैी केजण 
आपण ज ेकाही आहोत वा जगयात 
िजथ ेपोचतो 
तहेी इतर सगयामंळेुच घडत े
केजण -- एकेकटा -- कुणीच नाहीय. 
आपण इतर केाच े
यश आिण अपयश आहोत 
आपण इतर केाच े
सखु आिण ःख आहोत 
आपाितिर 
इतर केााही जगयाचा 
आपण पिरणाम आहोत 
आपा केात 
इतर सगळेही ितबिबत आहते 
आपण केजण 
इतर सवाची बरेीज आहोत. 
िनरपवादपण े
आपण केजण. 
सया कुणाचीच  
आपाला सा नसले 
तर आपण कुणीच नस ू
आिण काहीच नस.ू 
--- ००० --- 
च.ं . दशेपाडंसेर, तुालंा सादर णाम आिण मन:पवू क धवाद! 
िचा राज जोशी -- २.७.२२ --- ००० --- 
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िचसिंहता  
 
ले ० मगंशे नारायणाराव काळे,  ० कॉपर कॉईन पिशग ा. िल.   
आमची मलेु ( मलुगा मोठा, मलुगी लहान ) शाळेत असताना कधी कधी आमा गमंतीा गा होत. तशा एका 
वळेी आी ठरवले की आपण ीला भांाचंा कारखाना काढायचा आिण ातल ेआपले शेल उादन 
असणार पायाचा जग. आपा कंपनीच ेओळखिच असणार पृीगोल णज ेजग. ामळेु आपली टीीवर 
जािहरात अशी यणेार – ‘ जगात जग एकच जग – जग जग ! ‘ तर तस ेह ेएक जबरद पुक आह.े िचकलेा 
जगाचा आवाका घणेार े– आिण त ेिचकलेच ेजगही जगभरातले. अशा या टोलेजगं कामिगरीबल थमच माझा 
िम मगंशे याच ेिदलखलुास अिभनदंन. या पुकाचा हते ूलात घऊेन ााकड ेपािहले पािहज.े के 
िचणाली वा के महाचा िचकार याचं ेसखोल, सिवर दश न घडवण ेअसा इथ ेहते ूनसनू 
िचकलेबाबता भानाची आिण अिभचीची आपली िितज ेंद ावीत, िवारली जावीत, हा या पुकाचा हते ू
आह.े आिदमानवाा गहुा िचापंासनू त ेआजा आघाडीा अनके िचकाराचंा यथायोय पिरचय या 
पुकातनू होऊ शकतो. एक तर आपाकड ेिचकलेला जगयातच कमी ान आह ेआिण ातही एकूणच कला 
या जगाबलच फारच सकुंिचत धारणा आपण बाळगतो. या दोी समावंर ह ेपुक णज ेएक रामबाण इलाज 
आह.े ह ेलात घतेा, मराठीत ह ेपुक अमर राहील अस ेनीच णता यते.े कोणाही कलेता णाली वा 
काळाबरोबर बदलत, िवकिसत होत जाणाया अिभिपती  णज ेमाणसान ेजगण ेसमजनू घेयाा िया 
असतात – त ेनसुतचे काही िनोगी लोकानंी उभ ेकेलेले तहीन कौशाच ेइमले नसतात याच ेभान ह ेपुक 
समतने ेदते.े या पुकाा लेखकाकड ेअसलेली मािहती आिण सदंभा नुप ाला आठवणार ेअनके अथ पणू  
तकुड ेपान अचिंबत ाव ेअस ेह ेएक िरच – समृ पुक आह.े  
“ मानवी सृंतीचा इितहास हा ‘ कुतहूला ’ चा इितहास आह.े या कुतहूलातनू कवा गरजतेनू माणसान ेअसं 
शोध लावले. तचे कलेिवषयीही णता यईेल. आज उपल असलेली, ात असलेली जी असं कलाप,े कला-
अवशषेाा पान ेआपासमोर आहते, ातनू ा काळाता मानवी समहूाच ेजीवन, जगण,े कुतहूल, रेणा 
याचंा थोडाफार अदमास घतेा यतेो. “ ( पान १४० ).  “ कोणाही कलेच ेजग ह ेजवेढ ेात दशेात िवारलेले 
असत,े ापेा िकतीतरी पटीन ेजा जग ह ेअाताा दशेात असत.े कवा याही पढु ेजाऊन अस ेणता यईेल 
की, कलेच ेजग ह ेनहेमीच एक अमया द अशा आातात िवारलेले असत.े या दोन धारणांाम ेकला, कलेच े
सज न – कलापाा िनमतीचा पसै आपाला पाहता, अनभुवता यतेो. “ ( पान २८४ ). “ िनमक/कलावतं, 
कला, दशन आिण िवानाा या पररावलंबी घडणीा पा भमूीवर काही  समोर यतेात. त ेणज,े 
कलावतं/िनमक, ाचा भवताल, ाचा वतमान, ाचा भतूकाळ आिण भिवषयासबंधंीची असोशी याचं ेकाही एक 
नात ेअसत ेका ? या नाातनू तो काय ीकारतो आिण काय टाकून दतेो ? कलावतं णनू, िनमक णनू तो 
ाा समहूापेा वगेळा कसा घडतो ? वगेवगेया अनभुवातनू त:ला पुा पुा घडवत, आकारत तो 
सज नाकड ेकोणा रेणने ेजातो ? सज न ह ेाच ेसा असत ेकी साधन ? “ ( पान २९५ ). – अस ेअनके  
मनात घऊेन केलेले ह ेगभंीर लेखन आह.े  
उम कागद, उम छपाई, उम िनमती आिण असं िच ेही या पुकाची खास विैश ेआहते. रंगीत िच े
छापण ेह ेमराठीत परवडणार ेनाही, ह ेआपण समज ूशकतो. या अितमहाा िनमतीबल लेखक-काशक याचं े
मन:पवू क अिभनदंन !  
--- ००० --- 
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" नागपरू िवमानतळावर फडणवीसांा ागताच ेआयोजन केलेले आह.े ितथ ेफडणवीस दखेील आहते ! " 
०६-०७-२२.  
 
माया जा-य ेरावरा एका मोा झाडाची एक अवजड फादंी मी ितथनू जायाआधीच पडललेी आज सकाळी 
पािहली ! 
 
आपलुािच सवंाद आपणािश  
सपंािदका – वशैाली वहार ेदशेपाडं,े काशक – सिुनधी पिशस .  
सपंािदकेा आई डॉ. कना वहार ेयांा रणाथ  कािशत झालेले ह ेपुक आह.े िविवध िवषयातंा 
अासकाचं/ेताचं ेलेख यात एकित करयात आलेले आहते. सवंाद/सपंक  ह ेसू धन या पुकाची 
आखणी/माडंणी करयात आलेली आह.े सगंणक, माती, िशकला, िचपट, माम,े धम , इितहास, िशण, 
वारे, वृ, साधना, ातं आिण श णज ेशभाषा – अस ेिवषय आहते. सवच लेख ानात काही ना काही 
भर घालणारे आहते.  
िनरिनराया सपंक  उपकरणाचं ेआिण मामाचं ेआपा जगयावर होणार ेपिरणाम अतलु कहात ेयांा लेखात, 
डोयात अजंन अस ेआलेले आहते. िशकला आिण मूतकला यातंनू  होणारे ा ा काळातले जगण,े 
परुाणकथा यावंरचा गो. ब.ं दगेरकर याचंा लेख उमच आह.े कॅमेयाची भाषा आिण शभाषा या दोचा 
परामष  घणेारा केशव साठे याचंा लेख मामवाानंी अवय वाचावा असा आह.े भाषबेाबतचाच चतेन जोशी याचंा 
लेखही याचबरोबर वाचावा असा आह.े सवंाद हीच थीम असान ेया पुकातले ह ेदोन िवशषे लेख आहते. माझा 
िम िगरीश रागंणकेर याचा ‘ सवंाद िचपटाशंी ‘ हा लेख, भारतीयाचं ेजगण ेआिण वळेोवळेी समातंरपण ेइथा 
िचपटातं होत गलेेले समाचं,े िवषयाचं ेबदल आिण हाताळणीतले व िकोणातंले बदल यावंर सिवर काश 
टाकणारा आह.े ा ा िवषयांा सदंभा त त ेत ेिचपट आठवण ेआिण ाचंी वय  िवषयाशी सागंड घालत जाण े
ह ेया लेखात छानच जमलेले आह.े      
पुक इटंरेग आह.े आजा ाचं ेआिण जगयाच ेभान वाढवणार ेआह.े  
--- ००० --- 
 
" ( एल ई डी ीन लावनू )वारकयानंा पाडुंरंगाच ेदखेील दशन ाव ेयाची वा करयात आलेली आह े! " 
 
नदंनवन  
 
काय झाले ? तुी णत होता की आठ िदवसातं सपंले सगळे आिण तमुची िपे तर णत होती, चारच िदवस ! 
अस ेनसत ेहोत. आी गलेोय यातनू. आी अनभुवी आिण पिरप आहोत. ामळेु, मनाता मनात हसलो फ 
आी. आता, अस ेआता आत हसण ेणज ेयु थोडचे असत े? पण तरीही तुी गरजलात, कुणी म ेपडाल 
तर याद राखा – जगाची राखरागंोळी होईल. पडलो का आी म े? तस ेपडावहेी नाही लागत. आमची सगळी 
राजनीती मेावर आधािरत असत.े मे आिण शातंता. आता काही आपले िजवाभावाच,े आपा मेाच ेिम 
असतात. वळेसगंी ानंा मदत करावीच लागणार ना ! आाला  सगळीकड ेमेच हव ेआह ेपण तस ेअस ूनाही 
शकत ना. आपा िमात आिण ितसया कुणात षे अस ूशकतोच ना. मग आपण शातं रान ाला मदत 
करायची, इतकेच. आपा डोयादंखेत ाचा नाश आपण बघत कस ेबसणार ? म ेन पडता शातं राहायच ेपण 
सहानभुतूीन ेजमले त ेसगळे करत राहायच,े सर ेकाय करणार ? जगाा काणासाठी आीही करतो यु ेपण 
कायमचा िवजय अस ेकाही नसत,े ह ेआाला समजत.े ह ेसमजण ेणजचे शातंतेा िदशने ेजाण.े आी फ 
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परुसेा िवसं करतो आिण थाबंतो. पृी आपली सगयाचंी आह,े ितचा नाश होता कामा नय,े ह ेत सतत 
आमा मनात तवेत असत.े  
तस ेतर आाला तमुाबलही मेच वाटत.े कोणताही धम  ा कवा तान ा, वगेळी मत ेआिण वगेया 
िवचारसरणी यासंाठी यु ेकरा, माणस ेमारा, अस ेसािंगतलेय का कुठे ? पण याही सरळ साा समजतुीचा अनादर 
करणार ेकाही असतात. जमुानतच नाहीत त.े एककी, ही आिण मखू  असतात त.े एकूण मानवजातीच ेिहत लात 
घऊेन काही कराव ेलागतचे मग. आता तुाला वाटत असले की आी घातक आहोत, कूमशहा आहोत, पण, 
आालाही तमुाबल तचे वाटत,े ह ेसमजनू ा. वन ॅक माइडं नका ठेव.ू जगाची समजतू ही एकरेषीय नसत.े 
हजारो घटक असतात समोर. एक कारे, तस ेतर, तुी वडेचे आहात. आपले तान बरोबर आह ेणज ेाला 
धन आपण ज ेज ेक त ेबरोबरच असणार अशी तमुची ा आह.े यालाच आी ूनेदंनिगरी णतो. 
माणसाच ेमनच कर असत ेतर ातनू अिंतम अस ेकाही कस ेअवत शकेल – हा साधा  न पडणार े
बाजारबणुग ेनदंनवनाा कना करत बसतात. ज ेकधीच कुणालाच श होणार नाही ाा माग ेधावत 
राहतात. आी तस ेनाही करत. शातंताच महाची ह ेआमच ेठरलेले आह.े आी सगयांा सगया यंणा 
समजनू घतेो, ामागाच ेअसं हतेूचं ेजजंाळ समजनू घतेो आिण आपाला आिण जगाला नकुसानीच ेकाही 
घडू नय,े अशा ापक आवाातनू कृती करतो.  
एक लात  ा. तुी कसहेी, िकतीही चागंले वागलात तरी काही झगरू लोक सतत तमुावर टीका करणार े
असणारच. जमास शातंपण ेाचं ेजगण ेमिुकल कराव ेकवा श िततके ल कराव ेांाकड,े बास. आी 
मानवी हाचं ेआिण मानवी ातंाच ेभोे आहोत. िकोण िवशाल हवा, औदाय  हव.े आता तुाला वाटेल की 
ाचं ेमाम वापन आी तमुाशी यु करतो आहोत. तुाला एक सागंतो, सगळे मनाच ेखळे असतात. पण 
एक मा आह ेकी ातंले काही खळे खर ेधन वागावचे लागत.े  
ह ेसगळेच मनाचं ेखळे आहते अस ेआपण सगयानंीच पणू  पाहण ेह ेतर नाहीच ना घडू शकत ! 
--- ००० --- 
 
दिेवका घोरपड े 
' पुयाची दिेवका घोरपड ेअिंतम फेरीत दाखल ' ही बातमी आह ेआजा पणु ेमटात आलेली ! ह ेघोरपड ेकुटंुबीय 
आमा शजेाराच लॅट म ेराहतात. दिेवका गलेी काही वष मिहला बॉग म ेलागोपाठ पराम करत 
आह.े आताच ती, पजंाबा एका मलुीला हरवनू ५२ िकलो गटाा राीय धत अिंतम फेरीला पोचलेली आह.े 
आा सवाना आिण आमा सोसायटीता सभासदानंा याचा िवशषे आनदं झालेला आह े! तस ेतर दिेवका ही 
महारााचा अिभमान ठरत चाललेली आह े! ती आिण ितच ेआईवडील यांा चडं महेनतीतनूच ह ेघडत ेआह.े 
दिेवका आिण ितच ेकुटंुबीय या सवाच ेमन:पवूक अिभनदंन !  
ताजा कलम --- दिेवकान ेा धत सवुण पदक पटकावलेले असनू ती ा एकूणच धतली सवृ बॉर 
ठरलेली आह े! पुा एकदा ितच ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
 
पिरसवंाद  
 
--- या िनिमान ेएक िरीय पिरसवंाद ावा अस ेसचुवावसे ेवाटत.े  
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पिहले स --- आपाला नमेके कस ेअसावसे ेवाटत े– शातं, अहसक, समजतूदार, ायी, आमक, शरू, 
सवंदेनशील, िववकेी, सदय, ािंतकारक, ोधी, मेळ, वगरै.े की यातंले एकच काही न होता वळे-वकत पान 
आपला बदलता काय म असावा ? मग त ेतर साही चाच आह,े अस ेअसताना या चचच ेमह काय ? 
सर ेस ---  अहसा वा शातंता ह ेआदश मानणार ेलोक बयाच वळेा हसक व अशातं असलेले िदसतात --- अस े
का होत असाव े? 
ितसर ेस --- माणसाा  जगयात काही वगेळेच पीळ असतात. तो आत एक, बाहरे एक, असा जगत 
असतो. ासाठी उदाहरण णनू मायाच नाटकातला हा एक सवंाद ावा --- “ या घटनचेा आनदं मनाता 
मनात त ूिकतीही साजरा कर पण बाहरे :खच दाखव --- तचे योय होईल ! “ तर जगयात अस ेपीळ कशामळेु 
यते असावते ?  
--- 000 --- 
 
सा िवाम गु ेयाचं,े ' नव ंजग, नवी किवता ' ह ेपुक वाचतो आह.े ातले पढुील वा इथ ेचचला ाव ेअस े
वाटले -- " जागितकीकरणान ेमूपतन झालं ह ेसमजणार े' मू ' नावाच ंअचल त मनात आणनू ाा 
पतनावर शोक करतात. पण के मू लनशील आिण पिरवत नशील आह ेह ेलात घतेलं की मूसापेतचेा 
िवचार श होतो. "  ( पान ३६९ ).   
णज ेलकालपिरिती यापर ेमू ेवगेवगेळी असतात का आिण अस ेअसले तर कलेची मूाता णज े
काय -- ह े इथ ेउपित होतात. की समावशेक मूाता अस ेकाही नसतचे, अस ेणनू हा  िनकाली 
काढावा ? 
 
मावर उभ ेरान एका हीन ेरा अडवला होता -- लोक दोन तास हाड हाड करत रािहले ! हाड हा श ाला 
माहीत नता ! 
 
िच, िश, किवता, कथा, नाटक ह ेसगळे जर अमतू  होऊ शकत ेतर सगंीत आिण नृ का नाही होऊ शकत 
अमतू  ? की आहचे तसहेी काही ? 
 
चागंली कला ताण िनमा ण कन माणसाच ेभान सकुंिचत करया ऐवजी ताण घालवनू ाच ेभान ापक करत.े 
 
गुनाथ धरुी याचंी ' वाघ ' ही किवता णज ेमराठी किवततेले एक उ ुगं िशखर आह े! 
 
गुनाथ धरुी याचंी किवता 
 
वाघ 
 
इथनू तुी वाघ िनघनू गलेेला पालाय का? 
मी पाळलेला वाघ? 
मायाच अगंाखांावर वाढलाय तो बा असापासनू. 
ाची खणू: 
गयात आह ेाा एक कंुडली लटकावलेली िनयतीन:ं 
अतं बध. 
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कणा ा कवचकंुडलामाण ंजत:. 
िकती िकती मेान ंवागवलं होत ंाला ! 
पण िनयतीच ंअटळपण 
आिण माझा अिधकार मा कनही 
तो अखरे वाघ आह!े 
गलेे िकके िदवस-िकके राी 
तो सारखा गरुगरुत असायचा घशाता घशात; 
कधी अस झाागत िदशा थरकापतील एवढी डरकाळी फोडायचा, 
शपेटी आपटायचा. 
ािणसंहालयातील वाघीण दाखवली एकदा ाला मीत आलेली. 
गरुगरुत चाल कन पार लोळागोळा कन टाकला ान ंितचा, 
जागजागी दात िन नख ंतवनू िठपकणारं र चाटलं िजभने ं
िन गोल गोल िफन िताभोवती 
माग ंवळूनही पाहता िनघाला बादशाही डौलात. 
तचे ाच ंपिहलं िन अखरेच ंमथैनु! 
नतंर अनकेवार नलंे ाला ािणसंहालयात; 
पण याा डोयात सतंाचा िवर परकेपणा… 
मराीही ाा िबछाावर जागाच िदसायचा तो िखडकीबाहरे पाहत. 
चादंया राीचा लभ पाऊस पहताना चमचम चमकायच ेाच ेडोळे. 
भतीवर पडलेा झाडांा हला सावा पाहताना 
ाा डोयात रान ंजागी ायची 
आिण ाा िठपकेदार ममली चवेन 
थरारत जायचा जगंलथरार. 
िबछाावन उडी घऊेन तो जायचा कॉिरडॉरा लाबंलचक एकाात; 
घालायचा अ फे-या, बसायचा…उठायचा….फे-या घालायचा 
िन मधचे डरकाळी फोडायचा: 
कोणाला तरी बोलावासारखी आकाशाकड ेपाहत… 
हळूहळू जागी होत गलेी ाा नजरते 
मायािवषयी अिवासाची, परकेपणाची भावना. 
यायचा बदं झाला तो मायाकड.ेनजर चकुवायचा. 
झालीच कधी नजरानजर,तर दोघानंाही जाणवयाचा एकदमच 
सपनीा जळुलेा िवणीत उमटलेला तढेा सरू. 
कधी एकटक पाहायचा तो भतीवर मी लटकावनू िदलेली वाघा-हरणाचंी कातडी, 
तोडलेली मकं िन ऐटीत माडंलेा बंका. 
नकळत िवोह पटूेन जाळ पसरायचा ाा चहे-यावर, 
कपाळाला आा पडाया 
िन गरकन वळून िनघनू जायचा तो दरवाजातनू बाहरे. 
वाटायच,ं सतत कुरवाळयाचा शौक असलेा माया िमशाच ओरबाडून 
तो िनघनू गलेाय र… 
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मला आत आत वद िमळत होती! 
एकदा ाावर कवा त:वरच िचडून दरडावलं मी ाला 
तेा समोर रोख पाहत उभा रािहला. 
डोयात धगधगता िवखार. 
मी िनमटू नजर खाली केली. 
ा राी झोपला नाही तो माया बडेममधील ाा पलंगावर; 
स-या खोलीत फरशीवर झोपला. 
-अन ितथन ंखरं तर सुवात झाली… 
मला कळेनास ंझालं तो अस ंका क लागलाय त!े 
पवू माया हातान ंजबाात िदािशवाय काहीही न खाणारा तो 
आता ढुंकूनही पाहीनासा झाला मी पढंु केलेा घासाकड.े 
नोकरानंी िदलेा थाळीतलं िन:सकंोचपण ेखायचा िन बाहरे जायचा… 
केवळ उदरभरण! 
लहानपणी ाला िशकवलेा कसरती: 
दोन पायावंर चालत  स करण ंपायाना 
िन रजमधनू चपळाईन ंउडी मारण ं
िन ऐटीत पाइप ओढत सोयात पुक वाचत बसण ं
िन िकतीक.. 
िवसरला नता तो अजनू! 
पवू आाधारकपण ेकन दाखवायचा तो गे आावर. 
आता ान ेबडं पकुारलं. िनमटू बसनू रािहला पायांा समोर. 
लाडीगोडी लावली,मनधरया केा, ओरडलो िन शवेटी हंटरला हात घातला. 
तवेात चपळाईन ंउठला तो. 
माया माडंीवर चढून पजंाचा एकच फटकारा ओढला माया तडावर 
िन उतन सरळ दरवाजाबाहरे… 
इथनू पढंु माझी दखलही ायचा बदं झाला तो! 
हडायचा डौलात घराा दालनादालनातनू आमिवासान.ं 
सारं काही असनू सा-याला पारखा झालेला मी आयुाा अकाळी 
जप ूपाहत होतो हा तलम धागा… 
बाहेन घरात आावर टपनू बसलेला तो इवलासा 
जेा चढायचा अगंाखांावर,चाटायचा मेान ंअगं िन बशीतलं ध लपलप 
ता कस ंभन यायच ंदय.कुठा कुठे पळून जाया 
डोयापंढु ेनाहीशा झालेा बायकोमलुांा,आकीयांा आठवणी… 
पण आता ाासमोर वावरताना मलाच वाटू लागलं चोरासारख.ं 
अस होऊन ाच ंवागण ंपडू लागलो मी वारंवार घराबाहरे. 
पाहत रा लागला तो बाहरे मोकयावर वाढणारी झाड ंध ुदं होऊन िकतीतरी वळे. 
कॉिरडॉरा स-या कोप-यातनू मी नकळत ाावर ल ठेवनू. 
वाटायच,ं त ेझाडच ाा अगंात िशरतयं,वाढतयं,आकार घतेयं… 
मला अस ायच ंत.े. त ेाच ंवाढण.ं. एकानचं..माया मदतीिशवाय. 
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िकती मरान ंजळत काढा मी राी! 
अस होऊन ाच ंह ेवागण,ंकधी तंीत असताना तो 
अचानक आवाज करायचो मी अथवा िचडून आकाडंताडंव करायचो 
मायावर अथवा महाराजावर. 
तंी भगंलेला तो, ाा मना आभाळाच ेतकुड ेखळाळत अगंावर कोसळणारा 
सतंापान ंपाहायचा मायाकड ेिन शपेटी आपटत िनघनू जायचा र. 
िकती पणान ंहसायचो मी त:शीच िन वाटायच,ं 
अस ंहसताहसताच रडू फुटेल मला! 
िकती हौसने ंलावली होती मी कॉिरडॉरा कंुातं िवदशेी फुलझाड.ं. 
िकती मेान ंदखेभाल िन खतपाणी केलं होत!ं 
िकती समाधान ायच ंानंा जोमान ंवाढताना पान… 
के झाडाचा आकार मी मनानचं पणू  क लागलो होतो. 
अध वट वाढलेा ा झाडाकंड ेपाहताना 
मी मनातच रखेाटलं होत ंांा पणू  वाढीनतंरच ंिच. 
अन जर का ांा फांा वाढू लागा माया मनाता िचान वगेया 
तर अ ायचो मी; 
भा दाडंया कैचीन ंकचाकच कापायचो मी ा बडंखोरपण ेवाढणा-या फांा! 
तो थम थम पाहत राहायचा ह ेअबोध कुतहूलान ंबा असताना, 
माया मागन ंमागन ंहडायचा पाळीव िपासारखा कुाा. 
आता सारंच लोपलं होत ंत!े 
ितरारान ंकपाळाला आा घान तो सरळ चालत जायचा मायापढूुन! 
मीही.आता िशकलो : मानतले ह ेहंटरच ेवळ सोसायला.. 
एकदा मा कोणातरी िनयान ंसमोर यऊेन थाबंला. 
अनपिेत. 
कैची थाबंली. 
आमक पिवात तो समोर.रोखनू पाहत. 
मीही सावध झालो.डोयात खनुशीपणा एकवटला. 
तो नकळत पढु ंसरकला आिवासान ंएक पाऊल..दोन..तीन.. 
मी चटकन माग ंसरकलो.नजर केिवलवाणी झाली. 
गपकन डोळे िमटून भतीला िचटकून उभा रािहलो. 
डोळे उघडले ता कंुा फुटून माया पायाशंी िवखरुा होा, 
फुलझाड ंकेिवलवाणी पडली होती 
आिण तो िनघनू जात होता सरळसोट कॉिरडॉरमधनू र िच 
िन झपकन उडी घऊेन 
बागतेा मनसो वाढणा-या आडदाडं झाडांा सावलीत. 
नतंरा ा भयाण राी : 
मी या दालनात, ा दालनात तो. 
दोघहेी जाग.े 
तो त:त गढलेला 
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िन मी ाा िवचारान ंाकुळ,चताातं,िचडखोर,एकटा,असहाय,िम. 
ह ेसारं सपंायलाच होत-ंसपंवायलाच हव ंहोत!ं 
होय…! ’ा’िशवाय सपंचू शकत नत ंह ेजीवघणे ंनाटक. 
िवष…दचकलो! 
थ ुकंलो त:वरच..हसलो केिवलवाणा त:चीच कणा केासारखा. 
एकच माग  … शरूाचा… 
तो-मी समोरासमोर… नजरा पाशवीपण ेएकमकेातं िमसळलेा… 
माया हातात रोखलेली बंक िन तो तयारीत… 
अवकाशात एक ण टपलेला… 
ाा झपेतेनू झपेावणारा अथवा माया बांकीनू सणसणणारा… 
सपंायलाच हव ंह-ेसपंवायलाच हव…ं 
अन काल राी बंक घऊेन धावतच सटुलो मी दालनादालनातनू. 
बाहरे भयाण अधंारी रा, 
आत सव िदव ेउजळलेले… 
तो कुठेच नता! 
शरीरातलं सारं ाणच िनघनू गेासारखा असहाय कोसळलो िबछाावर. 
मे करयाची,करवनू घेयाची सव शता सपंलेली… 
या वभैवशाली महालात अखरे ह ेशरीर अस ंएकटंच, 
मेशू सपंनू जाणारं… 
म ुंया लागलेलं शरीर… 
मी खपू ालो. 
शोध ायची इाच झाली नाही. 
आिंतक एकटेपणाा ंॅकेटात गरुफटून लहान मलुासारखा झोपी गलेो. 
बाहरे भयाण अधंार,तरीही 
कुठलं तरी दीघ  अधंार यगु सपंाचीही भावना. मोकळं झााची. 
सकाळ झाली. 
आता  सार ेेषिवषे मावळले होत.े 
एक िवलण आकणा िन ााबलच ंटाहो फोडणारं मे.. 
तचे घऊेन आलंय मला ा उघा रावर. 
मी शोधतोय ाला अिनवार अिनवार सव… 
मला ठाऊक आह े: तो सापडायचा नाही कधीच. 
तो गलेाय ती िदशा िदसचू शकणार नाही आपणा कुणााही डोयानंा! 
त ेाच ंिनघनू जाण ंकाला भयाण राी 
माझ ंएकटेपण कातीसारख ंमाग ंसोडून.. 
ती वळे.. 
ा बध कंुडलीतच त ेसारं िलिहलेलं असले. 
थ  आह ेाचा शोध! 
फार फार थकलोय मी आता… ह ेिजवतंपणीच ंमरण एकटेपणाा थडयात 
िन पराभवाची भावना.. 
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तरीही समाधान आह े: 
ज ेजपलं-जोपासलं होत ंत ेअल होत,ंिनखालस शु,णनूच बध! 
ाची कंुडली मला बधच रािहली; 
आिण कुणालाच ती कळू शकणार नाही एका िनयतीखरेीज-कधीच! 
ाला त:ला ती वाचयाची इा कधी ायची नाही; 
आिण ती वाचयाइतपत ाा िनकट जायची हमत 
कुणीही क धजणार नाही! 
कवी गुनाथ धरुी 
(किवतासंह : लाल कोवळा काळोख 
मौज काशन) 
 
 
नवा िकेट  
 
हा नवा िकेट हा खळे तोच आह,े िनयम तचे आहते, फ एकच बदल आह े-- यात अमकु बाजचूी बॅटग चा 
आह ेआिण अमकु बाजचूी फीडग अस ेकाही नसत.े सगयाचंीच बॅटग-फीडग चा असत.े सधंी िमळेल-
सापडले तस ेकेान ेखळेायच ेअसत.े या खळेात कुणाचा चौकार-षटकार गलेाच तर तो कसा चकुीचा होता यावर 
काहना हदैोस घालावा लागतो. पण, या खळेाच ेमखु आकष ण असत ेत ेणज ेउडालेले झले पकडण े! मुाम झले 
उडवण ेआिण त ेचकूुन उडण ेअस ेझलेाचं ेदोन कार असतात. यातंला कुठलाही िदसला तरी सर आिण 
ाणपणान े' योय ' बाज ूतो पकडत.े झले पकडाा णी ानंा अानदं होतो पण लगचे ावर त ेसतं 
होऊन आदंोलन उभ ेकरतात. हा झले िकती घातक होता आिण आह,े ह ेत ेओरडून सागं ूलागतात. झले उडवणारी 
बाज,ू मळुात हा झले नताच, अस ेणत राहत.े दोी बाजूचं ेेक, या खळेातला िनब ुपणा ओळखनूही 
सनसनाटीपण ेमामातंनू, यावर आधािरत अस,े ाचं ेाचं ेिशागाळीच ेवगेळे खळे खळेत राहतात ! यावर 
उपाय एकच असतो -- सया कुणाचा तरी झले एखाा ' योय ' बाजनू ेपकडण े! सवाना मजाही यते राहत ेआिण 
सवाच ेबीपी ही वाढत राहत े! एखाा ना झलेाच ेकरण सु झाल ेकी जनुा झले माग ेपडतो ! यावर साधक-
बाधक ओरडत राहण ेही अिभि-ातंाची एक मखु अिभी असत े!  
--- ००० --- 
 
२ वषापवूची पो –  
 
चागंली किवता 
 
“A good poem is a contribution to reality. The world is never the same once a good 
poem has been added to it. A good poem helps to change the shape of the universe, 
helps to extend everyone's knowledge of himself and the world around him.” 
― Dylan Thomas 
“ चागंली किवता ही वावाला िमळालेली एक दने असत.े एकदा का एखादी चागंली किवता जमा झाली की जग 
कधीच आह ेतस ेरा शकत नाही. चागंली किवता िवाचा आकार बदलयात साहा करत,े केाच ेआान 
वाढवत ेआिण ाचबरोबर भोवतीा जगाचहेी. “ – िडलन थॉमस. 
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हा फ ३९ वष जगलेला एक िवलण कक कवी. मानवी जगयातली एकाता हा ाचा मखु आशय असतो, 
अस ेएका समीकान ेटलेले आह.े ाला ससुगंत असचे ह ेान ेउारलेले वा आह.े ‘Light Breaks 
Where No Sun Shines‘  ही ाची एकच किवता वाचनूही टी. एस. एिलयट हा अतं भािवत झाला होता. 
एका किवतवेन कवीची योयता ओळखणार ेआिण तस ेजाहीरपण ेणायची हमत असलेले लोक इथहेी जाला 
यवेोत, अस ेआपण ण ूशकतो. 
तर िडलनच ेअस ेणण ेआह ेकी एक चागंली किवता िनमा ण झाली की ती पणू  जगावर भाव टाकत.े आपण 
णतो की काका, बकेेट यानंी जग बदलले, याचा अथ  तोच असतो. काका वाचलेले कवा ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ 
नसुत ेमाहीत असलेले तरी िकती लोक असतील जगात, असा  इथ ेिफजलू ठरतो. आपा सवाा सव कॄतच े
आपणा सवावर भाव पडत असतात, ह ेआपण पािहले पािहज.े ज.े कॄमतू णतात की तुीच जग आहात, 
तुी बदलण ेहचे जग बदलण ेअसत.े या अथा न ेएखादी चागंली किवता वा कलाकॄती ही जग बदलत असत,े ह े
खरचे आह.े ती किवता िनमा ण झाली एका मानवी भानातनू इथचे जगावर भाव पडललेाच असतो. मग ा किवतचे े
वाचक कमी असोत वा जा. 
हाच आशय  करणार ेमाझ ेएक नाटक आह े– ‘ धागदेोर े‘. पणू  नाटकभर वगेळेच काही चा असत ेआिण 
शवेटी ा सगयाचा पिरणाम भलतीकडचे एका तणाा मॄतू होतो, असा तो कथाभाग आह.े वाटास, 
जमास वाचनू पाहाव.े 
साराशं, चागंा कलाकॄती णज ेकाय याच ेचतन घडत राहाव.े चाललेा रटाळ, सवयीा, हसक जगयाला 
धा दतेील अशा कलाकॄतच ेागत होत राहाव.े 
--- ००० --- 
 
आज महंमद रफी याचंा िृतिदन असान ेांा दोन जुा गायांा पो िदा आहते. आता हीच का दोन 
गाणी ? तर ाला कारण आह.े ' ॅक कॅट ' आिण ' िडटेि ' ह ेदोन िचपट समुारे १९५८-५९ ला आले होत.े 
तेा मी १२  वषाचा होतो. ह ेदोी िचपट मी पािहले होत.े माया आयुातले ह ेदोन सरताज िचपट होत.े 
बारीकसारीक तपशीलासंह ह ेदोी िचपट माया मत कोरलेले होत.े यातंा के िचपटाची ोरी मी िकमान 
पास पोरानंा तरी ऐकवलेली होती. शाळेत वा नाातली मलेु कुठे भटेतील ितथ,े पढुचा भाग पुा वळे िमळेल 
तेा -- या पतीन.े पोर ेग ुगं होऊन जात ! " आयला काय सागंतो र ेतो ोरी -- आपण बघतोय अगदी अस ंवाटत ं! 
" अस ेपोरे णत. काहची ही ोरी दोनतीनदा ऐकून झालेली अस,े त ेमा -- " अर ेपळ चटकन, आला ॅक कॅट -
- " अस ेणनू पळ काढत ! साराशं, या िनिमान ेमाया या दोन टे िचपटाचंीही आठवण आली !  
--- ००० --- 
 
अतने ेअता घालवता नाही यते – 
 
िवरोधासाठी रोज िनमा ण होणार ेनव ेनव ेमु ेपान िवरोधक समजा णाले की, " जाऊ ा, कंटाळा आला आता -- 
" तर ? 
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हद केसरी  
 
हद केसरी पदासाठी कुी चालली होती. दोी पलैवान तयारीच ेहोत.े ाचं ेसागारही बरचे डाव माहीत 
असणार ेहोत.े झाले अस ेकी दोघहेी एकामागोमाग एक अस ेइतके िविवध डाव टाकत गलेे की त ेएकमकेातं परुत े
अडकून आिण ग ुतंनूच बसले. कुठला हात कुणाचा आिण कोणता पाय कुणाचा हहेी सागंता यईे ना ! फ ाचंी 
म ुडंकी तवेढी ओळख ूयते होती वगेळी ! आता यानंा सोडवनू बाजलूा केािशवाय ही कुी पढु ेजाण ेश नत.े 
िवशषे णज ेदोी पलैवान मराठी होत.े ामळेु साहिजकच, अशा पचेांा बाबतीत फारच मारी असलेले काही 
ात बिुामायवादी महाराात होत,े ाचंी काहना आठवण झाली. ानंा बोलवायच ेठरले. तचे का ? 
ापेा वैािनक िकोण वापरणायानंा बोलाव,ू तहेी बरचे उपल आहते महाराात, अस ेआणखी काहीजण 
णाल.े अहो, दोी एकच त,े ितसर ेकुणी णाले. ावर नको आता वाद णनू ा दोी कारा लोकानंा 
बोलवायच ेठरले. ितथ ेएक िनराशावादी उभा होता. तो णाला की बोलवा हव ेतर पण ांातं एकमत नाही होऊ 
शकणार.  
शवेटी आले ा दोी िवभागातंल ेलोक. बुावा णाले की साध ेआह,े घामामळेु िचकिचकाट होऊन अडकून त े
िचकटून बसलेले आहते, ावर पाणी मारा. वैी णाले की पाणी नको, कोरडी माती मारा, कोरड ेपडले की 
आपोआप सटुतील. तो वाद शमयाच ेिच िदस ेना तेा एक भिमाग णाला की मायाकड ेगगंचे ेतीथ  आहे, 
त ेमा का, एका िमिनटात काम होईल ! तवेात सरा एकजण अगंायाबल काही सागं ूलागला. या सव एकूण 
वळेात पचं मा ा अडकलेा पलैवानापंासनू जरा लाबं लाबंच राहयाची काळजी घते होता. चकूुन आपणही 
ात कुठे अडकू नय ेहीच ाला काळजी ायची होती.  
शवेटी ा सवच उपायानंा माता िमळाली. नाकातडात माती, पाणी जाऊन त ेदोी पलैवान गदुमरणार नाहीत 
याची काळजी घते त ेउपाय करायच ेठरले. ा पलैवानानंा ह ेपसतं होत ेकी नाही त ेकुणी िवचारल ेनाही. मीच 
जकणार, सोडणार नाही – अशा डरकाया फोडणाया ा पलैवानाचं ेलही नत.े अचानक पाणी, माती, 
अगंारा, तीथ  याचंा मारा सु झाान ेत ेएकदम भाबंावनू गलेे ! तरीही तो ितढा काही सटेुना, त ेपान एकजण 
णाला की मायाकड ेगसॅकटर आह े! इथ ेमा सगळेच घाबरल ेआिण थोडा वळे सगळेच य थाबंवायच ेठरले.  
ितथ ेएक शहाणा ह ेसव बघत उभा होता. तो णाला की पलैवानानंी ह ेअस ेशारीिरक ग ुतंयाला फस ूनका – ावर 
नका जाऊ – हा ग ुतंा मळुात वचैािरक आह ेकवा कायाचा आह,े अस ेका णानात ! याला कायाची पुके 
आिण पवू घडून गलेेले िनकाल लागतील. यावर जरा चचा  झाावर, पवू अस ेकाही घडलेच नत ेआिण इतका 
हा असा ग ुतंा थमच होतो आह ेयावर सवाच ेएकमत झाले. मग, ह े जर बुीन ेिनमा ण झालेले असतील तर त े
बुीनचे सटुतील अस ेठरले. ावर, नाही, त ेवैािनक िकोणानचे सोडवले गलेे पािहजते, असा काहनी आह 
धरला ! त ेशवेटी मा झाले ! 
याला अथा तच वळे लागणार होता. ह ेओळखनू एकेकजण पागं ूलागले. पुके लागणार, अासपणू  बोलाव े
लागणार, अस ेणत हा कार उावर सोपवत सगळेच िनघनू गलेे. ा दोन पलैवानाचं ेरहमय मटुकुळे मा 
ितथचे पडून रािहले. आता अधंारही पडू लागला !  
--- ००० --- 
 
चबाळे आिण जागंडगुा  
 
रतायाचा एक वळे ठीक पण कायाचा कीस हा काही जनतचेा नहेमीचा खापदाथ  न.े इतके िदवस ताटात तोच 
यणे ेह ेइथा पचनसंलेा झपेणार ेनाही. बरे, आह ेबाबा एखादा , असहेी नाहीय. एकात एक ग ुतंलेले असं 
 आहते. याावर ह ेअवलंबनू, ाावर त ेअवलंबनू, अस ेबरचे आह.े सगळे चबाळे आिण जागंडगुा 
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णाव ेअस ेअश वाटणार ेआह.े सगळा ग ुतंा एक घतेला समोर तर तो सटुण ेअशच वाटत.े अशा वळेी 
आपण काय करतो तर एक टोक पकडून ितथनू ओळीन ेसोडवत जातो. समजा तसचे इथ ेकेले तर काय होईल ? 
तारीखवार बघत जायच.े समजा एक तारखलेा घडलेले काही बकेायदशेीर असले तर ावर आधािरत अस ेपढु ेज ेज े
घडले तहेी बकेायदशेीर णनू र करायच.े अस ेकेले की यािचकाचंी संा झटात मया िदत होईल ! कदािचत 
सगळेच  समळू सटुामळेु पनु हरी ओम असहेी काही नव,े ताज ेघडू शकेल.  
पण, आदरणीय पिृराज चाण णाले, तहेी पटयासारख ेआह.े सगळे घाळ उलटे िफरवण ेयोय होईल का 
? या ात कायदा आिण जनतचे ेिहत ह ेदोी एकितपण ेपाहयाचा य िदसतो. तस ेकरण ेकधी, िकतपत 
योय असत,े ह ेआपासारा सामा नागिरकाा आकलनाबाहरेच ेअसत.े  
एक सामा नागिरक आिण ‘ सटुाव ेएकदा ह ेलौकर ‘ या इेचा पाईक णनू सचुत ेत ेअस े– िशवसनेा ( शद े
गट ) असा एक नवा प ापन करावा आिण पढु ेचालाव,े ह ेउम ! ामळेु, लाखो लोकांा मचंा िवचका होण े
थाबं ूशकेल.  
नते ेमडंळी पुा आनदंान ेटोमण-ेितटोमण ेआिण टोले-ितटोले याचंा खळे मुपण ेखळेत रा शकतील. 
मामावंर पुा िशागाळीच ेसगुीच ेिदवस बहरत राहतील !  
ह ेउगीच आपले सचुलेले – कुणाा बाजिूबजचू ेनाही. ठेिवले अनतं ेवर मायासह इथा जनतचेा पणू  िवास 
आह े!  
--- ००० --- 
 
मिलका अमर शखे याचंी मला खपू आवडलेली किवता -- 
 
साादोर दालीा िचासाठी एक किवता  
( दहेऋत ू -- पान ५६ )  
 
इथिंतथ ंपडलेले ह ेनकार  
शातन ंसाडंलेल ेह ेचहेर े    
ही मलेेली पापणी   
                           सारं वठलेलं  
न तरीही काळ िजवतंच  
ावर ओठंगनू पडलेला  
दालीच ंघाळ लाबंतच चांय  
वळेेची जीभ ओलसर वळवळणारी  
न तरीपण इांा या लालकाया म ुंया  
                              िजवतंच कशा  
जगतयं कोण ? 
काळ ? की आपण की िनराकार अवकाश ?  
ही ासाचंी धडधड  
की घाळाची िटकिटक ऐकतोय आपण  
                     आिदम कोवधी वषाची ाचीन ?  
ा भामोा पापणीआड कायाय ?  
पुा एक घाळ  
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एक वळे एक शातंता  
की मलेेला अ ू?  
--- ००० --- 
 
साधारी खोटे बोलतात ह ेजनतलेा समजलये आता -- ह ेिवरोधक खोटे बोलतात ह ेजनतलेा समजलेय आता -- 
अस ेणाव ेकी हारजीत होतच असत,े ावन जनतचे ेमत कळत नसत,े अस ेणनू िवषय सोडून ावा ? 
 
आपले िम, िचकार ीराम हसबनीस यानंी हेपवू क मला एक पोकाड रखेािच पाठवले आह े! ाबल ानंा 
धवाद ! सव  डसना पाहयासाठी त ेखाली दते आह े– 
 
' तबंाखचूी टपरी ' अस ेसकृतदश नी अनाकलनीय शीष क असलेला अनसुजत किवताचंा संह मला भटे णनू 
आदरणीय ी . च ं.  दशेपाडं ेसरानंी िदला .मीही चावनूच गलेे होत े. अथा त ् ह ेतीक असणार ह ेमी ताडले . 
े समीक, नाटककार आिण कवी ी चं सरानंी या फारशा पिरिचत नसणाया यरुोपीय वा इतर दशे 
कवा किवता एका िवशी हतेनू ेअनवुािदत केा आहते . ह ेTranscreation   
एक वचैािरक बठैक घउेन यते े. तचे चतन आपाला ावनते वाचायला िमळत े. हा ' हटके' शीष काचा संह 
िचकाटीन ेआिण िवचणपण ेकिवता वाचणायासंाठीच आह े. सरानंी ाबाबत योय दता घतेलेली आह े.  
ही किवता अनवट वाटानंी जाणारी, आशयसपंृ आिण चडं माणात सचूक आह े. या किवताचंा आशय सहजी 
हाती लागत नाही . ासाठी वाचकाची मानिसक पवू तयारी आिण दमणकू या गोी आाच .  
इथ ेसर असा अनवुाद करयामागची आपली भिूमका  करतात . ावना दीघ  तरीही नटेकी, थटे आिण 
तकससुगंत , मुसेदू आह े. हा महाचा ऐवज आह े. इथ ेसरानंी ाच कवा किवता का िनवडा? िनवडीच े
िनकष कोणत ेहोत े, मळूात अस ेअनवुाद का केले, किवतचेा आा कशात आह?े अनवुाद करताना कोणा 
अडचणी आा आिण असा अनवुाद िसद करयामागचा ाचंा कलाक आिण वचैािरक हते ूया बाबचा 
उहापोह केलेला आह े.  
आतंरजालावरील यरुोपीय कवा किवता वाचत असताना ानंी आपा मराठी िममैीणसाठी मराठीत ा 
किवता अनवुादा . मग या उमन ेअिधक जोर धरला . ामळेु अिलकडा णाात अशा सरानंा आवडलेा 
किवताचं ेअनसुज न ानंी सु केले . ामुयान ेह ेआधिुनक आिण उराधिुनक कवी आहते . अमतू , वाववादी, 
तावादी अया सव कारा आधिुनक वाहातील किवता मराठीा वाहात आणयाच ेमोलाच ेकाम सरानंी 
केले आह े. आधिुनक यरुोपीय किवतचेी जाण व भान मराठी वाचकाला याव ेअसा सराचंा हते ूआह े.  
अथा त नव ेकाही घडिवताना ' कशाला हा खटाटोप' अशी पृा होतचे .  
ामाण ेकेशवसतु, मढकर , रगे े, यानंी आपाकड ेनव ेघडिवले तसचे विैक सािहात घडिवणारे कवी 
आहतेच . ांाही किवतचेा मागोवा आपण बौिदक, भाविनक उकुता णनू ायला हवा! आपा मयाला 
कंुपण नसावचे ! आपला सहानभुाव िवािरत करता यायला हवा . आपली आादिितज ेंदावनू पाहायला काय 
हरकत आह?े  
सरानंी दोन कारा जीवनातील भदे अचकूपण ेदाखवला आह े. एक आह ेभाव- जीवन आिण सर ेअनभुव- जीवन 
. भावजीवन ह ेकमी अिधक माणात लकाल िनरपे असत े. अनभुवजीवन मा वगेवगेळे अस ूशकत े. किवता 
या दोहना ितबिबत करत े. पण किवता रिसकापंयत पोचत ेभावजीवनाा वाटेन े! णनूच ितच ेअपील 
साव कािलक ठ शकत े. केवळ  
बुदीज आिण बुदीग असत ेती किवता नाही . ती भिूमका घउेन िलिहलेली , ितियावादी किवता होय .  
सर  करतात की किवतचेा आशय अतं महाचा आह े. कातािवना किवता ही खरी किवताच न!े  
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कात णज ेकाय ह ेसरानंी अितशय तरलपण ेसािंगतले आह े.  
Also there are numerous levels of emotional expression and to reach higher levels 
requires cold detachment . Poetry is concealed in the ' distanced gaze '  
अस ेगाओ झिझयानच ेउृत ् सरानंी िदले आह े. अितशय महाचा सदंभ  आह ेतो परताा शाचा ! 
ानेर, तकुोबाराय यांासारखचे फनाडो पसेोआ दखेील णतो  
Rereading , I wonder " Was that me?"  
God knows because he wrote it .  
या ावनतेनू अनसुज क हा चतनशील सज क णनू आपापढु ेउभा राहतो .  
पसेोआ सराचंा आवडता कवी . ाच ेअजनू एक उृत ् महाच ेआह े.  
I believe in the world as in a daisy  
Because I see it  
But I don' t think about it  
Because thinking is nor understanding  
सम भान आवयक ह ेलातच ठेवले पािहज े.  
मानवी जीवनाला सवागान ेकवळणारी री णजचे ' distant gaze'  
सर सव िववचेनात किवतेा सवसमावशेकतवेर भर दतेात .  
िदलीप िच ेयांा पुकातील काही भाग यथे ेचचला गलेा आह े.  
सरांा या सिवर ावनमेळेु कात , अनसुज न आिण अनवुादकाची भिूमका यािवषयीची अनके पिरमाण े
ठळकपण ेडोयासमोर आली आहते . िवचारवृ करणारी ही ावना माया वचैािरककतलेा नव ेखा परुिवत 
आह े.  
शीष क किवता णज ेमाझी अिात असयाची जाणीव पायदळी तडुिवणारी किवता अस ेत ेणतात .  
पण किवततेील Subjectivity आिण Objectivity यािवषयीा माया शकंाचं ेिनरसन मी सरानंा  
भटूेनच कन घइेन  
मा ी . च.ं  . Champra Deshpande दशेपाडं ेसर या बमोल भटेीबल मनापासनू आभार आिण 
धवाद 
 --- मोिहन िपटके.  
 
हिरं थोरात याचंा १९९८ चा अण कोलटकरावंरचा लेख दणेारी यशे ूपाटील याचंी पो महाची आह.े थोरात 
सराचं ेबरचे िवषेण पटत जाणारे आह.े पण, िवचारानंा ती चालना दणेाया एका थांापाशी त ेसगळे यते ेतेा 
अथा तच थबकण ेघडत.े तो महाचा आानाक मुा हा असा आह े-- 
" केवळ किवततेच राहणाया या ािंतकारकतलेा किवताबा जगाच ेसदंभ  असत,े सकाराक मूाचं ेअिधान 
असत ेतर कोलटकराचंी किवता मराठी किवततेील तजेी उार ठरली असती, यात शकंा नाही. "  
या मुाबाबत घसुळण होण ेअगाच ेआह.े 
 
दीप पटवध न -- 
' चल, काहीतरीच काय ! ' 
-- आठवले ! -- तृीस अिभवादन ! 
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िनसगा चा अपवादाक कारनामा  
मी तरी ह ेअसले आयुात थमच पािहले ! इंधनु जिमनीवर ! टे य ! --- 
 
मगंशे पाडगावकराचंी एक साधी सचिदल किवता -- 
 
फसवणकू  
 
आपण जेा आपाशी बोलतो  
तेा आपले श फसवीत नसतात  
बाहरेा सया कुणालाही.  
आपण जेा आपाशी बोलतो  
तेा आपले श आपाला  
फसवीत नाहीत याची खाी काय ?  
मी मायाशी बोलताना  
मायावर तझु ंमे आह े 
अस ंमला भारावनू सागंत असतो.  
--- ००० --- 
 
आजा िपढीा ( हावरट आिण अमानषु ) जगयाचा गणशे िवसपतु ेया कवीन ेमाडंलेला िवदारक िहशोब -- 
 कसलं उ ुगं ना ह े
या कशाकशाच ंमाहरेघर असलेा गावात  
मलंु िशकतात शकासारखी पटापटा.  
खांावन-िरािरातंनू-बशमधनू थटे  
फटाफट फटफा उडवत  
िशकतात ासाचं ेफास चकुवत नाहीत  
िमग, मग टेिनस संाकाळी आावर  
भरतनाम ्, गायन, िगटार-कीबोड  
यात कधीतरी  च नायतर जमन.  
गुवारी िनसग  दाखवतात िममडंळं.  
शनवारी परकी िस.े  
ेकग, गडा-घोावंर चढण ं 
पण तवेढंच िशकून घतेा यील.  
मग पढु ेतर मॅस िफिज  
अन ् केिमीचा खरुाक अोच.  
आा इिंडया शाईन ायला  
इंजी तर पायजचे. 
त ेबरंचस ंिकग कोसा तन ंहोत ं 
णा, िलेचरम ेकाय ठेवलंय  
बोा आलं णज ेझालं.  
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आयटी कन ऐटीत जा जसला  
 च कन ाात परागदंा हो कवा  
काहीच न करता हो गावात ितित  
जमन जमनीत जायला टेिकली बरं.  
इथा इथ ंचाखनू घ े 
सगया भाषाचंी चटकदार भळे  
पी कािुचनो अमतृतु काय ंतोस  
आता तर ाट पण िमळत ेबीअर 
सव सखु ंसोsिनअर  
पसैा िमळवायला फार िदमाग नको  
अन ितलेा तर ाच ंवावडचंयं .    
जत तयारीन ंहोतात  
मलंु भराभरा सफाईदार 
नटेान ंसफग कन शोधतात 
यिुनवसा-कंपा. 
भरुकन ् उडतात 
घरासंकट, सगयाचंी ती चाहतच असत े
मनोमन पाळलेली. 
जळीळी सकंी बारमासी चतलेली. 
मले करतात जमले तस ं
पटापटा घाईन ंचटॅ उरकतात.  
ऊन नाही ितथ ंतावनू-सलुाखनू  
िनघााच ंवायफळ सखु.  
कसलं उ ुगं ना ह,े अन ् िएिटव ्  
बोलतात सगळे निेटव. 
कुठलीतरी बणेी कुठेतरी जतात  
कधीतरी ीनन ंकधी आठवणीन ं
डोळे सजुतात.  
ही हळहळ वायफळ. 
--- गणशे िवसपतु.े 
--- ००० ---  
 
आज डावखुया लोकाचंा िवशषे िदन साजरा होत आह.े ा िनिमान ेमाया ' इितहास ' या एकािंककेतला एक 
सवंाद --  
 
सरकार: मी सरकार. खरं आह.े पण या सगळया मोठेपणातनूही माझा असा एक भाग उरतो. आिण तो फारच  लहान 
असतो. आिण तो मला कुरतडतो. िवशषेत: भाषणाा वळेी. 
ती: सखुदायक ाकड ेपोचायचा माग  आखताना ? 
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सरकार: होय. सखुदायक ाकड ेपोचायचा माग  आखताना...तलुा मािहती आह ेती, मी जवेतो उजा हातान,ं 
िलिहतो उजा हातान ं-- पण--पण--भाषण करताना -- बोलताना--नकळतच --माझा उजवा हात अचतेन होतो. 
हलतच नाही. आिण माया बोलयाला परूक सगळया हालचाली माझा फ डावा हातच करतो. त ेअगदीच 
बगळ िदसत असले याची मला कना आह.े काही वळेा तर एकटा असताना मी खोटी खोटी भाषण ंकन हा 
बगळपणा घालवायचाही य करतो. उजा हातातही चतै आणनू बोलाया तालमी करतो. पण  
भाषणात पुा तचे घडत.ं मला भीती वाटत.े हाताचंी काळजी घेयाा नादात भाषण घसरायची शता आह.े 
आधी नीट सवय करायला हवी.  भाषणाा वळेी धोका परयात अथ  नाही. आिण मग मी माया या 
दोषाकड ेडोळेझाक कन भाषण पणू  करतो. त ेनसुत ंीकान चालतो. 
ती: त ूलहानपणी डावखरुा होतास ? 
सरकार: होय. 
ती: आिण तलुा सीन ंउजवा केलं गलंे ? 
सरकार: होय. 
ती: मग तचे कारण आह.े 
सरकार: असले. पण नसुत ंकारण कळून काय उपयोग आह े? बतके सगळयाच गोची कारणमीमासंा लावता 
यतेचे आपाला -- आपापा परीन.ं 
ती: णज ेवाईट गोा कारणाचंा नायनाट करयावरही तझुा धड िवास नाही.  
सरकार: ती, कारण ंमाणसामंध ेअसतात-- आिण माणसानंा हानी न पोचता सगळं साधायचा हा य आह.े 
--- ००० --- 
 
<हाकाराची नवी- १६ वी आवृी | Hakara's 16th edition: www.hakara.in> 
हाकाराची नवी- १६ वी आवृी सादर करताना आाला मनापासनू आनदं होतोय. बघा, वाचा, शअेर करा आिण 
तमुची ितिया ा. 
We are delighted to present Hakara's 16th edition. Please see, read, share and give 
us your feedback. 
 
आवृी १६: गिुपत/ Edition 16: Secrecy 
  
सपंादकीय / Editorial 
परामश / Reflection 
 
गुतचे ेयभान दणेार ेअतु जग: डॉ चतै िशनखडे े 
 
Manbhumi Jhumur: A form of Cultural Counter-Narrative: Dr Prasenjit Panda 
 
Revisiting My Secret Shelf: Rakhi Dalal 
 
Covert Operations: Acts of Secrecy and Homosexual Identity: Dr Lee Campbell 
 



82 
 

Concealing Caste Identity: An Intersectional Reading of Yashica Dutt’s Coming Out 
as Dalit: Priyanka Verma  
 
Secrets that Shatter: A Re-reading of Mahesh Dattani’s Tara: Sisodhara Syangbo 
 
चोरका उघडताना: राखी दलाल/आषेा गोरे 
आान / Narrative 
 
Personal Integrity of an Artist-1: Gajānan Mādhav Muktibodh/Saumya Malviya 
 
Fatima’s Fish and Rice: Bhaswati Ghosh 
 
वलय: िनिखल बसैाण े
 
To Forget to Remember: Aparna Nori 
 
इितहास िलिहला जाया आधी: आशतुोष पोतदार 
यागंण/ Panorama 
 
Conflicted Coexistence: Vignesh G. 
 
Sites of Crisis: Unmisha Misra 
 
राखाडी रंगाा छटामंधा य-ितमा: केतकी सरपोतदार 
 
Strange Metaphors for Terrible Events: Eva Holts 
मुावकाश / Open Space 
 
The Display that Hid: Amit Kumar Vishwakarma 
 
योग-िया: िहमाशं ूभषूण ात   
 
Forest and Other Poems: Suchita Khallal/Rahee Dahake 
 
कहाणी आिण इतर किवता: च ं दशेपाडं े
 
Lozenged love and Other Poems: Antara Mukherjee 
 
मनात: एकािंकका आिण लेखन-िददशनाचा वास: मार दडंग े 
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C P Deshpande is a critically acclaimed Marathi playwright and a thinker.  He has 
written more than 30 plays, and a number of poems and essays, and has received 
several awards including R C Datar Award (Maharashtra Foundation), and Ram 
Ganesh Gadkari Award (Government of Maharashtra). His plays are regularly 
performed in Marathi and other Indian languages. 
२३-०८-२२.  
 
 
मी एक रास  
 
सा का माहरेी आलेली असान ेसकेंतळाच ेअावतीकरण आिण ाचा क बदलयाच ेकाम होऊन 
गलेे. ती सगंणकत असण ेह ेनहेमीच माया या कामात मौिलक ठरत आलेले आह.े िताशी गा मारताना 
िता बालपणातली – ती ११-१२ वषाची असतानाची एक मजदेार आठवण िनघाली – ती अशी --  
मी नोकरीिनिमान ेएका तााा गावात होतो. आमा बकेँा ितथा शाखचेा मी शाखाबधंक होतो. 
एकदा काही कामािनिम माझ ेएक अिसंट ऑिफसर घरी आले होत.े तेा पी घरी नती पण ही आमची का 
सुी असान ेितथ ेआलेली होती. ( सारा शाळा बदलण ेनको णनू मलुानंा माया आईविडलाकंड ेम ुबंईला 
ठेवले होत.े ) तर या आमा कलेा मी चहा करायला सागंीतले. तेा यपंाकासाठी ो वापरला जाई. ितन े
ो पटेवनू चहा केला आिण एका पातेात होत ेत ेधही तापवले. चहा गाळावर एका कपात ितन ेत े
उकळलेले ध घातले, पण, त ेकमी पडले. सया कपाला त ेपरुसे ेनत.े मग ितन ेकपाटातनू  आणखी धाच े
पातलेे काढले. आता नको पुा ो वगरै ेकरत वळे घालवायला णनू सया कपात ितन ेत ेगार ध घातले. 
बाबानंा हा कप दऊे णज ेझाले, ांा िमाला हा तापवलेा धाचा दऊे चहा, असा सू िवचार ितन ेकेला. 
ामाण ेतो अमंलातही आणला. मी चहाचा पिहला घोट घतेाच ितला णालो, अग ंबािलके, गार आह ेहा चहा -- 
फसले तझु ेह ेकाम. माझ ेह ेऐकून माया ा सहकायान े‘ अस ूा हो ‘ अस ेणत सहज णनू पिहला घोट 
घतेला ! साहिजकच ाचं ेतड भाजले ! बोलयाा ओघात पढु ेकाही तो िवषय झाला नाही, पण, मी एखादा 
रास तर नसने, अस ेानंा वाटले असणार ! एवा उकळा चहाला हा माणसू गार णतो ! मळुात ानंा 
मायाबल आपलुकी आिण आदर होताच – त ेसव या सगंान ेिगिुणत झाले ! आी ा गावात एक असपेयत 
त ेकायमच मायाबल चडं आदर बाळगनू राहात ! नतंर ा माया गार चहाच ेरह मला कळले होत ेपण 
ांा मनातले त ेआय  िवचिलत होऊ नय ेणनू मी त ेकधी ानंा सािंगतले नाही. ानंी काहीतरी उकळत ेपये 
मला दऊेन आता हहेी िपऊन दाखवा, अस ेकधीच टले नाही, ह ेमाझ ेनशीब !  
तर तीच ही ा चहाचा चमार घडवनू आणणारी आमची का !   
--- ००० --- 
 
ही ओसडंती भाषा चिकत करणारी आह े-- 
' िरता नाह यके ण । चपळिवश अगण । ' -- ह ेमला वाही वत मानाच ेदशन वाटत े-- 
 
समास सरा : गणशेवन 
॥ ीराम ॥ 
ॐ नमोिज गणनायकेा । सव िसिफळदायकेा । 
अानािंतछेदका । बोधपा ॥ १॥ 



84 
 

मािझय ेअतंर भराव । सवकाळ वा कराव । 
मज वास ुंास वदवाव । कृपाकटाकनी ॥ २॥ 
तिुझय ेकृपचेिेन बळ  । िवतळुती ातंीच पडळ  । 
आणी िवभक काळ  । दा कीज े॥ ३॥ 
यतेा ंकृपचेी िनज उडी । िव कापती बापडु । 
होऊन जाती दशेधडी । नाममा ॥ ४॥ 
णौन नाम िवहर । आा ंअनाथाचं ेमाहरे । 
आिदकनी हरीहर । अमर विंदती ॥ ५॥ 
वंिनया ंमगंळिनधी । काय  किरता ंसविसी । 
आघात अडथाळे उपाधी । बाधू ंसकेना ॥ ६॥ 
जयाच आठिवता ंान । वाटे परम समाधान । 
ने िरघोिनया ंमन । पागंळेु सवागी ॥ ७॥ 
सगणु पाची टेव । माहा लावय लाघव । 
नृ किरता ंसकळ दवे । तट होती ॥ ८॥ 
सवकाळ मदो । सदा आनदं ेडुत । 
हष िनभ र उित । सुसवदन ु॥ ९॥ 
भप िवतडं । भीममूत माहा चडं । 
िवीण मक उदडं । सधरू चचला ॥ १०॥ 
नाना सगुधं पिरमळ  । थबथबा गळती गडंळ  । 
तथे आल षदकुळ  । झ ुकंारश ॥ ११॥ 
मडुव श ुडंादडं सरळे । शोभ ेअिभनव आवाळ  । 
लंिबत अधर ितण गळे । णा मदंसी ॥ १२॥ 
चौदा िवाचंा गोसावंी । हर लोचन त ेिहलावी । 
लवलिवत फडकावी । फड ैफड ैकण थापा ॥ १३॥ 
रखिचत मगुटु झळाळ । नाना सरंुग फाकंती कीळ । 
कंुडल तळपती नीळ । वरी जिडले झमकती ॥ १४॥ 
दतं शु सट । रखिचत हमेक । 
तया तळवट प नीट । तळपती लघ ुलघ ु॥ १५॥ 
लवथिवत मलप ेदद । विेत क नागबदं । 
ु घिंटका मदं मदं । वाजती झणार ॥ १६॥ 
चतभु ुज लंबोदर । कास ेकािसला िपताबंर । 
फडके दिदचा फणीवर । धधुकूार टाकी ॥ १७॥ 
डोलवी मक िजा लाळी । घान बसैला वटेाळी । 
उभारोिन नािभकमळ । टकमका ंपाह े॥ १८॥ 
नाना याित कुशमुमाळा । ाळपिरयतं ळती गळा ं। 
रजिडत दयकमळा- । वरी पदक शोभ े॥ १९॥ 
शोभ ेफरश आणी कमळ । अकुंश ितण तजेाळ । 
यकेे कर मोदकगोळ । तयावरी अित ीित ॥ २०॥ 
नट ना कळा कंुसरी । नाना छंद नृ करी । 
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टाळ मदृागं भरोवरी । उपागं कंार े॥ २१॥ 
िरता नाह यके ण । चपळिवश अगण । 
सािजरी मूत सलुण । लावयखाणी ॥ २२॥ 
णझणुा वाजती नपेरु । वाकंी बोभाटती गजर । 
घागिरयासिहत मनोहर । पाउल दोनी ॥ २३॥ 
ईरसभसेी आली शोभा । िदाबंराचंी फाकंली भा । 
सािहिवश सुभा । अनायका होती ॥ २४॥ 
ऐसा सवाग ेस ुदं । सकळ िवाचंा आग । 
ासी माझा नमा । साागं भाव ॥ २५॥ 
ान गणशेाच वणता ं। मितकाश होय ेातंा । 
गणुानवुाद वण किरता ं। वोळे सरती ॥ २६॥ 
जयािस ािदक विंदती । तथे मानव बापडु ेिकती । 
असो ाणी मदंमती । तहे गणशे चतावा ॥ २७॥ 
ज ेमखू  अवलण । ज ेका ंहीणािन हीण । 
तिेच होती द िवण । सविवश ॥ २८॥ 
ऐसा जो परम समथ  । पणू  करी मनोरथ । 
सचीत भजनाथ  । कौ चडंीिवनायकेौ ॥ २९॥ 
ऐसा गणशे मगंळमतू । तो ा ंिवला यथेामित । 
वांा धिन िच । परमाथा ची ॥ ३०॥ 
इित ीदासबोध ेगुिशसवंाद े
गणशेवननाम समास सरा ॥ २॥ 
--- 000 ---  
 
किवता ही आधी खु कवीलाच अनपिेत असायला हवी. 
 
मराठीतला पुक वहार.  
 
सा फेसबकुवर मराठीतले किवतासंह, ाचं ेकाशन, कमती आिण खप या िवषयावंर चचा  चा आह.े 
िवशषेत: सजंय भार जोशी आिण गणशे कनाटे या आपा िमांा पो पाहयासारा आहते. खरे तर मी 
या िवषयावर बो नय ेकारण ा पुक जगापासनू मी कधीच लाबं गलेेलो आह.े माझ ेसकेंतळ असनू ावर 
माझ ेसव लेखन मोफत उपल ठेवनू मी तो  मायापरुता िमटवलेला आह.े जगभराता पधंरा दशेातंनू दर 
वष या सकेंतळाला ४००० भटेी होतात. ातंले िन ेवा १००० लोक यातले काही वाचत असतील अस ेटले 
तरी या भगंार वाचन सृंती असलेा मराठीा मानान ेत ेखपू झाले ! माझ ेतर मत अस ेआह ेकी एखाा भाषचेा 
भतूकाळ तपासनू ा भाषलेा ‘ अिभजात ‘ वगरै ेदजा  दऊेच नय.े आज वत मानात या भाषचेा समाज ाा भाषचे े
काय करतो आह,े तीत कसली िनमती चा आह,े ह ेपान ठरवाव.े अस ेकेास, माया मत ेमराठीला अिभजात 
ने तर चीप णज े भाषचेा दजा  ावा लागले. क ाकडून कोवधी पय ेिमळवनू ही भाषा त ेकशावर खच  
करणार आह े? भवन ेबाधंण ेआिण उव भरवण े? की अिताचं ेगलुाल उधळण े?  
इथ ेिनरिनराळे रोगिनवारण, पाककृती, सदय वध न आिण धम सकंीत न यापंिलकड ेखर ेतर पुकाचंी गरजच नाही 
आह.े तरीही, ाता ात, इितहास, लढाया, वासवण न ेआिण चिर ेचा शकतील. कादबंरी, कथा, नाटक, 
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किवता वा कोणतहेी लिलत लेखन याचंी इथ ेफारशी गरज नाही. ातंलेही काही करमणकूधान आिण ‘ डोाला 
ताप न दणेार े‘ अस ेकाही असले तर चा शकेल. जगण ेसमजनू घेयाची िया िजवतं असण ेणज ेसृंती 
अस ेजर काही असले तर इथ ेत ेअभावानचे अिात आह.े जगयाता आपापा अनभुव ेानंा 
मतावग ुिंठत अिभी दते राहण ेयापलीकड ेसािह, कला यानंा इथ ेअि नाही. ‘ मग सर ेअसत ेतरी काय 
‘ अस ेइथले िवानही तड वर कन िवचारतील, अशी अवा आह.े या सदंभा त, मराठी िदनाा िदवशी मी इथ े
िदलेा पोचा मजकूर पुा एकदा खाली दते आह े– 
  
मराठीची समा  
 
दोनतीन गोी आधीच ियर करतो. मला मराठीबल अिता नाही पण ती माझी भाषा असान ेआीयता 
आह.े मी मराठीतला एक लेखक/कवी असलो तरीही मला या भाषतेले माझ ेान कुिणतरी िनित कन ाव े
याची गरज वाटत नाही. तशी कुवत असलेल ेसमीकही आता नाहीत. मी ा कारणासाठी िलिहतो तसा 
सािहाची इथ ेफारशी कुणाला गरज नाही, ह ेमला माहीत आह.े ािमधनाच ेपसै ेवगरै ेयाची हेी मला पडत 
नाहीत. राहता रािहली काही घसघशीत रमचेी पािरतोिषके. ांाकडहेी मी आशाळभतूपण ेपाहात बसलेलो 
नाही. आिण मु णज ेमी आा ह ेज ेिलिहतो आह ेत ेगाढा ासगं, अास आिण परुाव ेयावंर आधािरत 
िलहीत नसनू माझी इशे णज ेसमजतुी यावंर आधािरत िलिहतो आह.े काहीही बोलले तरी ात थोड ेतरी 
त असतचे, ह ेयाच ेआधारभतू त समजायला हरकत नाही. पढु ेमी ज ेिलिहतो आह ेत ेनीट वाचले जाव ेणनू 
ह ेथोड ेसािंगतले. मला काहीही िस करायच ेनाहीय वा मी खाली िलिहतोय त ेकुणाला पटवनूही दते बसायच े
नाहीय. ह ेमु ेायच ेतर ा िवचारात नाही तर ा सोडून, मरेा काम तो िनरपे चलता रहगेा.   
आज मातभृाषा िदन णनू मराठीच ेय िठकिठकाणी चा आहते. य श आला णनू िचडू नय,े भाषते आह ेतो 
श, ाला माझा इलाज नाही. इथा अथा परुताच ाचा उपयोग केलेला आह.े तर इंजीच ेआमण, मराठी 
शाळा बदं होण,े वहारात या भाषलेा फारशी कमत नसण,े शााचं ेवा तंिशण या भाषते नसण,े वगरेै ाचंी 
चचा  सव चा आह.े मातभृाषतेनू िशण ायला हव,े ह ेतर जगातले सगळेच िशणत णत असतात. त े
माहीत असनूही इथ ेकाय झालीय गती ? ामळेु, ा गोवर रडून फारसा काही उपयोग नाही तचे दर वष रडत 
बसयात काय अथ  आह े? वाेल त ेहोवो, मराठी भाषा मरणार नाही, ती िजवतं राहीलच – यात समाधान मानत 
बसणहेी एक कार ेसपाटच वाटू लागलेले आह.े आिण ही भाषा िजवतं राहणार हा हमखास िदलासा अिधक कोण 
वापरत,े हहेी पाहायला हव.े नविशित आिण नवसािहिक मडंळना याची जा गरज वाटत,े अस ेिदसत.े ओळख 
िमळवयाच ेह ेएक े आता सापडलेय तर त ेिटकाव ेअस ेएक इाचतनही ात आह.े  
गेा काही वषात दिलत-शोिषत-विंचत-पीिडत-ामीण या लेखकाचं ेबरचे सािह मराठीत यते गलेे. इथाच 
जीवनाच ेज ेक ेसािहात कधी आले नत ेत ेखोलले गलेे. ात मानवी जगण ेपाहात जाण ेअस ेवगेया 
भानाचहेी काही आले असले तरीही, मुत: जगयाा ा ा नमूानंाच मह िदले गलेे. जगयाचा का 
माल िजतका अिधक दिरी आिण ेशकारक आिण अायकारक िततका सािहात तो अिधक मौवान अस े
झाले. काही काळ अस ेहोण ेसाहिजकही होत.े पण, आता तो काळ सपंत आला आह.े पिरवत नाा सामािजक-
राजकीय चळवळी करत राहण ेवगेळे आिण तचे तचे नमनू ेिगरवत राहात सािहात े ठरयाची आकांा 
बाळगण ेवगेळे. सािह णज ेनसुताच एक विुतीचा ऐितहािसक ऐवज तयार करण ेन.े ाला एक 
साृंितक अगं असत.े त ेलियाकड ेकल होत गलेा.  
काय असत ेसाृंितक णज े? िके, वसुंहालय,े काही िवभिूत आिण उव ? सृंतीची ही फारच उथळ 
कना आह.े सृंती णज ेजगयाता ानंा/समानंा सामोरे जात राहयाची िया. ( ापंासनू पलायन 
करयासाठी िनमा ण होणार ेकरमणकुीच ेकार णज ेसृंती न.े ) सामोर ेजाण ेणज ेनसुाच सखु:खांा 
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ितिया दते राहण ेन,े ह ेइथ ेलात ायला हव.े ॉेम असा झालेला आह ेकी ासाठी लागणारी 
चतनशीलता यातंा बसं लेखकाकंड ेनाहीय आिण तरीही िता िमळयाच ेर ेगमवायच ेनाही आहते. 
सािह वा कला णनू आता ांा का मालाचा कंटाळा येयाच ेिदवस सु झालेले आहते. आिण साृंितक 
िया णाव ेअस ेतर काही महाच ेात वाटत नाहीय. संेा आिण सामािजक ायाा जोरावर आजवर 
आघाडीवर राहता आले, पण त ेसतत जमणार नाही. यातनू या नवलेखकातं एक नूगडं तयार होऊ लागतो आिण 
सािह णज े‘ ह ेआिण त े‘ यांातंली धा  असत,े अशा बावळट कना त ेबाळग ूलागतात. एखादा िवानही 
तसली कुीची िवधान ेकरयात धता मानतो.  
अशी अतंग त मनी िनमा ण होयाच ेआणखी एक कारण िदसत.े त ेआह ेमाण भाषचे.े बयाचजणानंा माण 
भाषवेर भु तर िमळवता यते नाही आिण नसुाच बोली भाषते िलहाव ेतर वाचणार कोण, असा  िनमा ण 
होतो आह.े बोली भाषाचं ेिकतीही उदाीकरण करा आिण माण भाषचेा िकतीही ितरार करा ( माण भाषा 
ाणी आह ेणनूही ितचा षे असाच ेकधी कधी िदसत.े ाणाचंा भाव असलेला एक काळ होऊनही गलेा, 
ामळेु भाषा भािवत झालेलीच आह,े हा भाग वगेळा. ) पण यातनू सा काय होणार ? उलट या आतंरंात 
सापडून शिनाश होत राहणार.     
साराशं, अनभुवे ेआिण माण भाषा या दोन कारणामंळेु या भाषते दोन िवरोधी गट तयार झालेले आहते. ह ेजण ू
एक प ेयुच सु आह.े ामळेु, या भाषते चालणारी मु िया ही आघाताची आह.े “ सगंमनरेला जायला 
पुयान संाकाळी पाच वाजता एी आह े“ – ही भाषा िजवतं राहण ेआिण ात समाधान मानण ेही 
आवचंना होईल. जगयाता ानंा सामोर ेजायासाठी आजची भाषा, आजच ेघाट, आजची कौश ेवापरली 
जाण,े भाषचेा अथ सपंृ वापर होत राहण ेणज ेखर ेतर भाषा िजवतं राहण.े भाषचेी अिभीची ताकद आिण 
शता वाढत जाण ेआिण समातंरपण ेत ेसगळे समजनू घेयाची एकूणच समाजाची कुवत वाढत जाण ेणज ेभाषा 
िजवतं राहण.े भाषा ही सृंतीची वाहक असायला हवी ती या अथा न.े ह ेसगळे वगळून भाषा िजवतं राहयाचा 
अिभमान वा गव वा अिता काय कामाची ?  
--- साराशं णज ेच बाजूनंी मरणपथंाला लागलेली ही भाषा आह.े उगीचच, पुके  केली णज ेखपतील, 
वगरेै बोलयात काही अथ  नाही. पण एक मा या भाषचेी टे शता सागंता यईेल – पसैा, िसी, िता असली 
लौिकक अपेा न ठेवणार ेिनहृ लेखकच या भाषते काही िलहीत राहतील ! अफाट शसपंीन ेीमतं असलेली 
ही भाषा ात एक दिरी,  भाषा आह,े ह ेडोळे उघडून पाहायला हव.े  
माझ ेिम असलेा एका पुक िवेांा कानात एकदा गा मारत बसलो होतो. त ेणाले, कोणताही 
चागंला पुक िवेता किवता, एकािंकका आिण नाटके यांा पुकासंाठी आपा कानातली जागा वाया 
घालवणार नाही. मु कारण णज ेखप नाही ह ेअसले तरी, ानंी िदलेले एक उदाहरण बोलके आह.े 
उदाहरणाथ , एकािंकका ायला एखाा ना समहूातले ४-५ जण यतेात. ानंा काहीही मािहती नसत.े त ेबराच 
वळे कटर अडवनू ठेवतात. त ेणतात, ीपािवरिहत कमी पाांा एकािंकका दाखवा कवा एकच ीपा 
असलेा िवनोदी दाखवा ! त ेसाठोरी आिण नदोरी असल ेभुड िवभाग इथ ेनाही लागत ! तर, तस,े 
िगहाईकानंा अपिेत अशा पतीची िवभागणी कन ठेवलेले गे ानंी मला दाखवले !  
कुछ नही होगा. सािह, कला ह ेसगळे राजकारणच असत ेह ेमा करणारा हा समाज आह.े मग हवचे कशाला 
सािह ? राजकारणच चा ा ना ! टोमण,े उपरोध, कोा आिण धमा – एवढ ेसािह इथ ेपरुसे ेआह े! जय 
हद, जय महारा !  
( जरा कटू भाषचेा वापर केािशवाय ल कोण दणेार – याही िवचारान ेह ेस माडंले आह.े )  
--- ००० --- 
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कशासाठी किवता  
 
लोक किवता वाचत नाहीत, ती वाचली गलेी पािहज,े किवतासंह खपले पािहजते – ह ेठीक. पण का, कशासाठी 
ायला हवये ह े? नटेवर सहज पािहले तर खालील कारण ेिदसली –  
१. ती शैिणक वाढीला उपकारक असत.े  
२. ितामळेु सकंना सधुारतात.  
३. ती कवीसाठी एक उपचार णनू काम करत.े  
४. ती वाचकासाठी एक उपचार णनू काम करत.े  
५. ितामळेु शाचं ेअथ  समजतात.  
६. ितामळेु माणस ेसमजतात.  
७. ितामळेु कौश ेवाढतात.  
८. ितामळेु आान होत.े  
--- पण यात, मिेरटम ेयतेा यते,े राजकारणात यश िमळत,े उघडकीला न यतेा पसै ेखाता यतेात,  नोकरी िमळत,े 
आपाला हव ेतस ेसामािजक-राजकीय पिरवत न करता यते,े अिभनय वा गाण ेयात गाजता यते े– अशी वा यासम 
काही कारण ेिदसत नाहीत. आणखी कुणाला काही सचुताहते का चागंली कारण े? न जाणो आपण किवता का 
वाचायला हवी ह ेलातच नसले यते लोकांा जस ेकी दा का ायला हवी, ह ेयते.े तर आपा तथाकिथत 
वाचकानंा माग दश न होईल, अस ेकुणाला काही सचुत असास इथ ेनदवाव.े का, कशासाठी वाचायची किवता याच े
कारण आिण ाची िनकड समजली तर न जाणो भराभर खप ूलागतील किवतासंह ! नसुतचे, लोक वाचत नाहीत 
अस ेणत बसयापेा ह ेकाही िवधायक होईल. सोचो – 
--- ००० --- 
 
( १ ) इज इट इन यअुर डीएनए  
( २ ) ललदस ललबाय   
 
ह ेपोएीवाला काशनान ेिस केलेले मीनाी पाटील याचं ेकिवतासंह वाचले. पिहला संह २००९ ला िस 
झालेा संहाची सरी आवृी असनू सरा संह नवा आह.े पिहा संहाता या ओळी बघा --  
हळूहळू चटके वाढू लागतात  
वाचताना ॉसबीच ंसयू मरण  
अन मोजताना मरणाच ेडोळे    
िवतळू लागतो सावली शोधणारा सयू   
िदवसभर िकसलेा शानंा  
पापणीतलं मीठ लावनू बरणीत भरावर  
संाकाळी उतरताना पायया  
फुटपाथवर फडफडणारा गुद  
बघत असतो केिवलवाण ं 
अशा सपंृ ओळी िल शकणारी ही कवियी इतर पाािळक का होत ेअसा  पडतो. या संहात 
नवखपेणाा खणुा िदसतात.  
सरा संह मा कवियीला पडणाया अनके आािक ानंा अिभी दतेो. संहाच ेनाव कािमरी  
सतंकवी लेरी यांा नावावन िदलेले आह.े या संहातली मला आवडलेली ही किवता बघा -- 
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आपलेु मरण मी ...   
मी जाला आली तीच मलेेली  
मी जताच आई मलेी   
मलेी णज ेितन ेठरवलं की  
ती कायमच मायासाठी मलेेलीच असले  
बाप तर फ बीजवाहक  
तो कधी िजवतं होता ह ेअसले  
फ मलेेा आईलाच माहीत  
माया जाअगोदर जलेा  
भावाबिहणना याबल िवचाराव ंटलं  
तर तहेी आले त:ाच ााच ंजवेायला  
ह ेसगळं काय आह ेटलं  
िवचाराव ंलोकानंा  
तर कळलं  
माया मरणसोहोयाा आनदंान ं  
साया गावानचं केलीय  
सामिूहक आहा.  
सवच नाती, सखु:ख ेयाचंी वैथ ता आिण िनरथ कता याचंा य दणेारी ही किवता आह.े कोणाही नाात 
िजवतंपणाच नसयाची ही एक शोका मानवी अवा इथ े होत.े आता ही एक िवशषे किवता बघा – 
ककाळी  
फारच भीषण, ाणािंतक आह ेम ुकंची ककाळी      
अगंावरा शहायातनू आाला िचरत िचरत आरपार जाणारी  
ा नजरेतलं भय िवझवनू टाकतयं साया रंगानंा  
तो दयभदेी आवाज गोठवतोय साया आसमतंाला  
तो कुठचा पलू आह ेसवंादच सपंवणारा  
तो माग ेउभा असलेला काळपुष कोण आह े? 
ाासोबत अजनू कुणीतरी िदसतयं अस ंा ेमम े 
का गोठलाय हा दालीचा काळ अनतं काळासाठी  
पोटॅटो इटस च ेपोटॅटोपण सपंत चाललेय आता ...  
आिण ही अमतृा तर थटे जाऊन बसलीय मौजते      
िता डोयातनू उमटतये तीच म ुकंची मकू ककाळी  
जी कधीच ऐकू आली नाही कुणाला  
पलुावरा ककाळीसारखी  
की कापनूच टाकले आहते कान तुी कायमसाठी  
ॅन गॉघा िय तृीत ...  
--- म ुकंा ा भयानक िचाभोवती आणखी दोन िचकारांा अशातं आठवणी उा कन ही किवता 
जगयातले भय, सवंादाचा अभाव, असवंदेनशीलता आिण एक ककश अशी दगडी अवा याचं ेदशन घडवत.े ा 
ा िचाचं ेआिण िचकाराचं ेसदंभ  मनात जसजस ेअिधकािधक  होत जातील तसतशी अिधकच तीतने े
जाणवत जाईल अशी ही किवता आह.े  
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अशा किवता, अशा ओळी िलिहणारी ही कवियी जेा पाािळक होत,े बोधद होत,े साराशं दऊे पाहत,े 
समजावनू िदासारख ेिलिहत ेतेा अथा तच वाईट वाटत.े ह ेदोष या कवियीन ेयापढु ेजाणीवपवू क टाळायला 
हवते, अस ेवाटत.े 
या किवता वाचावर एक मा जाणीवपवूक नीच णता यते ेकी मराठीतली ही एक महाची कवियी आह.े ही 
नसुतीच त:ची सखु:ख ेवा ितिया  करत नसनू मानवी जगयाबाबतची ितची चतनशीलता  करत 
आह.े नसुतचे ‘ अमकु ‘ वर क ित न राहता मानवी जगयाचा पट समोर घणेारी ही ी आह.े ामळेु, अथा तच, 
या कवियीा पढुील संहाबल उकुता राहील.    
--- ००० --- 
 
माया जबरद गु  
 
बी. ए. ला माझ ेइिंलश शेल होत.े आी तीनच िवाथ होतो. दोन मलुी आिण मी. आमच ेवग  एका 
टेबलाभोवती एका छोा खोलीत चालत. पण मी एक िभट, ओशाळा टाइप असा मलुगा असान ेसतत म 
अस.े आमा हडे ऑफ िडपाटमट असलेा बाई ऑफड िवापीठाा एम. ए. होा. िवषयातली तपाही 
जबरद आिण िही जबरद ! ानंा इतर ाापकच काय, ग ुडं मलेुही घाबरत. वळे पडास तसा 
एखाा ग ुडं पोराला ा पाठीत गुाही दऊे शकत.  
तर आाला िशकवायला एक तण ाािपका होा. एकदा मला ा माया अफाट गंुनी िवचारले, “ कशी 
िशकवत ेर ेती ? “ यावर मी काहीच बोललो नाही. “ बर,े िशकवण ेजाऊ द,े म ीलेस घान यते,े जवळ 
बसनू िशकायला कस ेवाटत े? “ मायातला नूगडंी, मराठी माणसू यावर काय बोलायची हमत क शकला 
असता ?  
आमा सया एक ाािपका एकदा ा मम ेआा तर ांा केसातं फूल होत.े त ेपान माया ा 
शिमान गंुनी ानंा िवचारले, “ वा, आज काय फूल वगरै े? “ तर ाही ितताच िनभड ! ा णाा, “ 
ििपॉलनी िदलेय ! “ ावर माया गु णाा, “ झाले, मग आज आता तलुा काही तासावंर जायलाच नको 
! “ तर उर आले, “ तस ेकस े? मी ांा नाही, तुया हाताखाली करत ेकाम ! त ेकशी िवसरेन ? “ --- आिण ह े
सगळे सवंाद आमा समोर ! 
माया लेखनात जर थोडा काही िबनधापणा आला असले तर ात माया ा परम आदरणीय गंुचा मोठा 
वाटा आह े!  
गमंत जाऊ ा. ांाकडून मला ‘ मॅबथे ‘ आिण ‘ कंॅटरबरी टेस ‘ िशकायला िमळाले ह ेमी माझ ेअपवादाक 
भाय समजतो. आता ा कुठे आहते वगरेै काही मािहती नाही. ानंा माझ ेअथा तच सिवनय दडंवत !  
ह ेसगळे मी म ुबंईा इाईल यसूफु कॉलेजमधले सागंतोय. ा माया महान गंुच ेनाव िमस होमाई ज.े ॉफ ! 
टे !  
--- ००० --- 
 
वडेी माकड े 
 
जगात आता माणस ेिशकच रािहलेली नसनू फ माकड ेआहते आिण तीही सगळी कमीजा माणात वडेी 
आहते यात शकंाच नाही. ा माकडातं माझा पिहला लावा नबंर, तहेी मा, चला ! पण मी तुाला ास दते नाही 
िफरत र ेमकटानंो. समजा माया िलिहयाचा तुाला ास होतो, तर त ेनाही वाचायच,े ह ेतमुा हातात असत े
ना. पण तमुचा लाऊडीकर नाही ऐकायचा, ह ेनसत ेना कुणाा हातात.  
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एक तर गलेे तीन िदवस मी ती अगंखी आिण ताप यानंी बजेार आह,े ात राी तो लाऊडीकर ! आता थाबंले, 
मग थाबंले अस ेणत णत राी पाऊण वाजता झाली ‘ म ैं डॉन ‘ ही भरैवी. तशी ही भरैवी दर चार गायानंतंर 
एकदा होतच होती. रंगनू गलेी होती सगळी माकड.े ‘ हम ेतमुस ेार िकतना ‘, ‘ कोरा कागजसा मन मरेा ‘, ‘ 
ीवी ‘ आिण ‘ सरैाट झालं जी ‘ ! ही सगळी गाणी िनमा ण करणारे लोक एक नबंरच ेनीच आिण हरामखोर होत,े 
अशी मला खाी पटलेली आह.े आिण बरीच गाणी ा करावके वर ! िवशषे णज,े ‘ म ैं डॉन ‘ ही ओळ आली 
की शभंरजण ओरडायच,े ‘ म ैं डॉन ‘ णनू ! 
बर ेमाझ ेजाऊ ा, मीही एक कारचा नीचच आह ेमाणसू – न ेमाकड ! पण या भागात चार इितळे आहते र े
ूानंो ! आजारी लोकाबंल तुाला काहीच सहानभुतूी नाही ? ही गाणी िनमा ण करणार ेनालायक लोक आिण 
मुत: अिमताभ बन यानंी भारताता लोकांा जगयाची वाट लावलेली आह.े गणपती ह ेा ताच ेतीक 
आह ेतस ेकाही असलेच तर ह ेसगळे लोक हाल हाल होऊन मरतील ! नसुत ेमरताना नाही, आयुभर हाल होत 
राहतील भोसडीाचं े! 
मलुगी पुयातच आह.े मला  बर ेनाही ह ेितला माहीत नत.े सकाळी काही कारणान ेफोन झाला तेा ितला 
सािंगतले. आिण ातच ितला तो लाऊडीकरचा धमाका सािंगतला. आजही तसचे सु रािहल ेतर दहा वाजनू 
पाच िमिनटानंीच मी पोिलसाकंड ेतार करणार आह,े अस ेमी णालो. ती णाली की बाबा, तसले काहीही क 
नका. आमा भागात ह ेअसचे आह ेआिण इथ ेबरचे लोक कायावर  िवास असलेले आहते. काही काळ ानंी 
तारचा सपाटा लावला. अनभुव असा आह ेकी तार िमळाावर पोिलसाचं ेपथक यते,े तो आवाज त ेबदं 
पाडतात. पोिलस गलेे की पुा थोा वळेान ेत ेसु होत े! इथले कायावर िवास असलेले सगळे लोक आता 
ेट झालेले आहते. आता कुणी तार करत नाही. तर, बाबा, तुी ा फंदात पडू नका आिण तमुचा वळे वाया 
घालव ूनका. ह ेखर ेान ! कायापेा आपली सहनशीच महाची, ह ेकळण े! 
वडे ेमाकड थोडाफार राग  करतचे. तसचे माझ ेझालेले आह.े मी आता बाकी कुणालाही जा दोष नाही दते. 
भारतात अिमताभ बन िनमा ण नसता झाला तर इथले जगण ेसा आह ेापेा बरचे बर ेचालले असत ेअस ेमाझ े
 मत आह.े जाऊ द,े थाबंतो आता. नाही तर थोा वळेान ेमीच ओरडायला लागने, “ म ैं डॉन " णनू ! 
शवेटी सगयानंा कधीतरी मरायच ेअसतचे, ह ेमलाही कळतचे हो ! 
--- ००० --- 
 
साद रजनी िवनोद पाठक 
 
सर, तमुच े'ढोलताश'े नाटक आधी ायोिगक  व नतंर ावसाियक णनू खपू गाजले.... ाच ेअनके योग 
झाले... नामवतं कलाकारानंी ात काम केले... समाजातील सव रातील अनके ितथयश आिण ितित नी 
नाटकातील आशय व सदंशे या बल सहमती दशवली पाठबा िदला... काही लोकानंी थोडी असहमतीही 
दाखवली... पण नाटकाची चचा  खपू झाली...  
ह ेसार ेअगदी खर ेआह.े.. 
परंत ूदवान ेआजही पिरिती 'तीच' आह.े.. 
सहमती पाठबा आिण  सहभागी असणा या कोणीही कलाकारान ेवा ीन ेआजही होत असलेा अनाठायी  
गगाटाची व नी षणाची दखलही घतेली नाही... िवरोध तर रच साधा   कवा आजा ड मधील एक 
पो ही  अपलोड केली नाही. 😥 
समाज सधुारणा होयाच ेरच... अिधकच खाला पातळीवर घसरत चालला आह े याच ेआधी आय  वाटत ेव 
मनापासनू ःख ही वाटत.े.. 
ससुृंत सिुशित झालेला समाज एवढा उदासीन का असावा...  – 00 – 
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Kaushal S Inamdar 
A sense of humour is the ability to laugh at oneself. 
- अात 
ह ेवा मी खपू पवू कुठेतरी वाचलं होत ंआिण त ेमला फार आवडलं होत.ं महारााला िवनोदाची चागंलीच परंपरा 
आह.े मी काही भाषचेा अासक नाही परंत ुकोटकर, बाळकराम (गडकरी), च. िव. जोशी, आचाय  अ,े प.ु लं. 
दशेपाडं,े गगंाधर गाडगीळ, द. मा. िमरासदार अशी अनके नाव ंघतेा यतेील ाचं ंिलखाण वाचनू मराठी रिसकाचंी 
िवनोदबुी समृ झाली आह.े नाटकामंधनूही वसतं सबनीस, दादा कडके, राम नगरकर, बबन भ,ू मधकुर 
तोरडमल त ेदवे पमे, सजंय मोन,े परशे मोकाशी यानंी वगेवगेया शलैीच ंिवनोदी लेखन केलं. याम मनोहर, 
Champra Deshpande, िववके बळेे, चंशखेर फणसळकर यांासारा लेखकानंी अतं गभंीर िवषय 
िवनोद वापन जा ती कन आपापढु ेमाडंले. यात अथा त काही नाव ंरािहली आहते.  
मराठीत िट हा कार काही नवा नाही. (मराठीत िटलाही हसन णतात आिण फास लाही). पवू सावजिनक 
गणशेोवाा काय मातंनू ही हसन ंायची. अनके वगपवू मी आिण िकशोर कदमन े‘कालिनणय सान 
सं’ेसाठी ‘ऋतसुहंार’ नावाचा एक काय म िलिहला होता. ाच ंसगंीतही मीच केलं होत ंआिण या काय माच ं
िददश न वीर धान यान ेकेलं होत.ं या काय मात िफलस  णनू जी ि केली होती ती आमचा परमिम 
Mahendra Tukaram Kadam यान ेिलिहली आिण बसवली. मह आिण Paddy Kamble या दोघाशंी 
माझी ओळख होतीच पण या काय माा िनिमान ेांाशी मैी झाली. या दोघामंळेुच पढु ेAtul 
Todankkarशीही ओळख आिण मैी झाली. ह ेसगळे कलाकार चडं टॅलेड आिण गणुी होत ेआिण याचं ंकाम 
पान मला िवनोदी अिभनयाच ेअनके कंगोर ेकळले. ाचंा उूतपणा, हजरजबाबीपणा आिण ाचं ंटायमग, 
ांातला समय सगळंच िवयकारक होत.ं  
िट णज ेकेवळ छोा आकाराच ंनाटक न ेतर िवनोद हा हसनाचा आा आह.े ीफन ाय आिण  ू
लॉरी यानंी केलेा अितलघ ुेचसेचाही मी फॅन आह.े िटम ेलेखन तर िवनोदी असावचं लागत ंपण ा 
लेखनाची िडिलरी करणार ेनटही टॅलेड असाव ेलागतात.  
ह ेसगळं आज िलहायच ंकारण अस ंकी गलेे काही िदवस मी नमेान ेसोनी िलवर ‘महारााची हाजा’ पाहतोय. 
Sachin Goswami  आिण Sachin Mote या तःच अफाट ितभचे ेधनी असणाया महानभुावानंी एक 
अचाट ितभावान टीम गोळा केली आह.े हसन हा िवषय िजता वगेवगेया तहानंी explore करता यईेल 
ितता वगेवगेया पतनी त ेकरत आहते. साद खाडंकेर, पडॅी, नता सभंरेाव, ओकंार भोजन,े भाकर मोर,े 
अण कदम, गौरव मोर,े याम राजपतू, रोिहत मान,े रिसका वगलुकर, ियदशनी इदंलकर, िवशाखा सभुदेार, 
अशंमुान िवचार,े भषूण कडू, पिृक ताप, मशे बटेकर, थमशे िशवलकर, चतेना भट, िशवाली परब, विनता 
खरात आिण समीर चौघलेु, अस ेएकान एक टॅलेड नट या मचंावर आपली कला सादर कन गलेे आहते आिण 
करत आहते. (यात काही नाव ंरािहली असतील तर म)  
चागंा िवनोदाला अनके वळेा कायाची झालर असत ेआिण हाजते याचा पनुःपुा य यतेो. ाला 
ःख कळत नाही तो उम िवनोद क शकत नाही अशी माझी धारणा आह.े  
हाजतेली अनके पा ांा वरवरा िवनोदाा आवरणाखाली एक काय दडवनू असतात. एक फार 
अतीम अस ंपा मला आठवतयं त ेणज ेओकंार भोजन ेयान ेसाकार केलेला एक राजकीय काय कता . जरा 
गितमदं असलेा या काय का ा anticsना पान आपाला हस ूयतेचं पण िटा पलीकड ेअशा 
माणसाच ंआयु िकती कण असले असा िवचार आपा मनात डोकावािशवाय राहात नाही. नता सभंरेावन े
सादर केलेली दोन पा - ओकंारची आई आिण लॉली यांाबलही तचे णता यईेल. लॉलीसारखी काही पा ं- 
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(ी आिण पुष ) मी खया आयुातही पािहली आहते आिण वर वर बावळट वाटणारी, सवाा थेला हसनू 
सामोरी जाणारी ही पा आतनू अितशय एकाकी असाची मला जाणीव झाली आह.े  
हाजतेनू धचा भाग काढून टाकला ह ेअितशय चागंलं केलं. (तो तसा होता अस ंमी ऐकलं होत)ं. साद, सई 
आिण ाजा याचं ंअसण ंह ेया काय माता नटासंाठी खपू महाचा फॅर आह ेअस ंमला वाटत ंकारण 
टीीा मामाला टायमगच ेिवनोद करण ंही अतं कठीण बाब आह.े ितथा ितथ ेहापी दाद ही दाद 
िमळालेा िवनोदासाठी महाची असतचे पण ाा पढुा िवनोदासाठी अिधक महाची असत ेआिण 
णनूच पढुचा पफॉम अिधक सश होतो.  
पण हाजने ेसगयात कठीण गो जी साधली ती णज ेसात. माग ेमी एक पो ‘चला हवा यऊे ा’ा 
बाबतीत िलिहली होती आिण ितथहेी हचे टलं होत.ं ाउचो मा णाला होता - Comedy is serious 
business.  
सिचन मोटे आिण सिचन गोामना ह ेचागंलंच उमगलंय. िवनोदी िलखाणात ॲिडशनचा मकेअप अनकेदा 
लागतोच पण ितथ ेतारत ठेवाव ंलागत ंकी खरा चहेरा यात हरवत नाही ना. नसुता उपरोध, नसुा माकडचेा 
णज ेिवनोद न ेआिण यावर अकुंश ठेवणारा सम असा कुणीतरी लागतो. हाजचे ंयश ा मचंावर काय 
बोललं जात ंयाा इतकंच ितथ ेकाय बोललं जात नाही यात सामावलेलं आह ेआिण याच ंये सिचन गोामना 
आह.े  
सगळंच अ दजा च ंहोईल अस ंनाही; िवशषेतः टीीसारा मामात िजथ ेडडेलाइनचा सतत सजृनावर पहारा 
असतो - तरी एक दजा  राखनू ठेवण ंह ेअतं कठीण आह.े महारााची हाजचे ेयाबल आभार! 
ता. क. - यात हाजेा सगंीताा चमचूा उेख रािहला. Amir Hadkar आिण मडंळी यांाही 
टायमगला सलाम आह!े 
--- 000 --- 
 
खळाळता अवखळ झरा आिण इतर कथा  
ले ० एकनाथ आाड,  ० महेता पिशग हाऊस.  
 
आपले इथले िम एकनाथ आाड ह ेसातान ेमराठी बालसािहात मोलाची भर घालत असतात, ह ेआपाला 
माहीत आह.े बालसािह णज ेनसुतचे रास, पया अस ेनसनू ातनू मलुाचंा बौिक आिण साृंितक िवकास 
होत असतो, ह ेलात ायला हव.े ा दजा च ेत ेलेखन होयासाठी मळुात तो लेखक तशी ी आिण अास 
असलेला असावा लागतो. आाड ह ेिन:सशंय तस ेदजदार बालसािहकार आहते. यापवू इथ ेमी ांा ‘ 
शाचंी नवलाई ‘ या बालकिवतासंहावर िलिहले होत.े तहेी एक छान, उपयु आिण आादकारक अस ेपुक 
आह.े आाड त: अनके वष एका महानगरपािलकेा शाळेत िशक णनू काय रत आहते. तो अनभुवही 
ांा गाठीशी आह.े ांा काही पुकाचं ेहदी, इंजी आिण ले िलपीतही अनवुाद झालेले आहते यावन 
ांा कामाच ेमह लात याव.े  
उम कागद, उम छपाई, उम िच ेव सजावट असलेा या छान िनमतीत काही लहान लहान कथा आहते. 
एकमकेातंले मे, सौहाद, सहकाय  याचं ेमानवी जगयातले ान अधोरिेखत करयाबरोबरच पया वरण, नागिरक 
वत णकू, भाषा, अशा जगयाता महाा बाबच ेसहज जाता जाता भान आिण ान दणेाया या कथा आहते. 
साा काळात मलुाचंी अशी सवागीण वाढ ावी अस ेवातावरण कमी आह.े ती टुी आाडाचंी ही पुके 
भन काढू शकतात. तमुाआमा मलुानातवडंासंाठी िलिहणार ेअस ेलेखक आपाकड ेअसण ेही एक 
मौवान गो आह.े ासाठी आपण आाडाचं ेऋणी असायला हव.े  
बालसािहाता या आणखी एका उम पुकाच ेमन:पवू क ागत !   --- ००० --- 
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जविळकीची सरोवर े– ावतं सखसेागंाती  
सपंादन – नीितन वै,  ० – डपल पिकेशन.  
 
ह ेपुक णज ेमराठीतले ात सािहिक .ं िव. सरदशेमखु यानंी वळेोवळेी केलेा नदच ेसपंादन आह.े 
दशेिवदशेातंा अनके लेखक-िवचारवतंाबंाबता या नदी आहते. सरदशेमखुासंारा िवदध आिण ग 
मनाबरोबर होणारी ही जागितक मशुािफरी नीच वाचकाला समृ करणारी आह.े मराठीतले जनुनेव ेकवी-लेखक-
िवचारवतं आिण जगातलेही अनके अितीय लेखक-कवी-िवचारवतं यांावंरा या नदी अासक, लेखक, 
वाचक सवानाच उपयु, उोधक ठरतील अशा आहते. नीितन वै यानंी अतं पिरमपवू क घडवलेले ह ेकाम 
आह.े एखाा महाा लेखकाा लेखनाचा ाा मृनूतंर असा पाठपरुावा कन उभ ेरािहलेले ह ेएक 
अपवादाक काम आह.े  
सरदशेमखुाचंी आिण माझी ओळख-भटे गो. म. कुलकण ( माया आाच ेयजमान ) यांा घरी दोनदा झाली 
होती. पाहताणीच ांा िमात ानाचा आिण तपचेा भाव जाणवत अस.े इतके शातं, िवदध, ग 
िम मी िचतच पािहलेले आह.े असचे एक मी पािहलेले िम णज ेम ुबंई िवापीठात एके काळी 
इंजीच ेअल ाापक णनू ात असलेले ा. बनॅज याचं ेणता यईेल. ( ांा ओड इिंलशा एका 
एमेा िपरीयडला मी अनिधकृतपण ेबसलो होतो ! ) साराशं णज ेह ेपुक मी ा अादरान ेआिण िवनतने े
वाचले. नमूादाखल या पुकातली मला आवडललेी एक खास नद खाली दते आह े---      
ईजी िपराेो, २८ जनू. 
अँसड नाटकाचंा उदय सर ेमहायु सपंानतंरा काळात झाला ह ेखर ेतरी ाला पवू गामी अशा मानिसक 
आदंोलनाचं ेसगुाव ेााही आधी पिहा आिण सऱया महायुाा िचमटीत असलेा वीसके वषातही 
जाणवतात. िपराेो या काळातला नाटककार (१८६७-१९३६). आपा िसिसली ातंातील जगावा 
आसपासा बोलीभाषवेर बधं िलन ान ेिवशीतच डॉरेट िमळवलेली. िसमड ॉईडच ेलेखन वा माशल 
ूा कादबं या येयापवूच मानसशाीय िवषय ाा कथामंधनू आले होत.े ाला िनवदेनाक, वणनशील 
सिंहताचंा मोठा बभेरवसा होता. ससुू, एकातनू एक अस ेजीवन नसत,े तर नाटक का तस ेअसाव,े असा ाचा दावा. 
लेखकान ेकथानक ठरवनू ठेवाव,े त ेसागंयाचा हते ूमनाशी योजावा आिण पाानंी ाला अनसुन बोलाव ेयात 
िपराेोला ार नत.े माणसाचं ेभाव ससुू, सबु नसतात, ाचंी िम ेकधीच खरी एकसधं 
नसतात, तर नाटककारान ेतशी चना करावी ह ेिकती फोल आिण िवपरीत, अस ेाला वाटे. जॉ आनईु, सा  यांा 
अिवादी िनराशपेासनू यजुीन आयनेो व सॅएुल बकेेट 'यांा अबँसड कॉमडेीपयत िपराेोा या 
िविश वृीचा पिरणाम गाातनू जाणवतो. टी. एस. इिलयटा ' िरलीज वसस ामाज' वरही तो िदसनू यतेो. 
तःची सािहकला आिण तचतन यािवषयी ान ेिलन ठेवले आह े-- 
‘ आयु मला उदासगभ  िवषकी वाटत.े कारण सदाच एक मायावी वाव िनमा ण कन आपण तःची 
फसवणकू करीत असतो. आपा आत ही एक गरजच असत.े ह ेवाव िकती फोलकट आिण फसव ेयाचाही आपण 
वळेोवळेी अनभुव घतेो. ह ेसगळे का आिण कस ेघडत ेयाच ेआकलन मा आपाला होत नाही. ‘  ( quoted in 
‘ All the world’s a stage ‘ by Ronald Harwood, Sacker and Warlsburg, 1984, p. 288 ).  
िपराेोा नाटकावंर ातील िनराशागभ  िकोनामळेु थम खपू टीका झाली. ‘ too cerebral ‘  टले 
गलेे. पण नतंर ा बौिक दश नाआड वाहती असलेली सवंदेनशीलता व कणा याचंी टीकाकारानंी जात दाखवली.  
सोलापरूा 'ना आराधना' या संने ेिपराेोा ‘ नाटककाराा शोधात सहा पा े' (मराठी अनवुाद 
माधवराव वाटव)े या नाटकाचा योग रा ना धत कन रारावर पिहले पािरतोिषक िमळवले होत.े 
संेा रौमहोवािनिमान े१९९५ साली िनघालेा रिणकेत सरदशेमखुानंी या नाटकावर लेख िलिहला, 
ातला हा सपंािदत अशं - 
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िपराे्ोा नाकृती समकालीनानंी फार उाहान ेीकारा अस ेझाले नाही. ाा वागया-बोलयाचा 
िककेदा िवपरीताथ  िनघाला आिण िपराेो  हा एक दयशू, िवि मनु आह ेअस ेपािहले गलेे. मानवी 
बौिकतचे ेपातंर भावाकतते कस ेकरता यते ेयाचा य माझी नाटके आणनू दतेील अस ेिवधान एकदा ान े
केले. ाचा खपू गरैसमज झाला, लेखनावर पिंडती वादकौशाच,े गढूतचे,े दयशूतचे ेिशे बसले. 
या नाटकात एका कुटंुबाा अतंग त वाताहतीच ेिचण यते.े कुटंुबात घडत ेत ेनमेके कशामळेु? घडले अस ेवाटत ेत े
तचे की आणखी काही वगेळे ? शाचंाच न ेतर कृतचाही एकच अथ  असतो? माणसाा आयुाच ेअस ेागंड े
कशान ेहोत?े त ेअिनवाय  आह?े की माणसानंी आपण होऊन ओढवनू घतेलेली ती आपी ? अस ेिकतीतरी भदेक 
 िनमा ण होतात. काही नाटकाा ोानंा जाणवतील अस,े काही पाांा तडून ऐकता यतेील अस े... घडत े
त ेभाविनक पातळीवर, ाच ेआकलन कन घेयाचा य होतो तो बौिक पातळीवर. तो फसतो तेा दोी 
पातयानंा डावन कवा दोा सकंरातनू णा फँटसीची एक पातळी िनमा ण होत.े या तीनही एकमकेात 
घसुतात तेा नाटकभर एक चमािरक गढूता वाव लागत.े 
स काय, ाचा आभास णतात तो कोणता ? ानंा िवलग करता यते ेकाय ? आभासातनू साचा पडताळा 
घतेा यतेो काय? सही आभास िनमा ण करत ेतर ढळढळीत अस कशाला णता यईेल? की स, अस अस े
िनयान ेकाहीच नाही? जगायला ज ेज ेा ा पिरितीत िनकडीच ेाचा अवलंब माणसू करतो; ाला 
जगणचे इतके नामोहरम करत ेकी या कारा तािक समा जाणवा तरी ा सोडवयाची ताकद फार अ 
असत,े ामळेु पारंपिरक सामािजक मू ेआदरणीय िकती, िनषधेाह िकती याचा िनणय करयास तो असमथ  ठरतो. 
नाटक आिण जीवन यांा सीमा कोठे िवलग होतात ? ानंा सटेु, िनलप कुठे पाहता यते?े जीवनातील समाचं े
दशन नाटक घडवत ेखर ेपण ती ती समा ा ा पाापरुती ठाणबदं होत.े ती ाितिनिधक वा खु 
नाटककाराचीच जीवनसमा आह ेअस ेकिण ेअतं फसगतीच ेव अकला ठरत ेअस ेिपराेोच ेमत आह.े 
‘ नाटककाराा शोधात..' मधील बाप ही खु िपराेोचीच ितमा असाची टीका ऐकून ाला आय  वाटले. 
एवढ ेखर ेकी वाव आिण ाची जाण यात पीा बाजनू ेअसलेा तफावतीमळेु ाच ेकौटंुिबक जीवन 
िवटलेल ेहोत.े मलुीन ेआहचेा य केला. बायको पढु ेमरान ेवडेीिपशी झाली. िपराेो या सवा न े
वढेला गलेा. नाटकातला बाप आपली बाज ूमाडंत असताना िपराेोची ितमा ा पााआडून झळकत राहत े
अस ेेकाना वाटास ात फारस ेआपेाह काही नसाव.े... 
नाटकाचा नमेका शवेट काय होतो? ा सहा पााचं ेिनग मन – आगमन शवेटा घटकेला कोणीकड,े कशाआड े
होत?े समोरा पााचंी भासजीवन ेएका अध णात अकात अतंधा न पावतात, आभासाची एक ओहोट 
िनमा ण होत.े ितान ेचावलेला िददशक रंगमचंावन काढता पाय घतेो, ेकही ाचचे सहानभुवी होत 
नागहृाबाहरे िनघतात, तेा ांा मनात जाण भन यते ेकी चतनात खललेले एक ना आपाला िवचार 
करायला अवसर दते दते अनके तािक व भाविनक समा आपासमोर माडूंन गलेे.  
िपराेोचा आज जिदवस.. 
( पान – १६४ त े१६६ ).  
अशा अनके ीमतं नदनी ह ेपुक भरलेले आह.े यावर मी काय िलिहणार ? ह ेएक छान संा पुक आह ेएवढ े
मा इथ ेनदवनू ठेवतो. 
--- 000 --- 
 
यही ह ैमरेा ानपीठ !  
धवाद, िमवय  ! 
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सतीश ताबं े-- 
 
' यान वगेळे काय आह ेरामायणात '   
आिण शवेटाकड े  
'आिण मी तरी काय आह'े  
णनू सगयातील हवा काढून  
'कोsहं'च ेएक वगेळेच दशन घडवलं आह ेा किवतते 
 रचयाच ंवावड ंअसलेा 
भळभळतपेणाला चटावलेा   
हळा मराठी सािहिवात   
अशी  िनखळ बौिक किवता 
पचण,ेचण,े ळण े कठीणच.  
कबना ा  किवताच नते  
अस ेआसडू दखेील ा किवतावंर 
धारणांा बाळबोध  सकुंिचतपणामळेु   
कदािचत मनापासनूही ओढले जाऊ शकतात  
 hats off to Champra Deshpande 
============================== 
मम  
माझा एक िम  
गमंतीन ेमला महामहोपााय णाला  
अर ेटले मला  
कुणाचहेी चिर िलिहयात इंटरे नाहीय   
एवा मोा जगाा चिरातही  
असत ेफ दवेघवे आसी सडू आिण ौय   
त ेिलिहयावाचयात कसली आलीय ममकी  
आचिर िलिहणारहेी मला मखू  वाटतात  
ाचं ेगौरव जोपासण ेणज ेमाझ ेजगण े 
इतका िवन आगौरव मायाकड ेनाहीय  
मग रामायण-महाभारत ही तरी  
तझुी ओळख आह ेकी नाही  
अस ेिवचारत ान ेती गमंत पढु ेरेटली  
अर ेटले अबंा अिंबका आिण अबंािलका  
या ितघीही मला आवडू शका असा समज  
पण पाच पाडंवाचं ेनमेके िपतहेी मला सागंता नाही यणेार  
माकड ेमाणसाला सहकाय  दतेात  
यान वगेळे आह ेकाय रामायणात  
आपापली बायको सभंाळयाच ेटेशन हचे ना  
त ूिम णज ेतरी काय आहसे 
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अिकलसमाणचे तझुीही एखादी टुी  
तझुा खाा क शकत ेशोका  
दोष वा पतनब वा कलंक वा अटळ हाव  
काय घडाव ेयाची   
आिण मी तरी काय आह े 
मला आवडणाया सव िया  
माया मेात पडाात णणारा  
णजचे माझ ेल झाले तर ांातं  
काय होईल उलथापालथ याच ेिवचारही नको असलेला  
ण त ूमला मम पण तो फेटा आिण त ेधोतर  
ह ेमला कदापीही नाही जमणार 
--- 000 --- 
 
WHO visit to Dharavi dispensary for appreciation of management of Covid 19 
कोिड १९ ा काळात म ुबंईतले धारावी उपचार क  उम रीा चालवाबल ितथा कमचायाचंा जागितक 
आरोय सघंटनमेाफ त गौरव करयात आला ! ितथला टीमलीडर डॉर उमशे दशेपाडं ेहा माया पीा थोरा 
बिहणीचा मलुगा आह े! आा सवाना ाा या कामाचा आनदं आिण अिभमान आह े!  
ाला ाा पढुील कामासाठी खपू खपू शभुेा ! 
--- ००० --- 
 
पुषोम करंडक धा  २०२२.  
 
या धत करंडकपा एकािंकका सादर झाली नाही या कारणान ेकुणालाही करंडक न देयाचा एक ऐितहािसक 
िनण य घतेला गलेा ! ावर अथा तच लेख, िटपण,े चचा  ह ेसव होण ेसाहिजकच होत.े काल िदनाकं २२-०९-२२ रोजी 
पुयाता सदुशन हॉलम ेयावर चचा  झाली. काही कौटंुिबक कारणामंळेु मी ितकड ेजाऊ शकलो नाही, परंत,ु 
माझ ेया बाबतीतले िवचार मी िलन पाठवले होत.े चचच ेसूसचंालक माझ ेिम िमलद श ेयानंी त ेितथ ेवाचनू 
दाखवले. तचे माझ ेिटपण मी खाली पो णनू दते आह े--  
 
पुषोम करंडक धा   --- च.ं . दशेपाडं.े  
 
माया एका एकािंककेला पुषोम करंडक, एका एकािंककेला सवम ायोिगक आिण एका एकािंककेला ितीय 
परुार िमळाला होता. अनकेदा मी या धता एकािंकका पािहलेाही आहते. ा आधारावर साा, 
करंडक न देयाा वादावर थोड ेबोलतोय.  
एक लात ायला हव ेकी हा िनकाल आयोजक आिण परीक यानंी सहमतीन ेजाहीर केलेला िदसतो आह.े 
करंडकास पा एकािंकका सादरच झालेली नसले तर करंडक िदला जाणार नाही, अस ेधा िनयमावलीत   
टले असाच ेजाहीर झालेले आह.े धा अिंतम फेरीसाठी परशे मोकाशी ह ेएक उम लेखक-िददशक, 
िहमाशं ूात  ह ेएक उम लेखक-िददश क-ाात ेआिण पौणमा मनोहर या एक उम अिभनेी होा. ितथ े
नाराजीला काही जागा आह ेअस ेमला वाटत नाही. अस ेपरीक होत ेह ेसबंिंधतानंी िदलखलुास ीकाराचचे 
समजायला हव.े िनयमात असलेा तरतदुीमाणचे ानंी हा िनकाल िदलेला असणार यात शकंाच नाही. आिण ‘ 



98 
 

परीकाचंी समज ‘ हाही इथ ेिववा मुा ठ नय.े ( ाथिमक फेरीा परीकानंी अिंतम फेरीसाठी नऊ एकािंकका  
िनवडून ाया होा, त ेकाम ानंी केले, ह ेपाहता ाचंा  यते नाही. ) 
पुषोम करंडक या धला गलेी अनके दशके नाेात एक िता आह ेह ेसवानीच मा केलेले आह.े ती 
िता जपली जायाच ेय होण ेह ेचकुीच ेणता यणेार नाही. नसुतीच वासरात लंगडी गाय अशी पािरतोिषके 
दऊेन ती िता राहणार नाही ह ेच आह.े साराशं णज ेआयोजक आिण परीक यानंी साधक-बाधक िवचार 
कन हा िनण य घतेला असणार आिण तो ाचंा अिधकार आह,े ह ेआधी मा ायला हव.े ( ‘ तो ाचंा 
अिधकार आह े‘ ह ेवा आपले अिजतदादा िदवसातनू िकमान तीनदा िनरिनराया सदंभात णत असतात, ह ेइथ े
लात ाव.े ) या वषचा हा िनण य ऐितहािसक आह,े अस ेपवू कधीच झाले नत,े ामळेु, यावर चचा होण े
साहिजक आह.े  
के धत ‘ ध कानंा ाय िमळण े‘ ही एक कना चचत असत.े मळुात के वळेी उम, जाणकार परीक 
िमळण ेअवघड न,े अशच असत,े ह ेआपण समजनू ायला हव.े जरा अितशयोी करायची झाली तर एखाा 
नाटकाला पिहली, सरी, ितसरी अशा घटंा िदा होा या अनभुवावरही एखादा माणसू इथ ेपरीक णनू यऊे 
शकतो. तुी परीकानंा मानधन काय दणेार, ांा राहया-जवेयाच ेकाय करणार इथपासनू  असतात. 
लाानंी माझ े‘ समतोल ‘ ह ेनाटक रा ना ला केले होत.े तेा, यातले एक पा िखडकीत उभ ेरान वाट 
पाहत ेआह,े अस ेअसनूही नपेात िखडकीच नती, अशी एक चडं टुीही परीकानंी काढली होती. माझ े‘ एक 
गगनभदेी कचाळी ‘ ह ेनाटक कोापरू क ात झाले होत.े तेा ह ेनाटक आिण सागंलीतनू आलेले ‘ काळोख दते 
ंकार ‘ ह ेिदलीप परदशेच ेनाटक ही दोन नाटके गाजत होती. वतमानप ेआिण ेक यातं हीच दोन नाव ेहोती. 
पण,  िनकालात आमच ेनाटक शूावर रािहले होत े! साध ेएखाद ेउजेनाथ  पािरतोिषकही नत े! ाला 
काय करणार ? ह ेअनकेदा आिण िकतीही िठकाणी घडू शकत.े रााा, दशेाा वा जागितक पातळीवरा 
धामहेी अस ेमतभदे आिण चचा  चा असतात. कलेा वा सािहाा ेातही एकमत णाव ेअस ेिनकष 
नसतात. ात पनुः, िडलान थॉमस या कवीची एकच किवता पान, हा एक अतं महाचा कवी आह,े अस े
समजणार ेआिण इकड-ेितकड ेकानोसा न घतेा आिवासान ेण ूशकणार ेटी. एस. एिलयटसारख ेसमीक 
आहते कुठे इथ े? ामळेु, कोणाही कलेा ेात काही वगेळेच, नव ेकुणी काही करत असले तर ािपतांा 
त ेडोातं न िशरान ेअाय होयाचा धोका असणारच. आता एक साधा  ा की बाबा ना धतले 
पािरतोिषक ह ेयोगाला असत ेकी आशयाा दजा ला ? तकुारामाचा आशय वगळून ाला नसुताच कवी णनू 
टे णता यईेल का ? अस ेअनके  आहते आिण असणार. ाचंी जाणीव ठेवावीच लागणार. नसुतीच एखादी 
एकािंकका विंचतांा जीवनावर कवा ामीण जीवनावर आधािरत आह ेणनू टे ठ शकत ेका ? कलेतल े
अनभुव-मटेिरयल महाच ेअसत ेकी लेखकाचा आवाका, समजतू, मानवी जगयाच ेभान ? यावर िवचार 
ायलाच हवा. अनकेदा अनभुव-े कोणत ेआह ेयाचाही बीस िमळवायला उपयोग होतो, असा एक काळ यऊेन 
गलेाच ना. कधी कुणी तंाा भिडमारानहेी पािरतोिषके िमळवली. या उलट तं ह ेजरीपरुतचे असायला हव,े 
अस ेदाम ूक कर ेआिण सदवे ब ेअस ेआपले सा नाकम णनू गलेेले आहते.     
आह ेा उपल पिरितीत ातंा ातं चागंले परीक िमळवनू या धा  भरवा जातात, ह ेआपण माच 
कराव ेलागणार. ाय, योय िनकष या गोी िववा राहणारच. मला काही वगेळेच णायच ेआह.े या एकूणच 
धामधली पािरतोिषके ही ावहािरक महाची ठरत गेामळेु ध क मडंळी आडाख-ेक ित होऊ लागली अस े
मला वाटत.े अनभुव े, समा कोणा ाात, तािंक भाव कस ेिनमा ण करावते याचंाच जा िवचार सु 
झाला. िदीा एन एस डी म ेआी एक नाटक पािहले ात शभंर िदव ेवापरले होत े! ह ेकस ेायला लागत े– 
माझा एक िम होता, तो त: कधी मटका खळेायचा नाही, पण, मटाच ेआकड ेज ेफुटतात ातं एक िडझाईन 
असत ेअस ेाला समजलेले होत ेआिण त ेिडझाईन तो ॅक क शकत अस.े या ाा िसीमळेु काही लोक 
ऑिफसातही ाला आकड ेिवचारायला यते. मळुात ह ेलात ायला हव ेकी तुी आडाख ेवापरा वा न वापरा 
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तुालाच बीस णज ेाय िमळेल अस ेकाही नाही. इतर परीा वगरै ेठीक पण, कलेा ेात तर ह ेअस ेयश 
िमळवयाा िभकारडपेणाचा ागच केला पािहज.े अलीकडचे गोदाद नामक एक जगिवात िसन-ेिददशक 
वारला. ाचा पिहला ‘ थेलेस ‘ हा िचपट िचपट तरी णावा का इथनू चचा  होती. पण तो ना लाटेतला एक 
महाचा िचपट ठरला. कलेा ेात ाला कलातंग त आिना णतात ती असायलाच हवी. तुाला 
उम, करमणकुीची, िवनोदी कलाकृती िनमा ण करायची आह,े हरकत नाही – तचे करा, आडाख ेनकोत. आता 
उर-आधिुनक तानामाण ेतर स, मू, विैक आशय-िबशय काही नसत.े ाला ज ेवाटेल त ेतस े
करायच.े ह ेजर खरोखर तीतने ेवाटत-िदसत असले तर तशी यऊे ा कलाकृती. कला णज ेजगण ेसमजनू 
घेयाची िया कवा िनळ करमणकुीची िया – ज ेखरोखर वाटत असले तशीच कलाकृती िनमा ण ायला 
हवी. या आिनकेड ेल होत गलेे तर कलेचा दजा  खालावत जाण ेअटळ आह.े  
आज आपाकड ेसािहकलेत गटतट, टोया आहते, याची चचा  होत असत.े काय मोट करायच,े काय यशी 
करायच,े कोणती पुके अासाला लावायची, अशी सगळी फीडग लावण ेअसत.े मग काय कराव े? तचे 
राजकारण ? यातनू कलेच ेसाृंितक अि काय राहील ? नाही तरी गणुवा आिण समज यावंर आधािरत 
तमुा कामाकड ेपािहले जाईल याची खाी नाहीच. ामळेु, ध कानंी कलेतील यश िमळवयाची हाव सोडून 
िदली पािहज.े या िनिमान ेआपाला रंगमचं उपल होतो, ेक िमळतात यालाच मह िदले पािहज.े आपा 
अिभीचा कस हाच ामािणकपण ेमाडंला गलेा पािहज.े तरच, नसुता धाचाच नाही तर आपा एकूणच 
साृंितक कृतचा दजा  वाढले – ा अथ पणू  होतील. तस ेनसले घडणार तर बिस ेिमळयाची िता तरी 
िकतपत राहील ? आपा अिभीला मह दणे ेहचे घडत राहायला हव.े अथा या धा  आपा कलेला 
मारक ठरताहते असचे णाव ेलागले.  
--- च.ं . दशेपाडं.े  
--- ००० --- 
 
समजा -- 
 
समजा एखादी केस खपू ग ुतंाग ुतंीची आह.े ितात िनवडणकू आयोग, सभापती, रापाल, कोट याचंी अिधकारे े
एकमकेातं ग ुतंलेली आहते. ात कालानुमाचहेी महाच े आहते. अशा पचेाला फारसा भतूकाळ वा जनु े
सदंभ ही उपल नाहीत. उपल कायदा यावर नमेका काश टाकयात कमी पडतो आह.े अशा अवघड 
चबायामळेु समजा कोटा न ेिनकाल देयाा बाबतीत असमथ ता जाहीर केली तर काय होऊ शकत े? 
आपाकड ेवा जगात अस ेकधी कुठे झााच ेउदाहरण आह ेका ? माणसाची बुी हा एक अजब ॉेम आह.े 
तगंातं तगंडी अडकवनू ती अशा समा िनमा ण क शकत.े ह ेिवनोदी वाटले तरी जनतेा बाबतीत खपूच 
अिहताच ेठ शकत.े अशा वळेी जनिहत, माणसुकी अशी त ेवापन कोट िनकाल दऊे शकत ेका ? की एखादी 
पिरिती िनराकरणािशवायच रेटून नलेी जाऊ शकत े? कोटा तनू िनराकरण िनघण ेअश झाास सबंिंधतानंा 
कोणता माग  अवलंबावा लागतो ? की अस ेहोऊच नाही शकत ?  
िनराकरण सापडतच नसान ेकोवधी लोक आ वासनू एकमकेाकंड ेपाहाताहते, अस ेघडू शकत ेका ? 
--- ००० --- 
 
गोची  
 
कॉसेची ‘ भारत जोडो ‘ याा ाचंा प बळकट करयासाठी तर असलेच पण यात राजकीय उि ेफारशी नसनू 
सामािजक व आथक जा आहते, असहेी टले जात आह.े भारत जोडो णज ेधम िनरपेतावादी लोक जोडो, 
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असहेी आह.े हवादामळेु दशेात फूट पडत असनू ती िया थाबंवायला हवी, ह ेएक मखु उि िदसत.े त ेअस े
माडंले गलेे आह े--  
 “Bharat-Jodo” is also being portrayed as the single most important political 
initiative to save India from the divisive Hindutva ideology. Hence, it is expected 
that people opposed to the Hindu Rashtra, civic groups and secular political 
organisations aspiring for peace and harmony in the country would voluntarily 
support this initiative, shedding all their apprehensions and doubts about the 
Congress. 
आता ही याा महाराात यईेल तेा मिवआ चा सद णनू यात सामील होयाच ेिनमंण कॉसेतफ  िशवसनेा 
– उव गट यानंाही ाव ेलागणारच ! तो गट तर बबीा दठेापासनू हवादी असाचा नारा दते असतो, ह े
सवानाच माहीत आह े! याचा अथ  असा होतो की कॉसेलाही सवधम समभावाच ेफारस ेकाही दणेघेणे ेनाही आिण 
उव गट ा याते सहभागी झाास ालाही हवादाच ेकाही पडलेले नाही ! अस ेझाास ही याा णज े
फ बी ज ेपी िव शी एकवटयाचा एक राजकीय य, अस ेठरत े! याचा फायदा बी ज ेपी लाच चारासाठी 
होऊ शकतो !  
आपापा मागानी ईमानदारीत जात राहण ेह ेसुा कस ेत:ाच पायावर धडा पाडले की काय, अशी समा 
कशी िनमा ण करत ेयाच ेह ेउदाहरण ठरेल. मळुात इथा सासघंषा त अतोनात  असताना कशाला ही याा 
मचे, अस ेिशवसनेा उव गटाला वाटू शकत े! 
मानवी बुी ही अशी आपापा िववकेाला जोखणारी आान ेआपोआप िनमा ण करत असत ेझाले !  
--- ००० --- 
 
ितसरा माणसू  
 
सकाळी साडसेातला अनकेदा भटेे तो रावर. जनुी ओळख असामाण ेनमार कर.े मीही अथा त परत 
नमार कर.े कधी कधी तर, नमेकी ओळख आठवत नसनूही, मी कर ेहसनू नमार, मग तो कर.े इन केलेला शट, 
पॅटं, डोावर कॅप आिण हातात एक िपशवी. चा जाड ेमचा. या माणसाची कधी कुठे झाली होती ओळख ? हा 
आपा एका जुा सहकायासारखा िदसतो. ाचा मलुगा असले का हा ? एक िदवशी िवचारायचचे ठरवले. 
थाबंायला हात केला. तो थाबंला. टले, आपली ओळख कुठे कधी झाली होती हो ? मला आठवत नाहीय. ओळख 
? अस ेणत तो हसला. त ेपान लगचे आले लात, अर ेहा तर आपा समोरा ए टी एम चा िशपाई आह.े 
ितथ ेतो िनया पोषाखात असतो. फ पोषाख बदलामळेु आपला घोटाळा होत असावा. तसा तर अनकेदा भटेतो 
तो. कधी कधी बोलतोही. णज ेाला वाटणार आता की आपले माइडं िबघडलेय. तस ेायला नको णनू 
टले, त ूहोय ? अर ेमला बयाचदा याच रावर अगदी समे तुयाचसारखा एक माणसू भटेतो. टले कोण 
असावा हा ? समे तुयासारखाच आह.े चाही असाच अगदी. तो ओळखत असले तुाला, तुी िवसरला 
असाल, तो णतो. आी हसनू िव िदशानंा जातो. खरे तर ही एक साधी गो होती. तो तोच होता आिण मला 
ाला वगेया पोषाखात पाहायची सवय असान ेकळले नत.े माझी ितमा ाा लेखी एक सरकारी 
अिधकारी अशीच आह.े माझ ेकाही चकुले असले अस ेतो समजणारच नाही. तो उलट िवचार करेल, ायला कोण 
असले असा नमेका ? यापढु ेतो भटेला तर मी ओळखनू, हसनू करेन नमार पण ााचसारखा आणखी 
एकजण आह,े ह ेमनात ठेवनू.  
मला माझी ितमा िबघडू ायची नसान ेतो सरा माणसू कुणी आहचे, ह ेनीच समजाव ेलागले. ाचाही 
मायावर िवास असान ेतोही त ेगहृीत धनच चालणार. न जाणो, फावा वळेात तो िवचारातही पडत 
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असले. आता भीती एकच आह ेकी एखाा िदवशी तो थाबंनू, हसनू िवचारेल, भटेला का तो सरा, पटली का 
ओळख ? तेा मी णने, अरे तो माया एका जुा सहकाया चा मलुगा आह.े आिण आी हसनू िव िदशानंी 
जाऊ. माया खोटेपणामळेु आिण सारवासारवीमळेु अिात आलेला तो ितसरा माणसू ितथचे सोडून ! एकूण 
माणस ेतीन णनू ितसरा, अथा तसा सराच तो ! खर ेतर शूवाच !  
--- ००० --- 
 
ना समा  
 
इतकी ोटके वापनही हा पलू एका फटात पडला नाही -- याचा अथ च हा िवनााचार बाधंलेला पलू होता, ह े
आता  झाले आह े! हा पलू इतका पा बाधंायची खरचे गरज होती का, यावर आता राजकारण सु झालेले 
आह ेआिण सरकारन ेयाची चौकशी करायच ेठरवलेले आह.े परंत,ु आता, यातनू एक वगेळीच समा समोर यते 
आह.े बतके सवच अिधकारी िनरिनराया चौकयांा कामातं ग ुतंामळेु मळू टीन काम ेकरणार कोण, अशी 
ही समा आह े! चौकशा कमी करायला कुणाचीच माता नसान ेनहेमीा कामासंाठी वगेळे, नव ेअिधकारी 
नमेावते अशी मागणी पढु ेयते आह े! जनतेा डोयातं, पलू अध वट पडतानाची धळू गेान ेसा शहरात 
डोयांा डॉराचंी चलती झालेली आह.े क  सरकारन ेताबडतोब इथ ेडोयांा डॉराचं ेएक पथक पाठवण े
अावयक आह,े अस ेअनके सामािजक काय कत णत आहते ! यातनू आणखीही काही समा िनमा ण होयाची 
भीती  केली जात आह े! 
--- ००० --- 
 
धमाल, धगाणा, राडा, का -- ह ेश इतके लोकिय होयाची कारण ेकोणती असतील ? 
 
फलोितष 
 
सा या िनवडणकुीा मोसमात फार मोठमोठे लोक ोितषाकंड ेजात आहते. आज मीही एका फलोितष 
अास मडंळ संते गलेो होतो. माझ ेकारण वगेळे होत.े नोकरीत असताना समुार ेआठ त ेदहा वष मी माझ ेइतर 
सव लेखन-वाचन बदं ठेवनू हसामिुक िवचेा अास करत होतो. आमा एका बगंाली ाहकामळेु मला यात 
उकुता िनमा ण झाली आिण मी ाचा वडेा कवा सनीच होऊन गलेो. अहमदनगरला असताना एकदा आमा 
बकेँचा एक पारशी सहकारी कमचारी संाकाळी टाईम पास णून मायाकड ेआला होता. असा टाईम पास 
करतच इकडच,े पुयाला बदली होईपयतच ेिदवस पार पाडाव ेलागणार, ह ेान ेनाइलाजान ेीकारलेल ेहोत.े मला 
ात धोका िदसला. वारंवार िकरकोळ गा मारत मला वळे घालवायचा नता. मी ाला सािंगतले, “ म ैपािमी 
पढत ेरहता  ँ– मझु ेटाईम नही रहता – “ तर ान ेमला ह ेिवचारले की मी याची परीा दणेार आह ेका कवा 
याचा िबिझनसे करणार आह ेका – दोीला माझा नकार पान तो णाला, “ िफर ू ँपढत ेहो ? “ तर या िवेा 
सनासाठी माणसानंा कटवण,े ानंा काय वाटेल याचा िवचार न करण ेयाची मला सवयच झाली होती. नसुत े
भारताताच न ेतर जगाता अनके ात हसामिुकाचंी पुके मी िवकत घतेलेली होती. काही इकडून 
ितकडून कुणी कुणी िदलेली होती. मी ा पुकानंी पछाडलाच गलेेलो होतो. नोकरी आिण अावयक कत े
वगळता माझा सव वळे ाच कामी लागावा अस ेमला वाटे. नतंर कधीतरी मला उपरती झाली आिण आपले 
बाकीच ेलेखन-वाचन बदं पडण ेयोय नाही ह ेशहाणपण सचुले ! ानतंर मा मी त ेसगळे बदं णज ेबदंच केले ! 
तःचा हात आिण काही इतराचं ेहात ा काळात मी पािहले. ा िवतेले खपू आडाख ेबरोबर असतात अस ेमला 
िदसनू आले. एकच उदाहरण सागंतो. मधले बोट णज ेशनीच े– ाा खाली दयरषेा आिण मकरेषा याचंी 
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काी झालेला एक हात मायापढु ेआला होता. तो माणसू ा वळेी चोवीस-पचंवीसचा णज ेा काीा 
भावाखालीच होता. त ेमहा डजरस िच होत.े मी ाला नसुत ेटले की सा तुी अनके सकंटातंनू जात 
आहात, तर तो माणसू घळाघळा रडायलाच लागला ! अशा अनके गोी आहते, त ेजाऊ द.े 
तर मी ा संते यासाठी गलेो होतो की मायाकड ेअसणारी या िवषयावरची पीस पुके मला अशा संलेा 
ायची होती की िजथ ेिवााना ाचंा उपयोग होईल. यासाठी नटेवन मािहती काढून ‘ फलोितष अास 
मडंळ, पणु े‘ यांाशी सपंक  साधला. ती संा महाराातले ात ोितषी कै. ीकॄ जकातदार याचंी आह.े 
गलेी वीस-पचंवीस वष ती संा ीकॄ जकातदाराचं ेिचरंजीव ी. िवजय जकातदार ह ेचालवतात. त ेबी. ई. 
िसिल असनू िरझ बकेँतनू मोा पदावन िनवॄ झालेले आहते. ितथ ेोितषिवषयक अनके अासाम 
चालतात. दशेिवदशेातं ाचं ेहजारो िवाथ आहते. ानंी मायाकडची पुके आनदंान ेीकारली. 
ी. िवजय जकातदार यानंी ितथ ेचालणाया कामाची मला मािहती िदली. त ेसव पान मी थ आिण चिकत झालो 
! नसुत ेआह ेत ेान दते राहण ेएवढचे काम ितथ ेचाललेले नाही. या सव िवषयातं चडं सशंोधनही चा आह.े 
ाचंी िशक टीम आिण अनके िवाथ यानंी तयार केलेले शोधिनबधं संनेहेी बरचे आहते. उदाहरणाथ  एच 
आय ी णांा हातावर वा कंुडलीत काही कॉमन गोी आहते का, ह ेानंी शोधनू काढलेले आह.े अशा 
शताचंी आधी कना असास माणसू काळजी घऊे शकतो, अस ेत ेणाले. 
ह ेकुणाला आवडो वा न आवडो, कवा समजनू घेयापवूच त ेफेटाळून लावाव,े असहेी काहना वाटो, ाचं ेकाम 
अतं गभंीरपण ेचालललेे आह,े ह ेनी. ांाकडा अिभाय वहीत भाभाचं ेअिभाय आहते. 
या कामाला परुेशी िसी िमळालेली नाही – या माया वाावर त े‘ होय ‘ णाले ! 
--- 000 --- 
 
ा दशेाला िवगु बनायच ेअसले ान ेाची शा ेत: बनवायला हवीत ! -- एक चनॅले. 
 
समानता  
 
आमा लहानपणी मराठी-हदी िसनमेाता िलन िया, कुिणतरी चागंा मनान ेकेलेली खीर, तीत काहीतरी 
टाकून, नासवायच ेकाम करत. अजनूही तचे चा आह े! तचे खीर नासवण े! यातनू अपण ेहचे सचुवले जातये 
की ियांातं काहीही गती झालेली नाही आिण ांा बुीची झपे ही खीर नासवयापरुतीच रािहलेली आह.े ह े
एक मोठे प ेकारान आह े-- ी-पुष समानतेा िवरोधातले ! िया अजनू ाच, तशाच आहते ? 
याािव कुणीही िया आवाज उठवत नाहीत, ह ेआया च ेआह े!  
--- ००० --- 
 
र ेआमनॉट या कवियीा किवता मला आवडा होा. िता किवता पुा वाचायची इा झाली. सच  
दतेाना काही ेलग चकू झाली, तर हा एक वगेळाच कवी सापडला ! यााही किवता भारी आहते. नमूादाखल 
एक दतेोय खाली, पण, आता अनसुज न बास ! कुणाला वाटास जर त ेकाम कराव े--  
 
Poetics 
by A. R. Ammons 
A. R. Ammons 
 
I look for the way 
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things will turn 
out spiralling from a center, 
the shape 
things will take to come forth in 
so that the birch tree white 
touched black at branches 
will stand out 
wind-glittering 
totally its apparent self: 
I look for the forms 
things want to come as 
from what black wells of possibility, 
how a thing will 
unfold: 
not the shape on paper -- though 
that, too -- but the 
uninterfering means on paper: 
not so much looking for the shape 
as being available 
to any shape that may be 
summoning itself 
through me 
from the self not mine but ours. 
--- ००० --- 
 
नेानंा यो ेदाखवण,े सघंष , मकुाबला ह ेश वापरत राहण ेआिण श ेदाखवण ेयातंनू माम ेवेानंा अिधकच 
वडे ेकरत आहते ! 
 
नोाडमॅस  
 
हा होऊन गलेेला भिववेा आपाला माहीत आह.े जागितक रावरची याची १५०० भिव ेआजवर खरी 
आलेली आहते, अस ेणतात ! तर आता ाच ेह ेएक शवेटचचे समजाव ेअस ेएक भिव एका हदी चनॅलेवर 
सािंगतले जात आह.े त ेणज े२०२२  साली णज ेयदंाच होणारा जगाचा सवनाश ! पिुतनसाहबेानंा या 
भिवाबाबत खपूच आीयता आिण आदर असान ेत ेखर ेकरयाची तयारी ानंी  सु केली आह ेणतात. 
ानंी छोामोा परमाण ूयुाचं ेॅनग केलेले असनू अस ेझाास अमिेरका काही हातावर हात बाधंनू बसणार 
नाही, अस ेटले जात आह.े घमासान यु होईल आिण जगाचा सवनाश झाावर, आता पढु ेकरणार कोण यु, 
अस ेझाावर त ेथाबंले, अस ेणताहते. ह ेकाय  पणू  होयाा दरान जगात सलग तीन िदवस पणू  अधंार 
राहील, असहेी सािंगतले जात आह े!  
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आपण अशी अनके भिव ेपचवनू बसलेले आहोत. घाबरायच ेकारण नाही. पण, तरीही, नको उगीच काही रान 
गेाची खतं णनू आपण आपापले छोटेमोठे वाद तर िनकराला ायलाच हवते आिण मु णज ेसवानी 
लौकरात लौकर आपापले ' समवे जयत े' हहेी कन ायला हव े! घडलाच समजा सवनाश तर आपा 
साचा िवजय ायचा रािहला, अस ेहोऊ नय े! 
सवाना शभुेा ! 
--- ००० --- 
 
“Maybe the true purpose of my life is for my body, my sensations and my thoughts 
to become writing, in other words, something intelligible and universal, causing my 
existence to merge into the lives and heads of other people.” 
— Annie Ernaux 
( Nobel prize 2022. ) 
 
एकमवे िदवाळी अकं ात माझी किवता आह े-- 
‘सपंृ िलखाण’ िदवाळी अकं कािशत  
‘सपंृ िलखाण’चा िदवाळी अकं कवी सौिम (अिभनतेा िकशोर कदम) यांा ह ेनकुताच कािशत झाला. 
अकंाच ेकाशन करताना सौिम णतात:  
‘नमार! 
"सपंृ िलखाण" हा "हसा" या िवषयाला वािहलेला आिण सधुीर दवेर ेयानंी सपंािदत केलेला िदवाळी अकं माया 
ह े(On Line) कािशत झाला अस ंमी जाहीर करतो. आजा काळात या िवषयावर हसचे ंच अगंानंी 
पिरशीलन करण ंखरोखरच आवयक होत.ं धवाद. 
िकशोर कदम (सौिम)’ 
अकं मागवयासाठी लक:  
https://notionpress.com/read/samprukt-likhan-two 
 
( तकुा – ही किवता ).  
 
ीलचा हा पिहलाच कथासंह आताच पोचला ! आनदं वाटला ! ना आताा िपढीशी धाग ेजळुवनू असलेला 
असा मीही एक सदाबहार लेखक आह,े ह ेयातनू िस झाले ! यावर पुा बोलेनच – 
 
जगात अनके कारची किवता िलिहली जात.े अिभीा अनके पती सकारण आिण सज क ियतेनू यते 
असतात. आपाही चतनातनू आपालाही काही सचु ूशकत.े पाहता णी काही मोठे लोक फेटाळून तर नाही ना 
लावणार, ही भीती मनात नसली की झाले. कदािचत सरत ेशवेटी ह ेसगळे भगंारही ठ शकेल. ाचीही तयारी 
असायला हवी.  
सा काही वाचताना, मला समातंर वाटान ेआकष क वाटलेली एक अिभि पती मी कधी कधी माया 
किवतते यऊे दते असतो. तशी एक किवता खाली दते आह े---  
पलुाखान पाणी 
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खालील किवतलेा तुी ' भाषाभगं ' किवता ण ूशकता -- 
शाळा 
 
याचंी दोन लाख, ाचंी समजा लाखभर िताप ेआहते -- तर ती परुावा णनू योय असाची खातरजमा 
कशी करतात ? 
 
आज िकेटचा ' करो या मरो ' असा सामना आह ेण े-- िकेटा बातानंा आता पवूसारख ेाधा रािहलेले 
नाही, ह ेखर े! 
 
‘ बस ‘ ( एकािंकका )  
 
माझी ‘ बस ‘ ही एकािंकका थम रंगायन तफ  सादर झाली. रमाकातं दशेपाडं ेयाचं ेिददश न होत.े एखाा नामवतं 
संमेाफ त सादर  झालेली ही माझी पिहलीच नाकृती होती. हीतनू बाळ कव या अिभनेाच ेरंगभमूीवर पदाप ण 
झाले. पुषोम बडेही ही ाचंी पिहली एकािंकका होती, ह ेसागंतात. योग झाावर टाइस ऑफ इिंडयातनू 
ानेर नाडकण यानंी या एकािंककेची वाखाणणी केली होती. ाचमाण े‘ सोबत ‘ मधनू माधव मनोहरानंी ही 
एक रड एकािंकका असाच ेटले होत.े तीन एकािंककाचं ेएक योग रंगायन करत अस.े ातंा एका 
योगाला अमरीश परुी आले होत.े त ेअजनू ात िलन झालेले नत.े हदी ायोिगक रंगभमूीवर ाचं ेनाव 
होत.े योग झाावर ओळखीपाळखी झाा. ा वळेी अमरीश परुनी  मला िवचारले, “ य ेआपन ेिलखा ह ै? “ 
मी, “ जी हा ं“ णालो. तर ा एकािंककेतला हा एक तकुडा --   
गोपाळराव: आता कशाला उगीच जनुी मढी उकन काढताय ? कवा िशळया कढीला ऊत आणताय ? वादान,ं 
चचन ंकाही होत नाही, ह ेकळलंय की नाही आपाला ! 
ताड े: पण -- 
गोपाळराव: अर े! पुा ’ पण ’ ! मडंळी, आता आपण जरा िनववाद िवषयावर बोललो तर मला वाटत ंबरं होईल -- 
अ ं! आज बावीस तारीख आह.े 
अण: ( हषा न ंओरडत सटुतो ) आज बावीस तारीख आह.े आज बावीस तारीख आह.े आज बावीस तारीख आह.े 
आज -- 
कंडर : ऐ ऽऽऽऽ । बदं ! ( अण ग.) ही शातंता अशीच रािहली पािहज े! शातंताभगं होतो याचा अथ  काय !  
अ ं! 
--- ००० --- 
 
टे नाटककार --- 
"Life is a very sad piece of buffoonery, because we have the need to fool ourselves 
continuously by the spontaneous creation of a reality (one for each and never the 
same for everyone) which, from time to time, reveals itself to be vain and illusory." 
~ Luigi Pirandello 
 
मनिदनाचा  -- बरेच लोक ोधी असाच ेिदसत असनूही ोधी यवुक नायक असलेले जजंीर, दीवार सारख े
िसनमे ेही का नाही यते ? 
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मशालीच ेिच िमळताच लोक खया मशाली घऊेन िफ लागलेत -- आता सयानंा ढाल-तलवारीच ेिच नका 
दऊे, ीज ! 
 
नमेकी वळे न सागंता, अमकु महाकाय म ' थोाच वळेात ' अस ेदोन दोन तास सागंण ेही नीच ेकाचंी 
फसवणकू आह े! 
 
आज शिनवार वाावर जगंी चचा  -- सहभाग -- दोन डॉस , दोन िवचारवतं आिण दोन नते े-- िवषय, ' कोणत े
िच अिधक जनिहताच े' ! 
 
िचमीमासंा -- " तमुा नळाला पाणीच नाहीय -- कोरडा आह ेतो ! " " पण, तमुा तरी पंातनू वारा कुठे 
यतेोय ? बदंच पडलाय तो ! " 
 
न-भाषा किवता  
 
इिंलश म ेा किवतलेा Language Poetry णतात ासाठीच मी हा मराठी ितश योजला आह.े न-
किवता कवा ितकिवता ह ेइिंलश मधा Anti Poetry ला ितश होऊ शकतात. ितथहेी किवतचेी काही 
पारंपिरक विैश ेनाकारलेली असतातच. पण, इथ ेजरा वगेळे आह.े न-ना टले तरी जस ेत ेनाटकच असत े
तसचे न-भाषा टल ेतरी ही असत ेभाषाच. पारंपिरकता नाकारण ेहचे यातले मखु विैश असत.े ांा भाषा-
किवतचेी विैश ेपान मला ‘ भभाषा ‘ हा एक ितश सचुला होता –  fractured language --  या अथ, 
पण, तसहेी कंुपण नको णनू मी न-भाषा णत आह.े  
ह ेकाहीतरी नसुतचे ितकडच ेउचन इकड ेकॉपी मारण,े अस ेनाही आह.े कॉपी-पे ह ेआपा िवान डॉर 
लोकाचं ेकाम. कवी ा मानान ेखपूच बर ेअसतात. माणसाच ेअनभुवजीवन लकालपिरितीमाण ेवगेवगेळे 
असले तरी ाच ेभावजीवन जगभर एकसारखचे असत.े तो सारखपेणा मन वापरयाा समान पतीमळेु यतेो. 
यामळेुच ती जी भाषाकिवता टली जात ेितची अनके विैश ेइकडा आपाही किवतते असतातच. आपण या 
ना ा चाकोरीत रममाण होणार ेखशुिमजाज लोक असान ेआपले ाकड ेिवशषे ल गलेेले नसत,े इतकेच. 
मळुात मानवी मनाचा वापर हचे तर नसले जगयाचा राडा होयाच ेकारण – हा च तरंुत फेटाळून लावायची 
आपली पत आह.े आह ेा मनाच ेथोडफेार बदलत ेअनभुव, श तो अिभि पतीही फारशा न बदलता 
सखुनेवै दते राहण ेहचे आपले ‘ सज क ‘ काम राहात आलेले आह.े  
उदाहरणाथ  आपण िवोही वा आणखी काही कारणानंी उपरोिधक वगरै ेअसणाया किवता पा. मळुात  िनसगा त 
समानता नाही आह े– एक दणकट ततेीचा आह ेतर एक कमकुवत, एक बिुमान आह ेतर एक डल, एक राजबडा 
आह ेतर सरा साधा िशपाईबडा आह,े एकाकड ेसयाचं ेशोषण करयाची कुवत जा आह ेतर सयाकड ेती 
नाही आह,े वगरै.े आिण ह ेसगळे भदे मनाा आक िततसेह चा असतात. मी सरुित असाव ेआिण मी सखुात 
असाव,े हा पाया असतो. मानवी जगयाचा राडा होयाची कारण ेआपले मन वापरयाा समान पतीत असतात, 
सव-िनरपे पिरिती, तथाकिथत वा वा काही आपोआप जाला आलेली  माणस ेअशा ामक गोत 
नसतात, ह ेकुणीही पा इित नाही. त:ला भगाखाली  घणे,े त:च ेमन ऐरणीवर घणे ेयाबाबत आपाला 
हमतच नसान ेबा पिरितीवर उपरोध वा ोध दाखवत राहण ेएवढीच आपा धाडसीपणाची मया दा ठरत.े 
जगयाा पती, मनाा कृती ह ेपाहायची िनकड वाटणार ेकाही कवी असतात, ांामळेु कलेा ेात 
तािक वा आकलन-ियातं बदल होत असतात, ह ेसमजनू घतेले पािहज.े इथ ेमराठीत त ेघडण ेअवघडच िदसत े
– इथ ेआह ेा मनान ेकेलेले पळपटेु शौय  हचे आणखी एकदोनश ेवष िय राहील – चलनात राहील ! ( िमानंा 
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आासन िदलेला मराठी किवतवेरचा लेख मी िलिहणार आहचे – ाची पवू तयारी चाच आह.े जरा नीट वाचनू-
पान त ेकाम करायच ेअसान ेाला योय तो वळे लागणार आह.े )  
तर, न-भाषा किवता हीही भाषतेच िलिहली जात ेपण, भाषचेी सवयीची विैश ेती नाकारत.े किवतचे े‘ प ‘ असण,े 
ितातली सागंीितक लय, ितमा, अलंकार याचं ेइथ ेकौतकु नसत.े भाषा णज ेकवीचा अनभुव वा आकलन वा 
ितिया  करयाच ेमाम अस ेइथ ेसमजले जात नाही. इथ ेभाषा हाच अनभुव णनू सादर होतो. ामळेु 
एकूणात जगयासारखी भ भाषा इथ ेअथाच ेनायनाट करत राहत.े कवीन ेत:ा जगयातनू यणेारा आशय 
 करण ेयाला इथ ेमह नसत.े टी. एस. एिलयट न ेसािंगतलेली त:ा िमापासनूची फारकत इथ े
अतं महाची असत.े अमकु अथ   करयासाठी नसतचे किवता. ामळेु, ‘ किवतचे ेसमजण े‘ ह ेकवीच े
आिण वाचकाच ेसमान पातळीवरच ेअसत.े किवता समजनू घेयात इथ ेकवीइतकाच वाचकाचाही सहभाग महाचा 
असतो. अमकु एक अनभुव  होत नसान ेइथा मजकूरात तर सलगता नसतचे पण एकेका वाातही ती 
नस ूशकत.े वाचकान ेत:ची कनाशी आिण आकलनाची कुवत वापन ही किवता समजनू घेयाच ेपणू  
ातं ाला असत.े नटेवर याबाबत बरीच मािहती आह.े मायाही िनमतीियते ह े यते असान ेमीही 
अनकेदा अशी किवता िलिहलेली आह.े ामळेु, ितकडच ेनसुत ेकॉपीपे न करता इथ ेमी ‘ माझ े‘ सिवर 
िलिहलेले आह.े  
आपले काही बाजारबणुग,े आम, सखुासीन िवान या अशा चतनाला व किवततेा गभंीर कृतना ‘ ही सगळी 
भरा पोटीची करमणकू आह े‘ अस ेणनू मोकळे होत असतात. ांासाठी इथ ेएक िवशषे उेख करायला 
हवा. ही किवता भाडंवलशाही परंपरा नाकारणारी असान ेमहाची आह,े अस ेणणारे काही मा 
िवचारसरणीच ेकवी व िवचारवतं ितकड ेझालेले आहते. ा अथा न ेही ‘ परुोगामी ‘ किवता ठरत.े     
इथ ेया सगयाची गरज नाही. आह ेा चाकोया खपू सफे आहते – याची जाणीव असनूही, माडूंन ठेवायला काय 
हरकत आह,े या िवचारान ेह ेिलिहल ेआह.े ज ेवाचतील ानंा धवाद ! ज ेन वाचतील ाचंहेी भल ेहोवो आिण 
ानंा खपू िता िमळो, हीच शभुेा ! 
--- ००० --- 
 
लोकसाची आजची -- िदनाकं १६-१०-२२ ची लोकरंग परुवणी -- 
लोकसाची ही कना फार भारी आह े-- मराठीतले काही महाच ेवाचक ( ातं मीही असान ेसगयानंाच 
महाच ेणण ेभाग आह े) िनवडून ानंी गेा वषा त कोणती पाच पुके वाचली त ेिवचारायच े! या िनिमान े
साा िवशषे पुकाचंी एक यादीच समोर आलेली आह.े  
माया ' तबंाखचूी टपरी ' या पुकाचा अतलु पठेे आिण दा पाटील या िमानंी उेख केला आह,े ाबल ानंा 
धवाद ! 
--- ००० --- 
 
िबनिवरोध  
 
या िवषयाकड ेजरा अ-राजकीय पतीन ेपान पा. बिुामायवादाचा भरपरू उपयोग करावा असा हा साचा 
िवषय आह.े आमदार वा खासदार पती वारला आिण ाची पी वा अप कुणी असले तर ा ीला उमदेवारी 
दऊेन िबनिवरोध िनवडून आणाव ेही समजा आपली एक परंपरा आिण सृंती आह.े हचे समजा उलट असले – 
पी वारामळेु जागा िरकामी झाली असले तर िता पतीला आणाव ेका िबनिवरोध िनवडून, यावर मतभदे होऊ 
शकेल. तो पुष असान ेाला फारशी सहानभुतूीची गरज नाही, अस ेणता यईेल. तहेी जरा िववा ठ 
शकत,े पण, जाऊ ा सा. सा पिरिती काय आह े– मळू िशवसनेतेला आमदार वारलेला आह ेआिण ानतंर 
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ती िशवसनेा फुटून ितच ेदोन गट झालेले आहते. ानंा तारुती वगेवगेळी नावहेी िदली गलेेली आहते. तर ा 
पीन ेसहानभुतूीा पायावर कोणा गटाकडून उभ ेराहाव े? अजनू तरी कोणता गट हा मळू प मानावा याचा 
कायदशेीर िनवाडा झालेला नाही ! समजा तो पती हयात असता तर आतापयत तो शद ेगटात गलेा असता की उव 
गटात रािहला असता ? ह ेसागंता नाही यणेार. ाचा िववके कसा चालला असता आिण ाा पीचा िववके 
आता कसा चालतो आह ेयातं तफावत अस ूशकत.े पण, ाा जायानतंर ाा पीचाच िववके ा धरायला 
हवा, अस ेणता यते.े मग पढु े असा यतेो की िता िववकेान ेितन ेघतेलेा िनणयाला सवानी सहानभुतूीा 
पायावर माता दणे ेणज ेखरा मळू प कोणता याबाबता िता िववकेाला सवानी माता दणे ेतर ठरणार 
नाही ? आिण इता मोा माणावर झालेा फुटीचा िनणय या एका ीा िनणयावर का ावा ? हा िवषय 
तसा उिशरा आला आह ेसमोर. आधीच ह ेसहानभुतूी करण कषा न ेसमोर आले असत ेतर ितन ेअप उभ ेराहाव े
आिण सवानी पाठबा ावा, असा एक तोडगा िनघ ूशकला असता. आता तर भाजपा-शदगेट याचंा उमदेवारही 
उभा रािहलेला आह.े आता सगळेच णताहते की ान ेमाघार ावी. मग  असा यतेो की समजा कालातंरान े
शद ेगट हीच खरी िशवसनेा अस ेठरले तर काय होईल ? इथ ेतर सहानभुतूीा तावर ही जागा उव गटाकड े
गलेेली असणार ! यावर अथा त िवचार एकच करायला हवा की या पिरितीत कुणीही फायातोाचा िवचार न 
करता सरळ, समजतुीन ेसहानभुतूीनचे वागाव.े आिण अस ेवागताना कुणीच याच ेभाडंवल करणार नाही आिण हा 
मुा पढु ेचारात वापरणार नाही असा समझोता करावा.  
ही झाली िवचाराची एक पत. इथ ेमहाराात एकापेा एक बिुमान िवान असनू ाचंी मत ेआणखी काही 
वगेळीच अस ूशकतात. कुणी णले की आज ती ी शद ेगटाा िवरोधात िनण य घते आह,े शद ेगटानहेी ा 
ीला समजा उमदेवारी िदलीच असती, पण, ितकड ेया ीन ेल केलेल ेआह.े हा शद ेगटाा अिाचा 
 असनूही ाला ा ीन ेमह िदलेल ेनाही. णजचे, परंपरा आिण सृंती यांा मागा न ेजायासारखी 
ही पिरिती नाही. ह ेवगेळे आह.े णज ेकुणी असहेी णले की मळू पालाच नाकान ाचीच सहानभुतूी 
मागण,े असा हा कार आह े!  
अस े समोर आले की ातं कोणता कसा कसा ग ुतंा आह,े – बरोबर काय आिण िववके णज ेकाय ह े मला 
इटंरेग वाटतात. इतके काही नसत ेहो, जवेढ ेखोलात जाल तवेढ ेिनण य घणे ेअवघड होईल आिण नसुतचे डोके 
पजनू िनघले. असा नाही जगत माणसू. सहज आिण उथळपणचे जगतो. वळेवकत पान थोडा ाग करायचा, 
इतकेच ! ातनूही पढु ेफायदा कसा होऊ शकेल याचा िवचार कन ठेवावा हव ेतर ! ाग आिण ाथ  सगळे 
एक चालवता आले पािहज े! राजकारणात तर त ेअावयकच असत े! आिण काही लोक तर सगया 
जगयालाच राजकारण णतात – ह ेिवसरण ेकस ेिववकेाच ेठरले ?  
--- ००० --- 
१७-१०-२२.  
 
परतीचा पाऊस ? छे छे ! 
हा तर परतीचा पावसाळा ! 
 
मोदी, राल, इतर सव पढुारी, परुोगामी, ितगामी, भ, टीकाकार, ोल, वगरै ेसव  दशेमेी भारतीयानंा 
िदवाळीसाठी खपू शभुेा ! 
 
समोर आलेली काही वषापवूची एक पो -- 
कै. शातंाबाई शळेके 
‘ साीा पाऊलखणुा ‘ या काय मात आाच शातंाबाची मलुाखत पािहली. 
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मराठी भाषवेर आिण शावंर मे करयासाठीच फ जाला आामाण ेजगण े! मी अगदीच नवखा होतो, 
पण, ांा आिण आरती भूंा गा काही वळे ऐकयाची एकदा सधंी िमळाली होती. िवषय होता मराठी गीत.े 
दोघहेी ातले मार कलाकार ! ा वळेी मुतः चिकत ायला झाले त ेशातंाबाच ेपाठातंर पान ! महाटे, 
िबनचकू पाठातंर ! शकेडो किवता आिण गाणी ! आिण चाललेा िवषयाला धन योय त ेआठवण े! माया 
आठवणीमाण ेग. िद. माडगळूकर ह ेदोघाचंहेी आवडत ेगीतकार ! ‘ आभाळच मग य ेआकारा  ‘ – ही गदचीच 
असावी ओळ – ा ओळीवर दोघहेी बहे खशु होत े! 
या मलुाखतीत ा णाा की अनके पारंपिरक गीत,े परभाषतेली गीत ेअस ेऐकून खपू गाणी सचुतात. अशी 
ानंी काही उदाहरणहेी िदली. सरे एक ा णाा की आपली ‘ तःची किवता ‘ िककेदा मिहनो न मिहन े
सचुत नाही, ाला इलाज नसतो. िदवाळी अकं मागताहते णनू मी माया किवता कधी िलिहा नाहीत. पण, 
गायाचं ेतस ेनसत.े ुिडओ, कलाकार बकु झालेले असतात आिण वळे अशी यते ेकी एका िदवसात गाण ेिलन 
हवचे असत.े तस ेानंी अनकेदा केललेे आह े! 
अशा अनके भाषामेनी घडवलीय, समॄ केलीय मराठी भाषा ! 
शातंाबाा ॄतीला मनःपवूक सादर णाम ! 
--- 000 ---  
 
राल प ुगंिलयाा किवता | १ | 
कवी ० राल प ुगंिलया,  ० वणमुा.  
 
या आधी प ुगंिलयाचंा ‘ गावाबाहरे ‘ हा किवतासंह कािशत झालेला आह.े या कवीची ही एकूण किवता खपूच 
वगेळी विैश ेघऊेन समोर यते ेआह.े मराठी ग तर सोडाच, किवततेही वाववाद आिण सलग अनभुवकथन 
याचं ेअबािधत राच चा आह.े ामळेु, सखु:खवण न, वचैािरक िदशा, निैतकवाला उपरोध आिण श तो काही 
बोध एवा वत ुळात मराठी किवता नसुती वावरतच नाही तर आतुही राहत ेआह.े प ुगंिलयाचंी किवता हा पटॅन  
धडुकावनू लावत.े इथ ेजो वाचक वावातली सलगता शोध ूजाईल तो वणवण िफन वतैागनू जाईल. ही किवता 
एखादा अनभुव कवा अमकु एक िवषय अशी बधंन ेमानत नाही. काही ना काही िनिमान ेिहची िनमती िया सु 
होत असले पण पढु ेिहचा सगळा मु सचंार असतो. ही भौितक वावाची किवता नसनू मानिसक वावाची 
किवता आह.े ही किवता जाणव-ूसमज ूशकत ेपण ‘ आता कळली ‘ अशी सपं ूशकत नाही. ही अमतू , मु किवता 
आह.े प ुगंिलयांा या आधीा संहावर मी िलिहले होत ेतेाचा हा मजकूर इथहेी तु ठरावा –  
 
“ आधी न ठरवता मन मोकळे सोडून किवता िलिहली तर आपोआपच ा कवीची त:ची शलैी िनमा ण होत.े मी 
आता योग करतो, वगेळी किवता िलिहतो, अस ेणनू कुणी वगेळी किवता नाही िल शकत. जाणीव, नणेीव, 
,े म, कना – ही मनाची सगळी आयधु ेयात सामील होत असतात. ह ेजर एक कौश णनू न ेतर एक 
सहज लेखनिया णनू घडले तर ा किवतलेा एक नवीनता आिण ताजपेणा लाभत जातो. आंे टेन हा 
अितवाववादी कवी णतो की मनाला अस ेपणू  खलेु सोडाव ेएवढचे न ेतर किवता िलन झाावर कवीन े
ाा ावहािरक शार मनान ेतीत सधुारणा करत बस ूनय.े काही िठकाणी खटकण ेवा असबं वाटण ेवा 
ठेचकाळण ेघडत ेअस ेवाटले तरी त ेतसचे अस ूाव.े थोडात णज ेकिवतते आपा उथळ तका ला थारा दऊे 
नय.े राल प ुगंिलयाचंा हा संह वाचताना ह ेआठवले. ही किवता िनमा ण होतानाच ‘ एका माहीत नसलेा 
भानातनू ‘ यते असामळेु कधी जनुी होत नाही. ती पुा पुा वाचली जाऊ शकत.े आं ेटेनची शलैी आता 
जनुी झाली, अस ेणता यते नाही. कोणतीही चागंली किवता एक अाताचा श घऊेन यते असान ेती कधीच 
पनुरावृी नसत.े मराठीत काहीजणानंा अस ेणायची आवड आह ेकी आता अितवाववादाचा काळ सपंला, 
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आता मषृावाद ( absurdism )  सपंला, वगरै.े माया मत ेअस ेकाही होत नसत.े अिभीा सव पती िजवतं 
असतात आिण ततनू पढु ेनाही पती िनमा ण होत असतात. अमकु पतीन ेकिवता िलिहली जाण ेही काही 
एखादी फॅशन नसत.े प ुगंिलयाचंी किवता ही या मागा न ेवाववादाचा िकनारा सोडून दणेारी आह.े माया ीन ेह े
या किवतचे ेएक महाच ेविैश आह.े “  
 
यािशवाय आणखीही काही विैश ेमी िलिहली होती ती अशी – “ कुठाही टोळीचा सभासद असणारा वा 
पािरतोिषकासंाठी हपापलेला कवी अशी किवता िल शकणार नाही. या किवतचे ेउगमान असत ेएकटेपणा. 
आिनतेनू यणेारा िनडरपणा. ‘ सामािजक असण े‘ याबाबतचा जो आह मराठीत गलेी काही वष हदैोस घालत 
आह ेाकड ेपाठ िफरवणारा हा कवी आह.े या ीन ेया संहातल ेप ुगंिलयाचं ेमनोगत वाचयासारख ेआह.े -- 
सािहातनू राजकारण करयाा इेमळेु सािह ुक होत गलेे -- अस ेत ेणतात. या बाबतीतले आणखीही 
काही मु ेानंी कुणाचा मलुािहजा न ठेवता माडंलेले आहते. एखाा कवीन ेअस ेपरखड ‘ मनोगत ‘ िलिहण ेही 
मराठीत िचतच घडणारी घटना आह.े  
जगयाा ियाचं ेातंा अनके धायादोयासंह समावशेक भान घते जाण ेहीच ा किवततेली सज कता 
आह ेितला िगत हते ूवा उि ेिवचारयात अथ  नसतो. कशासाठी िलिहली ही किवता ? कवीचा एखादा मडू वा 
ाच ेएखाद े:ख, वा िवचारसरणी वा नीतीबोध दणे े– अस ेकाहीच नाही ? वा बदलाच ेतरी नको उि ? तर 
तसले इथ ेकाहीही नाही. इथ ेकवी एक ाय वाव उभ ेकरत जातो आिण ातनू मानवी मनाा अनके 
ियाितियाचंा आवाका घते जातो. ह ेअस ेसमावशेक भान हचे अशा किवतचे ेअिसमथ न असत.े ही किवता 
किवतचेी अनके आही विैश ेझगुान दणेारी आह.े ामळेु, मला हा संह िवशषे ागताह वाटतो. याच े
मूमापन होत राहील, तो  वगेळा. पण आा, आधी आपल ेपवू ह, आह बाजलूा ठेवनू या किवतलेा  ‘ या 
बसा ‘ तरी णण ेमहाच ेआह.े आिण नसुत ेएवावरच थाबंाव ेअशी ही किवता नाही. आशयाा अनके 
शता खुा करणारी ही किवता आह,े हहेी लात ायला हव.े “ 
 
या किवतावंर आिधक िलिहयापवू ‘ आधी वं तजु मोरया ‘ णनू िचकार चंमोहन कुलकण यानंा सलाम 
ठोकायला हवा. या पुकासाठी ानंी काढलेले अमतू  िच ही या किवताचंी िनमतीिया परुपेरू  करणार े
आह,े अस ेमला वाटत.े या किवतांा आशयाशी एकजीव झालेले अस ेह ेिच आह.े या िचाची ाचंी 
िनमतीिया असले ती असो, मला काय जाणवत ेत ेसागंतो. खाली गडद आह ेत ेअबोध मन असनू वर त ेिफकट 
होत सबोध होत यते.े आिण या दोी मनांा एकीकरणातनू ही किवता िनमा ण होत आह,े ामळेु, त ेउजवीकडच े
रंग आिण आकार. ती कला आह ेणनू तीत रंग आिण रचना आहते. ा रंगानंा एक हलकीशी पण बिेश अशी 
आऊटलाईन िदसत.े ती अगदी आखीव वा िबनचकू नाही. थोडी सलै आह ेआिण फार ठळक नाही. या किवतचे े‘ 
असण े‘ ही तसचे आह.े या आऊटलाईनची पाढंरी हलकी रेषा वर बाहरेही उडालेली िदसत.े णजचे किवततेा 
मटेिरयला बाहरेचा अवकाशही या किवतेा आशयात आह.े आिण हचे िच जरा वगेया ीन ेपािहले तर 
खाली राीचा अधंार आह,े किचत चादंयान ेतो वर काशाला आह ेआिण आकाशात एक बारीक रेषचेी चंकोर 
आह.े या सव किवतामंधनू या ना ा कारच ेचंदश न अनकेदा होत,े ह ेइथ ेलात ाव.े खाला गडद रंगाचा 
एक तकुडाही डावीकड ेबाहरे उडालेला असण ेहहेी अवकाशाचा िनदश करणारचे आह.े िशवाय तो तकुडा िचाची 
एक पिरपणू ता िनमा ण करतो, त ेवगेळेच. आिण ह ेसगळे एक कारा शातं, ग पा भमूीवर. शीष काता १ 
ा बाजलूा असणार ेपाढंर ेदडंही िचाशी सवंादी आहते. या िचाबल िवचार करत जाव ेतस ेआणखीही बरचे 
िदसत जाऊ शकत.े ह े‘ अमकु ‘ णनू कळणारे िच नाही, पण, िरच िच आह.े आता ह ेपान कुणी सहज याची 
कॉपी मा शकेलही कदािचत पण ह ेसचुण ेआिण त ेअस ेअवतरण ेह ेखरोखरच सज कतचे ेसमृ काम आह.े ह ेिच 
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णज ेया संहाता किवता कशा वाचाात याच ेएक गाईडच आह ेअस ेटले तरी वावग ेठरणार नाही. तर, 
चंमोहनजी, सॅटू ीकारावा ! 
 
या किवता तशा काही वषापवू िलिहलेा आहते, ह ेजाणवत.े कारण इतकी मु शलैी असनूही यातं आधिुनक 
जीवनातले सदंभ  तस ेथोडचे यतेात. आिण तरीही, मराठीतली ही अधिुनक किवता णावी लागले. कारण मराठी 
किवतने ेीकारलेा अनके चौकटी नाकारणारी अशी ही किवता आह.े इथले कवी, लेखक, समीक आिण वाचक 
सवानाच ही किवता समजनू घणे ेअवघड जाऊ शकत.े आपले बध किवतचे ेअयू  णज ेसे. तस ेतर िच,े 
कोलटकर, आरती भहूी बध टले गलेे आहते. या किवतामंधली बधता वगेळी आह.े इथ ेिवषयाची एकरेषीय 
सलगताच सोडून िदली जात.े जगयाता आजबूाजूा अनके गोीही सचुवा जातात. आपले पवू ह, मत े
बाजलूा ठेवनूच ही किवता वाचावी लागत.े खरे तर के किवताच तशी वाचायला हवी. पण इथा 
किवतावाचनाा सवयी या, अनभुवाची सलगता, वचैारीकततेला उपरोध आिण सदया ाद यातं ब झालेा 
आहते. या कवीन ेजस ेमन मोकळे सोडून या किवता िलिहा आहते तशाच ा वाचायला हात. जगात इतर 
अशा मु किवता िलिहा गेा असा तरी मराठीत ह ेसव वगेळे आह.े या ीन ेही आपली अधिुनक किवता 
ठरत.े आिण ही साठोरी किवता, ही नदोरी, ही उरआधिुनक अशी लबेले लावनू किवता वाचावी अस ेमला 
वाटत नाही.  
 
ह ेसव िववचेन जरा आिधक  करयासाठी आता  किवताकंडचे जाऊ. सुवातीला काही किवतामंधा  
 
मला आवडलेा ओळी पा – 
बतके कवी, आी सोडून  
शार आहते  
पिरणाम साधनू मोकळे होतात  
तडक अथ  माडंतात  ( पान १९ ) 
डोळे िमटून जायापवू  
पावले चालवत रािहलो  
बघत रािहलो इथ ेितथ े 
पण काही केले नाही  
उरलो नाही कुठे ( पान ७६ )  
गलेेले बर ेयथेनू       
णज ेकाही उरणार नाही  
वाटेत बाकावर,  
चं उरला जरी आकाशात डोावर ( पान ७६ )  
िनघनू जाताना  
उघा डोयानंी पाहयािशवाय काही होत नाही  
सयूा  होताना काही करता यते नाही तस े 
तस ेन बघताना होत.े डोळे िमटून  
आतनूच िनघनू जात ेआपले मन  
शरीराा हातात हात घान  
दरवाावर डुला घणेाया  
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वॉचमनसारख े  
आपण तारवाटा नजरेन ेबघतो वर एकदा  
िन परत :खाा थकलेा झोपते िनघनू जातो आत  
आत कोणी नसत ेआपािशवाय  
आपा समोन  
आतले कोणीतरी िनघनू गलेेले असत.े ( पान ७७ )  
िवचार करत उदास होऊन जातील  
िनराश होऊन मे करतील  
ोट होऊन जग फुटलं तरी  
माणस ंहळूहळू वाळून पानागंत गळून जातील ( पान १११ )  
लोकानंा जस ेघरदार असत े 
तस ेमला हातपाय आहते  
मी डोळे िमचकाव ूशकतो  
बागतेली झाड ेमोज ूशकतो ( पान ११५ ) 
 
व ूवा यापंेा घिटतांा वा विुता ितमा घडण ेह ेएक विैश इथ ेिदसनू यईेल. अनभुवापासनू आिण 
त:पासनू री ह ेआणखी एक विैश. या विैशामळेु या किवता भाविनक वा सखु:खाचं ेभाव टाकणाया होत 
नाहीत. सागंीितक लयीचीही इथ ेिफकीर नसान ेया किवता गसश वाटू शकतात, पण, ातंा सचूकतमेळेु 
आिण गढूतमेळेु ातंले कात नसुत ेअबािधत राहत नाही तर  होत.े ह ेएखाा अनभुवाच ेिनवदेन वा 
आधीच ठरवलेा आशयाच ेिचण नसनू कवीा चतनशीलततेनू उूत पण ेयते जाणार ेअस ेह ेएका कलाक 
आिण सज क ियचे ेअवतरण होत जाण ेआह.े इथ ेअमकु पिरणाम साधण ेवा अमकु अथ  सागंण ेह ेनाही. कबना 
जगयाता िगत िनरथ कतलेाच सामोरी जाणारी ही किवता आह.े आपलीच सता सशंयाद झाान ेह े
आपणच आपातनू िनघनू जाण ेआह.े ह ेसव लात घऊेन आता एकाच किवतकेड ेपणू पण ेपा. यातंा अनके 
किवतावंर आादाक अस ेखपू िलिहता यईेल, पण, एकच किवता पा. मला या संहाता पान माकं ७५, 
८१, ८४, १०४, १२५, १३६ आिण १५९ या किवता िवशषे आवडलेा णयापेा पोचलेा आहते, अस ेण.ू 
ातंली ‘ सरडा ‘ ही पान ८४ वरची किवता पा. ती अशी आह े--       
 
सरडा 
 
एक सरडा िदसतोय मोठा महाचा 
मॉिनटरा काचआेडून मला पाहणारा 
अबोल सचुवतोय बाहरे काढायला 
आत अडकान ंकाचते चपेनू 
तडही वळव ूशकत नाहीय ेइकड ेितकड े
पण एका डोयाची उघडझाप करत बघतोय मायाकड े 
एका सरामळेु इतर ोमॅ अडकलेत कडलेा 
थाबंलेत 
उघडत नाहीत वाट बघतायत 
मी सरडा काढयाची 
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कुठून आत गलेा मॉिनटरा सपाट पटेीत? 
कोणास ठाऊक? 
आा तर नाही ना हा, परवा मी रावर पािहलेा 
मतृ सराचा 
पण आा नाहीच हा 
काचचेा डोळा त:चा िफरवतोय सावकाश वत ुळात 
मॉिनटरा काचलेगत 
िन सू वळत ेआह ेशपेटूही जागा जागी 
बाहरे कसा काढू ाला? की 
शकु शकु केासारख ं
िक क माऊस दोनचारदा 
मग िनघनू जाईल का? 
सरडा िनघलेच बाहरे कसातरी 
जसा आत गलेा तसा 
ा सराच ेनाव काय? 
हा मला ओळखतो का? ाला माझ ेनाव ठाऊक आह ेका? 
हा समोर थाबंलाय 
वाट बघतोय 
मीही थाबंतोय 
मधनू क िनघनू जातायत वारमेाप 
वाळूच,े िमिलटरीच ेइतरही कसले कसले अनके 
आमचा धीर सटुता कामा नय े
मग सरडाही िनघले घ काचतेन ंबाहरे 
मीही परत िवचार क लागने 
ीनवर िदसणाया शाचंा 
सराला भकू लागलीय का? 
ाला तहान लागलीय का? 
ाची मान अवघडलीय का? 
मला नाही ठाऊक 
 
या किवततेले वाव ह ेआपा सबोध मनाला जाणवणार ेसवयीच ेवाव नाही आह.े ह ेअबोध मनातनू, ातनू, 
मातनू यणेार ेअनाकलनीय वाव आह.े ह ेकिवततेले स आह.े आता या किवतचे ेएक समजनू घणे ेमी इथ े
माडंत जातो आह.े अस ेसमजनू घेयाच ेअनके माग  अस ूशकतील. आिण तरीही आशय बदलणार नाही कारण तो 
नकाराक आिण मटेिरयल-िनरपे आह.े सुवातीलाच या किवतते टले आह ेकी हा एक  सरडा ‘ मोठा 
महाचा ‘ िदसतो आह.े पढुच ेवाचत जाताना कळत ेकी ही मनाची कडलेली – अडकलेली अवा आह.े तो ह 
शकत नसला तरी डोयाची उघडझाप करतो आह.े ही अवा रीभावान ेपािहली जात असामळेु ती गमंतीची 
आिण भयानक, दोी वाटत जात.े पािहलेा एका मतृ सराची तृी असामळेु हाही एक सरडाच वाटत 
असणार. मॉिनटरचा ीन आिण माऊस या आजा रोजा वापराता व ूआहते. ह ेमनही आजच ेआह.े 
ामळेु त े‘ आजा ‘ भाषते िदसत ेआह.े ह ेलात घतेल ेकी पढुा अनके ओळी समजत जातात. मग, ‘ मधनू 
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क िनघनू जातायत वारमेाप -- वाळूच,े िमिलटरीच ेइतरही कसले कसले अनके ‘ या अनपिेत ओळी यतेात. 
वाहतकू, सै, आिण इतर कसले कसले ह ेमानिसक साठे आहते. हालचाल, सघंष , वगरै.े नतंर ा सराा 
ासदायक अवचेी कना केली जात ेपण शवेट ‘ मला नाही ठाऊक ‘ असा होतो. या रीभावावर ही किवता 
सपंत.े हा रीभाव हाच या किवतचेा आशय आह.े मनाा ‘ ामक साच े‘ ह ेदशन आह.े ह ेपाहण ेणज ेएक 
कार ेातनू र होणचे आह.े समजनू घेयाा िकतीही मागाना आिण मनाा अनके ासदायक अवानंा हा 
आशय श क शकतो. – या सगयामळेु ही मराठीतली एक महाची किवता ठरत.े ही अपवादाक 
चतनशीलता आह.े  
 
कुणी णले, ठीक, असले, पण काय उपयोग काय याचा ? िलिहलीच कशाला ही किवता ? िहामळेु कोणत े
पिरवतन घडू शकेल ? यावर एवढचे णता यईेल की आपा चाकोरीब अशा ा मनामळेु िवषमता आिण छळ 
ह ेिनमा ण होतात ाच ेह ेिजवतं भान घणे ेआह.े ही ियाच मलूभतू बदलाची ठ शकत.े सवयीा मनाचा सरडा 
कधी अशा अवतेनू सटुणारच नाही. िवशषे णज ेही इतकी ग ुतंाग ुतंीची किवता असनूही वाचकाला कुठा 
ताणात अडकवत नाही – उलट ाला िरलॅ करत.े  
 
इथ ेमला अॅन सेटन या महान कवियीची ‘ अानाचा कवी ‘ ( ‘ The poet of ignorance ‘ ) ही किवता 
आठवली. ा किवतेा, मी केलेा अनसुज नाा शवेटा ओळी अशा आहते –  
मी जसजशी अिधकािधक ाथ ना करत जात े 
तसतसा तो खकेडा अिधकच करकचनू पकडत जातो  
आिण ाची वदेना िवारत जात.े  
पवू माझ ेएक  होत,े  
बतके च होत ेत,े  
त ेअस ेकी तो खकेडा णज े 
माझ ेदवेाबलच ेअान आह.े   
पण मी कोण ावंर िवास ठेवणारी ?  
 
याता शवेटा ओळीवन वाटत ेकी कदािचत तीही ा रीभावाची िदशाच सचुवत ेआह ेका ? ितकड ेमनाचा 
खकेडा होता, इकड ेमनाचा सरडा आह.े दोी िठकाणी आपा अिाा मळुाला िभडण ेआह े! हचे तर असत े
कलेच ेउ ुगं काय  ! 
--- ००० --- 
25-10-22.  
 
बपडेी  
ले ० िगरीश रागंणकेर.  ० सिुनधी पिशस .  
िचांा किवतचे ेवण न मी ‘ जा जगयाची किवता ‘ अस ेकेल ेहोत.े णज ेतीतने,े सवान ेजगण,े या 
अथ. माझा जनुा िम िगरीश रागंणकेर याा जगयाच ेवण नही तसचे कराव ेलागले. एकाच आयुात हा िकती 
आयु ेजगला वा जगतो आह ेयाची मोजदाद करण ेअवघड आह.े ातही, आणखी एक विैश अस ेकी ज े
करायच ेत ेपणू  झोकून दऊेन, आच आिण िज यासंहच करायच,े ही पत ! ामळेु, उपाहारगहृ चालवण,े कुिरयर 
सवेा चालवण ेयापंासनू त ेनाटक, िसनमेा यातंली कृितशीलता, मािसकाच ेसपंादन आिण मास किुनकेशन म े
डॉरेट िमळवनू ात ाापकी करण,े अस ेअनके ‘ उोग ‘ ान ेकेलेले आहते. ाचामाझा सबंधं, िवशषेत: 
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ान े‘ -अ ‘ ह ेमािसक चालवले तेा आला होता. ा मािसकाच ेबारापधंराच अकं िनघाले पण त े
दजदार णावते अस ेहोत.े ा वळेी ाा सहकारी िमासंह आी अनकेदा भटूेन चचा  केा होा, आराखड े
ठरवले होत.े 
िगरीशन ेाा या ‘ बपडेी ‘ जगयाच ेिच या पुकातनू सादर केलेले आह.े एरवी, नसुती कुणाा आयुाची 
मािहती वाचनू करायचये काय, असा िवचार होऊ शकतो. पण, इथ,े एक णज ेिगरीशन ेह ेसव फार लाबंड न 
लावता रंजकपण ेसािंगतले आह ेआिण सर ेणज,े के बाबतीता बारीकसारीक तपाशीलाचंी काळजी घते 
काम ेकरत जायाची ाची अपार महेनत पाहण ेह ेअचिंबत करणार ेआह.े या वासात, महाराात आपापा 
ेात काही िवशषे योगदान दणेाया अनके शी ाचा सबंधं यऊेन गेाच ेपाहणहेी ‘ खास ‘ वाटाव,े अस े
आह.े कोणाही ेात काही क पाहणाया तणानंा ह ेसव लेखन नीच उोधकही ठ शकत.े िशवाय या 
पुकात ना-िचपट कलावतंांा अनके मलुाखती आहते. के मलुाखत काही ना काही ' दणेारी ' आह.े 
िगरीशच ेत:च ेकाही लेखनही यात आह.े 
या पुकातले लेखन णज,े भरग, भरघोस, समृ जगण ेणज ेकाय, ह े दाखवणारे, िदपवनू टाकणार े
अस ेएक धावत ेिवदश नच आह े!   
--- च.ं . दशेपाडं.े 
 
सो ेआह े--  
मी आता मराठी किवतबेाबत जो लेख िलिहणार आह ेासाठी मला अनकेदा िनरिनराया पुकातंा किवता 
उृत कराा लागणार आहते. एवढ ेटाइप करत बसायच े? माया कने ेसािंगतले तशी गरज नाही -- या लकवर 
बघा -- ी आह े--  
https://www.i2ocr.com/free-online-marathi-ocr... 
आपाला हा ा पानाचा फोटो ायचा काढून आिण या जाा मदतीन ेमजकूर तयार ! एकदा पान ाव े
लागले, इतकेच ! मायाकड ेएक फोटो उपल होता, ाच ेायल णनू कन पािहले -- य ेदखेो --- 
चं 
बस (ऐॅसड)  
इितहास (िचनशील चचा क ) 
आिण इतर अनके एकािंकका 
बिुबळ आिण झ ू(उपहािसक नाटक ) 
ढोलताश े(खसुखशुीत टीकाक सामािजक िवनोद ) 
आिण 
अनके ायोिगक.. केवळ ायोिगक 
े नाटककार, त, िवचारवतं 
आिण 'च ं' नावान ेसवपिरिचत 
ा चंकातं भाकर दशेपाडं े
यानंा वाढिदवसाा हादक शभुेा.. 
(१९७४, म ेउषे आतंरमहािवालयीन एकािंकका धत 
ज ेज ेइिटू ऑफ अाइड आट तफ  सदर झालेा, 
रमाकातं दशेपाडं ेिदगदशत, 
च ं िलिखत 'बस ' या एकािंककेत 
मी मखु भिूमका (कंडरची )केली होती.. 
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त ेमाझ ेपदाप ण होत.े ) 
-पुषोम बडे.. 
i2OCR - Free Online OCR 
०२-११-२२.  
 
छान वामळे आिण स ुदंर गाण े--- 
hindilyrics123.com 
रोज़ शाम आती ह ैमगर Roz Sham Aati Hai Magar Lyrics in Hindi : Imtihan (1974) - 
HindiLyrics123.com 
 
िूटफुल सगंीत -- िशवकुमार आिण हिरसाद --- 
 
आनदं आलकंुटे आिण कना गोसावी, माया, ' सा मावळा सयूा ची ' या एकािंककेत. ही एकािंकका िवासागर 
अापक ा िददश नाखाली पणु ेिवापीठान ेपुषोम करंडक धत सादर केली होती. या एकािंककेला  
सवृ ायोिगक एकािंककेच ेपािरतोिषक िमळाले होत े! सा, आनदं तुाला ' मलुगी झाली हो ' या मािलकेत 
िदसत असतो !  
आनदंमळेु ही एक चागंली आठवण समोर आली !  
सव नाकमना आिण ेकानंा शभुेा ! 
 
आशय आिण घाट  
 
अरे, हा खर ेतर कादबंरीचा िवषय आह,े ह ेखर े तर एखाा छोा किवतते सपंाव ेएवढाच आह ेयाचा जीव -- अशी 
वा ेआपा कानावर पडत असतात. कवा कलेचा आशयच आपला घाट घऊेन यतेो, वगरेै. या बाबतीतली 
माया लेखनाची गिुपत ेआज मी उघडी कन टाकतो. फार फार तर काय होईल, माझ ेलेखन ह ेआह ेान 
अिधकच फालत ूअसाच ेठरवायला ाचा उपयोग होईल. नाही तरी कोण आह ेइथ ेहरीचा लाल कोणाही 
लेखनाा मूमापनाची जबाबदारी घणेारा ? 
तर मी जेा जेा आता एकािंकका िलहावी, वा नाटक िलहाव ेवा किवता िलहावी अस ेठरवले तेा तेा त ेत े
िलिहले. णज े‘ आधी ‘ ठरवनू – ह ेलात ा. एवढचे नाही – यान वाईट एक गिुपत सागंतो. सामात: माझी 
किवता ए-४ ा एका पानाची असत.े कधी कधी सर ेकाही आधीच िलिहले गलेेले असामळेु, दहा वा तरेा वा 
सातच ओळी ा पानावर िशक असतात, तर मी ठरवनू तवेाच ओळत बसणारी किवता िलिहतो. कधी तर मी 
आधीच ठरवलेल ेअसत ेकी आता ही किवता तीन पानी िलहायची. यात तीन पी सारख ेकाही नसत.े हो सकता ह ै! 
नमेका मी ठरवला तसा आिण तवेढाच घाट यतेो ! कधी अशा घाटाची किवता, कधी तशा घाटाची, हहेी मी आधी 
ठरवलेले असत.े पण ा ा नाटकात वा एकािंककेत वा किवतते असणार काय, ह ेमला माहीत नसत.े त ेमा 
णाणाला नान ेअवतरत जात.े  
 
आशयाचा खर ेतर मला ॉेमच नसतो. कारण मला याची जाणीव असत ेकी आशय हा मजकूरात वा घाटात वा 
अनभुवात नसतोच. माझी अनपुिती हाच असतो ‘ माझा ’  आशय ! णज ेकाय याच ेगिुपत मा मला फोडता 
यणेार नाही. मला त ेिसेट ठेवायच ेआह ेणनू न े– त ेसागंताच नाही यणेार, णनू !  
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कुणी णले, बसा बसा तयार केलेा या थापा आहते ! चलता ह ै! आपण मराठीत िलिहतो आह ेतर 
मूमापन ह ेकलाकृतीच ेहोण ेश नसनू त ेी णनू आपलेच असणार मूमापन याची मला जाणीव असत.े 
आिण ी णनू कुणी कुणाच ेमूमापन कराव ेअशी लायकी कोणाच ीत नसत,े हहेी मला माहीत असत.े 
असो.  
--- ००० --- 
 
डॉ. सधुीर दवेर ेयानंी सपंािदत केलेा ' सपंृ िलखाण ' या िदवाळी अकंात आलेली माझी किवता खाली दते आह.े 
अकं िस झाावर ानंा िवचान ावी णनू अजनू इथ ेही किवता िदली नती. आता  नाही. या  अकंात 
काही चागंा सािहाबरोबर माझी किवता आान ेछान वाटले. किवता --- 
तकुा              
 
अ  
 
खर ेतर सािह समंलेनाचा आिण माझा सबंधं काय ? नसुत ेआपले मराठीत काही िलिहतो णनू ? ती एक 
वगेळीच िनया आह.े मला ितथ ेकवडीच ेान नाही ह ेमला समजत.े अथा त ाबाबत खदे वा खतं नाही. खरे तर 
असहेी नाही आह.े आपला काहीच सबंधं रा नय ेइतकी ही सािहपढंरी आपाला रावावी याच ेवाईट वाटणचे 
खर ेतर योय होईल. पण, त ेजाऊ द.े कोणाही आसीिशवाय मी या िवषयावर िबनधा िल शकतो, हा या 
पिरितीचा फायदा आह.े  
हा माझा रावा अमकु एका िवचारामळेु तयार झालेला नसावा. उलट काही िवचारच नसयाा 
उडाणटपूणाचाही तो पिरणाम अस ूशकतो. पण हा महारा परुोगामी असनू तो िवचारातंाचा भोा आिण 
सिह ूआह ेअस ेणायची तर आपली उदा परंपरा आह.े रोजच ेराड ेपाहता खर ेतर हा परुोगामीपणा सपंलेला 
आह ेअसचे णायला हव.े कालबा झालेा परंपरा सोडयातच परुोगामीपणा असतो ह ेखर ेअसले तरी ही 
परंपरा आपा परुोगामीपणाला िजवतं ठेवणारी असान ेकधीच मोडीत काढता  यणेार नाही, हहेी िततकेच खर े
आह.े हा िवषय मनात यायच ेकारण णज े– वाद टाळयासाठी ा. चपळगावकरानंा अ केलेले आह ेकी काय 
अशी शकंा  करणारी आलेली बातमी. अस ेखरचे असले तर तो नविनवा िचत अाचंा आिण महारााचा 
असा दोघाचंाही अपमान ठरतो. हा परुोगामी महारा वादाला घाबरतो ? य ेतो नाममुकीन ह ै! अपदाा धत 
आणखी नाव ेकोणती होती, तर सरुशे ादशीवार, अतु गोडबोले आिण वीण दवण.े या ितघामंळेु कोणत ेवाद 
िनमा ण होयाची शता होती ह ेिवचारातं आिण अिभिातं यांा भोा असलेा सिह ूमराठी 
जनतलेा कळायलाच हव.े आिण ा. चपळगावकर ह ेा मानान ेवाद िनमा ण करणार नाहीत अस ेका वाटले तहेी ‘ 
मी मराठी ‘ असलेा केाला कळायला हव.े  
ह ेसमंलेन सरकारी अनदुान घते ेआिण यात कोणतीही दशेाा सरंणाशी सबंिंधत गिुपत ेअसयाची शता नाही 
ह ेपाहता आणखीही काही बाबचा उलगडा ायला हवा. या आधी महशे एलकंुचवार आिण आशा बग ेयानंा या 
पदासाठी िवचारल ेहोत ेपण ानंी नकार िदला अस ेवाचनात आले होत.े ानंी का िदला नकार ? कळायला हव.े 
ततेीची वा घरगतुी-िगत असतील कारण ेतर जाऊ ा. पण, वचैािरक वा तािक असतील काही कारण ेतर 
ती कळायला हवीत. ह ेसमंलेन णज ेठरािवक सवयीत रममाण असणायाचं ेबिंद कुरण होऊ नय ेयाची काळजी 
घतेली जायला हवी. कबना तस ेकुरण त ेझालेलेच असामळेु तर ानंी नकार िदले नसतील ? यावर मोकळी 
चचा  होईल अस ेवातावरण िनमा ण करायला हव.े  
आता मु िवषय. सािहात राजकारण व नसत ेअस ेणत फ राजकारणावर बोन अानंी आपली 
सटुका कन घेयाची एक परुोगामी पत पडाच ेअनकेदा िदसनू यते.े तस ेहोऊ नय.े सािह समंलेनाच ेअ 
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आहात तर सािहावर थोड ेतरी बोलल ेगलेेच पािहज े-- मग त ेवासवण नावंर बोललात तरी चालेल – अस ेएक, 
टास ितगामी का अस ेना, बधंन अावंर असायलाच हव.े ा. चपळगावकर सर मुत: िवचारवतं 
आहते. स:ितीा सदंभा त आपा सािहाच ेकाय चाललेले आह ेयाची त ेदखल घतेीलच याची खाी वाटत.े  
दणे ेना घणे ेपण अशा पारावरा गा मारायला मला आवडत,े एवढाच या पोचा अथ  !  
--- ००० ---                             
 
किवता, नाटक, िचपट, सगंीत ह ेमाणसाला रडव ूशकतात -- तसचे िच व िशही रडव ूशकतात का ? काही 
फरक असतो का ? कोणता ? 
 
हा मी जो आह ेतो ह ेफेसबकु ज ेआह ेावर िलिहतो आह े-- ह ेआह ेपराभावाच ेउदाहरण ! ( मराठी चनॅले 
परुृत ). 
 
' तीर ' परुार िमळााबल साद वनारस ेया िमाच ेहादक अिभनदंन !  ान ेआिण अतलु कुलकणन े
चालवलेा रंगवध न या उपमामळेु अनके ायोिगक नाटकाचं ेमहाराात बयाच िठकाणी योग होऊ शकले ! 
ातं माझ े' बिुबळ आिण झ ू' हहेी होत े! िय िम सादच ेपुा एकदा मन:पवू क अिभनदंन ! 
 
लेखक-कलावतं की जय ! 
 
लेखक वा कलावतं ह ेसमाजाता इतर लोकांन अिधक शहाण ेअसतात वा री असलेले असतात – अशा 
कारची माता कधीपासनू सु झाली मला माहीत नाही. पण ही माता चिलत िदसत ेखरी ! काय, कोणा 
असतात लेखकाा खास जमेा बाज ू? याबाबतची शाीय मािहती उपल नाही, तरीही, िवचार क. समजा 
या लोकाचंा बुाकं चागंला असतो, भावनाकं चागंला असतो, याचं ेवाचन चागंले असत,े ह ेबतु असतात, 
जगयाता तपशीलाचंी ह ेनद घते असतात, याचंी कनाशी चागंली असत,े यानंा अिभीच ेकौश 
आसात झालेले असत,े ह ेकाळू असतात, वगरै,े वगरै.े यात, त ेपदवीधर असतात अस ेकाही टलेले नाही, ह े
लात ा. नाहीतर, पवू काहीजण अस ेणत की अडायानंा काही समजत नाही, मतािधकार फ पदवीधरानंाच 
असावा णज ेदशेाच ेलौकर भल ेहोईल. लोकशाहीा कारात अथा त ह ेफेटाळयात यते ेआिण त ेयोयच आह.े 
अमकूच लोकानंा जा कळत ेअस ेसमजनू फ ानंाच मतािधकार असावा अस ेणयाला काहीजण नवा 
ाणवाद वा नवा मनवूादही णतात. लोकशाहीत एक माणसू एक मत हचे त नसुत ेमाच न ेतर 
सहासनािधित असत.े लेखक वा कलावतं त: शार असतील कवा ांा कलाकृतमळेु शारीचा सारही 
होत असले पण याचा अथ  त ेइतरापंेा जा ‘ शहाण े‘ असतात ह ेलोकशाहीला मा नसत.े  
काही िदवसापंवू अमकु एका बाबीला तीनश ेलेखक-कलावतंानंी एका पकाार ेपाठबा दश वला होता. तर लगचे 
सया बाजूा सहाश ेशहायानंी ांा िवरोधी पक काढले. यावन काय समजायच े? जा शहाण ेिजकड े
ती बाज ूबरोबर ? की सव लेखक-कलावतंाचंा दजा  आधी ठरवनू मग ावर बोलायच े? आिण असा दजा  
ठरवयाची जबाबदारी कोणा अितशहाया ‘ ाणावर ‘ टाकायची ? तर, त ेकाहीच श नाही, ह ेलात 
ायला हव.े  
दोनश ेडॉराचं ेपक, दोनश ेशासकीय कारकुनाचं ेपक, अस ेका नाही घडत ? दोनश ेमजरूाचं ेवा हमालाचं ेपक 
का महाच ेनाही मानायच े? या ाा खोलात आपण गलेो तर लोकशाही मूाचंी पायमी इथले बिुमतंही 
करत असतात, अस ेिदसनू यते.े कारण ानंा त:कड ेे हव ेअसत.े ‘ राजा, त ूचकुलास ‘ ह ेसागंायची 
माझीच योयता आह ेअसा म ानंा हवा असतो. पवू जस ेराजाला सा दणेार,े उपदशे दणेार ेाण गु असत 
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तसा टे रोल यानंा हवा असतो. ह ेलोक लोकशाही िवरोधी तर असतातच पण एका ा मागा न ेानंा त:च े
वणवच  तयार करायच ेअसत.े ा लेखक-कलावतंानंा तर ह ेखोटे े हवचे असत ेपण िदसत ेअस ेकी 
परंपरेा पगामळेु इथला समाजही त ेमा कन चालतो ! माझ ेिनरीण अस ेआह ेकी अनकेदा अगंठेबहार 
लोकही सिुशितापंेा आिधक पिरप असतात. ामळेु, अस ेणाव ेलागत ेकी असा पकावर सही करणारे 
त:ला े समजतात आिण त ेएक नवा मनवूाद जवत असतात.  
लोकशाहीत ‘ शहाणपण ‘ ह ेकोणाही ात विैशावंर अवलंबनू नाही. या अथा न ेलोकशाही ही एक आािक 
बाब आह.े आिण कळो वा न कळो, अा फेटाळत राहायच ेही एक नवी परंपरा तयार होत आह.े या ना 
परंपरचे ेपाईकच मागा दारान ेती ेाची जनुी परंपरा पनुीिवत क पाहात आहते ! 
जुा काय वा या ना काय, कोणाच मनवूाानंा मह न दणे ेहचे शहाणपणाच ेठरेल, ह ेनसुत ेसचुवयासाठी 
ही पो िदलेली आह.े रामराम !   
--- ००० --- 
 
सॉट ह  
 
समुारे २५० मराठी लेखकानंी राल गाधंा भारत जोडो यालेा पाठबा दश वयासाठी ाचंी भटे घतेली आिण 
ानंा पाच मुाचं ेएक प िदले अशी ए बी पी माझा वर बातमी पािहली. या बातमीला इतर कुठेच फारशी िसी 
िमळाली नाही ह ेखदेजनक आह.े या पात सदर लेखकानंी माडंलेला एक मुा असा आह ेकी राल गाधंनी 
हाला सॉट हान ेउर न दतेा खणखणीत भिूमका ावी. आता एक तर सरळ असाव ेकी सॉट ह हा 
काही राल गाधंनी राजकारणासाठी घतेलेला खोटा मखुवटा नसावा. त ेांा जगयातच असणार. सगळे 
जगणचे उलटेपालटे कन नान ेजगण ेसु करयाची अशी कुवत त ेकस ेधारण क शकतील ? त ेज ेजस े
आहते त ेीकानच ानंा पाठबा दणे ेयोय ठरेल अस ेवाटत.े ा बातमीची लक ---  
https://www.youtube.com/watch?v=vWNZ4INrbYM 
--- ००० --- 
 
िमवय  जयतं बी. जोशी याचं ेिचदश न  
 
ह ेदश न पुयात चा आह.े आज पािहले. मला या कलेची तािंक मािहती नाही पण शाीय सगंीतामाणचे 
कलावतं ा उंचीला नईेल ितथवर मी जाऊ शकतो, अस ेमला वाटत.े ा आधारावरच िलिहतो आह.े  
जोशची िच ेपाहताना थमच ह ेलात यते ेकी ह ेकसहेी आकार एकमकेानंा खटूेन बसलेले आहते. जण ूत े
जखडलेलेच आहते. त ेआकार सौय पणू  नसनू बरेचस ेकुप णावते असचे आहते. कधी ात माणस ेवा चहेर े
असले तर त ेिवखिंडत आहते. कधी गाल सजुलेले वाटावते, कधी चहेरा मरुगळलेला असावा, अशी अवा. ही 
माणस ेिचित केलेली नसनू ाचं ेजगणचे इथ ेपािहले गलेेले आह.े आपा मनाची अवा णनू पािहले तर त े
िच णज ेआपाला दाखवलेला आरसाच आह,े अस ेवाटत.े िवकृत, कसहेी वाढलेले, ताणमय जगण े!  
अशा िचातं उजळपणा कमी आिण उदास डाक  रंग आिधक असतात. याला अितवाववाद णयापेा अित-
वाववाद टले तरी चालेल. पण ह ेतथाकिथत साा आतले, तकुड ेझालेले िवदीण  जगण ेआह.े ही शलैी 
वगेळीच आह,े पण अितवाववादाचीच आह.े म आिण भय याचं ेिमणही जाणवत.े ह ेिच आह,े ह ेखोटे आह,े 
ह ेणज ेआपण न ेयाची जाणीव असनूही यातंल ेएखाद ेिच घाबरवनू टाकत े! कधी तर आपण भतुाटकीा 
जगात आहोत, अस ेवाटत.े पढु ेकाय होईल याा कनने ेन ेतर ‘ ह ेआह ेआपल ेजगण े‘ – या ाथ क 
दशनान.े हातापायाचं ेतकुड ेझालेली ण माणस ेवाटतात ही ! पवू जोशी रंगाचं ेविैवही फारस ेठेवत नसत. आता 
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त ेविैव आणतात, त ेअिधकच आमक वाटत.े आजा आपा जगयाच ेभान दणेारी अशी ही अजब पण 
सखोल िच ेआहते.  
याउलट काही िच ेआाद वाटावा अशीही आहते. या बाबतीत मी िहरा रंगाा छटा असलेा िचाच े
उदाहरण दईेन. अशा िचातं उाद नसनू एक समजंस आनदं िदसतो. नसुा रंगांा सरिमसळ रचनाचंी ाचंी 
आणखीही काही िच ेआहते. ा सगया मनाा िविवध अवा वाटतात. पण या अवा भाविनक तीतने े
रंगवलेा वाटत नाहीत. एक सयंत अवधान असामाण ेा पािहलेा आहते.  
के िचाा तािंक बाजूचं ेफारस ेिवषेण मी करणार नाही. आिण अशा िवषेणाची मला गरजही वाटत नाही. 
पण मला एक  मा पडला. या िचातं िदसणारा काश हा िचात काढलेलाच आह ेकी फोटो असामळेु तस े
वाटत े?  
एकेका िचावरही िलिहता यईेल पण इथ ेत ेअपिेत नाही. आिण के िच समोर दाखवत िलहाव ेअस ेतं मला 
अवगत नाही. पण एक नी की ह ेदश न पािहावर एका ग कलानभुवातनू आपण जाऊन आलो, ह ेजाणवत.े 
ितथले वातावरणही अशा िचानंा आवयक असचे शातं आह.े त ेसजावटीा दगडाचं ेकान आह.े आत जाताना 
असणारी रचना तर अगदी भलूभलुयैा सारखी आह.े एका ग ग ुतंाग ुतंीचा हा य कदािचत न योजलेला पण 
सहज उपल झालेला आह.े  
मला ह ेदशन खपू आवडले ! धवाद, िमवय  ! 
--- ००० --- 
 
यदंाा हंगामातील सवा िधक कमी तापमानाची नद -- 
( एक चनॅले ). 
 
" यातले खर ेकाय आह ेत ेसमजनू घेयासाठी मी ाचं ेऐकणार आह,े तमुच ेनाही ! " 
 
" उगेाची गो अशी की मराठीत आपा लेखनावर आपालाच भा कराव ंलागत ं! नाही तर कोणी करणार 
नाही. ----- मराठीत सगळे बिहरे, मकेु. "  
--- िवलास सारंग, ' सोलेदादशी  दीघ  सवंाद ', पान २४. 
 
आवकर : खानोलकर काय िवशषे साधतात?   
सारंग : खानोलकर आधिुनक लेखक तर होतचे, िशवाय अतं सवंदेनाम होत.े ांा 'अजगर' या कादबंरीचा 
अजनूही नीटसा अथ  आपण लाव ूशकलेलो नाही. कॉशसा पलीकडच ंकाहीतरी ात आह.े मराठीत अस ंलेखन 
सवसाधारणपण ेनाही.  
आवकर : खानोलकराबंल असहंी बोललं जात ंकी ांा कलाकृतमधील आशयाला पे शकेल अशी बौिक 
िश- कुवत ांात नती- िश: मला ाचं ं'एक शू बाजीराव' तर टे वाटत.ं  
सारंग : हो, हो, खरं आह.े आजवरची सगळी यु ंया काठीबरोबरच झाली होती. याापेा आणखी 'इटेंलेअुल' 
काय असणार? कुठाही मराठी लेखकान ंयातलं दहा टेसुा केलेलं नाही. 
ांा लेखनाम ेअथाच ेअनके र (मिपल लेस) असायच.े मराठी लेखक बरचे 'कॅललेुटेड' लेखन 
करतात. खानोलकर तस ेनत.े णनूच काही वळेेला ाचं ंलेखन समाधानकारक नसत.ं कारण ाचंा जो मोठा 
य असतो, ाच ंनीटस ंलेखनातंग त वापन त ेक शकत नत.े  
आवकर : णज ेअस ंतुी सचुवताय की अनकेजण ा वाटेन ंगलेेही नाही, ा वाटेवरच ंकाहीतरी खानोलकर 
शोधत होत?े 
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सारंग : हो आिण बरचेदा त ेानंाही समजायच ंनाही की यातनू आपण काय साधतोय. काही अशंी ह े
शेिपयरसारख ंआह.े ान ंकेलेा सगया गोी ाला तःला कळा ना. 
----- ' सोलेदादशी दीघ  सवंाद ' -- पान २९. 
 
‘ सोलेदाद ‘ शी दीघ  सवंाद  
ले ० सजंय आवकर ,  ० वणमुा पिशस .  
 
ह े१२० पानी पुक णज ेएक ानाची खाणच आह.े सजंय आवकरानंी घतेलेा िवलास सारंग यांा 
मलुाखतच ेह ेपुक आह.े या मलुाखती कुणा हौशी मलुाखतकारान ेघऊेन चालणारच नत.े आवकरानंी 
सारंगांा लेखनाचा खपू िवचणपण ेअास केलेला आह ेह ेपानापानावर जाणवत.े दोघहेी ीमतं वाचक, 
अासक आिण चतक आहते. पुकाा अखरेा भागात आवकर णतात, “ तमुा सहवासात माझी एक 
िववधेी सवंादयाा झाली. “ ह ेअरश: खरचे आह.े आवकराचंा हा  बघा – “ बकेेटा ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ 
या नाटकात हारसाला भरपरू वाव आह.े उरोर बकेेटची नाटकं िनखळ शोका, गाभंीया न ंगारठलेली होतात, 
याचा समाधानकारक अय लावयात आला नसाच ंतुी बकेेटवर िलिहलेा लेखात टलंय. आज तुाला 
याचा काही अय लागतो का ? “ ( पान १०८ )  -- अशा अनके िचिकक ानंी ह ेपुक भरलेले आह.े कवा “ 
हो. तुी एखादी तणाली ीकारली की िता मया दा तमुा लेखनात यतेातच. “ ( पान १०८ ) – अशी 
सारंगाचंी मौवान वा ेयात जागोजाग आहते. मी इथ ेफेसबकुवर खालील भागावर चचा  घडवनू आणा होा 
–  
  " उगेाची गो अशी की मराठीत आपा लेखनावर आपालाच भा कराव ंलागत ं! नाही तर कोणी करणार 
नाही. ----- मराठीत सगळे बिहरे, मकेु. "  
--- िवलास सारंग, ' सोलेदादशी  दीघ  सवंाद ', पान २४. 
आवकर : खानोलकर काय िवशषे साधतात?   
सारंग : खानोलकर आधिुनक लेखक तर होतचे, िशवाय अतं सवंदेनाम होत.े ांा 'अजगर' या कादबंरीचा 
अजनूही नीटसा अथ  आपण लाव ूशकलेलो नाही. कॉशसा पलीकडच ंकाहीतरी ात आह.े मराठीत अस ंलेखन 
सवसाधारणपण ेनाही.  
आवकर : खानोलकराबंल असहंी बोललं जात ंकी ांा कलाकृतमधील आशयाला पे शकेल अशी बौिक 
िश- कुवत ांात नती- िश: मला ाचं ं'एक शू बाजीराव' तर टे वाटत.ं  
सारंग : हो, हो, खरं आह.े आजवरची सगळी यु ंया काठीबरोबरच झाली होती. याापेा आणखी 'इटेंलेअुल' 
काय असणार? कुठाही मराठी लेखकान ंयातलं दहा टेसुा केलेलं नाही. 
ांा लेखनाम ेअथाच ेअनके र (मिपल लेस) असायच.े मराठी लेखक बरचे 'कॅललेुटेड' लेखन 
करतात. खानोलकर तस ेनत.े णनूच काही वळेेला ाचं ंलेखन समाधानकारक नसत.ं कारण ाचंा जो मोठा 
य असतो, ाच ंनीटस ंलेखनातंग त वापन त ेक शकत नत.े  
आवकर : णज ेअस ंतुी सचुवताय की अनकेजण ा वाटेन ंगलेेही नाही, ा वाटेवरच ंकाहीतरी खानोलकर 
शोधत होत?े 
सारंग : हो आिण बरचेदा त ेानंाही समजायच ंनाही की यातनू आपण काय साधतोय. काही अशंी ह े
शेिपयरसारख ंआह.े ान ंकेलेा सगया गोी ाला तःला कळा ना. 
----- ' सोलेदादशी दीघ  सवंाद ' -- पान २९. 
साराशं, मराठीतले ह ेएक मौवान आिण संा पुक आह.े  
--- ००० --- 



122 
 

सािह, कला णज ेराजकारण अस ेणणाया सगया अासंाठी --- 
“Why do people always expect authors to answer questions? I am an author 
because I want to ask questions. If I had answers, I'd be a politician.” 
― Eugene Ionesco 
 
“Living is abnormal.” 
― Eugène Ionesco 
 
तरड ेिचदशन  
 
शरद आिण सिुचता तरड ेया दोघाचंी िच ेअसलेले िचदशन प.ु ना. गाडगीळ आट गलॅरी , कव रोड, पणु ेइथ े
पान आलो. स ुदंर, ऊंची माहोल, उम काशयोजना आिण तशीच उम िच ेयाचंा बे िमलाफ होता. िशवाय 
दजदार कॉफी ! 
मी, िचकार शरद यानंा एक  िवचारला – िच काढताना तमुा मनात एखादा मडू असतो की रंगांा 
साहचया ची आवडणारी िविवधता की एखाद ेतचतन ? ानंी िदलेले उर मामक होत े– ितीही नाही ! ाचं े
णण ेअस ेकी आपा िाा भतूकाळात त ेिच जखडले जाता कामा नय.े मी हा मीच असणार पण त े
िच ह ेफ माझा भतूकाळ नसाव.े त:पासनू र होयाची अशी ती िया असत.े तस ेनाही घडले, एखाद ेिच 
काढत असतानाच ती पनुरावृी वा िरिपिटशन वाटायला लागली तर त ेमी र करतो. ानंी खरोखरच अशी र 
कन वगेया मागा न ेगलेेली िच ेदाखवली. ी तरड ेआधी िशकलेत होत,े अलीकडचे त ेिच ेकाढू लागलेले 
आहते. या अथा न ेसिुचता ानंा विर आहते आिण ही गो त ेआवजू न सागंतातही. िचदशनाबरोबरच पित-
पतला हा िमलाफ पाहणहेी िवलोभनीय होत े! 
नमेकी कोणती िच ेकोणाची अस ेआता लात नाही पण बयाच िचामं ेसफाई आिण माम-भु िदसत 
होत.े िचत काही िच ेमला िवटलेली, अध वट वाटली पण ानंी त ेजाणीवपवू कच, आह ेतस ेठेवलेले आह.े ‘ 
नतंर ी ‘ त ेफारशी करत नाहीत.  
या िचामं ेअमकु व ूवा य ेअस ेकाही िचकारान ेकिलेले नाही. पण, अथा त पाहणायाला ात ाा 
ीन ेकाही जाणव ूशकत.े वगेवगेया आकारातंले वगेवगेळे रंग आहते, ा सवाा सह-अिात एक 
सामजं आह.े सघंष  जाणवत नाही. मला हा सहजीवनाचा मंच वाटला. रंगांा विैवामळेु िच बराच वळे 
पाहात राहाव,े अस ेवाटत.े  
मग अथ  काय या िचाचंा ? यावर मला सचुले त ेअस ेकी अथ  हा वचैािरक असतो आिण ही िच ेतर वचैािरक वा 
िनधा िरत मनितीची नाहीत. ती पाहायची तर आपणही सवयीच ेअथ  शोधण ेथाबंवायला हव.े  
बोलता बोलता तरड ेणाले की काढून पणू  झालेली िच ेांा ीन ेआता माग ेपडलेली आहते. कुणाा 
अिभायातनू ा िचाबंाबत काही वगेळे समोर आले तर त ेपढुील वासाचा भाग बनले. पण ाचाही बधंनकारक 
भतूकाळ बन ूनय ेयाबाबत त ेसावध राहतील.  
दोघहेी पित-पी अतं अगशील आहते. तचे ाचं े‘ असण े‘ आह.े ांा िचातंही त ेयते.े गधळ वा सघंष  
याचं ेरण उभ ेन करता अमतू ततेनू सामजं आिण सदय  िनमयाकड ेाचंा कल िदसतो.     
नमूादाखल एक िच सोबत दते आह.े  
--- ००० --- 
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िवम गोखले  
उम सवंादफेक आिण अिभनयातले अनके बारकाव ेयानंी यु अस ेह ेएक मोठे अिभनते ेहोत े! ' एबी अडँ सीडी ' 
या मराठी िचपटात ानंी चंकातं दशेपाडं ेया माया नावाा पााची भिूमका केली होती ! परेश एजी ा 
एका काशन सोहयात आी एक रंगमचंावर होतो. ा वळेी ानंी माझ ेभाषण ऐकले होत े! ( ाचं ेसवंाद तर 
आपण अनकेदा ऐकत होतो. )  
या महाा अिभनेाा तृीस सादर अिभवादन ! 
--- ००० --- 
 
दिेवका घोरपड े 
ही आमा शजेाराच लॅटम ेराहणाया कुटंुबातली मलुगी आह.े िविवमी ! आजा पणु ेमटाा 
पिहलाच पानावर ितची बातमी आह.े ५२ िकलो गटाा मिहला बॉग मधा जागितक ावीय धत ितन े
भारतासाठी सवुण पदक िमळवल ेआह.े ही धा  नेम ेझाली ! शवेटी ितन ेइंलंडा लॉरेन मकॅीला ५--० अस े
हरवले ! ही अथा तच दशेाा अिभमानाची बाब आह े-- आिण आमा तर िवशषे अिभमानाची ! एरवी बघाल तर 
ही मलुगी अतं न भावाची आह.े आी या कुटंुबाच ेअिभनदंन कालच केले -- दिेवका अजनू परत यायची 
आह.े  
दिेवकाच ेपुा एकदा मन:पवू क अिभनदंन आिण िता पढुील वाटचालीला शभुेा ! 
--- ००० --- 
 
उगीच गमंत ----- 
अलीकडचे ीिनवास ठाणदेार या अमिेरकेता भारतीय उोगपतीशी टीीवर झालेला गाचंा काय म तुी 
पािहला असले. त ेउोगपती तर आहतेच पण िशवाय आता िमिशगना मावधी िनवडणकुीत िनवडून आान े
त ेितकडच ेखासदारही झाले आहते ! त ेणज ेमाया विडलांा मामभेावाच ेिचरंजीव ! णज ेमाझ ेभाऊच की ! 
णज ेअमिेरकन नतेृात माझ ेभाऊ ! अथा त आमची ओळख-िबळख नाही. िशवाय त ेितकडा गरीब 
लोकासंाठी काम करायच े बाळगणार ेआहते, ामळेु, ओळख झाली तरी फायदा काय होऊ शकेल ? अथा त 
मला कसलाही फायदा नकोच आह,े त ेवगेळे ! 
--- ००० --- 
 
१९५८ साली सािहर साहबेानंी ह ेउर उर आधिुनक गाण ेिलन ठेवले ---  
 आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम (िफर सबुह होगी -1958) Aasmaan pe hai khuda aur zami pe 
hum (Phir subah hogi-1958) 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम .. 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आजकल िकसी को वो टोकता नह 
चाह ेकुछ भी कीिजय ेरोकता नह 
हो रही ह ैटमार फट रह ह बम 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम .. 
िकसको भजे ेवो यहा ँखाक छानन े
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इस तमाम भीड़ का हाल जानन े
आदमी ह अनिगनत दवेता ह कम 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम .. 
जो भी ह ैवो ठीक ह ैिज  करे 
हम ही सब जहान की िफ़  कर 
जब उस ेही गम नह तो  हम हो  गम 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम ..  
-- यातली ' जब उस ेही गम नही तो  हम ेहो गम ' -- ही ओळ तर अमर णायला हरकत नाही अशी आह े! -- 
मला त:ला जगायला खदुािबदा नाही लागत पण ह ेगाण ेमा अित-म आह े! 
 
 
पाच वषापवूची एक िवशषे आठवण -- 
माझ े' जदगी खवाब ह ै' ह ेनाटक -- िददशक -- अिजत सातभाई.  
िनमती -- पी डी ए , पणु.े 
 
आता पुा नको यावर गदारोळ -- सहा वषापवूच ेएक समोर आले त ेसहज िदले आह े-- 
 
कलेतली अिलता 
 
The Four Noble Truths is the basis of Buddhism. The First Truth is that all life is 
suffering, pain, and misery. The Second Truth is that this suffering is caused by 
selfish craving and personal desire. The Third Truth is that this selfish craving can 
be overcome. The Fourth Truth is that the way to overcome this misery is through 
the Eightfold Path. 
This is what he discovered: there is an end to suffering; it can happen to anybody, 
anywhere, here and now; and the key to ending all suffering is to remove all desire, 
ill will and ignorance. 
यालाच बुान े' िनवा ण ' टलेल ेआह.े 
आता ह ेजर बुाच ेसार असले तर आपण अस ेणणार का की बु बिेफिकरी आिण असवंदेनशीलता िशकवतोय ? 
तझुा त ूहो ःखमु, म दते बाकीच े– हा आह ेका याचा अथ  ? 
ाचमाण ेकलेतली अिलता समजनू ावी लागले. कलावतं काही एखादा धम संापक वा सतं नसतो. 
गुगेारांा हातनूही उम कलाकॄती िनमा ण झााची उदाहरण ेआहते.  कलािनमतीा वळेी तो 
िगत पवू हातंनू मोकळा असतो, हा ाचा अथ  आह.े ाच ेआक  काय रत नसान ेाचा 
सवंदेनशीलतचेा आवाका अमया द असतो. ही ूर बिेफिकरी नसनू िजवतं सहानभुतूी असत.े धंासाठी िनमा ण 
होणारी करमणकुीची कला वा पठडीतला बोध दते राहणारी रटाळ कला यातं ही विैश ेनसतात. 
तानाचा वा धमा चा अास, िवचार करयाकड ेकल नसलेले बरचे असतात. ांासाठी मौवान कला त े
काम करत असत.े िगत वचैािरक साातनू जगण ेणज ेिवदीण  मनाच ेजगण े– त ेहसक आिण सघंष मयच 
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असण ेभाग असत.े तो फ तःच ेवच  िनमा ण करयाचा य असतो. ातनू होणारी के कॄती ही 
असवंदेनशील आिण बिेफकीर असत.े कलािनमतीही. 
याउलट, सज क कलावतंाची अिलता ही अमया द मानवी मूान ेओतोत असत.े 
( समाजाा ीन ेी णनू तो कलावतं कसाही, काहीही असो. ) 
कलेत अिलता असण ेणज ेपवू हिषतता नसण.े 
धमवादी वा जातीवादी वा िवचारसरणीवादी माणसू मौवान कलाकॄती िनमा ण क शकत नाही. 
एरवी वहारात तो तसा असला तरी मौवान कलािनमतीा वळेी तो तसा नसतो. 
जगयाला मानवी मूाकतचेा श दणेारे कला ह ेएक माम आह.े 
--- 000 --- 
 
के काळात णा की के िदवशी णा, साधारण चारपाच स ेउपल असतात. ातंले आपापले िनवडून 
मग ावर एकमकेाचंी डोकी खात बसलेले लोक पािहले की मला, मनात का अस ेना, एखाद ेगाण ेगणुगणुावसे े
वाटत.े ाबाबत माझी अट एकच असत ेकी ा गायाा अथा शी मला काही दणेघेणे ेअसता कामा नय.े आिण 
मग एक नहेमीची साधी अपेा अशी असत ेकी ाची चाल सोपी असायला हवी. सा माझा खालील गायाचा 
मोसम चा आह े--- 
“ कशाला काशी जातो र ेबाबा कशाला पाढंरी जातो “ – सतं तकुडोजी महाराज.  
 
राजकारण आिण मानिसक सतंलुन  
 
राजकीय ताणतणाव आिण वादावादी यामंळेु नरैाय, िनानाश, थकवा अस ेमानिसक रोग वाढत आहते, अस े
वाचनात आले. याची िवासाहता िकतपत आह ेत ेमला माहीत नाही. पण, यात कहर णज,े यातनू जर का 
मानसोपचार ायची वळे आली तर त ेत ेपशेटंस आपापा िवचारसरणीाच ताचंा आह धरताहते ण े! 
साथ िजयग ेऔर साथ मरग े! या मागा न ेआणखी गती झाली तर राजकारण लोकसंचेा  तरी सोडवले, अस े
िदसत,े कारण खपू लोक फुकट मरत राहतील ! 
--- ००० --- 
 
एक दािणा ार ईडी ा फेयात आलाय ण े! मराठी ास  कधी पोचणार ा उंचीला ? 
 
आवतन े 
( किवता – मू – आकलन )  
 
काही मिहापंवू काही िनिमान ेमी इथा िमानंा णालो होतो की मी मराठी किवतवेर  िकरण टाकणारा 
लेख िलिहणार आह.े ात, मराठी किवता खजुी का आह ेयावर िलहायच ेहोत.े पण मग िवचारातंी ह ेलात आले 
की नसुाच खुा किवतावंर िलिहयात काही अथ  नाही. ा ऐवजी मराठीता चागंा किवता िनवडाात 
आिण ावंर िलहाव.े अस ेकेान ेबाकीा बयाच किवता खुा का आहते ह े होईल आिण माया 
आकलनामाण ेचागंा किवतावंर िलिहान,े मी हवते गा मारतो असहेी होणार नाही. तर त ेएकूण सगळे 
एखाा लेखा ऐवजी पुक पातच कािशत कराव ेलागणार आह.े ( एकूण मजकूर समुारे १५ िदवसातं फायनल 
होईल. ) यात माझी एक दीघ  ावना असले आिण सया भागात खालील कवा काही चागंा किवतावंर 
माझ ेभा असले ---  
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१ बा. सी. मढकर  
२ आरती भ ू 
३ अण कोलटकर  
४ प.ु िश. रेग े 
५ िदलीप पुषोम िच े 
६ गुनाथ धरुी  
७ वसतं आबाजी डहाके  
८ िवलास सारंग  
९ भा गणोरकर  
१० मनोहर ओक  
११ सदानदं रेग े 
१२ मिलका अमर शखे  
१३ ा दया पवार  
१४ राल प ुगंिलया 
१५ सलील वाघ  
१६ ओकंार कुळकण  
१७ अणा ढरे े 
१८ शातंा शळेके  
१९ गणशे िवसपतु े 
२० वसतं पाटणकर  
२१ अिनल िवड  
२२ रजनी पळेकर  
२३ फ. म ु.ं शद े 
२४ नामदवे ढसाळ  
२५ अिवनाश गायकवाड  
२६ सजंीव खाडंकेर  
२७ मगंशे नारायणराव काळे  
२८ ीधर ितळव ेनाईक  
२९ नामदवे कोळी  
३० रवी दामोदर लाख े 
३१ िदलीप धडो कुलकण  
३२ णव सखदवे  
३३ िया जामकर  
३४ हमेतं िदवटे  
३५ मा जोशी  
--- ह ेकवी, मला उपल असण ेआिण आवडण ेया िनकषावंर घतेलेले आहते. एक  करतो -- एकूण कवी 
आवडत ेअसयाचा इथ े नाही -- अमकु किवता आवडा णनू ा घतेलेा आहते. हचे का कवी वा याच 
का किवता, आणखी का नाहीत याच ेएकच उर – सदर पुकाा आिण माया मया दा. आिण मु णज ेज े
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णायच ेआह ेत ेणायला एवढ ेपरु ेआह.े यात अथा त, मी िनवडलेा कवना ा ांा महाा वा 
ाितिनिधक किवता वाटतील अस ेनाही. ती माया आकलनामाण ेमी केलेली िनवड आह.े  
अनसुजत किवताचं ेपुक कािशत करताना जस ेपसेोआ या कवीबलचा िवशषे आदर  करयासाठी ा 
पुकाला ‘ तबंाखचूी टपरी ‘ ह ेाा किवतचे ेनाव िदले होत ेाचमाण ेआरती भूबंलचा िवशषे आदर णनू 
या पुकाला ‘ आवतन े‘ ह ेनाव योजलेले आह.े ‘ आवतन ेुत शूाची ‘ या ांा किवतवेर मी पवू िलिहलेला 
लेख यात समािव आह.े  
आता काही ावहािरक भाग --- 
१ वरील सव कवा आिण ांा काशकांा यात समािव किवतासंाठी परवानया मागत बसण ेश नाही. 
या काराला कुणाही कवीचा वा काशकाचा आपे असले तर आधीच कळवाव ेणज ेमी ह ेपुक कािशत 
करयाच ेरच क शकेन. 
२ माझ ेसकेंतळ ( website ) असान ेावर ह ेपुक मोफत उपल कन ायला कुणाची परवानगी 
लागणार नाही.  
३  मराठीता कोणाही काशकाला माझ ेलेखन कािशत करयायोय वा ाची तातडी वाटत नाही ही 
विुती मी नपण ेीकारलेली असान ेमला काशकाची गरज असणार नाही. काशनाचा एकदा अनभुव 
घतेलेला असान ेात काही अवघड काम नाही, ह ेमाहीत झालेले आह.े ामळेु, ह ेपुक मी खचा न े
कािशत करणार आह.े  
४ ह ेपुक मी कािशत केले तर त ेिवीसाठी असणार आह.े कुणालाही ‘ समे भटे ‘ िमळणार नाही. पुकाची 
कमत ाा पानांा संवेर न ठरवता आता मजकूराा मला वाटणाया मूावर ठरेल. 
५ पुक घणेायाकडून कमत व पा िमळाला की त ेकुिरयरन ेपाठवायच ेकाम मी व माया घरच ेलोक करणार 
आहोत. 
६ या बाबतीत कुणाा काही सचूना असतील तर कृपया कळवाात 
--- 000 --- 
 
मराठी लेखक-कवची बौिक सपंदा  
 
मराठी लेखकाची कसली बौिक सपंदा ? ानंा माहीतही नसले की आपा लेखनाला बौिक सपंदा णतात ! 
आिण मराठी कवी ? ाा किवता तर िनबिक सपंदाच णाा लागतील ! कोण कु ेनाही िवचारत, कुणी 
वाचतही नाही, शभंर ती खपायला दोनश ेवष लागतात – ाची कसली बौिक सपंदा ?  
त ेठीक, पण मला  पडले. कालच मी ‘ आवतन े‘ या माया यऊे घातलेा पुकाबाबत पो िदली खरी पण 
अता होती. ात मी काही कवा मी िनवडलेा किवतावंर माझ ेभा अस ेयणेार आह.े आपण आपाच 
कवी बाधंवाचं ेह डावन आपले काम रेटून नतेोय, अस ेतर नाही ना ? बर ेसगळे कवी, काशक आिण मतृ कवच े
वारस शोधनू ांा परवानया जमवाया णज ेिकमान सहा मिहाचं ेकाम होणार आिण तरीही त ेहोईलच 
अस ेनाही. ापेा मग पुक छपाई रच कन आपा सकेंतळावर आपले  ह ेपुक मोफत उपल ठेवाव े
हचे बर ेहोईल. ातही एक मािहती अशी कळली की या बाबतीत कायाची कारवाई करायची असले तर मळूच े
लेखन बौिक सपंदा काया लयात नदणी झालेले असाव ेलागत े! त ेकोण करत ेइथ ेबबलायला ? आथक वहारच 
नाहीय फारसा तर सपंदा कसली ? पवू ‘ कभी खशुी कभी गम ‘ या हदी िसनमेाा नावावन खटला झाला होता 
अस ेऐिकवात होत.े पण ितथ ेकोटीत चालत ेकाम ! इथ ेकाय ? आिण कुठला मराठी कवी मायावर असली केस 
घालायला जाणार आह े? त ेबरोबर आह,े पण मानवी  मनाचा काहीही भरोसा नाही एवढ ेसाधहेी कळत नसले तर 
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कुणी कसले लेखन क तरी शकेल का ? – हा झाला एक िवचार. पण, माझचे ह ेकवी बाधंव – िबचार ेनाही नदवत 
ाचं ेह – तरीही याचा मी गरैफायदा ावा का ? – हा  आला डोात !  
पण आता  सटुलेला आह.े मळू लेखन जर अास, समीा वा सशंोधन या कामासंाठी वापरले जात असले तर 
ाला कायदा आड यते नाही. मी समीक नसलो तरी ‘ आवतन े‘ च ेकाम  तर समीाकच आह े! ामळेु, 
खुा िदलान ेमी त ेपुक कािशत करायला हरकत नाही ! आता कोणताही पण-परंतचूा कत ून बाळगता मी पढु े
जाऊ शकतो !  
एक तर मराठी सािहात आथक वहार नगय आहते, त ेकुणी वाचतही नाही फारस,े ातही किवता तर 
बिहृतच असत ेआिण मी माया पुकात के कवीा समजा दोनतीनच किवता घणेार आह ेआिण तहेी त े
कस ेचागंले लेखन आह ेत ेसागंयासाठी – तरीही ह ेअस ेिवचारमथंन कस ेघडत जात ेत ेएक गमंत णनू  
सािंगतले !  
या िनिमान ेएकच ाथ ना करावी अस ेवाटत े( पण कुणाकड े? वाचकाकंड े? ) की बाबा इथनू पढु ेतरी मराठी 
लेखकांा बौिक सपंदलेा काही ना  काही हमीभाव िमळो ! 
--- ००० --- 
 
" वचैािरक मतभदे बाजलूा ठेवाव ेलागतात " ( !!! ) 
 
" त ू' ह ' कादबंरी वाच -- घरात शातंता नादंले -- " -- करे आह े-- बरचे िदवस ती ी वाचनात ग ुतंनू राहील 
ना ! 
 
" ितथ ेत ेहरले अस ेणयापेा ितथ ेत ेजकू शकले नाहीत, अस ेणण ेयोय होईल ! " 
 
मताबल ामक करता आिण वगेया मतांा लोकानंा  व श ूसमजण ेह ेलोकशाही व घटना यांा 
िवरोधात नसत े? 
 
चतरु – कादबंरी  
ले ० णव सखदवे,  ० रोहन काशन.   
 
पाठपानावर िलिहले आह े–  
तर ही गो आह ेतशी साधी – 
मरणाची ... आठवणची ... मेाची ... बालपणाची ...  
वयात येयाची ... मोठं होयाची ... ितची ... ाची ...  
आिण  
काडपेटेीत अडकलेा एका चतरुाची ... ! 
--- ती काडपेटेी णज ेआह ेाणघातक आजाराची विुती आिण मे णज ेआह,े ह ेमाहीत असनूही हान े 
ल करणाया जगावगेया येसीची. णव आिण रमाची. ती णत,े “ मला त ूजसा होतास तसाच आवडत 
होतास. तुया बाजचू ंमला माहीत नाही. पण माया बाजनू ेआपात काहीतरी जळूुन आलं होत.ं मला तवेढंच हव ं
होत.ं मला नको होत ंआणखी काही.    
बरं झालं नाही झाली आपली गाढ ओळख ... बरं झालं, आपण एकमकेानंा फार फार समजनू घतेलं नाही त े... 
नाहीतर आता मला तुयाबल ज ेकाही आकळतयं, त ेआकळण ंघडलंच नसत ं... “ नसुा या एवा छोा 
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मजकूरातही हा सबंधं िकती जगावगेळा आह ेयाच ेअनके आयाम िदस ूशकतात. तर अशा पा भमूीवरची ही ‘ साधी 
गो ‘ आह े! आिण घडायच ेत ेघडून गेावर आता ही पणू  गो आपासमोर यते आह े! ओळखही ‘ पणू  ‘ नाही 
पण ूनग अस ेजळुलेले की बाकी सव तपशील अनावयक वाटावते ! 
या गोीत णवच ेबालपण, िकशोर वय, वयात यणे,े ह ेसगळे यते जात.े णवला वगा तली एक मलुगी चडं 
आवडण ेइता ‘ बारकाईन े‘ यते े– “ मिका मलुा सया णजचे मधा रागंते ितसया बाकावर 
बसायची. ामळेु तो ितला दोन-तीन मलुा मधनू कोणाा फार लात यणेार नाही, अस ंपाहायचा. ितला 
माहीतही नसायच.ं तो मा ितला नीट ाहाळायचा, ितच ेसगळे हावभाव, हालचाली िटपनू ायचा, जस ंकी बाई 
आा की, एकसाथ नम ेकरायला उभी राहायची, तेा ती कुडाची मागची – ढुंगणाकडची बाज ूओढून नीट 
करायची. हसत हसत नम ेणायची. पुा खाली बसताना बाकावर काही नाहीय ेना ह ेपान बसायची. मग 
बाकाखान ा ा तासाची वही आिण पुक काढायची. मचे ओठावंर ओठ दाबनू िलपिक सारखी करायची, 
कधी हातान ेकेस सारख ेकरायची. एखादा  िवचारला की, नलेपटन ेरंगवलेलं नख दोन दातांा म ेधन 
िवचार करायची. मग उर सचुलं की, तचे बोट वर करायची. मग ाला मनाता मनात गदुगुा ाया, हस ू
यायच.ं िता अशा िकतीतरी गोी, लकबी, अदा जपनू ठेवा ान ेमनात. चॉकलेटची चादंी कवा पपळाच ं
जाळीदार पान वहीत जपनू ठेवतात तस ं– “ ( पान ११२. ) 
कुठेही अितनाा वा मलेोमॅिॅटक न होता ही गो िनवदेन होत राहत.े मचे अचानक अस ेखोलातले काही यते े
– “  आा आपण पणू  अनोळखी असनूही एकमकेाशंी बोलतो आहोत याच ंकारण ही पोकळी हचे आहे. आपण 
वासात गाणी ऐकतो, ििडओ पाहतो कवा पुकंिबकं वाचतो, त ेया पोकळीच ंअि र सारयासाठीच. 
बाकी काही नाही. आपण आपलं जवळजवळ सगळं आयु ही पोकळी र सारयासाठीच खच  करत असतो. “ ( 
पान १३५-६ ).  
या कादबंरीत णवची गो, ाच ेकाही लेख, रमान ेवाढवलेला काही मजकूर अस ेयते राहत.े या ीन ेलेखनातला 
हा एक योग णता यईेल. पण, मु विैश हचे णाव ेलागले की अकनीय पा भमूीमळेु साा टीन, 
टले तर सपक बाबना यते जाणारी शोकाता.  
कसलेही अवडबंर न माजवता सािंगतलेली ही गो एक अजब मेकहाणी आह.े  
--- ००० --- 
 
" तमुा टाचेा भगेा मलुायम करयासाठी --- " 
 
मलुगा कुठे काय करतो  
 
निमता वतक, मुधा गोडबोले, मधरुाणी गोखले आिण ‘ आई कुठे – ‘ ची एकूणच टीम आपापली काम ेचोख 
करतात, ह ेएक कारण आिण घरातले नातसेबंधं बदलत जायाचा काळ हाताळणारी ही मािलका असण ेणनू, मी ‘ 
आई कुठे काय करत े‘ ही मािलका बघत असतो. एकही मािलका नाही बघत, अस ेइतके शु आिण पिव राहण ेमला 
नको असत,े हहेी एक कारण आह.े आता  मी ज ेिलिहणार आह ेत ेखपूच िववा आह े/ असणार ह ेमला माहीत 
आह.े या िवषयावर कम ठ, कर मत ेमाडंत जकयाचा य करयापेा आपा जगयातले ह ेमहाच ेे 
सावकाशपण ेसमजनू ायला  हव ेअस ेवाटत.े  
काला भागात आईन ेमलुाला मान, िपटून, बदडून, तडुवनू काढाच ेपािहले. हा नीतीचा िवषय आह.े बायकोच े
डोहाळजवेण असताना मलुगा अभी ( अभी नही तो कभी नही, या िवचारान े) आदा राी एका मलुीबरोबर 
हॉटेलात रािहला, यावन ह ेरणकंदन घडत.े त ेपोरग ेणत ेकी तस े काही नाहीय, त ेतारुत ेहोत,े ाच ेाा 
बायकोवर पणू  मे आह.े पण निैतकतचेा झडा फारच जोरात फडफडावा, अस ेत ेघर आह.े आजा काळात ा 
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टी अभीच े( आईन ेकस ेवागाव ेयाच ेमानदडं ाच ेवगेळे असतात ! )  खरेही अस ूशकत.े लगचे काही तो 
ाा बायकोपासनू रावतो आह,े अस ेणाव ेका, हा  कुणीच िवचारात घते नाही. ाचा पिरणाम चडं 
िवसंात ायला सुवात होत े!  
एक लात ायला हव ेकी माणसाच ेमन कस ेचालत ेआिण नीतीा अपेा काय आहते यातं नहेमीच एक फळी 
असत.े ‘ मनाला आवर घालायलाच हवा ‘ ही यावर माडंणी असत.े ामळेु असं लोकांा जगयात 
लपवाछपवी आिण खोटेपणा यतेात, ह ेनाकारता यणेार नाही. ाचार, खनू करण,े बलाार करण ेयातंही मन 
आवरले पािहज,े ह ेअसतचे ना ! एका बाजलूा कडक निैतक रचना आिण सया बाजलूा अनके सखुसधंी उपल  – 
अस ेह ेवातावरण आह.े अहंकार सखुावण ेहाही एक भाग आहचे.  
तर कराव ेकाय ? इथ,े उदाहरणाथ , तारणा झाली णनू थटे गोयाच घालाया ? अस ेकरणायाचं ेत:च े
सगळे जगण ेसमथ नीय असत ेका ? एक तर बमेवु तपण ेसगयानंा धडुकावनू लावण ेकवा आह ेती रचना धन 
ठेवयासाठी त:ला सारख ेचपेत राहण,े कवा आणखी काही ! यातंली कोणती पत आदश णता यते े? बर,े 
आपण ाला निैतकता णतो ती काळामाण ेआिण दशेामाण ेबदलत असत,े ह ेकुणीच नाका शकणार नाही.  
तर कराव ेकाय ? हाणामारी ? आिण यातला मु  काय – माणसाला असं बाबतत आतंरिवरोधातच जगाव े
लागणार का, हा ! ा ाच ेकाय करायच े?  
--- ००० --- 
 
िगरीश पतके याचंी ३ वषापवूची पो --- 
यिुजन आयनेोच ेकाही िवचार - 
======================= 
 
१) माणसाला खया एकााची गरज आह ेही तर मळू समा आह.े एका (सॉिलडू) णज ेिवभपण 
(आयसोलेशन) अस ेसमजण ेचकू आह.े एका ही मता आिण ान आह.े एकाामळेु न ेतर परुसेा एका 
अनभुवत नसान ेआपण ःखी झालो आहोत. 
२) वाववादाचा िवसं क पाहणारा कोणी 'िेषत' वगरै ेमला ायच ेनाही. नाटककार कवा कोणी कलावतं 
याचंा उोग अशा िदशने ेजाणारा नसतोच मळुी. जगाला आदशे ावा, मुीा वाटा दाखवाा, ह ेकाम धम -
संापकाचं,े नीितवााचं ेआिण राजकारयाचं.े नाटककार िलिहतो हचे ब आह.े फारात फार तो काही परुाव े
सादर करतो, णाव.े उपदशे कवा सदंशे दतेो, अस ेनाही. कलाकृती केवळ आदशवादी होत ेतेा ितातनू बरचे 
काही िनसटून गलेेले असत.े आदशवादाचा वरचा कलेला बटीक करतो. 
३) मी तः आिण सरा कोणीही, समजा अठराा शतकातला एखादा चाभंार, यांात समान काय त ेशोधण े
मला महाच ेवाटत.े मळुातनू तो आिण मी एकसारख ेआहोत अशी माझी ा आह.े कोणतहेी शतक ा, 
ातली माणस,े आज मी जसा आह,े तशीच मरणभयान े होती. या सााला कवटाळून राहायचा मी  य 
करतो. णनू एखाा ीच ेइतरांन िभ विैशानंी यु अस ेभाविचण करायच ेकवा ावर भर ायच ेमी 
टाळतो, नापसतं करतो. सव िवखरुलेा एकूण एक माणसाशंी सपंक  जोडावा ही माझी िनकड आह.े  
४) ातंीमधनू ातंीचा ज होणार या दतंकथने ेिककेानंा पछाडले आह.े ाम ेातंी होऊन दोनश ेवष होत 
आली...आपण कुठे आहोत? ातंी बघताबघता नामोहरम होत ेअन ् मूसं तवेढा हाती उरतो, ह ेअनभुवनूही 
आपण धडा घते नाही. चा घडामोडी सर ेकाय सागंत आहते? राजकारणी माणसाचं ेणाल, तर 
जनसामाािंवषयी ानंा िबलकूल मे नसत.े ानंा त ेकेवळ उपकरणी समजतात आिण ानंा वापरतात. 
राजकारयाशंी समझोाा गोी सफल होत नाहीत. ानंा फ शीवर आधारलेले सबंधं मानवतात. ातंीच े
ािवषय तर बधंतुा, एकता, सहकाय , ससुवंाद, ातं आिण सगंती अस ेहोत ेना? आिण आहते ना? ाचं ेकाय 
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झाले? ातंीन,े फार काय ांानंी, मैभाव आिण बधंतुा माणसातं  आणली नाही, कवा पनुःािपत केली नाही. 
मग ातंीवर कसा णनू िवास ठेवावा? मी तर णतो की ातंीन ेतसा कधी यही केला नाही. ातंी ढमलू 
होत ेन होत ेतोच िशा, सडू आिण भरपाई याचंा िवचार ती क लागत.े मेाा नावान,े मेाा ितापनसेाठी 
ातंी कधीच झाली नाही. राजकारणान ेमैीची सकंनाच पायदळी घातली आह.े  
५) पण अशातही मला वाटत,े की ीती आिण ानचतन (मिेडटेशन) या मखू कना नाहीत. आािकतिेवषयी 
बो जाता, ोधाची ितिया नाहीच झाली, तर उपहास नीच अनभुवाला यतेो.  
६) आमच ेदश न ख ुटंले आह.े भवतीा कोलाहलाचा आी ितकार क शकत नाही की ाचा शातंपण ेएक 
िमिनटभर िवचार क शकत नाही. जग आपा िकती िनकट आह,े कवा रावलेले आह,े ह ेआालंा कळत नाही. 
ाा दशनालाच आपण मकुलो आहोत. इताही कडीत भवताली, खाली, वर, आपा आत साविचपण े 
आपण पा, तर जगाा िनमतीा पिहा िदवशीचा आय भाव आिण ाचा सकुुमार ताजपेणा आपा 
याचा िवषय होईल. 
(सदंभ  - .ं िव. सरदशेमखु यानंी आयनेोा 'मग एकच धडकी' या पातंरीत केलेा नाटकाा पुकातील 
' यिुजन आयनेो ' या पनुम ुित लेखातनू सकंिलत.) 
--- 000 ---  
 
धामक कम ठपणा वा वचैािरक करता असलेली माणस ेसवंदेनशील कशी अस ूशकतील ? 
 
िचपटासंोबत नाटक आिण जगयाचहेी डी-कन 
 'गोया काढलेले िपलु' 
 
िचपटासंोबत नाटक आिण जगयाचहेी डी-कन करीत, ितमा आिण  यातंील िवसगंतीवर च.ं . 
दशेपाडं ेिलिखत 'गोया काढलेले िपलु' ह ेनाटक ितरकसपण ेभा करीत राहत.े आशयाची ही ॲसड कृती 
मग फॉमम ेदखेील साजेया ॲसडपणासह उतरत ेआिण तहेी बधपणाचा अवगणु टाळून!  
नाटकं िसनमेिॅटक सादर करयाचा  ड असयाा काळात, कथानकात पलायनवादी साचबे मसाला िचपटाचंा 
कॅनास असतानादखेील ह ेनाटक आपली नााकता सोडत नाही. सिुव कुलकण िददशत ह ेनाटक 
अिभची, कोापरून ेरा ना धत सादर केले.  
पलायनवादी साचबे मसाला िचपटातंील अनके िशजे आिण धारणा यात वापरा आहते. ामळेु वरकरणी ह े
नाटक उथळ िवनोदी मसालेवाईक असासारख ेकाहीजणानंा भास ूशकत,े पण तस ेत ेनाही. खरेतर हा खलुासा 
करयाची आवयकता नाही, पण अशा अथ काही ितिया कानावर आा णनू! आपाकड ेनाटकं लोक 
आवडीन ेपाहत असतीलही, पण नासारता िकती हा च आह!े 
पुषधान वतेील मनोरंजनात मवत िरखेा पुष नायकच असणार आिण नाियका केवळ शोभचेी 
बाली. सन, नीितमान चिर िरखेा केवळ सकंटात सापडून नायकास ाच ेखलनायकािवच ेनायक 
िस करयासाठीच. सहनाियकेच ेबिलदानही तसचे. सव कथानक आिण िसनमेातील सायाचं ेजगण ंह े
नायकाभोवतीच. 'समवे जयत'े 'लॉ अडँ फाउंड' 'से अपीलच ेनीती शा' अशा अनके बाबी िवशषेतः 
९०ा दशकातील िचपटातंील सदंभ  िवडबंनाक पतीन ेयथे ेयतेात. यथे ेअिभनेानंा िनळ साचबे 
िरखेा साकाराया ना तर ा साकारत असतानाच ातील िठसळूपणाही डी-क कन 
दाखवायचा आह.े तो सवच अिभनयसचंान ेअगदी साजसेा केला आह.े     
नाटकातील बताशं भाग हा रजतपटावर घडतोय, अस ेसिूचत करायचयं णनू तो भाग शु पाढंया रंगात 
खळेवला आह.े याीन ेनपे िवचार आिण काशिवचार असो वा डी-कना ीन ेदाराा चौकटीच े
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सतत होणार ेानातंरही, सारेच घटक ककतने ेवापरले आहते. ामळेु अगदी य रावर दखेील ह ेनाटक 
वधेक वाटू लागत.े नाियका णज ेकेवळ शोभचेी बाली ह ेािपत करताना के सगंात ितचा वगेवगेळा 
आकष क वषे हा भषुा िवचार गमंतही आणतो आिण जाणीवही दतेो. 'ह ेचतै नसलेलं शरीर असो' वा 'आशय 
नसलेली नसुतीच िखळवनू ठेवणारी साचबे मनोरंजक माम ंअसोत', या सायास अगदी समप क असणारे 
नाटकाच ेवधेक शीष क साथ च आह ेत ेणज े'गोया काढलेले िपलु' ज ेअिंतमतः िनळ टाइमपास करमणकू 
उपभोग ूपाहणाया ेक मानिसकतचेाही वधे घते.े   
नपे- सिुव कुलकण  
काशयोजना- किपल मळेु. 
पा सगंीत- साद कोडोलीकर,हष वध न रणनवर.े 
वशेभषूा- अपणा  कुलकण. 
रंगमचं वा : आनदं रणनवर,े सिचन वारके, अथव गोडस,े यश बंुग, अी वालावलकर.  
अिभनय सचं- ऋतरुाज आमत,े साी कवड,े धनजंय पाटील, आशतुोष दसेाई, सीमा मकोटे, ा कुलकण, िवशाल 
कलंगले, धीरने पाटील, बाळ वालावलकर, अवधतू पोतदार, अी वालावलकर.  
. 
डॉ. अनमोल कोठािडया  
हौशी रा ना धा   
केशवराव भोसले नागहृ  
१५ िडसबर २०२२ 
फोटो ेिडट - फु स ेआिण राजा मकोटे 
 
" हा आरोप बाळबोध आह े! " 
" आी बध आरोप कधीच नाही करत ! " 
 
इथा महापुषाचं ेिवचार, सतंमहंताचं ेिवचार आिण िवचारवतंाचंहेी िवचार -- ह ेसगळे इथले वभैव आह े! 
 
Manoj Pathak  
|आवतन|े 
— चं दशेपाडं े
 
ात ३६ मराठी कवी आहते.पण चंनंी ा सगयानंा ६३ होऊन जोखले आह.ेअथा तच हा काही 'सम' मराठी 
किवतचेा आढावा नाही, ह ेचं णतच आहते.अनके चागंले कवी ात नाहीत(च).उदाहरणाथ  शवेटी एका 'मा'च े
नाव आह;े पण आणखी एक 'मा' चंंा तडाातनू अलगदपण ेिनसटला आह,े पण ऐनकेन कारेन तो ा 
काशी जोडला गलेा आह.ेआिण ाला ाचा अपार आनदं आह—े इनफॅ तो ा छसाम ेअसता तर ह े
पुक कािशत करयास सकंोचला-लाजला असता.'ज ेहोत ेत ेचागंासाठीच!' त ेअस.े 
अथा तच हा 'अबतक ३६' असा चंचंा 'मार ोक' आह.ेपढु े६३ रागंते आहतेच, चंनंी ाकंड े३६ होऊन पाहाव े
व 'वाघात' करावा. 
काशकासं ती अपेा आह.े 
चं, 'आता होऊन जाऊ ा(च)' 
असो.तर िमहो,मिैणनो,सुदहो— पत ेकी बात उफ  धदं ेकी बात : 
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ह े२६७ पानी पुक ₹ ४५०/- च ेआह.ेकाशनपवू  सवलतीत त े३७५/- ला घरपोच यईेल.ावळेी ₹ ० त े₹ ४५० 
योजना नाही (कारण काहना ामळेु राग यतेो ना!)😄 
ी बुकग : 
9923724550 वण मुा पिशस . 
8624977029 पुकवाला ॲड कंपनी. 
|आवतनचेी अनुमिणका| 
अनुम 
•ावना/००२                                                                              
•बा. सी. मढकर/११४                                                                          
•आरती भ/ू११८                                                                                 
•अण कोलटकर/१२५                                                                        
•प.ु िश. रेग/े१३४                                                                                   
•िदलीप पुषोम िच/े१४०                                                                   
•गुनाथ धरुी/१४७                                                                               
•वसतं आबाजी डहाके/१५८                                                                      
•िवलास सारंग/१६३                                                                              
•भा गणोरकर/१६८                                                                              
•मनोहर ओक/१७०                                                                               
•सदानदं रेग/े१७५                                                                                 
•मिलका अमर शखे/१७८                                                                        
•ा दया पवार/१८१                                                                             
•राल प ुगंिलया/१८५                                                                             
•सलील वाघ/१९२                                                                                 
•ओकंार कुळकण/१९८                                                                          
•अणा ढरे/े२०२                                                                                 
•शातंा शळेके/२०४                                                                                
•गणशे िवसपतु/े२०६                                                                              
•नारायण कुळकण कवठेकर/२०८                                                            
•वसतं पाटणकर/२१०                                                                            
•अिनल िवड/२१२                                                                               
•रजनी पळेकर/२१४                                                                                
•फ. म ु.ं शद/े२१६                                                                                
•नामदवे ढसाळ/२१८                                                                             
•अिवनाश गायकवाड/२२०                                                                      
•सजंीव खाडंकेर/२२२                                                                           
•मगंशे नारायणराव काळे/२२८                                                                 
•ीधर ितळव ेनाईक/२३३                                                                       
•नामदवे कोळी/२४२                                                                              
•रवी दामोदर लाख/े२४४                                                                          
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•िदलीप धडो कुलकण/२५१                                                                    
•णव सखदवे/२५२                                                                               
•िया जामकर/२५६                                                                               
•हमेतं िदवटे/२५९                                                                                 
•मा जोशी/२६३ 
--- 000 ---  
 
मनोज पाठक  
|आवतन|े 
(किवता-आशय-आकलन) 
—च.ं.दशेपाडं े
वण मुाच ेमहाच ेपाऊल पडत असाच ेघोिषत करताना  
' मालक-मुक-काशक- 
सपंादक ' = मी = जनै! 
--- ० ---  
मनोज पाठक  
 |आवत न|े 
च.ं.दशेपाडं े
मधनू. 
--- ० --- 
२०-१२-२२.  
 
Manoj Pathak 
rodeSotnps2a24,uhD0a5em28c2i21eg42cg9b8gg6gr27m6 6iu17 ec01c  · 
कवीन ेकववर आिण कादबंरी लेखकान ेइतर कादबंरी लेखकावंर िलिहयाची था ा दोन पुकामंळेु जले. 
१) आवतन—े च.ं.दशेपाडं े
२) नव ंजग नवी कादबंरी 
— िवाम गु े
" अपनी किवता िकस ेअी नही लगती अथा त सबको अी लगती ह,ै वह चाह ेसरस हो या अ फीकी हो, 
पर ुजो ि सर की किवता को सनूकर हषत होत ेह ैऐस ेि ससंार म कम ह ।" 
— ी रामचिरत मानस 
१) मी िनवडलेा, मला चागंा वाटलेा काही किवताबंल मी िलिहणार आह.े पणू  किवता समजावनू 
देयासाठी नाही. ती ती किवता मला का चागंली वाटली यावर. ात थोडीफार माझी समजनू घेयाची ियाही 
यईेल. पण यातले िवशषे काम णज ेबरचे वाचनू या किवता िनवडण,े ह ेलात ाव.े या आधीच मी सािंगतलेा 
माया िनकषाचंा िवचार कनच मी ही िनवड केलेली आह.े  
— च.ं.दशेपाडं े  
२) तु िनबधंलेखकाा सहा कादबंया कािशत झाा असान ेहा िनबधं पाचा िपढीता एका 
कादबंरीकारान ेसहाा िपढीता १६ कादबंरीकारानंा िदलेला ितसाद ( peer response) आह ेअस ंसमजाव.ं 
िवापीठीय समीक मराठी कादबंयाचंी समीा करतातच, पण एक कादबंरीकार इतर कादबंरीकारावंर िचतच 
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िलिहतो. ही था जली तर आपलं आसलेलं वायीन पया वरण िवािरत होयाची शता आह.े तु िनबधं 
ाच हतेनू िलिहला आह.े लेखक आिण वाचक ाच ंागत करतील अशी आशा करतो. 
— िवाम गु े
 
आवतन े: चं ंच ेचतन 
●किवतचे ेसखोल असण ेयाचा अथ च ती िगत नसलेा भानान ेयु असण.े 
●खरी किवता वाचकावर ताण आणणारी नसनू, ती ाला समजतुीचा िवसावा दणेारी असत,े याचाच अथ  चागंली 
किवता माणसामंाणसात कोणतहेी भदे मानणारी नसत.े 
●किवततेनू समतचे ेिवचार  झाले णज ेती चागंली किवता, अस ेनसत.ेकिवतेा असयातच समता 
अतंनिहत असत.े 
●माया मत―े मत े करणारी किवता खजुी, तर िवभाजन व गटतट मानणारी किवता उथळ असत.े 
●ह ेसव पाहता 'उपयुता' असण ेहा किवतचेा ग ुण ठरतो. 
 
किविम हमेिकरण पी यान े
किविम Ramchandra Kadam याा सभासद या मराठीता सवृ किवतवेर केलेलं िनपण 
ह ेिनपण आजा तण भारत म ेिसद झालं आह े. 
सभासद  
भिवाची दवैी अनपिेतता अगंातनू चमकून गलेी  
सााारामाण,े सगंीतामाण.े  
सगंीतामाण ेअिाच ंवाही लावय मला जाणवलं  
आिण ाची यिंसता; 
िनराकार वूनंा लाभत राहणाया  
अनपिेत घनतसेारखी.  
मी पािहला भिवाा अनपिेततचेा िनरोगी हात,  
घटनाचंी सघन िशवण करताना.  
आिण ाची सज क िकमया, 
वत मानाा ओसाड फांातंनू,  
अनपिेत पण मयता नादंिवताना.  
आता अनुम जाणवणार नाही, सयूदयासारखा.  
सयू काशाचा सतत नवीन पदाथ  आता  
आिण वूचंी ताजी कठीणता.  
आता मी सभासद झालो,  
अनपिेततेा सजृनशील वचेा.  
रामचं वामन कदम  
सभासद / रामचं वामन कदम  
के ीचा ‘मी’ जसा िवचार करतो तसा िनसग  असतो का? िनसगा च ंप, ाची वा ीा िवचार 
- जािणवाएंवढी असत ेका? िनसगा ा िवकसनाच ंसकंन-िच एखादा कलावतं काढू शकतो का? आिण जरी 
काढलं तरी िनसगा ता घटकाच ंअमाप िजवतंपण रंगाकारात उत शकत ंका? एखादी किवता आपण 
िनसग किवता आह ेअस ंणतो तेा ितातील श िनसगा तील चतेनचे ेसाथ  िनदश क असतात का? िचाएवढं, 
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किवतएेवढं िनसग प असत ंका? या अशा ानंी अ होऊन एखादा चतनशील कवी िनसगा तील सजृन 
वचेा खरा साीदार होतो तेा ीा िनमा णशीलतचेा अथ  खपू वगेया रीतीन ं होतो.  
रामचं वामन कदम याचंी ‘सभासद’ ही किवता मनाा पेणापलीकड ंजाऊन अिाा सजृनवचे ं
चतन करत.े या ाा चतनाला मानवाा िवचारकपेाडा िनसगा ची गती आह.े केवळ अपेतेनू िनमा ण 
झालेला भावकोश आिण इेच ंक च नसलेलं सपंणू  असतपेण यातलं अतंर ही किवता आपा वगेया 
माडंणीतनू वाचकासंमोर ठेवत.े एका िवराट साचा, स ुदंराचा अनभुव आबोधाा ितीतनू  
करयासाठीच ितची माडंणी इथ ंझाली आह.े या किवततेले ‘दवैी अनपिेतता’, ‘वाही लावय’, ‘िनरोगी हात’, 
‘ताजी कठीणता’ सारख ेश योग तथाकिथत आधिुनकतेा आिण नवीनतेा अासातनू यते नाहीत. त े
किवतेा आतंर-सगंतीचा एक अिवभा घटक णनू यतेात. णनूच या किवतचे ंरसहण शकळा, ितमा, 
सवंदेनचेी जातकुळी, िवषयाच ंवगेळेपण, ितची वतमानकालीन उपयोिजता अस ंलू वगकरण कन करता 
येयासारखी नाही. अथ वान किवता ही एका सवंदेनचे ंमतू  जाणीव-प असत.े कदम याचंी ही किवता सजृनाा 
साााराच ंअसचं एक जाणीव-प आह.े  
किवतागत ‘मी’ ला एक सााार होतो. मनान ंिनमा ण केलेा अपेांा जगाची िनरथ कता ाला उमजत.े 
आिण ाला मनापलीकडच ंएक िवशाल जग ल िदस ूलागत.ं त ेमानिसक काळाला ओलाडूंन अनपिेतततेलं 
दवैीपण अनभुवात आणणारं असत.ं आपा हातात नसलेा साया घटना-सगंाचंी घिटत,ं जगयातली 
अिनितता, मानिसक सरुितता यांापलीकड ंह ेदवैीपण ‘मी’ ला घऊेन जात.ं आता ‘मी’ साठी अनपिेतता ही 
मन मोडणारी गो णनू राहत नाही. पढुा णाला इेसारख ंकी इेिव घडणार या ाा धारणचेी 
भमूीच बदलत.े सपंणू  इाशीचचं पातंरण होत.ं ‘मी’ ा जािणवलेा समतचे ंअवकाश लाभत.ं आपलं असण ं
ह ेअतंःसगंीताची पिरवत नशील लय असलेलं आह.े ाची स ुदंरताही िितशील नाही; ती वाही आह.े अस ं‘मी’ 
ा अनभुवास यते.ं ‘मी’ ला जाणवत ंकी, अिाची ही लय, ही स ुदंरता कुणा माणसाा हातान ंकेलेलं सजृन 
नाही. अशा अिाची मळू वा हा ‘मी’ अपेेा पिरेातनू पा शकत नाही. ाा भिवाला 
अनपिेततचे ंपिरमाण लाभत.ं ‘मी’ पाहतो या अनपिेततेा िनरोगी हातानंी घडवलेलं अतु सजृन. दोन 
घटनामंधला मनान ंिेपत न केलेला साधंा ाला कळतो. सजृनसभंवाच ंअमया द अवकाश ाला इथचं िदसत.ं 
वत मानाा ओसाड फांातंनू अनपिेत पण मयता नादंिवणारं. शूततेनू सळसळणारं. किवतागत ‘मी’ साठी 
केवळ हाच सजृनानभुव असतो. ीच,ं जािणवचे ंसपंणू  पातंरण करणारा.  
‘मी’ या सजृनानभुवान ंकमालीचा आ होतो. आता रोजचा सयू  िननतून असले. ाा उगवया-
मावळयातलं कालावकाश तचे त ेअसणार नाही. य पदाथ  कालचा असणार नाही. उजडेा ीला वूचंी 
कठीणताही िशळी आहे, अस ंजाणवणार नाही. जडतलेाही चतेना सहज आपलंस ंकरील. अपेेा भावकोशाबाहरे 
िवनायास बाहरे गलेेलं मन िनसगा ता झाडा-ंपाखरासंारख ंझााचा अनभुव ‘मी’ ला यतेो. मनापलीकडच ं
अनभुवाला आावरच ‘सजृन’ घडत,ं असा अथ पणू  िनदश ही किवता करत.े आिण वाचकही किवतागत ‘मी’ 
सारखाच अनपिेततेा सजृनशील वचेा ‘सभासद’ होतो.    
हमेिकरण पी 
( 13-06-21 ची लााचंी िरपो ). – 23-12-22.  
 
िवजय क कर े 
 
ह ेमराठीतले एक आघाडीच ेनािददशक आहते, ह ेआपण जाणतोच.  अलीकडचे ाचंा १०० नाटके िददशत 
करयाचा िवम पणू  झालेला आह.े ( ातंले एक माझ,े ‘ ढोलताश े‘ ह ेनाटक होत.े ) ावसाियक रंगभमूीवर 
आिण िवशषेत: िवनोदी नाटकांा बाबतीत िवजयला मराठीता लाखो ेकाचंा मनोमन सलाम असतो. एवढी 
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दीघ  कारकीद सतत ताजीतवानी आिण खळाळती ठेवण ेह ेखरोखरच एक मोठे काम आह े! आज ोा भोळे 
सभागहृात िवजयच े' िददशक आिण नाटक ' या िवषयावर ाान कवा ेकाशंी ाच ेअनभुव शयेर करण े
णा, होत.े िवजय समुारे दीड तास बोलला. नाेातील ाा वशेापासनू त ेआजअखरेपयतचा ाचा सव 
वास ान ेउलगडून दाखवला. िददश नाता महाा बाबी तो कशा िशकत गलेा त ेान ेकाहीही हातच े
राखनू न ठेवता सािंगतले. िवशषेत: तण नाकमसाठी ही एक पवणीच होती. ाचंी बयापकैी गदही होती. 
िददश नाता अनके खाचाखोचा आिण रह ेान ेसोदाहरण िवशद केली. ह ेअथा तच एक संा ाान 
झाले. याच ेरेकॉडग केलेले आह ेअस ेसमजले. णज ेयाच ेशाकंन कन पढुमेाग ेयाचा लेखही उपल होईल. 
आपण केलेा कामातनू ा झालेले ान पढुील िपानंा दते राहण ेहा खर ेतर एक सततचा वाह असायला हवा. 
िवजय या बाबतीतले ाच ेकाम करत आह ेह ेमहाच ेवाटले.  
महारा कचरल सटर, पणु ेयानंी ह ेिवशषे ाान आयोिजत केलेले होत.े ाचं ेअिभनदंन आिण धवाद !  
--- ००० --- 
 
„The whole concept of the avant-garde in art is meaningless. I can see what it 
means when applied to sport, for instance. But to apply it to art would be to accept 
the idea of progress in art; and though progress has an obvious place in technology 
— more perfect machines, capable of carrying out their functions better and more 
accurately — how can anyone be more advanced in art? How could Thomas Mann 
be said to be better than Shakespeare?“ — Andrei Tarkovsky, book Sculpting in 
Time 
31-12-2022.  
 
 


