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१३ ऑग २०२१ ा पढु े-- 
 
अमतू  िचात जस ेरंग आिण आकार तसचे किवतते श आिण रचना – 
 
अमतू  िचात जर अमकु व,ू आकार वा य अस ेओळखता येयाची गरज नाही तर किवतते तरी अमकु िवचार 
वा अनभुव तरी ओळखता येयाची काय गरज आह े? अमतू  किवता का अस ूनय े? 
 
अिभायाथ  मायाकड ेयणेारी पुके  
 
काही लेखक व कवी ाचंी पुके मायाकड ेअिभायाथ  पाठवत असतात. काही अस ेअिभाय मी इथ ेपोही 
करत असतो. ाबाबत काही मु े करावते अस ेवाटान ेही पो -- 
१. माझा अिभाय णज ेकाही आकाशवाणी न,े ह ेमी समजनू असतो. एखाा पुकाबाबतच ेमाझ ेआकलन 
अपरु ेवा चकुीचहेी अस ूशकत.े ामळेु, माझ ेअनकूुल वा ितकूल िलिहण ेहहेी चकुीच ेअस ूशकत.े   
२. माया ीन े७० टे चागंले असलेा पुकाला मी ८० टे चागंले ण ूशकतो पण माझ ेितकूल आकलन 
असले तर त ेमी अनकूुल कन सागंत नाही.  
३. ितकूल अिभाय असले तर आधी मी तो सबंिंधत लेखकाला दाखवतो आिण ाला वाटले तरच ाची इथ े
पो दतेो.  
४. माझहेी काही लेखन-वाचनाच ेकाम चा असत,े ामळेु, आलेले पुक वाचायला मायाकडून उशीरही होऊ 
शकतो.  
५. सवच कारची पुके माया आवडीा ेात यतेील, अस ेनाही. अस ेहोऊ शकत ेकी वाचायला सुवात 
करताच न आवडण,े वाचनीय न वाटण.े अस ेझाास त ेपुक मी वाचयाची शता नाही, हहेी कृपया समजनू 
ाव.े न वाचता अिभाय िलिहण ेह ेमला जमत नाही.   
६. आिण इतकेही कन माझी अिभाय-पो वाचतात िकती लोक, तर १०-२०-२५. हाही मुा िवचारात ावाच.  
उगीचच मला पाठवयात पुकांा ती वाया जाऊ नयते णनू ही पो िदली आह.े  
--- ००० --- 
 
खालील पो नीट िवचार कन ावी अस ेवाटत होत ेपण अडचण अशी झाली आह ेकी मी िलिहलेले सेच होत 
नाही आह े-- पुा कुठे ह ेिलहीत बसणार -- णनू आह ेतशी दतेो आह े-- 
‘ तबंाखचूी टपरी ‘ ा िनिमान े– 
 
अनसुजत किवताचंा माझा हा संह वण मुा काशन काढले अस ेठन अनके मिहन ेहोऊन गलेे. ाबाबता 
सपंका साठी कायावर एक समहूही करयात आला. ा समहूात आजवर मला एकही मसेजे आलेला नाही, हा 
भाग वगेळा. दर काही मिहांा अवकाशान ेमी दोनतीनदा िवचारले तर ‘ लौकरच ‘ अस ेसमजले. नतंर या 
कोरोना सकंटामळेु काही अडचणी यते आहते, असहेी समजले. िशवाय ानंी आधी ठरवलेली काही पुके रागंते 
असणार, असहेी िदसत ेआह.े सारख ेिवचारयाचा मला सकंोच वाटत असान ेआता हा संह मी माया 
सकेंतळावर ायच ेठरवले आह.े सकेंतळावर एवात दऊे नय,े ह ेमाझ ेमीच ीकारलेले बधंन होत.े पण 
एकूण पिरितीमळेु ाचा पनुवचार करावा लागतो आह.े अथा त यान ेपुकावर ( कािशत झाास ) काही 
पिरणाम होईल अस ेमला वाटत नाही. कारण मला भटेणारे-िदसणार ेकोणतहेी मराठी वाचक हचे णतात की 
आाला वबेवर वाचण ेनाही जमत, आाला पुकच लागत ेहातात. याला सरा परुावा णज ेमाया 
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सकेंतळाचा उेख वा कणभरही दखल कुठे घतेाच ेिदसणार नाही. ( ‘ पल भर के िलय ेकोई हम ेार कर ले 
झठूा ही सही ‘ -- असहेी नाही ! ) लेखनच मळुात खास काही नसान ेअस ेहोत असले, हीही शता मी नाकारत 
नाही. िनरिनराया परदशेातंले काही वाचक या वबेसाईटला भटे दते असतात, ह ेमा समाधानाच ेवाटत.े मराठीत 
इथ ेणाल तर ही वबेसाईट असली काय आिण नसली काय, काही फरक पडत नाही. तरीही, मी हा िनण य 
घतेामळेु, त ेपुक कािशत करायचा िनणय बदलावा अस ेकाशकानंा वाटू शकत.े कोणाही कटुतिेशवाय 
माझ ेयाला िदलखलुास अनमुोदन असले.  
आपोआप आलेा सहकाया मळेु वळेोवळेी माझी काही पुके िनघाली. मी ासाठी खपू आटािपटा केला नाही. 
मराठीतला एकूण पुकवहार पाहता मला ाबल फारशी आीयता नाही. मी ना कुठा टोळीचा सभासद 
आह ेना माझ ेसारख ेकुठे जाणयेणे ेवा भटेीगाठी अस ेकाही असत.े लेखन, कला ह ेएकटेपणातनू यणेार ेकाम आह,े 
अस ेमला वाटत.े ामळेु मी कुणाला ‘ आपला ‘ वाटयाची शता फारच कमी असत.े आिण कुणााही लेखनात 
असनू असनू काय असणार आह े– गलेे काही वगळले तरी काय मोठे िबघडणार आहे, ह ेमाच कराव ेलागत.े 
ात परत माझ ेबरचेस ेलेखन कळत नाही अशी तार असतचे. आिण लेखक आिण वाचक यातंला एक वा 
णावा अशी ‘ समीक ‘ नामक जमात तर इथ ेकधीच मृ ूपावलेली आह.े ह ेसगळे लात घऊेनच मी हा 
सकेंतळाचा माग  अनसुरला आिण चा ठेवला. “ अरे, काढत नाही ाची पुके कुणी “ अशीही कुजबजू 
माया कानावर आली. एकूण आह ेया वातावरणात ह ेअस ेकाही ना काही असणारच. या सगयाकड ेल 
करायच ेमी ठरवले.    
आपण किवतचे ेउदाहरण घऊे. माया ीन ेकिवता ही एक सज क िया आह ेआिण वाचकाकडून ती वाचली 
जाण ेयात ितची पतू ता आह.े नतंर पुक िनघण,े ाला बीस िमळण,े कवीचा गौरव होण ेया गोचा ा सज क 
ियशेी काहीही सबंधं नसतो. ामळेु, किवता वाचायला उपल असण ेहचे महाच.े आिण त ेकाम माया 
वबेसाईटन ेहोत.े फारच अगदी कुणाला आरामात पडून हातात पुक असासारखचे वाचायच ेअसले तर तो 
ाचा ट आऊट काढून घऊे शकतो. अथा त, पुा तो  आहचे -- नाही वाचले तरी काय िबघडणार आह े? तर 
याचा साराशं हाच आह ेकी मला महाच ेवाटान ेकवा मला त ेआवडत असान ेकवा करमणकू णनू ह े
लेखन मी करत आलेलो आह.े यथावकाश ही वबेसाईटही बदं पडले आिण सगळे मातीत जाईल ! चलता ह ै!  
--- ००० --- 
२५ ऑग २०२१.  
मषृा -- absurd. 
 
जयतं पवार  
 
आमा फार काही भटेी झाा अस ेनाही. तीनचारदा भटेी आिण दोनचारदा फोन. पण एकमकेाबंल आाला 
आा आिण आपलुकी होती. माया अनके नाटकाचंी परीण ेान ेमटातनू िलिहली. ाच ेत:च ेकाही िवचार 
असले तरी कलेकड ेापक मानवी िकोणातनू पा शकणारा असा तो एक खरोखरचा तं समीक, लेखक, 
कलावतं होता. ाची एकूणच नासमीण ेवाचण ेह ेएक नािशणच अस.े माया नाटकाबाबत िलिहताना, 
कुणालाही न सचुलेला असा एक मुा ान ेमाडंला होता – तो होता अिभनयाबलचा. माया नाटकात अिभनय 
वगेळा का, कसा लागतो ह ेान ेसािंगतले होत.े हा एक त:च ेचतन असलेला लेखक होता. ाा चतनात 
असलेला एक महाचा  माया लात आह.े ाला अस ेिदसत होत ेकी वाव फार वगेान ेबदलत ेआह.े 
ामळेु, लेखकाला-कलावतंाला या बदला वावाच ेआकलन होऊन त ेाा कलेतनू अिभ ाया 
आतच वाव खपूच बदन गलेेले असत.े मग लेखक ‘ आजच े‘ कस ेिलिहणार ? अस ेगभंीर  पडण ेहचे खर े
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तर कोणाही सज कतचे ेलण आह.े ाा या ावर मी एक लेख िलिहला होता. ' ढोलताश े' या माया 
नाटकाा िनिमान,े अण नाईकांा ' नाटक ' या मैािसकासाठी ान ेमाझी एक मलुाखत घतेली होती.  
 
या मेळ, शहाया िमाला मन:पवू क आदराजंली ! 
--- ००० --- 
 
सकेंतळाच ेअावतीकरण  
माया सकेंतळाच े२५-०८-२०२१ पयतच ेअावतीकरण पणू  झालेले आह.े इतर सव मजकूराबरोबरच  
तबंाखचूी टपरी ( अनसुजत किवता ) 
हा किवतासंहही आता यात िदलेला आह.े याच ेपुक िनघणार होत ेणनू हा संह इथ ेिदला नता. पण, मराठी 
सारताा दवान ेसा तरी हा संह पुक पात यणे ेश नाही. ामळेु, िनदान, कुणाला वाचायच े
असास, उपल असावा णनू आता इथ ेिदला आह.े    
सकेंतळ --  
www.champralekhan.com 
 
परमेरा, किवतते-सािहात मी काय करतोय त ेानंा समजत नाही ानंा माफ कर ! 
 
Ravindra Damodar Lakhe 
Septemfbipeora 4 ilath l10:02 AnMrr  • 
'तबंाखचूी टपरी' 
Link http://www.champralekhan.com/ 
चं दशेपाडं यानी अनवुािदत केलेा जगभरा िनवडक किवताचंा 'तबंाखचूी टपरी' हा किवता संह  ांा 
वबेसाईटवर वाचला.  
वाचनू होताणी अस ंवाटलं की अरे हा तर चंंाच किवताचंा संह आह.े  
अस ंका वाटलं याचा िवचार करताना लात आलं की अनसुज न हा श साथ  करणारा हा किवतासंह आह.े यात 
जागितक पातळीवरा कवा किवताचं ेअनवुाद आहते आिण अनवुादकाची सज कताही आह.े 
अनवुादका ा सजकतमेळेु  या संहाला एकसधंता ा झाली आह.े 
000 
 
जकॅ पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच शलैीला िठबक िच वा कृती िच वा सवकष िच टल ेजात.े 
ा शलैीत िलिहलेली ही एक किवता आह.े  
िठबक किवता 
 
अमकु अशी असायला हवी किवता  
 
एका िठकाणी िदलेली कॉमट -- कुणालाही ह ेपटवनू देयाची वा यावर वाद घालयाची जबाबदारी न घतेा इथ ेखाली 
पो णनू दते आह े-- 
 sentimentalism, emotionalism ( भाविनकता ) टाकून दणेारी खपू किवता िलिहली जात ेजगभर -- इथहेी 
कुणाला ा मागा न ेआपोआप जायच ेअसले तर जाऊ ाव े-- आपण जी बिुधानता णतो ती बयाचदा बुीला 
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वा तका ला  बाधंील नसत,े हहेी समजनू ायला हव.े मराठी किवतते िगत सखु:ख,े मडूस आिण राग-लोभ-
ोध याचं ेचडं ोम माजलेले आह.े वगेळी किवताही यते राहणारच. ागतशील राहायच ेकी नाही हा वाचकाचंा 
 आह.े एिलयट escape from emotion ( भावनपेासनू सटुका ) का णतो, anti poetry ( न -- किवता ) 
कोणा कारणानंी यते,े हहेी समजनू ायला हव.े इथली माती, ितथली माती याच तानात ानंा अिंतम वाटत 
असले ाचंा च नाही. भाविनकतते डुबंनू राहण ेह ेमराठी किवतचे ेडबके होयाच ेमखु कारण आह.े 
 
 
Girish Patke त ूणतो आहसे त ेखरचे आह े-- बघ ू-- दोनचार िदवसातं, ही पो वाचनू मनोज काही णतो 
का, त ेपा -- 
Manoj Pathak 
सर, 
सवथम वण मुा तफ  व िश: मी आपली जाहीर माफी मागतो.तमुा पुका सोबतच इतर अनके 
िमाचंी पण पुकं मागील वष भरात रखडली आहते.ा बलची सगळीच कारण ेइथ ेसागंता येयासारखी नाहीत.' 
तबंाखचूी टपरी ' आपाला (च) काढायच ेआह े, असहेी त:ला अनकेदा बजावनू सािंगतले होत,े पण तरीही 
ासाठी आवयक ा सव गोी काही जळूुन आा नाहीत.अगदी आजही सगळेच अिनित आह.ेवण मुाच ेपढु े
काय करायच ेआह ेयावर िवचार सु आह,े लवकरच काही िनित ठ शकले तर तमुच ेपुक कािशत करयात 
आनदंच होईल.अथा तच ावळेी तमुची समंती असली तरच.दरान तुी णताहात तशा किवता वबेसाईट वर 
टाकावयास काहीच हरकत नाही, ामळेु पुक कािशत करयात काही अडचण यणेार नाही. 
कृपया आपण समजनू ाल व मनमोकया पणान,े मोठेपणान ेमला मा कराल अशी अपेा  करतो. 
🙏🙏🙏 
Champra Deshpande 
Manoj Pathak ह ेअुम आिण मा ! 
 
दवे जोड ेतरी करावा अधम | अतंर ेत ेकम  नाचराव े|| 
 
अास,ू समतोल िवचाराचा समीक ! ( जयतं पवार ) 
 
खरोखरच -- इािशयस डायस यांा किवता अितम आहते ! 
 
कोणताही मानिसक पिवा णज ेपोिझशनच -- मराठी सारताला िफट बसणारी टोपी ! ( ितळाचंी किवता ) 
 
कोणाही कलाकृतीत ' सगळे ' कधीच नसत े-- ती कलाकृती सगळे सचुव ूमा शकत े! तहेी वाचक खलुा रािहला 
तरच ! वाचकाला ाची अपेापतू हवी असले तर ती कधीच ' सगळी अवा ' अस ूशकणार नाही. 
 
मूमापन ही नतंरची बाब आह े-- ा कामाची आवड जो तो जोपासत राहीलच. , किवता णज ेअसचे, 
अमकूच, अस ेणयाचा आह.े 
sentimentalism, emotionalism टाकून दणेारी खपू किवता िलिहली जात ेजगभर -- इथहेी कुणाला ा 
मागा न ेआपोआप जायच ेअसले तर जाऊ ाव े-- आपण जी बिुधानता णतो ती बयाचदा बुीला वा तका ला 
बाधंील नसत,े हहेी समजनू ायला हव.े मराठी किवतते िगत सखु:ख,े मडूस आिण राग-लोभ-ोध याचं े
चडं ोम माजलेले आह.े वगेळी किवताही यते राहणारच. ागतशील राहायच ेकी नाही हा वाचकाचंा  आह.े 
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एिलयट escape from emotion का णतो, anti poetry कोणा कारणानंी यते,े हहेी समजनू ायला 
हव.े इथली माती, ितथली माती याच तानात ानंा अिंतम वाटत असले ाचंा च नाही. भाविनकतते डुबंनू 
राहण ेह ेमराठी किवतचे ेडबके होयाच ेमखु कारण आह.े 
 
Balkrishna Kawathekar तमुच ेह ेमत आह े-- मला मा नाही. असो. 
 
हा तर एक चडं अनपिेत कार आह े-- हा साचा वाटण ेही या किवतसेारखीच एक गमंत !  
 
जकॅ पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच शलैीला िठबक िच वा कृती िच वा सवकष िच टल ेजात.े 
ा शलैीत िलिहलेली ही एक किवता आह.े 
 
अथ पणू  किवता िलिहणारे खपू आहते -- अथ हीनचासुा आवाका ायलाच हवा -- आिण कवी जेा ामािणकपण े
काही पाहात असतो तेा इतरानंी कृपया ाला से दऊे नयते --Aniket Sonavane वा र ेवा ! अुम 
कॉमट ! धवाद ! 
 
एक तर यात एकाच ीची वा ेनाहीत आिण किवततेला मी णज ेमी त: नाही. 
 
23-09-21.  
 
किवताचं ेपरीण  
 
बयाच किवता या खालीलपकैी एक वा अनके विैशातं सामावतात, अस ेिदसत े-- 
१. कोणाही बाबतीत गाभंीय  नसनू, िमळवलेली भाषा आिण िवा यातंनू िविवध गणुदश न करत राहणारी 
किवता.  
२. अिनितता पणू  सोडून िदलेली, समजनू घेया ऐवजी सागंयाा भिूमकेत असललेी हसक किवता.  
३. िगत भावभावना आिण मडूस याचं ेोम माजवणारी किवता.  
४. सामा अनभुवानंा ओळी, सागंीितक लय, अलंकार, ितमा यातंनू माडंण ेणजचे किवता, अशा समजातनू 
िलिहलेली किवता.    
५. मायापेा वगेळे काही समजणारे मखू  आहते अस ेसमजणारी किवता.  
६. माणसाचं ेआिण घटनाचं ेअिंतम मूमापन सागंणारी किवता.  
७. वा णज ेकाय ह ेआपले मत ठरवनू वा बदलायला िनघालेली किवता.  
८. किवता तथाकिथत ‘ काा ‘ तनू ज ेसागंत आह ेत ेसरळ ग उतायातनू पणू पण ेसागंनू सपं ूशकत,े अशी 
सचूकतेा अभावाची किवता.    
९. अहंकारी, घमडी, आम, अितांा बधंनातं अडकलेली, उमट, मरू णावी, अशी किवता. 
१०. िनसग , आठवणी, य ेइादची नसुती वण न ेकरयात रमणारी किवता.   
--- अशा किवताचंा आवाका फारसा मोठा नसतो. रंगनू-रमनू जायला ा चागंा अस ूशकतात, पण, एकूणात, 
ा किवता खुा असतात. सव माणसानंा तु ठराव ेअस ेकाही त ांातं नसत.े ह ेसव लात घऊेन ‘ 
मराठी किवता ‘ या िवषयावर एक सिवर लेख िलिहयाचा िवचार आह.े माझ ेइतरही काही लेखन चा आह.े वळे 
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लाग ूशकतो, पण ह ेकाम तर योजलेले आहचे. मतभदे अस ूदते, पण या कामाला तरी शभुेा असाात, ही 
िवनतंी.    
--- ००० --- 
 
सािहवहारासाठी एक अितमहाचा लेख  
 
िटचकीसरशी उडव ूनका -- सनुीळ सामतं  
( आज िदनाकं २६-०९-२१ रिववार मटा )    
 
" पुके खपत नाहीत याच ेमहाच ेकारण ाचंी कमत. पुके  न होयाच ेकारण ांा आवृीची 
संा व पडून राहयाचा काळ. पुके  करयात इंटरनटे महाच ेसाधन बन ूशकत.े वाचकसंा 
वाढवयासाठी इटंरनटे महाची भिूमका बाजाव ूशकत.े इ-बकु, इटंरनटे, आिण नवीन तंानाा नावान ेबोटे 
मोडाल तर मोडून पडाल. " -- ह ेया लेखातले एक वा आह.े हा पणू  लेखच, िवशषेत: लेखक-कवसाठी फारच 
महाचा आह.े  
 
माझी www.champralekhan.com ही वबेसाईट ( सकेंतळ ) २००९ पासनू  असाच ेतुाला माहीतच 
आह.े आयुभरच ेमाझ ेसव लेखन मी इथ ेमोफत उपल कन िदलेले आह.े ही पो देयाा िनिमान ेमी 
यातली आकडवेारी तपासनू घतेली. वषा ला साधारण िकती वळेा लोक इथ ेििजट करतात ह ेपािहले असता खालील 
मािहती िमळाली --  
२०१५ -- ३९५८  
२०१६ -- ३३९६  
२०१७ -- ३९६५  
२०१८ -- २३००  
२०१९ -- २७६८  
२०२० -- २९२८  
२०२१ -- २७०५ ( सबर पयत ) 
भारत, अमिेरका, जम नी, कॅनडा, चीन, रिशया, टे िटन, थायलंड, ीस, आयलड, नदेरलँड, ीडन आिण ा  
-- या दशेातंनू ही वबेसाईट ििजट झालेली ( पािहली गलेेली ) आह.े यातल ेकाय काय डाऊनलोड केले गलेे 
ाचहेी रेकॉड आह.े अथा त ही सगळी ा ा दशेातली मराठी माणसचे असणार. मायासारखा लेखक णणार, 
वाचले जातये ना, बास ! आिण इथ ेमराठीत ह ेअसले िलन लेखकाला िमळून िमळून पसै ेिमळणार िकती ? 
साराशं, मी काळाची पावले ओळखनू चाललोय, अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
champralekhan.com 
www.champralekhan.com 
 
मोकळी हवा  
थोडी मोकळी हवा ानंा चालत असले ांासाठी ही पो. आधीच ियर करतो की ही माया किवतांा 
समथ नाथ  दते नाहीय. माया किवता या अनके कारणानंी किवताच नाहीयत. तो जाऊ द ेिवषय. जेस टेट नामक, 
माया मत ेटे असलेा, कवीा या दोन किवता वाचा. आता अनसुज न बास. तशी इथ ेकशाचीच फारशी गरज 
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नाहीय. भाषते किवता असावी णनू थोडफेार कौश आसात करत थोडी कलािबला करत रािहले की बास. 
त:लाही मळेु हलवणार े नकोत आिण वाचकांाही डोानंा नको जा ताप. खाली लक दतेोय. ानंा ' 
इथा मातीतले नसलेले ' चा शकत ेानंी वाचनू पहा. वाचनू झाावर आपण नीच ण ू-- असले पिुलझर 
िमळालेला पण किवता णनू ग खपवत होता हा माणसू. आिण ितथले वाचकही ु ेफसत होत.े बघा – 
 
https://granta.com/two-poems-
tate/?fbclid=IwAR2iCJUtlEhRuMNO2dfSsZL3BrfgQPTfnR6R4hBiFRV1VpbBgoM_
qEe7Txk 
 
जकॅ पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच शलैीला िठबक िच वा कृती िच वा सवकष िच टल ेजात.े 
ा शलैीत िलिहलेली ही एक किवता आह.े  
िठबक किवता 
 
अमकु अशी असायला हवी किवता  
एका िठकाणी िदलेली कॉमट -- कुणालाही ह ेपटवनू देयाची वा यावर वाद घालयाची जबाबदारी न घतेा इथ ेखाली 
पो णनू दते आह े-- 
 sentimentalism, emotionalism ( भाविनकता ) टाकून दणेारी खपू किवता िलिहली जात ेजगभर -- इथहेी 
कुणाला ा मागा न ेआपोआप जायच ेअसले तर जाऊ ाव े-- आपण जी बिुधानता णतो ती बयाचदा बुीला 
वा तका ला  बाधंील नसत,े हहेी समजनू ायला हव.े मराठी किवतते िगत सखु:ख,े मडूस आिण राग-लोभ-
ोध याचं ेचडं ोम माजलेले आह.े वगेळी किवताही यते राहणारच. ागतशील राहायच ेकी नाही हा वाचकाचंा 
 आह.े एिलयट escape from emotion ( भावनपेासनू सटुका ) का णतो, anti poetry ( न -- किवता ) 
कोणा कारणानंी यते,े हहेी समजनू ायला हव.े इथली माती, ितथली माती याच तानात ानंा अिंतम वाटत 
असले ाचंा च नाही. भाविनकतते डुबंनू राहण ेह ेमराठी किवतचे ेडबके होयाच ेमखु कारण आह.े 
 
परमेरा, किवतते-सािहात मी काय करतोय त ेानंा समजत नाही ानंा माफ कर ! 
 
Ravindra Damodar Lakhe 
Septemfbipeora 4 ilath l10:02 AnMrr  • 
'तबंाखचूी टपरी' 
Link http://www.champralekhan.com/ 
चं दशेपाडं यानी अनवुािदत केलेा जगभरा िनवडक किवताचंा 'तबंाखचूी टपरी' हा किवता संह  ांा 
वबेसाईटवर वाचला.  
वाचनू होताणी अस ंवाटलं की अरे हा तर चंंाच किवताचंा संह आह.े  
अस ंका वाटलं याचा िवचार करताना लात आलं की अनसुज न हा श साथ  करणारा हा किवतासंह आह.े यात 
जागितक पातळीवरा कवा किवताचं ेअनवुाद आहते आिण अनवुादकाची सज कताही आह.े 
अनवुादका ा सजकतमेळेु  या संहाला एकसधंता ा झाली आह.े 
 
सकेंतळाच ेअावतीकरण  
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माया सकेंतळाच े२५-०८-२०२१ पयतच ेअावतीकरण पणू  झालेले आह.े इतर सव मजकूराबरोबरच  
तबंाखचूी टपरी ( अनसुजत किवता ) 
हा किवतासंहही आता यात िदलेला आह.े याच ेपुक िनघणार होत ेणनू हा संह इथ ेिदला नता. पण, मराठी 
सारताा दवान ेसा तरी हा संह पुक पात यणे ेश नाही. ामळेु, िनदान, कुणाला वाचायच े
असास, उपल असावा णनू आता इथ ेिदला आह.े    
सकेंतळ --  
www.champralekhan.com 
न फसणार ेशहाण ेज ेआहते ानंा अस ेएका िठकाणी थाबं ूनका ह ेसागंयाचा हा य आह.े मनाला लावनू घणे े? 
य ेतो हो ही नही सकता ! तकुाराम ही ी वा नाव याचा नाही  -- ' मलाच कळत े' ह ेअडथळा होऊ लागले 
तर त ेहटवायचा य होणारच ! वाईट वाटून घऊे नय े-- 😍😀 जाता जाता या किवता कशा वाटा ावरही 
बोल ना -- नसुतीच मौिलक चचा  नको -- राग आला तर मुा टाळला जातो -- तस ेहोऊ नय े--मीही तुयाबल 
आदर बाळगनूच बोलतोय -- त ूाला टाकाऊ णतो आहसे त ेअनकेानंा महाच ेवाटत ेआह े-- ामळेु तझु े
मत टाकाऊ असयाची एक शता रा द ेसमोर -- तलुा ा दोन किवताबंल बोलायच ेटाळाव ेलागले हहेी 
लात घ े-- या असा िितशील हकेटपणामळेुच मराठी किवतचेी वाट लागलेली आह े-- त ेमी अथा त सकारण 
उदाहरणासंिहत माडंणार आह े-- नसुतचे ' टाकाऊ ' वगरै ेिनरथ क श नाही वापरणार -- ' मराठी किवता ' या 
माया किवतबेल त ूकाहीच बो शकला नाहीस -- एक उथळ चचा  केलीस -- नसुतचे काही कंडमे करयाला काय 
कमत राहणार ? टाकाऊ, भरताड ह ेनसुत ेकंडमे करणार ेश आहते -- तुया असा शामंळेु मला पुा 
कॉमट ावी लागली -- माया किवता ानंा गाभंीय पवू क चागंा वाटताहते ानंाही कृपया ु लेख ूनकोस -- 
मतभदे असणारच पण नसुतचे हटेाळणीच ेश वापरायच ेअस ेचीप प यऊे नय ेचचला --मळुात तो श 
हवतेला आह े-- ा वाचकानंा आपण ु ेणणार का ? तझुी असतील काही त ेआिण िनकष -- जग ावरच 
चालाव ेअस ेणता यते नाही -- अजनूही त ूा दोन किवता आिण माझी ' मराठी किवता ' ह ेका टाकाऊ आह े
ावर िलही -- मी उकुतने ेवाचने --पुा तचे ! आता टाकाऊ, भरताड यांा ऐवजी सामा हा श वापरला 
आहसे ! तलुा माया किवता आवडत नसतील णनू अशी िचडिचड कन काय उपयोग आह े? तुयाकड े
बोलयासारख ेकाहीच नाही आह,े नसुताच आवडीिनवडीचा  आह.े तुयासारखचे काही आणखीही किवतचे े
वाचक आहते, ानंा या किवता खपू चागंा वाटताहते. या किवतांा आशयाबल माझी मला ॅिरटी आह,े ह े
एक आहचे. त ूवाचण ेआिण तझुी नावड सागंण,े ह ेफायनल नाही अस ूशकत. तझुा ॉेम मला आलाय लात, 
पण, ाला मी काही क नाही शकत. किवतांा बाबतीत बोलायची -- नसुतचे हटेाळणीच ेश वापरायची ही 
तझुी पत अितसामा आह,े ह ेसमजनू घ,े जमास यात बदल कर. तझुी नसुतीच िनरथ क िचडिचड त ू 
करत रािहामळेु -- जी चचा  सुही नाही झाली ती आता ख ुटंलेली आह.े असो. थाबं ूया इथ.े 
 
अथा त, तहेी ावचे -- 
 
सवगं काय आिण मूवान काय याचीही िचिका ायलाच हवी -- 
 
Shridhar Tilve 
You caught the ethos perfectly. 
 
मराठीत एक तर समीक नाहीत -- इतरातं बरचे िफ मताचं ेबिंद लोक आहते आिण आपण कुठा टोळीतही 
नाही -- या वातावरणातच जर लाज नाहीय तर आपण लाजाव ेकशाला ? बधेडक आपले ामािणक मत सागंनू 
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टाकाव े! 😀  सगया टोया त:ला ामािणकच समजतात ! त ेसगळे आपली मत ेफायनल समजणारे, 
थाबंलेले लोक असतात ! कला ही टोळीबाहरेच अस ूशकत ेह ेसमजणारेही काही असणारच ! ानंा नाकारले 
जायाची खदेखतं कन चालतच नाही. पण त:ला उभ ेराहयापरुती तरी जागा कन घेयासाठी जमले तवेढ े
परखड राहाव ेलागत.े ही सदर किवता काहना नसले आवडली पण बयाचजणानंा ती महाची वाटलेली आह.े ह े
चालतच राहणार. ' मोकळी हवा ' आिण ' किवताचं ेपरीण ' या माया पोही पाहाात. य ेकाम तो जोरस े
चलेगा. सारा अशा किवताच िलिहा पािहजते अस ेनाही. आपा कामाची आपाला ॅिरटी असले तर 
मतमतातंराबंल सिह ूराहता यते.े इथ ेत:ला ' महाकवी ' णवनू घणेारेही काहना गोड वाटलेले आहते. 
ामळेु, समजनू राहात आपले काम करत राहण ेहाच उपाय. ' तुी अस ेकरा ' अस ेसे ायला लागला माणसू 
की तो कलतेल ेफारच ाथिमक िनयम मोडतोय, आिण ह ेबर ेनचे.मी जो लेख िलिहणार आह ेात सिवर 
सगळे यईेल -- या किवतते हीच नाव ेका आली, हहेी यईेल -- आणखी का आली नाहीत, हहेी यईेल -- त:ला उभ े
करयालाच मह ायच ेअसत ेतर मराठीत खपू सोप ेमाग  आहते -- त ेन ीकारामळेुच तर परखडपणा 
लागतोय -- मराठीतले ९९ टे कवी ह ेत:ला ोजे करत बसणार ेआहते -- वगेळी किवताही असणारच -- 
मूमापनही चाच असत े-- किवता अमकु अशी नसले तर ती किवताच न ेअस ेणणार ेमूमापनच करत 
असतात -- तचे ातं सगयानंा असणार -- आपापले िलहीतही रा आिण मूमापनही करत रा -- मी जो 
लेख िलिहणार आह ेात सकारण मूमापनही असणारच आह े-- साराशं, िलहीत राहाव,े हचे खर े-- तलुा 
नावाचंा राग आलाय की काय अशी शकंा यते े-- यात कुणालाही महा वा टे टलेल ेनाहीय -- या मागा न ेकोण 
गलेे, अस ेआह े-- तलुा काही खटकले असले, आवडले नसले, ह ेसमज ूशकतो पण ह ेहोत राहणारच ना ! लेख 
झाला की तो तलुाच छापायचा आह े!😍 
चलो, जय हद, जय महारा ! 
 
नाटकात ' नाा िवधान ' आिण एकूणच कलेत ' हाताला काही लागण े' या अपेा कलतेली सज कता खतम 
करणाया आहते. मराठीत तरी या खुा अपेाचंा उाद आह े! 
२८-०९-२१.  
 
सागंनू सपुरिहट  
मी एक नाटक िलिहले होत.े ात ा काळाता हदी िसनमेाची एक बनावट ोरी ( गो न े)  होती. ाच ेनाव 
होत,े ‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘. माझा टे िददशक िम काश बिुसागर याला त ेखपू आवडले होत.े तंाा 
अनके करामती कन लोकानंा चिकत करत ा नाटकाचा एक झगमगता योग ाला ावसाियक रंगभमूीवर 
सादर करायचा होता.  त ेनाटक अथा तच आह ेतस ेायोिगक गिरबीत नसत ेआले. काशन ेाा 
आिवासातनू ाच ेनाव ठरवले होत,े ‘ सागंनू सपुरिहट ‘ ! पण, सुवातही न होता, तालमीतही न जाता, ती 
योजना बबलली आिण पुा एकदा सवयीतले अपयश माया खाात जमा झाले. नतंर खपू वषानी, पनुलिखत 
पात ा नाटकाचा णायला एकच योग, ‘ गोया काढलेले िपलू ‘ या नावान ेझाला ! ह ेसागंायच ेकारण 
णज,े किवता िलिहयाच ेएक, सागंनू सपुरिहट तं मी आज इथ ेउघड करणार आह.े ाच ाच कारा रटाळ 
किवता िलिहया-वाचयाचा ानंा कंटाळा यते नाही ांासाठी ह ेनाही आह.े नावी आिण त:ची मम ी 
याचं ेनविवधा सगंम करत राहाव ेअस ेानंा वाटत ेांासाठीच ही पो आह.े मुत: वचैािरक पायावर उभ े
रान सामा अनभुवाचंी सदय यु री ओढत राहण ेणज ेकिवता, अशी बाळबोध समज ीकारणायासंाठी ह े
नाही आह.े  
तं टले तर सोप ेआह.े तमुच ेज ेकाही आकलन असले जगयाा ियचे ेत ेयातनू  होऊ शकेल. तरीही, 
मुत: णोणी िदसणारी िवसगंती आिण िनरथ कता ानंा जाणवत असले ांासाठी तर ही एक खाणच ठ 
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शकत.े साध ेकोणाही िदवसाच ेएखाद ेवत मानप ायच.े मग कोणाही पानावरच,े ा ा वळेी समोर यईेल 
त ेत ेवाचत, आपा आकलनाा अगंान ेमाडंत जायच.े यात, आपा डोात असलेले वा सचुणारे असहेी काही 
काही समािव करत जायच.े किवता णज ेहचे, असचे, अमकुच अस ेकाही पकडून बसायच ेनाही. बिुग 
अथा चा िवचारही करायचा नाही आिण ाा अभावाची भीतीही बाळगायची नाही. मानवी अनभुवाच ेएक 
िवदश न यातनू खलेु होऊ शकत.े याचा अथ  जुा अिभिपती न होतात, अस ेकाही नाही. काही लोकानंा 
अस ेणायची एक हौस असत ेकी आता मषूा वादाचा काळ सपंला, ंदतावादाचा सपंला, अितवाववादाचा 
सपंला. तर तस ेकाही होत नसत.े मानवी मनाा सव शता चाच राहतात. ( मराठीत वाववादाचा काळ 
कधीच सपंत नाही ! ) ह ेपाहता, भाविनक आिण माणसुकीा चाराा किवता िलिहणायानंी िनधा  राहायला 
हरकत नाही. काही कवी हयातभर एकाच कारची आवड जोपासणारे असतात तर काही, माणसातंा िनरिनराया 
वृना खशु करणारे िविवध गणुदश न करयात माहीर असतात. ाचं ेत ेकाम चा रा शकतचे. हहेी काही अस ू
ा बाबा, अशी आपण ानंा िवनतंी क शकतो. हा एक वगेळा कार, एवढचे रा ा सा. पण, अथा तच, ह े
तं, माया ा नाटकामाण ेपणू  अपयशीही होऊ शकत.े नाही तरी इथ ेकुठे कसला बौिक अथ   करायचा 
आह,े फेल झाले तर होऊ द,े असा िवचार मी करतो – ही अथा त सवााच ‘ बसकी बात ‘ नाही याची मला जाणीव 
आहचे.  
तर मी इथ ेािक दाखवणार आह.े ासाठी मी घतेला आह ेआज, मगंळवार, िदनाकं ०५-१०-२१ चा पणु ेमटा.       
चलो, शु करत ेह – 
 
कना  
एखादी ी अमकु अस ेवागत ेआह,े अस ेदोनतीनदा आपा लात यते.े त ेआपाला आवडत नाही. ती ी 
हतेपूवू क अस ेवागत ेआह ेया कनने ेआपण ा नाातला आपला पिवाही बदलतो. फ एवढचे कशाला अस े
णत कधी आपला एकूणच पिवाही आपण बदलतो. ही सगळीच आपली कना अस ूशकत.े आपा 
आयुाची आखणी करत जायला या असा कनिेशवाय आपाकड ेअसतचे काय ? णज,े पिव,े भिूमका 
ठरवत जाण ेहचे जगण े? पिवा कोणताही असो, तो एक ताण िनमा ण करणारा आिण ासदायकच कार असतो. 
णजचे , आपण सतत एक कािनक आयु जगतो की काय ? अस ेताण िनमा ण करत जगण ेहचे जगण ेअसले 
का अटळ ? -- असा  कुणाला पडला तर तो आािक णनू फेटाळू नय,े अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
 
ातं -- एक कलामू  
 
कवीच ेअिभिातं तसचे वाचकाच ेआकलनातं ! किवता िलन झाावर कवीन ेबाजलूा ायला हव,े 
मौन परायला हव.े " अहो, अशी नाहीय ती किवता, असा नाहीय ितचा अथ , अहो, खर ेतर अथ च नाहीय या 
किवतलेा -- " अशी किवतचेी बाज ूघेयाची भिूमका ान ेघऊे नय.े मग, रोमॅिंटक किवतचे ेउपरोिधक अथ  वा 
आािक किवतचे ेराजकीय अथ , अस ेकाहीही होवो. ह ेअस ेसव असलेला समाज हा खपूच ातंमेी 
असणार. कवी, कलावतंांमाणचे इथले वाचकही िजवतं आिण सज कतने ेओथबंललेे असणार ! तर,  असा यतेो 
की अशा एकूणच सजकतापिरतु समाजात किवतचेी वा कलेची गरजच काय ? ' करमणकू ' ह ेएक िकालाबािधत 
मू सोडले तर हवीय कशाला किवता ? 
--- ००० --- 
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किवता वाचया-समजया-मरुया ला लागणारा वळे, काळ या िवषयावर आपले िम गणशे कनाटे याचंी एक पो 
वाचली. तीवर िदलेली माझी कॉमट --  
ही पो वाचनू माया मनात काहीस ेअपराधी भाव जाग ेझाले. मी तर किवतासंह घतेला वाचायला की तो पणू च 
वाचतो. लगचे ावर अिभायही दतेो. अस ेअनके किवतासंहाबंाबत घडलेले आह.े उदाहरणाथ  कालच राल 
प ुगंिलयांा ' गावाबाहरे ' वर मी िलिहले आह.े यावर िवचार करता मला अस ेिदसत ेकी किवता वाचताना मी खपू 
लविचक, तरल असतो. माझी डबडू थाबंवनू किवतलेाच बो दतेो. याचाच अथ  किवता मला ' पोचण े' ह ेमाझ े
नसतचे कतृ . मी त:ला ा वळेी खपूच ' कमी ' केलेले असत.े याचा साराशं असा िदसतो की किवता ' मला ' 
कधीच नाही समजत. ती ' मी नसयाला ' समजत.े ामळेु, ' मला ' अपराधी वाटयाच ेकाही कारणच नाही.  
--- ००० --- 
 
उर-आधिुनकता  
आधिुनकतावादाा एका अवते, “ मानवी ातं आिण मुीा नावाखाली बोधनामू ेही साविक 
जुम-जबरदी क पाहतात, असा सशंय बळाव ूलागला. “  ( आधिुनक समीा-िसा – मालश-ेजोशी- पान 
२९. ) 
सिंहता आिण वाचक यावंर ह ेपहा – “ या  सव ियलेा लेखकपी मळू नसत,े तर वाचकपी अिंतम सा  
असत.े वाचकाम,े खर ेणज ेवाचकाम,े सिंहतेा अथा ची जळुणी होयाच ेकाय  घडत असत.े तेा एका 
ीन ेपाहता लेखकाा सकंनचेा अतं णज ेवाचकाा सकंनचेा उदयच असतो, अशी भिूमका बाथ न े  
घतेलेली आह.े “ ( ाच पुकातले पान १५८. ) णनूच, उरआधिुनकतावादात  अस ेटले जात ेकी लेखकाची 
मळू सिंहता अस ेकाही नसतचे तर फ वाचकांा कॉपीज असतात.  
याचा आपण आपा साा पतीन ेअथ  पािहला तर काय िदसत े? आबंडेकरवादक ी कवीन ेिलिहलेली किवता 
समजा मराठावादक ी वा ाणवादक ी वाचकान ेवाचली तर तो तो वाचक ाा अवतेनू ती किवता वाचणार 
वा ितचा अथ  लावणार, णज ेमळू आबंडेकरवादी किवता अिातच नाही असणार. कवा समजा ( समजा 
णतोय ) एखाा तािलबाान ेसेची किवता वाचली तर तो त:ची तािलबािनिगरी पी ठेवनूच िताकड े
पाहणार. ह ेअसले िववचेन णज,े माणसाचा हलकटपणा, हसकपणा, ूरपणा, षे, महाकांा, वच ाची 
इा, सखुलालसा  ह ेसगळे सवाच ेसतत अबािधतच असणार अस ेगहृीत धरण ेआह.े अस ेजर असले तर 
मूाकता हा शच र होतो. उरआधिुनकता हचे णत.े स, ातं वगरै ेअसले काही नसतचे, हाच इथ े
आकलनाचा पाया असतो. अस ेअसले तर मग कलािनमती हवीच कशाला याचा िवचार करायची वळे यते.े  
माया आकलनामाण ेचागंली कलाकृती ही िता िनमा ाा भावयुततेनू बाहरे पडयाची ाची िया 
असत ेआिण ितच ेवाचकान ेवाचन करण ेह ेान ेत:ा भावयुततेनू बाहरे पडण ेअसत.े हीच तर कवी आिण 
वाचक यानंी एकमकेानंा भटेयाची शता असत.े आिण ती असतचे. अथा, ाा ाा आवडीची करमणकू 
एवढचे कलेच ेकाय  आह,े अस ेणाव ेलागले. ामळेु, मला अस ेिदसत ेकी उरआधिुनकतावाद हा माणसाचा 
हलकटपणा आिण मखू पणा हचे फ स असत,े अस ेमानणारा आह.े कलािनमती आिण मानवी मू याचंा 
सबंधंच नसतो, अस ेमानणारा आह.े  
मला ह ेमळुीच पटत नाही.  जगयात ातंाची णज ेत:ा भावयुततेनू बाहरे पडयाची शता 
िनितच असत,े अस ेमला िदसत.े जगाता अनके मोठमोा कलावतंानंी याला जोरा िदलेला आह.े तुाला 
काय वाटत े? 
--- ००० --- 
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ज.े कृमतू  
ज.े कृमतू त:कड ेकोणतहेी लॅमर घते नाहीत आिण जर कुणी अस ेलॅमर िमरवत असले तर ाला जमुान ू
नका अस ेसागंतात. माणसाा जगयात यणेार े आिण समा यावंर आयुभर त ेबोलत रािहले, अनकेाशंी 
चचा  करत रािहले. जगातले अनके त, मानसशा, वैािनक, कलावतं ातं सामील होत रािहले. माणसाला 
ाा :खातनू बाहरे पडता यईेल का, हा  हजारो वष अनके धमानी हाताळलेला होता. ाच ेधामक 
अितचे ेआिण ओळखीच ेप घालवनू कृमतूनी ह ेमैीपणू  चचा रावर आणले. गुबाजी नाकारली. 
कोणतीही तथाकिथत धामक पिरभाषा वा कम काडंाचंी अवडंबरे नाकारली. पुकी ान कचयात टाकायला 
सािंगतले. त ूत: तुया ानंा सामोर ेजाण ेहा एकच माग , अस ेानंी सािंगतले. यात कोणाही तडजोडी 
नाकारा. मानवजातीत ह ेकाही ािंतकारक घडत होत.े पण ातंी बाहरे कुठे नाही तर त:तच घडावी लागले, ह े
ानंी सािंगतले. सव समाबंाबत टाटान,े अगदी वैािनक पतीन ेानंी िववरण केले. " कशासाठी यतेा  
४०-४० वष माझ ेबोलण ेऐकायला -- ही काही धामक करमणकू न े", अस ेत ेणत. ' वत मानात जगा ' आिण ' 
आा नाही तर कधीच नाही ' अस ेत ेणत. जग अस ेसघंष मय, हसक का होत चालललेे आहे, यावर त ेअतं 
गभंीरपण ेबोलत.  
यात खर ेतर कुणाला काही ॉेम असायच ेकारणच नत.े पण धामक खोटेपणा आिण पुकी साा ेउभी 
करणार ेयाचंी सहासन ेयामळेु आपोआप डळमळीत होत होती. ाची ानंा भीतीही वाटत होती. तसले अनके 
लोक कृमतूबाबत अतं सतंापनू बोलत. अजनूही बोलतात. एक तानाच ेाापक तर ' हा भडवा काय 
सागंतो -- ह ेसगळे गीतते सािंगतलेले आह े' अशा कार ेसतंापताना मी पािहलेले आहते.  त: कोणाही 
समलेा तड न दतेा ानंा शािक अिधकारपद ेिटकवायची असत त ेसगळे कृमतूा बाबतीत श ूहोत.  
मला त:ला अगदी बालपणापासनू जगयाबाबत गभंीर समा भडेसावत आलेा असान ेमला ा समजनू 
घेयाा ियते कृमतूची खपू मदत झाली. कोणतीही तवकै,े पजूा-अचा , िदव ेलावण,े जयंा-पुयिता 
असले काहीही मला नको होत.े आिण अस ेमायासारख ेजगात खपू लोक होत.े त ेआने ेकृमतूच ेऐकत-वाचत 
असत.  
ानंा ह ेनाही आवडत ानंी आपापा गा, राजधाा सभंाळत बसाात ना. कृमतूना िशा देयाच,े 
ांावर इतके िचडयाच ेकाय कारण, अस ेमला वाटे. कृमतू ांा ोानंाही अनकेदा णत की मी 
तमुावर अवलंबनू नाही, तुीही मायावर अवलंबनू रा नका. आह ेतस ेसखुासीन जगत रा इिणायानंा 
असा माणसू धोाचा वाटू शकतो, ह ेकळून आले.  
अजनूही ानंा परंपरतेच िफट राहायच ेआह ेत ेतस ेराहातातच. ानंा नको आह ेकोणतहेी अवडबंर त ेकृमतू 
ऐकतात-वाचतातच.  
--- ००० --- 
 
०२ सबर’ २१ ला मी, ा. मधकुर दशेपाडं ेया माया एका चलुत भावाबल इथ ेएक ‘ जदगी का सफर ‘ ही पो 
िदली होती. कॅरच ेिनदान झालेले असनूही, ान ेआिण ाा कुटंुबान ेत ेसव एक विुती णनू ीकारण े
आिण बाकी टीन आह ेतस ेचा ठेवण,े यावर ती पो होती. तो काल राी िनवत ला. राी साडअेकरानतंर 
ाावर अंिवधी झाला. शानातनू समुारे साडबेाराला आी घरी परतलो.  
आमा िपढीता भावडंातं पिहला नबंर ान ेलावला ! बाकी शातंता आिण तृीस अिभवादन ! 
 
बदी-गदी, बास ुदंी, मटण, कबाब, वगरेै. 
माझा माया एका िमाशी सवंाद चालला होता. मी ाला िवचारले की एखाा ातंात अमकु एका जातीची 
टेवारी जा आह ेणनू ा ातंात ाच जातीच,े राजकारणासह सगळीकड ेाब असाव,े इतर जातना 
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नाइलाजापरुतचे ान िमळाव,े यामाग ेतक  कोणता असतो ? तर तो णाला की लोकशाहीत अस ेहोणारच ना, 
संवेर सधंीही िमळणारच ना ! पण णात तो असहेी ण ेकी धामक वुीकरण वाईट, तो िनळ वडेपेणा आह,े 
अमकु धमा च ेलोक जा आहते णनू ाचं ेाब असाव,े अस ेणयात कोणताही शहाणपणा नाही ! ह े
आठवायच ेकारण सा उडत असलेला साृंितक आिण उदारमतवादी यांातंला धरुळा. आपण अस ेण ू
शकतो की लोक सामात: -- हवादी, मिुमवादी, धमिनरपेतावादी आिण परुोगामी अशा गटातं िवभागले 
गलेेले िदसतात. एकदा अस ेगट वा भदे मा केले की ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयाला ितलाजंली ावीच लागत.े ‘ 
शहाणपणा ‘ हा शही कुठे चचत नसतो. जाती, धम , भाषा एवढचे काय दशे यावंर आधािरत एकदा माणस े
िवभागली गलेी की शहाणपणा वगरै ेकाही मुा राहातच नाही. काय, शहाणपणा णज े? तर ाच ेउर, मी 
णतो तचे – असचे यणेार. शासनवा कोणाही कारची असो, कशाचाही गौरव करायला लोकानंा आवडत 
असो, कायदा सव िनब ुपणाचा – जगंलाचा कायदाच चालणार, ह ेठरलेले आह.े नसुत ेठरलेलेच नाही तर त ेपणू  
मानवजातीन ेीकारलेलेही आह.े  मळुात ‘ शहाणपणा ‘ ( wisdom ) णज ेकाय, ह ेकुणालाही सागंता यते 
नाही. समजा अमिेरकेा कृती  ‘ चकू ‘ आहते, तर काय ? िनण य होणार त ेताकदीवर, जोरावर, जबरदीवर. पणू  
मानवजातीन ेठरवले तर जगातली गिरबी चटुकीसरशी खतम होऊ शकत.े पण तस ेहोऊ नाही शकत कारण पणू  
मानवजातच समतेा, माणसुकीा िवरोधात असत.े ही रचना सवानाच मा असत.े ासाठी सैावर, 
शाावंर अावधी पय ेखच  करण ेसवानाच मा असत.े शिमान असण,े बळ असण ेहाच ‘ शहाणपणा ‘ ह े
सवानाच मा असत.े एकदा कोणतहेी िवभाजन, भदे मा केले की मग ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयावर कुणीही 
बोलयात अथ  राहात नाही.  
अशा  पिरितीत, ‘ शहाणपणा ‘ अस ेकाही अस ूशकत ेका आिण काय, कस ेअसले त ेजगण े– अस े काहना 
पडू शकतात. ‘ आािक ‘ पळपटेु अशी ाचंी सभंावना सवच सिय भिूमकाधारकाकंडून होऊ शकत.े सवाच े
णण ेएकच असत ेकी कोणती का अस ेना, एक बाज ूा आिण पटेवत, धडाधड भडकवत ठेवा सगयाचं ेजगण े! 
भाषचेा अिभमान बाळगणायानंा भाषचे ेिकतपत असत ेदणे-ेघणे,े तसचे धमा चा अिभमान बाळगणायाचंा धमा शी  
कवडीचा तरी सबंधं असतो का, ह े िवचारले पािहजते. तसचे ‘ परुोगामी ‘ हीही एक मखू  ओळख होऊन बसलेली 
आह ेनसुती, हहेी पाहायला हव.े अमकुच फ शहाण,े तहेी जगात, इथ ेमहाराातच फ उपल आहते, अस े
कुणीच ण ूशकणार नाही.    
अलगता, ओळख, िवभाजन आिण वचैािरक बािंधलकी – ह ेआहते मलू. ह ेलात यऊेन तरी उपयोग काय ? एक 
तर सघंषा त सहभागी ा नाही तर पळपटेु णनू ातनाम ा, यातंच िनवड करावी लागणार ! 
कबाब खा, वर बास ुदंी ा – समानता ठेवा, णज ेझाले !     
--- 000 --- 
 
जगयाचा माग   
आज मी जरा णज ेमला मळुीच न कळणाया िवषयावर िलिहतोय. याचा अथ , एरवी, मी मला कळणाया 
िवषयावरच िलिहतो, असा माझा दावा नाही. बारावीनतंर वशे कसा कुठे ावा, हा तो िवषय. सामात: 
िवााना असो की ांा पालकानंा, नमेके काय कराव ेयाची ताच नसत.े मग, अमकु िठकाणी, अमकु 
िशण झाावर मोा पकेॅजा नोकया कशा िमळतात, हचे एकूण िवचाराच ेआिण िनणयाच ेसू बनत.े आटस 
आिण कॉमस  सा सोडा, ितथ ेफार डोके चालवयाचा  नसतो. आपाला हव ेत ेकॉलेज िमळाले की झाले, 
असा तो एक सोपा िनणय असतो. साय वााचं ेमा फारच अवघड असत.े पवू िवाथ जरा शार असला की 
ान ेडॉर वा इिंजिनयर ायच,े ह ेठरलेले अस.े आताही बरचेस ेतसचे असले तरी महािवालय,े िविवध कोसस 
याचंा खपूच ग ुतंाडा िदसतो. ( िशवाय िठकिठकाणा फी, दणेया, बाहरेगावी गेास यणेार ेखच , वगरै ेमु े
वगेळेच ! ) काय केले णज ेनोकरी उम िमळेल, हचे असत ेिवचारात. कुठे कोणा कंपा यतेात मलुाखतना, 
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मलेु िनवडायला, ही मािहतीही महाची ठरत.े िचतच एखाा िवाा ला ाला काय करायच ेआह ेयाची 
ता असत.े खर ेतर अशा वळेी िनण य सोपा ायला हवा. पण ितथहेी पालकाचं ेिवचार वा इा वगेया 
असतात, ामळेु अशा वळेी सघंष  होतात. वशेासाठी ज ेफॉम   भराव ेलागतात ातं आपा िनवडच ेम दणे ेह े
फारच बिुमचे ेकाम असत,े अस ेिदसत े! ा कामात योय ती ी नसामळेु बयाच शार मलुानंाही ानंा 
हव ेत ेकोसस िमळत नाहीत, अस ेकळत.े णज ेही एक लॉटरीच आह ेएक कारची ! मलुानंी आिण पालकानंी 
िमळून खळेायची तीन पी ! यातनू सगळे ज ेजस ेघडत जाईल ातनू घडत जाणार या दशेाच ेपढुील िशकार ! 
कधी कधी टले जात ेकी मु णज ेजगयाता अिनिततचे ेिशण मलुानंा िदले जाव ेयाची आपा 
िशणात सोयच नाही आह.े आता, या वशे ियते मा त ेघडून यते आह े! बरीच मलेु नाराज होऊन उम 
िशणाच ेमाग  परत आहते ! ह ेसव पाहता माझ ेसाध ेभरड ेजीवन बर ेगलेे अस ेमला वाटत े!  
--- ००० --- 
 
मगंला आठलेकराचंा हा लेख खपूच िवचारानंा चालना दणेारा आह े--  
https://www.loksatta.com/.../dr-mangala-athalekar.../... 
 
 
मगंला आठलेकर यांा भाषणाची लोकसचेी एक लक मी इथ ेिवचाराथ  िदली होती. ावर राल प ुगंिलया यानंी 
चागंले िलिहलेले असनू ाची पो िदलेली आह.े ितथ ेदेयासाठी मी कोमे िलिहली पण ती जा शसंमेळेु 
ितथ ेघतेली जात नाही आह.े ामळेु ती मी इथ ेमाझी पो णनू दते आह े-- 
परुार, वगरेै.  
मगंला आठलेकर यांा लोकसतेा एका भाषणाची लक मी चचसाठी इथ ेपो केली होती. ावर समजंसपण े
वाचकानंी आपापल ेिवचार, आकलन ेमाडंावीत, अशी अपेा होती. थमच, ावर, राल प ुगंिलया यानंी काही 
चागंले िवचार माडंलेले असनू त ेनीच चचला चालना दणेार ेआहते. प ुगंिलयांा किवता जरी मला आवडत 
असा तरी ाचा अथ  आमची एकमताची वा एका ‘ भिूमके ‘ ची टोळी असत,े अस ेनाही. ामळेु, माया 
आकलनामाण ेमी िलहीत आह.े  
कोणतीही सा ही िर असत ेआिण िर राहयाा यात असत.े सज कता ही वाही असत े– िरतशेी ितला 
काही दणेघेणे ेनसत.े ामळेु, कलावतंाचंा, सािहिकाचंा सबेरोबर सतत सघंष  असणारच. हा सघंष , खरोखर 
वाही असणार ेकलावतं आिण वगेया कारची िरता हवी असणार ेकलावतं – या दोघाचंाही सशेी असणारा 
वगेवगेळा सघंष  असा अस ूशकतो. तस ेपाहायला गलेे तर अनभुव, भाव, िवचार या सवच बाबतीत कोणाही 
दोन ी एकसारा नसतात, याचाच अथ  ा ा वा उघड सघंषा तच असतात. वचैािरक रावर आदश, 
सवसमावशेक, अलगता िनमा ण न करणार ेकाही अस ूशकत ेका ? तर याच ेउर ‘ नाही ‘ असचे यणेार. कोणतीही 
वचैािरक माडंणी सवाा ीन ेपिरपणू , िनदष वा ‘ न गधळलेली ‘ अस ूशकत नाही. ामळेुच, आठलेकर बाना 
परुारवापसीवाले गधळलेले वाटतात, प ुगंिलयानंा आठलेकर बाई गधळलेा वाटतात, मला प ुगंिलया 
गधळलेले वाटतात आिण आता मी ह ेज ेिलिहतो आह ेतहेी आणखी कुणाला गधळलेले वाटू शकत.े ामळेु, 
एकमकेानंा गधळलेल ेणयात फारसा अथ  नाही.  
प ुगंिलया णतात त ेबरोबरच आह े– विशलेबाजी, ाचार हा कुठेही अस ूशकतो. मग त ेअज  करणायानंा िदलेले 
परुार असोत की अज न करता िदलेल ेअसोत. कोणतीही ी, संा वा सरकार ह ेकोणाही कलावतंाा 
िवचाराशी एकप अस ूशकत नाही. िवचारवतंाचं ेखनू असोत की िनवडणकुीा काळात होणार ेकाय काच ेखनू 
असोत, ातं मूाक फरक करता यणेार नाहीत. एक वा अनके शतेकयांा, आता एसटी कमचायांा वा 
िवााा आहा होत राहण ेह ेिततकेच भयानक असत.े गरीबीच ेअि वषा नवुष िटकून असण,े िशण, 
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आरोय यातं समानता नसण,े हहेी सगळे भयानकच असत.े ह ेसव पाहता, कोणाही कलावतंान ेखर ेतर 
परुाराा फंदातच पडू नय.े कथा सागंनू ाची अपेा ठेवणायाला तकुाराम िशा दतेो. कलेच ेकाय  ह ेमानवी 
जगयाला मूाकता देयाच ेआह,े ह ेमा असले तर तहेी एक धमकाय च आह.े ही काही उपयु उादनाचंी 
ापारी दवेघवे नाही अस ूशकत. कलावतंानंा जर येसासाठी काम करायच ेअसले तर तकुारामाच ेणण ेनीच 
महाच ेठरत.े आिण एकूण मानवी वहार पाहता कोण ा अथा न ेमूाक काम करत आह,े ह ेएकमतान ेठरण े
अश आह.े तस ेतर दशेात धम भदे असण,े जातीवर आधािरत राजकारण असण ेहहेी चडं हसक आिण घातक 
आह.े अशा अनके गोना जनतचेा पाठबा आिण ोाहनही असाच ेिदसत.े   
एक तर परुार न घणेचे बर ेआिण ायच ेअसतील तर सव भदेाभदेापंासनू मु अस ेआपण आहोत का, हहेी 
पाहायला हव.े युिवरोध ह ेमू असले तर त ेआपा आकलनात, आचरणात आह ेका, हहेी कलावंतान ेपाहायला 
हव.े नाही तर एकमकेानंा गधळलेले णत आह ेत ेचा ठेवण,े हचे घडत राहील. आिण अमकु मू महाच,े 
तमकु नाही, अस ेतरी काही असत ेका, याचहेी आचतन कलावतंाा जगयात असायला हव.े की सव 
मूामं ेएकाता असत े– हाही  िवचारात ायला हवा. अस ेजर नसले घडत तर आपाला फ 
आपापले राजकीय ाथ  साधायच ेअसनू मूाकतशेी आपाला काही दणेघेणे ेनाही ह ेपण ेपाहायला हव.े 
मग, आता चालतये तसचे, लोकशाहीा तामाण ेसंचेी शी याच तावर सगळे चालत राहणार, यात 
शकंाच नाही. 
--- ००० --- 
 
लोकशाही आिण सा  
लोकशाहीत भावी ठरयासाठी वा सवेर येयासाठी खालील उपाय होत असतात – 
१. लोकानंा आपलुकीन,े मेान ेआपले िवचार पटवण.े  
२. धाक, दहशत, पसैा वा इतर श त ेसव अशा कोणाही मामातनू मत ेिमळवण.े  
३. पिरिती अशी तयार करण ेकी जीमळेु लोक आपाकड ेवळतील.  
४. िनवडणकुीची हूरचना अशी करण ेकी तुबळ िवरोधकाची मत ेिवभागली जावीत.  
५. जात, धम , इितहास, िवभतूी ह ेमु ेवापन लोकानंा आपाकड ेवळवण.े  
६. वरीलपकैी अमकु मु ेकस ेघातक आिण अिहताच ेआहते ाचा चार करण.े  
७. उम, आकष क आिण िहतकारी जाहीरनामा तयार करण.े ( जरी तो वाचनू ावर आधािरत मतदान फारस ेकुणी 
करणार नाही, ह ेमाहीत असले तरी. ) 
वरील सव उपाय वा माग   वा अपण ेवधैच समजले जातात. ातंले काही आपण वापरले तर वधै, 
सयान ेवापरले तर अवधै, अस ेअसत.े परंत,ु सवच सबंिंधत ी या जनिहताची कळकळ बाळगणाया आहते, 
ह ेमा कनच सव डावपचे आखण ेमा असत.े ह ेसव अस ेकरण ेह ेकोणाही कूमशाहीपेा नीच चागंले, 
यावर सवाच ेएकमत असण ेणजचे लोकशाही. 
( मामचचा , मत ेआिण उथळ िनरीण ेयावंर आधािरत अशी ही पो आह.े फार गाभंीया न ेघऊे नय.े )   
--- ००० --- 
 
आमे, आरती, आगौरव  
मानसशाातले कोणतचे सशंोधन ह ेस धन चा नय ेकारण त ेसारख ेबदलत असत,े अस ेणणार ेलोक 
आहते. तुी कोणती िवचारसरणी ीकारणार ह ेतमुा जनकुनकाशावर अवलंबनू असत,े अस ेसशंोधन समोर 
आले की काहीजण खपूच सतंापतात कारण आपली असाधारण बुी आिण अथक अास यांा तपतेनू आपण 
आपली मत,े भिूमका वा िवचारसरया ठरवा आहते, ही ाचंी खाी असत.े या समजाला धा बसण ेणज े
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ानंी मानलेला तो एक म होता फ, अस ेहोत.े त ेांा जगयाला परवडणार ेनसत.े आता, अलीकडचे 
माणसात नासिसिक वृी का असतात यावर एक सशंोधन झालेले आह.े आमे, आरती, आगौरव याचं े
एवढ ेकाय मह असत ेमानवी जगयात, हा तो मळू  आह.े “ मराांा मलुना ा हातान ेफुगडी घालता 
यते ेाच हातान ेशचूी गदनही छाटता यते े“ अस ेकाही वा सा एका मािलकेा जािहरातीत टीीवर सतत 
चा आह.े अर,े हो ना ! पण आता का अशा कानठया बसवताय आिण गरज का वाटत ेह ेसा सागंायची आिण 
कुणाला ? की फ ह ेएक जनु ेऐितहािसक स एजंॉय करण ेआह े? फ एक करमणकू नसुती ? हाच िवचार पढु े
नलेा तर अस ेिदसत ेकी िशवाजी, बाजीराव, आबंडेकर, गाधंी, सावरकर अशा अनके िवभतूा गौरवाची गरज 
सततच िनरिनराया समहूानंा वाटत असत.े काहना वाटत ेकी बाबा ह धमा त जवेढा तानाचा िवचार झालेला 
आह ेतवेढा जगात कुठेच नाही झालेला, ामळेु, आीच होणार जगु ! काहना वाटत ेकी आीच होणार 
जगातली महासा ! पण काय गरज काय ह ेअस ेहोयाची ? सारखचे इतरानंी तुाला शरू, परामी, शहाण ेणत 
तुाला आरा ओवाळत राहाव,े अशी ही परावलंबी अपेा असायचचे काय कारण सतत मनात ? यावर काही 
सशंोधन झालेले आह.े कारण याच ेबरेवाईट पिरणामही घडत असतात.   
ात एक मुा असा आह ेकी िगत रावर या लोकानंा एक नूगडं असतो. एक तर आपण कमी पडतोय 
कवा इतर लोक आपाला आपा योयतेमाण ेमोजत नाही आहते, आपाला योय त ेान वा मान िदला 
जात नाही आह,े अशी यामाग ेभावना असत.े त णतात की काही माणात हा आगौरव जर असावा, तो 
उपयोगी असतो – आिवास दतेो, काय शी दतेो. होय, पण काही णज ेिकती माणात ? काही लोक 
णतातच ना की बाबा महाकांा, धा , षे, सडूभावना, हसा हहेी सगळे लागणारच जगयात जस ेमे, 
मादव, सवंदेनशीलता, वगरै.े होय, पण णज ेिकती ? िदसत ेअस ेकी माणसाला अस ेसव गोच ेमाण ठरवनू 
काही जगता यते नाही. एकूणात जगयाची बबच होत राहत.े िगत वा सामिूहक आगौरवाच ेपातंर शवेटी 
पवू ह, षे, हसा या िदशनेचे जात राहत.े अितरकेीपणा, नलवाद ह ेआपण वाईटच णतो पण यााही माग े
अशी काही नूगडंाची, योय सान िमळत नसाची – तशा भावनाचंी कारण ेअस ूशकतील. राजकारणी, 
लेखक, कवी, कलावतं यानंाही वाटत असत ेकी माया कामाला योय ान िदले जात नाही आह.े मग तहेी टोया 
करायच ेमाग  अवलंबतात. णज ेानंी समजंसपणा, पिरपता यांा िदशने ेजाव ेतचे हसकपणाा िदशने े
जातात !  
यावर सामिूहक बोधनान ेकाही माग  सापडले ? आिण करणार कोण ह ेबोधन ? की के ीला त:च ेमन 
समजनू ाव ेलागले ? या एकूण काराा दोन ल खाली दते आह े–  
  https://www.theatlantic.com/.../group-narcissism/620632/... 
आिण – 
https://getpocket.com/.../11-mental-tricks-to-stop...  
ह ेमाणसाा जगयातले महाच े आहते. की अमकु एका िवचारसरणीची सा आली की सगळे आलबले 
होणार आह े?  
--- ००० --- 
 
मराठीत एक तर समीक नाहीत -- इतरातं बरचे िफ मताचं ेबिंद लोक आहते आिण आपण कुठा टोळीतही 
नाही -- या वातावरणातच जर लाज नाहीय तर आपण लाजाव ेकशाला ? बधेडक आपले ामािणक मत सागंनू 
टाकाव े! 😀  सगया टोया त:ला ामािणकच समजतात ! त ेसगळे आपली मत ेफायनल समजणारे, 
थाबंलेले लोक असतात ! कला ही टोळीबाहरेच अस ूशकत ेह ेसमजणारेही काही असणारच ! ानंा नाकारले 
जायाची खदेखतं कन चालतच नाही. पण त:ला उभ ेराहयापरुती तरी जागा कन घेयासाठी जमले तवेढ े
परखड राहाव ेलागत.े ही सदर किवता काहना नसले आवडली पण बयाचजणानंा ती महाची वाटलेली आह.े ह े



 
 

18 
 

चालतच राहणार. ' मोकळी हवा ' आिण ' किवताचं ेपरीण ' या माया पोही पाहाात. य ेकाम तो जोरस े
चलेगा. सारा अशा किवताच िलिहा पािहजते अस ेनाही. आपा कामाची आपाला ॅिरटी असले तर 
मतमतातंराबंल सिह ूराहता यते.े इथ ेत:ला ' महाकवी ' णवनू घणेारेही काहना गोड वाटलेले आहते. 
ामळेु, समजनू राहात आपले काम करत राहण ेहाच उपाय. ' तुी अस ेकरा ' अस ेसे ायला लागला माणसू 
की तो कलतेल ेफारच ाथिमक िनयम मोडतोय, आिण ह ेबर ेनचे.मी जो लेख िलिहणार आह ेात सिवर 
सगळे यईेल -- या किवतते हीच नाव ेका आली, हहेी यईेल -- आणखी का आली नाहीत, हहेी यईेल -- त:ला उभ े
करयालाच मह ायच ेअसत ेतर मराठीत खपू सोप ेमाग  आहते -- त ेन ीकारामळेुच तर परखडपणा 
लागतोय -- मराठीतले ९९ टे कवी ह ेत:ला ोजे करत बसणार ेआहते -- वगेळी किवताही असणारच -- 
मूमापनही चाच असत े-- किवता अमकु अशी नसले तर ती किवताच न ेअस ेणणार ेमूमापनच करत 
असतात -- तचे ातं सगयानंा असणार -- आपापले िलहीतही रा आिण मूमापनही करत रा -- मी जो 
लेख िलिहणार आह ेात सकारण मूमापनही असणारच आह े-- साराशं, िलहीत राहाव,े हचे खर े-- तलुा 
नावाचंा राग आलाय की काय अशी शकंा यते े-- यात कुणालाही महा वा टे टलेल ेनाहीय -- या मागा न ेकोण 
गलेे, अस ेआह े-- तलुा काही खटकले असले, आवडले नसले, ह ेसमज ूशकतो पण ह ेहोत राहणारच ना ! लेख 
झाला की तो तलुाच छापायचा आह े!😍 
चलो, जय हद, जय महारा ! 
 
नाटकात ' नाा िवधान ' आिण एकूणच कलेत ' हाताला काही लागण े' या अपेा कलतेली सज कता खतम 
करणाया आहते. मराठीत तरी या खुा अपेाचंा उाद आह े! 
 
मग राहत ेकाय, पुकाची समीा होण ेआिण ाला परुार िमळण े! समीक सपंलेले आहते आिण परुाराचंी 
मला िफकीर नाही ! 
 
या बाबतीत मला िचकार गायतड ेयाचं ेह ेवा महाच ेवाटत े-- " िच काढत असतानाच फ मी िचकार 
असतो, एरवी मी फ एक माणसू असतो. " मीही सतत लेखकिबखक नसतो ! 
 
न फसणार ेशहाण ेज ेआहते ानंा अस ेएका िठकाणी थाबं ूनका ह ेसागंयाचा हा य आह.े मनाला लावनू घणे े? 
य ेतो हो ही नही सकता ! तकुाराम ही ी वा नाव याचा नाही  -- ' मलाच कळत े' ह ेअडथळा होऊ लागले 
तर त ेहटवायचा य होणारच ! वाईट वाटून घऊे नय े-- 😍😀 जाता जाता या किवता कशा वाटा ावरही 
बोल ना -- नसुतीच मौिलक चचा  नको -- राग आला तर मुा टाळला जातो -- तस ेहोऊ नय े--मीही तुयाबल 
आदर बाळगनूच बोलतोय -- त ूाला टाकाऊ णतो आहसे त ेअनकेानंा महाच ेवाटत ेआह े-- ामळेु तझु े
मत टाकाऊ असयाची एक शता रा द ेसमोर -- तलुा ा दोन किवताबंल बोलायच ेटाळाव ेलागले हहेी 
लात घ े-- या असा िितशील हकेटपणामळेुच मराठी किवतचेी वाट लागलेली आह े-- त ेमी अथा त सकारण 
उदाहरणासंिहत माडंणार आह े-- नसुतचे ' टाकाऊ ' वगरै ेिनरथ क श नाही वापरणार -- ' मराठी किवता ' या 
माया किवतबेल त ूकाहीच बो शकला नाहीस -- एक उथळ चचा  केलीस -- नसुतचे काही कंडमे करयाला काय 
कमत राहणार ? टाकाऊ, भरताड ह ेनसुत ेकंडमे करणार ेश आहते -- तुया असा शामंळेु मला पुा 
कॉमट ावी लागली -- माया किवता ानंा गाभंीय पवू क चागंा वाटताहते ानंाही कृपया ु लेख ूनकोस -- 
मतभदे असणारच पण नसुतचे हटेाळणीच ेश वापरायच ेअस ेचीप प यऊे नय ेचचला --मळुात तो श 
हवतेला आह े-- ा वाचकानंा आपण ु ेणणार का ? तझुी असतील काही त ेआिण िनकष -- जग ावरच 
चालाव ेअस ेणता यते नाही -- अजनूही त ूा दोन किवता आिण माझी ' मराठी किवता ' ह ेका टाकाऊ आह े
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ावर िलही -- मी उकुतने ेवाचने --पुा तचे ! आता टाकाऊ, भरताड यांा ऐवजी सामा हा श वापरला 
आहसे ! तलुा माया किवता आवडत नसतील णनू अशी िचडिचड कन काय उपयोग आह े? तुयाकड े
बोलयासारख ेकाहीच नाही आह,े नसुताच आवडीिनवडीचा  आह.े तुयासारखचे काही आणखीही किवतचे े
वाचक आहते, ानंा या किवता खपू चागंा वाटताहते. या किवतांा आशयाबल माझी मला ॅिरटी आह,े ह े
एक आहचे. त ूवाचण ेआिण तझुी नावड सागंण,े ह ेफायनल नाही अस ूशकत. तझुा ॉेम मला आलाय लात, 
पण, ाला मी काही क नाही शकत. किवतांा बाबतीत बोलायची -- नसुतचे हटेाळणीच ेश वापरायची ही 
तझुी पत अितसामा आह,े ह ेसमजनू घ,े जमास यात बदल कर. तझुी नसुतीच िनरथ क िचडिचड त ू 
करत रािहामळेु -- जी चचा  सुही नाही झाली ती आता ख ुटंलेली आह.े असो. थाबं ूया इथ.े 
 
अथा त, तहेी ावचे -- 
 
सवगं काय आिण मूवान काय याचीही िचिका ायलाच हवी – 
 
अणरुिणया थोकडा णज ेभावयुता ( कवा भावता ) आनतंता णज ेतीतनू बाहरे पडण े-- िनळ 
ितियाक नसण े-- एलकंुचवार ाबलच बोलत असावते -- 
िगत भावयुततेनू बाहरे पडण ेणजचे अनतंता. कलेच ेहे मू विैश ह ेइथा आिण जगाता अनके 
कलावतंानंी सािंगतलेले आह.े याचा अथ  कला िनळ ितियाक नसण.े याची आच वा तातडी नसलेले 
अनकेजण अस ूशकतात. ह ेकुणी कुणाला ' पटवून ' देयाच ेमू असचू नाही शकत. 
 
कोणाही किवतचेी वा कवीची कोणाही कारणान ेहटेाळणी वा िहिडसिफडीस करण ेह ेफारच बािलश करपणाच े
असत.े असा मतदशनाला कमत दऊे नय.े लोकानंा किवता िलहावीशी वाटत ेहचे मळुात महाच ेसमजायला 
हव.े कोणाही किवतते वा कवीत कुणाला काही टुी वा दोष आढळास त ेस भाषते सागंता यतेात. पण अथा त 
त ेसागंताना सागंणारा उघडा पडयाचा धोका असणारच. मताबल इता आही असणायान ेतो परायला 
हवा. किवतचे ेतं-मं कुणालाही जत: ा नसत.े कुणालाही नाउमदे करायचा ह कुणीही त:कड ेावा, ह े
घातक आह.े यऊे ात किवता -- मबुलक यऊे ात ! आिण तलुना कशाला ? किवतेा अनभुवावर ितच ेमू 
अवलंबनू नसतचे. अिभीा नमूावरही नसत.े मग काय ? असा  िवचारायची हमत आधी असायला 
हवी. हजारो कारा शलैतनू उम किवता यऊे शकतात, ह ेाथिमक भान तरी सवाना असायला हव.े 
 
अनभुव दिलताचा आह ेकी ममवगय आहे, युाचा आह ेकी ऑिफसातला आह ेयावर सािहाच ेमू अवलंबनू 
नसत.े तसचे, शलैी रोमॅिंटक आह ेकी वाववादी की अितवाववादी यावरही त ेअवलंबनू नसत.े 
 
घरी एकान ेबसनू कलासपंक  करणारे, समहूात बसनू एजंॉय करणारे, गभंीर, िवोही, िवनोदी अस ेसव वाह कलेत 
असणार.  हा आह ेकी जगयाता मलूभतू ाचंा आवाका घणेार,े जगयाता जिटलतचे ेसम भान 
िनमा ण करणार ेअस ेकलावतंच फारस ेिनमा ण झाले नाहीत. ती आच आिण तातडी वाटण ेह ेफारस ेघडले नाही. 
ामळेु भाषावभैव आिण थोडफेार तंकौश आिण चमृती याचं ेोम माजले. िविवध गणुदशनाची कला 
िनमा ण होत रािहली. वाचक-ेक यांा अपेा धडुकावनू, नसुाच ािपत बौिक, निैतक मूानंा मह न 
दतेा सखोल समजतू िनमा ण करणार ेकलाकारच फारस ेआले नाहीत. सर ेणज ेतशा कलेची इथ ेकुणाला फारशी 
अपेाही नाही आह.े 
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१६ नोबर २०२१.  
 
‘ सजग ‘ आिण दशेीवाद .  
 
िमवय  सतीश ताबं ेयांा नतेृाखाली ‘ सजग ‘ ची वजनदार वाटचाल चा आह,े ह ेखपूच आनदंाच ेआह.े या 
अकंाा वासात जलैु-सबर २०२१ ा अकंाची सरी आवृी काढावी लागत आह,े ह ेआजच कळले. ही 
अथा तच मराठी सािहाची शवेटची धगुधगुी ठरणार नाही याची खाी वाटत.े नसुताच िया-ितियांा 
जजंाळात सापडलेला आपला सािहिवचार अिधक मोकळा होत जाईल अशी आशा बाळगायला बळ दणेारी ही 
घटना आह.े  
या अकंात आपले िम गणशे कनाटे याचंा ‘ नमेाडेणीत दशेीवादाची कालबाता ‘ हा एक अतं अासपणू  
असा सिवर लेख असनू हा लेख सािहिवचारात नहेमीच मौिलक मानला जाईल यात शकंा नाही. नमेाांा 
दशेीवादाचा इभंतू धाडंोळा आिण झाडाझडती घणेारा असा हा लेख आह.े या लेखामळेु नमेाडपथंीयांा 
डोयातं अजंन पडले आिण जग ानंा नान ेिदस ूलागले, अस ेवाटत.े  
या लेखात अतंभू त असलेला अास आिण अनके सदंभ  आिण ावंरा चचा  या अगंान ेफार सिवर काही मी 
िल शकणार नाही. पण या एकूण कारात गोची कशामळेु होत ेएवाच िवषयावर बोलणार आह.े नमेाड ेअसोत 
की दशेीवादाची भलावण करणार ेरसाळ सर असोत, याचंी सगळी िभ माणसाा भावयुतवेर आिण 
भावतवेरही ( conditioning ) असाच ेिदसत.े सािह वा कलािनमती णज ेकलावतंान ेआपापा 
भावयुततेनू आपापले जगयाच ेअनभुव माडंत जाण,े अस ेह ेदोघहेी गहृीत धरतात. एकूणात बिुामायवादी 
आिण साच ेद टे परुोगामी याचंाही हाच घोळ होत असतो. लेखक आिण वाचक दोघहेी भावबच फ जग ू
शकत असतील तर कलेतली सजकता णज ेकाय, या ाची कुणीच चचा  करत नाही. नसुतीच भावयुता 
णज,े मराठी नाटकामाण ेकधी िवनोद, कधी सखु:ख ेएवढचे चा राहत,े याकड ेकुणी पाहात नाही. आिण अशा 
मया दतेच जर सव कलावहार घडत असले तर ाला साृंितक मूाकतचे ेअगंडटेोपड ेतरी कशाला, ह े
िवचारात घणे ेसचुत नाही. शेिपयर, बकेेट, िपरादंेो, आयनेो वा पसेोआ िवचारात घतेले तर ांा कलेत 
कोणतचे भाव  ‘ आपले ‘ नसत ेआिण तरी त ेएकूणच मानवजातीला महाच ेकशामळेु ठरतात, ह ेिवचारात 
ावचे लागले. आिण नसुत ेपरदशेी वा परभािषकच कशाला, इथलेच कलावतं घतेले तरीही सवाची भावयुता 
खपूच िभ िभ असत े– तीही सवाची ‘ आपली ‘ नसत.े ाच ेकाय ? भावयुता ही िनळ मतमतातंरांा 
मया दते िफरत.े ितला मूाकता अस ूशकत नाही. ामळेुच मग, जाितवा की जातीयता, असली फालत,ू 
िनरथ क मखलाशी करत बसाव ेलागत.े ी-पुष समानतचेा िवचार करताना ीला गभा शय असत,े अशा बािलश 
मुावर शारी करत बसाव ेलागत.े ह ेअसले लोक टीकाकार, समीक णनू गाजतात पण आशयाा पायात 
उतरयाची हमत फारशी करत नाहीत, ाच ेकारण णज ेहीच मठू झाकली ठेवयाची चलाखी, हचे असत.े  
EXISTENCE precedes essense या काराला ह ेशही क शकत नाहीत. कारण इसे णज ेनतंर 
जमवलेले अनभुवाच ेसाठे हचे फ ानंा ‘ श ‘ वाटत.े कनाांा या लेखात विैकतचेा मुा यतेो. ती कधी 
अवतरत ेकलेत ? यावर जािणवेा भाषतेच फ आिण दाखवता यणेाया ताकक परुाािशवायच बोलाव े
लागणार. विैकतचेी िया असलेा माताा कलाकृती पािहा तर ाचं ेिनमा त ेया ना ा पतीन,े 
भावयुततेनू बाहरे पडयाच ेबोलतात अस ेिदसनू यते.े ‘ पिर ा िवभंर ेबोलिवले’, ‘ परताचा श ‘, गाओ 
सागंतो तो distanced gaze, वडथ  सागंतो ती  tranquility, एिलयट सागंतो तो escape from 
personality   या गोचा िवचार न करता गलेी ४० वष ह ेदशेीवादाच ेदळण दळले जात आह.े ातनू फ काही 
िकरकोळ मखलाशी आिण बताशं कचरा िनमतीच होत आललेी आहे, याच ेकारण हचे आह.े कृान ेअज ुनाला 
कतृ  त:कड ेन घेयाबल सागंण,े जगत असतानाही :खातनू मु असण ेश असत,े ह ेबुाच ेसागंण े
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यासंारखचे सा ा ‘ लाईज ‘ या नाटकाच ेउदाहरणही पाहता यते.े भाऊ आिण बहीण दोघ ेिमळून ांा 
आईा खनुाची योजना ठरवतात, ात भाऊ तलवार खपुसतो पण तो ा कृाा भावाा बाहरे राहतो 
आिण बहीण मा पाापाा घघावा माशानंा बळी पडत े! कला विैक होयाची कारण ेअनके कलाकृता 
ियामंचे िदस ूशकतात पण भावयुतिेशवाय काही असचू नाही शकत, ह ेया सकुंिचत, मूहीन, 
आपमतलबी लोकानंा गहृीत धरायच ेअसत.े  
कनाटे याचंा हा लेख अतं उोधक आिण दशेीवादातली हवा घालवणारा आिण या अथा न ेमौवान झालेला 
आह.े आपले अनके दशेीवादी, बिुामायवादी आिण परुोगामी याचंा कलािनमती ेातला वावर पाहता अनकेदा 
जाणवणारा हा  आह.े ज ेअसले त ेसगळे िवचारपतीत, िवचाररचनते आिण अनभुवसाातच असत,े हा म 
ानंा िटकवायचा असतो ! सज कताहीन ुपणा चा ठेवायचा असले तर तानाच ेणावते अस े टाळावचे 
लागतात !   
--- ००० --- 
 
कलाजाणीव  
 
आशय आिण तं एकच असत ेवगरै ेठीकच आह,े पण, कलाजाणीव हा एक  सोयीसाठी तं कार मानायला 
हरकत नाही. माझी कलाजाणीव समजा वाचन-लेखनातनू िवकिसत होत आलेली आह.े ती जी काय असले ती 
िवकिसत होयात वगेवगेया मामातंा अनके कलावतंाचंी मला मदत झालेली असत े-- ाचं ेसंारही मी 
ीकारलेले असतात. गलेी काही वष, माया कलाजाणीवलेा सचते ठेवयासाठी मी आणखी एक िवशषे कार करत 
असतो. नटेवर उमोम िचकाराचंी खास णावीत अशी खपू अमतू  िच ेउपल आहते. ातंले ा ा वळेी 
आवडले त ेएक िच िनवडून मी त ेमाया डेटॉप पा भमूीवर घते असतो. दर ८-१५ िदवसानंी ह ेिच मी 
बदलतो. यामळेु, के वळेी सगंणकावर काम सु करयापवू मला या िचाच ेदश न होत े! या उपमाचा आपली 
कलाजाणीव िवकिसत ायला खपू उपयोग होतो ! कन बघा ! के वळेी ा ा िचातले नव ेकाही कळत े-- 
खपू िरच वाटत े! बघा तर कन ! 
--- ००० --- 
 
सािह समंलेनाा िनिमान े 
 
डॉ. जयतं नारळीकर ह ेयेा सािह समंलेनाच ेअ आहते. ांा िवान कथा आिण कादबंया ही ाचंी 
मराठी सािहाला िवशषे दने आह.े मराठीलाच काय, जगालाही आदर वाटावा अशी काही काम ेानंी िवान 
ेात केलेली आहते. ाचं ेगु हॉईल यांा समवते ानंी केलेले काम जगा झालेले आह.े मोठा दणका ( 
Big bang ) उपपी र ठरवण ेआिण विैक गुाकष णाा ेात टून व आईीन यांाही पढुची स े
उलगडण,े अशी ाचंी अितीय कामिगरी आह.े ामळेु, एकूणात, मराठी सारतान े( हा श वापरला णनू 
कृपया रागाव ूनय,े ात थोडा उपरोधाचा अशंही आह े) ानंा अ णनू ीकारलेले आह.े  
या िनिमान ेकाही  समोर यतेात, ाबंाबता िवचारासंाठी ही पो आह.े मला त:ला णाल तर या 
सोहयाच ेकधीही सोयरसतुक नत ेआिण अजनूही नाही. ामळेु, ना दणे ेना घणे,े अशा ीन ेमी यावर िल 
शकतो. मीही एक काहीसा लेखक असान ेमराठीता अशा ‘ साृंितक ‘ घटना मला िदसण ेआिण ाबंल 
काही िवचार माया मनात यणे,े ह े समजता यऊे शकेल. या वळेी, अ णज ेनारळीकर, पणू  तीन िदवस 
हजरेी लावणार की मधनू मधनू ऑन लाइन डोकावणार, असाही िवषय चचला गेाच ेकळत.े पण त ेपणू  तीन 
िदवस ितथ ेअसणार, ह ेआता ठरललेे आह.े पण हा  िनघण ेसाहिजक होत.े त ेजरी ८२ वषाच ेअसल ेतरी ाचं े
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अापनाच ेआिण सशंोधनाच ेकाम चा आह.े तीन िदवस, या सािह सोहयासाठी त ेथाबंवाव ेका, हा  
महाचा आहचे. एरवीही ानंा अस े पडत असणारच. वैािनक ितिर इतर मराठी वाचनाला िकतपत वळे 
ावा ? आिण थोडा वळेात नमेके वाचाव ेतरी काय ? ही शता लात घतेली तर मराठी सािहाची सिती 
आिण एकूणातच इथ ेमहाच ेकाम कन गलेेले लेखक, कवी याचं ेवाचन जाऊ ा, मािहती तरी ानंा  असले का 
याची शकंा वाटत.े या पा भमूीवर, ांा अीय भाषणात जर राजन खान, सतीश ताबं,े रवी लाख,े मेानदं 
गी अस ेउेख आले तर तो एक सखुदाया चा मोठा दणका ठरेल, ह ेनी ! ( Big bang ).  
ह ेपाहता, आपापा ेात अितीय काम केलेा आिण मराठीत थोडफेार लेखन केलेा कुणाचाही, खर ेतर या 
पदासाठी िवचार ायला हवा. उदाहरणाथ , अिभनय े घतेले तर, हंसा वाडकर, दादा कडके, भाकर पणाशीकर, 
डॉ. ीराम लाग,ू िवजया महेता याचंी आचिर ेआहते. ती महाचीच आहते ना ? लेखन िकती पानाचं ेआह,े 
असा िनब ु िनकष तर आपण ीकारणार नाही. याचमाण,े खळेाडू, उोगपती, राजकारणी याचंीही आचिर े
आहते. ानंाही या पदासाठी योय समजायला हव.े  
सािह णज ेामुान ेकथा, कादबंरी, किवता, नाटक वा समीा ही कना सोडून िदली तरी चा शकत.े 
कळत-नकळत आपला य काय चा आह ेतर सािहाता एकूण वाहाचंी, आज सािहात काय घडत ेआह े
याची दखल घणे ेआिण ावर सभान चचा , चतन होण,े ह ेबदंच ाव.े राजकारणािशवाय सािह अस ूशकत नाही 
तर राजकारण णज ेसािहच ठरत.े ामळेु, ही एक यशी होणारी युी ठ शकत ेकी थोडफेार काही 
िलिहलेले इतर ेातंले मावरच अ णनू िनवडत जायच.े याच ेफायद ेदोन होतील. एक तर ांा 
सािहबा कामाबल कृतता  करण ेआिण फुकटा, िनपयोगी सािहचचा  टाळण ेवा ानंा िवरामच  
दणे.े मचे एखादा बळीचा बकरा णनू सािहाबाबत बोलणारा ावा आिण ाावर हे कन ाला 
नामोहरम कराव.े याचाही सािहचचा  सपंवायला उपयोग होईल.  
आता ह ेतरी करायची गरज का आह े? तर एक पिरिती समजनू ायला हवी. एकूणच मराठीत, सा, दशेीवाद, 
बिुामायवाद आिण परुोगामीपणा याचंी चलती आिण भाव आह.े या कारच ेलोक सामात: सािहाता 
िविवध वाहाबंल ागतशील नसतात. त ेआपा भिूमका आिण मत ेयानंी ब असतात. ामळेु, जगातले तर 
जाऊच ा, इथलेही अनके कारच ेलेखक, कवी त ेआीयतने ेआिण िचिकने ेवाच ूशकत नाहीत. ामळेु, 
सािहाचा बराच भाग ांा आवााबाहरेच राहतो. त ेसमजनू घेयाचा यही न केान ेत ेकाही समजतच 
नाही. मग, त ेतसले सगळे िबनमहाच ेआिण असवंदेनशील लेखन असत ेअसा कागंावा करत राहाव ेलागत.े 
ानंी कबड ेझाकले णनू सयू  उगवायचा थाबंत नाही. ातनू मग ानंा नूगडं यतेो आिण त ेआमक होतात. 
ानंा नको असललेे सािह नच ाव,े अस ेानंा वाटू लागत.े आिण तस ेय घडत राहतात. लोकशाहीत, 
अथा तच, ह ेीकारावचे लागले. ान ेान ेआपापा समजतुीन,े आकलनान ेकाम करत राहण,े हाच एकमवे 
माग  आह.े तरीही, या अशा पोसारा अध वट, चकुीा पतीन ेका अस ेना, हा सगळा कार आपा समोर 
असण,े िवचारात असण,े वाया जाणार नाही, अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
िमवय  ितळव ेयांा एका पोवर, मी २३ घर ेबदलाच ेिलिहले होत े-- ा बाबतीत १० नो े' १८ ा ' 
सामना ' म ेआलेली, अनरुाधा राजाधय यानंी घतेलेली माझी मलुाखत -- ( हा फोटो ितथ ेदतेा न आान ेइथ े
िदला  
आह े-- ) 
 
समृ करणारा २३ घराचंा वास ( अनरुाधा राजा यानंी घतेलेली मलुाखत – ‘ लेखकाच ेघर ‘  
फुलोरा परुवणी ‘ सामना ‘ िदनाकं १०-११-१८. ) 
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Champra Deshpande 
घराचंी यादी अशी आह े-- 
िवजापरू -----१ 
मालाड ----- २ 
पणु े-------- ८ 
कोापरू -- २ 
रारी --- १ 
रारी फॅरी १ 
वाळकी ----- १ 
सगंमनरे --- १ 
अकोले --- १ 
लोहारा ---- ३ 
अ' नगर --- २ 
----------------- 
एकूण ----- २३. 
-----------------  
 
 
आकष कपणा  
सामा माणसाच ेडोके िनकामी करणाया हजारो घटना रोज घडत असताना ात आता ही आणखी एक अजब 
नवी भर ! आजा पणु ेमटाता दोन एकाच िवषयावरा बाता ! एका बातमीत खासदार शशी थर याचंा 
सहा मिहला खासदाराबंरोबरचा सेी आह.े ावर ीट करताना थर ानंा ' आकष क ' णालेत ! याचा अथ  
ानंी ियाचं ेवकूरण केले असा ावर आपे आह.े आता ाच मटाा परुवणीत सरी एक बातमी आह ेती 
यामी गौतम या अिभनेीबलची आह.े आता लौकरच यणेाया िता ' दसवी ' या िचपटात ती जलेरा भिूमकेत 
असणार आह.े तर इथ ेएक वगेळाच  आह.े या पोिलसी भिूमकेतनू ती कशी काय लोकानंा नहेमीमाण ेआकषत 
करणार -- हा तो  ! गौतमी णत ेपहा तर माझ ेकाम ! आधीच कशाला चता ? णज ेिदसलेच ती आकष क, 
असा ितचा दावा िदसतोय !  
या दोन बातामंळेु काही  िनमा ण होतात, त ेअस े-- 
१. िया आकष क असतात की नसतात ? 
२. ियाचंा आकष कपणा वगळून फ ांा कामाबलच बोलाव,े ह ेअनकेानंा का जमत नसाव े? 
३. एखाा अिभनेीची ' आकष क ' हीच िसी असले तर तचे ितच ेकामही असान ेितच ेवकूरण ायच े 
राहत ेका ?  
४. ियानंा त:ला ा आकष क वाटण ेहा अपमान वाटतो का ? 
५. आकष कपणाचा मुा कधी यऊेच नय ेयासाठी ियानंा काय करता यईेल ?  
६. ाचंा आकष कपणा जाणवचू नय ेयासाठी पुषानंी काय करायला हव े? 
७. आणखीही काही  आिण ाचंी उर ेकाय असतील ? 
--  नसता डोाला खरुाक !  
--- ००० --- 
04 December 2021.  
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२८ नोबरा माया पोम ेएका काणाचा फोटो िदला होता -- तो लेख वाचता यते नता -- आता तो लेख 
उपल झाान ेखाली दते आह े--- 
 
फुलोरा --- ( सामना १० नोबर २०१८. ) 
लेख 30 ( लेखकाच ेघर ) 
च.ं . दशेपाडं े 
 
समृ करणारा २३ घराचंा वास  
 
च.ं . दशेपाडं ेयाचंी ' नात ं' ही एकािंकका मी पवू केली होती. कामाचा अवण नीय आनदं आिण सवृ 
अिभनेीचा परुार ांा लेखनान ंिमळाला होता, ांाच िलखाणामागची ऊम जाणनू घतेा यईेल अस ं
वाटलं सुा नत.ं. पण अत, अनपिेत गोनी आयु िवणलं जात,ं णनूच जगण ंस ुदंर होत,ं ही माझी 
धारणा, चं ंशी बोलताना अिधकच ढ झाली... त ेणाले, " मानवी सबंधंात ,िवचार आिण बुीचा उपयोग शू 
आह.े. केाच ंमनाच ंोामग वगेळं असत ं..ामळेु  होयाा पती वगेया असतात.. णनूच 
िरलेशनम ेघष ण असतचं.. आिण ावर बौिक, वचैािरक सोशुन नसत ं.. फ वयैिक पातळीवरच नाही, 
तर दशेा दशेाता सबंधंात सुा हचे िदसत ं.. एक कारची absurdity आह ेही.. मी बिुामायवादी नाही.. 
ामळेु अमकु एक कारच ंवागलं की माणसाच ंभलं होईल, वगरेै पतीच ंलेखन मी कधीच केलं नाही.." 
जगयाची मू ंएकापेा जा असतील, तर जगयाचीच वाट लागत े" अस ंाचं ंणण.ं. ाचं ं‘ सामसमू ‘ 
नावाच ंनाटक ,नीती आिण ाय, या दोन मूाचंी टर दाखवणारंच आह े..ाचं ंणण ंअस,ं की समजा नीती ह े
एकच त जरी पाळायच ंठरवलं, तरी आपा मनातच मळुात दोन वाह असतात, ाचंी टर होतचे.. जस ंकी 
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िभचार क नय ेह ेसागंणारं एक मन असत,ं ज ेआपावर िनयंण ठेवत ंआिण ाच वळेी, सधंी िमळाली तर 
िभचार करायला हरकत नाही, अस ंसरं मन सागंत असत ं..अशा वळेी कोणाही मनाच ंऐकायच ंठरवलं, तरी 
सघंष  सु होतोच मनात ... आपण तर जगताना चार-चार त ंपाळायला जातो.. मग टर अपिरहाय च .. मला ह े
ज ेजाणवलं आह,े त ेनसुत ंबोलयापेा नाटकातनू दाखवाव ंअस ंवाटत,ं णनू िलिहतो मी.. मी जगयाा 
ियते मला झालेलं आकलन  करयासाठी िलिहतो ..घराताही माणसाचंी जगयाची उि ंवगेवगेळी 
असतात.. ातनू होणारं घष ण ा घरात कमी होत,ं त ेघर समजतूदार घर असत,ं अस ंत ेणाले.. चं ंची बकेँची 
नोकरी.. िनरिनराया गावातं, खेातं, बदली... ासाठी घराचा सगळा बाडिबरा घऊेन वारंवार केलेली 
लातंरं.. एकूण 23 घरातंनू आजवर झालेला वास... बकेँची नोकरी कन लेखनासाठी काढलेला वळे.. ामळेु 
बयाच घरातं ज ेसाचबे सखुाच ेआकृितबधं असतात, ाला िदला गलेेला छेद.. या सगयानंा समजनू घणेारी 
पी आिण मलंु, यानंी चंंा घराला, ांा "घर" या सकंनतेलं घरपण िदलं.. ाचं ंनावत ुळ, ा 
िनिमान ंअनकेाचंी होणारी वळेी-अवळेी ऊठबस, राी उिशरापयत रंगलेा चचा , ा वळेी बायकोन ं
समजतूदारपण ेिदलेली साथ, ानंा खपू महाची वाटत.े. मी घाईघाईन ंऑिफसला जाताना िलन अध वट ठेवलेले 
कागद न आवरता गलेो, तर ातला एकही कागद इकडचा ितकड ेझालेला नसायचा..हा मलुाचंा समजतूदारपणा 
अधोरिेखत करताना ाचंा २३ घराचंा वासही ानंी सािंगतला.."माझ ंपिहलं घर िवजापरू.. कना टकातलं.. मराठी 
पेा कानडी जा चागंलं यायच ंमला.. िममडंळी कानडी... ितथली माया आयुावर चडं पिरणाम करणारी 
गो णज ेडांया खोकला... जो गलेाच नाही.. ातनू दमा सु झाला.. ह ेआजारपण िकके वष िटकलं 
..लहानपणापासनू िवचारात पडायला कारणीभतू ठरलेली ही घटना.. वाटायच ंअस ंअसत ंका आयु ? वडील 
िशक ..ानंा म ुबंईत पाल िटळक िवालय म ेनोकरी िमळाली.. मालाड पिमलेा आी राहायला आलो.. 
एकटेपणा, आकीव, यात ग ुतंलेला असायचो मी, कारण आजारपण.. ' मी आह े' ह ेिस करयाचा माग  णज े
वाचन आिण लेखन अस ंवाटलं मला ..भरपरू हदी िचपट पहाण ंह ेकरमणकुीच ंसाधन होत ंमाझ.ं पडाला 
िचकटून बाकड ंअसायच.ं.ती जागा पकडायला आधीा शो ा मतंरात रागंते जाऊन उभा राहायचो.. ३१ नव े
पसै ेितकीट होत ंाच ं.. "  
" पिहली किवता सतराा वष िलिहली..इाईल यसुफु कॉलेजम ेहोतो . . 
शकंर वै सर होत ेिशकवायला ..ानंा किवता दाखवा.. ानंी मराठी वाङमय मडंळात काय म ठेवला.. एम ए 
ची मलुगी माया किवताचंा अास कन ितथ ेबोलली.. िवजय तडुलकर, च. .ं खानोलकर, शातंा शळेके अशी 
थोर मडंळी, शकंर वैाकंडचे भटेली...पुयात सल बकँ ऑफ इिंडयात नोकरी लागली ..अनके िठकाणी बदा 
झाा, ातं कोापरू सगयात आवडलेलं गाव.. अिभनते,े िददश क ,िचकार याचंा ितथ ेपु होता.. मी नाटक 
िलिहयाा अगोदरच, स कुलकणन ंजाहीर कन टाकलं होत ंकी या वष रा ना धत चंचं ंनाटक 
करणार .. ा मायावरा चडं िवासामळेुच, ‘ एक गगनभदेी कचाळी ‘ ह ेपिहलं नाटक िलन झालं.. माया 
घरातच ‘ य ‘ या संचेी ापना झाली आिण त ेनाव सुा मीच सचुवलं.. ‘ िदनकर परुोिहतचा खनू ‘ ह ेसरं 
नाटक काश बिुसागरन ंिददशत केलं, तहेी ितथचे िलन झालं.. रदशनन ंएक धा  घतेली होती.. 
महारााता ८५ सघंानंी तीत भाग घतेला होता.. तेा ‘ नात ं‘ हा दीघाक तयार होता... ाचीच एकािंकका कन 
ा धत सादर झाली आिण पिहली आली. ‘ नात ं‘ कशी सचुली त ेसागंताना त ेणाले, टीी वत मानप आिण 
आजबूाजूा घटनाचं ेपडसाद उमटतच असतात मनावर.. पती-पीा नाात काही िविश आडाख ेआहते, की 
पतीन ंपीच ंरण कराव,ं वगरै.े. वाटलं, नात ंकंिडशनल असले, णज ेअमकु एक केलं तरच नात ंिटकत ंवगरैे, तर 
अशा नााचंा धाडंोळा घतेला पािहज.े. णनू एक भयकंर िसएुशन घतेली, की बायकोवर बलाार झाला, तेा 
नवरा पळून गलेा ...आिण मग टलं बघयूा काय होतयं त.े. िलहायला लागावर जाणवलं, कुठाच गोीत 
त नािहय े...मी वाववाद घतेो आिण जगण ंकस ंabsurdity न ंभरलेलं आह ेत ेदाखवतो..आिण याा 
अवअेरनसे मचे ातनू सटुका आह,े अस ंमला वाटत.ं.. खपू गाव,ं माणस ंबिघतामळेु िवचारात लविचकता 
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आली माया ह ेतर नीच.. जळगाव िजाता लोहारा या िठकाणी बदली झाली, तेा दोन खोाचं ंघर मी 
आधीच िनवडलं होत.ं. ात जो कडबा साठवलेला होता, तो मी राहायला येयापवू साफ कन ायच ंमालकानंी 
कबलू केलं होत.ं.पण बायकोसह क मधनू वास करत ितथ ेगेावर मालक णाला, आता भाान ंघर देयाचा 
िवचार आी कॅल केला आह.े. मग ा वळेी तााळ सरं घर शोधलं.. त ेधााच ंहोत.ं. ितथ ेराी उंदीर 
धावायच ेछतावन.. एकदा एका उंदराला सापान ंपकडललंे बिघतलं आिण माझ ंधाब ंदणाणलं.. मग तााळ घर 
बदललं.. काही घटना आयुात अशा घडा की आपाच बाबतीत अस ंका घडतयं ह े पडल.े.ातनूच 
हरेषाचंा अास केला .. सात-आठ वष जगातले सगळे पािम वाचले.. लात आलं, की हरेषा ही अधंा 
नाही.. आयुात ज ेघडणार त ेहातावर उमटलेलं असत ंयात काही शकंा नाही.. पण या अासात, लेखन ,वाचन, 
बदं झालं होत.ं.णनू हरेषाचंा अास करण ंबदं णज ेबदं कन टाकलं.. बकेँत काम कन फावा वळेात, 
कधी राी जागनू, कधी सुीा वा रजेा िदवशी िलखाण करत रािहलो. कारण खळेाडूनंा जशा सवलती बकेँतनू 
िमळतात तशा लेखकानंा िमळत नाहीत.. मला पडलेा ाचंी उकल करताना जाणवलेा गोी सागंयाची 
पशॅन होती, णनू मायाकडून िलखाण झालं... पुयाता घराम ेघर मालकाशी झालेा वादातनू पोिलस 
कंट पयत मजल गलेी आिण ' धागदेोर े', ' व ू' या कलाकृतत पोलीस इेर या पााची रचना झाली..मलंु 
माग लागानतंर नोकरी सोडली.. खपू महेनतीन ंसगया िलखाणाच ंसगंणकीकरण केलं.. ातनू वबेसाईट 
तयार झाली.. आज ावर माझ ंसगळं सािह मोफत उपल आह.े. समुार ेपधंरा दशेातंनू वषा ला चार हजार लोक 
ा वबेसाईटला भटे दतेात.. लेखकाच ंघर अस ंमाझ ंघर कधीच नत.ं. दोन पोती भन पुक होती, ती 
बदलीा गावी घऊेन जायचो.. पोातच ठेवायचो..वगेळी जागा दऊे शकलो नाही ानंा कधी ..थोडात 
नलेखकाच ंअस ंमाझ ंघर..ननाासारख ं.. " पण आता मा ाचंी तं खोली आह,े जी लेखकाची खोली 
वाटावी अशीच आह.े. पुकं, सगंणक, सदंभ  थं, परुार, यानंी भरलेली.. " पुषोम दारेकर यांा बाबतीत 
अस ंणतात की त ेनाटकाचा ितसरा अकं पिहादंा िल शकतील इतकी ाचंी नाटकाची बाधंणी डोात पी 
असायची.. पण पढुा पानावर काय िलिहणार ह ेदखेील मला मािहती नसत.ं.. इतकंच कशाला, एखादा िवनोद जर 
मायाकडून िलिहला गलेा, तर तो िलिहता िलिहता मजते मीच हसतो ", अस ंचं जेा णाले तेा ांा 
लेखणीा उूत तचे ंउर िमळालं .. चं ंशी बोलताना, अत गोी अनपिेतपण ेआयुात येयाची खाी 
इतकी समजतूदार झाली, की अनके ांा जजंाळात अडकून आलेली अता खरोखरच र पळाली...’ नात ं‘ 
या एकािंककेा िनिमान ंजोडलं गलेेलं ह ेनात,ं आयुाा एका वळणावर, िवचारानंा  वळण दऊेन गलंे.. 
अवअेरनसे इटसे इज ीडम ह ेाचं ंवा खयाअथा न ंयाला आलं.. 
--- अनरुाधा राजा 
anuradharajadhyaksha@gmail.com 
घराचंी यादी अशी आह े-- 
िवजापरू -----१ 
मालाड ----- २ 
पणु े-------- ८ 
कोापरू -- २ 
रारी ---       १ 
रारी फॅरी १ 
वाळकी ----- १ 
सगंमनरे --- १ 
अकोले ---    १ 
लोहारा ---- ३ 
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अ' नगर --- २ 
----------------- 
एकूण ----- २३. 
----------------- 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
ही मलुाखत रेकॉडवर ायची रािहली होती -- त ेकाम पणू  केले --- 
११-०५-२०१९ ा ‘ सामना ‘ म ेनिमता वारणकर यानंी घतेलेली माझी मलुाखत आली होती. ितचा मजकूर -- 
 
े नाटककार, लेखक च.ं . दशेपाडं ेयानंी आपल ेसव सािह सकेंतळावन वाचकासंाठी खलेु केले आह.े 
अगदी यणेार ेनव ेपुकही वाचकानंा यथे ेउपल होईल.  
 
ना वाटेवरची बजुगु  पावल े!  
 
० वाचकासंाठी सकेंतळाा मामातनू आपले लेखन िवनामू उपल कन देयामाग ेकाय िवचार आह े?  
--- सकेंतळ तयार करयामाग ेखास िवचारपवू क, योजनापवू क अस ंकाही झालेलं नाही. सुवातीला माझी काही 
पुकं िनघाली. नतंर मी नोकरीा िनिमान ेिनरिनराया गावी िफरत होतो. ामळेु, कुणाशी फारसा सपंक  
रािहला नाही आिण पुके कािशत होयाबाबतच ेमाझ ेय ा काळात झाले नाहीत. ानतंर १९९६ साली 
णज ेमाया वयाा ५० ा वष मी ेािनवृी घतेली तेा आपा लेखनासाठी काशक िमळवयापेा 
ाच ंसगंणकीकरण क आिण ाची सीडी तयार क, असा िवचार कन २००३ साली ती सीडी कािशत केली. 
ा कामाला ितसाद फारसा िमळाला नाही. ातनूच पढु ेयाची वबेसाईट सवाना उपल कन ायच ेठरवले. 
२००९ साली ती वबेसाईट सु केली. २०१० साली महारा रााच ंसवुण महोवी वष  होत.ं ा वळेी शासनान े
मराठी सकेंतळ धा  आयोिजत केलेली होती. ा धत या सकेंतळाला पािरतोिषक िमळालं. ह ेसगळं 
ठरवनू झालं नाही. घडत गलंे. 
 
सकेंतळ -- 
 
www.champralekhan.com  
  
० आपा नालेखनाा शलैीिवषयी काय सागंाल ?  
--- माया ीन ेमाणसाा जगयातले सगळे  ह ेमानिसक, बौिक कवा ितियाचं ेअसतात. मी िलहायला 
सुवात करतो आिण नाटक घडत जात.ं िदसणाया समा आिण पडणार े यातंनू िवषय सचुतात. मुत: 
कुठाही तािक आिण मलूभतू ामंधनूही िवषय सचुतात. उदाहरणाथ , माणसामं ेसघंष  का होतात, हसा का 
होत,े बरोबर वागण ंवा कृती णज ेकाय – या अशा ाशंी आपा सगया समा िनगिडत आहते. ामळेु, 
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अनभुव, वाचन, मािहती यांार ेमनात ज ेसाठलेलं असत ंत ेाभोवती जमायला लागत.ं ातनू नालेखन िया 
घडत जात.े  
० वाचक, कलाकार आिण रंगकमना आपा सकेंतळाचा कसा फायदा होईल ? 
--- माझी सगळीच नाटकं, एकािंकका सकेंतळावर उपल असामळेु ानंा िनवड करण ंसोप ंहोईल. 
िनरिनराया कारणानंी लोक असा शोध घते असतात. त ेसहज एका िकवर उपल असले. तसचे किवता, 
वचैािरक लेख वगरैेही वाचक कधीही सवडीन ेवाच ूशकतील. जगात कुठेही त ेसहज िमळेल. फारस ेखचकही नाही. 
योग करायला वा काही िसनमेा काढायचा असले तर मा मानधन पडले. अासाला, वाचायला माया 
परवानगीची गरज नाही.  
० मोफत लेखन उपल कन दणेारं ह ेअस ंपिहलं सकेंतळ आह.े याबल लेखक णनू काय भावना आहते ?  
--- सकेंतळाच ंकाम ओघाओघात घडत गलंे. ामळेु, मी समाधानी आह.े पुकांा कमतीही भरामसाट 
आहते. िवतरण वेा अडचणी आहते. िवेाचं ेकिमशनही असणारच. अडथळे खपू आहते. पाचश ेवा 
हजाराची आवृी सपंायला दहा वा जा वष लागतात. महाराात हजारभर तरी वाचनालय ेअसतील. तरीसुा 
पुकांा आवृा सपंत नाहीत. ल ठेवनू सािह िवकत घणे ंहा कार कमी आह.े ामळेु, माझ ंलेखन 
सकेंतळावर िस करण ंमला सोयीर वाटत.ं  
० ावसाियक नाटक आिण ायोिगक नाटक यािंवषयी काय वाटत ं?  
--- ावसाियक नाटक ेकांा सवयना धा लावत नाही. त ेांा मानिसक सवयी सभंाळत.ं तर ायोिगक 
नाटक ेकांा मानिसक सवयची िफकीर करत नाही. त ेआशयाा अगंान ंजात.ं णनूच त ेसज क नाटक 
असत.ं सज कता णज ेत:ा सवयीतनू बाहरे पडून जगयाच ेभान घणे.े अस ंनसले तर त ेकरमणकुीच ंनाटक 
असत ंकवा वावदश असत ं 
---------- मलुाखत – निमता वारणकर  
---------- namita.warankar@gmail.com  
--- 000 --- 
जदगी का सफर  
 
माझा एक चलुत भाऊ आह.े ा. मधकुर दशेपाडं.े मायापेा फ सहा मिहानंी लहान. शाळकरी वयात आमा 
आवडी समे होा. तो पुयात, मी म ुबंईत. आी खपू िचपट पाहायचो. माझी म ुबंईतली ठरलेली टॉिकज ेणज े
 ूइरा आिण करुबा, मालाड. आिण ाची पुयातली िवजयानदं आिण अना. तो मराठी, हदी, इंजी सवच 
पाही, मी फ हदी. ांा पुयाता घरी कधी कधी सुीला आमच ेयणे ेहोई. एम आर आय म ेघालाव ेअशा 
ांा चचोया  िजात बसनू आी दोन िचपट कथाही िलिहा होा. पण चागंाला जगात कमत 
नाही, अस ेठरवनू आी त ेकागद फाडून टाकले होत.े तरीही, एकमकेानंा, पािहलेा िचपटांा कथा, बारीक 
सारीक तपशीलासंह सागंण ेहा छंद मा आी नमेान ेपार पाडत अस.ू पढु ेतो एका लहान गावात मराठीचा 
ाापक णनू गलेा आिण मी बकेँत नोकरीला लागनू इकडिेतकड ेजात रािहलो. मग सपंक  फार रािहले नाहीत. 
नााता काया त वगरै ेभटेी होत. तेा म हािवनोद, गा होत. गलेी काही वष आता आी दोघहेी 
िनवृीच ेजीवन जगत आहोत. या काळात ान ेभारत बघण ेआिण परदशे बघण ेह ेकाय म बयापकैी राबवले. मी 
ा मानान ेफारसा कुठे िफरलो नाही. दोघहेी पुयातच असनूही अतंर ेजा आिण एकूण ापताप यामंळेु फारस े
भटेण ेहोत नसले तरी मधनू मधनू फोनवर बोलण ेहोई. िशण ेाता काही गमंती तो सागं.े मराठी सािहाच े
बबा दीकरण यावर मी बोले. बोलयाला कोणतहेी परुाव ेवगरै ेलागत नसान ेमजा यईे.  
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तर या माया भावाला समुार ेसहा मिहापंवू अमकु एक कारचा कॅर झाला. सपंक  फारसा नसान ेमला 
माहीतच नत.े योगायोगान ेकाल कळले. णनू मग मी ाला फोन केला. ाला वदेना वगरै ेनाहीत पण 
अशपणा खपू आलेला आह.े कुणाातरी आधारानचे चालाव ेलागत.े आयवुिदक आिण अलोपिथक अशी दोी 
कारची औषध ेचा आहते. या वयात सजरी नको अस ेडॉरी सान ेठरलेले आह.े ह ेतपशील सोडले तर 
आमा गा नहेमीमाणचे झाा ! वाचन, टीी यातं ाचा बराच वळे जातो. ा गावात ान ेआयुभर 
काम केले ितथ ेाची खपू मेाची माणस ेआहते. कुणी भटेायला यतेात, कुणी फोन करतात. गावाता एका 
ितित असामचा फोन आला – ह ेकाय हो सर, दवेाची काहीतरी चकू झालेली िदसत े– ावर हा णाला – अहो, 
मी पान आलो ाचं ेदर, चकू काही नाही आह,े माझचे नाव आह ेितथ े! नतंर मग आी सािह ातंात आलो. 
मनोज पाठकन ेमाया ‘ तबंाखचूी टपरी ‘ या किवतासंहाता माया ावनतेा काही भागाच ेकेलेले वाचन 
य ूबूवर होत,े त ेान ेऐकले होत.े सािहातली आमची इटंरे वगेवगेळी असली तरी मराठी माणसाा 
जगयातले सािहाच ेान लोप पावत चाललेले आह ेयावर नहेमीच आी िशामोत ब करतो, तस ेआताही केले. 
मग पपायाचा िवषय िनघाला. तो णाला, गलेे काही मिहन ेभाकरी आिण मगुाच ेवरण खातोय, ाचा मा 
आता  कंटाळा आला आह.े यावर मी णालो की तचे आनदंान ेखा णज ेलोक तलुा सतं णतील ! 
 
िवशषे णज ेा पणू  कुटंुबानहेी या ाा आजाराची विुती ीकारलेली आह.े नो टशन, नो सतत नाराजी 
! जेा या आजाराच ेिनदान झाले तेा अथा तच धा बसला, वाईट वाटले, डोळे पाणावले, पण, आता त ेकाही 
नाही. हसत-खळेत जदगी चा आह े! जवेढी िकी असले तवेढी चालेल गाडी आिण खपू झाले की तस,े अस ेतो 
णतो. आयुभर तो ाापक णनू िशकवत आला, आता, आताच ेह ेाच ेम जगण ेपानही, वाटास, 
कुणालाही बरचे काही िशकता यईेल. ााशी बोन म मजा आली !  
--- च.ं . दशेपाडं.े  
--- ००० --- 
 
िखता रोग आिण  तदनषुिंगक काही   
 
एकूणच हीा काळात आिण िवशषेत: या कोरोना काळात ही िखता रोगाची समा वाढत चालाच ेवाचनात  
यते.े धमा तली बाकीची कम काडं ेयााजा वगरै ेा सोडून पण ान ( याला खर ेतर धामक वगरैहेी णायची 
गरजच नाही ) ह ेमा या समवेरच नसुत ेन ेतर एकूण जगयावरच उपकारक ठरणार ेकरण आहे, ह ेशाान े
िस झालेले आह.े ‘ िरस ल ऑफ हाट िडसीझ ‘ िलिहणारा डीन ऑनश तर आहचे पण यावर जगभर सतत 
सशंोधन चा असनू ाच ेिनष सुा ही बाब अधोरिेखत करणारे आहते, ह ेलात ायला हव.े ानाच ेबरेच 
कार सािंगतले जातात. ातले काही ताकंडून िशकाव ेलागतात, अस ेणतात. पण ानाचा सगयात सोपा 
कार, आपा महारााच ेकायमच ेडॉर सतं तकुाराम यानंी सािंगतलेला आह.े तो आह ेनामजपाचा. हाच माग  
अनके सतंानंी सािंगतलेला आह.े ( मी त: नामजप करत नाही ह ेइथ ेनमदू कन ठेवतो. माझी त:च ेमन 
समजनू घेयाची िया चा असत,े एवढ ेमी णने. ) नामजप असो कवा िदवसातनू पाच वळेा नमाज पढण े
असो – यान ेईरसवेा वा भी तर घडत असलेच पण मुत: मानिसक समातेा सातात त ेखडं 
पाडत.े असा खडं पडला की ा समचेी तीता जात.े शारीिरक णाल तर ानामळेु दयरोग, बीपी, मधमुहे, 
दमा एवढचे काय तर एका िठकाणी कॅरही वाचले – ह ेरोग आटोात यतेात. ानान ेहोणार ेखालील फायद े
शाीय सशंोधनातनू पढु ेआलेले आहते – 
 
१. कामातली लपवू कता वाढत.े  
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२. मवर होणार ेवयाच ेपिरणाम कमी होतात.  
३. डोातला मीपणा कवा सतैान कमी होतो.  
४. चताकाळा, िखता आिण वदेना कमी होतात.  
५. मा महाा भागाचंी वाढ होत.े  
६. सनाधीनता कमी होत.े  
७. वगरै.े  
 
ह ेसगळे आपा तकुारामबवुानंा एखाा योगशाळेतनू अस ेकळलेले नत.े ांा त:ा चतनातनू कवा 
उूतततेनू कळलेल ेहोत.े तरीही नामजपाबल त ेकाय णतात त ेपहा –  
 
यािवण असता आणीक साधन | वाहातस ेआण िवठोबाची ||  
कवा – नलग ेहालाव ेचालाव ेबाहरेी | अवघिेच घरी बसैिलया ||      
ाचं ेएवढचे णण ेआह े-- 
ठाउकािच आह ेससंार :खाचा | िची सीण ाचा वाहो नय े||  
 
सचुवायच ेएवढचे आह ेकी ज ेभिमागा त असतील त ेआिनवदेनाा ितीला पोचतील तेा पोचतील पण 
नामजप ही िनितच एक सजंीवनी आह.े ज ेनािक असतील ानंी ‘ दगड दगड ‘ टले तरी चा शकेल. पण 
नामजप करणायानंा अधं ठरवनू वा मखू , हााद ठरवनू ाचंी हटेाळणी क नय.े आिण अथा तच नामजप 
करणायानंीही ाचंी हटेाळणी करणायानंा कमत दऊे नय.े जाीत जा लोक भरकटयापासनू वाचण ेह े
सवााच िहताच ेआहे, ह ेतर िनववाद आह.े   
---  ००० --- 
 
पाच वषापवूचीच अवा अजनू तशीच आह ेकी झालीय काही गती ? की खरोखर झालीय का गती तहेी 
कळलेलेच नाही ? 
5 Years Ago 
See Your Memories 
Champra Deshpande updated his status. 
SeltpSitgemSber o6,gnso g2s01re6  • Shared with Public 
Public 
लोकानंा बु अजनू कळलाच नाही. 
लोकानंा गाधंी अजनू कळलेच नाहीत. 
लोकानंा आबंडेकर अजनू कळलेच नाहीत. 
( आता तर, ‘ लोकानंा आचाय  अ ेअजनू कळलेच नाहीत ‘ ! ) 
-- ह ेआपण नहेमीच ऐकत असतो. 
अस ेणणायाला तरी त ेत ेकळलेले असत,े हचे ात एक समाधानाच ेअसत े! 
( पण, लोकानंा मा अजनू कळलेलाच नाही --  अस ेकधी कानावर यते नाही. 
कारण, सगळे मावादी अमया द शार असतात ! ानंा कळले नाही, 
अस ेहोऊच शकत नाही ! ) 
तर मग आता कराव ेकाय ? 
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ा ा िवभतूी कुणाला समजा आहते, त ेआधी ( एकमतान े! ) ठरवनू, 
त ेसगळे आधी ा ा समझदाराकडून सवानी समजनू घते बसाव े? 
त ेमळुात पणू  होणार ेकाम नाही --  आिण तवेात  -- 
लोकानंा शरद पवार अजनू समजलचे नाहीत, 
लोकानंा मायावती अजनू समजाच नाहीत 
-- ह ेसु होणार ! 
तर मग कराव ेकाय ? 
 
वदेना  
 
मी कोापरूला असताना मला एकदा चडं दाढखी आिण  ह ेएक झाल ेहोत े! वदेनचेी ती तीता, उंची आिण 
खोली पुा कधीच आयुात आली नाही. साही माझ ेदात-परुाण चा आह,े ावन आठवले. ऐसी वदेना तो 
म ैयू ंपार कर लेता ं ! 
 
जकॅ पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच शलैीला िठबक िच वा कृती िच वा सवकष िच टले जात.े 
ा शलैीत िलिहलेली ही एक किवता आह.े  
िठबक किवता 
 
अमकु अशी असायला हवी किवता  
 
एका िठकाणी िदलेली कॉमट -- कुणालाही ह ेपटवनू देयाची वा यावर वाद घालयाची जबाबदारी न घतेा इथ ेखाली 
पो णनू दते आह े-- 
 sentimentalism, emotionalism ( भाविनकता ) टाकून दणेारी खपू किवता िलिहली जात ेजगभर -- इथहेी 
कुणाला ा मागा न ेआपोआप जायच ेअसले तर जाऊ ाव े-- आपण जी बिुधानता णतो ती बयाचदा बुीला 
वा तका ला  बाधंील नसत,े हहेी समजनू ायला हव.े मराठी किवतते िगत सखु:ख,े मडूस आिण राग-लोभ-
ोध याचं ेचडं ोम माजलेले आह.े वगेळी किवताही यते राहणारच. ागतशील राहायच ेकी नाही हा वाचकाचंा 
 आह.े एिलयट escape from emotion ( भावनपेासनू सटुका ) का णतो, anti poetry ( न -- किवता ) 
कोणा कारणानंी यते,े हहेी समजनू ायला हव.े इथली माती, ितथली माती याच तानात ानंा अिंतम वाटत 
असले ाचंा च नाही. भाविनकतते डुबंनू राहण ेह ेमराठी किवतचे ेडबके होयाच ेमखु कारण आह.े 
 
माझी िय मैीण सोनाली  
 
एकदा एका िठकाणी आी काही लेखक, कलावतं मडंळी जमलो होतो. आमातं कोापरूची ही टे ही 
सोनालीही होती. ितच ेसगळे हडण-ेिफरण ेील चअेरवनच चालत.े अतं साधी आिण स ' असयाची '  ही 
ी ओळख होताच िजगरी मैीणच झाली ! ा वळेी िताशी ज ेएकदोनदा बोलता आले ावन िहच ेअसण े
ह,े ही िदसत ेयान खपूच चडं आह,े ह ेलात आल.े िता मनातला सवाबलचा हे जाणवत रािहला. 
जगयाता काही टुी या िकरकोळ िदस ूलागा. िता िजीच ेकौतकु करयापेा िता ' असयाबलच ' 
आदर आिण मे बाळगायला हव,े ह ेसमजल.े या सगयात कहर णज ेआमासमोर ितन ेकेलेल ेसमुार ेपाऊण 
तासाच ेभाषण ! मानवी जगयाची समज ओतोत भरलेले आिण त:च ेचतन माडंताना कोणताही मलुािहजा न 
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बाळगता, कोण काय णले याच ेिवचार तडीपार फेकून दऊेन, ती बोलली ! सवाच ेडोळे उघडणारे तर त ेहोतचे पण 
मधनू मधनू डोयातं सवंदेनशीलतचे ेपाणी आणणारेही होत.े मी ितच ेत ेभाषण कधीच िवसरणार नाही.  
 
िता मया दा सभंाळूनही ती काय काय करत असत ेह ेमधनू मधनू कळत रािहल.े िताबलचा आदर णावत 
रािहला. ितला आता ितन ेकेलेा एका अनवुादासाठी सािह अकादमेीच ेपािरतोिषक िमळााच ेकळल ेआिण 
खपू आनदं वाटला ! आज नसुत ेफेसबकुवर थोड ेिफन पहा -- ितन ेकमावलेा मेादराच ेचडं दश न होईल !  
 
ानतंर पुा आमची भटे झाली नाही. पण ितला मनातच ान िदलेले असान ेच यते नाही ! 
मायासारखीच अनकेाचंी अवा आह े! 
 
िय सोनाली, तझु ेखपू मन:पवू क अिभनदंन ! बघ,ू ह ेकोिड िडपाटमट बदं झाावर खास तुया भटेीला 
कोापरूला यायच ेमनात आह.े जमास भटूेच !   
--- ००० --- 
 
कवळी पण जनू कथा  
 
' कवळी ' ह ेिवशषेण असले की आकष क असत ेपण त ेजर नाम णनू आले तर रच काढत.े मी सा ा मागा त 
आह ेणनू ावर िलिहतोय. एका वळेी िकती दात काढले जाऊ शकतात, त ेबर ेायला िकती िदवस लागतात, 
वगरेै अास सा चा आह.े ात िनरिनराया समाही समोर यते आहते.  
 
एकान ेएक फारच िविच बाब सािंगतली. तो एकदा वासात असताना एका सहवायान ेराी ाची कवळी काढून, 
 कन, वित पकॅ कन बगॅ उघडून तीत कुपात ठेवनू िदली. त ेपान ा एकान ेिवचारले, का हो, 
कवळी तर आह,े एवढी कुपात कशाला ठेवताय ? तर तो णाला, तुाला मािहती िदसत नाही, कवया चोरीला 
जातात ! काही शहरामं ेा रावर िवकायला असतात. जातायतेा कुणीही आपाला िफट बसणारी कवळी 
िवकत घऊेन जातो. ना डॉरकड ेचकरा मारण ेना माप ेदणे े! आिण  काम ! आता ती कवळी इपंोटड 
मटेिरयलची आह ेकी ातली याच ेानंा काही दणेघेणे ेनसत.े बर,े कवळीला काही चािसस नबंर वगरै ेनसतो, 
ामळेु ती कुणाची कुठून आणली वगरै ेच नाही यते. त ेसागंतात की या िरजेेड ( नाकारलेा ) कवया 
आी िवकतोय !  ( यात काही मतृ ाही कवया असतात ण े! ) 
 
एका ीन ेह ेबरहेी असाव.े माया मािहतीत एकजण आहते, ानंी उम कवळी घतेली कन पण ती ानंा सटू 
नाही झाली. मग, त ेती फ जवेताना वापरतात आिण काढून ठेवनू दतेात ! 
 
णज ेकवळीचोर लोक ही समा सोडवून दतेात ! टे करा, तुाला सटेुबल कवळी ा आिण फुटा ! 
 
इट हॅप ओली इन इिंडया -- ह ेगाण ेआठवण ेइथ ेअावयक ! 
--- ००० --- 
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मोकळी हवा  
 
थोडी मोकळी हवा ानंा चालत असले ांासाठी ही पो. आधीच ियर करतो की ही माया किवतांा 
समथ नाथ  दते नाहीय. माया किवता या अनके कारणानंी किवताच नाहीयत. तो जाऊ द ेिवषय. जेस टेट नामक, 
माया मत ेटे असलेा, कवीा या दोन किवता वाचा. आता अनसुज न बास. तशी इथ ेकशाचीच फारशी गरज 
नाहीय. भाषते किवता असावी णनू थोडफेार कौश आसात करत थोडी कलािबला करत रािहले की बास. 
त:लाही मळेु हलवणार े नकोत आिण वाचकांाही डोानंा नको जा ताप. खाली लक दतेोय. ानंा ' 
इथा मातीतले नसलेले ' चा शकत ेानंी वाचनू पहा. वाचनू झाावर आपण नीच ण ू-- असले पिुलझर 
िमळालेला पण किवता णनू ग खपवत होता हा माणसू. आिण ितथले वाचकही ु ेफसत होत.े बघा – 
 
https://granta.com/two-poems-
tate/?fbclid=IwAR2iCJUtlEhRuMNO2dfSsZL3BrfgQPTfnR6R4hBiFRV1VpbBgoM_
qEe7Txk 
 
अग ---शडॅो सेी  --- घर अमचु ेआकाश – तीन फोटो.  
 
 
किवताचं ेपरीण  
 
बयाच किवता या खालीलपकैी एक वा अनके विैशातं सामावतात, अस ेिदसत े-- 
१. कोणाही बाबतीत गाभंीय  नसनू, िमळवलेली भाषा आिण िवा यातंनू िविवध गणुदश न करत राहणारी 
किवता.  
२. अिनितता पणू  सोडून िदलेली, समजनू घेया ऐवजी सागंयाा भिूमकेत असललेी हसक किवता.  
३. िगत भावभावना आिण मडूस याचं ेोम माजवणारी किवता.  
४. सामा अनभुवानंा ओळी, सागंीितक लय, अलंकार, ितमा यातंनू माडंण ेणजचे किवता, अशा समजातनू 
िलिहलेली किवता.    
५. मायापेा वगेळे काही समजणारे मखू  आहते अस ेसमजणारी किवता.  
६. माणसाचं ेआिण घटनाचं ेअिंतम मूमापन सागंणारी किवता.  
७. वा णज ेकाय ह ेआपले मत ठरवनू वा बदलायला िनघालेली किवता.  
८. किवता तथाकिथत ‘ काा ‘ तनू ज ेसागंत आह ेत ेसरळ ग उतायातनू पणू पण ेसागंनू सपं ूशकत,े अशी 
सचूकतेा अभावाची किवता.    
९. अहंकारी, घमडी, आम, अितांा बधंनातं अडकलेली, उमट, मरू णावी, अशी किवता. 
१०. िनसग , आठवणी, य ेइादची नसुती वण न ेकरयात रमणारी किवता.   
--- अशा किवताचंा आवाका फारसा मोठा नसतो. रंगनू-रमनू जायला ा चागंा अस ूशकतात, पण, एकूणात, 
ा किवता खुा असतात. सव माणसानंा तु ठराव ेअस ेकाही त ांातं नसत.े ह ेसव लात घऊेन ‘ 
मराठी किवता ‘ या िवषयावर एक सिवर लेख िलिहयाचा िवचार आह.े माझ ेइतरही काही लेखन चा आह.े वळे 
लाग ूशकतो, पण ह ेकाम तर योजलेले आहचे. मतभदे अस ूदते, पण या कामाला तरी शभुेा असाात, ही 
िवनतंी.    
--- ००० --- 
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सािहवहारासाठी एक अितमहाचा लेख  
 
िटचकीसरशी उडव ूनका -- सनुीळ सामतं  
( आज िदनाकं २६-०९-२१ रिववार मटा )    
 
" पुके खपत नाहीत याच ेमहाच ेकारण ाचंी कमत. पुके  न होयाच ेकारण ांा आवृीची 
संा व पडून राहयाचा काळ. पुके  करयात इंटरनटे महाच ेसाधन बन ूशकत.े वाचकसंा 
वाढवयासाठी इटंरनटे महाची भिूमका बाजाव ूशकत.े इ-बकु, इटंरनटे, आिण नवीन तंानाा नावान ेबोटे 
मोडाल तर मोडून पडाल. " -- ह ेया लेखातले एक वा आह.े हा पणू  लेखच, िवशषेत: लेखक-कवसाठी फारच 
महाचा आह.े  
 
माझी www.champralekhan.com ही वबेसाईट ( सकेंतळ ) २००९ पासनू  असाच ेतुाला माहीतच 
आह.े आयुभरच ेमाझ ेसव लेखन मी इथ ेमोफत उपल कन िदलेले आह.े ही पो देयाा िनिमान ेमी 
यातली आकडवेारी तपासनू घतेली. वषा ला साधारण िकती वळेा लोक इथ ेििजट करतात ह ेपािहले असता खालील 
मािहती िमळाली --  
२०१५ -- ३९५८  
२०१६ -- ३३९६  
२०१७ -- ३९६५  
२०१८ -- २३००  
२०१९ -- २७६८  
२०२० -- २९२८  
२०२१ -- २७०५ ( सबर पयत ) 
भारत, अमिेरका, जम नी, कॅनडा, चीन, रिशया, टे िटन, थायलंड, ीस, आयलड, नदेरलँड, ीडन आिण ा  
-- या दशेातंनू ही वबेसाईट ििजट झालेली ( पािहली गलेेली ) आह.े यातल ेकाय काय डाऊनलोड केले गलेे 
ाचहेी रेकॉड आह.े अथा त ही सगळी ा ा दशेातली मराठी माणसचे असणार. मायासारखा लेखक णणार, 
वाचले जातये ना, बास ! आिण इथ ेमराठीत ह ेअसले िलन लेखकाला िमळून िमळून पसै ेिमळणार िकती ? 
साराशं, मी काळाची पावले ओळखनू चाललोय, अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
champralekhan.com 
 
ही िमवय  डहाके सराचंी पो आह े– ( जेस टेटची  The government Lake – ही किवता.   
Ganesh Kanate 
तुी जनान परुार ीकारताना उृत केलेली किवता! 👌👌👌 
     • Reply 
     • 14h 
Champra Deshpande 
आनदं वाटला ! हा ' कवी ' आवडणार ेआणखीही कुणी आहते मराठीत ! 
     • Reply 
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     • 14h 
Vasant Dahake 
Champra Deshpande आपली ही पो येयापवू ही किवता मी वाचली होती व माया भाषणात ितचा 
उेख केला होता. आपण आपा पोम ेटले आह ेकी किवतेा नावाखाली हा ग खपवीत होता. तर ग 
णज ेकाय असा  मला पडला. कथा, लिलत लेख, िनबधं, प, रोजिनशी, दऐवज, वाता प, भा, बातमी, 
जाहीर सचूना, िनिवदा, अहवाल ? णज ेयापंकैी हा काय खपवीत होता ? त ेपाहाव ेणनू हा मजकूर यथे ेटाकला. 
1 
     • Reply 
     • 9h 
Champra Deshpande 
Vasant Dahake त ेमाझ ेनत ेणण े-- इथा काही लोकानंा किवता णज ेती अमकु अशीच असायला 
हवी अस ेवाटत,े त ेमाया काही किवतानंा ग णत होत े-- ानंा उशेनू ती उपरोिधक पो होती. माया ीन े
हा एक उमच कवी आह े! 
     • Reply 
     • 22m 
Champra Deshpande 
तमुची परवानगी गहृीत धन शयेर करतोय -- 
 • Reply 
 • 1m 
Vasant Dahake 
जर 
 
 
सागंनू सपुरिहट  
मी एक नाटक िलिहले होत.े ात ा काळाता हदी िसनमेाची एक बनावट ोरी ( गो न े)  होती. ाच ेनाव 
होत,े ‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘. माझा टे िददशक िम काश बिुसागर याला त ेखपू आवडले होत.े तंाा 
अनके करामती कन लोकानंा चिकत करत ा नाटकाचा एक झगमगता योग ाला ावसाियक रंगभमूीवर 
सादर करायचा होता.  त ेनाटक अथा तच आह ेतस ेायोिगक गिरबीत नसत ेआले. काशन ेाा 
आिवासातनू ाच ेनाव ठरवले होत,े ‘ सागंनू सपुरिहट ‘ ! पण, सुवातही न होता, तालमीतही न जाता, ती 
योजना बबलली आिण पुा एकदा सवयीतले अपयश माया खाात जमा झाले. नतंर खपू वषानी, पनुलिखत 
पात ा नाटकाचा णायला एकच योग, ‘ गोया काढलेले िपलू ‘ या नावान ेझाला ! ह ेसागंायच ेकारण 
णज,े किवता िलिहयाच ेएक, सागंनू सपुरिहट तं मी आज इथ ेउघड करणार आह.े ाच ाच कारा रटाळ 
किवता िलिहया-वाचयाचा ानंा कंटाळा यते नाही ांासाठी ह ेनाही आह.े नावी आिण त:ची मम ी 
याचं ेनविवधा सगंम करत राहाव ेअस ेानंा वाटत ेांासाठीच ही पो आह.े मुत: वचैािरक पायावर उभ े
रान सामा अनभुवाचंी सदय यु री ओढत राहण ेणज ेकिवता, अशी बाळबोध समज ीकारणायासंाठी ह े
नाही आह.े  
तं टले तर सोप ेआह.े तमुच ेज ेकाही आकलन असले जगयाा ियचे ेत ेयातनू  होऊ शकेल. तरीही, 
मुत: णोणी िदसणारी िवसगंती आिण िनरथ कता ानंा जाणवत असले ांासाठी तर ही एक खाणच ठ 
शकत.े साध ेकोणाही िदवसाच ेएखाद ेवत मानप ायच.े मग कोणाही पानावरच,े ा ा वळेी समोर यईेल 
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त ेत ेवाचत, आपा आकलनाा अगंान ेमाडंत जायच.े यात, आपा डोात असलेले वा सचुणारे असहेी काही 
काही समािव करत जायच.े किवता णज ेहचे, असचे, अमकुच अस ेकाही पकडून बसायच ेनाही. बिुग 
अथा चा िवचारही करायचा नाही आिण ाा अभावाची भीतीही बाळगायची नाही. मानवी अनभुवाच ेएक 
िवदश न यातनू खलेु होऊ शकत.े याचा अथ  जुा अिभिपती न होतात, अस ेकाही नाही. काही लोकानंा 
अस ेणायची एक हौस असत ेकी आता मषूा वादाचा काळ सपंला, ंदतावादाचा सपंला, अितवाववादाचा 
सपंला. तर तस ेकाही होत नसत.े मानवी मनाा सव शता चाच राहतात. ( मराठीत वाववादाचा काळ 
कधीच सपंत नाही ! ) ह ेपाहता, भाविनक आिण माणसुकीा चाराा किवता िलिहणायानंी िनधा  राहायला 
हरकत नाही. काही कवी हयातभर एकाच कारची आवड जोपासणारे असतात तर काही, माणसातंा िनरिनराया 
वृना खशु करणारे िविवध गणुदश न करयात माहीर असतात. ाचं ेत ेकाम चा रा शकतचे. हहेी काही अस ू
ा बाबा, अशी आपण ानंा िवनतंी क शकतो. हा एक वगेळा कार, एवढचे रा ा सा. पण, अथा तच, ह े
तं, माया ा नाटकामाण ेपणू  अपयशीही होऊ शकत.े नाही तरी इथ ेकुठे कसला बौिक अथ   करायचा 
आह,े फेल झाले तर होऊ द,े असा िवचार मी करतो – ही अथा त सवााच ‘ बसकी बात ‘ नाही याची मला जाणीव 
आहचे.  
तर मी इथ ेािक दाखवणार आह.े ासाठी मी घतेला आह ेआज, मगंळवार, िदनाकं ०५-१०-२१ चा पणु ेमटा.       
चलो, शु करत ेह – 
 
कना  
एखादी ी अमकु अस ेवागत ेआह,े अस ेदोनतीनदा आपा लात यते.े त ेआपाला आवडत नाही. ती ी 
हतेपूवू क अस ेवागत ेआह ेया कनने ेआपण ा नाातला आपला पिवाही बदलतो. फ एवढचे कशाला अस े
णत कधी आपला एकूणच पिवाही आपण बदलतो. ही सगळीच आपली कना अस ूशकत.े आपा 
आयुाची आखणी करत जायला या असा कनिेशवाय आपाकड ेअसतचे काय ? णज,े पिव,े भिूमका 
ठरवत जाण ेहचे जगण े? पिवा कोणताही असो, तो एक ताण िनमा ण करणारा आिण ासदायकच कार असतो. 
णजचे , आपण सतत एक कािनक आयु जगतो की काय ? अस ेताण िनमा ण करत जगण ेहचे जगण ेअसले 
का अटळ ? -- असा  कुणाला पडला तर तो आािक णनू फेटाळू नय,े अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
ातं -- एक कलामू  
कवीच ेअिभिातं तसचे वाचकाच ेआकलनातं ! किवता िलन झाावर कवीन ेबाजलूा ायला हव,े 
मौन परायला हव.े " अहो, अशी नाहीय ती किवता, असा नाहीय ितचा अथ , अहो, खर ेतर अथ च नाहीय या 
किवतलेा -- " अशी किवतचेी बाज ूघेयाची भिूमका ान ेघऊे नय.े मग, रोमॅिंटक किवतचे ेउपरोिधक अथ  वा 
आािक किवतचे ेराजकीय अथ , अस ेकाहीही होवो. ह ेअस ेसव असलेला समाज हा खपूच ातंमेी 
असणार. कवी, कलावतंांमाणचे इथले वाचकही िजवतं आिण सज कतने ेओथबंललेे असणार ! तर,  असा यतेो 
की अशा एकूणच सजकतापिरतु समाजात किवतचेी वा कलेची गरजच काय ? ' करमणकू ' ह ेएक िकालाबािधत 
मू सोडले तर हवीय कशाला किवता ? 
--- ००० --- 
 
किवता वाचया-समजया-मरुया ला लागणारा वळे, काळ या िवषयावर आपले िम गणशे कनाटे याचंी एक पो 
वाचली. तीवर िदलेली माझी कॉमट --  



 
 

37 
 

ही पो वाचनू माया मनात काहीस ेअपराधी भाव जाग ेझाले. मी तर किवतासंह घतेला वाचायला की तो पणू च 
वाचतो. लगचे ावर अिभायही दतेो. अस ेअनके किवतासंहाबंाबत घडलेले आह.े उदाहरणाथ  कालच राल 
प ुगंिलयांा ' गावाबाहरे ' वर मी िलिहले आह.े यावर िवचार करता मला अस ेिदसत ेकी किवता वाचताना मी खपू 
लविचक, तरल असतो. माझी डबडू थाबंवनू किवतलेाच बो दतेो. याचाच अथ  किवता मला ' पोचण े' ह ेमाझ े
नसतचे कतृ . मी त:ला ा वळेी खपूच ' कमी ' केलेले असत.े याचा साराशं असा िदसतो की किवता ' मला ' 
कधीच नाही समजत. ती ' मी नसयाला ' समजत.े ामळेु, ' मला ' अपराधी वाटयाच ेकाही कारणच नाही.  
--- ००० --- 
 
उर-आधिुनकता  
आधिुनकतावादाा एका अवते, “ मानवी ातं आिण मुीा नावाखाली बोधनामू ेही साविक 
जुम-जबरदी क पाहतात, असा सशंय बळाव ूलागला. “  ( आधिुनक समीा-िसा – मालश-ेजोशी- पान 
२९. ) 
सिंहता आिण वाचक यावंर ह ेपहा – “ या  सव ियलेा लेखकपी मळू नसत,े तर वाचकपी अिंतम सा  
असत.े वाचकाम,े खर ेणज ेवाचकाम,े सिंहतेा अथा ची जळुणी होयाच ेकाय  घडत असत.े तेा एका 
ीन ेपाहता लेखकाा सकंनचेा अतं णज ेवाचकाा सकंनचेा उदयच असतो, अशी भिूमका बाथ न े  
घतेलेली आह.े “ ( ाच पुकातले पान १५८. ) णनूच, उरआधिुनकतावादात  अस ेटले जात ेकी लेखकाची 
मळू सिंहता अस ेकाही नसतचे तर फ वाचकांा कॉपीज असतात.  
याचा आपण आपा साा पतीन ेअथ  पािहला तर काय िदसत े? आबंडेकरवादक ी कवीन ेिलिहलेली किवता 
समजा मराठावादक ी वा ाणवादक ी वाचकान ेवाचली तर तो तो वाचक ाा अवतेनू ती किवता वाचणार 
वा ितचा अथ  लावणार, णज ेमळू आबंडेकरवादी किवता अिातच नाही असणार. कवा समजा ( समजा 
णतोय ) एखाा तािलबाान ेसेची किवता वाचली तर तो त:ची तािलबािनिगरी पी ठेवनूच िताकड े
पाहणार. ह ेअसले िववचेन णज,े माणसाचा हलकटपणा, हसकपणा, ूरपणा, षे, महाकांा, वच ाची 
इा, सखुलालसा  ह ेसगळे सवाच ेसतत अबािधतच असणार अस ेगहृीत धरण ेआह.े अस ेजर असले तर 
मूाकता हा शच र होतो. उरआधिुनकता हचे णत.े स, ातं वगरै ेअसले काही नसतचे, हाच इथ े
आकलनाचा पाया असतो. अस ेअसले तर मग कलािनमती हवीच कशाला याचा िवचार करायची वळे यते.े  
माया आकलनामाण ेचागंली कलाकृती ही िता िनमा ाा भावयुततेनू बाहरे पडयाची ाची िया 
असत ेआिण ितच ेवाचकान ेवाचन करण ेह ेान ेत:ा भावयुततेनू बाहरे पडण ेअसत.े हीच तर कवी आिण 
वाचक यानंी एकमकेानंा भटेयाची शता असत.े आिण ती असतचे. अथा, ाा ाा आवडीची करमणकू 
एवढचे कलेच ेकाय  आह,े अस ेणाव ेलागले. ामळेु, मला अस ेिदसत ेकी उरआधिुनकतावाद हा माणसाचा 
हलकटपणा आिण मखू पणा हचे फ स असत,े अस ेमानणारा आह.े कलािनमती आिण मानवी मू याचंा 
सबंधंच नसतो, अस ेमानणारा आह.े  
मला ह ेमळुीच पटत नाही.  जगयात ातंाची णज ेत:ा भावयुततेनू बाहरे पडयाची शता 
िनितच असत,े अस ेमला िदसत.े जगाता अनके मोठमोा कलावतंानंी याला जोरा िदलेला आह.े तुाला 
काय वाटत े? 
--- ००० --- 
माझ ेदो  
सकाळ झाली की समुार ेपास-साठ ती उडायला सुवात करतात. तोच एकच ठरलेला एिरया. इकडून ितकड ेआिण 
ितकडून इकड.े मी माया िखडकीतनू जरा लाबंनू पाहतो. ही बतके कुणीतरी पाळलेली कबतुरे असावीत. सकाळी 
जरा पखं मोकळे करायला, खशु ायला आिण ायाम णनूही ानंा कुणी सोडत असावते. की ती आपली 
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आपलीच राहतात एक टोळी कन, कोण जाण.े काम ना धदंा ! िकती वळे उडाव े? समुार ेपाच त ेसहा तास कवा 
आणखी जाच असले ! आता ती तीच टीम इतका वळे उडत असत ेकी थोा थोा वळेान ेती बदलत,े त ेनाही 
माहीत. सतत उडत असतात ! िकतीही ीड कमीजा होवो, चर थोडी कमीजा होवो, याचंी ना कुठे टर होत े
ना रागसतंाप. अतं थू  चालत ेकाम. बर ेयात कुठला खळेबीळ काही नसत.े शय त वगरेैही नसत ेकधी. खाण े
आिण असा उनाडपणा करण,े हचे जगण े! ांा पोरानंा फारस ेिशणही दते बसयाचा फारसा  नाही. वर वर 
चढा, गती, करा, मोठे ा असली काही भानगडच नाही. असावीत ती मराठीच पण सािहाचा आिण 
राजकारणाचा सबंधंच नसान ेती ना परुोगामी ना ितगामी असणार. मीच कसा िववकेी आिण बाकीच ेकस े
अिववकेी, अशी काही भानगडच नाही. ना कुणी टे ना कुणी छोटे !   
असाच पाढंया पाचंा समहू असाच अनके तास उडणारा मी लंडनमहेी पािहला होता. ितकड ेआमा 
ककेड ेआी मिहनाभर रािहलो होतो तेा. त ेतर अिधकच िवलोभनीय होत.े समोर िवीण  िहरवगेार मदैान 
आिण ह ेपाढंर ेशु दो ! ितथ ेमा त ेकधी कधी ा मदैानात उतन थोडा वळे बसत असत. पण ह ेअसचे ! 
तासतंास उडण े! भाडंणबडण काही नाही, मजा नसुती ! 
नटेवर एकदा पािहले या िनिमान ेतर हजारो पाचं ेसमहू, उडतानाची िडझाई, नी आिण ीडही बदलत 
िबनधा हवी तशी उडू शकतात ! टर न होता ! 
मला एक ती शकंा आह ेकी ानंा मन हा कार फ कामापरुताच असणार ! बाकी सगळे सदय  आिण मजाच ! 
माणसाच ेिबचायाच ेमन सतत काय रत असत ेामळेुच िबचायाची वाट लागत जात.े ालाही, कामापरुत ेमन 
वापरत, ही सगळी गती िटकवत आिण वाढवतही, जगता यईेल का, हाच एक महाचा वाटतो  ! 
--- ००० --- 
 
Abhimanyu Bhupathi is with  ಯ  and 7 others 
. 
Octo6gb1eporm fs3m20 ratel 9:138 AM96  • 
‘Chaduranga mattu Katte’ happening at RANGASHANKARA today at 7 PM.  
Originally written in Marathi by Sri Champra Deshpande 
Translated to Kannada by Sri D.S. Chougale 
Will be staged by Panchamukhi Natara Samuha.  
Please do come and watch! Thanks in advance. 
 
Octo6gb1eporm fs3m20 ratel 9:235 AM96  • Shared with Public 
Public 
आता, ' बिुबळ आिण झ ू' कानडीत – 
 
आणखी एक नाटक -- ' बिुबळ आिण झ ू' -- कानडीत – 
 
ज.े कृमतू  
ज.े कृमतू त:कड ेकोणतहेी लॅमर घते नाहीत आिण जर कुणी अस ेलॅमर िमरवत असले तर ाला जमुान ू
नका अस ेसागंतात. माणसाा जगयात यणेार े आिण समा यावंर आयुभर त ेबोलत रािहले, अनकेाशंी 
चचा  करत रािहले. जगातले अनके त, मानसशा, वैािनक, कलावतं ातं सामील होत रािहले. माणसाला 
ाा :खातनू बाहरे पडता यईेल का, हा  हजारो वष अनके धमानी हाताळलेला होता. ाच ेधामक 
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अितचे ेआिण ओळखीच ेप घालवनू कृमतूनी ह ेमैीपणू  चचा रावर आणले. गुबाजी नाकारली. 
कोणतीही तथाकिथत धामक पिरभाषा वा कम काडंाचंी अवडंबरे नाकारली. पुकी ान कचयात टाकायला 
सािंगतले. त ूत: तुया ानंा सामोर ेजाण ेहा एकच माग , अस ेानंी सािंगतले. यात कोणाही तडजोडी 
नाकारा. मानवजातीत ह ेकाही ािंतकारक घडत होत.े पण ातंी बाहरे कुठे नाही तर त:तच घडावी लागले, ह े
ानंी सािंगतले. सव समाबंाबत टाटान,े अगदी वैािनक पतीन ेानंी िववरण केले. " कशासाठी यतेा  
४०-४० वष माझ ेबोलण ेऐकायला -- ही काही धामक करमणकू न े", अस ेत ेणत. ' वत मानात जगा ' आिण ' 
आा नाही तर कधीच नाही ' अस ेत ेणत. जग अस ेसघंष मय, हसक का होत चालललेे आहे, यावर त ेअतं 
गभंीरपण ेबोलत.  
यात खर ेतर कुणाला काही ॉेम असायच ेकारणच नत.े पण धामक खोटेपणा आिण पुकी साा ेउभी 
करणार ेयाचंी सहासन ेयामळेु आपोआप डळमळीत होत होती. ाची ानंा भीतीही वाटत होती. तसले अनके 
लोक कृमतूबाबत अतं सतंापनू बोलत. अजनूही बोलतात. एक तानाच ेाापक तर ' हा भडवा काय 
सागंतो -- ह ेसगळे गीतते सािंगतलेले आह े' अशा कार ेसतंापताना मी पािहलेले आहते.  त: कोणाही 
समलेा तड न दतेा ानंा शािक अिधकारपद ेिटकवायची असत त ेसगळे कृमतूा बाबतीत श ूहोत.  
मला त:ला अगदी बालपणापासनू जगयाबाबत गभंीर समा भडेसावत आलेा असान ेमला ा समजनू 
घेयाा ियते कृमतूची खपू मदत झाली. कोणतीही तवकै,े पजूा-अचा , िदव ेलावण,े जयंा-पुयिता 
असले काहीही मला नको होत.े आिण अस ेमायासारख ेजगात खपू लोक होत.े त ेआने ेकृमतूच ेऐकत-वाचत 
असत.  
ानंा ह ेनाही आवडत ानंी आपापा गा, राजधाा सभंाळत बसाात ना. कृमतूना िशा देयाच,े 
ांावर इतके िचडयाच ेकाय कारण, अस ेमला वाटे. कृमतू ांा ोानंाही अनकेदा णत की मी 
तमुावर अवलंबनू नाही, तुीही मायावर अवलंबनू रा नका. आह ेतस ेसखुासीन जगत रा इिणायानंा 
असा माणसू धोाचा वाटू शकतो, ह ेकळून आले.  
अजनूही ानंा परंपरतेच िफट राहायच ेआह ेत ेतस ेराहातातच. ानंा नको आह ेकोणतहेी अवडबंर त ेकृमतू 
ऐकतात-वाचतातच.  
--- ००० --- 
 
Manojchandra Mishra 
Otchtober9 20hl at7 110n1f31:107 PMotied1  • 
स ुदंर आरसा दाखवणारी माणस.ं 
तुीही ातलेच चं. 
Thanks for letting me share Champra Deshpande. 
 
Champra Deshpande was with Jaydeep Apte. 
iOuScmu2ltpo6ober36 2gr7 agt l89:37 AM  • Shared with Public 
Public 
नाटक -- ' ए, आपण चहा ायचा ? ' -- 
खपू शभुेा, जयदीप ! 
 
०२ सबर’ २१ ला मी, ा. मधकुर दशेपाडं ेया माया एका चलुत भावाबल इथ ेएक ‘ जदगी का सफर ‘ ही पो 
िदली होती. कॅरच ेिनदान झालेले असनूही, ान ेआिण ाा कुटंुबान ेत ेसव एक विुती णनू ीकारण े
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आिण बाकी टीन आह ेतस ेचा ठेवण,े यावर ती पो होती. तो काल राी िनवत ला. राी साडअेकरानतंर 
ाावर अंिवधी झाला. शानातनू समुारे साडबेाराला आी घरी परतलो.  
आमा िपढीता भावडंातं पिहला नबंर ान ेलावला ! बाकी शातंता आिण तृीस अिभवादन ! 
 
बदी-गदी, बास ुदंी, मटण, कबाब, वगरेै. 
माझा माया एका िमाशी सवंाद चालला होता. मी ाला िवचारले की एखाा ातंात अमकु एका जातीची 
टेवारी जा आह ेणनू ा ातंात ाच जातीच,े राजकारणासह सगळीकड ेाब असाव,े इतर जातना 
नाइलाजापरुतचे ान िमळाव,े यामाग ेतक  कोणता असतो ? तर तो णाला की लोकशाहीत अस ेहोणारच ना, 
संवेर सधंीही िमळणारच ना ! पण णात तो असहेी ण ेकी धामक वुीकरण वाईट, तो िनळ वडेपेणा आह,े 
अमकु धमा च ेलोक जा आहते णनू ाचं ेाब असाव,े अस ेणयात कोणताही शहाणपणा नाही ! ह े
आठवायच ेकारण सा उडत असलेला साृंितक आिण उदारमतवादी यांातंला धरुळा. आपण अस ेण ू
शकतो की लोक सामात: -- हवादी, मिुमवादी, धमिनरपेतावादी आिण परुोगामी अशा गटातं िवभागले 
गलेेले िदसतात. एकदा अस ेगट वा भदे मा केले की ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयाला ितलाजंली ावीच लागत.े ‘ 
शहाणपणा ‘ हा शही कुठे चचत नसतो. जाती, धम , भाषा एवढचे काय दशे यावंर आधािरत एकदा माणस े
िवभागली गलेी की शहाणपणा वगरै ेकाही मुा राहातच नाही. काय, शहाणपणा णज े? तर ाच ेउर, मी 
णतो तचे – असचे यणेार. शासनवा कोणाही कारची असो, कशाचाही गौरव करायला लोकानंा आवडत 
असो, कायदा सव िनब ुपणाचा – जगंलाचा कायदाच चालणार, ह ेठरलेले आह.े नसुत ेठरलेलेच नाही तर त ेपणू  
मानवजातीन ेीकारलेलेही आह.े  मळुात ‘ शहाणपणा ‘ ( wisdom ) णज ेकाय, ह ेकुणालाही सागंता यते 
नाही. समजा अमिेरकेा कृती  ‘ चकू ‘ आहते, तर काय ? िनण य होणार त ेताकदीवर, जोरावर, जबरदीवर. पणू  
मानवजातीन ेठरवले तर जगातली गिरबी चटुकीसरशी खतम होऊ शकत.े पण तस ेहोऊ नाही शकत कारण पणू  
मानवजातच समतेा, माणसुकीा िवरोधात असत.े ही रचना सवानाच मा असत.े ासाठी सैावर, 
शाावंर अावधी पय ेखच  करण ेसवानाच मा असत.े शिमान असण,े बळ असण ेहाच ‘ शहाणपणा ‘ ह े
सवानाच मा असत.े एकदा कोणतहेी िवभाजन, भदे मा केले की मग ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयावर कुणीही 
बोलयात अथ  राहात नाही.  
अशा  पिरितीत, ‘ शहाणपणा ‘ अस ेकाही अस ूशकत ेका आिण काय, कस ेअसले त ेजगण े– अस े काहना 
पडू शकतात. ‘ आािक ‘ पळपटेु अशी ाचंी सभंावना सवच सिय भिूमकाधारकाकंडून होऊ शकत.े सवाच े
णण ेएकच असत ेकी कोणती का अस ेना, एक बाज ूा आिण पटेवत, धडाधड भडकवत ठेवा सगयाचं ेजगण े! 
भाषचेा अिभमान बाळगणायानंा भाषचे ेिकतपत असत ेदणे-ेघणे,े तसचे धमा चा अिभमान बाळगणायाचंा धमा शी  
कवडीचा तरी सबंधं असतो का, ह े िवचारले पािहजते. तसचे ‘ परुोगामी ‘ हीही एक मखू  ओळख होऊन बसलेली 
आह ेनसुती, हहेी पाहायला हव.े अमकुच फ शहाण,े तहेी जगात, इथ ेमहाराातच फ उपल आहते, अस े
कुणीच ण ूशकणार नाही.    
अलगता, ओळख, िवभाजन आिण वचैािरक बािंधलकी – ह ेआहते मलू. ह ेलात यऊेन तरी उपयोग काय ? एक 
तर सघंषा त सहभागी ा नाही तर पळपटेु णनू ातनाम ा, यातंच िनवड करावी लागणार ! 
कबाब खा, वर बास ुदंी ा – समानता ठेवा, णज ेझाले !     
--- 000 --- 
 
माझ ेजागितक ितिनधी  
जानवेारी २०२२ म ेसगापरूला जगाता िनवडक तण शाानंा एका महान सिमटम ेसहभागी होयाची 
सधंी िमळणार आह.े ‘ लोबल यगं सायिंटस सिमट ‘ अस ेाच ेनाव आह.े यात अनके नोबले पािरतोिषक िवजते े
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शा सहभागी होणार आहते. ाचंी भाषण ेऐकायला िमळयाबरोबरच ांासमोर आपापा िवषयातले काही 
सादरीकरण करयाचीही सधंी या तण शाानंा िमळणार आह.े िशवाय, ांा िनवडीमाण ेातंा एखाा 
शााशी एका छोा गटात होणाया चचतही ानंा सहभागी होता यणेार आह.े िवशषे णज ेयात माझ ेखास 
दोन ितिनधी असणार आहते ! िच. गा  पारखी ही माझी नात ( कचेी का ) आिण ितच ेिनयोिजत पती िच. 
ीजय दशेपाडं े– या ा दोन ी ! हा आनदं तमुाबरोबर शयेर करण ेह ेतर आहचे, पण, ाचबरोबर, आता 
तरी तुाला पटाव ेकी मी िलिहतो त ेिकती महाच ेआह,े हाही एक पा अजडा आहचे ! जगाता अतं ती 
धतनू या दोघाचंी, आणखी काही तणाबंरोबरच िनवड झालेली आह े! जय हद !     
--- ००० --- 
 
जगयाचा माग   
आज मी जरा णज ेमला मळुीच न कळणाया िवषयावर िलिहतोय. याचा अथ , एरवी, मी मला कळणाया 
िवषयावरच िलिहतो, असा माझा दावा नाही. बारावीनतंर वशे कसा कुठे ावा, हा तो िवषय. सामात: 
िवााना असो की ांा पालकानंा, नमेके काय कराव ेयाची ताच नसत.े मग, अमकु िठकाणी, अमकु 
िशण झाावर मोा पकेॅजा नोकया कशा िमळतात, हचे एकूण िवचाराच ेआिण िनणयाच ेसू बनत.े आटस 
आिण कॉमस  सा सोडा, ितथ ेफार डोके चालवयाचा  नसतो. आपाला हव ेत ेकॉलेज िमळाले की झाले, 
असा तो एक सोपा िनणय असतो. साय वााचं ेमा फारच अवघड असत.े पवू िवाथ जरा शार असला की 
ान ेडॉर वा इिंजिनयर ायच,े ह ेठरलेले अस.े आताही बरचेस ेतसचे असले तरी महािवालय,े िविवध कोसस 
याचंा खपूच ग ुतंाडा िदसतो. ( िशवाय िठकिठकाणा फी, दणेया, बाहरेगावी गेास यणेार ेखच , वगरै ेमु े
वगेळेच ! ) काय केले णज ेनोकरी उम िमळेल, हचे असत ेिवचारात. कुठे कोणा कंपा यतेात मलुाखतना, 
मलेु िनवडायला, ही मािहतीही महाची ठरत.े िचतच एखाा िवाा ला ाला काय करायच ेआह ेयाची 
ता असत.े खर ेतर अशा वळेी िनण य सोपा ायला हवा. पण ितथहेी पालकाचं ेिवचार वा इा वगेया 
असतात, ामळेु अशा वळेी सघंष  होतात. वशेासाठी ज ेफॉम   भराव ेलागतात ातं आपा िनवडच ेम दणे ेह े
फारच बिुमचे ेकाम असत,े अस ेिदसत े! ा कामात योय ती ी नसामळेु बयाच शार मलुानंाही ानंा 
हव ेत ेकोसस िमळत नाहीत, अस ेकळत.े णज ेही एक लॉटरीच आह ेएक कारची ! मलुानंी आिण पालकानंी 
िमळून खळेायची तीन पी ! यातनू सगळे ज ेजस ेघडत जाईल ातनू घडत जाणार या दशेाच ेपढुील िशकार ! 
कधी कधी टले जात ेकी मु णज ेजगयाता अिनिततचे ेिशण मलुानंा िदले जाव ेयाची आपा 
िशणात सोयच नाही आह.े आता, या वशे ियते मा त ेघडून यते आह े! बरीच मलेु नाराज होऊन उम 
िशणाच ेमाग  परत आहते ! ह ेसव पाहता माझ ेसाध ेभरड ेजीवन बर ेगलेे अस ेमला वाटत े!  
--- ००० --- 
 
मगंला आठलेकराचंा हा लेख खपूच िवचारानंा चालना दणेारा आह े--  
https://www.loksatta.com/.../dr-mangala-athalekar.../... 
 
 
मगंला आठलेकर यांा भाषणाची लोकसचेी एक लक मी इथ ेिवचाराथ  िदली होती. ावर राल प ुगंिलया यानंी 
चागंले िलिहलेले असनू ाची पो िदलेली आह.े ितथ ेदेयासाठी मी कोमे िलिहली पण ती जा शसंमेळेु 
ितथ ेघतेली जात नाही आह.े ामळेु ती मी इथ ेमाझी पो णनू दते आह े-- 
परुार, वगरेै.  
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मगंला आठलेकर यांा लोकसतेा एका भाषणाची लक मी चचसाठी इथ ेपो केली होती. ावर समजंसपण े
वाचकानंी आपापल ेिवचार, आकलन ेमाडंावीत, अशी अपेा होती. थमच, ावर, राल प ुगंिलया यानंी काही 
चागंले िवचार माडंलेले असनू त ेनीच चचला चालना दणेार ेआहते. प ुगंिलयांा किवता जरी मला आवडत 
असा तरी ाचा अथ  आमची एकमताची वा एका ‘ भिूमके ‘ ची टोळी असत,े अस ेनाही. ामळेु, माया 
आकलनामाण ेमी िलहीत आह.े  
कोणतीही सा ही िर असत ेआिण िर राहयाा यात असत.े सज कता ही वाही असत े– िरतशेी ितला 
काही दणेघेणे ेनसत.े ामळेु, कलावतंाचंा, सािहिकाचंा सबेरोबर सतत सघंष  असणारच. हा सघंष , खरोखर 
वाही असणार ेकलावतं आिण वगेया कारची िरता हवी असणार ेकलावतं – या दोघाचंाही सशेी असणारा 
वगेवगेळा सघंष  असा अस ूशकतो. तस ेपाहायला गलेे तर अनभुव, भाव, िवचार या सवच बाबतीत कोणाही 
दोन ी एकसारा नसतात, याचाच अथ  ा ा वा उघड सघंषा तच असतात. वचैािरक रावर आदश, 
सवसमावशेक, अलगता िनमा ण न करणार ेकाही अस ूशकत ेका ? तर याच ेउर ‘ नाही ‘ असचे यणेार. कोणतीही 
वचैािरक माडंणी सवाा ीन ेपिरपणू , िनदष वा ‘ न गधळलेली ‘ अस ूशकत नाही. ामळेुच, आठलेकर बाना 
परुारवापसीवाले गधळलेले वाटतात, प ुगंिलयानंा आठलेकर बाई गधळलेा वाटतात, मला प ुगंिलया 
गधळलेले वाटतात आिण आता मी ह ेज ेिलिहतो आह ेतहेी आणखी कुणाला गधळलेले वाटू शकत.े ामळेु, 
एकमकेानंा गधळलेल ेणयात फारसा अथ  नाही.  
प ुगंिलया णतात त ेबरोबरच आह े– विशलेबाजी, ाचार हा कुठेही अस ूशकतो. मग त ेअज  करणायानंा िदलेले 
परुार असोत की अज न करता िदलेल ेअसोत. कोणतीही ी, संा वा सरकार ह ेकोणाही कलावतंाा 
िवचाराशी एकप अस ूशकत नाही. िवचारवतंाचं ेखनू असोत की िनवडणकुीा काळात होणार ेकाय काच ेखनू 
असोत, ातं मूाक फरक करता यणेार नाहीत. एक वा अनके शतेकयांा, आता एसटी कमचायांा वा 
िवााा आहा होत राहण ेह ेिततकेच भयानक असत.े गरीबीच ेअि वषा नवुष िटकून असण,े िशण, 
आरोय यातं समानता नसण,े हहेी सगळे भयानकच असत.े ह ेसव पाहता, कोणाही कलावतंान ेखर ेतर 
परुाराा फंदातच पडू नय.े कथा सागंनू ाची अपेा ठेवणायाला तकुाराम िशा दतेो. कलेच ेकाय  ह ेमानवी 
जगयाला मूाकता देयाच ेआह,े ह ेमा असले तर तहेी एक धमकाय च आह.े ही काही उपयु उादनाचंी 
ापारी दवेघवे नाही अस ूशकत. कलावतंानंा जर येसासाठी काम करायच ेअसले तर तकुारामाच ेणण ेनीच 
महाच ेठरत.े आिण एकूण मानवी वहार पाहता कोण ा अथा न ेमूाक काम करत आह,े ह ेएकमतान ेठरण े
अश आह.े तस ेतर दशेात धम भदे असण,े जातीवर आधािरत राजकारण असण ेहहेी चडं हसक आिण घातक 
आह.े अशा अनके गोना जनतचेा पाठबा आिण ोाहनही असाच ेिदसत.े   
एक तर परुार न घणेचे बर ेआिण ायच ेअसतील तर सव भदेाभदेापंासनू मु अस ेआपण आहोत का, हहेी 
पाहायला हव.े युिवरोध ह ेमू असले तर त ेआपा आकलनात, आचरणात आह ेका, हहेी कलावंतान ेपाहायला 
हव.े नाही तर एकमकेानंा गधळलेले णत आह ेत ेचा ठेवण,े हचे घडत राहील. आिण अमकु मू महाच,े 
तमकु नाही, अस ेतरी काही असत ेका, याचहेी आचतन कलावतंाा जगयात असायला हव.े की सव 
मूामं ेएकाता असत े– हाही  िवचारात ायला हवा. अस ेजर नसले घडत तर आपाला फ 
आपापले राजकीय ाथ  साधायच ेअसनू मूाकतशेी आपाला काही दणेघेणे ेनाही ह ेपण ेपाहायला हव.े 
मग, आता चालतये तसचे, लोकशाहीा तामाण ेसंचेी शी याच तावर सगळे चालत राहणार, यात 
शकंाच नाही. 
--- ००० --- 
 
लोकशाही आिण सा  
लोकशाहीत भावी ठरयासाठी वा सवेर येयासाठी खालील उपाय होत असतात – 
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१. लोकानंा आपलुकीन,े मेान ेआपले िवचार पटवण.े  
२. धाक, दहशत, पसैा वा इतर श त ेसव अशा कोणाही मामातनू मत ेिमळवण.े  
३. पिरिती अशी तयार करण ेकी जीमळेु लोक आपाकड ेवळतील.  
४. िनवडणकुीची हूरचना अशी करण ेकी तुबळ िवरोधकाची मत ेिवभागली जावीत.  
५. जात, धम , इितहास, िवभतूी ह ेमु ेवापन लोकानंा आपाकड ेवळवण.े  
६. वरीलपकैी अमकु मु ेकस ेघातक आिण अिहताच ेआहते ाचा चार करण.े  
७. उम, आकष क आिण िहतकारी जाहीरनामा तयार करण.े ( जरी तो वाचनू ावर आधािरत मतदान फारस ेकुणी 
करणार नाही, ह ेमाहीत असले तरी. ) 
वरील सव उपाय वा माग   वा अपण ेवधैच समजले जातात. ातंले काही आपण वापरले तर वधै, 
सयान ेवापरले तर अवधै, अस ेअसत.े परंत,ु सवच सबंिंधत ी या जनिहताची कळकळ बाळगणाया आहते, 
ह ेमा कनच सव डावपचे आखण ेमा असत.े ह ेसव अस ेकरण ेह ेकोणाही कूमशाहीपेा नीच चागंले, 
यावर सवाच ेएकमत असण ेणजचे लोकशाही. 
( मामचचा , मत ेआिण उथळ िनरीण ेयावंर आधािरत अशी ही पो आह.े फार गाभंीया न ेघऊे नय.े )   
--- ००० --- 
 
आमे, आरती, आगौरव  
मानसशाातले कोणतचे सशंोधन ह ेस धन चा नय ेकारण त ेसारख ेबदलत असत,े अस ेणणार ेलोक 
आहते. तुी कोणती िवचारसरणी ीकारणार ह ेतमुा जनकुनकाशावर अवलंबनू असत,े अस ेसशंोधन समोर 
आले की काहीजण खपूच सतंापतात कारण आपली असाधारण बुी आिण अथक अास यांा तपतेनू आपण 
आपली मत,े भिूमका वा िवचारसरया ठरवा आहते, ही ाचंी खाी असत.े या समजाला धा बसण ेणज े
ानंी मानलेला तो एक म होता फ, अस ेहोत.े त ेांा जगयाला परवडणार ेनसत.े आता, अलीकडचे 
माणसात नासिसिक वृी का असतात यावर एक सशंोधन झालेले आह.े आमे, आरती, आगौरव याचं े
एवढ ेकाय मह असत ेमानवी जगयात, हा तो मळू  आह.े “ मराांा मलुना ा हातान ेफुगडी घालता 
यते ेाच हातान ेशचूी गदनही छाटता यते े“ अस ेकाही वा सा एका मािलकेा जािहरातीत टीीवर सतत 
चा आह.े अर,े हो ना ! पण आता का अशा कानठया बसवताय आिण गरज का वाटत ेह ेसा सागंायची आिण 
कुणाला ? की फ ह ेएक जनु ेऐितहािसक स एजंॉय करण ेआह े? फ एक करमणकू नसुती ? हाच िवचार पढु े
नलेा तर अस ेिदसत ेकी िशवाजी, बाजीराव, आबंडेकर, गाधंी, सावरकर अशा अनके िवभतूा गौरवाची गरज 
सततच िनरिनराया समहूानंा वाटत असत.े काहना वाटत ेकी बाबा ह धमा त जवेढा तानाचा िवचार झालेला 
आह ेतवेढा जगात कुठेच नाही झालेला, ामळेु, आीच होणार जगु ! काहना वाटत ेकी आीच होणार 
जगातली महासा ! पण काय गरज काय ह ेअस ेहोयाची ? सारखचे इतरानंी तुाला शरू, परामी, शहाण ेणत 
तुाला आरा ओवाळत राहाव,े अशी ही परावलंबी अपेा असायचचे काय कारण सतत मनात ? यावर काही 
सशंोधन झालेले आह.े कारण याच ेबरेवाईट पिरणामही घडत असतात.   
ात एक मुा असा आह ेकी िगत रावर या लोकानंा एक नूगडं असतो. एक तर आपण कमी पडतोय 
कवा इतर लोक आपाला आपा योयतेमाण ेमोजत नाही आहते, आपाला योय त ेान वा मान िदला 
जात नाही आह,े अशी यामाग ेभावना असत.े त णतात की काही माणात हा आगौरव जर असावा, तो 
उपयोगी असतो – आिवास दतेो, काय शी दतेो. होय, पण काही णज ेिकती माणात ? काही लोक 
णतातच ना की बाबा महाकांा, धा , षे, सडूभावना, हसा हहेी सगळे लागणारच जगयात जस ेमे, 
मादव, सवंदेनशीलता, वगरै.े होय, पण णज ेिकती ? िदसत ेअस ेकी माणसाला अस ेसव गोच ेमाण ठरवनू 
काही जगता यते नाही. एकूणात जगयाची बबच होत राहत.े िगत वा सामिूहक आगौरवाच ेपातंर शवेटी 
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पवू ह, षे, हसा या िदशनेचे जात राहत.े अितरकेीपणा, नलवाद ह ेआपण वाईटच णतो पण यााही माग े
अशी काही नूगडंाची, योय सान िमळत नसाची – तशा भावनाचंी कारण ेअस ूशकतील. राजकारणी, 
लेखक, कवी, कलावतं यानंाही वाटत असत ेकी माया कामाला योय ान िदले जात नाही आह.े मग तहेी टोया 
करायच ेमाग  अवलंबतात. णज ेानंी समजंसपणा, पिरपता यांा िदशने ेजाव ेतचे हसकपणाा िदशने े
जातात !  
यावर सामिूहक बोधनान ेकाही माग  सापडले ? आिण करणार कोण ह ेबोधन ? की के ीला त:च ेमन 
समजनू ाव ेलागले ? या एकूण काराा दोन ल खाली दते आह े–  
  https://www.theatlantic.com/.../group-narcissism/620632/... 
आिण – 
https://getpocket.com/.../11-mental-tricks-to-stop...  
ह ेमाणसाा जगयातले महाच े आहते. की अमकु एका िवचारसरणीची सा आली की सगळे आलबले 
होणार आह े?  
--- ००० --- 
 
‘ सजग ‘ आिण दशेीवाद .  
 
िमवय  सतीश ताबं ेयांा नतेृाखाली ‘ सजग ‘ ची वजनदार वाटचाल चा आह,े ह ेखपूच आनदंाच ेआह.े या 
अकंाा वासात जलैु-सबर २०२१ ा अकंाची सरी आवृी काढावी लागत आह,े ह ेआजच कळले. ही 
अथा तच मराठी सािहाची शवेटची धगुधगुी ठरणार नाही याची खाी वाटत.े नसुताच िया-ितियांा 
जजंाळात सापडलेला आपला सािहिवचार अिधक मोकळा होत जाईल अशी आशा बाळगायला बळ दणेारी ही 
घटना आह.े  
या अकंात आपले िम गणशे कनाटे याचंा ‘ नमेाडेणीत दशेीवादाची कालबाता ‘ हा एक अतं अासपणू  
असा सिवर लेख असनू हा लेख सािहिवचारात नहेमीच मौिलक मानला जाईल यात शकंा नाही. नमेाांा 
दशेीवादाचा इभंतू धाडंोळा आिण झाडाझडती घणेारा असा हा लेख आह.े या लेखामळेु नमेाडपथंीयांा 
डोयातं अजंन पडले आिण जग ानंा नान ेिदस ूलागले, अस ेवाटत.े  
या लेखात अतंभू त असलेला अास आिण अनके सदंभ  आिण ावंरा चचा  या अगंान ेफार सिवर काही मी 
िल शकणार नाही. पण या एकूण कारात गोची कशामळेु होत ेएवाच िवषयावर बोलणार आह.े नमेाड ेअसोत 
की दशेीवादाची भलावण करणार ेरसाळ सर असोत, याचंी सगळी िभ माणसाा भावयुतवेर आिण 
भावतवेरही ( conditioning ) असाच ेिदसत.े सािह वा कलािनमती णज ेकलावतंान ेआपापा 
भावयुततेनू आपापले जगयाच ेअनभुव माडंत जाण,े अस ेह ेदोघहेी गहृीत धरतात. एकूणात बिुामायवादी 
आिण साच ेद टे परुोगामी याचंाही हाच घोळ होत असतो. लेखक आिण वाचक दोघहेी भावबच फ जग ू
शकत असतील तर कलेतली सजकता णज ेकाय, या ाची कुणीच चचा  करत नाही. नसुतीच भावयुता 
णज,े मराठी नाटकामाण ेकधी िवनोद, कधी सखु:ख ेएवढचे चा राहत,े याकड ेकुणी पाहात नाही. आिण अशा 
मया दतेच जर सव कलावहार घडत असले तर ाला साृंितक मूाकतचे ेअगंडटेोपड ेतरी कशाला, ह े
िवचारात घणे ेसचुत नाही. शेिपयर, बकेेट, िपरादंेो, आयनेो वा पसेोआ िवचारात घतेले तर ांा कलेत 
कोणतचे भाव  ‘ आपले ‘ नसत ेआिण तरी त ेएकूणच मानवजातीला महाच ेकशामळेु ठरतात, ह ेिवचारात 
ावचे लागले. आिण नसुत ेपरदशेी वा परभािषकच कशाला, इथलेच कलावतं घतेले तरीही सवाची भावयुता 
खपूच िभ िभ असत े– तीही सवाची ‘ आपली ‘ नसत.े ाच ेकाय ? भावयुता ही िनळ मतमतातंरांा 
मया दते िफरत.े ितला मूाकता अस ूशकत नाही. ामळेुच मग, जाितवा की जातीयता, असली फालत,ू 
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िनरथ क मखलाशी करत बसाव ेलागत.े ी-पुष समानतचेा िवचार करताना ीला गभा शय असत,े अशा बािलश 
मुावर शारी करत बसाव ेलागत.े ह ेअसले लोक टीकाकार, समीक णनू गाजतात पण आशयाा पायात 
उतरयाची हमत फारशी करत नाहीत, ाच ेकारण णज ेहीच मठू झाकली ठेवयाची चलाखी, हचे असत.े  
EXISTENCE precedes essense या काराला ह ेशही क शकत नाहीत. कारण इसे णज ेनतंर 
जमवलेले अनभुवाच ेसाठे हचे फ ानंा ‘ श ‘ वाटत.े कनाांा या लेखात विैकतचेा मुा यतेो. ती कधी 
अवतरत ेकलेत ? यावर जािणवेा भाषतेच फ आिण दाखवता यणेाया ताकक परुाािशवायच बोलाव े
लागणार. विैकतचेी िया असलेा माताा कलाकृती पािहा तर ाचं ेिनमा त ेया ना ा पतीन,े 
भावयुततेनू बाहरे पडयाच ेबोलतात अस ेिदसनू यते.े ‘ पिर ा िवभंर ेबोलिवले’, ‘ परताचा श ‘, गाओ 
सागंतो तो distanced gaze, वडथ  सागंतो ती  tranquility, एिलयट सागंतो तो escape from 
personality   या गोचा िवचार न करता गलेी ४० वष ह ेदशेीवादाच ेदळण दळले जात आह.े ातनू फ काही 
िकरकोळ मखलाशी आिण बताशं कचरा िनमतीच होत आललेी आहे, याच ेकारण हचे आह.े कृान ेअज ुनाला 
कतृ  त:कड ेन घेयाबल सागंण,े जगत असतानाही :खातनू मु असण ेश असत,े ह ेबुाच ेसागंण े
यासंारखचे सा ा ‘ लाईज ‘ या नाटकाच ेउदाहरणही पाहता यते.े भाऊ आिण बहीण दोघ ेिमळून ांा 
आईा खनुाची योजना ठरवतात, ात भाऊ तलवार खपुसतो पण तो ा कृाा भावाा बाहरे राहतो 
आिण बहीण मा पाापाा घघावा माशानंा बळी पडत े! कला विैक होयाची कारण ेअनके कलाकृता 
ियामंचे िदस ूशकतात पण भावयुतिेशवाय काही असचू नाही शकत, ह ेया सकुंिचत, मूहीन, 
आपमतलबी लोकानंा गहृीत धरायच ेअसत.े  
कनाटे याचंा हा लेख अतं उोधक आिण दशेीवादातली हवा घालवणारा आिण या अथा न ेमौवान झालेला 
आह.े आपले अनके दशेीवादी, बिुामायवादी आिण परुोगामी याचंा कलािनमती ेातला वावर पाहता अनकेदा 
जाणवणारा हा  आह.े ज ेअसले त ेसगळे िवचारपतीत, िवचाररचनते आिण अनभुवसाातच असत,े हा म 
ानंा िटकवायचा असतो ! सज कताहीन ुपणा चा ठेवायचा असले तर तानाच ेणावते अस े टाळावचे 
लागतात !   
--- ००० --- 
 
 
 
 
कलाजाणीव  
 
आशय आिण तं एकच असत ेवगरै ेठीकच आह,े पण, कलाजाणीव हा एक  सोयीसाठी तं कार मानायला 
हरकत नाही. माझी कलाजाणीव समजा वाचन-लेखनातनू िवकिसत होत आलेली आह.े ती जी काय असले ती 
िवकिसत होयात वगेवगेया मामातंा अनके कलावतंाचंी मला मदत झालेली असत े-- ाचं ेसंारही मी 
ीकारलेले असतात. गलेी काही वष, माया कलाजाणीवलेा सचते ठेवयासाठी मी आणखी एक िवशषे कार करत 
असतो. नटेवर उमोम िचकाराचंी खास णावीत अशी खपू अमतू  िच ेउपल आहते. ातंले ा ा वळेी 
आवडले त ेएक िच िनवडून मी त ेमाया डेटॉप पा भमूीवर घते असतो. दर ८-१५ िदवसानंी ह ेिच मी 
बदलतो. यामळेु, के वळेी सगंणकावर काम सु करयापवू मला या िचाच ेदश न होत े! या उपमाचा आपली 
कलाजाणीव िवकिसत ायला खपू उपयोग होतो ! कन बघा ! के वळेी ा ा िचातले नव ेकाही कळत े-- 
खपू िरच वाटत े! बघा तर कन ! 
--- ००० --- 
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सािह समंलेनाा िनिमान े 
 
डॉ. जयतं नारळीकर ह ेयेा सािह समंलेनाच ेअ आहते. ांा िवान कथा आिण कादबंया ही ाचंी 
मराठी सािहाला िवशषे दने आह.े मराठीलाच काय, जगालाही आदर वाटावा अशी काही काम ेानंी िवान 
ेात केलेली आहते. ाचं ेगु हॉईल यांा समवते ानंी केलेले काम जगा झालेले आह.े मोठा दणका ( 
Big bang ) उपपी र ठरवण ेआिण विैक गुाकष णाा ेात टून व आईीन यांाही पढुची स े
उलगडण,े अशी ाचंी अितीय कामिगरी आह.े ामळेु, एकूणात, मराठी सारतान े( हा श वापरला णनू 
कृपया रागाव ूनय,े ात थोडा उपरोधाचा अशंही आह े) ानंा अ णनू ीकारलेल ेआह.े  
या िनिमान ेकाही  समोर यतेात, ाबंाबता िवचारासंाठी ही पो आह.े मला त:ला णाल तर या 
सोहयाच ेकधीही सोयरसतुक नत ेआिण अजनूही नाही. ामळेु, ना दणे ेना घणे,े अशा ीन ेमी यावर िल 
शकतो. मीही एक काहीसा लेखक असान ेमराठीता अशा ‘ साृंितक ‘ घटना मला िदसण ेआिण ाबंल 
काही िवचार माया मनात यणे,े ह े समजता यऊे शकेल. या वळेी, अ णज ेनारळीकर, पणू  तीन िदवस 
हजरेी लावणार की मधनू मधनू ऑन लाइन डोकावणार, असाही िवषय चचला गेाच ेकळत.े पण त ेपणू  तीन 
िदवस ितथ ेअसणार, ह ेआता ठरललेे आह.े पण हा  िनघण ेसाहिजक होत.े त ेजरी ८२ वषाच ेअसल ेतरी ाचं े
अापनाच ेआिण सशंोधनाच ेकाम चा आह.े तीन िदवस, या सािह सोहयासाठी त ेथाबंवाव ेका, हा  
महाचा आहचे. एरवीही ानंा अस े पडत असणारच. वैािनक ितिर इतर मराठी वाचनाला िकतपत वळे 
ावा ? आिण थोडा वळेात नमेके वाचाव ेतरी काय ? ही शता लात घतेली तर मराठी सािहाची सिती 
आिण एकूणातच इथ ेमहाच ेकाम कन गलेेले लेखक, कवी याचं ेवाचन जाऊ ा, मािहती तरी ानंा  असले का 
याची शकंा वाटत.े या पा भमूीवर, ांा अीय भाषणात जर राजन खान, सतीश ताबं,े रवी लाख,े मेानदं 
गी अस ेउेख आले तर तो एक सखुदाया चा मोठा दणका ठरेल, ह ेनी ! ( Big bang ).  
ह ेपाहता, आपापा ेात अितीय काम केलेा आिण मराठीत थोडफेार लेखन केलेा कुणाचाही, खर ेतर या 
पदासाठी िवचार ायला हवा. उदाहरणाथ , अिभनय े घतेले तर, हंसा वाडकर, दादा कडके, भाकर पणाशीकर, 
डॉ. ीराम लाग,ू िवजया महेता याचंी आचिर ेआहते. ती महाचीच आहते ना ? लेखन िकती पानाचं ेआह,े 
असा िनब ु िनकष तर आपण ीकारणार नाही. याचमाण,े खळेाडू, उोगपती, राजकारणी याचंीही आचिर े
आहते. ानंाही या पदासाठी योय समजायला हव.े  
सािह णज ेामुान ेकथा, कादबंरी, किवता, नाटक वा समीा ही कना सोडून िदली तरी चा शकत.े 
कळत-नकळत आपला य काय चा आह ेतर सािहाता एकूण वाहाचंी, आज सािहात काय घडत ेआह े
याची दखल घणे ेआिण ावर सभान चचा , चतन होण,े ह ेबदंच ाव.े राजकारणािशवाय सािह अस ूशकत नाही 
तर राजकारण णज ेसािहच ठरत.े ामळेु, ही एक यशी होणारी युी ठ शकत ेकी थोडफेार काही 
िलिहलेले इतर ेातंले मावरच अ णनू िनवडत जायच.े याच ेफायद ेदोन होतील. एक तर ांा 
सािहबा कामाबल कृतता  करण ेआिण फुकटा, िनपयोगी सािहचचा  टाळण ेवा ानंा िवरामच  
दणे.े मचे एखादा बळीचा बकरा णनू सािहाबाबत बोलणारा ावा आिण ाावर हे कन ाला 
नामोहरम कराव.े याचाही सािहचचा  सपंवायला उपयोग होईल.  
आता ह ेतरी करायची गरज का आह े? तर एक पिरिती समजनू ायला हवी. एकूणच मराठीत, सा, दशेीवाद, 
बिुामायवाद आिण परुोगामीपणा याचंी चलती आिण भाव आह.े या कारच ेलोक सामात: सािहाता 
िविवध वाहाबंल ागतशील नसतात. त ेआपा भिूमका आिण मत ेयानंी ब असतात. ामळेु, जगातले तर 
जाऊच ा, इथलेही अनके कारच ेलेखक, कवी त ेआीयतने ेआिण िचिकने ेवाच ूशकत नाहीत. ामळेु, 
सािहाचा बराच भाग ांा आवााबाहरेच राहतो. त ेसमजनू घेयाचा यही न केान ेत ेकाही समजतच 
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नाही. मग, त ेतसले सगळे िबनमहाच ेआिण असवंदेनशील लेखन असत ेअसा कागंावा करत राहाव ेलागत.े 
ानंी कबड ेझाकले णनू सयू  उगवायचा थाबंत नाही. ातनू मग ानंा नूगडं यतेो आिण त ेआमक होतात. 
ानंा नको असललेे सािह नच ाव,े अस ेानंा वाटू लागत.े आिण तस ेय घडत राहतात. लोकशाहीत, 
अथा तच, ह ेीकारावचे लागले. ान ेान ेआपापा समजतुीन,े आकलनान ेकाम करत राहण,े हाच एकमवे 
माग  आह.े तरीही, या अशा पोसारा अध वट, चकुीा पतीन ेका अस ेना, हा सगळा कार आपा समोर 
असण,े िवचारात असण,े वाया जाणार नाही, अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
आकष कपणा  
सामा माणसाच ेडोके िनकामी करणाया हजारो घटना रोज घडत असताना ात आता ही आणखी एक अजब 
नवी भर ! आजा पणु ेमटाता दोन एकाच िवषयावरा बाता ! एका बातमीत खासदार शशी थर याचंा 
सहा मिहला खासदाराबंरोबरचा सेी आह.े ावर ीट करताना थर ानंा ' आकष क ' णालेत ! याचा अथ  
ानंी ियाचं ेवकूरण केले असा ावर आपे आह.े आता ाच मटाा परुवणीत सरी एक बातमी आह ेती 
यामी गौतम या अिभनेीबलची आह.े आता लौकरच यणेाया िता ' दसवी ' या िचपटात ती जलेरा भिूमकेत 
असणार आह.े तर इथ ेएक वगेळाच  आह.े या पोिलसी भिूमकेतनू ती कशी काय लोकानंा नहेमीमाण ेआकषत 
करणार -- हा तो  ! गौतमी णत ेपहा तर माझ ेकाम ! आधीच कशाला चता ? णज ेिदसलेच ती आकष क, 
असा ितचा दावा िदसतोय !  
या दोन बातामंळेु काही  िनमा ण होतात, त ेअस े-- 
१. िया आकष क असतात की नसतात ? 
२. ियाचंा आकष कपणा वगळून फ ांा कामाबलच बोलाव,े ह ेअनकेानंा का जमत नसाव े? 
३. एखाा अिभनेीची ' आकष क ' हीच िसी असले तर तचे ितच ेकामही असान ेितच ेवकूरण ायच े
राहत ेका ?  
४. ियानंा त:ला ा आकष क वाटण ेहा अपमान वाटतो का ? 
५. आकष कपणाचा मुा कधी यऊेच नय ेयासाठी ियानंा काय करता यईेल ?  
६. ाचंा आकष कपणा जाणवचू नय ेयासाठी पुषानंी काय करायला हव े? 
७. आणखीही काही  आिण ाचंी उर ेकाय असतील ? 
--  नसता डोाला खरुाक !  
--- ००० --- 
 
‘अि ‘ आयोिजत  
कना एक, आिवार अनके – या धसाठी सचुवलेली कना -- 
‘ ह ेिकरकोळ, त ेमहाच े‘ ----- २०१३.  
 
मखु पाण ेवापरतील 
िनभ य अिभिातं ! 
वही तो होगी शुआत ! 
 
सािह समंलेनाची सुवात -- ही बातमी दतेाना टीी ९ न े 
ितथले मखाबंाा खळेाच ेमनोहारी य दाखवले ! 
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याची सासता ाची ान ेपाहावी -- चचा  कन ह ेवा त ेएकमकेानंा पटवनू देयाचा हा िवषय नाही -- 
1. All political action is divisive.  
2. A man who is passionate about the world and the necessity for change, must be 
free from political activity, religious conformity and tradition - which means, free 
from the weight of time, free from the burden of the past, free from all the action of 
will: this is the new human being. This only is the social, psychological, and even 
the political revolution. 
-- JK. 
 
मालमसाला  
 
एकूणच सािहाचा मालमसाला कोणता ? तर मानवी जगयाता समा, हाच ! एक राजकारणी णाले, खर े
तर आीच तुाला भरपरू मालमसाला िमळेल याची तरतदू करत असतो -- तरीही, सािहिकांा ासपीठावर 
आाला नको णण ेहा कृतपणा आह े! ( ाचं ेश हचे, असचे नत े-- त ेसोडा. ) 
ानंी इतके य कनही जर सािहाची भरभराट होत नसले तर तो सािहिकाचंा करंटेपणा णावा लागले.   
--- ००० --- 
 
रॅगग न करयाच ेहमीप ऑनलाइन भरा -- िवापीठाा ाचायाना सचूना -- ( आजचा पणु ेमटा पान ३. ) 
 
अ  
नकुाच झालेा सािह समंलेनाच ेसपू वाजले असले तरी येा चारच मिहातं होणाया पढुील सािह 
समंलेनाची दवडंीही िपटली गलेेली आह.े आता, कधी कधी, वृापयत केलेा सािह सवेचेा मान णनू 
एखााला या समंलेनाचा अ करायची इा होत अस.े पण आता, अ हा हडतािफरताच असायला हवा, 
अस ेएक ठराच ेिदसत आह.े ाचबरोबर, अलीकडचे पडलेा पायंामाण,े तो ' योय ' राजकीय भिूमकाही 
माडंणारा असायला हवा, हहेी ठरलेले आह,े अस ेमानायला हरकत नाही. ( तशा भिूमकेा अभावी नारळीकराचं े
भाषण तस ेवायाच ेगलेे, अस ेकाहना वाटू शकत.े ) ा सािहात राजकीय भिूमकाच नाही, त ेकसले सािह 
आिण ा तसा सािहाच ेसमंलेन तरी कशाला -- हाही िवचार मा झालेला आह,े अस ेमानायला हरकत 
नाही. ामळेु, अ ' योय '  राजकीय भिूमका माडंणारा असावा, ही झाली सरी अट. आता काही लोक 
पारंपिरक वडे ेणावते अस ेअसतात. ानंा वाटत ेकी अान ेसािहावर वा सािहाा एका भागावर तरी 
थोड ेबोलाव.े सािह णज ेराजकारणच असले तरी सािह ह ेसािहही असत,े यालाही, थोडी तरी माता 
असावी. ही अट जर मा झाली तर तशा अाला तयारीसाठी िकमान तीन मिहन ेतरी दणे ेह ेउिचत होईल. तर, 
साराशंपान,े हडतािफरता असण,े भिूमकावाला असण ेआिण सािहाबाबतही, जाता जाता का अस ेना, बोलणारा 
असला पािहज े-- या तीनही अटी पाळू शकणारे कोण कोण सचुताहते ? की, हडतािफरता असण ेआिण 
सािहाबाबत बोलणारा असण,े या दोनच अटी बास होतील ? आपापली मत ेआिण अपिेत अटी पाळून अपद 
कोण भषूव ूशकेल ाचंी नाव ेसचुवावीत. रागलोभ, िचडिचड न करता, शातंपण ेह ेकाम होऊ शकले तर सभंा 
अ समोर िदस ूलागान,े लगचेच यणेाया या उवाा आनदंाला सुवात करता यईेल. खलेुपणान ेनाव े
सचुवावीत.   
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आता, माझा आिण समंलेनाचा काय सबंधं -- मी का ही उठाठेव करावी, हा  योयच आह,े पण, आपलाच एक 
मराठी बाधंव णनू एवढ ेचालवनू ाव,े ही िवनतंी.    
--- ००० --- 
 
उदास गाणी  
 
ज ेका रंजले गाजंले – ह ेिलिहणारा तकुाराम काही एखादा पिंडत वा योगशाळेत योग कन िसातं सागंणारा 
माणसू नता. माणसाा मनाच ेसखोल उनन करण ेआिण उलट ियने ेबाहेन पणू  मन पाहण ेह ेाला 
ाा चतानातनू सा झालेले होत.े Empathy या शाला नमेका मराठी श वापरात नाही. मला 
सापडलेला ‘ समानभुतूी ‘ हा श मला योय वाटतो. कवा मग ‘ सवंदेनशीलता ‘ आहचे. :ख वा औदासी  
यांा कनने ेघतेलेा अनभुवानहेी मत आरोयकारक आिण सज क िया घडतात, अस ेसशंोधन आह.े 
शोकािंतका पान जगयात िवरचेन ( catharsis ) ही िया घडत ेअस ेअिरॉटल णनू गलेा. ातनू एक 
कारची गता यते,े अशी ती माडंणी होती. अलीकडा काळात झालेले सगंीतिवषयक सशंोधन हचे सागंत े
आह.े आपण उदास गाणी का ऐकतो, िवशषेत: आपा तणपणातली आपली आवडती उदास गाणी आपा 
मत काय घडवतात यावर सशंोधन झालेले आह.े अशी गाणी मची कनाशी आिण सज कता वाढवतात कारण 
अशा गायामंळेु मता आतंरजोडया अिधक सम होतात आिण मत आरोयकारक रसायन ेउीिपत होतात, 
अस ेिदसनू आलेले आह.े सगंीत णज ेनसुत ेिलिखत गीत न ेतर ाची चाल, वामळे, गायकाचा 
चतनशीलतायु आवाज, ह ेसगळेच असत.े ामळेु, इथ ेएक लात ाव ेलागत ेकी मगंशे पाडगावकर, ग. िद. 
माडगळूकर, शातंा शळेके, सरुशे भट, जगदीश खबेडुकर, गु ठाकूर, वभैव जोशी, सदंीप खर े– ह ेगीतकारही 
मराठी लोकाचं ेआरोय जोपासत आलेले आहते. हदी िचपट सगंीताची इथली वषा नवुषाची लोकियताही हचे 
काम करत आलेली आह.े सगंीताचा हा अ गणु आपा अवधानात नसतो, पण, ही एक अतं महाची 
बाब आह.े सगंीत िखता घालव ूशकत,े काळजी आिण वदेनाही कमी क शकत,े अस ेसशंोधन आह.े ‘ साथी न 
कोई मिंजल ‘, ‘ कोई हमदम न रहा ‘, ‘ अकेला ं म ै‘, ‘ सौ बार जनम लग े‘ वगरै ेपवू आपाला आवडून गलेेली 
आिण आता ऐकताना तो काळ मनात िजवतं करणारी गाणी अशा बाबतीत िवशषे काय म असतात. ानंा शाीय 
सगंीत समजत ेआिण आवडत ेत ेतर या बाबतीत ीमतंच णायला हवते.  
सगळेच सगंीत अस ेिहतकारक असत,े अस ेनाही. कानठया बसवणारे, ोध-सतंाप  करणारे, आमक वा 
हसक सगंीत जगयात अस ेअथ पणू  तर नाहीच ठरत, पण, अिहतकारक ठरत.े मानवी  जगण ेिबघडवणारे, सौहाद 
न करणार ेठरत.े इथ ेहहेी लात ायला हव ेकी सगंीत-श ूअसण ेही काही फारशी भषूणावह बाब नाही. तस े
असण ेणज ेत:ा जगयातली समृी कमी कन घणे ेतर आहचे, पण, नीट, मानवी जगयाा शताही 
घालवनू घणे ेआह.े महाराात सतंवाङमय , कीत न,े भजन,े लोकगीत ेही िदलासा देयाबरोबरच आरोयाचहेी काम 
करत आलेली आहते, ह ेलात ायला हव.े  
कला णज ेनसुतीच करमणकू वा टाईमपास न.े इतराचंी सखु:ख ेही आपली सवाची सखु:ख ेआहते याची 
जाणीव आिण समज कला दते असत.े धम , तान आिण िवचारसरया माणसाच ेभल ेकरयात फेल गलेेा 
आहते – अपयशी झालेा आहते. आता िविवध कलाचं ेअि हीच फ आशा आह.े कला ेाता सव 
शता ओपन – खुा ठेवण ेआिण कलेता समावशेकतचे ेमह ओळखण े– समजण,े ह ेफार महाच ेआह.े 
तीच, तवेढीच फ आता मानवी जगयात मौिलकता येयाची आिण सतत वाही राहयाची शता आह.े  
--- ००० --- 
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गणशे ह.िदघ े
Decemube08ari7 om1n10g0o,3 02021  • 
आज संाकाळी  माझ ेिवाथ , Champra Deshpande  आिण Premanand Gajvee  या दोन "महान" 
मराठी नाटककारांा नाटकाचं ेनावाचन " रंगशाळे"त करणार आहोत. िडीओ फ मागले ालाच पाठवील. 
बाकी नाटककारानंा "मानधन" हव ेअसले तर मी काय दतेो ह ेतुी जाणताच. 😃 
गरीब झालोय. गलुाबाच ेएक फुल एवढचे मानधन आगामी सहा मिहात दऊे शकतो. 
 
 
 
गणशे ह.िदघ े
Deucethmbe0cptr o10hfrt, 200215  • 
Champra Deshpande   गलेे तीन िदवस रंगशाळेत " ढोलताश े" वाजताहते सर. मलुानंा तुाला भटेायच े
आह.े तमुा सवडीन ेवळे ा, तुी नाटक "कस े"िलिहता याची चडं उकुता आह ेमलुानंा. तमुा ितरकस 
भाषचे ेआिण कठोर रंगसवंादाच ेचाहती आहते माझी मलेु. 
Girish Patke  आिण Nisarg Deshmukh   तुी सराचंी मलुाखत ावी अशी इा आह.े 
सा रंगशाळेची आथकिती मानधन देयाइतकीही नाही 😢  याल ? 
बुद िवचारधारतेील महान आिण आदरणीय नाटककार Premanand Gajvee सर, तुाला वळे असले तेा 
याल रंगशाळेत? " आबंडेकरी नालखेन काय शाळा " घतेोय. या िवषयावर महाराात तुाला पया य नाही. सा 
माझीच आथक ीती अतं खराब आह,ेमी मानधन दऊे शकणार नाही.माया मलुानंा तुाला ऐकायच ेआह,े  
तमुची मलुाखत मी कवा टेासदादा घईेल. याल ? 
( जाहीर पो टाकायच ेकारण एवढचे की "काही" नाटकं करता यते नाहीत ) 
 
टेलस   
 
जळगाव िजाता लोहारा या गावी असताना माझा जो टेलर होता ाच ेनाव होत ेिदलखशु टेलस . बालपण 
आजारपणात करपनू गलेेला मी माणसू. ा पा भमूीवर माया आयुातला सगयात मोठा िवनोद ान ेकेला 
होता. बरचेस ेदणदणीत शतेकरी असलेा ा गावात ाा मत ेतीन उम ततेीची माणस ेहोती – ातं मी 
एक होतो ! डोयातं आनदंा ूयावते असा िवनोद ! अथा त तोवर माझी तते खरचे चागंली झालेली होती णा. 
माझी मलेु िशकायला म ुबंईत असनूही ाचंहेी कपड ेइथचे िशवले जात. एखाा वळेी उशीर झाला तर सकाळी 
सहाची लाल परी सटुाया आत तो कपड ेितथ ेँडवर आणनू दईे ! आज हा खर ेतर नतंर आठवला – याा 
आधी आठवला तो कोापरूचा बॉ ेटेलस  ! तो एका पायान ेअध ूहोता. ब चौकातनू खाली लीपरुीकड ेजाताना 
ाच ेकान होत.े अतं मेळ माणसू ! “ आपण ही अशी क या तमुची कॉलर – “ अस ेतो ण.े माया शटा त 
जण ूाला ाणपणान ेइंटरे होत े! कवा जण ूतो शट आी दोघ ेआलटून पालटून वापरणार होतो ! चागंले 
आीयतने ेवागणारी माणस ेवषा नवुष असं मनातंनू कशी जगत असतात, याच ेह ेएक उदाहरण ! 
आज टेलर याच िवषयान ेमाझ ेमन गजबजनू टाकायला तसचे कारण घडले. शटा चा साईज मला ४२ घ होतो 
आिण ४४ सया कुणाचा तरी उधार आणासारखा मोठा होतो. यावर, मलुगा णाला की बाबा, आज तुाला 
एक वगेळाच टेलर दाखवतो. तमुची माप ेइथ ेघणेार आिण मग तुी िनवडाल ा कापडाचा शट तुाला म ुबंईन 
िशवनू घरपोच यणेार. रडेीमडेचा बाप णावा असा असतो तो शट ! णनू मग मी, मलुगा आिण माझी धाकटी 
नात, िजचा सा आी सगळेच ऐकतो, अस ेितघजेण गलेो. आमा घरापासनू बरचे लाबं. कोरेगाव पाकला. 
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यााही कानाच ेनाव ‘ बॉ ेशट कंपनी ‘. एका मोा आलीशान हॉलम ेह ेकान आह.े तो पिरसर आिण ह े
कान एकदम शातं. पुकांमाण ेबाड केलेले कापडाचं ेनमनू ेहोत.े ातंले, िवशषेत: नातीा सान ेएक  
िनवडल.े ा टेलरन ेअतं सौजशील बोलत आदबशीरपण,े बारकाईन ेमाप ेघतेली. “ तुाला ही बटणाचंी नको 
कॉलर, ही िबनाबटणाचंी अशी घऊे या – “ तो णाला. “ आिण ही बटण ेबघा – ही परफे होतील ! “ टले 
होय, मा ! ायला, हा बॉ ेणज ेा कोापरूा बॉबंचेा भाऊच िदसतोय, माया मनात आले. मग सगळे, 
माझ ेनाव, पा, फोन, ईमले, वगरैे झाले. लगचे ती सव नद मला मसेजेम ेआली. यापढु,े तुी नसुत ेकापड 
आिण हा तमुचा नबंर कळवलेत की आठ िदवसातं शट तमुा घरी पोचले, तो णाला. ानतंर असाच सगळा 
काय म माया मलुाा बाबतीतही झाला. मचे ान ेिबसलेरीा बाटाही िदा. तो एकटाच होता 
कानात.  
डॉस , इिंजिनयस , आकटेस कवा मोठमोठे ापारी कवा कारखानदार ह ेआपापा ेात शेलच 
असतात, ह ेआदरासह माहीत होत.े पण यात टेलर या ीचा समावशे करावा लागले, अस ेकधीच वाटले नत.े 
अतं शातं, सौजपणू  आिण अतं ििलयटं माणसू ! कापडाचं ेकार, िशलाईच ेदोरे, त ेकधी वगेया रंगाचं े
असावते, यापासनू त ेकोणा सगंी कस ेकपड ेहवते याची जण ूान ेडॉरटेच घतेलेली असावी, अस ेवाटले ! 
ाा कानात गद नसत.े एकेकदा माप ेदऊेन गलेेली अशी बाधंलेली िगहा इके. आी इथ ेकुठे आलोय अस े
वाटाव ेअशी सगळी थोर मडंळी. ान ेनावहेी सािंगतली, ती इथ ेनाही सागंत. लाखभर पयाचंा शटही 
ााकडून िमळू शकतो ! आालाही ान ेाच इतीची वागणकू िदली ! माया चहेयावर िदसणाया  
मराठी लेखकाा तजेाचा तो पिरणाम असावा ! नाही, नाही, तोच एक चागंला माणसू आह,े ामळेुच !   
--- ००० --- 
 
माया किवता  
 
माया किवताचंा आशय एकच असला तरी ा किवता मा असं कारा असतात. माझी अमकु एक अशी 
ठरलेली शलैी नाही. या अथा न ेकिवता ह ेएकच माम नसनू किवतचेी अनके माम ेमाझी किवता वापरत.े 
आशयाची ता असान ेकशातनूही, कुठूनही किवता सु होत ेआिण अनपिेत आकार घते जात.े ही ता 
वचैािरक नसत.े िवचाराा मया दा, अपरुेपणा, िनपयोगीपणा आिण ाची िवसंकताही दाखवणारी असत.े 
ामळेु के किवता तशी जरा हाताबाहरेच राहत.े तरीही, मी िलहीत असलेा किवताचं ेकार अस ेसागंता 
यतेात -- सबुोध, बध, कामय किवता, ग किवता, कामय ग, ितमाचंी किवता, ितमाहीन किवता, 
असड, अितवाववादी, अिवादी, अमतू , िनरथ क, भाषचेा गौरव करणारी, भाषचेा नाश करणारी, गभंीर, 
िवनोदी, उपरोिधक, िवसगंतच ेदश न घडवणारी, िचमय, िचहीन, वगरै.े अस ेअसले तरी, माझी किवता कशी 
नसत ेतहेी सागंायला हव े-- ती एक मडू िगरवत ग ुगं करणारी नसत,े सगंीत लयीचा वापर ती फारसा करत नाही, ती 
एखाा अनभुवाचा य दणेारी नसत,े टीन सखु:खाचं ेसामान वापरत हस ूवा रडू िनमा ण करयात ितला रस 
नसतो, ती कोणाही ावहािरक कृतीला वृ करत नाही, वगरै.े मग असत ेतरी काय ती ? तर मुत: ती 
वचैािरक अथ  लावयाची सवय मोडणारी असत.े मािहतीा ेात मावणारी नसत.े अस ेतरी का, तर, मानवी 
समाचंी मळेु पाहण ेह ेितच ेकाम असत,े णनू. समा समजयाचा ण ही एकमवे अशी चाकोरीतनू बाहरे 
पडयाची शता असत,े णनूही. थोडात, ती कोणतीही वचैािरक चाकोरी वा िदशा ीकारणारी नसत.े   
इता कारची किवता असामळेु, सगयाच किवता सगयाच वाचकानंा पोचा नाहीत तरी अनके किवता 
खपू वाचकानंा पोच ूशकतात. या अथा न,े किवतचे ेमे िटकवण ेआिण वाढवण,े ही कामहेी या किवता करत असतात. 
अथा त, यात माझा दावा असा कुठलाच नाही. कारण, कोणतहेी ये िमळवयासाठी नसतातच या किवता. सतत 
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काही ना काही िमळवयाच ेजगणचे ािंकत करणाया या किवता त: कशी कुठली इा वा हाव बाळग ू
शकतील, कोणत ेउि ठरव ूशकतील ? 
किवता ही शातं वा ओळत नसनू समोर िदसणाया घाटाा बाहरे असत ेआिण तचे वाचकाला जाणवाव े
यासाठीच,े माया कुवतीतले कौश ही किवता वापरत.े  
--- ००० --- 
 
कॉलेज वशे आिण सामसलतच ेमहापरू  
 
तुाला पिहा राऊंडम ेिमळालेले मकॅेिनकलच ठेवा, त ेकॉलजे दजदार आह े-- पण मकॅेिनकल ला नोकया 
कमी पगाराा  िमळतात -- अहो, सा सी एस ा माग ेपळताहते सगळे पण चार वषानतंर बाहरे पडणाया या 
सगयानंा थोाच मोा नोकया िमळणार आहते -- सया फेरीत तुी सी एस, आय टी , आिण इ एन टी सी 
यासाठी जरा कमी नावाजलेली कॉलेजसे िदलीत तरी योय होईल -- दणेगी दऊेन ा कॉलेजात सी एस घेयात 
काही अथ  नाही -- खळे वा नाटकिबटक यातं इटंरे असले तर उपितीा बाबतीत खपू कडक नसलेली बघा 
कॉलेजसे --खाजगी कॉलेजातं फी जा असत ेपण मोकळीक जरा जा िमळत े-- नाही तरी ह ेकरता करता त े
करावचे लागत ेमग ह ेकाय वाईट आह े-- नसुत ेबी इ ला कुणी िवचारत नाही हो -- पुयाबाहरेच ेऑ नाहीतच 
का -- आिण मलुाखतना कुठे कुठा कंपा यतेात ाला फार नका मह दऊे -- आमा मािहतीतली एक 
मलुगी साा या कॉलेजातनू मकॅेिनकल होऊन सरळ  थटे बोगम ेलागली नोकरीला -- पण या ाय 
कॉलेजात सी एस िमळत असले तर सोडू नका सधंी -- अहो नशीब वगेळेच चालत े-- माया मािहतीत दोन िम बी 
इ झाले आिण धदंा पोी फाम चा करतात -- सरा राऊंड हा बटेरमेचा णज ेअिधक चागंली शता 
िनवडयाचा असतो, ह ेलात ठेवा -- णजचे यात असचे पया य मागा की ातले काहीही िमळाले तरी सा 
िमळालेाचा ाग करायची तयारी आह े-- पढुा सहा वषाच ेॅनग हव े-- जग इतके अिर झालेय -- आिण 
आटिफिशयल इटेंिलजे च े वाढत जाणार आह े-- तेा सगळे िचच पालटत जाईल -- 
ह ेफ इिंजिनयरगच े-- आणखी खपू आहते अासम -- खपू, असं से, िहतचतकाचं ेतळमळीच ेश 
याचं ेमहापरू यते राहतील -- िनण य एका मागा नचे श आह े-- आिण तोही तुाला हव ेतचे िमळयात यशी 
होईलच अस ेनाही -- आिण तुाला ज ेहवसे ेवाटतये त ेबरोबर वा योयच ठरेल असहेी नाही -- जगण ेसमजायला 
यान आदश अशी कोणती अस ूशकेल समा ? 
--- ००० --- 
एवढ ेकाय असले  
झी िबिझनसे वर आजच सकाळी एक बाटली आिण ितच ेआवरण खोके दाखवले गलेे. आसाम िदगुढ चहा च े! ती 
एक िकलो चहाची होती बाटली. कमत ऐकून उडाल  दहा फूट ! आदरािताच,े मेाच,े सावनचे ेमाम णनू 
वापरले जाणारे चहा इतके लोकिय पये नाही. कारण चहा परवडायलाही बरा असतो ! िशवाय जरा तरतरी आणतो, 
त ेवगेळेच. णनू तर गिरबापासनू ीमतंापयत हा एक कायमपी हेाच ेतीक णनू अढळ ानावर आह.े 
पण, हा काही वगेळाच िदसतोय कार ! या चहाची कमत आह ेएक लाख पय ेिकलो ! ायला, एवढ ेकाय असले 
यात ? ती वा सौ िकक दणेारी दा वा इतर कोणतहेी  आपण समज ूशकतो -- पण, चहा ? ह ेशोभनू नाही 
िदसत. ा चनॅलेवर या चहाची विैश ेकाही सािंगतली गलेी नाहीत. मला तर कननेहेी ती कळू शकत नाहीत. 
आपाला अमतृतु असतो माहीत, पण, ह ेसाात अमतृच असले की काय ? मला कदािचत जरा अानामळेुही 
ह े पडत असतील. पण, इतर कुणी याबाबत काही सागं ूशकेल काय ? एक तर वाव मािहती वा कािनकही 
चालेल. एवढ ेकाय असले यात ? ( नटेवर िमळणाया मािहतीमाण,े हा चहा एका वगेयाच ोनपासनू िमळतो, 
याच ेउादन बरेच खचक आिण अवघड आह े, वगरै.े त ेठीक हो, पण आह ेकाय एवढ ेिवशषे यात, त ेसागंा ना -- ) 
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--- ००० --- 
 
( नी आठवत नाही, पण, ) जीएंा ' ततुी ' या कथतेली आई िता मलुाला णत,े " त ूबाकी काही हो न हो पण 
दगड मा नी हो ! " याचमाण,े वदाचंी ' माया मना बन दगड ' आहचे मािहती आपाला. या दोन महान 
कलावतंांा या अिभवन आपाला या एकूण िववकेी महारााा जगयाचा र अतंया मी माहीत 
असतोच. आता आले सातंाॉजच ेिदवस ! खपू सातंाॉज आपापली काम ेकन जातील, पण शवेटी ाच 
टोपीतला तोच सातंा टे ठरले जो एखाा िवान मलुाा हातात अपदाच ेखळेण ेदऊेन जाईल ! बाकी काही 
जमो न जमो, असा सातंा ायला जमले पािहज े! 
 
 
 
 
समय  
 
१. बलैगाडा शय तसाठी बलैानंा खास तयार केले जात,े ानंा उम पोषक आहार िदला जातो, पलैवानासंारखी 
ाचंी बडदा ठेवली जात.े अशा तं बलैाचंी पदैास ावी णनू गायनाही छान पोसले जात.े ामळेु, अशा 
शय ती कायान ेबदं करण ेणज ेगायीबलैावंर अाय करण ेआह.े  
२. या शय ता जोषासाठी बलैाचं ेहाल केले जातात, ाचंा छळ केला जातो. दा पाजनू ानंा ांा 
नसैगक कुवतीा बाहरे पळवले जात.े मळुात बलै हा ाणी अशा शय तसाठी योयच नाही आह.े बलैावंर त:ा 
करमणकुीसाठी अस ेअाय करण ेहा भयानक ूरपणा आह.े  
३. या दोी बाजूचंा आिण ायालयाचाही मान राखण ेमहाच ेआह.े ासाठी समयाचा माग  -- उपाय हा 
असा करता यईेल -- बलैानंा पोषक आहार वगरै ेचाच ठेवायच,े वाटास, ानंा आवडत असास ा 
समारोहात ानंा दाही पाजायची. पण, शय त नाही लावायची. ही शय त आह,े अस ेसागंनू ांावर दडपण 
आणायच ेनाही. ानंा रमतगमत, गा मारत चा ायच.े ात, ानंाही नकळत जी बलैजोडी पिहली यईेल 
िता मालकाला ायच ेबीस ! 
माणसू ा समा िनमा ण करतो ा बटाटा आिण पतगं यांा असतात. दोचा काही सबंधंच नसतो. ाचंी 
तलुनाही नाही होऊ शकत. बलैानंा चागंले पोसण ेआिण ाचंा छळ करण ेह ेदोन िवभागच वगेळे आहते ! 
ांातंनू समयाचा माग  काढण ेणजचे absurdity -- िमाना वा मषूा ना ! मानवी बुी अस ेअसं 
चमार करत जीवन नामय करत असत े!  
😀😁 
--- ००० --- 
 
God is dead. Marx is dead. And I don’t feel so well myself. 
-- Eugene Ionesko. 
 
 
इहवाद आिण कला  
 
इहवाद णज ेज ेइिंयग आिण तका िधित आह ेतचे स मानण.े इहवाद णज ेबिुामायवाद, वैािनक 
िकोण, नािकता. परलोक, ग-नरक, पनुज , मो-मुी वगरै ेन मानण.े ा, भी, िनयती असले सव 
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नाकारण.े याा उलट समजा भिमाग वा आिक असतात. पण अशा या दोन कारातं – ांा जगयात 
मलूभतू असा काही फरक असतो का ? दोी कारची माणस े:ख भोगणारी, महाकांी, भीित, वच वादी, 
हसक, मेळ, ूर, युखोर, वगरैे असलेली िदसतात. दोी कारातं अलगता आिण अिता याचंा भाव िदसतो. 
एक णतो, दवे योय तचे करतो, सरा णतो, ‘ माणसा माणसा माणसू हो ! ‘ दोघाचंीही मन ेसारखीच िवदीण , 
वखवखलेली, सडूान ेपटेलेली आिण अमानषु असतात. ामळेु, दोघापंकैी कुणीही, आपण फार शहाण,े शरू, ये 
समजणारे, िवशाल समजतुीच ेआहोत, असा म बाळगायच ेकारण नाही. धम , तान, िवचारसरया ह ेसगळे 
माणसाा भाा बाबतीत अपयशी ठरलेले आहते. आिण आता आशा बाळगावी अस ेएकच े उपल आह,े 
त ेणज ेकलेच.े मानवी जगयात काही मूाता अस ूशकत ेका याचा शोध फ कलेतनूच घतेला जायाची 
शता आह.े सज कता, ातं, :खमुी ही जर मूाता मानली तर कलेबल काय बोलता यईेल ?  
माणसाा जगयात मूाता नसयाची कारण ेकोणती ? भावयु असण,े अलगता, अिता, अिरतचेी-
अिनिततचेी भीती, वच ाची इा – हीच. ही कारण ेतर इहवादाची वेदक लण ेआहते. अस ेअसनूही तचे 
अगदी पोटितिडकीन ेसमता, बधंु, ातं याचंा जयघोष करत असतात. माणसाा मची कुवत आिण ाची 
पिरितीसापेता – हा तर इहवादाचा पायाच णावा लागले. कारण, ज ेआह ेातनू मुी हा िवषयच व आह.े 
बुाची िनवा ण कना ही मरणोर िमळणार ेर-पािरतोिषक नाही. त ेिजवतंपणी, याच आयुात असणार ेमू 
आह.े इथ ेहहेी लात ायला हव ेकी मूाता ही धमा तली वगेळी, वचैािरक वगेळी आिण कलतेली वगेळी, अस े
अस ूशकत नाही. ती एकच असत े– असावी लागत.े ती णज े‘ िनरपे समावशेकता ‘ हीच फ अस ूशकत.े 
फ िवचारााच ेात जगणार ेआिक असोत की नािक, दोघहेी ती नाकारत असतात. त:ला इहवादी 
णवणार ेतर ती अिधक शरूपण ेआिण करपण ेनाकारत असतात. आिण ात त ेनसुत ेआतुच नाही तर 
रिभमानी आिण आमक जगत असतात. इहवाामं ेया बाबतीत जराही लविचकपणा अस ूशकत नाही. ‘ इतर 
लोकानंा ‘  :खमुी वा ातं यांा शता तरी मा असान ेत ेअिधक लविचक अस ूशकतात. ामळेु, 
कलेतनू जर अस ेसमावशेक भान  होत असले तर त ेीका शकतात. टी. एस. एिलयटन ेमुी णण,े 
वडथ न ेशातंततेली तृी णण,े गाओन ेन अवलोकन णण ेयातंनू ाच मूातचेा िनदश होतो, ह ेइथ े
समजनू ायला हव.े तकुाराम जेा णतो की ह ेमाझ ेनाहीत श – पिर ा िवभंर ेबोलिवले, कवा ानेरानंी 
सािंगतलेला परताचा श – ह ेसगळे तचे आह.े  
ामळेु, सतंाचंी किवता ही ितातला :खमुीचा आशय सोडून नसुती किवता णनू पा, अस ेणण ेह े
जगयातलीच मूाता नाकारण ेअसत,े ह ेनीट पाहायला हव.े ह ेसव पाहता, इथ ेअस ेणायच ेआह ेकी इहवादी 
कला अस ेकाही असले तर ती कला मूा असण ेशच नाही. मळुात इहवादच मूा असण ेश नाही. 
इहवादाचा आिण मूा कलचेा काही सबंधंच नाही अस ूशकत. कलेा ेात त ेउपरे आिण फुकटचा ट भा 
िमरवणार ेलोक असतात. माणसुकीा, समतेा िनरथ क गा मारत काळ तीत करणार ेत ेआळशी, डल लोक 
असतात. कलाे जेा अशा लोकांा ताात जात ेतेा मूातचेी वगेान ेवाट लागत राहत ेआिण त ेलोक 
जी शािक पातली मू ेमानत असतात ती अिधकािधक रावत जातात, यात शकंाच नाही.   
--- ००० --- 
 
कादबंरी  
ा ा काळाचा दावजे तयार करयाच ेकामही कादबंरी करत असत,े अस ेमानलेही जात ेआिण काहची तशी 
अपेाही असत.े आता काळाच ेदावजे तयार होयाच ेअनके माग  आिण साधन ेअिात आहते. ह ेपाहता, 
आता, कादबंरीा दावजेाच ेिकतपत मह आह े?   
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काल माझी नात िच. गा  ( मलुीची मलुगी ) िहचा िववाहसोहळा पुयात सपं झाला ! ती िता सासरी नागपरूला 
रवाना झाली ! 
 
 
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 ा 
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समृीचा श िमळाान ेअिधक पिरप होतात, अस ेमला वाटत.े ांा सवच कथातंनू मला ह ेजाणवत 
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 ! 
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--- ००० --- 
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 काढलेल े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 मषृा ( 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.  
 
कॉमटस मधनू – 
 
िपरादंेो , आयनेो , बकेेट , काफका, पसेोआ -- अस ेसगळे लोक हवापायाच ेबोलत होत ेकवा राजकारण करत 
होत,े अस ेमी तरी नाही णणार. ानंा तस ेवाटत ेांाशी चचा  करयाची कुवत मायात नाही याची मला 
जाणीव आह.े त ेत: ांा लेखनाबल ज ेबोलललेे आहते, त ेमी खोटे समजत नाही. 
साचा  ड तर सािह णज ेफ राजकारण -- असाच िदसतो आह े!जो राजकीय भिूमका  करयासाठी 
िलिहतो तोच फ ! ही मराठी सािहात जवली गलेेली कना सािहाचा गळा घोटणारी आह े-- जगात सव 
माणसानंा तु ठरणारे सािह ह ेतानाा वा बुाला महाा वाटलेा ाचं ेचतन असत.े अनके 
महाच ेलेखक-कवी यावर बोललेले आहते, पण, आपण ाकड ेल कन आपले त ेरेटायच ेठरवलेले आह.े 
तुी त: सा बोधी तफ  तानी लेखकाचंा शोध घते आहात -- राजकीय भिूमकावाले अस ेशोधाव ेनाही 
लागणार ! अस ेणणारेही काही आहते -- यान वगेळे बोलणार ेनामवतंही बरेच आहते -- मराठीत राजकारण हचे 
सव होऊन बसलेले आह े! णनूच ' सपंादन ' णज े' भखूडं सपंादन ' !केाचा मानिसक समय वगेळा 
असतो, केाच ेवाव वगेळे असत े-- या सासह ाचा िवचार करावा लागले -- समय णज ेराजकारण ह े
फारच िनरथ क होईल. सािह समंलेनाच ेचार अ सािहाच ेअवार न बोलता फ राजकारण बोन गलेे ! त े
बोलणहेी अस ेकी तशा िवचाराचंा कोणताही साधा काय कता  बो शकेल. सािह णज ेराजकीय िवचारसरणी 
अस ेबबवनू घतेामळेु सािह समावशेकतने ेवाचायच ेइिंयच गळून गलेेले आह े! 
 
पुकाचंी नसुती नाव ेकळून कवा ाचंी मखुपृ ेपान िकतपत जािहरात होत असले याबाबत मला शकंा आह.े 
एखादा आवडता लखेक असले तर ाच ेनव ेपुक आलेले कळण ेफार तर घडत असले. ा ा पुकाा 
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आशयाबल अासपवू क कुणी बोलण,े िलिहण ेनीच महाच ेठरले. पण समीक ही जमातच खतम होत 
चाललेली आह.े याच ेमु कारण एकूण समाजच सज क कलेबाबत उदासीन झालेला आह.े लेखकानंी मोशन 
कन यात िकतपत फरक पडले ? पण काळ बदलला आह,े अशा गोड कनते लेखक ( नाइलाजान े) करत 
राहतात ह े! 
समा ही िदसत ेकी पुक णज ेकाही शेग ीम नाही -- तुी काय िवकू इिता ह ेसागंणार कस े? पुक 
ही काही एखादी ावहािरक गरज भागवणारी बाब नाही. उदाहरणाथ  समजा, लााचंा ' रीलया ' हा कथासंह 
घऊे. णज ेकाय आह ेह े? आपण काय घतेोय िवकत ह ेघणेायाला कळणार कस े? मग पढुचा टा णज े
लेखकानचे ाा पुकाच ेराईटअप िस करण.े ाा पढु ेणज ेही किवता कशी वाचावी याच ेएक 
मॅअूलही दणे.े 
 
Champra Deshpande 
कोणाही किवतचेी वा कवीची कोणाही कारणान ेहटेाळणी वा िहिडसिफडीस करण ेह ेफारच बािलश करपणाच े
असत.े असा मतदशनाला कमत दऊे नय.े लोकानंा किवता िलहावीशी वाटत ेहचे मळुात महाच ेसमजायला 
हव.े कोणाही किवतते वा कवीत कुणाला काही टुी वा दोष आढळास त ेस भाषते सागंता यतेात. पण अथा त 
त ेसागंताना सागंणारा उघडा पडयाचा धोका असणारच. मताबल इता आही असणायान ेतो परायला 
हवा. किवतचे ेतं-मं कुणालाही जत: ा नसत.े कुणालाही नाउमदे करायचा ह कुणीही त:कड ेावा, ह े
घातक आह.े यऊे ात किवता -- मबुलक यऊे ात ! आिण तलुना कशाला ? किवतेा अनभुवावर ितच ेमू 
अवलंबनू नसतचे. अिभीा नमूावरही नसत.े मग काय ? असा  िवचारायची हमत आधी असायला 
हवी. हजारो कारा शलैतनू उम किवता यऊे शकतात, ह ेाथिमक भान तरी सवाना असायला हव.े 
 
अनभुव दिलताचा आह ेकी ममवगय आहे, युाचा आह ेकी ऑिफसातला आह ेयावर सािहाच ेमू अवलंबनू 
नसत.े तसचे, शलैी रोमॅिंटक आह ेकी वाववादी की अितवाववादी यावरही त ेअवलंबनू नसत.े 
 
जगयाता मलूभतू ाबंल असा सखोल िवचार करायला लागावा अस ेसािह मराठीतही िनमा ण होत राहो, 
हीच या िनिमान ेसिदा ! 
 
कलेा ेात मतभदे असायला हरकत नाही पण एकमकेानंा िहडीसिफडीस करण ेनसाव.े कला ही माणसानंा एक 
आणणारी बाब आह,े भाडंण ेिनमा ण करणारी नाही. 
 
ही पो वाचनू माया मनात काहीस ेअपराधी भाव जाग ेझाले. मी तर किवतासंह घतेला वाचायला की तो पणू च 
वाचतो. लगचे ावर अिभायही दतेो. अस ेअनके किवतासंहाबंाबत घडलेले आह.े उदाहरणाथ  कालच राल 
प ुगंिलयांा ' गावाबाहरे ' वर मी िलिहले आह.े यावर िवचार करता मला अस ेिदसत ेकी किवता वाचताना मी खपू 
लविचक, तरल असतो. माझी डबडू थाबंवनू किवतलेाच बो दतेो. याचाच अथ  किवता मला ' पोचण े' ह ेमाझ े
नसतचे कतृ . मी त:ला ा वळेी खपूच ' कमी ' केलेले असत.े याचा साराशं असा िदसतो की किवता ' मला ' 
कधीच नाही समजत. ती ' 
Premanand Gajvee िमवय , तुी फार महाच ेकाम करत आहात ! ही आच आिण भान याचंा वाह 
वाहात असण ेह ेएकूणच माणसाा ीन ेआिण िवशषेत: कलेा ेात अावयक आह े! ( तचतक 
नाटककाराचा शोध ) 
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" या किवताचं ेविैश णज ेा इंजी भाषेा ावहािरक वापरातले ाकरणाच ेसगळे िनयम पाळून िलिहा 
गलेेा कथना किवता (Narrative Poems) आहते. अनकेदा गलेखनात ामाण ेआपण Left 
Aligned वा ेिलिहतो तया ा Left Aligned Text आहते. परंत ुा गसय िलखाणात ज े
'कामू' िनमा ण होत ेत ेशसंनीय आह.े 
मराठी कवी, किवतचे ेअासक, समीक आिण वाचक यानंी याकारा Narrative Poemsकड ेसदयतने े
आिण काळजीपवू क बिघतले तर एक मोठा  िनकालात िनघले आिण मराठी किवतचे ेएक पाऊल का होईना पढु े
पडले, अशी आशा वाटत.े " -- ह ेतमुच ेिववचेन मला िवशषे महाच ेवाटले. तमुा सदयतचे ेउदाहरण 
तमुाच लेखनात आलेले आठवले -- " एवढचे न ेतर सामातः िजला परंपरेन ेकाभाषा टल ेजात ेितचा 
अभाव असलेा "अकाा' भाषतेही किवता िलिहली जाऊ शकत ेह ेअगदी समकालात किवता िलिहणार ेीधर 
ितळव,े चं दशेपाडं,े सलील वाघ इादी कवा रचनातंनू दाखिवले जाऊ शकत.े " 
-- ‘अग समीका'च ेकिवतावाचन ‘ – गणशे कनाटे. – १२ जलैु २०२०. 
-- ह ेमूा िवधान असले वा नसले, पण, यात ीकार नीच आह.े कोणताही कवी आता मी योग करतो, 
वगेळे िलिहतो, अस ेठरवून काही करत नसतो. ाा जगयाा ियतेनू त ेयते असत.े ही समज अधोरिेखत 
करणार ेह ेिववचेन मला आपा इथा वातावरणात खासच वाटत.े 
 
Champra Deshpande 
अणरुिणया थोकडा णज ेभावयुता ( कवा भावता ) आनतंता णज ेतीतनू बाहरे पडण े-- िनळ 
ितियाक नसण े-- एलकंुचवार ाबलच बोलत असावते -- 
िगत भावयुततेनू बाहरे पडण ेणजचे अनतंता. कलेच ेहे मू विैश ह ेइथा आिण जगाता अनके 
कलावतंानंी सािंगतलेले आह.े याचा अथ  कला िनळ ितियाक नसण.े याची आच वा तातडी नसललेे 
अनकेजण अस ूशकतात. ह ेकुणी कुणाला ' पटवून ' देयाच ेमू असचू नाही शकत. 
 
भतूकाळािशवाय मन -- अस ेकाही णत असाल तर त ेआािक होईल ! िवचार ावा ! 
 
' मराठी किवता ' यावर मी एक लेखच िलिहणार आह े-- पवू िकरण झाले, आता िकरण यतेील ! 
 
किवततेले अनभुव ानभुवातले असो की वर िदलेा तंातनू यणेार ेअसो, िनमा ण होणाया किवतते कवीची 
कलासमज आिण ाची आकलनिया हचे  होत असत.े ती िया जर उथळ असले तर िकतीही काबाडक 
वा आदळ आपट करा, किवता उथळच यणेार. बाधंण,े सचुण,े ज ेअसले त ेा ियतेच घडायला हव.े 
 
' तमुच ेज ेकाही आकलन असले त े' अस ेटलेच आह ेआिण ही सवााच ' बसकी बात ' नाही हहेी 
!उदाहरणादाखल एक अाहासदशक किवता िवडबंनाक केली पािहज.े ' मराठी किवता ' यावर मी एक लेखच 
िलिहणार आह े-- पवू िकरण झाले, आता िकरण यतेील ! सवााच ' बसकी बात ' नाही -- ह ेमाच आह े-- 
धवाद ! 
 
घरी एकान ेबसनू कलासपंक  करणारे, समहूात बसनू एजंॉय करणारे, गभंीर, िवोही, िवनोदी अस ेसव वाह कलेत 
असणार.  हा आह ेकी जगयाता मलूभतू ाचंा आवाका घणेार,े जगयाता जिटलतचे ेसम भान 
िनमा ण करणार ेअस ेकलावतंच फारस ेिनमा ण झाले नाहीत. ती आच आिण तातडी वाटण ेह ेफारस ेघडले नाही. 
ामळेु भाषावभैव आिण थोडफेार तंकौश आिण चमृती याचं ेोम माजले. िविवध गणुदशनाची कला 
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िनमा ण होत रािहली. वाचक-ेक यांा अपेा धडुकावनू, नसुाच ािपत बौिक, निैतक मूानंा मह न 
दतेा सखोल समजतू िनमा ण करणार ेकलाकारच फारस ेआले नाहीत. सर ेणज ेतशा कलेची इथ ेकुणाला फारशी 
अपेाही नाही आह.े 
 
पवू ह सोडून वाचता यावी किवता -- अथा ालााला कळलेले ाााा जवळ आहचे -- किवता 
वाचायची गरजच नाही --िवाद आिण समहूावाद या ंाा चाकोरीत अडकलेा रोगट मनाबंाबत आह ेही 
किवता -- तुी िघसीिपटी नासमझ कॉमट िदामळेु ह ेसागंाव ेलागत ेआह े-- 
 
 
सािहिक, कलाक समृीच ेमे सगळीकडचे ओसडूंन वाहात असान,े आणखी एक मुा -- सािह 
समंलेनाा अान ेाा भाषणात सािहाबलही काही बोलाव े-- नसुाच राजकीय गा हाणनू िनघनू 
जाऊ नय.े चार अ राजकीय भाषण ेकन िनघनू गलेे णनू हा मुा िदला आह े-- 
तस ेतर नरसह रावानंी आपा अापेा भारी भाषण केले होत.े परभाषतेा कुणाही चागंा लेखक, कवीला 
बोलवाव े-- जर ! ाचहेी भाषण सािह, कला यानंा योय त ेमह दणेार ेअसाव ेणज ेझाले ! 
 
असले मतभदे मी नाही बाळगत -- राजकीय मारामायाचं ेमह वाटणायानंी त ेपान ाव े--त ेठीक -- पण, 
सािह समंलेनात अान ेसािहाबल बोलाव,े हहेी एक ' मत ' ठराव,े ह ेदव आह े! तस ेतर, राजकीय भिूमका 
घते नाही तो सािहिकच नाही, अशी सदोिदत सािहिकानंा अल िशकवणारेही काही कमी नाहीत ! तहेी खपूच 
वाईट आह,े हहेी माझ ेएक मत ा ! आिण माझ ेवा नीट बघा -- अमकु बो नय ेअस ेमी टलेले नाही -- ' 
सािहाबलही काही बोलाव े' अस ेटलेले आह े-- असो -- मळुात सािह समंलेन ही एक सािहाशी फारच 
कमी सबंधं असलेली गो आह े-- एवढी मत ेआिण मतभदे खपू झाले ! धवाद ! 
 
कुणााही तुतलेा कमत दऊे नय.े फेसबकु ह ेमाम वापरत खपू जणानंी खपू िलहाव,े असचे मला वाटत.े 
 
त:चा भाव, िवचार -- अशा कार ेअलग पडत जाण,े हीच पराता. 
 
बरोबर भिूमका-चकू भिूमका, पणू  िवचार-अध वट िवचार, कुणात ना कुणात खतं िनमा ण करणारे िवचार- कधीच 
कुणातही खतं िनमा ण न करणार ेिवचार -- या असा ंानंा िकतपत असतो अथ  ? कशावर आधािरत ? तुी 
नसुतचे कुित बोलताय, उर काही नाहीय तमुाकड,े ह ेपान मला खतं वाटतये ! ' मीच एक शहाणा ' ह ेमये 
सोडण ेअनकेानंा अश असत,े हचे खर े
यऊे ा सिवर -- 
गभंीरपण ेसवंादासाठीच िदली आह ेही पो -- तो जर होऊ ा. भिूमका वगेवगेया का असतात, त ेआधी 
पाहायला हव.े तचे तपशील िनवडण,े ाच तपशीलानंा एकसारखचे मह दणे ेआिण तका चा वापर एकसारखाच 
णज े' आदश  ' करण े-- अस ेहोत नाही -- ामळेु िनष  वगेवगेळे असतात ! अशा चचा  नहेमी ' माझचे योय -
- बरोबर ' यावर सपंतात ! टीीवरा चचा  तुी पाहात असालच. यान ेआणलेली री वगेळी असत ेआिण ान े
आणलेली वगेळी असत े! िस काहीच होत नाही -- नसुती आपापली मत ेमाडंण ेघडू शकत.े खर ेतर तवेढचे घडू 
शकत े-- भ ुकंया-बोचकारयाचा काहीच उपयोग नसतो. ह ेसमजनू चचा  झाा तरच ानंा ' सिह ू' चचा  
णता यईेल. अथा सगळे िनरथ क आिण िनपयोगीच ठरणार. 
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इथ ेकाहीही णण ेधोाच ेआह े-- एक लिलत मजकूर ण ूया ! ( ‘ िचमणी ‘ या किवतबेल ) 
 
 
योग पिरवार, नािशक याचंा हा योग मराठीता एकूणच िनवडक योगापंकैी एक होता ! नतंर पुा एकदा हा 
योग अतलुनचे िददशत केला होता ! ानंी ह ेयोग बिघतले त ेभायवान ! ( वेटग फॉर गोदो ) 
 
खपू शभुेा ! पारधी सरानंी माया ' धागदेोर े' या नाटकावर खपू चागंले परीण िलिहले होत े! 
 
राजन अपरंपार -- " याा उलट समजा भिमाग वा आिक असतात. पण अशा या दोन कारातं – ांा 
जगयात मलूभतू असा काही फरक असतो का ? दोी कारची माणस े:ख भोगणारी, महाकांी, भीित, 
वच वादी, हसक, मेळ, ूर, युखोर, वगरै ेअसलेली िदसतात. दोी कारातं अलगता आिण अिता याचंा 
भाव िदसतो. " -- ह ेिलिहल ेआहचे ना ! आिण इहवाद णज ेिवदीण ता असले तर तचे मू समजायच ेका ? 
आिण ज ेअसले त ेसगळे इहवादच असले तर इहवाद अस ेवगेळे णाव ेका लागत े? हजारो मू ेअसणारच, अस े
समथ न केले तर मग त ेजात ेएका िनराशावादाकड.े मग कलेला सज क वा येर णायचहेी कारण राहणार नाही. 
सगळे हसक आिण िवनाशकच असणार, असा ाचा अथ  होतो. पण, तुी णत आहात तस ेखरेच िलहा यावर 
सिवर, ही िवनतंी. 
खर ेतर यावर या पोम ेिलिहलेल ेआह.े भावयुता आिण पिरिितसापेता हचे फ स अस ेमानणाया 
कुणाचाही मूाशी सबंधं अस ूशकत नाही -- अशी ही  माडंणी आह.े 
नसुत ेफेसबकुवर नीट पािहलेस तरी अशी माणस ेिदसतील -- बुी ही भावयु आिण पिरिितसापे असान े
ितचा वापर वगेवगेळा होतो -- ामळेु, केाची मूाता वगेळी असत,े असले भगळ बोलाव ेलागत े! आिण 
हा वगेळेपणा हाच िनष  असले तर मू हा श रच होईल ! 
 
छोड दो िफर ! यान  काय िलिहणार ? ह ेअनकेानंा समजतये -- काहना आवडतये, काही रागही  
करतआहते -- णज ेमराठी योय आह.े तमुचा काय आह ेॉेम तो तुालाच सापडू शकेल ! 
 
किवता वा कला मूा असत े-- ह ेवा बधा इहवादालाही मा असाव.े तर काय असत ेही इहवादी 
मूाता -- ह ेएखाा इहवाान ेथोडात सागंाव.े णज ेही चचा  खपू मूा होऊ शकेल. 
 
इतके सखोल, इतके उ ुगं अस ेह ेमराठीतले अपवादाक चतन आपा एकूणच कलाेाला वषा नवुष काश 
दते राहील ! ( रवी लाख े) 
 
त ेकाम नसतचे -- तो आकलनाचा सहज वाह असतो -- पण सगळे वचैािरकच असत ेअस ेगहृीत धरायच ेझाले तर 
मी णने की जगाता सगया किवता बाद असतात ! या िनिमान ेतुाला एक िवनतंी आह े-- कोणतहेी काम 
लावनू न िदललेी, जबाबदारी नसलेली, न भाबंावलेली, न सरैभर झालेली -- अशी तमुची जी आदश किवतचेी 
कना आह,े तशा किवतचेी दोनचार उदाहरण ेा ना -- अथा, नसुतचे तुाला माया किवतानंा बाद णायच े
आह,े एवढचे ातनू िदसत े!णनूच केलीय ना िवनतंी -- कारण तमुासमोर काही ' आदश  ' किवता असणार, ह े
उघड िदसत ेआह.े आिण माझी पणू  पो नीट वाचलीत तर ात काम नाही. िवचार, उि, िदशा, अमकु एक 
साधण,े अस ेकाही नाही. ामळेु, तुाला खटकण ेह ेमला खटकले ! 
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अशी िवधान ेकिवतते आली तर ती सामा समजतुवर आधािरत असतात -- अचकू खानसेमुारीवर न.े एक 
मारवाडी मला णाला होता की खपू िवान होण ेही आमची आकांाच नसत े-- िवानानंा िवकत घऊेन नोकरीवर 
ठेवण,े ही असत.े आता तो मारवाडी णज ेतुी न.े पण या समजतुा पार ही किवता काही  करत ेका, त े
पाहाव े-- तस ेकाही नसले तर किवतलेा बाद कराव.े किवतबेाबतही मतमतातंर ेअसणार.मळुात इथ ेनिैतक-अनिैतक 
वा चागंले-वाईट अस ेकुणाला मूाक काही ठरवयाचा च नाहीय. कोणाही कारची ता :खच 
िनमा ण करत ेआह े-- हा आह ेिवषय. आिण ज ेनिैतक टले जातये तहेी ' ग  ' िनमा ण करत नाहीय. ' निैतक 
तयारी ' णज ेकाय ? तशी कुणाची असले तर ती वचैािरक णनू दािंभक असले. ' समाजाा दोन पावले पढु े' 
असणार ेतौलिनक निैतक अिधान िनरथ कच असणार -- मी तसले काही शोधत नाही.यान जा आपण 
एकमकेानंा काही पटवत नको बसायला -- ससुगंत वचैािरक निैतकता हा तमुचा ातं असावा -- माझा नाही. ामळेु, 
सवंादच अश ! 
 
माझा िजगरी दो ! िवनोदसाट नट असतात तसा हा िवनोदसाट िददशक ! मराठी नासृीत माझी 
ाणितापना यान ेआिण िवनायक पडवळन ेकेली ! काशन ेबसवलेली माझी ' नात ं' ही एकािंकका ८५ ध कातं 
पिहली आली होती ! िशवाय ान,े ' उव ', ' िदनकर परुोिहतचा खनू ', ' पोातनू गोात ', ' ससंाराणपूडघार ' 
या माया सिंहता रंगभमूीवर आणा ! काशला माया खपू खपू शभुेा ! ( काश बिुसागर ) 
 
या िनिमान े-- सहुास हा एक उम नट ! ान ेिवनायक पडवळन ेिददशत केलेा माया ' समदुाय ' या 
एकािंककेत काम केले होत.े ( सहुास पळशीकर ) .  
 
ज ेज ेतशा मन:ितीत असतात ाचंा ! आिण आपण तर अिभिातंाच ेभोेच आहोत ना ! बरचे काही 
कंडमे करयाची महामखू  सवय, हा आह ेिवषय. अशी सवय जाितिविश असत े? 
या किवतबेल चाललेय -- 
 
एक सचूना माडूंन ठेवावी, अस ेवाटत े-- राजकीय पढुायानंा थोडात आवरायला सागंाव े-- अांा 
भाषणाला परुसेा वळे ावा. 
 
अगदी परफे आह.े नरसह रावासंारखा कुणी सािहाबाबत बोलणारा असले तर ाच ेभाषण जर ाव.े 
 
मळुात किवततेला मी णज ेकवी त: नसतो ह ेाथिमक सच आपाला अनकेदा सागंाव ेलागत.े एखादा 
वाचक किवतलेा ामक णतो तेा स णज ेकाय, ह ेाला िवचारायच ेनाही ? आिण उरात परेलकर काय 
णताहते -- साच ेिनित काही सागंता यते नाही ! माया किवतते वा कोणाही लेखनात कुणाला ' 
िवचारसरणी ' सापडत असले तर मी फ ' ध ' ण ूशकतो ! ' संम उचबंळून यणे े' तुाला आवडत,े 
परलेकरानंा नाही -- त ेसंमाला दोष समजतात. ' सजृना मडू ', ' ताािलक मनोवा ' याचं ेतुी ोम का 
माजवत आहात ? सजृनाक मडू हा तन िनरथ क िवचार का सतृ करत आहात ? िगत नसण ेणज े
वचैािरक असण ेह ेमये मनात धन तुी किवता वाचत असाल तर खदेाची बाब आह.े मी असा वचैािरक 
मतानंा कधीच मह न दतेा माझी कलािभी करत आलेलो आह,े ह ेिविदत ाव.े ' अनभुव आिण मािहती 
मची ता कमी नाही करत ' या ओळी तुी कोणा वचैािरकततेनू वाचा ह ेसमजले नाही. माझ ेअस े
िनरीण आह ेकी तमुची जी कुठली असले िवचारसरणी ती िडब  करणारे कुठे काही अस ूनय,े अस ेतुाला वाटत 
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असाव.े पण आपण तर अिभिातंाच ेजानमेान ेभोे आहोत ! तरीही, किवतानंा अतु फाटे फोडू नयते, 
ही िवनतंी कन ठेवतो. 
ठीक -- या एकूणातनू पुा आपापा आकलनाा मागानी जाऊ -- किवता ही काही िनष  काढयाची िया 
ने -- धवाद ! 
१२ जानवेारी २०२२.  
 
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 
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. 
 
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 
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 --- 
 
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 



 
 

64 
 

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 िदलेले ' 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. 
ा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 
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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 --- 
 
 
 
ि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 --- 
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 --- 
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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.े 
ि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 --- 
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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 !   
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राजकीय मत ेव िना िगत ठेवनू वाच ूशकणाया खुा वाचकानंा एक िवनतंी आह ेकी कृपया कुणाचहेी शरे ेन 
वाचता ानंी तंपणचे वाचाव.े 
एवढा कशाला हवाय िवचार कोणाही लेखनाचा अस ेानंा वाटत असले ानंीही हाच माझा रामराम समजावा, 
ही िवनतंी.  
--- ००० --- 
०६-०२-२२. 
 
तुी, मी, शकंर वै, प.ु िश. रेग,े प.ु ल. दशेपाडं ेआिण मढकर अशा महान लोकाचंा कॉमन धागा ( इाईल यसुफु 
कॉलेज ) ! आपणच काय आपाला शभुेा ाया -- तरीही – ( मनीषा कुलकण ).  
 
' शराकर ' म ेककाळण ेआिण कचाळण ेही दोी ियापद ेिदलेली आहते. तरीही, ककाळी आह ेपण 
कचाळी नाहीय. माया एका नाटकाला ह ेनाव दतेाना मला क पेा च अिधक ासदायक -- कक श वाटला होता. 
 
Vidyasagar Adhyapak, Anand Alkunte, Madhurani Gokhle, Prashant TapasvI, 
Ganesh Sagade. 
सा लोकानंा माहीत असलेले घतेले, इतकेच, नाही तर आणखी खपूच आहते -- िवसरेन कसा ? 
 
खर ेमत ? त ेमायाकडहेी नाही आिण तमुाकडहेी ! कलेा ियते मताची कमत शू -- तचे तर माडंलेय ! 
 
कोणतीही मतमतातंरे वा करता अशी ना कलचेी जबाबदारी असत ेना ितच ेकत  -- अस ेजगातले अनके मोठे 
कलावतं, िवचारवतं णनू गलेेले आहते. -- अस ेणण ेहीच एक करता आह,े असा तक  यावर सु होऊ शकेल ! 
ामळेु, यान जा, तचे तचे बोलत न बसता, ाच ेान ेसमजनू ाव,े ह ेबर.े 
कवीा चतनात ाला महाच ेवाटत ेत ेयते असत े-- वाचकाा अपेते त ेबसत नसले तर ान ेती किवता 
वाच ूनय.े पण कवीन ेकाय करायला हव,े वगरै ेसागंत बस ूनय.े किवता वाचकाला ' खरी ' वाटयाची चता कवीन े
मळुीच क नय.े टीन मनाला ' खोटंनाटं / भलतसंलत ं/ अितशयो ' वाटणारेच तर असत ेकलेत. ' ायल ' 
कादबंरी कोणा टीन मनाा गावी अस ूशकत े? न-किवता, अितवाववादी किवता ही, 
फ पिरवत नवादी अपेा ठेवणायानंा भाषने ेकेलेली फसवणूकच वाटू शकत.े ह ेपान कवीन ेतीच ती रटाळ री 
ओढत बसावी ? एखादी किवता िनरथ क, रड णनू टाकून देयाच ेातं वाचकाला असतचे -- ात कवी 
ढवळाढवळ कच नाही शकत. ' नहेमीा ' मनाचा ताबा सोडून मुपण ेकिवता िलिहण ेह ेआता नवीन रािहलेल े
नाही. पण, ह ेमाच नसलेले वाचक अस ूशकतातच. 
खर ेआह े-- वाचकाचं ेअिभाय, आधी िलन गलेेले लखेक-कवी, इतर कलाचं ेसपंक  या सवातनू िलिहणारा िशकत 
असतोच. मला तर वाटतचे की माझी किवता मी एकटाच नाही िलहीत -- अनके लेखक-कलावतं िमळून िलिहतो – 
अध वट, सोयीर, आपमतलबी आिण आमक सवंदेनशीलता -- हा आह ेशाप ! 
' सोवळी ' हा शच कंडमे करणारा आह.े अशा ीचा उेख केलेला आहचे. माया लेखनाला काही मारक ठरत े
अस ेमला िदसत असले तर या माया वॉलपरुत ेबोलायचा मला ह आह.े इथ ेअतु कीचड चचा  नसावी णनू 
ही पो िदलेली आह.े आपापा वॉलवर वाटास या लेखनाबल फ राजकीय िलहीत बसावसे ेकुणाला वाटले 
तर माझी हरकत कशी असले ?अहो, त ेपणू  ातं आहचे ना वाचकाला ! ह ेलेखन कस ेराजकीय आह ेवा 
ितगामीपणाच ेआह ेवा मानवी समाजाला हािनकारक आह ेत ेिल-बो ा ना कुणालाही -- मी कसा अडवणार ? 
इथ ेकाही गभंीरपण,े खलेुपणान ेवाचणार ेवाचक आहते ानंा िवपे नका आण,ू एवढाच आह ेमुा. मायाच 
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वॉलवर माया किवतचेी मोडतोड, नासधसू करयाच ेातं मी कुणाला का ाव े? आिण मी आही नाही याचा 
अथ  ह ेअसले चालवनू ाव,े अस ेमळुीच नाही. आता ह ेमाझ ेणण ेचकुीच ेआह ेअस ेकुणी ण ूशकेल पण त े
माया ातंात आिण हात बसणार ेआह.े यान जा काय बोलणार ? 
अहो, ह ेअनकेदा  कराव ेलागत,े इतके वातावरण िषत आह े! 
अस ेहोऊ शकेलच -- उदाहरणाथ  अिनयिंत कवा अितवाववादी किवतलेा बौिक सगंती नाही लागत -- ती 
असायलाच हवी, असा आह ितथ ेकामाचा नसतो. 
०५-०२-२२./ 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.े  
--- ००० --- 
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.े  
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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 --- 
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 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.  
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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, 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 ? 
--- 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. 
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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 
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 कॉलेजसे. 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 ेिलिहले 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 --- 
 
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 इितळे – 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 
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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 
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.  
 
हवादी कला, परुोगामी कला, ममवगय कला, ामीण कला, शहरी कला अशी िवभागणी करत कला ' 
आादणार े' वडे ेणजचे एकूणच कलेच ेकद नकाळ िदस ूलागतात तेा किवततेनू त ेअस े होत.े हा उपरोध 
लनू ही किवता वाचयाचा काही उपयोग नाही. या किवतपेासनूच तुी आधी मुी िमळवावी, ह ेबरे ! 
 
कला णज ेकलावतंाा भावातनू -- ाा मानिसक ठेवणीतनू उगवणारी सकुंिचत रोपटी, अस ेा ा 
भिूमकावाानंा वाटत ेानंा माया किवततेला आिण तमुा कोमटमधला उपरोध लाग ूआह े! 
' ओलाडंण े' महाच े-- ह ेमा ! 
 
मछूा वाद हा मी काही ऐकलेला नाही पण मराठीत तो अपण ेलोकिय आहे, अस ेफार तर णता यईेल. 😄 
आिण मषृावाद णज ेabsurdity. ती जगभर माहीत आह.े 
 
सीडकॅ न ेकेलेा मराठी यिुनकोडम ेह ेअर तर होतचे पण िशवाय के अराची बटण ेठरलेली होती. इथ े
मा िनवड करावी लागत ेकवा िलन झाावर ा करत बसाव ेलागत.े एकदा जमलेले काम या 
गगुलवाानंा का जमवता नाही यते, ह ेएक गढूच आह.े ानंा पसै ेकमी पडत असले तर आपण वग णी काढू पण ह े
काम ायलाच हव ेआह.े 
 
िशवीा आगमेाग ेजी मोकळी से असत ेतीही िशवीच असत े-- यान अिधक ान हव ेअसले तर त ेफ 
आचतनातनूच िमळू शकेल – 
 
समा िनमा ण करण ेहचे मनाच े' असण े' आह े-- इकड ेलच न दणे े– 
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मनाच ेसबंधं अध वट, आपमतलबी, सघंष मय आिण िवदीण  का, याकड ेपाहाव े– 
09-03-22. 
 
यशपजूकता आिण आळशीपणा यातंला जो सबंधं इथ ेदाखवलेला आह ेतो अथ पणू  आह े! ( सतीश ताबं े).  
 
णज,े सधंीतली समता नाकारली जावी, असा अथ  होतोय या पोचा ? ध ! तुाला ही पो कळलेली नाही, 
ह ेमाझ ेमत सागंनू तमुाशी चचा  सपंवतो. धवाद !  
ठीक आह े-- आता तमुच ेआिण माझ ेवाचनू आपले िम काय समजनू ायच ेत ेपाहतील – 
०८-०३-२०२२.  
शािक गंिच ेकाढतोय ! ा लाईट पतीनचे वाचले जाव े-- पण, कुणााही बाजनू ेभिूमका घणेायानंा वगेळे 
वाटू शकत ेयाची जाणीव आह े!  
कोणतीही मानिसकता अध वट आिण हसकच असत े-- णनू तर मला िजथिेतथ ेअबसडटीच ेदश न होत  
असत े!  
माया कोणाही िमांा मतानंा मी बाधंील नाही -- मला िदसणारी अबसडटी  करायच ेमला ातं 
असाव,े ही िवनतंी. भाविनकपण ेइकड ेवा ितकड ेग ुतंयात मला अबसडटी िदसत,े ाला काय करणार ? 
 
ह ेएक वळे तथाकिथत धामकांा डोात िशरेल, पण, परुोगाानंा कळण ेअवघड िदसत.े 
( ीधर ितळव ेयांा पोवरची कॉमट ). 
14-03-22.  
 
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  
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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.  
िवचार करा ना जरा -- दोन बाज ूलढवा जात राहण,े हचे वुीकरण नाही का ?  
मळुात तकशु भिूमका अस ेकाही नसत े-- के भिूमका अध वट आिण पवू हाचीच असत.े एक तर मकू ेक 
बना नाही तर तढे वाढवा या दोतनूच िनवड करायची ह ेनी आह ेतर चा ा. ' काय नमेके करायच े' अशी 
िनराकरण ेतमुाकड ेआहते आिण इतर काही भिूमकावााकंड ेाचंीही िनराकरण ेआहते. मग, आह ेत ेचा 
ठेवा, सर ेकाय ! 
17-03-22. 
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 
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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 े
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 --- 
 
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  
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 --- 
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ा. ि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 
!  
ि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 --- 
 
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.े  
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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 मषृकेड े( 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 --- 
 
 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.े   
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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! 
--- ००० ---  
माझी अमतू  िच!ं  
कनांा ऋततुील बहर 
िचात िदस ूलागल ेकी 
माझी िच ंमळुापासनू  
उपटायच ेभान आपसकूच  
यऊे लागत!े 
एखादी किवता वाचनू आपातील दडलेली 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 कोरले गलेेले पिहले दशन म ुबंईतले 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 --- 
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तबंाखचूी टपरी 
~~~~~~~~ 
'तबंाखचूी टपरी आिण अनके अनसुजत किवता' 
े 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 आपल े
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 २०२२  
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 
____________________________________ 
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२ | ५  | २२ | 
 
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 वाढल े. 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 .  
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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 झालेली नाही .  
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!!!  
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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.  
 
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 ेमषृायु – 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 े
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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, 
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 -- - 
 
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 ेपािहले. ि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 
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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.  
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.े  
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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 ‘ 
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 --- 
 
किवतचे ेपोचण े 
 
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 --- 
२६-०५-२२.  
माया सकेंतळाच े( वबेसाईटच े) अावतीकरण िदनाकं २६-०५-२०२२ पयत पणू  झाले ! ात आता  
ग किवता  
आिण  
णज ेकाय र ेभाऊ  
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या दोन फाईस ना िदा आहते.  
बघा --  
www.champralekhan.com 
२८-०६-२२.  
 
आवतन ेुत शूाची ------ आरती भ.ू  
 
घटाघटका अशा चाला आहते सपंणू   
सपंणू  िवदीण  होत सपंणू पण चाला आहते  
माग ेठेवनू िकके सावा एकाच दयाा  
दयावरील दयातंील जशा की िमटा डोयातंील  
केवळ फ काहं वावाबला 'केवल ' हालचाली  
घटकघटका धऊुन िनघताहते िवरळिवरळ  
िवरळता भन यतेये जश क आवतन ुत शूाच  
छेद घतेाहते काशगतीश... दतेाहते उापातासंम  
िकके िृतिचानंा िठणया... णाध  पडसाद  
अडतात ...अडखळतात. ओकेपणावर उभा अवकाश.  
आिण काय उराव ? उर भन यावी कुठून हाकं ?  
सायकंालीन घटंानाद कोषातंनू थरथरा िदाचंा आवाठ  
आताआता ं... कुठा घरातंील चच असले  
मराीिह आपाच िपसातं न खपुसलेली जागी ?  
फ तयार असले सपंादकाा डोातं परवाचा अलेख.  
ह तर असच सगळे अमानवी रह बदं आपोआप  
सतत संु सतत बदं यामधील रेषवेर  
कःपदाथ  कुठलािह कण भयकंर ोटक आिण ाचीच  
सू सवंदेनाचंी मानवी कयाश परंपरागत सलं  
म ुगंीाही ओठी अगदी शु कणाची साखर परेलीय ान.  
बाबंूा वनातंील वायाची िचरफाड िकरता  
(उदासीन आसमतं जसा की नामािनराळा हवत कुठेतरी  
राहतो दीघ  तानचेा तकुडा) ाणही दहेातंील होतोय 
फ थडयातंील िदवा... होतोय जवळ जवळ िमटयासाठ 
जमा समदुाय काया पाकयाचंा... एकातं शोकगीतापवूच ... 
 
- आरती भ ु
 
काळाा अपणू  जािणवते जखडलेा मनाचा हा एक यिूनक अनभुव. काळाची सपंणू  जाणीव अस ूशकत ेका, 
असास ती कशी असत ेयासबंधंीा कोणाही सचूनचेा तसा  नाही. पण अपणू तते होणार ेकाळाच ेिवघटन 
आिण ाता अनके जािणवा याचं ेह े आिण भरीव िच. काळाा िवघटनासारखा िविच आिण िततकाच 
भरभाट अनभुव आिण तो  होयातली सवता हचे या किवतचे ेविैश आिण साम . 
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'घटकाघटका अशा चाला आहते सपंणू ' 
 
या ओळीत समोन जाणाया काळाा सलग तकुाचंी सपंणू ता कळत ेन कळत ेतोवर लगचे पढुा ओळीत ती 
सपंणू ता िवदीण  होत असाच ेकळत.े आिण िठकया िठकया उडणाया णांा अितीय अनभुवात किवता 
तडक िशरत.े या सगया घटनलेा कुठेतरी अटळ अस ेएकाच दयाच ेक  आह.े यातनू साचत जाणाया उरणाया 
सावा दयातील वा दयावरील - पण अपिरहाय पण ेदयाशी िनगिडत अशाच आहते. दयाा, दयावरील, 
दयातंील ह ेश जस ेअलीकडचा आशय िवारतात तसाच पढुचाही. िमटा डोयातंील हालचालची 
अता या एकाच दयाा हालचालना आह.े या हालचाली केिवलवाया आहते, कारण ा फ हालचालीच 
आहते; आिण ा 'केवळ फ काही वावाबला' आहते. वावाच ेसव आवाात नाही, आिण वावाच े
भाग िवदीण  होत चाललेले – अशा या अटळ जाचातला हा केिवलवाणपेणा. 
 
पिहले कडव े'घटका घटका' अस ेकाळाच ेसपंणू  अस ेकित तकुड ेघऊेन सु होत ेतर सर ेकडव े'घटका घटका' 
अस ेसु होऊन िवघटनचेी िया पढु ेओढत.े घटकाचंी ही धपू सबधं भान िवरळतने ेभन टाकत.े आिण हा 
अनभुव िचािंकत यािंकत होतो तो असा 
 
'जश की आवतन ुत शूाच 
छेद घतेाहते काशगतीश... दतेाहते उा पातासंम  
िकके िृतिचानंा िठणया...' 
 
'आवतन त शूाच', 'काशती', 'उापात', 'िठणया' यातंा गितमानतशेी अगदी िवसगंत-थडं अशा पढुा 
ओळी यतेात. 
'णाध  पडसाद अडतात...अडखळतात. ओकेपणावर उभा अवकाश.' 
 
तीन शी वााच ेदोन श वर, एक श खाली आिण एका ओळीत दोन पणू िवराम; अशा कार ेसगयाच 
गतीला के लागनू एक कारचा बसेावध हरवलपेणा िनमा ण होतो. आिण 'ओकेपणावर उभा अवकाश' अस ेएक 
चडं भयाण िच िदसायला लागत.े 
 
ितसया कडात याही सगयाशी िवसगंत अस ेएक साध-ेदनैिंदन घटनाचं ेसहज य यते.े 'आिण काय उराव े? 
उर भन यावी कुठून हाक ?' या चा िवचाराला जोडूनच पण एकदम एका वगेया मडूमध ेनणेार ेिदनमातील 
काळाा उदास-कण िनरथ कतचेी जाणीव दणेार ेसरे एक िच यते.े 
 
यानतंरच ेकडव ेया सगया कालिवघटनाच ेसार शोध ूजात-े टले तर तही शोध ूजात.े आवतनाचंी 'गती' आिण 
ओकेपणावर उा अवकाशातली ' िती ' अशा या सतत सु आिण सतत बदं यामंधील रेषवेरच ेह ेरह. 
'अमानवी रह.', 'बदं आपोआप रह ?', ' आपोआप सतत सु, सतत बदं यामंधील रेषवेर' च ेरह. ा 
रषेवेरचा कःपदाथ  असा कुठलाही कण भयकंर ोटक, आिण ाचीच सू ेसवंदेनानंी मानवी कयाशी परंपरागत 
सलं. म ुगंीाही ओठी अगदी शु कणाचंी साखरपरेणी कन परमेरान ेगळी मारलेले ह ेगढू. भयकंर ोटक 
अशा ा कणाचंी सवंदेनसू ेमानवी कयाशी सलं झाापासनू या अमानवी रहाची सुवात. हालचालची 
गती अपिरहाय पण ेएकाच दयाशी िनगिडत राहयाा िितशीलतचे ेह ेगढू. 



 
 

89 
 

 
पढुा कडातील पिहा ओळीत 'सतत सु सतत बदं' अस ेह ेरह िचप घते े-- 'बाबंूा बनातील 
वायाची िचरफाड िकरता.' उदासीन आसमतं, नामािनराळा दीघ  तानचेा तकुडा – सगळेच तुापासनू तटुलेले --- 
अलगलेले. दहेातला ाणही फ थडयातला िदवा वाटायला लागतोय. या सगयातनू झोप आामाण-े भोवळ 
आामाण ेजवळजवळ िमटयासाठी काया पाकयाचंा समदुाय जमा होतोय. (मृुप) एकातं 
शोकगीतापवूचा. 'होतोय जवळ जवळ िमटयासाठी' ह ेपाकयांा समदुायाइतकेच थडयातील िदालाही 
लाग.ू 'जा समदुाय...' याता 'जा' या आघातातनू अचानकपण ेआिण थडंपण ेजमायला लागणाया 
पाकयाचंी भसेरूता जाणवत.े 'एकातं शोकगीतापवूचा...' इथ ेकिवत सपंत.े णज ेकाळाा िवघटनाा 
अनभुवाा अटळ पिरणतीा अगदी सपंृ अवते सपंत.े 
 
तका ा ेात कधीही समजावनू न दतेा यणेारा पण ाच ेअिही नाकारता यणेार नाही असा हा अनभुव या 
किवतते फार समथ पण े झालेला आह.े िवचार भावना यांाही बडुाशी कुठेतरी असणाया रहाकड े
लागलेला या किवतचेा रोख एक अपिरहाय  अशी अिनितता आिण धसूरता घऊेनच यतेो. ामळेुच किवता 
'समजा' नतंरही न समजता केवळ जाणवनूच घतेा यईेल अस ेकिवतचे ेफार मोठे अि उरत.े आरती भूंा 
अनके चागंा किवताचं ेह ेमहाच ेविैश या किवतते िवशषे जाणवत.े 
-चंकातं भाकर दशेपाडं े
--- ००० ---  
 
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 ? 
 
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.े 
 
बरचेजण त:ची सखु:ख,े रागलोभ आिण मत े करयातच धता मानतात ! 
 
काकाची कादबंरी ' ायल ', िपरादंेो, बकेेट, आयनेो, सा  याचंी नाटके, पसेोआा किवता, तकुाराम व 
ानेर --ह ेसव लेखन णज ेअमकु काळाला आलेा अमकु ा ितिया होा केवळ, अस ेिदसत 
नाही. त ेसव काळ मूाक रािहलेले िदसत.े त ेकशामळेु ? आिण ितिया हचे जर त असले तर के 
काळात के ीा ितिया वगेया असतात. या अथा न ेअमकु एक काळ असहेी काही अिातच नसत,े 
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अस ेणाव ेलागले. एकूणात कलेच ेे णज ेितियांा गावगाचंा ( gossip ) आखाडा, अस ेणाव े
लागले. थोडात, ' मू ' हा श कुचकामी असनू ' सृंती ' हा शही िनरथ क आह,े असचे णाव ेलागले. 
अनके कलावतं, लेखक अस ेणनू गलेेले आहते की कला ही ितियेा मया दा ओलाडंणारी असत.े तस ेनसले 
तर, सामािजक-राजकीय पिरवत नाच ेय आिण करमणकू यािंशवाय कलेच ेकाम काय उरत ेमग ? 
२३-०८-२०२२.  
 
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॥ 
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॥ 
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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 । 
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. 
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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. खर े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, 
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 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 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 
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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 
ि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.े  
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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 --- 
 
 
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 --- 
 
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 
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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 ‘ 
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. वत मानप े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 
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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 
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 --- 
 
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 े--  
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Poetics 
by A. R. Ammons 
A. R. Ammons 
 
I look for the way 
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 --- 
 
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 
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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 
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 
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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 भले होवो आिण 
ानंा खपू िता िमळो, हीच शभुेा ! 
--- ००० --- 
 
समोर आलेली काही वषापवूची एक पो -- 
कै. शातंाबाई शळेके 
‘ साीा पाऊलखणुा ‘ या काय मात आाच शातंाबाची मलुाखत पािहली. 
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 केलेले आह े! 
अशा अनके भाषामेनी घडवलीय, समॄ केलीय मराठी भाषा ! 
शातंाबाा ॄतीला मनःपवूक सादर णाम ! 
--- 000 --- 
 
मताची वचैािरक किवता िलिहणाया कवीला ती किवता आधीच माहीत असत े-- तीत अनपिेत काही नसत.े 
मतान आिधक मोठा आवाका घणेाया किवतते ही अनपिेतता असत.े नसुतीच मताची ितिया दणेारी 
किवता खजुी असत.े  
एकरषेीय वचैािरक अथ  -- या पात ती किवता कधीच नाही ' समजणार ' . तो जगयाा रचनचेा, ियचेा 
िता आतंर सबंधंासंह आवाका वा भान असान ेिवचारान ेवा मया िदत िनितीन े' आता कळले ' अस ेकधीच 
होऊ शकणार नाही. किवता णज ेदगडासारखी ' िनित ' व ून.े 
जवेढा अहंकार घ तवेढा कलाकृतीचा आवाका कमी. जो कलावतं त:ा ितिया, सखु:ख ेआिण मत ेयानंी 
ब असतो तो खजुा असतो. परदशे, दशे याचंा सबंधं नाही. या अथा न ेतं कलाकृती या कालजयी वा 
जागितक णता यतेील. काका, सा , िपरादंेो, बकेेट, आयनेो -- ह ेअहंकारातनू नाही िनमा ण होत. 
अिवाद ितकडचा, अतैवाद इकडचा वगरै ेपत अहंकाराला बढावा दणेारी आिण ातं नाकारणारी आह.े 
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( १ ) किवतचेी ायता अशी शयोजना इथ ेअनकेदा यते.े काय ायता णज े? भाषते जर सगळे आधीच 
उपल आह ेतर तं, पिरणामप नसलेले, ाय णज ेकाय ? 
( २ ) िनरिनराया कारा किवताचं ेउेख आहते. उपयोगी वा िनपयोगी ह ेकशावर ठरणार ? जी किवता 
escape णज ेपळवाट उपल कन दते ेती उपयोगी, कवा सामािजक-राजकीय पिरवतन क पाहत ेती 
उपयोगी, अस ेसमजाव ेका ? 
( ३ ) किवततेली सज कता णज ेकाय ? सामािजक वाव आिण अपेा तसचे परंपरा आिण अनके भाव आिण 
कवीची जनकेु या मया दतेच सज कता असत ेका ? सज कता ही ितिया असत ेका ? 
( ४ ) भाडंवली वने ेसव काही ब आिण िनधा िरत असले तर किवतते ‘ नव े‘ काय घडू शकत े? 
( ५ ) मळुात अमकु एक कृती किवता आह ेका, ह ेआधी ठरवायला हव,े अस ेटले आह.े याबाबतीत असं मत े
आहते तर त ेआधी कोण ठरवणार ? अस ेठरवण ेआिण दजा  ठरवण ेयातं फरक काय ? 
( ६ ) किवतचे ेअि-समथ न काय असत े? 
( ७ ) किवतासंहाचं ेखपण ेह ेबाजार िनधा िरत करतो. इथ ेबाजार णज ेवाचकांा आवडी आिण गरजा. त ेलात 
घऊेन बरचे कवी किवता िलहीत नाहीत. णज ेानंा बाजार नाही. ह ेाचं ेकिवतचेा उादक णनू अपयश 
समजाव ेका ? की कवी णनूही अपयश समजाव े? ( राल प ुगंिलयांा पोवरची कॉमट ). 
विंचत-ामीण किवतचेी समीा वगेळी आिण ' इतर ' किवतचेी समीा वगेळी -- अस ेकाही असत ेका ? सव 
किवताचंी समावशेक समीा अस ूशकत,े ह ेमा झाले तर दजा िवषयक ाबंाबत जरा ता यऊे शकेल. 
 
ा किवताच असतात -- िनबधं नसतात -- याचबरोबर ग किवता हाही एक कार आह े– 
 
आशय हा ियसेोबत असतो -- तो असतो कवा नसतो -- असला तर वत मानातच असतो -- ' तारुत े' असण े
वगरेै िनरथ क असत े-- मग तुी णाल, ह ेकुणी वाचणारही नाही -- ह ेअसले  कुणीच नाही सोडव ूशकत – 
 
घटनाकतलेा मह न दणेाया काही किवता असतात -- ा सूतकेड ेजातात -- पण अशा किवताचंी 
शताच फेटाळणार ेिवचारवतं वाचक असतात -- ाचंा च यते नाही – 
25-10-22.  
 
" िनपयोगी किवता णज ेती किवता जी वावाचा िनदश करण ेणजचे सामािजक व निैतक भा 
करण,ेिनसगा ित आा  करण,ेिगत भावभावनानंा अिभ करण ेइादी गोी टाळत.ेही अशी आत 
वळलेली णज ेकिवतेा कृिमतचे ेरचलेपणाच ेभान असलेली किवता आधिुनकतेा काळात,मागील दोन 
शतकात,जगभर उदयास आली. तर आधिुनकतेा काळात या किवतचे ेिसातंन दखेील झाले.ामळेु किवततेील 
योगशील अणी वाह हा ाय किवतचेा रािहला. 
मराठी सािहात हा वाह अधमे ेजरी डोकावला तरी बताशंी किवता ही अिभी ातंाा,अितेा 
आिण समतेा लामंधनू िनमा ण झालेली होती व आह.े िशवाय सतं कााा बळ परंपरेनसुार जीवनाच ेसार 
सागंणारी, उपदशे दणेारी,ससंाराचा अथ  समजनू सागंणारी एक वृी मराठी किवतमे ेकायमच होती " -- ह ेखपू 
महाच ेआह.े या बाबतीत एक लात ाव ेलागले की कोणताही कवी सतत अिसधारवेर नसतो -- काही किवता 
बोधद असहूी शकतात, पण, बयाच ' िनपयोगीही ' अस ूशकतात. कवी ऐवजी किवतकेडचे पािहले जायला हव.े 



 
 

101 
 

ाय किवतलेा फारस ेमह असणार नाही -- याच ेकारण िघािपातच रमण ेआिण आान ेन घणे,े या 
मनाा वृीत आह.े कवनी िलिहताना या ' पाया ' ला मान ायच ेकारण नाही. किवतचेा मडर क इिणारा 
फोस  मराठीत खपू मोठा असला तरी ाय किवता िलिहली जाण ेमहाचचे असले. ाय णज े' कलावादी ' 
ने -- उलट जगयाता मलूभतू आिण समावशेक ानंा िभडणारी किवता. अशी किवता ही एखाा गटाच े
इटंरे साभंाळयासाठी नसत.े तोच माणसाा जगयातला साृंितक वाह असतो. ामळेु, प ुगंिलयांा या 
पोमधले सवच िववचेन महाच ेआह.े 
०२-११-२२.  
 
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 
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 
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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 --- 
 
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 !  
 
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 --- 
 
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 
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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 
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 ---                             
 
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.े 
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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 
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 --- 
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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 धमसंापक 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 
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 --- 
 
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 
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होईल. ) यात माझी एक दीघ  ावना असले आिण सया भागात खालील कवा काही चागंा किवतावंर 
माझ ेभा असले ---  
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 
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का किवता, आणखी का नाहीत याच ेएकच उर – सदर पुकाा आिण माया मया दा. आिण मु णज ेज े
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 --- 
 
ि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 
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 
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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 ---  
 
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 : 
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                                                                                   
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•ि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                                                                          
•ि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  
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' मालक-मुक-काशक- 
सपंादक ' = मी = जनै! 
--- ० ---  
मनोज पाठक  
 |आवत न|े 
च.ं.दशेपाडं े
मधनू. 
--- ० --- 
२०-१२-२२.  
 
किवततेला मी आिण त: कवी एकच या समजतुीची गरज काय ? 
कट व गट -- दोी बरोबर, ह ेकृपया लात ाव.े ' मराठी लखेन माग दशका ' -- यािन शखे -- या 
पुकातही कट व गट दोी एकच अस ेिदलेले आह.े ह ेपुक आिण श राकर ह ेमी िवासाह मानतो. तक  
णाल तर माझा असा आह ेकी एक अर बदन वगेया अथा च ेश -- यावर माझा िवास नाही. बोलयाा 
वा वापराा ओघात एखाद ेअर बादलले गलेेल ेअसत ेआिण त ेदोी ा धरले जात,े इतकेच. जस ेसोयीर व 
सोईर दोी ा असत.े षीकोण / न वा सामी/ सामुी -- कवा साळंुकी / खी अस ेदोी ा असतात. 
असो. गट, गटण े-- याबल -- कट, कटण ेपहा -- मराठी श राकर -- कै. वासदुवे गोवद आपटे. 
 
मला जरा एक वगेळा मुा िदसतो आह े-- ाा सतबेल खाी नाही. इतर कलामं ेघाळाचा काळ आिण 
मानिसक काळ या दोच ेिनयोजन कलावतंाा हातात असत.े िच आिण िश हा फ मानिसक काळ असतो. 
ितथ ेमाच ेिनयोजन नसत.े मी अस ेवाचले होत ेकी इंलंडमधली एक अिभनेी ए बी सी पासनू झडे पयत अस े
णत जायची की लोकांा डोयातं पाणी यईे ! 
 
ान े( साद वनारस े) आिण अतलु कुलकणन ेचालवलेा रंगवध न या उपमामळेु अनके ायोिगक नाटकाचं े
महाराात बयाच िठकाणी योग होऊ शकले ! ातं माझ े' बिुबळ आिण झ ू' हहेी होत े! िय िम सादच े
मन:पवू क अिभनदंन ! 
' मराठीतले कला-सािहाच ेे ( इथा ) मातीत घालायला जबाबदार कोण ' या िवषयावर एखाा हौशी 
अासकान ेइथली मराठीतली एक शवेटची डॉरटे करावी, अस ेमी सचुव ूशकतो. पण या िवषयाला गाईड िमळेल 
का हाच एक  आह े! 
जगाता के गोीचा इतर सगया गोवर पिरणाम होत असतो ! 
ह ेिच पुा पाहताना िदसलेले काही वगेळे -- रेेा जनरल डाता बाकावर आिण खाली दाटीवाटीन े
बसलेली ही माणस ेआहते. डाा हाताला वर मोकळा भाग आह ेतो णज ेिखडकी आह े! -- असहेी खास वाटत ेह े
िच ! Sharad Tarde 
 
एक णज ेमी समीकही नाही आिण सवही नाही. किवता या िवषयावर मला आने ेकाही माडंायच ेआह,े 
तवेापरुत ेह ेमाझ ेपुक असणार आह.े माया यादीतले सव कवी माया आवडीच ेआहते, अस ेनाही. ांा 
काही किवता ा मला चागंा वाटतात ा घतेा आहते. पणू  मराठी किवतचेा पिरसर ध ुडंाळून िलिहयाची 
जबाबदारी मी घतेलेली नाही. माया यादीितिरही अनके चागंले कवी व किवता अस ूशकतील. त ेसगळे मला 
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माहीत नाहीत, मी वाचलेलेही नसतील. मी त: मला एक लेखक समजतो, ामळेु, या कामाला मी िकती वळे 
ावा याला मया दा आह.े लोक समजनू घतेील, अस ेवाटत.े 
--- ००० ---  
२०-१२-२२ पयत आले.  
 
पुा समंलेन  
 
खर ेतर सािह समंलेन या महोवाशी माझा काही सबंधं नाही. तरीही, मीही काही िलहीत असतो ामळेु, एक 
गभंीर चाळा णनू यावर िलहावसे ेवाटत.े ह ेनाही िलिहले तर काय िबघडणार आहे, ह ेजस ेखर ेआह ेतसचे, ह े
िलिहले णनूही काही िबघडणार नाही, हहेी खरेच आह.े तर, यदंा, ा. नर चपळगावकर अ आहते. त े
गाधंीवादी िवचारवतं आहते. ाचं ेभाषण अमकूच कुणाा बाजचू ेवा अमकूच कुणाा िवरोधावरच क ित अस े
नसणार याची कना होती. ामाण ेसाधक-बाधक िवचार माडंणार ेअस ेअनामक, समतोल भाषण ानंी 
केलेले आह.े सरकारी कुमशाही नसावी या मुाबरोबरच ानंी खालील मुहेी माडंलेले आहते ---  
एक --- जो अनभुव ाला सागंायचा आह ेााशी सतूराम सबंधं नसलेले आपण िल नय,े याची ान ेकाळजी 
घतेली पािहज.े कोणाची तरी बदनामी करण ेअगर आपा मनातील कशाबलची तरी नाराजी  करण ेहा 
लेखकाचा उशे असले तर त ेवायबा योजन असत.े लेखकाच ेातं कधीकधी ाा डोयावर 
लागलेा झापडामळेु आपोआप न झालेले असत.े अमकू कारचचे सािह िलहावयाच,े तचे दशेिहताच ेआह,े 
अगर आपा तानाा समथ नाथ च िलिहले पािहज,े असा ाचा चकुीचा समज झालेला असतो.  
दोन --- सािहिकाशंी िहतगजू करताना िवनोबानंी काही महाा गोी सािंगता. थम ानंी सािंगतले की, 
अनभुवान अलग झाािशवाय सािह िलिहताच यते नाही. िवनोबा हहेी णाले की, अनभुवाला आपा 
ितियाचंी आिण मताचंी जोड देयाची आपाला आवयकता भासली णज ेतो अनभुव सािहच राहत नाही. 
--- ह ेदोन मु ेकाहा णज े‘ भिूमकावाांा ‘ कदािचत पचनी पडणार ेनाहीत, अस ेवाटत.े पण, 
चपळगावकर ह ेगाधंीवादी असान ेत ेहवादी नाहीत याची सहानभुतूी णनू एक ाटेजीचा भाग णनू 
ांा या मुानंा फारसा िवरोध होणार नाही. त ेठीक आह.े  
या िनिमान ेमला एक वगेळाच मुा माडंायचा आह.े तो आह ेआपण ाला वाचन-सृंती णतो, ाबाबतचा. 
काल मी एका पुक दश नाला गलेो होतो. ितथ ेलाखभर इंजी पुके आहते अस ेकळान ेमुाम गलेो होतो. 
मला वाटले होत ेकी काही ‘ आजच े‘ लिलत लेखन वा समीा असलेले अस ेकाही असले. तर पणू  मिनरास झाला 
! सगळी चकचकीत बांाची ५०० त े६०० पानांा ामुान ेकादबंयाचंी आिण उघडच िनळ करमणकुीची 
पुके होती ! या जगाा वाचन सृंतीच ेह ेदश न झाावर माया मनात िवचार आला की याला वाचन सृंती 
णाव ेका ? हा अथा तच िववा मुा आह,े पण, असली आिण इतकी चडं वाचन सृंती इथ ेनाही आहे, याच े
मला समाधानच वाटले. आपा वाचन सृंतीच ेिततकेच घातक अस ेसर ेकाही दोष आहते -- उदा ० – 
इितहास-परुाणात रमण,े अितामं ेमगलू राहण,े िवभिूतपजूा, वगरैे. तरीही, या अीय भाषणाबाबत 
बोलताना एक िवचार आला की अानंी यावर बोलायला हव ेहोत.े िवशषेत: लिलत लेखनावर. सव समावशेक 
नाही श, पण, थोड ेतरी. पण लेखकाचं ेउेख कन बोलाव ेतर हचे का, त ेका नाहीत, असा गटिनहाय 
सवंदेनशीलतचेा दबाव अावंर यते असावा. ामळेु, अानंी यावर बोलायचचे नाही अशी था पडत आह.े 
अिभिातं सकंोचच णाव ेलागले यालाही !  
– ० – 
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िच कळण े 
 
मी काही िचकलेच ेरीतसर िशण वगरै ेघतेलेले नाही. थोडफेार वाचन आिण काही ‘ पाहण े‘ हीच माझी या 
कलेतली सपंक -सामुी. पण ामळेुच मी या िवषयावर िलिहले पािहज ेअस ेवाटले. कोणतीही कला ही काही फ 
िशितासंाठी नसत े– ती सवच इकासंाठी आिण उकुासंाठी असत,े ह ेजर खर ेअसले तर मीही या िवषयावर 
िलहायला हरकत नाही. काही वळेा, एखादा णतो की अमकु किवता बध आह,े ितात काही ऐवजच नाही कवा 
अमकु नाटक िकतीही ामािणकपण ेपािहले तरी ‘ हाताला काही लागत नाही ‘, णज ेकाय असत ेह ेहाताला 
लागण े? ानंाही जेा एखादी कलाकृती आवडत ेतेा काय घडत असाव े? त ेणज े‘ नको ितथचं पडला 
अविचत माझा हात ‘ अस ेकाही असले का ? बयाच लोकानंा नाटक पािहले की ‘ नाा िवधान ‘ सापडाव े
लागत,े णज ेमगच त ेनाटक ानंा समजले, अस ेवाटत.े याचा अथ  ानंा ाची एक वचैािरक कॅलू करता 
यावी लागत,े ह ेउघड आह.े ह ेअसले सगळे घोळ कोणाही कलेा सपंका त यतेाना असतातच. सगंीत ऐकताना 
मनात वीरभावना िनमा ण झाली, :ख वा िवरह जाणवला णज ेत ेकळले अस ेवाटत असाव.े  
िचाा बाबतीत, फोटोािफक िच काढता यणे ेहीही काही सोपी गो नसत,े ालाही चडं कौश लागतचे. 
पण तवेाच बाबीला सज क कला अस ेणता यईेल का, असा  यतेो. ाला इंशेिनिक कवा ठसावादी वा 
भाववादी कला णता यईेल ितात आकार ओळख ूयतेात पण त े‘ जसेा तस े‘ नसतात. रंग, आकार, पोत, 
रचना ह ेसगळेच कॉिपबहारिगरीपासनू लाबं असत.े ह ेनानचे पाहण ेआिण घडवण ेअसत.े ह ेनव ेकाय आह,े 
वावापासनू यात वगेळे काय आह,े ामळेु काय घडत ेआह े– असा िवचार  करत आिण ‘ पाहात ‘ गलेे की ा 
िचातली सज कता उलगडू लागत.े कोणाही कलेत, तीत अतंभू त असलेा सज कतबेरोबर जाण ेणज ेती 
कळण,े ह ेइथ ेलात ाव.े यासाठी, अथा तच, पवू हिवरिहत ीन ेिच पाहता यायला हव.े कळण ेणज े‘ 
आपा सवयीत बसवण े‘ हा िवचार सोडला पािहज.े सगंीताा एखाा उ ुगं आिवारात, आपाला हा अमकु 
राग आह ेअस ेकळले नाही तरीही, आपण ा गायकाा सज कतबेरोबर रा शकतो. तसचे िचात आह.े िच ‘ 
आवडण े‘ पासनू त ेत े‘ टे आह े‘  इथपयत जाण ेणज ेाता सवयबातचेा, ‘ माहीत नसयाचा ‘ य 
यणे.े  
अमतू  िचकला तर ओळखीच ेजग घतेच नाही सदंभा ला. ह ेअमकु आह ेअस ेणनू ितथ ेकाही सपंत नाही. 
सज कता असलेली कोणतीही कलाकृती ही ‘ कळून सपंली ‘ अस ेहोऊ शकत नाही. णज ेके अमतू  िच टे 
असत ेका ? उगीचच काहीही िगचिमड केले तर ाला अमतू  िच णता यईेल का ? या ावर िवचार करता ह े
लात यते ेकी थमत: मामावरची कूमत जाणवतचे. आिण ा िचात ज ेकाही आह ेत ेिचकाराा सखोल 
चतनियतेनू आललेे असत.े आता ह ेकशावन ? तर त ेिच पाहात राहाव ेअस ेआपाला वाटत ेआिण खुा 
मनान ेआपण त ेपाहात रािहलो तर ा सज कतेा ियते आपण जाऊ शकतो. िच पाहावसे ेवाटण,े आपले 
पवू ह सोडावसे ेवाटण ेआिण सवयबा आशयाची जाणीव होण ेही चागंा िचाची मखु विैश ेआहते.  
यावन एक  असा यतेो की एखाद ेउम िचदश न मी पािहले आिण आता मला ावर िलहायच ेआह ेतर मी 
काय, कस ेिलिहण ेअपिेत आह े? तर, थोडात, कोणकोणा ियानंी ती िच े‘ नवा ‘ णज ेसवयबा 
आशय दते आहते, ह ेसागंायला हव.े तहेी वचैािरक साराशं न काढता.  
--- ००० --- 
 
' मराठीतले कला-सािहाच ेे ( इथा ) मातीत घालायला जबाबदार कोण ' या िवषयावर एखाा हौशी 
अासकान ेइथली मराठीतली एक शवेटची डॉरटे करावी, अस ेमी सचुव ूशकतो. पण या िवषयाला गाईड िमळेल 
का हाच एक  आह े! 
15-02-23.  


