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कृपया ोधाला थारा न दतेा मैीतच वाचाव,े ही िवनतंी -- 
 
समीा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
मराठीतली समीा थाबंलीय का, मराठी समीा जागितक का होत नाही, मराठी समीते नव ेिवचार का िदसत 
नाहीत, वगरेै िवषय आपण चघळत असतो. पण, इतकी वष होऊन गलेी तरी आजही माधव आचवलच आठवावते, 
अस ेका होत,े याचा िवचार आपण टाळतो. अहो, आधी मराठी सािह तरी होऊ ा जागितक मग समीा 
आपोआप होईल, असहेी आपण णतो. जगिस होयासाठी योय, दजदार सािहाा अनवुादाची िया 
असायला हवी – मराठीतनू इंजीत कोण करणार अनवुाद ? अकादिेमक वत ुळात काय  असलेा काही लेखकाचं े
होतातही अनवुाद पण अथा तच त ेपरेुसहेी नसत ेआिण ाितिनिधकही नसत.े ामळेु, त ेदऊे सोडून आिण असा 
िवचा  की जागितक दजा च ेणाव ेअस ेकोणत ेिकतपत सािह इथ ेिनमा ण झाले वा होत े? या ाला नीच 
आशादायक अस ेउर िमळाव ेअशी सािहिनमती आपाकड ेहोत आलेली आह.े पण मग ा िनमतीची दखल 
घेयाची कुवत इथा समीते आह ेका – याच ेउर नकाराथच यते.े अस ेका होत ेआह ेयाचाही रोखठोक िवचार 
करावा लागले. दिलत सािह कवा आबंडेकरी सािह आिण ामीण सािह ह ेमराठीतले नीच महाच ेवाह 
आहते पण सािह णज ेतवेढचे न.े सामािजक-राजकीय अायाचा िनषधे वा ायाची ापना करायची 
िनकड ही ाचंी उि ेअसतात. ती तशी असण ेभागही असत.े पण, मानवी जगयाचाच आवाका घणे,े भान घणे,े 
नहेमीच अनुिरत राहणाया समाचं ेदश न घडवण,े माणसाला सजुाण, सवंदेनशील, पिरप असयाा 
शता िनमा ण करण,े अशाही बाबी वा िया सािहात महाा असतात.  के समीक या सवच बाबतत 
अासपूण ेबो शकेल, अस ेन.े माटन एिनन ेअसड नाटकावर एक जागितक महाचा थं िस केला तस े
िनवडलेा िवषयावरच ेसखोल काम तरी का होत नाही ? खर ेतर पिरवतनवादी असो की इतर सव खलेु सािह 
असो, समीने ेलेखकासंमोर आान ेउभी करायला हवीत. समीलेाही सजकच समजायला हव.े समीा आिण 
सािह या एक चालणाया िया असायला हात. मळुात आपला  हा आह ेकी आशयानगुामी समीते 
कुणाला इंटरेच नाहीय. आशयाा पायात उतरयाची हमतच न होत चाललीय. बाहेन उडाणट ूशरे े
मान पळून जाण ेहचे घडत ेआह.े या असा समीचे ेआपुष अथा त नमेाड ेआहते. ा पतीन ेअनकेाचंी 
चागंली सोयही झालेली आह.े पण, मलूत: हा िकोण सज क सािहाला ु लेखणारा ठरतो, ह ेपाहायला हव.े 
अगदी पिरवत नवादी समीक टला तरी ा सािहाबल तरी तो खास मौिलक अस ेकाय बोलतो ? इथ ेसािह 
समंलेनांा चार अाचंी उदाहरण ेघऊे. उम काबंळे, नागनाथ कोापे, लीकातं दशेमखु आिण ािंसस 
िदीटो. ह ेलोक काय करतात ? सािहात राजकारण व नसत ेअस ेणत ांा भाषणातनू सािहच व  
करतात आिण फ राजकारणावर बोलतात. आिण त ेतरी काय असत े? कोणताही पिरवतनवादी काय कता  ज ेभाषण 
कुठेही क शकेल तचे भाषण हे समंलेनाा अपदावन हाणतात ! णज ेघडत ेकाय तर ा अपदाा 
खचुवर जाऊन बसण े! चचाच,े पिरसवंादाचं ेिवषयही सगळीकड ेतचे  तसचे असतात – राजकीय िवचार भरपरू 
माडंता यावते अस.े आिण आपण रडत असतो की मराठीत मौिलक समीा का नाही आिण आपली समीा 
जागितक का होत नाही ! सािह णज ेफ राजकारण अस ेसतत बबवणार ेज ेलोक आहते त ेयाच ेखर ेगुगेार 
आहते. सािहाची इतर अनके अगं ेआिण साृंितक काय न करत जायाच ेकाम यानंी केलेले आह.े वळे कधीच 
गलेेली नसत.े आताही यातनू जाग ेहोऊन बाहरे यणे ेश आह.े  ह ेअसले ‘ िनपयोगी ‘ फार िलहीत न बसता 
खाली काही िवषय दतेोय – ाचंा आपा सज क सािहाा सदंभा त िकतपत उपयोग आह ेयाचा िवचार ावा – 
1. तकुारामाची िरकामीक आिण सा चा  नथगनसे  
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2. मराठी किवततेले मखु वाह  
3. मराठी सािहातला उर आधिुनकतावाद  
4. सािह आिण तान  
5. सािह आिण मानसशा  
6. मराठीतला भावकिवतचेा काळ सपंला आह ेका  
7. मराठी नाटक आिण ाच ेसािहमू  
8. किवता, प आिण ग   
9. मराठी कथा / कादबंरी याचंा बदलता का माल  
10. मराठी सािहातले परदशे  
11. मराठी सािह िनराशावादी आह ेका  
12. आजा काळाचा दावजे तयार करण ेह ेसािहाच ेकाम आह ेका  
--- या कार ेआणखीही काही िवषय सचुवता यतेील. मळुात सािहाशी सबंिंधत आहते का  ह ेिवषय की 
सािहातनू व करावते अस ेआहते, ावर आधी चचा  ावी. मग ह ेिवषय ावते अस ेसज क सािह आह ेका 
मराठीत, यावर सरी चचा  ावी. आिण मग ितसरी चचा  शवेटी यावर ावी की मराठी समीक ह ेिवषय का 
महाच ेमानत नाहीत.  
आता नहेमीमाण ेमाया िडसेमर  – मी त: अासक नाही – यातंा एकाही िवषयावर मी  बो  शकणार 
नाही, पण , कुणी अासपवू क यावंर बोलणार असले तर मला ात चडं इंटरे असले. मी  केलेले ह े
िवचारही कुठा सखोल अासाचा नतीजा आहते , अस ेनाही. इथा उथळ चिलत पतीतलेच जरा वगेळे 
बोललोय इतकेच. तटुप ुंा अासावर, फारस ेकाही न कळता बोलायची इतर अनकेानंा असलेली सटू मीही घते 
आह.े फार मनावर घऊे नय.े सोचना ह ैतो सोचो नही तो छोड दो ! जय हद , जय महारा ! 
--- 000 --- 
 
 
माझा सगंणक बदं आह े--- जमले तशी एका लॅपटॉपवन ही पो दते आह े-- 
नाटक एक मु चतन  
0 रव दामोदर लाख े0 थंाली काशन.  
मु णज,े ह ेपुक वाचनू खपू आनदं झाला ! वाचताना महेी राहवनेा णनू या आनदंाबाबत लाानंा फोन 
कन सािंगतले. आपाकड ेचागंले आिण नामवतं िददशक झाले नाहीत अस ेनाही, पण , कुणीही 
नाकलेबाबतच ेत:च ेचतन या पतीन ेमाडूंन ठेवले नाही. काहनी आचिर ेिलिहली पण ती ामुान े
आी कस ेटे झालो यावर होती. ांा चतनाच ेदोनचार तकुड ेातंनू शोधनू काढाव ेलागतील, अशी. याला 
अपवाद णता यतेील त ेणज ेअतलु पठेे आिण कुमार सोहोनी. आिण आता लााचं ेह ेपुक.  
ह ेपुक खर ेतर नसुतचे नाटक या कलेबलच ेनसनू जगयाा कलेबाबतचहेी आहे, अस ेणता यईेल. पण 
आपण याकड ेनाटक या ेापरुतचे पा. नट हा खळेाडू ( चाप  ) आिण त ( गाभंीय  ) असावा अशा अथा च े
एक वा सवानाच पाठ असत,े पण ाचा अथ  नसतो माहीत. सवच तं आिण िददशकही तच असाव े
लागतात, णज ेकाय ? ाचा अथ  ानंी काटं, हगेले वा सा  असाव ेलागत ेअसा नाही. मनान,े समजतुीा 
ियने ेत ेत असाव ेलागतात. ‘ मी, माझ,े मला ‘ या हासाच ेलोक चागंले कलावतं नाही होऊ शकत. 
तकुारामाचा अशा अथा चा एक अभगं आह ेकी कीत नकाराचा नतंर िमळणाया दिणवेर डोळा अस ूनय,े ासाठी 
ान ेकीत न क नय.े ाचमाण,े नाकला ही सव अप ण करत आसात होणारी कला आह.े या छोटेखानी 
पुकात त ेलाानंी अतं भावीपण ेआिण गाभंीया न ेिवशद केलेले आह.े  
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ह ेपुक का, कस ेचागंले आह ेह ेसिवर सागंायच ेणज ेया पुकाइतकीच वा ान जा पान ेिलहावी 
लागतील. त ेअथा तच मी करणार नाही. नाटकाची सगळी तं ेआिण एकूणच नाटक ही एक कलाकृती णनू उभी 
राहयाची अगदी तालमीपासनूची िया याचं ेअतं सखोल चतन या पुकात आह.े मराठीत नाटकाा 
बाबतीतले ह ेएक बीजपुक ठ शकत.े      
पण मुा असा आह ेकी मराठीत – या परुोगामी महाराात – हवये कुणाला ह ेअसले पुक ? अशा गाभंीया न ेया 
कलेकड ेपाहणाया चार लोकाचंा तरी समहू इथ ेएक जमा होण ेश आह ेका ? यशासाठी आिण वलयासाठी 
हपापलपेणा हा या कलाेातला एक मोठा रोग आह.े सरा मुा अिधकच गभंीर आिण असा  णावा असा 
आह.े तानाक गाभंीय  णज ेत ेझाले आािक ! लगचे ा टाकून, अशी वृी बोकाळलेली आह.े एका 
िठकाणी, या पुकात नटराजाची मतू आिण नाकलेा सदंभा तला ितचा अथ  हा सिवर मजकूर पानच 
काहना अलज होऊ शकत.े धामक अवडबंर आिण कमकाडं ह ेवाईटच आिण घातकच, यात वाद नाही, पण 
ाचबरोबर तानाक,  आािक समजतुीा ियचेाही ाग ायला हवा, अस ेसमजण,े ह ेकोणाही 
कलाेाची हानी करणारेच आह.े      
ह ेएक अुम पुक मराठीत आलेले आह.े त ेनसुतचे पालखीत ठेवले जाऊ नय.े महारााता िपा न 
िपानंा उपयोगी पडणारा हा एक अमू ऐवज आहे, अस ेमला वाटत.े  
--- 000 --- 
 
जीवलेागणीा किवता  
0 रव दामोदर लाख े0 वण मुा काशन’ 
कुठाही गोीची कधीही कशाशीही गाठ पडले आिण ातनू िनमा ण झालेा अनाकलनीय ग ुतंाग ुतंीतनू आपा 
‘  ‘ ची शकले उडू शकतील – अशी जगयातली ग ुतंाग ुतं, अिनितता आिण िनरथ कता मा असलेली अशी 
ही लााचंी किवता आह.े पण याचा अथ  ती :खाची वा िनराशचेी किवता आह ेअस ेनाही. ही िनरथ कता णज े‘ 
आह ेत ेपाहण े‘ या कारची आह.े यापवू मी दोनतीनदा लाांा  किवतवेर िलिहलेले आह.े आता फार नाही 
िलहीत. मराठीत ही एक तं पतीची वगेळी किवता आह,े एवढ ेणनू ठेवतो. घटनानंा ताळतं नसाचा 
अनभुव दणेारी आिण आपा जगयाकड ेपाहयाची एक र ी दणेारी अशी ही किवता आह.े वाचता वाचता 
( ा ा वळेा मडूमाण े) आवडलेा किवता – कुठंतरी ( 27 ), लाईफ ( 46 ), मजकूर ( 76 ), माळी ( 81 
), बदं दरवाजा ( 86 ). 
ही किवता णत े-- 
तमुा-मायात फरक  
गढूतचेा गोडवा चाखेोवर केवळ ( 21 ).  
--- 000 --- 
 
" Look at it much more deeply. Why do I want to know who my great-grand-
grandfather was? Who cares ? What matters is what I am now. Who cares whether 
somebody is a prince or a queen ? All that is so childish. " -- J. Krishnamurti. 
" याकड े खपूच अिधक सखोलपण ेपाहा. मला कशासाठी मािहती हवी असत ेकी माझ ेखापर खापर पणजोबा कोण 
होत े? कुणाला काय पडलेय ? महाच ेह ेआह ेकी आा या णी मी काय आह.े कुणाला िफकीर आह ेकी कुणी 
एखादा राजपु आह ेकी एखादी राणी ? त ेसगळे अतं पोरकटपणाच ेआह.े " 
-- ज.े कृमतू. 
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सािह समंलेन आिण सािह  
पुा एकदा अिखल भारतीय मराठी सािह समंलेनाची वा ेवाज ूलागली आहते ! यदंा ह ेसमंलेन नािशकला 
होणार असाच ेकळत.े अपदासाठी सचुवले गलेेले पिहल ेनाव णनू डॉ . अिनल अवचट याचं ेनाव समोर 
आलेले आह.े त ेमहानच आहते यात मत नाही. फ एकच अपेा आह े-- अीय भाषणातनू कथा, कादबंरी, 
किवता, नाटक, लिलत लेखन अस ेसव सािह व  केले जाऊ नय.े डॉ . अवचट या सव सािहाकाराबंल 
समकालाा सदंभा त काही काश टाकणार असले तर छानच होईल ! 
 
 
रीलया  
– कथासंह – रव  दामोदर लाख े– पार पिकेश.  
रीलया णज ेकाय ह ेमी लाानंा फोन कन िवचारले. ानंी हा श कसा तयार झाला वगरै ेसािंगतले. टले 
त ेठीक आह.े मी मला समजलेय त ेिलहीन. या कथातं जस ेकुठूनही, काहीही एक यईेल, ाातनू ितसरचे काही 
िनघले आिण टले तर असबं िवचारही कथचेा भाग बनतील – तसा हा श आह े– अपघातान ेकाही अरे एक 
यऊेन घडलेला – शकोशातला कोणताही अथ  नसलेला – या अथा न ेिनरथ क. लाानंा ह ेपटले – त ेणाले की 
आीही आता हाच िनरथ  सागंत जाऊ.  
उम आहते कथा. ाणी, पी, व ू, माणस,े िनसग , काहीही, भतू, भिव, वतमान, वाव,  े– ह ेसगळे 
तं मूाकतिेशवाय इथ ेआह.े िनवदेन कुणाहीवन सु होईल आिण कुठेही जाईल – ना या कथानंा पााचंी 
सगंती असले ना िविश घटनाम ना कोणती कारण-पिरणाम साखळी. के घटनलेा जण ूहजारो वषाचा 
भतूकाळ आह े– एखादी उथळ मािलका कुठली दाखवणार ? तरीही या कथाच आहते – कथते असणारी एक िकमान 
उकुतचेी माा इथहेी आह.े या कथाचं ेमखु विैश णज ेाचंा चतनाक बाज. टले तर हा 
संावाहासारखा आह ेआिण टले तर तचतनासारखाही. अशा कथा मराठीत फारच िवरळा आहते. ही एक 
अगदी वगेळीच सघन शलैी आह.े काही माणात ही शलैी सगंीतकलेशी साध  सागंत ेतर काही माणात अमतू  
िचकलेशी. ही एक तं, खलुी, मु शलैी आह.े यामळेु लेखकाला जगयाता मलूभतू ाबंाबत हव ेतेा हव े
िततके बोलता यते.े तरीही त ेा ा कथचेा एकसधं भागच असत.े ाच ेवगेळे अस ेअि जाणवतही नाही. 
मराठीत एक वगेळेच अनपिेत आशयघन दालन खलेु कन दणेाया या कथा आहते.  
एकेका कथचेा िवषय-आशय सागंत बसयात अथ  नाही – खर ेतर तसा तो सागंताही यणेार नाही. सम िव जण ू
एकितपण ेआिण समपणहेी हाताळणाया या कथा आहते. तरीही, यांा बाबतीत एक  पडू शकतो. समजा 
एकदोन कथा वाचावर ही शलैी समजली आिण एकूण कथानंा वा पाानंा फार तं ओळख असयाचा इथ े 
नाही, ह ेसमजल ेतर पढुा सगया कथा वाचायची गरजच काय ? अस ेवाटण ेहा या शलैीचा दोष तर नाही 
णता यणेार ? पण, थोडा िवचार करता आणखी एक मुा लात यतेो. इथ ेजवळ जवळ के पानावर िवजचेा 
धा णावीत अशी अनके समृ वा ेआहते. ती ा ा िनवदेनाा ओघातच यणेारी आहते. आिण ांामळेु 
के पान आशयनावीान ेउजळून िनघत आह.े या विैशामळेु के कथचे ेतं अि समथ नीय ठरत े
आह.े  
उदाहरणाथ  यईेल ा पानावरची न िनवडलेली ही वा ेपहा – 
“ मेात सफरगची मजा असत.े सफरग ही मजचेी गो वाटायला मन कस ंअसायला हव ं? “   ( ११२ ) 
“ िकके मलुा मनातं लाा आदा िदवशी ल न करयाच ंयते.ं ा उाचा िदवस उजाडू नय ेअशी 
ाथ ना करत झोपतात. “ ( ११० ) 
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 -- अशी शकेडो वा ेया कथासंहात आहते.  
मराठी कथलेा वगेळेच आयाम आिण ऊंची आिण खोली दणेारा कथासंह ! 
लेखक आिण काशक याचं ेअिभनदंन ! आिण खास रखेाटनाबंल चाद पाडं ेयाचंहेी ! 
--- ००० --- 
 
आादक आिण सैािंतक  
डॉ . सधुीर रसाळ सरांा एका लेखावर मी माझी ितिया ानंा कळवली होती. माया ितियबेाबतच ेाचं े
िवचारही ानंी मला सिवर कळवले. सा मी सराचंा तो लेख आिण ाचं ेमला आललेे उर जरा बाजलूा 
ठेवतो आह.े मी ानंा माझी जी ितिया पाठवली होती तवेढीच पो इथ ेांा अनमुतीनचे दतेो आह.े हते ूहा 
की आपणा सािहमेत चचा  ावी अस ेदोन िवषय यात आहते -- 
१. आादक समीते वगेवगेळी सैािंतकता असत ेका ? कशा पाची ? 
२. माया मत,े सैािंतक समीा ही भदे माजवणारी असान ेती सािहाा मूाकतलेाच हरताळ फासत े, 
ामळेु, फ आादक समीा हीच योय असत.े  
-- या दोी मुावंर आपण आपापले आकलन माडंाव ेणून ही पो -- 
डॉ . सधुीर रसाळ सर आिण माधव आचवल . 
मराठी समीेा बाबतीत मी अलीकडचे एक पो िदली होती. ा पोम ेमी माधव आचवल ह ेमाझ ेआवडत े
समीक असाचा उेख केला होता. तो रसाळ सरांा पाहयात आला असावा. योगायोग णज ेआचवलांा 
समीवेरच रसाळ सराचंा एक लेख लौकरच एका िठकाणी िस होणार आह.े तो ानंी मला वाचायला पाठवला. 
तो मी ईमानदारीत वाचला. बालकाण खााा कारकुनान ेअवजड उोग आिण पोलाद खााा मंाला 
भटेाव ेतस ेत ेझाले. पण हरकत नाही. मराठीत एक बरे आह े– तुाला काही समजो वा न समजो, बोलायला 
िवचारातं मबुलक उपल आह.े ा आधारावर बोलतोय. 
आमा बकेँत एक दशेभ कमचारी होत.े ानंी एकदा एक बातमी वाचली की नहे यनुोकड ेजात असनू ितथ ेत े
कामीर ावर बोलणार आहते. जाताना थोडा वळे त ेम ुबंई िवमानतळावर थाबंणार आहते. ह ेकळावर ा 
पयान ेम ुबंई िवमानतळाा पावर नहेंना एक मोठी तारच पाठवली की बाबा कामीरवर बोलताना ह ेखालील 
मु ेिवस नका – त ेफार महाच ेआहते ! तर ह ेज ेमी िलिहतो आह ेत ेतसचे समजाव,े ही िवनतंी.   
रसाळ सराचं,े आदरपवू क का अस ेना, आचवलाबंल अस ेमत आह ेकी ना धड आचवलानंा आादक समीा 
जमली ना काही समीा-िसातं माडंता आले. मला तर आचवलाचं े‘ जादं ‘ वाचताना अुम समीा 
वाचाचा आनदं झाला होता. नतंर, मायासारखाच आनदं झालेले मला आणखीही काही भटेले होत.े  ामळेु, तो 
सराचंा लेख पुा एकदा वाचला. 
रसाळ सरांा लेखाता पिहाच वााला मला खडा लागला. “ मराठीत आादक समीलेा जरी एक िता 
असली तरी या समीमेागील सैािंतक भिूमका मा मराठीत नीट माडंली गेाच ेिदसत नाही. “ – ह ेत ेवा.  
सैािंतक नाहीय णनूच तर ितला आादक समीा णायच ेना ? जी समीा ना रसवादी आह,े ना दिलत आह े( 
सवणाची म ठासलीय या कादबंरीत – टे आह े! ), लगवादी (  च कवी रॅो हा ग ेहोता आिण रलेन  या 
कवीशी ाच ेसबंधं होत,े अस ेणतात – त ेकाहीच लात न घतेा िद . प ु. िचानंी िलिहलेच आह ेकी ाावर 
– पहा – ‘ सािह आिण अिभान – १  ‘ ), ीवादी, उर आधिुनकतावादी , मावादी  -- आशा कोणाच 
िसातंावर आधािरत नसलेली तीच ना आादक समीा ? पण, आादक समीचेहेी के आादकान े
आपापले िसातं िनित कन आादक समीतेले सैािंतक उपिवभाग माडंाव,े अशी ही अपेा असावी.  “ 
कलाकृतीचा अास करताना आपण कलाकृतीत सापडलेा गणुाचंी तपासणी करीत असतो.  ह ेगणुधम  शाीय 
पतीन ेिस करयाची कोणतीही साधन ेआपाला उपल नाहीत. ामळेुही कलाकृतीा अासाला मया दा 
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पडतात. “ ह ेआचवलाचं ेवा रसाळ सरानंीच िदलेले असनूही त ेिसातंाचंी अपेा करत आहते, अस ेिदसत.े 
इथहेी एक इटंरेग गो िदसत.े आचवलानंी सैािंतक माडंणी केलेली नाही हा आपे  करता करताच रसाळ 
सरानंी आचलांाच लेखनातनू सापडलेले १९  मु ेघऊेन ाचंी ‘ सापडलेली ‘ भिूमकाही िस केलेली आह.े ा 
सगया घोळात न जाता एका महाा मुाकड ेजाऊ. 
जगयात यणेारा सचतेनतचेा अनभुव खरा आिण कलेतनू यणेारा आभासाक ही आचवलाचंी माडंणी मलाही 
योय नाही वाटत. चतै त ेचतै – चतैाचा ‘ आभास ‘ ह ेअनावयक वगेळेपणा दाखवणार ेवाटत.े  रसाळ 
सरानंी घातलेला पचे असा आह ेकी त ेचतै जर एकच आह ेतर कला अपिरहाय  नाही ठरणार. मग हवीच कशाला 
कला, अस ेहोईल.  ह ेसराचं ेणण ेपटणार ेनाही. धम, तान हहेी जगण ेसमजनू घेयाच ेमाग च असतात – त े
काही  जगण ेनसतात. तसचे कलेा मामातनू ा सचतेनतेचेा य यते असले तर तो अपिरहाय  आह े
का, हा  गरैलाग ूठरतो.  आिण िबनचकूपणाा आिण वैािनकतेा हासापायी, जगयाचा हते ूकाय, ाला 
काही अथ  आह ेका, :ख का होत,े :खािशवाय जगता यऊे शकत ेका, ह े मान नाही टाकता यणेार. 
जगयाता सचतेनाकड ेजर ह े नते असतील तर त ेमहाचचे ठरत.े कलेतनू आलेा ा सचतेनाची 
पनुरउभारणी करण,े ह ेसमीचे ेकाम आह,े अस ेजर आचवल  मानत असतील तर ात गरै काहीच नाही.  आिण 
आचवल अशी पनुरउभारणी करयात यशी होतात अस ेमायासारा अनकेाचं ेमत आह.े ासाठी आचवल 
जी भाषा वापरतात ती रसाळ सरानंा अचकू बोध दणेारी वाटत नाही. ाला इलाज नाही. समीा हीही एक सज क 
कलाच आह ेया ीन ेपािहले तर केच कलाकृती केाला पोचलीच पािहज,े असा आह धरता यणेार नाही. 
मला त:ला सैािंतक मया दातं अडकणाया समीपेेा आादक समीाच महाची वाटत.े सैािंतक समीा 
ही भदे िनमा ण करणारी आिण णनू हसक असत,े अस ेमला िदसत.े ामळेु, एकूणच माणसान ेएकितपण े
शातंतने ेजगयाच ेमूच ती नाकारत ेआिण पिरणामत: कला ही मूाक असताच कामा नय,े अशी अट िनमा ण 
करत.े याचाच अथ  कलेच ेअिसमथ नच ती घालवत.े ह ेलात घतेले तर शाीय पतीा िसातंाचंी 
मागणीच गरै वाटत.े  भौितक िनयमांमाण ेकला समीा कधीच, ‘ कुणीही केली तरी ती तशीच यणेार ‘ अशी 
होऊच नाही शकणार, ह ेलात ायला हव.े 
सचतेनतचेा य यायला सािहकृतीची अमकु एक रचना महाची असत ेकी नसत,े असा एक  रसाळ सर 
पढु ेआणतात . रचना असतचे ना महाची. कसहेी काहीही माडूंन सचतेनतचेा य कसा यईेल ?        
रसाळ सरांा के मुावर िलन ांा लेखाइतकाच मोठा लेख िलिहण,े य ेमरे ेबसकी बात नही ह ै! सर े
णज,े आचवलाचं े‘ जादं ‘ ह ेपुक पुा एकदा वाचनू अिधक तपशीलवार बोलाव ेइतका माझा दमसास नाही. 
ामळेु, इथचे थाबंतो. समीा ह ेे अस ेआह ेकी अमकु णज ेपणू  चकू वा िनरथ क, अस ेहोयाचा धोका कमी 
असतो – याचाच फायदा घऊेन अनकेजण यात डबडु करतच असतात – मग मीच का नको, अस ेयाकड े
सहानभुतूीन ेपाहाव,े ही िवनतंी. ही असमान कुी मला खळेायचीच नसान े ( परुशेा खोा काढून झाावर ) 
आता मी मदैानातनू पळ काढत असाच ेजाहीर करत आह े! 
--- ००० --- 
 
तशील माणस े 
तकुारामान ेअनतंतचेा उेख केला की तो ह धमा तले काहीतरी बडबडतोय णनू ाची चेा होऊ शकत.े त े
जाऊ ा, ह ेा –  
The fundamental principle of Buddhism is that the whole universe is in Limitless-
Oneness, it is originally so, and pure, i.e., free from artificial limits of concepts, 
values and judgments.  ( बौ धमा च ेमलूभतू त ह ेआह ेकी सपंणू  िव ह ेएक अमया द एक आह,े 
णजचे, त ेसव तहेा कृिम िवचारकना , मू ेआिण िनष  यापंासनू मु आह.े ) 
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बौ धमा च ेाणत आह े:खमुी णजचे िनवा ण – ज ेजगयात अस ूशकत.े त ेश नसले तर धम या 
शाचा अथ च खलास होतो. आिण त ेतेाच श होत ेजेा माणसाा टाळात कोणत ेना कोणत ेसमप 
होयाच ेसाच ेनसतात. एखाा धमा शी समप होऊन कर होणारा आिण एखाा िवचारसरणीचा कर समथ क ह े
दोघहेी सारखचे घातक आिण हसक आिण िवसंक असतात.  असा यतेो की मानवजात तर अशी अमया द 
भानात जगत नाही –  िनरिनराळे समपतचे ेसाच ेडोात घऊेनच जगत.े णनू मग घटनते सवधम समभाव, 
उपासनाातं वगरै ेत ेघालावी लागतात. ( घटनते ही त ेआहते णून एखादा इहवादी घटना नाका शकत 
नाही. ) मानवी सबंधंांा कोणाही समते िवचार, बुी, णाली ह ेसव कुचकामी ठरत.े धमा िभमानी, 
जाािभमानी, िवचारसरणीच ेअिभमानी ह ेसव एकाच कारच ेहसक गधड ेअसतात. फ त ेसगळे, मी शहाणा 
आिण बाकीच ेवडे,े अस ेणत असतात, इतकेच.  ‘ मी नािक आह,े मी धम मानत नाही, उपासना मानत नाही  ‘ 
णज ेमी कुणीतरी इतरापंेा अिधक शहाणा आिण िववकेी आिण अिधक शरू आह ेअस ेसमजणारे काही शार मखू  
लोक असतात. त ेत:ला बिुायवादी  वा इहवादीही णवनू घतेात. समपतचे ेसगळेच साच ेह ेइहवादीच 
असतात आिण सतत एकमकेांा सघंषा त असतात, ह ेसमजनू ायला हव.े इथ ेराजकारणियता चडं माणात 
आह ेआिण ात ‘ समान नूतम काय म ‘ कवा  common minimum programme याच ेखपू मह 
आह.े कसले याटाच ेत ? अिंतमत: त णज ेकाय तर माझ ेिम, भाव, िवचार, मत े -- आिण नमेकी 
अशीा अशीच भळे असलेली जगात सरी ी अस ूशकत नाही. आपाला वाटत,े मया िदत असण ेणज े
तशील, आदश असण े! खर ेतर त ेभगंार आिण हसक असण ेअसत े! – याच ेपणू  आकलन झालेले तकुाराम वा 
बु ह ेअमया द एकतबेल काय बोलत आहते, ह ेसमजनू ायची आपली कुणाचीच इा नाही. आपाला 
तथाकिथत तशीलपणा िमरवयात जा इंटरे आह.े  
परुार दणेायाच ेमूमापन तुी कस ेकरणार ? समजा तो सरतीभ नाही पण ाचारी आह ेकवा अनके 
ियाशंी सबंधं ठेवणारा आह े– तुी काय कस ेतपासणार ? मला एकदा एका ाण संकेडून सार 
करयासाठी िनमंण आल ेहोत.े मला काही चागंले पािरतोिषक िमळाल ेहोत ेणनू. मी ानंा िवचारले की तुी 
माझ ेकाही वाचल ेआह ेका ? तर त ेणाले, नाही, ाण आहात णनू करायचाय सार. ाला मी नकार िदला 
होता. माया लेखनासाठी ह, मिुम, िन , दिलत, मराठा, बौ, ाण, किुन कुणीही मला पािरतोिषक 
िदले तरी मला ॉेम नाही यणेार. आता पािरतोिषक तरी कशाला, हा एक वगेळाच मोठा िवषय आह.े जाऊ ा.  
वचैािरक रावर तशील-िबशील ही सगळी नसुती बकवास असत ेह े पाहायला हव.े   
--- ००० --- 
 
आरभाट नदच ेकरण  
० रव दामोदर लाख े -- ० शमार काशन.    
जी. ए. कुलकण यांा एका पुकाच ेनाव आह,े ‘ माणस ेअरभाट आिण िचर. ‘ मळू कानडी असलेला तोच 
श ‘आरभाट ‘ असाही िलिहला जातो. मोठे, महाच े असा ाचा अथ  आह.े लाांा या पुकाता 
बयाच नदी या छोा छोाच आहते. मग ानंा आरभाट का णायच,े तर मला अस ेिदसत ेकी आपा 
सवयीता पाहयापासनू लाबं असणाया अशा या नदी आहते. एकदा सवयीतले नाही टावर ‘ िकती 
सवयीबाहरेच े‘ ह े मोजणार कस े? नद आकारान ेवा ओळनी कशीही छोटी-मोठी असो, ती सवयीबाहरेची असण े
हचे ितच ेमोठेपण वा मह आह.े या अथा न ेया पुकाच ेनाव ीकारायला हरकत नाही.   
“ आपण त: िबनमहाच ंहोऊन जाव.ं णज ेआपलं जगण ंिबनमहाच ंहोईल . अिखल मानवजातीच ंजगण ं
िबनमहाच ंहोईल. सगळं सगळं िबनमहाच ंझालं की जगण ंिकतीही स ुदंर झालं तरी तो िबनमहाचा उव 
असले. तो आपण आनदंान ंसाजरा करावा. “ (  प ृ. १११ ). – ह ेया नदच ेसू णता यईेल. ला मह दते 
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ाला क ानी ठेवनू पाहण,े ह ेझाले सवयीच ेपाहण.े ह ेतस ेनाही. पाहयाता या आमलूा वगेळेपणामळेु या 
नदी िवशषे, नावीपणू  झालेा आहते.  
टीन गोपासनू त ेअपवादाक अशा सनसनाटी बाबाही नदी यात आहते. ह ेनसुतचे नावी नसनू ही एक 
आशय-सघनताही आह.े चंमोहनजच ेकक मखुपृ खासच !  
--- ००० --- 
 
परॅानोया  ( किवतासंह ) 
० हमेतं िदवटे ० पोएीवाला काशन.  
हमेतं िदवटे ह ेनाव सतत आघाडीवर रान झळकत राहणारे नाव नाही. ामळेु, थोडी मािहती दतेो. िदवटे ह े‘ 
अिभधानतंर ‘ या वाङमयीन िनयतकािलकाच ेसपंादक होत.े ( ात ांाबरोबर सिचन केतकरही होत.े ) ावळेी 
त ेसगळे अकं मी वाचले होत.े उम दजा  आिण तसचे दजदार सादरीकरण यासाठी त ेलात आहते.  ांा 
पोएीवाला या काशन संतेफ  ानंी काही उम किवतासंहही कािशत केलेले आहते. ‘ ायरस अलट ‘ या 
नावान ेाचंा एक किवतासंह िदलीप पुषोम िच ेयानंी इंजीत अनवुाद केलेला आह.े ही बाब ाचं ेमह 
जाणवनू देयास परुशेी आह.े िशवाय, आतंरराीय समदुायात किवता वाचनासाठी ाला िनमंण ेयतेात असा हा 
मराठीतला एकमवे कवी असावा. कोणतीही आमकता न करता शातंपण,े सवंदेनशीलपण ेआपले काम करत 
राहणारी ही ी आह.े  
िदवााचंा, ‘ परॅानोया ‘ हा एक किवतासंह अलीकडचे कािशत झालेला आह.े परॅानोया ही एक मानिसक िवकृती 
असनू तो एक रोगच आह.े हा रोग झालेा ीला केाबल अिवास आिण भीती वाटत असत.े लोक 
मायािव कारान ेकरत आहते, त ेमला मारणार आहते, अशा कारा भय मानिसक अवते ती ी 
असत.े आपण कधीही या ना ा कारा हसचे ेिशकार होणार आहोत अशी ही ढ मानिसक अवा असत.े  
किवतासंहाला िदवाानंी ह ेनाव का िदले असाव े? ा रोगात तर ती रोगी ी वावात नसलेा गोची 
कािनक भीती बाळगत असत.े इथ ेकोणा कािनक भीती आहते ? तर, मला वाटत,े कवीला अस ेणायच े
आह ेकी ती रोगी ी ज ेकािनक वाव तयार करत ेतचे आजच े वाव आह.े पणू  समाज आिण सवच 
ी ा वावाा िशकार झालेा आहते. तोच रोग आता  वावावर आधारला गलेेला आह े! ह े
भयानक आह े! कुणाचाही कुणावर िवास नसण ेआिण सवानाच सवाची भीती असण े! या किवतासंहाच ेह े
शीष कच आजा जगयावरच ेएक िवदारक भा आह.े 
या संहाता काही ओळी  बघा –  
 
सतता दहशतीची सवय एक  
सन ह ेकधीही न सटुणारं  
एकदा त ेलागलं तर पुा कधी त े 
सटुता सटुत नाही                           ( प.ृ १४ ) 
मनॅईटर मॉबला  
सपंवनू टाकायचाय ममवग             ( प.ृ १७ ) 
हा कन टाकायची  
कुणााही नकळत  
त:ता त:ची                           ( प.ृ २२ ) 
मीही गजंत चाललोय 
दशेही गजंत चाललाय   
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जगही ...  
जगं जगं  
गजं गजं                                          ( प.ृ २६ ) 
 
  – आजा जगात जगणाया  एका सवंदेनशील ीा या ामािणक ितिया आहते.  
 संहाच ेसादरीकरण अुम आह.े  
 --- ००० --- 
 
भगवान िप ( किवतासंह )  
० मा जोशी ० पोएीवाला काशन.   
मा जोशी हा कवी  मला माहीतच नता. याा सुा किवता कधी कुठे िदसा नाहीत. कुणाा बोलया-
िलिहयातही याच ेकुठे उेख आले नाहीत. पण, हा किवतासंह वाचला आिण लात आले की अर,े हा तर 
आजा िपढीचा जागार कवी आह.े चार चार चडू हवते उडवत-झलेत राहयाची भािषक िकमया यााकड ेआह.े 
किवतचेी ही अशी भाषा मराठीत तरी मी पिहादंाच पाहतो आह.े पण, मराठी सािह ह ेडोकीबदं िवानासंाठी 
िस आह.े यावर पिहला मुा चचला यईेल तो हा असले की मळुात ही किवताच नाहीय. मग ाान शार 
असा एखादा िवान उभा रान णले की, अहो, किवतचे ेजाऊ ा, ह ेगसुा नाहीय. याला काही अथ च नाहीय, 
यातनू काहीच पोचत नाहीय.  अशा महानभुावाकंड ेल कनच ही किवता वाचायला हवी. ही ना िपढीची नवी 
भाषा आह.े आता ‘ भावना पोचा ‘ एवढ,े इतके णत बसायला कुणाला वळे नाही आह.े ‘ भापो  ‘ णणार फ. 
लहानाचंी जशी िनरथ क बडबडगीत ेअसतात ना, तशी, मी णने, ही मोाचंी गभंीर-उडाणट ूबडबडगीत े
आहते. यातं तुाला सभुािषत ेवा पाठातंराला गोड ओळी िमळणार नाहीत. पण, नीट वाचलेत तर आपा 
आजा जगयाच ेह े‘ जीवनदशन ‘ आह.े या भाषते ‘ पजडवेाली मिुनया ‘ पासनू अण कोलटकर, मा ओक, 
प.ु िश. रेग,े आनदं बी, सरुशे भट, महशे भट अस ेअनके सदंभ  आहेत. ही किवता िलिहणारा पसना हा बयापकैी 
िशकलेला आिण बतु असा आह.े इथ ेटपोरी भाषपेासनू िवड भाषपेयत सगयाची भळे आह.े किवतचेी ही 
शलैीच मळुात सगळे काही सागंनू जाणारी आह.े िशवाय किवता सागंले त ेवगेळे !    
 
एक बीअर मा  
एक िपा खाऊ  
बस लागली की  
िवमानात जाऊ             
 
--- याापढु ेयते े--- 
 
दळंू  
काडूं ं 
खळंूे  
आनदं  
कळा                          ( प.ृ १२४ ) 
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( आता कशाचा काही आह ेका सबंधं ? तर, कुछ भी चलेगा – भगंारच झालये सगळे, मग, सलग अथा ची चता 
कशाला ? )   
 
आता माझी मीमासंा न दतेा काही ओळी दतेो – 
 
पी िलवर बसतात 
काळे कावळे कणखर  
िखडकी लावत ेबाई   
िनसग  अजरामर            ( प.ृ ३४ ) 
 
एका किवतचेा शवेट – 
 
कोणीतरी  
काहीतरी  
करा                           ( प.ृ ३८ ) 
पावसा, याही दशेात दवे पाड   ( प.ृ ३९ ) 
एकाच जागी  
राहा उभा  
ह डु नको  
बकॅाऊंड मी  
बदलवत राहीन                ( प.ृ ५८ ) 
सेी काढ 
बघत बस  
ीिडओज बनव  
बघत बस  
चपू चाप                       ( प.ृ ६५ )  
क ानी त ूआहसे  
पिेरफेरीवर िनया  
िवडयाच ेसव रस चाखत े 
पजडवेाली मिुनया               ( प.ृ ७० ) 
चकाचक बायकाबंरोबर  
इलेॉिनक ण  
 फोन  
 मन  
यगुा यगुाचंी मनबाधा 
एकदम आली भटेीला            ( प.ृ ७२ ) 
जीज ूबोलतात  
मन मार  
मोठं होत ं                       ( प.ृ ८० ) 
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--- अस ेिकती सागंणार ? य ेकडू मलेडी खाव और खदु जान जाव !    

--- ००० --- 
परुोगामी णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
ही पो िलिहयात माझा कोणताही ितगामी हते ूनाही. काही श वा सकंना यांाबाबत अनकेदा गधळ 
िदसतो – फ माझाच न ेतर अनकेाचंा. तर यात काही ता आणता यते ेका त ेपाहाव,े हा हते ूआह.े यात मला 
मु  हा पडतो की भारतीयानंा आपापा ा बाळगयाच ेआिण उपासनापती अनसुरयाच ेातं 
भारतीय घटनने ेिदलेले आह.े आपण यातनू जाटोणा, जारणमारण, भानामती, पशपुी वा मलेुमाणस ेयाचं ेबळी 
दणे,े असले कार वगळू. पण, िनरिनराया धमाा उपासना, दवेदवेता वा िवभतूी यांा उपासना, वारी, याा, 
उव या सव बाबी  माताा समज.ू तर या ा माताा उपासनापती आहते, ा बिुामायवादी वा 
इहवादी नाहीत, ा अवलंबणार ेलोक परुोगामी अस ूशकतात की नाही ? परुोगामी हा िनरीरवादी आिण 
बिुामायवादी आिण कोणतीही ा नाकारणाराच असावा लागतो का ? माताा उपासनाकंड ेसहानभुतूीन े
पाहयात आिण सिहतुा ठेवयात परुोगाानंा अडचण नसत.े किुनानंी ांा काय काना आिण नेानंा 
िनरिनराया समहूांा धामक उवातंही सहभागी ायला सािंगताची बातमी मी वाचली होती. ावन हचे 
िदसत,े अस ेआपण ण ूशकतो. सयांा भावनाचंा आदर राखयासाठी गोल टोा घालण ेकवा इतर धमयानंी 
हंा धामक उवातं सहभागी होण,े हहेी घडत असतचे. आता ह ेसव लोकशाहीत मत ेिमळवयासाठीही घडू 
शकत ेआिण खरोखरच त ेगुयागोवदाचा आिवारही अस ूशकत.े की बाबा, माझी नाहीय ही उपासना पती पण 
तमुचा आदर राखायला मला काही ॉेम नाही, अस.े तर हा आदर आिण ही सिहतुा मा पण ावान 
परुोगामी अस ूशकतो का, यावर जरा ता यावी, अस ेवाटत.े  
सरा  जरा वगेळा आह.े काही वषापवू बकँामं ेकिुनाचंी यिुनयन बळ होती. सगळेच ाच यिुनयनच े
सभासद असत. बाहरे आरसेसे वाले असणारेही इकड ेया यिुनयनच ेसभासद असत. ह ेथोडफेार ाथा साठीच 
असणार. पण, मग अशा वळेी तो माणसू अधा  परुोगामी आिण अधा  ितगामी असतो का ? कारण आरसेसे णज े
ितगामी अस ेअसान ेहा  यतेो. समजा जातवाद हा ितगामी आह ेतर एकीकड ेमराठा महासघं कवा ाण 
संा आिण िशवाय सरीकड ेतोच परुोगामीही, अस ेअस ूशकत ेका ? अशी फाटललेी माणस ेपरुोगामी असतात का 
? आिण ाचं ेम अस ेतकुातकुातं िवभागले गलेेले आहते अशानंा परुोगामी नाही णायच,े अस ेटले तर 
एक णज ेपरुोगामी उरतील िकती आिण ाचंी संा वाढायला िकतपत वाव राहील ? 
ितसरा  यतेो ‘ बजनसमाज ‘ या नामािभधानाचा. बजनसमाज णज ेपरुोगामी, अस ेसामात: समजले 
जात.े ात मग ावान वा भिमागही यतेात. बजनातं मसुलमानही यतेात ह ेआपण बजन विंचत आघाडीत 
पािहले. बजनामं ेनमेके यतेात तरी कोण कोण ? की ाण सोडून सगळे बजन ? मराठा ह ेउवणयातं यतेात 
की बजनातं ? की काही उवणयही बजनातं यतेात ? णज ेमागास उवरणीय, अस ेकाही ? वारकरी ा 
उदाहरणाथ  – त ेबतके बजनसमाजात यतेात पण त ेपरुोगामी असतात का ? की वारकयातं परुोगामी आिण 
ितगामी अस ेगट असतात ? बजन हा श जातक ित असतो की दािरक ित की फ ाण नसला की तो  
बजन ? इता मोा जनसमदुायान ेआिण एकापेा एक िदगज नेानंी सतत ाणक ित राहण ेह,े िकरकोळ, 
शिहीन लोकानंा अनावयक मोठे फूटेज दणे ेनाही होत ? आिण सारख ेबजनसमाजाला सबंोधनू बोलण ेह ेयाच 
दशेाच ेनागरीक असलेा अजनसमाजवाानंा म समजण ेनाही ठरत ? आिण अस ेकरण ेह ेपरुोगािमात 
बसत े? ( इथ,े बजन कस ेकाय परुोगामी, असा  यऊे शकतो. उर सोप ेआह.े " शा-फुले-आबंडेकराचंा हा 
परुोगामी महारा " अस ेआपण रोजच ऐकतो की नाही ? णज ेहा पणू  महारा परुोगामी आह.े इथले बजन ह े
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परुोगामी असािशवाय पणू  महारा कसा काय परुोगामी अस ूशकेल ? साराशं, बजन ह ेपरुोगामीच आहते, ह े
सामात: माच असत े! ) 
सवच नते,े काय कत आिण एकूणच जनताही िनवडणकुीा खळेात, श त े सगळेच ितगामी माग  हाताळताना 
िदसतात. ह ेपाहता, हा आा दशेच ितगामी णावा का ? की अशी शु िवभागणी वगरेै काही नसत ेआिण ा 
ा वळेा आपमा माण ेह ेठरत े? णज ेलोकशाही ही शासनपतच ितगामी असत ेका ? तस ेअसले तर मग 
लोकशाही दशेात परुोगााचं ेगणुगान कशाला ?  
मला जरा वगेळे िदसत.े िनरिनराळे धम , ा, िवचारसरया ह ेकाहीही असो, केाचा एकेक जगया-वागयाचा 
साचा असतो. तो साचा जनकु नकाशा आिण पिरिती आिण इतर अनके पिरणाम व संार यानंी घडलेला असतो. 
केजण आपापली सरुितता आिण जमले तवेढ ेवच  िमळवण ेयाा यात असतो. सगळीच माणस ेसखुी-
:खी, मेळ आिण रागलोभेष बाळगणारी आिण थोडीफार हसकचअसतात.आिण एकमकेाशंी सघंषा तच 
असतात. सगळेच साच ेसमा िनमा ण करणारचे असतात. यात खरा मलूभतू  असतो तो हा की माणसू अशा 
साािशवाय जग ूशकतो का ? आिण तसा तो नसले जग ूशकत – तसा िनष  ीकारायचा, अस ेठरले तर – 
माणसाला अस ेसमाधान जगायचा एक अिभशापच असतो, अस ेणाव ेका ? आिण तस ेअसले तर ‘ अिभशाप 
‘ ही कना ितगामी की परुोगामी ? 
--- ००० --- 
 
परुोगामी आिण मी  
‘ परुोगामी णज ेकाय र ेभाऊ ? ‘ या माया पोवर झालेा चचनतंर अस ेिदस ूलागले की मी ितगाानंा 
पाठबा दऊे इितो अस ेकाहना वाटतये. धम वाद वा पनुीवनवाद चागंला का, तर नाही, िवषमता जायला हवी 
की नको तर होय, जायला हवी , माणसानंी सघंषा त जगण ेचागंले की सौहादा त, तर सौहादा त – असचे मलाही 
वाटत,े ह ेमी सागं ूइितो. फरक कुठे होतो तर धामक करततेकीच वचैािरक करताही भदे माजवणारी आिण 
हसकच असत ेहहेी मला  िदसण.े ामळेु, परुोगाामंधले आतंरिवरोध, दभं आिण मानवी जगयाला घातक 
असणाया बाबबलही िलिहले जात.े धम वाद ही जशी एक अधंा णता यते ेतशीच वचैािरक करता हीही एक 
अधंाच असत,े अस ेएखााला िदसत असले तर ान ेत ेका ण ूनय े? परुोगाानंा वाटत ेकी सितीत ह े
काही बो नय,े करे राजकीय भिूमकाच सवानी घते राहाव.े ‘ सिती ‘ या काराला कधीच अतं नसतो. आिण 
मु णज,े मानवी जगण ेचागंले ाव,े याच मागा न ेसवाना जावसे ेवाटत असले तरी आक ितपणाचा सवाचा 
पाया एकच पण वगेवगेळा असामळेु तस ेघडू शकत नाही. आहते िकती परुोगामी ? ानंा एवढ ेमह कशाला 
ाव,े हा जसा एक  असतो तसाच काहीजण हाही  िवचारतात की आहते िकती ाण, ानंा एवढ ेमह 
कशाला ाव े? परुोगााचंा मोठा ॉेम हा िदसतो की फ आपणच तवेढ ेडोळस आहोत आिण बाकीच ेसगळे 
अधंळे वा गडंलेले आहते अशी ाचंी पी खाी असत.े तहेी इतरांमाणचे खोटेपणा करतात, टी वागतात 
यावर कुणी बोलण ेणज ेजण ूांा सािकतवेर अाय झाला, अस ेानंा वाटत.े  
के माणसू जगताना काही आकलन घते जात असतो. सवाचचे आकलन आपापा मया दते होत असान े
ात ‘ स ‘ अस ेकाही अस ूशकत नाही. ही जगयातली एक मखु समा असत.े ती भदेण ेश आह ेका, 
असाही एखादा महाचा  एखााला पडू शकतो. आहते िकती असा  पडणार ेमायासारख ेलोक, कशाला 
ांाकडूनही तमुा राजकीय उिाचंी अपेा करता, अस ेमी ण ूशकतो. पण, परुोगाानंा िदसत ेाबाहरेच े
कुणाला काही िदस-ूजाणवहूी नय,े अस ेाचं े‘ ा ‘ णण ेअसत.े  
आता माझ ेआकलन सागंतो. मला अस ेिदसत ेकी धम, तान आिण िवचारसरया ह ेसवच माणसाला चागंले 
जगण ेदान करयाा बाबतीत अपयशी ठरलेले आह.े िवचारसरणीही भदेाभदे, फुटीरता आिण सघंष  याचंचे 
सवंध न आिण जोपासना करत असत.े याच ेमहाच ेकारण एकच असत ेकी िवचारसरणी ही माणसाा 
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आक िततलेा कोणताच  िवचारत नाही. तुया आक िततपेेा माझी आक ितता अिधक िहतावह आहे, 
असचे, के िवचारसरणीच ेणण ेअसत.े ह ेच भदेले जायाची शता मला फ कलेत िदसत.े कोणतीही 
चागंली, सज क कला माणसाा अमकु एका आक िततलेा बढावा दते नसनू ाच ेभान ापक, समावशेक 
कन ाला सवंदेनशील करणारी असत.े इथ ेह े कराव ेलागले की ह ेकाम पिरवतनवादी कला क शकत नाही 
कारण ती िवचारसरणीभािरतच असत.े ह ेकाम करणारी कला हीच सज क कला असत.े ह ेकाम कला अनके मागानी, 
अनके कार ेकरत असत.े इता महाा, मौवान ियानंा अडथळे आणण,े ानंा खोड ेघालण,े ाचंी 
वाढच होऊ नय ेअशा कृती करण ेही अशी िवसंक काम ेह ेपरुोगामी टले जाणारचे सवा िधक करपणान ेकरत 
असतात. ानंा फ ‘ करे राजकीय भिूमका ‘ एवढचे िदसत असान ेकलेा या काया च ेानंा मह तर 
नसतचे पण त ेकाही घडताच कामा नय,े असहेी ाचं ेय असतात. साृंितक ेाता अनके मोाा जागा 
पकडून त ेह ेाचं ेजीवनकाय  करत असतात. ांा िवचारानंा बढावा िमळण ेही एकच गो कलेतनूही घडत 
राहायला हवी, अस ेानंा वाटत.े णज ेकला ही जी एकमवे गो माणसामाणसात सौहाद िनमा ण क शकेल अस े
मला िदसत ेाच गोीा िवरोधात ह ेपरुोगामी असतात. णजचे, मला ज ेमौवान वाटत ेाचा पाठपरुावा मी 
करताच कामा नय,े अस ेाचं ेणण ेअसत.े सगयाबंरोबरच सिहतुेा गा तहेी मारत असतातच !  
तर, असा आह े. मी, ाला ितगामी णतात तोही नाही आिण कलेता सव मौवान िया न क 
इिणारा परुोगामीही नाही. आपण सगळेच एवढ ेसिह ूआहोत तर मी काय िलिहले पािहज ेयाा कम ठ अपेा 
बाळगण ेआिण मला से दणे,े मलाच काय, कोणाही कलावतंाला से दणे,े असली काम ेकुणीच क नयते, अस े
या िनिमान ेसचुवावसे ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
धम, परंपरा आिण पनुीवनवाद ह ेबरोबर आह ेअस ेमी कधीच णत नाही -- िवचारसरणीची कोणतीही करता 
ही धामक करतसेारखीच वाईट आिण हसक असत,े ह ेमा णतो. हा गडंलेला आिण तो न गडंलेला अस ेकाही 
नाही. वचैािरक िनराकरणचे नाहीत हसकपणावर -- ही माडंणी गडंलेली कशी त े करा. 
 
जरा अिधक  करतो -- मला अस ेिदसत ेकी मानवी समांा बाबतीत धम , तान आिण िवचारसरया ह े
सव अपयशी ठरलेले आहते . आता शता फ कलेत आह.े कलेतनूच सवंदेनशीलता आिण ापक, समावशेक 
भान ह ेश आह.े पिरवतनवादी कला न े-- ती िवचारसरणीतच यते.े तर या कलेा सज क ियातं अडथळे 
आणणार,े खोड ेघालणारे, ाचंी हटेाळणी करणारे ह ेामुान ेपरुोगामी टले जातात त ेआहते. ामळेु 
साहिजकच ांा मपणाबाबत अिधक बोलले जाणारच. परुोगामी हा िवचारसरणीचाच भाग आह.े माझ ेबोलण,े 
िलिहण ेह ेमाया आकलन-ियतेनूच यणेार. ाला कुणी गडंलेले टले तरी हरकत नाही. यात वाद घान कुणी 
कुणाला काही पटवनू देयाचा  नाही. कुणी णले, वा, करे आह,े कुणी णले, ह ेसगळे म फालत ूआह े! 
दोनो चलेगा ! 
 
खर ेतर या ाचंी उर ेवरील पोम ेआहतेच -- माणसाा जगयाा बाबतीत वगेवगेया आकलनातनू, 
तरीही चागंाच हतेनू,े कृती चा असतात. वचैािरक करे असण ेहचे फ काहना िदसत ेआिण तचे, तवेढचे 
महाच ेअस ेानंा वाटत.े कला ही वचैािरक मया दते चालणारी बाब नाही. वचैािरक मागा न ेमाणसामाणसात 
सौहाद कधीच तयार होण ेश नाही. कलेचा माग  ही एकच शता समोर िदसत.े तो अतं मौवान माग  न 
करयाा कृती कोण करत े? िसलेि टीकेचा च नाही -- कलेला तंपण,े मोकळेपणान ेकाम करता 
यायला हव े-- राजकीय कृतीपेा हजार पटनी ह ेमहाच ेआह.े तरीही, राजकीय कृतीच फ महाची अस े
ानंा वाटत ेत ेतस ेकरत राहातातच ना. कलेत सामािजक, राजकीय, वचैािरक अस ेवगेळे काही काढता यते नाही -- 
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तो ापक, समावशेक आवाका असतो. राजकारणात ह ेवगेळे काढले जात.े ामळेु, कोणताही राजकीय पिवा हा 
करे वगरै ेअस ूनाही शकत -- तो सज क मानवी जगयाा िवरोधातच असतो. 
 
 
सगळे सिवर सागंनू झालेले आह,े तरीही हचे मनात यते असले तर तो माझा दोष नाही. धम , तान आिण 
िवचारसरया अपयशी ठरलेा आहते. फ कलेतनूच काही भले होयाची शता आह.े कोणतीही वचैािरकता ही 
भदे माजवणारी आिण हसकच असत.े कला ापक आिण समावशेक भान दणेारी असत.े ( यात पिरवत नवादी कला 
यते नाही कारण ती िवचारसरणीचाच भाग असत.े ) राजकारणापेा कला हजार पटनी महाची आह.े तीच न 
करयाच ेाचं ेय चा आहते ांावर रोख असणारच ना ! आिण आहते िकती मायासारख ेलोक -- अस ू
ा ना ! परुोगामी ह ेइकडिेतकड ेपरुोगामी वगरै ेअसतात पण, सािह, कला यातं तन ितगामी असतात. 
आधिुनक सज कतेा िया, अिभि पती यातं ानंा शू इंटरे असत,े ामळेु, समजतही नाही काही. 
आपाला ाच ेमह वाटत नाही वा ज ेसमजत नाही त ेन करा अस ेाचं ेिवचार िदसतात. ांा ीन,े ही 
राजकीय भिूमका की ती यातंनू िनवड करायची असत े-- माया आकलनात, राजकीय भिूमका की सािह-कला 
यातंनू िनवड करायची असत.े सगया राजकीय भिूमका माणसाा जगयाता सज कतेा िवरोधातच असतात. 
या उपर माया पोटात आरसेसे आह ेअस ेकुणाला वाटले तर ाची मी चता क शकत नाही. 
 
मी माया ॅिरटीन ेिलिहतो -- कोणतीही राजकीय भिूमका माडंत नाही -- पण, परुोगामी टा जाणाया 
लोकांा , माया मत ेइथा समाजाा ीन ेअित-महाा अशा बाबतीता, िवसंकतबेल िलिहान े
त ेकुणाा हातच ेकोलीत ठरत असले तर ाला मी काय करणार ? -- त ेअसो. तुी वर उेख केलेली ' फट ' 
कथा पीडीएफ असले तर ीज ा ना पाठवनू. 

 
 
मुाम पो साृंितक फट ( कथा )  
--- सतीश ताबं.े  
 
सतीश ताबं ेयाचंी कथा ाल गायकीसारखी असत े– िधा दमदारपणान ेवाटेत यणेारा राडारोडा, पानफुेले  वगरै े
वान नते जाणारी. कथचेा िवषय-आशय चबाजूनंी पाहात ाला सवागीण अिभी दणे,े ही ांा कथचेी 
खािसयत असत.े ‘ मुाम पो साृंितक फट ‘ ही ाचंी कथा तशीच आह.े ताबं ेह ेकथाकार णनू िगत 
मतमतातंर े करत नसनू मानवी समाचं ेदश न घडवतात, अस ेमला वाटत.े कथा आधिुनक िवदीण ततेनू यते े
की एखाा एकसधं भानातनू हा मला एक गौण मुा वाटतो. कारण कथचेी गणुवा ावर अवलंबनूच नसत.े  
या कथते अशीच एक गणुवशेी सबंिंधतच समा आह.े  एके काळी मराठी सािहात दिलत-शोिषत-विंचत-
पीिडत अशा ा, समहूांा सािहाचा एक लढाच आला होता. मराठी सािहिव ढवळून िनघाले होत.े 
मानवी जगयातले एक वगेळेच जग सािहात यते होत.े ाच ेनावी आिण धेही सािहाची िनकोपता 
वाढवणार ेहोत.े पण कालातंरान ेात साचलेपणा यते गलेा आिण ातली जान कमीकमी होत गलेी. तरीही, 
सािहात आलेा एका मोा समहूाची ा ेात एक सा िनमा ण होत गलेी. ‘ तशा ‘ नसलेा सािहाला 
आिण लेखकानंा नामशषे करण ेघडू लागले. ातनू मग लेखकानंा ‘ ॅटेिजक ‘ ( डावपचेाक )  वागयाची गरज 
िनमा ण होऊ लागली. आपाला िलहायचये तचे  िलहायच ेपण बाहरे आपण ‘ ांापकैीच ‘ असाच ेदाखवण े
महाच ेठ लागले.  या कथतेला े लेखक हा मळुात भणग ेया आडनावाचा आह.े पण, एका णी ाला ही 
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आयिडया सापडत ेकी भणग ेऐवजी ‘ भणगं े‘ अस ेनाव धारण कराव े! तो णतो की या एका अनुारान ेखपू फरक 
पडला ! ही आपा सािह िवावरची एक चडं  अथक उपरोिधका आह.े      
आयु तर ममवगय णाव ेअस ेगलेेय – जातये  तर विंचत मसाला आणणार कुठून ? ा बाबतीतलेही खपू 
तपशील या कथते आहते. या कथतेला तो थोडाफार माताा लेखक तीता एका होऊ घातलेा लेखकाला 
णतो की ाची अवा ना घरका ना घाटका अशी झाली ! पण, इलाज नाही. त ेजग आिण ह ेजग यातं एक 
साृंितक फट िनमा ण करायची आिण ा फटीत मुाम कन िलहायच,े हाच माग  ! “ गेा काही वषाम े
हालअपेा,  शोषण, अवहलेना, दािर याचंी रट लावािशवाय इथ ेलेखक णनू उभ ंराहण ंअवघड होत चाललं 
आह ेिदवसिदवस ! “ अस ेतो े लेखक णतो. ‘ वाव वडापाव ‘ हा या कथतेला कार मळुातनूच वाचावा 
असा आह.े “ सािहाचा कला णनू िवचारच नाही आह ेया त:ला लेखक णवणाया बतकेाकंड.े ह ेसाले 
अनभुवाचं ेलेखिनक आहते. “ अस ेएक जहाल वा या कथते आह.े  
तो लेखक, सािह ह े‘ रचले ‘ पािहज,े अस ेणतो. मला अस ेिदसत ेकी ाचा अथ , नसुताच अनभुव परावतत 
करण ेमहाच ेनसनू ाा आकलनाची सज क िया सािहात यायला हवी, अस ेाला णायच ेआह.े   
सािह समंलेनात ाच ाच िघािपा चचा  करत राहयापेा या कथवेर एक पिरसवंाद घतेला तर तो मराठी 
सािहाच ेखपू काही भले क शकेल, अस ेवाटत.े  
--- च ं.  . दशेपाडं.े  
--- ००० --- 
 
 
अा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
‘ अा ‘ या शाला िहिडसिफडीस करायची ही एक फॅशनच पडलीय.  कुणी णत,े अा णज े
आाच ेान, कुणी णत ेआ णज ेत: या अथ आान, कुणी णत ेकी धमा च ेान, कुणी णत ेकी 
जगाा मळू सवापी चतैाच ेान.  कुणी णतो की त ेधम, आािबा सोडूनच ा, त ेसगळे कािनक 
असत,े नाही त ेम नकोत. आिण आान कसले ? आपण ज ेआहोत त ेआहोत – त ेिदसतचे, समजतचे 
आपाला – यान अिधक आान णज,े शरीरात हाड ेिकती आहते, र िकती आह,े त ेसमजा – त ेकळतचे 
शरीरशाातनू ! आणखी काय, कसले ान ? यावर थोडा िवचार क. माणसू एका भभूागावर जाला यतेो, पढु े
ाावर बबवले जात ेकी हा भभूाग णज ेभारत आह.े त ूभारताचा नागरीक आहसे. ाच पतीन ेतो ह वा 
मसुलमान असाचहेी ाावर बबवले जात.े अशा गोमळेु अथा तच माणसामाणसातं अतंर तयार होत,े एक 
री तयार होत,े िवभाजन तयार होत.े  ह ेफ एवाचमळेु नाही घडत. ाच ेिदसण ेआिण वचैािरक-मानिसक 
असण ेह ेसवच िवभागणार ेअसत.े ामळेु, सवाचचे जगण ेसघंष मय, युमय, एकमकेाचंी छळणकू करणार,े 
एकमकेावंर अाय करणार,े अस ेहोत.े आपण ‘ ज ेआहोत त ेआहोत ‘ णज ेह ेअसत ेसगळे.  धम, भाषा, संार, 
पिरिती, जगयात आलेली माणस,े घडलेले सगं – ह ेसगळे िमळून असतो आपण. आिण आपली जनकुरचना, 
ह ेआणखी एक अलीकड ेमाहीत झालेले. ह ेसगळे िवभाजन करणारेच असत.े  मग माणसू, ‘ मजहब नही िसखाता 
आपसम ेबरै रखना ,’ वगरै ेगाणी रच-ूण ूलागतो. एखादा बिुामायवादी, िववकेी माणसू णतो, ‘ माणसा 
माणसा माणसू हो ! ‘आिण आपण िकती सवाा िहताच ेबोलतो-वागतो, अस ेाला वाटत राहत.े तरीही, ‘ आपण 
ज ेआहोत त ेआहोत ‘ णज ेहजार कारच ेिवभाजन, ह ेाला समजनू ावचे लागत े! अरे, त ूणतोस की 
माणसू होण ेमहाच,े पण, तो णतो, ह होयािशवाय तरणोपायच  नाही, आणखी कुणी णतो, किुनझम 
हचे एकमवे उर ! एका मानिसक अवते सगळी माणस ेयणे ेह ेकधीच श नसत.े ामळेु, िशरकाण, वच , 
अाय ह ेसव अटळच बनत.े कसले आान – जो ह ैसो ह ै– अस ेणणायाला ह ेसव माच असत.े धम वादी 
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आिण िवचारसरणीवाल ेयानंाही ह ेमाच असत.े मग काय, आयुभर बबलत हडत राहण,े हचे जगण े? 
सगयाचंा, इतरानंा बदलयावर, इतरांात पिरवत न करयावर कवा सवाा िहतासाठी िवरोधकानंा सी 
करयावर िवास असतो. तस ेाचं ेयही असतात. अशा उदा येासाठी त ेपणू  आयु खचा यलाही तयार 
असतात. सगयानंा ‘ स ‘ पटले की इथ ेग  अवतरेल, अस ेानंा वाटत.े तशी ाचंी खाीच असत.े त ेसोडून 
इतर लोक मखू  असण ेएवढाच खरे तर ॉेम असतो ! िीता सबंधंातही, एखादी ी आवडली की 
ितावर ािम असायची गरज वाटण,े ातनू भीती, मर, षे, हसा याचंी िनमती होण ेह ेया सवच आदश, 
महान, उदा लोकामं ेसारखचे आिण समानच घडत असत.े माणसू मोदीभ असो की मोदीेा ह ेसगळे 
दोघाचंहेी एकसारखचे असत.े  
अगदी फारच इहवादी आिण बिुवादी असतील ानंा फार तर याबल  पडत नाहीत अस ेसमज.ू ज ेआह ेत े
माणसाच ेह ेगटारी जगण ेआह ेआिण त ेतसचे असणार, ह ेमा करयाची हमत ांाम ेअसत ेकारण ानंी 
त:ला तस ेशरूवीर घडवलेलेच असत.े पण, खपू लोक अस ेनसतात. ानंा  पडतात. ह ेकसले जगण,े अस े
ानंा वाटत.े यातनू सटुयाची शता असले का, अस ेिवचार यतेात. ातनूच मग, बु, तकुाराम, ज.े कृमतू 
घडतात. तहेी या जगाबाहेन कुठून आलेले नसतात. आिण या जगाबाहरेच,े कािनक, माचहेी बोलत नसतात. 
माणसाच ेजगण ेअस ेका होत ेआिण ातनू तो बाहरे कसा पडू शकतो, ह ेत ेसागंतात. त ेनसुतचे काही बौिक वा 
मला वळण लावणार ेवगरै ेकाही नसत.े ा अथा न ेआपा जगयाता सवयीतले नसत.े ाला आपण 
अा ण ूशकतो. त:ाच वचैािरक-भाविनक- मानिसक तंुगातनू बाहरे पडयाा शतबेल त ेबोलत 
असतात – तचे अा.  
हचे काम सज क कलाही करत असत.े अनके महाच ेकलावतं णनू गलेेले आहते की कला ही आक ित कृती 
नसत.े ती ापक, समावशेक भानाची िया असत.े वचैािरक, पिरवत नवादी वा हतेूिेरत कला, अथा तच, ह ेकाम 
नाही क शकत. कारण ती कलावतंाा तंुगातनूच घडणारी कृती असत.े तीत ातं नसत.े माणसाला अशा 
ापक भानाची समज यणे ेहीच फ ाा जगयातली मूाकता अस ूशकत.े तचे ाच ेातं असत.े    
ातंयु कला अािक असत ेआिण तीही परलोकवादी नसनू इहवादीच असत,े ह ेसमजनू ायला हव.े  
--- ००० --- 
 
 
समाज णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
“ अरे, परवाच तझुी आई वारली ना मखूा , आिण लगचे आज कामावर यतेोस ? ! चल, जा घरी – िदवसिबवस 
झाावर य े– “ अस ेणत बॅकेंा एका छोा शाखेा शाखाबधंकान ेकामावर आलेा ाा िशपायाला 
सनुावले. याचीच एक सवाा आयुात सतत ठाण माडूंन बसलेली एक आवृी णज े‘ लोक काय णतील ‘ ह े
दडपण. यातल ेलोक णजचे समाज. ी जशी एकेक िजवतं अिात असत ेतसा समाज हा एखादा मोठा 
गडा वा ही या पात अिात नसतो. समाज णज ेीतले सबंधं.  ह ेनी आपापा कनानंी 
घडवलेले असतात. माणसाला सतत सरुितता हवी असत,े ामळेु तो अमकु अमकु कना मानणाया  ी 
असा एक समहू णनू एक अस ूइितो. यातनूच एक सामािजकता तयार होत.े नीती-अनीती, एकिन-िभचारी, 
िनहृ-ाचारी, ायी-अायी, -सु, ितगामी-परुोगामी, वगरै ेयातनूच जगया-वागयाच ेएक मॉडले तयार 
होत.े ह ेएवढचे नसत.े आपले मॉडले िटकवण,े स णनू ाला बढावा दणे,े इतर मॉडेसबरोबर ासाठी पगंा 
घणे,े सघंषात राहण,े हहेी ात अात असत.े िशवाय, वच वादी असण,े आपमतलबी असण,े महाकांी 
असण,े यशपजूक असण,े धा  करण,े िवरोधकानंा नामोहरम करण,े अशा अपेाचं ेजजंाळही समाज या पकेॅजम े
असत.े िितशील असयात माणसाला सरुित वाटत.े समाज हा थोडा थोडा बदलत असला तरी ामुान ेतो 
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घ िितशीलच असतो. ीही िितशील असयाा यातच असत.े पण ीची िितशीलता आिण 
समाजाची िितशीलता यातं फरक असतो. ामळेु, ी आिण समाज यातं सतत एक सघंष  सु असतो. िशवाय 
समाजा-समाजातं सघंष  असतातच. मानलेले आदश आिण  जगण ेयातंा अतंरामंळेुही जगण ेसतत सघंषा त 
असत.े सघंषा त असण ेणज ेपिरपणू , समाधानकारक नसण,े अपणू तेा असमाधानात, ासात वा ोधात असण.े 
अशा या जडजबंाली जगयात सवच ी तोल हरवून बसलेा असतात वा िवकृतही होतात. समाज णज े
अशा सकट चा समहू असतो. समाज आिण ी अथवा ी आिण ी यातंा सतता अटळ 
सघंषा मळेु कुणीच कुणाला सखुान,े सहज जग ूदते नाही. ीला सरुितता हवीही असत ेपण सतता 
सघंष मयततेनू सटुकाही हवी असत े– हा आणखी एक सघंष  जगयाचा एक ायीभाव होऊन बसलेला असतो. षे 
क नय,े अस ेत ी बोलत ेपण ा ताच ेती भाग पाडत े– धमषे वाईट पण जाितषे चागंला कवा उलट 
अशी उपत ेतयार होतात. आपले वचैािरक आदश ठरलेले हवते, अस ेणतानाच आपा िवरोधी आदशाना 
हरवयासाठी वगेया आदशाशी तडजोडी केा जातात. ाचंहेी वगेळे ताण िनमा ण होतात.  
मळुात के ीचा जगयाचा एक साचा तयार झालेला असतो. ितची जनकुरचना, कुटंुब, भाषा, सबंधंात यते 
गलेेली माणस,े सखु:खांा, मानापमानांा तृी अशा असं पिरणामानंी यु त ेसाच ेअसतात. कोणतहेी दोन 
साच ेएकसारख ेनसतात. ामळेु ाीमहेी सघंष  असतात. आिण िशवाय ि-समाज ह ेसघंष  चा 
असतातच. तर एकूण या अशा सव आदश  कारानंी माणसाा जगयाचा गाघोळ कवा चबाळे कवा 
जागंडगुा कवा माजंरस ुबंा झालेला असतो ! आिण तो सखुावाह नसतो ! यातनू सटुका ावी यासाठीही माणसाच े
य चा असतात. धम , तान, िवचारसरणी, िवान  अशा मागानी त ेय घडत असतात. आिण असहेी 
कळत असत ेकी ह ेसव माग  अपयशी होताहते. या कारात माणसू हा ापक, समावशेक, वाही भानापासनू 
रावत जातो, सकुंिचत होत जातो आिण अथा तच :खी होत जातो.      
इथ ेकलेचा सबंधं यतेो. आता ह ेएकच माम अस ेिशक आह ेकी ातनू माणसासाठी ापक, समावशेक, वाही 
भानाची शता आह.े त:ा साातनू मु होऊन िलिहणारे काही कलावतं असतात. तकुाराम णतो, ‘ परी 
ा िवभंर ेबोलिवले ‘, गाओ याला distanced gaze  ( रीभावातनू पाहण े) णतो, वडथ  याला 
recollected in tranquillity ( शातंतते रलेले ) णतो,  टी . एस. एिलयट याला escape from 
personality ( िमुी ) णतो – अशा कार ेजगाता अनके कलावतंानंी या सज क ियचेी 
मूाकता  केलेली आह.े माणसाच ेसवयीतले ि-समाज टाइप जगण ेह ेमाणसामाणसात कधीच सौहाद  
िनमा ण करण ेश नाही, ह ेलात घतेले तर अशा कलेता सज कतचे ेमह लात यईेल. आता तका न ेपािहले 
तर या सज क िया सवच माणसानंा ‘ िवरोधी ‘ वाटू शकतात. पण, खपू माणस ेकलेता या ातंाा, 
सौहादा ा शोधात असान ेानंा ह ेे मौवान वाटत असत.े समहू णनू पािहले तर धम , जात, भाषा 
यांा अिताचं ेज ेसमहू असतात त ेांा भावना खावणार ेकाही घडले तरच अशा कलाियांा िवरोधात 
फण ेकाढतात. एरवी ानंा ात काही रस नसतो, समजतही नाही आिण ‘ चा द े‘ अस ेत ेअिल राहतात.  
यतेो तो ‘ परुोगामी ‘ टले जातात ाचंा. कला ह ेमाम णज ेांा सामािजक-राजकीय उिाचं ेहार 
णनूच वापरले गलेे पािहज,े असा ाचंा हाह असतो. त ेमाम तस ेन वापरणार ेसगळे ानंा असवंदेनशील 
आिण भरा पोटी करमणकू करणार ेवाटतात. ामळेु, कलेता  सज क ियातं ानंा इंटरे नसत,े 
पिरणामत: ातल ेकाही समजतही नाही आिण ांा मळू उिाशीच ानंा ा िवरोधीही वाटतात.  णज े
मळुात िवरोध आिण समजत नसान ेयणेारा नूगडं अशा दोन कारणानंी त ेलोक कलेता सज क िया नच 
कराया यात असतात. आपाकड ेपािहले तर अ कोण असाव,े पिरसवंाद कोणत ेावते, परुार कस े
िदले जावते, परीण ेकशी यावीत – अशा बाबवर सा अशा लोकाचंा ताबा असाच ेिदसत.े  सािह समंलेन ही 
मळुातच एक उवी आिण उथळ गो राहात आलेली आह.े पण हीही ानंा ांा उिासंाठी वापरायची असत.े 
समंलेनाा अीय भाषणात कलेता सज क ियानंा जागाच िमळू नय,े अस ेाचं ेय असतात. ासाठी 
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त ेसामात: परुोगामी अच िनवडतात, णज ेत ेफ राजकीय भाषण ठोकून कलेता सज कतलेा बाहरे 
ढकन दऊे शकतात. पण, लाजकेाजेव का अस ेना, मचे एखादा िबनपरुोगामी कवा िबनराजकीय असा 
अ ानंा िनवडावा लागतो. ातही एक अात हूरचना असत.े आताचचे बघा. नारळीकर ह ेनाव 
सामात: सवमा आह ेकारण िवान ेाता ांा जागितक कामामळेु त ेआदरणीय आहते. पण, त े
कलेता सज क ियाकंड ेिकतपत ल दते असतील, ाबंल िकतपत बो शकतील, असा िवचार कन बघा. 
कलेता सज क िया हपार होण ेह ेअसहेी घडणार आह.े आिण अस ेजर असले तर, नारळीकराबंाबत 
सामात: लोकातं असणाया आदराचा हा एक राजकीय वापर करयाचा धतू  डाव णता यतेो. असला तर अस ू
द,े असचे मीही पािहले असत,े पण मायाच काही िमानंी कुतहूल णनू काही  िवचारान ेजरा सिवर 
िलिहले आह.े  
ीमधले सबंधं िनकोप आिण सौहाद पणू  होयासाठी ापक वाही भानाची आवयकता असत.े आपले 
सगयाचं ेजगण ेतस ेअसाव ेअस ेवाटणारे मायासारख ेआणखीही काही असतीलच. ांा मूाकतलेा वाव 
दणेार ेकुणीतरी िलहायला हव,े णनू मी िलिहतो, इतकेच. बाकी मला योय वाटत ेत ेकाम मी कलाेात करत 
असतोच. ितकड ेकुणी ल दवेो वा त ेकचयात टाको, ाची मी काळजी करत नाही. आता ह ेसगळेच काहना 
ांा िवरोधातल ेआह ेअस ेवाटून राग यऊे शकतो. पण, सगयाचंचे िवचार अध वटच असतात, अिंतम स 
कुणाकडचे नसत,े ह ेसमजणार ेआपण सवजण असान,े ‘ सिहतुा ‘ हा एक समान धागा आपातं आह.े ाचा 
लाभ मलाही िमळावा, हीच न िवनतंी ! 
--- ००० --- 
 
एकािंकका िलिहण ेमळुीच डोात नत े-- ' रंगवाचा ' ा वामन पिंडतांा पाठपरुाामळेु िलिहली गलेी  
-- ' खुम खुा ' ! 
--- ००० --- 
 
 
पाययाचंा गमे ( किवतासंह ) 
--- णव सखदवे  --- अमलताश काशन.  
 
णवा या किवतासंहाता ‘ खोली ‘, ‘ सयूा चा घोडा ‘, ‘ कोरी जागा ‘, ‘ सा यवल ‘, ‘ मी कोण ‘, ‘ एकप 
लंॅडेप ‘ अशा काही किवता मला िवशषे आवडा. कोणाच कवीा सवच किवता साराच उंची-खोलीा 
नसतात. पण, मी इथ ेएक वगेळीच खास बाब िनदशनाला आण ूइितो. एकच अनभुव वगेवगेया 
ळकाळभाषते कसा  होतो त ेपहा – आधी ‘ कोरी जागा ‘ ही णवची किवता बघा – 
कोरी जागा  
आज मी असतो असा  
तसा काल नसतो कधी  
उाही नसतो असणार  
खरंतर,  
काल णज ेगलेेला, सपंलेला.  
‘ काल ‘ अस ंकाही नसत ं 
ामळेु ‘ कालचा मी ‘ पण गलेेला, सपंलेला.    
‘ उा ‘ णज ेमनाचा खळे, मनाचा कनािवलास.  
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‘ उा ‘ नसतो.  
ामळेु ‘ उाचा मी ‘ पण मनाचा खळे, मनाचा कनािवलास.  
‘ उाचा मी ‘ पण नसतो.  
रणाचा आिण कनचेा  
वापर कन तलुना केली  
तर कालचा मी  
उाचा असणारा मी  
आजचा मी  
एकसारख ेनसतात  
णज े‘ मी ‘  
असा कोणीच नसतो  
णज े 
‘ मी ‘ ची जागा कोरीच सोडायला हवी.  
--- आिण या किवतबेरोबर िनकॅनोर पाराची ही किवता वाचा --   
The Last Toast 
by Nicanor Parra 
Whether we like it or not, 
We have only three choices: 
Yesterday, today and tomorrow. 
And not even three 
Because as the philosopher says 
Yesterday is yesterday 
It belongs to us only in memory: 
From the rose already plucked 
No more petals can be drawn. 
The cards to play 
Are only two: 
The present and the future. 
And there aren't even two 
Because it's a known fact 
The present doesn't exist 
Except as it edges past 
And is consumed..., 
like youth. 
In the end 
We are only left with tomorrow. 
I raise my glass 
To the day that never arrives. 
But that is all 
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we have at our disposal. 
--- एकाच कारचा आशय दोन कवना कसा वगेवगेळा िदसतो त ेआह ेना खास इटंरेग ? 
--- ००० --- 
 
 
96 मेोमॉल  ( कादबंरी ) 
--- णव सखदवे -- रोहन काशन.  
 
िवमुय जग णतात तस ेआता वमुय जग झालेल ेआह.े माणसू आिण व ूयाचं ेअतटू सबंधं हा िवषय. पण 
इथ ेव ूया वूप नसुा न राहता सजीव अि ेहोतात. आिण अशा कनने ेिनमलेा जगात माणसू 
आिण व ूयातंही रागलोभ, सखु:ख, भीतीधाडस याचंी घटनामािलका आकार घते जात.े अशा कारची ही 
कािनका मराठीत तरी पिहलीच असावी. व ू, साधन,े उपकरण,े यं ेयाचं ेह ेभरग जग आह.े मला एक 
कबलूच कराव ेलागले की यातंा बयाच व ूआिण तािंक बाबी या माया आकलन-कतेा नाहीत. ामळेु, 
लेखकाबल आदर वाढला तरी मला तो एक अडथळाच ठरला. तरीही रेटून मी वाचलीच ही कादबंरी. माणसान े
वूंा इतके अधीन ाव ेकी जण ूिजवतं माण ेा वूनंी माणसाा जगयाचा का ावा, ह े
आजा जगयाच ेभयानक स ही कादबंरी माडंत.े तहेी कोणताही सनसनाटीपणा न करता – जण ूकाही एखादी 
साधीशी गो सागंणचे चाललेले आह े!     
तरीही, मला यते असलेा उपरोेिखत अडथयामळेु माया मनान ेएक वगेळाच माग  काढला. की बाबा, ठीक 
आह ेना, पिहा ४०-५० पानातं कळले की काय चाललेय त े– हचे आणखी ८०-९० पान ेकशाला ? घटना असतील 
वगेया, पण हचे ना ! समजले ना ! आिण अस ेणतच पढुची पान ेमी िरचवत गलेो.   
माया मया दा लात घऊेनही मला अस ेवाटले की पढु ेपढु ेहा कार कनेा नावीातच अडकत गलेा. 
ामळेु, याता बयाच सखोल शता आवाात याया रान गेा. साराशं, खपू लाबंवर जाऊ शकेल अस े
वाटलेली झपे जरा अलीकडचे पडली, अस ेवाटले. पण अशी झपे घेयाचा जबरद य णनू मराठीत ह ेएक 
अपवादाक काम ठरले, ह ेनी.   
हा अिभाय मी माया आकलनाा ततेनू खरचे दतेोय का, ही शकंा आहचे मनात !   
--- ००० --- 
 
मुाम पो साृंितक फट  ( कथासंह ) 
--- सतीश ताबं े– रोहन काशन.  
 
 ‘ सयूा िचया परी । तकुा लोक ीडा करी ॥ ' 
--- तकुाराम.  
“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” 
― Soren Kierkegaard  
 
वरील दोी भािषत ेएक केावर ज ेसमजत ेती आह ेया सव कथामंागची ममी. या कथामंहेी पा ेआहते, 
ाचंी सखु:ख ेआहते, ांाही आयुातं ताणतणाव, ग ुतंाड ेआहते, सघंष  आहते, हसाही आह,े पण तरीही, 
लेखक याचा कोणताही भाव न घतेा िलिहतो आहे, ह ेजाणवत राहत.े ामळेु, या कथा ना कोणा सखु:खाचंा 
य दणेाया आहते ना कोणता मडू तयार करणाया. जगयाा एकूण जजंाळातनू हा लेखक सहज िवहरत 
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असाच ेवाचकाला जाणवत राहत.े या अथा न ेही लेखकाची एक सहज पण गभंीर ीडा ठरत.े यातंा पाानंाही 
अनके समा आहते, ाचंी िनराकरण ेदणे ेवा ाचंा ायिनवाडा करण ेहा इथ ेहतेचू नाहीय. कारण अथा तच सव 
काही इतके जिटल आिण इता भावानंी यु आह ेकी ाची सोडवणकू वा िनष  अशच ठरावते. एका 
सखोल पिरपतने ेजगयाकड ेपाहणारी ही ी आह.े ही ीडा णज,े ‘ शतदा मे कराव े‘, ‘ मे कर िभासारख ं
‘ कवा ‘ फ लढ णा ‘ अशी बावळट-उथळ नाही. जगयात एखादा सा अमंलात आणणारी ही ीडा नाही. 
हा, कीक गाड णतो तसा जगयाचा समतने ेघतेला जाणारा अनभुव आह.े मानवी जगयाचा ापक आवाका 
घते जाणारी ही ममी आह.े या कथाचंी िनवदेनशलैीही या ीतनू यणेारीच आह.े  घटनाचं ेसव तपशील आिण 
ातंले सव भाव याचंी दखल घते ह ेिनवदेन जात.े ामळेु त ेसिवर आिण काही वळेी पााळीकही वाटू शकत.े 
पण, िवशषे णज ेयातले के वा िनवदेनात अथ पणू  भर टाकत जाणारे आह.े कुठेही कंटाळा तर यते नाहीच 
पण ह ेसपंचू नय ेअस ेवाटत राहत.े या नसुा घटनांा कथा नाहीत. घटना घडयाा ियाचंा बारकाईन े
धाडंोळा घते जाणाया अशा या कथा आहते. या विैशामंळेु या कथा मराठीत अितीय णाात अशा आहते. 
कलेता अु दजा ा मूीचा हा एक िवलोभनीय पट आह.े  आता थोडात एकेका कथकेड ेपा – 
 
य – त – साव : -- मनात बाळगाव ेलागणारे, त: साव असाच ेजरह , “ ही दवेान ेिदलेली जमीन 
पसै ेदऊेन आपा नावावर करण ंहा वहार मळुातच काळा आह े– “ ह ेसवयीा वहारापािलकडच ेस, 
आिण “ या पृीवर अढळ अशी जागाच नसावी बधा, के कणाकणावर वाकडी नजर आहचे कुणाची ना 
कुणाची ! “  -- इथपयत िवचार यऊेन पोचण े– ह ेआह ेया कथते. या संहाता पाचही कथामं ेकाही ना काही 
अपवादाक आिण नामयही अशा गोी आहते.  
नाकबळी : ‘ नाकीडोळी नीटस असण े‘ हा वाचार एका अजब माहोलात नणेारी ही एक गमंतीशीर कथा आह.े 
नीतीअनीतीच ेढ साच ेओलाडूंन ‘ समावशेक ‘ समाधान िनमा ण करणारी ! 
मुाम पो साृंितक फट :  ही या संहातली जरा दीघ  आिण कलाेातली एक महाची समा हाताळणारी 
अशी एक कथा आह.े एक े ाण लखेक आिण एक नवखा दिलत लेखक याचंी ही कथा आह.े दोघानंाही 
जगयाता पाढंरपशेपेणामळेु एकाच साृंितक फटीत आय ावा लागण,े असा हा िवषय आह.े अनभुव या 
सािहाता का मालालाच मूाक मह यणे,े यातनू िनमा ण झालेली ही समा आह.े या कथतेा 
दोी लेखकानंा, तांानंा सापडलेली मूाकतचेी वाट सापडलेली नसावी, हहेी एक कारण अस ूशकत.े   
सशंयकोळात राशोमान : या कथेा नायकालाच ण,ू यणेाया धमांा फोवन ह ेसगळे सु होत.े त े
फो कोण करत होत ेहा मुा शवेटी गळूनच पडतो, पण, या कारणान ेझालेला िवचार-कनाचंा गाघोळ आिण 
िनरिनराया सबंधंातंले ताणबेाण ेयाचं ेएक अजब िव आपा समोर उभ ेराहत.े सिब अस ेकाही असत ेका, 
याचा  हा एक शोध णता यईेल. यात शवेटी एक वा आह ेकी “ एकदा का एखाद ंशीष क घ पाळामळुासंकट  
डोात उमललं की, पढुची वाटचाल ही बतके वळेा मला एखाा सोपारासारखी वाटत.े “  ह ेतांांा 
बाबतीतही खर ेअसाव.े ांा कथाचंी अजब शीष के हा एक खास अासाचा िवषय होऊ शकतो.     
रावण आडनावाा पाडंवपुाा नावाची जकथा  : ह ेतर एक चडंच धादायक नाव ! ह ेसव अशाय 
कथानक आपा सहज पचनी पडाव ेह ेकथाकार णनू तांाचं ेएक अगाध कसब आह े! तांांा बतके सवच 
कथा ‘ रचलेा ‘ असतात, अस ेणता यईेल. ही कना आह ेकी वाव या िचिकते पडायची इाच होऊ 
नय ेइतके ह ेसगळे सफाईदारपण ेघडत.े  
 
या सगयातनू ज ेपोचत ेत ेआपाला सवयीा जगयातनू बाहरे काढणार ेअसत,े ह ेनी ! 
--- ००० --- 
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डोाच ेओझ े 
 
गलेे काही िदवस डावी मान, डावा खादंा आिण डावा दडं जोरदार खत होता. डाा लोकाचं ेशाप बतके बाधले 
असावते. मानतेले मणके थोड ेिझजले आहते अस ेसमजले. ामळेु हा ास झालेला आह.े डोाच ेओझ ेसा 
मानवेर यऊे ायच ेनाहीय. झोपनू राहायच ेआह.े िशवाय रोज एकदा वीज-करंट उपचार ायचा आह ेआठवडाभर. 
मग काही ायाम कार वगरै.े कालपासनू खण ेबदं होऊन झोपबीप नीट सु झाली आह.े त ेठीक. ही पो 
मुत: माझ ेवाचणाया भायवान  डससाठी दते आह.े कारण ७४ ा वष मी ही तार घऊेन गलेो णज ेखपू 
मजते जगानतंर गलेो, अस ेसमजले. याच कारणासाठी ितशी-चाळीशीतले पशेटंही ितथ ेयते आहते.    
पीसीवर बसताना आदश पोिझशन कशी असावी त ेनटेवर िदलेलेच आह.े त ेशोधनू सवानी वाचाव ेआिण अमंलात 
आणाव.े मी सागंणार आह ेत ेजरा वगेळे आह.े मला वन पाणी िपयाची सवय होती, ामळेु मान अनकेदा माग े
जात होती, त ेमी बदं केले आह.े भाडं ेतडाला लावनूच पाणी िपण ेइ. सरी महाची गो णज,े परीकड ेडोळे 
वर उचन पािहास जसा मानखडंना होयाचा धोका असतो तसाच पीसीकड ेपािहासही असतो. खचु 
खाली आिण ीन वर अस ेझाास मानचेा व डोाचा, माग,े मानेा मणावंर दाब यते राहतो. ामळेु 
कालातंरान ेहा ास उव ूशकतो. तस ेहोऊ नय ेयाची काळजी घणे ेसहज श आह.े णनू, ासाठी ही पो. 
बाकी मी आता उम आह,े आठ िदवस िवातंी घऊेन बरा होईनच. माझी काळजी मी घतेोच आह,े तुीही तमुची 
काळजी ावी णनू ही पो िदली आह.े ‘ आपा डोाचचे आपाला ओझ ेहोऊ लागले तर मग आपले 
रािहलेच काय ‘ असा िवचार मनात आला. असो.  
बाकी, डाासंह सवाना शभुेा ! 
--- ००० ---     २० फे ु२१ .  
 
' चागंली किवता णज ेकाय ' या िवषयावरच ेडॉ. सधुीर रसाळ सराचं ेह ेभाषण नीच िवचारानंा आिण चचला 
चालना दऊे शकेल -- ह ेऐकून जर आपापली मत,े आकलन  यानंा इथ ेअिभी ावी -- हा एक उपयु, 
अथ पणू  उपम होऊ शकेल, अस ेवाटत े-- लक खाली दते आह े– 
--- ००० ---  
 
िनयमाचं ेगाढव घोडेार  
नऊवीत मी पाल िटळक सारा शाळेत सव तकुातं पिहला आलो होतो. णजचे बयापकैी शार होतो. 
दरान  माझ ेवडील मुाापक णनू मालाडा एका शाळेत ज ूझाले. त:ा मलुाला पाल िटळक म े
ठेवनू माया या शाळेबल मी लोकानंा िवास कसा दणेार, या िवचारान ेविडलानंी मला पाल िटळक मधनू काढून 
ा मालाडा शाळेत घातले. ा भागात एक शार िवाथ णनू मी िस होतो. एस एस सी ला तर मी मिेरट 
यादीत यणेार अशीच अनकेाचंी कना होती.  
एस एस सी चा पिहला पपेर मराठीचा होता. ा हॉलमधल ेपय वेक केाच ेहॉलितकीट तपास ूलागले तर 
पिहाच रागंते मी होतो आिण मी माझ ेहॉलितकीट िवसन आलो होतो ! पय वेक णाले, “ ऊठ ऊठ, लगचे 
बाहरे जा – “ आमा शाळेता सव िवााच ेहात थाबंले ! आमा शाळेतली इतर मलेु इथ ेआहते, ानंा 
िवचारा, पढुा पपेरला मी आणतो हॉलितकीट वगरै ेसागंनूही त ेसन पय वेक ऐकेनात. मग माया लात 
आले, मलुाचंा पपेर नीट सु होईपयत आमच ेमुाापक णज ेमाझ ेवडीलच बाहरे थाबंणार होत.े मी ा 
पय वेकानंा त ेसािंगतले. ाचा उपयोग झाला. एकूण शहािनशा कन मला तो पपेर िल देयात आला ! 
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चकू माझीच होती, ह ेमाच आह ेपण िनयम णज ेकाही वॉशटनची कुहाड न.े एखाा महाा परीते, 
सधंी िमळताच, एखाा िवाा ची वाट कशी लावता यईेल, अशा िवचारान ेत ेिनयम वाप नयते. डोके जागवेर 
ठेवण,े थोड ेतारत बाळगण,े सहानभुतूीन ेपाहण े– हहेी गरजचे ेअसत.े  
ह ेआज आठवायच ेकारण णज ेअशीच पण एक वगेळी अमानषु घटना कानावर आली. ा तपशीलातं जायच े
नाहीय. आता परीाचंा काळ सु होतोय. पय वेकानंी िनयमाचं ेगाढव घोडेार होयापेा जरा समजंस राहायचा 
य करावा, अस ेइथ ेसचुवायच ेआह.े  
--- 000 --- 
कलाेात नव ेकाही परदशेात जाव,े आपण त ेआसात कराव,े याबरोबरच, इथहेी रा ा ना नाला वाव – 
--- ००० --- 
 
माणसान ेसतत राजकीय भिूमका घतेच जगले पािहज ेअस ेणणायान ेयुिवरोध, शातंता वा मानवतावाद यावंर 
बोलण ेणज ेकाळा िवनोदच ! ( आठवणीतली जनुी पो ).  
--- ००० --- 
 
सशंोधनासाठी कना  
आपाला अनकेदा, ह ेअस ेहव,े त ेतस ेहव ेकवा ह ेअस ेकरता यायला हव,े वगरै ेकना सचुतात. आपण काही 
ा ा ेातले सशंोधक शा नसामळेु आपण ितकड ेल दते नाही आिण त ेिवसन जातो. या सव कना 
जर सािंगता गेा तर ातंा काही तरी नीच माणसाच ेजगण ेबदलणाया ठ शकतील. ह ेलात 
आापासनू मी माया अशा काही कना सबंिंधत शाांा डोातं सोडत असतो. कालच अशी एक कना 
मी एका म शााा मत सोडलेली आह,े ती अशी – 
मला अस ेिदसनू आले आह ेकी जगयासाठी माणसू ज ेकाम करतो ाचा ाा भावावर पिरणाम होतो. 
णज ेउदाहरणाथ , शअेरबाजारात काम करणारा माणसू, सिैनक, िशक, कारकून, कानदार, वगरै.े पण, होत ेकाय 
की मचे मला एखाा राजकीय पढुायाा भावान ेजगाव,े अस ेवाटू शकत.े जगयातला तोच तोचपणा 
जाऊन ाला िविवधता यावी, अस ेवाटण ेसहज श आह.े तर ाला टले की अस ेसशंोधन कर की वगेवगेया 
कामाचं ेमवर कस ेकस ेपिरणाम होतात – थोडात, ात रासायिनक बदल कोणत ेहोतात, त ेशोधनू काढ. मग 
हवी ती रसायन ेमत सोडून िशकाला डॉन करण ेवा कानदाराला सकशीतला िवषक करण ेश होईल. अथा त 
ा ा इजंेनाचा भाव असपेयतच ह ेघडणार. पण यामळेु, शा-कानदार, कारखानदार-भळेवाला, 
मटकेवाला-पजुारी – अशी मानवी जगयात िविवधता यऊे शकेल ! 
ा शााला ही कना खपू आवडलेली असनू यात पसैाही खपू िमळू शकतो, अस ेाला वाटत े! णज ेआज 
ना उा होणारच ह ेसशंोधन आिण अमंलात यणेारच ह े! तुीही िवचार कन ठेवा, तुाला कोणत ेइजंेन 
ायला आवडले ाचा. आयु एकच आह,े ातच वगेवगेळे जगनू घतेा यईेल ! 
--- ००० --- 
 
माझ े' बिुबळ आिण झ ू' आता कानडीत – ०१-०३-२१  
( ०४-०३-२१ ा योगाची जािहरात ).  
--- ००० --- 
 
' आरोय ' या िवषयाचा समावशे असलेले ज.े कृमतूच ेह ेएक िवशषे भाषण -- 
J. Krishnamurti - Saanen 1984 - Public Talk 2 - The relationship of health to freedom 
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youtube.com 
--- ००० --- 
 
ह ेसगळे तयार करायचा ाप पसै ेघान कुणीतरी केला  
िनसगा न ेऊन पाडले  
कुणीतरी मोबाइल कॅमरेा तयार केला होता  
मी ह ेय आयतचे चोरले ! 
मा ओक 
सतीश तांाचं े' लेखाजोखा ' वाचतोय. ात मा ओक या भाट कवी-लेखकावर एक अुम लेख आह.े 
माची आिण माझी भटे झाली तेा मी कॉलेज-िवाथ होतो. तांानंी वण न केलेा ाा सवयीमाण,े 
मायाकड ेपसै ेमागायचा च नता. मा ओक आिण षातंाराम पवार दोघहेी मालाडला आी राहात 
असलेा भााा घरात आल ेहोत.े नमेके कोणत ेअिनयतकािलक त ेआठवत नाही पण ासाठी ानंा माया 
किवता हा होा. मी भोळेपणान ेणनू गलेो की " दतेो की -- नाहीतरी कोण छापणार आह ेा ! " मा 
णाला, " मग नको -- तुया किवता चागंा आहते आिण या अिनयातकािलकात ा याात अस ंतलुा वाटत,ं 
णनू द े-- " त ेदोघहेी बराच वळे माझ ेकिवतावाचन ऐकत बसले होत.े काही वळेान ेमी िवचारले, " कशा वाटताहते 
? " उर षातंारामन ेिदले -- " मला िसगरेटची तलफ आली की मी एक िमिनटही नाही थाबं ूशकत -- तलफ यऊेन 
अधा  तास होऊन गलेा ! " मग आी जाऊन ाचंा िसगरेट हा िवषय सपंवनू आलो. आावर, मायावर ा 
दोघानंी तोच भिव सागंयाचा योग केला, ाच ेवण न तांांा लेखात छानच आलेले आह.े चौकोन, िकोण, 
गोल आिण एक नागमोडी रषेा -- या िचातंले एक िनवडायच,े त ेतीनदा आिण उरलेली िच ेएकेकदा यामाण े
मान ेकाढून िदलेा चौकोनात काढायच.े हव ेतस ेकाढा, कसहेी बसवा. मी त ेकेले. त ेकाय बोलले त ेआता 
आठवत नाही. पण, पढु,े हा एक मनवाचनाचा कार आह ेअस ेसमजनू मी त:च जरा खोलवर ाचा िवचार 
केला. आिण नतंर अनकेावंर ाच ेयशी योगही केले. एकदा तर आमच ेबॅकेंतले सहकारी आिण दोनतीन ाहक 
यानंी ह ेसव अस ेकन नाव ेन टाकता मायाकड े१०-१२ कागद िदले ! के कागदाा माग ेमी माझ ेरीडग 
िलन आणले ! तोही योग चडं यशी झाला !  मामाण ेनावािनशी मला काही सागंता यते नत ेपण 
मनवाचन परफे होत े! हाच योग मी मराठीतला कथाकार अिनल डागं ेयाावरही केला होता ! 
म ुबंईच ेवण न दोन शातं कन दाखवा अस ेआान िदले तर भलेभले गारठतील. पण, माा किवतते त ेआह े
-- ' िदवेटब म ुबंई ' ! मी दादरलाच ( बतके ) माा घरीही गलेो होतो.  ा वळेी ाा आईन ेाला 
जवेायला वाढले होत,े ह ेआठवत.े ा अिनयतकािलकाच ेमखुपृ की दणेगी मागायच ेपक, त ेआठवत नाही -- 
ावर षातंाराम पवार एक उंबरा काढणार होता आिण ाा अलीकड ेमाा िझजलेा चलजोडाचा फोटो 
! मान ेा वळेी, मी िकरकोळ एक िवाथ असनूही, ाा किवता मला वाचनू दाखवा होा ! ातंली एक 
ओळ कायमची माया मनात तनू बसलीय -- ' ह ेियतम माझ ेअधंार ' ! 
या िनिमान ेिय माा तृीला सादर अिभवादन ! 
--- ००० --- ०४-०३-२१.  
 
फेसबकुवर न िदलेला पण आठवणीसाठी िलन ठेवलेला मजकूर – मा आिण षातंाराम  यानंी वापरलेली ‘ भिव 
पत ‘ मी ‘ मनवाचन ‘ णनू कशी त:ची त: समजनू घतेली –  
 
मनवाचन  
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कंुडली, मूरेॉलॉजी ह ेबा योगायोगावंर आधािरत कार आहते. त ेमला फारस ेपटत नाहीत. पण, सही, हार, 
चहेरावाचन, हरेषा आिण आता मी ज ेसागंतोय त े– ह ेकार ा ा ीा  असयावर आधािरत 
आहते. हरेषातं तर आता ोकेशन पािमी, मिेडकल पािमी, असहेी कार िवकिसत झालेले आहते आिण 
माया मत ेत ेमाणसाला खपूच उपयु आहते. या अशा ाधािरत ‘ वाचना ‘ च ेमी लात घतेलेले त अस े
आह ेकी  -- you get the life that you expect --   तुी जशी अपेा करता तस ेजगण ेिमळत.े  यात 
के गोीला ‘ शार ‘ फाटे फोडण ेश आहचे. मला णायचये ातले फ त बघाव.े मी त: समुारे आठ 
वष ती अास कन हरषेांा अथाचा  अनभुव पािहलेला आह.े काही वषापवू त ेसगळे बदं केले. 
लेखन-वाचन की हरषेा यातंा िनवडीतनू मी हरेषा ागले. त ेअसो. तर आता ती मा ओक पत सागंतो. 
गोल, चौकोन, िकोण आिण नागमोडी रषेा ही िच ेवर छोा, कळयापरुा आकारात काढायची. मग खाली 
एक मोठा आयताकृती चौकोन काढायचा. ल ीला सागंायच ेत ेअस े– या चार िचापंकैी एक िनवडा. तुी 
ज ेिच िनवडता त ेतीन वळेा या चौकोनात काढायच ेआह.े आिण उरलेली तीन िच ेयाच चौकोनात एकेकदा 
काढायची  आहते. णजचे, िनवडलेा िचाची तीन आिण ही एकेकवाली तीन अशी एकूण सहा िच ेया 
चौकोनात तुाला हा ा िठकाणी, हवी तशी काढायची, बसवायची आहते. ह ेसागंनू तो कागद ा ीकड े
ायचा. मग आपण ल ायच ेनाही. ा ीन ेहा कृितम पणू  केला की ितच ेकाम झाले. मग आपले काम 
सु. आपले काम णज ेएकापण ेके बाब समजनू घते ाच ेअथ  लावत जाण.े हचे, माया मत,े मनवाचन.  
 
आता ही िच ेमळुात अथ पणू  समजता यतेात – गोल हा कमी कंगोयाचंा, थू आवडचा, टले तर 
िनरथ कतकेड ेझकूु शकेल असा कार. चौकोन आिण िकोण िनवडणारे कमीजा महाकांी असतात – 
िकोणान चौकोन जरा अवघड. नागमोडी रेषा ही वृी, भाव, आशािनराशा, जीवनलाबंीही दशव ूशकत.े आता 
ह ेसगळे कस ेकाढले आह ेत ेपाहायच.े कामाा शवेटा णापयत दम न िटकणार ेअसतात त ेिचाचा शवेट 
कसा तरी कन टाकतात, रषेा जळुत नाहीत, वगरै.े तस ेन होता उमपकैी काढले असले सगळे तर तहेी कळतचे. 
हा सगळा एक कार ेा ीा जगयाचा आराखडाच असतो. नागमोडी रेषते तर उघडचे पडत ेमन. ती केवढी 
आह,े  आह ेकी िभट, म ेतटुतये का वगरै ेपान तस े‘ वाचन ‘ कळत.े मु णज ेिदलेा चौकोनात ही 
िच ेकाढताना काही रचना लात घतेली आह ेकी कशीही काढली आहते यावनही मन कळत.े  चौकोनात इतकी 
जागा उपल असनूही काहीजण कुठे तरी कोपयात सगळीच िच ेबसवनू टाकतात. ावनही मन कळत.े अस े
खपू काही या ‘ कंुडली ‘ वन समजत.े इथनू पढु ेयतेो तो उूततचेा भाग. त ेसगळे पान कधी एक िच िदसत,े 
कधी एखादी घटना जाणवत,े कधी सघंष  िदसतो कधी सगयाच िचाचंा एकमकेानंा ास होतो आह ेअस ेिदसत.े 
ाचमाण ेथू, यशी आयुाचीही आखणी िदसत.े ावन बरेच काही समजत.े नागमोडी रेषा िकरटी, अध,ू 
तटुक काढणायानंा ततेीा तारी असतात.  
 
एवावन याच ेतं आिण कार  होतो. यातले महाच ेह ेकी हा कृितम ा ीन ेसहज पणू  कन 
ायला हवा. ा ीला मळुीच सावध करायच ेनाही, ह ेमनवाचन आह,े हहेी सागंायच ेनाही, ती ी 
अनवधानान े‘ खरी ‘  ायला हवी. आपण मन साध ेठेवनू आपा उूततलेा खलुा वाव िदला तर तीही 
करामती करत े! 
 
आता गलेी अनके वष मी असले कोणतहेी कार करत नाही. नाही तर लगचे सगळे हात पढु ेकरतात ! या काराचंा 
अास आिण िवचार या खपू गहन आिण वळेखाऊ गोी आहते. सापयात पकडामाण ेअडकवणायाही 
आहते. बचके रहना ! 
--- ००० --- 
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वडेसरपणा आिण जीिनयस असण े 
टे ! आय कारक ! ही सोबत एक लक दतेोय -- इंजीत आह ेहा लेख -- ानंा श आह ेानंी जर वाचा. 
वडेसरपणा आिण जीिनयस असण ेयातं एक सबंधं आह,े अस ेशाीय योगासंह णणारा. ' द िूटफुल माइडं ' 
या िसनमेाता टे गिणतताला िवचारतात की बाबा, त ूएवढा टे गिणतत, तक,  शा आिण तरीही 
परहावरच ेलोक पृीच ेभले करयासाठी तझुा वापर करतआहते, असा िवचाराला त ूथारा तरी कसा िदलास ?  
ावर तो णतो की गिणताता कना जशा मला सचुतात तसचे हहेी सचुत ेामळेु मी त ेखर ेधरतो. 
कळले ना, आता िनदान मनाता मनात तरी मी जीिनयस असाच ेमा करा, णज ेझाले ! 
https://getpocket.com/.../secrets-of-the-creative-brain...  
--- ००० --- 
 
गाभंीय  आिण िवनोद याचंा बे सगंम साधणारी किवता समजा मायाकडून िलन झाली -- तर मलाही हस ूयते े
कारण मलाही त ेअनपिेतच असत े! पढु ेआपले मन कडमडत ेमचे आिण हावरटपण ेणत ेकी अशाच आणखी 
दोनचार िलहाात किवता ! हा मला िनब ु करायचा सापळा असतो. मी माया मनाला लगचे हाकन दतेो ! त ू
फ एक नोकर आहसे, या अशा किवता तुयाही नाहीत वा मायाही नाहीत ! जशा यतेील तशा यऊे दते ! पुा 
असला हावरटपणा करत मायाकड ेयायच ेनाही ! 
--- ००० ---  
 
ोध  
एक िबबा लोकावंर हे करत होता ाला वन िवभागान ेजरेबदं केाची बातमी टीीवर दाखवली. िबबा 
पजयात होता आिण ाला पाहायला ा भागातले समुार ेपाचश ेतरी लोक आलेले होत.े िबनधा सगळे अगदी 
पजयाा जवळ जाऊन ाला पाहात होत.े तो गप गमुान बसनू होता. डोळे घ िमटायच ेआिण उघडायच,े अस े
करत होता. ' अिपथ ' हा अिमताभचा िसनमेा पािहला आहते का ? ा िसनमेाा शवेटाकड,े शवेटा सघंषा पवू 
अिमताभन ेजो अिभनय केला आह ेतो कायम माया लात आह.े अगदी अशीच एखाा ह जनावरासारखी ान े
डोयाचंी उघडझाप केलेली आह.े ाचा चडं ोध ा एका ातनू जाणवतो ! भयानक खरा अिभनय ! 
--- ००० --- 
 
मिहला िदन  
या िनिमान ेह ेलात ाव े--  अलीकडचे हदैराबादा हाय कोटा न ेिदलेला िनकाल बदन सुीम कोटा न े
ायाची एक कना बदन िदली आह.े गिृहणी काही आथक कमाईच े काम करत नाहीत, ही ती कना. एका 
आपघाताा केसम ेमयत मिहला फ घरकाम करत होती, आथक कमाई करत नती णनू नकुसान भरपाई 
कमी िदली गलेी होती. कोटा न ेसािंगतले की घरकामाचाही योय मोबदला ठरवला गलेा पािहज ेआिण िवचारात 
घतेला गलेा पािहज.े यामळेु ती नकुसान भरपाई वाढवनू िदली गलेी !  
सव मिहलाचं,े िवशषेत: गिृहणच ेयासाठी अिभनदंन 
 ! आिण अथा तच सव मिहलानंा मिहला िदनाा शभुेा !   
--- ००० --- ०८-०३-२१.  
 
तयार राहा  
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अस ेवाचनात आल ेकी माणसाा मची ितकृती णावी अशी यंणा असलेले मशीन तयार होत आह.े ाला 
जाणीव असणार. त ेछोामोा, नाजुा तृी साठव ूशकणार. आिण ा तृवर आधािरत समोरा 
घिटताला ितसाद / ितियाही दऊे शकणार ! ह ेएवढ ेझाले तर कायान ेा मशीनला िजवतं माणसाचा दजा  
यईेल. मग, त ेबदं करण ेहा खनुासारखा गुा धरला जाईल आिण तुाला सगळे िवसन समजरुीवर तंुगात 
जाव ेलागले ! 
तंुगात पोचावर तुाला िदसले की ितथ ेजलेर णनू तसचे एक मशीन आह े! त ेहसनू तमुच ेागत करतये ! 
--- ००० --- 
 
िदलीप पुषोम िच े 
 
चाहत ेानंा मेान ेदादा णत. होतचे त,े ांा कामान ेआपोआप झालेले दादा. नमेाांमाण ेसािहिक 
शरेेबाजीची ग ुडंिगरी कन ानंी दादापद िमळवलेले नत.े खर ेतर ‘ टीकायवंर ‘ वाा नमेााऐंवजी  ‘ 
सािह आिण अिभान – १ ‘ वाा िचानंा िमळायला हव ेहोत ेानपीठ. पण इथा बाजारबणुया 
िवचारवतंानंी िचाचंी िशफारससुा केली नसले. ( टीकायवंर वाचनू कलेा मूाकतचे ेभान फारस े
वाढणार नाही – ती ताकद अिभान म ेआह.े नमेाडपिंथयानंी  हीही शरेबेाजी थोडी पचवनू ायला हवी. ) 
मळुात ानंी त ेवाचलेच नसले आिण वाचले असले तर अजीण  होऊन आजारी पडले असतील. िवा आिण 
मम ी याचंा इतका चडं आिवार असलेले पुक मराठीत सर ेकोणत ेआह,े त ेमला तरी माहीत नाही. 
िचांा दजदार सखोल कामाचंी यादी नटेवर आह.े मी नपण ेणने की आा मराठीवासीयाचंी कुवत पाहता 
हा आमासाठी एक चमारच होता !  
“ तकुारामासारा िवेरान ंआभान आिण शभान एकवटून भावसमाधीचा य नदवनू ठेवला. 
मानिसक ोभाा अवतेनू थटे तयुा वपेयत पोचणारी तकुारामाची किवता ही खिंडत आभानाला अखडं 
बनवयाा मराठी काकलेच ंउ ुगं उदाहरण आह.े “   अस ेवा िच ेसहज िलन जातात. ाचंा ‘ कवी काय 
काम करतो ‘  हा लेख मराठीत अजरामर ठरावा असा आह.े ा लेखातला शवेटचा उतारा असा आह े– “ 
समकालीन मानवी सृंतीा साव भौम सदंभा त भारतीय आिण मराठी वाङमयीन परंपरा पाहयाचा आपाला 
य करावा लागले. असा य करताना मराठीतही कवीची साृंितक भिूमका का आिण कशी बदलत गलेी आिण 
ितचा एकूण मूवशेी काय सबंधं आह,े याचाही आपाला तंपण ेशोध ावा लागले. जगाता 
वगेवगेया समकालीन सृंतमधा किवतेा आिण कवा ानाची तलुना कन ितचा सावभौम मानवी 
येाा पिरेात आढावा ावा लागले. अस ंकरताना कवी काय काम करतो याचा माणसाच ंा अिसृीत 
काम काय ा मळू ाशी असलेला सबंधं उलगडला जाईल. अस ंजोवर होत नाही तोवर आपापलं कामसुा 
आपाला कळणार नाही. िबचारा कवी तर रच रािहला. “ याच लेखात एका िठकाणी त ेिलिहतात, “ 
अिानभुवाची अनके पदरी पीडा, आनदं, अचकू इिंयसवंदेना, उट भावानभुव, ती आिण सखोल 
अथ तीती, साव िक मानवी समाचं ेचतन या महाा बाबी मराठी किवतते िवरळा होत गेा. हा काही 
इंजीचा भाव नाही तर धडेगजुरीपणा पराकोटीला जाऊन भािषक आिण साृंितक आभान ीण झााच ंह े
लण. “  
ह ेसव समजनू घेयात कोण इटंरे घणेार ? मानवी जगण ेणज ेराजकारण अशा िथर कनानंी त:ची 
किरयर बाधंत बसणार ेइथले भिूमकावाले लेखक-समीक या अशा कामाकड ेल दणे ेतरी श आह ेका ? मानवी 
जगण ेचालत ेत ेराजकीय डावपचे आिण हलकटपणा यावंर नाही तर सौहाद  आिण मे या मानवी मूावंर, ह े
इथा असं सािहमेा डोात िशरयाची शताच िदसत नाही. असा हा ‘ आपा माती ‘ ा िदशने े
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वगेान ेजाणारा समाज लौकरात लौकर िदलीप पुषोम िच ेयानंा नामशषे करील. या असा फडतसू भिूमकेत 
इटंरे नसलेानंी तरी िचाचं ेऋण मनापासनू मा करायला हव.े ाचंी मम ी समजनू ायला हवी.  
--- ००० --- 
 
िहिककोमोरी  
 
हा एक जपानी श आह.े त:ला समाजापासनू अलग पाडून घरात वा एका खोलीत कडून घणे,े असा ाचा अथ  
आह.े ही िवकृती िवशषेत: तणातं अनके दशेातं पसरत चाललेली आह.े के मलुगा वा मलुगी काही अितशार 
वा काय कुशल असलेच वा होईलच अस ेनसत.े पण जबरद धा  आिण रोजगार शता कमी असण ेयातंनू ह े
 तयार होत आहते. बयाच मलुानंा अस ेवाटत ेकी मला एखाद ेकाही काम ा, त ेमी करतो आिण बाकी मला 
शातंपण ेजग ूा. तस ेघडण ेअश होत चाललेय. ामळेु, ' बबलत जाऊ द ेतो समाज आिण सगळे जग ' अशी 
वृी वाढत चाललीय तणातं. ांातं बाकी फारशा कुठा मानिसक िवकृती वगरै ेनसतात पण नको तो 
कुणाशीही सपंक , हा पाया होऊन बसतो जगयाचा ! या असा कारात दिण कोिरया नबंर एकवर आह ेण.े 
ापाठोपाठ इतरही दशे आहतेच. ही मलेु एखाा खोलीत लॅपटॉप घऊेन बसतात तासतंास आिण आ ेजग 
फाावर मारतात ! ातंले एक पोरग ेणाले की कोरोनाचा मला काहीच ास नाही. एका खोलीत कडून घऊेनच 
तर राहातोय मी काही वष ! 
माणसाच ेजगण ेह ेअसं ानंी यु असत ेआिण त ेसगळे  राजकारणातले आपापले ' साहबे ' सोडवनू 
दतेील अस ेसमजण ेही आणखी एक िवकृती ठरले ! ' जाऊ ा ना -- आपाकडचा नाहीय ना हा  -- ' अस े
णनू आतु राहण ेहा एक गाढव गाफीलपणा होईल. मलुानंा धा धारदार पााखंाली मरायला उभ ेकराव े
लाग ूनय,े ह ेफार महाच ेआह.े आपापा पााकंडून ांा कुवतीपेा फारच जा अपेा करणाया 
पालकानंी वळेीच सावध ायला पािहज.े  
अशा मलुाचंी सरकार कोणकोणती जबाबदारी घऊे शकेल याचहेी िवचार अनके दशेातं सु झालेले आहते.  
मी वाचलेला लेख बराच मोठा आह.े ानंा श असले आिण ानंा या ाच ेगाभंीय  वाटत असले ानंी जर 
वाचा. ही लक – 
--- ००० ---  
 
हा महारा ना कधी परीानंा घाबरला ना परीा ायला ! आठ िदवसातं परीा घणेारच ही आमची िज आह े! 
 
आी िजवाच ेरान क पण िवााना परीपेासनू विंचत कदािप ठेवणार नाही ! 
 
किवता कळत नाही णनू पळ काढणारा नाहीय हा महारा -- िकतीही न कळो आी िजीन ेलढा दतेच रा ! 
 
अमतू  िचाकड ेसहसा आी ल नाही दते, पण, जर का त ेआमा नजरेला पडले तर, याद राखा, आी ाचा 
कोथळा बाहरे काढू ! 
 
फेसबकुवरच ेअिभि ातं वापरण ेहा इतरांमाणचे या महारााचाही अिधकार आह े-- आी आयमाय 
उा पण फेब ूवापच ! 
--- ००० ---  
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वाचन  
 
नोकरीत असताना कधी कधी अगदी सुीा िदवशीही ऑिफसात जाव ेलाग े-- तरीही बयापकैी लेखन-वाचन होत 
राही. झोपचे ेतास कमी कनही जमत अस.े आता तस ेनाही जमत. आिण मु णज ेआता तशी िनकडही नाही 
वाटत. ामळेु मी न वाचलेा पुकाचंी यादी रोज िढगान ेवाढत जात े! माझ ेकाही िम मा नटेान ेवाचत 
असतात. त ेकधी मला सागंतात की अमकु पुक फालत ूआह,े ावर तमुचा वळे नका घालव.ू बयाचदा मला त े
पुक माहीतही नसत े! तरीही मी एक करतो -- न वाचयाा माया पुकांा यादीत, िमानंी सािंगतलेा 
अशा पुकानंा अम दतेो ! कधी असहेी होत ेकी अमकु पुक फार चागंले आह ेअस ेमला कळत.े मी ' अर ेवा ! 
' णनू शातं राहतो. ( तस ेतर एकूणातच मी फार वाचलेला माणसू आह,े अस ेनाही, पण  कधी कधी मी तसा 
आभास िनमा ण क शकलो असने, अस ेमला वाटत.े )  
मला माझ ेकाही िलहायला ज ेश वाटत ेितकड ेल दणे ेयालाच आता मी जा वाव दतेो. तहेी फारस ेकुणी 
वाचणार नाही आिण एकूणच मराठीत त ेरडच ठरणार आह,े ह ेमला माहीत असनूही. पण, हा आता माया 
जगयाचा भाग आह.े माझी कुणाबल तार नाही तसचे मी वाचत नाही णनू इतरानंीही मला मरू वा अहंकारी 
समज ूनय,े एवढीच माझी अपेा असत.े  
लेखकाला िमळणारी िसी वा बिस ेही काही लेखनाची मखु काय णता यणेार नाहीत. मग काय ? हा  
अनकेांा चतनात असायला हवा, खर ेतर. पण असतो का ? -- साराशं, माझ ेज ेकाही चाललेय त ेकस ेबरोबर 
आिण योय आह,े त ेसािंगतले. जो लेखक इतर लेखकाचं ेफारस ेवाचत नाही ाच ेइतर लेखकानंीच काय, कुणीही 
का वाचाव े? -- हा ही नपण ेमी ीकारतोच.   
थोडात, ' धीर ेधीरे चल, चादं गगन म ' अस ेचा दतेोय, बास ! 
--- ००० --- १३-०३-२१.  
 
सादरीकरणात एक चकू होऊनही वाखाणले गलेेले नाटक -- माया ' बिुबळ आिण झ ू' चा कानडी अवतार – 
--- ००० ---  
 
पािरतोिषक  
 
सािह अकादमीसाठी िशफारस करणार ेमराठीतले िवचारवतं कोण असतात, त ेकोण, कस ेिनवडत,े ह ेमला माहीत 
नाही. पण मािहती कन ावसे ेवाटतये. कारण न जाणो काही चमार घडला आिण मलाच एखाद ेपािरतोिषक 
िमळयाची वळे आली तर ही रचना काय असत ेत ेमाहीत तरी कन घऊे, अस ेमला वाटत.े नदंा खरे यानंी सािह 
अकादमी परुार नाकाराची घटना सा चचत आह,े ामळेु जरा उकुता जागी झाली.  
एकदोन िठकाणी अस ेवाचनात आले की त ेपािरतोिषक जाहीर करयापवू ा सान मतूला याबल कळवनू ा 
मतूची ीकृती-समंती घतेली जात.े मळुात ह ेखर ेआह ेका ? की परर आधी जाहीर होतात पािरतोिषके आिण 
नतंर ीकृती वा अीकृती कळवता यते े? तस ेअसले तर फारच छान आह.े ामळेु, लेखकाच ेदोन फायद ेहोऊ 
शकतात. एक णज ेतो ा पािरतोिषकायोय असाच ेिस होण ेआिण िशवाय ाा एखाा ताला धन 
ान ेत ेनाकारास ा ताची आिण ा सबंिंधत लेखकाा तशीलपणाचीही िसी होण.े मला वाटत ेकी 
लेखकाला ह ेदोी फायद ेिमळायला हवते. साृंितक घटना अशा खुा रािहा तर मराठी समाजाच ेबोधनही 
होत राहील, हा एक सामािजक फायदा होईल तो वगेळाच.  
कुणी णत ेकी ीकृतीबाबत सानमतूला फोनवर िवचारतात. ह ेअा तर आहचे पण यात पािरतोिषक 
दणेाया संचेा िभपेणा आिण पळपटेुपणाही आह.े ज ेज ेघडत ेत ेत ेलोकानंा कळायला हव.े पडामाग ेसेटग 
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करण ेकाही पटत नाही. णज,े आधीच लेखकान ेअीकृती सािंगतली तर त ेपािरतोिषक ाला जाहीरच होणार 
नाही ! मग, ा पािरतोिषकायोय असयाच ेआिण त ेनाकारयाच,े अशा दोी पुयापंासनू लेखक विंचत राहील. 
अस ेहोऊ नय.े आधी िवचारा हव ेतर, पण त ेलेखी प पाठवनू िवचारा. णज ेलेखक ा दोी पुयानंा पा होता 
याची नद राहील.  
िशफारस सिमतीत कोण कोण आह ेतहेी जाहीर ायला हव.े ाबलही मतभदे अस ूशकतात. ाचीही खलुी चचा  
ावी. ह ेसृंतीच ेे आह,े ायालय न.े सातान ेठरािवक िवचारसरणीचचे लोक या िशफारस सिमतीत 
नमेले जात असतील तर अनके लेखकावंर अाय होऊ शकतो. आपण जर अिभिातंाच ेभोे आहोत तर 
गुपणा कशाला ? काही लेखकानंा, योयता असनूही, पािरतोिषक का नाही िमळू शकत, याचाही अदंाज लोकानंा 
यायला हवा.  
माझा या समशेी सबंधं येयाची शता फारच कमी आह ेकारण माझी फारशी पुके नाहीच आहते. ज ेकाय 
आह ेत ेमाया सकेंतळावर मोफत आह.े पण, या पािरतोिषक यंणते अशा मामाला अजनूही माताच नाही 
आह.े या िवचारवतं महाराान,े याही बाबतीत आपाला काळाबरोबर राहयाचा काही िडिजटल पायडंा पाडता 
यईेल का याचा िवचार करायला हवा. मी नाही हो आशा लावनू बसलेलो पण महाराान ेसािभमान आधिुनक होता 
यते ेका त ेपाहाव ेयासाठी ही एक ( खोडसाळ ) सचूना !    
िशफारस करणाया सिमतीला, िवचारात कोणती पुके, का घतेली आिण ांा गणुवचेा कसा िवचार केला 
याबाबत काही िचिकक लेखन कन ठेवायच ेबधंन ठेवायला हव.े ही एकूण यंणा कशी चालत ेत ेलोकानंा 
कळायला हव.े या सिमतीवर यणेार का हहेी सबंिंधत िवचारवतंाला लेखी िवचाराव ेआिण ाच ेलेखी उर ाव.े ह े
िवचारवतं कस ेिनवडले जातात हहेी कळू शकले तर टेच काम होईल !  
--- ००० --- १४-०३-२१.  
 
आपले िम रव दामोदर लाख ेयांा ' आरभाट नदच ेकरण '  ( श मार काशन ) या पुकाच े
आजा मटा म ेपरीण आलेल ेआह.े पुकाा गाभंीया ला साजसे,े थोडात पण वजनदार िलिहले आह े
ीराम िशधय ेयानंी. 
--- ००० --- 
 
इडली नतंर साभंर की साभंार की साबंर की साबंार -- नमेके बरोबर काय त ेसाधार सागंाव े– 
( ‘ साभंार ‘ ह ेकरे आह.े ) 
--- ००० --- 
 
ारोपण  
 
मूपड, यकृत यांा ारोपणाबल आपण ऐकत असतो. पुयाता डॉ. शलेैश पणुताबंकेर यानंी गभा शय 
ारोपणही यशीरीा केाची मािहती टीीवर पािहली. ती सबंिंधत मिहला नतंर गभ वती होऊन ितन ेएका 
बाळाला जही िदला. डॉ. पणुताबंकेर अशा शिया यंमानव-तंानान ेकरतात. गभा शय ारोपणाची 
ानंी शोधनू काढलेली पत जगभर ‘ पणु ेपत ‘ णनू िसी पावलेली आह े!  
मतंरी म ारोपणाबल एक लेख वाचला होता. तहेी श होऊ शकेल पण काही महाच े यतेील 
णतात. एखाा अपघातात कवा कसाही समजा एखाा पढुायाचा म िनकामी झाला ( आठवा – ‘ कथा 
अकलेा कांाची ‘ ) आिण समजा एखाा ममवगयाचा म ाात ारोिपत केला गलेा तर, 
ाचाराबल तो त:च त:ला िशा दतेोय अस ेय िनमा ण होईल ! आिण ससंारात तो सारखी काटकसर 
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क लागले ! सरा  असा यईेल की एखाा पतीचा म समजा बदलला तर ाा पीशी होणाया ाा 
सभंोगाचा आनदं सयााच मला होईल – मग ाची पी िभचारी ठरले का ? हाच  हाताळणार ेिगरीश 
काना डाचं े‘ हयवदन ‘ ह ेनाटकही इथ ेआठवत.े  
बाकी सगळे परवडत ेपण मच ेसगळेच अवघड !  
--- ००० ---  
 
 
किवता आिण ग  
 
आाला हदी िशकवायला एक िशक होत.े ाचंी िशकवायची पत फार भारी आिण सोपी होती. समजा, 
िशकवत असलेा धात अस ेएक वा आले, " मझु ेलगा की अब मझु ेकलका जाना पडगेा I " की त े
िशकवत, लेखक कहता ह ैकी तब उस ेलगा की उस ेकलका जाना पडगेा I -- या पतीन ेके वााा आधी, 
लेखक कहता ह,ै अस ेजोडत गलेे की तो धडा िशकवनू होई ! -- या पतीन ेजर किवता ' कळत ' असले तर ती 
किवताच न.े काही वळेी एखाद ेवाच असत ेपण त ेवगेळेच काही सागंत असत.े मजकूराा रचनते आिण 
िदसयात किवता शोध ूनय.े एखााला लयबाजीची इतकी सवय असत ेकी ितािशवाय तो किवतचेी कनाच 
नाही क शकत. चॉसर समजा णाला की ितच ेकपाळ स ुदंर होत ेतर ाला त ेनसतचे सागंायच े-- कपाळ उघड े
टाकण ेह ेिनिष असनू ितन ेत ेउघड ेटाकलेय, ह ेअस ेात. समोर िदसणारा मजकूर णज ेकिवता न.े ा 
मजकूरातला म, कशानतंर काय कस ेयते,े ातंल ेआतंरसबंधं -- अस ेसगळे िवचारात घतेल ेतर ा मजकूराा 
य पाा बाहरेच असत ेकिवता. काही वळेी वाचकान ेबिंद रािहामळेु ती किवता ाा मनात पणू  पोचत 
नाही, मग ाला फ य मजकूरच पोचतो. जर किवता ' मजकूरबा ' अगंानंी खपू  होत असले तर तो 
मजकूर गाता यते नाही णनू वाचकान ेसनू बस ूनय.े किवतेा रचनतेा आिण य पाता ढोबळ सवयी 
आिण अपेा एकूण जगानचे कधीच सोडून िदलेा आहते. एकदा समोरचा मजकूर ' एकूण ' पात मजकूरबा 
असहेी खपू काही सागंत असले तर ती किवताच असत.े जगात खपू किवता सरळ उतायातंनूही िलिहा गलेेा 
आहते. एकदा का ा मजकूराच ेअस े' किवतापण ' कळल ेकी तचे ' ग िनवदेन ' णनू सागंता यईेल का, हा 
य करण ेथ  आह.े आता ग की किवता अशी सीमारषेा आखत बस ूनय.े खलेु राहणचे महाच ेआह.े यावन 
ह ेलात यईेल की एकच किवता एकाला ग आिण सयाला किवता अस ूशकत.े ( १५-०३-२१. ) 
--- 000 ---  
 
किवता  
मी मायापरुती आिण साची किवतचेी ाा अशी करतो -- 
‘ श आिण वा ेवा ओळी यांा साहचया तनू, मवारीतनू व आतंरसबंधंातंनू  होणारी ससंचूक अथ वलय े
एका पिरपणू  आशयात पोचवणारा एकसधं भािषक मजकूर णज ेकिवता. ‘ इथ ेअलंकािरकता, वॄबता, 
सागंीितक लय, भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, ह ेलात ाव.े अिलकडची आिण 
आजची जागितक किवता या अशा गोना किवतचेी वेदक लण ेमानत नाही. 
कोणाही कलेत िगत आिण सामािजक अस ें अिात नसत.े ' सामािजक ' चा वगेळा िवचार ही एक 
िनरथ क बाब आह.े 
फ किवततेच आह ेअस ेकिवतचे ेवेदक लण अस ूशकत नाही. किवतचे ेमहाच ेलण सतीश ताबं,े राजन 
खान, लाख ेवा काका यांा कथा सािहातही अस ूशकत.े शवेटी एखादा मजकूर तारतानचे किवता ठरतो. 
एखादा मजकूर ग वाटतो पण एखााच ओळीन ेाची पिरमाण ेबदन ती किवता होत.े किवता आिण ग हा 
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भदेच खोटा आह े-- तो मजकूर किवता णनू अथ वलय ेदतेोय की नाही, एवढचे पाहता यईेल. तरीही मतभदे 
सभंवतीलच.  
--- ००० ---  
लस घतेली ! 
--- 000 --- 
या िवषयावर तातडीची बठैक बोलावयात आलेली असनू ती आज पारी वा राी वा उा संाकाळी होईल ! 
--- 000 --- 
कानडीतले ' बिुबळ आिण झ ू' लौकरच आणखी योग होतील – 
 
16 माच  2021.  
 
पुा िवशाखा आिण समीर  ( सोनी मराठी टीीवरची महारााची हाजा )  
दोन नामचीन वडे े! तुी णाल, नामचीन तर ग ुडंानंा णतात, नामािंकत णायचये का ? नाही, नामचीनच ! 
ग ुडंच आहते ह े! चडं दरारा असलेले ! महारााा हाजगतात ! घाबन घाबन मेान ेहसतच राहाव ेअस े! 
आाच ाचंी िदवाळी पहाट पािहली ! िवशाखा ही भावगीत गाियका आिण तबलासाथ समीर ! आा िनयचेी 
वाट लावतात ह ेदोघ े! भावगीत णत नसतानाची जी भावगीत गाियका िवशाखान ेदाखवली ाला तोडच नाही ! 
समीरची साथ णज ेचोरावर मोर ! थटे उादाचा टोप घान ान ेबरबाद कन टाकले सगळे ! गेा िकके 
मिहातं मी असा खळखळून हसलो नतो ! माझा दोन वषाचा हायोग पणू  झाला ! इता थोा वळेात इतका 
जबरद परफॉम ! िवशाखाला मायातफ  बोलाचाच कंठा आिण समीरला वडगाव डगा ची वतनदारी ! मजा 
करा, जा !!! 
--- ००० --- 
 
महाटे ! महाआनदं ! आशा भोसल ेझाा महारा भषूण ! ा तर आधीच कोवधा जदगी भषूण आहते ! 
 
दोन वषापवूा कानडी ' ढोलताश े' ची आठवण -- 
Sushma Rao 
is with Vijay V Kulkarni 
and Shrunga BV 
at Ranga Shankara 
. 
McactfrmSchfgrp h27ftgonms, 2log0rc1red9  · Bangalore  · 
What joy to meet the playwright before the show.....! 
This World Theatre Day just gets better...!! 
Playwright Cham Pra Deshapande is here to watch the show 
Beediyolagondu Maneya Madi 
directed by Mohit Takalkar. 
 
 
कडी  
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अतलु पठेेा ' कचराकडी ' या लघिुचपटान ेमाया मनाला कायमची एक खोल जखम केलेली आह.े काही 
माणसानंा ही अशी घाणीत बडूुन काम ेकरावी लागयाची या समाजाला गरज असावी ही एक अतं शरमचेी बाब 
आह.े ातही ानंा ना परुेशी सरंक साधन ेना ानंा आिण ांा कुटंुबानंा परुेशा आरोय सिुवधा ! ही शरमचेी 
जखम पुा उचकटली गलेी ती वाझ ेकरणाता शोधाची टीीवरील  ेपान. घणृाद -- अतं ओकारीच 
आणले अशा िमठी नदीा घाण पायात उतन ितकड ेवाझने ेटाकलेा व ूकाही माणस ेतळातनू िशताफीन े
शोधनू काढत होती ! पोिलस एखाा गुाच ेधागदेोर ेपाताळातनूही उकन काढू शकतात ह ेआपण सािभमान 
ऐकून असतोच. मळुात ही अशी काम ेकरायची सतत गरज िनमा ण होण ेहचे पणू  मानवजातीलाच शरमचे ेआह.े 
इतके तंान गत झाले आह ेणतात तर माणसानंा अशा घाणीत काम कराव ेलाग ूनय ेअस ेतं नाही सापडू 
शकत ? की आपाला ाच ेकाही महच वाटत नसान ेत ेकधीच अमात यते नाही ?  
तो गुाचा तपास लागत जाण ेयाच ेअथा तच कौतकु होत राहील पण ा घाण पायात उतरलेा माणसानंा 
आिण ांा कुटंुबानंा उम आरोयसिुवधा उपल कन िदा पािहजते. घाण पायातनू कस ेसगळे काढल े
बाहरे या शौया ा तुीपेा ा वीर कामगारानंा माणसाच ेसानाच ेजगण ेिमळण ेअिधक महाच ेआह.े  
गुाच ेधागदेोर ेशोधनू काढयाा मानवी शारीत माणसुकीच ेधाग ेगहाळ होऊ नयते. गुाा रहाा 
कडीबरोबरच माणसुकीहीनतचेी कडीही ाच िनकडीन ेफुटायला हवी ! 
--- ००० --- 
 
हमेतं कणकांा एका पोची मी मनापासनू तुी केली तर त ेणाले, " एवढं नको हो ! " ावर मी िदलेली 
कॉमट -- 
डॉरीा िवााना ांा िशणकाळात वेाचं ेइितळ दाखवण ेहा एक काय म असतो. तस ेकाही 
िवाथ ितकड ेगलेे होत.े काही वडे ेितथ ेबागकाम करत होत.े ातंला एक वडेा एक गलुाबाच ेफूल घऊेन एका 
िवााकड ेआला आिण ाला त ेितपवू क दऊे लागला. तो िवाथ जरा िबचकला -- ' नको नको ' ण ू
लागला. यावर तो वडेा मोा आवाजात दरडावनू णाला, " ा -- " यावर कुिणतरी ा िवाा ला णाले की 
अरे, घ,े घ,े तो मेान ेदतेोय !  
-- कळला ना साराशं ? 
--- 000 --- 
 
ीधर ितळव ेयाचंी मला महाची वाटणारी किवता -- 
काही घडत जायाा ियचेा असा सम आवाका घणेाया किवता आहते िकती मराठीत ? पण हा 
बाजारबणुयाचंा, गटातटाचंा, मतामताचंा, ु मनाचंा ातं होऊन बसलेला आह.े ही अशी एकच किवताही सगळा 
ुपणा जाळून टाकू शकत.े पण भाडंण,े वादावादी णजचे जगण ेअस ेपे ठरवलेले लोक ही किवता वाचतील तरी 
कशाला ? मला तरी ही मराठीतली एक अपवादाक भान दणेारी महाची किवता वाटत.े कलेची िया ही िजवतं 
पिरपता िनमा ण करणारी असत ेपण ा ियचेा आपाला शही होता कामा नय ेअशा िनधा री अवतेला 
रमगलु समाज ा ियलेाच ' आय हटे य ू' अस ेणत राहतो. वाचा ती किवता -- 
"आय हटे य"ू ीधर ितळव ेनाईक  
"आय हटे य"ू 
आवाजातनू भ ुकंलेले कु ेगधाला जाऊन िमळालंय  
षेाचा कावळा िचडिचड करत कावकाव  
िचमया उडून चाललेत काळोखात लपायला  
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"आय हटे य"ूची काळी दहशत ंटफूटवर खळेत  
हा मेाचा िद ए आह ेकाय ? 
गड भाजनू खााय शवेायानंी  
आिण ाा उाणाा कथा अफवा बनतायत  
साा  टॉपवर मेाा काचाचंा फुटलेला आईनमेहल  
सतंापाला आय   ूनसतो ह ेतरी िकतीवळेा समजवणार तःला  
गोी कळत नाहीत तलुा ?यिुनसटीत टॉपर असलेा टॉपरला? 
आता समुाची धणुी बनवली वाळवली   
वासनांा लाटा सकुत घाता ाचंी सेू बनवली  
कििनएसंच ेशट घातले काढले  
तझुा मडू िबघडू नय ेणनू तःाच जािहराती बनवा सादर केा  
केवळ त ूबाई आहसे णनू ेम तर नाही ना असा  शकेडोवळेा िवचारला  
वायाा चा करणारी धार तुया शाला होती णनू  
भाडंण ेटाळली  
भाडंणाला वखवखलेली ी रासासारखी घरावर बसनू घरखात ेणतात  
त ेखरं िक काय ? 
सजृनान ेबनवलेले पाय आता सजृनाला पायदळी तडुवतायत  
मतभदेाचंी अलॉटमट होती तेा त ूबदा पिहली होतीस रागंते  
णनू एढी कारण ेघऊेन आलीस  
षेाची कारण ेबदलली मेाची समे रािहली  
सरोवराकाठा झाडानंी बालकवच ेनाव घते औबंर खायला सरुवात केली  
लढायांा ककाया  
मृशूोकाा ेमा फुटलेा खाणाखणुा  
इितहासपवू  ियाचं ेअरयदन  
जबाचं मटॅेिलक पिव े 
मी थकलोय आिण त ूणतसे  
"आय हटे य"ू 
इन द िबिगनग दअेर वॉज हटे  
ान ेषे वगेवगेया पतीन ेसादर करयासाठी  
षेान ेभरलेल ेर बनवले  
मग षेान ेभरलेले फुफुस  
मग दय  
मग आतड े 
मग जोडप े 
मग कपड ेमेाच े 
राला फुफुसाला दयाला आताला जोडाला  
"आय हटे य"ू 
आरोपाचंा फास  चा  
ारोपाचं ेायोिगक रंगमचं ऑन  
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आता िनरोपाच ेनाटक िलहाव ेका ? 
िक भारतवा बोन थटे पडदा पाडावा ? 
त ूसतत सतंाप छापत असतसे का ? 
िमठीतली जाळीही भकेुली रािहलेली नाहीत  
भाषा लरान ेभन गलेीय े 
िकस सडॅी झालेत  
लिच ेखकेड ेएकमकेाला ओढत तःत फसलेले  
अशा वातावरणात त ू"आय हटे य"ू  णशील नाहीतर काय ? 
तुया हााच ेखळखळत ेझरे ॉवरम ेपडून  
शपथा क झालेा  
त ेमजशेीर सभंोग भतीवर टागंत ेेमम े 
म एकमकेासंाठी पाण ेझालेले  
"आय हटे य"ू ह ेाभािवक िक सगयाचा एकगा पिरणाम ? 
मला णायचयं  
"गलेीस खात "  
पण मी णत नाहीय े 
तुयाबरोबर मला मीही ा खात िदसतोय  
ीधर ितळव े-नाईक  
(चनॅले :   ,िलव इन एडं िलव ऑउट ा काफाईलीतनू ) 
--- ००० --- 
 
पुा एकदा, ‘ आई कुठे काय करत े‘ -- 
 
ार वाह वरा या मािलकेत आईा मखु भिूमकेत आह ेमधरुाणी गोखले. ती कॉलेज िवाथनी असताना 
आमा एका नासंशेी सबंिंधत होती. नतंर एकदा एका एकािंकका अिभवाचन उपमात ितन ेआिण सबुोध 
भावने ेमाया एका एकािंककेच ेअिभवाचन सादर केले होत.े ानतंर ितन ेमाया ‘ बिुबळ आिण झ ू‘ या 
नाटकात एक महाची भिूमकाही केली होती. या सव कारणामंळेु, फ ती कस ेकरतये काम या मािलकेत या 
उकुतपेोटी मी ही मािलका बघ ूलागलो. ितच ेकाम उम होत असले तरी ही मािलका फारच चीप असणार अस े
सुवातीला वाटले होत.े पण काही भागानंतंर हा समज कमी होत गलेा. याच ेमखु कारण णज ेनिमता वत क 
आिण मुधा गोडबोले याचं ेलेखन. मानवी सबंधंाचं ेआिण ातंा एक कारा बिंद अटळपणाच ेभान 
बाळगणारी माडंणी आिण तीच गोची  करणार े‘ समझदार ‘ सवंाद ह ेमला आवडू लागले. एकूण टीमच उृ 
असनू रव करमरकराचं ेिददशनही मानवी जगयातला हा आवाका नमेका घते जाणार ेआह,े ह ेएकूणच 
आययु सखुावणार ेहोत.े  
अिमताभ गुगेार झाला, अधोजगताचा कग झाला तर लहानपणी ाच ेआयु कस ेवाईट गलेे होत ेत ेाा 
समथ नाथ  दाखवायची पत होती. पण अमजद खान का खलनायक झाला ाचा शोध कधी घतेला जात नस.े 
नसुाच समाजमा नीतीताचंी भलावण करणाया सामात: सवच ‘ धदंवेाईक ‘ कलाकृती हचे करतात. या 
मािलकेच ेमला वाटणार ेविैश ह ेआह ेकी ही मािलका के पााला ाच ेाच ेफूटेज दते आह.े ‘ सामात: ‘ 
अमकूच बरोबर अस ेवाटत असले तरी  जगयात तस ेकाही अस ूशकत नाही, ही मानवी जगयातली गोची 
ही मािलका जाणीवपवू क उम कार े करत आह.े ही मला या मािलकेची आशयसमृी वाटत.े आणखी 
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कोणा एखाा मािलकेन ेजाणीवपवू क हा आशय पािहला होता का, ह ेमला माहीत नाही, पण, इथ ेह ेकाही िवशषे 
घडत ेआह,े अस ेमला वाटत.े  बरोबर काय घडायला हव ेयाा सटे अपेा असणाया ेकानंा इथ ेसतत 
खरचटणार ेअस ेकाही ना काही घडत असत ेआिण तरीही कुणालाही दोष दणे ेकठीण होऊन बसत.े उदाहरणाथ  
ाता अिना आईन ेवा ईशा या पाान ेअस ेवागण-ेबोलण ेइ आह ेका, अस ेिवचारले तर कुणीही नाहीच 
णले पण ती पा ेआपापा साात ब आहते, जस ेआपण सगळेच असतो, ामळेु दोष कसा दणेार, अस ेएक 
वगेळेच भान ही मािलका ेकानंा दते.े िवशषे णज ेही पणू  टीमच हा आशय समजनू काम करत ेआहे, ह ेथ 
करणार ेआह े! मानवी समानंा बौिक िनराकरण ेनसतात – ह ेसमजण ेआिण त ेटीी मािलकेतनू  होण ेह े
अनपिेत महाच ेकाही घडत आह े! 
टीी मािलकेा पातली ही एक उम आबसड – तायु कलाकृती आह,े अस ेमी णने. मराठीत अशी 
उरहीन मािलका यणे ेह ेनीच एक अघिटत आह े! या मािलकेा टीमला आिण ार वाह ला धवाद ! 
--- ००० --- 
 
Madhurani Gokhale Prabhulkar 
is with Champra Deshpande 
. 
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आहते...! 
ाचंी नाटकं समजण,ं भिूमकेची खोली कळण,ं ाचंी वा ंतडात बसवनू ती सअथ  पोहचवण ंह ेकुठाही 
नटासाठी चडं मोठं आान असत.ं.. सुवातीा काळातच ाचंी नाटकं करायला िमळण ंहा माया अिभनेी 
आिण माणसू णनू होणाया जडणघडणीतला मोलाचा भाग होता आिण आह े... ासाठी मी तःला भायवान 
समजत.े  
ाचंी नाटकं ानंी वाचली नसतील ानंी www.champralekhan.com इथ ेजाऊन… See More 
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पुा एकदा, ‘ आई कुठे काय करत े‘ -- 
ार वाह वरा या मािलकेत आईा मखु भिूमकेत आह ेमधरुाणी गोखले. ती कॉलेज िवाथनी असताना 
आमा एका नासंशेी सबंिंधत होती. नतंर एकदा एका एकािंकका अिभवाचन उपमात ितन ेआिण सबुोध 
भावने ेमाया एका एकािंककेच ेअिभवाचन सादर केले होत.े ानतंर ितन ेमाया ‘ बिुबळ आिण झ ू‘ या 
नाटकात एक महाची भिूमकाही केली होती. या सव कारणामंळेु, फ ती कस ेकरतये काम या मािलकेत या 
उकुतपेोटी मी ही मािलका बघ ूलागलो. ितच ेकाम उम होत असले तरी ही मािलका फारच चीप असणार अस े
सुवातीला वाटले होत.े पण काही भागानंतंर हा समज कमी होत गलेा. याच ेमखु कारण णज ेनिमता वत क 
आिण मुधा गोडबोले याचं ेलेखन. मानवी सबंधंाचं ेआिण ातंा एक कारा बिंद अटळपणाच ेभान 
बाळगणारी माडंणी आिण तीच गोची  करणार े‘ समझदार ‘ सवंाद ह ेमला आवडू लागले. एकूण टीमच उृ 
असनू रव करमरकराचं ेिददशनही मानवी जगयातला हा आवाका नमेका घते जाणार ेआह,े ह ेएकूणच 
आययु सखुावणार ेहोत.े  
अिमताभ गुगेार झाला, अधोजगताचा कग झाला तर लहानपणी ाच ेआयु कस ेवाईट गलेे होत ेत ेाा 
समथ नाथ  दाखवायची पत होती. पण अमजद खान का खलनायक झाला ाचा शोध कधी घतेला जात नस.े 
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नसुाच समाजमा नीतीताचंी भलावण करणाया सामात: सवच ‘ धदंवेाईक ‘ कलाकृती हचे करतात. या 
मािलकेच ेमला वाटणार ेविैश ह ेआह ेकी ही मािलका के पााला ाच ेाच ेफूटेज दते आह.े ‘ सामात: ‘ 
अमकूच बरोबर अस ेवाटत असले तरी  जगयात तस ेकाही अस ूशकत नाही, ही मानवी जगयातली गोची 
ही मािलका जाणीवपवू क उम कार े करत आह.े ही मला या मािलकेची आशयसमृी वाटत.े आणखी 
कोणा एखाा मािलकेन ेजाणीवपवू क हा आशय पािहला होता का, ह ेमला माहीत नाही, पण, इथ ेह ेकाही िवशषे 
घडत ेआह,े अस ेमला वाटत.े  बरोबर काय घडायला हव ेयाा सटे अपेा असणाया ेकानंा इथ ेसतत 
खरचटणार ेअस ेकाही ना काही घडत असत ेआिण तरीही कुणालाही दोष दणे ेकठीण होऊन बसत.े उदाहरणाथ  
ाता अिना आईन ेवा ईशा या पाान ेअस ेवागण-ेबोलण ेइ आह ेका, अस ेिवचारले तर कुणीही नाहीच 
णले पण ती पा ेआपापा साात ब आहते, जस ेआपण सगळेच असतो, ामळेु दोष कसा दणेार, अस ेएक 
वगेळेच भान ही मािलका ेकानंा दते.े िवशषे णज ेही पणू  टीमच हा आशय समजनू काम करत ेआह,े ह ेथ 
करणार ेआह े! मानवी समानंा बौिक िनराकरण ेनसतात – ह ेसमजण ेआिण त ेटीी मािलकेतनू  होण ेह े
अनपिेत महाच ेकाही घडत आह े! 
टीी मािलकेा पातली ही एक उम आबसड – तायु कलाकृती आह,े अस ेमी णने. मराठीत अशी 
उरहीन मािलका यणे ेह ेनीच एक अघिटत आह े! या मािलकेा टीमला आिण ार वाह ला धवाद ! 
--- ००० --- 
 
अुम काय म आिण िमलदच ेलाजवाब सादरीकरण ! 
( िमलद श े) 
 
मोहोत  
' पहलेी पहलेी बार मोहोत की ह ै' ( िचपट ' िसफ  तमु ' ) अस ेगाण ेजेा एखादी नाियका णत असत ेतेा 
ितला काय सागंायच ेअसत,े तर, ही माझी मोहोत करायची पिहलीच वळे आहे, काही चकुलेमाकले तर चालवनू 
घ,े थोडा सराव झाला की मी सया-ितसया मोहोतकड ेजाणार आह.े आिण जर ती अस ेगाण ेण ूलागली की, 
' ितसरी-चौथी बार मोहोत की ह ै' तर ाचा अथ  काय होईल, तर, मला चागंला अनभुव आह,े त ूमला अल 
िशकव ूनकोस ! पण सामात: पिहा कारचचे गाण ेणायची पत आह,े सया कारा गायाला ( त ेखर े
असले तरी ) लोक नाराज होयाची शता असत े! 
--- ००० --- 
 
सरा डोसही झाला ! 
आता फ मखुपी आिण समाजरी ! 
वष भराच ेकाम झाले ! ( 17 एिल 2021 ) 
 
सकाळी साी वािहनीवर ' तरान ेपरुान े' या काय मात ' जडुवा ' या िसनमेातले अ ूमिलक न ेसगंीत िदलेले ' 
िनया म आय ेहो तो ' ह ेगाण ेऐकले-पािहले. म ेश शभुारंभ झाला िदवसाचा ! अितम िनब ु िनरथ क स ुदंर 
गाण े! तीनचार िमिनटातं मे, मृ ूिब ूसगळा दगंा ! अशी असं गाणी आिण िनरथ कतचे ेवभैव इथली जनता 
बाळकडू णनू  आादत आलेली असान ेकोरोना-िबरोना ला इथ ेकुणी घाबरत नाही – 
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थोडात पण अु दजा च ेपुक-परीण ! मराठीत समीचेा िवभाग बबललेला आह.े िगरीशन ेत ेकाम मनावर 
घतेले तर फार चागंले होईल ! लााचं ेपुक जस ेअितीय तसचे िगरीशच ेावरच ेह ेिटपणही अितीयच आह े
! ह ेदोघहेी माझ ेदो असावते आिण माया अनके नाटकाचं ेिददशकही असावते ही गो मला खपू समृी दणेारी 
आह े! 
Girish Patke 
is with Ravindra Damodar Lakhe 
and 6 others 
. 
AtpcSrephaohfil 24nr ighaismt 5ilf:2o0u frmrceePMd  · 
आपले िम रव दामोदर लाख ेयांा "आरभाट नदच ेकरण" या पुकावर मी िलिहलेले परीण म ुबंई 
िवापीठाा मानिवा शाखेा काया लयातनू कािशत होणाया 'सभंािषत' (माच  २०२१ ) या तपरीित 
सशंोधनपिकेम ेकािशत झाले आह.े सभंािषता सपंादक मडंळाच ेआभार. सदर परीण यथेील िमासंाठी दते 
आह.े वाचनू ितिया कळवास आनदंच होईल. 
Antechamber मधील योगाा आरभाट नदी 
िगरीश पतके 
 
सभंािषत आिण डॉ. ितभा ट ब.े  
 
म ुबंई िवापीठातफ  ह ेअासपणू  लेखाचं ेमािसक िस होत असत.े िगरीश पतके यांा लेखांा िनिमान ेत ेइथ े
फेसबकुवर माहीत झाले. अथा त, मराठी सािहाच ेिवाथ, अापक आिण अासक असणायानंा त े
आधीपासनूच माहीत असले. या मािसकाा माच  २०२१ ा अकंाच ेएक छोटेसचे पण उम सपंादकीय आपा 
इथा  ड डॉ. ितभा ट ब ेयानंी िलिहलेले आह.े ात एका उतायात ानंी सािह ेाता बदला 
अिभिवाहाचंा धावता आढावा घतेलेला आह.े तो असा --  
“ खर ेतर न- अिभजातवादान ेिनमा ण केलेा साकेंितकीकरणािवरोधात, कृिमतिेवरोधात रोमिँटिसझम जाला 
आला आिण सवसामाानंा- सािहिक- कलावतंानंा िनसगा कड,े आपा आतंिरकतकेड ेवळिवले; कबना 
अतंम ुख ायला भाग पाडले. याचा पढु ेअितरेक होऊन माणसू एकटा, एकाकी, एकलकडा झाला. ाचा समीशी 
असणारा सबंधंच सपंुात आला. यािवरोधात वाववाद जाला आला.यानतंर आपाता आतंिरकतलेा 
लनू समीशीच तो इतका ब झाला की ाच ेअि, ाच ेजीिवतकाय , याच ेभानच हरपनू तो पणू पण े
बिहम ुख झाला. आता तर तो बा वावाा इतका आहारी गलेा की ा वावाा दाहकतनेचे ाच ेडोळे 
पोळले आहते. अथा त, ही अवा िनमा ण होयामागहेी ाचा अितरेकी भाव, ाची आसीच कारणीभतू आह.े 
आधिुनकवादान ेकाही मू ेमानवी जीवनाला  जर परुवली पण उर-आधिुनकवादान ेतर मू,े सृंती, 
िवचारधाराचंाच अतं झाला आह,े ह ेठामपण ेटले आह.े स:ितीत तर याच अनभुवाची तीती यते ेआह.े 
कोरोनापढु ेसवच िवचारधारा, सृंती, मू ेयाचं ेसपाटीकरण झाले आह.े जात, धम, वण , वग , लग, 
सृंती,भाषा, या भदेाा भती ओलाडूंन कोरोनान ेसवाना  एका समान पातळीवर आणले आह.े  ीचा जो 
अनभुव आह ेतोच समीचाही अनभुव आह.े अशा वत मानाा पोटातनू उा  कोणता भिवकाळ ज घणेार 
आह,े हा  आज तरी अतं जिटल होऊन बसला आह ेआिण मानवी जीवनाला, मानवी सबंधंानंा,  मानवी 
वहाराला, मानवी सृंतीलाच ािंकत कन कधी न ेइतका या साया घिटताचंा पनुवचार करायला 
अवकाश ा कन िदला आह.े “ 
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या िनिमान ेएक मलूभतू  िनमा ण ावा, अस ेवाटत.े तो असा – सािह असो की कला असो, ा ा 
काळाा भावाखाली असण ेआिण ा ा काळाता जगयाला ितिया दते राहण ेहचे असत ेका कलेच ेकाम 
? ितियाप जगण ेतर पणू  माणसू या ायाचचे विैश िदसत.े आहते ाच ितिया जरा कौशान ेमाडंण े
हचे असत ेका कलेच ेकाम ? की आणखी काही असत े? आपण जी कला मौवान समजतो ती फ एक शार, 
काय म ितियचेीच अिभी असत ेका ? तस ेअसले तर कोणतीही ितिया मौवान ठ शकत ेका आिण 
तशी ती ठ शकत असले तर कोणा कारणान ेवा कारणानंी त ेघडत े? 
डॉ. ट ब ेयांा वरील उतायाा िनिमान ेयावर चचा  घडावी, अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
 
पोटमारा ( कादबंरी ) 
ले ० रव पाढंर,े काशक ० लोक वाङमय गहृ.  
याच लेखकाा ‘ अवघाची ससंार ‘ या कादबंरीवर मी २०१८ साली िलिहले होत.े ातली ही वा े-- 
“ ‘ मनोगता’ त लेखक काय णताहते त ेपाहा – “ आािक पातळीवर चतन करयाची माझी कुवत नाही. 
ामळेु चतनाला आपोआपच सामािजक आशयाची डूब लाभली आिण एक तं सामािजक कादबंरी िलन 
झाली. “ मला जाणवले त ेअस ेकी या लेखकाकड ेअतं सखोल आिण पिरप चतनाची कुवत असनू ही कादबंरी 
आािक वा सामािजक नसनू एक पिरपणू  अशी  ‘ मानवी ‘ कादबंरी आह.े “  तचे  याही कादबंरीबल णता 
यईेल.  
दोन मलुग,े पी लीलाबाईा पदरात टाकून ितचा पती तणपणातच मन जातो. ानतंरची ही ा कुटंुबाची 
कथा आह.े तस ेत ेएक गरीब शतेकरी कुटंुब असत.े थोरला मलुगा शतेीच करत राहतो आिण धाकटा शतेीतलेही क 
करत का अस ेना िशकत जातो आिण पढु ेएम ए बी एड होतो. ाला नोकरी िमळाली की चागंले िदवस यतेील अस े
ानंा वाटत असत.े पण, मग ाचाराच ेनमनू ेसमोर यते जातात. शाळेत नोकरी हवी असले तर अमकु एक, 
समजा पाच लाख, ाव ेलागतील, अनदुान िमळेपयत िबनपगारी काम कराव ेलागले, वगरै.े आता यात 
नीतीअनीतीचा, चागंावाईटाचा च नाही. हा या समाजाा जगयाचा ढाचाच झालेला आह.े ही पणू  कादबंरी 
अशा दवेाणघवेाणनी भरलेली आह.े आथक, राजकीय, नातसेबंधंातंा अशा अनके कारा नाइलाजाा णा 
की समजतूदारपणाा णा, दवेघवेी. सया एका कुटंुबात बारावीला असलेली एक मलुगी आह ेआिण ितला पती 
शतेकरी नको असनू नोकरीवाला हवा आह.े पण, िता पायात थोडा दोष आह.े  चागंली नोकरी असलेला मलुगा 
ितला कशाला ीकारेल ? तर, ा मलुीचा मामा एका शाळेत पदािधकारी आहे, ाला सागंनू ा मलुाला नोकरी 
िमळवनू ायची आिण ा बदात ान ेया मलुीशी ल कराव,े अस ेिवचार अमंलात यतेात. ह ेझाले की, ाला 
नोकरी िमळेल, िहला हवा तसा पती िमळेल, वगरै.े ह ेसव  ठनही, ऐन वळेी एक राजकीय दवेघवे आड यते ेआिण 
ा मलुाला ती नोकरी नाहीच िमळत. सवाच ेआयु कस ेसवाा आक ी भावातंनू जण ूअटळ िनयतीमाण े
चा असत ेाचा ही कादबंरी एक मोठा आवाका घते.े ना ऊरबडवपेणा, ना आोश ना िवोही ोध – लेखक, ज े
आह ेाच ेदशन घडवत जातो. पणू  समाजच िकडलेला असनू ह ेअस ेिकडके जगण ेजण ूसवाना माच आह.े ा 
ा वळेची केाची शी, डावपचे आिण पिरितीची साथ यावंर केाच ेयशापयश ठरणार ! या सगयाचा 
शवेट ा मलुाा िविहरीत बडूुन मरयात होतो. सगळेच अस ेसडके असावर असा इकडिेतकड ेनाश होत 
राहणारच, अशी ही नाइलाज-अवा ! 
पोटमारा णज ेपोट मारत, अध पोटी राहात, जगण.े एवढ ेकपवू क िशकूनसुा ा मलुाचा असा नाश होण ेह े
अायाच,े माणसुकीहीनपणाच ेआह,े यात वादच नाही. पण कोण जबाबदार याला ? पणू  समाजानचे ीकारलेला 
हा ‘ जीवनमाग  ‘ आह े! यात पिरवत न कुठे करणार ? ही वा बदलायची णज ेकुठे काय करायच े? 
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लेखक पाढंर ेकुठलाही बोध देयाा फंदात पडत नाहीत. अमकु पढुारी वा तमकु प वा ढमकु िवचारसरणी हे सव 
ग ुतं ेसोडवनू माणसाच ेजगण ेससु करील, अस ेकाहीही लेखक सचुवत नाही. ही कादबंरी णज ेबाहरेची कुणाची 
कथा वाचण ेनसनू त:सह सवाा सडकेपणाच ेदश न घणे ेआह.े ह ेअथा तच पिरपता दणेार ेआह.े मानवी 
ावंर कोणतीही जाची काडंी उपल नाही. केाला यणेारी पिरपता हीच यातनू कदािचत मु क शकत.े  
ा ितथा ामीण जीवनावर लेखकाची चडं मारी आह.े मराठीतली ही एक टे कादबंरी आह े! 
--- च.ं . दशेपाडं.े  
--- ००० ---      ( 26 एिल 2021 ).  
 
वतु: िता डोयातं दोष होता -- एक डोळा चंासारखा होता तर सरा सयूा सारखा ! पण  मेात ाचाही 
आनदं होतो -- जसा दवेानदंला झाला -- 
तरे ेय ेदो ननैा चादँ और सरूज मरे े! 
ओ मरे ेजीवनसाथी ! 
( िचपट ' गाईड ' ) 
01 May 2021.  
 
 
 
 
 
िवषेण  
िनवडणकुीता यशापयशाा िवषेणासाठी महाच ेमु े-- 
1. िकतीही झाले तरी माक टगच ेमह आहचे. आय टी  सले आिण तंाचंी टीम कुणाची जा कुशल होती.  
2. कुणी कुणाची माणस ेपळवली. भारतात एखादा प वाढले तर तो असाच पळवापळवीनचे वाढले. पवाढीला 
बाहरेची कुठली माणस ेआणणार.  
3. ग ुडंिगरी ही आता एक साृंितक परापंराच मानायला हवी. िबनबोभाटपण ेही जमवायच ेचातयु  कुणी जा 
दाखवले.  
4. जाितधमभदे ह ेहू आखणीच ेएक महाच ेे असणारच. त ेकोण आपा बाजलूा िकतपत वळवनू घऊे 
शकले.  
5. पसैा खपू लागणारच. कुठेतरी चार पके वाटून कुणी िनवडून यते नसत.े  
6. ादिेशक अिताचं ेमह ओळखयात आिण ा आपा बाजनू ेचतेवयात कोण यशी झाले.  
7. भाविनक आवाहन करयाच ेकौश कुणी जा यशीपण ेवापरले.  
8. पवारांा पावसामाण ेममतांा ीलचअेरचा भाव िकतपत पडला.  
-- एवढ ेबास. ह ेसगळे चचामधनूच सापडलेले मु ेआहते. यातंले बतके सवच मु ेसगयाच िनकालांा वळेी 
उपयोगी पडतील. या सव बाबतीत सवानी आपापले िवचारातं तर वापरले पािहजचे पण  िशवाय परमताबंल 
सिहहूी रािहले पािहज.े कवा आपणच खर ेसिह ूअस ेवातावरण तरी तयार करता आले पािहज.े या सव 
गोबरोबरच, कुणाच ेिवचार काय होत,े त ेलोकानंा िकतपत व का पटले असावते हहेी चचत ाव.े लोकशाहीसाठी 
त ेअावयक समजाव.े  
--- 000 --- ०३ म े२०२१.  
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िमवय  आशतुोष पोतदार याचंी एक जनुी पो -- ती  आा कशी आली समोर कोण जाण,े पण ती शयेर होत 
नसान ेलक दतेोय -- 
https://www.facebook.com/permalink.php... 
 
सव पाढंया सदाफुाचं ेिहतसबंधं सभंाळयासाठी आपण ितघ ेएक यऊेन डावपचे आख ूआिण रणनीती ठरव ू! 
 
अावतीकरण  
 
माया सकेंतळाच े( Website ) 01 म े2021 पयतच ेअावतीकरण ( Updating )  )झालेले आह.े ात, 
िवशषे णज,े ' रंगावाचा ' म ेआलेली एकािंकका  
खुम खुा  
आता जमा झालेली आह.े खालील दोन गोी िस होयाा मागा वर असान ेसा यात घतेलेा नाहीत --- 
1. ' साृंितक फट -- ' या सतीश ताबं ेयांा कथासंहाच ेआादन  करणारा लेख.  
2. ' तबंाखचूी टपरी ' हा अनसुजत किवताचंा संह.  
बाकी सव लेखन समािव केलेले आह.े  
सकेंतळ -- 
www.champralekhan.com 
 
सोर ( post truth ) 
 
हा कालखडंच तसा आह ेणतात. सोर. स की अफवा, खर ेकी खोटे याचंा फारसा सबंधं नसलेला. सबंधंच 
काय, गरजही नसलेला, असहेी णायला हरकत नाही. ह ेत फ बोलणायाबंाबतच ेनसनू ऐकणायाबंाबतचहेी 
आह.े रटूेन बोलण ेयामाणचे रेटून ऐकण ेहहेी िततकेच भावी ठरत ेआह.े बयाच लोकानंी, कुणावर वा कोणा 
बाजवूर िवास ठेवायचा ह ेठरवनूच टाकलेले आह.े मामातंनू यणेाया के गोीची शहािनशा करण,े ात 
ितची सासता पडताळण ेश तरी कुठे असत े? ापेा काही सोपा माग  काढणचे बर ेठरत े! सारखी 
खयाखोाची चता करावी लागत नाही. तक , बुी याचंा फारसा वचैािरक ायामही करावा लागत नाही. एखाा 
बवुा वा बाबावर ा असावी तसाच हा कार िदसतो. मग यातनू एकमकेांा िवरोधी ा तयार होतात आिण 
धमयुासंारखीच यु ेआकाराला यतेात ! परदशेातनू आलेली तुी वा नदा ही आपा ये बाबाबल आह ेकी 
िवरोधी बाबाबल यावर ठरत ेकाय खर ेमानायच ेत.े रोज इतकी मािहती, इता बाता यणेार, कुठे िवचार करत 
बसणार ! ापेा एकिन पीमाण ेसवाप ण कन कुठेतरी वान घणे ेकधीही चागंले आिण सोप ेआिण 
नीतीमानही !  
यातनू अथा तच बसेलेस -- पायाहीन वाद, भाडंण ेआिण मारामायाही होतात -- होणारच ! काळाचा मिहमा आह े! 
इलाज नाही ! आता काळ आपण घडवतो की िनयती, काय माहीत ! इथ ेत:वर िवास असणार ेआिण िनयतीवर 
िवास असणार ेअशा टाईमपास वादाची एक वगेळीच सधंी िमळू शकत.े बबलायला काहीही कळण ेजर शच 
नाहीय ात तर आपा ामािणक िवचारातनू  काहीही खर ेमानायला काय हरकत आह े? 
--- 000 --- 
 
माया या आधीा पोम ेिदलेला फोटो ओाा पानाचंा होता -- मी त ेचकूुन ाी समजलो होतो ! 
ामळेु, ती पो काढून टाकली आह े! तरीही, ती चकू दाखवनू दणेायानंा भरभन धवाद ! 
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शकेडो सयू  पािहलेला ाणी – 
 
आशय पिरवार  
( २३ एिल २०२१. ) 
 
सोलापरूच ेनीितन वै आिण ाचं ेसहकारी पुषोम नगरकर व जयतं राळेरासकर िमळून दर वष थंिदनाला ‘ 
आशय पिरवार ‘ चा अकं िस करत असतात. अलीकडचे ानंी .ं िव. सरदशेमखु या मराठीता लेखक-कवी-
समीक यांाबाबत केलेले दजदार सशंोधनाक काम सवाना माहीतच आह.े यदंाचा अकं ानंी सादर केला 
आह ेतो कवी कंुजिवहारी यांा कामाबाबतचा आह.े ाचं ेह ेशतकोर रौमहोवी वष  असान ेत ेऔिचही 
साधले गलेेले आह.े  
कंुजिवहारना दवे आिण दशे याचं ेकवी टले जात.े या अकंाा मलपृावर िदलेली, ‘ िचरंजीव होवो जगी 
लोकशाही ‘ ही किवता पाहयासारखी आह.े या अकंात ा. िनिशकातं ठकार याचंा एक अतं दजदार असा 
कंुजिवहारवर लेख आह.े ात त ेणतात, “ कंुजिवहारच ेिम सौ, भावनाधान, सवंदेनशील, 
समयशील, तदश, िवधम, शालीन, माराठमोळे आह.े “ ांा या सव गणुाचंा य यईेल असा 
कंुजिवहारनी केलेला कबीराा शभंर दोाचंा अनवुाद ह ेया अकंाच ेमखु आकष ण आह.े कबीराा या शभंर 
किवता भारताच ेटे कवी रवनाथ टागोरानंी िनवडलेा आहते. टागोरानंी इंजीत केलेा कबीराा या 
किवतांा अनवुादावनच कंुजिवहारनी ह ेमराठीतले अनसुज न केलेले आह.े टागोरानंी िनवडलेा कबीराा 
किवता पाहता यणे ेहहेी औुाच ेठरणार ेआह.े अकंाा शवेटी कंुजिवहारा कामाच ेएकूण िनदशनही 
अासपणू  आह.े  
‘ कहत कबीरा ‘ या कंुजिवहारा अनसुज नाता या काही ओळी बघा –  
मन होता मायातीत, मंमय बन ेवाणी   
दवे िदसनेा िदसनेा, असण ेहा ाचा गणु  
असिूनही नसायच,े जाणतात योगीजन  
रोमरोमी दवे खळेे, बाहरेली भाषा बदं   
िजथ ेिजथ ेतीथ  तथे,े पािहले मी पाणी घाण  
िजथ ेिजथ ेदवे तथे,े जड लाकूड, पाषाण  
थं-भाडंार ध ुडुंनी, उकिलले शधाग े 
घट-पट शीण सारा, घडले ना मनाजोग े 
काही ऐिकले पािहले, अािसले सव काही  
अनभुवावाचिुनया, समाधान कोठे नाही  
तळमळे मनोवृी, कुणा सागं ूमी वदेना  
:ख एका अतंरीच ेकळत ेना जा कुणा           
पशपुी िकडाम ुगंी, जीव सारे जाणतात  
गभा तही साभंाळाया, दवेाजीचा िस हात  
भिबळे आिती, अनायास ेा होत े 
भाषा थोडी जनुी पभावी आह,े पण मराठीतला हा एक मौवान ऐवज या अकंान ेवाचकानंा आिण अासकानंा 
िदलेला आह.े अनवुाद व अनसुज न याचंा बारकाईन ेअास क इिणायाला तर हा अकं खपूच महाचा 
ठरले. यासाठी आशय पिरवार पिरवाराच ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
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एक  
 
यिूनसफे न ेसािंगतलेय की बाबानंो, िवसरा त ेतमुच ेरावाद कवा तमुा ा राांा ाथा साठीही का अस ेना, 
भारताला सर लागले ती मदत करा आिण ानंा वाढा कोिड सकंटातनू बाहरे काढा. अथा, ितथा 
वाढा ससंगा त कोिड िवषाण ूअिधकािधक आिण अनकेदा आातं होत जातील आिण मग त ेपणू  जगालाच 
ासनू टाकतील. ‘ जगाता माणसानंो एक ा ! ‘  णजचे, िवसरा त ेधम, ातं, भाषा, जाती, वण, लग , सगळे 
आिण एक ा ! कॉमन णज ेसमान श ूअसला की एक ाव ेइतपत माणसाला समजत,े ामळेु, या महामारीशी 
एकितपण ेमकुाबला करेलही माणसू. णजचे, एक येयान ेचागंा गोी घडू शकतात. मग, हीच अल पढु े
वाढवनू जगातले सव भदेाभदे िवसन सव माणसांा ाथिमक गरजा भागवाात, ानंा एकमकेाशंी सौहादा न े
वागत शातंतते, मजते जगता याव,े अशी वा का नाही तयार होऊ शकणार ? 
पण त ेनाही होणार. भतूकाळातनू िमळणारा आगौरव आिण परषे िवसन जायचा ? यु, शौय , पराम ह े
काहीच ठेवायच ेनाही ? सवे होण,े हीरो असण,े ाचंी िजरवण,े शूनंा दशेोधडीला लावण,े सडू घणे े– ह ेकाहीच 
नको ? बोअर णज ेकंटाळवाण ेहोईल सगळे जगण े! आपण जगतो आहोत, हहेी आपाला कळणार नाही ! 
आिण मग कलािनमती कशावर करणार ? सगळेच एकमकेाशंी सहज चागंले वागायला लागले तर सघंष च बदं 
होणार ! मग सा, ‘ माणसा माणसा माणसू हो ‘ णणार ेकलाकार काय करतील ? त ेिस कस ेहोतील ? रटाळ 
होईल सगळे जगण े! सघंष , घाण, हसा ह ेहवचे सगळे ! 
सगयानंी एक छान सहज जगण ेणज ेअहंकारच न होणार ना ! मग जगण ेरटाळ वाटायला असलेच कोण ? 
छे छे, नको तस े! फारच वाट लागायची वळे यईेल तेा मानवतेा भिूमकेतनू शलूाही क मदत – सवानी िजवतं 
तर राहायलाच हव े! ािशवाय जगयातली घाण वाढवून, त ेअिधकािधक :खमय कन त ेअिधकािधक इंटरेग 
कस ेकरता यईेल ? िबना अहंकाराच ेजगण ेआपाला नाही माहीत आिण त ेशही नाही वाटत – ामळेु, लाईफ 
इटंरेग करयाा आपा सव कृतीही चाच राहायला हात ! या महामारीन ेमरयापेा शौय  गाजवत, 
एकमकेानंा मारत म ! ातनूच ग  घडवयाच ेयही चा ठेव ू! ग  णज ेकाय त ेआीच ठरवणार 
एवढचे आमच ेा आिण निैतक णण ेआह े! बास ! 
--- ००० --- 
 
कौशल इनामदार  
 
अतं अास ूआिण त:ची मम ी असललेा सगंीतकार आिण आमचा जनुा िम कौशल इनामदार याची िदनशे 
अडावदकरानंी घतेलेली मलुाखत आाच रदशना साी वािहनीवर पािहली. अडावदकराचं े तर चागंले 
होतचे पण कौशलची सज कता अिधक कशी  होईल याचीही  ानंी काळजी घतेली होती. चाली तयार 
होयामागची कलािया कौशलन े छान उलगडून दाखवली. पलु, कुसमुाज यांाबाबता ाा आठवणीही 
खास होा.  
मराठीता एका दजदार, चतनशील सगंीतकाराची ही मलुाखत, कौशलन े थोडफेार गाऊनही दाखवामळेु 
िवशषे वणीय झालेली आह.े    
छान वाटले ! 
--- ००० --- 
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समीर दळवी  
या आपा िमान ेआजा ' आपलं महानगर ' म े' रंगावाचा ' ा िवशषे अकंाला िदलेली मनमरुाद दाद -- 
( ितथ ेशयेर ही िनवड नसान ेकॉपी-पे करतोय -- ) 
आजचा लखे - दिैनक आपलं महानगर - साराशं 
 
सा कोरोनाची सरी लाट आली आह.े या लाटेचा जोर पिहा लाटेपेा अिधकच िवसंक आह.े िजथ ेशासनान े
पिहा लाटेतच आपा नाेाला आिण पया यान ेअवा मनोरंजन सृीला शवेटा ाधाान ेवागिवलं 
होत,ं ितथ ेआताा या अिधक ाणघातक लाटेत आधीपेा सधुारलेलं ाधा आपाला िमळेल, अशी अपेा 
बाळगणचं थ  होत.ं साहिजकच, सगळे नावहार पुा एकदा अिनित वळेेपयत ठ झाले आहेत. अशा या 
अतने ेभारलेा िदवसातं वाळवटंात पाणी सापडाव ंतसा ‘रंगवाचा’ या  रंगभमूीिवषयक िनयतकािलकाचा अकं 
घरपोच िमळाला. कोरोनाा या वाझंोा काळात ख-या अथा न ेज ेरचनाक काम झालं, ाचा दावजे णज े
हा कणकवलीा वसतंराव आचरेकर िताना नाटकाला वािहलेा िनयतकािलकाचा ताजा एकािंकका 
िवशषेाकं होय.  
गेा िडसबर मिहात याच सदरातनू िलहीतानंा ‘एकािंकका’ या नाकारािवषयी, िता आजवरा 
वासािवषयी आिण सितीिवषयी उपल शमया दते काही मु ेमाडंले होत.े एक सजुाण नागिरक घडवयाा 
ियते बालरंगभमूी जी भिूमका बजावत असत,े तशीच भिूमका एक ग रंगकम घडिवयात एकािंकका धाची 
आह.े ‘एकािंकका’ हा एक लघ ुपण िततकाच सघन नाािवार आह.े तेा ाचं ंसादरीकरण फ शहरी 
महािवालयीन धापरुत ंमया िदत असण,ं ह ेकाही अशंी मारक आह.े नाही णायला म ुबंईा अमर हद 
मडंळासारा काही संा जर आहते, ानंी खुा गटातील रंगकमना एकािंककेचा फॉम  हाताळून 
पाहयासाठी रंगमचं उपल कन िदला. तळकोकणातील कणकवलीम ेवसतंराव आचरेकर ितान गलेी 
िकके वष एकािंकका महोवाच ेआयोजन यशीिरा करत ेआह.े दरवष एक लेखक िनवडून ाा िनवडक 
एकािंककाचं ेयोग सादर करयासाठी महाराातील मावर संानंा ितथ ेपाचारण केले जात.े ािशवाय, शालेय 
आिण खुा गटात घतेा जाणा-या एकािंकका धा  ा या संेा दरवषा उपमाचंा भाग आहते. दरवष 
िडसबर त ेजानवेारीा मिहात पार पडणा-या या उपमातं यावळेेस कोरोनान ेखोडा घातला. पिरणामी, या 
धाच ंआयोजन दवान ेर कराव ंलागलं.  रंगभमूीवर एकािंककेच ेयोग होऊ शकले नाहीत. ाची 
खख वसतंराव आचरेकर िताना धरुीणानंा  बस ूदईेना. गलेी चेाळीस वष सलग सु असलेला हा 
उपम खडंीत होऊ दणे ंकुणालाच पटत नत.ं  धची कमतरता भन काढयासाठी ानंी एकािंकका 
लेखन धा  जाहीर केली. ‘बिॅरर नाथ प ैएकािंकका लेखन धा , २०२०’ अस ंया धच ंनामकरण केलं. 
आया ची गो णज ेकोरोनाकाळासारा माणसामं ेिशिथलता आणणा-या काळातही या लेखन धला 
अपेपेेा िकतीतरी मोठा ितसाद िमळाला. कोरोनाकाळात िगळून टाकणा-या अतलेा िभडत अनके ध क 
आिण मावर िनमिंत लेखकानंी आपली सजृनशीलता उपयोगी आणली आिण नाको-या ताा एकािंककाचं ं
लेखन केलं. कोरोनाकाळात ापनू रािहलेा अतलेा केान ेआपा परीन ेिदलेली ही एक ठोस ितिया 
आह,े अस ंमला या िनिमान ेआवजून णावसं ंवाटत.ं या िनिमान ेिलहीा गलेेा एकािंककाचं ेआशय, िवषय, 
दजा  आिण गणुविेवषयी बोलयासाठी ही जागा न,े याच ंमला पणू  भान आह.े सितीत इतकं सारं ताज ं
नालेखन इता लोकाकंडून िलन होतयं, हीच मनाला उभारी दणेारी खपू मोठी बाब आह.े  
तरीही, हा सगळा उाह,  होयाची असोशी परुेशी समजनू घतेानतंर आता कुठाही लेखनाची महा 
ा िनकषावंर जोखली जात,े ापंकैी एक णज ेलेखनाचा घाट, ािवषयी थोडसं ंबोलावसं ंवाटत.ं अिलकड े
बताशंी एकािंकका हा कार लेखकान ेाची भडास काढयासाठी वठेीला धरासारखा जाणवतो. भडास टली 
की ती अा वाहत यते ेकवा अा वाहत ेणनू ती भडास असत.े मत घोळत असलेले िवषय, 
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खटकणारं आसपासच ंराजकीय, सामािजक आिण साृंितक वातावरण, जगयातले िवरोधाभास, जवळजवळ 
अश वाटणा-या कना ाला आपण फंॅटसी णनू ीकाराव ंअस,ं कागदावर उतरवायच.ं एकाच पााा 
तडी पानपानभर सवंाद िलहायच.े अस ंब-याच एकािंककामं ेखपूदा वाचलंय. अथा त, साननीय अपवाद 
वगळले, तर एकािंककेलासुा ाटग असण ंगरजचे ंआह,े याची जािणव मळ झाासारखी वाटत.े ाटग 
इज ए िडफरंट आट ऑलटुगदेर ! ॲसडटी, जगावगेया फँटसीज, सामािजक, लोकािभमखु, बिसपा आिण 
इतर बरंच....कुठलाही आशय िवषय असो, तो माडंताना एक कारची सचूकता असावी, िलखाणातला घाट हवा, 
एक लोकिवलणपणा हवा. अथा त, एकािंकका या मामाला धन असलेली ही माझी वयैिक अपेा आह.े ती 
सवमा असले कवा असावीच असा माझा राह अिजबातच नाही. फार तर एक पस नल चॉईस णयूा. 
‘रंगवाचा’ा िवशषेाकंाता तीस एकािंककापंकैी िनमिंत मावर लेखकानंी िलिहलेा एकािंकका वाचास 
उपरो अपेा बंशी पणू  करतील अशा ताा रचना रंगकमना कन पाहयासाठी उपल झाा आहते. 
उेख करायचा झाला तर च.ं . दशेपाडंची ‘खुम खुा’, ाज दशेमखुची ‘लाल’, इरफान मजुावर याचंी 
‘जत-उल-िफरदोस’, दा पाटीलची दगड आिण माती’ आिण िवजयकुमार नाईक याचंी ‘मोहोळ’ या एकािंकका 
माया िगत पसतंीला उतरा. या एकािंककाचंा आशय िवषय काय आह ेयाची चचा  इथ ेमी करणार नाही. ा 
ऐवजी सम रंगकमना ‘रंगवाचा’ या िनयतकािलकाच ेसभासद होऊन अकं िमळवनू या तीस एकािंकका  
वाचयाच ंआिण उाची वळे आपा बाजनु ेअसलीच, तर ाचं े योगही करयाच ंआवाहन 
नाटयरिसकांा वतीन ेमी या सदरातनू करतो आह.े  
गलंे दीड वष  कोरोना काळ हा जण ूआपली परीाच घतेो आह.े नाटक ह ेमळुातच कन पाहयाच ंमाम आह.े 
तस ंकन पाहयालाच सा अराजकीय पातील बदंी घालयात आली आह.े हा बदंीवास केा सपंले आिण 
हौशी, ायोिगक आिण ावसाियक रंगभमूी पुा एकदा गजबजनू उठेल, याची वाट पाहयािशवाय हातात काही 
उरलेलं नाहीय. या भयाण शातंतचेा पिरणाम आपा सजृनशीलतवेर होईल आिण एकतर आपण पणू त: ासले 
तरी जाऊ कवा राखतेनू उठणा-या फीिन पामाण ेपुा झपे घऊे. ती झपे घेयासाठी आधी पखंातं ज ेबळ 
असायला हवयं, तचे या िवशषेाकंात एकािंकका िलहीणा-या सम लेखकानंी दाखवनू िदलंय. ‘रंगवाचा’न ेपरुवलेली 
ही रसद सा तरी खपूच मोलाची आह.े ासाठी ाचं ेअनके आभार ! 
--- ००० ---  
 
एक किवतासंह  
 
तुाला काही ती :ख आह ेका, कोणाही कारणान ेतुी अानदंात आहात का, तुाला काही जीवनमरणाची 
वा एखादी साधीशीच का अस ेना, समा  करत ेआह ेका, सामािजक, आथक वा राजकीय कारणानंी 
तमुावर काही अाय चा आह ेका, ी-पुष सबंधंातंले काही िवशषे बारकाव ेतुाला जाणवत आहते का, 
तुाला खपू एकाकी वा िनराश वाटत ेआह ेका, जगयातली िनरथ कता जाणवत ेआह ेका, आतंरंामंळेु काही 
निैतक  िबकट झाले आहते का, एकूणच मूहीन वाटत असान ेभाषचे ेअडविेतडव ेखळे करत आह ेत ेसाजर े
कराव ेअस ेवाटत ेआह ेका, , म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतनू तुाला जगण ेकाही 
वगेळेच िदसत ेआह ेका, किवता हा कारच दािंभक वाटत असान ेभाषा कशीही िनरथ कतसेाठीच वापरायची आह े
का, तमुच ेबदलत ेमडूस तुाला एजंॉय करायच ेआहते का, िनसग सदया च ेतुाला जाणवणार ेहजार िवम 
तुाला  करायच ेआहते का, तुाला राग-ितरार-शौय  अस ेकाही  करायच ेआह ेका, तुाला 
ूतदायक वा बोधद अस ेकाही िलहायच ेआह ेका, ितमाचंी ीमतंी  दाखवत तुाला चमार कन 
दाखवायच ेआहते का, रोजा जगयात सामात: सगयानंाच यणेार ेअनभुव जरा कलाक कन तुाला 
हस ूआिण आस ूिनमा ण करायच ेआहते का, गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईच ेमे ह ेतुाला  
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करायच ेआह ेका – अस ेआणखीही काही – श --- तर या सव ाचं ेएकच उर – नाही हो, असले काहीच 
नाही – अस ेअसले तर ? मग कुणीही णले की बाबा मग तुी किवता िलिहता तरी का आिण कशासाठी ? तर, 
समजा, काही नाही, तुी णताय त ेकाही नसनूही हहेी एक मन आहचे ना – ा मनाला उपल भाषतेनू 
नीकाम करायचा ह नाही आह ेका ? मनाा इतर सव अवा चालतात तर ही का चा नय े? – या ाच े
उर शोधायला वृ करणारा एक किवतासंह आलेला आह े-- 
 
सटल  
अिन िदवाकर आचाय   
वण मुा काशन.   
 
कोणा ना कोणा कवा कोणाही मानिसक अवा जर किवततेनू  होऊ शकतात तर सहज काही शािक 
नीकाम करणार ेमन का बिहृत समजाव े? या संहाच ेमला एक वगेळेच मह वाटत.े कोणाही मानिसक 
अवानंा अिभी दते राहयाच ेतरी काय मह आह ेमळुात ? करमणकू वा पनु:य ही उर ेसोडून याच े
काय उर दतेा यईेल ? – ह ेआानाक  समोर आणयाच ेकाम हा संह क शकतो.  
--- ००० --- 
 
रव लाख ेयाचंी पो -- 
 
कवी आिण नाटककार च.ं ंदशेपाडंा मत ेमराठी किवता खालील सतरा कारणानी िलिहली जात-े- 
१.कवीला ती :ख आह ेअसास किवता िलिहली जात,े  
२.कोणाही कारणान ेकवी अानदंात असास किवता िलिहली जात,े  
३.कवीला जीवनमरणाची वा एखादी साधीशीच का अस ेना, समा असास किवता िलिहली जात,े  
४.सामािजक, आथक वा राजकीय कारणानंी कवीवर काही अाय चा असास किवता िलिहली जात,े  
५.ी-पुष सबंधंातंले काही िवशषे बारकाव ेकवीला जाणवत असास किवता िलिहली जात,े  
६.कवीला खपू एकाकी वा िनराश वाटत असास, जगयातली िनरथ कता जाणवत असास किवता िलिहली 
जात,े  
७.आतंरंामंळेु काही निैतक  िबकट झाले असास किवता िलिहली जात,े  
८.एकूणच मूहीन  वाटत असान ेभाषचे ेआडविेतडव ेखळे करत आह ेत ेसाजरे कराव ेअस ेवाटत असास 
किवता िलिहली जात,े  
९., म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतनू कवीला जगण ेकाही वगेळेच िदसत असास 
किवता िलिहली जात,े  
१०.किवता हा कारच दािंभक वाटत असान ेभाषा कशीही िनरथ कतसेाठीच वापरायची असास किवता िलिहली 
जात,े  
११.कवीला कवीच ेबदलत ेमडूस एजंॉय करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१२.िनसग सदया च ेकवीला जाणवणार ेहजार िवम कवीला  करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१३.कवीला राग-ितरार-शौय  अस ेकाही  करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१४.कवीला ूतदायक वा बोधद अस ेकाही िलहायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१५.ितमाचंी ीमतंी दाखवत कवीला चमार कन दाखवायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
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१६.रोजा जगयात सामात: सगयानंाच यणेार ेअनभुव जरा  कलाक कन कवीला हस ूआिण आस ू
िनमा ण करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१७.गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईच ेमे ह ेकवीला  करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े 
--- ००० ---  
माझ ेलेखक वा कवी असण े 
काही एका िनिमान ेकिवता लेखनामागची कारण ेकाय अस ूशकतात त ेिलिहले गलेे. िमवय  लाानंा त े
इटंरेग वाटले. ानंी सरळ ा कारणानंा माकं दऊेन ाची एक वगेळी पोच टाकली. यात खर ेतर िवशषे 
काहीच नत.े पण काहना त ेआवडले नसाव ेकवा काहना तर ाचा रागच आला असावा, अस ेिदसनू आले. ही 
काय भानगड ? समजा, एवढीच नसतात कारण,े ही आणखी चार असतात बाबा, णा ना, िचडायच ेकाय कारण 
आह े? कुणीतरी ह ेसगळे काया वरही नलेे. ‘ त:ला े समजणार े‘ अस ेमला अिभधान देयात आले. अरे, 
सामात: िलिहणाया केाला वाटत असत ेकी तो काही मौवान िनदान दखलपा काही काम करतो आह.े 
ामळेु, त ेअिभधान सोडून दऊे. पढु ेत ेसन णतात की मी आडा ओळी उा िलन ानंा किवता णतो, 
त ेांा डोात जात.े मायापेा नव ेकवी खपू चागंा किवता िलिहतात. यावर माझ ेकाही णण ेनाही. पण, 
एक ास मी घालव ूशकतो कबना घालव ूइितो. एक साधा, सोपा उपाय आह.े आपण किवताचं ेदोन भाग पाडू – 
एक प किवता आिण सरी ग किवता. मी ग किवता िलिहतो, अस ेण.ू इथ ेएक लात ाव ेलागले की ग 
किवता िलिहणार ेकवीही खपू आहते. जगभरात तर आता हा चचचा िवषयही नसतो. पण, आपाला यतेो राग, तर 
मराठीत आपण ग किवता हा िवभागच कमी दजा चा असतो, अस ेजाहीर क. त ेकाहना पटेल, काहना नाही 
पटणार. मग ानंा नाही पटत त ेकोण िटकोजीराव वगरै ेणत बसनू उपयोग नाही. किवततेले सगंीत वा ितची 
गयेता ह ेकिवतचे ेअटळ वा वेदक लण नसत,े ह ेआपण हळूहळू समजनू ावचे लागणार आह.े ग 
किवततेही ओळची रचना, शाचंा म, आतंरसबंधं आिण ह ेसगळे ापनू असणारी सचूकता महाची असत.े 
माया किवतते त ेअसत ेअस ेकाही णतील, काहीजण णतील, तसले काहीही नसत,े फालत ूअसत ेती किवता. 
यातही, अथा त, मला काही ॉेम नाही.  
मी नाटकेही िलिहतो, ती ायोिगक वाहातली टली जातात. ामळेु, िकती ेक आले आहते याची आाला 
चता नसत.े चार लोकापंढुहेी योग होतो. तचे त किवतते. तुी यऊेन वाचाच असा आह नाही. तमुा ह े
डोात जात ेतर तुी लाबंच राहा ना. कशाला ास कन घते राहता ? 
कुणी गमंत केली, कुणी नाराजी दाखवली, कुणी णाले, कवी िलिहतो किवता, कारणिेबरण ेनतंर िचकटवली 
जातात, कुणी णाले, िवचारच नाही करायचा, किवता आवडली, बास. एखााला ही कारण ेमाडंयाचा इतका राग 
आला की तो णाला मग, या कारणािंशवाय िलिहणायानंा काय दवैी आदशे असतो काय ? पण, ह ेजरा गढूच 
वाटत े! काय असाव ेकारण या रागाच ेवा खळबळीच,े हा  अनुिरतच राहातोय.  
कोणाही लेखकाला, ‘ अर ेटे ‘ पासनू ‘ रड ‘ पयत काहीही ितिया ऐकायची तयारी ठेवावीच लागत.े तस े
नसले तर ह ेे महा:खाच ेहोऊ शकत.े माझी ‘ बस ‘ ही एकािंकका जेा रंगायनन ेकेली तेा त ेअशा नामवतं 
संने ेमाझ ेकाही थमच सादर करण ेहोत.े ा एकािंककेला माधव मनोहर ‘ सोबत ‘ मधनू णाले, ‘ हा कुठला 
लेखक आणलाय धन ! ‘ ाच वळेी ाच एकािंककेला ानेर नाडकण ‘ टाइस ऑफ इिंडया ‘ तनू णाले, ‘ 
बस इज बे ! ‘ तर, ह ेचालणारच. आता रािहला , मी त:ला े लेखक समजयाचा. याच ेखरे उर अस े
आह ेकी सज क ियते हा काही च नसतो. पण, ण ूआपण एक सभंा स णनू की हो, मी खरचे त:ला 
े लेखक समजतो. पण  ाचा कुणाला काही ॉेम असायच ेकारणच काय ? मी एक फालत ूलेखक आह ेअस े
तुी णा ना ! 
साराशं, मी ा िलिहतो ओळी ानंा आपण ‘ किवता ‘ न णता, ‘ ग किवता ‘ ण ू– बास ?  
--- ००० --- 
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तीन िपा एक --- 
 
नटे बदं होत े-- आमा भागात गलेे काही िदवस हा 
असा ास चा आह े– 
 
महापरू  
 
काल माझी पंाहरी झाली. इथ ेफेसबकुवर आिण कायावर सिदाचंा अर: महापरूच आला ! श तो 
के ीला तंपण ेितसाद देयाचा, शभुेाचंा ीकार करयाचा य केला. तरीही, अनवधानने ेकुणी 
रािहले असले तर ानंा आिण पुा एकदा सवानाच धवाद दतेो.  मला कना आह ेकी ह ेमे माया 
िमाच ेवा माया आक ित जगयाबलच ेनसनू ातनू बाहरे पडून होणाया माया लेखनाबाबतच ेआह.े 
ामळेु, ी णनू त ेमचे ढापनू मी रळून जायाचा च नाही.   
िगरीशन ेाा पोम ेमाया किवताचंा िवशषे उेख केला, तो मला महाचा वाटला. माया किवतातंनू 
मराठीत  यापवू न घडलेले काही घडत ेआह ेअसचे माझहेी आकलन होत ेपण हा जोरा आवयकच होता. 
लाानंी, ांा पोम,े माझी आिण जके ची जतारीख एक असाचा उेख केला. इथ ेमाया एका 
काकाचंी आठवण झाली. त ेणत, ‘ लोक िटळकाचंा िका िगरवया ऐवजी ाचंा अडिका घतेात ! ‘ णज े
ाचं ेसपुारीच ेसन फ घतेात ! जतारखचेा हा योगायोग तसा ठ नय ेणज ेझाले ! माया पीचा भाचा 
डॉ . उमशे दशेपाडं ेयान ेमाया तकुाराम मेाचा िवशषे उेख केला. नसुती ‘ सामािजक फलतुी ‘ णनू न ेतर 
कोणाही काळात त:च ेजगण ेसमजयाची शता िनमा ण करणारा हा मराठीतला एक दीपभं आह.े माया 
जगयात तकुारामाच ेतचे ान आह.े िनसग  दशेमखुन ेमाया एका गणुाचा उेख केला आह,े तो णज,े माझा 
फेसबकुवरचा वावर आिण कुणाशीही मु सपंका ला तयार असण.े कदािचत हा िवशषे मायात बॅकेंा नोकरीमळेु 
िवकिसत झाला असावा. मटाा आकाचंी न-ेआण करणायापंासनू सवाशी मला बोलता-वागता आले. एका 
खेात एक असंाक मलुगा होता तो अशी काम ेकरत अस.े टले, अरे, एवढयावर तझु ेकस ेभागले, 
काहीतरी धदंा कर. मग बकेँतफ  ाला सायकल कानासाठी कज  िदले. ाला जोडून ान ेएक पान टपरीही 
टाकली. पण, कालातंरान ेआणखीही एकदोन सायकल कान ेझाली. िशवाय, िशकानंा सायकलसाठी कज देयाची 
एक योजना आली. मी शाळेशाळेत जाऊन ा योजनचेा चार केला आिण ५०-६० िशकानंा सायकली िदा ! 
पिरणामत: ा भागात सगळीकड ेनाकोया सायकलचा चमचमाट सु झाला. ामळेु, या आमा 
मटकािमाा सायकली भाान ेजाण ेकमी होऊ लागले. अरे, टले, आमची बॅकं एकदा एकाला गटारातनू बाहरे 
काढावर पुा ाला ितकडचे पडू दणेार नाही. मग ाला ना सायकली घेयासाठी पुा कज  िदले ! अशी 
अनके आहते उदाहरण.े माया कामातनू, माया अिधकारात असलेली अशी खपू सामािजक बािंधलकी मी केली. त े
सगळे सागंत बसत नाही. तर सवात िमसळण,े सवाशी गा मारण ेहा माया जगयाचा नमनूाच घडत गलेा. 
आपा वााला आलेा जगयातनूच तर आपण घडत जातो.  
खोटे कशाला बो, या अशा चडं आीयतने ेभारावनू जायाचा ाथ  नकळत साधला गलेाच आह.े ाबल, 
पुा एकदा, पण वगेळे धवाद दतेो !   
१२ म े२०२१.  
--- ००० --- 
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आजा पणु ेमटा मधली एक िवशषे चौकट --  
उ ायालयान ेम ुबंई महापािलकेा कामाची शसंा केली आह.े ामळेु पुयाम ेअस ेकार होता कामा नयते, 
याबाबत महापौर ------ आिण महापािलका आयु ---- यांाशी चचा  केली आह.े  
-- उपमुमंी. 
 
काही लोक जी डी आट असतात -- माया नातीची ही सी डी आट – 
 
डॉ . िमलद अ े 
ह ेिवान सशंोधक एबीपी माझा ा का वर होत.े कृिम बिुमबेाबत बोलताना ानंी काही महाच ेमु े
सािंगतले. माझा वर ानदा कदम वृिनवदेनही करत ेआिण सूसचंालनही करत.े तस ेरोबो क शकेल का, अस े
िवचारले असता त ेणाले की तो िनवदेन क शकेल पण  ानदाा चहेयावर ज ेकधी ित, कधी हा असत े
त ेदणे ेाला जमणार नाही. ( ह ेखरचे आह.े िता चहेयावर एक िनम ळ सपणा आहे, ासाठीही ितच े
टीीदशन छान वाटत े! ) सर ेएक ानंी सािंगतले की रोबोला िवनोद कवा उपरोध कळायची शता िदसत 
नाही. टे ! नटेवर काही शातंनू किवता घडवनू दणेारी यं ेआहते, ह ेकाहना माहीत असलेच. पण ती यं े
चतनशील वा ' सज क ' असण ेसा तरी ीपथात नाही. याचाच अथ , लेखक, कलावतं यानंा मरण नाही ! पणू  
शकोश डोात घऊेन वावरणारा सगंणक वा िवान तकुारामाचा एखादा अभगं नाही िल शकत. ासाठी 
जगयाता मलूभतू समा िदसण ेआिण ा समजयाची तातडी वाटण ेहचे महाच ेअसणार आह.े आललेा 
अनभुव नसुता परावतत करण ेवगेळे आिण सजकता वगेळी !    
--- ००० --- 
 
दहावी  
१. मलुामं ेकोिड नको जा पसरायला या काळजीपोटी रा सरकारन ेदहावीची परीा र करायचा िनण य 
घतेला.  
मग करण कोटा त गलेे.  
२. कोट णाले की अस ेआततायी िनणय घऊेन मलुांा भिवाशी खळे करता यणेार नाही. बारावीची घऊे 
शकता परीा तर दहावीची का नाही ? 
अशा कारे चडू पुा सरकारकड ेआला.  
३. सरकार णतये की परीा देयासारखी मलुाचंी मनिती नाही आह.े अशा वळेी ांावर परीा लादण ेयोय 
होणार नाही.   
तस ेतर चडू िवाथ आिण पालक यांाकड ेयऊेच शकत नाही. ांा एकित िनण याची यंणाच उपल 
नाही, तशी ती असहूी नाही शकत.  
४. पालक आिण िवाथ आता त, योय, पिरपणू , भिववधेी, माणसुकीयु, ायाा, सहानभुिूतयु आिण 
करे िनण याची वाट पाहात आहते. परीचे ेठरेल काहीतरी पण पढु ेअकरावीा वशेाच ेकाय असतील िनकष, हा 
 आजच सगयानंा भडेसावतो आह.े  
साधारी असोत की िवरोधक, सवानाच मलेु असतात, ही यातली गोची आह े! 
--- ००० --- 
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चोन ऐकणाया पााचंी मािलका  
 
सा एका मािलकेत अस ेिदसतये की, िनरपवादपण,े मु पाापासनू त ेइतर सवच पाापंयत सवानाच चोन 
ऐकायची सवय आह े! कोणतीही दोन पा ेबोलत असली की ितसर ेएखाद ेपा यऊेन कडलेा उभ ेरान ाचं े
सभंाषण ऐकत राहत ेआिण मग जरा वळेान ेा सभंाषणात ितियाप भाग घते े! लहान, मोा सवच पााचं ेह े
वागण ेपान, इथ ेमहाराात चोन ऐकण ेहा एक सवमा, स कार असणार, असा समज सवर पस 
लागललेा आह े! 
' आई कुठे --- ' वाले, वगेया काही युा काढा ना शोधनू !  
--- ००० --- 
 
थोडीफार तािंक आवड आिण जाण  असणायानंा कृतीसाठी ोािहत करेल असा हा ीिडयो जर बघा -- 
आपले िम मनोज गागंल यानंी ही यंणा ात आणलेली आह े! ानंीच टामाण ेही काही पिरपणू  
सिुवधा नाही आह,े परंत,ु अवघड पिरितीत ाणरक मा ठ शकत.े 
Home made Oxygen Concentrator 
 
वातावरणच अस ेझालेय की " त ेअमकु मािहती आहते ना " अशी कुणी सुवात केली की " त ेगलेे " असचे यते े
मनात ! 
 
" सोड त े! नशीब इतके थोर असत ेतर आज 
चोीा ऐवजी मी असतो अटकेत ! " 
 
िदठी  
िकशोर कदमन े:खाचा धा बसलेला, िवलाबाबत मिनरास झालेला, पराभतू रामजी पणू  समजतुीन ेवठवलेला 
आह.े ासाठी ाला १०० टे गणु. इतरही सवाचा अिभनय िचपटाता ‘ सागंया ‘ ला बढावा दणेारा. बाकी 
सतत पाऊस असण ेआिण जगयाला एक मल, नाइलाजाची गती असण,े हहेी नीट आलेले आह.े परंत,ु हा 
िचपट पािहावर मनात काही  आले, त ेइथ ेचचसाठी माडंणार आह.े ज ेलोक फारच भाविनक वा जराही 
काही वगेळे िवचार सहन होत नाहीत अस ेटची असतील ाचंी आधीच माफी मागनू ठेवतो.  
िचपटातले मु पा रामजी ह ेआह.े ाचा मलुगा नदीा पायात वान गलेेला असान ेाला :खाचा 
धा बसलेला आह.े “ मी तीस वष वारी आिण िवलाची भी करतो आहे, तरीही ान ेअस ेका कराव े? मी एवढ े
केले ाच ेपुय कुठे गलेे ? “ – ह ेतर ाा डोात आहचे पण िशवाय याच समुारास सनुलेा मलुगी झाान े
ाच ेवशंसातही ख ुटंणार आह,े ानहेी तो िथत आह.े नसुता िथत नाही तर, एवा :खातही ोधािव 
होऊन तो सनुलेा िता बाळासह घर सोडून जायला सागंतो !  
यातला ‘ माणसुकी ‘ चा भाग असा आह ेकी याही :खद पिरितीत तो एका अडलेा गायीची सतूी नीट कन 
ितला सोडवतो आिण सवासाठी सखुिनमती करतो. रामजी हा या कामात िनात आह ेपण तो :खात असताना 
ाला कस ेबोलवाव ेही िववचंना असत.े पण ाला यासाठी बोलावावर तो :ख िवसन माणसुकीन ेवागतो. 
गायीला कालवड होत,े ाचा सवाना आनदं होतो. ा एकूण कारानतंर रामजीला उपरती होत ेआिण तो सनुलेा 
घरातच राहायला सागंतो.  
मग शवेटच ेानेरांा ओवीच ेगाण ेयते.े अान ह ेानात िवलीन होत ेआिण शवेटी दोी न होऊन एक 
िरकामीक ह ेस उरत,े वगरै.े या िचपटाला या असा तानात काही इंटरे आह,े अस ेिदसत नाही. सदंशे 
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हाच यतेोय की दवेबीव काही नाही आह,े दवे कुणाच ेरणिबण करत नाही, दवेाला आपा सखु:खाचं ेकाही 
दणेघेणे ेनाही, पण, ाचा, रंगनू जायाची एक पळवाट णनू फ उपयोग आह,े इतकेच.  जगयात 
माणसुकीन ेवागण,े लगभदे न करण,े वशंसाताा वडेगळ कना सोडून दणे,े हचे खर ेतर महाच ेआह.े  
नाही तरी लोक णतच असतात – खु दवेाच ेमिंदर टले वा पाडले तरी दवे काही क शकला नाही, दवे 
कोणताही अपघात टाळू शकत नाही, दवेदश नान यतेानासुा घ टना घडतात, दवे ाळ, कोिड यापंासनू 
रण क शकत  नाही, वगरै.े जण ूकाही दवे णज ेमानवी मनासारखचे एक कर, िवकृत अि असनू ान े
दवेाणघवेाणीच ेिनयम-नीती पाळत चालल ेपािहज े! ‘ दवेाला िरटायर करा ‘ अस ेणणार ेसाृंितक नतेृही इथ े
काही जणानंी मा केलेल ेहोतचे. णज ेकाय िरटायर करा – मूा  आिण ा ? की तकुाराम णतो त े‘ एकिवध 
मन ‘ ?  
समजा इथला धम, भी वगरै ेभगंार आह,े ानेर-तकुाराम बोगस आहते, याचाच अथ  सवच धम खोटे आहते, 
असा नाही होत ? णजचे, माणसुकी आिण जमले ा समाजसधुारणा हीच फ मू ेआहते ? या ावंर ‘ िदठी 
‘ ा िनिमान ेिवचार ावा.  
--- ००० --- 
72 Comments 
 
Sujit Birje याा वुपद (dhruv.pad) या Instagram page साठी मी केलेलं Champra 
Deshpande यांा किवतचे ंवाचन. ऐकून ितिया कळवा. 
किवता : चं दशेपाडं े
वाचन : ऋिषकेश िनकम 
 
आज किवता िलिहता िलिहता उेख झालेले गाण े-- 
मला अुम वाटणारी अिभनेी -- वहीदा रहमान  
गाियका -- शमशाद बगेम  
गीत -- मजह  
सगंीत -- सदाबहार ओ. पी. नर  
िचपट सी आय डी ( १९५६ )  --- 
( कह प ेिनगाह  ) 
 
' मु श ' ा माच -एिल २०२१ ा अकंात आलेला माझा लेख --  
सतीश ताबं ेयाचंा नवा कथासंह,  
 
‘ मुाम पो साृंितक फट ‘  
--- च.ं . दशेपाडं.े 
 
गमंतीन ेअस ेटले जात ेकी सा मराठीत शोधिनबधं सादर कन डॉर झालेले लोक िढगान ेआहते पण 
समीक णावते अस ेफारस ेकुणी नाहीत. यातले तही मा होयासारख ेआहचे. ामळेु ना असो की िलन 
िलन े झालेा असो, अनके लेखकाचंी योय दखल घणे ेवा ाचं ेनीट मूमापन होण ेरान जात ेआह.े 
इंजीत िडलान थॉमस या कवीा अगदी सुवातीा किवताही नजरसेमोर यतेाच टी. एस. एिलयटसारा 
ितथा नामवतंान ेाच ेमह जोखले होत ेआिण त ेजाहीरही केले होत.े आपाकड ेकानोसा पती जा 
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वापरली जात.े कोण काय णत ेह ेबघत बतेाबतेान ेबोलायच.े कवा मग कवी वा लेखक कोणा गटातला, कोणा 
जातीचा, कोणा राजकीय टोळीचा, ामीण की शहरी वगरै ेपानही समीा केली जात.े ‘ ामीण सािह चळवळ 
णज े ािपत सािहाला आान ‘ अशी बािलश कुिगीर िवधान ेकरणार ेसमीकही िदसतातच. सािह, 
कला ह ेकाही जकया-हरयाच ेातं नते, इथ ेमानवी मूाकतचेा सबंधं असतो, ह ेलात घणेारे समीक 
अभावानचे िदसतात. एकदा एक लेखक णाला होता की माझ ेमराठी सािहातले ान काय आह,े ह ेमला 
मराया आधी कळायला हव.े ‘ िवपलुा च पृी ‘  याावर ाचा िवास नता. त ेठीक, पण, सागंणार कोण 
तमुच ेान ? गटातटापिलकड ेमाता असणारे समीक कुठे आहते ? नाही तर मग, योय टोळीत िशन, 
फीडग लावनू भलीभली पािरतोिषके तरी िमळवता यायला हवीत. णज ेिनदान कागदोपी तरी तमुच ेान 
नदवले जाईल. पण ान ेसमाधान होऊ शकेल ? ातला पोकळपणा जाणवत राहणारच ना ! ामळेु, आजा 
मराठी सािहिकाला, ‘ माती असशी मातीत िमळशी ‘ ह ेसमजनूच आपल ेलेखन करत राहण ेभाग आह.े इथ े
लेखन हा पोटापायाचा उोग का होऊ शकत नाही याची चचा  अनकेदा झालेली आह.े ावसाियक यशी 
लेखकाचं ेे सोडून, आथक अपेा न बाळगता िलिहणाया सजक लेखकाबंल ह े आहतेच. णज ेमग ह े
अस ेलेखक, लेखन हा धम  मानतात णायच ेका ? या सदंभा त मग --- 
कथा करिनया मोल ा प घतेी  
तहेी दोघ ेजाती नरकाम े 
कवा  
जथे ेकीत न कराव ेतथे ेअ न सवेाव े 
--- या तकुारामबवुांा ओळीही लात ायला हात. तमुच ेान तरी कशाला िनित कन हवये तुाला ? 
धमा ा दजा ची कलािनमती करत असाल तर िवसन जा ना ! आपले काम करा आिण जा िनघनू ! कसली वाट 
पाहात थाबंताहात ? --- ह े काहना िनद यपणाच ेवाटतील पण मानवी मूाकतेा ेात काम करणायानंा 
ह ेिवचारले जाण ेअयोयही नाही.   
ह ेसगळे िलहायच ेकारण णज ेसतीश ताबं ेह ेमराठीतले एक महाच ेकथाकार. आता इथ,े ‘ महाच े‘ हा 
मूाक श नकळत िलिहला गलेाच ! पण, सा अशीच आह ेपिरिती. के गोीची िचिका, िवषेण 
आिण ऐितहािसक ियतेली जागा या पतीन ेबोलता यते नसले तरीही, सज क लेखकानंी ानंा महाा 
वाटणाया सािहकृतवर िलहीत राहायला हव.े समीक नाही णनू लढणार कुणाशी आिण रडत बसनू उपयोग 
काय ? तर, मला अस ेवाटत ेकी तांाचं ेकथाकार णनू योय त ेमोजमाप झालेलेच नाहीय. गाडगीळ. जीए, 
खानोलकर, पानवलकर, तडुलकर, कमल दसेाई, मघेना पठेे अशा नामावलीत, सतीश ताबं ेह ेनावही खर ेतर  
असायला हव.े ‘ मुाम पो साृंितक फट ‘ हा ाचंा नवीन कथासंह आलेला आह,े तो वाचताना याची जाणीव 
झाली. या कथासंहातली शीष क कथा आपण बोलत असलेा, मराठीता अनके ानंा कवते घणेारी आह.े 
तीबल बोच.  
बराच काळ मराठी सािह ही, लण मान ेयानंी टामाण,े एकूण मराठी समाजाता साडतेीन टाचंी 
मेदारी होती. १९६३ ची नमेााचंी कादबंरी  ‘ कोसला ‘, १९७३ चा ढसाळाचंा किवतासंह ‘ गोलपीठा ‘, आिण 
१९७८ च ेदया पवाराचं े‘ बत ं‘ अशा मामान ेअनके सािहकृती यते गेा आिण ही मेदारी मोडली गलेी. 
मराठी सािहान ेवगळलेली अनभुवे ेसािहात फुसाडंत आली. आता यातला सुवातीचा काळ हा वाववाद 
आिण दशेीवादाचा असण ेभागच होत.े जो तो आपापा अनभुवेाच ेिलिहणार आिण त ेग ुतंाडयाच ेअसनू 
चालणार नाही. ामळेु, ज ेघडले त ेसागंण,े अस ेसोप ेतंच आवयक होत.े नमेाानंी नसुत ेत ेवापरले नाही तर 
ाची आमक भलावण केली. “ गेा शभंर वषातील मराठी समीचेा आढावा घतेास टेिनसन-ाऊनगपासनू 
एिलयट-बकेेट अशा ा मानान ेम दजा ा सािहिकाचंी थोरवी मानणार ेभाबड ेमराठी िवान भीतभीतच 
तकुारामाची  िवसािहात गणना करताना िदसतील. “ ( टीकायवंर पृ ११५. ) एिलयट-बकेेट ह ेम लेखक 
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? ज ेआपाला समजणार ेवा झपेणार ेनाही ाची आमक टगलटवाळी करण ेह ेसुवातीा काळात गरजचे े
होत,े असहेी णता यईेल. याचबरोबर आणखी दोन गोी महाा झाा. एक णज ेअनभुवाचा ‘ दिलत-
शोिषत-विंचत-पीिडत–बिहृत ’ पणा आिण डावा पिरवत नावाद. ‘ डावी राजकीय भिूमका ‘ ह ेजण ूसािहाच े
वेदक लणच मानले जाऊ लागले.   
ह ेसगळे िलिहयाचा हते ूहा आह ेकी तांासंारखा लेखक काहीसा बदेखल का रािहला असावा, ह ेपाहण.े 
ाचबरोबर, या कथासंहातली शीष क कथाही या ाशी सबंिंधत आह.े तांाचं े‘ लेखा-जोखा ‘ नावाच ेएक 
पुक आह,े ात पृ  २०३ वर त ेणतात, “ ामळेु एकूणात झाले काय तर आपा वयैिक जगयात, 
आसपासा घडामोडत ज ेकाही घडत ेत ेसासगंीतपण ेरंगवले की सािहिनमती होईल असा सदंशे 
नमेाांा अनयुायामं ेजला. “ अनभुवाचंी दाहकता आिण िविवधता असली की झाले, अस ेझाले. ताबं ेएका 
िठकाणी णतात की एक य वाव असत ेआिण एक अय वाव असत.े “ अय वावाचा वधे आपा 
अनभुवािधित ककततेनू ावा लागतो. “ ( पृ २०७. ) वाव बेब रंगावयाा यात ही पिरपणू ता यणे े
रान जात,े अस ेतांाचं ेणण ेआह.े या सव कारात सािहाा ‘ ककता ‘ या महाा अगंाचा िवसर 
पडला, अशी तांाचंी माडंणी आह ेआिण अथा तच ती पटयासारखीच आह.े याच कारणामळेु, जीए ंा िफन  
ा योगाचंी नमेाडपथंीयाकंडून ‘ मोाचंा चादंोबा ‘ अशी िखी उडवली गलेी, अस ेताबं ेणतात. अशा 
कारामंळेु सािह घडवण ेआिण रचण ेया महाा िनमतीियलेाच अडथळे िनमा ण झाले. आता, िफन 
णज ेकाय, फंॅटसी णज ेकाय या िचिकते न पडता पढु ेजाऊ.    
ह ेज ेसगळे िलिहले ाचा या कथासंहाता ‘ मुाम पो .. ‘ या शीष क कथशेी सबंधं आह.े ामळेु, आधी 
तीवर बो.  टले तर ही एक दीघ कथाच आह.े ताबं ेणतात ामाण े( चागंा अथा न े) ही एक उम ‘ 
रचलेली ‘ कथा आह.े हीत दोन मखु पा ेआहते. एक णज ेमातड भणग ेह ेएक जनु,े बयापकैी नाव असलेले 
े ाण लेखक आिण ाचंा चाहता असलेला, नानचे िल पाहणारा असा एक तण दिलत लेखक भवुन 
क दळे. एक अतं महाची अशी सामािजक, साृंितक समा एका कलाक अनभुवातनू  करयासाठी 
लेखकान ेरचलेले ह ेमदैान असनू लावलेली फीडग आह.े दोघहेी शहरात राहणार ेआहते आिण दोघांाही 
वााला सामािजक :खाच,े अवहेलनचे ेआयु आलेले नाही. एका िठकाणी भणग ेभवुनला णतात, “ ा मराठी 
सािहाच ंकाही खरं नाही. वााला रटरट नसले तर सारं थ  आह ेइथ.े वािवक पाहता मराठी सािहाा 
उगमाशीच ानेरानंी खरंतर चागंला धडा घान िदला होता की , समाजान ेिकतीही छळ केला असला तरी 
ाािवषयी आवार न काढता ाा मथंनातनू आलेा चतनाचा उपयोग कन िनमती करायची. पण त े
सारं काळाा ओघात वान गलंे आिण गेा काही वषाम ेहालअपेा, शोषण, अवहलेना, दािर ाचंी रट 
लावािशवाय इथ ेलेखक णनू उभ ंराहण ंअवघड होत चाललं आह ेिदवसिदवस. “ ही एक वगेळीच समा 
िनमा ण झालेली आह.े हा एक वगेळाच रेटा आह ेआिण अिभि ातंावरचा घालाही आह.े सािहात अस े
यमिनयम वा पकुप तयार होण ेह ेकधीच समाजाा साृंितक पोषणाला िहतकारक अस ूशकत नाही. 
भवुना मनात आह ेकी भणयानंा आपल ेवसितान दाखवनू आपण काही पाढंरपशे ेनाही ह ेदाखवनू ाव.े 
भवुनला भणयाचं ेलेखन आवडायच ेकारण त ेउंठावध क असायच,े आिण मु णज ेवातावरण पाढंरपशे े
असनूही तशा जगयाची कोडकौतकेु ात नसायची. उलट ात ा जगयाचा पदा फाश करण ेहोत,े ेाचा 
दभंोट होता. दिलत सािहाता सतता कम कहायापंेा ाला ह ेआवडत होत.े पण, लेखनाा या 
विैशामंळेुच, लेखक णनू भणग ेना पाढंरपशेानंा आपले वाटत होत ेना दिलतानंा. तीच पिरिती भवुनचीही 
होणार होती, कारण, तो दिलत असला तरी ााकड े‘ दिलत अनभुव ‘ नता. दोघाचंीही िती ‘ न घरका न 
घाटका ‘ अशीच असणार होती. जगयात ा नामय घटना घडतात ाचंा खोलात जाऊन वधे ायला हवा 
आिण तो वधे घेयाची िया  होईल अशी ‘ रचना ‘ करायला हवी, अस ेभणयाचं ेणण.े पण ाला आता 
मह नाही. दािर, अवहलेना यांासह ज ेघडले त ेसािंगतले की झाले सािह, अशी कना बळावलेली आह.े 
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असा लेखकानंा भणग े‘ नसुत ेअनभुवाचं ेलेखिनक ‘ णतात. अमकु कारा अनभुवाा आहाबरोबरच 
वाववादाचा आह ही सािहातली आणखी एक समा झालेली आह.े खर ेतर केाच ेवाव वगेळे असत े
पण या सूतचेी गरज रािहलेली नाही. सामा िनवदेनाा रावरच ेवाव सागंण ेहाच वाववाद, अस े
झालेले आह.े आिण भणग ेतर िफनच ेमह मानणार ेआहते ! ‘ वाव वडापाव ‘ या गाडीची योजना कन 
वाववादावरचा उपरोध भदेकपण ेया कथते  झालेला आह.े अनभुवान ेना पाढंरपशेाधाजणा ना बजन 
पतीची रट लावणारा – या अवलेा ही कथा ‘ साृंितक फट ‘ णनू सादर करत.े शवेटी भणग ेभवुनला 
णतात, “ ...  त ूआता एकच कर.... माया मरणानतंर ा साृंितक फटीत मुामाला जा. ज ेकाही िलहायच ं
असले त ेितथनू िलही. अिभजन आिण बजन दोघानंाही सोडून एकटा पड. पढुच ंसािह या साृंितक फटीतनूच 
सवले, याची मला खाी आह.े “ यावर अिधक भााची गरज नाही. अनभुव आिण वाववाद या सकंनाचंा 
सवागीण वधे घणेारी कथा णनू या कथलेा मराठीत एक खास ान राहील यात शकंा नाही.  
जगयाता अनभुवाचा सखोल वधे घऊेन तो आशय ‘ रचनू ‘  करणारी या संहातली आणखी एक सज क 
कथा णज,े ‘ रावण आडनावाा पाडंवापुाा नावाची जकथा ‘. नाव, घराण,े जगयाच ेआदश नमनू ेअशा 
गोता अॅसडटीच ेकारंज ेउडवत राहणारी ही एक अकनीय आिण तरीही कुठेही ‘ वावा ‘ बाबत शकंा 
ायचा िवचारही मनात यऊे नय,े अशी एक उम कथा आह.े एक सिेमनार होणार असनू ात िनबधं वाचणाया 
एकाच ेनाव आह े‘ मारी पाडंव रावण ‘ ! कस ेकाय बाबा ह ेअस ेअजब नाव ? – या उकुततेनू ही कथा सु 
होत.े पवू लहान मलुानंा एक कथा सािंगतली जायची की कथचेा नायक राजकलेा रासाा तावडीतनू 
सोडवायला िनघतो तर वाटेत ाला एक म ुगंी भटेत,े मी यऊे का णत,े तो चल णतो. आिण या पतीन ेएक 
कावळा, उंदीर, ही हहेी या मोिहमते सामील होत जातात. तोच पारंपिरक लोककथचेा घाट ! ामळेु, शकंा घणे े
आणखीनच रापा ! या नावाच ेरह उलगडत जाण ेआिण वाटेता अनके बाबततला उपरोध यानंी ही कथा 
मराठीतली एक उम असगंत ( absurd ) िफन ठरत.े लेखन ही एक ीडा णनू पाहण ेह ेतांांा कथचे ेएक 
महाच ेविैश या कथते कषा न ेजाणवत.े शवेटी या कथचेा िनवदेक जेा या रावण महाशयानंा िवचारतो की 
तमुची ही नामकथा मी िलन िस केली तर चालेल का ? ावर त ेरावण णतात, “ बलेाशक. आिण ा 
मडंळनी वासाची िलिखत मािहती कोणतीही न ठेवान ेतुी ात काहीही तपशील भ शकता. यात तमुा 
हाताशी ठोस वाव अस ंफारस ंकाही नाहीच आह.े ामळेु उलट त ेछानच होईल. “ तांांा लेखक णनू 
असणाया सज कतेा कनलेा ह ेपरूकच आह.े  
तांांा कथाचंी नाव ेहा एक तं अासाचा िवषय होऊ शकतो. ‘ सशंयकोळात राशोमान ‘ ह ेअसचे एक 
नाव. ानंा अिकरा कुसोवाचा जगिस ‘ राशोमान ‘ हा िसनमेा माहीत आह ेानंा हा ‘ सशोधा ‘ चा मराठी 
अवतार खासच अथ पणू  वाटू शकेल. सगळे मनोापाराचं ेखळे ! कथेा िनवदेकाला खनुाा वगरै ेधमा यणे ेहा 
या कथचेा िगर पॉइंट कवा उाटनब णा. साहिजकच काय बाबा ही भानगड, अशी उकुता िनमा ण होत.े 
कथा याता अनके शताचंा धाडंोळा घते जात ेपण शवेटी हाताला काहीच लागत नाही. इतकेच न ेतर, 
धमा कोण दते होत,े हा ही गळून पडतो. शवेटी िनवदेक णतो, “ तर या सव मानिसक गदारोळातनू मला 
हळूहळू स आिण सशंय यांा ा सरिमसळीतनू एक भाट नवीन नाटक िदस ूलागलं, ाच ंनाव असणार होत,ं 
‘ सशंयकोळात राशोमान ‘ – ात मी माया आयुात घडलेलं ह ेतुाला सािंगतलेलंच कथानक थोडफेार 
फेरफार कन माडंणार आह ेआिण एकदा का एखाद ंशीष क घ पाळामळुासंकट डोात उमललं की, पढुची 
वाटचाल ही बतके वळेा मला एखाा सोपारासारखी वाटत.े “ हचे तर सगळे तांांा कथचेहेी िवशषे आहते. 
तांांा कथते दिलत-शोिषत-विंचत-पीिडत याचं ेजग आिण ांा समा या चलनी मटेिरयलला बढावा 
िदलेला नसतो. जग पाढंरपशे ेवा कुठलेही वा कािनकही अस ूशकत.े ातनू मानवी मूाकतेा िदशने े
होणारा कलाक वास हाच इथ ेमहाचा असतो.   
या संहाता इतर दोन कथाही या अशा ताबं-ेियने ेयु अशाच आहते. ांाबल थोडात -- 
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‘ य – त – साव ‘  : -- मनात बाळगाव ेलागणार,े त: साव असाच ेजरह , “ ही दवेान ेिदलेली 
जमीन पसै ेदऊेन आपा नावावर करण ंहा वहार मळुातच काळा आह े– “ ह ेसवयीा वहारापािलकडच े
स, आिण “ या पृीवर अढळ अशी जागाच नसावी बधा, के कणाकणावर वाकडी नजर आहचे कुणाची ना 
कुणाची ! “  -- इथपयत िवचार यऊेन पोचण े– ह ेआह ेया कथते. या संहाता पाचही कथामं ेकाही ना काही 
अपवादाक आिण नामयही अशा गोी आहते.  
‘ नाकबळी ‘  : -- ‘ नाकीडोळी नीटस असण े‘ हा वाचार एका अजब माहोलात नणेारी ही एक गमंतीशीर कथा 
आह.े नीतीअनीतीच ेढ साच ेओलाडूंन ‘ समावशेक ‘ समाधान िनमा ण करणारी ! 
तांांा कथचेी विैश ेथोडात अशी सागंता यतेील -- 
‘ सयूा िचया परी । तकुा लोक ीडा करी ॥ ' 
--- तकुाराम.  
“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” 
― Soren Kierkegaard  
वरील दोी भािषत ेएक केावर ज ेसमजत ेती आह ेया सव कथामंागची ममी. या कथामंहेी पा ेआहते, 
ाचंी सखु:ख ेआहते, ांाही आयुातं ताणतणाव, ग ुतंाड ेआहते, सघंष  आहते, हसाही आह,े पण तरीही, 
लेखक याचा कोणताही भाव न घतेा िलिहतो आहे, ह ेजाणवत राहत.े ामळेु, या कथा ना कोणा सखु:खाचंा 
य दणेाया आहते ना कोणता मडू तयार करणाया. जगयाा एकूण जजंाळातनू हा लेखक सहज िवहरत 
असाच ेवाचकाला जाणवत राहत.े या अथा न ेही लेखकाची एक सहज पण गभंीर ीडा ठरत.े यातंा पाानंाही 
अनके समा आहते, ाचंी िनराकरण ेदणे ेवा ाचंा ायिनवाडा करण ेहा इथ ेहतेचू नाहीय. कारण अथा तच सव 
काही इतके जिटल आिण इता भावानंी यु आह ेकी ाची सोडवणकू वा ा बाबतच ेिनष  अशच ठरावते. 
एका सखोल पिरपतने ेजगयाकड ेपाहणारी ही ी आह.े ही ीडा णज,े ‘ शतदा मे कराव े‘, ‘ मे कर 
िभासारख ं‘ कवा ‘ फ लढ णा ‘ अशी बावळट-उथळ नाही. जगयात एखादा सा अमंलात आणणारी ही 
ीडा नाही. हा, कीक गाड णतो तसा जगयाचा समतने ेघतेला जाणारा अनभुव आह.े मानवी जगयाचा ापक 
आवाका घते जाणारी ही ममी आह.े या कथाचंी िनवदेनशलैीही या ीतनू यणेारीच आह.े घटनाचं ेसव  तपशील 
आिण ातंले सव भाव याचंी दखल घते ह ेिनवदेन जात.े ामळेु त ेसिवर आिण काही वळेी पााळीकही वाटू 
शकत.े पण, िवशषे णज ेयातले के वा िनवदेनात अथ पणू  भर टाकत जाणारे आह.े कुठेही कंटाळा तर यते 
नाहीच पण ह ेसपंचू नय ेअस ेवाटत राहत.े या नसुा घटनांा कथा नाहीत. घटना घडयाा ियाचंा 
बारकाईन ेधाडंोळा घते जाणाया अशा या कथा आहते. या विैशामंळेु या कथा मराठीत अितीय णाात अशा 
आहते. कलेता अु दजा ा मूीचा हा एक िवलोभनीय पट आह.े   
एखाा िवचारसरणीच ेमह माडंण,े एखादी भिूमका अिभ करण,े अमकु अशा कारच ेपिरवत न अपिेण े– 
असले काहीही या कथा करत नाहीत. ाचंा आवाका ान खपूच मोठा आह.े जगयाा समतचे ेभान दणे े
णजचे एक मानवी पिरपता िनमा ण करण े– ह ेकलेच ेअतं मौवान काम या कथा करतात. कोणताही 
तािक/ आािक आव न आणता साधपेणान ेकेलेा िनवदेनातनू या कथा अशी आशयघन उंची गाठतात. इथ े
एक िवशषे मुा सागंण ेमला महाच ेवाटत.े फेसबकुसारा समाजमामावंरचा तांाचंा वावर पािहला तर तो   
िनितच भिूमकायु आिण ाचंी िगत मत े करणारा असतो. पण, कथाकार ताबं ेयातनू मु असाच े
िदसत े! यावन हचे  होत ेकी ‘ मत े‘ हा एक मया िदत कार आह.े कला ही ापक, समावशेक असत.े 
लेखकाा िगत मतावंन कलेच ेमूमापन करण,े ही आणखी एक समा होऊन बसलेली आह.े मराठीन े
या ‘ फटी ‘ ा गरजतेनू, वाववादाा पकडीतनू आिण िगत भिूमका व मत ेयातंनू लौकर बाहरे पडण ेह े
साृंितक िहताच ेहोईल, ह ेया िनिमान ेसमोर याव.े   
--- ००० --- 
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सॅोफोन ह ेवरातीत वाजवायच ेवा न े( किवतासंह )  
                --- गणशे वामन कनाटे – वण मुा काशन.    
कवीन ेकिवता ही वाचकालाच काय, त:लाही बौिक िनवदेानासारखी ‘ कळली ‘ पािहज ेअसा आह ध नय.े 
किवततेच ती त:ला आिण वाचकाला समजावनू दऊे नय.े चागंली किवता सदंशे देयाची वा बोधद असयाचीही 
जबाबदारी घते नाही. एखादी मीटग सपंावर जस,े या मीटगम ेआपण काय िवचार केला आिण काय ठरवले 
याची एक कॅलू पुा एकदा बोलली जात ेामाण ेकिवतते गोषवारा वा साराशं कधीही  दऊे नय.े िशवाय, 
किवता असत ेकशी कवा कशी असायला हवी याा भावयु पवू कना मनात िफट नसाात. ही त े
ततंोततंच काय, जरा अिधकच कडकेोटपण ेपाळणार ेकवी से ह ेगणशे कनाटे याचं ेआदश आहते. हा ाचंा 
किवतासंहच ानंी से यांा तृीला अप ण केलेला आह,े तरीही वर उेिखलेा ताचं ेइथ ेअनकेदा उंघन 
होताना िदसत.े ामळेु, किवतते पाणी िमसळासारख ेहोऊन ती सपक होयाकड ेक लागत.े माया 
आवडीिनवडी वा ‘ किवता णज ेकाय ‘ याच ेमाझ ेआकलन ह ेहजारातंले एक असत ेआिण त ेअिंतम मळुीच नसत े
याची मला जाणीव आह.े एखाा लेखकाच ेवा कवीच,े माया मत ेसदोष असलेले काम िचवडत न बसता ाा 
जमलेा आिण चागंा कामावनच ाच ेमोल ठरवाव ेअस ेमला वाटत.े या ीन ेपाहता या ‘ सॅोफोन ‘ 
किवतासंहाता खालील किवता मला चागंा वाटा – 
माजंर, कुा, वटवाघळू आिण मी ----------------- पृ ५८  
सरैभरै पी आिण नदीची पाणीदार काया ---------- “ १०१  
जेा मी ग ु ंग ु ंग ु ंअसा आवाज करत बोलेन -------- “ १०४  
एकटा माणसू खपू खपू खपू एकटा असतो ---------- “ ११२ 
‘ िद एड ‘ पवू  एकदा तरी ----------------------- “  १२०  
िरकाा जागा आिण िनवा त पोकळी --------------- “ १२५  
अावीस यगुाचं ेवाट बघण े------------------------- “ १२६  
ाता ातला मी हरवनू जातो ही ---------- “ १३०  
झबे आिण ितच ेगाण ेव मी आिण माझ ेगाण े --------- “ १३६  
रा – रा जागनू िलन ठेवलेा नदी ( १ ) -------- “ १४२  
नहेमी नाही पण कधीतरी घडतचं ------------------  “ १४८   
मला अस ेजाणवत ेकी कनााचंी किवता ही मुत: एकटेपणाची किवता आह.े ही तशी आजा जगातली एक 
मखु समाही आह.े तो एकटेपणाही पणू  कळू शकत नाही आिण ा एकटेपणातनूही परुसे ेकाही आकलन होत 
नाही. अस ेह ेअध वट दश नातले जगण ेअसत.े या अवतेनूच कनाटे मानवी जगयाचा आवाका घऊे पाहतात. 
ाािवकात त ेणतात की लौिकक ा त ेअसतीलही यशी पण मळुात त:ला त ेएक पराभतू, िनराश 
ीच वाटतात. या मडूची वा मनोवचेी तीता ही अथा तच अस असणार. अशा के वळेी किवतनेचे ानंा 
तारलेले आह,े अस ेत ेणतात. एकटेपणा हा एक ताण असनू ा ताणाची अशी एक शी असत.े ातनूच या 
किवता जतात. पण, किवता तारत ेणज ेकाय, तर ती कवीला या मडूबाहरे नते,े थोडफेार ातं दते.े या 
अथा न ेया एका पिरपणू  ातंाची वाट पाहयाा किवता आहते. कनाानंा सरू सापडतो तेा हीच मानवी 
आकांा ांा किवतातंनू िविवध कार े होत.े ाचंा पढुचा संह अिधक क ितता आिण अिधक सपंृता 
घऊेन यईेल, अस ेवाटत.े     
--- ००० --- 
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*मनोहर िशयकेर* एक िदलखलुास अिभयतंा. 
 मनोहर िशयकेर ह ेनाव खरतेर जळगाव िजाम ेिगरणा धरणावर ानंी काम केल ेानंा नीच मािहत आह.े 
िगरणा धरण 1964 ा आसपास ावळेी बाधंल ेजात होत,े ावळेी ाा पायाम ेअसं  िनमा ण झाले 
होत.े आिण धरण होईल का नाही? अशी शकंा यऊे लागली होती. ा वळेी तण व तडफदार व िशब काम 
करणार ेमनोहर िशयकेर याचंी नमेणकू ा कावर झाली. अतं कठीण अशा ावर ानंी तोडगा काढला. 
िसमट बेोनाईट ाऊटग आिण इतर अनके माग  वापन कमी खचा म ेधरणाचा पाया पणू  केला. आिण मग 
धरण उभ ेरा लागले. 
 तीच गो भडंारदारा धरणाची. कोयनते 1967 साली ावळेी भकंूप झाला ावळेी भडंारदरा धरणाला तड ेगलेे. 
आिण मोठी गळती सु झाली. 1969 सालात तर गळती खपू माणात वाढली आिण धरण फुटयाची शता 
िनमा ण झाली. ावळेी पुा मनोहर िशयकेर याचंी ितथ ेनमेणकू झाली आिण 1971 पयत धरणाच ेमजबतुीकरण 
ानंी पणू  केले. ानतंर त ेइराकम ेसचन त णनू गलेे. ितथहेी अनके कावंर ानंी काम ेकेली. 
 नतंर सागंली िजात चादंोली जवळ वारणा क व धरण याची सुवात ानंी केली. मातीा धरणाम ेखपू 
चागंली गती ानंी केली. 
 ानतंर मा आपाला पदोती िमळणार नाही, अशी पिरिती सचन खााम ेिनमा ण झाली व मनोहर 
िशयकेर यानंी पाटबधंार ेिवभागाला राम राम केला. 
 ानतंर िकलर कंट या कंपनीम ेअतं मोठी मोठी व जोखमीची काम ेानंी केली. मनोहर िशयकेर 
यानंी नसुतीच काम ेकेली नाहीत तर केलेा कामाचंा व कामात आलेला अनभुव पढुा िपढीला उपयोगी पडावा 
णनू ानंी पुके िलिहली. ांा के वाढिदवसाला ाचं ेएक पुक कािशत होत आह.े 
 िदनाकं 30 म ेहा ाचंा वाढिदवस. त ेआता 87 वषा च ेझालेत. या वाढिदवसाला ानंी िगरणा धरणाच ेव 
इराकमधील धरणाचं ेतािंक अनभुव िलन इंजीम े*Treatment to pervious foundations of 
dams* ह ेपुक कािशत केले आह.े पाटबधंार ेिवभागातील अिभयंानंी जर संही ठेवाव ेअस ेह ेपुक आह.े 
पुयातील र फस पिकेशन सवस यानंी याच ेकाशन केले आह.े मनोहर िशयकेर यानंी िजथ ेिजथ ेकाम केले 
ितथ ेितथ ेाचं ेअनयुायी तयार झाले. ाचंा िशब पणा व ामािणकपणा याचंी िशदोरी घऊेन पढु ेअनके 
अिभयतं ेआपा कारिकदम ेयशी झाले आहते. िशयकेर यानंा नाटक व िचपट व सगंीत याची खपू आवड 
आह.े क वसाहतीम ेकम चायाकंडून ानंी अनके नाटके बसवनू घतेली आिण ात तः सुा काम केले. 
अनके िनवृ कम चायानंा आिण अिभयंानंा याची आठवण आह.े पुयातील पाषाण यथेील ाचं ेिचरंजीव राल 
यांाबरोबर त ेसा राहत आहते.  
 ी मनोहर िशयकेर यानंा यांा वाढिदवसाा शभुेा. तसचे ांाकडून असचे चागंले लेखन होत राहो ही 
सिदा. 
--- चंमोहन हंगकेर .  
 
 
शकुनीमामा  
--- ले ० डॉ. कमलशे सोमण --- गोयल काशन, पणु.े  
 
मयासरुान ेपाडंवाबंाबता कृतता बुीतनू ानंा िनमा ण कन िदलेा मयसभपेासनू ह ेकथानक सु होत.े 
चमारानंी यु अशा ा आभासी सभते यधन अनकेदा फसतो. ाची पाडंवाकंडून आिण िवशषेत: 
ौपदीकडून िखी उडवली जात.े ा अपमानान ेयधन ु होतो. पण पाडंवानंा युात हरवण ेअश असत.े 
ावर शकुनीमामा एक धतू  उपाय काढतो – तो णज,े पाडंवानंा तू खळेायला बोलावनू ात ानंा हरवायच े
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आिण ाचं ेसव  टून ानंा नामोहरम करायच.े फास ेटाकयात आिण ाता कपटीपणातही शकुनीमामा 
माहीर असान ेह ेघडण ेनीच श असत.े इथनू सु झालेले ह ेकथानक शवेटी यु पणू  होईपयत जात.े  
या १०८ पानी लघकुादबंरीच ेविैश ह ेआह ेकी यातले बरचे िनवदेन शकुनीमामाकडूनच यते.े ( काही िनवदेन ह े
कादबंरीा िनवदेकाकडून यते.े िनवदेानाच ेह ेदोन कार अिधक तािंक सजगतने ेवापन कादबंरीची धार वाढवता 
आली असती, अस ेवाटले. ) 
यापवू मी डॉ. सोमणांा ‘ िवर ‘ या कादबंरीबल िलिहले होत.े तसाच ापक आवाका इथहेी आह.े मानवी 
जगयाता समा कशा अनके कारणानंी, ियानंी आकाराला यतेात आिण ा कशा िनराकरणहीन बनतात 
याच ेफारच यकारी िचण या कादबंरीत आह.े चकू-बरोबर, ाय-अाय वगरेै बाबच ेएकतफ िनण य दणे े
कस ेअवघड असत ेयाच ेभान ही कादबंरी दते.े अनके भाव, अनके हते ू याचं ेह ेएक अतं ग ुतंाग ुतंीच ेिमण इथ े
आह.े मानवी जगण ेसमजनू घेयाा उ ुगं शता महाभारतात कशा ओतोत आहते याची जाण ही कादबंरी 
दते.े  
एका वगेया कोनातनू िलिहलेली, छोटेखानी पण समृ अशी ही कादबंरी आह.े ही िलिहाबल डॉ. सोमणाचं े
आिण कािशत केाबल गोयल काशन याचं ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
षे  
आपण िकतीही सिंवधानाच ेगोडव ेगात असलो आिण ‘ अनकेता म ेएकता ‘ च ेनारे दते असलो तरी खरोखरच 
आपण तस ेआहोत का, ह ेमधनू मधनू पाहायला हव.े कोणतहेी सघंटन, िवशषेत: राजकीय सघंटन उभ ेकरताना 
कुणी तरी एक श ूलागतो. नसुतचे शातंता, मे या मूावंर आधािरत माणस ेएक अस ूशकतात का, असा च 
पडावा अशी पिरिती िदसत.े  
गौतम बुाच ेएक वचन सािंगतले जात ेकी तुी षे बाळगत जगण ेणज ेकुणाकड ेतरी फेकयासाठी हातात 
िनखारा घऊेन जगण.े तो िनखारा आधी तुालाच भाजनू काढतो. यावर झालेले सशंोधन अस ेसागंत ेकी षे, ोध 
या टॉिक ( िवषारी ) भावना असनू ा शरीरावर िरणाम करतात. दयरोग, रदाब अस ेिवकारही 
घडवतात. तो एक कारचा शीनाशही आह.े सज कता न कन डल, मदं, अकाय म करणारा. अशी एक गो 
सािंगतली जात े– एका आजोबान ेाा नातवाला सािंगतले की ाात दोन लाडंग ेआहते. एक शातंता हवी 
णतो आिण सरा षे आिण राग हवा णतो. नात ूाला िवचारतो की मग यातंला कोण जकेल, ावर 
आजोबा णतो की मी ाच ेपोषण करेन तो. सॉेिटसला िदले तचे फ िवष नसत,े षे पाजला जाण ेहहेी िवष 
पाजणचे असत.े    
जात, धम , भाषा वा राजकीय प यातंले कोणत ेतरी एक साधन षेासाठी िनवडावचे लागत,े ािशवाय सामिूहक 
सरुिततचेी गरज िनमा ण करण ेआिण एखाा समहूात एकोपा साधण ेश होत नाही. ातंापवू इंज हा एक  
कॉंसेपढु ेमोठा आिण पणू  भारत एकवटेल असा श ूहोता. ा साधनान ेतयार झालेले सघंटन नतंरही काही वष 
िटकले. पण, दशेातंग त षे ह ेकॉंसेच ेतानच नाही तर मग एकोपा कशावर आधािरत साधणार ? ामळेु, 
आता राजकीय षे ह ेएकच साधन उरत.े इतर अनके पाकंड ेराजकीय षेाबरोबरच काही उपषेही साथीला 
असतात. ामळेु त ेकॉंसेपेा अिधक भावी िदस ूलागतात.  
षे िनमा ण करण ेआिण तो जोपासण ेह ेकाम िवशषेत: राजकीय पानंा करावचे लागत.े ाचा वाईट आिण 
िवनाशक पिरणाम आपा अनयुायावंर होईल याची िफकीर कन ानंा चालत नाही. िनरिनराया अिता 
माजवण,े षे माजवण,े ाानाचं ेउव करण ेया गोी केािशवाय अनयुायी िमळत नाहीत. या गोमळेु 
समाजा तर िबघडतचे पण सवाा िगत आरोयाचीही हानी होत.े ाला कुणाचाच इलाज नाही, ह े
सवानाच मा असत.े  
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या काराचं ेआनाशाच ेजस ेपिरणाम असतात तसचे त ेषेपाावंरही होत असतात. सतत षे, राग, हटेाळणी 
झलेत, ीकारत राहण ेह ेराग, भीती, नूगडं, आमकता अशा नकाराक भावना िनमा ण करत.े तहेी िगत 
आिण सामािजक हानी करणारचे असत.े  
या गोी अटळच िदसतात. यातंली हानी ानंा िदसत,े जाणवत ेानंी श तो या कारानंा बळी न पडण ेहाच 
यावर एकमवे माग  आह.े ासाठी, बु काय णतात, तकुाराम काय णतात, ह ेसमजनू घेयाच ेमह लात 
यायला हव.े त ेसव आािक णनू फेटाळून लावण ेह ेआहा करयासारखचे आह.े एकमकेाशंी सौहादा न े
जगाव ेकी सघंष  करत जगाव ेयाचा िनण य ावरच अवलंबनू असणार आह.े  
--- ००० --- 
 
हा मॉनूपवू  आह ेण ेपाऊस -- याला जोडूनच आता मॉनूचा यईेल -- चालेल, चालेल -- दोी बे ! 
 
माझा िम िमलद श ेहा एक फारच सन, न माणसू असान ेतो त:ला अिजबातच कवी समजत नाही. 
पण, अपघातान,े ााही न-कळत तो मराठीतली एक अुम न-किवता ( anti poem ) िलन गलेेला आह.े 
िमाा नाान ेमी ाला योय तो सा आिण ोाहन िदलेले आह.े ाा नपणामळेु आपण सवानीच 
या किवतेा न-आादाला मकूु नय ेणनू मी हो-पढुाकार घते आह.े ओळी तोडून थोडा किवतचेा आभास तयार 
करायची जबाबदारी मी घते आह.े िमलदची परवानगी न घतेाच ( श ितथ ेन यावा णनू ) मी ती न-किवता 
खाली दते आह े--   
 
एकपाी समहूनृात  
--- कवी --- िमलद श े ( या किवतचेा िशकार अथा तच – मी कवा न-मी ). 
 
गडुघ ेखत असान,े  आी सायिकयािची अपॉइंटमट घतेली होती.  
पण ानंा अध िशशीचा ास होत असान,े त ेडमटोलॉिजकड ेगलेे होत.े  
मग त ेऐकून आाला खपू भकू लागली. काहीतरी चमचमीत खाव ेणनू नीरा  
ायला गलेो. तर ितथ ेआाला उपवासाच ेमटण िमळेल, अशी पाटी िदसली.  
मटणिवाा एका कानाला बिहगल भगाचं ेकण यं होत ेआिण सया हातात  
कबीची हॉकीिक होती.  
िततात एका तणीन ेाला कॅरमा सगा दतेा का िकलोभर, अस ेिवचारले.  
पण मटणिवा णाला की, शाकाहारी िच लावा मदैानाला उगाळून,  
णज ेछान पोहता यईेल ात अडंरवॉटर.  
तोच बदं पडलेा पाला  रिेडओवर बठैकीचा भागंडा लागला आिण नतंर  
छातीा डिटची जािहरात लागली. ामळेु आाला गडुाचंी आठवण झाली.  
एकपाी समहुनृात मोा आवाजात गायापासनू आाला गडुघेखी झाली होती.  
शवेटी ती सहन न झाान ेअिंतम उपाय णनू डोयांा चे हॉिटलम े 
आी सदहे घसुलो  !!! आी णज ेमी एकटाच हो , जण ूआचाय  िमलद अचे ! 
--- ००० --- 
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सज कता  
‘ आरोयता तकुा पावला अागंी ll ‘ अस ेजाहीर करण ेही काही खाऊची गो नाही. मराठी मानस सगयात 
जा कशात इंटरे घते असले तर चकुा िटपण,े टोा मारण,े उपरोिधक आिण कुित बोलण ेआिण समोर 
यईेल त ेआधी फेटाळून लावण,े यात ! अशा ातंात तकुारामान ेह ेजाहीरपण ेटले ! ाला सज कतचेा आिण 
रोगितकारक शीचा सबंधं उूतपण ेकळला असणार. गेा दहा वषात सज कता आिण म यावर झालेले 
सशंोधन नीच िवचारात घेयासारख ेआह.े तकुारामासारखचे रामकृ परमहसं णा कवा ज.े कृमतू णा, 
सज क होतचे ना, तरीही, ानंा कसा झाला कॅर – असा िवचार कन झटकन सगळे नाकान आपले आह ेतचे 
चा ठेवण ेश आहचे. पण, एकदम टोक न गाठता यात काही त असले का, असा समजतुदार शोध घणेहेी 
श आह.े    
मानवी जगयात कला ही एक िनपयोगी बाब असनू फार तर करमणकू करण ेएवढचे ितच ेकाम अस ूशकत,े अस े
समजणार ेमहाभाग बरचे आहते. ( िदलीप पुषोम िच ेयाचंा ‘ कवी काय काम करतो ‘ हा मराठीतला एक अमर 
लेख असनू तो सवानी वाचावा, अस ेया िनिमान ेसचुवतो. ) नव ेसशंोधन याा उलट काही सागंत.े मचा डावा 
भाग णज ेतक  आिण गिणत आिण उजवा भाग णज ेभावना आिण कना अस ेढोबळपण ेसमजले जात होत.े 
त ेआता माग ेपडलेले आह.े मतले सवच आतंरसबंधं आिण साहचय  ह ेएकूणच जगयात महाच ेअसतात अस े
आता सयोग िस झालेले आह.े सािह, सगंीत, बागकाम, िवणण ेअस ेकाहीही सज कतलेा बढावा दणेारे असत.े 
ही सज कता काय काय करत ेत ेजाऊ ा सा, पण, ती मानिसक आिण शारीिरक आरोय दान करत,े राखत,े ह े
िस झालेले आह.े आता आरोयाची काय गरज आह ेअसा मखू   तरी कुणी िवचा नय.े साा कोिड 
काळात रोजच रोगितकारक शीबल बोलले जात आह.े ासाठी औषधहेी सािंगतली जात आहते. पण, 
सज कतचेी वा कलेची आवड असण ेहहेी िततकेच महाच ेआह,े ह ेलात ायला हव.े िनराशारोग, िृतशं 
यापंासनू तर सज कता बचाव करतचे पण  एकूणच िवचारशी वाढवण,े क ितता वाढवण,े काय मता वाढवण ेहीही 
काम ेितामळेु होतात. तरीही, कला िनपयोगी आह,े अस ेानंा वाटत ेानंा बबलत ांा मागा न ेजाऊ 
ाव.े  
राजकीय पढुारी कवा कोणतीही सरकारे सज कतेा ेात काय करतात ? साृंितक वारस ेजपण ेआिण काही 
रकान ेभन ासाठी िनधी खच  करण.े ( सगळेच तस ेनसत,े काही चागंलेही केले जात,े ह ेमाच. ) ामळेु, 
सरकारी पाठबळाची वाट बघत थाबंायचा हा िवषय नाही. ानेान ेकेान ेसमजनू घणेचे महाच ेआह.े 
राजकीय पढुारी आपाला जयंा, पुयिता, उव आिण सोहळे यातं ग ुतंवनू ठेव ूइितात कारण ात 
ाचंा फायदा असतो. ातच जगयाचा अथ  साठलेला आह,े अस ेानंा वाटत ेाचंा च नाही. बाकीानंी 
तरी, जमास, वाटास या िवषयाकड ेत: ल दणे ेआवयक आह.े  
सािह वाचा, िच ेपाहा, सगंीत ऐका !  
--- ००० --- 
 
म ुबंईत मॉनू पाऊस सु 
पुयात अजनू मॉनूपवू  
कज तला दोी एक ! 
 
भारताच ेआपले एक टे अिभनते ेिदलीपकुमार आजारी आहते -- ांावर िचित झालेले ह ेएक भजन बघा -- ( 
िचपट ' गोपी ' १९७० ) -- इतरही सगयानंी छान रंगत आणलेली आह े– 
( रामचं कह गय ेिसयास े-- ) 
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नवल ( कादबंरी ) 
ले ० शा बागड –  ० पपायरस    
 
हा एक वगेळाच योग आह.े ना फारसा भतूकाळ ना फारस ेभिव अशा मजकूराची कादबंरी. िहचा वत मानकाळच 
महाचा. माग ेकाय काय घडत आले ह ेतमुा लात राहीलच अस ेनाही आिण पढु ेकाय होईल याची उकुता 
ताणणारहेी काही नाही. घटनाचंी सलग साखळी नाही. मानवी सबंधंातंले ताणबेाण,े ाचं ेपिरणाम, ातंनू 
उवणाया समा असले फारस ेकाही नाही. नायकाितिर यणेारी पा ेतशी जजुबी आिण फारशी घनता 
नसलेली आहते. नायक सोनकुळे हा एक मखुब ळ िवाथ असनू तो कॉलेज िशणासाठी पुयात आलेला आह,े 
ह ेआपाला सुवातीला कळत.े पणू  कादबंरी ही काही सहाायी िवाथ, ाचं ेभाऊ वा िम यांा आसपास 
िफरत राहत.े ी पा ेतर नाहीतच अस ेणायला हरकत नाही. सनसनाटी वा खपू भाविनक अस ेकाही घडत नाही. 
कथानक अस ेकाहीच नाही. ही कादबंरी आपण वाचत जातो आिण वाचलेले िवसरतही जातो. साडतेीनश ेपानाचंी 
ही कादबंरी वाचनू झाावर आपण फार तर पाच िमिनटे िहावर बो शकू.  
मग आह ेतरी काय हीत ? तर नायकाबरोबर जात राहण ेआिण ाा िदसयात ज ेज ेयईेल त ेबारकाईन ेपाहात 
जाण ेआिण ाा वळेोवळेी यणेाया काही आठवणी. जागितक आिण मराठी सािहातले, तानातले मधनू 
मधनू यणेारे सदंभ  पाहता हा नायक बयापकैी वाचन केलेला आिण खपू िवचार करणारा आह ेअस ेआपण मान ू
शकतो. पणू  िनवदेन ह ेकादबंरीचा िनवदेकच करत असनू अनकेदा त ेसोनकुळेच ेमनोगत या पात यते राहत.े 
नायकाला भटेणाया ी, ाला िदसणारी य ेआिण ाा िदनमाा भोवतीच ेजग ह ेआह ेया कादबंरीच े
अनभुविव. या एकूण कारात महाच ेआह ेत,े ज ेसमोर आह ेत ेनीट ल दते वाचत जाण.े कथानक अस े
नसान ेसमोरा घिटताचं ेधाग ेआिण कण जण ूमोकळे होतात आिण इतत: पण पणू पण ेिदस ूलागतात. 
ाचं ेअवधान घते जाण ेहाच आह ेया कादबंरीचा आशय. कधी तो कामय वाटतो तर कधी िनरथ क. इथ ेवूनंा 
वा घटनानंा ाचं ेअस ेवजन वा मू नाही – ाचं ेभान घते जाणारे मन हाच इथला आशय वाह. िनरथ कता, 
भाविनकतचेा जवळपास अभाव आिण तरतमभाव न बाळगता समोर यते जाणार ेतपशील यामंळेु वाचकाला एक 
ातंाचा, मोकळेपणाचा फील यऊे शकतो. टले तर ही कादबंरी कुठूनही वाचता यते.े अथा त, शवेटाा 
भागात यणेार ेछी हरवयाच ेकरण नतंर पणू  कादबंरीवर ाची छाया टाकत.े  
ही भराभर वाचनू सपंवायची कादबंरी नाही. नायकाबरोबर वाचकानहेी ाा मनाता घिटताबंरोबर चालाव,े 
अशी अपेा करणार ेह ेतं आह.े मराठीत हा एक नवीनच कार आह.े ह ेवाचन सवयीत बसणार ेनाही. ामळेु, 
ाच ेनावी ओसरावर पढु ेवाचत राहयाचा कंटाळाही यऊे शकतो. मी मा ाला बळी पडलो नाही. हा 
योग गभंीरपण ेकेलेला आह ेआिण कसदारही आह ेह ेपान मी यातला श न श वाचत गलेो. काही िठकाणी 
यणेार ेकामय भाग, काही िठकाणी यणेार ेअनपिेत तपशील वा वारचना ह ेपाहात जाण ेमला इटंरेग 
वाटले. पण, सवच वाचकानंा अस ेवाचत जाण ेआवडले का याची शकंा िनितच आह.े या योगाा 
यशापयशाबल लगचे भा करण ेअवघड आह.े  
तरीही, सचुलेा एका वगेयाच मागा न ेअशी पणू  कादंबरी िलिहाबल बागडाचं ेआिण तशाच धाडसान ेती 
कािशत केाबल पपायरस काशनाच ेअिभनदंन केले पािहज,े अस ेमला वाटत.े  
--- ००० --- 
 
आपा सजृन द ीयशेन च ेअजनू एक ऑनलाईन सादरीकरण। आज राी इथचे। live। नी बघा। 
बिुबळ आिण झ ू ( दीघाक ) 
 
१५ जनू २०२१.     
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Girish Patke shared a memory — with Champra Deshpande. 
tS8tposhnsorued  · 
काही कारणामळेु पाच वषापवु "बिुबळ आिण झ"ू या चंंा Champra Deshpande नाटकातील काही 
सवंाद मी यथे ेिदले होत.े त ेआज फेबुा आठवणीतनू वर आले.  
गमंत णज ेकाल सजृन या म ुबंईतील पुन ेया नाटकाच ेअिभवाचन केले. एक चागंला योगायोग यामळेु घडून 
आला. 
5 Years Ago 
See Your Memories 
Girish Patke is with Kimeya Chaubal-Gadkari. 
JsucttmSponnsuSoe r1sem6,rmcmgfed 2016  · 
Ravindra Damodar Lakhe यांा एका पोवन बरीच चचा  चा आह.े  
ती वाचत असताना मी २००० साली केलेा " बिुबळ आिण झ ू" या Champra Deshpande यांा 
नाटकाची कषा न ेआठवण झाली.  
ा नाटकातील काही सवंाद.... 
नयनतारा - नसुता चावटपणा आह ेहा ! 
 जगदीप -   नाही. तस ंनाही. कुठलंही लेबल न लावता अनभुवान ंिशकयाची वृी ठेव. अस ंसूपणान ंवागायची 
गरज माणसानचं काळाा ओघात तयार केलेली आह.े समाज नीतीमान ठेवयासाठीच हा सूपणा चा असतो. 
केवळेी ी शरीरानीच सामील झाली पािहज ेअस ंकाही नसत.ं नसुत ेमनाच ेसहवासही उव होऊ शकतात.  
 नयनतारा - पण ह ेसगळं मला सागंायच ंकारण ? 
 जगदीप -   कारण िवचारयापेा ऐकावसं वाटतयं की नाही त ेसागं. 
 नयनतारा - ह ेपचेात पकडण ंझालं मग. 
 जगदीप -   एकदा मोकळेपणा ठेवायचा टलं की पचेात पकडणहंी आलंच न ात. 
 नयनतारा - त ूतझुा मुा सोडणार नाहीस, िवषयाची गोडी िनमा ण केलीस पण त ूमायात. तरी एक गो माया 
लात आलीय. ी ही एक उपभोय व ूसमजतोस त.ू 
 जगदीप -  अथा त ् ! आिण ीलाही ा ा गोीच ंसखु, आनदं वाटतो ती ती गो िता बाबतीत उपभोयच 
असत.े ा ा गोच ंसात आपाला आवडत ंत ेत ेसगळं उपभोयच असत.ं उदाहरणाथ  आपलं आयु ! 
उपभोयच ! आपलं तःच ंसात िटकवयासाठी आपली धडपड असत.े णज ेआपण तःही तःला 
उपभोयच ! एखाा गोीच ंआपाला सखु होत,ं ितच ंसात आवडत ंपण ती गो उपभोय नाही अस ंएखाद ं
उदाहरण द ेत ू! 
नयनतारा - त ूसगया गोना अनपिेत कलाटणी दतेोस. मजा यते.े 
जगदीप -   नसुता सहवास जरी टला तरी, सखु वाटलं नाही तर च यते नाही; पण सखु वाटलं तर 
उपभोयपणा आलाच. एका वगेया कार ेतो िमा-िमात कवा मिैणी-मिैणीतही अस ूशकतो. पण, िम 
आिण मिैण, कवा ी आिण पुष अस ंटलं की हा एक पदर ाला यणेारच - नाकबलू केलं तरी. 
 
16 June 2021  
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िवान णनू यातले शू कळत असनूही किवता णनू मला ह ेकळत ेआिण टे वाटत े-- 
With this new insight into gravity, physicists at last were able to make actual 
predictions about the universe’s behavior, turning cosmology into a science. 
Einstein was the first to try. Yet as events showed, even Einstein was a fallible 
genius. A misconception about the nature of the universe led him to propose a 
mysterious new gravitational effect—a notion he soon rejected. But he may have 
been right for the wrong reasons, and his “mistake” may yet turn out to be one of 
his deepest insights. 
 
मम ी  
 
िवाा अवबेाबता चकुीा कनामंळेु  
ान ेएका गढू ना गुाकष णाची शता सािंगतली  
पण लौकरच ान ेितचा ाग केला  
पण ाच ेबरोबरही अस ूशकेल काही चकुीा कारणामंळेु  
आिण अजनूही ाची ' चकू ' ठ शकत े 
ाा सखोल मम ीच ेएक उदाहरण.  
----- वाह र ेवाह ! ा कमालकी किवता ह ै!!!!!  
--- ००० --- 
 
सतीश ताबं े--  
 
अलंकरण , ितमा वगरै ेकिवतचेी वेदक लण ेन योजताही  
रोजा जगयात असलेली किवता / का शोधयात  
Champra Deshpandeचा हातखडंा आह े.  
लयीचाही फारसा सोस न बाळगामळेु   
काहीशी गाकड ेझकुललेी ाचंी किवता  
अिधक ामािणक आिण  
मराठी किवतते एकाडंी वगेळी ठरत े. 
ही किवता ाच ेउम उदाहरण आह े.  
===================== 
काहीबाही ( किवता ) 
-----  
 
अशी चतनशील मलुाखत िचतच समोर यते असत े-- सामात:, ' मी कसा यशी झालो ' यावरच मलुाखती 
चाललेा िदसतात. नसुत ेनाटकच न ेतर एकूणच कला ेाता सवानी ही मलुाखत ऐकावी. ही काही ' 
अिधकारवाणी ' न ेपण िवचाराला, समजनू घेयाा ियलेा नीच चालना दणेारी ही मलुाखत आह.े एक 
चागंली मलुाखत घतेाबल मनाली काळे याचंहेी अिभनदंन ! ( रव लाख ेयाचंी मलुाखत ).  
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प.ु िश. रेग ेयांा तीन किवता   
 
प.ु िश. रेग ेयाचंी किवता सामात: ीदहे, िनसग , काम आिण गंार या अनभुवेात िफरणारी आह.े पण ती 
िगत नशचेी सखुगाणी वा िवरहाची :खगाणी गात,े अस ेणता यते नाही. किवततेला आशय िनसगा वकाशात 
पसन एक ििनरपे ापक अि साकारताना िदसतो. कोणाही किवतते िगततचेा अणुोट घडून 
िनमा ण होणारी गता याला यते असले तर अनभुव ेाा मया दचेा िनदश करयात फारसा अथ  राहात 
नाही. इथ ेरेयाबंाबतच ेएक उृत तु ठराव े--  “ छादंसी (१९६२) हा ांा समीालेखाचंा संह असनू 
१९६८ म ेाची सधुािरत आवृी िनघाली आह.े रेग ेसािहाला तं व ूमानतात. जीवन जगले तर सािह 
जगणार नसनू सािह जगले तरच जगयासारख ेकाहीतरी उरणार आह,े असा सािहाा सामाचा ानंी 
गौरव केला आह.े कलाकृतीच ेसदय  िता घाटात असनू ितच ेे ितातील जीवनदश नाा सपंतवेर 
अवलंबनू असत,े अस ेसागंताना रेग ेयानंी ‘परतश’ हा शही वापरला आह.े – गो. म. कुलकण. “  
रेयासंारख ेिवचण, िवदध, ग िम आपाकड ेअसले वा नसले पण ाचंी किवता िमबा 
आशयाला श करणारी असान ेसवानाच एका एकित अनभुवात िमलाफ पावण ेइथ ेश होत.े आज 
वाचताना रेयांा किवता कशा ‘ कळतात ‘ या पतीन ेमी िलहीत आह.े  सुवातीला ाचंी ‘ शवेगा ‘ ही किवता 
घऊे.  
शवेगा  
दोन हर. िनवातं सार.  
मभरान बाजवेरत  
              पागंळुलेली तू.ं      
िखडकीबाहरे ढािळतो चवरी  
आससुलेला शवेगा दारचा.  
०००  
सुवात ‘ दोन हर ‘ अशी आह.े ‘ सरा हर ‘ अशी नाही. णज ेदोन हर पणू  होऊन गलेेले आहते. सरा हर 
सकाळी ९ त े१२ असतो. णज ेही ानतंरची वळे आह.े पारचा एक वाजलाय, अस ेटलेले नाही – जरा जनुीच 
कालगणनचेी भाषा आह.े आधिुनकतचेा श झाललेा नसण,े ह ेयातनू जाणवत.े िनवातं सार े– कोणतीही गडबड, 
गधळ वा आवाज नाहीत. ह ेएखाद ेलहान गाव असाव ेअस ेमनात यते असतानाच पढुा ओळत ाला पुी 
िमळत.े मभरान ेबाजवेरती पागंळुलेली त.ू कॉट वा बडे न,े बाज. सकाळा अनके कामाचं ेम ितन ेकेलेले 
आहते. इतके म कन ती पागंळुलेली आह ेणज ेती तण आह ेह ेसागंायला नकोच. ( ‘ मभरान े‘ हा श 
वापरताना ‘ नभारान े‘ हा पवूा सािहातला श मनाला शू न गलेा असावाच. ) ितन ेबरेच म केलेले 
असनू ती पागंळुलेली आह.े अथा तच घामजेलेलीही असले. अशा अवते बाहरे मदंसा वारा आह ेह ेपढुा 
ओळतनू कळतये. िखडकीबाहरे शवेयाच ेझाड असनू तो शवेगा ‘ ढािळतो चवरी ‘ असा आह.े ह ेअथा तच िता 
िवातंीत सखुावणार ेआह.े तो शवेगा, शातंपण ेितची िवातंी ावी णनू चवरी ढाळतो आह.े जण ूएक िनावान 
सवेकच. पण, ालाच यते ेिवशषेण, ‘ आससुलेला ‘. ह ेअथा तच आरोिपत िवशषेण आह.े आससुलेला सराच 
कुणी असनू त ेया शवेयावर आरोिपत झालेले आह.े याचाच अथ  ा शवेयाची ‘ सवेावृी ‘ ा सयातही आह.े 
एकाच वळेी तो आससुलेलाही आह ेआिण ितची तो काळजीही घऊे इितो. हा या नााता समजतुीचा उब 
आह.े एका लहान गावातले बठेै घर, िखडकीबाहरे शवेगा, पार आिण मदं वारा, अस ेह ेिच आह.े  आससुलेला 
पण चवरी ढाळणारा शवेगा ह ेया किवततेल ेमाणसू आिण िनसग  याचं ेिगततचेा अणुोट करणार ेअजब 
िमण आह.े या भानान ेही किवता पाहात गेास आपा मनात ही आणखीही अिधकािधक उलगडत जाऊ 
शकत.े  
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इथ ेएक वगेळी गमंत णनू याच नावाची सदानदं रगे ेयाचंी ही किवता वाचायला हरकत नसावी -- 
      शवेगा 
फुलवनु पखंा 
    शु फुलाचंा 
तरुा टपोरा 
    तलम उाचा 
टािकत टािकत 
    सनु ेउसास े
िटप ेशवेगा 
    ध ुदं कवडस!े 
२१. ६.५४ – सदानदं रेग.े 
०००  
आता सरी किवता -- 
कोिन मी नभ घते   
कोिन मी नभ घते  
झाडांा हातानं, 
वदन तझु अलवाल  
या माया हातानं; 
फुसलाविुन अन घते  
मातीा ओठानं  
सथं तयािंतल पाणी,  
डोयािंतल तव गाण.      
०००  
इथहेी पुषाा कामभावनचेा िनसगा ा अमया द अिातला आिवार  होतो आह.े ‘ कोिन मी नभ 
घतेो झाडांा ( अगिणत ) हातानंी ‘ यात काहीतरी चडं आह ेह ेजाणवत ेपण ाचा खलुासा पढुा ओळत 
होतो – ‘ वदन तझु ेअलवाले ( या शातनू नाजकुपणा, लाड आिण आसी जाणवत े) या माया हातानंी ‘. ह े
दोी िमळून एकच ! पुषाा कामभावनचेी िगतता आिण ती मया दा ओलंडणारी िनसगा ची अ-िगतता 
याचंा हा महाचडं िमलाफ, पिहाच कडात तो अणुोट घडवतो. आता याापढु ेकाय अस ूशकेल, या 
चडं उकुतते आपण असताना पढुच ेकडव ेयते.े याच अवाढ िवारातले आणखी एक घिटत समोर यते े– 
पिहलाच श कामकु यतेो – फुसलाविुन. मातीा ओठानंी सथं तयातील पाणी तो घतेोय. यात धसमसुळेपणा 
नसनू एक अु दजा ची पवू ीडा आह.े सथं तयातील पाणी णजचे डोयातंील तव गाणी ! इथ ेपुा एकदा 
तोच, पण सथं, अणुोट घडतो. इकड ेतर कामभावनचेी मता आह ेपण ाच वळेी ती ओलाडंणारा िनसग ही 
आह.े कामघटनचेा आिवार िनसग -घटनतेनू होतो आह.े ती सथं असली तरी िता डोयातं गाणी आहते आिण 
ती तो मनसो ‘ िपऊ ‘ शकतोय !  कामभावनचेा य या कार ेइतका िवारतो की ती नसुती िगत मता 
राहात नाही. ह ेसव लात घऊेन वळेोवळेी अनकेदा ही किवता वाचली तरी ती आपा मनात सदानावीान े
उलगडत राहत.े  
आता ितसरी किवता --   
बदामी, वशैाख १८८०  
उगवा सयूा न थोडा वगेळाच लालसर,  
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किचत तपिकरी छटा पाघंरलेा  
िपवया रंगाची मधनूच ाावर उलगडलली आह ेझालर  
असा हा तकुडा  
सलग होता न इथाच ग ुफेंतील 
कुणा िशित सहलेीचा – अजनू उ, आततायी –  
आिण तरीही इथनू उंचावन खाली खोल िचतारलेा तयाभोवताला  
नाही नाही ा िहरा  
कळा सागंणाया झाडांा कालदी पानाचंा  
गारवा सलोान ेलपटूेन घणेारा,  
खडंायाला पािहलेा ा िनमन जाभंळुवेा जाघंांा डगराला                   
पुा एकदा छेडणारा.  
०००  
--- या किवतवेर आधीच िदलीप पुषोम िच ेयानंी िलिहलेले आह.े ाचं ेऋण मा कन काही िलिहतो आह.े 
अमकु कालिनिती करणारा उेख ह पतीचा यणे ेह ेया किवततेा साृंितक सदंभा शी ससुगंत आह.े 
पिहा कडात रंगसवंदेनाचं ेतपशीलवार वणन करत उकुता ताणली जात राहत.े ‘ असा हा तकुडा ‘ पण 
कसला ? सया कडाा पिहाच ओळीत ता यायला सुवात होत.े हा ग ुफेंता िशाचा तटूुन 
पडलेला तकुडा आह.े आिण त ेिश आह े‘ कुणा सहलेीच े‘. इथ ेआता कोणतीही िजवतं ी नाही आह.े ज ेआह ेत े
एका ी िशाा नाचा तकुडा. ‘ – अजनू उ, आततायी – ‘ इथ ेही पुषाची जाणीव सु होत.े उकुता 
ताणत नेयाच ेतं वाचकाला काहीस ेअधीर करत जात.े अनभुवाच ेह ेएकच पणू  यिुनट असनू त ेतीन कडातंनू 
िवारलेले आह.े ‘ अजनू उ, आततायी ‘ ा नमेके उलट वाव पढु ेयते,े त ेअस े– ‘ आिण तरीही इथनू 
उंचावन खाली खोल िचतारलेा तयाभोवताला नाही नाही ा िहरा ‘ या अध वट वणनावर ह ेकडव े
सपंत.े ती सहलेी जर िशकला आह ेतर त ेतळे िचकला आह.े ा नाा तकुाबलच चाललेय, ह ेलात 
ठेवायच.े ा तकुाला ह ेचडं मह दणेहेी आह.े तर तो तकुडा ‘ नाही नाही ा िहरा कळा सागंणाया 
कालदी पानाचंा गारवा सलोान ेलपटूेन घणेारा ‘ ह ेयते.े णज ेतो तकुडा उ आह ेआिण गारवा लपटूेन 
घतेोय. लपटूेन घेयात एरवीा झाकयाा ियचे ेसचून वाटत.े कालदी ह ेयमनुा नदीच ेनाव असनू ितचा रंग 
िहरवा आह.े ती िहमालयातनू यते असान ेिता गाराचीही कना करता यते.े ( मी नाही ह ेपािहलेले हो, ही 
िमळालेली मािहती आह.े आता ा नदीच ेनेजे झााच ेकळत,े त ेसोडा. ) आता बघा – नाचा तकुडा 
बदामीचा, यमनुा यते ेिहमालयातनू आिण किवता सपंत ेकुठे तर खडंायात ! खडंायाच ेडगर िदसतात जाभंळे. 
पण इथ ेतवेढचे नाही – तो ‘ िनमन ‘ जाभंळूवेा जाघंाचंा डगर आह.े जाणीवपवू क आलेला हा शारीिरक 
उेख आह.े तर चाललेय काय तर ा िनमन डगराला छेडण े! इथ ेवाचक श णनू ‘ वा िभडू ‘ ण ू
शकतो ! णज ेपुा उ भावना आिण िनमनता यांा िमलाफाचा, महाचडं अवकाश ापणारा अणुोट 
! झाले, आता कळली ही किवता, अस ेसपंणार ेह ेकरण नाही. के वळेी नव ेनव ेकाही दते जायाची मता 
असणारी ही किवता आह.े      
साराशं, रेयाचंी किवता नसुतीच पवू ीडा, मोट आिण उरीडा यांा अनभुवाचं ेसखुवणन करणारी नसनू 
ती एक कार ेा भावानाचं ेउयन कन सक भानाची अनभुतूी दणेारी आह,े अस ेणता यईेल.  
--- ००० --- 
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बदलती किवता  
 
काळ बदलत असतो णज ेकाय तर माणसााच कृतनी जगयाचा माहोल बदलत जात असतो. यं ेयतेात मग 
सगंणक यतेात मग रोबो यतेात, वगरै.े वापराता आिण चनैीा व ूबदलत जातात. वहाराचं ेआकार आिण 
ग ुतंाग ुतंी वाढत जातात. आकांा वाढत जातात आिण ताणही वाढत जातात. गधळ आिण हसा वाढत चालाची 
जाणीव होत जात.े या अशा सगया बदलाबंरोबरच सामात: ा ा काळाला यणेाया माणसाा ितियाही 
बदलत जातात. आधी ील, भाविनक, ंदी, आदशभ असणारा माणसू अिधक बिुधान होतो, ाचा 
भाविनकपणा कमी होतो पण तरीही तो आदश वा त ेयाचंी कास सोडत नाही. नतंर एक काळ असा यतेो की ही 
सगळीच ाला भकंस वाटायला लागत.े स, आदश ह ेसगळे फोल वाटायला लागत.े यातच समातंरपण े
चालणारा एक िवोही, पिरवत नवादी वाह असतो. क, :ख, अाय आिण यातना याचंा हा एक ोधी उार 
असतो. ात त ेतसले आयु जगाव ेलागणार ेाला तडक अिभी दतेात तर ानंा त:ला ा झळा 
लागत नाहीत ानंा एक निैतक भिूमका घते, बघा ह े:ख, बघा हा अाय अस ेसवंदेनशील राहण ेमहाच े
वाटत.े णज ेजण ूकाही ती :ख ेभोगणारे आिण ह ेसवंदेनशील लोक सोडून बाकीचचे सगळे या िवषमतलेा 
जबाबदार आहते, असा हा आम, आतु पिवा असतो.  
 
कला या अथ किवतबेल बोलायच ेझाास, या सव बदलाबंरोबर सामात: माणसांा ितियाप मनिती 
बदलत जात असान ेकिवतेा अिभिपतीही बदलत जात असतात. जागितक किवतते ह ेबदल मोा 
माणावर झालेले िदसतात. त ेबदल ीकारणहेी जण ूांा जगयातली सहज िया असाच ेिदसत.े 
मराठीत मा जरा डल, मदंबुी वातावरण िदसत.े वगेळे काही आले की आधी त ेफेटाळायचा य करायचा ही 
इथली परापंराच आह.े ती इमानइेतबारे जोपासयाच ेकाम सवच जाततनू आिण वगातनू घडत राहत.े फेटाळयाची 
ितिया िवषमताहीन आिण एकोाची असाच ेिदसत.े भाविनक कवा भाविववश किवतचेी इथली आवड 
कोणाही बदलाचंी दखल न घतेा वषा नवुष िटकून रािहलेली िदसत.े  जगयात खर ेतर भावनचेा अभाव, 
ावहािरकता, ज ेआह ेत ेआह ेतस ेपाहण,े ऊरबडवपेणा वा हळवपेणा करत न बसण,े ह ेघडत असलेले िदसत.े पण 
इथ ेकिवतते भाविनकता कमी िदसली र ेिदसली की लोक उसळून उठतात. रममाण होयाच,े वान जायाच,े 
ासाठी लागणारी लयीची ग ुगंी वा सजावटीच ेसामान ह ेसगळे जर नसले किवतते तर हवालिदल होणार ेबरेच 
लोक इथ ेआहते. िवोही किवततेही आह ेतो रटाळपणा चा ठेवयाच ेअथक य चाललेले िदसतात.  
मळुात बबलायला वाचत ेकोण हो मराठी किवता ? ा किवताचंी भाविवभोर गाणी होऊ शकतात ाच किवता 
इथ ेजरा पोच ूशकतात – ह ेखरचे आह.े तरीही काळानुप होणार ेितियांा ियातंले बदल समजनू घेयाच े
मह आपण ओळखायला हव,े अस ेसचुवावसे ेवाटत.े  
 
नसुा ितियातंनू मौवान किवता नाही िनमा ण होत. ासाठी लागणार ेभान वा मम ी कोणाही काळात, 
कोणाही कारा मानिसक अवतेनू यऊे शकत.े त ेितियाचं ेसक भान असत.े त ेअसलेा कोणाही 
किवता या सवच काळाला तु असतात कारण ा मनाा साात अडकलेा नसतात. िगत अनभुव 
आिण ितिया याचं ेअिल भान असािशवाय किवतलेा मूाकता यते नाही.  
--- ००० --- 
 
२६ जनू २०२१.  
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चकूुन, ' नाद आह ेया घटाला अन घटाा भोवती  ' अस ेलात रािहले होत े-- अुम ओळ णनू लात होत,े 
पण, ह े कुणाच ेआह ेत ेआठवत नत.े शोधनू सापडले शवेटी ! त ेटे कवी आरती भचू िनघाले ! -- 
गीत – आरती भ ु
सगंीत – प.ं दयनाथ मगंशेकर 
र – लता मगंशेकर 
अम – मै िजवाच े
ःख ना आनदंही अन ् अतं ना आरंभही, 
नाव आह ेचाललेली कालही अन ् आजही. 
मी तसा  नाही, ना िवदशेी मी जसा, 
मी न की बब माझ ! मी न माझा आरसा. 
याद नाही, साद नाही, ना सखी वा सोबती, 
नाद आह ेया घाला अन ् घाा भोवती. 
सांछाया आिण काया जोडुनी याचंा वा 
नाव आह ेचाललेली, रची हाले हवा. 
एकला मी नािह जसैा, नािह नािह मी णा 
जीवनाला ऐल नाही, पलै, तसैा म ना. 
--- ००० --- 
 
जमनीत िशकून डॉर झालेला एक हाडशशाी की जो आता इंलंडम ेआह े-- तो मला  डिरे पाठवतो, 
याचा अथ  काय समजावा ? मराठी यणेायानंाही मी िलिहलेले काही समजत नाही तर हा माया मैीत कशाला 
यऊे इित असले ? चहेयावन मा वाटतये की असले बाबा हा सज न. पण हा फोटो ाचाच असले तर ! 
परदशेी ियानंा मी आधीच घाबरत असान ेांा िरेी मी तरंुत िनकाली काढत असतो. या डॉरलाही 
तोच माग  दाखवणार आह.े की मी ज.े  कृमतू पुमधले ज ेयईेल त ेवाचत असतो, ाचा असले हा पिरणाम ? 
एवढी वष िलनही इथचे मला कुणी ओळखत नाही तर हा कसा काय ओळखतोय ? 
 
 
Satish Tambe 
 
भाषा अनके गोी सिूचत करत असत े.श घडयाा ियते खपू अथ सिंचताच े गुधन सामावलेले असत े. 
िशवाय वाचार णी ळलेा उी ाम ेिपानिुपाचं ेअनभुव सुपण ेवावरत असतात.  
रोजा वहारातील भाषावापरात भाषचेा फ बार योजला जातो. कवीला  मा भाषचेा अतं:र जाणवत 
असतो.   थोडात ' ज ेन िदस ेएरवी , त ेदखे ेकवी ' अस ेणता यईेल , ाच ेएक चपखल  उदाहरण आह े, 
Champra Deshpande  ाचंी ' िमडास ' ही किवता .  
' भावाला औषध नसत े' ह ेआपण सरा स ऐकत -बोलत असतो , पण औषध तर रोगासाठी िदलं जात.ं ाचा अथ  
भाषा आपाला ' भाव ' हा एक रोग असाच ेसचून करत असत,े तर त े आपा  ानीमनी नसत.ं कारण 
असा िवचार करण ेआपाला परवडणारेही नसत े. च ं ांासारखा किरअिर नसलेला व भाषतेनूही  
जीवनाच ेआकलन करयाची सवय अगंवळणी पडलेला  कवी मा भाषेा तळापयत सरू मारत असतो. ाला 
भाषचेी सचून/े अथा ा हाका  नीट जाणवतात .  
णनूच त ेसुवातीलाच , आजोबाचं ेइटंरेग वाटणार ेबोलण ेऐकताना  
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>> हा धोका नस ेिदसत की साले ह ेसगळे  
आपला भाव घडवत जातये <<  
अस ं भावाा  जडणघडणीा ियवेर नमेके बोट ठेवतात .  
ताबडतोब त े' अतंरीच ेधाव ेभाव ेबाहरेी ' उमटत असणाया किवतकेड ेवळतात, िजथ ेानंा आपा किवतचे े' 
भावदोष ' िदस ूलागतात त ेअस े-  
>> मी किवता िल लागलो तर सुवातीला  
अस ेािसक का यते ेसगळे असा मला  पड े 
अस ेिचतच काही िलिहले वा वाचले जाई  
ज ेकुणाा वा कशााही िव नस े << 
ह ेजाणवावर त ेआिनरीण-परीण सु करतात, ातनू ानंा  
>> कसली ही साली डाबंनू घणेारी खडु सवय <<  
ह ेआकलन होत े, ातनू भाव सोडयाची वाटचाल सु होत े 
>> ा णी सापडले याच ेरह  
तेा मी भाव सोडून उभा होतो <<  
ामळेु सरुवातीला ा किवता िलिहयाचा उेख केला आह े 
ाच ेपिरवत न  
>> मी नसुती िलहायला सुवात करतो किवता  
ज ेयतेील ा शाचंी किवता होत े<<   
अस ेहोत े, अशा वळेी कवीला ' हात लावने ाच ंसोन ंहोणारा िमडास आठवतो.  
आिण ' भावो रितम : ' सोडावर यतेील त ेश किवता होतात ,  
ातील सा जाणवत.ं  
ा किवततेनू च ं वाचणाया केालाच आपा भावाा जोखडामळेु  
आपल ेकाय झाले आह ेआिण त ेिभरकावले तर ातनू काय िन होऊ शकत े  
ाची िचती आिण रेणा दतेात .  
च ं ची किवता ही मराठी किवताशंी िमळून िमसळून वागणारी नसली तरी माया मत ेत ेअतं गभंीरतने ेआिण  
िचकाटीन ेअास करावा अशी किवता सातान ेिलहीत असतात आिण ' िमडास ' ही ातील एक अतं 
लणीय किवता आह े.  
--- 0 --- 
 
मजकूर से करताना कंोल + एस ही बटण ेएक घतेली जातात. ात एक धोका आह.े  एस ा शजेारीच डी ह े
बटण आह.े चकूुन कंोल + डी अस ेएक दाबले गलेे तर आी फाईल िडलीट होत ेआिण मग ाला अनडू हा 
परतीचा माग  उपयोगी पडत नाही. सरळ अॅ रो वापन वरा से िचावन से कराव,े हचे बर े! 
 
किवता णज ेकाय ?  
 
अलीकड ेकवा पवूपासनूच किवतेा आकारात, ओळी तोडून मी जो ‘ ग ‘ मजकूर किवता णनू ‘ खपवतो ‘ 
ामळेु बरचे िम-मिैणी अ होतात आिण मायाबल मळुात हेभावना असामळेु जरा सौपण े
िवचारतात की या असा मजकूराला किवता का णाव े? अगदी वरवर पािहले तरी बौिक रावर जगाा 
मूवते आिण ामळेु िकोणात बदल होत असतात आिण ाच ेपिरणाम अिभिपतवरही होत 
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असतात, ह ेसमजनू घतेले पािहज.े अस ेसमजनू घेयाची पत आिण कुवत बसं मराठी सािहिकातं आिण 
रािसकातं नाही, ह ेदव आह.े खर ेतर ‘ रिसक ‘ हा शही बदलायला हवा आह ेकारण तो भाविनक पिरणामाचा 
ोतक आह.े किवततेा भाविनकतलेा जोरदार ितिया जगात कधीपासनूच – खपू वषापवूपासनू आलेली आह.े 
भाविनक वा भाविववश नसलेली न-किवता जगात अवतन बरीच वष झाली. तसचे अितवाववादाचहेी आह.े हा 
काही वचैािरक वाद नसतो नसुता – ह े जगयातल ेस असत.े आपण णणार, त ेितकडच ेआह,े आपा 
मातीतले नाही. हा िनळ बावळटपणा आह.े मन वापरयाची पत जगभर एकसारखीच असत,े िशवाय, आता तर 
समजया-पाहयाा रावर जगाच ेसपाटीकरण झालेले आह,े होत आहे, ह ेमराठीवाले सोडून सव जगाला 
कळत असत.े मराठी मा अगं मडुपनू पडून असत ेआपाच दशेी कोषात. किवतचे ेमु लण सचूकता हचे 
मानले जात.े ही सचूकता एक तर अनभुवाची ािमता वधेणारी अस ूशकत ेआिण सर ेणज ेिदलेा 
मजकूराा बाहरेच ेभान िनमा ण करणारी अस ूशकत.े त ेमजकूराा बाहरेच,े मजकूराा मया दा ओलाडंणार ेज े
भान  होत ेती असत ेकिवता. आिण ही अशी किवता कोणाही सािहकारात अस ूशकत.े मघेना पठेे आिण 
सतीश ताबं ेयांा कथालेखनातही ती असत.े य पात कथा, कादबंरी, नाटक, किवता, अस ेभदे मानले 
तरीही. ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ ही या अथा न ेकिवताच असत.े तरीही ‘ किवता ‘ या सािहकाराची य विैश े
आिण तंकौश ेवगेळी असतात. ‘ ग ‘ वाटणाया मजकूरातही, शम, ओळी  तोडण,े उतायाचंी वा 
कडाचंी रचना अशी अनके तं ेवापरली जात असतातच. मराठीची मया दा ही आह ेकी अजनूही इथ ेभाविनकता, 
सागंीितक लयबता, ितमा व अलंकार याचं ेोम आह.े मु णज ेिगत सखु:ख,े भावभावना  आिण 
ितिया णजचे किवता अशा खजुा, सकुंिचत मया दते मराठी किवता िफरत असत.े ामळेु, माया किवता काय 
कवा रव लाख ेवा ीधर ितळांा किवता काय, नाकारयाकडचे इथ ेकल िदसतो. या किवतानंा ‘ ग ‘ 
णनू  फेटाळाव ेआिण आपला सवयीचा ससंार सखुान ेचा ठेवावा, असा हा कार आह.े ज ेलोक अशा कवना ‘ 
ग ‘ णनू नाकारत असतात ाचंी मत ेनाकारण ेह ेअशा कवनाही भाग असत.े  
आता  फेसबकुावर यणेाया किवता. या मामाा उपलतमेळेु िलिहणार ेवाढलेले आहते आिण बरचेस े
सामा लेखनही िस होत असत.े या लेखनाला हटेाळून त:च ेे दाखवायची फॅशन मला मा नाही. या 
सगयाचं ेागतच केले पािहज,े अस ेमला वाटत.े ज ेत:ला बनचकेु समजतात ाचंहेी सगळेच लेखन खपू 
दजदार असत,े अस ेकाही नाही. के लेखक नहेमीच ाा कुवतीा अु टोकाला जात असतो का ? तर, 
अस ेनाही होत. खपू लोक िलहीत असतील तर िल ात, ानंा नाउमदे करणारे आपण कोण ? अशी 
अिधकारवाणी कुणीही त:कड ेघऊे नय,े अस ेमला वाटत.े सा सामा िलिहणार ेज ेआहते तहेी िशकत 
जातील, ांा िलिहयाा आवडीसाठी इतराचं ेवाचतही राहतील, ानंाही आशयाच ेगाभंीय  णज ेकाय, ह े
कळत जाईल, या शता बदंच करायच ेय कुणी क नयते आिण अस ेय करणाया लोकानंा 
िलिहणायानंीही जमुान ूनय.े  
माझा अनभुव, माझा राग, माझ ेशौय  एवढीच नसत ेकिवता. आिण अस ेानंा वाटत असले त ेाचं ेानंा 
लखलाभ ! 
--- 0 --- 
 
किवतचेा आशय -- १.  
िचडिचड करायची नाही. हा एक योग आह.े आपण सािहाा, किवतेा ेात आहोत तर आपण त:ला 
तपासयाच ेकामही चा ठेवले पािहज.े मायाकड ेएक किवता आह,े कुणाची त ेिवचारायच ेनाही. ती मी इथ ेदतेो 
आह.े ती किवता कशी वाटत,े आवडत ेवा नावडत ेयाा सकारण ितिया ाया. मीही माझी ितिया शवेटी 
दणेार. किवता अशी आह े-- 
खनुास अधंाराा  
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सखी सावळी साी  
िनकाल येयाआधी 
घटेंचा होतो पी  
यावर जर मत ेयावीत. आपण किवतचे ेप आिण आशय याचंा िवचार करत आहोत. ा ीन ेमनापासनू पण 
िगत रागालोभािशवाय बोलाव.े 
--- 0 --- 
 
काही काळासाठी बाय बाय  
' किवतचेा आशय ' यावरा पो २ आिण ३ टामाण ेदईेन. ानतंर मा काही काळासाठी िनरोप घईेन. 
बास झाले आपले णण ेआिण अासहीन मत ेमाडंण,े अस ेआता वाटत ेआह.े मी खात ेचाच ठेवने, मधनू 
मधनू वाचनेही, पण , पोस वा कॉमटस वा लाईकस ह ेबदं करेन. अथा त माझ ेलेखन बदं नाही होणार, त ेचाच 
राहील आिण त ेवळेोवळेी माया वबेसाईटवर अपडटे केल ेजाईल. मी ा शवेटा दोन पोस दणेार आह ेाही 
अनकेानंा न पटणाया वा काहना राग यणेाया अशाच असणार आहते. पण, तरीही, त:च ेअवमून होयाचा 
धोका पनही मी त ेकाम करणार आह.े ानतंर मा आपले एकमकेानंा काही काळ तरी दश न होणार नाही. 
आिण तचे सव भव ुसिुखनः, अस ेवाटले तर तसचे पढुहेी चा ठेवता यईेल.     
आता ा दोन पोस एका वळेी दऊेन मी थाबंने. सवाना शभुेा ! 
--- ००० --- 
 
याआधीा माया पोम ेमािहती िदापमाण,े या पोवरा चचत मी सहभागी होणार नाही, याची कृपया 
नद ावी.  
 
किवतचेा आशय – २.  
 
सामात: किवतचे ेवाचक ह ेकामय अथा च ेभोे असतात. णज ेानंा बौिक, भाविनक अथ  हा सागंीितक 
लयीतनू आिण सजवनू हवा असतो. मग तो अथ  एकरषेीय िनवदेनासारखा मया िदत असला तरी ानंा चालत.े 
मराठीता बसं माताा किवता या एकरषेीय िनवदेनचे आहते. किवतेा अथा ला अशी कामयता 
देयात से ह ेकवी आघाडीवर आहते. मी ा कारा किवता िलिहतो त ेपाहता कवा ‘ िगतता ‘ 
असणाया किवता खुा असतात अस ेणतो ावन मी काही से यांा किवतचेा चाहता नाही, ह ेकुणीही 
ओळख ूशकेल. सुवातीला ांा काही किवता मी वाचा पण नतंर य ेमरेी चाय नही ह,ै ह ेओळखनू मी तो 
नाद सोडून िदला. तरीही ाचं ेचाहत ेउदडं असामळेु ांा काही किवता वा ओळी समोर यते रािहा. तर 
तवेा तटुप ुजंा िशदोरीवर आधािरतच मला ज े पडले त ेमाडंतोय. से यांा या ओळी घऊे -- 
मी महाकवी :खाचा  
ाचीन नदीपरी खोल  
दगडाच ेमाया हाती  
वगेान ेहोत ेफूल  
मळुात :खाचा महाकवी ही कनाच मला मा होऊ शकत नाही. :ख माडंण ेवा :खाची अनभुतूी दणे ेह ेमी 
किवतचे ेसज क काम मानतच नाही. पण हा कवी त:ला ातला महाकवी णनू जाहीर करतो ितथचे माया 
ीन ेिवषयच सपंतो. माझ ेणाल तर मी न-किवता, अितवाववादी किवता, असगंत किवता,  िनरथ क किवता वा 
यचंिलत किवता – ह ेसव कार महाच ेमान ूशकतो. पण कामय अथा च ेभोे वाचक ज ेअसतात ाचं ेतस े
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अस ूनाही शकणार. ानंा का आिण अथ  ( वर िदलेा अथा न े) दोी लागणार. तस ेनसले तर ा मजकूराला 
त ेकिवता णनू माताच नाही दणेार. ह ेलात घऊेन मला असा  पडतो की अशा वाचकानंा या चार ओळत 
अथ  काय सापडत असावा ? हा ाचीन नदीपरी खोल आह ेणज ेहा काही नसुताच साचा संािरत वा 
भािवत साचा नाही आह.े िशवाय, ाचा श होताच ‘ वगेान े‘ णज ेसर – ा णी, दगडाच ेफूल होत े
आह े– णजचे :खाच ेआनदंात पातंर होत ेआह े! णजचे, :ख णभरही अिातच यऊे शकत नाही 
आह.े मग हा त:ला :खाचा महाकवी का णवनू घतेो आह े? वाचकाला यातनू ‘ अथ  ‘ काय तीत होत असले 
की तो नसुताच कामय चमृतीन ेवा जान ेभािवत होऊन ‘ वाह ‘ णत असले ? सया एका िठकाणी 
ांा अशा ओळी पािहा -- 
सयू  रोज अाला जातो  
कळे ना मज काही  
झोळीत कधीही माया  
अधंार उगवला नाही  
इथहेी अथ  तोच यतेोय. यांाकड ेअधंार उगवलाच नाही ! :ख अनभुवाला आलेच नाही ! इथ ेएक लात 
ायला हव ेकी माया काय कवा अनके कवा किवतातंला ‘ मी ‘ णज ेकवी त: नसतो. तो एक पोएिटक 
पसना असतो --  एक कागत िम असत े– अनकेदा ती वगेवगेळी पाहेी असतात. पसेोआ या जगिस 
कवीन े७६ टोपण नावानंी वगेवगेया किवता िलिहा. ह ेसजावटीच ेभाविनक का िलिहणार ेकवी ज ेअसतात त े
सामात: ांा किवततेही त:च उपित असतात. ामळेु, ितकड ेकाय टले ाचा परुावा सयाही 
किवतते, अस ेचा शकत.े तर अशा किवताचं ेशौकीन लोक ातली भाविनकता, सजावट आिण जा यानंाच 
भुन ‘ वाह ‘ णतात का, असा मला  पडतो. इथ ेतर एकरेषीय अथा चाही अभाव िदसतो ! तरी वाचकानंा ह े
कशामळेु चालत असले ? की भाविनकता, सजावट आिण सागंीितक लय एवढ ेसामान असले की अथा ची गरजच 
नसत े? म एजंॉय करता यते े? :खाा महाकवीा किवता अशा एजंॉय करण ेिकतपत समथ नीय आह े? की 
इकड ेअशा :खहीन किवता िलहाया आिण ितकड े:खात बडूुनही िलन ाचीही वाहवा िमळवायची असा 
काही हा कार असले ? :खाची अशी चेा करण ेकुणालाही परवडणार ेनाही, अस ेइथ ेसचुवनू ठेवावसे ेवाटत.े राग 
नसावा, ही िवनतंी.   
--- ००० --- 
 
याआधीा माया पोम ेमािहती िदापमाण,े या पोवरा चचत मी सहभागी होणार नाही, याची कृपया 
नद ावी.  
 
किवतचेा आशय – ३  
 
आता हा मा मी जरा धोाचा खळे करतोय. हा जर फसला तर माझ ेआ ेकिवतालेखन ( समुार े१८०० पान े) 
एका फटात फेटाळून लावायची सोय उपल होऊ शकत.े पण, वाचक सदय असावते अस ेएक टले जात े
तसचे मराठीतही त ेआहते अशा िवासान ेमी िलिहतो आह.े इथ ेमी माझीच एक किवता घऊेन ती ( भाविनकता, 
सजावट आिण सागंीितक लय नसनूही ) किवताच का आह,े ह ेसागंायचा य करणार आह.े अस ेकाही कराव ेअस े
सचुणार ेआिण तशी कुवत असलेले समीकच मराठीत नसान ेअसा थोडा िनलपणा केच कवीन ेकरण े
गरजचे ेआह,े अस ेमला वाटत.े मुाम शोधनू, माझ ेनीट माक टग करता यईेल अशी किवता न घतेा सा हाताला 
यईेल ती घतेोय –  
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नॅ  
 
पटतये मला तमुच ेआी तमुाबरोबर  
नाही आलो तर तुी आमच े 
खपू नकुसान क शकता पण मी  
तुाला वगेळा सागंतोय ॅन  
आा आमच ेसभासद िहतचतक यानंा  
िडब  नको करायला आमचा तुाला णजचे  
आपला एकमकेानंा उपयोग होयासाठी  
आमची शी कमी होऊन चालणार नाही  
सा आाला ांाबरोबरच रा ा 
ाचंी ताकद वाढू नय ेयाची आी काळजी घते रा  
एकदम िनवडणकुीा वळेी अस ेकाही घडव ू 
की आपाला एक यतेा यईेल णज ेमग  
ानंा चपेण ेसोप ेजाईल सा आाला  
तमुा िवरोधातच रा ा फार तर तुीही  
आमा िवरोधी काही करत राहा पण नतंर  
त ेटोकाला जाणार नाही ह ेपा   
ह ेआज आपण भटेलो त े 
शतेकयांा ासाठी अस ेण ू 
पण फार तर दोघहेी  
एकमकेांा िवरोधाची धार जरा बोथट क  
एखाद ेकाही चागंलेही बो एकमकेाबंल  
णज ेआपा एक येयाचा धा  
ा वळेी जरा कमी बस ूशकेल  
बाकी तमुच ेआमच ेिवान आपण ज ेज े 
करत रा ाच ेसमथ न करतच राहतील  
काही असतील त:ला िनहृ समजणारे  
त ेफार तर आाला िवासघातकी णतील  
ान ेफारस ेकाही िबघडत नाही  
शवेटी मतदार सभंाळण ेमहाच ेिवान न े 
--- ००० --- 
समुार े१९६५ ा आसपास ‘ टाइम ‘ मािसकात मी िनीम ईझीकेल याचंा एक लेख वाचला होता. किवततेली 
भाविनकता कशी लोप पावत चाललेली आह ेअसा काही तो िवषय होता. मला तो लेख िवशषे महाचा वाटला 
कारण मी तशीच किवता िलहीत होतो. ानतंर समुारे १९७७ ला माझा ‘ किवततेील अ-भाव ‘ हा लेख ‘ सकथ े‘ 
त आला, ा लेखात मी ईझीकेल यांा ा लेखाचा उेख केला होता. त:ची भाविनकता  करण ेह ेमला 
किवतचे ेमहाच ेकाम आह,े अस ेकधीच वाटल ेनाही. सागंायचा उशे णज,े अजनूही आपाकड ेहा िवषय 
ताजातवाना आह ेयाकड ेल वधेण.े मी वर िदलेली माझी किवताही ाच कारणामळेु काहना ‘ कोरडी ‘ वाटू 
शकत.े खर ेतर हा काळाचा मिहमा आह.े ावहािरक आक ितता हा आता जगयाचा मलूमंच आह.े पण, 
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इथली किवता मा यापासनू अिल, आह ेतशी ओली, हळवी राहावी अस ेय इथ ेिनकरान ेसु असतात. 
वाचकाचंीही सामात: तीच मागणी िदसत.े ह ेअस ेकशामळेु आह ेा चचत इथ ेजात नाही. तर मुा असा की 
वातावरणातच एक िनदय धा  आिण सरळ सरळ मू,े नीती, या सगया गोी िवीयोय झालेा आहते. 
काळाा याच भानातनू ही किवता िलिहलेली आह.े राजकारण ह ेआपण सामात: समोर यणेाया बातातंनू 
समजनू घते असतो. तहेी आपा कुवतीमाण.े कवी णनू मला याची खोलातली पाताळयंणा पाहावीशी 
वाटली. मी काही  राजकारणातला अनभुवी वगरै ेनाही. पण, माणसाच ेमन आिण ाचा हलकटपणा ह ेमी 
जाणनू असतो. कोणताही लखेक वा कवी ाा या मन-भानावर आधािरतच िलहीत असतो.  तर ही किवता 
णज ेदोन पांा हायकमाडंामंधला सवंाद आह.े  ही माझी न ेतर पााचंी किवता आह.े किवतचेी सुवात 
थडंपण ेहोत ेपण िवषय काय आह ेतर ‘ तुी आमच ेखपू नकुसान क शकता ‘ ! तो दवेघवेीला वा ‘ एक ‘ 
यायलाही तयार आह,े पण सा नको, एवढचे सचुवतोय. पढु ेह ेकस ेघडवायच ेयाचा ॅनही तो ाच थडंपणान े
सागंतोय. मतंरीा काळात आपण िवरोधीच रा, णतोय. णज ेतो आा ांाबरोबर आह ेानंा पणू  
गडंवनू तो पढुच े‘ यश ‘ साका इितोय. यात कोणतीही त ेवा िववके वा दशेिहत वगरै ेअसले िवचार असचू 
नाही शकत. ह ेवळे यईेल तस,े ातनूही आपले िहत साधत जाण ेआह.े लोकानंा िदसणार वगेळे पण मळुात 
असणार वगेळे. तमुच ेआमच ेिवान आपण ज ेकाय करत रा ाच ेसमथ न करत राहतीलच, अस ेतो णतो. 
कहर णज,े एखादा िनहृ िवान आाला िवासघातकी णले, पण , त ेकाही महाच ेनाही, अस ेणतो. 
िवासघातकी असण ेआिण कुणी तस ेणण ेह ेइथ ेमळुीच महाच ेराहात नाही. णजचे, बातावंन वरवर 
िदसणार ेसगळे तसचे खर ेअसयाची शता नाही, िदसत ेापेा वगेळेच ॅन िशजत अस ूशकतात आिण बुीन े
चडं िवषेण क शकणारे िवान नगय, िनरथ क असतात ! जगयातली ही असडटी  करण ेह ेमाया 
किवतचे ेएक काम असत.े सव बौिक भान, समज आिण अासयु िवषेण ेफडतसू ठरयाच ेसदशन ही 
किवता दते.े त ेभान ा किवतेा मजकुरात नसनू त ेसगळे वाचनू झाावर यणेार ेअस ेआह.े एकेका ओळीवर 
अस ेबोलत बसत नाही. ह ेकाही मािहती दणेार ेग िटपण नाही. यात जगयाा अवचे ेआिण ियचे े 
पण अमकु अस ेमया िदत नसलेले भान  होत ेआह.े ामळेु, ही किवताच आह,े अस ेमला णायच ेआह.े मी 
टान ेकाही खरेखोटे ठरत नाही, ह ेमला समजत,े पण, सितीत अस े‘ आपले आपण ‘ बोलायला हव,े अस े
मला वाटले. या असा लेखनाा या  उोगासाठी मी िदलगीर असनू माफी चाहता ं !       
--- ००० --- 
०८ जलैु २०२१  
 
 
फेसबकु संासात असा मचे एखादा  िदवस ससंार घेयात यईेल -- 
 
कुसमुाजाचंा ईर-िवचार  
 
िव. वा. िशरवाडकर ऊफ  कुसमुाज याचंा ज १९१२ साली झाला आिण त े१९९९ साली िनवत ले. या काळाता 
महाा घटना णज े१९३० साली, डॉ. आबंडेकरांा नतेृाखाली झालेा काळाराम मिंदराा दिलत 
वशे आदंोलनात ानंी घतेलेला सहभाग, १९५६ पासनू झालेा सयंु महारा चळवळीतही झालेले ाचं े
योगदान आिण १९६७ त े१९८२ या काळातली ाचंी सािह िनमती लात घऊेन ानंा १९८७ साली िदला 
गलेेला ानपीठ सान. ांा एकूण जगयात ानंी कथा, कादबंया, नाटके, किवता अशी िवपलु सािह 
िनमती केली. इथ ेाचं ेकिवतालेखन िवचारात घऊेन काही िलिहयाचा िवचार आह.े ासाठी ामुान ेमाया  
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समोर, शकंर वै आिण बा. भ. बोरकर यानंी सपंािदत केलेले कुसमुाजांा िनवडक किवताचं े‘ रसयाा ‘ ह े
पुक आह.े िशवाय नटेवर सापडलेला काही तु मजकूरही आह.े      
कुसमुाजांा किवता वाचत असताना थम ल वधेनू घते ेत ेाचं ेतजेी भाषावभैव. ांा किवता 
सोाचादंीमाण ेझळाळा, रखिचत शांा, चमका, िकरमयी, तजेी आहते. श, भाषा, रचना 
यावंरच ेाचं ेभु आिण कौश िदपवनू टाकणारे आह.े अथा त त ेअवडबंर वाचताना अडथळाही ठरत ेआिण 
वाचनाची गतीही िनयिंत करत.े कधी कधी तर नको ती ीमतंी, असहेी होत.े ांा बयाच ात किवता या 
विैशानंी यु आहते. या किवता ामुान ेकना िवलासाला मबुलक वाव दणेाया आहते – उदाहरणाथ  – 
अिह-नकुल, कोलंबसाच ेगवगीत, आगगाडी व जमीन, पृीच ेमेगीत, वगरै.े कनािवलास उ ुगं आहते. 
बयाच किवता दशेभी व शौय  याचंा गौरव करणाया आहते. या शौया ची माणसाला गरज पडावी, ही एक मोठी 
समा आह ेअस ेानंा वाटाच ेकुठे िदसत नाही. सवसामापण ेरागालोभाा, अिभमानाा, अितेा 
ा भावभावना लोकांा मनातं असतात ाच ीकान त ेचमक-दमक किवता िलिहतात, अस ेिदसत.े यानंा 
जगयात कधी मोा :खाचा धा बसला असले का, काही अस समाचंी झळ लागली असले का, अस ेच 
पडावते असा एकूण या किवताचंा माहोल आह.े “ सामािजक अाय व िवषमता या िवषयावंर कुसमुाजानंी 
ांा िलखाणातनू कठोर टीका केली. ‘ सािहिकान ेसामािजक बािंधलकी मानली पािहज े‘ या मताचा ानंी 
परुार केला. कुसमुाजाचंा सािहिवचार समाजसापे असनू त ेसामािजकतलेाच परत मानतात. कुसमुाज, 
ातंी ही सािहाची रेणा मानतात. सािह ह ेपिरवत नास परूक ठ शकत,े अस ेमानतात. ामळेु सािहाला 
त ेिवशु कला मानत नसनू सामािजक साधन मानतात. “ अस ेटले गलेेल ेआह.े पण तहेी काही भावीपण ेवा 
ती तातडीन े झाले आह,े अस ेफारस ेिदसत नाही. िवोह वा पिरवत नावाद हा ांा रात िभननू यतेो 
आह,े अस ेवाटत नाही. इथ े‘ रसयाा ‘ ा ावनते शकंर वैानंी िलिहलेले ह ेवा तु ठराव े– “  
कुसमुाजाचं ेमे, परमेर, समाज, जीवन अशा वगेवगेया िवषयासंबंधंीच ेिवचार जीवनलहरीपासनू  होत 
आलेले आहते. परंत ुा सवातनू एक ससुू िवचारणाली हाती लागावी अस ेा िवचाराचं ेएकमकेाशंी खोलवर 
नात ेजळुत नाही. “ ह ेसव लात घतेा,  असा पडतो की मलूभतू समा िदसत नाहीत, जगयातली ग ुतंाग ुतं 
जाणवत नाही तर मग या कवीच ेगाभंीय  शोधाव ेतरी कुठे ? या ामळेु मग लात यते ेकी दवेाच ेअि यावर 
िवचार माडंणाया बयाच आहते ांा किवता. णनू मग मुत: यावरच ल क ित कराव ेअस ेठरवले. याच 
िवषयावर, नटेवर, आसावरी काकड ेयानंी िलिहलेला एक लेख उपल आह.े पण मला काही वगेळे बोलायच ेआह.े 
ासाठी खाली काही किवता िवचाराथ  घते आह.े   
‘ सखु पाहता जवापाड े:ख पवताएवढ े‘ हा अनभुव सवच माणसानंा यते असान,े :ख का होत,े ह ेिनमा णच 
कशासाठी झाले सगळे मळुात, याचा कुणी िनमा ता वा चालक आह ेका, जगयात चागंले-वाईट अस ेकाही असत े
का, शोषक-शोिषत अस ेभदे का आहते, जगयाला काही हते ूवा अथ  आह ेका – अस ेअनके  माणसाला हजारो 
वष पडत आलेले आहते. ातनूच ईर वा दवे ही अि ेमानली गलेेली आहते. कुणाही गभंीरपण ेजगणायाला 
ह े पडण ेसाहिजक आह.े ाबाबतच ेचतन घडण ेह ेतस ेअपिरहाय  आह.े खालील किवता वाचताना याबाबतची 
उकुता असण ेयोयच आह.े         
 
पाऊल िच े 
 
मी एक राि ा नानंा पसुले  
परमेर नाही घोकत मन मम बसले  
पिर तुी िचरंतन िवातील वासी  
का चरण केधवा तुासं ाच ेिदसले ! 
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ित कन णाा मला चादंया काही, 
तो मु वासी िफरत सदोिदत राही  
उठतात तमावर ाची पाउल िच े–  
ानंाच पसुिस त,ू आह ेकी तो नाही    
--- ० ---  
 
‘ कलंदर ‘ या किवतते त ेणतात – 
 
माया सााात आता  
मीच भपू मीच राजा  
माया दवेळात झालो  
मीच दवे मीच पजूा  
आिण शवेटी – 
माया आतसे नाही  
आता अहंतचेा पार  
झाले आनतंाच ेघर  
ाला जीवनाच ेदार.  
--- ० --- 
 
िनराकार  
 
या :खाला नाही आकार  
नाही रंग, नाही नाव –  
त ेआह ेमाझ े 
पण मी ओळखत नाही ाला  
आिण नसशील ओळखत तहूी  
मला माहीत आह ेइतकेच –  
तझुा परेी रथ र जात असता  
या िितजावर जो तरंगत होता  
िनळापाढंरा मघे  
ा मघेातच ज झाला  
या िनराकार :खाचा  
आिण ा मघेामाणचे –  
त ेिफरत ेआह ेआकाशाा पोकळीत  
शोधीत त:साठी  
एखाद ेनाव, एखादी रेषा –  
एखादी आकृती.  
--- ० ---  
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जोगीण  
 
मला हवी आह ेनािकता  
पण सह वष  
मनाला िमठी घान बसलेली  
ही आिकता होत नाही र  
मायापासनू.  
रंगमचंावरील िदांा काशात  
ाधाा नासारखी      
िविवध रंगातं उमलणारी  
सरुले पदास करीत  
माया अतं:करणात वशे करणारी  
ती मोहक नृागंना  
उभी आह ेमाया मिंदराा दाराशी.  
पण मिलन व ेपिरधान कन  
गहन काळोखात गरुफटलेली  
एकतारीवर एकच एक गीत गाणारी   
ही उदासी िमतभाषी जोगीण  
मान टेकून दरवाजाा भंावरती  
बसली आह ेवाट अडवनू  
वशेाा पायरीवर.  
--- ० ---  
 
पाथं  
 
अाताा गढू धुात  
अपण ेतरळणाया तुया अिापयत  
कोणाची पावले कधी पोहोचली नाहीत,  
माझीही पोहोचणार नाहीत.  
आिण तरीही –  
ा असााकड ेजाणाया मागा वर  
मी जातो आह ेपढु,े सारखा पढु े–  
गतीन ेबिधर झालेा माया मनाला  
आता रण उरले नाही ा ळाच े 
ााकड ेमी जात आह.े  
आिण रािहली नाही आवयकता  
तथेपयत पोहोचयाचीही.  
कारण या गतीतच आह ेा येाच ेसपंादन      
या वासातच आह े 
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वासाची अिंतम सागंता.  
--- ० ---  
 
माजन  
 
ईर नाही णता ? माझ े–  
मतही अगदी तसचे आह े 
ऐकलेत ना परवा भाषण  
सािंगतले मी –  
या िवाा िविवध दशनी  
जड ताचा अधं कायदा  
भन राह.े  
हहेी टले, िजथ ेन जात े 
ा तथे ेकशास ावा  
शोध वगरेै  
णनू णतो ईर नाही  
या मुावर तमुच ेअमचु े 
जमत ेसार.े  
हो हो आपण णता तहेी  
नाही खोटे  
रोज ाथ ना मीही करतो  
हात जोडािवना िजवाला  
बर ेन वाटे  
दवे नस ेपण शि अस ेती  
िजच ेिनयंण जगतावरती  
ितच ेकराया वन जरास े 
अडचण कोठे ? 
नाही – अगदी तसिेह नाही –  
मानवमन ना िनराकारता  
कधी साहत े 
आिण अखरेी आह-ेनाही  
ितथचे असत.े  
अचतेनाला करी सचतेन  
शूाला द ेअथा च ेधन  
मग अपुया नजरेन ेजीवन  
सदा पाहत े– 
णनू माया डोयापढुती  
िकरीटधारी प भचू े 
( मिंदरातले तजिबरीतले )     
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उभ ेराहत.े  
असो तस ेपण – ( माजन सोडा )  
ईर नाही या ावर –  
अपलेु जमत.े  
--- ० ---  
 
माग   
 
चालतो मी सारखा हा  
चालयाला अतं नाही  
चाललो कोठे कशाला  
हीिह आता खतं नाही.  
एकदा पवू मलाही  
वडे होत ेशोधयाच े   
वदेनवेाचनू काही  
लाभ झाला ातं नाही  
जाणा थोराकंडहेी  
खपू केली चौकशी मी  
शजालातंनू कळले  
अतलेा पार नाही.  
योजनचेा या नकाशा  
ा िठकाणी ठेवलेला  
खदंकान ेवढेलेा  
ा ळाला दार नाही.  
ना कळाव ेहीच इा  
जो कुणी आह ेतयाची  
शोधता ाा कृपचेा  
शोधका आधार नाही  
मी णोनी सोडला तो  
नाद आता मिंझलाचा  
चालयाच ेये आह े 
अ धमा चार नाही.  
--- ० --- 
 
गाभारा 
 
दशनाला आलात ? 
या... 
पण या दवेालयात 
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सा दवे नाही. 
गाभारा आह,े चादंीच ंमखर आह,े 
सोाा समया आहते, 
िहाचंी झालर आह े
ाचंहंी दशन ायला 
हरकत नाही. 
वाजवा ती घटंा 
आिण अस ेइकड ेया... 
पािहलात तो िरकामा गाभारा ? 
नाही...तस ंनाही... 
एकदा होता तो ितथ.े 
काकड आरतीला उठायचा 
शजेारतीला झोपायचा, 
दरवाज ेबदं कन 
बरोबर बाराला जवेायचा, 
दोन तास वामकुी ायचा, 
सारं काही ठीक चाललं होत.ं 
पयांा राशी 
मािणकमोाचं ेढीग 
पडत होत ेपायाशी, 
दिण दरवााजवळ 
मोटारच ेभग ेवाजत होत,े 
मंजागर गाजत होत,े 
रशेमी साा, टेरीनच ेसटू 
समोर मडत होत,े 
बकेँतील िहशबे हिरणाा गतीन ं
बागडत होत,े 
सार ेकाही घडत होत े
हव ेतस.े 
पण एक िदवशी...आमच ंदव... 
उर दरवााजवळ अडवलेला 
कोणी एक भणगं महारोगी 
ताररात ओरडला... 
’ बााजी बाहरे या ! ’ 
आिण काकडआरतीला 
पहाटे आी पाहतो तर काय  
गाभारा िरकामा. 
पोिलसात वद 
आी िदलीच आह;े 
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परत ? कदािचत यईेलही तो... 
पण महारोयांा वीत 
तो रािहला असले 
तर ाला पुा 
वशे ावा की नाही, 
याचा िवचार करावा लागले 
आमा ना. 
जयपरूला पवहार चा आह े
सा मतूसाठी. 
पण ततू  
गाभााच ंदश न ा, 
तस ंटलं तर 
गाभााचचं मह अिंतम असत.ं 
गाभारा सलामत 
तो दवे पचास.... 
---- कुसमुाज.  
 
कुसमुाजाचंीच ‘ दवेाा दारी ‘ नावाची एक किवता आह.े ा किवतते, वरील सव किवताकंड ेपाहायला उपयोगी 
पडतील आशा काही सूप ओळी आहते, ा अशा --   
 
केाचा र ेउभा      मीही तुया दारी 
उशीर का परी      आज असा ?  
णतात तुया      दयलेा न अतं  
पकुारती सतं      थोरी तझुी  
तुया मिहाची      चडं परुाण े 
गमती तराण े     अथ हीन ! 
आिण आज मन      शिंकत ह ेहोई  
आहसे की नाही      मळुात त ू 
ब लता माझी      दडवाया गलेो  
अिधक जाहलो      ब ल मी  
परततो आता      रणात माघारा    
सिैनका िनवारा      समरात  
माया जीवनाचा      मीच िशलेदार  
थ  हा पकुार      तुया दारी  
आहसे की नाही      आज नस ेचता  
दोहमध ेआता      भदे नरु े!  
 
आता, आपण इथ ेघतेलेली एकेक किवता पाहात जाऊ. कुसमुाजांा किवतते सतं वाङमयाचा उेख यतेो. 
आिण मराठीता एवा िवपलु-लेखन कवीन ेत ेवाचल ेअसलेच अस ेआपण गहृीत ध शकतो. आता, 
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ानेरांा दवे कनचे ेिवशषे कोणत ेतर सवंेता आिण िवाकता. तकुाही ‘ आकाशाएवढा ‘ होतो 
णजचे अमया द होतो. त ेकधी घडत ेतर जेा ‘ तकुा टाकावा थ ुकंोन ‘ णज ेआपली ितमा टाकून िदावर. 
ालाच तो ‘ एकिवध  मन ‘ णतो. तस ेमन णजचे अमया द, िवाक मन. ह ेमानवी बुीन े– ने ेकळत 
नाही, असाही उेख कुसमुाजांा किवतते यतेो. तरीही, ‘ गाभारा ‘ ही किवता बघा. ईराला मानवी मनाच े
गणुावगणु िचकटवनू  एक सामािजक अशी आदश कना इथ े केली जात.े :िखताा सवेसेाठी दवे गाभारा 
सोडून गलेेला आह े! तस ेघडत असत ेतर जगात इतके :ख आिण अाय का आहते, असा  ानंा पडत 
नाही. जण ूदवेळात यणेार ेलोक :िखताकंड ेपाठ िफरवणारचे असतात ! खु :िखत असलेलेही बरचे लोक दवेळात 
यते असतात, ाच ेकाय ? पण  सामािजक मूाक भिूमका घतेली की बाकीच ेगाभंीय  सोडून दतेा यते,े हा 
यातला ावहािरक िवचार आह.े ‘ पाऊल िच े‘ या किवतते कवी चादंयानंा िवचारतो की तुाला कुठे ‘ तो ‘ 
िदसला का, त.े णज ेतो नसावाच बधा, हा आशय. ‘ कलंदर ‘ म ेत:ला अतं वा पार रािहला नाही, अस े
कवी णतो ! खरचे घडल ेका अस े? की एक आपली बोलायची पत ? ‘ मी गुचरणी लीन झाले ‘ अशा ा 
किवता धामक मािसकातं यतेात, तस े? ह ेखरोखरच घडले असत ेतर मग इतर सव किवता अशा आा असा 
का ? ‘ िनराकार ‘ या किवतते त ेअशीच एक िनराकार :खाची खोटी कना माडंतात. :ख जर िनग ुण-िनराकार 
असत ेतर दवेावर एवा किवता िलहायची गरजच कशाला पडली असती ? ‘ जोगीण ‘ ही किवता अशीच खोटी 
वाटत.े तमुा अनभुवातनू आिण िनवडीतनू तुी नािक झाला असाल तर आिकता तुाला अडवत ेअशी 
तुी तार करत बसाल ? ‘ पाथं ‘ ही किवता शोध सपंवनू िनषा त  िमटवयाची पळवाट काढणारी आह.े 
‘ माजन ‘ ही किवता नािकततेनू थोडा माग  काढणारी आह े– 
 
दवे नस ेपण शि अस ेती  
िजच ेिनयंण जगतावरती  
ितच ेकराया वन जरास े 
अडचण कोठे ? 
 
--- असा. ाचमाण े‘ माग  ‘ ही किवता    
 
एकदा पवू मलाही  
वडे होत ेशोधयाच े   
 
--- अस ेणनू आताा ‘ िबनशोध ’ अवचे ेसमथ न शोधत े!  
साराशं णज,े कुसमुाजांा ईर शोधात काही त नाही. आता ह ेबघा – 
‘ तो वास स ुदंर होता ’ या पुकात ा. के. रं. िशरवाडकर यानंी टलंय, ‘ वादळवले ’म े‘ िवशाखा ’तील 
नािकता अथवा सशंयवाद सपंला आह.े’, ‘ लात यणेारी गो ही की आिकतेा िवरोधी सरू काढणारी 
किवता पढुील काळात आली नाही.’, ‘ कुसमुाज दोन कारणावंन आिकतचे ेागत करतात. एक आह े
सदय वादी (aesthetic) आिण सरं आह ेपरमेराच ेमेमय प. या दोी कारणानंी जाणवणार ेपरमेराच े
अि ाितभ आह.े वादाा, तका ा पलीकड ेआह ेअशी ांा किवतचेी धारणा आह.े’ याच पुकात 
पढंरपरू भटेीची एक आठवण िदलेली आह.े--  “मराठी सृंतीा आिण इितहासाा गभा गाराकड ेचाललो 
आहोत अशा भावनने ेआपण पढंरपरूला जात आहोत अस ेताानंा वाटत होत.े ताा िलिहतात, ‘ नािकतेा 
ातंात वारंवार सचंार आिण मुाम करणार ेमन पायात टाकलेा जंासारख ेभािवकतने ेजड झाले होत े’ 
(‘ितसाद’- लेखसंह, ३०).” 
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‘ छंदोमयी ’ या किवतासंहाता ‘ चावा क ’ या किवतते चावा काची नािकता समजनू घतेाना जाणवलेली 
चावा क-िवचारातली मया दा दाखवनू िदलेली आह.े ‘ नजर ’ या किवततेही कुसमुाजानंी िनरीरवादी 
िवचारसरणीतली ांा कवीमनाला जाणवणारी उणीव दाखवनू िदलेली आह.े ती पणू  किवता अशी -- 
 
‘मा रसलेसारख े
सार ेिनरीरवादी 
थाबंतात सृीा उगमाशी असलेा 
एका कायापाशी. 
उदय नाही, अतं नाही 
प नाही, रंग नाही 
अाड नाही पाड नाही 
अशा पाथव कायापाशी 
एका यभं ूजाणीवहीन अिापाशी. 
माया तका ला ह ेपटत े
आिण तरीही वाटत े
की या िनरीरवाानंी 
उर राी उठून 
पािहलेले नाही कधीही 
चादंयानंी खचलेले 
अपार धसूरान ेओथबंलेले आकाश 
माया नजरने.े.! 
*** 
 
‘ अतंहीन ’ या किवतते अिाा तळाशी स असले या कनने ंकवीमन जळता पिलता घऊेन खोल उतरत 
जात.ं आलेले अनभुव, ह े‘ त े’ स नाही णत आणखी खोल नतेात. पण भोवती िवझलेले काजव,े भयद 
िनशाचर, पखं तटुलेले गड आिण िगधाड ेिदसतात. अखरेी हताश झालेा कवीमनाला वाटत ं-- 
    
  ‘ कळले आता वथृा शोध हा 
     मगृजळात या फसलो आह े
याच पायरीवरती आता 
पिलता िवझवनुी बसलो आह.े’  
 
--- या सवा तनू िनघत ेकाय, तर सामािजकता हचे परत ! इथ,े ज.े कृमतूा एका छोा उतायाचा अनवुाद 
दणे ेतु ठरेल --  
 
“ ईराचा शोध घेयामागची रेणा कोणती आह ेआिण खरोखरच ायचा आह ेका तो शोध ? आपापकैी 
बयाचजणासंाठी ती वावापासनू उपल अशी एक पळवाट असत.े ामळेु, आपण या बाबतीत अगदी  
असले पािहज ेकी ही एक पळवाट तर नाही ? की खरोखरच तो साचा शोध आह े? आपा मानवी 
सबंधंातंाही साचा ? व,ू कना, िवचारसरया यांामधाही साचा ? आपण या :खमय जगाला 
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कंटाळलो आहोत णनू आपण ईर शोधाच ेकाम अवलंबत असलो तर ती एक पळवाटच आह.े मग आपण 
दवेाची िनमती करतो पण तो दवे नसतो. दवेळाचंा, पुकाचंा दवे हा दवे नसतोच, ती एक िवलोभनीय पळवाटच 
असत.े दवे वा स ह ेगधळलेा, भािवत, मया िदत मनाला समजचू नाही शकत. असले मन ाचा िवचारही 
नाही क शकणार. आधी ा मनान ेभावयुता टाकािशवाय ाला दवेाबल काहीच समज ूशकणार नाही. “   
कुसमुाजांा बाबतीत ती नसुती एक पळवाटच नाही तर एकदा अस,े एकदा तस ेबोन सवाना आपा राात 
सामील कन घणे ेआह.े झळाळती भाषा, भिद कनािवलास आिण आिक, नािक या सवानाच ‘ आपले 
‘ करण,े ह ेकाही ंयास ुंयाच ेकाम नाही. राहता रािहले शोिषत, विंचत, पीिडत. ांासाठी ह े–  
 
वुपद  
 
ह ेसार ेखर ेअसले  
अथवा आहहेी  
पण तरीही –  
माया गीताच ेवुपद एकच आह,े  
माणसाा माावर  
दािरासारखा शाप नाही  
पृीा पाठीवर  
इतके अमगंल, इतके :खदायक, इतके भसेरू  
सर ेपाप नाही !  
जोपयत मायाजवळ गीतासाठी श आहते,  
शासाठी ास आह े 
तोपयत –  
याच वुपदाचा, याच वुपदाचा       
माया गीताला ास आह े!  
 
--- यापढुहेी बरीच आह ेकिवता – ती िमळवनू पणू  वाचा.  
साराशं, कोणाच बाबतीतले गाभंीय  झपेत-पलेत नाही कवा जगयाता जिटल ग ुतंाग ुतंीचाही आवाका 
घेयाची, तो  करयाची कुवत वा हमत नाही, अस ेअसले तर कराव ेतरी काय – हा बयाच सािहिकाचंा 
 अस ूशकतो. ानंा गिरबी आिण अाय याचंी  झळ पोचलेली असनू ातनू त ेसामािजक वा िवोही 
झालेले असतील ाचंा च नाही. बाकीानंा मूाकतसेाठी सामािजकतिेशवाय पया य नाही ! कसलीही झळ 
पोचलेली नाही, कोणाही बाबतीत परुसे ेगाभंीय ही नाही पण भाषा आिण कौश बयापकैी हािसल आह ेतर 
अशानंी सािहात यशी होयाच ेय का क नयते ? बिस ेका िमळव ूनयते ?  
अस े पडणाया लेखकासंाठी मराठीत दीपभं णावते अस ेबरचे लोक उपल आहते ! 
--- ००० --- 
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िूलअस सीझर ( तीन अकंी नाटक ) 
लेखक-अनवुादक – िदलीप जगताप, काशक – कॉपर कॉईन.     
 
जागितक नाटककार िवम शेपीअर याच ेह ेएक टे नाटक. उम अनवुादान ेह ेनाटक मराठीत उपल 
होयाची ही एक महाची साृंितक घटना आह.े अिवनाश स ेयानंी या पुकाला िलिहलेली साडतेीन पानी 
ावना हा एक उम ावनचेा नमनूा आह.े शवेटी त ेणतात, “ िदलीप जगतापनी भाषातंर करताना मळूा 
सिंहतलेा कुठेही धा न लावता, ह ेभाषातंर आह ेअस ेवाटूही नय,े ह ेअल मराठी नाटक आह,े अस ेवाटाव ेअशी 
िकमया केली आह ेआिण राजकीय नाटक िकती े दजा च ेअस ूशकत ेह ेदाखवनू िदले आह.े ासाठी ान े
वापरलेली भाषा नाटकी पाची नसनू ‘ नाा पाची ‘ ( िथएिकल लँवजे ), अल दशेी वाणाची 
आिण शेपीअरा भाषलेा पया य दणेारी आह,े याचा आवजू न उेख करावासा वाटतो. “ – ह ेततंोततं 
पटयासारख ेआह.े ही एक वगेयाच कारची शोकािंतका आह.े या नाटकाचा नायक कोण, सीझर की टूस यावर 
जगभर चचा  झडत आलेा आहते. मला ही एका ीची न ेतर एका समाजाची शोकािंतका वाटत.े एका 
परामी, महाकांी ीकडून कुणी खावले जाण,े कुणी मर होण,े यातंनू िनमा ण होणारी ही एक 
िया-ितियाचंी खंला आह.े ातनू उभा राहणारा चार, कारान,े ात सरळ, सन चहेी सामील 
होण ेआिण या सवा तनू तो समाज यादवीकड,े अराजकाकड ेढकलला जाण ेआिण ातनू मोठा सामािजक िवसं 
होण े– असा खपू मोठा आवाका घणेार ेह ेनाटक आह.े मानवी भाव आिण राजकीय मू ेयांातंा 
सबंधंाचंाही सखोल धाडंोळा ह ेनाटक घते.े  
ह ेएक महाच,े अमू नाटक मराठीत उपल कन िदाबल लेखक व काशक याचं ेअिभनदंन ! 
--- च.ं . दशेपाडं.े     
--- ००० --- 
 
( १ ) रंग ेहात ( २ ) काठपदर  -- दोन नाटके.  
लेखक ० िदलीप जगताप – काशक ० कॉपर कॉईन.  
 
िदलीप जगताप ह ेमराठीता ायोिगक रंगभमूीवरच ेएक ात लेखक आहते. ांा नऊ नाटकाचंी चार 
पुके अलीकडचे कािशत झालेली आहते. पाहाताणी उम दशन दणेारी ही पुके आहते. तरीही, मिुत 
शोधन जरा अिधक चागंले असायला हव ेहोत,े अस ेजाणवले.  
( १ ) ‘ रंग ेहात ‘ ह ेसा ा ‘ डट हँडस ‘ ( णजचे ‘ ाईम पशॅनले ‘ ) या नाटकाच ेमराठी पातंर आह.े एका 
राजकीय ावर आधािरत अस ेह ेनाटक आह.े आमकता चागंली की तडजोडीन ेपढु ेजाण ेचागंले, हा िवषय 
आह.े पााचंी नाव ेमळुातली ितकडची असली तरी जगतापांा िसह, ओघवा मराठीमळेु वाचन सहज 
आकलनीय होत.े कोणाही िवचाराचं ेसाच ेह ेमानविनमत असनू ाला साच ेवगरैे मू नसत े– त ेसगळे ा 
ा वळेी बरोबर-चकू ठरवण ेअसत ेयाची मनाला एक वगेळीच जाग ह ेनाटक दते.े पवू या नाटकाच ेमराठीत 
पातंर ी. ना. पडस ेयानंी  
‘ डॉ. ार ‘ या नावान ेकेले होत.े जगताप ह ेएक जाितवतं, जनु,े जाणत ेनाकम असान ेाचं ेह ेपातंर 
उम झालेले आह.े खर ेतर गुोला ाची बायको होडररा िमठीत िदसामळेु ान ेाचा खनू केलेला 
असतो – ठरलेा तासाठी न.े पण शवेटी तो त ेनाकाबलू करतो – “ पण एक सागंतो, माझ ंाावर खरंखरंु 
मे आह ेआिण जर मी ाला मारला ह ेनाकारलं तर तो एका ु मादीसाठी मलेेलं िनपयोगी, बवेारशी ते ठरले 
... “ या िवचारान ेतो त: मरण परत खोटे बोलतो ! जर वाचाव ेअस ेनाटक.           
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( २ ) ‘ काठपदर ‘ ह ेिजआ जनेेा ‘ द मडेस ‘ या नाटकाच ेमराठी पातंर आह.े या नाटककाराच ेजीवन चडं 
नामय होत.े गुगेारीतही बरबटलेले. शवेटी ाला जठेपचेी िशा झाली तेा सा  आिण िपकॅसो यानंी 
ाा अाकड ेरदबदली कन ाला सोडवले होत.े ह ेनाटक शोषक आिण शोिषत यांातंा नााचंा 
आिण ातंा हसचेा सखोल वधे घणेार ेआह.े जने ेहा एक ‘ ौया चा रंगमचं ‘ चा परुता  होता, ह ेइथ ेलात 
ाव.े दोन मोलकरणी आिण ाचंी मालकीण यांातंले ह ेिवदारक ना आह.े या मोलकरणीच आलटून पालटून 
मालकीण होतात आिण ाचंी मन ेा खोा खोा यातंनू  करत राहतात. या नाटकाा शवेटा 
भागात यणेार ेछबी या पााच ेएक मोठे गत हा नामयतचेा एक उ ुगं नमनूा आह.े भिूमका बदलाचं ेह ेनाटक 
लपवू क वाचाव ेलागले अस ेआह.े इथहेी जगतापांा ओघवा सवंादामंळेु त ेआकलन-सलुभ झालेले आह.े    
िदलीप जगताप ह ेमाझ ेजनु ेिम आहते. नाेात ाचं ेबरचे काम झालेले असनूही एक कार ेत ेलितच 
रािहलेले होत.े आता ाचंी नाटके कािशत झालेली आहते, ही एक चागंली घटना घडलेली आह.े ाबल, कॉपर 
कॉईन काशनाच ेअिभनदंन 
.   
--- च.ं . दशेपाडं.े     
--- ००० --- 
 
 
शाचंी नवलाई ( बालकिवतासंह ) 
कवी – एकनाथ आाड , काशक – िदलीपराज काशन.  
 
आपल ेइथले िम एकनाथ आाड यानंी बालासंाठी हा एक आगळावगेळा, ांा भाषाानात हसतखळेत भर 
घालणारा असा एक उम किवतासंह िलिहला आह.े हा बालासंाठी जरी असला तरी सवाचीच छान उजळणी 
कन घईेल असा मजदेार संह आह.े ाकरणातले काही सोप ेकार, नामाचं ेिविवध कार, वााचं ेकार, 
वाचार, णी, िविवध सदंभात यणेार ेकाही खास श अशा नावीपणू  योजना यात आहते. मलुासंाठी आिण 
पालकासंाठीही के घरात असाव ेअस ेह ेपुक आह.े उम कागद, उम छपाई आिण सतंोष घगड ेयाचंी छान 
रंगीत िच ेयानंी सजलेले अस ेह ेपुक आह.े मलुानंी वा मोानंी सहज हाताशी ठेवाव ेआिण जातायतेा एखाद े
पान तरी वाचाव ेअशी ही खरोखरच एक िवशषे नवलाई आह.े      
आाडानंी मलुासंाठी यापवूही खपू लेखन केलेले असनू ानंा बरीच पािरतोिषके व सानही िमळालेले आहते. 
तमुाआमा मलुानातवडंासंाठी सातान ेअस ेमोलाच ेकाम करत राहणाया आाडाचं ेअिभनदंन !  
--- ००० --- 
 
 
एका टीी बातमीचा अथ  --  
 
ज ेराज ठाकर ेआहते त ेराज ठाकरे पुयात आलेले आहते आिण ज ेराज ठाकर ेनाहीत त ेराज ठाकरे पुयात आलेले 
नाहीत.  
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‘ िषकेश मखुजच ेिचपट – आादन आिण जीवनी ‘ 
लेखक – डॉ. कमलेश सोमण, काशक – गोयल काशन.  
 
गुगेारी, नायक-खलनायक, मारामाया, पाठलाग, गोळीबार, कॅबरे नाच वगरै ेमागा न ेन जाता पिरिती आिण 
माणसू, माणसू आिण माणसू यांातंा समा, :ख,े भावभावनाचं ेहलेकाव ेया मागा च ेिचपट सचुयासाठी 
आिण ाचं ेिददश न करयासाठी एक वगेळी चतनशीलता लागत.े ती असलेले भारतातले अपवादाक 
िददशक होत ेिषकेश मखुज. :ख आिण िमिलपणा याचं े िमण क शकणार ेअजब जागार होत ेत े! 
ांा िचपटाच ेिचीकरण चा असताना कधी महमदू हा िवनोदी नट ितथ ेगलेा तर तो ण,े “ बकवास िपर 
ह ैय े– नही चलेगी – “ अस े‘ बकवास ‘ िचपट काढयाच ेधाडस थोाच लोकाकंड ेअसत.े ातंले एक होत े
िषदा ! आनदं सारखी बरीच पा ेानंी ांा ितभने ेकायमचा ठेवा णावा अशी िनमा ण कन ठेवललेी 
आहते. साधपेणा, साधी माणस,े उम पण उजेकता नसलेले सगंीत, आिण भडकपणा टाळत केलेली सहज 
हाताळणी ही ाचंी विैश ेहोती. धम असो की राजकारण असो की कला, के ेात करमणकुीसाठी 
वखवखलेा या दशेात मसालाहीन िचपटाचंी इतकी िनमती करण ेह ेयरेागबाळाच ेकाम नोह े! ाचंा एखादा 
तरी िचपट ‘ खपू महान ‘ णावा असा आह ेका, यावर मतभदे होऊ शकतील पण ानंी ेकाचंी मानवी 
सबंधंाचंी जाण वाढवली, ानंा अिधक सवंदेनशील केले याबाबत मा मत होऊ नय.े  
अशा या आपा िय िददशकाा १५ िचपटाचंा मौवान ऐवज एका िठकाणी दणेार ेपुक आपले िम डॉ. 
कमलेश यानंी िलिहलेले आह े– ‘ िषकेश मखुजच ेिचपट – आादन आिण जीवनी ‘. मसुािफर, अनाडी, 
अनरुाधा, छाया, असली-नकली, अनपुमा, आशीवा द, सकाम, गुी, बावच, आनदं, अिभमान, नमकहराम, 
चपुके चपुके आिण िमली – ह ेआहते त ेिचपट. या िचपटाचं ेकथासार, काही महाच ेसगं, काही िवशषे सवंाद, 
ातंली गाणी, काही फोटो आिण या सवातनू लेखकाला जाणवत गलेेले बारकाव ेयानंी यु अस ेह ेपुक आह.े 
डॉ. कमलेशानंी  ह ेखास मेान ेिलिहलेले पुक आह ेयात शकंाच नाही.    
हदी िचपट ह ेभारताच ेएक अधूब णाव ेअस ेकरण आह.े ाता एका महाा िवषयावर आलेा या 
पुकाच ेमन:पवू क ागत आह े! लेखक आिण काशक याचं ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
अामा ( कादबंरी ).  
ले ० डॉ. कमलेश सोमण,  ० गोयल काशन.  
 
‘ सडू ‘ या एकाच मानवी भावनवेर आिण तीतनू िनमा ण होणाया िवसंावर चतन करणारी ही एक कादबंरी आह.े 
ोण-ुपद आिण अामा-पाडंव अशा दोन सडू वासाचंी ही कथा आह.े ही नसुती घटनाक कथा नसनू मन े
घसुळून काढत मानवी जगयाचा अतंबा   वधे घणेारी एक दश नाक शोकािंतका आह.े ही सव कथा अामा 
त: िनवदेन करतो आह.े ात एक कारची तटताही आह ेआिण पाापही आह.े पण ा ा वळेा 
उकळा मनितीही  तीतने ेिनवदेन केलेा आहते.  
शवेटाकड ेासमनुी अााला िवचारतात, “ – कसला िवचार करतो आहसे ? अजनूही त ूतुया 
भतूकाळाता :खान े आहसे का ? “ हा एक भदेक  आह.े ानतंर ही कथा वत मान काळाता 
सदंभा लाही श करत.े   
‘ महाभारत ‘ ह ेमानवी जीवन हजार कारे मथंन कन पाहणार ेएक दशक महाका आह,े ह ेतर जगाच 
आह.े ाता अनके भागानंी असं कलाकृतना आजवर रेणा िमळालेली आह.े ावर िलहावसे ेवाटण ेआिण 
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त ेपलेता यणे ेह ेदोी इथ ेघडलेले आह.े डॉ. सोमणानंी ाचंी डॉरटे एलकंुचवारांा नाटकावंर एक सखोल 
अास-बधं िलन केलेली आह,े ह ेइथ ेिवशषेान ेनमदू करयासारख ेआह.े  
करमणकुीपेा खपूच अिधक काही ‘ दणेारी ‘ ही एक िवशषे कलाकृती आह.े   
--- ००० --- 
 
द िपा  
 
मह डगर ेयानंी िददशत केलेला ‘ द िपा ‘ हा लघिुचपट पािहला. ेामं ेपसरत चाललेला 
एकाकीपणाचा रोग हा िवषय आह.े एक े माणसू. ाची बायको वारलेली असनू ाचा मलुगा ऑेिलयात 
आह.े एका मोा शहराता एका आलीशान लॅटम ेतो एकटाच राहतो आह.े सुवातीलाच एका मकूातनू 
ाचा एकाकीपणा ािपत केला जातो. घरात खायला काही नाही आह.े तो िपा मागावतो. िपा तयार 
होयाा ियपेासनू सव काही दाखवले जात.े यातनू ा ेाचा एकाकीपणा अिधकािधक ताणला जात राहतो. 
मग तो िपा घऊेन िडिलरी बॉय िनघतो. खपू रा आिण रहदारी पार कन तो योय इमारतीपयत पोचतो. 
ितथली िलट बदं असत.े ा ेान ेलॅट नबंर चकुीचा िदलेला असतो. िशवाय ा इमारतीत तीन शुा असतात 
! ह ेसगळे पार कन तो ा ेाा घरी पोचतो. ानतंर ा ेान ेाला घरात बोलावण,े थोडा िपा 
खायला लावण ेआिण गा मारत आहान ेबसवनू ठेवण ेघडत.े ा िडिलरी बॉय ची कहाणीही जरा शोकाच 
असत.े शवेटी उशीर झाला णनू तो िनघतो. तो े णतो, “ मी उा पुा ऑडर करेन िपा ! “  जािहद 
नाव असलेला तो िडिलरी बॉय चागंला तगडा आह,े ामळेु, ान ेकेलेली िजाचंी चढउतर खरी वाटत.े 
िशवाय गा मारतानाही ाच ेा ेात रमण ेछान आले आह.े ा ेाचा गासंाठीचा अधाशीपणा चागंला 
आला आह.े  
भारतात ेापंकैी िन ेलोक या एकाकीपणाा समने े आहते. २०३० पयत ही समा खपू उ होणार 
आह,े अस ेअासक णताहते.  
कोणतीही भाषणबाजी वा आकडवेारीची बोधनबाजी न करता िनळ याकततेनू या समचे ेगाभंीय  
माडंयात हा लघपुट यशी झाललेा आह.े चागंले काम !  
--- ००० --- 
 
मा, लता आिण शकंर-जयिकशन ! १९५९. िचपट ' उजाला ' ! या गायान ेचडं धमाल उडवनू िदली होती ा 
वळेी ! ात अमीन सायानच ेसनसनाटी िनमा ण करणार ेिनवदेन ! टे ! िबनाकाच ेह ेसरताज गीत होत े! आता 
बघताना जाणवत े-- गिरबांा या गायाची लोकेश बघा -- इथा इथ ेचडं बहार ! कशाला हव ेइंलंड-
अिमिरका ?  ( झमूता मौसम म महीना ) 
 
--- ००० --- 
 
१३ ऑग २०२१ पयत  
 
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 े? 
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सािभमान आदर  
 
माया पीा थोरा बिहणीचा मलुगा डॉ . उमशे दशेपाडं ेयाचा काल म ुबंईत ाा कामाा वॉड िवभागात 
सार झाला ! हा सार एका िवशषे कारणासाठी होता. कोरोना काळात धारावी िवभाग भारतातच काय जगातही 
िकती गाजला होता त ेआपाला माहीत आह.े कोरोना पसरयाच ेधारावी झोपडपी ह ेएक मोठे क च होईल की 
काय अशी भीती होती. पण ितथ ेअथकपण,े सुी, रजा न घतेा काम करणारे काही मोठे मानवत होत े! ातं 
आमचा हा भाचा डॉ. उमशे होता ! नतंर  तो भाग या रोगाा बाबतीत पणू  िनयंणात आला. ही काय जा झाली 
ह ेअासयासाठी परदशेातंले तही ितथ ेयऊेन गलेे. गलेे काही िदवस तर ितथ ेनवीन कोरोना णाचंा आकडा 
शूावर वा एक अकंी इतका खाली आललेा आह े! तर या अशा कामासाठी हा सार होता ! आा सव 
कुटंुिबयासंाठी तर ह ेआनदंाच ेआहचे पण हा आनदं सवच माणसातं वाटला जावा असा आह.े एरवी डॉ. उमशे हा 
आमचा एक ' लहान ' नातवेाईक असतो, आी ााशी कसहेी काहीही बोलतो, गमंती करतो, पण , ाा या 
कामाबल मा ााबल अिभमान आिण आदर वाटतो आह.े ाा पढुील कामासाठी मी ाला आशीवा द-
शभुेा तर दतेोच पण  ाा या कामासाठी मा ाला एक कडक स ॅ ूट !   
--- ००० --- 
 
अिभायाथ  मायाकड ेयणेारी पुके  
 
काही लखेक 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 
अपरेु 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 े-- 
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‘ 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 
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 यणेारे 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 आह,े 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 ा सजक 
ि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.  
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टीीवर एकजण सागंत होत ेकी सोडावॉटरा बाटा फेकायच ेज ेिल ( कौश ) पवूा तणाकंड ेहोत ेत े
आताा तणाकंड ेनाही आह े! -- तणाचंी अशी अधोगती का झाली आहे, यावर एक गभंीर चचा  होण े
आवयक आह,े अस ेमला वाटत.े 
 
राजकारणात कृितशील लढाऊ तणाचंी आवक ही कमी होयाच ेएक कारण टीीवर अस ेसागंयात आले की 
कॉलेजामंधा िनवडणकुा बदं होण े! ह ेश वाटत.े कारण ा िनवडणकुांा िनिमान ेएखादा मडर करण,े 
कुणाच ेहातपाय तोडण ेअशा ा सधंी तणानंा िमळत असत ाच ांाकडून िहरावा गलेेा आहते ! 
 
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 ेाा कलतेनू अिभ ाया 
आतच वाव खपूच बदन गलेेल ेअसत.े मग लेखक ‘ आजच े‘ कस ेिलिहणार ? अस ेगभंीर  पडण ेहचे खर े
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  झालेल े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 
 
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, 
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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.  
 
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 सज री 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 ेऐकल ेहोत.े सािहातली आमची इटंरे वगेवगेळी असली तरी मराठी माणसाा 
जगयातले सािहाच ेान लोप पावत चाललेले आह ेयावर नहेमीच आी िशामोतब 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 झाल े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 --- 
 
सायड ( कादबंरी ) 
ले ० रव पाढंरे,  ० रोहन काशन.   
 
या कादबंरीच ेलेखक जजात जळगाव िजाता पर या गावाच ेआहते. िवशषे णज ेएसटीन ेया गावापासनू 
समुार ेतासादीडतासावर असलेा लोहारा या गावी शाखाबधंक णनू मी साडतेीन वष होतो. िकमान ५०-६० 
वळेा तरी या गावावन मी य-ेजा केलेली आह.े लोहायावन जळगावला जाताना परपयत का धळुीचा रा 
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अस ेआिण मग ितथनू पढु ेचागंला रा. ( आता काय पिरिती आह ेत ेमला माहीत नाही. ) ह ेसागंायच ेकारण 
णज ेितथा ा जामनरेी भाषचेा लहजेा मला चागंलाच पिरचयाचा आह.े ही कादबंरी वाचताना, आपण एका 
महान कलाकृतीबरोबर आहोत याा आनदंाबरोबरच मला ा भाषाादाा पनु:याचा आनदंही िमळत 
होता.   
 
‘ सायड ‘ ही मराठीतली एक महान कलाकृती आह.े हा लेखकच मळुात मराठीतला एक उ ुगं ितभचेा कलावतं 
आह.े पाढंयांा ‘ अवघाची ससंार ‘ आिण ‘ पोटमारा ‘ या कादबंयावंर मी पवू इथ ेिलिहलेलचे आह.े आनदं 
होण ेही एखादी मानिसक िवकृती णावी असा हा काळ असला तरी ही कादबंरी सािहाता महानतचेा आनदं 
दणेारी आह,े ह ेआधीच नमदू करतो. या कादबंरीला ामीण वा पिरवत नवादी असा कोणाही अिभधानात 
बसवता यणेार नाही. ही माणसाबलची – मानवी जगयाच ेअसं धागदेोरे, कंगोर ेसमजनू घते वाचकाला एकूण 
जगयाबाबतचीच एक पिरपता दान करणारी अशी कलाकृती आह.े अिभिपती आिण तीत अतंभू त 
िकोण यावंन आपण आधिुनक, उर-आधिुनक, अिवादी, अितवाववादी वगरै ेिवभाग पाडतो. तसा 
एखाा िवभागात बसव ूटाकाव ेअसहेी ह ेकाम नाही. ही एक, टले तर, साधी, सरळ अशी, कोणाही 
आिवभा वािशवाय सािंगतलेली माणसाचंी कथा आह.े  ितथा माणसांा जीवन-पती, वागण-ेबोलण ेआिण 
िनसग  यावंर तर या लेखकाच ेभु आहचे पण माणसाचं ेमूमापन करणारा मतिषत असा भाव कुठेही 
नसामळेु या एकूणच लेखनाला एक आािक उंची लाभलेली आह.े कोणाही धमा तले कमकाडं आिण 
यमिनयम या अथ इथ े‘ अा ‘ हा श वापरलेला नाही, ह ेकृपया लात ाव.े ढी, परंपरा, आचार-िवचार 
पती यांा माताा साामळेु मानवी जगयाला यै  िमळत असले तरी तोच साचा जगयाा नसैगक 
वाहाा िवरोधात असामळेु िनमा ण होणाया समाचं ेसवकष भान ही कादबंरी घते.े शातंी आिण यशवतंा ही 
या कादबंरीतली दोन मखु पा ेअसली तरी ही काही फ ाचंी कथा नाही. १३३ पानाचंा मजकूर असलेा या 
कादबंरीत िन ेतरी क ित फूटेज यानंा िमळत ेका ह ेपाहयासारख ेआह.े ांा िनिमान ेही पणू  मानवी 
जगयाचीच कथा सािंगतली जात ेआह,े ह ेजाणवत राहत.े  
 
सायड णज ेएकमकेाचं ेनू त ेपरुत ेकन घेयासाठी दोन शतेकयानंी एकमकेाचंी शतेीची काम ेएकितपण े 
करयासाठी केलेला समजतुीचा करार. शातंी आिण यशवतंा यांाम ेतसा करार आह.े ा दोघांा 
वगेवगेया ल कहायापंासनू सु होणारा सगळा वाहच याला कारणीभतू आह.े याची कथा नाही सागंत बसत. 
नको त ेकोणतहेी भरताड नसलेली ही एक समृ कलाकृती आह.े साहबे ूआिण यशवतंा यानंी अजाला जाण े
कवा यशवतंान ेशातंीसह शगोयाा जलेा जाण ेअशा सगंाचंी वण न ेनसुती पान ेवाढवणारी नाही आहते. 
शातंीची सास ूिनवत ानतंर ती आिण ितची आई यांातं होणारा सवंाद कवा साहबे ूआिण यशवतंाच ेशवेटी 
शवेटी यणेारे सवंाद ह ेसखोल शहाणपण  करणार ेआहते. ती ती पा ेांा ांा मया दातंलेच बोलत 
आहते पण ह ेसगळे पाहयात-सागंयात असणार ेलेखकाच ेशहाणपण ह ेमराठी सािहान ेआपला दािगना 
समजाव,े अस ेआह.े अस ेआणखीही काही सगं आहते. “ शवेटी नशीब नावाची काही एक गो रातचे का नही 
आयुात ? त ूतुाकडून यीन तवेढ ंकरशील शातंीसाठी, पन शवेटी ितच ंनशीब त ंकाही बदलवता यनेार नाही 
तलुे. नािशबाा पढंु कोाच ंकाही चालत नही, यशताभ.ू “ – इथ ेही कहाणी यऊेन ठेपत.े तस ेतर या कथचे े
बारीकस ेमळू णाव ेतर यशवतंाा बायकोा आईच ेअवाजवी कामे ! ितला नेयासाठी आलेा 
यशवतंाला अनकेदा ितला न घतेाच परताव ेलागान ेशवेटी िचडून तो णतो की आता ायला कुणी यणेार 
नाही, यायच ेतर ितन ेआपा पायान ेचालत याव.े यातला एक िकरकोळ अहंकाराचा, नतंर तफ झालेला, मुा ! 
टले तर हाच सगळे घडवतो ! या पतीन ेपािहले तर ही एक अुम मषूा  ( absurd ) कथा ठ शकत.े आिण 
मग असाही  यऊे शकतो की िकरकोळ काय आिण महाच ेकाय ? एखााचा भाव, एखादी घटना, नसैगक 
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रेणा – काय, महाच ेकाय समजाव े? इथ ेलेखक जस ेमाणसाचं ेमूमापन करत नाही तसचे एकूण जगयाा 
कुठा भागाचंहेी नाही करत. ह ेसगळे िमळून एक आह ेयाची जाणीव दते राहतो.  
 
या कादबंरीतली िनवदेन शलैी एखाा किवतसेारखी िमतभाषी आिण गिणतासारखी िबनचकू आह.े आशयाचा एक 
कणही इथ ेलित राहात नाही. ामळेु अथ पासनू इित पयत वाचताना सतत एक पिरपणू तचेा य यते राहतो. 
आिण ह ेसगळे सहज साधपेणान ेघडत राहत.े ही नसुतीच एक महान कलाकृती नाही आह ेतर अनके कारणानंी ‘ 
असनीय ‘ ठरावी अशी कादबंरी आह.े रचना आिण शहाणपण याचंा इतका स ुदंर िमलाफ िचतच पाहायला 
िमळतो ! पान ेफ १३३ पण ही खरी समृ कादबंरी !   
 
या कादबंरीची आादक समीा कुणी क शकला तर ती िकमान या कादबंरी इता आकाराची तरी होईलच, 
अस ेमला वाटत े! 
--- च.ं . दशेपाडं.े  
--- ००० --- 
 
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 अर े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 अनवुादका ची सज कताही आह.े 
अनवुादकाा सज कतमेळेु  या संहाला एकसधंता ा झाली आह.े 
 
आमच ेघराणचे िशकी पशेाच ेआह.े ाला आी नहेमीच जागनू असतो. आाला काही यवेो न यवेो, इतरानंा 
िशकवयात आी कंजषूी करत नाही. ामळेु, या अशा िशक िदनी आी अशा सगया ( िनवडक ) 
िशकानंा वदंन करतो की ज ेत:ला यते ेतचे इतरानंा िशकवतात आिण एकूणच जगयात ॅिरटीच ेउपासक 
असतात ! ( कधी कधी तर अस ेवदंन करायला कुणी सापडतच नाही, हा भाग वगेळा ! ) तरीही, ( एक ोाहन 
णनू ) एकूण सवच िशकानंा िवन नमन ! 
 
िखता रोग आिण  तदनषुिंगक काही   
 
एकूणच हीा काळात आिण िवशषेत: या कोरोना काळात ही िखता रोगाची समा वाढत चालाच े
वाचनात  यते.े धमा तली बाकीची कमकाडं ेयााजा वगरै ेा सोडून पण ान ( याला खर ेतर धामक वगरैेही 
णायची गरजच नाही ) ह ेमा या समवेरच नसुत ेन ेतर एकूण जगयावरच उपकारक ठरणार ेकरण आह,े 
ह ेशाान ेिस झालेले आह.े ‘ िरस ल ऑफ हाट िडसीझ ‘ िलिहणारा डीन ऑनश तर आहचे पण यावर जगभर 
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सतत सशंोधन चा असनू ाच ेिनष सुा ही बाब अधोरिेखत करणार ेआहते, ह ेलात ायला हव.े ानाच े
बरचे 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 ेहोणारे खालील फायद े
शाीय सशंोधनातनू पढु ेआलेले आहते – 
 
१. कामातली लपवू कता वाढत.े  
२. मवर होणारे 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 कळलेले 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 
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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 कळल ेनाही, 
अस ेहोऊच शकत नाही ! ) 
तर मग आता कराव ेकाय ? 
ा ा ि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 झाले 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 
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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 आले. ि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 ेसमजले. या सगयात कहर णज ेआमासमोर ितन ेकेलेले समुार ेपाऊण 
तासाच ेभाषण ! मानवी जगयाची समज ओतोत भरलेले आिण त:च ेचतन माडंताना कोणताही मलुािहजा न 
बाळगता, कोण काय णले याच ेिवचार तडीपार फेकून दऊेन, ती बोलली ! सवाच ेडोळे उघडणार ेतर त ेहोतचे 
पण मधनू मधनू डोयातं सवंदेनशीलतचे ेपाणी आणणारहेी होत.े मी ितच ेत ेभाषण कधीच िवसरणार नाही.  
 
िता मया दा सभंाळूनही ती काय काय करत असत ेह ेमधनू मधनू कळत रािहले. िताबलचा आदर णावत 
रािहला. ितला आता ितन ेकेलेा एका अनवुादासाठी सािह अकादमेीच ेपािरतोिषक िमळााच ेकळले 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, वगरै े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, 
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ा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 सोडवनू दतेात ! टे करा, तुाला सटेुबल कवळी ा आिण फुटा ! 
 
इट हॅप ओली इन इिंडया -- ह ेगाण ेआठवण ेइथ ेअावयक ! 
--- ००० --- 
२३ सबर २०२१  
 
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 गणुदशन करत राहणारी 
किवता.  
२. अिनितता पणू  सोडून िदलेली, समजनू घेया ऐवजी सागंयाा भिूमकेत असलेली 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 समजणार ेमखू  आहते अस ेसमजणारी किवता.  
६. माणसाचं ेआिण घटनाचं ेअिंतम मूमापन सागंणारी किवता.  
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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, उम ट, 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 --- 
 
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, जमनी, 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 ? 
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साराशं, मी काळाची पावले ओळखनू चाललोय, अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
champralekhan.com 
www.champralekhan.com 
 
पकंजला खपू शभुेा ! 
( ए, आपण चहा ायचा ? – चा फोटो ).  
 
कुमार गोखले  
सुिस छायािचकार आिण जािहरातकार कुमार गोखले याचं ेिनधन झाले आह.े माया ' सा तरी शवेट गोड ' 
या नाटकाच ेस ुदंर, आकष क ोचर ानंी तयार केले होत.े ा नाटकाच ेपुयाता अि िथएटस  न े२५ योग 
केले होत.े  
कुमार गोखले यांा तृीस मन:पवू क अिभवादन ! 
--- ००० --- 
२८-०९-२०२१.  
 
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 
     · 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 
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Champra Deshpande 
तमुची परवानगी गहृीत धन शयेर करतोय -- 
 · Reply 
 · 1m 
Vasant Dahake 
जर 
 
 
' सिहतुा ' याचा अथ  एका िठकाणी असा आलाय -- " मी शहाणा आह ेआिण त ूमखू  आहसे, पण, ठीक आह,े मी 
तझु ेऐकून घतेोय आिण आाच तलुा खतम करत नाहीय ! " 
 
माणसू कुठे िनसगा शी वा जगाशी िमळताजळुता ( matching ) आह े? आिण माणसातही शकेडो, हजारो, 
लाखो, कोवधी िवजोड जोडपी नाहीत ? तसचे फॅशना जगातही िवजोड असयाचा एक िवचार असणारच ना 
? उलट, खर ेतर, िवजोड असण,े बसेरू असण,े हचे नॉम ल णायला हव े! 
 
आह ेतो अनभुव आिण आह ेती भाषा यातंनू जर उम किवता ज घऊे शकत ेतर आह ेतो आवाज आिण आह ेत े
रान यातंनू उम सगंीत का नाही िनमा ण होणार ? 
 
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 
त ेत ेवाचत, आपा आकलनाा अगंान ेमाडंत जायच.े यात, आपा डोात असलेले वा सचुणार े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 
िवदशन 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 
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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 करणार ेि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 ेओथबंलेले असणार ! तर,  असा यतेो 
की अशा एकूणच सज कतापिरतु समाजात किवतचेी वा कलेची गरजच काय ? ' करमणकू ' ह ेएक िकालाबािधत 
मू सोडले तर हवीय कशाला किवता ? 
--- ००० --- 
 
‘ गावाबाहरे ‘ ( किवतासंह ) 
कवी – राल प ुगंिलया – काशक –कॉपर कॉईन .  
आधी न ठरवता मन मोकळे सोडून किवता िलिहली तर आपोआपच ा कवीची त:ची शलैी िनमा ण होत.े मी 
आता योग करतो, वगेळी किवता िलिहतो अस ेणनू कुणी वगेळी किवता नाही िल शकत. जाणीव, नणेीव, 
,े म, कना – ही मनाची सगळी आयधु ेयात सामील होत असतात. ह ेजर एक कौश णनू न ेतर एक 
सहज लेखनिया णनू घडल ेतर ा किवतलेा एक नवीनता आिण ताजपेणा लाभत जातो. आं ेटेन हा 
अितवाववादी कवी णतो की मनाला अस ेपणू  खलेु सोडाव ेएवढचे न ेतर किवता िलन झाावर कवीन े
ाा ावहािरक शार मनान ेतीत सधुारणा करत बस ूनय.े काही िठकाणी खटकण ेवा असबं वाटण ेवा 
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ठेचकाळण ेघडत ेअस ेवाटल ेतरी त ेतसचे अस ूाव.े थोडात णज ेकिवतते आपा उथळ तका ला थारा दऊे 
नय.े राल प ुगंिलयाचंा हा संह वाचताना ह ेआठवले. ही किवता िनमा ण होतानाच ‘ एका माहीत नसलेा 
भानातनू ‘ यते असामळेु कधी जनुी होत नाही. ती पुा पुा वाचली जाऊ शकत.े आं ेटेनची शलैी आता 
जनुी झाली, अस ेणता यते नाही. कोणतीही चागंली किवता एक अाताचा श घऊेन यते असान ेती कधीच 
पनुरावृी नसत.े मराठीत काहीजणानंा अस ेणायची आवड आह ेकी आता अितवाववादाचा काळ सपंला, 
आता मषूा वाद सपंला, वगरै.े माया मत ेअस ेकाही होत नसत.े अिभीा सव पती िजवतं असतात आिण 
ततनू पढु ेनाही पती िनमा ण होत असतात. अमकु पतीन ेकिवता िलिहली जाण ेही काही एखादी फॅशन नसत.े 
प ुगंिलयाचंी किवता ही या मागा न ेवाववादाचा िकनारा सोडून दणेारी आह.े माया ीन ेह ेया किवतचे ेएक 
महाच ेविैश आह.े  
कुठाही टोळीचा सभासद असणारा वा पािरतोिषकासंाठी हपापलेला कवी अशी किवता िल शकणार नाही. या 
किवतचे ेउगमान असत ेएकटेपणा. आिनतेनू यणेारा िनडरपणा. ‘ सामािजक असण े‘ याबाबतचा जो आह 
मराठीत गलेी काही वष हदैोस घालत आह ेाकड ेपाठ िफरवणारा हा कवी आह.े या ीन ेया संहातले 
प ुगंिलयाचं ेमनोगत वाचयासारख ेआह.े “ सािहातनू राजकारण करयाा इेमळेु सािह ुक होत गलेे 
“ अस ेत ेणतात. या बाबतीतले आणखीही काही मु ेानंी कुणाचा मलुािहजा न ठेवता माडंलेले आहते. एखाा 
कवीन ेअस ेपरखड ‘ मनोगत ‘ िलिहण ेही मराठीत िचतच घडणारी घटना आह.े  
जगयाा ियाचं ेातंा अनके धायादोयासंह समावशेक भान घते जाण ेहीच ा किवततेली सज कता 
आह ेितला िगत हते ूवा उि ेिवचारयात अथ  नसतो. कशासाठी िलिहली ही किवता ? कवीचा एखादा मडू वा 
ाच ेएखाद े:ख, वा िवचारसरणी वा नीतीबोध दणे े– अस ेकाहीच नाही ? वा बदलाच ेतरी नको उि ? तर 
तसले इथ ेकाहीही नाही. इथ ेकवी एक ाय वाव उभ ेकरत जातो आिण ातनू मानवी मनाा अनके 
ियाितियाचंा आवाका घते जातो. ह ेअस ेसमावशेक भान हचे अशा किवतचे ेअिसमथ न असत.े ही किवता 
किवतचेी अनके आही विैश ेझगुान दणेारी आह.े ामळेु, मला हा संह िवशषे ागताह वाटतो. याच े
मूमापन होत राहील, तो  वगेळा. पण आा, आधी आपले पवू ह, आह बाजलूा ठेवनू या किवतलेा  ‘ या 
बसा ‘ तरी णण ेमहाच ेआह.े आिण नसुत ेएवावरच थाबंाव ेअशी ही किवता नाही. आशयाा अनके 
शता खुा करणारी ही किवता आह,े हहेी लात ायला हव.े   
फारशी मुाम िनवड करत न बसता मी इथ े‘ ही खोटारडी झाड ं‘ आिण ‘ बातमी ‘ या किवताचंा उेख करेन. 
सिैनकांा बटुाखंाली चमच,े वाा यणे ेह ेएका अवाढ ूर वावाला मषूा प दणे ेआह.े  
सरकारन ंके सिैनकाला  
बहाल केलंय िडिजटल मक  
डोयांा डायलवर तरंगतात  
भावनाचंी डौलदार जहाज ं 
या ओळी मला खपू आशयघन वाटा. याता अनके किवता अशा आहते की ावंर खपू बोलता यईेल. ‘ बातमी 
‘ या किवतचेा शवेट बघा – 
राी कधीतरी आठवले  
तस ेप उघडून वाचले  
तर भयानक बातमी  
रवरची इथवर कशीबशी आलेली  
इथनू ही बातमी आता कुठे जाईल  
आिण कोण या बातमीला घराम ेघईेल ? 
ही किवता जगयाता घटनाकतचे ेमहच ािंकत करत,े अस ेमला जाणवत.े  
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मी त: एक ‘ िलिहणारा ‘ आह.े मी काही समीक नाही. समीचे ेकाम ह ेत:ला समीक णवणायानंी 
कराव.े इथ,े मला या संहाबल ज ेकाही वाटले त ेथोडात पण सकारण सागंयाचा असा य केललेा आह.े 
हा संह िनघयात माझा ‘ मन िम ‘ मगंशे काळे याचा िवशषे  पढुाकार असाच ेकवीन ेनमदू केलेले आह.े 
एकूणात, प ुगंिलया, मगंशे आिण कॉपर कॉईन याचं ेअिभनदंन !  
--- ००० --- 
 
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 वगरैे 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 
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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 --- 
 
' तकुा ण ेहिरा दासा शभुकाळ सव िदशा ' ह ेअसामळेु मुाम मुत पाळायची गरज नती पण तसचे 
उामपण ेतो टाळायचीही गरज नती ! तर, आज सीमोंघन केले ! सबर २०२० नतंर आज सकाळी िफरायला 
बाहरे पडलो. अथा त समा. गद नती. ही शहरातली झाड,े खेातं िपकाचं ेकाय झाले वगरै ेयांा डोातं 
नसत.े म झाला पाऊस णनू िहरवीगार, , खशुीत होती ! एका फुलझाडाची एक फादंी माया 
ागतासाठी पार रावर आली होती. ितला हेान ेश केला. जरा पढु ेगेावर एका नगरसवेकाा गाा 
 धऊुन स होा. एकदोन कान ेनवी िदसली, एकदोघानंी बोड बदलले होत.े िकरकोळ काही िवषय काढून 
आमा वॉचमन िमाशंी बोललो. आहे, जग फारस ेबदललेल ेनाही. आता रोज अस ेजायच ेठरवले आह े! 
( िशवाय आज मुत  चागंला होता, णज ेह ेजमलेच ! ) 
--- 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 कबतुर ेअसावीत. 
सकाळी जरा पखं मोकळे करायला, खशु ायला आिण ायाम णनूही ानंा कुणी सोडत असावते. की ती 
आपली 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 वगरैहेी 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 --- 
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Abhimanyu Bhupathi is with ಮಂಜು ಾ ಾ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 
अितचे ेआिण ओळखीच ेप घालवनू कृमतूनी ह ेमैीपणू  चचा रावर आणले. गुबाजी नाकारली. 
कोणतीही तथाकिथत धामक पिरभाषा वा कमकाडंाचंी अवडबंर े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 सािंगतल.े 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. ' वतमानात जगा ' आिण ' 
आा नाही तर कधीच नाही ' अस ेत ेणत. जग अस ेसघंष मय, हसक का होत चाललेले आह,े 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.  
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ा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 े
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, वगरै.े 
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, धम िनरपेतावादी 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  
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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 े
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 --- 
 
मथंन – कादबंरी -- ले ० सहुास भोळे –  ० सहुास भोळे.  
‘  कामगार आिण मालकांा समचे ेलंत दशन ‘ घडवणारी ही कादबंरी आह.े म ुबंईता एका मोा 
कारखााच ेमालक आिण एकमकेाशंी धा  करणाया दोन यिुनय यांातंले सघंष , डावपचे, ातंले 
खयाखोाच ेिमण आिण कोणाही टोकाला जाऊ शकणारी हसा याचं ेिचण असलेली ही एक वाववादी 
कादबंरी आह.े असा एखादा मोठा पट हाताळायचा असतो तेा ातली ग ुतंाग ुतं आिण ताणबेाण ेयाचं ेिवसनीय 
दशन तेाच घडवता यते ेजेा लेखकाला तो माहोल, ातली माणस ेआिण ांा जगयातले, कामातलेही 
अनके बारकाव ेमाहीत असतात. सहुास भोळे या बाबतीत माहीर असाच ेजाणवत राहत.े समाजाा वगेवगेया 
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रातंली माणस ेया कथेा ओघात त ेसहज पशे करत जातात. यातले अवी-गया करण जरा घाईत सािंगतले 
गेासारख ेवाटले. पण एकूणात, लेखकाचा रोख हा, ही एक कथा ओघवा शलैीत सागंण ेहाच आह.े खरे तर 
मानवी सबंधंाचंा हा एक बयापकैी मोठा पसारा उपल असनूही लेखक मानवी मनांा िया-ितिया, 
ांातं अतंभू त असणार ेअनके भाव याचंा आवाका घेयात फारस ेइटंरे घते नाही. ामळेु, कलाक 
सखोलतेा बाबतीत ही कादबंरी कमी पडत.े वृपीय वाववादाा मागा नचे जात राहत.े  
या कादबंरीला े लेखक मध ूमगंशे कणक याचंी ावना लाभलेली आह.े त ेणतात, “ िचमय शलैीन े
कथानक सादर केामळेु वाचक याम ेग ुतंनू पडतो. लेखकाची ही पिहलीच कादबंरी आह ेअस ेकुठेही वाटत 
नाही. नवथरपणाचा लवलेशही या कादबंरीत आढळत नाही. णनू सहुास भोळे यांा भावी कादबंरी लेखनाबल 
उकुता वाटत.े “ ह ेखरचे आह.े  
यात एक  महाचा णनू चचला यऊे शकतो, तो णज,े आता त ेतस ेवातावरण फारस ेकुठे अिात 
नाही. मग आता आजा काळात ह ेका तु ठराव े? माया मत,े हा  बरोबर आहहेी आिण नाहीही. नसुतीच 
कथा सागंण ेया रावरच जर एकूण िनवदेन राहात असले तर हा  बरोबर ठरतो. परंत,ु मानवी  जगयातले, 
अनके कारा नातसेबंधंातंले भान घणे,े ा समाचंा सवागीण आवाका घणे,े ह ेघडत असले तर ातला 
अनभुव, वा वाव वा माहोल कोणता आह ेयाला मह राहणार नाही. शेिपयरची नाटके कोणता तु 
माहोल सादर करतात ? ही कादबंरी मा ा तशा अपेते कमी पडणारी आह.े  
छपाई करताना के पानावर खालच ेमाजन िकती असाव ेयाचा िवचार केलेला नाही. मखुपृ अगदीच ढोबळ 
वाटले. कादबंरीच े‘ मथंन ‘ ह ेनावही तीता मजकुराा मानान ेिमळिमळीत वाटले. तरीही, एका वगेया 
िवषयावरची ‘ खरी ‘ कादबंरी णनू या कृतीच ेागत ायला हव.े 
--- 000 --- 
 
Champra Deshpande 
fS1Nio6veomber 7 6lta0ltf 10r:c28 AgMdf  · Shared with Public 
Public 
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 बरेचस े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.े खरे 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 
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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, वगरै.े  
मगंला आठलेकर यांा लोकसतेा एका भाषणाची लक मी चचसाठी इथ ेपो केली होती. ावर 
समजंसपण ेवाचकानंी आपापले ि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 गधळलेले 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 िदलेले असोत. कोणतीही ी, संा वा सरकार ह ेकोणाही 
कलावतंाा िवचाराशी एकप अस ूशकत नाही. िवचारवतंाचं ेखनू असोत की िनवडणकुीा काळात होणारे 
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 धम काय च आह.े ही 
काही उपयु उादनाचंी ापारी दवेघवे नाही अस ूशकत. कलावतंानंा जर येसासाठी काम करायच ेअसले तर 
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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 कलावतंान े
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 
चागंल,े 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 ेणणारे 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 परवडणारे 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 
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टीीवर सतत चा आह.े अरे, 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, 
माद व, सवंदेनशीलता, वगरेै. 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 
पवूह, 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 --- 
 
अिंतमला गलेेा सवाच ेअिभनदंन 
 ! 
Rajesh Deshpande is feeling happy with Suruchi Virkar and 50 others 
. 
Y18esterdayt Spa6it8 s9:45f Ar7Me006  · 
सजृन द िएशन ा कलाकारानंी केलेला च.ं .दशेपाडं ेिलिखत बिुबळ आिण झ ूहा दीघ  अकं महारा 
कचरल सेरा धत अिंतम फेरीत दाखल। अिभनदंन 
 ! #srujanthecreation 
 
१६-११-२१.  
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एसी च ेमोल  
माझा एक िम काया लय ठरवायला गलेा होता. ल, जवेण, वगरै.े काया लयाच ेसमजा अमकु एक भाड ेहोत.े त े
सागंनू काया लयाच ेमालक णाले, एसी हवा असले तर पधंरा हजार जाीच ेपडतील. िम णाला, इतके कस े
एसीच े? फार तर दोनतीन हजार ठीक आहते. यावर मालक णाले, एसी ही एक चनैीची बाब असत,े ितला मोल 
नसत.े आिण खर ेकारण वगेळेच आह.े िमान,े काय, णनू िवचारले. त ेणाले की एसी असावर माणस े
आरामात बसनू खातात जा ! तहेी िवचारात ाव ेलागत े!  
--- ००० --- 
 
‘ सजग ‘ आिण दशेीवाद .  
िमवय  सतीश ताबं ेयांा नतेृाखाली ‘ सजग ‘ ची वजनदार वाटचाल चा आहे, ह ेखपूच आनदंाच ेआह.े या 
अकंाा वासात जलु-ै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 आपल ेि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 सज कता 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,े 
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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 आलेली 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 लखे 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 --- 
 
िनसग िवम – 
अपघाती िच – 
 
“Convictions are more dangerous foes of truth than lies.” 
साच ेअसापंेा धोाच ेश ूणज ेठाम मत.े 
― Friedrich Nietzsche 
 
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 णज ेजर फ राजकारण असले तर ' सपंादन णजचे सािहिक भान ' याचा अथ  भखूडं सपंादन असा 
ावा लागले ! 
( आजचा मटा ) ( २५-११-२१. ) 



115 
 

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 ठरलेले 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 ठरले, 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.े 
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ा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 --- 
 
महारा कला मचं दीघ  अकं धा अिंतम फेरीत सजृन द िएशना कलाकाराचंा योग, उा 28 नोबर 
रोजी.सकाळी 10 वाजता ..ोा भोळे सभागहृ पणु ेयथे।े 
 
ि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. ) 
 
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. 
-----------------  
 
‘ धडपड ‘ िनमत  
#मी_त ू ( दोन अकंी नाटक ) 
लेखन-िददशन – अिनी शगर ेदशेपाडं.े  
 



117 
 

मराठीत आलेले ह ेनव ेअुम नाटक सगंणकावर पािहले. आजच ेजगण ेशारीिरक व मानिसक सवच नी  
रोगट झालेले आह,े अस ेआपण णत असतो. आपण ह ेज ेणतो त ेामुान ेया जगयाचा आपाला जो 
ास होतो, सतत ज ेसघंषा त राहाव ेलागत,े ामळेु असत.े पण, या रोगाची िया, ाच ेपणू  दश न वा समज 
आपासमोर नसत.े ती समज ह ेनाटक समतने ेउभी करत.े यापवू मराठीत या रोगाच ेअसचे दश न राजीव 
नाईक यांा, ‘ साठेच ंकाय करायच ं‘ या नाटकान ेघडवले होत.े मानिसक समचे ेसाकान ेदशन घडण ेह ेा 
णी ितातनू बाहरे पडणचे असत.े कारण ती समा अशी पणू तने ेपाहताना तुी ितचा भाग नाही रा शकत. 
ी-पुष भदेाचा जरी काही  नसला तरी, आपाकड ेउम ी-नाटककार खपूच कमी आहते, या पा भमूीवर  
या नाटकाची लेिखका णज ेमराठीतला एक िवशषे टा आह,े असचे णाव ेलागले. ातही आणखी िवशषे 
णज ेती एक अुम िददशकाही आह ेह ेच िदसत ेआह.े या नाटकातले सवंाद, ाचं ेउारण आिण फेक 
आिण मु णज ेके सवंादासोबत घडत जाणाया, बोलणाया व उपित असलेा पाांा सव 
मानिसक ियाचंा वधेही इथ ेय पात  होत राहतो. अथा तच सवच कलाकार आिण तं याचंी सज क 
साथ असािशवाय त ेघडू शकले नसत,े ह ेखरचे आह.े  
पसै ेखपू िमळवण ेआिण उ दजा च ेराहणीमान ठेवण,े ह ेतर आहचे, पण, मला चडं यशी ायच ेआह,े टॉपची 
ी ायच ेआह े– ही मानिसक हाव हा आजा जगाचा एक असा रोग आह.े आिण तस ेयश सा  
करयाची बौिक कुवत असलेा ी एकाच कुटंुबात असतील तर ? या ाच ेउर णज ेह ेनाटक आह.े 
उर णज ेिनराकरण या अथ न ेतर दश न या अथ. अस ेउ दजा च ेबौिक जगण ेआिण वातावरण यांाशी 
पिरिचत असलेले, त ेमाहीत असलेले लोक मळुात कमीच असतात. ातंली एखादी ी अस ेनाटक उभ ेक 
शकावी ही एक फारच वगेळी आिण अपवादाक घटना आह.े या कुटंुबातला पुष एका आतंरराीय कंपनीत 
मोा पदावर आह,े ाची पी एका बॅकेंत जनरल मनॅजेर आह ेआिण मलुगी, िता एका िमाा साहाान े
एक यशाा इमाचंी  ेअसलेला उोग उभा करत आह.े घरातले ितघहेी अस ेपराकोटीच ेमहाकांी 
असावर ांातंा सबंधंाचं ेआिण एकूणच जगयाच ेकाय होईल त ेणज ेह ेनाटक ! या नाटकात, वर 
उेख केलेा रोगाची एक ती अवा आपाला िदसत.े यातच लगभदेामळेु आपावर अाय झाला आह,े 
ह ेपान जखमी झालेली या नाटकाता पुषाची एक िय सहकारी ी ाावर लिगक वत नाचा आरोप करत.े 
अशा, टले तर घातक अशा कौटंुिबक सकंटाा वळेीही के ी िवचारात राहण ेह ेएक अजब ौय  
आपाला इथ ेिदसत.े गमंत णज,े ह ेसगळे या जगयाचा एक ‘ नॉम ल ‘ भाग णनू यानंी ीकारलेले आह े! 
फारसा ऊरबडवपेणा नाही !  एखाा वतमानपी पणान ेह ेसगळे आपाला िदसत जात े! 
ही अशी कलाकृती िलन सादर होण ेही मराठीतली एक महाची घटना ठरावी. अस ेनाटक जमनू यऊेन 
ेकासंमोर यायला असं बाबी जमनू याा लागतात. त ेइथ ेघडलेले आह.े ामळेु, या एकूणच टीमच े
मन:पवू क ागत आिण धवाद ! ही मराठीत एका ‘ खास ‘ नाटकाची भर आह े!  
 --- 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 ' णालते ! 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 े



118 
 

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 ! 
 
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. 
 
बाकी इतर सव बदल णज,े गटाराा पायान ेसतत भरली जात असलेली टाकी साफ करत बसण ेआहे, अस े
जकेे णतात. 
 
०४ िडसबर २०२१.  
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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. खलुेपणान े
नाव ेसचुवावीत.   
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 
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ाा 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 सजक ि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 ेभले करयात फेल गलेेा 
आहते – अपयशी झालेा आहते. आता िविवध कलाचं ेअि हीच फ आशा आह.े कला ेाता सव 
शता ओपन – खुा ठेवण ेआिण कलतेा समावशेकतचे ेमह ओळखण े– समजण,े ह ेफार महाच ेआह.े 
तीच, तवेढीच फ आता मानवी जगयात मौिलकता येयाची आिण सतत वाही राहयाची शता आह.े  
--- ००० --- 
 
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. 
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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 मलुे. 
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 नालेखन 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 आणून 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 बरेच लाबं. कोरेगाव पाकला. 
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, वगरै े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.  
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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, वगरेै. 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 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 ेकॉलेज दजदार आह े-- पण मकॅेिनकल ला नोकया 
कमी पगाराा  िमळतात -- अहो, सा सी एस ा माग ेपळताहते सगळे पण चार वषानतंर बाहरे पडणाया या 
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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 --- 
 
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, वगरै े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 
ि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 
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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 काढललेा 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 ुतंललेा 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 चं ं
च ं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 ंवगरै,े 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 आहे, अस ंमला वाटत.ं.. खपू गाव,ं माणस ंबिघतामळेु 
िवचारात लविचकता 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 
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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 ंपकडलेलं बिघतलं आिण माझ ं
धाब ंदणाणलं.. मग तााळ घर बदललं.. काही  घटना आयुात अशा घडा की आपाच बाबतीत  अस ंका 
घडतयं  ह े पडले..ा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 खळेाडूंना 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  ' धागदेोरे ', ' 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 दारकेर 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 उूततचे ं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 
अ' नगर --- २ 
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----------------- 
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 आपले सव सािह सकेंतळावन वाचकासंाठी खलेु केले आह.े 
अगदी यणेार ेनव ेपुकही वाचकानंा यथे ेउपल होईल.  
 
ना वाटेवरची बजुगु  पावले !  
 
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, 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 लखेक णनू काय भावना आहते ?  
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--- 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.ं सजकता 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 --- 
 
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 जाणार े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 -- ) 
--- 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 ठरेल जो एखाा िवान मलुाा हातात अपदाच ेखळेण ेदऊेन जाईल ! बाकी काही 
जमो न जमो, असा सातंा ायला जमले पािहज े! 
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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 वगरेै 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 वगरैे न मानण.े ा, भी, िनयती असले सव 
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, वगरै े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 
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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 ेहेही लात ायला हव ेकी मूाता ही धमा तली वगेळी, वचैािरक वगेळी आिण 
कलेतली 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 ेउपर ेआिण फुकटचा 
टभा िमरवणार ेलोक असतात. माणसुकीा, समतेा िनरथ क गा मारत काळ तीत करणारे 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 े?   
 
काल माझी नात िच. गा  ( मलुीची मलुगी ) िहचा िववाहसोहळा पुयात सपं झाला ! ती िता सासरी नागपरूला 
रवाना झाली ! 
 
सनेभाईचा कुणी नाद ाय करायचा ! ( कादबंरी )  
ले ० यसुफु शखे –  ० अर काशन.  
 
आधी या कादबंरीा शीष काबलच बोलायला हव.े ह ेशीष क णज ेकाही एखाा मसुलमानान ेवापरलेली 
आानाक भाषा नाही आह.े ‘ चागंा ‘ ला पाठबा, आधार दणेाया एखाा बलवान माणसाच ेह ेगमंतीतले, 
मेातले धमकावण ेआह.े फार तर सूशी शीची जाणीव दणेहेी. पण यात तशी सघंष मयता नाही. सने त: 
कुणावर कुरघोडी करण ेवा वच  गाजवण ेयासाठी ही भाषा वापरत नाही. उदाहरणाथ , अिभीची कोणतीही 
काटछाट न करता आलेला जयशा-बाळी सगं पहा. इथ ेसने त:च ह ेवा णतो. पण त ेसमथ नीय आिण 
योयही ठरत.े यात पढु ेिनवदेकाच ेएक वा आहे, “ सवाना त:च ंमह ही िनववाद गो वाटत.े पण त ेकाही 
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अिंतम स नसत.े “  या कादबंरीा  लेखकाचा हाच आह ेिकोण. सामोपचाराच,े समजंसपणाच ेमह 
सागंणारी ही एक उम कादबंरी आह.े त: यसुफु शखे ह ेजगिम असाच ेफेसबकुवर याला यतेचे. ाचं े
काही मतभदे असतील तर कोणाही जाितधमा ा आधारािशवाय त ेसौपण ेमाडंतात आिण त ेताणनू 
धरायचाही य करत नाहीत.  
तस ेतर सने हा काही या कादबंरीचा नायक वगरै ेनाही. ाला मखु पाही णता यणेार नाही. ही एका 
खेाता वीची, अतं बारकाईन ेसािंगतलेली समावशेक कथा आह.े यात अनके पा ेआहते. टले तर 
आपापा सामािजक ितीची जाणीव असलेली पण तरीही िमळूनिमसळून जगणारी ही माणस ेआहते. या कथते 
एक खनू घडतो पण ााशी सनेाचा काही सबंधं नसतो. एका छोा भागातले राजकीय ताणतणावही शवेटी 
कुठेतरी क ित होऊन कस ेएखाा गळूसारख ेफुटतात त ेदशवणार ेत ेघिटत आह.े ही कादबंरी तशी एखाा 
पााची नसनू ा एका वीची, ितथा माणसाचंी, ांातंा तायाबायाचंी आिण तरीही असणाया 
ांातंा सलोाची आह.े जाती-धमा ा अिता लेखकाला िनरथ क आिण अमानवी वाटण ेह ेया कादबंरीच े
आशय आह.े सने आिण सोनी यांातंले मेकरण णज ेया माणसातंले सु ताणबेाण ेएका सामािजक 
समते पातंिरत होण ेआह.े सलोखा असला तरी मनातंले भदे काय रत असतातच याची िवदारक जाणीव दणेारा 
हा कथाभाग आह.े या कादबंरीचा शवेट तो सलोखा आिण तो ताण यांातंला एक समय साधणारा आह.े 
भदेासंह जगयाची एक िदशा सिूचत करणारा आह.े  
ही काही वा ेपहा – “ राजकारणात यशी होयाकरता िकके गिणत ेजळुण ेआवयक असत.े भारतीय 
सामािजक पिरितीत जाितपातची भिूमका िनणा यक ठरण ेह ेओघानचे आले. “ ( पान ८२ ). “ हसा ह े
समाजातील िहतसबंधंाचचं प असनू हसा ह ेएक ाय त होऊ लागले , ाच ेतान तयार होऊन ाला 
फसव ेसामािजक अिधान िमळाले की सव समाजाचाच िवनाश अटळ होतो. काही समाजाचा थोा उिशरान ेहोत 
असले तर काही समाज लगचे रसातळाला जातात. “ ( पान ९३ ).   
सतीश ताबं,े हमेतं कणक आिण डॉ. शमसिुन ताबंोळी याचं,े या कादबंरीवर वगेवगेया कोणातंनू िलिहलेले लेख 
असनीय आहते.  
ित असो की गटागटातं असो, मानवी सबंधंातं ताणबेाण ेअसतात, घष ण असत ेआिण अितातंनू यणेारी 
हसाही असत.े ही नसुतीच सामािजक समा नसनू मानवी जगयाचीच एक जिटल पिरणती आह.े मग यावर 
कराव ेतरी काय ? ा ा वळेा समजतुदार ‘ तडजोडी ‘ फ ? समयाची मलमपी आिण फारस ेनकुसान न 
होता वळे िनभावनू नेयाच े‘ शहाणपण ‘ फ ? अशा समाचं ेसमळू उाटन होण,े अस ेकाही घडू शकेल का, 
हा  ही कादबंरी वाचनू मनात यतेो. छे, छे, असचे असणार मानवी जगण,े असा झटपट िनष  मा कन एका 
अथ अस ेिनराशचे ेजगणचे ीकारण ेभाग आह ेका, हा  इथ ेिवचारावाच लागणार.  
एकूणातच ही एक उम सामािजक कादबंरी आहचे पण िशवाय एका मसुलमान लेखकान ेसामािजक आने ेआिण 
मेाा भावनने ेिलिहलेली कादबंरी णनूही ही एक िवशषे कलाकृती ठरले. यासाठी िम यसुफु शखे याचं े
मन:पवू क अिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
३१ िडसबर २०२१.  
 
  


