ऐकणे ( किवता )
– चं.
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ऐकणे
मी काही जागार नाही

ु
पळ
असतील मायासारखे
मला काढता येत े िरबन तडातून
रंग बदलत बाहेर येत राहणारी
सगळे च णतात कधी ना कधी
की णे मला ांच े
काही ऐकू च नाही येत
मी ांना सांगतो माझा िविच ॉेम
मी बसून रािहलो एका िठकाणी
की मला क पडतात
आिण जेा मी ऐकतो
घराबाहेर पडत
मायातला िनज ल वाह
तेा मला
काहीच नाही क पडत
यावर ते हसतात एक तर
ांना ही गंमत वाटते कवा िवकृ ती
ु
े ते जेा
मला माहीत असते अनभवान
कामात आहे णतात तेा
खरे तर ते थांबलेलेच असतात
आरामात असताना तर मनाा
भारंभार कामान े ते थकत असतात
ांना वाटते ऐकणे णजे

ु ती वा वाद वा ेम वा ोध
सहानभू

पण कुणीच काहीच बोलत नसतानाचे
मूक ऐकणे ांा गावीही नसते
मी तर माझाच काय ांचाही
एकाकीपणा ऐकतो आवाजहीन पण ू र
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आवाज
आपण दोन आहोत णजे
तत: शूच आहोत
पण तसे नाहीय
इता वू असायची
खरे तर गरजच नती जगात
आिण ाही अमूकच अशाच
माया समजा असा
डरकाया फोडणाया
तर आकार आिण आवाज
यांच े अंदाजच नसते आले
माझा आवाज माया आकाराशी

ु
जळणारा
आहे मी सदं ु र असणार बतेक
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लाठी
ु
माझे टेबल खच
असतात माझी साधन े
आिण माझे डोके असते
माझी कं ोलम
उगवा सूयापासून
कोिड सारापयत
मला काहीच नाही पटत
सगळे  करायची
काही तर नच करायची
गरज वाटते मला रहीन
माया डोातून
मी बाहेर सोडलेली माकडे
कधी कधी मलाच िवचारतात
ांना हवेय तसे ांनी के लेय कं ोल
तर तू का करत बसतोस ोलग
मायाकडे उरे नसतात
पण मी अपमान नाही िवसरत
मीच माता िदलेली आहे
माझी चा सोलायला
हा िवषयच नको असतो मला
पावसाता चचला
ही पत जर जगभर
माताा असेल तर
शु ायाचे णून
क ा मला
हवी तशी नासधूस

ु च िजसकी लाठी उसकी भस असे नको
नसते
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बंद नाक
ु वाटतात कार
दोन म

ु ट हे उलट
मनाचे पण हे सल
असे णून काहीच नाही पोचणार
हा काही एखादा समारंभ ने
की बाबा पटो न पटो
होऊ शकतात गा
मला हे िविच शोध लागतात
कारण माझे योग उदाहरणाथ  मनान े
खोलता येईल का बंद नाक
एकदा तर एखादे
झाड ऊळू न पडावे

ु च
तसे िवसरलो होतो आय
हवे तसे खेळा हवेत
अशा चालयाा शोधात
मला कळते
मी कुठे जात वा येत नाहीच
ु
मी णजे मत:
मनच

माया ऐवजी कुठे काय असते
ु
उलट शोध चा राहणेच चकीचे
असते
मन उलटे झाले की ते घडते

ु े होते
शोध थांबतो आिण नाक खल
--- ००० ---
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फोटो
ु च अघळपघळ काही नाही
नसते
िदसतोय ना वेगळा जरा िविच ण
पटकन करा िक

नंतर तो तमु ा डोात
बरोर साधेल संधान
जरा धादायक
उ रदाब असामाणे
मु ाम शांत राहयापेा

होऊनच जाऊ ा ना एकदा
अिभिातं आिण ही
सगळे च आहेत तशील उेि शके ा
कडेकडेन े सावलीतून घरी पोचणारे
आपण सगळे च जाणतो
ु ी मारले तर
मांजर त

ते पाप असते आमा हातून

ु
मळात
घडतच नाही असे काही
सोाची मांजरे आिण लाल तडांची माकडे
णजे काय ते सवच
ओळखून असतात हॉटे लमालक
काही टे रम ांनी

बिु डत धरलेलीच असते
महागाईत हीच अस े नाही
अनेक कारची फीिगरी

ु ीच सांगा
गृहीत असते त
ोटे न मनी णजेच
रणखच लागणारच ना
वॉचमननेच चोरी करयापेा
ते कधीही चांगले आिण खािशीर
एवढे समजून काढा फोटो णजे झाले
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ांड
४२ टाईट होतो आिण ४४ ज होतो
मायासारा ४३ ला माताच नाहीय
े जगात
या ांडड
मला ाची खंतच नसाने
माझी अिभी
नगय ठरवून
मला बिहृ त कन
मला धडा िशकवयाचा
या जगाचा डाव
फे ल जाणार आहे
ु ांड असे काढणार
ती
की मी ात बसूच नये
आिण वर माझीच करणार िसी
े शट नाही वापरत
की तो ांडड
आता मला कुठे

ु
एखाा मलाखतीला
जायचेय
थोडेच की एखादी
पोरगी पटवायचीय
माया ेक
यशाा मागे
उभी राहयासाठी
मी त:च पळत नाहीय
यशाा मागे उलट
मी िजथे जो जसा आहे

ु
ातूनच सटतोय
णोणी
माझा ांडच नकोय मला ायला
सतत कुठे तरी पोचू पाहणारा

मी येणारच नाहीय ा अपेित जगात
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ु की
माणस
ु मािहती झाला
अनभव

की तो असं अनभु वांसारखाच
ु डा बनतो
एक तक

ु
ु ांचच
े
आिण तकात
क
असते जगणे हे मा कन
तो मा करतो
ाा ाा आिण ाा आिण इतरांा
ु
तकां
तले संघष 

समाधानासाठी तो शु पाणी िपतो
ु कीन े वागले की झाले
आिण माणस

असे णत ल करतो र आिण जखमांकडे
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झापड
जगाचीच काय देशाची
आिण घराचीही ाला
वा लावायची होती
ासाठी आधी इी घेतली
पण आधी ती  करायला हवी होती
कारण शॉक बसत होता
णून तो गेला तेलाा घायाकडे
तर ितथे एक झापडबंद ब ैल
गोल गोल िफरत होता
इता लांब आपण कोणा
गावाला चाललोय या िवचारात
तेवात बाब दाखवयासाठी
तेलवााने लगावली ाला एक झापड
मी काय के ले मी काय के ले
असे थोडा वेळ तडान े आिण मग मनात
णत रािहला तो कायम
वा लावणे ( वा बदलणे )
सोपे नते ेकाचा वास
सतत चा होता रवर
आिण ना थांबणे श होते
ना संवाद साधणे ना
वगैरे
णून मग
इी झाली का तयार
ते िवचारले

ु ान े
तर पा
झापडसश
हात उगारला
नकोच ते काही णून तो घरी आला
ु च कस े सगयांच े
तर ाामळे

ु
नकसान
झालेय हा िवषय धगधगत होता
मला भूक नाहीय अस े णून
सरळ ान े िदली ताणून
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शौय
गेले िनभावून तेवढे बास झाले

ु णजे
आता नको धोका आिण म
दा बंद झालीय

ु े ती कॅ र करणारी
ामळ
उताही कं ोल झालीय
मेघना णाली होती की पु ष
पाहता णी आहे रे आिण नाही रे
यांत िवभागणी करतात ियांची
ते खरेच असले तरी आभासी जगात
खोटे ही आहे फ ीचे मन हवे
ु भीतीचा नको अनभव
ु
आता पा
हे हवेच या शौयासाठी
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उापात
अपराधभावच नसेल डोात
तर िमटलेच की मग
अंतराळ संशोधनाचे 
लोक णतात उापात बघा
आिण तो ेक वेळी रान जातो
मबं ु ईत मटण णून

कुाचे मास िवकतात णे

तीही साली फुकटात पकडलेली
भटकी कुी असतील

ु
तमा
आमा भटा िवचारांसारखी
िवािमानेच खाे होते ना
कुाचे मास

आिण ानातून बाहेर येत
खाी होती रं भा
की मेनका की कोण कोण जाणे
ही कुणाला काही पडलेले नाही
बाऊही नाही करत कुणी

बालपणी चोन ओढलेा िबांचा
या अडिना जगातले
काहीच समजत नसताना
हे योय ते सदं ु र

असे कस े होणार
जाऊ ा मन जाईल तसे बबलत
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ु
माम
ु
ांचा माम
इथ े नाही ितथे अस ेल
ांना माहीत आहे
नसतोच िवचार
शरीरािशवाय
िवचार णजे शरीरच
ते धन ठे वतील
आसीन े आिण भीतीने
ांच े कपडे बॅगा
दािगन े आिण सगळे
अवयव
सदोिदत कामात असतील
यश िमळवतील
लॅ मर वा पराभव
बडु वतील

उचंबळा सागरात
त:चे घरही
ते वापरतील
वेटग मसारखे
जणू कताकरिवता
पान घेईल संभोगाा वेळा
या िवचारात
िववेकाने श तो

टाळतील ते तु ं ग
होत भजनात गग
ंु
रेटत टाळ मृदग
ं
--- ००० ---

12

नाचघरात
ु
नसा
सफाईदार उजळपणात
ु े िच
बािलश िदसते रे तझ
मग सफाई िकतीही असो
ु े दात
अजून तझ
छान उात खेळतात
आईा पदारावर कोरतात
िनरागस गाचे कळप
तू ाच ा
नाचघरात अडकू न पडला आहेस
पॉिलश के ले की झाले
अशा उवी आनंदात

ु े आकारही सांगताहेत
तझ
ठरवून िनरथ काचे आभास
ठरवून कसे काढणार तू
गूढ िच
जर पकडून ठे वत असतील

ु मेलडी आिण िकटकॅ ट
तला
तेच कर ना तू

ु काही च नसेल
तला
िदसत तर
कशाला उगीचच

ु ीा
ा नासधश

ु यात हरवतोस
भूलभलै
रा चकूु न

ु तझ
ु ी
े ना तला
आई शोधत बसल
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दखल
एखाद सरी ओळ येत े समोर
तेाच लगेच ावी लागते
ितची लेखी दखल
अता ती त:लाच
ठरवून अवैध न होते
अशा होतात ना काही 
न जाणो ांता काही
ु ुट
िवसदं ु यांच े मक

घेऊन आा असतील
सदं ु र णजे

ांा ियाकलापांत
कवीचे भ क शकणाया
कोणा ओळीा मागे
कोणती आहे पॉवर

जणू एखाा मजरु ामागे
उभा असावा
िवकास सोसायटीचा अ
ा िलिहा गेा
ांताही काही गेा
असा ाच वाटे न े तर
यावर कवी ग बसतो
आौढीा भीतीन े
णतो याही
बेदखल कराया लायकीाच
होा णा
इथ े मा सगळे कवीची दखल घेतात

ु
ु
े अनमोदन
ाला मानान े एकमखान
देतात
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ज
मोहातला उार
िवचारािवचारांता पोकळीत
शोधतो काला बागेत
िवसरलेला ेटर
मनाा चहा ऐवजी
शरीराची िबिटे
बरी णणारा
पहाटे िनघालेले घोडे
हळवे होतात सश
वाटे त कुणी भेटे ल

न भटे े ल या िवचारान े
सरास वापरले जातात
ांच े उास
कोणाही िवरहावरचे
ु े णून
अिल धक

कारण कोणाही औषधान े
ायला हवी असते

ु
सणासदीची
पूत
ु क
ु ीत काळी चा
तकत
भूतकाळाची समोरासमोर
येताच ताबाच घेत े
र बघत सूया
मोहाकडे पाठ िफरवून
घोडे उभे राहातात मागा पायांवर
खकाळत सूयाला ितलांजली देत

ु कधीही ज नाही ायचा
पा
इथ े अशा िनधारान े
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स
अदानाचा आाद घेतावर
कावळे णतात
एकच असते स तर
वेगवेगया मांना
सच नसते का टले

साचे वेगवेगळे पापेु
पसरलेत जगभर
णून तर टावे लागताहेत
न पटणारे माग
तसे असते तर
साला स तरी
णायची काय होती गरज
संगीत असािशवाय
चालचा आह कोण धरेल
एके क स पटवले जाते
असे नसून
एके क म पटवला जातो
खरे तर
फ पटवताना ालाच
ु ामा
ावा लागतो मल
 ांा जगयाचा
पूवज
ु े
स िवखरु ामळ
होतात भेदाभेद
ही िवषमता घालवायलाही लागेलच
एखादे स वा एखादा म
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जगयावरचा िवास
बसा िठकाणी मनाचे
मूडस िवचार अवा
बदलता येतात हे समजले
तेा
जगयावरचा िवासच उडाला
णजे पराभव णून ने
खरे धरणे या अथ
तसे तर पाच वषापवू चे मन
कवा दहा वषापवू चे
ते हेच होते
हे असे होत आलेले
पण असे नते
आधी भाषा की आधी मन
याचा शोध घेतला
तर णे आधी मन
होऊ शकतो णे िवचार
भाषेिशवाय
मी न आठवलेा पण पडून

असलेा मनात माया जखमा
असतील भाष ेिशवाय
आठवताच येत असतील ा
भाषेा पात
मग काय मह आहे
भाषेवर िवास ठे वयाचे
ु
किवताही मळातली

भाषेिशवायच समजायला हवी
िलिहताना मा ती भाषेतच येणार
--- ००० ---
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खाी
ु इथले लोकनृ करा
ती
की भांगडा की ेक डा

ु
ताला
खाी बाळगावीच लागते
की जगयाची पत हीच असणार
लहानपणी तमु ची आई
या देवीची परडी भरायची
आिण मग काही वषानी कळले
की आपली तर देवी यमाई आहे
आिण मग ठरले
की सगया देवी एकच पण तरीही
ंकटे श या कुलदेवाची पी
पावतीही आपलीच ठरली
या सगयाचा ीकार करत
आपण बांधत रािहलो
आपले हवामानाचे अंदाज
असे होतच असते अस े णत
कडुलबाा पााची
ु
ताला
आठवण रािहली

ु े घरातले कुणी वाचले होते
देवीमळ
मरता मरता ती कृ तता असणारच होती
ु िवचार
अडीअडचणनी तमचे
ु ी होतात तेच
बदलत गेले त

ु ाला वाटले शहाणे होत गेलात
पण त
मनाचे सात भंगले नते
भंग ू ायचेच नाही हेच तर

जगणे णून सवमा होते
ु काहीच नाही मानत
ती

ु ी लोकांना सांगत असता
असे ही त
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िवरोधक
चंड पाताळयंी आहेत
भोसडीचे राजकारणी

ु ेच अन ेकांना
आिण ामळ
वं आिण उदा
अगदी राळलेले नसले तरी
अनेक खून पचवूनच
ते झालेले असतात
धूत  धोरणी धनवान
हे इतके सगळे मला
कन ेन ेही नाही कळू शकत
हे मी समजून असान े
देतो सोडून
जगाचे इितहास अन ेक
शाशाखा अनेक संृती
अनेक खापदाथ  ांची
नावेही नसतात मला माहीत
मी देतो सोडून
अनेक घोटायांच े
गती होत जाणारे शोध

ु ा उलगडत जाणाया
गां
आयकारक कहाया

एवढे कुठे जपत बसणार डोात
देतो मी सोडून
माझे पिरवतनवादी िम णतात
हे सगळे बदलायला हवे

ु ाला
मी ांना िवचारतो त
समजते का सगळे सगळे िमळू न
ु
सवात
कुठून करणार आहात

की फ िवरोधक संपवायचे की झाले
--- ००० ---
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नारा
परंपरेच े पाईक णून
गळ टाकले तर ते
आतून टाकलेा गळांनी
ओढले जाऊ लागले
आिण तोच होऊन बसला
पावसाआधीचा गहन 
असे बरेच अनपेित
हांच े संदभ  आाने
एक वेगळाच  आला समोर
कोणा फाइस ोज कराात
ु एकीकडे
हा ामळे
राजकारणी सरसावले
आिण एकीकडे िवचारवंत
कोणाही कारणान े
तयात सोडलेले पाय
बाहेर नते काढायचे
जवळ ेयसी
असयाची कना करयाची
ही एकच तर शता िशक होती
असे िदवस जात रािहले
हसा होतेय जखमा होताहेत
असे वाटत रािहले

:खािशवाय कुणीच नाही जगू शकत
हा नाराच के ला पा
आता खेळा या रणमदै ानात
िगत आिण सामािजक
एकच आता सगळे असे णत
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माणूस या िवषयावर
सवयी बदलायचाच
आळस आहे णजेच
हेच अस ेच राहणे
शंभर वष मा आहे
अधायासारखे झोपून राहणे
वचावचा खाणे वाचणे आिण
ताजमहाल बघत बसणे
तासंतास
काम करत थकत

ु झोपत े पाहणे
पा
ु संभोग यांची
हार ग
आिण आपा मृनू तं र
येणाया हेडलाईची
हीच डेडलाईन असामाणे
परमेरा मला यशी कर
या िवाता सगयांना यश िमळू दे
ु े झाले
हे माया ाथ न ेमळ
याची नद होऊ दे
बाकीांना वाटू दे ूनगंड

माझे फॅ  होत माया सा घेत
मायावर प ैसे उधळत
होऊ दे ांा
जदगीचे साथक
िमळू दे मला िवभूषण
अंतराळगौरव ानपीठानंतर
माणूस या िवषयावर

नाच करणारा भदेु वा णून
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अजून जगू
ु
अनभवाचा
सनसनाटीपणा हवाय ना
हा ा

ु
ताला
जाणे तर अजट आहे
आिण संडासाता पाईपावर वर
एक चंड मोठा उंदीर आहे
हे नहे मीच असते या नाही तर ा
िवास ठे वावाच लागतो

ु ीच नाही माहीत ाावरही
ाचे मन मळ
आिण तोही बधा नाही येत खाली
पाणी का बंद झाले णून नळ खोलला
तर ातून मेलेला उंदीर िनघाला
े होते
तीच टाकी तेच पाणी आमचे सवाचच
आी ते गौरवले
जगातले मळ टॉिनक णून
आाला राहायचे होते जगायचे होते
ितथेच
चंड ताप भरावर एकदा
एक होिमयो आिण एक आयू
असे दोन बोलावले डॉर उपल
दोघांनीही आपापा िवचाराने
े न
एके क िदले इंज
ािसबो िदले की काय
दोघांनीही
असेच चालत आलेय जगणे
अजून जगू अजून जगू
असे करत
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भीड
हे नाही परवडणार
एवाशा जदाळूत

आे फनचर कन देण े

ु
तमाकडे
लाख अळू खूप असेल

ु ाला िखमापाव
े त
आवडतही असल
ु ी
पण ाचा त

ग ैरफायदा घेण े योय नाही
उायात एखाा मांजराला
बसावेत त:ाच िमयांच े चटके

ु
ु
असा आलाय का कधी ताला
अनभव
ु ी या वृथा खटाटोपात
अथा त
नासाडी करत आहात
ु ात
ु
तमा
आय

येऊ शकला असता अशा आनंदाची
ु ाला
हे तमु ा आय
वळण लावयासाठी नाही चाललेले
बांधकामसािह आधीच
वाळवी लागलेले असावे आिण

ु बेसावाध असावे असे होऊ नये
ती
समजून ा
डेकोरेशनची आवड असणे
हा काही परवाना नाही असू शकत
कोणतीही शमा िगळं कृत करायचा
ु
ताला
फ आिण फ
ंगािरक किवताच आवडत असतील
तर भीड न बाळगता सांगा तस े
काहीतरी िनिम ायचे
आिण िनेवर िच यायचे असे नको
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मसाला पान
आपण ठरवतो एक आिण घडते सरेच
ु ऐकू न पाठ झालेले नको
हे वा नसते

ु त: िकती वेळा टलेय ते सांगा
ती
कारण पाठांतरातला तारा कोसळला
की आपाला वाटते की कुणी मेले

आिण चं सूय  नाहीत कुणाा नावाने
या समाधानात भरतो आपण तोबरा मसाला
पानाचा ही जगरहाटीच आहे णा ना
जणू अकात तोही पढेु जात आहे
पण ततु ारी मागयापेा कवा

पाठीवर हात ठे वा णयापेा
हे कधीही चांगले लोणचे न ेहमी
ु लेच असायला हवे
मरले

ु ी अगदी
असे काही नाही त
मराी हाक मारा मला
मी हजर असेन मग तारीख
कोणतीही असो ली ितावर
म सायीचा थर असायला हवा
ु ममवगय सखासीन
ु
यालाच ती
पारा भकेु ा वेळी न रडवणारे

ु णू शकता पण मी कुठे आहे
आय
याचा िशकार आपा आधीची
आिण आाची सगळी माणस े
ही वा तीच तर धन आहेत आशा
ु पोचा हळू हळू इथे मी काही
ती

यान फार काही पढेु कुठे नाहीय जाणार
म मजेत आपण सगळेच ममवगय होऊ
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अथ
चं हा झाला एक मराठी श
आणखी इतर भाषांत ालाच
काही वेगळे असणारच श
अथ िवचारावा तर कुणीही
ती वूच दाखवणार
णजे मग िवचारा
वूचा अथ
ते नाही जमणार

कुणी णाले िनजव
वूत
ं ही असते जाणीव
पण नाही ना पटत हे
मग तर ती जाणीव णजेच
अथ
असे नसते का णता आले
णजे काय :ख
कवा ोध
हा अथ 
चंाचा उपयोग
ितमा णून करावा
णजे  होईल
अथ
चंाचे अथ 
णजे आवडा
नटीचे श
ती िनरथक लांब असून
सा चांदयाला णू
अथ
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पाणी
कोणाही कारणान े पाणी
डोावन नाही जाऊ ायचे
वेळ आलीच तर शेकडो काजवे
चेत खोचून सारा जमाना
ायचे यारानातला बन
गांभीय णजे
फ ती हाव
एवढेच होतेय
िक ेक मजले
पायया चढतानाही
देवा मला खरेच
अंितम काही नको आहे
े
माया कुवतीला झेपल

इतके च हवेय मला समाधान
पण कुणी णावे

ु े च ांची बाग
मायामळ
सावरली गेली कवा

कुणी णावे मी नसतो तर ते
खतमच झाले असते
कवा कुणाा
सेी ेमाचा
मीच आहे िशकार
ु ात पायाची
मला मळ
भीतीच आहे

ु े अंधारात जाणे वा
ामळ
िलटमधून जाणे हे मी टाळतोच
माया घरात एक िनसग य आहे भतीवर
--- ००० ---
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ु माणसाचा सदरा
सखी
माया बालपणातली झाडे
तायातले रस
वेगळे च असणार मतलेही व
आिण अंधार कमीजा
ु े अथातच
ामळ

माया ात येणारे माझे िवचार
इतर कुणााही

भतीवर िदसणार नाहीत
ु ेच मी
ामळ
एकाकी नसून सामािजक आहे
ु
अशा पयिता
मला

जोपासाा लागतातच
माझे संवधन करतानाच
मी ेकाा िखशात
हात घालत राहतो
हान े वा ेमाने वा चोरीसाठी
िनराशावाद वाईट
हे बबलेलेच असते मायावर
ु े
माया उपजत गीतामळ

मी कुणाला काय िशकवणार
सगळे च माझे बांधवच तर आहेत
ांच े जायायेयाचे रे

वेगळे च आहेत म
ं ा सरु कुांतले
मी एकोासाठी उव करतो

ू राहयासाठी गॉिसप
आिण गतं ु न
माया फाटा शटालाच

ु माणसाचा सदरा णतात
काहीजण सखी
--- ००० ---
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सेी
एखादे िश आिण मागे कारं ज े
यावर सेी काढता काढता
ु
माणस े तटतात
इतरांपासून
आिण त:ला घ घ
पकडत जातात
हजारो सेी जमावर
ती माणसे ठरवतात
की आता ांतले काही
कमी करावेत
नवे ावेत वाढवत
ु
पण घपणामळे
एकाकी होत जातो ांचा काळ
आिण कोणते करावेत सेी िडलीट
हे कळू च न शकान े
ती घाबरतात
मग एक अंितम उपाय णून

ती माणसे जनु े िडलीट करयाऐवजी
े माण कमी कमी करत जातात
नांचच
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किवतेच े स
 किवता असते
सजक
मूतभंजक
ती वाचकाा मूतत
काहीही भर न टाकता

ु करते
ती न करयाची िया स
आधी ती
कवीची मूत
न कन आलेली असते
पण ती िवसरलेली असते
कवीला
ितचे असणे असते
नसयाचे स
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पिहला िदवस
पिहला िदवस आहे
आमा िजीला उजाळा िमळो
आमा ांना आकांांना बळ िमळो
आमचे ध ैय  फळफळो आमचे शौय  भडकत राहो
आमा :खांचा होवो उव
आमा ागांच े रण जागते राहो

आमची मीलन े आठवत राहोत िवरह धमु सत राहोत
धडधडत भळभळत ेषान े ेमान े सूडान े
ु राहोत आमची मन े
कृ ततेन े 
ेक िदवस ठरो पिहला िदवस
सव संकटे शू यांचा िन:पात करयाचा
चा करयाचा मड
ं ु की उडवयाचा

ु ात ोधात आशेत िनराशेत
वेड े होयाचा बंध

ु
ेक पिहा एकाच िदवसाचे असो आमचे आय
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कािबल
तो णाला की :ख
णजे एक िवरहच असतो
आिण िनराशा असते
एखादा भूतकाळातला आनंद
ु
तमा
आवडा कुाला

ू े इंज
े न
ावे लागते जेा मृच

ु ी भोगलेली सव करमणूक
तेा त
आधीच िनाण झालेली असते
मनाचे पेही िपसले जातच असतात
पण पा नाही लागत िवसााचा
डोयाला डोळा नाही लागत राभर

ु
पासंगालाही न पराने
राीा पराभूत होत
े
ईषा णजे जर मे असल
आिण मालकी णजे जर मेल असेल
तर मेस ेज वाचा की न वाचा

ु
आशा हीच तमची
आस असेल
णूनच आमणा ऐवजी
े े
सामोपचाराचे पांघण घण
हेच शहाणपणाचे ठरेल
मग बाजार पडो की उसळो
तो णतो की णे तो बोलतो
ाला िवसंगत णा की सामािजक
ाची अध लाकडे गेली मसणात
तरी उरलेली कािबल आहेत जग पेटवायला
--- ००० ---

31

जगणे णजे
आधी हे पार पाडू
मग ते पार पाडू
ानंतर मा

लपूवक
हे रािहलेले बघावे लागेल
खरे तर हे
गेा वषच
ायला हवे होते
पण काही कागदपांचा
 आला

ु े
ातही कोरोनामळ
काही िदवस बंदच होते सगळे
असे तर घडू

शकणारच काही
हाताबाहेरचे
पण उरक हवाच
एकदा रािहले की रािहले
ु त:
असे करयात म

ु
आपलेच आहे नकसान
आता मा

ु
सवात
करावीच लागेल
ु
एकदा सवात

होयाचाच तर  आहे
हा पसारा एकदा आवरला
की आता पयायच नाही
मन खूप झाले
आता जगायचे बघायलाच हवे
जगणे णजे रािहलेली
कामे करणे हेच तर
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िवानवादी
गाला दोन चंड वेशारे असतात
खूप अंतरावर आिण ेकावर असतो
एके क तगडा पंजाबी तपासून आत सोडायला
आिण बाहेरचा ॅ िफकही कं ोल करायला
वर आिण आजूबाजूला असते िवीण आकाश
मावळती उे आिण थंड वारा ितथे बसं गाा

ु
येतातही पंजाबी गजराती
मारवाडी आिण सधी लोकांा

ु
ते सगळे च पयवान
असतात एकमेकांची ताकद जोखणारे
आिण मान ठे वणारे एकमेकांा समृीचा भावांचा

ु
ू
ांना माहीत असते ांची पोरे जवरा
हॉटे लांतन
रोजी खच करतात काही हजार पये िशवाय ांची
ऐपत असते कोणतीही मादक े घेयाची मौज
ु ास न होत आिण हसच
े ीही
करयाची िदलखल

ु गार होयाचीही
आिण िनभावून न ेयाची हे सगळे वा गे
ु शोधत
इकडे मराठी माणूस िफरतो शंकरिवलास वा अमृतत
मोा हॉटे लांता पदाथाची नावेही नसतात ाला माहीत
ु
लहानपणापासून ाा पढायां
नी ाला पाजलेली असते
ु णून ाने ाला येत े
ु
परोगामीपणाची
अफू जीवनगटी

ु भर छोटे छोटे ाथ साधत
तशीलपणाची नशा जी िटकते आय
तो लाखालाखांच े मोच काढतो संप घडवतो रावर

फे िरवाांनी कुठे बसावे यावर आंदोलने करतो आपला रोजगार
सरेच कुणी िहरावून घेतील याची ाला सतत भीती असते
िकरकोळ करमणूक देणारे ाचे ेट हीरो
जातात हदीत फडकी मारायला अिधक मानधनासाठी

ु आहे याचा डांगोरा िपटत
आपा अिभनयाचे ितकडे फार कौतक
सतत  राहयाची ांची सवय गात जाऊनही जात नाही
सतत ूनगंडाक भीतीत राहयाची इकडचीही सवय
चाच राहते एकाच :खात ही िवषमता का यावर इकडचे िवचारवंत

ु
सिवर लेख िलिहतात गातांना वावडे असते भाषेच े पकां
चे

ु
ांनी बाहेर नोकरीवर ठे वलेले असतात िववेकी बिामायवादी
इहवादी आिण िवानवादी
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सािरपाट
कुणाचे कहणे
अंग खयान े
सािरपाट हे ठीक
पण खेळतात कसा तो
उेगान े उचललेले पाऊल
न ेमके िचखलात
मनाा अंगणात
देहाा कं ु पणात
बागडा िखदळा
पण एक लात ठे वा
साळुं की आिण साळु ं खी
दोी बरोबर
ु लेखन वेगळे असते
मनाचे श
की नसतेच
ु
अननािसके
कामाला येतात
वेदना  करायला
सटीसहामाशी
वा सामाशी दोी चालेल
शु वेदना असते का
िगत आवाज नसलेली
भावाची भेसळ नसलेली
सगळे लागायचेत हे शोध अजून
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हडळ
हडळ असे काही नसते
पण नाटकात असते
चेटकीणही असते
आपण णतो
ते एक त असते
आिण ठे वतो िवास
ु े ते अंगाशी येत े
ामळ
आपलेच होते
वाटते की इथेच
कळायला हवे
ेम णजे काय ते
ु
पढची
िपढी णते

ु णता ते बरोबर
ती
हे जनु े झाले आता

आमचेही काही खरे नाही
आिण इथेच जणू
िवचारांवर पडते वीज
ेमही िवचाराने
करायचे णजे हडळच
तर काय
ु ी
कसे वागायचे ते त
ठरवत आलात आिण तरीही
शे बाळगत आलात
हडळ जवळ येत े सदय दाखवते

ु ी भलता
ु
तेा त
आिण मानता ते
ु
ु णारे
तमा
मनाशी जळ
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कचयावर िया
हातची संधी जातेय
की काय णून हवालिदल
होणारे कावळे
सतत असणारच आहेत
या जतमे

ही देवाघरची फुलेच

ु े
होतील राजकारणातले खळ
लौकरच
तेा कोणता बाम लावावा
दैिनकावर

ु
हे कळणे मिकल
होईल
शेवटी ापायांनीच
सावरावे सगळे
ावे संभाळू न
मा करावी
कोटाा तारखा
ढकलाात पढेु

आिण मागा तपासाचे
काय झाले
हा च टाकावा गाडून
माम गात

ब कुठे िकती लावायचे
हे ठरवतच अंधार

करत राहतील ही कालची फुले
कचयावर िया
होणे बंदच पडेल
तेा वेळ िनघून गेलेली असेल
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बोली
ु े
तारीख पढेु ढकलामळ
ु
तमची
काळजी वाढली
असे ने

ु
सटका
झाली
असे ने
िदलासा िमळाला
असे ने

ु ाला
ना त
घरघर लागली

ु
ना तमु चे आय
उेिजत झाले

ु डाव यशी झाले
तमचे
असे ने
ते आता हाय खातील
असेही ने

डोळे कुणाचे पांढरे होतील
ते ठरायचे आहे
दोी वकील णताहेत
ते खरे असेल
असे ने
न न काय होईल
ून ून घेणार काय
ून ून िपणार काय
खौन खौन खाणार काय
--सात गेली काही वष
--त गेला घोडा
शेवटी घडणार सगळे
भाषेतच पण माण भाषा नको
बोलीत घडू ा
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के ली
रामदास फालतू होते

कारण चातवु  यवादी होते
गीता फालतू
कारण ती संृत आहे
ु
अाव भड

कारण ते जनकिबनक नको
िनवाण भंगार
कारण ते सामािजक नाही
आिण योगवािस टाकाऊच
कारण ते राम या हला सांिगतलेय
ु िनरथक
तसेच अमक
कारण अिभिातंाचा ॉेम
ु अितरंिजत
तमक

कारण अिभिातंाचा ॉेम
ते जातीय कारणांनी उदा
णून खोटे

आपण खडु असाने
अिता णून वापरावे लागणारे
सगळे च कचरा
िहत हरलेा लोकांच े टे कू
सगळे शोका
आळशी लोकांच े शौय 
आघातकी
आमण णजे दन
ाय णजे िशजोे िनया
समता णजे वच 
सनु लो मेरी बात ( जो न है )
गम छोड के मना लो रंग रेली
वरना खाओ के ली
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माशी
ु ी
ल करा ना त
ु
ती

तोच तोच िवचार का करता
नाकावर माशी बसासारखा
ु
ताला
वाटते
ु
ती

आजारी पडाल

ु राहातोय त
ु ाला
आिण खपत
ऑिफसात दोन
ियांसमोर झालेला अपमान
एकदा या पायावर
एकदा ा

ु
ु सवय आहे
ही तमची
जनी
ु े पाच िमिनटे
ामळ
ु
ती

े जवर असलात तरी
ु
तमा
बोलयात
िवेप येत राहतो
िवशेष णजे
ु
ती

बाळगली होती इा
नट ायची
भांगही पाडायचात
ु
ती

देवानंदसारखा
आता नाही बाळगत
ु
ती

असे काही
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बदके
उे साळढाळ पडावीत पण
सूय  बढे ब वाटू नये
ढग असतील तर

िदसयाचा च नाही
तरीही एक  उरतोच
तो कानदार िबलावर
ाचा फोन नंबर का नाही देत
ाला आिवास नसावा

की बाबा कुठाही रोषणाईत
आपले िकरण कमी नाही पडणार
तो असा घाबरत असेल
इतकी वष बदक पालनाचा
ु असून
पारदशक अनभव
साधी ी होती
करेल का हा नीट
तसे तर िवचार होता की
पावसाची वाटच नको पाहायला
लेट गो क
े चालवून तसेच
आिण घऊ
थोडा ास असला तरी
फोन नंबर का नसेल देत हा
िदली कन ान े ी
ती पािहलीही नाही
आपण तर चालवूनच घेणार होतो
े
ाला वाटले असल
माझा ाावर पूण  िवास आहे
बदके पान मी घरी गेलो
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लानी
ू
कुणावरच नाही राहायचे अवलं बन
िमही नाही मी िमाला णालो
सतत अपरेु पणाचा ासच नको
णजे काय िमान े िवचारले
फ मीच राहणार मायाजवळ
मी णालो तर िम टारगट हसला
मी हा िवचार करायचा अवकाश

िवचार अमीबासारखा तटु ू न दोन झाला
ातला एक मी झालो आिण सरा
तो चा रािहला िवचार
असे जवळ आावर कळले
हे एक मृगजळच आहे

या िवचाराा तटु ा भागािशवाय
कुठे आहे मी ते कळे ना

रे बदन पािहले तरीही
िजभेची कडवट चव जाई ना
आता हे दोन वेगवेगळे िजवंत
िवचार झाले होते की काय
आिण कुठे आहे मी
यांा आधीचा
ु िवचार करता करता
मग मलाच सचले
आधीही असेच काही असणार
ु
तटके

ु डा आहे
मी एकदा हा एकदा तो तक
वा कधीही आणखीही या िवचाराने
मला लानी आली
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िवकृ ती
ही काही किवता नाही
आिण असली तरी मी काही ितचा बॉिडगाड नाही
जे िदसतेय ते सांगतोय फ
नाही तरी असते काय सरे
िवकृ ती णजे जखम ास वेदना अता

ु
नको हे कधी एकदा होतेय सटका
असे वाटणे
होऊ ा ना तस े वाटू ा ना िधस इज लाईफ

असे बु ही नता णाला कुणी णत असेल
ु
तर तो सटका
झालेला तंच
िवकृ तीकडे जर एकटक पािहले
तर ती वाढत जाते ती होत जाते
भेदक आिण अस होत जाते हे िदसतेय
ती असतानाही नाही पाहायचे िताकडे
िवकृ ती णजे फ शरीर
िवकृ ती णजे भाव घटना पिरिती
मृ ू न पावता पूण  ल
हटायला हवे िवकृ तीवन
हे िदसतेय मग काय उरेल
ही किवता नेच
पण असू दे रेकॉडवर
सा सवानी हेच णत रा
छे छे शच नाही
औषध घेण े आिण साबदल
हेच आहेत फ उपाय
िवकृ तीवरच करावे लागेल आमण
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मोजे
काही नाहीच सापडणार
असे समजूनच घालायचे मोजे
कारण आता जे िदसेल
ते फ उखाणेच घालेल
आिण कळलेच काही तरी
फोरवड करायला भीती वाटे ल
यालाच तर लोक वहारान णतात
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वेग
बागेत वाढत चाललेा झाडाला
िदसते माझे मन
दोी बदलत असतात सतत
आिण दोघांनाही बसवायचे असते
एकमेकांना आपापा टीनमे
ु े
या अगिणत शतांमळ
काही कळयाची शता
जरी रावत असली
तरी किवतांा शता मा
अमाप वाढत राहतात
न ेमके काही कळू च नाही शकत
हे कळते तेा
दोवर लागते िच
आिण धोात येत े टीन
न समजयाा ताजेपणान े
ेक किवता होते
 नवी
या किवतेचा वेगही असतो
काशासारखा अगाध
पण ती फ एकरेषीय सरळ न जाता
ापत राहते सव िदशा
ु वू ना अमक
ु िठकाण
ना अमक
ु
नसताच
वेग असे होते

ना कुठे गेलो ना कुठून आलो असा
नद ठे वता न येणारा

ृतीत जमा न होणारा
झाडाबाहेर मनाबाहेर
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ु
रागावू नका – ही नसती
एक लाईट गंमत आहे – किवता ने –
मालकीणबाई
मालकीणबाई बसलेा असतात
लगबगीन े घरसेिवका येत े
ांना ितला काही सांगायचे असते
े गाठते
ती तडक ाय टे रस
णात बाहेर येत े साबण घेत े आिण  होते
ायमे आवाज येत राहतात
ती खूप घाईत असते
ते काम होताच ती त:त म होत घाईत
झाडू घ ेते इता घाईत ितला िडब कस े करणार
िखडकीतून वर पािहले

तर आकाशात दोन पी
अगदी संथपणे िघरा घालताना िदसतात
ते पान मनाची िचडिचडच होते
तेवात ती काम संपवून
बाहेर जाऊन दार ओढूनही घते े

जे सांगायचे होते ते रानच जाते
मालकीणबाना येड े येड े वाटत राहते
उा आली की आधी ितला थांबवायचे
आधी इतकी घाई नको
दाखवत जाऊस हे सांगायचे
मग आज रािहलेले सांगायचे
साधे सॅिनटायजरचे सांगायचे होते
ु पसरत चाललाय
कोिड पा

या िवचारात मालकीणबाई पारचे लवंडतात
तर मनात ते दोन पी संथ
िचडिचड होत होत
ा झोपी जाऊ पाहतात
मग थकू न झोपी जातात
तेवात डोअरबेल वाजते
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आहे हाच बार
काळजी क नका टले
ते काही धोका नाही या अथ
भीती वाटणार नाही
असा नाही ाचा अथ
नाकातून र वा कानातून
यावर
डोावर गार पाणी थापणे
पण ते पाणी इथलेच तर असणार
याच िनसगातले
आता तमु चे वेगळे आहे
काम झााशी मतलब
णून हातात िसगरेट धन

ु वाट पाहता योय णाची
ती
ु
ताला
आठवणी हा आहेत

ु
तमा
अन ेक आवडा सनांा
बाहेर पहारा देत असतात
ु च त
तमचे

ु ी
ांना त
गाफील राहयाचा पगार देता
आता  पडायचेच बंद झाले ले आहेत
आहे हाच बार
आिण हीच न ेहमीची लाडकी सेिवका
जग असायचे ते असो
बरोबर चूक गेले तेल लावत
उाचे उा
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स
िवमपणान े िवषाणू नाही पसरत
िवमपणाच पस शकतो
पण िवनामापणान े िवषाणूही पसरतात
आिण िवनामापणाही
कुीत जगा पण
त:चे ोम न माजवता
वाजवा मांजरीचे िफारणे
पण वासलात नका लावू
इिक एाची
मा लावा िसा िमळवा
मतला जाऊन बळ कमवा
ु
िी ा मा
बांधा

भीतीा आिण वीला या
म मीत
शिपे घेऊन
ा मंालयाची
अथ िवचारा मारांना
वापू या शाचा
आिण ठरवूनच टाका नाहक
खा खायापेा
ात मरण आले तरी चालेल
िफरे ा िमा खा

फुकटची नकोच उवार
कसमे वादे ार िवसरा

ु ावर चढवा मा
िवसिवशीत आय

ु की चा माग बरा ाय वॉक नकोच
खश
ु नाही घेता येत
तोच ास पा

जीवन हा फास नसून भास आहे हेच घासा
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चार ाताया
चार ाताया भजन संपवून
घरी परतणाया हळू हळू पाचवीबल
मला ितचं बघणं अंत घाण वाटतं
मलाही – होय मलाही –
खनु शीपणानं बघते ती –

आपण काय घोडं मारलंय ितचं -आिण उरलं य काय आता उपयोगच काय
पूवपासून अशीच आहे ती
तणपणात ठीक असतं हो
बरं वाटतं जरा पणा करायला
एखादीचा अपमान करायला
तेवढी ताकद असते अंगात
उमेद असते आिवास असतो
घरांनाही बरं वाटत असतं ते ितखटमीठ
पण तरीही आपण नतोच तशा
तसं नाही अगदी थोा माणात हो
े िता
पण असं काय लात असल
तेही आपा चौघाही बल
मला वाटतं ना ितचा सूरच
कायमचा लागलेला अस ेल तो
तंबोरा लावतात ना काळी पाच की काय ते
तसा घरांनाही नको होत अस ेल जीव
ितला ीटमटही िदलीच होती ना
ातून बरी झाावर आता ही अशी

एवढी आहे – पण खरं सांग ू हेही बरंच वाटतं
कुिणतरी आपाला चेपलं जखमी के लं
की छान वाटतं अजून जगू असं वाटतं

राग नका मानू पण िवकृ ती आहे ही तमु ची
ी णजे फ अाय सहन करणार असं नसावंच
ु
पण िताबल थोडी आपलकीही
वाटते बघा
े
आपणही थोाफार तशाच असानं असल
आज काण करी रामराया छान झालं –
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टाकी
टाकी कालच  के लीय
आता बाता वेगया येतील
माझा म नाही तर जग नाही
याचा अथ च इथले पान न पान
मीच घडवलेय
साी नेमका कुठून कुठवर आहे
ते नाही मला सांगता येत तर
िकिलमांजारोचे काय तोही
पवतच आहे ना की नदी आहे
ु ही िनमाण झाली असणार
महाये
मायाच मतून
कळायचे ते झालेय कळू न

ु
आता नसती
ती कचरा मािहती
करायचीय काय
सवात लांब वा सवात ं द नदी
कवा कोणी कोणी कधी कधी
ू चालन
कसे कसे के ले लांगल

वा कोण कुणाचे ेष चा ठे वताहेत
इथ े असो की ितकडे
ाचे काय ते कशाला हवेय

ु े माझे जगणे
माया मत ामळ
ा टाकी ऐवजी एखाा
ारीतून थोडेच येणार आहे
ु आिण मािहती
अनभव
मची ता कमी नाही करत
हे कोरलेले आहे ा टाकीता पायावर
सवेु झ कालाची कशाला चता
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भेळ
लोणाची बरणी
तराजूत तोलत

ु ते
पाताळात कुजबज
ु 
ु ापार
गग

सहजसा वाटते
एकू णच
सव गृहीत धरणे
आिण घटोट घेण े
िववाशी नको खेळ
े त
णत सगळे च हसत खळ
िगळत राहतात
टीन भ ेळ
खोटी पण पटणारी
असावीत उरे
या एकाच घोषणेवर
लागतात हजारो िववाह
ु
पढची
िपढी घेईल आता बघून
ु
नसती
कारणेच सांगायची

तर आालाही होताच की भूतकाळ
आिण परंपरा
े शकत
आ अस े काही असूच नसल
तर हा एक घोटाळा आहे
आी थकलो नांना
शोधू ात आता पिहला ण
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ु
तलना
मी जे दाखवतो
तेच िटकावे
असेच असणार ना य
दाखवलेले आिण असलेले
सगळे च झाले ओपन
तर शूच होईल सगळे
ु
असतात शूाचे पजारी
ु
बु जेके तकाराम
सा

ांना ओळखणार कसे
के स दाढी वाढलेली
थकलेला तरीही िजी चेहरा
चौकटीचा लाल-िनळा शट
यावन कळतोच ना िबनधापणा
आिण हे असे आवडणारीच
तर हवीय सहचािरणी
कवा बाकी सगळे टापटीप
आिण ऑिफसबॅगमे
पारचा डबा
हेही कुणाला छान वाटेल
कुटं ुबवल भाव

आिण मयािदत गोडवा
ु
तलना
करत न बसता

ु
नसा
समजा ेकाा
मयादाच पािहा तर
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पण कशाला
आपण णणार धोाचे काय
लोकांनी जगूच नाही िदले तर
ु ात
हा च मळ

ु
आलाय ससते
तनू
पायाची बादली िनसटावी
ितथेच पाय घसरावा
ॅ र ावे
काय काय मोडलेय हरवलेय
िकती न ेमका झालाय अपमान
िकती गेलेय हाताबाहेर
न ेत शेवटाकडे
अशा णी जी वाटे ल तातडी
तेा काय णणार
पण कशाला
मी जर थांबवतो आहे वाचन
तर हे तरी कुणी का वाचावे
एकच आहे धागा
यािशवाय गंतरच नाहीय
हे मला जे िदसते
ते येऊ शकते इथे
असता समोर िदसावर
बाहेर झेप ावीच लागेल
ासाठी पूवत यारी कसली करणार
हा एकच तर ण आहे
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ाची उदासी
ाची उदासी
असायची ब ेिफिकरीसह
होईल ते होईल
असे फे कू न देण े असायचे
ु े डोळे
ामळ

भावी वाटत कुणालाही
हाच मूड आपालाही
आसात ावा असे वाटे
जणू ाची आहा
कधीच होऊन गेली होती
आिण आता

हा वेगळाच कुणी जगत होता
ान े काही गंभीर मारामाया
के ाचे आिण कधी कधी
तो शीकोपी असाचेही
काहना माहीत होते
एखाा वेळी
ाचा मडरही होऊ शकतो
याची जाणीव ाा ेक
शांत हालचालीतून जाणवत राही
आहे हा ण
शेवटचा असू शकतो
याा खास सावधिगरीचीही
गरज नाही असा तो अिवचल िदसे
ाचे ल झालेले होते संसार होता
ु े जरा दबलेली वाटत
पी मल
दा िकतीही वेळ िकतीही
पीत राहयाची ाची कपॅिसटी होती
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कं गोरे
ु कोणताही श
अथामळे
अितरंिजत आिण मयािदत होतो
असूच नाही शकत तो करे मापाचा
आिण न ेमका
समजा कज हा श ा
याचे कं गोरे मनाला
खरचटत राहणारच
कवा ा आवडा
ेम या शाचे उदाहरण
ु
एकाच ाच सखासीनते
तले अथ
सतत असूच नाही शकत शांना
ेक श आिण सगळेच श
सतत ांच े उि
गाठयाा यात असतात
आिण ांचा गाभा वेगवेगळा असान े
सतत एकमेकांशी संघषात असतात
पण कडेलोटाला न जाता
िनरथ कतेा आिण एकटे
ु े
पडयाा भीतीमळ

शात कोणाही असते सी दबाव
त:ा आकायमतेचा अपराधभाव
सतत जखमी होत राहणे
आिण स दडपत राहयाचा खोटे पणा
िवचारी माणसे मारली जातात शांकडून
गाडली जातात अतु भूतकाळात
संरणासाठी श रचतात
एकोपा आिण अिता
अथाची भोी मन े
होत राहतात हवालिदल

ु च अथपूण  जगयाला
नसते
काय अथ  आहे या िवचारात
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रामभरोसे
इथला िनसगच काय
माणूस आिण पूण  िवच
िनयमांनी चालते
पाऊस पाणी पूर ाळ

ु ी
रोगांा साथी ालामख
सगळे च यांिक वैािनक
सकारण घडते ना अपघात
ना अंदाज ना रामभरोसे
माणसाचे मनही
भागच तर आहे या िवाचा
ु
े
ाची सख:ख

ाची े महाकांा
राग सूडभावना ेष ाथ
हेही सव यांिक वैािनकच आहे
सगयाची कारणे िया
े े
यांचा माणसान े शोध घण
हेही यांिकच ते सापडत जाणेही
मग ाच िवानाने
:खाा ेषाा ाथाा
िया बंद पाडून

फ ेमाा आनंदाा
चा ठे वता येतील
ते घडणेही यांिकच असेल
मग कशाला ांतीबती
पण असे णणे चूक आहे
तीही घडणारच ना वैािनक कारणांनी
तोवर भोगू :खे आिण िवषमता
असे णणेही यांिकच
काहना ग बसावेस े वाटणेही यांिकच
म दे ायला असे काहनी णणेही
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मनोरे
ु टीत
ु असयासाठी
सटस
िनिम होते
एका िकरकोळ वैचािरक
साफुगाचे

अधीर असलेा
उरासाठी
न पडलेा ाा
असे खूप असतात
गधळ
के िबनांा काचा
ओलांडून आलेले
वाफारा ा
की सहलीला जा
की अंिटबायोिटक ा
पोचणे होणार का
रहाा िबळात
हे कुणालाच नाही माहीत
की ोटीऐवजी
िकती लागतील
दािगन े
देवापण करायला
िकतीही उचंबळू न
आले तकाच े मनोरे
तरी उ:शाप कोण देणार
हे कुठे आहे
माहीत
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काजवे
ेक काजवा
सांगत राही आपापली कहाणी
अहसा णजे फ िवृती हे िवसन
कुणी पोपडे उडालेा भतीला टे कून
तर कुणी आलीशान हॉलमधून
ेकाकडे होती
एकाकी होत जायाची
वेगवेगळी िचाकषक

ु ये
दाान आिण भूलभलै
जखमांच े आिण उिसत संाकाळचे
सवानाच वाटे
काश तर टाकत राहायला हवेच
ाााा ृती उजळू न
घडायला हवीत

िू टफुल िनसगये
ु णून
नको ते श
मेच चमचम थांबवून
ते  होत
कधी ांना वाटे
रे उताराला लागलेत
तर कधी वाटे
चढान े दमायला होतेय
ृती असेपयतच ते चमचमत
:ख ही हसाच
हीच जणू येई ांना
मृपू वू ची शेवटची समज
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एकोपा
साखळी मंचावर अशी सरळच लागेल
मे आहे ते र बाकीचे मोती हे मानावेच लागेल
गोल के ली तर सगळे च मोती वाटतील

ु णजे
ते राला चालणार नाही आिण म
क च न दशवान े िवासाहता कमी होईल
 त
आिण नाही तरी प ैसा आिण कायक
आहेतच ाचे जा िनदान सेची थोडीफार

ु च काय करयापेा
शता तरी होईल िनमाण नसते
डावा हात वाटतोय खरा खरा पण उजवा जरा खोटाच
वाटतोय हात उंचावून सगळे च हसत असलो तरी
े तशील नाहीयत
सगळे च काही सारखच
आहेत तशील पण ते वेगवेगळी आहेत
चेहरे बघून हसरे लोकांना काही नाही कळणार
ू ाचे ाला कळताहेत आतले
पण शातन
डावपेच आिण नाइलाजाा अवा
दोी कडांना जे आहेत ते ितथे का आहेत
हे ांाबरोबरच मधलेही जाणून आहेत
तारणेा वेगवेगया तापमानांा शता
ु
अनभवत
िवासान े हसत उंच हलताहेत हात
िनरोप हा आहे की तमु ािव आी

ु ालाच
कमकुवत उभे करतो उमेदवार आिण त
आणतो िनवडून आमा िव पण आी
सांग ू तस े करत वागत राहायचे एकमेकांना
िशा देत ती आरोप करतच आतून
ेम करत राहायचे कुणाला काही

कळू ायचे नाही समजा नाही घडले
ा तमु ा  एकोाला अपेित

तर चता नको आी आहोत आमचे काही

ु ी ल ठे वायचे
लोक नाराज आहेत ांावर त
आपण हात न धरता एक रा र तर आीच
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गाढवाची िपशवी
एखाा बा पढु े
जाऊच नाही शकत मन
ु लेा घोामाणे
बज
ु पाय
उंच उचलते पढचे

आिण खकाळत णते
झोप येतये –
ऊर फाटणे वा धडधडणे
वा बोझ येणे ावर
वा उराउरी भेटयासाठी
तडफडणे
वा ऊर भन येण े
ेमभराने कणेन े
हे इतके सगळे
घोडा नाही जाणत
ाा धंातले कागद
उडून जाऊ नयेत

णून ांवर पेपरवेट
ठे वावाच लागतो ाला
ताण येणार दमायला होणार
जखमही होऊ शकते वम
तरीही तडावर सोडा मान
जागायचेच आिण समोरचे
करायचेच पूण  पहाटेपयत
हे िशणच असते ाला
कुणी घाण घाण िशा िदा
तरी मूड िबघडू न देयाचेही
तरीही तो णतो आता नाही श
सगळी िज गेली गाढवाा िपशवीत
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दोन िमिनटांत
दोन िमिनटांत झोप लागयाचे तीन उपाय
एकाकीपणातून बाहेर पडयासाठी हे करा
एसी वा पंािशवाय उकाडा कसा घालवाल
ु पासून सहज मी
ु
झरळां

पालीची भीती कशी घालवाल

ु माग
डासांना हाकलयाचा घरगती

ु
मळाध
डोके खी अपचन अिसिडटी
यांवर सोपे सोपे उपाय
शंभर वष कसे जगाल
िनरोगी कस े राहाल
आनंदी राहयासाठी हे करा

ोध आिण ेष कुरतडताहेत – हे करा
अपयशाा वैफाला करा आता रामराम
स पूजा कशी कराल
उम ानाचे तीन माग
ाथन ेचे फळ कस े िमळवाल
घरात शांतता राहावी आिण प ैसा िटकावा
याला काय करावे लागते
ेमात अपयश पीशी रावा

ु उट िनघाली आजारपण जात नाही
मले
या सवावरचे साधे सोपे उपाय आहेत
कसलीही असू ा भीती
ु िमळवा
िरत मी

सदं ु र िदसायचेय भावी वा आकष क
ायचेय वय लपवायचेय कायमच हीरो राहायचेय
या सवावर आहेत उपाय
ु नाहीय एकच 
फ सटत
पास रहकर भी ह िकतनी िरयां
हा
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आराम
एकशे वीस तीनशे बनारस
लावून बसलेला ए टी एम वॉचमन

ु
छोा खचवर
ाता ात आरामात
पाय पसन हातात वतमानप बघत
ल करतो इाएलकडे
सीिरयाकडे इन ीलंकेकडे
ाा मत चा असलेले हे ल
बाहेन कुणाला िदसत नाही

ु वाटतो तो
म खाऊन िपऊन सखी
पण साहेब काय णाले ते तो सिवर वाचतो
पण तेही शेतकरी कायदा आिण
अिभि ातं असले िनपयोगी बघून
तो फ मनोमन आदर बाळगतो
आिण समजून राहतो मनात
साहेब होणे सोपे नाही
ु कर फू टवेअर
मेच शेजारचा पणे
वाला येऊन िवचारतो काय िवशेष बातमी
ु े बो नाही शकत
हा साठलेा रसामळ
णून ाला पूण  पेपरच देऊ करतो
तो नको नको णतो येतो परत णतो
याला साले कोडे सोडवावे तर शही नाहीत
माहीत तो पोिझशन बदन बसतो
जािहरातचे पान बघत
आराम बसायची तर आहे नोकरी
फुकटचा तर िमळतो पगार

हे ाला ाा भावाचे श आठवतात
इषापेा कं टाळा जीव खातो एा
तो मनात णतो
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सांजसंवाद
ु पाळीव रोज येत े या सांजवेळी
एक उंच श
ाच वेळी ही दोन भटकीही असतात इथे
रोजची भटे गाठ होत असाने आता मै ी आहे
ते एकमेकांवर भक
ं ु त नाहीत काय हालहवाल
काही नाही ठीक ते ठीक यूपीचे काय
अजून काही नी नाही दोी बाजूच
ं े अंदाज
जोरात आहेत आिण शेयर माक ट ते मा उा
पडणार आहे दणकू न ितकडे अमेिरके त काही झालेय
ु
ु े आाला कळत तरी राहते सगळे
तयाम
ळ

भटके णतात बरे आपले इथले रााचे काय
अरे सोड तो िवषय ते रोज णतात पडणार
आिण हे णत राहतात नाही पडणार
आपण बघत राहायचे बरे अजून काय
अरे ही ते लस ायचे चाललेय ना
ात झालाय एक घोटाळा आमा मालकान े
घेतला सरा डोस तेा ितथा ा येान े
ु ीचा टाइप के ला ामळ
ु े
मोबाइल नंबर चक

सटिफके टच नाही ना मग आता काय होईल
तेच ना ॉेमच झालाय आिण हे साले मेच
जाहीर करतात सरा डोस घेतला असेल तरच
ु करता येईल वग ैरे
इथ े जाता येईल अमक

कं ीट झालेली अशी काही आहे का बातमी
की बाबा आता िनवांत झोपता येईल अशी
सा तरी असेच आहे सगळे मला िखस े
असायला हवे होते रे मी तमु ासाठी

आणली असती काही िबिटे म असतात
अरे तू एवढा उंची असून म खातपीत असून
आाला भेटतोस-बोलतोस हेच िकती छान आहे
शेयर माक ट पडणारच का उा
बघू ना उा भटे ू च ना तेा सांगने वातावरण

खराब आहे सा -- बाय – गडु नाइट -- भू भू भेटू
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उा पा
िनित नेमकी
कशाबलच नसान े मािहती
माझे िवचार घसरतात
ळांवन आिण उलट
बागेत पोहणारे सािक सन
खयाचे भोे
ऊन पडताच होतात आमक
असे बोलणे सपणाचे नाही
छे छे असेच बोलायला हवे तशांबल
असे सगळीकडे जखमांच े पोषण
संवधन आिण समथन पान
िनघून जातो माझा ूनगंड
वाटे त िजथे ितथे सापडणारी
िशते खाणारी भतेु
णतात आी
करतो िशतावन भाताची परीा
एकाच समाजात इतके
िविवध िवचारांच े
नवनवोेषशाली
 तेच े आमक आिवार
सजक

जेा फुलवतात ोधाा बागा
तेा मला खूप शांत वाटते
कोणताही अास न करयातला
माझा शहाणपणा असो की आळस
हसू शकतो आतु पणे

झोपी जाता जाता त:शी
जगाचे काय झाले ते उा पा
या िवचारात
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भेटत राच
परवा
वेटग फॉर गोदो
ला आपण एक होतो
आज
िस कॅ रॅस 
ला
अशाच होत राहतील भेटी
ु ाला सांग ू का
पण त
े ोच
बेकेटपेा िपरांद
मला अिधक भावला
ाात कसा ामा आहे
पण बेकेटमे
जेवढे िनरथ क वाटते तेवढे
सखोल िसमे नाही वाटत
तसे तर मग

ु ाला
ान ेरापेा त

ु
तकाराम
अिधक भावत असेल
खरेच आहे ते

ु
ु ाला गतं ु वून ठे वतात
तकाराम
त
ु
ान ेर नसताच

गोडवा करत राहतात
ु ाला
टागोर कसे वाटतात त
खरे सांग ू का

रमवणारी े वाटतात ती
आिण शेिपयर

ु वाटतो आता
तो तर अतच
वेगवेगळी आहेत आपली मते
छान वाटले भेटत राच
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करकोचा
खरेच सांगतो, करकोचा मी पािहलेलाही नाही. िचपटातही नाही. आपाकडे बयाचदा बगळे दाखवतात.

करकोचे नाहीत. बगयांची माळ ठीक आहे पण करकोांची माळ ऐकलीय कधी कुणी ? तर जे मी पािहलेलेच
नाही वा मला माहीतच नाही कवा सतत कानावर पडतेय, असेही नाही, ते कसे येईल माया बोलयात ? लहानपणी
ती कोा-करकोचा गो ऐकली होती, इतके च. पण ती काही इतकी अगदी माझे मन ापून बसलेली नाही. आिण
ु ात ? तो पी आहे, हे इतपत ठीक पण यान जा काहीच नाही. माया बोलयात तो यायचा
कारणच काय मळ

ु ी
े तेच बोलणार ना ? तर त
चाच नाही. शेवटी िकतीही, कुणीही असो, ाा वा िता मनाा केत असल
णालात की मी करकोाबल बोललो. एक वेळ बगळा ठीक पण करकोचा ? नोप ! मला तर अस ेच वाटते की

ु करकोचा आणलात. त
ु ाला तरी समजतो
बगयावर बोलयासारखे काही नतेच तमु ाकडे णून मु ाम ती
ु ाला सोपा वाटला. ाा िवरोधात काही
का करकोचा, हा डाऊटच आहे मला. पण करकोचा खोडून काढायला त
ु ी नामोहरम के लेत अस े दाखवता यायलाच हवे, ही तमची
ु
आयमु टस तयार होती तमु ाकडे. आिण मला त

मानिसक िनकड होती. कारण, तसे तर मी बगयाबलही बोललो नतो. पण मी बगयाबल बोललेलो असू

ु ी जरा पढु े गेलात. आिण माझे णणे णजे करकोचाच
शकतो हे लोकांना पटू शकते, ाचा फायदा घेऊन त

ु ी घाट घातलात. आता मी िकतीजणांना सांगत बसणार की अहो, नाही, मी
आहे अस े दाखवत मला हरवयाचा त

ु ी माया नावावर हा करकोचा खपवलात ामळ
ु े या शाकडे माझे
पार अनिभ आहे करकोचाबल ? खरे तर त
ु े य अस े झाले तयार की करकोावन पढेु ती
ु जे
ल तरी गेले. अथा कारणच नते काही. पण ामळ
ु ी हे असले ु गेम खेळावे हे मला काही आवडलेले नाही. पण मी काय
बोलताहात ते तमु चे बरोबरच आहे. त
ु
ु ाला वाटते की पूण  मलाच िनकालात काढावे. पण एक लात ा,
णतोय हे ताला
समजतच नसान े त
ु अस े णणे आहे असे काहीही सांगत िनरिनराळे लोक मला िठकिठकाणी खोडत राहतील. सगळे
माझे अमक
कदािचत मायापयत येणारही नाही. आिण समजा कळले ते मला तरी असे िकती िठकाणी मी ीकरण देत

बसणार ? आिण मीच बरोबर अस े िस करायची िज तरी कुठाय मायात ? कबना असे वादात जकणेबकणे हे
मला िनरथकच वाटत आलेले आहे. माया मतामाणे जग घडले णजे सव माणसांसाठी तो ग असेल, असा
म माया डोात नाही येऊ शकत. कारण पाहतो ना मी, जग कसे असायला हवे हे सांगणारे लोक ! या

ु े झालेय हे नाहीच
सगयांचा महाचा ॉेम मला हा िदसतो की हे जग आता आहे अस े भंगार कशामळ
ायचेय ांना समजून उलट तो ही नकोय ांना समोर णूनच तर ते जग कस े असायला हवे ाा
कना लढवत राहतात.
माझे णणे एवढेच असते की साचे जग हे मतमतांतरांच े आहे. मग ात अिता, करता, अितरेकीपणा,

ु ी मतातं टले की थांबवणार कुठे ते ? णजे सगळे माच होते ना
दहशतवाद, हे सगळे आले. एकदा त
ु णता की तमची
ु
यात – संघष , हसा, अाय, िवषमता ? ती
मते ग आणणार आहेत आिण तो न ेमा

ु
तमा
िव मतांचाही तेच णतो – ाची मतेच िहतकारक आहेत ! णून मी णत होतो की मतांचा हा

ु
मागच नाकारता येईल का ? मी मत नतो मांडत. पण यात तमु चे मत खोडले जाते असे ताला
वाटले. आिण
ु ी करकोचा आणलात. मी एवढेच करणार - त
खोडयासारख े तर मी काही बोलतच नतो. णून हेतपू वू क

आपाला काही णायचेच नाहीय तर खोडले काय जाणार, असे णून ल करणार. सरा काय आहे  ? मी
असा सगळीकडे खोडला जातोय अस े िदसत रािहान े माझी ितमा पराभूत िदसेल का ? अहो, ितमा णजे

सादर के लेले एक मतच तर असते ! माया ितमेची तरी मी कशाला काळजी क ? चा ा तमु चे ! यातून होणार

ु च
काय शेवटी – सगयांचीच मते जोरात चा राहणार, कुणााच मतामाणे पूण  काही घडणार नाही आिण नसते
ु ! चा ा !
कुणी जकत आिण कुणी खोडले जात राहणार ! करकोचा हाच िवषय सतत चचत ठे वा ती
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ु
गी
हा लालशट ू टरवाला गेला की मागे काही नाहीय
सहज रा ॉस करता येईल
पण साला तो मोबाइल बघत बघत चालवतोय ू टर
तो पूण  गेािशवाय िवचारही नको
बघत बघत चालान े वेळ गेलाय
तेवा वेळात मागून आणखी दहाबारा वाहन े येताहेत
णजे माझे आता रा ॉस करणे लांबणीवर पडले

ु
ाचे मोबाईलवर काही अजट महाचे असू शकते वा सखमय
णजे माझे पलीकडे जाणे कमी महाचे कस े
मोबाइल बघत ू टर चालवून ान े रात धोका तर िनमाण के लाच होता
िशवाय माझी अमू महाची पाच िमिनटे वाया घालवली होती
आणखी असतील काही मायासारख ेच
ाचा रागही आला आिण भीतीही वाटली

भडवा धडके ल कुठे तरी आिण हॉिटलचा बसेल लाखांचा बांब ू
िशवाय हाल होतील ते वेगळे च
आिण मेलाच तर ाची पोरेबाळे अनाथ होतील ते वेगळे च
णून न ेहमी सयाचा िवचार हवा

ु े कुणाचा वेळ वाया जाऊ नये ही जाणीव हवी
आपामळ

ु
णजे सगळे च धोके कमी होतील आिण नकसान
होणार नाही
पण हे कोण कुणाला सांगणार

सगळीकडे कुठे पोिलस असणार

ु
आिण सांगायला जावे तर एकदम शटाखान ाने गीच
काढली तर
ु
आपण घाबन राहणे हेच कमीत कमी नकसानीचे
आहे
चला आता करावा रा ॉस
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िबिझन ेस
जे जे अुट असते
ते ते  खापदाथात
पांतिरत करायचा िबिझन ेस
ु
ाला सचला
होता
पहाटे ा ात
ान े हाक मारली

तेा आवाजच नाही फुटला
ा ऐवजी फुटली

ाची त:चीच िनऑन ितमा
आता घाबरयात अथ  नता
मग तर कुणीही

हाच गेम खेळून
हवे ते करायला लावेल
पाऊस पडायला लागला
ते बरे झाले वाईट एकच आहे
की अशा वेळी नको ते आठवते
जसे की अपघातात गेलेली
आपली गोड मनीमाऊ
लावूच नये कुठे लळा
बाहे जे जे िमळवले
ते ते ासच देत े साले
पहाटे लौकर उठून

ु
नसती
गाणी आठवत बसावे
जाऊ दे बाकीचे ढगात
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ाचीन
िवि णून ाची
जराही नाही िसी
तो असतो सपाट आळशी
कं ठणारा काळाचे कागद
कपाळावर गदवत
इतरांच े अपराध
नाइलाजाने
जो थोडे अनावयक
िवचार करतो
तो असतो थोडा िवि
आिण जा करतो तो जा
डल जेलीपेा
चेहयावर हवेत
असं अनावयक
िवचारांच े ओरखडे
आता मला
संसग तर नाही होणार
इथपासून ते
इथा लोकांना त:चे
िहतही नाही कळत
कळायची शताही नाही िदसत
असे सतत काही ना काही ाचीन
माकडाा हातात िवचार
असे हवे जगणे
त:ला आिण इतरांनाही
ास देणारे
ािशवाय जगयात
े आिण ितरारही
आकष णही नसल
मग ेम कुठले असणार
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ापक
ापक णजे काय
६-७ शे पानांा
दहा कादंबया
की िकमान
चार धमाचा
तौलिनक अास
घराजवळ नोकरी

आिण एका फुटकळ
रािशवाय काही
माहीतच नसाने
ातही वगिवह
आिण िभऊ नकोस
जे ऐके ल ते याला पटते
णजे हा

ु
कुतबिमनारवन
जंप मारेल की काय
शाळे त वाचली
तीच किवता शेवटची
समजून िकती भावपूण 
मनाला समजा
नाही िमळाली कॉफी
मु ाम काही िदवस

तरच कळे ल का याला
आा ज
से िमळवयातच
चाललाय ते
उदबी की धूप की कापूर
याचाच िनणय थांबलाय अजून
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ु  असणे
तमचे
णजेही
 असणेच असते
ु त:च
कारण ती

टाकलेले असते त:ला
काळापढेु

ु
ताला
फ
करत राहयासाठी
ु ी
तरीही त
ग घालत राहता
त:भोवती जगणे
आपणच के लेय
 हे माहीत असून
खा खाा लागा

तरी पढु े मीत जगयाचे
ेय असावे
या एकाच िवचारान े
सतत  राहात
आपण रजा नाही घेतली
एकही िदवस
कुणी वापू
करो ना करो
आपण जरा जाच
हळवे होत जगत गेलो
शेवटी वीला आलो

ु पसरत होती
तेा रा स
धाावत पावत
जगयाचा फाटताना
ु
पकी
द
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माशी
ू सरळ
िखडकीा काचेतन
एक माशी आत येताना पािहली
आिण दरदन घाम फुटला

घरात मी एकटाच आिण हे अघिटत
ितावर ल ठे वले

िता पंखांचीही तु ी
करायची तयारी ठे वली
आधी ती

ु
पकां
ा कपाटाा
ू थेट आत गेली
काचेतन

ु
आिण पके
कुरतडू लागली
ांत बरेच संदभ ंथ होते

सािहाचे नाटकाचे इितहास होते
िता आकाराा मानान े
बरीच के ली ितन े नासधूस

ु
िता नसा
असयान े
िदसयान े माझे जगच धोात आले
आता एकच भीती वाटू लागली

ही माया मनातही िश शके ल की काय
या घरात हे असे चा आहे

हे कुणाला कळणारही नते
पण ितला मा मनाचा कोपरा न कोपरा
ु ात
िदसणार होता मायाच आय

का आलीय ही या िवचारात असूनही
ितला कोणताही िवरोध नाहीच करायचा
हेच ठरवलेले होते ही तर पूण 

ु ावरच शकणारी माशी होती
आय
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सं --हा या चौकटीबल संवदे नशील
तो ा चौकटीबल आिण तो ितसरा
एक णजे लाख या चौकटीबल
कामगार णून संवदे नशीलतेत
ते िम होतात तसेच बीजेपीा
आिण रावादीा
एक िवकोशाबल संवदे नशील
तर सरा ऑफीसबल
ितसरा तर कवीच
तो तर संवदे नशीलतेबलच संवदे नशील
फावा वेळात अपराधभाव नको णून
सगळे च थोडे थोडे जरा जरा
बाहेरही संवदे नशील
एकाला तर संवदे नशीलता
िकती महाची आहे यावर
अनेकांना पटवायचे असते
तो ाा अासाबल संवदे नशील
चोवीस तास कस े जमेल
ाला जे लाभलेय जगणे
अपघातान े का असे ना
ते तर जगून मगच जमणार ना
सगळे उधळू न देऊन पोरेबाळे
मातीत घान कस े होणार सं –
ु तेय काहीतरी
तरी चक
इतर देशांतली गिरबी
वणभ ेद धमभदे िवचारभ ेद
ु
यांतली :ख े आिण ये
रानच जाताहेत
े बरोबर असान े फार
सगयांचच
72

ॉेम होताहेत िशवाय ताकदवराला
ाची चूक कशी सांगणार
यातली अगितकता णून सगयांनाच
ु तरी
दा ावी लागतेय जग तारते
नजरेआड करयासाठी
ाचसाठी एकजण ानात जातोय
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नृ
कोणती होती शॉट िफ
कोण जाणे
कॉल गल होती
ितला तो िवचारत होता
काही
ती शाीय नृ िशकत होती
पण रािहलेच ते
ती बमे नाचू लागली
तो णाला

ु मनासारखे
तया
ायला हवे होते
ती णाली होतेयच की
नाचते आहेच की मी
आनंदही िमळतोय अन ेकांना
तो ग बसला
ते बरोबर आहे पण
िसी लॅमर िमळाले असते
जणू ाचे मन ओळखून
ती हसली
तीन िदवस रािहलेय
आता जायला हवे
तू चारी होतास का
ेयसी नाहीच िमळाली तर ितने िवचारले
तो णाला नाही
आिण तू

ान े िवचारले चकूु न
ती हसली माया नृातून
ु देत े फे कू न
मी आय

ते खूप आवडते लोकांना ती णाली जाता जाता
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िनदष
कोटात ती णाली
ितला काही आठवत नाही

ु ेच तो िनदष सटला
ु
ामळ
जोसेफ णालाच होता
ितला नाही आठवणार काही
ान ेच के ली असणार
ती वा
तो िवमानतळावर आला
तर सगळी िवमान े थांबवून ठे वलेली होती
ु गार पकडायचा होता
कुणी मोठा गे
तो िवमानातून उतरला
तेा उशीर झाला होता
की सूय  लौकर उगवला होता
झोपडपीवन जाताना
ान े नाकाला माल लावला
मोबाईलवर तो एवढेच णाला
आलोय तयार राहा
सकाळचे साडेनऊ वाजले होते
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बाजू
एक अहसा मानणारा होता
ाा जगयात
तो हसक वागाा घटना होा
एक न ेहमी ेमाचे बोले
ाावर ेा मरी ायची वेळ आली
ु कीचा पजारी
ु
एक तर होता माणस
ालाही या जगान े अमानषु के ले
धमाचे नाव न काढणायाला
मंिदरबांधणीचे बोलावे लागले
जाितअंत मानणारे
जाितेष करत रािहले
सामा माणूस शहाणा िनघाला
असेच असते सगळे हे समजणारा
ु
पण बिमान
शार िवान लोक
ओरडत रािहले

ु ी काय के लेत
तेा त
तेा का शेपटू घातलीत
तेा कसे लपून बसलात
तेा कसे फायाा वळचणीला गेलात
ांची बाजू घ ेतलीत तशाच यांा वेळी
ु
काय तमची
दातखीळ बसली होती का
मग बतेकांनी आधीच ठरवले

म दे ते सगळे आता एकाच कुठाही
तान े जग चालणे शच नाही
आपण एक बाजू ठरवून टाकू
ाच बाजूला रा
तीच कशी तशील आहे हे सांगत रा
भांडणे होवोत बीपी वाढो
की मडर होवोत एकमेकांच े
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पण मी आहे ना
सवयीला कळतो आछळ
पण ती णते

ु
मीच कशी सटणार
मायातून
सवयीचे णणे असते
सगयांनी चांगले वागले की झाले
आपापली कामे करावी

कुणी कुणाला ास देऊ नये
ना अात राहावे ना मात
की झाले आहे काय ात
पण एकीला गाणे हवे असते
े साठी अधीर
तेा सरी असते स
मग वेळ येत े संघष  तडजोड सूड यांची
पण सवयीला वाटते ती स आहे
ितला कळते जग कस े िनधक
ु होईल
आिण सखी
ते ती सांग ू शकते

आिण या ानासाठी
जगान े ितला लात ठे वावे
ु करावी
ितची ती

इितहासात ितला नदवून ठे वावे

ु
ु
पढीलां
ा सवयनी करावे ितचे अनकरण
सवय णते मी साा बाजूची आहे
मानवी मूासाठी मी ाण देईन
खूप सवयना नाही कळत
न ेमके जगाचे भले पण मी आहे ना
माया ेात ढवळाढवळ नाही चालणार
ु
ताला
समजून ायचेच नसले

तर सी होईल सवाा भाा

ु ीच खपवून घेणार नाही
आड येणायांना मळ
संकुिचत भेदभावांना खतम क
मीच फ अमयाद खरी आहे
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ाग
ु
ु
माझी भाषाच ताला
हााद वाटत होती असे ने तर माया आठवणा सावाही ताला
तडु वून

ु
काढाया होा. खरे तर ताला
एक कळलेले होते की नको तो गौोट होऊन गेलेला आहे आिण आता

ु
कोणतेही बदल थोपवणार नाहीत उघडकीला आलेला तमु चा रोग. पण ाचाच राग ताला
काढायचा होता आिण
ु ी जाणून होता. आता त
ु ाला परतीचा मागच
साहिजकच मीच होतो िनिम ती जखम खोलली जायाचे, हे त
ु तमा
ु
उरला नता, यान े होणारा तमु चा ितळपापड िनदान भटा कुांना तरी ठार करेल आिण ामळे

ु
ु ी आनवंु िशकतेच े बंदी ? आहे ा संसारात
मता पेशी शमतील, असे ताला
वाटत होते. आता होता कुठे त
ु जबाबदार ? कारण, असलेले,
ांती करत राहयाचे तमु चे  भंगनू गेलेले होते. मला का धरत होता ती

ु
िदसणारे कोणतेही अि सहन नसते क शकले तमु चे हे वैरभाव. पण मला नगय लेखणे ताला
अपमानाद
ु
ु
वाटत होते. मला मह िदले तरच तमा
ोधाला कदण िमळणार होते ऐितहािसक िवेषणाचे. वषानवष

चाललेला वास कं टाळवाणा असला तरी धोकादायक नता. तमु ा ेयसीचा लपणा हा काही अगदी गगनाला
ु सांगहू ी इित नता की एका नगय कबूतरान े चोच मारली
गवसणी घालणारा ॉेम नता. ितला तर ती
ु
ु
होती तमा
असयावर आिण ान े िव झालेली होती तमची
सवमा िनया.

ु ाला माझे असणे. मी त
ु ाला माहीत झालेलो होतो ते िनारण ती
ु माया नादी
लपवूनच ठे वायचे होते त

ु
लागलात तमा
िखतेत णून. लोकांना हे कळणे शच नते. तमु ची काळजी घेयासाठी तमु चे आकीय

ु ा तमु ची हरवलेली िशफारसपे शोधून ायला. तमचे
ु राग लोभ ेम लळा एवढेच काय तमचे
ु
कधीही तयार होते प
संतापही शाबूत राहावे अशीच ांची इा होती. तरच हे जग, न होयाा भीतीिशवाय क शकणार होते

शाीय राजकीय आथक सामािजक सांृितक आिण भौगोिलक गती. कारण कुणाचीही जखम उघडी राहणे
ु े ांनी घातली होती स ैिनकी िशणात आिण
णजे सतत अिनिततेच े सावट वा देत राहणे होते. ांची मल

सीमाभाग शाबूत ठे वणे मच होते. आतले अाय हळू हळू आज ना उा जाळू न टाकता येतील पण जगात हसे
ु ाला शंकाच नती.
होऊ नये हे महाचेच होते, याबल ांना वा त

ु ी अंातून बाहेर पडलाच होता. आता परत अंात कसे जाणार ? आता त
ु ाला
पण सदैु वान े वा दवाने त

ु ती
ु िखतेत गेला आहात असा बहाणा करणे. आिण तमु चा देवावर िवास
एकच माग होता, तो णजे पा

ु औषधे घेणार नाही, असे णणे. समपु देशनाला येणाया कुणालाही, सारखे ल िगक बोन पळवून
असान े ती
ु ी ांचच
ु ी ांापासून तटला
ु
े आहात हे दाखवत राहयासाठी आता त
लावणे. त
आहात अस े भासवणे

ु ाला
अावयक होते. आिण तसे, मनातून, टले तर, मायावर राग काढत राहयात काही तच नाही, हे त
समजत होते. पण जगाा वहाराला वहारान ेच उर तर शोधावेच लागणार होते. अि िटकवायचे असेल
तर साशंकता आिण संशय यांचा ाग करावाच लागणार होता.
--- ००० ---
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कला णजे
ममवगय कसली िलिहणार किवता
ु
रोमॅिं टक कसली िलिहणार किन
असो
की ाण कसली िल शकणार किवता
हे सगळे काही नसलेा
समजा गांधीवााला
उपयोग काय ाचा
कवा दिलताला
खरे आहे जसेा तस े काहीच नाही
ाची ाची किवता

ु
ाााापरतीच
असणार
हेच खरे णजे आचतनच
एक कारचे
ु
हंमाणे गहेु त वा बामाणे
झाडाखाली बसावे हेच योय होईल
न जाणो कं टाळा येऊन
िलिहयापासूनच

ु ी
िमळू न जाईल म
सारांश कला णजे
संपक नसणे आिण
कलेचा कं टाळा येण े
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साप, पी आिण माणूस
डगराळ रावर जाणायायेणाया कासखाली सापडून मेलेले अनेक लहानमोठे साप िदसतात. लहानच जा.

े की आपण िजवंत होतो आिण आता मेलोय. ांा बाजून े बोलायला वकीलही नसतात कुणी.
ांना कळतही नसल
फ एकदा एक मोठा साप ितथून जाताना रागावून बोलला होता, ते असे होते – यांा हातून मांजर मेले की साले
पााप णून सोाचे मांजर दान करायचा िवधी करतात – मग ा ना आता सोाचे साप ! तेा माया मनात
े ते मांजराचे ? कारमधले लोक जर उतरले ना खाली तर कडकडून चावेल
िवचार आला की याला कस े कळले असल
हा ांना. पण, भाविनक ृती जा नसते ाला, हा एक ॉेम असतो ाचा. कवा नसतो, असेही णता

येईल. ाा चकचकीत चेसारखाच, किचत पावसात िभजलेला नागमोडी रा हे सगळे रोजच पाहतो आहे.

पण कुणाचे बरोबर कुणाचे चूक हे ाला कळू नाही शकत. तरी ाला थोडे वाईट वाटतेच. पण तो ाचे काम नाही

थांबवू शकत. माणसांा जगातासारखे ायदान ाला कस े येणार ? पण ाला कुणी दोषही नाही देत. जवळू न
उडालेला एक पी णाला, इता कशाला लागतात भावना आिण कना ?
मी वर पािहले. मला उंच उडणारे पी िदसले. ांना हा असा गाांखाली मरायचा धोकाच नाही. एकदा तर मला
च पडला होता की मरतात तरी कसे हे ? उडता उडता हाट अटॅ क येऊन वा ोक आान े थेट खाली पडून

मेलेत, असे तर कधी िदसत नाही. मग एकाने सांिगतले, ातारपण, आजार हे ांनाही असते पण मराया वेळी ते
असे बाहेर नाही काही उोग करत. ांा घरात वा लपयाा िठकाणी ते जातात आिण ितथे मरतात. ांच े

िवघटन लौकर होते. कवा कुठे खालीिबली पडले तर तसले मेलेले अ चालणारेही काही असतात. तसे संपतात मग
ते. अंदशनिबशन काही नाही. मयत पाा साथीदारांना :खिब:खही होते णे !
ु पण मेावर काही कळतच नसणार णा ! तरीही ाा आठवणी
माणसालाच कटकटी फार. जाळा, परा.

ु करा ! आिण फारच मोठा कुणी असल
े तर ाची ारकभवन े उभारा,
जागवा, ा करा, आिण अस े वषानवष

ु उभारा, पतयां
ु
ू दंगली करा, एकमेकांच े मडर करा आिण मग
रांना नावे ा, पतळे
ा िवटं बना करा, ांतन
शेवटी सलोाचे, शांततेच े आिण ेमाचे मह चचत ठे वा ! सवात बिु मान ाणी माणूसच – िनववाद !
--- ००० ---
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अंगण
किवतेचा अथ समजावा
णून ान े

ु
परात
िवभागातून लाकडे आणली
ती लाकडे णाली जरा

दोन पावले पढेु गेला असतात
ु
तर पराणत
िवभाग होता

ितथून अिधक िरच झाली असती
ु
सवात

अथ कळायला हवा असेल
तर तो आधीच
माहीत असावा लागतो

ू च
त:चे अवडंबर शाबूत ठे वन
अवलोकावे लागते नवे अंबर
जे आधीच कळलेले आहे
ते अंधारात जायची

िर कुणी का ावी
आिण वाचकांिशवाय कवी
णजे तर तो न-कवीच की
एकरेषीय अथ
उपरोध अलं कार गोडवा

ु नाद
भावना आिण मंजळ
ु णजे
आिण म

ु मते काय ायला हवे
अनभव
ाचे नकाशे
हे सगळे काही नसेलच
तर अथ कसला सापडणार
आपापा अंगणात नाचयासाठी
च तर असतात किवता
--- ००० ---
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बरोबर
कुणाही दोघांत संघष  झाला
की दोघेही बरोबर असतात
मग ायालय काहीही देवो िनकाल
ु े
हे एक साध े स न कळामळ
भलाच राला गेलेा मधमाशा
परत आाच नाहीत ांा आवाजांकडे
डोळे लावून बसलेा मं ु या
कं टाळा शेवटी थका
िनराश झाा
ांची अवा पान ओशाळलेले
िदवे मंद होत गेले जणू
ांनाही नकळत
ांच े डोळे कोरडे पडले होते
ही शांतता णजे जणू
मृपू वू चे ढगच
असे समजून सवच उंदीर
आपापा िबळांत गेले
इता वषाचा ांचा ासंग
मातीमोल ठरला होता
--- ००० ---
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दगड
ु ी उठता तेा तमु ा डोातला तमु ा भावाचा दगड संप
सकाळी त
ृ होऊन घ झालेला असतो. काही

ु बोलतही नाही कुणाशी. ा दगडान े त
ु ाला पूण  तोडलेले असते आजूबाजूा हवेपासून. आता पिहले
िमिनटे ती
काम हेच असते की ाला थोडा तरी मऊपणा आणणे. अथा या एकाकीपणान े या जगातून िनवृच झाासारखे
ु . खरे तर हा दगड, जगणे कं टाळवाणे, कडलेले, ू र आिण :खी करत राहतो, हे कळत असूनही
होईल आय

ु
काही करता येत नाही. पण खोटे कशाला बोला, मधून मधून सखाचे
कारंजहे ी उडतातच की ातून ! पण साले ते
आपोआप ाातून नाही उडत. सारखे बाहेन काहीतरी घडावे लागते. श वा बातमी वा आठवण. हा दगड

ु कोण आहात, कसे आहात ते सारखे
साला चेहयावरही करतो पिरणाम बाहेरा. िकतीही नको वाटले तरी ती

ु े , ा मयादते च लोक आपल
ु की ठे वतात, घाबरतात, सावध राहतात आिण काळजी
अधोरेिखत करत राहतो. ामळ
ु
घेत राहतात ांा ांा आयाची.
ातून ेमाचा माहोल जो उभा राहतो तो णजे असतो काहीशा मऊ

पडलेा भावांचा आनंदोव. राीची सहल आिण िदवसाचे िसन ेमे एवढाच फरक वागवत. उम दा असावी,
खापदाथाची रेलचेल असावी आिण दगड िवसरत राहणे जमत राहावे, असे म सगळे ! शेवटी जे काय बोलायचे,
ठरवायचे ते वू आिण माणस े यांबलच तर असणार. हेच तर न ैसगक असते. सरे काही तर कन ेतही आलेले
नसते.
यातून आता माणसे, वू, िनसग रावत जाणे तर घडणारच ना. ते अगदी तकाला धन आिण वैािनक

ु ी ठरवता की याला िनयती न णता
िकोणाचेच तर आहे. ाचे पिरणामही घडणारच ना काही ना काही. त

ु ी हळू हळू िशकत आलेले असता – ातूनच तर तमु ा दगडाचे िश
िवान णायचे. खरे तर श, भाषा त
ु घडवत आणलेले असते. ते मा तमु ा बाहेर िदसणाया शरीरासारखे नसते. ते असते िपकासोा
ती

ु णजे ताला
ु
िचासारखे – हात भलतीकडेच असलेले, डोामागे नाक आिण छातीवर डोळे असलेले. म

ु णता की िपकासो खरे तर आपले
त:ला न आिण कुप िदसणारे पण थोडेफार गु ठे वता येणारे. बाहेर ती
खरोखरचे असणेच िचित करतो – हसक आिण मे ाचा अभाव असलेले आिण तरीही शांततेच े ढग करणारे.

ु ेच तर आपाला तो हवासाही वाटतो आिण ाचा ितरारही वाटतो. यात तान कसले आलेय ? जे
ामळ
आहे ते आहे !
पण कधी तरी येतोच िवचार साला की यान वेगळे काही श असेल का ? छे छे, हा  तर आािक आहे,
ु ी फे टाळता. इथे त
ु ाला एक पसटशी
ु
िनसगबा आहे, कािनक आहे णून त
शंका चाटून जाऊ शकते की

ु
साा ा नाइलाजान े जोपासलेा दगडाला सोडायची भीती तर आपाला बििन
करत नसेल ? ा नको,
िनयती नको पण हा जाच आिण ही हसा अटळ आहे का, याचा मागोवाच नाही ायचा ? का, कशासाठी हा एवढा
बंदोब ? काही हरवयाची, वेड े होयाची शता आहे यात की एक कारची कािनक खाीच आहे तशी ?

ु ेही आपण याच चरकात तर ढकलतो आहोत. ांना ा
आपण ेमाचे, आपा ध ैयाचे कवच िदलेली आपली मल

होणाया अवकाशाची इंचभरही जागा कुणी बळकावता कामा नये, णजे तरी काय ? थोडेफार िडब होत का अस े
ु िमळत राहील, हेच ना ? आपा भावाचा
ना, ांच े अवकाश शाबूत रािहले की आपा कारं ांना आय
दगड जड होत चाललेला जाणवणे आिण बधीर वाटत जाणे णजेच वय होत जाणे ! की ? ----- ००० ---
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घटना
खरेच सांगतो मला

कुणाहीसारखहे ी ायचे नाहीय
अगदी नंतर कुणी माझा

ु
पतळा
उभारणार असले
वा माया जयंतीला
गद करणार असले तरी
मन कीतपे उरयात
मला इंटरेच नाहीय
मी मायासारखे जगणेच मला
ु तर
अतु च नाही नसते
अभही वाटते पाहताना
अाहत रातून
वाहात चाललेला िदशाहीन
रहदारीचा धूर
मीच एक बोझ आहे तर
कशाला वाचू मी
कुणाची चिरे

चिरे मला अमूत  वाटतात
माझाच भूतकाळ मला
खोटा वाटतो
तर क काय मी दंतकथा
बाळगून कुणााही

आिण मलाच काय कुणालाही िदसणारे
े
काहीही पूण  कस े असल
आिण अंधारातले कून
माया मनाचा धूर
कसा होईल अथपूण 
घटना घडणे हीच आहे
खरी समा अस ेच मला वाटते
--- ००० ---
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रेिडयो
( आजा आकाशवाणी िदनािनिम )
कुवतच नती वडील रोज िवचारत कानदाराला
आलाय का णजे सेकंड हँड रेिडयो आिण एक िदवशी खरेच !
घरी आधी रािहला टेबलािबबलावर पण मग ॅकेटवर
बसवलेा फळीवर झाला ानाप गणपती

ु  वर हा महाराज
खालीच माझे अासाचे टे बलखच

ु नाही हा होता जगातला अितीय
अानंद साधासधा
मूलाड कं पनीचा ेट ! शेकडो िबनाकांचा साट
आिण वडील मा ऐकत बाता आिण शाीय
िसलोन बीबीसी सगळे राीअपराीा सगया कॉमटरीज
सव नटना गाणी संगीतकार ाावन थेट डोात
भावभावनांच े नजारे नजाकती आिण नखरे खूप खूप
लपवत कधी कधी ल िगक उीपनांच े इमले जणू िकती छान
गाणे िकती छान गाणे भाबा तर नावच नाही काढायचे
मी एकटा एकीकडे असलो तरी बास डाक चॉकलेटी कॅ िबनटे
ं हवा तसा
आिण िपवळसर अंग चार बटणे चार बॅड
कमीजा होणारा आवाज मग आईसाठी विनता मंडळ
आपली आवड सगळे तरीही अासात मी नंबर वन
ु की नकोच सरे काही
गायांनी असे भरे आय
पण एकदोन वषातच गाणी िचरकू लागली
अिमन सायानचा ामा मेच बंद पडू लागला

ाला दवाखाात न ेणे चा झाले पण अिभमान
हा होता की मूलाड आहे जगातला अितीय !
सेकं ड हँड टीी आला ाऊनचा तरीही लळा णून

ु णजे
हा िवकला नाही आी इतर सव ठीकच पण म
ु ात भरलेले संगीत !
ान े आय

तसे तर मायापेा तेत खूपच चांगली होती ाची
माझा एकाकीपणा समृ करत राही तो खूप खूप अजूनही

आहे बांधनू ठे वलेला िदवाणात अितीय आहे जगातली आिण माया
जगयातली वारसा वू भावना संपात आता दहा लाख पडतील
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तत:
तत: सवानाच मा असतो

बटु ांखालचा अंधार याचा अथ नवे पेन घेताना
ते कोणतेच :ख िलन पाहात नाहीत असा नाही
ेकाची कारकीद कधी ना कधी
धोात येऊन गेलेली असते

ु ीा अाता िवषबाधेमळ
ु े
करमणक
कुणीही उगीचच जा मागे नाही लागत
ाचे ाला ारे असतात ाचे ाचे हातमाल
शाळे त जाताना आईने भांग पाडून ावा

तसे असतात सगळे िबचारे काळा बाजारवाले
डोळे वटारले णून िितजावरचा ढग
रं गढंग नाही करत उसनी िवा दाखवत आिण
आज ना उा आपणही फडकावू बाजारात
पदांची पोस  याची खाी बाळगािशवाय
अिभनय ेात कुणी कु े तरी िवचारेल का
 तर पडतातच आिण का पडू नयेत

असा कुठला अमरपा वा िशलािजत अक
ु े
असतो कुणााही िखशात ामळ

आपण कं टाळलो की पेटवून देता येईल पूण  जग
अधवट जािगरीचा नसतो काहीच उपयोग
हे असते माहीत भजन करता करता

गग
ं ु ी येणाया सवच ामािणक भाजीिवे ांना
णूनच तर ते भाजी ऐवजी पंचतारांिकत
हातभीची े पाहात रममाण राहतात

ु अननय
ु करत ांता ेयसचा
वषानवष
हीच असते जगरहाटी हे एाना
गळी उतरलेले असान े आता नवीन कोणतेच नकोत
लोभनांच े डावपेच णून ते बंदच करतात
सवच उव जयंा आिण सार
आता काय असते या ना कपांा आत तरी
चांगला काही अथ  सापडेल असे सव आरस े
86

ू काहीच नाही सांडत
उलटे पालटे के ले तरी ांांतन
ाला ितबब णावे अस े पाया ऐवजी
शेग ीमही चालेल असे णणायांची जणू
आपण अवलाद असामाणे
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आई
ु ी चीड आली होती की माझी
मला तझ
ु कारण सतत आपण
तझी

ू आहोत
कुणावर तरी अवलं बन

या भावनेत सतत तु या जगयाची
ु ी भावना मी
आिण ही तझ

कणभरही बद नतो शकलो
ु े माझी
यामळ

आता तर मीच होतो ना
ू
मायावरही तू अवलंबन
हे मला अंत अपमानाद आिण
माझी मलाच कीव वाटायला लावणारे होते
ु
तलाच
मदतीला बोलवायचे कुणीही

ु
ु ा
आिण तझाच
अपमान करायचा तल
ु लेखायचे याची मला चीड येई

ु ाच बोले दाखव जरा राग णे
मी तल
तू उलट मलाच समजावेस ाचीही मला
चीड येई
आिण ा िदवशी मराी आई

ु खोलीत िदवाणाजवळ तू पडलीस
तया
कड लागून र येत होते वय
एकोणनद तशीच बसून तू
आमा खोलीपयत आलीस
दार वाजवलेस उघडून पाहतो तर

राने माखलेलीस – डोाला लागलेले –
मी पडले – एवढेच णालीस चेहरा असा की
ु
ु े आता सगयांची झोपमोड
तयाम
ळ

मग लगेच इितळ टाके वगैरे झाले – आता
तू नाहीस पण
इतके चांगले णजे नमून वागणारे कुणी िदसले की
माझे डोके च िफरते ा ीचा मडर के ला

ु होईन असे वाटते
तरच मी थोडा तरी तु यातून म
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धच सगळे
रस ेलन े िदले होते उदाहरण
की नाटक पाहताना

ु ात मले
ु िबलेही न
य
करणारे लोक पान ेक हळहळत
ितरारही करत ा पाांचा
पण बाहेर मा त:ा देशाा
तशाच िवंसक धोरणाला पाठबा देत
आपा मािलकाेमी स ुण समथक

ेकांना तरी कुठे असते अल की बाबा
ध का ध पानी का पानी असे काही नसते
ु ती
लाखो ेक रोज दाखवतात सहानभू

ांा ांा सन पाांना न पाहता
ती सन दाखवलीय ती ी

ु
मळात
तेवढीच असते का आिण जन
ु े असतो जन
का कशामळ

आंतरिवरोध तर असणारच ना
ु एकच
सवानमते

आिण सतत ालाच धन

अशी कुणाा मत असतील रसायन े
 एकच कस े असतील
आिण सगयांच े पूवज
हे सव कळत नकळत समजूनही असतात
ु
परोगामी
ितगामी आिक नािक
कोणाही ंथाची उपासना करताना
इतरांबाबता उपरोिधक शारीला
अधीर असणारे आिण चांगले माहीतच असासारख े
सवानाच हवे असते सवानाच पटणे
एकच चांगले णजे धच सगळे
पण मग ते जगणे कोण जगले अस े होईल
हा  ांना पडत नाही
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तण
हेच फू ल हेच झाड
अशी दहा वष
हे नाही घडले
आपा शरीरांत
गाणे सोडून
न एकांत
ु
ही नसती

कनाच रािहली

आपा गु भेटत
िवशेष असे रे
शोधलेच नाही गेले
आपाकडून
शाा आठवणत
जखमी होत रािहान े
ु
अनभवाची
िनया
रािहली फ
आपा िजभांवर
एकाच चवीत
न ेमके जे हवे होते
ाा आधीच
जागा पकडा
वतमानपांनी
आिण अाला जात रािहले
आपले मीलनाचे िवचार
तरीही अजूनही
तणच आहेत
माया किवता
े
ांना श तू देतस
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आरोप
े े आरोप
अहसकावर हसच
धामकावर अधमाच े आरोप
डाावर ीमंतीचे आरोप
गिरबावर उटपणाचे आरोप
ेिमकावर तारणेच े
देशभावर हेरिगरीचे

ु
चालकावर बडवयाचे
पोशावर शोषणाचे
ागावर भोगाचे
राजकारयावर
भूिमका नसयाचे
ामािणकावर
आक ितपणाचे
कवीवर
संवदे नहीनतेच े
जाितअंतवाावर
जातीयतेच े
समतावाावर
अितेच े
असे आरोपच आरोप
पण सगळेच
स णून िनदष
िनदषांवर दोषांच े आरोप
सनावर जनपणाचे

ु तां
 वर ाचाराचे
शिचभू
चायावर ल ि गकतेच े
सावर असाचे सरे काय
--- ००० ---

91

अमानषु
ु
ाा पीकडे संपक कौश नते. काही सांगताना ती कुठूनही सवात
करे. संबिं धत पाांची नावे कधी सांग े तर
कधी रान जात. ा पाांच े एकमेकांशी काय नाते हे ऐकणायाला नीट कळावे, याची काळजीच नसे सांगयात.

एक तर िता लांबा नाातले वा मािहतीता कुटं ुबांच े अयावत रेकॉड ाा डोात नसे. खरे तर ाला
ु े , ाचे ऐकणेही
ात खास इंटरेही नस.े हे असले बोलत बसणे, हे ाला वेळ घालवायचे गॉिसप वाटे . ामळ
सदोष अस े. पण एक सपणा णून तो समजून घेत असासारखे बघत राही. मेच , चकूु न, कुणाचे कोण वा
कधी घडला हा अपघात वा कुठे घडला, असे काही िवचारे. ती एकदम भडके . सगळे तर सांिगतले, असा चेहरा

कन जरा िचडून देई उर. तरी ाला नीट कळतच नस.े पण तो िवचारायचा बंद होई. काय होणार आहे नाही

कळले तरी, या िवचारान े तो ग राही. झाले ते वाईट झाले णे. ांावर हे एक मोठे च संकट आहे, णे. ती

ु ाचे वडील कस े बेश
ु
अजून काही सांगत राही. नातेवाईक यायला कसा उशीर झाला, ा अपघातात गेलेा मल
पडले, वग ैरे. तो फ चेहरा गंभीर ठे व े आिण मनात णे, जाऊ दे, म दे ितकडे.
असे दोनतीनदा झाावर ान े न कळलेले िवचारायचेच नाही, हेच तं वापरात ठे वले. पण नंतर पढेु कधी ाचा
उे ख आला तर ते पढु चेही कळत नसे. तेा मा तो कुणाचे कोण ते िवचारी. ती जोरदार िचडे. एवढे सगळे
सिवर सांिगतले तर होते. आपला नवरा आपाला कमतच देत नाही, असे ितला वाटे .
शेवटी एकदा तो वैतागला. तू कृ पया मला काही सांगतच जाऊ नकोस, णाला. माझा म जरा ो असून माझे
ु े आपांत नकोत वाद, णाला. यावरही ती िचडली.
आकलन कमकुवत आहे, णाला. कुणा सयांमळ
अथशाातले बरे कळते इतके अवघड आिण हे सोपे मा नाही कळत. याचे कारण एकच आहे, ते णजे

ु े नातेवाईक आिण
मायाकडे तमु चे लच नसते, असे ती णाली. काय समजायचे ते समज, म देत तझ
मािहतीतले सगळे. मला ांांत कवडीचे इंटरे नाही, तो णाला.
हे ान े एकदा सहज ाा एका िमाला सांिगतले. फारस े मह नसलेले पण ॉेम असलेले असे कस े काही
ु ी भूिमका बरोबर नाही. सयांबल अशी असंवदे नशीलता धारण
असते, हे सांगताना. िम णाला की ही तझ

करणे हे अमानषु आहे. मग, नाही बाबा नीट कळले, हे न पाहता मायावर िचडणे, हे नाही का अमानषु – ाने

ु ा होणारा अपमान यांत िववेकान े काही फरक करशील की
िवचारले. अरे, पण, एखाा माणसाचा मृ ू आिण तझ
ु े आमा
नाही – िमान े िवचारले. िववेकाने फरक तसा नाही बघायचा, हा णाला. ते जे काय घडले ामळ

ु े आमचे संबध
जगयाला आहे का काही धोका वा ास, हे पाहायचे. िचडिचड के ामळ
ं िबघडतात, ेमाचा नाश
होतो – याला मह ायला हवे. लांबचे महाचे की जवळचे याचा िववेक हवा. यावर तो िम णाला की भूिमका
ु
ही मानवतेचीच असायला हवी, मग भले आपले नकसान
झाले तरी चालेल.

ु े आपले संबध
हे नी ना ********** , मग ऐक – या तु या मानवतावादी भूिमके मळ
ं िबघडले, असे समज – तो
णाला. यावर, खात जा मग, तू अमानषु माणसा, तो िम णाला.
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यश
ु ता वाटावी
तो एक साधा सवसामा असा कॉलेजिवाथ होता. अास, िसन ेमा, िके ट असा. खास िवशेष उक
ु े ाात जरा वेगळे पणा आलेला होता. एकदा, णजे िनदान अस े
असे फारसे काही नते. पण, एका गोीमळ
ु ही असेल, ाचे बीपी लो
झाले होते की, ाला ूमोिनया झाला होता आिण ातच कवा ाा पिरणामामळे
झाले होते. लघवी थांबली होती. डॉर णाले होते की मराीपयत लघवी झाली तर ठीक, नाही तर अवघड

ु होतो
आहे. तर ते सगळे एकदाचे िनरले गेावर गूढ टा जाणाया गोकडे ाचे ल जायचे. माणूस म
णजे काय होते, असा एक , फार गांभीयान े ने, पण, असू िदला होता ान े मनात.
ाच दरान वतमानपांत बाता येऊ लागा एका हठयोयाबल. हठयोग णजे काय, हे ाला माहीत
नते. तसा तर ान े राजयोग हाही एक श ऐकलेला होता. ाचाही ाला अथ नता माहीत. तर तो हठयोगी
णे पायावन चान दाखवणार होता. हठयोग ही गो स असून ती आहे जगात अिात, हे ाला
दाखवायचे होते. ान े कशी ही खास िसी ा के लेली आहे, तेही ाला दाखवायचे असेल. िसी हा श ाला
वतमानपातूनच कळला होता. ाचा अथ, एखादे िवशेष कौश वा शी असा असावा, असे ाने समजून घेतले
होते. ा हठयोयान े वेळ, वार, तारीखही जाहीर के ली होती. अनेक वाताहर, भारतातली सगळी चॅन ेस आिण
ू ही काही ितिनधी हजर राहणार होते. रोज काही ना काही येत होते. मनातून ाचा याला पाठबा होता –
परदेशांतन

ू , असे होयात ाला बरे
असे घडावेच असे वाटत होते. काही गोी या आपा इेवर वा मनावर नाहीत अवलं बन
ु े का णून बरे वाटे ल, हे ाला समजत नते. हे काही घडया
वाटे ल, असे ाला वाटत होते. पण, ामळ

आधीच काही लोक या काराची चेा करत होते, िखी उडवत होते. ते ाला आवडत नते. खूप अास कन
े ाला समाधानाचे वाटत
ान े हे काही मत बनवले होते असे ने, पण, आपोआपच अशा गूढाला पाठबा देणच
े तर हा तारीख-वार सांगनू
होते. तरीही, एक  होताच – गूढ णजे जर मनाा कुवतीबाहेरचे काही असल

जाहीर कस े काय करत होता ? णजे ाला आता हे गूढ रािहलेच नसेल का, असा  ाा मनात येई. इथ े
ाला एका ात िके टपटूच े बोलणे आठवे – समजा उंच उडालेला कॅ च आहे आिण तो मायाकडेच येतो आहे,
ु
मलाच पकडायचा आहे – तेवा णांत समजा माया मनात आला िवचार की जमेल ना मला, हा सटला
तर

 ायला हवे ते कॅ च पकडणे.
माझी िकती छी:थू होईल – तर सटु लाच समजा कॅ च ! कोणताही िवचारच न येता पूणच
मग, हा हठयोगी, आता मी दाखवतोच हे कन, असे मानिसक सगळे मोठे कन कसे काय हे करतोय ? कॅ च

ु
सटयाचीच
नाही का यातून शता ? ान े आधी ायल घेऊन पािहली अस ेलच णा ! या कारनाासाठी एक
मोठा हौद बांधला होता णे !
ात घडले असे की तो हौदावर काठाशी उभा रािहला, ान े काही मं टले आिण झटकन पायावन

ु झाला – आिण अरेरे – थेट बडालाच
ु
चालायला णून तो स
तो ! सया िदवशी सगळीकडे तो हौदात उभा

ु
रािहलेला आिण ाा डोा-तडा-जटांवन पाणी िनथळतेय, असे फोटो ! ाला वाटले, बडालाच
होता ना,
े ान े एक दहा िमिनटे तरी पायातच राहायला हवे होते – नंतर तो बाहेर आला असता तर अशी
जाऊ दे – तसच
नाची तरी झाली नसती ! पायात तो इतका वेळ रा शकतो, हे तरी काही िवशेष घडले असते ! ते काहीही असो,
ाला या अपयशाचे वाईटच वाटले , हे मा खरे !
ु बघा आता, पकडतोच मी कॅ च,
तो अर: तड लपवत होता, सगळीकडे हा िवषय टाळत होता. हठयोगातसा,
असे नसावे बतेक, आिण तेच तो करायला गेला आिण फसला. आधी कधीतरी जमले असणार ते ाला. इथे, मन,

ु े तो फे ल गेला असणार. ाला याचे खूप वाईट वाटले. जगातली बरीच अपयशे ही, आता मी
िवचार, अहंकार यांमळ
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ु े , खरे तर अपयशी
होऊनच दाखवतो यशी, अशा भावन ेतूनच घडत असावीत, असे ाला वाटले. ामळ
ु ती वाटायला हवी, असे ाला वाटले.
लोकांबल वाईट वाटायला हवे, सहानभू

पण मग, एक नवाच  आला समोर – अहंकार असला तर अपयश येयाचीच शता जा आिण अहंकारच

नसेल तर ा यशाचा आनंद कुणाला होणार ? िके टपटू हे सगळे सराव करकन यंमानवाच होत असतील साले
! कॅ च सटु ायचा च नाही ! मग अगदी कॅ चेस पकडयाचा जागितक िवम कन तरी उपयोग काय ? डेडच ना
सगळे ! मयतच तर !
ानंतर ाला अपयशी लोक िबचारे आिण यशी लोक वेड े वाटायला लागले !
--- ००० ---
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ु
य
रिशयाची एक भूिमका आहे.
ु े नची एक भूिमका आहे.
य
अमेिरके ची एक आहे.
ा, जमनी आपापले काही बोलत आहेत.

ु
ु
रिशयातला किन
प णतोय की णे हे पितनचे
यु आहे, आमची याला माता नाही. कोणाही एखाा
देशान े सया एखाा देशाचा का ावा, हे आाला मा नाही.

ु े नमधले बंडखोर णताहेत की रिशयाचे बरोबर आहे, आपण ांच े ऐकू या.
य

ु े नची अपेा आहे.
भारतान ेही योय ती भूिमका ावी अशी जगाची आिण िवशेषत: य
रिशया हा भारताचा, आजोबांा काळापासूनचा िम आिण संरणाा ेातला िवासू पािठराखा.

ु
कुणी णताहेत की णे अमेिरके न े इकडून जाणाया भारताा सॉट वेअर कामांवर नसता
दोन टे टॅ 
वाढवला तरी भारताचा बाजार बस ेल.

ु ेिगरी नसलेले ान आहे.
-- ही सगळी समजा सांगोवांगीची उथळ मािहती आिण म

ु आिण िवंस तर चा झालेला आहे. आिण ाची ाी वाढली तर कशाचे काय होईल
तर करावे काय ? य
ु णजे आपले काय होईल हे कुणालाच नाही सांगता येणार.
आिण म

यावर, खरे तर, माझा कै . िम जयंत पवार एक िकालाबािधत स सांगनू गेलेला आहे. ‘ वरनभात लोचा कोन
नाय कोचा ‘ ! हे आमा मांजरेकरांना समजले पण या जागितक वेांना कसे समजणार ? ासाठी मराठी ही
मातृभाषा असावी लागते आिण ितला अिभजात भाषेचा दजा िमळावा याचीही िनकड वाटावी लागते.
माया िमांत सव कारचे लोक आहेत, हे कृ पया लात ावे. सकाळी िफरायला गेलो तेा असाच रात
ं नाही िदसत. आी ५-६ िनवृ
ओळख झालेला एक मालदार मराठा िम भेटला. तो णाला, ही तमु ची गॅग

ु े , मला एकालाच पान ान े हे िवचारले. मी णालो की एक तर
कमचारी रोज एक िफरायला जायचो, ामळ
ु े आमचे एक येण े बंद झाले होतेच आिण आता तर एकजण अमेिरके ला गेले, एक राहायला लांब गेले,
कोिडमळ
ु े , तरीही, चल अके ला णत चा ठे वलेय, मी णालो. यावर तो णाला रोज सकाळी देव आपा एक
ामळ

धडा सांगतो, कोणता सांगा – सकाळी उठावर पिहले काम माणूस कोणते करतो ? पाणी िपतो कवा दात घासतो,
मी माझे बामणी उर िदले. तो णाला, नाही, हे करतो – ाने हातात तांा धराचे दाखवले. हो, करे आहे,

ु तूच धवु ायची
ू ठे वतो की बाबा तझी
मी णालो. याचा अथ काय, देव आपाला िदवस उजाडला कीच लगेच सांगन
आहेस ! यावर खळखळू न हसून आी िनरोप घेतला.
पण, तरीही जगाला एक मोठी आशा अजून िशक आहे. तीही मराठी येत नसाने कुणाला माहीत नाही. ती आशा
णजे मराठीतले बरेच लेखक आिण समीक. करे भूिमका घेण े णजे काय, हे ांना िवचारले तर लगेच कळू
शकते.  वा समा काहीही असो, िववेकी भूिमका ायला हवी, असे ते णत असतात. मग, सा ा
वेगवेगया भूिमका िदसताहेत ा िववेकी आहेत की नाहीत ? आिण ाााा ा ा भूिमका िववेकीच

असतील तर काय करावे, हे ांनाच िवचारायला हवे. पण ांाकडे कुणी ढंक
ु ू नही पाहायला तयार नाही. खरे तर

ाथावर आधािरत नसलेली, जगाचे भले करणारी भूिमका कशी असायला हवी, ते ते सव जगाला िशकवू शकतील.
पण, जगात ानाची कदरच रािहलेली नाही !
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यावर, माराठीतलाच एखादा हटके लेखक णतो की माणसाा समांवर बौिक िनराकरणे नाही सापडू शकत,
ु मूषावादाचे – absurdity चे बोलताहात. तोच
कशाला िशणवताय म ? हे ऐकले की ते खवळतात. णजे ती

ु
ु
काय, अिवादाचा, बाचा,
साचा, गीतेचा, बायबलचा, कुराणाचा, तकारामाचा,
जे. कृ मूतचा काळ कधीच
संपला. ा ा काळाला आलेा ितिया होा ा फ – आता ांतले काहीच उपयोगी नाही – अस े ते
णतात. ांच े णणे असते की आजचा हा काळ वेगळा आहे, आता वेगळी पण योय णजे िववेकी भूिमका
लागेल ! – आिण ती भूिमका फ ांनाच माहीत असते, हे यात अात असते.
मराठीता भूिमकावाांच े एकच साधे णणे असते – उगीचच हसा वाढवू नका आिण सविहताची िववेकी

ु यांापयत
भूिमका ा. आमचे ऐकलेत तर नीट, छान जगू शके ल माणूस. – हा आवाज बायडेन आिण पितन
ु ! ासाठी ाथ ना तरी करायला काय हरकत आहे ? अंधेन े का अस े ना ?
पोचेल तो सिदन
--- ००० ---
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वाचन
कबूल के ामाणे घडले नते
मला वाटले मी बतेक
वाचनालयात असणार
एका िमान े सांिगतले
ान े तासाभरापूवच
मला ँ डवर पािहले होते
ना कुणाचे प ैसे देण े होते
ना एखाा :खावर
रामबाण इलाज करायचा होता
ू णावे
तसे अवलं बन
असे कोणतेच नते अंकगिणत
मी िसगरेट नाही ओढत
पण दा चालते ना
ु
नगरपािलके ा एका जनाट
बाकावर बसलो
तेा आठवले
ु ले धागे
सटले

ु
ससाट
ग ेलो ाा े शनरी कानात
आिण माया मनाचे कन ेन सांिगतले
माझे उाचे िरझशन आहे तो णाला
परवा भेटू आिण फे कू न देऊ सगळे गैरसमज
तेापासून मी वाचन बंदच के ले
--- ००० ---
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ु
ग
खरे तर तो कुणाा शोधातही नता. अााचे िवचार होते डोात, असेही नाही. पण, आपण फारसे काही न

ु
समजता जगत असतो, असे मा ाला वाटत अस.े णजे ाचा अगदी पाठपरावाच
करावा, इतके काही नाही. तो
िसनेमा पान परतत होता तेा ते घडले. राीचे साडेबारा वाजून गेले होते. इकडे तो फारसा कधी आला नता.
े . वाहन िमळाले नाही णून तो थोडा चालत िनघाला होता. तेा एका इमारतीत
एखाा वेळेलाच आला असल

पिहा मजावरा घरात ाला उजेड िदसला. तो णभर थांबला तर कुिणतरी णाले, बघा जाऊन, अूत

आहे. काय आहे, ान े िवचारले. एक सीधा सादा आदमी है, बस, िमल आओ. असे णून तो माणूस िनघून गेला.

ु ता का वाटली असल
े , हे ाला सांगता नसते आले. घडू शकते असे, असे णून तो खरोखरच
आता ाला उक
ितथे गेला. आता माणसान े ाचे हसून ागत के ले. देवांच े फोटो, धूपदीप, फुले-हार असले काहीच नते ितथे.

ु खूप िठकाणी जाऊन आलेले आहात पण ेक वेळी त
ु ाला माहीत असायचे की त
ु ी अमक
ु िठकाणी
बसा, ती

चालला आहात कवा ताजमहाल बघायला चालला आहात. पण आता वेगळे कन पहा – जायचे, पण, कुठे जायचे
ु काहीच िवचारयासाठी आलेला नाहीत, हे मला माहीत
ते ठरलेले वा माहीत असता कामा नये. आिण हो, ती

ु
आहे. आिण आणखी एक, मी काही तमु चाच काय कुणाचाच गु नाही. अथात हे णजे ताला
काही खास वेगळे
ु ाचे काही न समजता जा. कोणाही पिरितीत,
सापडलेय कवा नशीबच काही देऊ करतेय असे त:ा कौतक
कधीही, आपण कुणाहीपेा अिधक शहाणे आहोत, असे समजायचे नाही. याचा अथ, आता मी न होतो, असे
णायचाही उपयोग नाही. मी कुठलाही देवधम नाही सांगत – या आता. एवढे ऐकावर तो बाहेर पडला.

माहीत नसलेले िठकाण णजे काय, यावर िवचार करतच तो घरी गेला. घराची दारे उघडीच होती. आिण ाा
कुटं ुबातले कुणीच नते घरात. तो ाच िवचारात झोपी जात रािहला, पण, ाला समजत गेले की हे सोपे नाही.
ु बोलावलेही नाही. आिण मी तर
मग तो एक जणू नादच लागला. तोच िवचार. याला गु तरी कसा णावा, पा

ु ितकडे एवात जायाची शताही नाही. आिण गेलोच तरीही, सांिगतले ना एकदा, असे णून तो िचडूही
पा
शकतो. जाऊ दे.

ु ाला
पूव मबं ु ईत िही यायचे. कधी ते बसलेले असायचे े शनवर. ांना कुणी िवचारले की बाबा कुठे जायचेय त
की ते णत, असे काही नाही – आाला इथून जावेस े वाटले की समोर िदसेल ा गाडीत आी बसणार, मग ती
न ेईल ितकडे जाऊ. पण, हेही ाला पटे ना – गाडी कोणती आहे, कुठे चालली आहे, ते काळणारच ना ! पैस े खूप
असतील साांकडे, टीसीबीसी आला तर सहज दंडबड भरत असतील !
ु नाही झालेले असे
ाला एक आले लात की ते श नाही. माहीत नसलेले णजे ाला आपले मन टचसा

ु एक
हवे. आपण या माहीत असलेा जगात गाडले जातोय असेच ाला वाटू लागले. माहीत नसलेले अस े अमक
ु एक णजे माहीत असणेच ते. आिण असे पािहले तर ते िठकाण इथून लांब सरीकडे
े ? अमक
िठकाण कस े असल

कुठे आहे, असे तरी कस े समजता येईल ? आपण आहोत ा बवरच नच झालो तर तेच अस ेल माहीत नसलेले !
णजे आता आहे ते चा ठे वायचे की कुठे ही जाणेच राहणार नाही असे िवसनच जायचे सगळे ? इथ े तो थांबला.
--- ००० ---
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णजे झाले
वेळ आास धरायला भत
बसायला कानाची पायरी
आिण सदय माणसे आजूबाजूला
असतील अस े पाहा पाणी ायला
ु मोठे ापारी मोठे अिधकारी
ती
संशोधक वा शा असाल

ु े
तर फार नकोत ताण आिण कामामळ
बाजूला टाकलेले फार नको
हसक ायला एवढे पाहा
ासाठी सकाळसंाकाळ योग
ाणायाम करा भिमागही
उपयोगी पडतो नामजपही
ताण नको झोप नीट हवी
ायाम आिण आहार नीट हवा
आिण आनंदी राहा की झाले
ु
ताला
वेळच नसान े
हे एवढे तरी लागेलच
तसे तर राजकारणात
कोणतीही एक बाजू घेऊन
ोध उपरोध वाद
करत राहणेही वेळ असास
बयाच वाईट गोकडे
ल करायला बरे पडते
पण ाने बीपी आिण मधमु हे
लागू शकतात कुठेही

ू राहा आिण जे येईल
गतं ु न
ते आनंदान े ीकारा णजे झाले
िनराशा वा उदासी नको
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तडजोड
ु पायाजवळची
तू तया
जमीन िवसरायला हवीस
ु ीच
आमची मळ
भीती वाटू नये
अशी मै ी

पाठ करायला हवीस
कुणााही हातचे
बाले न बनता
तं आिण िनभय
जगायला हवेस
हे ठीक

ु दडपण
तमचे
आमावर येता कामा नये
आमचे ातं
अबािधत रान

आाला कुणाशीही
ु ी म ैी
खल

ठे वयाचे ातं
असायला हवे
न जाणो

कधी आपांत आले िवतु
तर ा काळासाठी
आाला िस
रा ायला हवे
याचा अथ  ेम संशयाद
पे डावपेच आिण तारणा
नकोच ते आपांतला
कमकुवत तूच आहेस

तू खलास होणे हाच उपाय
आिण हीच तडजोड
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त
हे शहरच मला
जजर करत असले तरी
इथ े असेपयत मला
इथाच सोयी आिण माग
वापरावे लागणार
पण मला तर गाजायचेय
एक अितीय शहाणा णून
णून मी णतो
ू
िवकास आिण उपाय यांतन
तयार होते एक गळू
जे कधी ना कधी

फुटणे भागच असते
खरे तर तरंु त
हे शहर सोडायला हवे
हे मला  कळत असते
पण इथलीच इथेच असू शकणारी
माझी ेयसी
मला करकचून
गतं ु वून ठे वते

ु करतो चार
मग मी स
साची वा
शहराला वा माणसांना
आरोयाची नसाचा
ु े िदवस तर
ेयसीमळ
ढकलणेच घडणार
हे ीकान मी ठरवतो
राजकारणी त होयाचे
ु की णजे काय
माणस
ते ऐका मी णतो
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कान
शारी पराम धूतप णा डावपेच आिण शौय
यांच े धूर आिण जाळ यांासह इमलेच इमले
पडलेा असं इमारता मलात

उग
ं ु मूांा संृतचे दावेदार पडलेले
पकडलेले दोन पायलट
ठे वले जातात अंधारकोठडीत
ांा िशेचा कू म येईल
तेा होईल अंमलबजावणी
तोवर ांना िमळत राहते
ेड आिण पाणी
आज हवाईबंदी झाली

ु अिधक ती झाले
य
ु
आज झाली सवात
ु
परमाणूयाला

बेिचराख बेिचराख
होत गेले सव
चांगले-वाईट समजणारे
दोी बाजूच
ं े छोटे बडे
अशा बाता फ ठळकपणे
सांिगता जात रािहा ांना
वाट लागलीय तमु ची
ु
ु
तमचा
मख

खेचनू काढलाय िबळातून
हा बघा ाचा कान

ु
मु ाम ताला
दाखवायला आणलाय
उा ाची फाशी आहे

ु
एका िदवसात संपलीय सनावणी
शेवटी मानवी मू े आिण स हेच िवजयी झाले
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मते
मी मते बाळगत नाही
ती वापरतो
वेळोवेळी बदलतो
मला ती उपरी असतात
ा ा वेळी मी
ांा पाठीवन
डोावन हातही िफरवतो
ांाशी एकिन राहणे
णजे पायच तोडून घेण े

ये जानके मी ांाशी णजेच
मायाशीही नसतो एकिन
मते णजे असते एक भीती
नसयाची जल जान ेकी
रच होयाची
ती टाळयासाठी
माझी मते बनतात एक संरक भत
आिण जगाशी भांडणे वाढत वाढत
माझे असणे धोात येत राहते
हे माहीत असान े मी जरा
फटकू नच वागतो ांाशी
कारण मते लबाड असतात
ती ठे वतात मनाला जखडून
आिण बाहेर

हान े मागत राहतात
ांासाठी ातं
मन माझे असो की
मला िदसणारे कोणतेही
मते णजे असतात
सतत चा असणारे अंसंार
आी सगळे च असतो
ू ा अंधारातले
मृ
उविय आशावादी
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काहना असते पूण  खाी
आणणार आहेत ांची मते ग
ांना भेटतो ांचा बाप
तो णतो

ु
तयासारा
अधामकाला मारले
की मला िमळणार आहे ग

ु
तयाशी
लढताना मेलो तरीही
मतांना सतत

ु
धारण करावे लागतात मखवटे
संवदे नशीलतेच े
:िखतांा भाचे
णजे झाकू न ठे वता येत े

ु ांची
ांना ांची यगु ानयु ग
िनरथ क थरथर
मते असतात िविभ
पण एकोासाठी झटणारी
ती काहीशी साशंकही असतात
एक गा पूतबाबत
मतांना वाटते
इतर मते आहेत फू टपाडी
कोणतीच मते तयार नसतात
िन:श वावरायला हेर न ायला
तरीही िबचारी खाीत असतात बेसावाध
माया मतांच े इितहासभूगोल
मी कधीच अबािधत नाही धरत
ांचा खोटा वापर करत मजेत जगतो
े तेा फे कू न देत
ांना मन मानल
--- ००० ---

104

माझे मड िम
माझे मड िम किवता िलिहतात
ु
आजच नाही वषानवष
आजांा म ैफलीत
मीही असतोच ना अन ेकदा
आता ांना मड टान े िचडत नाहीत ते
एकदा ांनी िवचानच घेतला होता
ा शाचा अथ  सांिगतावर ते हसले होते
नॉमल ा ऐवजी मी तो श वापरतो
असे ांनी समजून घेतले होते

ु
े
मायाकडेही मग ते आपलकीन
बघू लागले होते मीही एक कवी होतोच ना
मडपणा टाकू नही किवता िलिहता येत े
हे मी ांापासून लपवून ठे वले होते
साविक मडपणाची खाी असान े
मायाही किवता खपून जात णजे
अजूनही आता मला ते फ एक वेगळा समजून
देतात सोडून मी ांा पढेु कुठे जाऊ नये

याची काळजी घेत आी अनेकदा एक असतो
माझे बतेक सगळेच मड िम
ांा ांा वाचकांच े मडपणाचे कार
गजारयाची अन ेक आयधु े वापरतात

मला ते नाही आवडत तर ते मला माफ करतात
या पतीने मी कधीच पढेु नाही जाऊ शकणार
या खाीन े ांना बरे वाटत असते
आपापा िगराईकांबल वेया जशा
करतील चचा तसे आी बोलतो

ु पृांबल
वाचनसंृतीबल आिण मख
माझे वाचक सामात: अलं कार न आवडणारे
आिण सगळे च हरवेल की काय
या भीतीत असलेले असतात

ु े सखासीन
ु
ामळ
मडपणा रा शकतो िनधा
मड असले तरी िवकाणीच असतात माझे िम
फ ांांत जरा मतभेद असतात इतके च
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माझे काही िम असतात ायाचे भोे
तर काही देतात मह सरु िततेला

ु कीला
तर काही देतात मह िनळ माणस
आिण वारंवार सांगत राहतात तेच तेच की णे
सवााच राचा रं ग लालच असतो
या िती वेगवेगया मडांत असतात
एकापेा एक शार आिण िवान
ु मािहतीचे खंदकच नेत
नसते
ु
तर कठोर तक साट तैलबी

महान िवेषक इितहासातून काढून दाखवणारे
रगडून शहाणपणाचे तेल

ु त कुणाला काय िकती
यांतले वाचक समदायां
महाचे वाटावे याला नसतो तक
अपयश आले तर ते चवताळतात सािक
ोधाने बीपी वाढवून घेत णतात
या मूखाना अलच नाही मड आहेत साले
ु च े वैिव संबध
अनभवां
ं ांा
अनपेित रचना आिण मानवी :खांचा अंत ावा
ही अितहत मूाकता

यांवर माझे िम राहतात आतु आम कायबल
मरयापूव ांच े ान पे होणे सतत
ांाकडे ल जात राहणे हेच असते मानविहताचे
असू दे णून मलाही देतात ते मोजकी
मडपणाची बिसे मीही हसत हसत
ती धूतप णान े ीकारतो जाऊ दे म दे णत
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बेडिरडन जदगी
इये मराठीिचये नगरी

ु
भावांचा सकाळू
करी
अशी सगळी बडे िरडन जदगी
िचखलात फतकल मान बसलेली
आळशी ैस जगता जगता
तड सडत गेले वास िफ होत गेला
तर तेच स समजून
आमण करणारे स ै
मबं ु ई हवी तर
बांा खाडी हीच जदगी
तो वास नस ेल तर
काहीच नाही सापडणार आधाराला
आपापा जगयाचा वास
ठरलेले लोक णतात

जगूच नाही शकत कुणीही
राजकारणािशवाय

आपापले तटु के हात दाखवत
भीक नाही मागत

असे असूच कस े शके ल कुणी
सांडपाणी आिण रसायने
यांच े अिवरत साि
असािशवाय जगणे
णजे नकारच देण े
या पृीला

ु
ु
िता माणसकीय


ु णजे
समृीला आिण म
रागेष मैीसंशय
ेममडर यांा रेलचेलीला
राजकारणािशवाय

जगूच कस े शके ल कुणी यही जानकर
सामील होणायांनी तर एकमेकांना
लाथा घालायलाच हात

ु णजे सवानीच
पण म
ा आपमतलबी
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ु ना
कं ु पणावरा बांडगळां
माझे कपडे माझी संृती
माझे अ माझे िवचार
जगभर पोचायला हवेत

िवरोध करतील ते संकुिचत
आिण डबातले बेडूक
राजकारणाला रोग न मानता
आभूषण णून िमरवणारे
अगितक हसक लोक
बरबाद करत राहतात

ु बाळे
सगया शाळा आिण मले
ु
अनभवाा
समृ िचतेत

हे समजत नाही अस े थोडेच आहे

कशाला कुणी बोध ायला हवाय पण
ना त ना िना ना स ना वैिक काही
आहे अशा या सोर जदगीलाच तर

णावे उरआधिु नक आिण जे आहे ते आहे
नकोच ते रडणे-कहणे णत
आहे ाचाच गौरव करावा
ानपूण  हसत आिण बेभानपणे तेच साजरे करत
सारांश राजकारण ने पूतचा माग
आपापले िवचार णजे आपापला बांा
िहरीरीने फडकवायचा िवदीण झडा
आपा बडु ाखाली पेटलेला जाळ
सदैव आपली करमणूक करणारा
आपला भास आपले स आपला वास
--- ००० ---

108

अा
कसली कोडी कसले उखाणे
कसा भा कसली गाणी

ु याचे राजवाडे
कसले जप कसले भूलभलै
कसली कमकांड े कसला सराव
भावना िवचार यांची कसली ही िडझाई
हरवलेा णांच े

कसले हे िू झयस

फुटलेले फोड वाहा जखमा
खपा उेजक सजावटीा पताका
सामान सगळे हेच बाळगत
आिक वा नािक असणारे मास े
मांसाहारी असोत की शाकाहारी
सापडलेय आपाला
अंधारात जगयाचे रह
णून आिवासाने
सनाधीन होत राहतात
े ाा
िनसगम
हीच माणसे
देतील  ट
िनया आभाळाखाली
सव वा बदन
ांा आजोबांा नावान े
उभारयाची उान

ु
े
िजथे मतारीची
संकना असल
एका धमिनरपे नगरसवे काची
हे सगळे एकमेकांच े शू असले तरी

अंतरपाट धरतील कुणााही लात
फ काहा डोांत जाळ जाईल
ते संृत मं ऐकू न
पण ते दाखवणार नाहीत
सवाना माफ करत
जसे सवच फू टपाडे साधारी
करत असतात ल ांाकडे
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एकाकी होणे उदास वाटणे
भीती वाटणे काळजी वाटणे
अजून सगळे च अध वट असाचे
असमाधान वाटणे
हे सगयांच े सारखेच असते चा
पण ािभमानापोटी
हे काहीच नसामाणे
ते दाखवत राहतात परके पणा
आपापा िसगरेटची वलये
अिधक सदं ु र समजत

पाठांतर असेल वेगवेगळे
पण णून आपण
कायम रावलेलेच राहणार का
हा ही एक पाहायचा तर
उगीचच ते कमीपणा घेण े होईल
ू असणे होईल
अवलं बन
गरज नसताना

ु
णून ते सभात
णून
िनघून जातात बागेबाहेर
खरे तर हेही समजत असते

ु डे असलेले आपण
मनांच े वेगवेगळे तक
एकितपणे काहीच नाही पा शकणार
आपापले िके आपणच फोडावे लागतील
याच बवर लागणार असतो कस
सवच ात माहीर असतात
काही णतात अााची काही गरज नाही
काही णतात अाािशवाय जगणे
ु
णजे नसाच
उला होत राहणे

तरीही सगळे पळतात मा एकाच िदशेन े
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ितमा
माणसांच े जग हे ितमांच े जग असते
ु
वेांनो इथे खरेिबरेसा

ु णत ितमा तयार करयासाठीच
नसते
वापरायचे असते आत एक बाहेर सरे
असे तमु चे नाहीय अस े णत
तेच करायचे असते आतून
जातीयवादी असून बाहेन

ु े
धमफूटिवरोधी असामळ

ु गे परोगामी
ु
आपण बाजारबण
झालो
तरी चालेल सगळे तेच तर करतात
िवान णजे काय वेांनो
ु मािहती जमवून
तर उपय

हवी ती ितमा तयार करायचा
य करणारा माणूस
सया िवानाकडे वेगळी मािहती असते
ु आिण बाळांनो
ाला उपय

ु खरी वा खोटी
कुठलीही मािहती ही समारे
ु ामा िदलेली
वा अध वट वा मल

ु मािहती अस े काही
अशीच असते वर
कुणाा बापाकडेही नाही असू शकत

ु े फारशा मािहतीा फं दात न पडता
ामळ
ाााा ितमा बनवणारा
सामा माणूस शहाणा ठरतो
ु
तमाकडे
ना साधने ना संघटन
ना सवाना अपील होणारा

ु
एखादा भाविनक सरितते
चा

ु ी वेासारखे
ामािणक माग आिण त
सांगत बसताय या सव बाबी न वापरता
ु कसे वु र तशील आहात
ती
जे काही घडेल ते
ितमांवर घडेल हे समजत असूनही
ु जातीय आिण बाकी परु ोगामी
ती

ितमा िनवडलीत पण तमु ा िनवडीपेा
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अिधक खोटी आिण अिधक ापक
आिण अिधक समावेशक ितमा
ु
तमा
शून े िनवडली

आिण आता तो गेला चा
आता छोा छोा गटांना एक करत
एखादी ितमा तयार करयापेा
ु
तमा
शूा ितमेचा भाव

घालवत आपण कसे िबचारे सन
ु
आिण जनिहत परत
आहोत

ु ाला टाकावे लागतील
हेच बबवायचे डाव त
हे सगळे करायला तमु ची काहीच हरकत नाहीय

ु ातकां
ु
पण तक
ची गोधडी जमवणे आिण िटकवणे
ु ी सरळ सरळ एखादा
यापेा त

जहाल ितगामी माग का नाही िनवडत
ासाठी भाषा बदलायची गरजच नाही
बोलणे तेच ठे वायचे कृ ती फ बदलत जाया
ु िवेला नाही मानत
लोकशाही ही सहेतक
 आिण सन ितमांची भोी
ती असते आकषक
जे मन समजून वागतील ांच े असेल रा
या शहाया पिरप जनतेवर
खरे वा खोटे हे श जा िवसन
ितमा ही फ खोटीच असू शकते
या ताचा खूप वापर कनही

ु ी नसते
ु च परोगामी
ु
अजून त
रािहला आहात की काय
ु ी आाला आमचे राकत
ते जकोत वा त
े हवेत हे नी
आाला आवडणाया ितमांचच
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ु
जनी
मी नाही मी नाही णत णत
माळ िनसटली हातातून
ती गेली न ेमकी

ु ेयसीकडे
ाा जा
पण असायची ताजीच ती
मला नाही कळत गायातले काही
असे णत णत
असं गाणी पाठ होती ितची
ु
सगळीच होती मळात

िशवानंद सागरा आवाजातली
ाची गाणी आिण ितचे समन
असणे तीन यान े ोते होत
तृ पण तो होई जेलसी
एवढे काय ात खरे तर
वावापासून पळयासाठीच
होते ते संगीतेम
ासाठी ती
बेिफकीर होई िनल होई
आिण तरीही गाताना
जणू काही झालेच नाही असे दाखवे
लोक णत खरेच दैनिं दन
ु
ू सटका
ापतापांतन
होते

ु ऐकू न आिण ाला
तमचे

ु ाला पान
हेही ऐकू येई की त
ु तर कामा नये
पण ती तटता
णून तो किचत हसे णे
खूप मेहनत घ ेते ती गायासाठी

ु असली तरी माझी िय परी
जनी
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ेक श
ु
हे समजामळे
आता
खेही ूथ वाटताहेत
ु
नसा
शानहे ी
येतये र
िवसंबत भीतीवर
उठाठे व पात
उमलतेय िथएटर
से आिण हसा यांच े
कधीही हाक मार
मी हजर होईन
णणारे
िवलीन होताहेत
ांा ांा
िनयोिजत ोटांत
जाताना लागलेली
रेसकोस ची खूण
येताना िदसत नाहीय
वारेमाप झाले य
जणू जगून

असे काळे कु आकाश
ेक श हसकच असणार
हे समजान े आता
शांत ूथ वाटतेय
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िशा
अरे सोड वेा
जगाता ेक गोीवर
कुठे घासत बसतोस
ु अंकिलपी
तझी

ु ाराम बोलला
जो तक
काहीच नसयाबल

ु ा
ाचे कुठले मूळ हवेय तल
िवभागवार वाचनालयाची
ु सवय
लागलीय तला
ु मचे
तया

वेगवेगळे िवभाग आहेत
इितहास भूगोल
आिण शागार
वाट पाहणारे
जकयाा संधीची
ु
तकारामाचा
िवल
तर होता अल खोटा
तू भोग खयाची िशा
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चळवळी
साठोरी किवतेला
हात नते
नदोरीत ितला
हात फुटले पण

म थोडा सडला
एकिवसाा शतकात
ितला डोहाळे लागले
जागितक होयाचे
पण ितचे सांडपाणी
तबं ु नू रािहले

जानेवारीा
साताच िदवसात
तोवर िने वाचणारे
गेले वर
आिण िने अडकले
ु वर
सना खा
मग हे सगळे
आले भाषेवर
ही भाषाच अशी घडली होती
की झोपडपा वाढत होा
आिण िनवािसतांच े घोळके
साठत होते मनामनात
कवचे कळप
शोधत रािहले माग
एकटे रान
चतन करयाचे
आिण चळवळी थंडावत गेा
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िवान
ाची मते अनेकांना
पटत नसली तरी तो होता ामािणक
ाला एकदा टले
तू िवानवादी आहेस हे मा
पण मते तयार होयामागचे िवान
हेही आहे जगात
तो णाला होय
मी एकदाच गेलो होतो ा वाटे ला
तेही साले सारखे बदलत असते
पण जे काय असते
ते चीच घेत े काढून साले

े झाासारखे वाटते
नंगच
ु णजे भीती वाटते
म
ायला माझी मते
तीही तशी माझी नाहीतच णजे
या शंकेनेही दरदन घाम फुटतो
आज माझी मते पी आहेत
ांची तशी नाहीत ांना मी

कं ु पणावरचे घाबरट ढगी आपमतलबी
ु े नामद असंवदे नशील असे
बळ
काहीही णू शकतो
ते आिण माया िवरोधी मतांच े लोक
वाव देतात माया
रागउपरोधमानविहताचाशहाणपणा ला
हे सगळे गेले तर
आधारच काय राहील माया जगयाला
जदगी लंबी नही बडी होनी चािहये हे ठीक

ु प असायलाच हवीत ना
पण ासाठी मते सख
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रक
मला एकच भीती आहे इतकी वष
मी ांना जो िदसत होतो
तो िदसेनासाच झालो आिण तो

ु ातला
मी नसून बदललेला मी हाच मळ
ांना जाळ वाटलो तर तर
ाची अपेित हानी तर माझीच होईल

ु े मळ
ु ात आी सगळे च
ांची झाामळ

ु गार असामळ
ु े
आमचे रक आिण आमचे गे
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खबु ीदार
उि या शाचे
माणसाा जीवनातले ान
हा ाचा बंध िस होताच
ाला जीवनगौरवाचेच आले िनमंण

कोणाही रोपाा अगदी सु वातीा
वाढीपासूनही ाला बसत जाणारे
फटके आिण चटके

यांच े फार खबु ीदार वणन
ान े चवीचवीन े के लेले होते
उगीचच कोण कुणाला णेल
खोटारडे वा दरोडेखोर
कायाा बाजून े असते
सश पोलीसदल आिण लागास स ैबळ
ु े गड
ामळ
ं ु िगरीवरची मारी
कधी कधी िनभ होते
हा असतो खरा
लोकशाहीतला घटनाक पेच
ु
े
ताला
िता नसल

ु
तमा
बाजून े मोच काढणारे कुणी नसतील
ु असून नसणे असे आहात
तर ती
ु
ताला
खतम करणायाला फाशी

ु ाला िमळालेला ाय कसा
िमळणे णजे त
ु गेलात ते गेलातच ना
ती
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गोया
मनोणांा गोया
घेताहेत शहाणे नशेसाठी
शार णताहेत
तेही मनोणच एक कारचे
िशवाय ते हेही णताहेत की
िवकणारेही मनोणच बेफाम
त:चीच ितमा
अस झाान े
वा ितची मोडतोड होयाा भीतीन े
बेकायदेशीर नसलेाही
िक ेक मागानी
मन े टाळणे चा असतेच ना
े िदसतेच ना बेभान
सवाचच
ु घडू शकतात
ु े गे
ामळ
ते वाईटच बेरहम

आिण ितमाभंग कन
बदनामीा खाईत लोटू शकणारे
रिशया असो की इथला ा बेबस
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हार
:खाची अवा समजा िवकृ त आहे
पण ाचा ास होणे हे तर नॉमल आहे ना
तो ास घालवायचा अधीर य होणारच
ा यासाठी वापराया िवचाराा
हारातच तर ॉेम नसेल िजतके जा
वापरावे ते िततके वाढतच जातेय :ख
णजे हार टाकू न िदले तर :खही जाईल की काय
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लाल मांजर
ात का असे ना

लाल मांजर कुठून आले कोण जाणे
असणार मायाच भूतकाळातले
पण कशात तरी काही तरी
िमसळू न तयार झालेले असणार
तसे माया भोवती असतात
कडेकोट पहारे
जे िदसणे सोडाच जाणवतही नाहीत
ांना आान येण े एकदा घडले मा
क नये ते के ले णा
कवा अन ैितकच णा ना
े
तेही तस े लपून गु सफ

तेा अचानक एक बातमी आली वाचनात
एका पोहयाा तलावावर
कपडे बदलयाा खोलीत
एक पा कॅ मेरा होता णे

नंग े िदसणे कुणाला परवडेल
े सगळेच
खरे तर सवाचच
काही सवमा नसते
हे समजून माच के ले सवानी
तर सतत आपण णजे कोण काय कस े
हे अबािधत ठे वयाचा ताणच जाईल
आिण मग ातून कदािचत
हरवूनच जाणे घडू शके ल ात
िरलीफ देणारे

पण कुणाला हा िरलीफ
की या ातही असणारच
आपले एखादे लाल मांजर
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गाजरे
ं
े िपता येतात
ओजळीन
गाजरांची दये
णून ांनी
आपापा भूतकाळांची तडे वासली
गाजरांच े रंग
बदलले कसे
णून ते गेले
देवळाता िशकाराकडे
तर ान े जबाबदारी झटकली
आता एकच होता माग
ु थेटरात
सरळ सीम
दाखल करायची
आपापली :खम किवता
आिण वाट पाहायची
ु होयाची
िफर सबह

यात सामील ायला

फारस े कुणी तयार नते
हे पान गाजरे
त:च झाली कनवाळू
आिण णाली
यात िशकाराचा काहीच दोष नाही
आी िकेक वष शोधतो आहे
या दोषाचे मूळ आिण आमा जाचे रह
बमताचा मान राखेल अस े नाही वाटत
काही सापडेलस े
ु ा रसरसली
असे णत गाजरे प
णाली ा आता आमची दये
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नीट
कोणाही कारणान े

ु
जर ताला
वाटत असेल

ु पाय खताहेत कवा
तमचे

ु
तमा
घरातली सगळी िफटस
िखळिखळी झाली आहेत

ु
ु ी
कवा तमची
आवडती गाणी त
िवस लागलेले आहात

ु सगळे िम आता
कवा तमचे

ु च रािहलेले आहेत
फ वहारापरते
े ा ना
कवा सरळ असच

की तमु ची जीभ जड झालेली आहे

ु
ताला
भाग ायचाय लोकांा जगयात
पण तमु चे अि धूसर वाटतेय ांना
ु
खरे तर ताला
एक कुे पाळायचे होते
पण ते अजूनही रानच जात आले य
ु ी-ेमाला मकले
ु ले आहात
ती

ु ी ते दाखवू नाही शकत
पण बाहेर त
ु
तमा
अंगात ताप आहे
पण सा रजा घ ेणे शच नाहीय
ु खटके उडताहेत
सारखे तमचे
ु
ताला
काहीच पटत नाहीय

तर मग मं एकच आहे उपल
हे सगळे नीट झाावर
मी कस े उम जगून दाखवतो ते बघाच
असे णत राहायचे
आशावादी आिण सकाराक राहायचे
बघा मग कशी बरकत येत े ती
चेहरा हसरा राहणे फार महाचे आहे
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संा
ु त: असता ना त:
ती
े ी
तसेच समप ा आपा संश
इथली जाळीजळमटे िनघणे

इथा होा वेगात पढु े जाणे
यावरच नाही का
ु हॉटे लग
तमचे

ु सव कुटं ुिबयांच े कपडे
आिण ता
तीच तीता हवी

ु असे नका समजू की
ती
संा हे एक साधन आहे फ

ु ाला काही नाही देत
हातोडी त: त
संा देत असते हे समजून ा
आिण वाद नको यावर
ु लही त
ु ाला
सचे

झांिबयावन आणलेा
फळांसारखा काही िवचारूह
पण विरांना हरवणे
हे शोभून िदसणे जाऊच ा

ु
तमची
गती तरी घडवेल का
ही संा हेच तमु चे शरीर समजा
हाच तमु चा मही

जो बधीर होतो म
दा एंजॉय करताना
हा िनयतीचा लेख समजा
खूप काम करा
आपण कशाला जगतोय
याचा करतो का आपण िवचार
तसेच हे अगदी आिण वाद नको यावर
भरपूर मन लावून राबू या
आिण यशी होऊ या
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ु
बेसमार
ु वाटू लागते
सगळे च बेसमार
तेा एक करायचे

म चाजगला लावायचा
णजे झोपायचे अरश:
झोप येयासाठी
हवे तर वाचू शकता काही
पण ते असे हवे की जाऊ दे
हेच वाचू या आता अस े

पण रंगनू जाऊन आा
िपर बघणे होईल अस े नको
गोळी नकोच श तो
माहीत असते ना
जा घेता की िवषयच संपतो
इितहास माझा खरा नावडता िवषय
ु े गोळी ऐवजी
ामळ

जगाचा इितहास ठे वतो मी जवळ
आिण एक आहे
वड िहरी इतका

गत आिण ग
ं ु ाचा नाहीय
जगाचा इितहास झेपायला हवा ना
पण ऐितहािसक कादंबरी नाही चालत
इितहास भंगार असला तरी
नामय सनसनाटी करतात साले
खोात रं गतो माणूस हेच खरे
माझे अस े काही एलाईट सक ल नाहीय
की िजथे शारी दाखवावी लागेल

ु े मी काय वाचले हे कुणाला
ामळ
सांगायचा च नाही
ी असतो मी
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डोअरबेल
हे रािहलेय ते करायचेय
पारचे काम कसे होईल ही एक चता
आिण डोअरबेल वाजते
शेजारा इमारतीतले
ु
सगावकर
वारलेत

णजे बदलले अम
यान े  ावे की
ा खरचटयातून झालेा

ु ावे
ु
ु ळ
ु े खश
तारा
मीम
हे लगेच ठरवणे श नाही
आा अंघोळ करणार होतो
ती आता नंतरच करावी
ु
चांगले होते सगावकर
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गटार
इतका ग
ॅ िफक जॅम की वाटते
आता हे असेच राहील
ु
वषानवष

मोकळे आकाश चमचमते
खोटे वाटते
तेवात
आपली टीम येत े
बालिमांची
आिण हातांनी साफ करते
वाहनांच े गटार
याचेही आय  वाटू नये

आिण अवलं बनू असयाचेही
नॉमल णजे
कशाचेच काहीच न वाटता
घडून जावे काही
आिण ाची ृतीही रा नये
पण मग ॅ िफक जॅम चा
ास तरी कसा होईल
तो नाही झाला
तर आपाला
कोण णेल नॉमल
ु य
कुणाचे तरी चकले
असे समजून
एकमेकांना िशा देताहेत सगळे
े
कुणाचीच चूक नसल
तर आपला वेळ वाया जातोय
असे तरी कसे णता येईल
आिण शांत तरी िकती राहता येईल
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इजा
मी थांबलेलो असतो
तेा झाले ली इजा
मी वाही होताच न होते
खरेच झालीय का ती न
हे पाहयासाठी थांबावे लागते
तर असतेच ती ितथेच तशीच
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जदगी
ा णी मला
मी खोटा असाचे िदसते
ाच णी
े
सगयांचच
उघडे पडते खोटेपण
आिण ताणच जातो
अथा
माझी अंत नावडती ी
पछाडते मला

ु
आिण पनरावृ
 होत राहते मायात
आिण आकार देत राहते मला
माया जगयाचा आधार बनत
ा ीा भावाा
रागाबरोबरच पाझरतो ितचा भाव
माया सवागात
आिण देत राहतो मला सता
ु
माझे आवडते सखाचे

ु िटकवयासाठीच तर
अनभव
माझे मन तयार होते
असे माया ोधाचे िवषय असले ा
ना अपण ायला
ु पा
ु आठवावे अस े माझे सख
ु
पा
तर असते खरे तर माझे नसणे
माझे आवडते जे असेल ते
आिण माझे नावडते न ेते
का घ ेतात माझा
आिण बळ देत राहतात मला
ांच े असणे सतत ीकारत राहयाचे
माया जगयाचा आधार णून
माझे असणे असे ापले जाते
130

माया खरेपणाने
जाऊ दे तो माझा खोटेपणा
असू दे तो
असे णत शूरपणाने

ु
आिण एक कारा मरीपणे
ु े ह णत
हम सब जान चक
यही तो है जदगी णत
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कारकीद
एखादी सदं ु र ी
काही बोलते आिण ितची रयाच जाते
क  बदन माणसे
सरीकडेच पा लागतात
एखााचा देह फारच

ु थल
ु ीत असतो के वढे मोठे
थल
कपडे आिण ेस लागतात ाला
कुणाचे नाक वाकडे असते

कुणाचे दात ितकडे असतात
कॉमन कसे असतील ॉेस
ास कॉमन असतात
खायाा खूप आवडीतून
िनमाण झालेली चरबी
साठयाा जागा ठरलेा असतात
ातून येणारी एखाा चालीतली मादकता
ु
णजे असते शरीरसखाा
आचेचा पिरणाम
िशवाय आणखीही बरेच कमीजा
घेऊनच असणार ना मन े
अशा या गधळलेा अाय ताबाहीन
िनपायी नाइलाजात
घडवायची असते कारकीद
एवढे िदसयापयत
येऊ शकते समज
यान जा असणार तरी काय
या पूणि वरामात थांबत
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द
े असे नाही, जगभर हेच चाललेय. द नदणी कायाल
 ये तडु ुबं भरलेली आहेत. पंचवीस-तीसजणांना बसायला
इथच
ु ा आहेत, पण, बाकीचे उभे तरी आहेत कवा कुठे तरी जा-ये करत आहेत, वाट बघत. सगयांच े वकील
ख

िनरिनराळे कागद हातात घेऊन साहेबांा के िबनमे आतबाहेर करत आहेत. साहेब सलग येतातच अस े नाही.
ांना अन ेक ूा लावलेा असतात. वेळ िमळे ल तेा ते येतात. ांा के िबनमे जायासाठी ांना
पलीकडून एक वेगळा दरवाजा आहे. ितकडून येऊन ते कधी ानाप होतात ते कळत नाही. लच ठे वावे लागते.
ु े , ते आिवासाने गंभीर असतात आिण मेच
वकील सगळे सतक असतात. हे ांच े होमिपच असते, ामळ
हसतातही.
ु ते तर
ांच े द आहेत ांना तर काळजी असतेच की एकदा होऊन जावे काम. ांच े बरेच िशक आहे आय
आधीरच असतात. ांचा जवळ आलाय मृ ू ांा चेहयांवर अस े असतात भाव की कशाला आणलेय मला

ु डे
ू तक
इकडे, म ा सगळे. एरवी भोसडीचे मला जेवणाचेही नाही िवचारत. सगया मालमेच े िपािपांतन
ु होत जाणार आहेत, हे ांना माहीत असते. काळजी सवानाच असली तरी बरेचजण सौजान े वयरांना
तकडे

बसायला जागा देतात. एखादा तण मा तण असूनही बेिफकीर असतो. कोवधचे वहार करतात भोसडीचे,
रा देत उभे, मायावर उपकार करायला नाही आलेले हे, असे ाा मनात असते. जे ीमंत लोक दासाठी इथे
थांबनू असतात ांच े ायस  खाली कधी एकमेकांशी गा मारतात, कधी हािवनोद करतात तर कधी पगत
ू .
राहतात आपापा गाांतन
ही इमारत नवीच आहे, बतेक अजून कं ीशनही िमळालेले नसावे. पण सरकारी ऑफीसची अज ी आिण
जनसेवेच े मह लात घेऊन जरा काणाडोळा के ला असावा. आिण करायचाच आहे असा िनढावलेपणा तर येऊ
ु झालेली आहेत. काही तासांनी का होई ना
ात इतरांनाही णून खाली काही कान े आिण एकदोन हॉटे लेही स
पण टॉयलेट कुठे आहे ते िवचारावेच लागते. तर ते या मजावर नसाचे कळते. िलट नसान े काहा

पोटात गोळा येतो. खाली तळमजाला जायचे, ितथून पायया उतराया, मग पूण  इमारतीला वळसा घान
ू वाट काढत ा िद पाा टॉयलेटकडे जायचे, असा कार.
मागे जायचे, ितथे वाळू , खडी, दगड, शेवाळे यांतन
ु
ितथे कायमच दोन माणसे नसा
चीवर अंगाला साबण लावून फे साळलेली अंघोळ करत उभी असतात. ातून

ितकडे आत पोचावर एक उंच पायरी चढून मग टॉयलेट असते. वयर माणसे वा िया इथे येऊच नाही शकत.
ते सगळे श तो ट वेळ ताणून न ेतात. पण, शेवटी जावेच लागते तेा वयरांना ितकडेच एका भतीकडेला
न ेले जाते आिण ियांना तर जरा लांब चालत जाऊन एखाा हॉटे लचे उपकार ावे लागतात. ांना उगीचच
े वेळी पाच पये चाज  करतात. काही कारन े जाऊन
उपकृ त झाासारख े वाटू नये णून काही हॉटे लवाले क
येतात.

ु
हे जगयाला सरितते
च े वेन देणारे िठकाण आहे. आपा नावावर हे आहे, ते आहे यान े माणसाला एक तपु ट

समाधान िमळत असते. ांा नावावर काहीच नाहीय अशांना कुणाा ना कुणाा उपकारांची ओझी ावीच
ु
लागतात. शेतकरी, सरकारी अनदानातू
न घरे िमळालेले, कमाईचे वा विडलोपाजत घरे, बंगले असलेले,

ु बाळे वा
कारखानदार, कानदार असे सगळेचजण सतत कोणते ना कोणते द संभाळत असतात. घरातली मळे
पाळीव ाणी यांाइतकाच ांना या दांचाही लळा असतो. एके क द णजे अन ेक वादिववाद, चचा, भांडणे
कवा ाग यांची अिमट दाान असते. असे लाखो, कोवधी द णजे माणसाचा खरा भूिमगत इितहास
असतो. ते दच एक कारे संृतीचे वाहक असतात. वा बदलावी असे वाटणायांना खरे तर ही दांची
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िनयाच बदलायची असते. काहीजणांा तर हेही येत े लात की मो ही तर खूप लांबची अस ेल गो, माणसाला
ु दम
ु जागता आले तरीही खूप शांतता येईल जगयात.
नसते

ु पण
इथली काही माणसे परदेशांत जाऊन ितथलेही िमळवतात द. लोकांना वाटते, िकती नशीबवान, िकती सखी.
ु गहाण टाकावे लागत असणार या िवचारान े काहीजण मा, म दे णत ांची कीवही
ासाठी सगळे आय

करतात. द या जनरल िवषयावर असो की एके का दावर असो, आजूबाजूा अन ेकांची अन ेक मते असतात.
काही द तर बळकावून िमळवले ले असतात, असेही लोक बोलत असतात. पण ाय या िवषयावर एकमत होऊ
शके ल का कधी ? दहीन, अाय जगणे का यावे आपा वााला या  िवचारात आिण आकीवेत
ु खच पडून जाते.
कोवधचे आय

 ीडा
तेवात, आलेत वाटते साहेब. लगबग वाढली आहे. द नीट होऊन ताात येयासाठी फोअरे – पूव
करावी लागते, ती ा दगीरांमाफ त ांच े ांच े वकील करत असतात. यातून येणाया ायमॅचे समाधान
िकमान चौघांना िमळतेच.
बाहेर पडावर अंगाला जी न ैसगक हवा लागते ती अर: अनोळखी वाटू शकते !
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ु ाट दंगल
सांृितक आनंदाची सस
रामरेला ंकटे श ोाचे आान

ु चािलसाला हनमान
ु ोाचे आान
हनमान
ु ोाला हनमान
ु चािलसाचे आान
हनमान
ं
ओकाराला
लघु ाचे आान

ु
लघाला
महााचे आान
अिभजन सािहाला ामीण सािहाचे आान
किवतेा अिनयंित पाताला
ना कादंबयांच े आान
आिकांना नािकांच े आान
नािकांना दैववाांच े आान
चंड आवाजाला अनाहत नादाचे आान
अनाहत नादाला जाहीरनाांच े आान
दिलत सािहाला ावसाियक नाटकांच े आान
जाझ संगीताला नादाचे आान

ु
मागा भागाला पढा
भागाचे आान
आपण वेगळे आहोत ला आपण एकच आहोत चे आान
िचकलेला नृ कलेच े आान

ु चे आान
िश कलेला बोला जय जय हनमान
ा गायाला ीवी चे आान

ु
तमा
पाला आमा पाचे आान

ु
तमा
हाला आमा हाचे आान
आी भीत नाही ला परु ावे ा चे आान
जेलमे जायाला िदलाशांच े आान
पकारांना समाजमामांच े आान
िवानांना अितांच े आान
ु णजे
आिण म

गधांना गधांच े आान
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वांयाची भाजी
घटोट ? छे हो. हॉल ितकीट िवसन आलेला माणूस अास िकतीही झालेला असला तरी घाबरलेला असतो,
ु
ु
तसेच आहे ते. भिवाची आच नसती
असून काहीच उपयोग नाही. तमा
शांना पडायला हवेत  ांा
आधीा अथाच.े पण तस े होत नाही. आपण खूपच मरु गाळले गेलेलो असतो कामधाम, पाा-िपकिनक आिण
सडेतोडपणा आिण संवदे नशीलतेच े नाटक यांत. नाटकातला अिभनय ने, ान े तर साधे खरचटतही नाही.
खरोखरचा, अंधाया खोलीत एकान े जगतानाचा अिभनय. तो असा अंगवळणी पडतो की अिभनय णजे फ
ु ी थांबवा आता, तमा
ु
े वाटत राहते. ही भूिमका त
नाटकातला सगीपणा असच
दयावर ताण येतोय – हे ऐकू

ु
शकतो एखादा नट पण सवयीचे झालेले ाणी, रे आिण िझयस
यांच े काय करणार ? कुणी जवळचे जाणार
आहे हे आधीच माहीत असामाणे कशी काय होत असेल मानिसक तयारी ? आिण पाहणारे णतात, तो

धीराचाच आहे. आिण एकदा कुठातरी हॉटे लात आलेा एखाा संकटाचा िका इथे येतो उदाहरणादाखल.
तर भाषा. तीच सारखे गतं ु वून ठे वते. भाषा हीच एक कृ तीच असते जणू. िवचार मानिसक असतील तर कृ तीही

मानिसकच असणार ना. पण तो नाही कुणी िवचार करत. बमतान े चालयातच सेफ वाटते, ाला करणार काय ?
ु ाा कहाणीला महच नाही राहात. मानिसक ढग णजे हॉल ितकीट िवसन आलेला
णूनच एखाा आय
परीाथ. यापढु ा णी काय घडेल ते वेगळे पण आा, या णी भीती वाटणे हे तरी असतेच ना खरे. पण कुणी
ु
ु
गेावर :ख ायलाच हवे याचाच तो एक भाग असतो. सरिचत
आयाा
आराखामाणे गेले समजा

ु तरी घडले काय तर जे माहीत होते तेच. कवा कदािचत भाषा सवयीची झाामळ
ु े नवे काही घडू
अगदी आय
े .
शकत नसल

मला तर वाटते की घटना घडतच नाहीत, भाषाच फ िरपीट होत राहते. आपा आजूबाजूा सावा फार तर
िमसळत असतील ात, पण, मग ात आपले अस े काय असू शके ल ? उगीचच भरकटत बसूच नये णे
माणसाने कारण एखाा वेळी दा खूप झाान े उलाच उला होऊ शकतात. णजे इतके की हा णजे
आपला शेवटच आला की काय, असे वाटावे. पण काहीच चूक न घडता जगणे णजे तर घटनांचा अभावच की !

ु हातपाय कवा त
ु ी त:ला जे जस े सादर करत जगत आहात
कधी ना कधी धोात यायलाच हवेत एक तर तमचे
ु अमक
ु अशा कना असतातच की. पण तो काही आरोयासाठी ायाम
ते. नाही तरी कधीही घडू शके ल अमक

नसतो. कोणतीही घटना ही िनळ आपलीच आिण नवीच ठरावी असे तर काही सापडेलसे नाही वाटत. णूनच,
मग, खरे जगणे आिण नाटकातला अिभनय यांतली कमी घातक घटना कुठली, हे कळत नाही.

ु
ु अमक
ु ाचे शौकीन आहात, ताला
ु
ती
वांयाची भाजी फार आवडते आिण घर अगदी आधिनक
ीन असावे असे
वाटते पण ताजमहाल आिण िबला मंिदर णजे एकच ने ना. कोण िवचारतो तमु ा ेमकहाणीला ? आपले

ु ाला कीत हवी असेल तर झालातच त
ु ी भाष ेचे
आपले जगा आिण फुटा. हे जग घटनाहीनतेच े शौकीन आहे. त
ु
गलाम
! हा पेच फ आपाच जगातला. इथे लागणारे हॉल ितकीट णजे तर तमु चे बालपण असते. होय,

णजे माझेच. णून मी िकतीही मोठा झालो तरीही कधी ना कधी कुणी ना कुणी मला पोरकट णेल, हा धोका मी
गृहीतच धरलेला असतो. मी नाहीय फॅ शनचा शौकीन, सरा एखादा कुणी असूही शके ल.
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होकार
मला वाटते ती आली आहे
माया िचवृी उिसत होतात
पण खरे तर नसावीच ती आलेली
े
पण सचेतन वाटून ित येतच
का हसू का आले ती िवचारते
मी णतो मन सरे काय
ते जाऊ दे

ु बोटे खूप छान आहेत
तझी
जणू कधी न पािहामाणे ती
ितची बोटे उघडून पाहते हं णते
णजे काय मी आणखी काही

छान णालो तर ही काय करेल
मी णतो की असे का होते की
बोलायचे एक असते
आिण आपण बोलतो सरेच काही
आता ती हसते किचत
का हसू का आले मी िवचारतो
खरेच नाही माहीत ती णते
मग ती णते माया एका म ैिणीकडे
े एक टेबल आहे
सेम अगदी असच
ा टेबलाचा खरे तर मी आभारी आहे
मी णतो का ती िवचारते
िनरथ क बोलायला िकती छान
झाला ाचा उपयोग मी णतो मला
तू असलीस समोर की िनरथक खूप आवडते
िनरथ क अस े नाही पण कधी कधी
कळतच नाही मला काही ती णते

सांगनू च टाकू का संकोच न बाळगता

सांग ना मी आलेय कुठे अजून ती णते
मी णतो मला ेमकिवता िलहायचीय

ु
उदा वग ैरे काही नाही सखाची
तहान सरळ
ु हसते मग णते पढा
ु
तर ती पा
भेटीत

आिण मग ती आलेलीच नसूनही िनघून जाते
होकार मागे ठे वून
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किवता
ु लेला कवा आरपार घसले
ु ला काही एखादा नवा िवचार असतो, हे आधी डोातून
किवता णजे काहीतरी सच

ु
काढून टाका. तमु ा घरातली री वा पसारा हा माया गढूळ पायाचे काय वाकडे क शकणार आहे ? ती
जपून ठे वलीयत तमु ची बालपणातली जरीची टोपी पण मायाकडे आहे ी रामनवमीचा सठं ु वडा आिण ानंतर

ु
ु ी घेतलेले स ैिनकी िशण
तीन िमांनी िमळू न बदडून िदलेला मार. :खांा याा करताना, ताला
वाटते की त
ु ाला जाणवले ले अहसच
े े मह आिण तमु ा डोयांतनू ओघळलेले मऊ मऊ रे हेच
आिण नंतर त

ु ाला वाटते
आघाडीवर असायला हवेत. पण तसे नाही हो होऊ शकत, ाला जे टोचते ते ाला खणारच ना. त

ु काही वेगळे आिण अितीय असामळ
ु े इतरांनी हे माच करायला हवे की ते या जगात कायमचे म
की तमचे
ितम णूनच जाला आलेत. तसे तर सगळे च मूर, हसक आिण आमकच असतात आिण िनकाल जो

ु ी :िखतांच े अू पसणाया
ु
लागतो तो कोणाही मूावर आधािरत नसतो. मा आहे की त
आिण ायासाठी
ु
ोिध झालेा महान सरांच े अनयायी
आहात. पण इतरही कुणी कासवांच,े कुणी कुांच,े कुणी अलांच े
ु
अनयायी
असतातच ना. मग ते सगळे ाणी िनसगात उगीचच आहेत, असे कोण णू शके ल ? आिण कोणा
आधारावर िमळणार हा अिधकार कुणालाही ?

ु णता की भाषेप
ु ांसह अन ेकदा
े ा जगणे बघा. रोज मार खाणारी, िसगरेटचे चटके सोसणारी आिण मल
ती
उपाशी राहणारी माउली – ितला एकटीलाच िल ात मग किवता. आपण डबूड करयात अथ च काय मग ? एक
साधे ा ना लात की ेक :ख अितीयच असणार आहे – ाचे रंगप, आकार आिण दाह वेगवेगळे च

ु
ु
असणार आहेत. तर मग किवतेन े काय करायला हवे ? नसती
बमताची माणसकी
दाखवत िफरायचे ? एकच सांगा
– :ख असणे महाचे आहे की नसणे ? सारखी तीच अधवट इमारतीची आिण िवषारी पायाची जाणीव देत

ु ात हा अितीयपणाचा सोसच आपाला :खी करतोय का, हा  का नाही िवचारायचा ?
रािहले की झाले ? मळ

ु मा के लेत की मेलातच ती.
ु ताला
ु
आिण हा  वैध आहे हे ती
वाटे ल की आजपयतचे आपले जगणे फुकट
ु
गेले. आपण िवभ माणसे एक जगतो हेच तमु ावर बबवले गेलेले असान े ताला
संवदे नशीलता आिण
ु ात आपली :खे वेगवेगळी तरी का आहेत आिण हे कायम तस ेच असणार
समता सोन ेरी वाटत राहते. पण मळ
े ?
असेल तर समता येणार कधी आिण कशी ? आपापले :ख हाच तर आपला भय अहंकार नसल
ु
जगरहाटीही िटकवा, सव शे बाळगा, वाढवा आिण ायी राहा – हे तमु चे तान तमचीच
सारखी फाडत राहते,
ु ाला कळत नाही ? ती
ु नसते
ु सखासीन,
ु
हे त
कं टाळलेले, त:च ायाधीश होणारे, समथन े आिण हेटाळणी

ु
ु ाला ? सगया जगाला कळू ा आधी
यांांतच सखाचे
माग  शोधणारे महामूख  आहात हे कळणार तरी कधी त
ु ी ? जणू िनणय सगळे ठरवू शकता त
ु ी कारण
मग मी सेफली समजून ायला तयार आहे, हेच णताय ना त
ु ी नसते
ु शभू होयात सांृितक गती मानता. बदलते अनभव
ु आिण
तेच तमु चे िातं आहे ! त
ु ाला किवतेचा पाया आिण आशय वाटतो. णजेच सगयांनी सेफ राहात एकमेकांना
बदलते िवचार हाच त
धोाचे राहणे !
ु
ताला
डबाता किवता हीच फ एकच शता वाटते. ातच करत बसा शारी. शोधत बसा माग गटारी
नमूांच े तौलिनक मूमापन करयाचे. चा ा.
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२४ तास
समजा शेयर बाजारातले आपाला शू कळते – समजा कशाला, आहेतच तसे बसं लोक. भारताता दोनअडीच टांन अिधक लोकांना ात इंटरेच नाहीय. ापेा इंटरे णजे ाज िमळवयात ांना इंटरे
ु ीपेा बचतीकडे खूप आहे, असे टले जाते. आिण तरीही, िबिझन ेस चॅन ेस
आहे. इथा लोकांचा कल गतं ु वणक

बघा – अखंड ानस चा असते – की ानय णावे ? नकोच ते – प ैस े िमळवयात वा घालवयात नकोच तो
धामक श. तर ते अखंड बोलत असतात. काय बोलतात, कोण जाणे. साताठ लोक असतात. ांना टले तर २४
तास बोलता येईल यावर, असे वाटते. णजे ांता एके कालाही. पण काल अखेरचे ान िकती परु णार ? रोज
अास तर लागणारच. मग चार चार जणांा दोन टीम कराया. हे बोलताहेत तोवर सया टीमन े अास

ु जाला घालायचे ण सोडले
करायचा. की लगेच टीम बदलाया. एक िरले रेसच णा ना. णजे ते लोक, मले
तर सतत ाच िवचारात असतात. आवडच ती. कवा जीिवतकायच णा ना. हे प ैशाशी संबिं धत असान े कुणी
याला िमशन नाही णणार, इतके च.
पण ांनाच अगदी खास समजायचे काही कारण नाही. काही लोक २४ तास िशक असतात. माझे एक ाापक
िम बार िनवडताना णत, या रावरचा नको, इथ े िवाथ भेटतात ! आता समजा गेलाही असेल तो काळ –

नीतीमू े कायम तीच तशीच थोडीच राहतात ? काहीजण सततचे पढु ारी असतात, काही सततचे कानदार आिण
ु े , ाला
काही सततचे पिरवतनवादीही असतील. तशी ही सगळी ावहािरक उपयोगाची ेे आहेत, ामळ

यशी ायचेय तो होणारच तसा २४ तासवाला, हे ठीक आहे. पण किवतेचा, कादंबरीचा ावहािरक उपयोग काय
? टले तर काहीच नाही. पण, तरीही, तेही साले २४ तासांच े लेखक वा २४ तासांच े कवी असतात. चेहरा सतत ‘
दास डगरी राहातो | चता किरतो िवाची || ‘ असा. ांच े चाहतेही सतत जगाचे सांृितक उयन कस े होईल

या िवचारातच गढलेले. ही २४ तसांची काय असते भानगड, असा  पडतोच बयाच सामाांना. तेही गतं ु लेलेच
असतात पण िनरिनराया वधानांत – ाला एकच असे सू नसते. सू टले तर त:चा बचाव कसा करत

ु े इथे एक फारच मोाचा 
राहावे, हेच फ. आता, बजनांचा गौरव कन मते िमळवयाची पत आहे, ामळ
पडू शकतो. भरकटणाया बजनांचा गौरव करावा की िनवडक २४ तस वाांचा ?
आिण इथे येतो तो खरा मूलभूत  – २४ तासवाले असणे आिण भरकटलेले असणे यांत फरक कसा, काय असतो
ु ात ? समाजाला हजारो वषाची सवय अशी लावलेली – आिण ानेही ेेन े लावून
आिण असतो का मळ

घेतलेली सवय अशी असते की हा  िवचारायचाच नाही. काही काय बरेच नट गोरेगोमटे , ऊं चेपरेु असतात आिण
२४ तास के सांच े घोस उडवत असतात. काही णा की बयाच णा ना तर नदशनावरच खूप भर देताना
िदसतात. काही ना काही २४ तास असावे या ीकृ त िनवडीचेच असणार ना हे पिरणाम. आिण सतत भरकटलेले
असणे हे सवसामाांच े धोरणही २४ तासांच ेच तर असते की !
२४ तासांचा हा मं खाऊनच टाकतोय की काय एकू णच जगणे ? आिण तू २४ तास लेखक, मी २४ तास कारकू न,
मग आपला संबध
ं च काय ? का एवढा सोस ा २४ तास ओळखीचा ? ती ओळखच तर आपाला एकमेकांपासून

ु
तोडत नसेल ? “ आमचा सामा माणूस याला कधीच माता देणार नाही ! “ अरे ा,
सामा माणूस ण
कवा तू धन तू ाला ाला खास समजतोस तो ण, हा २४ तासांचा रोग आवडत नाही असा एकजण तरी
ु अमक
ु
आहे का ? ालााला हा रोग तीतेन े पकडतो तो तो अिभमानाने सांगत राहतो, मी २४ तास अमक
असतो !
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ेरणा
आजच सकाळी िफरायला गेलो तेा राने चाललेली एक पालखी पािहली. बारा-पंधराच माणसे होती. पढेु
एकजण राजिच टाइप गोल झडा घेऊन चालला होता. बाकीचे पालखीमागून चालत होते. पालखी नीच जड

होती. ती वाहयासाठी पढेु एक आिण मागे एक असे जरा धेके लोक होते. ती एखाा देवीची वा देवाची असावी

पालखी. आत मूत, हार, फुले, वग ैरे होते. ा दैवताचा मधून मधून जयजयकार चा होता. पण ा भांची वाणी
 नसान े णा कवा माया कानांत दोष असान े णा कवा माझे आकलनच मंद असान े णा, ते दैवत
कोणते आहे ते मला कळले नाही. पण ा अथ गद इतकी कमी होती ा अथ ा दैवताचा दबदबा जरा छोा
समूहातच असावा, असे वाटले. “ जोरात ा रे आवाज ! “ असे मेच एकजण जोरात सांगत होता. ते सगळे
िमळू न एक असयाचा आिवास आिण शौयासाठी आवयक असणारी मूरी हे दोी ांाकडे असाचे
 दशन घडत होते.
ु चाकी चोर असा की माकड पालक असा ताला
ु
ती
आशीवाद आिण ेरणा लागतातच. मराठी िचपटातले

दरोडेखोरही देवीचा आशीवाद घेऊन मगच कामिगरीवर िनघतात. हे खटकयाचा च नसतो. ेम कुणीही करावे
ु
तसेच भी कुणीही करावी, हे असतेच. कामावन माणूस चांगला वा वाईट, पयशील
वा पापी ठरवणे हे

अाात नसते. दरोडेखोरच काय, वेया वा खािटक हेही देवाचे िय भ असू शकतात. हे जणू माणसाा

ु े, वहारात होणारे मूमापन ओलांडायची सहज तयारी यात असते.
बु ीची मयादा मा करणेच असते. बीन
याच आािक ानातून कोणाही देवता वा िवभूती कुणीही, ( वापरा नाही णत ), घेता ेरणेसाठी तरी
चा शकते. एखादे महाराज मग ते आािक ेातले असोत की शौयाा दालनातले असोत, ते परर िव

ु जरा मार खाते णून ती उचलही खाते आिण आमचेच महाराज खरे
समूहांचहे ी ेरणाान असू शकतात. इथे बी
ु बु ू लोक असे काही
आिण ांच े खोटे असा चार करत राहावे लागते. कुठे ते महाराज आिण कुठे हे बाजारबणगे

णायला यात काही वावच नसतो. कारण, माणस े, कृ ती, घटना यांना ांच े असे तं मूिब काही नसते, हे
िवनपणे माच असते.
अनेक नोबेलिवजेत े लेखक-कवी, शा एवढेच काय यग
ं ु हा मानसशाही णतो की जगयात एकटे पणा
महाचा असतो. पण सामात: लोक िभे असतात. ांना आधार लागतो, ेरणा लागते, मागदशन लागते.

ु
याचाच सरा अथ असाही होऊ शकतो की अनयायी
ही भूिमका सदोिदत वागवणारे लोक हे िभे आिण ढगी दोी
ु चा ांांत अभाव असतो आिण तरीही आपण ा गणां
ु च े पूजक आहोत असे
असतात. ांा आदशाा गणां
ु
ांना दाखवायचे असते. एकाच महाराजांच े िभे अनयायी
आपापा टोयांा िजवावर एकमेकांा उरांवर

ु च हसकही
बसायला तयार होतात आिण एकमेकांना न क इितात. ते शिमान नसून कमकुवत आिण ामळे
असतात.
ु असतो तो राजकारणाा  ेात सहज वापरला जातो.
जो समाज एकू णात अशा कोवधी कमकुवत लोकांनी य
तो समाज त:चे चतन वा समज यांना मह देणारा नसतो. सवच ेांत तो परका ठरतो. ेष, िवतु आिण

ु ा टोळीत असू शकतात का, हा
लढाऊ वृी यांािशवाय एखादे ेयर काम करणारे लोक कोणाही अनयायां
ु यांचा अनयायी
ु
 इथे जगयाा बाबतीत ेरणादायी ठ शकतो. आिण मी अमक
आहे णून मी े आहे,
असे काही नसते, हे ानही इथे होऊ शकते.
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किवतेचा अथ
ु एका एका सख
ु लोप माणसाचे चीार असतात फ. माणसाला थोडे
कसला अथ  ? तसले काहीही नसते. नसते

ु लकबी आवडतात, दािगांसारखी ितमांची झबं ु रे आवडतात तर ायचे ते एक.
संगीत आवडते, भाषेा जा
ू येतो याचा तमु चा नीट अास असायला हवा.
मनमोहन देसाई णत की बाबा ेक काय अपेा ठे वन

ु ाला प ैसे आिण वाहवा हवी आहे ना, मग ाला फसवायचे नाही. ाला हवेय ते हवे तसे ायचे.
ााकडून त
ु
ताला
काय महाचे वाटते ते ठे वा उंदराा िबळात. कोवधचा खेळ तर आवडतोय पण अंगात भरलाय
शहाणपणाचा ताप आिण तो तरी कसला तर ामक – हे नाही चालणार. गरीब, सन, ायी, खयाचा भोा

ु :खाचे कवी असोत की सखकारक
ु
आिण तरीही िनभय अशा माणसाचा िवजय दाखवावाच लागेल. किवतेतसा
भावभावनांच े उादक असोत, सगळे मनमोहन देसाईच असतात. आहे तेच जगणे, िगरवत, ाता ात

ु
ु मय करत सांृितक उयनाचा आभास तयार के ला की बास. ासाठीसा
ु
सशोिभत
करत, भािषक रावर सख
ु बदल करत जा की झाले. आता काळानप
ु णजे
िकती वाचावे लागते, पॅशनच असते ती एक. जरा काळानप
काय तर एक उदाहरण घेऊ. शहरे वाढायला लागली ना मग ाचे अूप वाटे ल अस े सारखे शहर शहर करत
बसायचे. शहर काळोखात, शहर परके , वगैरे. ात मग, दंगली, जमावबंदी, नाावरचे खून असे काही घेत जायचे.
ु :खांच े आयाम  करत राहायचे.
ू मानवी जगयाचे सख
हॉटे ले, मॉस, मिे यांतन

आता हे आयाम तरी कसे ? समजा मराठा जातीचा कवी आहे तर महाराात तो णणार की इथे संा आहेच ना
जा, लोकशाही आहे, ांना िमळणारच ना ाधा ! पण तेच भारतीय रावर, हंना िमळणारच ना ाधा,
असे तो णत नाही कारण ाची राजकीय गिणते वेगळी असतात. तो किवता िलिहणार ा अिखल भारताा
िहतााच असणार. भेदभाव नको णणाया. माणसा माणसा माणूस हो कवा मजहब नही िसखाता आपसमे ब ैर
रखना कवा सगयांा अंगातले र लालच असते अशा मूाकतेचा उोष करणाया. ाला असा 
कधीच नाही पडणार की बाबा का नाही होऊ शकत माणसाचा माणूस. पण, मी क  आिण तरीही माणसाचे िहत

ु असतो. काही इतर कारणांनी :खी असला तरी खश
ु असतो. साधेच असते
ु मूाकतेत तो खश
अशा िशवधनी
सगळे . िवषमता जायला हवी की नको, सवाना समान संधी हात की नकोत, ायाचे वातावरण हवे की नको –
अशा ांना कोण नको णेल ? आपोआप सगळे परु ोगामीच की !

इतके सगळे सगयांना कळत असून, रोज एकमेकांच े मडर करताना लालच रदशन होत असून आिण
सगयांचाच ज सेमधूनच झालेला असूनही का बाबा ही िवषमता, ही बेिफिकरी, ही हसा, असे  ाला
पडत नाहीत. ाला भािषक अथाच े गोडवे िगरवयातच इंटरे असते. काढा बरे तमु ा किवतांच े वालं कार
ु याचक शरीर ! आिण त
ु ी महाकवी ?
बाजूला – काय आहे आत – तर साधे एक सख

ु
काहीही कळाया आधी कवनी वेड े ायला हवे. सखाचे
वाटणारे कवा सवयीा खोा मूाकतेच े अथ 
ु
येताच कामा नयेत किवतेत – या मागान े जायला हवे. मनांच े गडे घोळवणे आिण वाचकांच े तीकरण
हे माग

 िलिहता यायला हवे. माहीत असलेला आपलाच
सोडायला हवेत. त:लाच न समजणारे अस े बध आिण िनरथक
टीपणा िगरवत िकती काळ एकमेकांना फसवत राहायचे, हा  हवा समोर. ‘ मला समजलेय ‘ हा भाव समूळ
ु
न ायला हवा. मू नाहीय माहीत, इथून सवात
ायला हवी.
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पसायदान
काहीही झाले तरी कुणीही
माकडछाप नाही णता कामा

एक वेळ कुणी साट टले तर
बरेच असे धोरण ठरवून
िसनेसंगीत चा ठे वले
िवरह :ख हष  िज
यांा रोषणाईन े
दणाणून टाकले सव
संबध
ं ांच े आकाश
माया नादी नका लागू
ना मायाशी पंगा ा
कधीही काहीही घडू शके ल

याची भीतीच नसासारख े
वेड े ठे वले डोळे
दारे आपटली
दगडफे क के ली
फावा वेळात
िनरांजन े ठे वली तेवत
दा हेच पर समजून
ाचबरोबर
वाचनही खूप ठे वले चा
आिण पाहणे मोबाईलवरचे
ु मतदशन
बीपी हा काही रोग ने
तीच आहे जगयाची साथकता
हे समजून संगी
शांतही रान दाखवले
आपा पायांच े तीथ
सवाना िमळावे या सदयतेन े
पसायदान णत रािहलो
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श
अनेक कवी िम-मैिणा
जंगलांतनू बागांतनू मी येतो िफन
असं वेळा ठे चकाळत
ांच े श वू हवा आिण मूडस यांवर
आिण होते मला ान
नसतातच ा भती
माझे डोके जखमी करणाया
उलट ते असतात
सहज वाहयाचे माग
जगणे जणू लांब

ितकडे कुठे तरी असान े
इथ े काही अडथळाच नसलेले
श असतात फ
मला जाणीव कन देयासाठी
की ांाकडे ल करत
चालयातच असते किवता
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पांढरा
असे एक फू ल आहे

जे झाडापासून खडु ताच
अिधकािधक बहरत राहते
ु े च त
ु ी मला िवचारता
ामळ
मी ठे चकाळलो तरी र कसे नाही येत
आिण मी राऐवजी

सरेच कुठले इंधन वापरतो का
ु हेही िवचारता की
ती

मला आठवणी असतात की नाही
माझा अपमान ांनी के ला
ती माणसे मी िवसनच जातो
की अपमानच िवसन जातो
खरे तर हे नाहीयत तमु चे 

ु
योय  सचयाची
शताच
ु िचरडून टाकलेली आहे
ती
ु
धडपड करणे आय
पणाला लावणे

यांवरच आहे तमु चा िवास

ु
तमचा
आशावाद दांडगा आहे
पण तो िनराशावादातून आलाय का
ु
ु ाला
हा ही नाही सचणार
त
सतत  राहयासाठी
असास कामधंदा संपवून
सतत सतत राजकारणात डुबं त राहणे
ु ाला
राळलेा हीच वाटते त
ग अवतरयाची शता
ु ी ांतीबतीची शता
खरे तर आता त
ीआड के लेली आहे पण तरीही
ु जकयाचा ब सापडेलच
ती

ु िनततातु आहात
या बाबतीत ती
ु
तमची
सािक संा आिण फोस 
वाढला की झाले
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इतर रंग  आहेत साले

ु पांढया रं गाचा वापर
ती
वाढवत ा सतत
सगयांच े गणवेश पांढरेच करा
ु अिधक
तसे स ै ये

 क शके ल
मूवधक
२१ स बर लात ठे वा
जागितक शांतता िदन

ु आिण हसा बंद
ा िदवशी य
पूव न ेह आकाशात

ु सोडायचे बघा
पांढरी कबतरे
फोटोही आहे ना तसा
नंतरा न ेतृान े ती पत बंद पाडली
ु ेच लोचा झालाय
ामळ
आिण यााच जोडीला

सगळे  चचन े सटु तील
ु
या सभािषताला
धन

ु जाऊ इिता कुमनालीला
ती
आानासाठी कारण
ितथेच ते उपल आहे
ितथेही पांढरेच लागतात पोषाख
या जाऊन
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िवचार
िवचार ाणच घेतो
किवतेचा मोहात
यूज उडावा
आिण वाटाणे सरकावे
डावीकडे
यािशवाय वेगळे
कसले असणार मैदान
णून िवचारात
िमसळायला हवे देमार िचपट
आिण उडती फुलपाखरे
वाटास िवमान े
फरकच पडू नये

ु सिशित
ु
ती
आहात

ु ाला नसते
ु च गळू झालेय
की त
यांत आिण शाीय संगीत

ु
ु ी
तमा
जेवणात असते की त
ु च गा मारता
नसते

माणसाचे भले होयाा यांत
आपले बरोबर
ही खाी असाने

ु ाला एक अंड े
जग वाटते त
असे िचडू नका

ु णजे आपण हो
ती
णजे शांनीच
सोडवावे लागणार ना
ेमाचे िकोण आिण
कोण बरोबर आिण पावरबाज ते
िवचार चाटायचे थांबवून
भोले मत बनो िनयाका मजा लेलो

ु
िनया तारी
है – णजे आपली हो
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फुलपाख
तसे तर आपा सबोध-अबोध मनात लाखो गोी पडून असतात. उपयोगाा वेळी पढेु येयासाठी. कवा काही
अही होत असतील. आता लाखो जा वाटत असेल तर हजारो णू. तर ते सगळे ूरॉमे साठवलेले

ु े एवढे खूप झाले. थोडी मािहती आिण थोडी कना
असते णे. आपण काही ा शााचे अासक नाही, ामळ

ु काय तर काही अनभव,
ु रागलोभ, वू हे सगळे
असे िमळू न आपले स. आिण चालते. काही िबघडत नाही. म
घेऊनच जगत असतो आपण. ते सगळे आपला भाव, िवचार, वागणे यांवर भाव टाकत असणारच. एखादी
ी ओळख नसतानाही आपाला आवडत नाही कवा सरी एखादी फारच आकष क वाटते, तेही ातूनच घडत
असेल. सारांश काय की आपाला पाहाता णी कळते की ही वही आहे, ही नदी आहे, ही कं पासपेटी आहे, हा वाघ
आहे, वगैरे. काही वेळी ओळखता येत असेल पण नाव नसेल आठवत, वगैरे.
तर फुलपाख ही काही नहे मी लागणारी गो ने. िवचारही नता डोात. ातही नते की अस े एखादे येईल
आिण इतके आपाला झपाटून टाके ल. णूनच मी लाईफ हे अकनीय असते, असे णत असतो. तर ते आले,

म रंगीबेरंगी आिण सरळ माया खांावरच बसले. आता ाा मत िकतपत काय काय सोयी असतील, कोण
ु
जाणे. मी नसतीच
एक भतीसारखी वू आहे की एक िजवंत ाणी आहे, हे तरी ाला कळले असेल का, ते माहीत
नाही. पण ान े िवास तर टाकला मायावर, हे नी. मी एखादा ‘ हािनकारक बापू ‘ ( िचपट, ‘ मेरी कोम ‘ )
नाहीय हे ाला कसे कळले असेल ? की िनपवीपणाचे िकरणच बाहेर पडत असतील माया असयातून ? मी

ु
े
ाला ितसाद ायला सवात
के ली, णजे के ले काहीच नाही, आता आत आनंदी झालो. ते कळलेच असल
ू . मग ते माया कानावर जाऊन बसले, मग डोावर. मी आनंिदत होणे हे ालाही
ना ाला माया िकरणांतन

ु
आवडले असणार. ाची आधीची मनिती मला कशी माहीत असणार, पण, ाा सहवासाने मी सखावलो
हे
ाला खूपच आवडले असणार. मी ाला ना मध देणार होतो ना कसले ान, तरीही ते मायाजवळ रा इित
ु असान े जणू तो एक समारंभच घडत होता.
होते. दोघेही खश

मला ते उेजक वाटू लागले तसे आले माया लात की आता माझे मन ाावर ह मागणार – ाला

ु होते. माया अशा कोणाही कृ तीने वा याने ते खावले गेले असते.
मायात बंदी क पाहणार. ते खूप नाजक
कायमचे िनघूनही गेले असते. ाचे िनघून जाणे एक वेळ ठीक पण ते मायाकडून खावले गेले तर मी त:च

आपोआप खावलो गेलो असतो. णून मग मी फ मनाता मनात ाचे लाड करावे, गजारावे आिण ाचे

ु ावे, असे ठरवले. मला सख
ु िमळते हे ाला कळत अस ेल का ? कळतच नस ेल तर आपाला आपाच
सख
ु आिण कळत असेल समजा तर मला सख
ु देण े ाला आवडते, असाच होतो ना ाचा अथ ? कवा
कन ेचे सख
ु णजे मला सख
ु िमळयाचे ालाही होत असेल सख
ु ?!
ााही पढचे

े ते असो. िकती वेळ राहील ते असे सहवासात ? ालाही या सहवासाचे सन लागेल का ? मग तर
काय असल

ु ात आलेली ही एक वायाची
ु चालेल हे ! हे नसते
ु च एखादे फुलपाख थोडेच आहे ? अनपेितपणे आय
वषानवष
ु झळुु कही असू शकते !
िटकाऊ, सखद

मी ितला िडब न करता असू ायचे ठरवतो, जे आहे ते. कृ ती कन काहीच कात नाही ायचे पण हे आपले
त:चे जगणे आहे हे मा समजत राहायचे ! मजेत ! असे !
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ह
तो नसतो ह
ते असते हळू हळू उमलत जाणारे अधीन होणे
ती नसते मागणी
ते असते अपण होयाची ऑफर देण े
ा ी खूपच िरच असतात
असं कथांा िनमाा
मग ा रावर झाडू मारत असोत
की के िबनमधा सगु ध
ं ी बॉस असोत

जगात वावरताना ांना समजत असतात
िनसगाा खाळपणातून िनमाण होणाया
अय लपवा जाणाया असं मानिसक हालचाली
ाही अयपणे मनात हसत वा देतात ते वाह
ॉेम एकच असतो
बरोबर-चूक आधी ठरलेले असते
आिण मनांच े ातं वाही असते
मनांना असते सवय
उेजक आंतरंाची
सवयच ने तर असते आकष णही
यातूनच वाहातला एखादा ब होतो यशी
ु
आिण करतो तयार हाचे वतळ
ातून एखादी वा अन ेक
जखमाही श असतात
पण ा त:ची ओळख
पी करणाया असाने मोहकही असतात
गाजवणारी वा गाजवून घेणारी
कोणतीच ी नसते अनिभ
ओळख पी करता करता
ओळख िवसनच जायाची असते ती घटना
कुणी नसतेच ितथे तर घटना तरी कस े णणार
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ईरी शी
जणू एखादा िवे ता सादर करत होता
 ांची थोरवी ओळखून
वू जाणीवपूवक
पण जणू पणे जणू विु ती फ
जणू चालले होते बातांच े िनवेदन
कशाचाच काहीच पिरणाम ायची
गरज नसलेले अिल
पण तो तर वषाव होता

ु द गार आिण उेजक उ
असं धारा सख
सगळी ईरी शी हो

आकार माण एक टक सरु ी
जणू परर
ही पूण  नकाराकता होती की कृ तक भोळे पणा
 टाळू न टाकलेली भूल
की कतृ
ु जाणूनबज
ु नू
अशी हवीय ईरी शी जी माम
करेल नासधूस आिण घेईल कृ तीचा आनंद
ु
आिण णेल समजतदार
भोळे पणाने
सॉरी हं माझे लच नते –
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शता
ु
िवास आपलकी
हवेस े असणे
हे सव आहे
सदयाा सव जागा
सादर आहेत
लगट अमा नाही
सव सूचकतेला वाव आहे
तरीही भाषा णजे

ु ाकरण आहे
नसते

ु
आिण श णजे नसती
अर रचना
ओळखीचे संदभ  खूप असूनही
अंत ती जविळकीची भीती नाही
ु अवयव तमक
ु आकार
अमक
यांचहे ी संवाद मा आहेत
तरीही हे सव णजे
ना ितसाद ना सामील असणे
मनाचे सव के

ु े
पूण  िवासाने खल
:ख राग िवासघाताची जखम
आिण लाची कहाणी

ु कोपरा
आिण एक नाजक
सव िदले जात असूनही काहीच न िमळणे
नकोच आहे काही अशी एक भत
पण तीही सौ अनामक
ु 
े ा हेही ीकारलेले
आसी सख
फ एक वाव णून
समंजस अिलतेत
सगया शता शूावत
पण सवच अबािधत रा देत
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एक गूढ फू ल
वादळ वारा ऊन पाऊस हे य
सहज हाताशी

ु जणू एक पाळीव जनावर
ालामखी
मनात नेहमीच चाटणारे
हाके ची वाट पाहात
ु ही अशी
वषानवष
सादितसादांची खाण
आपोआप घडवणारी
किवतांची नी
िता काता देशात
संघष  िवसन अपमान िवसन
ाणघातक हे िवसन
अबािधत देऊ करणारी
ितचे रखिचत वैभव
एका शात िजवंत होणारे
ु स
ु त
मसम

या संबध
ं ातून जाला येणाया
अनेक ोटांची जननी
समाजहीन भूतकाळहीन
जगाची ािमनी
कुठे काय काय घडले होते
आज खरचटत राहणारे ण
उकाडा उेग कं टाळा ितरार
यांना एका कटाात बाजूला सान
ु
समजतीा
िमठीत सामावणारे
अगाध अमर ताय
या उेजक काळोा
अिनबध वाटांा संभारात
कुणालाच माहीत नसलेले
एक गूढ फू ल
--- ००० ---
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तीा
खळाळते िनझर
ितकडे म
हे िवसन
आिण इथे

ु 
एक टे बलखच
किवता
घडयाा तीेत
--- ००० ---
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रे हद बांधवा
े वष.
सकाळी जागे होताना हे श आले डोात. आा काय संबध
ं ? हा काही िवषयच नता समोर गेली िकक
े की झोपेत काही आठवयाचे य चा असताना धा लागून मतला एखादा
कदािचत अस े काही घडले असल

ु ा जागेवर ठे वताना माझे ााकडे ल गेले असेल आिण तोच
े आिण तो उचन प
ूरॉन खाली पडला असल
न ेमका हा असावा ! ात साठवून ठे वलीय ती शाळे त िशकलेली भा. रा. तांांची किवता –
रे हदबांधवा, थांब या ळी अ ु दोन ढाळी,

ती परामाची ोत मावळे इथे झांिशवाली ll ृ ll
जरा वेळ ती ोत की ही ोत असा एक संम झाला िनमाण पण तीच बरोबर हे आले लात. आिण कदािचत
ु े लगेच हेही आठवले
ोत हा श असलेला मजकू र साठवायचे ूरॉन जवळ जवळच असतील, ामळ
शाळे तलेच – मनमोहन नातूच
ं ी किवता –
ु
ती पहा, ती पहा, बापजची
ाणोती

ु
तारकांा समनमाला
देव ांना वाहती

ा वेळी आी हीही चचा के ाचे आठवले की खरोखरच अशी ाणाची काही ोत वग ैरे असते का. पढेु हदी

ू कुणी मेावर तशी एक ोत जाताना दाखवत असत. नंतर तर, कुणी हा योग पसरवला कोण जाणे,
िसनेमांतन
पण, म घातलेला एक माणूस काचेा बंद खोलीत ठे वला होता णे तर तो मेावर ा णी ा काचेला तडा
े . तो योग णजे, आाला माहीत
गेला ! णजे ाण असतोच – ाची ोत ेक वेळी िदसेल, न िदसल

ु
असलेले िस करणारा नसता
आमा शहाणपणाचा परु ावाच ने तर जगापेा आी खूप पढेु असाचा गवही
असायचा ात !
खरे तर मला असे वाटते ना की हे असे खूप ूरॉन िनारण वाया जातात कवा अनावयक बोझ असतात आपा
डोात. माणूस समजा पिहापासून शहाणाच असता, ान े कुणावर आमण वा अाय के लेच नसते तर या

मोा माणसांची काय गरज होती ? िकती ते ? एवढे सगळे अनावयक मोठे आपा मत जागा अडवून बसलेले !
परत ांासाठी कृ त राहा, ांापढेु ूनगंड बाळगा ांा िवटं बन ेन े पेटून उठा, मडर करा – घाण सगळी
जगयातली ! आिण हे झाले मोांच,े बाकी आणखी िकती खूप आहे असे साठवलेले मत जे अिभमान, गव,

अिता या िवभागात मोडते. ातही िहरवा रं ग बिघतला की कुणाचे िप खवळते तर कुणाचे भगवा बिघतावर.
कुणाला संृत काही िदसले की ोध आवरत नाही तर कुणी िनरांजनाला हसतो. पण हे साले सगळे च कोणा ना
ु िदवशी तमक
ु िठकाणी गद
कोणा िचांत अडकलेलेच असतात – णजे ांच े ूरॉन. सगळे साले अमक

ु ! याचा अथ  काय होतो – आपा असं ूरॉमे काय काय भरायचे ते
करणार, हे ठरलेले आहे. वषानवष

ु
काम आधीच होऊन गेलेले आहे. आिण आपण फ ा ूरॉा गलामिगरीत
जगतो आहोत. ेन वॉशगला
नावे ठे वणारे, ाची हेटाळणी करणारे आपण आधीच ेन वॉश झालेले आहोत. वॉश णजे  करणे ने तर
ू ठे वल
कायम बांधन
े अशी घाण ूरॉमे भरणे. कशान ेच खावला जात नाही, अपमािनत होत नाही असा कोण

ु
े तर सगळे च ितगामी णजे भूतकाळगामीच णायला हवेत – परोगामी
आहे ? असा कुणीच नसल
माणूस असूच
नाही शकत ! ती फ ‘ ग ‘ या कन ेसारखी आपा ूरॉनमे कुणीतरी भन ठे वलेली कना आहे.

ु ती
सगळीच माणसे गाढव असतात ( गाढव णजे बेअकली हेही असेच एका ूरॉनमे भरलेले ! ) ामळे
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आपले आिण आपा टोळीचे रा आणू पाहतात आिण अस े समजतात की ा टोळीचे रा अायी होते,

ु ेने का असे ना, रा चांगले
आी ायाचे रा आणणार आहोत ! खरे अस ेल हे ? इथे येतो  की, तरीही, तलन
वा वाईट असू शकतेच ना ? असेल ना, पण ते आी आणू, एवढेच तर णायचेय. आिण चता करायची नाही –
भाषा आिण ूरॉमे साठवलेली, आपण िनवडलेली मािहती, यांत अशी सोयच असते की कशााही िवरोधात
बोलता येत े आिण कशाचेही समथन करता येत े ! सारांश, माणसाने आकीव करत रोज त:वरच ढाळावेत दोन
अू ! आिण बघा, आकीव मे आा आलाच ना, णजे ोतच ना !
--- ००० ---
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लगडे sss बेले sss …
एक िफरता िवे ता हातगाडीवन कलगडे आिण आंब े घेऊन चालला होता. ाची आरोळी होती, “ लगडे sss
बेले sss “ ! णजे, बतेक, कलगडे आहेत आिण आंब े आलेत, असे असावे. पण मग तो पूण , नीट का नाही

ु शन िस ( संपक कौशे ) कमी पडतात. कवा भाष ेची
णत ? एम बी ए वाले णतील की ाची किनके

ु
एवढी काळजीच नसावी ाला. पण करायचे काय ते ? या वेळी तो इथून जाणार हा िवास नसता
तयार करायचा
े तो बघ ेलच ना,
आहे ाला की बास, उापासून लोक लच ठे वतील. आिण आाही ाला काही ायचे असल
की बाबा काय िवकतोय हा, ते. पण ाची आणखी एक चूक होत होती. तो गाडी फार फा घेऊन चालला होता.

े मे येईोवर तो खूप पढेु गेलेला असणार, मग लोक नाद सोडूनच देणार
णजे, ाची आरोळी ऐकू न कुणी टे रस
तो. कवा मग ाचा खरा, उभे रान िवी करायचा एिरयाच वेगळा असेल आिण जाता जाता उगीच आपले काही
े ाचा िवचार. आिण थोा वेळाने जे कुणी बाहेर पडून ितथून जातील आिण ाची
जमले तर बघू, असाही असल
गाडी पाहतील तेा येईलच ना ांा डोात की, अा, कालगडे आिण आंब े, णजे हाच तो, सकाळचा !

ु ी काय बजनांची भाषा आिण अिभजनांची भाषा अशी तल
ु ना कन ा िबचायाची चेा करताय
कुणी णेल, त
ु मनात ?
का ? ाला उर असे देता येऊ शकते की असे काही कुठे हवेतही नसताना असे का येतये बाबा तया

आिण, बसं आिण असं अशी फू ट पडू नये हे उदा तान सांगत तूच गावभर िफरत असतोस ना ?
मग तसाच एकोपा बजन आिण अिभजन यांांतही राहावा, अशी इा बाळग ना ! अहो, तस े नसते, अबोध

मनात काय काय घडत असते – आिण कुणाचेही े हे चेचलेच पािहजे ! सकाळी उठून एवढे ओझे घेऊन जायचे
क कन बघा णजे समजेल. अरे हो, शारीिरक क महाचेच आहेत पण मनाचे क तू वेगळे का समजतोस ?
ु े,
शरीर आिण मन एकच असते. शरीरािशवाय मन असूच नाही शकत. मन हा शरीराचाच एक भाग असतो. ामळ
शरीराचा गौरव आिण मनाची नाली, असेही नको ना कस.
खरे तर ेकच माणूस कोणा ना कोणा कारणाने आपले असणे ठामपणे अधोरेिखत करत असतो.

ु , े, अहंगड
आपाकडे गट, समूह, टोया खूप आहेत. ामळे
ं , ूनगंड वगैरे असले ॉेस फार आहेत
ु े झालेय काय ते बघा ना. आजच बातमी आहे की सखाा
ु
इथ.े ामळ
– आनंदाा बाबतीत भारत हा जगात

ु ात ? अस ेच आणखी
शेवटून अकराा नंबरवर आहे ! आधी आपण णणार की हे संशोधन िवासाह आहे का मळ
एक संशोधन के ले तर भारत जगातला सवात जा आनंदी देशही ठ शके ल. उगीच ते फार मनावर घेयात अथ
नाही.
ु ी, त
ु ी देशात आनंद िकतपत िनमाण
णजे, आले ना लात, काहीही िवका, कालगडे-आंब े असोत की मन-ब
करताय, हेच शेवटी महाचे ठरते ! आिण इथे येतो  की देशात णजे कुठे तयार करायचा आनंद ? अहो,

ेकाा जगयात – हेच असणार ना ाचे सोपे आिण खरे उर ! णजे काय, माया मनात आनंद िनमाण

ु ी असणार तमा
ु
ु ी कस े होणार
ू राहायचे ? त
ायला मी तमु ावर अवलं बन
ूनगंडात वा अहंगड
ं ात , त
असे आनंदिनमात े ?
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आपले आपालाच काही सापडते का ते पाहावे लागेल !
ऐ िदल अब कह न जा
ना िकसी का म, ना कोई मेरा
--- हे ठे वायचे लात – आले ना लात ?
--- ००० ---
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उडाणटू
उडाणटू हा श एकू णच आजा मराठी संृतीला लावला तरी चालेल. पण इथे बोलताना आपण सािह या

ु मयादा आखून घेऊ. आिण तेही इतके कोण घसळत
ु
ु
ेापरती
बसणार ( नसतीच
कचयावर िया करत बसणे !
ु ातच किवता िलिहतात ते कवी णून ओळखले जायासाठी, तशी माता
) णून किवता घेऊ. इथले कवी मळ

िमळवयासाठी, मोठे कवी णून िटकू न राहयासाठी आिण जनमानसाचा आदर िमळवून आतु होयासाठी.

ु साहिजकच मग टीन, सामा अनभव,
ु
ू किवताबा असतो. यामळे
याचाच अथ  किवता िलिहयाचा मूळ हेतच

ु
िवचार, नीतीकना, ाय, समता वग ैरे अिभलािषत मू,े भावभावनांच े पन:य
आिण थोडेफार चिकत करणारी
तंकौशे या मयादते ही किवता खेळत-बागडत राहते. अगदी तथाकिथत :खाची किवताही. एकदा उि

ु
किवताबा मातेच े असले की पनरावृ
ी हे एकच किवतेच े काय े बनते. मग भाषेवर आिण तंावर कमत

ु
असलेले काही कवी इथे िनळ िविवधगणदश
न दाखवत अमर होतात. ांा किवतेत सलग गांभीय कसलेच

ु
नसते. पार अिनलिबिनलांपासून उदा अशा कुसमाजां
पयत. यांना जगयाबाबत एकही समा सखोलपणे िदसत
नाही कारण पाहायचीच नसते. कमी कुवतीचे रटाळ, सेफ जगणे हीच एक आस असावर जनमा मागान े

ु रेखाटत जाणे हे बंधनकारक ठरते. जनमा :खाचा माफक डोस आिण जनमा अितांच े उदाीकरण
आय
यात हे कवी रमतात. यांना त:ला एखादे :ख महाचे वाटले, मूळापासून ाकडे पाहावेस े वाटले, असे घडत

ु
ु
ु
नाही. कुसमाज
इथले ाितिनिधक भाषा पढारी
होतात – ांा नावे भाषािदन साजरा होतो, हा याचा परावा
आहे.
ु समथक असे सगळे
हे असले कवी धम, भी, ेम, आिक, नािक, वारकरी, शूर, देशभ, बांिधलकी, य

असतात. या ेक िवभागाता किवता िलन ते लोकिय होत राहतात. थोडात णजे यांना कशाचेच फारसे
गांभीय नसते आिण कोणाही समेला सामोरे जायची आचही नसते.
ु ा समतावाांचा. यांना उरे आधीच माहीत असतात, :खांना
सरा कार िवोहीवाांचा आिण ातच घसले
ु
जबाबदार कोण हे यांच े ठरलेले असते, आता फ सधारणा
करत गेले की झाले – हा एकू ण यांचा ढाचा असतो.

यातले जे ळलेले माग असतात ा ा मागावरा टोया असतात. बाहेर राजकारणात जी वैचािरक ‘ तयारी ‘
ु च एक वैचािरक आमण
लागते तीच इथेही लागते. इथे जरा भाषा थोडीफार यावी लागते, इतके च. हे नसते

ु
असान े हेही पनरावृ
ीा रोगान े  असते. याचीही उिे किवताबा – वा बदलणे आिण कवी णून
गाजणे, हीच असान े इथेही  जगणे आिण ातली गतं ु ागतं ु ‘ पाहणे ‘ हे घडू शकत नाही. या िवभागातले
लेखक-कवी णतात की आाला किवतेच े महच नाहीय -- ती फ साधन आहे एक. आी णतोय ा
समा सर िमटून आमची किवता कालबा ावी हीच आमची इा आहे.
ु कं ठणारे लोक सजक णजे काय असणार ? यांच े सगळे लेखन हे ‘ माहीत
माताा ितिया देत आय
असणे ‘ या ेातले असते. आपला भाव, मते, आह यांचा िकनारा सोडून ‘ जे आहे ते ‘ पाहयाची – ाा
लौिकक यशापयशाबल बेिफकीर राहयाची यांची हमत नसते. मराठी समाजालाही असले काही नकोच असते.

ु े , उंदराला मांजर साी अशा पतीन े दोघेही एकमेकांचा उपयोग करत राहतात. नसतीच
ु
ामळ
मतमतांतरे सोडून
जे तानातले कवा अाातले  असतात ांना इथे हेटाळले जाते कारण ते  असतात िकनारा

ु
सोडायला लावणारे. इथे तर िभट सरितते
त ख ेळायचे आहे. आिण मग हेच लोक एक जमून रडत िवचारतात की
मराठी किवता जागितक का होत नाही ? !
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सारांश
ु पाहायला सु वात करायची अस े माझे मीच ठरवले आिण ाची एक माफक सवात
ु
सारांश पान े आय
णून
ु के ली. णजे लाईटलीच ायचे सगळे , अशी. ातून समोर आला टोलेजग
टोलवाटोलवी स
ं हा श. याचा

ु डे असतात तसे
अथ मोठा असान े पंचाईत झाली. मग एक आयिडया करायचे ठरवले. आपा मनाचे जसे तक
ु डे के ले. मनाचे खरे तर असे काहीच मापात नसते. तरीही एक सोय णून आिण
ा शाचे बरोर दोन तक
िवचारात तरी एक तोल साधला जावा णून तसे के ले. टोले आिण जंग अस े झाले ते. टोले बरोबर खरे तर

ु े मग जंग हा लढाईशी संबिं धत
घाळही येऊ शकले असते पण तसे झाले नाही. लगावायचे टोले आले. ामळ
श योय ठरला.
ु ी यु िवरोधी असायला हवे, हे सवमा होते. पण बसं लोक शौयाचा गौरव
माणूस णून जगायचे तर त
ु िवरोधी चळवळी करत. ांना खूप छान वाटे . आपण काहीतरी पूण 
करणारे होते. मग उरलेले लोक य

मानवजातीा िहताचे करतो आहोत हे जाणवून ते एकमेकांना धाचे अिभषेक करत. या सगयाचा सारांश असा
ु न े कोण बरोबर हे ठ शकणार नाही.
िनघे की अनेकांत मतभेद आहेत आिण सिहते

ु े च खरे तर ही सारांशाची आयिडया सचली
ु
खूप सिवरपणाचा कं टाळा आामळ
होती. शंभर वष समजा जगणे
झाले तरीही घटनाच असणार ना ा. णजे सारांश काढता येणारच. आिण शेवटी तरी या ा तीन लाख घटना
ु
ु झाले होते मनात. अनावयक
असे कोण कुठे पाहणार आहे. ही आयिडया सचापासू
न साले पिरवतनच स
ु
असलेले वगळत जाता आले तर पूण  आयालाच
सारांशाचे मह येऊ शके ल, हे जाणवले. मग काय काय

वगळावे ? तर उदाहरणाथ  लॅमर आले. आपले मन सया कुणालाही टाया वाजवायला वापरायची गरजच काय,
हा तो  होता. ात नट, ना, होऊन गेलेले मोठे न ेते, िवचारवंत आिण कवीही आले. ांचाही शेवटी सारांश
िनघणारच ना. ांना आवडत होते समजा मोठे होणे, ठीक आहे ना, आी वा-छानही णू पण आमचे मन िकती

ु ाला ? या िवचारान े जरा स ैलच वाटले – आराम – िर लॅ  ! आता आपणही काही फार मोठे डगर पार
देणार त
करत बसायची गरज नाही. बरे वाटले.
ु ी चकती
ु
एकाचे अस े त होते की जगात फुकट काहीच नाही िमळत. ेक गोीची कमत त
करत असताच.

ु ाला ेट वा
मिहना चार लाख कमावता तर गमावता काय काय तेही बघा ना. सारांश, कुणााही मागे पळयात त
ु
ु डे मोजावे लागतातच.
कृ त वा सेफ वा आदश वाटत असेल तर ाा बदात ताला
मनाचे काही तक

काहीच खच न करता तर जगता नाही येणार. आिण तस े पािहले तर खचायचे असते मनच. आता भांडणावर खच

ु वाचवणार कसे ? या ावन गाडी उलटी िफरली. म दे, काही नको सारांश-िबरांश. म ायला
होणारे तकडे
सिवरच ! यान ेही साले जरा िर लॅ  वाटले. आिण झोपच आली !
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ु तमु स े कुछ भी न चािहये
मझे
ु पण असे नाही ना चालत. तु यासारा मनाचे कुणी ना कुणी
मग च िमटतो ना. ना मतभेद ना सिहता.

ु ांितकारी णजे सेा िवरोधात वा बयाच लोकांा
असतीलच ना. ांचा पाठबा घेणार की नाही ? ती
ु खोटे बोलत आहात. मकेु श णजे
िवरोधात असू शकता. पण सगयांा िवरोधात कस े असू शकाल ? ती

ु
ु ेच कवा ते असूनही काहना तो आवडला तर काहना ाचे ते अननािसकच
ु
अननािसक.
ामळ
खटकत रािहले

ु
आिण ते ाा शपात
गेले. राकपूरन े सतत ालाच वापरान े या मतभेदाची झळ ालाही बसली. तो
ु े श चांगला की वाईट यावन काही िठकाणी मारामाया
काहना आवडेनासा झाला. मोठा शोमन असूनही. मक

ु ारामाचे, ‘ मािनयले नाही बमत ‘
झालेा आहेत. पण मग काय, मतभेद अटळच समजावेत का ? इथे समजा तक
हे घेतले आिण साच,े ‘ इतर माणस े णजे नरक ‘ हे घेतले तर सगळा िमळू न काय होईल बोध ? आिण मग
आता णजे ओिरिजनॅिलटी णजे काय ? आिण समजा अगदी नवीनच एखादे मत आले णून ाला
ओिरिजनल टले, पण पढेु ा मताला काहचा पाठबा िमळाला तर ाची ओिरिजनॅिलटी संपणार का ?

मते आिण सिहतु ा या रचनेचा कं टाळा यायला जर बंदी अस ेल तर कू मशाहीच झाली ही आिण मानवी हांचा
भंगच. पण लोक िनवांत असतात कारण ांना माहीत असते की मतच नाही असे असूच नाही शकत. मन आहे
ु े मतच नाही ही नसतीच
ु
णजे मनिती आहे णजेच एक िकोण आहे णजेच मत आहे. ामळ
एक
हााद कना ठरते.
मतच नाही असे काही असयाचा कुणालाच धोका नाही वाटत. िनवांत रा शकतात सगळे . मतांच े अि,
गधळ, मारामाया, संघष  आिण ातून िनमाण होणारी सव घाण अबािधत राहणारच या ेन,े िनेन े आिण

ु े होणारी हसा ठीक आहे पण मतवाले असणेच धोात
खाीन े सगळे िनभय राहतात. एकमेकांच े भय आिण ामळ
येण े हे िकती भयावह होईल !
ु
साधे अननािसक
असो की पोपप असोत सगळे एकच ते !
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पूव  िद ांच े
ितकडे जाती असा तर कशा असतील कोण जाणे पण भेदभावािशवाय मानवी मन कुठे असू शके ल का याबाबत
मला शंका आहे. तरीही, इकडचा ाण ितकडा जाततही े, असे तर होऊ नाही शकणार. कवा ितकडची
े ो,
जात बघून इथे ाला े ठरवणे जमेलसे मला वाटत नाही. तर जात माहीतच नसतानाही मला िपरांद
आयन ेो, बेकेट हे आवडतात. िवचारसरणीवाांचहे ी असतातच की वेगळे भेदभाव. तेही काहना हीन लेखणे,

काहची कुचेा करणे हे करतच असतात ना. णजेच या ना ा कारचा भेदभाव असलेली अशीच सगळी मन े
ु
असणारच आिण तरीही ाकडे ल कन किवता वाचता यायला हवी. ानदेव-तकाराम-रामदास
का नाही
णायचे ? तर रामदास ाण होते हे एक आिण ांचा ाणांनी छळ के ला कवा िनदान ांना ास िदला
असेही काही फारसे वजनदार ांा खाती जमा नाही. अथा, एक आठवण सांगायची झाली तर एक बंगाली
माणूस एकदा णााचे मी त: ऐकले होते की मानवी शहाणपणाचा साठा सगळा एका िठकाणी एकवटलेला ंथ
हवा अस ेल तर तो णजे ‘ दासबोध ‘. हे सवानी मा करायची गरज नाही पण ते चातवु  यव ादी होते हा
ू ते वाचता येतात का, हे पाहायला हवे.
भेदभावाचा मु ा लन

ु िवचार डोात यायचे कारण णजे ही दोन सभािषते
ु
हे िनब
–
पूव  िद ांच े ांना र भावी काळ
आिण
सांग े विडलांची कीत तो एक मूख .

पिहले कवी िवनायकांच े आहे आिण सरे रामदासांच े. दोघेही ाणच ! मग बरोबर कुणाचे असेल ? आता ‘ पूव 

िद ‘ णजे काय ? समजा, शा-फुले-आंबडे कर आिण छ. िशवाजी महाराज. आणखी कुणाला िटळक, सावरकर

ु मदार.
ु
ु च
हे आवडत असू शकतील. कवा गांधी-न ेह-गोळवळकर-डांग-े चा मज
तर हे अस े पूवि दही भेदभावय
असणार – णजे वेगवेगळेच ना ! मग  असा येतो की नाही तरी भूतकाळ हा कुणीतरी सांिगतलेलाच िमळत

ु ही करायचे
असतो, हे पाहता सवाना सामावून घेईल असा एक भूतकाळ तयारच करायला काय हरकत आहे ? परावे
तयार. कोटात कस े आपली बाजू जकावी णजेच आपाला ाय िमळावा यासाठी आपण साीदार ‘ उभे ‘ नाही
का करत ? तसेच ! पण इथेही येणारच एक अडचण ! करणार कोण हे तयार, तर मानवी मनच ! णजेच सवमा
असे काही असूच नाही शकणार ! मन टले की भेदभाव आिण फू ट असायलाच हवी !

ु
ु
नसता
इितहास तरी कसा णावा ? जनकीय
उांतीचाही असणारच ना मोठा वाटा ! पण ात आपले िद काय
ु
होते हे सांगणे जवळ जवळ अशच आहे. माणसाचे जगणे जर असे भूतकाळ आिण जनकीय
पूवप ु य यांवर
आधािरत असेल तर एक कारचा िनयितवादच झाला हा ! आिण िकतीही बडबड करा, माणसाा मनाला हा
आवडतो. कारण माणसाचे मन हेच अपिरहायपणे साताचे भोे असते. एखादा आनंदाचा ण सोडला तर ते
सतत चा असते – सतत कायरत – िबझी असते – थकू न मरायची वेळ आली तरी ते थांबत नाही ! या साताा
तावरच जर जग चालणार असेल तर मग र भावी काळाची काही आशाच नाही िदसत. कारण एक ी असो
की समाज की पूण  मानवजात – हे सात तर :ख, संघष आिण हसा यांचीच िनमती करताना िदसत आहे. णजे
भूतकाळाची सांगावी अशी कीत उपलबच नाही आहे तर र भावी काळ कुठला असणार ?
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मी सकाळी --मी सकाळी िफरायला जातो तेा एक वयर पितपी मला हमखास ॉस होतात. ते बरेच माया आधी िफन
ु ६५-६७ असावा. पी समारे
ु ६२-६३. पती जरा बटकाच
ु
येत असतात. पती समारे
णावा असा आहे. पण मजबूत

आहे. ाचे तळहात लाल आहेत. चालयात असा बाब आिण जरब आहे की हा एखाा फार मोा पदावर होता
े .
हे सांगायची गरजच नाही. ाची पी ा आदरान े आिण ेमाने ााबरोबर चालते ावनही ते िदसून येतच
तो जेा आजूबाजूला वा पढेु लांब पाहतो तेा ाचे कपाळ आिण डोळे अंत िवचारम िदसतात. खूप गहन

िवचार करणे ही ाा लेखी काही िवशेष बाब नसावी. घरात यंपाक आिण इतर कामांना नोकरचाकर असणार.
ांा अडीअडचणना हा उपयोगी पडत असणार. मोठमोठी पदे संभाळत हा अन ेक शहरे िफरलेला असावा

ु े ाला मानवी संबध
ामळ
ं ांच े मह कळत असणार. कधी ेह, कधी धाक, कधी डावपेच, कधी एखााचे
ं ल करत हा शेवटी िनवृ झाला असणार. अन ेक आान े, संकटे यांना
ु
नकसानही
करावे लागणे, हे असे सगळे हॅड
पार करत आता तो या िनवांत ितीला पोचला असणार. याची पूण  कना आिण ते सव पान आलेला

ु गे असावेत. दोघहे ी परदेशात. थोराला एक मल
ु गा, एक
समंजसपणा ाा पीत िदसतो. ाला दोन मल

ु
मलगी
पण धाकाचा िबचायाचा घटोट झालेला असावा. तेही ान े िनरले असणार, ाला धीर िदला
असणार, आता सरे कर, असा शहाणा साही िदला असणार.
ु हा एक डुिके ट णजे ितकृ ती आहे, ही बातमी ाला चिकत कन गेलेली असणार. उर
रिशयाचा पितन

कोिरयाा िकम जगा तर स ेम टु स ेम चार आहेत णे ितकृ ती. ते असे तयारच ठे वत असणार. तसेच चंगीभंगी
जीवन, तशीच कामे, तसेच घाबरणारे लोक भोवती, यांचा ांना सराव िदला जात असणार. णजे हे कुणी स ेम
कुणासारखे तरी िदसत असाने आता देशासाठी हे असे ितबब िजणे ांा वााला आले असणार. या

िवचारान े हा आपला बटु का आतून जरा हलला असणार. आपणही एक कारे या कामांसाठी े नच तर के ले गेलो की
! तेच आपण करत आलो. ते कुणाऐवजी नते इतके च, पण असूही शकले असते ! आिण तसे तर या या जागेवर
ु
असा असा माणूस हवाच होता की ! इथे ाचा कॉले जिम काश बिसागर
हा ाला आठवला असणार. हा

बटु का आधीपासून महाशार असणार आिण िशवाय ाला नाटकाची आवड असणार. कॉलेजात काश ना या
कारात फार आघाडीवर असायचा, णूनच ांची ओळख आिण पढेु मैी झाली असणार. हा मोठा अिधकारी
झाला आिण काश झाला एक मोठा िददशक. काशन े बसवलेले, ‘ मीच एक शहाणा ‘ हे नाटक ान े पािहले
असणार. ात एक नट घोावन पडतो आिण ा धान े तो करत असलेा भूिमके तच िफ होतो.
मराठीतले बरेच लेखक, कवी होतात तसे. मग ाला मानसोपचार देयासाठी तोच दरबारी माहोल ाा भोवती
ु कामावर ठे वले जातात. णजे हा
ठे वला जातो. ा कामासाठी ा तेाा पोषाखांत वावरणारे ी-पष

ु ातले हे िपरांद
े ोचे ‘ कग हेी द फोथ ‘ हे नाटक. तेच
मनोण णून ितकृ ती आिण ते एक नोकरी णून ! मळ
ु े पािहले असणार. मेच ते नट इसम बरे होते
पढेु ‘ जहांगीर जहांगीर ‘ णून हदीत आलेलेही याने काशमळ
आिण एका नोकराला णते की हे असे वेा माणसाचे अग करायचा मला आता कं टाळा आला आहे !
ु वटे आहेत. मग
पिरणाम काय होईल – एक िदवशी हा बटु का ाा पीला णेल की तू खरी नाहीस, सगळे मख
ु ांना कळवेल की बाबांनो, तमचे
ु बाबा मात जाऊन ांची ृती जायाचा
ाची पी परदेशाता ांा मल

धोका िदसतो आहे, तसे होयापूव ांना भेटून जा. णजे मृपू वू  भेटून जा, असाच ना ाचा अथ  ! तेवात
ितला आठवेल की काशला बोलवावे. ती ाला फोन करेल. काश फोनवर णेल, “ कोण काश ? मी ाचा
डुिके ट बोलतोय ! “
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खानदान
ु
ु
१९६५ साली सनु ील द आिण नूतन यांचा एक िसन ेमा आला होता ‘ खानदान ‘ नावाचा. ात सवातीला
सनील
दला एक िवजेचा शॉक बसतो आिण पिरणामत: ाचा उजवा हात िनकामी होतो – िनजव होतो. आिण

ु
िसनेमाा शेवटा भागात जेा अटीतटीचा, जीवनमरणाचा वा साा िवजयाचा संग येतो तेा सनीलला
आणखी एक तसाच िवजेचा शॉक बसतो आिण पिरणामत: ाचा तो हात नीट होतो ! इतका नीट होतो की तो दोी
हातांनी धवु ांधार मारामारीही क शकतो. आता हे पान फार तर कुणी ूरॉलॉिज कपाळावर हात मान घेतील
ु सधारणा
ु
पण भारतीय ेकांना ा वेळी तरी काहीही ॉेम आला नाही. नंतर पढेु काळानप
एकच झाली की
हात नसला तरी ‘ शोले ‘ मधा ठाकू रने पायांनी गरशी मारामारी के ली ! चलता है ! ‘ संशयाला ऐिक
िगती ‘ असा एक कार असतो कलेत – ा बाबतीत इथला ेक खूपच उदार असतो. याचे कारण इथा

ु े
तानात असते. जगयातली अिनितता आिण ‘ कुछ भी हो सकता है ‘ ही अिल, िनभय वृी यांत ाची मळ
असतात. रामाने रावणाला हरवले पािहजे, कृ ान े कं साला संपवले पािहजे, हे ठरलेले असते, मग ासाठी मे
काहीही चालेल ! मग देवांनी काही जा के ली तरी चालेल.

ु
याा मळाशी
असते अैत तान. सगळे एकच आहे, याचा अथ  बघा ना काय होतो – काहीच नसणे हा आहे
े च ना सगळे ! अनादी-अनंत
ाचा अथ . सगळे एकच असावर ते एकच आहे हे सांगणार तरी कोण ? आसंव
ु घटना हा कार इथ े फार
णजे तरी काय – काहीच नसणेच ! काही असणे टले की मयादा आली ! ामळे

महाचा ठच नाही शकत. ‘ िदल एक मंिदर ‘ आठवतोय का ? राजकुमार हा मीनाकुमारीचा पती आहे आिण

ाला अडिमट के लेय ते िता पूवामीा ियकराा णजे राजकुमारा इितळात ! आिण कहर णजे

आता ाचे ाणावर बेतू शके ल असे ऑपरेशन करायचे असून ते सज न असलेा राजकुमारलाच करायचे आहे !
ु
णजे समजा ते ऑपरेशन फे ल झाले तर मीनाकुमारी िमळावी णून ाने मामच
तस े के ले असे होणार ! हा

न ैितक  ओळखून तो तहानभूक िवसन रांिदवस ा ओपरेशनचा अास करतो आिण ा कामात यशी
ु ड, असे कुणी णत नाही. पण तरी, पढेु
होतो ! उा ऑपरेशन आिण आज राी अास कसला करतोस 

ु े तो कोसळतो आिण मरतो ! मग हे
काय करायचे हा  रािहलाच असता ना – तर ा अासाा अपार कांमळ
ु
दोघे पती-पी ाचा पतळा
उभारतात ! सटु ले ना  ! कुछ भी हो सकता है !

असं हदी िसन ेमे हे मूषा नााचे बाप होते – इथे वेगळे काही करायची गरजच नाही. आता बघा –
हॅरॉड पटरन े ‘ द लर ‘ हे नाटक आा, अलीकडे िलिहले – तो कार इथे हजारो वषापवू  होऊन गेलेला आहे !
नवराच नवयााच पात ियकर णून येण े ! इथे इंदेवांनी तेच के ले होते. गौतम ऋषची पी ांना आवडली
तर ते गौतम ऋषचेच प घेऊन िताकडे गेले आिण काय भाग साधून घेतला ! पण हे वाईटच ना ! मग ितला
ु मूळ जीवन ा होते ! िशळा होणे
िशळा होऊन पडायचा शाप िमळतो आिण रामाा पदशान े ितला पा

णजे पापाा, पाापाा मनितीत गोठून जाणे. आिण रामाचा पदश णजे ‘ काहीच नसयाचा ‘ श
! काही नाहीच आहे तर पाप कसले आिण पााप तरी कसला ?

तर हमे मत िसखाओ असडटी – हम सब जानते ह ! असडटीचा उगम अिवादातून णजेच
नाथगन ेसमधून णजेच काहीच नसयातूनच तर होतो ! सारांश, हम येड े मत समझो – शान े समझो !
असडटीका पूरा ानसागर हमारे पास है – यान े कुछ भी नही ! समझे ?
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ेट
ु माहीतच आहे असे ने, मी कबूलही करतो की मला अनेकदा चकीचे
ु
ु
मला नसते
 पडतात. चकीचे
की बरोबर हे
नी कळतच नसान े ांावर वा ांचा िवचार करयात बराच वेळही जातो माझा. आता ‘ अूच
ं ी झाली फुले
‘ हे नाटकच ा ना. जेा ाचार सापेा खूपच कमी होता तेा ते ठीक होते. की बाबा वैतागून ाचायच

ु गारीत आिण ितथे बॉस होतो. आिण मग ‘ खरे काय आिण खोटे काय ‘ असा एक मोठा संवाद ात
िशरतो गे

ु गार असणे हे इतके आय  वाटावे अस े रािहलेलेच नाही. मग आता
येतो. आता कुणीही ाचारी असणे वा गे
कोण बघत बसणार ते इतका वेळ ? बरे लााचे ‘ कडक ‘ का ‘ करे ‘ काय अस ेल ते, िकती वेळा बघणार

ु ान े ? पण बघा ना, अमेिरके ता मराठी लोकांनी तडु ुबं उचन धरले ते नाटक ! णजे ांना इथा
कौतक

ु काळाशी समरस होऊ शकत असतील ? तोच  आता
ाचाराची नीट मािहतीच नसेल की ते अजूनही ा जा
बेणारे बाबलही येऊ शकतो. आता कुठली बेणारे हे असले गॉिसपी लोक सहन करत बसेल ? भा भा

ोलस ना घाबरत नाहीत आता बायका ! एकदा चढणे, झवणे या शांतली धे देयाची शीच संपावर राहील
ु ातच जरा कमी उंचीची आिण
काय ? णजे पिरिती बदलावर ा ांची धारच जाते ती नाटके मळ
जगयाला उथळपणेच सामोरी जाणारी होती की काय ?

ु
े ो की सा यांा नाटकांतली पिरिती आता कुठे आहे ? णजे ते साले मळातच
शेिपयर णा की िपरांद
च अस े घेत होते की कोणाही पिरितीत ते माणसाचा गळा पकडणारच ! आता एक गंमत बघा. ‘ हॅटे ‘ ची
जी गो आहे तीच साा ‘ लाईज ‘ या नाटकाचीही आहे. आईन े बापाचा खून कन काकाबरोबर ल करणे.
ितथे हॅटे एकटाच लढत राहतो या ाशी आिण लाईजमे ओिरिस आिण इलेा हे बहीणभाऊ. मला
सांगायचे आहे ते बघा कस े वाटते ते. हॅटे हा िवचार िवचार िवचार यांत अडकू न एकू णात नाश कन घेतो. आिण
ितकडे, इलेाही िवचारांत, पाापात घेरली जाते पण ओिरिस मा मोकळा राहतो. तो सूड, आनंद, पााप
वगैरे िवचारांना थाराच नाही देत ! णजे हे दोन मार लेखक काय सांगताहेत तर िवचार करतो नाश, िवचार
घेन वेड े करतो, :खी करतो ! वेगवेगया काळातले हे दोन महान लेखक िकती वेगवेगया कारे एका मूलभूत
ु
ावरचे ांच े चतन मांडत आहेत आिण तेही एकच स सचवणारे
!

आपाच आईला आपणच मारायचे, हा जसा एक गहन  होता तसाच  अजनु ालाही पडला होता. आपलेच
ू बाहेर राहणेच
आकीय आपणच मारायचे ? कृ ान े ाला जे सांिगतले ते ओिरिस सारखे असा िवचारांतन
ु
तर होते ! हे पाहता, काही लोक कृ ाला जगातला पिहला किन
णतात ाचमाणे ाला जगातला पिहला
अिवादी णायला काय हरकत आहे ?

ु
इथ े मराठीत नायक हा नसता
ाा विडलांशी भांडला तरी अिवादी ठरतो – आपण तस े तर काही णत
ु ापासून उपटले जाणे घडािशवाय कसला अिवाद ? नाही तर नसता
ु
नाही आहोत. मळ
एक उपरोधी सूर

लावून ठे वला की इथे असड होता येत े ! कळत काहीच नसते पण अिवादी कवा असड णजे काहीतरी ेट
एवढेच असते मनात ! मग इथे मराठीतही िढगान े सापडतात अिवादी आिण असड लेखक !
ेट होयाचे िवचारच अिवादाा आड येत असावेत !
कशाला ायचेय ेट ?
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ु हे ाामळ
ु े ते
याामळे
एकदा एक िवान णाले की सा गेान े ाण स ैरभ ैर झाले होते, कुठे तरी ांना त:ची जागा िनमाण करायची
होती णून १८४३ साली िवदु ास भाांनी ‘ सीतायंवर ‘ हे नाटक िलिहले. आता कारण-पिरणामांची साखळी

ु कामच असते. तर ावर मायासारखा एक िकरकोळ िवान णाला की
मांडून दाखवणे हे तर िवानांच े एक मख
मग आता हेही ा िवचारात – गेा काही वषात, ाणांसाराच शार असलेा काही लोकांना इथा

ु े ते स ैरभ ैर झाले आिण ांनी इथा सांृितक ेावर
जनतेन े लाथ घान राजकारणातून हाकन िदले, ामळ
ु
े नात राजकीय भाषणे कन ते आपली कं ड शमवून घेत असतात.
का घ ेतला. परावा
णजे दर सािह संमल
कुणी कुणावर िचडायचे कारण नाही. आपले दादा रोज एकदा तरी टीीवर हे वा णतातच की तो ांचा

अिधकार आहे. णजे एक कारे पहाटे उठून शपथिवधी उरकणे हा आमचा अिधकार होता, ाचमाणे नंतर
े े हाही आमचा अिधकार होता. सारांश, हे असले, डोात येईल तसे लेख िलिहयाचा
पिरिती पान माघार घण
माझाही अिधकार मा असावा.

ु ानंतर सगळे जग, आी मानवजात हादरली होती. ामळ
ु े , मढकरांनी मराठी
एकजण णाले की महाय
ु े मराठी किवता
किवतेला रं जनातून वावात आणले. सरे णजे ातंानंतर भंग झाामळ

ु ितिया देत बसणे हेच आिण एवढेच असते का कलावंताचे काम ? पण िवानांना
वैफ झाली. अरे नसते
ु ाने
ांची शारी दाखवयाचा हाच एक राजमाग असतो – कारण-पिरणामांची साखळी दाखवणे. णजे ब

ु े ान े बु धम िनमाण के ला, असे णणार का ? या ाला होकारआजारी माणूस, वृ आिण ेत पािहामळ
नकार कसा ावा आिण ाचे आपा िवेा कारकीदवर काय पिरणाम होतील हे नीट न समजान े सगळे
िवान पळू न गेले !

ु ी णतात, तझी
ु पोटगीही नको मला, तू फुट आधी माया
ही घटोटांच े माण जरा वाढतच चालले आहे. मल
ु ातून. आथक ावलं बन आाचे पिरणाम आहेत हे ! एकदा तर घटोटाचा एक खटला असा आला
आय

ु े माझी झोपमोड होते – हे होते
समोर की तो पान त: ायाधीशच हादरले ! नवरा राी झोपेत घोरतो ामळ
कारण ! ायाधीश िदङमूढ झाले कारण ांना त:लाही तशीच घोरायची सवय होती !

अहो, ाचा भावच तसा आहे – ते ठीक पण तो तसा का झाला बाबा, हे नाही पाहणार ? अिमताभ गड
ं ु झाला

ु े ाचे अपमान झाले होते ! अरे वा ! मग तसेच अमजदचेही झाले असतील ना, ते का
कारण लहानपणी गिरबीम ळ
नाही बघत ?असे करता करता एक लात यायला लागते की पाच नाही लागणार ! यातून हे ातून ते अस े करत
ु आिण िनष  काहीच नाही काढता येणार !
करत कारण-पिरणामांच े एक अितभ जंजाळ तयार होईल नसते
ु गार ठरवणे हाच ग
ु ा ठरेल, हे होईल िवदशन ! परं परा, जनकां
ु ची उांती, पिरिती,
एखााला गे

महाकांा हे सगळे अस े पाहात गेले तर आपण सगळेच आपा सगयांा असे अस े असायला कारणीभूत
आहोत असे लात येईल ! आिण एकदा आपण आिण िनसग हे सगळे एकच जगते आहे असे िदसले तर कसले
कारण-पिरणाम ?
कलािनमती णजे फ ीितिया िनमती हे भंगार त सोडून कलेब ल बोन दाखवा असे आान ेक
िवान समीकापढेु असायला हवे. मला समीक ायचे नसले तरी असे णायचा मला अिधकार आहे !
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नजर
१.

ु
आमचे मलगी-जावई-नातवं
ड े लं डनमे होते तेा ांाकडे जायाा िनिमाने परदेश वास घडला. माझी
आई, पी आिण मी. तर िनघयापूव दोनच िदवस आधी आईचा चा फुटला. आता लगेच कुठला चा कन
िमळणार, असा  आला. आईला तर रोज काही पोथीवाचन करायचेच असे. आिण अथात ते आमाच
सगयांा भासाठीच असे. णजेच िताही भासाठीच ना ! तर मिहनाभर चा नाही या शतेन े ती
खूपच नाराज झाली. मग एक कन तर बघू णून ितला एका चाा कानात घेऊन गेलो. ितथे काही तयार

चे असतात उा डबीतले, ांतला बघू कुठला जमातोय का, हा िवचार होता. तर एक चा खरेच ओके झाला !

ु
आई आनंदली ! यात माझा चांगलपणा
णजे “ जाऊ दे, काही िबघडत नाही मिहनाभर नाही वाचली पोथी तर – “
ु
असला बेिफकीरपणा मी के ला नाही. ( हे माझे तर फारच िकरकोळ. माया आईा चांगलपणावर
बोलायचे टले
तर एक मोठा िनबंधच होईल. उदाहरणाथ , आी एकदा िहशोब के ला होता तर नााता आिण ओळखीता
लोकांसाठी इितळात थांबयाचे काम ितन े २७ वेळा के ले होते ! )
२.

ु
कॉलेजात असताना आमा वगात एक अंध िवाथ होता. आमचा िमच. तो पूण  अंधळा नता, ाला पसटिफकट िदसत असे. ती लाल-पांढरी काठी घेऊन तो मबं ु ईत लोकलन े वा बसन े कुठे ही िफरत असे. आी ाला
ु ा – ािशवाय का तू न ेमका मल
ु वर
णायचो, “ साा, तू अंधळाबधळा काही नाहीस – सगळे िदसते तल

धडकतोस ! “ यावर तो हसत असे. ाचा अास आा काही िमांा मदतीन े चाले. णजे, समजा पारी २ ते
४ मी वड िहरी वाचणार आहे तर ा वेळी तो माया घरी मालाडला येई. मग कुणी ५ ते ७ इकॉनॉिम

वाचणार असेल तर ासाठी तो मायाकडून सांताुझला जाई ! आता आाला असे चांगले वागायला िमळावे
णून ाा बालपणी ाला एक अपघात झाला होता आिण ात ाची नजर गेली होती.
३.

ू तं र एखाा वषातच मला त:ला खूप अ िदसू लागले. िलिहता-वाचता येईनासे झाले.
माया आईा मृन
टले नंबर बदलला असेल. णून तपासायला गेलो. खास िस डॉरीणबाई. आधी ांा मदतिनसेन े
तपासले आिण मग ांनी तपासले. िनष असा िनघाला की आता काही नाही करता येणार. नंबर बदलणे आिण
ु क रच ? माझे लेखन-वाचन
चांगले िदसू लागणे आता श नाही ! अरे बाप रे ! णजे नजरसधार

थांबायचीच वेळ आली. आिण मला हवे तेा हवे ते वाचून दाखवणे वा िलहावेस े वाटे ल तेा िलन घेण े हे कोण
ु
करणार ? जणू माया लेखनाअभावी मराठी सारताचे काही नकसानच
होणार होते !
४.
एकदा बसा बसा आठवले – तो आईसाठी घेतलेला कामचलावू चा असेल घरात, तो पा लावून. णून तसे
ु झाले. मग मी तो चा एका
के ले तर आय च ! ातून वित िदसत होते ! िवना कावट माझे काम स

चाा कानात घेऊन गेलो. ाला घडलेली हकीगत सांिगतली. तो णाला, आता मायावर सोडा. मी न ेले ला
चा आिण माझी डोळे तपासणी कन ान े चा िदला कन ! तेापासून काही वष झाली – उम चा आहे
माझे काम ! णजे बघा, तो ातला चा नसताच घरात आिण तो बघावा वापन असा िवचार आलाच नसता
माया डोात तर काय झाले असते ?
५.
णजे माया आईचे पोथीवाचन चा राहावे णून ऐन वेळी मी के लेली खटपट आिण माया ा अंध िमाला

ु ेच तर माझी समा हल झाली नसेल ? पण मग  असा येतो की
िदलेले छोटे स े सहकाय  – या दोन सतनांमळ

मला चांगले वागता यावे णून माया आईचा चा फुटला होता ? आिण माया ा िमाला बालपणी अपघातही
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मायासाठीच झाला होता ? हे असे एकास एक या पतीन े अशी नसतीलच कारणे. काहीही घडयाची रचना

ु झाला ? आिण माया
वेगळीच काही असू शके ल. आिण तो माझा िम अपघातात जखमी होऊन अंधळा कशामळे
आईचा चा फुटायची काय होती कारणसाखळी ? आिण ही सगळी साखळी िनमाण ावी णून आी लं डन
वास करावा अस े घडत होते ? िवानवादी िकोण झक मारेल असे हे कार आहेत. बरे, या िवात बेिश
काहीही घडत असते असेही णायची सोय नाही. सगळे िशब तर िदसते. नाही तर कॅ ल डर आिण घाळ हे
अिातच नसते आले !
६.

ु च अात णावे ? की आपण घटना बघून िवचार करतो ते चकीचे
ु च आहे ? अशा
तर याला िनयती णावे की नसते
काही घटना एखाा, असं कारणांा का असे ना, िशीतून घडत असतील ?
७.

ु
िवशेष णजे काहीही समजत नसूनही आपण, भिमाग, बिामायवादी,
वगैरे काय काय काय काय असतो !
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आडवा डगर
आडवा डगर तयाला माझा नमार
हे खूप आवडते मला णजे काय
ु णतोही
ु
मी गणग
ते अन ेकदा

ु ी कसे काय णता
तरीही त
मी परंपरेशी जोडलेला नाही
तसे तर मला कामूा आऊटसायडर मधला
मेरसा णा आपा परंपरेन े
तोही मला खूप आवडतो

तटु ू नच राहणारा घटनांपासून
खोटे पणाला थाराच न देता
ु िखस े तपासा
तमचे
सगळा संह काढा बाहेर
अगदी सरडेही काढा

ु
तमा
भावना जर असा
ु
तमा
बालपणातले पतंग

ु शाबूत तर आहात
तर ती

ु ाला मृच
ू ी भीती असल
े
पण त
मी ते गाणे णतो तर खरे
पण ाच वेळी
मी बाहेरही पडत असतो
आलीशान िथएटरमधून
ु तरी आहात का जोडलेले
ती
घसरत वेगात

पढेु जाणाया णाांशी
ु उर
तमचे

ु णणार खरे आहे
ती
मेरसा णणार खोटे आहे
आिण मी णणार संशयाद आहे
यावर करेल जनता मतदान
जो येईल तो येईल िनवडून
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े झ णजे उादी आकष ण हो
ु गारी िवाता मल
ु
ु ांची.
मलना
े झ आहे णे गे
ं वॉर, वगैरे.
चोया, मारामाया, सपु ाया, खून, गॅग
ु चा भरणा वाढतोय.
ांा फॉलोवस मे मल
हा संशोधन िरपोट थेट साम टीीवर.
यात चिकत होयासारखे काहीच नाहीय.
े ा, वचाचा,
जमाना आहे यशाचा, महाकांच
ु ेचा, दबदाचा, दरायाचा, ीमंतीचा,
तलन

दहशतीचा, आदरान े घाबरयाचा वा घाबरयान े आदराचा.
ु ना कुठले िमळणार उोजक, कलेर,
सगयाच मल
अिभन ेते, पढु ारी, दादा, साहेब, अणा, भाई ?

मग सहजसा काय राहते ? िजवावर उदार होऊन
आजचा िदवस शेवटचा समजून
िनभ य जगणेच ना ?
ु
सबा
असावी, घरदार, गाा, नोकर असावेत.
ु असावीत आमक कोणा ना कोणा
मले
पिरसरात परामी.
मालक मारला गेला तरी
मागे टोळी असावी काळजी घेणारी
िसनेमात असते तशीच !
नाही तरी काय आहे कोणतेही े

ु मागतेच.
ु ान हवे असल
े तर पूण  आय
अ
ितथे मन िजवंत राहता येत े
आिण इकडे कदािचत पूण  मरावेच लागते !
डावपेच, ेष, सूड, हे लागतच नाहीत असे कुठे आहे जगणे ?
कायदासंमत कामे करतानाही बीपी, मधमु हे , हाटरोग
हे ीकारावेच लागतात ना ?
आिण आहात तोवर चमका, झळका, गाजा –
जगा धूमके तूसारख े !
भय आिण आदर िनमाण करत. आपाला का नकोत
लॅ मर, िसी, आपा चचा, आपा दंतकथा ?
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मी आिण तू
मी पोटफाा तू फू टपाा

ु ा घातक
माझा ेष सजक तझ

ु ी अमानषु
माझी हसा मानषु तझ
ु ू तदायक
माझे पतळे
ु मूत भेदमूलक
तया

मी िवचारी तू अिवचारी
माझी गद असं शहाणी
ु बसं उादी
तझी

माझा अजडा िवाला मागदशक
ु अंधारमाग
तझा
ु णजे
म

ु ा समजत नाही
मला जे समजते ते तल
मी णतो लोक मूख  आहेत
ांनाच तू शहाणे णतोस
मी उपकृ त के लेलेही

ु अितांत वान न ेतोस
तया
वेड े सगळे जर मायाकडे आले
तर ांना मी शहाणे णेन माझे णेन
ु जे करताहात ते
ती
माझा शेतकरी
माझा सामा माणूस
सहन करणार नाही
माया माणसांना खोटे बोन
ु फसवत आहात
ती

गांधी े की िहटलर

याचे उर जगात कुणालाही िवचारा
ु
तमाआमां
तली फू ट वाढत चाललीय

ु
याचा सूड घेऊ कारण तीच
आहात जबाबदार
सा आमचे स मागे पडलेय

ु
ताला
हे महागात पडणार आहे
उाचा सूय  आमचा असेल
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दार
दार अस ेच उघडे रािहलेय

कुणी येणार आहे असे नाही
पण येईलही कुणी

असे वाटताच धडाधड

ु ा उघडून उा रािहा
बारा ख
िरकााच

पण वाटले काही ना काही
पिरणाम तर होतच असणार
आपा िवचाराचा
कारण डोके तर खत नाहीय
असा िवचार येताच
खरेच खू लागते साले
पण कुणी येणार तर नाहीय
अशी एक यंणा हवी
की भीतीतून वाईट िवचार
हा कारच नको
गेले बरेच िदवस
आपा सावा नीट पडताहेत
असे आले रे आले मनात
की भीतीच वाटते

कुणी येणार तर नाही
असे वाटान े
खरोखरच सावा
वाकाितका होयाची
समोर तर कुणीच नाहीय
सगळे गेलेत िनघून वारीला
आता पाऊस येईल
हा बरा आहे िवचार
दार ावे लावून
आिण सतत के ितच राहावे
याच िवचारावर
पण जमेल का –
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साचा
एकच काहीतरी असावा दोष
तो गेावर सगळे च बारा
गेलेले िदसताहेत
णजे वाटायाा अता
आपोआप फळाला आा की काय
ु
कुठे चरगळले
होते
मचे अवडंबर

हे ात तरी कुठे होते माहीत
पण जो आहे हा ण
ती ांतीच आहे
तरीही शातली वासनाही
न ागता
ना सतत ितचा िवचार
ना सतत िखशात ठे वयाची काळजी
िवासघाताा इमारती
अिातच नाहीत
ु े
ामळ

चबं ु नाचा ण पिरपूण 
कोण कोण कस े कसे
 आहेत

कुणाची वाट लागावी
यांा टे काही गायब
आता या आकाशातून मी चालतो आहे
की माया भूतकाळाची वाफ
मी ना संवदे नशील ना कं ु पणावर
चांगले जगयाचा साचा
े
हाच तर नसल

ु यु गां
ु चा दोष
तो यगान
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िरिच
वू असू देत पण ा नकोत
ु
ांचा नसता
आभास हवा
रं गही खास नकोत
िनवडलेले िबनचूक होयासाठी
पॉिलश नको खरखरीतपणाच असावा
न ेमका नको माहोल
ु च जाणवावे
नसते

िमसळभेळ वातावरण
िनसगद णाले
टक लावून नका पा जगाकडे
एकएक  सोडवत बसाल
तर िवसन जाल

आपण कुठे उभे आहोत
आिण हा रा खरा आहे का
हे 
मनावर काय की अंगावर काय

ु उठणे ही अलजच असते
परळ
सतत अ करणारी
न ेमका िवचार हा
शरीरबा समजून
हे कळलेला िचकार
काढतो न ेमके
काहीच माहीत नसलेले
िरिच
जे काही होते समोर असे
ते सगळे आता कुठे गेले
हेही तो िवचारतही नाही
न ेमके पणा
नकोच असतो ाला
--- ००० ---

172

ितनी
दोी माझेच ितनी

ु असूनही सतत नवा
एक तर खूप जना
आिण एक खूप नवा असूनही
माया असयाइतकाच सनातन
जणू संगीताचा िरयाझ
जणू नृाची अिवरत आवतन े
ओघवते श
जणू फ मनांची अिे
जागितक
ू थेट अवकाशात
मनांतन
गेलेले श
न ेमके हवे ितथेच
आिण हवे तस ेच
आिण हवे तेच
हे ना गाणे ना नृ
ापताप टाकू न
एके क न मन
गमावून बसलेले
समाजमा ाकरण
फ ायचे तर आहे

िमळवायचे कुठे काय आहे
हाचाही नाही 
ण न ण आहे पूण 
हे कधीच कुठे च ात नाही होणार
नसणाया मनांच े पिरप असणे
टीन नसलेा या जगात
जग राहील टीन गाफील
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आापाा
ही रेघ ओलांडून पलीकडे

जायाा आपण यात आहोत
ु
असा आभास नसता
ठे वला

आिण अलीकडेच चा ठे वले खेळणे
अ ैय  तर राहावे सतत
पण यश देत राहावे
असे म चा िदले
हळू हळू याचीच सवय होत गेली
जकयाहरयातला
सनसनाटीपणा जाऊन
सलगी येत गेली
थकवा आिण ित यांसह
ातून अडवयाची महाकांा
मागे पडत गेली
आिण एका णी
सहज ओलांडली गेली ती रेघ
हे जकणे णजे तो पराभव
असे रािहलेच नाही
आता तफ समजूत आली
ु
े
की यापढचा
खळ
आता सहज
मैदानाबाहेरच होत राहील
बरसता पाऊस ीकारला गेला
ू ओसंडत
नजरेतन
मृदगंधाचा आनंद
श श णजे
काय असते यान अिधक
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मऊपणा
सगळे च खोटे असले

तरी कुणाचा उार करयासाठी
नाही खात कुणी माती

पाचकळपणाचे दशावतार
णून कुणी जगायचे
कसे सोडून देईल

उरले ते देवाला णून
भाषा णजे
िनळ वाात बडबड
िनदान मग

ु
फुटले तर फुटले गिपत
अशी समज तरी हवी
ू ी
मृच
संघषाची गोडी लागणे
णजे ेमच ते

णभंगरु का अस े ना
आकाशातले रं ग
िफसकटू शकतात
णून काही कुणी
वायाशी नाही भांडत
िनरोपाा वेळी

ु गाव सोडताना
तारते
राीा अंधारात
कसा आपोआप येतो
मऊपणा
जगरहाटी
चा राहयाची काळजी
जगाला अस ेलच ना
नाही तर नसेलही
तसेही चालेलच ना
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तािक
मला माहीत असते
खूप काही झालेले असले
तरी काहीच झालेले नसते
तािक तर होते सगळे
मानवी थोडेच होते
मानवी आचरणात िमसळ असतेच

पण मग सरे कुठले आणणार जगणे
पाऊस याया आधीच

ु ांच े िनकाल लागान े
िनवडणक
बार पेरणीचे संकट टळलेला
शेतकरी मानतो आभार
िनवडणूक आयोगाचे
आिण जाता पंढरीसी णत
वळतो एका िनरागस हााकडे
मग सकाळ होते तेा

ु ात स
ु करते िदवस
ती स
कालचे सगळे िवसन जणू
खरोखर तािकच तर होते ते
ाला णजे मला चताच नसान े
तो िभजून आलेला असतो पावसात
फार ताणू नये
एवढे समजून असले की झाले
ती णते
ितला यायला जरा उशीर होईल
तेा दोघेही ठरवतात मनोमन
िमसळ भेसळ मा करावी हेच बरे
नकोच ती उगीच जगाची काळजी
यावर दोघांचाही िदवस
ु होतो स
े ी
म स
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िवल
ु
मी आपला एक गंमत णून माया आजूबाजूला कवा मायाच आयात
घडलेा काही घटनांवर इथे िलहीत
असतो. ते कृ पया फार गांभीयान े घेऊ नये. गांभीय णजे वैचािरक, न ैितक, सामािजक, राजकीय वा आथक गांभीय
असे ांना वाटते ांनी तर याकडे लच करावे. कारण या सवाना काहीही पटवून देयाचा फारसा गंभीर य मी
कधी करत नाही.
ु
ु ामाला आहेत. ा ा भागातले लोक ेमाने ांासाठी चहा,
तर सा अनेक वारकरी पयात
िठकिठकाणी म
िबिटे , नाता, जेवण अशा सोयी करत असतात. आमा इमारतीसमोरा शाळेतही असा एक वारकयांचा
समूह दर वष उतरत असतो. ांासाठी आमा सोसायटीता अनेक िया सकाळचे चहापाणी आयोिजत
करत असतात. याही वष तो कायम चा होता. मी िफन आलो आिण ती गद ओलांडून घराकडे जाऊ लागलो
तर काही ियांनी, काका, चहा ा णून मायापढु े कप के ला. मी धवाद, नमार असे णून जाऊ लागलो
तर, नाही, ाच, असा ांनी आह के ला. मग मी उानेच तो िपऊ लागलो. ितथे माझी पीही बसलेली होती.
िता शेजारी बसलेा एक बाई उठा आिण मला णाा की इथे बसून ा. तसे पीशेजारी बसताना माझा

ु माझा
अंगठा चहान े भाजला. पण मी ते अिजबात दाखवून िदले नाही वा कपही हातातून सटु ू िदला नाही. ांामळे
अंगठा भाजला असे ांना अिजबात वाईट वाटू नये याची काळजी घेतली. आता सोसायटीतले पितपी असे ितथे
आीच होतो. काहनी िवल-रखमु ाई णून आमचे फोटो काढले. काहनी नमारही के ले. आपण या योयतेच े
नाही याची जाणीव असान े मला अथातच अपराधी वाटले. पण, असे ना का, ेकात काही चांगा-वाईट
े थोडे चांगले, असे समजून मीही सवाना नमार करत रािहलो.
शता असतातच, तसे आपातही काही असल
ाच वेळी मला आठवत काय होते तर, ाचा ामािणकपणा िस करयासाठी विहदासमोर देव आनंदने
मेणबीवर त:चा हात धन भाजून घेण े !
चांगले असे काही असते आिण ते घडावे, भले ावे णूनच वारकरी वारीला जात असतात. आपणही, एकमेकांा
ु
चांगलपणाला
आवाहन करत अन ेकदा जग सदं ु र कराया यात असतो.

ु
पण चांगलपणा
णजे काय, हे मतांा रावर, तशा पांत, अनेक रचना घेऊन अिात येत े तेा समा
ु होते ! मग, इथे  येतो की मताा पात
िनमाण होतात. या चांगांनी ा चांगांा उरांवर बसणे स

नसलेले असे काही चांगले असू शकते का ? यावर अनेकजण पटकन असा िनष च सांगतात की असे काही असूच
ु च े अंश मायात असू शकतात, एवढेच. तस े अंश
नाही शकत. णजे, ांा मते चांगा असलेा काही गणां
फारच थोडे असावेत आपात अस े वाटान े तर मी अ झालो होतो ! णजे मीही, एक कारे, एकू णात,
ु वा चबाळे णजेच जगणे असे मानूनच तर जगत असणार.
मतांचा गागोळ, जांगडगा

पण हे पाहता,  पडतो की माणसांच े मूमापन वा ांची चांगले-वाईट ही िवभागणी यांत िकतपत त असेल ?
ु
िवलाने याबाबतचे ान सवाना ावे, हीच ाथना ! ( की िवल हीही नसतीच
आपली एक मत पातली कनाच
असेल ? )
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आणखी एक अधवट िवेषण
ु आिण तक यांनी जर स सापडत असते तर िवेषक मंडळी एकदा कॉ  ेस,
सवच िवेषणे अधव टच असतात. बी
एकदा बीजेपी यांा बाजूच
ं ी मांडणी करणारी िववेचन े देणारी झाली असती. तसे होत नाही. अ बाजूच े ते अ बाजूच ेच
िवेषक असतात आिण ब चे ब. ासाठी अथातच तपशीलांची िनवड, ांच े प, ांच े अथ हवे तसे वळवावे-

ु े , कोणतेही िवेषण हे भाविनक वाहोटीला लागून ऐकावे अशा योयतेच े
वाकवावे लागणे हे घडतच राहते. ामळ
असू शकत नाही. हा अबािधत आिण स पाया लात घेऊन इथे मी माझे एक िवेषण सादर करत आहे.
ु ान े मराठी माणसाा िहतासाठी िनघाली. पण नंतर, मबं ु ईत काहना अस े वाटत होते की हंचा
िशवसेना ही ाम
एक चांगला फोस  उभा के ला पािहजे. मराठी काय की ह काय, कोणा तरी समूहाा िहतरणासाठी आलेली ती
ु े जरा थोडे
ितिया असते. णजे तशा ितिया याात अशी भूमी आधी तयार झालेली असते. तर यामळ

जहाल वळण घेऊन िशवसेना हवादी झाली. ती ितची घ ओळख झाली. पढेु भारतीय रावर अशीच ओळख
ू िनमाण होत नसते, ती कशाला तरी आलेली ितिया असते.
बीजेपीची तयार होत गेली. कोणतीही गो हवेतन

कालांतरान े बीजेपी हा एक ताकदवर प बनला. या दोघांनाही हवाद िय असाने ते एक आले. पढेु बीजेपी
णजे मोठा भाऊ आिण िशवस ेना णजे लहान भाऊ अस े होत गेले. आिण कदािचत, मग, दोन हवेतच कशाला
बीजेपीच सव झाली तरी चालेल, असे होऊ लागले.
एक माणूस असो की प की देश, ाला ओळख लागते. ओळख हाच जगयाचा आधार असतो. बीजेपी कायम
मोठी होत जाणार आिण आपण कायम म असे िच िदसू लागावर, िशवसेना ही आपली ओळख लोप पावू
े आिण रावादी यांाबरोबर जायचे ठरवले. कॉमन िमिनमम काय
 म
ायची नाही, या िवचारान े ा पान े कॉ स
णजे अथातच ात हवाद येणारच नता. ा दोन कॉ  ेसवाांचा ांांतला कॉमन कायम होता, एक
णजे हवादी बीजेपीला सेपासून र ठे वणे आिण सरे णजे िशवस ेन ेचे ह पातळ करत न ेऊन इथली
हाची ताकदच कमी करत न ेणे. हे िशवसने ेता बयाच लोकांना सहन झाले नाही. या पतीन े आपली ओळख
लोप पावणार आहे हे पान ते िबथरले आिण साचा ॉेम तयार झाला.
े तर माणूस भरकटू लागतो, हवालिदल होऊ लागतो. स ैरभरै होतो. माणसाचे
आपली ओळखच हरवत असल

जगणेच अशा बनावट ओळखवरच चालत असते. माणसे वेगवेगळी असणे णजे ांा ओळखी वेगवेगया
ु पणाचे असते. कारण हा वेडा, हसक असा
असणे. यात कुणी कुणाला बरोबर-चूक णणे हे िनळ िनब
जगयाचा नमूना सगयांनीच, पूण  मानवजातीन ेच ीकारलेला असतो.
णजे आता, एक णजे, िशवसेना शदे गट, नान े हाचा झडा घेतलेली मनसे, कमकुवत झालेली िशवसेना
आिण बीजेपी अस े चार हवादी इथे असणार. बीजेपी आता शहाणी होईल – ती शदे गट आिण जमास मनसे
यांना मानान े वागवत राहील. ांनी शदे गटाला िदलेा ऑफरवन ते िदसतेच आहे.
माणूस हा ाणी ओळख आिण ितिया यांा जंजाळात जगणेच फ सेफ आिण श मानणारा असा आहे.
ु े , अशी ना तशी ाची परवड होत राहणे भाग आहे. जय हद, जय महारा !
ामळ
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ना नाव
ना नाव महाचे ना तपशील
ना कपडे ना पदा
ना वय ना आवाज
ना भाजी ना िपा
ना पाय सोडून पायात बसणे
ना िसन ेमाा अंधारात
 चाळवणे
इथ े फ भाषा
मतले भाषाक 
एवढेच शरीर
खरे तर मनच फ
इंिये असतात
कायकत
पण मन नस ेल सचेतन
तर सव बागा ओस
जे जे िविश
ते ते सवयीतले
ते ते घडत आलेले मनात
एकाच धारेवर एकाच णी
भेटतील जेा दोन भूतकाळ
तेाच उडू शके ल

आनंदकारं ज े दीघतीित
भूतकाळी जग
भूतकाळी िपा
भूतकाळात या णी
ु सनसनाटी
अ
खरा आभास
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पाप
आंतरिवरोध खूप आहेत
मजा नाही येत
या गायात
ती णाली
आिण मला ािशवाय
नाही येत मजा

ु
नसती
शांतता काय कामाची
मी णालो
ु
मी पयवान
नाहीय
नसू दे ना ती णाली
आता शांतता आली
ु
पापय
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टावेल
दिणा घान
येतोय न येतोय
तोवर समोर
पांतरबंदीचा बोड िदसला
णून ान े आधी
दात घासून घेतले
अंघोळीचा टावेल सापडेना
णून ान े

ु
ममं
ांना फोन के ला
तर ांना सद झााचे समजले
तो लेचापेचा नता
िजी होता
शेवटपयत
कािशस जावे िन वदावे
असे न के ास
िभापाठी रास
असे होईल हे ओळखून ान े
आधी ॅ िफक पोिलसांचा पगार वाढवायचे आासन िदले
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उपटसभ
ंु
काहीही झाले तरी

उपटसभ
ं ु ासारख े जगत राहायचे
हे बाळकडू िकेक वष िफारत आलेले होते
याला भूजलषणतांचा पाठबा नसला
तरी सामा ान िवभागाचे लोक
यात त असाचे गौरवगान फडकावत होते
जनता कधीच कशाचीच त
होऊ इित नसान े
गरज पडास ही लढाई
रावर जाऊ शकते
हे ओळखून ितन े
योय तो अिभसार तयार ठे वला होताच
ही अथात योय-अयोयतेप ेा
हांची आिण ायाची
कलमे ािपत करयाची बाब होती
नदीत डुबा मान

सभ ेला आलेा सदांना
काही वेगळे अिधकार असावेत का
यावर देशात िचरफया उडत होा
घटनात णत होते की शेवटी
जनोभ आिण जनभावना
यांनाच मह देऊन

वधवु रसूचक मंडळे चालवली जावीत
कुणी तोफ असते तर कुणी ताईत
कोणाही ताई यावर ल असतातच
ताई णजे गड
ं ु िगरी

हे समीकरण एका उदा नााची
रया घालवणारे आहे
ियांचा सान
ही राीय संपीच मानायला हवी
भरकटले ले जहाज वठणीवर आणयासाठी
लागतो धीर आिवास सहकायांवर िवास
िनभ यता शौय  तहानभूक िवसन
एकएक  सोडवत न ेयाची िहकमत
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ु
िवरोधकांना चचकारत
वा धमकावत
ांची घगडी ज करयाची कुवत
ु णजे
आिण म

ू
सव ेयसना िगत ठे वन
िनसगाशी दोन हात करयाचे
ईरद कौश
ु कीने
कुणी डगमगू नये या माणस
डायबेटीसवाांा जशा संघटना असतात

ु इे नवाांाही असाात
तशाच यरीन
असे य ु इ न झालेा

काही सामािजक कायकाच े य होते
एकदा याला प येत गेले की

ु खीवालेही
दयरोगी आिण गडघे
यात सामील होतील यात शंका नती
 ीचे होते
 जस े अज
तसेच अमांचहे ी होते

ु असते तर
अम चकले
िवमानतळावन
परत यावे लागयाचा धोका होता
ु
ते पाळणे कमाईची सरा

आिण जमास एकदोन ले आिधक
जमवून घेण े हे सगळेच
सारखेच महाचे होते
पंिडत भोसडीचे कधीच
अशा ांा अिपरीेत सापडत नाहीत
ु
पढचा
ण या णानंतरच येणार
वेळ लागणारच हाही होता एक ॉेम
सी संपणारच पण खूप मोह टाळू न
अिधक मोहक गोी िमळवा
असा सारांश तर िनघायला हवाच
बाळकडू काय फ घरात िमळते

असे थोडेच आहे हे िविच माझे घर
एवढे तर सवानाच समजते
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ू
कावळा आिण मग
ंु स
आज सकाळी एक अघिटत घडले. मी िजथपयत िफरायला जातो ितथून एक पाचपास पावले अलीकडे असताना
मागून एक कावळा आला आिण अगदी माया डोाजवळू न वेगात गेला. ाचा किचत श झाला असावा असे

ु ात कधीच घडले नते. चकूु न गेला अस ेल तो जवळू न असे समजून मी पढेु जाऊ लागलो
मला वाटले. असे आय
तर गोल िफन येऊन आता मा नीच ठरवून तो माया डोाला श कन गेला. ाला श णावे की
फटका हे कळले नाही. ाचा पंख वा पाय लागला असावा. ही काय भानगड ? ाला माझा काही कारणाने राग

ु माझे िवचार झाले. मी असाच पढेु जात
आलेला असता तर ान े चोच मारली असती. तस े झाले नते. पण हे नसते
ु तेच करयाची शता वाटली. ितकडे इतरही खूप कावळे होते, मग हा एकच कावळा असे का
रािहलो तर तो पा
करत होता ? मला िहचकॉकचा ‘ बडस ‘ हा िसन ेमा आठवला. नशीब, सगया कावयांना असा मायाबल राग

ु आला नाही. णजे मी
वा लोभ नाही आहे ! नकोच ती कटकट णून मी ितथूनच मागे िफरलो. मग मा तो पा

ु
पढेु जाऊ नये, हे सचवयासाठीच
तर ान े असे के ले नस ेल ? आिण पढेु गेास असा कोणता धोका असणार होता
?
आिण पारंपिरक िवचार करायचा टले तर हे एखादे ि तर नसेल ? घरासमोर कावळा ओरडला तर पाणे

येतात, ही एक बरी समजूत सोडली तर कावळा काही कोणा सिु चा बल िस असाचे ऐिकवात नाही. पण,
ु
अशी कुठली यंणा असणार आहे जगात की जी सिचे
वा िे दाखवायचे काम करत राहील ? आिण तसाही
ु
ू आडवे गेले होते ! ते तर िनववाद सिचच
िवचार करावा तर कालच संाकाळी मला एक मग
ंु स
समजले जाते !
ु ाला, सख
ु
ु :खाला,
एक सिच
आिण एक ि ? मग माया आले लात, आपण त:ा आय

यशापयशाला फार मह देतो, णूनच ही िचमीमांसा अिात आले ली आहे. तसे नसते आिण संत लोक

े वााला ते जगायचे, असे असते तर कुठे  येईल िचांचा ? तरीही, टीन नीट चा
णतात तसे, जे येतय
राहावे णून िचे ही बतेक ‘ अघिटत ‘ णजे न ेहमी न घडणारे काही, अशा पातच ठरवलेली आहेत, असे
िदसते.
ु ान े आक ितच असते. बयाचदा, उपकाराचे वागणेही, जरा खोलात
एकू ण जगयात आपले वागणे हे ाम
ु च असाचे िदसते. आपले यशापयश, सखलालसा
ु
े संबध
गेास, आक ित हेतनूं ी य
आिण अनक
ं ांता

िया-ितिया आपाला अनकूु लच असायला हात – या तांवरच एकू ण जगणे चा असाचे जाणवते.
ूं ी मन सतत बा पिरिती, घटना आिण माणस े कं ोल कराया यात असते. काय घडावे यात
याच हेतन

ु , आपला कं ोल रा शके लच याची कदािप खाी नसते. णजेच ितकू ल
हजारो भाव कायरत असतात, ामळे
काही घडयाची भीती असते. ातूनच ही िचमीमांसा, कन ेन े का असे ना, जाला येत असावी.
णूनच काहीजण ‘ लेट गो ‘ णजे ‘ जाऊ ा, होऊ ा काहीही ‘ असे जगयाचे मह सांगतात. णजे, खरे
तर, असे जगणे जमू शके ल का, हा अंत महाचा, मूलभूत  आहे. तो  बधा टाळयाकडेच आपला कल
असतो.
दोन िवरोधी िचे तर घडली आहेत – काय होते ते पा.
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िवासाचे धागे
इथ े िमळतील
िवासाचे धागे

णून कुणी समाधी घेतली
िता ासातून उगवले
ु
दोन गलाब
ांच े अथ 
होते ातंाा शोधात
िवमन णजे काय
हे हळू हळू
िदसू लागले
न आठवता
कुणालाच
नते माहीत
काय के ान े
कमी होतील शंका
असेच होत रािहले
तर ना फुले

ना अा
या ांगात
अडका िया
ांना िवचार नको होता

ु
हवा होता समािध पष
ाा आलगनात
िमळणार होते ांना
वांित दािगन े
संभोगात हवी होती
ांना उेजक शांतता
मोहन टाकणारी
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ििजटग काड
कुणाा तरी मांडीवर
पडलेले अा

कुणाचे तरी ििजटग काड
ाचे डोळे िवारलेले
आिण ाचे बालपण आता
रासारखे सकूु न गेलेले

कोणाही कारणान े आता इथे
ु नाही अवतरणार िनसग 
पा
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कचर
उि सकाळी
सतारवाला जागलेला
िक ेक राी

ु ले िवचारम
डोळे सजले
बोटे ररेषांची
िकती :खी िकती सहनशील
जगाा काणा
शहीद ोछावर अपरंपार
े ा
ना वाटे चा ना भाषच
एककी उाता
बाहेर लागतात िदवे
पण हा अंधारात बसून

मु ाम ठरवून चतनशील
अकादेमीधारक िरच
करणारा चाहांच े कचर
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ामा
ांना वाईट वाटायला हवे होते
ांना वाईट वाटून झाले
ांनी तशा पो िदा

ांना आनंद ायला हवा होता
ांना तो तसा झाला
ांनी तशा पो िदा
आता एवात तर नाही
फणे काढयाची
मजा देणारा ामा
आता लागू या टीनला
न ेहमीमाणे कं टाळत
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शंभो SSSSS
शंभो SSSSS
येत े ऐकू मोा आवाजात

जाणारे येणारे बघतात कुणी

ित करत तर कुणी ल करत तर कुणी
मनात ा वयराला िशवी देत
जातात पढेु आपापा गतीन े
आपापा िदशेन े
ाा डोात असं िवचार
अमाप गद आिण घष ण ातून
बाहेर पडयासाठी
ओरडणे अावयक
मक
ं ु चे िच ीम सतत ाा डोात
काहा येत े मनात ायला
आपणही नामजप करतोच की
आरा करणारे शंख घंटा वाजवणारे
मनात सामील होतात ा कचाळीत
ु
आनंदाा तताया
वाजतात
पराभवांा शता िनवारत
आपांत एकदा एकमत झाले होते
की ेम वगैरे असे उदा वग ैरे
काही नसतेच सगळे करार असतात करारी
ेक डोात तेच असते िर पण
आता आत िठणया उडवणारे च
साधून े ठरवले होते ते वापरायचेच नाही

ती कुमारी माता णाली की मूल ाचे आहे
नंतर णाली ाचे नाही दोी ान े मा के ले
ेकाची वेगवेगळी कचाळी चा असते
ु
ु
ु
ेमबीम नसती
एक तारती
सटका
आिण ल िगक नसलेले शु मन

तर मनाचा मच हेही आपले एकमताचे
पण मग सरे असणार तरी काय जगयात
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मन असावर
णून क दे मला ेम

माया मनान े तु या मनावर
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अिधक
काही सोडून गेले, काहची हकालपी झाली.
रािहले ते िनावान, िनभ य, शूर, गधळलेले.

सगळे च थोडेफार गधळलेले, थोडेफार िनभय.
थोडेफार तिन आिण आ थोडेफार भिवताबल.
ायाचे भोे , जनतेच े िहतचतक, डावपेचांच े पाईक.
आज आहे, उा असू-नसू.
सा काय येत-े जाते.

प ैसा काय, कुणीही कमावू शकतो.
बरोबर असले सगळे तरी कायात बसावे लागते साले.

काय कसे घडू शके ल हे कायाला आधी कुठे माहीत असते ?

बमतातले घरी जाऊ शकतात, अमतातले जकू शकतात.
मतपिरवतन, दय पिरवतन, िववेक आिण िनृहता.
जनता सदगिदत.
िकती क, िकती ताण, िकती िवचार !
जनतेला वाटते, खरे तर,
आपाला सगयांचीच बाजू घेता यायला हवी.
वेगवेगया बाजू असान े मयादा येतात.
कवा मग एकच बरोबर बाजू असे का नाही होऊ शकत ?
िबचायांना िकती िफरावे लागते. िकतीही उंची असले तरी
पेय, अ गोड लागत असेल ?
हवाबदलाची अलज असणारच ना काहना तरी.
कसे सहन करत असतील ते सद आिण िवरह ?

ु िनभ य राहायला कं टाळत नसतील ?
उरलेलेसा
िनावान राहायला घाबरत नसतील ?
िज आिण सािक संताप
आिण वेळ पडास ाणापणाची तयारी
हे पान काहना हा वेडपे णा वाटत असेल तर काहना अिभमान.
कधीतरी हे माग लागेलच.
शेवटी ायाची िदशा लागेल.
मग जनतेा ायासाठी झटता येईल
अिधक जोमान े, अिधक आिवासान े,
अिधक िन:ाथपणाने,
अिधक िनत होत.
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अास
न ेहमीा ओळखीाने
ओळख दाखवली नाही
( लच नसेल कदािचत )
एका भांडणात माझे बरोबर
णणाया िमान े
ितकडे वेगळेच मत मांडले
( वेळ मान न ेली असेल कवा
कळलेच नसेल ाला )
यान े ख होऊन चालता चालता
वाटते िकती बरे आहे

कुणी कुणाा नादी नाही लागत
पी वा कुी हा नाही करत
झाडाची फांदी नेमकी
डोात नाही पडत
ची वादळात
आपण उडून नाही जात
आपाला तीथ  िवल
आवडायची सोय आहे
आिण बटर कट डोसा
न ेमका कुणाला बोल लावायचा
याचा आपला अास नसान े
आपण सगळीच भाषणे ऐकतो
तयतेन े सगळे च पटवून घेत
िम णतात वेडा आहेस
कळायची गरज नसते

ु े समजतोस
तू जे मत तझ
तेच रेटत राहा
अास आपोआप होईल
ु िमान े वेगळे मत मांडले ितकडे
तया
याचे :ख ायलाच हवे योयच आहे ते
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गाणी
ु
तमची
ईरावर ा असो वा नसो, ही गाणी बघा –
जो भी है वो ठीक
है िज़  करे
हम ही सब जहां
की िफ  करे
कवा -िनया न े हम को िदया ा
िनया स े हम न े िलया ा
हम सब की परवाह कर ू,ँ सब ने हमारा िकया ा
आ ... दम मारो दम ...
कवा –
म ज़दगी का साथ िनभाता चला गया
हर िफ़ को धएँ ु ं म उड़ाता चला गया

बरबािदय का सोग़ मनाना िफ़ज़ूल था बरबािदय का ज मनाता चला गया
म ज़दगी...

ु र समझ िलया जो िमल गया उसी को म क़
ु
जो खो गया म उसको भलाता
चला गया
म ज़दगी...

ु ी म फ़क न महसूस हो जहाँ ग़म और खश
ु ाम पे लाता चला गया
म िदल को उस मक़
म ज़दगी...

--- अशी ब ेिफकीर, बेदरकार, बेमवु त , बेजबाबदार गाणी मराठीत नाहीत. मराठी मगळट आहे. इथे फ फुकटचे
शौय, बािलश तशीलता आिण ाळू आमता चा असते. इथे एक तर ‘ चधा उडिवन राई राई एवा
ु तारा मंद वारा ‘ चा असतो सतत. ‘ जगाा काणा संतांा िवभूित ‘ णजे आपणच, असे
‘ कवा ‘ श
समजून उाहात जगत असतात सगळे .
निदया ना िपए कभी अपना जल, वृ ना खाए कभी अपन े फल ।
अपन े तन का मन का धन का ज को दे जो दान है,

वो सा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है ॥ --- अशी सगळी माणसे असू शकतात असे ांना वाटते. तस े कुणी
ु े ते गाया झाडत राहतात. पोटखी वा बीपी वा दोी लावून घते ात. रगंग
े ा काठी िदलेली
नसामळ

वचन ेही पाळणारे आपण आहोत अस े ांना वाटते. ापार, कला, कारखानदारी यांत ांना फारशी ची नसते. ते
ािभमानी, अिता जपणारे आिण जाितवंत योे असतात.
गाणी बदलािशवाय मराठी िचपटाला हदी िचपटाची बरोबरी नाही करता येणार.
ु
ू मराठी भाषेची सटकाच
आिण आौढी आिण आकीव यांतन
नाही होणार.

ु च उपरोध, टोमणे, टोले आिण ितटोले यांत अडकू न पडतील.
मराठी लोक नसते
आिण करत राहतील पिरितीची शार िवेषणे.
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जे उपरे
एक उदासी
णजे
समाधानच
तपशील
वगळणारे
सवच
जे उपरे
अनावयक
ना तू ना मी
ना नकार
हे तफ
तरी कस े
अचानक
गेलेला कं ोल
आिण खरे ते
घडणे परर
ु
सख:खे
ाची ाला
लखलाभ
िवना मालकी
िकती िकती
भूतकाळ
हे अतु
या णात
--- ००० --194

कहाणी
े
आपली कहाणी सांगल
सगळे च आभासी असान े
काहीच नसयाची यशोगाथा
ु ेच
ती सांग ेल मतांा अवडंबरामळ
तयार झाले ले पाताळयंी लपाछपीचे जग
जे या जगाा नाकावर िटून
उपभोगते गु जगणे

उघडाइताच भावीपणे
आभासी आिण नसलेले
आपली कहाणी उघा पाडेल
ु
अनपते
ा मयादा

ू
आिण सवमा तु ं गांतन
फुटून िनघयाचे

अिवरत नाइलाजाचे खोटे पण
आपा कहाणीची े असतील
कधीतरी उघड होयाची कधीतरी
झडा फडकावयाची अन ैितक बंडाचा
 पण अपराधी असतील
आपले हेत ू िनमळ
सापडलो तर िवंस करणारे असतील
िबचाया बयाच आभायांचा
एकमेकांना अडवत आपण कस े पोचलो
ु गात हे खूपच
या िनमन
सनसनाटी अस ेल आिण

ु े समपण
नाही नाही णत झालेले तझ
ु
तलाही
कळलेय आता आपा कहाणीचे इंिगत
जे असणार जगाा आवााा बाहेर
आपली कहाणी असेल वा नसेल
पण आता िन:संकोचपणे एक जगू कारण

आपण आता आवंचन ेस परेु स े सोकावलेले आहोत
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िर
ु ी िर घेता
कधी त
कधी असते गैरसमजाची शता
कधी तर बदनामीची
कधी असते अजामीनपा
अटक होयाची
अूच े धडवडे िनघून

ु ातून उठयाची
आय
वा देशोधडीला लागयाची
अंदाजांवर चालते तमु ची गाडी
सगयाच अंदाजांना आवयक ते ते
सगळे नसते तमु ाकडे

ु कधी कधी अवलं बनू राहता
ती
िवासघाताा भीतीत
वा सााच अपयशाा आिण िववंचन ेत
आपा ितमा सव तडकत जायाा
ु
 ती
हेतपू वू क
टाकलेले असतात डाव

ु ाला वाटते
आिण नंतर त
ु च ते
चकले

कधी कधी तर काहीच न करता

ु
ु य काहीतरी
ताला
वाटते चकते
अधवट वाटतेय
तेवात बातमी येत े

जगबडु ी नदीन े ओलांडलीय
धोाची पातळी
ु िन:ास टाकता आिण
ती
ा नदीचे नाव ान े कुणी
हे ठे वले असेल

ु मनोमन आभार मानता
ाचे ती
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लोखंड
लोखंडाा अंगाला घाम कसा येईल
पटत नाही

ु बाता सांगताय
ती
की िवमानात बसून चकाा िपटताय
ु पूवज
 सगळे
तमचे
िपटात बसून िशा मारत
तेा समजा झालाच बाहेर
सूयदय
तर तमाशाता नतकी

ाला हळदकं ु कू वाहात
आिण ससे सोडत ंदडत उेजक
ु आिण साधना णून
अनभव

एकाच ितिकटात लोक पोचत ----- ००० ---
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ेमच ....
ु दी कधी झाली
आपांत यबं
ते कळलेच नाही ाच वेळी
कदािचत
िदलजमाईही झाली असावी
छान वाटतेय
आता भीती नाही
ेमच णू याला
हवं तर
आपली मते कुठे गेली
िनधार आिण भाव
कुठे गायब झाले

आपली घराणी कुठे  झाली
या सगयाचे भानच नाही रािहले
ेमच णू याला
हवं तर
ु हाट ॉेम अस ेल
तला
मला कॅ र
मी शंभरीत असेन
तू पाशीत

ु
या नसा
झाा
कागदी नदी
गरज नसलेा
ेमच णू याला
हवं तर
तू एकाकी मी वैफ
ु समा घोर
तया
माया अफाट
अंतर खूप असूनही एकाच णात
सगळे िमळू न ितमाच एक
जणू कािनक
आपा इेबाहेर नकळत
ेमच णू याला हवं तर .....
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ु
पतळा
सारकता साटे कणकाटा िवसते
पराह िवसते िकणण िवरणा ितसते
ब िसमदळ िवघणण िपसते
जांब तीह
ीपी ीपी वपते तेड मकता
चाब चाब िचमगे एल पेगा
वादड वादड
िफरकाज
िझणण बांत मागी
पीखण बदं ु िरकडा
साटे साटे
सांद
वंच घंच बनी
रघ टं घने बाणी
अदमत िवसदे
सांक िजे िबरंगटे
वागीर मालगंग े

परितभे िझरकत िबनजमरु की
सनमत िबरगी
साटे साटे
यमतारवामटा मार पेठा
िदठी म बांगरू िचमटा
बेह बेह
क
गाटे काटे िबरडा
िप उदास मेळा
िझरकुटा

ु
िझगण िझगण पतळा
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अनपेित
ननग स ैतेक
  कड बरतद
झळका मािडेन ू
उटा मािडेन ू
नान ु होगितिन

या छलो अद
िननग बिदा
हग याक माडितरी
कुडरी कुडरी

नान ु माताडितनी
नीनू माताड ाडा
ना हेळितिन
हे असे अवशेष
माया बालपणातले
ांचा नीच असणार
काही ना काही पिरणाम
माया आजा जगयावर
माया भावावर
ु
तमाशी
माझे

पटया न पटयावर
ु
तालाच
काय
मलाही नाही कळणार

ु े काय होतेय ते
कशामळ
ते कड िम अजून आठवतात
आिण तो ती उताराचा रा
सायकलसाठी बे
आिण ती तास बावडी
चंड आिण िहरवीगार
आिण शेजारीच एसटी ँ ड
मी काही अनपेित वागलो तर ते

ु
तमा
भाषेा अानावर ढकला
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तपन
समजा माझे नाव तपन असते
तर मबं ु ईत रान

ु
मी झालो असतो किन
आिण टला असता

ु चािलसा कवा
हनमान
समाजवादी होऊन गेलो असतो
खंडोबाा दशनाला
ु रु े
वायावर उडणारे चरम
मी सहज पकडले असते
एका हातान े आिण अचंिबत होत
लोकांनी उधळले असते मायावर
ु ठरावांच े
ु
अनमोदनय

सोनेरी कपटे
माया कपटाला
लोकांनी टले असते धूत  डाव
आिण मी झालो असतो एक
अनिभिष जातवादी
मी फारसे वाद न घालता
असे जगून दाखवले असते

ु वा मायावर
की मायामळे
लोकांना वाद घालावे लागावे
धबधात िभजत
माझे नाव तपन असते

तर मी वेगळाच कुणी असतो
मग ाची बाजू लढवत
मी के ला असता अास
आकाश कसे फाटू शकते याचा
ु डे कन
मायाच ितमेच े दोन तक
दोी पिरपूण  णत एकमेकांशी
लढत रािहली असती माझीच दोन
ु मल
ु े
जळी
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भाई
आमची धवु ांधार

मारामारी चा असताना कुठूनतरी

आई आली धावत आिण मला णाली
क जाव िवजय
यह राके श तेरा भाई है
आईवर आमचा दोघांचाही िवास होता
आिण तीच आपली आई असाचे
आाला दोघांनाही माहीत होते
ु ाची कारणे
आमांता श
तशीच असूनही लगेच
आी गळाभेट घेतली

ु
आिण पढाच
सीनमे आी
चान गेलो राके शा बॉसवर
लो म ै आ गया ं बतावर
बाहर िनकल मी आरोळी िदली
मायाबरोबर राके शला पान
तो चंड संतापला

यान े माया पाठीत खंिजर खपु सला
असे णत ान े एक
एनजची गोळी घेतली
पणा करणे सोपे नसते
खोटे सांगनू इतके िदवस

ान े आाला झज
ं ु वले होते
ते पान लोक णाले नको ही
रलांिछत मारामारी ापेा
हेच सगळे करत

ु
े नां
गयागोवदान
लोकशाहीत
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नंदनवन
ु णत होता की आठ िदवसांत संपल
े सगळे आिण तमु ची िपे तर णत होती, चारच िदवस !
काय झाले ? ती

ु े , मनाता मनात हसलो फ
असे नसते होत. आी गेलोय यातून. आी अनभु वी आिण पिरप आहोत. ामळ
ु ी गरजलात, कुणी मे पडाल
आी. आता, असे आता आत हसणे णजे यु थोडेच असते ? पण तरीही त
तर याद राखा – जगाची राखरांगोळी होईल. पडलो का आी मे ? तसे पडावेही नाही लागत. आमची सगळी
राजनीती ेमावर आधािरत असते. ेम आिण शांतता. आता काही आपले िजवाभावाचे, आपा ेमाचे िम
असतात. वेळसंगी ांना मदत करावीच लागणार ना ! आाला सगळीकडे ेमच हवे आहे पण तस े असू नाही
शकत ना. आपा िमात आिण ितसया कुणात ेष असू शकतोच ना. मग आपण शांत रान ाला मदत

े त ाचा नाश आपण बघत कस े बसणार ? मे न पडता शांत राहायचे पण
करायची, इतके च. आपा डोयांदख
ु तीन े जमेल ते सगळे करत राहायचे, सरे काय करणार ? जगाा काणासाठी आीही करतो यु े पण
सहानभू
कायमचा िवजय अस े काही नसते, हे आाला समजते. हे समजणे णजेच शांततेा िदशेन े जाणे. आी फ
परेु सा िवंस करतो आिण थांबतो. पृी आपली सगयांची आहे, ितचा नाश होता कामा नये, हे त सतत
आमा मनात तेवत असते.
तसे तर आाला तमु ाबलही ेमच वाटते. कोणताही धम ा कवा तान ा, वेगळी मते आिण वेगया

ु
िवचारसरणी यांसाठी यु े करा, माणस े मारा, असे सांिगतलेय का कुठे ? पण याही सरळ साा समजतीचा
अनादर

ु
करणारे काही असतात. जमानतच
नाहीत ते. एककी, ही आिण मूख  असतात ते. एकू ण मानवजातीचे िहत लात
ु
घेऊन काही करावे लागतेच मग. आता ताला
वाटत असेल की आी घातक आहोत, कू मशहा आहोत, पण,

ु
आालाही तमाबल
तेच वाटते, हे समजून ा. वन ॅ क माइंड नका ठे व.ू जगाची समजूत ही एकरेषीय नसते.

ु वेडच
े आहात. आपले तान बरोबर आहे णजे ाला
हजारो घटक असतात समोर. एक कारे, तसे तर, ती
ु
धन आपण जे जे क ते बरोबरच असणार अशी तमची
ा आहे. यालाच आी ूने दं निगरी णतो.
माणसाचे मनच कर असते तर ातून अंितम असे काही कस े अवत शके ल – हा साधा  न पडणारे

ु नंदनवनाा कना करत बसतात. जे कधीच कुणालाच श होणार नाही ाा मागे धावत
बाजारबणगे
राहतात. आी तसे नाही करत. शांतताच महाची हे आमचे ठरलेले आहे. आी सगयांा सगया यंणा
ु
ूं े जंजाळ समजून घेतो आिण आपाला आिण जगाला नकसानीचे
समजून घेतो, ामागाचे असं हेतच
काही
घडू नये, अशा ापक आवाातून कृ ती करतो.
ु ी कसेही, िकतीही चांगले वागलात तरी काही झगूर लोक सतत तमु ावर टीका करणारे
एक लात ा. त

असणारच. जमास शांतपणे ांच े जगणे मिु कल करावे कवा श िततके ल करावे ांाकडे, बास. आी
ु ाला वाटे ल की
मानवी हांच े आिण मानवी ातंाचे भोे आहोत. िकोण िवशाल हवा, औदाय  हवे. आता त

ु ाला एक सांगतो, सगळे मनाचे खेळ असतात. पण
ांच े माम वापन आी तमु ाशी यु करतो आहोत. त
एक मा आहे की ांतले काही खेळ खरे धन वागावेच लागते.
हे सगळे च मनांच े खेळ आहेत अस े आपण सगयांनीच पूण  पाहणे हे तर नाहीच ना घडू शकत !
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फोटो
वाट पाहणे

ु े
एक तर माझे वा तझ
आिण मग भटे ीचा योगायोग
गरज नसलेला हा पडदा
आता गेला तरी चालेल
हे तु याच मनात

दाटून आले असणार
िनसग दाखवता दाखवता
न ेमका तोच फोटो
शेवटी कसा आला

हमखास फुटणारा अणू
आकाशाला आकार
देणारे

ु े मस
ु मसते
ु असणे
तझ
णजे
असं इमारती जमीनदो
आिण सवच ृतची वाताहात
होऊन उरणे फ वतमान
हे घडणारच होते

लोटला ना आता परेु सा काळ
आिण तरीही पण
बंधने सगळी
गेली तरी
रानच जातेय
आकाशाला श करणे
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होकार
काही बोलायचे होते

ु े न चकायची
ु
तेवात तझी
वेळ झाली
णून मग फोना टॉवरवर चढून
ु चाल पाहात रािहलो
तझी
मग बोलया ऐवजी
 ीकान
सदयच
आढेवढे े न घेता
सरळ घर गाठले
टले आता तरी
होकार भन आणशील तू
भन आले ा आकाशातून
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न कळणे
किवता पोचावी
पण कळू नये
णून मी िवचार टाळतो
थांबणारी किवता
गतं ु ाडा कन

गधळात पाडते
बसा बसा
वेडा होतो माणूस
ु
हा गा
कोणताही शपी
कबूल नाही करत
पण िखशात िवचार सापडतात
आिण तो पकडला जातो
या किवतेा कुणी
नादी नाही लागत
ही खूनी असो की अन ैितक
ु ात
ही मळ

िदसतच नाही
श असूनही
अिातच नसते ही
वाचणारे णतात
ना लय ना भावना
ु
नसतीच
भीती

ायला असयाची
ते पढेु णतात
किवता आपली वाटायला हवी
ु
आधीच अनभवात
असलेली
ओळखीची सवयीतली
आिण रमवणारी आिण
वाह णावे अशी
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मृ ू
िवचारसरणीचा मृ ू

संिहतेचा मृ ू समीेचा मृ ू
लेखकाचा मृ ू
वाचकाचाही होऊ दे घाला तोही
म दे
हे सगळे कळते पण
ं दतावाद आधिु नकतावाद

उर वा उर उर आधिु नकतावाद
वाववाद अितवाववाद अिवाद
दादावाद ठसेवाद
हे तरी लागतेच िजवंत
नाही तर अास कसा करणार
िवा कशी जमवणार
डॉरेट कशी िमळवणार
किवतेच े लेबल कळले
की किवता कळलीच समजा
हेही पडतेय आता खोटे
खूप वाचावे लागते
हे तर
जगयाा रेान ेच खोटे पाडले य
ु
लेबलांना मका

ु ा
खूप वाचनाला मक
घाब नका
स वाट पाहतेय

ु
ु
ायला तमचा
मका
ु ा चं सक
ु ा
दे मला मक

ु े झकेु
झाड िफके फांदीवर धक
गाा वळणावर
चालीचे प फुके
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िन
थोाफार फरकांा काया
शेडस अंधारे कोपरे आिण जखमी म
हेच रं गवत बसलेत शेकडो कवी
बध असयाचा च नाही
वाचाया आधीच
कळलेली किवता एंजॉय करायचीय फ
सा अमानषु माणस े
िवासघातकी छळ करणारी
िवभूितभ असून
धमभांना हेटाळणारी
सगयांकडे सव ांवर
उरे असूनही

कुणीच कुणालाच न िवचारणारे
आपापा मनांा

तबं ु ा भरयात मगूल
काळी संृती होतेय समृ
पािरतोिषकांच े खच घरोघर
याला कं टाळू न मेकप के लेा
सदं ु र िया गद करताहेत
भावकवा वांवर
ितथे लाभताहेत ांना
गोड गोड अूच
ं े उेजक ाव
काळे कवी होताहेत अिधकच उि
ु
मादक ांच े अनभव

करताहेत ांा किवतांना
अिधकच समृ आिण आतून खोल
सगळे आहेत िबचारे सवृ
ेयस ाीसाठी कायरत
िन पिरवतनवादी
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इटािलयन जॉब चा शेवट
कोरला गेला होता आधीच मनात
आिण आता नाही माहीत
न ेमके तेच कस े घडतेय

ु ात आधीचे काहीच माहीत नसलेले
आय
मी आहे जीत ती बस
चाक िनसटाने गेलीय दरी कडे
तोल सावरला गेलाय
समोरचा भाग दरीकडे
आिण मी िव िदशेला
संयमान े तोल सावरत
समोरा बाजूला सोन ेच सोने
हे काही टीचे नाही
कसे आले इथे ते माहीत नाही
इकडे मी एकटाच आहे

कुणीही साथीदार नाहीत
सोाा िदशेन े एक पाऊलही टाकावे
तर तोल िबघडून बस जाईल दरीत
मायासह आिण सोासह

मला तर जगायचेय आिण सोनहे ी हवेय
िवचाराला खूप वेळ आहे उपल
हाती न लागणारे सोन े बघत
ते सोन े िजवंत आहे
ते एंजॉय करतेय
माझे ाा मोहात असणे
आिण अचानक मी णतो त:शी
ु ी
ु य मला एक य
वा सचते

आिण ितथे िसन ेमा संपतो हा इटािलयन जॉब
पण मी अजून ितथेच आहे
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जीवनगौरव
बु णाला सॉरी

ते उर आधिु नक मला नाही येत
ु
ु करायला
तमची
:खमी

ु
ताला
वेगळा तमु चा बु लागेल
आीच ते िवखंिडत िवदीण
िविळत िवभ
आी नाही होऊ शकत
कुणाचेच भ

आमचे म फुटलेले आहेत
फुटयाची

ेकाची शैली वेगळी आहे
परांपरावाले येड े होते
एका सरळ मनान े ेम शौय
आिण पिरवतनाची बावळट
िदशा पकडू शकणारे
मॉस आिण संगणक तर सोडाच
ु ाला
आमा एका एका तक
हवी असते वेगवेगळी ेयसी
घटोटांची नाही आाला अलज
आी िलिहतो ा किवता
कुणासाठीही नसतात

आी एके कच इतके असं असतो

तर ती किवता आमासह कुणालाही
पोचणार तरी कशी
िलन होताच फाडून टाकतो आी

आमा किवता आिण िभरकावतो ते कपटे
िषत हवेत जीवनगौरव ावा
रंगीत चांचा बॉबं उडवून तस े
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गेला तो काळ
गेला तो काळ सहा सहा मिहन े
बागेत िफरत
मेलडी करत बसयाचा
आता ढाण ढाण संगीत वाजेल
ा बधीर हवेत
कन ायचा संभोग
हो तर हो ण नाही तर नाही
ु
ु
ीची फ शिचता
आिण पष
जाितवंत अपिव
असे समजून ितला
मनवत बसायचा काळ
झाला आता इितहासजमा
हो तर हो ण नाही तर नाही
एक तर संा खूप आहे
े च आहे ॉेमपिर ुत
आिण क
कुणीच नाहीय

पिरपूण  ितसाद देऊ शके ल असे
कुणीच नाहीय खास महाचे
हो तर हो ण नाही तर नाही
गूळ काढत बसणे
णजे काहीतरी खास
अपवादाक िमळवयाचे य
कुणाची बालपणे कशी गेली
कुणात कशा आहेत िवकृ ती

आिण कोण होऊ शके ल हसक
हे नाही माहीत
हो तर हो ण नाही तर नाही
े बघ
िवतु नसेल तर डीझल
तेही नसल
े तर लाकडे बघ
गया सो गया चल उरक लौकर
हो तर हो ण नाही तर नाही
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अवडंबर
मायाही डोात असतातच ना
बरोबर-चूकचे आडाखे
आिण माया फायाचे बिडवार
जे मला माहीत असते आहेत
ेक नसलेले अवडंबर
सदोिदत तयार असणारे
मरायला वा मारायला
या मूख  खेळातून

सटु ू न जायासाठी

ु
मी बोलतो सख:खां
बल
ांबल आिण भासांबल
जे खेळत असतात सवातच
ु
कधी उघड कधी गपणे
मी बोलतो िवकृ तबल
ा असतात असंवदे नशील
आिण लपवले ा

न ैितक अवगठं ु नात
मी मते सांगया ऐवजी
सांगतो

ु या
आवााबाहेरचा भूलभलै
जो घडवतो मतांचा नरक
मी काहीतरी लपवतो आहे असे समजून
काहीजण मला णतात आपमतलबी

ढगी ममवगय कं ु पणावरचा आिण िनल
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ितजोरी
ु मी ओळखतच नसताना
तला
तू कशी आलीस ात
हे जरी कळलेच नाही तरीही
नंतर तू आलीस ातही
हे मा मी
मायाबाहेर जाऊ िदले नाही
मी िशताफीन े बंद के ले

ु
तयाही
मनाचे दरवाजे
ु ा
चाखवत तल

मी िनमलेा

गु झयाचे पाणी
ते पाणी होते एक
ु चा खिजना
गते

ु धदं ु करणाराच ने
नसते
े ारा
तर िवृतीतही नण
ु ा कळे पयत आपोआप
हे तल
तू सरावली गेली होतीस
या जगाबाहेरा अंधाराला
ु ाही बाहेर नते पडायचे
आता तल
या नसलेा जगातून कारण

असाचे नाही करयाची ही गु जा
ु
सतत भान टाकत होती तलाही

जणू माया मनाची आा असामाणे
आता डावप ेच रािहलेच नते
ु काही थांबवायचे नते
तला
आिण मला काही कं ोलही
करायची गरज नती
सगळे सेफ चालणार होते
आपा अमयाद आभासी ितजोरीत
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