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ऐकण े 
 
मी काही जागार नाही  
पुळ असतील मायासारख े 
मला काढता यते ेिरबन तडातनू  
रंग बदलत बाहरे यते राहणारी  
 
सगळेच णतात कधी ना कधी  
की ण ेमला ाचं े 
काही ऐकूच नाही यते  
मी ानंा सागंतो माझा िविच ॉेम  
मी बसनू रािहलो एका िठकाणी   
की मला क पडतात  
आिण जेा मी ऐकतो 
घराबाहरे पडत   
मायातला िनज ल वाह  
तेा मला  
काहीच नाही क पडत  
यावर त ेहसतात एक तर  
ानंा ही गमंत वाटत ेकवा िवकृती  
 
मला माहीत असत ेअनभुवान ेत ेजेा  
कामात आह ेणतात तेा  
खर ेतर त ेथाबंलेलेच असतात  
आरामात असताना तर मनाा  
भारंभार कामान ेत ेथकत असतात  
 
ानंा वाटत ेऐकण ेणज े 
सहानभुतूी वा वाद वा मे वा ोध  
पण कुणीच काहीच बोलत नसतानाच े 
मकू ऐकण ेांा गावीही नसत े 
 
मी तर माझाच काय ाचंाही  
एकाकीपणा ऐकतो आवाजहीन पण ूर  
--- ००० ---  
 
 
 
 



3 
 

आवाज  
 
आपण दोन आहोत णज े 
तत: शचू आहोत  
पण तस ेनाहीय  
इता व ूअसायची  
खर ेतर गरजच नती जगात  
आिण ाही अमकूच अशाच  
 
माया समजा असा  
डरकाया फोडणाया  
तर आकार आिण आवाज  
याचं ेअदंाजच नसत ेआले  
 
माझा आवाज माया आकाराशी  
जळुणारा आह ेमी स ुदंर असणार बतके  
--- ००० --- 
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लाठी  
 
माझ ेटेबल खचु  
असतात माझी साधन े 
आिण माझ ेडोके असत े 
माझी कंोलम  
 
उगवा सयूा पासनू  
कोिड सारापयत  
मला काहीच नाही पटत  
सगळे  करायची  
काही तर नच करायची  
गरज वाटत ेमला रहीन  
 
माया डोातनू  
मी बाहरे सोडलेली माकड े 
कधी कधी मलाच िवचारतात  
ानंा हवये तस ेानंी केलेय कंोल  
तर त ूका करत बसतोस ोलग  
 
मायाकड ेउर ेनसतात  
पण मी अपमान नाही िवसरत  
 
मीच माता िदलेली आह े 
माझी चा सोलायला  
हा िवषयच नको असतो मला  
पावसाता चचला  
 
ही पत जर जगभर  
माताा असले तर  
शु ायाच ेणनू  
क ा मला  
हवी तशी नासधसू   
नसुतचे िजसकी लाठी उसकी भस अस ेनको  
--- ००० --- 
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बदं नाक  
 
दोन मु वाटतात कार  
मनाच ेपण ह ेसलुट ह ेउलट  
अस ेणनू काहीच नाही पोचणार  
 
हा काही एखादा समारंभ न े 
की बाबा पटो न पटो  
होऊ शकतात गा  
 
मला ह ेिविच शोध लागतात  
कारण माझ ेयोग उदाहरणाथ  मनान े 
खोलता यईेल का बदं नाक  
 
एकदा तर एखाद े 
झाड ऊळून पडाव े 
तस ेिवसरलो होतो आयुच  
 
हव ेतस ेखळेा हवते  
अशा चालयाा शोधात  
मला कळत े 
 
मी कुठे जात वा यते नाहीच  
मी णज ेमुत: मनच   
माया ऐवजी कुठे काय असत े 
 
उलट शोध चा राहणचे चकुीच ेअसत े 
मन उलटे  झाले की त ेघडत े 
शोध थाबंतो आिण नाक खलेु होत े 
--- ००० --- 
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फोटो  
 
नसुतचे अघळपघळ काही नाही  
िदसतोय ना वगेळा जरा िविच ण  
पटकन करा िक  
नतंर तो तमुा डोात  
बरोर साधले सधंान  
 
जरा धादायक  
उ रदाब असामाण े 
मुाम शातं राहयापेा  
होऊनच जाऊ ा ना एकदा  
अिभिातं आिण ही  
सगळेच आहते तशील उिेशकेा  
कडकेडने ेसावलीतनू घरी पोचणारे  
 
आपण सगळेच जाणतो  
माजंर तुी मारले तर  
त ेपाप असत ेआमा हातनू  
मळुात घडतच नाही अस ेकाही  
सोाची माजंर ेआिण लाल तडाचंी माकड े 
णज ेकाय त ेसवच  
ओळखनू असतात हॉटेलमालक  
काही टे रम ानंी  
बिुडत धरलेलीच असत े 
महागाईत हीच अस ेनाही  
अनके कारची फीिगरी  
गहृीत असत ेतुीच सागंा  
ोटेन मनी णजचे  
रणखच  लागणारच ना  
वॉचमननचे चोरी करयापेा  
त ेकधीही चागंले आिण खािशीर    
 
एवढ ेसमजनू काढा फोटो णज ेझाले  
--- ००० --- 
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ाडं  
 
४२ टाईट होतो आिण ४४ ज होतो  
मायासारा ४३ ला माताच नाहीय   
या ाडंडे जगात  
मला ाची खतंच नसान े 
माझी अिभी  
नगय ठरवनू  
मला बिहृत कन  
मला धडा िशकवयाचा  
या जगाचा डाव  
फेल जाणार आह े 
 
तुी ाडं अस ेकाढणार  
की मी ात बसचू नय े 
आिण वर माझीच करणार िसी  
की तो ाडंडे शट नाही वापरत  
 
आता मला कुठे  
एखाा मलुाखतीला जायचये  
थोडचे की एखादी  
पोरगी पटवायचीय  
माया के  
यशाा माग े 
उभी राहयासाठी  
 
मी त:च पळत नाहीय  
यशाा माग ेउलट  
मी िजथ ेजो जसा आह े 
ातनूच सटुतोय णोणी  
 
माझा ाडंच नकोय मला ायला   
सतत कुठेतरी पोच ूपाहणारा  
मी यणेारच नाहीय ा अपिेत जगात  
--- ००० --- 
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माणसुकी  
 
अनभुव मािहती झाला  
की तो असं अनभुवासंारखाच  
एक तकुडा बनतो  
आिण तकुातकुाचंचे  
असत ेजगण ेह ेमा कन  
तो मा करतो  
ाा ाा आिण ाा आिण इतरांा  
तकुातंले सघंष   
 
समाधानासाठी तो शु पाणी िपतो  
आिण माणसुकीन ेवागले की झाले  
अस ेणत ल करतो र आिण जखमाकंड े  
--- ००० --- 
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झापड  
 
जगाचीच काय दशेाची  
आिण घराचीही ाला  
वा लावायची होती  
ासाठी आधी इी घतेली  
पण आधी ती  करायला  हवी होती  
कारण शॉक बसत होता  
णनू तो गलेा तलेाा घायाकड े  
तर ितथ ेएक झापडबदं बलै  
गोल गोल िफरत होता  
इता लाबं आपण कोणा  
गावाला चाललोय या िवचारात  
तवेात बाब दाखवयासाठी  
तलेवाान ेलगावली ाला एक झापड  
मी काय केले मी काय केले  
अस ेथोडा वळे तडान ेआिण मग मनात  
णत रािहला तो काय म  
 
वा लावण े( वा बदलण े)  
सोप ेनत ेकेाचा वास  
सतत चा होता रवर  
आिण ना थाबंण ेश होत े 
ना सवंाद साधण ेना  
 
वगरेै  
णनू मग  
इी झाली का तयार  
त ेिवचारले  
तर पुा ान े 
झापडसश    
हात उगारला  
 
नकोच त ेकाही णनू तो घरी आला  
तर ाामळेुच कस ेसगयाचं े 
नकुसान झालेय हा िवषय धगधगत होता  
मला भकू नाहीय अस ेणनू  
सरळ ान ेिदली ताणनू  
--- ००० --- 
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शौय   
 
गलेे िनभावनू तवेढ ेबास झाले  
आता नको धोका आिण मु णज े 
दा बदं झालीय  
ामळेु ती कॅर करणारी  
उताही कंोल झालीय    
 
मघेना णाली होती की पुष  
पाहता णी आह ेर ेआिण नाही र े 
यातं िवभागणी करतात ियाचंी  
त ेखरचे असले तरी आभासी जगात  
खोटेही आह ेफ ीच ेमन हव े 
 
आता पुा भीतीचा नको अनभुव  
ह ेहवचे या शौया साठी  
--- ००० --- 
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उापात  
 
अपराधभावच नसले डोात  
तर िमटलेच की मग  
अतंराळ सशंोधनाच े  
 
लोक णतात उापात बघा  
आिण तो के वळेी रान जातो  
 
म ुबंईत मटण णनू  
कुाच ेमास िवकतात ण े 
तीही साली फुकटात पकडलेली  
भटकी कुी असतील  
तमुा आमा भटा िवचारासंारखी  
 
िवािमानचे खाे होत ेना  
कुाच ेमास  
आिण ानातनू बाहरे यते  
खाी होती रंभा  
की मनेका की कोण कोण जाण े 
 
ही कुणाला काही पडलेले नाही  
बाऊही नाही करत कुणी  
बालपणी चोन ओढलेा िबाचंा  
 
या अडिना जगातले  
काहीच समजत नसताना  
ह ेयोय त ेस ुदंर  
अस ेकस ेहोणार  
 
जाऊ ा मन जाईल तस ेबबलत  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

मुाम  
 
ाचंा मुाम  
इथ ेनाही ितथ ेअसले  
ानंा माहीत आह े 
नसतोच िवचार  
शरीरािशवाय  
 
िवचार णज ेशरीरच  
त ेधन ठेवतील  
आसीन ेआिण भीतीन े 
 
ाचं ेकपड ेबगॅा  
दािगन ेआिण सगळे  
अवयव  
 
सदोिदत कामात असतील  
यश िमळवतील  
लॅमर वा पराभव  
बडुवतील  
उचबंळा सागरात  
 
त:च ेघरही  
त ेवापरतील  
वेटग मसारख े 
जण ूकता करिवता  
पान घईेल सभंोगाा वळेा  
या िवचारात   
 
िववकेान ेश तो  
टाळतील त ेतंुग   
होत भजनात ग ुगं  
रटेत टाळ मदृगं 
--- ००० ---   
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नाचघरात  
 
नसुा सफाईदार उजळपणात  
बािलश िदसत ेर ेतझु ेिच  
मग सफाई िकतीही असो  
 
अजनू तझु ेदात   
छान उात खळेतात  
आईा पदारावर कोरतात  
िनरागस गाच ेकळप  
 
त ूाच ा  
नाचघरात अडकून पडला आहसे  
पॉिलश केले की झाले  
अशा उवी आनदंात  
तझु ेआकारही सागंताहते  
ठरवनू िनरथ काच ेआभास   
 
ठरवनू कस ेकाढणार त ू 
गढू िच  
जर पकडून ठेवत असतील  
तलुा मलेडी आिण िकटकॅट  
 
तचे कर ना त ू 
तलुा काही च नसले  
िदसत तर  
 
कशाला उगीचच  
ा नासधशुीा  
भलूभलुयैात हरवतोस  
रा चकूुन  
 
आई शोधत बसले ना तलुा तझुी  
--- ००० --- 
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दखल  
 
एखाद सरी ओळ यते ेसमोर  
तेाच लगचे ावी लागत े 
ितची लेखी दखल  
अता ती त:लाच  
ठरवनू अवधै न होत े 
 
अशा होतात ना काही   
न जाणो ातंा काही  
िवस ुदंयाचं ेमकुुट  
घऊेन आा असतील  
स ुदंर णज े 
ांा ियाकलापातं  
कवीच ेभ क शकणाया  
 
कोणा ओळीा माग े 
कोणती आह ेपॉवर  
जण ूएखाा मजरुामाग े 
उभा असावा  
िवकास सोसायटीचा अ  
 
ा िलिहा गेा  
ातंाही काही गेा  
असा ाच वाटेन ेतर  
 
यावर कवी ग बसतो  
आौढीा भीतीन े 
णतो याही  
बदेखल कराया लायकीाच  
होा णा  
 
इथ ेमा सगळे कवीची दखल घतेात  
ाला मानान ेएकमखुान ेअनमुोदन दतेात  
--- ००० --- 
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ज  
 
मोहातला उार  
िवचारािवचारातंा पोकळीत  
शोधतो काला बागते  
िवसरलेला टेर  
मनाा चहा ऐवजी  
शरीराची िबिटे  
बरी णणारा  
 
पहाटे िनघालेले घोड े 
हळव ेहोतात सश  
वाटेत कुणी भटेेल  
न भटेेल या िवचारान े 
 
सरा स वापरले जातात  
ाचं ेउास  
कोणाही िवरहावरच े 
अिल धकेु णनू  
कारण कोणाही औषधान े 
ायला हवी असत े 
सणासदुीची पतू  
 
तकुतकुीत काळी चा  
भतूकाळाची समोरासमोर  
यतेाच ताबाच घते े 
र बघत सयूा   
 
मोहाकड ेपाठ िफरवनू  
घोड ेउभ ेराहातात मागा पायावंर  
खकाळत सयूा ला ितलाजंली दते  
पुा कधीही ज नाही ायचा  
इथ ेअशा िनधा रान े 
--- ००० ---  
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स  
 
अदानाचा आाद घतेावर  
कावळे णतात  
एकच असत ेस तर  
वगेवगेया मानंा  
सच नसत ेका टले  
साच ेवगेवगेळे पापु े  
पसरलेत जगभर  
णनू तर टाव ेलागताहते  
न पटणार ेमाग   
 
तस ेअसत ेतर  
साला स तरी  
णायची काय होती गरज  
सगंीत असािशवाय  
चालचा आह कोण धरले  
 
एकेक स पटवले जात े 
अस ेनसनू  
एकेक म पटवला जातो  
खर ेतर  
फ पटवताना ालाच  
ावा लागतो मलुामा  
पवू जांा जगयाचा  
 
स िवखरुामळेु  
होतात भदेाभदे  
ही िवषमता घालवायलाही लागलेच   
एखाद ेस वा एखादा म   
--- ००० --- 
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जगयावरचा िवास  
 
बसा िठकाणी मनाच े 
मडूस िवचार अवा  
बदलता यतेात ह ेसमजले  
तेा  
जगयावरचा िवासच उडाला  
णज ेपराभव णनू न े 
खर ेधरण ेया अथ  
 
तस ेतर पाच वषापवूच ेमन  
कवा दहा वषापवूच े 
त ेहचे होत े 
ह ेअस ेहोत आलेले  
पण अस ेनत े 
 
आधी भाषा की आधी मन  
याचा शोध घतेला  
तर ण ेआधी मन  
होऊ शकतो ण ेिवचार  
भाषिेशवाय  
 
मी न आठवलेा पण पडून  
असलेा मनात माया जखमा  
असतील भाषिेशवाय  
आठवताच यते असतील ा  
भाषेा पात  
 
मग काय मह आह े 
भाषवेर िवास ठेवयाच े 
किवताही मळुातली   
भाषिेशवायच समजायला हवी  
 
िलिहताना मा ती भाषतेच यणेार  
--- ००० --- 
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खाी  
 
तुी इथले लोकनृ करा  
की भागंडा की के डा  
तुाला खाी बाळगावीच लागत े 
की जगयाची पत हीच असणार  
 
लहानपणी तमुची आई   
या दवेीची परडी भरायची  
आिण मग काही वषानी कळले  
की आपली तर दवेी यमाई आह े 
आिण मग ठरले  
की सगया दवेी एकच पण तरीही  
कंटेश या कुलदवेाची पी  
पावतीही आपलीच ठरली  
या सगयाचा ीकार करत  
आपण बाधंत रािहलो  
आपले हवामानाच ेअदंाज  
अस ेहोतच असत ेअस ेणत  
 
कडुलबाा पााची  
तुाला आठवण रािहली  
दवेीमळेु घरातले कुणी वाचले होत े 
मरता मरता ती कृतता असणारच होती   
 
अडीअडचणनी तमुच ेिवचार  
बदलत गलेे तुी होतात तचे  
पण तुाला वाटले शहाण ेहोत गलेात  
 
मनाच ेसात भगंले नत े 
भगं ूायचचे नाही हचे तर  
जगण ेणनू सवमा होत े 
तुी काहीच नाही मानत  
अस ेही तुी लोकानंा सागंत असता  
--- ००० --- 
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िवरोधक  
 
चडं पाताळयंी आहते  
भोसडीच ेराजकारणी  
आिण ामळेुच अनकेानंा  
वं आिण उदा  
अगदी राळलेले नसले तरी  
अनके खनू पचवनूच  
त ेझाललेे असतात  
धतू  धोरणी धनवान  
ह ेइतके सगळे मला  
कननेहेी नाही कळू शकत  
ह ेमी समजनू असान े 
दतेो सोडून  
 
जगाच ेइितहास अनके  
शाशाखा अनके सृंती  
अनके खापदाथ  ाचंी  
नावहेी नसतात मला माहीत  
मी दतेो सोडून  
 
अनके घोटायाचं े 
गती होत जाणार ेशोध  
गुांा उलगडत जाणाया   
आयकारक कहाया  
एवढ ेकुठे जपत बसणार डोात  
दतेो मी सोडून  
 
माझ ेपिरवत नवादी िम णतात  
ह ेसगळे बदलायला हव े 
मी ानंा िवचारतो तुाला  
समजत ेका सगळे सगळे िमळून  
सुवात कुठून करणार आहात  
की फ िवरोधक सपंवायच ेकी झाले  
--- ००० --- 
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नारा  
 
परंपरचे ेपाईक णनू  
गळ टाकल ेतर त े 
आतनू टाकलेा गळानंी  
ओढले जाऊ लागले  
आिण तोच होऊन बसला  
पावसाआधीचा गहन   
 
अस ेबरचे अनपिेत  
हाचं ेसदंभ  आान े 
एक वगेळाच  आला समोर   
कोणा फाइस ोज कराात  
 
हा ामळेु एकीकड े 
राजकारणी सरसावले  
आिण एकीकड ेिवचारवतं  
 
कोणाही कारणान े 
तयात सोडलेले पाय  
बाहरे नत ेकाढायच े 
जवळ येसी  
असयाची कना करयाची  
ही एकच तर शता िशक होती  
 
अस ेिदवस जात रािहले  
हसा होतये जखमा होताहते  
अस ेवाटत रािहले  
:खािशवाय कुणीच नाही जग ूशकत  
हा नाराच केला पा  
 
आता खळेा या रणमदैानात  
िगत आिण सामािजक  
एकच आता सगळे अस ेणत  
--- ००० --- 
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माणसू या िवषयावर  
 
सवयी बदलायचाच  
आळस आह ेणजचे  
हचे असचे राहण े 
शभंर वष मा आह े 
 
अधायासारख ेझोपनू राहण े 
वचावचा खाण ेवाचण ेआिण  
ताजमहाल बघत बसण े 
तासतंास  
काम करत थकत  
पुा झोपत  ेपाहण े 
 
हार गु सभंोग याचंी   
आिण आपा मृनूतंर  
यणेाया हडेलाईची  
हीच डडेलाईन असामाण े  
 
परमेरा मला यशी कर  
या िवाता सगयानंा यश िमळू द े 
ह ेमाया ाथ नमेळेु झाले  
याची नद होऊ द े 
 
बाकीानंा वाटू द ेनूगडं   
माझ ेफॅ होत माया सा घते  
मायावर पसै ेउधळत  
होऊ द ेांा  
जदगीच ेसाथ क  
 
िमळू द ेमला िवभषूण   
अतंराळगौरव ानपीठानतंर  
माणसू या िवषयावर  
नाच करणारा भदुवेा णनू  
--- ००० --- 
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अजनू जग ू 
 
अनभुवाचा सनसनाटीपणा हवाय ना  
हा ा  
तुाला जाण ेतर अजट आह े 
आिण सडंासाता पाईपावर वर  
एक चडं मोठा उंदीर आह े 
ह ेनहेमीच असत ेया नाही तर ा 
 
िवास ठेवावाच लागतो  
ाच ेमन मळुीच नाही माहीत ाावरही   
आिण तोही बधा नाही यते खाली  
 
पाणी का बदं झाले णनू नळ खोलला 
तर ातनू मलेेला उंदीर िनघाला  
तीच टाकी तचे पाणी आमच ेसवाचचे होत े 
 
आी त ेगौरवले  
जगातले मळ टॉिनक णनू  
आाला राहायच ेहोत ेजगायच ेहोत े 
ितथचे   
 
चडं ताप भरावर एकदा  
एक होिमयो आिण एक आय ू 
अस ेदोन बोलावले डॉर उपल   
दोघानंीही आपापा िवचारान े 
एकेक िदले इंजेन  
 
ािसबो िदले की काय  
दोघानंीही  
 
असचे चालत आलये जगण े 
अजनू जग ूअजनू जग ू 
अस ेकरत  
--- ००० --- 
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भीड  
 
ह ेनाही परवडणार  
एवाशा जदा ळूत  
आ ेफनचर कन दणे े 
तमुाकड ेलाख अळू खपू असले  
आवडतही असले तुाला िखमापाव  
पण ाचा तुी  
गरैफायदा घणे ेयोय नाही  
 
उायात एखाा माजंराला  
बसावते त:ाच िमयाचं ेचटके  
असा आलाय का कधी तुाला अनभुव  
अथा तुी या वथृा खटाटोपात  
नासाडी करत आहात  
तमुा आयुात  
यऊे शकला असता अशा आनदंाची  
 
ह ेतमुा आयुाला  
वळण लावयासाठी नाही चाललेले  
बाधंकामसािह आधीच  
वाळवी लागलेले असाव ेआिण  
तुी बसेावाध असाव ेअस ेहोऊ नय े 
 
समजनू ा  
डकेोरेशनची आवड असण े 
हा काही परवाना नाही अस ूशकत  
कोणतीही शमा िगळंकृत करायचा  
 
तुाला फ आिण फ  
गंािरक किवताच आवडत असतील  
तर भीड न बाळगता सागंा तस े 
काहीतरी िनिम ायच े 
आिण िनवेर िच यायच ेअस ेनको  
--- ००० --- 
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मसाला पान  
 
आपण ठरवतो एक आिण घडत ेसरचे  
ह ेवा नसुत ेऐकून पाठ झालेले नको  
तुी त: िकती वळेा टलेय त ेसागंा  
कारण पाठातंरातला तारा कोसळला  
की आपाला वाटत ेकी कुणी मलेे  
आिण चं सयू  नाहीत कुणाा नावान े 
या समाधानात भरतो आपण तोबरा मसाला   
 
पानाचा ही जगरहाटीच आह ेणा ना  
जण ूअकात तोही पढु ेजात आह े 
पण ततुारी मागयापेा कवा  
पाठीवर हात ठेवा णयापेा  
ह ेकधीही चागंले लोणच ेनहेमी  
मरुलेलेच असायला हव े 
अस ेकाही नाही तुी अगदी  
मराी हाक मारा मला  
मी हजर असने मग तारीख  
 
कोणतीही असो ली ितावर  
म सायीचा थर असायला हवा  
 
यालाच तुी ममवगय सखुासीन  
पारा भकेुा वळेी न रडवणारे  
 
आयु ण ूशकता पण मी कुठे आह े 
याचा िशकार आपा आधीची  
आिण आाची सगळी माणस े  
ही वा तीच तर धन आहते आशा  
 
तुी पोचा हळूहळू इथ ेमी काही  
यान फार काही पढु ेकुठे नाहीय जाणार  
म मजते आपण सगळेच ममवगय होऊ  
--- ००० --- 
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अथ   
 
चं हा झाला एक मराठी श  
आणखी इतर भाषातं ालाच  
काही वगेळे असणारच श  
अथ  िवचारावा तर कुणीही  
ती वचू दाखवणार  
णज ेमग िवचारा  
वचूा अथ   
 
त ेनाही जमणार  
कुणी णाले िनजव  
वूतंही असत ेजाणीव  
पण नाही ना पटत ह े 
मग तर ती जाणीव णजचे  
अथ   
अस ेनसत ेका णता आले  
 
णज ेकाय :ख  
कवा ोध  
हा अथ   
 
चंाचा उपयोग  
ितमा णनू करावा  
णज े होईल  
अथ   
 
चंाच ेअथ   
णज ेआवडा  
नटीच ेश  
ती िनरथ क लाबं असनू  
 
सा चादंयाला ण ू 
अथ   
--- ००० --- 
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पाणी  
 
कोणाही कारणान ेपाणी  
डोावन नाही जाऊ ायच े 
वळे आलीच तर शकेडो काजव े 
चते खोचनू सारा जमाना  
ायच ेयारानातला बन  
 
गाभंीय  णज े 
फ ती हाव  
एवढचे होतये   
िकके मजले  
पायया चढतानाही  
 
दवेा मला खरचे  
अिंतम काही नको आह े 
माया कुवतीला झपेले  
इतकेच हवये मला समाधान   
 
पण कुणी णाव े 
मायामळेुच ाचंी बाग  
सावरली गलेी कवा  
कुणी णाव ेमी नसतो तर त े 
खतमच झाले असत े 
कवा कुणाा  
सेी मेाचा  
मीच आह ेिशकार  
 
मला मळुात पायाची  
भीतीच आह े  
ामळेु अधंारात जाण ेवा  
िलटमधनू जाण ेह ेमी टाळतोच  
 
माया घरात एक िनसग य आह ेभतीवर  
--- ००० ---    
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सखुी माणसाचा सदरा  
 
माया बालपणातली झाड े 
तायातले रस  
वगेळेच असणार मतलेही व   
आिण अधंार कमीजा    
ामळेु अथा तच  
माया ात यणेार ेमाझ ेिवचार  
इतर कुणााही  
भतीवर िदसणार नाहीत  
 
ामळेुच मी  
एकाकी नसनू सामािजक आह े 
अशा पुयिता मला  
जोपासाा लागतातच  
माझ ेसवंध न करतानाच  
मी केाा िखशात  
हात घालत राहतो  
हान ेवा मेान ेवा चोरीसाठी   
 
िनराशावाद वाईट  
ह ेबबलेलेच असत ेमायावर  
माया उपजत गीतामळेु  
 
मी कुणाला काय िशकवणार  
सगळेच माझ ेबाधंवच तर आहते  
ाचं ेजायायेयाच ेर े 
वगेळेच आहते मंा सरुकुातंले  
 
मी एकोासाठी उव करतो  
आिण ग ुतंनू राहयासाठी गॉिसप  
 
माया फाटा शटा लाच  
काहीजण सखुी माणसाचा सदरा णतात  
--- ००० --- 
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सेी  
 
एखाद ेिश आिण माग ेकारंज े 
यावर सेी काढता काढता  
माणस ेतटुतात इतरापंासनू  
आिण त:ला घ घ  
पकडत जातात  
 
हजारो सेी जमावर  
ती माणस ेठरवतात  
की आता ातंले काही  
कमी करावते   
नव ेावते वाढवत  
 
पण घपणामळेु  
एकाकी होत जातो ाचंा काळ  
आिण कोणत ेकरावते सेी िडलीट  
ह ेकळूच न शकान े 
ती घाबरतात  
 
मग एक अिंतम उपाय णनू  
ती माणस ेजनु ेिडलीट करयाऐवजी  
नाचंचे माण कमी कमी करत जातात  
--- ०००  --- 
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किवतचे ेस  
 
सज क किवता असत े 
मूतभजंक  
ती वाचकाा मतूत  
काहीही भर न टाकता  
ती न करयाची िया सु करत े 
 
आधी ती  
कवीची मतू  
न कन आलेली असत े 
 
पण ती िवसरलेली असत े 
कवीला  
 
ितच ेअसण ेअसत े 
नसयाच ेस  
--- ००० --- 
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पिहला िदवस  
 
पिहला िदवस आह े 
आमा िजीला उजाळा िमळो  
आमा ानंा आकांानंा बळ िमळो  
आमच ेधयै  फळफळो आमच ेशौय  भडकत राहो  
आमा :खाचंा होवो उव  
आमा ागाचं ेरण जागत ेराहो  
आमची मीलन ेआठवत राहोत िवरह धमुसत राहोत  
धडधडत भळभळत षेान ेमेान ेसडूान े
कृततने ेु राहोत आमची मन े  
के िदवस ठरो पिहला िदवस  
सव सकंटे श ूयाचंा िन:पात करयाचा   
चा करयाचा म ुडंकी उडवयाचा  
वडे ेहोयाचा बधंुात ोधात आशते िनराशते  
के पिहा एकाच िदवसाच ेअसो आमच ेआयु  
--- ००० --- 
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कािबल  
 
तो णाला की :ख  
णज ेएक िवरहच असतो  
आिण िनराशा असत े 
एखादा भतूकाळातला आनदं  
 
तमुा आवडा कुाला  
ाव ेलागत ेजेा मृचू ेइजंेन  
तेा तुी भोगलेली सव करमणकू  
आधीच िनाण झालेली असत े 
 
मनाच ेपहेी िपसले जातच असतात  
पण पा नाही लागत िवसााचा  
डोयाला डोळा नाही लागत राभर  
पासगंालाही न परुान ेराीा पराभतू होत  
 
ईषा  णज ेजर मे असले  
आिण मालकी णज ेजर मले असले  
तर मसेजे वाचा की न वाचा  
आशा हीच तमुची आस असले  
 
णनूच आमणा ऐवजी 
सामोपचाराच ेपाघंण घणे े  
हचे शहाणपणाच ेठरेल  
मग बाजार पडो की उसळो  
 
तो णतो की ण ेतो बोलतो  
ाला िवसगंत णा की सामािजक  
ाची अध लाकड ेगलेी मसणात  
तरी उरलेली कािबल आहते जग पटेवायला  
--- ००० --- 
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जगण ेणज े 
 
आधी ह ेपार पाडू  
मग त ेपार पाडू  
ानतंर मा  
लपवू क  
ह ेरािहलेले बघाव ेलागले  
खर ेतर ह े 
गेा वषच  
ायला हव ेहोत े 
पण काही कागदपाचंा  
 आला  
ातही कोरोनामळेु  
काही िदवस बदंच होत ेसगळे  
 
अस ेतर घडू  
शकणारच काही  
हाताबाहरेच े 
पण उरक हवाच  
एकदा रािहले की रािहले  
अस ेकरयात मुत: 
आपलेच आह ेनकुसान  
 
आता मा  
सुवात करावीच लागले  
एकदा सुवात  
होयाचाच तर  आह े 
 
हा पसारा एकदा आवरला  
की आता पया यच नाही  
मन खपू झाले  
आता जगायच ेबघायलाच हव े 
जगण ेणज ेरािहलेली  
काम ेकरण ेहचे तर  
--- ००० --- 
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िवानवादी  
 
गा ला दोन चडं वशेार ेअसतात  
खपू अतंरावर आिण केावर असतो  
एकेक तगडा पजंाबी तपासनू आत सोडायला  
आिण बाहरेचा ॅिफकही कंोल करायला  
वर आिण आजबूाजलूा असत ेिवीण  आकाश  
मावळती उ ेआिण थडं वारा ितथ ेबसं गाा  
यतेातही पजंाबी गजुराती मारवाडी आिण सधी लोकांा  
त ेसगळेच पुयवान असतात एकमकेाचंी ताकद जोखणार े 
आिण मान ठेवणारे एकमकेांा समृीचा भावाचंा  
ानंा माहीत असत ेाचंी पोर ेजुवरा हॉटेलातंनू  
रोजी खच  करतात काही हजार पय ेिशवाय ाचंी  
ऐपत असत े कोणतीही मादक  ेघेयाची मौज  
करयाची िदलखलुास न होत आिण हसचेीही  
आिण िनभावनू नेयाची ह ेसगळे वा गुगेार होयाचीही  
 
इकड ेमराठी माणसू िफरतो शकंरिवलास वा अमतृतु शोधत  
मोा हॉटेलातंा पदाथाची नावहेी नसतात ाला माहीत  
लहानपणापासनू ाा पढुायानंी ाला पाजलेली असत े 
परुोगामीपणाची अफू जीवनगटुी णनू ान ेाला यते े 
तशीलपणाची नशा जी िटकत ेआयुभर छोटे छोटे ाथ  साधत  
तो लाखालाखाचं ेमोच काढतो सपं घडवतो रावर  
फेिरवाानंी कुठे बसाव ेयावर आदंोलन ेकरतो आपला रोजगार  
सरचे कुणी िहरावनू घतेील याची ाला सतत भीती असत े 
िकरकोळ करमणकू दणेार ेाच ेटे हीरो  
जातात हदीत फडकी मारायला अिधक मानधनासाठी  
आपा अिभनयाच ेितकड ेफार कौतकु आह ेयाचा डागंोरा िपटत    
 
सतत  राहयाची ाचंी सवय गा त जाऊनही जात नाही  
सतत नूगडंाक भीतीत राहयाची इकडचीही सवय  
चाच राहत ेएकाच :खात ही िवषमता का यावर इकडच ेिवचारवतं  
सिवर लखे िलिहतात गा तानंा वावड ेअसत ेभाषचे ेपुकाचं े 
ानंी बाहरे नोकरीवर ठेवलेले असतात िववकेी बिुामायवादी इहवादी आिण िवानवादी  
--- ००० --- 
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सािरपाट  
 
कुणाच ेकहण े 
अगं खयान े 
 
सािरपाट ह ेठीक  
पण खळेतात कसा तो  
 
उगेान ेउचललेले पाऊल  
नमेके िचखलात  
मनाा अगंणात  
 
दहेाा  कंुपणात  
 
बागडा िखदळा 
पण एक लात ठेवा  
 
साळंुकी आिण साळंुखी  
दोी बरोबर  
 
मनाच ेशुलेखन वगेळे असत े 
की नसतचे  
 
अननुािसके कामाला यतेात  
वदेना  करायला   
 
सटीसहामाशी  
वा सामाशी दोी चालेल  
 
शु वदेना असत ेका  
िगत आवाज नसलेली  
भावाची भसेळ नसलेली  
 
सगळे लागायचते ह ेशोध अजनू  
--- ००० --- 
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हडळ  
 
हडळ अस ेकाही नसत े 
पण नाटकात असत े 
चटेकीणही असत े 
आपण णतो  
त ेएक त असत े 
आिण ठेवतो िवास  
 
ामळेु त ेअगंाशी यते े 
आपलेच होत े 
वाटत ेकी इथचे  
कळायला हव े 
मे णज ेकाय त े 
 
पढुची िपढी णत े 
तुी णता त ेबरोबर  
ह ेजनु ेझाले आता  
आमचहेी काही खर ेनाही  
 
आिण इथचे जण ू 
िवचारावंर पडत ेवीज  
मेही िवचारान े 
करायच ेणज ेहडळच 
तर काय  
 
कस ेवागायच ेत ेतुी  
ठरवत आलात आिण तरीही  
 
श ेबाळगत आलात  
 
हडळ जवळ यते ेसदय  दाखवत े 
तेा तुी भलुता आिण मानता त े 
तमुा मनाशी जळुणारे  
--- ००० ---    
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कचयावर िया  
 
हातची सधंी जातये   
की काय णनू हवालिदल  
होणारे कावळे  
सतत असणारच आहते  
या जतम े 
ही दवेाघरची फुलेच  
होतील राजकारणातले खळेु  
लौकरच  
तेा कोणता बाम लावावा  
दिैनकावर  
ह ेकळण ेमिुकल होईल  
 
शवेटी ापायानंीच  
सावराव ेसगळे  
ाव ेसभंाळून  
मा करावी  
कोटा ा तारखा  
ढकलाात पढु े 
आिण मागा तपासाच े 
काय झाले  
हा च टाकावा गाडून  
माम गात    
 
ब कुठे िकती लावायच े 
ह ेठरवतच अधंार  
करत राहतील ही कालची फुले  
 
कचयावर िया  
होण ेबदंच पडले  
तेा वळे िनघनू गलेेली असले  
--- ००० ---  
 
 
 
 
 
 



37 
 

बोली  
 
तारीख पढु ेढकलामळेु  
तमुची काळजी वाढली  
अस ेन े 
सटुका झाली  
अस ेन े 
िदलासा िमळाला  
अस ेन े 
ना तुाला  
घरघर लागली  
ना तमुच ेआयु  
उिेजत झाले  
तमुच ेडाव यशी झाले  
अस ेन े 
त ेआता हाय खातील  
असहेी न े 
डोळे कुणाच ेपाढंरे होतील  
त ेठरायच ेआह े 
दोी वकील णताहते  
त ेखर ेअसले  
अस ेन े 
 
न न काय होईल  
नू नू घणेार काय  
नू नू िपणार काय  
खौन खौन खाणार काय  
 
--सात गलेी काही वष   
--त गलेा घोडा  
 
शवेटी घडणार सगळे  
भाषतेच पण माण भाषा नको  
बोलीत घडू ा  
--- ००० --- 
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केली  
 
रामदास फालत ूहोत े 
कारण चातवु य वादी होत े 
गीता फालत ू 
कारण ती सृंत आह े 
अाव भुड  
कारण त ेजनकिबनक नको  
िनवा ण भगंार  
कारण त ेसामािजक नाही  
आिण योगवािस टाकाऊच  
कारण त ेराम या हला सािंगतलेय  
 
तसचे अमकु िनरथ क  
कारण अिभिातंाचा ॉेम  
तमकु अितरंिजत  
कारण अिभिातंाचा ॉेम 
त ेजातीय कारणानंी उदा  
णनू खोटे  
आपण खडु असान े 
अिता णनू वापराव ेलागणार े 
सगळेच कचरा  
 
िहत हरलेा लोकाचं ेटेकू  
सगळे शोका  
आळशी लोकाचं ेशौय   
आघातकी  
आमण णज ेदन  
ाय णज ेिशजोेिनया  
समता णज ेवच   
 
सनु लो मरेी बात ( जो न ह ै)  
गम छोड के मना लो रंग रलेी  
वरना खाओ केली  
--- ००० --- 
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माशी  
 
ल करा ना तुी  
तुी  
तोच तोच िवचार का करता  
नाकावर माशी बसासारखा  
 
तुाला वाटत े 
तुी  
आजारी पडाल  
आिण खपुत राहातोय तुाला  
ऑिफसात दोन  
ियासंमोर झाललेा अपमान  
 
एकदा या पायावर  
एकदा ा  
ही तमुची जनुी सवय आह े 
ामळेु पाच िमिनटे  
तुी  
ेजवर असलात तरी  
तमुा बोलयात  
िवपे यते राहतो  
 
िवशषे णज े 
तुी  
बाळगली होती इा  
नट ायची  
भागंही पाडायचात  
तुी  
दवेानदंसारखा  
 
आता नाही बाळगत   
तुी  
अस ेकाही  
--- ००० --- 
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बदके  
 
उ ेसाळढाळ पडावीत पण  
सयू  बढेब वाटू नय े 
ढग असतील तर  
िदसयाचा च नाही  
 
तरीही एक  उरतोच  
तो कानदार िबलावर  
ाचा फोन नबंर का नाही दते  
 
ाला आिवास नसावा  
की बाबा कुठाही रोषणाईत  
आपले िकरण कमी नाही पडणार  
तो असा घाबरत असले  
इतकी वष बदक पालनाचा 
पारदश क अनभुव असनू  
 
साधी ी होती  
करेल का हा नीट  
तस ेतर िवचार होता की  
पावसाची वाटच नको पाहायला  
लेट गो क  
आिण घऊे चालवनू तसचे  
थोडा ास असला तरी  
 
फोन नबंर का नसले दते हा  
 
िदली कन ान ेी  
ती पािहलीही नाही  
आपण तर चालवनूच घणेार होतो  
ाला वाटले असले  
माझा ाावर पणू  िवास आह े 
बदके पान मी घरी गलेो  
--- ००० --- 
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लानी  
 
कुणावरच नाही राहायच ेअवलंबनू  
िमही नाही मी िमाला णालो  
सतत अपरुपेणाचा ासच नको  
णज ेकाय िमान ेिवचारले  
फ मीच राहणार मायाजवळ  
मी णालो तर िम टारगट हसला  
 
मी हा िवचार करायचा अवकाश  
िवचार अमीबासारखा तटूुन दोन झाला  
ातला एक मी झालो आिण सरा  
तो चा रािहला िवचार  
 
अस ेजवळ आावर कळले  
ह ेएक मगृजळच आह े 
या िवचाराा तटुा भागािशवाय  
कुठे आह ेमी त ेकळे ना  
र ेबदन पािहले तरीही  
िजभचेी कडवट चव जाई ना  
 
आता ह ेदोन वगेवगेळे िजवतं 
िवचार झाले होत ेकी काय  
 
आिण कुठे आह ेमी  
यांा आधीचा  
 
मग मलाच सचुले िवचार करता करता  
आधीही असचे काही असणार  
तटुके  
 
मी एकदा हा एकदा तो तकुडा आह े 
वा कधीही आणखीही या िवचारान े 
मला लानी आली  
--- ००० ---   
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िवकृती  
 
ही काही किवता नाही  
आिण असली तरी मी काही ितचा बॉिडगाड नाही  
ज ेिदसतये त ेसागंतोय फ  
नाही तरी असत ेकाय सरे  
 
िवकृती णज ेजखम ास वदेना अता  
नको ह ेकधी एकदा होतये सटुका अस ेवाटण े 
होऊ ा ना तस ेवाटू ा ना िधस इज लाईफ  
अस ेबुही नता णाला कुणी णत असले  
तर तो सटुका झालेला तंच   
 
िवकृतीकड ेजर एकटक पािहले   
तर ती वाढत जात ेती होत जात े  
भदेक आिण अस होत जात ेह ेिदसतये    
 
ती असतानाही नाही पाहायच ेिताकड े 
िवकृती णज ेफ शरीर  
िवकृती णज ेभाव घटना पिरिती  
 
मृ ून पावता पणू  ल  
हटायला हव ेिवकृतीवन  
ह ेिदसतये मग काय उरेल  
 
ही किवता नचे  
पण अस ूद ेरकेॉडवर  
 
सा सवानी हचे णत रा  
छे छे शच नाही  
औषध घणे ेआिण साबदल  
हचे आहते फ उपाय  
िवकृतीवरच कराव ेलागले आमण  
--- ००० ---  
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मोज े 
 
काही नाहीच सापडणार  
अस ेसमजनूच घालायच ेमोज े 
कारण आता ज ेिदसले  
त ेफ उखाणचे घालेल  
आिण कळलेच काही तरी  
फोरवड करायला भीती वाटेल  
 
यालाच तर लोक वहारान णतात  
--- ००० --- 
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वगे  
 
बागते वाढत चाललेा झाडाला  
िदसत ेमाझ ेमन  
दोी बदलत असतात सतत  
आिण दोघानंाही बसवायच ेअसत े 
एकमकेानंा आपापा टीनम े 
 
या अगिणत शतामंळेु  
काही कळयाची शता  
जरी रावत असली  
तरी किवतांा शता मा  
अमाप वाढत राहतात  
 
नमेके काही कळूच नाही शकत  
ह ेकळत ेतेा  
दोवर लागत ेिच  
आिण धोात यते ेटीन  
 
न समजयाा ताजपेणान े 
के किवता होत े 
 नवी  
 
या किवतचेा वगेही असतो  
काशासारखा अगाध  
पण ती फ एकरषेीय सरळ न जाता  
ापत राहत ेसव िदशा  
 
ना अमकु व ूना अमकु िठकाण  
नसुताच वगे अस ेहोत े 
ना कुठे गलेो ना कुठून आलो असा  
नद ठेवता न यणेारा  
तृीत जमा न होणारा  
झाडाबाहरे मनाबाहरे  
--- ००० ---  
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रागाव ूनका – ही नसुती एक लाईट गमंत आह े– किवता न े– 
 
मालकीणबाई  
 
मालकीणबाई बसलेा असतात  
लगबगीन ेघरसिेवका यते े 
ानंा ितला काही सागंायच ेअसत े 
ती तडक ाय टेरसे गाठत े 
णात बाहरे यते ेसाबण घते ेआिण  होत े 
ायम ेआवाज यते राहतात  
ती खपू घाईत असत े 
त ेकाम होताच ती त:त म होत घाईत  
झाडू घते ेइता घाईत ितला िडब  कस ेकरणार  
िखडकीतनू वर पािहले  
तर आकाशात दोन पी  
अगदी सथंपण ेिघरा घालताना िदसतात  
त ेपान मनाची िचडिचडच होत े 
तवेात ती काम सपंवनू  
बाहरे जाऊन दार ओढूनही घते े  
ज ेसागंायच ेहोत ेत ेरानच जात े 
मालकीणबाना यडे ेयडे ेवाटत राहत े 
उा आली की आधी ितला थाबंवायच े 
आधी इतकी घाई नको  
दाखवत जाऊस ह ेसागंायच े 
मग आज रािहलेले सागंायच े 
 
साध ेसिॅनटायजरच ेसागंायच ेहोत े 
कोिड पुा पसरत चाललाय  
या िवचारात मालकीणबाई पारच ेलवडंतात  
तर मनात त ेदोन पी सथं  
िचडिचड होत होत  
ा झोपी जाऊ पाहतात  
मग थकून झोपी जातात  
तवेात डोअरबले वाजत े 
--- ००० --- 
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आह ेहाच बार  
 
काळजी क नका टले  
त ेकाही धोका नाही या अथ  
भीती वाटणार नाही   
असा नाही ाचा अथ   
 
नाकातनू र वा कानातनू  
यावर  
डोावर गार पाणी थापण े 
 
पण त ेपाणी इथलेच तर असणार  
याच िनसगा तले  
 
आता तमुच ेवगेळे आह े 
काम झााशी मतलब  
णनू हातात िसगरटे धन  
तुी वाट पाहता योय णाची  
 
तुाला आठवणी हा आहते  
तमुा अनके आवडा सनांा  
 
बाहरे पहारा दते असतात  
तमुचचे त  
ानंा तुी  
गाफील राहयाचा पगार दतेा  
 
आता  पडायचचे बदं झालेले आहते  
आह ेहाच बार  
आिण हीच नहेमीची लाडकी सिेवका  
 
जग असायच ेत ेअसो  
बरोबर चकू गलेे तले लावत  
उाच ेउा  
--- ००० --- 
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स  
 
िवमपणान ेिवषाण ूनाही पसरत  
िवमपणाच पस शकतो  
पण िवनामापणान ेिवषाणहूी पसरतात  
आिण िवनामापणाही  
 
कुीत जगा पण  
त:च ेोम न माजवता  
वाजवा माजंरीच ेिफारण े 
पण वासलात नका लाव ू 
इिक एाची  
 
मा लावा िसा िमळवा  
मतला जाऊन बळ कमवा  
िी ा मुा बाधंा  
भीतीा आिण वीला या  
म मीत  
शिप ेघऊेन  
ा मंालयाची  
 
अथ  िवचारा मारानंा  
वापू या शाचा  
आिण ठरवनूच टाका नाहक  
खा खायापेा  
ात मरण आले तरी चालेल  
 
िफर ेा िमा खा  
फुकटची नकोच उवार  
कसम ेवाद ेार िवसरा  
िवसिवशीत आयुावर चढवा मा  
खशुकी चा माग  बरा ाय वॉक नकोच  
तोच ास पुा नाही घतेा यते  
जीवन हा फास नसनू भास आह ेहचे घासा  
--- ००० --- 
 
 



48 
 

 
 
चार ाताया  
 
चार ाताया भजन सपंवनू  
घरी परतणाया हळूहळू पाचवीबल  
मला ितच ंबघण ंअतं घाण वाटत ं 
मलाही – होय मलाही – 
खनुशीपणान ंबघत ेती – 
आपण काय घोड ंमारलंय ितच ं-- 
आिण उरलंय काय आता उपयोगच काय  
पवूपासनू अशीच आह ेती  
तणपणात ठीक असत ंहो   
बरं वाटत ंजरा पणा करायला  
एखादीचा अपमान करायला  
तवेढी ताकद असत ेअगंात  
उमदे असत ेआिवास असतो  
घरानंाही बरं वाटत असत ंत ेितखटमीठ  
पण तरीही आपण नतोच तशा  
तस ंनाही अगदी थोा माणात हो  
पण अस ंकाय लात असले िता  
तहेी आपा चौघाही बल  
मला वाटत ंना ितचा सरूच 
कायमचा लागलेला असले तो  
तबंोरा लावतात ना काळी पाच की काय त े 
तसा घरानंाही नको होत असले जीव  
ितला ीटमटही िदलीच होती ना  
ातनू बरी झाावर आता ही अशी  
एवढी आह े– पण खरं सागं ूहहेी बरंच वाटत ं 
कुिणतरी आपाला चपेलं जखमी केलं  
की छान वाटत ंअजनू जग ूअस ंवाटत ं 
राग नका मान ूपण िवकृती आह ेही तमुची  
ी णज ेफ अाय सहन करणार अस ंनसावचं   
पण िताबल थोडी आपलुकीही वाटत ेबघा  
आपणही थोाफार तशाच असान ंअसले  
आज काण करी रामराया छान झालं – 
--- ००० --- 
 
 



49 
 

 
 
टाकी  
 
टाकी कालच  केलीय  
आता बाता वगेया यतेील  
 
माझा म नाही तर जग नाही  
याचा अथ च इथले पान न पान  
मीच घडवलेय  
 
साी नमेका कुठून कुठवर आह े 
त ेनाही मला सागंता यते तर  
िकिलमाजंारोच ेकाय तोही  
पवतच आह ेना की नदी आह े 
 
महायुहेी िनमा ण झाली असणार  
मायाच मतनू  
कळायच ेत ेझालये कळून  
आता नसुती ती कचरा मािहती  
करायचीय काय   
 
सवात लाबं वा सवात ंद नदी  
कवा कोणी कोणी कधी कधी  
कस ेकस ेकेले लागंलूचालन  
वा कोण कुणाच ेेष चा ठेवताहते  
इथ ेअसो की ितकड े 
ाच ेकाय त ेकशाला हवये  
माया मत ामळेु माझ ेजगण े 
ा टाकी ऐवजी एखाा  
ारीतनू थोडचे यणेार आह े 
 
अनभुव आिण मािहती  
मची ता कमी नाही करत  
ह ेकोरलेले आह ेा टाकीता पायावर  
सवुझे कालाची कशाला चता  
--- ००० ---   
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भळे  
 
लोणाची बरणी 
तराजतू तोलत  
पाताळात कुजबजुत े  
गुगु ापार  
 
सहजसा वाटत े 
एकूणच  
सव गहृीत धरण े 
आिण घटोट घणे े 
 
िववाशी नको खळे  
णत सगळेच हसत खळेत  
िगळत राहतात  
टीन भळे  
 
खोटी पण पटणारी  
असावीत उरे  
या एकाच घोषणवेर  
लागतात हजारो िववाह  
 
पढुची िपढी घईेल आता बघनू  
नसुती कारणचे सागंायची  
तर आालाही होताच की भतूकाळ  
आिण परंपरा  
 
आ अस ेकाही असचू नसले शकत  
तर हा एक घोटाळा आह े 
आी थकलो नानंा  
शोध ूात आता पिहला ण  
--- ००० ---  
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तलुना  
 
मी ज ेदाखवतो  
तचे िटकाव े 
असचे असणार ना य  
 
दाखवलेले आिण असलेल े 
सगळेच झाले ओपन  
तर शूच होईल सगळे  
 
असतात शूाच ेपजुारी  
बु जकेे तकुाराम सा   
ानंा ओळखणार कस े 
 
केस दाढी वाढलेली  
थकलेला तरीही िजी चहेरा  
चौकटीचा लाल-िनळा शट  
 
यावन कळतोच ना िबनधापणा   
आिण ह ेअस ेआवडणारीच  
तर हवीय सहचािरणी  
 
कवा बाकी सगळे टापटीप  
आिण ऑिफसबगॅम े 
पारचा डबा  
 
हहेी कुणाला छान वाटेल  
कुटंुबवल भाव  
आिण मया िदत गोडवा  
 
तलुना करत न बसता  
नसुा समजा केाा  
मया दाच पािहा तर  
--- ००० ---  
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पण कशाला  
 
आपण णणार धोाच ेकाय  
लोकानंी जगचू नाही िदले तर  
हा च मळुात  
आलाय ससुततेनू  
 
पायाची बादली िनसटावी  
ितथचे पाय घसरावा  
ॅर ाव े   
 
काय काय मोडलये हरवलेय  
िकती नमेका झालाय अपमान   
िकती गलेेय हाताबाहरे  
नते शवेटाकड े 
 
अशा णी जी वाटेल तातडी  
तेा काय णणार  
 
पण कशाला  
 
मी जर थाबंवतो आह ेवाचन  
तर ह ेतरी कुणी का वाचाव े 
 
एकच आह ेधागा  
यािशवाय गतंरच नाहीय  
ह ेमला ज ेिदसत े 
त ेयऊे शकत ेइथ े 
 
असता समोर िदसावर  
बाहरे झपे ावीच लागले  
 
ासाठी पवू तयारी कसली करणार  
हा एकच तर ण आह े 
--- ००० --- 
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ाची उदासी  
 
ाची उदासी  
असायची  बिेफिकरीसह  
होईल त ेहोईल  
अस ेफेकून दणे ेअसायच े 
ामळेु डोळे  
भावी वाटत कुणालाही  
हाच मडू आपालाही  
आसात ावा अस ेवाटे  
जण ूाची आहा  
कधीच होऊन गलेी होती  
आिण आता  
हा वगेळाच कुणी जगत होता  
 
ान ेकाही गभंीर मारामाया  
केाच ेआिण कधी कधी  
तो शीकोपी असाचहेी  
काहना माहीत होत े 
 
एखाा वळेी  
ाचा मडरही होऊ शकतो  
याची जाणीव ाा के  
शातं हालचालीतनू जाणवत राही  
आह ेहा ण  
शवेटचा अस ूशकतो  
याा खास सावधिगरीचीही  
गरज नाही असा तो अिवचल िदस े 
 
ाच ेल झालेले होत ेससंार होता  
पी मलेु जरा दबलेली वाटत  
दा िकतीही वळे िकतीही  
पीत राहयाची ाची कपिॅसटी होती  
--- ००० ---   
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कंगोर े 
 
अथा मळेु कोणताही श  
अितरंिजत आिण मया िदत होतो  
असचू नाही शकत तो करे मापाचा  
आिण नमेका  
 
समजा कज  हा श ा  
याच ेकंगोर ेमनाला  
खरचटत राहणारच  
कवा ा आवडा  
मे या शाच ेउदाहरण  
 
एकाच ाच सखुासीनततेले अथ   
सतत असचू नाही शकत शानंा   
के श आिण सगळेच श  
सतत ाचं ेउि  
गाठयाा यात असतात  
आिण ाचंा गाभा वगेवगेळा असान े 
सतत एकमकेाशंी सघंषा त असतात  
पण कडलेोटाला न जाता  
िनरथ कतेा आिण एकटे  
पडयाा भीतीमळेु  
 
शात कोणाही असत ेसी दबाव  
त:ा आकाय मतचेा अपराधभाव  
सतत जखमी होत राहण े 
आिण स दडपत राहयाचा खोटेपणा  
 
िवचारी माणस ेमारली जातात शाकंडून  
गाडली जातात अतु भतूकाळात  
सरंणासाठी श रचतात  
एकोपा आिण अिता  
 
अथा ची भोी मन े 
होत राहतात हवालिदल  
नसुतचे अथ पणू  जगयाला  
काय अथ  आह ेया िवचारात  
--- ००० --- 
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रामभरोस े 
 
इथला िनसग च काय  
माणसू आिण पणू  िवच  
िनयमानंी चालत े 
पाऊस पाणी परू ाळ  
रोगांा साथी ालामखुी  
सगळेच यािंक वैािनक  
सकारण घडत ेना अपघात  
ना अदंाज ना रामभरोस े 
 
माणसाच ेमनही  
भागच तर आह ेया िवाचा  
ाची सखु:ख े 
ाची  ेमहाकांा  
राग सडूभावना ेष ाथ    
हहेी सव यािंक वैािनकच आह े 
 
सगयाची कारण ेिया  
याचंा माणसान ेशोध घणे े 
हहेी यािंकच त ेसापडत जाणहेी  
 
मग ाच िवानान े 
:खाा षेाा ाथा ा  
िया बदं पाडून  
फ मेाा आनदंाा  
चा ठेवता यतेील  
त ेघडणहेी यािंकच असले  
 
मग कशाला ातंीबती     
पण अस ेणण ेचकू आह े 
तीही घडणारच ना वैािनक कारणानंी  
 
तोवर भोग ू:ख ेआिण िवषमता  
अस ेणणहेी यािंकच  
काहना ग बसावसे ेवाटणहेी यािंकच  
म द ेायला अस ेकाहनी णणहेी  
--- ००० --- 
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मनोर े 
 
सटुसटुीत असयासाठी  
िनिम होत े 
एका िकरकोळ वचैािरक  
साफुगाच े 
अधीर असलेा  
उरासाठी  
न पडलेा ाा  
 
अस ेखपू असतात  
गधळ  
केिबनांा काचा  
ओलाडूंन आललेे  
 
वाफारा ा  
की सहलीला जा  
की अिंटबायोिटक ा  
पोचण ेहोणार का  
रहाा िबळात  
 
ह ेकुणालाच नाही माहीत  
की ोटीऐवजी   
िकती लागतील  
दािगन े 
दवेाप ण करायला  
 
िकतीही उचबंळून  
आले तका च ेमनोर े 
तरी उ:शाप कोण दणेार  
ह ेकुठे आह े 
माहीत  
--- ००० --- 
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काजव े 
 
के काजवा  
सागंत राही आपापली कहाणी  
अहसा णज ेफ िवतृी ह ेिवसन  
 
कुणी पोपड ेउडालेा भतीला टेकून  
तर कुणी आलीशान हॉलमधनू  
 
केाकड ेहोती  
एकाकी होत जायाची  
वगेवगेळी िचाकष क  
दाान आिण भलूभलुयै े  
जखमाचं ेआिण उिसत संाकाळच े 
 
सवानाच वाटे  
काश तर टाकत राहायला हवचे  
ाााा तृी उजळून  
घडायला हवीत  
िूटफुल िनसग य े   
 
नको त ेशु णनू  
मचे चमचम थाबंवनू  
त े होत  
 
कधी ानंा वाटे  
र ेउताराला लागलेत  
तर कधी वाटे  
चढान ेदमायला होतये  
 
तृी असपेयतच त ेचमचमत  
:ख ही हसाच  
हीच जण ूयईे ानंा  
मृपूवूची शवेटची समज  
--- ००० --- 
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एकोपा  
 
साखळी मचंावर अशी सरळच लागले  
म ेआह ेत ेर बाकीच ेमोती ह ेमानावचे लागले  
गोल केली तर सगळेच मोती वाटतील  
त ेराला चालणार नाही आिण मु णज े 
क च न दश वान ेिवासाहता कमी होईल  
आिण नाही तरी पसैा आिण काय कत  
आहतेच ाच ेजा िनदान सचेी थोडीफार  
शता तरी होईल िनमा ण नसुतचे काय  करयापेा  
 
डावा हात वाटतोय खरा खरा पण उजवा जरा खोटाच  
वाटतोय हात उंचावनू सगळेच हसत असलो तरी  
सगळेच काही सारखचे तशील नाहीयत  
आहते तशील पण त ेवगेवगेळी आहते  
चहेर ेबघनू हसर ेलोकानंा काही नाही कळणार  
पण शातनू ाच ेाला कळताहते आतले  
डावपचे आिण नाइलाजाा अवा  
दोी कडानंा ज ेआहते त ेितथ ेका आहते  
ह ेांाबरोबरच मधलेही जाणनू आहते  
तारणेा वगेवगेया तापमानांा शता  
अनभुवत िवासान ेहसत उंच हलताहते हात  
 
िनरोप हा आह ेकी तमुािव आी  
कमकुवत उभ ेकरतो उमदेवार आिण तुालाच  
आणतो िनवडून आमा िव पण आी  
सागं ूतस ेकरत वागत राहायच ेएकमकेानंा  
िशा दते ती आरोप करतच आतनू  
मे करत राहायच ेकुणाला काही  
कळू ायच ेनाही समजा नाही घडले  
ा तमुा  एकोाला अपिेत  
तर चता नको आी आहोत आमच ेकाही  
लोक नाराज आहते ांावर तुी ल ठेवायच े 
आपण हात न धरता एक रा र तर आीच  
--- ००० --- 
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गाढवाची िपशवी  
 
एखाा बा पढु े 
जाऊच नाही शकत मन  
बजुलेा घोामाण े 
उंच उचलत ेपढुच ेपाय  
आिण खकाळत णत े 
झोप यतेये – 
 
ऊर फाटण ेवा धडधडण े 
वा बोझ यणे ेावर  
वा उराउरी भटेयासाठी  
तडफडण े 
वा ऊर भन यणे े 
मेभरान ेकणने े 
ह ेइतके सगळे  
घोडा नाही जाणत  
ाा धंातले कागद  
उडून जाऊ नयते  
णनू ावंर पपेरवटे  
ठेवावाच लागतो ाला  
 
ताण यणेार दमायला होणार  
जखमही होऊ शकत ेवम  
तरीही तडावर सोडा मान  
जागायचचे आिण समोरच े 
करायचचे पणू  पहाटेपयत  
ह ेिशणच असत ेाला  
 
कुणी घाण घाण िशा िदा  
तरी मडू िबघडू न देयाचहेी  
 
तरीही तो णतो आता नाही श  
सगळी िज गलेी गाढवाा िपशवीत  
--- ००० --- 
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दोन िमिनटातं  
 
दोन िमिनटातं झोप लागयाच ेतीन उपाय  
एकाकीपणातनू बाहरे पडयासाठी ह ेकरा  
एसी वा पंािशवाय उकाडा कसा घालवाल  
झरुळापंासनू सहज मुी  
पालीची भीती कशी घालवाल  
डासानंा हाकलयाचा घरगतुी माग   
मळुाध डोकेखी अपचन अिसिडटी  
यावंर सोप ेसोप ेउपाय  
शभंर वष कस ेजगाल  
िनरोगी कस ेराहाल  
आनदंी राहयासाठी ह ेकरा  
ोध आिण षे कुरतडताहते – ह ेकरा  
अपयशाा वफैाला करा आता रामराम  
 
स पजूा कशी कराल  
उम ानाच ेतीन माग   
ाथ नचे ेफळ कस ेिमळवाल  
घरात शातंता राहावी आिण पसैा िटकावा  
याला काय कराव ेलागत े 
मेात अपयश पीशी रावा  
मलेु उट िनघाली आजारपण जात नाही  
या सवावरच ेसाध ेसोप ेउपाय आहते   
कसलीही अस ूा भीती  
िरत मुी िमळवा  
 
स ुदंर िदसायचये भावी वा आकष क  
ायचये वय लपवायचये कायमच हीरो राहायचये  
या सवावर आहते उपाय  
 
फ सटुत नाहीय एकच   
पास रहकर भी ह िकतनी िरया ं 
हा    
--- ००० --- 
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आराम  
 
एकश ेवीस तीनश ेबनारस  
लावनू बसलेला ए टी एम  वॉचमन  
छोा खचुवर ाता ात आरामात  
पाय पसन हातात वत मानप बघत   
ल करतो इाएलकड े 
सीिरयाकड ेइन ीलंकेकड े 
 
ाा मत चा असलेले ह ेल  
बाहेन कुणाला िदसत नाही  
म खाऊन िपऊन सखुी वाटतो तो  
पण साहबे काय णाले त ेतो सिवर वाचतो  
पण तहेी शतेकरी कायदा आिण  
अिभि ातं असले िनपयोगी बघनू  
तो फ मनोमन आदर बाळगतो  
आिण समजनू राहतो मनात  
साहबे होण ेसोप ेनाही  
 
मचे शजेारचा पणुकेर फूटवअेर  
वाला यऊेन िवचारतो काय िवशषे बातमी  
हा साठलेा रसामळेु बो नाही शकत  
णनू ाला पणू  पपेरच दऊे करतो  
तो नको नको णतो यतेो परत णतो    
 
याला साले कोड ेसोडवाव ेतर शही नाहीत  
माहीत तो पोिझशन बदन बसतो  
जािहरातच ेपान बघत  
 
आराम बसायची तर आह ेनोकरी  
फुकटचा तर िमळतो पगार  
ह ेाला ाा भावाच ेश आठवतात  
इषापेा कंटाळा जीव खातो एा   
तो मनात णतो  
--- ००० --- 
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साजंसवंाद  
 
एक उंच शु पाळीव रोज यते ेया साजंवळेी  
ाच वळेी ही दोन भटकीही असतात इथ े 
रोजची भटेगाठ होत असान ेआता मैी आह े 
त ेएकमकेावंर भ ुकंत नाहीत काय हालहवाल  
काही नाही ठीक त ेठीक यपूीच ेकाय  
अजनू काही नी नाही दोी बाजूचं ेअदंाज  
जोरात आहते आिण शयेर माक ट त ेमा उा  
पडणार आह ेदणकून ितकड ेअमिेरकेत काही झालेय  
तुयामळेु आाला कळत तरी राहत ेसगळे  
भटके णतात बर ेआपल ेइथले रााच ेकाय  
अर ेसोड तो िवषय त ेरोज णतात पडणार  
आिण ह ेणत राहतात नाही पडणार  
आपण बघत राहायच ेबर ेअजनू काय  
अर ेही त ेलस ायच ेचाललेय ना  
ात झालाय एक घोटाळा आमा मालकान े 
घतेला सरा डोस तेा ितथा ा येान े 
मोबाइल नबंर चकुीचा टाइप केला ामळेु  
सटिफकेटच नाही ना मग आता काय होईल  
तचे ना ॉेमच झालाय आिण ह ेसाले मचे  
जाहीर करतात सरा डोस घतेला असले तरच  
इथ ेजाता यईेल अमकु करता यईेल वगरै े 
 
कंीट झालेली अशी काही आह ेका बातमी  
की बाबा आता िनवातं झोपता यईेल अशी  
सा तरी असचे आह ेसगळे मला िखस े 
असायला हव ेहोत ेर ेमी तमुासाठी  
आणली असती काही िबिटे म असतात  
अर ेत ूएवढा उंची असनू म खातपीत असनू  
आाला भटेतोस-बोलतोस हचे िकती छान आह े 
शयेर माक ट पडणारच का उा  
बघ ूना उा भटूेच ना तेा सागंने वातावरण  
खराब आह ेसा -- बाय – गडु नाइट -- भ ूभ ूभटूे  
--- ००० --- 
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उा पा  
 
िनित नमेकी  
कशाबलच नसान ेमािहती  
माझ ेिवचार घसरतात  
ळावंन आिण उलट  
बागते पोहणारे सािक सन  
खयाच ेभोे  
ऊन पडताच होतात आमक  
 
अस ेबोलण ेसपणाच ेनाही  
छे छे असचे बोलायला हव ेतशाबंल  
अस ेसगळीकड ेजखमाचं ेपोषण  
सवंध न आिण समथ न पान  
िनघनू जातो माझा नूगडं  
 
वाटेत िजथ ेितथ ेसापडणारी  
िशत ेखाणारी भतु े 
णतात आी  
करतो िशतावन भाताची परीा  
 
एकाच समाजात इतके  
िविवध िवचाराचं े 
नवनवोषेशाली  
सज कतचे ेआमक आिवार  
जेा फुलवतात ोधाा बागा  
तेा मला खपू शातं वाटत े 
 
कोणताही अास न करयातला  
माझा शहाणपणा असो की आळस  
हस ूशकतो आतुपण े 
झोपी जाता जाता त:शी  
जगाच ेकाय झाले त ेउा पा  
या िवचारात  
--- ००० --- 
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भटेत राच  
 
परवा  
वेटग फॉर गोदो  
ला आपण एक होतो  
आज  
िस कॅरॅस   
ला  
अशाच होत राहतील भटेी  
पण तुाला सागं ूका  
बकेेटपेा िपरादंेोच  
मला अिधक भावला  
ाात कसा ामा आह े 
 
पण बकेेटम े 
जवेढ ेिनरथ क वाटत ेतवेढ े 
सखोल िसम ेनाही वाटत  
तस ेतर मग  
ानेरापेा तुाला  
तकुाराम अिधक भावत असले  
 
खरचे आह ेत े 
तकुाराम तुाला ग ुतंवनू ठेवतात  
ानेर नसुताच  
गोडवा करत राहतात  
 
टागोर कस ेवाटतात तुाला  
खर ेसागं ूका  
रमवणारी  ेवाटतात ती  
आिण शेिपयर  
तो तर अतुच वाटतो आता  
 
वगेवगेळी आहते आपली मत े 
छान वाटले भटेत राच  
--- ००० --- 
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करकोचा  
 
खरचे सागंतो, करकोचा मी पािहलेलाही नाही. िचपटातही नाही. आपाकड ेबयाचदा बगळे दाखवतात. 
करकोच ेनाहीत. बगयाचंी माळ ठीक आह ेपण करकोाचंी माळ ऐकलीय कधी कुणी ? तर ज ेमी पािहलेलेच 
नाही वा मला माहीतच नाही कवा सतत कानावर पडतये, असहेी नाही, त ेकस ेयईेल माया बोलयात ? लहानपणी 
ती कोा-करकोचा गो ऐकली होती, इतकेच. पण ती काही इतकी अगदी माझ ेमन ापनू बसलेली नाही. आिण 
कारणच काय मळुात ? तो पी आहे, ह ेइतपत ठीक पण यान जा काहीच नाही. माया बोलयात तो यायचा 
चाच नाही. शवेटी िकतीही, कुणीही असो, ाा वा िता मनाा कते असले तचे बोलणार ना ? तर तुी 
णालात की मी करकोाबल बोललो. एक वळे बगळा ठीक पण करकोचा ? नोप ! मला तर असचे वाटत ेकी 
बगयावर बोलयासारख ेकाही नतचे तमुाकड ेणनू मुाम तुी करकोचा आणलात. तुाला तरी समजतो 
का करकोचा, हा डाऊटच आह ेमला. पण करकोचा खोडून काढायला तुाला सोपा वाटला. ाा िवरोधात काही 
आय ुमटस तयार होती तमुाकड.े आिण मला तुी नामोहरम केलेत अस ेदाखवता यायलाच हव,े ही तमुची 
मानिसक िनकड होती. कारण, तस ेतर मी बगयाबलही बोललो नतो. पण मी बगयाबल बोललेलो अस ू
शकतो ह ेलोकानंा पटू शकत,े ाचा फायदा घऊेन तुी जरा पढु ेगलेात. आिण माझ ेणण ेणज ेकरकोचाच 
आह ेअस ेदाखवत मला हरवयाचा तुी घाट घातलात. आता मी िकतीजणानंा सागंत बसणार की अहो, नाही, मी 
पार अनिभ आह ेकरकोचाबल ? खरे तर तुी माया नावावर हा करकोचा खपवलात ामळेु या शाकड ेमाझ े
ल तरी गलेे. अथा कारणच नत ेकाही. पण ामळेु य अस ेझाले तयार की करकोावन पढु ेतुी ज े
बोलताहात त ेतमुच ेबरोबरच आह.े तुी ह ेअसले ु गमे खळेाव ेह ेमला काही आवडलेले नाही. पण मी काय 
णतोय ह ेतुाला समजतच नसान ेतुाला वाटत ेकी पणू  मलाच िनकालात काढाव.े पण एक लात ा, 
माझ ेअमकु अस ेणण ेआह ेअस ेकाहीही सागंत िनरिनराळे लोक मला िठकिठकाणी खोडत राहतील. सगळे 
कदािचत मायापयत यणेारही नाही. आिण समजा कळले त ेमला तरी अस ेिकती िठकाणी मी ीकरण दते 
बसणार ? आिण मीच बरोबर अस ेिस करायची िज तरी कुठाय मायात ? कबना अस ेवादात जकणेबकण ेह े
मला िनरथ कच वाटत आलेले आह.े माया मतामाण ेजग घडले णज ेसव माणसासंाठी तो ग  असले, असा 
म माया डोात नाही यऊे शकत. कारण पाहतो ना मी, जग कस ेअसायला हव ेह ेसागंणार ेलोक ! या 
सगयाचंा महाचा ॉेम मला हा िदसतो की ह ेजग आता आह ेअस ेभगंार कशामळेु झालेय ह ेनाहीच 
ायचये ानंा समजनू उलट तो ही नकोय ानंा समोर णनूच तर त ेजग कस ेअसायला हव ेाा 
कना लढवत राहतात.  
माझ ेणण ेएवढचे असत ेकी साच ेजग ह ेमतमतातंराचं ेआह.े मग ात अिता, करता, अितरकेीपणा, 
दहशतवाद, ह ेसगळे आल.े एकदा तुी मतातं टले की थाबंवणार कुठे त े? णज ेसगळे माच होत ेना 
यात – सघंष , हसा, अाय, िवषमता ? तुी णता की तमुची मत ेग  आणणार आहते आिण तो नमेा 
तमुा िव मताचंाही तचे णतो – ाची मतचे िहतकारक आहते ! णनू  मी णत होतो की मताचंा हा 
माग च नाकारता यईेल का ? मी मत नतो माडंत. पण यात तमुच ेमत खोडल ेजात ेअस ेतुाला वाटले. आिण 
खोडयासारख ेतर मी काही बोलतच नतो. णनू हतेपूवू क तुी करकोचा आणलात. मी एवढचे करणार --  
आपाला काही णायचचे नाहीय तर खोडले काय जाणार, अस ेणनू ल करणार. सरा काय आह े ? मी 
असा सगळीकड ेखोडला जातोय अस ेिदसत रािहान ेमाझी ितमा पराभतू िदसले का ? अहो, ितमा णज े
सादर केलेले एक मतच तर असत े! माया ितमचेी तरी मी कशाला काळजी क ? चा ा तमुच े! यातनू होणार 
काय शवेटी – सगयाचंीच मत ेजोरात चा राहणार, कुणााच मतामाण ेपणू  काही घडणार नाही आिण नसुतचे 
कुणी जकत आिण कुणी खोडले जात राहणार ! करकोचा हाच िवषय सतत चचत ठेवा तुी ! चा ा ! 
--- ००० --- 



66 
 

गुी   
 
हा लालशट ूटरवाला गलेा की माग ेकाही नाहीय  
सहज रा ॉस करता यईेल  
पण साला तो मोबाइल बघत बघत चालवतोय ूटर  
तो पणू  गेािशवाय िवचारही नको  
बघत बघत चालान ेवळे गलेाय  
तवेा वळेात मागनू आणखी दहाबारा वाहन ेयतेाहते  
णज ेमाझ ेआता रा ॉस करण ेलाबंणीवर पडले  
ाच ेमोबाईलवर काही अजट महाच ेअस ूशकत ेवा सखुमय  
णज ेमाझ ेपलीकड ेजाण ेकमी महाच ेकस े 
 
मोबाइल बघत ूटर चालवनू ान ेरात धोका तर िनमा ण केलाच होता  
िशवाय माझी अमू महाची पाच िमिनटे वाया घालवली होती  
आणखी असतील काही मायासारखचे  
 
ाचा रागही आला आिण भीतीही वाटली  
भडवा धडकेल कुठेतरी आिण हॉिटलचा बसले लाखाचंा बाबं ू 
िशवाय हाल होतील त ेवगेळेच  
आिण मलेाच तर ाची पोरबेाळे अनाथ होतील त ेवगेळेच  
 
णनू नहेमी सयाचा िवचार हवा  
आपामळेु कुणाचा वळे वाया जाऊ नय ेही जाणीव हवी  
णज ेसगळेच धोके कमी होतील आिण नकुसान होणार नाही  
 
पण ह ेकोण कुणाला सागंणार  
सगळीकड ेकुठे पोिलस असणार  
आिण सागंायला जाव ेतर एकदम शटा खान ान ेगुीच काढली तर  
आपण घाबन राहण ेहचे कमीत कमी नकुसानीच ेआह े 
चला आता करावा रा ॉस  
--- ००० --- 
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िबिझनसे  
 
ज ेज ेअुट असत े 
त ेत े खापदाथात  
पातंिरत करायचा िबिझनसे  
 
ाला सचुला होता  
पहाटेा ात  
 
ान ेहाक मारली  
तेा आवाजच नाही फुटला  
ा ऐवजी फुटली  
ाची त:चीच िनऑन ितमा  
 
आता घाबरयात अथ  नता  
मग तर कुणीही  
हाच गमे खळूेन  
हव ेत ेकरायला लावले  
 
पाऊस पडायला लागला  
त ेबरे झाले वाईट एकच आह े 
की अशा वळेी नको त ेआठवत े 
जस ेकी अपघातात गलेेली  
आपली गोड मनीमाऊ  
 
लावचू नय ेकुठे लळा  
बाहे ज ेज ेिमळवले  
त ेत ेासच दते ेसाले  
 
पहाटे लौकर उठून  
नसुती गाणी आठवत बसाव े 
जाऊ द ेबाकीच ेढगात  
--- ००० ---  
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ाचीन  
 
िवि णनू ाची  
जराही नाही िसी  
तो असतो सपाट आळशी  
कंठणारा काळाच ेकागद  
कपाळावर गदवत  
इतराचं ेअपराध  
नाइलाजान े 
 
जो थोड ेअनावयक  
िवचार करतो  
तो असतो थोडा िवि  
आिण जा करतो तो जा  
 
डल जलेीपेा  
चहेयावर हवते  
असं अनावयक  
िवचाराचं ेओरखड े 
आता मला  
ससंग  तर नाही होणार  
इथपासनू त े 
इथा लोकानंा त:च े 
िहतही नाही कळत  
कळायची शताही नाही िदसत  
अस ेसतत काही ना काही ाचीन   
 
माकडाा हातात िवचार  
अस ेहव ेजगण े 
त:ला आिण इतरानंाही  
ास दणेार े 
ािशवाय जगयात  
आकष णही नसले आिण ितरारही  
मग मे कुठले असणार  
--- ००० --- 
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ापक  
 
ापक णज ेकाय  
६-७ श ेपानांा  
दहा कादबंया  
की िकमान  
चार धमाचा  
तौलिनक अास  
 
घराजवळ नोकरी  
आिण एका फुटकळ  
रािशवाय काही 
माहीतच नसान े 
ातही वग िवह 
आिण िभऊ नकोस  
 
ज ेऐकेल त ेयाला पटत े 
णज ेहा  
कुतबुिमनारवन 
जपं मारले की काय  
शाळेत वाचली  
तीच किवता शवेटची  
समजनू िकती भावपणू   
 
मनाला समजा  
नाही िमळाली कॉफी  
मुाम काही िदवस  
तरच कळेल का याला  
आा ज     
से िमळवयातच  
चाललाय त े 
 
उदबी की धपू की कापरू  
याचाच िनण य थाबंलाय अजनू  
--- ००० --- 
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तमुच े असण े 
णजहेी  
 असणचे असत े 
कारण तुी त:च   
टाकलेले असत ेत:ला  
काळापढु े 
तुाला फ  
करत राहयासाठी  
 
तरीही तुी  
ग घालत राहता  
त:भोवती जगण े 
आपणच केलेय  
 ह ेमाहीत असनू  
 
खा खाा लागा  
तरी पढु ेमीत जगयाच े 
ये असाव े 
या एकाच िवचारान े 
सतत  राहात  
आपण रजा नाही घतेली  
एकही िदवस  
 
कुणी वापू   
करो ना करो  
आपण जरा जाच  
हळव ेहोत जगत गलेो  
शवेटी वीला आलो  
तेा रा सु पसरत होती  
धाावत पावत 
जगयाचा फाटताना  
पुकी द   
--- ००० --- 
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माशी  
 
िखडकीा काचतेनू सरळ   
एक माशी आत यतेाना पािहली  
आिण दरदन घाम फुटला  
घरात मी एकटाच आिण ह ेअघिटत  
 
ितावर ल ठेवले  
िता पखंाचंीही तुी  
करायची तयारी ठेवली  
 
आधी ती  
पुकांा कपाटाा  
काचतेनू थटे आत गलेी  
आिण पुके कुरतडू लागली  
ातं बरेच सदंभ थं होत े 
सािहाच ेनाटकाच ेइितहास होत े 
 
िता आकाराा मानान े 
बरीच केली ितन ेनासधसू  
िता नसुा असयान े 
िदसयान ेमाझ ेजगच धोात आले  
 
आता एकच भीती वाटू लागली  
ही माया मनातही िश शकेल की काय  
या घरात ह ेअस ेचा आह े 
ह ेकुणाला कळणारही नत े 
 
पण ितला मा मनाचा कोपरा न कोपरा  
िदसणार होता मायाच आयुात  
का आलीय ही या िवचारात असनूही  
ितला कोणताही िवरोध नाहीच करायचा  
हचे ठरवलले ेहोत ेही तर पणू   
आयुावरच शकणारी माशी होती  
--- ००० --- 
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स ं--- 
 
हा या चौकटीबल सवंदेनशील  
तो ा चौकटीबल आिण तो ितसरा  
एक णज ेलाख या चौकटीबल  
 
कामगार णनू सवंदेनशीलतते  
त ेिम होतात तसचे बीजपेीा  
आिण रावादीा  
 
एक िवकोशाबल सवंदेनशील  
तर सरा ऑफीसबल  
ितसरा तर कवीच  
तो तर सवंदेनशीलतबेलच सवंदेनशील  
 
फावा वळेात अपराधभाव नको णनू  
सगळेच थोड ेथोड ेजरा जरा  
बाहरेही सवंदेनशील  
 
एकाला तर सवंदेनशीलता  
िकती महाची आह ेयावर  
अनकेानंा पटवायच ेअसत े 
तो ाा अासाबल सवंदेनशील  
 
चोवीस तास कस ेजमले  
ाला ज ेलाभलेय जगण े 
अपघातान ेका अस ेना  
त ेतर जगनू मगच जमणार ना  
सगळे उधळून दऊेन पोरेबाळे  
मातीत घान कस ेहोणार स ं– 
 
तरी चकुतये काहीतरी  
इतर दशेातंली गिरबी  
वणभदे धमभदे िवचारभदे  
यातंली :ख ेआिण यु े 
रानच जाताहते  
 
सगयाचंचे बरोबर असान ेफार  
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ॉेम होताहते िशवाय ताकदवराला  
ाची चकू कशी सागंणार 
यातली अगितकता णनू सगयानंाच  
दा ावी लागतये जग तारुत ेतरी  
नजरआेड करयासाठी  
ाचसाठी एकजण ानात जातोय   
--- ००० ---   
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नृ  
 
कोणती होती शॉट िफ  
कोण जाण े 
कॉल गल होती  
ितला तो िवचारत होता  
काही  
ती शाीय नृ िशकत होती  
पण रािहलेच त े 
ती बम ेनाच ूलागली  
 
तो णाला  
तुया मनासारख े 
ायला हव ेहोत े 
ती णाली होतयेच की  
नाचत ेआहचे की मी  
आनदंही िमळतोय अनकेानंा  
 
तो ग बसला  
त ेबरोबर आह ेपण  
िसी लॅमर िमळाले असत े 
 
जण ूाच ेमन ओळखनू  
ती हसली  
तीन िदवस रािहलेय  
आता जायला हव े 
त ूचारी होतास का  
येसी नाहीच िमळाली तर ितन ेिवचारले  
तो णाला नाही  
आिण त ू 
ान ेिवचारले चकूुन  
ती हसली माया नृातनू  
मी आयु दते ेफेकून  
त ेखपू आवडत ेलोकानंा ती णाली जाता जाता  
--- ००० --- 
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िनदष  
 
कोटा त ती णाली  
ितला काही आठवत नाही  
ामळेुच तो िनदष सटुला  
जोसफे णालाच होता  
ितला नाही आठवणार काही  
ानचे केली असणार  
ती वा  
 
तो िवमानतळावर आला  
तर सगळी िवमान ेथाबंवनू ठेवललेी होती  
कुणी मोठा गुगेार पकडायचा होता  
 
तो िवमानातनू उतरला  
तेा उशीर झाला होता  
की सयू  लौकर उगवला होता  
 
झोपडपीवन जाताना  
ान ेनाकाला माल लावला  
मोबाईलवर तो एवढचे णाला  
आलोय तयार राहा  
सकाळच ेसाडनेऊ वाजले होत े 
--- ००० --- 
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बाज ू 
 
एक अहसा मानणारा होता  
ाा जगयात  
तो हसक वागाा घटना होा  
एक नहेमी मेाच ेबोले  
ाावर ेा मरी ायची वळे आली  
एक तर होता माणसुकीचा पजुारी  
ालाही या जगान ेअमानषु केले  
धमा च ेनाव न काढणायाला  
मिंदरबाधंणीच ेबोलाव ेलागले  
जाितअतं मानणारे  
जाितषे करत रािहले  
 
सामा माणसू शहाणा िनघाला  
असचे असत ेसगळे ह ेसमजणारा  
 
पण बिुमान शार िवान लोक  
ओरडत रािहले  
तेा तुी काय केलेत  
तेा का शपेटू घातलीत   
तेा कस ेलपनू बसलात  
तेा कस ेफायाा वळचणीला गलेात  
ाचंी बाज ूघतेलीत तशाच यांा वळेी  
काय तमुची दातखीळ बसली होती का  
 
मग बतकेानंी आधीच ठरवले  
म द ेत ेसगळे आता एकाच कुठाही  
तान ेजग चालण ेशच नाही  
आपण एक बाज ूठरवनू टाकू  
ाच बाजलूा रा  
तीच कशी तशील आह ेह ेसागंत रा  
भाडंण ेहोवोत बीपी वाढो  
की मडर होवोत एकमकेाचं े 
--- ००० --- 
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पण मी आह ेना  
 
सवयीला कळतो आछळ  
पण ती णत े 
मीच कशी सटुणार मायातनू  
 
सवयीच ेणण ेअसत े 
सगयानंी चागंले वागले की झाले  
आपापली काम ेकरावी  
कुणी कुणाला ास दऊे नय े 
ना अात राहाव ेना मात  
की झाले आह ेकाय ात  
 
पण एकीला गाण ेहव ेअसत े 
तेा सरी असत ेसेसाठी अधीर  
मग वळे यते ेसघंष  तडजोड सडू याचंी  
 
पण सवयीला वाटत ेती स आह े 
ितला कळत ेजग कस ेिनधक  
आिण सखुी होईल  
त ेती सागं ूशकत े 
आिण या ानासाठी  
जगान ेितला लात ठेवाव े 
ितची तुी करावी  
इितहासात ितला नदवनू ठेवाव े 
पढुीलांा सवयनी कराव ेितच ेअनकुरण  
 
सवय णत ेमी साा बाजचूी आह े 
मानवी मूासाठी मी ाण दईेन  
खपू सवयना नाही कळत  
नमेके जगाच ेभले पण मी आह ेना  
 
माया ेात ढवळाढवळ नाही चालणार  
तुाला समजनू ायचचे नसले  
तर सी होईल सवाा भाा  
आड यणेायानंा मळुीच खपवनू घणेार नाही  
सकुंिचत भदेभावानंा खतम क  
मीच फ अमया द खरी आह े 
--- ००० --- 
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ाग  
 
माझी भाषाच तुाला हााद वाटत होती अस ेन ेतर माया आठवणा सावाही तुाला तडुवनू 
काढाया होा. खर ेतर तुाला एक कळलेले होत ेकी नको तो गौोट होऊन गलेेला आह ेआिण आता 
कोणतहेी बदल थोपवणार नाहीत उघडकीला आलेला तमुचा रोग. पण ाचाच राग तुाला काढायचा होता आिण 
साहिजकच मीच होतो िनिम ती जखम खोलली जायाच,े ह ेतुी जाणनू होता. आता तुाला परतीचा माग च 
उरला नता, यान ेहोणारा तमुचा ितळपापड िनदान भटा कुानंा तरी ठार करेल आिण ामळेु तमुा 
मता पशेी शमतील, अस ेतुाला वाटत होत.े आता होता कुठे तुी आनवुिंशकतचे ेबदंी ? आह ेा ससंारात 
ातंी करत राहयाच ेतमुच े भगंनू गलेेले होत.े मला का धरत होता तुी जबाबदार ? कारण, असलेले, 
िदसणार ेकोणतहेी अि सहन नसत ेक शकले तमुच ेह ेवरैभाव. पण मला नगय लेखण ेतुाला अपमानाद 
वाटत होत.े मला मह िदले तरच तमुा ोधाला कदण िमळणार होत ेऐितहािसक िवषेणाच.े वषा नवुष 
चाललेला वास कंटाळवाणा असला तरी धोकादायक नता. तमुा येसीचा लपणा हा काही अगदी गगनाला 
गवसणी घालणारा ॉेम नता. ितला तर तुी सागंहूी इित नता की एका नगय कबतूरान ेचोच मारली 
होती तमुा असयावर आिण ान ेिव झालेली होती तमुची सवमा िनया.  
 
लपवनूच ठेवायच ेहोत ेतुाला माझ ेअसण.े मी तुाला माहीत झालेलो होतो त ेिनारण तुी माया नादी 
लागलात तमुा िखतते णनू. लोकानंा ह ेकळण ेशच नत.े तमुची काळजी घेयासाठी तमुच ेआकीय 
कधीही तयार होत ेपुा तमुची हरवलेली िशफारसप ेशोधनू ायला. तमुच ेराग लोभ मे लळा एवढचे काय तमुच े
सतंापही शाबतू राहाव ेअशीच ाचंी इा होती. तरच ह ेजग, न होयाा भीतीिशवाय क शकणार होत े
शाीय राजकीय आथक सामािजक साृंितक आिण भौगोिलक गती. कारण कुणाचीही जखम उघडी राहण े
णज ेसतत अिनिततचे ेसावट वा दते राहण ेहोत.े ाचंी मलेु ानंी घातली होती सिैनकी िशणात आिण 
सीमाभाग शाबतू ठेवण ेमच होत.े आतले अाय हळूहळू आज ना उा जाळून टाकता यतेील पण जगात हस े
होऊ नय ेह ेमहाचचे होत,े याबल ानंा वा तुाला शकंाच नती.   
 
पण सदुवैान ेवा दवान ेतुी अंातनू बाहरे पडलाच होता. आता परत अंात कस ेजाणार ? आता तुाला 
एकच माग  होता, तो णज ेपुा तुी िखतते गलेा आहात असा बहाणा करण.े आिण तमुचा दवेावर िवास 
असान ेतुी औषध ेघणेार नाही, अस ेणण.े समपुदशेनाला यणेाया कुणालाही, सारख ेलिगक बोन पळवनू 
लावण.े तुी ाचंचे आहात ह ेदाखवत राहयासाठी आता तुी ांापासनू तटुला आहात अस ेभासवण े
अावयक होत.े आिण तस,े मनातनू, टले तर, मायावर राग काढत राहयात काही तच नाही, ह ेतुाला 
समजत होत.े पण जगाा वहाराला वहारानचे उर तर शोधावचे लागणार होत.े अि िटकवायच ेअसले 
तर साशकंता आिण सशंय याचंा ाग करावाच लागणार होता.  
--- ००० --- 
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कला णज े 
 
ममवगय कसली िलिहणार किवता  
रोमॅिंटक कसली िलिहणार किुन असो  
की ाण कसली िल शकणार किवता  
 
ह ेसगळे काही नसलेा  
समजा गाधंीवााला 
उपयोग काय ाचा  
कवा दिलताला  
 
खर ेआह ेजसेा तस ेकाहीच नाही  
ाची ाची किवता  
ाााापरुतीच असणार  
हचे खर ेणज ेआचतनच   
एक कारच े 
 
हंमाण ेगहुते वा बुामाण े 
झाडाखाली बसाव ेहचे योय होईल  
 
न जाणो कंटाळा यऊेन  
िलिहयापासनूच  
िमळून जाईल मुी  
 
साराशं कला णज े
सपंक  नसण ेआिण    
कलेचा कंटाळा यणे े 
--- ००० --- 
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साप, पी आिण माणसू  
 
डगराळ रावर जाणायायणेाया कास खाली सापडून मलेेले अनके लहानमोठे साप िदसतात. लहानच जा. 
ानंा कळतही नसले की आपण िजवतं होतो आिण आता मलेोय. ांा बाजनू ेबोलायला वकीलही नसतात कुणी. 
फ एकदा एक मोठा साप ितथनू जाताना रागावनू बोलला होता, त ेअस ेहोत े– यांा हातनू माजंर मलेे की साले 
पााप णनू सोाच ेमाजंर दान करायचा िवधी करतात – मग ा ना आता सोाच ेसाप ! तेा माया मनात 
िवचार आला की याला कस ेकळले असले त ेमाजंराच े? कारमधल ेलोक जर उतरले ना खाली तर कडकडून चावले 
हा ानंा. पण, भाविनक तृी जा नसत ेाला, हा एक ॉेम असतो ाचा. कवा नसतो, असहेी णता 
यईेल. ाा चकचकीत चसेारखाच, किचत पावसात िभजलेला नागमोडी रा ह ेसगळे रोजच पाहतो आह.े 
पण कुणाच ेबरोबर कुणाच ेचकू ह ेाला कळू नाही शकत. तरी ाला थोड ेवाईट वाटतचे. पण तो ाच ेकाम नाही 
थाबंव ूशकत. माणसांा जगातासारख ेायदान ाला कस ेयणेार ? पण ाला कुणी दोषही नाही दते. जवळून 
उडालेला एक पी णाला, इता कशाला लागतात भावना आिण कना ? 
 
मी वर पािहल.े मला उंच उडणार ेपी िदसले. ानंा हा असा गााखंाली मरायचा धोकाच नाही. एकदा तर मला 
च पडला होता की मरतात तरी कस ेह े? उडता उडता हाट अटॅक यऊेन वा ोक आान ेथटे खाली पडून 
मलेेत, अस ेतर कधी िदसत नाही. मग एकान ेसािंगतले, ातारपण, आजार ह ेानंाही असत ेपण मराया वळेी त े
अस ेबाहरे नाही काही उोग करत. ांा घरात वा लपयाा िठकाणी त ेजातात आिण ितथ ेमरतात. ाचं े
िवघटन लौकर होत.े कवा कुठे खालीिबली पडले तर तसले मलेेले अ चालणारेही काही असतात. तस ेसपंतात मग 
त.े अंदशनिबशन काही नाही. मयत पाा साथीदारानंा :खिब:खही होत ेण े! 
 
माणसालाच कटकटी फार. जाळा, परुा. पण मेावर काही कळतच नसणार णा ! तरीही ाा आठवणी 
जागवा, ा करा, आिण अस ेवषा नवुष करा ! आिण फारच मोठा कुणी असले तर ाची ारकभवन ेउभारा, 
रानंा नाव ेा, पतुळे उभारा, पतुयांा िवटंबना करा, ातंनू दगंली करा, एकमकेाचं ेमडर करा आिण मग 
शवेटी सलोाच,े शातंतचे ेआिण मेाच ेमह चचत ठेवा ! सवात बिुमान ाणी माणसूच – िनववाद ! 
--- ००० ---  
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अगंण  
 
किवतचेा अथ  समजावा  
णनू ान े 
परुात िवभागातनू लाकड ेआणली  
ती लाकड ेणाली जरा  
दोन पावले पढु ेगलेा असतात  
तर परुाणत िवभाग होता  
ितथनू अिधक िरच झाली असती  
सुवात  
 
अथ  कळायला हवा असले  
तर तो आधीच  
माहीत असावा लागतो  
त:च ेअवडंबर शाबतू ठेवनूच  
अवलोकाव ेलागत ेनव ेअबंर  
ज ेआधीच कळललेे आह े  
त ेअधंारात जायची  
िर कुणी का ावी  
 
आिण वाचकािंशवाय कवी  
णज ेतर तो न-कवीच की  
 
एकरषेीय अथ  
उपरोध अलंकार गोडवा  
भावना आिण मजंळु नाद  
आिण मु णज े 
अनभुव मत ेकाय ायला हव े 
ाच ेनकाश े 
ह ेसगळे काही नसलेच  
तर अथ  कसला सापडणार  
 
आपापा अगंणात नाचयासाठी  
च तर असतात किवता  
--- ००० --- 
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बरोबर  
 
कुणाही दोघातं सघंष  झाला  
की दोघहेी बरोबर असतात  
मग ायालय काहीही दवेो िनकाल  
 
ह ेएक साध ेस न कळामळेु  
भलाच राला गलेेा मधमाशा  
परत आाच नाहीत ांा आवाजाकंड े 
डोळे लावनू बसलेा म ुंया  
कंटाळा शवेटी थका  
िनराश झाा  
 
ाचंी अवा पान ओशाळलेले  
िदव ेमदं होत गलेे जण ू 
ानंाही नकळत  
ाचं ेडोळे कोरड ेपडले होत े 
 
ही शातंता णज ेजण ू 
मृपूवूच ेढगच 
अस ेसमजनू सवच उंदीर  
आपापा िबळातं गलेे   
 
इता वषाचा ाचंा ासगं  
मातीमोल ठरला होता  
--- ००० --- 
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दगड  
 
सकाळी तुी उठता तेा तमुा डोातला तमुा भावाचा दगड सपंृ होऊन घ झालेला असतो. काही 
िमिनटे तुी बोलतही नाही कुणाशी. ा दगडान ेतुाला पणू  तोडलेले असत ेआजबूाजूा हवपेासनू. आता पिहले 
काम हचे असत ेकी ाला थोडा तरी मऊपणा आणण.े अथा या एकाकीपणान ेया जगातनू िनवृच झाासारख े
होईल आयु. खर ेतर हा दगड, जगण ेकंटाळवाण,े कडलेले, ूर आिण :खी करत राहतो, ह ेकळत असनूही 
काही करता यते नाही. पण खोटे कशाला बोला, मधनू मधनू सखुाच ेकारंजहेी उडतातच की ातनू ! पण साले त े
आपोआप ाातनू नाही उडत. सारख ेबाहेन काहीतरी घडाव ेलागत.े श वा बातमी वा आठवण. हा दगड 
साला चहेयावरही करतो पिरणाम बाहरेा. िकतीही नको वाटले तरी तुी कोण आहात, कस ेआहात त ेसारख े
अधोरिेखत करत राहतो. ामळेु, ा मया दतेच लोक आपलुकी ठेवतात, घाबरतात, सावध राहतात आिण काळजी 
घते राहतात ांा ांा आयुाची. ातनू मेाचा माहोल जो उभा राहतो तो णज ेअसतो काहीशा मऊ 
पडलेा भावाचंा आनदंोव. राीची सहल आिण िदवसाच ेिसनमे ेएवढाच फरक वागवत. उम दा असावी, 
खापदाथाची रेलचले असावी आिण दगड िवसरत राहण ेजमत राहाव,े अस ेम सगळे ! शवेटी ज ेकाय बोलायच,े 
ठरवायच ेत ेव ूआिण माणस ेयाबंलच तर असणार. हचे तर नसैगक असत.े सर ेकाही तर कनतेही आलेले 
नसत.े  
 
यातनू आता माणस,े व,ू िनसग  रावत जाण ेतर घडणारच ना. त ेअगदी तका ला धन आिण वैािनक 
िकोणाचचे तर आह.े ाच ेपिरणामही घडणारच ना काही ना काही. तुी ठरवता की याला िनयती न णता 
िवान णायच.े खरे तर श, भाषा तुी हळूहळू िशकत आलेले असता – ातनूच तर तमुा दगडाच ेिश 
तुी घडवत आणलेल ेअसत.े त ेमा तमुा बाहरे िदसणाया शरीरासारख ेनसत.े त ेअसत ेिपकासोा 
िचासारख े– हात भलतीकडचे असलेले, डोामाग ेनाक आिण छातीवर डोळे असलेले. मु णज ेतुाला 
त:ला न आिण कुप िदसणार ेपण थोडफेार गु ठेवता यणेार.े बाहरे तुी णता की िपकासो खर ेतर आपले 
खरोखरच ेअसणचे िचित करतो – हसक आिण मेाचा अभाव असलेले आिण तरीही शातंतचे ेढग करणार.े 
ामळेुच तर आपाला तो हवासाही वाटतो आिण ाचा ितरारही वाटतो. यात तान कसले आलेय ? ज े
आह ेत ेआह े!  
 
पण कधी तरी यतेोच िवचार साला की यान वगेळे काही श असले का ? छे छे, हा  तर आािक आह,े 
िनसग बा आह,े कािनक आह ेणनू तुी फेटाळता. इथ ेतुाला एक पसुटशी शकंा चाटून जाऊ शकत ेकी 
साा ा नाइलाजान ेजोपासलेा दगडाला सोडायची भीती तर आपाला बिुिन करत नसले ? ा नको, 
िनयती नको पण हा जाच आिण ही हसा अटळ आह ेका, याचा मागोवाच नाही ायचा ? का, कशासाठी हा एवढा 
बदंोब ? काही हरवयाची, वडे ेहोयाची शता आह ेयात की एक कारची कािनक खाीच आह ेतशी ? 
आपण मेाच,े आपा धयैा च ेकवच िदलेली आपली मलेुही आपण याच चरकात तर ढकलतो आहोत. ानंा ा 
होणाया अवकाशाची इचंभरही जागा कुणी बळकावता कामा नय,े णज ेतरी काय ? थोडफेार िडब  होत का अस े
ना, ाचं ेअवकाश शाबतू रािहले की आपा कारंानंा आयु िमळत राहील, हचे ना ? आपा भावाचा 
दगड जड होत चाललेला जाणवण ेआिण बधीर वाटत जाण ेणजचे वय होत जाण े! की ? --- 
--- ००० ---  
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घटना  
 
खरचे सागंतो मला  
कुणाहीसारखहेी ायच ेनाहीय  
अगदी नतंर कुणी माझा  
पतुळा उभारणार असले  
वा माया जयतंीला  
गद करणार असले तरी  
मन कीतप ेउरयात  
मला इंटरेच नाहीय   
 
मी मायासारख ेजगणचे मला  
अतुच नाही नसुत ेतर   
अभही वाटत ेपाहताना  
अाहत रातनू  
वाहात चाललेला िदशाहीन  
रहदारीचा धरू  
मीच एक बोझ आह ेतर  
कशाला वाच ूमी  
कुणाची चिर े 
 
चिर ेमला अमतू  वाटतात  
माझाच भतूकाळ मला  
खोटा वाटतो  
तर क काय मी दतंकथा  
बाळगनू कुणााही  
 
आिण मलाच काय कुणालाही िदसणार े 
काहीही पणू  कस ेअसले   
आिण अधंारातले कनू  
माया मनाचा धरू  
कसा होईल अथ पणू   
 
घटना घडण ेहीच आह े 
खरी समा असचे मला वाटत े 
--- ००० --- 
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रिेडयो  
( आजा आकाशवाणी िदनािनिम )  
 
कुवतच नती वडील रोज िवचारत कानदाराला  
आलाय का णज ेसकंेड हँड रेिडयो आिण एक िदवशी खरचे !  
घरी आधी रािहला टेबलािबबलावर पण मग केॅटवर  
बसवलेा फळीवर झाला ानाप गणपती  
खालीच माझ ेअासाच ेटेबलखचु वर हा महाराज  
अानदं साधासधुा नाही हा होता जगातला अितीय  
मलूाड कंपनीचा टे ! शकेडो िबनाकाचंा साट  
आिण वडील मा ऐकत बाता आिण शाीय  
 
िसलोन बीबीसी सगळे राीअपराीा सगया कॉमटरीज   
सव नटना गाणी सगंीतकार ाावन थटे डोात  
भावभावनाचं ेनजार ेनजाकती आिण नखरे खपू खपू  
लपवत कधी कधी लिगक उीपनाचं ेइमले जण ूिकती छान  
गाण ेिकती छान गाण ेभाबा तर नावच नाही काढायच े 
मी एकटा एकीकड ेअसलो तरी बास डाक  चॉकलेटी कॅिबनटे  
आिण िपवळसर अगं चार बटण ेचार बॅडं हवा तसा  
कमीजा होणारा आवाज मग आईसाठी विनता मडंळ  
आपली आवड सगळे तरीही अासात मी नबंर वन  
 
गायानंी अस ेभर ेआयु की नकोच सर ेकाही  
पण एकदोन वषातच गाणी िचरकू लागली  
अिमन सायानचा ामा मचे बदं पडू लागला  
ाला दवाखाात नणे ेचा झाले पण अिभमान  
हा होता की मलूाड आह ेजगातला अितीय !  
 
सकंेड हँड टीी आला ाऊनचा तरीही लळा णनू   
हा िवकला नाही आी इतर सव ठीकच पण मु णज े 
ान ेआयुात भरलेले सगंीत ! 
 
तस ेतर मायापेा तते खपूच चागंली होती ाची  
माझा एकाकीपणा समृ करत राही तो खपू खपू अजनूही  
आह ेबाधंनू ठेवलेला िदवाणात अितीय आह ेजगातली आिण माया  
जगयातली वारसा व ूभावना सपंात आता दहा लाख पडतील  
--- ००० --- 
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तत:  
 
तत: सवानाच मा असतो  
बटुाखंालचा अधंार याचा अथ  नव ेपने घतेाना  
त ेकोणतचे :ख िलन पाहात नाहीत असा नाही   
केाची कारकीद  कधी ना कधी  
धोात यऊेन गलेेली असत े 
करमणकुीा अाता िवषबाधमेळेु  
 
कुणीही उगीचच जा माग ेनाही लागत  
ाच ेाला ार ेअसतात ाच ेाच ेहातमाल  
शाळेत जाताना आईन ेभागं पाडून ावा  
तस ेअसतात सगळे िबचार ेकाळा बाजारवाले  
 
डोळे वटारले णनू िितजावरचा ढग  
रंगढंग नाही करत उसनी िवा दाखवत आिण   
आज ना उा आपणही फडकाव ूबाजारात  
पदाचंी पोस  याची खाी बाळगािशवाय  
अिभनय ेात कुणी कु ेतरी िवचारले का  
 
 तर पडतातच आिण का पडू नयते  
असा कुठला अमरपा वा िशलािजत अक   
असतो कुणााही िखशात ामळेु  
आपण कंटाळलो की पटेवनू दतेा यईेल पणू  जग  
 
अध वट जािगरीचा नसतो काहीच उपयोग  
ह ेअसत ेमाहीत भजन करता करता  
ग ुगंी यणेाया सवच ामािणक भाजीिवेानंा    
णनूच तर त ेभाजी ऐवजी पचंतारािंकत  
हातभीची  ेपाहात रममाण राहतात  
वषा नवुष अननुय करत ातंा येसचा 
 
हीच असत ेजगरहाटी ह ेएाना  
गळी उतरलेले असान े आता नवीन कोणतचे नकोत  
लोभनाचं ेडावपचे णनू त ेबदंच करतात  
सवच उव जयंा आिण सार  
 
आता काय असत ेया ना कपांा आत तरी  
चागंला काही अथ  सापडले अस ेसव आरस े 
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उलटेपालटे केले तरी ांातंनू काहीच नाही साडंत  
ाला ितबब णाव ेअस ेपाया ऐवजी  
शेग ीमही चालले अस ेणणायाचंी जण ू 
आपण अवलाद असामाण े 
--- ००० --- 
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आई  
 
मला तझुी चीड आली होती की माझी  
तझुी कारण सतत आपण  
कुणावर तरी अवलंबनू आहोत  
या भावनते सतत तुया जगयाची  
आिण ही तझुी भावना मी  
कणभरही बद नतो शकलो  
यामळेु माझी   
आता तर मीच होतो ना  
मायावरही त ूअवलंबनू  
ह ेमला अतं अपमानाद आिण  
माझी मलाच कीव वाटायला लावणार ेहोत े 
 
तलुाच मदतीला बोलवायच ेकुणीही  
आिण तझुाच अपमान करायचा तलुा  
ु लेखायच ेयाची मला चीड यईे  
मी तलुाच बोले दाखव जरा राग ण े 
त ूउलट मलाच समजावसे ाचीही मला  
चीड यईे  
 
आिण ा िदवशी मराी आई   
तुया खोलीत िदवाणाजवळ त ूपडलीस  
कड लागनू र यते होत ेवय  
एकोणनद तशीच बसनू त ू 
आमा खोलीपयत आलीस 
दार वाजवलेस उघडून पाहतो तर  
रान ेमाखलेलीस – डोाला लागलेले –  
मी पडले – एवढचे णालीस चहेरा असा की  
तुयामळेु आता सगयाचंी झोपमोड   
मग लगचे इितळ टाके वगरै ेझाले – आता  
त ूनाहीस पण  
 
इतके चागंले णज ेनमनू वागणार ेकुणी िदसले की   
माझ ेडोकेच िफरत ेा ीचा मडर केला  
तरच मी थोडा तरी तुयातनू मु होईन अस ेवाटत े 
--- ००० --- 
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धच सगळे  
 
रसलेन ेिदले होत ेउदाहरण  
की नाटक पाहताना  
युात मलेुिबलेही न  
करणार ेलोक पान ेक हळहळत  
ितरारही करत ा पााचंा  
पण बाहरे मा त:ा दशेाा  
तशाच िवसंक धोरणाला पाठबा दते   
 
आपा मािलकामेी सणु समथ क  
ेकानंा तरी कुठे असत ेअल की बाबा  
ध का ध पानी का पानी अस ेकाही नसत े 
लाखो ेक रोज दाखवतात सहानभुतूी  
ांा ांा सन पाानंा न पाहता   
ती सन दाखवलीय ती ी  
मळुात तवेढीच असत ेका आिण ज न  
का कशामळेु असतो ज न  
 
आतंरिवरोध तर असणारच ना  
सवा नमुत ेएकच  
आिण सतत ालाच धन  
अशी कुणाा मत असतील रसायन े 
आिण सगयाचं ेपवू ज एकच कस ेअसतील  
 
ह ेसव कळत नकळत समजनूही असतात  
परुोगामी ितगामी आिक नािक  
कोणाही थंाची उपासना करताना  
इतराबंाबता उपरोिधक शारीला  
अधीर असणार ेआिण चागंले माहीतच असासारख े  
 
सवानाच हव ेअसत ेसवानाच पटण े 
एकच चागंले णज ेधच सगळे  
पण मग त ेजगण ेकोण जगले अस ेहोईल    
हा  ानंा पडत नाही  
--- ००० --- 
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तण  
 
हचे फूल हचे झाड  
अशी दहा वष  
ह ेनाही घडले  
आपा शरीरातं  
 
गाण ेसोडून  
न एकातं  
ही नसुती  
कनाच रािहली  
आपा गु भटेत  
 
िवशषे अस ेर े 
शोधलेच नाही गलेे  
आपाकडून  
शा ा आठवणत  
जखमी होत रािहान े 
 
अनभुवाची िनया  
रािहली फ  
आपा िजभावंर  
एकाच चवीत  
 
नमेके ज ेहव ेहोत े 
ाा आधीच  
जागा पकडा  
वत मानपानंी  
आिण अाला जात रािहले  
आपले मीलनाच ेिवचार  
 
तरीही अजनूही  
तणच आहते  
माया किवता  
ानंा श त ूदतेसे  
--- ००० --- 
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आरोप  
 
अहसकावर हसचे ेआरोप  
धामकावर अधमा च ेआरोप  
डाावर ीमतंीच ेआरोप  
गिरबावर उटपणाच ेआरोप  
 
िेमकावर तारणचे े 
दशेभावर हरेिगरीच े 
चालकावर बडुवयाच े 
पोशावर शोषणाच े 
ागावर भोगाच े 
 
राजकारयावर  
भिूमका नसयाच े 
ामािणकावर  
आक ितपणाच े 
कवीवर  
सवंदेनहीनतचे े 
जाितअतंवाावर  
जातीयतचे े  
समतावाावर 
अितचे े 
 
अस ेआरोपच आरोप  
पण सगळेच  
स णनू िनदष  
 
िनदषावंर दोषाचं ेआरोप  
सनावर ज नपणाच े
शिुचभू तावंर ाचाराच े  
चायावर लिगकतचे े 
 
सावर असाच ेसर ेकाय  
--- ००० --- 
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अमानषु  
 
ाा पीकड ेसपंक  कौश नत.े काही सागंताना ती कुठूनही सुवात कर.े सबंिंधत पााचंी नाव ेकधी सागं ेतर 
कधी रान जात. ा पााचं ेएकमकेाशंी काय नात ेह ेऐकणायाला नीट कळाव,े याची काळजीच नस ेसागंयात. 
एक तर िता लाबंा नाातले वा मािहतीता कुटंुबाचं ेअयावत रकेॉड ाा डोात नस.े खरे तर ाला 
ात खास इटंरेही नस.े ह ेअसले बोलत बसण,े ह ेाला वळे घालवायच ेगॉिसप वाटे. ामळेु, ाच ेऐकणहेी 
सदोष अस.े पण एक सपणा णनू तो समजनू घते असासारख ेबघत राही. मचे, चकूुन, कुणाच ेकोण वा 
कधी घडला हा अपघात वा कुठे घडला, अस ेकाही िवचार.े ती एकदम भडके. सगळे तर सािंगतले, असा चहेरा 
कन जरा िचडून दईे उर. तरी ाला नीट कळतच नस.े पण तो िवचारायचा बदं होई. काय होणार आह ेनाही 
कळले तरी, या िवचारान ेतो ग राही. झाले त ेवाईट झाले ण.े ांावर ह ेएक मोठेच सकंट आहे, ण.े ती 
अजनू काही सागंत राही. नातवेाईक यायला कसा उशीर झाला, ा अपघातात गलेेा मलुाच ेवडील कस ेबशेु 
पडले, वगरै.े तो फ चहेरा गभंीर ठेव ेआिण मनात ण,े जाऊ द,े म द ेितकड.े  
 
अस ेदोनतीनदा झाावर ान ेन कळलेले िवचारायचचे नाही, हचे तं वापरात ठेवले. पण नतंर पढु ेकधी ाचा 
उेख आला तर त ेपढुचहेी कळत नस.े तेा मा तो कुणाच ेकोण त ेिवचारी. ती जोरदार िचड.े एवढ ेसगळे 
सिवर सािंगतले तर होत.े आपला नवरा आपाला कमतच दते नाही, अस ेितला वाटे.  
 
शवेटी एकदा तो वतैागला. त ूकृपया मला काही सागंतच जाऊ नकोस, णाला. माझा म जरा ो असनू माझ े
आकलन कमकुवत आह,े णाला. कुणा सयामंळेु आपातं नकोत वाद, णाला. यावरही ती िचडली. 
अथ शाातले बर ेकळत ेइतके अवघड आिण ह ेसोप ेमा नाही कळत. याच ेकारण एकच आह,े त ेणज े
मायाकड ेतमुच ेलच नसत,े अस ेती णाली. काय समजायच ेत ेसमज, म दते तझु ेनातवेाईक आिण 
मािहतीतले सगळे. मला ांातं कवडीच ेइटंरे नाही, तो णाला.  
 
ह ेान ेएकदा सहज ाा एका िमाला सािंगतले. फारस ेमह नसलेल ेपण ॉेम असलेले अस ेकस ेकाही 
असत,े ह ेसागंताना. िम णाला की ही तझुी भिूमका बरोबर नाही. सयाबंल अशी असवंदेनशीलता धारण 
करण ेह ेअमानषु आह.े मग, नाही बाबा नीट कळले, ह ेन पाहता मायावर िचडण,े ह ेनाही का अमानषु – ान े
िवचारले. अर,े पण, एखाा माणसाचा मृ ूआिण तझुा होणारा अपमान यातं िववकेान ेकाही फरक करशील की 
नाही – िमान ेिवचारले. िववकेान ेफरक तसा नाही बघायचा, हा णाला. त ेज ेकाय घडले ामळेु आमा 
जगयाला आह ेका काही धोका वा ास, ह ेपाहायच.े िचडिचड केामळेु आमच ेसबंधं िबघडतात, मेाचा नाश 
होतो – याला मह ायला हव.े लाबंच ेमहाच ेकी जवळच ेयाचा िववके हवा. यावर तो िम णाला की भिूमका 
ही मानवतचेीच असायला हवी, मग भले आपले नकुसान झाले तरी चालेल.  
 
ह ेनी ना ********** , मग ऐक – या तुया मानवतावादी भिूमकेमळेु आपल ेसबंधं िबघडले, अस ेसमज – तो 
णाला. यावर, खात जा मग, त ूअमानषु माणसा, तो िम णाला.  
--- ००० ---  
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यश  
 
तो एक साधा सवसामा असा कॉलेजिवाथ होता. अास, िसनमेा, िकेट असा. खास िवशषे उकुता वाटावी 
अस ेफारस ेकाही नत.े पण, एका गोीमळेु ाात जरा वगेळेपणा आलेला होता. एकदा, णज ेिनदान अस े
झाले होत ेकी, ाला मूोिनया झाला होता आिण ातच कवा ाा पिरणामामळेुही असले, ाच ेबीपी लो  
झाले होत.े लघवी थाबंली होती. डॉर णाले होत ेकी मराीपयत लघवी झाली तर ठीक, नाही तर अवघड 
आह.े तर त ेसगळे एकदाच ेिनरले गेावर गढू टा जाणाया गोकड ेाच ेल जायच.े माणसू मु होतो 
णज ेकाय होत,े असा एक , फार गाभंीया न ेन,े पण, अस ूिदला होता ान ेमनात.  
 
ाच दरान वत मानपातं बाता यऊे लागा एका हठयोयाबल. हठयोग णज ेकाय, ह ेाला माहीत 
नत.े तसा तर ान ेराजयोग हाही एक श ऐकलेला होता. ाचाही ाला अथ  नता माहीत. तर तो हठयोगी 
ण ेपायावन चान दाखवणार होता. हठयोग ही गो स असनू ती आह ेजगात अिात, ह ेाला 
दाखवायच ेहोत.े ान ेकशी ही खास िसी ा केलेली आह,े तहेी ाला दाखवायच ेअसले. िसी हा श ाला 
वत मानपातनूच कळला होता. ाचा अथ , एखाद ेिवशषे कौश वा शी असा असावा, अस ेान ेसमजनू घतेले 
होत.े ा हठयोयान ेवळे, वार, तारीखही जाहीर केली होती. अनके वाता हर, भारतातली सगळी चनॅेस आिण 
परदशेातंनूही काही ितिनधी हजर राहणार होत.े रोज काही ना काही यते होत.े मनातनू ाचा याला पाठबा होता – 
अस ेघडावचे अस ेवाटत होत.े काही गोी या आपा इेवर वा मनावर नाहीत अवलंबनू, अस ेहोयात ाला बर े
वाटेल, अस ेाला वाटत होत.े पण, ामळेु का णनू बर ेवाटेल, ह ेाला समजत नत.े ह ेकाही घडया 
आधीच काही लोक या काराची चेा करत होत,े िखी उडवत होत.े त ेाला आवडत नत.े खपू अास कन 
ान ेह ेकाही मत बनवले होत ेअस ेन,े पण, आपोआपच अशा गढूाला पाठबा दणेचे ाला समाधानाच ेवाटत 
होत.े तरीही, एक  होताच – गढू णज ेजर मनाा कुवतीबाहरेच ेकाही असले तर हा तारीख-वार सागंनू 
जाहीर कस ेकाय करत होता ? णज ेाला आता ह ेगढू रािहलेच नसले का, असा  ाा मनात यईे. इथ े
ाला एका ात िकेटपटूच ेबोलण ेआठव े– समजा उंच उडालेला कॅच आह ेआिण तो मायाकडचे यतेो आह,े 
मलाच पकडायचा आह े– तवेा णातं समजा माया मनात आला िवचार की जमले ना मला, हा सटुला तर 
माझी िकती छी:थ ूहोईल – तर सटुलाच समजा कॅच ! कोणताही िवचारच न यतेा पणू च ायला हव ेत ेकॅच पकडण.े 
मग, हा हठयोगी, आता मी दाखवतोच ह ेकन, अस ेमानिसक सगळे मोठे कन कस ेकाय ह ेकरतोय ? कॅच 
सटुयाचीच नाही का यातनू शता ? ान ेआधी ायल घऊेन पािहली असलेच णा ! या कारनाासाठी एक 
मोठा हौद बाधंला होता ण े!  
 
ात घडले अस ेकी तो हौदावर काठाशी उभा रािहला, ान ेकाही मं टले आिण झटकन पायावन 
चालायला णनू तो सु झाला – आिण अरेर े– थटे बडुालाच तो ! सया िदवशी सगळीकड ेतो हौदात उभा 
रािहलेला आिण ाा डोा-तडा-जटावंन पाणी िनथळतये, अस ेफोटो ! ाला वाटले, बडुालाच होता ना, 
जाऊ द े– तसचे ान ेएक दहा िमिनटे तरी पायातच राहायला हव ेहोत े– नतंर तो बाहरे आला असता तर अशी 
नाची तरी झाली नसती ! पायात तो इतका वळे रा शकतो, ह ेतरी काही िवशषे घडल ेअसत े! त ेकाहीही असो, 
ाला या अपयशाच ेवाईटच वाटले, ह ेमा खर े! 
 
तो अर: तड लपवत होता, सगळीकड ेहा िवषय टाळत होता. हठयोगातसुा, बघा आता, पकडतोच मी कॅच, 
अस ेनसाव ेबतके, आिण तचे तो करायला गलेा आिण फसला. आधी कधीतरी जमले असणार त ेाला. इथ,े मन, 
िवचार, अहंकार यामंळेु तो फेल गलेा असणार. ाला याच ेखपू वाईट वाटल.े जगातली बरीच अपयश ेही, आता मी 
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होऊनच दाखवतो यशी, अशा भावनतेनूच घडत असावीत, अस ेाला वाटले. ामळेु, खर ेतर अपयशी 
लोकाबंल वाईट वाटायला हव,े सहानभुतूी वाटायला हवी, अस ेाला वाटले.  
 
पण मग, एक नवाच  आला समोर – अहंकार असला तर अपयश येयाचीच शता जा आिण अहंकारच 
नसले तर ा यशाचा आनदं कुणाला होणार ? िकेटपटू ह ेसगळे सराव करकन यंमानवाच होत असतील साल े
! कॅच सटुायचा च नाही ! मग अगदी कॅचसे पकडयाचा जागितक िवम कन तरी उपयोग काय ? डडेच ना 
सगळे ! मयतच तर !  
 
ानतंर ाला अपयशी  लोक िबचार ेआिण यशी लोक वडे ेवाटायला लागले !  
--- ००० ---  
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यु  
 
रिशयाची एक भिूमका आह.े  
येुनची एक भिूमका आह.े  
अमिेरकेची एक आह.े  
ा, जमनी आपापले काही बोलत आहते.  
रिशयातला किुन प णतोय की ण ेह ेपिुतनच ेयु आह,े आमची याला माता नाही. कोणाही एखाा 
दशेान ेसया एखाा दशेाचा का ावा, ह ेआाला मा नाही.  
येुनमधले बडंखोर णताहते की रिशयाच ेबरोबर आह,े आपण ाचं ेऐकू या.  
भारतानहेी योय ती भिूमका ावी अशी जगाची आिण िवशषेत: येुनची अपेा आह.े  
रिशया हा भारताचा, आजोबांा काळापासनूचा िम आिण सरंणाा ेातला िवास ूपािठराखा.  
कुणी णताहते की ण ेअमिेरकेन ेइकडून जाणाया भारताा सॉट वअेर कामावंर  नसुता दोन टे टॅ 
वाढवला तरी भारताचा बाजार बसले.  
-- ही सगळी समजा सागंोवागंीची उथळ मािहती आिण मुिेगरी नसलेले ान आह.े  
तर कराव ेकाय ? यु आिण िवसं तर चा झालेला आह.े आिण ाची ाी वाढली तर कशाच ेकाय होईल 
आिण मु णज ेआपले काय होईल ह ेकुणालाच नाही सागंता यणेार.  
 
यावर, खर ेतर, माझा कै. िम जयतं पवार एक िकालाबािधत स सागंनू गलेेला आह.े ‘ वरनभात लोचा कोन 
नाय कोचा ‘ ! ह ेआमा माजंरेकरानंा समजले पण या जागितक वेानंा कस ेसमजणार ? ासाठी मराठी ही 
मातभृाषा असावी लागत ेआिण ितला अिभजात भाषचेा दजा  िमळावा याचीही िनकड वाटावी लागत.े  
 
माया िमातं सव कारच ेलोक आहते, ह ेकृपया लात ाव.े सकाळी िफरायला गलेो तेा असाच रात 
ओळख झालेला एक मालदार मराठा िम भटेला. तो णाला, ही तमुची गॅगं नाही िदसत. आी ५-६ िनवृ 
कम चारी रोज एक िफरायला जायचो, ामळेु, मला एकालाच पान ान ेह ेिवचारले. मी णालो की एक तर 
कोिडमळेु आमच ेएक यणे ेबदं झाले होतचे आिण आता तर एकजण अमिेरकेला गलेे, एक राहायला लाबं गलेे, 
ामळेु, तरीही, चल अकेला णत चा ठेवलेय, मी णालो. यावर तो णाला रोज सकाळी दवे आपा एक 
धडा सागंतो, कोणता सागंा – सकाळी उठावर पिहले काम माणसू कोणत ेकरतो ? पाणी िपतो कवा दात घासतो, 
मी माझ ेबामणी उर िदले. तो णाला, नाही, ह ेकरतो – ान ेहातात तांा धराच ेदाखवले. हो, करे आहे, 
मी णालो. याचा अथ  काय, दवे आपाला िदवस उजाडला कीच लगचे सागंनू ठेवतो की बाबा तझुी तचू धवुायची 
आहसे ! यावर खळखळून हसनू आी िनरोप घतेला.  
 
पण, तरीही जगाला एक मोठी आशा अजनू िशक आह.े तीही मराठी यते नसान ेकुणाला माहीत नाही. ती आशा 
णज ेमराठीतले बरचे लेखक आिण समीक. करे भिूमका घणे ेणज ेकाय, ह ेानंा िवचारले तर लगचे कळू 
शकत.े  वा समा काहीही असो, िववकेी भिूमका ायला हवी, अस ेत ेणत असतात. मग, सा ा 
वगेवगेया भिूमका िदसताहते ा िववकेी आहते की नाहीत ? आिण ाााा ा ा भिूमका िववकेीच 
असतील तर काय कराव,े ह ेानंाच िवचारायला हव.े पण ांाकड ेकुणी ढंुकूनही पाहायला तयार नाही. खर ेतर 
ाथा वर आधािरत नसलेली, जगाच ेभले करणारी भिूमका कशी असायला हवी, त ेत ेसव जगाला िशकव ूशकतील. 
पण, जगात ानाची कदरच रािहलेली नाही ! 
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यावर, माराठीतलाच एखादा हटके लेखक णतो की माणसाा समावंर बौिक िनराकरण ेनाही सापडू शकत, 
कशाला िशणवताय म ? ह ेऐकले की त ेखवळतात. णज ेतुी मषूा वादाच े– absurdity च ेबोलताहात. तोच 
काय, अिवादाचा, बुाचा, सा चा, गीतचेा, बायबलचा, कुराणाचा, तकुारामाचा, ज.े कृमतूचा काळ कधीच 
सपंला. ा ा काळाला आलेा ितिया होा ा फ – आता ातंले काहीच उपयोगी नाही – अस ेत े
णतात. ाचं ेणण ेअसत ेकी आजचा हा काळ वगेळा आह,े आता वगेळी पण योय णज ेिववकेी भिूमका 
लागले ! – आिण ती भिूमका फ ानंाच माहीत असत,े ह ेयात अात असत.े  
 
मराठीता भिूमकावााचं ेएकच साध ेणण ेअसत े– उगीचच हसा वाढव ूनका आिण सविहताची िववकेी 
भिूमका ा. आमच ेऐकलेत तर नीट, छान जग ूशकेल माणसू.  – हा आवाज बायडने आिण पिुतन यांापयत 
पोचले तो सिुदन ! ासाठी ाथ ना तरी करायला काय हरकत आह े? अधंने ेका अस ेना ? 
--- ००० ---  
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वाचन  
 
कबलू केामाण ेघडल ेनत े 
मला वाटले मी बतके  
वाचनालयात असणार  
एका िमान ेसािंगतले  
ान ेतासाभरापवूच  
मला ँडवर पािहले होत े 
 
ना कुणाच ेपसै ेदणे ेहोत े 
ना एखाा :खावर  
रामबाण इलाज करायचा होता  
 
तस ेअवलंबनू णाव े 
अस ेकोणतचे नत ेअकंगिणत  
मी िसगरेट नाही ओढत  
पण दा चालत ेना  
 
नगरपािलकेा एका जनुाट  
बाकावर बसलो  
तेा आठवले  
सटुलेले धाग े 
 
ससुाट गलेो ाा ेशनरी कानात  
आिण माया मनाच ेकनेन सािंगतले  
माझ ेउाच ेिरझशन आह ेतो णाला   
परवा भटूे आिण फेकून दऊे सगळे गरैसमज  
 
तेापासनू मी वाचन बदंच केले  
--- ००० --- 
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गु  
 
खर ेतर तो कुणाा शोधातही नता. अााच ेिवचार होत ेडोात, असहेी नाही. पण, आपण फारस ेकाही न 
समजता जगत असतो, अस ेमा ाला वाटत अस.े णज ेाचा अगदी पाठपरुावाच करावा, इतके काही नाही. तो 
िसनमेा पान परतत होता तेा त ेघडले. राीच ेसाडबेारा वाजनू गलेे होत.े इकड ेतो फारसा कधी आला नता. 
एखाा वळेेलाच आला असले. वाहन िमळाले नाही णनू तो थोडा चालत िनघाला होता. तेा एका इमारतीत 
पिहा मजावरा घरात ाला उजडे िदसला. तो णभर थाबंला तर कुिणतरी णाले, बघा जाऊन, अूत 
आह.े काय आह,े ान ेिवचारले. एक सीधा सादा आदमी ह,ै बस, िमल आओ. अस ेणनू तो माणसू िनघनू गलेा. 
आता ाला उकुता का वाटली असले, ह ेाला सागंता नसत ेआले. घडू शकत ेअस,े अस ेणनू तो खरोखरच 
ितथ ेगलेा. आता माणसान ेाच ेहसनू ागत केले. दवेाचं ेफोटो, धपूदीप, फुले-हार असल ेकाहीच नत ेितथ.े 
बसा, तुी खपू िठकाणी जाऊन आलेले आहात पण के वळेी तुाला माहीत असायच ेकी तुी अमकु िठकाणी 
चालला आहात कवा ताजमहाल बघायला चालला आहात. पण आता वगेळे कन पहा – जायच,े पण, कुठे जायच े
त ेठरलेले वा माहीत असता कामा नय.े आिण हो, तुी काहीच िवचारयासाठी आलेला नाहीत, ह ेमला माहीत 
आह.े आिण आणखी एक, मी काही तमुचाच काय कुणाचाच गु नाही. अथा त ह ेणज ेतुाला काही खास वगेळे 
सापडलेय कवा नशीबच काही दऊे करतये अस ेत:ा कौतकुाच ेकाही न समजता जा. कोणाही पिरितीत, 
कधीही, आपण कुणाहीपेा अिधक शहाण ेआहोत, अस ेसमजायच ेनाही. याचा अथ , आता मी न होतो, अस े
णायचाही उपयोग नाही. मी कुठलाही दवेधम  नाही सागंत – या आता. एवढ ेऐकावर तो बाहरे पडला.  
 
माहीत नसलेले िठकाण णज ेकाय, यावर िवचार करतच तो घरी गलेा. घराची दार ेउघडीच होती. आिण ाा 
कुटंुबातले कुणीच नत ेघरात. तो ाच िवचारात झोपी जात रािहला, पण, ाला समजत गलेे की ह ेसोप ेनाही.  
 
मग तो एक जण ूनादच लागला. तोच िवचार. याला गु तरी कसा णावा, पुा बोलावलेही नाही. आिण मी तर 
पुा ितकड ेएवात जायाची शताही नाही. आिण गलेोच तरीही, सािंगतले ना एकदा, अस ेणनू तो िचडूही 
शकतो. जाऊ द.े  
 
पवू म ुबंईत िही यायच.े कधी त ेबसलेले असायच ेेशनवर. ानंा कुणी िवचारले की बाबा कुठे जायचये तुाला 
की त ेणत, अस ेकाही नाही – आाला इथनू जावसे ेवाटले की समोर िदसले ा गाडीत आी बसणार, मग ती 
नईेल ितकड ेजाऊ. पण, हहेी ाला पटे ना – गाडी कोणती आह,े कुठे चालली आह,े त ेकाळणारच ना ! पसै ेखपू 
असतील सााकंड,े टीसीबीसी आला तर सहज दडंबड भरत असतील ! 
 
ाला एक आले लात की त ेश नाही. माहीत नसलेले णज ेाला आपले मन टचसुा नाही झालेले अस े
हव.े आपण या माहीत असलेा जगात गाडले जातोय असचे ाला वाटू लागले. माहीत नसलेले अस ेअमकु एक 
िठकाण कस ेअसले ? अमकु एक णज ेमाहीत असणचे त.े आिण अस ेपािहले तर त ेिठकाण इथनू लाबं सरीकड े
कुठे आह,े अस ेतरी कस ेसमजता यईेल ? आपण आहोत ा बवरच नच झालो तर तचे असले माहीत नसलेले ! 
णज ेआता आह ेत ेचा ठेवायच ेकी कुठेही जाणचे राहणार नाही अस ेिवसनच जायच ेसगळे ? इथ ेतो थाबंला.  
--- ००० --- 
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णज ेझाले  
 
वळे आास धरायला भत  
बसायला कानाची पायरी  
आिण सदय माणस ेआजबूाजलूा  
असतील अस ेपाहा पाणी ायला  
 
तुी मोठे ापारी मोठे अिधकारी  
सशंोधक वा शा असाल  
तर फार नकोत ताण आिण कामामळेु  
बाजलूा टाकलेले फार नको  
हसक ायला एवढ ेपाहा  
ासाठी सकाळसंाकाळ योग  
ाणायाम करा भिमाग ही  
उपयोगी पडतो नामजपही  
 
ताण नको झोप नीट हवी  
ायाम आिण आहार नीट हवा  
आिण आनदंी राहा की झाल े 
 
तुाला वळेच नसान े 
ह ेएवढ ेतरी लागलेच  
तस ेतर राजकारणात  
कोणतीही एक बाज ूघऊेन  
ोध उपरोध वाद  
करत राहणहेी वळे असास   
बयाच वाईट गोकड े 
ल करायला बर ेपडत े 
 
पण ान ेबीपी आिण मधमुहे  
लाग ूशकतात कुठेही  
ग ुतंनू राहा आिण ज ेयईेल  
त ेआनदंान ेीकारा णज ेझाले   
िनराशा वा उदासी नको  
--- ००० --- 
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तडजोड  
 
त ूतुया पायाजवळची  
जमीन िवसरायला हवीस  
आमची मळुीच  
भीती वाटू नय े 
अशी मैी  
पाठ करायला हवीस  
कुणााही हातच े 
बाले न बनता  
तं आिण िनभ य  
जगायला हवसे  
 
ह ेठीक  
तमुच ेदडपण 
आमावर यतेा कामा नय े 
आमच ेातं  
अबािधत रान  
आाला कुणाशीही  
खलुी मैी  
ठेवयाच ेातं  
असायला हव े 
न जाणो  
कधी आपातं आले िवतु  
तर ा काळासाठी  
आाला िस  
रा ायला हव े 
 
याचा अथ  मे सशंयाद  
प ेडावपचे आिण तारणा  
नकोच त ेआपातंला   
कमकुवत तचू आहसे  
त ूखलास होण ेहाच उपाय  
आिण हीच तडजोड  
--- ००० --- 
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त  
 
ह ेशहरच मला  
जज र करत असले तरी  
इथ ेअसपेयत मला  
इथाच सोयी आिण माग   
वापराव ेलागणार  
 
पण मला तर गाजायचये    
एक अितीय शहाणा णनू  
णनू मी णतो  
िवकास आिण उपाय यातंनू  
तयार होत ेएक गळू  
ज ेकधी ना कधी  
फुटण ेभागच असत े 
 
खर ेतर तरंुत  
ह ेशहर सोडायला हव े 
ह ेमला  कळत असत े 
पण इथलीच इथचे अस ूशकणारी  
माझी येसी  
मला करकचनू  
ग ुतंवनू ठेवत े 
 
मग मी सु करतो चार  
साची वा  
शहराला वा माणसानंा  
आरोयाची नसाचा  
 
येसीमळेु िदवस तर  
ढकलणचे घडणार  
ह ेीकान मी ठरवतो  
राजकारणी त होयाच े 
 
माणसुकी णज ेकाय  
त ेऐका मी णतो  
--- ००० --- 
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कान  
 
शारी पराम धतू पणा डावपचे आिण शौय   
याचं ेधरू आिण जाळ यांासह इमलेच इमले  
पडलेा असं इमारता मलात  
उ ुगं मूांा सृंतच ेदावदेार पडलेले   
 
पकडलेले दोन पायलट  
ठेवले जातात अधंारकोठडीत  
ांा िशचेा कूम यईेल   
तेा होईल अमंलबजावणी  
तोवर ानंा िमळत राहत े 
डे आिण पाणी  
 
आज हवाईबदंी झाली  
यु अिधक ती झाले  
आज झाली सुवात  
परमाणयूुाला  
बिेचराख बिेचराख  
होत गलेे सव   
चागंले-वाईट समजणार े 
दोी बाजूचं ेछोटेबड े 
अशा बाता फ ठळकपण े  
सािंगता जात रािहा ानंा  
 
वाट लागलीय तमुची  
तमुचा मखु  
खचेनू काढलाय िबळातनू  
हा बघा ाचा कान  
मुाम तुाला दाखवायला आणलाय  
उा ाची फाशी आह े 
एका िदवसात सपंलीय सनुावणी  
 
शवेटी मानवी मू ेआिण स हचे िवजयी झाले  
--- ००० --- 
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मत े 
 
मी मत ेबाळगत नाही  
ती वापरतो  
वळेोवळेी बदलतो  
मला ती उपरी असतात  
ा ा वळेी मी  
ांा पाठीवन  
डोावन हातही िफरवतो  
 
ांाशी एकिन राहण े 
णज ेपायच तोडून घणे े 
य ेजानके मी ांाशी णजचे  
मायाशीही नसतो एकिन  
 
मत ेणज ेअसत ेएक भीती  
नसयाची जल जानकेी  
रच होयाची  
ती टाळयासाठी  
माझी मत ेबनतात एक सरंक भत  
आिण जगाशी भाडंण ेवाढत वाढत   
माझ ेअसण ेधोात यते राहत े 
 
ह ेमाहीत असान ेमी जरा  
फटकूनच वागतो ांाशी  
कारण मत ेलबाड असतात  
ती ठेवतात मनाला जखडून  
आिण बाहरे  
हान ेमागत राहतात  
ांासाठी ातं  
 
मन माझ ेअसो की  
मला िदसणार ेकोणतहेी  
मत ेणज ेअसतात  
सतत चा असणारे अंसंार  
आी सगळेच असतो  
मृूा अधंारातले  
उविय आशावादी  
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काहना असत ेपणू  खाी  
आणणार आहते ाचंी मत ेग   
ानंा भटेतो ाचंा बाप  
तो णतो  
तुयासारा अधामकाला मारले  
की मला िमळणार आह ेग   
तुयाशी लढताना मलेो तरीही  
 
मतानंा सतत  
धारण कराव ेलागतात मखुवटे  
सवंदेनशीलतचे े 
:िखतांा भाच े 
णज ेझाकून ठेवता यते े 
ानंा ाचंी यगुानयुगुाचंी  
िनरथ क थरथर  
 
मत ेअसतात िविभ  
पण एकोासाठी झटणारी   
ती काहीशी साशकंही असतात  
एक गा पतूबाबत  
 
मतानंा वाटत े 
इतर मत ेआहते फूटपाडी  
कोणतीच मत ेतयार नसतात  
िन:श वावरायला हरे न ायला   
 
तरीही िबचारी खाीत असतात बसेावाध   
 
माया मताचं ेइितहासभगूोल  
मी कधीच अबािधत नाही धरत  
ाचंा खोटा वापर करत मजते जगतो  
ानंा मन मानले तेा फेकून दते  
--- ००० ---  
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माझ ेमड िम  
 
माझ ेमड िम किवता िलिहतात  
आजच नाही वषा नवुष  
आजांा मफैलीत  
मीही असतोच ना अनकेदा  
 
आता ानंा मड टान ेिचडत नाहीत त े 
एकदा ानंी िवचानच घतेला होता  
ा शाचा अथ   सािंगतावर त ेहसले होत े 
नॉम ल ा ऐवजी मी तो श वापरतो  
अस ेानंी समजनू घतेले होत े 
मायाकडहेी मग त ेआपलुकीन े 
बघ ूलागले होत ेमीही एक कवी होतोच ना  
 
मडपणा टाकूनही किवता िलिहता यते े 
ह ेमी ांापासनू लपवनू ठेवले होत े 
साव िक मडपणाची खाी असान े 
मायाही किवता खपनू जात णज े 
अजनूही आता मला त ेफ एक वगेळा समजनू  
दतेात सोडून मी ांा पढु ेकुठे जाऊ नय े 
याची काळजी घते आी अनकेदा एक असतो  
 
माझ ेबतके सगळेच मड िम  
ांा ांा वाचकाचं ेमडपणाच ेकार  
गजारयाची अनके आयधु ेवापरतात  
मला त ेनाही आवडत तर त ेमला माफ करतात  
या पतीन ेमी कधीच पढु ेनाही जाऊ शकणार   
या खाीन ेानंा बर ेवाटत असत े 
आपापा िगराईकाबंल वेया जशा  
करतील चचा  तस ेआी बोलतो  
वाचनसृंतीबल आिण मखुपृाबंल  
माझ ेवाचक सामात: अलंकार न आवडणार े 
आिण सगळेच हरवले की काय  
या भीतीत असलेले असतात  
ामळेु सखुासीन मडपणा रा शकतो िनधा   
 
मड असल ेतरी िवकाणीच असतात माझ ेिम  
फ ांातं जरा मतभदे असतात इतकेच  
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माझ ेकाही िम असतात ायाच ेभोे  
तर काही दतेात मह सरुिततलेा  
तर काही दतेात मह िनळ माणसुकीला  
आिण वारंवार सागंत राहतात तचे तचे की ण े 
सवााच राचा रंग लालच असतो  
 
या िती वगेवगेया मडातं असतात  
एकापेा एक शार आिण िवान  
नसुत ेमािहतीच ेखदंकच नते  
तर कठोर तकसाट तलैबुी  
महान िवषेक इितहासातनू काढून दाखवणारे  
रगडून शहाणपणाच ेतले    
 
यातंले वाचक समदुायातं कुणाला काय िकती  
महाच ेवाटाव ेयाला नसतो तक   
अपयश आले तर त ेचवताळतात सािक  
ोधान ेबीपी वाढवनू घते णतात  
या मखूाना अलच नाही मड आहते साले  
 
अनभुवाचं ेविैव सबंधंांा  
अनपिेत रचना आिण मानवी :खाचंा अतं ावा  
ही अितहत मूाकता  
यावंर माझ ेिम राहतात आतु आम काय बल  
 
मरयापवू ाचं ेान पे होण ेसतत  
ांाकड ेल जात राहण ेहचे असत ेमानविहताच े 
अस ूद ेणनू मलाही दतेात त ेमोजकी  
मडपणाची बिस ेमीही हसत हसत  
ती धतू पणान ेीकारतो जाऊ द ेम द ेणत  
--- ००० ---  
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बडेिरडन जदगी  
 
इय ेमराठीिचय ेनगरी    
भावाचंा सकुाळू करी  
अशी सगळी बडेिरडन जदगी  
िचखलात फतकल मान बसलेली  
आळशी सै जगता जगता   
तड सडत गलेे वास िफ होत गलेा  
तर तचे स समजनू  
आमण करणार ेसै  
 
म ुबंई हवी तर  
बांा खाडी हीच जदगी  
तो वास नसले तर  
काहीच नाही सापडणार आधाराला  
 
आपापा जगयाचा वास  
ठरलेले लोक णतात  
जगचू नाही शकत कुणीही  
राजकारणािशवाय  
आपापले तटुके हात दाखवत  
भीक नाही मागत  
अस ेअसचू कस ेशकेल कुणी  
 
साडंपाणी आिण रसायन े 
याचं ेअिवरत साि  
असािशवाय जगण े 
णज ेनकारच दणे े 
या पृीला  
िता माणसुकीयु  
समृीला आिण मु णज े 
रागेष मैीसशंय  
मेमडर यांा रलेचलेीला  
राजकारणािशवाय  
जगचू कस ेशकेल कुणी यही जानकर  
सामील होणायानंी तर एकमकेानंा  
लाथा घालायलाच हात  
पण मु णज ेसवानीच  
ा आपमतलबी  
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कंुपणावरा बाडंगळुानंा  
 
माझ ेकपड ेमाझी सृंती  
माझ ेअ माझ ेिवचार  
जगभर पोचायला हवते  
िवरोध करतील त ेसकुंिचत  
आिण डबातले बडूेक    
 
राजकारणाला रोग न मानता  
आभषूण णनू िमरवणारे  
अगितक हसक लोक  
बरबाद करत राहतात  
सगया शाळा आिण मलेुबाळे 
अनभुवाा समृ िचतते  
 
ह ेसमजत नाही अस ेथोडचे आह े 
कशाला कुणी बोध ायला हवाय पण  
ना त ना िना ना स ना विैक काही  
आह ेअशा या सोर जदगीलाच तर  
णाव ेउरआधिुनक आिण ज ेआह ेत ेआह े 
नकोच त ेरडण-ेकहण ेणत  
आह ेाचाच गौरव करावा   
ानपणू  हसत आिण बभेानपण ेतचे साजर ेकरत  
 
साराशं राजकारण न ेपतूचा माग   
आपापले िवचार णज ेआपापला बांा  
िहरीरीन ेफडकवायचा िवदीण  झडा  
आपा बडुाखाली पटेलेला जाळ  
सदवै आपली करमणकू करणारा  
आपला भास आपले स आपला वास  
--- ००० ---    
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अा  
 
कसली कोडी कसले उखाण े 
कसा भा कसली गाणी  
कसले जप कसले भलूभलैुयाच ेराजवाड े 
कसली कमकाडं ेकसला सराव  
भावना िवचार याचंी कसली ही िडझाई  
हरवलेा णाचं े 
कसले ह ेिूझयस   
फुटलेले फोड वाहा जखमा  
खपा उजेक सजावटीा पताका  
 
सामान सगळे हचे बाळगत  
आिक वा नािक असणार ेमास े 
मासंाहारी असोत की शाकाहारी  
सापडलेय आपाला  
अधंारात जगयाच ेरह  
णनू आिवासान े 
सनाधीन होत राहतात   
िनसग मेाा  
 
हीच माणस े 
दतेील  ट  
िनया आभाळाखाली  
सव वा बदन  
ांा आजोबांा नावान े 
उभारयाची उान  
िजथ ेमतुारीची सकंना असले  
एका धमिनरपे नगरसवेकाची  
 
ह ेसगळे एकमकेाचं ेश ूअसले तरी  
अतंरपाट धरतील कुणााही लात  
फ काहा डोातं जाळ जाईल  
त ेसृंत मं ऐकून  
पण त ेदाखवणार नाहीत  
सवाना माफ करत  
जस ेसवच फूटपाड ेसाधारी  
करत असतात ल ांाकड े 
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एकाकी होण ेउदास वाटण े 
भीती वाटण ेकाळजी वाटण े 
अजनू सगळेच अध वट असाच े 
असमाधान वाटण े 
ह ेसगयाचं ेसारखचे असत ेचा  
पण ािभमानापोटी  
ह ेकाहीच नसामाण े 
त ेदाखवत राहतात परकेपणा  
आपापा िसगरेटची वलय े 
अिधक स ुदंर समजत  
 
पाठातंर असले वगेवगेळे  
पण णनू आपण  
कायम रावलेलेच राहणार का  
हा ही एक पाहायचा तर  
उगीचच त ेकमीपणा घणे ेहोईल  
अवलंबनू असण ेहोईल  
गरज नसताना  
णनू त ेसुभात णनू  
िनघनू जातात बागबेाहरे  
 
खर ेतर हहेी समजत असत े 
मनाचं ेवगेवगेळे तकुड ेअसलेले आपण  
एकितपण ेकाहीच नाही पा शकणार  
आपापले िके आपणच फोडाव ेलागतील  
 
याच बवर लागणार असतो कस   
सवच ात माहीर असतात  
काही णतात अााची काही गरज नाही  
काही णतात अाािशवाय जगण े 
णज ेनसुाच उला होत राहण े 
 
तरीही सगळे पळतात मा एकाच िदशने े 
--- ००० ---  
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ितमा  
 
माणसाचं ेजग ह ेितमाचं ेजग असत े  
वेानंो इथ ेखरिेबरसेुा  
नसुत ेणत ितमा तयार करयासाठीच  
वापरायच ेअसत ेआत एक बाहरे सर े 
अस ेतमुच ेनाहीय अस ेणत  
तचे करायच ेअसत े आतनू  
जातीयवादी असनू बाहेन  
धमफूटिवरोधी असामळेु  
आपण बाजारबणुग ेपरुोगामी झालो  
तरी चालेल सगळे तचे तर करतात  
 
िवान णज ेकाय वेानंो  
तर उपयु मािहती जमवनू  
हवी ती ितमा तयार करायचा  
य करणारा माणसू  
सया िवानाकड ेवगेळी मािहती असत े 
ाला उपयु आिण बाळानंो  
कुठलीही मािहती ही समुार ेखरी वा खोटी  
वा अध वट वा मलुामा िदलेली  
अशीच असत ेवुर मािहती अस ेकाही  
कुणाा बापाकडहेी नाही अस ूशकत  
 
ामळेु फारशा मािहतीा फंदात न पडता  
ाााा ितमा बनवणारा  
सामा माणसू शहाणा ठरतो  
 
तमुाकड ेना साधन ेना सघंटन  
ना सवाना अपील होणारा  
एखादा भाविनक सरुिततचेा  
ामािणक माग  आिण तुी वेासारख े 
सागंत बसताय या सव बाबी न वापरता  
तुी कस ेवुर तशील आहात  
 
ज ेकाही घडले त े 
ितमावंर घडले ह ेसमजत असनूही  
तुी जातीय आिण बाकी परुोगामी  
ितमा िनवडलीत पण तमुा िनवडीपेा  
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अिधक खोटी आिण अिधक ापक  
आिण अिधक समावशेक ितमा  
तमुा शनू ेिनवडली  
आिण आता तो गलेा चा  
आता छोा छोा गटानंा एक करत  
एखादी ितमा तयार करयापेा  
तमुा शूा ितमचेा भाव  
घालवत आपण कस ेिबचार ेसन  
आिण जनिहत परुत आहोत  
हचे बबवायच ेडाव तुाला टाकाव ेलागतील  
 
ह ेसगळे करायला तमुची काहीच हरकत नाहीय  
पण तकुातकुाचंी गोधडी जमवण ेआिण िटकवण े 
यापेा तुी सरळ सरळ एखादा  
जहाल ितगामी माग  का नाही िनवडत  
 
ासाठी भाषा बदलायची गरजच नाही  
बोलण ेतचे ठेवायच ेकृती फ बदलत जाया  
 
लोकशाही ही सहतेकु िवलेा नाही मानत  
ती असत ेआकष क आिण सन ितमाचंी भोी  
ज ेमन समजनू वागतील ाचं ेअसले रा 
या शहाया पिरप जनतवेर   
खर ेवा खोटे ह ेश जा िवसन  
ितमा ही फ खोटीच अस ूशकत े 
या ताचा खपू वापर कनही  
अजनू तुी नसुतचे परुोगामी रािहला आहात की काय  
 
त ेजकोत वा तुी आाला आमच ेराकत  
आाला आवडणाया ितमाचंचे हवते ह ेनी    
 --- ००० --- 
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जनुी  
 
मी नाही मी नाही णत णत  
माळ िनसटली हातातनू  
ती गलेी नमेकी  
ाा जुा येसीकड े 
पण असायची ताजीच ती   
मला नाही कळत गायातले काही  
अस ेणत णत  
असं गाणी पाठ होती ितची  
सगळीच होती मळुात  
िशवानदं सागरा आवाजातली  
ाची गाणी आिण ितच ेसमन 
असण ेतीन यान ेोत ेहोत  
तृ पण तो होई जलेसी  
एवढ ेकाय ात खर ेतर  
वावापासनू पळयासाठीच  
होत ेत ेसगंीतमे  
ासाठी ती  
बिेफकीर होई िनल होई  
आिण तरीही गाताना  
जण ूकाही झालेच नाही अस ेदाखव े 
लोक णत खरचे दनैिंदन  
ापतापातंनू सटुका होत े 
तमुच ेऐकून आिण ाला  
हहेी ऐकू यईे की तुाला पान  
पण ती तटुता तर कामा नय े  
णनू तो किचत हस ेण े 
खपू महेनत घते ेती गायासाठी  
जनुी असली तरी माझी िय परी   
--- ००० --- 
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के श  
 
ह ेसमजामळेु  
आता  
खहेी थू वाटताहते  
 
नसुा शा नहेी  
यतेये र  
िवसबंत भीतीवर  
 
उठाठेव पात  
उमलतये िथएटर  
से आिण हसा याचं े 
 
कधीही हाक मार  
मी हजर होईन  
णणारे  
 
िवलीन होताहते  
ांा ांा  
िनयोिजत ोटातं  
 
जाताना लागललेी  
रसेकोस ची खणू   
यतेाना िदसत नाहीय  
 
वारेमाप झालेय  
जण ूजगनू  
अस ेकाळेकु आकाश  
 
के श हसकच असणार  
ह ेसमजान ेआता  
शातं थू वाटतये  
--- ००० --- 
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िशा  
 
अर ेसोड वेा  
जगाता के गोीवर  
कुठे घासत बसतोस  
तझुी अकंिलपी  
 
जो तकुाराम बोलला  
काहीच नसयाबल  
ाच ेकुठले मळू हवये तलुा  
 
िवभागवार वाचनालयाची  
लागलीय तलुा सवय  
तुया मच े 
वगेवगेळे िवभाग आहते  
इितहास भगूोल 
आिण शागार   
वाट पाहणारे  
जकयाा सधंीची  
 
तकुारामाचा िवल  
तर होता अल खोटा  
त ूभोग खयाची िशा 
--- ००० ---  
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चळवळी  
 
साठोरी किवतलेा  
हात नत े 
नदोरीत ितला  
हात फुटले पण  
म थोडा सडला  
 
एकिवसाा शतकात  
ितला डोहाळे लागले  
जागितक होयाच े 
पण ितच ेसाडंपाणी  
त ुबंनू रािहले  
जानवेारीा  
साताच िदवसात  
 
तोवर िन ेवाचणार े 
गलेे वर  
आिण िन ेअडकले  
सना खुावर   
 
मग ह ेसगळे  
आले भाषवेर  
ही भाषाच अशी घडली होती  
की झोपडपा वाढत होा  
आिण िनवा िसताचं ेघोळके  
साठत होत ेमनामनात  
 
कवच ेकळप  
शोधत रािहल ेमाग   
एकटे रान  
चतन करयाच े 
 
आिण चळवळी थडंावत गेा  
--- ००० ---   
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िवान  
 
ाची मत ेअनकेानंा  
पटत नसली तरी तो होता ामािणक  
ाला एकदा टले  
त ूिवानवादी आहसे ह ेमा  
पण मत ेतयार होयामागच ेिवान  
हहेी आह ेजगात  
 
तो णाला होय  
मी एकदाच गलेो होतो ा वाटेला  
तहेी साले सारख ेबदलत असत े 
पण ज ेकाय असत े 
त ेचीच घते ेकाढून साले  
नगंचे झाासारख ेवाटत े 
 
मु णज ेभीती वाटत े 
ायला माझी मत े 
तीही तशी माझी नाहीतच णज े  
या शकेंनहेी दरदन घाम फुटतो  
 
आज माझी मत ेपी आहते  
ाचंी तशी नाहीत ानंा मी  
कंुपणावरच ेघाबरट ढगी आपमतलबी  
बळेु नामद असवंदेनशील अस े 
काहीही ण ूशकतो  
त ेआिण माया िवरोधी मताचं ेलोक  
वाव दतेात माया   
रागउपरोधमानविहताचाशहाणपणा ला   
ह ेसगळे गलेे तर  
आधारच काय राहील माया जगयाला  
 
जदगी लंबी नही बडी होनी चािहय ेह ेठीक  
पण ासाठी मत ेसखुप असायलाच हवीत ना  
--- ०००  --- 
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रक  
 
मला एकच भीती आह ेइतकी वष  
मी ानंा जो िदसत होतो  
तो िदसनेासाच झालो आिण तो  
मी नसनू बदललेला मी हाच मळुातला  
ानंा जाळ वाटलो तर तर   
ाची अपिेत हानी तर माझीच होईल  
ाचंी झाामळेु मळुात आी सगळेच  
आमच ेरक आिण आमच ेगुगेार असामळेु   
 --- ००० --- 
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खबुीदार   
 
उि या शाच े 
माणसाा जीवनातले ान  
हा ाचा बधं िस होताच  
ाला जीवनगौरवाचचे आले िनमंण  
कोणाही रोपाा अगदी सुवातीा  
वाढीपासनूही ाला बसत जाणार े 
फटके आिण चटके  
याचं ेफार खबुीदार वण न  
ान ेचवीचवीन ेकेलेले होत े 
 
उगीचच कोण कुणाला णले  
खोटारड ेवा दरोडखेोर  
 
कायाा बाजनू ेअसत े 
सश पोलीसदल आिण लागास सैबळ  
ामळेु ग ुडंिगरीवरची मारी  
कधी कधी िनभ होत े 
हा असतो खरा  
लोकशाहीतला घटनाक पचे  
 
तुाला िता नसले  
तमुा बाजनू ेमोच काढणार ेकुणी नसतील  
तर तुी असनू नसण ेअस ेआहात  
 
तुाला खतम करणायाला फाशी  
िमळण ेणज ेतुाला िमळालेला ाय कसा  
 
तुी गलेात त ेगलेातच ना  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

गोया  
 
मनोणांा गोया  
घतेाहते शहाण ेनशसेाठी  
शार णताहते  
तहेी मनोणच एक कारच े 
िशवाय त ेहहेी णताहते की   
िवकणारहेी मनोणच बफेाम  
 
त:चीच ितमा  
अस झाान े 
वा ितची मोडतोड होयाा भीतीन े 
बकेायदशेीर नसलेाही  
िकके मागानी  
मन ेटाळण ेचा असतचे ना  
सवाचचे िदसतचे ना बभेान    
 
ामळेु गु ेघडू शकतात  
त ेवाईटच बरेहम  
आिण ितमाभगं कन  
बदनामीा खाईत लोटू शकणार े 
 
रिशया असो की इथला ा बबेस  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

हार  
 
:खाची अवा समजा िवकृत आह े 
पण ाचा ास होण ेह ेतर नॉम ल आह ेना  
तो ास घालवायचा अधीर य होणारच  
ा यासाठी वापराया िवचाराा  
हारातच तर ॉेम नसले िजतके जा  
वापराव ेत ेिततके वाढतच जातये :ख  
णज ेहार टाकून िदले तर :खही जाईल की काय  
--- ००० --- 
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लाल माजंर  
 
ात का अस ेना  
लाल माजंर कुठून आले कोण जाण े 
असणार मायाच भतूकाळातले  
पण कशात तरी काही तरी  
िमसळून तयार झालेले असणार   
 
तस ेमाया भोवती असतात  
कडकेोट पहार े 
ज ेिदसण ेसोडाच जाणवतही नाहीत  
 
ानंा आान यणे ेएकदा घडले मा  
क नय ेत ेकेले णा  
कवा अनिैतकच णा ना  
तहेी तस ेलपनू गु सफे  
तेा अचानक एक बातमी आली वाचनात  
एका पोहयाा तलावावर  
कपड ेबदलयाा खोलीत  
एक पा कॅमरेा होता ण े 
नगं ेिदसण ेकुणाला परवडले  
 
खर ेतर सवाचचे सगळेच  
काही सवमा नसत े 
ह ेसमजनू माच केले सवानी  
तर सतत आपण णज ेकोण काय कस े 
ह ेअबािधत ठेवयाचा ताणच जाईल  
आिण मग ातनू कदािचत  
हरवनूच जाण ेघडू शकेल ात  
िरलीफ दणेारे  
 
पण कुणाला हा िरलीफ  
की या ातही असणारच  
आपले एखाद ेलाल माजंर   
--- ००० --- 
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गाजर े 
 
ओजंळीन ेिपता यतेात  
गाजराचंी दय े 
णनू ानंी  
आपापा भतूकाळाचंी तड ेवासली  
 
गाजराचं ेरंग  
बदलले कस े 
णनू त ेगलेे  
दवेळाता िशकाराकड े 
तर ान ेजबाबदारी झटकली  
 
आता एकच होता माग   
सरळ सुीम थटेरात 
दाखल करायची  
आपापली :खम किवता  
आिण वाट पाहायची  
िफर सबुह होयाची  
 
यात सामील ायला  
फारस ेकुणी तयार नत े 
ह ेपान गाजर े 
त:च झाली कनवाळू  
आिण णाली  
यात िशकाराचा काहीच दोष नाही  
 
आी िकके वष शोधतो आह े 
या दोषाच ेमळू आिण आमा जाच ेरह   
बमताचा मान राखले अस ेनाही वाटत  
काही सापडलेस े 
 
अस ेणत गाजर ेपुा रसरसली 
णाली ा आता आमची दय े 
--- ००० ---   
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नीट  
 
कोणाही कारणान े 
जर तुाला वाटत असले  
तमुच ेपाय खताहते कवा  
तमुा घरातली सगळी िफटस   
िखळिखळी झाली आहते  
कवा तमुची आवडती गाणी तुी  
िवस लागलेले आहात  
कवा तमुच ेसगळे िम आता  
फ वहारापरुतचे रािहलेले आहते  
 
कवा सरळ असचे ा ना  
की तमुची जीभ जड झालेली आह े 
तुाला भाग ायचाय लोकांा जगयात  
पण तमुच ेअि धसूर वाटतये ानंा  
खर ेतर तुाला एक कु ेपाळायच ेहोत े 
पण त ेअजनूही रानच जात आलेय  
तुी ी-मेाला मकुलेले आहात  
पण बाहरे तुी त ेदाखव ूनाही शकत  
 
तमुा अगंात ताप आह े 
पण सा रजा घणे ेशच नाहीय  
सारख ेतमुच ेखटके उडताहते  
तुाला काहीच पटत नाहीय  
 
तर मग मं एकच आह ेउपल  
ह ेसगळे नीट झाावर  
मी कस ेउम जगनू दाखवतो त ेबघाच  
अस ेणत राहायच े 
आशावादी आिण सकाराक राहायच े 
बघा मग कशी बरकत यते ेती  
 
चहेरा हसरा राहण ेफार महाच ेआह े 
--- ००० --- 
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संा  
 
तुी त: असता ना त:  
तसचे समप ा आपा संशेी  
इथली जाळीजळमटे िनघण े 
इथा होा वगेात पढु ेजाण े 
यावरच नाही का  
तमुच ेहॉटेलग 
आिण तुा सव कुटंुिबयाचं ेकपड े 
 
तीच तीता हवी  
तुी अस ेनका समज ूकी  
संा ह ेएक साधन आह ेफ  
हातोडी त: तुाला काही नाही दते  
संा दते असत ेह ेसमजनू ा  
आिण वाद नको यावर  
सचुलेही तुाला  
झािंबयावन आणलेा   
फळासंारखा काही िवचारहू  
 
पण विरानंा हरवण े 
ह ेशोभनू िदसण ेजाऊच ा  
तमुची गती तरी घडवले का  
 
ही संा हचे तमुच ेशरीर समजा  
हाच तमुचा मही  
जो बधीर होतो म  
दा एजंॉय करताना  
 
हा िनयतीचा लेख समजा  
खपू काम करा  
आपण कशाला जगतोय 
याचा करतो का आपण िवचार  
 
तसचे ह ेअगदी आिण वाद नको यावर  
भरपरू मन लावनू राब ूया  
आिण यशी होऊ या  
--- ००० ---   
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बसेमुार  
 
सगळेच बसेमुार वाटू लागत े 
तेा एक करायच े 
म चाजगला लावायचा  
णज ेझोपायच ेअरश:  
झोप येयासाठी  
हव ेतर वाच ूशकता काही  
 
पण त ेअस ेहव ेकी जाऊ द े 
हचे वाच ूया आता अस े 
पण रंगनू जाऊन आा  
िपर बघण ेहोईल अस ेनको  
 
गोळी नकोच श तो  
माहीत असत ेना  
जा घतेा की िवषयच सपंतो  
 
इितहास माझा खरा नावडता िवषय  
ामळेु गोळी ऐवजी  
जगाचा इितहास ठेवतो मी जवळ  
आिण एक आह े 
वड िहरी इतका    
गत आिण ग ुंाचा नाहीय  
जगाचा इितहास झपेायला हवा ना  
 
पण ऐितहािसक कादबंरी नाही चालत  
इितहास भगंार असला तरी  
नामय सनसनाटी करतात साले  
खोात रंगतो माणसू हचे खरे  
 
माझ ेअस ेकाही एलाईट सकल नाहीय  
की िजथ ेशारी दाखवावी लागले  
ामळेु मी काय वाचले ह ेकुणाला  
सागंायचा च नाही  
ी असतो मी  
--- ००० --- 
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डोअरबले  
 
ह ेरािहलेय त ेकरायचये  
पारच ेकाम कस ेहोईल ही एक चता  
आिण डोअरबले वाजत े 
शजेारा इमारतीतले  
सगुावकर वारलेत  
णज ेबदलल ेअम  
 
यान े ाव ेकी  
ा खरचटयातनू झालेा  
तारुा मुीमळेु खशु ाव े 
ह ेलगचे ठरवण ेश नाही  
 
आा अघंोळ करणार होतो  
ती आता नतंरच करावी  
चागंले होत ेसगुावकर  
--- ००० --- 
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गटार  
 
इतका ग  
ॅिफक जमॅ की वाटत े 
आता ह ेअसचे राहील  
वषा नवुष  
मोकळे आकाश चमचमत े 
खोटे वाटत े 
 
तवेात  
आपली टीम यते े 
बालिमाचंी  
आिण हातानंी साफ करत े 
वाहनाचं ेगटार  
 
याचहेी आय  वाटू नय े 
आिण अवलंबनू असयाचहेी  
नॉम ल णज े 
कशाचचे काहीच न वाटता   
घडून जाव ेकाही  
आिण ाची तृीही रा नय े 
 
पण मग ॅिफक जमॅ चा  
ास तरी कसा होईल  
तो नाही झाला  
तर आपाला  
कोण णले नॉम ल  
 
कुणाच ेतरी चकुलेय  
अस ेसमजनू  
एकमकेानंा िशा दतेाहते सगळे  
 
कुणाचीच चकू नसले  
तर आपला वळे वाया जातोय  
अस ेतरी कस ेणता यईेल  
आिण शातं तरी िकती राहता यईेल  
--- ००० --- 
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इजा  
 
मी थाबंलेलो असतो  
तेा झालेली इजा  
मी वाही होताच न होत े 
 
खरचे झालीय का ती न  
ह ेपाहयासाठी थाबंाव ेलागत े 
तर असतचे ती ितथचे तशीच  
--- ००० --- 
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जदगी  
 
ा णी मला  
मी खोटा असाच ेिदसत े 
ाच णी  
सगयाचंचे  
उघड ेपडत ेखोटेपण  
आिण ताणच जातो  
 
अथा  
 
माझी अतं नावडती ी  
पछाडत ेमला  
आिण पनुरावृ होत राहत ेमायात  
आिण आकार दते राहत ेमला  
माया जगयाचा आधार बनत  
 
ा ीा भावाा  
रागाबरोबरच पाझरतो ितचा भाव  
माया सवागात  
आिण दते राहतो मला सता  
 
माझ ेआवडत ेसखुाच े 
अनभुव िटकवयासाठीच तर  
माझ ेमन तयार होत े 
अस ेमाया ोधाच ेिवषय असलेा  
ना अप ण ायला  
 
पुा पुा आठवाव ेअस ेमाझ ेसखु  
तर असत ेखर ेतर माझ ेनसण े 
 
माझ ेआवडत ेज ेअसले त े  
आिण माझ ेनावडत ेनते े 
का घतेात माझा  
आिण बळ दते राहतात मला  
ाचं ेअसण ेसतत ीकारत राहयाच े 
माया जगयाचा आधार णनू  
 
माझ ेअसण ेअस ेापले जात े 
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माया खरेपणान े 
 
जाऊ द ेतो माझा खोटेपणा  
अस ूद ेतो   
अस ेणत शरूपणान े 
आिण एक कारा मरुीपण े 
हम सब जान चकेु ह णत  
यही तो ह ैजदगी णत  
--- ००० --- 
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कारकीद  
 
एखादी स ुदंर ी  
काही बोलत ेआिण ितची रयाच जात े 
क  बदन माणस े 
सरीकडचे पा लागतात  
 
एखााचा दहे फारच  
थलुथलुीत असतो केवढ ेमोठे  
कपड ेआिण से लागतात ाला  
कुणाच ेनाक वाकड ेअसत े 
कुणाच ेदात ितकड ेअसतात  
कॉमन कस ेअसतील ॉेस  
ास कॉमन असतात  
 
खायाा खपू आवडीतनू  
िनमा ण झालेली चरबी  
साठयाा जागा ठरलेा असतात  
ातनू यणेारी एखाा चालीतली मादकता  
णज ेअसत ेशरीरसखुाा  
आचचेा पिरणाम  
 
िशवाय आणखीही बरेच कमीजा  
घऊेनच असणार ना मन े  
 
अशा या गधळलेा अाय ताबाहीन  
िनपायी नाइलाजात  
घडवायची असत ेकारकीद  
 
एवढ ेिदसयापयत  
यऊे शकत ेसमज  
यान जा असणार तरी काय  
या पणू िवरामात थाबंत   
--- ००० ---   
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द  
 
इथचे अस ेनाही, जगभर हचे चाललेय. द नदणी काया लय ेतडुुबं भरलेली आहते. पचंवीस-तीसजणानंा बसायला 
खुा  आहते, पण, बाकीच ेउभ ेतरी आहते कवा कुठेतरी जा-य ेकरत आहते, वाट बघत. सगयाचं ेवकील 
िनरिनराळे कागद हातात घऊेन साहबेांा केिबनम ेआतबाहरे करत आहते. साहबे सलग यतेातच अस ेनाही. 
ानंा अनके ूा लावलेा असतात. वळे िमळेल तेा त ेयतेात. ांा केिबनम ेजायासाठी ानंा 
पलीकडून एक वगेळा दरवाजा आह.े ितकडून यऊेन त ेकधी ानाप होतात त ेकळत नाही. लच ठेवाव ेलागत.े 
वकील सगळे सतक  असतात. ह ेाचं ेहोमिपच असत,े ामळेु, त ेआिवासान ेगभंीर असतात आिण मचे 
हसतातही.  
 
ाचं ेद आहते ानंा तर काळजी असतचे की एकदा होऊन जाव ेकाम. ाचं ेबरचे िशक आह ेआयु त ेतर 
आधीरच असतात. ाचंा जवळ आलाय मृ ूांा चहेयावंर अस ेअसतात भाव की कशाला आणलेय मला 
इकड,े म ा सगळे. एरवी भोसडीच ेमला जवेणाचहेी नाही िवचारत. सगया मालमचे ेिपािपातंनू तकुड े
तकुड ेहोत जाणार आहते, ह ेानंा माहीत असत.े काळजी सवानाच असली तरी बरचेजण सौजान ेवयरानंा 
बसायला जागा दतेात. एखादा तण मा तण असनूही बिेफकीर असतो. कोवधच ेवहार करतात भोसडीच,े 
रा दते उभ,े मायावर उपकार करायला नाही आलेले ह,े अस ेाा मनात असत.े ज ेीमतं लोक दासाठी इथ े
थाबंनू असतात ाचं ेायस  खाली कधी एकमकेाशंी गा मारतात, कधी हािवनोद करतात तर कधी पगत 
राहतात आपापा गाातंनू.  
 
ही इमारत नवीच आह,े बतके अजनू कंीशनही िमळालेले नसाव.े पण सरकारी ऑफीसची अज ी आिण 
जनसवेचे ेमह लात घऊेन जरा काणाडोळा केला असावा. आिण करायचाच आह ेअसा िनढा वलेपणा तर यऊे 
ात इतरानंाही णनू खाली काही कान ेआिण एकदोन हॉटेलेही सु झालेली आहते. काही तासानंी का होई ना 
पण टॉयलेट कुठे आह ेत ेिवचारावचे लागत.े तर त ेया मजावर नसाच ेकळत.े िलट नसान ेकाहा 
पोटात गोळा यतेो. खाली तळमजाला जायच,े ितथनू पायया उतराया, मग पणू  इमारतीला वळसा घान 
माग ेजायच,े ितथ ेवाळू, खडी, दगड, शवेाळे यातंनू वाट काढत ा िद पाा टॉयलेटकड ेजायच,े असा कार. 
ितथ ेकायमच दोन माणस ेनसुा चीवर अगंाला साबण लावून फेसाळलेली अघंोळ करत उभी असतात. ातनू 
ितकड ेआत पोचावर एक उंच पायरी चढून मग टॉयलेट असत.े वयर माणस ेवा िया इथ ेयऊेच नाही शकत. 
त ेसगळे श तो ट वळे ताणनू नतेात. पण, शवेटी जावचे लागत ेतेा वयरानंा ितकडचे एका भतीकडलेा 
नलेे जात ेआिण ियानंा तर जरा लाबं चालत जाऊन एखाा हॉटेलच ेउपकार ाव ेलागतात. ानंा उगीचच 
उपकृत झाासारख ेवाटू नय ेणनू काही हॉटेलवाले के वळेी पाच पय ेचाज  करतात. काही कारन ेजाऊन 
यतेात.  
 
ह ेजगयाला सरुिततचे ेवेन दणेार ेिठकाण आह.े आपा नावावर ह ेआह,े त ेआह ेयान ेमाणसाला एक तपुट 
समाधान िमळत असत.े ांा नावावर काहीच नाहीय अशानंा कुणाा ना कुणाा उपकाराचंी ओझी ावीच 
लागतात. शतेकरी, सरकारी अनदुानातनू घर ेिमळालेले, कमाईच ेवा विडलोपाजत घरे, बगंले असलेले, 
कारखानदार, कानदार अस ेसगळेचजण सतत कोणत ेना कोणत ेद सभंाळत असतात. घरातली मळेुबाळे वा 
पाळीव ाणी यांाइतकाच ानंा या दाचंाही लळा असतो. एकेक द णज ेअनके वादिववाद, चचा , भाडंण े
कवा ाग याचंी अिमट दाान असत.े अस ेलाखो, कोवधी द णज ेमाणसाचा खरा भिूमगत इितहास 
असतो. त ेदच एक कार ेसृंतीच ेवाहक असतात. वा बदलावी अस ेवाटणायानंा खर ेतर ही दाचंी 
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िनयाच बदलायची असत.े काहीजणांा तर हहेी यते ेलात की मो ही तर खपू लाबंची असले गो, माणसाला 
नसुत ेदमु जागता आले तरीही खपू शातंता यईेल जगयात.   
 
इथली काही माणस ेपरदशेातं जाऊन ितथलेही िमळवतात द. लोकानंा वाटत,े िकती नशीबवान, िकती सखुी. पण 
ासाठी सगळे आयु गहाण टाकाव ेलागत असणार या िवचारान ेकाहीजण मा, म द ेणत ाचंी कीवही 
करतात. द या जनरल िवषयावर असो की एकेका दावर असो, आजबूाजूा अनकेाचंी अनके मत ेअसतात. 
काही द तर बळकावनू िमळवलेले असतात, असहेी लोक बोलत असतात. पण ाय या िवषयावर एकमत होऊ 
शकेल का कधी ? दहीन, अाय जगण ेका याव ेआपा वााला या  िवचारात आिण आकीवते 
कोवधच ेआयु खच पडून जात.े  
 
तवेात, आलेत वाटत ेसाहबे. लगबग वाढली आह.े द नीट होऊन ताात येयासाठी फोअर े – पवू ीडा 
करावी लागत,े ती ा दगीरामंाफ त ाचं ेाचं ेवकील करत असतात. यातनू यणेाया ायमॅच ेसमाधान  
िकमान चौघानंा िमळतचे.  
 
बाहरे पडावर अगंाला जी नसैगक हवा लागत ेती अर: अनोळखी वाटू शकत े! 
--- ००० --- 
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साृंितक आनदंाची ससुाट दगंल  
 
रामरलेा कंटेश ोाच ेआान  
हनमुान चािलसाला हनमुान ोाच ेआान  
हनमुान ोाला हनमुान चािलसाच ेआान  
ओकंाराला लघुाच ेआान  
लघुाला महााच ेआान  
अिभजन सािहाला ामीण सािहाच ेआान  
किवतेा अिनयिंत पाताला  
ना कादबंयाचं ेआान  
आिकानंा नािकाचं ेआान  
नािकानंा दवैवााचं ेआान  
चडं आवाजाला अनाहत नादाच ेआान  
अनाहत नादाला जाहीरनााचं ेआान  
दिलत सािहाला ावसाियक नाटकाचं ेआान  
जाझ सगंीताला नादाच ेआान  
मागा भागाला पढुा भागाच ेआान  
आपण वगेळे आहोत ला आपण एकच आहोत च ेआान  
िचकलेला नृ कलेच ेआान  
िश कलेला बोला जय जय हनमुान च ेआान  
ा गायाला ीवी च ेआान  
तमुा पाला आमा पाच ेआान  
तमुा हाला आमा हाच ेआान  
आी भीत नाही ला परुाव ेा च ेआान  
जलेम ेजायाला िदलाशाचं ेआान  
पकारानंा समाजमामाचं ेआान  
िवानानंा अिताचं ेआान  
आिण मु णज े 
गधानंा गधाचं ेआान  
--- ००० --- 
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वांयाची भाजी  
 
घटोट ? छे हो. हॉल ितकीट िवसन आलेला माणसू अास िकतीही झालेला असला तरी घाबरलेला असतो, 
तसचे आह ेत.े भिवाची आच नसुती असनू काहीच उपयोग नाही. तमुा शानंा पडायला हवते  ांा 
आधीा अथाच.े पण तस ेहोत नाही. आपण खपूच मरुगाळले गलेेलो असतो कामधाम, पाा -िपकिनक आिण  
सडतेोडपणा आिण सवंदेनशीलतचे ेनाटक यातं. नाटकातला अिभनय न,े ान ेतर साध ेखरचटतही नाही. 
खरोखरचा, अधंाया खोलीत एकान ेजगतानाचा अिभनय. तो असा अगंवळणी पडतो की अिभनय णज ेफ 
नाटकातला सगीपणा असचे वाटत राहत.े ही भिूमका तुी थाबंवा आता, तमुा दयावर ताण यतेोय – ह ेऐकू 
शकतो एखादा नट पण सवयीच ेझालेले ाणी, र ेआिण िुझयस याचं ेकाय करणार ? कुणी जवळच ेजाणार 
आह ेह ेआधीच माहीत असामाण ेकशी काय होत असले मानिसक तयारी ? आिण पाहणार ेणतात, तो 
धीराचाच आह.े आिण एकदा कुठातरी हॉटेलात आलेा एखाा सकंटाचा िका इथ ेयतेो उदाहरणादाखल. 
तर भाषा. तीच सारख ेग ुतंवनू ठेवत.े भाषा हीच एक कृतीच असत ेजण.ू िवचार मानिसक असतील तर कृतीही 
मानिसकच असणार ना. पण तो नाही कुणी िवचार करत. बमतान ेचालयातच सफे वाटत,े ाला करणार काय ? 
 
णनूच एखाा आयुाा कहाणीला महच नाही राहात. मानिसक ढग णज ेहॉल ितकीट िवसन आलेला 
परीाथ. यापढुा णी काय घडले त ेवगेळे पण आा, या णी भीती वाटण ेह ेतरी असतचे ना खरे. पण कुणी 
गेावर :ख ायलाच हव ेयाचाच तो एक भाग असतो. सरुिचत आयुाा आराखामाण ेगलेे समजा 
अगदी आयु तरी घडले काय तर ज ेमाहीत होत ेतचे. कवा कदािचत भाषा सवयीची झाामळेु नव ेकाही घडू 
शकत नसले.  
 
मला तर वाटत ेकी घटना घडतच नाहीत, भाषाच फ िरपीट होत राहत.े आपा आजबूाजूा सावा फार तर 
िमसळत असतील ात, पण, मग ात आपले अस ेकाय अस ूशकेल ? उगीचच भरकटत बसचू नय ेण े
माणसान ेकारण एखाा वळेी दा खपू झाान ेउलाच उला होऊ शकतात. णज ेइतके की हा णज े
आपला शवेटच आला की काय, अस ेवाटाव.े पण काहीच चकू न घडता जगण ेणज ेतर घटनाचंा अभावच की ! 
कधी ना कधी धोात यायलाच हवते एक तर तमुच ेहातपाय कवा तुी त:ला ज ेजस ेसादर करत जगत आहात 
त.े नाही तरी कधीही घडू शकेल अमकु अमकु अशा कना असतातच की. पण तो काही आरोयासाठी ायाम 
नसतो. कोणतीही घटना ही िनळ आपलीच आिण नवीच ठरावी अस ेतर काही सापडलेस ेनाही वाटत. णनूच, 
मग, खर ेजगण ेआिण नाटकातला अिभनय यातंली कमी घातक घटना कुठली, ह ेकळत नाही.  
 
तुी अमकुाच ेशौकीन आहात, तुाला वांयाची भाजी फार आवडत ेआिण घर अगदी आधिुनक ीन असाव ेअस े
वाटत ेपण ताजमहाल आिण िबला  मिंदर णज ेएकच न ेना. कोण िवचारतो तमुा मेकहाणीला ? आपले 
आपले जगा आिण फुटा. ह ेजग घटनाहीनतचे ेशौकीन आह.े तुाला कीत हवी असले तर झालातच तुी भाषचे े
गलुाम ! हा पचे फ आपाच जगातला. इथ ेलागणार ेहॉल ितकीट णज ेतर तमुच ेबालपण असत.े होय, 
णज ेमाझचे. णनू मी िकतीही मोठा झालो तरीही कधी ना कधी कुणी ना कुणी मला पोरकट णले, हा धोका मी 
गहृीतच धरलेला असतो. मी नाहीय फॅशनचा शौकीन, सरा एखादा कुणी असहूी शकेल.  
---००० ---    
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होकार  
 
मला वाटत ेती आली आह े 
माया िचवृी उिसत होतात  
पण खर ेतर नसावीच ती आलेली  
पण सचतेन वाटून ित यतेचे  
का हस ूका आले ती िवचारत े 
मी णतो मन सरे काय  
त ेजाऊ द े 
तझुी बोटे खपू छान आहते  
जण ूकधी न पािहामाण ेती  
ितची बोटे उघडून पाहत ेहं णत े 
णज ेकाय मी आणखी काही  
छान णालो तर ही काय करेल  
मी णतो की अस ेका होत ेकी  
बोलायच ेएक असत े 
आिण आपण बोलतो सरचे काही  
आता ती हसत ेकिचत  
का हस ूका आले मी िवचारतो  
खरचे नाही माहीत ती णत े 
मग ती णत ेमाया एका मिैणीकड े 
समे अगदी असचे एक टेबल आह े 
ा टेबलाचा खर ेतर मी आभारी आह े 
मी णतो का ती िवचारत े 
िनरथ क बोलायला िकती छान   
झाला ाचा उपयोग मी णतो मला  
त ूअसलीस समोर की िनरथ क खपू आवडत े 
िनरथ क अस ेनाही पण कधी कधी  
कळतच नाही मला काही ती णत े 
सागंनूच टाकू का सकंोच न बाळगता  
सागं ना मी आलेय कुठे अजनू ती णत े 
मी णतो मला मेकिवता िलहायचीय  
उदा वगरै ेकाही नाही सखुाची तहान सरळ  
तर ती पुा हसत ेमग णत ेपढुा भटेीत  
आिण मग ती आलेलीच नसनूही िनघनू जात े 
होकार माग ेठेवनू  
--- ००० ---  
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किवता  
 
किवता णज ेकाहीतरी सचुलेला कवा आरपार घसुलेला काही एखादा नवा िवचार असतो, ह ेआधी डोातनू 
काढून टाका. तमुा घरातली री वा पसारा हा माया गढूळ पायाच ेकाय वाकड ेक शकणार आह े? तुी 
जपनू ठेवलीयत तमुची बालपणातली जरीची टोपी पण मायाकड ेआह ेी रामनवमीचा स ुठंवडा आिण ानतंर 
तीन िमानंी िमळून बदडून िदलेला मार. :खांा याा करताना, तुाला वाटत ेकी तुी घतेलेले सिैनकी िशण 
आिण नतंर तुाला जाणवलेल ेअहसचे ेमह आिण तमुा डोयातंनू ओघळलेले मऊ मऊ  र ेहचे 
आघाडीवर असायला हवते. पण तस ेनाही हो होऊ शकत, ाला ज ेटोचत ेत ेाला खणारच ना. तुाला वाटत े
की तमुच ेकाही वगेळे आिण अितीय असामळेु इतरानंी ह ेमाच करायला हव ेकी त ेया जगात कायमच ेम 
ितम णनूच जाला आलेत. तस ेतर सगळेच मरू, हसक आिण आमकच असतात आिण िनकाल जो 
लागतो तो कोणाही मूावर आधािरत नसतो. मा आह ेकी तुी :िखताचं ेअ ूपसुणाया आिण ायासाठी 
ोिध झालेा महान सराचं ेअनयुायी आहात. पण इतरही कुणी कासवाचं,े कुणी कुाचं,े कुणी अलाचं े
अनयुायी असतातच ना. मग त ेसगळे ाणी िनसगा त उगीचच आहते, अस ेकोण ण ूशकेल ? आिण कोणा 
आधारावर िमळणार हा अिधकार कुणालाही ?  
 
तुी णता की भाषपेेा जगण ेबघा. रोज मार खाणारी, िसगरटेच ेचटके सोसणारी आिण मलुासंह अनकेदा 
उपाशी राहणारी माउली – ितला एकटीलाच िल ात मग किवता. आपण डबडू करयात अथ च काय मग ? एक 
साध ेा ना लात की के :ख अितीयच असणार आह े– ाच ेरंगप, आकार आिण दाह वगेवगेळेच 
असणार आहते. तर मग किवतने ेकाय करायला हव े? नसुती बमताची माणसुकी दाखवत िफरायच े? एकच सागंा 
– :ख असण ेमहाच ेआह ेकी नसण े? सारखी तीच अध वट इमारतीची आिण िवषारी पायाची जाणीव दते 
रािहले की झाले ? मळुात हा अितीयपणाचा सोसच आपाला :खी करतोय का, हा  का नाही िवचारायचा ? 
आिण हा  वधै आह ेह ेतुी मा केलेत की मलेातच तुी. तुाला वाटेल की आजपयतच ेआपले जगण ेफुकट 
गलेे. आपण िवभ माणस ेएक जगतो हचे तमुावर बबवल ेगलेेले असान ेतुाला सवंदेनशीलता आिण 
समता सोनरेी वाटत राहत.े पण मळुात आपली :ख ेवगेवगेळी तरी का आहते आिण ह ेकायम तसचे असणार 
असले तर समता यणेार कधी आिण कशी ? आपापले :ख हाच तर आपला भय अहंकार नसले ? 
 
जगरहाटीही िटकवा, सव श ेबाळगा, वाढवा आिण ायी राहा – ह ेतमुच ेतान तमुचीच सारखी फाडत राहत,े 
ह ेतुाला कळत नाही ? तुी नसुत ेसखुासीन, कंटाळलेले, त:च ायाधीश होणार,े समथ न ेआिण हटेाळणी 
यांातंच सखुाच ेमाग  शोधणार ेमहामखू  आहात ह ेकळणार तरी कधी तुाला ? सगया जगाला कळू ा आधी 
मग मी सफेली समजनू ायला तयार आह,े हचे णताय ना तुी ? जण ूिनणय सगळे ठरव ूशकता तुी कारण 
तचे तमुच ेिातं आह े!  तुी नसुत ेशभ ूहोयात साृंितक गती मानता. बदलत ेअनभुव आिण 
बदलत ेिवचार हाच तुाला किवतचेा पाया आिण आशय वाटतो. णजचे सगयानंी सफे राहात एकमकेानंा 
धोाच ेराहण े!  
 
तुाला डबाता किवता हीच फ एकच शता वाटत.े ातच करत बसा शारी. शोधत बसा माग  गटारी 
नमूाचं ेतौलिनक मूमापन करयाच.े चा ा.  
--- ००० ---     
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२४ तास  
 
समजा शयेर बाजारातले आपाला शू कळत े– समजा कशाला, आहतेच तस ेबसं लोक. भारताता दोन-
अडीच टांन अिधक लोकानंा ात इटंरेच नाहीय. ापेा इटंरे णज ेाज िमळवयात ानंा इंटरे 
आह.े इथा लोकाचंा कल ग ुतंवणकुीपेा बचतीकड ेखपू आह,े अस ेटले जात.े आिण तरीही, िबिझनसे चनॅेस 
बघा – अखडं ानस चा असत े– की ानय णाव े? नकोच त े– पसै ेिमळवयात वा घालवयात नकोच तो 
धामक श. तर त ेअखडं बोलत असतात. काय बोलतात, कोण जाण.े साताठ लोक असतात. ानंा टले तर २४ 
तास बोलता यईेल यावर, अस ेवाटत.े णज ेातंा एकेकालाही. पण काल अखरेच ेान िकती परुणार ? रोज 
अास तर लागणारच. मग चार चार जणांा दोन टीम कराया. ह ेबोलताहते तोवर सया टीमन ेअास 
करायचा. की लगचे टीम बदलाया. एक िरले रसेच णा ना. णज ेत ेलोक, मलेु जाला घालायच ेण सोडले 
तर सतत ाच िवचारात असतात. आवडच ती. कवा जीिवतकाय च णा ना. ह ेपशैाशी सबंिंधत असान ेकुणी 
याला िमशन नाही णणार, इतकेच.  
 
पण ानंाच अगदी खास समजायच ेकाही कारण नाही. काही लोक २४ तास िशक असतात. माझ ेएक ाापक 
िम बार िनवडताना णत, या रावरचा नको, इथ ेिवाथ भटेतात ! आता समजा गलेाही असले तो काळ  – 
नीतीमू ेकायम तीच तशीच थोडीच राहतात ? काहीजण सततच ेपढुारी असतात, काही सततच ेकानदार आिण 
काही सततच ेपिरवत नवादीही असतील. तशी ही सगळी ावहािरक उपयोगाची े ेआहते, ामळेु, ाला 
यशी ायचये तो होणारच तसा २४ तासवाला, ह ेठीक आह.े पण किवतचेा, कादबंरीचा ावहािरक उपयोग काय 
? टले तर काहीच नाही. पण, तरीही, तहेी साले २४ तासाचं ेलेखक वा २४ तासाचं ेकवी असतात. चहेरा सतत ‘ 
दास डगरी राहातो | चता किरतो िवाची || ‘ असा. ाचं ेचाहतहेी सतत जगाच ेसाृंितक उयन कस ेहोईल 
या िवचारातच गढलेले. ही २४ तसाचंी काय असत ेभानगड, असा  पडतोच बयाच सामाानंा. तहेी ग ुतंलेलेच 
असतात पण िनरिनराया वधानातं – ाला एकच अस ेसू नसत.े सू टले तर त:चा बचाव कसा करत 
राहाव,े हचे फ. आता, बजनाचंा गौरव कन मत ेिमळवयाची पत आह,े ामळेु इथ ेएक फारच मोाचा  
पडू शकतो. भरकटणाया बजनाचंा गौरव करावा की िनवडक २४ तस वााचंा ?  
 
आिण इथ ेयतेो तो खरा मलूभतू  – २४ तासवाले असण ेआिण भरकटलेले असण ेयातं फरक कसा, काय असतो 
आिण असतो का मळुात ? समाजाला हजारो वषाची सवय अशी लावलेली – आिण ानहेी ेेन ेलावनू 
घतेलेली सवय अशी असत ेकी हा  िवचारायचाच नाही. काही काय बरचे नट गोरेगोमटे, ऊंचपेरु ेअसतात आिण 
२४ तास केसाचं ेघोस उडवत असतात. काही णा की बयाच णा ना तर नदशनावरच खपू भर दतेाना 
िदसतात. काही ना काही २४ तास असाव ेया ीकृत िनवडीचचे असणार ना ह ेपिरणाम. आिण सतत  भरकटलेले 
असण ेह ेसवसामााचं ेधोरणही २४ तासाचंचे तर असत ेकी !   
 
२४ तासाचंा हा मं खाऊनच टाकतोय की काय एकूणच जगण े? आिण त ू२४ तास लेखक, मी २४ तास कारकून, 
मग आपला सबंधंच काय ? का एवढा सोस ा २४ तास ओळखीचा ? ती ओळखच तर आपाला एकमकेापंासनू 
तोडत नसले ? “ आमचा सामा माणसू याला कधीच माता दणेार नाही ! “ अर ेुा, सामा माणसू ण 
कवा त ूधन त ूाला ाला खास समजतोस तो ण, हा २४ तासाचंा रोग आवडत नाही असा एकजण तरी 
आह ेका ? ालााला हा रोग तीतने ेपकडतो तो तो अिभमानान ेसागंत राहतो, मी २४ तास अमकु अमकु  
असतो !     
--- ००० ---    
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रेणा  
 
आजच सकाळी िफरायला गलेो तेा रान ेचाललेली एक पालखी पािहली. बारा-पधंराच माणस ेहोती. पढु े
एकजण राजिच टाइप गोल झडा घऊेन चालला होता. बाकीच ेपालखीमागनू चालत होत.े पालखी नीच जड 
होती. ती वाहयासाठी पढु ेएक आिण माग ेएक अस ेजरा धेक ेलोक होत.े ती एखाा दवेीची वा दवेाची असावी 
पालखी. आत मतू, हार, फुले, वगरै ेहोत.े ा दवैताचा मधनू मधनू जयजयकार चा होता. पण ा भाचंी वाणी 
 नसान ेणा कवा माया कानातं दोष असान ेणा कवा माझ ेआकलनच मदं असान ेणा, त ेदवैत 
कोणत ेआह ेत ेमला कळले नाही. पण ा अथ गद इतकी कमी होती ा अथ ा दवैताचा दबदबा जरा छोा 
समहूातच असावा, अस ेवाटले. “ जोरात ा र ेआवाज ! “ अस ेमचे एकजण जोरात सागंत होता. त ेसगळे 
िमळून एक असयाचा आिवास आिण शौया साठी आवयक असणारी मरूी ह ेदोी ांाकड ेअसाच े
 दशन घडत होत.े  
 
तुी चाकी चोर असा की माकड पालक असा तुाला आशीवा द आिण रेणा लागतातच. मराठी िचपटातले 
दरोडखेोरही दवेीचा आशीवा द घऊेन मगच कामिगरीवर िनघतात. ह ेखटकयाचा च नसतो. मे कुणीही कराव े
तसचे भी कुणीही करावी, ह ेअसतचे. कामावन माणसू चागंला वा वाईट, पुयशील वा पापी ठरवण ेह े
अाात नसत.े दरोडखेोरच काय, वेया वा खािटक हहेी दवेाच ेिय भ अस ूशकतात. ह ेजण ूमाणसाा 
बुीची मया दा मा करणचे असत.े बुीन,े वहारात होणार ेमूमापन ओलाडंायची सहज तयारी यात असत.े  
 
याच आािक ानातनू कोणाही दवेता वा िवभतूी कुणीही, ( वापरा नाही णत ), घतेा रेणसेाठी तरी 
चा शकत.े एखाद ेमहाराज मग त ेआािक ेातले असोत की शौया ा दालनातले असोत, त ेपरर िव 
समहूाचंहेी रेणाान अस ूशकतात. इथ ेबुी जरा मार खात ेणनू ती उचलही खात ेआिण आमचचे महाराज खरे 
आिण ाचं ेखोटे असा चार करत राहाव ेलागत.े कुठे त ेमहाराज आिण कुठे ह ेबाजारबणुग ेबु ूलोक अस ेकाही 
णायला यात काही वावच नसतो. कारण, माणस,े कृती, घटना यानंा ाचं ेअस ेतं मूिब काही नसत,े ह े
िवनपण ेमाच असत.े  
 
अनके नोबलेिवजते ेलेखक-कवी, शा एवढचे काय य ुगं हा मानसशाही णतो की जगयात एकटेपणा 
महाचा असतो. पण सामात: लोक िभ ेअसतात. ानंा आधार लागतो, रेणा लागत,े माग दश न लागत.े 
याचाच सरा अथ  असाही होऊ शकतो की अनयुायी ही भिूमका सदोिदत वागवणार ेलोक ह ेिभ ेआिण ढगी दोी 
असतात. ांा आदशा ा गणुाचंा ांातं अभाव असतो आिण तरीही आपण ा गणुाचं ेपजूक आहोत अस े
ानंा दाखवायच ेअसत.े एकाच महाराजाचं ेिभ ेअनयुायी आपापा टोयांा िजवावर एकमकेांा उरावंर 
बसायला तयार होतात आिण एकमकेानंा न क इितात. त ेशिमान नसनू कमकुवत आिण ामळेुच हसकही 
असतात.    
 
जो समाज एकूणात अशा कोवधी कमकुवत लोकानंी यु असतो तो राजकारणाा ेात सहज वापरला जातो. 
तो समाज त:च ेचतन वा समज यानंा मह दणेारा नसतो. सवच ेातं तो परका ठरतो. षे, िवतु आिण 
लढाऊ वृी यांािशवाय एखाद ेयेर काम करणारे लोक कोणाही अनयुायांा टोळीत अस ूशकतात का, हा 
 इथ ेजगयाा बाबतीत रेणादायी ठ शकतो. आिण मी अमकु याचंा अनयुायी आह ेणनू मी े आह,े 
अस ेकाही नसत,े ह ेानही इथ ेहोऊ शकत.े   
--- ००० --- 
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किवतचेा अथ   
 
कसला अथ  ? तसले काहीही नसत.े नसुत ेएका एका सखुलोप माणसाच ेचीार असतात फ. माणसाला थोड े
सगंीत आवडत,े भाषेा जुा लकबी आवडतात, दािगासंारखी ितमाचंी झ ुबंरे आवडतात तर ायच ेत ेएक. 
मनमोहन दसेाई णत की बाबा ेक काय अपेा ठेवनू यतेो याचा तमुचा नीट अास असायला हवा. 
ााकडून तुाला पसै ेआिण वाहवा हवी आह ेना, मग ाला फसवायच ेनाही. ाला हवये त ेहव ेतस ेायच.े 
तुाला काय महाच ेवाटत ेत ेठेवा उंदराा िबळात. कोवधचा खळे तर आवडतोय पण अगंात भरलाय 
शहाणपणाचा ताप आिण तो तरी कसला तर ामक – ह ेनाही चालणार. गरीब, सन, ायी, खयाचा भोा 
आिण तरीही िनभ य अशा माणसाचा िवजय दाखवावाच लागले. किवततेसुा :खाच ेकवी असोत की सखुकारक 
भावभावनाचं ेउादक असोत, सगळे मनमोहन दसेाईच असतात. आह ेतचे जगण,े िगरवत, ाता ात 
सशुोिभत करत, भािषक रावर सखुमय करत साृंितक उयनाचा आभास तयार केला की बास. ासाठीसुा 
िकती वाचाव ेलागत,े पशॅनच असत ेती एक. जरा काळानुप बदल करत जा की झाले. आता काळानुप णज े
काय तर एक उदाहरण घऊे. शहरे वाढायला लागली ना मग ाच ेअपू वाटेल अस ेसारख ेशहर शहर करत 
बसायच.े शहर काळोखात, शहर परके, वगरै.े ात मग, दगंली, जमावबदंी, नाावरच ेखनू अस ेकाही घते जायच.े 
हॉटेले, मॉस, मिे यातंनू मानवी जगयाच ेसखु:खाचं ेआयाम  करत राहायच.े  
 
आता ह ेआयाम तरी कस े? समजा मराठा जातीचा कवी आह ेतर महाराात तो णणार की इथ ेसंा आहचे ना 
जा, लोकशाही आह,े ानंा िमळणारच ना ाधा ! पण तचे भारतीय रावर, हनंा िमळणारच ना ाधा, 
अस ेतो णत नाही कारण ाची राजकीय गिणत ेवगेळी असतात. तो किवता िलिहणार ा अिखल भारताा 
िहतााच असणार. भदेभाव नको णणाया. माणसा माणसा माणसू हो कवा मजहब नही िसखाता आपसम ेबरै 
रखना कवा सगयांा अगंातले र लालच असत ेअशा मूाकतचेा उोष करणाया. ाला असा  
कधीच नाही पडणार की बाबा का नाही होऊ शकत माणसाचा माणसू. पण, मी क  आिण तरीही माणसाच ेिहत 
अशा िशवधनुी मूाकतते तो खशु असतो. काही इतर कारणानंी :खी असला तरी खशु असतो. साधचे असत े
सगळे. िवषमता जायला हवी की नको, सवाना समान सधंी हात की नकोत, ायाच ेवातावरण हव ेकी नको – 
अशा ानंा कोण नको णले ? आपोआप सगळे परुोगामीच की ! 
 
इतके सगळे सगयानंा कळत असनू, रोज एकमकेाचं ेमडर करताना लालच रदश न होत असनू आिण 
सगयाचंाच ज सेमधनूच झालेला असनूही का बाबा ही िवषमता, ही बिेफिकरी, ही हसा, अस े ाला 
पडत नाहीत. ाला भािषक अथाच ेगोडव ेिगरवयातच इंटरे असत.े काढा बरे तमुा किवताचं ेवालंकार 
बाजलूा – काय आह ेआत – तर साध ेएक सखुयाचक शरीर ! आिण तुी महाकवी ?  
 
काहीही कळाया आधी कवनी वडे ेायला हव.े सखुाच ेवाटणार ेकवा सवयीा खोा मूाकतचे ेअथ  
यतेाच कामा नयते किवतते – या मागा न ेजायला हव.े मनाचं ेगड ेघोळवण ेआिण वाचकाचं ेतुीकरण ह ेमाग  
सोडायला हवते. त:लाच न समजणार ेअस ेबध आिण िनरथ क िलिहता यायला हव.े माहीत असलेला आपलाच 
टीपणा िगरवत िकती काळ एकमकेानंा फसवत राहायच,े हा  हवा समोर. ‘ मला समजलये ‘ हा भाव समळू 
न ायला हवा. मू नाहीय माहीत, इथनू सुवात ायला हवी.   
--- ००० ---        
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पसायदान  
 
काहीही झाले तरी कुणीही   
माकडछाप नाही णता कामा    
एक वळे कुणी साट टल ेतर   
बरचे अस ेधोरण ठरवनू  
िसनसेगंीत चा ठेवल े 
िवरह :ख हष  िज  
यांा रोषणाईन े 
दणाणनू टाकले सव  
सबंधंाचं ेआकाश  
 
माया नादी नका लाग ू 
ना मायाशी पगंा ा  
कधीही काहीही घडू शकेल  
याची भीतीच नसासारख े 
वडे ेठेवले डोळे  
 
दारे आपटली  
दगडफेक केली  
फावा वळेात  
िनराजंन ेठेवली तवेत  
दा हचे पर समजनू  
 
ाचबरोबर  
वाचनही खपू ठेवले चा  
आिण पाहण ेमोबाईलवरच े 
ु मतदशन 
    
बीपी हा काही रोग न े 
तीच आह ेजगयाची साथ कता  
ह ेसमजनू सगंी  
शातंही रान दाखवले 
  
आपा पायाचं ेतीथ   
सवाना िमळाव ेया सदयतने े 
पसायदान णत रािहलो  
--- ००० --- 
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श  
 
अनके कवी िम-मिैणा  
जगंलातंनू बागातंनू मी यतेो िफन  
असं वळेा ठेचकाळत  
ाचं ेश व ूहवा आिण मडूस यावंर  
 
आिण होत ेमला ान  
नसतातच ा भती  
माझ ेडोके जखमी करणाया  
उलट त ेअसतात  
 
सहज वाहयाच ेमाग   
जगण ेजण ूलाबं  
ितकड ेकुठेतरी असान े 
इथ ेकाही अडथळाच नसलेले  
 
श असतात फ 
मला जाणीव कन देयासाठी  
की ांाकड ेल करत  
चालयातच असत ेकिवता  
--- ००० ---   
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पाढंरा  
 
अस ेएक फूल आह े 
ज ेझाडापासनू खडुताच  
अिधकािधक बहरत राहत े 
 
ामळेुच तुी मला िवचारता  
मी ठेचकाळलो तरी र कस ेनाही यते  
आिण मी राऐवजी 
सरचे कुठले इधंन वापरतो का  
तुी हहेी िवचारता की  
मला आठवणी असतात की नाही  
माझा अपमान ानंी केला  
ती माणस ेमी िवसनच जातो  
की अपमानच िवसन जातो  
 
खर ेतर ह ेनाहीयत तमुच े  
योय  सचुयाची शताच  
तुी िचरडून टाकलेली आह े  
 
धडपड करण ेआयु  
पणाला लावण े 
यावंरच आह ेतमुचा िवास  
तमुचा आशावाद दाडंगा आह े 
पण तो िनराशावादातनू आलाय का  
हा ही नाही सचुणार तुाला  
सतत  राहयासाठी  
असास कामधदंा सपंवनू  
सतत सतत राजकारणात डुबंत राहण े 
राळलेा हीच वाटत ेतुाला  
ग अवतरयाची शता  
 
खर ेतर आता तुी ातंीबतीची शता  
ीआड केलेली आह ेपण तरीही  
तुी जकयाचा ब सापडलेच  
या बाबतीत तुी िनततातु आहात  
तमुची सािक संा आिण फोस   
वाढला की झाल े 
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इतर रंग  आहते साले  
तुी पाढंया रंगाचा वापर  
वाढवत ा सतत 
सगयाचं ेगणवशे पाढंरचे करा  
तस ेसै यु ेअिधक  
मूवध क क शकेल  
 
२१ सबर लात ठेवा  
जागितक शातंता िदन  
ा िदवशी यु आिण हसा बदं  
 
पवू नहे आकाशात  
पाढंरी कबतुर ेसोडायच ेबघा  
फोटोही आह ेना तसा  
नतंरा नतेृान ेती पत बदं पाडली  
ामळेुच लोचा झालाय  
 
आिण यााच जोडीला  
सगळे  चचन ेसटुतील  
या सभुािषताला धन  
तुी जाऊ इिता कुमनालीला  
आानासाठी कारण  
ितथचे त ेउपल आह े 
 
ितथहेी पाढंरचे लागतात पोषाख  
या जाऊन  
--- ००० ---   
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िवचार  
 
िवचार ाणच घतेो  
किवतचेा मोहात  
यजू उडावा  
आिण वाटाण ेसरकाव े  
डावीकड े 
यािशवाय वगेळे  
कसले असणार मदैान  
 
णनू िवचारात  
िमसळायला हव ेदमेार िचपट  
आिण उडती फुलपाखर े 
वाटास िवमान े 
 
फरकच पडू नय े 
तुी सिुशित आहात  
की तुाला नसुतचे गळू झालेय  
यातं आिण शाीय सगंीत  
तमुा जवेणात असत ेकी तुी  
नसुतचे गा मारता  
माणसाच ेभले होयाा यातं  
 
आपले बरोबर  
ही खाी असान े 
जग वाटत ेतुाला एक अडं े 
अस ेिचडू नका  
तुी णज ेआपण हो   
 
णज ेशानंीच  
सोडवाव ेलागणार ना  
मेाच ेिकोण आिण  
कोण बरोबर आिण पावरबाज त े 
िवचार चाटायच ेथाबंवनू  
 
भोले मत बनो िनयाका मजा लेलो  
िनया तुारी ह ै– णज ेआपली हो  
--- ००० ---     
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फुलपाख  
 
तस ेतर आपा सबोध-अबोध मनात लाखो गोी पडून असतात. उपयोगाा वळेी पढु ेयेयासाठी. कवा काही 
अही होत असतील. आता लाखो जा वाटत असले तर हजारो ण.ू तर त ेसगळे रूॉम ेसाठवलेले 
असत ेण.े आपण काही ा शााच ेअासक नाही, ामळेु एवढ ेखपू झाले. थोडी मािहती आिण थोडी कना 
अस ेिमळून आपले स. आिण चालत.े काही िबघडत नाही. मु काय तर काही अनभुव, रागलोभ, व ू ह ेसगळे 
घऊेनच जगत असतो आपण. त ेसगळे आपला भाव, िवचार, वागण ेयावंर भाव टाकत असणारच. एखादी 
ी ओळख नसतानाही आपाला आवडत नाही कवा सरी एखादी फारच आकष क वाटत,े तहेी ातनूच घडत 
असले. साराशं काय की आपाला पाहाता णी कळत ेकी ही वही आह,े ही नदी आह,े ही कंपासपटेी आह,े हा वाघ 
आह,े वगरै.े काही वळेी ओळखता यते असले पण नाव नसले आठवत, वगरै.े  
 
तर फुलपाख ही काही नहेमी लागणारी गो न.े िवचारही नता डोात. ातही नत ेकी अस ेएखाद ेयईेल 
आिण इतके आपाला झपाटून टाकेल. णनूच मी लाईफ ह ेअकनीय असत,े अस ेणत असतो. तर त ेआले, 
म रंगीबरंेगी आिण सरळ माया खांावरच बसले. आता ाा मत िकतपत काय काय सोयी असतील, कोण 
जाण.े मी नसुतीच एक भतीसारखी व ूआह ेकी एक िजवतं ाणी आह,े ह ेतरी ाला कळले असले का, त ेमाहीत 
नाही. पण ान ेिवास तर टाकला मायावर, ह ेनी. मी एखादा ‘ हािनकारक बाप ू‘ ( िचपट, ‘ मरेी कोम ‘ ) 
नाहीय ह ेाला कस ेकळले असले ? की िनपवीपणाच ेिकरणच बाहरे पडत असतील माया असयातनू ? मी 
ाला ितसाद ायला सुवात केली, णज ेकेले काहीच नाही, आता आत आनदंी झालो. त ेकळलेच असले 
ना ाला माया िकरणातंनू. मग त ेमाया कानावर जाऊन बसले, मग डोावर. मी आनिंदत होण ेह ेालाही 
आवडले असणार. ाची आधीची मनिती मला कशी माहीत असणार, पण, ाा सहवासान ेमी सखुावलो ह े
ाला खपूच आवडले असणार. मी ाला ना मध दणेार होतो ना कसले ान, तरीही त ेमायाजवळ रा इित 
होत.े दोघहेी खशु असान ेजण ूतो एक समारंभच घडत होता.  
 
मला त ेउजेक वाटू लागले तस ेआले माया लात की आता माझ ेमन ाावर ह मागणार – ाला 
मायात बदंी क पाहणार. त ेखपू नाजकु होत.े माया अशा कोणाही कृतीन ेवा यान ेत ेखावले गलेे असत.े 
कायमच ेिनघनूही गलेे असत.े ाच ेिनघनू जाण ेएक वळे ठीक पण त ेमायाकडून खावल ेगलेे तर मी त:च 
आपोआप खावलो गलेो असतो. णनू मग मी फ मनाता मनात ाच ेलाड कराव,े गजाराव ेआिण ाच े
सखु ाव,े अस ेठरवले. मला सखु िमळत ेह ेाला कळत असले का ? कळतच नसले तर आपाला आपाच 
कनचे ेसखु आिण कळत असले समजा तर मला सखु दणे ेाला आवडत,े असाच होतो ना ाचा अथ  ? कवा 
ााही पढुच ेणज ेमला सखु िमळयाच ेालाही होत असले सखु ? ! 
 
काय असले त ेअसो. िकती वळे राहील त ेअस ेसहवासात ? ालाही या सहवासाच ेसन लागले का ? मग तर 
वषा नवुष चालले ह े! ह ेनसुतचे एखाद ेफुलपाख थोडचे आह े? अनपिेतपण ेआयुात आलेली ही एक वायाची 
िटकाऊ, सखुद झळुुकही अस ूशकत े! 
 
मी ितला िडब  न करता अस ूायच ेठरवतो, ज ेआह ेत.े कृती कन काहीच कात नाही ायच ेपण ह ेआपले 
त:च ेजगण ेआह ेह ेमा समजत राहायच े! मजते ! अस े! 
--- ००० ---   
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ह  
 
तो नसतो ह  
त ेअसत ेहळूहळू उमलत जाणार ेअधीन होण े 
ती नसत ेमागणी  
त ेअसत ेअप ण होयाची ऑफर दणे े 
 
ा ी खपूच िरच असतात  
असं कथांा िनमा ा  
मग ा रावर झाडू मारत असोत  
की केिबनमधा सगुधंी बॉस असोत  
 
जगात वावरताना ानंा समजत असतात  
िनसगा ा खाळपणातनू िनमा ण होणाया  
अय लपवा जाणाया असं मानिसक हालचाली  
ाही अयपण ेमनात हसत वा दतेात त ेवाह  
 
ॉेम एकच असतो  
बरोबर-चकू आधी ठरलेले असत े 
आिण मनाचं ेातं वाही असत े 
 
मनानंा असत ेसवय  
उजेक आतंरंाची  
सवयच न ेतर असत ेआकष णही  
 
यातनूच वाहातला एखादा ब होतो यशी  
आिण करतो तयार हाच ेवत ुळ  
ातनू एखादी वा अनके  
जखमाही श असतात  
पण ा त:ची ओळख  
पी करणाया असान ेमोहकही असतात  
 
गाजवणारी वा गाजवनू घणेारी  
कोणतीच ी नसत ेअनिभ  
ओळख पी करता करता  
ओळख िवसनच जायाची असत ेती घटना  
 
कुणी नसतचे ितथ ेतर घटना तरी कस ेणणार  
--- ००० --- 
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ईरी शी  
 
जण ूएखादा िवेता सादर करत होता  
व ूजाणीवपवू क ाचंी थोरवी ओळखनू  
पण जण ूपण ेजण ूविुती फ  
जण ूचालले होत ेबाताचं ेिनवदेन  
कशाचाच काहीच पिरणाम ायची  
गरज नसलेले अिल  
 
पण तो तर वषा व होता  
असं धारा सखुद गार आिण उजेक उ  
सगळी ईरी शी हो  
आकार माण एक टक सरुी  
जण ूपरर  
ही पणू  नकाराकता होती की कृतक भोळेपणा  
की कतृ  टाळून टाकलेली भलू  
 
अशी हवीय ईरी शी जी मुाम जाणनूबजुनू  
करेल नासधसू आिण घईेल कृतीचा आनदं   
आिण णले समजतुदार भोळेपणान े 
सॉरी हं माझ ेलच नत े–  
---- ००० --- 
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शता  
 
िवास आपलुकी हवसे ेअसण े 
ह ेसव आह े 
सदया ा सव जागा  
सादर आहते  
लगट अमा नाही  
सव सचूकतलेा वाव आह े 
 
तरीही भाषा णज े 
नसुत ेाकरण आह े 
आिण श णज ेनसुती  
अर रचना  
 
ओळखीच ेसदंभ  खपू असनूही   
अतं ती जविळकीची भीती नाही  
अमकु अवयव तमकु आकार  
याचंहेी सवंाद मा आहते  
 
तरीही ह ेसव णज े 
ना ितसाद ना सामील असण े 
 
मनाच ेसव क े 
पणू  िवासान ेखलेु  
:ख राग िवासघाताची जखम  
आिण लाची कहाणी  
आिण एक नाजकु कोपरा  
 
सव िदले जात असनूही काहीच न िमळण े 
नकोच आह ेकाही अशी एक भत  
पण तीही सौ अनामक  
 
आसी सखुेा हहेी ीकारलेले  
फ एक वाव णनू  
समजंस अिलतते  
सगया शता शूावत  
पण सवच अबािधत रा दते   
--- ००० ---  
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एक गढू फूल  
 
वादळ वारा ऊन पाऊस ह ेय  
सहज हाताशी  
ालामखुी जण ूएक पाळीव जनावर  
मनात नहेमीच चाटणार े 
हाकेची वाट पाहात  
 
वषा नवुष ही अशी  
सादितसादाचंी खाण  
आपोआप घडवणारी  
किवताचंी नी  
िता काता दशेात  
 
सघंष  िवसन अपमान िवसन  
ाणघातक हे िवसन  
अबािधत दऊे करणारी  
ितच ेरखिचत वभैव  
एका शा त िजवतं होणार े 
मसुमसुत  
 
या सबंधंातनू जाला यणेाया  
अनके ोटाचंी जननी  
समाजहीन भतूकाळहीन  
जगाची ािमनी   
 
कुठे काय काय घडले होत े 
आज खरचटत राहणार ेण  
उकाडा उगे कंटाळा ितरार  
यानंा एका कटाात बाजलूा सान  
समजतुीा िमठीत सामावणार े 
अगाध अमर ताय  
 
या उजेक काळोा  
अिनबध वाटांा सभंारात  
कुणालाच माहीत नसलेले  
एक गढू फूल  
--- ००० --- 
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तीा  
 
खळाळत ेिनझ र  
ितकड ेम  
ह ेिवसन  
आिण इथ े 
एक टेबलखचु  
किवता  
घडयाा तीते  
--- ००० --- 
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र ेहद बाधंवा  
 
सकाळी जाग ेहोताना ह ेश आल ेडोात. आा काय सबंधं ? हा काही िवषयच नता समोर गलेी िकके वष. 
कदािचत अस ेकाही घडले असले की झोपते काही आठवयाच ेय चा असताना धा लागनू मतला एखादा 
रूॉन खाली पडला असले आिण तो उचन पुा जागवेर ठेवताना माझ ेााकड ेल गलेे असले आिण तोच 
नमेका हा असावा ! ात साठवनू ठेवलीय ती शाळेत िशकलेली भा. रा. तांाचंी किवता – 
र ेहदबाधंवा, थाबं या ळी अ ुदोन ढाळी, 
ती परामाची ोत मावळे इथ ेझािंशवाली ll  ृll 
जरा वळे ती ोत की ही ोत असा एक संम झाला िनमा ण पण तीच बरोबर ह ेआले लात. आिण कदािचत 
ोत हा श असलेला मजकूर साठवायच ेरूॉन जवळ जवळच असतील, ामळेु लगचे हहेी आठवल े
शाळेतलेच – मनमोहन नातूचंी किवता –  
 ती पहा, ती पहा, बापजुची ाणोती 
तारकांा समुनमाला दवे ानंा वाहती 
ा वळेी आी हीही चचा  केाच ेआठवले की खरोखरच अशी ाणाची काही ोत वगरेै असत ेका. पढु ेहदी 
िसनमेातंनू कुणी मेावर तशी एक ोत जाताना दाखवत असत. नतंर तर, कुणी हा योग पसरवला कोण जाण,े 
पण, म घातलेला एक माणसू काचेा बदं खोलीत ठेवला होता ण ेतर तो मेावर ा णी ा काचलेा तडा 
गलेा ! णज ेाण असतोच – ाची ोत के वळेी िदसले, न िदसले. तो योग णज,े आाला माहीत 
असलेले िस करणारा नसुता आमा शहाणपणाचा परुावाच न ेतर जगापेा आी खपू पढु ेअसाचा गवही 
असायचा ात !  
खर ेतर मला अस ेवाटत ेना की ह ेअस ेखपू रूॉन िनारण वाया जातात कवा अनावयक बोझ असतात आपा 
डोात. माणसू समजा पिहापासनू शहाणाच असता, ान ेकुणावर आमण वा अाय केलेच नसत ेतर या 
मोा माणसाचंी काय गरज होती ? िकती त े? एवढ ेसगळे अनावयक मोठे आपा मत जागा अडवनू बसलेले ! 
परत ांासाठी कृत राहा, ांापढु ेनूगडं बाळगा ांा िवटंबनने ेपटूेन उठा, मडर करा – घाण सगळी 
जगयातली ! आिण ह ेझाले मोाचं,े बाकी आणखी िकती खपू आह ेअस ेसाठवलेले मत ज ेअिभमान, गव, 
अिता या िवभागात मोडत.े ातही िहरवा रंग बिघतला की कुणाच ेिप खवळत ेतर कुणाच ेभगवा बिघतावर. 
कुणाला सृंत काही िदसले की ोध आवरत नाही तर कुणी िनराजंनाला हसतो. पण ह ेसाले सगळेच कोणा ना 
कोणा िचातं अडकलेलेच असतात – णज ेाचं े रूॉन. सगळे साले अमकु िदवशी तमकु िठकाणी गद 
करणार, ह ेठरलेले आह.े वषा नवुष ! याचा अथ  काय होतो – आपा असं रूॉम ेकाय काय भरायच ेत े
काम आधीच होऊन गलेेले आह.े आिण आपण फ ा रूॉा गलुामिगरीत जगतो आहोत. ने वॉशगला 
नाव ेठेवणार,े ाची हटेाळणी करणार ेआपण आधीच ने वॉश झालेले आहोत. वॉश णज े करण ेन ेतर 
कायम बाधंनू ठेवले अशी घाण रूॉम ेभरण.े कशानचे खावला जात नाही, अपमािनत होत नाही असा कोण 
आह े? असा कुणीच नसले तर सगळेच ितगामी णज ेभतूकाळगामीच णायला हवते – परुोगामी माणसू असचू 
नाही शकत ! ती फ ‘ ग  ‘ या कनसेारखी आपा रूॉनम ेकुणीतरी भन ठेवलेली कना आह.े 
सगळीच माणस ेगाढव असतात ( गाढव णज ेबअेकली हहेी असचे एका रूॉनम ेभरलेले ! ) ामळेु ती 
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आपले आिण आपा टोळीच ेरा आण ूपाहतात आिण अस ेसमजतात की ा टोळीच ेरा अायी होत,े 
आी ायाच ेरा आणणार आहोत ! खर ेअसले ह े? इथ ेयतेो  की, तरीही, तलुनने ेका अस ेना, रा चागंले 
वा वाईट अस ूशकतचे ना ? असले ना, पण त ेआी आण,ू एवढचे तर णायचये. आिण चता करायची नाही – 
भाषा आिण रूॉम ेसाठवलेली, आपण िनवडलेली मािहती, यातं अशी सोयच असत ेकी कशााही िवरोधात 
बोलता यते ेआिण कशाचहेी समथ न करता यते े! साराशं, माणसान ेआकीव करत रोज त:वरच ढाळावते दोन 
अ ू! आिण बघा, आकीव म ेआा आलाच ना, णज ेोतच ना !  
--- ००० ---    
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लगड ेsss बलेे sss … 
 
एक िफरता िवेता हातगाडीवन कलगड ेआिण आबं ेघऊेन चालला होता. ाची आरोळी होती, “ लगड े sss  
बलेे sss “ ! णज,े बतके, कलगड ेआहते आिण आबं ेआलेत, अस ेअसाव.े पण मग तो पणू , नीट का नाही 
णत ? एम बी ए वाले णतील की ाची किुनकेशन िस ( सपंक  कौश े) कमी पडतात. कवा भाषचेी 
एवढी काळजीच नसावी ाला. पण करायच ेकाय त े? या वळेी तो इथनू जाणार हा िवास नसुता तयार करायचा 
आह ेाला की बास, उापासनू लोक लच ठेवतील. आिण आाही ाला काही ायच ेअसले तो बघलेच ना, 
की बाबा काय िवकतोय हा, त.े पण ाची आणखी एक चकू होत होती. तो गाडी फार फा घऊेन चालला होता. 
णज,े ाची आरोळी ऐकून कुणी टेरसेम ेयईेोवर तो खपू पढु ेगलेेला असणार, मग लोक नाद सोडूनच दणेार 
तो. कवा मग ाचा खरा, उभ ेरान िवी करायचा एिरयाच वगेळा असले आिण जाता जाता उगीच आपले काही 
जमले तर बघ,ू असाही असले ाचा िवचार. आिण थोा वळेान ेज ेकुणी बाहरे पडून ितथनू जातील आिण ाची 
गाडी पाहतील तेा यईेलच ना ांा डोात की, अा, कालगड ेआिण आबं,े णज ेहाच तो, सकाळचा ! 
 
कुणी णले, तुी काय बजनाचंी भाषा आिण अिभजनाचंी भाषा अशी तलुना कन ा िबचायाची चेा करताय 
का ? ाला उर अस ेदतेा यऊे शकत ेकी अस ेकाही कुठे हवतेही नसताना अस ेका यतेये बाबा तुया मनात ? 
आिण, बसं आिण असं अशी फूट पडू नय ेह ेउदा तान सागंत तचू गावभर िफरत असतोस ना ? 
मग तसाच एकोपा बजन आिण अिभजन यांातंही राहावा, अशी इा बाळग ना ! अहो, तस ेनसत,े अबोध 
मनात काय काय घडत असत े– आिण कुणाचहेी े ह ेचचेलेच पािहज े!  सकाळी उठून एवढ ेओझ ेघऊेन जायच े
क कन बघा णज ेसमजले. अर ेहो, शारीिरक क महाचचे आहते पण मनाच ेक त ूवगेळे का समजतोस ? 
शरीर आिण मन एकच असत.े शरीरािशवाय मन असचू नाही शकत. मन हा शरीराचाच एक भाग असतो. ामळेु, 
शरीराचा गौरव आिण मनाची नाली, असहेी नको ना कस.  
 
खर ेतर केच माणसू कोणा ना कोणा कारणान ेआपले असण ेठामपण ेअधोरिेखत करत असतो. 
आपाकड ेगट, समहू, टोया खपू आहते. ामळेु, े, अहंगडं, नूगडं वगरै ेअसले ॉेस फार आहते 
इथ.े ामळेु झालेय काय त ेबघा ना. आजच बातमी आह ेकी सखुाा – आनदंाा बाबतीत भारत हा जगात 
शवेटून अकराा नबंरवर आह े! आधी आपण णणार की ह ेसशंोधन िवासाह आह ेका मळुात ? असचे आणखी 
एक सशंोधन केले तर भारत जगातला सवा त जा आनदंी दशेही ठ शकेल. उगीच त ेफार मनावर घेयात अथ  
नाही.  
 
णज,े आले ना लात, काहीही िवका, कालगड-ेआबं ेअसोत की मन-बुी, तुी दशेात आनदं िकतपत िनमा ण 
करताय, हचे शवेटी महाच ेठरत े! आिण इथ ेयतेो  की दशेात णज ेकुठे तयार करायचा आनदं ? अहो, 
केाा जगयात – हचे असणार ना ाच ेसोप ेआिण खर ेउर ! णज ेकाय, माया मनात आनदं िनमा ण 
ायला मी तमुावर अवलंबनू राहायच े? तुी असणार तमुा नूगडंात वा अहंगडंात , तुी कस ेहोणार 
अस ेआनदंिनमा त े? 
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आपले आपालाच काही सापडत ेका त ेपाहाव ेलागले ! 
ऐ िदल अब कह न जा 
ना िकसी का म, ना कोई मरेा 

                --- ह ेठेवायच ेलात – आले ना लात ? 
  --- ००० ---  
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उडाणट ू 
 
उडाणट ूहा श एकूणच आजा मराठी सृंतीला लावला तरी चालेल. पण इथ ेबोलताना आपण सािह या 
ेापरुती मया दा आखनू घऊे. आिण तहेी इतके कोण घसुळत बसणार ( नसुतीच कचयावर  िया करत बसण े! 
) णनू किवता घऊे. इथले कवी मळुातच किवता िलिहतात त ेकवी णनू ओळखल ेजायासाठी, तशी माता 
िमळवयासाठी, मोठे कवी णनू िटकून राहयासाठी आिण जनमानसाचा आदर िमळवनू आतु होयासाठी. 
याचाच अथ  किवता िलिहयाचा मळू हतेचू किवताबा असतो. यामळेु साहिजकच मग टीन, सामा अनभुव, 
िवचार, नीतीकना, ाय, समता वगरै ेअिभलािषत मू,े भावभावनाचं ेपनु:य आिण थोडफेार चिकत करणारी 
तंकौश ेया मया दते ही किवता खळेत-बागडत राहत.े अगदी तथाकिथत :खाची किवताही. एकदा उि 
किवताबा मातचे ेअसले की पनुरावृी ह ेएकच किवतचे ेकाय े बनत.े मग भाषवेर आिण तंावर कमत 
असलेले काही कवी इथ ेिनळ िविवधगणुदशन दाखवत अमर होतात. ांा किवतते सलग गाभंीय  कसलेच 
नसत.े पार अिनलिबिनलापंासनू उदा अशा कुसमुाजापंयत.  यानंा जगयाबाबत एकही समा सखोलपण ेिदसत 
नाही कारण पाहायचीच नसत.े कमी कुवतीच ेरटाळ, सफे जगण ेहीच एक आस असावर जनमा मागा न े
आयु रखेाटत जाण ेह ेबधंनकारक ठरत.े जनमा :खाचा माफक डोस आिण जनमा अिताचं ेउदाीकरण 
यात ह ेकवी रमतात. यानंा त:ला एखाद े:ख महाच ेवाटले, मळूापासनू ाकड ेपाहावसे ेवाटले, अस ेघडत 
नाही. कुसमुाज इथले ाितिनिधक भाषा पढुारी होतात – ांा नाव ेभाषािदन साजरा होतो, हा याचा परुावा आह.े 
ह ेअसल ेकवी धम, भी, मे, आिक, नािक, वारकरी, शरू, दशेभ, बािंधलकी, युसमथ क अस ेसगळे 
असतात. या के िवभागाता किवता िलन त ेलोकिय होत राहतात. थोडात णज ेयानंा कशाचचे फारस े
गाभंीय  नसत ेआिण कोणाही समलेा सामोर ेजायची आचही नसत.े  
 
सरा कार िवोहीवााचंा आिण ातच घसुलेा समतावााचंा. यानंा उर ेआधीच माहीत असतात, :खानंा 
जबाबदार कोण ह ेयाचं ेठरलेले असत,े आता फ सधुारणा करत गलेे की झाले – हा एकूण याचंा ढाचा असतो. 
यातले ज ेळलेले माग  असतात ा ा मागा वरा टोया असतात. बाहरे राजकारणात जी वचैािरक ‘ तयारी ‘ 
लागत ेतीच इथहेी लागत.े इथ ेजरा भाषा थोडीफार यावी लागत,े इतकेच. ह ेनसुतचे एक वचैािरक आमण 
असान ेहहेी पनुरावृीा रोगान े असत.े याचीही उि ेकिवताबा – वा बदलण ेआिण कवी णनू 
गाजण,े हीच असान ेइथहेी  जगण ेआिण ातली ग ुतंाग ुतं ‘ पाहण े‘ ह ेघडू शकत नाही. या िवभागातले 
लेखक-कवी  णतात की आाला किवतचे ेमहच नाहीय --  ती फ साधन आह ेएक. आी णतोय ा 
समा सर िमटून आमची किवता कालबा ावी हीच आमची इा आह.े  
 
माताा ितिया दते आयु कंठणार ेलोक सज क णज ेकाय असणार ?  याचं ेसगळे लखेन ह े‘ माहीत 
असण े‘ या ेातले असत.े आपला भाव, मत,े आह याचंा िकनारा सोडून ‘ ज ेआह ेत े‘ पाहयाची – ाा 
लौिकक यशापयशाबल बिेफकीर राहयाची याचंी हमत नसत.े मराठी समाजालाही असले काही नकोच असत.े 
ामळेु, उंदराला माजंर साी अशा पतीन ेदोघहेी एकमकेाचंा उपयोग करत राहतात. नसुतीच मतमतातंर ेसोडून 
ज ेतानातले कवा अाातले  असतात ानंा इथ ेहटेाळले जात ेकारण  त े असतात िकनारा 
सोडायला लावणार.े इथ ेतर िभट सरुिततते खळेायच ेआह.े आिण मग हचे लोक एक जमनू रडत िवचारतात की 
मराठी किवता जागितक का होत नाही ? !  
--- ००० --- 
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साराशं  
 
साराशं पान ेआयु पाहायला सुवात करायची अस ेमाझ ेमीच ठरवले आिण ाची एक माफक सुवात णनू 
टोलवाटोलवी सु केली. णज ेलाईटलीच ायच ेसगळे, अशी. ातनू समोर आला टोलेजगं हा श. याचा 
अथ  मोठा असान ेपचंाईत झाली. मग एक आयिडया करायच ेठरवले. आपा मनाच ेजस ेतकुड ेअसतात तस े
ा शाच ेबरोर दोन तकुड ेकेले. मनाच ेखर ेतर अस ेकाहीच मापात नसत.े तरीही एक सोय णनू आिण 
िवचारात तरी एक तोल साधला जावा णनू तस ेकेल.े टोले आिण जगं अस ेझाले त.े टोले बरोबर खर ेतर 
घाळही यऊे शकले असत ेपण तस ेझाले नाही. लगावायच ेटोले आले. ामळेु मग जगं हा लढाईशी सबंिंधत 
श योय ठरला.  
 
माणसू णनू जगायच ेतर तुी युिवरोधी असायला हव,े ह ेसवमा होत.े पण बसं लोक शौया चा गौरव 
करणार ेहोत.े मग उरलेले लोक युिवरोधी चळवळी करत. ानंा खपू छान वाटे. आपण काहीतरी पणू  
मानवजातीा िहताच ेकरतो आहोत ह ेजाणवनू त ेएकमकेानंा धाच ेअिभषके करत. या सगयाचा साराशं असा 
िनघ ेकी अनकेातं मतभदे आहते आिण सिहतुने ेकोण बरोबर ह ेठ शकणार नाही.  
 
खपू सिवरपणाचा कंटाळा आामळेुच खर ेतर ही साराशंाची आयिडया सचुली होती. शभंर वष समजा जगण े
झाले तरीही घटनाच असणार ना ा. णज ेसाराशं काढता यणेारच. आिण शवेटी तरी या ा तीन लाख घटना 
अस ेकोण कुठे पाहणार आह.े ही आयिडया सचुापासनू साले पिरवतनच सु झाले होत ेमनात. अनावयक 
असलेले वगळत जाता आले तर पणू  आयुालाच साराशंाच ेमह यऊे शकेल, ह ेजाणवले. मग काय काय 
वगळाव े? तर उदाहरणाथ  लॅमर आले. आपले मन सया कुणालाही टाया वाजवायला वापरायची गरजच काय, 
हा तो  होता. ात नट, ना, होऊन गलेेले मोठे नते,े िवचारवतं आिण कवीही आले. ाचंाही शवेटी साराशं 
िनघणारच ना. ानंा आवडत होत ेसमजा मोठे होण,े ठीक आह ेना, आी वा-छानही ण ूपण आमच ेमन िकती 
दणेार तुाला ? या िवचारान ेजरा सलैच वाटले – आराम – िर लॅ  ! आता आपणही काही फार मोठे डगर पार 
करत बसायची गरज नाही. बर ेवाटले.   
 
एकाच ेअस ेत होत ेकी जगात फुकट काहीच नाही िमळत. के गोीची कमत तुी चकुती करत असताच. 
मिहना चार लाख कमावता तर गमावता काय काय तहेी बघा ना. साराशं, कुणााही माग ेपळयात तुाला टे वा 
कृत वा सफे वा आदश वाटत असले तर ाा बदात तुाला मनाच ेकाही तकुड ेमोजाव ेलागतातच.  
 
काहीच खच  न करता तर जगता नाही यणेार. आिण तस ेपािहले तर खचा यच ेअसत ेमनच. आता भाडंणावर खच  
होणार ेतकुड ेवाचवणार कस े? या ावन गाडी उलटी िफरली. म द,े काही नको साराशं-िबराशं. म ायला 
सिवरच ! यानहेी साले जरा िर लॅ  वाटले. आिण झोपच आली !  
--- ००० ---   
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मझु ेतमुस ेकुछ भी न चािहय े 
 
मग च िमटतो ना. ना मतभदे ना सिहतुा. पण अस ेनाही ना चालत. तुयासारा मनाच ेकुणी ना कुणी 
असतीलच ना. ाचंा पाठबा घणेार की नाही ? तुी ािंतकारी णज ेसेा िवरोधात वा बयाच लोकांा 
िवरोधात अस ूशकता. पण सगयांा िवरोधात कस ेअस ूशकाल ? तुी खोटे बोलत आहात. मकेुश णज े
अननुािसक. ामळेुच कवा त ेअसनूही काहना तो आवडला तर काहना ाच ेत ेअननुािसकच खटकत रािहले 
आिण त े ाा शपुात गलेे. राकपरून ेसतत ालाच वापरान ेया मतभदेाची झळ ालाही बसली. तो 
काहना आवडनेासा झाला. मोठा शोमन असनूही. मकेुश चागंला की वाईट यावन काही िठकाणी मारामाया 
झालेा आहते. पण मग काय, मतभदे अटळच समजावते का ? इथ ेसमजा तकुारामाच,े ‘ मािनयले नाही बमत ‘ 
ह ेघतेल ेआिण सा च,े ‘ इतर माणस ेणज ेनरक ‘ ह ेघतेल ेतर सगळा िमळून काय होईल बोध ? आिण मग 
आता णज ेओिरिजनिॅलटी णज ेकाय ?  आिण समजा अगदी नवीनच एखाद ेमत आले णनू ाला 
ओिरिजनल टले, पण पढु ेा मताला काहचा पाठबा िमळाला तर ाची ओिरिजनिॅलटी सपंणार का ?  
 
मत ेआिण सिहतुा या रचनचेा कंटाळा यायला जर बदंी असले तर कूमशाहीच झाली ही आिण मानवी  हाचंा 
भगंच. पण लोक िनवातं असतात कारण ानंा माहीत असत ेकी मतच नाही अस ेअसचू नाही शकत. मन आह े
णज ेमनिती आह ेणजचे एक िकोण आह ेणजचे मत आह.े ामळेु मतच नाही ही नसुतीच एक 
हााद कना ठरत.े  
 
मतच नाही अस ेकाही असयाचा कुणालाच धोका नाही वाटत. िनवातं रा शकतात सगळे. मताचं ेअि, 
गधळ, मारामाया, सघंष  आिण ातनू िनमा ण होणारी सव घाण अबािधत  राहणारच या ने,े िनने ेआिण 
खाीन ेसगळे िनभ य राहतात. एकमकेाचं ेभय आिण ामळेु होणारी हसा ठीक आह ेपण मतवाले असणचे धोात 
यणे ेह ेिकती भयावह होईल ! 
 
साध ेअननुािसक असो की पोपप असोत सगळे एकच त े! 
--- ००० ---    
26-05-22  
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पवू  िद ाचं े 
 
ितकड ेजाती असा तर कशा असतील कोण जाण ेपण भदेभावािशवाय मानवी मन कुठे अस ूशकेल का याबाबत 
मला शकंा आह.े तरीही, इकडचा ाण ितकडा जाततही े, अस ेतर होऊ नाही शकणार. कवा ितकडची 
जात बघनू इथ ेाला े ठरवण ेजमलेस ेमला वाटत नाही. तर जात माहीतच नसतानाही मला िपरादंेो, 
आयनेो, बकेेट ह ेआवडतात. िवचारसरणीवााचंहेी असतातच की वगेळे भदेभाव. तहेी काहना हीन लेखण,े 
काहची कुचेा करण ेह ेकरतच असतात ना. णजचे या ना ा कारचा भदेभाव असलेली अशीच सगळी मन े
असणारच आिण तरीही ाकड ेल कन किवता वाचता यायला हवी. ानदवे-तकुाराम-रामदास का नाही 
णायच े? तर रामदास ाण होत ेह ेएक आिण ाचंा ाणानंी छळ केला कवा िनदान ानंा ास िदला 
असहेी काही फारस ेवजनदार ांा खाती जमा नाही. अथा, एक आठवण सागंायची झाली तर एक बगंाली 
माणसू एकदा णााच ेमी त: ऐकले होत ेकी मानवी शहाणपणाचा साठा सगळा एका िठकाणी एकवटलेला थं 
हवा असले तर तो णज े‘ दासबोध ‘. ह ेसवानी मा करायची गरज नाही पण त ेचातवु य वादी होत ेहा 
भदेभावाचा मुा लनू त ेवाचता यतेात का, ह ेपाहायला हव.े  
ह ेिनब ु िवचार डोात यायच ेकारण णज ेही दोन सभुािषत े–  
पवू  िद ाचं ेानंा र भावी काळ  
आिण  
सागं ेविडलाचंी कीत तो एक मखू .  
पिहले कवी िवनायकाचं ेआह ेआिण सर ेरामदासाचं.े दोघहेी ाणच ! मग बरोबर कुणाच ेअसले ? आता ‘ पवू  
िद ‘ णज ेकाय ? समजा, शा-फुले-आबंडेकर आिण छ. िशवाजी महाराज. आणखी कुणाला िटळक, सावरकर 
ह ेआवडत अस ूशकतील. कवा गाधंी-नहे-गोळवळकर-डागं-ेचा मजुमुदार. तर ह ेअस ेपवू िदही भदेभावयुच 
असणार – णज ेवगेवगेळेच ना ! मग  असा यतेो की नाही तरी भतूकाळ हा कुणीतरी सािंगतलेलाच िमळत 
असतो, ह ेपाहता सवाना सामावनू घईेल असा एक भतूकाळ तयारच करायला काय हरकत आह े? परुावहेी करायच े
तयार. कोटा त कस ेआपली बाज ूजकावी णजचे आपाला ाय िमळावा यासाठी आपण साीदार ‘ उभ े‘ नाही 
का करत ? तसचे ! पण इथहेी यणेारच एक अडचण ! करणार कोण ह ेतयार, तर मानवी मनच ! णजचे सवमा 
अस ेकाही असचू नाही शकणार ! मन टले की भदेभाव आिण फूट असायलाच हवी !  
नसुता इितहास तरी कसा णावा ? जनकुीय उातंीचाही असणारच ना मोठा वाटा ! पण ात आपले िद काय 
होत ेह ेसागंण ेजवळ जवळ अशच आह.े माणसाच ेजगण ेजर अस ेभतूकाळ आिण जनकुीय पवू पुय यावंर 
आधािरत असले तर एक कारचा िनयितवादच झाला हा ! आिण िकतीही बडबड करा, माणसाा मनाला हा 
आवडतो. कारण माणसाच ेमन हचे अपिरहाय पण ेसाताच ेभोे असत.े एखादा आनदंाचा ण सोडला तर त े
सतत चा असत े– सतत काय रत – िबझी असत े– थकून मरायची वळे आली तरी त ेथाबंत नाही ! या साताा 
तावरच जर जग चालणार असले तर मग र भावी काळाची काही आशाच नाही िदसत. कारण एक ी असो 
की समाज की पणू  मानवजात – ह ेसात तर :ख, सघंष  आिण हसा याचंीच िनमती करताना िदसत आह.े णज े
भतूकाळाची सागंावी अशी कीत उपलबच नाही आह ेतर र भावी काळ कुठला असणार ?  
--- ००० --- 
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मी सकाळी --- 
 
मी सकाळी िफरायला  जातो तेा एक वयर पितपी मला हमखास ॉस होतात. त ेबरचे माया आधी िफन 
यते असतात. पती समुार े६५-६७ असावा. पी समुारे ६२-६३. पती जरा बटुकाच णावा असा आह.े पण मजबतू 
आह.े ाच ेतळहात लाल आहते. चालयात असा बाब आिण जरब आह ेकी हा एखाा फार मोा पदावर होता 
ह ेसागंायची गरजच नाही. ाची पी ा आदरान ेआिण मेान ेााबरोबर चालत ेावनही त ेिदसनू यतेचे. 
तो जेा आजबूाजलूा वा पढु ेलाबं पाहतो तेा ाच ेकपाळ आिण डोळे अतं िवचारम िदसतात. खपू गहन 
िवचार करण ेही ाा लेखी काही िवशषे बाब नसावी. घरात यपंाक आिण इतर कामानंा नोकरचाकर असणार. 
ांा अडीअडचणना हा उपयोगी पडत असणार. मोठमोठी पद ेसभंाळत हा अनके शहर ेिफरलेला असावा 
ामळेु ाला मानवी सबंधंाचं ेमह कळत असणार. कधी हे, कधी धाक, कधी डावपचे, कधी एखााच े
नकुसानही कराव ेलागण,े ह ेअस ेसगळे हंॅडल करत हा शवेटी िनवृ झाला असणार. अनके आान,े सकंटे यानंा 
पार करत आता तो या िनवातं ितीला पोचला असणार. याची पणू  कना आिण त ेसव पान आलेला 
समजंसपणा ाा पीत िदसतो. ाला दोन मलुग ेअसावते. दोघहेी परदशेात. थोराला एक मलुगा, एक 
मलुगी पण धाकाचा िबचायाचा घटोट झालेला असावा. तहेी ान ेिनरले असणार, ाला धीर िदला 
असणार, आता सर ेकर, असा शहाणा साही िदला असणार.  
 
रिशयाचा पिुतन हा एक डुिकेट णज ेितकृती आहे, ही बातमी ाला चिकत कन गलेेली असणार. उर 
कोिरयाा िकम जगा तर समे टु समे चार आहते ण ेितकृती. त ेअस ेतयारच ठेवत असणार. तसचे चगंीभगंी 
जीवन, तशीच काम,े तसचे घाबरणारे लोक भोवती, याचंा ानंा सराव िदला जात असणार. णज ेह ेकुणी समे 
कुणासारख ेतरी िदसत असान ेआता दशेासाठी ह ेअस ेितबब िजण ेांा वााला आले असणार. या 
िवचारान ेहा आपला बटुका आतनू जरा हलला असणार. आपणही एक कार ेया कामासंाठी ेनच तर केल ेगलेो की 
! तचे आपण करत आलो. त ेकुणाऐवजी नत ेइतकेच, पण असहूी शकले असत े! आिण तस ेतर या या जागवेर 
असा असा माणसू हवाच होता की ! इथ ेाचा कॉलेजिम काश बिुसागर हा ाला आठवला असणार. हा 
बटुका आधीपासनू महाशार असणार आिण िशवाय ाला नाटकाची आवड असणार. कॉलेजात काश ना या 
कारात फार आघाडीवर असायचा, णनूच ाचंी ओळख आिण पढु ेमैी झाली असणार. हा मोठा अिधकारी 
झाला आिण काश झाला एक मोठा िददशक. काशन ेबसवलेले, ‘ मीच एक शहाणा ‘ ह ेनाटक ान ेपािहले 
असणार. ात एक नट घोावन पडतो आिण ा धान ेतो करत असलेा भिूमकेतच िफ होतो. 
मराठीतले बरचे लेखक, कवी होतात तस.े मग ाला मानसोपचार देयासाठी तोच दरबारी माहोल ाा भोवती 
ठेवला जातो. ा कामासाठी ा तेाा पोषाखातं वावरणारे ी-पुष कामावर ठेवले जातात. णज ेहा 
मनोण णनू ितकृती आिण त ेएक नोकरी णनू ! मळुातले ह ेिपरादंेोच े‘ कग हेी द फोथ  ‘ ह ेनाटक. तचे 
पढु े‘ जहागंीर जहागंीर ‘ णनू हदीत आलेलेही यान ेकाशमळेु पािहल ेअसणार. मचे त ेनट इसम बर ेहोत े
आिण एका नोकराला णत ेकी ह ेअस ेवेा माणसाच ेअग करायचा मला आता कंटाळा आला आह े!  
 
पिरणाम काय होईल – एक िदवशी हा बटुका ाा पीला णले की त ूखरी नाहीस, सगळे मखुवटे आहते. मग 
ाची पी परदशेाता ांा मलुानंा कळवले की बाबानंो, तमुच ेबाबा मात जाऊन ाचंी तृी जायाचा 
धोका िदसतो आह,े तस ेहोयापवू ानंा भटूेन जा. णज ेमृपूवू भटूेन जा, असाच ना ाचा अथ  ! तवेात 
ितला आठवले की काशला बोलवाव.े ती ाला फोन करले. काश फोनवर णले, “ कोण काश ? मी ाचा 
डुिकेट बोलतोय ! “ 
--- ००० ---   
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खानदान  
 
१९६५ साली सनुील द आिण नतून याचंा एक िसनमेा आला होता ‘ खानदान ‘ नावाचा. ात सुवातीला सनुील 
दला एक िवजचेा शॉक बसतो आिण पिरणामत: ाचा उजवा हात िनकामी होतो – िनजव होतो. आिण 
िसनमेाा शवेटा भागात जेा अटीतटीचा, जीवनमरणाचा वा साा िवजयाचा सगं यतेो तेा सनुीलला 
आणखी एक तसाच िवजचेा शॉक बसतो आिण पिरणामत: ाचा तो हात नीट होतो ! इतका नीट होतो की तो दोी 
हातानंी धवुाधंार मारामारीही क शकतो. आता ह ेपान फार तर कुणी रूॉलॉिज कपाळावर हात मान घतेील 
पण भारतीय ेकानंा ा वळेी तरी काहीही ॉेम आला नाही. नतंर पढु ेकाळानुप सधुारणा एकच झाली की 
हात नसला तरी ‘ शोले ‘ मधा ठाकूरन ेपायानंी गरशी मारामारी केली ! चलता ह ै! ‘ सशंयाला ऐिक 
िगती ‘ असा एक कार असतो कलते – ा बाबतीत इथला ेक खपूच उदार असतो. याच ेकारण इथा 
तानात असत.े जगयातली अिनितता आिण ‘ कुछ भी हो सकता ह ै‘ ही अिल, िनभ य वृी यातं ाची मळेु 
असतात. रामान ेरावणाला हरवले पािहज,े कृान ेकंसाला सपंवले पािहज,े ह ेठरलेले असत,े मग ासाठी म े
काहीही चालेल ! मग दवेानंी काही जा केली तरी चालेल.  
याा मळुाशी असत ेअतै तान. सगळे एकच आहे, याचा अथ  बघा ना काय होतो – काहीच नसण ेहा आह े
ाचा अथ . सगळे एकच असावर त ेएकच आह ेह ेसागंणार तरी कोण ? आसवंेच ना सगळे ! अनादी-अनतं 
णज ेतरी काय – काहीच नसणचे ! काही असण ेटले की मया दा आली ! ामळेु घटना हा कार इथ ेफार 
महाचा ठच नाही शकत. ‘ िदल एक मिंदर ‘ आठवतोय का ? राजकुमार हा मीनाकुमारीचा पती आह ेआिण 
ाला अडिमट केलेय त ेिता पवूा मीा ियकराा णज ेराजकुमारा इितळात ! आिण कहर णज े
आता ाच ेाणावर बते ूशकेल अस ेऑपरशेन करायच ेअसनू त ेसज न असलेा राजकुमारलाच करायच ेआह े! 
णज ेसमजा त ेऑपरेशन फेल झाले तर मीनाकुमारी िमळावी णनू ान ेमुामच तस ेकेले अस ेहोणार ! हा 
निैतक  ओळखनू तो तहानभकू िवसन रािंदवस ा ओपरेशनचा अास करतो आिण ा कामात यशी 
होतो ! उा ऑपरेशन आिण आज राी अास कसला करतोस ुड, अस ेकुणी णत नाही.  पण तरी, पढु े
काय करायच ेहा  रािहलाच असता ना – तर ा अासाा अपार कामंळेु तो कोसळतो आिण मरतो ! मग ह े
दोघ ेपती-पी ाचा पतुळा उभारतात ! सटुले ना  ! कुछ भी हो सकता ह ै! 
असं हदी िसनमे ेह ेमषूा  नााच ेबाप होत े– इथ ेवगेळे काही करायची गरजच नाही. आता बघा –  
हॅरॉड पटरन े‘ द लर ‘ ह ेनाटक आा, अलीकड ेिलिहले – तो कार इथ ेहजारो वषापवू होऊन गलेेला आह े! 
नवराच नवयााच पात ियकर णनू यणे े! इथ ेइंदवेानंी तचे केले होत.े गौतम ऋषची पी ानंा आवडली 
तर त ेगौतम ऋषचचे प घऊेन िताकड ेगलेे आिण काय भाग साधनू घतेला ! पण ह ेवाईटच ना ! मग ितला 
िशळा होऊन पडायचा शाप िमळतो आिण रामाा पदशा न ेितला पुा मळू जीवन ा होत े! िशळा होण े
णज ेपापाा, पाापाा मनितीत गोठून जाण.े आिण रामाचा पदश णज े‘ काहीच नसयाचा ‘ श 
! काही नाहीच आह ेतर पाप कसले आिण पााप तरी कसला ? 
तर हम ेमत िसखाओ असडटी – हम सब जानत ेह ! असडटीचा उगम अिवादातनू णजचे 
नाथगनसेमधनू णजचे काहीच नसयातनूच तर होतो ! साराशं, हम यडे ेमत समझो – शान ेसमझो ! 
असडटीका परूा ानसागर हमारे पास ह ै– यान ेकुछ भी नही ! समझ े?    
--- ००० --- 
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टे  
 
मला नसुत ेमाहीतच आह ेअस ेन,े मी कबलूही करतो की मला अनकेदा चकुीच े पडतात. चकुीच ेकी बरोबर ह े
नी कळतच नसान ेांावर वा ाचंा िवचार करयात बराच वळेही जातो माझा. आता ‘ अूचंी झाली फुले 
‘ ह ेनाटकच ा ना. जेा ाचार सापेा खपूच कमी होता तेा त ेठीक होत.े की बाबा वतैागनू ाचाय च 
िशरतो गुगेारीत आिण ितथ ेबॉस होतो. आिण मग ‘ खर ेकाय आिण खोटे काय ‘ असा एक मोठा सवंाद ात 
यतेो. आता कुणीही ाचारी असण ेवा गुगेार असण ेह ेइतके आय  वाटाव ेअस ेरािहलेलेच नाही. मग आता 
कोण बघत बसणार त ेइतका वळे ? बर ेलााच े‘ कडक ‘ का ‘ करे ‘ काय असले त,े िकती वळेा बघणार 
कौतकुान े? पण बघा ना, अमिेरकेता मराठी लोकानंी तडुुबं उचन धरले त ेनाटक ! णज ेानंा इथा 
ाचाराची नीट मािहतीच नसले की त ेअजनूही ा जुा काळाशी समरस होऊ शकत असतील ? तोच  आता 
बणेार ेबाबलही यऊे शकतो. आता कुठली बणेारे ह ेअसल ेगॉिसपी लोक सहन करत बसले ? भा भा 
ोलस ना घाबरत नाहीत आता बायका ! एकदा चढण,े झवण ेया शातंली धे देयाची शीच सपंावर राहील 
काय ? णज ेपिरिती बदलावर ा ाचंी धारच जात ेती नाटके मळुातच जरा कमी उंचीची आिण 
जगयाला उथळपणचे सामोरी जाणारी होती की काय ?  
शेिपयर णा की िपरादंेो की सा  यांा नाटकातंली पिरिती आता कुठे आह े? णज ेत ेसाले मळुातच 
च अस ेघते होत ेकी कोणाही पिरितीत त ेमाणसाचा गळा पकडणारच ! आता एक गमंत बघा. ‘ हॅटे ‘ ची 
जी गो आह ेतीच सा ा ‘ लाईज ‘ या नाटकाचीही आह.े आईन ेबापाचा खनू कन काकाबरोबर ल करण.े 
ितथ ेहॅटे एकटाच लढत राहतो या ाशी आिण लाईजम ेओिरिस आिण इलेा ह ेबहीणभाऊ. मला 
सागंायच ेआह ेत ेबघा कस ेवाटत ेत.े हॅटे हा िवचार िवचार िवचार यातं अडकून एकूणात नाश कन घतेो. आिण 
ितकड,े इलेाही िवचारातं, पाापात घरेली जात ेपण ओिरिस मा मोकळा राहतो. तो सडू, आनदं, पााप 
वगरेै िवचारानंा थाराच नाही दते ! णज ेह ेदोन मार लेखक काय सागंताहते तर िवचार करतो नाश, िवचार 
घेन वडे ेकरतो, :खी करतो ! वगेवगेया काळातले ह ेदोन महान लेखक िकती वगेवगेया कार ेएका मलूभतू 
ावरच ेाचं ेचतन माडंत आहते आिण तहेी एकच स सचुवणार े! 
आपाच आईला आपणच मारायच,े हा जसा एक गहन  होता तसाच  अज ुनालाही पडला होता. आपलेच 
आकीय आपणच मारायच े? कृान ेाला ज ेसािंगतले त ेओिरिस सारख ेअसा िवचारातंनू बाहरे राहणचे 
तर होत े! ह ेपाहता, काही लोक कृाला जगातला पिहला किुन णतात ाचमाण ेाला जगातला पिहला 
अिवादी णायला काय हरकत आह े?  
इथ ेमराठीत नायक हा नसुता ाा विडलाशंी भाडंला तरी अिवादी ठरतो – आपण तस ेतर काही णत 
नाही आहोत. मळुापासनू उपटले जाण ेघडािशवाय कसला अिवाद ? नाही तर नसुता एक उपरोधी सरू 
लावनू ठेवला की इथ ेअसड होता यते े! कळत काहीच नसत ेपण अिवादी कवा असड णज ेकाहीतरी टे 
एवढचे असत ेमनात ! मग इथ ेमराठीतही िढगान ेसापडतात अिवादी आिण असड लेखक !  
टे होयाच ेिवचारच अिवादाा आड यते असावते !  
कशाला ायचये टे ?  
--- ००० --- 
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याामळेु ह ेाामळेु त े 
 
एकदा एक िवान णाले की सा गेान ेाण सरैभरै झाले होत,े कुठेतरी ानंा त:ची जागा िनमा ण करायची 
होती णनू १८४३ साली िवदुास भाानंी ‘ सीतायवंर ‘ ह ेनाटक िलिहले. आता कारण-पिरणामाचंी साखळी 
माडूंन दाखवण ेह ेतर िवानाचं ेएक मखु कामच असत.े तर ावर मायासारखा एक िकरकोळ िवान णाला की 
मग आता हहेी ा िवचारात – गेा काही वषात, ाणासंाराच शार असलेा काही लोकानंा इथा 
जनतने ेलाथ घान राजकारणातनू हाकन िदले, ामळेु त ेसरैभरै झाले आिण ानंी इथा साृंितक ेावर 
का घतेला. परुावा णज ेदर सािह समंलेनात राजकीय भाषण ेकन त ेआपली कंड शमवनू घते असतात. 
कुणी कुणावर िचडायच ेकारण नाही. आपले दादा रोज एकदा तरी टीीवर ह ेवा णतातच की तो ाचंा 
अिधकार आह.े णज ेएक कार ेपहाटे उठून शपथिवधी उरकण ेहा आमचा अिधकार होता, ाचमाण ेनतंर 
पिरिती पान माघार घणे ेहाही आमचा अिधकार होता. साराशं, ह ेअसल,े डोात यईेल तस ेलेख िलिहयाचा 
माझाही अिधकार मा असावा.  
एकजण णाले की महायुानतंर सगळे जग, आी मानवजात हादरली होती. ामळेु, मढकरानंी मराठी 
किवतलेा रंजनातनू वावात आणले. सर ेणज ेातंानतंर भगं झाामळेु मराठी किवता 
वफै झाली. अर ेनसुत ेितिया दते बसण ेहचे आिण एवढचे असत ेका कलावतंाच ेकाम ? पण िवानानंा 
ाचंी शारी दाखवयाचा हाच एक राजमाग  असतो – कारण-पिरणामाचंी साखळी दाखवण.े णज ेबुान े
आजारी माणसू, वृ आिण ते पािहामळेु ान ेबु धम  िनमा ण केला, अस ेणणार का ? या ाला होकार-
नकार कसा ावा आिण ाच ेआपा िवेा कारकीदवर काय पिरणाम होतील ह ेनीट न समजान ेसगळे 
िवान पळून गलेे !  
ही घटोटाचं ेमाण जरा वाढतच चालले आह.े मलुी णतात, तझुी पोटगीही नको मला, त ूफुट आधी माया 
आयुातनू. आथक ावलंबन आाच ेपिरणाम आहते ह े! एकदा तर घटोटाचा एक खटला असा आला 
समोर की तो पान त: ायाधीशच हादरले ! नवरा राी झोपते घोरतो ामळेु माझी झोपमोड होत े– ह ेहोत े
कारण ! ायाधीश िदङमढू झाले कारण ानंा त:लाही तशीच घोरायची सवय होती ! 
अहो, ाचा भावच तसा आह े– त ेठीक पण तो तसा का झाला बाबा, ह ेनाही पाहणार ? अिमताभ ग ुडं झाला 
कारण लहानपणी गिरबीमळेु ाच ेअपमान झाले होत े! अरे वा ! मग तसचे अमजदचहेी झाले असतील ना, त ेका 
नाही बघत ?अस ेकरता करता एक लात यायला लागत ेकी पाच नाही लागणार ! यातनू ह ेातनू त ेअस ेकरत 
करत कारण-पिरणामाचं ेएक अितभ जजंाळ तयार होईल नसुत ेआिण िनष  काहीच नाही काढता यणेार ! 
एखााला गुगेार ठरवण ेहाच गुा ठरेल, ह ेहोईल िवदश न ! परंपरा, जनकुाचंी उातंी, पिरिती, 
महाकांा ह ेसगळे अस ेपाहात गलेे तर आपण सगळेच आपा सगयांा अस ेअस ेअसायला कारणीभतू 
आहोत अस ेलात यईेल ! आिण एकदा आपण आिण िनसग  ह ेसगळे एकच जगत ेआह ेअस ेिदसले तर कसले 
कारण-पिरणाम ?  
कलािनमती णज ेफ ीितिया िनमती ह ेभगंार त सोडून कलेबल बोन दाखवा अस ेआान के 
िवान समीकापढु ेअसायला हव.े मला समीक ायच ेनसल ेतरी अस ेणायचा मला अिधकार आह े!  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 



165 
 

नजर  
 
१.  
आमच ेमलुगी-जावई-नातवडं ेलंडनम ेहोत ेतेा ांाकड ेजायाा िनिमान ेपरदशे वास घडला. माझी 
आई, पी आिण मी. तर िनघयापवू दोनच िदवस आधी आईचा चा फुटला. आता लगचे कुठला चा कन 
िमळणार, असा  आला. आईला तर रोज काही पोथीवाचन करायचचे अस.े आिण अथा त त ेआमाच 
सगयांा भासाठीच अस.े णजचे िताही भासाठीच ना ! तर मिहनाभर चा नाही या शतने ेती 
खपूच नाराज झाली. मग एक कन तर बघ ूणनू ितला एका चाा कानात घऊेन गलेो. ितथ ेकाही तयार 
च ेअसतात उा डबीतले, ातंला बघ ूकुठला जमातोय का, हा िवचार होता. तर एक चा खरचे ओके झाला ! 
आई आनदंली ! यात माझा चागंलुपणा णज े“ जाऊ द,े काही िबघडत नाही मिहनाभर नाही वाचली पोथी तर – “ 
असला बिेफकीरपणा मी केला नाही. ( ह ेमाझ ेतर फारच िकरकोळ. माया आईा चागंलुपणावर बोलायच ेटले 
तर एक मोठा िनबधंच होईल. उदाहरणाथ , आी एकदा िहशोब केला होता तर नााता आिण ओळखीता 
लोकासंाठी इितळात थाबंयाच ेकाम ितन े२७ वळेा केले होत े! )  
२.  
कॉलेजात असताना आमा वगा त एक अधं िवाथ होता. आमचा िमच. तो पणू  अधंळा नता, ाला पसुट-
िफकट िदसत अस.े ती लाल-पाढंरी काठी घऊेन तो म ुबंईत लोकलन ेवा बसन ेकुठेही िफरत अस.े आी ाला 
णायचो, “ साा, त ूअधंळाबधळा काही नाहीस – सगळे िदसत ेतलुा – ािशवाय का त ूनमेका मलुवर 
धडकतोस ! “ यावर तो हसत अस.े ाचा अास आा काही िमांा मदतीन ेचाले. णज,े समजा पारी २ त े
४ मी वड िहरी वाचणार आह ेतर ा वळेी तो माया घरी मालाडला यईे. मग कुणी ५ त े७ इकॉनॉिम 
वाचणार असले तर ासाठी तो मायाकडून सातंाुझला जाई !  आता आाला अस ेचागंले वागायला िमळाव े
णनू ाा बालपणी ाला एक अपघात झाला होता आिण ात ाची नजर गलेी होती.  
३.  
माया आईा मृनूतंर एखाा वषा तच मला त:ला खपू अ िदस ूलागल.े िलिहता-वाचता यईेनास ेझाले. 
टले नबंर बदलला असले. णनू तपासायला गलेो. खास िस डॉरीणबाई. आधी ांा मदतिनसने े
तपासले आिण मग ानंी तपासले. िनष  असा िनघाला की आता काही नाही करता यणेार. नबंर बदलण ेआिण 
चागंले िदस ूलागण ेआता श नाही ! अरे बाप र े! णज ेनजरसधुार क रच ? माझ ेलेखन-वाचन 
थाबंायचीच वळे आली. आिण मला हव ेतेा हव ेत ेवाचनू दाखवण ेवा िलहावसे ेवाटेल तेा िलन घणे ेह ेकोण 
करणार ? जण ूमाया लेखनाअभावी मराठी सारताच ेकाही नकुसानच होणार होत े!  
४.  
एकदा बसा बसा आठवले – तो आईसाठी घतेलेला कामचलाव ूचा असले घरात, तो पा लावनू. णनू तस े
केले तर आय च ! ातनू वित िदसत होत े! िवना कावट माझ ेकाम सु झाले. मग मी तो चा एका 
चाा कानात घऊेन गलेो. ाला घडलेली हकीगत सािंगतली. तो णाला, आता मायावर सोडा. मी नलेेला 
चा आिण माझी डोळेतपासणी कन ान ेचा िदला कन ! तेापासनू काही वष झाली – उम चा आह े
माझ ेकाम ! णज ेबघा, तो ातला चा नसताच घरात आिण तो बघावा वापन असा िवचार आलाच नसता 
माया डोात तर काय झाले असत े? 
५.  
णज ेमाया आईच ेपोथीवाचन चा राहाव ेणनू ऐन वळेी मी केलेली खटपट आिण माया ा अधं िमाला 
िदलेले छोटेस ेसहकाय  – या दोन सत नामंळेुच तर माझी समा हल झाली नसले ? पण मग  असा यतेो की 
मला चागंले वागता याव ेणनू माया आईचा चा फुटला होता ? आिण माया ा िमाला बालपणी अपघातही 
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मायासाठीच झाला होता ? ह ेअस ेएकास एक या पतीन ेअशी नसतीलच कारण.े काहीही घडयाची रचना 
वगेळीच काही अस ूशकेल. आिण तो माझा िम अपघातात जखमी होऊन अधंळा कशामळेु झाला ? आिण माया 
आईचा चा फुटायची काय होती कारणसाखळी ? आिण ही सगळी साखळी िनमा ण ावी णनू आी लंडन 
वास करावा अस ेघडत होत े? िवानवादी िकोण झक मारले अस ेह ेकार आहते. बरे, या िवात बिेश 
काहीही घडत असत ेअसहेी णायची सोय नाही. सगळे िशब  तर िदसत.े नाही तर कॅलडर आिण घाळ ह े
अिातच नसत ेआले ! 
६.  
तर याला िनयती णाव ेकी नसुतचे अात णाव े? की आपण घटना बघनू िवचार करतो त ेचकुीचचे आह े? अशा 
काही घटना एखाा, असं कारणांा का अस ेना, िशीतनू घडत असतील ?  
७.  
िवशषे णज ेकाहीही समजत नसनूही आपण, भिमाग, बिुामायवादी, वगरै ेकाय काय काय काय असतो !  
--- ००० --- 
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आडवा डगर  
 
आडवा डगर तयाला माझा नमार  
ह ेखपू आवडत ेमला णज ेकाय  
मी गणुगणुतोही त ेअनकेदा  
तरीही तुी कस ेकाय णता  
मी परंपरशेी जोडलेला नाही  
 
तस ेतर मला कामूा आऊटसायडर मधला  
मरेसा णा आपा परंपरने े 
तोही मला खपू आवडतो  
तटूुनच राहणारा घटनापंासनू  
खोटेपणाला थाराच न दतेा  
 
तमुच ेिखस ेतपासा  
सगळा संह काढा बाहरे  
अगदी सरडहेी काढा   
तमुा भावना जर असा  
तमुा बालपणातले पतगं   
तर तुी शाबतू तर आहात  
पण तुाला मृचूी भीती असले  
 
मी त ेगाण ेणतो तर खर े 
पण ाच वळेी  
मी बाहरेही पडत असतो  
आलीशान िथएटरमधनू  
 
तुी तरी आहात का जोडलेले  
घसरत वगेात  
पढु ेजाणाया णााशंी  
तमुच ेउर  
 
तुी णणार खर ेआह े 
मरेसा णणार खोटे आह े 
आिण मी णणार सशंयाद आह े 
 
यावर करेल जनता मतदान  
जो यईेल तो यईेल िनवडून  
--- ००० ---  
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ेझ णज ेउादी आकष ण हो  
 
मलुना ेझ आह ेण ेगुगेारी िवाता मलुाचंी.  
चोया, मारामाया, सपुाया, खनू, गॅगंवॉर, वगरै.े   
ांा फॉलोवस म ेमलुचा भरणा वाढतोय.  
हा सशंोधन िरपोट थटे साम टीीवर.  
 
यात चिकत होयासारख ेकाहीच नाहीय.  
जमाना आह ेयशाचा, महाकांचेा, वच ाचा, 
तलुनचेा, दबदाचा, दरायाचा, ीमतंीचा, 
दहशतीचा, आदरान ेघाबरयाचा वा घाबरयान ेआदराचा.  
सगयाच मलुना कुठले िमळणार उोजक, कलेर, 
अिभनते,े पढुारी, दादा, साहबे, अणा, भाई ? 
मग सहजसा काय राहत े? िजवावर उदार होऊन  
आजचा िदवस शवेटचा समजनू  
िनभ य जगणचे ना ?  
 
सबुा असावी, घरदार, गाा, नोकर असावते.  
मलेु असावीत आमक कोणा ना कोणा  
पिरसरात परामी.  
मालक मारला गलेा तरी  
माग ेटोळी असावी काळजी घणेारी  
िसनमेात असत ेतशीच !   
 
नाही तरी काय आह ेकोणतहेी े   
अु ान हव ेअसले तर पणू  आयु मागतचे.  
ितथ ेमन िजवतं राहता यते े 
आिण इकड ेकदािचत पणू  मरावचे लागत े! 
 
डावपचे, षे, सडू, ह ेलागतच नाहीत अस ेकुठे आह ेजगण े?  
कायदासमंत काम ेकरतानाही बीपी, मधमुहे, हाटरोग  
ह ेीकारावचे लागतात ना ? 
आिण आहात तोवर चमका, झळका, गाजा – 
जगा धमूकेतसूारख े!  
 
भय आिण आदर िनमा ण करत. आपाला का नकोत   
लॅमर, िसी, आपा चचा , आपा दतंकथा ? 
--- ००० --- 
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मी आिण त ू 
 
मी पोटफाा त ूफूटपाा     
माझा षे सज क तझुा घातक  
माझी हसा मानषु तझुी अमानषु  
माझ ेपतुळे ूतदायक  
तुया मतू भदेमलूक 
मी िवचारी त ूअिवचारी   
 
माझी गद असं शहाणी  
तझुी बसं उादी  
माझा अजडा िवाला माग दश क  
तझुा अधंारमाग   
मु णज े 
मला ज ेसमजत ेत ेतलुा समजत नाही  
 
मी णतो लोक मखू  आहते  
ानंाच त ूशहाण ेणतोस  
मी उपकृत केलेलेही  
तुया अितातं वान नतेोस  
 
वडे ेसगळे जर मायाकड ेआल े 
तर ानंा मी शहाण ेणने माझ ेणने  
तुी ज ेकरताहात त े 
माझा शतेकरी  
माझा सामा माणसू  
सहन करणार नाही  
माया माणसानंा खोटे बोन  
तुी फसवत आहात  
गाधंी े की िहटलर  
याच ेउर जगात कुणालाही िवचारा  
 
तमुाआमातंली फूट वाढत चाललीय  
याचा सडू घऊे कारण तुीच आहात जबाबदार  
सा आमच ेस माग ेपडलये 
तुाला ह ेमहागात पडणार आह े  
उाचा सयू  आमचा असले  
--- ००० ---   
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दार  
 
दार असचे उघड ेरािहलेय  
कुणी यणेार आह ेअस ेनाही  
पण यईेलही कुणी  
अस ेवाटताच धडाधड  
बारा खुा  उघडून उा रािहा  
िरकााच  
पण वाटले काही ना काही  
पिरणाम तर होतच असणार  
आपा िवचाराचा  
कारण डोके तर खत नाहीय  
असा िवचार यतेाच  
खरचे ख ूलागत ेसाल े 
 
पण कुणी यणेार तर नाहीय  
अशी एक यंणा हवी  
की भीतीतनू वाईट िवचार  
हा कारच नको  
 
गलेे बरेच िदवस  
आपा सावा नीट पडताहते  
अस ेआले रे आले मनात  
की भीतीच वाटत े 
कुणी यणेार तर नाही  
अस ेवाटान े 
खरोखरच सावा  
वाकाितका होयाची     
 
समोर तर कुणीच नाहीय  
सगळे गलेेत िनघनू वारीला  
 
आता पाऊस यईेल  
हा बरा आह ेिवचार  
दार ाव ेलावनू  
आिण सतत केितच राहाव े 
याच िवचारावर  
पण जमले का –     
--- ००० --- 



171 
 

साचा  
 
एकच काहीतरी असावा दोष  
तो गेावर सगळेच बारा  
गलेेले िदसताहते  
णज ेवाटायाा अता  
आपोआप फळाला आा की काय  
कुठे चरुगळले होत े 
मच ेअवडबंर  
ह ेात तरी कुठे होत ेमाहीत  
 
पण जो आह ेहा ण  
ती ातंीच आह े 
तरीही शा तली वासनाही  
न ागता  
 
ना सतत ितचा िवचार  
ना सतत िखशात ठेवयाची काळजी  
 
िवासघाताा इमारती  
अिातच नाहीत  
ामळेु  
च ुबंनाचा ण पिरपणू   
 
कोण कोण कस ेकस े 
 आहते  
कुणाची वाट लागावी  
यांा टेकाही गायब  
 
आता या आकाशातनू मी चालतो आह े 
की माया भतूकाळाची वाफ  
 
मी ना सवंदेनशील ना कंुपणावर  
चागंले जगयाचा साचा  
हाच तर नसले  
तो यगुानयुगुाचंा दोष  
--- ००० --- 
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िरिच  
 
व ूअस ूदते पण ा नकोत  
ाचंा नसुता आभास हवा  
रंगही खास नकोत  
िनवडलेले िबनचकू होयासाठी  
पॉिलश नको खरखरीतपणाच असावा  
नमेका नको माहोल  
नसुतचे जाणवाव े 
िमसळभळे वातावरण  
 
िनसग द णाले  
टक लावनू नका पा जगाकड े 
एकएक  सोडवत बसाल  
तर िवसन जाल 
आपण कुठे उभ ेआहोत  
आिण हा रा खरा आह ेका  
ह े   
 
मनावर काय की अगंावर काय  
परुळ उठण ेही अलजच असत े    
सतत अ करणारी  
नमेका िवचार हा  
शरीरबा समजनू  
 
ह ेकळलेला िचकार  
काढतो नमेके  
काहीच माहीत नसलेले  
िरिच  
 
ज ेकाही होत ेसमोर अस े 
त ेसगळे आता कुठे गलेे  
हहेी तो िवचारतही नाही  
 
नमेकेपणा  
नकोच असतो ाला  
--- ००० --- 
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ितनी  
 
दोी माझचे ितनी  
एक तर खपू जनुा असनूही सतत नवा  
आिण एक खपू नवा असनूही  
माया असयाइतकाच सनातन  
 
जण ूसगंीताचा िरयाझ  
जण ूनृाची अिवरत आवतन े 
ओघवत ेश  
जण ूफ मनाचंी अि े 
जागितक  
 
मनातंनू थटे अवकाशात  
गलेेले श  
नमेके हव ेितथचे  
आिण हव ेतसचे  
आिण हव ेतचे  
 
ह ेना गाण ेना नृ  
ापताप टाकून  
एकेक न मन  
गमावनू बसलेले  
समाजमा ाकरण  
 
फ ायच ेतर आह े 
िमळवायच ेकुठे काय आह े 
हाचाही नाही   
ण न ण आह ेपणू   
 
ह ेकधीच कुठेच ात नाही होणार  
नसणाया मनाचं ेपिरप असण े 
 
टीन नसलेा या जगात  
जग राहील टीन गाफील 
--- ००० ---   
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आापाा  
 
ही रघे ओलाडूंन पलीकड े 
जायाा आपण यात आहोत  
असा आभास नसुता ठेवला  
आिण अलीकडचे चा ठेवले खळेण े 
अयै  तर राहाव ेसतत  
पण यश दते राहाव े 
अस ेम चा िदले  
 
हळूहळू याचीच सवय होत गलेी  
जकयाहरयातला  
सनसनाटीपणा जाऊन   
सलगी यते गलेी  
थकवा आिण ित यासंह  
 
ातनू अडवयाची महाकांा  
माग ेपडत गलेी  
आिण एका णी  
सहज ओलाडंली गलेी ती रघे  
 
ह ेजकण ेणज ेतो पराभव  
अस ेरािहलेच नाही  
 
आता तफ समजतू आली  
की यापढुचा खळे  
आता सहज  
मदैानाबाहरेच होत राहील  
 
बरसता पाऊस ीकारला गलेा  
नजरतेनू ओसडंत  
मदृगधंाचा आनदं  
 
श श णज े 
काय असत ेयान अिधक 
--- ००० ---   
 
 
 



175 
 

मऊपणा  
 
सगळेच खोटे असल े 
तरी कुणाचा उार करयासाठी  
नाही खात कुणी माती  
पाचकळपणाच ेदशावतार  
णनू कुणी जगायच े 
कस ेसोडून दईेल  
उरले त ेदवेाला णनू  
 
भाषा णज े 
िनळ वाात बडबड  
िनदान मग  
फुटले तर फुटले गिुपत  
अशी समज तरी हवी  
मृचूी  
 
सघंषा ची गोडी लागण े 
णज ेमेच त े 
णभगंरु का अस ेना  
आकाशातले रंग  
िफसकटू शकतात  
णनू काही कुणी  
वायाशी नाही भाडंत  
 
िनरोपाा वळेी  
तारुत ेगाव सोडताना 
राीा अधंारात   
कसा आपोआप यतेो  
मऊपणा  
 
जगरहाटी  
चा राहयाची काळजी  
जगाला असलेच ना  
नाही तर नसलेही  
 
तसहेी चालेलच ना  
--- ००० --- 
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तािक  
 
मला माहीत असत े 
खपू काही झालेले असले  
तरी काहीच झालेले नसत े  
तािक तर होत ेसगळे  
मानवी थोडचे होत े 
 
मानवी आचरणात िमसळ असतचे  
पण मग सर ेकुठले आणणार जगण े 
 
पाऊस याया आधीच  
िनवडणकुाचं ेिनकाल लागान े 
बार परेणीच ेसकंट टळलेला  
शतेकरी मानतो आभार  
िनवडणकू आयोगाच े 
आिण जाता पढंरीसी णत  
वळतो एका िनरागस हााकड े 
 
मग सकाळ होत ेतेा  
ती सुात सु करत ेिदवस  
कालच ेसगळे िवसन जण ू 
खरोखर तािकच तर होत ेत े 
 
ाला णज ेमला चताच नसान े 
तो िभजनू आलेला असतो पावसात  
फार ताण ूनय े 
एवढ ेसमजनू असले की झाले  
 
ती णत े 
ितला यायला जरा उशीर होईल  
तेा दोघहेी ठरवतात मनोमन  
िमसळ भसेळ मा करावी हचे बर े 
नकोच ती उगीच जगाची काळजी  
 
यावर दोघाचंाही िदवस  
म सु होतो सेी  
--- ००० --- 
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िवल  
 
मी आपला एक गमंत णनू माया आजबूाजलूा कवा मायाच आयुात घडलेा काही घटनावंर इथ ेिलहीत 
असतो. त ेकृपया फार गाभंीया न ेघऊे नय.े गाभंीय  णज ेवचैािरक, निैतक, सामािजक, राजकीय वा आथक गाभंीय  
अस ेानंा वाटत ेानंी तर याकड ेलच कराव.े कारण या सवाना काहीही पटवनू देयाचा फारसा गभंीर य मी 
कधी करत नाही.  
 
तर सा अनके वारकरी पुयात िठकिठकाणी मुामाला आहते. ा ा भागातले लोक मेान ेांासाठी चहा, 
िबिटे, नाता, जवेण अशा सोयी करत असतात. आमा इमारतीसमोरा शाळेतही असा एक वारकयाचंा 
समहू दर वष उतरत असतो. ांासाठी आमा सोसायटीता अनके िया सकाळच ेचहापाणी आयोिजत 
करत असतात. याही वष तो काय म चा होता. मी िफन आलो आिण ती गद ओलाडूंन घराकड ेजाऊ लागलो 
तर काही ियानंी, काका, चहा ा णनू मायापढु ेकप केला. मी धवाद, नमार अस ेणनू जाऊ लागलो 
तर, नाही, ाच, असा ानंी आह केला. मग मी उानचे तो िपऊ लागलो. ितथ ेमाझी पीही बसलेली होती. 
िता शजेारी बसलेा एक बाई उठा आिण मला णाा की इथ ेबसनू ा. तस ेपीशजेारी बसताना माझा 
अगंठा चहान ेभाजला. पण मी त ेअिजबात दाखवनू िदले नाही वा कपही हातातनू सटूु िदला नाही. ांामळेु माझा 
अगंठा भाजला अस ेानंा अिजबात वाईट वाटू नय ेयाची काळजी घतेली. आता सोसायटीतले पितपी अस ेितथ े
आीच होतो. काहनी िवल-रखमुाई णनू आमच ेफोटो काढले. काहनी नमारही केले. आपण या योयतचे े
नाही याची जाणीव असान ेमला अथा तच अपराधी वाटले. पण, अस ेना का, केात काही चागंा-वाईट 
शता असतातच, तस ेआपातही काही असले थोड ेचागंले, अस ेसमजनू मीही सवाना नमार करत रािहलो. 
ाच वळेी मला आठवत काय होत ेतर, ाचा ामािणकपणा िस करयासाठी विहदासमोर दवे आनदंन े
मणेबीवर त:चा हात धन भाजनू घणे े!  
 
चागंले अस ेकाही असत ेआिण त ेघडाव,े भले ाव ेणनूच वारकरी वारीला जात असतात. आपणही, एकमकेांा 
चागंलुपणाला आवाहन करत अनकेदा जग स ुदंर कराया यात असतो.  
 
पण चागंलुपणा णज ेकाय, ह ेमतांा रावर, तशा पातं, अनके रचना घऊेन अिात यते ेतेा समा 
िनमा ण होतात. या चागंानंी ा चागंांा उरावंर बसण ेसु होत े! मग, इथ े यतेो की मताा पात 
नसलेले अस ेकाही चागंले अस ूशकत ेका ? यावर अनकेजण पटकन असा िनष च सागंतात की अस ेकाही असचू 
नाही शकत. णज,े ांा मत ेचागंा असलेा काही गणुाचं ेअशं मायात अस ूशकतात, एवढचे. तस ेअशं 
फारच थोड ेअसावते आपात अस ेवाटान ेतर मी अ झालो होतो ! णज ेमीही, एक कार,े एकूणात, 
मताचंा गागोळ, जागंडगुा वा चबाळे णजचे जगण ेअस ेमाननूच तर जगत असणार.  
 
पण ह ेपाहता,  पडतो की माणसाचं ेमूमापन वा ाचंी चागंले-वाईट ही िवभागणी यातं िकतपत त असले ? 
िवलान ेयाबाबतच ेान सवाना ाव,े हीच ाथ ना ! ( की िवल हीही नसुतीच आपली एक मत पातली कनाच 
असले ? ) 
--- ००० ---  
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आणखी एक अध वट िवषेण  
 
सवच िवषेण ेअध वटच असतात. बुी आिण तक  यानंी जर स सापडत असत ेतर िवषेक मडंळी एकदा कॉसे, 
एकदा बीजपेी यांा बाजूचंी माडंणी करणारी िववचेन ेदणेारी झाली असती. तस ेहोत नाही. अ बाजचू ेत ेअ बाजचूचे 
िवषेक असतात आिण ब च ेब. ासाठी अथा तच तपशीलाचंी िनवड, ाचं ेप, ाचं ेअथ  हव ेतस ेवळवाव-े
वाकवाव ेलागण ेह ेघडतच राहत.े ामळेु, कोणतहेी िवषेण ह ेभाविनक वाहोटीला लागनू ऐकाव ेअशा योयतचे े
अस ूशकत नाही. हा अबािधत आिण स पाया लात घऊेन इथ ेमी माझ ेएक िवषेण सादर करत आह.े  
 
िशवसनेा ही ामुान ेमराठी माणसाा िहतासाठी िनघाली. पण नतंर, म ुबंईत काहना अस ेवाटत होत ेकी हचंा 
एक चागंला फोस  उभा केला पािहज.े मराठी काय की ह काय, कोणा तरी समहूाा िहतरणासाठी आलेली ती 
ितिया असत.े णज ेतशा ितिया याात अशी भमूी आधी तयार झालेली असत.े तर यामळेु जरा थोड े
जहाल वळण घऊेन िशवसनेा हवादी झाली. ती ितची घ ओळख झाली. पढु ेभारतीय रावर अशीच ओळख 
बीजपेीची तयार होत गलेी. कोणतीही गो हवतेनू िनमा ण होत नसत,े ती कशाला तरी आलेली ितिया असत.े 
कालातंरान ेबीजपेी हा एक ताकदवर प बनला. या दोघानंाही हवाद िय असान ेत ेएक आले. पढु ेबीजपेी 
णज ेमोठा भाऊ आिण िशवसनेा णज ेलहान भाऊ अस ेहोत गलेे. आिण कदािचत, मग, दोन हवतेच कशाला 
बीजपेीच सव झाली तरी चालेल, अस ेहोऊ लागले.  
 
एक माणसू असो की प की दशे, ाला ओळख लागत.े ओळख हाच जगयाचा आधार असतो. बीजपेी  कायम 
मोठी होत जाणार आिण आपण कायम म अस ेिच िदस ूलागावर, िशवसनेा ही आपली ओळख लोप पाव ू
ायची नाही, या िवचारान ेा पान ेकॉसे आिण रावादी यांाबरोबर जायच ेठरवले. कॉमन िमिनमम काय म 
णज ेअथा तच ात हवाद यणेारच नता. ा दोन कॉसेवााचंा ांातंला कॉमन काय म होता, एक 
णज ेहवादी बीजपेीला सपेासनू र ठेवण ेआिण सर ेणज ेिशवसनेचे ेह पातळ करत नऊेन इथली 
हाची ताकदच कमी करत नणे.े ह ेिशवसनेतेा बयाच लोकानंा सहन झाले नाही. या पतीन ेआपली ओळख 
लोप पावणार आह ेह ेपान त ेिबथरले आिण साचा ॉेम तयार झाला.  
 
आपली ओळखच हरवत असले तर माणसू भरकटू लागतो, हवालिदल होऊ लागतो. सरैभरै होतो. माणसाच े
जगणचे अशा बनावट ओळखवरच चालत असत.े माणस ेवगेवगेळी असण ेणज ेांा ओळखी वगेवगेया 
असण.े यात कुणी कुणाला बरोबर-चकू णण ेह ेिनळ िनब ुपणाच ेअसत.े कारण हा वडेा, हसक असा 
जगयाचा नमनूा सगयानंीच, पणू  मानवजातीनचे ीकारलेला असतो.  
 
णज ेआता, एक णज,े िशवसनेा शद ेगट, नान ेहाचा झडा घतेलेली मनस,े कमकुवत झालेली िशवसनेा 
आिण बीजपेी अस ेचार हवादी इथ ेअसणार. बीजपेी आता शहाणी होईल – ती शद ेगट आिण जमास मनस े
यानंा मानान ेवागवत राहील. ानंी शद ेगटाला िदलेा ऑफरवन त ेिदसतचे आह.े  
 
माणसू हा ाणी ओळख आिण ितिया यांा जजंाळात जगणचे फ सफे आिण श मानणारा असा आह.े 
ामळेु, अशी ना तशी ाची परवड होत राहण ेभाग आह.े जय हद, जय महारा !  
 --- ००० --- 
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ना नाव  
 
ना नाव महाच ेना तपशील  
ना कपड ेना पदा  
ना वय ना आवाज  
ना भाजी ना िपा  
ना पाय सोडून पायात बसण े 
ना िसनमेाा अधंारात  
 चाळवण े 
 
इथ ेफ भाषा  
मतले भाषाक    
एवढचे शरीर  
खर ेतर मनच फ  
 
इिंय ेअसतात  
काय कत  
पण मन नसले सचतेन  
तर सव बागा ओस  
 
ज ेज ेिविश  
त ेत ेसवयीतले  
त ेत ेघडत आलेले मनात  
 
एकाच धारेवर एकाच णी  
भटेतील जेा दोन भतूकाळ  
तेाच उडू शकेल  
आनदंकारंज ेदीघ तीित  
 
भतूकाळी जग  
भतूकाळी िपा  
भतूकाळात या णी  
अु सनसनाटी  
 
खरा आभास  
--- ००० --- 
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पाप  
 
आतंरिवरोध खपू आहते  
मजा नाही यते  
या गायात  
ती णाली  
 
आिण मला ािशवाय  
नाही यते मजा  
नसुती शातंता काय कामाची  
मी णालो   
 
मी पुयवान नाहीय  
नस ूद ेना ती णाली  
आता शातंता आली  
पापयु  
--- ००० --- 
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टावले  
 
दिणा घान  
यतेोय न यतेोय  
तोवर समोर  
पातंरबदंीचा बोड िदसला  
णनू ान ेआधी  
दात घासनू घतेले  
अघंोळीचा टावले सापडनेा  
णनू ान े 
मुमंानंा फोन केला  
तर ानंा सद झााच ेसमजले  
 
तो लेचापचेा नता  
िजी होता  
शवेटपयत  
कािशस जाव ेिन वदाव े 
अस ेन केास  
िभापाठी रास  
अस ेहोईल ह ेओळखनू ान े 
आधी ॅिफक पोिलसाचंा पगार वाढवायच ेआासन िदले  
--- ००० --- 
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उपटस ुभं  
 
काहीही झाले तरी  
उपटस ुभंासारख ेजगत राहायच े 
ह ेबाळकडू िकके वष िफारत आलेले होत े  
याला भजूलषणताचंा पाठबा नसला  
तरी सामा ान िवभागाच ेलोक  
यात त असाच ेगौरवगान फडकावत होत े 
जनता कधीच कशाचीच त  
होऊ इित नसान े 
गरज पडास ही लढाई  
रावर जाऊ शकत े 
ह ेओळखनू ितन े 
योय तो अिभसार तयार ठेवला होताच  
 
ही अथा त योय-अयोयतपेेा  
हाचंी आिण ायाची  
कलम ेािपत करयाची बाब होती  
नदीत डुबा मान  
सभलेा आलेा सदानंा  
काही वगेळे अिधकार असावते का  
यावर दशेात िचरफया उडत होा  
घटनात णत होत ेकी शवेटी  
जनोभ आिण जनभावना   
यानंाच मह दऊेन  
वधवुरसचूक मडंळे चालवली जावीत  
 
कुणी तोफ असत ेतर कुणी ताईत  
कोणाही ताई यावर ल असतातच  
ताई णज ेग ुडंिगरी  
ह ेसमीकरण एका उदा नााची  
रया घालवणारे आह े 
ियाचंा सान  
ही राीय सपंीच मानायला हवी  
 
भरकटलेले जहाज वठणीवर आणयासाठी  
लागतो धीर आिवास सहकायावंर िवास  
िनभ यता शौय  तहानभकू िवसन  
एकएक  सोडवत नेयाची िहकमत  
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िवरोधकानंा चचुकारत वा धमकावत  
ाचंी घगडी ज करयाची कुवत  
आिण मु णज े 
सव येसना िगत ठेवनू  
िनसगा शी दोन हात करयाच े 
ईरद कौश  
 
कुणी डगमग ूनय ेया माणसुकीन े 
डायबटेीसवाांा जशा सघंटना असतात  
तशाच यरुीन इेनवाांाही असाात  
अस ेय ुइ न झालेा  
काही सामािजक काय काच ेय होत े 
एकदा याला प यते गलेे की  
दयरोगी आिण गडुघेखीवालेही  
यात सामील होतील यात शकंा नती  
 
 जस ेअज ीच ेहोत े 
तसचे अमाचंहेी होत े 
अम चकुले असत ेतर  
िवमानतळावन  
परत याव ेलागयाचा धोका होता  
त ेपाळण ेकमाईची सरुा  
आिण जमास एकदोन ल ेआिधक  
जमवनू घणे ेह ेसगळेच  
सारखचे महाच ेहोत े 
पिंडत भोसडीच ेकधीच  
अशा ांा अिपरीते सापडत नाहीत  
 
पढुचा ण या णानतंरच यणेार  
वळे लागणारच हाही होता एक ॉेम  
सी सपंणारच पण खपू मोह टाळून  
अिधक मोहक गोी िमळवा  
असा साराशं तर िनघायला हवाच  
 
बाळकडू काय फ घरात िमळत े
अस ेथोडचे आह ेह ेिविच माझ ेघर  
एवढ ेतर सवानाच समजत े 
--- ००० ---   
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कावळा आिण म ुगंसू  
 
आज सकाळी एक अघिटत घडले. मी िजथपयत िफरायला जातो ितथनू एक पाचपास पावले अलीकड ेअसताना 
मागनू एक कावळा आला आिण अगदी माया डोाजवळून वगेात गलेा. ाचा किचत श झाला असावा अस े
मला वाटले. अस ेआयुात कधीच घडले नत.े चकूुन गलेा असले तो जवळून अस ेसमजनू मी पढु ेजाऊ लागलो 
तर गोल िफन यऊेन आता मा नीच ठरवनू तो माया डोाला श कन गलेा. ाला श णाव ेकी 
फटका ह ेकळले नाही. ाचा पखं वा पाय लागला असावा. ही काय भानगड ? ाला माझा काही कारणान ेराग 
आलेला असता तर ान ेचोच मारली असती. तस ेझाले नत.े पण ह ेनसुत ेमाझ ेिवचार झाले. मी असाच पढु ेजात 
रािहलो तर तो पुा तचे करयाची शता वाटली. ितकड ेइतरही खपू कावळे होत,े मग हा एकच कावळा अस ेका 
करत होता ? मला िहचकॉकचा ‘ बडस ‘ हा िसनमेा आठवला. नशीब, सगया कावयानंा असा मायाबल राग 
वा लोभ नाही आह े! नकोच ती कटकट णनू मी ितथनूच माग ेिफरलो. मग मा तो पुा आला नाही. णज ेमी 
पढु ेजाऊ नय,े ह ेसचुवयासाठीच तर ान ेअस ेकेल ेनसले ? आिण पढु ेगेास असा कोणता धोका असणार होता 
? 
 
आिण पारंपिरक िवचार करायचा टले तर ह ेएखाद ेि तर नसले ? घरासमोर कावळा ओरडला तर पाण े
यतेात, ही एक बरी समजतू सोडली तर कावळा काही कोणा सिुचा बल िस असाच ेऐिकवात नाही. पण, 
अशी कुठली यंणा असणार आह ेजगात की जी सिुच ेवा ि ेदाखवायच ेकाम करत राहील ? आिण तसाही 
िवचार करावा तर कालच संाकाळी मला एक म ुगंसू आडव ेगलेे होत े! त ेतर िनववाद सिुचच समजले जात े! 
एक सिुच आिण एक ि ? मग माया आले लात, आपण त:ा आयुाला, सखु:खाला, 
यशापयशाला फार मह दतेो, णनूच ही िचमीमासंा अिात आलेली आह.े तस ेनसत ेआिण सतं लोक 
णतात तस,े ज ेयतेये वााला त ेजगायच,े अस ेअसत ेतर कुठे  यईेल िचाचंा ? तरीही, टीन नीट चा 
राहाव ेणनू िच ेही बतके ‘ अघिटत ‘ णज ेनहेमी न घडणार ेकाही, अशा पातच ठरवलेली आहते, अस े
िदसत.े   
 
एकूण जगयात आपले वागण ेह ेामुान ेआक ितच असत.े बयाचदा, उपकाराच ेवागणहेी, जरा खोलात 
गेास, आक ित हतेूनंी युच असाच ेिदसत.े आपले यशापयश, सखुलालसा आिण अनके सबंधंातंा 
िया-ितिया आपाला अनकूुलच असायला हात – या तावंरच एकूण जगण ेचा असाच ेजाणवत.े 
याच हतेूनंी मन सतत बा पिरिती, घटना आिण माणस ेकंोल कराया यात असत.े काय घडाव ेयात 
हजारो भाव काय रत असतात, ामळेु, आपला कंोल रा शकेलच याची कदािप खाी नसत.े णजचे ितकूल 
काही घडयाची भीती असत.े ातनूच ही िचमीमासंा, कनने ेका अस ेना, जाला यते असावी.  
 
णनूच काहीजण ‘ लेट गो ‘ णज े‘ जाऊ ा, होऊ ा काहीही ‘ अस ेजगयाच ेमह सागंतात. णज,े खर े
तर, अस ेजगण ेजम ूशकेल का, हा अतं महाचा, मलूभतू  आह.े तो  बधा टाळयाकडचे आपला कल 
असतो.  
 
दोन िवरोधी िच ेतर घडली आहते – काय होत ेत ेपा.  
--- ००० --- 
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िवासाच ेधाग े 
 
इथ ेिमळतील  
िवासाच ेधाग े 
णनू कुणी समाधी घतेली  
 
िता ासातनू उगवले  
दोन गलुाब  
ाचं ेअथ   
होत ेातंाा शोधात  
 
िवमन णज ेकाय  
ह ेहळूहळू  
िदस ूलागले  
न आठवता  
 
कुणालाच  
नत ेमाहीत  
काय केान े 
कमी होतील शकंा   
 
असचे होत रािहले  
तर ना फुले  
ना अा  
या ागंात 
अडका िया  
 
ानंा िवचार नको होता  
हवा होता समािध पुष   
ाा आलगनात 
िमळणार होत ेानंा  
वािंत दािगन े  
 
सभंोगात हवी होती  
ानंा उजेक शातंता  
मोहन टाकणारी  
--- ००० --- 
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ििजटग काड  
 
कुणाा तरी माडंीवर  
पडलेले अा  
कुणाच ेतरी ििजटग काड  
ाच ेडोळे िवारलेले  
आिण ाच ेबालपण आता  
रासारख ेसकूुन गलेेले  
 
कोणाही कारणान ेआता इथ े 
पुा नाही अवतरणार िनसग   
--- ००० --- 
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कचर  
 
उि सकाळी  
सतारवाला जागलेला  
िकके राी  
डोळे सजुलेले िवचारम  
बोटे ररषेाचंी 
 
िकती :खी िकती सहनशील  
जगाा काणा  
शहीद ोछावर अपरंपार  
ना वाटेचा ना भाषचेा  
एककी उाता    
 
बाहरे लागतात िदव े 
पण हा अधंारात बसनू  
मुाम ठरवनू चतनशील  
अकादमेीधारक िरच  
करणारा चाहाचं ेकचर  
--- ००० --- 
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ामा  
 
ानंा वाईट वाटायला हव ेहोत े 
ानंा वाईट वाटून झाले  
ानंी तशा पो िदा  
ानंा आनदं ायला हवा होता  
ानंा तो तसा झाला  
ानंी तशा पो िदा  
 
आता एवात तर नाही  
फण ेकाढयाची  
मजा दणेारा ामा  
आता लाग ूया टीनला  
 
नहेमीमाण ेकंटाळत  
--- ००० --- 
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शभंो SSSSS 
 
शभंो SSSSS 
यते ेऐकू मोा आवाजात  
जाणार ेयणेार ेबघतात कुणी 
ित करत तर कुणी ल करत तर कुणी  
मनात ा वयराला िशवी दते  
जातात पढु ेआपापा गतीन े 
आपापा िदशने े 
 
ाा डोात असं िवचार   
अमाप गद आिण घष ण ातनू  
बाहरे पडयासाठी  
ओरडण ेअावयक  
 
म ुकंच ेिच ीम सतत ाा डोात  
काहा यते ेमनात ायला  
आपणही नामजप करतोच की  
आरा करणार ेशखं घटंा वाजवणारे  
मनात सामील होतात ा कचाळीत  
आनदंाा ततुाया वाजतात  
पराभवांा शता िनवारत  
 
आपातं एकदा एकमत झाले होत े 
की मे वगरै ेअस ेउदा वगरै े 
काही नसतचे सगळे करार असतात करारी  
 
के डोात तचे असत ेिर पण  
आता आत िठणया उडवणार ेच  
साधनू ेठरवले होत ेत ेवापरायचचे नाही  
ती कुमारी माता णाली की मलू ाच ेआह े 
नतंर णाली ाच ेनाही दोी ान ेमा केले  
 
केाची वगेवगेळी कचाळी चा असत े 
मेबीम नसुती एक तारुती  सटुका  
आिण लिगक नसलेले शु मन  
तर मनाचा मच हहेी आपले एकमताच े 
 
पण मग सर ेअसणार तरी काय जगयात  
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मन असावर  
णनू क द ेमला मे  
माया मनान ेतुया मनावर  
--- ००० ---  
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अिधक  
 
काही सोडून गलेे, काहची हकालपी झाली.  
रािहले त ेिनावान, िनभ य, शरू, गधळलेले.  
सगळेच थोडफेार गधळलेले, थोडफेार िनभ य.  
थोडफेार तिन आिण आ थोडफेार भिवताबल.  
ायाच ेभोे, जनतचे ेिहतचतक, डावपचेाचं ेपाईक.  
आज आह,े उा अस-ूनस.ू  
सा काय यते-ेजात.े  
पसैा काय, कुणीही कमाव ूशकतो.  
बरोबर असले सगळे तरी कायात बसाव ेलागत ेसाले.  
काय कस ेघडू शकेल ह ेकायाला आधी कुठे माहीत असत े?  
बमतातले घरी जाऊ शकतात, अमतातले जकू शकतात.  
मतपिरवत न, दय पिरवत न, िववके आिण िनहृता.  
जनता सदगिदत.  
िकती क, िकती ताण, िकती िवचार !  
जनतलेा वाटत,े खर ेतर,  
आपाला सगयाचंीच बाज ूघतेा यायला हवी.   
वगेवगेया बाज ूअसान ेमया दा यतेात.  
कवा मग एकच बरोबर बाज ूअस ेका नाही होऊ शकत ?  
 
िबचायानंा िकती िफराव ेलागत.े िकतीही उंची असले तरी  
पये, अ गोड लागत असले ?  
हवाबदलाची अलज असणारच ना काहना तरी.  
कस ेसहन करत असतील त ेसद आिण िवरह ? 
उरलेलेसुा िनभ य राहायला कंटाळत नसतील ?  
िनावान राहायला घाबरत नसतील ?  
िज आिण सािक सतंाप  
आिण वळे पडास ाणाप णाची तयारी  
ह ेपान काहना हा वडेपेणा वाटत असले तर काहना अिभमान.  
 
कधीतरी ह ेमाग लागलेच.  
शवेटी ायाची िदशा लागले.  
मग जनतेा ायासाठी झटता यईेल  
अिधक जोमान,े अिधक आिवासान,े  
अिधक िन:ाथपणान,े  
अिधक िनत होत.  
--- ००० ---       
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अास  
 
नहेमीा ओळखीान े 
ओळख दाखवली नाही  
( लच नसले कदािचत ) 
एका भाडंणात माझ ेबरोबर   
णणाया िमान े 
ितकड ेवगेळेच मत माडंले  
( वळे मान नलेी असले कवा  
कळलेच नसले ाला ) 
 
यान ेख होऊन चालता चालता  
वाटत ेिकती बर ेआह े 
कुणी कुणाा नादी नाही लागत  
पी वा कुी हा नाही करत  
झाडाची फादंी नमेकी  
डोात नाही पडत  
ची वादळात  
आपण उडून नाही जात  
 
आपाला तीथ  िवल   
आवडायची सोय आह े 
आिण बटर कट डोसा   
 
नमेका कुणाला बोल लावायचा  
याचा आपला अास नसान े 
आपण सगळीच भाषण ेऐकतो  
तयतने ेसगळेच पटवनू घते  
 
िम णतात वडेा आहसे  
कळायची गरज नसत े 
त ूज ेमत तझु ेसमजतोस  
तचे रटेत राहा  
अास आपोआप होईल  
 
तुया िमान ेवगेळे मत माडंले ितकड े 
याच े:ख ायलाच हव ेयोयच आह ेत े 
--- ०००  --- 
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गाणी  
 
तमुची ईरावर ा असो वा नसो, ही गाणी बघा – 
जो भी ह ैवो ठीक 
ह ैिज़  कर े
हम ही सब जहा ं
की िफ  कर े
कवा -- 
िनया न ेहम को िदया ा 
िनया स ेहम न ेिलया ा 
हम सब की परवाह कर ू,ँ  सब न ेहमारा िकया ा 
आ ... दम मारो दम ... 
कवा – 
म ज़दगी का साथ िनभाता चला गया 
हर िफ़ को ध ुएँ ंम उड़ाता चला गया 
बरबािदय का सोग़ मनाना िफ़ज़लू था -  
बरबािदय का ज मनाता चला गया 
म ज़दगी... 
जो िमल गया उसी को मक़ुर समझ िलया -  
जो खो गया म उसको भलुाता चला गया 
म ज़दगी... 
ग़म और खशुी म फ़क  न महससू हो जहा ँ-  
म िदल को उस मक़ुाम प ेलाता चला गया 
म ज़दगी... 
--- अशी बिेफकीर, बदेरकार, बमेवु त, बजेबाबदार गाणी मराठीत नाहीत. मराठी मगळट आह.े इथ ेफ फुकटच े
शौय , बािलश तशीलता आिण ाळू आमता चा असत.े इथ ेएक तर ‘ चधा उडिवन राई राई एवा 
‘ कवा ‘ शु तारा मदं वारा ‘ चा असतो सतत. ‘ जगाा काणा सतंांा िवभिूत ‘ णज ेआपणच, अस े
समजनू 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 द ेजो दान ह,ै 
वो सा इसंान, अरे इस धरती का भगवान ह ै॥ --- अशी सगळी माणस ेअस ूशकतात अस ेानंा वाटत.े तस ेकुणी 
नसामळेु त ेगाया झाडत राहतात. पोटखी वा बीपी वा दोी लावनू घतेात. रगगंेा  काठी िदलेली 
वचनहेी पाळणार ेआपण आहोत अस ेानंा वाटत.े ापार, कला, कारखानदारी यातं ानंा फारशी ची नसत.े त े
ािभमानी, अिता जपणारे आिण जाितवतं यो ेअसतात.  
गाणी बदलािशवाय मराठी िचपटाला हदी िचपटाची बरोबरी नाही करता यणेार.  
आिण आौढी आिण आकीव यातंनू मराठी भाषचेी सटुकाच नाही होणार.   
मराठी लोक नसुतचे उपरोध, टोमण,े टोले आिण ितटोले यातं अडकून पडतील.  
आिण करत राहतील पिरितीची शार िवषेण.े  
--- ००० --- 
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ज ेउपर े 
 
एक उदासी  
णज े 
 
समाधानच  
तपशील  
 
वगळणार े
सवच  
 
ज ेउपर े 
अनावयक  
 
ना त ूना मी  
ना नकार  
 
ह ेतफ  
तरी कस े 
 
अचानक  
गलेेला कंोल  
 
आिण खर ेत े 
घडण ेपरर  
 
सखु:ख े  
ाची ाला  
 
लखलाभ  
िवना मालकी  
 
िकती िकती  
भतूकाळ  
 
ह ेअतु  
या णात   
--- ००० --- 
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कहाणी  
 
आपली कहाणी सागंले  
सगळेच आभासी असान े 
काहीच नसयाची यशोगाथा  
 
ती सागंले मतांा अवडबंरामळेुच  
तयार झालेले पाताळयंी लपाछपीच ेजग  
ज ेया जगाा नाकावर िटनू  
उपभोगत ेगु जगण े 
उघडाइताच भावीपण े 
आभासी आिण नसलेले  
 
आपली कहाणी उघा पाडले  
अनुपतेा मया दा  
आिण सवमा तंुगातंनू  
फुटून िनघयाच े 
अिवरत नाइलाजाच ेखोटेपण  
 
आपा कहाणीची  ेअसतील  
कधीतरी उघड होयाची कधीतरी  
झडा फडकावयाची अनिैतक बडंाचा  
 
आपले हते ूिनम ळ पण अपराधी असतील  
सापडलो तर िवसं करणारे असतील  
िबचाया बयाच आभायाचंा  
 
एकमकेानंा अडवत आपण कस ेपोचलो  
या िनमनु गा त ह ेखपूच  
सनसनाटी असले आिण  
नाही नाही णत झालेले तझु ेसमप ण  
 
तलुाही कळलेय आता आपा कहाणीच ेइिंगत  
ज ेअसणार जगाा आवााा बाहरे  
आपली कहाणी असले वा नसले  
पण आता िन:सकंोचपण ेएक जग ूकारण   
आपण आता आवचंनसे परेुस ेसोकावलेले आहोत  
--- ००० --- 
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िर  
 
कधी तुी िर घतेा  
कधी असत ेगरैसमजाची शता  
कधी तर बदनामीची  
कधी असत ेअजामीनपा  
अटक होयाची  
अचू ेधडवड ेिनघनू  
आयुातनू उठयाची  
वा दशेोधडीला लागयाची  
 
अदंाजावंर चालत ेतमुची गाडी  
सगयाच अदंाजानंा आवयक त ेत े 
सगळे नसत ेतमुाकड े 
तुी कधी कधी अवलंबनू राहता  
िवासघाताा भीतीत  
वा सााच अपयशाा आिण िववचंनते   
 
आपा ितमा सव तडकत जायाा  
 
हतेपूवू क तुी  
टाकलेले असतात डाव  
आिण नतंर तुाला वाटत े 
चकुलेच त े 
 
कधी कधी तर काहीच न करता  
तुाला वाटत ेचकुतये काहीतरी  
अध वट वाटतये  
 
तवेात बातमी यते े 
जगबडुी नदीन ेओलाडंलीय  
धोाची पातळी  
 
तुी िन:ास टाकता आिण  
ा नदीच ेनाव ान ेकुणी  
ह ेठेवले असले  
ाच ेतुी मनोमन आभार मानता  
--- ००० --- 



197 
 

 
लोखडं  
 
लोखडंाा अगंाला घाम कसा यईेल  
पटत नाही  
तुी बाता सागंताय  
की िवमानात बसनू चकाा िपटताय  
 
तमुच ेपवू ज सगळे  
िपटात बसनू िशा मारत  
तेा समजा झालाच बाहरे  
सयूदय  
तर तमाशाता नत की  
ाला हळदकंुकू वाहात  
आिण सस ेसोडत ंदडत उजेक  
अनभुव आिण साधना णनू  
एकाच ितिकटात लोक पोचत ---      
--- ००० --- 
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मेच ....   
 
आपातं युबदंी कधी झाली  
त ेकळलेच नाही ाच वळेी  
कदािचत  
िदलजमाईही झाली असावी  
छान वाटतये  
आता भीती नाही  
मेच ण ूयाला  
हव ंतर  
 
आपली मत ेकुठे गलेी  
िनधा र आिण भाव  
कुठे गायब झाले  
आपली घराणी कुठे  झाली  
या सगयाच ेभानच नाही रािहले  
मेच ण ूयाला  
हव ंतर  
 
तलुा हाट ॉेम असले  
मला कॅर  
मी शभंरीत असने  
त ूपाशीत  
या नसुा झाा  
कागदी नदी  
गरज नसलेा  
मेच ण ूयाला  
हव ंतर  
 
त ूएकाकी मी वफै  
तुया समा घोर  
माया अफाट  
अतंर खपू असनूही एकाच णात   
सगळे िमळून ितमाच एक  
जण ूकािनक  
आपा इेबाहरे नकळत  
मेच ण ूयाला हव ंतर .....     
--- ००० --- 
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पतुळा  
 
सारकता साटे कणकाटा िवसत े 
पराह िवसत ेिकणण िवरणा ितसत े 
ब िसमदळ िवघणण िपसत े 
जाबं तीह  
 
ीपी ीपी वपत ेतडे मकता  
चाब चाब िचमग ेएल पगेा  
वादड वादड  
िफरकाज  
 
िझणण बातं मागी  
पीखण ब ुदं िरकडा  
साटे साटे  
सादं  
 
वचं घचं बनी  
रघ टंघने बाणी  
अदमत िवसद े 
साकं िजे िबरंगटे  
 
वागीर मालगगं े 
परितभ ेिझरकत िबनजमरुकी  
सनमत िबरगी  
साटे साटे  
 
यमतारवामटा मार पठेा  
िदठी म बागंरू िचमटा  
बहे बहे  
क  
 
गाटे काटे िबरडा  
िप उदास मळेा  
िझरकुटा 
िझगण िझगण पतुळा  
--- ००० ---       
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अनपिेत  
 
ननग सतैके 
  कड बरतद  
झळका मािडने ू  
उटा मािडने ू  
नान ुहोगितिन  
या छलो अद  
िननग बिदा  
हग याक माडितरी  
कुडरी कुडरी  
नान ुमाताडितनी  
नीन ूमाताड ाडा 
ना हळेितिन   
 
ह ेअस ेअवशषे  
माया बालपणातले  
ाचंा नीच असणार  
काही ना काही पिरणाम  
माया आजा जगयावर  
माया भावावर  
तमुाशी माझ े 
पटया न पटयावर  
 
तुालाच काय  
मलाही नाही कळणार  
कशामळेु काय होतये त े 
 
त ेकड िम अजनू आठवतात  
आिण तो ती उताराचा रा  
सायकलसाठी बे  
आिण ती तास बावडी  
चडं आिण िहरवीगार  
आिण शजेारीच एसटी ँड  
 
मी काही अनपिेत वागलो तर त े 
तमुा भाषेा अानावर ढकला  
--- ००० --- 
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तपन  
 
समजा माझ ेनाव तपन असत े 
तर म ुबंईत रान  
मी झालो असतो किुन  
आिण टला असता  
हनमुान चािलसा कवा  
समाजवादी होऊन गलेो असतो  
खडंोबाा दश नाला  
 
वायावर उडणार ेचरुमरेु  
मी सहज पकडले असत े 
एका हातान ेआिण अचिंबत होत  
लोकानंी उधळले असत ेमायावर  
अनमुोदनयु ठरावाचं े 
सोनरेी कपटे  
 
माया कपटाला  
लोकानंी टले असत ेधतू  डाव  
आिण मी झालो असतो एक  
अनिभिष जातवादी  
मी फारस ेवाद न घालता  
अस ेजगनू दाखवले असत े 
की मायामळेु वा मायावर  
लोकानंा वाद घालाव ेलागाव े 
धबधात िभजत  
 
माझ ेनाव तपन असत े 
तर मी वगेळाच कुणी असतो  
मग ाची बाज ूलढवत  
मी केला असता अास  
आकाश कस ेफाटू शकत ेयाचा  
 
मायाच ितमचे ेदोन तकुड ेकन  
दोी पिरपणू  णत एकमकेाशंी  
लढत रािहली असती माझीच दोन  
जळुी मलेु  
--- ००० ---   
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भाई  
 
आमची धवुाधंार  
मारामारी चा असताना कुठूनतरी  
आई आली धावत आिण मला णाली  
क जाव िवजय  
यह राकेश तरेा भाई ह ै 
आईवर आमचा दोघाचंाही िवास होता  
आिण तीच आपली आई असाच े 
आाला दोघानंाही माहीत होत े 
 
आमातंा शुाची कारण े 
तशीच असनूही लगचे  
आी गळाभटे घतेली  
आिण पढुाच सीनम ेआी  
चान गलेो राकेशा बॉसवर  
 
लो म ैआ गया ं बतावर 
बाहर िनकल मी आरोळी िदली  
मायाबरोबर राकेशला पान  
तो चडं सतंापला  
यान ेमाया पाठीत खिंजर खपुसला   
अस ेणत ान ेएक  
एनजची गोळी घतेली  
 
पणा करण ेसोप ेनसत े 
खोटे सागंनू इतके िदवस  
ान ेआाला झ ुजंवले होत े 
 
त ेपान लोक णाले नको ही  
रलािंछत मारामारी ापेा  
हचे सगळे करत  
गुयागोवदान ेनां 
लोकशाहीत  
--- ००० ---    
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नदंनवन  
 
काय झाले ? तुी णत होता की आठ िदवसातं सपंले सगळे आिण तमुची िपे तर णत होती, चारच िदवस ! 
अस ेनसत ेहोत. आी गलेोय यातनू. आी अनभुवी आिण पिरप आहोत. ामळेु, मनाता मनात हसलो फ 
आी. आता, अस ेआता आत हसण ेणज ेयु थोडचे असत े? पण तरीही तुी गरजलात, कुणी म ेपडाल 
तर याद राखा – जगाची राखरागंोळी होईल. पडलो का आी म े? तस ेपडावहेी नाही लागत. आमची सगळी 
राजनीती मेावर आधािरत असत.े मे आिण शातंता. आता काही आपले िजवाभावाच,े आपा मेाच ेिम 
असतात. वळेसगंी ानंा मदत करावीच लागणार ना ! आाला  सगळीकड ेमेच हव ेआह ेपण तस ेअस ूनाही 
शकत ना. आपा िमात आिण ितसया कुणात षे अस ूशकतोच ना. मग आपण शातं रान ाला मदत 
करायची, इतकेच. आपा डोयादंखेत ाचा नाश आपण बघत कस ेबसणार ? म ेन पडता शातं राहायच ेपण 
सहानभुतूीन ेजमले त ेसगळे करत राहायच,े सर ेकाय करणार ? जगाा काणासाठी आीही करतो यु ेपण 
कायमचा िवजय अस ेकाही नसत,े ह ेआाला समजत.े ह ेसमजण ेणजचे शातंतेा िदशने ेजाण.े आी फ 
परुसेा िवसं करतो आिण थाबंतो. पृी आपली सगयाचंी आह,े ितचा नाश होता कामा नय,े ह ेत सतत 
आमा मनात तवेत असत.े  
 
तस ेतर आाला तमुाबलही मेच वाटत.े कोणताही धम  ा कवा तान ा, वगेळी मत ेआिण वगेया 
िवचारसरणी यासंाठी यु ेकरा, माणस ेमारा, अस ेसािंगतलेय का कुठे ? पण याही सरळ साा समजतुीचा अनादर 
करणार ेकाही असतात. जमुानतच नाहीत त.े एककी, ही आिण मखू  असतात त.े एकूण मानवजातीच ेिहत लात 
घऊेन काही कराव ेलागतचे मग. आता तुाला वाटत असले की आी घातक आहोत, कूमशहा आहोत, पण, 
आालाही तमुाबल तचे वाटत,े ह ेसमजनू ा. वन ॅक माइडं नका ठेव.ू जगाची समजतू ही एकरेषीय नसत.े 
हजारो घटक असतात समोर. एक कारे, तस ेतर, तुी वडेचे आहात. आपले तान बरोबर आह ेणज ेाला 
धन आपण ज ेज ेक त ेबरोबरच असणार अशी तमुची ा आह.े यालाच आी ूनेदंनिगरी णतो. 
माणसाच ेमनच कर असत ेतर ातनू अिंतम अस ेकाही कस ेअवत शकेल – हा साधा  न पडणार े
बाजारबणुग ेनदंनवनाा कना करत बसतात. ज ेकधीच कुणालाच श होणार नाही ाा माग ेधावत 
राहतात. आी तस ेनाही करत. शातंताच महाची ह ेआमच ेठरलेले आह.े आी सगयांा सगया यंणा 
समजनू घतेो, ामागाच ेअसं हतेूचं ेजजंाळ समजनू घतेो आिण आपाला आिण जगाला नकुसानीच ेकाही 
घडू नय,े अशा ापक आवाातनू कृती करतो.  
 
एक लात  ा. तुी कसहेी, िकतीही चागंले वागलात तरी काही झगरू लोक सतत तमुावर टीका करणार े
असणारच. जमास शातंपण ेाचं ेजगण ेमिुकल कराव ेकवा श िततके ल कराव ेांाकड,े बास. आी 
मानवी हाचं ेआिण मानवी ातंाच ेभोे आहोत. िकोण िवशाल हवा, औदाय  हव.े आता तुाला वाटेल की 
ाचं ेमाम वापन आी तमुाशी यु करतो आहोत. तुाला एक सागंतो, सगळे मनाच ेखळे असतात. पण 
एक मा आह ेकी ातंले काही खळे खर ेधन वागावचे लागत.े  
 
ह ेसगळेच मनाचं ेखळे आहते अस ेआपण सगयानंीच पणू  पाहण ेह ेतर नाहीच ना घडू शकत ! 
--- ००० ---   
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फोटो  
 
वाट पाहण े 
एक तर माझ ेवा तझु े 
आिण मग भटेीचा योगायोग  
 
गरज नसलेला हा पडदा  
आता गलेा तरी चालेल  
ह ेतुयाच मनात  
दाटून आले असणार  
 
िनसग  दाखवता दाखवता  
नमेका तोच फोटो  
शवेटी कसा आला  
हमखास फुटणारा अण ू 
 
आकाशाला आकार  
दणेार े 
तझु ेमसुमसुत ेअसण े 
णज े 
असं इमारती जमीनदो  
आिण सवच तृची वाताहात  
होऊन उरण ेफ वत मान  
 
ह ेघडणारच होत े
लोटला ना आता परुसेा काळ   
 
आिण तरीही पण  
बधंन ेसगळी  
गलेी तरी  
रानच जातये  
आकाशाला श करण े 
--- ००० ---   
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होकार  
 
काही बोलायच ेहोत े 
तवेात तझुी ेन चकुायची वळे झाली  
णनू मग फोना टॉवरवर चढून  
तझुी चाल पाहात रािहलो  
मग बोलया ऐवजी  
सदय च ीकान  
आढवेढे ेन घतेा  
सरळ घर गाठल े  
टले आता तरी  
होकार भन आणशील त ू 
भन आलेा आकाशातनू  
--- ००० --- 
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न कळण े 
 
किवता पोचावी  
पण कळू नय े 
णनू मी िवचार टाळतो  
 
थाबंणारी किवता  
ग ुतंाडा कन  
गधळात पाडत े 
बसा बसा  
वडेा होतो माणसू  
 
हा गुा  
कोणताही शपी  
कबलू नाही करत  
पण िखशात िवचार सापडतात  
आिण तो पकडला जातो  
 
या किवतेा कुणी  
नादी नाही लागत 
ही खनूी असो की अनिैतक  
ही मळुात  
िदसतच नाही   
 
श असनूही  
अिातच नसत ेही  
वाचणार ेणतात  
ना लय ना भावना  
नसुतीच भीती  
ायला असयाची  
 
त ेपढु ेणतात  
किवता आपली वाटायला हवी  
आधीच अनभुवात असलेली  
ओळखीची सवयीतली  
आिण रमवणारी आिण  
वाह णाव ेअशी  
--- ००० --- 
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मृ ू 
 
िवचारसरणीचा मृ ू 
सिंहतचेा मृ ूसमीचेा मृ ू  
लेखकाचा मृ ू 
वाचकाचाही होऊ द ेघाला तोही  
म द े
ह ेसगळे कळत ेपण  
 
ंदतावाद आधिुनकतावाद  
उर वा उर उर आधिुनकतावाद  
वाववाद अितवाववाद अिवाद  
दादावाद ठसवेाद  
ह ेतरी लागतचे िजवतं 
नाही तर अास कसा करणार  
िवा कशी जमवणार 
डॉरेट कशी िमळवणार     
 
किवतचे ेलेबल कळले  
की किवता कळलीच समजा  
हहेी पडतये आता खोटे  
 
खपू वाचाव ेलागत े 
ह ेतर  
जगयाा रेानचे खोटे पाडलेय  
 
लेबलानंा मकुा  
खपू वाचनाला मकुा  
घाब नका  
 
स वाट पाहतये  
ायला तमुचा मकुा     
 
द ेमला मकुा चं सकुा  
झाड िफके फादंीवर धकेु झकेु  
गाा वळणावर  
चालीच ेप फुके 
--- ००० --- 
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िन  
 
थोाफार फरकांा काया  
शडेस अधंारे कोपर ेआिण जखमी म  
हचे रंगवत बसलेत शकेडो कवी  
बध असयाचा च नाही  
वाचाया आधीच  
कळलेली किवता एजंॉय करायचीय फ  
 
सा अमानषु माणस े 
िवासघातकी छळ करणारी  
िवभिूतभ असनू  
धमभानंा हटेाळणारी  
 
सगयाकंड ेसव ावंर  
उर ेअसनूही  
कुणीच कुणालाच न िवचारणारे  
आपापा मनांा  
त ुबंा भरयात मगलू    
 
काळी सृंती होतये समृ  
पािरतोिषकाचं ेखच घरोघर  
 
याला कंटाळून मकेप केलेा  
स ुदंर िया गद करताहते  
भावकवा वावंर  
ितथ ेलाभताहते ानंा  
गोड गोड अूचं ेउजेक ाव   
 
काळे कवी होताहते अिधकच उि  
मादक ाचं ेअनभुव  
करताहते ांा किवतानंा    
अिधकच समृ आिण आतनू खोल   
 
सगळे आहते िबचार ेसवृ  
येस ाीसाठी काय रत  
िन पिरवत नवादी  
--- ००० --- 
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इटािलयन जॉब चा शवेट  
 
कोरला गलेा होता आधीच मनात  
आिण आता नाही माहीत  
नमेके तचे कस ेघडतये  
आयुात आधीच ेकाहीच माहीत नसलेले  
 
मी आह ेजीत ती बस  
चाक िनसटान ेगलेीय दरी कड े 
तोल सावरला गलेाय  
समोरचा भाग दरीकड े 
आिण मी िव िदशलेा  
सयंमान ेतोल सावरत  
 
समोरा बाजलूा सोनचे सोन े 
ह ेकाही टीच ेनाही  
कस ेआले इथ ेत ेमाहीत नाही  
इकड ेमी एकटाच आह े 
कुणीही साथीदार नाहीत  
 
सोाा िदशने ेएक पाऊलही टाकाव े 
तर तोल िबघडून बस जाईल दरीत  
मायासह आिण सोासह  
मला तर जगायचये आिण सोनहेी हवये  
 
िवचाराला खपू वळे आह ेउपल  
हाती न लागणार ेसोन ेबघत  
 
त ेसोन ेिजवतं आह े 
त ेएजंॉय करतये  
माझ ेाा मोहात असण े  
 
आिण अचानक मी णतो त:शी  
वा सचुतये मला एक युी  
आिण ितथ ेिसनमेा सपंतो हा इटािलयन जॉब  
 
पण मी अजनू ितथचे आह े      
 --- ००० --- 
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जीवनगौरव  
 
बु णाला सॉरी  
त ेउर आधिुनक मला नाही यते  
तमुची :खमुी करायला  
तुाला वगेळा तमुचा बु लागले  
 
आीच त ेिवखिंडत िवदीण   
िविळत िवभ  
आी नाही होऊ शकत  
कुणाचचे भ  
 
आमच ेम फुटलेले आहते  
फुटयाची  
केाची शलैी वगेळी आह े 
 
परापंरावाले यडे ेहोत े 
एका सरळ मनान ेमे शौय   
आिण पिरवत नाची बावळट  
िदशा पकडू शकणार े 
 
मॉस आिण सगंणक तर सोडाच  
आमा एका एका तकुाला  
हवी असत ेवगेवगेळी येसी  
घटोटाचंी नाही आाला अलज  
 
आी िलिहतो ा किवता  
कुणासाठीही नसतात  
आी एकेकच इतके असं असतो  
तर ती किवता आमासह कुणालाही  
पोचणार तरी कशी 
 
िलन होताच फाडून टाकतो आी  
आमा किवता आिण िभरकावतो त ेकपटे  
िषत हवते जीवनगौरव ावा  
रंगीत चाचंा बॉबं उडवनू तस े  
--- ००० ---  
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गलेा तो काळ  
 
गलेा तो काळ सहा सहा मिहन े 
बागते िफरत  
मलेडी करत बसयाचा  
आता ढाण ढाण सगंीत वाजले  
ा बधीर हवते  
कन ायचा सभंोग  
हो तर हो ण नाही तर नाही  
 
ीची फ शिुचता आिण पुष  
जाितवतं अपिव  
अस ेसमजनू ितला  
मनवत बसायचा काळ  
झाला आता इितहासजमा  
हो तर हो ण नाही तर नाही  
 
एक तर संा खपू आह े 
आिण केच आह ेॉेमपिरतु  
कुणीच नाहीय  
पिरपणू  ितसाद दऊे शकेल अस े 
कुणीच नाहीय खास महाच े 
हो तर हो ण नाही तर नाही  
 
गळू काढत बसण े 
णज ेकाहीतरी खास  
अपवादाक िमळवयाच ेय  
कुणाची बालपण ेकशी गलेी  
कुणात कशा आहते िवकृती  
आिण कोण होऊ शकेल हसक  
ह ेनाही माहीत  
हो तर हो ण नाही तर नाही  
 
िवतु नसले तर डीझले बघ  
तहेी नसले तर लाकड ेबघ  
गया सो गया चल उरक लौकर  
हो तर हो ण नाही तर नाही  
--- ००० ---    
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अवडबंर  
 
मायाही डोात असतातच ना  
बरोबर-चकूच ेआडाख े 
आिण माया फायाच ेबिडवार 
ज ेमला माहीत असत ेआहते  
के नसलेले अवडंबर  
सदोिदत तयार असणारे  
मरायला वा मारायला  
 
या मखू  खळेातनू  
सटूुन जायासाठी  
मी बोलतो सखु:खाबंल   
ाबंल आिण भासाबंल  
ज ेखळेत असतात सवातच  
कधी उघड कधी गुपण े 
 
मी बोलतो िवकृतबल 
ा असतात असवंदेनशील  
आिण लपवलेा  
निैतक अवग ुठंनात   
 
मी मत ेसागंया ऐवजी  
सागंतो  
आवााबाहरेचा भलूभलुयैा  
जो घडवतो मताचंा नरक  
 
मी काहीतरी लपवतो आह ेअस ेसमजनू  
काहीजण मला णतात आपमतलबी  
ढगी ममवगय कंुपणावरचा आिण िनल  
--- ००० ---  
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ितजोरी  
 
तलुा मी ओळखतच नसताना  
त ूकशी आलीस ात  
ह ेजरी कळलेच नाही तरीही  
नतंर त ूआलीस ातही  
ह ेमा मी  
मायाबाहरे जाऊ िदले नाही   
 
मी िशताफीन ेबदं केले  
तुयाही मनाच ेदरवाज े 
चाखवत तलुा  
मी िनमलेा  
गु झयाच ेपाणी  
 
त ेपाणी होत ेएक  
गुतचेा खिजना  
नसुत ेध ुदं करणाराच न े
तर िवतृीतही नणेारा   
 
ह ेतलुा कळेपयत आपोआप 
त ूसरावली गलेी होतीस  
या जगाबाहरेा अधंाराला  
 
आता तलुाही बाहरे नत ेपडायच े 
या नसलेा जगातनू कारण  
असाच ेनाही करयाची ही गु जा  
सतत भान टाकत होती तलुाही  
जण ूमाया मनाची आा असामाण े 
 
आता डावपचे रािहलेच नत े 
तलुा काही थाबंवायच ेनत े 
आिण मला काही कंोलही  
करायची गरज नती  
 
सगळे सफे चालणार होत े 
आपा अमया द आभासी ितजोरीत  
--- ००० ---   


