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जाग
एखादी रे े गाडी येत े रवन े शनात
तेा एक मोठे गावच लागत असते
या गावाा िकनायाला
अंत संथपणे थांबली गाडी आिण मी उतरलो
िजाा चार पायया चढावर आले लात
अरे आपला होडॉल रािहला ायचा
ु ा चढलो गाडीत
मी धावत जाऊन प

ु फुल भरली होती हे कस े काय
तर गाडी पा
यापढु चे े शन तर शेवटचेच आहे ना

आता इता लोकांनी भरले होते ांच े सामान
यात माझा तो िहरवा होडॉल कुठे सापडणार

ु ला असू शकतो
िशवाय कदािचत माझा डबाही चकले
ु झालेली असते
गाडीला िफकीर नसते ती स

े शनातून बाहेर पडत असते खरे तर मी लाला खूप
आधी पोचता यावे णून ही बरेच माजन असलेली गाडी
पकडली होती पण ती झाली होती नऊ तास लेट
आता कपडेही नाहीत अहेरही नाही आिण मन भांबावलेले
असे जावे लागणार इलाज नता शच नते आता
मला एक सूटके स िदसली जी नेमकी
माया सूटके ससारखीच होती पण ती तर मी आणले लीच नती
खरे तर मी कधीच असा सामानािशवाय उतरलेलो नाही
यापूव कशी काय कसली भरु ळ पडली असेल की

लौकर पोचायचे एवढेच असेल डोात कोण जाणे

ु का आलोय ते
आिण लोकांना काय कळणार आहे मी पा
नाद सोडून तरी कसा देणार िभरिभरत रािहलो
अश झाावर जागच आली खूप गारठा होता
आिण पाय पांघणाबाहेर रािहले होते गार पडत होते
एवासाठी हे इतके णजे िकती ास मग हाही सगळा
सगळा एक वासच धरला तर यातून जागे झाावर काय िदसेल
कशासाठी चाललाय हा ास
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आवाका
या गोळीन े जरा झोप येतये
णजे आताा या किवतेचा
मयािदतच राहील आवाका
अधजागृत म काय पा शके ल
मग काय पूण  कान
जमीनदोच क की काय
सतराा मजावर हेड ऑफीस
याचा अथ च संा खूप मोठी आहे
णजेच प ैसा मबु लक आहे
साहेब जातात ा िलटने
ा िलटपासून लांबच राहतात
इतर कमचारी फ ांचा सेवक
जातो तीतून िनभयपणे
साहेब िकती चंड िवचारात असतात
कोवधचे िनणय ांना ायचे असतात
तो आवाकाच वेगळा कशाचे काय होईल हे समजणे
ु णजे सांगता येण े की
आिण म

ते बालपणी चाळीत रािहले होते ाचा आिण याचा
अथाअथ काहीच नाही संबध
ं
मी :खात असतो तेा वाढत असावा
माझा अंधारलेला पिरसर आिण होत असावे
जगाचे राजकारण-पिरमाज न
माया किवतासंहाला उृ 

ेन ेज रचन ेचा परु ार िमळाला तेा
माझे शेजारी सदगिदत झाले होते
ांना अिभमान वाटत होता की असे 
कवी ात असू शकतात
इथाच याच सोसायटीचे मबर
झोप येतये तरी इतके आठवतेय
किवतेत असायलाच हवे हे भाचे कौश
आिण भााचा िबनचूक िवचारमय न ेम
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वाले
ु होत असताना
कसं
वाले हा श आठवणे
णजे सोान िपवळे ने तर
कोळयान काळेच णावे लागेल
लाल वळ पाठीवर घेऊन िफरणारे
ु
मानिसक गलाम

गाणी गात िफरावेत
सोना उगलेची तस े
चार चार ओळचे वळ
हे काही बंधन नाही असू शकत
मोडायचे तर आधी
रंग घालवावा लागेल सोाचा
ही अशीच सटे होते परंपरा
आिण मग आपण णू लागतो
काय होतेय ते नाही कळत
ु होतंय
पण कसं
शांचा हा ख ेळ
ट पररी नसतो

ु
रंगांच े गलाम
मन

ु च समजते
:ख हेही एक कौतक
िशवाय ाला आवडतोच एक चाळा
ातंाची पूजा करयाचा
तीही एक परंपराच झाली तरी
ितलाही ते वाले णतच राहते
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कं ड
कं ु पणावर न बसता
िववेकी भूिमका घेऊन

वु ीकरणात सामील ा
असे णणारे घंाचे िवान
असतात जगाचे भंगार िहतचतक
आिण बाकीचे सगळे असतात
ांा अशा ना तशा ितकृ ती
ते असतात जगाचे पोशदे

आिण एकमेकांा झड
ं ु ी फाडयाा
आकांा बाळगणारे ािभमानी
जगोही
एकसारखे पोषाख कन यंवत
हालचाली करत कडक
िफरणारे लोक यांना

ु
आदरणीय वाटतात वत:
ते महािवनोदी आिण महाहसक असूनही
हवेच े कणभरही षण न करता
न ेमका लभेद असतो
यांा चंड मािहितसााा
कचरा चचत
हे णजे सगळेच
असतात आम आदशवादी
मूपूजक संृितिवकासक
मनोण

सव भािण पयंत ू णणारे
जगाचे रखवालदार
ु पाहणारे
आपापा चधीन े पसू
जगाची कं ड
कपाळावर आा घान
जगाला सावरणारे
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मड म  मनांची मूलभूत ममी
खरे तर ते आमचेच लोक आहेत
ु
तमचा
काही संबध
ं च नाही

पण सा ते आमचे शू असान े
ांना तमु ची मदत हवीय

ु बरेच इतरही काही सा होणार आहे
ात तमचे

ु े त
ु ी मदत क इिणार हे योयच आहे
ामळ
पण तो आमचा अपमान असान े

ु ाला धमकी देणहे ी योयच आहे
आी त

ु ाला कस े परवडेल
ा धमकीला घाबरणे त
हे आाला समजते आी सबूरीत आहोत
पण आता एक बघा आमचाही मान राहायला हवा
ु ध ैयव ान आिण आी ताकदवान
ती

हे दोी झड े फडकत राहायलाच हवेत
आमचाच असलेला तो माणूस

ु
सा तमचा
झालेला आहे एक लात ा आता
ाचा एखादा हात वा पाय तोडणे आाला भागच आहे
ु ीही समजू शकाल
हे त

ु ी सांगाल तसे मा
हात की पाय ते त
पण आता ाला इलाज नाही
जग मधून मधून अशा टोकाला येतच राहणार
आपण दोघेही अलवान आहोत
आपणच िभडलो तर दोघेही न होऊ
कवा िवकलांग होऊ िभकारी होऊ
तसे तर होता कामा नये
हाच आपा ािभमानाचा
आिण मूांचा आिण तांचा पाया असणार आहे
ु
तमचा
वा आमचा एखादा माणूस

साधा एक हात वा पाय गमावून बसणे हे कधीही
चांगले आिण शांततावादी ठरेल
थोडा गधळ झाावर जगाा भासाठी
ु
समजतदारपणे
आपण वाटाघाटनी
 सोडवयाचे य करत रा
--- हीच आपा मड म  मनांची मूलभूत ममी
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हद के सरी
हद के सरी पदासाठी कु ी चालली होती. दोी प ैलवान तयारीचे होते. ांच े सागारही बरेच डाव माहीत
असणारे होते. झाले अस े की दोघेही एकामागोमाग एक अस े इतके िविवध डाव टाकत गेले की ते एकमेकांत

ु अडकू न आिण गत
ू च बसले. कुठला हात कुणाचा आिण कोणता पाय कुणाचा हेही सांगता येई ना ! फ
परते
ंु न
ांची मड
ं ु की तेवढी ओळखू येत होती वेगळी ! आता यांना सोडवून बाजूला के ािशवाय ही कुी पढेु जाणे
ु े साहिजकच, अशा पेचांा बाबतीत फारच
श नते. िवशेष णजे दोी प ैलवान मराठी होते. ामळ
ु
मारी असलेले काही ात बिामायवादी
महाराात होते, ांची काहना आठवण झाली. ांना

बोलवायचे ठरले. तेच का ? ापेा वैािनक िकोण वापरणायांना बोलावू, तेही बरेच उपल आहेत

महाराात, असे आणखी काहीजण णाले. अहो, दोी एकच ते, ितसरे कुणी णाले. ावर नको आता वाद
णून ा दोी कारा लोकांना बोलवायचे ठरले. ितथे एक िनराशावादी उभा होता. तो णाला की
बोलवा हवे तर पण ांांत एकमत नाही होऊ शकणार.
ु िचकिचकाट होऊन अडकू न
शेवटी आले ा दोी िवभागांतले लोक. बु ावा णाले की साधे आहे, घामामळे
ते िचकटून बसलेले आहेत, ावर पाणी मारा. वैी णाले की पाणी नको, कोरडी माती मारा, कोरडे पडले
ु
की आपोआप सटतील.
तो वाद शमयाचे िच िदसे ना तेा एक भिमाग णाला की मायाकडे गंग ेचे
तीथ  आहे, ते मा का, एका िमिनटात काम होईल ! तेवात सरा एकजण अंगायाबल काही सांग ू

लागला. या सव एकू ण वेळात पंच मा ा अडकलेा प ैलवानांपासून जरा लांब लांबच राहयाची काळजी
घेत होता. चकूु न आपणही ात कुठे अडकू नये हीच ाला काळजी ायची होती.

ु
शेवटी ा सवच उपायांना माता िमळाली. नाकातडात माती, पाणी जाऊन ते दोी प ैलवान गदमरणार
नाहीत याची काळजी घेत ते उपाय करायचे ठरले. ा पल
ै वानांना हे पसंत होते की नाही ते कुणी िवचारले

नाही. मीच जकणार, सोडणार नाही – अशा डरकाया फोडणाया ा प ैलवानांच े लही नते. अचानक

ु झाान े ते एकदम भांबावून गेले ! तरीही तो ितढा काही सटेु ना, ते
पाणी, माती, अंगारा, तीथ यांचा मारा स
पान एकजण णाला की मायाकडे गॅसकटर आहे ! इथे मा सगळेच घाबरले आिण थोडा वेळ सगळे च
य थांबवायचे ठरले.
ितथे एक शहाणा हे सव बघत उभा होता. तो णाला की प ैलवानांनी हे अस े शारीिरक गतं ु याला फसू नका –

ु ात वैचािरक आहे कवा कायाचा आहे, असे का णानात ! याला कायाची
ावर नका जाऊ – हा गत
ं ु ा मळ
ु
पके
आिण पूव घडून गेलेले िनकाल लागतील. यावर जरा चचा झाावर, पूव अस े काही घडलेच नते
ु ीन े िनमाण
आिण इतका हा असा गतं ु ा थमच होतो आहे यावर सवाच े एकमत झाले. मग, हे  जर ब

ु
झालेले असतील तर ते बु ीन ेच सटतील
असे ठरले. ावर, नाही, ते वैािनक िकोणान ेच सोडवले गेले
पािहजेत, असा काहनी आह धरला ! ते शेवटी मा झाले !
ु
याला अथातच वेळ लागणार होता. हे ओळखून एके कजण पांग ू लागले. पके
लागणार, अासपूण  बोलावे
लागणार, असे णत हा कार उावर सोपवत सगळे च िनघून गेले. ा दोन प ैलवानांच े रहमय मटु कुळे
मा ितथेच पडून रािहले. आता अंधारही पडू लागला !
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ीची किवता
गिबग ना आहे ना माहीत मा

उजा भागात माया मबु लक आहे कनाशी
ियांा किवता णजे

ु परवानाच सखोल मश
ु ािफरीचा
म
भत असो की रा आकाश असो की िमर
सहभावी ा वा सहवासी
िदसतेच एका गाफील णी
मन टाकािशवाय
ीची किवताच काय काहीच नाही कळणार
--- ००० ---
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नकळत

०००

ु रावा हवा असतो
तला
ु मी तो देतो
णून तला

तसा का अस े ना सहवास चा राहावा
ही सु इा असतेच ामागे

ु िमळतेच मला
आिण ती फलु प झााचे सख
ु नावडीचे तल
ु ा नकळत
तया

ु े हे घडणारच
मी लपवलेा ती आवडीमळ
िकतीही दडवले तरी ती जवळीक
ू येतच राहणार
माया शांतन
काय करावे
हे अटळ असान े बंदच करावे
असे टलेस तरी मला चालेल
ु इेन े
तया

ु
हे बंद करयाचेही सखच
होत राहील
ु न आवडणारे
तला
काय करावे

ु सचे
ु ल ते सांग
तला

ु छान वाटणे हेच महाचे
तला
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झोपाळा
हा झोपाळा सोडताच
लगेच तो ितकडून सरा हजर
इता वू
ं ा ओळखी
लाल ओठांा
न कयांा
अधांतरी काहीच नाही जणू
सतत ओघवते कलगड
मनाा फोडी करत
िननादत राहणारे
आिण मरणाचे थकवणारे
कोणाही वूा
एके का वाासाठी
ू ितणे
ाण उभे ठे वन
णजे गाढवाचा बाजार
नको ते वूच
ं े सन
णून अंथरावे औदासी

ु यावी मादीचीच आठवण
तर पा
असा सगळा बंदोब
ु
असेच जाऊ दे आता आय
उगीच मरणाची नकोत  े
उलाढाा खूप होताहेत
याचेच पांतर होत राहावे
ु
सरित
तृीत

वू णजे ियाच जणू
ेमळ पण वेळ नसलेा
घाळे िवसरलेा
पण तरीही िनरागस
हे परवडणारे नाही

हे कळू नही पळणार कुठे
उाचा माल भरायची यादी
तर जपावीच लागणार
--- ००० --10

कसून
सवाच े एकमेकांवर कसून ल
फासे कस े पडतील कोण जाणे
ितमा तर सगया शाबूत राहायलाच हात
काय कसे घडेल देव जाणे
तडुलकर होतेच की िनयितवादी

ाच कारणांनी काही होतात अपघातवादी
ितमांच े जगणे
हा िनयितवाद की अपघातवाद
काहीतरी लागतेच वैचािरक आधाराला
आिण तेला आधारांची लढाई
पीही हवी आिण ेयसीही हवी
या जंजाळातले राजकारण
माणसाला पापी वा पिव बनवत राहते

मग गंगाान आिण कं ु भमेळा का वाईट
--- ००० ---
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सांबरशग
ु
पराा
अभावी सटु त आलेले
कोवधी लोक
सतत बाळगतात ीन िचट िखशांत
ांनी पािहलेा िचपटांत नद असते
ते सदगिदत झााची
आिण कणेची आिण ांा संवदे नशीलतेची
ते ना िचे पाहतात ना संगीत ऐकतात
पण भाषणे िवशेषत: राजकीय
ते मानतात मूलमं गतीचा
ते सगळे णजे आपणच तर सगळे
ु डे
एकाच मनाचे असं तक
ु गारीची ाा
गे

ु
शाबूत ठे वतात ते कायाा पकात
वांध े झालेच तर ते

ु े झाले
कांद े खाामळ
असे णून ते मोकळे होतात
ु गारांबाबतही ते
गे

ु ती बाळगतात
सहानभू
पण शासन ायलाच हवे णतात
ेम आिण कठोरात कठोर कतिना

ु
बाळगत ते एखाा िवभूतीा दर पयितथीला
उपास पाळतात आिण
महती गातात एकाच इमारतीची
इतरांशी धा न दाखवता
आपणही होऊ शकतो वा
असूही शकतो अन ैितक सांबरशग
हे समजून आपापली लगे लपवत
ते हजर राहतात शपथिवधीला
मनाता मनात जयजयकार करत
ु चा
गते
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परर
ु असता पडलेले अधवट झोपेत
ती
गाडी परर चा असताना बाहेरा अंधारात
ितचा वेग कमीजा होतो कधी ती
थांबलेली असते िसल नसान े

ु त कधी येत े एखादे े शन
िनमनते

आिण कुणी चाके तपासत गेाचे आवाज
जणू या शांततेतही अंधार

ु
मागे मागे जात राहातोय तमा
डातले सगळे

िदवे घालवलेले िचत कुणी ठसकाचा आवाज
कवा िचत कुणी आपा चपला घान
ु ाला जाणवतेय
टॉयलेटकडे हे सगळे त

बाहेरा एखाा खांबावरा िदाचा काश
ु
िखडकीतून तमावर
पडून जात असणार

ु ाला माहीत असते गाडीा मंद आवाजात
हे त
हे  नसते असते वाट पाहणे िवासून परर
जे चालेल ते चालेल मनात अस े अनाही
तसेच इथून िकेक िकमी र असलेा
आणखीही एका मनात घडत असेल
घराता घरात रा सरत संथ िवचारांत ताबा सोडून
--- ००० ---
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साचा दहशतवादी
तो फारच अिभमानी होता
पण न होता तो डायरे खवत नसे
पण नेमा वेळी त:चे मत असे सांग े ठामपणे
की माया लातच येई की याला
मी बोललेा एका मताचा संदभ  आहे
णजे तो िकती सखोल शहाणा

आिण मी िकती बु ू असा मी कळू नही ते चालवून घेई
कारण मी मायाच मतांना मह नाही देत
ु े कुठे कौतक
ु क
रे बाळा तर तझ
मलाही मते आहेत हे तर मला
वेळोवेळी दाखवावे तर लागणारच ना
कबना िभऊन कवा एक ॅ टेजी णून
मी माझी काही मते लपवतो बोलत नाही
असाही संशय मी कधी कधी िनमाण करतो
अरे गधा बघ जरा आजूबाजूला
ठाम आिण मानवी आिण कनवाळू
आिण िनववाद िहताा मतांनीच
िकती वाट लावलीय हवेची

ु वाटते फ वैचािरक हवे सगळे
तला
ाा मते असे जगणे हसक असेल
ु भेटणार कुठे
तर ती

एक संगणक णाली काढताहेत शोधून
ु
ेक िवषयावर वा नाही मावर
करे मते सांगणारी पण ती मते

ु मतांशी नाही जळली
ु
तया
तर काय करणार
शेवटी मी ाला सांगतो खरे तर

ु
तू नसता
ेच नाहीस तर अंितम आहेस
साचा दहशतवादीच एक कारचा
खरे तर मला काही कळतच नाही

ु ल ते ते बोलत असतो
मी ा ा वेळी सचे
यान े ाचे समाधान होते
--- ००० ---
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बीज
अंधारातच पडलेला असतो
आणखी एक 
की का बाबा
जगातली ेक घटना

ु
मला का नाही चचकारत
आिण मग किवता का होते अमर
ु नसलेली
कुणाचेच आय

नासलेले वाटान े हे िवचार
मी गाठतो शिनवार वाडा
आिण शेजाराच गाडीवर
खातो वडापाव
माझे र उसळतच नाही
मी ात:काल
मी रहकथा
मी मडर
ु
नसतीच
िदसते रहदारी

ु
तेा ना अपमान होतो ना सख:ख
िजीन े
जेा दाखवले जाते
की मी नाही अवलंबनू
तेा कदािचत तेच
ठ शकणार असते आवाहक
होकार ठ शकतो
एक घटना
आिण ितथेच असते बीज घटनेचे
त:ा
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खरे तर
खरे तर ा वेळी

ु क येत े
असे घडले होते याचे प
आिण सरसावून उभ े राहतात िवान

ु साा काळजीपेा
ांना ा जा
आता काळजी असते

साची हवीशी ितमा सधु ारयाची
जनतेला आता कं टाळा येतो
ती समोरा हानकोवरच

ु रा इिते िशवाय अमक
ु
खश
हा तर असे णतोय हेही असतेच
न ेतृ असते तस े िनत
आजा साचे एखादे

ु ाबला
मोठे पोर लावून करते ते मक
ु
िशवाय एका पतयाची
िवटं बना झााचे
मराी कळताच ाच राीत
सगळी साफसूफ कन
दंगल टाळाा
आम टे चात राहते सरकार
हे आपले कतच आहे अशा नपणाने
आता जनतेला आिधक
समथ  हवी असते ओळख

ु झाले
िवमानतळाचे नाव मर
की सा तरी उलटत जाणार असते कॅ ल डर
तलवार आिण राघटना
यांांत नको वाद णून
जनता करते ांावर एक अिभषेक
तेा तक वादीही शांत राहतात
कं ु पणावरचे टले जाणारे
धूत  ित करतात
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आयफे ल
आजारपणाला पोषक
तफ हवा
िमसळते एकमेकांत
तेा आधी काय होते
ते िवसरले जाते

ु च तफ देण े असते
नसते
ा णात उभा राहतो
आयफे ल टॉवर

जो नसतो कुणााच मालकीचा
ु ा
तो णतो हा तर तझ
ती णते असे नाही
मी ना हा पािहला होता
ना ते माझे  होते
तो णतो मी तर
नगय होतो आहे हा तर
ु
तझाच
श
ती णते
माझे काहीच नाही आता मायाकडे
तो णतो
आपले जगणे संपले की काय
ती णते मजा येतये आता या
अनोळखी हवेत
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