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जाग  
 
एखादी रे ेगाडी यते ेरवन ेशनात  
तेा एक मोठे गावच लागत असत े 
या गावाा िकनायाला  
अतं सथंपण ेथाबंली गाडी आिण मी उतरलो  
िजाा चार पायया चढावर आले लात  
अरे आपला होडॉल रािहला ायचा  
मी धावत जाऊन पुा चढलो गाडीत  
तर गाडी पुा फुल भरली होती ह ेकस ेकाय  
यापढुच ेेशन तर शवेटचचे आह ेना  
आता इता लोकानंी भरले होत ेाचं ेसामान  
यात माझा तो िहरवा होडॉल कुठे सापडणार  
िशवाय कदािचत माझा डबाही चकुलेला अस ूशकतो  
गाडीला िफकीर नसत ेती सु झालेली असत े 
ेशनातनू बाहरे पडत असत ेखर ेतर मी लाला खपू  
आधी पोचता याव ेणनू ही बरचे माजन असलेली गाडी  
पकडली होती पण ती झाली होती नऊ तास लेट  
आता कपडहेी नाहीत अहरेही नाही आिण मन भाबंावलेले  
अस ेजाव ेलागणार इलाज नता शच नत ेआता  
मला एक सटूकेस िदसली जी नमेकी  
माया सटूकेससारखीच होती पण ती तर मी आणलेलीच नती  
खर ेतर मी कधीच असा सामानािशवाय उतरलेलो नाही  
यापवू कशी काय कसली भरुळ पडली असले की  
लौकर पोचायच ेएवढचे असले डोात कोण जाण े 
आिण लोकानंा काय कळणार आह ेमी पुा का आलोय त े 
नाद सोडून तरी कसा दणेार िभरिभरत रािहलो  
 
अश झाावर जागच आली खपू गारठा होता  
आिण पाय पाघंणाबाहरे रािहल ेहोत ेगार पडत होत े 
एवासाठी ह ेइतके णज ेिकती ास मग हाही सगळा  
सगळा एक वासच धरला तर यातनू जाग ेझाावर काय िदसले  
कशासाठी चाललाय हा ास  
--- ००० ---  
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आवाका  
 
या गोळीन ेजरा झोप यतेये   
णज ेआताा या किवतचेा  
मया िदतच राहील आवाका  
अध जागतृ म काय पा शकेल  
मग काय पणू  कान  
जमीनदोच क की काय  
सतराा मजावर हडे ऑफीस  
याचा अथ च संा खपू मोठी आह े 
णजचे पसैा मबुलक आह े 
साहबे जातात ा िलटन े  
ा िलटपासनू लाबंच राहतात  
इतर कमचारी फ ाचंा सवेक  
जातो तीतनू िनभ यपण े 
 
साहबे िकती चडं िवचारात असतात  
कोवधच ेिनण य ानंा ायच ेअसतात  
तो आवाकाच वगेळा कशाच ेकाय होईल ह ेसमजण े 
आिण मु णज ेसागंता यणे ेकी  
त ेबालपणी चाळीत रािहल ेहोत ेाचा आिण याचा  
अथा अथ काहीच नाही सबंधं  
 
मी :खात असतो तेा वाढत असावा  
माझा अधंारलेला पिरसर आिण होत असाव े 
जगाच ेराजकारण-पिरमाज न  
माया किवतासंहाला उृ  
नेजे रचनचेा परुार िमळाला तेा  
माझ ेशजेारी सदगिदत झाले होत े 
ानंा अिभमान वाटत होता की अस े   
कवी  ात अस ूशकतात  
इथाच याच सोसायटीच ेमबर  
 
झोप यतेये तरी इतके आठवतये   
किवतते असायलाच हव ेह ेभाच ेकौश  
आिण भााचा िबनचकू िवचारमय नमे  
--- ००० --- 
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वाले   
 
कसु ंहोत असताना  
वाले हा श आठवण े 
णज ेसोान िपवळे न ेतर  
कोळयान काळेच णाव ेलागले  
 
लाल वळ पाठीवर घऊेन िफरणार े 
मानिसक गलुाम  
गाणी गात िफरावते  
सोना उगलेची तस े 
 
चार चार ओळच ेवळ  
ह ेकाही बधंन नाही अस ूशकत  
मोडायच ेतर आधी  
रंग घालवावा लागले सोाचा  
 
ही अशीच सटे होत ेपरंपरा  
आिण मग आपण ण ूलागतो  
काय होतये त ेनाही कळत  
पण कसु ंहोतयं   
 
शाचंा हा खळे  
ट पररी नसतो  
रंगाचं ेगलुाम मन  
:ख हहेी एक कौतकुच समजत े 
 
िशवाय ाला आवडतोच एक चाळा  
ातंाची पजूा करयाचा  
तीही एक परंपराच झाली तरी  
ितलाही त ेवाले णतच राहत े  
--- ००० ---   
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कंड  
 
कंुपणावर न बसता  
िववकेी भिूमका घऊेन  
वुीकरणात सामील ा  
अस ेणणार ेघंाच ेिवान  
असतात जगाच ेभगंार िहतचतक  
आिण बाकीच ेसगळे असतात  
ांा अशा ना तशा ितकृती  
 
त ेअसतात जगाच ेपोशद े 
आिण एकमकेांा झ ुडंी फाडयाा  
आकांा बाळगणार ेािभमानी  
जगोही  
 
एकसारख ेपोषाख कन यंवत  
हालचाली करत कडक  
िफरणारे लोक यानंा  
आदरणीय वाटतात वतु: 
त ेमहािवनोदी आिण महाहसक असनूही   
 
हवचे ेकणभरही षण न करता  
नमेका लभदे असतो  
यांा चडं मािहितसााा  
कचरा चचत  
 
ह ेणज ेसगळेच  
असतात आम आदशवादी  
मूपजूक सृंितिवकासक  
मनोण  
सव भािण पयतं ूणणारे   
जगाच ेरखवालदार  
 
आपापा चधीन ेपसु ूपाहणारे  
जगाची कंड 
कपाळावर आा घान  
जगाला सावरणार े 
--- ००० ---   
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मड म  मनाचंी मलूभतू ममी  
 
खर ेतर त ेआमचचे लोक आहते  
तमुचा काही सबंधंच नाही  
पण सा त ेआमच ेश ूअसान े 
ानंा तमुची मदत हवीय  
ात तमुच ेबरचे इतरही काही सा होणार आह े 
ामळेु तुी मदत क इिणार ह ेयोयच आह े 
पण तो आमचा अपमान असान े 
आी तुाला धमकी दणेहेी योयच आह े 
ा धमकीला घाबरण ेतुाला कस ेपरवडले  
ह ेआाला समजत ेआी सबरूीत आहोत  
पण आता एक बघा आमचाही मान राहायला हवा  
तुी धयै वान आिण आी ताकदवान  
ह ेदोी झड ेफडकत राहायलाच हवते  
 
आमचाच असलेला तो माणसू  
सा तमुचा झालेला आह ेएक लात ा आता  
ाचा एखादा हात वा पाय तोडण ेआाला भागच आह े 
ह ेतुीही समज ूशकाल  
हात की पाय त ेतुी सागंाल तस ेमा  
पण आता ाला इलाज नाही  
जग मधनू मधनू अशा टोकाला यतेच राहणार  
 
आपण दोघहेी अलवान आहोत  
आपणच िभडलो तर दोघहेी न होऊ  
कवा िवकलागं होऊ िभकारी होऊ  
तस ेतर होता कामा नय े 
हाच आपा ािभमानाचा  
आिण मूाचंा आिण ताचंा पाया असणार आह े 
तमुचा वा आमचा एखादा माणसू  
साधा एक हात वा पाय गमावनू बसण ेह ेकधीही  
चागंले आिण शातंतावादी ठरेल  
 
थोडा गधळ झाावर जगाा भासाठी  
समजतुदारपण ेआपण वाटाघाटनी   
 सोडवयाच ेय करत रा  
--- हीच आपा मड म  मनाचंी मलूभतू मम ी 
--- ००० --- 
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हद केसरी  
 
हद केसरी पदासाठी कुी चालली होती. दोी पलैवान तयारीच ेहोत.े ाचं ेसागारही बरचे डाव माहीत 
असणार ेहोत.े झाले अस ेकी दोघहेी एकामागोमाग एक अस ेइतके िविवध डाव टाकत गलेे की त ेएकमकेातं 
परुत ेअडकून आिण ग ुतंनूच बसले. कुठला हात कुणाचा आिण कोणता पाय कुणाचा हहेी सागंता यईे ना ! फ 
ाचंी म ुडंकी तवेढी ओळख ूयते होती वगेळी ! आता यानंा सोडवनू बाजलूा केािशवाय ही कुी पढु ेजाण े
श नत.े िवशषे णज ेदोी पलैवान मराठी होत.े ामळेु साहिजकच, अशा पचेांा बाबतीत फारच 
मारी असलेले काही ात बिुामायवादी महाराात होत,े ाचंी काहना आठवण झाली. ानंा 
बोलवायच ेठरले. तचे का ? ापेा वैािनक िकोण वापरणायानंा बोलावू, तहेी बरचे उपल आहते 
महाराात, अस ेआणखी काहीजण णाले. अहो, दोी एकच त,े ितसर ेकुणी णाले. ावर नको आता वाद 
णनू ा दोी कारा लोकानंा बोलवायच ेठरले. ितथ ेएक िनराशावादी उभा होता. तो णाला की 
बोलवा हव ेतर पण ांातं एकमत नाही होऊ शकणार.  
 
शवेटी आले ा दोी िवभागातंले लोक. बुावा णाले की साध ेआह,े घामामळेु िचकिचकाट होऊन अडकून 
त ेिचकटून बसलेले आहते, ावर पाणी मारा. वैी णाले की पाणी नको, कोरडी माती मारा, कोरड ेपडले 
की आपोआप सटुतील. तो वाद शमयाच ेिच िदस ेना तेा एक भिमाग णाला की मायाकड ेगगंचे े
तीथ  आह,े त ेमा का, एका िमिनटात काम होईल ! तवेात सरा एकजण अगंायाबल काही सागं ू
लागला. या सव एकूण वळेात पचं मा ा अडकलेा पलैवानापंासनू जरा लाबं लाबंच राहयाची काळजी 
घते होता. चकूुन आपणही ात कुठे अडकू नय ेहीच ाला काळजी ायची होती.  
 
शवेटी ा सवच उपायानंा माता िमळाली. नाकातडात माती, पाणी जाऊन त ेदोी पलैवान गदुमरणार 
नाहीत याची काळजी घते त ेउपाय करायच ेठरले. ा पलैवानानंा ह ेपसतं होत ेकी नाही त ेकुणी िवचारले 
नाही. मीच जकणार, सोडणार नाही – अशा डरकाया फोडणाया ा पलैवानाचं ेलही नत.े अचानक 
पाणी, माती, अगंारा, तीथ  याचंा मारा सु झाान ेत ेएकदम भाबंावनू गलेे ! तरीही तो ितढा काही सटेुना, त े
पान एकजण णाला की मायाकड ेगसॅकटर आह े! इथ ेमा सगळेच घाबरले आिण थोडा वळे सगळेच 
य थाबंवायच ेठरले.  
 
ितथ ेएक शहाणा ह ेसव बघत उभा होता. तो णाला की पलैवानानंी ह ेअस ेशारीिरक ग ुतंयाला फस ूनका – 
ावर नका जाऊ – हा ग ुतंा मळुात वचैािरक आह ेकवा कायाचा आह,े अस ेका णानात ! याला कायाची 
पुके आिण पवू घडून गलेेले िनकाल लागतील. यावर जरा चचा  झाावर, पवू अस ेकाही घडलेच नत े
आिण इतका हा असा ग ुतंा थमच होतो आह ेयावर सवाच ेएकमत झाले. मग, ह े जर बुीन ेिनमा ण 
झालेले असतील तर त ेबुीनचे सटुतील अस ेठरले. ावर, नाही, त ेवैािनक िकोणानचे सोडवले गलेे 
पािहजते, असा काहनी आह धरला ! त ेशवेटी मा झाले ! 
 
याला अथा तच वळे लागणार होता. ह ेओळखनू एकेकजण पागं ूलागले. पुके लागणार, अासपणू  बोलाव े
लागणार, अस ेणत हा कार उावर सोपवत सगळेच िनघनू गलेे. ा दोन पलैवानाचं ेरहमय मटुकुळे 
मा ितथचे पडून रािहले. आता अधंारही पडू लागला !  
--- ००० ---    
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ीची किवता  
 
ग िबग  ना आह ेना माहीत मा  
उजा भागात माया मबुलक आह ेकनाशी  
ियांा किवता णज े 
मु परवानाच सखोल मशुािफरीचा  
भत असो की रा आकाश असो की िमर  
सहभावी ा वा सहवासी  
 
िदसतचे एका गाफील णी  
मन टाकािशवाय  
ीची किवताच काय काहीच नाही कळणार   
--- ००० --- 
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नकळत                                                                                        ०००                                                            
 
तलुा रावा हवा असतो  
णनू तलुा मी तो दतेो  
तसा का अस ेना सहवास चा राहावा  
ही सु इा असतचे ामाग े 
आिण ती फलुप झााच ेसखु िमळतचे मला  
तुया नावडीच ेतलुा नकळत  
 
मी लपवलेा ती आवडीमळेु ह ेघडणारच  
िकतीही दडवले तरी ती जवळीक  
माया शातंनू यतेच राहणार    
 
काय कराव े 
ह ेअटळ असान ेबदंच कराव े 
अस ेटलेस तरी मला चालेल  
तुया इेन े 
ह ेबदं करयाचहेी सखुच होत राहील  
तलुा न आवडणारे  
 
काय कराव े 
तलुा सचुले त ेसागं  
तलुा छान वाटण ेहचे महाच े 
--- ००० --- 
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झोपाळा  
 
हा झोपाळा सोडताच  
लगचे तो ितकडून सरा हजर  
इता वूंा ओळखी  
लाल ओठांा  
न कयांा  
अधातंरी काहीच नाही जण ू 
सतत ओघवत ेकलगड  
मनाा फोडी करत  
िननादत राहणार े 
आिण मरणाच ेथकवणार े 
 
कोणाही वूा  
एकेका वाासाठी  
ाण उभ ेठेवनू ितण े 
णज ेगाढवाचा बाजार  
 
नको त ेवूचं ेसन  
णनू अथंराव ेऔदासी  
तर पुा यावी मादीचीच आठवण  
असा सगळा बदंोब  
 
असचे जाऊ द ेआता आयु  
उगीच मरणाची नकोत  े 
उलाढाा खपू होताहते  
याचचे पातंर होत राहाव े 
सरुित तृीत   
 
व ूणज ेियाच जण ू 
मेळ पण वळे नसलेा  
घाळे िवसरलेा  
पण तरीही िनरागस  
 
ह ेपरवडणारे नाही  
ह ेकळूनही पळणार कुठे  
उाचा माल भरायची यादी  
तर जपावीच लागणार  
--- ००० ---  
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कसनू  
 
सवाच ेएकमकेावंर कसनू ल  
फास ेकस ेपडतील कोण जाण े 
ितमा तर सगया शाबतू राहायलाच हात  
काय कस ेघडले दवे जाण े 
तडुलकर होतचे की िनयितवादी  
ाच कारणानंी काही होतात अपघातवादी  
 
ितमाचं ेजगण े 
हा िनयितवाद की अपघातवाद  
काहीतरी लागतचे वचैािरक आधाराला  
आिण तलेा आधाराचंी लढाई  
 
पीही हवी आिण येसीही हवी  
या जजंाळातले राजकारण  
माणसाला पापी वा पिव बनवत राहत े 
मग गगंाान आिण कंुभमळेा का वाईट  
--- ००० --- 
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साबंरशग  
 
परुाा अभावी सटुत आलेले  
कोवधी लोक  
सतत बाळगतात ीन िचट िखशातं  
ानंी पािहलेा िचपटातं नद असत े 
त ेसदगिदत झााची  
आिण कणचेी आिण ांा सवंदेनशीलतचेी   
 
त ेना िच ेपाहतात ना सगंीत ऐकतात  
पण भाषण ेिवशषेत: राजकीय  
त ेमानतात मलूमं गतीचा  
त ेसगळे णज ेआपणच तर सगळे  
एकाच मनाच ेअसं तकुड े 
 
गुगेारीची ाा  
शाबतू ठेवतात त ेकायाा पुकात  
वाधं ेझालेच तर त े 
कादं ेखाामळेु झाले  
अस ेणनू त ेमोकळे होतात  
 
गुगेाराबंाबतही त े 
सहानभुतूी बाळगतात  
पण शासन ायलाच हव ेणतात  
मे आिण कठोरात कठोर कत िना  
बाळगत त ेएखाा िवभतूीा दर पुयितथीला  
उपास पाळतात आिण  
महती गातात एकाच इमारतीची  
इतराशंी धा  न दाखवता  
 
आपणही होऊ शकतो वा  
असहूी शकतो अनिैतक साबंरशग  
ह ेसमजनू आपापली लग ेलपवत  
त ेहजर राहतात शपथिवधीला 
मनाता मनात जयजयकार करत  
गुतचेा  
--- ००० ---   
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परर  
 
तुी असता पडलेले अध वट झोपते  
गाडी परर चा असताना बाहरेा अधंारात  
ितचा वगे कमीजा होतो कधी ती  
थाबंलेली असत ेिसल नसान े 
िनमनुतते कधी यते ेएखाद ेेशन  
आिण कुणी चाके तपासत गेाच ेआवाज  
जण ूया शातंततेही अधंार  
माग ेमाग ेजात राहातोय तमुा डातले सगळे  
िदव ेघालवलेले िचत कुणी ठसकाचा आवाज  
कवा िचत कुणी आपा चपला घान  
टॉयलेटकड ेह ेसगळे तुाला जाणवतये  
बाहरेा एखाा खाबंावरा िदाचा काश  
िखडकीतनू तमुावर पडून जात असणार  
ह ेतुाला माहीत असत ेगाडीा मदं आवाजात  
 
ह े नसत ेअसत ेवाट पाहण ेिवासनू परर  
ज ेचालेल त ेचालेल मनात अस ेअनाही  
तसचे इथनू िकके िकमी र असलेा  
आणखीही एका मनात घडत असले  
घराता घरात रा सरत सथं िवचारातं ताबा सोडून   
--- ००० ---   
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साचा दहशतवादी  
 
तो फारच अिभमानी होता  
पण न होता तो डायरे खवत नस े 
पण नमेा वळेी त:च ेमत अस ेसागं ेठामपण े 
की माया लातच यईे की याला  
मी बोललेा एका मताचा सदंभ  आह े 
णज ेतो िकती सखोल शहाणा  
आिण मी िकती बु ूअसा मी कळूनही त ेचालवनू घईे  
कारण मी मायाच मतानंा मह नाही दते  
र ेबाळा तर तझु ेकुठे कौतकु क  
 
मलाही मत ेआहते ह ेतर मला  
वळेोवळेी दाखवाव ेतर लागणारच ना  
कबना िभऊन कवा एक ॅटेजी णनू  
मी माझी काही मत ेलपवतो बोलत नाही  
असाही सशंय मी कधी कधी िनमा ण करतो  
 
अरे गधा बघ जरा आजबूाजलूा  
ठाम आिण मानवी आिण कनवाळू  
आिण िनववाद िहताा मतानंीच  
िकती वाट लावलीय हवचेी  
तलुा वाटत ेफ वचैािरक हव ेसगळे  
ाा मत ेअस ेजगण ेहसक असले  
तर तुी भटेणार कुठे  
 
एक सगंणक णाली काढताहते शोधनू  
के िवषयावर वा नाही मुावर  
करे मत ेसागंणारी पण ती मत े 
तुया मताशंी नाही जळुली तर काय करणार    
 
शवेटी मी ाला सागंतो खर ेतर  
त ूनसुता ेच नाहीस तर अिंतम आहसे 
साचा दहशतवादीच एक कारचा  
खर ेतर मला काही कळतच नाही  
मी ा ा वळेी सचुले त ेत ेबोलत असतो  
यान ेाच ेसमाधान होत े  
--- ००० ---   
 



15 
 

बीज  
 
अधंारातच पडलेला असतो  
 
आणखी एक   
की का बाबा  
 
जगातली के घटना  
मला का नाही चचुकारत  
 
आिण मग किवता का होत ेअमर  
कुणाचचे आयु नसलेली  
 
नासलेले वाटान ेह ेिवचार  
मी गाठतो शिनवार वाडा  
 
आिण शजेाराच गाडीवर  
खातो वडापाव  
 
माझ ेर उसळतच नाही  
मी ात:काल  
मी रहकथा  
मी मडर  
 
नसुतीच िदसत ेरहदारी  
तेा ना अपमान होतो ना सखु:ख  
िजीन े 
 
जेा दाखवले जात े 
की मी नाही अवलंबनू  
तेा कदािचत तचे  
ठ शकणार असत ेआवाहक  
 
होकार ठ शकतो  
एक घटना  
आिण ितथचे असत ेबीज घटनचे े 
त:ा  
--- ००० ---   
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खर ेतर  
 
खर ेतर ा वळेी  
अस ेघडले होत ेयाच ेपुक यते े 
आिण सरसावनू उभ ेराहतात िवान  
ानंा ा जुा साा काळजीपेा  
आता काळजी असत े 
साची हवीशी ितमा सधुारयाची  
 
जनतलेा आता कंटाळा यतेो  
ती समोरा हानकोवरच  
खशु रा इित ेिशवाय अमकु  
हा तर अस ेणतोय हहेी असतचे  
 
नतेृ असत ेतस ेिनत  
आजा साच ेएखाद े 
मोठे पोर लावनू करत ेत ेमकुाबला  
 
िशवाय एका पतुयाची िवटंबना झााच े 
मराी कळताच ाच राीत  
सगळी साफसफू कन  
दगंल टाळाा  
आम टेचात राहत ेसरकार  
ह ेआपले कतच आह ेअशा नपणान े 
 
आता जनतलेा आिधक  
समथ  हवी असत ेओळख  
िवमानतळाच ेनाव मुर झाले  
की सा तरी उलटत जाणार असत ेकॅलडर  
 
तलवार आिण राघटना  
यांातं नको वाद णनू  
जनता करत ेांावर एक अिभषके  
तेा तक वादीही शातं राहतात  
 
कंुपणावरच ेटले जाणार े 
धतू  ित करतात  
--- ००० --- 
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आयफेल  
 
आजारपणाला पोषक  
तफ हवा  
िमसळत ेएकमकेातं  
तेा आधी काय होत े 
 
त ेिवसरले जात े 
नसुतचे तफ दणे ेअसत े 
ा णात उभा राहतो  
आयफेल टॉवर  
जो नसतो कुणााच मालकीचा  
 
तो णतो हा तर तझुा  
ती णत ेअस ेनाही  
मी ना हा पािहला होता  
ना त ेमाझ े होत े 
 
तो णतो मी तर  
नगय होतो आह ेहा तर  
तझुाच श  
 
ती णत े 
माझ ेकाहीच नाही आता मायाकड े 
तो णतो  
आपले जगण ेसपंले की काय  
ती णत ेमजा यतेये आता या  
अनोळखी हवते  
--- ००० ---  
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शीतो  
 
गारठा आह ेणता णता  
मराी उकडायला लागाव े 
तस ेमानवी सबंधंाचं ेकारनाम े 
िवलीन होणार ेजण ूएकमकेातं  
भारत-पाक सामाातंले उंचसखल  
फेरबदल बाहेन डायरे मवर  
पडणार ेकवडस ेशीतो  
 
डोयातंले पाणी धा  नाही क शकत  
पावसाशी आिण मनातले मणी  
ओवता नाही यते एका ससुगंत दोयात  
हळूहळू यणेार ेकालातंर  
आिण मला लागणार ेसर ेवधे  
हचे गपागपा खात राहतात काळ  
 
ह ेजरी नकोस ेअसले तरीही सवमा  
ह ेघडयातच तर  
मे िना समप ण  
सता निैतकता आिण मानवता  
 
गाडी सटुो की एी  
शवेटचा िठपका िदसनेासा होणार  
ह ेमाहीत असतचे इलाजही नसतो  
जगयातले अटळ णनू  
आजबूाजलूा वावरत ेसहानभुतूी  
समजतूदारपणा आिण सवंदेनशीलता  
 
आिण अपेेमाण ेमसेजे यतेो  
सव ठीक काळजी नसावी  
सा इथ ेपाऊस पडतो आह े 
 
यावर काय बोलणार ज ेकरायच े 
त ेम आपोआप करत राहतो  
अस ेना तस ेअटळ  
--- ००० --- 
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ान  
 
एक नवा उोग णनू  
पळीभर फोडणी िदली  
उाटन समारंभाला  
आिण ीजेमाण े 
समावशेक केले जगाच ेान  
 
जगाला पवा  नती  
लोक ाला बपेवा  णत होत े  
आिण सवंदेनशीलांा डोाचं ेहोत होत े
भरले वागं ेरटरटत ेकुणाला काय वाटेल या िवचारान े  
 --- ००० --- 
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आा  
 
णभर ॅटफॉम   
होतो िवचारहीन  
तर अर ेवा  
थाबंली खाज  
अगंावरची  
 
आईीम खाऊन  
लागलेले िदव े 
आता मनाला  
िवरोध नाही करत  
 
सा वासी कुणीच नाहीत  
आिण ना मार ना पोटर  
 
एक झाड आह ेआपले दो  
आपण आहोतच एक  
ह ेसमजनू त े 
सारख ेबोलत वा पाहात नाही  
 
के पदशा तनू  
जावा माझा हा  
िवजसेारखा आा  
के जगयात  
 
नको तर जाऊ द े 
हम ना िकसके आिशक ह  
ना िकसके मन  
 
शातं उडत राहतये धळू  
--- ००० --- 
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तकुा                                                                 िदवाळी अकंासाठी डॉ. सधुीर दवेर ेयांाकड े 
 
शातंतने ेसमजतुीन े 
िहतचतन करत सौहादा न े   
गुयागोवदान ेराहण े 
हाच आह ेपया य षण थोपवयाचा  
ह ेसवमा झाले  
आिण जीव भांातं पडले  
तर के भांात एकेक उभ ेेड  
आिण अचानक सगळीकडून ब ब  
*** 
ह ेअस ेनाही जमणार  
िशकवया लागतील  
णनू गाठले एस आर पी एफ  
ा मदैानात होत ेिशण अयावत  
पण तवेात अजट मसेजेसे आले  
की गावात अचानक सु झाा आहते  
जुा गायांा मफैली  
ामळेु धडाधड सगया िनया गाा  
रवाना झाा शिनवार वााकड े 
कारण आता ितथ ेनता काही ॉेम  
***  
सव पोिलसानंा एक सचंलन णनू  
किवता िलिहयास सागंयात आले 
पाहणार ेधड घाबरेनात आिण ानंा  
धड सरुितही वाटेना  
कागदावंर उमटू लागले र  
तेा आधी  
सव मॉसना वढे ेायच ेठरले  
पण र ेमाहीत नसान े 
पोलीस जागच ेहलेनात   
***  
उविरत माग  णनू  
सव अिधकारी गलेे  
मुमंांा दशनाला  
तर त ेआधीच वत मानप ेआिण  
गु खापदाथ  ह ेसव   
पजूचे ेसामान घऊेनच बसलेले होत े 
हळकंुडांा ऐवजी  
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बटाटे आिधक भावी ठरतील  
अस ेाचं ेमत होत े 
*** 
कुठे वाद घालत बसा  
णनू सव अिधकायानंी  
आपापा घरी फोन कन टाकले  
की काही िदवस तरी  
त ेसरकारी बागतेच जवेतील  
***  
तस ेह ेनहेमीचचे होत े 
शपथा ाया तीथ सादाा  
आिण मनातं ठेवायच ेिन:पात  
यणेाया काळाच े 
***  
खर ेतर ायला हवा होता  
हसचेा फुल मडर  
आिण इथ ेतर काम े 
सारखी वाढतच चालली होती  
***  
शवेटी कडक बदंोब  
हाच ठरला सवाा जगयातला  
तकुा झालास ेकळस  
--- ००० ---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

हातमाल  
 
कुठे बाळगत बसतोस  
त ेमरतकुड ेहातमाल  
तुया जापवूच ढग झालेले  
 
ा ढगानंा ना पाणी माहीत ना जमीन  
तरीही िनसग  णज ेतचे अस ेानंा वाटत े 
िनसग  हा नसुताच  
कागदाचा वा लोखडंाचा कसा असले  
 
नसुा परंपरागत कना  
णज ेजस ेजगण ेन ेतसचे  
तझु ेसबोध आिण अबोध मन  
िमळूनही नाही होत काळाच ेमापन  
तुया मया दते तलुा  
तचे पिरपणू  वाटले तरीही  
 
पुा पुा उकरली जाणारी जमीन  
ह ेफ एक िनिम असत े 
तुया हमरावंर अपघात होत राहयाच े 
 
खोलात गलेास तर तलुा वाटेल  
तझु ेबालपण ह ेनसुत ेखोटेच नत े 
तर किवकना होती ती एक िमथ होती  
 
पण काहीही मा केले  
तर तझु ेहातमाल  
णभगंरू ठरतील  
आिण तझु ेढग कधीच  
पाऊस नाही पाडणार  
आिण तझु ेरंगढंगही  
समाधान देयात कमी पडू लागतील  
 
ह ेजाणवत असान े 
आधीच त ूआसनू घतेोस तझु ेपाय पोटात  
आिण िवकास णनू सु करतोस  
महाकांी क  
माणसात सौहाद आणयाच े 
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दवेावर नाही पण  
बुीवर तरी िवास  
ठेवावाच लागतो तलुा ाच बुीन े 
 
याला त ूकाान ेकाटा काढयाच े 
गडस नाव दतेोस आिण शोध घणे े 
घते राहण ेहचे माणसाच ेउदा जगण ेअसत े 
अस ेहोडज लावतोस सव हमरावंर   
 
कबलू कर सरळ तलुा दणेघेणेचे नाहीय  
बुान ेसािंगतलेा :खमुीच े 
िसनमेात ग ुतंनू राहण ेहचे तलुा मा आह े 
िनयती णनू न ेतरी एक बौिक स णनू  
--- ००० --- 
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हग  
 
एक  
 
पावसाळी हवने ेतुी सकाळी  असता  
काय हा वतैाग णनू तमुची पारही  होत े 
ामळेु तमुच ेसघंष  होतात  
आपले बरोबर असनूही लोक हलकट आहते  
अस ेतुाला वाटत ेराी तर  
कसबेस ेिगळता तुी अ  
आिण माणसाा आपमतलबी भाडंवली  
वसाहतवादी जमीनदारी वृीला िशा दते  
विंचताचंी बाज ूघते  
िवोही मनान ेतुी य करत राहता  
झोपी जायाचा साराशंान ेलोक  
तुाला घाबरत राहतात  
यान ेतुाला तशील वाटत राहत ेपण  
ा ताला कुणी हग लावनूही नाही िवचारत  
या जगात ह ेजाणवनू तमुचा ोध अिधकच भडकतो  
 
दोन  
 
तुी लविचक असता टले तर गबाळे  
तुाला झाड ेिदसतात पाचं ेटीन पान  
जग नीट चा असाा समाधानात  
तुी बाहरे पडता सोसायटीच ेी-पुष वॉचमन  
हसनू तुाला नमार करतात तुीही  
ितसाद दऊेन पढु ेहोता कधी तुीही  
आधी करता नमार लविचक मनान े 
पढु ेरावरची एखादी झाडूवाली  
ितच ेकाम थाबंवनू हसनू िवचारत े 
बरंय ना दादा तुी हो बरंय बरंय णता   
ित दते पढु ेहोता तेाच तुाला जाणवत े 
बरोबर चाललये आपले जगण ेकुणी  
आपाला घाबरत तर नाहीच उलट िनरपे हे बाळगतात  
 
याच ेसमाधान साकळू लागताच मनात खजील ायला होत े 
पान समाधानाची साधन ेमालकीची क पाहणार ेभगंार मन    
 --- ००० --- 
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ातारीचा बटू  
 
खपू झटापटनतंर का अस ेना  
मला लाल आकाश आवडतच राहणार  
यापढु ेतझुा नाइलाज झाला तहूी कळत नकळत  
दाखव ूलागलीस लाल िकाचं ेकोन  
तलुा चागंले णयासाठी ातारीचा बटू वाईट  
णायची बािलश गरज मला नती  
त ूमायाकड ेसोपवलेले तझु ेिवम  
कोणाही मालकीिशवाय माझ ेहोत े 
होत ेकाय आपा सवंादातं तर  
किवतचे ेअय असण ेआिण आपण  
गु असण ेवाहा वूंा वाहात  
यान ेमाया मनात काय घडले याचा तलुा अदंाज होता  
पण तझुा आपे नता कोणाच तपशीलानंा  
कारण माया िविच समजतुीत त ूसामील झाली होतीस    
सवाचा धोका णज ेशू धोका  
ह ेसमजनू माया अतटू सपंका त  
तुया ातंान ेमाझी इा ओलाडूंन  
--- ००० --- 
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बध  
 
त ूजळुवनू घतेलेस काय वा तोडलेस काय  
मी दोी धकेुच समजतो  
यावन तलुा वाटत े 
त ूजळुवनू घणेार ह ेआधीच मला माहीत असत े 
 
पण हहेी मला समजाच ेमी दाखवत नाही  
धकेुच अस ूदतेो नकोच त े 
कोण वरचढ आिण कोण कुणाा छायते  
तलुाही ह ेधकेु माच असान े 
 
आता सु होतो पढुचा टा  
अपमानही करायच ेबोचकारायचहेी  
पण धुावर िवासनू  
ाचा लळा बाळगत  
 
यापढु ेसगळाच असतो समजंसपणा  
बाकीच ेहवये कशाला  
धकेुच महाच े 
ह ेओळखनू सवंाद होतात  
 
अिनबध अनाकलनीय  
आता हव ेत ेअथ  ा लावनू  
अस ेखलेु ातं यते े 
धुाता धुात  
 
अनपिेत काही घडले  
तरी आता कळणारच नसत े 
कवा धुात हरवणार असत े 
आवडत आवडत  
 
आवडी िनयम आिण मत े 
याचं ेअिच बध  
असाची समज आान े 
किवताच होत ेजगयाची  
--- ००० --- 
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मम  
 
माझा एक िम  
गमंतीन ेमला महामहोपााय णाला  
अरे टले मला  
कुणाचहेी चिर िलिहयात इंटरे नाहीय   
एवा मोा जगाा चिरातही  
असत ेफ दवेघवे आसी सडू आिण ौय   
त ेिलिहयावाचयात कसली आलीय ममकी  
आचिर िलिहणारहेी मला मखू  वाटतात  
ाचं ेगौरव जोपासण ेणज ेमाझ ेजगण े 
इतका िवन आगौरव मायाकड ेनाहीय  
 
मग रामायण-महाभारत ही तरी  
तझुी ओळख आह ेकी नाही  
अस ेिवचारत ान ेती गमंत पढु ेरेटली  
अरे टले अबंा अिंबका आिण अबंािलका  
या ितघीही मला आवडू शका असा समज  
पण पाच पाडंवाचं ेनमेके िपतहेी मला सागंता नाही यणेार  
माकड ेमाणसाला सहकाय  दतेात  
यान वगेळे आह ेकाय रामायणात  
आपापली बायको सभंाळयाच ेटेशन हचे ना  
 
त ूिम णज ेतरी काय आहसे 
अिकलसमाणचे तझुीही एखादी टुी  
तझुा खाा क शकत ेशोका  
दोष वा पतनब वा कलंक वा अटळ हाव  
काय घडाव ेयाची   
 
आिण मी तरी काय आह े 
मला आवडणाया सव िया  
माया मेात पडाात णणारा  
णजचे माझ ेल झाले तर ांातं  
काय होईल उलथापालथ याच ेिवचारही नको असलेला  
 
ण त ूमला मम पण तो फेटा आिण त ेधोतर  
ह ेमला कदापीही नाही जमणार  
--- ००० --- 
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हसक गोड  
 
कधी एखाद ेिच आवडत े 
कधी एखादी किवता  
कधी काय कधी काय  
णज ेकाय काय  
असले त ेा समजनू  
 
पण सजीव असो की िनजव  
त ेअसत ेसाले सघंषा तच  
आपाच मनामळेु  
 
सुवातीला श तो  
गोड माननू ायचो मी सघंष   
नतंर काय घडले कोण जाण े 
त ेआपण होऊनच बयाचदा  
गोड होतच यऊे लागले मनात  
 
के सघंष  होऊ शकतो िनिम  
माया किवतचे े 
होतोच अस ेनसले तरी   
 
पण कधीही होत ेइा  
ावी आता एक किवता  
िय येसीला  
आिण लगचे  
पालवी फुटत ेउजेक  
ा हसक गोड सघंषा ला  
 
मला काहीच नाही कराव ेलागत  
िनिम णज ेकिवतनेचे  
घतेलेला असतो तो आकार  
 
के किवता अप ण करायची असत े 
माया िय येसीला  
किवता आिण येसी णज ेएकच  
माझी अनपुिती  
--- ००० --- 
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गा  
 
लोकानंा कशाचचे काहीच वाटत नाही  
लोक सवंदेनशीलता हरवनू बसलेत  
त:चीच पाठ थोपटून घणेारे फार झालेत  
नवीन िपढीला नाव ेठेवतात नसुत े 
जनु ेत ेसगळे कालबा समजतात वडे े 
अानी समाजाला बरोबर नलेे पािहज े 
मग तर शहाण ेकुणाला णाव ेहा च पडले  
तुी सागंा ना मग मौवान णज ेकाय त े 
नसुा गाया झाडण ेआिण िहडीसिफडीस करण े 
सुवात कुठून करायची त ेसागंा ना तुी  
बर ेह ेवाईट त ेमखू  आिण तमकु आपमतलबी  
तुी ा ना जबाबदारी ापक होयाची  
हचे ायाच ेहोईल त ेअायाचचे आह े 
 
आय टी णज ेकाही सव न े 
पगार िकती िमळतो यावर अल नाही ठरत  
अहो पी एच डी सुा िवकत िमळत े 
ितकडून िशकून यतेा िशण कस ेहव ेत े 
पण इथ ेिशक आहते का तस े 
अमकुच चागंले ह ेठरवायच ेकुणी  
सव समाजाचा िवचार झाला पािहज े 
 
त पाळणार ेकोण आहते पढुारी  
तरीही तुी नीतीच ेकस ेकाय बोलता  
िटळे लावावर यश िमळत े 
ह ेपान कंुकवाचा बाजार वाढलाय  
त ूनािक आहसे तर त बाळग ना त े 
 
बर ेणण ेकाय शवेटी काय काय  
न ायला हवये कुणाचीच लाल  
अस ूनाही शकत ह ेठरावर  
परत तचू शहाणा ह ेकशाला  
 
सगयाचंी ओळख पसुली जात नसले तर   
उपयोग काय मान समतेा गा  
--- ००० --- 
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पीटर कू  
 
पीटर कूा कतृ ान े 
धम राज णतो शकुनी  
त ूतर खोटेपणा आिण फसवाफसवी   
यातं माहीर आहसे ह ेसवच जाणतात  
शकुनी णतो छे छे जो सावध असतो  
तो फसवला जाऊच नाही शकत  
हाच तर असतो जगयाचा खळे  
यधनाा डोात सतत वगेळाच जाळ  
मला राहायचचे नाहीय  समाधानी  
तृ आिण मजते माझ ेजनकुच आहते  
सतत उकळत ेहसचेी आिण नाशाची  
रलेचले क इिणारे जगात  
 
आजचा अज ुन णतो  
मी षे करतो इथा भाषचेा  
इथा महाकााचंा िशाचंा  
इथा नारळाचंा हळद कंुकू बुाचंा  
ह ेजनकुातंच आह ेमाया  
मला सखु ेनको आहते  
ह ेनाहीत माझ ेनातवेाईक  
यानंा मी सपंव ूइितो  
पण कुणी कृही नको आह ेमाया सोबत  
मी जग ूनाही दणेार कुणालाच  
साध ेिनवध लाईफ जरी मला  
काहीच न करता नसुतचे  
धमुसत राहाव ेलागले तरी  
 
कू पाहात असतो मोकळा अवकाश  
ात तो भरतो पा ेजगभरातनू  
इथले ितथले आिण रंगाचं ेभदे  
आिण अटळपण ेिभरिभरणार े  
ह ेवगेवगेया जनकुाचं ेिर नकाश े 
ज ेअसतात या महानााच ेजनक  
ाच ेणण ेअसत ेवडे ेआहात ना नका बघ ू 
अवकाश बघा  
--- ००० --- 
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तोवर  
 
मतले आठवणच ेझर ेकोणत े 
आिण  भदेणार ेिकरण कोणत े 
याचा िनणयच होऊ नय े 
अस ेहात पाय डोळे िजवतं  
आिण ासाासात  
पसरलेले भावनाचं ेघोष  
 
खर ेतर याची कारण े 
असतात र आिण जवळ  
जण ूअभदे आिण अभे  
 
हा छळ की छर फाड के  
कोसळणार ेहवसे ेिवचारहू  
की ताबाहीन रहदारी की   
असणचे जमॅ करणार े 
पखं फडफडवत  
आकाश ापनू टाकणारे  
कधीतरी घडून गलेेले  
आिण आताही पुा घडणारे  
तचे अमर ण  
 
असचे ितकडहेी 
उडत असतील का पतगं  
अशीच सतत उपित    
संातं साजरी करत  
 
नवराा नऊ रंगाचंी  
भी करावी की  
नसुतचे रण करत राहाव े     
अधामक  
 
म  असण ेतर आहचे  
कधीही पण अस ेआा  
अिातच नसलेले ण  
जगत तोवर हवासा अधंार होत  
--- ००० --- 
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कपाट  
 
िवास नका ठेव ू 
फेटाळली ना  
आज कुणाची कुचेा  
त ूजनु ेबोलतो आहसे  
कोण कधी मरणार  
त ेसगळे खोटे बोलतात  
इथ ेएक साीदार  
ाटं करावा लागले  
पया वरण पाळायलाच हव े 
साचा रंग लाल असतो  
िवमानात शजेारी कोण होता  
तस ेतर मग  
बोलताच यणेार नाही काही  
िशणाचा काय सबंधं  
म ुबंईत जगले  
णज ेजा शहाण ेझाले का  
पण तुी बोला ना  
अधंिेशवाय  
यानंा ह ेपटत नाही ानंा त े 
हा एक िनयम पाळतो तीन नाही  
तो िनयम साचा भ  
मळू उिेशका तरी िबनचकू हवी होती  
आिवास मा वाढत चाललाय  
आिण मानिसक रोगाचं ेकाय  
मादक  ेआिण मादक िवचार  
त ूजग ाा पात  
आिण तो जग ूद ेतुया  
ना चनॅले ना वृप  
संा िसनमेा समोसा  
काहीही कस ेहव ेत ेठरवा आधी  
एकमत नसले होत तर बमत बघा  
तहेी नसले पटत तर बबलत बसा  
िश लावता यईेल अस ेणत  
शवेटचा िदवस आला तमुचा    
िनदान कपाट तरी आवरा आिण मग मरा  
--- ००० --- 
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पाणी  
 
ह ेहोया आधी  
त ेझालचे नत े 
तरीही ानंी अस ेकेले  
की जो ानंा अिधकारच नता  
 
जोवर याचा िनण य नाही होत  
तोवर यावर बोलता यणेार नाही  
ासाठी एका ठरलेा मदुतीत  
ानंी यावर आधी  
िनण य ायला हवा  
 
अस ेअस ेघडलेले असामळेु  
त ेतस ेतस ेआह े 
अस ेणता यणेार नाही  
 
मळुात कायदा अस ेणत असले तर  
आपोआपच आमची बाज ूा ठरत े 
आता नवीन कायदा कोणताही  
लगचे कुठून यणेार  
 
अस ेहोया आधीच  
ानंी तस ेकेान े 
बमताा तामाण े 
पढुील घटना घडलेा आहते  
 
एक अपा सयानंा  
अपा ठरव ूनाही शकत  
ामळेु मळुात  
पा कोण आिण अपा कोण  
ह ेठरािशवाय  
पढुच ेिनण य होऊ शकणार नाहीत   
 
एक के मग लंच के आिण मग पुा एक के  
 
सव सबंिंधतानंी वळेोवळेी पाणी पीत राहण े 
ह ेआरोयासाठी अावयक आह े 
--- ००० --- 
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हॉटेल मनॅजेस   
 
कुणाा ना कुणाा  
िवरोधात असािशवाय  
तहानच न लागणार े 
नराची वासलात लावनू घतेलेले लोक  
असतात हॉटेल मनॅजेस   
अशीच िगहा इके शोधणारे  
ानंा झालेले आहते गुरोग  
 
िवरोधच नसलेा णाला  
त ेघाबरतात जण ूती एक  
िवषारी िवमोिहनी असामाण े 
कारण ितामळेु खाी तर जातचे  
पण जगयाला खोटेपणाचा कलंक  
लागले णनू सव िपतर आरडाओरडा करतात  
 
उ:शाप णनू सगळे िशरतात  
पीय सारसमारंभात  
आिण आईीम खाता खाता  
त ेणतात गाण े 
आई थोर तझु ेउपकार  
 
िहरा सडामाण े 
ाचं ेश सदोिदत  
िषत करतात पायाच ेसाठे  
सवाना कुठे िमळणार सधंी  
कोणाही मामातनू  
ओकत राहयाची  
 
सामािजक राजकीय धामक  
आथक तािक वचैािरक  
भाविनक वगरैे असतात ाचंी गाहाणी  
लहानपणी आईन े 
भागं पाडून िदापासनूची  
 
बॉस णतो उभ ेराहा  
बॉस णतो रडा कवा  
आता मा राडा  
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तर ा ा वळेी कपड ेबदन  
त ेत:च ेआरसहेी बदलतात  
 
ही हसा आपले मन  
घरीही आणत ेयान ेसतंापनू  
त ेओततात पेोल  
त:ा घरादारावर आिण हसत  
हसत णतात ार द ेार द ेार द ेरे 
कवा हम ह राही ार के  
--- ००० --- 
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िनरथ क  
 
ाहक : मला िनरथ क हवये िच िगचिमड नकोय  
िचकार : िनरथ कात मलुायम आिण िगचिमड असा फरक नसतो  
ाहक : मारी िदसायला हवी नवखपेणा नको  
िचकार : िनरथ क असले तर ती मारीच असत े 
ाहक : आकार ओळख ूयायला नकोत मग मन ातंच अडकत े 
िचकार : आकार असोत नसोत त ेिवलीन होतात  
ाहक : रंग ु करणार ेनकोत  
िचकार : िनरथ कतते तर िवचारच नसतात  
ाहक : घरात लावायचये िच  
िचकार : िनरथ कता वगेवगेळी नसत े 
ाहक : पण ही िनरथ कताच आह ेह ेमी ओळख ूकस े 
िचकार : ती मलाही नाही ओळखता यते  
ाहक : िवचारपवू कच तर िदसतये काढलेले िच  
िचकार : तीच तर मारी माझी न ेकुणाचीच नसणारी  
ाहक : िनरथ कान ेमन शातं ायला हव े 
िचकार : अस ेठरवनू काहीच नाही होणार  
ाहक : मग रंग रषेा तरी कशाला  
िचकार : तोच तर असतो अवतार  
ाहक : इतकी उर ेका दतेा िनरथ कतवेर  
िचकार : िनरथ कता समजावी णनू  
ाहक : आय आह ेती कशी समजले  
िचकार : िच तमुा असयावरच हा करले  
ाहक : ही तर हसा झाली  
िचकार : अथा त तमुातले अथ  न करावचे लागतील  
ाहक : णज ेरोज ही िनरथ कता आमावर भाव टाकत राहणार  
िचकार : णजचे सगळे भाव घालवत राहणार  
ाहक : तुी लागलेा सामानाच ेफ पसै ेावते  
िचकार : का  
ाहक : िनरथ कतचे ेकसले पसै े 
िचकार : ह ेिनरथ कतचे ेनाहीत पसै ेती अमू असत े 
ाहक : मग एवढ ेकसल े 
िचकार : िजवतं रान तुाला मृ ूदेयाच े 
              हसा न करयाच े 
              तमुा हसक अथाना समाधी देयाच े 
--- ००० ---  
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पलुाखान पाणी  
 
आरसेसेा चहात  
आलेला परू  
खशुामतीत मकात  
गलेेली कळ  
कुणाच ेकोण  
कोण जाण े 
 
रात ालेली  
पुके  
आज नाही तर उा  
तमुच ेपागं फेडतील  
 
उिसत होणचे बरे  
तमुच ेवा कुणाचहेी  
नातवेाईक  
असले किुन  
तरी  
िथएटरम ेवशे  
िमळणारच  
 
भाडंयापेा  
आरामात जाऊ ाव े 
पलुाखान पाणी  
आिण चतनात राहाव े 
यणेाया सणाा  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

शाळा  
 
तारणहार होयाची इा असलेली माणस े 
आपापा पजयातंनू ची ची करत  
चचा  करतात सष या िवषयावर  
तसले काही नसत ेतर सहज होऊ शकली असती  
अपिेत सकाळ या एकमताा शीवर  
त ेभरभन मे करतात एकमकेावंर  
 
वषा नवुष िवचार करणारी माणस ेमागतात िकमान सिुवधा  
ानंा राा उला होताहते ाचं ेशट  
तातडीन ेिशवले जावते आिण बटण े 
असावीत ग ओपरेशनला उपयु  
 
अशा मागया एका िठकाणी साठवयासाठी  
असतात काही िया उम यीा  
ाच जातात रोज नपान दऊेन  
ांा पजराब मलुानंा  
ांा नातंनू पाझरत े 
िवाच ेआत यासाठीच िनळ  
ा अनके मडंळावंर होतात अ  
ांा सािंशवाय पानही नाही ह शकत  
घाबरलेा झाडाचं े 
 
मलुाचं ेसकशीतले िम यतेात जेा बागते  
ानंा पाहायला तेा नजरेनचे होतात ांा गळाभटेी  
मकू कारान ेिशजतात टेिलपथीतनू   
पण नसुतीच केळी दऊेन त ेजातात िनघनू हसत  
िबचार ेिवषक जातात फरफटत ांा माग े 
 
जगाच ेभले करयाा  ट  
फडकावत पजयातंली माणस े 
एकदा सहुानी रात ढल चकुी णनू खतं  करतात  
आिण मग सबुह जर आयगेी णत डोळे पसुतात  
 
अगंार िठणया याचं ेिवचार उभारणारच असतात शाळा  
कधी ना कधी सबुह का इतंजार कर या सयंमान े  
--- ००० --- 
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बमेाम  
 
वाट लागावर ज ेणाले  
आता चा िवचार गोठवनू  
आिण आरमार सगळे  
आरपार घसुवत जमले िततके  
किवततेनू अथ   करयाचा  
फालत ूउोग करणाया  
शहर िनयोजन िवभागात  
 
भखूडं जमा करयात  
हातखडंा असलेा वेया अचानक  
वशेीवर उा राहतात याचा अथ च  
आता तमुच ेअथ  धोात यते आहते  
 
सागं ेविडलाचंी कीत  
नावाा िसनमेात  
काम करणारा हीरो  
सदोिदत रडू याव ेअसा हळवा होता  
 
लोक णत िबचारा  
बमेाम वाढला ामळेु  
काही कळयाआधीच अचानक  
उडाला कारंजा  
 
हजारो वष जोपासलेले  
निैतक िके  
आिण ितजोयांा िका  
यातं तो मगलू अस े 
खाीन ेकी कधीच नाही  
जाणार आपण तो एक मखू   
या दालनात  
 
तचे सवगं लोक जमत 
पण पढु ेसगळे ग ुतं ेयते   
तेा होई ही नरम आिण तो  
हरवनूही बडबड ेशौय गाथा  
--- ००० --- 
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गत  
 
मला माहीत आह ेतुाला मी तमुचा नाही वाटत  
महायु ेवा इथला ातंलढा  
बरचे िदवस न वापरान ेिवरणात गलेेय त ेसगळे  
िशवाय जगाचा नकाशाही फारसा नाही लागत  
अथ शाच काय इतर कुठलेही शा वा तंान  
यातं मी ढ आह ेआिण फारस ेवाचायची मला  
गरजच नाही वाटत ओळखीपाळखी वाढवायचीही  
 
मग राहत ेकाय आपली वगेवगेळी सखु:ख े 
आवाज बोलयाता लकबी आिण कपड े 
आिण आवडी समजा  
 
सॉरी िवचाराचंा उेख हवाच ना तहेी मी  
अमकूच अस ेधन नाही राहात तुी णाल  
मी आक ी आह ेपण मी मुाम काहीच नाही करत  
यान वगेळे णज ेतुाला योय वाटत ेत ेकवा ानंा  
तस ेमला जमचू नाही शकणार मला वाईट  
जगायचये अस ेनाही पण तमुासारखा वा ांासारखा  
कोण करणार मला आिण मु णज े 
सया कुणासारख ेतरी ायची मला भीतीच वाटत े 
मग मी कुठे असणार णज ेमाझी गत  
मी जगाा िवरणात जायाचीच होणार   
 
खरचे मला श नाही िभडलेाही पडता नाही यणेार बळी  
तमुािशवाय वगेळे तुी काहीतरी होऊन दाखवा आधी  
आपापले रेटत राहावचे लागणार आिण जगात मळुात  
ाय नाहीय एकसारखपेणा तर नाहीच आह े 
 
ापेा फावा वळेात िहतचतक होत रा  
तमुच ेमाझ ेाचं ेजगाच ेआिण सव लाचं े         
 --- ००० --- 
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नवपेणाची गद  
 
अघोरी उपाय  
णज ेहवा  
एक  
नवा मडू  
एकटा पण  
अकित  
टेबलखचु उानात लपलेली  
 
आता इथनू  
उगवले िवचाराची वले  
आिण वळेेवर  
सु होईल भाडंण  
 
िवकाराचं ेसमंलेन  
अ ितगामी  
 
मराठे असोत  
की असो तीन िदवस  
पाणीपरुवठा बदं  
मनाच ेरोग टाळणार ेह ेा  
सात उपाय  
आिण मरे ेहाथम  
नौ नौ  
सेी पुके  
 
याला ाप न णता  
समजनू घतेले जाव े 
जशी नेजेमधनू  
नवपेणाची गद  
 
पिहा सभंोगापवूच े 
दवेदश नच जण ू 
पलुाखालच ेदािर  
िवमानान ेपाठवनू घरी  
परतावर घामघेमू  
--- ००० --- 
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बायको  
 
आज की रात तरे ेजदगीकी आखरी रात होगी  
कल का सरूज त ूनही दखे पाएगा  
हा सवंाद यगुानयुगु ेजतन करणारा समाज  
या ना ा कारणान े 
जात राहतो आाया रेतेनू िदीला  
सभुािषताचं ेपुक वाचत अिवरत  
 
आपली बायको मेळ झाली की झाले  
तोच आह ेजगातला एकमवे   
या िनधा रान ेचहेयावर  
सवानी असणारे सव सन  
सागं ूपाहतात िनसग  स ुदंरच असतो  
तो िदसयासाठी आधी  
असाव ेलागत ेबायकोशी  
जागितक सवापी सधंान  
 
सकाळ णज ेअसत े 
वाईटाचा नाश करयासाठी  
पडलेला काश  
आधीच माहीत असलेले वारंवार जगयासाठी  
 
फुटकळ डोळे आिण  
हव ेतवेढचे ऐकणार ेकान  
ह ेतर वासात नहेमीच  
हाताशी असणार ेसामान  
 
आपण इतके िझजलो र आटवले  
हाडाचंी काड ेकेली पण साली  
डगरदया तर सोडाच पण साली  
एखाा गीबोळातही कुठे जाणीव नाही िदसत  
बटॅन पढु ेनणेाया एकाही पटूची  
जो उजळू शकेल आपा मनाचा अवकाश  
आिण दशेाच ेभिवत   
 
िवनोद करावा तरी भीत भीत  
हलकेच ा हं अस ेिवनवत  
पिहाच िदवशी पगाराच ेपाकीट  
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मारले गेासारख ेआयु  
सतं चोखा मळेा यानंा ऐकू यावा  
के दगडातनू भीचा आवाज  
तसा आशावाद घमुवत  
होईल बर ेघडले काही  
यईेलच पहाट णणारे  
मादक  ेाशन केलेले घर  
 
चडं आिवासान े 
बलदडं होऊ पाहणार े 
खलीसारख ेशवेटी  
जािहरातीत िसमटलेले  
कृताथ  समाधानी तु :खी  
 
ाचंा नाश झाला की झाले  
यु ेथाबंवली की झाले  
भदेभाव घालवले की झाले  
जो ज ेवािंछल तो त ेलाहो  
अस ेझाले की झाले  
 
अस ेसव िहताच ेिवचार  
घऊेन िदनरा  
ससंार सभंाळत  
िपकिनकला गेासारखी गाणी णणार े 
िपस ेिनघाललेे खशु  
मलुाचं ेवशे घऊेन झालेले लोक  
 
अहंकार तो नासा भदे  
अस ेणणायाला िनवडून आणनू  
वा बदलली की झाले  
मग होई ना का तो त: िकतीही गर  
 
पण तरीही बायको मेळ  
असण ेअावयक असणारच साले  
ािशवाय जग चागंले असचू नाही शकत  
यावर सौहादपणू  एकमत असलेले सिह ूलोक  
--- ००० --- 
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उस  
 
उस  
वलेली उसतं  
पसतं घनघोर फस  
लेला फास  
 
वास अ  
ितीय मगृ क  
रुी जनाब णत  
उडालेले ा  
 ठरवनू उत  
रावा पतगं वा गढुी कु  
ठलेही मनाच ेाप अस 
णार परापंराच ह ेिवस 
 
न अनवधानात ा  
तही डोस लावनू मातरी      
हलवा ह ेसगळे सा  
मान जाऊ ा तले  
 
लावत भावाच ेिश  
फारसप िदलेले थंा  
लय वापकान े  
णज ेथंापालान ेगो  
ळीबदं समारोप णनू  
 
आता नाही माग े 
वळून पाहण ेसो .... पान फ मा  
 
दक  
कधीही उकरा ही हा  
रािकरी यान ेखपू सा  
पडले जगयाच ेसा  
थ क मू कृ  
ताथ ता आिण िस  
नमेा पाहात नमेान ेजा  
ण ेिवतु दािह .... नीत .... नीट  
--- ००० ---         
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मागा रेट 
 
मागा रेट या नावाची  
कुणी ी वा माजंरी  
माया ओळखीत नाही  
कबना माझा तसा  
यही नता  
 
असती तर ितन े 
मेान ेपािहले असत े 
की बोचकारले असत े 
याची कना  
तरी मी कशी करणार   
 
असती तर ती  
गोरी आिण परदशेी  
असती अस ेमा मला  
माया सवयीता  
मािहतीवन वाटत े 
पण तस ेतर आता जग सपाट  
झाले आह ेकुणीही कुठलेही  
पाणी िपऊ शकतो  
 
असती तर ितच ेवय काय असत े 
तणपणी  
माजंरीच ेआिण ीच ेवय  
समे कस ेअसले  
नाही तरी नाहीच आह े 
तर आपणच आपा  
मािहतीवर आधािरत  
कनने ेठरव ूतचे धन चालायच े 
 
ितला मी काय टल ेअसत े 
मगॅी  
छे छे  
ा गोया माजंरीला तरी शोभने का मी  
मीच तयार करतोय िवषमता ायला  
--- ००० --- 
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५९९  
 
आधी ५९९ होत ेमी  
लाईक दतेाच ा कुणाच े 
पणू  झाले सहाव ेशतक  
खपू छान वाटल े 
िवसावा वाटला  
चला काही ना काही  
पणू  झाले खपू  
बर ेवाटत ेअस ेकाही  
पणू  वाटणार ेघडण े 
 
अपणू  वाटणाया  
१०० कहाया िगत  
झाा तारुा  
िचडिचड थाबंली णभर  
हाच मडू  
िटकवावा कायम  
 
या िवचारानचे पुा  
लोटले  
अपणू तेा खाईत  
मनातले घडयाळ  
बदं पाडत  
 
माणप असाव ेिखशात  
पगार असावा हातात  
येसी कमी  
आिण जग पणू   
बबलत गलेेले  
 
बास आता काहीच नको  
मृचू यावा भोसडीचा  
या णी  
 
तवेात िदसत ेतचे  
६०१ झालेले आिण घाम फुटतो  
--- ००० --- 
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घटनाकार  
 
ोितषानंा भटेणार ेस  
आिण महाकांी अ   
सगळेच महान घटनाकार  
घडवत जाणार े 
आपापले जगण े 
भाषलेा िसकुडवत   
 
उळून पडलेली झाड े 
आिण तापट बाप  
यांामळेु  
ह ेअास ूनाही शकले  
ानेरी  
आिण आताही  
घटनाचंी वाव  
सलगता नसले तर  
िभरकावनू दणेार ेघरातली भाडंी  
आिण आपटणार ेजगातली दार े 
 
ह ेलोक रडतात  
भाषा जगवयासाठी  
ितला जागितक करयासाठी   
 
काही असतात सनातन  
ंात  
ा भाषने ेआाला नागवल े 
ती मलेी तर म द े 
अस ेणत ानंा  
हवी असत ेकवी णनू ओळख  
 
भाषलेा त ेकामाला लावतात  
काय घडायला हव े
त ेसागंयासाठीच फ  
ती असायला हवी णतात  
 
कुठलीही भाषा मरताना     
अशा घटनाकारानंा घऊेनच बडुणार ना  
 --- ००० --- 
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** तही ** असत े
 
भिूमका नसण े 
हीही एक भिूमकाच असत े 
 असण ेहीही एक अताच असत े 
शातंता हहेी एक युच असत े 
एकसधंता हीही एक िवदीण ताच असत े 
धम  हा एक अधमच असतो  
मेातही षे असतोच  
सगळीकड ेराजकारण असत े 
मैीतही डाव असतात  
िनतेही िभचार असतो  
** तही ** असत े 
 
चागंातही वाईट असत े 
आशतेही िनराशा असत े 
सतंलुनातही िखता असत े 
भोगातही रोग असतो  
आळस हाही एक उाहच असतो  
बब झाली तरी आनदंच असतो  
 
तुी बसलात तरी उभचे असता  
उर िवरचनचे ेतुी बापही असता  
आिण अपही असता  
 
ितमा असणहेी अमतू च असत े 
ओळखही िृतशं असतो  
जोडणहेी फूट पाडणचे असत े 
सरुतेही धोका असतो  
िनभ यता णज ेभीतीच असत े 
सदय  णज ेघाणच असत े 
 
ओकारी हा आहारच असतो  
ितरार हाच वहार असतो  
 
िवचाराचा ाग हाही एक िवचारच असतो  
वगरेै सव वाटणायानंा शभुेा ! णज े 
अशभु नसलेा शभुेा ! धवाद ! 
--- ००० --- 
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काहीही िकतीही  
 
अरे ती त: नािगनच असत ेना  
ती फ मानवी ीा पात आलेली असत े 
ामळेु ती नागाला घाबरत नाही  
उलट मेान ेबघत ेााकड े 
खरचे अस ूशकत ेअस े? 
हो मनाच ेकाहीही िकतीही  
खर ेअस ूशकत े 
माझचे घ ेना  
एकदा ात मी नाग झालो होतो  
तर मानवी ीवर मी मे करत होतो  
 
पण नागाला कस ेकळत ेकी ह ेअस ेआह ेत े? 
अरे तोही तर  
दहा जापंवूचा माणसूच तर असतो  
एका ीवर बलाार  
केाा पापामळेु आता तो नाग झालेला असतो  
आिण ती बलाार झाललेी ी  
िबचारी  
पुा पुा होत असत ेमानवी ी  
 
पण कशाला करायच ेएवढ ेउपाप ? 
नसुत ेखाऊन-िपऊन मजते राहाव ेना !  
मग त ेकसले लाईफ  
आिण आताही  
आपण पाप ेनाही करत का  
 
पण ानंा िशा होत ेकवा  
त ेसटुतात मग सपंला ना िहशोब ?  
 
वडेा आहसे काहीही  
सपंयात कसली आलीय मजा ?  
मन चाच राहायला हव े 
मजा नाही आली तरी चालेल  
पण :ख तरी चा हवचे  
 
कळली का आता नाग होयातली मजा  
--- ००० --- 
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:खमुी  
 
रोषणाई डोयावंर यते े 
फटाके कान फाडतात  
नसुा पळवाटा  
कुठेतरी रमत झोपयाा  
संाकाळी  
बार बार बार  
आिण िसगरटेी  
आिण ा दशेात माजी अाला  
हाताला धन बाहरे काढले जाण े 
महाराज महाराज महाराज  
करत उादी झड े 
ठरािवक िदवशी  
ठरलेा िठकाणी गद करण े 
 
दवेाची असो की कुणाचीही  
पजूा लागंलूचालन याचना  
भ ितमा उट िके  
िमाचंी िशकार  
संहालय ेवाचनालय े 
 
आपलेच ाव ेिवजय  
त ेनालायक आहते  
 
रीितिरवाज परंपरा  
याा  
िवोहाची आदंोलन े 
काही ना काही तर  
होईलच सा या सगयातंनू   
 
मु तर :खमुी कोण वाचतो बु  
ासाठी आिण नसले तर तीही  
एक पळवाटच  
 
तीच मु ितासाठीच तर नसतील  
बाकीा सगया पळवाटा  
--- ००० ---  
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साची गरज  
 
साची गरज भासतचे ना  
कधी ना कधी जरी लोकशाहीत  
अमकूच एक स अस ेनसले तरी 
काहीजण खपू  
मािहतीचा अास करतात  
तर काही िवसबंतात सामा भावावर  
तोही वयैिक  
 
कुणाची मत ेस यावर भाडंण ेहोत  
त ेलोकशाहीच ेभषूणच समजले जाई  
 
यावर एक परदशेी सशंोधकाचंी टीम  
िनयु कन मताचं ेस शोधायच ेठरल े 
 
ा सशंोधनाची िया आता उपल नाही  
पण िनष  सगळे सरुित आहते मतासंारखचे  
 
काही मािहतीवााचंी मत े 
काही सामा भाववााशंी जळुतात  
तर सया काही मािहतीवााचंी मत े 
सया काही सामा भाववााशंी जळुतात  
 
ह ेिनष  पान सवच  
सामा भाववाले खशु झाले िरलॅ झाले  
खपू अासाची वा ाा अभावाा  
नूगडंाची काही गरजच नती  
सामा भावावंर आधािरत त े 
एकमकेानंा िशवीगाळ करायला पणू  तं होत े 
 
पण मािहतीवाले बचेनै झाले कोणती मािहती  
योय आिण अावयक यावंर त ेभाडूं लागले  
नतंर तहेी िशागाळीवर आले  
 
एक माणसू एक मत ही लोकशाही हवीच  
मग मत ेिनमा ण करयासाठी सायबर भावही ठीकच ना  
--- ००० ---  
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चहेरा  
 
के व ूासलेली का िदसत े 
या िवचारात असताना आकाशातनू  
पान ेिवधी केला डोावर  
एका झाडाची पान ेघऊेन  
डोके साफ केले बाहेन  
तरीही बदल काहीच नता वाटत  
नसुताच चहेरा बदलत चाललाय झाले   
--- ००० --- 
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रेणा  
 
एका ीवार कस ेसगं यते गलेे  
आिण ती कशी िजीन े 
समाजाचा िवरोध पनही  
ातंनू बाहरे पडत गलेी  
याच ेअचिंबत करणार े 
सागवानी कपाट  
अस ेितच ेआयु होत े 
 
ितच ेनाव रेणा नसले तरीही  
इतर खपू ियानंी  
िताकडून रेणा घतेली  
काहची मा इा असनूही  
ाचंी िज कशी कमी पडली  
याच कहाया ा िनमा ण क शका  
जगंली लाकडासारा पावसायात फुगणाया  
 
ितच ेनाव रेणा नसनूही ती इतकी  
रेणादायी ठरान ेरेणा नावाा िया खजील झाा  
उलट ानंाच रेणा ायची वळे आली  
 
ात एक भाग असा होता की  
िदसण ेहचे काही सव नसत े 
मन स ुदंर असले की भाव पडतोच  
आिण काही िवशषे पुषानंा खर ेतर  
मनाच ेसदय च भरुळ पाडत असत े 
 
याला एक वगेळीच कलाटणी िमळाली  
बाहरेा मकेप माणचे  
मनाचा मकेप कसा करावा  
याच ेाससे िनघ ूलागले  
 
िज रेणा बाहरे हलकासा मकेप  
आिण आत मनाचा मकेप  
हवाच अस ेसवच लाकडानंा पटू लागले  
िशवाय िशणान ेआयुाला  
जमले तवेढ ेपॉिलश लागणारच होत े 
--- ००० --- 
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मा  
 
पाऊस पडतो आह ेवा ऊन पडले आह े 
ह ेमाच कराव ेलागत ेआपला अपमान झाला आह े 
वा आपण नाराज आहोत वा आपण  
पाचश ेलाईमळेु खशु आहोत हहेी  
मा करण ेहचे आयुभर  
सरे कामच काय आह े 
--- ००० --- 
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गट िदन  
 
माया  काही मिैणी माया वाढिदवसाला  
माझा गट िदन णतात गमंतीनचे  
असणार हो णनू आिण ांा भावनाचंा  
आदर णनूही मी ओशाळत नाही  
त ेहसत ीकारतो  
 
ह ेपान काही िम की श ूत ेमाहीत नसलेले  
बतके उपरोधान ेमला महाराज णतात  
हसत हसत णज ेगमंतीनचे असासारख े 
 
हा सगळा गधळ माया  
लेखनामळेु होत असावा  
ावनच मला अस ेगमंतीन े 
आिण आदरान ेअस े 
धामक ेात ढकलले जात असाव े 
ात मी फारसा बरा नाही   
ह ेमी जाणनू असतोच ना  
तसचे माझ ेयालाच जोडून ताकक  
मत मी माडंत असतो की बाबा  
कवी कसा आह ेत ेजोखनू  
नका वाच ूाची किवता  
आता िपकासो बयाचजणा  
मेात पडायचा ण े  
आिण त ेजर तुाला अनिैतक वाटले  
तर िच ेजाणारच की मग ाची गाळात  
 
उलट वाचक जर त: ओपन हाटड असले  
तर कवी कसाही असो ाची किवता  
ाला टे जाणव ूशकत ेयात काय वाईट आह े 
आिण तोच जर समीक असले तर  
ती किवता का टे आह े 
हहेी तो सागंहूी शकेलच ना  
अहो मी नाही असा टे  
ह ेकवीन ेकशाला णाव े 
या ानामळेुच तर माझा गट िदन  
मी चालवनू घतेो  
--- ००० --- 
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कंदील  
 
वाटले किवता िलहावी  
शजेारा बाधंकामाच ेआवाज  
ओसरत नाहीत तोवर  
तापत ठेवाव ेध  
समशीतो राजकारणात  
 
लोक माझ ेहते ूओळखतात  
आिण ा हतेूचं ेआरोप करतात  
मायावर अनके कलम ेलावत  
 
णज ेचागंले हतेहूी  
माया घरच ेपाणी भरयासाठी असतात  
आिण मला तर  
सनुसान वागण ेणज ेकस े 
असत ेह ेकोणाही तानतेनू  
नाही सागंता यणेार  
 
णज ेमी एकटाच रा  
की िदसचू नको कुणाला  
पण आमटीिशवाय  
माझ ेजवेणाच ेपानही नाही हलत  
ह ेतर जगजाहीर आह ेना  
 
अगदी लहानपणी कंदील  
वापरलेले मी पािहले होत ेआता  
आमा घरातनू िदसायची लाबं  
समुाकड ेएक लाल िदाचंी रागं  
कुणी णत त ेआकाशवाणीच ेआहते  
कुणी णत िवमानाचं ेिदशादशक  
 
णज ेके वळेी मीच नेनाबतू ायच े 
ही कुठली पत  
 
िनित अस ेकाहीच नाही वागायच े 
ह ेमी आता ठरवतो आह े 
म द ेितकड ेमाझा अहंकार  
--- ००० --- 
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वा  
 
ान ेमारलेला गुा हीरोन ेचकुवला  
झटकन उलटे िफन ान ेा ग ुडंाा पाठीत  
कोपर मारले तो सावरतोय तोवर उंच उडी मान  
ाा टाळात लाथ हाणली तर तो  
जाऊन भतीवर आपटला टे साले  
साऊथ इिंडयन मळुात मराठीत असली मारामारी  
जमणारच नाही आिण मु णज ेती खोटी वाटेल  
 
ह ेपान मी बाहरे पडलो आिण गलेो  
एका इरायाा हॉटेलात तर ितथ ेचार  
शबनमधारी िम सामोस ेखात बसले होत े 
समोर टीीवर चालली होती सगळी हकीगत  
रिशया-येुन युाची जबरद  
पेणा ेरणगाड ेिवमान ेआिण धडाधड सगळे  
पडा इमारती धरू धरू धरू नसुता आिण पिुतन बोलतोय  
 
आता अधााचा करार बारगळला होता  
अाचीच बब होणार होती  
 
तवेात त ेचीन उर कोिरया वगरै ेदाखवायला लागले  
कडक कटग केलेला जाा िनाप हसत होता भयानक  
अवाचंा आिवास होता सााा चालयात   
 
येुन भारी पडत होता रिशयाला ायला  
इतर कुणी मध ेपडले तर अणयुुच होईल  
णाला होता शातं सन पाताळयंी तशील पिुतन  
 
ह ेअसले काही झाले तर वाटच लागले एकजण णाला  
मखू पणा आह ेायला िकती हा खच  आिण िवसं  
सरा णाला मग ितसरा णाला वा बदलायला पािहज े 
आिण आदंोलन कुठे करायच ेचौान ेिवचारले कुणाकुणाला  
आिण कस ेायच ेिनभ य आान त ेकाहीही असो आपण आपली  
इथली वा बदलयाच ेसघंष  तर चाच ठेवायला हवते  
चळवळी बदं पडू ाया नाहीत जग फ  
सविहतााच मागा नचे जायला हव ेअस ेणत  
वटेरला ान ेचार बोटे दाखवली चहासाठी  
--- ०००  --- 
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झु े 
 
ाची झु ेडाा डोयावर यते  
ामळेु गाताना ाला मधनू मधनू  
मानलेा डावीकड ेझटकाव ेलाग े 
णज ेथोडा वळे ाच ेडोळे मोकळे राहात  
 
ाच ेगाण ेऐकताना ोानंा  
ह ेसारख ेपाहाव ेलाग े 
ामळेु गानसमाधी भगं पाव े 
एकीकड ेगायाचा आनदं  
आिण सरीकड ेहा डावा उपव  
अस ेासदायक चाले  
 
तो ण ेमी माझी इमजे िएट करतो  
जगात इमजे कशी ास दते ेह ेकळत कळत  
माझ ेगाण ेऐकले जायला हव े 
नसुत ेगाण ेकाय कुणीही गाईल    
--- ००० --- 
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िसक जग  
 
गोळीन ेझोप  
 
गाण ेघरंगळत े 
 
नाकतोाा  
डोावर मणी  
 
वासराच ेमन  
 
माझ े 
काहीस ेधसूर  
 
हवनेको  
ओझरती  
रहदारी  
 
उा ऐवजी  
सपुातले सव  
 
ग वासी  
कुणीच नाही होत  
 
अधातंरीच ेपाण े 
शजेारी  
 
आवाजहीन  
भाडंखोर  
 
घाई नाही  
होऊ ा तमुच ेचतन   
 
मी रजवेर आह े 
िसक जग  
 
माझीच जगुलबदंी  
फुटीर पण सौ                      
--- ००० --- 
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अवकाश  
 
िशवकुमार आिण हिरसाद  
चालले होत ेअितहत  
ग ुतंाग ुतंीा गिणती जगंलातनू  
नमेका काळ ानंा माहीत होता  
दोन िमिनटानंतंरच ेनमेके  
भिव आकारात होत े 
आिण ांाबरोबर होत े 
तीन तबलजी  
 
के ण िजथा ितथ े 
रचत वगेात िनत  
 
ास रोखलेले  
डोयातं आनदं  
शरीर ेआता  
ज ेहोईल त ेहोईल अशी  
तीते  
 
आिण अचानक  
सवजण  
नमेा णी आले  
नमेा बवर  
आिण मोकळे होत  
किचत ित करत  
ानंी हात मोकळे सोडले  
गिणत सटुले होत े 
एका ातंीतनू  
मन ेअसयातनू  
मन ेनसयाा  
 
अवकाश अचानक अमया द  
मोकळा जाणवनू अानदंान े 
टायाचंा कडकडाट झाला  
 
के णी असणारा मोकळा अवकाश  
जगयात आला                                  
 --- ००० --- 
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तमुासाठी ितकिवता  
 
लाख तमुच ेआयु  
उतरले रावर  
तरी तुाला कळणार आह ेथोडचे  
की कुठून पडतोय हा इतका कचरा  
डोावर आिण डोाा आत  
मग तुी समाधानात तरी  
रा शकाल का की बाबा ह ेजग  
चाललेय त ेतमुची पेशन बदं पडू नय े 
या एकमवे उिासाठी   
आिण मग जमास  
सवानाच पाणीपरुवठा ावा  
णनू णनूच तमुासाठी ही ितकिवता   
 
जगात सगळे सखुात आहते  
इथ ेमराठीतच फ ापताप  
फार थकवणारे तुाला 
लाळ गळत   
मािलका बघनू झोपा िनवातं  
बाजारबणुग ेजगण े 
हीच आह ेतमुची िनवड  
 
श कस ेहवते  
ताल कस ेहवते  
ह े ठरवयाच ेअिधकार  
िदलेत तुाला तमुा बापजाानंी   
सगळे अवयव झडत चालले तमुच े 
तरी अजनू माज नाही जात तमुचा  
तुाला वाटत ेतुीच कणखर  
साीच ेकड े 
 
नाहीतरी करायच ेकाय असत ेजगयात  
या ापयत यणे े 
हचे तर सव पण तुी नसुतचे  
राजकारणाच ेजाितवतं  
आिण जातिनहाय शौकीन  
ातार ेहोणार े 
आपापा आिण जमास  
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सयांाही जखमा चाटत  
िटरवर जाईल आपले आयु आलीशान  
अस ेसमजणारे तुी  
गाडंीवर लाथ बसताच  
सुवात कराल ाय मागायला  
 
िवलचरणी मागणी काय तमुची  
तर आमक ायला बळ िमळू द े 
आिण आमची लढाऊ िवमान ेजाऊ दते  
अटकेपार  
 
कोटा न ेीकरण मागवले की  
फाटत ेतमुची आिण लगचे तुी  
मदशेाता अपघातावर तरी  
बो लागता कवा राजकीय  
हा कशा रोखाात यावर तरी  
जण ूकाही  
िदीता शाळा बदं झाामळेु  
जात ेआह ेपाणी  
तमुाच नाकातडात  
षणाच ेतुी परुत असनूही  
 
पब हवते तुाला चोवीस तास  
तहहयात चागंली वागणकू  
दणेाया पोिलसांमाण े 
आिण डपंरा धडकेत  
कधीच होऊ नय ेतमुा  
ाचंा आिण औषधाचंा चाचरू  
 
तमुच ेसाृंितक े  
थाबंलेले असत ेोाहनासाठी  
ाच ा िदवाळीपहाटा  
आिण र रािहलेली घर े 
तोषवतात तुाला  
खज खाजवामाण े 
 
तमुच ेिचपट सदोिदत  
चकुीला माफी दणेार े 
आिण पाचश ेवष चालणारी  
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तमुची एकच रड  
राजकारणाचा आमा  
मनोरंजनाला धा नको   
 
तुी सारख ेअज  करत असता  
आयुभर  
िनण याचंा फेरिवचार करयाच े 
 
वाचन आिण से एकच समजत  
तुी दा काढता  
वाचसृंतीा  
पालखीत ठेवनू  
हॉटेल बुकग  
आिण ानब नेाचं ेफोटो  
 
तुाला आवडतात  
सवुण माचं ेवृातं  
आिण िवजयासाठी  
होणाया धाकधकुीच ेअनभुव  
आिण पीय सदभरतीच े 
िनवडणकूपवू  आलेख  
 
ामळेु तुाला कुणी  
िबग सलेच ेआकष ण दाखवत ेतर कुणी  
सरधोपट भाविनक किवताचं े 
श तो कधी कुणी कुणाला  
िडब  क नय े 
हचे असत ेतमुच ेमागण े 
डीजते नाचताना  
 
बीजते वा जजेते वशे अश  
सगंणक रापा  
णनू तुी गाया झाडता  
सरकारी नोकयावंर आिण णवता  
तरी आी राज े                           
--- ००० --- 
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लॉगं माच   
 
आधीच सागंतो  
मायाकड ेसागंयासारख े 
फारस ेकाही नसत े 
कारण ना मी त आह े 
ना काय कता   
 
तर याा ही माघार  
घेयासाठीही अस ूशकत े 
णज ेपुा  
शी एकवटता यते े 
ा शीतनू बाहरे पडलेले िकरण  
मग खपू रवर क शकतात  
याा एकवटत एकवटत  
 
अथा तच याा ही  
कुणातरी िवच असणार  
एकाता असावर कोण ुा  
याा काढत बसले  
त ेसोडून उरलेले सव  
अस ेएक आले तरच मटणात मीठ  
पडून म यऊे शकत ेचव  
पण श तो ानंा कमकुवत वाटत असले  
तचे काढणार याा  
अहसक पण ानंा अडवलेत तर  
न जाणो अनयुायी िबथरले  
तर काय होईल  
अस ेवाटायला हव ेअस ेअसाव ेवातावरण  
 
कमकुवत अपराधी अहंकारी  
हसक आिण अहसक  
अस ेसव भाव हवते  
पिव यासेाठी  
अतं िनपवीपण े 
उभा करता आला पािहज े 
आानाचा माहोल  
आिण समोरची पाटही  
आततायी नसावी  
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पण मगलू असावी खाीत की  
या याने ेकाहीच नाही होणार  
 
झाले अस ेकी यशान ेउ ुगं  
झाा मनिती  
आिण ितातनू िनघालेली बाळे  
गलेी अमिेरकेत ितथ ेानंी  
कन घतेा िॅक सजया  
नतंर ानंी बदन घतेले  
ाचं ेजनकु नकाश ेमग  
आणखी एक सोय असाच ेकळले  
नको असलेा आठवणी  
खरडून फेकता यते होा  
तहेी केले पण मग वयाा मानान े 
आठवणी कमी पडू लागा  
िनरिनराया आठवणची पकेॅजसे  
उपल होती आकष क वेणातंनू  
आिण तांा अिभायासंह  
ानेान ेहव ेत ेघतेल े 
ासोबत एक  
लॉटरी ीमही होती  
 
मग ानंी कंपा काढा  
काहीजण टाझंािनयाला गलेे  
आिण काहीजण मोझािंबकला   
ा ा दशेातली दशेभी  
कमकुवत आिण नूगडंयु असान े 
ानंा ात वगेळीच खमुासदारी वाटली  
इथहेी िवरोधाची शता होतीच  
पण वळे यईेल तेा पा असाच िवचार झाला  
 
आणखी एक होता सतं  
आिण इितहास गट  
ाला मोठे ायच ेहोत े 
ान ेसरळ अगंार ेधपुार ेतीथ  साद  
रोषणाई आिण झड ेसु केले  
आपण सतं आहोत  
तसचे आणखीही काही  
वगेळे आहते सतं  
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ह ेानंा माहीत होत ेपण  
मंशीवर ाचंा िवास होता  
ानंी ढवळून काढले मलैोनमलै  
पसैा आा िनह  
नता आिण अिता  
याचं ेअजब िमण झाले तयार  
काहनी समंती िदली  
काहनी मौन परले काहनी  
कमकुवतपणा आिण नूगडं परला   
एकीकरण  णज े 
अमकु न पटणारे बाकीच े 
असचे तर असणार  
 
काही वष गलेी  
खपूच एकवटले मं  
णनू अणशुा िनघाले  
आपसात फूट नको णनू  
बाकीानंी तरी एकवटाव े 
असा बटू िनघाला  
 
खपू िनघतात अशा याा जगात  
यशी वा अयशी होतात  
मी कवी असलो तरी  
इितहासाचा अासक नाही  
ामळेु मला फार काही कळत नाही  
ह ेजाहीर मा करणचे बर ेपडत े 
 
त ेनकोशा आठवणी खरडून काढयाच ेतं  
हाच असले सव समावंर उपाय अस ेमला वाटत े 
ह ेपटणायाचंी एकी वाढवण ेगरजचे ेवाटतये  
पण खर ेसागं ूका  
मला याा काढायचाच कंटाळा आह े 
आिण मी आहेा िवचारातं म असतो  
अस ेमला वाटत े 
--- ००० ---    
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मालामाल  
 
तलुा ज ेज ेवा ा ा गोी अावयक वाटतात  
ा सव असतात तुया समाचंी कारण े 
ह ेनसुत ेतलुा पसुटस ेिदसताच  
किवता जायला िनघत े 
कशाला मग मी  
अस ेती णत असली तरी  
चा शकणार असतात  
कसहेी पडले तरी  
उाच ेफास े 
पण अगदीच  
 
एकाकीपणा नको  
णनू त ूठरवतोस  
म द ेितकड े 
चाच रा दते िवचार सतत  
माया भोवती  
रणा ऐवजी  
भीतीच ेजाळे िवणणार े  
बघायचचे नाही  
अगदीच  
मरायचीच वळे आली तर  
जाऊ इितळात  
सरळ सागं ू 
मला भीती नको आह े 
मला बाहरे काढा  
यातनू सा िनदान  
 
ज ेआकष क आह े 
त ेतरी राहील िचकटून  
जळूसारख ेका अस ेना  
 
पसैा म द े 
किवतचे ेकस ेसटेुल सन  
 
धडाधड कोसळत राहतात व ू 
नसुत ेउघडताच कपाट  
घरदार आिण इितळ  
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भन जात े 
मालामाल होत वदेनामय  
 
भटेीची वळे काय आह े 
आज कोण कोण यतेील  
कोण करत असतील ाथ ना  
कुणाच ेडोळे पाणावलेले असतील  
 
या िवचारानंी उठतात  
:खाच ेरोमाचं सलाईना कृपने े 
--- ००० --- 
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धकेु  
 
धकेु ह ेधकेुच असले  
तरी के वळेी त ेवगेळे असत े 
ह ेमाहीत असनू उपयोग नसतो  
एकदा कळले की मी असा असा आह ेकी मग  
कसले इंटरे राहणार  
तुाला माया किवतते  
नसुतचे शम आिण शबहर   
तुाला िकती भलुवतील  
 
पण माझ ेतस ेहोत नाही  
तनू बसतच नाही मी कुठे  
फतकल होण ेजगयाच े 
ह ेआधी मलाच आणत े 
कंटाळा  
 
मी आह ेमाया अिनिततचेा  
आमरण शौकीन  
कारण मळुात मला  
आकष ण आह ेमृचूचे  
तो िवषय काढताच  
माझी येसी माझी किवता  
माया तडावर हात नाही ठेवत  
अिजबात नाही काढायचा हा िवषय  
अस ेनाही णत माया मेान े 
कारण ती त:ही  
असत ेअिनित  
 
आी दोघहेी खळेतो  
िवनाशखळे 
आाला नसत ेसोयरसतुक  
जगाला काय हवये याच े 
 
मृचू ेभय हीच जदगी  
असलेले अस ेवाचक  
भडकतात आमावर 
--- ००० ---   
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आरती  
 
गयात घटंा बाधंलेले सलेेिटी  
संाकाळी गायी हंबरत परताात  
तस ेसदोिदत कृतकृ  
समोर आले तेा मी  
भलाच िवषयावर बोललो  
अस ेतर नाही झाले  
 
अध वट वाटत राहत े 
तहान तर आह े 
पण पा जरा वळेान ेअशी अवा  
 
मी मा िबनचकू असायला हव े 
साानंा नूगडं यते असले  
ांा ेात िशन  
मी  
एखााची आरती ओवाळान े 
 
काही मखू   
िभकारचोट बअेल लोक  
ताबा घऊेन बसले आहते िथएटरचा  
आिण णताहते ितथ े 
त ेणतील तचे  
फ बोधन होईल  
 
या जगात जकत बसायच े 
य करत बसावते  
इतके मला त े 
सपुरसॉिनक ायेपर   
लिगक नाही वाटत  
 
मी िनघनू जातो  
ानतंर दतेही असतील त ेमला िशा  
मी मा कोणतहेी  
आवाजाच ेअलंकार नाही वापरत  
िरकामचोट  
--- ००० --- 
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तीच माणस े 
 
ात तीच माणस े 
नाव ेबदन यतेात  
िशपाई तोच पण नाव वगेळे  
ऑिफसातले साध ेनहेमीच ेकाम  
तो माया टेबलावर ठेवतो  
मी त ेकन ााकड ेदतेो  
सवयीन ेत ेतो  
आमा ी-बॉसकड ेनतेो 
ती सही कन पाठवत े 
मग यते ेलात ात चकू आह े 
मी त ेर कन तचे पुा नान ेकन पाठवतो  
तोवर बाहरे त ेा ीा ऑिफसात जाणार असत े 
तीच काही कामासाठी ितथ ेयते े 
गोरीगोमटी ाट अनभुवी  
 
ायला पहाट होत आली की काय  
या िया अजनू इथचे कशा   
ह ेबरे नाही  
एवाया चकुीमळेु इतका उशीर  
पण हो जाता ह ै 
दोघीही जाणनू असतात   
 
घरी जाताना गद खपू असत े 
एकदा एकान ेसािंगतले होत े 
की ण ेसैात घेयापवू  
लगावर िटचकी मान  
खाी कन घतेात  
त ेतरतरीत असाची  
पण इतके तरतरीत असण े 
ह ेचागंले कस ेणता यईेल  
 
तवेात िसनमेा चा होतो  
ना मी कधी इतका ायाम केला  
ना कधी वगरै ेाच ेजाऊ द ेखर ेतरी  
खर ेआह ेका या िवचारान ेझोप उडत े 
--- ००० --- 
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पताका  
 
बर ेठीक चला  
एक तर :खाा  
वा रेणेा  
वा बािंधलकीा  
िरातनू जाऊ  
मे करायला  
 
तमुच ेडोके असो  
की माझ े 
सगंीत आवडत ेणनू  
काही आपण  
ाला  
पताका नाही लावणार  
 
सतंापनू उपयोग नाही  
ह ेकळले  
की आपसकू 
िमळतात वुर  
खाच ेपढे े  
 
पण मग  
या ऐवजी असणार  
तरी काय  
असा नसुता   
िवचान  
दाढी लौकर  
थोडीच होईल  
 
हा िवचार नाही तर तो  
वा आणखी एखादा पपेरवटे  
 
तलुनाच नको ना  
जय गगं ेभािगरथी  
हीच ठेवावी  
मेात पडयाची रीत झाल े 
--- ००० --- 
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िठा  
 
आधी ठरवनू केलेा  
के गोीला  
णायची पत आह े 
कारान  
मग मनान ेिठा  
माराला िकती वष झाली  
 
तलुा आिण मला  
एकाच वळेी एकच ास  
मखूा   
सडतेोड दार ेआपटण ेतझु े 
नसुती दहशत पसरवत ेआह े 
 
तुया शाळेा दरात  
आता वी आह ेसापाचंी  
आिण तझुी  े 
आहते अाचारी  
 
रे ेळावंर  
बसनू ल घतेोस वधेनू  
तेा साडंत राहत ेदा  
तुया म  दहेातनू  
तलुा िफकीरच नसत े 
ोक येयाची  
 
पण आावर मा होतोस  
हवालिदल  
णज ेमीच  
आता कुठे बसा  
जागवेन पाठव ूसदंशे  
की अजनूही आह े 
बाळगनू उमदे  
हा करयाची  
फाडून ठेवीन एकेकाला 
कोथळेच कोथळे होतील सगळीकड े  
--- ००० --- 
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लॅाडोर  
 
आह ेतरी काय या कानात  
पा णनू जाऊ लागलो  
तर मालकाजवळ बसलेला भला मोठा कुा  
भ ूकन उठून आला माया िदशने े 
मालकान ेाला चचुकारले 
टले तुी याला घऊेन बसावर यणेार कोण हो कानात  
यणेारे यतेात तो णाला काय हवये   
टले आपाला उपयोगी काही आह ेका त ेबघायला आलोय  
तर त ेकान होत ेशभंर तहाचंा खरुाक ोटी खिनज ेवगरैच े 
ाय ूहाड ेबळकट करणार ेतमुासाठी णाला ोटीन पावडर आह े 
आले लात खर ेतर ह ेायाम भरपरू करणाया तणासंाठी आह ेही  
िपर पान मलुी तचे शोधत असतील बतके कुठा जातीचा आह े 
मी िवचारल ेतर तो णाला लॅाडोर टे राजबडा उमदा घोडाच जण ू 
 
िमाला णालो लॅाडोर णज ेांामधली एक जात असत े 
आपासारखी का टले नाही एा जात णज ेीड 
जाती माणसातं असतात त ेणज ेाणीच वगेळा समज ना  
माणसातं का नाहीत वगेवगेळे ाणी ान ेिवचारले टले आहते ना  
त ेजनु ेसोड आताच ेबघ --- धमाध धम डोळस परुोगामी ितगामी  
लोकशाहीवादी कूमशाहीवादी सिंवधान मानणारे आिण न मानणार े 
स आिण ोल कमठ आिण आधिुनक सवचनी आिण असवचनी  
या मागा न ेकर िवचार आणखी खपू आहते पण ह ेसगळे अस ेतकुड ेतकुड े 
मेान ेरा शकतील का यानंा एक जोडता यईेल का  
 
यान महाा जाती ण की ीड ण ा णज े 
यशी आिण अयशी तसचे पढुारी आिण मतदार  
पण मग यानंा खरुाक दऊेन कवा चागंले िवचार खाऊ घान  
ह ेहोतील का सगळे एक समजंस सिह ूयेर   
 
त ूचागंले णनू सागंायला गलेास तर तलुा  
भटके कुहेी नाही िवचारणार त ूएकच महाच ेपकड  
अडंरवडशी सबंधं असलेले आिण नसलेले  
तसचे शाप  शटूर आिण बोथट कारकून मजरू वगरै े 
यातंली करे कर िनवड की झालासच त ू 
लॅाडोर  
--- ००० ---         
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वचावचा   
 
वचावचा जगयाच े 
पिरणाम जाणवतातच ना  
कशातही काहीही  
िमसळत राहत ेनिैतक अनिैतक  
 
उठाबशा काढण े 
बदं झाले ती तारीख  
होती िन टॉवरची  
इथ ेधड माणसाचंा  
नाही भरोसा आिण घटनाचंाही  
 
कुणाकुणाला कशाकशाचा  
राग यतेो ह ेलात ठेवयातच  
ापला जातो माझा म  
न ठेवाव ेतर मदैान  
ओस पडयाची घटना  
नरड ेपकडत े 
 
िशवाय खरोखरच कुठेतरी  
खरखेोटे  
पकडले जायाची भीती  
 
जवळ जवळ जगण ेथाबंवलेच आह े 
अस ेआपले तरी कुठे होतये जगण े 
तस ेतर काहीच नाहीय महाच े 
हा आपला नसुता एक िवचार आह े 
असा आरोप होऊ शकतोच  
 
नको ॉेम  
णनू अघंोळ कन  
बासरी वाजवत बसाव े 
नतंर कोवया  
ऊाकड ेपाहाव ेकी बास  
 
ितथ ेसपंाव ेजगण े 
--- ००० --- 
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िचकाटी   
 
नूगडं असलेली माणस ेआळशी असतात  
ांा हरेषा काळपट ेा असतात  
ानंा उाह नसतो पण सतंाप खपू असतो  
भतूकाळाा गौरवात टची राहात  
ती माणस ेाचंा वत मान जाळत असतात  
आपणच सन आपणच कतकरिवत े 
आपणच आदश आपाच अिंकत  
असायला हव ेजग खर ेतर शारी  
अायकारक असत ेाथा साठी  
कणारे लोक हलकट असतात  
खर ेतर गरजच नसत े 
उपह उडवयाची खर ेतर  
आणबुॉची तरी काय गरज  
माणसू आरामात जग ूशकतो  
इतके दतेच असत ेपृी  
 
नूगडंाक माणस ेटोळीन ेजगतात  
टोळीन ेउव करतात टोळीन े 
िपतात टोळीन ेआरडाओरडा करतात  
ानंा माहीत असत ेपढु ेजाणार े 
ढगी असतात आिण ूर असतात  
जगान ेपढु ेजायाची काहीच गरज नसत े 
 
ती माणस ेांा मलुाबाळानंाही  
नूगडं िशकवतात सोबत  
शौय  आिण ोध िशकवतात  
काही करायचचे नाहीय तर कराव ेतरी काय  
हचे नॉम ल णत  
ती माणस ेन करतात बुमतू  
 
ानंा किवता आवडत नाहीत  
मे ही ानंा अफवा वाटत े 
अशी सर वष त ेिचकाटी िटकवतात  
ाचं ेजग बदलायच ेरान जात े 
सडू ायचहेी रान जात े 
--- ००० --- 
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भाषेा गगंते  
 
मचे मराी  
जाग येयासाठी शपडाव े 
लागत ेिफळा चणू   
गायीवर  
जी उभी असत े 
सयूा कड ेपाहात  
 
हाच तो गुगेार  
समजनू उलटे िखस े 
ताबडतोब  
उसवलेले पिरवार  
गायीला भावतात  
की पावतात  
 
वणषे नको णणार े 
िवार नहातात  
भाषेा गगंते  
अथा िशवाय            
--- ००० --- 
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फायनल      
 
होऊ न दणे े 
हचे महाच े 
बरोबर जा कवा चकू कर  
िडझाईन बदल  
बचावाला सधंी घ े 
 
शरीराला वाव द े 
उंच हो  
पाड वापर लाथ वा कोपर 
गाठ पा   
 
कळू नको दऊेस  
पण घाई नको  
वगेाचा ितकार  
शातंतने ेकर  
आिण अचानक  
घसू फायनल   
 
घडले त े 
याच आखडू काळात  
तझुा भतूकाळ  
इतीा काठावर  
उदार हो  
 
तुया पाठीवर  
आा ेिडयम  
वाकू नकोस                      
--- ००० --- 
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ापेा  
 
ाच ेेशन  
ान ेमायावर काढल े 
मग मी घरी आावर  
बोललेच नाही कुणाशी  
खपू पालापाचोळा जमवनू  
बसनू रािहले ग अधंारात  
काही वळे जाऊ िदला  
घरानंी मग ानंा  
ा सडा अधंाराचा वास  
अस होऊ लागला  
सगळे वातावरण िबघडतये  
िलपिक लावता लावता  
बहीण णाली   
माझी काही महाची  
काम ेआहते फंन आह ेएक  
मडू खराब नको कस  
 
ापेा सागं काय त े 
अजनू मी तशीच आह े 
पण तुयावर नको आता पिरणाम  
ापेा  
मी पुा घरीच जात े 
--- ००० --- 
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चं  
 
िनळीभोर रा  
िपवळसर काळपट चौकटी  
जण ूगा र ेघर े
या चौकटी खया असा  
आिण खया ा खोा तर  
पण माणसू राहणारच ना अात  
खरा असो की खोटा  
 
चं चमकदार पण काहीसा मळलेला  
खोा चौकटवर खरा काश  
माणसानचे रंगवलेला  
--- ००० ---   
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नरक जस े 
 
मारहाण केली  
या बातमीतनू नाही पोचत  
ती वदेना घसन जात े 
ीनवन  
कोरा पावसासारखी  
 
झाडांा जखमा  
िवानाचं ेताण  
आिण िवषमतचे ेचटके  
त: मेािशवाय  
नरक जस े 
 
आता ाकूळ होयापेा  
कुवतच नसण ेसगळे  
सहन करयाची ह ेमा कन  
ाव ेसनाधीन एकलकड े 
राजकारणी ीमतं तटूुन पडत  
--- ००० --- 
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भदुवेा  
 
ह ेिबिट खाे की तुी  
होता लविचक आिण काही  
मिहातंच भदुवेा  
 
मला ातली उणीव लगचे िदसली  
मी भदुवेा होऊन  
माझ ेघराण ेकस ेजाईल  
साता समुा पार पुा तोच जाणार  
 
खपू लोक नाच ूलागले  
ड ूएच ओ न े 
ाचा अास ऑडर केला  
 
मी नाही ल िदले  
आह ेतसा उात उभा रािहलो  
 
उातला एकाकीपणा  
हा िवषय फारसा कुठे हाताळला  
गलेा असयाची शता नाही  
अधंारातच घटुमळतात लोक  
मी  त ेकाम करणार आह े 
 
एकेक माणसू उात एकाकी  
अशी िचमािलकाच मी  
रंगवणार आह ेात ऊन-सावा  
आिण छटा ह ेमाझ ेिल असलेच  
पण के चहेरा वाकडाितकडा  
काढावा लागले िपळवटलेला  
आिण ियाचंी शरीर ेफाटललेी  
 
लहान मलेुही उात िवकृतच  
काढावी लागणार आहते  
ा मलुाचंी चा कोवळी न काढता  
मी िनबर दाखवणार आह े 
 
मला िदसणारे जग सर ेकाय   
--- ००० ---   
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मी आिण पलैवान  
 
अहो मी आह ेहडकुळा  
काडीपलैवान  
अगदी समजा पाचश े 
पलैवानानंी िदला मला  
जीवनगौरव तरी  
तो मी न कळता  
असाच िदलेला असणार ना  
 
मी जो जसा आह े 
तो तसा समजनू  
कोण दऊे शकेल मला  
िगट कुपन 
 
पलैवानानंा कशाला  
असले इटंरे  
अगं झडून घेयात     
 
मी इतकी वष सोसले  
हडकुळेपण  
याच ेवाटतये ानंा अपू  
पण माझ ेतर त ेजगणचे होत े 
अस ेना का पण रम खपू होती  
 
गेम े पशेटं तपासायला जाव े 
तर तोवर तो मलेेला असायचा  
मग खादंा ावा लागायचा थकायचा डॉर  
एकदा संाकाळी बोलवायला आलेा एकाला  
तो णाला यईेन पण खादंा नाही दणेार  
 
तचे होत ेमनात सरळ सागंनूच टाकल े 
घईेन मी जीवनगौरव पण नतंर  
काहीही झाले तरी वापस नाही दणेार    
थेमाण ेतर सगळे पलैवान खशु झाले  
 
जीवनगौरव दणे ेही ाचंी सृंती होती  
--- ००० --- 
 



85 
 

बाता  
तलुा उकुता होती चार िमनारबल  
तर त ेतलुा घऊेन गलेे कुतबु िमनारला  
आिण चचा  सु केली की ती  
खाजगी मालमा आह ेकी सरकारी  
तलुा शकंा यतेये अस ेिदसताच त ेणाले  
एकोणीसश ेसदतीस साली िनमा ण झाला होता  
असाच वाद शिनवार वााबल तेापासनू  
तलुा सततच वाटत ेकी ही बातमी लपवयासाठी  
ती परेली जातये आिण मुामच अपश वापन  
भरकटवले जातये ान दहा हजार कोटा  
महा घोटायापासनू के िठकाण  
ह ेआपले भ समजनू सगळीकड े 
एकाच वळेी हजर राहण ेीकृामाण े 
ही िसी तर तुयाकड ेनाहीय यापढु े 
कुणाचीही आहा की हा हहेी  
असं वावातं बडूुन जाणार आह े 
ज ेिस होईल तहेी तलुा सशंयाद वाटेल  
त ूआहसे िजवतं ह ेमा असनू मतदान करतो  
आहसे यावर समाधानी राहा तझु ेनावच यादीतनू ------      
--- ००० --- 
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पणू  माहोल  
 
ा ा बजात ेहो   
म ैगान ेलगती ं तो होता नही  
ती बढावा दते ेिता साथीदाराला  
मचे वाव दते ेतबाा  
लंाचवा गिणताला  
आिण समलेा गोड हसत णत े  
ा बात ह ै  
पणू  माहोल एक होऊन गातोय  
 
कुणी णत ेती गलॅरीसाठी गात े  
मला खरचे नाही कळत  
कवा मीही असने गलॅरी  
 
ितची सहजता उूतता  
पान माझ ेमन सटेु सटेु होत जात े 
 
तचे मन मचे त:ला  
जोखत िवचारत े 
त ूिता सदया वर तर भलुत  
नाहीयस   
 
असले सगळेच पण ज ेआह े 
त ेएका न क शकतये  
तकुाचं ेजग आदरणीय िय कौिशकी  
--- ००० ---   
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मग  
 
एक अनावयक ियाकम  
णनू मगाा काठावर बसतात  
तीन िवचार एक खशु एक नाराज  
आिण एकाला अस ेकाही  
शोधायच ेआह ेकी ज ेआधी माहीत नाही  
 
ितघहेी बसलेले आत  
पाय सोडून  
नको आपली सलै पॅटं  
िनसटून रात पडायला णनू  
 
आपला मालक ानंा माहीत असतो  
ाामळेुच झालेला असतो  
ाचंा अपमान अहंकारानचे  
अहंकार सोडू पाहणार ेमखू  णनू  
 
सारखा खपू जनता सपंक   
आिण आपला वळे सतत  
टागंणीला लागलेला  
ह ेनको णनू तर  
ानंी टाळलेले आह ेराजकारण  
 
लोक ानंा णतात  
आपमतलबी आिण घणृाद  
त ेफ मनात णतात  
मी काय करायच ेत ेमी बघने  
 
ऊठबस सारखी कुठेतरी  
ऊठबस करयापेा  
ानंा आवडत ेसाव जिनक बस सवेा  
 
खर ेतर आपली नाही कुवत ना भाव  
उगीच आव आणनू उपयोग काय  
हा सगळा िवचार आधी झालेला आह े 
मगच त ेआलते मगाा काठावर  
आठवणनी ओथबंलेा             
--- ००० --- 
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धडा  
 
िवचार णज े कावळा असले  
वा पाणी असले पण होईल काय  
तो कधी लोखडंही होऊ शकेल  
पण ाला अय होता नाही यणेार   
णजचे तो फ जखमा  
वा गदुगुा दऊे शकेल  
 
झालरी लावनू ाच े 
उव होतील  
ाला ावमूाख ूघान  
ाची जयतंी साजरी होईल  
अिभमान णनू  
ाा नावाची टोपी  
घालतील सव महाराजाचं ेसवेक  
 
ज ेचाललेय त ेिनयमब  
आिण गौरवपणू  असान े 
कुणी ाच ेिखस ेभरतील  
तर कुणी ाा मत हष    
 
दोर बाधंलेला धडा  
दहा िकलचा  
उचलावा दातानंी  
तसाच होत राहील टायाचंा कडकडाट  
 
तो अय तर होऊ नाही शकणार   
 
अास कन लोक  
वकील वा कलेर होतील  
हा अमकु धडा   
आी अासला होता णतील  
आिण आतुपण ेहसतील साृंितक    
 
वर णतील जखमाही होणारच ना  
--- ००० --- 
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शहाजोग  
 
टोला झाला आह ेआता  
ितटोाची तीा आह ेतोवर ितकड े 
चाललीय धमकी आमा हीरोला मारायला  
तुी तमुच ेहवाई े वाप िदलेत ानंा  
ाचा परुपेरू बदला घऊे एक स ुदंर नटी णतये   
ोलग होणारच याच जगात तर जगायच ेआह े 
पवू वमैनातनू झालेा खनुाचा गुगेार  
काशीत सापडला ण ेॅक िलमधा  
ठेकेदारालाच पुा काम कस ेिदले जात े 
आिण फेरीवााचंी काळजी कोण घणेार  
आज पिहाच िदवशी इकड ेवादाचा भडका उडावा  
आिण ितकड ेआगीत भसात ावते सात दहे  
हा कसला योगायोग अिभवादन  
हा आमचा अिभमान आह ेयापढु े 
चालवनू नाही घणेार आमा हीरोा   
पतुयाची िवटंबना मग तुी  
आालाही तािलबान णालात तरी चालेल  
फटाके लागणारच ना उवाला  
एखाा कारखाात ोटही होणारच ना  
सगळे सरुित अस ेकुठे अस ूशकत ेका जगण े 
दशनाच ेपुय हव ेपण चगराचगरी नको  
णज ेदशे हवा पण यु नको असचे ना  
सगळे लेखक कलावतं शहाजोग णतात  
माणसा माणसा माणसू हो आिण गाधंचा  
तो िवचार की शवेटा माणसाच ेिहत साधायला हव े 
पोरा मलुाचंा आह े पोिलस ठाणी वाढायला हवी आहते  
चारी म ुंा िचत क आी तुाला  
सशुोभीकरण खपू आवडत ेजनतलेा उाह बघा ना  
शवेटी दवेीच ेआह ेत ेिशखर भी आिण धाडस लागलेच  
आिण तरीही नमेके बरोबर काय ह ेमाहीत असलेले  
शहाण ेमोडतच राहतात बोटे मिहनो न मिहन े 
आिण वषा नवुष मळुीच आशा नसली तरी  
िचकाटीन ेवापरत राहतात उपरोध िशा षे आिण ोध  
जगाच ेबीपी वाढतये लय होईल पण सव मनानंा  
िबझी राहयािशवाय पया य तरी कुठला आह े 
--- ००० ---    
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त े 
 
त ेगलेे ह ेखरचे वाईट झाले  
कुटंुबवल होत ेछान  
तुी फारच छोटे करताय ानंा  
त ेजातीच ेसमाजसधुारक होत े 
बर ेजाऊ ा ािंतकारकच होत ेण ूया  
अहो त ेणायची गरज काय  
समाजसधुारक हा ािंतकारक असतोच  
िशवाय वाचनमेी कवा वाचनवडेहेी होत े 
अहो त ेअसािशवाय ह ेकस ेहोता यईेल  
 
आिण तुी ानंा कुटंुबावल णालात  
याच ेमला फार वाईट वाटललेे आह े 
सवाना एक आणणार ेएकतावादी होत ेत े 
भाषािभमानीही होत े 
अहो वाचनपरमेी णयात आलेच ना त े 
आिण ाचबरोबर ह ेा लात  
त ेपरभाषाचंा षे करणार ेनत े 
णजचे एकतावादीच होत ेना  
पण भाषािभमानीही होत े 
त ेअस ूा हो पण ह ेनका िवस  
की ांा उोगात सस टे  
परभािषक आिण परधामक होत े 
पण कुटंुबावर मे होतचे ना ाचं े 
त ेअसतचे हो पण त ेसमतावादीही होत े 
तुी ाचंी मोठी ापक विैश ेबोला ना  
सकुंिचत नत ेत ेांा जागपेणातला  
दहा टे तरी वळे ानंी घरासंाठी  
िदला असले का ही एक शकंाच आह े 
 
मग काय ण ूणज ेतुाला पटेल  
की मी अमकु काही णण े 
ह ेतमुा ाथा ा आड यतेये   
की तुी मोठे मी लहान तुी िहताच ेमी  
िवसंक तुी अकलेच ेखदंक आिण मी िनब ु  
तुी िवशाल िकोणाच ेआिण मी सकुंिचत  
हचे िदसायला हवये तुाला ओळख ूयतेये हो त े  
 --- ००० --- 
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खोटे नको  
 
एकाच महापुषात  
अनके महापुष  
एकमकेांा िवरोधात  
 
पण इितहास आह ेना  
तहेी अनके आहते  
एकमकेांा िवरोधात  
 
पण परुाव ेआहते ना  
तहेी वगेवगेळे  
खर ेकोणत े 
 
पवू ह नकोत  
ज ेअसले त ेखरेच असाव े 
खोटे नको  
 
णज ेमहापुष नतचे  
इितहासही नाहीय  
आिण परुावहेी नाहीयत  
 
फ आपण आहोत  
आपले िवचार आहते  
आपली मत ेआहते  
 
आपण िवचार मत े 
ह ेतरी आह ेका  
एकच अस ेएकमवे  
 
म द ेत ेसा  
चहा घ ेतो  
गार होतोय  
--- ००० --- 
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तुी  
 
तुी तुी केलाय शच नाही  
अश आह ेतुी अनकेदा केलाय  
तुी एकदाच पण मोठा केलाय  
माफी मागा राजीनामा ा  
जनता बघतये जनता  
तुाला माफ नाही करणार  
मी तर ारकाचा पाठपरुावा केला  
मी िकावंर गलेो त ेकुठे गलेे  
िवपया स होतोय िवपया स होतोय  
 
तुी खोटारड ेआहात  
तुी दािंभक आहात  
तमुच ेमे बगेडी आह े 
णनूच तमुच ेदोन घटोट झाले  
खाजगीत िशरायच े 
तर पळता भईु थोडी होईल  
 
सगया आहांा फायली  
पुा ओपन क तमुा सगया  
ितापाचंा झाडा घऊे  
तुी बदा कशा केात  
तुी भरा कशा केात  
 
तुी सटुत आलात  
तुी सटुत आलात  
तुी जलेम ेजाल  
तुीच जाल  
 
तुी गार आहात  
तुी सपंलेले आहात  
तुी घाबरलाय  
तुी वडे ेझालाय  
 
तमुच ेह ेआह ेतमुच ेकाय आह ेमग  
तुी तुी तुी तुी  
तुीच उलट तुीच         
--- ००० --- 
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मी एकटा तर नाही आह े 
 
ा साला हजारो  
कोन असतात ामळेु अनकेदा  
समोरा सकंटामळेु  
काही नवचे समजत े 
सकंटमोचक मग वाटत े 
मी एकटा तर नाही आह े 
जमले तवेानंा सागंायला हवचे  
 
मग मी जगातले कोणतहेी  
कसहेी असबंही तकुड े 
घतेो कारण त ेतर  
कोणाही मामातनू सागंता यते े 
काहीच व नसामळेु  
दगड सगंणक ी वा सयूा    
काहीही वा ह ेसगळे एकही  
चालत े 
 
मी सागंणारच नसतो  
फ माझ ेहात माझ ेमन  
हालचाल करणार असतात   
जग हलवायला  
तरफच लागत ेअस ेकाही नाही  
मनाचा एक तकुडाही परुसेा असतो  
 
मु णज ेआता  
वाचकानंी ह ेसगळे  
समजनू ायच ेय  
पणू  थाबंवाव ेलागतात  
अथा नसुता िवचार जरी आला  
की बतके अमकु होतोय आजार  
की खरोखरच कपड ेफाटू लागतात  
 
ही काही भानामती न े 
ह ेआह ेनकळत  
मनान ेमनाला भदेण े 
शातंतसेाठी                 
--- ००० --- 
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गाडी आिण फलाट  
 
मनात असले काहीही  
तरी गाडी  
कोणाच फलाटावर न थाबंता  
जात राहत े 
जण ूफलाट  
ही नसुतीच एक टीन गो आह े 
 
मनात फु गु असला तरी  
फूल ना फुलाची पाकळी  
णनू गाडी नसुताच  
एखादा कागद उडवत े 
ळामंधला  
 
ा कागदावरची किवता  
जाणवत ेफलाटालाही  
पण तचे  
नको उगीच मानिसक धरुळा  
णनू फलाटही  
शातं राहतो  
 
खर ेतर फलाट आिण गाडी  
एकच असतात वासात  
जाऊ द ेनकोच त ेणत  
 
िनदान गाडी आिण फलाट  
णनू जगत असण े 
हहेी साथ  समजता  
यतेये ना कदािचत तफ  
 
हहेी बास  
अस ेणत नकळत एकदा  
थाबंतचे गाडी फलाटावर  
सयू  करंट वाढून खर झाामाण े 
पण तो गाडी आिण ती फलाट  
याला एक सखुद झळुुक समजतात  
जाता जाता आलेली               
--- ००० --- 
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ातंी  
 
मी कसा असायला हवा  
अस ेतुाला वाटत ेयाा कना करत  
धारण करत राहतो मी मखुवटे  
वळेोवळेी के वयात  
माया अगंा टोपातनू उगवललेे असत े 
एका पणू  गावासारख ेझाड  
 
माझ ेमळू अस ेकाही आह ेका  
ह ेमला नाही माहीत  
पण मी जो आह े 
तो आह ेएक घटनाचं ेगाठोड े 
ा घसरत राहतात सतत एकमकेवन  
 
के दोन मखुवामं े 
आह ेसतत एक अधंार  
आिण के दोन घटनातं   
असतो एक य सदोिदत  
िजवतं होऊन पुा एकदा  
सनसनाटी होयाचा   
 
माया असयाच ेधागदेोर े 
डावपचे उपभोगाचंी िशखरे   
िवमन सदोिदत असतात  
माया िवचाराचंी पाखर े 
 
मला एकदा वाटत े 
ह ेरहाटगाडग ेआह े 
आिण एकदा वाटत ेहा तर   
झळुझळुीत कपाचंा से  
हीच एक पत समजनू  
मी िनत असतो  
 
मी बदही शकेन  
थोडाफार पण मला आता  
ातंीचा उाह नाही  
खर ेतर  ाणच नाही     
--- ००० --- 
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ग  
 
राच ेपाट वािहलेले वाचल े 
आिण तो ग झाला  
बलाार खनू िभचार िवासघात  
दशेोधडीला लावण ेनामािनराळे राहण े 
अस ेखपू वाचनू ाला कळून चकुले  
की कसा अस ूशकतो माणसू  
िकती िहकमती िकती पाताळयंी  
तो सतत वाचत अस े 
िहटलर ॅिलन ाा हातचा मळ होत े 
ान ेिकती युकथा वाचा  
िकती ऐितहािसक पौरािणक  
याला गणतीच नती  
 
चिर ेवासवण न े  
तर ाला पंाऐशंी त ेपंाणव  
दहा वष खपू आवडत असत  
िकती तहानंी जगत असतात लोक  
ह ेपान तो अचिंबत होई  
आिण अिधकच ग बन े 
 
टॉलॉय जॉईस  
लॉरे काका   
मॉम हेमव े  
यांाच बरोबर  
ान ेरणजीत दसेाई   
िशवाजी सावतं वप ुपलु  
हहेी वाचलेले होत े 
पण काहीही असो ितकडा  
ाचं ेअनभुव अचाटच असतात  
अस ेतो ण े 
 
माणसू खपू चडं सगळे तर जग ूनाही शकत  
पुकातंनू िकतीही होऊ शकत ेजगण े 
ाान जा वाचलेल ेकुणी िदसले की ाला वाईट वाटे  
त:ची गता िथटी वाटे  
मग आणखी वगेान ेझटत तो अिधकच ग होऊ लाग े 
 --- ००० --- 
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मालदीव  
 
मालदीववन माल आला  
तेापासनू वाटू लागले  
की जग चालेल तर मेावरच चालेल  
णनू मग चारच सु केला  
इता भगंार आिण  जगात  
कुणी वडेा काही चागंले सागंतोय  
णनू अनकेानंी थोडा वळे  
राजकारण थाबंवनू  
आम बाधंनू ायची ऑफर िदली  
खरचे काही चागंले िशकवा  
आमा मलुानंा यापढु ेतरी  
जग हसा आिण भदेभाव  
यापंासनू मु ायला हव े 
 
लहानपणी बबंात पाणी तापवनू  
अघंोळी करणार ेलोक खपूच  
भाविवभोर होत बाळग ूलागले आकांा  
भाविववश होयाची   
  
दवेािदकाचं ेसगळे सोपार वळेोवळेी कनही  
िनयती का बदलत नसावी  
याा िवचारात सपंत आलेले बाधंव  
चागंाला चागंले णायला  
नहेमीच तयार असणार ेहोत े 
चागंा माणसाशी कसली  
आलीय धा  भले करेल तर तोच करेल  
या जगातली गोच न ेती  
ह ेनपण ेत ेमा करत  
 
नािकाशंीही त ेपगंा घते नसत  
ाचंी िनयतीच तशी  
ाला त ेतरी काय करणार  
अशा िवचारान ेत ेानंा समजनू घते  
पण असणार काही चागंले त जगात  
ािशवाय चालेलच कस ेह ेजग  
अस ेत ेमनात णत समजतुदारपण े  
--- ००० --- 
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म ुंया  
 
माझा म ुंयासंारखा  
िवखरुलेला म  
चरत राहतो जगभर  
कुठेही कसाही  
थकत भागत उिसतपण े 
 
ाा असतात अनके शता  
भयद  
एकच िनवडून मी आटािपटा करत राहतो  
मायासाराच अराजकी  
माणसाचंा मकुाबला कुणी एकच  
अस ूशकतो  
स आिण साधारी णनू  
 
माझ ेह ेत ुबंळ जगण े 
कुणाला िदसत नाही  
बाहेन मी राहतो  
कधी मेळ कधी ु  
 
माझा शोध असतो  
सव शता  
न होयाा  
एकाच म ुगंीचा  
ज ेअसले त ेअसले  
म ुगंीाच पात णनू  
 
असं साचंी   
मला दरदन भीती असत े 
ल कर एकच पकड  
होऊ द ेरणकंदन  
आहसे तोवर राहा सरुित  
अराजकात बबंाळ होत  
का अस ेना णतो  
माझा गोिजरवाणा म  
म ुंया लागलेला  
--- ००० --- 
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नाव   
 
ाची बसंा होती  
हव ेतेा तो मोच काढू शके   
ाा आवडा शट  
कंपनीच ेनाव बदन  
ान ेमानसग शट कन घतेले   
नतंर मानिसक िप नीट यावी णनू  
ान ेबटुाा  
कंपनीच ेनाव बदन   
खबंीर बटू कन घतेले   
मग आले ाा लात  
की ाा बायकोवर ाच ेखपू मे आह े 
ामळेु एका मॉल चनेच ेनाव  
मालती मॉल झाले रलेचले सचुवणार े 
अडंरपॅटंच ेनाव िदसणार नसले तरी  
ा कंपनीच ेनाव बदन  
ान ेत ेतर पॅटं कन घतेले  
एक शीच ेतीक णनू  
 
ाला लागणाया रेचकाच ेनाव  
ान ेभरधाव कन घतेले  
िशवाय ाला  
लता मगंशेकरची गाणी आवडत  
त ेनाव ान ेमनी भलूकर केले  
ाचा दशे धम  जात  
याचंी नाव ेबदलायला  
कुणी मोचा त यायला तयार नत े 
ती मा अस ूदते आहते ती  
असा ान ेसमजतुदारपणा ठेवला  
 
अशी पाचकेश ेनाव ेबदलावर  
आले ाा लात ायला  
आपली त:ची ओळखच गलेीय बदन  
ामळेु आपणच त:लाच परके झालोय   
तेा मा तो घाबरला  
आपण िजवतंच नाही आहोत आता  
तर या बदललेा नावाचंा उपयोगच काय अस ेझाले  
--- ००० ---  
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कानडा  
 
लोकानंा नीट माहीत नसत े 
एका कानडी खलायान े 
थम कॅनडाचा शोध लावला  
ितथले आिदवासी मराठी बोलत ानतंर  
ितथ ेकानडा वो िव ह ेगाण ेखपू  
लोकिय होत े 
इथला एक मावळा  
िप णनू ितकड ेगलेा होता   
तेा  ााबरोबर ह ेगाण े 
इकड ेआले आिण त े 
ानेरानंा आवडले  
 
नतंर जिमनीवन  
अमिेरकनानंी ितकड ेदोनश ेवष  
आमण ेकेली  
आिण हळूहळू ितथले   
मराठीच ेवच  सपंवनू  
त:ची अिधसा ापन केली  
 
जनुा इितहासही ानंी पसुनू टाकला  
नवा िलिहला  
 
ितथले सगळे आिदवासी न झाान े 
आमकांा सृंतीला एकसधंपणा आला  
उव बदलले रोटीबटेी वहार बदलले  
खायािपयाच ेपदाथ  बदलल े 
 
आता नोकरीसाठी त े 
मराठी लोकानंा यऊे दतेात  
थोडफेार कानडीही यतेात  
 
अट एकच असत ेमिशनन ेत े 
कानडा वो िव ची आठवण  
खरडून टाकणार तो िवषयच बदं  
--- ००० ---   
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बोधवचन े 
 
काल पाणीपरुवठा बदं होता  
णनू फाईल हलली नाही  
अस ेणाल ेसाले आज तरी  
सरुळीत असो सगळे  
ात परत सयुशला  
मी ज ेबोललो ान ेतो खावला असले का  
हा एक  आहचे  
 
ही बाकीचीच काम ेफार आहते ायला  
मु णज े 
योगवािस वाचायची इा आह े 
आगाऊ रम ा मग मागव ू 
ह ेकुणी घते नाही हो  
पुक-कानदार णाला  
पुकाच ेकान णज े 
जगातली सगळी पुके  
ितथ ेठेवलेलीच असतात  
अस ेनसत ेणाला  
 
तस ेतर गदवलेकर महाराजाचंी  
बोधवचन ेवाचली तरी नयैा 
पार होऊ शकत े 
सगळे एकच सागंतात    
साशी अनसुधंान हव े 
अनतं आळवण ेमहाच े 
 
 हाच पडतो  
की हा परमेर हा अनतं  
अस ेकस ेअसले ज ेज ेअसले  
त ेत ेसातंच असणार  
मग अनतं णज ेकाहीच नसण े 
तर नसले ायला घामच फुटतो  
अशा ानंी  
 
सा पाणीपरुवठा त ेऑफीस आिण ती फाईल  
यातंच ग ुतंनू राहतये मन              
--- ००० --- 
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लावा अथ   
 
वा ढवळून काढणारी किवता  
िलहायची तर असबं ळकाळातंले  
बिेश साठवलेले श हवते णनू  
तो साठवायचा एका डात ओलेसकेु  
बाताचं ेतकुड ेितिकटाचं ेकपटे  
आिण जािहराततले उार  
 
मग गरागरा ढवळून फेकायचा किवता  
कागदावर उसन ेसप  दप  होत  
करपनू जात असलेा साच ेकाप  
अील आिण अनिैतक ज ेज े 
ानंा ाधा दते  
ज ेज ेमा त ेत े 
चनॅेसखाली िचरडत  
तो दाखवनू दईे आधिुनक  
मनाची जनुा बाजार मडंई  
 
मन वापरयाा पतीवरच  
हा णनू तो मतुनू ठेव े 
चादंीा ताटवाातंनू  
 
एकीकड ेही सड उचलत  
तर सरीकड ेयईे फाशीच ेय  
बधीर झाले पािहजते भडव ेतो ण े 
ापार पािहज ेसाानंा  
सडले तरी से पािहज े 
आिण रोमॅिंटक गाणी  
 
उधार आणलेले उारी िपलू  
अपराधातनू िनदष सटुत  
कमानी उभार ेआझाद मदैानावर  
 
लावा अथ  भोसडीानंो तमुा  
या भगंार जगाचा हीच समजा  
तमुा लायकीची किवता तो ण े 
--- ००० --- 
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की काय  
 
ात असो की वावात  
सारख ेकाहीतरी खटकतये  
ज ेघडले त े 
ज ेघडू शकेल तहेी  
 
भाव खटकताहते  
अनकेाचं ेखर ेतर  
माझाही  
बसा िठकाणी  
हचे तर एकिच  
की काय  
 
ह ेथाबंण ेआह े 
ळावर की काळावर    
 
यातनू बाहरे  
णज ेकुठे  
--- ००० --- 
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हमखास  
 
मायात जी अपतू ता होती  
ती तुया शा न ेभरली गलेी अस ेनाही  
तझुा सपंक  होताच  
माझा ाग कन मी  
तलुा आसात केले पणू   
मीलन णनू  
 
आता ज ेघडत े 
त ेतचू घडवतसे  
पण मी त ेसागं ूनाही शकत  
अिवासाा जगंलात  
कशाला तझुी बदनामी णनू  
 
मायावरही यऊे शकतात  
बाहरेालीपणाच ेआरोप  
 
माझी तुी होत े 
तेा त ूलपनू असतसे  
ा गावचीच नसामाण े 
कारण आपला करार असतो  
सहवास  ठेवयाचा  
 
त ूित करतसे  
काहीच न हरवामाण े 
काहीच नको असामाण े 
सरळ सरळ माझी जाणीव लनू  
 
मी िमरवतो माझ ेअसण े 
आपली अितती एकाता आठवत  
पण सबंधंच नसामाण ेजरी तरी   
 
माया शातं पेन ठेवलेा असतात  
मी तुया ितमा हमखास  
--- ००० ---  
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कणव आिण ाय  
 
मी न पािहलेा िचपटातंले  
नायक-नाियकाही िकके  
धोातंनू पार पडा असतीलच   
ातंले सगळे हलेकाव े 
खर ेतर मला आवडले असत ेअनभुवायला   
ही गरज ओळखनू  
करा तयार असा एक ोमॅ  
जो मत जमा कन दईेल ह ेसव  
जागितक से ताण चता आिण िदलास े  
जगातली सगळी चागंली पा े 
सकंटातंनू सटुावी  
ानंा छळणायाचं ेाव ेतळपट  
यासाठी पणू  आयु ायला मी तयार आह े 
 
मी फारच थोा चागंा लोकांा  
भाच ेिवचार क शकलो  
णज ेमला कृपया  
असवंदेनशील नका समज ू 
तशा हजारसाठी  
तयार आह ेना मी  
माझा म उपल कन ायला  
 
कुणी णत ेकी ही पा े 
खोटी असतात  
ती चागंली की वाईट  
ह ेआधीच कुणी ठरवलेले असत े 
 
ातंा कुणी काय करायला हव ेहोत े 
याा चचात आमच ेिकके तास जातात  
आमातं फारस ेमतभदे नाही होत  
 
अहो अशीच तर असतात माणस े 
शवेटी मतंनू कणव आिण ाय  
याचं ेवाह वाहात राहण ेहचे महाच े 
--- ००० --- 
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मानवी ह  
 
अगदीच तटुायला नको  
णनू सगळेच दतेात  
थोडी थोडी ितळ ितळ ढील  
ज ेअसतात लहानमोठे काळेपाढंर े 
 
ा सगया भिूमगत पिरणामातंनू  
चा राहत ेपिरमण  
इा वासना भकुाचं े 
 
एखााला वाटत े 
होतोच सयूदय आपोआप  
पण के उामाग े 
असलेले िछता रोगातनू    
िठबकत ेर ाला िदसत नाही  
 
ाचा आटा आिण भाजीपाला  
असतो िनयिंत झालेला  
आकाशाा ग ुतंाग ुतंीन े 
 
येसी भटेत ेतेा  
उचबंळून यते ेाला  
िवाच ेआत जाणवनू  
 
पी उडताना िदसतात  
फुले उमलताना िदसतात  
ह ेाला  
िचपटासंारखचे खर ेवाटतात मडू  
 
आपला के ण  
बाधंला गलेा आह ेइथ े 
ययावत िनयादारीशी  
 
ह ेन जाणवान े 
तो तंपण ेहसतो  
मानवी ह णनू  
--- ००० --- 
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झाडपाला  
 
ज ेकरायच ेत ेनसुत ेिटनू करा  
कवा कुणाातरी नाकावर िटनू  
काही चागंले करायच ेअसले तरी  
त ेिवरोधाला टर दऊेन करा  
हमत दाखवा शगावर ा  
दशे एकोान ेचालवायला ह ेलागलेच  
 
जगभरात आपला आपला दशे  
असण ेसरुित वाटत े 
णनू उभ ेकरा दशेाच ेचडं सरंक दल  
आपापले धम  सरुित आिण वाटतात  
मेाच ेसागर णनू तर हवी धम िनरपेता  
जाती न होतील तेा होतील  
आधी लागतील अभे कणखर भती  
 
हावरट राहा  
पण कम यवेािधकार ेणा  
फोडाफोडीची नीती नको णत  
प वाढवा लोकशाहीच ेनार े 
लावत दहशत पसरवा आी  
आदश त ेघातक आीच फ  
सिह ूआीच समतचे ेपरुत  
अस ेणत असेर ा त: मजबतू ा  
 
अाचार अाय दडपशाही  
नको णत शातंतावादाा पायावर   
युिवरोध करत महासा ा  
ासाठी लागले ा ागाला तयार राहा  
उाच ेजग आनदंी करयाचा हाच आह ेमाग   
 
कडक िश सचंलन तर कराच  
हा सगळा मानवी शीचा सपयोग समजत  
आिण रणगाावंर लावा झाडपाला  
शलूा िदस ूनय ेिवमानातनू णनू शारीन े 
या सगयाला कुणी असड णत असले तर ण ूा  
--- ००० --- 
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रंग  
 
ओबीसी दिलत आिण किुन  
ह ेझाले मळू रंग  
दिलतात ओबीसी िमसळला  
तर ायला हवा मिुम  
आिण किुनात ओबीसी  
िमसळला की ह  
 
मग यतेात राजकारणी  
त ेणतात छ ेछे  
शातंतचेा रंग पाढंरा शु  
हवाय आपाला सव  
णनू मग त े 
कशातही काहीही िमसळत  
लावतात मारामाया  
 
रंग णज ेखरे तर  
मन ेअसतात ालााही  
 
कुणी राजकारणी वाघ असतात  
तर कुणी ान  
अिचातनू पलीकड े 
उा मारयाच ेकौश  
धोाच ेअसले तरी  
िमरवायच ेअसतचे ानंा  
 
मग सगळेच ण ूलागतात  
कोणता ना कोणता रंग हवाच  
कशातही काहीही  
िमसळले तरी हा ना तो  
रंग होणारच तयार अटळ  
 
हचे खर ेसमजनू मग  
जात राहतात िदवस  
डल आिण हसक वाटत  
कंटायाा िदशने े 
--- ००० --- 
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िबघाड  
 
एका राी मधचे  
िकती वाजले त ेपाहायला  
घऊे गलेो मोबाइल  
तर तो खाली पडला  
भीती वाटली  
िबघाड तर नाही होणार  
 
असतो तो ाच िठकाणी  
तसाच तरीही पुा एकदा  
िनसटला हातातनू  
झाले काही नाही  
पण भीती वाटली  
 
एका वळेी मन  
एकाच कामात असायला हव ेपणू   
कधी मला  
मायावरची  
िशभगंाची कारवाई आठवत े 
तर कधी लहानपणी सायकलवन  
पडून फुटलेला गडुघा  
 
आताही गडुघा की गढुगा  
ह ेआहचे डोात  
 
एकदा वाटत े 
ती जागा नकोच आता  
सरळ श टेबलच बर े 
 
माया खोलीत तसा उजडे खपू असतो  
 
किवताचं ेवाचन घटवाव ेका  
की खर ेकारण एके काळी   
घरमालकाशी झालेली भाडंण ेअसतील  
 
आयु सटुत चाललेय हातनू बतके  
--- ००० --- 
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तडफड  
 
तस ेतर आपण तमाशातनू  
दवेािदकांा टगलीही एजंॉय करणार ेलोक  
भावना न खता भीत फरक न पडता  
तो नता   
तो मुाम करत होता असहेी नाही  
खर ेतर ाला जाणीवही नती  
की ह ेअस ेकाही असले  
 
सार ेजहासं ेअा  
ह ेगाण ेणताना के ओळीनतंर  
तडान ेतो तडफड तडफड अस ेिुझक ण े 
त ेकाहना खटकले  
शवेटी दशे आह ेतर आपण आह े 
दशेकी शान यही ह ैअपना मान   
ह ेबदल णाले िुझक  
 
ाची काहीच हरकत नती  
या कलाकृतीत ह ेअसचे असायला हव े 
अस ेणया इतपतही ाची कलाक पोच नती  
बदलतो णाला मग ान ेपया य िदले  
कडकड चालेल का कवा बडबड  
कणकण वणवण धळुवड परवड  
भणुभणु कटकट वगरै ेपया य ाला सचुले  
कोणताच कुणाला पटे ना   
शवेटी चकूुन तो वळवळ िहरवळ  
अस ेणनू गलेा  
 
त ेसवाना पटले सारे जहासं ेअा  
िहरवळ िहरवळ  
ह ेचालेल णाल े 
 
तडफड ा बदात  
िहरवळ हा श िफट ठरला  
मानवी जगण ेसर ेकाय  
--- ००० ---  
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तार आिण िकी  
 
खर ेतर सो ेअसत ेसगळे  
पण आपण बिुमान असामळेु  
आपाला अवघड आवडत े 
ग ुतंाग ुतं आिण िनर होण ेबरे वाटत े 
तचे सफे आिण खाीच ेवाटत े 
 
मायासारखा एखादा असतो  
झनेचा फॅन तर ऐका  
तुाला तार आिण िकी  
हा जगुार आह ेना माहीत  
तारलेा टच न होता  
िकी इकडून ितकड ेायची  
ती मचे टच झाली तर लगचे  
पराभवाचा ािसक आवाज यणेार  
 
िचतच समजा गलेे जमनू  
:ख झालेच नाही तर  
काय होतो ाचा अथ   
ती िकी वा तार  
दोी अिातच नाहीयत   
याचाच अथ  काय होतो  
दोी असतील तर िकी फ ह शकत े 
 
सारखा वाद नका घा  
पाहा जरा असहेी  
ज ेमी तका न ेबोलत नाहीय  
 
त ेदोी नसण ेणजचे  
बुाच ेशू सा चा नथगनसे  
जके चा एिनसे आिण तकुारामाची िरकामीक  
पटयाा धंात न पडता   
बघनू पाहा ना  
 
:ख णज े 
आपा जगयाचा ािसक आवाज  
एवढ ेतरी पटू शकतचे ना               
--- ००० ---    
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माझ ेिच  
 
मी काय िकती  
वाचाव े 
याा आधी  
माझ ेिच  
उमटायला हव े 
 
अधोगतीवर  
 
मला आधीच  
आह ेमाहीत  
लेखकाचं ेगाव  
हॉटेलानंी भरलेले  
शु  
 
पुा मला  
नको आह े 
कुणी भटेायला यणे े 
पवूा पार समंतीिशवाय  
 
ाच ाच पावा  
यणेार उडत  
आिण मी समजाव ेआले  
अपौषये र   
 
ह ेनको आता  
पान ेउलटण े 
भरताड घटनाचंी  
मन ेफाटलेा  
 
ापेा माया एकटेपणात  
करेन मी िवसज न  
तमुा सगया हौिशमौजच े 
माझ ेअान णनू ीकारत  
 
अस ेखपू घडलेही असले  
--- ००० --- 
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साधन  
 
जगण ेिनकरावर आले  
तेा ात  
मानिसक वदेना झाली  
शारीिरक खपू जनुी  
िपरगाळण ेभोसकण ेअशी  
 
जाग ेहोऊन तरी  
काय होणार होत े 
असायच ेत ेअसणारच होत े 
मनात  
 
जग घ  
धन ठेवायच ेसाधन णनू  
--- ००० --- 
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ना अथाची गरज  
 
िहटलरन ेकाय केले  
ा वळेी चचल काय णाला  
दोी महायुानंतंर  
जगाची मन:िती कशी बदलली  
ना अथाची कशी गरज पडू लागली  
ह ेसगळे ाला नसुत ेमाहीतच नत े 
तर रोज साफसफू कन त े 
तो ताजतेवान ेठेव े 
 
िशवाय िवमान कंपाचं ेकामकाज  
जागितक आथक उलाढाली  
याचं ेअसं बारकाव ेअसलेा  
बयाच कादबंयानंी  
ाचा म पिरतु झालेला होता  
 
िशवाय यश िमळवण ेसपंककौश े  
अस ेबरचे होत े 
 
ाला जगयाचा आिवासच होता आजा जगयावर  
ाची मारीच होती णा ना ताजीतवानी      
 --- ००० --- 
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ितमा  
 
खपू योगायोगानंी  
ह ेझाले मग त ेझाले  
ानतंर ाची गरज लागली  
त ेिमळाले  
सोबत एक कोमल ित िमळाले  
आह ेा डोान ेकाही घडत गलेे  
झालेही घडून  
आिण आता  
नहेमीमाण े 
िवसरायची वळे आली  
वाईट वाटायचा च नता  
 
इतके आहते योगायोग  
ात आणखी हा कशाला  
 
योगायोगान े 
तशीच एक ोरी  
आरशातनू कळली  
पण ा ोरीतले ित  
कोमजेले होत े 
मला ना खदे वाटला  
ना सहानभुतूी  
 
माझाच नाही पा  
तर  
आरशाला मह दऊेन  
मी तृी कशाला वापरत बस ू 
 
िजथ ेिदसायच ेितथ ेमी िदसतो आह े 
मी अास ूनाहीच आह े 
साचहेी मी िवसरणारच आह े 
 
पण या णी उु असण े 
खरचे आह ेआरशातली ती ितमा  
यावर मा खशु आह े 
ाच ेमलाही सखु आह े              
--- ००० --- 
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सफे  
 
इकड ेह ेआजारी  
ितकड ेत ेआजारी  
रोज लोक फोन करताहते  
हेथ-बलेुटीन ाचं ेाचं े 
चचत राहतये  
 
मी नसुताच चचत सहभागी होत रा की काय  
माझ ेकाय या िवचारात असतानाच परवा  
माझहेी भाय उजळले शगुर दाणकन शटू झाली  
आता मीही चचत आलो  
बर ेवाटले लौकरच मी मधमुहे-मडंळ जॉइन करेन  
 
कुणी णतात जय ीराम कुणी जय भीम  
कुणी णतात जय िजन  
आपापली माणस ेभटेली की सफे वाटत े 
िशवाय आपणही आहोत बळकट  
ह ेदाखवता यते े 
काहीजण मा मी नाही ातला णत  
ाचंा ाचंा करतात गट बिुवादी   
यावर उपाय णनू तढे कमी करयासाठी  
आता जय भारत हहेी एक उपकरण आलेय  
 
पण नसैगक आपी  
कुणावरही यऊे शकत े 
ा वळेी मा जय जगत  
हचे आपले मानल ेपािहज े 
ह ेसवानाच कळत े 
 
सखु:ख ेआठवणी  
मनातंा जखमा    
केाा वगेयाच असणार  
तो एकाकीपणा राहणारच  
 
ातनू िडशेन यऊे शकत ेणतात  
मी आधीच जॉइन कन ठेवणार आह े 
िडशेन िममडंळ                         
--- ००० ---  
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ताळतं  
 
पणू  िनरथ क 
किवता िलिहयासाठी  
वापराव ेलागतील श  
ाचं ेअथ  िवसन  
 
शापंासनू  
म सटुा झाािशवाय  
िवचार सोडणार नाहीत  
 
आधी िवचार करतो कना  
आजाराची आिण तसचे घडत े 
 
सरकारी इमारती  
रंगवा वगेया रंगातं  
की बदला कायद े 
शाचंी कूमशाही   
सतत  
पसरवत राहील  
फळीची भीती  
आिण अायाच ेताळतं  
 
कवी जात असतो  
या मागा न े 
चळवळी टाळून  
ीकारत  
एकटेपणाचा अधंार  
 
एकदा का श  
होऊ शकले िनरथ क  
की होणार असत े 
राच ेपातंर  
हाात  
अनोळखी  
 
यात कसली कुणाची  
असले हरकत               
--- ००० --- 
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खपू उपसा  
 
खपू उपसा  
 
केला णज े 
जग सपंत े 
 
अस ेनाही  
उा  
हचे घर  
िफरत राहील  
 
कुणी असाव े 
िहेिरक  
तस े 
 
काढलेले िच  
अमतू   
पण सातयु  
 
िवनाशी उवात  
ा ार  
आशावादी  
 
राहयाच ेसा   
ण ेफायद े 
ण ेउा  
 
हारतरु ेघऊेन  
इिती घऊेन  
हातात झडा  
 
ज ेहोत ेतचे  
वापरात  
होत गलेेले  
 
जनू पोतरे े 
--- ००० --- 
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ायीभाव  
 
काया हरषेाचंा माणसू  
उाही नाही अस ूशकत  
तर आणखी कुणी णाला  
िनानाश  
हा माझा ायीभाव आह े 
 
अपचता महाकांा  
राजकीय ोध  
सदोिदत वडीलकी  
याबंरोबरच  
सयूा  पान हष भिरत होण े 
अस ेअसं होत ेायीभाव   
 
काहीच समान िदस ेना  
जम ेना पटे ना  
 
शवेटी यऊेन ठेपले सगळे  
एकाच ावर  
की बाबा काय णावा  
ायीभाव पणू  िवाचाच  
 
तस ेनाही अस ूशकत  
ह ेआले लौकरच लात  
िव ना िजवतं आह ेना समन  
 
तेा कुठे सवानी मा केले  
की बाबा भाडंण ेहोणारच  
जो तो सागंणारच  
जगाचा अथ   
 
ायीभावामळेु  
वा ायीभावा अभावी  
जगण ेमा करण े 
हाच असणार ायीभाव  
 
कशाला उगीच फालत ूआािक   
--- ००० --- 
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मटेा ( कुटीची किवता )  
 
आधी ज ेघडायला हव ेहोत ेत ेनतंर घडले  
ज ेघडले ामळेु ज ेघडले ावर वाद िनमा ण झाले   
ह ेांा अिधकारात होत ेका  
आिण तो अिधकार नसलेच तर ज ेघडले ाच ेकाय  
राजकारणाबल राजकारण णज ेमटेाराजकारण  
काय कुणाा अखारीत आिण अम कसा  
या ायाबल ाय णज ेमटेााय  
 
ठरािवक वचैािरक रचनते जगण ेनाही चालत  
आिण तका ा मागा न ेिनवाडा  
करता यईेलच अस ेनाही जरी तुी  
बसलात करत तका बलच ेतक   
 
जेा जगयाची अशी िखचडी होत े 
तेा ती मटॅर जात ेकिवतेा ेात णनू ही न-मटेाकिवता  
--- 000 --- 
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भयानक  
 
भयानक सगळे उघड ेपडले  
यानंी ह ेअस ेकराव े 
बाप र े 
:ख होणारच ना  
तो ितथ ेबसनू :ख करत असतो  
ितथनू उठून तो  
इकड ेया खचुवर यऊेन बसतो  
आता इथ े:ख कंिट ूकरतो  
पण भयानकच  
असले तरी माणस े 
समजंस समजतूदार  
घरा घरी िमटवयाा मागा त  
 
पण उा कळेलच ना सगयानंा  
नाची होणारच इत जाणारच  
 
त ेजाऊ द ेइतीचा एवढा  
काही इय ूनको करायला  
अजनू आहते ना कारान े 
 
फोकस ितकड ेहवा  
िूझक जरा जोरात हाणा  
 
यडा हाईस का  
याला कुणीही खोटे णनू  
रंगाचा बरंेग नाही करणार  
ह ेखर ेधरयातच मजा  
यणेार आह ेमग  
यऊे बाहरे चर मान  
 
धडा हाच ायचा  
ॉपट कारान इत  
सोचनकेा न ै 
 
इसस ेजादा िफलॉसॉफी ा मगंता तरेकूे  
--- 000 --- 
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सयू   
 
खपू अश आह े 
बदलण े 
उदाहरणाथ  रोज  
 
उगवणारा  
अिनिततचेा सयू   
 
समोर जेा  
घडतो अपघात  
तेा दातखीळ बसत े 
 
अवाा सवा  
पसै ेदऊेन  
जपलेले मिंदर  
उतावया काळात  
वाजत राहत े 
पण  
 
न बदललेले  
सगळे  
वातड उषे  
 
यतेात िनकरावर  
च बाजूनंी  
घरेतात मगरी  
 
हा बदंोब  
सटुणार नाही  
ह ेपान  
मनाला घाम फुटतो  
 
ासनू त ेहोत ेनािक  
काहीच होणार नसले  
मोकळे  
तर म ायला  
नािकपणातच   
--- 000 --- 
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े  
 
पारंपिरक णा  
की वाहपितत  
माणसामंळेुच यते े 
जग अिात  
 
मनानंा जर  
सवयीच नसा  
सखु:खांा   
तर कुणी केली असती  
सव शाचंी समथ न े 
कुणी धरला असता आह  
अिभिातंाचा  
 
नव ेकाही शच नसान े 
ना ना बागा  
केा जातात िनमा ण  
पढुायाचंी आचिर े 
करत राहतात  
सनसनाटी गौोट   
 
होत राहतात गौरव  
आकाशाता कसरतच े 
आिण शोधनू काढले जात े 
रह एखाा कवीा मृचू े 
 
आता ह ेसाठत जाणारे  
शाचं ेढीग  
थाबंवताच नाही यणेार  
 
आपापेा े  
अस ेजगात काही असावचे कशाला  
 
या ान े 
ासत रािहले जातये मन  
--- 000 --- 
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ओळख  
 
अली अलीकडचे झालीय आपली ओळख  
जुा खपू ल िनघाा  
तो नाही  पण होतये काय  
की समे तमुासारखीच िदसणारी  
आणखी दोन माणस ेआहते या भागात  
समे टल समे पाढंर ेकेस  
ामळेु घोटाळा होतोय  
मला भटेणार े 
त ेतुी नसनू त ेआहते  
अस ेसमजनू  
मी ओळख न दाखवता  
पढु ेजातोय राग नका मान ू 
 
तुीच मला आधी  
ओळख दाखवायची  
अशी वाच ठरवनू टाकू  
मला िृतशं नाही झालेला  
आिण मी िश वगरैेही नाहीय  
 
चकूुन ानंा मी  
तुी समजलो तर  
त ेपडतील बचुकयात  
तचे मला िवसरलेत अस ेवाटून  
त ेखजील होतील  
कवा मग आमची नवीनच  
ओळख होईल  
मग गधळ वाढले उलट  
ानंा मी तुी समजण े 
ह ेानंा बर ेनाही वाटणार  
 
मायासारख ेतर सा कुणी  
नाहीय इथ ेतस ेझाास  
तुालाही हीच राहील सवलत  
मग आधी  
मीच दाखवत जाईन ओळख  
तुी तुीच आहात अस ेसमजनू  
--- 000 ---   


