टले तर
किवता
-- चं. . देशपांड.े

1

एक
मोा गदा समारंभात
ु
े के लेा
गमाउलीन

जाहीर सांनाने रडणारा
िनल एकटे पणा
आिण

पूण  जगबडु ी झाावर

फ आपा सु ेयसी
ु होऊन वाचतील
म
आपाबरोबर
या ातला एकटेपणा एकच
िवषारी वायूा खोलीत
फडफडणाया पाने
जगाची धारच घालवून
भय राहावे तसा कार
गद मान टाकते
आिण एकटेपणा खाऊन टाकतो
या ाला सामोरे जायला
ना गद कामाची ना एकटे पणा
टले तर ही समाच आहे
टले तर एकाचीच
एक
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भिवाचे िवचार
चं तापले ला असो

ू मं ु या िनमाण होत राहोत
की हवेतन
आपला गनरक
उपितच असणार
आपा िखडकीची िनयती बनून
आपाला वाटते
जागा िमळाली एिशयाडमे
की  नाही
हरलेा िवचारांना
िवसावा िमळे ल
ु
पण अंदाज चकयाचा
रोग
जगभर पसरलेला आहे
तो माझा काळ कसा सोडेल
कोणाही उरांवर
माझा िवास नाही
सगळे उतारावन
े
घरंगळत चाललेलच
िदसतात मला
दाढी झाावर

ु
रेझर धताना
मा
मी भिवाचे िवचार
थांबवून ठे वतो
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3

उेजनाथ
उेजनाथ जगता येयासाठी तरी िनदान
ु णून
मानसशाान े उपय

जाहीर के लेा माणात तरी
ताणतणाव ावे लागतीलच
भता आडून लपून

जगयाशी चोरटे चाळे
करता येयाइतपत
हकनाक जगणेही चालेल
हे एकदा ठरावर

कुणी एक पसंत कन

ु करावा हेच बरे
संसार स
ु
पसंतीसाठी चाट आिण कॉलमवाईज गण
देयाचा य राबवू नये

बु ीचे य अंधार पसरवतात
ापेा ऍिडट हो गया रा रा
हे कधीही चांगले
यान े पावणे तरी टळते
अशा वेळा येतातच की प
सोडावे लागतात ते बदलावी लागतात
यातून कुठवर पोचणार हे न कळताच
उडी ावीच लागणार अंधारात
--- ००० ---
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चिकत होयाचे सन
सा मला िदसताहेत
उात िवतळणारे माझे िवचार
आिण मी चिकत होतोय
जसा काहीही पान मी होतोच
िचांच े दशन पाहताना
काही जाणकार
काळजीत असासारखे चेहरे का करतात
आिण एकमेकांशी बोलताना
शोकम का िदसतात
हे खरे तर मला खरेच कळत नाही एकू णच
तरीही मी चिकत होतोच
माझे िवचार िवतळणे
आिण ढगांा रचना बदलणे
वा न होणे
हे मला सारखेच वाटते आपोआप
तरीही मी चिकत होतोच
े
मला सन तर नसल
चिकत होयाचे
जसे खूपजणांना असते

ु ीच चिकत न होयाचे
कधीच मळ
मला तर खरेच कण न कण चंड
णोणी सतत चिकतच करत असतो
--- ००० ---
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मग तर ही किवता
माया डोयांसमोरचे

ु ांा हालचालसह
माझा बबु ळ
तरळत राहणारे हळु वार काळे िठपके
आिण मी रान सोडलेली
अनेक घरे आिण गावे
हे काहीच मनावर न घेता
मी कीबोडाकडे ल ठे वतो
ु च े ोम नाही माजवत
मी माझे वा माया अनभवां
माया आठवणनाही मी धन नाही ठे वत
कुणालाच मायाबल खाी नाही वाटत
माझा राग राग कन तरी काय उपयोग
या िवचारान े सवजण
आपापली काने गाठतात
आिण िवशेष णजे या सगया कारात
मी िलिहतो किवता जी कुणालाच

े ांना आवडते
कळत नाही पण अनक
मग तर ही किवता अमेिरके ता
वा ामधा वाचकालाही आवडेल
ओझी सोडून देयाचे माग  तर
सगयांनाच हवे असणार
--- ००० ---
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मूक श
ु एका हललेा िदातून
तया
एका कॄतीतून आिण एका मूक शातून
अंधार भेदणाया -र समात थांबलेा
माया होडीला कळते -हा चोरीचा माल

पढेु ायला हरकत नसाचे ---- ००० ---
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वाव
ेकजण जर
आपापा मानिसक गातूनच
जगत अस ेल तर याचा अथ
सगळीकडे चा असते फ राशोमानच
मग मला खरे वाटते
तेच मी जगून तरी उपयोग काय
मला हवे ते मादक वाव
खरे मानूनच का नये जगू मी
मी कुठे जलो वाढलो
कुठे नोकरी के ली
कुणाशी भांडलो

हे हवेय कशाला सगळे
आपण अशीच घडवू आपली वावे
जी एकमेकांा ेमात पडतील
वाव बदलतिबदलत नसते
ते फ घडत असते
एवढे समजले की झाले
मी सांगतोय ते माझे वाव
तू ीकान चाल

ु ( वावाा ) तर मी ेमातच आहे
तया
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ढगाचे नावी
िखडकीतून ढग

ु
घरात आामळे
मनाला काहीच फरक नता पडणार
एक िकरकोळ नावी
इतके च घडणार होते
े झाले
आिण तसच
े
खूप मोठे नावी असल
तर मन णते वॉव
ायला धाच बसला
ु
मग तो सस

गोड वा भयद असू शकतो
इतके च
फारच मोठा बसला धा
तर ते उळू नच पडेल
हे मनाला माहीत असते
मन तर तेच असते न ेहमीच
धा असो की नसो
ाला नकोच असतो
फार मोठा धा
ते िजवंत अस ेपयत
ढगाचे नावी परवडते
--- ००० ---
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साधन
हे रािहलेय ते रािहलेय
ग ैरसमज काढायला हवा होता
झालेला अपमान अजून तरळतोय
आिण कायाची नीट मािहती

ु शी बोलायचेय
घेऊन मगच तमक
आिण तरीही
अनेक िठकाणांन येणारे
े े श
पिरपूणत च
-- खरे तर
एकाच अवकाशातून येणारे
ा शाच े तेाच होते
असणे पूण 
जेा तो पूणत ने े ीकारला जातो

-- तेच असते ाचे साथक
ते श ीकारताना
काहीच राहात नाहीय
रािहलेले राहणे महाचे
की श
हे ठरवायला साधनच नाहीय
--- ००० ---
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ु आिण 
पसट
पावसात डगर गडप
ु
इमारती झाडे पसट

मला हाशा असणाया
अनेक गोमाणे
ु आलेय
मधेच इंधन

ु आिण अधवट
तेही पसट
ु
माया आठवणी माझे अनभव
हे तरी आहेत का माया इेत
या ान े मी ाकू ळ
ु कसे कळते
हे न ेमके तला
दार उघडताच पूण   तू समोर
माझी िनथळती किवता
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दोन ग 
एकीकडे कुणी असणे

एकीकडे कुणीच नसणे
दोीकडे माझ े जाणेयणे
तःला लपवून
लोकांत वावरत
दोीकडे नच ावे लागते
-- लोक काय णतील
याची नकोच कटकट
णून कधी मी बसून असतो
बंद कानाा फळीवर
तर कधी टाकतो सरळ
सूयावर चादर
न न होता
न ायचे असून
मी एखाा मफ
ै लीला जातो
रंगतोही ितथे पण मापात
अगदीच धदं ु न होता

-- एवढी काय गरज आहे -िविचपणा सगळा
-- असे मी होऊ देत नाही
मी सपाट राहतो
मडही राहतो
परवडते – मायाकडे दोन ग असतात
--- ००० ---
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ऍलज
बयाचशा आठवणी
िवॄतीा िशला होऊन
डगरदयांत पडा असा
तरीही ांा
सावा रान गेलेा असतात -आठवणी आिण ांा सावा
यांची फारकत हीच असते माझी
खोलातली ओळख
ितिया देयाची माझी यंणा
िनदष ा आिण न ैितक
असाा खाीन े

मी आतु हे करतो
असंांा सावांवर
मला िदसणाया
ांा आिण माया
िदसणाया सावांची
भांडणे होत राहतात
ल सूय काशात सरकारी नळावर
मग हळू हळू एकू णच
आमा आमात िवकिसत होत राहते
आपापा परा सावांची ऍलज
आिण आमा आपापा ओळखी पा होत राहतात
--- ००० ---
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िफट
संाकाळ घडवते हळू हळू
काशात बदल
राला कळते काही संपतेय
आिण अंधार तर

कुठे न ेईल कोण जाणे
बदलाा अतेन े
कवी िलिहतात
िवरहाा वा ःखाा किवता
िफट कन टाकतात सगळीकडे
की संाकाळ धोाची
मग ेकच गो होऊ लागते
ठरािवक काळाला जोडलेली
उगवता सूय 
जणू तच असतो

िवचाराला नवा कब फुटयाचा
मग ठरतात पावसायाचे अथ 
थंडीत पांघरा जातात ेमाा कहाया
असे होत होत एकदा कळते सहजच
आता तर सगळे च िफट झालेय
मॄ ू जवळ आला असावा बतेक
--- ००० ---
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जनम जनम
मी िितजाकडे पािहले तेा
ाची कड किचत मडली गेली
असे मला वाटले
हा अपमान समजावा की ब ेिफिकरी
ु
की आपोआपच परर िनहतक
काही घडले असेल
एक झाड माझा िम होते
पण ाला िवचान उपयोग काय
इतके पस नल आिण ते योय तरी आहे का
िखडकीचे गज मोजले उगीचच
इकडे आत तर काहीच घडले नते
खरे तर तस े काहीच घडलेही नते
हातात चहाचा कप आिण चहा
गार होत गेलेला वाफाही
थांबत आलेा
माझा पनु जावर िवास नसून
आठवतेय कुठले जनु े गाणे

तर ‘ ये है जनम जनम के फे रे ‘
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खरे तर आता
ु भ ेटीला पयाय णून मला
तया
पावसा आधीचे अंधारलेले आकाशही चालते
ु न टाकणे
तपशीलांच े महच पसू
ु ा आवडता चाळा
हा तझ

ु ाचा भागच आहे
आता माया आय
हे सगळे काय घडत असते
या बाबतीत तू अनिभ असतेस
ु े
सगळे िवच तू असामळ

खूप पाऊस पडला तरी मी िभजत नाही
आिण कं टाळा तर आता
िकस िचिडया का नाम है अस े झालेय
मला कळू लागयापूव
हे सगळे होते का अिात
हा ही गेलाय लयाला
ु ा
मला भेटयासाठी तल
काहीच नाही करावे लागत
मलाच न ेहमी माझे गाव सोडावे लागते
खरे तर आता आपा भटे ीचीही गरज नाही
माझे गाव तरी कुठे रािहलेय

 मीलनातही अघिटतपणे
आपण गत
ं ु लेले नसतोच
--- ००० ---
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इितहास टाकू न
कुठाही पिरितीत
आपण जगयाता अिनिततेच े बळी ठरलो

ु के ला
असे होऊ नये णून मी इितहासाचा अास स
हे गॄहीत धन की काही तरी िश असणारच
अथा बेिश हा शच नसता आला भाषेत
मला ेरणा ू त अिता असले बािलश काही नकोच होते
इतके कमकुवतही नते माझे मन

की इितहासाा सतता पाठांतरा अभावी
चेहरे पाडून मरत राहावे लागेल
सूयाा आडून आिण चहा िपता िपता
एवढाच होता माझा िवचार

की राजकारणात यशी ायचा आपला िवचारही नाहीय
तर हवाय कशाला आपाला आटािपटा लाखांचा पोशदा होयाचा
कवा अिभमान धमाचा कवा भाष ेचा कवा पाचा कवा गिरबांचाही
अंत अदशनीय कान पाडून िनःश जदगी

मा के ली तरी पटकन चढवता येणारी वाघनख े
बाळगावीच लागतात हे एवढे एक त एक ेरक धडा
णून इितहासातून आलेले मला माच होते
णून मी फ धोके कमी आिण जगणे जा
एवढेच शोधत होतो – मागत नतो काहीच कारण देव
तःच अिनित आहे हे मी जाणून होतो --

माझा इितहास टाकू न मी परेु सा न राहायला तयार होतो
--- ००० ---
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ते वाईट हे चांगले
भूतकाळावर बेतलेला धामक ेष वाईट
पण तसाच जाितेष चांगला
ु
तमचा
धमािभमान वाईट
पण ांचा चांगला
देवदेवतांा िवटं बनने े भडकणे वाईट
पण मानवी िवभूता समथनीय
ु च े दाखले वाईट
पराणां
पण इितहासाचे सारखे ा
संतांचा गवगवा हे ढग आहे

ु
पण माचा गवगवा बिमान
योग ान अैत ही बकवास
पण नथगन ेस ेट
ेकाचे वाव वेगळे का अस े ना
पण वाववाद महान पण फँ टसी खोटी
ु कळते ते पोरकट
तला
पण मला कळते ते ग
ु तझ
ु े खरे वाटणे हा वेडपे णा आहे
तला
सरळ माझे खरे स ीकार
--- ००० ---
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मारेकरी
किवतेत मी श
पूण  िपळले
तेाच माझे मारेकरी हजर झाले
ांना मी िदसलो नाही
ांना शंका आलीच
की मी किवतेत असणार
णून ांनी ितला घेरले
चबाजूनं ी कुठूनही

अथ िनसटून सटु ू नये
अशा बंदोबान े

तरीही ांना काही कळे ना
ांना ऐकू जाईल असे मी बोललो
ू िनःशपणे –
किवतेतन

ु
ताला
ही किवता न कळणे
हेच मला मारणे आहे
हे लात ा
ु ीही मराल
फ मायाबरोबर त
ाला आता इलाज नाही
आपण हा सोहळा
एक साजरा क या
--- ००० ---
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नॉमल जग
मन े तबं ु लेली माणस े
बाहेर पडतात
लोकस बंद असा तरीही
चंड शहरातली
चंड हॉटे स
आिण हॉिटस
बाब सांगत राहतात
संपक हीन
िखशात प ैस े नसलेली
आशाळभूत माणसे असतात
एकाच इेत की जगात पोलीस नसावेत
ु
तरळक
रहदारीा रांवर
हरणे मोर आिण माकडे
च ैनीत बागडतात
पांनाही आकाश
जरा अिधकच मोकळे वाटते
मा घातलेली माणस े
भोके पाडू पाहतात मनांना

ासोवासासाठी भीती आवरत
ु ा घरी परतणे आता
चार वू घेऊन प
भागच असते हेच नॉमल समजून जग
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झोपेवर
ऍलजन े जगाला खाज सटु ते
जग घेत े लोिरिटडीन
आिण नकळत हळू हळू
झोपी जाते
जागे झाावर
तोल सावरयासाठी
जग घेत े ुज ेरॉन

ु झोपी जाते
आिण पा
झोपेत जग
झोपेवर घेत े 
आिण हळू हळू जागे होते
जागेपणात ते झोप टाळत राहते
--- ००० ---

21

हात
वीस लाखांचा मोबाईल
सोाचा आिण सात िहयांनी मढवलेला
कसा आला होता माया हातात ते नका िवचा
आकाशात उडालेले गंजलेले पाचे डबे
पी समजून उा मारत मी
अैत तानाचा अास के ला होता
आहाराचे काही िनयम पाळत
तरीही पोट खले तरी मी हवालिदल होत
शाीय संगीत ऐकयाचा ह धन बसे

ु होता
कारण ान े बरे वाटते असा माझा अनभव
तर माया याच उजा हातात आला होता तो
अडीच िमिनटे णून मी रोज
संाकाळी माया या हाताला सजवून
ाला लोकांा दशनासाठी ठे व ू लागलो

तो हात शभु आहे असे सगळीकडे पसरले
ु चा एक ंथच झाला
लोकांा अनभवां

ु कधी कधी मायाशीही
तो हात मीमळे

ु वागू लागला पण आता मला माघार घेता येई ना
मरीने
खूप फायासाठी थोडा ाग करावाच लागतो ना
हे सगळे कळले एका भूखड
ं िय राजकीय पढु ायाला
तेा मी हादरलो कारण िनरोपच आला ना

ु े दे दे ठाकू र ये हाथ मझ
ु े दे दे “
“ ये हाथ मझ
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ु
ण
गाकष
मी काही मांडणीिशे के ली
िचे तर खूपच काढली
माया ेक कलाकॄ तीत मी

ु
णाचे बारा वाजवले
गाकष
मन

ु च
अमक

णजे

हेच

हे

मला

खोटे

असते

दाखवायचे

होते

बघताना

काहीजण

ितरके

होत

काहीजण

जिमनीवर

पडून
तोलच

पाहात

काहचा

तर

काही

णत

वाटे
अन ेक

ितिया
झालो

मला

येत

िदङमूढ

माझी

पिहली

हे

झालो

सूती

आठवली

आरोयिवघातक

िनसग

नाकारणे

वेड े

असा

भीती

आिण

अचंिबत

ु
ती

पान
काहना

पडायचीच

अिभाय

मग

हे

णजे

बेशु

काहीजण

येत े

भोवळ

कहर

जाई

हे

करयाचे
तर

पिहले
णाले

दंगली

आहे

की

करयापेा
कले ा

पाऊल
ांा

जा
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मी
नका

साही

आहे

भावना

कोटात

वायालाही
ांना

लोकांना

खावा
णालो
येऊ
िदला

िश
अनावयक वाटणाया
कपा उडवून
मनाचे िश साकारले

हे सदं ु र कस े वाटणार सवाना
जे तःच उडवले गेलेत
ांना वाटणाया माया माणूसघाणेपणातून
हे जग काही मी घडवलेले नाही
मग माया िनणयांना जबाबदार मीच कसा
आता िश णून जे काही उरले आहे
तेही जडच आहे आिण कं गोरे असलेले
कधी अाळिवाळ कधी अचकटिवचकट
ु वघेवी
आिण कधी लोभस सखदे

फ माण खाली आणलेय जगाचे
आधी गरीब ा मग साचे बघा
हे पटान े कवा समजान े
आिण अंितम णजे हे िशही
न होऊ शकते पूण  ताणशूतेत
हे माहीत झाान े मी  करतो
िशूतेच े ातं
ु एक कवी समजतात
पण लोक मला अमक
--- ००० ---
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घ वाफ
आपा घरात घ वाफ
जगून झालेा वषाना झाकू न टाकणारी

ु
ु
आिण गदमरवणारी
अनभवाा
भाष ेला
अशा णाची कनाही
नाांच े जंजाळ करते
संशयाद
 े े
आपण पािहलेली तीथ
हात जोडून उभी असामाणे
पराभूत आिण के िवलवाणी

पण ॄती सोडून जायला घाबरणारी
ःखावेग आिण भीती अस झालेला धडा
तःन पडत असणार नदीत

मॄतू ॄती न होणारच या खाीत
ेमाचे उेजक वाह
जे कधी ओलांडून गेले होते
काळाा सीमा

आता फ झालेले

एक जनु े मातकट कोिळक
असा ण घडवयासाठी
पूण  िवाने कामाला लागावे
इतके आपण महाचे आहोत की काय
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परका
खरे तर मी बाहेरचा परका आहे
माया असयातली फॉरेन बॉडी
हे मी पािहलेले असूनही
मी ापतोय हे घर मालक णून
मालक असयाचे ताण
ापतात माझे शरीर
आिण खू लागतात हाडे
तेा मी तयार होतो
मालकी सोडायला
मला वाटते की
मालकी सोडून मी होईन
ु ाल मालक
खश
ताजातवाना
यापेा माझे परके पण
िदसलेच नते
तेच बरे होते
असे  कळावे
अशी होते तडफड
मी परका होयाची नसावी ही भीती
जगच नाहीसे होयाची असावी
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किवता आिण कवी
न ेहमी
कवीच देतो किवतेला श
असेच असते किवतेच े अवतरणे
पण अचानक कधीतरी
लहर लागामाणे
किवता फ खूण करते कवीला
आिण तःच देऊ लागते श
कवी काहीसा चिकत होत
किवतेच े हे ेम येऊ देतो
ू 
हे तर अिधकच अथप ण
असे णत
येणाया अथावर

ु
मळीच
ताबा न ठे वता
आता किवताच कवीचा
ताबा घेत असली तरी
अनपेितपणे
कवा खरे तर अपेे माणे
कवीला हवे तेच अथ 
आकार घेत राहतात
अंितमतः ताबाहीनपणे
िनरथ कतेा बवर
ोट पावणारे
न ेमके
--- ००० ---
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मोजूनमापून
मला हवे ते भाष ेचे प
ते हेच हे कळते तेा
मी कमी बोलतो
आिण ितलाच उु करतो
ितचा शकोश खोलायला
िताकडे असतो
अजब आिवास
माझे कोणते श जाऊ ायचे
आऊटसाईड द ऑफ ं प
हे ितला सहज कळते आिण तरीही
वेगयाच िवषयावर बोलताना नंतर
ितन े माया आधीा शांवरचे
ितचे सखोल अबोल िनपण
टले तर नकळत
देऊन टाकलेले असते
भाषेचे हे प घडता घडताच
सहजच हे असे पिरप झालेय
हे येत े लात
तरीही मीही न आिण सौच
असायला हवे असे ती णत नाही
मग मला कळते माझे श कोणतेही असोत
मोजूनमापून असाच सूचकपणा असणार आहे
भाषेा या पात
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चा
पॄीा चेला

ु
मळीच
इजा न करता
मी करतो हे िवचार
कारण ते असतात
ात अिातच नसलेा
ु
आभासी सखाचे

ु सोलत राहते
आभासी सख
माया मनाची चा
हे कळू नही मन करत राहते
ु पा
ु पनरावॄ
ु
पा
ी
आभासी स
हे आभासी नसतेच
ते च देत े

ु
सखाचे
रबंबाळ ण
आभासांची अशी
अावधी कथानके
पािहली असणार पॄीन े
सव से कदािचत
एकसमान समजून
ु
सखाची
िशा भोगणारी माणसे
ितला नवी थोडीच असतील
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आदश जगणे
ेकपा घटनेचे
ःख भोगणारा नािक
हसतो धामकाला
तपात एका पायावर उा
समाजकायाची घ भूिमकाच
आदश जगणे णत
--- ००० ---
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किरयर
घरा घरी शांतपणे
आपली आपण कॉफी िपणे वेगळे
े िगरी
आिण लसमारंभात मेसज
करत बसणे वेगळे कोणाही कारणान े
के सगळती हा िवषय िनघाला
तर शाळेतले िदवस आठवणारच
पयायच न रािहाने
पडणाया सरकारमाणे
ु े जेवताना एकही डाग नाही पडत
बफ
े तर सरळ
शटावर अस े जमत नसल
आहेच े िवचार घोळवत ठे वावेत
डोात सूयाची भीतीही बाळगत
त णजे एकच पाळावे
परा सेवन करणे रोज
हेच असावे िजवाभावाचे जंगल
वॄवी हे गाणे णत
आिण कवा जरी मनात कहत
फारशी किरयर न घडाने
अरे छोड दो ा है जदगी
असे णत आपले नाव छापून आलेला
कॅ रम खेळाबाबत वीस वषापवू चा आपा
ऑफीस वाषकाचा अंक दाखवावा नातवंडांना
सहज बोलता बोलता ितसयांदा
--- ००० ---
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जागितक कला
इथ े फुटाणेही िमळतील आिण िपाही िमळे ल
जागितक कलेा चचा आपापा
टोयांना अनकूु ल कशा होतील

ु
याा याही
चघळा जातील
ू
साधारी बदलयाचे ेय ठे वन
ु येऊ ात ते तर हवेतच
हे अनभव
आपापले जग ःखे हायलाईट ायला हवीत
ु ना हे वाचू ा हे िशकू ा
मलां

लोकलमधूनच ती लोबल होतील
बघा ना नोबेल भाषणे
ू  जागितक इितहास
ते साले संपण

आिण तःा देशाचे इंभतू कचर आिण समा
ु कीन े
यांना कसे िभडतात माणस

ु ा इितहास ना कणा
ना तान ना खल

ु ांा माथी बसलेले साट
अासमात मल
महान मातांची वगवारी आिण वाटप
यांवर पोसलेले आम िशलेदार
मावळे वारकरी भ ांितकारक मूच
िफरवणारे भांडािशवाय कसली जाण
या ताचे अिभमानी संघटक झडवे ाले
ु कन
माणसाा अवधानाचे तकडे

ु शू
इथा इथेही एकमेकांची िफकीर न करणारे तसडे
ु की ाय ातं या शांच े परत
ु
ान ेम माणस
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मथरेु चा बाजार
राीा मोहात पडलेले अवडंबर एका कॅ नॉलचे
ु िवााा पकां
ु
हलके च घसते
त

जेा पहाटेच े साडेपाच झालेले असतात
अजून कुणीच णणार नसते शोकगीत
यापांगयाअंधया िचपटांच े

ु ुट
कारण आकाशात उडालेले कारखाांच े मक
ू असतात कधी जाया होतात
ल ठे वन
राकडेा सोन ेरी टपया यावर
माणसाचे िवचार जसे कधीही टपून असतात
संघषाा संधसाठी तसेच ांच े साठे

ु ानयु ग
ु े वाट पािहलेा होकारांसाठी
ितत असतात यग
आपले नसलेले असे असेल का काही िबनाकटकटीचे
यावर मग पिरसंवाद भरवायचे ठरते पानटपयांचा
सापडले तर आता ांनाच काही सापडेल

असे वैचािरक अवगठं ु न बाळगत नाइलाजाचे
िवााना यांतले काहीच नाही पटत
ांना वान जायचे असते
ऍिसडा कॅ नॉलमधून
एकिवसाा शतकाता
मथरेु ा बाजाराला
सगळीकडे
े िन या खाीन े
गोपीच असतील ाट िरस
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उदबी
अाहत वाातपणा करणारे

ु
बारमधले पजारी
बाा सरसावून
जेा सारवसरव करतात
पूजासािहाता घोळाची
तेा िगहाइके िवचारत असतात
ू
ांा मनांा िबळांतन
बाहेर पडलेले आािक 
िबलांा पेमटची वाट पाहणाया वेटस ना
बेटर लेट दॅन नेर असे णत
े र ॅ सरकवले जातात हातांत
मनीस
बाहेर पडयापूव कुरोगी मातांा
ु
िपऊन तर झालेा हसतमख
 असतातच आािक
हे सगळे च ीकारतात
पण ात िकती वेळ घालवणार
णून सगळे कुरकुरतात

ःखान े मेलो तरी बेहर असे णायची

ु ांना
सवयच लावतात सगळे आपापा मल
ु असतात
आिण यावर बारमालक खश

हातोहात िमळणारे तहहयात िगहाईक
ही या सगयात ांची कमाई असते
उदबी लावून न होता होता
--- ००० ---
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समाधी
कुणी डोळे िमटले णजे
सगळे जग समाधीत गेले असे नाही
वाटायाा अता
जेा लपूनछपून लावा जातात
िववाहाची शताच नसलेा
पावसाला
तेा साहिजकच पाऊस िवचारणारच
ु असतो पोकळीचा
पावसाला अनभव

ु ी
याचे ना उर येणार असते ना कबल
पांवर खूप आवाज के ला

तरी खोा समाधीपढेु काही नाही चालत
हे ाला माहीत असते
ाला हेही माहीत असते की
अशा समेवर िवचार करणेही
असते ा समेपासून पळू न जाणे
तो फ एक वाटाणा
हवेत उडवून दाखवतो

ु
ु ामाला िनघून जातो
आिण पढा
म
खोा समाा न लावणाया ीही
ु ा जगयात
असतात ाा ख

तःा पोकळीतून बाहेर पडणे ाला माहीत असते
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सूयाला येतो ताप
कोणतेच आडपडदे नसलेला सूय 
िवचार करकन काळवंडतो
ु
राीा सखाचे

खरे तर घाळ पढेु न ेणे
हे असते ाचे काम

ू साकळू न
तर तो राहतो थांबन
िनसगात कुठे च नसते
हे िवचारांच े लफडे ही कसली

बाधा हे कुणालाच कळत नाही
सूयाला येतो ताप ाचे अंग
खू लागते तेा मा तो
शहाणा होऊन वतमानात येतो
--- ००० ---
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जळमटे
हरलेले लोक जकलेांवर
गाया झाडत बसतात
आिण अिधकच थकत जात
भिवाता शताही
कमकुवत करतात

हे ितला पटत नसे
ती णे मानवी जगणे

ु जळमटांसारखे असते
जा
ाला एकच अशी पत नसते
ितचा  ेकपचा होता
ान े िदलेा ःखाचा
ितला बदला ायचा होता
आिण तो तर णत होता
की ेकपन े तो ःखीिबःखी होणार नाही
मग उपयोग काय तो धा देऊन
हा जा िवचार करत बसावे
तर उलट ालाच िमळू शकते संधी
धा देयाची आिण मग ितलाच उलट
ःखही होऊ शकते आिण अपमािनतही
वाटू शकते आिण िनणयिवलंबाची खंतही
जळमटे हाच असतो सारांश हे ान काही
शांतता देणारे नसते हे ान ितला आता होत होते
--- ००० ---
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िवजय
यात िवजयिबजय कसला -माझा पराभव ीकारयाचा डाव
ु कळलाच नाही
तला

असे दाखवयाचा डाव
तू खेळलीस
मनातून माझा िवजय ीकारत
इतके च
मीही मग माया
पराभवाचे ताणून नाही धरले
--- ००० ---
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बिहरा िवषक
नतकीा नखाची
सर नाही येणार
भंगलेा िवचारांा िवषकाला
-- नतकीला नसते माहीत ितची गती
आिण िवषक असतो मूढ
ाा ितीबाबत
ढग येण े जाणे
ही काही घटना नसते नतकीला -भंगलेला िवषक येतो दबावाखाली
िवषक थांबलेला असतो
ाा चापासह
ाा भावात
नतकीला असते फ नॄ
िता आरशातून बाहेर पडलेले
िवषक समजून घेऊ पाहतो
न ेमकी कशान े आली घटोटाची वेळ
पण ाचा भाव

ु डे
सवच सांच े करतो तक
समजणे णजे घटनाच नसणे
हे सांगतेय नतकी बिहया िवषकाला
--- ००० ---
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तू माझी वाट पाहा
तू माझी वाट पाहा
मी आलोच माया निशबाला हसून
तू माझी वाट पाहा
मी आलोच माया आठवणची वाट लावून
तू माझी वाट पाहा
पण आता मी तोच नाही येणार
तू माझी वाट पाहा
मी येयाची शता मावळे पयत
तू माझी वाट पाहा
वाट पाहणे िनरथक आहे हे कळेपयत
--- ००० ---
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एकच स
ु े इतके श
तझ
आासकतेत ओसंडणारे

ांच े तु या मनातले अथ
माया मनातले अथ 
वेगवेगळे
असे काही नतेच
होते फ तू बोलणे
आिण मी ऐकणे
तफ अथ हीन
असयाचे एकच स
तफ ापून
तफ अथ पूण 
गूढ आिण 
जणू दोघांनाही
माहीतच नसणारे
आिण तफ हवेस े

जाणीवपूवक
--- ००० ---
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रांा सावा
तो माणूस होता शार
ाला एक त सापडले होते
की बाबा रांना सावा नसतात
मग हा एक नवाच िवचार पान
पांनी आिण उंदरांनी ात भर घातली
ती अशी की समु ालाही नसते सावली
ु
आिण इंधनालाही

मं ु यांना हे काहीच पटत नते
ा णत होा की हे त मा आहे
पण यावर आधािरत पूण 
जगयाची वा नका लावू
इतर हजारो लाखो गोी
यात कशा मावतील
तो माणूस णाला
इथ े ग आणायला
आहेच काय सरे साधन
िवचारांनीच तर िदशा ठरवून
हणे टाळावी लागतील
िवचाराला टोक असू शकते वा धार
पण तो अमयाद णजे काहीच नसणे

नाही होऊ शकत हे समजूनच जायचे पढु े
मग मं ु यांनी नाद सोडून िदला आिण होईल
ते होईल णून ा गेा ऑिफसात
--- ००० ---
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समता
शरीर आकार शी मचा आकार
ातली रसायन े ातले वायरग
आकलनाची आिण िनणय घेयाची पत
या सगयांतच असतो फरक
ु यांत
ी आिण पष

तरीही हवी असते समता
कवीला एक ीच िवचारते
ु कसे कळते ीचे मन
तला

इतके कसे ते माझेच वाटते
कवी णतो
मी ेम करतो ीवर
णजे लोपच पावतो
मग फ तीच उरते
कवी णतो लविचकता हवी
ु
ु
मलायमता
नाजकता
हवी

भोवतीा भती िवतळवून टाकणारी
जगयात समता नाही येऊ शकत
ेम येऊ शकते
ु वेगळेपणाा समॄीत राहा
तू तया
मी ाा बाहेन तु याकडे पाहीन
--- ००० ---
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वॅलेस िे
वॅलेस िे हा २० ा शतकातला अमेिरके तला एक महाचा कवी मानला जातो. १८७९ ते १९५५ हा ाचा
जीवनकाल होता. तान, मानवी कन ेची पिरवतनमता, वाव आिण स यांच े चतन, िवलण ितमा आिण
ु खाली देत
गूढता ही ाा किवतेची वैिशे होती. मला आवडलेा ाा दोन किवतांच े मीच के लेले अनवाद
आहे -१. घर होते मूक आिण जग होते शांत ( The House Was Quiet and the World Was Calm )
घर होते मूक आिण जग होते शांत

ु
वाचक झाला पक;
आिण उाळी रा
ु
होती जणू सभान असणे ा पकाचे
.
घर होते मूक आिण जग होते शांत.
ु
श अस े उारले जात होते की जणू पक
नतेच ितथे,
ु
पकाा
पानावर वाकला होता वाचक हे वगळता,

वाकयाची इाच होती ाची, अिधकच अिधकतम असयाची
ु
एक अासक ाला होते ाचे पक
स आिण ाला
ती उाळी रा अशी की एक िवचाराची पिरपूणत ाच.
घर मूक होते कारण ाला तसे असणे भागच होते.
ती मूकता होती अथाचा एक भाग, ाा मनाचा एक भाग :
े ा माग.
ा पानाकडे जाणारा पिरपूणत च
आिण जग शांत होते. स ा शांत जगातले,
ात ाितिर कोणताच नाही अथ, जे तःच
आहे शांत, जे तःच आहे उाळा आिण रा आिण तःच
आहे तो वाचक जागत वाकलेला आिण वाचत असलेला.
--- ००० --ु असयाची किवता ( Of Mere Being )
२. नसते
मनाा शेवटाशी ताडीचे झाड,
अंितम िवचाराा पाड, उवते
कां सजावटीचे,
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एक सोनपंखी पी
गातो ा झाडात, मानवी अथािशवाय,
मानवी भावांिशवाय, एक रदेशी गाणे.
ु ाला की ते नाहीय कारण
मग कळतेय ना त
ु वा नाराज करणारे.
आपाला खश

तो पी गातोय. ाचे पंख झळकताहेत.
ते ताडीचे झाड उभे आहे अवकाशाा शेवटाला.
वारा वाहतोय हळु वारपणे ाा फांांतनू .

ु ले खाली.
ा पाचे अिझळाळ पंख झकले
--- ००० ---
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चं
वू
ं ा जगात राहतोयस
तर वू
ं ा भाषते बोल
माणसाा मनातून येणाया

ु
घसमटीला
इहवादात अथ नाही
असे चं णाला तेा
घराा भती पाहात होा
दयाळू पणे आिण चतेन े
आता काय घडेल याची

ु ता नती
ु
राीला मळीच
उक
इहवादाची बकवास करणारा हा ाणी
ेम करणेच िवसरत चालला होता
ु
समाा
वाळू त इततः
बागडणारे खेकडे
आपण फार आनंदात आहोत
असेही स नते माजवत
वाळू वर पडलेा चांदयान े
ना वाळू रोमँिटक होत होती
ना खेकांना हवा होता
राीचा अमरपणा
वू
ं ा भाषेत कस े बोलायचे

ु प घसमटीतू
ु
इहवादी मौनातून की व
न
या ावर चं फ हसला
--- ००० ---
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मूड
ु े माझा एक मूड तयार होतो
पावसामळ
मग सद होते मग घसा पकडतो
णजेच ऍलज होते
हे पान मला वाटले आपला तो मूड
पावसाला िवरोध करतो आिण ा लढाईत
तो मूड खूपच कमी पडतो
समजा मी तो मूड तयारच नाही होऊ िदला
तर माझा पावसाला िवरोध असणार नाही
आिण मला ऍलज नाही होणार
हे जर खरे असेल तर
या िवचारान े मी घाबरलो
मग तर मनातले सगळे च िवरोध
असे काही ना काही िबघाड
घडवतच असणार आिण मला ते
कळत नसणार ते अजून  न झाान े
वाईटाला िवरोध करावाच लागणार ना
माझे मन एक साधे स सांगते
ायला णजे जगयात
ऍलज
े का काय
ही कं पसरीच असल
आता या िवचाराचा मूड नको तयार ायला
--- ००० ---
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ु
पके
ान े कचरा डेपो पािहला होता
ु
इथ े तर पके
होती

ु अन ेक िवषय
नवी जनी
अनेक भाषा हारीन े लावलेली
काही पडलेली इततः
णजे ान तर िकती अमयाद
िढगारलेले होते ितथे
काही िठकाणी वाळवीन े फ के लेले
ु
न ेमकी पके
शोधा िनवडा वाचा
याा कन ेन ेच
ाला चंड ताण आला
आिण ाला तर हवे होते
ताण घालवायचे ान
जेवढे वाचू तेवढाच थोडाथोडा जाईल ताण
ही कनाच ाला भयानक वाटली
आपले आपालाच पूण  सापडायला हवे
या िवचारान े ाने आधी
वादळाची वाट पाहायचे ठरवले
वादळ आिण पाऊस
एक आले तर बेटच होईल णत
--- ००० ---
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रथ
वीसेक वषापवू ची गो आहे
असे णत ान े पीठ
कसे चांदणे णून उधळले होते ते सांिगतले
ाचे णणे आपण ा अथ ास घेतो
ा अथ याआधीा जगाची
आपाला मािहती असायला हवी
आधी कोण कसे जगून गेले
ते माहीतच नसेल तर आपण तेच तेच
ु पा
ु नवे त समजत रा
पा
उदाहरणे िजतकी अिधक माहीत
िततके आपण
अचूक असयाची शता अिधक
असे तो णे वगात
िवााना जेवू घालताना
आिण ांाशी हािवनोद करतानाही
जणू ाला ते फारच महाचे वाटे
मग तो ाा एका आनंदी ाबल सांग े
आकाशातून एक महाआकष क रथ महाचंड
येताना िदसला ाला कसे काय श आहे
हे असे य शूट करणे या िवचारासह
ा आनंदातच तो जागा झाला

ु
ाा भिवाबाबतचे ते एक शभिचच
होते
े वष तो मानत आलेला आहे
असे गेली िकक
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तो आिण पी
ाला वाटे पांनी
आपाला घाब नये
आपा अवतीभवती
िनझ र होऊन आपण इथे नाहीच
इतके साधे असावे
पण पी जवळ येताच
तो तःच दचके आिण लगेच
उडून जात पी कारण

ांना उपजतच असे समज
की भीती हे हस ेचेच एक प असते
ांच े म िकतीही
छोटे आिण अिवकिसत असले तरी
दचकणे णजे संवदे नशीलता
की िनभ यपणा णजे ेम
यावर िवचार करत तो
दाणे टाकत राही पांना
ांना ते दाणे तर हवेच असत
ांना तो ेमळही वाटे
पण ते अंदाज घेत पळयाा तयारीतच
ााकडे पाहात दाणे वेचत
ेमळ आिण िनभय होता न आान े
ाला असंवदे नशील वाटत राही
--- ००० ---
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कला आिण भवताल
ु के ले
गग
ं ु के ले स
हसवले रडवले
हसवत हसवत अ के ले
िदूढ के ले गधळात पाडले
चिकत के ले नवीनच
िकोण िदला िदशा िदली
िवचारवॄ के ले
ु
ांच े हे चकले

या ऐवजी ते तसे करायला हवे होते
ु
ताला
आा नाही कळणार

याची फळे पाच वषानतं र िदसतील
पण हे डावपेचात कमी पडतात
चांगला वा नाहीय
फू ट पडतेय णतात
यांनी असे के ले तर
ते मडरच करतील
खरे काही नाहीय
खोा चाराचा भिडमार आहे
वािहा फसवताहेत
गिरबांना वालीच नाहीय

ु
ताला
काही तच नाहीय

ु ी पंाणव साली काय के ले होते
मग त
ु चिकत
कला आिण भवताल गग
ं ु स
िदूढ करताहेत – ेट !
--- ००० ---
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वावर
माझा आवाज इतका
जाड िनबर आिण घोगरा कसा
आिण माझा चेहरा

ु
इतका मोठा आिण चंड अनभवी
मायातून सरेच कुणी
वावरतेय की मीच

कुठे ही वावरतोय ीली
णात माझे िम
िवन जाऊ शकते
हे िदसापासून
कधीही होतेय साात
हे िविच माझे घर
सगळी माणसे एकच तर

ु
भोगताहेत सखःखे
जगाचे नकाशे
बेिफिकरीन े भरलेले िनदय आिण ू र
साधे ऊन पडलेले िदसणे
हेही आपापा माचे का असते
हा  िवचारताच बंधभु ावान े
भसात होतोय सगळे च
एकमेकांा अिांत
एकितपणे आिण

बु ीा टोकापिलकडे
--- ००० ---

52

भावी िवचार
दोघांचीही िमे सेम हवीत

बु ी एकसारखी हवी तेत सेम हवी
पटवून देयाची हातोटी आिण कपडे
सेम हवेत सजावटीचे सामान
पौिक अ आरामदायी वास

ु
हवा आिण हवे सस
संदभ ंथालय
ाट सहकायांसह आिण आधी
झालेला हवा दोघांचाही सेम चार
आिण गद स ेम तेवढीच जमायला हवी

तरच कळे ल खरे भावी िवचार कुणाचे आहेत
आिण हो दोघांचहे ी भाषण एकाच मु तावर

े वेळी
न ेमा समान वेळात ायला हवे क
आिण िवनोद आिण शायरी यांची पखरणही
सेम असायला हवी िशवाय लोकांना

ु करयाची सव साधन े स ेम हवीत
खश
तरच कळे ल खरे िहतकारक कोण ते
लोकशाही नीट चालावी ातं
सवाना स ेम असावे ाय असावा
णून मग दोी बाजूच
ं े लोक
यांच े घाट घालतात आिण उपल
असणाया सव सावांना बोलवतात
दोीकडे पास पास आरसे लावतात
पण दोघांाही ोांच े मूड मा कधीच सेम नसतात
--- ००० ---
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ु
मी
रंग आिण र यांमाणे श
ओघळावे फटकारले जावे घरं गळावे
िफरावे सहज सरळ जावे िवनाअडथळा
सवया िवचारांच े संसग टाळत
ना शतांा अात जगात
ताणांा डगरांना वळसे घालत
श अखंड उलटे पालटे
भेदक ओबडधोबड खरखरीत पोताचे
कधी रखरखीत कधी ओलेचब
सव आकारांचा फील देणारे
अवाजवी णावे असे काहीच नसलेले
फुकटा उपापांत मगूल असणारे

नकळत धोके परत वाचणायांा टोा उडवणारे
ु
हलकोळ नसता
जािणवांचा समोर

ु ी देणारे
अथच नसान े मूतमंत म
बालपणीा पावसातले छोटे रेनकोट
तायात लॉटरी लागलेले लकावया
देणाया आकष णांची इडली खात
दािणा सदयाची वाखाणणी करणारे
फुलांच े शौकीन भरग भावनांच े

शांबाहेर नेणारे वाचकांना तःचे
असणेनसणे सारखेच करत
--- ००० ---
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आता काय
तू सांिगतलेले अंतर राखले
तू सांिगतलेले श व के ले
ु आेन े सन े सोडली
तया

मनातले िवचार आटोात ठे वले
आता काय

ु कॄ पेची वाट पाहणे
तया
हाच तर अडथळा होत नाहीय ना
--- ००० ---
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कलेच े िदवस
मं ु या लागून मेले की वाळवी लागून
असा ेयाचा सामना रं गणार हे िदसताच
अनेक िचकार हजर झाले
आधी स पान मग ते अमूत  करायला --

ु अमूतह ी आपाला माहीत असले ा
नसते
झबं ु रांा आिण कोिळकांा आपा
ू च येत े हे ांना माहीत होते
मनांतन
पण हाती असलेा कौशातून
ांना मिसहा णून गाजायचेच होते
आिण जगाा संॄतीचा ायचे होते

ु
एक अिवभा पाणीपरवठा
डबल िफड

वाचनसंॄतीचे उपटसभ
ं ु भ गौरव माजवत
आपा ग डबांचा संगी
हजार सप पोसून धाक िनमाण करणाया
होते हजर ांचहे ी आसंवध न साधायला
राीा अपॉइंटमटसपूव ेयसशी ठरलेा
ा ांा गतेा जािहरातत
हमखास असत अधन आकष क शार मॉडेस
ही लोक वाचत नाहीत यकला तर
फ िललावांतच िदसतात काया

प ैशांा उग
ं ु आिण सखोल वहारांत
संपले िदवस एकू णच कलेच े
हे समजून काहीजण शांतपणे पाहात वेफस  खात होते
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ु
मलाखती
माझा िम लाकडावर रंधा मारत होता
मी कवी असाचे ाला माहीत असान े

ु ाखत
ान े मला िवचारले – वाचली असेलच आजची मल
मी हो णालो आिण पढेु कशी वाटली णालो
एवढा मोठा देश ह आिण ह हा धम नाही
हे काही नाही पटले तो णाला पण असू दे मी णालो
िवचाराला चालना तर घे सा असे णून पढेु गेलो

ााा कानातला कतनकलाकार मला ओळखत होता
ु ाखत
कवी णून णाला वाचली ती समीकाची मल

ु े झालो
ू आपण वाढत न आान े आपण खज
आपा परंपरेतन
ु े झालो हे बरोबर असले तरी
हे नाही पटले खज

आता जगभराचे वाव आहे आपा जगयात

ू णजे कस े बघायचे आिण इकडे तर
ते परंपरेतन
दोन लेखक णताहेत की वाव सारख े बदलतेय

ु े िलहीत असलेले सारखे बदलत राहावे लागते
ामळ
तरी िलन िस झाावरही खूप बदलतच जाते ते साले
िकतीही य के ला तरी आपले सािह अगदी आजचे
ताजे तडक तु नाहीच असू शकत

ु
ितथे एक हवादी पढारी
दाढी कन घेत होता
ु ाखती
तो णाला मीही िती वाचात मल

ु के लेय आमचेच आहेत ते
ांता दोघांना आी खश
कोण ते परंपरावाले आिण हवाले का मी सरळच िवचारले
करे तो णाला मला नाही पटत मी णालो

ु घातलेय ांनी यात पटयाचा  नाही
आे आय

ु क
ु
ु करतील ांनाही आी खश
जे कुणी नसती
ही कुजबूज स
ु एवढेच बोला आपले लोक कक आहेत ोरीज आपोआप
नसते
वाढत जातील ांनी नाकारले तरी आी फायदा कन घेऊच
ितकडे ते परंपरेतनू वाव बघा णताहेत आिण इकडे

या दोन लेखकांा हातून वाव सारखे िनसटून पढेु पळतेय
ु
ावी पढायाा
दाढीसाठी फे स फुलवत णाला

आी ितघेही हसलो पण खूप लोक णताहेत की खूप
खूप िदवसांनी इतके िजवंत वाचायला िमळाले

ु ीही लेखक कवी आहात त
ु ालाही काही कळत असल
े च की
पण त
मला हसून ओळख देत पढु ारी णाला अहो टले
मी तःही ऍसड आहे आिण िलिहतोही ऍसड
बघता बघता संपनू च जाते सगळे मला णायचेच नसते काही
वाव ही मायासाठी िकस झाडकी पी असते
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ते सापडायचा आिण कळायचा मला च नाही येत
जे ऍसडच आहे ते कालचे काय आिण आजचे काय

माझे वाव जनु ेिबने नाही होत ते िनरथक होत राहते

ु ीत असतो असलेले वा नसलेले वा ामक
ु े मी खश
ामळ
ु ड
कवा माया मताा परच
ं ु ीत पकडलेले वाव
सगळे च मी िलिहतािलिहताच न हो◌ेत जाते

ु
ावी णाला ही पळवाट झाली पढारी
तेच णाला
एकाचेही खरे नसेल तर सगयांनाच पळवाटावाले का नाही णत
ु ाला
मी िवचारले हे छोटे छोटे डास का नाही घाबरत त

तर ते णाले वेगवेगया कारणांनी आधी वापन पाहा मग िवास ठे वा
मी णालो जाऊ ा ते सगळे
दाममे कम काममे दम असे काहीतरी बघू या
--- ००० ---
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डरना नही
िखडकीतून िदसणाया राकडे

ु ाकडे पाहात
वा आकाशाा तक
सयाच िवचारात गढलेले असणे
असे तो कधीच करत नसे कधीच
उदास िनराश वा एकाकी टाईप
ायचे नाही ही ाची िज होती
तो अिधकारी होता सगळीकडे आिण न ेहमीच
उाहात असे चारचौघात तो न ेहमी
हािवनोद चेामरी करे काही
िवनोद सपक असाचे ाला िम सांगत
ावरही तो हसून आणखी एक िवनोद करे
ु े ाा
ाा अशा आनंदी पेहरावामळ
बायकोलाही आनंदीच राहावे लागे
नाही तर तीच का अशी उदास असे होईल
याची ितला भीती वाटे
तो अशाने थकतोय मरगळतोय
हे घराता घरात िता लात येई
ा ना एखादा तास उदासीन वा डल
चाराठ िदवससु ा झालात

तरी आपाला काय कमी आहे
ती णे तो हसून ितला डरना नही णे
आनंदाचा चंड ताण येत राही
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ु
सधारक
अहो णावे की ए
याा मधा संिधकाळात ितचे ल झाले.
ती सदं ु र होती आिण उम नोकरीवाली
ितन े ए िनवडले ालाही ती
ु
ेमाची आपलकी
वाटली

ांा लाला सगळे छा आिण रेनकोट
घेऊन आले होते धदं ु पावसाची ही रोमँिटक
आठवण ांा आममेही
ितबिबत झाली ओलेत े

मंगलाक होऊन फुलांा सजावटीचे
ाची आईही आधिु नक होती
पटले नाही तरी उदार होती
वडील बरेचसे वहारी होते
ते ल नसत घालत बारीकसारीक

अहो णजे िकी जनु े आिण का णून
ती काय बोझ णून थोडीच आलीय इथे
ु
ितन े मु ाम एका ीमीा

मािसकाची वगणी भरलेली होती
ाला जे पािहजे ते ते जो तो वाचे

ु
हळू हळू ते एकू ण घरच सधारक
होत गेले
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ेमबीम
ाला रोमँिटिसझमच नाकारायचा होता

ु े हे पावसायातच बोलणे योय होते
ामळ
तीच मधून मधून णे की ितला ेमबीम

ु
हे िदखावू आिण मतलबी वाटते अनभवावन
ाला धनच तो ितला सरळ णाला
ु
उदा ॅटॉिनक शिब

ाला नाही समजत ेम णजे

ु
सखाची
मागणी देवघ वे ीचे तफ आासन
सशत आिण कोणाही गॅरंटीिशवाय
ना भाविनक गतं ु ा ना जबाबदारी

मनांच े तोल ाचे ान े संभाळायचे
ग ैरसमज होणारच नाहीत असे काही नाही
तारणेा संशयांना पूण  वाव असणार
अंधेला वा मानीव एकातेला
सशत असणार वाव
अचानक घडू शकणार बेबनाव

होय अस ेच असते ेम आिण हेच
ाचे खरे प ती णाली

ु
िता अनभवावन
तेवात पाऊस
आान े ते एकाच छीत िबलगले
पण ती णाली हे असे खरे बोलयात

ु डाव तर नाही असू शकतो तो णाला
तझा
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याा
ते असतात परंपरागत ावणबाळ
मातािपांना साची याा घडवणारे
कारण पिरणाम कारण पिरणाम
ु सलभ
ु बाळबोध
असा सबोध
इितहास सांगत
आता काय होईल वा ायला हवे
हेही सांग ू शकणारे

कोवधी भावांा िवात
सगळे कळाचा
आिवास बाळगत
गधडे असतात ते
माया किवतेा ीन े
जी गूढ नाही नाकारत
आिण सदोिदत साजरा करते
न कळयाचा उव
ू ओसंडणारे
माया किवतेतन
सव श िशा खातील
अथ लावू जाणायांा
माझी किवता नाही रोखत
कुणावरही बाण

सव बाळांना आपलीच समजून
ती देत े िनरोप णत

ु
ु
तमची
याा सखाची
होवो
--- ००० ---

62

पडदा
रीसाठी हा एक
पारदशक का असे ना
पडदा राहील मधे
तोही एका अटीसह
पडाचीच फ चचा नको
यासाठीच तो पांढराच ठे वलाय
ु े नसते
ु
रंगांमळ

अथच िचकटतील अस े नाही
भावनाही सचेत होऊ शकतील
हा अडथळा सतत
जाणवतच राहणार
हे मा पण
आपोआप
तो नाहीसा होईपयत
तो हवाच आधीच
तो नाहीच वा नताच
असे नको
काळाचा ओघ मा
िनसग मा
अिनितता मा
पण आाच एवातच
पडदाच नसणे नको
--- ००० ---
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टॉम ीनग
हा मला अिलकडे िवशेष आवडलेला एक कवी. तो मानसशााचा ाापक होता. ‘ मानवी मानसशा ‘ या
िनयतकािलकाचा काही वष तो संपादक होता. एक नामांिकत अिवादी मानसशा होता. ाची मते मा जरा

ु
चाकोरीबा णावीत अशी होती. ‘ मानिसक आजार ‘ ही संाच चकीची
आहे, असे ाचे मत होते. मन कधीच
ु खाली देत आहे. या काही ाा सवम
आजारी नसते, असे तो णे. नमूादाखल ाा चार किवतांच े अनवाद
किवता असतील असे नाही.
मागणीखोर मन
अरेरे, कधी कधी माझे मन भरकटते होत ःखकाळे आिण घाणेरडे
आिण ते कहर णजे कॄमूतबलही  िवचार क शकते.

पण बु असे कधीच नाही णाला की आपण संतासम असले पािहजे,
जे आहे ाचे फ भान बाळगणारे असे मग ते िकती का अ अस े ना.
ु
ु े , जेा वाटते मला माया गा
ामळ
ल िगक जीवनाबल नाराजी,
ु
कवा वाटते चता तो पढील
जात कसा काय वागू शके ल याची,
ु अहंकार नाहीसा होईपयत
तेा मी बसून राहतो माझा उक
ू े.
मी येऊ शकावे झटात अनंत वतमानात या हेतन
--- ००० --मादक ांच े भय
ही आहे माझी तार आिण हे आहे माझे अतीव ःख
ु ी लेखी संमती
जेा मला सांिगतले जाते की दे तझ
ु औषधे देयासाठी गोयांतन
ू
आाला तला
माया सव अिवादी आजारांवर :
ू राहणे आवाहन करते
ांच े रासायिनक थांबन
मायासारा एखााला ाला सखेद वाटत असते
की जगणे हे ःख े आिण तणाव यांनी भरलेले आहे,
ु खूप गधळ आहेत.
ाचे सांदीकोपरे णजे नसते
पण थांबा, माझा हा एकमेव उपल म आहे,
आिण जेा ाातले रास मारले जातील

ु
कवा समजा नसतीच
ांना थोडी गग
ं ु ी आणली जाईल
तेा ानंतर माझी थोडी तरी िवचारशी राहील का िशक ?
ते डॉर णतात की ांना खूप ान आहे,
पण ा साांची सगळी मते िवकत आणलेली आहेत.
ु करतील तेा
ू म
ते जेा मला माया काळांतन

मला एकच भीती आहे की माझा म ांासारखा तर नाही होणार ? !
--- ००० ---
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वेळच नाहीय काही जाणवायला
मी अशाच कारे योजलेय माझे जगणे
की ात काही जाणवायला वेळच ठे वलेला नाहीय.
हे सदय शा इतके छान करतेय काम
की मी कधीच िदसू नाही देत
माया जािणवा खु मलाही

कवा अगदी माया िनकटवतयांनाही.
सतत कामात  रान
मी मोकळा असाचे दाखवतो,
आिण उरलाच समजा काही वेळ तर
मी तो ताबडतोब भन टाकतो

आिण ाथना करतो की हे बधीर करणारे गग
ं ु ीचे औषध
हे काहीही कन खूप िटको.

जेा नाक खपु सणारे मला काही िवचारतात
तेा घाईन े मी देतो ीकरण
की हा माझा मी ठरवलेला आराखडा आहे
जगयातली वेदना ूनतम ठे वयाचा,
आिण तरीही काही वेळी मी जागाच राहतो
अचानक अन ेक िवचारांनी आिण संशयाने पछाडलेला –
मी मूख  तर नसेन अशा काळजीत गतं ु णारा
या ना ा कारे तःलाच हरवणारा.
खरे तर मला जगायची अशी आशाच नाहीय,
ु च िजवंत राहायचेय,
मला नसते

पण मी शोक करेन का जेा मॄ ू येईल समीप
तेा मी जगलोच नाही णून ?
--- ००० --ु
अनपिती
माया झटापटी जेा फारच सखोल होतात
तेा मला कळते माझा कल झोपी जायाकडे आहे.
मला हे समजतच नाही की असे काय असू शके ल
जे खरोखर मला जागे राहायला वॄ करेल.
ही जगणे जे जसे आहे
ते चिकत करायचे कधीच थांबत नाही
मला हे पाहात की काही लोक रा शकतात सावध
धोका परत जखमी होयाचा.

ु े मी पगत पडतो, ात मला सरित
ु
ामळ
वाटते
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आिण फार िचतच मला वाटते आकष ण
ु ात उपित असयाचे
तःा आय

आिण सबोधतेचा आिण संघषा चा धोका परयाचे.
हा माझा उट आिवभाव नका समजू –
माफ करा मी फारच परखड वाटलो तर.
ु तीची
मी याचना करतो तमु ा सहानभू

मी मी तः असयाचाच मला ास आहे.
--- ००० --टीन
उठाबशा काढयाचे टीन सोडले तर
ना िवचारभावनांचहे ी टीन माजवले
मधेच अनपेित झटका देत टीन
अथाच े रोमांच फुलवले

सवच किवतांा शेवटी पूणि वरामच आले

ु े सवानाच हात झटकयाचे टीन जमून ग ेले
ामळ
सरे काही अपेितही नते वाचकांना

ु च े जगणे आता महाचे होते
ांा मलां

ु च े आय
ु अिधकच हािवनोद सखःखे
ु
मलां

ु घटना यांच े छान टीन होणे गरजेच े होते
भाबया
उगीच वाचले कॄ मूत ा भावातून काही घडले तर न जाणो
वाचकांची खाी जाईल ताबा सटेु ल सूयह ी ओळखू नाही येणार
--- ००० ---
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जा
समोरा ब ैा इमारतीत राहायचा
हदी पौरािणक िसन ेमांचा एक गीतकार
लोकांना हे माहीत होते तेा
पतंगांचा उव खूप मोठा चाले
काय पोचे णत खूप भटजी पळत
काटलेले मांज े पकडायला
तीच सगळी माणस े सीस
जानेवारीला कमधून जात
रोषणाई बघायला वडे खात भजी
खात भगे वाजवत पतंगांा
रंगांा आठवणी काढत
बरे मग काय णायचेय काय
कुठे काय

नाही तरी णून तरी काय घडते
सनारायणाला भटजी लागतातच
मग ते कोणाही जातीचे का असने ात
िम अंधार आिण िदपवणारे िदवे
ही काय जबरद जा सापडलीय
माणसाला ेय ावेच लागेल

ु की असायलाच हवी
माणसात माणस
--- ००० ---
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शेवाळे
सूय काशाचे गवत

ु
आिण गलाबजामचे
मांजर
अचानक काळवंडतात
ु होतो
आिण स

धवु ांधार पाऊस ःखाचा
कपबशांचा भयद आवाज
ु जागवतो कना
पा

की वर कुठे तरी असतात देव
इथून परतणार तरी कुठे
बघता बघता चपला
अय होतात
आिण अनवाणी िजभा
कापू लागतात
हातातले िशफारसप
जिमनीवर अथांग

ु तो घोडा
शेवाळे पान बज
ाची नजर सारखी घसरते
ाा आवडा नटीवन
आता  राहा
काहीच नाही करायचे
णजे घसरयाचा च िमटे ल
--- ००० ---
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फाटक
असे तर खूप आहे सरधोपट
उतारावन घरंगळत जाणारे नारळ
शभु  शीम णत थेट
गाठतात धाची डेअरी

ु मु ा असतो फाटकाचा
तरीही म
जे कधीच नाही लावले जात

ु े
बारा सदिनकांा बाजारामळ
ते लोखंडी दार आहे मजबूत
सतत उभे उापावसात
तेत न िबघडता पारी
जेवण झाावर ाावर
पडते ाा िय झाडाची
नशेमान सावली तेवढेच
बाकी ते तडफदार वफादारच असते
ु
नसतीच
वाहन े असोत की ेतयाा
ते सदोिदत ओथंबलेले असते
िनवकार संवदे नशीलतेन े

ु ाावर उभी रान
कधी मले
खेळतात फा उघडझाप

ु ाला णते
तेा ते ेक मल
मोठा हो अमेिरके ला जा आिण
ाईट हाऊसा फाटकावर खेळ
--- ००० ---
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नशा
ेमाचे रा ा हो जग कधीही
एका िवषयाला धन नाही चालत
हे आधी समजायला हवे किवतेला
णजे भाविनक टोक गाठून
झरे कारं ज े नाही अवतरणार
-- नाही तर कसला
ु
तमचा
वाववाद

जग िवदीणिबदीण नाही

ु ीचे
ते एकसंध आहे आपा ब

ु मासलेवाईक उधाणलेा
तकडे
िहरवाळीत टाकू न नंतर
शोधत कुठे बसणार

आिण काय शोधणार

कुठलाही पी राजकीय
काहीही बडबडत नाही उेिजत होत
झाडे तोडणारे नसावे सरकार
एवढे तो बघतो
आिण ाा शापाने

कुणाला अपशकू न होईल
असेही तो मानत नाही
एकच री ओढत राहणे
हे वाववादाा िवरोधातच असते
मग मतभेदांची नशा िकतीही असो
--- ००० ---
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तंु ग
ु डोयांत
तया
मी सतत ितबिबत राहयासाठी
ु ावे लागेल एक पतळा
ु
तला
संवदे नशील संगमरवराचा
ु े जगणे तर मला
तझ
संपवायचे नाहीय
ु े ातं तर
तझ

ठे वायचेय अबािधत
आिण तरीही

ु इा भावना िवचार
तया
हवेयत मला गोठलेले
माया िजवंतपणात

ु खूप सख
ु ायला हवेय
याचे तला
ु इेा आतरु तेन े
तया

ु
तयावर
कोसळणारा पाऊस
असायला हवाय
फ माया आसीचा
असेलही हा तु ं ग

पण हाच असायला हवाय
ु े ातं
तझ

तू अधीन होत मला अपलेले

ु पणे
तू हो माझा तंु ग णोणी मनम
--- ००० ---
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नाटक
ु वर ानाप होतानाच
वेळेत पोचून खच

ु माहीत असते की तू नाटकाला आलायस
तला
ात कुणी ात ास  असले तर

िकमान छान थोडेफार हसयारडयाची
ु खाी असते तसे नसेल तर
तला

तू करतोस िवचार की नाटक चंच
ं े आहे
डोके हलवणारे असणारच यात काही ना काही
न ेप काश संगीत अिभनय हे सगळे

ु णजे
असतेच ना थोडेफार आिण म
मिहादोनमिहांा तालमी असतात

ु तरी िमळे लच
ा मेहनतीचे चीज के ाचे पय
नाटक कसेही असो ते चांगले होणे णजे काय
याचा के लायस कधी िवचार की तू रमलास
की झाले अस े असते की ती पाे ते संग

ु ा वाटले
खरोखर तु यासमोर घडले अस े तल
की झाले की िददशकान े दाखवलेली
मानसशााची समज की एखादा नट की नटी
िवलगी तणतणी िनदान
मोहक तरी असायलाच हात ना
पण नाटक घडते ते हे सगळे िमळू न एकसंधपणे
आिण असा एकसंधपणा हा नाटकात समोर नसतो

तो उगवतो नाटकाबाहेर तु या मनात आिण ााही बाहेर
--- ००० ---
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शांतता
अंबा अंिबका आिण अंबािलका
या कोण होा या ावर
ाा महाभारताचे
जाहीर धडवडे िनघाले

ु ात ूच
िहटलरने मळ
ं ा इतका ेष
के लाच का इथेही तो गडगडला पिहा वा
ु
सया महायाची
न ेमकी कारणे कोणती
यावरही तो नंगा झाला भर चौकात

ु साली ती
ु तस े वागला होता
अमक
मग आज आी अस े का वागू नये
बाकी सगळे ेष वाईट

ु ी बाळगलेलाच चांगला कसा
मग त
आिकही ःखी आिण हसक असतात आिण
नािकही मग अिधक चांगले कोण हे कस े सांगणार

धमाचे अवडंबर वा उव वाईट मग तमु ा िवजयाचे
उव चांगले कसे आिण सवानीच आपापा जाहीर
िवचारसरयांिव वागाची उदाहरणे आहेत
ु
ु कसे ठरवणार
मग ांतले तरतम वा गणावग
ण

अशा असं ांवर सगयांाच दांा उडतात
हे पान ाला जरा समाधान वाटले

ू असते
एकसंधता ही ना कुठा मािहतीवर अवलं बन

ु
ना माणसाा िवचारावर ना एखाा गणावर
हे पान
ाला शांतता वाटली
--- ००० ---
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नदी ( The River )
ु , अन०ु चं. . देशपांड.े
-- पॉल एआड
माया िजभेखाली आहे ती अथांग नदी
अकनीय पायाची, तीत माझी छोटी नाव,
आिण पडदे ओढून घेतलेले खाली,
चल, आता बो या आपण.
--- ००० ---
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िखस े मोकळे
अंथणावर पडा पडा
ासाचे य साकार झाले

िनयेला कडीकुपात ठे वणे शच नते
हे ओळखून सवाना िदले
आपापली जमीन नांगरयाचे ातं
ालाच मतिभतेतली सिहतु ा
वा अिभिातंाचे सरोवर
णून माता देत जगात आपा
मनािव काहीच नसावे
हा आह सोडून िदला

ु े अायाचा 
ामळ

होणार होता तंगांचा गतं ु ा
आिण कोणाचेच अवयव न कापता
अहसकपणे कस े खाणार कलगड
या ाकडे लच करावे लागणार
याचे खूप वाईट वाटले

ु े साहिजकच जगयात
ामळ
कलखाना अटळ बनणार
हे िदसान े वाहतूक पोिलसांवर
ू सवानी आपापा
िभ ठे वन
संांा घटनांमाणे पण टरी होऊ नयेत
णून िखसे मोकळे ठे वावेत असा ठराव पास के ला
शेवटी सामोपचार बंधभु ाव नाकारता थोडेच येतील
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उॄंखल
उॄंखल हा श एके िदवशी
मला खूप आवडाने मी तो

अनेक िठकाणी वाप लागलो
णजे खरे तर मला ते
ु
सखावहच
वाटत गेले

पण एका िठकाणी ठरला तो
असंसदीय कबना िशवीच
कारण सहाशे वषापवू 
एका िवराणीत ाचा झाला होता

ु
तसा वापर हा घसघशीत परावाच
होता
ु
घरावर मोचा काढणे पतयाची
ेतयाा काढणे फोटोला जोडे
हे सव पान नको पोराबाळांना ास
णून मी माफी मागून टाकली
मी होतो थोडाफार लेखक हे खरे
पण अगदीच ांितकारक वा
िजवावर उदार टाईप ने
काहीजण णाले खरे तर

ु
ताला
तााच काय अगदी
महााही ायची संधी होती
ु ी
पण माफी मागून त
उॄंखलपणा के लात

ते जरी सोडले तरी वाईट वाटत रािहलेच
िनारणच माफी मागावी लागाचे
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कागद
आठवणीसाठी कधीही मी
िलन ठे वतो एका कागदावर
एके का ओळीत कामे
आता तो भरला णून
फाडून टाकावा टले तर

िकती महाचे होते हे सगळे
ा ा वेळी णून मी मायेन े
हात िफरवला ाावन
आिण या कॄ तीसह तो कागद
मायाच आहे सगळी अस े णत
िबनिदतपणे फाडला
ऑिफसातही असाच असे
माझा एक कागद ॉवर उघडताच
लगेच िदसावा िदवस
ु होतानाच असा
स

े वष
रोज बदलता िकक
आता घेतलाय मी नवीन कागद
ाचा नाहीय िवास
िनयितिबयतीवर कवा मग मीच
माझी िनयती असेही तो समजत असेल
मी कोणता कागद घेईन या कामासाठी

हे मला तरी कुठे माहीत असते उलट तो
कागद घेतावर मीच होतो ाला माहीत
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असे दोघेही णत
ेषान े अंधळे झालेत ते
असे ते दोघेही एकमेकांबल णत
ु असत
दोघांकडेही बाराबारा परावे

ु अिधक वजनदार आहेत
आमचे परावे
असे दोघेही णत
बो देत िकतीही खरे काय
ते कळे लच लोकांना असे दोघेही णत

ु कामाला लागत
दोघेही कुित हसत आिण पा

ु वाया जाणार आहे भोसडीांच े
यात पूण  आय
असे दोघेही णत
े ा ग ैरफायदा घेत
जा संच
ते अाय करताहेत आमावर कमी संावाले
णत ांनी मोकळेपणान े वाढू ायला हवे आाला

ु े समजला काय आाला जा संावाले णत

भोगतील ांा पापांची फळे
असे दोघेही णत
सतता ेषान े िप आिण बीपी हे िवकार

ु ेनूमर होईल साांना
लागलेत ांना माजामळे
ु ाचा माज गाजवत
असेच कोपयात सडून मरतील य
सगयांना घेऊन मरतील भडवे

तःा ेषासाठी देशिवघातकही िवचार करतील नालायक
असे दोघेही णत
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अही
खरे तर मला नकोच होती पॉिलसी
पण नवीन गाव नवीन ओळख
णून जरा िभड होतो
एजंटला णालो ही एवढी
अही होऊन जाऊ ा
मग बघू खलासच होणार आहे णतात जग
ु
तमचा
िवास आहे यावर या ाा
ावर मी हो णालो
समोरच एी ँ ड होता
थोा वेळान े तो एजंट ितथे डुलत चालत

आलेला िदसला मग गेला एीन े सया गावी
ु आला होऊन गेली ती
थोा िदवसांनी पा

आहे जग अजून घेणार का आता ाने िवचारले
कसले काय अगदी खलास ाया ऐवजी
सराच िदलाय ितन े दणका जरा खाजगी
असान े सांग ू नाही शकत मी णालो

ु जरा वेळाने तो ँ डवर डुलत येताना िदसला
पा
शंका आली असली तरी मायावर िवास
ठे वणे भागच होते ाला नंतर तो अन ेकदा
ँ डवर डुलत असलेला िदसला पण मायाकडे
्
आला नाही अही पावली णायची न काय
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इंलं ड
माझी आई आिण आी दोघे पितपी

ु
ु गा आिण मल
ु गी
मलगी-जावई
आिण ांचा मल
े ायचो आी िके ट
अशा चार िपा एक खळ
िहरागार म ैदानावर संाकाळी इंलं डमे

ु कौतक
ु ान े हसत
तेा जातायेता गोरे ी-पष
थांबायचे पाहात आमाकडे कोणाही

ु 
वस
ं हालयात न सापडणारे य णून
आालाही हसत वाटायचे
िकती छान आहेत ही माणसे
कोिहनूर िहरा पाहताना ितथला एक गोरा बाप

ु ीला सांगत होता या इंिडयावर
ाा छोा मल
िक ेक वष रा के लेय आपण एवढा तर
असणारच ना ांना अिभमान हे वाटले मनात
तरी नाही टले तरी ते जरा िहणवणेच वाटले
आी रा ओलांडत असताना ते पान लांब
थांबवत ते गोरे कास  आाला आधी जाऊ देत अशी ेमळ
माणस े आपाकडे का नाही िनपजू शकत असे तेा वाटे
हाईड पाक मे टीन ेजस  क लागले जेा आमचा पाठलाग
तेा जरा भीतीच वाटली हा ांचा गंभीर  आी
े ा
पािहला होता टीीवर पोरांमधा सनांचा आिण हसच
ा मानान े आपाकडची पोरे खूपच छान गरीब असतात
यान े हायसे वाटले आिण ा गरीबपणाचे वाईटही वाटले
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संाम
दातखी अशी की
अंधारातून चान आलेले
भाले तलवारी आिण खंजीर
आिण आपण िनहे
िकती वेळ चालेल हा संाम
आिण िकती होईल ती
आिण िनकराचा हे अात
आपले मानिसक य
िनपयोगी ठरत वाढवणारे ताण
हाच तो आिदमानवी काळ
बघवत तर नाहीय िनकटांना
ु च अ
पण िनपाय नसते
कुणी अंगारा देतोय
कुणी करतोय जप

काही करावेस े तर वाटणारच ना
सा एक वेदनाशामक
घेऊन झोपता येईल
झोपयाा यात
शहराचे िदवे चा
घरे बंद – आिण थांबलेला एक ण
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िखाचा इादबाव लेप
ु
पाय मरगळला
णून
िखाचा इादबाव लेप आणला
या जगातले वेदन ेितिर
काहीही चालणार होते
णून बाहेर पािहले
तर एका घराा
गीा कठावर
ओळीन े बसले होते
कबूतर कावळा आिण पोपट

ु ािशवाय
सहज कोणाही श
ु च झालो मग
यान े णभर म

माया मनाला मायाच मनान े
िशा घालत एका ेट
कादंबरीा आठवणी
काढू लागलो पण ा

वेदन ेपेा ेट होऊच नाही शका
आता एकच पयाय होता वेदनेला
मनान े िवरोध करत सहन करणे की
जो भी है अस े णत हे ठरवणे
मी रहन े दो लेट गो
असा घेतला िनणय
पण तो खरा नता आिण
वेदन ेन े ते ओळखले होते
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िनयितवाद
आपली काही चूक ावी

ु े आपाला
आिण ितामळ
पकडावे कोरोनान े
असेच घडायचे असेल
तर तसेच घडेलच हा तर
िनयितवादच होईल -आिण मी तर हजारदा सांगत असतो
की मी नाहीय िनयितवादी
ापेा कारणपिरणाम
यांची साखळीच इहवादी
आिण हेच खरे बौिक स
असे णत हेच का घडावे
कारणपिरणाम हा  िनरथक
ठरवायचे ठरवले
ातही होणारा मनाचा
गधळ िदसला
आिण काही ठरवणे हे
मूख पणाचेच ठरेल
हे पान काही
ठरवायचेच नाही असे ठरवले
शेवटी आपोआप काहीच न ठरवता
गच होणे घडले आिण आता मा नीटच
गळू नच पडला माझा िनयितवाद अचानक
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उगीचच फुगवून
उगीचच फुगवून
घरंगळत सोडलेले घाळ
जेा टच झाले तळेगावला
तेा खरे तर
भरतीची वेळ होती

ु होती
आिण झाडे बडत

ु णत पांना
समात
जा उडून पटकन

िवझत चाललेला सूय 
िितजावर पाहात
वाढिदवसाचा के क खात
शेवटची इा कोणती करावी
याचा िवचार करणारा
-- असे घडणे
आिण सा जे घडतेय
असे िदसते
ांत कोणता असा मूलभूत
फरक सांगता येईल
ावहािरक साा नादात
किवतांचा ाग करणे काय
आिण अंघोळीा आधी
खून करणे काय
या सगयाला पिवही णता येत े
आिण अपिवही
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अथ नको
वेगान े परतलेले
कापसाचे हात
दाण राीला बोल लावत
होाचे नते करतात
चांदयांच े मनोरथ
एखाा अचानक

ु ा लके रीमाणे
सचले
मैिफलीत पसरतात
वाहवा वाहवा णत
रेसचे घोडे
करायचे काहीच नसते
आपोआप होणार असते
िितज अय
अंधार ितखट
आिण पोपट जांभळा
बया बोलान े
समजायला हवेत श
पण एका अटीवर
अथ नको किवतेला
ती फ बागडावी
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ु
गलाल
कधीही घडू शके ल
अशी एक गो

होलसेल बाजारात
ु
करते पकारा

ऐितहािसक परामांचा
मन े अडकवायला

ही एक मच खटं ु ी िमळते
नवरसांची आयतीच
खाण असलेली
मॅकेाज गोडसारखी
दशके काय की रौ काय
िदलवाले िनया
न ेतच राहतात
िथयेटरबाहेर ेमभंग
झालेले चारी जमवत
महाल होतात िरकामे
घराणीा घराणी
होतात जमीनदो
िनळ तलवार खाली पाडली
णून होतात दंगली
उपासमार झाली तरी

ु
उधळतात गलाल
पायाबाहेर मगरी
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न ेप
आधीच अंधारलेले
ात संाकाळ
आिण पावसाळी गारठा
ॄती णतेय
हेच तर होते गेा वष
आजारी पडयाचे न ेप
ॄती िवतळणे
असेल श तरच आता
ु नाटक टळू शके ल
पढचे
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ु खी
ु
सखास
ु खी
ु कुणी दगडाला
सखास
भात नाही णणार
िकतीही आह के ला तरीही
हदी िसन ेमातला हीरो
मराठीत कशाला कडमडेल
तेही देवाा रोलमे
न ैवे णून
आा देहच मागणे
हे णजे फुटा

निशबात अंगारेच णायचे
ु
ताला
न जमणाया

ु ी फोडा
कामाचे खापर त

ु
तमा
पाळलेा मांजरीवर
कारण ितला फरकच नाही पडणार
कशीही टाकलीत तरी ती पायांवरच पडणार
राहता राहतो 
ु
तमा
ःखाचा

तो ा सोडून कारण

ु
कोण झालेय ःखम

बु ानंतर कवा चार संतांनतं र

ु टीत
ु पण मजेत पण ःखात
सटस
तळत राहायचे आपले िवचार की झाले
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िवम आिण आिवभाव
भेटायचे ठरलेच होते
एका अगाध िसन ेमात
रोमा सीनमे गाता गाता

ु े
अचानक काही आठवामळ
संभाषणाला िवराम देत
अशा पतीन े तर

एक पाऊलही नाही पढेु सरकणार
हे नर-मादी करण
एखादी मोठी बागच जाळावी लागेल
िशा देत होळीत

कुणीही यावे आिण ेम करावे

इतके कुणीच नसते समाजिवरोधी

ु णजे वेळच नसतो कुणाला
म
एकदा आईीम एकदा भेळ

ु डा खायला
आिण एकदा चंाचा तक
जो तो कवा जी ती न ेमा हा तेवाच
चचा पाडत पान ल करतात

कुांच े मीलन आिण जणू गीताच आठवामाणे
पिव शांत णतात मजहब नही िसखाता
जगात काय काय चाललेय
आिण ा ा घटनावाहाची कारणे काय आहेत
हे सांगणारे िनघालेय एक ऍप ावर आपले

ु िहमोलोिबन ऑिजन आिण ताप
बीपी शगर

ु णजे आपण
हे सगळे ही कळू शकते आिण म
ऍटॅ का वा ोका जवळ आहोत का तेही
काहीही कसेही असले जग तरीही

ेयसी हे असणारच एक अजब रसायन पु षाला
ु णजे
आिण अथात ियकरही ीला तर म
ा रसायनाचे पिरणाम बेब देणारेही
ऍप आलेय एक बाजारात पण अजून तरी
अंदाजे अगदी साळढाळ सगळा खच धनही
े टले जातेय
च  पडेल असच
या हवेत गा नाहीत एका ऍपवर
जर पूण  संसारच होत असेल तर
असे ना का िकतीही महाग असेही णताहेत
काही उडाणटू िवान कारण ांना
आता अासापेा आरामच अिधक आवडेल
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असे ांना वाटतेय
हलगजपणा न करता सा तरी
वेळा पाळणे आिण उशीर होणार असास कळवणे
एवढे तरी करावेच लागणार आहे आिण आपावर
े वेळी
सोपवलेले काम न झाास कळवणेही क
हजरजबाबीपणाचे तमाशे कसे जमतील
हा काळच असा आहे शू सहनशीचा
हे ओळखून बोलणे बंदच करावे आिण ऐकणेही
पाहात राहावे फ सदयाच े िवम

आिण कुणालाच कुणाचीच गरज नसाचे आिवभाव
--- ००० ---
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नकिवता
संगीत अलं कार िवरह ःख
हे असले काही नसते नकिवतेत
असेल तेा ेम असते
नसेल तेा काहीच नसते
आता तःला गजारत िकती बसणार

गेला तो किवता पाठ करत अंधाधदं ु होयाचा
गडस काळ ेम ही मोडते आता
देवाणघ ेवाणीा खेळातच
उदािबदा काहीही न बडबडता
ु एखादे तर छोड दो
तटले

बत तारे रहते ह आकाशम
असे खोटे उदा बोलायला बंदी नसते
असेल तेा तलाव ना समु
यांच े सव रोमँिटक पाणी
उपभोगता येत े पण िणक असणे
णजे खोटे वा वाईट असे न समजता

खु जगयामाणेच नकिवता ही ना ाकरण
पाळयाची जबाबदारी घेत े ना सलग वाांची
ना बौिक अथाची ना समजणाया िनवेदनांची
नकिवता ही बांधील नसते सवयीा िनयमांना

ु ाल अन ेकिन आिण बेिफकीर असते
ती मोकळी खश
--- ००० ---
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ु नकिवता
एखादी सपर
आधी कोण कुणाला टतेय हे न कळणे
आिण नंतर दोघांनाही कळणे
की आपण टले जातोय णजेच ेम
ही ेमाची ाा जगयात आावर
साहिजकच सव अणबु ाँब ठे वलेा

ु ा िका हरवाचे लात आले
भयारां
ु े असान े
पण राजकारणी सगळे 
ांना वाटले की करता येतील डुिके ट
ु आपा
आपण ा िपांच े आय

आिण देशाा भिवासाठी उू त दान
मागतोय ते सगळेच आधीच बबलत चाललेय
ांना स वाटणाया गात नकळत

ु े ांच े वे
हे ांना कळलेच नाही ामळ
झोडत रािहले सािमष चचाा पाा
लाजभीड न बाळगता एकमेकांना नंग े करत
तण िपढी न ेहमीच राहात गेली

आम िवचारवंतांा पढु े दोन पावले
आिण िवचारवंत समजत रािहले की तेच
करणार आहेत जगाचे भले
भिवाचे िच आधीच रेखाटून दाखवत
यातूनच खरे तर झाला ज नकिवतेचा

ननायकाचा निवभूतीचा आिण नमाणसाचा
अथात याला अन ेकजण णाले की हे आहे
एक साथ  अटळ आिण िनणायक अवतरण ितियेच े
ेन ेजरचन ेचे पनु नमाण करणाया

आिण िवचार हे गंजलेलेच जतात या साकडे
डोळे उघडून पाहणाया िनानाशातून
मग आता समजा या पिरितीतून

झाले िनमाण काही वेगळे च ायरस
अनपेित  आिण डोाचे के स उभे करणाया
थंडीचे असं खेळ र काढणारे
ु
तर मग नसतीच
आणखी एक

ु कर ितिया
िनमाण करणार का शभं
ु आलाच समोर काही
हा जहाल मा
हातावर िशर असलेांा
मग आाच नेता येईल का ही नकिवता
अशा एका िनवात पोकळीत की िजथे
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गरजच नाही पडणार ितियेची
जगयाचे कसेही उलटे पालटे हसक वा ेमळ
वा नाच कािनक मूांचा उोष करणारे
कसलेही प घडत गेले तरीही
माणूस िनभय िनभड आिण सवच बाबतत
वा परखड आिण अिभिातंवादी

होत चालला असला तरीही ाला ाचे िके आिण कुे
उधळू न लावणारे  चालणारच नते

ु अताकक अश
घाबन ांना तो िनब
आिण अतु  णू शकतच होता

ु
ु नकिवता
तरीही यातूनच हेही न जमानता
एखादी सपर

ु झालेलाच होता हे मा नी
जयाची वेळ कवा काळ स
--- ००० ---
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इंटरे
आधी साधा िखडकीतून घरात
खाली पडलेला छोटा साप िदसला
साप साप कुणी णाले
मी काठी मागवली
मी मारेपयत तो मोठा होत गेला
नागच झाला आिण काशमान
बरेच िम होते

ु
ांा अडथयांमळे
माझी एकही काठी ाला बसली नाही

तो तेजी पढेु जाई आिण तसाच मागे येई
ु
तीही
ा ना काठी मी णालो

अजून एकही ाला लागली नती
इथ े मी जागा झालो िजभेला
कोरड पडली होती णून

ु वापरली होती
मनान े ही यी
आधी असलेा ॄतीवर आधािरत
तीत काही आयकारक बदल करत

मनान े हे काम के ले होते आता यापढेु मा
हीच एक खास िवशेष ॄती वापरली जाईल
ु
पढा
एखाा ासाठी

मी पाणी ालो आिण समजून घेतले
आपा किवता वाचयात

फारस े इंटरे नाहीय कुणाला
--- ००० ---
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जागे होयाा तहा
-- रॉबट डेॉस ( १९०० ते १९४५. ) – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु कधी कधी कस े होता जागे मराी मकालात झोपेा कुणीतरी दारावर टकटक
हे एक िविचच असते ती
ु े
के ामळ

आिण एका अंत असामा अशा मराीा शहरात
अधजागॄत आिण अध ॄतीता
अवजड फाटके दणाणत असताना रोरी
कोण आहे हा िनशाचर अितथी अपिरिचत चेहयाचा
काय हवेय ाला कसली करतोय तो हेरिगरी

ु डा आिण आय मागणारा
तो एखादा गरीब माणूस आहे का भाकरतक
की तो चोर आहे कवा एखादा पी
की तो आपलेच आहे आरशातले ितबब
एका पारदश दरीतून परतलेले

ु आपात िश पाहणारे
आिण पा
नंतर ाला समजते की आपण बदललोय

आिण ााजवळची चावी खो शकत नाहीय कुपे
या रहमय शरीरांा दारांची
जरी फ काही िमिनटे च तो आपाला सोडून गेला होता
जेा आपण िदवे घालवले ा ासदायक णी
आता ाचे काय होईल

तो कुठे भटके ल ? तो ःखी होईल का ?
ु चा उगम ?
हाच आहे का भतां
ांचा उगम ?
उपरतचे जान ?

नको कस टकटक यापढु े माया दारावर हे पाया
जागाच नाहीय माया शेकोटीजवळ वा माया दयात आता
ु ितमांसाठीही
मायाच जा

कदािचत तू ओळखलेयस मला
पण तू तःला कसा ओळखतोस ते मा कधीच नाही कळणार मला
--- ००० --एका िठकाणी डेॉस णतो –
ु ी इतकी े पािहलेली आहेत
‘ मी तझ
की तू आता स रािहलेलीच नाहीस ‘
ाा आणखी काही ओळी –

ु फ कळायला हवेय मी तु यावर िकती ेम करतो ते, तू मायावर नसलीस करत तरी
‘ तला
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ु ितमा माया मनात असयाचा,
मी िकती आनंदी आहे, िकती दणकट आिण िकती अिभमानी, तझी
िव सोडून देयाचा.

ासाठी मरायलाही मी िकती आनंदान े तयार आहे.

ु फ कळायला हवेय हे पूण  जग कस े मला शरण आलेय ते.
तला
आिण तू एक सदं ु र अशरण ी, तूही आहेस माझी कै दी कशी ते.
हे िये – जी खूप र मायापासून आिण िजला मी आहे शरण.
ु ा. ‘
हे फ कळायला हवेय तल
आिण या –

ु
‘ एका भतासारा
सीगलने मला सांिगतले की ितचे मायावर िततके च ेम आहे िजतके माझे ितावर
आिण हे की ही भयानक शांतता हे माझे ेमच आहे.
आिण हे की हा वारा वान नेणारा आवाज आहे एक जागितक ांती.
आिण हे की तो आवाज मायाकडे दयेन े पाहील. ‘
--- ००० ---
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मी तसा एक ढगीच आहे
सहसा मी ते सांगत नाही
पण आज सांगतोच आहे मी तसा एक ढगीच आहे
ु णाल ात काय सगळे च असतात
ती
तर तसे नाही जरा फरक आहे
मी काहीच नाहीय हे मला माहीत आहे

पण ते मी कधीच कुणालाही सांगत नाही
णजे असे की समजा मला सद झाली
आिण मी काहीच नाहीय असे झाले तर
सद जाते कोणतेही औषध न घेता
कवा एकाकीपणाही पण हे मी सांगत नाही कारण
ु बाजी नको असते
एक णजे मला ग

ु
आिण सरे णजे मला सगयांसारखेच स ुणगण
असे दोी जगयाचे ातं हवे असते
मी काहीच नाहीय तर हे अस े कस े
ु एक गण
ु कसा
कवा हा अमक

असे ढग उघडे पडणे मला नको असते
ु
ा बदात मी माया भाबया

वागयाची फळे भोगायलाही तयार असतो
तशी फळे फारशी भोगावी लागू नयेत
यासाठी लागणारे ढग कमीअिधक माणात
मी सगयांमाणेच जमवतो ात यशापयशीही होतो
मी काही नाहीच आहे अस े जाहीर के ले तर माझे

ु ी वागयाचे आिण एकाकीपणाचे
सद होयाचे आिण गण
ातं जाईल णून मी इतरांसारखाच आिण तसाच
आहे अस े दाखवत दोीकडचे फायदे घेत राहतो
अथात काही तोांसह हे मा मी खरेपणान े सांगतोय
--- ००० ---
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तारे
कोवधी आहेत तारे आकाशात
काहीच उपयोग नसलेले
पण असयानसयाचा िनरथक चमार
चमकवत राहणारे
मनांा गीबोळांत
तशाच या किवता िनपयोगी
ा असणे हाच चमार असणाया
िनरथ क  ेक संबध
ं ाा
मोकया पोकळीत
मनांच े श नसलेा
तारे आिण श यांा होतात ओळी
अचानक जमून येतात ढग अय
आिण पडतो पाऊस
ू
ेक दोन ओळा मधा पोकयांतन
तायांना करत शहीन
--- ००० ---
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शांततेच े नोबेल
माणूस हा एक वेडा ाणी आहे
बण घेऊन उभा राहतो सीमेवर
शूचा हा तर येत नाहीय ना हे पाहात
देशभी धमभी जातभी घराणेभी
ु
पभी पढारीभी
िवभूितभी
णालीभी असा फाटलेला
शू कधी बाहेरचे कधी आतले असलेला
सतत भय बणधारी शूर
काही ातले शहाणे णतात
धम आिण जात नको बाकीचे अटळ
फाटणे तर ीकारलेय
हजार कारणांनी फाटत राहणार
ु एकीही होणार
आिण तारती

जेा आरेस ेसवाला होईल सभासद
ु
किन
यिु नयनचा

े ा घाबन
ांा संल
यंदाचे कुणाला िमळणार

शांततेच े नोबेल ते मा बघत राहा
--- ००० ---
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जगातला एक अितीय योग -ु
िफे न िआन ॅडीचे नाव नकिवतेा संदभात कुठे तरी वाचले होते. एक उकता
णून नेटवर पािहले. ाा
२५-३० किवता आहेत ितथे पण ाची थोडीही मािहती उपल नाही. बरे, ा किवता अशा आहेत की काहीच पोचे ना

ु असणे ‘ ? िकतीही वाचा,
– मायातून कोणताच कसलाच ितसाद येई ना. हा काय कार ? हेच का ते किवतेच े ‘ नसते
ु
मन शूावरच रा लागले. टले, आता एक योग क. अिजबातच न पोचलेा अशा एखाा किवतेचा अनवाद
ु के ला. ‘ काहीच न पोचता ‘ के लेला हा जगातला पिहलाच
कन पा. मग जरा धडपडतच एका किवतेचा अनवाद
ु असणार. एक वेगळाच योग णून याची नद राहावी. तोच हा अितीय अनवाद
ु खाली देत आहे -अनवाद
िसनेमा ( Cinema )

-- िफे न िआन ॅडी, अन०ु – चं. . देशपांड.े
एक चेहरा लटकतोय िवलगलेा पडाजवळ
उतरयाा मागाा कडेला

ु े के लेा लाल ओठांा कापांतन
ू
िठबकतो पाऊस सरीन
णांा दाराला तो फासतो
ा कडू फळाचा रस
बाहेर रावर

ातला थोडा तरी िझरपेल का चांदीमाणे
जरी कस े का अस े ना

तो जाऊ शकतो ओलांडून कुपातले टं बलर
ाा तडून एक कचाळी
आिण कस े घोापयता

खोल ाा ःखाा गटारातून
गेला पळत तो चेहरा
--- ००० ---
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उव
हकनाक उवात सामील झालेले लोक
परत नाही येत
ांा कोसळलेा इमारती
आिण रे े डबे घसन झालेले अपघात
ांना घेऊन जातात
ांना आधीच मा असलेा
नाइलाजाा कडीत
तःाच िवचारांनी आिवासान े
ते कना करतात अिवरत संघषाची
आिण ऊठसूट वेध घते राहतात
 लोकांचा
आपण मेलो तरी चालेल

ु
पढा
िपांसाठी
्
हे ांच े िपा न िपा
चा असते
उवातूनच िमळते अिवरत
ांा मनांना ताकद
--- ००० ---
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जीन हॅ आप ( १८८६ – १९६६ ) हा एक  च कवी, िचकार, िशकार. दादावाद आिण अितवाववाद
अवलं बणारा. िचकला आिण िशकला यांत ाला अन ेक मानसान िमळाले पण किवतेसाठी फारस े काही नाही.
ु खाली देतोय –
मला आवडले ा ाा एका किवतेचा अनवाद
सपाटी ( The Plain )

-- जीन हॅ आप  – अन०ु चं. . देशपांड.े
ु सह एका सपाटीवर
मी एकटाच होतो एका खच
जी हरवली होती एका िरकाा िितजात.
ती सपाटी िनलं कपणे विहवाटीची होती.
काहीच नाही अगदी काहीच नते ितथे
ु आिण मी यांािशवाय.
ती खच
आकाश कायमचे िनळे होते,
कोणताही सूय  ाला सचेत नता करत.
मला असे िदसले की हा अनंत िदवस सादर झाला होता –
-- कॄ िमपणे – एका वेगयाच पिरसरातून.

मी कधीच झोपाळलेला वा भकेु ला वा तहानेला नतो,
कधीच उकााने वा थंडीन े ही नतो.
ु
काळ होता एक अनाकलनीय भताटकी

कारण ितथे काहीच घडत वा बदलत नते.
मायात मा अजूनही होता थोडा काळ
ु मळ
ु
ु े.
ते मतः
ा खच

ु े
माया ितात  असयामळ
माझी भूतकाळाची जाणीव पूण  न नती झाली.

ु ला मी एक घोडा असामाणे
वारंवार मी जपं ु ायचो तःला ा खच
आिण तबडकायचो ितासह इकडेितकडे,
ु ाकार,
कधी वतळ

तर कधी सरळ पढेु .
मला वाटते की मी यशी झालो.
मी खरेच झालो का यशी ते नाही माहीत मला
कारण ा अवकाशात नते काहीच

ु े मला माया हालचाली तपासता याात.
ामळ

ु
ा खचवर
बसलेला असताना मी करायचो िवचार िवषणपणान,े
पण आततायीपणान े नाही, की काय णून ा जगाचा गाभा
ेिपत करत असावा असा काळा उजेड.
--- ००० ---
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सवय
तसे तर हे जगच आपटत गेले मवर
आिण ाचा सराव होत सवय झाली
नाही तर तस े ते अपिरिचतच आहे
सवयीतून वाटत गेले मी यासाठी हे सोडले
ासाठी तो ाग के ला जगयात
खूप काही रान जात गेले एवढे आदश
े े ेम नाही िमळाले
य कनही परु स

अाय तर होत गेलेच आिण अपमानही
िनळ असयाचेच
रोज सतत काही ना काही खटकतच असते
सारखे नकोत संघष  णून बरेच
िगळले जाते काही होतातही संघष  अटळपणे
दोचे पिरणाम सारख ेच होतात शरीरावर हे जाणवते
बु णाला नीट राहायचे असेल तर आता मला

ु होईल ास अशी कना नकाच क पण
अमक
मायावरही िवास नका ठे वू असेही तो णाला
ते जा आवडले कारण ास हवाच होता
े तर जगणार तरी कसे
इंधनच नसल

वा बाहेर कुठे नसते बदलायची ती तःा
टाळात बदलायची असते हे अमाच करावे लागले
सवयीा जगाचा ाग कसा करणार आिण
काहीच माहीत नसयात उडी तरी कशी मारणार
--- ००० ---
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दोघांच े वाव
माया मनाचा एक भाग
कं ोल करतो ाचा सरा भाग
जे माझे वाव ात तू

ु े तेवढे
मला आवडयामळ
कं ोल न करावे लागणारे
णजे मीच
आपण आपापा वावांच े
टाकू न देऊ कं ोल करावे लागणारे भाग
उरेल ते आपण दोघे नसून एकच काही असेल
--- ००० ---
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ण
बरीच वष झाली
तू होतीस मी होतो आिण आणखी दोघेितघे
एकू णच किवता या िवषयावर आपण बोलत होतो
पण मला काही सू अंतःवाह जाणवत होते
एका णी आपोआप तू िदसूच िदलेस

ु मनभरे ेम
ु े सानय
मायाबाबतचे तझ
मी वा इतरांनी असे काही जाणवाचे
वागयात आणलेच नाही

ु तर जणू ाची जाणीवच नसावी
तला
णजे एकू णात वावात
तसे काही घडलेच नाही
पण ा णाचा तो अमयाद श
माया मनात जपला गेला

ु वारंवार भेटणे होणारच नते
पा
कवा होऊही शकले असते पण नाही झाले
जे िदलेघते ले गेले ते होऊन गेले
आता आपण कुठे ही असलो
आिण कुठे ही म असलो

आिण कुठे ही कसेही  असलो तरीही

ु भेट तरी मला नाही वाटत
समजा झाली पा
की तू तो ण जराही बद पाहशील
-- तो नाही ती ण
--- ००० ---
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गािलबची ेयसी
होय हे आपांतलेच आहे
हजार पानांच े सिवर िववरण
कुणाचीच हरकत नसलेले

कारण कुणाला माहीतच नसलेले
की जगातले सगळे माग बंद असले
तरी चाच असणार आहे हा वास
कुठे ही न जाता न येता

ितसादांच े भरघोस पराग

कधी उु तर कधी नाराज
ु त चालामळ
ु े
गाा चक

काळ चा असणे वा थांबणे
यावर िजवंतपणाची ऊब

ू असते
थोडीच अवलं बन
घडणे वा न घडणे
ही तर िनळ धूळफे क
मन े कुठे ही असली तरी
अंतर गायब असते
आिण खरे तर आता
मनांचाही नसतो अडथळा
मी असतो गािलब
आिण तू गािलबची ये सी
--- ००० ---
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मायके ल पामर ( १९४३ – २०१३ ). मला आवडलेला एक अमेिरकन कवी.
ु खाली देतोय -ाा तीन किवतांचा अनवाद

ांच े जासाक ( The Republic Of Dreams )
-- मायके ल पामर – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ती इतकी िनल पडून होती की
ती बोलत असताना

एका कोयान े िवणले एक िशवणिवरिहत
जाळे िता शरीरावर
आी बोलत असताना
आिण मग ितचे अवयव पडत गेले िढले
एके क कन
े माझेही
आिण तसच
--- ००० --माघार ( Recursus )

-- मायके ल पामर – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु े , अनेकदा धूळ उडायला कारण ठरेल.
आवाज, ाा साधेपणामळ

ु ीन े गदमराम
ु
ु े.
कुणीतरी णेल, मला ास घेता येत नाहीय, जणू धळ
ळ
शरीराबरोबर आवाजाचेही वय होत जाते.
तो णेल, एका कीहोलमधून िनसटलेा काशातून मला आकार आला.
कवा ा काशाचाच मी आकार आहे.
तो णेल, शरीराला ास घेता येयासाठी एक थर सोन फे कावा लागेल.
तो णेल, यापढेु जे येईल ते असेल एक िच,

आता सव गोी कशा आहेत माया ीन े, ते दाखवणारे.

ु
तो णेल, गलाब
लाल आहे, बे णे चार होतात जणू सरे काही श आहे.
धूळ चाकार उडत राहते.
तो णेल, कै रोपासूनचे कोणाही िठकाणापयतचे अंतर फारस े महान नाहीय.
ु
जणू काही एखाान े बणीची वेगळी जळवणी
कन घेतलीय.
कवा ाा भागांच े काय तपासून घेतलेय.

ु ीत माखलेले आिण फडताळावर िवसरले गेलेले.
बधा ते साधन धळ
टोांा पेटीजवळ आिण चामाा बूटजोडाजवळ.
उपल अवकाश भरयासाठी आवाज सरण पावेल.
जणू काही हे णयासाठी की हा अवकाश नाहीय अमयाद.
हा अवकाश नाहीच आहे अमयाद.

ु
जेा तो तमा
नजरेसमोर आणला जातो.
आिण असा तो कोणाता आवाज आहे जो णतो ( कवा दावाच करतो )
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की आदा राी मला भतचे  पडले कवा िवटांा रांगांच,े
कवा आदा राी मला  पडले अवयवांच.े

ु
ु  पाहता – न ेहमीच अिनेन े – भतनी गदमरवले
जेा ती
ला
वाचता न येणारा मजकू र आिण आवाज यांच.े
जणू काही हाच असावा  : ेिमक, कै दी आिण अितथी.

ु
हा आवाज, एखाा िशीा कॄ तीमाणे वा ीडेमाणे इतर आवाजांच े अनकरण
करेल.
मी आा तेच तर करतोय.
तेच तर करतोय मी आा.
माया पाठीमागे असलेले घाळ आिण ाची चयंणा.
आवाज एक ओळखून आहे िकेक वष.
कधी पायाखाली कधी िठणगीन े झाकलेला.
आताा या िहवायाा काळजात, कवा वसंताा णू.
आवाज ाा डोयांपढेु एक इितहास असलेला.
ु ीचा इितहास ाा डोयांपढेु .
धळ

जणू आठवत असामाणे तो णेल,
स णजे सावकाश जळणारी काडेपटे ीतली काडी.
माया समोरा टेबलावर.
या घाळावर आकडेच नाहीत.
आिण मी एका तांबा घरात राहतो जे एके काळी तपिकरी होते.
एक कागदाचे घर, जणू पडत असलेा काराचे.
असला आहे इितहास या घराचा.
ते तस ेच िदसते.
ते अगदी तसेच िदसते.
आपण िवचार करतो की हे सांगावे एखाा भाष ेत.
--- ००० --गोलग माणसाचे गाणे ( Song of the Round Man )
-- मायके ल पामर – अन०ु – चं. . देशपांड.े

( सारा जेा मोठी होईल तेा ितासाठी )
ा गोलग असलेा आिण िवषण डोयांा माणसाने

ु मारला जणू काही तो िजवंतच होता. सफरचंदाा
िसगारचा झरका

डाा बाजूला िगलची फुले आिण उजा बाजूला जांभळी घंटाकार फुले
आिण पाठीमागे गवतान े आादलेला डगर.
आज मी खूप उदास आहे णाला िवषण डोयांचा माणूस
कारण माझे डोके एका जपानी पेटीत मी कुपात ठे वलेय
आिण ाची िकी हरवून बसलोय.
मी खूप उदास आहे आज तो मला णाला
कारण सफरचंदाजवळ िगलची फुले आहेत
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आिण घंटाकार जांभळी फुले जी मी पा शकत नाहीय.
मायासाठी तू बघशील का ांाकडे

ु ा काय िदसतेय ते ?
ान े िवचारले, आिण सांगशील का तल
मला नाही ते श मी उरलो

ु
ु झालीय
कारण माझी ी गळमट
आिण अंधक
 ाळा वाचनान े.
मेणबीा उजेडाता दीघक
बरे मग तू काय वाचलेयस ते सांग मला
णाला तो गोलग असलेला आिण िवषण डोयांचा माणूस
नाही जमणार मी उरलो

कारण माझी रणशी थकलीय आिण अ झालीय
ा गोी िदसूच नाही शकत कोणाही उजेडात
अशा गोकडे पान पान

आिण मी तर माझे डोके ा जपानी पेटीत कुपात टाकू न
िकी िभरकावून बसलोय.
मग मी तू आहे आिण तू मी आहेस
णाला तो िवषण डोयांचा माणूस िजवंतच असामाणे.
ु ा की मी कुठे असायला हवे
मी िलन देईन तल

ती िगलची फुले आिण घंटाकार जांभळी फुले यांा दरान
आिण ते सफरचंद आिण तो डगर यांाही बाबतीत

ु मारत बसू
आिण मग आपण पारपासून राीपयत िसगारचे झरके
जणू काही आपण िजवंतच आहोत असे समजून.
--- ००० ---
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मी खूप मागे पडलोय
सखोल गाणे न ऐकताच
मी तःला िवस शकतो
ेट किवता न वाचताच
हरवून जाऊ शकतो
महान नाटक न पाहताच
माझा जच र क शकतो
माझे आवडते खूप काय काय आहे

ु
मी न वाचलेली लाखो पके
आहेत
डोात कचरा जमवत राहयाचे मला अूप नाही
मला काही ना काही िवचारले जातेच सारखे

ु तमक
ु चे गाणे
हे वाचले का ते पािहले का आिण अमक
मी सरळ कबूल कन टाकतो
मी खूप मागे पडलोय

ना मला कुणाला गाठायचेय

ना कुणाा बरोबर राहायचेय
सहज बसा बसा मी माझे मन पाहतो
आिण नाहीसाच होतो
मग असतो तेा मी बयाचदा

नको णतो फुकटचे काबाडक
--- ००० ---
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हे समजून ा
असा जा दाब नका देऊ

ु
अशान े तमा
ांच े फुगे
हातातून िनसटतील

ु
आिण तमचा
वावातला
आिवास उणावेल
पूव कनाटकात सकाळी

ु
तमा
घराजवळ आणत शी
आिण समोर िपळू न देत ताजे ध
आहे ना माहीत नसणारच
ु नताच ना ितकडे
ती

हाच तर आहे ॉेम आपा सगया
आठवणीच वेगवेगया आहेत
देवाा देवळाची पायरी
िनसटू देऊ नका खयाखोाचा
नाही  िवास आहे तोवर
फायदे आहेतच िवास नसयाा
शूरपणाचे शार फायदेही
असतातच पण ते वेगळे
बाकी आपण समःखीच आहोत
ु णारा सूर
हाच आहे आपला जळ
उेगान े जगता नाही येत नीट
शांत राहात जगणेच बरे पडते
हे समजून ा
--- ००० ---
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ू
शांतन
काल मराी कुी ओरडयाचा आवाज
वाटला असा की कुणी घसाखीसाठी
ु
गळया
करतेय िमठाा पायाा
अजबच आहे हे सगळे कुणाला
कुावन मासा आठवणे
ु ीयं
वा घारीवन जलश

ु गाव टले तरी कुणाला खडीउकडगाव
नसते
ु
आठवेल तर कुणाला झमरीतलै
या

कुणाला कोपरगाव आठवेल तर कुणाला
नरसोबाची वाडी तर कुणाला आा
कुणी णेल वडगाव वा पपळगाव

तीही असणार शेकान े आिण ांतही
खदु  आिण बु ु क कवा कुणी णेल

इंलं डमधले लँ गले एखादा पॅरीसही णेल
एखादा कधीच न पािहलेले णेल

ु
कुं दवाड वा कवठे महांकाळ वा सगाव
ाचे आधीचे नाव होते थूगाव
अशा जगातले श घेऊनच
े शाला
िलहावी लागणार किवता क
असणार माणसागिणक वेगळा वास
शांा जगातले काहीच नाही पोचणार
जसेा तस े शांबाहेरचे बोला काही
ू – तेच फ तडक आहे तेच पोचेल
शांतन
--- ००० ---
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किवतेच े जग
आपाला िदसते ते जग
तेच तसेच तेवढेच नाहीय
हे किवतेला माहीत असते
ती ते हवे तसे वळवू वाकवू शकते
किवता िता जगयासाठी
फ भाषा नाही वापरत
ती पूण  जगच वापरते
ेक वेळी नाने
--- ००० ---
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ु ोवी – जमन-अमेिरकन कवी – १९२० ते १९९४. हा डट िरयािलझम चा णजे वाववादाा िवशेषतः
चालस बक
समाजाता , लित वा दजाहीन समजा गेलेा जगयाचे िचण करणाया ‘ अ वाववाद ‘ या
भागाचा उाता होता. ाचे िनान अिधक लेखन मरणोर कािशत झाले.
संरणीय ित ( A Smile To Remember )
ु ोवी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
-- चालस बक

आमाकडे एका वाडयात काही सोनमास े होते.

ु ाकार िफरत. तो वाडगा होता टे बलावर
ात ते वतळ
जे होते रंगवलेा िखडकीजवळ, जड पडदे लावलेा.
आिण माझी आई, न ेहमीच ित करणारी, आी सगयांनी
आनंदी असावे अशी इा करायची, णायची,
“ आनंदी राहा हे ी ! “ आिण बरोबरच होते ितचे :
श असेल तर आनंदी राहणे चांगलेच की.
पण माझे वडील सातान े ितला आिण मला
आठवातून अन ेकदा मारत असत. ांा
सहा फू ट दोन इंची शरीरात संताप खदखदत असे
आिण ांना हे कळत नस े की काय आहे हे आतून धडका देणारे.
माझी आई, एक गरीब मासा,
आनंदी होता यायची वाट पाहायची मार खात,
दर आठवाला दोनतीनदा, मला आनंदी राहायला सांगत :
“ हेी, हास बघू ! हसत का नाहीस तू कधी ? “
आिण कस े हसायचे ते ती मला हसून दाखवायची –

आिण इतके िवषण ित मी कधीच कुठे च नाही पािहलेले.
एके िदवशी ते सोनमास े मेले, पाचही –

ते तरंग ू लागले पायावर कलले ले एका बाजूला
आिण डोळे अजूनही उघडे असलेले.
आिण जेा माझे वडील परतले घरी
तेा ांनी ते फे कले मांजराला खायला
स ैपाकघराा जिमनीवर
आिण आी बघत रािहलो
माझी आई ित करत असताना.
--- ००० --िनळा पी ( Bluebird )

ु ोवी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
-- चालस बक
माया काळजात एक िनळा पी आहे,
ाला बाहेर यायचे आहे,
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पण मी खूपच भारी पडतोय ाला.
मी णतो, ितथेच आत राहा,

ु ा पा देणार नाही.
कुणालाही मी तल
माया काळजात एक िनळा पी आहे,
ाला बाहेर यायचे आहे,
पण मी ाावर ओततो िी
आिण िसगारेटचा धूर घेतो ओढून ाावर,
आिण वेया आिण बारसिे वका आिण
िकराणा कानातले कारकू न
यांना कधीच नाही कळत
की आत तो आहे.
माया काळजात एक िनळा पी आहे,
ाला बाहेर यायचे आहे,
पण मी खूपच भारी पडतोय ाला,
मी णतो,
ग बस, माझा सगळा िवचका
ु ा?
करायचाय का तल

ु ा?
माया कामांचा नाश करायचाय का तल
ु
यरु ोपातला माया पकां
चा खप
ु ा?
उ करायचाय का तल

माया काळजात एक िनळा पी आहे,
ाला बाहेर यायचे आहे,
पण मी फारच शार आहे, मी ाला
फ राीच बाहेर पडू देतो कधी कधी
जेा ेकजण झोपलेला असतो.
मी णतो, मला मािहती आहे
तू आत आहेस ते,

ु े , की नको होऊस.
ामळ
आिण मग मी ाला परत आत ठे वतो,
पण तो काहीसा गात असतो
ितथेच आत, मी ाला अगदीच म नाही देत
आिण आी तसेच एक झोपतो
आमाता गु करारासह.

आिण हे बयाप ैकी एखाा माणसाला
रडवणारे असते, पण मी
नाही रडत,
ु ?
ती

--- ००० ---
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माफ
समाधी असो की दगा
मंिदर असो की कोणतेही ाथनाळ
येणारी ेक ी असते अितन
टले तर गांजलेली गरीब
वान टाकू इिणारी सव
काही इित िमळवयासाठी
कुणीही ही रचना

िबघडवून नाही चालणार
े ा
वा िवरोधाचा वा चेच
एक शही नाही चालणार

या नांच े एकमेकांना ु समजणे

ु ांनीच के ला नाश णणे
हसणे वा अमक
आदशाची वा िवचारसरयांची
नसतात मंतरलेली िखडादारे

ु या सवाचीच रेवडी
ते तर फुल म
ु
उडवायला अकलेचा धरळा

िवरोध के ास हसक होणारा
सवाचाच िवास असतो
आपापा टाळांवर असीम
 नवाले माफ करतात
अंधािनमूल

ु तीन े ाच नावेत बसून
हा मानवी दोष सहानभू
--- ००० ---
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ु
ु
पाो न ेदा – िचिलयन कवी – १९०४ ते १९७३ – किन
िवचारसरणीचा परता
– १९७१ साली नोबेल
पािरतोिषकाने सािनत.
तू मला िवसरलीस तर ( If You Forget Me )
-- पाो न ेदा – अन०ु – चं. . देशपांड.ॆ
मला वाटते हे एक

ु समजायला हवे.
तला
हे कसे आहे ते तू जाणतेस :
जर मी पािहले
चंाा िटकाकडे,
माया िखडकीशी असणाया
मंद पानगळीता लाल फांदीकडे,
जर मी श के ला
शेकोटीजवळा अग राखेला

ु ु ता शरीराा लाकडाला
कवा सरक
तर हे सगळे मला तु याकडेच न ेते

जणू काही जे जे अिात आहे ते ते,
ु ध, काश, धातू,
सगं

या सगया छोा छोा नावा आहेत
ु बेटाकडे
ा जातात तरं गत तया
माया तीेत असणाया.
ते ठीक, पण आता
जर हळू हळू तू मायावर ेम करणे
बंद करत गेलीस तर

मीही हळू हळू तु यावर ेम करणे बंद करेन.
अचानक तू जर िवसरलीस मला
तर माझा कानोसा नको घेऊस,

ु ा िवसरलेलो असने .
कारण आधीच मी तल
माया जगयातून िफरणारे

ु ा पाािळक आिण वेड े
िनशाणांच े वारे जर तल

ु ा िनणय झाला असेल
वाटत असतील आिण तझ
की ावे मला सोडून ा दयाा िकनायावर
ु े,
िजथे आहेत माझी मळ
तर लात ठे व
ाच िदवशी, ाच वेळी,
मी माझे खांद े उडवेन

ु े िनघतील
आिण माझी मळ
सया देशाा शोधात.
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पण  ेक िदवशी,
ेक घटके ला,

ु वाटले लभ गोडान े
जर तला

ु ी िनयती मायासोबतच आहे जोडलेली,
की तझ
जर ेक िदवशी एखादे फू ल

ार होऊ लागले तु या ओठांवर माया शोधात,
आहा, माया िये, माझीच माझीच असलेा िये,
तर पूवाच अीचे मायात पनु नमाण होईल,

मायात काहीच िवझलेले वा िवॄतीत गेले ले नसेल,
माझे ेम तु या ेमावरच तर पोसले जाते, हे िये,
आिण जोवर तू िजवंत आहेस तोवर ते
ु
तयाच
आलगनात असेल,
माया आलगनासह.
--- ००० --सागराा ा ाताया ( The Old Women Of The ocean )
-- पाो न ेदा – अन०ु – चं. . देशपांड.ॆ
गंभीर सागराकडे येतात ा ाताया
ांा गयांत ांा शाली बांधलेा
ु पावले करकरवत
ांची नाजक

ा एकाच बसतात िकनायावर
ना ांची नजर ह देता वा ना ांच े हातही
ना ढग बदलता ना शांतता.

तो अील सागर फुटतो आिण पंज े उभारतो
ु वाजवत
उतारावन वेगात जातो िबगल
आिण ाची सांडाची दाढी हलवतो.
ा सौ ाताया बसलेा असतात
जणू एखाा पारदशक नावेत आिण
ा पाहतात ा दहशती लाटांकडे.

कुठे जातील ा ाताया आिण होा तरी कुठे ा ?
ा ेक कानाकोपयातून येतात

ु तन
ू येतात.
ा आपाच तःा आयां
आता ांाकडे तो सागर णजे आहे
थंड आिण धगधगती िरकामीक
ालांनी भरलेला एकांत.
ा येतात सव गतकाळांतनू

ु धी असलेा घरांतन
ू
ा काळी सगं
िवझ ून गेलेा संाकाळतून.
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ा पाहतात कवा नाहीही पाहात सागराकडे
ांा आधाराा काांनी ा काही िचे काढतात वाळू त
ु न टाकतो ांची ती अरकला.
आिण तो सागर पसू
ा ाताया उठतात आिण िनघून जातात
ांा िठसूळ पीपावलांनी

लाटा फुसांडत आत येत असताना
ितथा वायात न ंदडत.
--- ००० ---
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दािगांनी नटलेले घोडे
िसनेमागॄहांा आधी
टाकली जायला हवीत
ु
इितहासाची पके
फळांा भीत
ू इथा
आपले जगणे आहे अवलंबन
ु ा लांबा नातेवाईकांवर
झरळां
ू िशकू न आलेत
जे परदेशांतन
हेयरकटगचे अनेक कार
उदास डायनग टे बलावर
पडलेले अन ेक शहरांच े नकाशे
दी करतात िनदयपणे

ु े चे कावळे
भूतकाळातले भक
इथ े कुणाला हवेयत

दािगांनी नटलेले घोडे
जे जागचे ह नाही शकत
आहे ा भावात अडान े
--- ००० ---
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ऑािओ पाझ – मेिकन कवी – १९१४ ते १९९८ – अितवाववाद, अिवाद, बौ धम आिण ह धम यांचा
भाव – १९६२ ते १९६८ भारतात मेिकोचे राजत – १९९० ला नोबेल पािरतोिषकान े सािनत.
रा ( The Street )

-- ऑािओ पाझ – अन०ु – चं. . देशपांड.े
हा एक लांबलचक आिण शांत रा आहे.
मी चालतो अंधाया काळे पणात धडपडतो आिण पडतो
आिण उठतो, आिण मी चालतो अंधपणे, माझी पाऊले
ु
तडवतात
शांत दगड आिण वाळलेली पान े.

माया मागूनही कुिणतरी तडु वतोय दगड, पान े :
माझी गती कमी झाली तर ाचीही कमी होते;

मी धावू लागलो तर तोही धावू लागतो, मी वळतो : कुणीच नाहीय.
सगळे च अंधारलेले आिण ारहीन,
माझी पाऊलेच फ माझे भान असलेली,

ु प
ु ा वळतो या कानाकोपयांत,
मी वळतो आिण पा
जे सातान े न ेतात मला ा राकडे

िजथे कुणीच मायासाठी थांबलेले वा मायामागे येणारे नाहीय,
ु
िजथे मी अनसरतो
एका माणसाला जो धडपडतो,

उठतो आिण मला पािहावर णतो : कुणीच नाहीय.
--- ००० --पलीकडे ( Across )

-- ऑािओ पाझ – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मी उलटतो हे िदवसाचे पान,
िलिहताना मला सांिगतले गेलेले
ु पापयांा गतीकडून.
तया
मी वेशतो तु यात,

काळोखाची सता असलेा.

ु
मला काळोखाचा परावा
हवाय, हवीय
ाशन करायला काळी दा :
घे माझे डोळे आिण िचरड ते.
एक िनशाब

ु नाावर :
तया

ु
महका गलाबाचे
गूढ.
माझे डोळे िमटत िमटत

मी ते उघडतो तु या डोयांत.
सतत जागी
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िता ररं गी रशेवर :
ु ओली जीभ.
तझी
वाहते झरे आहेत

ु धमांा उानात.
तया

ु वटा धारण कन
राचा मख

ु े िवचार कोरेपणान े :
मी ओलांडतो तझ
ॄितंश दाखवतो मला माग
जगयाा सया बाजूचा.
--- ००० --जायाा आिण थांबयाा मे ( Between Going and Staying ) )
-- ऑािओ पाझ – अन०ु – चं. . देशपांड.े
जायाा आिण थांबयाा मे
िदवस होतो दोलायमान,
ेमात ाा तःा पारदशपणाने.

 ु ाकार पार आता आहे एक उपसागर
ही वतळ
िजथे िनलपणातले जग हदोळते.
सवच आहे  आिण सवच अा,
सगळे च आहे समीप आिण तरीही शाबाहेर.
ु
कागद, पक,
पेिल, लास,

िवसावतात ांा नावांा सावांत.
माया कानिशलांत धडधडणारा काळ िगरवतो
तेच अपिरवतनीय राचे ंजन.
तट भतीचे पांतर करतो काश

ु
ितबबांा ेागॄहात भताटकीसमान.
मी िदसतो तःला मावर एका डोयाा
िनरखणाया मला ाा शू नजरेन े.
तो ण होतो िविळत. अचल,
मी थांबतो आिण जातो : मी आहे एक िवराम.
--- ००० ---
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पिहली इा
िश पूण  होत आावर
ु
िशकारान े पतयाला

ाची पिहली इा िवचारली
ु
पतळा
णाला एकच आहे
मायात ाण घा नकोस
का असे िशकारान े िवचारले

ु
पतळा
णाला मला नाही ायचे
पाापदध सूडदध वासनािवकारदध
ु ितदध
भीतीदध ेमदध सहानभू

आिण यातच कुणी न करणे वा होणे
मला िनजव शांत दगड णूनच जगू दे
िशकार हसला दगडच आहे णाला मनात

ु ांत सूडाचा िकती उपयोग होऊन गेला आहे
असं य
तो कसा नाकारणार
 नको होता ायला
फ एखााचा खून इतका िनघॄण
एवढे फार तर आपण णू शकतो

ु
आिण तरीही अस े आहे तर ताला
ते कसे चालले
ु ी कसे ग रािहलात
ा वेळी त
हे होऊ शकणारच
माणस े कशी िशे होऊन जगू शकतील
ु
असे णून ान े तो पतळा
दशनात मांडला

ु
ु
े माणसे आनंदली
पनःयाा
अनभवान
--- ००० ---
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नाटक
िमवय  काळ आहे तो
जाजम नाहीय ते
ु
तमा
मनातले

उा कुणी ठे वले िनखारे
कुणाा पावलांवर
तर तो मी नस ेन
उगीचच वाळत टाकायचे
आपा शांच े गंिजॉक
जणू किवतांच े शौकीनच
कोण इंटरे घेणार

ु
तमा
उरासरु ा कहाणीत
लाा कायालयात

ु नाटक
आवरते ा तमचे
आिण करा सरळ कबूल
ु िजवंत आहात ते
ती
--- ००० ---
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वाो पोपा – सबयन कवी – १९२२ ते १९९१ – तानाचा पदवीधर -- अितवाववाद आिण सबयन लोकपरंपरा
ू तःची एक वेगळीच शैली िवकिसत के ली.
यांा भावांतन
बदक ( Duck )

-- वाो पोपा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु ीतून
ती चालते डुलत डुलत धळ
ु
ा धळीत
नसतात हसरे मासे
ू ती न ेते
िता दोी बाजूतं न
पायाचा अपणा वान
ओबडधोबड
ती डुलत चालते हळू हळू

िता िवचारात असलेा
लायांपयत ती कशी ना कशी पोचेलच
कदािप
कदािप नाही जमणार ितला
चालायला
जसे जमायचे ितला
नांगरणे ितचे आरस े
--- ००० --आत आत आपांत ( Far Within Us )
-- वाो पोपा – अन०ु – चं. . देशपांड े
१.
आपण उचलतो आपले हात
हा रा चढतो वर आकाशात
आपण खाली पाडतो आपले डोळे
ही छरे उतरतात खाली िशरत जिमनीत
आपण उे ख न के लेा
आपा ेक वेदन ेतून
उगवते एक चेनटचे झाड
आिण राहते एक गूढ बनून आपा मागे
आपण बाळगलेा
ू
ेक आकांते न
उगवतो एक तारा
आिण अा हलत राहतो आपा समोर
ु ा हा गोळीबार
येतोय का ऐकू तल
आपा डोाभोवती उडणारा
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आिण येतोय का ऐकू हा गोळीबार

जो करतोय रण आपा चबं ु नाचे
२.

ु कटाांा रांना
तया
नाहीय अंत

ु डोयांतन
ू आलेले ॅलोपी
तया
नाही करत लांतर दिणेला

ु छातीता ऍन झाडांवन
तया
ांची पान े नाही पडत

ु शांा गात
तया
नाही मावळत सूय 
३.
आपला िदवस आहे एक िहरवे सफरचंद
दोन फोडी के लेले

मी पाहतो तु याकडे
ु नाही मी िदसत
तला

आपा दोघांमे आहे हा अंध सूय 
या पाययांवर
आपली फाटलेली िमठी
मला तू साद घालतेस
मला ती नाही ऐकू येत
आपांमे आहे ही बिहरी हवा
ू
कानांा िखडांतन
शोधताहेत माझे ओठ
ु े ित
तझ

या छेदरांवर

आपले तडु वले गेलेले चबं ु न
ु ा माझा हात
मी िदलाय तल
ु ते जाणवत नाहीय
तला

ु ा िमठीत
शूतेन े घेतलेय तल
ू
चौकाचौकांतन

ु ा अू
शोधतोय तझ
माझे डोळे
या संाकाळी माझा मॄत िदवस
भेटतोय तु या मॄत िदवसाला
झोपेतच फ
चालतो आपण समान रे
४.

ु े ओठ
हे आहेत तझ
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जे मी आता परत करतोय
ु मानेला
तया

हे आहे माझे चांदणे
जे मी उतरवून घेतोय
ु खांांवन
तया

आपण हरवून बसलोय एकमेकांना
अभे झाडीत
आपा भेटीा
माया हातांत

ु मोहाची सफरचंद े
तझी
मावळतात आिण पहाटतात
ु घशात
तया

भडकतात आिण िवझतात
माया अधीर वासनांच े तारे
आपण ा झालोय एकमेकांना
या सोन ेरी पठारावर
आत आत आपांत
--- ००० --एका गोीची गो ( The Story Of A story )
-- वाो पोपा – अन०ु – चं. . देशपांड े
कोणे एके काळी एक होती गो
ितचा शेवट यायचा

ु
िता सवातीआधी

ु
आिण ितची सवात
यायची
िता शेवटानंतर
ितचे नायक ितात वेशत
ांा मॄनू तं र
आिण सोडून जात ितला
ांा जापूव

ितचे नायक बोलत
कोणा पॄीबल कोणा गाबल
ते सव कारा बाबबल बोलत
फ ते एका गोीवर बोलत नसत
ांनाच माहीत नसलेा
की ते फ एका गोीतले नायक आहेत
अशी गो की िजचा शेवट येई
ु
िता सवातीपू
व
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आिण िजची सु वात येई
िता शेवटानंतर
--- ००० --िरकामीक ( Nothingness )

-- वाो पोपा – अन०ु – चं. . देशपांड े
हे िरकािमके तू झोपलेली होतीस
आिण तू  पािहलेस की तू काही आहेस
कशालातरी लागली आग
िता ाला िपरगाळा गेा
अंध वेदनांमे
तू जागी झालीस हे िरकािमके

ु पाठ घेतलीस तू शेकून
आिण तझी
ा ाता ालेवर

ु ा ालेा वेदना नाही िदसा
तला
जगभरा णाात अशा वेदना
ु पाठ हीची होती
तझी

ु ा झोपी गेलीस
हे िरकािमके तू प
आिण ात तू पािहलेस की तू िरकामीक आहेस
ाला िवझ ून गेली
िता वेदनांना ांची ी िमळाली
आिण ाही गेा िनघून सतेत
--- ००० ---
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माझे आवडते कवी
मीही एक आहे
माया आवडा कवत
आी आहोत जगाचे भाग
ु डे
िविभ असंब तक

आी पूण  जगाला देतो वाव
आमा असयात
आमा शांनी के लेला असतो ाग
आमा उीपनांचा आिण ितरारांचा
आमा संकुिचतपणाची आमची भीती
ु े
गेलेली असते जगामळ

कोणतेही खणे नसलेले ण
असतात आमा किवता
या किवता

आमाप ैकी कुणीही िलिहा
तरी फरक नाही पडत
--- ००० ---
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ु
सटका
ु
ू सटका
संकटांतन
असावी
णून ान े सूट नाकारली
ु
आिण चालत सटला

ु टु ीत जगणे
ाला हवे होते सटस
ु
टायसटाचे
बंधन नसलेले

े संबध
सूऽऽट णणारे क
ं ाला
ु फ च ैन करावी
सीत
एरवी जमवत राहावे

फायाचे सटेु सटेु प ैसे

ाासाठी गाडी सटु ायची थांबलीय
याचे ाला समाधान वाटले
ु
पिहला शो सटयापू
व

ु
शाळा सटावर
होणारा आनंद
आता श नता

ु
ु े
पोट खूपच सटाम
ळ
आता कोणतीही हणे
ु
सटणारच
नती

ु होा
याा भीतीन े चा सटत
--- ००० ---
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टी. एस. एिलयट – अमेिरके त जलेला इंिलश कवी – १८८८ ते १९६५ – १९४८ ा नोब ेल पािरतोिषकान े सािनत.
“ किवता णजे भावन ेला मोकाट सोडणे ने, किवता णजे के वळ िमाची अिभीही ने, पण, किवता

णजे िमापासून सटु का होणे. परंत,ु भावना आिण िम असले ांनाच हे समजू शकते की ांपासून
ु
सटका
णजे काय. “ असे णणारा कवी.
हेलन मावशी ( Aunt Helen )

-- टी. एस. एिलयट – अन०ु – चं. . देशपांड.े
कुमारी हेलन ही माझी अिववािहत मावशी होती
आिण ती राहायची एका छोा घरात एका फॅ शन चौकाजवळ
आिण ितची काळजी ायला होते चार सेवक.
आता ती वारावर होती शांतता गात
आिण ती असलेा राा शेवटाला.
शटस  खाली ओढून घेयात आलेली होती

ु होते
आिण अंसंार वापकान े पाय पसले
ाला जाणीव होती की अशा गोी यापूवही घडलेा आहेत.
ु वा के लेली होती,
कुांची अम

पण यानंतर लौकरच पोपटही मरण पावला होता.
शेकोटीवरा शेवर ेडेनचे घाळ सातान े िटकिटकत होते,
आिण हरकाा सेवक बसला होता डायनग टे बलवर
मांडीवर घ ेऊन दोन नंबरा सिे वके ला –
जी खूप काळजी ायची ितची मालकीण िजवंत असताना.
--- ००० --पोकळ माणसे ( Hollow Men )

-- टी. एस. एिलयट – अन०ु – चं. . देशपांड.े
िमा कुझ  – मेलाय तो

*

ा वॄ माणसाला एक प ैसा
१.
आी आहोत पोकळ माणसे

ु भरलेली माणसे
आी आहोत भा
एक कललेली
मकाचा भाग पान े भरलेली. अरेरे !
आमचे  आवाज, जेा

ु तो तेाचे
आी एक कुजबज
आहेत शांत आिण अथह ीन

ु ा गवताता वायासारखे
सकले

कवा उंदरांच े पाय िफरावेत फुटा काचांवन
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ु तळघरात तस े.
आमा श
घाटािशवाय आकार, रंगािशवाय छटा,
गिलतगा जोर, हालचालीिशवाय आिवभाव;
थेट डोयांनी इथले असणे ओलांडलेय ांनी
ू ा पिलकडा रााकडे जात
मॄ

ते ठे वतात आमची आठवण – ठे वलीच तर – गमावलेले
हसक आे णून ने तर फ
पोकळ माणसे णून

ु भरलेली माणस े णून.
भा
२.
डोयांना सामोरे जायाची हमत नाहीय मायात
ू ा रााता,
ांतही, मॄ
हे डोळे अवतरतच नाहीत :
ितथे, ते डोळे असतात
मोडकळलेा ंभावरचा सूय काश
ु
ितथे, असते एक झलणाचे
झाड
आिण आवाज असतात
वायाा गायात
अिधकच र आिण अिधकच गंभीर
ु
एखाा पसटा
तायान.

ू ा रााा जवळ
मॄ
यायचे नाहीय मला
आिण आता पिरधानही क ा मला
उंदराचा कोट, कावयाची चा, शेतात
एकमेकांवर पडलेले दांड े
वागू ा मला वायासारखे
अिधक जवळीक न साधता –
ही काही अंितम भटे ने
संिधकाशाा राातली.
३.
हा मॄत देश आहे
हा काटेरी झाडांचा देश आहे
इथ े उभारा जातात
े ांना ा होतात
दगडाा ितमा, इथच
मयताा हातान े के लेा ाथन ा
ु
पसटा
तायाा चमकयात.
ते अस े तर नाहीय की
ू ा सया राात
मॄ
एकान ेच जागे होताना
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ु
आपण नाजकपणाने
थरथरयाा वेळी

ा ओठांनी घेतले असते चबं ु न

तेच साकारताहेत ाथन ा फुटा दगडांसमोर.
४.
ते डोळे इथे नाहीयत
इथ े कोणतेच डोळे नाहीयत
या मॄ ू पावणाया तायांा दरीत
या पोकळ दरीत
आमा गमावलेा रााचा जणू
मोडका जबडा असलेा
या शेवटा अशा भेटीा जागांमे
आी चाचपडतो एक
आिण टाळतो बोलणे

ु ा नदीा
जमून या िकनायावर सजले
ु डोळे िदसयाा अभावी
िहीन, पा
ु तायामाणे
ा सातय

ु
अनेकांगांनी फुला गलाबामाणे
ू ा संिधकाशी रााता
मॄ
तेच फ आशा असलेा
या िर माणसांची.
५.
हे आपण चाललोय िनवडुग
ं ाभोवती
काटे री झाड काटे री झाड

हे आपण चाललोय िनवडुग
ं ाभोवती
पहाटे बरोबर पाच वाजता
कना आिण वाव
यांा मे
गती आिण कॄ ती
यांामे
पडते सावली

ु े आहे
कारण रा तझ
संभव आिण सजन
यांामे
भावना आिण ितसाद
यांामे
पडते सावली
जगणे खूप दीघ  आहे
इा आिण उबळ
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यांामे

कुवत आिण अि
यांामे
अक आिण पाडाव
यांामे
पडते सावली

ु े आहे
कारण रा तझ
ु आहे
कारण तझे
जगणे आहे

ु आहे हे
कारण तझे
अशी होते जगाची समाी
अशी होते जगाची समाी
अशी होते जगाची समाी
घणाघातान े ने तर कहत कहत
--- ००० ---

ु बरीतले पा आहे. आिकन जंगलाता
* िमा कुझ हे जोसेफ कॉनराडा ‘ द हाट ऑफ डाक नेस ‘ या लघकादं
ु गारी ौय हे ाचे वैिश होते.
ु ॄत करणे या उिाा उदार मखवाखाली
ु
लोकांना ससं
असणारे ाचे गे
आणखीही काही संदभ  िदले जातात – पण ते सगळे डोात न घ ेताही ही किवता थेट पोचते.
--- ००० ---
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घोळ
हवा खराब आहे
णून मी खराब आहे
े
मीच नसने तर खराब हवाही नसल
पण खराब हवा नसयासाठी
मी नसयाचे य मलाच सात देतील
ु
हाच आहे बीचा
घोळ

णजेच ितची अटळ समा
बु ीन े सगळे कळते हो

पण जगयात नाही येऊ शकत
ऍसडटीच णायची ही
--- ००० ---
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े ा आिण अितवाववादाचा भाव –
ँ क ओ’ हारा – अमेिरकन िचकार, लेखक, कवी – १९२६ ते १९६६ – अमूतत च
दैनिं दन जगयाता घटना व संवाद यांनाही किवतेत वेगळे च ान – ा काळाता कवा ‘ ू यॉक ू ल ‘ या
समूहाचा नेता – एका टॅ ीखाली सापडून ाचा मॄ ू झाला.
उदास ाहारी ( Melancholy Breakfast )
-- ँ क ओ’हारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
उदास ाहारी
वरती िनळे खालती िनळे
मूक अंड े िवचारात
आिण टोरचा वीजकान तीेत
चांदया या ओळीत -‘ लपलाय तो ढग ‘
अिवासाची मूले असतात
फारच जोरकस सकाळी
--- ००० --माझे दय ( My heart )

-- ँ क ओ’हारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
सततच मी रडत नाही राहणार
ना मी सतत हसत राहणार,
यांतला कोणताही ‘ताण ‘
मला सयापेा आवडीचा अस े काही नसते.
मला एखाा फालतू िपरची तातडी आवडेल,

ु
णजे नसता
झोप आणणारा ने, पण बडाही,
अितखचक, पिहला टा टाईप. मला हवे असते
िनदान ा असया एवढे तरी िजवंत असणे, आिण जर
माया गधळाचा एखादा त णाला की, “ हा काही
ँ क ने ! “ फारच छान ! मी काही
सततच तपिकरी कवा राखाडी सूट नाही वापरत,
वापरतो का ? नाहीच. मी ऑपेराला जातानाही
साधे कामावरचे शट वापरतो बतेकदा. मला
माझे पाय अनवाणीच हवे असतात,
माझा चेहरा मला दाढी के लेलाच हवा असतो, आिण माझे दय –
ाबाबत खरे तर आधी काही ठरवताच नाही येत, पण

ु ा असतात.
ाता ात बरे हे की, माया किवता ख
--- ००० ---
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मी िचकार का नाहीय ( Why I Am Not A Painter )
-- ँ क ओ’हारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मी िचकार नाहीय, मी कवी आहे
का ? खरे तर मला आवडले असते
िचकार असणे, पण नाहीय मी, ठीक आहे,
उदाहरणाथ, माईक गोडबग

ु करतोय एक िच. मी सहज ितथे जातो.
हा स
“ बस आिण घे एखादी दा “ तो
णतो. मी िपतो; आी िपतो. मी पाहतो
वर िचाकडे. “ तू ात ‘ साड ‘ हा श घेतलायस. “
“ होय, ाला ितथे होती गरज काहीतरी. “
“ अा. “ मी जातो आिण काही िदवस जातात
ु सहज ितथे जातो. ते िच
आिण मी पा

चाच असते, आिण मी परत जातो, आिण िदवस
ु मी सहज जातो. ते िच
जात राहतात. पा

पूण  झालेले असते. “ कुठाय तो ‘ साड ‘ श ? “
जे काय रािहलेय ते असते फ
अरे, “ ते जाच झाले होते, “ माईक णतो.
आिण मी ? एक िदवशी मी िवचार करत असतो
एका रंगाचा : नारगी. मी िलिहतो एक ओळ
नारगी रंगाबल. अगदी लौकरच ते होते
एक पूण  पान शांनी भरलेले, ओळी नसलेले.
नंतर आणखी एक पान. ात हवे असते
अजून खूप काही, नारगी रंगाचे ने, तर
शांच,े िकती भयानक असतो नारगी
आिण जगणेही. िदवस जात राहतात. तस े
ते गातही असते, मी खरा कवी आहे. माझी किवता
पूण  होते आिण मी उे खही के लेला नसतो
अजून नारगीचा. ा असतात बारा किवता, मी णतो
ांना, नारगी किवता. आिण एक िदवशी एका गॅलरीत
मी पाहतो माईकचे िच, नाव असलेले ‘ साड ‘.
--- ००० --( साड नावाचे मासे असतात. )
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पॉल ल न – च कवी – १८४४ ते १८९६ – ितमावादी – तो िवषणतेचा बळी असून किवतेत शांतता शोधणारा
 ाा शोधात होता.
होता. ान ेच टामाणे, तो पूण
किवतेची कला ( Ars Poetica )

-- पॉल ल न – अन०ु – चं. . देशपांड.े
सवात उ संगीत,
ातला िवषमतोल महाचा
हवेमे अिधक सहज िवरघळणारी अता
ात काहीच अवजड वा िर नसलेली.
शांची िनवड नका करत बसू
ीत काही गधळ असािशवाय :
छायांा किवतेइतके िय काहीच नाही
िजथे अचूकता वरते अिनणायकतेला.

पडांनी झाकलेले डोळे सदं ु र असतात,
मोठा असतो तो िदवस मााी कं प पावणारा,
तेजी तायांची िनळी ब ेिश कधीही चांगली
पानगळीा आकाशात, थंड, चंािशवाय.
आपाला न ेहमी हवे असतात बारकावे,
रंग ने, बारकावेच सततच सारखे !
बारकावेच फ िमळवू शकतात

ु
ाशी , िबगलाशी
बासरी !
ु
पळा खनु ी सभािषतां
पासून,

ू र शारी आिण किषत िवनोदापासून
असे सगळे जे उ िनळाईा डोयांत आणते अू,
ु
आिण टाळा तेही सगळे लसणाचे
भडक अ !
ु
वॄ  ा आिण ाची मड
ं ु ी मरगाळा
!

ु वाही असाल तेाच चांगले असाल,
ती
यमक कदािचत अिधक शहाणे योजाल.

आपण जर ल नाही िदले तर ते जाईल कुठे ?
यमकाचे दोष कोण सांगणार ?

कुठा एखाा वेा मागासान े वा रबधीर बालकाने
ु आिण हे कवडीमोल र
घडवलाय हा गा

जे कसावर खोटे पडते आिण वाजू नाही शकत खणखणीत ?
ु संगीत आिण नेहमीच संगीत !
पा

ु
तमा
किवतेची ओळ इतकी तरल आिण हलकी असावी
की असे वाटावे की आाच उंच िवहरत तरं गतोय
ना नभांा शोधात आिण टवटवीत ेिमकांा.
ु
तमची
ओळ असू ा एक सवात नामी धाडस
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पहाटे ा तणाव वायावर तरं गणारे
जे जागे करत जाते सगळे सनसनाटी मामले …
ु च असते – सािह !
बाकी सगळे आपले नसते
--- ००० --माझे ओळखीचे  ( Oft Do I Dream )
-- पॉल ल न – अन०ु – चं. . देशपांड.े

अनेकदा मला हे  पडते, िविच आिण भेदक,
एका ीचे, अात, िजावर माझे ेम आहे आिण िजचे मायावर
आिण जी कधीच, वेळोवेळी, तीच तशीच नसते,
कवा नसते अगदीच वेगळीही : ओळखते ती मला आिण ेमही करते.
खरेच िकती छान ओळखते ती मला आिण माया दयाला
ितासाठीच असलेा अिधकािधक पणे, तो काही च नाहीय,
ितासाठीच फ, तीच फ हे ओळखते, मग,

कसा िनववावा माया भवु ईवरचा घाम िता रडयान े ?

ू – हे मला नाही माहीत.
ती काळी आहे की गोरी की तांबस

ु ळ
ु े आिण खूप आवडणारे आहे
ितचे नाव ? मला इतके च आठवतेय की ते चळब
जशी होती इतर ेमाा ची ांना जगयान े हपार के लेय.
ितचे डोळे तसेच आहेत जस े असावेत एखाा िशाचे,
आिण िता र, गंभीर, सौ आवाजात आहे
आभास ा ेमाा आवाजांचा जे मॄ ू पावलेले आहेत.
--- ००० ---
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जबाबदारी
उदार दगड

ु
सधा
पाहतात
कमी वेळात बेडकांना

ु के वाचा णत
तः वाचलेली प
सांॄितक कावर

ु
जातात सगळे सधु ारलेले सधारक
ु ा सरावासाठी
सिहते
एवढा अास के लेा
िवानांना वाटते
भूलथापांना बळी पडतात सगळे िबनडोक
स समजत असाचा दावा करणारे
णतात आी बोलत नाही
कारण आी बोललो की दगड हा करतात
बाकी खूप बोलणारे णतात
समजले पािहजे बोलले पािहजे
ु
सधारले
पािहजे

जबाबदारी न घेता
जगणे ते कसले
--- ००० ---
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भूिमका आिण शोध
लेखकांनो आिण कलावंतांनो
े तर
भूिमका ा थोर ायचे असल
शोध ा कशाचा घेणार ते आधी ठरवावे लागेल का
याचा आधी शोध ा भूिमका नसणे हीही एक भूिमकाच
याचमाणे भूिमका असणे णजे भूिमका नसणेच
असे होईल का याचाही शोध ा आपा भावान े
जे सापडेल ाला शोध णता येईल का
याचाही ा शोध आधी पोटाची सोय हीच खरी भूिमका
शोध घेता घेता भूिमका तयार होईलच रा ा शोध
ु
ु
नसा
दोन िदशा सचवा
शोधाा तेवढे परेु
भूिमके चा आिण वावाचा संबध
ं च नसतो
हे कळू न ावा शोध भूिमका घेतावर कला मरते
ापेा शोध घेण े हीच एक भूिमका आहे
हे का नाही पाहात जाऊ ा शोध थांबणार नाही
आिण भूिमका बदलत राहणार हे सच पाहावे
आिण शोधाा अरािशवाय भूिमका कसली
पण भूिमका राजकीय हवी की सामािजक
की िगत की सवसमावेशक
ते ठरवायला नको का उगीचच शोध णून
भूिमका धोपटयात काय अथ आहे
ापेा यातले कळणायाचा घेऊ आधी शोध
तो णेल ा मागान े जाऊ अहो याच बाबतीत
तर आहेत ना शेकडो भूिमका

ु
आिण आपण गबाजी
का ीकारावी
गिरबी िवषमता जावी एवढे पाहा णजे झाले
सवााच िहताचा शोध श आहे का ाचाही शोध ावा
--- ००० ---
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ू
िफिलप लाकन – इंिलश कवी – १९२२ ते १९८५ – सामा जगयाता दैनिं दन आिण कं टाळवाया तपशीलांतन
कसदार आिण संरणीय किवता िलिहा – ा काळातली नवंदी – िनओ-रोमँिटक – शैली नाकारणाया
काहा ‘ चळवळ ‘ नामक समूहाचा न ेता – औदासी, मपणा, वैिकता, ेम आिण एकाकीपणा हे ाचे
ु े जाला घालणे थांबवले पािहजे यावर ाची एक किवता
किवतेच े िवषय होते – जभर अिववािहत रािहला – मल
ु
आहे. “ ल िगक समागमाला सवात
झाली ेस साली ! “ अशी ाची अन ेक उॄत े िस आहेत. ाला लगवादी
आिण वंशवादी णून हेटाळणारेही काही आहेत.
शासंवाद (Talking In Bed )

-- िफिलप लाकन – अन०ु – चं. . देशपांड.े
शेतले बोलणे खरे तर सवात सोपे असायला हवे
एक पडून असणे हे इतके असते असे की एक

तीकच असते ते दोन माणसे िनावान असयाचे.
तरीही अिधकािधक वेळ जात राहतो शांततेत.
े ी अता
बाहेरा वायाची अपूणत च
वाढवते आिण पांगवते ढगांना इततः आकाशात.
आिण काळी शहरे िढगाने जमतात िितजावर.
यांता कशालाच आमचे काही घेण े नसते. यांतले काहीही नाही
दाखवत की का या एकाकीपणापासून र असयाा अितीय वेळी
उलट अिधकच होते कठीण सापडणे
श एकाच वेळी स आिण दया असणारे
कवा अस नसणारे कवा िनदय नसणारे.
--- ००० --ु े  ( Why did I dream of you last night ? )
काल मी का पािहले तझ
-- िफिलप लाकन – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु े  ?
काल मी का पािहले तझ
आता सकाळ मागे ढकलतेय के स करा काशान े

ु
आठवणी खाडकन परततात माड
फोडामाणे;
ु ाकडे
उठून बसून मी पाहतो एकटक मल ध
िखडकीपाडा.

िक ेक गोी ा गेात िवॄतीत अस े मी समजत होतो
ा परततात माया मनात अिधकच िविच वेदन ेन े
-- जणू खूप पे यावीत अशा एखााा नावाने
ान े िकेक वषापवू च सोडलेले असावे हे घर.
--- ००० ---
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ेच े उपचार ( Faith Healing )

-- िफिलप लाकन – अन०ु – चं. . देशपांड.े
सावकाशपणे ा िया रांगते येतात तो उभा आहे ितथे
बाबदारपणे िवनाे न चा घातलेला, पेरी के सांचा,
ु कॉलरचा. सेवक अथकपणे
काळा सूट घातलेला, श

ांना िवनवतात पढेु चलयासाठी ाचा आवाज आिण हात यांाकडे,
ाा ऊबदार ेमळ आेा उु पावसात

ु वीस स ेकं द. हं, माया िय मली,
ु
राहता येत े ेकीला समारे
ु ा, िवचारतो तो खोल अमेिरकन आवाज,
काय आहे ास तल
आिण वाट न पाहता, जातो ाथन ेत

ु
देवाला सांगत कुणाा डोयाबल, कुणाा गडाबल.

ं
ांची डोकी अचानक घेतली जातात ओजळीत;
नंतर सोडली जातात.
िवचार हरवामाणे, ा जातात शांततेत; काही
झोपेत असामाणे भरकटतात, तःा न ेहमीा जगयात
न परतलेा अजून; पण काही राहतात ताठर गदगदत आिण फारच
भाविनक होत ांा सखोल घोगया अून
ं ी जणू काही ांांतले
ु े आिण मूख  बालक अजून आहे िजवंत
एक कारचे मक

ु जागे होणारे िवचार करत की शेवटी
दयेा शान े पा
एक आवाज ांना एकटीला बोलावतोय, आिण ते हात आले आहेत
ांना सावरायला आिण हलके करायला; आिण असा आनंद येतोय
की ांा जड िजभांवन गळतेय लाळ, डोळे िपळवटून टाकतायत ःख,
कधी न ऐकले ा उरांची चंड गद कदाटत आिण फुित होत –

ु ा ! िमशांचा आवाज – फुलाफुलांा ॉमे ा
काय आहे ास तल
सिदत होतात, आतापयत, सगळा ासच तर घडलाय, ेकीमे आहे
िनि एक भावना ेमामाणे जगता येयाची.

काही जणा बाबतीत तो आहे अभाव ांनी कुणावर ेम करत जगयाचा
पण झाडून उरलेा सवजणमधे तो आहे भाव ांनी काय काय के ले असते
ांावर कुणी ेम के ले असते तर याा खंतीचा.

ते काहीच नाही बरे होत. एक चंड गिलतगा करणारी वेदना,
जणू पावले जड करणारी ते कडक य ढाळत असताना अू,
पसरते सावकाशपणे ांांत – ते तस े आिण उंचावरचा आवाज
िय बाळ णणारा, आिण काळाने सगळे खोटे ठरवलेला.
--- ००० ---
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झेॉ िमलोझ – पोिलश कवी – १९११ ते २०१४ – जगाचा नाश आिण कुमशाही राजवटी हे ाचे चतनाचे िवषय
होते -- ान े किवता, कादंबया आिण िनबंध िलिहले – १९८० ला नोबेल पािरतोिषकान े तो सािनत झाला – ाा
ु ‘ आधीच कळणे ‘ असे होत गेले.
बयाच किवता मी वाचा पण ा िन ेा कदणाता असामळे
ु देत आहे –
तरीही दोन नमून े णून खालील अनवाद
ेम ( Love )

-- झेॉ िमलोझ – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ेम णजे तःकडे पाहायला िशकणे
लांबा वूक
ं डे पाहावे तस े

ु असं गोतली एक गो आहात.
कारण ती

आिण जो कुणी असे पा शकतो तो िनरामय करतो ाचे दय
ु –
ू म
ाची जाणीवही न होता असं रोगांतन
एखादा पी वा एखादे झाड णते ाला : िम.
नंतर ाला वाटते आपला आिण वूच
ं ा करावा उपयोग
ु े ांना लाभेल पिरपतेच े तेज.
ामळ

आपण कोणती स ेवा देतोय हे ाला कळणे महाचे नसते :
जो सवम सेवा देतो ाला न ेहमीच ते समजतेच अस े नाही.
--- ००० --अथ ( Meaning )

-- झेॉ िमलोझ – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मी जेा मॄ ू पावेन तेा मी जगाची िकनार पाहीन.
सरी बाजू, पी, डगर, सूया यांा पिलकडची.
खरा अथ जगाचा उकलला जायास तयार असलेला.
जे कधीच नाही जमा झालेले ते जमा होईल,
जे समजयाा पिलकडे होते ते समजू शके ल.
े च जगाला तर ?
-- आिण अशी काही िकनार नसल
एखाा फांदीवरचा गाणारा पी हा िच नसून
े तर ? जर रा आिण िदवस
फ एक गाणारा पीच असल
यांनी एकामागोमाग एक येयात काही योजनाच नसेल तर ?
आिण या पॄीवर फ पॄीिशवाय सरे काहीच नसेल तर ?
े च एक श
-- तसे जरी असले तरी असल
न होणाया ओठांनी जागवलेला,
एक अथक त जो धावत आिण धावत असल
े
देशातून चांदयांा आंतर-संबध
ं ांा, मण करणाया
आकाशगंगांा, आिण मोान े उारत असेल िनष ेध आिण कचाळत असेल.
--- ००० --144

आधीचे
होय तेच

हे तेच आहेत मेु
ितथा िवानांनी
आपापा टोा घाता नाहीत
णून ते ितथून परागंदा झाले
ु सापडले आिण
आिण परात

इता लांब वाहात आावर
ते इथा एका कासाराला सापडले
ते मजलदरमजल करत पोचले
े मटा ाचायाकडे
इथा हॉटे लमॅनज

ु े हे घडाची बातमी
टोांा अभावामळ
सगया चॅन ेलवर होती

ु धग
ु ी होती
ा िवचारांत धग
पण तेच तसेच वापरायचे

ु टोांचा  आला असता
तर पा
हे ओळखून ते आता वेगयाच पात
मांडायचे ठरले आिण हे आताचे प
ांितकारक ठरणार होते
े मंथन
आता हे सगळे ाचायाचच
णून येणार होते पण मग
आधीा िवानांा ेयाचे काय
हे िवचारावर ाचाय 

कुित हसून णाले कोणते आधीचे
--- ००० ---
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गाईचे दात
योगायोगान े गाईा दातांचा िवषय िनघाला
िता जबात समोर वरचे दात नसतातच
हा मु ा इंटरेग ठरला

 च तयार झाले
ााबल आकषण
मग ावरच आपण िरसच करावा
आिण मराठीत शोधिनबंध िलहावा
असे आपण ठरवले
हे एकमत तफ खूपच उेजक ठरले
आपाला शेवट गाठून पदवी नकोच होती
ु
नसताच
शोध घेत राहायचे होते

ु
मराठीतले लेखक कवी घते ात तसा आयभर
ांना ते शोध कशाचा घेताहेत ते माहीतच नसते
ु े ांचा शोध कधी संपतच नाही
ामळ
आपण कशाचा शोध घेतोय
हे आपाला पिहा णापासून माहीत होते
णून आपलाही शोध कधीच नाही संपणार

ु गाईचे खालचे दात एवढा संकेतशसमूह
नसते
बास असतो आपाला ेक वेळी मग
शोध पूण  के ािशवाय समाधानच नाही होत

ु े आपण आपला हा शाकाहारी खरु ाक
आपले ामळ
सतत चा ठे वतो यावरा िवनोदांना मा सगळे
मांसाहारी िवनोद णतात णजेच
नॉन-ेज ो समजले ना
--- ००० ---
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लॉरे फलघेी – अमेिरकन कवी, नाटककार, िचकार – ज १९१९ – किवता ही फ शार अकादेिमक
े े िदसतात.
लोकांसाठी न राहता ती सवासाठी असावी, असे ाचे मत होते – उपरोध आिण िवनोद ही ाची वश
ै 
ु देतोय –
ाा दोन साळढाळ किवतांच े अनवाद
कुा ( Dog )

-- लॉरे फलघेी – अन०ु चं. . देशपांड.े
ु पणे रात
कुा डकतो म
आिण पाहतो वाव
आिण तो ा गोी पाहतो
ा असतात ाान मोा
आिण तो ा गोी पाहतो
तेच असते ाचे वाव
ू ब ेवडे
दारादारांतन
झाडांवरचे चं

ु पणे रातून आरपार
कुा डकतो म
आिण तो ा गोी पाहतो
ा ाान असतात लहान
मासे वा रीचे कागद
भोकांता मं ु या

चायनाटाऊन िखडांता कबा
अंतराअंतरावर ांची मड
ं ु की

ु पणे रात
कुा डकतो म
साठलेा पायाचे खे आिण पोरे ओलांडत
मांजरे आिण िसगास 
िबिलयडच े हॉस आिण पोलीस
तो ेष नाही करत पोिलसांचा
ाचा ांना काही उपयोग नसतो एवढेच
आिण तो ांना ओलांडून पढु े जातो

आिण वर टांगलेा सॅन ािोा
मटण माक टाता मेलेा पूण  बोकडांना ओलांडून
ाला बोकडाचे मऊ मास आवडेल खायला
राकट पोिलसापेा
आिण तस े तर दोतले काहीही चालेल

आिण आता तो रोिमयो फॅ रीवन पढेु जातो

आिण कोईट ंभावन पढु े मग डॉयल काँसवाावन
तो कोईय ंभाला घाबरतो
े वााला नाही घाबरत जरी
पण तो डॉयल काँस
ााबल जे कानावर येत े ते फारच िनाही करणारे
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असते िवषण करणारे असते
िबनडोकपणाचेही

ाासारा तण ःखी कुाा ीन े
ाासारा गंभीर कुााही ीन े

पण ाला ाचे तःचे असे एक तं जग असते
खायासाठी ाा तःा अशा माशा
ाला कुणी ितबंध नाही करणार
डॉयल काँ ेसवाला हा फ
आणखी एक अिशामक नळकांडा असतो
ाासाठी

ु पणे रात
कुा डकतो म

आिण ाला जगायला तःचे अस े कुाचे जगणे असते
आिण ाचा िवचार करायला
आिण ावर चतन करायलाही
श करत चव घेत पडताळत सगळे च
कसून शोध घेत सगयाचा
बनावटपणाा फायाची गरज नसलेले
एक खरा वावतावादी
सांगायला एक खरी गो असलेला
आिण िजा मदतीन े ती सांगावी अशी शेपटू असलेला
एक खरोखरचा िजवंत
भक
ं ु णारा

लोकशाहीवादी कुा

गतं ु लेला खरोखरा
ु ा उोगधंात
ख

जवळ सांगयासारखे काही असलेला
वावाबल
आिण ते कस े पाहावे याबल
आिण ते कस े ऐकावे याबल
ाचे डोके कलणारे इकडेितकडे
राा कानाकोपयात
जणू काही तो लगेचच काढून घेणार आहे
तःचा फोटो

िर रेकॉडसाठी
तंीत ऐकत
ाा मालकाचा आवाज
आिण पाहात
एखाा िजवंत िचामाणे
ा अितीय
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महान ामोफोनमे
गधळात पाडणाया अिाा
ाा चिकत करणाया कयासह
जो न ेहमीच वाटतो असा
की आता एवातच हा
उडवेल बाहेर जोरात फवारत
काही िवजयी उर
सवच बाबतीत
--- ००० --अंडरवेयर ( Underwear )

-- लॉरे फलघेी – अन०ु चं. . देशपांड.े
काल राी मला फारशी झोप लागली नाही
अंडरवेयरा िवचारात

ु कधीतरी थांबवलेयत का अंडरवेयरचा
ती
िवचार करणे अमूतात

ु खरोखर जेा खणता ना ात
ती
तेा धादायक  समोर येतात
अंडरवेयरशी आपाला ेकालाच सामना करावा लागतो
ेकजण पिरधान करतो
कोणा ना कोणा कारची अंडरवेयर

ु
अगदी ूबन असोत की इंिडयन लोकसा
अंडरवेयर वापरतात

ु मोप गरज असते ितची
पोपलासा
िशयानाचा गन र ा ालाही ती लागतेच
मी पािहलेय ाला टीीवर
ाची अंडरवेयर खूप टाईट असणार
ु ळ
ु त होता
तो सारखा चळब

ु ाला खरोखर अडचणीत आणू शकते
अंडरवेयर त
ु जािहराती पािहा असतीलच अंडरवेयरा
ती
ु ा
ियांा आिण पषां

िकती एकसारा आिण तरीही िकती वेगवेगया
ियांा अंडरवेयर वू वर धरतात

ु ा अंडरवेयर वू खाली धरतात
पषां
अंडरवेयर ही एक गो अशी आहे

ु दोघांनाही लागतेच
की िया आिण पष
अंडरवेयरच तर आहे जी आपा दोघांतही आहे समान
ु ती ितरंगी िचे पािहली असतील ना
ती
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जांघांना घातलेली वेढे

ु
अिधक मजबतीचे
भाग दाखवणारे
मोकया हालचालची वाही देणारे
फसू नका
ते सगळे बेतलेले असते िपीय वेवर
जी फारस े ातं नाही देत िनवडीचे
गोी कशा रचलेा आहेत ते पािहले तर
अमेिरके चा राभर चा असतो झगडा
िता अंडरवेयरशी
शेवटी अंडरवेयरच का करते सव गोवर
शरीराला आकार देणारे कपडे ा उदाहरणाथ 
ु ात फॅ िस रचना
खरे तर ा असतात मळ
भूिमगत शासनाा
लोकांना िवास ठे वायला भाग पाडणाया
स सोडून कशावरही

ु काय क शकता आिण काय नाही हे सांगणाया
ती
ु कधी कमरपा पािहलाय का वापन
ती
कदािचत अहसक कॄतीचे मह
हेच अस ेल एकमेव उर होकार वा नकारासाठी
गांधनी वापरला होता का कमरपा ?
लेडी मॅबेथन े वापरला होता का कमरपा ?
े ा खून के ला का ?
ाच कारणान े मॅबेथने झोपच
आिण ती सारखे िजथे घासत होती

ु ितची अंडरवेयरच होती का ?
ती वतः
आधिु नक अँलोसॅन ियांमे

एक चंड अपराधी भाव असणार आहे
तीच डागाची जागा

ु धवत
ु आिण धवु त असतात
सतत धवत
ु अंडरवेयर फारच संशयाद
डागय

ु अंडरवेयर फारच धादायक
फुगवटे य
वाळत टाकलेा अंडरवेयर तर िनशाणच असतात ातंाचे
ु झाला असावा
अंडरवेयरमधून कुणी म
कुठे तरी न अवेत
धावा धावा !
पण काळजी नका क
ेकजण अजूनही तीत ब आहे
तशी खरी ांितबती होणारच नाहीय
किवता अजूनही आाची अंडरवेयर आहे
आिण अंडरवेयर अजूनही झाकते
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असं दोष
भूशाीय िकोणातून
िविच ारांच े दगड, न िदसणाया भेगा !

ु
तमा
िठकाणी मी असने तर मी बाजूला तयारच ठे वने
एक गरजेन मोा आकाराची अंडरवेयरची िहवाळी जोडी
तशा राी नंग े नका रा
आिण दराना काळात
शांत ऊबदार आिण कोरडे राहा
काही घडाया आधीच तःची चाळवाचाळव
कन उपयोग नाही ‘ उगीचच ’

जािकटात हात घान ितितपणे पढु े ा
भाविनक नका होऊ

ू ा एवात वाव नाही िमळणार
आिण मॄल
अजून खूप वेळ आहे िमांनो
अजून आपण तण आिण िनतच आहोत ना ?
ओरडू नका.
--- ००० --Clyde Gilman Doyle हा ितकडचा कुणी राजकारणी होता -- ाचा हा उे ख आहे, अशी मािहती नेटवर
िमळते –
ईझी लक – अमेिरकन ी-कवी – ज १९४३ –अमेिरके ता समकालीन किवतेत ही महाची समजली जाते –
ु िवषय असतात – यंदाचे णजे २०२० चे नोबेल पािरतोिषक देऊन
एकाकीपणा, रावा, मॄ ू हे िता चतनाचे मख
ितला सािनत करयात आलेले आहे. िता दोन किवता --
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बंधकांची बोधकथा (Parable of Hostages )
-- ईझी लक – अन०ु – चं. . देशपांड.े

ु
( ॉय मे लढत असलेा ीक स ैिनकांच े हे िवचार आहेत – ही किवता समजायला ा याची
पूण  कथा माहीत
असायची गरज नाही – ॉय आिण इथाका मधले अंतर फ २३२ िकमी आहे, एवढी मािहती परेु . )
ीक स ैिनक बसलेले आहेत समु िकनायावर

ु संपावर करायचे काय. एकालाही
िवचार करत की य
आपा घरी परतायचे नाहीय
बोनी बेटावरा; ेकाला आणखी हवेय
जे ॉयमे िमळतेय ते
िनकराचे जगणे, जाणीव ेक िदवस असाची
अनपेिततेन े भरलेला. पण कस े समजावणार हे

घरी असलेांना कारण यु लढणे हे असू शकते
एक ीकाय समथन घरी नसयाचे, पण
जगयाचा माग  बदलयाचा शोध घेयाचे साम
हे नाही. पण ठीक आहे, याला सामोरे जाता येईल
नंतर; ही माणसे आहेत
कॄ तीवर भर देणारी, ममी वग ैरे सोडून ायला
ु ांवर.
तयार असलेली बायकामल

 उात हे िवचार करत, आनंिदत झालेले
बांत संचारलेा ना शीा जािणवेन े, जी
वाटत होती अिधक सोन ेरी घरी असयापेा, तरीही, काहना मा
कुटं ुबापासूनचा रावा संपावा अस े काहीसे वाटू लागलेले,
आपा बायकांना भेटावे, आिण हेही पाहावे की

ु ान े आपले वय तर वाढवलेले नाहीय. आिण काहीजण
या य
ु हे जर जामािनमा करयाची
झालेले काहीस े अ : य

ु
ु तहा असेल तर, एक असा खेळ असेल तर
नसतीच
एक पषी
योजलेला सखोल आािक  टाळयासाठी ? होय,
ु ामळ
ु ेच नाही होत. जग तर ांना
पण ते काही फ य
असे णू लागले होते की ते णजे यु ाा चंड

ु होणारा आिण भयांा भरदार पदान े संपणारा ऑपेरा आहेत.
झणाारांनी स
ा िकनायावर चचा करताना घरी पोचयासाठी लागणाया िदवसांबाबत
हेच होते ेकाा मनात – दहा वष थोडीच लागणार आहेत इथाकाला परतायला;

कुणालाच तो काळ िनराकरणहीन समांचा वाटत नता – अरेरे, हे िनर करणारे
मानवी दयाचे ःखमूळ : कस े िवभागावे जगाचे सदय ीकाय 
आिण अीकाय हवेपणात ! ॉया िकनायावर,

कसे कळणार ा ीकांना की ते बंधक झालेलेच आहेत : जो कुणी एकदा
वास करणे लांबवेल तो पडलेलाच असेल मोहात; कसे कळणार होते ांना
की ांा छोा सं ेतले
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ु
काहीजण कायमचे पकडले जातील सखाा
ांनी,
काहीजण िनेन े आिण काही गाणेबजावयान े ?
--- ००० --“ मी िवासाह नाही “ ( The Untrustworthy Speaker )
-- ईझी लक – अन०ु – चं. . देशपांड.े
माझे नका ऐकू ; माझे दत भंगलेले आहे.

कुठलीही गो मला आहे तशी पाहता नाही येत.
मी ओळखते तःला; मी िशकू न घेतलेय मानसोपचारतामाणे ऐकणे.
मी जेा खूप भाविनक तीतेन े बोलते,
ु ीच िवासाह नसते.
ा वेळी मी मळ

ु भर मी वाखाणली गेलेय
ते खरोखर ःखद आहे : आय

ु
ु
माया बिमे
साठी, माया भाषाभासाठी
आिण ममीसाठी.
आिण शेवटी ते सगळे च वाया गेलेय –
माझे तःकडे लच नसते जेा
मी उभी असते दशनी पाययांवर, माया बिहणीचा हात धन तेा.
ु ेच मला नाही काही सांगता येत
ामळ

बाहीा बाहेरा िता हातावरा जखमांबल.

ु े च मी धोाची असते.
माया तःा मनात मी अयच असते : ामळ
िनःाथ िदसणाया लोकांना मी चांगली वाटते,
पण आी पांगळे आहोत, खोटारडे आहोत;
आी अस े आहोत की आाला वगळू नच टाकायला हवे
साा रणासाठी.
मी जेा शांत असते तेाच स समोर येत.े
ु कापसासारखे ढग.
 आकाश, श

आिण खाली छोटे स े एक राखाडी रं गाचे घर, जांभळे
ु
लाल आिण उजळ गलाबी
अस.े

ु
ु ाला
ताला
जर स हवे असेल तर डावलावे लागेल त
ु मल
ु ीला, बंदच कन टाकावे लागेल ितला :
ा जा
एखादी िजवंत गो जेा अशी जखमी झालेली असते,
तेा ितची अंत खोलातली कायकलापांची यंणा
सगळी बदन गेलेली असते.

ु ेच मी िवासाह नाहीय
ामळ
कारण दयावरचा घाव णजे
मनाला झाले ली जखमही असते.
--- ००० ---
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उनाड
ातले कावळे
गोरे की काळे
ते आठवत नते
णून उनाड
इितहासाला हाताशी धरले
ाालाही तलवार
घेऊन येणारे

आमचे मूख  पूवज
सदोिदत ू त देण े
हे ांच े कामच असामाणे
शाळे ा फयावर
खडून े िलहीत

ु ावर
नाता कन मगच जा य
परामांा ाा
बदला तरी

ु
आी ततारी
मे ीच रािहलो
आाला कायमच े पडत
रािहली काहीतरी हरवाची
खूप मोठी संा असाने
चंड आिवास होता लढाऊ

ू तळहातावर िशर
पागोटी गहाण ठे वन
अशीही तयारी होती

ु ैदान कोणते हेच कळत नते
पण यम
--- ००० ---
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जगणे
ु घराजवळची लाँी िडल आहे
तया
ु े खूप महाग आहे णून तू
ामळ

जात असतोस लांबा लाँीकडे, इतके बारीक
ु ा मा
ल असते लोकांच े तु याकडे आिण तल

अझरब ैजान-आमिनया यांांता संघषाच े मूळ
माहीत नसावे ? आपण जगतो ा जगात
ाची मािहती नको ? मग आपा फायाचे काय

ु ांत के सचे धागेदोरे,
हे समजून बाजू कशी घेणार ? सश
बलाार आिण हांा के सेस यांची मािहती नको ?

ु ात,
जीएसटीचे न ेमके काय आहेत , जीडीपी णजे काय मळ
तो िकती खाली जाऊ शकतो, ाचे पिरणाम, िनयातबंदीचे

ु ा िवीची अवा, कोण कुणात भेद माजवतेय,
पिरणाम, ख

तंानाा कुशल वापराने जनतेची मते कशी ‘ बनवता ‘ येतात,
सािह, कला ेांत कस े आहेत जागितक वारे, चंड
बेरोजगारी झाली तर पोसणार कसे सगयांना, रोबो
कोणकोणती कामे करतील, नॅनो णजे काय, कोरोनावर
िकती लसी तयार आहेत, आहे का ांचा उपयोग, मानिसक

ु संबध
रोग का वाढताहेत, ी-पष
ं अहसक होयासाठी काय
करायला हवे, सगयांना ाय असू शकतो का, तीनशे सर
ु होयाची शता िकतपत आहे, यंदा
चांगले की वाईट, य

ु होणार,
एसएससीा परीा होणार का वेळेवर, िथयेटस  कधी स
िना सं ेन े टावर परवडतील का, मराठी सािह
जागितक का नाही होत, मावाद अजून िजवंत आहे का,
सेचा ग ैरवापर णजे काय, मादक े िकती कारची असतात,
कशी घेतात, पिरणाम काय कसे िकती होतात – असे खूप ---मािहती भरत राहा डोात – सरे काय नाही तर जगणे णजे ?
--- ००० ---
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ई. ई. कमज –अमेिरकन कवी, कादंबरीकार, नाटककार आिण िचकार – १८९४ ते १९६२ – किवतेचा घाट आिण
भाषा यांबाबत ाने के लेले योग िवशेष लणीय समजले जातात – ाा ेमकिवताही िवशेष िस आहेत.
ु
ु -- )
े ा अनवादाचा
( उलापाला भाष
योय णून माच करावा / वे लागणारा / रे अनवाद
ु े घरी परतणे ( your homecoming will be my homecoming )
तझ
-- ई. ई. कमज – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु े घरी परतणे माझे घरी परतणे असल
े –
तझ

माझे मी जातात तु याबरोबर, फ मी उरतो;
ु
एक सावली भूत पतळा
वा वाटत असलेले

ु कुिणतरी नहे मीच कुणीच नसणारा )
( एक समारे

ु
एक कुणीच नसणारा जो, तमा
आिण ांा परतयापयत
य करतो साताचा ाा एकाकीपणाा

ात पाहात ांच े डोळे उघडलेले तु या सकाळीकडे

ू :
जाणवत की ांच े तारे उगवलेत तु या खूप आकाशांतन
तर िकती दया ेमाचे तःचे नाव, ताटकळत
न राहता यान जा आहीन मीा सहनशीपिलकडे
तो णच अिात नसणे जेा एक अनोळखी माणूस
ु े
घेतो ाा बांत माझे  जगणे कुणाचे तझ

-- जेा सगया भीती आशा ा शंका िदसेनाशा होतात,
ू  समता आी आहोत
सगळीकडे आिण आनंदाची संपण
--- ००० --ा अथ ातं असते एक नाता ( As freedom is a breakfastfood )
-- ई. ई. कमज – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ा अथ ातं असते एक नाता
कवा स रा शकते बरोबर आिण चूक यांाबरोबर
कवा डगरांपासून घडवली जातात वाळे
-- परेु स े लांब आिण अगदी योय लांबवर
िदसयाचे भाडे असणारे देईल
आिण ावान तोषवतील शारटोळी
आिण पाणी करेल आंितक ोािहत ाळे ला
ा अथ टोांच े रॅक उगवतात पीचा झाडांमे
कवा आशा करतात सवम नॄ टलवाांा के सांत
आिण क
े बोट आहे एक अंगठा
आिण कोणतेही धाडस आहे एक भय

-- परेु स े लांब आिण अगदी योय लांबवर

ु च समजतील सव अश
ु लोक
सव काही श
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ु ांनी दंश के लेा गांधीलमाशा रडतील ओाबोी
आिण मल
कवा ा अथ बघणारे आहेत अंधळे
आिण रॉिबन पी कधीच नाही करत वसंताचे ागत
ना लॅ टफोक संगीत िस करते ांच े जग गोल असाचे
ना मूख  माणस े मॄ ू पावतात ांच े बग फुटान े

आिण सामााचे िचतच आिण दगडी जाती तरं गतात
-- परेु स े लांब आिण अगदी योय लांबवर

उा णजे काही फार उशीर नाही होणार
िकडे णजे हे श आहेत पण सव आनंद आवाज आहेत
खाली जाईल जे आिण वर येईल जो
न हे न असतील आिण मांा णजे मांा
े काय क शकतात याची े कॄ े नाही पा शकत
ु एक पान )
-- काळ हे एक झाड आहे ( हे आय

पण ेम णजे हे आकाश आहे आिण मी तु यासाठी आहे
-- परेु स े लांब आिण अगदी योय लांबवर
--- ००० --आदरणीय मिहले ( Lady, I will touch you with my mind )
-- ई. ई. कमज – अन०ु – चं. . देशपांड.े
हे आदरणीय मिहले

ु ा माया मनान े श करेन.
मी तल
श करेन आिण श आिण श
जोवर अचानक तू देत नाहीस एक ित,
लाजत अील

ु श करेन माया मनान े )
( मिहले मी तला
श करेन, बास एवढेच,
हळु वारपणे आिण तू आंितक होशील

अमयाद काळजीपूवक
माझी किवता जी मी िलिहणार नाही.
--- ००० ---

ु ही एक अवघड बाब आहे – ाा शैलीचा मराठी वाचकांना फील यावा, असा य
( कमजा किवतांच े अनवाद
ु
े नपणा जाहीर करणे
के लेला आहे. ाा अित-ायोिगक किवता इथे घेतलेा नाहीत. तरीही, अनवादकान
आवयकच ! )
--- ००० ---
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ॉड
“ आपण बोललो ते सगळे
ामधा बल होते ना ? “
“ होय – “
“ पण समजा ते सगळे
आपाबलच होते
असे आपण समजलो तर ? “
“ तसे समजणे
े –“
हा बायॉड असल
ु आपले
“ ामळे

अिधकच जवळ येण े घडले तर ? “
“ तर – तर – “
“ तो बायॉड हाच
मेन ॉड होईल ? ! – “
“ मला नाही कळत – “
--- ००० ---
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तीन अितवाववादी ेमकिवता
ािलयो अरेनास – िचिलयन कवी आिण लेखक – १९१३ ते १९८८ –
िकती िकती चं ( So Many Moons )

-- ािलयो अरेनास – अन०ु – चं. . देशपांड.े
िकती िकती चं आले आिण गेले
िकती िकती पे आिण िकती िकती वाघ
आिण झोपायला म उंची हॉटे ल

े आिण आणखी े चबं ु न े आिण आणखी चबं ु न े
राहील काय िशक या इता चंातले
राहील काय िशक इता पायातले इता तहान ेतले
पेयाा इता पाातले

ही िखडकी तु यासाठीच िनयत आहे

ु े तू ितावर अिधकच पूणत ने े िवसंब ू शकतेस
ामळ
ु सदयाच
 े ते घडवतेस
तू तया

जे इतर कुणी घडवतात आकाशाचे
--- ००० --े डिरको गासया लोका – ॅिनश कवी, नाटककार, िददशक – १८९८ ते १९३६ –
पहाट ( Dawn )

-- े डिरको गासया लोका – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ूयॉक मधा पहाटेला
घाणीचे चार ंभ आहेत
आिण काया कबूतरांच े चीवादळ
फडफडणारे सडा पायात.
ूयॉक ची पहाट िवळते
चंड िजांवन
शोधत  ेक दोन कोपयांमधून
िचित मनापाची जटामांसी

पहाट येऊन पोचते पण कुणीच नाही ीकारत ितला ाा तडात
कारण ना पहाट श असते ना आशा :

कधी कधी तर भयानकपणे झड
ं ु ीन े घघावत येणारी नाणी
ु ांना.
िछे पाडून िगळं कॄत करतात टाकले ा मल
ू
आधी उठणायांना कळते ांा हाडांतन

ितथे ना ग असणार आहे ना पणहीन ेिमक :
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ांना आकांची घाण माहीत असते आिण कायदे ांची वाटच पाहात असतात,
े ांच े आिण िनळ पिरमांच.े
सााभोया खळ
उजेड गाडला गेलेला असतो साखया आिण आवाजांनी
बेमवु त पणे आान देत पायाहीन िवानाला.

ु खाा अवतीभवती
े म
िनानाशाचे रोगी लटपटतात क
राा बोटफुटीता िनवािसतांमाणे.
--- ००० --सेझार मोरो -- चमे िलिहणारा पेचा कवी आिण िचकार – १९०३ ते १९५६ –
सिच जग ( The Illustrated World )
-- सेझार मोरो – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु अिहीन िखडकीमाणे
अगदी तया
एखाा वेताळयंात पडलेा हाताा सावली माणे

ु धमांमाणेच आिण तु या राा आंितक वासामाणे
अगदी तया
ाच समानतेसह मौिलक साताा

मला तु या अिाची अितम वाही देणाया
काही अंतरावर
ा अंतरात
असूनही ते अंतर

ु हातासह आिण चेहयासह
तया

ु पूण  उपितीसह माझे डोळे न िमटता
आिण तया
आिण हे िनसगय उगवतेय तु या उपितीतून

जेा हे शहर होतेय, ते जे असू शकणार होते तेच,
अंत िनपयोगी ितबब तु या कलखााचे
पाचे पंख जरा अिधक ओलसर करयासाठी
पाऊस पडतोय खूप रवन

आिण िमटवून टाकतोय तो मला तु यात माझा मी पूण पणे
ु
तयात
आिण तु यापासून खूप रवर

एखाा रामाणे सयाच खंडात िदसेनासा होणाया
--- ००० ---
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ु अन ेकदा
मी तला
ु ा अन ेकदा सांिगतले
मी तल

ु जगायचे नाहीय
ु े आय
मला तझ
माझेच ठीक आहे ते कसहे ी
असले तरी बारा गावचे िनरथक

ु े पॉश संताप मला झेपणार नाहीत
तझ
लघवीा जागा ठरलेा
असयाची मला सवय नाहीय

ु ा
हेवा वाटतोच मला नो डाऊट तझ
ु े कपडे पानही माझे िवचार
तझ

एक तर थरथरतात कवा गारठतात
न ेमका ाच वेळी तू िसगरेट ओढत
असलास तरी मला ती ऊब नाही िमळत
इता ेया असणे णजे
िकती ही तारणा अस े िवचार
करत मी मर होतो
जरी मी ियांचीच बाजू घेऊन

ु
तयाच
हातात िनखारे ठे वायला
ु असतो
उक

चांगले वागणे णजे काय
हे माझे ठरलेले असले तरी
ािव वागायला माझी ना नसते

पण गु राहायला हवी माझी टूथपे

ु ऐवजी मी असणे मला चा शके ल
तया
--- ००० ---
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ु
हान शान या, साता शतकाता िचनी बि
संाशाची किवता –
समजयाचा माग

-- हान शान – अन०ु – चं. . देशपांड.े
एकदा मी या थंड डगरावर बसयासाठी आलो
आिण मग इथेच र गाळलो तीस वष.
काल मी गेलो होतो माया काही नातेवाईकांना आिण िमांना भेटायला;
िनान अिधक गेले होते पीतवसंताकडे.

ु
हळू हळू जगणे पसटत
जाते िवझा िदामाणे,

जात राहते पढेु पढु े कधीच न िवसावणाया नदीमाणे.
या सकाळी मी सामोरा जातोय माया एकाकी सावलीला
आिण मला कळाया आत ती वाह फाडून टाकते.
आज मी बसलो या डगराा िशखरापढेु ,

ु े िवन जाईपयत.
खूप वेळ बसलो सगळे धक
एकच धागा, हा  वाह वाहतो थंडगार;

काही हजार फुटांवर िहरवी िशखरे उंचावतात ांची मके .
ु ढग – सकाळचा काश आहे िनल;
पांढरे श
चंोदय – िनशादीप चढतो हळू हळू वर वर;

ु ,
शरीर आहे धूळ आिण डाग यांापासून म
कोणा चताकाळा माया मनाला ास देऊ शकतील ?
 पाणी चमकते िटकामाणे,

ु सहज पा शकता ातून अगदी तळापयत.
ती
ु आहे,
माझे मन कोणाही िवचारापासून म

ाा असं राांतले काहीच ाला िवचिलत नाही क शकत.
आता तसे ते बेलगामपणे उीिपत होऊ शकत नसान,े
सतत आिण कायमचेच ते िर राहील.

ु
ताला
या मागान े समजून घेण े जेा कळे ल

ु ाला िदसेल की आता ना आत आहे ना बाहेर !
तेा त
--- ००० --ु
जपाना बाशो चा एक हायकू – मी अनवािदत
के लेला -मूळ –
Old pond
A frog jumps in –
The sound of water
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या पाँडला तलाव णणार की तळे की डबके ? अनेकांनी अन ेक कार के लेले िदसतात. ावर पढेु सगळा अय
ठरतो. काहा मते पाँड णजे अिवचल शांत स. माया मते मग ाला ओड नसते टले. काहा मते
बेडकान े ात उडी मारावर पायाचा आवाज होणे णजे ानाचा ण. मी हे माणसाा मनाचे िचण समजतो.

ु े , ओड – ‘ जनु े ‘ हे िवशेषण योय ठरते. ते मन जवळ जवळ डेड आहे – मॄत आहे. ब ेडकान े ात उडी
ामळ
ु ा पायाा खळबळीचा आवाज होतो. णून मी ाला डबके
मारयाची एक िकरकोळ घटना घडते आिण ा ज
णणार –
जनु े डबके
उडी मारतो ात एक बेडूक –
ु े पायाचा आवाज
ामळ

ु े ‘ योय आहे. )
( the sound आहे, हे लात घेऊन ‘ ामळ
आता काहीजण बेडकान े उडी माराा छोा घटनेचे िनिम होऊन ‘ ानाा ‘ पायाचा आवाज ऐकू येण,े

ु ी घ मतांच े बिामायवादी
ु
असेही घेऊ शकतील. झेन हायकू गूढतेन े पिरपूण  असतात. त
नसाल तर ांच े अथ
समजून ायचा य करणे चंड इंटरेग होऊ शकते. अपिरहायपणे मनाचे जनु े डबके घेऊनच जगायचे असते
असा ांचा पा िनष  ठरलेला आहे ांना या हायकूं चे काही िवशेष वाटणार नाही. या काही उगीच बसा बसा
िलिहलेा िनोगी कािनक शांच े फुलोरे उडवणाया किवता नाहीत.
--- ००० ---
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तसे काही आहे का
मूळ रंगांसारख े कुठे असतात मूळ श
रेषा थरथरताना िदसते
तसे श थोडेच उघडे पडतात
किवतेत शांचा समतोलपणा कसला
शांना ना पोत ना शांसह
इतर काही वू वापरयाची शता
-- श असतात अथब 

ु
शांना िवचारांची गलामी
असते
की िवचारांची वैिवपूण  शी
मूत  वू आिण िवचार हेच िदसतात
जेा जगाा त नरकाचे िशकार
तेा कला धड
ं ु ाळू लागते इतर माग
मग कला ीकारते एक म
ु गार
श नकोत शच गे

ु
शही हवेत अथापासून म
िच आिण संगीत ( तस े असतात असे समजून )
यांामाणेच होऊ पाहतात शही
ु
िवचारम

ु होतात कला
िदसणाया जगापासून म
ु चा
ीकारत म िवचारमते
सता नाहीच येत माला
एकू णच िच असो की संगीत की श
िदसतात सतत
सवच तलेले िवचारात
शेवटी
अमूत  िचही टे कते हात

संगीतही गळाठते मनापढेु

ु वतात मान
आिण शही तक

ु
मळात
काहीच बद न शकाने
पराभूत होत आसून बसते सगळे च
आपापा व ैचािरक सापयात
 तेची धदं ु ी गळू न पडत
सजक
इथ े खरा उभा ठाकतो

ु
कलेपढचा
मूळ  -- जर
वैचािरकच काही सांिगतले जाणार आहे
तर कशाला हवेय एवढे कौश
िवचाराचेच बळ वाढवून
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नरक अिधकच अस करणारे
या णी होते एका िनर पोकळीचे दशन
यावर एकच अंितम शता णून
उरतो समोर एकच पयाय कलेा
िकनारा सोडून

अमूतााही सीमेबाहेरा अात वावात
उडी टाकयाचा
तसे काही आहे का हेही माहीत नसताना
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लॉकडाऊन
मनांना नसते समाजरी
ती िबनधा जवळ येतात िबलगतात
कोणाही अटीशतिशवाय
ती उडतात आकाशात एक
पडतात खाली माचा पाऊस होऊन
मा धावतात इकडेितकडे घसटतात
धे देतात पडतात एकमेकांवर िवसावतात
हसतात थकतात ना ऊजन े िभडतात
जगयाला
माची ऑिजनलेल होते शंभर
होणारच डॉर णतात मन े
अशी आली सहवासात की ती वाढवतात
ितकारमता आिण ितसादमताही
जरी नाडीचे ठोके ही होतात उट आिण जलद
पण डट वरी ान े पूण  ी होतो
रवाह आिण र होतात
सगळे अडथळे
बाहेर जगाला वाटते मन े
पीपीई िकटमे िफरताहेत
ओळखूही येत नाहीयत

उलट मनांनी तर धडु कावलेला असतो
लॉकडाऊनही आिण आहे याच िषत धोाा
जगात ती पोचलेली असतात ांा रोमांचक गात
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िवमान
रडारयंणा अयावत सदािस कायम हवी
बाहेर िकतीही असू ा ल वा न कळणे
वा नकारच णात िडकोड ायला हवेत
ु घडायला
आतले सू होकार नसते

ु
सवात
झालेली असली तरीही हे काही
हदी िपर ने की हीरो आिण िहरॉईन
ठरलेलेच असाने घडणारच रोमँिटक गाणे
ितपावर ल ठे वत संपकात राहात गोळा करत
राहणारी हवी यंणा नेमके िसस एक भाग
असाही हवा की ितपाला गाफील ठे वत
हळु वारपणे ितकडून िनमाणही के ले जावेत ते िसस
िवमानावर हा कधी झाला ते कळू ही नये ितपाने

णावे वाटले नते अस े होईल आिण यंणेन ेही णावे
खरेच आहे हा असा ोाम फीड के लेला असेल मायात

असे वाटलेच नते पण यापढु े िसनसची गरजच नाही पडणार
हे िवमान खरे तर चालले होते ाा मजन े सरीकडे

कुठे दौरा अस े सहज िवचारत यंणेन े ाला जरा थांबवले
सया िदवशी आज उशीर झाला वाटते अस े णत

िवमानाा पंखांची तु ी के ली मग हळू च श झाले तेा
ाची िदशाच ान े बदलावी असे हवामान आिण हकीगत
घडवली आिण ते उतरवले आपाच िवमानतळावर
मग तेलपाणी करणे पेोल भरणे अशा िनिमान े ाा
सगयाच पाटसचे ओरहॉलग के ले
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नाकात घालायचे थब
अरे बाळा लाखो वषाची कोवधी
कारणे आहेत आज हवा अशी पडायला

ु े नाक चदायला
आिण तशीच िततकीच तझ
ु काय वाटते नाकात घालायचे
तला
थब खपावेत णून चाललेय हे

ु
तू तःला बिमान
समजावेस
तक आिण िवान यांचा अिभमान बाळगावास
यालाही तशीच िततकीच आहेत कारणे
अशी बरे ीज कन बघ अंदाजे
आजा असं गोा कारणांची
आपण जी एकच गो समजतोय
ती कोवधपक
ै ी एक असून
ा सव कोवधना आहेत
ेकी कोवधी कारणे एवढे तर

ु
माच ायला हवे तु या तक बीला
आिण ही सव कारणे एकास एक अशा
एके का साखळीची नाहीत ती एकमेकांत
िमसळलेली असून िठकिठकाणी एक
पिरणाम करत जाणारी आहेत जसे की
इकडाितकडा कारणांच े िमळू न
एक पिरणाम आिण तं काहीच नसणे
तू बिु मान असून ाला ना काही अथ 
ना ाचा काही उपयोग
एकू ण आाा या

ु बीनेच
ु
ु ाचे
तया
िनवडलेा तक
समथ न कळायला
वा ते कस े चांगले वा वाईट आहे
हे सांगायला हे येतये का लात
ु वाटते की ते मूख  आहेत
तला

आिण हे शहाणे ते मूख  शहाणे झाले
की  िमटतील

ु
पण बाळा तु या बीला
हे नाही समजत का
की कारण-पिरणामांच े लाखो वषाच े
एकित जंजाळ

ु बीा
ु
तया
आवाातले नाही
तरी ांना हरवून मग जग

ु ा वाटणे
सदं ु र होईल असे तल
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ु च तक हीन मूख  ेच े नसून
हे नसते
तेही ाच

जंजाळ गतं ु ााचाच भाग आहे हे बघ

ु
तयासारखीच
पण वेगया गतं ु ाान े
ांचीही काही ा बनत आलीय
हे तकान े समजणारे नसले
तरी तकान े मा तर कर
णूनच एका णात शहाणे लोक णतात

जाने दो ाच गत
ं ु ाातले की बाहेरचे कोण जाणे
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पोती
िसमटची िकती पोती लागणार आहेत
िकती आलीत
याचा िहशोबच नस े ााकडे
कोणताही पूल पडाची बातमी
वाचून ाचा थरकाप उडे
भिव सांगणारे लोक
आहेत जगात पण तो
ितकडे जात नसे

ु
ाचे वडील परोगामी
होते
तो ाावर संार होता
तो सारखाच काही ना काही कन
मातीचा िवषय काढे सांना
ते उगीचच अपशकुनी वाटे
िचडयाा बाबतीत तो
ाा आईा वळणावर
गेला होता ा वेळी ाचे
ठरािवक हातवारे होत
ाा आजीन े सांिगतलेले
रामायणमहाभारत मा
तो कटाान े टाळत असे
आपण तःची किवता नाही िल शकत
एवढीच ाला खंत होती
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गा
आपण गा मारा
आभासाला स मानयाा
आपण गा मारा
बाहेरचे जग अय होयाा
आपण गा मारा
आपण एकमेकांा बाहेर नसाा
आपा गांत ससे आले वाघ आले
पंतधान आिण िकराणाकानदार आले
यायचे ात जवळ तर बाहेरा
जगातला रा वापरावा लागेल
शेवटी आपण आपापली मन े
आत आहेत की बाहेर यावर बोललो
आपली मन े आपापा बाहेर
पण एकसयाा आत आहेत
ु ा
असे आपण ठरवले आिण मग प
आभास णजे सच असा शेवट के ला
श जाणवतो गंध जाणवतो आवाज
ऐकू येतो आिण डोळे िदसतात हे च होते
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एक जमव
सदासवदा समाधानात राहता येईल असे जग
ु कना आहे इथे ेक ण
ही तझी
असणार आहे फाटले ला
ु मनामळे
ु
तया

ु
अंगाला सटणारी
खाज
तू गोयांनी घालवशील
आिण मग अधव ट झोपेत णशील
आज कामच नाही झाले काही फारस े
आवडते चॅटगही नाही
ु भूतकाळात डोकावून बघ
तया
सव घटना िदसतील
सोलवटलेा
एखाा ू र परःखसंतोषी

ु तःकडून
वेामाणे तया
तू ांा फं दातच नको पडूस

ु
वाटास नाइलाजान े पके
वाच
ेक ावर अिधकारवाणीन े
ु
िनपण कर की आता पा

ु
येताहेत िदवस किनझमचे
असे वाटणायांना एक जमव
संाकाळी एक चचा होऊ ात
आपाला सापडलाय माग यापासून मा ढळू नकोस
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दान े दान े पे
तःा कामात तरबेज असणारा

आिण िशवाय यिु नयनचा उम कायकता असणारा
तो यिु नयन कायालयातून आलोच दहा िमिनटांत
असे णून गेला तो बेपाच झाला
तसेच अचानक एक ात उोगपती
एका संाकाळी बेपाच झाला

अहो कालपयत तर – अशी सु वात असलेले वा
तर रोजच कुणी ना कुणी बोलत असते

े कधी सरळपणे तर कधी िवकॄ तपणे
जगणे येतच
ू ना नसलेा
 च
ा णापयत कदािप पूवस
कुणाचे चूक कुणाचे बरोबर ही िवा
िगत होते ती अपमान िकरकोळ भासू
लागतात दान े दान े पे हे गाणे आठवू लागते
जाऊ ा हे सगळे अपवादाक

ु ना कॉलेजवेश वगैरे सगळे
मलां
तर चाच राहणार आहे ना
साची अशी गोळी थोडीच िमळते
कािनक भीतीचा फायदा तरी काय
माया मनाची सवयच खंिडत कशी होईल
जग तर टाटान े ओळीन े मजल
दरमजल करत चाच असते ना
ऊन पडलेले िदसले णून
नवल वाटायचे कारणच काय
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आंे ेटन ( १८९६ ते १९६६ ) – च कवी आिण लेखक – अितवाववादाा जाहीरनााचा लेखक.
ु
भताटकीचे
िकोण ( The Spectral Attitudes )
-- आंे ेटन – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मी जगयाला फारसे मह नाही देत

जगयाा अगदी िकरकोळही फुलपाखरांना मी कवडीा महा सला टाचत नाही
ु े जगयाला फरकच नाही पडत
मायामळ
ु फांा
परंत ु िमठाा फांा ा श
ते सावांच े सव बडु बडु े
ु ु ले
आिण ती समफ

खाली अवतरतात आिण ासोायास करतात माया िवचारांत
ती येतात अूपं ासून माया नसलेा

ु
पाययांपासून ांची मी पनरावॄ
ी नाही करत
आिण ांाबल वाळू ला असते ॄती भरतीची
गज असतात पजयात
आिण पी अवतरतात खूप उंचावन ा गजांसमोर गायासाठी
एक भूिमगत माग घडवतो िमलाफ सव सगु ध
ं ांचा

एका ीिमन े वान घेतले तःला ितथे एक िदवशी
् जान े इतकी तळपू लागली की पढेु मला ती िदसेच ना
ती ीस ते
माझे तःचे जळणे पाहणाया माया या डोयांनीही
ा वेळी माझे वय माया आताा वयाइतके च होते
आिण मी पाहायचो तःा पिलकडे आिण माया िवचारांकडे एखाा
ू
चंड कारखााचा राीचा रखवालदार जसा एकटाच असतो ल ठे वन
ाामाणे ती सक स जशी सतत मोहवते ाच ाच िनब मागाना
ा ार आकॄता आिवारांतले काहीच न झालेले नाहीय
ाच आकॄ ती ांनी ितांची िकरकोळ अंिजरे चावली
िवॄतीत गेलेा एका शहरातला मला असा एक पोषाख ठाऊक आहे
ु होत ा पोषाखात तमु ापढेु यावेस े वाटले
की मला जर खश
ु
तर ताला
वाटे ल की तमु चा अंत जवळ आलाय
मायासारखाच

ु कारंाचे नावच काढू नये
शेवटी कारंांना कळेल की ती
लांडयांनी घातलेत कपडे बफाा आरशात

मायाकडे आहे अशी एक नाव जी सवच हवामानापासून अिल आहे
मी फरफटत ओढला जातोय ाळांच े दात असलेा बफ िपशवीकडून
मी हे झाड तोडतो आिण ाा ढला करतो
आिण हे झाड सदोिदत राहील िहरवेगार
संगीतकार हा ब असतो ाा वााा तारांत
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कोणाही बालपणीा गोीा काळाची कवटी आिण तीखालील दोन हाडे
जातात एका जहाजावर जे अजून तरी असते तःचेच भूत
बतेक या तलवारीला एक भम मूठ आहे

ु
 ांना िनःश के ले जाते
ंयाा
वेळी धक

ु नसतो
मान टाकणे हा अगदी िकरकोळही गा
भिव कधीच नाही येत
कधीच उघडले न गेलेले पडदे

ू च न झालेा घरांा िखडांकडे
तरंगतात अजून बांधन
िलली फुलांा शा

सरकतात दवाा िदांखान
ितथे येईल एक संाकाळ
उजेडाचे लगदे होतील िनल िनया शेवायाखाली
ेमाा आिण हवेा गाठी बांधणारे आिण सोडणारे हात
संभाळू न ठे वतात ांची पूण  पारदशता ांना ती पाहयाची ी आहे ांासाठी
ते पाहतात हातांच े तळवे
ु टु
डोयांतले मग

ु ा वा तळांा भा िचतच पेटवा जातात
ु टां
पण मग

ु
जंगलाा अितिनिबड खोल भागात िजथे हरणे झकवतात
ांची मके
गेलेा वषाा परीणासाठी

ु ठे ािशवाय काहीच नाही ऐकू येत
एका नाजक

ु आवाज
आिण ा आवाजातून पढु े येतात हजारो अिधक मोठे आिण अिधक नाजक
आिण तो ठे का चाच राहतो चाच राहतो
ितथे असे पोषाख असतात जे सादकं पने देतात
ु णारी
ा ठे ाशी जळ

ते पिरधान करणायांच े चेहरे बघावेत असे जेा मला वाटते
ु े
तेा जिमनीतून वर येत े चंड धक

ु ाशी
अितबाबदार अशा जीवन आिण संपी यांा साांा मागे असणाया िशखरांा मळ
दोन डगरांमे तःला दडवणाया खडमे
ु
सूय  शांत होयाा वेळी समावर

ु ावतात ते तायांनी िवभ के लेले असतात
मला जे खण
आिण तरीही पूण  वेगात पलटी झालेली गाडी
न ेते वान मला अगदी माया शेवटा संिदधतेपयत
जी मायासाठी थांबलेली असते शहरात
ु
िजथे ाँझचे आिण दगडाचे पतळे

यांनी बदला आहेत ांा जागा
मेणाा पारंांा पतु यांशी
--- ००० --175

ु
बजािमन पेरेट – च कवी -- १८९९ ते १९५९ – अितवाववादी किवता आिण यंचिलत किवता यांचा परता
–
घडवणे पाय आिण हात ( Making Feet And Hands )
े – अन०ु – चं. . देशपांड.े
-- बजािमन पेरट

डोळा उभा रािहलेला डोळा पडलेला डोळा बसलेला
कशाला उगीचच भटकायचे दोन बांधांमे पायया-कठांा
 ांसारा
जेा िशा होत असतात मऊ नवजात अभक

ू ी सोडून आलेला
जसा एक पायदळातला स ैिनक आपा बटु ांसह मातॄभम
कशाला उभारायचे हात आकाशाकडे ान े तःला
ु न यमकािशवाय आिण तकािशवाय
के लेय ठार बडवू
वेळ घालवयासाठी आिण िमशा वाढाात णून
शेकडे जायापूव माझा डोळा बसून का राहतो
कारण खोिगरे करताहेत गाढवांना इजा
आिण पेिली मोडताहेत अंत अनपेितपणे
सगळाच काळ
वादळी िदवस सोडून

जेा ते वेडवे ाकडे मोडतात
आिण बफाळ िदवस
जेा ते करतात ांा ेटरांा चा
पण ती ये ती जनु ी मिलन ये

गातात गाणी मांजरांसाठी गवत गोळा करताना
ु ीा मागोमाग
मांजरे येतात िमरवणक
झड े घेऊन
झड े आिण िनशाणे
माशाची शेपटी ओलांडतेय एक धडकते दय
ाचा गळा िनयमीतपणे उभा होतोय बसतोय
ु
ु रण करत
ाला वेढणाया समाचे
अनक

आिण तो मासा गोल िफरतोय  िटलेटरभोवती
आिण ितथे हातही आहेत
लांबसडक गोरे हात ताा िहरवाळीा नखांसह
आिण बोटे – दवाचे सांध े असलेली

ु
झला
पापया पाहात असलेा फुलपाखरांकडे

ु ीमळ
ु े
िवषण के ा गेलेा ा िदवसान े पाययांवर के लेा चक
ितथे अन ेक लगेही आहेत ताजी वाहा पायासारखी
जे उसळते उंच आिण पडते खाली दरीत तशी
कारण ांना झालेला असतो श सूयाचा
ांना दाा नसतात पण ांना  डोळे असतात
176

आिण ते उडा चतरु ांचा करतात पाठलाग
लोक काय णतील याची तमा न बाळगता
--- ००० ---
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िन झारा –  च कवी – १८९६ ते १९६३ – कलेता ‘ दादा ‘ चळवळीचा वा – दादा णजे गड
ं ु िगरीतला दादा
ु व ैिश णजे कशावरही िवास नसणे – जगयाला काही अथिबथ नसतो असे णत हवा तो
ने – यांच े म

ू ाला ‘ फटे न ‘ या नावान े एक िश
लहरीपणा करणे – मासल चँप या िशकाराने मतु ारीचे भांड े उलटे ठे वन

ु यांच े हे िवरोधक होते. – आंतरंाक, तक हीन, उू त पण
णून सादर के ले होते ! -- कोणतीही हसा, य
िनरथ क कला – िवनोद, उपरोध मबु लक – सदयाक रचनेची कला अमा –
दादावादी किवता करणे ( To make a dadist poem )
-- िन झारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
एक वतमानप ा.
एखादी काी ा.

ु ाला हवीय
साधारण िकती लांबीची किवता त
ा अंदाजान े एक लेख िनवडा.
मग कापा तो लेख.

 ातला एके क श सटु ासटु ा कापा
मग अंत काळजीपूवक
आिण ते सगळे एका िपशवीत टाका.
हळु वारपणे ती िपशवी हलवा.
मग ातले ेक काण एकामागोमाग एक अस े बाहेर काढा.
अंत िववेकशीलतेन े ते श ा माने आले ाच मान े िलन काढा.
ु ीच असाल.
आता ही किवता बेब त

ु कवी
ु झाला आहात एक अमयाद आताय
आिण आता बघा – ती
मोहक संवदे नशीलतेचा

ु होणार नसले तरी.
जरी अस अडायांा कळपाकडून कौतक
--- ००० ---

माया तीन नंबरा गहनतेचा महान िवलाप ( Great Lament Of my Obscurity Three )
-- िन झारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े

िजथे आपण राहतो ितथे घाळांची फुले पकडतात आग आिण िपसारे
वेढतात तेजाला रा गंधकी सकाळी गाई चाटतात
िमठाची िलली फुले
वा
वा
जगाा रंगातून आपण न ेहमीच एक नीटन ेटके पणा आणू या

ु
भयारी
माग वा खगोलशा यांान अिधकच िनळे िदसणारे जग
आपण फारच बारीक आहोत
आपाला तड नाहीय
आपले पाय कडक आहेत आिण ते एकितपणे लगावतात दणका
चांदयांमाणे आपले चेहरे आकारहीन आहेत
178

िटकब शिहीन जळू न गेलेले चंड सभागॄह
वेड े : नागमोडी कडकडत तडा गेलेले
टे िलफोन
चावा आधार दोर वीकरण करा
कमानीचे
चढा
तारकासमूहांसारा
ॄतीवर
िता ट फळातून उरेा िदशेन े
् सामाणे
काच मां
भूक अी र
--- ००० ---
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ु
पीटर शेडाल – अमेिरकन कवी, समीक – ( ज १९४२. ) – उर आधिनक
– किवता सवाना समजावी अस े तो
णे – रोजा जगयातले िवषय तो हाताळे –
एक अिधक तण कवी ( A Younger Poet )
-- पीटर शेडाल – अन०ु – चं. . देशपांड.े

ाला आता श ैलीचे सराव काही कामाचे नाहीत
एके काळी ाला उेिजत करणाया शकडे तो पाहतो
आता ा आसंशयाा ऍिसडमे िवरघळताना िदसतात
ु आवडा िसहांा ॄा आिण ांची तेजोवलये
जा

ाची एक तर आसात कन झालेली आहेत कवा आता ती
फे कू न ायला हवी आहेत
ाचा कार, अिधक चांगला वा वाईट होत, आता िरावलेला आहे
आता तो तःचे िवडंबन करणे थांबवायला लागू शकतो
िनावान कसे राहावे, जरी तीबाबत असमाधान असले तरी, ाा कलेबल
ु िवषय झालाय
हा आता ाा चतेचा मख

आिण  िवषयवू, ती िकतीही ठीक वाटत असली तरी
याची वाटावी का ाला काळजी की जे ाचे वाचतात
ांना वेगळेच काही समजते, जे आपण िलिहले असे ाला वाटत नाही ?
ु ल िदले जायान ेही तो उपकॄत होतो
पण तसे नाही होत – कसेही नसते
परंत,ु तो जसजसा अिधकािधक  होयाचा य करतो
तसतसा तो तःला अिधकच मूख  वाटू लागतो

आिण ाचे वाचकही ाला अिधकच मूख  वाटू लागतात
वनतचे आमण ावे ामाणे मूख पणा
आान टाकतो पॄीला हे ाला िदसते
ाा एका  करता न येणाया ेपणातून
-- की तो पॄीतूनच येतो उसळू न बाहेर लाारसामाणे ?
काही का अस े ना, तो सवच ापून टाकतो
ाकडे पणे पाहतो तो
180

ाा िशब ओळीा साधनाने
--- ००० --याच कवीा एका िठकाणी उॄत झालेा ‘ िरलीज ‘ या किवतेता मला आवडलेा ओळचा मी अनवु ाद के ला
ु असा – ( ती किवता सापडली नाही. )
होता. तो अनवाद
ु राहत आलेले आहे कं टाळवाणे
माझे आय
गधळलेले आिण कधीकधी अंत घृणाद
आिण उेकमय

परंत ु मी कधीच काहीच उारलेले नाही मु ाम,
अितशय ामािणकपणािशवाय.
माझे त:शीच असणारे मतभेद णजे
असतात ग ैरसमज
एका बिधर आशावादान े पेललेले
बधा मी बाळगत नाही माझी मते
काही तासांन अिधक काळ.
--- ००० ---
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ब ैलगाडीा चाकोरीत िदवे
बसा बसा पाचपास वष सहज गेली असती
अंघोळ कन भांग पाडता पाडता आणखी पाचपंचवीस
मेकप तर कधी के लाच नाही तरीही
कॉलेजातून येताना भेटला असता एखादा अननस
तर सहज घरी परतेपयत झाला असता ाचा टोमॅटो
पण राह नडले असेच आता णणे भाग आहे
कोणा िदवशी काय ावे याचे िभकारचोट वेळापकच ठरवले गेले
आिण ितथेच माशी शकली
गरजच नती िनारण ब ैलगाडीा चाकोरीत िदवे सोडायची
वाढिदवस ेक वेळी अमावाेलाच यायचा
तारीख बदलायचा साला दर वेळी सगळीकडा
नदीही जाया बदन
पण िनराशेला थारा नाही िदला आजारपणान े
खंबाटकी घाटात  असतानाही
कधी गोडवे नाही गाईले तःा मूडचे
जातायेता सव वाहन े पाहताहेत दयाळू पणे
असे वाटे पण हसून हवेत माल फडकवले
चूक टले तर थोडीशीच िकरकोळच झाली

ु
पण नंतर ती सधारयाचा
माग सापडलाच नाही
खरे तर बटाटे महाग झाापासून ा नादात
तशी िनकडही नाही रािहली
े तेा संप ेल असे झाले
संपल
--- ००० ---
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िरचड ॉिटगन – अमेिरकन कवी – ज १९३५ – १९६० नंतर लोकियता लाभत गेली.
काकाची हॅट ( Kafka’s Hat )

-- िरचड ॉिटगन – अन०ु चं. . देशपांड.े
सजकल ा ◌ॅईकमाणे
छपरावर पाऊस दणाणत असताना
मी खाी एक आईीची िडश
जी काकाा हॅटसारखी िदसत होती.
ती होती एक अशी आईीअ◌ाम िडश
िजची चव होती एखाा ऑपरेशन टे बलासारखी
ावरचा रोगी पाहतोय एकटक
वर छताकडे
--- ००० --मी िवसाा शतकात राहतो ( I Live in the Twentieth Century )
-- िरचड ॉिटगन – अन०ु चं. . देशपांड.े
मी िवसाा शतकात राहतो
आिण तू आहेस पडून इथे मायाजवळ. तू

नाराज होतीस जेा तू झोपी गेलीस तेा.
ा बाबतीत मी क शके न असे काहीच

ु चेहरा
नते. मला तहीन वाटत होते. तझा
इतका सदं ु र आहे की ाचे वणन

के ािशवाय मला राहवतच नाही, आिण काहीच नाहीय
ु करयासाठी मी काही क शके न अस े आता
ु खश
तला
तू झोपलेली असताना.
--- ००० --ु ामाणे कर पॉिलश ( Auto biography – Polish It Like a Piece of Silver )
आचिर चांदीा तक
-- िरचड ॉिटगन – अन०ु चं. . देशपांड.े

मी टे ासमधा िबडस शानभूमीजवळ उभा आहे.

ूडी काय णाली होती ? “ देवान े टाकलेली ीही सदं ु र असते. “
चेहयावर कॅ र असलेला एक खूपच वयर माणूस घेतोय
ा शानभूमीची काळजी -- एक थडगे खरवडून अस े साफ करतोय
ु डाच पॉिलश करतोय.
की जणू तो एखादा चांदीचा तक

एक ातारा कुा उभा आहे ााजवळ. खूपच उकाडा आहे : १०५.
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मी काय करतोय इथे उभा रान पिम टे ासमधा
या शानभूमीत ? ा वयर माणसलाही याचे नवल वाटतेय.
माझी उपिती भागच झालीय ाा खरवडयाचा. समजतेय मला
हे की तो मलाही करतोय पॉिलश.
--- ००० --ेमाची किवता ( Love Poem )

-- िरचड ॉिटगन – अन०ु चं. . देशपांड.े
हे िकती छान आहे
सकाळी जागे होणे
अगदी एकान े

आिण आता सांगायचे नाहीय कुणाला
की तमु चे ा ीवर ेम आहे
जेा खरे तर आता तमु चे

ु
मळीच
नाहीय ेम ा ीवर.
--- ००० ---
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थकवा
हा काही थकवा ने
हा आहे साईड इफे  जगत राहयाचा
आपण कोणाही आधाराा काठीला
ु नाही लेखले
कधी त

ना आपण माणसांच े मूमापन
करयाचे अिधकार बळकावून बसलो
आपण न रा शकलो
कारण अनावयक भरताड
आपण मत भरले नाही
ेक बाबतीत आपा मते
आदश काय हे आपण िगरवले नाही
आपाला पटणाया
बाजूला िहरीरीन े जकवयाची
बांिधलकी आपण घेतली नाही
आपली मते पटणायांा

ु णजे ूनगंड
टोया के ा नाहीत म
आिण ातून येणारा उपरोध
यांना आपण थारा िदला नाही

आपण कुणाचाही कोणताही दोष
उघडा पाडू लागलो तर तेच तसेच

लािजरवाणे डाग आपाही पाभागावर
आहेत याची आपण जाणीव ठे वली
ु े एकटे असावे लागयाचा
या सगयामळ
थकवा येणारच ना ा सगयाऐवजी
--- ००० ---
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ु
जोहन ऍशबेरी – अमेिरकन कवी – १९२७ ते २०१७ – १९७५ चे पिलझर
पािरतोिषक – उर-आधिु नक ािमता –
िचकार होयाची महाकांा होती – किवतेत अमूत  िचकलेची वैिशे -- किवता ही  जगयामाणे
अवितच असणार -- नीटन ेटकी नाही – असे तो णे –
िचकार ( Painter )

-- जोहन ऍशबेरी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
समु आिण ितथा इमारती यांा मे बसून

ु
समाचे
ििच काढायला ाला आवडायचे.
ु े करतात कना की ाथना
पण जशी मल

णजे फ शांतता असते तसेच ाला वाटायचे ाा िवषयान े
भराभर उडवावी वाळू , हातात श धन
आिण थापावे तःचे ििच समोरा कॅ ासवर.
ु े ाा कॅ ासवर कधीच नस े कोणताच रंग
ामळ
जोवर ा इमारतत राहणारी माणस े ाला लावत नसत कामाला
णत, “ तू ना शचा असा कन बघ वापर की फ
सााकडे न ेणारे एक साधन. ििचासाठी िनवड
जरा कमी ोिध, मोठे आिण अिधकच िचकाराा
े ा, असे काही. “
मूडला बांधील असणारे कवा ाथनल
तो ांना कसे समजावणार की ाची ाथना
णजे िनसगच हावी होईल कलेऐवजी कॅ ासवर ?
नवा िवषय णून ान े ाा बायकोची के ली िनवड,
ितचा आवाका वाढवत, उ इमारतमाणे,
जणू काही, आिवरणात ा ििचान े
 के ले होते तःला शिशवाय.
यान े ोािहत होऊन बडु वला ान े श

ु
ु टु त ाा दयातली ाथना,
समात,
पटप
“ माया आा, यानंतरचे जेा काढेन मी ििच
तेा तू असावास करणारा नासधूस या कॅ ासची. “
ही बातमी वणामाणे पसरली ा इमारततून :

ु परतला आहे समाकडे
ु
आता तो पा
िवषय णून.
ु ावर ाा िवषयाकडून !
कना करा की एक िचकार चढवला गेलाय सळ
शही उचलता येऊ नये इता थकलेा ान े

ु के ले काही कलाकारांना ा इमारततून ओणवले ा अशा
उ

ु जोषाला : “ आता अशी ाथना नाहीय आपाकडे
आकसय
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की आपणच उमटावे कॅ ासवर कवा करावे

ु
समाला
पाचारण ििचणाला बसयासाठी ! “
बाकीांनी ते आिच असाचे जाहीर कन टाकले.
शेवटी िवषयाबाबतची सगळी िचे
धूसर होऊ लागली, कॅ ास आहे तसा
ू . ान े श खाली ठे वला.
पूण  कोरा ठे वन
लगेचच आला आोश ा खचाखच गदा इमारततून,
जी थानाही होती.
ांनी उंच उडवले ाला, ा िचाला, ांता सवात उंच इमारतीतून
ु े िगळं कॄत कन टाकला तो कॅ ास आिण तो श
आिण समान

जणू काही ाा िवषयान े ठरवले होते की आपण ाथनाच राहायचे.
--- ००० --अतेची किवता ( A poem Of Unrest )
-- जोहन ऍशबेरी – अन०ु – चं. . देशपांड.े

माणसांना ओघात समजते जगयाची वाहती नदी
अथाच े िवपयास करत जसजशी ती िवारते आिण ितची शहरे वाढतात
किभ आिण अिधकािधक दाट, सततच पढेु पढेु .
आिण अथातच तो र दाटपणा मानवतो
आाला, जसे कोकरे आिण गवत यांनाही वाटले असते
जर सगया गोी रचा गेा असा वेगया कारे ठरवामाणे.
ु े आिण फ
पण मी तःलाच समजू शकत नसामळ

ु एकमेकांना चकीचे
ु
ु े , ती
ु काही
माझे तकडे
समजत असामळ
समजून घेयाची इा बाळगायचे कारणच नाही, ते शही नाही
जरी आपणा दोघानाही तसे वाटले तरी. ते मनोरे अिात तरी आहेत का ?
असे पाहायला हवे आपण ाकडे, याच पतीन े,
णजे िवचाराला उभारी घेता येईल लाकडी तटांमाणे.
--- ००० ---
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ेस
े शनवरची वेटग म
इंजांा काळातली असावी
े
आता एवढी उंच कोण बांधल
खूप मोठी ेस
असली की कं टाळा कमी येतो
खूप मोठी ेस
असली की राग कमी येतो
ःख कमी होते
हसेच े िवचार कमी येतात
वाढत वाढत ेस
अमयाद झाली मनाची तर
कं टाळा राग ःख हसा
सव नाहीस ेच होऊ शके ल
की काय
--- ००० ---
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ु
के यान – अमेिरकन ीकवी – ज १९४५ – २०११ ला पिलझर
– छोा आकाराा आधिु नक किवता –
आम ( Album )

-- के यान – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ू ा असते जगणे
मॄल
ाचे तःचे. बघा ना
ाचा आम कसा वाढलाय
एका वषात आिण कसा
ाचा  डाग आता
पडलाय मऊ इतका की
ा जणू सावाच वाटाात
चेरी ॉसममागा
या फोटोमाणे.

ु
खरे तर ताला
हे िसच नाही करता येणार
की ते नाहीच आहेत अिात.
--- ००० --सगळे तमु चे घोडे ( All Your Horses )
-- के यान – अन०ु – चं. . देशपांड.े
सांगा अस े कधी नाही होत की
ु ाला
पाऊस त

जाच िभजवतो
कवा एखादा िवचार
जाच सखोल होतो
ु ी
आिण तरीही त

ु करता तो िवचार :
पा
ु मोजणेच
ती

हरवून बसलाय. अिधक मोठा
आकडा नाहीय आता
अिधक मोठा आकडा.
कोसळलेय सगळे ; कदािचत
राीतच. पायात
तडा गेामाणे ( तसा
जाऊ नाही शकत णा )
सगळे तमु चे घोडे

ु
मोडून पडलेले तमा
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सगया घोांसह.
--- ००० --अपेा ( Expectations )

-- के यान – अन०ु – चं. . देशपांड.े
आाला अपेा आहे
की पावसान े सचेतन करावा हा झरा :
या खडकांनी ावे खळाळ, या
गोांनी थोडे रांगावे
वाहाखाली, ा पानांनी
िफराचे गोल भोवयांत, असावेत
ओलीचे ओघळ आिण चमक.
शा तर आहे तयार
पण पाऊसच नाहीय अजून.
--- ००० --हौिदनी ( Houdini )

-- के यान – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु मागे
ेक सटके
काही ना काही कला होती,
काही बडबड, आिण िकमान काही
अग अदलाबदल
तो माणूस आिण ते लोखंड यांत
जी होत असताना ा साखया
ु
ु ना कारण
मळीच
तटत
तो आिण ा एकमेकांत
िवरघळू न जात होा. अशा
ेक िवरघळीनंतर ाला
तःला अक प वेगळे
काढावे लागे. तोच होता
सवात कठीण भाग पार पाडायला
टीन कामामाणे िबनचूक

ु ा परतणे
जमणे : मोडून प
ाच हौिदनीत.
--- ००० --( हौिदनी हा एक ात  च जागार होता. )
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ु
े सािनत –
िफिलप शु झ – अमेिरकन कवी -- ज १९४५ -- २००८ ला पिलझरन
माझा िम करतोय तयार तःला ( My friend is making himself )
-- िफिलप शु झ – अन०ु – चं. . देशपांड.े
माझा िम जागा होतोय ा
अजूनही झोपलेा शरीरात एका माणसाा जो ाान
वेगळाच असा नसला िदसत जरी तरी काहीच ओळखीचे वाटत नाही
ना हात ना पाय ना तळहात
जे उचलले जाताहेत ाा डोयांसमोर

ु छांमाणे … पण पाऊस नाहीय पडत,
दोन छोा श
काहीच घडत नाहीय ा िखडकीत वा कुठे ही

ु ान े काय करायला हवे ते च आहे
िता पिलकडेही … ामळे
जरी यापूव कधीच काहीच असे  नते :

ु एकदा तयार करायला हवे
ते सगळे सोडून ान े तःला पा

अगदी सु वातीपासून, ान े घडवला पािहजे असा एखादा माणूस
जो िदसेल ााचसारखा पण असेल पूणप णे वेगळा.
हे आधी कधी के ाचे ाला आठवत नाही,
कवा असे काही ाा बाबतीत के ले गेाचेही,
पण ाला हे कळतेय की ान े ाचे हे िच आता सोडायला हवेय
ु ा आिण भती आिण िखडा यांासह
या खोलीत या ख
आिण हो, हे शरीरही … सगळे च सोडायला हवेय ान े
जे जे तो झालाय आिण हलवायला हवेयत पाय आिण ठे वायला हवेयत
ु े तो न ेमके तेच करतो, तो उचलतो ाचे पाय
ते चालते … ामळ

ु
आिण झलवतो
िबछााा कडेवर आिण मग उचलतो ाचे खांद,े
आधी डावा आिण मग उजवा आिण समजतोय की तो उचलला जातोय
हवेत जणू एका ढगात पाऊल ठे वत आिण तरंगत
इता सहज की तो तःला हलवून पाहतो पण तो काही ात नाहीय,
तो तरंगतोय तःबाहेर थमदशनी वाटणाया
एका अवाढ पोकळीत पण आता िदसतेय ती ा रामाणे

ावर खेळायचा तो बालपणी … होय, तो जातोय पढेु आिण ित करतोय
बाजून े जाणाया चेहयांकडे पान या चमका रावन
ु
िजथे झाली होती ाची सवात
तो कुणीही बनयापूव

ु ीच वाटत नते … नसताच
ु
जे बनावेस े ाला नंतर मळ
एक बालक
एका बालकाा शरीरात तो खेळणारा हॉकीचडू

एक हॉिकिक एक चडू एक ंभ एक जग यांसह
हेही सगळे नसयातूनच आलेले …
--- ००० ---
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उरयं ( The Answering Machine )
-- िफिलप शु झ – अन०ु – चं. . देशपांड.े

माझी मैीण आिण मी बतेकदा आी एकमेकांा उरयंांशीच बोलतो.
लकडा लावणे, गोडीत येण,े आिण इतरही कायकलाप आी खेदखंत न बाळगता करतो
आिण बयाचदा आमा हे लातही नसते की आपण कुणाशी बोलतोय.
ही यं े बेब उाह नाही दाखवत चढवून ांचा आवाज
कवा ितटकायाचे सातही नाही ठे वत उेग असलेले.
ती मनांत िकिष ेही नाही ठे वत आिण ायदानाचा पिवाही नाही घेत. ती कधीच
ु नसते
नसतात अित कवा कं टाळलेली कवा आम. ांना सदसिवेकबी
ु
आिण असतो िखतेबाबतचा सिहपणा
जो, माच आहे, आमाकडे नसतो.

अगदी ाडपणालाही इथे वाव असतो, िनभडपणे सांिगतास. मी तोडले संबध
ं
बेटसीबरोबरचे िता मशीनला सांगनू की मी नाही जाऊ शकत िताबरोबर

कोलोरॅ डोत नौकानयनाला, खरे तर ‘ कुठे ही ‘ असेच मला णायचे होते आिण ते ा मशीनला
पे समजले. िकती जवळीक सहन करणे श आहे रोजा रोज हे ांना, मला वाटते,
नीट कळते. जेा कुणी दबला जातो ओयाखाली तेा ते गाडून टाकते

सव तु मािहती ितची उलटापालट कन, काहीही का घडलेले असे ना,
समजा, जेना वाढिदवसाा गोड गायाला दडपूनच टाकले गेले ना िकेक
अशा माया अपिड ऑपरेशनबाबता िमनतवाया कवा िबला विडलांा
ू ी बातमी जी उामपणे हेलना लाा िनमंणाआधी
मॄच

ु े
टाकली गेली होती, या सवाखाली ? होय,  संपकातनू वाढत जाणारा संघष  मशीनमळ
सौ होतो आिण खाजगीपणाचे रण होते पण बतेक आी याची जी कमत मोजतो
ती णजे असते अिधक मोठा एकाकीपणा. या सव
यााााऐवजी असणाया आवाजांखाली एक सततची बोच असते ा सव गोची
ांा एकदा आी आणाभाका घेता होा आिण मग िवसन गेलो होतो कवा

िवासघातच के ला होता. ाचे अपराधी भाव फारच बडु वणारे असू शकतात िवशेषतः
राी उिशरा जेा िरे करतो मी माझे िनरोप ऐकयासाठी ाकू ळ र आिण भांडखोर ंजने
ु .
घासतो आी शािक िचकटा णून भेदक कं पनांतला ाथन ेसारखा अिजजीय
अावयक काय आहे शेवटी हे नाहीच समजू शकत तातडीने
आिण आवयक नसलेा गोना िमळतो समान वेळ. णजे बघा,
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ु
आमा शांततेतही असतो परावा
आी जे बोलायला वा  दाखवायला
घाबरत होतो ाचा – ती असते सततची एक वाहती सा आमा पाापाची आिण ेमाची

ु न टाकतो.
जी िकतीही अपंग करणारी का असे ना आी राी िरे करतो आिण नंतर, िवषणपणे, पसू
--- ००० ---

193

ु
े सािनत – कवी णून सकट, उदार,
जेस टे ट – अमेिरकन कवी – १९४३ ते २०१५ – १९९२ ला पिलझरन
अितवाववादी, तावादी – अशी अन ेक िवशेषणे –
घडते असे कधी कधी ( It Happens Like This )
-- जेस टे ट – अन०ु – चं. . देशपांड.े

मी सट सेिसिलयाा रेरीा बाहेर होतो

ु घेत तेा एक बोकड माया जवळ येऊन उभा रािहलेला िदसला.
िसगरेटचे झरके
ू
तो बराचसा काळा आिण पांढरा होता, मधेच थोडा तांबस

ु
आिण इकडेितकडे तपिकरी. मी जेा चालायला सवात
के ली
तेा तोही मागोमाग येऊ लागला. मला गंमत वाटली, आनंदही झाला पण मी िवचारात पडलो
की अशा बाबतीत कायदे काय कसे आहेत. कुांा बाबतीत
पांचा कायदा आहे, पण बोकडांच े काय ? लोक

ु करत होते. “ माझा नाहीय हा बोकड, “
ित करत होते मायाकडे पान आिण बोकडाचे कौतक
मी ांना समजावले. “ हा या शहराचाच आहे बोकड. मी आपला माझी पाळी
णून घ ेतोय ाची काळजी. “ “ मला नते माहीत की आपाकडे असा बोकड आहे ते, “
ांांतला एकजण णाला. “ माझी कधी येईल पाळी कोण जाणे. “ “ लौकरच, “
मी णालो. “ धीर धरा. येईलच तमु चीही वेळ. “ तो बोकड

उभाच रािहला माया शेजारी. मी थांबलो की तोही थांबायचा. ान े वर
मायाकडे पािहले आिण मी ाा डोयांत एकटक पािहले. मला असे वाटले की

मायाबलची सव अावयक मािहती ाला आहे. आी पढेु चालत रािहलो. ाा
कामाा फे रीवर असलेा एका पोिलसान े आमावन नजर िफरवली. “ अरे काय
ु
जबरद बोकड आहे हा तमु ाकडे. “ तो थांबत कौतकाने
णाला.

“ हा या शहराचा आहे बोकड, “ मी णालो. “ याचे वंशज गेा तीनशे वषापासून
ु
आपाबरोबर आहेत, “ मी णालो, “ अगदी सवातीपासू
न. “ हवालदारसाहेब
ाला श करयासाठी पढेु वाकले, मग थांबले. आिण मग

ांनी मायाकडे पािहले. “ मी जरा ाला थोपटले तर चालेल का ? “ ांनी िवचारले.
ु च बदन जाईल, “ मी णालो.
“ याला श करयान े तमु चे आय

ु ायचाय. “ ान े एक िमिनटभर खूपच कान े िवचार के ला,
“ िनणय ती
आिण मग उभा राहात तो णाला, “ काय नाव काय आहे ाचे ? “ “ ाला
शांततेचा राजपु अस े णतात, “ मी णालो. “ भगवंत ! हे शहर णजे

एक परीकथाच आहे. कुठेही बघा, ितथे गूढ आिण चमार असे काही आहेच.
आिण मी साधा एक बालक आहे कायमच चोरिशपाई खेळणारा.

ु ाला
आता मला रडू आले तर मला माफ करा. “ “ आी माफ के लेय त

हवालदारसाहेब , “ मी णालो. “ आिण आाला हे समजते की सया

ु या राजपाला
ु
कुणाहीपेा ती
का कधीच श क नये ते. “ तो बोकड

आिण मी पढेु चालत गेलो. आता अंधार पडू लागला होता आिण आमा डोात
घोळू लागला होता िवचार की आता रा कशी कुठे काढावी.
--- ००० --194

ु
चकीा
मागान े घरी ( The Wrong Way Home )
-- जेस टे ट – अन०ु – चं. . देशपांड.े

पूण  राभर एक दरवाजा तरंगत वाहात होता नदीत.

ु
ान े सखाा
छोामोा संगांना आठवायचा य के ला
ु ातून जसे की ा वेळा जेा ेिमक रेलत
ाा पूवाय
ु त
ाावर चबं ु ने घेत तासंतास आिण कुजबज
तेच जनु े श.

ानंतर आले कठोर श आिण मग एक बूट
फे कला गेला आिण धडामकन आपटला गेला दरवाजा.
हजारची आगमन े आिण िनगमने,

ु .
सकाळा वेळी आिण राी उिशराही, आिण ते वषानवष
अहो खूप मोा योजना आहेत ांा, ढीग होईल ांचा एक.
तो दरवाजा एक बेटच झाला होता झोके खाणारा ाा झोपेत.
चंान े ा दाराची मूठ अगदी किचतशी िफरवली,
तर ाची बोटे भाजली आिण तो पळाला,
आिण तरीही ते दार काहीच नाही णाले आिण झोपून रािहले.
िकमान ांना तरी तस ेच णायला आवडते,
पायातले छोटे मासे वग ैरे.
रवर वाजली एक घंटा, आिण नंतर गोळी माराचा आवाज आला.
--- ००० --मशी ( Workforce )

-- जेस टे ट – अन०ु – चं. . देशपांड.े
या कामासाठी परेु स े बल
ै आहेत का तमु ाकडे ?
नाहीत, मायाकडे आहेत ते अपरेु आहेत.

बरे, मग योय अस े काम होयासाठी िकती लागतील बैल ?
मला आणखी दहा जाीचे लागतील ब ैल.
ु
मी पाहीन तमासाठी
जमतेय का हे.

ु ी हे क शकलात तर मी खूप उपकॄ त होईन.
मायासाठी त

नीच. आिण एकू ण माणसांसाठी परेु शा मासेपोया आहेत का ?
आमाकडे पास आहेत मासपे ोया पण ा परेु शा नाहीत.
ु
ताला
सकाळी ा िमळतील हे मी पाहीन.

ु
ताला
डगरांा आिण अधोजगाा नकाशांची गरज आहे का ?
आमा कडे डगरांच े आहेत नकाशे पण अधोजगाचे नाहीयत.
अथात अधोजगाचे नसणारच तमु ाकडे,
अधोजगाचे नाहीच आहेत नकाशे.
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ु
आिण, सरे णजे, ताला
ितकडे जायचेही नाहीय, ते खूप कदट आहे.
मला ितकडे जायची इाही नाहीय, खरे तर कुठे ही.
ु
तीच
तर िवचारलेत मला नकाशांबल …

होय, होय, माझी चूकच झाली ती, मी वाहवत गेलो.
ु ?
काय आहे तमु ची गरज, सांगा बरे ती

आाला िबयाणे हवीत, नांगर हवेत, खरु पी हवीयत, हा आहेत कबा,
डुकरे, गायी, घमेली आिण बायका.
बायका ?
आमाकडे बायकाच नाहीयत.
अरेरे, दयनीय आहे मग हे.
होय, दयनीयच आहोत आी, मालक.

ु शकणार.
ते ठीक आहे पण मी बायका नाही परवू
ते मला वाटलेच होते, मालक.

ु ी?
मग बायकांिशवाय करणार काय त
ते ःखच असणार आमचे, मालक. आिण मग आी एके क एके क असे मरत जाऊ.
ु
तमाप
ैकी कुणी गाऊ शकते का ?

होय मालक, आमांत बरेच चांगले गायक आहेत.

ु करायला आा ा.
मग ांना ताबडतोब गाणे स

ु ाला शोधत येतील नाही तर त
ु ी मराल
एक तर या पतीन े बायकाच त
ु ी ठरवले ा
गायान े समाधानी होत. दरान आता त
ू  कामांमे  ा.
अथपण

ु ीच थांबत नाही, ा –
मालक, पोरी येईपयत आता आी मळ
--- ००० ---

“Dust is watching life's talk show.”
― James Tate
धूळ पाहतेय जगयाचा टॉक-शो.
-- जेस टे ट.
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ु
ु ाने ाचे
चालस राईट – अमेिरकन – ज १९३५ – १९९८ चे पिलझर
– काळ, स, िनसग आिण मॄ ू हे ाम
चतनिवषय असत.
रावरचे योे ( Road Warriors )

-- चालस राईट – अन०ु – चं. . देशपांड.े
माझे वासाचे कपडे उजळवतात पार
खूप दीघ  काळ मी वासात आहे
भूतकाळात परतयाा
असे िदसतेय की ेकालाच यायचेय मायाबरोबर आिण येऊ देतोही मी.
राकडेची फुले मला जोरात िवचिलत करतात,
चतरु कीटक

िघरा घालतात कमती रांमाणे जवळच पण हाताबाहेर.
अं द रा, ं द रा, आी सगळेच ांवन, असमाधानी,
अिर, अमरापासून सात मीटर लांब
आिण एकच मीटर लांब जगणे फारसे उरले नसापासून.
ापेा उंच गवतात बसावे
आिण पाहावे ढगांकडे,
ांनी उचलावे आपले चेहरे आकाशापयत णून,
हे िवचारात घेऊन की आमांता बतेकांा बाबतीत –
ु चूक.
आमचे जगणे णजे राहात आले य एक सातय
--- ००० ---
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ु
डोनाड जीस – अमेिरकन कवी – १९२५ ते २००४ – १९८० ला पिलझर
– टी. एस. एिलयट णतो ामाणे,
तःा िमाची अिभी नसलेली अशी किवता ान े िलिहली.
बस ॉप ( Bus Stop )

-- डोनाड जीस – अन०ु – चं. . देशपांड.े
िदवे चा आहेत
ू
शांत खोांतन

ु े चा आहेत
िजथे आय

ु
आमाशी िमळतीजळती
ु
ही शांत आये
जी येतात आमा मागोमाग –
ु े जी आी जगतो
ही आय

पण जी आमची तःची नसतात –
उभे राहतो पावसात
इता शांतपणे
जेा आी गेलेले असतो
इता शांतपणे …
आिण ती शेवटची बस
येत े पडू देत

काया छा बाहेर –

काळी फुले काळी फुले
ु जात राहतात
आिण आये
ु जात राहतात
आिण आये
अचानक लागलेा रांा
कोपयांवरा िदांमाणे
कवा मग िदांमाणे
शांत खोांता
तासंतास रा िदलेा
ढणढणत ढणढणत
--- ००० ---
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ु
ऑग ॅ म – जमन कवी – १८७४ ते १९१५ – यात
मारला गेला – जमनीतला अिभिवादाचा उाता समजला
जातो – ा पतीत बा वावापेा मनाा भावना, अवा आिण आकलन यांना कलेत सव मह असते –
ॅ म हा एक अिभिवादातले उ िशखर समजला जातो – िमतभाषी किवतेसाठीही तो िस आहे -- वाचकाा
कनाशीला मोठे आवाहन करणारी ही किवता आहे –
रकाचे काम ( Guard-Duty )

-- ऑग ॅ म – अन०ु – चं. . देशपांड.े
एक तारा घाबरवतो चच िशखराा ॉसला
एक घोडा धपापतो धूर
लोखंड खणाणते पगत
ु े पसरते
खूप धक

असं कारा भीती
एकटक पाहात थरथरत
थरथरत
गोडीत येत
ु त
कुजबज
तू !
--- ००० --रणमदै ान ( Battlefield )

-- ऑग ॅ म – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु नी घालवते लोखंडाला झोपेत
शरणागत ढेकूळ मंद सरां
गंजाला जातात तडे
थबथबतो िचखल
शोषून घेत ल िगक वखवख सडयाभोवती
खनु ावर खून

उघडझाप होतो
पोरकट डोयांत
--- ००० --हा ( Attack )

-- ऑग ॅ म – अन०ु – चं. . देशपांड.े
खूप ाफ
हलतात
फडफडतात
बडबडतात
199

वारे थडथडतात

ु े हा मारते गु े
तझ
धरते पकडते
चकमकी होतात बळाा
चबं ु न

वेढले गेले ले
बडु ते खाली

काहीच नसणे
--- ००० --जखम ( Wound )

-- ऑग ॅ म – अन०ु – चं. . देशपांड.े
िशराणाा डोाखाली राळतेय पॄी
तारे िनखळताहेत
अवकाशाला जाणवते
थरथर

ु
मरगाळला
जातो
एकाकीपणा
ु े
धक

रडणे
री

ु े पाहणे
तझ
--- ००० ---
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कोजागरी
कोजागरीचा चं काल राी पािहला
ु िदसला
आिण वा पहाटे पा
सदं ु र अितसदं ु र जवाब नही

काय काय आहे आपसाठी या जगात
पान ा पान ा आता तो
लौकरच अ पावेल सोडू नका
बघा बघा बघा बघा बघा

ु बघू
तोवर दात होतील घासून मग पा
चहाचा कप तर आणू हातात आिण बघत रा
ु की हवी
संवदे नशीलता हवी माणस
िनसगाशी सोयरीक हवी

ु
सांॄितक भूक हवी माणूस नसता
हावरट झालाय वेळच नाहीय
ु
णून नसता
रडत राहतो

ु
खरेदीत बडणारा
कुणाला तरी
नामोहरम क इिणारा
कोणा समांना कोण आहे जबाबदार
हे आिवासान े सांगणारा
किवता वाचा मनांनी ताठर
नका रा असे बबलत जाईल

ु आिण तमा
ु
तमचे
पढु ा िपांच े जगणे
-- हे आिण असे खूप काहीच नसते ााकडे
ु तो अाला
गेलासा
--- ००० ---
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रं ग
झाडाचा िहरवा रं ग
िदसतोय तेवढाच नाहीय
ाची सावली जशी िहरवी आहे
तसेच ाचे माया मनातले कायकलाप

ु कोणा उेशान े गेली पंढरीला
ाची मळे
हे ाचे ाला माहीत
पण यााच ांना अायकारक ठरली
ते सतत िमसळत राहणारच
ाा ाणात िवष
यात स असाचा च नाही येत
पानांच े रंग बद लागले
तर मा भीती पसरत जाते
ाला इलाज तरी काय
--- ००० ---
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े े उगारेी – इटािलयन कवी – १८८८ ते १९७० – ितमावाद, उटता आिण िवशेष ममी –
िगस
ही सदं ु र रा ( The Beautiful Night )

े े उगारेी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
-- िगस
कोणा जपाने नेलीय झटकन ही रा
आंतिरक िवणेची दयाा
िटका ितनीन े
तायांशी
कोणती वसंत मेजवानी
मीलनाता दयाची
मी होतो
कडेकोट िवभाग अंधाराचा
आता मी चावतो
एखाा बाळामाणे न
मोकिळकीचे
आता मी िपऊन तर
िवान े
--- ००० --तारा ( Star )

े े उगारेी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
-- िगस
तारा, माझा एकमेव तारा,
राीा दािरात, एकटा,
मायासाठी, एकटा, तू चमकतोस,
चमकतोस तू एकाकीपणात;
पण, मायासाठी, तारा
जो कधीच काशायचा थांबणार नाही,

ु अगदीच थोडा वेळ िदला गेलाय,
तला
तू भझोत दे मला काश
जो मायात सरे काहीच नाही करणार
माया िनराशेला धार लावयािशवाय.
--- ००० --मी एक ाणी आहे

े े उगारेी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
-- िगस
या दगडामाणे
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सान िमशेला
तसाच थंड
तसाच कडक
तसाच पूणप णे  झालेला
तसाच असा
तसाच अचेतन
या दगडामाणेच
आहे माझे दन जे
िदसू नाही शकत
जगणे देत े सूट
ू ी
मॄच
--- ००० ---
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अराजकी कवी
िफिलो टोासो मािरन ेी – इटािलयन कवी – १८७६ ते १९४४ – भिववादाचा उाता आिण ाा

ु हालये,
जाहीरनााचा लेखक – डोाचा खदु ा करणारे िवचार – भूतकाळाशी संबध
ं तोडातला हवेत, सव वसं
वाचनालये, िवापीठे न करायला हवीत, भाषेचा ू र वापर कन तीत अराजक माजवायला हवे, किवता णजे फ

ौय आिण अाय, यु ही जगातली सवािधक आरोयपूण  गो, बाकी कोणतेही भदे नकोत पण पा रावाद हवा,
पौष महाचे, बायकीपणाला अथ नाही, वेग हा आजा जगाचा मं आहे ( ाा कारला एक जोरदार अपघात
झाला होता ), संगीत अस े गगाटमय हवे की ऐकणायांची डोकी िफरायला हवीत, वगैरे अस े आपाला भयानक

ु
वाटतील असे िवचार बाळगणारा कवी. फॅ िसझमचा परता
. नेटवर ाा किवता शोधत होतो – बघू तरी नमून े
णून – पण नाही सापडा. कुणाला कुठे ाा किवता सापडास मायाकडे अवय पाठवाात. ऍसडटी –
ु ाचा कवी-अवतार िदसतो ! ऐसा भी रहता है ‘
ता – हेच स, असेही तो काही बोललेला िदसतो ! हा कॅ िलयल
ु
अिभिातं ! ‘ णून नसती
मािहती िदलीय. अराजकता हेच तान णणारा आिण सवानी वेड े ायला
हवे, असे णणारा एकू ण मानव जातीतला एक अजब ‘ बांधव ‘ !
--- ००० ---
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िमलो डी अँजिे लस – इटािलयन कवी – ज १९५१ – काही किवता कळत नाहीत पण आवडतात – तशा या –
यापढु े आता ते नाही श ( It’s no longer possible )
-- िमलो डी अँजिे लस – अन०ु – चं. . देशपांड.े

यापढु े आता ते श नाही. ते रडणे जे पांतिरत झाले
वेाा हसयात, ा घालवलेा राी े सझागोवन धावत
पाठलाग करत ा िनऑन फलकाा वातारचन ेचा.
यापढु े आता ते नाही श. आता ते आपले नाहीय,

मराीची वाट पाहणारा दयाचा ठोका, मरा
येईपयत वाट पाहणारा िता खया गगाटासह,
ा सव तासांा उादासह, सवच तासांा.

यापढु े आता ते श नाही. ासाठी एकच वेळ असते, फ एकच
मॄ,ू थोडेफार पछाडणारे िवचार, थोाफार

राी ेमाा, थोडीफार चबं ु ने, थोडेफार रे
जे नेतात आपाला तःबाहेर, थोाफार किवता.
--- ००० --िखडकी

-- िमलो डी अँजिे लस – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ा हॉटे ला
खोलीत, पडांा मागे
जे दाखवतात एक माघार घेणारा चौकोन
थमच

ु ा सांगावेस े वाटतेय, येतये ना लात,
“ मला हे फ प
बाकी काहीच नाही “
या पारा वेळी

ते अिजबात िगत नाही, ते कुणालाच
नाही लागू होत
ते िनवड नाही करत, आधीच तो आहे
एक अितथनी पूण  भरलेला देश
जो करतो पूण 

ु के लेले काम
ान े स
सया कोणात तरी
जसा तो पूल आहे ितथे
शांत, यापढेु दोन तट
जोडत नसणारा.
--- ००० --206

सव काही आधीच ाा मागावर होते ( Everything was already on its way }
-- िमलो डी अँजिे लस – अन०ु – चं. . देशपांड.े

सव काही आधीच ाा मागावर होते. तेापासून ते आतापयत. सवच
काळ, तेजाळता, वरा वर ओठांवन, सव
ासोवास बांधलेले कं ठहाराला. लँ टे ा
सावांनी बंद के ला दरवाजा. ती पूण  खोली
आसरा देत, झाली दयाचा पिहला ठोका.

ु के सांचा काळा सूयाा शेवटा िकरणांा िपवया पाभम
ू ीवर.
तया
तेापासून ते आतापयत. तो उायातला पिहला िदवस होता.
आपा िवचारांत भन होती शांतता. सव काही
आधीच ाा मागावर होते, तेापासून, सव काही इथेच होते, अितीय
आिण हरवलेले, आपले पण आपापासून खूप लांब, जळते. सव काही
सांगत होते ाासाठी थांबायला, ाा मूळ नावाकडे परतायला.
--- ००० ---

207

ु ान े मधरु ा
रवनाथ टागोर – भारतीय कवी, लेखक, िचकार, संगीतकार व त – १८६१ ते १९४१ – ाम
ु
भीा किवता – १९१३ ला नोबेल पराराने
सािनत.
शेवटचा पडदा ( Last Curtain )

-- रवनाथ टागोर – अन०ु चं. . देशपांड.े
मला माहीत आहे की असा एक िदवस येईलच,
जेा पॄी पाहणारी माझी ही ी न होईल,
आिण जीवन ितचा िनरोप घेईल शांततेत,
माया डोयांवर शेवटचा पडदा टाकू न.
तरीही तारे पाहतील राीकडे,
आिण सकाळ उजाडेल पूवमाणेच,

ु आिण ःखे.
आिण घटका हेलकावत राहतील समु ामाणे उजत करत सखे
माया णांा या अंताचा जेा मी करतो िवचार,
तेा णांच े अडथळे पडतात मोडून,
ू ा काशात
आिण मी पाहतो मॄ

ु े िव ाा बेिफकीर खिजांसह.
तझ
ातले िनतर ानही आहे अपवादाक,

ातले िनतर जीवजंतहू ी आहेत अपवादाक.
ा गोची मी वांा के ली िनळपणे
आिण ा गोी मला ा झाा
… जाऊ दे ते सगळे.
खरोखर आता अशाच लाभू देत मला गोी
ा मी िझडकारत आलो
आिण टाळत आलो.
--- ००० --माझा छोटा भाग ( Little Of Me )

-- रवनाथ टागोर – अन०ु चं. . देशपांड.े
मायातला फ तेवढाच रा दे छोटा भाग

ु े मी माझे सव तु या नावे करत रा शके न.
ामळ
माया इेचा तेवढाच रा दे छोटा भाग

ु े तला
ु मी सगळीकडे अनभवू
ु शके न,
ामळ

े गोीतून येऊ शके न तु याकडे,
आिण क
ु ा माझे ेम णोणी.
आिण अपू  शके न तल

मायातला तेवढाच फ रा दे एक छोटा भाग

ु े मी तल
ु ा कधीच नजरेआड नाही क शकणार.
ामळ
तेवाच छोा भागान े रा देत माया बेा
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ु मी सतत बांधलेला राहीन तु या इेशी,
ांमळे

ु हेत ू अंमलात येत राहतील माया जगयातून – आिण ती असल
े बेडी तु या ेमाची.
आिण तझे
--- 000 ---
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एका भारतीय ीकवीा भाट किवता --

ु
कमला दास – इंिलशमे िलिहणारी भारतीय ीकवी – १९३४ ते २००९ – मळात
ही के रळची – १५ ा वष ितचे
माधव दास यांाशी ल झाले -- नवयाा मॄनू तं र ६५ ा वष ितन े ितान वयाने बयाच कमी असलेा

ु
ु
ु
मिम
पषाशी
ल कन धम बदलला – भारतात िचतच िदसणारी अिनबध मोकळीक हे िता किवतेच े मख
वैिश -- सािहासाठीची भारतातली आिण परदेशांतली बरीच पािरतोिषके ितला िमळाली -- १९८४ ला नोबेलसाठी
ितचे नामांकन होते.
ओळख ( An Introduction )

-- कमला दास – अन०ु चं. . देशपांड.े
मला राजकारण नाही समजत पण सेत
असलेांची नावे मला माहीत आहेत आिण ती मी
पाठ णून दाखवू शकते आठवाा सात िदवसांमाणे
कवा बारा मिहांमाणे सु वात करत न ेहंपासून.

मी भारतीय आहे, अगदीच गाळ, मलबारात जलेली,
ू , िलिहते दोन भाषांतन
ू आिण
मी बोलते तीन भाषांतन
 पाहते एका भाषेत.
इंिलशमे नको िलस, ते णाले, इंिलश काही
ु मातॄभाषा नाहीय. पण माझे मला बघू ा ना.
तझी

ु
टीकाकार, िम, राहायला येणारी चलत-मावस
भावंड,े
सगळे च ? मला माया आवडा भाषेत का नाही बो देत ?
जी भाषा मी बोलते ती माझी होते, ितातले िबघाड, ितची िविता,
सव काही माझे असते, फ माझे.
ते अध इंिलश, अध भारतीय, िवनोदीच कदािचत, पण ते ामािणक असते,
ते मायाइतके च मानवी असते, हे नाही िदसत

ु
का ताला
? ते  करते माझे आनंद, माया आकांा, माया
इा आिण मला ते िततके च उपयोगी असते िजतके कावकाव
करणे कावयाला कवा गज ना करणे सहाला, ते असते

े असलेा, कुठे लांब ने,
मानवी बोलणे, बोलणे मनाचे इथच
मन जे पाहते आिण ऐकते आिण असते सजग. बिहरे, अंधळे बोलणे ने
वादळाता झाडांच े वा पावसायाता ढगांच े कवा पावसाचे वा
असंब बडबडणे भडकलेा िचतेच.े आधी मी एक मूल होते नंतर
ांनी मला सांिगतले की मी मोठी झालेय, कारण मी उंच झाले,
माझे अवयव आकाराला आले आिण एकदोन िठकाणी के सही आले.
जेा मी मािगतले ेम, सरे काय मागायचे असते हे माहीतच नसाने,
तेा ाने मला षोडशेला ओढले शागॄहात आिण दार बंद के ले. ाने
मला मारले नाही पण माया ःखी ी-शरीराला खूपच मारासारखेच वाटले.
माया नांा आिण ओटीपोटाा ओयाने मी िचरडली गेले.
मी आकीवेन े आकं ु चन पावले.
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ानंतर … मी शट घा लागले आिण माया
भावाा िवजारी, के स बारीक कापले आिण लच क लागले
ु
माया ीाकडे. साडी न ेस, मलगी
राहा, पी राहा,
ते णाले. भरतकाम करणारी हो, सगु रण हो,

नोकरांशी भांडणारी हो. नीट बस चाकोरीत. आिण हो,
कुणाचीतरी हो, भेदवाले ओरडत रािहले. कं ु पणावर

नको रास कवा आमा झालरचे पडदे असलेा
ू डोकावतही नको रास. अमी हो
िखडांतन

कवा कमला हो. कवा यान अिधक बरे णजे हो माधवीकुी.

ु ी वेळ आिण भूिमका ीकारायचीही.
नाव िनवडायची झालीय आता तझ
ु लीचे खेळ नको खेळूस. िछमनही होऊ नकोस आिण
भातक

अराही. लािजरवाणेपणाने मोान े रडू नकोस ेमात फसावर.
मी भेटले एका पु षाला, ेम के ले ाावर. ाला कोणतेही
ु आहे ाला
नाव असायची गरजच नाही, तो ेकच पष
हवी असते एक बाई, जशी मीही आहे एक ी जी असते

शोधात ेमाा. ाात … भकेु ा लगबगी नांा,
ु
मायात … समाचे
अथक वाट पाहणे. कोण आहेस तू

मी िवचारते एके का ेकाला, ठरलेले उर असते, मी आहे.

कुठे ही आिण सगळीकडेच मी पाहते तो माणूस जो तःला मी णतो
या जगात, तो घपणे बंिद असतो जणू ानातली तलवारच.
ती मीच असते जी िपते एकाकी पेय े बारा वाजता, मराी, अनोळखी
शहरांा हॉटे लांत, ती मीच असते जी हसते, मीच असते जी ेम करते,
आिण नंतर होते शरमदी, ती मीच असते जी मरणाय पडून राहते माया
घोगया घशासह. मी पापी आहे, मी संत आहे. मी ेयसी आहे
ु े नाहीयत
आिण तारणा झालेली. माझी अशी कोणतीच सख
ु ीही नाहीयत, कोणाही वेदना नाहीयत
जी तझ

ु मला णते मी.
ा तु याही नाहीयत. मीसा
--- ००० --संबध
ं ( Relationship )

-- कमला दास – अन०ु चं. . देशपांड.े
हे ेम मायापेा खूप जनु े आहे असं ःखी शतकांनी जनु े.
ु े ती वाढली
हे एकदा ाथना होते ाा हाडांतली जीमळ
ाा कुमारवयात या मजता उंचीपयत; होय
ु े तो पु ष झाला
ती माझीच इा होती िजामळ

आिण देखणा, आी शेवटी भेटू जेा तेा अवघड जावे िवास वाटणे
की मला ाचा ना आकार माहीत होता ना ाचा शांत श ना
अंधळा दयाळू पणा ाा ओठांचा. माझी तारणा ?
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अवय, क शकतोच तो पण शरीराची कधीच नाही, फ शांनी

ु ायांनी.
ांच े अवयव वाकतात हवेा शान े आिण मरतात जे कडक स
मी कशाला काळजी क ांा रेा नपस
ं ु क दंशाची जोवर
ु पा
ु
माया शरीराचे शहाणपण सांगतेय आिण सांगतेय पा

की मला माझी िवांती िमळे ल, माझी झोप िमळे ल, माझी शांतता िमळेल
आिण मॄहू ी िमळे ल इतर कुठे च नाही तर इथेच
माझी तारणा करणायााच बांत.
--- ००० --आरसा ( The Looking Glass )

-- कमला दास – अन०ु चं. . देशपांड.े
ु
ु िमळणे सोपे असते,
तमावर
ेम करायला पष

ु
ु ी ामािणक मा असायला हवे,
तमा
गरजांा बाबतीत त
एक ी णून. न उभी राहा आरशासमोर ाासह
ाला तो अिधक बलवान असाचे िदसावे णून
आिण तसा ाला िवसही वाटावा णून आिण तू

ु अिधक तण आिण अिधक मोहक वाटावीस णूनही.
ाला खूपच नाजक,
ु वाटणारे कौतक
ु . ल दे ाा अवयवांा
माच कर तला
े डे, ाचे डोळे लाल होताना शॉवरखाली, बाथमा
पूणत क
ु चालणे, टावेल पाडणे, आिण ाचे
जिमनीवन ाचे बजरे
ु े
जोरजोरात लघवी करणे. सगळे आवडते तपशील ांमळ

ु आिण तझ
ु ा एकमेव पष.
ु सव भेट कर ाला,
तो होतो पष

ु े ी आहेस ते सव, तया
ु लांब के सांचा सग
ु ध
ु दोन
तू ामळ
ं , तया

नांमधा घामाची करु ी, मािसक ावाची ऊबदार अनपेितता,
ु सव ी-भका.
ु होय ना, तमावर
ु
आिण तया
ेम करायला

ु िमळणे सोपे असते, पण नंतर कदािचत ाािशवाय जगणेही
पष

ु ी इकडेितकडे
ीकारायला लागू शकते. िजवंतपणािशवाय जगणेच ते त
जातयेत असताना, अनोळखी लोकांना भेटत असताना, ाचा शोध
ु
सोडूनच िदलेा तमा
डोयांसह आिण तमु ा कानांत फ
ु ाला नावान े हाक मारणारा
ाचा शेवटचा आवाज असताना त

ु शरीर जे ाा शाखाली उजळले होते तकाकणाया
आिण तमचे
िपतळामाणे पण आता तेच िनेज आिण िनराधार झालेले असताना.
--- ००० ---
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िवचार
अितपावसान े रे बंद आहेत
हे कळान े ा ऐवजी

ु
आपण बिबळाचा
डाव मांडला
काळे पांढरे दोी आपणच होत
आिण चालचा िवचार करता करता
िवचार आला आपण काळे की पांढरे
िडटेि मधली गाणी म होती
पण ा काळात के एन सग चे डोळे
भयानक वाटत ा डोयांवर
ु वर
आिण िसगरेटा झरां

ाा पूण  किरयरचा डोलारा घडला
माणूस कसा असू शके ल ितभावान
भावाने जगणारा तर सतत

तंु गातच तर असणार वाहपितत
हे िवचार झटकू न कोणते िवचार

ु झाला िवचार
येण े इ होईल हा स
िवचार तर आपलेच

ु े ताबाहीन
पण भीतीमळ
--- ००० ---
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मानलेलेच
ु मनान े मानलेलेच
नसते
तर सगळे तू असशील ितथे
असावेस एकटेपणात असमाधानी
असे वाटले जेा
मी संगणकासमोर बसतो

ितथे दोन फुटांवर असलेा
िखडकीबाहेर आले एक
साळुं की-जोडपे
मधे होते काचदार लावलेले
ांनी काचेवर चोची मन पािहा
ांना आत यायचे होते की काय
बरे झाले काचदार लावलेले आहे
आत आले असते तर ांना
बाहेर काढणे हे एक कामच झाले असते
ांनी मायाकडे िबनधा पािहले
मीही ांाकडे येडिे बडे
आहेत की काय
या िवचाराला ाधा देत पािहले
आिण ते मला घाबरले नाहीत
हा सू आनंद दडपून टाकत
आठवत तसा तर दचकतोच मी
असे पििबी जवळ आले तर
आिण यानंतर ते गेले उडून
तेा

--- ००० ---
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वॅलेस ी -- २० ा शतकातला महाचा अमेिरकन आधिु नक कवी – १८७९ ते १९५५ – िवमा कं पनीत
अिधकारी होता – किवतेची भाषा आिण ितमा यांसाठी खास िस – “ मीच जग आहे, मीच जगणे आहे “ असे तो
ु
े सािनत -णे -- १९५५ ला पिलझरन

ना ाझातला चहा ( Tea At The Plaza Of Hoon )
-- वॅलेस ी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मी जो आहे ात कमी नतो
जांभयात उतरलो णून पिमिदनी

ु णालात, एकाकी हवा
ात आहे, ती
ु
मी जो आहे ात मळीच
कमी नतो

माया दाढीवर चोपडलेले मलम कोणते होते ?
कोणते मं माया कानांभोवती गज
ं ु त होते ?
तो कोणता समु होता ाची भरती

ु टाकत होती ?
मायातले सव धऊन
माया मनातून पडत होता सोन ेरी मलमाचा पाऊस
माझे कानच घडवत होते ांना ऐकू येणारा मंघोष
ु
मीच होतो ा समाचा
आवाका :

मी ते जग होतो ात मी चालत होतो, आिण मी जे पािहले,
ऐकले वा मला जे जाणवले ते इतर कुठून नाही
तर मायातूनच येत होते आिण ितथेच

माझा मीच मला खरा सापडलो आिण अिधकच परका झालो
--- ००० --िहममानव ( The Snow Man )

-- वॅलेस ी – अन०ु – चं. . देशपांड.े
माणसाला असायला हवे िहवायाचे मन
ाहाळायला बफ आिण फांा

पाईन वॄांा बफाच े तरेु असलेा;
आिण खूप वेळ असायला हवे थंडीत

ु
लपूवक
 पाहायला सदाहिरत िनपर
झाडे
बफाा गोधा पांघरलेली, आिण फरची झाडे
रवर चमकणारी जान ेवारीा सूय काशात
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आिण िवचारही करता कामा नये कोणाही
ःखाचा ा वायाा आवाजात, आिण आवाजात
काही पानांा,
जो आहे ा देशाचाच आवाज
ाच वायाने भरारलेा
ाच न भूमीत वाहणाया
ाच ोासाठी वण करणाया
ा बफ मयतेत, आिण, तःहीन पाहणाया
नसणे ितथे जे नाही ाचे आिण नसणे जे आहे ाचेही
--- ००० ---
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टच
ु े
थोडी थंडी थोडे धक

थोडा आठवणचा खदु ा
थोडे न झालेाचे असमाधान
ु
थोडे चकाची
खंत

थोडे अटळ घष णापढेु
पराभूत वाटणे तरीही
अजून िजवंत असाचे समाधान
थोडा िहरवा थोडे ऊन
थोडा आळस थोडी उदासी
ायला हा काय
हदी चाललाय की काय
िददशनाचा टच
की ेिमक एक आले की
टच ावीत दोन फुले
एकमेकांना
--- ००० ---
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ु
े सािनत – अंत कक ितमा, रचन ेचे
चालस सीिमक – अमेिरकन कवी – ज १९३८ – १९९० ला पिलझरन
कौश, ःखाा छटा, उपरोिधक िवनोद आिण आभान ही वैिशे –
माझे बूट ( My Shoes )

-- चालस सीिमक – अन०ु – चं. . देशपंड.े
बूट, माया आता जगयाचा गु चेहरा :
आ वासलेली दोन दंतहीन तडे,
अंशतः सडलेली दोन जनावरांची कातडी
उंदरांा घरांचा वास मारणारी.
माझा भाऊ आिण बहीण जे मॄ ू पावले जतःच
ु ांतन
ू ,
ते चा ठे वतात ांच े अि तम
माया जगयाला िदशा देत
ांा अग िनरागसतेची.
ु
पकां
चा मला उपयोगच काय

ु
े
जर तमां
तच मला वाचता येत असल
े
या पॄीवरा माया जगयाचा सूसंदश
आिण ाही पिलकडचा णजे भिवासाठीचाही ?
मला उोिषत करायचाय एक धम

मी घडवलेला तमु ा पिरपूण  नतेसाठी
आिण एक अजब चच  जे मी बांधणाराय
ु
वेिदपात ताला
घेऊन.

ु , ती
ु सहता सवच :
सं आिण मातल
् वाईकांपासून ब ैलांपयत, संतांपयत, ितरॄ तांपयत,
सान नाते
ु
तमा
मूक धीराने, घडवत

एकमेव स असा माझा बेबपणा.
--- ००० --िहवायाा िवरोधात ( Against Winter )
-- चालस सीिमक – अन०ु – चं. . देशपंड.े
स काळे पडलेय तु या पापयांखाली.
काय करणार आहेस तू ा बाबतीत ?

पी शांत आहेत, िवचारायला कुणीच नाहीय.
िदवसभर तू बघत बसशील ितरा नजरेन े राखट आकाशाकडे
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आिण वारा वाहील तेा तू थरथरशील गवताा पाासारखा.
एक गरीब कोक तू वाढवलीस लोकर तु या अंगावर
मोा कााका घेऊन ते तु या मागे लागेपयत.

माशा घघावत होा तु या उघा तडाभोवती,
नंतर ाही गेा उडून पानांमाणे, आिण

पणहीन शाखांच े ा पानांना पकडू पाहणे िनळ ठरले.
िहवाळा येत होता. पराभूत स
ै ाा एखाा शेवटा

शूर स ैिनकामाणे, तू उभा राहणार होतास तु या िनधािरत िठकाणी,
डोके उघडे पडलेा ितीत बफाा पिहा थराला.
ु ा नाही णत,
जोवर एखादा शेजारी येऊन तल
तू तर या हवेप ेा वेडा झाला आहेस, चाल.
--- ००० --पहाटे चारचे आरस े ( Mirrors at 4 A. M. )
-- चालस सीिमक – अन०ु – चं. . देशपंड.े
ु ांाकडे बाजूा रां◌ेयनीच या
ती
सावांा गतं ु ााता खोांकडे,
बघा ांा िरकामेपणाचे य पण
ु ी
ांना मा उलट त

ओझरतेही िदसू नयेत अस े.
ाचे रह अस े आहे,
एखादी िरकामी शाही ांना ओझे वाटते,
एक खोटे पणा.
ते तःशी अिधक खरे असतात
कोया भतीा सहवासात,
काळ आिण अनंतता यांा सहवासात
जे, मा करा,
ांची कोणतीच ितमा नाही उमटवत

ु वाटत असताना आरशात,
ांना तःचेच कौतक
ु उभे असता एका बाजूला
जेा ती
हातमाल बाहेर काढत

ु
ु पसयासाठी
ु
तमची
भवई
चोरटेपणाने.
--- ००० ---
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आकार
रावर उभी िरा असेल

वा बानीत उभी सडु ौल बांाची ी
वा पडझड झालेला िका
आकार लागणारच िवचाराला
णूनच िवचाराला वाटते
सव िव भरीव आहे -- िवचारान े
--- ००० ---
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िरचड सायके न – अमेिरकन कवी, िचकार आिण िचपटकता – ज १९६७ – २०२० चे नोबेल िमळवणाया लक
या ीकवीने सायके ना किवता उटता आिण कलाकता यांसाठी वाखाणलेा आहेत –
शहरजादे ( Scheherazade )

-- िरचड सायके न – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मला ा ांबल सांग िजथे आपण आपली शरीरे

ु चढवतो ांावर ऊबदार कपडे.
तलावातून बाहेर काढतो आिण पा
कसा उशीर झाला होता, कसे कुणीच झोपू शकत नते आिण घोडे
कसे धावत रािहले होते िवसन जाईपयत की ते घोडे आहेत.
ु चा कुठे ना कुठे
ते एखाा झाडामाणे नसते की ाा मळां
ावाच लागतो शेवट, ते असते एखाा गायामाणे
एखाा पोिलसाा िरिडयोवरा, आपण कसे

गड
ं ु ाळले जाजम आपाला नाचता येयासाठी, आिण िदवस कसे
होते झगमगते लाल, आिण आपण चबं ु न घेतावर ेक वेळी

कसे होते ितथे आणखी एक सफरचंद अनेक फोडत कापयासाठी.
िखडकीा तावदानातून बघ बाहेरा उजेडाकडे. ाचा अथ
आता पार झालेली आहे, आिण हाही आहे अथ  की आपण
सांनाा पिलकडे आहोत.
मला सांग, हे सगळे आिण ेमही आपला िवंस कसा करेल.
ही आपली शरीरे काशान े पछाडलेली.
सांग मला की आपण याचे कधीही आदी नाही होणार.
--- ००० ---

ु तानाा पिहा राणीन े ााशी तारणा के ामळे
ु , ाचा, तो ी जातीवरच सूड ायचे ठरवतो. रोज
( सल
एका कुमािरके शी ल करायचे आिण पढेु ितला तारणेची संधीच िमळू नये णून सया िदवशी ितला मान

ु करतो. ाा वजीराची मलगी
ु
टाकायचे, असे तो स
शहरजादे यातला धोका पनही ााशी ल करते. पण

ु ता ताणून ठे वायची, अशी य
ु ी ती
ु तानाची उक
रोज एक गो सांगायची, ती ा राीत संपवायची नाही आिण सल
ु तान िता ेमात पडतो आिण ती बचावते. )
वापरते. यातूनच १००१ अरेिबयन राी घडतात. पढेु सल
--- ००० --ु
समाकाठचे
ा ा वेळचे रचत जाणे ( Seaside Improvisation )
-- िरचड सायके न – अन०ु – चं. . देशपांड.े

ु देतो पण तला
ु
मी माझे हात काढतो उखडून आिण ते तला
ु जोडतो
ते नको आहेत णून मी ते परत घेतो आिण पा
ु
चकीा
पतीन े मनगटांची अदलाबदल करत. ते आवार
आहे अंधारलेले, आिण ते टोमॅटो आहेत रं गसफे ती

ु
के लेा भतीा पढेु , ितथा टेबलावरचे पक
आहे ेनबलचे आिण िखडा रंगवलेा आहेत बंद.
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ु िवचार बफाचे मक
ु ु ट ालेा शहरांचा
या राी चाललाय तझा
ु
आिण मी तयाकडे
असा एकटक पाहतोय की जणू काही
मी पाहतोय िखडकीतून बाहेर आिण मोजतोय पी.

ु सख
ु हवे होते आिण ाबल मी तला
ु दोष नाही देणार,
तला
आिण श आहे की माणसाचे तड वाटते गधडे जेा ते
आवाजी बडबड करत राहते आनंदाबल, पण मला एक सांग
ु खूप आवडतेय, सांग मला की तू ःखी नाहीयस.
की हे तला
जा तू गिणत सोडवायला आिण घे मग अपेित ास.
ु
समाकाठचे
शहर. िवजेच े कं ु पण.

ु
े काढ एक वतळ
 ु . कना कर सतत
खडूा तकान
उभे असाची काशाा शंकूत.
कना कर पूण  शरणागतीची.
पूण  िनपयोगी असाची.
रावर दगड आहे याचा अथ  चहा तयार नाहीय,

दगड एखााा हातात असेल तर ाचा अथ आहे की कुणी
ु आता दगडान े मा
आहे ोिधत, तया
अजून तळ नाही वेधलेला.
--- ००० ---
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तंब ू
समोर िदसतेय ते ऊन आहे
की अंधाराची सावली
मनात आलेला िवचार
ही भूतकाळाची जखम तर नाही
आिण मीच सहासनावर बसवलेले
माझे सप मत

ु ांच े
हे आजवरा य
फ वाळलेले
र तर नाही
माया अंगाखांावर बागडणारे सस े
होलपटत का राहतात
जगाचे भले कसे होईल यावर
मी बरेच बोलतो पण ावर
माझाही िवास का नसतो
माझी अंडीिपी नाहीत माहीत
कुणाला असे समजत

मी ाचारावर िचडून बोलतो

तेा माया न ैितकतेच े भम तंब ू
कुठे असतात िठकाणावर
हे वाात जगणे कुणाचे
की ही मायाच जगयाची सावली
मराया आधी ायला
थोडे तरी ओिरिजनल जगायला हवे
--- ००० ---
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येदा आिमचाई – इाएलचा ू कवी – १९२४ ते २००० – ू आिण अरब लेखकांा शांतता चळवळीत –
मी झालोय खूपच के साळ ( I Have Become Very Hairy )
-- येदा आिमचाई – अन०ु – चं. . देशपांड.े

मी झालोय खूपच के साळ माया पूण  शरीरावर. मला भीती एकच आहे की
ते िशकार णून शोध घेतील माझा माया लोकरीसाठी.
माझा रं गीबेरं गी शट काही ेमाचा दशक नाहीय –
तो िदसतो हवाई फोटोसारखा एखाा रे े े शना.
ु े आिण जागे गोधडीखाली,
राीा वेळी माझे शरीर असते खल
पी बांधलेा डोयांमाणे एखााा ाला गोळी घालायचीय.
अपणे मी भटकत राहीन;

जगयाचा भकेु ला असा मी मरेन.
तरीही मला अिवचलच राहायचे होते एखाा टे काडामाणे ाची सव शहरे
न झाली आहेत अशा, आिण शांत एखाा पिरपूण  शानामाणे.
--- ००० ---
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े सान –
पावो हािवो – िफलं डचा कवी – िफिश भाष ेत लेखन – १९३१ ते २००८ – कवी व नाटककार – अनक
वटर पॅलेसमधली चौथी किवता ( The Fourth Poem from Winter Palace )
-- पावो हािवो – अन०ु – चं. . देशपांड.े

या किवतेला वाटतेय की ितन े वणन असावे,
आिण मला असे हवेय की किवतेला असावी
अंत सू चव.
तःला मी समजतो एक ाणी
गवताबल आशावादी असलेला.
या ओळी जवळजवळ अशच आहेत,
हा आहे एक वास ओळखीा वाचेचा
अशा देशाकडे जाणाया जे ळ नाहीय,
ही किवता गावीच लागेल, उभे रान,
कवा मग वाचावी लागेल आवाजािशवाय, एकाने.
सरे काय टले मी.
मी णालो की ेक गो बाहेर असते,
आिण हा मी इथे आहे.
मी लटकलोय झाडांवन जस े पी असतात झाडांवर.
कुपे लावलेली आहेत सव दारांना
ु ा.
ख

िदवस रा जात राहतात, मी उमटवतो माझी मोहोर ांवर
िनतपणे, न वाचता,
एखाा वतमानपामाणे
कवा कोणाही िनपयोगी कागदामाणे.
जोवर जागी असते झोप तोवर मी झोपतो,
आिण माया झोपेत मी णतो : मी.
हे जंगल घनदाट आहे,

खरु ा झाडांनी भरलेले आिण ांना ही भीती असते :
इथ े, या जंगलात आवाज िफरतो घाम िठबकत असलेला,
ु ी होतात, यात
हा आहे देश िजथे झाडे खल

अंधळे झाड हे िवसन जाते की ते िदसू शकते.
एक पोकळ देश आिण बाकीचेही सगळे तसेच,

हे जंगल ोट पावलेय एका फुलात मला मूढ करायला,
ु ना ा न जलेाशी क का
मी माझी तल

225

जो भायहीन होता, जो िगळं कॄत झाला होता मांसाकडून
लवचीक आिण मऊ असलेा

आिण कण न कण असलेा हडळ …
मला हे समजतच नते की कसे असते
असणे.
मला मूक राहायचे होते,
श खाऊन बदलायचे होते, बदलाची
सीच हवी होती ायला जशी झाली होती जायची.
मी इथवर आलोय : हे घर आहे कानी,
मी आलोय टे बलाकडे पेन धरायला हातात आिण टे कवायला
ु ावर,
कागदाा तक

इथ े अगदीच उरेकडचे वाटते, पण माझे मन आहे दाट झाडी,
मी िलिहतोय ती एक किवता आहे, बफ वॄी चा असताना, राी,
एकान े. आिण असा कोण आहे जो नाहीय मी ?
सवसामाातले काहीच नाहीय इथे,
इथ े ? इथेही :

ु ायला आहे कारण इथे
ाला खूप रवर जायचेय ाला खश
सर.
या किवतेत मी फ एक ितमा आहे,
मनान े भरलेली,

िजासा नसलेा फळ का नाही फुलत याबाबतची,

मी िवचारतो तःला, कुणाला आहे िफकीर या वूच
ं ी, हे मन
तराजूत टाकलेले, ते तरंगते हवेत, एक गोलाकार जहाज,
रमतगमत चालणारे वायाा पढेु .
मी ा जंगलातून आलो,

ओळीओळीतून पढेु गेलो.
ु
ु ाला
तमचा
ज होताच ते पा देतात त
वर तायांकडे ितथे असलेा.
ही कधीच तॄ न होणारी माझी हाव,
अचानक पांतरीत झालेली िवषणतेत.
पाऊस, धबाबा कोसळणारा,
आिण काय मग
किवता णजे ?
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ु
मला ताला
सांगायचेय :
एक छोटे घर, अं द, उंच, आिण एक खोली
िजथे मी हे िलिहतोय.
अितशयो.
तरीही मी कना करतो की ते सवच घडते,
आिण असा कोण असतो जो नसतो एकटा
आिण असा कोण असतो जो नसतो हे जग ?
मला राहायचेय
मूक अशा सवच बाबतत
ा बोलणे िनमाण करतात.
मला मागे िफरायचेय
िजकडून मी आलो ितकडे.
--- ००० ---
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टॉमस ाोमर – ीिडश कवी आिण मानसशा – १९३१ ते २०१५ – माणसाा जगयातली िवदीणता आिण
ु िवषय – २०११ ा नोबेल पािरतोिषकाने सािनत.
एकाकीपणा हे मख
राजमहाल ( The Palace )

-- टॉमस ाोमर – अन०ु – चं. . देशपांड.े
आी आत पाऊल टाकले. एक मोठा श हॉल,
शांत आिण िरकामा, िजथा जिमनीचा पॄभाग पडला होता
वापरात नसलेा बफाा े टगा मागासारखा.
सगळी दारे बंद. हवा राखट.
भतवर िचे. आाला िदसली ती िचे गद
कन येताना िनजवपणे : ढाली, तराजूथाया,
मासे, संघषाता आकॄ ा,

ु ा जगात पिलकडे.
एका बिहया आिण म
ितथा पोकळीत बसवलेले होते एक िश :
ा हॉला मभागी एकटाच उभा होता एक घोडा
ु
ु बडु ू न गेलो होतो
पण सवातीला
जेा आी परते

ा िरकािमके त तेा आमचे ल नाही गेले ााकडे.
एखाा शपाता ासोासापेा अ
शहरातून येणारे आवाज आिण बोलणे
ु
घेन होते ही मोकळी जागा िनमन
ु आिण सेा शोधात.
पटु पटत

िशवाय आणखी काही. आमा पंचि यांा काठाशी
काहीतरी गदपणे ापून होते तःला
आी ओलांडून पिलकडे न जाता.

े शांत लासात.
वाळू भराभर पडत रािहली होती क
आता मा िनघायला हवे होते. आी गेलो चालत
ा घोापयत. तो चंडच होता,
लोखंडासारखा काळा. सेची मूतमंत ितमाच

ु
रान गेलेली इथे जेा िनघून गेले होते राजप.
तो घोडा बो लागला : ‘ मी एकमेव आहे.
मायावर ार झाली होती ती िरकामीक मी
फे कू न िदलेली आहे. हा माझा तबेला आहे. मी वाढतोय
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शांतपणे. आिण इथे असणारी शांतता हीच माझा चारा. ‘
--- ००० --जोडपे ( The Couple )

-- टॉमस ाोमर – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ते िदवा घालवतात आिण ाची पांढरी शेड
णभर राहते चमकत एखाा गोळीमाणे

अंधाराा लासात िवरघळू न जाणाया. मग पढु .े
ा हॉटे ला भती उभरतात ा काया आकाशात.
ेमाा हालचाली यथाित आिण ते झोपतात
परंत ु ांच े गु िवचार भेटतात एकमेकांना

जसे दोन रं ग यावेत एक आिण वाहावेत एकमेकांत

ु ाा िच काढणाया.
ओा कागदावर शाळकरी मल
आता सव अंधारलेले आिण शांत आहे. पण शहर मा
ओढून घते ये अिधकच जवळ या राी. शमलेा िखडा.
घरे येऊन पोचलेली. ते सव थांबतात वाट पाहात गदन े,
एक जमाव ांता चेहयांवर नाहीत कोणतेच भाव.
--- ००० --सकाळचे पी ( Morning Birds )

-- टॉमस ाोमर – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मी जागी करतो कार
िजा समोरा काचेवर आहे परागांचा थर.
मी घालतो माझा गॉगल.
पिसंगीत होते ठळक.
तेवात आणखी एक माणूस िवकत घेतो पेपर
रे े े शनावर
मालगाडीा एका मोा डाजवळ
ू पूण  लाल झालाय
जो गंजन
आिण फडफडत उभा आहे उात.
इथ े कुठे ही मोकळी जागा नाहीय.
थेट वसंत ॠतूा उबेता एका थंड मागके वन
कुणी येतो धावत आिण सांगतो कसे ितकडे वर
ु कायालयात
म
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ाची बदनामी करयात आली.
ा िनसगिचाता मागा दारातून
येतो एक िकलिबलता पी
पांढरा आिण काळा.
आिण एक काळा पी भराभर येरझाया घालणारा
संाकाळपयत होतो एक कोळयाने काढलेले िच,
दोरीवर वाळत टाकलेले पांढरे कपडे सोडून :
एका धमसग
ं ीताचे समूहगान.

इथ े कुठे ही मोकळी जागा नाहीय.
कनातीतच आहे हे माझी किवता कशी वाढतेय
ते जाणवणे मी मा आकं ु चन पावत असताना.
ती वाढते, ती माझी जागा घेत.े
ती ढकलते मला बाजूला.
ती घराबाहेर फे कू नच देत े मला.
आिण आता तयार आहे किवता.
--- ००० --दगड ( The Stones )

-- टॉमस ाोमर – अन०ु – चं. . देशपांड.े
आी फे कलेले दगड मी ऐकतो
पडताना, काचल वष भर. दरीत
ा णीा गधळलेा कॄ ती
दीघ ओरडत उडत जातात झाडाा
शाशावन शांत होत हवेत िवरळ आान,
तरंगत सरकत ॅलो पांमाणे डगरांा
िशखरािशखरावन पोचेपयत ते
सवात रा पठाराशी
अिाा कडेजवळा. िजथे
आमा सवच कॄती पडतात
काचल
शेवटाशी सरे काहीच नसून
आीच असलेा.
--- ००० ---
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हॅरॉड पटर – ििटश नाटककार, िददशक, कवी – १९३० ते २००८ – जगातला एक महाचा नाटककार -- ाा
किवता काही खास वाटा नाहीत – पण असू दे, एक आवडली ती देतोय – तो २००५ ा नोबेलन े सािनत झाला –
किवता ( poem )

-- हॅरॉड पटर – अन०ु – चं. . देशपांड.े
िदवे काशतात.

पढेु काय होईल ?
रा पडते.
पाऊस थांबतो.

पढेु काय होईल ?
रा सखोल होईल.
ाला नाही माहीत
की ाला मी काय सांगने .
तो गेानंतर
मी ाा कानात काही बोलेन
आिण मी जे सांगणार होते ते सांगने
लौकरच घडणाया भेटीत
ु
जी नीच
घडून गेलीय.

पण तो काहीच नाही णाला
ा लौकरच घडणाया भेटीत.

आा कुठे तो वळतोय आिण ित करतोय
ु तोय :
आिण कुजबज

‘ मला नाही माहीत पढेु काय घडेल ते. ‘
--- ००० ---
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हातभार
उारिचे साली

ू ठे वतात मला माया भावात
बांधन
ताणतणाव आिण हष  आिण शोकात
ु े च अिात येतो िवरह
ांामळ
आिण भूतदया आिण
कलेची धदं ु ी

आिण मग पूणि वराम
आिण िवराम काय करतात
आिण िच
आता येतये लात
माझी भाषाच ठळक ठरत चाललीय
जसे माया चेहयावरचे भावही
पण मग करणार काय शरीराचे
ते णजे सौ वा भडक
मेलोामाच असणार हे कळावर
मग िनॄह िनरपे िनाथ
िशवाय ा बाहेर 
नाहीच असा कसा असणार मी
बोगस मूवा िटकवायला
आपणही हातभार लावावा हेच बरे
--- ००० ---
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कॅ र
औदासी तर असणारच होते
एकदा जगाा बाजारात िवरघळावर
उभेआडवे मतून आलेले लाळेच े ओहोळ
ु पा
ु पेट घेत राहणार
पा
कािनक वतमानात
हे घडणारच होते
ाला इलाज नता
उगीचच आपाला आज वाटणारे स
उशाला घेऊन खनु ांच े िवचार कन
ु
सटका
थोडीच होणार होती

ापक िकोण हवा णून
पावसाचे िच काढावे
तसे होतच राहणार होते
संॄतीचे मातेरे
आपलीच े रेटत राहयान े
आिवासी बाळू सगळे
धे बसूनही पोहतच राहणार होते
बौिकांा मधमाशा खात
उपाय शोधणार कोण जेा आवाजच

ु भाषेा
बसलेत सगयांच े कॅ रमळे
--- ००० ---
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काय घेतले होते
राहता रािहले काय
तर उरलेले झाड णून
भगातून पािहले
तर मनाने तेही घेतले टीन णून
खूप हसक िवंसक
असे काहीही येऊ शकते
ढगांतनू मी कना के ली तर
सारखे बोलत राहणे
मािहती जमवणे
यांच े फॉम िकती भरणार
अंधारातही असते ती तीच अगता
हे िखशाता िकांमाणे
खळाळते स माहीत असावर
सामान आवरते घेताना

जनु े राग नाहक झालेले अपमान
आिण काही राचे चांदणे
हे घेतले जाणारच देवळात

चला पढेु णत ढकलणाया

सराईत कुमशहा असणाया
ु े
आजवरा समाजामळ

काय फरक पडतो काय घेतले
होते हे इथेच मनातच तर राहणार आहे
--- ००० ---
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ऐन िदवाळीत
ा दशनातले राजकारण
पिरवतकांनी आधी पजून काढले

ु कन
मग ाचे छोटे छोटे तकडे
ते ांा पायात खारवून
सडवत टाकले
भिवाा सावजिनक संडासात
हातभीची मीमांसा समतावादी
ेक पिरसंवादात

ु वापरली
फलािधित िनगतीने
अशान े ातंाची वाट लागेल
ु मड होतील
मले

देशाा सीमाही धोात येतील
हे जाणवले काही तट पकारांना
ांनी मग

ु ीवरची भाकरी
गॅसपेा चल
अिधक उेजक असते
यावर भर देण े चा के ले
ु चे वे
सव करमणक
आता गंभीर ायला हवे असे णून
ऐन िदवाळीत झोपी गेले
--- ००० ---
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ु -पाो सॅबोिरयोा ‘ एिझ ऍज िफन ‘ या किवतेचा अनवाद
अि िफनपातले ( Existence As Fiction )
आपले अि असते
िफनमधला एक उपम
आिण ाा िवकॄ ितकरणातूनच

ु
िफन बनते अनकरण
वावाचे
आिण णून समाक
खरे महान काय हे असते की
िनराकरणासाठी य न करता
समा समजून घेण े
सवात महान अिभन ेते
ेकांना पोचवतात समेची समज
आिण शूरवीर णून वाखाणले जातात
कारण ते सातान े भरभराटीला येत असतात
आंतवरोधात समेा िनराकरणहीन
( कित वाव असणाया )
हे मनाचे ेागॄह असते
आिण इथे अन ेक शौयगाथा
िलिहा गेा आहेत राा फोलपणातून
शोका नायकाची एकमेव िनितता
ाा पिरणामशू यशातली
आिण आपला एकमेव िदलासा
हे दोी िमळू न असतो ाचा ःखीकार
आपली दयनीयता ही असते की
तो शोका माणूस करतो ाची समा
णजेच के वळ ाचा ेक
ाला करावेच लागते ःख
जोवर होत नाही ातली वेदना
वाव समेइतकी खरी
ु ी
नंतर तो णतो की अा आहे म
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आिण ातं णजे सरेितसरे काही नसून
असते िफनची परमशु अवा
आिण िवशेष णजे ाा
ा भाषेा वलासात
तो मरणाचा अचूक असतो
--- ००० --झोपी जायापूवचा छोटा संवाद

ु माझा. )
-- पाो सॅबोिरओ ( अनवाद
-- हं, कसला िवचार चाललाय ?
-- माझा िवचार नताच चालला.
-- िवचार न करणे कशाबल चालले होते ?
-- माझे िवचार न करणे हे सगयाबल होते.
-- ओह ! हे तर कााकच झाले !
-- होय तर.
--- ००० --ु हे उघड होत नाही
( इंजीत, ी बोलतेय की पष
-- ते तसेच राहावे णून मराठीत वारचना जरा बदलली आहे. )
ु ाखतीत काय णतो, ते पाहा – ( ाा एका िचाा अथाबल -- )
पाो, ाा एका मल
– What is the meaning behind ‘Return to Source’?
I have noticed we no longer have experiences. We conceptualize experience; we
interpret and define what is happening all the time. Return to Source is a challenge to
this mode of existing; a reminder that prior to language and thought, there is
awareness. All the works are titled ‘In Silentio’ (in silence). People are invited to
experience the art without the aid of concepts or interpretation.
Artist’s comments: “Return to Source is the outcome of living in pure meditation – a
return to the intuitive, playful and immediate mode of existing that children and
Buddhas exemplify”.
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ु
गोड चथडा
( Sweet Mess )

-- पाो सॅबोिरयो – अन०ु – चं. . देशपांड.े
मी समजू शकतो.
की तू वैफ आहेस.
एकाकी एखाा बसारखा.

ु टीना िदङमूढतेत.
तया
समजतेय मला.
िवचार कसे परावतत होतात घाळांत.
ु
 तॄ
 .
पनरावॄ
ीचे भयानक कायक
मी सहभागी आहे ात.

ु पूणप णे परके झााची कना.
तझी
सोनेरी गा परे ी आािशवाय.
माझा िवास आहे तु यावर.

ा धारदार कना कशा मोकाट सटु तात ते.
ु च ेरणेा अधीन असणे.
नसते
आहेच मी तु या पाठीशी.

अथ लावयाची ती योजना.

ु ी ायला सहकाय देण.े
इतरांना सख
तेही समजतेय मला.
की तू आता राीा अगदी काठावर आहेस.

की तु या अंगावर काटे आलेयत तायांसारख े.
मी नाकारत नाही ते.
उपयोगात आणा न गेलेा ेक णाचा चंडपणा.
थंड, थंडगार कं टायाचा ण.

ु िवोहात मी सहभागी आहे.
तया

संशयाचे तळे जे आशेला बडु वूनच टाकते.
ू ी वेदना जी कचाळायला लावते.
मॄच
समजतेय मला.

ु भाग कसा दंश करत राहतो.
जगयातला अगदी छोटासासा
आहे माहीत मला.
की तू वैफ आहेस.
एकाकी एखाा बसारखा.
--- ००० ---
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िनकॅ नोर पारा – २० ा शतकातला ॅिनश भाषेतला महाचा िचिलयन कवी – १९१४ ते २०१८ – नकिवतेचा (
Anti poetry ) उाता – किवतेतली अलांकािरकता, भाविनकता आिण उदा बडेजाव यांना िवरोध – ाची ‘

ु वापर – ( कवी समदायात
ु
मॅिनफे ो ‘ ही किवता या संदभात पाहावी – उपरोध, िवनोद यांचा म
सवात जा
जगलेला माणूस – १०३ वष ! – मी तोच आदश घेणार आहे – ााबल आदर असान े ाचा िवम नाही
मोडाणार, पण १०२ पयत तरी जावे, असा माझा िवचार आहे -- )
तण कवी ( Young Poets )

-- िनकॅ नोर पारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
ु
िबनधा तमा
इेमाणे िलहा
ु
ताला
हा ा श ैलीत िलहा

ु
पलाखान
खूपच र गेलेय वान
हेकट खाी बाळगत राहयात
की एकच असतो बरोबर आिण योय माग
किवतेत सव गोना परवानगी असते
ु
अट एकच असते अथात की ती

कागदाा कोरेपणात सधु ारणा के ली पािहजे
--- ००० --ु -वरील किवतेचा काही मिहांपवू  के लेला अनवाद
तण कवी
हवे ते िलहा हो

ु
ताला
आवडेल ा कोणाही शल
ै ीत
ु ाखान
खूपच र वान गेलेय पल
एकच माग बरोबर असतो
असे मानत राहयात
किवतेत काहीही चालते

ु अट
पण अथात एक आहे बवा
कोरे पान आहे तस े रा नये
अबोल
--- ००० ---
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शेवटचा सान ( The Last Toast )

-- िनकॅ नोर पारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
आपाला आवडो वा न आवडो

ू च करायचीय िनवड
आपाला फ या तीनांतन
काल, आज आिण उा.
आिण तसे तर तीनही नाहीतच
कारण ताा णयामाणे
काल हा काल असतो
तो फ ॄतीतच आपला असतो.
ु
एकदा तोडलेा गलाबातू
न

अिधक पाकया नाही िमळू शकत.
खेळायचे पे
तसे दोनच आहेत
वतमान आिण भिव
आणे तस े तर दोनही नाहीयत
कारण ही एक सवात गो आहे
की वतमान अिातच नाहीय

ु
तो नसता
चाटून जातो आिण संपतो
तायामाणे, एवढे सोडास.
ु े शेवटी
ामळ
आपाला फ उाच उरतो.
मी माझा लास उंचावतो
ा कधीच न येणाया िदवसासाठी.
पण तेवढेच तर आहे
आपा हातात.
--- ००० --मी जे बोललो ते सव मागे घेतोय ( I take back Everything I’ve Said )
-- िनकॅ नोर पारा – अन०ु – चं. . देशपांड.े
जायापूव
मी एक शेवटची इा बोलणे गरजेच े आहे :
उदार अंतःकरणाा वाचका
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ु
जाळू न टाक हे पक

ु ीच नाहीय
मला जे णायचे होते ते हे मळ
जरी ते रान े िलिहलेले असले तरीही
मला जे णायचे होते ते हे ने.
मायाइतके दवी कुणीच नसेल

मायाच सावलीन े के लाय माझा पराभव :
माया शांनी सूड घेतलाय मायावर.
मला माफ कर माया वाचका, माया उम वाचका
ु िनरोप
कारण मी घेऊ शकणार नाहीय तझा
ू  आलगनाने तर घेणार आहे
सौहादपण
एका बळे बळेच आणलेा अशा उदास ितान े.
बतेक एकू णात मी तेवढाच असेन
पण ऐक माझे हे शेवटचे श :
मी जे काही बोललो ते सव मी मागे घेतोय.
जगाता आंितक कडवटपणान े
मी जे बोललो ते सव मागे घेतोय.
--- ००० ---
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