सावध
किवता
-- चं. . देशपांड.े
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सावध
तसे तर मनाा हालचाली
फ एकच गी माहीत
ितथूनच मंडईकडे
आिण मग भाजी घेणाया
वाढा वयाकडे
याचा ना उपयोग माहीत
ना याा वंशजांच े
मनोरे पािहलेले
कं टाळू न  पाहतानाही
तीच हरवलेली ेयसी
ु ावते सयान
ु
े
खण
तेा वाटते
हे असे िकती चालणार
आपा ऑिफसातले फनचर
उदास िदसते ही
ु े
हे आपा पाटची सा गेामळ
की आपणच होत चाललोय
सावध असयापासून र र
--- ००० ---

चतरु
2

गवतात उडणारे चतरु िकडे
मरेपयत चतरु च असतात
कारण असो की नसो
िवचार थांबतच नाहीत
रोषणाईत डुबं लेलेच
े की नका क
देतात संदश
कारणािशवाय िवचार
ीण ाल वेड े ाल मराल
ापेा चतरु ा डाव टाका
तःवरच आिण मंोार करत
आवाजांा भतनी
सेवन करा गग
ंु ी

िवचार थांबवान े काय होईल
याा भीतीा आवाजांनी
दंगली पेटवा कॄ ितशील ा
सन राहा पण शूर ा
हार परायचा िवचार
मा करा आिण मनाला
शरण जा मनान ेच
हाडांची काडे करत
--- ००० ---

जबाबदारी
3

ु ही आपलीच जबाबदारी
आपले आय
समजून आपण पाहतो थोडा िनसग
थोडा उोगधंदा थोडे सवेफुगवे

आिण भांडणे आिण थोडी ेमाची उेजन े
भातापेा िजरा राईस चांगला
बीपी आिण डायबेिटसला
णून आपण चार करतो
इतरांची काळजी घेण े
हे आपलेच जगणे समजून
जग आपलेच समजून
आपण ाला िशा घालतो
साची चाड नसाबल
आिण कॄ ततेा अभावाबल
जग हे आपा आत असते की बाहेर
ु े
हे आपण िवचारतच नाही ेमामळ

आपण मा आपा आतच आहोत
ही आपली खाीच असते िनःशंक
जबाबदारी टावर इतरांमाणेच
तःलाही थोडेफार माफ करावे लागणारच
--- ००० ---

खूप काही रािहलेय
4

मन असािशवाय वाटू नाही शकत

की खूप काही रािहलेय लाता फे ांची
िवेवाट लावयापासून घराता
टॉमीला लस टोचून आणयापयत
काही ग ैरसमज तर होणारच आहेत
आिण आधारकाडात कन ायची ी
महाची असूनही मागे पडणार आहे
िडहायेशनचे एक लागलेय लफडे मागे
सारखे पाणी ा आिण जा लघवीला
िनसग णजे शू वाटणे ही तर एक सनातन समा
--- ००० ---

ऊन
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ु ाला सावा नसतील िदसत
त

ु ी ऊन पाहता हे खोटे आहे
तर त
ःख असते अन ेक हाशा भावनांा
ू ीवर ठळक हे कळलेच पािहजे
पाभम
आपण आहोत हेही असते आपण
ू ीवर हेही िदसायला हवे
नसयाा पाभम
आिण नसणे हे असयासारखे कसे असेल
हा ही असायलाच हवा िजवंत असयात
--- ००० ---

ही किवता
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ना ःख आठवणारी
ु िगरवणारी
ना सख

ु काशात
ना िबयरबारा अंधक
चवीचवीन े उदासी िपणारी
ना जग सतत आपा िव
असाा सात
उपरोधान े जहाल झालेली कवा
िजला सतत बाळगावा लागतो अिभमान
ु चा आिण माघारीचा अशी
सिहते

ु
कवा िजा अंगावर उमटत राहते परळ
ेक घटन ेा ऍलजचे अशी
ही किवता आहे करणारी
िनवांत
ेक घटन ेला रंग देणाया
अाहत यंणेचा
पायाच अचानक उखडून
बाजूला होणारी
--- ००० ---

लाा
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आपण सवान े वाही झालो
तर कोणतीच घटना घडू नाही शकणार

हा िवचार आापासून मनात आपण एक
चंड खडक आहोत असे वाटत रािहले
सामािजक राजकीय ािनक जागितक
आिण िगत खूप काही घडत रािहले
खडकाा आतला लााही गोठत गोठत
आिण तः बाहेन आता िदशेन े िझजत िझजत
--- ००० ---

सायकलमे हवा भरायचा पंप
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गंग ू दादा हे िपरचे नावही कधी ऐकले नते
ातले ये मेहकी मेहकी रात ये चाँद िसतारे
हे गाणे कसे काय आठवले झोपेत
जगयात खरे तर तसे काहीच नसताना

आिण पीबरोबर आलोय कुठातरी लांबा वासातून
तर बरोबर फ दोन पांढया िपशा आिण एक वासी बॅग
तेही सगळे बरेचसे िरकामे आिण मी असले काही

ु ात कधीच वापरलेले नसताना आिण हे काय
आय
सायकलमे हवा भरायचा पंप – कशाला
मी कधीच सायकल वापरलेली नसताना -हे गेा जातले तर नसेल ा वेळी माझा
मडर झाान े आता आठवत असलेले पण साले
ा वेळी तरी माझा मडर ावा असे काही
क शकलो असेन का मी बंडल वाटतेय सगळे च
आता येतोय आपला ॉप णून उतरयासाठी बसमधून
उठतोय तर हे असले सगळे सूयदय होयापूवा काशात
ते काहीही असो ायला पण गाणे भारी आहे
कुणी नतकी आपासाठी गातेय

ु ा असे घडायला ीमंती िकती लागते गडगंज

समजतेय का काही िपढीजात लागते
तरी ायला तो सायकलमे हवा भरायचा पंप
खटकतच राहतोय संबध
ं च नाहीय खरे तर काही
--- ००० ---

िलट
9

ु झाली
आमची िलट स
ु होते
की बासरी स

अिज ा  पािहले

ु गेले काही मिहन े
जरी कोिडमळे
ते पाहायचे ऐकायचे रान गेलेय
आनंद ायला अगदी मला
च लागते असे काही नाही
काही िकमीा अंतरावन
ु
नसता
िनरोप जरी आला
की े जागी आहेत
तरी माया मनाचे कण न कण
णतात गाणे ची ची
रे पतंग मेरी ची रे
आिण या िवासातच
घडत राहतात ितकडेही घडामोडी
वांवरचे रंग झळुु कवर सोडत

िनतपणे अिनयंित साळसूदपणे
आठवणी थांबलेाच असतात सतत
ु पा
ु सचेत ायला
पा

ांचा तजेलदार अंधारच तर
जगवतो अमयाद खाजगी अवकाश
--- ००० ---

बालपण
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 ांची आतषबाजी
आकषण
बाहेन कुठून नाही येत
ती मीच घडवतो

आिण मायाच रंगीत चांत
सेी होत िवसन जातो

सव माग कं ु िठत होयाचे धोके
हे पािहले गेलेले असूनही
की जगाता इतर कोणाही
शरीरमनामाणेच
हे मी माझे टलेलेही

 च आहे
परके च आहे आिण िनरथक
याला मजा वाटणे न वाटणे िततके च
 ांा उ िठणया
आकषण
जेा िदपवतात िवचाराला
तेा बालपणातले संग

ु हावी होतात वतमानावर ठाम होत
पा
ु ठामपणे
आिण िपथात येत े पा
तीच यशी होयाची भीती
माहीत असान े बालपणातले धोके
--- ००० ---

नाजूक
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ु
नाजकता
आपली ावी
णून करायचे काहीच नसते
नाजूक असायचे असते
भीती नसते
तेा नाजूक असणे असते
--- ००० ---

समजूनउमजून
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जवळपास इकडे ितकडे कुठे तरी

ु
िता असयान े आपण सखावत
असतो
हे ितला माहीत असते

ु
आिण आपण सखावत
असतो
एवढे परेु स े असते

 जगयाला
िनरथक
अथ आहे असे णायला
समजूनउमजून
ातला खोटा खरेपणा
--- ००० ---

आवाज आिण े न आिण माकड
13

आवाजांा िनयेत
उगवली एक पॅसज
 र े न
िता मागा टोकाशी
होता एक भास एका माकडाचा
-- ते ढकलत होते
की ओढले जात होते
ते आवाजांना कळत नते
पण आवाज तरी
कसला कसला िवचार करणार
हीही एक समा होतीच –
--- ००० ---

संॄती
14

ेक गोीला

ु
ु
वेळेा मयादा असत आधिनकते
मळे
मग मातॄमे ाा भावना

पूण  खच न होता रान जात
ेयसीला बयाचदा वेळ नसे
मग ाही भावनांचा
िनचरा होणे रान जाई
मग अशा वेळी रािहलेा
सव भावनांा तो किवता िलही
ु के ावर
आिण एकदा स

ा ा भावना आणखी आणखी
िनमाण होत म खच होत राहात
कधी रोमांच तर कधी पाणावलेले डोळे
यांना वाचकांच े भरघोस ितसाद येत
ांाही भावनांना वाट हवीच असे
आिण भावना िनमाण होताना
जरा माफक ःख का असे ना

सटेु वाटे हलके वाटे सदय वाटे
ी-वाचक तर अिधकच
सदय णून िस असान े
आिण रडयाचे कचर ांनीच जोपासावे
ही परंपरा ांना मा असान े
ु असत
ा तर फार खश

ु ातच सदं ु र देखया असूनही
मळ
अिधकच मेकप कन ा
जरा मादकच होऊन येत
ाा किवतांचा एकू ण माहोलच
 सदं ु र आिण मनमरु ाद
आकषक

असतो णूनही बरेचजण जमा होत
आिण तरीही ांचहे ी डोळे पाणावत
ाला अिधक मोा भूिमकाही

ु आिण कळवळा
मधून मधून सचत

दाटून येई माणसामाणसांतले संघष  पान
15

ु कीा किवता िलही
मग तो सरळ माणस
माणसा माणसा माणूस हो
हे ाचे घोषवाच होते
ाला खूप िनमंणे येत
िचपटगीतेही िलहायला येत

कुठे ही िलहा भावना खयाच असतात ना
प ैशासाठी िलिहतोय णून
लोकांा मनांना हवेस े
मािलश कन देतोय णून
भावनालाघव खोटे कसे असेल
न ेहमीा पिरिचत सवमा
ु
न ैितक न ैिक ाचारम

ईीएम हॅक न करता जकणाया
अशा किवतांनी
सांॄितक सांॄितक होत राही सगळे
सगळे िनघून गेावरही सभागॄह बराच वेळ

ु िधत आिण मॄच राही मपणे दरवळत
गोड सगं
--- ००० ---
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ग
आपासाठी आपला ग
िनमाण करायचे आपले कधी ठरले
ते कळलेच नाही
 ाा पायघांवन
आकषण
संकोचाचे माप ओलांडून

आपण एकमेकांा मनांत वेश के ला
आिण आले आपा लात
झालाच आहे की ग िनमाण
संकोच नसणे हाच तर ग
--- ००० ---
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रहदारी
बाहेरची पहाट पाहात असताना
णात जातात टे कडीवरा तळजाई रावरचे
ओळमाळ िदवे जणू काही
नको ते ते वगळत आावर
फ किवता उरावी
िदवस उगवणे णजे जणू
राी खूप काम के लेा मचे िवसावणे
रा अजूनही शांत
पडलेली असते
किवता करेल ते करेल
या िनभय बेिफकीरीन े
कोणतीही रहदारी

आता जणू कुणाचीच नसते
--- ००० ---
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ेमकिवता
तो ेयसीला णाला
एक ेमकिवता दे
ती णाली
मला नाही जमणार
तो णाला तरीही िलही
चांगली जमणार नसली तरीही
ितन े िवचारले
तो हो णाला
ाचे
िता येणाया किवतेकडे
लच नते
कारण

ु
ान े मािगतामळे
ेमकिवता िलिहयाची
ितची कॄ तीच
किवतेआधीची
असणार होती एक
ेट ेमकिवता
--- ००० ---
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तपा
आशा िनराशा ःख भीती
हे सव तसे टीन झालेले होते
यातून बाहेर पडता यावे
ही इाही झाली होती
ाच टीनचा भाग
ु च कधीतरी
पण ा इेमळे

ु ा सगावा
ु
तझ
लागला की ऐकला
कोण जाणे पण उगीचच एक नाद णून
ु े चतन घडू लागले
तझ

तूही असणार मायासारखीच
एक टीन हे गॄहीत धन
पिहाच ओझरा संपकात
ू 
तू टाकलेस सांगन
ु ा कुणीही
की तल

ु ा नाही चालत
श के लेला तल

ु
तसा नसता
य जरी के ला कुणी
तरी ाचे आपोआप हाल होतील
ु ी जा
अशी आहे तझ

जरी मला ते करणीचे वणन वाटले
ु ळे
ु च तु या
पण या रहमय मरीम
मनात हवेपण जागे झाले आिण वाढतच गेले
ु ा वश करायचेच अशी टले तर
तल

ु
िजच झाली तयार आिण सवात
झाली
माया घनघोर तपेला जी अिधकािधक
पांतरीत होत गेली वेदनते आिण खरे तर
भरकटून वेड े होयाा शतेत
ु ा
हेही समजत आपोआप की तल
याची ना खेदखंत असते ना सूडाचा आनंद
मेच एका थकाा णी

ू गेलीस की तू
अचानक तू सांगन
20

मला ओळखत नाहीस आिण ओळखणारही नाहीस
ु पिवत झाली माया तपेची
इथे पा

नशाबाज हाव आिण यात असणारच कुठे तरी
एक वेशाची फट ही माया
टीनमधून आलेली कना
आिण अचानक एकदा मी बेसावध असताना
िदलेस तू पिरपूण  आलगन आिण णालीस
दाखव ओळखून मला
माया ॄतीचे सव े उचकटून

ु ी ओळख
नासधूस कन पािहले ात तझ
कुठे ही कणभरही नती तेाच समजले
ु ा
सदा अनोळखी असणाया तल
ओळखीचा श कसा चालेल
आिण घडू तरी कसा शके ल
हे भाट होते मी िदली सोडून माझी ओळख
ु
आिण सदोिदत रा लागलो अनपित
ु ाही नकळत
तु या अनोळखीत तल
--- ००० ---
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तह
दोन देशांत सारा लढाया होत रािहा
ांतला एक देश सारखाच जकत रािहला
ु े तह करायचे ठरले
ामळ

िनाप जीव तरी वाचू देत या िवचारान े
शांतता मा झाली
ा दोघांता सीमेवर ितसया एका महान देशाा
स ैिनकांनी देखरेख करायचे ठरले ांच े
दोन हजार स ैिनक आिण शाांची शंभर वाहन े
ितथे तैनात झाली
ांचा खच या दोन देशांनी िना िना ायचे ठरले
ु
माणूस हा एक समजतदार
ाणी असाचे िस झाले
--- ००० ---

22

ु चा पी
माया खच
जरा नाराजच झालेला असला
ु चा पी तरीही
माया खच

मला चोच मान जागे न करता
नाही िपणार मोहाची दा -ाचे कुटं ु बपिरवार सद

जाणत नाहीत माझी अन ैितकता -ांना नाही माहीत
े ची मालकी
की ांा गॅरज
जातेय आता नवीनच आलेा
अमीन सयानीा डुिके टकडे
झ ूमता मोसम म मिहना
णणाया आिण हेही नकळत
ठळकपणे की ांची मन े
ांना अटळच असणार आहेत
एका जागी थांबयान े
पंखांतले बळच गंजनू गेले असते
णून ांनी अन ेक परदेशांत
शूटग झालेले िसनमे े बिघतले
मंदबु ी असलेला
पण तबाची साथ उम करणारा
वेटर असावा कधीच
िटपची आशा नसलेला
तसा तो कता पी मनाचे ोभ
संभाळत सहज येई चर टाकू न
--- ००० ---
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िपचकारी
े कडून तःला
तू घेतस

आिण गातेस िवरहाची गाणी
मातीवर पडलेा उ चांदयातली
तरल सू हळु वार सूचक गोड
ु ना तु या
अन ेक पषां

एकिनतेचा आदरही वाटतो
आिण असेही वाटते की तसे नसते
तर िहला हे ःख करावेच नसते लागले
मी मनापासून उटपणे अमयाद

ु
काळजी घेतली असती ितची ितचे सख
ु या ताचे गौरवगान
तेच माझे सख
गात संगी जगाला अय करत
काही िया असे ःख वााला

ु ा हेवा करतात
न आाबल तझ
ु ा िवरह
काहना तर तझ

ु
देतो िमळवून मीलनाचेच सख
ही कला आहे णून एक िवशेष
आदर असतोच मंद काशाता

ु
ु े हे सगळे िगत
घटां
चा तझ
थोडेच असेल िसन ेमात एक

ु नटी एकाला णते
अिभनयिनपण
ु े होली खेलन ेका बत शौक है
त
ु ारी िपचकारीमे दम नही
मगर त
िकती आदर वाटतो िताबल
--- ००० ---

24

ितमा
कुणाचीच ितमा
सव ळकाळी अभे नसते
इथे ठीक चाललेा ितमेला
ितकडे तडे गेलेले असू शकतात
चंच
ं े एक गगनभेदी कचाळी
वाचा-बघा ना शेवटी
कचाळयापयत येत े
ती हााद गो
समा ही वाटते की समजा
ितमेिशवायच जगायचे णजे
हे जगच नाहीसे तर होणार नाही

ू
झाले तर झाले असे णणे णजे मॄच
ती हमत तर नाहीय णून मरत राहा मग
ती नाहीशी होयाा भीतीत
--- ००० ---

25

भाविचण
मायावर कुणी नाटक िलिहले तर
येताना िरा िमळत नाही णून
मी शतो राीचे नाटक कसे टाळतो
ते ात यायला हवे असे मला वाटे
ु च कुिणतरी वाढवून पािहलेले
नसते
ु
माझे गणदोष
काय कामाचे

ू
कग िलयरा आमतेतन
होणाया ाा औदायाच े दशावतार
ठीक पण ना ाचे शौय ात िदसत
ना ाची करा रंगाची आवड
आिण अशा भाविचणातून
जर होऊ शकतेय जीवनदशन
तर कशाला असायला हवीय कादंबरी
आजा जगयाचा दावेज
( माझे डोके माणसाचेच तर आहे
ु असणारच ना )
उलटसलट

अगदी परेु स े तपशील बास झाले

करायचेय काय पूण  भाविचण
आिण शेवटी णायचेय तरी काय
तर बघा
तपशीलांा बनावटिगरीत
माणूस कसा हरवतो हेच ना
--- ००० ---
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खांब
भिसंगीत ऐकताना आठवले
एक आजारपणाची खोटी रजा
मी पूण  वापरली होती

ु चांगदेव पासी
ान ेरी अमॄतानभव

ु कुवतीन े
यांासाठी सवान े अ
माया आवााता बु ीा

ानंतर नोकरीा कामािनिम
झाले होते माझे जाणे न ेवायाला
मी श के ला होता ा खांबाला
िजथे घडले ते अूत सांगणे-ऐकणे
आिण झालो होतो मी सिटमटल

डोळे भन आले मी झालो चिकत
मायाकडून ा शांचा अपमान
तर होत नाहीय या खोा गौरवान े
ु च
खरे तर ते श नसते

जाऊ िदले होते मी आजूबाजून े
ु जाळयाची ांची
अनभव

शी ओळखून हमत न करता
ांचा श ीकारयाची
लौकरच सावन मी
िनघालो होतो ितथून
पाठ िफरवून ा खांबाकडे
माझे आहे ते मन संभाळत
--- ००० ---
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आडदांड
संभोग फ णजेच ने मीलन

ु
बडे गलामां
ा ठुमया दाखवतात

ु अशा दोन मनांच े एकच मन होणे
ी-पष
हा आददांड प ैलवान माणूस
हजारो िया णतील
हा जाणतो आाला अंतबा
भरघोस िमशांा या रासापासून
आी काहीच नाही लपवू शकणार
--- ००० ---
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सदासतेज
कोणताही कसाही अपघात झाला

तरी असमाधानाची लक तटु त नाही
ु ध ैय वापरले तरीही
उरलेसरले
ेमाचे आकाश भेटत नाही
यमके भेटतात फ किवतेत
मनाला गेयता आठवतही नाही
अशा मनाला त:चे तरी
ु
िकतीसे असणार कौतक

ते त:कडे पाहात बोलेल
तेा रोमॅिं टक कशा िलहील किवता
ाचे सूयदय िवचारणार 
उतरा बालपणातले आिण
कधी ना कधी अंधार िदसावर
रे का नाहीसे होतात याचेही
कायमचे सदासतेज सदाहिरत
--- 000 ---

29

राीचे िदवे
महागात पडलेले राीचे िदवे
ृतीत सतत अता वाढवत राहतात
िनारणच उतरलो आपण अिलकडा ॉपला
याची खंत घेऊनच पार पाडावे लागते सव ियाकम
आता इलाज नसतो नकार पचवयाला
याचा सराव करत ित ठे वावे चेहयावर हेच बरे
--- 000 ---

30

कालब
आपण दाखवतो एकमेकांना
आासनांच े झड े
बाजारांा िितजांवन

ु ा तळांतन
ू ही
आिण समां
िताधार देत की नीच
ु भेट
होईल पा

संपतच तर आलाय कोिड
असे दशवत नजरेन े
पण सांगता नाही येत
आपाला आलेला असू शकतो
कं टाळा एकमेकांचा
वा अिनिततेचाही
अिनिततेची घटना
इतकी दीघकाळ चालणे
हा खरे तर असू शकतो म
मनान े जोडत न ेलेा कालबंचा
--- 000 ---

31

सव
जगाकडे पाहताना
भाविनक बंध ठे वले नाहीत
हे हवेच आपा जगयात
असला गळे पडूपणा के ला नाही

एखाा गोया यरु ोिपयन ीबल
आपण आसी दाखवावी आिण ितन े
झटकाचा चेहरा करावा
ते नकोच असे लांब ठे वले
जमीन आकाश झाडे पी इमारती
िमांनाही वाटू िदली नाही खाी
ु र चका
ु ं िफर भी जदा ं
गज
असे ेम ठे वले सव
--- 000 ---

32

रहदारी
ढगांच े उंचवटे इतके मऊ
की श करताच िवन जावे

ु
आकाशात मळीच
ितकार नसलेा
ु
हाच तर आहे परावा

ु े मन जाणत असाचा
मी तझ
भर राहदारीतही मी पाहतो

ु े आकाश
ितला ापून असलेले तझ
रहदारीऐवजी
--- 000 ---

33

के
ु िदवसातले काही तास
कोिडमळे
असतो मी याच िखडकीशी
बाहेर पािहले तर िदसते इथून
चाळीस सदिनकांची एक िहरवी इमारत
िनजव असली ती त: तरी
िता मनाा चाळीस कांत
हर तहेा िवचारांनी असते ती

गजबजलेली कुठे टोकावर आलेली

कुठे ओथंबलेली शेवटा आठवणनी
कुठे ओठं गलेली कठडयावर
वाट पाहात कुणा ेिमकाची
िकेक मिहन े झाले
आता बदललेही असेल खूप काही
ेक कात िवचारांच े
बदलले असेल फनचर
बागांच े े शनांच े िकांच े
ु 
वस
ं हालयांच े शाळांच े

मला िजवंतच वाटतेय ही ती इमारत
--- 000 ---

34

शेवट
सांगयासारखे
शेवटचे काय असते
ते पािहलेले असान े
ाा अलीकडा
ु
हजारो पकां
तले

मी फारच थोडे वाचतो
फ वेगया तपशीलांसाठी
मी मेहनत नाही घेत
आिण शेवटचे जे असते
ते फार वाचायचे नसतेच
ते जगायचे असते
थोडा भांडवलावर
मी खूप वास करतो
मेच उतरतो
डगर पाहतो सूया पाहतो
एखाा मैिणीची

मनमरु ाद तु ी करतो
ु णजे किवता िलिहतो
म
शेवट न िवसरता
--- 000 ---

35

असं मन े
जे जे िदसेल ते ते
धन ठे वयाची
माया मनाची सवय
मी कधीही सोडू शकतो

माया असं ेयसी असतात एकाच ीत
कवा एकच ी असते माया असं ेयसत
माझी असं मन ेही बाहेरच तर असतात
मी मलाच सोडून िदावर
हे असेच असते

किवताच ा सगया ेमाा असूनही
--- 000 ---

36

के क
पूव मला चहा करता यायचा
आज िवचार आला तर खाी वाटे ना
न ेमा े कशा होा
ायला ृितंश णावा का काय
आता झोपेत ांना उरे िमळवयाचे
तं िवकिसत होतेय णे
याची याच मागान े खूप गती होत जावो
सगळे जगणेच झोपेत घडत राहो
झोपेतच उपभोगलेला से
नंतरा झोपेत आठवत राहो
शंभराा वाढिदवसाचा के क
झोपेतच कापला जावो
--- 000 ---

37

सराव
वीसशे साठपयत अन ेक
लागतील शोध
ानंतरचे तेाचे साठोरी
जग मला नाही पाहायला िमळणार
याची कशाला खंत आज
तरी जे आहे ाचा तरी िकतपत
आहे सराव माया मनाला
चार िम आी िफन
आावर िपतो चहा

ु ात
एका आंतरराीय अमृतत
कोणताच िवषय व नसलेा
सबु ु जरी असलो आी बयाप ैकी
तरी एखाा बातमीन े होतो आी िवचारम
सरावाता सरावात
--- 000 ---

38

सा
मी ना कुणाा वाढिदवसाचे ले िलिहले
ना मंगलाके िलिहली
ना त:ची पाशी पंाहरी

ना घराता कुणाची कुणाला सीची के ली
मी ओळखून रािहलो अिनितता
आिण घटनांची रचना करयाचे
मनाचे हावरट कारान
माझे चांगले होवो माझे चांगले होवो
ु े माझे चांगले होवो
तझ

ांच े आपले चांगले होवो
असे णताना मला जाणीव रािहली
हसणाया आकाशाची
आता नाही येणार  आता नाही येणार
समा आता नाही घगावणार माशा
अशी हवीतच कशाला े

ु े ाहाळले
असे णत मी धक
मी ना अपशकुनी आहे ना शकुनीमामा
मला घटना खोा वाटतात
ृती ामक वाटते
हे कधी कधी बोलावेसहे ी वाटते
पण हे बोन कशाला करा औिचभंग
णून मीही नवे कपडे घान

उडवतो फटाके लावतो फुलबाा
भलावण उपरोध वा िशा

हे सव अतु असयाचा आनंद
सा मला खरा धन चालायचाय
सवासाठीच
--- 000 ---

39

खाजगी
ु
े जॅम झालेले
बाहेरा धान
श होतात एकाकी
आिण कू लागतात खाीशीर
ु
खाजगी आय

इतरांनी कीव करावी वा बेिफकीर राहावे असे
खाजगीपणा तर हवाय
पण जॅम होणे नकोय
हे जर िवानान े श नसेल
तर आता जाटोणाही
चालणार असतो कवा भिमागही
सहनशीलपणे पार पाडतात श
े े
जगातली कत े जाणेयण
असले महामागावन तरीही
आता आत कडलेला ास
िदसू न देयाा यात
--- 000 ---
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हसा
ती गती इथून ितथे जाणारी अशी असेल
तर अजूनही क शके ल सूय  पृीला अंिकत
पण ती जर असेल िवभर तर

कोण कुणावर सांग ू शके ल अिधकार
सव घटनाच होतील र आिण
ितचा देह आिण माझे मन
दोी नसतील अधीन एकमेकांा
असे नसेल श तर हसा अटळ आहे
--- 000 ---
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डायया
उामपणे वागणे हेच आपले नॉमल जगणे
असे समजणारे िसन ेकलावंतांच े मू
वाहात राहते िवना अटकाव
मानमरातब घेत राजकारयांच े ले
पाहात राहतात ेमान े ा वाहाकडे
जनता ायासाठी पूजा करते
ु
ांा ांा पतयां
ची

िसन ेकलावंतांा सा घेतलेा डायया
ु
ू सरित
ितजोयांमे आपापा ठे वन
से आिण इितहासाचा अिभमान
हे बनतात मानब सवच घरायांच े
ु कास 
 कपडे तजेलदार झड े श
यांा मागोमाग पळत येतात
रानोमाळ फाटलेली कागदपे
सगयांची असते खाी
आता यश िमळे ल आपलाच माणूस
होईल देव भरवील सभा

ु
आपा पू पतयासमोर
ु असतात ांच
े ांच े
ते पतळे
माताा जीव की ाण

ु
या पतयां
साठी जीव देऊ आी
णतात सगळे च जे ते
आी मरायलाही तयार आहोत
---000 ---
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लगाम
संाकाळची वेळ
इस पार या उस पार अशी अवा
उधळू पाहाताहेत घोडे
पण लगाम घ ताणलेले भीतीन े
ु
िदशा चकयाा

आिण राच होऊन बसयाा
ओझे भिवाचे
आपाला जीव लावणारी
संाकाळ
खावली तर जाऊ नये जर
ितन े ल नसेल के ले तर
आपा गतीकडे
ितची काळजी महाची
की आपण जखमी झाले असयाची शता
हे कळत नसान े तीन िदवस
घोडे ताणलेले थकत उभे
--- 000 ---

43

ेमकहाणी
ु
तो परोगामी
होता
ाचे ितावर ेम होते
ितचेही ाावर होते
पण िता ेमाचे जरा वेगळे होते
ती कधी इतर एखााकडे आकषत होई
तर कधी ाा कामाला ु लेख े

पास टे ेम आिण पास टे अपमान
असे ितचे पॅकेजच होते तसा भावच होता
कधी ेमाचे पारडे जड होई कधी अपमानाचे
तरीही ेम आवडत असाने
बाकीचे तो ितचे िातं समजे
पण अपमानाचे पारडे कधी फारच जड झाले
तर ाचे डोके िफरे नको ते ेम असे होई
ाला ितचा ितरार वाटे मग ती णे

ु
परोगामीपणात
बसतो का असला ितरार

ु
असले ािम नसा
त:ा अपेा राबवणे
सयाचे ातं िहरावून घेण े
ु
मग तो णे परोगामी
असलो तरी माणूसच आहे ना
माया जगयाचा पाया माझा ािभमान
मी सोडून का ावा मी भाजीपाला थोडाच आहे
ती ितचे पॅकेज बद शकत नसे ितचा तो
न ैसगक भाव होता ान ेच उदार ावे
असे ती णे या वेळी तो गा ा गां वन काही णे
ाला ाा जातीची अिता असली तरी
धमषे ाचा तो िधार करी

शेवटी माणूसपणावर ांांत तारु ता समेट होई
--- ००० ---
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मिै फल
माया बयाच किवता जागितक
दजाा आहेत हे मला माहीत आहे
जागितक किवता मला माहीत आहेत
पण आणखी कुणाला

असे वाटताना िदसत नाही
कबना मराठीत तरी आहेत का या
िवशेष णाात अशा

तेही कुणी बोलताना िदसत नाही
एक ी णते खरेच

ु ा किवता
चांगाच आहेत तम
पण ाच ीला ा ितकडा किवता वाचून
ांावर िु तपर िलिहयासाठी उाहाचे
भरते आलेले िदसते तेा कळते
ा ीला आपाकडून हे हे साधायचे होते
णून चांगा होा आपा किवता

तसे भरते नाच आणू शका आपा किवता
एक माणूस येऊन सरळ जाहीरच करतो

या किवता िहतकारक नाहीत कुणी वाचू नयेत
एकजण णतो यात थोडी गेयता आणा
सरा णतो जरा भाविनक ओलावा आणा ना

ु ाला
इता  का िलिहता आिण णायचेय काय त
ितसरा णतो कळलेच नाही तर िलन उपयोग काय
तमु ा किवतेला परं परेचा वास फारच कमी आहे
ु ी उगीचच इंिलश हदी श वापरता
त

ु
कधी ितमा फार असतात तर कधी गच नसते
इतनी बडी म ैिफल और इक िदल िकसको ं
असे होऊन जाते अगदी
--- ००० ---
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वा
ार वा होणे एखाा पाचा
एवा तण वयात णजे खाऊ ने
िशवाय तो एक उम वकीलही होता
नावाजला जात चाललेला
फ अावीस ची होती ही कमाई
टीीवर कॅ प िदसली की लोक ओळखत
की हा तोच आहे िम णत
ु ा
अितशारी भोवलीय तल

जरा आमासारखा असतास तर के स रािहले असते
 ाला मह देणायाही असतात िया
पण कतृ

तशीच होती एक ाची ेयसी आकषक
ु
टीी महाचचचा ाचा अनभव

असा होता की एकमेकांची उरे नसलेले खूप मेु
मांडले जात आिण शेवटी िनवेदक गड
ं ु ाळे णत

की बाबा शेवटी सवानी देशिहत महाचे मानले पािहजे

ु िवान
या कामासाठी मदतनीस णून पातले तीन अनभवी
ु
असत ाा िदमतीला परवायला
आठवणी घटना तपशील
तो तो िवषय ांा पासाठी बळकट करणारे
कोटात अन ेकदा आपण आपा शारीवर
साा बाजूलाही हरवतो याचे ाला अपराधी वाटे
एकदा ाा ेयसीा हालचाली ाला संतापजनक
वाटा ान े ितला सात  िवचारले ितन े ांची
नऊ उरे िदली ांतले आठवे ाला जरा बरे वाटले
णून ान े घेतले ितला िमठीत ती णाली
झाले ना िनराकरण शंकांच े तो णाला
असे कधी होत नसते फ एक ब येतो
िजथे  फ सोडून देण े घडू शकते ती हसली
ु घडलेय णाली
णजे मागामाणेच पा
मग दोघेही हसले जगणे कळामाणे
--- ००० ---
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अमर होयाची खाी
संांत आली की बरे वाटते

ु
पनरावृ
ीा आणखी एका वळशान े
अमर होयाची खाी वाटते
आतु गोड बोलत

बीपी बयाप ैकी नॉमल राहते
पे शकतो आपण आजचे-उाचेही
ु
माफक सख:खां
च े संग

ु शहाणपणाा
आपा अनभवी
ु
सरित
िकामधून असे वाटते

ं प आिण शी िजनपग यांना नसते गरज
अशा िकरकोळ अमराची
ांची घ िनढावलेली दगडी मन े
अिवचल असतात आािक
जग राहो अथवा जाओ अशी शांत
ांना ना गोडीची गरज ना लशीची
भीतीवरा असते
ु
पनरावृ
ीचे छोटे छोटे डोस
आिण एकच मोठा कायमचा साद

ु च त:ा वा सयाा
या फरकामळे
ू े सावटच नाही जाणवत
मृच
ांा कठोर डोयांना
जगाची काळजी वाहणाया
आपण मनांनी जगतो
हे कळयापेा न कळणे
कधीही अिधक चांगले आिण
आरोयदायी
--- ००० ---
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िवचारम
आपाला वाटते हे बाहेर घडले
पण जे घडले ते आता िवचारांनीच घडले
संबध
ं खरचटले वेदना चा रािहली
णजे काय काय झाले
कुणाचे तरी िवचार इतर म झाले
अनवधान झाले सया मनाला आले
वासाचे प ोध अवतरला
ू च
आता िवचारांतन
िवचार खरचटले तफ
हे िकती चालेल असे कधी होईल नीट
ु झाला
िवचाराचा आटािपटा स
वा तर लावायलाच हवी

ु झाले य
ाच जखमेवन स

ु गोडवा आणयाचे
तडजोडीचे पा
ाच जखमी िवचारांनी
च बाजूनं ी िभरिभरले िवचार
आिण मु े होते

सयाा डोातले न िदसयाचे
लावलेा वा लागलेा अथाा
खरेखोटे पणाचे बेिफिकरीचे सयाच
तातडीा मतेच े नकळत सहज
टाळता आले असते अशा
जखमी िवचार करत राहतात जखमी य
जखमी ेम होत राहते अधीर तडफडते
असे काहीच नाही घडणार शांतवणारे
याही समेची िवचारच घेतोय
यंणा ताात ..... थकवा येतोय .....
या थकान े झोप तरी यावी ....
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धोका
ु
वाटायचे नसते
की न जाणो
काही अघिटत घडेल
पण संाकाळनंतर
सहज यायची रा
समोरा इमारतीत
झळकत असलेा
लाा रोषणाईबल
बोलत किचत ितान े
जे घडून गेले

ते परेु स े होते का
आणखी एक पाऊल
पढेु टाकयासाठी
की िडब होईल
सगळा खेळ
हाहाशा
आटापाांचा
ु
नसती
उपिती येण े
हा ठरणार होता ितसाद
जणू तफ अानात
आिण ठरणार होता करार
भिवात कोणाही िदवशी
कोणाही कारणान े
िमठीबाहेर न पडयाचा
काय घडेल
हा उेजक से
ायचा एक
हवासा धोका
आिण मग सहज यायची रा
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आता आत
राा या कडेला पडले होते
एक कारन े िचरडलेले मांजर तीन िदवस

ु े मी पा
ु कधीच
ाा घाण वासामळ
ा बाजून े चाललो नाही
घटोट न घेता जाये करत रािहलो
पीस वष इमान ेइतबारे वतमानपे
वाचत रािहलो नोकरी पाळत
आमा एखाा फं नला एवढे मोठे असून
आमचे साहेबही येत सवाना वाटे
िकती नॉमल हे जगणे िकती िनरपे
िकती छान आिण कुटं ु बवल

मी का कशा के ा सगया अनॉमल िनवडी
हे कधीच कुणाला िदसले नाही

याला सहनशी िकती लागली
हे मायाच मनाता मनात रािहले
पूण  जगाची नॉमसी
अशीच चालत असणार बारा गावची
सगळे च ागी आिण सहनशील
असान े आता आत
साहेबांना तरी काय हेच िस
करायचे असणार की बघा मी
मोठे पणा नाही डोात घेत कमचायांवर
ेमही करतो घरी गेावर णतही असतील
बायकोला की ायला जावे लागते पण आता
कं टाळा आला जर ांची ही सवय नसेल
ु
झालेली चांगलपणाची
आिण तरी
गेले असतील िवसन ांनी
घटोट न घेताचे
आता आत
--- ००० ---
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आपण एकटे होतो
आपण एकटे होतो
तेा आपण खूप के िवलवाणे होतो
आपाला अपमान सहावा लागतो
तेा आपण खूप के िवलवाणे होतो
कुणी फसवते तेा

कुणी बदनामी करते तेा
कुणी ु समजते तेा

कुणी ग ैरसमज कन घेत े तेा
कुणी काही आरोप करते तेा

कुणाचातरी खूप राग येतो तेा

ु
कुणाला सधारायची
गरज वाटते तेा
जे जसे आहे ते तसे खटकत राहते तेा
मतभेद समोर येतात तेा
जगात काय बदल ायला हवेत
हे आपाला जाणवते तेा

ु े अंधळी झाली आहेत
सगळी माणसे ाथामळ
असे वाटते तेा
आपण फार फार के िवलवाणे होतो
िजतके के िवलवाणे िततके च हसक होतो
आपले आपण संत धोाचे
--- ००० ---
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तबकडी
एवातेएवान े ाची तबकडी सटके
ाचे शेजारी णत
टाईट घे ना कन ती जरा
तो णे टाईट करताना खते फार
मग एकजण णाला ितावनच तू टीी घे
णजे ितची ताकद िवभागली जाईल
तो णाला की गेा वष पािहले तसे कन
तर टीी चचा जाच भयानक झाा
आिण कोण काय णतेय ते मला
एरवीही कळे नासे झाले
यावर मग सरळ ाा बायकोन े एक
जालीम उपाय के ला होता ितन े ितावर
ु के ले होते
कपडे वाळत टाकणेच स

एक िदवशी ा रान े चालले होते पंतधान
तबकडीवर कपडे का टाकलेत वाळत

ु ीच आहात
ांनी िवचारले तर ती णाली की त

ु ी भांडणे लावता आिण ही तबकडी सटकते
याचे कारण त
ु ी वापरता सॉरी सॉरी
सामा माणसाला त
ते णाले आिण ितथून चटकन सटकले
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राजका
मला गरजच नाहीय
उगीचच उाताात गंभीर होयाची

कवा उारलेले चंसूय  संभाळत बसायची
पण याच जगात नीट चालावेत
गरजेच े सव िचपट
एवढाच हेत ू असतो
तोही फलाशा न धरता
तरीही भालेिबले घेऊन येतातच
पूवच मयत झालेले शूरवीर
ांा पडांना धे लागान े
तेवढा तर मीही सावध असतोच
ांचीच राजका
माया ताात असामाणे
ु ीन े
खश

श नाही चालणार
आवाज वाढवायचा नाही
आिण िशा बंद
एवा तीनच अटवर
जकतो मी सामना
खूपच आधी शेवटा चडूा

ांच े इंटरेच समा झाान े
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आपला सवे कवी
हजार आहेत बाबी
आिण हजारो होतील अम
जेवढी मते तेवा ल
आिण िनवड तर होणार आहे एकच
ु
अनभवातू
न आलेली मते

गाढ अासातून आलेली
सामाांा िहताची
आता काय अजट आहे हे समजून
आधी िजवंत तर राहा

ु ीचे
मग पा करमणक
या िवचारातून आलेली
आालाही ा काही
असे णत ाय मागणारी
गोली मार भेजमे 
हे गाणे िलिहणाराच होता
आपला सवे कवी
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थ
मी िनसगे पाहतो
थ होतो

मी अमूत  िचे पाहतो
थ होतो
मग कळते
इता ारायटीची गरजच नाहीय
ु च िदसणे पान
नसते

 तर आहे
थ होणेही पूणच
--- ००० --ेष
ेष देतो िनिती

ु
आिण सरितता
अिनित करत
िटकू न राहणे
--- ००० --चेहरा
चेहरा बदलतो
आजारी होतो
सतता वादांनी
पण ायासाठी
त:वर एवढा
अाय तर अटळच
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आपोआप
धम जात भाषा रं ग झडा
यांच े गटिनहाय
वेगवेगळे श िनित के ले
कोणा शान े कोणा भावना
उवाात या सवयी लावून टाका
शांची वेळोवेळी दाबायची बटणे झाली
लोकांचा ासच गेला आता फ
जगत राहा बाकीचे आपोआप घडत राहील असे झाले
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सात
तापमानावर माणसाची सा नाही
हे लात घेतावर ाची िचडिचड कमी झाली
झोपताना ान े िवचारांना िवरजण लावले
ल िगक अपेांसाराच राजकीय ांच े
ु आवडान े िदवसाही
ांच े सख
ान े ातच राहायचे ठरवले
 तेा आला जेा वेगळी े
ु ी करा
आली संघषात एक तर त
मडर नही तर आी क
असा उभा रािहला माहोल
आता माघार शच नती ासाठी
सात घेण े भागच होते मरणाचा धोका
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सदय  आिण काळ
ु गावकरांचा काळ संपला
दलाल-मळ
णजे काय ते सदय  कालबा झाले
की ते अा असाचे कायमचे ौय
कोरले गेले मनावर

 आिण बिु मान ी
आकषक

ा ऐवजी आता काय कुप
आिण गोडवा नसलेली काहीशी ू र
हवीय की काय लहरी बेगमु ान

ू िनघून जाणारी
तडफडत ठे वन
अवयवांची उलटापालट आिण
रंगांची ससेहोलपट झालेा
ियाही होताहेत सेी हे कसे
मन े झालीयत वाकडीितकडी
फुटकीतटु की आिण हसक

आता ियाही हा आहेत आमक
ु
सखाचे
आयामच बदललेयत

ु
पषाला
ायची आहे आता
ती सहनशीची सपरीा
ती घेणारी आता ेयसी नको आहे
हवी आहे ितरार करणारी ठाम
नकार देणारी अपमान करणारी हडळ
--- ००० ---
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टास
ु कवी ना ेट ान ेच
लोक णतात अमक
िदली ी पाताळातले गटारी जग बघयाची
का लागतो आपाला कुणीतरी ेट

कुणी पिरप आपाला कळते ाचे मह
हे बघयाचे ते बघयाचे
णजे आपोआपच आपणही पिरप
असे तर णायचे नसेल आपाला
तो गेला बळी आपासाठी
आपण फ पिरपता वापरणारे आहोत
आपलीही कदािचत की काय
टास आभणासाठी
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बेढब
फुटकळ आशावाद
सतत िजभेवर
िकती वेळ चालेल

ु
नको ा अनभवाचा
अी
धगधगणे मनात
माहीत नसलेले जनावर
जगाचा घास घेणारे
असे ण आरशात बेढब
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खेलन े की चीज
वेदना णजे अंधारातून आलेली कचाळी
िनिबड कााकुांसह मागहीन

आिण समोर धमाच े नारळ सित
आिण हमखास किु न सित
रवाहांच े सरु ित ठे केदार

सपनके सौदागार ीमगलससह
राज कपूर िबचारा भोलाभाला

ु वाटत िफरणारा राजेश खा
सख
कॅ र गायातून
आ करत
हमे कुछ नही चािहये बस
बाराितयका ागत पान परागसे कीिजये
आपण णजे बस

ु ा बापांच े भांांत पडणारे जीव
मल
े ा एक अस िवचार
वेदनच

ु
आिण ािव तीतून सटयाचा
िवचार
िचनॉयसेठ
ये बके खेलन ेकी चीज नही है
खून िनकल आता है
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कावळे
आपण जणू िनसगापासून
वेगळे असामाणे चालली होती माझी ोरी
पण मायाच शरीरातून येऊ लागले जेा
कावयांच े आवाज तेा बाहेरही गेले ल
आिण या दोा अनवधानात

आपण कुठे कसे चाललो होतो ते कळे नासे झाले
ु ात होती भीती
मळ
दोी िनसग एकच असू देयाची
त:ा काळजीा भीतीपोटीच
ओढवले होते हे संकट कावयांच े
आता होते अिधक मोठे आिण अिधक अटळ आान
कावयांना िनसग णून मा करयाचे
म दे बघून घेईल आता
मायातला िनसग असे झाले
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संपक
आधी ती होती शकं ु तला
मग झाली ेहलता
ानंतर चाच रािहला िसलिसला
मंिजरी परांजपे पासून
ते आसावरी औसरीकर पयत
मेच ती एक िबनिसन ेमावाली
ु दीित झाली
माधरी

छान गेला तोही काळ
िशवाय मेधा ओक रमी जाधव
अिता शेख ाची पवार
अशा बयाच
वेड े आहात की काय
इता जणशी
भेटणे-बोलणे कसे श आहे
का-शा-िवनोद-सािह-कलाधम-अा-तान-मानसशा

ु भरपूर संपक झाले इतके च
अशा गोमळे
े काळ ा ा वेळी छान गेले
आमचे सगयांचच
ु
आधी माया मनाचाच िपा परवणारा
मी असान े
मला ा सगयांतच गती होती िशवाय
माझे दय अजून सदय रािहले होते
सतत एखादी राजकीय बाजू घेत
कडवट-रागीट-कक श-उपरोिधक-िवषारी

ु े आिण ांांत इंटरे ायला
न झाामळ
मला वेळ आवड अनकंु पा आकष ण

ु े
आिण संगी समप ण भावना असामळ
नावे पे अन ेक पण खरे तर एकच होती ती
एकदा तर ती लांबच गेली पण रावा नाही आला

ु एकोपा साधला तर इकडे माझी जागा िरकामी झाली
मीच पा
मी मयािदत होतो पण िरकामी जागा अमयाद होती
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एका िठकाणी
ु एक किवता
आपली अमक
वाचकांना आवडली नसाचे समजून
ावर उतारा णून एकू णच फटकू न
मी धारातीथ पडायचे ठरवतो
पवा न करता शभु ाशभु ाची
वा घरोघरी चालणाया
कोणाही वाढिदवसांची
एखाा कवीा किवतेत

ु े
आले ियांच े उे ख खल

ु उंचावणारे वाचक
तर भवया
आधी क लागतात कवीचेच मोजमाप
ांा आवडीत असतो
ल िगक मयादांचा नकाशा
आिण ठरलेा मागावरा
सव देवांना नमार करत जाणे
ते वाचक सव अांना लखलाभ
मी कधीच नाही िलिहणार मंडपात
वाजवायची किवता
मीच नाही थांबत एका िठकाणी
ु ाला कसा थांब ू देईन
तर त
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मशीन
एका अासकान े शोधून काढले
सामात: मराठी कवीची शसंा
साडेसातशेा पढेु नाही जात
ु े एका कवीन े
ामळ
आशयात गफ
ंु ू न

मशीना भागांची नावे टाकायला

ु
के ली सवात
नावी आिण वाढ णून
लोक णाले मशीनचे पाट स
पेरतो हा भडवा किवतेत आशय णून
कवी णाला नाही तरी काय
ेम राग :ख हे पाट स नाहीयत का मनाचे
आिण मनाला मशीन का नाही णायचे
ु  आला समोर
तेा कुठे म
की बाबा मशीन नसणारी किवता णजे काय
मराठी समीकांनी इथे
पोबारा या शाचा अथ वापरला
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चमार
आधीचे नकार नंतरचे
होकाराा मागातले िपवळे
आिण मग सगळे िहरवेच िहरवे
हे सगळे िसस आता िम होतात
ु
मी नसती
वाट पाहयाचा अवकाश
ती हजरच असते खरे तर
वाट पाहयाचेही नसतात पिरम
कधी कधी मी काय िलिहले ाला
अथच नसतो काही ासाठी यही नसतो
जे िलन होईल तो असतो एक चमार
पिरमहीनतेचा
वाचकांनीही म िबनधा िरलॅ  ावे
आिण िवसन जावे बास
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खरे तर
ेयसी हा शच दशवतो
एक आठवणीतला साचा
एक लोभस ितमा
आय लोप पावलेली
खरे तर ती नसते दहा वीस वा
पाच वष सहवासातली
ती नसते घटनांच े कढ
गतकातरता जोपासणारे
ती असते णोणी ताजी अनपेित
ु
लोभसतेची सवयही न जमानता

कोणाही वयाला पिरप करणारी

ु मनाा मातेची गरज नसलेली
अनभवी
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परफॉम
वृपात नाव आले णून सडेतोडपणे
पाणी िपणारे लोक लॅ मरा आखाात उताणे होतात
अथातच अंगाला माती लागते मग तेच लोक
ांची किवता इथा मातीतली आहे णून
बीए ला लावले जातात नंतर ते नगरसेवकाकडून

पािलके तही लावले जातात महापौर न ेहमी णतात

ु च उंदीर मारत बसणे ही आमची संृती नाही
नसते
आमचे बापजादे मदर इंिडयात एका मॉबसीनमे होते
ही आमची ओळख नका िवस
खूप बांधकामे चाललेा आजा जगात
महाकांा णून पानाा टपया िकती टाकणार
आिण ताणतणावावरा औषधांची च ैन करताना
संबध
ं तरी िकती ियांशी करणार नशीब इतके च

की आहेत परेु शा िया जगात आिण आता ांनाही
तेच ातं देयाची वेळ आलीय हे या िठकाणी
नाकारता येणार नाही
ु पा
ु तेच तेच  उगाळत बसायला
पा
ु जमाातले मोर नाही
आपण काही जा
भटजी वा चांभार तर नाहीच नाही
तरीही ऊठसूट ट डर फोडाचे आरोप
होतच राहताहेत णून तर शेवटी
साधे स ैात स ैिनक होणेच बरे
असे वाटत राहते काखेत े मारता मारता
मन गजबजले की ेकालाच वाटते

नको हा आवाज नको हे मता िशरा तटु णे
ापेा नारळ फोडून शांत बसणे बरे
खोटारडेपणा आिण खरेपणा असा काही
फरकच नसतोय शि आिण उेजकता असली की झाले
शेवटी परफॉमच महाचा
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पडग
चालढकल करणे हे एक सूच समजा
ु े खूप गोी पडग
ामळ

राग वा गैरसमज घालवणे
आपा मनाता संशयाची शहािनशा करणे
असूया मर ेष यांची वा णा
की िवेवाट लावणे
िनराशा वैफ एकाकीपणा
आचीड आकीव यांच े पांतर
आिवासात करणे
ेयसीचे ितसाद नमे के हवे तसे
का येत नाहीयत ते पान
ितला  करणे
बॉसा घरी बे आंब े पाठवून

ु करणे वगरै े
ाा पोरांना खश
माझे ऐका हे सगळे आहेत
:खाचेच कार झटकन
घालवता येतील असे
यांतले काहीही एक ा समजा संशय
ाा सीमारेषा आपण अ समजतो
णून ाला अमयाद हाताबाहेरचा समजतो
नीट बघा ाा सीमा  बघा तो एक मयािदत
वू असाचे  बघा

ु ी बघताणीच तो पूण 
असे त
नाहीसाच होईल आिण सोबत सवच ते पडग
आता नाहीच आहे काही पडग
तर चालढकल कसली करणार
आले ना लात चालढकल घालवायचा नसतो 
पडग घालवायचा असतो
ु
आता ताला
आहे तेच सहन करणे आवडत असेल तर ते वेगळे
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िखडा
समोर िदसणारा अंधार
हा काही ाला पयाय नसतो
ा ऐवजी पायाचे रे कन
ांवन घरंगळत सोडावेत
श हमखास धडाडणाया िवचारांचा
ु ादम
धूर बनत मर चेक करणारे मक
कशाला नाही ते वा नको ते 
णत टेबलावरा चांदया ठे वाात
आवन आिण तरीही बेिश संप ू नये
 ांची तसे िटटांच े आवाज
आकषण

ु े चेहरे पडलेले
उगीचच भाव वाढामळ
ाचे ालाच सावरावे लागतात शेवटी
ना कोया :खांच े कढ
ु च कुणीच कुणाचे नसते
नसते
एवढेच णून भागणार नसते
ु ात कुणी
खरे मळ

आहे तरी का हेही िवचारावे लागते
नाही तर वेळेवर िनघायचे या िवचारात
िखडा लावाया रान जातात
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बलाार
ेेन े नाही जलेली ही मानवजात
बलाारातून उगवलीयत ही मन े
काहीच नसयान े काहीच नसयावर के लेा
ु ात पाप कसले
काही नाहीच आहे तर मळ
आता सव मनांत ेा उगवणे
हाच फ आहे पापी बलाार
याला ना शासन आहे ना पिरमाजन
आपोआपच मन े भोगतील फ हेच असेच
श आहे असे णयाची फळे
यातून ना कुणाला धडा िमळे ल
ु ल
ना कुणाला वेगळे काही सचे

याची दाद िफयाद वा नदही नसेल
नांना िभडलेा बाळांमाणे
मायेन े खाीशीर पोषण करणारे
िवषकांच े भयानक पण नसलेले जग
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ममी
ु ी सूया पाहात असाल तरी चालेल एक वेळ
त
पण ाच वेळी तमु चे डोके खत असायला हवे
ु ी उम हॉटे लात जेवत असताना आनंद
त
ु ाला तरी चालेल पण कुठेतरी
झाला त
बालपणीा दािराची आठवण हवी

ु ाला एकाकीपणा नसेल त
ु ाला चर येत नसेल
त
बॉसन े तमु चा हरामखोर णून अपमान के ला नसेल
ु ची वाट पाहणारी ेमळ
तमु ची साची ेयसी तम
ु ती त
ु ाला
असेल आिण तरीही साधेपणामळे
खूपच कमी चामग वाटत असेल
ु किवता िल शकता तीत तमु ची
तरच ती
थोडीफार बब हवीच हवी आिण असतेच ना
कोणताही कवी िजवंत असाचीच तर िलिहतो किवता
मेलेा कवा जालाच न आलेा
कवीला किवता िलिहता तरी येईल का
ु
जे आहे ाचीच पनरावृ
ी करा
आिण जे आहे ते गृहीत धरा

ु ी
मग या अिनबध अंगणात त
िकतीही कौश दाखवा

तमु चे :ख कसे वेगळे आहे ते सांगा
चलेगा वाहवा होईल एक वेगयाच

ु ाला ानपीठ िमळे ल
ममीचा कवी णून त
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िवशेषणे
ु ाला खूप िवशेषणे नसतील सचत
ु
त

ु ाला कुणीही नाही णणार
णोणी तर त
ू
संवदे नशील तमु ा तळहाताा रेषांतन

सापडेल चेहरा एका ू र माणसाचा जो णेल
मी अंध आहे मायावर ा नका ठे वू
तरी तोच चेहरा जके ल वादावादीत

ु े
तमु ची बाजू िवचारातच न घेतामळ
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ससा
राीची वेळ

कुठले तरी चॅन ेल
भर उातले शहर
ु धूर
बॉबं चा पांढराश
चंड सशाा आकाराचा
आकाशाला िभडलेला
कुणी कुणावर
टाकलाय बॉबं

कशासाठी चाललेय यु
ु
जानमालाचे नकसान
िकती झाले असेल

हे आजचे आहे की जनु े
िदसत तर नाहीय कुणी
खूप उंचावन पािहान े
आिण तपशील
कळू न तरी
काय पडणार आहे फरक

माया वा कुणााही जगयात
खूप िदवसांत ससा
िदसलाच नता मा
असो
झोपायला जावे आता
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ु
झरळ
माया बाथमा आरशाचा
वरा उजा भागातला थोडा पारा उडाला आहे
ु
आिण ाचे झाले आहे एक झरळ
कायमचे उपित
ु आहे हे फ मलाच माहीत आहे
ते झरळ
इतरांनी कुणी ाला िभऊन

कचाळायचा च नाही येत
ते माया सव िदनारंभांना साी असते
ु ाही देत े
हसते मला शभे

मी संाकाळी परततो तेा
अचूक ा वेळचा माझा मूड
ते पकडते आिण सोबत राहते
मायाशी कोणताही संघष  न करणारे
सतत मला अनकूु ल असणारे आिण
मला पाहताच सचेतन होणारे

असे कुणी वा काही हवेच होते जगयात
पण ही ही वाटते ायला
ही तर सतत माझी कॉपीच होतेय
िचडवत टवाळी के ामाणे
ापेा बायको बरी
ती नल करत चेा तरी नाही करत
या िवचारान े ितामायातले वातावरण
ु
जरा सधारत
चाललेय

ु काही िपा सोडतच नाहीय
पण ते झरळ
या िवचारान े आता
ाामायातले वातावरण िबघडत चाललेय
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शाबाहेर
ु
शाबाहेर न जायाचे कौतक

ु ीच नको आहे या किवतेला
मळ
सवााच शरीरांबाहेरच
असणार आहे िहचे जगणे
ु जोपासणे चा आहे
वषानवष
किवता णजे मनाची बटीक असाची अफवा
जगणे णजे फ राजकारण
असे णणायांकडून
:खी राहा हसक राहा
किवता णजे हरेक णातून टपकणारे र
असे मानायला लावायचे राजकारण
खेळत आलेत सवच टोळीबहार
ही किवता दाखवेल
या जगाबाहेरची शांतता

जी आहे खु  जगणे
कधीच कोणताही श न मोडता
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वाद
कुणी णाले दगडवाद कुणी फू लवाद कुणी

मूखत ावाद कुणी वाद कुणी मनवाद कुणी
शरीर कुणी मनू कुणी मंडल कुणी कमंडल
कुणी तराजूवाद कुणी तलवारवाद

ु कुणी ं द कुणी शूवाद
कुणी वृब, कुणी म
--- अशा खूप भेदाभेदांच े सािह आिण ाची चचा
आिण कोणा गटांनी िनमतीत आघाडी घेतली तेही
ू सव माणसांसाठी तु
पण या सगयांतन
असा एकच काही वाह असेल का असे िवचारताच

ु डे तक
ु डेच असणार
सगळे च णाले सािह णजे तक
ु ातक
ु ांना तक
ु ातक
ु ांनी आपले वाटणारेच
तक
कुठे च काहीच पूण  नसते तर सािहात कुठून असणार
हा समारोप पटान े सवजण
आपापा मागानी िनघून गेले
सवाचाच एकाकीपणा ती झाला होता
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िकस
सारा दयाा गा नकोत
कधीतरी खेाता ँ डवरचा

ु ची जीभ भाजली होती
चहा आठवा जेा तम
ु ी होता
भूतकाळामाणे आदा िदवशी त
ु चे ताय
मबं ु ईता चौपाटीवर िजथे तम

ओढून न ेले होते ओहोटीा लाटे न े
ु
आिण तमु चे आयातले
सगळे आजारपण
फे स होऊन परतले होते

ु ाला
िकीजणांनी सांिगतले त
जीवन ेा बाळगा जीवन ेा बाळगा
ु
ु ी मधबालाचे
तर त
गाणे णत
गाडी गाडी खेळत बसलात
आिण आता वेळ िनघून गेावर णताय

माझे तु यावर खूप ेम आहे माझे तु यावर खूप ेम आहे
हवे तर एक िकस ा आिण फुटा आता
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ु ातला सगयात वाईट िदवस
आय
एक नातेवाईक कुटं ु ब माझी पी आिण मी

िसन ेमाला गेलो होतो ांची ितिकटे काढलेली होती
आमची काढायला मी पाकीट काढले तर
परेु स े प ैसे नते परत जाऊन

पीकडूनच आणावे लागणार होते
मी लांब होतो िताकडे आहेत का
ते िवचारावे णून मोबाइल काढू टले
तर तो िखशात नता ा ऐवजी

एक िकोणी डबी होती तीत पीचाच फोन आला
माझा मोबाइल िताकडे असाचे ितन े सांिगतले
प ैशांच े िवचारायचे रािहले आिण आता
मी माझी चाकी कुठे पाक के ली होती

ु
तेच आठवेना एिरया नसता
आठवत होता

वाटे त सारखे कुणी ना कुणी भेटे सगया ियाच कशा
एक ओळखीचा बटु का तण भेटला

मला ा िकी मी आणतो तमु ची गाडी णाला
टले आधी ती शोधायला हवीय चल शोधू
बेचाळीस एकवीस नंबर बघ तेवात लघवीला
जाऊन यावे लागले ितथेही दोन िया भेटा
एक तर नकळत अंगचटीलाच आली
ु शोध स
ु के ला
बाहेर पडून पा

ु ी
ाच बोगस डबीतून पीला कळवले की त
या बघून िसन ेमा मला नाही येता येणार
गाडी सापडतच नती मला वाटते तो ितकडचा

ु ी गाडी पाक के लेला एिरया तो तण
असणार त
ु एक ी भेटली मी पल
ु
णाला पा
खूप
काढतो असे ितला सांिगतले ती हसली

ु ात
आजा इतका वाईट िदवस माया आय
कधी गेला नता मी ा तणाला णालो
जाऊ ा हो होते असे चला ितकडे बघू तो णाला
आिण जाग आली टले म दे
सगयात वाईट िदवस ात घडून गेला

पीला सांिगतले तर ितन े नाराजी दशवली
मग न ेहमीमाणे चहा आणून िदला
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कळणे न कळणे
ु ा हेतू कळला
मी अथ लावला णजे मला तझ
असे नाही होत हे मला कळते पण अथच न लावता
ु ा काय
जगायचे कसे हे नाही कळत तल
कवा मला काय कळयापेा
आपले कळू न घेण े अाहत चा आहे
हेच हवे असते तू लावलेले अथ  तर
बयाचदा मला माहीतही नसतात

ु ा पूण  ओळखून असामाणे
तरीही मी जणू तल
तु या मनाचेही नकाशे िबनिदत

सादर करतो तु यापढेु तेा तू णतेस

ु
ु ा कळते
की मी चकीचे
अथ  का लावतोय हे तल
आिण याचा पाया णजे आपांतले ेमच
असे तू िनरागसपणे आिण अभािवतपणे णतेस
आिण याचेही काही हेत ू तर नसतील

असा एक अथ  लावयाचा माग येतोच माया मनात
ु
मी कवा तू चकीचे
जर का समजून
घेत रािहलो एकमेकांना तर अथातच
ते णजे हे नाते न कळताच संबध
ं ात राहणे होईल
मला तर असेही वाटते की ही शंका

ु ाही येत असणार पण संबध
तल
ं संभाळयासाठी
तू ते न कळणे ीकारत असणार
णजे आता कळतेय मला सगळे

चालतेय तु याच मनामाणे जरी कळू न घेयाचे य

ु ा कळत असणारच
माझे जा असले तरी आिण हे तल
ािशवाय का तू िनत आिण समाधानी रा शकतेस
मलाही तु यासारखे जमायला हवे फार
कळू नच नाही ायचे पण कळलेय
असे समजून िनवांत राहायचे
फार तफावत पडू न देता
ु े न भांडता न कळता जकत राहणे
हेच ते तझ
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दोी
पोकळी जर अमयाद असेल तर तीत
ह तारे वू माणसे मन े
असूच नाही शकणार कारण ा गोी
जर िबनपोकळी असतील तर
पोकळी मयािदत होईल
णजेच पोकळीला वू
ं ा मयादा
असे होईल कवा मग वू तंपणे
आहेत मयािदत आिण बाकी बाहेर
पोकळी अमयाद असे णावे लागेल

ु े
तेही खोटे ठरेल कारण वूं माणेच वूम
ं ळ
पोकळीही मयािदत णजेच तीही वूच ठरेल
णजेच िव हे एक तर वूप आहे
वा िनळ पोकळी णजे काहीच नसणे आहे
दोी एक कसे असेल ?
आिण समजा असेल सगळे च वूप
ु
तर घटना घडवयाचे कवा सख:ख

भोगयाचे मनाचे ातं णजे काय ?
--- ००० ---

81

म
मी अशा मात आहे की माया खूप किवता

ु णजे
जागितक दजाा आहेत णजेच म
इथा सगयांना तर ा आहेतच तु

हा म ीकारणारे आणखी कुणी नाही भेटले
माझे कपडे वाळले की ते इी कन

ु ी णालात
मी तयार ठे वणारच ना त
ु ात मी कवीच नाहीय चालते ना
की मळ
माझा आहच नाहीय की मायाच
कं पनीचे लोणचे िवका णून कवा

माझा नंबर तमु ाकडे से कन ठे वा असाही
समजा माया किवता पोचाच नाहीत कुठे
सवानीच आपापले फोन सायल टवर टाकले
तरी ात मी वा माया किवता न नाही होत
माझा म मी चा ठे वला की
ु ीच न होता
त

संह नाही बिसे नाहीत अपद नाही

कवी णून कुणी पाहात वा ओळखतही नाही
चलेगा यात माझी हार नाही होत पण मी

ु ची हार आहे
मी माझा म चा ठे वयात मा तम
माझा म आवडणारे आज ना उा कुणी
भेटतील वा जाला येतील किवतेबाबता
इथा चिलत मातून बाहेर पडतील
नंतर ते माया किवता िवसन गेले तरी चालेल
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एखादा अथ 
मी ंगत असतो असा एखादा अथ
जो करेल गवताचे पांतर ढगात
ु ा
का बाबा असे करायचेय तल
तर जे आहे ते सगळे िवचारात िजरतेय णून
िवचारात िजरणे का बाबा वाईट
तर मन एकाच िठकाणी थांबते णून
ु ी जीभ झाली पी
समज तझ
तर समु आनंदी होईल का
मन थांबले की जग थांबते

ु येत े
सगळे अध वट राहते श
ु च या ऐवजी काहीही
हे नसते
असे नाही वाटत का
काही माहीतच नाहीय कसा होईल
ेक पिरितीचा खरेपणा नाहीसा
का नकोय तो खरेपणा िजभेचा

ु च िवचारांच े गवत
कारण ते होतेय नसते
जगायचे तर आहे पण समु नको आहे
ढगाचा आकार पाचा असायला हवाय
आहे तेच चा ठे वायचेय या िवचाराबरोबरच वाटते
की मग ते कािनक कशाला हवेय असू दे
आहे ती पिरिती खे बब मारामाया
आिण अाहत ा करत राहयाचे धंद े
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यान नवे काही
ु
ु े िकतीही मोा
अनभवाची
पाळे मळ
जगातून येत असली तरी
मी माया दाढेमागे ठे वलेली
माझी िय तंबाखूगोळी
ही माया पदवीमाणे मला
ु
ु
सरितता
परवत
राहते

हलके च उम दे फू ल वा
लोखंडाचे असू दे वतमानप

ु
मी तु या आठवणीचा अनभव
कन घेतो सदोिदत
पिरचयाचा जसा समोरा
फांदीवरचा कावळा
आिण मला माहीत आहे

ु ा आवडते ही माझी दगडी आसी
तल
 ांसह माया
माया पूवज

सव वासाची नद असलेली
ु ा
हेच असे िवसरणेच तर हवे असते तल
ु े सम असणे तरी काय असते
आिण तझ
ू
िदसतेच ना तु या डोयांतन

तु या घराची उघडी टाकलेली
सव कहाणी आिण आधीच उडून गेलेा
तु या भूतकाळाची िरकामी जागा

आपण दोघेही वाट पाहात असतो
यान नवे काही घडयाची
अात पण सनसनाटी
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आईसीम
धमळांा इितहासभूगोलाबरोबर
जी शांतता भासते
ती पाहता जाता चा
आिण पंथांच े बांध
काढून टाकले जातात
मनाा अवकाशातून
कारण अंधारात जरी होत असले बलाार
तरीही भाषेला धारही असते आिण फासही
असतात शंभर वषानतं रही वाचा फोडणारे
मनाला मागच नाही राहात आळशी होयान
आळस आिण शांतता दोना िमळते आईसीम
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अंितम पायरी
कोणाही कारणान े

ु ा
मोडत गेलेा ख
णजे उताणे पडलेले बगळे
चंच ू तशीच उघडीवाले
पांढरा मृ ू तायातले
उघड करतच असतो रह
ी वश होयाचे कोणतेही
फलक न लावता
एका शोकािक सांभारात
पडावी ाची इडली तसा
ितचे अनकूु ल अर
सांगावा धाडते
ऐकलेा सव मैफली
िगत करयाचा

आठवणचे पूण  ेच
िता नांवर गदयासाठी
आता मा अंितम पायरीच
बाकी असते िवधा संपवयाची
ितला घाई नसते

 कुणाचा असणार
उर कोण देणार
याचा कोणताही ताळमेळ
नसलेले बगळे
असतात अबोल
आिण ती बसून असते एका

ु वर सामािजक
मोडा खच
वाट पाहयात

ु
नसतीच
तीता वाढत राहते
अंितम पायरीवर
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ताबा
हलके च माझे िव
िवरळ होत जाते
अवतीभवतीा िहरा रंगान े
मला आठवेनासे होतात
मला लहानपणी भेटलेले
सगळे िशकार
जे खो शकत
मनांच े दगड
आिण थांबत
तेच काम करत
किवता अडकू न पडू नये िवचारात
णून मी ताबा िदला सोडून
सतता उेगावरचा
णभर घाबरलो
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ेयसी आिण किवता
मी बोलत असतो सगळे

ेयसीबल सेी उेजक मनमरु ाद
पण शेवट करतो किवतेचा किवतेवर
जणू ही किवतेचीच होती किवता
मी किवतेचा खूप बारीक िवचार करणारा
स सन िबनढगी खरा
वाटतो लोकांना ते णतात
ांना माया
किवतेवरा किवता खूप आवडतात
कारण ा उोधक तर असतातच
ू घेयासारखेही खूप असते
िशवाय ांतन
ु असतो
तो एक वेगळाच अनभव

ु पा
ु घोळवत ठे वावा असा
मनात पा
सांृितक जगणे समृ करणारा
िशवाय ातून
किवता णजे काय िता

येयासाठी आतरु असणे णजे काय
सतत तीच मनात असािशवाय
कशी ती स होत नाही हेही कळते
इथे िमठी णजे असते शांची तीता
इतके  सगळी आतली बात
उघड करणारे असूनही
िकती संयमशील
आाला हा कवी एवाचसाठी आवडतो
की हा छे पंज े नाही करत
आाला हवा तसा अगदी आमासारखाच
िनतळ न ैितक पण न ेमका आिण मयादशील आहे
हीच किवता एखाा चीप कवीन े िलिहली असती
तर ती ाा ेयसीबल असती
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अ-िवचारान े िलिहलेली किवता िवचारान े  नाही करायची -भावगीते
माझा मोबाइल िवरघळणारा होता
ु
परावा
सहज न होईल असा

ाा आत होते िवचारांच े जंगल
मसाज कन घेताना फ
ा िवचारांच े रंग बाहेर येत
आिण वेडच लावत तणना
ू ांना ऐकू येत
कारण ांतन
भावगीते आिण मे मे
झालेली एक एक कुजबूज
गवतातून सापाचे जोडपे
गेामाणे िनभयपणान े
फॉमस भरणार तरी िकती णून
सरळ राजीनामे देऊन टाकले
तीन सा पदांच े आिण दोन
कवा संघटनांच े
कारण ते िभे होते लपूनछपून
िलिहलेा किवता ते िननावी णून
देत िकराणा कानदारांना
प ैशांऐवजी
कायमची गु राहतील
अशी मन े सोबत असान े
िवाथ-िवाथनी सरळ जात
आखडु पोषाखांत पोहायला

मानवी जगयाचा जणू आता
एकच  उरला होता शेवटचा

ु ी ठे वन
ू धोके परा
एक तर मन े खल
कवा मग ांना ठार कन
णत बसा अाहत भावगीते
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ऍन सेटन चा खेकडा
ऍन सेटनन े तर कधीच के ली आहा
ितला सहन नाही झाला ा
काळीज करकचून पकडणाया खेकाचा छळ
पण ती माझी िय मैीण आहे

ु मीही घेतो
कारण ाच खेकाचा अनभव
ती आिण मी एक जगतो
आी फ दोघेच नाही तर सवच
भूतकालीन आिण भिवकालीन कवी
खेकडे
खेकाा कमतीता अथाना
आमांतले बरेच कं टाळलेत

ते अथ ही छळवादच आहेत हे ांना कळते
आिण ा अथाचा कं टाळा टाळयासाठी ांाबरोबर येणारे
ु ये
संगीत सदय  आिण अलं कारांच े झळाळते भूलभलै
मग आधी ते वळू इितात पूण 
 तेकडे
िनरथक
जी अथातच सोडून देत े सव आभूषणे
ु
ांा पकडीतून सटलीच
नाही
ती माझी िय मै ीण
खेकांचा कू मच आहे

ांा देशाबाहेर कुणी जाता तर कामाच नये
पण तसा िवचारही करायचा नाही
घाबरलेले सव खेकडेमे ी िवरोध करतात
 तेला
िनरथक

 तेा कवना बिहृ त करत
िनरथक

ते रा इितात खेकाा पकडीत आतु
खेकाा िवरोधात जायातला धोका पान
ते सजवतात ांा किवता त:ा आिण

एकमेकांा सदं ु र अून
ं ी आिण सरेु ल दनांनी
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सटासट सॅटू
तो आला की सटासट सॅटू पडत
सटासट णा की खडाखड पण ाचे ल नसे
तो गढलेला असे शौय आिण जकयाची इा
आिण भीती आिण या जगाची
अशीच मारायला हवी या भावन ेत
आिण घाईत असे तो हे इथले एक उरकू न
जायचे असे ाला एका िजगरबाज कामिगरीवर
लहानपणी होळीसाठी काही गोवया
वा काही इकडेितकडे पडलेले लाकडी सामान
एकदोन िमांसह तो चोन आणे आिण िमांसमोर
आपाला काहीच नाही ाचे िवशेष
असा चेहरा ठे व े िमांना खूप आदर वाटे
काहना भीतीही वाटे ाची
आपण ाच जगयाला जोडून आताही जगतोय का
हा िवचारही मनात येऊ ायला ाला वेळ नसे

ु े घाईत असणारा माणूस
खरोखरा सतता कामांमळ
हाच खरा आजा जगात आजा जगाचे जगणे जगणारा
ही ाची आपोआपच धारणा असे
भरपूर प ैसा भरपूर च ैन आिण अन ेक
देश-धम-जाता एकापेा एक िया

ु
आिण या सगयासह एक सरित
अिवचल
हवामान आतबाहेर तीतेच े संग सोडता
हेच ाला आपोआप अंगवळण वाटे
लोगमे िजगर नही होती मन छोटे होते ह उनके
विराला सलाम ठोकणे आिण तो येताच शेपा हलवणे
हे माच करावे लागणार अशांना मरायला घाबरणे
णजे सामा िकडामग
ं ु ी असणे
हे तो सहज समजून असे
ु े ही
लोकच काय ाची बायकोमल
ाला घाबन राहात
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लोकशाही
सवाच े सािक चेहरे पान
जनता सिदत होते रडूच येत े ितला
काय हे संग येताहेत िबचायांवर
दोष तर कुणाचाच िदसत नाहीय

कोणती िनयती का घडवत असेल हे
या िवचारान े जनता
सवासाठी ाथना करते
ेक वेळी असेच होते
े पटते
िबचाया जनतेला सवाचच
सवानाच िनवडून आणावे
असे ितला वाटत असते

पण लोकशाहीला मयादा असते
कबना हा ितचा दोषच असतो
ेकाला एकच मत उपल असते
इथेच आधी मारले जाते
जनतेच े िवचारातं
सवच भाषणांना गद कन
सवानाच टाया वाजवणे वाया जाते
जनतेला वाटत असते की या
सवावर ेम करावे या सवाा इेमाणे
होऊ ावे रााचे भले यांतले
कुणीच उपाशी रा नये

ु ेच
लोकशाहीा या अंगभूत टु ीमळ
ते सव सािक होतात िबचारे एकमेकांच े शू
आिण कधी याचे कधी ाचे ऐकू न
जनतेलाही ीकारावे लागते िवभाजन
आपले भले करयाची इतकी तळमळ
असलेली ही माणसे पान आषाढीकातकीला
सव जनता ांा भासाठी ाथन ा करते
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पापी आिण नंग े
सगळे च पापी असतात सगळे च
नंग े असतात सगयांचीच फाटलेली असते
कुणाचे काही िदसू लागले तर

ु ती बाळगा झाकू न ा
सहानभू
िबचायाा भागाचे दशन नको
आपपर भेद नकोच कुणीच

कुणाचेच काही उघडे पाडायचे नाही
येशू णाला होता ना की जो
त: पापी नसेल ान ेच फ दगड मारावा
तर सगळे च दगड गळू न पडले होते
खरे तर ती त:लाच के लेली माफी होती
पण णजे काय तहहयात अमरपणे
याच नालायकांना क ायची पापे
आिण आीही पापेच करणार असलो तरी
इतरांच े भले आी यांापेा जा
करणार आहोत याला काहीच नाही मह
असे कसे होईल
ु पाप खरे तर अान कवा
म
सफाईचा वा कायमतेचा अभाव हे आहे

ु कुठे तरी काहीतरी उघडे पडते कुठे च
ाामळे
काही पाप घडतच नसामाणे
चालायला हवे सगळे मग च नाही येणार
ु
आपण सखात
जगतोय हे सांगणे दाखवणे जसे

ु
महाचे असते तसेच सगळे वातावरण पयशील
ठे वता यायला हवे यात फार तर एकदोन टे मरतील
सगळे च काही माणात :खी होतील पण शेवटी
कमयेवािधकारे हे तर पटतेच ना सवाना
िशवाय ाचार वाईट मिहलांचा सान
एकच काळजी ायची सवानी
पूण  जनतेन े नोटा पयाय वाप नये णजे झाले
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शंख
कधीकाळी समु िकनायावर
ु संाकाळी
एका नाजक

सापडलेला नीदार शंख िकती िदवस
तसाच राहील मनाा कुपीत
हे सांगता नाही येणार
ाचे रंग बदलतील ाला
ु ा होईल
भाषान ैपय

तो वेगयाच पतेन े चमकू लागेल
बहही लागेल एखाा
वेगयाच अनपेित देशात
जगयाा ओघात अवतरलेा
ाला ती वाटे ल ाची सहज
उांती वाढ िनयतीची देनही कदािचत
ा देशावर िफदा होत
तो िवसनही जाऊ शकतो

ु आणाभाका िमा आिण चबं ु न े
जा
पण इतरांमाणेच ालाही नसते भान
ु डा आहे मन नावाचा
की तोही एक तक
ू तं रही
मृन

तंपणे वाढत राहावा तसा
आयन ेोा अॅिमडीा संसारातले
दीघ रह बनून
तो घेरला जाणारच असतो
िवास अिवास िना तारणा
िभचार ौय आिण बेिफिकरी
आिण आमता यांा जंजाळात
आिण ाचा िनकाल लागणे कधीच
अवलं बनू असणार नसते कोणाच िनववाद
सावर

ु ेामरणी असामळ
ु े
सवच ीपष
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वाव
यांना वाटते असेच घडेल
तसे घडूच नाही शकणार
ांना वाटते अमूकच घडेल
तमूक घडूच नाही शकणार
कधी यांच े अंदाज खोटे पडतात
ु
कधी ांच े अंदाज चकतात

वाव आपाला हवे तेच असेल
आपाला हवा तोच आकार घेईल
असे यांनाही आिण ांनाही
वाटत असते खाीच असते
वेगळे च काही िदसू लागले तर
ा ा वेळी दोघेही िबथरतात
मच तयार करतात ती
खरे काही वेगळे च असाचा
मग वाव राहते कडेला
ु होते
े रा स
मांचच

वावाधािरत अपेांा संघषान
वावाधािरत मांच े संघष 
होतात अिधक ती अिधक हसक
जात धम आयमाय िनघतात
भूतकाळ उकरले जातात
वतमान आिण भिवही उकरले जातात
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िवचार
काहीच नाही राहात जसे ा तसे
बरे असो की वाईट हे त
िटकू न राहयाला न ेहमीच आान देत े
पण माणसाचा िवचार फणा काढतो
मी तर िनसगाचा ामी मी
िटकवून ठे वने सव फुले ेत े

माया घ पकडीत तो णतो
ाा ताणाचा िकडनीवर होतो पिरणाम
ती फे ल होते कवा दयावर
तर दय फे ल होते
िवचार एक वेळ मरायला तयार असतो
पण हार मानायला नाही
न ायला नाही
िवचार मरेपयत िजवंत राहतात
ेत े फुले

हे सगळे बोधद उपल असते
ू
तान धम आिण किवतांतन
िवचाराला
तेही िटकवून ठे वायचे मह असतेच
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ं
जॉच
हा चांगला तो वाईट
हे दोघांाही पाठीराांच े
आधीच ठरलेले असते

आवयक ा अनकूु ल मािहतीवर आधािरत
ते पाठबा देत राहतात
दोघांचीही मािहती दोघेही खोडत राहतात
पण एकिन तशील पाठीराखे अिडग
राहतात दोघांनीही आपापा मतांमाणे
कोण ेयर हे पे ठरवलेले असते

दोघांनाही उपरोध आिण कुित हसणे
साराच कायमतेन े जमत असते
मते कुणाची बरोबर याचे स सांगायला
कोणताही देव कधीच अवतरत नाही
आिण ा ा वेळी दोघांनीही ीकारलेली आिण
एकमेकांकडून खोडली गेलेली मािहती
ं कोण करणार
खरी की खोटी याची जॉच
ते काम सीबीआय एटीएस वा ईडी
कुणााच केत येत नाही

हे आिण ते एकमेकांना घटनाोही णतात
पण िस काहीच होऊ शकत नाही
सव संघटना कायदामाच असतात
तरीही काळाा ओघात काही िस होते
काही भाव यशी होतात
िवचारातंाचे मू
कायरत राहात
ु ला वाव देत राहते
सिहते
--- ००० ---

97

अनावयकतेची गरज
चं आपाला वाटते आहे ितथेच आहे
पण तो हळू हळू अाला जात असतोच
सगळे िव पशू पी ाणी िवशेषत: माणूस
हे काही िनमाणच नसते झाले
तर हे िनमाण झालेच नाही
हे कळलेही नसते कुणाला

मग कशाला ही कोवधी

तपशीलांची िश ना कुणाचे

बॉसग असणार होते ना कुणाला
बोलणी खावी लागणार होती
इता या तपशीलवार अनावयकतेची गरजच काय होती
बारा डोयांचा माणूस कधी हा चं पडून सराच येण े

कधी आकाशातून लाा पडणे असा के ऑस अराजक असते तर
ु े पहाटे ा पांा िकलिबलाटाची
माणूस करतो कौतक
आिण त:ा संवदे नशीलतेचा अिभमान बाळगत
िवषमता जोपासतो यु े करतो एक इंचही भूमी

कुणाला घेऊ नाही देणार णतो आिण एकमेकांा
ाथपणाबल ोधािव होतो िजथे श असेल ितथे
त:ची िन:शंक सािकता आिण मूिना
िवजयी करयाचे य करतो आिण ियांनाही

ायाचे जगता यायला हवे असे वषानवु ष णत राहतो
काहीजण णतात या वेत रानच
ही वा बदलायला हवी
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मूड
कोणताही मूड तयार होणे
शरीराता वाही ियांना
अडथळा करते
मनातला सगळा कचरा

ु पणे बब ठोकू न बाहेर फे कणे
उ

ु ा टाकावा थक
णजेच असते ‘ तक
ं ु ोन ‘
ही होळी तर रोजच सततच
घडायला हवी याचाच अथ

पौणमेचा चं िकतीही सदं ु र असला
तरीही तो मनात साठवयासाठी
हावरटपणे वचावचा
खात रािहास नीच
बीपी िबघडेल
चंामाणेच किवता फ असते
ितला अथाचा मूड ाल तर
अधागाा िदशेन े जाणेच ते
या साा किवतेला लोकियतेचा मूड नकोच असतो
--- ००० ---

99

सा
नीती आिण अनीती यावर
ओशो णतात तमु ची

कृ ती नाहीच महाची
आा जे आहात ते नसा
मग च नाही राहणार
ी तर येतात एक
पण समाजरी राखत
राहतात संसगहीन
पण मानिसक संसग छळत राहतो
न िदसता कुणालाही न कळता
तारणा णजे मनात
अपराधी भाव बाळगत
ेम करणे अधवट रत होणे
तेाचे ते गेले आाचे हे पूण 
हे तर सरळ िनापच
करो अनाचार वाचे हिरनाम उार

हो का भलते कुळ शिु च अथवा चांडाळ
देव जोडे तरी करावा अधम
अंतरे ते कम नाचरावे
ु ाराम
णाले तक

ु
सािवीचा भोा रीचा परता
फाटत फाटत जगता जगता
ओशाळे हसत झडा जपता

ु ारामांना नमन कन
ओशो तक
िशीत िमळवतो आदर ेम सा
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सपदी
वाात सपदीमाणे चालणारे
वैराण िवचार फे काफे क

ु
क लागले सभािषतां
ची

ु कीा मूांची
आिण माणस
आिण ीकडे पाहयाचा
िकोण कसा बदलायचा याची
तेा एखाा लहान े शनवर

ु
न थांबता धरळा
कागद उडवत
जाणाया ेतांची आठवण झाली
भोसडीांनो एवढे जर समजतेय
तर अशी बब का चाललीय
तमु ची आिण जगाची

यावर अॅिसड टाकू न बघावे एकदा
असे ही नाही का पडू शकत
ु ाला
त

ु उडतात
पी उलटे सलटे
ांावर तमु चा

काहीच नाही कं ोल
हेच जर शेवटी

ु ात
सांगणार असाल तर मळ

तमु ा िवचारातच खोट आहे
याची करा ना हेडलाईन
कशाला उगीच
तडफडत बसताय
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तपा
उु स ऊजादायी
नाराज वा ख वा िनराश करणारे
सगळे बाहेन येणारे

अनकूु ल ितकू ल ितसाद
सगळे च तर मानिसक जगयाचे
कभ अंकूर तरारते पीक वा बहरते वृ
ु ा जान ेवाले िदलके टुकडे
वा मझ

आपाच मनाची तर ही िनमती
कधी ळकाळाचे न ेमके ूनग जमलेली
ु े
तर कधी कमी वा जा वेगामळ

हातातडाशी येता येता िदशा चकूु न
हाताबाहेर गेलेली
िबनचूकपणा वा हमखासपणा कभी हां कभी ना
यांसह मन पािहले की ना आत ना बाहेर
देवघेव झाली जगणे झाले तपा झाली
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ओळख
ु झाला
ओळख झाली संवाद स
सहजच पांच े पंख
वग ैरे िवषय िनघत गेले
भाषा कधीच आहे तशीच
एकसारखी नाही राहात
हा टला तर भाषेचा दोष
आपला कसा णता येईल
भाषेच े धागे हळू हळू सटेु होत गेले
 िवषय वेगवेगळे असले
तरी कळायचे ते कळत गेले
आधी जणू काही एकतफच

ु ले बाण कुठून कोणते आले
सटले
ते नंतर कळे नासे झाले

ु ाही हे हवेच होते पण
तल
ीकार न करता
माझी हरकतच नती
भाषा खूपच िनकट सलग
आिण णांच े ाप
एकितपणे घडवणारी
कधी झाली ते जणू कळलेच नाही
असा िनसग अबािधत रािहला
एकमेकांच े भूतकाळ आले सहजच
पण येतायेताच ांना कळत गेले
की इथे ते उपरे आहेत
जे जसे असेल ते तसे आहे
हेच फ वाही रािहले
कोणतेही सवयीतले श आले नाहीत
िनाप नाते णजे काय
यावर एक शही बोलला गेला नाही
तरीही नकळतच सगळे च
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ू  घडले
सफल संपण
मनांच े पी झाले
िवास या शाची गरजच नाही भाषेत
अशी भाषा शु झाली
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िनसगकथा
आधी सहज चांदणे
मग कोवळे ऊन
मग वाढती खरता
मग वारा
मग सोसााचा वारा
मग ढग आिण गडगडाट
आिण मग मनसो पाऊस
सवकाही  करणारा
हीच आपली वारंवार
िनसगकथा
मग मोसम कोणताही असो
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खाई
देव असोत की मानवी िवभूती
ांचा गवगवा कन लाखना
मपणाा आिण आदशाा खाईत लोटून

ा सवाची आता घालवून ांना भूतकाळात गाडत
ु िजणे देऊन आपली राजकीय उिे राबवणे
ु ाच
हा एक समाजमा ग

ु ात आलेली माणसे
लेखकान े ाा आय

ु वापरणे
ांची पाे कन मतांा पथ
बाजारगांच े भांडवल घेऊन आिण ा जगयातला
ु े वाटणारा
इतरांना ांा िभा रटाळपणामळ
सनसनाटीपणा वापन त:चे लेखन

चमचमीत करणे कुणीतरी िवासान े सांिगतलेली रहे
त:चे कित णून वापरत ा ना ओशाळे करणे
ु च
े
दशनासाठी कुणाची बदनामी होऊ देण े हेही ग

ु ांतन
ू
आिण बदनामी णजे तरी काय तर या सगया ग
तयार झालेा भंगार मानिसक सााला धन नसणे
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महायु होईल का
बरा होऊन इितळातून िडचाज िमळू न

ु े त
ु ाला आनंद नाही का होत
घरी आलेा रोयामळ

तसेच आहे हे िशेचा तु ं गवास भोगून झाावर घरी परतणे
ु ी हसता
जोष होणारच िमरवणूक िनघणारच याला त
कारण तो तमु चा कीय नसतो तो िकती चांगला आहे

ु ाला माहीत नसते ाचा कोणताच फायदा त
ु ाला
हे त
ु ी
िमळालेला नसतो ान े रांिदवस घेतलेले क त
ु ी हेही नाही पाहात की तो
पािहलेले नसतात त

राजकीय षडयंाचा बळी झाला होता आरोप खोटे होते
ु आिण साीदार सहज हवे तसे घडवता येतात
परावे

उम वकीलांच े कौश क शकते होाचे नते

ु ीच नसलेलेही िस होऊ शकते ठळक 
आिण मळ
असाचे ही जगरहाटी आहे चालते सगळे घटन ेला कायाला
ु ी नाका नाही शकत
धनच पण मानवी बिु मा त

ु े कोणाही पाचा असो खून असो की बलाार आरोपी
ामळ
राजकारणातला असेल तर तो राजकीय कै दीच समजला गेला पािहजे आत ाला तशी खास सेवा िमळाली पािहजे आिण
ु णजे ासाठी ाला मिहना
बाहेर आावर ा िशेची नद ाा बायोडेटात के ली गेली पािहजे आिण म

लाखभर पये तरी िनदान पेशन िमळाली पािहजे राजकारणात असयासाठी िकती माणसे संभाळावी लागतात कायम
ू थोडे िरलॅ  होयासाठीही
अट ड करावे लागतात मदत ावी लागते दापायाचे िकती खच असतात या ताणतणावांतन
ु ठे वावे लागते आधी बाहेरा बाहेर िमटवायची
ु ाला माहीत नसले तर जाणून ा शेकडना खश
िकती खच येतात हे त
यंणा लागते नंतर कोटाच े खचही जबरद असतात चालते सगळे कायान ेच घटन ेन ेच िवास तर ठे वायचाच सव
आधारंभांवर पण स वा अस शेवटी आपणच तर घडवणार
ये पॉवरकी बात है और रहेगी समेव जयते हेच तर शेवटी खरे असते
ु त: तमु चे मन शाप  हवे
शाप शूटर तर बाळगावे लागतातच पण म
ू
खयाखोाा चचा िहिररीन े पोटितिडकीन े जीव गहाण ठे वन

करता यायला हात लाजायचे नाही आपले माणूस ते आपले माणूस
ु ाबला करायचे बे मनसबेु रचत राहायला हवे
शू
ं ा मतांचा मक

फारच कधी शांततेची गरज पडली तरी एकटे पणा टाळायचाच आपाच टोळीत
जगात महायु होईल का यावर हसत-खेळत चचा करायची िधस इज लाईफ
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माकड
कुिणतरी िवटलेले
ांच े ढीग

 िदशा
िवचारपूवक
शोधू पाहतात
एखाा ताणान े बेजार
झालेा ऑिफसात
उगवावेत अचानक
मालांच े ेमबंध
तसेच आठवते जिमनीवर
वाहात गेलेले
भूतकाळाचे र
खरीदलेले अंधारात
आता काळजीच नाही
असे णत णत
झोपी जाताना
तळपाय खाजत राहतात
उपाय नकोच आहेत
रहदारीत पडलेले
खेळयातले माकड
परत िमळाले की झाले
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लस
लस इज ए म
पंतधानांनीही घेतली
दोमधली ही चांगली की ती
दोी उम कोणतीही ा
ु
का माल परवठा

थांबणार आहे णे
लसी आधी आिण नंतर
दोन दोन िदवस दा बंद

गठु या होतात असे ऐकले रात
ितकडे तर णताहेत
की हा रोग होऊन गेलेांत
नंतर दर तीनातला एक
मदोष होतो
भीतीन ेही सा
मानिसक गधळ वाढताहेत
काही िवशेष ास नाही होत
घेऊन टाका
घेण े कधीही चांगले
नंतर खूप गद होईल
आाच घेऊन टाका
होऊ ा हो नंतरही तो रोग
पण जीव तर वाचेल
हे ठे वत असतील का साले
ते नीट तापमानात
तसे नाही झाले
तर काय होऊ शके ल
रोग होऊन गेला लसही घेतली
ु झाला जगयातच
तरी पा

अिनितता आहे िनयतीिबयती सोडा
घेण े हेच बरे वाचले तर पािहजेच
घेऊन टाका
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कथा
ु ात
ु आय
तू आामळे

पढेु कशी घडत गेली माझी कथा
हे मी सांगत असतानाच अभािवतपणे
तू सांग ू लागलीस याच कथेच े
तु या जगयावर होत गेलेले
तु या आेांना चिकत

करणारे उजळ उाही उट
तु या िदसयाचे पिरणाम
तेा अचानक
अवकाळी पावसाचे न ेप
रचले गेले अजाणतेपणान े
तू सांग ू लागलीस
तेा आधी वाटले होते
या दोन वेगवेगया कथा आहेत
ते जाऊ देत सगळे
पण आता
या दोन कथा एकच
असाचे िदसताच
काय होतील ाचे पिरणाम
ु ा
याची खरेच तल

जाणच नती की आता
काहीही संभाळयाचे
आपोआप
िवसरलीच होतीस तू
माया हातात काहीच नसामाणे
बचावहीन होत आपोआप
मी आमक झालो होतो
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बाा
तमु ा या एका करणाचे मोठे घबाड

ु
पराां
सह आमा हातात आले आहे

तसेच आमचेही काही तमु ाकडे असेल
तर आधीच सांगा मग दोी िगत ठे वू
असूनही न सांगाल तर होईल काय
आी िबनधा तमु चे काढू बाहेर

ु ी आमचेही काढाल
आिण मग िचडून त
ु
दोघांचहे ी नकसान
होईल ते टाळावे

आिण नसेलच असे काही आमचे सा तरी

तमु ाकडे तर तसेही सांगा उा सकाळी दहाला
आमचा माणूस िसििवनायकला असेल

ितथेच तमु चाही पाठवून तडजोडीचा मं सांगा
 आहोत फ
आपण शू नाही आहोत धक
पिरिती बदलत असते फासे पडत असतात
योय वेळी योय कत े बजावावी लागणारच
आपण शरण असयाचे िठकाण एकच आहे
ु ी समजा
ितथूनच हलणार सू े सगळी त
तडजोडही नाकारलीत तर तमु चा

राजकीय शेवट समोर येईल ाला
आमचाही इलाज नाही हे समजून ालच
तमु ा पोराला पाठवा आमाकडे

ु थोडेच आहे गती कन देऊ
श
ु
आपण कठपतळी
बाा आहोत

ा ा वेळी ते ते करतोच आपण
ू
धम णजे तरी काय डोके शांत ठे वन
हे सगळे न मम णून करत राहणे
आमचे भिव सा आमचा ऊजतकाळ
सांगतेय िमच तर आहात सामील ा यात
--- ००० --111

बदल
हे चंड
ासदायक आहे बदल
तर हवाच आहे पण कशात कसा
जग तर बदलतेच आहे णाणाला
तरीही ही असता कसली

ु े बदलायला हवेय
कुणाा बीन
हे हजारो शाखांच े अगिणत
िवचारांच े उरे
आधीच माहीत असलेले झाड
ु ाला हे नाही िदसत
गु णतात त
की असे एक जगणे आहे िजथे
चालणे ही िवांती आहे
आिण थांबणे हा शीण
ु ी िविवरोधी जगता
त
ते सोडा लगेच
अथा सगळे बदल असतील
फ आहे ते
िटकवयाचे य
ु ाला
झालेला बदल त

तमु ा ताात असायला हवाय
आिण तमु चे शूटग

घेतले जायला हवेय
इतरांना दाखवयासाठी

तमु चे सित झेन जगणे
ु ी नसतानाा जगात
त
ु ी जगू नाही इित
त

ु ी असतानाचे जग
पण त

ु ी सहनही नाही क शकत
त
ु त
ु ाला
िनसगसदयाच े िकती कौतक
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आापाा
आापाांचा खेळ
चालला होता मोकया मदै ानात
ु
सवातीला

या खेळाला ितचा नकार होता
आी दोघेही िचकार असान े
ावर बोलावे एवढेच
असावे िता मनात
मला तर के सांच े वळण
कपांच े रंग या सगयांतच
होते इंटरे पण ितला

ु
लपायचे होते सरित
नकारात
ु े सहजच
ामळ

ु के ला
मी हा खेळ स
िचांच े बोलता बोलता
मी ियांच े िदसणे
ांचा उाह ांची
फुलांची आवड
या िवषयांकडे
नकळत गाडी वळवत
ु क
ितला उ
लागलो नकळत
तरीही ती बरोर वाट अडवत
रािहली माया मनातले ितन े
ओळखले आहे हे जाणवू न देता
असे होत रािहले होता होता
ती या खेळात सामीलच झाली
हे ितला कळले तरी नसावे
कवा ते आवडत गेाचे
ितला लपवायचे तरी असावे
मी जकणार होतोच पण घाई नती
--- ००० --113

िय शू
कोिड काय कवा एडस काय
हे काहीच नाहीत ाापढेु

ाावर ना औषध ना लस
ना ितबंधक उपाय
ना य संसगाची गरज
माणसे त:च काळजी घेतात
ांा िपांची की ती
जापासूनच बािधत होत जातील
ा हमखास िवंसक िवषाणून े
जो िदसूही नाही शकत
कोणाही योगशाळे त
ु लाखचे जगणे
ाामळे
हराम होते लाखो आहा करतात
लाखो मरतात वेडपे णात
ाची लणे ठायी ठायी असतात
पण ती सहज ीकारत सगळे च
णतात संृती बदलायला हवी
वा बदलायला हवी

ु ढतून बाहेर पडले की झाले
जा
ु जातीमळ
ु े झालेय तमक
ु
हे अमक

ु े झालेय कवा ढमक
ु हलकट
धमामळ
सा गेली की सगळे नीट होईल
हा रोग तर हवाच तो तर

अपिरहाय च पूण  मानवजातीलाच
पण ाची लणे नकोत :ख नको
हे असे िटकवयासाठी खूप लागतो िवचार

ु
िववेक बिामाय
तक वैािनक िकोण
तसेच आदश ा मते आिण उरांची खाी
या िय शूसाठी कुछ भी
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लालची
मन माखले कं ु कवान े आिण हार घान
जगाा पायावर घातले माझी हा
झाािशवाय मला कुठे ही

सहभागी ायची बंदीच होती
ु नातवंड े
घरसंसार मले
यांचा लालची मी मा करत गेलो
जगान े माया मनाचे अनावयक
वाढणारे भाग कट करणे आिण मला
मापात आिण आदरणीय ठे वणे
मग जगाला ासच नको णून
मीच आसून घेत रािहलो
माझे िवचार भावना
ांांत िथत होते
माझे भिवातले तडीपार होणे
ु
तरीही ही िश न जमानता
जे जे येत गेले मनात
जे जे िदसत जाणवत गेले

ते ते सव मी गु ठे वत गेलो
सवानी जगू िदले िततके च
मी जगलो आिण जे काही

गु पणे जगलो नको कटकट णून
ते जगलोच नाही असे स घडवले
कला संृती यांा आवडी

समाजमा बाळगा आतु
ांनी कुणी ही रचना धडु कावून
डोके वर काढले

ु के ले बाहेर
ांच े मनात गु कौतक

ु नदा के ली शेवटी सित
ांची संतापय
मी समाधानी आहे असे सवाना सांिगतले
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वैध
ु झाला की
गडगडाट स
माझी वाचा बसते
आिण माया ातून
शच नाही फुटत
मग मी
आागेाला एकच िवचारतो
की तमु चा जेा ज झाला

तेा पाऊस पडत होता की नता
कोणतेही यमिनयम न पाळता
ु ाल िनघून जावे
खश

एखाा अंयाेला
तसेच माझे िम आिण आे
आिण िहतचतक गेले िनघून
सहलीला तेा मा

ु जमली
माया िवचारांवर बरशी
मी यावर कोणतेही य न करता
येईल ते येऊ दे :ख
अशी ॅ टेजी ठे वायचे ठरवले
िकेक वष मी
गांभीयान े ेक चव
लात ठे वत गेलो
पण काय झाले शेवटी
आठवणचा साठाच
ज के ला गेला पावसाकडून

ते माझे वैध उ नाहीय णून
आता मी ना कोणते डाव आखतो
ना माग ठरवतो
ु
आपा अनभवावर
आधािरत जगणे हे

ु िनरथ कच नाही तर कं टाळवाणेही आहे
नसते
हे आता मी समजून असतो
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हेतू आिण अथ
आता यापढेु नाही करायचे अकांडतांडव
हे ठरवावेस े वाटायचे कारण एकच होते
ू
कधी एकान े तर कधी अन ेक समूहांतन
काही ना काही कं डेम करायची मला सवयच
लागली होती लागले होते ते सनच होते
लोक जेा िदसत चचा करताना
ु ाचा हेत ू
की काय बाबा आय

कवा जगयाचा अथ  तरी काय यावर
तेा न ेहमीच काही ना काही
कं डेम करणे हेच माया मनात
उवणारे उर पान
मला लाज वाटू लागली होती
हे असे मानवी जगणे सडवणारे
कोण कोण आहेत ते मला
िनित माहीत असणे
हाच तर माझा ॉेम नसेल
माझे जणू एक ा णणे होते
की बाबा जगाता वाईट कृ तचे उगम
थांबले की मग
कशाला शोधावा लागेल
हेतू वा अथ 

मी जे जे कं डेम करतो ते ते
णात पिरवतत कन टाकता आले
तर कुणीही काहीही

कं डेम करायचा च काय राहील
णजेच ते सगळे चांगले नाही होत

ु कसे होता येईल
तोवर मला सनम
सारांश या भंगार जदगीत काही ना काही
हेतू आिण अथ लागणारच लाजून उपयोग नाही
--- ००० --117

मनोमन
आधी ओढा होता मग शहर वाढत गेले
तसतसे ात घाण पाणी वाढत गेले
मग घरबांधणी संा आली ितन े

ु ओावर ॅ ब टाकली
आपापरती
जवळच शेजारी बाग के ली बागेा कावर
आपण बसलो तरी जिमनीखाला घाण पायाचा
आवाज येत राही  भीतीचा होता मनात
ु असे नाही पण भीती होती तीच
अमक

ु ाचे कळे
िनरिनराळी पे घेई दयाचा ठोका चक
ही भीती आपली तेत मातीत घालणार

हे कळू नही काही उपाय चाले ना कुणी णाले
रामदासांच े आाराम वाचा ात आहे सगळे
ु ी ठरवून नको ती भीती णाल
त

ु ाला करकचून धन ठे वल
े
तर उलट ती त
टाकायचे तर सगळे च टाकावे लागणार

भीती नसेल तर मी तरी कुठला कसा असणार
याचीच चता असेल तर जा घरी आिण बस

ु ा पािहजे तेवढेच आिण तसेच
तु या बागेा कावर तल
ु े मन राहावे असे णायला तू काही
तझ

या जगाचा बाप नाहीस हे रामदासांच े पटे ना
मग कुणी णाले मानसोपचाराचे बघा ा ताला
ॉेम सांिगतला तो णाला आपाला
राजकीय भूिमका असते की नाही तशीच भीतीही असणारच
ितासाठी मन हवे पण िहासाठी नको
असे नाही होऊ शकत मी देतो ा गोया ा
ु ाल तमु ा
सा बरे वाटे ल मग खश

बागेा कावर बसून मोकळी हवा खा
ानंतर मला एक िम भेटला रामदास हे चातवु  य 
मानणारे होते णून तो ांना िशा देत होता
महाराजांची आिण ांची भेटही नती झाली
हे ाचे णणे मला पटले आिण मनोमन समाधान वाटले
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सोचो
हवेतला ाणवायूच
कमी कमी होत जाऊ शकतो
समु मयादा सोडू शकतो

आकाशातून एखादे चंड धूड
येऊन आदळू शकते पृीवर
कन ेतही नसलेले िवषाणू हे क शकतात
अचानक मानिसक िवकृ ती वाढू शकतात
ु
सरितताच
संपान े माणसे

अिधकािधक हसक आिण एकमेकांच े
िजणे अश करणारी होऊ शकतात
वनतवरच अचानक असा
रोग येऊ शकतात पाणी अकितपणे
िवषारी होऊ शकते असे खूप काही
यावर शा काय णतो की लौकरच
माणसान े वियोय सरा ह शोधून
ितकडे वी करायला हवी
ू  माहोल असा ा असा
हा इथला संपण
ितकडे न ेता येईल की याा अभावीही जमून जाईल
भेळ खाऊन टाकलेले कागद ािका िपशा
आिण लालभडक थक
ं ु यान े तो नवा ह
माखून टाकायला खूप वष लागतील
तोवर माणूस जात िजवंत राहील
तरीही अिनिततेची आिण न होयाची भीती
ही भयानक भीतीदायक गो कशी घालवणार
जापूवच मतच बदल घडवून
ती भीतीच न करायला हवी पण मग तर
ते वेगळे च काहीतरी असेल
माणूस जगला असे होऊ शके ल का – सोचो –
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मूक कवी
ु चे वा भगवंताचे नाव घेऊन
गायक वारंवार ग
कान पकडतो माझे यशबीश काही नाही ही सव
ितकडची कृ पा णतो काहना वाटते हा ढगीपणा आहे
पण ते जे काही आहे ाला लोकच असतात जबाबदार
ु न टाकले नाही
कलावंतान े ाचे यश असे सारखे पसू

तर लोकांना ते ांा जगयावरचे आमण वाटते
ु
तसे झाले तर मग कलावंताची वैगये

ु होते हे कलावंताला
हायलाईट करणे स
समजत असते णून तर ाला

ु
माणूस णूनही े राहावे लागते हा परार
माया आईचा आहे वा आमा टीमचा आहे
वा मराठी भाषेचा आहे असे णावे लागते
यात धोका एकच असतो की वारंवार हा नपणा ऐकू न
लोकांचाही ावर िवास बसू लागतो मग ते
ााबल सहानभु तू ी बाळगू लागतात

एखाा कवीला मनोमन समजत असते की तो
जे िलिहतो आहे ते पूण  मानवजातीसाठी आहे
या अथान े ते जागितक आहे पण ही समज
घातक असते मराठीत चाकोरी सोडून काहीही आले
तर ते फे टाळायची हे सािहच नाही
असे णायची ाणी परंपरा आहे
त: शाबूत राहणे यालाच इथे
सांृितक समजले जाते सव जाितधमाच े
कलावंत समीक इथे ाणीच असतात
ु त:ा सख:खां
ु मते
ु
वषानवष
च े अनभव
मूडस आिण ोध वा िवषणता वा िनसगमे

ु की िवसरत चालला आहे
आिण माणूस कसा माणस

याच चाकोरीत फसलेले या संकुिचततेला आान ायची
हमत नसलेले इथले सव जाततले ाण
कोणाही ांतीला चेचत राहतात
हे ओळखून एखादा कवी मूकपणे िलहीत राहतो किवता
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परके लोक
श तो नकोच कामाचे िवचार णून
मी रा पकडतो
या रावरचा आता हा शेवटचा िदवा

इथून पढेु जाईन मी आठवणा देशात
चादरीा झालरी एंजॉय करत
या अंधारात आठवावा लसमारंभ
हे एखाा िवजोड ितमेच े प
पण अंधारात भांडणे नाही होत
शेजारा खेातले एक शेतकरी
सधन जाहीर करतात माझा अहेर
ु साहेब दहा पये
अमक
पण अंधारात

ते कुणाला ऐकू जात नाही
ांनीच मला ेमान े िदले होते

एक कुाचे िपू जगयात सतत
से चा असामाणे

आवाज काढणारे सोन ेरी शेपटीचे
ू च ठे वले होते
मी घरात सांगन
कधीही येऊ शकतो मायावर आरोप
कािनक ितमा देऊन
लोकांना टाचा
मायावर अवलं बनू न राहयाची
सवय लावून ा
ु ात मी शहरी असलो तरी
मळ
अंधारात काय फरक पडतो
उलट हेकट आिण शार लोक
मला सतत परके च वाटत राहात
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ेट किवता
ेट किवता िलहायची आहे का
मग हे करा

ु
ही किवता िलहायला सवात
करयाआधी हे काही ेट आहे णून घाबन
ु
सवातच
पढेु ढकलायची

असे होता कामा नये मनात
त:ा मानापमानाा जखमा
िगत ठे वायला हात
कं टाळा जसा नाही चालणार तसाच
भळभळता उाहही नाही कामाचा
ही किवता ेट ठरेल मग
अासमात येईल मग
शेकडो िवाथ ती अासतील
ु ात
ही ेही नकोत मळ
ु ी कुणाला ससं
ु ृत
त

करायला िनघाला आहात
ही भावनाच नको
तमु ा जगयावर झालेले
ु ी
अितमण िनवारण त

किवता िलन करणार आहात का
वाचणार आहेत का ती मंीसंी
ायमूत वा चौथा ंभवाले िवान पकार
की पूण  जनताच उसळू न येणार आहे

आिण सगळे अाय एकच की वेगवेगळे
ु ाला
हे तरी समजलेय का त

ु ी खूप :खी वा उदास वा एकाकी आहात
त
संभोगानंतरा म शांततेत आहात
ू होईल का
की काय की काय हे सांगन
ेट किवता

ु
हे सव वगळू न सवात
करा
( माझा नाही काही दावा हो माफ करा )
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लशीा सया डोसाचा मेस ेज
लशीा पिहा डोसाचा मेस ेज आला
सया डोसाचा नाही आला िवचारले
तर णाले अहो सर ॉेम असतात
तीन तीन िदवसांनीही येतो मेस ेज

ु वाटे ला लावले
मला ांनी तारते
असेच मला वाटले मग िवचार आला
डोस घेयाचे तर काम झालेले आहे

े पण कुणी णाले असे नाही
म दे तो मेसज
माणप हवेच जवळ दोन डोस झाले असतील तरच
कुठलाही वास करता येईल एवढेच काय

ािशवाय घराबाहेरही पडता येणार नाही
असे काहीही येऊ शकतात िनयम असू दे म दे
घरात बसून राहीन काहीही ॉेम नाही

मला कुठे जायचेय परदेशात नोबेल वा तम काही ायला
आिण देशाचा मान वाढत असेल तर देश तातडीन े
योय ते करेलच ना
एवढी मोठी रे े चालते िबनबोभाट या देशात
णजे शार कायम लोक आहेतच इथे
पण ान खूपच मोा माणात आहेत

ु
हलगज अकायम आपा एखाा चकीचा

पढेु काय होईल पिरणाम हे न समजणारे आळशी

ु बेिफकीर आिण उदासीन ांतले काही
डल कामचकार
ओळखीपाळखीतून लागलेले माजडु आहेत तर काही
इतके लाचार आिण गरीब आहेत की
ु तीन े
असेच पोसावे ांना सहानभू

असे होतच राहणार अगदीच काही आथक
फटका नसेल बसत वा कायाचीच काही
जगणेच गाळात घालणारी अडचण नसेल येत तर
शांतपणे सहन करावे झाले
नीट पािहले तर ते तसे ायला आपणही आहोतच की कारणीभूत
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िपकप
ु ात पहाटे संपणारा हा कुठला सािह पिरसंवाद
मळ
होता कोण जाणे पण ात माया लेखक कवी िमांबरोबरच
माया नोकरीा ेातलेही लोक सामील होते पहाटे सगळे एक
बाहेर पडलो होतो कला सािह यांाशी ा ेाता लोकांितिर
इतरांचा संबध
ं च काय असे वाटणाया या भंगार समाजात हे एकू णच अूप होते
माझी चाकी मी एका ओळखीा घरासमोर लावली होती ांनी मला पान
 िवचारपूस के ली मग मी गाडी घेऊन िनघालो एका लेखक िमाला
आदरपूवक

डबलसीट घेतले पण जरासा चढ लागताच गाडीचे अवसान गेले ाला टले
ु ा उतरावे लागेल तेवात मागून इतर काही
िपकप गेलाय गाडीचा तल

पिरसंवादातूनच सटु लेले सहिवचारक आले नोकरीा ेात एक पत असते
एखादीच तार आली असली तरी तमु ाबल तारी येत आहेत णायचे
तसे एकजण णाला तारी आहेत तमु ाबल टले काय कशाबल

तर मी णालो होतो की महाराज शा फुले आंबडे कर गांधी िटळक सावरकर

ु ाराम ान ेर नामदेव चोखा असोत ती सव माणसे ेट असली
कव असोत की तक
ु हदी मराठी िचपट होतात
तरी ांावरची नाटके ेट नाही होत ते भरटे
हे आिण यांा बाजूच े चांगले िवरोधी ते वाईट असा बािलश कार होतो
ु नाटक हे मानवी संबध
हीरोन े वीस वीस जणांना लोळवणे घडते नसते
ं ांच े

असावे लागते सव गतं ु ागतं ु चा आवाका घेणारे मराठी लेखक आिण ेक
ु े ती नाटके उथळ सपाट होतात
हे पोरकट िवभूितपूजक असतात ामळ

हे काहना खटकले होते णजे यावर रोषच होता ांचा मी णालो होतो
ु ात मलां
ु ना चिरे ही आदश णून देऊच नयेत नीच तो मोांचा संघष 
मळ
ांना समजावा पण ते मोठे आिण आपण सगळे म ितम अशी
े ाचे ातं िवशेषता ितभा ममी
मानवी जगयाची नासाडी होऊ नये क
अबािधत राहायला हवी हेही अन ेकांना पटले नते यावर रोषच होता ांचा
मानवी संबध
ं ांच े नाटक णून मी उदाहरण िदले होते नाटकाकाराा शोधात

सहा पाेच े तर काही णाले जे कुणाला माहीतच नाही ाचे उदाहरण कशाला
काही णाले ते एक अंत बोअर न कळणारे फालतू नाटक आहे ापेा

ु अशा िदगजांनी
उ धमशाळा िकतीतरी ेट ात लागू आिण ओम परी
काम के ले होते ते काय उगीच आिण न ेमाडेही णाले की असे संवाद मराठीत

थमच आले मी णालो तो हदी िसन ेमा आहे ावर रात खवळले ते फुटू

लागले होते मी एकटाच िदवे लावून माया िबन िपकप ा गाडीवन घरी गेलो
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एखादा अ कमीजा
आणखी पाच अ वष परेु ल इतके इंधन
सूयाकडे आहे णतात सा चताच नाही
ते काही माणान अिधक संपले की इकडे
पृीची वाटच लागेल ते कोण कं ोल क शके ल
जीवसृीा अिधवासासाठी पृी
आणखी तीन अ वष समजा सम असेल
ु दोनच अ वषात इथला
पण समारे
ाणवायू बबलेल आिण बतांश
ाणीजगत खतम होईल एखादा अ कमीजा
सहज आपले एक असू दे
णून चालले आहे हे सगळे
वसंत ऋतू कोिकळा वगैरे डो वरी
अजून खूप िपा चालेल ते
माणसाचेच डोके िफरले तर तो त:च
हे सगळे सर संपवू शकतो
कवा काही िवषाणू
एकित हा कन
माणसाला मातीत घा शकतात
मग पूव इथे माणूस होता

हे ना कुणाा मािहतीत असेल
ना कुणी ाचे संशोधन करील

यातूनही समजा माणसासारखे काही आलेच

ु माणसाा असंब मािहतीचा
तर ा जा
ाला काहीच उपयोग नसेल कशाला तो
वंशशा आिण इितहास धड
ं ु ाळत
ेरणाान े शोधत बसेल
माणूस जगला तर रणशीवर चालणारी सव कामे
यंमानव करतील यंमानव िनमतीसह
माणूस फ आता करावे तरी काय असे णत राहील
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कादंबरी
लेखकाला कुणावर अाय करायचा नसतो

कुणाची बदनामी वा भलावणही करायची नसते

ु
ू च तर
ान े जी माणसे पािहली अनभवली
ांतन
घडणार ाची पाे पण तो ांची सता
ु न टाकतो ांची ओळख न करतो
पसू

स घटन ेवर आधािरत असयाचा आधार
ाला नको असतो िवासान े नकळत
आिण अनातपणेही ही माणसे आली
आपा जगयात आपण ांचा िवासघातही
ु दोषही
नाही करणार आिण ांच े गण

ु दोष असतील
नाही उघडे पाडणार पाांच े गण
ते ांच े असतील ते कमीजाही असतील
अिधक सौ वा ती वा वेगळे ही असतील

ांा िनिमान े इतरही कुणाला ओशाळे वाटू नये
याचीही काळजी लेखक घेऊ इितो

लेखनान े ाा काळाचा दावेज घडवला पािहजे
ही बािलश अपेा आता लेखक नाही मानत
ना माणसाचे ना काळाचे बेब चिर
लेखकाला िचतारायचे असते
काही माणसांच े गु जगणेही

जाणून असतो लेखक तो गु पणाही
जसा ा तसा नाही अवतरत ाा लेखनात
पाांची आिण सांची पे पालटतात
तरीही ाची कादंबरी
एकसंध खरी होते
हेच तर असते ाचे पाहणे
आिण  होणे
ाा लेखनातून
की
ू च नसते
स हे सावर अवलं बन
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आान
आपण वाळत गेलो तर
आपण नाहीसेच होयाचा
धोका िनमाण होतो
हे समजून ा चतेन े
वाळत चालले पाणी
ास णजे तरी काय असते
मनच ना ते समजले की झाले
मग मन मनाला णाला
कवा णाली
की लग असते का आपाला
तेा आले लात

ु
ी आिण पषाची
ोधाची रसायन े थोडीफार
वेगवेगळी असतात पण मन े मा
एकसारखीच असतात
यंचिलत
णून मग सवानीच
आानाची कास धरणे
अिनवाय झाले जरी
काही शार णाले
अहो मनाचे ान
मनालाच तर होणार
उगीचच
गूढ िवेा मागे लागून
जाटोणा कशाला
ांच े णणे होते
आपण आहोतच िवषारी
हे िवषच करेल िनमाण
उाचे िनवष जग
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जागितक
े ा नादी लागून
अथपूणत 

ु पा
ु चावयात
तीच तीच री पा
काय अथ  आहे

इथे जागितक काही
िनमाण होत नाही णून रडत
ु होतात श
पण कशामळे

सगया माणसांा मनांत
ु वेश असलेले
म

हा  तरी कधी घेतलात का समोर
ु े हवीत यादवी हवी
य
चंड ाळ हवा
कवा अकित आपी
आिण ा सगयाचे चंड
 तपशीलवार
अासपूवक
खूप पान े भन वणन हवे
ही तमु ची
जागितक ची कना

तमु ची कादंबरी ेट होयासाठी
आधी इथे हजारो
मरायला हवेत तडफडत
कवा मग एक सा उलथून
जनोधातून सरी येयाचे
ांतीचे सूय गान
ा लेखकाा भायात असतात
ु असा काळ
असे अनभव

तोच होऊ शकतो जागितक
ु चे ठरलेले आहे
हे तम

माणसाा टीन जगयात असलेले

ु ाला िदसत नाही
हेच सगळे जागितक पािहलेले त
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आपम
मला मत आहे पण अिभिनवेश नाही
असे णणारा एक ामािणक िवषक
खूप उंचावन पडला जाळीत
ाला काहीही झाले नाही
पण लोक हसले
तो समजला की लोक ाा
पडयाला हसले
नंतर ायांच े खेळ होते
ायांना फ शारीिरक असते काम
ांाकडूनही होतात िवनोद
पण ांना ते कळत नाही

कारण ांच े मन अगदीच
ाथिमक असते
ामािणकपणाचे ोम
माणसात फार असते कारण
तो खूपच हलकट असतो
ेक ूाला वाटते

ु जन हे न देखवे डोळा
बडते
ाची सगळीकडून फाटलेली असून
कुणी णतो की मन
सवानाच असले तरी
काही मन े िनरागस आिण िवशाल
असतात
फलाशा नसलेली

ु े
डावी असामळ
तेच फ असतात या पृीवर

माणूस िकडामग
ं ु ी यांच े िहतचतक
हसेला आपम समजणारे
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काका ेट होता
सव संबध
ं ांच े दबाव

ु े च तर
ीकारत गेामळ
मलाही लागलीय सवय
त:ची एक ितमा बाळगयाची
आिण वेळ वकत पान ती
अशीतशी सादर करयाची
हीच तर वा आहे जगभरची
ु
ितमेच े ताण सख:खे
मानापमान यांनी जजर होत
कधीतरी िनकडीन े ितचा
शेवट गाठला जातो आिण कळते
ती न होऊ शकते
आता ती न होयाची नसते भीती
फ ती िवकृ त होयाची असते ितलाच
कारण या वेत स
े नसेल तर छी:थू होयाचा धोका
म दे ायला करतच राहावे
हा खोटे पणा हीच जदगी मानून
लेखक कलावंत घाबरतात
काय णतील आकीय
िम िहतचतक समाज
आिण टाळत राहतात ते
ितमेच े बग उघडे पाडणे
सेफ अंगणात खेळत राहतात ते
फ मतभेदांच े आिण िकोणांच े
वैिव आिण मामकौशावर
िभ ठे वत होत राहतात
पािरतोिषक िवजेत े
काका ेट होता हे कबूल करत
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ु
परोगामी
ेषािशवाय माणूस जगूच नाही शकत
हे तर जागितक स आहे
जग तयारच का झाले हा नाही 
ु होतो
ते आहे इथूनच स

वैािनक िकोण आिण :ख
असणारच हे मा कन

शांततेचा बिु ामायवाद
तकान े दाखवता यायला हवे
ु ा ेष कसा अिहतकारक
तझ
माझा कसा समथन ीय

आपापले आतु चेहरे
असायला हवेत सा दाखवणारे
आपापा िवभूतशी
या एकू ण काराला अंधा न णता

ु
णता यायला हवे परोगामी
मानविहत
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