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सावध 
 
तस ेतर मनाा हालचाली 
फ एकच गी माहीत 
ितथनूच मडंईकड े
आिण मग भाजी घणेाया 
वाढा वयाकड े
 
याचा ना उपयोग माहीत 
ना याा वशंजाचं े
मनोर ेपािहलेले 
 
कंटाळून  पाहतानाही 
तीच हरवलेली येसी 
खणुावत ेसुयान े
तेा वाटत े
 
ह ेअस ेिकती चालणार 
आपा ऑिफसातले फनचर 
उदास िदसत ेही 
 
ह ेआपा पाटची सा गेामळेु 
की आपणच होत चाललोय 
सावध असयापासनू र र 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
चतरु 
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गवतात उडणार ेचतरु िकड े
मरपेयत चतरुच असतात 
कारण असो की नसो 
िवचार थाबंतच नाहीत 
 
रोषणाईत डुबंलेलेच 
दतेात सदंशे की नका क 
कारणािशवाय िवचार 
ीण ाल वडे ेाल मराल 
 
ापेा चतरु ा डाव टाका 
तःवरच आिण मंोार करत 
आवाजांा भतनी 
सवेन करा ग ुगंी 
 
िवचार थाबंवान ेकाय होईल 
याा भीतीा आवाजानंी 
दगंली पटेवा कॄितशील ा 
सन राहा पण शरू ा 
 
हार परायचा िवचार 
मा करा आिण मनाला 
शरण जा मनानचे 
हाडाचंी काड ेकरत 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
जबाबदारी 
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आपले आयु ही आपलीच जबाबदारी  
समजनू आपण पाहतो थोडा िनसग  
थोडा उोगधदंा थोड ेसवफुेगव े
आिण भाडंण ेआिण थोडी मेाची उजेन े
 
भातापेा िजरा राईस चागंला 
बीपी आिण डायबिेटसला 
णनू आपण चार करतो 
इतराचंी काळजी घणे े
ह ेआपलेच जगण ेसमजनू 
 
जग आपलेच समजनू 
आपण ाला िशा घालतो 
साची चाड नसाबल 
आिण कॄततेा अभावाबल 
 
जग ह ेआपा आत असत ेकी बाहरे 
ह ेआपण िवचारतच नाही मेामळेु 
 
आपण मा आपा आतच आहोत 
ही आपली खाीच असत ेिनःशकं 
 
जबाबदारी टावर इतरांमाणचे 
तःलाही थोडफेार माफ कराव ेलागणारच 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
खपू काही रािहलेय 
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मन असािशवाय वाटू नाही शकत 
की खपू काही रािहलेय लाता फेाचंी 
िववेाट लावयापासनू घराता 
टॉमीला लस टोचनू आणयापयत 
 
काही गरैसमज तर होणारच आहते 
आिण आधारकाडा त कन ायची ी 
महाची असनूही माग ेपडणार आह े
 
िडहायशेनच ेएक लागलेय लफड ेमाग े
सारख ेपाणी ा आिण जा लघवीला 
 
िनसग  णज ेश ूवाटण ेही तर एक सनातन समा 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ऊन 
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तुाला सावा नसतील िदसत 
तर तुी ऊन पाहता ह ेखोटे आह े
 
ःख असत ेअनके हाशा भावनांा 
पा भमूीवर ठळक ह ेकळलेच पािहज े
 
आपण आहोत हहेी असत ेआपण 
नसयाा पा भमूीवर हहेी िदसायला हव े
 
आिण नसण ेह ेअसयासारख ेकस ेअसले 
हा ही असायलाच हवा िजवतं असयात 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ही किवता 
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ना ःख आठवणारी 
ना सखु िगरवणारी 
ना िबयरबारा अधंकु काशात 
चवीचवीन ेउदासी िपणारी 
ना जग सतत आपा िव 
असाा सात 
उपरोधान ेजहाल झालेली कवा 
िजला सतत बाळगावा लागतो अिभमान 
सिहतुचेा आिण माघारीचा अशी 
कवा िजा अगंावर उमटत राहत ेपरुळ 
के घटनेा ऍलजच ेअशी 
 
ही किवता आह ेकरणारी 
िनवातं  
के घटनलेा रंग दणेाया 
अाहत यंणचेा 
पायाच अचानक उखडून 
बाजलूा होणारी 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
लाा 
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आपण सव ान ेवाही झालो                              
तर कोणतीच घटना घडू नाही शकणार 
हा िवचार आापासनू मनात आपण एक 
चडं खडक आहोत अस ेवाटत रािहले 
सामािजक राजकीय ािनक जागितक 
आिण िगत खपू काही घडत रािहले 
खडकाा आतला लााही गोठत गोठत 
आिण तः बाहेन आता िदशने ेिझजत िझजत             
 --- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सायकलम ेहवा भरायचा पपं 
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गगं ूदादा ह ेिपरच ेनावही कधी ऐकले नत े
ातले य ेमहेकी महेकी रात य ेचादँ िसतार े
ह ेगाण ेकस ेकाय आठवले झोपते 
जगयात खर ेतर तस ेकाहीच नसताना 
आिण पीबरोबर आलोय कुठातरी लाबंा वासातनू 
तर बरोबर फ दोन पाढंया िपशा आिण एक वासी बगॅ 
तहेी सगळे बरचेस ेिरकाम ेआिण मी असले काही 
आयुात कधीच वापरलेल ेनसताना आिण ह ेकाय 
सायकलम ेहवा भरायचा पपं – कशाला 
मी कधीच सायकल वापरलेली नसताना -- 
ह ेगेा जातले तर नसले ा वळेी माझा 
मडर झाान ेआता आठवत असलेले पण साले 
ा वळेी तरी माझा मडर ावा अस ेकाही 
क शकलो असने का मी बडंल वाटतये सगळेच 
 
आता यतेोय आपला ॉप णनू उतरयासाठी बसमधनू 
उठतोय तर ह ेअसले सगळे सयूदय होयापवूा काशात 
 
त ेकाहीही असो ायला पण गाण ेभारी आह े
कुणी नत की आपासाठी गातये 
 
ुा अस ेघडायला ीमतंी िकती लागत ेगडगजं 
समजतये का काही िपढीजात लागत े
 
तरी ायला तो सायकलम ेहवा भरायचा पपं 
खटकतच राहतोय सबंधंच नाहीय खर ेतर काही 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
िलट 
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आमची िलट सु झाली 
की बासरी सु होत े
अिज ा  पािहले 
जरी कोिडमळेु गलेे काही मिहन े
त ेपाहायच ेऐकायच ेरान गलेेय 
 
आनदं ायला अगदी मला 
च लागत ेअस ेकाही नाही 
काही िकमीा अतंरावन 
नसुता िनरोप जरी आला 
की  ेजागी आहते 
तरी माया मनाच ेकण न कण 
णतात गाण ेची ची 
र ेपतगं मरेी ची र े
 
आिण या िवासातच 
घडत राहतात ितकडहेी घडामोडी 
वावंरच ेरंग झळुुकवर सोडत 
िनतपण ेअिनयिंत साळसदूपण े
 
आठवणी थाबंलेाच असतात सतत 
पुा पुा सचते ायला 
ाचंा तजलेदार अधंारच तर 
जगवतो अमया द खाजगी अवकाश 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बालपण  
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आकष णाचंी आतषबाजी 
बाहेन कुठून नाही यते 
ती मीच घडवतो 
आिण मायाच रंगीत चातं 
सेी होत िवसन जातो 
सव  माग  कंुिठत होयाच ेधोके 
 
ह ेपािहले गलेेल ेअसनूही 
की जगाता इतर कोणाही 
शरीरमनामाणचे 
ह ेमी माझ ेटलेलेही 
परकेच आह ेआिण िनरथ कच आह े
याला मजा वाटण ेन वाटण ेिततकेच 
 
आकष णांा उ िठणया 
जेा िदपवतात िवचाराला 
तेा बालपणातले सगं 
पुा हावी होतात वत मानावर ठाम होत 
 
आिण िपथात यते ेपुा ठामपण े
तीच यशी होयाची भीती 
माहीत असान ेबालपणातले धोके 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
नाजकू  
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नाजकुता आपली ावी 
णनू करायच ेकाहीच नसत े
नाजकू असायच ेअसत े
भीती नसत े
तेा नाजकू असण ेअसत े
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
समजनूउमजनू 
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जवळपास इकड ेितकड ेकुठेतरी 
िता असयान ेआपण सखुावत असतो 
ह ेितला माहीत असत े
आिण आपण सखुावत असतो 
एवढ ेपरुसे ेअसत े
िनरथ क जगयाला 
अथ  आह ेअस ेणायला 
समजनूउमजनू 
ातला खोटा खरपेणा 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
आवाज आिण ेन आिण माकड 
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आवाजांा िनयते 
उगवली एक पसॅजर ेन 
िता मागा टोकाशी 
होता एक भास एका माकडाचा 
-- त ेढकलत होत े
की ओढले जात होत े
त ेआवाजानंा कळत नत े
पण आवाज तरी 
कसला कसला िवचार करणार 
हीही एक समा होतीच – 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सॄंती 
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के गोीला 
वळेेा मया दा असत आधिुनकतमेळेु 
मग मातॄमेाा भावना 
पणू  खच  न होता रान जात 
येसीला बयाचदा वळे नस े
मग ाही भावनाचंा 
िनचरा होण ेरान जाई 
मग अशा वळेी रािहलेा 
सव  भावनांा तो किवता िलही 
आिण एकदा सु केावर 
ा ा भावना आणखी आणखी 
िनमा ण होत म खच  होत राहात 
कधी रोमाचं तर कधी पाणावलेले डोळे 
यानंा वाचकाचं ेभरघोस ितसाद यते 
ांाही भावनानंा वाट हवीच अस े
आिण भावना िनमा ण होताना 
जरा माफक ःख का अस ेना 
सटेु वाटे हलके वाटे सदय वाटे 
 
ी-वाचक तर अिधकच 
सदय णनू िस असान े
आिण रडयाच ेकचर ानंीच जोपासाव े
ही परंपरा ानंा मा असान े
ा तर फार खशु असत 
मळुातच स ुदंर दखेया असनूही 
अिधकच मकेप कन ा 
जरा मादकच होऊन यते 
 
ाा किवताचंा एकूण माहोलच 
आकष क स ुदंर आिण मनमरुाद  
असतो णनूही बरचेजण जमा होत 
आिण तरीही ाचंहेी डोळे पाणावत 
 
ाला अिधक मोा भिूमकाही 
मधनू मधनू सचुत आिण कळवळा 
दाटून यईे माणसामाणसातंले सघंष  पान 
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मग तो सरळ माणसुकीा किवता िलही 
माणसा माणसा माणसू हो 
ह ेाच ेघोषवाच होत े
 
ाला खपू िनमंण ेयते 
िचपटगीतहेी िलहायला यते 
कुठेही िलहा भावना खयाच असतात ना 
पशैासाठी िलिहतोय णनू 
लोकांा मनानंा हवसे े 
मािलश कन दतेोय णनू 
भावनालाघव खोटे कस ेअसले 
 
नहेमीा पिरिचत सव मा 
निैतक निैक ाचारमु 
ईीएम हॅक न करता जकणाया  
अशा किवतानंी 
साॄंितक साॄंितक होत राही सगळे 
सगळे िनघनू गेावरही सभागहॄ बराच वळे  
गोड सगुिंधत आिण मॄच राही मपण ेदरवळत 
--- ००० --- 
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ग  
 
आपासाठी आपला ग  
िनमा ण करायच ेआपले कधी ठरले 
त ेकळलेच नाही 
आकष णाा पायघावंन 
सकंोचाच ेमाप ओलाडूंन 
आपण एकमकेांा मनातं वशे केला 
आिण आल ेआपा लात 
झालाच आह ेकी ग  िनमा ण 
सकंोच नसण ेहाच तर ग  
--- ००० --- 
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रहदारी 
 
बाहरेची पहाट पाहात असताना 
णात जातात टेकडीवरा तळजाई रावरच े
ओळमाळ िदव ेजण ूकाही 
नको त ेत ेवगळत आावर 
फ किवता उरावी 
 
िदवस उगवण ेणज ेजण ू
राी खपू काम केलेा मच ेिवसावण े
 
रा अजनूही शातं 
पडलेली असत े
किवता करले त ेकरले 
या िनभ य बिेफकीरीन े
 
कोणतीही रहदारी 
आता जण ूकुणाचीच नसत े
--- ००० --- 
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मेकिवता 
 
तो येसीला णाला 
एक मेकिवता द े
ती णाली 
मला नाही जमणार 
तो णाला तरीही िलही 
चागंली जमणार नसली तरीही 
ितन ेिवचारले 
तो हो णाला 
 
ाच े
िता यणेाया किवतकेड े 
लच नत े
कारण 
ान ेमािगतामळेु 
मेकिवता िलिहयाची 
ितची कॄतीच 
किवतआेधीची 
असणार होती एक 
टे मेकिवता 
--- ००० --- 
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तपा  
 
आशा िनराशा ःख भीती 
ह ेसव  तस ेटीन झालेले होत े
यातनू बाहरे पडता याव े
ही इाही झाली होती 
ाच टीनचा भाग 
 
पण ा इेमळेुच कधीतरी 
तझुा सगुावा लागला की ऐकला 
कोण जाण ेपण उगीचच एक नाद णनू 
तझु ेचतन घडू लागले 
तहूी असणार मायासारखीच 
एक टीन ह ेगहॄीत धन 
 
पिहाच ओझरा सपंका त 
त ूटाकलेस सागंनू  
की तलुा कुणीही 
श केलेला तलुा नाही चालत 
तसा नसुता य जरी केला कुणी 
तरी ाच ेआपोआप हाल होतील 
अशी आह ेतझुी जा 
जरी मला त ेकरणीच ेवण न वाटले 
 
पण या रहमय मरुीमळेुच तुया 
मनात हवपेण जाग ेझाले आिण वाढतच गलेे 
 
तलुा वश करायचचे अशी टले तर 
िजच झाली तयार आिण सुवात झाली 
माया घनघोर तपलेा जी अिधकािधक 
पातंरीत होत गलेी वदेनते आिण खर ेतर 
भरकटून वडे ेहोयाा शतते 
हहेी समजत आपोआप की तलुा 
याची ना खदेखतं असत ेना सडूाचा आनदं 
 
मचे एका थकाा णी 
अचानक त ूसागंनू गलेीस की त ू
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मला ओळखत नाहीस आिण ओळखणारही नाहीस 
इथ ेपुा पिवत झाली माया तपचेी 
नशाबाज हाव आिण यात असणारच कुठेतरी 
एक वशेाची फट ही माया 
टीनमधनू आलेली कना 
 
आिण अचानक एकदा मी बसेावध असताना 
िदलेस त ूपिरपणू  आलगन आिण णालीस 
दाखव ओळखनू मला 
 
माया तॄीच ेसव  े उचकटून 
नासधसू कन पािहले ात तझुी ओळख 
कुठेही कणभरही नती तेाच समजले 
सदा अनोळखी असणाया तलुा 
ओळखीचा श कसा चालेल 
आिण घडू तरी कसा शकेल 
 
ह ेभाट होत ेमी िदली सोडून माझी ओळख 
आिण सदोिदत रा लागलो अनपुित 
तुया अनोळखीत तलुाही नकळत 
--- ००० --- 
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तह 
 
दोन दशेातं सारा लढाया होत रािहा 
ातंला एक दशे सारखाच जकत रािहला 
ामळेु तह करायच ेठरले 
िनाप जीव तरी वाच ूदते या िवचारान े
शातंता मा झाली 
ा दोघातंा सीमवेर ितसया एका महान दशेाा 
सिैनकानंी दखेरखे करायच ेठरले ाचं े
दोन हजार सिैनक आिण शााचंी शभंर वाहन े
ितथ ेतनैात झाली 
ाचंा खच  या दोन दशेानंी िना िना ायच ेठरले 
माणसू हा एक समजतुदार ाणी असाच ेिस झाले 
--- ००० --- 
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माया खचुचा पी 
 
जरा नाराजच झालेला असला 
माया खचुचा पी तरीही 
मला चोच मान जाग ेन करता 
नाही िपणार मोहाची दा -- 
ाच ेकुटंुबपिरवार सद 
जाणत नाहीत माझी अनिैतकता -- 
ानंा नाही माहीत 
की ांा गरॅजेची मालकी 
जातये आता नवीनच आलेा  
अमीन सयानीा डुिकेटकड े
झमूता मोसम म मिहना 
णणाया आिण हहेी नकळत  
ठळकपण ेकी ाचंी मन े
ानंा अटळच असणार आहते 
 
एका जागी थाबंयान े
पखंातंले बळच गजंनू गलेे असत े
णनू ानंी अनके परदशेातं 
शूटग झालेले िसनमे ेबिघतल े
 
मदंबुी असलेला 
पण तबाची साथ उम करणारा 
वटेर असावा कधीच 
िटपची आशा नसलेला 
तसा तो कता  पी मनाच ेोभ  
सभंाळत सहज यईे चर टाकून 
--- ००० --- 
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िपचकारी 
 
त ूघतेसे कडून तःला 
आिण गातसे िवरहाची गाणी 
मातीवर पडलेा उ चादंयातली 
तरल सू हळुवार सचूक गोड 
अनके पुषानंा तुया 
एकिनतचेा आदरही वाटतो 
आिण असहेी वाटत ेकी तस ेनसत े
तर िहला ह ेःख करावचे नसत ेलागले 
मी मनापासनू उटपण ेअमया द 
काळजी घतेली असती ितची ितच ेसखु 
तचे माझ ेसखु या ताच ेगौरवगान 
गात सगंी जगाला अय करत 
 
काही िया अस ेःख वााला 
न आाबल तझुा हवेा करतात 
काहना तर तझुा िवरह 
दतेो िमळवनू मीलनाचचे सखु 
 
ही कला आह ेणनू एक िवशषे 
आदर असतोच मदं काशाता 
घटुाचंा तझु ेह ेसगळे िगत  
थोडचे असले िसनमेात एक  
अिभनयिनपणु नटी एकाला णत े
तु ेहोली खलेनकेा बत शौक ह ै
मगर तुारी िपचकारीम ेदम नही 
िकती आदर वाटतो िताबल 
--- ००० --- 
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ितमा 
 
कुणाचीच ितमा 
सव  ळकाळी अभे नसत े
इथ ेठीक चाललेा ितमलेा 
ितकड ेतड ेगलेेल ेअस ूशकतात 
चंचं ेएक गगनभदेी कचाळी 
वाचा-बघा ना शवेटी 
कचाळयापयत यते े
ती हााद गो 
 
समा ही वाटत ेकी समजा 
ितमिेशवायच जगायच ेणज े
ह ेजगच नाहीस ेतर होणार नाही 
झाले तर झाले अस ेणण ेणज ेमॄचू 
ती हमत तर नाहीय णनू मरत राहा मग 
ती नाहीशी होयाा भीतीत 
--- ००० --- 
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भाविचण 
 
मायावर कुणी नाटक िलिहले तर 
यतेाना िरा िमळत नाही णनू 
मी शतो राीच ेनाटक कस ेटाळतो 
त ेात यायला हव ेअस ेमला वाटे 
नसुतचे कुिणतरी वाढवनू पािहलेले 
माझ ेगणुदोष काय कामाच े
 
कग िलयरा आमततेनू 
होणाया ाा औदाया च ेदशावतार 
ठीक पण ना ाच ेशौय  ात िदसत 
ना ाची करा रंगाची आवड 
 
आिण अशा भाविचणातनू 
जर होऊ शकतये जीवनदशन 
तर कशाला असायला हवीय कादबंरी 
आजा जगयाचा दावजे 
( माझ ेडोके माणसाचचे तर आह े
उलटसलुट असणारच ना ) 
 
अगदी परुसे ेतपशील बास झाले 
करायचये काय पणू  भाविचण 
 
आिण शवेटी णायचये तरी काय 
तर बघा 
तपशीलांा बनावटिगरीत 
माणसू कसा हरवतो हचे ना 
--- ००० --- 
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खाबं 
 
भिसगंीत ऐकताना आठवले 
एक आजारपणाची खोटी रजा 
मी पणू  वापरली होती 
ानेरी अमतॄानभुव चागंदवे पासी 
यांासाठी सव ान ेअु कुवतीन े
माया आवााता बुीा 
 
ानतंर नोकरीा कामािनिम 
झाले होत ेमाझ ेजाण ेनवेायाला 
मी श केला होता ा खाबंाला 
िजथ ेघडल ेत ेअूत सागंण-ेऐकण े
आिण झालो होतो मी सिटमटल 
डोळे भन आल ेमी झालो चिकत 
मायाकडून ा शाचंा अपमान 
तर होत नाहीय या खोा गौरवान े
खर ेतर त ेश नसुतचे 
जाऊ िदले होत ेमी आजबूाजनू े
अनभुव जाळयाची ाचंी 
शी ओळखनू हमत न करता 
ाचंा श ीकारयाची  
 
लौकरच सावन मी 
िनघालो होतो ितथनू 
पाठ िफरवनू ा खाबंाकड े
माझ ेआह ेत ेमन सभंाळत 
--- ००० --- 
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आडदाडं  
 
सभंोग फ णजचे न ेमीलन 
बड ेगलुामांा ठुमया दाखवतात 
ी-पुष अशा दोन मनाचं ेएकच मन होण े
 
हा आददाडं पलैवान माणसू 
हजारो िया णतील 
हा जाणतो आाला अतंबा  
 
भरघोस िमशांा या रासापासनू 
आी काहीच नाही लपव ूशकणार 
--- ००० --- 
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सदासतजे  
 
कोणताही कसाही अपघात झाला  
तरी असमाधानाची लक तटुत नाही  
उरलेसरुले धयै  वापरले तरीही  
मेाच ेआकाश भटेत नाही  
यमके भटेतात फ किवतते  
मनाला गयेता आठवतही नाही  
अशा मनाला त:च ेतरी  
िकतीस ेअसणार कौतकु  
त ेत:कड ेपाहात बोलेल  
तेा रोमॅिंटक कशा िलहील किवता  
ाच ेसयूदय िवचारणार   
उतरा बालपणातले आिण   
कधी ना कधी अधंार िदसावर  
र ेका नाहीस ेहोतात याचहेी  
कायमच ेसदासतजे सदाहिरत  
--- 000 ---   
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राीच ेिदव े 
 
महागात पडलेले राीच ेिदव े 
तृीत सतत अता वाढवत राहतात  
िनारणच उतरलो आपण अिलकडा ॉपला  
याची खतं घऊेनच पार पाडाव ेलागत ेसव ियाकम  
आता इलाज नसतो नकार पचवयाला  
याचा सराव करत ित ठेवाव ेचहेयावर हचे बर े 
--- 000 ---   
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कालब  
 
आपण दाखवतो एकमकेानंा  
आासनाचं ेझड े 
बाजारांा िितजावंन  
आिण समुांा तळातंनूही  
िताधार दते की नीच  
होईल पुा भटे  
सपंतच तर आलाय कोिड  
अस ेदशवत नजरने े 
 
पण सागंता नाही यते  
आपाला आललेा अस ूशकतो  
कंटाळा एकमकेाचंा   
वा अिनिततचेाही  
 
अिनिततचेी घटना  
इतकी दीघ काळ चालण े 
हा खर ेतर अस ूशकतो म  
मनान ेजोडत नलेेा कालबचंा  
--- 000 --- 
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सव   
 
जगाकड ेपाहताना  
भाविनक बधं ठेवले नाहीत  
ह ेहवचे आपा जगयात  
असला गळेपडूपणा केला नाही  
एखाा गोया यरुोिपयन ीबल 
आपण आसी दाखवावी आिण ितन े 
झटकाचा चहेरा करावा  
त ेनकोच अस ेलाबं ठेवले  
जमीन आकाश झाड ेपी इमारती  
िमानंाही वाटू िदली नाही खाी  
गजुर चकुा ं िफर भी जदा ं   
अस ेमे ठेवले सव   
--- 000 ---  
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रहदारी  
 
ढगाचं ेउंचवटे इतके मऊ  
की श करताच िवन जाव े 
आकाशात मळुीच ितकार नसलेा  
 
हाच तर आह ेपरुावा  
मी तझु ेमन जाणत असाचा  
 
भर राहदारीतही मी पाहतो  
ितला ापनू असलेले तझु ेआकाश  
रहदारीऐवजी  
--- 000 --- 
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क े 
 
कोिडमळेु िदवसातले काही तास  
असतो मी याच िखडकीशी  
बाहरे पािहले तर िदसत ेइथनू  
चाळीस सदिनकाचंी एक िहरवी इमारत  
िनजव असली ती त: तरी  
िता मनाा चाळीस कातं  
हर तहेा िवचारानंी असत ेती  
गजबजलेली कुठे टोकावर आलेली  
कुठे ओथबंलेली शवेटा आठवणनी  
कुठे ओठंगलेली कठडयावर  
वाट पाहात कुणा िेमकाची  
 
िकके मिहन ेझाले  
आता बदललेही असले खपू काही  
के कात िवचाराचं े  
बदलले असले फनचर  
बागाचं ेेशनाचं ेिकाचं े 
वसुंहालयाचं ेशाळाचं े 
 
मला िजवतंच वाटतये ही ती इमारत  
--- 000 --- 
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शवेट  
 
सागंयासारख े 
शवेटच ेकाय असत े 
त ेपािहलेले असान े 
ाा अलीकडा  
हजारो पुकातंले  
मी फारच थोड ेवाचतो  
फ वगेया तपशीलासंाठी 
मी महेनत नाही घते  
आिण शवेटच ेज ेअसत े 
त ेफार वाचायच ेनसतचे  
त ेजगायच ेअसत े 
 
थोडा भाडंवलावर  
मी खपू वास करतो  
मचे उतरतो  
डगर पाहतो सयूा  पाहतो  
एखाा मिैणीची  
मनमरुाद तुी करतो 
 
मु णज ेकिवता िलिहतो  
शवेट न िवसरता  
--- 000 ---   
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असं मन े 
 
ज ेज ेिदसले त ेत े 
धन ठेवयाची  
माया मनाची सवय  
मी कधीही सोडू शकतो  
माया असं येसी असतात एकाच ीत  
कवा एकच ी असत ेमाया असं येसत 
माझी असं मनहेी बाहरेच तर असतात  
मी मलाच सोडून िदावर  
ह ेअसचे असत े 
किवताच ा सगया मेाा असनूही  
--- 000 ---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

केक  
 
पवू मला चहा करता यायचा  
आज िवचार आला तर खाी वाटे ना  
नमेा े कशा होा  
ायला िृतशं णावा का काय  
 
आता झोपते ानंा उर ेिमळवयाच े 
तं िवकिसत होतये ण े 
याची याच मागा न ेखपू गती होत जावो  
सगळे जगणचे झोपते घडत राहो   
 
झोपतेच उपभोगलेला से  
नतंरा झोपते आठवत राहो  
शभंराा वाढिदवसाचा केक    
झोपतेच कापला जावो  
--- 000 --- 
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सराव  
 
वीसश ेसाठपयत अनके  
लागतील शोध  
ानतंरच ेतेाच ेसाठोरी  
जग मला नाही पाहायला िमळणार  
याची कशाला खतं आज  
तरी ज ेआह ेाचा तरी िकतपत  
आह ेसराव माया मनाला  
 
चार िम आी िफन  
आावर िपतो चहा  
एका आतंरराीय अमतृतुात 
कोणताच िवषय व नसलेा  
 
सबुु जरी असलो आी बयापकैी    
तरी एखाा बातमीन ेहोतो आी िवचारम  
सरावाता सरावात  
--- 000 --- 
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सा  
 
मी ना कुणाा वाढिदवसाच ेले िलिहले  
ना मगंलाके िलिहली  
ना त:ची पाशी पंाहरी  
ना घराता कुणाची कुणाला सीची केली  
मी ओळखनू रािहलो अिनितता  
आिण घटनाचंी रचना करयाच े 
मनाच ेहावरट कारान  
 
माझ ेचागंले होवो माझ ेचागंले होवो  
तझु ेमाझ ेचागंले होवो  
ाचं ेआपले चागंले होवो  
अस ेणताना मला जाणीव रािहली  
हसणाया आकाशाची  
 
आता नाही यणेार  आता नाही यणेार  
समा आता नाही घगावणार माशा  
अशी हवीतच कशाला  े 
अस ेणत मी धकेु ाहाळले  
 
मी ना अपशकुनी आह ेना शकुनीमामा   
मला घटना खोा वाटतात  
तृी ामक वाटत े 
ह ेकधी कधी बोलावसेहेी वाटत े  
 
पण ह ेबोन कशाला करा औिचभगं  
णनू मीही नव ेकपड ेघान  
उडवतो फटाके लावतो फुलबाा  
 
भलावण उपरोध वा िशा  
ह ेसव  अतु असयाचा आनदं  
सा मला खरा धन चालायचाय  
सवासाठीच   
--- 000 ---   
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खाजगी  
 
बाहरेा धुान ेजमॅ  झाललेे  
श होतात एकाकी  
आिण क ूलागतात खाीशीर  
खाजगी आयु  
इतरानंी कीव करावी वा बिेफकीर राहाव ेअस े 
 
खाजगीपणा तर हवाय  
पण जमॅ होण ेनकोय  
ह ेजर िवानान ेश नसले  
तर आता जाटोणाही 
चालणार असतो कवा भिमाग ही  
 
सहनशीलपण ेपार पाडतात श  
जगातली कत  ेजाणयेणे े 
असले महामागा वन तरीही  
आता आत कडलेला ास  
िदस ून देयाा यात    
--- 000 --- 
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हसा  
 
ती गती इथनू ितथ ेजाणारी अशी असले  
तर अजनूही क शकेल सयू  पृीला अिंकत  
पण ती जर असले िवभर तर 
कोण कुणावर सागं ूशकेल अिधकार   
सव  घटनाच होतील र आिण  
ितचा दहे आिण माझ ेमन  
दोी नसतील अधीन एकमकेांा   
 
अस ेनसले श तर हसा अटळ आह े 
--- 000 --- 
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डायया  
 
उामपण ेवागण ेहचे आपले नॉम ल जगण े 
अस ेसमजणार ेिसनकेलावतंाचं ेमू  
वाहात राहत ेिवना अटकाव  
मानमरातब घते राजकारयाचं ेले  
पाहात राहतात मेान ेा वाहाकड े 
 
जनता ायासाठी पजूा करत े 
ांा ांा पतुयाचंी   
िसनकेलावतंांा सा घतेलेा डायया  
ितजोयामं ेआपापा ठेवनू सरुित   
 
से आिण इितहासाचा अिभमान  
ह ेबनतात मानब सवच घरायाचं े 
 
 कपड ेतजलेदार झड ेशु कास   
यांा मागोमाग पळत यतेात  
रानोमाळ फाटलेली कागदप े 
 
सगयाचंी असत ेखाी  
आता यश िमळेल आपलाच माणसू  
होईल दवे भरवील सभा  
आपा पू पतुयासमोर  
 
त ेपतुळे असतात ाचंेाचं े   
माताा जीव की ाण   
या पतुयासंाठी जीव दऊे आी 
णतात सगळेच ज ेत े   
आी मरायलाही तयार आहोत  
 --- 000  --- 
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लगाम 
 
संाकाळची वळे 
इस पार या उस पार अशी अवा 
उधळू पाहाताहते घोड े
पण लगाम घ ताणलेले भीतीन े
िदशा चकुयाा 
आिण राच होऊन बसयाा 
ओझ ेभिवाच े
 
आपाला जीव लावणारी 
संाकाळ 
खावली तर जाऊ नय ेजर  
ितन ेल नसले केले तर 
आपा गतीकड े
 
ितची काळजी महाची 
की आपण जखमी झाले असयाची शता 
ह ेकळत नसान ेतीन िदवस 
घोड ेताणलेले थकत उभ े
--- 000 --- 
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मेकहाणी  
 
तो परुोगामी होता  
ाच ेितावर मे होत े 
ितचहेी ाावर होत े 
पण िता मेाच ेजरा वगेळे होत े 
ती कधी इतर एखााकड ेआकषत होई  
तर कधी ाा कामाला ु लेख े 
पास टे मे आिण पास टे अपमान  
अस ेितच ेपकेॅजच होत ेतसा भावच होता  
कधी मेाच ेपारड ेजड होई कधी अपमानाच े 
तरीही मे आवडत असान े 
बाकीच ेतो ितच ेिातं समज े 
 
पण अपमानाच ेपारड ेकधी फारच जड झाले  
तर ाच ेडोके िफर ेनको त ेमे अस ेहोई  
ाला ितचा ितरार वाटे मग ती ण े 
परुोगामीपणात बसतो का असला ितरार  
असले ािम नसुा त:ा अपेा राबवण े 
सयाच ेातं िहरावनू घणे े 
 
मग तो ण ेपरुोगामी असलो तरी माणसूच आह ेना  
माया जगयाचा पाया माझा ािभमान  
मी सोडून का ावा मी भाजीपाला थोडाच आह े 
 
ती ितच ेपकेॅज बद शकत नस ेितचा तो  
नसैगक भाव होता ानचे उदार ाव े 
अस ेती ण ेया वळेी तो गा ा गा ंवन काही ण े 
 
ाला ाा जातीची अिता असली तरी  
धम षेाचा तो िधार करी  
शवेटी माणसूपणावर ांातं तारुता समटे होई  
--- ००० --- 
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मिैफल  
 
माया बयाच किवता जागितक  
दजा ा आहते ह ेमला माहीत आह े 
जागितक किवता मला माहीत आहते  
पण आणखी कुणाला  
अस ेवाटताना िदसत नाही  
कबना मराठीत तरी आहते का या  
िवशषे णाात अशा 
तहेी कुणी बोलताना िदसत नाही  
 
एक ी णत ेखरचे  
चागंाच आहते तमुा किवता  
पण ाच ीला ा ितकडा किवता वाचनू  
ांावर िुतपर िलिहयासाठी उाहाच े 
भरत ेआललेे िदसत ेतेा कळत े 
ा ीला आपाकडून ह ेह ेसाधायच ेहोत े 
णनू चागंा होा आपा किवता   
तस ेभरत ेनाच आण ूशका आपा किवता  
 
एक माणसू यऊेन सरळ जाहीरच करतो  
या किवता िहतकारक नाहीत कुणी वाच ूनयते  
 
एकजण णतो यात थोडी गयेता आणा  
सरा णतो जरा भाविनक ओलावा आणा ना  
इता  का िलिहता आिण णायचये काय तुाला  
ितसरा णतो कळलेच नाही तर िलन उपयोग काय  
 
तमुा किवतलेा परंपरचेा वास फारच कमी आह े 
तुी उगीचच इिंलश हदी श वापरता  
कधी ितमा फार असतात तर कधी गच नसुत े 
 
इतनी बडी मिैफल और इक िदल िकसको  ं 
अस ेहोऊन जात ेअगदी  
--- ००० --- 
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वा  
 
ार वा होण ेएखाा पाचा  
एवा तण वयात णज ेखाऊ न े 
िशवाय तो एक उम वकीलही होता  
नावाजला जात चाललेला  
फ अावीस ची होती ही कमाई  
टीीवर कॅप िदसली की लोक ओळखत  
की हा तोच आह ेिम णत  
अितशारी भोवलीय तलुा  
जरा आमासारखा असतास तर केस रािहले असत े 
पण कतृ ाला मह दणेायाही असतात िया   
तशीच होती एक ाची येसी आकष क  
 
टीी महाचचचा ाचा अनभुव  
असा होता की एकमकेाचंी उर ेनसलेले खपू मु े 
माडंले जात आिण शवेटी िनवदेक ग ुडंाळे णत  
की बाबा शवेटी सवानी दशेिहत महाच ेमानले पािहज े 
या कामासाठी मदतनीस णनू पातले तीन अनभुवी िवान  
असत ाा िदमतीला परुवायला आठवणी घटना तपशील   
तो तो िवषय ांा पासाठी बळकट करणार े 
 
कोटा त अनकेदा आपण आपा शारीवर 
साा बाजलूाही हरवतो याच ेाला अपराधी वाटे  
 
एकदा ाा येसीा हालचाली ाला सतंापजनक  
वाटा ान ेितला सात  िवचारले ितन ेाचंी   
नऊ उर ेिदली ातंले आठव ेाला जरा बर ेवाटले 
णनू ान ेघतेले ितला िमठीत ती णाली  
झाले ना िनराकरण शकंाचं ेतो णाला  
अस ेकधी होत नसत ेफ एक ब यतेो  
िजथ े फ सोडून दणे ेघडू शकत ेती हसली   
णज ेमागामाणचे पुा घडलेय णाली   
मग दोघहेी हसले जगण ेकळामाण े  
--- ००० ---     
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अमर होयाची खाी  
 
संातं आली की बर ेवाटत े 
पनुरावृीा आणखी एका वळशान े 
अमर होयाची खाी वाटत े 
आतु गोड बोलत 
बीपी बयापकैी नॉम ल राहत े 
पे शकतो आपण आजच-ेउाचहेी  
माफक सखु:खाचं ेसगं  
आपा अनभुवी शहाणपणाा  
सरुित िकामधनू अस ेवाटत े    
 
ंप आिण शी िजनपग यानंा नसत ेगरज  
अशा िकरकोळ अमराची   
ाचंी घ िनढा वललेी दगडी मन े 
अिवचल असतात आािक  
जग राहो अथवा जाओ अशी शातं  
ानंा ना गोडीची गरज ना लशीची 
भीतीवरा असत े 
 
पनुरावृीच ेछोटे छोटे डोस  
आिण एकच मोठा कायमचा साद 
या फरकामळेुच त:ा वा सयाा  
मृचू े सावटच नाही जाणवत  
ांा कठोर डोयानंा  
जगाची काळजी वाहणाया  
 
आपण मनानंी जगतो  
ह ेकळयापेा न कळण े   
कधीही अिधक चागंले आिण  
आरोयदायी  
--- ००० --- 
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िवचारम  
 
आपाला वाटत ेह ेबाहरे घडले  
पण ज ेघडले त ेआता िवचारानंीच घडले  
सबंधं खरचटले वदेना चा रािहली  
णज ेकाय काय झाले  
 
कुणाच ेतरी िवचार इतर म झाले  
अनवधान झाले सया मनाला आले  
वा साच ेप ोध अवतरला  
आता िवचारातंनूच  
िवचार खरचटले तफ  
 
ह ेिकती चालेल अस ेकधी होईल नीट  
िवचाराचा आटािपटा सु झाला  
वा तर लावायलाच हवी  
ाच जखमवेन सु झाले य  
तडजोडीच ेपुा गोडवा आणयाच े 
ाच जखमी िवचारानंी  
 
च बाजूनंी िभरिभरले िवचार  
आिण मु ेहोत े 
सयाा डोातले न िदसयाच े 
लावलेा वा लागलेा अथाा  
खरखेोटेपणाच ेबिेफिकरीच ेसयाच  
तातडीा मतचे ेनकळत सहज  
टाळता आले असत ेअशा   
 
जखमी िवचार करत राहतात जखमी य  
जखमी मे होत राहत ेअधीर तडफडत े 
 
अस ेकाहीच नाही घडणार शातंवणार े  
याही समचेी िवचारच घतेोय  
यंणा ताात ..... थकवा यतेोय .....    
या थकान ेझोप तरी यावी ....   
--- ००० ---  
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धोका   
 
वाटायच ेनसुत े 
की न जाणो  
काही अघिटत घडले  
पण संाकाळनतंर  
सहज यायची रा  
समोरा इमारतीत  
झळकत असलेा  
लाा रोषणाईबल  
बोलत किचत ितान े 
 
ज ेघडून गलेे  
त ेपरुसे ेहोत ेका  
आणखी एक पाऊल  
पढु ेटाकयासाठी  
की िडब  होईल  
सगळा खळे  
हाहाशा  
आटापााचंा  
 
नसुती उपिती यणे े 
हा ठरणार होता ितसाद  
जण ूतफ अानात  
आिण ठरणार होता करार  
भिवात कोणाही िदवशी  
कोणाही कारणान े 
िमठीबाहरे न पडयाचा  
 
काय घडले  
हा उजेक से  
ायचा एक  
हवासा धोका  
 
आिण मग सहज यायची रा  
--- ००० --- 
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आता आत  
 
राा या कडलेा पडले होत े 
एक कारन ेिचरडलेले माजंर तीन िदवस  
ाा घाण वासामळेु मी पुा कधीच  
ा बाजनू ेचाललो नाही  
घटोट न घतेा जाय ेकरत रािहलो  
पीस वष इमानइेतबार ेवत मानप े 
वाचत रािहलो नोकरी पाळत  
आमा एखाा फंनला एवढ ेमोठे असनू  
आमच ेसाहबेही यते सवाना वाटे  
िकती नॉम ल ह ेजगण ेिकती िनरपे  
िकती छान आिण कुटंुबवल  
 
मी का कशा केा सगया अनॉम ल िनवडी  
ह ेकधीच कुणाला िदसले नाही  
याला सहनशी िकती लागली  
ह ेमायाच मनाता मनात रािहले  
 
पणू  जगाची नॉम सी   
अशीच चालत असणार बारा गावची    
सगळेच ागी आिण सहनशील  
असान ेआता आत  
 
साहबेानंा तरी काय हचे िस  
करायच ेअसणार की बघा मी  
मोठेपणा नाही डोात घते कम चायावंर  
मेही करतो घरी गेावर णतही असतील  
बायकोला की ायला जाव ेलागत ेपण आता  
कंटाळा आला जर ाचंी ही सवय नसले  
झालेली चागंलुपणाची आिण तरी  
गलेे असतील िवसन ानंी  
घटोट न घतेाच े 
आता आत  
--- ००० --- 
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आपण एकटे होतो  
 
आपण एकटे होतो  
तेा आपण खपू केिवलवाण ेहोतो  
आपाला अपमान सहावा लागतो  
तेा आपण खपू केिवलवाण ेहोतो  
कुणी फसवत ेतेा  
कुणी बदनामी करत ेतेा  
कुणी ु समजत ेतेा  
कुणी गरैसमज कन घते ेतेा 
कुणी काही आरोप करत ेतेा   
 
कुणाचातरी खपू राग यतेो तेा  
कुणाला सधुारायची गरज वाटत ेतेा  
ज ेजस ेआह ेत ेतस ेखटकत राहत ेतेा  
मतभदे समोर यतेात तेा  
 
जगात काय बदल ायला हवते  
ह ेआपाला जाणवत ेतेा  
सगळी माणस ेाथा मळेु अधंळी झाली आहते  
अस ेवाटत ेतेा  
आपण फार फार केिवलवाण ेहोतो  
 
िजतके केिवलवाण ेिततकेच हसक होतो  
आपले आपण सतं धोाच े  
--- ००० ---  
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तबकडी  
 
एवातएेवान ेाची तबकडी सटके  
ाच ेशजेारी णत  
टाईट घ ेना कन ती जरा  
तो ण ेटाईट करताना खत ेफार  
मग एकजण णाला ितावनच त ूटीी घ े 
णज ेितची ताकद िवभागली जाईल  
तो णाला की गेा वष पािहले तस ेकन  
तर टीी चचा  जाच भयानक झाा  
आिण कोण काय णतये त ेमला  
एरवीही कळेनास ेझाले  
यावर मग सरळ ाा बायकोन ेएक  
जालीम उपाय केला होता ितन ेितावर  
कपड ेवाळत टाकणचे सु केले होत े 
 
एक िदवशी ा रान ेचालले होत ेपतंधान  
तबकडीवर कपड ेका टाकलेत वाळत  
ानंी िवचारले तर ती णाली की तुीच आहात  
याच ेकारण तुी भाडंण ेलावता आिण ही तबकडी सटकत े 
सामा माणसाला तुी वापरता सॉरी सॉरी  
त ेणाले आिण ितथनू चटकन सटकले  
--- ००० ---  
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राजका  
 
मला गरजच नाहीय  
उगीचच उाताात गभंीर होयाची  
कवा उारललेे चंसयू  सभंाळत बसायची   
पण याच जगात नीट चालावते 
गरजचे ेसव िचपट  
एवढाच हते ूअसतो  
तोही फलाशा न धरता 
तरीही भालेिबले घऊेन यतेातच 
पवूच मयत झालेले शरूवीर  
ांा पडानंा धे लागान े    
तवेढा तर मीही सावध असतोच  
ाचंीच राजका  
माया ताात असामाण े 
खशुीन े 
श नाही चालणार  
आवाज वाढवायचा नाही 
आिण िशा बदं 
एवा तीनच अटवर  
जकतो मी सामना  
खपूच आधी शवेटा चडूा   
ाचं ेइटंरेच समा झाान े 
--- ००० --- 
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आपला सव े कवी  
 
हजार आहते बाबी  
आिण हजारो होतील अम  
जवेढी मत ेतवेा ल  
आिण िनवड तर होणार आह ेएकच  
अनभुवातनू आलेली मत े 
गाढ अासातनू आलेली  
सामाांा िहताची  
आता काय अजट आह ेह ेसमजनू  
आधी िजवतं तर राहा  
मग पा करमणकुीच े 
या िवचारातनू आलेली  
आालाही ा काही  
अस ेणत ाय मागणारी  
गोली मार भजेमे  
ह ेगाण ेिलिहणाराच होता  
आपला सव े कवी  
--- ००० --- 
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थ  
 
मी िनसग  ेपाहतो   
थ होतो  
मी अमतू  िच ेपाहतो  
थ होतो  
मग कळत े 
इता ारायटीची गरजच नाहीय  
नसुतचे िदसण ेपान  
थ होणहेी पणू च तर आह े 
--- ००० --- 
 
षे  
 
षे दतेो िनिती  
आिण सरुितता  
अिनित करत  
िटकून राहण े 
--- ००० --- 
 
चहेरा  
 
चहेरा बदलतो  
आजारी होतो  
सतता वादानंी  
पण ायासाठी  
त:वर एवढा  
अाय तर अटळच  
--- ००० --- 
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आपोआप  
 
धम  जात भाषा रंग झडा   
याचं ेगटिनहाय 
वगेवगेळे श िनित केले  
कोणा शान ेकोणा भावना  
उवाात या सवयी लावनू टाका   
शाचंी वळेोवळेी दाबायची बटण ेझाली  
लोकाचंा ासच गलेा आता फ  
जगत राहा बाकीच ेआपोआप घडत राहील अस ेझाले  
--- ००० --- 
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सात  
 
तापमानावर माणसाची सा नाही  
ह ेलात घतेावर ाची िचडिचड कमी झाली  
झोपताना ान ेिवचारानंा िवरजण लावले  
लिगक अपेासंाराच राजकीय ाचं े 
ाचं ेसखु आवडान ेिदवसाही  
ान ेातच राहायच ेठरवले  
 तेा आला जेा वगेळी  े 
आली सघंषा त एक तर तुी करा  
मडर नही तर आी क  
असा उभा रािहला माहोल  
आता माघार शच नती ासाठी    
सात घणे ेभागच होत ेमरणाचा धोका  
--- ००० --- 
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सदय  आिण काळ  
 
दलाल-मळुगावकराचंा काळ सपंला  
णज ेकाय त ेसदय  कालबा झाले  
की त ेअा असाच ेकायमच ेौय   
 
कोरले गलेे मनावर  
आकष क आिण बिुमान ी 
ा ऐवजी आता काय कुप  
 
आिण गोडवा नसलेली काहीशी ूर  
हवीय की काय लहरी बगेमुान  
तडफडत ठेवनू िनघनू जाणारी  
 
अवयवाचंी उलटापालट आिण  
रंगाचंी ससहेोलपट झालेा  
ियाही होताहते सेी ह ेकस े 
 
मन ेझालीयत वाकडीितकडी 
फुटकीतटुकी आिण हसक  
आता ियाही हा आहते आमक      
 
सखुाच ेआयामच बदललेयत 
पुषाला ायची आह ेआता  
ती सहनशीची सपरीा   
 
ती घणेारी आता येसी नको आह े 
हवी आह ेितरार करणारी ठाम  
नकार दणेारी अपमान करणारी हडळ  
--- ००० --- 
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टास  
     

लोक णतात अमकु कवी ना टे ानचे  
िदली ी पाताळातले गटारी जग बघयाची  
 
का लागतो आपाला कुणीतरी टे  
कुणी पिरप आपाला कळत ेाच ेमह  
ह ेबघयाच ेत ेबघयाच े 
णज ेआपोआपच आपणही पिरप  
अस ेतर णायच ेनसले आपाला  
तो गलेा बळी आपासाठी  
आपण फ पिरपता वापरणार ेआहोत  
आपलीही कदािचत की काय  
टास आभणासाठी  
--- ००० --- 
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बढेब  
 
फुटकळ आशावाद 
सतत िजभवेर  
िकती वळे चालेल  
नको ा अनभुवाचा अी  
धगधगण ेमनात  
माहीत नसलेले जनावर  
जगाचा घास घणेार े 
अस ेण आरशात बढेब  
--- ००० --- 
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खलेन ेकी चीज  
 
वदेना णज ेअधंारातनू आलेली कचाळी  
िनिबड कााकुासंह माग हीन  
आिण समोर धमाच ेनारळ सित  
आिण हमखास किुन सित  
रवाहाचं ेसरुित ठेकेदार   
सपनके सौदागार ीमगलससह    
 
राज कपरू िबचारा भोलाभाला  
सखु वाटत िफरणारा राजशे खा  
कॅर गायातनू  
आ करत  
 
हम ेकुछ नही चािहय ेबस  
बाराितयका ागत पान परागस ेकीिजय े   
आपण णज ेबस  
मलुा बापाचं ेभांातं पडणार ेजीव  
 
वदेनचेा एक अस िवचार  
आिण ािव तीतनू सटुयाचा िवचार  
िचनॉयसठे   
य ेबके खलेनकेी चीज नही ह ै 
 
खनू िनकल आता ह ै 
--- ००० --- 
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कावळे  
 
आपण जण ूिनसगा पासनू  
वगेळे असामाण ेचालली होती माझी ोरी  
पण मायाच शरीरातनू यऊे लागले जेा  
कावयाचं ेआवाज तेा बाहरेही गलेे ल  
आिण या दोा अनवधानात  
आपण कुठे कस ेचाललो होतो त ेकळेनास ेझाले  
 
मळुात होती भीती  
दोी िनसग  एकच अस ूदेयाची  
त:ा काळजीा भीतीपोटीच  
ओढवले होत ेह ेसकंट कावयाचं े 
 
आता होत ेअिधक मोठे आिण अिधक अटळ आान  
कावयानंा िनसग  णनू मा करयाच े 
 
म द ेबघनू घईेल आता  
मायातला िनसग  अस ेझाले  
--- ००० ---  
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सपंक   
 
आधी ती होती शकंुतला  
मग झाली हेलता  
ानतंर चाच रािहला िसलिसला  
मिंजरी पराजंप ेपासनू  
त ेआसावरी औसरीकर पयत  
मचे ती एक िबनिसनमेावाली  
माधरुी दीित झाली  
छान गलेा तोही काळ  
िशवाय मधेा ओक रमी जाधव  
अिता शखे ाची पवार  
अशा बयाच 
 
वडे ेआहात की काय  
इता जणशी 
भटेण-ेबोलण ेकस ेश आह े 
का-शा-िवनोद-सािह-कला- 
धम -अा-तान-मानसशा  
अशा गोमळेु भरपरू सपंक  झाले इतकेच      
आमच ेसगयाचंचे काळ ा ा वळेी छान गलेे  
 
आधी माया मनाचाच िपा परुवणारा मी असान े 
मला ा सगयातंच गती होती िशवाय  
माझ ेदय अजनू सदय रािहले होत े 
सतत एखादी राजकीय बाज ूघते  
कडवट-रागीट-ककश-उपरोिधक-िवषारी  
न झाामळेु आिण ांातं इटंरे ायला  
मला वळे आवड अनकंुपा आकष ण  
आिण सगंी समप ण भावना असामळेु    
 
नाव ेप ेअनके पण खर ेतर एकच होती ती  
एकदा तर ती लाबंच गलेी पण रावा नाही आला  
मीच पुा एकोपा साधला तर इकड ेमाझी जागा िरकामी झाली  
मी मया िदत होतो पण िरकामी जागा अमया द होती  
--- ००० --- 
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एका िठकाणी  
 
आपली अमकु एक किवता  
वाचकानंा आवडली नसाच ेसमजनू  
ावर उतारा णनू एकूणच फटकून   
मी धारातीथ पडायच ेठरवतो  
पवा  न करता शभुाशभुाची  
वा घरोघरी चालणाया  
कोणाही वाढिदवसाचंी  
 
एखाा कवीा किवतते  
आले ियाचं ेउेख खलेु  
तर भवुया उंचावणार ेवाचक  
आधी क लागतात कवीचचे मोजमाप  
 
ांा आवडीत असतो  
लिगक मया दाचंा नकाशा 
आिण ठरलेा मागा वरा  
सव  दवेानंा नमार करत जाण े 
त ेवाचक सव  अानंा लखलाभ  
 
मी कधीच नाही िलिहणार मडंपात      
वाजवायची किवता  
मीच नाही थाबंत एका िठकाणी  
तर तुाला कसा थाबं ूदईेन  
--- ००० --- 
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मशीन  
 
एका अासकान ेशोधनू काढले  
सामात: मराठी कवीची शसंा  
साडसेातशेा पढु ेनाही जात  
ामळेु एका कवीन े 
आशयात ग ुफूंन  
मशीना भागाचंी नाव ेटाकायला  
केली सुवात नावी आिण वाढ णनू  
 
लोक णाले मशीनच ेपाटस  
परेतो हा भडवा किवतते आशय णनू  
 
कवी णाला नाही तरी काय  
मे राग :ख ह ेपाटस नाहीयत का मनाच े 
आिण मनाला मशीन का नाही णायच े 
 
तेा कुठे मु  आला समोर  
की बाबा मशीन नसणारी किवता णज ेकाय  
 
मराठी समीकानंी इथ े 
पोबारा या शाचा अथ  वापरला  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

चमार  
 
आधीच ेनकार नतंरच े 
होकाराा मागा तले िपवळे  
आिण मग सगळे िहरवचे िहरव े 
ह ेसगळे िसस आता िम होतात  
मी नसुती वाट पाहयाचा अवकाश  
ती हजरच असत ेखर ेतर  
वाट पाहयाचहेी नसतात पिरम  
 
कधी कधी मी काय िलिहले ाला  
अथ च नसतो काही ासाठी यही नसतो  
ज ेिलन होईल तो असतो एक चमार  
पिरमहीनतचेा 
 
वाचकानंीही म िबनधा िरलॅ  ाव े
आिण िवसन जाव ेबास  
--- ००० ---  
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खर ेतर  
 
येसी हा शच दशवतो  
एक आठवणीतला साचा  
एक लोभस ितमा  
आय  लोप पावलेली  
 
खर ेतर ती नसत ेदहा वीस वा  
पाच वष सहवासातली 
ती नसत ेघटनाचं ेकढ 
गतकातरता जोपासणार े   
 
ती असत ेणोणी ताजी अनपिेत  
लोभसतचेी सवयही न जमुानता  
कोणाही वयाला पिरप करणारी  
अनभुवी मनाा मातचेी गरज नसलेली  
--- ००० --- 
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परफॉम   
 
वृपात नाव आले णनू सडतेोडपण े 
पाणी िपणार ेलोक लॅमरा आखाात उताण ेहोतात   
अथा तच अगंाला माती लागत ेमग तचे लोक 
ाचंी किवता इथा मातीतली आह ेणनू  
बीए ला लावले जातात नतंर त ेनगरसवेकाकडून  
पािलकेतही लावले जातात महापौर नहेमी णतात  
नसुतचे उंदीर मारत बसण ेही आमची सृंती नाही  
आमच ेबापजाद ेमदर इिंडयात एका मॉबसीनम ेहोत े  
ही आमची ओळख नका िवस  
 
खपू बाधंकाम ेचाललेा आजा जगात  
महाकांा णनू पानाा टपया िकती टाकणार  
आिण ताणतणावावरा औषधाचंी चनै करताना  
सबंधं तरी िकती ियाशंी करणार नशीब इतकेच  
की आहते परुशेा िया जगात आिण आता ानंाही  
तचे ातं देयाची वळे आलीय ह ेया िठकाणी  
नाकारता यणेार नाही  
 
पुा पुा तचे  तचे  उगाळत बसायला  
आपण काही जुा जमाातले मोर नाही  
भटजी वा चाभंार तर नाहीच नाही  
तरीही ऊठसटू टडर फोडाच ेआरोप  
होतच राहताहते णनू तर शवेटी  
साध ेसैात सिैनक होणचे बर े
अस ेवाटत राहत ेकाखते  ेमारता मारता      
 
मन गजबजले की केालाच वाटत े 
नको हा आवाज नको ह ेमता िशरा तटुण े 
ापेा नारळ फोडून शातं बसण ेबर े 
 
खोटारडपेणा आिण खरपेणा असा काही  
फरकच नसतोय शि आिण उजेकता असली की झाले  
शवेटी परफॉम च महाचा  
--- ००० --- 
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पडग  
 
चालढकल करण ेह ेएक सूच समजा  
ामळेु खपू गोी पडग  
राग वा गरैसमज घालवण े 
आपा मनाता सशंयाची शहािनशा करण े 
असयूा मर षे याचंी वा णा  
की िववेाट लावण े 
िनराशा वफै एकाकीपणा  
आचीड आकीव याचं ेपातंर  
आिवासात करण े 
येसीच ेितसाद नमेके हव ेतस े 
का यते नाहीयत त ेपान  
ितला  करण े 
बॉसा घरी बे आबं ेपाठवनू  
ाा पोरानंा खशु करण ेवगरै े 
 
माझ ेऐका ह ेसगळे आहते  
:खाचचे कार झटकन  
घालवता यतेील अस े 
 
यातंले काहीही एक ा समजा सशंय  
ाा सीमारषेा आपण अ समजतो  
णनू ाला अमया द हाताबाहरेचा समजतो  
नीट बघा ाा सीमा  बघा तो एक मया िदत  
व ूअसाच े बघा  
अस ेतुी बघताणीच तो पणू   
नाहीसाच होईल आिण सोबत सव च त ेपडग  
 
आता नाहीच आह ेकाही पडग  
तर चालढकल कसली करणार  
 
आले ना लात चालढकल घालवायचा नसतो   
पडग घालवायचा असतो  
 
आता तुाला आह ेतचे सहन करण ेआवडत असले तर त ेवगेळे  
--- ००० --- 
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िखडा  
 
समोर िदसणारा अधंार  
हा काही ाला पया य नसतो  
ा ऐवजी पायाच ेर ेकन  
ावंन घरंगळत सोडावते  
 
श हमखास धडाडणाया िवचाराचंा  
धरू बनत मर चके करणार ेमकुादम   
 
कशाला नाही त ेवा नको त े  
णत टेबलावरा चादंया ठेवाात  
आवन आिण तरीही बिेश सपं ूनय े 
 
आकष णाचंी तस ेिटटाचं ेआवाज  
उगीचच भाव वाढामळेु चहेर ेपडलेले  
 
ाच ेालाच सावराव ेलागतात शवेटी  
ना कोया :खाचं ेकढ  
 
नसुतचे कुणीच कुणाच ेनसत े 
एवढचे णनू भागणार नसत े 
खर ेमळुात कुणी  
आह ेतरी का हहेी िवचाराव ेलागत े 
नाही तर वळेेवर िनघायच ेया िवचारात  
 
िखडा लावाया रान जातात  
--- ००० --- 
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बलाार  
 
ेेन ेनाही जलेली ही मानवजात  
बलाारातनू उगवलीयत ही मन े 
काहीच नसयान ेकाहीच नसयावर केलेा  
 
काही नाहीच आह ेतर मळुात पाप कसले  
आता सव मनातं ेा उगवण े 
हाच फ आह ेपापी बलाार  
 
याला ना शासन आह ेना पिरमाज न  
आपोआपच मन ेभोगतील फ हचे असचे  
श आह ेअस ेणयाची फळे  
 
यातनू ना कुणाला धडा िमळेल  
ना कुणाला वगेळे काही सचुले  
याची दाद िफया द वा नदही नसले  
 
नानंा िभडलेा बाळांमाण े 
मायने ेखाीशीर पोषण करणार े 
िवषकाचं ेभयानक पण नसलेले जग  
--- ००० --- 
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मम ी  
 
तुी सयूा  पाहात असाल तरी चालेल एक वळे  
पण ाच वळेी तमुच ेडोके खत असायला हव े 
तुी उम हॉटेलात जवेत असताना आनदं  
झाला तुाला तरी चालेल पण कुठेतरी  
बालपणीा दािराची आठवण हवी  
तुाला एकाकीपणा नसले तुाला चर यते नसले  
बॉसन ेतमुचा हरामखोर णनू अपमान केला नसले  
तमुची साची येसी तमुची वाट पाहणारी मेळ  
असले आिण तरीही साधपेणामळेु ती तुाला  
खपूच कमी चामग वाटत असले  
 
तरच तुी किवता िल शकता तीत तमुची  
थोडीफार बब हवीच हवी आिण असतचे ना  
कोणताही कवी िजवतं असाचीच तर िलिहतो किवता  
मलेेा कवा जालाच न आलेा  
कवीला किवता िलिहता तरी यईेल का  
 
ज ेआह ेाचीच पनुरावृी करा  
आिण ज ेआह ेत ेगहृीत धरा 
मग या अिनबध अगंणात तुी  
िकतीही कौश दाखवा  
तमुच े:ख कस ेवगेळे आह ेत ेसागंा  
 
चलेगा वाहवा होईल एक वगेयाच  
मम ीचा कवी णनू तुाला ानपीठ िमळेल  
--- ००० ---   
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िवशषेण े 
 
तुाला खपू िवशषेण ेनसतील सचुत  
णोणी तर तुाला कुणीही नाही णणार  
सवंदेनशील तमुा तळहाताा रषेातंनू 
सापडले चहेरा एका ूर माणसाचा जो णले  
मी अधं आह ेमायावर ा नका ठेव ू   
तरी तोच चहेरा जकेल वादावादीत 
तमुची बाज ूिवचारातच न घतेामळेु  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

ससा  
 
राीची वळे  
कुठले तरी चनॅले  
भर उातले शहर  
बॉबंचा पाढंराशु धरू 
चडं सशाा आकाराचा  
आकाशाला िभडलेला  
 
कुणी कुणावर  
टाकलाय बॉबं 
कशासाठी चाललेय यु  
जानमालाच ेनकुसान  
िकती झाले असले  
ह ेआजच ेआह ेकी जनु े    
 
िदसत तर नाहीय कुणी  
खपू उंचावन पािहान े 
 
आिण तपशील  
कळून तरी  
काय पडणार आह ेफरक  
माया वा कुणााही जगयात  
 
खपू िदवसातं ससा  
िदसलाच नता मा  
 
असो  
झोपायला जाव ेआता  
--- ००० --- 
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झरुळ  
 
माया बाथमा आरशाचा  
वरा उजा भागातला थोडा पारा उडाला आह े 
आिण ाच ेझाले आह ेएक झरुळ  
कायमच ेउपित  
 
त ेझरुळ आह ेह ेफ मलाच माहीत आह े 
इतरानंी कुणी ाला िभऊन  
कचाळायचा च नाही यते  
 
त ेमाया सव िदनारंभानंा साी असत े 
हसत ेमला शभुेाही दते े 
 
मी संाकाळी परततो तेा  
अचकू ा वळेचा माझा मडू  
त ेपकडत ेआिण सोबत राहत े 
 
मायाशी कोणताही सघंष  न करणार े 
सतत मला अनकूुल असणार ेआिण  
मला पाहताच सचतेन होणार े 
अस ेकुणी वा काही हवचे होत ेजगयात  
 
पण ही ही वाटत ेायला  
ही तर सतत माझी कॉपीच होतये   
िचडवत टवाळी केामाण े 
 
ापेा बायको बरी 
ती नल करत चेा तरी नाही करत  
या िवचारान ेितामायातले वातावरण  
जरा सधुारत चाललेय  
 
पण त ेझरुळ काही िपा सोडतच नाहीय 
या िवचारान ेआता  
ाामायातले वातावरण िबघडत चाललेय    
--- ००० ---   
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शाबाहरे  
 
शाबाहरे न जायाच ेकौतकु 
मळुीच नको आह ेया किवतलेा  
सवााच शरीराबंाहरेच 
असणार आह ेिहच ेजगण े 
 
वषा नवुष जोपासण ेचा आह े 
किवता णज ेमनाची बटीक असाची अफवा    
जगण ेणज ेफ राजकारण  
अस ेणणायाकंडून  
 
:खी राहा हसक राहा  
किवता णज ेहरके णातनू टपकणार ेर  
अस ेमानायला लावायच ेराजकारण  
खळेत आलेत सवच टोळीबहार 
 
ही किवता दाखवले  
या जगाबाहरेची शातंता  
जी आह ेखु  जगण े 
कधीच कोणताही श न मोडता   
--- ००० ---   
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वाद  
 
कुणी णाले दगडवाद कुणी फूलवाद कुणी  
मखू तावाद कुणी वाद कुणी मनवाद कुणी  
शरीर कुणी मन ूकुणी मडंल कुणी कमडंल 
कुणी तराजवूाद कुणी तलवारवाद  
कुणी वृब, कुणी मु कुणी ंद कुणी शूवाद  
--- अशा खपू भदेाभदेाचं ेसािह आिण ाची चचा   
आिण कोणा गटानंी िनमतीत आघाडी घतेली तहेी    
 
पण या सगयातंनू सव  माणसासंाठी तु  
असा एकच काही वाह असले का अस ेिवचारताच  
सगळेच णाले सािह णज ेतकुड ेतकुडचे असणार   
तकुातकुानंा तकुातकुानंी आपले वाटणारचे   
कुठेच काहीच पणू  नसत ेतर सािहात कुठून असणार 
 
हा समारोप पटान ेसवजण  
आपापा मागानी िनघनू गलेे  
सवाचाच एकाकीपणा ती झाला होता      
--- ००० ---  
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िकस  
 
सारा दयाा गा नकोत  
कधीतरी खेाता ँडवरचा  
चहा आठवा जेा तमुची जीभ भाजली होती  
भतूकाळामाण ेआदा िदवशी तुी होता  
म ुबंईता चौपाटीवर िजथ ेतमुच ेताय  
ओढून नलेे होत ेओहोटीा लाटेन े 
आिण तमुच ेआयुातले सगळे आजारपण  
फेस होऊन परतले होत े  
िकीजणानंी सािंगतले तुाला  
जीवनेा बाळगा जीवनेा बाळगा  
तर तुी मधबुालाच ेगाण ेणत  
गाडी गाडी खळेत बसलात  
 
आिण आता वळे िनघनू गेावर णताय  
माझ ेतुयावर खपू मे आह ेमाझ ेतुयावर खपू मे आह े 
हव ेतर एक िकस ा आिण फुटा आता  
--- ००० --- 
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आयुातला सगयात वाईट िदवस  
 
एक नातवेाईक कुटंुब माझी पी आिण मी  
िसनमेाला गलेो होतो ाचंी ितिकटे काढलेली होती  
आमची काढायला मी पाकीट काढले तर  
परुसे ेपसै ेनत ेपरत जाऊन  
पीकडूनच आणाव ेलागणार होत े 
मी लाबं होतो िताकड ेआहते का  
त ेिवचाराव ेणनू मोबाइल काढू टले  
तर तो िखशात नता ा ऐवजी  
एक िकोणी डबी होती तीत पीचाच फोन आला  
माझा मोबाइल िताकड ेअसाच ेितन ेसािंगतले  
पशैाचं ेिवचारायच ेरािहले आिण आता  
मी माझी चाकी कुठे पाक  केली होती  
तचे आठवनेा एिरया नसुता आठवत होता  
वाटेत सारख ेकुणी ना कुणी भटेे सगया ियाच कशा   
एक ओळखीचा बटुका तण भटेला  
मला ा िकी मी आणतो तमुची गाडी णाला  
टले आधी ती शोधायला हवीय चल शोध ू 
बचेाळीस एकवीस नबंर बघ तवेात लघवीला  
जाऊन याव ेलागले ितथहेी दोन िया भटेा  
एक तर नकळत अगंचटीलाच आली  
बाहरे पडून पुा शोध सु केला  
ाच बोगस डबीतनू पीला कळवले की तुी  
या बघनू िसनमेा मला नाही यतेा यणेार  
गाडी सापडतच नती मला वाटत ेतो ितकडचा  
असणार तुी गाडी पाक  केलेला एिरया तो तण  
णाला पुा एक ी भटेली मी पलु खपू  
काढतो अस ेितला सािंगतले ती हसली  
आजा इतका वाईट िदवस माया आयुात  
कधी गलेा नता मी ा तणाला णालो  
जाऊ ा हो होत ेअस ेचला ितकड ेबघ ूतो णाला  
आिण जाग आली टले म द े 
सगयात वाईट िदवस ात घडून गलेा  
पीला सािंगतले तर ितन ेनाराजी दशवली  
मग नहेमीमाण ेचहा आणनू िदला  
--- ००० ---    
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कळण ेन कळण े 
 
मी अथ  लावला णज ेमला तझुा हते ूकळला  
अस ेनाही होत ह ेमला कळत ेपण अथ च न लावता  
जगायच ेकस ेह ेनाही कळत तलुा काय  
कवा मला काय कळयापेा  
आपले कळून घणे ेअाहत चा आह े 
हचे हव ेअसत ेत ूलावलेले अथ  तर  
बयाचदा मला  माहीतही नसतात  
तरीही मी जण ूतलुा पणू  ओळखनू असामाण े 
तुया मनाचहेी नकाश ेिबनिदत  
सादर करतो तुयापढु ेतेा त ूणतसे  
की मी चकुीच ेअथ  का लावतोय ह ेतलुा कळत े
आिण याचा पाया णज ेआपातंले मेच  
अस ेत ूिनरागसपण ेआिण अभािवतपण ेणतसे  
आिण याचहेी काही हते ूतर नसतील  
असा एक अथ  लावयाचा माग  यतेोच माया मनात  
 
मी कवा त ूचकुीच ेजर का समजनू  
घते रािहलो एकमकेानंा तर अथा तच  
त ेणज ेह ेनात ेन कळताच सबंधंात राहण ेहोईल  
मला तर असहेी वाटत ेकी ही शकंा  
तलुाही यते असणार पण सबंधं सभंाळयासाठी  
त ूत ेन कळण ेीकारत असणार  
 
णज ेआता कळतये मला सगळे  
चालतये तुयाच मनामाण ेजरी कळून घेयाच ेय  
माझ ेजा असले तरी आिण ह ेतलुा कळत असणारच  
ािशवाय का त ूिनत आिण समाधानी रा शकतसे  
 
मलाही तुयासारख ेजमायला हव ेफार  
कळूनच नाही ायच ेपण कळलये  
अस ेसमजनू िनवातं राहायच े 
फार तफावत पडू न दतेा  
 
हचे त ेतझु ेन भाडंता न कळता जकत राहण े 
--- ००० ---  
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दोी  
 
पोकळी जर अमया द असले तर तीत  
ह तार ेव ूमाणस ेमन े
असचू नाही शकणार कारण ा गोी  
जर िबनपोकळी असतील तर  
पोकळी मया िदत होईल  
णजचे पोकळीला वूंा मया दा  
अस ेहोईल कवा मग व ूतंपण े 
आहते मया िदत आिण बाकी बाहरे  
पोकळी अमया द अस ेणाव ेलागले  
तहेी खोटे ठरले कारण वूंमाणचे वूमंळेु  
पोकळीही मया िदत णजचे तीही वचू ठरले  
णजचे िव ह ेएक तर वूप आह े 
वा िनळ पोकळी णज ेकाहीच नसण ेआह े  
दोी एक कस ेअसले ? 
 
आिण समजा असले सगळेच वूप  
तर घटना घडवयाच ेकवा सखु:ख 
भोगयाच ेमनाच ेातं णज ेकाय ?  
--- ००० ---  
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म  
 
मी अशा मात आह ेकी माया खपू किवता  
जागितक दजा ा आहते णजचे मु णज े 
इथा सगयानंा तर ा आहतेच तु  
 
हा म ीकारणार ेआणखी कुणी नाही भटेले  
माझ ेकपड ेवाळले की त ेइी कन  
मी तयार ठेवणारच ना तुी णालात  
की मळुात मी कवीच नाहीय चालत ेना  
माझा आहच नाहीय की मायाच  
कंपनीच ेलोणच ेिवका णनू कवा  
माझा नबंर तमुाकड ेसे कन ठेवा असाही   
 
समजा माया किवता पोचाच नाहीत कुठे  
सवानीच आपापले फोन सायलटवर टाकले  
तरी ात मी वा माया किवता न नाही होत  
माझा म मी चा ठेवला की  
तुीच न होता  
 
संह नाही बिस ेनाहीत अपद नाही  
कवी णनू कुणी पाहात वा ओळखतही नाही  
चलेगा यात माझी हार नाही होत पण मी  
मी माझा म चा ठेवयात मा तमुची हार आह े 
 
माझा म आवडणार ेआज ना उा कुणी  
भटेतील वा जाला यतेील किवतबेाबता  
इथा चिलत मातनू बाहरे पडतील  
नतंर त ेमाया किवता िवसन गलेे तरी चालेल  
--- ००० ---  
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एखादा अथ   
 
मी गंत असतो असा एखादा अथ   
जो करले गवताच ेपातंर ढगात  
 
का बाबा अस ेकरायचये तलुा  
तर ज ेआह ेत ेसगळे िवचारात िजरतये णनू  
 
िवचारात िजरण ेका बाबा वाईट  
तर मन एकाच िठकाणी थाबंत ेणनू  
 
समज तझुी जीभ झाली पी  
तर समु आनदंी होईल का   
 
मन थाबंले की जग थाबंत े 
सगळे अध वट राहत ेशु यते े 
 
ह ेनसुतचे या ऐवजी काहीही  
अस ेनाही वाटत का  
 
काही माहीतच नाहीय कसा होईल  
के पिरितीचा खरपेणा नाहीसा  
 
का नकोय तो खरपेणा िजभचेा   
कारण त ेहोतये नसुतचे िवचाराचं ेगवत  
 
जगायच ेतर आह ेपण समु नको आह े 
ढगाचा आकार पाचा असायला हवाय  
 
आह ेतचे चा ठेवायचये या िवचाराबरोबरच वाटत े 
की मग त ेकािनक कशाला हवये अस ूद े 
 
आह ेती पिरिती ख ेबब मारामाया  
आिण अाहत ा करत राहयाच ेधदं े 
--- ००० ---   
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यान नव ेकाही   
 
अनभुवाची पाळेमळेु िकतीही मोा  
जगातनू यते असली तरी  
मी माया दाढमेाग ेठेवलेली  
माझी िय तबंाखगूोळी  
ही माया पदवीमाण ेमला  
सरुितता परुवत राहत े 
 
हलकेच उम द ेफूल वा  
लोखडंाच ेअस ूद ेवत मानप  
मी तुया आठवणीचा अनभुव  
कन घतेो सदोिदत  
पिरचयाचा जसा समोरा  
फादंीवरचा कावळा  
 
आिण मला माहीत आह े 
तलुा आवडत ेही माझी दगडी आसी  
माया पवू जासंह माया  
सव  वासाची नद असलेली 
 
हचे अस ेिवसरणचे तर हव ेअसत ेतलुा  
 
आिण तझु ेसम असण ेतरी काय असत े 
िदसतचे ना तुया डोयातंनू  
तुया घराची उघडी टाकलेली  
सव  कहाणी आिण आधीच उडून गलेेा  
तुया भतूकाळाची िरकामी जागा  
 
आपण दोघहेी वाट पाहात असतो    
यान नव ेकाही घडयाची  
अात पण सनसनाटी  
--- ००० ---   
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आईसीम   
 
धम ळांा इितहासभगूोलाबरोबर  
जी शातंता भासत े 
ती पाहता जाता चा  
आिण पथंाचं ेबाधं  
काढून टाकले जातात  
मनाा अवकाशातनू  
कारण अधंारात जरी होत असले बलाार  
तरीही भाषलेा धारही असत ेआिण फासही  
असतात शभंर वषानतंरही वाचा फोडणार े  
 
मनाला माग च नाही राहात आळशी होयान  
आळस आिण शातंता दोना िमळत ेआईसीम   
--- ००० --- 
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अिंतम पायरी  
 
कोणाही कारणान े 
मोडत गलेेा खुा   
णज ेउताण ेपडलेले बगळे  
चचं ूतशीच उघडीवाले  
 
पाढंरा मृ ूतायातले   
उघड करतच असतो रह  
ी वश होयाच ेकोणतहेी  
फलक न लावता   
एका शोकािक साभंारात  
पडावी ाची इडली तसा  
 
ितच ेअनकूुल अर  
सागंावा धाडत े 
ऐकलेा सव मफैली  
िगत करयाचा  
आठवणच ेपणू  ेच  
िता नावंर गदयासाठी  
 
आता मा अिंतम पायरीच  
बाकी असत ेिवधा सपंवयाची  
 
ितला घाई नसत े 
 कुणाचा असणार  
उर कोण दणेार  
याचा कोणताही ताळमळे  
नसलेले बगळे  
असतात अबोल  
आिण ती बसनू असत ेएका  
मोडा खचुवर सामािजक  
 
वाट पाहयात  
नसुतीच तीता वाढत राहत े 
अिंतम पायरीवर  
--- ००० --- 
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ताबा  
 
हलकेच माझ ेिव  
िवरळ होत जात े 
अवतीभवतीा िहरा रंगान े 
मला आठवनेास ेहोतात  
मला लहानपणी भटेलेले  
सगळे िशकार  
ज ेखो शकत  
मनाचं ेदगड  
आिण थाबंत  
तचे काम करत  
 
किवता अडकून पडू नय ेिवचारात  
णनू मी ताबा िदला सोडून  
सतता उगेावरचा  
 
णभर घाबरलो  
--- ००० --- 
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येसी आिण किवता  
 
मी बोलत असतो सगळे  
येसीबल सेी उजेक मनमरुाद  
पण शवेट करतो किवतचेा किवतवेर  
जण ूही किवतचेीच होती किवता  
 
मी किवतचेा खपू बारीक िवचार करणारा  
स सन िबनढगी खरा  
वाटतो लोकानंा त ेणतात  
ानंा माया  
किवतवेरा किवता खपू आवडतात  
कारण ा उोधक तर असतातच  
िशवाय ातंनू घेयासारखहेी खपू असत े 
तो एक वगेळाच अनभुव असतो  
मनात पुा पुा घोळवत ठेवावा असा  
साृंितक जगण ेसमृ करणारा  
िशवाय ातनू  
किवता णज ेकाय िता  
येयासाठी आतरु असण ेणज ेकाय  
सतत तीच मनात असािशवाय  
कशी ती स होत नाही हहेी कळत े 
 
इथ ेिमठी णज ेअसत ेशाचंी तीता  
इतके  सगळी आतली बात  
उघड करणार ेअसनूही  
िकती सयंमशील  
 
आाला हा कवी एवाचसाठी आवडतो  
की हा छेपजं ेनाही करत  
आाला हवा तसा अगदी आमासारखाच  
िनतळ निैतक पण नमेका आिण मया दशील आह े 
 
हीच किवता एखाा चीप कवीन ेिलिहली असती  
तर ती ाा येसीबल असती  
--- ००० --- 
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अ-िवचारान ेिलिहलेली किवता िवचारान े नाही करायची -- 
 
भावगीत े 
 
माझा मोबाइल िवरघळणारा होता  
परुावा सहज न होईल असा  
ाा आत होत ेिवचाराचं ेजगंल  
मसाज कन घतेाना फ  
ा िवचाराचं ेरंग बाहरे यते  
आिण वडेच लावत तणना  
कारण ातंनू ानंा ऐकू यते  
भावगीत ेआिण म ेम े 
झालेली एक एक कुजबजू  
गवतातनू सापाच ेजोडप े 
गेामाण ेिनभ यपणान े   
 
फॉम स भरणार तरी िकती णनू  
सरळ राजीनाम ेदऊेन टाकले  
तीन सा पदाचं ेआिण दोन  
कवा सघंटनाचं े 
कारण त ेिभ ेहोत ेलपनूछपनू  
िलिहलेा किवता त ेिननावी णनू  
दते िकराणा कानदारानंा  
पशैाऐंवजी  
 
कायमची गु राहतील  
अशी मन ेसोबत असान े 
िवाथ-िवाथनी सरळ जात  
आखडु पोषाखातं पोहायला  
 
मानवी जगयाचा जण ूआता  
एकच  उरला होता शवेटचा  
एक तर मन ेखलुी ठेवनू धोके परा  
कवा मग ानंा ठार कन  
णत बसा अाहत भावगीत े 
--- ००० ---  
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ऍन सेटन चा खकेडा  
 
ऍन सेटनन ेतर कधीच केली आहा  
ितला सहन नाही झाला ा  
काळीज करकचनू पकडणाया खकेाचा छळ  
पण ती माझी िय मैीण आह े 
कारण ाच खकेाचा अनभुव मीही घतेो  
ती आिण मी एक जगतो  
आी फ दोघचे नाही तर सव च  
भतूकालीन आिण भिवकालीन कवी 
खकेडे   
 
खकेाा कमतीता अथाना  
आमातंले बरचे कंटाळलेत  
त ेअथ ही छळवादच आहते ह ेानंा कळत े
आिण ा अथाचा कंटाळा टाळयासाठी ांाबरोबर यणेार े 
सगंीत सदय  आिण अलंकाराचं ेझळाळत ेभलूभलुयै े   
 
मग आधी त ेवळू इितात पणू   
िनरथ कतकेड े 
जी अथा तच सोडून दते ेसव  आभषूण े 
ांा पकडीतनू सटुलीच नाही  
ती माझी िय मैीण   
 
खकेाचंा कूमच आह े 
ांा दशेाबाहरे कुणी जाता तर कामाच नय े 
पण तसा िवचारही करायचा नाही  
 
घाबरलेले सव  खकेडेमेी िवरोध करतात  
िनरथ कतलेा  
िनरथ कतेा कवना बिहृत करत  
त ेरा इितात खकेाा पकडीत आतु 
खकेाा िवरोधात जायातला धोका पान   
त ेसजवतात ांा किवता त:ा आिण   
एकमकेांा स ुदंर अूनंी आिण सरुले दनानंी    
--- ००० --- 
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सटासट सॅटू 
 
तो आला की सटासट सॅटू पडत  
सटासट णा की खडाखड पण ाच ेल नस े 
तो गढलेला अस ेशौय  आिण जकयाची इा  
आिण भीती आिण या जगाची  
अशीच मारायला हवी या भावनते  
आिण घाईत अस ेतो ह ेइथले एक उरकून  
जायच ेअस ेाला एका िजगरबाज कामिगरीवर  
 
लहानपणी होळीसाठी काही गोवया  
वा काही इकडिेतकड ेपडलेले लाकडी सामान  
एकदोन िमासंह तो चोन आण ेआिण िमासंमोर  
आपाला काहीच नाही ाच ेिवशषे  
असा चहेरा ठेव ेिमानंा खपू आदर वाटे  
काहना भीतीही वाटे ाची  
 
आपण ाच जगयाला जोडून आताही जगतोय का 
हा िवचारही मनात यऊे ायला ाला वळे नस े 
खरोखरा सतता कामामंळेु घाईत असणारा माणसू  
हाच खरा आजा जगात आजा जगाच ेजगण ेजगणारा  
ही ाची आपोआपच धारणा अस े 
भरपरू पसैा भरपरू चनै आिण अनके  
दशे-धम -जाता एकापेा एक िया  
आिण या सगयासह एक सरुित अिवचल  
हवामान आतबाहरे तीतचे ेसगं सोडता 
हचे ाला आपोआप अगंवळण वाटे  
 
लोगम ेिजगर नही होती मन छोटे होत ेह उनके  
विराला सलाम ठोकण ेआिण तो यतेाच शपेा हलवण े 
ह ेमाच कराव ेलागणार अशानंा मरायला घाबरण े 
णज ेसामा िकडाम ुगंी असण े
ह ेतो सहज समजनू अस े 
 
लोकच काय ाची बायकोमलेुही  
ाला घाबन राहात  
--- ००० ---      
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लोकशाही  
 
सवाच ेसािक चहेर ेपान  
जनता सिदत होत ेरडूच यते ेितला  
काय ह ेसगं यतेाहते िबचायावंर  
दोष तर कुणाचाच िदसत नाहीय  
कोणती िनयती का घडवत असले ह े 
या िवचारान ेजनता  
सवासाठी ाथ ना करत े 
 
के वळेी असचे होत े 
िबचाया जनतलेा सवाचचे पटत े 
सवानाच िनवडून आणाव े 
अस ेितला वाटत असत े  
पण लोकशाहीला मया दा असत े 
कबना हा ितचा दोषच असतो  
केाला एकच मत उपल असत े 
 
इथचे आधी मारले जात े 
जनतचे ेिवचारातं  
सव च भाषणानंा गद कन  
सवानाच टाया वाजवण ेवाया जात े 
जनतलेा वाटत असत ेकी या  
सवावर मे कराव ेया सवाा इेमाण े 
होऊ ाव ेरााच ेभले यातंले  
कुणीच उपाशी रा नय े 
 
लोकशाहीा या अगंभतू टुीमळेुच 
त ेसव सािक होतात िबचार ेएकमकेाचं ेश ू 
आिण कधी याच ेकधी ाच ेऐकून  
जनतलेाही ीकाराव ेलागत ेिवभाजन  
 
आपले भले करयाची इतकी तळमळ  
असलेली ही माणस ेपान आषाढीकातकीला  
सव  जनता ांा भासाठी ाथ ना करत े 
--- ००० --- 
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पापी आिण नगं े 
 
सगळेच पापी असतात सगळेच  
नगं ेअसतात सगयाचंीच फाटलेली असत े 
कुणाच ेकाही िदस ूलागले तर  
सहानभुतूी बाळगा झाकून ा  
िबचायाा भागाच ेदशन नको  
आपपर भदे नकोच कुणीच  
कुणाचचे काही उघड ेपाडायच ेनाही  
 
यशे ूणाला होता ना की जो  
त: पापी नसले ानचे फ दगड मारावा  
तर सगळेच दगड गळून पडले होत े 
खर ेतर ती त:लाच केलेली माफी होती  
 
पण णज ेकाय तहहयात अमरपण े 
याच नालायकानंा क ायची पाप े 
आिण आीही पापचे करणार असलो तरी  
इतराचं ेभले आी यांापेा जा  
करणार आहोत याला काहीच नाही मह  
अस ेकस ेहोईल  
 
मु पाप खर ेतर अान कवा  
सफाईचा वा काय मतचेा अभाव ह ेआह े 
ाामळेु कुठेतरी काहीतरी उघड ेपडत ेकुठेच  
काही पाप घडतच नसामाण े 
चालायला हव ेसगळे मग च नाही यणेार  
 
आपण सखुात जगतोय ह ेसागंण ेदाखवण ेजस े 
महाच ेअसत ेतसचे सगळे वातावरण पुयशील  
ठेवता यायला हव ेयात फार तर एकदोन टे मरतील  
सगळेच काही माणात :खी होतील पण शवेटी  
कम यवेािधकार ेह ेतर पटतचे ना सवाना   
िशवाय ाचार वाईट मिहलाचंा सान  
एकच काळजी ायची सवानी  
पणू  जनतने ेनोटा पया य वाप नय ेणज ेझाले  
--- ००० ---      
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शखं  
 
कधीकाळी समुिकनायावर  
एका नाजकु संाकाळी  
सापडलेला नीदार शखं िकती िदवस  
तसाच राहील मनाा कुपीत  
ह ेसागंता नाही यणेार  
ाच ेरंग बदलतील ाला  
भाषानपैुय ा होईल  
तो वगेयाच पतने ेचमकू लागले  
बहही लागले एखाा  
वगेयाच अनपिेत दशेात  
जगयाा ओघात अवतरलेा  
 
ाला ती वाटेल ाची सहज  
उातंी वाढ िनयतीची दनेही कदािचत   
ा दशेावर िफदा होत  
तो िवसनही जाऊ शकतो  
जुा आणाभाका िमा आिण च ुबंन े 
 
पण इतरांमाणचे ालाही नसत ेभान  
की तोही एक तकुडा आह ेमन नावाचा  
मृनूतंरही   
तंपण ेवाढत राहावा तसा  
आयनेोा अॅिमडीा ससंारातले  
दीघ  रह बननू  
 
तो घरेला जाणारच असतो  
िवास अिवास िना तारणा  
िभचार ौय  आिण बिेफिकरी  
आिण आमता यांा जजंाळात  
 
आिण ाचा िनकाल लागण ेकधीच  
अवलंबनू असणार नसत ेकोणाच िनववाद  
सावर  
सव च ीपुष ेामरणी असामळेु   
--- ००० ---  
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वाव  
 
यानंा वाटत ेअसचे घडले  
तस ेघडूच नाही शकणार  
 
ानंा वाटत ेअमकूच घडले  
तमकू घडूच नाही शकणार  
 
कधी याचं ेअदंाज खोटे पडतात  
कधी ाचं ेअदंाज चकुतात  
 
वाव आपाला हव ेतचे असले  
आपाला हवा तोच आकार घईेल  
 
अस ेयानंाही आिण ानंाही  
वाटत असत ेखाीच असत े 
 
वगेळेच काही िदस ूलागले तर  
ा ा वळेी दोघहेी िबथरतात  
 
मच तयार करतात ती  
खर ेकाही वगेळेच असाचा  
 
मग वाव राहत ेकडलेा  
माचंचे रा सु होत े 
 
वावाधािरत अपेांा सघंषान  
वावाधािरत माचं ेसघंष   
 
होतात अिधक ती अिधक हसक  
जात धम  आयमाय िनघतात  
 
भतूकाळ उकरले जातात  
वत मान आिण भिवही उकरले जातात  
--- ००० --- 
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िवचार  
 
काहीच नाही राहात जस ेा तस े 
बर ेअसो की वाईट ह ेत  
िटकून राहयाला नहेमीच आान दते े 
पण माणसाचा िवचार फणा काढतो  
मी तर िनसगा चा ामी मी  
िटकवनू ठेवने सव फुले ते े 
माया घ पकडीत तो णतो  
 
ाा ताणाचा िकडनीवर होतो पिरणाम  
ती फेल होत ेकवा दयावर  
तर दय फेल होत े 
 
िवचार एक वळे मरायला तयार असतो  
पण हार मानायला नाही  
न ायला नाही  
 
िवचार मरपेयत िजवतं राहतात  
ते ेफुले   
 
ह ेसगळे बोधद उपल असत े 
तान धम  आिण किवतातंनू  
 
िवचाराला 
तहेी िटकवनू ठेवायच ेमह असतचे  
--- ००० --- 
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जॉचं  
 
हा चागंला तो वाईट  
ह ेदोघांाही पाठीरााचं े 
आधीच ठरलेले असत े 
आवयक ा अनकूुल मािहतीवर आधािरत  
त ेपाठबा दते राहतात  
दोघाचंीही मािहती दोघहेी खोडत राहतात  
पण एकिन तशील पाठीराख ेअिडग 
राहतात दोघानंीही आपापा मतांमाण े 
कोण येर ह ेपे ठरवलेले असत े
दोघानंाही उपरोध आिण कुित हसण े 
साराच काय मतने ेजमत असत े  
 
मत ेकुणाची बरोबर याच ेस सागंायला  
कोणताही दवे कधीच अवतरत नाही   
आिण ा ा वळेी दोघानंीही ीकारलेली आिण  
एकमकेाकंडून खोडली गलेेली मािहती  
खरी की खोटी याची जॉचं कोण करणार  
त ेकाम सीबीआय एटीएस वा ईडी  
कुणााच कते यते नाही  
 
ह ेआिण त ेएकमकेानंा घटनाोही णतात  
पण िस काहीच होऊ शकत नाही  
सव  सघंटना कायदामाच असतात  
 
तरीही काळाा ओघात काही िस होत े 
काही भाव यशी होतात  
िवचारातंाच ेमू  
काय रत राहात  
सिहतुलेा वाव दते राहत े 
--- ००० --- 
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अनावयकतचेी गरज  
 
चं आपाला वाटत ेआह ेितथचे आह े 
पण तो हळूहळू अाला जात असतोच  
सगळे िव पश ूपी ाणी िवशषेत: माणसू  
ह ेकाही िनमा णच नसत ेझाले  
तर ह ेिनमा ण झालेच नाही  
ह ेकळलेही नसत ेकुणाला  
मग कशाला ही कोवधी  
तपशीलाचंी िश ना कुणाच े 
बॉसग असणार होत ेना कुणाला  
बोलणी खावी लागणार होती  
इता या तपशीलवार अनावयकतचेी गरजच काय होती  
बारा डोयाचंा माणसू कधी हा चं पडून सराच यणे े 
कधी आकाशातनू लाा पडण ेअसा केऑस अराजक असत ेतर  
 
माणसू करतो कौतकेु पहाटेा पांा िकलिबलाटाची  
आिण त:ा सवंदेनशीलतचेा अिभमान बाळगत  
िवषमता जोपासतो यु ेकरतो एक इचंही भमूी  
कुणाला घऊे नाही दणेार णतो आिण एकमकेांा  
ाथपणाबल ोधािव होतो िजथ ेश असले ितथ े 
त:ची िन:शकं सािकता आिण मूिना  
िवजयी करयाच ेय करतो आिण ियानंाही  
ायाच ेजगता यायला हव ेअस ेवषा नवुष णत राहतो  
 
काहीजण णतात या वते रानच  
ही वा बदलायला हवी   
--- ००० --- 
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मडू  
 
कोणताही मडू तयार होण े 
शरीराता वाही ियानंा  
अडथळा करत े 
मनातला सगळा कचरा   
उुपण ेबब ठोकून बाहरे फेकण े 
णजचे असत े‘ तकुा टाकावा थ ुकंोन ‘ 
ही होळी तर रोजच सततच  
घडायला हवी याचाच अथ   
पौणमचेा चं िकतीही स ुदंर असला  
तरीही तो मनात साठवयासाठी  
हावरटपण ेवचावचा 
खात रािहास नीच  
बीपी िबघडले   
 
चंामाणचे किवता फ असत े 
ितला अथा चा मडू ाल तर  
अधागाा िदशने ेजाणचे त े 
 
या साा किवतलेा लोकियतचेा मडू नकोच असतो   
--- ००० --- 
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सा  
 
नीती आिण अनीती यावर  
ओशो णतात तमुची  
कृती नाहीच महाची  
आा ज ेआहात त ेनसा 
मग च नाही राहणार  
 
ी तर यतेात एक  
पण समाजरी राखत 
राहतात ससंग हीन  
पण मानिसक ससंग  छळत राहतो  
न िदसता कुणालाही न कळता  
 
तारणा णज ेमनात  
अपराधी भाव बाळगत  
मे करण ेअध वट रत होण े 
तेाच ेत ेगलेे आाच ेह ेपणू   
ह ेतर सरळ िनापच  
 
करो अनाचार वाच ेहिरनाम उार  
हो का भलत ेकुळ शिुच अथवा चाडंाळ  
दवे जोड ेतरी करावा अधम   
अतंर ेत ेकम  नाचराव े
णाले तकुाराम   
 
सािवीचा भोा रीचा परुता   
फाटत फाटत जगता जगता  
ओशाळे हसत झडा जपता  
ओशो तकुारामानंा नमन कन  
िशीत िमळवतो आदर मे सा  
--- ००० --- 
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सपदी  
 
वाात सपदीमाण ेचालणार े 
वरैाण िवचार फेकाफेक  
क लागले सभुािषताचंी  
आिण माणसुकीा मूाचंी  
आिण ीकड ेपाहयाचा  
िकोण कसा बदलायचा याची  
तेा एखाा लहान ेशनवर  
न थाबंता धरुळा कागद उडवत  
जाणाया तेाचंी आठवण झाली  
 
भोसडीानंो एवढ ेजर समजतये   
तर अशी बब का चाललीय  
तमुची आिण जगाची  
यावर अॅिसड टाकून बघाव ेएकदा  
अस ेही नाही का पडू शकत  
तुाला  
 
पी उलटेसलुटे उडतात  
ांावर तमुचा  
काहीच नाही कंोल  
हचे जर शवेटी  
सागंणार असाल तर मळुात  
तमुा िवचारातच खोट आह े 
याची करा ना हडेलाईन  
 
कशाला उगीच  
तडफडत बसताय  
--- ००० --- 
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तपा   
 
उु स ऊजा दायी  
नाराज वा ख वा िनराश करणार े 
सगळे बाहेन यणेार े 
अनकूुल ितकूल ितसाद  
सगळेच तर मानिसक जगयाच े 
कभ अकूंर तरारत ेपीक वा बहरत ेवृ  
वा मझुा  जानवेाले िदलके टुकड े  
 
आपाच मनाची तर ही िनमती  
कधी ळकाळाच ेनमेके ूनग जमलेली  
तर कधी कमी वा जा वगेामळेु  
हातातडाशी यतेा यतेा िदशा चकूुन  
हाताबाहरे गलेेली  
 
िबनचकूपणा वा हमखासपणा कभी हा ंकभी ना 
यासंह मन पािहले की ना आत ना बाहरे  
दवेघवे झाली जगण ेझाले तपा झाली    
--- ००० ---  
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ओळख  
 
ओळख झाली सवंाद सु झाला  
सहजच पाचं ेपखं  
वगरै ेिवषय िनघत गलेे  
भाषा कधीच आह ेतशीच  
एकसारखी नाही राहात  
हा टला तर भाषचेा दोष  
आपला कसा णता यईेल  
 
भाषचे ेधाग ेहळूहळू सटेु होत गलेे  
 िवषय वगेवगेळे असले  
तरी कळायच ेत ेकळत गलेे  
आधी जण ूकाही एकतफच  
सटुलेले बाण कुठून कोणत ेआले  
त ेनतंर कळेनास ेझाले  
 
तलुाही ह ेहवचे होत ेपण  
ीकार न करता  
माझी हरकतच नती  
 
भाषा खपूच िनकट सलग  
आिण णाचं ेाप  
एकितपण ेघडवणारी  
कधी झाली त ेजण ूकळलेच नाही  
असा िनसग  अबािधत रािहला  
 
एकमकेाचं ेभतूकाळ आले सहजच  
पण यतेायतेाच ानंा कळत गलेे  
की इथ ेत ेउपर ेआहते  
ज ेजस ेअसले त ेतस ेआह े  
हचे फ वाही रािहले  
 
कोणतहेी सवयीतले श आले नाहीत  
िनाप नात ेणज ेकाय  
यावर एक शही बोलला गलेा नाही  
तरीही नकळतच सगळेच  
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सफल सपंणू  घडले  
मनाचं ेपी झाले  
 
िवास या शाची गरजच नाही भाषते  
अशी भाषा शु झाली  
--- ००० --- 
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िनसग कथा  
 
आधी सहज चादंण े 
मग कोवळे ऊन  
मग वाढती खरता  
मग वारा  
मग सोसााचा वारा  
मग ढग आिण गडगडाट  
आिण मग मनसो पाऊस  
सव काही  करणारा  
 
हीच आपली वारंवार  
िनसग कथा 
मग मोसम कोणताही असो  
--- ००० ---  
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खाई  
 
दवे असोत की मानवी िवभतूी  
ाचंा गवगवा कन लाखना   
मपणाा आिण आदशाा खाईत लोटून  
ा सवाची आता घालवनू ानंा भतूकाळात गाडत   
ु िजण ेदऊेन आपली राजकीय उि ेराबवण े 
हा एक समाजमा गुाच 
 
लेखकान ेाा आयुात आललेी माणस े 
ाचंी पा ेकन मतांा पुथ  वापरण े
बाजारगाचं ेभाडंवल घऊेन आिण ा जगयातला  
इतरानंा ांा िभा रटाळपणामळेु वाटणारा  
सनसनाटीपणा वापन त:च ेलेखन  
चमचमीत करण ेकुणीतरी िवासान ेसािंगतलेली रह े 
त:च ेकित णनू वापरत ा ना ओशाळे करण े 
दशनासाठी कुणाची बदनामी होऊ दणे ेहहेी गुचे     
 
आिण बदनामी णज ेतरी काय तर या सगया गुातंनू 
तयार झालेा भगंार मानिसक सााला धन नसण े 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

महायु होईल का  
 
बरा होऊन इितळातनू िडचाज िमळून  
घरी आलेा रोयामळेु तुाला आनदं नाही का होत  
तसचे आह ेह ेिशचेा तंुगवास भोगनू झाावर घरी परतण े 
जोष होणारच िमरवणकू िनघणारच याला तुी हसता  
कारण तो तमुचा कीय नसतो तो िकती चागंला आह े 
ह ेतुाला माहीत नसत ेाचा कोणताच फायदा तुाला  
िमळालेला नसतो ान ेरािंदवस घतेलेले क तुी  
पािहलेले नसतात तुी हहेी नाही पाहात की तो  
राजकीय षडयंाचा बळी झाला होता आरोप खोटे होत े 
परुाव ेआिण साीदार सहज हव ेतस ेघडवता यतेात  
उम वकीलाचं ेकौश क शकत ेहोाच ेनत े 
आिण मळुीच नसलेलेही िस होऊ शकत ेठळक   
असाच ेही जगरहाटी आह ेचालत ेसगळे घटनलेा कायाला  
धनच पण मानवी बिुमा तुी नाका नाही शकत  
 
ामळेु कोणाही पाचा असो खनू असो की बलाार आरोपी  
राजकारणातला असले तर तो राजकीय कैदीच समजला गलेा पािहज ेआत ाला तशी खास सवेा िमळाली पािहज ेआिण 
बाहरे आावर ा िशचेी नद ाा बायोडटेात केली गलेी पािहज ेआिण मु णज ेासाठी ाला मिहना  
लाखभर पय ेतरी िनदान पेशन िमळाली पािहज ेराजकारणात असयासाठी िकती माणस ेसभंाळावी लागतात काय म 
अटड कराव ेलागतात मदत ावी लागत ेदापायाच ेिकती खच  असतात या ताणतणावातंनू थोड ेिरलॅ होयासाठीही 
िकती खच  यतेात ह ेतुाला माहीत नसले तर जाणनू ा शकेडना खशु ठेवाव ेलागत ेआधी बाहरेा बाहरे िमटवायची 
यंणा लागत ेनतंर कोटा च ेखच ही जबरद असतात चालत ेसगळे कायानचे घटननेचे िवास तर ठेवायचाच सव  
आधारभंावंर पण स वा अस शवेटी आपणच तर घडवणार  
य ेपॉवरकी बात ह ैऔर रहगेी समवे जयत ेहचे तर शवेटी खर ेअसत े  
 
शाप  शटूर तर बाळगाव ेलागतातच पण मुत: तमुच ेमन शाप  हव े 
खयाखोाा चचा  िहिररीन ेपोटितिडकीन ेजीव गहाण ठेवनू  
करता यायला हात लाजायच ेनाही आपले माणसू त ेआपले माणसू  
शूंा मताचंा मकुाबला करायच ेबे मनसबु ेरचत राहायला हव े 
फारच कधी शातंतचेी गरज पडली तरी एकटेपणा टाळायचाच आपाच टोळीत  
जगात महायु होईल का यावर हसत-खळेत चचा  करायची िधस इज लाईफ  
--- ००० --- 
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माकड  
 
कुिणतरी िवटललेे  
ाचं ेढीग  
िवचारपवू क िदशा  
शोध ूपाहतात  
 
एखाा ताणान ेबजेार  
झालेा ऑिफसात  
उगवावते अचानक  
मालाचं ेमेबधं  
 
तसचे आठवत ेजिमनीवर  
वाहात गलेेल े 
भतूकाळाच ेर  
खरीदलेले अधंारात  
 
आता काळजीच नाही  
अस ेणत णत  
झोपी जाताना  
तळपाय खाजत राहतात 
 
उपाय नकोच आहते  
रहदारीत पडललेे  
खळेयातले माकड  
परत िमळाले की झाले   
--- ००० ---      
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लस  
 
लस इज ए म  
पतंधानानंीही घतेली  
दोमधली ही चागंली की ती  
दोी उम कोणतीही ा  
का माल परुवठा  
थाबंणार आह ेण े 
लसी आधी आिण नतंर  
दोन दोन िदवस दा बदं  
गठुया होतात अस ेऐकले रात  
ितकड ेतर णताहते  
की हा रोग होऊन गलेेातं  
नतंर दर तीनातला एक 
मदोष होतो  
भीतीनहेी सा  
मानिसक गधळ वाढताहते  
 
काही िवशषे ास नाही होत  
घऊेन टाका  
घणे ेकधीही चागंले  
नतंर खपू गद होईल  
आाच घऊेन टाका  
होऊ ा हो नतंरही तो रोग  
पण जीव तर वाचले   
 
ह ेठेवत असतील का साले  
त ेनीट तापमानात  
तस ेनाही झाले  
तर काय होऊ शकेल  
 
रोग होऊन गलेा लसही घतेली  
तरी पुा झाला जगयातच  
अिनितता आह ेिनयतीिबयती सोडा  
घणे ेहचे बर ेवाचले तर पािहजचे  
घऊेन टाका  
--- ००० ---   
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कथा  
 
त ूआामळेु आयुात  
पढु ेकशी घडत गलेी माझी कथा  
ह ेमी सागंत असतानाच अभािवतपण े 
त ूसागं ूलागलीस याच कथचे े 
तुया जगयावर होत गलेेले  
तुया आेानंा चिकत  
करणार ेउजळ उाही उट  
तुया िदसयाच ेपिरणाम   
 
तेा अचानक  
अवकाळी पावसाच ेनपे  
रचले गलेे अजाणतपेणान े 
 
त ूसागं ूलागलीस 
तेा आधी वाटले होत े 
या दोन वगेवगेया कथा आहते  
 
त ेजाऊ दते सगळे  
पण आता  
या दोन कथा एकच 
असाच ेिदसताच   
 
काय होतील ाच ेपिरणाम  
याची खरचे तलुा  
जाणच नती की आता    
 
काहीही सभंाळयाच े
आपोआप  
िवसरलीच होतीस त ू
 
माया हातात काहीच नसामाण े 
बचावहीन होत आपोआप   
मी आमक झालो होतो  
--- ००० ---   
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बाा  
 
तमुा या एका करणाच ेमोठे घबाड  
परुाासंह आमा हातात आले आह े 
तसचे आमचहेी काही तमुाकड ेअसले  
तर आधीच सागंा मग दोी िगत ठेव ू 
 
असनूही न सागंाल तर होईल काय  
आी िबनधा तमुच ेकाढू बाहरे  
आिण मग िचडून तुी आमचहेी काढाल  
दोघाचंहेी नकुसान होईल त ेटाळाव े 
 
आिण नसलेच अस ेकाही आमच ेसा तरी  
तमुाकड ेतर तसहेी सागंा उा सकाळी दहाला  
आमचा माणसू िसििवनायकला असले  
ितथचे तमुचाही पाठवनू तडजोडीचा मं सागंा  
 
आपण श ूनाही आहोत ध क आहोत फ  
पिरिती बदलत असत ेफास ेपडत असतात  
योय वळेी योय कत  ेबजावावी लागणारच  
आपण शरण असयाच ेिठकाण एकच आह े  
 
ितथनूच हलणार सू ेसगळी तुी समजा  
तडजोडही नाकारलीत तर तमुचा  
राजकीय शवेट समोर यईेल ाला  
आमचाही इलाज नाही ह ेसमजनू ालच  
 
तमुा पोराला पाठवा आमाकड े 
शु थोडचे आह ेगती कन दऊे  
आपण कठपतुळी बाा आहोत  
ा ा वळेी त ेत ेकरतोच आपण  
 
धम  णज ेतरी काय डोके शातं ठेवनू  
ह ेसगळे न मम णनू करत राहण े 
आमच ेभिव सा आमचा ऊजतकाळ  
सागंतये िमच तर आहात सामील ा यात  
--- ००० ---  
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बदल  
 
ह ेचडं  
ासदायक आह ेबदल  
तर हवाच आह ेपण कशात कसा  
जग तर बदलतचे आह ेणाणाला  
तरीही ही असता कसली  
कुणाा बुीन ेबदलायला हवये   
ह ेहजारो शाखाचं ेअगिणत  
िवचाराचं ेउर े 
आधीच माहीत असलेले झाड  
 
गु णतात तुाला ह ेनाही िदसत  
की अस ेएक जगण ेआह ेिजथ े 
चालण ेही िवातंी आह े 
आिण थाबंण ेहा शीण  
 
तुी िविवरोधी जगता 
त ेसोडा लगचे  
अथा सगळे बदल असतील  
फ आह ेत े 
िटकवयाच ेय  
 
झालेला बदल तुाला  
तमुा ताात असायला हवाय  
आिण तमुच ेशूटग  
घतेले जायला हवये  
इतरानंा दाखवयासाठी  
तमुच ेसित झने जगण े   
 
तुी नसतानाा जगात  
तुी जग ूनाही इित  
पण तुी असतानाच ेजग  
तुी सहनही नाही क शकत  
 
िनसग सदया च ेिकती कौतकु तुाला  
--- ००० --- 
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आापाा  
 
आापााचंा खळे  
चालला होता मोकया मदैानात  
सुवातीला  
या खळेाला ितचा नकार होता  
आी दोघहेी िचकार असान े 
ावर बोलाव ेएवढचे  
असाव ेिता मनात  
 
मला तर केसाचं ेवळण  
कपाचं ेरंग या सगयातंच  
होत ेइटंरे पण ितला  
लपायच ेहोत ेसरुित नकारात  
ामळेु सहजच  
मी हा खळे सु केला  
 
िचाचं ेबोलता बोलता  
मी ियाचं ेिदसण े 
ाचंा उाह ाचंी  
फुलाचंी आवड  
या िवषयाकंड े 
नकळत गाडी वळवत  
ितला उु क  
लागलो नकळत  
तरीही ती बरोर वाट अडवत   
रािहली माया मनातले ितन े 
ओळखले आह ेह ेजाणव ून दतेा    
 
अस ेहोत रािहले होता होता   
ती या खळेात सामीलच झाली  
ह ेितला कळले तरी नसाव े  
कवा त ेआवडत गेाच े 
ितला लपवायच ेतरी असाव े 
 
मी जकणार होतोच पण घाई नती  
--- ००० --- 
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िय श ू 
 
कोिड काय कवा एडस काय  
ह ेकाहीच नाहीत ाापढु े 
ाावर ना औषध ना लस  
ना ितबधंक उपाय  
ना य ससंगा ची गरज  
 
माणस ेत:च काळजी घतेात  
ांा िपाचंी की ती  
जापासनूच बािधत होत जातील  
ा हमखास िवसंक िवषाणनू े  
जो िदसहूी नाही शकत  
कोणाही योगशाळेत   
 
ाामळेु लाखच ेजगण े 
हराम होत ेलाखो आहा करतात  
लाखो मरतात वडेपेणात 
 
ाची लण ेठायी ठायी असतात  
पण ती सहज ीकारत सगळेच  
णतात सृंती बदलायला हवी   
वा बदलायला हवी  
जुा ढतनू बाहरे पडले की झाले  
 
ह ेअमकु जातीमळेु झालेय तमकु  
धमा मळेु झालेय कवा ढमकु हलकट  
सा गलेी की सगळे नीट होईल     
 
हा रोग तर हवाच तो तर  
अपिरहाय च पणू  मानवजातीलाच  
पण ाची लण ेनकोत :ख नको  
ह ेअस ेिटकवयासाठी खपू लागतो िवचार  
िववके बिुामाय तक  वैािनक िकोण  
तसचे आदश ा मत ेआिण उराचंी खाी  
या िय शसूाठी कुछ भी  
--- ००० ---  
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लालची   
 
मन माखले कंुकवान ेआिण हार घान  
जगाा पायावर घातले माझी हा  
झाािशवाय मला कुठेही  
सहभागी ायची बदंीच होती  
 
घरससंार मलेुनातवडं े 
याचंा लालची मी मा करत गलेो  
जगान ेमाया मनाच ेअनावयक  
वाढणार ेभाग कट करण ेआिण मला  
मापात आिण आदरणीय ठेवण े  
 
मग जगाला ासच नको णनू  
मीच आसनू घते रािहलो  
माझ ेिवचार भावना  
ांातं िथत होत े
माझ ेभिवातले तडीपार होण े 
 
तरीही ही िश न जमुानता  
ज ेज ेयते गलेे मनात  
ज ेज ेिदसत जाणवत गलेे  
त ेत ेसव  मी गु ठेवत गलेो  
 
सवानी जग ूिदले िततकेच  
मी जगलो आिण ज ेकाही  
गुपण ेजगलो नको कटकट णनू  
त ेजगलोच नाही अस ेस घडवले    
 
कला सृंती यांा आवडी  
समाजमा बाळगा आतु   
ानंी कुणी ही रचना धडुकावनू  
डोके वर काढले  
ाचं ेमनात गु कौतकु केले बाहरे   
ाचंी सतंापयु नदा केली शवेटी सित  
मी समाधानी आह ेअस ेसवाना सािंगतले  
--- ००० --- 
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वधै  
 
गडगडाट सु झाला की  
माझी वाचा बसत े 
आिण माया ातनू  
शच नाही फुटत  
मग मी  
आागेाला एकच िवचारतो  
की तमुचा जेा ज झाला  
तेा पाऊस पडत होता की नता  
 
कोणतहेी यमिनयम न पाळता  
खशुाल िनघनू जाव े 
एखाा अंयालेा  
तसचे माझ ेिम आिण आे  
आिण िहतचतक गलेे िनघनू  
सहलीला तेा मा  
माया िवचारावंर बरुशी जमली  
मी यावर कोणतहेी य न करता  
यईेल त ेयऊे द े:ख  
अशी ॅटेजी ठेवायच ेठरवले   
 
िकके वष मी  
गाभंीया न ेके चव  
लात ठेवत गलेो  
पण काय झाले शवेटी  
आठवणचा साठाच  
ज केला गलेा पावसाकडून  
त ेमाझ ेवधै उ नाहीय णनू  
 
आता मी ना कोणत ेडाव आखतो  
ना माग  ठरवतो  
 
आपा अनभुवावर आधािरत जगण ेह े 
नसुत ेिनरथ कच नाही तर कंटाळवाणहेी आह े 
ह ेआता मी समजनू असतो  
--- ००० ---    
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हते ूआिण अथ   
 
आता यापढु ेनाही करायच ेअकाडंताडंव 
ह ेठरवावसे ेवाटायच ेकारण एकच होत े 
कधी एकान ेतर कधी अनके समहूातंनू  
काही ना काही कंडमे करायची मला सवयच  
लागली होती लागले होत ेत ेसनच होत े 
लोक जेा िदसत चचा  करताना  
की काय बाबा आयुाचा हते ू
कवा जगयाचा अथ  तरी काय यावर  
तेा नहेमीच काही ना काही  
कंडमे करण ेहचे माया मनात  
उवणार ेउर पान  
मला लाज वाटू लागली होती  
 
ह ेअस ेमानवी जगण ेसडवणार े 
कोण कोण आहते त ेमला  
िनित माहीत असण े 
हाच तर माझा ॉेम नसले     
 
माझ ेजण ूएक ा णण ेहोत े 
की बाबा जगाता वाईट कृतच ेउगम  
थाबंले की मग  
कशाला शोधावा लागले  
हते ूवा अथ   
मी ज ेज ेकंडमे करतो त ेत े 
णात पिरवतत कन टाकता आले  
तर कुणीही काहीही  
कंडमे करायचा च काय राहील  
 
णजचे त ेसगळे चागंले नाही होत  
तोवर मला सनमु कस ेहोता यईेल  
 
साराशं या भगंार जदगीत काही ना काही  
हते ूआिण अथ  लागणारच लाजनू उपयोग नाही   
--- ००० --- 
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मनोमन  
 
आधी ओढा होता मग शहर वाढत गलेे  
तसतस ेात घाण पाणी वाढत गलेे  
मग घरबाधंणी संा आली ितन े 
आपापरुती ओावर ॅब टाकली  
जवळच शजेारी बाग केली बागेा कावर  
आपण बसलो तरी जिमनीखाला घाण पायाचा  
आवाज यते राही  भीतीचा होता मनात  
अमकु अस ेनाही पण भीती होती तीच  
िनरिनराळी प ेघईे दयाचा ठोका चकुाच ेकळे 
ही भीती आपली तते मातीत घालणार  
ह ेकळूनही काही उपाय चाले ना कुणी णाले  
रामदासाचं ेआाराम वाचा ात आह ेसगळे  
तुी ठरवनू नको ती भीती णाल  
तर उलट ती तुाला करकचनू धन ठेवले  
 
टाकायच ेतर सगळेच टाकाव ेलागणार  
भीती नसले तर मी तरी कुठला कसा असणार  
याचीच चता असले तर जा घरी आिण बस  
तुया बागेा कावर तलुा पािहज ेतवेढचे आिण तसचे  
तझु ेमन राहाव ेअस ेणायला त ूकाही  
या जगाचा बाप नाहीस ह ेरामदासाचं ेपटे ना  
 
मग कुणी णाले मानसोपचाराच ेबघा ा ताला 
ॉेम सािंगतला तो णाला आपाला  
राजकीय भिूमका असत ेकी नाही तशीच भीतीही असणारच  
ितासाठी मन हव ेपण िहासाठी नको  
अस ेनाही होऊ शकत मी दतेो ा गोया ा  
सा बर ेवाटेल मग खशुाल तमुा  
बागेा कावर बसनू मोकळी हवा खा  
 
ानतंर मला एक िम भटेला रामदास ह ेचातवु य    
मानणार ेहोत ेणनू तो ानंा िशा दते होता  
महाराजाचंी आिण ाचंी भटेही नती झाली  
ह ेाच ेणण ेमला पटले आिण मनोमन समाधान वाटले   
--- ००० ---    
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सोचो  
 
हवतेला ाणवायचू  
कमी कमी होत जाऊ शकतो  
समु मया दा सोडू शकतो  
आकाशातनू एखाद ेचडं धडू  
यऊेन आदळू शकत ेपृीवर  
कनतेही नसलेले िवषाण ूहे क शकतात  
अचानक मानिसक िवकृती वाढू शकतात  
सरुितताच सपंान ेमाणस े 
अिधकािधक हसक आिण एकमकेाचं े 
िजण ेअश करणारी होऊ शकतात  
वनतवरच अचानक असा  
रोग यऊे शकतात पाणी अकितपण े 
िवषारी होऊ शकत ेअस ेखपू काही  
 
यावर शा काय णतो की लौकरच  
माणसान ेवियोय सरा ह शोधनू  
ितकड ेवी करायला हवी  
 
हा इथला सपंणू  माहोल असा ा असा  
ितकड ेनतेा यईेल की याा अभावीही जमनू जाईल  
 
भळे खाऊन टाकलेले कागद ािका िपशा  
आिण लालभडक थ ुकंयान ेतो नवा ह  
माखनू टाकायला खपू वष लागतील  
तोवर माणसू जात िजवतं राहील  
 
तरीही अिनिततचेी आिण न होयाची भीती  
ही भयानक भीतीदायक गो कशी घालवणार 
 
जापवूच मतच बदल घडवनू  
ती भीतीच न करायला हवी पण मग तर  
त ेवगेळेच काहीतरी असले  
माणसू जगला अस ेहोऊ शकेल का – सोचो  – 
--- ००० ---    
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मकू कवी  
 
गायक वारंवार गुच ेवा भगवतंाच ेनाव घऊेन  
कान पकडतो माझ ेयशबीश काही नाही ही सव   
ितकडची कृपा णतो काहना वाटत ेहा ढगीपणा आह े 
पण त ेज ेकाही आह ेाला लोकच असतात जबाबदार   
कलावतंान ेाच ेयश अस ेसारख ेपसुनू टाकले नाही  
तर लोकानंा त ेांा जगयावरच ेआमण वाटत े 
तस ेझाले तर मग कलावतंाची वगैुय े 
हायलाईट करण ेसु होत ेह ेकलावतंाला  
समजत असत ेणनू तर ाला  
माणसू णनूही े राहाव ेलागत ेहा परुार  
माया आईचा आह ेवा आमा टीमचा आह े 
वा मराठी भाषचेा आह ेअस ेणाव ेलागत े 
यात धोका एकच असतो की वारंवार हा नपणा ऐकून  
लोकाचंाही ावर िवास बस ूलागतो मग त े 
ााबल सहानभुतूी बाळग ूलागतात  
 
एखाा कवीला मनोमन समजत असत ेकी तो  
ज ेिलिहतो आह ेत ेपणू  मानवजातीसाठी आह े 
या अथा न ेत ेजागितक आह ेपण ही समज 
घातक असत ेमराठीत चाकोरी सोडून काहीही आले  
तर त ेफेटाळायची ह ेसािहच नाही  
अस ेणायची ाणी परंपरा आह े 
त: शाबतू राहण ेयालाच इथ े 
साृंितक समजले जात ेसव जाितधमाच े 
कलावतं समीक इथ ेाणीच असतात  
 
वषा नवुष त:ा सखु:खाचं ेअनभुव मत े 
मडूस आिण ोध वा िवषणता वा िनसग मे  
आिण माणसू कसा माणसुकी िवसरत चालला आह े 
याच चाकोरीत फसलेले या सकुंिचततलेा आान ायची  
हमत नसलेले इथले सव  जाततले ाण  
कोणाही ातंीला चचेत राहतात  
 
ह ेओळखनू एखादा कवी मकूपण ेिलहीत राहतो किवता  
--- ००० --- 
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परके लोक  
 
श तो नकोच कामाच ेिवचार णनू  
मी रा पकडतो  
या रावरचा आता हा शवेटचा िदवा  
इथनू पढु ेजाईन मी आठवणा दशेात  
चादरीा झालरी एजंॉय करत 
 
या अधंारात आठवावा लसमारंभ   
ह ेएखाा िवजोड ितमचे ेप  
पण अधंारात भाडंण ेनाही होत  
 
शजेारा खेातले एक शतेकरी  
सधन जाहीर करतात माझा अहरे  
अमकु साहबे दहा पय े 
पण अधंारात  
त ेकुणाला ऐकू जात नाही  
 
ानंीच मला मेान ेिदले होत े 
एक कुाच ेिपू जगयात सतत  
से चा असामाण े 
आवाज काढणार ेसोनरेी शपेटीच े 
 
मी घरात सागंनूच ठेवल ेहोत े 
कधीही यऊे शकतो मायावर आरोप  
कािनक ितमा दऊेन  
लोकानंा टाचा  
मायावर अवलंबनू न राहयाची  
सवय लावनू ा  
 
मळुात मी शहरी असलो तरी  
अधंारात काय फरक पडतो  
उलट हकेट आिण शार लोक  
मला सतत परकेच वाटत राहात  
--- ००० --- 
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टे किवता  
 
टे किवता  िलहायची आह ेका  
मग ह ेकरा  
ही किवता िलहायला सुवात  
करयाआधी ह ेकाही टे आह ेणनू घाबन  
सुवातच पढु ेढकलायची   
अस ेहोता कामा नय ेमनात  
त:ा मानापमानाा जखमा  
िगत ठेवायला हात  
कंटाळा जसा नाही चालणार तसाच  
भळभळता उाहही नाही कामाचा  
 
ही किवता टे ठरले मग  
अासमात यईेल मग  
शकेडो िवाथ ती अासतील  
ही हेी नकोत मळुात  
तुी कुणाला ससुृंत  
करायला िनघाला आहात  
ही भावनाच नको  
 
तमुा जगयावर झालेले  
अितमण िनवारण तुी  
किवता िलन करणार आहात का  
वाचणार आहते का ती मंीसंी   
ायमतू वा चौथा भंवाले िवान पकार  
की पणू  जनताच उसळून यणेार आह े 
आिण सगळे अाय एकच की वगेवगेळे  
ह ेतरी समजलेय का तुाला  
 
तुी खपू :खी वा उदास वा एकाकी आहात  
सभंोगानतंरा म शातंतते आहात  
की काय की काय ह ेसागंनू होईल का  
टे किवता  
ह ेसव  वगळून सुवात करा  
( माझा नाही काही दावा हो माफ करा ) 
--- ००० --- 
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लशीा सया डोसाचा मसेजे   
 
लशीा पिहा डोसाचा मसेजे आला   
सया डोसाचा नाही आला िवचारले  
तर णाले अहो सर ॉेम असतात  
तीन तीन िदवसानंीही यतेो मसेजे   
मला ानंी तारुत ेवाटेला लावले  
असचे मला वाटले मग िवचार आला  
डोस घेयाच ेतर काम झालेले आह े  
म द ेतो मसेजे पण कुणी णाले अस ेनाही  
 
माणप हवचे जवळ दोन डोस झाले असतील तरच  
कुठलाही वास करता यईेल एवढचे काय  
ािशवाय घराबाहरेही पडता यणेार नाही  
अस ेकाहीही यऊे शकतात िनयम अस ूद ेम द े 
घरात बसनू राहीन काहीही ॉेम नाही  
मला कुठे जायचये परदशेात नोबले वा तम काही ायला  
आिण दशेाचा मान वाढत असले तर दशे तातडीन े 
योय त ेकरलेच ना  
 
एवढी मोठी रे ेचालत ेिबनबोभाट या दशेात  
णज ेशार काय म लोक आहतेच इथ े 
पण ान खपूच मोा माणात आहते  
हलगज अकाय म आपा एखाा चकुीचा  
पढु ेकाय होईल पिरणाम ह ेन समजणार ेआळशी  
डल कामचकुार बिेफकीर आिण उदासीन ातंले काही  
ओळखीपाळखीतनू लागलेल ेमाजडु आहते तर काही  
इतके लाचार आिण गरीब आहते की  
असचे पोसाव ेानंा सहानभुतूीन े 
 
अस ेहोतच राहणार अगदीच काही आथक  
फटका नसले बसत वा कायाचीच काही  
जगणचे गाळात घालणारी अडचण नसले यते तर  
शातंपण ेसहन कराव ेझाले  
 
नीट पािहले तर त ेतस ेायला आपणही आहोतच की कारणीभतू    
--- ००० --- 
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िपकप  
 
मळुात पहाटे सपंणारा हा कुठला सािह पिरसवंाद  
होता कोण जाण ेपण ात माया लेखक कवी िमाबंरोबरच  
माया नोकरीा ेातलेही लोक सामील होत ेपहाटे सगळे एक  
बाहरे पडलो होतो कला सािह यांाशी ा ेाता लोकांितिर  
इतराचंा सबंधंच काय अस ेवाटणाया या भगंार समाजात ह ेएकूणच अपू होत े 
माझी चाकी मी एका ओळखीा घरासमोर लावली होती ानंी मला पान  
आदरपवू क िवचारपसू केली मग मी गाडी घऊेन िनघालो एका लेखक िमाला  
डबलसीट घतेले पण जरासा चढ लागताच गाडीच ेअवसान गलेे ाला टले  
िपकप गलेाय गाडीचा तलुा उतराव ेलागले तवेात मागनू इतर काही  
पिरसवंादातनूच सटुलेले सहिवचारक आले नोकरीा ेात एक पत असत े 
 
एखादीच तार आली असली तरी तमुाबल तारी यते आहते णायच े 
तस ेएकजण णाला तारी आहते तमुाबल टले काय कशाबल  
तर मी णालो होतो की महाराज शा फुले आबंडेकर गाधंी िटळक सावरकर  
कव असोत की तकुाराम ानेर नामदवे चोखा असोत ती सव माणस ेटे असली  
तरी ांावरची नाटके टे नाही होत त ेभरुटे हदी मराठी िचपट होतात  
ह ेआिण यांा बाजचू ेचागंले िवरोधी त ेवाईट असा बािलश कार होतो  
हीरोन ेवीस वीस जणानंा लोळवण ेघडत ेनसुत ेनाटक ह ेमानवी सबंधंाचं े 
असाव ेलागत ेसव ग ुतंाग ुतंचा आवाका घणेार ेमराठी लेखक आिण ेक  
ह ेपोरकट िवभिूतपजूक असतात ामळेु ती नाटके उथळ सपाट होतात  
ह ेकाहना खटकले होत ेणज ेयावर रोषच होता ाचंा मी णालो होतो  
 
मळुात मलुानंा चिर ेही आदश णनू दऊेच नयते नीच तो मोाचंा सघंष   
ानंा समजावा पण त ेमोठे आिण आपण सगळे म ितम अशी  
मानवी जगयाची नासाडी होऊ नय ेकेाच ेातं िवशषेता ितभा मम ी  
अबािधत राहायला हवी हहेी अनकेानंा पटले नत ेयावर रोषच होता ाचंा  
 
मानवी सबंधंाचं ेनाटक णनू मी उदाहरण िदले होत ेनाटकाकाराा शोधात  
सहा पाचे ेतर काही णाले ज ेकुणाला माहीतच नाही ाच ेउदाहरण कशाला  
काही णाले त ेएक अतं बोअर न कळणार ेफालत ूनाटक आह ेापेा  
उ धम शाळा िकतीतरी टे ात लाग ूआिण ओम परुी अशा िदगजानंी  
काम केले होत ेत ेकाय उगीच आिण नमेाडहेी णाले की अस ेसवंाद मराठीत  
थमच आले मी णालो तो हदी िसनमेा आह ेावर रात खवळले त ेफुटू  
लागले होत ेमी एकटाच िदव ेलावनू माया िबन िपकप ा गाडीवन घरी गलेो  
--- ००० --- 
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एखादा अ कमीजा  
 
आणखी पाच अ वष परुले इतके इधंन  
सयूा कड ेआह ेणतात सा चताच नाही  
त ेकाही माणान अिधक सपंले की इकड े 
पृीची वाटच लागले त ेकोण कंोल क शकेल  
जीवसृीा अिधवासासाठी पृी  
आणखी तीन अ वष समजा सम असले  
पण समुार ेदोनच अ वषात इथला  
ाणवाय ूबबलले आिण बताशं  
ाणीजगत खतम होईल एखादा अ कमीजा     
 
सहज आपले एक अस ूद े 
णनू चालले आह ेह ेसगळे  
वसतं ऋत ूकोिकळा वगरै ेडो वरी 
अजनू खपू िपा चालेल त े 
 
माणसाचचे डोके िफरले तर तो त:च  
ह ेसगळे सर सपंव ूशकतो  
कवा काही िवषाण ू 
एकित हा कन  
माणसाला मातीत घा शकतात  
 
मग पवू इथ ेमाणसू होता  
ह ेना कुणाा मािहतीत असले  
ना कुणी ाच ेसशंोधन करील  
 
यातनूही समजा माणसासारख ेकाही आलेच   
तर ा जुा माणसाा असबं मािहतीचा  
ाला काहीच उपयोग नसले कशाला तो  
वशंशा आिण इितहास ध ुडंाळत  
रेणाान ेशोधत बसले  
 
माणसू जगला तर रणशीवर चालणारी सव  काम े 
यंमानव करतील यंमानव िनमतीसह   
माणसू फ आता कराव ेतरी काय अस ेणत राहील  
--- ००० ---   
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कादबंरी  
 
लेखकाला कुणावर अाय करायचा नसतो  
कुणाची बदनामी वा भलावणही करायची नसत े 
ान ेजी माणस ेपािहली अनभुवली ातंनूच तर  
घडणार ाची पा ेपण तो ाचंी सता  
पसुनू टाकतो ाचंी ओळख न करतो  
स घटनवेर आधािरत असयाचा आधार  
ाला नको असतो िवासान ेनकळत  
आिण अनातपणहेी ही माणस ेआली  
आपा जगयात आपण ाचंा िवासघातही  
नाही करणार आिण ाचं ेगणुदोषही  
नाही उघड ेपाडणार पााचं ेगणुदोष असतील  
त ेाचं ेअसतील त ेकमीजाही असतील  
अिधक सौ वा ती वा वगेळेही असतील  
ांा िनिमान ेइतरही कुणाला ओशाळे वाटू नय े 
याचीही काळजी लेखक घऊे इितो    
 
लेखनान ेाा काळाचा दावजे घडवला पािहज े 
ही बािलश अपेा आता लेखक नाही मानत  
ना माणसाच ेना काळाच ेबेब चिर  
लेखकाला िचतारायच ेअसत े 
 
काही माणसाचं ेगु जगणहेी   
जाणनू असतो लखेक तो गुपणाही  
जसा ा तसा नाही अवतरत ाा लेखनात  
 
पााचंी आिण साचंी प ेपालटतात  
तरीही ाची कादबंरी  
एकसधं खरी होत े 
हचे तर असत ेाच ेपाहण े   
आिण  होण े  
ाा लेखनातनू 
की   
 
स ह ेसावर अवलंबनूच नसत े 
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आान  
 
आपण वाळत गलेो तर  
आपण नाहीसचे होयाचा  
धोका िनमा ण होतो  
ह ेसमजनू ा चतने े 
वाळत चालले पाणी  
 
ास णज ेतरी काय असत े 
मनच ना त ेसमजले की झाले  
 
मग मन मनाला णाला  
कवा णाली  
की लग असत ेका आपाला  
 
तेा आले लात  
ी आिण पुषाची  
ोधाची रसायन ेथोडीफार  
वगेवगेळी असतात पण मन ेमा  
एकसारखीच असतात  
यचंिलत  
 
णनू मग सवानीच  
आानाची कास धरण े 
अिनवाय  झाले जरी  
काही शार णाले  
अहो मनाच ेान  
मनालाच तर होणार  
उगीचच  
गढू िवेा माग ेलागनू  
जाटोणा कशाला   
 
ाचं ेणण ेहोत े 
आपण आहोतच िवषारी  
ह ेिवषच करले िनमा ण  
उाच ेिनवष जग  
--- ००० --- 
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जागितक  
 
अथ पणू तेा नादी लागनू  
तीच तीच री पुा पुा चावयात  
काय अथ  आह े 
इथ ेजागितक काही  
िनमा ण होत नाही णनू रडत  
पण कशामळेु होतात श  
सगया माणसांा मनातं  
मु वशे असलेल े 
हा  तरी कधी घतेलात का समोर  
 
यु ेहवीत यादवी हवी  
चडं ाळ हवा  
कवा अकित आपी  
आिण ा सगयाच ेचडं  
अासपवू क तपशीलवार  
खपू पान ेभन वण न हव े 
 
ही तमुची  
जागितक ची कना  
तमुची कादबंरी टे होयासाठी  
आधी इथ ेहजारो  
मरायला हवते तडफडत  
 
कवा मग एक सा उलथनू  
जनोधातनू सरी येयाच े 
ातंीच ेसयू गान   
 
ा लेखकाा भायात असतात  
अस ेअनभुव असा काळ  
तोच होऊ शकतो जागितक  
ह ेतमुच ेठरललेे आह े 
 
माणसाा टीन जगयात असलेले  
हचे सगळे जागितक पािहललेे तुाला िदसत नाही  
--- ००० ---  
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आपम    
 
मला मत आह ेपण अिभिनवशे नाही  
अस ेणणारा एक ामािणक िवषक  
खपू उंचावन पडला जाळीत  
ाला काहीही झाले नाही  
पण लोक हसले  
तो समजला की लोक ाा  
पडयाला हसले  
 
नतंर ायाचं ेखळे होत े 
ायानंा फ शारीिरक असत ेकाम  
ांाकडूनही होतात िवनोद  
पण ानंा त ेकळत नाही  
कारण ाचं ेमन अगदीच  
ाथिमक असत े 
 
ामािणकपणाच ेोम  
माणसात फार असत ेकारण  
तो खपूच हलकट असतो  
 
के ूाला वाटत े 
बडुत ेजन ह ेन दखेव ेडोळा  
ाची सगळीकडून फाटलेली असनू   
 
कुणी णतो की मन  
सवानाच असले तरी  
काही मन ेिनरागस आिण िवशाल  
असतात  
फलाशा नसलेली  
डावी असामळेु  
 
तचे फ असतात या पृीवर  
माणसू िकडाम ुगंी याचं ेिहतचतक  
हसलेा आपम  समजणार े 
--- 000 ---   
 



130 
 

काका टे होता  
 
सव  सबंधंाचं ेदबाव  
ीकारत गेामळेुच तर  
मलाही लागलीय सवय  
त:ची एक ितमा बाळगयाची  
आिण वळे वकत पान ती  
अशीतशी सादर करयाची  
हीच तर वा आह ेजगभरची   
 
ितमचे ेताण सखु:ख े
मानापमान यानंी जज र होत  
कधीतरी िनकडीन ेितचा  
शवेट गाठला जातो आिण कळत े 
ती न होऊ शकत े 
 
आता ती न होयाची नसत ेभीती  
फ ती िवकृत होयाची असत ेितलाच  
कारण या वते स  
े नसले तर छी:थ ूहोयाचा धोका  
म द ेायला करतच राहाव े 
हा खोटेपणा हीच जदगी माननू  
 
लेखक कलावतं घाबरतात  
काय णतील आकीय  
िम िहतचतक समाज  
आिण टाळत राहतात त े 
ितमचे ेबग उघड ेपाडण े 
 
सफे अगंणात खळेत राहतात त े 
फ मतभदेाचं ेआिण िकोणाचं े   
विैव आिण मामकौशावर   
िभ ठेवत होत राहतात  
पािरतोिषक िवजते े 
 
काका टे होता ह ेकबलू करत  
--- 000 ---  
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परुोगामी  
 
षेािशवाय माणसू जगचू नाही शकत  
ह ेतर जागितक स आह े 
जग तयारच का झाले हा नाही   
त ेआह ेइथनूच सु होतो  
वैािनक िकोण आिण :ख  
असणारच ह ेमा कन  
शातंतचेा बिुामायवाद  
 
तका न ेदाखवता यायला हव े 
तझुा षे कसा अिहतकारक  
माझा कसा समथ नीय  
 
आपापले आतु चहेर े
असायला हवते सा दाखवणार े 
आपापा िवभतूशी 
 
या एकूण काराला अधंा न णता  
णता यायला हव ेपरुोगामी मानविहत  
--- 000 ---    
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धवाद  
 
समोर जी िदसतये  
ती माया ाचंी वाफ आह े 
अस ेतुी णताय पण मीही ह े 
जाणनूच आह ेकी कोणतीही  े 
टोपलीत नाही भरता यते  
 
याउलट तमुची अवा आह े 
घरातलेच सामान वापन  
तमुच ेमन बनवत ेा व ू  
ा तुाला जागितक  
येाा वाटतात तरीही मी कधीही  
तमुच ेबोधन करायला यते नाही  
 
तुी सगणु उपासनचेी चेा करता  
पण जगाचा इतका िवसं  
करणार ेरोगट गटार  
तुाला गोड का वाटत े 
 
सरंण िसतवेर होणारा खच   
वाचला तर पणू  मानवजात  
खाऊन िपऊन सखुी राहील  
ह ेका नाही िदसत तुाला  
 
ाथ नाळे नसणायाचंा दवे तरी  
कुठे भले करतोय कुणाचहेी 
ानंा नाही लागत का वळे आिण खच    
 
सगणु अस ूा की िनग ुण तमुा मनानंा  
उभ ेराहायलाच आधार लागतो एक िवचारदवे   
िवसंाची पजूा सगयानंाच मा असताना  
तुी ही असली िकरकोळ शारी का दाखवत बसता  
 
तुाला उर दतेा दतेा मी आशोध घतेला आह े
अस ेसमजा एकदम अगंावर नका यऊे धवाद  
--- 000 --- 
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ास घतेा यावा  
 
ास घतेा यावा  
णनू दगड तळत बसाव े 
आिण अबोध मनात तरंगत राहावी  
कित येसी णनू ढग ओलाडंावते   
अस ेखोटे आयु  
ीकारलेला हा समाज  
बरोबर वा योय काय  
ह ेिन:शकंपण ेमाहीत असलेला  
मला ीका नाही शकणार  
माझ ेत:च ेअसण े 
मलाच शकंाद असान े 
 
अमकु झाले तर काय कराल  
अस े अथा तच  
आी एकमकेानंा िवचा शकतोच  
िवचारान ेसगळेच  
अध वट णजचे खोटेही असान े 
 
ानंा माझ ेआय  वाटत ेांा  
मनाची अवा ानंा  
अभे स वाटत रािहान े  
माझ ेमन ांासारख े 
िन:शकं नसण ेहचे  
ानंा बािलश ूर  
बिेफकीरीच ेअसवंदेनशील  
आपमतलबी कंुपणावरच ेवाटत े 
 
त ेमला िशा दतेात याचा अथ च  
ाच कारणान ेत े 
मायाही िशा खात असतात  
 
सगळी मन ेएकच करायची जा  
ानंा यते नाही णनू त ेउि ोधािव असतात  
--- ००० --- 
 



134 
 

िवषमता  
 
वाताहात झाली तरी पुा  
शभुारंभ कन मोठे झालेले महाशय  
ांा दाताचंी काही आली समा  
तर सरळ आधी एीा लाल डा  
गाडीन ेएक चर मान यते  
ांा एका खेाता बालिमाकड े 
आिण यातच होत ेांा यशाच ेरह  
 
एक बालिम असावा आिण तो  
खेातला असावा एक साधा ामसवेक  
हा एक उपचारच होऊन बसला   
पढुील िपासंाठी  
पण ततंोततं ा महाशयासंारखा  
भाव कन घणे ेशच नत े 
 
वाताहात होणार ेबरचे असत  
पण त ेतर नहेमीच लाल डा वापरत  
तरीही तस ेपिरणाम िमळत नसत  
 
मग भाव तसा करायच ेाससे िनघाले  
 
समाजसधुारणा करणार ेबधंतुा  
जगयात आणणार ेनसतात का आदश  
तसचे हहेी फ ॉेम असा होऊ लागला  
की एकाच माणसाला एकसमयावेदकेन  
अनके भाव बाळगता जोपासता यणे े 
अश असाच ेलात आले  
मग ीमतं होयातली आान ेावीत  
की िवशाल दयी समाजसवेक होयाची  
यातंनू ालााला िनवड करावी लागली  
 
काहीजणांा ीमतंीमळेु िवषमता वाढत े 
अस ेसमाजसवेकाला वाटू लागले  
--- ००० --- 
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सापाला अ  
 
सापाला अ िमळाव े 
णनू जस ेबडूेक आिण उंदीर  
तसचे डासानंा र िमळाव े 
णनू माणसू  
अस ेतर नसले  
माणसासाठी आहतेच ना  
धा ेभाा कबा बकया मास े 
 
खर ेतर रा  
िजवाण-ूिवषाणूचंचे आह े 
त ेकधीही खतम क शकतात  
सगळी जीवसृी  
माणसाला िदसावी ती झलक  
अशीही सोय आहचे  
 
पण कशासाठी हा ग ुतंाडा  
िनसगा ला शहाणा णाव े 
की िबनडोक की असगंत  
अनावयक गधडपेणाचा िनमा ता   
 
मानवी बुीला सगळे कळणार आह ेणतात  
सा नसुतचे ह ेएकमकेातं  
ितदहे तयार करायच ेकारान िदसतये  
िनदान डासाचं ेतरी  
गढूबीढ काही नसलेले  
--- ००० --- 
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बदल  
 
ावसाियक कारणानचे भटेी होत छान खळेीमळेी होती  
तेा तो पॉवरफुल होता आता भटेलो तेा तो तसा नता  
ह ेमला नतंर कळले आता माया लेखी तो नसणार महाचा  
अस ेसमजनू तो आमक झाला होता कधीही तो मला न क शकतो  
ह ेतो दाखवत होता खर ेतर मी अनवधानान ेाच खळेीमळेीत होतो   
माणस ेअशी ांा ांा कारणानंी बदलत गलेी तर कराव ेकाय  
मी तर पिरिती बदलली तरी अस ेगरैसमज कन घऊेन नाही वागत 
असचे मला वाटत े  
पण सयानंा वाटू शकत ेना की आता मी तो पवूचा असण ेशच नाही  
ामळेु मी कसाही असलो तरी िनित काहीच उपयोग नाही असचे वाटत े 
--- ००० --- 
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गा  
 
राजकारणात नमेके काय चाललेय   
ह ेआपाला कळूच नाही शकत  
तरीही बरोबर-चकू ठरवावचे लागत े 
यावर ितचमेाझ ेबोलण ेहोई  
जकेे णतात तस ेभतूकाळमु जगण े 
णज ेकाय कवा ओशच ेतर  
मनापिलकड ेया नावाच ेपुकच आह े 
णज ेकस ेअसले त ेजगण ेयावरही  
आमातं बोलण ेहोई िता मोलकरणी  
न आान ेती कशी वतैागलेली आह े 
िता नवयाला मोशन िमळाले पण  
ांातंला रावा कसा कायम आह े 
ितची जाडी वाढत चालान ेितन ेकस े 
आहारिनयंण आिण योग आिण ायाम  
ह ेअतं ामािणकपण ेमनावर घतेलेले आह े 
कवा ही मी वाचन कमी कन जगातले  
उम िचपट का बघतो आह ेमी दा खपू  
कमी केली असली तरी अजनू ती चाच कशी आह े 
माणसू सवयम ेकसा गरुफटलेला असतो  
अस ेखपू   
 
यात कुठे काय होत ेमेाच ेबोलण े 
ना कोणतीही सचूकता ना मानिसक िमठी  
फ एक िवास होता कुणाला काय  
वाटेल याची काळजी नती य ेजोड  
कभी टूटेगा नही ह ेमाहीत होत े 
 
न चकुता रोज अनके िवषयावंर बोलण ेहोत राही  
ओढच वाटे जण ूत ेसहजच जगणचे तर  
होत ेनसुत ेपण खपू समृ  
 
या सव  गानंा सहवासानंा आीयतलेा  
दोघानंाही माहीत असलेली तफ ती  
आसी मा होती के णात वाही  
--- ००० ---    
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रावरच ेकाही खड े 
 
ाा काही कृतना लोक वडेपेणा णत  
एकदा ान ेरावरच ेकाही खड े 
चादंीा वाटीतनू घरात आणले  
ाच ेणण ेत ेतीकाक मौवान  
णनू आणलेत समजा एखाा गत परहावरच ेयान  
आले इथ ेतर त ेघऊेन जाईल हचे खड े 
आिण पणू  पा लावले इथ े 
काय काय घडले आिण काय काय  
आह ेयाचा कारण इथा  
के कणात समािव आह े 
पृीचा पणू  भतूकाळ  
जशी के माणसाा कणाकणात असत े 
ाा सखु:खाचंी पणू  कथा  
 
तशीच पृीही आह े 
या िवाची पणू  कथा सामावनू  
असणारी कळत नकळत सव काळात   
िवाा उीपासनूची पणू  कथा  
वाचयासाठी कुठेही  
लाबं जायची गरज नाही  
 
तरीही एकेका तकुाचा अास केला  
णज ेती पणू तचेी समज असले अस ेनाहीच  
तपशीलाचं ेढीग णज ेपणू ता कशी असले   
 
पणू  पृीचा णजचे पणू  िवाचा  
रहभदे हवा असले तर  
तो पृीला धन नाही होणार  
ितचा पणू  ाग करावा लागले  
 
ान सोप ेणज े 
त:चाच ाग करण े 
कणाकणात आह ेपणू ता  
ह ेसमजत असले तर  
--- ००० --- 
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घरसामान  
 
अजनूही ात मी मला परवडले  
अस ेभााच ेघर शोधत असतो कवा  
टेोत घरसामान भन  
या गावान ा गावाला जात असतो  
 
ण सावा जखमा कवा खपू  
बोलणाया अबोा  
हा सचंय सतत मी जगत असतो  
जाणता अजाणता  
 
आज काय ाच ेज ेफ  
माझचे अस ूशकत े 
आता आसलेले सिं झालेले  
गोळीबदं रण 
 
अस ूद ेअस ूद ेमन णत े 
जगत राहायचये मला  
जो भी ह ै 
त ेबरहेी वाटतये  
हवसेहेी वाटतये  
आिण सरुितही  
 
मसुािफर जाएगा कहा ंहचे खर े 
इथचे ठोका तबं ूक जाओ  
 
क जाना ओ जाना हमस ेदो बात  
करके चली जाना  
के मोसम ह ैदीवाना      
ह ेगाणहेी आहचे की  
ाच मनात  
 
संावाह ही एक  
अभे आिण भारी गो आह े 
भरजरीही आिण नवैेाला  
साखरही नसावी   
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यामळेु पारंपिरक :खीही  
 
खर ेकाय खोटे काय  
कधीच कळले नाही  
आता काय ाच े 
जो भी ह ै 
वो तो रहगेाही  
--- ००० --- 
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पंाहर  
 
पंाहर पणू   
ह ेिवशषे वाटत ेत ेशभंरा सदंभा त  
बरोर झाले तीनचतथुाश णनू  
अथा झीज नहेमीमाणचे चा असत े 
 
लहानपणी सायकल िशकताना  
फुटलेला गडुघा आिण नतंर  
अपेानंा अहंकाराला  
जात गलेेले तड ेआिण मचे  
लागललेा िहरवागार मऊ गवताळ भाग   
या तृच ेना जगाला दणेघेणे े 
ना मला काही कोणतीही िनराकरण े 
िमळायला ाचंा उपयोग 
 
ना जगयाच ेअथ  शोधले  
ना हतेूचं ेमू जोखले  
भाव हचे कळण ेवाटले  
म सतत चा ठेवला 
 
पचंवीसतीस वष ऑिफसात काम करताना  
हजारो सा केा ानंी घडले  
काही भौितक बदल त ेतर आता  
आठवणारही नाहीत  
जसा मायाही िदनमातला  
तीनचतथुाश भाग  
 
हसाही घडलीच असणार माया भावामळेु  
ा भावाा जबाबदारीचा अहंकार  
ीकारावाच लागले आिण णनूच ाचबरोबर  
एकूणातच सवाची माफी मागायचाही    
 
आपा भावान ेआपाला फसवत आणलेय   
असचे वाटतये पण णज े 
कुणाा कुणाला कोण जाण े 
--- ००० ---     
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एक गभंीर स   
 
एक गभंीर स यतेये का लात  
भीतीला टर दते रािहले तर  
ती िटकत ेवाढत ेधडधड वाढवत े 
कवा चकुवत ेमधलेच काही ठोके  
ितला ितकार णजचे असत ेजण ू  
ितच ेजीवन  
 
ाणवाय ूतर पोचतच राहावा सतत सर  
पण येवादाच ेसारहार  
गयातं घालत भीतीऐवजी शौय   
असायची गरज नाही  
 
सवाना कुटंुब ेआहते  
फायद ेहवचे आहते  
पण तझु ेिबिझनसे िर  
तचू घ ेर ेबाळा  
आता वचनापासनू कस ेढळता यईेल  
 
सव  गोच ेतणाव णज ेकाय  
तर मनच अाहत चा  
राहणारा कारखाना  
आिण िवचार चाललाय मनाची  
ितकारमता वाढवायचा  
 
कोणत ेऔषध वा अ  
आह ेआवयक कोिडा  
आधी म ेआिण नतंरही  
ज ेघालवले अिनितता   
 
ती तर णभर वाटतये कािनक  
ती सोडून दणेचे घडायला हवये की काय  
घटनातंनू बाहरे पडयासाठी  
--- ००० --- 
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:खाा हवते  
 
तुाला भावनाचं ेचकव े
आिण धे आवडतात भावतात अ ू 
मेाच ेवा आनदंाच ेवा :खाच े 
आवडत ेपनु:याच ेहळुवार पीस  
आवडतो भाविनक अथ   
ा िवचारातनू यणेारा  
 
ओले ओले राहात   
तहानलेे असण े   
आठवणी  ेआिण  
आजीा आठवणी असण े   
आिण शानंी मारलेली  
फंुकर तमुा जखमावंर  
 
जगयाच ेतानच कळत े 
तुाला पार गटारात न पाडणाया  
माफक असं भाविनक पगेातंनू 
सांरंगी भरग सभंार असलेले   
वाटतात तुाला अयू    
 
खपू :ख भोगललेे टे  
तडफडीची नी दाखवणार े
णज ेतर   
गु लिगक सखुाचा साद वाटणारचे   
 
दवेा आाला जग ूद ेमाफक :खात  
आी मुी मागतच नाही उलट म  
गोड मकेप केललेे स ुदंर चहेर े
हवते :खमीलन ीकारणार े  
 
:खाा हवते ायला हवते  
हळुवार सभंोग  
समान दवेाा अनुहात    
अिभषके करत  
--- ००० --- 
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लातंर  
 
उाण पलूावन उडाले पाढंर े बगळे  
तेा त ेणाले सकाळा कोवया उात  
आमची शुता चमकावी  
णनू पडत नसत ेऊन  
 
ऊन ाच ेत ेजगत ेतंपण े 
पण आमासह    
 
ता िमळावी णनू  
हडायचचे असत ेजगभर  
ती िमळू नाही शकत ह ेमाहीत असनू  
तारुा अनभुवािशवाय  
 
हााच ेिनमा त ेलेखक नट 
आमातंले   
नदीिकनारी बसतात तेा  
हवेा करतात वाहाचा  
 
एका िठकाणी थाबंनू लातंर कस ेहोईल  
आिण लातंरासाठी थोडचे उडायच ेअसत े 
 
बदला हवते उडामळेु त ेघडत ेएवढचे  
--- ००० --- 
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दोष  
 
मी जेा जेा दवेाला वा माणसाला  
िशा िदा तेा तेा आकाशवाणी झाली  
हचे दोष तुयातही आहते र ेबाजारबणुया  
 
डाळबाच ेदाण ेसेच ेतीक णनू वापरले  
तर झोपवेरच ेमोर कशाला नाराज होतील  
ानंा फार तर चे हवी असतात उधाणलेली  
 
आतु नीितमान वडे ेचा होत फाटून जातील मायासारख े  
--- ००० --- 
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कडवट  
 
तो एकाकी आह ेिनराश आिण कडवट आह े 
आपोआपच ाच ेश झालेत काटेरी  
तशाच काटेरी िममिैणत तो रमतो  
ा तवेाच लोकानंा कळत ेजग  
कस ेजी ा जी त चालले आह ेत े 
सगळे सहज सोप ेसाध े असनूही  
आपमतलबी जग घडवत ेिवषमता  
अाय छळ रोग आिण हातभीा  
दाच ेिवष  
 
जो तो आह ेबिेफकीर इतराबंल  
याचा ानंा चडं ोध असतो  
माणसानंी ाथ राहयापेा समावशेक  
राहण ेकधीही चागंले एवढचे तर  
ाचं ेणण ेअसत ेसदुवैान ेानंा नोकरी असत े 
पण बरेोजगाराबंल ानंा खपूच असत े 
सवंदेनशीलता सहानभुतूी आिण ती पिरिती   
िनमा ण करणाया वचेी चीड  
ात सामील मिैणी ानंा वाटतात  
रणरािगणी आिण इतर िया वेा दासी  
 
ांा िवचारानंा अिभी दऊेन  
दातांा कया कन अिततळमळीन ेस  
सागंायचा य कन काही वषात  
त ेथकतात णतात साला खयाचा च नाहीय  
रािहलेला तुी ज ेबोलताय ावर  
िवास िनमा ण करायच ेकौश हवये फ  
 
ानंा तर फ खयाची असत ेचाड  
लोक िकती मखू  स सोडून पळतात  
ा भी िवभिूतपजूा भतूकाळ अिता  
यांा माग ेह ेकधीच नाही सधुारणार भोसडीच े 
अस ेणत त ेअिधकच कडवट होत कुित हसतात लाबंनू  
--- ००० --- 
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िभऊ नकोस  
 
िभऊ नकोस मी तझुी पुके फाडणार आह े 
तचू आहसे तुया इितहासाचा िशकार  
या णात नाही तर मग उा  
दवेान ेठेवलेत तसचे रा दते तझु ेिकडके दात   
मायान ेाव ेपाणी तसाच त ूपडून राहा  
तुया येसीा िमठीत  
चोरी नको कस कधीच यशी ओकायाचंी  
परी मान खाासमान तुया बॅकेंता   
 
तुया भरवशानंा होऊ दते राजकीय टोणग े 
अग ंअग ंशी णत त ूिवषेण कर  
त ूपािहलेा सयूा ाच े
कानामागनू यऊेन गार पडलेली तझुी सावली उचल    
रािंदन तलुा दवेाणघवेाणीच ेसगं  
असामाण ेसारख ेपढु ेकर तझु ेतटुके हात  
आी जातो आमा बारम ेअस ेणत  
आठव तलुा आवडलेा तुया िशिका  
 
त:ला परीस समज िमशावंर ताव द े 
अगंाला म ुंया आा तरी सळुी नको जाऊस  
उडू द ेितरिपट माशा मार  
पाऊल मुाम वाकड ेपाड तोल सावच नकोस  
बाळबोध राहा बध नको रास   
पोपटपचंी कर कवा पोवाड ेगा  
िझलकरी परदशेातले असतील एवढ ेबघ  
 
जीवन स ुदंर आह ेअसा जप करत  
वेयांा मलुाचं ेसगंोपन कर  
हीच होऊ द ेतुया पायाखालची वाट  
बळी पडू नकोस ातंाा लोभनानंा  
 
गाढवही गलेे आिण चय ही गलेे   
अस ेझाले तरी कंटाळू नकोस ठाम राहा  
--- ००० --- 
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कारणमीमासंा  
 
एवढी मोठी इमारत  
णात जमीनदो केली गलेेली पािहली  
ाणवायअूभावी मरणारी माणस े 
पडणारी झाड ेघर ेलागणाया आगी  
 
या कशाचीच सखोल समज मायाकड ेनाही  
मी िटिकिटकी बघत राहतो टीीकड े 
 
घडणाया के गोीला असणार  
खपू ग ुंाचंी कारणमीमासंा   
कारण ेआहते णनू घडतये त ेबरोबर असले का  
 
मी एक िनब ु असवंदेनशील आपमतलबी  
िदखाऊ माणसुकीची मतू असलेला  
जगाचा िहतचतक आह े 
 
मसुळधार पावसाच ेसािंगतले की मी णतो  
कारण ेअसणार िवसंक माणस ेपानही  
सवाबल सहानभुतूी बाळगत मी णतो  
कारण ेअसणार मागा काही  
वषापासनू ह ेघडत आले असणार  
 
चागंले बरोबर घडू ा ना पण वाईट  
खरचे नको तर मी कुठे कसा क  
हपे ह ेमला कळत नाही  
 
िजथ ेश आह ेितथ ेदशेिहत थम णत  
बाज ूसभंाळणायानंा माझ ेपाठबा दणे े 
हहेी घडलेच ना एक कारण  
भिवाता घटनाचं े 
 
म द ेमी आह ेतोवर सगळे णतो बरोबर  
आिण मायानतंरचहेी सगळे बरोबरच असणार ना    
--- ००० --- 
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( ' िटिकिटकी ' हा श मला लासाद यादवामंळेु कळला. सभागहृात एकदा जॉज  फनािडस यांाकड ेपान त े
णाले होत,े " तुी न ेतो हम ेसमाजवादके पाठ पढाय ेथ,े अब ा हमारी ओर िटिकिटकी दखे रह ेहो ? " ) 
--- ००० --- 
 
 
शरीरसखुापेा  
 
ा गावात गडगडाटासह पाऊस पडला  
याचा अथ  नीच आपले यश जवळ आलेय  
ा राात लोकानंी म ुडंन केले  
णज ेआता शकंाच नाही  
ा दशेात एका नाटकावर हा झाला  
ा बात ह ैअब जर जीतग े  
कोापरूा ािनक वत मानपातले  
गंिच गाजतये याचा अथ  तोच तर होतो  
मामातंनू ायरल होतये आगीच ेगाण े 
ाच ेपडसाद उमटताहते चीनमहेी  
यान जोरा कोणता हवाय  
 
म वाटत ेअशी यश जवळ आाची िच ेिदसण े 
पवू ीडसेारखा आनदं होत राहतो आता होणारच  
माणसाच ेभले णनू रोमाचं यतेात अगंभर  
पण नत िनब ु माणस ेही सिुच े 
पोच ूदते नाहीत पणू ोटाला आनदंाा  
 
अस ेपवूही अनकेदा घडलेय आजही घडतये   
भिवातही िनदान एवढ ेतरी घडत राहाव े 
हीच सिदा आह े 
 
मागच ेसव  िवसन के वळेी  
नान ेरोमाचं यतेात ह ेकाय कमी आह े 
 
आपण िकतीही असं असलो तरीही   
आपली  ेसवाा िहताची आहते  
सा शरीरसखुापेा िवचारसखुही म सखुावतये  
--- ००० ---       
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जान ेभी दो यारो  
 
दोी रानंी जायची इा असनूही  
एकच पोषाख िनवडावा लागण े 
बजटेा मया दमेळेु  
ह ेकरत ेकुणालाही िवचारवतं  
 
अनभुवान ेकळत ेकोणतहेी गटार  
 कस ेअसले  
पण आपण ना िनोगी आहोत   
ना आपली ितमा आपाला  
गधळातली करायचीय  
 
ामळेु एक तर या कॉलनीत राहा कवा ा  
ह ेमानावचे लागत ेआयुभर मग  
साधकबाधकपणाची कटकट नाही राहात  
िशवाय ह ेना या बाजचू ेखदं े
पलैवान आहते अस ेआपले  
एक मुपृही तयार होत े 
 
अमिरका म ेमाम ह ैा  
गटरका पानी अलग और पीन े का पानी अलग  
असा उम सवंादही मग  
जान ेभी दो यारो णता यतेो    
 
यु वाईट असले तरी आमची मलेु  
शरूच हवीत आमची िसता  
हवी धडकी भरवणारी  
पिहा पाचातंली भवानी तलवार   
 
ािशवाय िवचारवतं कसले होणार याटाच े
बरोबर-चकू योय-अयोय निैतक-अनिैतक  
आिण स काय आिण िहतकारक काय  
ह ेएकाच वळेी सागंता यायलो नको ? 
--- ००० ---   
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की काय  
 
तुया यशान ेभान जायात  
शी वाया गलेेले लोक  
तुया किवता िकतपत  
अवधानान ेवाचतील  
हा िवचारच तलुा िशवत नाही का   
 
योाा मोठेपणाची     
सहज शातं झलू पाघंन  
त ूसा दते रािहलास  
अ होत रािहलास  
लोकाचं ेचिकत भारलेले डोळे  
िरचवत रािहलास  
 
ामळेु तझु ेवाचक वाढले पण   
काय टे काय टे  
या घोषात तझु ेश धसूर होत रािहले  
 
लोकानंा अशा यशाा तलुनते  
नूगडंात जगण ेचा ठेवता याव े 
यासाठीच िलिहास का त ूकिवता  
त ेकाम तर इतर हजार कार ेचाच आह े 
 
त ूाही आहसे तलुा िदसले  
भिवात यावरही होतील वाद  
की तुया किवता तचू िलिहास  
की अ कुणी यानहेी त ू 
खु खु हसत तु झालास  
 
मानवी सखु:खाचं ेत ूखपू  
जिटल पट उभ ेकेलेस त ेकशासाठी  
तोच कंटाळवाणा सम यशाचा िभकारडपेणा  
सगयांा जगयात अधोरिेखत ावा यासाठीच  
की काय  
--- ००० ---   
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हॉकग णाले  
 
ितमचेी गरजच न झालेली असान े 
मायापढु ेदवे अवतरयाचा चमार  
घडूच नाही शकणार  
खडकाळ डगर मलाही नवीन नसले तरी  
तहान लागावर साध े 
पाणी िपणारा माणसू आह ेमी  
 
वदेना :ख ेवा मरणलानी  
णज ेकाय त ेमी चागंलेच  
अनभुवनू आह ेमाया बाजारात  
मी अिजबात माज नाही करत  
 
कधी माझ ेडोळे थकतात  
ीच गलेी तर काय  
हा िवचार यऊेन जातोच मनात  
औषधशाातली गती  
मानायला तयार असतो मी  
एक मानविनमत चमार  
 
हॉकग णाले की माणसान ेलौकरच  
परहावरही वीच ेजमवाव े 
अथा िदसणाया िांमाण े 
पृी न झाली तर  
मानव ाणीही न होईल  
परहावर जाऊ शकणार ेकोण असतील  
तर बतके आमच ेपोशद ेराजकारणीच  
ांा पातं तरी रा द ेिजवतं मानव  
 
एकदा िव अमया द आह ेअस ेटले तर  
वूचं ेमया िदत अि खोटेच णाव ेलागले  
अस ेमला वाटत ेमग काय एवढ ेमह असले  
मानव िजवतं राहयाच ेकाही नाहीच आह ेतर  
कशाला अहास काही नसणचे तर फ अस ूशकत ेअमया द 
--- ००० ---   
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उाद   
 
त ेनमेके काय चालले होत ेगिणत  
ाला िकती ट ेहोत ेआिण   
िकती वळे लागणार होता उर यायला  
ह ेकुणााच हातात नसामाण े 
िदङमढू होत िन:श उकुतते 
थाबंनू होत ेहजार लोक काही समझदार 
होत ेिनत आनदंात जेा उाद  
अमजद अली खानाचंी सरोद  
ांा दोन तबला साथीदारासंह  
िवहरत होती कालावकाशात      
 
जेा सकंेदाा हजाराा भागावर  
ितघाचंहेी गिणत एक सटुले तेा  
सवाचचे जीव आनदंान ेभांात पडले  
 
पण ह ेनत ेलात आले कुणााच  
की आपला सव  भतूकाळ फ झाला आह े 
या कालसमुात  
 
ा समुान ेतरंुत परत केला होता  
केाचा मतृदहे ाााा  
िकनायावर त ेपान  
 
आपापला डी एन ए पडताळून घऊेन   
सव जण परतले आपापा घरी   
 
आपापली ओळख  
पटली होती की हरवली होती  
याच ेन सटुणार ेगिणत सभंाळत  
--- ००० --- 
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बलै िजवतं आिण सरावलेले  
 
डबा जोडताना गाडीला  
आवाज होतो पण आता तो  
राहणार असतो सोबतच  
अनभुवासारखा भाबुया   
पास वषानीही आठवणाया कधी  
सागंावासाही वाटणाया  
अधंारात जण ूठरलेा  
चाकोरीतनू चालत राहावी  
बलैगाडी बलै िजवतं  
आिण सरावलेले असान े 
 
आ मी अस ेकाही नसतचे बतके   
कपाळावर काही वळे बोट उभ े 
घासावर उमटायचा उभा ण  
गधंासारखा काही िदवस  
िटकणारा चा राहाव े 
नामरण आिण घडावी  
चरुचरुणारी याा तसा   
 
आता ना गणती ना िहशोब  
भाव घडला तो घडला  
बोलताना कधी चहेरा  
िचडका होणार ह ेिफ आह ेकधी  
सान असामाण े 
आिवासी आिण उपरोिधक  
कधी ठरवनू कुित वा मेळ  
 
इता िवचारवतंाचंी पुके  
वाचली ती काय उगीच  
आता कोणती पुके वाचायची  
कुठे िवास ठेवायचा ह ेतर  
अगंभतू जमलेा बुीन े 
घडणारच ना आपण कोण शवेटी  
--- ००० --- 
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गोठलेले श  
 
मन काल शातं आिण स होत े 
सकाळी तसचे आजही हव ेणनू  
आटोकाट य सु केले  
तर आभाळ फाटू लागले घराा  
गीला ताण यऊे लागला  
आिण पाय ठणकू लागले  
 
आपलाच नहेमीचा रा असनूही   
रहदारीन ेत ुबंावा आिण हवालिदल ाव े 
आपा नाकातडातले ास  
तस ेदवैलभ झाले सगळे आसमतं  
 
खर ेतर मला माहीत होत ेकी काल  
मी कोणतहेी य नतो करत  
आपोआप मला हवते  
मोकळा गारवा जाणवला होता  
 
आता पुा नाहीच घडणार का त ेतस े 
या माया :खी िवचारान े 
खडार पडू लागले  
माया भतूकाळाला आिण कमावलेले  
सव  घालवणारा जगुार झाले जगण े 
 
हहेी कळत होत ेकी मीच  
िबघडवत होतो साधी पावले टाकण े 
आिण तरीही  
न थाबंता िजीन ेमी अिधकच  
घसन पडत होतो  
िवचारांा शवेायात  
 
गोठलेले श तड ेजात फुटत होत े 
--- ००० --- 
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नदी  
 
माया मनात एक नदी आह े 
ितला काठ नाहीत पण ती  
मायापरुती आह े 
 
ती कधी कधी माया बाहरेही  
उसळी घते ेतेा मी जरा घाबरतोच  
आमच ेमे गुच राहायला हव े 
समाजाा कोणाही  
मातते त ेबसणार नाही ह ेमी जाणतो  
 
खर ेतर लोकच ितला घाबरतात  
टाळतात आिण ितच ेनावही  
नको णतात  
ानंा वाटत ेांा पढुील  
िपाचंी कारकीद  ती खतम करले   
 
आकांा आिण लढाऊ बाणा  
गलेा वान तर राहीलच काय  
या िवचारान ेत ेएक माग  काढतात  
 
काठ असलेली स ुदंर नदी त ेपजूलेा घतेात  
सादाला त ेमलाही बोलावतात  
मी गलेो तर माला बढावा दणे ेहोणार  
काय क मी आता आत  
माया नदीला िवचारतो  
 
ितावर ना माझा ह असतो  
ना मालकी पण मु मेात ती मला अनकेदा  
न होयाच ेण दते े 
 
ती काहीच नाही णत पण आमच ेमे  
लपवयासाठी मीच भिभावान े 
सादाला जातो आिण ितचा अगंारा लावतो  
--- ००० ---  
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ी  
 
मी जेा ी असतो तेा  
कुाचं ेपाचं ेवाहनाचं े 
माणसाचंहेी सगळे आवाज  
मायातनूच यते असतात  
झाडाचं ेइमारतच ेरंग  
आता मला  
चिकत करत नसतात  
 
याच ेबाहरे काही जाणवत असणारच  
काहनी मला ु लेखनू पािहले  
काहनी मला जातीत िफ करायचा य केला  
एक एक समा अस ेसोडून मी पणू   
ातंाच ेबोलण े 
ानंा सतंापजनक ाथ ूर  
वाटत होत े 
 
मायातली एक एक गो  
जण ूत ेर करत चालले होत े 
मला ही आान े 
वाटयाचा च नता  
ना त ेु होत ेना मी उदा होतो  
सगळे िमळूनच तर आी मायातनू   
नाकारत होतो मनाचं ेसव  पिव े 
 
ह ेजसजस ेजाणव ूलागले तसतस े 
ानंी अगं काढून ायच ेठरवले  
ानंा ज ेवाटत ेतचे फ  
अिंतम आिण े आह ेयावर त े 
अिधकािधक ठाम होत गलेे  
 
मला च नता मला ना  
िस ायच ेहोत ेना अमर शवेटी  
टवाळीपेा ल करणचे बर ेअस ेाचं ेझाले असाव े  
--- ००० ---    
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सहार  
 
िदस ूलागली पुा  
िदलजमाईची िच े 
अधंारात पाणी िनि असताना  
 
तस ेतर पायया  
नाकारताही आा असा  
िसल नाही अस ेदाखवत  
 
ह ेकाही जगंल नाही  
भटेतातच इथ ेमाणस े 
जरी सव  िवचारम  
 
थ असण ेजेा  
तफ समजत ेतेा  
िनरागस होत ेउिेजत होण े 
 
भलाच वळेी सरी  
वाजत राहतात मोबाईस   
मनाचा ऑक ा करत  
 
आता तरी ावी ावी  
वचन ेअभेतचेी 
तफ माफी दतेघते    
 
आपलेच ह ेसहासन  
आपलेच रा या काळात  
सहारच भदेणार े
 
य ेआता अिनबध  
िवसर सव  व े 
एक होऊ या अय  
--- ००० ---    
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खवैिेगरी 
 
वाहोटीला लागयापेा  
खवैिेगरी कधीही चागंली  
उपटस ुभं असयापेा  
कोणताही नवस बोन  
िनित काही माग  िनवडण े 
ह ेमानिसक  
कारकीदसाठी कधीही उपकारक  
 
आपाच कवटीत असत े 
िवषारी हवा ह ेमाहीत असत े 
पण तो असतो ठामपणाचा पिरणाम  
ह ेआपण जाणनू असतो  
 
वेयानंी चचा  करावी एकमकेा  
अनभुवाचंी आिण जीवनराचंी  
तसचे कुठे ना कुठे ग ुतंलेले  
मतभदे जोपासणार ेपटंर 
कोपयाकोपयावर ल ठेवनू असतात  
 
तुी हवाद बघा ना वापन  
एक तर मला सणासमारंभाचंी आवड नाहीय  
आिण ही मला वळेच नाही होत  
ऑिफसातनू घरी यायलाच साडनेऊ होतात  
आिण आमच ेएक काका समाजवादी टाइप आहते  
त ेपाहतो ना आी ांा घरात तर  
लहानापंासनू मोापंयत  
सगयानंा हाय बीपी आह े  
 
पण मन ग ुतंलेले राहत ेआिण फार  
वादिववाद मारामाया नाही होत  
आिण ततेीची हानी कमीत कमी ावी  
एवढ ेमी पाहतो याला चकू णा की बरोबर णा  
की आपमतलबीपणा णा मी आह ेहा असा आह े 
--- ००० --- 
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किवततेली जान  
 
सपाट श ज ेकुठेच सबंधं  
नाही जागवत ांातं जान नसत े 
शांा कंगोयानंा असायला हात  
अनपिेत िदशा ाही तवेाच  
अस ेन वाटता  
 
अनभुवाची मरुड वा पीळ  
रचनतेली नवी नी  
कहप ेिनगाह कहप ेिनशाना   
कवा असाव ेलागले अशा बवन  
घतेलेले शूटग की ान ेअचरज  
िनमा ण होत कवते याव ेलागले   
अिनबध बधेडकपणाच े 
अिवसनीय जगण े 
 
मळुात एक टीन जगणार े 
सामा अि  
कोणत ेभान दऊे शकेल  
िकतीही भािषक भर  
आणला तरी  
 
मळुात जगयातच कधी  
कशान ेयते ेजान  
याची कवीला समज हवी  
त:च कंटाळलेली आिण तरीही  
वाचकाकडून भािरत ितसादाची  
याचना करणारी किवता  
दयनीय असली तरी  
विंचतच राहणार  
 
त:ाच जगयात इटंरे  
नसलेा कवीला सव एक असाच े 
कस ेिदसणार  
--- ००० --- 
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िचाचं ेअथ   
 
जग आह ेअस ेवाटत ेतर असलेच  
चटका बसलेला कळतोच ना  
िशवाय अगिणत छायाकाश  
िचकार घतेात ाचंा वधे  
आयला काय बेब मी णतो  
आिण लगचे यते ेलात िच  
असचू नाही शकत ज ेआह ेाच े 
ात जमा असतोच मडू  
 
णजचे मीही एजंॉय करतो छायाकाश  
त ेअसतात माझ ेमडू आिण िदसणाया  
िचातही मी िमसळतो माझा मडू 
ह ेजाणवनू खजील वाटले   
 
आह ेखर ेअस ेह ेमा कन  
पािहले तर वाटल ेकाय अथ  आह े 
त:च ेमडू चघळत बसयात  
नसुताच आगौरवी कालापय  
 
टले जाऊ द ेबाकीच ेजगाच े 
मायाकडून भले होयात माझ े 
ासदायक मडू कस ेअडथळा होतात  
याात कुणी का ाव ेइटंरे  
मला मोकळीकच नाही िमळत   
ह ेिकती सागंत बसणार  
 
णनू तडक मडूकडचे पाहायला हव े 
ह ेघडताच मडू नच झाला िचहेी गायब झाली  
आता माया नसुा एका िपेात  
न होत ेकोणतहेी िच मला णात कळतात  
कोणाही िचाचं ेअथ   
 
कळतात णज ेनच होतात  
--- ००० --- 
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िनसगा चा अवमान  
 
काळाा ओघात  
ओघाओघान ेकस ेजगायच े 
त ेमी जमवत आलेलो आह े 
 
फार भडक रंग वा धारदार रषेा मी वापरतच नाही  
त:ला पळपटुा न णता  
मी ानंा नहेमीच वाव ठेवतो  
आपली औकात अमकु आह ेह ेमा करत  
कवा ओळखत णा मी साधन े 
फार महागडी आिण डोयावंर यतेील  
अशी हवेादायक वापरतच नाही  
 
ामळेु कधी कधी काहीजण  
मायात खतं िनमा ण क शकतात  
त ेणतात की िचकलेत त ूउगीचच इतकी वष  
वाया घालवलीस ाऐवजी त ूकिवता  
िलिहा असास तर  
पसै ेतुया नशीबातच नत ेह ेसमजनूही   
िनदान काही दाखवयासारख े 
काम तरी झाले असत े 
 
माझा मलूभतू डाव वगेळाच असतो  
मला माहीत असत ेकी यानंाही मायासारखचे  
काहीही कळत नाही हहेी अदंाजचे भलेबरु े 
वा यशापयशी झालेले आहते   
यानंी माझ ेगोडव ेगाण ेणज ेमी  
आणखी एक खोटेपणा ीकारण ेछोड दो  
 
अगदीच आहा करयापेा मला  
हचे बर ेवाटत ेकी आपले आपाला सादर करत   
गाठावा नसैगक शवेट िनसगा चा अवमान  
आपा हातनू घडू नय ेया िवचाराची माझी ितमाही  
मी चारात ठेवतोच   
--- ००० --- 
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बोनाफाईड  
 
तीस वष किवता िलिहणाया कवीन े 
नमेकेपणान ेकोणाही वकूड ेपाहण े 
णज ेााता  
चतनशीलतचेा अभाव ठरत े 
रिसक मडंळी ‘ कशान ेगलेे त े‘  
असा चहेरा कन साृंितक  
कृितशील राहतात समीक णतात  
उगवतोय अजनू तो तारा  
उगवावर पा   
 
साृंितक णज ेमुत: 
आपापली :ख ेएकमकेांा  
केस िवटलेा डोातं घालण ेअसत े 
 
मंी कवीचा चरणश कन  
ाचंी साृंितक जागकता  
आिण कलेची कदर दाखवतात  
 
सिेमनारम ेकाही डॉर णतात  
:खाचा सखोल सोलीव कंद 
या किवततेनू अलगद हाताला लागतो  
पण बसं डॉर णतात  
समाजाता असं समा आिण भकू  
ह ेया कवीा गावीही नाही  
याा :खासकट याा गाडंीवर लाथ मारा    
 
खरी बोनाफाईड :ख ेआिण बनावट  
त:च ेमह वाढवयासाठी  
िनमा ण केलेली :ख े 
यातंला फरक ओळखण ेआिण दाखवनू दणे े 
हचे ठरत ेजाणकार समीकाचं ेकाम  
 
कंदवाले कवी कावनू करवादतात  
--- ००० --- 
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याची बायको ाची  
 
दोघहेी तस ेबरोबरीच ेएक यशी आिण खपू  
वभैवसपं झाावर सयाा पोटात खण े 
ह ेहोणारच ना मानवी भावाला धन  
िशवाय ानंी दशन कन ा सयाला  
िखजवायची काय गरज होती णज ेानंाही  
यश पलेले नाही तलुनने ेे आले मनात  
आता सगळेच नसले तरी काहीजण असतातच ना  
माथिेफ ानंी कस ेवागायला हव ेह ेसागंणार कोण  
 
शरण आले णनू ानंा माफ केले हचे चकुले  
ानंी मनात पणा ठेवनूच माफी ीकारली  
ाथ तर सगळेच असतात काहना जमत े 
चातयुा न ेसतत वषा नवुष वच  राखण ेशवेटी  
साधायानंी सैबळाचा वापर केला ितथ ेत े 
िनभ होणारच होत ेना पण ाची सडूभावना तर  
िटकणारच होती ना माणसांा ाथिमक गरजा  
भागायला हात ह ेत पकडून तलेवगंण घान  
चालवायची ाचंी नसुती मशी केली याला चागंले  
कोण णले आपा जीवनपतीवर सया कुणाचहेी  
आमण कुणी का ीकाराव ेआिण ालााला  
आपला धम  आपला दशे े वाटणारच ना  
 
त ेताकदवर असताना ा वळेी ानंी ज ेकेले  
तचे आता यानंा करायच ेआह ेाय णज ेानंी  
यांावर केलेले अाय आज यानंी ांावर करण े   
सर ेअस ूतरी काय शकत ेभौितक इहवादी  
िवानिन ायला हव ेसगळे आािक सतंाचंी  
भकंसबाजी नको आह ेिनसगा न ेमाल िदला पण  
तो ठामपण ेवापरायची ताकद नाही िदली  
मग होणारच ना याची बायको ाची ह ेसगळे  
सगयानंा पटत ेह ेतर घडणारच ह ेिदसतचे   
 
पण णत राहायच ेमाणसुकीच ेपोवाड ेह ेतर लागलेच ना  
--- ००० ---  
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छातीपाठीवर  
 
ही किवता ानंा कळत नाही  
ांा छातीपाठीवर नमेकी  
हरवलेा माणसाचंीच नाव ेका असतात  
ती माणस ेहोती अिात ह ेइतके  
डबघाईला आामाण े 
नदवनू का हव ेअसत े 
मालमा पकावर  
 
ाचं ेाचं ेरा ानंी चालवाव े 
पोरबेाळे आिण पोरीबाळी  
यानंा असतचे गरज  
िनसटून जाणाया हळुवार आरशाचंी  
 
ही किवता ना किवता असले  
ना एखाद ेिनशाचर उजेन  
खर ेतर कुठे आह ेकाही धा   
ही किवता तर करणार आह े 
मनालाच सतत अ आिण जखमी  
 
या किवतलेा खर ेतर  
ितच ेवाचक कोण हचे नाही माहीत  
इथ ेसघटनवेर आधािरत  
एकही नाही आह ेओली आठवण  
 
सामोपचारान ेचा ना एक  
तमुा स ुदंर स ुदंर रिसकानंा   
एजंॉय करले ही किवता  
ही िगत राहील  
तमुच ेसमंलेन सपंपेयत  
 
मग काय यतेोय  नाहीच आह ेही  
अिात खरोखर  
--- ००० ---  
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पाढंर े 
 
कधीच वापरात न आललेे  
रझेर मोडलेले औदासी  
पलुाा कठावर रलेत े 
अनवधानान ेावा श  
पण तो ण जावा िनघनू  
आिण राहावी फ आठवण  
तस ेाच ेपवूा यु पडत ेखोटे  
 
आता खर ेतर खर ेनकोच वाटत े 
मावळयाा भीतीमळेु पाढंर ेपडलेले  
--- ००० --- 
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सखुात जग ूया सगळे  
 
भाव आकांा सरुिततचेी इा   
वच ाची इा लॅमरची इा  
उ ुगं यशाची इा त:ा सात िपाचं े 
कोटकाण करयाच ेय धडा िशकवण े 
ह िमळवण ेसडू उगवण ेनामोहरम करण े 
दशेोधडीला लावण ेइतीचा डकंा वाजवण े 
याच नीतीन ेवागण ेहीच उपासना करण े 
सवाच ेभले मीच ठरवणार णण े 
मला आवडणाया परंपरा आिण उव जोपासण े 
माया भतूकाळातनू आलेा िवचाराचं ेमह वाढवण े 
इितहासातले िहशोब चकुत ेकरण े 
िवचारातंाचा गवगवा करत  
रोज एकमकेाचंी डोकी खाण े 
दशेाची चालचलन कशी असावी यावर  
केान ेिवचार करत बसण े 
फसलेली मेकरण ेउगाळत बसण े 
केपची :ख ेभोगण ेआपापा बाज ूमाडंत  
काही ना काही िस करत राहण े 
कोणतीही राजकीय भिूमका घते तीच  
यशी होयासाठी झटत राहण े 
 
या सगया गोी अनावयक  
िवषमता वाढवणाया फळी माजवणाया  
दशेाची उादनमता घटवणाया  
हसा िनमा ण करणाया शातंता  
भगं करणाया दशेाची िता धळुीला िमळवणाया  
गोी आहते या सव  छाटून टाकायला हात  
 
अमकु तास काम वषा तनू अमकु इता रजा 
आरोय-िशणाची खाी असली की बास  
सृंती वगरै ेबकवास गोची गरज नाही  
रोबो होऊन शातंतते सखुात जग ूया सगळे  
िकती तणावहीन छान जगता यईेल  
--- ००० ---  
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एखादा उार  
 
एखादा उार णनू आपण  
टंगळमगंळ करत बाहरे पडतो  
ेश सकाळी हॉटेलात जातो तर  
ितथ ेिजवर एक कबतूर िदसत े 
मग कळत ेकी त ेखोटे आह े 
ान ेअथा तच समाधान वाटत े 
 
आपाला कुणाचीतरी  
वाट पाहायची असत े 
कोण यईेल ाची  
आकष क कनाही  
कन झालेली असत े 
पण ितथ ेघटुमळणार े 
आळशी माजंर  
आपाला आवडत नाही  
उगीचच ओरखडा उठत राहतो  
 
आपण बाहरेा राकड े 
पाहतो तर ितथ ेिफरता  
फुगवेाला िदसतो ही एक  
किवताच आह ेअस ेसमजनू  
आपण अथा ा फंदात पडत नाही     
 
सुी असान ेसमोर  
मटणाा कानात गद िदसत े 
ांा घरी ांा  
मेळ पा आिण आी कुटंुबचे 
वाट पाहात असतील  
णनू भराभर चालत े 
इथ ेहार  
 
राजकारयानंी नवीन काही  
लोा क नय ेणज ेझाले  
--- ००० ---  
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नायक  
 
मी नायकाला िवचारले  
त ूिकती यु ेपािहली आहसे  
ान ेिखशात हात घातले  
मी इरलेा पडून पडदा उघडला  
ेकांा ऐवजी ितथ े  
सगळे ितकीटतपासनीस होत े 
तो हसला ान ेिखशातनू  
शखं काढला मी णालो  
मला नाही माहीत िशाचार  
माझी :ख ेहीच माझी यु े 
बघायची आहते का अस ेणनू  
ान ेशखं फंुकला  
--- ००० --- 
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मेकिवता  
 
पुषांा मेकिवता  
थोाफार ीडसेह 
पुषांात जसा मर जागा करतात  
तशा ियांा ियांात करत नाहीत  
या अदंाजान ेतो ती झाला  
 
आिण ाच ााच मेकिवता  
ान ेिता णनू िलिहा  
टोपणनावान ेगुपण ेतरीही  
कोण हा ितचा भायवान णनू  
जळफळतातच पुष   
ह ेाा लात आले आता  
हा नवीनच होता पचे  
पण एखाा ीला आवडाव े 
तस ेत ेाला आवडले  
कारण आता  
 
तो मर ााबल नसनू  
ती पी तो ा  
ियकराबल होता  
जो अिातच नता  
 
काही पुष आपणच तो  
असा अनभुव घते खशु होत  
त ेमा ाला आवडत नत े 
 
सरळ किवता णनू का नाही  
वाच ूशकत लोक  
या िवचारान ेतो हरैाण होई  
 
किवततेला मी णज े 
कवी त: असचे काही नसत े 
ह ेकुणालाच समजत नत ेहा मळू पचे होता  
--- ००० --- 
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जनता  
 
ापासनू सरंण कराव े 
अशी ाचंी कारण ेजवळची होती  
छोटीछोटी  
ामळेु त ेछोटे आिण राहणार होत े 
फ ादिेशकच   
 
ाला कारण मोठे िमळेल  
तोच ापले मोठा पिरसर  
ह ेपान  
अस ेकारण िमळालेालाच  
कराव ेआपले कारण  
अस ेा ादिेशकानंा ठरवण ेभाग होत े 
 
पण मोठा पिरसर ाप ूशकेल    
असा हीरो नता ीपथात  
ामळेु छोाचंा नतेा कोण एकूणात  
हा  मोाला सखुाचा होता  
 
टीीवर बाता चा  
एका फोनवन मोाची  
छोावंर आगपाखड  
आिण ाच वळेी सया फोनवन  
िनरिनराया छोाचं ेखदं ेलढव े 
अस ेजनता दोनच कान एकच म  
असनूही िरचवत राही सतत   
 
आपली बाज ूकोणती ह ेबसंाचं े 
आधीच ठरलेले असनूही म  
िशणवावाच लाग ेघशाला  
कोरड पडले ही चता सोडावीच लाग े 
 
अनकेता म ेएकता णत जनता  
जीव खाऊन चवताळत राही सतत  
--- ००० ---    
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मत े 
 
माझ ेबालपण सकंट होत ेआईवडील  
चता असत ानंी मला एका ामकड ेनलेे  
मौनातनू ानंी ांा िशामाफ त सािंगतले  
ामाण ेदर शिनवारी मी शदरी भडक मातीला  
तले वान दिणा घाता नतंर भगृ ूसिंहता झाली  
मी बरा होणार होतो पण अावला माझा मृ ूहोता  
बालपणी िजवतं माशाा तडात औषध घान तो िजवतं  
िगळण ेलगचे हहेी मी करण ेझाले होत ेनतंर माझा िवास उडाला  
मी एका पोकळीत रा लागलो िनब ु होऊन हरवललेा  
मग वाचनातनू जगही सकंट असाच ेकळले  
िवषमता वा धामक जातीय भदेभाव नको अस ेमी ण ूलागलो  
मला शजेारीपाजारी ण ूलागले किुन आिण मला  
िवचाराचं ेपटण ेवा न पटण ेवाटू लागले सशंयाद   
 
नतंर मला समजले की िवचारान ेसकंट घालवायच ेतर नीच  
माणसाचंी फ यािंक शरीर ेउरतील पण तस ेझाले  
तरी काय हरकत आह ेसगळे सारख ेतरी असतील असहेी  
मनात काहीस ेमा अस ेनाहीतरी अगदी कलािबला  
टली तरी िवचाराचंचे तर चालत ेजग ा ऐवजी ह ेिवचार  
अस ेवाटे नतंर समजले अमकु वाचवयासाठी तमकु खपू  
हसा होईल माणस ेबरीच ातही मरतील उरलेली मनानंी   
 
मायात घडून गलेेला आिण घडत असलेला मताचंा गलबला  
मी नाकारायच ेठरवले कोणतहेी नको आिण काहीच नको  
ह ेकळामळेु अजनूही किुन असासारखाच मी  
सगयाचंा श ूझालो आता तर किुनाचंाही 
 
िवचारगटुी नाकारण ेआिण सकंट नाकारण ेएकच घडले असाव े  
 
मतचे नसण ेकुणालाच मा नत ेह ेतर माणसातंनू उठणचे होत े 
याचंी वा ाचंी मत ेमी ीकारलीच पािहजते अस ेझाले  
काहच ेा श ूपण सगयाचं ेनाही हचे सगळे रटेत होत े 
--- ००० ---    
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कौवा मोती खायगेा 
 
इतके कस ेमखू  लोक  
इतके कस ेम गहाण टाकलेले  
इता साा गोी यानंा कळू नयते  
णज ेकाय िकती ह ेअान  
की याला अधंा णाव े 
 
डॉस  इिंजिनयस  ाापक अकाऊंटंट  
शाापंासनू भाजीवाापंयत  
हचे चालाव ेह ेिकती शोका आह े 
 
ह ेसगळे नालायक लोक  
किलयगु घडवताहते  
किलयगु ही कालबा  
खोटी कना असली तरी   
 
लोकानंा काय िदले पािहज ेआपण  
दतेोय काय कशाच ेमह  
वाढवतोय आपण ह ेकळणार तरी कधी  
 
अगदी शाळेत असापासनू  
आाला चागंले-वाईट कळत होत े 
सदसदिववके बुी होती 
ये-ये कळत होत े
 
आमचहेी पाढ ेपाठ होत ेशभुकंरोती  
आीही टलेच की पण वळे यतेाच  
कात टाकावी तस ेआी सोडून िदले त े 
 
साधी बुी लागत ेसाधा तक  लागतो  
इता उघड गोकड ेल होतचे कस े 
 
ह ेअसचे मरणार उा मारत      
हसत खळेत गाणी णत  
कौवा मोती खायगेा ह ेगाण े 
हचे णत असतात  
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त ेगाण ेनसले पटयासारख े 
तरी घडतये तर तचे ना 
 
बिेसक असत ेह ेसगळे अगदी  
ाथिमक आिण अावयक  
आिण शबा पोरालाही कळाव ेअस े 
 
आशावादी तर राहावचे लागले  
नाही तर काही बोलताच यणेार नाही  
आिण ातंाचा वापरही ायलाच हवा  
पण ह ेभोसडीच ेकधी सधुारणार नाहीत  
हचे खर ेसोर आहते साले सगळे  
--- ००० ---    
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की सरचे काही   
 
आकाश ढगाळ आह ेह ेकबलू  
पण सयूा ाला अजनू पाऊण तास आह े 
या वळेी आकाशात एकही पी नाही  
अस ेहोऊच नाही शकत या वळेी तर  
नी बदलत घराकड ेपरतत असतात त े 
मग आजच अस ेका एकही नसण ेआकाशात  
जरा वळेान ेआला बाबा एक पण एकच कसा   
मग आणखी बयाच वळेान ेह ेआणखी दोन  
 
आज काय वगेळे असले लयाचा पाऊस  
यणेार असले की काय की िवजा पडणार आहते  
की आकाशातनू एखादी चडं व ू 
आिण ह ेकळत कस ेअसले ानंा  
सगयानंा कसा पोचत असले सदंशे  
की उपजतच समजत असले आपोआप  
 
ह ेकाहीतरी अघिटत आह ेअजब आह े 
की ाचं ेजगच माहीत नसामळेु तस ेवाटतये   
 
आवाज तर यतेाहते सााचं ेणज े 
घरोघर जाऊन पोचलेत सगळे  
घाबरलेले असतील की ह ेएक  
टीनच समजत असतील त े 
आज सगळे लौकर परतामळेु  
कौटंुिबक गा मारत असतील का   
भीतीन ेकवा हसतखळेत की सरचे काही   
 
साराशं आपले खगोलशााच ेान  
काटंहगेलेच ेान जेसलेम सघंषा च े 
आिण जगाता राजकारणाच ेनमेके ान   
एकसारखचे असले तरी इथले राजकारण  
कळतचे ना आपाला बास ना मग   
बोलत ेरहग ेबोलत ेरहग ेबोलत ेरहग े 
--- ००० --- 
 



176 
 

बोलबाला   
 
अस तयार करण ेअध वट  
साचा गरैवापर करण े 
खोटे बोलण ेबनावट  
ि पसरवण ेआयटी सले उभारण ेधादातं  
आपमतलबी िवा वापन  
सव िहताच ेनार ेदणे ेउपरोध  
तुता षे मबुलक वापरत  
जकायचा य करण े 
ह ेसगळे आिण इतर शतेमाण े  
सामदामदडंभदे हहेी मनमरुाद     
असण ेहचे तर सगळे सोर  
 
आपणच िवकिसत करत आणलेला   
हा जगा काळ आह े
आता पुा माग ेजाऊन  
ती जनुी मू ेकुठे चाटत बसता 
मन ेवापरयाची जगमा 
वा तर आपण सवानीच  
घडवलेली आह ेउूत पण े     
 
आता रडत यायच ेनाही हा मला  
अस ेणतो कवा भाडंण लावतो  
िनारण आमातं कवा मी  
माग ेकाही बोललो होतो  
ाच ेचकुीच ेअथ  लावनू हा  
माझी बदनामी करतो अस ेणत  
 
तमुच ेखोटे हरण ेणज ेसाचा   
पराभव तुी जकण ेहा सिवजय   
ह ेतर सच अस नाहीच   
या काळात एक मा िनने ेआह ेपाळण े  
 
साचा बोलबाला जोरजोरात करत राहण े 
--- ००० --- 
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सखुव ू 
 
अ खाण ेपाणी िपण ेकाम करण े 
थोडी करमणकू आिण झोप िमळण े 
ह ेसखुव ूलािजरवाण ेिजण े 
असाच ेबबवले जात े 
आिण ततेीसाठी ायाम करण े 
ह ेतर फारच ाथ असवंदेनशील  
 
ायाम नको फालत ूकुठेही काहीही खा  
करमणकू नकोच आिण झोपचे ेमातरे ेहोऊ ा  
आजारा ा  असा सडून  
लौकर मराल अस ेपहा कशाला त:ची कोडकौतकेु  
आमता ाथपणा आिण मह  
दणे ेत:ा सिुतीला यावर  
आधिुनक छान आहते उपाय सहज उपल  
 
समाजमामाचंा भरपरू वापर करण े  
झोपचे ेखोबर ेकरत सतत िवचारात राहण े 
आिण एकूणच पिरितीबाबत सतत  
असमाधानी आिण वतैागललेे राहात     
टीका करत कुित बोलत िशा दते  
सतत भडकलेले राहण े 
 
यान ेतमुचा चहेरा खडबडीत होईल  
तुी गभंीर िदसाल खपू चता काळा  
यांा योगान ेतुी अनभुवसपं िदसाल  
 
जगाची अवा तुाला बघवत नाहीय   
णनूच ह ेसगळे अस ेघडतये  
ह ेतमुच ेआकीय िम समजनू घतेील    
 
सतत िसगरटे आिण मोबाइल चा ा 
सयासाठी मलेास तर जगलास ह ेरा ा लात  
यान जा कशाचीच गरज नाही पडणार  
--- ००० ---  
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व ूआहतेच   
 
व ूआहतेच ा  
िदसायला हातच  
पण ाचबरोबर  
हहेी आह ेकी  
ा अमया द आहते  
 
अथा होईल काय  
की माया मनाा  
सावाच िदसत राहतील  
नसुा अवाव  
 
के सावलीत आह े 
आठवण अिभमान  
आिण सडलेा काळाच ेिवष  
 
मला आह ेजतारीख  
पण या पांा आवाजानंा नाही  
कारण त ेअसण ेआिण नसण े 
यानंा जोडणार े 
अभे पलूही आहते  
आिण अनपुित शही  
 
मी माया िदनमात  
अनकेदा रमतो धडपडतो  
असयानसयाा मयसभते  
तेा इथ ेहसायला असतात  
मायाच ितमाचं े 
कौरवपाडंव सु    
 
माझ ेधपु होण े 
मलाच चचेत राहत े 
ह ेपानच तर मी हतेहूीन  
अतंधा न पावत असतो  
--- ००० ---  
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आतंरं    
 
कबलू करतो की दा हा एक आह े 
माझा अधूब पण एक ना आता ना अडून बसण े 
हातभीपासनू अुम दजा पयत काहीही चालत े 
आता दवान ेउम बार आिण उम माहोल  
ह ेजमनूच जात ेाला काय करणार पण एक  
मला जाणीव असत ेभारताता कोवधी लोकाचंी  
की ह ेनाही असत उपल ानंा ामळेु दाा दोन थबाऐंवजी  
मी आधी हवते उडवतो माझ ेदोन अ ूआिण मगच णतो िचयस   
 
नाही कसा ण ूआणखी एक आहचे मला छंद  
मी एक नामचीन खवैा आह ेिवनोद वाही माझ ेपाय धरले 
जगातली भारतातली अनके शहर ेगाव ेजे नॉनजे असं  
कार कुठे काय उम िमळत ेत ेमी धडाधड सागं ूशकतो  
पण एक मला जाणीव असतचे हा मी मायातला दोषच समजतो  
के वळेी वाईट वाटत वाटत मी ताव मारत असतो  
असवंदेनशीलतने ेएजंॉय करण ेह ेमाया तातच बसत नाही      
 
मीही माणसूच तर आह ेकधी आजारी पडलोच तर उम आरोयसवेा  
उम औषध ेघऊेन मी सर बरा होतो िडचाज  घऊेन घरी आावर  
पिहला िदवस माझा कोवधचा िवचार करयात जातो मग ाचंी  
अशी अवा कोणा वमेळेु झाली आह ेावर मी एक लेख िलिहतो  
 
खर ेतर राघटनते सगळे आह ेपण आपण ती पाळत नाही णनूच  
ा कोवधना अस ेजगाव ेलागत ेआपण बोलतो एक वागतो वगेळेच  
 
केाा मनाच ेआतंरंाक असण ेहचे तर नसले या अायी  
वचे ेकारण असाही यतेो  पण  लोक तर सरळ सगळे बाहरे    
िदसतच असतात ना बिेफकीर असवंदेनशील आपमतलबी आसखुभोे  
 
राहतो मी िवसाा मजावर पण एक मनात त ेअसतचे खाली पाहताच  
वाटत ेउडीच मारावी पण एक यते ेलात की ाचंी बाज ूायला कठोर   
लढा ायला मी असायलाच हव ेआिण याच िवचाराचा आतंरंी नाइलाज होतो 
--- ००० ---       
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माजंरी आिण ितची िपे  
   
हवा अधंकु असली तरी  
माजंरीा िपानंा काही फरक नाही पडत  
आकाशाच ेसदय  बघयापेा  
ती एकमकेाचंी  ेचाटतात  
 
भाषलेा अथ  असतो  
हा गरैसमज ती नाही बाळगत  
ांा समोर जरी कुणी अनिैतक च ुबंन घतेले  
तरी ाचं ेल असत ेत े  
धोाा रहदारीवर  
 
ती तीन असतात नाजकु आवाजाचंी 
माजंरीला काळजी असत े 
ाचं ेअगं आरशात िवतळयाची  
 
ती िदसत ेजरा भयद  
िता पवू जानंी ितला िदलेले असत ेान  
कंुडिलनी कधीही जागतृ होऊ न देयाच े 
अन श तो रटाळ उजडेातच  
गती करत राहयाच े 
 
ती याच कॉलनीत आह ेगलेी काही वष   
इथला कचरा खपू दजदार असतो  
बाहरेाही चवी ितला माहीत असान े 
िता िपावंर ती योय त ेसंार करत े 
 
िता मिैणी ांा िपानंा खळे नाच िशकवतात  
िहला त ेपटत नाही आपापले अ खाऊन  
ानेान ेसवंदेनशील रािहले की बास ती एवढचे 
िशकवत ेिता िपानंा पावसाा वळेी हा आडोसा पकडा  
आिण आपण मराठी आहोत ह ेिवस नका  
आपले गरुगरुण ेनीटच असायला हव ेआिण तशी  
यान जा भाषचेी गरजच नाही हहेी  
--- ००० ---   
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ितळितळ  
 
तो बराचसा अहंकारी आिण अध वट वडेा होता  
पण सवसामाांन खपूच जा  
कारण ाला चडं आिवास होता  
इितहास आिण राजकारण यांा सखोल  
अिवरत आिण योय िदशेा  
अासान ेआिण िवषेणान ेआललेा  
 
दशेाा आिण जगाा सव च समावंर  
ााकड ेनु ेतयार असत त ेान  
गु न ठेवता तो सवाना िनहृपण े 
वाटे कारण सवाच ेभले ाव ेही ाला तळमळ अस े 
 
सामा गरीब माणस ेचागंली आिण उरलेली इतर  
आक ी असवंदेनशील आिण ूर  
हा ाा िववचेनाचा पाया अस ेिनववाद  
पण माणस ेअशी  आिण चागंली  
दयाळू आिण ूर होतातच का हा िवषय  
तो ण ेअााचा आह ेमाझा नाही  
लोकानंा अा समजण ेश नाही  
आिण त ेसमजायची वाट पाहण ेहा मखू पणा आह े 
कबना अा ही एक मानविनमत आकष क थाप असनू  
खया उपायानंा ितबधं करणारी एक ामक कना आह े 
ह ेतो पणू  तने ेसागं ूशके सीच हवी अस ेतो ण े 
 
ाच ेकुणी ऐकत नाही ही एकच 
महाची समा ाला वाटे तो लोकशाही मान े 
पण लोकानंा अल नसाा :खात राही  
खपूच खर ेबोलायची उबळ आली तर तो  
लोकानंा िवशषेत: मखू  गिरबानंा  
घाण िशा दईे ाा समिवचायासंह  
 
एक जमनू तो अतं:करण ितळितळ तटुयाचा  
सा ूउव साजरा कर ेमग त ेसवजण दा पीत   
--- ००० ---     
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चव  
 
साखर टाकलीय कपात  
अस ेसमजनू चमचा ठेवला होता  
पण पिहा घोटातच कळले  
िबनसाखरचेाच रािहलाय हा चहा  
 
मी ी नकोच अस ेठरवले  
आिण कोवया उात िमसळून गलेो  
 
पण ह ेिवसरले गलेे नाही  
त ेवागवतच पार झाली  
संाकाळ झाली ऑिफसात  
बरचे काम केले जरा उशीरच झाला िनघायला  
तरी बॉसन ेबोलावले ह ेएवढ ेएक  
पणू  कनच जा णाला  
ाला सघंष  हवाच होता  
मी ल कन संाकाळा काशात  
िमसळून गलेो घरी परतलो  
 
तोवर शजेायाची तते िबघडली होती  
चहाा चवीकड ेलच न दतेा झटात   
तो िपऊन ाला इितळात नलेे  
 
राी वाटले िजभचेी इा आपण डावलत चाललोय    
तसाच झोपते िमसळून जायचा य करत रािहलो  
--- ००० --- 
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पा  
 
आपण एकमकेाचं ेभतूकाळ लनू  
आपा शािक सावा एक केा  
तेाच खर ेतर  
लौिकक आिण निैतक  
मेाच ेातं  
आपण िवसरलो होतो  
 
देयाघेयाच ेताळेबदं सपंवनू  
त ूसाजर ेकेले होतसे  
एक अमर इंधनु  
ाला मी अजनूही बजुत होतो  
 
यातनूही तचू िदलासा दते  
माया आवडा गायाचंा  
िवषय काढलास जवळ यते  
 
भतूकाळािशवाय  
कस ेअसत ेउजेनाच ेसखु 
ह ेतुयाच सज क ककतने े 
मला उमजत गलेे   
 
आिण मग एका णी  
मी माझ े ओलाडंत 
अितमण केले  
तुया वत मानात  
माया वत मानान े 
 
आधी त ूयशाच ेित केलेस  
मग अप ण होयाची लानी    
ीकारलीस सहज  
 
आता ना तझुा पा होता  
ना माझा  
--- ००० ---   
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िम  
 
कॉलेजा कंॅटीनम ेखायचो  
तेा िखमापाव ही माझी ठरलेली िडश असायची  
माझा एक िम काही शाकाहारी खायचा  
मग आी चहा मागवायचो  
माझा िपऊन झाला तरी  
ान ेअजनू सुवातही केलेली नसायची   
मला नाही िपता यते इतका गरम तो णायचा   
 
हॉेलवर एका मिुम िमाकड ेमी जाई  
तेा ाच ेआणखीही िम ितथ ेअसत  
माझ ेहदी बोलण ेऐकून मीही मिुम आह ेका  
अस ेत ेमला िवचारात मला छान वाटे  
 
सागंलीला माया एका िमाकड ेमी जाई  
तेा संाकाळा मफैलीत ाचा एक िम अस े 
ाला मराठी लेखकाचंी अनके लफडी माहीत असत  
कामीपणाची आिण बिसासाठी केलेा लाचारीची  
आिण अासाला त:ची पुके लावनू घेयाची  
सगणु-ग ुण हा जोड श तेा वापरात यईे  
पण नतंर काही लात राहात नस े   
 
लता े की आशा यावर एकदा एका िमाशी  
खडाजगंी वाद झाला होता नसुत ेसरुले असयापेा  
आशाच े अशी माझी बाज ूहोती माया परगावाता 
घरात तो आलेला होता मी भडकून ाला चालता हो इथनू णालो      
ती अपराधी भावना अजनू आह ेमनात उगीचच घडले त े 
 
आपणही असचे काही ना काही चौकट असलेले  
िठकिठकाणच ेिफ िम आहोत ानंा काय वाटत असले  
अस ेमनात यईे आपणही सगणु-ग ुणच तर आहोत ह ेजाणव े
मतमेतातंर ेओलाडंणारीच हवी मैी अस ेमनात यईे  
खर ेतर नकोतच अमकूच सवयी अमकूच मत ेअस ेवाटे  
अायािव मत ेहवीतच अस ेणत काही िम मायावर िचडत  
--- ००० ---     
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िविनमती  
 
आपला म हचे तर  
भानाच ेिवचाराच ेकनचे े 
सारसव हाच तर आपला  
िवानवाद इहवाद बिुामायवाद  
 
परवा एक वैािनकच सटकला  
की काय अस ेवाटाव ेअसा   
त ेाटंम वगरै ेअसलेला   
माया मत अिजबातच न िशरललेा  
एक लेख वाचला की ण ेमिशवाय 
िव ह ेसवंे आह े  
टले बाप र ेमग आता  
वैािनक िकोणाच ेकाय होईल  
 
खर ेतर कनाही अनभुवाधािरतच असणार  
मा बाहरेा या सवंेतबेल  
म कसा काय बो शकेल  
तस ेतर मग बुीच ेगोडव ेगातच  
नािकानंा आिक नाही ाव ेलागणार का   
 
माझा म भजंाळून गलेा  
बुीन ेबिुबा कस ेकाही समज ूशकेल  
 
पण एक कार ेपटत ेह ेसाले  
मची सवंेता फ अनभुवाधािरतच  
असान ेमया िदत आह े 
िवाची िनमती अशी अनभुवाधािरत  
असचू नाही शकणार  
अनभुवाचा कोणताही साठा नसताना  
िविनमती झालीच कशी असले  
 
की आपा मला वाटतये की झालीय  
िविनमती पण ात ती झालेलीच नसले    
--- ००० ---  
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मम ी  
 
िवान णनू यातले शू कळत असनूही किवता णनू मला ह ेकळत ेआिण टे वाटत े-- 
 
With this new insight into gravity, physicists at last were able to make actual 
predictions about the universe’s behavior, turning cosmology into a science. Einstein 
was the first to try. Yet as events showed, even Einstein was a fallible genius. A 
misconception about the nature of the universe led him to propose a mysterious new 
gravitational effect—a notion he soon rejected. But he may have been right for the 
wrong reasons, and his “mistake” may yet turn out to be one of his deepest insights. 
 
िवाा अवबेाबता चकुीा कनामंळेु  
ान ेएका गढू ना गुाकष णाची शता सािंगतली  
पण लौकरच ान ेितचा ाग केला  
पण ाच ेबरोबरही अस ूशकेल काही चकुीा कारणामंळेु  
आिण अजनूही ाची ' चकू ' ठ शकत े 
ाा सखोल मम ीच ेएक उदाहरण.  
 
----- वाह र ेवाह ! ा कमालकी किवता ह ै!!!!!  
--- ००० --- 
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काहीबाही  
 
अधंारात शकुशकुाटात मी बाजारात होतो  
शट ायचा होता णनू ओळखीा कानात गलेो  
ितथ ेफ एक छोटा िदवा आिण कानदार होता  
ओळखीच ेहसनू तो णाला िवकले आी ह ेकान  
खरचे त ेिरकाम ेकेलेले होत ेमग सया कानात गलेो  
ितथ ेफ एकच शट होता अहो असा  
िहरा चौकटीचा मी नाही वापरत सरा दाखवा  
हा बे आह ेवापन तर बघा जा तण िदसाल  
तो घतेला आिण िनघालो ससगला िदलेली  
माझी ूटर ायची होती ूटरवरच तर  
िफरत होतो की मी ह ेकस ेणपेयत मी पोचलोच होतो  
ा कानापयत ूटर झाली होती ह ेकस ेकाय  
माझी ूटर िहरवी कधीच नती असा िवचार करत िनघालो  
एका िठकाणी थाबंलो तर लात आले की नबंरटे  
उलटी झालीय अस ेायच ेकाहीच कारण नत े 
पुा ा कानात गलेो आिण ितथा कामगार असलेा  
सतंोषला बोलावले चकूुन झाले असले तो हसनू णाला  
एका िमिनटात नीट करतो मग ितथनू पुा िनघालो  
रात उजडे नता पण ूटरा काशात एक कु े 
सारख ेमध ेमध ेयते होत ेअपघात होईल ायला  
असा िवचार करतोय तोच ूटरमधनूच एकदम  
जोरात भ ुकंयाचा आवाज आला आिण त ेकु ेधमू पळाले  
िनम नु रात लात आल ेकी साला  
गाडीचा िपकपच गलेेला िदसतोय णज ेआता  
िडकाब  करायला पुा ावी लागले बतके  
पण मग ह ेान ेआधीच का नाही सािंगतले  
असा िवचार आला तर जा पसै ेिमळवयासाठी  
तो ह ेसागंतोय अस ेमला वाटेल अस ेाला वाटले असाव े 
मी ाावर िवास टाकला असता  
ह ेाला कळले नसाव ेपण आता उा टाकू गाडी  
णनू रटेत तसाच घरी पोचलो सगळे बाहरेगावी  
गलेेले होत ेकुप होत ेिकी होतीच खर ेतर मायाकड े 
पण लौकर सापड ेना शवेटी सापडली कुठे  
तर ा ना शटा ा िखशात खर ेिनघाले साले  
तो वापन पाहा णाला त ेचागंलेच झाले  



188 
 

नाही तर काय केले असत ेराभर आिण या वळेी  
डुिकेट चावीवाला तरी कुठे िमळाला असता  
घरात गेावर लात आले की बबला जवेणार काय  
बाहेन जवेनूच यायला हव ेहोत ेा सगया  
गधळात लात नाही आले पण चरुमरु ेआिण फरसाण होत े 
म द ेणनू एक ाटर काढली आिण चखणा हाच  
मने कोस  णनू सुवात केली  
सगळे कस ेअस ेघडत ेएकही काही नीट का नाही  
माझचे अस ेहोत ेकी सवाचचे होत असले मग  
या जगयाचा अथ च काय असा गहन िवचार आला  
लघवीची इा झाान ेातनू सटुका झाली  
चागंलेही घडत असतचे णा काही काही  
या िदलाशात झोपी गलेो पण  ेपडत रािहली काहीबाही   
--- ००० --- 
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फलाट  
 
एखादी लाबं पाची एसे  
शहराा फलाटाला यते े 
तेा ती एक चडं घटना असत े 
हजारा आयुातंली  
ितथ ेअसलेा वा नसलेा  
 
ा गाडीा इिंजनाला याची जाणीव असत े 
ह ेखपू मोठे काम  
कत भावनने ेकेासारख े 
त ेभ िनहृ आिण न िदसत े 
अशी काम ेत ेरोजच करत असत े 
आज लोक वगेळे आहते इतकेच 
अशा िवचारात जण ूत ेलच करत े 
लोकांा कृत डोयाकंड े  
 
िया पुष तण वयर आपलेच तर  
आहते सगळे अशा भरदार पतने े 
त ेगाडी आणनू लावत े   
 
सव  िवेत ेहमाल याचंा पणू  िवास असतो  
की अस ेयोय त ेघडतच राहील  
 
गाडीच ेडब ेअसतात आाधारक  
येाच ेअनगुामी आिण तट  
 
वायानंा आिण ांा आकीयानंा  
िमानंा मा असतात सखु:ख ेहा े 
वदेना जखमा आठवणी मानापमान  
िहशोब चकुत ेकरयाा इा  
आिण अनके मनसबु ेचहेयामंाग ेलपवलेले    
 
हवा जरा पावसाळी असत ेपण ह ेसगळे  
नहेमीचचे बघनू जरा ित करत असत े 
--- ००० --- 
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वाह चादंण े 
 
वाह चादंण े 
वाह पाऊस  
अस ेाला कधी होत नस े 
तस ेतर चादंण ेआिण पाऊस  
अशा अपवादाक घटना सोडता  
तो आकाशाकड ेपाहातही नस े 
 
एखाद ेफूल वा फुले पान सामात:  
िया हरखनू जातात ह ेपान  
तो मनात ण ेियाचं ेम वगेळेच  
चालत असणार नजाकत  
हा ातंच ाचंा असावा  
 
लोक िनसग सदय  पाहयासाठी  
शकेडो िकलोमीटर वास करत जातात   
तो ाला फालत ूहावरटपणा वाटे  
जरा एक बदल वगेळी हॉटेले  
ह ेठीक आह ेअस ेतो ण े 
याट काही न समजता अजठा  
वेळ बदामी घारापरुी कोणाक    
पाहणायाचंहेी ाला हस ूयईे  
 
सहगडावरच ेिपठल-ेभाकरी  
याचंा गौरव करणार ेलोक पान  
एवढ ेकाय ायला कधी न खाासारख े 
अस ेाला वाटे  
 
मुाम िहमालय वा ताजमहाल  
पाहायला जाव ेअस ेाला  
कधीच वाटत नस े 
 
सदय  इितहास आिण सृंती  
ह ेाला िनरथ क म वाटत  
--- ००० ---   
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नमेके  
 
तझु ेणण ेएका िमिनटात सागं ाच ेसाहबे णत  
यतेाना एका िठकाणी पाच कबतुर ेिदसली की काल 
मी नव ेबटू घतेले नमेकी सुवात कुठून करायची  
ह ेाला कळत नस ेसगळे एक िमसळून यईे  
 
एकदा ाचा िम थेन ेणाला ाला की त ू 
आचिर िलही बालपणातले खळेही यऊे दते  
ात तो णाला नमेके आवयक तवेढचे सचुले  
तेाच िलहीन मी णज ेकाय िमान ेिवचारले  
 
बब अशी आह ेकी मायातले काहीच वाटत नाही  
मला तस ेमाझ ेजगण ेधन ह ेसागंताना ाला रडू आले   
--- ००० ---     
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रह  
 
तुी माझ ेआहात कुिणतरी हवचे ना अस े 
णनू फ तुाला आज मी  
सागंनू टाकतोय माझ ेएक रह  
 
अशी ढगाळ हवा असली की माझा कामाला 
मडूच नाही लागत आिण तसचे कुणी जवळच े 
वा मािहतीतले गेाच ेकळावर एखाा िमाशी  
णा की एखाा िय मिैणीशी रावा तयार झाला  
तर त ेनीट होईपयत मी अ असतो  
 
घरात काही कुरबरू होण ेघरीकड े 
बघायला वळेच न िमळण ेएक िडपॉिझट 
िर ूकरायच ेरािहललेे असण ेकवा  
साधी सद झालेली असण ेअशा गोनीही  
माझा मडू गलेेला असतो नकोच वाटत ेकाही  
 
तरीही मी एक अतं काय म ाट माणसू  
णनू िस आह ेमला लोक एनजचा  
साठा समजतात िनहृपण ेमदत करणारा  
माणसुकीयु सवंदेनशील मेळ िवासाह  
आिण िबनधा मे कराव ेआदर बाळगावा  
असा समजतात पण अस ेानंा वाटयासाठी  
मी िकती काय काय मनात दडपनू टाकलेले असत े 
त ेानंा माहीत नसत ेमळुात तसा नसतोच मी   
 
पण ह ेएक बरचे आह ेना मला जरी नाही तरी  
ानंा वाटण ेकी मी एक यशी समाधानी तृ  
जगासाठी ज ेकरण ेश होत ेत ेसव  
कन झालेला आता फ मजते जगाव ेबास  
एवढचे िशक असलेला असा एक सन  
िनपवी माणसू आह ेामळेुच तर कधीच नता   
 
जात माझा मडू अशा समाधानात मला राहता यते े 
--- ००० ---    
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तो मीच आह े 
 
तो मीच आह ेशाळेा पोषाखात  
पिेलीला टोक करत झोपणारा 
पण सव जखमातंनू सहीसलामत  
सटुाची  ेपाहणारा  
िदलखलुास हसणारा आिण  
भरभन रडणारा नी चागंलेच होणार  
याचा जप करणारा  
 
नतंर मीच पािहले बिहगल भगातनू  
आिण िदले टाकून मला उगीचच  
सारख ेनको त ेडोळे पाणावण े 
:खान ेवा दवेाा आठवणीन ेणनू  
आताही मला खाी होती  
साला मरण असचू नाही शकत  
 
पण ानतंर मा माया  
चहेयाला तड ेगलेे  
नाकाा जागी पाय आिण  
साा जागी नकार आला  
नको तो भपणा    
णनू मी िसनमेाची गाणीच  
घतेली त ेपसुयासाठी  
 
मला नाही आवडत आता  
वान जाण ेरममाण होण े 
एखाा मानलेा मेात  
 
पराता आिण अिवास  
इथ ेन पोचलेले मला  
ण ूलागले   
ांा आहासाठी माझ ेजगण े 
थोडचे होणार होत ेएकसधं  
--- ००० ---  
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तझुी जीभ  
 
नीच महाची असलेली तझुी जीभ  
थटे सापडत ेगटे व ेऑफ इिंडयाला  
िता मिैणीसह  
तलुा ट करणाया  
 
तुया िजभचे ेहात  
घतेात आईसीम  
तणाईच े 
आिण आठवतात तलुा   
उंबरावरच ेपिहले श  
 
आता उकुता असत े 
माया डोयानंा  
तुया भवुयावंर 
असलेली फुलपाखर े 
माया खांावर येयाची  
 
ती आहते आता  
िन:सकंोच  
ह ेअसत ेमाया  
सयंमी मनातले स  
 
मी नसुती वाट पाहातो  
अपिेत णाा शाची  
 
आता जगात जण ूफ  
माझ ेमनच असामाण े 
 
तवेात तुया िजभलेा  
वाचा फुटत े 
--- ००० ---   
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सा   
 
थकवनू वा बधीर कन  
शातंव ूपाहतो आपण  
कावटीत घघावा माया   
 
कवा आपाला वाटत े 
पााप उपरती वा अपराधी भाव  
आहते धमा ची पिहली पायरी  
 
आईा खनुानतंर इलेा झाली   
नाजकु भय िववकेबळी  
िता माया तोडत रािहा   
िता मच ेलचके  
 
 तलवार तर ितचा  
िय भाऊ ओिरीसची होती   
तो तर थाबंलाच नता  
ा हसेा णावरही  
 
तो वाही होता  
पण वाह ाचा नता  
तो शातं होता  
पण शातंता ाची नती  
 
सा  सागंत होता धम   
सव  धमाना  
कोणाही बवर  
थाबंायला नका सागं ू 
 
भावनाचं ेअवडबंर  
माजवणार ेजग  
चिकत होऊन थाबंले होत े 
--- ००० ---  
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की  
 
अटक तर तुाला  
कधीच झालेली आह े 
ह ेतुाला कधीच कळले नाही  
तरी काका काहीच नाही णणार  
ान ेिनवदेन  
के ला कळापासनू  
सु केले इतकेच  
 
तस ेाला माहीत होत े 
सटुकेपेा न कळयातच  
आह ेइटंरे तुाला  
कारण ायलला तुी घाबरता   
 
तो तर होता  
की कापयाा  
कााचंा उादक  
 
णनू तर ान ेमृपूवू  
सािंगतले होत ेन होऊ ा ह ेसामान  
सटुका होऊन म मरयापेा  
आपापा िनवडीन ेमरतील लोक  
 
अटक झााच ेन कळता  
:ख भोगत राहण े 
कधीही सखुाच े 
 
अटक झााच ेतर कळाव े 
पण सटुकेची धडपड अस ूनय े 
हचे ातं अटकेला ओलाडंणार े  
असा तर नसले काही आशय  
 
गो तर अपणू च आह ेणतात  
--- ००० ---  
 
 



197 
 

िमडास  
 
माझ ेआजोबा णज ेआईच ेवडील  
विडलाचं ेवडील मी पािहलेच नाहीत  
त ेकधी चार िदवसासंाठी आमाकड ेयते  
कोज िबिटे आिण फटाके थम  
ांाचमळेु माहीत झााच ेआठवत े 
 
त ेपहाटे उठत आिण कंिदलाा काशात  
आई चलुीवर चहा करत असताना जनु ेकाही  
सागंत ितला ांा काहीशा घोगया पण   
जाड आवाजात त ेमला खपू आवड ेमी म  
ऐकत बस ेकाहीशा उदास खशुीत तेा मला  
हा धोका नस ेिदसत की साले ह ेसगळे  
आपला भाव घडवत जातये  
 
मी किवता िल लागलो तर सुवातीला  
अस ेािसक का यते ेसगळे असा मला  पड े 
अस ेिचतच काही िलिहले वा वाचले जाई  
ज ेकुणाा वा कशााही िव नस े  
 
काही वषानी आले माया लात की िवशषेत:  
सकाळी उठावर माझा एक िर मडू चा असतो  
तो असतो माझा सपंृ भाव आिण आता मा  
अशी भावान ेसुवात होण ेह ेमला ािसक वाटे  
जण ूपाचं ेआवाज आिण काहीशी थडंी  
यानंा मी ओपनच नस ेमला  पड े 
कसली ही साली डाबंनू घणेारी खडु सवय  
 
ा णी सापडल ेयाच ेरह  
तेा मी भाव सोडून उभा होतो  
तकुाराम पलुावर आधी मला  
भाव छोटा सवयीचा जखडणारा   
आिण कंटाळवाणा वाटे ाचाच एक  
ािसकपणा वाटे पण तो सोडयाची भीतीही वाटे     
 
आता खपूदा मी असतो िमडास राजा  
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मी नसुती िलहायला सुवात करतो किवता  
ज ेयतेील ा शाचंी किवता होत े 
अस ेमला वाटत ेहा शाप ठच नाही शकत  
 
भावच नसान ेओपन असत ेसगळे जग  
पाहण ेअसत ेफ िवरोधािशवाय  
--- ००० ---  
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पाऊस   
 
पावसाा पाठीवर थाप मान  
मी णतो चा द ेआता तझु े 
आता मला जरा काम ेआहते  
 
ाचा आवाज यते राहतो  
लहान मलेु खळेताहते बाहरे  
या खाीत मी ईमेस पाठवतो  
 
आवाज थाबंामळेु िखडकीतनू  
मी बाहरे पाहतो तर आता तो नसतो  
तो होता याच ेपरुाव ेमा असतात  
 
ान ेथाबंनू आत डोकावनू  
माझा िनरोप घऊेन जायला हव ेहोत े 
अशा िवचारात ाामळेुच  
 
समोर आलेली भजी मी 
तडात टाकत गाण ेणतो  
जदगीभर नही भलेूगी   
 
पाऊस िजवतं कसा असले  
मी बोललो ााशी मी भजी खाी 
मी असामळेुच तर तो होता  
 
आता समाधानान ेमाझा एकटेपणा  
मी आवन घतेो कपाटात ठेवतो  
तो पुा यईेल तेा काढू बाहरे णनू  
--- ००० ---   
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अनिैतकता  
 
बी कॉेा गोया घऊेन  
कसा करणार सामना  
णाणाला िनमा ण होणाया     
टनावारी तपशीलाचंा गावागावात   
 
हेके िबडर लोकही  
वाचत नाहीत यातनू ह ेपाहता  
हा एक बलदडं सासंगक रोग आह े 
एवढहेी कळू नय ेका  
 
फ िनवडक तपशीलाचंा  
कमी ओयाचा वास  
ठ द ेअडाणी  
 
िनरथ क उिकरड ेजमवत  
िनपयोगी िनष   
िमरवत टीीत र तापवत  
ु िवान होयापेा  
 
सगळे डोात भरण े 
अश आह ेह ेकळले तेा  
िनवडीच ेातं आपोआप िमळाले  
काय आिण िकती त ेहातात आले  
 
बजबजपरुीचा एकाकीपणा 
हा  लात यतेाच  
किवता मोकळी झाली  
 
ती आता ना सदया ला ना  
राजकारणाला ना धमा ला बाधंील रािहली  
खलुी अनिैतकता ा झाान े 
ती डायरे जगणारीच झाली   
--- ००० ---  
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नोबले  
 
तो शटप ॅटं घान बारला जाई  
ाला आवडणार ेटेबल पकडून  
तो िवदशेी म मागव े  
सोबत ाला बटाटा वफेस च लागत  
लौकरच कंपनी ायला  
ाच ेतीन चलेे यते 
 
जागितक सािहाचा अासक  
णनू ाला माता होती  
पण ाला अितवाव वा असगंत  
ह ेकळतच नसान ेाला तो फडतसू ण े   
 
तो बटरिचकन मागव ेाच ेचलेे  
िपा मागवत मग मा  
ाचा िपरीयड सु होई    
मराठीता सव लेखक कवची एझडे  
करत तो दशेीवाद हाच अिंतम असाच े 
झोडत राही सोबत ाला कळणार ेआिण इथा  
मातीता वावाच ेदोन भोे तो गौरवाला घईे  
 
चलेे िवचारत एक सागंा  
भाषातंर कवा अनवुाद कवा अनसुज न  
कवा पातंर कराव ेकी क नय े 
इथ ेतो जरा गडबड ेयाला नकार ावा  
तर आपण मराठीतच कुजनू जाऊ  
आिण नोबलेची शताच मावळेल  
या िवचारान ेतो मदं हस े 
पण आज बोललेले उा िवसरायच े 
एवढचे न ेतर ज ेहव ेआह ेाला िशा ाया  
हाच माग  परायच ेतो ठरव े 
 
आपले ज ेअसले त ेमराठीतच ाव ेा नोबलेा  
विशलेबाजीची आपाला गरज नाही अस ेतो ण े  
--- ००० ---   
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सहावा रिववार  
 
सहावा रिववार णनू  
मोडा खचुला अी िदला 
मग खशुाल पडू िदले दव 
उगवा तायावर  
उगीचच कोणत ेफूल  
त:न णले की अमकु  
िसनमेाला जाऊ या  
 
इथ ेकोणाही झरुळाला  
भाकरीची कमतच  
कळलेली नाही आिण तरीही  
पाणीपरुवठा दोन िदवस  
बदंच राहणार असान े 
सवानी पाचं ेडाव माडंले     
 
अथ  लावयासाठी  
आणलेले िपलू  
अहसक िनघाले  
ामळेु आता परदशेातनू  
अर मागवण ेभाग होत े 
 
नाही तर मग मोिहत े 
णाले तस ेिनवडणकुा  
िगत ठेवनू आजच ावी  
परवानगी मादक ानंा  
जाऊ दते मग बबलत 
सगळे ायस   
 
अथ पणू  असयाच ेिदवस  
सपंले आता आता साच े 
अमया द े बघा नव े 
आजवर दडपलेले  
--- ००० ---    
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उि  
 
उि या शाच ेकाय एवढ े 
मला कबलूच आह ेकी मी परुपेरू  
जाणतो या शाचा अथ   
जो असलेला एक श लागतोच भाषते  
हाच खर ेतर एक अनाकलनीय  
चमार असतो पण मी तुाला  
ान भारी असा सागंतो  
एक चमार तो असा की  
अस ेकाही ण असतात माया जगयात  
की खरोखरच मी अिजबातच नाही  
जाणत हा श मनात ाचा अथ  जागवत   
एकाच माणसात ह ेदोी कस ेअसले  
हा  समथ नीय आिण वधै आहचे  
पण तरीही वाटास सा  
असले बाबा अस ेणत थोडा  
िवास दाखवत मनातनू ह े 
नाकारलेत तरी चालेल  
 
एखाा शाचा अथ  कळू शकतो  
आिण ाचाच अथ  नाहीही कळू शकत  
अस ेका अश वाटत ेतुाला  
 
आले लात जी तृी आह े 
िता ा साासहच असणार  
सारख ेजगण ेह ेतमुच ेठरलेले आह े 
 
मी पटवनू काहीच दऊे नाही शकणार  
कारण जेा या शाचा अथ   
माया िपथातच नसतो  
तेाही खर ेतर मी जागा असतो    
पण तुी खशुाल समजा  
की मला तारुता िृतशं होत असावा कवा   
एकूणच ही एक बडंल असावी वा माझा म असावा  
--- ००० --- 
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साठोरी  
 
काहीही कारण नसताना सयू   
यतेात जातात यतेात जातात  
िवचारान ेिदललेे कोणतहेी अथ   
हसाच घडवतात ह ेिदसावर  
हसलेा जीवनतच मानायच ेठरत े 
उगीचच खोटे खोटे अहसक  
होयाा यात  
नको शी वाया घालवायला अस ेठरत े 
 
मग हसत खळेत खनू करावते  
संाकाळी पाा  कराात  
ह ेटीन मा होऊन जात े 
 
अहसा णज ेन मारण ेशारीिरक  
वा मानिसक खापत न करण े 
याचा िनारण बोलबाला करणार े 
काही लोक असत पवू ानंा  
सतं महा ेवा अगदीच घाण  
णज ेआािक णत  
अस ेिशकवले जाई समुार े 
२०६० नतंर णज ेसाठोरीच ना  
 
िवाथ हसत णत आता कस ेटेशनच नाही  
ह ैतो ह ैनही तो नही समाच नाही काही आता   
--- 000 --- 
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उगीचच डोकी  
 
तझुी बारीकसारीक अता  
कुठे करत बसतोस या टीी चचचा िवषय  
ापेा काल त ूओकून ठेवले आहसे पायरीवर  
त ेपसुनू घ ेआिण आधी ध घऊेन य े 
 
खर ेतर ओकणाया माणसान ेखापदाथ   
आणलेले मला आवडत नाहीत  
पण तुया सगंीतसाधनलेा  
माया ओकंारसाधनचेा ास त ूचालवनू घतेोस  
णनू मला कृत राहाव ेलागत े 
 
आपण एकाच गीत लहानाच ेमोठे झालो  
मी नीटनटेके कपड ेघालायला मह िदले  
तर त ूअधंारात बसनू जगाच ेधाग ेउसवत रािहलास  
 
मी कधीच आपे नाही घतेला  
तुया आौढ जबाबदायानंा 
उलट लोकानंाही सािंगतले की याािशवाय  
वसुंहालय ेओस पडतील  
 
ह ेजण ूकाही तझु ेहाचचे होत े 
असा त ूतलुा हव ेत ेब शोधत बसलास  
 
मी तलुा अनकेदा सािंगतले  
तुया यशापयशाशी मला दणे ेना घणे े 
मी कशाला तुया बॉसच ेकान फंुकेन  
कवा तझु ेिडपॉिझट ज ाव ेणनू  
पवाराचंी भटे घईेन  
 
त ूमायाबल िवचार करयात कवा  
मी तुयाबल िवचार करयात  
वळे न घालवण ेबर ेउगीचच डोकी  
 ठेवण ेहा मखू पणा आह े 
--- ००० ---      
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दोन मणेबा  
 
आमा मोा साहबानंी  
शाळेता अमर काणकेरांा  
दोन मणेबा आणा समोर समारोपात  
सयासाठी जगण ेहचे े त ेणाले  
मी माझ ेिचवडा खाण ेलपवले  
कारण आभारदशन मायाकड ेहोत े 
मी ततुारी वाजवनूच सुवात केली आज  
साहबेानंी अतं सूबपण ेआपाला  
कामात आिण जगयात उपयोगी पडणार े 
अिवसनीय तजेाच ेमाग दश नच केलेले असनू  
आपण सदुवैान ेइथ ेआहोत नोकरीत णनूच  
आपाला हा लाभ झालेला आह ेह ेआपाला  
कधीच िवसरता यणेार नाही आज साहबे िजथ ेआहते  
ितथ ेत ेपोचपेयत कोणत ेवा ानंा सतत रेणा दते होत े 
त ेआज ानंी काहीही हातच ेराखनू न ठेवता आपाला  
उघडपण ेपण ेआिण ाजंळपण ेदऊेन टाकलेले आह े 
अशा अथा च ेकाहीस ेभाविवल ( अस ूद ेहा श  
चकुीचा असला तरी ) बोन मी टाया घतेा  
हसत माझ ेिम मनात णाले चतरु आह ेसाला  
िशवाय ाला भाषा बरी यते ेआिण न घाबरता  
बोलता यते ेखोटेही अतं ामािणकपण े 
चहेरा सिदत ठेवनू त:च ेस बोलत असामाण े 
 
उगीचच कशाला कोण शारी दाखवले आिण नोकरीत तर  
सफे खळेण ेकधीही चागंलेच की आिण किवततेही मीच जर  
इतरांा किवता फेटाळू लागलो तर माझ ेकाय होईल  
आिण वहारातही ियम यूात ना काय फरक पडतो  
 
सारानंा हजर राहा गौरवाची भाषण ेकरा काय  
फरक पडतो ायला तेा हस ूआले पण साले खरचे  
आह ेत ेसू तलुा जगायच ेअसले तर आधी  
सयासंाठी जग आिण नाही तरी बबलायला 
तलुा तरी काय एवढ ेमोठे खास कळतये समझ जाओ  
--- ००० ---     
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 मापाच ेकपड े 
 
उाच ेउा पा  
अस ेणायची ताकदच नती  
एकदा वरची ॅब झाली की  
भती भराभर होतील  
अस ेफवार ेउडत राहणारच होत े 
मनात आिवासाच ेआिण  
कपवू क कृतकृतचे े
 
राजकीय साबदलाची  
इतकी घाई नती आिण अनभुव  
असा होता की झाले आता त ेकाम  
अस ेितकड ेबरोर आपा   
मापाच ेकपड ेकधीच होत नसतात  
ावा काही चागंला बदल  
आिण आयुभर आता घडले  
काही चागंले अस ेवाटत राहाव ेकी बास  
 
िशवाय आयु अस ेआले वााला  
की खपू सडतेोडपणाची भीती  
तर वाटलीच पण ाता  
िनभ य लोकाचंी िकळसही वाटली  
जण ूकोणत ेना कोणत ेसरकार  
सारखचे यांा पॅटंी फाडत असत े
आिण याचं ेबर ेिदवस भिवातच  
असतात पण तशाच आशलेा भुन  
लोकानंी मत ेिदली तर मा त ेचडफडत  
 
आपण कसले शोध नाही लावत  
आपण कलेतही खजुचे राहतो       
आपाला अजनू काहीच नाही जमले  
आपण सारख ेवाया जात राहतो अस ेत ेणत  
 
अस ेणण ेत ेएजंॉय करताहते अस ेमला वाटे  
--- ००० --- 
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तीन माग   
 
मला मािहती आहते तीन माग   
उाखाला अधंारात पोचयाच े 
पण कोणता वापरावा  
याचा नहेमीच गधळ होत असान े 
मी भेच नाही शकत  
ह ेउु काशाच ेकवच  
 
अधंारात नीट पोचािशवाय  
माया पणू  आयुाची कागदप े 
हातात यते नाहीत  
आिण अध वट कटगचा उपयोग नाही  
उलट त ेबढेबच िदसले  
णज ेय केला होता याचा परुावाच  
अपयशाचा उोष करणारा  
 
णनू मी उाला सागंनू ठेवतो  
कुणी यशी होणारा आला तर मला उठव  
सकंोच नको कस  
 
खर ेतर अस ेअनकेदा घडत े 
मला उठवायच ेरानच जात े 
कवा तसा यशी होणारा  
कुणी यतेही नसले आिण उावर  
तस ेरागावताही यते नाही  
तस ेिनाप आह ेिबचार ेत े 
 
णनू मी आता िदवसा  
फारसा झोपतच नाही  
राी अधंार सहजच उपल असतो  
तरी पुा ा तीन मागाचा  
गधळ असतोच  
 
माया निशबातच नसाव ेस हचे खर े 
--- ००० --- 
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घटना  
 
घटना िकती सागंणार मकेप  
कन किवतावाचनाला गलेेा स ुदंर िया  
आिण सभेा बदंोबाला 
पाठवलेा पोिलसान ेत:च भाषणात ग ुगंनू जाण े  
अस ेतर घडतच असत े 
 
ह ेबघा अस ेघडले त ेबघा  
िकती वाईट िकती माणसुकीहीन  
अस ेकरत करत मन ेजात राहतात  
मे िजाळा राग षे कळवळा सहानभुतूी  
अपराधी भाव त:ला कळया-जाणवयाचा ेभाव  
यातंनू  
 
अस ेघडाव ेआिण अस ेघडू नय ेह ेसमजयाा   
समाधानाची सृंती िवारत राहत े 
बर ेवाटत पटणारी रह ेगवसत गवसत   
--- ००० --- 
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म ुबंई-पणु ेपपेर टॅी  
 
बरीच जनुी आह ेगो एकदा मी  
म ुबंई-पणु ेपपेर टॅीन ेआलो होतो राी  
खपू फा ायरला पपेर वाटप करत जायच े 
काम अस ेतो सागंत असणार कुठे कुठे मी   
अडीच तासातं टच करतो पणु े 
ाला नोकरी िमळावी अिभमान वाटावा  
आिण मला जाता याव ेणनूच जण ू 
ह ेपपेर पोचवायच ेकाम अस े 
 
राीा अधंारात भराभर िदव ेमाग ेपडत  
आिण मग रावते मागा पासनू सु होई  
झटपट वाटप कुठे दहा कुठे पास कुठे पाच  
कुठे एखाा ठरलेा कावर कुठे  
एखाा बदं कानाा फळीवर  
िजथ ेपस शभंर असत ितथ ेिमिनटभर थाबंनू  
तो त ेठेव ेआिण पुा फा िनघ े 
 
अस ेकरत गाडी पोच ेारगटेला  
ितथ ेउा असत पहाटेा वाफमय चहागाा  
जाऊ द ेआता घरीच तर जायचये णनू मी  
िरा पकड ेघरी पोचनू चहा घऊेन  
जरा काढावी झोप ण ेतेा िवचार यईे आता  
मी झोपत असताना जाग ेहोत असतील  
उाा बाता िनमा ण करणार ेकतृ वान लोक  
िकती एकमकेासंाठी क करतात सगळे लोक  
 
झोप यतेायतेा मला िवदशनच होत गलेे  
सगळे सघंष  डावपचे यु ेआिण काशन समारंभ  
घडलेच नसत ेतर एवढ ेमोठे पपेर चालले कस ेअसत े 
आिण मला कशी िमळाली असती पपेर टॅी    
 
ितकड ेसु झाले असले वाटप आिण िवी आिण लोक  
चहा पीत वाचत असतील ाचं ेाचं ेपपेर या िवचारात मला झोप लागली    
--- ००० ---  
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गुिका  
 
बघा िकती वाईट आह ेजगण े 
ही माझी पिहली किवता  
बघा िकती वाईट आह ेजगण े 
ही माझी सतरावी किवता  
बघा िकती वाईट आह ेजगण े 
ही माझी बीसावी पेावी  
बाहरावी आिण एकोणनदावी किवता  
 
यतेये ना लात मी सागंतोय  
कारण मला माहीत आह े 
चागंले णज ेकाय त े 
आिण मायािशवाय इतरानंा त ेकळत नाहीय हहेी   
 
बघा ह ेिकती वाईट आह ेत े 
आिण तुी नसुत ेमाया या  
किवताचंा आाद घते वाह णताय तहेी  
आिण कुणी मायाकड ेनीट ल दते नाहीय तहेी  
 
पण हरकत नाही सा  
तुाला माया किवता टे वाटण ेही पिहली पायरी आह े 
मी आशावादी आह ेावरच तर मी म पये घते  
पोषक आहार घतेो काही ण त ेवाईट िवसरत नटेान े 
मला अकादमी िमळण ेह ेमाया किवतचे ेयशच आह े 
 
िवषमता :ख अाय  
आिण मुटदाबी णजचे ातंसकंोच  
ह ेन झाािशवाय काहीही चागंले  
होऊच नाही शकणार ह ेका कळू नय ेकुणाला  
 
खर ेतर खपू साध ेआह ेसगळे सगयाचं े 
भाव मायासारख ेकरण ेमाया किवता  
णज ेएक कारा मी िदलेा  
गुिकाच आहते मला तरी शकंाच नाही  
--- ००० --- 
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नॅ  
 
पटतये मला तमुच ेआी तमुाबरोबर  
नाही आलो तर तुी आमच े 
खपू नकुसान क शकता पण मी  
तुाला वगेळा सागंतोय नॅ  
आा आमच ेसभासद िहतचतक यानंा  
िडब नको करायला आमचा तुाला णजचे  
आपला एकमकेानंा उपयोग होयासाठी  
आमची शी कमी होऊन चालणार नाही  
 
सा आाला ांाबरोबरच रा ा 
ाचंी ताकद वाढू नय ेयाची आी काळजी घते रा  
एकदम िनवडणकुीा वळेी अस ेकाही घडव ू 
की आपाला एक यतेा यईेल णज ेमग  
ानंा चपेण ेसोप ेजाईल सा आाला  
तमुा िवरोधातच रा ा फार तर तुीही  
आमा िवरोधी काही करत राहा पण नतंर  
त ेटोकाला जाणार नाही ह ेपा   
 
ह ेआज आपण भटेलो त े 
शतेकयांा ासाठी अस ेण ू 
पण फार तर दोघहेी  
एकमकेांा िवरोधाची धार जरा बोथट क  
एखाद ेकाही चागंलेही बो एकमकेाबंल  
णज ेआपा एक येयाचा धा  
ा वळेी जरा कमी बस ूशकेल  
 
बाकी तमुच ेआमच ेिवान आपण ज ेज े 
करत रा ाच ेसमथ न करतच राहतील  
काही असतील त:ला िनहृ समजणार े 
त ेफार तर आाला िवासघातकी णतील  
ान ेफारस ेकाही िबघडत नाही  
 
शवेटी मतदार सभंाळण ेमहाच ेिवान न े 
--- ००० --- 
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नोमथोम  
 
नोमथोममचे िपचलेली  
बरुसटलेली किवता ( कान धन  
आमच ेगु पठड ेबहार याचंी आह ेही बिंदश  
णज ेबाधंलेली न ेबाधंनू ठेवणारी -- )   
तर नोमथोम खपू ॅिफक  
:खात लडबडलेला तुी चहेर ेअस ेकरा की  
अतं सचतपण ेतुी पाहाताहात  
एक िचदशन खपू गभंीर काळवडंलेले  
( बघा जमवनू एका साृंितक उंचीवर गेाचा  
यईेल अनभुव चहेर ेतसचे मरुगाळत ा -- )  
िसलला थाबंलेली वाहन ेचडं धरू  
ओकणारी न जळलेा आठवणचा  
( गु णत बसा जागी वदेनने े 
मृ ूपावत असाची भावना हवी -- )  
तडफडीत लाडावनू जा ितलाच शरण जा  
ितलाच भोसका कातरा गदुमरवा पटेवा      
:खानभुवान ेििमत ा पजारा केस वडे ेा  
( आमच ेपठड ेबहार – ा बात ह ै-- ) 
--- ००० --- 
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दशेीवाद  
 
एक लात ा  
वदेकाळात ह ेअस ेनत े 
महाभारत काळातही  
ी-पुष सबंधं  
जखडलेले नत े 
अशोक ा चंगु ा  
तेाही नत ेह े  
बु काळ जनै काळ  
हहेी तस ेिनलंकच होत े
 
औरंगाबादा जमदााकंड े
सापडलेय एका डच माणसाच ेप  
ावरचा मजकूर  
आिण िशवाजीमहाराजांा  
सैात असलेा  
महा अफगाण  
यान ेाा येसीला िलिहलेा  
पातला मजकूर  
या दोतही    
ा वळेी फरीदाबादला  
असलेा एका तयाच ेउेख आहते  
 
इंजांा काळातच सगळे िबघडले  
खर ेतर पो आिण रे ेह ेकाही  
इतके अवघड वा खास काही नत ेकाम  
ानंी केलेली इथली ट अतं  
अायी आिण अमानषु होती  
 
ह ेसगळे िवचारात घतेले तर  
दशेीवादाच ेमह वगेळे सागंायची गरजच नाही  
दशेीवादानचे आपातंा सगया टुी जातील  
दशेीवादच आपाला बा आमणापंासनू तारले  
सान ेगुजनी तर णनूच ठेवले आह ेकी .....   
--- ००० --- 
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घशाला कोरड  
 
गी. संाकाळची वळे. शजेारी आिण ाची छोटी मलुगी.  
ितथ ेकसले नळकाडं ेहोत ेकोण जाण.े ावर असणार े 
िमठाईवर असत ेतस ेजाळीच ेझाकण ितन ेउघडले.  
आिण ती आत डोकावली तर, वाटलेच होत,े ती  
कोसळीच आत. धावत जाऊन पािहले तर बारीक बारीक  
होत होत ती खोल कोसळत होती वगेान.े  
इतकी खोल कुठे आह ेही इमारत ? 
 
खर ेतर िमाची मलुगी अशी अपघातात गेावर  
मी लगचे ितकड ेजाण ेमहाच ेहोत.े एक िम मला  
ाा ूटरवन सोडायला तयार होता. पण माया हातात  
लॉंीत ायच ेकपड ेहोत.े त ेटाकून पढु ेजाव ेतर  
कान ेसगळी बदं होती, रा झाली होती आिण पुा माग ेघरी  
जाऊन येयात वळे खपू गलेा असता. िम णाला रावरच  
ाा एका िमाच ेघर आह ेितथ ेठेवनू जाऊ. एवा राी कोण   
णनू त ेघाबरलेच होत ेपण तरीही दार उघडून कोिडा भीतीन े 
ठेवा ितकड ेकडलेा णाले. मग उगीच ानंी पाणी िवचारले.  
आी नको णनू बाहरे पडलो. खर ेतर त ेकपड े 
रात टाकून दऊेन तसचे पढु ेजायला हव ेहोत.े  
 
घशाला कोरड पडली होती  
पण इलाज नता.  
 
नकोच सा तरी तो अपराधी भावाचा िवचार  
अस ेवाटत असतानाच एक आले लात, अमकु एक  
नको िवचार अस ेतर कदािप नाही करता यते.  
नको तर काहीच नको णाव ेलागत.े  
मशी जोडलेली नाळच तोडावी लागत.े    
 
तस ेकेले आिण जाग आली. तहान लागली होती. 
आिण िवशषे णज ेकंबरखी खपूच गलेेली होती.  
 
िमाची मलुगी अथा तच सफे होती. तरीही ाला फोन केला.  
--- ००० ---        


