मनाची फक्त इवलीशी
काडेपेटी खरी

बाकीचे रामभरोसे

असे केल्याने प्रत्येक
पक्ष्याचे एकेक पीस

पाहात बसावे लागते

आणि झाडाचे एकेक पान
बाह्य जगात रममाि

होता यावे आणि सख
ु ाांची
1

रे लचेल व्हावी अनभभषिक्त
याची ही सोय

एकही मेगाब्लॉक न घेता

सतत शॉटट सर्कटटचा मारा

सहन करत अनभ
ु वी होण्याची
उदात्त रचना

द्वैत आणि अद्वैत दोन्ही
महत्त्वाचे असल्याची
स्वयाांभसद्ध मखलाशी

करत इतराांहून जिू वेगळे
अधिक मौल्यवान जगिे

ही शभ्र
ु थाप उघडी पडिारच
आज ना उद्या

हे माहीत असण्याची
भयग्रस्त अवस्था

प्रत्येक पान र्कडल्यासारखी
--- ००० ---

अनविानाने भसनेमा बघिे

आता परवडिार नाही – आता

त्यातल्या तलवारी सरळ बाहे र

आपल्यावर तळपिार, चालिार
हे नक्की आहे

गाव की छोरी म्हिून ननरागस
प्रेमाने षवळखा घालिारी

आता ठरू शकते षविारी नागीि
नतचा तसा हे तू नसन
ू ही

आपल्या सख
ु ाचे माप ओलाांडून
रां गीबेरांगी प्रकाशात ननळा िूर
फुफ्फुसाांत जाताना

आपले षवजय काळवांडवत जातो
मानभसक कॅन्सरचे धचत्र म्हिन
ू

2

रात्रीच्या आकाशात

धगचभमड षवजा भेगाळतात
तरीही त्याच ददशेने

जािाऱ्या पावलाांचे क्रूरपिे

फ्रॅक्चरच करावे लागेल आता मत्ॄ यू
टाळण्यासाठी त्याग म्हिून

ननरागसतेला प्रनतसाद म्हिून
आता पाांढऱ्या ननशािाचे

लोटाांगिच घालावे लागेल
--- ००० ---

मला माहीत आहे

हा अनभ
ु व तम
ु च्या ओळखीचा नाही
माझी गेलेली सहजता परत

भमळवण्यासाठीचे माझे प्रयत्न

म्हिजे स्वतःचाच लचका तोडून

उरलेल्या स्वतःला त्या सहजतेत स्थाषपत
करण्याचे प्रािप्रयास षवद्ध करत

राहिारे सतत प्रचांड तािमय भयग्रस्त
ते टाळण्यासाठी मी ऐकतो कौभशकीचे
याद षपयाकी आये -- नतच्या

सहज आत्मषवश्वासाचे कारि स्पष्ट -ती मग्न नतच्या जगात --

जिू नतला हुकूम चालवायची गरजच नाही
जिू ती फक्त आहे नतथे आणि गािे

आपोआप पाझरतेय या जगात नतने न घडवता
मी माझा प्रश्न षवसरत तर नाहीच

उलट नतच्या सहजतेने आणि अशक्य ते
आपोआप उमटताना पाहून

चर्कत होत राहतो तीच माझी बैरी

कोयभलया असल्याप्रमािे सद
ांु र दष्ु ट
माझ्या अशा प्रािसांकट अवस्थेत
3

काय नतच्या त्या ओघवत्या

प्रेमाचा अथट – मी आहे तसाच राहात

वा अधिकच बबघडत जात असेन तर --

नतच्या स्वराांना मी घाबरत असेन तर –
--- ००० ---

अांिारातन
ू घरसामान घेऊन ट्रकने जात असताना

एक वाघ आडवा गेला डोळे चमकवन
ू तर कुिी म्हिाले

हा शभ
ु शकून असतो – माझे मन व्यग्र स्वतःच्या अपमानाांचे

काल्पननक प्रसांग रचण्यात अव्याहत – भािाच सगळी कल्पनेवर
अवलांबन
ू असल्याचे समजलेले असन
ू ही – ज्या अवस्थेत भािा
नाही लागत, नतचे कुिीसे केलेले विटन मला काल्पननकच --

आपि काही सािे छान साांगायला जावे तर समोरचा सदोददत
ननराश, कडवट मािस
ू हसतो, दटांगल करतो त्याच्या सहज
सत्यातन
ू जिू पोहता पोहता प्रत्येक वेळी सरु ा मारून
खून होिे अटळच असते – त्याचा राग येऊन आपि

नखे काढावीत की त्याच्या कल्पनेबद्दल दयाशील राहून
सरळ शरि जात माफीच मागावी आपल्या मानभसक
प्रमादाबद्दल – हा षवचार येिे हाच फक्त सवाटधिक

शक्य असलेला समजुतदारपिा – असे वातावरि -कामाांची रां गरां गोटी, कामाांची यादी, कामाांचे पदर,

कामाांचे अपेक्षित पररिाम, कामाांनी उजळिारे चेहरे ,

कामाांनी वाढिारी शत्रत्ु वे, पररश्रम आणि श्रमपररहार -प्रत्येक गोष्टीच्या तळातन
ू सािक-बािक ददसत राहिे,
सारखीच नाराजी व्यक्त केली जािे, छोटी बालके

नस
ु ती अज्ञानी असल्याने त्याांचे अस्स्तत्वच षवसरिे
अशा मागाांनीही आयष्ु य प्रगत होत आलेलेच आहे --

सहानभ
ु त
ू ी, शहािपिा, दःु खाच्या पलीकडे जािे, जगण्यातली

गढ
ट िा, मत्ु सद्दीपिा,
ू ता, ननयोजन आणि द्रष्टे पिा तसेच िूतप

मरु ब्बीपिा, पोभशांदेपिा -- सगळे जात राहते गाढवाच्या नरकात ---- ००० ---

मी लगाम नाही सोडत

माझ्याच भोजनगॄहात
4

बसन
ू मी सराटस बातम्या
पसरवतो माझ्या

आकिटक लकबीांच्या
कशाचेच काहीच
होिार नाही

असे होत नसते

मला भक
ू लागते
याचा अथटच

कुठे तरी पाऊस

षवकला जात असतो
वाट पाहावी लागते
जगातले आवाज

जाळ्यात सापडण्याची
माझ्या षवचाराांच्या
हट्टीपिाच तर
असतो हा

वारा आणि मी

असे द्वांद्व पढ
ु े ढकलण्याचा
लगाम सोडले तर

जगच ननसटून जाईल

हे नक्की माहीत असल्याने

मला भयग्रस्त राहिॆ आवडते
--- ००० ---

तू जवळ आहे स

असे वाटण्याचा तो िि
फक्त

माझ्याजवळच होता
आकाशातले सगळे तारे
जरी खाली आले असते
तरी किी तजेलदार
किी उत्साहविटक

5

तर किी म्लान र्कां वा
कांटाळवािेही वाटले
असते किीही

हे तझ्
ु या लिात

आले नसावे र्कां बहुना

तझ्
ु या डोळ्याांची माझ्या
डोळ्याांना पडलेली भरु ळ
तल
ु ा ददसलीही नसावी
हे ओळखून मी तडक

स्पष्ट साांधगतलेही होते तल
ु ा
की बाबा असे असे घडले
म्हिून

आजही आठवतो
तो िि आणि

षवशेि म्हिजे साांगन
ू ही
तू न घेतलेली हरकत –
--- ००० ---

बड
ु ता बड
ु ता पटकन

तोल सावरून र्कनारा पकडला
तर तो र्कनारा नव्हता
ती तू होतीस

सवट ड्रॉवसट मोकळे करून
तल
ु ा सवट प्राांत साांधगतले

तझ्
ु या आधिपत्याखालीच
चालेल आता राज्य
माझ्या पांचेंदद्रयाांचे
हे तल
ु ा साांगन
ू

मी परागांदा झालो
मला असे हरवन
ू जािेच
हवे होते तझ
ु े

वस्त्रालांकार फेडून
6

अांिाऱ्या स्जन्यातन
ू
िडपडत जािारे

या चोऱ्याच होत्या
माझ्या मनाचे सगळे कप्पे म्हिजे
माझ्या शटाटवरच्या चौकटी -आणि शटट तर काढून
फेकून ददलेला

तच
ू ठरव आता तल
ु ा कसे जगायचेय
मला फरक नाही पडिार
--- ००० ---

या आयष्ु यात आहे हे एकच
आयष्ु य जगायचेय

हे ठरले की भािेला येते

एक अटळ दडपि आणि इतर
सवट वस्तम
ु ात्र होते शत्रू --

तरीही एकटे पिाचे उमाळे
भािेला सक्ती करतात
बांिुभाव जपण्याची

ननमटनष्ु यतेच्या सावलीत
त्या सावलीतच
फुटतात िुमारे

सांबि
ां ाांच्या घटनाांचे

आणि र्कळसवािा
धचकट द्रव बनन
ू
साठत राहतात

मिेच उगवलेल्या
एखाद्या षवकॄत
गल
ु ाबासह

त्या गल
ु ाबावरच मन
भशांपडत राहते
पािी गोड
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भोवती इतर सवट
र्कडत असताना
भािा फक्त एक

ननभमत्त असते जगण्याचे
--- ००० ---

बाष्पयक्
ु त गारवा

ननरुद्देश कसा असेल

त्यानेच तर मला प्रश्नमय
अनावर षवचाराांच्या भशांका
मी म्हिूच नाही शकत -मी राहीन ननसगाटबाहे र

माझे कायाटलय, माझा रस्ता
आणि माझी प्रेयसी याांसह
प्रत्येक दगडाखालन
ू
डोके बाहे र काढून

आकाशाकडे बघिारी

एकेक लहानथोर व्यक्ती
प्रत्येकाला सांपाददत
करून हवेय

आपापले पोहिे

मयाटददत अांिारात
सगळे ठाम मताांचे

बाजीगर नाक खुपसिारे

जिू दहतैिी म्हिून इतर
प्रत्येकाच्या णखडकीत
मला ना िड मत

ना माझ्याकडे सवट
दःु णखताांचे अांिार

सांपवण्याचे स्वप्न
आता मला नवीन

--- ००० ---
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काहीच नाही वाटत

अथट षवचारिेच किीचे
बांद केल्यापासन
ू
द्वेिाच्या पाली

आता सहज षवश्वासाने
बागडतात माझ्या
अांगाखाांद्यावर

माझी हॉटे ल्स आता
ठरून गेलेली आहे त
नतथले वेटसटही

आता खेळतात

माझ्या पालीांबरोबर
आकाश आम्हा भमत्राांचेच समजन
ू
त्याखाली आम्ही षवजयाचे
मनसब
ु े उगाळतो सवट
शत्रन
ांू ा भशव्या दे त

भीती असतेच मनात
असा खूप काळ
वाया जाण्याची

पि इलाज नाही
शत्रू घाबरतात, धचडतात,

णखन्न, सावि राहतात -- हे च
मला माझे पि
ू ट जगिे वाटते
--- ००० ---

माझ्यात सगळ्या शक्यता आहे त
सगळे दगड माझ्यावर चाल

करत िव
ु ाांिार येऊ शकतात
र्कां वा

पि
ू ट आकाश माझ्यासाठी होऊ शकते
मऊशार

मी स्खलनशील म्हिजे दहांसक नाहीय
अनावर प्रेमाने बाधित
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चलस्जन्याप्रमािे मी
पोचवत राहतो

पाांढरे गल
ु ाब वर वर
पानाांच्या रां गाांच्या

अननस्श्चततेवर नसते अवलांबन
ू
माझे जगिे जे असांख्य

ििी सवटस्व अपटि करत
मान्य होत असते

लाटाांचे उिािते समद्र
ु होत
इथे रद्द असतात

पस्
ु तकातले कायदे

जरी मला माहीत असते
त्याांची दहांसक ताकद
माझ्या मयाटदाांसह

मी फेकला जाऊ शकतो

एक अनभभषिक्त सम्राट म्हिून

तरीही, मी भशिापात्र असतोच ---- ००० ---

माझ्या घराचा पाया

साांगोवाांगीच्या सांदेशाांनी

भरलाय हे कळल्यावर हे
बदलावे कसे ते

षवचारण्यासाठी मी एका

जुन्या टाांगेवाल्याकडे गेलो

आता त्याच्याकडे तो नसन
ू ही
त्याने भभांतीवर अडकवलेला
चाबक
ू फक्त दाखवला
माझ्या काळजाला

जिू षवद्ध करण्यासाठीच

जन्मला होता तो माझ्या आयष्ु यात
त्याच्या दाढीतली िूळ झटकत
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भर दप
ु ारी सन
ु सान रस्त्यावर
माझे पव
ट माझ्या पराभत
ू ज
ू
षवचाराांचे कावळे होऊन
मला ददलासा न दे ता

उलटसल
ु ट षवचाराांच्या माझ्याच
वादाांत ढकलत होते मला
याच घरात आहे असेच
राहावे लागिार

हे ओळखून मग मी सरळ
झालो पोधथननष्ठ
--- ००० ---

किी फुलपाखरू
किी दग
ां ी
ु ि
किी रक्त

किी गोलाई

करते उद्यक्
ु त
कषवतेला

मनात उमटलेली
याांची धचत्रे

किी धगळां कॄत

करतात कषवतेला
आणि करतात

पक
ु ारा त्याांच्या

षवश्वबाह्य अस्स्तत्वाचा
तसे होत नाही

तेव्हा सवट धचत्रे

असतात ननभमत्ते

आणि षवश्वाचा भाग

-- असे नसन
ू वा असन
ू जगिे
या दोन्हीांतली ननरथटता कळते
वेगवेगळी ज्यात
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कषवता म्हिजे

षवचार नव्हे तर

त्याच्या अवतीभोवतीची
अमयाटद मोकळीक

षवचाराची ननरथटता कळिारी
--- ००० ---

उद्घाटनाला आलेले बल
ु डोझर
नम्र रुबाबात कल्पना दे तात

त्याांच्या उन्मत्त आत्नषवश्वासाची
एका उद्धट स्स्मतहास्यातन
ू

त्याांचे शभ्र
ु दात खोटे असतात

ददसिारे सब
ु क – मळ
ू चे समळ
ू
उखडून गेलेले त्याांच्या

खऱ्या-खोट्या ननष्ठाांसह
मनात आिले तर काहीही

जमीनदोस्त करता आले पादहजे
ते आपि केलेय असे न वाटता

उलट आपि तर त्याच्या षवरोिात
असल्याप्रमािे उपकॄत
सवाांकडून या जगात

आपले काहीच नसल्याप्रमािे
गडगांज गररबी उपभोगत

खाता खाता त्याांची नजर पडते
लहान मल
ु ाांवर

सादर आणि याचकपिे पाहिाऱ्या
त्याांच्या लोखांडी मवाळपिाकडे

ते बेर्फकीर प्रेमाने हसतात आणि

ती मल
ु े नसन
ू मोठी मािसेच आहे त
असे दाखवत सराईत नवलाईने ते

उद्याऐवजी आजच त्याांचे क्रूर गालगच्
ु चे घेतात --- ००० ---
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एका खोल हौदात असलेल्या
असांख्य षविारी सपाांप्रमािे
माझे मन आिू पाहतेय

भषवष्यातला हवासा िि आत्ताच

आणि दहरवाननळा पडतोय वतटमान
सोललेले बटाटे होऊन
पाांढरे फटक पडतेय
माझे ब्लड-प्रेशर

आणि न सांपिारा हँगओव्हर
होत दहांसकपिे बहरतेय
माझी कल्पनाशक्ती

हवे असलेलेच नको वाटतेय

साईड इफेक्ट म्हिन
ू येिारा
दद
ु ट म्य अांत वगळण्यासाठी

मन करतेय कासावीस िडपड
आपिच स्वीकारलेले हे आयष्ु य

आता होतेय ओझे तीव्र गनतहीन सय
ू ट
ओढावा लागण्याचे अटळ

स्वातांत्र्याचेच होतेय आता अटळ
बांिन एक जखमी करिारे पाते

पि तरीही आता एक मल्
ू य म्हिून
स्वेच्छे चा गौरव करावाच लागेल
आपि गल
ु ाम नसल्याचे सत्य
मानत राहण्यासाठी दगडी
--- ००० ---

मी भसगरे ट नाही ओढत
पि ती असते जगात

मी बरे च काही नाही पाहात
पि ते असते

किीतरी अचानक
पाहतो मी

आवरिाखालचे जग
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तेही पि
ू ट नसतेच
असच
ू नाही शकत
माझ्या मद्दड

आणि गोंिळलेल्या
आकलनात

कोित्याही इडलीसाांबारचे
सारसवटस्व पि
ू ट

परां तु आकाश खोलन
ू

अिटवटच का असे ना
मी पाहतो जेव्हा

माझ्याच मनाचे पाताळयांत्र

माझ्या क्षिनतजाच्या टोकावर
तेव्हा अनपेक्षितपिे

माझ्या सदा सतकट मनाची

अषवरत कॄनतशीलता मला स्पष्ट ददसते
आणि तोच पि
ू त्ट वाचा िि ठरून
मन अचानक गायब होते
माझ्या दे खत
--- ००० ---

सांबि
ां असिारच

हे आपल्याला कळते

तम
ु चा पज
ू ेचा दगड वेगळा
माझा वेगळा असला तरी
र्कां वा खरे तर त्यामळ
ु ेच

कोितेही कुत्रे वा मािूस

आपल्या दगडावर मत
ु ल्यास
त्याचा आपि मडटरच करू

आपि सहजीवनासाठी पोटननयम नामक
सलन
ू मिल्या वैचाररक कात्रीने

आपापली मने सदहष्िू करत राहू
कशाला हवाय कॉमन इनतहास
14

सरळ वेगवेगळे साचे करू तयार

आपापले सांभोगबबांद ू गौरवण्यासाठी
परीिा रद्द आणि सावटजननक दठकािी
काढायचीच नाहीत नावे

आपापल्या स्फूनतटदात्याांची कारि तलवारी
म्यान केलेले लढवय्येच हवे आहे त

आज आपापल्या पज्
ू य पत
ु ळ्याांसाठी
माझे मनच वेगळे आहे
तम
ु च्या मनाहून

इनतहास वेगळे असण्याचा नाहीचाय प्रश्न
आपली मने व्यस्क्तगत असण्याचा आहे

तरीही सध्या इनतहासावरच भाांडत राहू नाइलाजाने
--- ००० ---

( उगीच एक क्रीडा म्हिून -- )
कसा मी दै वयोगाने तझ्
ु याशी बाांिला गेलो

तझ्
ु या दै वात होतो मी मला मी पारखा झालो
तझ्
ु या दष्ॄ टीत ददसले जे मनाला ठार करिारे

मला समजूनही परु ता तझ्
ु या नसण्यात गरु फटलो
बळी मी एकटाच होतो की तझ
ु ाही अांत होता हा
पन
ु जटन्मात भासाच्या खऱ्याने षवद्ध होत गेलो
हो उघड आता तरी व्याकूळ मन हे प्राथटते

होकार कस्ल्पत मी तझ
ु ा सत्यात खोटा जाहलो
मीलनाची आस आता षवफल तर होिार नाही

मादहती तरी आहे तल
ु ा का मी तझ्
ु या असण्यात आलो
सय
ू ाटस आता मागिे की रात्र षवरही नष्ट होवो

स्वप्न माझे र्करि होवो अन तझ्
ु या स्वप्नात उजळो
आजवरचे खेळ सारे षवस्मत
ॄ ीने ग्रासले

आज आता फूल होऊन मी तझ्
ु या केसाांत रमलो
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अांत आता जवळ आला ििही तू टाळू नको

सट
ु केस तणु झया अधिर होऊन मीच येथे थाांबलो
तच
ू षप्रया, तच
ू दे वी, तार माझे षवश्व सारे

तल
ु ा नकळता मी तझ्
ु याशी तीव्रतेने झोंबलो
--- ००० ---

माझा ननिटय होत नाही तेव्हा

मी हातरुमाल चुरगळत बसतो
आणि शेवटी कपबशा फोडून
जगाचे नकाशे तपासतो
कारि मला कोितीच

कारिमीमाांसा खरी वाटत नाही
माझ्या भोवतीच्या जगाबाबतही

मी शांका घेतो कारि दारू प्यायल्यावर
में दत
ू ली रसायने बदलतात

आणि रस्त्यातन
ू पळत चाललेली भटकी कुत्री
स्जने चढून जातात पांचवीसाव्या मजल्यावर
उडी मारण्यासाठी नतथून पि नतथले वेटसट
त्याांना गोड बोलन
ू दारू पाजतात

एका खेपेत सगळी कामे व्हावीत म्हिन
ू

आखलेले नकाशे जगात भाांडिे लावतात
सवट राजदत
ू सभा घेऊन शेवटी

जगाला अथट द्यायचे ठरवतात
हव्या त्या सवट गोष्टी भमळतीलच
असे नसल्याचे तत्त्वज्ञान घेऊन
क्राांती नाही करता येत

म्हिूनच सवट पादत्रािे नेमक्या

एकाच कांपनीची असावी लागतात
सािे राहावे, माज करू नये
हाच याचा साराांश
--- ००० ---

में दत
ू षवचार तयारच कसा होतो
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मळ
ु ात हे वाचल्यामळ
ु े
त्याचा टाय, कोट, बट
ू

हे सगळे च ननरथटक झाले
तेही सगळे में दच
ू ाच
भाग असिार

या षवचाराने त्याला

कतत्ॄट वहीन वाटू लागले
कम्यनु नझम खरे तर

त्याला आवडत नसे पि नतखट

खाण्यामळ
ु े तर तसले षवचार येत नसतील
में दत
ू या षवचाराने तो घायाळ झाला
एकही वावगा शब्द न बोलिारा तो
अचानक घम
ु ा झाला

लोकाांना खटकिे हे ही

त्याांचे नसिारच कतत्ॄट व
या षवचाराने त्याने

सेंटचा वापरच बांद केला
उत्तर तरी कसले शोििार

या प्रश्नाने त्याचे षवद्ध होिे
हे ही त्याला परस्पर घडिारे
वाटू लागले – हे वाटिेही

आयष्ु यातल्या महत्त्वाच्या घटनाही

आठवन
ू तरी उपयोग काय – असे झाले
--- ००० ---

कुिाचीही खोडी न काढता

आपि फलाटावर उभे असलो
तरी येिाऱ्या गाडीमळ
ु े

एकटे पिा कसा जािार

-- जे आहे तेच खरे िरून
चालावेच लागते

कारि आपली कल्पनाही
असते फक्त एक
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पाळलेले माांजर
माांजर सारखे एकटे पिाची
भीती घालते

म्हिून आपि मोच्याटत
सामील होतो

काळे चष्मे घालन
ू
कायमच

घोळक्यात राहण्याचे

आपल्याला व्यसनच जडते

तसाच त्याचा अभभमानही जडतो
सगळ्या भाईबांदाांबरोबर

सरु क्षित राहिेच महत्त्वाचे होऊन
एकटे पिा होतो बेशद्ध
ु

आणि जगिे होऊन बसते फक्त
एक सामदू हक आांदोलन

यातच माांजर साथ सोडून ननघन
ू जाते

ज्यामळ
ु े सांघिटमय सरु क्षितता स्स्थरावते
--- ००० --१.

तम
ु च्या आजूबाजूच्या

हवेचा पोत पाहून खरे तर

तम
ु चा आवाज कसा उमटायला हवा
न्यायासाठी

हे ठरलेले असन
ू ही

तम्
ु ही ऊस चघळत बसलेले ददसता

र्कां वा सांवेदनशील कलासक्ती म्हिून
तम्
ु ही कादां बरी वाचत बसता
याचा अथटच तम्
ु ही तम
ु च्या
आपमतलबी उदद्दष्टाांत
पडून राहू इस्च्छता
असांवेदनशीलपिे
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तम्
ु ही एखादा ढग असता
तर तम्
ु हाला कुिी

काही म्हटले नसते

र्कां वा झाड असता तरीही
पि, तम्
ु हाला मािसाची बद्ध
ु ी आहे
योग्यायोग्य समजते --

तम्
ु ही घाबरट आहात र्कां वा
तम
ु च्याही बऱ्याच कॄती

गटारात गेलेल्या आहे त
मग तर तम्
ु ही ननलटज्ज
आणि बेर्फकीर असाल

-- षवनाहे तू शाांत कुिी असच
ू नाही शकत
म्हिन
ू तर येतो न्यायाचा प्रश्न –
--- ००० --२.

समोरचा भसगरे ट षपिारा मािस
ू

ही एक प्रनतमा असते तम
ु च्या मनात

ज्या बगळ्याांचे मासे सांपवले मािसाांनी
त्याांना बद्ध
ु ी असती तर मोठी
न्याययांत्रिा उभारून
त्याांनीही केले असते
असांख्य सड
ू ननयम

घातक काय काय आहे

त्या त्या गोष्टीांच्या याद्या
करतच राहावे लागते

भसगरे ट उत्पादकाांचा सड
ू

कसा घेिार माहीत असन
ू

तम्
ु हीच नादी लागला असाल तर
कायदा असतो बषु द्धप्रामाण्यवादी
तो काही भानामती नसतो
ििात न्याय करायला
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खून का बदला खून

झाल्यावर खन
ू झालेल्या दोघाांनाही
नांतरचे काहीच कळत नाही

इतरच खुश वा नाराज होतात
वकील म्हितो, बघा तम्
ु ही
उद्या कसे पाांढरे होतील ते
डोळे त्याांचे – तम
ु चा हात

तोडल्याबद्दल आई आठवेल त्याांना
--- ००० --३.

मी आहे असांख्य दठकािी
असांख्य रूपाांत प्रगटिारा
परमेश्वर ढोंगी –

तम्
ु ही काय वेगळे आहात
नक
ु सान झालेय ते मानभसक

तम
ु चे स्वतःच्या आणि इतराांच्या
मनाांत

राजा जर पाचशे राण्या

बाळगत असेल तर बलात्कार

कसे थाांबिार त्या पाप्याांना स्त्री

भमळत नाही वा ते खादाडच आहे त

यात त्या पीडडत व्यक्तीचा काय दोि
आम्ही अमक
ु जातीचे आहोत

आम्ही षवसरत नाही षपढ्या न षपढ्या
दहसाब बराबर होगा
जे गेले ते गेले

बगळे सांिीची वाट पाहात

खूप विे तोच अन्याय सहत राहतात
ननकाल लागतो तेव्हा

कुिी कुिाचा सड
ू घेतला ते कळतच नाही
--- ००० ---
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आयष्ु याच्या सवट बाजूांनी भभांती
असतात हे माहीत नसले तरी

जे आहे ते तेवढे च मािुसकीयक्
ु त
कापसासारखे भशकवलेले असते
असेच मनाचे सत्य होते

आजार आणि जखमा हे जिू
आकाशाचे भाग म्हिन
ू च

अटळ होते पालेभाजीबरोबर

वाकडे झालेले ताट असावे तसे
हे वाढत चालले होते की त्रासाची

सहनशक्ती िीर सोडू लागली होती

हे कळे ना आणि किीच न पादहलेल्या
लेण्याांची विटने भलदहण्याचा छां द
आवडू लागला -- हे च

आयष्ु याचे रूप असल्याप्रमािे
रडू येई

स्वप्ने मळ
ु ातच छोटी असत
बाहे रच्या प्रचांड

सिासद
ु ीच्या उत्साहात

णखडकीशी मी पारोसा पडून
असे होकार-नकाराच्या
दरम्यान

आत्मकीवेत भलबभलबताना

सद्ध
ु ा मी सकारात्मकतेने कषवता भलही

ननरथटकतेच्या -- इतराांना ददलासा म्हिून
--- ००० ---

उदबत्त्याांसारखी पेटलेली

उदगारधचन्हे सक्ती करत जातात
सगळ्याच इमारतीांचे

प्रतीकात्मक अथट लावण्याची
षवचाराांचे बाि किीच
अचूक न लागताही
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एक खात्री ननमाटि करतात
यद्ध
ु भम
ू ीवरची सवट प्रेते
स्जवांत हॊण्याची

आसक्तीमळ
ु े भरकटलेले मन
आख्खा बगीचा करू बघते

धगळां कॄत हस्तमैथुनाप्रमािे
वाांझ आकाशात
थकत-भागत

वादासाठी मान्य केलेले
गळीच मारले जातात
सवट षवांचू

आणि सारवासारव म्हिून
षवजयाचे महत्त्वच

वाटत नसल्याप्रमािे

नम्र होतात सगळे च साप
हे सगळे ननस्श्चत आणि खरे

वाटत राहते जोवर हमखास एखादे झुरळ
तडफडत मरताना नाही ददसत
--- ००० ---

ननःशांक असिे हे च सत्य
या बोलीवरच मी

जगायला सरु
ु वात केली
प्रकाशाचे झाड आणि

सावलीची उष्िता स्वीकारली

-- मी डोळे उघडताच असांख्य दगडाांखालन
ू
कुत्री, माांजरी, हत्ती, वाघ, भसांह

बाहे र येऊन आपापली वैभशष्ट्ये

िारि करतात – हे मला समजले
सत्याव्यनतररक्त इतर कोिताही
षवचार न करिे हे त्यातच

अांतभत
ूट होते कारि कोिताही षवचार
हा आकाशाच्या सदभावनेखालीच
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करता येिार होता
सवट वस्त,ू मािसे आणि त्याांची नावे

याांची मला पावसाळ्यासारखी सवय झाली
-- याचे त्रासही स्वीकारिे हे
मळ
ू करारातच असल्याने
िमटवादी असन
ू ही

इहवाद सोडला नाही
इतर कोितेही प्रश्न

ही ग्रेट लोकाांची कामे ठरवन
ू

शांका घेिाऱ्याांची टर उडवली -‘ ग्रेटबीट व्हायचेय काय ‘

असे म्हित त्याांना चेपिे चालू ठे वले
--- ००० ---

ज्यालात्याला सच
ु तात उपाय

सािारिपिे रे ल्वे अपघात झाल्यावर -दहरवे पोपट या ददशेने जायच्या ऐवजी

त्याांच्याांतले पदाथट इथेच भशजवले गेले
असते तर असे घडलेच नसते – वाले
एकाच्याही बोलण्यात हे नाही येत
की बाबा मी दःु खात रादहलो

त्यामळ
ु े माझे लि गेले नाही
हे ही मी मान्य करतो

आहे त्या कपडयाांननशी
काय काय नकोय ते सवट

सवट हुशाराांना समजते --

ते म्हितात पज
ू ासादहत्य

आणि मटि एकत्र परु ले पादहजेत
म्हिजे सवाांचेच

न्यन
ू गांड जातील --

सािा जगण्याचा आत्मषवश्वास
भमळाला सवाांना की झाले -आपोआप दय्ु यमत्व
टाकले जाईल
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मातीशी ईमान राखत
सवाांना इतके कळतेय हे पाहून सवटच

चर्कत होतात आणि आता लौकरच प्रश्नहीन

जगात जगण्याचा एक वेगळाच आत्मषवश्वास
आपल्याला भशकावा लागिार की काय
या काळजीने काहीसे काळवांडतात
--- ००० ---

शब्दाांचे होतात रां ग

समद्र
ु ाच्या दःु खावरून

उडालेल्या पक्ष्याांचे डोळे

चमकतात माझ्या अांिारात
भावनाांच्या लाटा

दहांसक असल्या तरीही
होतात ननरथटक

फक्त असण्यात
ननमटनष्ु य मनात
उमटतात

ननघॄि
ट स्मॄतीांचे नननाद
माझे नसलेले

र्कनाऱ्यावर थाांबलेली
उत्तान नतटकी

होते त्या अांिाराला वश
समद्र
ु ाला न जुमानता

यावर समद्र
ु ाची नसते
काहीच प्रनतर्क्रया
नतचे न जुमानिे
न ददसल्याने

नतटकीचे मन

होते माझे मन

चमकिारे ननघि
ॄट आता
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माझ्या नसलेल्या अांिारात
त्या मख
ू ाटने एकदाच

--- ००० ---

केली होती माझ्या शब्दाांची कुचेष्टा
आणि तरीही तेव्हापासन
ू माझ्या
कांगव्याचे दाते

तट
ु ले ते तट
ु लेलेच रादहले
र्करकोळीत रक्त षपऊन
सांतष्ु ट व्हावे

असे थोडेच होते माझे उदद्दष्ट
तरीही रस्त्याच्या वळिावर
अचानक एखादा जुना

शत्रू भेटावा आणि त्याला टाळून

सरळ आपि कॉफीशॉपमध्ये भशरावे
तसे षवना-अपराि मी

माझ्या टोप्या बदलत रादहलो
कुिी माझे स्वागत केले

तरीही मी कसनस
ु े हसन
ू

गड
ुां ाळत रादहलो माझी मैफल
ज्यामळ
ु े माझा नम्रपिा
झाला प्रभसद्ध

रफू करण्याचा माझा प्रत्येक प्रयत्न
बळ दे त रादहला

माझ्या गररबीला

-- श्रीमांत होण्याची आकाांिा
सोडल्याभशवाय ननकराने

माझे रक्त जिू थाांबिारच नव्हते
--- ००० ---

सय
ू ोदयाऐवजी पव
ू ेकडून
िुराचे लोट उठले
उां च उां च होत

आभाळ भरून

आक्रमत येऊ लागले
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त्याच वेळी पस्श्चमेकडून अचानक
वारा आणि पाऊस आला

या सगळ्या किीच न घडिाऱ्या

अशा माहीत नसलेल्या गोष्टीांनी
पिी, कुत्री याांचे ओरडिे
मनू तटमत
ां भय होऊन
मने कापू लागले

ददशाहीन सैरावैरा

पळत सट
ु लेली मािसे

आप्तस्वकीयही षवसरून
बाकीचे नांतर पाहू

असे म्हित िापा टाकत

डोळे षवस्फारत ओरडत रादहली
हीच असावी प्रलयाची वेळ

आता काहीच नाही करता येिार

अशा षवचाराांत काहीजि अांताला
तयार होत असतानाच

कभभन्न आभाळातन
ू जवळ

जवळ येऊ लागला एक प्रचांड ग्रहतक
ु डा
--- ००० ---

त्या षवस्तवाचा तो

महामख
ट िाच म्हिावा लागेल
ू प
ज्याने भराभर सगळी घरे
ररकामी करायला लावली
हातरुमाल असन
ू ही

लोकाांना दे शोिडीला लावले

उष्टे -खरकटे खािारी कुत्री मारून
चाांदण्याांना खेळिी म्हिून
षवदहरीांत भभरकावली
खरे तर हा

सख
ु ाचा असिार होता मोसम

सवट स्त्री–परु
ु ि मैदानात जमले होते
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एकूिात सवट भमळून सवट

अवयव होते सतत प्रवासात
केवळ भावनाांवर जगावे

षवचार नकोच काही काळ
अशा आज्ञेमळ
ु े

सवट झाडाांनी भयभीत होऊन

थरथरत राहिेच पसांत केले होते
उपाय नकोच होता

अद्वातद्वा िाविाऱ्या
रक्तावर

मनाांना राख फासिे

हा फक्त एक जुलम
ु ाचा रामराम होता
हव्याशा अत्यत्ु कट कारां ज्याांपव
ू ीचा
--- ००० --हद्द झाली !

पि
ू ट स्टे शन मीच बाांिन
ू द्यायचे ठरले !
म्हटले, कशाबद्दल ?

तर िरिाचे दरवाजे उघडून

त्याांनी रूळच पाण्यात बड
ु वन
ू टाकले !
मला आततायीपिा नाही आवडत

तरीही, माझे अपमान का होतात ?
रुग्िसेवेसाठी मी नोकरीवर
पािी सोडून भिांग झालो

तरीही, उसने घेतलेले जगाचे अथट
साांगिारे च श्रेष्ठ ठरत रादहले !

अवाजवी असे मला काहीच नकोय

पि, माझ्या मनात साठलेली दःु खे
खोटी कशी म्हिता येतील ?
की तम्
ु ही म्हिताय म्हिून
मी समथटन करायचे

प्रत्येक आत्महत्येचे ?
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मला आता कांटाळा आलाय

बसेस वेळेवर येत नाहीत त्या नाहीतच !
हीही माझ्याच उसवलेल्या
स्वेटरची समस्या ?

तम्
ु हालाही नाही कळत काही
आय नो ! माझा स्वभाव

जरा गरीब पडतो, इतकेच !
--- ००० ---

तम्
ु ही द्याल ते खाऊन

तम
ु च्यापढ
ु े शेपट
ू हलवायची

हे तम
ु च्या कुत्र्याला कळलेच नसते

तर तम्
ु हाला प्रमोशन भमळाले नसते
हे तम्
ु हाला पटत नाही

तम्
ु ही तम
ु ची सदटट र्फकेटस, अनभ
ु व
आणि काम याांच्यावर भर दे ता

कागदच नसते तर हीच सदटट र्फकेटस
कातडयावर भलदहली असती
हे मात्र तम्
ु हाला पटते

तम
ु चा स्पिटक बॉसशी भाांडला होता
ते कळल्याने बॉसच्या पत्नीने

त्या स्पिटकाच्या पत्नीशी सांबि
ां तोडले होते
हे तम्
ु हाला ननरथटक वाटते

तम
ु च्या जन्माच्याच ददवशी
तम
ु चे वडील बरे होऊन

इस्स्पतळातन
ू घरी परतले होते

त्यामळ
ु े तम्
ु हाला आईचे दि
ू भरपरू भमळाले
हे नाही तम्
ु हाला ददसिार
तम
ु च्यामळ
ु े तम
ु च्या

आईवडडलाांचा घटस्फोट वाचला होता
हे नांतर का असे ना साांधगतलेच होते
ना तम्
ु हाला तम
ु च्या आईने
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तम
ु च्या वडडलाांच्या मते ती लाडावलेली हट्टी होती
--- ००० ---

मी जेव्हा प्रखर

आत्मकेंद्री प्रनतर्क्रया दे तो

तेव्हा मला खच्चून सदी होते
ज्योक नाही – खरे च

माझे आत्मकेंद्र माझ्या नाकाच्या
वा फुफ्फुसाांच्या मळ
ु ावर येते

इथेच अपराि आणि इथेच भशिा
हा कायदा समजल्याने

मी सद
ु ढ
ॄ ाांकडे अचांब्याने पाहतो
खरे तर आत्मकेंद्रच नसते तर

ते आणि मी वेगळे कसे रादहलो असतो
त्याांच्या आत्मकेंद्राांचे गढ
ू
मला कसे उकलिार

ते तर नेहमी धगयाटरोहि

वा परदे श वाऱ्या करताना ददसतात
भशवाय त्याांना काय आवडते
काय नाही हे ते अत्यांत
समरसतेने साांगतात

अमक
ु दठकािचा बटाटे वडा ग्रेट
ननव्वळ तेवढ्यासाठी जा

ते मला म्हितात – मी म्हितो

फक्त खाण्यासाठी मी नाही हो जात
एवढ्या लाांब आणि लगेच मला
सदी होते

--- ००० ---

माझे एकट्याचे मन
असे काही नसते

मी जेव्हा टाकतो माझे मन
तेव्हा जगातली सवट मने
टाकली जातात
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त्यामळ
ु े , जरी कुिी एखादा वा अनेक
मला बेर्फकीर म्हिाले तरी
खरे तर

कुिीच कुिाला काही म्हित नाही
वस्त,ू मािसे सगळी असतात
एका मोकळ्या ननरथटतत
े
त्या ििी कुिी कुिाचा

अपमानही नाही करू शकत
जगिे थाांबत नाही

पि मी असतो पि
ू ट

खऱ्या जगात सवाांसह
ज्याांत माझे

द्वेष्टे ही असू शकतात
सगळी झाडे मला ददसतात

पि त्याांना हे नसते माहीत की
मीच आहे तो नसलेला
त्याांची मने टाकिारा
मनाांसह असण्याचा

त्याांचा भ्रम न मोडता
--- ००० ---

माझी कषवता वाचून

माझ्याबद्दल काही ठरवू नका -कषवता खरी असली तरी

मी नेहमीच खोटा असतो -तम्
ु हाला मी ददसतो-भेटतो
तेव्हा तरी मी खूपच
घाबरलेला असतो

त्यामळ
ु े मी हमखास ढोंग
करतो ननभटयतेचे
माझा खरे पिा

मला लपवायचा असतो
30

कारि तो माझा नसतोच
मग मी का ढोंग करावे

तो माझा असल्याचॆ -माझ्या खोटे पिातले

अनेक दग
ु ि
ुट मी लपवतो

ते वेगळे – मला हीच भीती असते
की ते माझे दग
ु ि
ुट
जर उघडे पडले

तर न जािो तम
ु च्या लेखी

माझा खरे पिाही खोटा पडायचा
माझी कषवता खरे तर

आता मलाही तम्
ु हाला वाटते
तशीच खोटी वाटते --

षवशेितः माझ्या दग
ु ि
ुट ाांमळ
ु े
अशक्य वाटिारी
--- ००० ---

एक तर हे तू आणि अथट

ठरवन
ू च टाकायचे र्कां वा

सवयीत इतके बड
ु ू न जायचे की
त्याांची गरजच नष्ट व्हावी --

नतसरा प्रकार काही कवीांचा -गोंिळसांविटन परु स्कत्याांचा

-- या नतन्हीांत सगळे च सेफ होते

कारि आता प्रत्येक वस्तू प्रत्येकाला
स्वतांत्र ददसते – जेवढ्या वस्तू तेवढे
जगण्याचे प्रकार हे स्वीकारता येते
स्स्थरस्थावर

झाड हे घारीला

बसायला उपयोगी असते
पि त्या दोन्हीांचा

काहीच सांबि
ां नसतो
मादीशी रत होिारा नर

स्वतांत्रपिे त्याचे टोक गाठतो
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मादीच्या वाट्याला ते टोक

येिे वा न येिे हे नतचे जगिे असते
हे षवचाराांचे जग असते

प्रत्येकाचे षवचार वेगळे

असल्याने प्रत्येकजि वेगळा
असतो सवाांपासन
ू अलग

-- मिेच सगळे एकत्र जमन
ू --

मािसे, झाडे, घारी समरस होऊ पाहतात
--- ००० --स्पर्श
माझे हात

तझ्
ु या असण्याचे पडदे खोलतात

तल
ु ा अधिकच नग्नता नेसवतात

तझ्
ु या दे हाचे दे ह उघडे करत जातात
माझे हात

तझ्
ु या दे हासाठी एक वेगळाच दे ह शोिन
ू काढतात
-- ऑक्टास्व्हओ पाझ.

पाझच्या ‘ ऍक्रॉस ‘ या कषवतेतल्या काही ओळी –
माझे डोळे भमटून

ते मी उघडतो तझ्
ु या डोळ्याांत
सदोददत जाग्या असिाऱ्या
स्वतःच्या रत्नशय्येवर :
तझ
ु ी ओली जीभ

तझ्
ु या िमन्याांच्या उद्यानाांत
खूप झरे आहे त

रक्ताच्या मख
ु वट्यासह

मी तझ
ु े षवचार ओलाांडतो शन्
ू यपिे
स्मॄनतभ्रांश नेतो मला

जगण्याच्या उरलेल्या दस
ु ऱ्या बाजूला
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-- ऑक्टास्व्हओ पाझ
--- ००० ---

ना किी नदीकाठी रादहलो

ना किी शहरात समरसलो

ना ननसगट ना इमारती ना वस्तू
काहीच नाही होिार प्रनतमा
माझ्या कषवतेत

गररबी मान्य केली

स्वस्तोम नाही माजवले
भावना दडपन
ू टाकल्या
स्वतःचे काहीच फार
ओळखीचे नाही केले
रुि अहां कार

बोचरा ठे वला माझा

सदोददत अांतर राखिारा
अश्रांप
ू ासन
ू

ज्या घडल्या घटना
त्याांच्या मागचे
माझे मन

किीच उघडे नाही केले
जिू सगळी फक्त

चालरीतच चाललीय
माझी कोितीच सख
ु दःु खे
कुठे च पोचली नाहीत नीट

माझे जािेही असेच दडपन
ू
मी जाईन ननघन
ू नकळत
--- ००० ---

मला नाही पटत पि तो खात्रीने साांगतो

त्याचे जगिे अनेक रूपाांत चालू असल्याचे
किी तो वक्तमिला राजकुमार असतो
राजकारिात न पडिारा तर किी तो

असतो इांददरा गाांिी वा रवीांद्रनाथ टागोर
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त्यामळ
ु े त्याला प्रभसद्धीची काळजीच नसते
हळूच उलगडलेली बट
ू पॉभलश करिारी मल
ु े
त्याच्या बांगल्याच्या व्हराांडयात धचत्रे

काढत बसतात बबयर षपिाऱ्या ट्रकड्रायव्हसटची
रात्रभर त्याचा डॊळा नाही लागत त्यामळ
ु े

कशासाठी आपि इतकी िावािाव करतोय

असे त्याला वाटत राहते मख
ु वटा उतरवताना
अभमताभचा नक्
ु ताच दात घासन
ू आलेल्या
आजारी पडून चालिारच नाही कारि

हा डोलारा िाड िाड िाड करत कोसळला
तर गतप्राि होतील असांख्य भशिक

पेट्रोल पांपाांवर भशकविारे जुगाराांचे डाव
त्यापेिा तो ठरवतो की सरळ उठून

जावे षपकननकला त्याच्या एकमेव मैबत्रिीसह

जी तो स्वतःच असतो अनेकदा मादक आणि आवाहक
मख्
ु य म्हिजे कुिाला हरवायचा प्रश्नच नसतो
जे उपलब्ि जग आहे ते तो परु े परू वापरतो

त्याच्या आिीचे आणि नांतरचेही सगळे वेटसट

त्याचा मान राखिारे च असतात जरी तो मिूनमिून होतो बँडवादक ननरिर
--- ००० ---

डडप्रेशनची सरासरी वाढल्यामळ
ु े
राजकीय उलथापालथ झाली

असा साराांश भसमला बैठकीत ननघाला
तेव्हा सांध्याकाळचे
सात वाजलेले होते

आणि सय
ट काशाच्या
ू प्र

ऍलजीवरच्या गोळ्याांमळ
ु े

खूप मािसे झोपी गेलेली होती
होऊ दे काहीही -- ते तर होिारच
पि कशामळ
ु े काय झाले
याचा मागोवा घेत राहिे
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महत्त्वाचे होते षवरोिी पिाांच्याही
गरजेचे होते मख्
ु य म्हिजे

कळत तर राहायलाच हवे ना
भसगरे टच्या िुरात रस्ता

वाहून गेला ही नस
ु ती बातमी
कशी पचविार ननरीिक आणि षवश्लेिक
इनतहास कळला की आयष्ु य

ताब्यात राहते ही सवाांचीच श्रद्धा होती
जरी में द ू भभन्न भभन्न असल्याने
सवाांचे पाळीव प्रािी वेगवेगळे

आणि वेगवेगळ्या जातीांचे होते
सवट कळत सतत खात्रीशीर

जगण्यासाठी सवाांकडे बल
ु डोझर होते

मतभेदाांचे अडथळे जमीनदोस्त करिारे
--- ००० ---

सांध्याकाळचा पाऊस पाहताना आज

तशाही ओल्या वातावरिात िगिगताना
पादहलेली एक जुनी धचता आठवते
पदहला पाांढरा केस सापडताच

दचकून आकाशाकडे पाहावे तशी
आपल्या मनातन
ू ओसांडू शकिारे
आसक्तीचे फुसाांडते प्रवाह

ज्या ज्या इमारतीांना स्पशन
ूट गेले

त्याांना त्याांना किीच नाही षवसरता येिार

शेकडो विे परु ाण्या वॄिाांचे हे जांगल घनदाट
त्याांच्या मनाांचे सवट स्वातांत्र्य

दहरावन
ू घेिारे – हे माहीत असल्याने
आता चालीत शाांतता असते
हा काय प्रमोशन करत बोडट

झळकवायचा भसनेमा थोडाच असतो
नस
ु ता सािा एक कप चहा समजून

ओलाांडायचे असते सामास्जक क्षिनतज
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फरफरत जािाऱ्या कापराप्रमािे
तीच तीच हत्या पन्
ु हा पन्
ु हा होऊ शकते
असे हे एकच मानवी सत्य
सवट भ्रमाांचा नाश करिारे

सकाळ होताच अांिारात गडप होिारे
या हॄदय कुरतडिाऱ्या पक्ष्यापासन
ू सट
ु केचे सरू
ु होतात

ननकराने षवचार अधिकच उत्तेजक गत
ुां विारे जखमा करत
--- ००० ---

हळूहळू बदलत गेले -सगळी उदघाटने

माझ्या हस्तेच होऊ लागली

खरे तर मी माझ्या त्याच त्याच मीला कांटाळलो होतो
माझी धचडधचड होत होती

एकदा प्रनतमा रोवली गेली डोक्यात की
पत्नीही तीच तीच होते कांटाळवािी
धचडधचड ननमाटि करिारी

पि आता हे उदघाटनाांचे बरे जमले
रोज नवी मािसे, नव्या र्फती

आणि छान कपडयाांत सगळ्या व्यक्ती
ज्या मी नाहीत वा माझी पत्नीही
-- हे तरी का घडू शकले तर माझे

माझ्या भत
ू काळातले अतोनात कष्ट आणि उत्साह
इतराांच्या दष्ॄ टीने तीच माझी प्रनतमा आहे
अतोनात कष्ट आणि उत्साह

पि प्रत्येक वेळी ते इतर नवे असतात
मी तोच असलो तरी

हल्ली मला वाटते की याच्या

मळ
ु ाशी जायला हवे – असू शकते का
एखादी प्रनतमा सतत बदलिारी

कायम फ्रेश आणि तरीही ओळखीची
त्यासाठी मला आिी माझा कांटाळा
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आणि नावीन्याची गरज – हे च तपासावे लागतील
तेच माझ्या प्रनतमेची सरु
ु वात समजन
ू
--- ००० ---

तझ्
ु या असलेल्या दश्ॄ यात

मी आिखी एक दश्ॄ य भमसळतो
माझ्या भत
ू काळात

वाट पाहात थाांबलेले …

भािेचा वापर नको आणि ओळख नको
असेच ठरले ना आपल्यात
त्यामळ
ु े अत्यच्
ु च कोटीची
स्वप्ने लावली मी

तझ्
ु या मनःपटलावर
तझ्
ु या सहवासात

प्रत्येक िि उलगडत होता
षवश्वरूप होत

अलग अलग षवचाराांची असन
ू ही
एकच दनु नया वसवत
आपल्यासाठी

तझ
ु े अनावॄत जगिे

मला समजत होते म्हिजेच स्पशटत होते
मी म्हित होतो

माझ्या ऐवजी तझ
ु ाच भत
ू काळ
घेऊ आज चवीला तर

तझ
ु ी हरकत नव्हतीच
माझ्या बोलण्याने भािेला नछद्र पडले
म्हिजे वतटमानाला

पि तल
ु ा ऐकू नव्हते येत

बबनभािेचे तझ
ु े वचन अबाधित होते
--- ००० ---

या ना त्या हजार प्रकाराांनी

असांख्याांच्या छळाांचे असांख्य मागट
ननमाटि करिाऱ्या रािसाच्या
अभेद्य प्रािाचे रहस्य होते
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इथून हजारो र्कलोमीटर दरू
असिाऱ्या राज्यातल्या

एका षवदहरीतल्या भभांतीवरच्या
सरडयात बेगम
ु ान जगिाऱ्या
-- असे कुिी म्हित

-- ते बघू नांतर – आिी इथले
कुपोिि घालव,ू खन
ू थाांबवू

-- असेच म्हित राहात बाकीचे सगळे
जन्माला येताना कुिी

सांपादक, पत्रकार, ननरीिक वा षवश्लेिक
बरोबर आिू नयेत हे च खरे

-- ते सगळे च सत्यवादी असन
ू ही
त्याांच्याांत टोकाचे मतभेद होत

आणि प्रश्न अधिकच जदटल होत
असा कुिी रािस नाही राज्य नाही सरडा नाही
-- उगीच प्रश्न लाांबिीवर नका टाकू

अन्यथा लौकरच आम्ही सशस्त्र उठाव करू
-- लोक म्हित – इथे जे आहे त्यातच
मळ
ु ात जाऊन िाडसाने ही रचना

उलथवायला हवी – असे ते म्हित
खरे काय ते ठरवतच मागट काढले जात
--- ००० ---

ते नारळाचे झाड

रात्रीही नतथेच असे
अांिारात अस्पष्ट

माझा सवांगडी झालेले

मी आजारी णखडकीतन
ू बघत

त्याच्याकडे आणि ते लहरत वाऱ्यात
किीही माझ्या षवचारात
नसिारे असे ते
मी

एका बाबाांचे दशटन घेऊन
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येऊन पडलेला अांगारा फासन
ू
माझे स्वप्न बरबटवन
ू

तेव्हाही ते नतथेच तसेच
नारळ िारि केलेले
ननरोगी

तसाच पडून मी

अभ्यास करे दःु खाचा

माझ्या कॉटसमोरच्या
भभांतीवर उमटलेल्या

झेंडयाचा आणि षवमानाचा
तेव्हाही पादहले तर

काहीच कीव नसे त्याच्या झावळ्याांत
काही ददवस कळलेच नाही ते गेले कुठे ते
नांतर नतथे एक इमारत ददसू लागली

नतला तर वाऱ्यात लहरताही येत नव्हते – पि, ते गषवटष्ठ होते
--- ००० --हे ननव्वळ

नतच्यामळ
ु े घडते
एरवी तीही

इकडेनतकडे

खरचटत र्फरते
पि अचानक

माझ्यासमोर येताच
षवपरीत घडते

माझ्या मनात

असतो एक दगड
तो अचानक

षवरघळून नष्ट होतो
म्हिजे रूपाांतरीत
नाही होत

नष्टच होतो

जिू कस्ल्पतच
असावा असा
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आता जे जग

आहे तेच मला

कस्ल्पत ददसू लागते
कसलाच कशालाच
पायाच नसलेले

तीही तशीच ददसते

कस्ल्पत – पायाहीन

पि समािानी ददसते
--- ००० ---

सवट वस्तच्
ूां या आवरिाखाली
असते एक भािा

एकूिच मानवाला प्रस्तत
ु
ती ओळखन
ू

आपापल्या भािेतही
ती षवस्तारता येते

अांिाराचे राजकारि

हे किीच सड
ू ाचे नसते
ते तसे वाटिे

हे आपल्या मयाटददत
भािेमळ
ु े घडते

अन्यथा फक्त

कोितीही वाफ

सांगीतात पकडली

तर सहज होिार असते

कोित्याही दोन वस्तच्
ूां या
स्पशाांचे मीलन

वस्तत
ांू रां गन
ू गेल्याने
त्याांच्या मागचे

त्याांच्या अभावाचे जग

जिू पावसात वाहून जाते आणि वस्तच
ांू े जग
प्रेयसी भमठीत
आल्याप्रमािे
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अप्रस्तत
ु करते सवट दाहक दःु खाांना
त्याच्या दारुि दबावाखाली

-- खरे तर चव आणि नाद एकच असतात –
--- ००० ---

अरे , प्रेयसी म्हिजे काल्पननक रे भमत्रा

उगीचच माझी प्रनतमा दरु
ु स्त करून बबघडवू नकोस
तू तरी कुठे खरा आहे स – मला तर फक्त
तझ
ु ी सदगि
ु ी प्रनतमाच माहीत आहे
माझ्या आिीपासन
ू हे षवश्व होतेच

तरीही, सय
ू ोदयाला मी कायद्याचे पस्
ु तक वाचतो
बघ, दोन्ही कल्पना म्हिजेच प्रेयसी खरीच
हे झाले चालू तझ्
ु या मनात मला धिक्कारत
तू प्रेमाचा षवियच काढत नाहीस कुठे

तझ
ु ी प्रनतमा जपण्यासाठी सरु कुतत जातोस
प्रेयसीला असे नाही चालत – ती शोित असते

हक्काने नतच्याकडे पाहिारा, खात्रीने बोलिारा
ती नकारही दे ऊ शकते – मग तह
ू ी नाद सोडावास

पि नतच्या प्रनतमेसमोर तझ
ु ी बनावट प्रनतमा नको
प्रनतमाांचे खेळ खरे थोडेच असतात – फक्त ते

खरी इजा न करता सन्मानाने चालायला हवेत
तल
ु ा तझ
ु ी प्रनतमा आणि आप्तस्वकीय

याांचेच महत्त्व असेल तर ते प्रेयसीला नाही चालत
तीही नतच्या प्रनतमेचा डाव खेळतच असते

नतला िोका चालतो पि प्रनतमा खरीच लागते --- ००० --ट्रॅ र्फक जॅमच्या कोंदट मनःस्स्थतीत
मी ररिा सोडली ती नेमकी

शभ
ु गाठ या षववाहसांस्थेच्या
ऑफीससमोर
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स्जथे काही विाांपव
ू ी

मी पदहली कषवता भलदहली होती
नतथल्याच एका काळ्या

खुचीवर बसन
ू षवमनस्कतेची
तेव्हापासन
ू माझे हे च मत आहे

की कषवता खूप मोठ्या ओळीांची नसावी
आणि फार मोठीही नसावी

भावननक घटनाांच्या तपशीलाांनी
भरलेली काठोकाठ

कोंदट मनःस्स्थतीसारखी
रस्ता मोकळा होईपयांत

भमसळपाव खायचे ठरवले
तेव्हा लगेचच मनावर
तरां गू लागला

माझ्या यशाचा तवांग
त्याच ट्रॅ र्फकचा लचका तोडून
त्याने मी समजून घेत होतो
पररस्स्थतीचे भषवतव्य

नकळत तो सोडला जाताच पररस्स्थतीच नष्ट झाली
मोकळे पिात षवचारा ऐवजी अचानक शाांतता आली
--- ००० ---

नाही तरी आगा ना पीछा

हा सगळा भ्रमच असेल तर

माझ्या एकट्यासाठीच कशावरून नसेल ?
मी समजतो की

डाळीचे भाव वाढले

म्हिन
ू कुत्री चेकाळतात
पि त्याच वेळी मला
हे ही वाटते की असेच

इतर सगळ्याांनाही वाटत नसेल का
-- हा षवचार माझ्या मनात
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येण्यासाठीच हे इतर सगळे
असावेत

एकदा भ्रमच म्हटल्यावर

र्कती लोकाांसाठी र्कती भ्रम
याला काहीच अथट नाही

खुनाांच्या बातम्या ऐकून

मी सन्
ु न होत असलो तरीही

त्याचप्रमािे इतरही ददसतात
आणि खून करिारा आणि

करून घेिारा – त्याांना काय

वाटत असावे या माझ्या षवचाराांशी
त्याांचे मॅधचांगच असिार बहुतेक

डाळी आणि कडिान्ये प्रधथनाांसाठी आवश्यक
असे मी म्हिावे यसाठीच ते कुिीतरी

शोिून प्रभसद्ध केले असे मला वाटत असिार
--- ००० ---
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