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पाहण े 
 
पाहण ेह ेनसुत ेडोयाचं ेथोडचे असत े 
ऐकलेले पणू  ऐकण ेहहेी पाहणचे तर असत े 
मला तर ातले पाहणहेी   
साता चवीन खर ेवाटत े 
 
तझुा मला श झाला होता  
की तो सगुधं होता तुया केसाचंा  
ह ेगढू  
न उकलयाचा ण वारंवार यते राहतो  
तो पािहला जातो तेा  
सवान ेआपण 
असतो माझी किवता  
अिनिमष पाहयाची   
 
कदािचत तचू पाहात असशील  
आिण मी ऐकत असने तझु े 
वहीन सवंाद  
हा ण   
थमच यते असान ेनान े   
आपा जगयात  
 
सकंोच कसला  
उलट सगळेच उु असान े 
ओळखच लोपलेली असण ेआपली  
 
उगवता सयू   
आिण ााबरोबर यणेार ेअनके पी  
मायात ोट घडवतात  
माझी के किवता  
 
असत ेतझुमेाझ ेपाहण ेजगाकड े   
--- ००० ---  
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काम  
 
पावसानतंर ऊन पडत ेतेा वाटत े 
िकती  ऊन खर ेतर  
त ेअसायच ेतसचे असत े 
झाड ेआिण इमारती दतेात  
ाला तजलेा  
 
याउलट अनके सकंटे यऊेन जातात  
श ूदशेमखुावर ाला अिधकच  
धीराचा शिमान आिण आदरणीय करत  
 
आज ाा दशेावर हा करणार े  
ितसर ेसमजतात तो आह ेाचंाच िनण य  
तचे पकडताहते ाला कडीत  
 
पण तचे मारतात जेा आपलेही लोक तेा  
आपण नसुत ेअचिंबत होऊन नाही भागत 
ा वेाचं ेअसणारच काही  
ाचं ेाचं ेससुगंत तकशा  
ह ेसमजनू  
 
याामळेु त ेघडतये अस ेत  
िवषेण करणारी मन े
साशकं होतात ाच ांा बुीन े 
 
तरीही काम िमळत असाा समाधानात  
--- ००० --- 
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आवळलेले गळे  
 
मन याचा अथ च दडपण र ेबाळानंो  
ियानंाच नाहीत नसुती पुषानंा  
ततृीयानंा समसभंोयानंा सगयानंा आहते  
अधंकु काश आिण आवळलेले गळे 
असचे तर असत आले आह ेसगळे  
 
सगळीच मन ेअाियत जखडलेली  
उफाळून यायला टपलेली आहते  
यातंा ियाच फ यणेार  
खुा काशात आिण त ेपान  
जागीच होता कामा नय े 
वषा नवुषाची वखवख  
ही जा गहृीत कशी धरणार     
 
धड आिण पाप असलेली एकटीच  
कशी होणार िनाप खळाळती नदी  
 
मनच नाही अस ेिनाप कोण   
कुठे सापडणार रामायणात  
लण सीतेा पायाकंडचे फ  
बघत होता ण े 
 
आयानंो तमुा मलुानंा िशकवा  
ाचंी नजर  करायला  
सागंा ानंा काहीही उघड ेिदसले   
वा उभार मोकळे तरी ावन सहज  
िफरावी नजर जशी आकाशावन 
 
गु णाले मनात माकड अिजबात  
यतेा कामा नय ेसाध ेसरळ मजते जगा  
 
माकडाचंा अटळ उाद हाच तर आह ेिवषय  
--- ००० --- 
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नामजप  
 
कधी तरी कळायलाच हव ेना  
नामजपासारख ेसरावातले अनभुव  
हळूहळू होत जाणार  
माग ेपडलेली घर े 
िवटत जाणार  
रोज तचे तचे सयूा  टभा िमरवणारे   
निैतकतचेा  
 
एक ण आकाराला येयासाठी  
आधी कुठे कुठे िकती िकती  
ितिकटे फाडलेली असतात  
आिण काय कशी असत े 
ा ितिकटाचंी वशंावळ   
ह ेिदसतच नाही  
ह ेकबलू न करता  
आपले सजुलेले अवयव झाकयासाठी  
घतेले जात ेदशेाच ेपाघंण  
 
पण एवान ेनाही भागत 
िममडंळ वाढवाव ेलागत े 
एकमकेांा खरदेीला जाव ेलागत े 
 
खपू वाईट वाटण ेआिण रंग उडालेा  
कहायाचं ेमजकूर ितथाच व ू 
एकमकेातं िमसळून वापरण े 
एवढचे उरत ेमग शाचं ेकाम  
 
फारच ग ुतंााच ेिनर  
करणार ेकुणी काही दाखव ूलागला तर  
ात काही तच नसाच े 
नपण ेसागंनू टाकायच ेलगचे   
नामजप हाच कळवळा णत िनहृपण े 
--- ००० --- 
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ना किवता  
 
आपले सवाच ेिमळून मन  
एकच असत ेह ेिदसान े 
त ूिलिहलेली अथ पणू  किवता  
मला आधीच माहीत असत े 
मी चिकत होतो त ेफ  
ितकड ेमाझ ेल नत ेणनू  
 
ना तलुा ना मला चालत े 
अिनिततचेी भीती  
णनूच आपले अथ   
आपाला मबाहरेच ेनाही चालत  
आह ेत ेखोटे असयाची भीती परवडत े 
 
माहीत असलेली किवता िलहीत िलहीत  
त ूएक मोठा कवी होतोस  
ह ेतर िकती भीतीदायक  
पण आपण सरावणचे करतो पसतं  
 
श धन ठेवयाच ेतझु े 
आससुलेपण करत ेतलुा शभ ू 
तझु ेसार होतात हार  
घातले जातात तलुा  
 
सवानाच भीती असत ेिनरथ कतचेी    
ा दडपणान ेन जाणो आपण  
बडबडायला लाग ूिनरथ क  
 
ापेा आाच सोडू या मन मोकळे  
िनरथ कतेा अमया द जगाला वाव दते  
 
िनदान माहीत नसलेा ना  
किवता तरी यतेील समोर  
--- ००० --- 
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मखुवटा  
 
िनसग य ेओसडूंन वािहामळेु  
वाटत ेआता आनदंात जातील िदवस पण   
कोणाही पयेाच ेवाह वा  
कोणाही आठवणच ेओहोळ  
िचमटीत पकडता यते नसान े 
:ख होतच राहत े 
 
शार ी-पुष ातही ाचं ेचहेर े 
रंगवतात रागदारी सगंीतात आिण पुा एकदा  
यऊे पाहतात च ुबंकेात आयुाा  
तेा सवच पशपुी  
झोपी जातात डाराडूर  
काही कळतच नसान े 
 
हास नको ह ेत सारखचे समोर  
पडावर यते रािहान े 
बाजारात गद होत ेमुाम  
बिेफकीर होयासाठी  
म दते ा नोकया णत  
 
मग  राहतो तो  
दशेाा आथक पिरितीचा  
ासाठी सवानी सभंोगसखुात  
राहाव ेतीन वष अस ेठरत े 
 
उगीचच उखायापाखाया काढयात  
अथ  नसतो िनदष गाव कुठे िमळणार  
या पृीवर या िवचाराची तरी  
हवीच ना समज 
 
माणसू णज ेमखुवटा अस ेअसले तरी  
मेाचा मखुवटा येर असचे होणार ना  
--- ००० --- 
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परा भाव  
 
मी काही अिभनतेा नाही  
तरीही एका पवू पािहलेा िचपटाची कथा   
वाचनू मी कना क लागलो की बाबा  
कसा केला असता मी अिभनय  
अमकु वा तमकु सगंात  
 
मला मळुात त ेसगंच खर ेवाटेनात  
मला धड हस ूरडू वा राग  
काहीच यईेना  
 
मग मी सव दार ेिखडा लावनू घतेा  
अधंारात तरी त ेसव खर ेवाटेल या कनने े 
अधंार असला तरी मला  
ास घतेा यते होता  
ह ेकाही नवल नत ेमग मी  
खर ेणज ेकाय यावर सु केल ेचतन  
 
मी चहेराच काय हात पाय ही नत ेवापरले कधी साथ पण े  
आवाजही फ माया मालकीचा णनूच वापरला होता  
मी खरा आह ेका ह ेन िवचारता  
कसा काय मी अधंार चाटत होतो 
माया आयुाता सव माणसानंा  
मी कशा ितिया दते होतो  
ानंा चागंली वा वाईट कस ेठरवत होतो  
 
या बािलश कनने ेमला यायला लागला  
परा भाव 
नोकरी उम करत कुटंुबकिबला जोपासणारा मी  
इतका उथळ का रािहलो होतो  
 
खपू वळेान ेमी िखडा उघडा तर  
बाहरेही अधंार होता आिण िदव ेगलेेले होत े 
ह ेखर ेअसले तरी मला त ेउथळच वाटले  
माया कनसेारखचे  
 
य ूबूवर तो िचपट पुा पाहावा  
अस ेठरवले साल ेत ेसगळे बनावट असले तरी  
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ा ा वळेी त ेत ेसगळे खर ेधन चालतात साले  
िददश क अिभनते ेअिभनेी लाईटवाले साऊंडवाले  
आिण मकेपमन     
 
म द ेआह ेमी उथळ अस ेणनू मग मी  
िदले सोडून  
--- ००० --- 
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पाचपास  
 
माझ ेमलाच कळतये   
धार नाही आलेली  
 
णज ेकाय झालेय   
अथंण पान पाय पसरलते   
की कानामागनू यऊेन ितखट झाामाण े 
कानाच ेमह वाढून बसलेय   
 
माझा अनभुव माझी मानवता  
याचं ेिपतळ उघड ेपडतये की काय  
अशी शकंा यते असतानाच  
खपू बधंूनंी वाहवा केली  
जण ूमाझी किवता ही  
न डगर साजर े 
अशी असली तरीही  
मूाकतचेी कंड  
शमवणारी होतीच   
 
मी आरशात पािहले तर  
मी तृ िदसत होतो  
माया चहेयावन कुणालाही  
कळूच नसत ेशकले की ही किवता  
रटाळ असनू खोटी पडतये  
 
खर ेतर तस ेआी आपापा  
किवताचंी काळजी करणारे थोडचे होतो  
किवतचे ेउपयोग आिण पिरणाम हचे   
महाच ेहोत े 
 
अशीच िनहृपण ेकाढायची   
पाचपास वष की झाले  
--- ००० --- 
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िवशषेण े 
 
होती कुठे आधी िवशषेण े 
ह ेआता झालेय िनोगी मनामळेु  
जण ूकाही िवशषेणासंहच आह ेदय  
 
के वचू ेमळू प  
शोधाव ेअस ेवाटत असतानाच  
एका गलुाबाा झाडाजवळून  
सरपटत आली लानी  
ितचा रंग गडद िहरवा होता  
गडद िहरवी लानी  
ही एकच व ूअसामाण े 
 
आजारपणातनू उठामाण े 
गोळीबार ावा अचानक आळसात  
तस ेजग काळवडंलेले वाटले  
एखाा उ कानाता  
ओसडूंन वाहा  
गोयािबिटांमाण े 
 
उपितीत ातायांा  
बागते खळेणाया  
पढुायांा वाढिदवसांा भा  
 
िनवृ होयापवू या सवानी  
हाताळली होती कागदप ेअसं   
सवया भीतची  
 
िवशषेण ेअजरामरच राहतील  
कारण मन नसान ेआजार होतील  
की त ेअसान ेह ेनी माहीत नाहीय  
 
नकोत ती वण नहेी काळीिनळी  
--- ००० --- 
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कोसळ  
 
कोणता दगड कुणाा डोावर कोसळावा  
िढगायात गाडले गेावर िकती ण  
तडफड ावी ह ेसगळे ठरलेले असले  
की अदंाजपचं ेघडत असले काहीही  
राजकीय-सामािजक िवचारवतं काढतात शोधनू  
कारणमीमासंा माणसचे कशी उठलेली असतात  
एकमकेांा िजवावर त ेपण त ेतरी का घडत े 
कोणा रेणा वा शी असतात ामाग े 
 
हजारो टन पाणी उचन वर ाव ेआकाशात  
आिण पाडावा ाचा पाऊस काही ठरािवक वळेी  
घडावीत भयानक वादळे पडावीत झाड ेपडाात दरडी   
एक णतो पणू  िव चालत ेएका िशीन े 
इथ ेकोणतहेी अराजक नाही अिात  
 
मग तर ह ेका मलेे आिण त ेितथचे राहणार ेअसनूही  
का वाचले सखु:खांा घटना कशा घडा  
ाचं ेकुणाला िकती धे बसले ह ेकस ेठरले असले   
 
िनयती टले तर अधंा ठरेल आिण अराजक  
टले तर काय ठरले कोण जाण ेिनयती टले तर  
बुी काय चाटायचीय अस ेहोईल आिण अराजक  
टले तर पुा बुी काय चाटायचीय असचे होईल  
 
की थोडी िश आिण थोड ेअराजक णाव े 
ाणाचं ेवच  गेान ेानंी नाटक िलिहले  
डाानंा राजकारणातनू हाकलामळेु ानंी  
साृंितक े पकडले ह ेकस ेछान बौिक वाटत े 
 
समजायला वळे लागले इतकेच बाकी असत ेसगळे  
िशीतच कळेल त ेकळू ा बाकीची रा ा अधंा  
--- ००० --- 
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अमोल  
 
मी िवसरलोच होतो  
अमोल फरसाण बदं असत ेशिनवारी  
इतर सगळे सोमवारी  
जात असले िपकिनकला तरी 
कारण ाच ेफरसाण नसले फार तलेकट  
तरी गावरा ा गाचा चहेरा  
असतो चमकता खर काशात  
 
अस ेवाटत ेकी ाला घरदार  
नातवेाईक िम कुणीच नसणार  
हा एकटाच इथ ेआपोआप उगवत असणार  
पाढंरा शु आिण ताज ेताज ेगधं लावलेला   
 
त ेगधं िदवसभर उाही िदस ेआिण ीन  
िवासच िनमा ण होई की इथ े 
ज ेअसले त ेसव  आिण ताजचे असले  
 
तो सतत कामात वा फोनात अस े 
िचतच हस ेिया असोत की पुष  
ाच ेफ िबलावंर ल अस े 
चकूभलू झालीच काही तर ियानंा  
बहेनेजी णनू तो ित करी 
आिण पुषानंा ण ेमाफ करो  
 
हा कधीच :खी वा कंटाळलेला  
नसतो वा िचडिचडललेाही  
ह ेकस ेकाय याच ेसवानाच नवल वाटे  
हा कधीच बदलत नाही आपण मा  
 
या िवचारात लोक फरसाण वा मटार करंजी  
घते एखादा मनात ण ेतंच बसवलेय साान े 
माणसाला मनच नाही अस ेकस ेअसले  
--- ००० ---   
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िहत आिण अिहत  
 
एका दशेात होत ेकाही लोक िहताच ेआिण काही अिहताच े 
अिहताच ेलोक िनवडून आान ेसते होत े 
ामळेु िहताच ेलोक िख आिण ासललेे असत  
त ेनहेमी अिहताा लोकावंर शािक तटूुन पडत  
कुणी या गावातनू कुणी ा शहरातनू वा एखाा गीतनू  
 
पण अिहतवाानंा खाली खचेायच ेडाव सु होत  
तेा मा िहतवाातं वचैािरक मतभदे असाच ेपढु ेयईे  
िशवाय पतंधान कोण अ कोण असहेी कळीच े 
प े असत िशवाय पसैा कुणाकड ेजा आह े 
हाही एक कळीचा मुा अस ेिशवाय सा कोण आहते  
जा िनवडून आलेले िशवाय ितकडच ेइकड ेकोण जा  
खचे ूशकेल आिण डमी कोण जा उभ ेक शकेल  
आिण मु णज ेाचं ेउमदेवार पाडायच ेडाव  
कुणाकड ेजा आहते हहेी मु ेअसत िशवाय  
आपापला प वाढवायच ेय कुणीही करणारच  
ह ेसगयानंा मा अस ेासाठीच ेाचं ेडाव वगेळे असत  
 
सगयाच पातं इकडच ेितकड ेितकडच ेइकड ेआलेले असत  
काही अजनू ळायच ेअसत काही एकदम ामािणकपण ेिनल होत  
जनतलेा यात काही वावग ेवाटत नस ेिवचारातंाचा  
सगयानंीच केलेला चार जनतलेा मा अस ेतसचे  
सिहतुेा चाराच ेहोई जनता सिह ूराही  
ामळेु िहताच ेभोे चडफडत आतनू कोण कुणाशी काय बोलतोय  
याच ेसाविक सशंय असत ात िशवाय िहताा काही लोकामंाग े 
लावलेा केससेचा ससिेमरा अस ेपण घटना आिण कोट  
याचंा सगळे मान राखत पोिलस आिण सै यानंाही सॅटू मारत  
 
जनतचे ेितिनिध िवकास आिण समान सधंी यावंर सवाच ेएकमत अस े   
--- ००० --- 
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िबनचकू  
 
तुाला यते ेरडू  
ठीक आह ेना  
उाच ेउा णणारहेी  
काही असणारच ना  
 
त ेिनवत लेले तमुा के  
भाबुयाला हजर राहात  
णज ेकाय  
आकाशातली िहरमेाणके  
 
ानंा असले आवड  
सवंदेनशीलतचेी  
आिण मला समजा डडे  
एडंची तर मी का वाईट  
 
तुी कस ेघडलात  
तचे तसचे ाणी 
तसचे कपड े 
कुठे होत ेमाया िवचारानंा  
 
तुी मे कन अडकलात  
मला हा होा मायात  
न अडकणाया साखया  
सादितसादांा ाळा   
 
केाची सरुितता  
आिण बिेफिकरी  
एकाच साातनू नाही यते  
िबनचकू उादन णनू  
 
हाच आह े तुी  
े की मी हा न े 
--- ००० --- 
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इतकी वष  
 
कुठूनतरी करायची सुवात  
णनू मी एक मोर िवकत घतेला  
तो घाबरलेला होता  
अर ेटले तस ेकाही नाही  
मायाकड ेल जाव ेणनू घतेलाय तलुा  
थाबं तलुा जरा भिव पाजतो  
तस ेकेावर ाला  
जरा तरतरी आली  
मग ान ेअिधकािधक आकष क  
होत राहायच ेमा केले  
 
ानतंर सन नको णनू मी  
वायाला धार लावायचा  
धदंा सु केला आधी मी  
सायकलवन िफरायचो   
िदवस पालटले तस ेमी जरा  
रावंरा पाा सवाा आयुातं  
सभुािषत ेणनू वावरतील  
अस ेय सु केले  
 
याचाच भाग णनू मी   
माया मोा भावाला सािंगतले  
हा तझुा दहशतवादीपणा बदं कर  
घरच ेसगळे चाललेत नवेायाला 
आिण मी चाललोय िहमालयात दा ायला  
काय करायच ेत ेकर तर तो णाला  
तुी परताल तेा घरात तुाला  
माझ ेते िमळेल आिण ाला  
सगळीकडून दात फुटलेले असतील  
आिण पोिलस तमुची वाटच पाहात असतील  
साद घऊेन तमुची दा उतरवयासाठी  
आत जाव ेलागले तेा डास चावनू गदुमन   
उघडतील तमुच ेडोळे मग भाकाल माझी दया  
तुी पण मी तसभूरही हलणार नाही  
 
हा एक कायमचा रोगच होऊन बसला होता  
बाजारात तर तो लपवावाच लागत होता  
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नाही तर बातमीपासारख ेसव कानच  
टले जायाचा धोका होता  
 
कधी कधी इतकी िनराशा वाटे  
गिरबाचं ेहाल पान की  
आपण योगासन ेकरत नीट राहण े 
ह ेअपराधी वाटे  
त ेवाईट वाटण ेआिण तशा ा  
पिरितीचा राग यणे े
यातनू मला बीपी आिण मधमुहे लागले  
तेा कुठे मला पिरमाज न  
झाासारख ेवाटले  
मी माझा वशं वाढवयाच े 
 
ह ेकाही माझ ेचिर न े 
ना ही एखाा दशेाा अधोगतीची गाथा  
आह ेह ेफ एक िनवदेन आह े 
डगरावन गडगडत िनघालेला दगड  
कसा कसा जिमनीच ेलचके तोडत जातो ाच े 
 
आधी िसनमेाला जा मग ितथाच मॉलम े 
खरदेी करा आिण मग ितथाच हॉटेलात  
िदवसभराची गाणी ऐकून घरी परता थकून  
एवाच तर होा  
माया चनैीा कना  
पण ितथहेी सगळे चं तटुत गलेे  
आिण उरले फ उगीचच  
जगत रािहाच ेअवशषे  
 
केाला वगेळेच काही हव ेअसयाा   
या खळेातनूच तर फूट पडत गलेी  
सीमावाद सु झाले संा बरखा झाा  
िव सगळे दशेोधडीला लागले  
आरपार कोथळे िनघाले सव गतंाचं े   
आिण अिधकच गरज िनमा ण झाली   
बािंधलकी सवंदेनशीलता  
कणव आिण कणा या कनाचंी   
 
माया काही िमानंा खाी होती  
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त ेानी असाची टले  
मी नाही होत कुणाचा िश  
जगाच ेभले ायच ेतेा होईल अस े  
णयापेा कधीच नाही होऊ शकणार  
जोवर आपण नाही बदलत  
आपा करमणकुीा ाा  
आिण सतत भाविववशतते 
सभंोगाची  ेपाहयाा सवयी  
नसुत ेऑक ाच ेकाय म 
नाही बाधं ूशकणार तोरण े 
आपा पडलेा घरावंर  
 
मग लात आान ेएक चाळा णनू वाहन े 
धवुायला घतेली तर िकके िदवस  
पडून रािहान ेती नसुती  
सडली होती आठवणत णज े   
ानंा मिंदरातं नणे ेगरजचे ेहोत े 
 
एका वळेी एकच िवचार चा शकतो  
ह ेलात घऊेन नामजपाची माा काढली  
तेा बाकी सगळे गलेे बबलत चेा करणार े 
खजु ेखजु ेहोत मातीत िमसळत गलेे   
 
शातंता णज ेदगड  
हा कसा असले साराशं मग िवचार आला   
इतकी वष आपण काय झक मारत होतो की काय  
--- ००० ---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

धड धाड धड  
 
ही एसटी िमळायलाच हवी उशीर झालाय  
मी िभरिभरतोय फलाट बघत चकूून लागलीय  
का इकड ेितकड ेअनाऊमे  
फडतसू आह ेआिण आिण िवचारायला  
गेास त ेइसम िचडतये खपू  
आवाजही भगंार आह ेबतके  
ाा आयुासारखाच  
त ेकाय बोलतये तहेी कळत नाही  
फ वसकन अगंावर आलेय एवढचे कळतये    
 
आता त ेइसम कमी पगारात जा  
काम करतये की ाच ेनशीबच  
फाटलेय ाा आवाजासारख े 
कोण जाण ेपण या णी तरी ाचचे रा  
चालतये माया आयुात   
 
अनके लोक सगळे फलाट ध ुडंाळताना िदसताहते  
एसटी हा िवषयच मळुात गरीब काटकसरी  
आिण नगय लोकाचंा असावा अशा फारशा  
दजदार नसलेा लोकानंा  
कशाला हवीय तर आिण गोड सवेा  
 
तो भडवा आागलेेा गाांा नदी  
कनच कावतोय ाा घरच े
णत असतील म द ेितकडचे ँडवरच    
 
एका वायाशी झालेयच ाच ेजोरदार भाडंण  
ाला सवय असणार भोसडीाला  
वासी मा लालब ुदं झालाय  
 
आला बाबा एकदाचा माझा लाल डा  
धड धाड धड चढून जागा पकडावी मरो बाकीच े 
--- ००० --- 
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पाऊस  
 
मला टीीवरचा पाऊस कोरडा वाटतो  
िभजलेली शते ेमाणसहेी कोरडी वाटतात  
छा वाहन ेजनावर ेधरण ेआिण परूही  
जण ूिचचे रखेाटलेली थडंी गार वारे  
िचकटलेले कपड ेआिण गाडीवरचा  
उकळता चहाही आिण तो घतेावर  
बर ेवाटणहेी लढणाया वाफा आिण धरू  
 
एक कु ेपडून आह ेगळाही टेकवनू  
जिमनीवर तयार होतये जण ू 
ाात आिण जिमनीत ऊब  
ाच ेडोळे उघड ेआहते ालाही  
पाऊस ओला िदसत नसावा  
पण थोा वळेान ेतो थाबंले  
ह ेमाहीत असाव ेमातकट अगंान े 
 
ाला कुणी हटकत नाही 
जातात यतेात ाा समोन  
आपाला हाड हाड कन यानंा  
काहीच फायदा नाही  
ह ेाला समजत असाव ेडोळे  
िनाप साळसदू ठेवनू अध वट  
झोपते असामाण ेत ेबघतये  
दशेाच ेसरंण असासारख े 
 
इथ ेबरचे लोक िभजले तरी  
कोरड ेिभजतील कोरानचे  
फणफणतील तापान े 
 
राजकारण डावपचे आिण खयाखोाच ेगधळ  
यानंी मनचे कोरडी पडलीयत बतकेाचंी  
काटेरी तारावंर वाळत टाकासारखी  
--- ००० ---    
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राडा आिण मार खाण े 
 
काम होणार नाही टलेला गरीब  
सोसायटीा अालाच यतेो घऊेन  
आपला माणसू आह ेसाहबे बघा काही  
तो णतो बकँ मनॅजेरला मनॅजेर णतो  
सा तुी भरा याची बाकी आिण दऊेन टाका  
सोसायटीच ेनाबाकीप आिण लगचे घऊेन जा  
इथले कज  जमवनू ावचे लागत ेह ेकाय आी  
सागंायच ेतुाला यावर ितघहेी हसतात  
 
नगरपािलकेत बससवेते ऑिफसातं पोिलसातं  
सगळीकडचे असतात माणस ेकुणाच ेना कुणाच े 
वरदह असलेली माणसू िदसतोय गरीब  
िनपवी णनू ाला कुणी तस ेसमजत नाही  
रावरही िफरत असतात माणस ेगरीब  
वा झगझगीत कपातंली कुणाच ेना कुणाच े 
हाच ेउपकार घणेारी ना ती मधी असतात  
ना ाचं ेपोशद ेह ेसगळेच जाणनू असतात    
श तो कुणीच कुणाा नादी नसत े 
लागायच ेन जाणो आपला भाऊबदंच िनघायचा  
आिण उगीच वाढवनू कपड ेफाडून अगं  
सजुवनू उपयोग काय आपासारखाच तो  
 
पण बरीच माणस ेएकटी असतात ानंा वाटत े 
आपापले काम कराव ेकुणाला ास दऊे नय े 
आपापा कुटंुबासह मजते जगाव ेिनभ यपण े 
मलुानंा नोकया लागाात ओळखीिशवाय  
महाराजानंी िशकवलेला ािभमान  
असावा ांा रात पण ानंा माहीत असत े 
 
दोन पांा काय कात होतो ाला राडा णतात  
आिण काय कत आिण एकटा माणसू यातं होत ेत े 
असत ेएकान ेमार खाण ेना हाक ना बब अस े 
--- ००० --- 
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नवा सयूा   
 
कळेल कळेल तुी अस ेचला  
या मागा न ेवर बघत  
आठवणी काढत सया  
कुणााही डोाता  
उगीचच सरळ िच काढत  
नका बस ूया ओडंावर  
तमुा डोयाचं ेनबंर सभंाळा  
मला नाही फरक पडत  
भाषवेर अवलंबनूच नाही राहायच े 
टावर थोडचे कुणी ख होईल  
 
भाषते तुी किवता घासता  
तहेी चकुीच ेआह ेभाषा णज े 
आरसा आह ेह ेिवसनच जा  
खपू वष तपा झाली  
पण झाले काय फ  
दगडाचा फोटो काढण े 
जखमा झाा तर होऊ ात  
माग  बदलावर पायाखालचा  
कसा असले भावनाचंा कोळ  
 
काळजी घऊेन तरी काय झाले  
फ एक ाकरण सापडले  
आिण भाषतेली सरुितता आली  
ज ेमाहीत आह े 
तचे पुा पुा कळत रािहल े 
 
तुाला ना धामक पये ेहवी होती  
ना हव ेहोत ेिवचारवतंाचं ेउज न  
तरीही एक आभास चा ठेवलात  
की जण ूतमुा घराता  
फनचरमचे दडलेय  
भाविनक तीतचे ेअिंतम रह  
 
तुी आता गाडले जाणार  
तमुा सवयीत अस ेनका समज ू 
अजनूही ही नवी भाषा िशका  
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ही खपू काही बो शकत े 
अमकूच ठरलेा  
अथा ला बाधंील न राहता    
 
तमुा अनभुवाला आधी  
काी लावा मग आधी  
तमुची शाळा पाडा आिण ितथचे  
लावा शोले चा शो  
तमुच ेसव  िमटतील  
फ णचा ाग करा   
आिण वाचनालय ेभीत टाका  
 
छे छे मी काही तमुचा  
गु नाही हो अडवाितडवा  
मी आह ेफ एक भाषाभावाचा   
होय भाषेा अभावाचा  
एक अनिभिष िभकारी  
मला नमन नका क  
कारण तुाला िदसतोय  
तो मी नाहीच आह ेत ेआह ेफ  
तमुाच आजोळच ेएक मतृ झाड  
 
कधी ना कधी तुाला  
टाकावाच लागले भाषवेरचा िवास  
की तीच हमखास दते राहील  
तमुा आयुाच ेिबनचकू बजटे  
कवा लात ठेवले  
तमुा कपाचंी माप ेकवा  
धतू राहील तमुा जखमा  
 
हीच भाषा वापरत  
तुी कसले करणार पिरवत न  
खर ेतर ह ेबोलण े 
भाषबेल चाललेय अस ेसमजचू नका तुी   
भाषा णज ेिच ेह ेिवसनच जा तुी  
काय दतेात वा दऊे शकतात तुाला  
तमुा पालकानंी घातलेली अगंडी टोपडी  
िनयान ेहमको िदया ा  
ह ेत:ा भरकटून जायाचा  
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गौरव करणार ेगाणहेी  
तमुचा नरकच झालेय ह ेबघा  
डोळे उघडून आिण कान फडकवनू   
 
मी काही तमुचा गु नाही  
पण तुाला या सडलेा  
भाषतेनू बाहरे काढािशवाय  
मी बोलणार तरी कुणाशी आिण कस े  
मला कना आह े 
भाषिेशवाय तमुची नोकरीही नाही िटकणार  
िशवाय तमुची येसी  
तुाला सोडून जाईल ही भीतीही आहचे  
 
सा भाषमेळेु तुी ज ेशभंर टे  
ढग करताहात त ेफ  
भाषपेरुत ेफ पाच टेच ठेवा ना  
बाकीचा वळे जाऊ ा ना वान  
या िनरथ क समृीत  
 
अस ेकुणी ना कुणी आता यतेच राहतील  
भाषेाच मदतीन ेभाषचेचे उाटन करणार े 
माहीत असलेा बाबा िनवदेनाला  
किवता णायच ेिदवस सपंल ेआता  
तमुची इा असो नसो जाग ेाच आता  
नवा सयूा  होतोय  
--- ००० ---  
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साव िक मू  
 
माया आधीपासनू असलेली झाड ेणाली  
आी मेात मज  
टले मला काय करमणकू  
दरी तमुची खोके तमुच े 
डोके तमुच े 
 
काही नाही हवलेा  
ट ूमान िवचारले उासाठी  
भाजी कोणती घणेार िचाचा आकार  
ाला आवडले तो वाचले  
जो नाचले तो नाचले  
 
िता मनात िदसले नाही  
ितसादाची शकले कन  
सजवनू दणे े 
मी केली होती कना  
ितची केशरी रंगात  
पण ितच ेतरी काय  
मनच शवेटी ा णी  
िताकड ेपाण ेअसतील  
औषधासाठी दरदर भटकणार े 
काळी जा करत  
 
जग णज ेएकच िवषय  
ही एक कपोलकित  
िनगराणी आह ेआवडतीा  
िमठासारखी मी कधीही  
टेटोणप ेआादािशवाय  
फंदातच नाही पडत 
कलामू या िवषयावर  
सिेमनार घते राजकीय  
िभकारडपेणा कराया  
 
मला माहीत आह े 
हा दशे काय कासाठी आरित  
बभुिुत आिण बीस आह े 
भिव चागंले शोधत  
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जगभर िफन यऊेनही  
शवेटी शपे ूनाही आवडत  
हाच असले िवषय तर लखलाभ  
तमुच ेतुाला थोरपण ापेा  
खेाता बायका सरपण    
 
ावहािरक शहाणपण  
कमावयासाठी मी जेा  
पकुारा केला की य ेिनया  
उसीकी जमाना उसीका  
तेा ऊर फुटलेले मास ेशरण आले  
उपरती होत मानविहतासाठी  
 
मी दाखवनू नाही  
चालत वा बोलत कुणाचहेी  
उणेण ेगुता हा एक  
परवलीचा शच आह े 
खाजगीपाणामळेुच फोफावतोय  
चोरटेपणा हरेिगरी  
आिण ोणािगरी  
 
कुठेही जा झाड े 
असणारच मेात मी णतो  
पण तुाला ितथा ितथचे  
बघण ेभाग आह े 
चचोके आवडोत की कवा  
ाचं ेचमकत ेचमनगोटे हसल े 
 
माझा गभंीरपणा ानंा िवनोदी  
ासारखा वाटतो  
आिण मला रडू यते ेतेा  
जवेण ेउरकून सगळे  
गा मारत णत असतात  
सारी सारी रात तरेी  
 
णनू मग मी ठरवतो  
नकोच काही मनावर तर  
लाखाचं ेपोशद ेशकेानंी  
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यतेात चाल कन  
हातातं िवषाच ेाले घऊेन  
णतात त ूकाय  
सॉेिटसचा चा आहसे की काय  
 
हजारो पुके वाचनू आलेले  
मला कसा दतेील पाठबा  
त ेफ सलगता णजचे  
आईच ेमे अस ेसमजत बसले  
माया हाती मला नकोच आह े 
ांा पाळयाची दरी  
कारण मायासमोर आले  
तर मातीत जात ेाचंी िवा  
आिण सव गटारावंरची ाचंी सा  
 
ामळेु सरळ   
सामोपचाराच ेकाढू सतू चरखा  
िकतीही जनुा असो  
गटुखा खात मेान ेरा  
रािहलेत िकती आता िदवस  
 
या जगाचा ग  नसतो होत  
ाला जगच वगेळे लागत े
ह ेनाही पटणार कुणाला  
णनू तर ल ह ेहोऊन बसत े 
एक साव िक मू  
--- ००० ---   
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उलट  
 
रोज कशाला शभुेा  
आिण मग पढु ेनाही पाळता यते  
मला कुठलाही ाणी मी यादीच  
दऊेन ठेवतो माया आवडीिनवडची 
उदाहरणाथ  वाढिदवस नको णज े 
कशाला तमुा मनाच ेकाम सोडून  
माया मनाला िवास दते बसताय  
मी नसुता बसनू रािहलो िनवातं तरी  
मी न क शकतो माया बालपणीा आठवणी  
उलट तुीच ठरवा तुाला काय काय ठेवायचये त े 
--- ००० --- 
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फुल ातं  
 
िमटा मारत जगण ेणजचे  
सकशीतले झोपाळेबहार  
आज सकाळचा चहाच न िमळालेले  
ितकड ेबदंरावर खपू गद असनू  
 
अतोनात मे करयासाठी  
आधी चहा तर हवा उगीचच सवगं  
घोषणा कशाला लवगंतोड िवडा  
णनू पतगं खपवनू काय उपयोग  
 
खर ेतर सव राजकीय ावंर  
आहते उरे णनू िनवडणकुाच  
र केा तर पाणीपरुवठा काय  
तमुचा बाप करेल  
 
लोकानंा हवचे असतात  आिण समा  
ानंा सुवात णनू खडू आिण उदबी चालत े 
पण पढु ेकधीतरी उोगपती होयासाठी  
िमठाचा साह अासावा लागलेच ना  
 
त ेणतात गलेे त ेतशीलपणाच े 
िवष िमळयाच ेकारनाम ेआता तुाला  
आधी अटक होईल आिण मग  
िवचारले जाईल िपठले हव ेकी पुक   
 
कलम ेखपू असतात हो वकीलही असतात  
िततकेच ाचं ेअथ ही असतात 
णनू काही तुी सीमावाद  
जोडू नाही शकत तमुा िणक लहरीशी    
 
तुाला फुल ातं आह ेपण मया दते  
आिण वडे ेन होता कोणाही तासाठी  
--- ००० --- 
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राग की राज  
 
ार का राग सनुो र े 
की  
ार का राज सनुो र े 
याचा छडा लावण ेअवघड थोडचे 
गढू कसल ेनसुत ेश  
मसुमसुा :खात रंगनू  
लासमारंभात भारताची  
चता करत बसण े   
णज ेनसुा तानबाजीवर  
जकून नणे ेमिुयु  
हवादी आिण किुन  
यांा एकाच खाणावळीतले  
 
ाकरण नका हो तपासात बस ू 
शका कधी िशब टा  
टान ेक शकतात का  
सीिरयल मडर  
ओपन राहा यईेल तसा यऊे ा वारा  
किवतलेा ना उकडत ना थडंी वाजत  
 
जखडून घतेलेले ाचं ेसौदागर 
खरोखरच ेनाही होत िफदा  
ितचा पिहलाच िदलखचेक  
उार असला तरी आधी कत   
मग मे णणारा  
 
जो भी ार स ेिमला  
ह ेणायला ठीक आह ेपण उा  
जनताच णले कुणाची माय ाली आह े    
ॅक माक टवर रा करायला  
इतके नते ेदते ेिनवडून जनता  
त ेकाय नसुत ेातार ेहोऊन मरायला  
--- ००० --- 
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किवतचेा अथ   
 
कवीकड ेखपू दोया असतात 
आिण बोळा तो किवतलेा बसवतो खचुवर  
मानान ेपण ितला बाधंत जातो करकचनू  
आिण बोळा ठेवतो कबनू िता तडात   
ितची कशीही पटू द ेओळख  
पण ती या खचुवरच ितच ेसदय   
ितची उजेकता ितची आासकता  
ितची अथ वा आिण मूसमृी 
दाखवत राहील ह ेतो पाहतो  
 
िता सव पवू ज   
अशाच तर आहते िकके खुा  ापनू  
 
ितला महाकांा असले :ख   
मे राग सडूही असतील  
ासंहच ती असले छटावान  
 
एका पा अथा भोवतीच ती िफरेल  
ातच खळे आिण िवम दईेल  
सव अवयव दश न घडवले  
 
ितला आवडत राहील  
अथा न ेितला बाधंील असण े
--- ००० ---  
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अखरे  
 
जनुी आवडती गाणी एक करायच ेरान गलेेय   
भतूकाळ बदं आह ेा वयातले ीच े 
दशन बदं आह ेबदं आह ेदाल का दाना वा ईचक दाना   
आता सीन ेफ रंग िदसत राहतील गगाटाच े 
ापनू टाकेल फ वत मान भतूकाळ नसलेला  
भिवातले इटंरेच घालवणारा िनराश   
समजतूदार करणारा अखरे कंटाळत नाइलाजत  
--- ००० --- 
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पादंी  
 
हं जात राहा पढु े 
जा अजनू हं  
आता एक पादंी लागले  
ितातनू जा  
पादंी नाही माहीत  
मलाही नाही माहीत पण हो पढु े 
या मोबाईलमळेु सागंता तरी यतेये   
आता फादंी लागले  
णज ेफांा र ेझाडाा  
ा डोावर असतात ाच   
जात राहा मग वर य ेहं  
ितथ ेतलुा गाधंी पतुळा िदसले  
होय हा आह ेॉेम  
शहरात त ेतीन आहते  
पतुयानंा नबंर नसतात वेा  
ितथ ेमािंदयाळी नावाच ेकान  
िदसतये का त ेबघ मग पढु ेहो  
घाब नकोस मी बरोबर सागंतोय  
 
आता शवेटची सधंी नावाच ेहॉटेल  
आह ेबघ ाला लागनूच सधी पान  
आिण लगचे सधी ॉथ आह ेबघ  
जात धम  समाज ह ेनाही र े 
पढु ेहो आता तलुा सरा गाधंी  
पतुळा लागले 
 
आता जरा पढु ेगलेास की  
छपती िशवाजी महाराज पतुळा लागले  
इथनू पढु ेकुठेही जायच ेनाहीय  
ितथचे वाधंा रफू माट आह ेबघ  
तोच माझा िम  
ाला माझा नमार सागं  
--- ००० --- 
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नकाशा  
 
मा आिण मरी  
याचंा काही नाही कोणाही  
दारासमोन जाताना जण ू 
त ेगािलबमाण े 
आपा येसीचचे आह े 
घ ुघंट अस ेिरकाम ेघट घऊेन  
जाणार कुठे  
 
जवळ नकाशा बाळगणार े 
जातात एका बोळकाडंीत  
भयानक एम आर आय ला  
ढकलाव ेआत आिण भकंूप झाान े 
पळून जाव ेसवानी  
नकाशावााची पवा  न करता  
 
उगेाच ेबोलायच ेकी ोधाच े 
की मेाच ेअस ेबाळबोध कौश  
हीवन साखर णत  
फणा समजनू पालीची तटुलेली शपेटी  
िमरवण ेहोईल  
 
ॅ ूवाढ झाली का त ेतपासत 
िनघालेले हमाल शवेटी  
मुामाला यतेात  
अभे तटबदंीाच    
 
एवढ ेसमजावर तरी  
तीच तीच सफर कशाला  
कोणाही टबावर राच नय ेनजर  
क ित  
--- ००० --- 
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उंटावर  
 
उंटावर बसलेा गाढवासारखा  
आह ेाचा मडू ह ेकवीला माहीत अस े 
पण ा उदासीतला िवनोद न समजता  
गभंीरपण ेिलही तो किवता  
उाहान ेाची उदासी  
अनके ितमानंी झळाळून टाके तो  
 
ाा किवता आवडूनच तर  
ाची येसी ाा मेात पडली होती  
ितला ाा उदासीशी दणेघेणे ेनस े 
ितला ितमाचंा खिजना आवड े 
 
ह ेहळूहळू ालाही कळत गलेे  
मग अिधकच आनदंान ेिलहीत िलहीत  
तो :ख किवताचंा साट झाला  
ाची राणी रा लागली 
ाा :खाला वाहवा णत   
मग ाला अिधकच िबलगनू  
--- ००० --- 
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आपोआप  
 
मु किवतते मी घणेार आह ेगझलेच ेमे  
के कडव ेअसले तं  
आशयाा एकसधंपणासह भगंलेा जगाच ेशा  
ह ेकस ेहाणनू पाडाव ेयाचा काहना पडलेच िवचार  
वगेळे काही येयाची गरजच काय णनू  
 
मुाम नाही आपोआप  
दोी बाज ूफुल िनाप    
--- ००० --- 
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वा  
 
वा  
हं ितच ेकाय  
वाईट आह े 
सव :खाचंी मळेु  
हं  
आरण वाढायला पािहज े 
उलट त ेपणू  बदंच ायला हव े 
ह ेकुणीच नाही मा करणार  
अहो सगयानंा पटत ेपण लोकशाही  
ह ेपणू  चकू आह ेती हवीच  
जाती आिण धम  याचं ेभदे  
ाचं ेकाय  
त ेफ घरात असावते बाहरे नको  
णज ेदोीकड ेतमुा मनासारख े 
दगंली मोच सघंष  याचंा कंटाळा आला  
ह आहते त े 
वळे शी उादन वाया जात े 
कूमशाही आपा रातच नाहीय   
पण दशेात सवाची वृी तीच आह े 
कस ेकाय  
एकमकेावंर अाय होण ेबरोबरच तर णतो आपण  
आधी वषा नवुष अाय झालेले असान े 
ामळेु राजकीय लोकानंा फार मह दतेो आपण  
ाच ेकाय  
ांा ओळखीपाळखना फार मह यते ेामळेु  
त ेतर होणारच  
वाली तचे ाचं ेउपकार हवतेच अस ेहोत ेमग  
जो तो आपापा माणसाचं ेफायद ेबघणारच  
याचा अथ  अाय चा राहणारच  
ाची ताकद ाचा जा फायदा ह ेतर होणारच  
हीच वा बदलायला हवीय 
काही गरज नाही आह ेत ेबरोबर आह े  
--- ००० --- 
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एवढ ेठीक  
 
अडवनू ठेवता यतेाहते णनू  
नाही तर िवचार मोकाट सटुले तर  
आपण कोण कुठे आहोत हहेी िवसरायला होईल  
परीटघडीच ेवहार  
भागं पाडत राहयापेा  
भागं घतेासारख े 
उाणपलुावन सतत  
ॉईडची आठवण काढत  
िवखरत जातील दशेोदशेी  
कंगाल होयाा सखुमय िदशने े 
 
जगण ेणज ेसगळी  
िसनमेाचंी पोर पाठ असण े
आिण मना सना णताना लाज वाटण े 
सन णज ेकाय ह ेमाहीत नसान े  
अशी अवा उजाडले आयुात  
राहत ेघर उजाड करत  
 
म कसा चालावा  
आिण तो िकतपत कसा चालवता यावा  
ह ेकुणी ानपीठ िवनर नाही ठरव ूशकत  
ाला अधंाच लागत ेचमार णायची  
 
एक ण असतो दोन  
िवचारांा म े 
तो पकडून िरकाम ेकुठे राहता यतेये  
 
भीती एकाकीपणा िडशेन  
यांावर औषध ेिवचारानंीच तर काढलीयत 
िवचारानंी खशुही राहता यते ेह ेिकती टे  
एवढ ेठीक यान जा उकुतचेा धोका नको  
--- ००० ---    
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शवेाळे  
 
श तुी कसहेी वापरा  
तुी भाषतेच यऊेन पडता  
शवेायात घसरलेान े 
हात टेकावा तर हातही घसरतो तस े 
तमुच ेअगंण ह ेएक टोपण असत े 
तमुा असयावरच े 
 
ाा िका असतात  
एका ॉगं मम ेिजथ ेिशजत असतात  
दशेादशेातंल ेसावध सबंधं  
गीबोळातला पाताळयंीपणा वगेळा   
तुाला माहीत असाव ेलागतात  
असं पदाथ  आिण ांा  
गलुामिगरीत असलेाचंी यादी  
 
तमुची शहर ेअशीच चालायला हवीत  
की कधीच कसलाही धोका असणार नाहीय  
बागतेा बाकावंरा िनवातं आठवणी  
काढत नतंर मानी िपऊन  
शवेटी कंटायात गलेा पािहज ेिदवस  
 
काहीही नको असण ेअस ेअसािशवाय  
भाषाही नाही सोडणार आिण माणसहेी मनातनू   
ती कामात आहते वा सकंीत असतील  
वा ऑलिपक वा ािनक राजकारण खपूच  
टोकावर आले असले अशा काहीही कना  
तुी क शकता  
 
खर ेतर तीही गरज पडू नय ेम जर  
िनसगा चा असले तर भाषाही तशीच ना  
ानंी भाषामु होण ेनतंर आधी  
आपण िनरोप िदलेला हवा शानंा  
--- ००० --- 
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राजीनामा  
 
वगे णज ेमन  
ह ेतर आकाश एक  
असयाइतके  जस े 
या पायावर तो पाय काय  
कवा ा पायावर हा पाय काय   
 
पाठलाग जर कधी  
केलेलाच नसले  
तर दवेाच ेभय   
बाळगतच जगाव ेलागणार  
 
फोटोाफी खपू दजदार  
असली णज े 
सव गुातंनू सटू िमळेल  
अस ेसमजण ेणज े 
सगळेच अिनित समजनू  
अागच करावा लागले  
 
नहेमीा िवचारानंा  
तरेाात घातािशवाय    
नव ेघाट कुठे सापडणार  
 
सगंमावर सव पिव आह े 
अस ेसमजनू  
आपण पणू  हसोडप  
दऊेन टाकाव ेिनमा ाला  
आिण वाप ाव ेआपले कथानक  
नावासह णज ेनाचीचचे होणार त े   
 
ापेा कधीही िसी हा शच टाकून  
राजीनामा दतेा यायला हवा  
--- ००० ---  
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बोधन  
 
तमुच ेआधीच सगळे  
ठरलेले असान े 
तुाला समाजाच ेभय बाळगण ेभागच आह े 
समा आिण िनराकरण माहीत असलेले गु  
तुी असािशवाय 
तमुा महााला कोण थाबंले  
 
भीत भीतच तुीच समाज  
तुीच कणाकर तुीच  
भिविनमा त े 
अस ेअसावचे लागले  
मग तुी गलुाल  
टाकलेा भाताच ेउपचार  
क शकता िबनधा िकतीही  
 
काही घडतये अस ेदाखवता यईेलच  
नाही काही घडले तरी  
आपण एक आहोत ही भावना  
मनान ेउजेक  
िमठीत राहायला परुेशी होईल   
 
:ख भोगताना सरे  
काहीच नाही सचु ूशकत  
जस ेसभंोगियते णजचे  
यातनू मोकळे असतानाच तुी रच ूशकता  
तमुा अचल मेाच ेाप  
 
हा दशे तुाला सोडता नाही यणेार  
ज ेधाडसान ेबाहरे आहते  
ाचंा मर करा वा हटेाळणी  
त ेबाहरेच ेलोक अतु आिण आपमतलबी आहते  
अस ेणत राहा एक बसनू एक बोधन णनू  
--- ००० --- 
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मखर  
 
तुी त:नच जाऊन बसला आहात  
िय तंुगाा मखरात  
आता कोणाही कलेतले 
वाह आिण योग  
यानंा तुी मकुलेले आहात 
 
आता जगयाच ेएखाद े 
उदा उि  
आसात करावचे लागले  
साथीदाराचंा समहू  
वाढवावा लागले  
भटेीगाठी ाा लागतील  
गावोगाव जातयते समंलेन े
किवतावाचन ेावी लागतील  
आिण लागतील अनके सेी  
नाातं खाी िटकवणार े     
 
चहेर ेगभंीर ठेवाव ेलागतील  
सहजच अतं ािंतकारक  
असामाण ेनतेृाला सतत  
आदर साहा कृतता  
ावी लागले  
 
खपू पुकसचंय बयापकैी  
वाचन करत राहाव ेलागले  
सतत ाच भगरीत राहात   
 
काही उचलण ेकाही दबवण े
ह ेकराव ेलागले िनरलसपण े
मु णज ेिनहृपण ेागान ेलढ णत  
मी आह ेणत कृतकृ वाटत  
ातार ेहोता यायला लागले   
--- ००० ---    
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भर शहरात  
 
कोणाही कारणान ेघडले त ेघडल े 
णत आपण सामोपचारा ऐवजी  
सू आमणच केले सु  
जण ूआकांाच होती यातनू  
खणुावणाया िठणयाचंी आिण ालाचंी  
 
हळूहळू वाचं ेिवषयच बदं होत गलेे  
आिण मनाचं ेगु क ेसरळ सरळ  
िन:सकंोचच होत गलेे तुया बाता जण ू 
माया मनातनूच उव ूलागा  
आिण तझुा मतृ भतूकाळ माया  
भतूकाळासह िवलीन झाला  
आपा ित हाात 
 
च िदस ूलागल ेत ेअस ेकी   
आपण एक काढत असलेले िच  
एका बाजलूा पणू  ाव ेयाची तलुा  
अधीरताही होती आिण त ेकधीच पणू  होऊ नय े 
याची सततची आतरुताही    
 
आपले बटर िचकनच ेसमारोह 
झाले नतंर पातंिरत  
माया किवतातं जण ू 
आपणच भिले होत ेएकमकेानंा   
 
भर शहरात होतो आपण िनभ यपण ेअय  
पुा अवतरयाची शताही धोात यावी  
अशी तझुी अतटू उटता  
झाली माया दयाचा उ वाह  
 
आता िवचारही नता शातीचा अमोघ सावलीत  
तुया आभासी ावरणांा माया तीतेा  
--- ००० --- 
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िनवातं  
 
मी िनवातं पडून आह े 
 
आठवत े 
 
पवू पोमन यते अस ेघरोघर  
 
 
आता कळतही नाही एखाद ेमािसक  
 
मी ठेवनू िदले आह ेहातातल ेपुक  
 
शाळेतली  
कॉलेजातली  
मनोमन येसी  
उगीचच  
 
पावसाळी हवा असले  
वा संाकाळ  
 
माया हरेषा  
मी आठ वष अासा  
 
कशातही घतेल ेइटंरे    
तरी तो झाला या हवतेला चहा  
 
बदली झाली तेा ितथली सुवात  
महाली दशनान ेकेली होती  
 
आता त:च ेअसणहेी  
गहृीत नाही धरत  
--- ००० --- 
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आ आिण िन  
 
आमंणापेा िनमंण  
ह ेअिधक आहाच ेअिधक आपलुकीच े 
ह ेसमजान ेखपू वषाचा  
डोातला गधळ िमटला खरा पण आता  
आहापेा िनह अिधक कर समजावा का  
की ह ेदोन वगेळेच कार समजावते  
असा एक नवीनच िवषय जोमान ेपढु ेआला आह े 
 
उधारउसनवारी करत करत भाषा  
नलेी वाढवत पण िनदान काही हजार  
शांा तरी ुी आिण ाचं े 
नमेके अथ  नाही माहीत कुणालाही   
वापन वापन ज ेसमजत वा खर े 
वाटत आले तचे तसचे वापरण ेचा आह े 
त:ला वा इतरानंा ॉेम न यतेा  
 
जाऊ दते ना मळेु सगळी हवीयत कशाला  
वापरयातच ठरत जाऊ दते अथ   
वा बदलत जाऊ दते   
वा नवचे यते जाऊ दते   
 
कुणी चकुीा अथा न ेवापरत असले श  
तर आधी ाला माफ कराव े 
आिण नतंर ाला वाटणारा अथ ही  
समािव कन ावा भाषते  
के शाची अथ वलय े 
अशी वाढत जावीत   
 
भाषा िर असचू नय े 
आिण यातनूच भाषा  
नसयाची शताही डोात उगवावी  
मुी िनवा ण इहवादी असयाचा हाच माग  आह े 
--- ००० --- 
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िवसज न  
 
अफवावंर िवा  
साला तडा जायापेा  
मी सािवसाा वषा पासनू 
पुा जगण े 
पसतंही करेन 
आिण मु णज े 
ानतंरा आठवणीही  
काढत नाही बसणार  
 
एका एका शाची ितमा  
करत बसायला मी काही  
एखादा शपी नाही  
आिण मु णज े 
मी बोलेन त ेसगळेच  
शााा भाषपेासनू  
 
नसुत ेलाबं रान काय  
उपयोग होताच कामा नय ेतरच  
ती खरी हौसचेी सजावट  
 
माझा िवरोध आह ेअस ेनाही  
पण आह ेतचे  
अिधक भावी करयात  
मी आयु वाया  
नाही त ेसोपार नकोतच 
 
किवता णज ेअमकु ह े 
िवसनच जा णाया ऐवजी  
मायाच तृीची मला काळजी  
 
वाटलीच पण िवसजनाला  
वाटली डाळच हवी  
--- ००० ---    
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अमतू  िचात जर अमकु व,ू आकार वा य अस ेओळखता येयाची गरज नाही तर किवतते तरी अमकु िवचार 
वा अनभुव तरी ओळखता येयाची काय गरज आह े? अमतू  किवता का अस ूनय े? 
  
ससु  
 
ससु होयासाठी गु लागलेच का  
याचा शोध आपला आपण घतेाना मरुलेले  
लोणच ेघतेले लागास कॉपी मारायला  
हसनू हसनू परुवेाट की वाट लागली  
याचा िवचार न करता सरळ चोन  
एफबीवर कृमतू पु पाहताना त:ची  
तटुलेली बटण ेपान घतेले समजनू की या अधंारात  
वचैािरक काही कामा वा धामाच ेबघा वा िवामधामाच े 
पिरपक काढा िनजधाम हा श मा  
जाऊ ा पया यात  
 
असबं णज ेअमतू   
अस ेसमजनू तुीही करा ना  
य वाळूच ेकण शोधयाचा  
नसुतीच शारी आिण उपरोध  
उलट बळकटीच दतेील  
या िवनासगंीत यालेा 
दािगानंी मढ े 
मढवयाची आस कुणाचाही घातच     
 
उघडले तमुची पचंिय ेखशु तर  
समीा सखोल याला काहीही  
सज क मू णताना ती  
तटुलेली बटण ेशोधा आधी  
 
िनरथ कतचेा रंग अमकु अस ेकाही  
सापडलेलेच नसान ेकोणतहेी चालतील  
मानवी वहार ात उडदामाजी नकोच   
खा उडीदवड ेइथली चटणी म असत े 
--- ००० --- 
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पारा  
 
िनकॅनोर पाराला माहीतही नसले  
इथ ेानमिंदराबाहरे  
फाटा कपातं उभी असलेली  
अकरा कोटची माता 
खाता खाता टीी बघत  
जवेयाचा हा जमाना आह े 
तवेात मोबाइल वाजला तर  
घऊेन जाव ेतो कडलेा आिण दोन िमिनटानंी  
त ेतमुच ेतुी बघा णनू यऊेन बसाव े 
आिण भाजीला चवच नसाची िचडिचड करावी  
असा हा जमाना आह े 
 
इथ ेसवच शरू वीर लढव ेआपापा िवभतूच े
मावळे सावळे कावळे जरास ेबावळे  
पण सदोिदत कावलेले ग तीन ेासलेले  
सौज हरपलेले एकूणच पिरितीमळेु  
 
ह ेसाीच ेकड ेभीमचे ेसपुरमनॅ 
कृचे ेचतरु ह ेजागितक  
िवम करणारे मोच  
ह ेडावपचेाचं ेकारखानदार 
िवास ूघातकी मेळ े े 
गौरवात मगलू  
रौरवात मगलू       
 
जाती धम प यातं िवभागलेा  
सृंतीच ेपजूक शातंतचेहेी कवी  
अस ेखपू काही नाही माहीत पाराला  
ह ेतो जाणतो आिण ती जाणही दतेो तो टाकून  
आिण सव मानवजातीसाठी िलिहतो  
नकिवता  
सवाना आपले णणारी  
--- ००० --- 
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ग  
 
तमुा रटाळ भाषणानंी  
सजव ूपाहाताहात तुी संाकाळ  
तुाला वाटतये तमुा डोातं  
उगवा आहते काही नाच जाती  
 
तुाला वाटतये मौवान  
णाव ेअस ेपताकाचं ेसाा  
तुीच करणार आहात ािपत  
कंटाळलेा हवते   
 
तुी सोडून इतर सव  
शूाकार केिवलवाण ेूर  
परभतृ खोटारड ेमतलबी आहते  
यावर तुी ठाम आहात   
 
तमुचचे जगण ेसगळे नाही जगत  
हजार कारातं हजार समा आहेत  
तमुा अशा वगेया बाधंवानंा तुी हटेाळताहात   
ांा जगयाला तचे जाणार ना सामोर ेतस ेतर   
 
तहेी णताहते तुी नूगडंाला मू णताहात  
अभावाला समृी णताहात  
:ख आिण वदेानानंा दािगन ेणताहात  
सहन करयाला पिरपता णताहात  
 
ह ेसवाच ेसाराशं िदशा दाखवतील  
बोधन करतील िनराकरण ेदतेील  
शातंता समता आणतील  
एकच म एकच जगण ेअसा ग  आणतील  
--- ००० ---  
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बाहरे  
 
 
एक फसवणकुीचा सदंशे  
 
 
 
की खोटेपणाचा  
 
 
 
 
की िवासघाताचा   
     
 
 
की ल कन िनघनू जाणार ेमाजंर  
 
 
की बिेफिकरी की बहेोशी की नाइलाज  
 
 
ऊन सावली पडून जात ेिनघनू  
 
पण ह ेएवढचे होत ेका िच या काळाच े 
 
सगळे भाव बाहेन आत  
 
 
ाव ेटाकून बाहरे  
 
 
 
--- ००० ---  
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गारवा  
 
अर ेवा ह ेनवीनच यतेये लात  
मतले िठकिठकाणच ेश वा े  
 
छान ही सायकलची सटुलेली चने  
चता नाही  
हा मरी िमान ेिदलेला नकार  
आिण अनपिेत वडे ेठराची भावना  
छान िशकवणाया स ुदंर िशिका बाई  
नोकरीत िदली गलेेली तपासणी  
अिधकायाची अवघड भिूमका  
घरात कुणीही कुणालाही कधीही कसलीही  
धमकी ायची नाही या तासाठी परलेला धोका  
एका िशखान ेसािंगतलेले भयानक भिव  
 
आिण सा चहाची वळे असण े 
किवता िलहावीशी वाटण े 
आिण आता हळूहळू आवरत ेायला हव े 
हा िवचार आिण सपंवाया कामाचं ेअम  
 
सगळे एक पािहावर वाटतये   
मी उभा आह ेमा बाहरे   
हवतेला गारवा णज ेमीच आह ेजण ू 
--- ००० --- 
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अि  
 
अगदी जापासनू टले तरी आपाला ओळखणार ेिकती  
समजा एक लाख पण मािलकामंधा पाानंा िकमान एक कोटी  
जवेढ ेओळखणार ेजा तवेढ ेअि अिधक खर ेणजचे  
ती पा ेआपान खरी असतात पण आपण श कुठे क शकतो ानंा  
तशीच तीही नाही शू  शकत आपाला ांा :खानंी आपण  
कळवळतो आपली :ख ेानंा कळतही नाहीत ाचं ेपढु ेकाय झाले  
ह ेना आपाला कळेल ना आपले ानंा ांा लेखी तर आपण  
िजवतंही असणार नाही ती साकारणाया नटनाही नसतील िजवतं    
--- ००० --- 
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अजनू िकती वळे  
 
आईविडलाचंी मृनूदप ेठेवलेली आहते जपनू  
काही सतसह एका फायलीत  
पाऊस खपू होऊन गलेा णतात  
रा थडी भन वाहात होता  
तेा मी झोपललेो होतो  
 
आता माझ ेडोळे उघडत का नाहीयत 
की अधंारच पडलाय  
माया अवतीभवती  
काही छोटेमोठे ाणी िकड ेअसावते  
मला ाचं ेश जाणवताहते  
ानंा िवचिलत कन उपयोग नाही  
मी आह ेइथ ेहहेी ानंा कळू नय े 
अथा आमण करण ेानंा भाग पडले  
एखादा िवषारी नागही अस ूशकेल  
 
माझी आई सोळा सोमवार करणारी िशवभ होती  
ह ेाला कस ेमाहीत असले  
िशवशभंो ाला सागंतील का  
की बाबा हा आपला माणसू आह े 
ा ताा काळात माझ ेवडीलही   
तीन असत भिभावात  
 
अिजबात हन चालणार नाही  
िनल राहाव ेलागले  
अजनू िकती वळे असले हा अधंार  
 
मनही िनल ठेवाव ेलागले का  
ााही हालचालीन ेधोका होईल का  
आिण माया मनात तर  
भीचा लवलेशही नाहीय फ भीती आह े 
--- ००० ---  
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सावली  
 
तझुी सावली यते ेती सळसळतच  
मला वाटत ेनाकातडात  
पाणी जातये आिण मला  
पोहता यते नाहीय पण  
तुया पायांा पालवीत असतो िदलासा  
 
तझु ेअचानक अस ेमनात यणे े 
माया पुकाचंी पान े 
सोडणार ेअसत ेकबतूरासंारखी हवते   
हातात आली तर मऊ उडाली तर  
शीष बपयत जग एकच कन टाकणारी   
 
एकदा कळावर मला माहीत असत े 
या खळेाला िनयम नाहीत  
आता कोणाही दगडानंा श केले  
तरी ती तझुी िश ेअसतील  
आता असं सावाचं ेसगंर असले   
रच ूशकणारे चडं हसक कहाणी   
तझु ेआकाश वारा होऊन  
उधळून टाकेपयत  
आपले ओळखीच ेसव सवंाद  
 
िकतीही  असनूही तझुी सावली  
सतत असत ेमाया सावलीा वधेात  
णाधा त पणू  कादबंरी घडवनू  
त ूअय होतसे पण तझुा तो सहवास   
असतो माझ ेपणू  मन  
पालवी पालवी करणारा  
 
ह ेसगळे माया सावलीत अतंभू त  
असणारच ह ेओळखनूच  
त ूएक ित दतेसे आिण मगच जातसे  
--- ००० --- 
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िठणया आिण जाळ  
 
ममखेाली तळावर  
दय आिण मक  
या दोन रेषा छेदताना िदसा एकमकेना   
बाप रे ह ेतर महाभयानक शॉट सकट  
वय चोवीसा आसपास  
मत िठणया आिण जाळच  
 
ह ेकाहीच न बोलता  
फ  
जरा अवघड िदसतोय काळ  
अस ेणताच तो  
घळघळा रडूच लागला   
 
असले योगायोगही 
हा योगायोग पुकात िदलेला आह े 
णज ेयोगायोगान े  
हा िनयम तर नसले  
 
मी ाची समजतू घातली  
ह ेकाही काळापरुत ेअसत े 
ह ेसािंगतल े 
 
तो णाला  
मी वडेा होयाा बतेात आह े 
आहचेहेी िवचार यतेाहते  
 
मग मी ाला अबसडटीच ेसािंगतले  
आयनेो बकेेट वाचायला सािंगतले  
जरी मायाकड ेयाचहेी परुाव ेनत े  
 
ना सकंटाचं ेशा ना उपायाचं े 
ह ेसमजण ेहाच उपाय हहेी सािंगतले  
--- ००० --- 
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उपासना  
 
किवतजेवळ असायला  हव े 
:खाच ेभरभम लगजे  
ती :खपणू  असायला हवी  
:खाचा गाढ अनभुव दणेारी  
ती :खान े:खाला बळकट करणारी हवी  
:ख जोपासाया पती ितन ेायला हात  
सिदत करण ेरडू आणण ेसहानभुतूी कीव वाटण ेहव े  
मदं काशात िभनायला हव ेकिवतचे ेमादक :ख  
ह ेआपलेच आह ेहचे तर जगण े 
हचे तर जीवनदश न अस ेायला हव े 
 
ितन ेिनचरा करायला हवा िवचाराचंा थकवायला हव े 
चहेरा काळवडूंन टाकायला हवा  
:खािशवाय किवता असलेच कशी  
:ख हीच किवता तचे ा िवषाच ेतीथ े  
असायला हव ेितन ेअनके  
दािगन ेआिण चमृती लेवनू यायला हव े 
आत स ुदंर :खाचा सशीत गर िमळायला हवा  
 
भावनिेशवाय किवता नाही आिण सवम  
ती भावना कोणती असणार :खाचीच ना  
कवी हळव ेअसतात ानंा :ख खपू असत ेउपल  
मग त ेणतात :खात बडुवनू खनू करायचा  
य न करणारी किवता ही उथळ असत े 
ितला खोली नसत ेती पृश  
खळे करत ेनसुत ेउडाणट ू 
 
कलेची एकूणच भरभराट होऊन लोक सतत  
:खाच ेआदी झाािशवाय सृंती घडणारच नाही  
हळव ेभावनाशील ताणलेा चहेयाचं ेरािहािशवाय  
ज ेचा आह ेत ेरड जगण ेपढु ेकस ेनतेा यईेल  
हा बोध न ेही साची उपासना आह े 
--- ००० --- 
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पनुज   
 
आता हा आह ेहाच माझा एक पनुज  आह े 
अस ेकुणी दाखवनू िदले तर ठेवनेही मी िवास  
त ेनाही महाच ेमला हवाय माझा पिहला ज  
तो जेा केा होता तो  
तो कशाा आधारावर कशातनू का झाला होता  
 
आह ेहाच पिहलाही समजायला मी तयार आह े 
पण यात मी घडलोय असा की  
पनुज ावर नाहीय माझा िवास  
 
आिण यानतंरही झाला समजा माझा पनुज   
तरीही मला कुठे कळणार आह ेत े 
ामळेु के ज पिहलाच धरावा  
हचे शहाणपणाच ेआिण डोाला  
फुकटचा ास टाळणार ेठरेल  
 
पण एक पढुचा पनुज  चागंला िमळावा णनू  
या जात मी चागंला वागने अस ेकाही नाही  
कारण खरे तर चागंले णज ेकाय  
हचे मला माहीत नाहीय आिण दा वा िया   
ही यंणा काही मी त: माया िनवडीन े 
माया मम ीन ेबनवनू ीकारलेली नाहीय  
हचे अस ेनाही काहीही ज ेकाय घडत े 
आपा हातनू त ेपाप असत े 
अस ेमी समजतच नाही कवा त ेमला कळतही नसले   
 
हाच िनयम सवानाच असणार ह ेखरचे आह े 
उा एखाान ेसतंापान ेमाया चधा केा  
तरी त ेपाप वगरै ेनसलेच  
 
घडणार ेसगळेच ओके टले तर मग काही घडले  
अस ेतरी कशाला णाव ेहाच आह ेॉेम  
--- ००० --- 
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गार वारा  
 
कोणाही विूशवाय  
तमुापयत पोचाव े 
अस ेवाटले तेा पारच े 
दोन वाजले होत े 
ही काही काहीही आठवयाची वळे नती  
उाचा सु आवाज  
न बोलता कापत होता  
अपयशी मेाच ेअतु घटक  
 
मला हचे णायचये   
अमकु केले णज े 
संाकाळ लौकर होत ेअस ेकाही नाही  
उलट तुाला मळमळयापवूच  
वास थाबंवनू परागदंा होता यायला हव े 
 
सकंटात सापडलेानंा मदत करायला  
तमुच ेशूटग आधी पणू  झालेले हव ेना  
अथा तमुच ेअसणचे होऊ शकत ेएक ओझ े 
 
उगीचच तान बोलयात काही अथ  नाही  
िशवाय माया मत ेअाात  
पखं तटुलेा शार पानंा ानच नसत े 
अगदी हौसच असली तर तान  
िभजत ठेवा एका पातेात  
 
पोचण ेणज ेकाय  
तर माया मनातले तुाला समजण े 
त ेतरी कशाला जर कुणालाच  
काहीच कळत नसले तर  
 
कळण ेणज ेताण आिण गधळ नसण े 
ापेा सरळ गार वारा खाेला बरा 
--- ००० --- 
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पिरप  
 
गेा तीन वषाता घटना पािहा  
तर साा माक टा ितिया  
या पिरपच आहते  
अस ेणाव ेलागले जरी 
एका िवभागात भय आह ेतरीही  
आठदहा टे खाली यईेल तेा ा बलेाशक  
खळेायच ेतर आह ेपण साडं  
अगंावर यतेा कामा नय े 
 
ह ेणज ेजगणचे सोडण ेहोईल  
एसीत बसनू हमखास काही णणारहेी  
भले भले गारद  
ायची वळे इथ ेआलीच होती 
याचा अथ  वॉशग मशीन वाईट  
कवा िमरमळेु कॅर होतो  
अस ेकाही नाही तमुा घशातला  
घोगरेपणा घालवयासाठी तुी  
बस नाही जाळू शकत    
 
भरभराट हवी आह ेतर  
रावन महालात गलेेाकंड ेबघा  
ह ेआपले काम नाही हचे असले  
मळुात तर जगयाच ेतान नका सागं ू 
 
ही अशी बाडंगळेुच करतात  
सामााचं ेजगण ेहराम  
अस ेमत अस ूशकत ेतमुच ेमग ा  
जग बदलयाचा काय म हातात  
 
पण णज ेतरी काय मन े 
न बदलता ग  अवतरण ेणज ेकाय  
--- ००० --- 
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ही  
 
पिलकड ेदोनचार हची ते ेपडलेली  
इकड ेतीन उभ ेितकड ेचार उभ े 
लहानमोठे िनल डोळे िमटून  
जण ूपणू  िनसगा प ण अब  
जो होगा सो होगा  
 
त ेआजारी आहते हहेी ानंा कळत नसले  
ांा सव शी करकचनू  
आवळलेा आहते  
ानंा ताप असले का  
ाचं ेअगं खत असले का  
 
आता पशवुै तपासताहते  
यावर असास औषध ेदतेील  
अथा योग करतील  
 
काय करताहते ही माणस े 
कशासाठी याचंाच तर हात नसले  
ह ेअस ेहोयात  
अवाढ :खाच ेपरर जगण ेवाढण े 
 
डोळे बदं करयान ेआपाला बर ेवाटतये  
की डोळेझाक करायचीय की डोळे  
उघड ेठेवायच ेाणच नाहीय  
 
आपण इथ ेकुठे उभ ेआहोत  
चडं रथयाते सजनूधजनू वभैव दाखवणारे  
त ेआपणच होतो का  
 
िदवसरा आिण उजडेअधंार यतेजात असणार  
चार बाधंव ितकड ेपडलेले आहते त ेका  
ह े:ख आपाला कळायच ेबदं होऊ शकत ेका  
--- ००० --- 
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बातमी   
 
पावसाळी पहाटगारठा  
िन:श आिण मगलू 
ाा एकाकी उपवमतते  
णज ेमलाच मीच  
बसनू राहणारा दोन दोन तास खचुवर  
एकटक पाहात बदं टीीकड े 
चहा हवासा वाटत पण जाऊ द े  
णत चडं ताणलेा शवेटा णात  
शका सु होयाची वाट पाहात अटळ  
 
काहीही घडू शकेल  
घटनांा दारावरची बले वाजली  
तर टाळता नाही यणेार  
अधंाराच ेधडू 
असं वषाा बाता  
पसरताहते िबिटांा आकारातं   
 
ाचंा नाहीय काही ॉेम या णी   
मी असण ेहीच आह ेजण ूएक बातमी   
--- ००० --- 
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िर  
 
या छोा किवतलेा आवाज नको आह े  
िता िजभवेर फोड आह ेठसठसणारा  
आिण ितची भाषा आह ेसमृ  
िर िचाता फुलासंारखी  
 
ितला  करायच ेआह े  
ितच ेबिंद असण े 
फुलांा शातंतते  
--- ००० --- 
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फसलेा किवता  
 
िशया मनातनू पािहलेला सयूदय  
माहीत असलेा िवचारातनू सुवात  
कस ेजगाव ेयाच ेताळतं  
अायाच ेपिरमाज न  
ोध वा सडू वा िदलासा  
वा आयदायी  
मालगाडीा सखुद कना  
असं वूचंी रेलचले कन कंटाळा  
आणणारी वा सगंीतमय लयदार होत हरवणारी  
 
जग वाईट कशामळेु आह ेह े 
वा नकाराक वा सकाराक  
कवीच े:ख कवीा आठवणी  
वा कवीचा सेानदं  
मािहतीन ेभन चिकत करत  
अधंळी होणारी भलूभलुयैा  
घडवत आतु होणारी  
 
कुठे ना कुठे थाबंनू राहणारी  
 
वाचकानंी मला खपू िदलेय  
मी तृ आह ेणणारी  
टायासंाठी हपापललेी 
कमी लाईमळेु नाराज होणारी    
आपापा कंपचूा िवास बाळगणारी  
सव माणसासंाठी नसलेली  
 
हतेपूणू  िदशा पकडणारी  
साराशं असणारी िवचारानंी  
समजणारी किवतबेाहरेच े 
िव न सचुवणारी ीमतं असनू  
ठरलेा छोा अथा मळेु खगंलेली   
--- ००० --- 
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योय  
 
अहो लोकशाहीची हा झाली  
ह ेबरोबर आह ेपण कुणी केली  
ात अस ेनाही तस ेघडले  
फूटेज काय दाखवत ेत ेबघा ना  
ह ेअस ेकरण ेजनिहताच ेनत े 
मळुात तुी अस ेकेामळेुच  
लोकाचंा सतंाप अनावर झाला  
अस ेकधी घडले होत ेका त े 
े लोकानंी सागंाव ेजर  
सागंाव ेअशी कूमशाही कुणी  
गाजवली होती पवू दोी बाज ू 
आपापली बाज ूमाडंतील  
जनता बघत ेआह ेस कळेलच  
अस ेजनता काय ठरव ूशकणार  
कायदा परंपरा सगळेच िवचारात  
ाव ेलागले तस ेतर सयू  बदं कन  
तुी िनऑन िदाचं ेरा आणलेत  
हचे मळुात घोडचकुीच ेहोत ेहो पण  
त ेका केले हहेी बघा ना त ेअस ेअसान े 
लोकाचंा ास घालवयासाठी त ेतस े 
करण ेअावयकच होत ेआिण तुी  
नत ेका अचानक वीस कापड कारखान े 
बदं कन ा ऐवजी लोकानंी कादं े 
जा खाण ेकस ेिहताच ेआह ेह ेसािंगतले  
लोकानंा अस ेदडपले तर ावर आी  
आवाज उठवणारच आी कुणालाच  
घाबरणार नाही घाबरत कुणीच नाही हो  
योय िनणय ह ेायलाच हवते योय  
गोना आी पाठबाही दऊे पण  
चकुीला माफी नाही  
पणू  िदवस िशवाजी पाकवर वाद घा यावर  
घतेाय का आान  
--- ००० ---     
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मॉडले  
 
िव तयार करतानाच  
अमकु अस ेकरता आले असत े 
णज ेआता ज ेकाब न आिण ाणवाय ू 
याचं े यतेाहते ना त ेआले नसत े 
अस ेएक शार माणसू णाला तर सरा  
णाला ह ेणज े 
बापाला --- ला िशकवण ेझाले  
यावर ह ेिव मळुात  
िबनबापाच ेअसताना अस ेितसरा णाला  
 
कोवधी टन पाणी उचन वर  
ायच ेआिण ाचा िठकिठकाणी  
पाऊस पाडायचा ह ेकाय  
िवचारािशवाय ठरले असले का  
असा पिहाचा  होता   
 
आिण मग वनती िकडमेकोड े
याचं ेकाय करायच ेसयान ेिवचारले  
अर ेअनावयक काही ठेवायचचे नाही ना  
पणू  मॉडलेचाच पनुवचार करायचा  
पिहला णाला आवयक णज ेकाय   
ितसयान ेिवचारले  
 
याचा एकच सवम पनुवचार  
होऊ शकला असता सरा णाला  
तो णज ेह ेिनमा ण करायचचे कशाला हा  
 
मग एका टपरीवर त ेचहा ाले  
िनवृ होत ेजाताना एकाला भाजी तर  
सयाला ध ायच ेहोत ेतर ितसयाला 
कटगला जायच ेहोत े 
--- ००० ---  
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धोका  
 
एखाा सयूा न ेशहराा भर चौकात  
िदवलेागण झाली णनू माझा आता  
मेावरचा िवासच उडाला अस ेणयाच े 
ण सारखचे कस ेयते राहतात  
 
अपयशाची कारण ेशोधत  
जात राहतील आणखीही वष  
िविहरी तलाव पलुाव  
 
या दवेाा उवात  
िवचारानंाच िवचारगगंा णाव ेणज ेझाले  
--- ००० ---  
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ओळी  
 
खपू ओळी पसुनू टाका  
कारण नकोच होत ेअस ेकाही  
ह ेअस ेआह ेआिण त ेतस ेआह े 
अशी अल िशकवणार े 
 
फ असणारी किवता  
न यतेा  
मलाही नकळत  
यते ेसागंणारी किवता  
 
जण ूमाझा अनभुव  
ाप ूशकतो के म  
असा हा माझा माज  
पान ओशाळतो मी  
--- ००० ---  
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मृ ू 
 
झोपते णयापेा  
थोडी जागच असले ती   
तीत िलिहली गलेी होती  
ती किवता पण  
सकाळपयत ती नच झाली  
 
खर ेतर जगातली  
ती एक अित महाची होती  
किवता डायरे िितज  
ओलाडूंन नतंर  
मी झोपलो आह ेयातनूच  
मला बाहरे काढणारी  
 
मला अनकेदा वाटे  
कोणतीही किवता  
हजारतली एक  
असण ेयाचा अथ च  
काहीही न घडण ेअिण   
झोपते सगळे िवसन जाण े 
 
एकच एक किवताही  
असायला हवी  
जगाता सव  
िवसरा जाऊ शकणाया  
किवताचंा नजराणा  
 
मला  िदसलेले होत े
( जो माझा मही अस ूशकेल )  
किवतचेी जान िता तृीत नसत े 
ती िवतृीत न होऊनच दऊे शकत े 
जीवदान शामंागा मृलूा   
साराशं ज ेगलेे त ेगलेे छोड दो  
--- ००० --- 
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तुी आिण मी  
 
तुी जेा किवता िलिहता  
तेा काही विुती असत ेआिण काही ितमा  
असतात आिण मी िलिहतो तेा  
पणू  विुतीच ितमामय असत े 
 
तुाला वाटत ेमी फ विुतीच िलिहतोय  
आिण मला वाटत ेतमुा ितमाही   
फ विुतीच आहते  
 
आपण एक समझोता क या  
मी तमुा विुतीला ितमा णने  
पण तुी िचडायच ेनाही आिण   
तुी माया विुतीला फ   
विुतीच णा मीही िचडणार नाही  
 
ही सगळी फ आपली मत ेआहते  
अस ेणनू आपण ह ेहसनू सोडून दऊे  
--- ००० --- 
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समंोहन  
 
सच असत ेसमोरच ेअस ेनाही  
आपाशी जो आाच बोन गलेा  
तो तोतया होता अस ेआपण ण ूशकतो  
िस कोण करत बसणार आह े 
आपण ा शहरात िफरतो आहोत  
ती म ुबंई नसनू लोकानंा  
समंोिहत केाचा हा पिरणाम आह े 
असहेी णता यते े 
टीीवर आपाच िव बोलणार ेिवान  
पसै ेदऊेन आणल ेजातात  
ानंा नामोहरम करयासाठी असहेी  
मी जस ेफ खर ेबोलतो  
तस ेकुठेही नाहीय ह ेमु असहेी   
--- ००० --- 
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िसनमेा  
 
नहेमीच मी पोचयापवूच   
िसनमेा सु झालेला असतो  
िरकाा बाटा िफ लागतात  
माया अवतीभवती  
आिण आपली तारणा झााा  
भावनतेले  माझ ेपाय  
आपटू लागतात  
राळ दगडावर  
 
असचे काही घडत जाईल  
आिण आपण केलेा तारणमेळेु  
इकड ेघघावणार ेअजगर  
बाता पसरवतील कानाकोपयात  
आपले आरस ेभगंाा  
तेा तरी हहेी नको आिण तहेी नको  
अस ेणता यावचे लागले  
--- ००० ---   
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काळ  
 
उाच ेणनू आणलेले सामान  
एका दगडावर ठेवनू पाय पसरले  
तर तवेात अतं:रेणने ेकळले की   
आता अॅिसडचा पाऊस होईल बतके  
णनू घाईन ेितथाच एका  
पडा घरात आसरा घतेला  
तर ितथ ेपालीच पाली होा  
ातंा बयाचशा  
मी ितथ ेपोचयापवूपासनूच  
सघंषात असणार ह ेच होत ेपण   
ानंा नदवलेला इितहासही   
असण ेश नत ेआिण रेणसेाठी  
होऊन गलेेा शरू उदा  
िवभतूीही ामळेु  
ना कोणती मू ेहोती 
ना सृंती  
रणच नसान ेिववकेान ेकुणी   
ांा कृतच ेमूमापन करणार नत े 
या णी होईल त ेहोईल अस ेअसान े 
कुणी िस वा सलेेिटीही होणार नत े 
 
ा ा वळेी ा रिपपास ूअसा तरी  
जनु ेषे नत ेपण ा िवषारी असाच े 
माहीत असान ेमला खपू भीती वाटली  
 
तरीही होईल त ेहोईल णनू मी बसनू रािहलो  
ानंा अगंाखांावंन पाठलाग क िदले   
भी आिण िवचार ह ेदोी होत ेमायाकड े 
पण ातंले आा काय उपयोगी पडले  
त ेमला कळत नत ेमाया मनात  
माझा काळ गोठला होता  
--- ००० ---  
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अिेस  
 
अिेस वाटतच नाही  
खर ेतर कोणाच  
माणसातं गावातं फारस े 
ग ुतंण ेझालेच नाही  
 
ामळेु वाटतच नाही  
की इतका काळ गलेा  
आता उगवतये वय  
 
बालपणातले त ेिम  
तसचे ितथचे असतील जण ूकालचचे  
आिण शाळेता सतरंा  
 
नवी िमळावी णनू  
लौकर पोचाव ेलागयाा  
ऐटीत म िमरवयाा  
 
बालवयात पुकाता 
एका ओळीचा अतं अील अथ   
ऐकून बडबडानतंर   
 
कुणीतरी चगुली केान े 
सागं ूका घरी णनू  
बानी दरडावाा  
 
आठवणी आिण सतरंा  
उशीर झाास फाटा  
पण मनात ताातवाा 
 
मनाच ेवय वाढलेच नाही     
उकुता आह ेतशीच आह े 
हा एक म तर नसले  
 
मी पुा जगतोय िलिहतोय  
माया पिहा नाटकाच ेनाव आह े 
एक गगनभदेी कचाळी  
--- ००० --- 
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अनाात  
 
तमुा घरासमोरच होळी  
पटेवयाची ठरलेली जागा असण े 
तमुच ेअगंण जरा सखल असनू  
रा जरा उंचावर असण े 
याबंरोबरच  
किुनझमच चागंला वा  
हवाद नसले तर नीच  
या जगात उभ ेराहायला  
जागाच नाही राहणार मला   
अस ेसगळे िवचारही  
यते राहतात जगयात यांा  
िर सावातंनूच तर चालत े 
 
मन   
 
ह ेवा असले सगळे रड  
असणारच ना खपू  
ामळेु हजारदा कळत े 
इतरांाच काय मायाही  
किवता सगया  
माहीत असलेाच असतात  
नसुताच  
विैवाचा झडा घतेलेा  
 
किवता िलिहताना  
वा िलन झाावर  
ितला कोणाही िवचाराचा  
शही होऊ नय ेमािहतीता   
इतकी असावी ती अनाात  
 
णनू मी बरचे काही वजा करत चालतो  
तर ण ेही किवताच नाही  
--- ००० --- 
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ताजमहाल  
 
चं सयू  तार े 
पान ेफुले पी  
डगर दया  ना  
आिण आकाश समु वगरै े 
ह ेतरी कुठे माया   
विडलाचं ेआहते  
आिण ताजमहाल बाधंयासाठी  
मी एखादा बादशहा थोडाच आह े 
 
पण आहते काही मीही बाधंलेल े 
िशसभंार 
ज ेदते राहतील सदय दशन   
कुणाचीच मालकी नसलेले  
ना माया आसीच ेअवडबंर माजवत  
भान टाकणार ेआिण ना   
काय मे काय मे  
णायला लावणार े 
 
बोलाचीच कढी बोलाचाच भात  
अस ेसाध ेकुणालाही उपल  
नसुतचे एखााा  
लिगक सखुाचा हवेा िनमा ण न करणार े 
 
बर ेएकच ताजमहाल  
बाधंायची बािंधलकीही नाही  
णजचे मी सारख ेितथ ेटपनू  
बसताच कामा नय े 
 
िवसरा त ेसोहनीमिहवाल लैलामजन ूहीरराझंा   
आमची करण ेअसतील कुणालाही नकळत  
अमया द  
--- ००० --- 
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बाज ू 
 
ांा बाजनू ेबोलाव े 
तर आपलेच लोक िवचारणार  
ानंी आपा भावनाचंा  
चाचरू केला होता  
ाच ेकाय आिण िवरोधात बोलाव े 
तर इथा आपा  
िवरोधकानंा बळ िमळणार  
 
सर ेणज ेाचं ेसमथ न कराव ेतर  
इथले लोक णणार  
ानंी कसा केला होता इथ ेिवसं  
त ेआह ेना लात  
णज ेबळ िमळणार आपा िवरोधकानंाच  
आिण वाईट णाव ेतर  
आपले िवरोधक णणार आपाला  
शहाण ेा आता  
णज ेआपलीच येधोरण े 
मार खाणार  
 
ाचं ेफोसस वगेळे आहते  
समा वगेया आहते  
ातं ग ुतंलेा अनकेाचंी डोकी  
वगेवगेळीच न ेतर ताळतं  
योयायोय सोडूनच वागणार  
ाचं ेलोक ाचं ेिवरोधक  
हचे तर असणार ांा िवचारातं  
 
नाहक ायला इथ ेताप  
तसा तर जगभर  
िवचारानंी सधुारेल जग णणारचे  
नसुत ेअिवचारीच नाही तर वडे ेझालेत  
याला जागितक मषृाना णाव ेझाले   
--- ००० --- 
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अमंल  
 
एखाा गोळीचा िवषासारखा  
अमंल िभनावा शरीरात  
तसा ब फुटयापवू होतो खर   
आिण समुाा िकनायावर  
भराभर वाळूत घसुतात खकेड े 
 
ांा पावलांा नीतनू  
आकाराला यते ेमानवी िवचाराचं े 
स ुदंर स पिव जगण े 
लौकरच इतरांा ानंी  
िवटा जाणाया  
 
हातातडाशी आलेला खरपेणाचा भास  
घतेो एका णात घास  
तारवेर िनत बसलेा  
िनरागस पाचंा  
कारण नसताना  
 
अशा वळेी यतेो आणखी एक  
पिव िवचार सडूाचा  
सहवदेनचेा अशंही नसणारा  
 
माहीत नसलेा वा चकुीा  
मािहतीवर का नाही िलहायची किवता  
जर ज ेज ेयऊे शकत ेमनात  
त ेत ेसच मानता यते असले तर  
 
नाही तरी कोणा काशात  
कळू शकतो  
भास आिण स  
यांातंला नमेका फरक  
--- ००० --- 
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सा  
 
एकाच िवभतूीा आरोया ठोकत   
दोन समहू एकमकेावंर तटूुन पडले  
ितसरा समहू दोघाचंा िमळून बनलेला होता सा  
तोही ाच िवभतूीा आरोया ठोकत   
लढाईचा आनदं टत होता  
 
एकाच िवभतूीमळेु ाचं ेआतंिरक बधं पे होत े 
पण बात: कर शु होत ेसा   
 
भाषचेी िपस ेिनघाली  
मनाचंा िनचरा झाला सा तरी  
पण लढाई मन:पवू क चा रािहली  
 
एक अयू  णत होत े 
ह ेएवढ ेकाही महाच ेनाही  
चला जवेायला  
पण गक  होत ेसगळेच  
साृंितक सशंोधनात  
 
सकड ेपाहात होत ेत ेणाले  
सगळा काळ आह ेआमासमोर  
ह ेतमुच ेकारनाम ेआी ानंा सागंणार आहोत  
 
यावर ाच आरोया ठोकत  
सगळेच णाले डरनकेा नही 
डरके पहलेही हम जीत लग े  
 
खर ेतर जनता मा घाबरलेली होती   
पण एकूणच पवूितहास मा असामळेु  
तीही शौय  दाखवत रािहली सा   
ा िवभतूीची सवानाच रेणा होती आिण आधार होत े  
--- ००० ---  
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सटेु भाग  
 
अॅिंटअ ॅलज गोळीन ेअगं होत ेकडक  
म होतो अडथळा  
वाचयाा वाहात  
आडव ेयतेात  
मला माहीत असलेा शहराच े 
सटेु भाग  
 
याची किवता णज े 
होत ेजगयाचा एक पिवा  
वाचतानाच चदत जाणार ेनाक  
 
आा कवना आता वाटायच े  
असत ेहचे जगयाच ेान  
हचे मिुदायक ाईट  
 
वाचकही राहतात अयावत  
ह ेवाचले का त ेवाचले का  
करत चहेयावर आणतात  
साृंितक सजू  
 
मग अनके फोन होतात  
ठरतात आतंरसाृंितक महोव   
आयुभर तासतंास खात बसलेले  
गलेल िवान यतेात िनपणाला  
 
राजकीय सजू आिण ही सजू  
यातंले फरक आधी अधोरिेखत  
कराव ेलागतात एसी वृपातंनू  
मकेअप केलेा ियांा सािात  
 
यु ेनकोत आिण माणसुकी हवी  
हाच तर माग  चोखाळत  
--- ००० --- 
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या आमा मागनू  
 
तुाला वाटत ेतुीच शहाण े 
आीही शहाण ेआीही शहाण े 
तुाला वाटत ेतुीच िवान  
आीही िवान आीही िवान  
तुाला ज ेमािहती  
त ेआाला नाही मािहती  
आाला ज ेमािहती  
त ेतुाला नाही कळत  
तुाला वाटत ेतुीच िववकेी  
आाला मािहती की नसतचे काही  
असले काही िववके िबवके  
 
तुी समजंस तुी ससुृंत  
आमच ेमाग  वगेळे तमुच ेवगेळे  
तुी वाटत ेतुाला  
शोिषताचं ेपाठीराख े 
िनवडून कुणीच नाही दते  
काय चाटायचयेत तमुच ेबते    
आमाकड ेआवाज रोषणाई  
रसगेु अराच ेसड े  
मऊ मलुायम तलम ताल  
 
तमुच ेवाजले बारा  
आमचा खारा वारा  
तमुची खतं करा सरुळी  
आी वाजव ूमरुली  
तुाला ायचये जाणत े 
आी होणार नते े  
 
या आमा मागनू  
आता खातच घालतो तुाला  
--- ००० ---  
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चोरीच ेचादंण े 
 
िनदान दर आठ िदवसानंी तरी  
साफ करायला हवी सगंणकावरची धळू  
पण यान जा ाला  
अस ूनय ेकाहीच अथ   
 
मनाा कापलेा िजभने े 
तर जगावचे लागले  
परंपरागत जगात  
पण सर घडायला हव े 
किवतचे ेसाथ क  
िनरथ कतेा वाहात  
 
णज ेभाषा तर हवीच आह े 
पण ितन ेिवभाजन नकोय करायला  
कान आिण डोळे यांातं  
 
कदािचत पावसा ऐवजी  
पडले कनाचं ेगाण े 
वाटेल ावी इथ ेजागा  
एखाा खोा खोा येसीला  
पण लगचे यते ेलात  
की किवता िलिहणार ेहचे मन  
लगचे िनमा ण करेल  
भावनाचंी आिमष े 
अथाा भकेुन े 
 
आटवलेले ध कपातनू  
साडंतये रावर चोरीच ेचादंण े 
तपिकरीची आठवण यतेाच  
िबघडतये हवामान  
वा वा अगदी मला हव ेतस ेगोड हसक  
आता बाकी काहीच नकोय  
--- ००० --- 
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सहवासी  
 
रोजगार िशण आरोय  
अ व िनवारा  
आिण महाकांांा हसलेा राजकारण  
एवढ ेबास खर ेतर  
तमुच ेबाकी सगळे   
एकाकीपणा आहचे ेिवचार  
मधमुहे बीपी दमा दयरोग   
ह ेसगळे आहते तमुा  
सखुासीन आकौतकुाच े 
फावा वळेाता  
चनैीच े  
 
अर ेवा र ेवा बटेा कािंतलाल  
यडेा समझत ेहो ा सबको  
 
हमन ेभी तो जनम िलया ह ै 
याच जात आालाही ायचये   
अिधकारी आदरणीय जगते े 
आालाही असणार आहते  
पढुा िपा हव ेआहते िकमान  
तीन घरोब ेबअेर िमिनमम म े    
कटवायला नका बघ ू 
 
कुणी अितरेकी होण ेआिण कुणी  
हिेलपडॅचा बगंला बाधंण े 
एकच मन र ेबाळानंो   
 
तुीही आहात याचचे सहवासी  
अथा कडून िनरथा कड ेपण  
पोचपेयत पणू  अथ पणू  आमक  
प ेवा उघड  
सधंीची वाट पाहणारे पाताळयंी  
--- ००० --- 
 
 
 
 



83 
 

कशााही बदात  
 
ना ऊन ना वारा  
कोपयाकोपयात  
साठलेला िवरहाचा गाळ  
 
हास णनू  
िकती असतील गाणी  
माहीत असलेले रहेी 
फार तर पकेॅज  
वाढवनू दणेार े 
 
सशुोिभत करत  
बसावचे लागणार   
सघंषाच ेकागद  
अथा तोल जात  
वाढत जातील अितरेकी  
 
सगळे णताहते तर आपणही णाव े 
कशााही बदात शातंता हवी  
--- ००० --- 
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२०४५  
 
२०४५ वा वा  
ह ेतर रौमहोवी वष  रोजी  
िकमान चार मािलका पाहायला लागाच े 
कुणाच ेचकू बरोबर आिण कुणी काय  
करायला हव ेहोत ेयाा निैतक चचा  करयाच े 
सुवातीला नातवेाईक हेी वगरैाही घटना चचला यते  
मग ाचंा खरपेणा आिण मािलकाचंा खोटेपणा िमसळत गलेा  
मग सगळेच खर ेठरत अनभुवसपंता यते गलेी  
िनरिनराया पोषाखातंा िया पुष  
ातंही धगाणा घा लागले पढु ेकाय होणार  
याचं ेपचे घालत भणाणनू टाकू लागले  
आकाश पाताळ तेा मचे एकदाच ातच आठवले  
की योगवािस णत ेकी ह ेकाही अिातच नाही आह े 
--- ००० --- 
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साळंुखी  
 
त ेजनावर ओळख ूनत ेयते  
एखाा उंच कुाा आकाराच ेहोत ेत े 
दारातनूच ााकड ेल ठेवले  
कोणाही णी दगंली पटेतील  
या भीतीन ेजगाा घशाला कोरड पडली  
वण िजतके अिधक ती िततकी भीती  
अिधक जोमान ेसावकािलक अस ेझाले  
 
या काळात कुठला हा टागंा ँड  
असा िवचार मनात यतेाच अचानक  
दहा वष पढु ेगलेा काळ अचानक  
केस िपकले लाखच ेउदरभरण  
णनू दवेानानंी वाजवले शखं  
तेा फुटा बुजावन एकच  
साळंुखी गलेी िजवाा आकातंान े 
शोधत ितच ेआवडत ेचनॅले  
 
वृप ेतर सव बदंच होती  
ाचं ेमालक झाले होत ेसामील  
नीिततांा पनुीवनाा मोात  
 
आता नको हयगय आिण नको आबाळ  
णनू सवानी फेकून ावी राजव े 
आिण आधी समता आिण ाय  
याचंी ापना करयासाठी  
रणगाड ेआणावते सव तीथ ेातं    
अस ेडावपचे ठरले  
 
ातं हा श रािहला होता  
ाला आता नवा कोणता अथ  दतेा यईेल  
ाा िवचारिविनमयासाठी  
नव ेससंदभवन उभारायच ेठरले  
--- ००० --- 
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थोडा थोडा मडर  
 
आपण दाढीिबढी करतोय तकुतकुीत  
पण आपा भावात आपा आवडा  
नटनानंी साकारलेा पााचं ेभाव  
थोडथेोड ेिननादत असतात साले याचा अथ च  
ा आवडानंा अस ेआवडत ेहोता येयासाठी  
त ेसाले आपला थोडा थोडा मडरच करत असतात  
आिण एक कार ेयाच ेायि वा कमत णनू  
तीच पा ेउरावर घऊेन तहेी थोडी थोडी  
आहा करत असतीलच   
 
णज ेा ा काळात एखाा दशेाचा भाव  
ही अशी पाचे कंोल करत असतात   
णज ेजगभर आवडणारी पा े 
समान झाली तर सघंष  कमी होतील ? 
सीमा दहशतवाद सौ होतील ? 
 
आपा आवडा हीरोा नजरेतली उदासी  
नकळत आपणही ीकारतो  
ह ेलात यऊेन ाला हस ूआले  
 
मग आपण ह ेज ेसगळे जगतो आहोत  
त ेनमेके कोण जगतो आहोत  
ती पा ेतर आलीच नती कधी ात  
या पृीवर  
 
या िवचारात तो पोचला ऑिफसात  
तर बॉसा जागी ाला  
डॅनी डगझपा बसलेला िदसला  
पण बॉसला कदािचत राजशे खाही आवडत असले  
मन मधला या िवचारान े 
ाला पुा एकदा हस ूआले उदास  
--- ००० --- 
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रोगमु  
 
झाले ना दोन डोस छान छान आज माया  
वचनाचा िवषय आह ेितकारशी  
 
डोस पचवनू पचवनू आता अशी झालीय  
िती तयार की राजकारणी िकतीही  
िशागाळीच ेधमाचं ेचािरहननाच े
खोटे तक हीन परुाािंशवाय वा खोा  
परुाासंह काहीही बो ात कुणाला अटक क ात  
कुणाा कारा काचा फोडू ात काला  
गुगेाराला आज सतं ण ूात  
जनतलेा आता धाच नाही बसत सनसनाटी नाही वाटत  
वादाला र उसळून नाही यते ती णत ेअस ेका  
ठीक ठीक ह ेांावर चढले वा त ेयांावर  
अस ेझाले का ठीक ठीक बघ ूआता  
शवेटी काय होत ेत ेअस ेरोज चाच असत े 
ाा िनकालाआधीच आपाला नको बीपी     
 
अस ेझाामळेु राजकारणी होताहते िदङमढू  
कराव ेतरी काय णनू त ेआता आहाही  
कराया िवचारात आहते िची िलन की  
जनतनेचे केले ानंा या कृाला वृ  
 
पण गुा दाखल कुठे कसा होणार आरोपी  
पकडणार कस ेहा  आह ेलोक णणार  
आी केले तर काहीच नाहीय उलट धा  
बसयाा आमा रोगट वृीला  
ितकार करत आी रोगमु होऊन  
आरोयवान झालोय  उलट तचे आाला  
धा बसयाा रोगाला बळी पाडत होत े 
 
याचहेी शवेटी काय होईल तेा पा  
म द ेसा असचे णतये आता जनता  
--- ००० --- 
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ॅनग  
 
गितमान नेचलन  
असत ेझोपेा पचंवीस टे  
िनसगा न ेिदलेला आपा  
मखू  जगयावरचा पाणउतारा  
 
एकमकेातं िमसळणाया  
अनके तृी आिण ा रसायनातनू  
घडणार ेएक सलग असड ना  
ही  ेनसती तर  
बबलत गलेे असत ेआपले टाळके  
 
 णज े 
तपशीलाचं ेिवरचेन 
तृचा पनुवा पर 
घटनाचं े 
िनरथ कीकरण    
 
या काया ला लागणार ेकण आिण रसायन े 
आपा आहारातनू परर पोसलेली  
 
एवढा िवचार एवा सोयी  
इतकी काळजी इतका िदलासा  
आपा बापाा मालकीचा  
 
ह ेतर आदंणच िदलये ना  
केालाच  
छोड दो  
 
सकाळी उठून  
जरा िरलॅ मनान े 
क आता  
आजा ताणाचं ेॅनग  
--- ००० --- 
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डागंोरे  
 
दगड हा उार कसा अस ूशकेल  
पायावन चालत गलेेला वाघ  
माग ेपरतनू कशाला पाहील  
 
आपण उगीचच रचतो इमले  
सगया े यूॉकला  
जात असाच े 
जवेणाा वसेह 
पण ाच वळेी जिमनीवरच े 
वाव नाही िदसत आपाला  
सेी पतगंातं ग ुतंामळेु    
 
आपण णतो रा ा  
तमुच ेसामान इथ े 
इथ ेसतत असतो  
पोिलसाचंा दरवळ  
 
होतही असतील काही चकुा  
चकूुन सािंगतली जात असले  
िनधनवाता ही जवेण कन  
हात धतुा धतुा  
 
तस ेतर तुालाही समजायला हव े 
की बाबा चकूुन  
लागला असले हात नको ितथ े 
आिण फुटली असले फुलदाणी  
 
पण सया कुणाच ेअसणचे  
नको असत ेकुणाला आपा पावसात  
 
उगीच नाही लोक साच ेडागंोर ेिपटत  
सतत आपापली ओळखप ेसभंाळत  
--- ००० --- 
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िखसापाकीट  
 
उनै त ेउनै  
ती काही कोणा सोागोाची पढंरी न े
वाद घालायला असला इितहास के शहराला तरी  
िचविृिनरोध कोणा िसनमेात होतो  
हचे शवेटी महाच ेठरत ेतुाला  
पटत नसले तरी कन पहा ना ाग  
इितहासाचा नाही उडाले तमुच े 
समाचं ेखदंक तर नाव नाही सागंणार  
कदािप पोिलसानंा कारण तस ेिजी  
आहोत आी टले तर िबनकामाच े 
टले तर वाया गलेेले कापड  
ज ेफ बाानंाच वापरता यते े 
 
लहान मलेु ूर होऊ शकत नाहीत  
अस ेकाही नाही सािंगतलेले उपिनषदातं  
उगीचच फट णता राजरोस  
राजकारयांा नावानंी बबलयात  
काय आलीय मोठी फुशारकी  
याचा तुी िवचार करणार आहात की नाही  
की नसुतीच उचलली भवुई आिण झाला  
खलनायक इतका सोपा वाटतो    
तुाला अिभनय  
 
तमुाकडहेी असतीलच ना काही गणु  
पण माणसाला सखुान ेका नाही  
जगता यते आिण का सतत ाच ेडोळे  
िवारलेले असतात  
या िवचारालाही ान नको का असायला  
तमुा सगळेच कस ेखर ेया पिरसवंादात  
 
अकादिेमक असण ेदशेभ असण ेिवान  
असण ेथोडफेार भाांा सपंका त असण े 
आिण िशवाय लेखक असण ेएवढ ेजो  
जमवतो तो यशी होयासाठीच तर  
आलेला असतो अवतार घऊेन इतरानंा िकती कमी  
िसी िमळत ेया िवषमतचेी ाला  
कवडीची लाज नसत ेआिण नसत े
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दयामायाही कधीच ेजवर न आलेा  
शााचंी वा चाभंाराचंी वा पजूा सागंणाया  
ाणाचंी वा बिहृत कवची  
 
सगळी िसीमाम ेबदं केली तर  
कोण बबलायला धपू घालेल  
मरायला टेकलेा भाषलेा वा सृंतीला  
वा अितानंा वा याला चढवनू ाला  
दाबणाया बाजारबणुया अानंा  
 
तचे आधी णतात विशलेबाजी नको  
आिण त:ची धवुाया वळेी लावतात  
पिहला नबंर रागंते केालाच हव ेअसत ेितकीट  
पण माल कमी असान ेकाहनाच  
जगवण ेश असत े     
 
त ेकरतील त ेसगळे बरोबर णज े 
आमच ेलोक काय बागंा भन  बसतील  
कुणी ना कुणी णणारच की बदं करा आता  
बागंानंा कमी लेखण ेपरुोगामी  
णवता त:ला तर फ हा वा तो नाही  
सगळेच षे िवसरा मग नसुतचे गरीब  
लोकांा करमणकुीा साधानानंा हीन लेखनू      
िनवडणकुीला नका उभ ेरा  
 
वायावर उडाले तमुच ेसगळे  
ताचं ेचरुमरु ेतरीही तुी  
काय िस करयासाठी क इिता उनन  
ह ेजनतलेा कळायला हव ेकशासाठी तुी  
हा केलात पजूासािहाा कानावर  
ह ेन सागंताच तुी उभ ेराहाताय कोटा त  
सा ायला जी नीच उपयोगी पडणार आह े 
अनिधकृत घसुखोर िनवा िसतानंा  
ह ेमाहीत असनू  
 
ह ेमाहीत असनू इकड ेघाट घातला जातोय  
सवच इक उमदेवारानंा परदशेात पाठवायचा  
णज ेउरलेले सगळेच खिजन े 
वापन जाला घालता यतेील  
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हा तवेा किवता आिण हव ेतवेढ ेउंट  
त:ला शहाण ेणवणार े 
 
तुी अाय केलेले चालत ेतर  
तमुावर का होऊ नय ेअाचार  
याच ेएक तरी ा ना लॅमर िमळेल अस ेकारण  
त ेन करता तुी सव असामाण े 
भ ुकंत राहता िदसले ा कानावर  
आिण नाटके करता मेाची  
जेा जेा िदसतात तुाला  
ायोिगक नाटकाचंी भली मोठी पोस   
 
शहाण ेा णनू उपयोग नसतो  
कारण कुणीच होऊ शकणार नसत े
शग ेनसलेले वाघ कवा उलटी  
रचलेली म ुबंई सरुतला सहज जाता याव ेणनू  
ह ेसवानाच असत ेमाहीत तरीही  
एकच स ुदंरी सवानाच हवी असत े  
आिण एकाच चॉकलेट हीरोवर अनके   
िफदा असतात भाविनक किवतांा समाा  
 
आधी एक कराव ेलागले  
शानंा अथ  असतात ह ेिवसन जा  
त ेये े ेउि ेयाचंा चारा खाणार े 
कालसप   
उपटस ुभं जळाला तरी नाक वर करणार े 
मिुनमजी आिण मु णज ेपरंपरागत  
िनराधार आशावाद की भले होईल  
आिण अमर होतील गा ची दार े 
या शतकाता डोातं खपू  
कचरा भरलेा खोा बाताचंा मसंाठी   
 
थाबंवा सगळा गदारोळ न ा जरा  
साधी एक झळुुक यतेये वायाची  
ितच ेागत करा  
खसुपटे न काढता  
नाराज न राहता  
िखसापाकीट सभंाळत न बसता  
--- ००० --- 
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वाटतये  
 
सायड च ेपरीण  
आिण िखसापाकीट ही किवता  
दोन दणदणीत काम ेझाली आज  
अस ेमला वाटतये   
ामळेु काहीसा थकवा  
यणेारच ना अस ेमला वाटतये   
ामळेु उरलेला वळे  
आता म  
गाणी ऐकत घालवायला हवा  
ह ेयोय वाटतये  
 
अस ेकाही नाही एवढ ेकाय ात  
हा आवाज  
मायातनूच यतेोय 
 
हाच आह ेसाला ॉेम  
एक भाग िकतीही मोठा असो  
आिण सरा िकतीही लहान  
मन सतत िवभागलेलेच असत े  
 
मजाच जात ेसगळी  
 
ापेा ह ेसगळे रड असनू  
थकवा येयाच े 
काही कारणच नाहीय यात  
अस ेतरी एकच पिरपणू  असाव ेमन  
 
कारण ह ेचालणार आह े 
आपलेच आपापरुतचे  
 
म द ेापेा कोई  
हमदम न रहा रा द ेचा  
--- ००० --- 
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कोणतीही किवता  
 
कुणाचीही कोणतीही किवता  
यणेार तर जिमनीा ग ुतंाग ुतंीतनूच  
ामळेु वाचताना मला  
गहृीत धराव ेलागत े 
भयजजंाळ  
आिण वापराव ेलागतात  
माया भतूकाळाच ेताणबेाण े
आिण िर हाव  
 
मी जेा िलिहतो किवता तेा  
मला नको असतात बधंन े 
माया वा कुणााही  
भाषाानाची 
 
हचे ातं असायला हव े 
सवच किवतानंा  
अथा ाकरणिनमत  
माया पोटातला िपकोप 
जाळत राहील माझ ेजगण े 
 
इकड ेल जाताच आता वाचताना  
केच किवता  
ओलाडूं लागलीय सगळी मूमापन े 
माया तृीवर आधारलेली  
 
माया अधंारातनू िदसणाया  
ितमांा असं शता  
सोडून िदावर आलेय लात आता  
कुणाचीही कोणतीही किवता  
मी घडवतोय माझी िनरथ कता  
 
आता वाचन ह ेिमळवण ेनसनू दणे ेहोतये   
--- ००० --- 
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अनिैतक  
 
तळयाकाठी पडलेले फुफुस  
नागासारख ेिवारत ेबा  
 
िमठीत घेयासाठी कृधवल  
िचपट वाळत घातलेले  
 
काळाा सावलीत  
अुटस ेहव ेत ेहरीण  
 
शवेटी मन उरत ेएक  
विुती वरातीसारखी  
 
मवीतनू जात जात  
गायब होणारी सभंोगाा  
 
अधंारात िकतीही शोधली  
िनराकरण ेतरी शहरी  
 
नािकतते जण ूिनदान  
मानिसक समाधान तरी  
 
सापडान ेउु होतात  
अनके भावना पण एका वळेी  
 
एकच श असान े 
सरुिततचे ेअगंण कलाकलान े 
 
खशुाल भरकटतात अनिैतक  
िवचार डोात गुपण े  
--- ००० --- 
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कोपयातले टेबल  
 
गार पाऊस 
िशन हॉटेलात  
पकडतो कोपयातले टेबल  
जेा िवचार  
आला काय गलेा काय  
अस ेझोपाळू झालेले  
असतात माजंरीच ेडोळे   
 
टले तर हा असतो  
हरवलेा आठवणचा ण  
आिण टले तर  
राच ेखरवडलेले दय 
आता फरक न पडणार े 
 
ा वळेी झाड े 
ायला हवी होती  
मदैानी मनोरथ े   
तेा झाले काय  
तर मकूच रािहले  
रावरच ेएकाकी बाक  
 
घटना घडा  
अस ेवाटणारा िवचार  
राकड ेपाहात  
चहा पीत राहतो  
 
तवेात सायकलवन 
गलेेला हसया तणचा घोळका  
िवचाराच ेडोळे तडुवनू  
नाहीसा होतो  
बिहया शातंतते    
आला काय गलेा काय असा  
--- ००० --- 
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सदय   
 
मूतमतं सदय   
कोणतीही इा न जागवणार े 
आधी क दते ेसुवात  
एका िनात साथीदाराला  
मग होत ेती ार सहज  
लढाईसाठी ितला असतो  
पणू  िवास िता दळाचा  
आता ती लही नाही दते  
त ेअसणारच ितथ ेह ेसमजनू   
के णी  
 
तमु आ जाना भगवन   
तमु हो दाता णत  
सवशिमान समप ण  
 
मचे एक अवकाश दते ेती   
िता सखीला जी दाखवत ेकमाल  
एकाच असयाची  
 
धन की मझु ेतो ास नही ह ै  
णत असली तरी  
अमाप असले ितच ेमानधन  
 
मी ना कुणाचा भ ना कुणाचा ेा  
मला िदसत ेआतता  
कधी ना कधी होणारी  
कुणाचीही ाकूळ अवा  
 
मी अ मी खशु  
मनाच ेह ेदश न पान लगचे  
मी जातो बाहरे मलाही सोडून  
काहीही नको असलेला  
--- ००० --- 
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रॅपगीत 
 
झालो मकॅेिनकल टाकली पोी  
उापेा आह ेआमची ाएूबल िही  
िकतीतरी पोरशी चा आह ेिमी  
एकीन ेमोडले तर ितसरीशी मैी  
ापेा झालो असतो रतन खी 
तर लगचे झालो असतो घरमंी  
भोग आता भोग जदगीभर भोग  ( १० वळेा ) 
 
उलटेपालटे पढुारी  
भरकटलेले वे  
पडे सपंादक अध वट जाणकार  
भोग आता भोग भोग आता भोग  
 
दोष कुणाचा शोधनू काढू  
कुणाची फाडायची तो िनकाल लाव ू 
कुणाला जले कुणाला फाशी  
कोण गार कोण गॉडफादर 
कुणी टली महानगरपािलका  
कुणी रा कुणी सटर  
सगळेच ण योगायोग  
भोग आता भोग जदगीभर भोग     
 
माऊस तटुलाय ीन तडकलाय 
नटे बबललेय वीज गलेीय  
डोातली कने पायात गलेीयत 
मची हाड ेगडुातं सडलीयत 
िवचारानंी परुोगामी सगळी  
जातत कुजलीयत जातत कुजलीयत 
एकतचे ेबोलताहते फुटपाड ेरोग 
भोग आता भोग जदगीभर भोग  
 
पसै ेकस ेवापरायच ेअमिेरकेवर अवलंबनू  
गाडं कशी धवुायची चीनवर अवलंबनू    
भसेळ कशी करायची ती अल पािहज े 
माल िवकून पळून जाता आले पािहज े 
ग ुडं पाळ श ेिमळव 
पोवाड ेगा ातंाच े 



99 
 

आपापा टोया पा ठेव  
पचंतारके िबल दनेकेी हमत रख 
पानी पीके कोई मटन खाता ह ैभला     
इकडची मागव ितकडची मागव  
ानंा बाटली तलुा बाई मागव  
उाचा भरोसा गलेा तले लावत  
इथचे भोग आजच भोग  
भोग आता भोग जदगीभर भोग  
 
साखरसाट िशणसाट 
काग साट बाजार साट  
रावरा टपयाचं ेपािलका साट  
पोिलस साट कानदार साट  
बॉस साट सगळेच साट  
त ूकुछ नही त ूिसफ  लोग         
भोग आता भोग जदगीभर भोग  
 
भाषण ेस ुदंर ऐकलीच पायजते 
उपकार घतेलेस मत ेिदलीच पायजते 
भाचा िवचार सोडून द े   
उाला काडी लावनू द े
दाराला कडी लावनू घ े 
कडून बस दा पी  
जगाचा िवचार सोडून द े  
हाही सोडून द ेतोही सोडून द े 
िवचारच सोडून द ेिवचारच सोडून द े 
सगळाच जाऊ द ेसगळाच सोडून द े 
िवचाराचा आह ेशू उपयोग  
भोग आता भोग जदगीभर भोग  
तलुा फ आह ेशवासन योग   
--- ००० --- 
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फाटके तमुच ेम िशवा   
 
मला नसुत ेपानही उठतो तमुचा  
णात तमुचा बाजार बाजार बाजार  
दोष तुी मला दतेा  
मायामळेु झाला णता  
नाश तमुचा अरेन ेकेले णता 
बजेार बजेार बजेार  
माया आरशात तमुची नजर  
माया पायात मनी माजंर  
डोळे िमटून करता शोक  
:खाच ेडगर काळजात घऊेन  
मी िनघनू गेावरही  
मनात तमुा वाजवत ठेवता  
माझाच गजर गजर गजर   
माया आरशात तमुची नजर  
माया पायात मनी माजंर 
मेा सगया बायका  
तमुा ातंा  
जाग ेा शहाण ेा फाटके तमुच ेम िशवा  
तकुाचं ेम तकुडचे बघणार  
कधीच नाही तुाला मी पणू  िदसणार  
कधीच नाही तुाला मी पणू  िदसणार  
 
न णज ेतुाला वाटत ेसगळे आले  
तमुासाठी िनसगा न ेआयतचे िदले  
तुी अधंळे तुी मखू   
अध णज ेशू ह ेतुी नाही जाणत 
तडफडत राहता मग फसलो णत  
तुाला तकुड ेचालतात मला नाही चालत  
मी तर आह ेपणू ाची भगत  
आह ेतर पणू  नाही तर शू  
मी नाही बद शकत  
तुाला हव ेतर तुी बदला  
मायासाठी घऊे नका कुणाचाही बदला  
षे मर कामाच ेनाहीत  
उथळ चाळे चालणार नाहीत  
तकुान ेपणूा ची मालकी नाही िमळत 
शरीर मनाची अशी साथ नाही जळुत  
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जाग ेा शहाण ेा फाटके तमुच ेम िशवा  
 
माझ ेकपड ेमाझ ेिशण  
माया भवुया माझ ेआकार  
माझा सगुधं माझ ेवलय  
आिण माझ ेअसण े 
मलाही माहीत नसलेले  
िमळून सगळे साकार  
नसले िदसत तर पणू च नकार  
जाग ेा शहाण ेा फाटके तमुच ेम िशवा  
 
मे तर शकेडो हजारो करतील  
मला कस ेकाय सगळे हव ेअसतील  
िितजाा मया दा कशा पसुता यतेील    
नाश करयापेा जग ूा मलाही नकळत   
ात यईेन नसुत ेअस ूा  
या जगाा वावात नाही झाले तमुची  
तरी ांा मायते नी होईन   
तेाच तुाला कळेल पणू तचेा ठेवा  
जाग ेा शहाण ेा फाटके तमुच ेम िशवा 
 
की मीही बाळग ूश ेआिण क नाइलाजान े  
तमुा तकुांा मा शभंर चधा  
तुी कवा मी मरयात कसले मीलन  
स ुदंर असने मी िदसतही राहीन  
ओरबाडू पाहाल तर नच होईन  
िमळणार नाही िथजनू जाईन   
लाकडाची िनजव बाली होईन  
जमास तमुचा जीवही घईेन  
जाग ेा शहाण ेा फाटके तमुच ेम िशवा  
--- ००० --- 
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बातमी  
 
मटणाा पावाबरोबर  
भाजीचा भात खायात  
कसले आलेय शौय   
हमत असले तर दळून  
आणायला हवते  
आजा बाताचं ेचरुमरु े 
 
तसा तर दोष  
कुणाला ायचा हचे नाही कळत 
अनकेदा जेा शहरात  
चा असतो कयू   
आिण आवाजच नकोत कुठले  
णनू िवझवनू टाकलेले असतात  
सगळे सनसनाटी िवषय तर त ेअसो  
 
ना कारमधनू कुणीतरी यणेार आह े 
एवढचे असत ेमाहीत कयू  नसान े  
 
शवेटी कंटाळून एकेकजण घतेो काढता पाय  
 
कुटंुबातले लोक सु करतात  
िमळतील ा बाता फवान  
िनजािनजचेी तयारी 
ा गधीत छान ग ुगंी  
यते असान ेअतं शातं आिण गाढ  
 
तवेात हॉन  वाजतो  
ही कार ती असचू नाही शकत  
णनू सगळे ल करतात   
 
बराच वळे वाजत नाही डोअरबले  
याचीही बातमी कन त ेझोपी जातात  
--- ००० --- 
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खडुबडु  
 
इितहास िनपयोगी  
खडुबडु काही मखू  शाराचंी  
जण ूातले खरकटे  
खाऊन त ेझालेत िेषत  
 
भगंार हवते अथ  लावणार े 
िराायर पुा एकदा  
ओकतात जगाच ेिवदश न 
पाठीमागनू आलेा वळूसारख े  
 
तशी ही गद कुठेच नसत े
नवीन पोरानंा माहीतही नाहीय  
रागंा लावण ेघेयासाठी िशण  
च ुबंनाच ेकवा मडरच े 
 
आिण आता गरज तरी काय आह े 
शालमन राजा ितथ ेबाळगत होता की इथ े 
ाचा झनानखाना ह ेसमजयाची  
तो च वगळलाय आता परीतेनू     
 
या णी सागं ूशकत असले काही  
बुवचन तर िनारण िवषका  
कशी ायची तयार याचा कोणा  
काशीत जायला उपयोग होईल  
 
अनभुव आिण ाचंा काळ  
आिण ा वळेची भाडंीकंुडी  
याचं ेघान रगण आजा  
अधोजगाच ेकाय श भल ेहोईल  
 
बारा कार ेइितहास िलिहणार ेगधड े
आपापले लंगोटीयार सभंाळतात      
त ेघाबरतात एकटे असायला  
आिण कुबट अधंाराच ेसवेन सोडायला  
--- ००० --- 
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सरदार  
 
उजळ माान े 
फाफललेले सरदार 
नाक वर कन अजनूही  
 
घतेात पकार पिरषद  
समजंसपणाचा कळस गाठत  
करतात त ेहलकटपणा की कनवाळूपणा   
दोी ओळखतात थोड ेह ेथोड ेत े  
तर सरदारांा दारातले  
ानंा सर णणार े 
णतात फारच   
बरेकी बाबा ह े 
कमाल आह े 
 
ना कधी िचडण ेना वडेवेाकड ेबोलण े 
ना िशा थोडी सचूकता थोडा उपरोध फ   
 
पाणी िदसो वा डगर 
ाचं ेडोळे चमकतात   
त ेकोकेच दतेात कन  
रडेी वाद टाळयासाठी  
आिण गुया वा गोवदा  
कुणाचीच तार यऊे नय ेअशी  
रम िकतीही असो  
 
हे आिण पाताळयं  
यामंळेु त ेहोतात आदरणीय  
ना धाक ना टेरर  
 
मेान ेआने ेमाग दशन करत  
त ेउलट जनतचेचे ऋणी राहतात  
त ेिनहृ धाडसी आिण शातं असतात  
--- ००० --- 
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तळहातावर िशर  
 
चहेर ेिकतीही सौ ठेवा  
पण कायाा कचाात नका सापडू  
पणू  िरलॅ ायला  
ज ेज ेलागत ेत ेत ेवापरा  
काहीही झाले तरी  
अपराधी भाव यतेाच कामा नयते   
नसुत ेचहेयावर न ेतर मनातच  
असा कणखर सराव ठेवा  
 
मु णज ेडगमग ूनका   
िस करायला बरीच महेनत लागत े 
तीत काही िछे रािहलेली असतात  
िशवाय राजकीय दवेघवे करता यते े 
िशवाय इतरांाही  
सौ सनपणाा फायली  
आपाकडहेी असतातच  
भले भले नमेके िदवाळीला  
घरी परततात  
फटाके फुटतात  
पढे ेबफ लाडू सपंतात  
ाय िमळाला की िवजयाच ेहसत  
 
पुा जकायच ेअसत े 
अहो दशेासाठीसुा  
परदशेाता हरेिगरीसाठी  
अवधै पसैा लागणारच ना  
 
एकूण भले करायच े 
तर धोके पराव ेलागणारच  
तळहातावर िशर ाव ेलागणारच  
 
धदंा ह ैपर गदंा ह ैअस ेमळुीच णायच ेनाही  
--- ००० ---   
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सनुसान  
 
अशोकाच ेझाड  
हात लबत ेढगळ 
ढगाळ वशेीवर  
सनुसान कुा  
वाट पाहात  
अिनबध आईीमची  
 
कधीच ेउभ ेढगाचं ेखाबं  
राजमहालात उवलेले  
ना झाकून ठेवत  
आाधारकपण े 
तडात तबंाख ूचघळणार े 
भिववे ेसागंतात  
कुणालाच न कळणारे  
अभे आकाशाच े 
िचमणीशी असलेले नात े 
 
उपाशी मिे  
एकदाच उघडत ेतड  
हरलेा आयुानंा 
समाधी देयासाठी िदवसातनू  
कुणी काही णाले णनू  
िवमन झालेले टीी चनॅले  
जात ेफारकत घेयाा िवचारात  
अपमान नको णनू आवाजाशी  
 
अथ  कुठेच काही  
नसनूही सतत सवयीत म  
असलेले एक अत िश  
जाभंई दते णत े 
बघा ा सनुसान कुाकड े 
ाचा म वगेळाच असणार ना  
--- ००० --- 
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चारा  
 
हरखलेले भ ेपाथं  
रा काढयापरुत े 
गाणी आठवत राहतात  
मग िहशोब िलन  
चारा टाकतात  
ांा पाणी  
िपयाा बाटानंा  
 
एकदा वास मानला  
की झोप लागले न लागले  
ावन एकदम  
मनाशी सघंष  पकुारण े 
ह ेठ शकत े 
िडपॉिझट ज करणार े 
एखााला असले याच े 
सोयरसतुक एखााला नसले  
 
सकाळी दहापयत  
गाडीच नसण ेह ेएक  
आयुच ना  
त:लाच वाया घालवणारे  
 
इथ ेकाय चागंल ेिमळत े 
आिण आयुात काय  
चागंले िमळवले हा  शवेटी  
मनाशीच यते असले  
तर पराभवच हा  
 
मन मन मन  
मन मन मन  
म द ेणनू मग त े 
ालाही चारा टाकत राहतात  
--- ००० --- 
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येसी  
 
अथ पणू ता नसत े
कधीच िबनचकू  
िनरथ कता नहेमीच िबनचकू असत े 
 
राजकारण धम  कला  
यातं सतत ग ुतंलेल ेमन  
असत ेगलुाम  
:खाच ेआिण हसचे े 
ाला कधीच नाही वश होत  
िनरथ कता  
 
कुठूनही कसहेी एक  
केलेले श णज े 
िनरथ कता न े 
ती तर फ अाता    
 
अथ पणू ताही असत े 
अाताच 
ध ुदंीन ेसजवलेली  
मडून ेमाखलेली   
ग ुतंवणारी  
 
अथ पणू ता आिण अाता 
आणतात सतत सघंष   
आिण खजु ेखजु ेकरत जातात  
एकाकी जगण े 
 
कधी ना कधी ग ुतंण े 
पणू  सटुण ेिजथ ेघडले  
ाच शाची होत े 
येसी िनरथ कता  
िनरथ कततेही असतात श  
पण ग ुतंयािशवाय  
--- ००० ---   
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गाणी  
 
आवडती गाणी िेडेबलच तर असतात  
उलट ाचीही मजा यते े 
माया िनरिनराया वयातं  
के वळेी हमखास यणेाया ढगांमाण े 
मला पाठ असायची िकमान पाच त ेसात गाणी  
माझ ेमन पडून असायच ेांा सावा पाघंन  
िशवाय मला शाीयही आवडायच े 
ातले काहीही कळत नसले तरी  
िम हसत णनू मी त ेचोन एकटाच ऐकायचो  
पण फारस ेकळत नसणाया इतरांमाणचे  
मीही णायचो की सगंीत ह ेसगंीत असत े 
शाीयच े अस ेकाही नसत े 
आिण अमकुच े असहेी काही नसत े 
 
अशी एकश ेतरेा गाणी माया आयुाच ेसार णनू  
वगेळी घतेली होती एका िठकाणी ती तशीही एक  
अनकेदा ऐकून अनकेदा भन घतेले होत ेआयु  
 
भावगीताचं ेिकती काय म मी अटड केले  
याला गणतीच नाही मजा यायची  
मला पाठ असलेली गाणी अनके ियानंा  
– स ुदंरच तर काय – पाठ असायची  
सगुधंी सभागहृात आी तीन होत  
एक गणुगणुायचो ा ा गायक-गाियकाबंरोबर   
आमची मन ेएका वळेी इतका वळे एक असण े 
म वाटायच ेहळा गायाला एक अ ूदतेानाही  
 
इथ ेफ गायाचं ेसागंतोय बाकी कामधेाम ेसखु:ख े 
होतीच ना आता मा कंटाळलोय नको वाटतात  
तीच तीच गाणी खरे तर कोणतीही गाणी  
रकेॉडड गाणी तशीच आहते पडून ा वळेा ा  
भावभावनाही तशाच ा गायासंाराच नको वाटताहते  
--- ००० --- 
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मा  
 
िितजाला णता यते ेउार  
आिण मानवी हााला वलेाटंी  
एवढ ेझाले की वाटत े 
आलोच मुामी  
ओकंारात सापडत ेपावसाच ेरह  
कोवया उात सापडतो काा  
तरीही  
अधंाराा मापेढु ेमा  
कसलीच माा नाही चालत  
--- ००० --- 
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तळे राखण े 
 
फरसबदं ागंणात  
यतेो जॉनी वॉकर  
ाा हातात असत े 
वसेणीची दोरी 
लोक हसतात  
ानंा माहीत असत े 
निजकच ेभिव   
कारण घर े 
िकतीही िवटलेली असली  
तरी तळे राखण े 
असतचे महाच े 
ाा िमशीची सरुितता  
आिण आपा जबाच ेसखु  
ह ेिवचारात घऊेन  
अथा असतातच लॅमरमळेु  
तफ मरणार ेआिण खपू  
पगाराा नोकरीत  
आकाश िवसरणार े 
--- ००० ---  
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होनो  
   
 
त ूहोनोला होतास  
तेा तलुा तहेरानच ेरान आठव े
आिण टागंािनकाला असताना    
वागंणीच ेटागं े 
 
कालातंरान ेतुयान भारी  
शार यते गलेे  
त ेतर त:च े 
तीन तीन चार चार  
तकुड ेक शकत  
 
नूगडंान ेत ू 
ख होत गलेास  
 
ना आठवण पणू   
ना आाचा ण  
ह ेिदसल ेतेा  
तलुा बर ेवाटले  
नूगडं जरा िनवळला  
 
२०२१ ला तलुा तझु े 
२०-२१ वय आठवले  
तेा तुया मतनू  
िठबकत होत े 
समाधानाच ेर  
--- ००० --- 
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भावनाातं  
 
होय आवडतात मला वप ुपलु  
जीए च ंआवडून तुी काय िदव ेलावलेत  
कमी :खी थोडचे जगलात   
आह ेमी ऐितहािसक पौरािणक चा भोा  
सो ॉट आिण हो भावगीत भोाही 
आह ेमी किुन आरसेसेवाला 
तुी सल आिण मीच फ िनल  
अस ेकुठे आह ेइतन ेभोले भी मत बनो   
तुीच फ तशील अस ेकुठे आह े 
णा ना मला सकुंिचत भाविनक  
ऊरबडवा ठीक आह ेना एकच आह ेलाईफ  
मला राग लोभ सडू छळ हसा  
ह ेसगळे हवये तुाला कसला आह ेॉेम  
 
णाला असले एिलयट भावनतेनू बाहरे पडण े 
मी कशाला वाया घालव ूमाझ ेआयु  
तमुा मूातं तुी असाल आधिुनक  
वा परुोगामी वा नािक मला काय ाच ेघणे े 
होय आह ेमी ितगामी इतराचंा िनलपणा  
तुाला का चालतो तुी घाबरत असाल ानंा  
 
तमुच ेतान ऐकत बसयापेा  
रमनू जायचये मला रोमॅिंटक िसनमेात  
कवा मलेोमॅिॅटक नाटकात समजा  
वाटलो मी तुाला सकुंिचत आपमतलबी  
असवंदेनशील हरकत नाही  
तुी काय वगेळे आहात ह ेमाझ ेआयु आह े 
माझ ेातं आह ेआिण असलेही काही टे  
त ेतुी चाटत बसा मला िशकवायची  
तमुची लायकी आह ेहा तमुचा म तमुाजवळच ठेवा  
--- ००० ---        
 
 
 
 
 
 



114 
 

मैये   
 
जाऊ ा ही  
सोळा डाचंी पसॅजर  
मग मी हसने  
त ेजरा पढु ेजाताच  
ांा कायावर 
जातील माझ ेहसरे फोटो  
मग त ेहळहळतील   
ितथनूच तर आलो आपण  
अरेरे त ेहा नतंर आले असाव े 
 
माझा सदंशे हाच आह े 
मखरातला मीच  
कशाला हसायला हवाय  
तमुच ेतुी हसा ना  
 
त ेहसतात पण खोटे  
त ेआनदंी आहते अस े 
ानंा आिण इतरानंा वाटाव े 
णनू त ेउवही करतात साजर े 
 
तो मैयेच असणार  
त ेचचा  करतात पढुा ेशनवर  
अकारण आलेले  
आता आनदंाच ेसहज हा  
पाहायच ेरािहले णनू त ेहळहळतात  
 
मळुात बु हसलेच कसा  
आिण हसला तर तो का हसला असले  
याच ेअनके :खी अथ  ानंा सचुतात  
 
एकजण णतो सारखाच हसत राहील का तो  
ावर सगळे हसतात  
--- ००० --- 
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उठाठेव  
 
उगीचच जखम  
बरी ायला जा वळे  
 
लागान ेबदकाा  
तडात फटााचंी माळ  
 
िवशषेत: पाणी णनू  
िदलेले अिसड  
 
न साडंता ओलाडंत े 
इेच ेदार 
 
आता बर ेजाईल  
आयु णनू  
 
सावलीत जाव ेकावयाा  
तर तो िदसतो नाराज  
 
बरीच काम ेअजनू  
ायचीच आहते  
 
णनू िनघत ेवारी  
तर बुा णनू  
 
गुा बसतो पाठीत 
फेलकाडंत ेिवचाराचंी सवय  
 
नको आता पुा साराशं  
णनू कपड ेन बदलता  
 
होत ेउठाठेव समारंभात  
दहीभात खाता खाता  
--- ००० --- 
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कवी जाऊ लागतो किवतकेड े 
 
िवचार आिण भावना खर ेतर िवचारच  
मळुात हाच फ साराशं  
सगया आिण सगयांा जगयाचा  
गरीब माणसान ेठरवाव े 
एक तर किुन ायच ेकवा सरळ  
ायच ेखपू ीमतं  
कोणताही ावा माग  िनया जाऊ द े 
बबलत आपा िवचारान ेचकुीच े 
कस ेकाही होईल  
एकदा वाटत ेसरकारी काया लयांा  
इमारतची पनुरचना करायला हवी  
एकदा वाटत ेातंी कन कडक  
माग  आखनू नीटच करावीत माणस े 
पण घटना हवी लोकशाही हवी  
असाही तगादा लावतो िवचार  
 
कवीला िदसत ेिवचार  
ही शी नसनू तंुग आह े 
िवचारातच असत ेकिवता अस ेसमजनू  
पळताहते साजर ेकरताहते घतेाहते  
सिेमनास  लोक मलूभतू अथ शााच े 
 
कवी जाऊ लागतो किवतकेड े  
िवचाराबाहरे तर सगळेच णतात  
याला जगाची िफकीरच नाही नाही त े 
िनपयोगी करत बसतो चाळे    
 
खर ेतर कवी जाणतो किवतचे ेअसण े 
किवतिेशवाय फुकट मरतील सगळे  
जखमी होत ओरबाडत कचाळत  
 
तो लोकांा िवचाराकंड ेल नाही दते  
--- ००० --- 
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िठबक किवता  
 
अस पुा घालमले  
ह उनाड कावळे उात घडवणार े  
अधंार वापरलेला टरफले हवसे ेकावळे ह एकातं  
नकोस ेपुा चटूेक  
फवारा िन:सदंहे  
िन:सदंहे नकोस े  
उगीचच फवारा कावळे   
ह अधंार वापरलेला फवारा अस ह  
घालमले अपयशान ेिन:सदंहे सपंणारच नाही हे  
पुा अपयशान ेचटूेक नकोस ेपुा  
िन:सदंहे कोणाही कारणान ेटरफले   
फवारा अधंार वापरलेला  
 पुा अपयशान ेकावळे चटूेक उात घडवणार ेउगीचच  
उनाड सपंणारच नाही ह े 
उगीचच एकातं  
अस अपयशान े 
कोणाही कारणान ेटरफले   
कोणाही कारणान ेअधंार  
उगीचच फवारा वापरलेला  
सपंणारच नाही ह े 
ह चटूेक उात घडवणार े 
उपटस ुभं आयु  
आगतंकु िवचार  
शाचं ेमायाजाल  
अराचंी गद   
सखु आले माया दारी  
फुकाफुकी गगनावरेी  
वारा िदसतो  
पायान ेहोत ेबोलती बदं  
सवयीचा म पण ॅिरटी हीच  
समजल ेतरी न समजण े 
िठबक कोवळे ऊन एकातं आिण घालमले  
--- ००० --- 
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मी  
 
मायािशवाय मी अस ूशकतो  
ही शताच हजम होत नसान े 
मी घ धन असतो मला  
 
या घपणामळेु मी दोन होतो  
सतत खचेत राहतो मला  
बाहरे उडण ेथाबंवत  
 
खर ेतर मला भीतीच वाटत े 
मी नसयाची ापेा  
मी ीकारतो आछळ  
 
मी खरा नाही ह ेजाणवत े 
पण कामचलाव ूजगायला  
तर हव ेअस ेमाझ ेस  
 
धन ठेवयाचा मजकूर  
वाढत चाललेला तशीच  
माझी भीती आिण खोटेपणाही  
 
ही समा नसुती िदसान े 
मला एक शहाणा समजतात  
माझ ेिम मला मेळ आिण न  
 
णतात मायामळेु ाचं ेताण  
िनवळतात िवसावा िमळतो  
एक तर धाडशीच िनघाला 
 
ालाही मी घाबरतोय  
तो नाहीसा असले मला  
कसा सापडले  
--- ००० ---  
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रंग  
 
िहरवा आिण लाल रंग  
एक पािहले की वाटत ेनेुच 
आपले जवेण झालेय  
आिण काळा रंग पािहला की  
आगीतनू िवतळून आलेले 
उातले चमकत ेडाबंर  
भसेळ असणार ायला यात  
अस ेमनात आणणार े 
 
िपवयान ेउगीचच नाजकुच  
वाटायला लागत ेसगळे  
आिण िनयामळेु वाटत े 
झालेय अधंाराच ेआमण  
 
जाभंळा का कोण जाण े 
िवषारीच वाटतो  
आिण आता काळा वाटतो  
सगळी रह ेघ दडवनू ठेवणारा  
जगाचा ाचाय   
 
िजस  ूलम ेतमु पढत ेहो 
उस ूलके हम  
ििपाल ह ैसमझ े 
राा नापो अपना  
णणारा कारला रेन 
 
मी चता नाही करत  
जाऊ द ेबबलत 
ह ेकशानहेी काहीही वाटण े          
 
इतर माणसाचं ेअस ेआणखी   
काही घडत असले  
--- ००० --- 
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अही  
 
मला नको होती नवीन पॉिलसी  
काही मिहातंच यतेये अही 
जगबडुीच होणार आह ेमग कशाला  
एजटं णाला णज ेटले हो  
आह ेमाझा िवास  
 
ती बला टळली एवढचे न ेतर मी  
ाळू आिण वर दवेभोळा  
असाच ेपसरले अनोळखी का असनेात  
सगळे मला एक चागंला माणसू  
समजतात ह ेजाणव ूलागल े 
कशाला उगीचच ह ेिडब  करा  
णनू मी माझी तीच ितमा रा िदली  
 
पढु ेमी बदा होऊन िजथ ेिजथ ेगलेो  
ितथ ेितथ ेमी आधी ितथली मखु  
दवेळे कन मगच कामावर हजर  
होऊ लागलो तचे तसचे जमत रािहले    
 
एक िदवशी मा दरदन भीतीच  
आली मनात की साले चकूुन नकळत  
आपाकडून आपण जस ेआहोत  
तस ेवागले गलेे तर बाप र ेइता मनातं  
भगं पावतील आपा ितमा  
 
लातच आले सापयातच  
अडकलोय आपण पण आता इलाज नाही  
आता जवेढ ेअस ूआपण तवेढ ेजगलोच नाही  
अस ेसमजाव ेझाले पण मग आले लात  
आपण ज ेआहोत त ेिवस तर शकतोय ना   
मग काय आह ेॉेम तचे जगण ेसमज ूझाले  
जगबडुीा ऐवजी मीबडुी झालीय झाले   
--- ००० --- 
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डाव  
 
अहो तस ेनाहीय त ेतुाला वाटतये की त े 
िजवावर उठलते एकमकेांा पार  
वाट लावायची इा बाळगनू आहते  
तर वडे ेआहात आतनू त ेवगेळे आह े 
ह ेसगळे आतनू िमा मारत चाललेय   
ह ेराजकारण ितसयाला गाफील ठेवत  
िल इन कड ेायचये ानंा  
 
कधी कधी तुाला त ेअर: शारीिरक  
मारामायाही करताना िदसतील  
पण त ेअसतील मेाच ेओरखड े 
आिण अित तीतमेळेु होणार ेचावण े 
 
बघा तुी ाचं ेज ेिम आहते त े 
ा ितसयानंा पाडायला उभ ेराहतील  
एकमकेांा नावानंी बबलत 
त ेएकमकेाचं ेभले करतील  
 
तुी णाल की मग ह ेपान  
लोकानंी समजाव ेकाय वडे ेआहात  
लोकाचंा सबंधंच काय लोकानंा काय वाटाव े 
ाच ेडाव खळेतच तर चालणार ह े 
ज ेचाललेय ाबल लोकानंी शाळकरी  
वा ानंा पटेल अशा कना वापरत  
ाच ेस िनमा ण करत राहाव े 
हीच तर लोकशाही लोकच नसत े 
तर डावपचे कशाला लागले असत े 
 
अमकु एक दशेिवघातक आहते अस ेणतच 
ाचंा फायदा करायचा आिण ाची कमत ायची  
हा धतू पणा ह ेकौश ही पिरितीवरची कमत  
लोकशाहीिशवाय कशी श होईल आिण ातही िशवाय  
एकमकेानंा फसवयाच ेडाव असतीलच त ेवगेळे  
--- ००० ---    
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भिमाग   
 
नूगडंाक िवल पढु ेउभा रािहला  
अशी अवा होती  
बोलणहेी श नत े 
नजरतेनू नकळत आकष ण  
 झाले असाव े 
त ेीकारलेही गलेे असाव े 
अस ेवाटले खर े 
 
पण म ैतो कुछ भी नही था  
ह ेमीच ठरवले होत े 
 
हळूहळू िवन गलेे त े 
काळात र र  
पण मनात िवल रािहलाच  
 
कधी भजन कधी कीत न  
कीत नास नर हो तुी जा गा  
कीत नास नर हो तुी जागा  
 
नतंर तहेी थाबंत गलेे  
िचत कधी दवेीची आरती  
हवालिदल करत रािहली   
 
ितला त ेमाहीतही नसले  
कवा पणू  आलीशान  
जीवनशलैीत ती  
 असले ससंारात  
 
पण इकड ेभिमाग   
डोात िफट कनच गलेी ती  
ागाची अिभलाषा  
आता ती कुठे असले असले का तशीच   
--- ००० ---   
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एकाच रंगाा  
 
एकाच रंगाा  
रषेा तल ओघळ  
एकाच मनाा  
वगेवगेया िहरा  
काल आज उा  
सापडलेा अनात  
रंगापेा मनाा  
छटा हवतेनू  
पाणी पाणी पाणी       
मोकळे सोडलेले  
कसाही काल पायात आज उा रंगहीन  
िकतीतरी कधीही पाहता पाहता वगेळे  
हवतेनू काशातनू  
झाड ेआठवणा सावा  
सलगता सोडून अिनबध  
ितबब ेहलती  
पायाची चमक  
आिण वलय े 
मोकळी सोडलेली पाढंरी  
िपऊन आसीची नशा  
उगीचच असासारखी  
पण दगा दणेारी लहरी   
झाड ेहवतेनू पायात  
मोकळे सोडलेले केस  
जण ूसावा िहरा आिण  
घर ेवाट पाहणारी उा  
अि सभंाळत  
सयू  िहरवा होऊन  
ितबब पाहतो िहरा पायात  
 आिण कालचा िहरवा अधंार  
िपऊन मोकळी चमक  
ापक होत जातो झाड ेहवतेनू  
--- ००० --- 
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न कधी ान  
 
अ ं रा  
उ:  िह  
 ला काल  
रंग ले धन  
न कधी ान  
 होता च धार  
लन न का  
िर ी धान  
तरंग ती परात  
शाप र ए म  
अतं र हाती   
मी हा लेला  
अतंर लेला  
िन टाळे क  
वा क कली  
टले िन घोस  
वा पयतंी  
परा रात क  
टा ब ट शकं  
थागं ाचा  
उ भर श क  
घसू पने र रा  
थ ेिन: पण ेय  
िलही पाठ  
पथ च ुयणे े 
ए 
श नाही  
तो गलेी ती गलेा  
आता पण पान   
आ तयार ला   
धोका नको  
धोका नको  
--- ००० --- 
 
 
 
 



125 
 

मराठी किवता  
 
तकुारामानतंर त:ला भगाखाली  
घेयाा वाटेवर कोण चालले  
केशवसतु बालकवी मढकर  
कोलटकर आरती भ ूिच े 
धरुी सदानदं रगे ेरामचं कदम  
आिण आता ितळव ेलाख ेचं  
 
सामािजक राजकीय तर ठीकच  
ाचंी  ेठरलेली होती आहते  
इतरानंा कंटाळा आला तरी  
ानंा यते नाही हीच ाचंी ाी  
 
बाकी शकेडो हजारो काय करत रािहल े 
करत रािहले चवण 
िगत आिण सामािजक  
यातंा ंाच ेत:ा सखु:खाचं े
मडूसच ेउदा कनाचं े 
कस ेजगायला हव ेत ेकळयाच े 
मला कळतये पण ानंा कळत नाहीय याच े 
 
त:ची मत ेनिैतक कना िदसणाया  
समावंरची िनराकरण े 
आिण सदया सी आिण आईच ेमे  
साराशं णज ेसाराशंच जगयाच े 
ठरवनू उगाळत रािहले सदोिदत  
आपटत रािहले साीा कावंर  
आिण णत रािहले अिभमानान े 
आीच िवचारवतं आीच िेषत  
 
कधी लढ णा कधी दणेायाच े 
हातच ा कधी शभंरदा मे कराव े 
ह ेिभासारख ेअचकू सागंत राहा  
कधी घामाच ेगोडव ेगा  
कधी िवलाच ेगा     
मु णज ेकाही ना काही  
उदािगरी कन 
जकत राहा अिताचंी डबकी  
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सागंत राहा आी शरू आी िदलदार  
आी मेळ आीच धडा िशकवणार े 
थोडात णज ेआमचीच लाल अस े  
 
किवता करण ेकिवता सचुण े 
या आौढीत मगलू  
कौश ेआसात केलेले जागारच जण ू 
सदोिदत भोयाभाबा  
गीतरचनेा रावर राहणारे  
नाजकु हळव ेभावनाशील  
गदगदणार ेरडणार ेोधान े 
लाल होत िपा खाणार े 
 
कधी अलंकार कधी ितमाचंी झ ुबंर े 
लयदार वळणदार सेी असयाच े 
बधंन पाळणारी ी बाळगणार ेिदलखचेक  
झ ेघान चतनशील बध डोयाचं े    
रा. श.ं वाळानंा पठडी णणारे   
पण नानंा झाडून हाकलायला हव े
ही ाचंीच पठडी नटेान ेचालवणार े     
 
कधी िवा कधी भाषाभु 
कधी फीडग लावनू पािरतोिषके   
कधी टोया कन एकमकेानंा  
वाहवा करणारी किवता सवणार े   
 
थरथरत ेओठ थरथरत ेहात उि  
मक माणसुकीच ेमताच ेकवच 
भरग पनुरावृा भावनांा रलेचलेची  
ीमतंी यातं सतत लडबडणारी बडबडणारी  
 
किवता मुत: बाहरेाली असणारी 
हावरट   
कोणाही मळेु हलवणाया मानवी  
समाचंी आच िनकड नसलेली  
आम खशु :खी किवता   
ारायटी ोअस  असलेली  
--- ००० --- 
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मा  
  
टपरीवरा चहातली 
कबतुर ेााशी बोलत  
ाला नो ॉेम होता   
पचंतारािंकत  
नकोच होत ेडोळे  
पण तरीही  
आपण मा का नाही झालो  
नमेका माच का झाला मा   
या िवचारान ेभणाणनू जात  
ाच ेदात  
 
अवतीभवती ललना  
असण ेहा ाला  
िवमानलाभ िदस े 
 
ह ेसगळे ाला िवनाकज   
िवनापरदशे िवनादाढी  
हव ेहोत े 
 
तो कानडी िशकत  
िबयर ायलाही  
तयार न ेउकु होता  
पण घरच ेलोक बदलणार कस े 
यावर ाच ेगाड ेअडत होत े  
 
यातनूच ाला  पडला  
आपले शरीर भोवतीचा माहोल 
आिण जगच एकूण  
आपले आपासाठी तंच  
आह ेकी काय    
 
इतकी असतील जगात जग ेइतकी  
बदलती की मनाच ेआहते ॉेम  
--- ००० --- 
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चं  
 
बबुळेु टोकेरी  
झाान ेय  
हवालिदल  
कान बदं  
आिण डोात  
एकाच िठकाणी साकळलेल े 
सगळे चं  
--- ००० --- 
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वहार  
 
वहार णनू  
आपण  
काचतेनू आरपार गलेो  
 
पारदश क आयुाची  
कथा रचली  
आिण झालो अ  
कायाच े 
 
पुा पुा  
ह ेघडवायची  
गरज णजचे  
आपला िखता रोग  
 
ह ेकळान े 
आपण  
सकंेड ओिपिनयनसाठी   
गाठले सकसच े 
ातार ेवापक  
 
ितथले  
वाघ सह ही  
माकडहेी िशरली  
आपा अगंात  
ताप आला  
 
आता थकान ेआपण  
लानीत गलेो 
तेा   
हळूच कुणी कानात  
सािंगतले  
कुतक  आह ेहा सगळाच  
--- ००० --- 
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खळे  
 
चहेरा कोरा असतो  
कानडोळे िर असतात  
खळेािशवाय काहीच  
पोचणार नसत ेमत अपंायरा    
 
खळेाडूनंा तो कधी  
न वाटतो तर कधी उ  
 
घरातनू बाहरे पडताना  
ाा छोा मलुीला  
बाय करायला तो िवसरलेला  
असतो असतो सशंय पंनीबाबत   
पण ान ेकडक आिण घोर  
ेनग घतेलेले असत े 
त ेसगळे बाजलूा टाकयाच े 
अगदीच कुणाला शकंा आली  
तरच सगंणक सागंतो स  
 
अतं ितचेा असतो  
सामना जगाची उकुता  
ताणलेला ेकानंा णोणी  
भदेरवणारा हष भिरत करणारा  
 
पण खळेाडूंना असत े 
मानिसक अचलतचे ेेनग 
जकयाहरयाा सव  
शता ठेवाया असतात ानंा  
मनाबाहरे शवेटा णापयत    
 
अपंायर आिण खळेाडू  
वडे ेकरतात ेकानंा  
त: मृतू बडुत जण ू 
--- ००० --- 
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सॉसची बाटली  
 
खर ेतर तो अतं अहसक णनू ाला त:ला आिण इतरही अनकेानंा माहीत होता. तरीही आपाला अस े
कस े पडले, ह ेाला कळत नत.े एका हॉलम ेएक सभा चालली होती. ितथ ेतोही होता. खर ेतर िपलू 
ान ेफ िसनमेात आिण टीीवर पािहले होत.े त े ाा हातात कुठून आले ? पण अचानक ान ेउठून 
समोरा वाला गोळी घातली. तो ताळ कोसळला. ानतंर तो सहज ा हॉलबाहरे िनघाला. ितथ ेना कुणी 
ाला हटकले ना पकडले. पण बाहरेा पसॅजेमधनू पढु ेजात तो पायया उतरायला सुवात करणार तवेात 
समोन ितघजेण आले. ानचे खनू केलेला असाच ेानंा माहीत होत.े त ेकस े? ानंी टीीवर पािहले असले 
का ? त ेाला पकडणार आहते ह ेजाणवताच ान ेानंाही गोया घाता. मग पायया उतन तो रान े
चा लागला. संाकाळ कवा खर ेतर राच असावी. पेगटेवन चालत तो घरी पोचला. ह ेतर खरे तर पणू च 
चकुीच ेहोत.े ाचा शोध सहजच आधी घरीच तर घतेला गलेा असता. पण घरी जायलाच हव ेहोत.े काड  वापरले 
तर तो पकडला जाण ेसोप ेगलेे असत.े घरात असले ती कॅश घऊेनच बाहरे पडायला हव ेहोत.े कुणाशी काही न 
बोलता ान ेजवेण केले आिण असले ती सगळी कॅश िखशात घऊेन तो बाहरे पडला. िनघयापवू ान ेकपड े
बदलले. तो नहेमी वापरत नसलेला फुल टीशट आिण जीनची पॅटं ान ेघातली. अथा त राीचीच वळे होती. थोड े
चालत गेावर ाला ाचा एक एके काळचा िजगरी िम भटेला. ााशी जेा अनकेदा वादच होऊ लागले 
तेा ान ेााशी सबंधं तोडले होत.े त ेपुा जोडायचा ान ेय केला तरी यान ेनाही णज ेनकोच आता, 
अस ेकेल ेहोत.े अमकु िठकाणी हात लावास वा लागास भाजत ेह ेएकदा कळावर पुा पुा कोण ितथ े
जाईल मरायला ? पण ान ेओळख दाखवली णनू यानहेी दाखवली. जाऊ द ेआता, कशाला त ेजनु ेसगळे, असा 
यान ेिवचार केला. एक तर आपण एक हसक माणसू आहोत ह ेलौकरच यालाही कळणार आह ेआिण सर ेणज े
कशाला आता त ेया शवेटा टात, असाही यान ेिवचार केला. ा िमाा हातात सॉसची बाटली कशासाठी 
होती, कोण जाण,े पण फोन आामळेु कवा त:चचे िखस ेतपासायच ेअसामळेु असले, ान ेती बाटली 
याा हातात िदली. त ेचालत रािहले. मग ान ेती बाटली परत त:ा हातात घतेली. पवू त ेएखाा बारम े
गा मारत बसत असत. ाच िजायाच ेपनुीवन करत हा णाला, कुठे जाऊ या ? तो णाला इथचे पढु े
उजवीकड ेमैी नामक आह,े त ेचागंले आह.े मग त ेितकड ेगलेे. पण ह ेझाावर आपण जाणार कुठे आहोत ? 
सगळे एी ँड आिण ेशन ेइथ ेल असणार. परगावी जरी गलेो तरी सगया हॉटेलाकंड ेआपले फोटो आिण 
वणन ेगलेेली असणार. अपराधी भाव आिण भीती लपवत तो बोलत रािहला. पणू  आयु आपण नाकासमोर 
घालवले आिण आता ह ेअस ेघडान ेआिण त ेउघड झाान ेघरच,े नातवेाईक, िम या सवानाच चडं धा 
बसले, काहची तर आयुचे बदलतील, या िवचारान ेाा दयाच ेठोके उलटेसलुटे पडत होत.े गा मारता 
मारता तो िवषय आलाच ाा बोलयात. तो णाला – आपाला आवयक तवेाच आठवणी राहाात – 
रागलोभ, मानापमान, आवडिनवड ह ेसगळे सतत यईेल तस ेन होत राहाव.े णज ेमग चकूुनही आपा हातनू 
हसा घडणारच नाही – अगदी मानिसकही नाही घडणार – अस ेजगता यऊे शकेल ? तो िम चखणा उचलत होता, 
तो ान ेतडात टाकला, मग ान ेएक घोट घतेला आिण जरा वळे िवचारात बसनू रािहला. मग किचत हसनू तो 
णाला – हा लईच एकदम आािक आह े, अवघड आह.े त ेसवडीन ेकाढ शोधनू त.ू सा आपातंले 
सगळे िवसन जाऊ आिण िदलजमाई क. भटेत रा पवूसारख.े यावर हा णाला की हो, िदलजमाई कच पण 
भटेत रा की नाही, त ेनाही माहीत. ा िमाला काही कळले नाही. 
--- ००० --- 
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मुमेाल  
 
मुमेाल णनू शवेटी  
मनाचीच सा िनघाली  
 
आपोआप सजुत जाणारी रा  
िदवाणाखाातले िच ठरली  
 
हरलेली गाणी ठेका बाळग ूलागली  
समरगीताचंा   
 
यान वगेळे असचू नाही शकत  
येर कलच ेआवरण  
 
ह ेओळखनू दशन े 
माडंली जाऊ लागली  
 
खनू बलाार आहा अाय  
याचंी कलाकार झाले िेषत  
 
आह ेह ेअसचे चालणार ह ेमा करत  
शपी बदलले की झाले  
 
अस ेण ूलागल े 
कनवाळू कवी  
 
ानंा हवा होता लोकाय  
राजाय पताकांा   
 
सशुोिभत माणसुकीा  
उदास उवात  
 
जण ूत ेसोडून सगळे जग  
राळत चाललेय अनतं राीत  
--- ००० ---  
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असड 
 
असड णज ेमषूा    
असगंत िनरथ  हतेहूीन  
इतके णनूही  
अवघडच जाणार मराठीत  
 
अस ेकस ेकाही असले  
बुीच तर वापरणार ना  
ितला असणारच ठरवलेली िदशा  
भले ती चकुीची का अस ेना  
 
जगण ेअशा अराजकात  
थोडचे चालत े 
त ेतर चालत ेअहास अितरेक  
इा महाकांा सघंष   
िववकेावर आधािरत हसा  
तडजोडीतले पराभव  
िवरहातले :ख  
ोट खनू अाय  
िवषमता यांा अराजकात  
 
जायचचे नसले कुठेही  
तर जाणार कुठे  
 
सरुित राहायच ेअसले  
तर हार ेयु ेधोके पनही   
िनदय िवजय नकोत का  
 
कोणाही नााता समवेर  
असणार अनके िबनतोड बाज ू 
आिण बुीमळेु म ेम े 
सखुही िमळतचे ना  
 
या दोमधा एका अराजकाची  
िनवड करत बसण ेहचे असड  
फार तर िववकेी असड ण ू 
--- ००० ---   
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िच  
 
िच कसले िविचच त े 
रंग िपकलेा आंाचं ेहोत ेपण आकार  
िकोण चौकोन गोल  
आिण काही अपणू  अस ेहोत े 
ाा शजेारी होती  
काळी सफरचदं ेदडंगोलातली   
पण ानंा अळूची पान ेहोती जण ू 
 
अस ेिवूप का करतोस सगळे  
अस ेएकान ेा िचकाराला िवचारले  
तर तो णाला सारख ेसवयीत जगण े 
अदंाजाधािरत अपेा करण े 
हचे सवात जा िवूप आह े 
ाला धा दऊेन  
शातंता यावी जगात  
णनू मला ह ेतं वापराव ेलागत े 
िशवाय ात रंग आकार पोत  
छायाकाश यांा  
अनपिेत माडंणीतनूही त:  
मी तंतचेी जाणीव होत असतो  
 
ह ेउरही अनपिेतच होत े 
अस ेतर मग काहीच ओळखता यणेार नाही  
कळण ेतर अशच होईल  
 
हचे तर काम आह ेकलेच े 
के वळेी नान ेगधळात पाडून  
जगाला शातंतकेड ेनणे े 
धम राजकारण या फडतसू गोचा काळ  
सपंला आता तो णाला  
--- ००० --- 
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सरुकुा  
 
मागा िपातंा तेानंी  
मन ेकाबीज केलेली असान े 
तण मलेुही ातारी राहात  
ना िनमतीा शता िवसन जात  
 
ांा अगंावरा सरुकुा  
हीच ाचंी भाषा अस े 
ाचं ेभिवत ानंा  
जाणवत असान े 
त ेनहेमीच घाबरलेले असत  
ामळेु आमक असत  
 
घर जग िव  
जागच ेहच नय े 
अशा कातर मनान ेत ेसदोिदत  
हळव ेझालेले असत  
 
मग त ेआईचा मृ ू 
गिरबीची कणव :िखताचं ेअ ू 
याचंी गाणी गात बसत 
ती गाणी तशीच चा राहावीत  
णज ेआपणही िटकून रा  
ही ांा कपाळावरची सरुकुती  
एखाा जखमइेतकी खोल आिण ठळक अस े  
 
ितथचे थाबंलो तर तचे घडत राहील  
ह ेएखाा तणाा आलेच लात  
तर त ेाला घरेत तझुी भाषा आमा  
सरुकुाशंी मळे नाही खात  
त ूखोटारडा घातक आहसे त ू 
बोलताच कामा नयसे अस ेणत 
तो थाबंत नाही ह ेपान ु होत राहात  
--- ००० --- 
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ओळख  
 
झाडफुेले ह ेखरेच मला ीक आिण लॅिटन  
जाई आिण जईु यातंला फरकच नाही कळत  
तर सीता और गीताच होणार ना त े 
राम और शाम म ेनमेका आपापला  
शोधायची वळे आली होती शवेटी  
दोन नाियकावंर आिण आपण  
काही कुठले हीरोबीरो नाही आहोत  
आपली ती शोधनू काढण ेजाऊ द े 
उलट नी माहीत असलेली  
िवसरयाा यात असतो आपण   
 
माहीत असयान ेखर ेतर खपूच  
ॉेम होतात मु णज ेकंटाळा  
आिण अशा वळेी तर साध ेमौन  
टले तरी ती हसाच होत ेना  
 
अनके लेखक कवी णतात  
मी शोध घतेो  
शोध ायचा तर मु णज े 
ओळख असताच कामा नय ेना  
एकच सगल असत ेांाकड े 
आिण ालाच एक मौवान  
अवग ुठंन चढवनू त ेणतात  
हसा लिगकता ही ाणत ेआहते  
जगयातली मी ाण पणाला लावनू  
ाचंा शोध घते आलो आह े 
 
ानंा कंटाळा यते नाही कारण  
श िनजव असतात िनजव शातंनू  
ओळख असलेलेच माडंण ेणज ेससंार  
सखुाचा होणारच ना णायला तरी  
मु णज ेघटोटाचा च नसलेला  
--- ००० --- 
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मकुादम  
 
एकीकड ेवीजखरदेी न केामळेु  
समजरुीला सामोर ेजाव ेलागले  
तर सरीकड ेबससवेा पवू वत होत असताना  
बटू फेकामळेु  
नवराोव साधपेणानचे  
मोबाईलवन करायच ेठरले  
 
बचतीसाठी पढुाकार घतेलेला असला  
तरी दोी आरोपी भााा खोलीतच राहात होत े 
 
सरकारी विकलानंी साी नदवा  
तेा पारच ेचार वाजलेले होत े 
आिण इकड ेसु झाली होती  
ाव माग लावयाची घाई  
 
िवनाशिया भावी उपचारानंा   
अपिेत लोकियता लाभली नाही   
ामळेु सगया राजकीय भिूमका  
ढगात गेा आिण ायाच ेकागंावखोर  
िनसग सारतचेा चार क लागले  
 
आता मा सगंणकाा अित वापरान े 
यणेाया समाकंड ेल ावचे लागणार होत े 
ासाठी डोयातं वनौषधचा फवारा मारावा  
असा एक ाव समोर आला  
 
या सगयावर दखेरखेीला एकही  
मकुादम उपल नता  
ामळेु वीजखरदेी आणखीनच लाबंणीवर पडली 
यावर उपाय णनू उरलेानंी िनमटूपण े 
बसमधनू पोबारा करायच ेठरवले पण एक   
अिता णनू महापौराचंा नामजप मा जवळ ठेवला   
--- ००० --- 
 
 
 
 



138 
 

साची काळजी  
 
जो ज ेबोलेल त ेपटायची सवय लागली  
खर ेआह ेायला ह ेाचं ेचकूच आह े 
अर ेिता मारी बोलताना  
नमेके ह ेवगळल ेहोत ेसाान े 
ाचंहेी ऐकले णनू कळले तरी  
 
आता  आला की आधी कुणी केली हसा  
कोण णाले ही िप बघा ना  
आिण हा ाा आधीचा हा  
अवघड आह ेह े 
ापेा एक िनवृ ायाधीश  
अ करावा अन ूचौकशी करावी  
होऊन जाव ेध का ध  
आिण पानी का पानी  
 
ह ेणतात त ेनहेमीच खोटे बोलतात  
त ेणतात ह ेपणू  मािहती न सागंता  
िनवडक बोलतात फ त ेखपू  
िनरागस भासावते अस े 
 
कोण कस ेआहते ह ेसागंताना 
अनके चकुा करतात मुाम दोघहेी खरपेणान े  
सदंभ  चकुीच ेवापरतात भतूकाळातले  
 
खपू सतंापतात दोघहेी अगदी सािक  
वाटावा असा थयथयाट करतात  
सरा बोलत असताना कुित हसतात  
सारख े बोलयासाठी हात वर करतात   
 
ाचं ेपार ेचढत जातात तसतस े 
ेक शातं होत जातात  
नकोच फारशी साची काळजी या िवचारान े 
--- ००० --- 
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सागंनू सपुरिहट  
 
मी एक नाटक िलिहले होत.े ात ा काळाता हदी िसनमेाची एक बनावट ोरी ( गो न े)  होती. ाच ेनाव 
होत,े ‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘. माझा टे िददशक िम काश बिुसागर याला त ेखपू आवडले होत.े तंाा 
अनके करामती कन लोकानंा चिकत करत ा नाटकाचा एक झगमगता योग ाला ावसाियक रंगभमूीवर 
सादर करायचा होता.  त ेनाटक अथा तच आह ेतस ेायोिगक गिरबीत नसत ेआले. काशन ेाा 
आिवासातनू ाच ेनाव ठरवले होत,े ‘ सागंनू सपुरिहट ‘ ! पण, सुवातही न होता, तालमीतही न जाता, ती 
योजना बबलली आिण पुा एकदा सवयीतले अपयश माया खाात जमा झाले. नतंर खपू वषानी, पनुलिखत 
पात ा नाटकाचा णायला एकच योग, ‘ गोया काढलेले िपलू ‘ या नावान ेझाला ! ह ेसागंायच ेकारण 
णज,े किवता िलिहयाच ेएक, सागंनू सपुरिहट तं मी आज इथ ेउघड करणार आह.े ाच ाच कारा रटाळ 
किवता िलिहया-वाचयाचा ानंा कंटाळा यते नाही ांासाठी ह ेनाही आह.े नावी आिण त:ची मम ी 
याचं ेनविवधा सगंम करत राहाव ेअस ेानंा वाटत ेांासाठीच ही पो आह.े मुत: वचैािरक पायावर उभ े
रान सामा अनभुवाचंी सदय यु री ओढत राहण ेणज ेकिवता, अशी बाळबोध समज ीकारणायासंाठी ह े
नाही आह.े  
 
तं टले तर सोप ेआह.े तमुच ेज ेकाही आकलन असले जगयाा ियचे ेत ेयातनू  होऊ शकेल. तरीही, 
मुत: णोणी िदसणारी िवसगंती आिण िनरथ कता ानंा जाणवत असले ांासाठी तर ही एक खाणच ठ 
शकत.े साध ेकोणाही िदवसाच ेएखाद ेवत मानप ायच.े मग कोणाही पानावरच,े ा ा वळेी समोर यईेल 
त ेत ेवाचत, आपा आकलनाा अगंान ेमाडंत जायच.े यात, आपा डोात असलेले वा सचुणारे असहेी काही 
काही समािव करत जायच.े किवता णज ेहचे, असचे, अमकुच अस ेकाही पकडून बसायच ेनाही. बिुग 
अथा चा िवचारही करायचा नाही आिण ाा अभावाची भीतीही बाळगायची नाही. मानवी अनभुवाच ेएक 
िवदश न यातनू खलेु होऊ शकत.े याचा अथ  जुा अिभिपती न होतात, अस ेकाही नाही. काही लोकानंा 
अस ेणायची एक हौस असत ेकी आता मषूा वादाचा काळ सपंला, ंदतावादाचा सपंला, अितवाववादाचा 
सपंला. तर तस ेकाही होत नसत.े मानवी मनाा सव शता चाच राहतात. ( मराठीत वाववादाचा काळ 
कधीच सपंत नाही ! ) ह ेपाहता, भाविनक आिण माणसुकीा चाराा किवता िलिहणायानंी िनधा  राहायला 
हरकत नाही. काही कवी हयातभर एकाच कारची आवड जोपासणारे असतात तर काही, माणसातंा िनरिनराया 
वृना खशु करणारे िविवध गणुदश न करयात माहीर असतात. ाचं ेत ेकाम चा रा शतचे. हहेी काही अस ू
ा बाबा, अशी आपण ानंा िवनतंी क शकतो. हा एक वगेळा कार, एवढचे रा ा सा. पण, अथा तच, ह े
तं, माया ा नाटकामाण ेपणू  अपयशीही होऊ शकत.े नाही तरी इथ ेकुठे कसला बौिक अथ   करायचा 
आह,े फेल झाले तर होऊ द,े असा िवचार मी करतो – ही अथा त सवााच ‘ बसकी बात ‘ नाही याची मला जाणीव 
आहचे.  
 
तर मी इथ ेािक दाखवणार आह.े ासाठी मी घतेला आह ेआज, मगंळवार, िदनाकं ०५-१०-२१ चा पणु ेमटा.       
चलो, शु करत ेह –  
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पाट  
 
हािनकारक रसायनािंशवाय करा  
काया पशैाचा गौोट  
आिण गजबज ूात सा सहेा  
राजकीय सघंषा त 
नवरंगांा कोठडीत      
 
सवंदेनशील राहा फेसबकु  
ठेवा बदं आिण गुवारपयत  
करा गरबा लोकसवेा णनू  
 
कोणाही चकुीला माफी न दतेा  
राहा सतत अल ानी  
मजबतू ा आिण उलगडत जा  
आधी फेटाळले गलेेले सव आरोप  
 
फोडलेली कान ेआिण पावसान े 
झोडपलेले ेशन यातं  
फरक करत जवेणाला ठेवा लाईट  
मग समारोपाा काय मात  
दऊेन टाका त ुबंलेा पीएचडी  
 
पहाटे तीन वाजता पाळा कडकडीत बदं  
गराा आयोजकानंा पाठवा सम  
साफुगाकंड ेकरा ल  
िहमनगाची टोके कट करा  
एक नव ेपाऊल टाकत असामाण े 
भावनानंा करा ानब  
 
कायद ेिगत असताना ा पिहला डोस  
यािचका फेटाळली तरी सरकार  
बरखा नका क ूज   
पाटची हटेाळणी न करता तीत सामील ा  
--- ००० ---  
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महाभारत  
 
चला आनदंली एकदाची मलेु  
पाळीव कुाची िवा कवा  
ाला दगड मारण ेयावंरा हाणामाया  
तरी जरा थाबंतील आिण गितमान होईल  
उोगच पालक मोकळे झाान े 
 
आता िनसगा ा सरंणासाठी  
िवभ होतये एक अिभनेी  
आिण पुा बदलतये ती ितच ेनाव  
नावात काय आह ेअस ेणत  
करवट बदलती ं तो सपना बदल लेती ं  
या सवयीवर आधािरत पुा  
घडवायचये ितला महाभारत  
 
कुणी मदतीा बहायान े 
माता दतेोय त:ा रदाबाला  
तर कुणाचा शखळे अडतोय  
साता आडा शावर  
आिण िवसाा उा शाा  
र नाद नी कीत वगरै ेअथावर  
या सगया लाख मोलाा कृती  
चालताहते योगासनाचं ेमह पटवयासाठी  
 
ना जोडीा पुा तीित  
गोड बातमीसाठी वाट पाहणार ेेक  
तचे असतात कुी पाळणार े  
महाभारत पाहणारे आिण रदाबान े 
बजेार असनूही  
शखळे खळेत बसणारे   
--- ००० ---  
याचबरोबर काला मटावर आधािरत िदलेली ‘ मकुादम ‘ ही किवताही पाहावी.  
--- ००० ---  
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कंोल  
 
डोावर पडान ेबसतो धा  
अधंारी यते ेखत ेपण  
कंोल सोडला गेान ेछान वाटत े 
कधी कुणी मारत ेडोावर दणका तार ेचमकतात  
खत ेपण कंोल सटुान ेछान वाटत े 
झोपेा गोळीन ेझोप यतेाना  
भलुीन ेभलू यतेाना  
मदं वाटत वाटत छान वाटत जात े 
पानातनू खाेा गोळीन ेशरीर लहान  
आिण डोके वाटत ेहीसारख ेमोठे  
पण कंोल गेान ेछान वाटत े 
दाच ेतर सदासतजे िविधवत  
माताा कंोल जाण े 
कधीही हव ेतेा छान छान छान  
 
:खाा झटान ेबशेु पडणहेी  
छानच ना बचाव करणार े 
पिरितीवर कंोल िटकवयाा इेपासनू  
 
तस ेतर अपमानान ेएकाकी होण े 
हहेी सोडूनच दणे ेना हव ेत ेहव ेतस ेअसण े 
 
एका िठकाणी नजरचे ेभग लावनू  
अचानक सरंगी जगात जाण े 
हहेी एक कार ेआह ेत े 
आह ेतस ेअस ूदणेचे ना  
 
मग मृ ूतर कळस असणार  
पणू  कंोल सोडून िदललेे फ स जगण े 
 
वा णज ेाच मुीा मागा त आहते सगळे  
--- ००० ---  
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कलंिकत  
 
िनसग  आह ेएक करमणकू  
ातही आता नाहीच  
ज ेआह ेत ेफ शसाहचय    
बाकी सगळा आह ेम माझा  
आिण श तर माया भावान ेकलंिकत  
 
शा आिण ापिवशारद  
ापनू टाकतात माझ ेमन  
आता मला गरज नसत े 
हजारो पानाचंी  
मी गहृीत धरतो माझी भाषा  
 
भाषा खोटी असत े 
ह ेन समजणार ेबाजारबणुग ेकवी  
मला भलुव ूतर पाहतातच पण िशवाय  
माझ ेच गरैलाग ू 
असाच ेमला पटव ूपाहतात  
 
अर ेबाळानंो नसुा धाा दातावंर  
आयुाच ेकरणार िनयोजन तुी  
जाऊ ा किवता आिण कादबंया  
नसुता :खाा ोताचा तरी  
 िवचारा ना   
 
तमुा काय की माया काय  
भावाचा अधंार णज ेएकच अधंार  
अस ेसमजनू िकती िपसत राहणार प े 
िकती बबलत लावणार वासलात  
त:ची आिण तमुा वाचकाचंी  
 
तुाला मोठे कवी ायचये  
की नीट जगाव ेसगयानंी अस ेवाटतये  
--- ००० --- 
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बधंु  
 
सदया साठी उडतील  
आता  
धळुीच ेलोट  
 
ओा सडा रान े 
पाहावी  
जण ूिचदशन े 
 
काला सं वलेी    
आज  
माना टाकून वाट पाहतील  
 
िवचाराचं ेधमुारे परंपरागत  
शारीन े
गातील ातं  
 
अजबच सगळे 
णत  
थाबंनू राहतील पाय  
 
उा िनसगा ला  
पडले  
िडिजटल   
 
अजनूही वळे  
गलेेली  
नाही णत राहील राा  
 
ाच ेान ेजगाव ेमराव े   
या  
ायान ेबधंु माजवतील समहू  
--- ००० ---  
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कणा   
 
न वाजतोय कणा    
आळवत कळकळीन ेतळमळीन े 
भजन भतूकाळान ेथकलेले  
उगवा धुात  
 
एिमली हमतवान होती  
की ितला टाळायच ेहोत े 
अिधकािधक धकेु घडवत जाण े 
 
एक महाराज चकूुन जाहीर  
कन बसले ाचंा अखरेचा ण  
आिण लोकानंी केली  
ांा समाधीची तयारी  
खोलात अनभुवत ानंा  
लोकानंी केले स ुदंर बाधंकाम  
पोिलस आले तपासाला तर णाल े 
त ेआधीच गलेेलेच होत े 
नतंर बाधंलीय ही समाधी  
 
एिमलीच ेदऊेळ म ुबंईत का नसाव े 
ितचीही भिूमका  
भतूकाळ डावलयाचीच तर होती  
 
ितला हसणार ेनािक  
गाडले जात रािहले आपापा भतूकाळात  
धाडसान ेआता आत थकत   
--- ००० --- 
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अधंार णज े 
 
अधंार णज ेधळू  
आिण उजडे णज ेढगाळ मन  
अस ेझाान े 
घसुमट णज े 
झाले सदया चा शोध  
कारण भाषचे ेक  डळमळले 
आिण यऊे लागले ितथनू  
अिनयिंत आवाज   
 
सहुानी रात ढल चकुी  
याबरोबरच  
आले हम भी  
आदमी थ ेकुछ काम के  
ानतंर य ेकौन आया  
आिण मग  
जलन ेवालको चनै कहा ं 
 
ानतंर आखंप े 
भरोसा मत कर  
 
तुयाजवळ ज ेज ेआह े 
त ेत ेसगळे दऊेन टाक 
ामी णाले  
अाव णाल े  
ानाचाही ाग कर  
तकुोबा णाले  
हरी आासंव ेसव भोगी  
 
टक लावनू नका पा  
अनभुव आिण तृी  
यावंर जगण े 
णज ेते ेमोडून खाण े   
 
ा अथ कावयाचं े 
आवाज यतेाहते नॉम ल  
ा अथ जग नीट चा आह े 
कोणतीही भाषा नसतानाही  
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त ेचाच तर होत ेना  
 
थाबंवावा आता हा  
घसुमटीचा समारोह  
--- ००० --- 
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नपण े 
 
ानंी नपण े 
दावा केला  
आी सादर करत आहोत सगंीतातनू  
शातंतेा आतली शातंता  
जी शातंनू  
कधीच नाही  होऊ शकणार  
ोानंी सौ टाया वाजवा  
 
मचे काहना आठवले  
बुाच े 
िनत पडलेले बदं डोळे  
आिण दीघ  कान  
शातंतचेीही तृा नसलेले  
 
वादकाचं ेचहेर ेिपळवटत होत े 
खपूच तीन होत  
त ेवधे घते होत ेोांा  
आठवणचा  
 
िपनॉप शातंतते  
साृंितक अधंारात  
उलगडत होती  
मनाचंी  े 
 
मफैल सपंावर काही काळ  
तशीच रािहली शातंता  
आिण मग झाला  
टायाचंा कडकडाट  
 
वादकानंी नपण े 
लववा ांा माना  
--- ००० --- 
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वारस  
 
उदरभरण णनू उगीच  
िटवाबावा करयापेा  
जगातला सवा त गभंीर महाचा  
आिण सदोिदत गाडं फाटललेा दािगना  
णनू राजकारणाा  
माला अघंोळ घातली  
 
आपण आता टले गलेो  
अस ेसमजनू  
आधीच नगं ेझालेले सामा नागिरक  
रडू लागले डोयातंनू गाळत 
वषा नवुष कपाळात साठत आलेा बाता   
 
गोा खळेत काळ घालवयापेा  
उ ुगं  ेबघा  
आिण श तो  
र तापवत उघड ेपाडत राहा  
इतराचं ेढग परातीत पसरलेले  
आिण वरातीत झगलेल े 
 
वादात जकण ेवा चेा टवाळी  
जमास िशा  
याचं ेभ ासाद  
जर उभारताच नाही आले  
तर जगलात तरी कशाला  
अशी िवनाअर होईल हजामत   
 
आपण साच ेपाईक होतो 
अशा शाचंी ॅरभर भरलेली पोती  
वारस णनू सवम  
खुानंा ायच ेठरले  
तेा कुठे माा अनयुायाचं ेजीव भांात पडले  
--- ००० ---   
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चखेाली  
 
या जगाा िदसणाया  
जाणवणाया चखेाली काय असले  
 
पाहायच ेकस ेयाची नको चता  
मनानचे िदसताहते टरफले  
तर मनानचे आतही जाता यईेल  
 
कदािचत त े 
त:चचे टरफल  
भदेण ेअसले  
 
भीती एकच आह े 
मी नसुतचे  
फ एक  
टरफलच केवळ  
असने तर  
 
साधारच ना  
 
हा  जगयात यणे े 
ह ेसदुवै की दव  
 
माझा शवेट  
आलाय बतके जवळ  
 
बघ ूतरी  
--- ००० --- 
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सन  
 
कुठातरी फुलाची सकाळची सनई  
वदळीत कदळ णनू  
पायदळात सामील ावी  
आिण एखाा मेाच े 
लफड ेहोऊन परंपरागत दशेात  
क सरकार गडगडाव े 
कवा साध ेआपले अाय   
पान धावत सटुणार ेमदतीला  
जगभर िभरिभरत राहावते  
ह ेसगळे आता  
झाले आह ेडलेी सोप  
 
बडी शपे असो की छोटी   
आधी मटण खाािशवाय  
मजा नाही ह ेमी सहज  
सागं ूशकतो  
सव गडस बाळानंा  
 
किवता णज ेनसुता  
एक खळे वाटतोय तुाला  
चटका नको पण मटका हवा  
धळू नको मज भलू हवी  
अस ेहवनेकोच ेयंच तर काय  
 
जरा ा सडतेोड  
आिण तोडपाणी करत का अस ेना  
जरा वगेळे शोधा भखूडं  
ज ेशोधाल ात गडं नसावते   
पण कंड असावी फंड जमवयाची  
 
ाच ाच किवता िलन कंटाळा तर यऊे ा  
िकती गाणार गोडव े 
त:ाच मनाा साळसदूपणाच े 
समातं घटुमळयाच ेसन सोडा आता  
थोपटा दडं  
--- ००० --- 
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डोअरबले 
 
अहो िकतीदा वाजवताय डोअरबले  
सािंगतले ना तुाला  
अनेुखाचा सार चालेल मला  
सा जरा मी िलिहतोय  
एक कादबंरी िवेुखा आिण सटायर  
आपा सािहावरच आह ेअसो  
या आता  
 
अर ेपुा काय आता  
पसै ेनको आहते मला  
साधा मराठी लेखक मी दमनू आलोय   
ातही सा कुरवाळतोय  
काही किवतेा ओळी  
कुणालाही नको असलेा  
पण खर ेतर  
चागंले वागणचे कस ेचागंले  
हाच आह ेमिथताथ   
सगयांा आवडीचा  
तरीही किवता ना नकोच  
नाहीच कळणार  
फुकट िनपयोगी णतात  
नाही दार नाही उघडणार  
मी ह ेचागंले नाहीय वागत पण  
या आता  
 
आता मा ह ेजरा जाच होतये  
काय माया मिैणीचा िनरोप   
शच नाही असलीच समजा एखादी  
तरी असा कुणातफ  कशाला यईेल िनरोप  
या आता  
 
मायाच घराची मीच वाजवतोय बले ायला  
--- ००० --- 
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पॉिलश  
 
बघाच तुी 
अस ेकरतो पॉिलश तमुा खचुला  
की सागंा बर ेकस े 
कस े 
कोटा ता जाा खचुसारख े 
तलुा कशी माहीत जाची खचु  
मीच केलीय ती पॉिलश  
इतकी म की घाबरतातच लोक  
 
बरा वापरतोय हा ाला  
माक टगसाठी  
मलाही हा रोज आठवत राहील  
या खचुवर बसताना  
पण फारसा घाबरणार नाही मी  
या खचुला  
कारण मराठीतला लेखक असान े 
बाय िडफॉ कळतचे मला ायातले      
 
अस ेणतात की माझ ेआजोबा  
एल एल बी झााची तार घऊेन 
बाहरे दारात उभा असतानाच पोमन  
इकड ेघरात त ेमूोिनयान ेगलेेले होत े 
ा गावातलचे काय एकूणच  
ा पिरसरातले खपू लोक हळहळले होत े  
आजी ण ेआमच ेघराण ेशािपत आह े 
कारण एका पवू जान ेपशैासाठी हा केली होती   
 
असले नसले 
मला मा वकील पोिलस आिण सिैनक  
ह ेनसावतेच जगात अस ेवाटत े 
 
िशक कारखानदार कारकून  
डॉर हॉटेलवाला चाभंार  
सतुार बंर पॉिलशवाला ह ेखपू चागंले 
पण अस ूद ेबसने मी या खचुवर  
--- ००० --- 
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वत मानप  
 
वत मानप असत े 
अितमौवान  
ताज ेताज ेजग  
ाला हात लावता यतेो  
ाावर मे करता यते े 
ाची समजनू घालता यते े 
 
दयाळू होता यते े 
सतंापता यते े 
उवातला गलुाल  
फासनू वडे ेहोता यते े 
 
मु णज े 
घाबरता यते े 
हचे ौय  आपा जगयात  
आले तर हचे बॉंबग   
या समोरा शाळेवर झाले तर  
 
खवटा पाळता यतेो  
का झाला घटोट  
आपा आवडा अिभनेीचा  
ह ेकळून आनिंदत होता यते े 
 
आपा बाजचू ेजग  
आिण आपा िवच ेजग  
यातं आपा जगाची बाज ूघऊेन  
लढता यते ेमनाता मनात  
 
यान हवये तरी काय आपाला 
बाकी आपल ेतर चाच असत े       
--- ००० --- 
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शाथ   
 
उंखल या शाचा अथ   
पाहता पाहता रा झाली  
िमळेल त ेितकीट काढून  
िसनमेा पाहायचाच  
एवढीच िनवड रािहली  
 
या दरान  
समोरची िसमटची पोती  
हलकी झालीस ेवाटल े 
णनू पािहले तर  
लात आल े 
जग िकती का मोठे अस ेना  
माया पोात मावत जात े 
तचे तवेढचे माझ ेसंहालय  
 
यातनू मायात आिण जगात  
िनमा ण झाला एक मोकळा अवकाश  
तोच मी अशी मखलाशी कन  
मी पािहले तर जण ू 
मी पायात होतो आिण  
माया अवतीभवती  
मास ेिफरत होत ेहसर े 
 
कळूनच गलेे आता  
जग केवढ ेआह ेावर हसण े 
अवलंबनूच नाही  
िवसावा िमळण ेवा न िमळण े 
 
मास ेहसत नसनू हसतोय  
तो अवकाश माझी पाठराखण करत  
--- ००० --- 
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अथ  शोधयाच ेकाम  
 
कडीकुपाची सोय हवीच  
गोड बोलता आले णज े 
भतची भीती गलेी अस ेहोत नाही  
अापारषे ूापार  
काय  
आिण गाढवापढु ेगीता  
काय  
िमळेल ा कोणाही दगडावर  
धार नाही लावता यते भाषलेा  
 
रा पायाखालचा असला  
तरी रा आह ेिवजा चमकताहते  
िनमनु आह ेआधाराच ेदार  
 
पाणचार णनू  
एका बठैकीत  
फ ेायला हव े 
अथ  शोधयाच ेकाम  
 
खपू िवचारवतं जमले  
तर अिधकतम णज ेफ  
अनके शताचंी ायल न घतेा  
जमले िेषत होण ेबमतान े  
पण कुणाला वाचवता यईेलच  
अस ेनाही  
 
इलेॉिन ा ऐवजी  
वगेळाच काही लागला असता माग   
तर आज िहमालय सापडला असता  
साीा पायाशी आिण  
पायाऐवजी  चालले असत ेतहानवेर  
--- ००० ---  
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फॉम   
 
माया डोयासंमोर  
आता कोणताही फॉम  नको आह े 
रकान ेसा कागदप े 
ह ेकाहीच नको आह े 
वाटास तुीच भरा माझी मािहती  
चकुीची भरलीत तरी चालेल  
आह ेतवेढ ेबास आह े 
 
फार फार तर काय होईल   
नतंर कुणी णले  
की याा नावातच मळुात  
चकू झालेली होती आिण वयातही  
आिण याावर गु े 
कोणतहेी नसले दाखल  
तरी लोकानंा माहीत होत े 
हा खोटारडा चोर लंपट खनुी  
आिण आत एक बाहरे एक असा  
दाखवायच ेआिण खायच ेदात  
वगेवगेळे असलेला होता  
यान ेकेललेा ाचार  
उघडकीला नाही आला  
पण याा सहकायानंा िवचान बघा  
 
कवा तुी णाल  
तस ेिवशषे काही नाही िदसत  
आपेाह चकुा काय  
सवाकडूनच होत असतात  
चागंला होता गलेा िबचारा  
 
तमुा मनाला दरदन घाम फुटान े 
नीट भराल तुी तमुचा फॉम   
--- ००० ---    
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ना  
 
िनसग  आडवा यतेोय जरा  
खर ेतर तहेी ओलाडूं शकेल मन  
पण वाटतचे अथा  
सहज होता आले असत ेगड  
आिण वाजवता आली असती बासरी  
सा ा नाटकात  
फ शवेटालाच का अस ेना  
 
मायाही नाटकातंनू  
नसायच ेफारस ेअितनााच े 
धे टे टोणप ेचपटेे  
पा सगंीत तस े 
कमीच राहात आले आयुभर  
नपेाला असत काही मोढ े 
आिण एखादी पडकी भत  
 
सवा त सनसनाटी  
ना घडले  
त ेकवटीा आता भागातच  
आधी मी एकटाच ेक  
कता धता  सव च  
आिण नतंर तर  
नसुतचे ना  
िरकाा थटेरात  
 
बर ेत ेबोलायचीही चोरी  
मािहती आह ेना मला  
सागं ूनका कुणाला  
ामळेुच िलिहतो मी  
या अशा किवता  
िदसायला वगेया आिण  
आतनू वगेयाच असणाया  
--- ००० --- 
 
 
 
 



159 
 

चं िफका  
 
धुान ेआिण उगवा िदवसाा उजडेान े 
चं िफका पडत गलेा  
जस ेएक मडूी गाण ेहोत े 
चं मकुा चं मकुा  
पान पान झाड मकेु  
 
ही िनसगा तली घटना थोडीच आह े 
ह ेतर मनाच ेनीकाम  
शोभायं वुप आिण आमक  
माया हळवपेणाला िवरोध कराल  
तर मान टाकीन अस े 
 
गरीब िबचार ेहसक लोक  
िवचारतात कोण जबाबदार  
ांा या तडफडा चानंा  
 
हवते गा नकोत नमेकी  
माणस ेदाखवा  
 
जवेनू खाऊन सु पडलेले  
सगळेच अजगर िदसतात  
भयानक आिण सश  
 
ानंाच फ िदसतो  
चं स ुदंर नाजकु आिण हळवा  
िनसग सदय  िदसायला  
मन लागत ेतस ेत ेणतात  
आी मेळ आहोत  
 
हळवी मेळ नाजकु  
मानवजातच ही िफका िफका चं  
स ुदंर  
--- ००० ---     
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कोवळी बाळे  
 
दाराबाहरे उभी आहते जी कोवळी बाळे  
ानंा फ एक िसनमेा पाहायचा आह े 
तोवर ती ायला तयार आहते  
ांा नखानंा मधली सुी  
तवेढया वळेात कन ा तुी  
सामानाची न-ेआण आिण ा वळेी समजा  
िखदळले काही कळीच ेमु े 
तर तमुच ेतुीच वटारायच ेआहते  
तमुा दयाच ेक ेकवा  
बजुवायच ेआहते जुा अपराधाचं ेण   
 
नतंर नका ण ूकी कामगार  
घरी जायाआधीच का नाही  
आठवण केली सरा स िचघळणाया मतभदेाचंी  
कारण समुार वकूबाच ेिवान  
टपलेलचे असतात  
काही ना काही दोष काढायला  
ानंा न झपेणाया नकाशातं 
 
आपापले खजु ेथोटके हात आिण दात  
सतत िवचकत राहतात त े 
ांा मानिसक िनररतचे ेभाडंवल करत    
आिण म राहात  
एकमकेांा गरीब गौरवात  
 
असोत वा नसोत कुणाच ेपवू ज 
ात यऊेन िच ेसागंणार े 
या ातंात यतेाच कामा नय े 
ज ेज ेनाही आवडत ा िनरर बाळानंा  
 
ह ेिडब  न करता पटेवा तमुची  
सज कता काय असले ती  
--- ००० ---   
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नोकरी  
 
झक मारत करावचे लाग ेकाम  
तासतंास नोकरी िटकवयासाठी  
मग एक िदवशी साहबे णत सभते   
या सवानी काम ेकेली वळेकाळ न पाहता  
तहानभकू िवसन त:ा  
कुटंुबाचीही काळजी सोडून  
ामळेुच ह ेश झालेले आह े 
तेा ाा सहकायासंह  
तो हस ेकिचत पराभतू आनदंात  
 
मलुाला काही बोलाव े 
तर ाच ेमाथ ेभडकत अस े  
ाला काहीही िवचारले तर  
ाला ोध अनावर होई  
पीकडून तर डबोलेच िमळालेले होत े 
 
एका िमाची नोकरी गेान े 
दाचा डबल खच  होई  
घरात वाद होत  
 
आपण त:च का क नय ेभडकूिगरी 
आपणही का होऊ नय ेबिेफकीर  
आपालाही काही सहन नाही होत  
ह ेनाही चालत त ेनाही चालत  
अस ेका घाबरव ूनय ेसगयानंा  
 
जाऊ द ेनोकरी बबलत  
असा माणसाचंी हवीय कशाला काळजी 
असहेी िवचार यते   
पण त ेतर नकळत ायला हव ेाचं े 
तसचे होत असणार जाऊ द े 
या िवचारान ेतो पुा पराभतू हस े
--- ००० --- 
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एकमवे  
 
कोण कधी आले आयुात  
ात िकती कनते िकती  
 िकती अ वा अुट िकती  
ह ेसगळे आता एकवटले आह े 
फ ितात जी आता  
एकमवे आह ेखरी आिण खरुी   
 
इतकी की िवचारत होती  
मी घऊे का शोध  
तुया ा अुट तृीचा  
तेा त ेन घडलेले  
आता तरी घडाव ेतुया आयुात  
 
ा सगया िमळून तीच असणार आह े 
एकमवे  
याची ितला कना होती  
ना मर ना षे  
मला माफ करायचाही  
नता काही च   
 
ितचा सयू  उगवतो  
माया वतमानात  
आिण मावळायला ती यते े 
मायाच मनाा अधंारात  
गुपण ेसहज  
 
ना ितला कुठले बधंन ना मला  
सव अवयवाचं ेउेख आकाशाइतके सोप े 
आडकाठीच नसलेल ेकसली अस ेण   
 
मीलनाा अभावाचीही टुी समा झालेले  
--- ००० ---  
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टोपी  
 
िलिहतो मी हजारो किवता  
सहज  
मला खपू ाप वा महेनत नाही लागत  
कारण ना हते ूना अथ   
मग िमळवायचये तरी काय  
 
ा ा वाचकाला वाटेल  
ान ेान ेवाचत जाव े 
मचे एखाा  
किवतचेी टोपी बसले िफट  
मग पढु ेवा सगळे  
वाचायची गरजच नाही  
 
टोपी बसण ेिफट णज े 
डोकेच अय होण े 
आता काहीच नको अस ेहोण े 
 
तमुा सािहाता  
िवभागाचंी मला िफकीर नाही  
माझी काही  
दने आह ेका कुठे त ेा फेकून  
 
समोर यते ेत ेकिवताच असत े 
नवी आिण ताजी सगळेच   
िशया आयुाा  
सडा िनवडक फुशारा  
इथ ेनाही सापडणार  
एकही समहूगान िमरवायला  
 
किवतािबिवता जा िवसन  
--- ००० ---  
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अा  
 
हा काही अापणाचा चार नाही  
ह ेफ एक अातचे ेमाम आह े 
अापणान ेअापणाशी  
बोलयाच े 
 
शातंतचे ेश वाटतात खोटे  
अापणाला  
ामळेु ाला फसवाव ेलागत े 
 
ाचचे जग ाचीच भाषा चाललीय  
अस ेदाखवत बोलाव ेलागत े 
ही युी तशी एक  
अापणाच असत ेखरोखरचा  
खरपेणासाठी केली फसवणकू तरी  
ितचा उगम असणार  
श िपरगाळयातच  
 
मनाची कोणती तरी अवा लागणारच ना  
अगदी हसा नको अस ेणायलाही  
ह ेपान कुणालाही वाटत े 
ात कायाय ह ेतर  
कुणालाही शाय 
नसुत ेउलटेसलुटे बोलत जायच ेकी झाले  
 
उलट सतत काळजीच ायची की  
अथ  िनमा णच होता कामा नय े 
काहीच सलग असताच कामा नय े 
ना िवषय ना आशय ना अथ   
 
हहेी म आह ेपाहाव ेकन लगचे यईेल कळून  
िकती ग ुतंलेय मन खरोखरा अातते त े 
--- ००० ---  
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उपदशे  
 
उपटस ुभं जळाला तरी  
पीळ दईेन िमशीला  
तपू लावनू खाईन अथा  
उपाशी राहीन असा कार  
 
अस ेअहंकाराच ेमबुलक असतात कार  
खाली करणार ेगवा च ेघर  
पाहाव ेबाधंनू आिण लाा गाठी  
सोडवाात कोटा त पायरी  
न चढता तसचे न सोडता  
ाचंी भीती वाटत ेितथ े 
तचे रास णनू  
हार मानावी कधी हार  
कधी जीत अस ेणत  
 
कभी खशुी कभी गम असो  
की िदल िदया दद  िलया असो  
की चार िदल चार राह असो  
शवेट होणार  
हर ेराम हर ेकृ हाच  
 
तुया नामात र ेगोडवा णताना  
तड वगाडावचे लागत ेकाकुळतीन े 
भगळुवाण ेहोत  
यान जा आता फारस े 
नाहीच काही आठवणार ह ेओळखनू  
पळवावते वगेात सव उपदशे हचे बर े  
पळा पळा कोण पढु ेपळे तो णत  
जोवर कुणी सागंत नाही तड काळे करायला  
 
साराशं धान ेतड भाजले णनू अथंण पान  
पायाचंी धळू भाळी का करावी धारण   
--- ००० --- 
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दशेपाडं े 
 
राल चोी   
खातो अमिेरकन चॉी  
तो आह ेिहयाचंा ापारी  
ितथ ेाची टोलेजगं मातबरी  
 
दशेपाडंलेा नाही माहीत  
िदसतात तरी कस ेिहर े 
तो खातो पाऊस  
आिण रोज िविवध वारे  
 
एवढा मोठा धदंा  
णज ेरणफंड  
ावा लागणारच  
जशी चलेा कंड  
 
कोणा पाला कधी  
कस ेठेवायच ेखशु  
ह ेचोीला नाही कळत  
तो दशेपाडंलेा ठेवतो ठेवायला पाळत  
 
दशेपाडं ेआह ेबराचसा डावा   
ाला ाचंा यतेो राग  
तचे असतात तारणहार  
चोीला तो सागंत राहतो असा असा वाग  
 
दशेपाडं ेआह ेईमानदार  
िगत त काहीही असो  
चोीशी तो एकिन राहतो  
णत मापात पाप मळुीच नसो  
 
असा पसारा वाढत जातो    
िहरे पािहलेला दशेपाडं ेनाइलाजान ेफसतो   
--- ००० ---   
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गलका   
 
धळू टली की आठवतो शाळेता मलुचा  
गलका केीा आईन ेसािंगतलेला  
डबा खाऊन झाावर न बोलता  
आवरायच ेआपले मन  
आिण मदैानावर पाऊल ठेवताच  
िवसन जायच ेकोण काय णाले त े 
 
िकतीतरी वष उलटली याला  
बाजारातनू भाजीपाला घतेानाही  
नहेमीच मोजले शाच ेण  
 
सीची भीती आकाशभर होती  
णज ेसतत  
तयारीतच असायच ेजण ू 
मनाच ेकेस उभान  
 
मनािशवाय एक णही  
नाही पाहायच े 
अगदी एखाा िचमणीच ेिपूही  
मग या ीबाहरे  
कस ेकधी टाकणार पाऊल  
 
ातं मागयाची  
शता लात घऊेन  
आधीच रूॉिटक कन  
जगाबाहरे टाकणचे तर आह ेह े 
 
धळू यतेच राहत ेआतनू बाहेन परहावन   
सवच गाडू पाहणारी सवाना समान झटकताही यते े  
पण आपण ी असाच ेमनात  
मनािव का अस ेना सतत  
मसुमसुत रािहलेच पािहज े 
--- ००० ---   
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चागंा किवतचेी लण े 
 
मु णज ेिघसिेपटे काहीच नकोय   
जनु ेजाऊ ा आजही ज े 
हजारदा िगरवले जातये त ेनकोय   
 
बघा मी कसा कणामय   
आिण बाकीच ेकस ेसवंदेनाहीन  
बघा मी कसा ायाचा भोा  
आिण बाकीच ेकस ेअलपोटे  
मला चनै नाही पडत  
आिण तुी खाताय चायनीज फुड 
 
ह ेबघा माझ ेमन  
कस ेछान हळव ेआह े 
मे िवरह आई गेाच े:ख 
यानंी कस ेयु आह ेमलुायम  
कामाा धबडयात  
तुी िवसन गलेा आहात  
मी पुा जाग ेकरतोय तमुच े  
 
ापेा वगेळा वडेपेणा चालेल  
वाचकाला िनदान िदसले  
ायला हहेी घडू शकत ेमनाच े 
के वळेी आपटले जायला हव े 
अटळ िितजरषेवेर मनाच ेडोके  
 
खपू झाल ेकौश आता  
नकोय ती वातड सजावट  
अनभुवातनूच हवीय  
अनभुवहीन किवता  
माताा दीपभंावंर मतुनू  
ओलाडूंन दाखवा कंटाळवाणी गटारे  
सरसकट अथाची  
--- ००० ---     
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ती वळे  
 
मी ह ेबोही शकलो असतो तुयाशी  
पण तझुा चहेरा असा जाणवलाच नाही  
की ह ेआता बोलाव ेमला माहीत आह े 
याची जाणीवही नसले तलुा  
 
तझु ेसगळे नॉम लच वाटत असले  
तलुा तुया इतर िनरिनराया तते  
 
काय झाले असत ेवाद की बबेनाव  
खर ेतर मचे काही  
मोकळे ण पकडून  
मी सुवात क शकलो असतो  
पण ह ेानीमनीच नत ेतुया  
तर कधी बोलाव े 
ह ेमाझचे नत ेठरत कवा  
 
ह ेतस ेअजट कुठे आह े 
घाईत नकोच कारण तस ेह े 
महाचचे आह े 
या िवचारान ेमी  
सामील होत गलेो  
तुया उवी वांा सळसळाटात  
 
आिण आता वाटत ेआता रानच  
गलेे त ेती वळे गलेी त ेऔिच गलेे  
पण त ेन बोलल ेगेाची खख  
 
मा तशीच राहणार आता कारण  
आता त ेबोलयात काही अथ च नाहीय  
त ूहसनू लगचे पढुा कामाला लागशील   
मीच करतोय आता य  
त ेमनातनू काढून टाकायच े 
--- ००० --- 
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आजारपण े 
 
शाळाकॉलेजातली माझी आजारपण े 
आठवली की सु होत े 
आपोआप ाचं ेिवषेण  
जण ूकाही कुठून तरी उपटून यते ती  
माया वााला  
अस ेमला ा वळेी वाटत असले तरी  
आता वाटत ेकी त ेतस ेनत े 
मीच ठरवनू पडायचो खरोखरचा आजारी  
िकती माझा नाइलाज िकती मी िबचारा  
अस ेमला वाटाव ेअस ेमला वाटे  
मग तचे आपोआपच इतरांाही  
डोयातं िदस ेओलसर  
 
मला बतके ह ेअडथळे आवडत पपेणान े 
आपण ासात असयात मला सरुितता वाटे  
त:ला मी फार नीितमान समज े 
ामळेु मलुी छ ेछ ेमहच नाही ायच ेफारस े 
मनातल ेकोण बघायला यतेये   
ामळेु एकूणात हमतच नती  
मेात पडया-पाडयाची  
ाच ेमला ह ेवगेळे समथ न िमळे  
सहज घडू शकले असत ेत े 
पण मी आजारानचे बजेार असावर  
कस ेश होत ेत े 
 
तपासया सगया नॉम ल यते  
डॉर हसनू णत याला  
मॉफन दऊेन झोपवनूच ठेवायला हव े 
णज ेहा आजारी नाही पडणार  
 
योय वळेी गलेे आजारपण   
नूगडंही गलेा हा भाग वगेळा   
--- ००० --- 
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डीझले  
 
इटािलयन किवताचं ेइंजी अनवुाद  
वाचताना एकच कळत ेजेा  
मी चालवत होतो िकी मोपडे  
तेा माया हायववेर साडंलेले होत ेडीझले  
आिण घसन मी फरफटलो होतो काही फूट  
मावर पडलेलो असनूही मी  
मागनू वा पढूुन काहीच नत ेआले भरधाव  
समोर बयाच अतंरावर थाबंला होता एक क  
तचे डीझले पसरले होत ेमाया मवर  
आिण वाटत होत ेयातंा बयाच किवता  
तर इथ ेवाचा जायला हात  
त ेतर घडणार नत ेका णनू वाचकानंी सोडाव े 
ाचं ेायामाच ेअम आिण हॉटेलात जायाा   
वळेा पण मी तर वाचतो आह ेमाया मत उगवतील  
खजरुाची झाड ेआिण सौ काशात  
मी जाईन चालत अनके रावंन  
कधी मेान ेबोलत कधी वाद घालत  
ा ा वळेी असणारच या किवता  
माया पोषाखात शातं ीत  
अशा ा पसरतच राहतील   
अपघात णनूच पण इजा न होता  
इथा लोकानंा काळणारही नाही  
कधी कस ेमाखल ेगलेे आपले म  
ा अात डीझलेन े 
 
या िवाचा बिंदपणा सलै करयाच ेकाम  
ात आतंरिचतच असणार यात शकंाच नाही  
अथा मी तरी या किवता वाचायची  
काय गरज होती ितकड ेया किवता न जाणो  
िवतृीतही गेा असतील कवी तर  
कधीच मनही गलेे असतील घटनाचं ेमह  
न माजवता इथ ेघडत राहत ेकाही ना काही त ेह ेअस े 
--- ००० --- 
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न आवडणार े 
 
न आवडणार ेकाही घडत नसताना  
म िनवातं असतात सव  
तानाची छचामर े 
भर पारीही हळुवार झळुुकी खात  
जवेणानतंरा अभावात  
कोणाही आानाा अथा   
 
सवच िवचाराचं ेलोक णतात  
खपूच घडू लागलेले आह ेआता  
मळुीच न आवडणार ेखपूच  
आमक ाव ेलागले  
जर वाचवायची असले मानवजात तर  
 
डोयादंखेत जेा फुटतात  
फळीच ेवा फसवणकुीच ेफटाके  
तेा िवचार जखडूनच टाकतात  
ती उतने े 
 
कुणाच ेिवचार िवष कुणाच ेअमतृ  
ह ेठच नाही शकत एकमतान े 
एकमतान ेफ एकच जाणव ूशकत े 
िवचाराला सतत बाज ूावी लागत े 
आिण सविहताा आिण ह  
डावलाा भावनते होतो उेक   
कुठेही िवमान ेधडकवणारा  
 
सपंक  बदं होतात रज जात े 
िच ऑफ केलेली मन े 
साध ूपाहतात शातंता णत  
आपण िवचारी आहोत णनूच  
अस ूशकतो येशोधक या हवते आिण   
जगाच ेायालय मढूपण ेपाहात राहत े 
--- ००० --- 
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आसी  
 
ऑफीसच ेजाऊ ा सहज णनू  
िफरायला वा ालाच िफरवायला   
ती बाहरे पड ेतेा तो आसी असचे सोबत  
आळशी न ेआसी चागंला भला दाडंगा आसिेशयन  
ती त:ही छानच होती ततेशीर  
 
खर ेतर चौदा सकंेद वगरैे कुिणतरी  
काढलेला िनयम ितला नता माहीत  
पण कुणीतरी नको ितथ ेएकटक पािहान े 
ती एकदा िचडली होती त ेआसीन े 
लात ठेवले होत ेरान ेजातायतेा 
तो बारीक ल ठेवनू अस ेकुणीही  
ितकड ेपािहले की तो भ ुकें 
सुवातीला ितला काही कळत नस े   
नतंर कळू लागले तस ेितला किचत हस ूयईे  
अिभमानही वाटे पण नतंर जरा  
 
कंटाळाच यऊे लागला याचा  
कुणाा डोात नसलेले उगीचच  
घडतये अस ेवाटू लागले आपण बिुमान  
असनूही जण ूएक सखुाची व ूहोतोय  
अस ेितला वाटू लागले  
 
मतंरी तर नमेके एखाा हीरोकड ेल वधेनू  
आपाला दयरोग ायची हा वळे आणले  
की काय अस ेवाटायच ेतो होऊ नय ेणनू डॉर  
काही कु-ेमाजंर पाळायला सागंतात  
अहंकारपोषणासाठी ह ेआठवनू हस ूयायच ेितला  
 
यापेा ल कन एखादा चागंा ीडचा   
नवराच का पाळू नय ेअस ेितला वाटू लागले  
तो िनदान तारत तरी पाळेल या िवचारान े 
--- ००० --- 
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काळ  
 
सयूा ा उततेनू िनघालेला काळ  
सापडतो शाळेता पोराला मदैानावर  
तो ठेवतो ाला दरात  
संाकाळी त ेदर तो िवसरतो बागते  
आठवण झाावर जातो तो ाा आजीबरोबर  
तर अजनू ितथचे असत ेत ेदर पडलेले   
 
नतंर पचंवीस वषानी तो पुा जातो ाच बागते  
तर पुा ाला सापडत ेतचे दर तो खशु होतो  
 
ानतंर पचंवीस वषानी मा तो घाबरतो  
पुा सापडले की काय तचे दर  
 
आता मा तो बागते जाण ेटाळतो  
पुा सापडले तर आता मा तो मच ठरले  
 
तो सयूा ला नमार कन सरळ बारकड ेजातो  
--- ००० --- 
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फळात कीटक  
 
फळात कीटक एवढ ेआकाश  
अस ेणता णता  
अनभुव वाढत गलेा  
पुकसंाही हजारत गलेी  
संह पानच अचिंबत होत रािहले  
यणेारेजाणारे पाण े 
 
डोळे थकू लागले म नाका लागला  
अिधकाच ेओझ ेिवस लागला  
कालच ेआज तेा आल ेलात  
आता मोजणीची वळे आली आह े 
 
मोजणीकारानंा बोलावले  
योय ती लाच िदली  
चा रटेमाण े
एकूण साठा तरी  
हृणीय झाला आह े 
याची तरी िनदान  
नद ावी हीच इा होती  
बाकी तस ेकुणीच  
समजतूदार वा तक  पाळणार े 
वा िवन साषेी नसान े 
फड जकण े 
ह ेकधीच परुाणजमा झालेल ेहोत े  
 
तो आिण ाचा एक िम  
दोघहेी भिूमका घते  
सविहताच ेकाय आह े 
यावर ांातं खडाजगंी अस े 
भिूमका न घणेायानंा दोघहेी णत  
कंुपणावरच ेआपमतलबी शपेटूघा 
िभ ेअसवंदेनशील िितवादी आिण हलकटच  
यावर ाचं ेएकमकेािंव एकमत अस े 
ामळेु दोघानंाही बीपी आिण मधमुहे होता  
कधी कधी ानंा कळे 
आपण असचे सविहत पाहात रािहलो तर  
आपणच लौकर खलास होऊ  
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आपण िटकािशवाय सविहताला  
बळ कस ेिमळेल 
णनू मग ानंी ठरवले की बाबा  
सविहत सभंाळायच ेअसले तर  
सविहताच ेिवचार आिण वाद  
पणू  टाळाव ेलागतील  
खर ेतर आिण कबना  
त ेमनातही काही राहता कामा नय े 
 
ाचंा एक िम किुन कर  
सविहतद असाच होता  
तो ण ेज ेज ेकाही वापरावसे ेवाटेल  
ाला ाला धार असायला हवी  
ामळेु आपलीच बोटे कापली गलेी  
वा कुठे लागले र आले  
तरी हरकत नाही तो होता एक लेखक  
ान ेआधिुनक िहतोपदशे नावाच े 
एक पुक िलिहले होत े 
पणू  ोधयु राळ आिण लालभडक  
भाषते अगंार ओकत फटकार ेओढत  
लोकानंा झोपतेनू जाग ेकन  
किुन करायचा य करणार े 
 
ालाही ह ेजाणवलेले होत ेकी ाचा ोध  
आधी ायला ालाच जाळतो  
अटॅकचा कवा ोकचा धोका िनमा ण करतो  
हा ाला िनसगा कडून घडणारा अाय वाटे  
सविहतासाठी जदगी ागणायाचचे  
नकुसान करणारी ही यंणा  
ाला बूवा  वाटे 
वग िवहाा उदा साला  
अडथळा िनमा ण करणारी वाटे  
तो िनसगा ला आयमायवन िशा दईे  
पया वरणनाश होऊन  
खलास ायला हवा भोसडीचा 
अस ेतो ण ेमग ाचचे कॉडे  
आिण काही इतरही णत  
ह ेतर वायाशी भाडंण ेझाले  
वडेा णतील लोक आिण एरवी  
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जो िमळाला असता पाठबा  
तोही नाही िमळणार     
 
तर ा पुकात तोही नकळत  
तका ला बळी पडत गलेा होता  
आिण अतं ामािणकपण ेाजंळपण े 
आिण टले तर परखडपण े 
ान ेा पुकाचा शवेट  
असा केला होता की बाबा किुनझम  
यायला हवा असले तर सव  
कॉडेानंी सर  
सोडून ायला हवा किुनझम  
 
त ेएक िवनोदी पुक णनू  
ह ेदोन िम वाचत  
किुनाला हसत पण ाच वळेी  
आपलीही प ुगंी टाईट झााच े 
ांा लात यईे  
स ेवगेवगेळी असली तरी  
िनसगा न ेके साला  
बळच ायला हव ेअस ेानंा वाटे  
या मुावन तहेी िनसगा ला िशा दते       
 
काही बाबतीत आपण एकमकेाचं ेपटणार ेहोतो   
आहोत याची ानंा लाज वाटत राही  
--- ००० --- 
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इशे आिण आपलुकी  
 
१  
 
मािहती आिण परुाव े 
याचं ेचडं साठे  
हहेी आणतात तहेी आणतात  
ातनू िन काहीच नाही होत  
जनताही कोणताच िनष  नाही मानत  
ामळेु अस ेठरत ेकी कुणीही  
नसुती मत ेवा इशे माडंावीत  
यासाठी पणू  अिभिातं ठेवाव े 
श तो िगत बदनामी न करता  
बधा मत ेमाडंावीत  
बसेमुार अिनबध वा अ-पारावार  
ातनू ाला ज ेायच ेत े 
जो तो घईेल आिण ायच ेत े 
होईल त ेयोयच होईल  
 
२  
 
तो झडा णज ेवाईटच अस ेकाही नाही  
बघा ना ा िठकाणी ानंी  
कशी योय भिूमका घतेलेली आह े 
ससमथ क अनकूुल आिण पोषक  
तसचे तहेी णतातच ना  
आपण काही फॅिस वा हकेट  
वा मलूतवादी नाही  
कधी अस ेकधी तस े 
ह ेचालणारच मळुात आतनू  
आपण आपलुकी बाळगतो  
हचे महाच ेछोटेमोठे काही  
चकू-बरोबर घडतच असत े 
त ेायच ेसोडून  
--- ००० ---    
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मफैल  
 
एक चहेरा असा की मी जाणतो  
सगंीतातल ेसगळे बारकाव ेआिण पचे  
णात ओळख ूशकतो मी तझुी चकू  
सरा आणतो चहेयावर आय  
आिण एका वळणावर झटकन पढु ेकरतो हात  
एक आह ेतट हवते अस ेकाही  
ितित िदसणार ेोतहेी 
एक बाई आठवताहते ानंी  
तायात ऐकलेा मफैली   
आिण भलुवललेे गायक 
एक सरुकुतलेला चहेरा ग  
पवू अनकेानंा साथ कन  
आयुान ेमला खपू िदले णणारा  
 
एकीकड ेघईे छंद आिण सरीकड े 
बगयाचंी माळ दोी हव े 
थोड ेह ेचनॅले थोड ेत ेअस ेकराव े 
अस ेकनही हावरटपणा  
शमतच नाही ायला  
ह ेगायक खरचे टे  
इतका साठा असनू डोात साले  
एका वळेी एकच नीट  
गाऊ शकतात इतर सगळे िवसन  
 
एक ोता आठवतोय  
२००१ चा सवाई गधंव आिण एकाला वाटतये   
मीराच ेभजन हव ेहोत ेपरवीनच े
 
एका चनॅलेवर एक िदलखचेक स ुदंरी  
करतये िनवदेन सरे िबचार ेगरीब  
जाऊ कहा ंबता ए िदल    
ह ेगाण ेखर ेतर िवजोड आह ेया वळेी मनात यणे े  
--- ००० --- 
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एकच प  
 
एकच प आह े 
ात ढगी लोक नाहीत  
टी वा आवजाव घर तुारा  
असहेी नाहीत फ एकिन असनू  
धगधगत ेअगंार आहते  
त ेपणू  सवान असान े 
ाचं ेसतंाप सािक आहते  
एक शही ानंा  
ानंा न पटणारा नाही चालत  
त ेलगचे धावनू यतेात तटूुन पडतात  
त ेटपनूच बसलेले असतात टेहळणी करत  
त ेसतत धार लावत असतात  
ांा शानंा िवचारानंा कलेला  
 
बोटचेानंा त ेिशा दतेात  
नोकरदारानंा कान पाडून राहाव ेलागत े 
याचा ानंा राग यतेो  
एकूणात सतत ोधच असतो धगधगत  
ांा मनात र सतत उकळत ेअसाव े 
आिण आपण सोडून सवाना  
सतत िशा दणेारी हवी जीभ  
ही असत ेाचंी मलूभतू जीवनगरज   
 
बिेसक भौितक सोयी आिण सखु े 
ायान ेआिण समतने ेअसायला हवीत  
िनदान जमले तवेा भागात  
यासाठी त ेहसक होतात पण फारच थोड ेजग  
आपाला जमुानत ेयान ेत ेिव असतात  
अस ेका होत असाव ेहा  त ेअतु समजतात 
कारण सव गोची उरे ानंा माहीतच असतात   
पराभतू ोधात त ेजदगी तीत करत राहतात  
त ेसोडून इतर सव माणस ेानंा याला जबाबदार वाटतात  
--- ००० --- 
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आयु  
 
१  
 
धावत धावत हसलेले भिव  
एखाा गडगडाटाच ेवारसदार  
असामाण ेगहृवशे करत े 
वाईट वाटत ेअभयारयातही  
घडयाळ वापराव ेलागयाच े 
तस ेतर कधीच मािगतलेले नसतात  
कुणााही डोयातंले अनमोल  
कटा टीकाक वा अधाशी  
कारण तयारीच असत ेकधीही  
दगडी एकटेपणात बदं होयाची  
 
२  
 
काचाचं ेमहाल आिण जवळाच बागतेले 
उाम कारंज ेयाचंा सगंम णनू  
आठवणीत रािहलेले एक   
शाळकरी वयापासनू  
लिगक उकेापंयत   
हटकून थाबंवत ेिवशषेणाचं ेउव  
आिण पणू िवरामाचं ेउार  
 
३  
 
अगिणत शच ेसमदुाय  
बोलावतात कावयानंा  
अधंार पडयाआधी 
शपथा घेयासाठी की यापढु े 
इंधनु असणार नाही जवेणात  
आिण औषधासाठी वापरल ेजाईल फ 
लिगक ावाचं ेिमण एकटेपणाा कुपीतले  
--- ००० --- 
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आवतन े 
 
पणू  अधोगतीला जायापवू  
आधी िनळ जगयाच ेपीकच यते ेधोात  
ना अित पावसामळेु वा ना ाा अभावामळेु  
केवळ ताबाहीन गोठत जात ेबसा िठकाणी  
अनभुवाचं ेभाडंार एखादा मर  
गरगरत पडत जावा जसा जीण  पानामाण े 
 
ा गायाचं ेखपू माजवल ेोम  
ती सगळी होती समहूगीत े  
साखळी कन िनवडणकुीत  
एक जकयाच ेमनसबु ेपाहणारी   
आिवास आिण िभकारडपेणा  
याचं ेबजनमा िमण असलेली  
 
घरोघर वाळवी लागलेली मन े
सीन ेजवेणारी पचंपा े 
उा ताटातं पुा पुा  
आठवत राहणारी  
कधीतरी पािहलेली स ुदंर िनसग य े 
 
काहीही केले तरी हीच आवतन ेघमुत राहणार  
िकी सपंेोवर    
आिण सव मिंदरांा घमुटातंनू   
पडत राहणार सतत  
चोरलेा चपलाचंा पाऊस  
 
हचे बनत ेकुणी ना कुणी  
पढुारी असयाच ेसमथ न  
दवे असो वा नसो  
या हलकट पोशाला अप ण  
सव ास सखु:ख ेआिण उपभोग  
तो नईेल ितकड ेतस ेजाऊ द ेह ेपाणी  
--- ००० --- 
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िचमणी  
 
मी खर ेत ेबोन टाकणार. मी एक बाजारबणुगा माणसू आह.े णज ेपवू फौजबेरोबर काही इतर माणस ेअसत 
ातंला एक. इतर कामासंाठी कवा िबनकामाचीही. मी  तो तसा नाही पण माझा अथ  तोच आह.े  
 
खर ेतर माझा अथ  मी कधी शोधायचा खास िनकडीन ेअसा यही नाही केलेला. िशवाय, जगयाचाच काय अथ  
याचाही शोध घतेात ण ेकाहीजण. मी तहेी नाही केले. मी साधा िवचार केला. शोधणार कोण, मीच ना, मग, 
माया बाहरेच ेअस ेकाय सापडू शकणार आह े? जगयाचा अथ  काय झाडावन थोडाच पडणार आह े
सफरचदंासारखा ? की ओसडूंन वाहणार आह ेपायासारखा माया वमुानामळेु ? तस ेमी इतरानंी सािंगतलेले 
जगयाच ेअथ  खपू वाचले/ऐकले/पािहले. उकुता होतीच हो, नाही कशाला ण ू? पण काही सापडासारख े
नाही वाटले. त ेडोात जमा झालेले मी कधी कधी थोडफेार आठव ूशकत होतो, इतकेच.  
 
आपण एका बिंद खोलीत जगतो अस ेफीलग यायला लागामळेु एकदा अस ेवाटूनही गलेे की खरचे साले अस े
जगनू पाहायला हव.े बदं खोलीत. पण मग नोकरीच ेकाय ? िनवृ झाावर पा, अस ेठरवले.  
 
मी कुणाला काही सािंगतले नाही. माझ ेअध िम नािक होत ेआिण अध धम े.े पण ामळेु आमा मैीत 
काही फरक पडत नस.े मला त ेआिक सवधम समभावी णत. एक कारचा गौरवच तो. पण मला अशी माया 
वा जगयाा अथा बल कधी कधी उकुता वाटत,े ह ेानंा मी सािंगतले असत ेतर त ेमला हसले असत.े त े
णत की आपण आपली बुी वापरत जगतो की नाही – ा बुीला ा ा वळेी ज ेज ेमहाच ेवाटत ेतोच 
एकूण अथ . सरे काही असचू नाही शकत. मग जगात इतके त, धम सारक, सतं होऊन गलेे त ेकाय झक 
मारायला, अस ेमी ानंा िवचार.े त ेणत, अरे, त ेफ तकशााची गती करयासाठी होत.े बाकी काही नाही. 
बघ ना, पवू प, उरप – ह ेसगळे तचे तर आह.े याावर, ानंा न सागंता, मी एकदा इहवादाा बाहरेचा 
उपाय कन टाकला. ही मीच किलेली आभासी माणस ेअसनू माया शोधाला गती देयासाठीच ती या जगात 
आहते, अस ेमी ठरवनू टाकले.    
 
मी कधी कधी एकटा िफरायला जाई. त ेणत, अस ेकधीही कुणी एकटे रा नय.े कशाला तो िखता रोगाचा धोका 
? पण मी ानंा जमुानत नस.े िफन यतेाना मी एकटाच वाटेता बागते जाऊन ितथा बाकावर बस.े इतर ी-
पुष, खळेणारी मलेु, पी याचंा मला काही अडथळा होत नस.े पण अशा िनरिनराया जागा, इतकी माणस ेजगात 
असण ेहचे मला गढू वाटे. मु णज ेया वाटयाची मजा यईे.  
 
एकदा एक समुार ेसरीतला माणसू मायाच बाकावर यऊेन माया शजेारी बसला. सामात: लोकानंा 
राजकारणावर बोलायला आवडत,े णनू मी तो िवषय काढला. तर तो णाला, आमा घराता िफरा 
पंावर आपटून एक िचमणी मलेी. मीच ितला उचन बाहरे टाकले. मी ितला वाचव ूशकलो असतो का, असाही 
िवचार यतेो मनात कधी कधी. पण ती साली माया ातही यते.े कधी िचमणी णून तर कधी स ुदंर ीच ेप 
घऊेन. आिण णत ेकाय, तर ण ेतलुा णज ेमला एकटे वाटू नय ेणनू ती आह ेमाया जगयात. मी च 
िवचारले ा माणसाला, तुी िखिब तर नाही ? यावर तो णाला की मला णज ेाला खरचे नाही माहीत. 
पण असणारच हो िख कारण ती िचमणी जरी खरीखोटी कशीही असली तरी ती सरीच असणार ना ! ती आिण मी 
एकच, अस ेकस ेअसले ? इथनूच मला अथा चा माग  िदसले अस ेमला ा णी वाटले.  
--- ००० --- 
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अिभनय  
 
मचंावरचा तझुा अिभनय  
तेाच पोचतो पाहणायाा अतंरंगात  
जेा त:ची चाकोरी सोडून  
त ूघसुतोस तुया पााा चाकोरीत  
 
ह ेतेाच घडत े 
जेा तलुा कळलेले असत े 
तुया चाकोरीच ेिबनमह  
 
कारण मचंाबाहरेा जगात  
त ूसहज जाणतोस  
तझु ेनसण ेह ेअसण ेणनू पशे करण े 
 
मचंाबाहरेची माणस ेअसोत  
की मचंावरची पा े 
सवामागच ेस  
एकच असत े 
 
ह ेतलुा िदसत असत े 
--- ००० --- 
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जग णज े 
 
त ेअसतात थोडचे पण असतात  
अितशहाण ेणज ेतचे फ शहाण ेअस े 
त ेकुणालाही णतात  
तमुचा अास कमी पडतोय  
इितहासाच ेानच छोटे आह ेतमुच े 
( ाचं ेइितहासाच ेान णज े 
महाा गाधंना पाच पान ेआिण ानंा  
त:ला पास पान ेअस ेअसत े) 
तमुचा तक ही कमी पडतोय  
 
ावर एकजण णतो  
मी जातच नाही तका ा मागा न े 
मला नाहीच वाटत तो िवासाह  
तका  नाही ठाव यथे ेिरघावया वाव  
हचे मला स वाटत े 
यावर त ेणतात हा तर  
भिमाग  झाला  
ह ेवैािनक नाही घटनाक नाही  
यावर उर यते े 
मग आी घटनािवरोधी की काय  
तस ेणनू तर बघा  
 
जग णज ेएकच अस ेकाही नसत े 
ह ेकालातंरान ेसगयानंाच समजत े 
एकमकेानंा मखू  समजनू उपयोग तरी काय  
या शहाणपणावर िमटतो वाद  
--- ००० --- 
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नॉम ल  
 
माया अनपुितीतले जग असत ेनॉम ल  
ह ेअनकेदा पािहलेले ा जगात  
मला सद नाही होत तरीही मी सतत  
पुा पुा का होतो उपित ह ेशोधता  
यते ेलात उपित असणार ेलोकच रोगट  
करतात ससंग  आिण सीन ेकरतात मला  
िवषमतचे ेपौिक अ मी खाा जाऊ दते राहतो  
त:ला वदेना सहन करत पुा पुा  
नाइलाजान ेत:ला झेट करत  
ा अनॉम ल जगात  
जण ूखर ेतर मी त ेसगळे  
नॉम लच तर  
करयाा आह ेयात  
--- ००० --- 
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रटेा  
 
आज कुठे गलेे माझ ेदो  
रोज सकाळी िघरा घालणार े 
समोर काही अतंरावर  
ीडा करत मजते उलटीसलुटी  
वर खाली होत ीड बदलत  
तरीही मजते एकमकेानंा  
धाही न लागता  
पाढंर ेशु  
 
मी काही तो ातारा नाही  
द फनी ओड मनॅ मधला  
आपण मरणार आह ेही खाी असनूही  
वाचलेला ाा मनािव  
शा ाा एका महाा  
हिलिखताा पानाचंी िवमान ेकन  
मलुांा वॉड ा िदशने ेसोडणारा   
मलेु खशु हा खशु असा  
 
खानोलकरानंा मी ह ेसागंताच  
ानंी एक कादबंरीच िलिहली ावर असा  
 
तो पाहायचा गीत कपड ेवाळत टाकणारी मलुगी  
आिण ितनचे सोडलेली कबतुर ेदोनतीन िदवस  
न िदसान ेबचेनै होऊन िजवावर उदार होणारा  
 
मी झालेलो नाहीय बचेनै मी माया  
मनािव जगतोय असहेी नाहीय   
मायाकड ेजागितक महाच ेअस े 
एखाद ेहिलिखतही नाहीय  
 
मी काही शोधायला जायाची शता नाहीय   
ह ेहवचे णणारा मनाचा रेटाही नाहीय  
--- ००० --- 
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वारे  
 
धावाधाव करायची गरजच नाहीय   
ज ेनाहीच आहते वार े 
ानंी केले आपले अपमान  
वा त ेजकले वा हरले आपाकडून  
तरी कुठेही धळू उडणार नाहीय   
जखमाही होणार नाहीयत  
 
कशाला घडवाया ांा ितमा  
आपा आभासी मनात  
आिण का करायचा िवचार  
आपली पोट ानंी कशी मानावीत याचा  
 
आपा मनात तरी अस ेिदसतये   
की त ेआहते सतत युाा पिवात  
ानंा सहन होत नाहीय   
ानंा न पटणार ेजग  
 
खर ेतर त ेचागंलेच आहते  
सव सखुी असोत  
हचे तर त ेणतात  
ासाठी मी काय करायला हव े 
त ेत ेमला सागंतात  
मी न ऐकामळेु भडकतात  
 
मीच नाहीय तर त ेकुठले असणार  
खर ेतर ानंीच घडवलेय ज ेआह ेत ेजग  
--- ००० --- 
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एकाच खोलीत  
 
सता िवसरलेले खोके  
रा  िगळून बसलेले  
हॅलोजने औदासीात  
घघावा छोा छोा आठवणत  
 
कधीच न उमलणार ेरंग एकाकी  
जीभ जाळत पोचणार े 
ांा दलदलीत  
 
कधीच िवचारलेले नसताना  
िनऑन िवरहात  
कबतुर ेयतेात जातात  
फडफडीच ेआवाज करत  
आयुात आागेांा  
 
िदवसाच ेऊन आिण राीचा अधंार  
थाबंनू रािहावर एकाच खोलीत  
वाढत जात ेकातरता  
आिण मदैानात खळेत असलेली मलुे  
अचानक परततात आपापा कातं  
 
कुणीही कुणाला बोल नाही लावत  
आिण कुणीही नाही णत  
हर सवाल का सवाल ही जवाब हो  
जरी बबीा दठेापासनू आलेली  
अतचेी कळ  
ापनू टाकत ेसव काळवळे  
 
वाटत ेकाहीही कन इथनू सटुता याव े 
आपले णाव ेअस ेकुणीही नसान े 
पाहात बसाव ेएखाा झाडाच ेिवम  
वा एखाा मगृजळाच ेम  
--- ००० --- 
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मळू  
 
ह ेजग आहचे अवित  
माझ ेमन िफरत ेमया िदत  
गीबोळ आिण णत े 
माझचे िवषारी िवचार पसरलेत जगभर  
के ीा मामातनू  
या मायाच सवंदेनशीलतचेी वाटत ेमला भीती 
ताबडतोब लागायला हवी वा   
भीतीन ेमी अिधकच होतो सकुंिचत  
आिण समतचेी  ेबघत होतो पाापदध  
 
माया ढगीपणामळेु कळत ेमला अशतचे ेमळू  
--- ००० --- 
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व ूआिण िवचार  
 
वूमं ेनसतो िवचार  
ामळेु मला ा ना वाटतात  
मन असत ेजनु े 
खरचटलेले िभकारड े 
पिरिती कन मागणारे  
मला अलज न दणेारी  
आिण वूचंा हवेा करणार े 
 
व ूसामावचू नाही शकत मनात  
णजचे ा िदसतात  
पण असत नाहीत  
 
आिण अचानक िदसत े 
मन आह ेिवचारच  
आह ेपण िदसत नाही  
 
तोच तो ण जेा  
व ूआिण मन  
होतात दोी वचू   
 
आिण सगळेच िदसत े 
पण असत नाही  
 
मनाचं ेसाट िदसतात  
वाद घालत बसलेले  
कादं ेकी बटाटे यावर  
--- ००० ---  
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भाषिेशवाय  
 
भाषिेशवाय िलिहयासाठी  
धरल ेकिवतचे ेकान  
आिण मागा दारान ेआलेल ेस  
िपटाळले चचा रगणात  
तरीही वाटले नत े 
की िनघतीलच काही वडे े 
कवीची वाहवा करणारे  
 
उमोम कपड े 
णज ेकाही लय न े 
आिण चालही न े 
उानपण ेहोणारी भावनाचं ेचारापाणी  
 
तटबदंी ओलाडंण े 
ह ेनसतचे कधी डोात  
ामळेु सगळेच  
राहतात आम 
:खात आिण तरीही  
खशुालचडूमाण ेिचतारत  
अमतूा त िवलीन झालेले  
िनसग य कोणाच  
आठवणीशी न जळुणारे  
 
श हवते पण भाषा नको  
ही जा पाहयासाठी  
खपू आले कारिसक  
पण ही किवता आह े 
अस ेणायला त ेघाबरले  
 
अस ेका घडत ेआिण मळुात  
काही घडत ेतरी का  
ह ेच कधी न पडान े 
त ेकरत रािहले  
तलुना आिण मूमापन  
कवी काही बोलले नाहीत  
उगीचच वाचाळ होत  
--- ००० --- 
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खपू अास  
 
खपू अास असलेाला दीड  
तर कमी असलेाला हाफ  
ण ेाचंी किमटी सतत  
तलेकट आिण ितखट खाणारी  
 
ानंा वाटे दीडला तरी नी  
खर ेकळत असणारच पण  
ासाठी दहा लागत ेकी सतरा 
की दीड हचे पणू  असत े 
ह ेकळयाा यात  
ठसका लाग ूनय े 
णनू त ेसोडालब ूघते   
 
पवू िमळालेले  
लालभडक डोळे  
त ेिखळवत िखयासारख े 
जगाला ि समजनू  
आिण मग सवच  
धमाना णत खोटे कागद  
 
ांा नादी लागण े 
णज ेझडवनू घणे े 
आपा ाकरणातली  
सफे िवरामिच े 
ह ेकळत असलेले   
मनात णत  
झोपलेा कुानंा   
ास नका दऊे चवताळतील  
 
उनाडपणा वगेळा आिण सतत  
उात भाजले जात राहण ेवगेळे 
या ानामळेु त ेग बसत   
--- ००० --- 
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िनधन णज े 
 
िनधन णज ेकाही ान न े 
धनही न ेापेा िनधान ठीक 
धान वगेळे त ेसोडा    
सखुिनधानात तारुत े 
झोपता तरी यते े 
समाधान वाटू शकत े
समाराधन ान अिधक बरे 
वाटत असले तर  
िवधानच करा एक  
की बाबा एक वळे  
बाधं ूसधंान हळूहळू  
पण याम ेअधंा काननू णनू  
कुणालाही नको ायला  
िनजधाम  
 
नसुत ेशाथ  पान  
उधाणत जाईल मन  
तेा बघा जमत ेका  
कुणालाही िव न करण े 
 
उधारका सर असो की  
सधुारकी जदगी  
धार नीट असािशवाय  
सबुोध कस ेहोता यईेल  
 
आईय ेपधािरय े 
बाजार िकतीही वधारो  
बधीर होयापेा कधीही  
धीरान ेराहणचे चागंल े 
हाच साराशं सगया  
साधकबाधक िवचाराचा  
धोाचा का अस ेना बाधं फोडणारा  
--- ००० ---  
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वदेकाळ  
 
समजा वदेकाळ  
असले  
आता इथ ेकुठे  
पडलाय तो  
 
उगीचच जाच ेयोग करत  
तो तेाचा माणसू  
आा चहा िपईल  
ह ेरफू कनही  
िटकणार ेनाही  
 
राम आधी की अज ुन  
हा नसुताच ठेवला   
काडपेटेीत  
कुणी भटेायला तर हव े 
ाला िनदान माहीत असतील  
षणाच ेतरी िनयम  
 
उकुता शकंा  
आिण  िवचारण े 
यानंीच तर आलाय माणसू  
सवनाशाा कावर  
आिण िवकासाा  
हाहाशा दलदलीत  
 
आपाकड ेकोणतहेी  
राखनू ठेवलेले वर नाहीत  
जाऊ द ेजाणार तेा  
आपा मनात नको िकिष  
मन चगंा तो कठौतीम ेगगंा  
अज ुनाला कृान ेबतके  
असचे काही सािंगतले होत े 
--- ००० --- 
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अणकुिचदार  
 
छे छे माझा नाही सबंधं  
िनयचे ेवटवाघळू  
तुाला िदसले  
तर त ेझाले तमुच ेसगंीत  
 
माया हातावर  
बलैाच ेशग  
मी वाजवतो  
सै जमवतो 
तुी नका ल दऊे  
 
तमुच ेअसण े 
मी नाहीच आणत धोात  
फ माझ ेशच जरा  
घोळ करतात  
पहाट झाली अस ेसमजनू  
उगीचच पाघंण घतेात   
 
उलट मीच असतो  
घाबरलेला  
णनू तुाला कळत ेतरी  
की मी आह े 
तमुा आधाराला अणकुिचदार    
--- ००० ---   
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बाइक  
 
बाइक होती जनुीच  
घराला शवेटचा  
रंग िदला तेाची  
डबल बसताना  
ितचा िवचार हलला  
ती बाजलूा झाली  
पण तो पडला बाईकही पडली  
ितची ओढणी होती  
फुलाफुलाचंी तो बंर असावा  
ान ेसावन  
बाइक उचलली  
आयुाच ेवळण समजनू  
आिण दोन िदा ठेवनू ितला  
तो होताच तसा  
ती उभीच रािहली  
पितपीच असणार  
की काय या अिनिततते थाबंलेले  
हळूहळू पागंले  
ान ेदोन िशा हासडा  
बस नीट आता णाला  
ती न रडता बसली  
 
मग र र गलेी  
ती बाइक  
ितचा एक तटुलेला तकुडा  
आपण ा गावचचे न े 
असा ितथचे पडून रािहला  
 
रहदारी अशी की  
अनकेदा पािहलेयत ितन े 
चं कस ेपडतात   
षणाा िवळात त े 
--- ००० --- 
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कधी ना कधी  
 
कधी ना कधी  
उर लागलेच  
असा ियकर  
वाळूत तड  
 
िमटलेले सरोवर  
बटर िचकन  
माहरे की सासर  
 
च नको  
असाही असतोच  
एक शणेिकडा  
 
यचंिलत हा  
हवये का र ेबाळा तलुा  
तलुा कळायलाच नकोय  
तझु ेकाय झाले त े 
 
अगंावरच ेकपडहेी का  
िपरगाळले जाईनात  
उकळा :खात  
िकतीही असो िवचार  
पण नकळत           
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

हावरट  
 
तलुा हा असतात  
िमळतील ितता  
 
एका हातान े  
वाजणाया टाया  
पण तलुा िदसणाया  
 
िचमणीा िपासारा 
तुया भदेरलेा  
 
घराला  
 
तझुी ावरण े
वधेक आिण सबुोध    
 
आिण तलुा माहीत असण े 
पिरवतन  
 
पण नसलेा घात  
पाणी तर भरत े 
वाटत सवच रंगाधंळे 
भोळे  
 
पण आता तो नाहीय काळ  
मनाा चा  
जगयाा वशेीवर  
 
जीवनमरण णयाचा  
 
मनच नसले तर  
हावरट काय असले  
--- ००० ---   
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तळ  
 
ा काही आहते  
जविळकीा चार गोी  
ाही हळूहळू  
 
जाताहते र  
कधी िदशचे ेभान न रािहान े 
तर कधी उामपण े 
 
कवा मीच  
जात असने र  
मायाच किवता  
 
रीत गेान े 
वरवरची खोटी वा  
आता उदास वाटतये  
 
िनळा िपवळा लाल  
या रंगातं  
नहेमीचचे  
 
अरयदनही    
वाटतये घडत ेत े 
बरचे असत े 
 
ितलाही िनधा  वाटण े 
कोणाच कारणान े 
काहीच न घडण े 
 
आयुात ाला  
ना अर ना टीप  
तळच नसान े 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 



201 
 

िनरोप  
 
तुी सागं ूपाहताय  
एक महाचा िनरोप  
एकजण फोनवर एक पजूते  
एक अघंोळीला एक जाता जाता  
बो आावर  
 
तुी बाहरे पाहता  
इतके का उडताहते  
कावळे ओरडत एक  
कळत नाही   
 
आता तुाला वाटत े 
तुाला तहान लागलीय  
तवेात डोअरबले वाजत े 
कुिरयरवाला  
ह ेआमच ेनाही शजेायाचं ेआह े 
तुी णता  
ितथ ेकुप आह ेा तुी  
तो णतो तुी घतेा  
 
दार लावनू तुी आत यतेा   
तर टीीवर बातमी  
एका मोा पढुायाा मडरची   
अरेरे  
 
मग तुी चनॅले बदलता तर  
नमेु ेब ेतरेी मुीम ेा ह ै 
 
आता सा काय  
या गायाचा सबंधं  
तुी णता  
--- ००० --- 
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ाग  
 
कसला ाग  
तझुी बब एकच  
मनाला शातं करत बसण े 
अावानंी िदले टागंनू  
 
नाशवतं आह े 
त ेसगळे द े 
रामदासानंी अान दाखवले  
 
तकुारामानंी तर  
थ ुकूंनच टाकायला सािंगतले 
त:ला िन:शषे   
आिण गलेे िनघनू  
भतूकाळ पटेवनू  
 
आपा मलुांा भिवासाठी  
आपण ाण िदले पािहजते   
कुिणतरी होणारच ना  
पायाच ेदगड  
ांा ागावर उभा आह े 
आज आपला दशे  
आपा रणासाठी  
आयु ागताहते आपल ेशरू  
सिैनक घाळ न पाहता  
करा संसेाठी काम  
तुी र ा मी ातं दतेो  
 
तण वयातच क करायला हवते  
धच ेजग आह ेयश हव ेअसले  
तर पणू  तन मन ासाठी लावा  
 
ह ेसगळे एक ाग णनू करत राहा  
--- ००० --- 
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रान जात े 
 
पाऊस खपू पडान े 
उाटनाच ेरान जात े 
 
कुिणतरी िनवत ान े 
वाढिदवसाच ेरान जात े 
 
मर झाान े 
मेाच ेरान जात े 
 
कायदा महाचा असान े 
लाच न देयाच ेत रान जात े 
 
मन अ रािहान े 
तचे ेरान जात े 
--- ००० ---  
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टेबलिदवा  
 
आी दोघहेी  
िदसायला सारखचे वय आवाज डोळे  
शजेारीच उभ ेहोतो  
ाच ेिवचार  
मी ाच ेणत होतो  
इतकेच  
 
पाऊस आला  
आिण छी एकच होती  
नाही तरी तो  
मीच असणार आह े 
घऊे द ेाला  
उलट ान ेमा  
घतेलीच  
 
माया आधी ाच े 
ऑटे खाऊन झाले होत े 
मी वाट पाहात होतो  
तो परत येयाची  
 
झाडाा आधी  
तो नहेमी वाफ ण े 
मी मा  
चा बदं करत राही  
टेबलिदवा  
 
ाला बतके  
मी माहीत नसणार  
कवा असनेही  
 
मी ठरवलेय माझी नको चता  
ाची ठीक  
--- ००० ---   
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िनसग   
 
त ेय पान  
िता डोात यतेो िवचार  
माझा नवरा जाईल तेा  
मीही अशीच बसलेली असने का  
केस िवटलेली डोळे सजुलेली  
 
ाा डाा की उजा बाजलूा  
त ेठरेल लोकाचं ेजाणयेणे े 
अंदश नाला कुठून आह ेावर  
 
:ख होणारच  
पण खपू तमाशा होऊ नय े 
सहानभुतूी वाटावी  
काहीशी कीवही चालेल  
 
के हार आिण फुले पान  
डचमळतील आठवणी  
काही सतंापाचहेी आठवले  
पण सव काही  
मेाचचे आठवतये असाच  
िदसावा चहेरा थकलेला  
एकाच िदवसात  
जण ूपढुची दहा वष गलेेला  
 
खर ेतर आता हवये काय    
माया एकटीसमोर ह ेजग  
चालत रान तरी काय करायचये  
असा समा भाव असावा मनात  
 
हजारो असतील कारण ेपण सगळे  
नीट िजथा ितथ ेवाटाव े 
शवेटी िनसग  आह े 
--- ००० --- 
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रजचेा अज   
 
नको िवषाची परीा  
णनू एकवीस वा  आणा  
आिण नऊ एकवीसची लोकल  
 
उगीचच िचडयात काय अथ   
उाच ेसरदार  
खास िमसळ खायासाठी आलेत  
 
ण ेमला तर पटतच नाही  
अमकु कुणी िनवडून न आामळेु  
इतका थयथयाट  
 
मत ेधारणा आदश  
बाळगत आयु सपंत आले  
धदंा मा भजी तळण ेहाच  
  
शपी णतो आपण  
कॉलर अशी ठेव ूया तमुची   
जण ूमाझी नोकरी  
 
बोलयातच अथ  नाही  
कारण न ठरवता सभंाषण  
फ सेीच  
 
जनुी झालीय ही इमारत  
जायच ेतर आहचे  
साडंपाणीही फार आह ेइथ े 
 
या सगयाचा साराशं  
सा मी काहीच नाही करणार  
रजचेा अज ही नाही पाठवणार  
--- ००० --- 
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पाकग  
 
वळावर फुलाचं ेकान  
पवू सगुधंामळेु काही आठव े 
जाऊ द ेरोज रोज काय णनू  
एकदाच गाडी पाकग कन टाकली होती  
 
जरा पढु ेआलो तर एक भटके कु े 
तं रा ॉस कन लगबगीन े 
माया िदशने ेआले ायला काय झाले काय  
हा करतये का काय णनू मी घाबरलो  
ामळेु त ेजरा दचकले आिण िनघनू गलेे  
नािशका िदशने ेतवेात रा असली तरी  
पान पडू शकतचे ना झाडाच ेान ेमी दचकलो  
बरचे मोठे होत ेत ेनमेके मीच आावर  
 
तरी सकाळी िदसल ेहोत ेम ुगंसू समोन यते होता  
वॉचमन ाला मी णालोही होतो आज बे  
जाणार तझुा िदवस तर तो णाला नाही नहेमीच  
इकड ेिफरत असतात ती ामळेु साप नाही यते  
पण मग खातात काय ती मी िवचारले होत े 
उंदीर बडूेक साप सापडले तर फळाचं ेतकुड े 
 
गटेातनू बाहरे आलो तर ऊन होत े 
पण औषधाचं ेकान अजनू बदं होत े 
अशा एका आळशी कानात मी जाणचे बदं केले होत े 
तो सटू दते असनूही  
 
सर ेएक कान मी असचे बदं केले होत े 
झरेॉ वाईट यऊेनही ान ेपसै ेमािगतले णनू  
 
काही ना काही लागतचे ायला मन सतत  
चा राहायला  
बदं पडले थोडा वळे तर मरेल का काय त ेसाले  
--- ००० --- 
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सवय  
 
कुिणतरी सािंगतले होत े 
घराबाहरे पडताना घरात वशे करताना  
ऑिफसात वशे करताना वगरै ेनहेमी  
उजवा पाय पढु ेटाकावा मग डावा  
ाला पसै ेथोडचे पडणार होत े 
आिण मी खपू शार माजरुडाही नतो  
ामळेु ती सवयच लागली  
 
आता त ेसगळे इतके िनरथ क वाटत ेकी  
मुाम ठरवनू ती सवय  
घालवायचाही मी य नाही करत  
 
आिण ठरवले समजा तर  
आता त ेबदलायचचे  
अशी एक वगेळीच िनरथ क सवय लागले  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

बटाटेवडा  
 
बटाटेवडा णज ेकाही  
आमा पवू जानंी जकलेली एखादी लढाई न े 
आिण ना असतो तो एखाा वचैािरक   
अधंारातनू उगवलेला तारा  
रातोरात न करणारा  
इतरांा नावांा पाणपोया  
दवेळे मिशदी चच  समाधीळे  
लगचे ितथ ेािपत करत  
सफाईदार र ेजण ूावंन  
वषा नवुष जात आहते  
लांा िमरवणकुा  
 
शभंर टे काहीच नसत े 
एवढ ेसमजयातच जातात खपू िदवस  
मग िवचार जण ूिवचारी होतो  
आिण काय सोडून दतेा यईेल  
कुठे तडजोड नाहीच होणार त ेठरवतो  
पण िवचाराला ह ेनाही कळत की िवचार  
आिण या जगातली कोणतीही व ूवा गणु  
याचंा कवडीचाही नसतो सबंधं  
तरीही सोयीरपण ेतो दखेावा उभा करतो ागाचा  
आिण ाथा साठी केलेा स ुतंलेा 
तो दतेो ान पिरपतचे े   
 
याचा धमा शी नसतो सबंधं  
कानात होणारी कुजबजु  
ही खाजगी असत े 
ायटे श ह े 
जगाा ीन ेअसतात  
माहीत नसलेले तान  
 
नको असले त ेा ठेवनू झाडाा ढोलीत  
आिण बाकीच ेसमजा अधाशी पाऊसपाणी  
तचे त ेकृ आिण तचे त ेडोह  
यातं िकती िपा बसणार डुबंत  
च ुबंनाचं ेनसुत ेउेखही  
अनिैतक आिण दवेळातंले अाचार  
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समजल ेजाऊ लागले तर  
तमुा कोणाही अपयशाला  
वाली कोण राहील  
 
याचाही िवचारच करावा लागतो  
सर ेकाही साधनच नाहीय  
योिनलगग  
मनाा बाहरे घडायला  
 
तस ेतर काहीच नाही घडणार  
किवता णनू कुणी खपव ूशकेल िवचारच  
ज ेकेवळ असतील वराचं ेवा शापाचं ेधनी  
सापाचं ेवशंज गाडुंळाचं ेगौरव  
वफैाचं ेसाद अूचं ेतीथ   
काळाा गाभायातले  
काळे ओले िकळसवाण ेश  
कवा मचे फुललेले  
काशाता टायाचं ेमकुुट जनु े 
 
िवस ुदंरीला त:ला पडणारी  े 
आिण िताबल पुषानंा पडणारी  े 
याचंी सरासरी कशी काढणार  
ातनू काय घडण ेयोय होईल  
याच ेकोण दईेल उर  
िकतीही िवषेण केले इितहासाच ेतरी  
 
णनू णाव ेलागत े 
वाचनालयाचं ेदरवाज ेसोाच ेकरा हव ेतर  
पण शातंनू सभंोग अवतरले   
ह ेशवेटी िवचारच ठरवणार ना   
 
िवचार  
चार वाजता  
चरत जाईल  
कवा िवरत जाईल  
आिण िवराट टला तरी  
राठच असले  
माठ फुटललेा  
काठ भगंलेला  
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िवचारान ेफुलवा फूल  
आणनू दाखवा झाडाला पालवी  
त ेकशाला  
घालवनू दाखवा भतूकाळाचा जाच  
आिण :खाच ेकन दाखवा जान े 
समतचे ेकबतूर अितिेशवाय उडू शकणार े 
---  ००० --- 
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कुाच ेिपू  
 
ह ेधकेु नसनू कार आह े 
शटा च े 
बटण ेतटुलेले  
सगंीत  
 
उिशरा जाग ेझालेले  
ध  
िवरासत असलेले  
ंदडणाया ाचं े 
 
मागनू नसत ेिमळत  
िनरथ क गगन  
शोधनू नाही सापडत  
अधंाराच ेरह  
 
िवाच ेआत णनू  
पाळलेले कुाच ेिपू  
दते ेिदलासा आिण मान  
पुा झोपी जायासाठी  
--- ००० --- 
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खोटे अथ   
 
कळत नाही  
कळणारच नाही  
कुणालाच नाही कळणार  
ापेा िशा दऊे  
कवा ापेा  
घोषणा दऊे  
जय जय अमकु  
 
दगडाला पाझर फुटतो  
पण तो कुणाला िदसत नाही  
 
शावर नसतो  
माझा कंोल  
तो पररच बोलतो  
मी मलाच नाही कळत 
तर तमुा आयुात  
कसा यऊे   
तमुा कहाया  
एक तर मला माहीत नाहीत  
आिण ा काही असतील ा  
मी लच करणार  
 
याचा अथ  तमुचा  
मी अवमान नाही करत  
मी तमुाशी बो लागलो  
तर यतेील  
माया आवाजानंा  
खोटे अथ   
 
तुी ल करा हव ेतर  
मी तमुासाठी नाहीच आह े 
असणारही नाही  
--- ००० --- 
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तजेोवलय  
 
त ूदवे अस की दवेी 
आता या फरकाचा  
च नाही यते  
झाडाचा शडा पान  
आता ज ेआठवत े 
तचे तसचे  
हायववेरची रहदारी पानही  
 
माया मकाा माग े 
आता िरकामी जागा आह े 
जण ूतजेोवलय तचू  
 
मला आता झाड आिण हायव े 
सारखचे िवनाशक आहते  
 
माया माग ेआता भतूकाळ नाहीय  
--- ००० ---    
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िचररर   
 
सापान ेपकडलेला उंदीर  
वगेळाच ओरडतो िचररर 
भीतीन ेाचा अनभुव  
माडंता नाही यते टेबलावर  
बोधद िदनमात  
एक िवसावा पये णनू  
 
जगायच ेबास  
मग िसनमेा कोणता का अस ेना  
खशुाल वावरणार ेकाजव े 
आज इकड ेउात कुठे आले  
 
िजवतंपणी आपाला  
आय वाटायचचे  
थाबंले होत ेमतला तो भाग  
दबनू गेामळेु  
रोजा बाता गावगा  
आिण मािलकामंळेु  
 
घडत तर असतचे काही ना काही  
कुणीच कुणाला काहीच  
णाल ेनाही अशी एकादशी  
कधीच नाही जात पढंरीला  
 
याचा अथ  हा शवेटचा  
आह ेण ह ेकळतच नाही अस ेनाही  
इतर सवच घटना मतृाय  
झालेा असान े    
आता भीतीन ेझोप उडून जात ेइतकेच   
 
भीतीच तवेढी कशी काय राहतये  
अशी सनसनाटी  
--- ००० --- 
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कुमशाहीची वाट  
 
बकया बसवलेा शतेात  
तशी ससंदभवनात माणस े 
मत ेटाकणारी  
 
ांा िविहरी  
बजुलेा आता पुा  
खणयासाठी  
आणलेत दलाल  
घर ेिमळवनू दणेारे भााची  
 
ह ेशहर आह े 
आठवणी ठेवा टमरलेात  
इथ ेएकच चालतो िशा  
ासाठी मरिमटतात  
इथा सव कोटातले  
ायी बलेीफ  
 
ही एक सृंती आह े 
कलेत माती शोधणारी  
कला मातीत घालणारी  
लढायला तयार  
सव केशकत नालय े   
बदं असली तरी  
 
ठरािवक तारखा  
धोाा असतात  
बदंोब चोख असतो  
पोिलसाचंी दातकोरणी 
तेा लटकतात झाडावंर  
 
कोणतीच मत ेजळुत नाहीत तेा   
कुमशाहीची वाट मोकळी होत े 
--- ००० ---   
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असले तस े 
 
दोन हातांा हरेषातं  
खपू तफावत असले तर आयुात  
बयाच उलथापालथी आिण क  
--- असले तस ेतर काय  
मधा शनीा बोटाखाली  
दयरषेा आिण मकरेषा याचंी काी होत असले  
तर पचंिवसाा वष वडे ेाव ेअस ेसगं  
--- असले तस ेतर काय  
रषेा काया असतील तर सतत  
औदासी आिण सडूबुी  
--- असले तस ेतर काय  
यविच वाईट म िच चागंले  
--- असले तस ेतर काय  
 छान रिवरेषा णज ेयश  
--- असले तस ेतर काय  
 
थोताडं आह ेसगळे  
--- असले तस ेतर काय  
अधंा िनब ुपणा आिण आळस  
--- असले तस ेतर काय  
आपा यावंर असत ेसगळे  
--- असले तस ेतर काय  
यश अपयश सखु :ख  
ह ेसगळे योगायोग असतात  
आजारपण ेअपघात िवरह हहेी  
--- असले तस ेतर काय  
िनयितशरण नसणचे चागंले  
--- असले तस ेतर काय  
 
तर काही नाही सािंगतले नसुत े 
तर काही नाही वाटत ेअस े 
काही तरी खाी हवीच ना --- तर काय  
--- ००० --- 
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ोछावर  
 
आतंरराीय िवमानातनू आलेली  
कठोर ायवा  
ठेवली िवलगीकरणाा िजम े 
नूतम आधारभतू मागणी  
इतकीच होती की  
ससंदते फ  
लोकांा ाचंीच चचा  ावी  
जरी लाल िहरवा िपवळा पाढंरा िनळा 
ह ेरंग वगेवगेळे िदसत वाटत असले तरी  
 
िवचारालाच बगल िदली  
तर बगलेतल ेकाळे  तसचे राहतील  
आिण वाढत जाईल  
असतंोषाच ेषण  
या एका साा  अशा 
ायाा मागा न ेका नाही जात  
शासन हा सनातन   
बोटे मोडत रािहला  
तण वयात िवधवा झालेा  
पवूा सनुश ू 
िवकृत अबलांमाण े 
 
जातबाधंव िव धम बाधंव   
आिण अनके िवचारसरयाचं े
परुोगामी बाधंव घते होत ेजबाबदारी  
:खाला हरवयाची  
ा ंासंाठी केलेा हौदात    
मऊसतू माती होती  
हाहाशा माणसुकीची  
गणुगणुणारी घटनचेी गाणी  
गोड गोड गोड गोड गोड अिवरत   
सघंष  हा नारा होता ाण ोछावर करणारा  
--- ००० --- 
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बाजार  
 
बिसांा अवकाळी पावसान े 
किवताचंी आवक रोडावली तरी  
खपही रोडावान ेसयाही  
िदवसाा जोरदार िनमंणानंी  
ितसादाचं ेभाव पडत चालले आहते  
 
कवी अिधकािधक :खी होत असनूही  
असवंदेनशीलतचेा गारठा वाढतो आह े 
 
ितगामी आिण परुोगामी दोघहेी  
सम:खी झाान े 
एकमकेाचं ेसांन करताहते  
दोघहेी िचडून मचे  
खरडताहते किवता  
पावसाची खरडपी काढणाया  
त ेपान अचिंबत होतोय पाऊस  
कवच ेमे आटत चालान े 
िपके आिण मे दोी धोात आान े 
 
मोठमोठे सु ापारी आिण दलाल  
पाहताहते अिवचलपण ेकवकड े 
पण तरीही ानंा  
बधच राहतये कवच े:ख  
 
िपकाचंा ाळ आिण मेाचं ेिवरह  
यामंळेु बाजार उजाड होताना पान  
कवा डोयातंनू आलेले अ ू 
िमसळताहते समोरच ेन िदसणाया  
रहदारीा पायात वाेल त ेझाले तरी  
पढुा वषच ेसमंलेन  
गाजवचू गाजव ूया िवचारात  
--- ००० ---  
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गद  
 
माझीच िजथ ेगद असत े 
ितथ ेमी श तो  
बसतो आराम खचुवर  
डोळे िमटून  
माझ ेढ पण झाकयासाठी  
 
इतरांा गदत तर  
मी ाट िदसनू िदसनू  
कंटाळतो  
आिण वटेोळे घान  
पडून राहतो  
कोणा तरी वाचनालयात  
 
लोकानंा वाटत ेकी मला  
नादच असावा  
त:पेा गदच ेअनभुव  
अिधक रगामी मानयाचा  
 
मी माया लोकानंा सागंनू  
ठेवलेले तर असतचे की उगीचच  
कुणाच ेमिनरास कन  
ानंा िडब  नका क  
ामळेु अपमान झाला अस ेवाटून  
त ेहाही क शकतात  
 
मायातले माझ ेबमत वगेळे  
आिण इतरांा आरशातल ेवगेळे  
 
हरायच ेनसले तरी जकायचीही  
गरज नाही ह ेमी समजनू असतो  
ामळेु मी ग िदसयात यशी होतो  
जरी हाही कंटाळाच असतो सगळा  
--- ००० --- 
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मला  
 
समोर एक ीकर िबघडलेला  
बाकी ठीकठाक  
 
माझा हे बाळगणारा  
कुणी असावा ितथ े 
अथा मला कशाला कोण बोलावले  
 
अधंार थडंी पाऊस  
यातं िमसळून गलेोय मी  
 
वारेमाप नोकरी केली  
झोपलो कमी  
हौसमेौजचे ेठेवले  
हातमोात   
 
आता काय ाच े 
ह ेकाही ठरवनू केलेले  
शहरमण नाहीय   
 
तबंाखचूी कमत  
फेडून झालीय  
 
ासाठी यतेात ह ेश  
त ेघडयासाठी  
सामोर ेयणे ेतर घडायला हव े 
 
दोष कुणाचाच नाहीय   
कुणाच ेम  
ांा त:ा आने ेघडलेयत  
 
ह ेसमजण ेणज ेमाझा अभावच   
गरजच नती मला बोलवायची  
--- ००० --- 
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झोप आता  
 
हो ना झोपतोस का त ूआता  
हो ना सगळेच मा करताहते  
काल ाचं ेखनू झाले  
ाचंी हाडहेी नाही सापडणार  
पण बाकीच ेआहते ना  
हो हो कंुडली हरेषा अगंशा  
एवढचे काय अपुंर मानसशा  
ह ेसगळेच ा मानायला तयार  
झालेत त ेसमाधीकड ेजाता जाता  
कुणीही ऊर नका बडव ूणताहते त े 
ऐकतोयस का शातं हो आता  
हो ना काही िनयम कळलेत काही कळतील 
पण सगयाच घटनाचंी लाखो कारण े 
एका णात कधीच नाही कळणार  
पण थोड ेथोड ेकळत जाईल हचे ना  
हो र ेपटतयेच त ेसगयानंा  
आाच सपंलाय शो  
यईेलच ती एवात झोपतोस का त ू 
होय तर तचे तर होत ेिता नाटकात  
आयनेो नामक कुणी यतेो आिण णतो  
ण ेवाढू शकत ेमनात भतूकाळाच ेते  
पण जाऊ द ेत ेसपंलाय तो शो आता   
मलाही होतीच ना जरा भीती की  
ा तेाची नख ेवाढत वाढत इथ ेयऊेन  
आपाला बोचकारतील की काय  
पण सपंलाय तो शो झोप आता मनाच ेजाऊ द े 
पण ास नको कन घऊेस हो हो  
सगयानंा आह ेमा की बाबा ही गोळी घ े  
ातंीच ायला हवीय मनाची सगळी स ेिकाळ   
वैािनक घागरीत भरली जायला हवीयत  
पायाखाली सापडलाय ना हात पण  
नको काळजी कस त ूझोप आता शातं  
--- ००० ---   
 


