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अनसुज नाच ेाािवक  
 
-- च.ं . दशेपाडं.े 
 
दशेिवदशेातंा किवताचं ेओळीन ेएक अस ेअनवुाद – खर ेतर अनसुज न – कराव ेअस ेकाही मनात नत.े 
आतंरजालावर िनरिनराया कवा किवता वाचता वाचता मधचे वाटे की ही अमकु एक किवता आपा 
िममिैणसाठी मराठीत कन फेसबकुवर ावी. अशा कार ेकाही किवता इथ ेिदा गेावर मग आले डोात की 
िवशषेतः अिलकडा णाात अशा जगाता किवताचंी मराठीत ओळख उपल नाहीय – त ेकाम आपण कराव.े 
या िवचारामळेु ा कामाला गती यते गलेी. त ेकरता करताच काही गोी ठरत गेा. मी काही जगाता किवताचंा 
ाितिनिधक संह तयार करणार आह ेका ? तर नाही. त ेशलेी, कीटस, बायरन वगरै ेकरत बसयात मला रस नता. 
एक  झाले की इथ ेना काळाच ेितिनिध होणार होत ेना कवच.े ह ेअनसुज न ामुान ेमला आवडलेले कवी 
आिण ांा काही किवता वा अ काही कारणान ेिवशषे वाटणाया किवता, अस ेअसणार होत.े मला आकष ण होत ेत े
या किवताचं े– उराधिुनक, अमतू , अितवाववादी, तावादी, नकिवता, यचंिलत किवता, आिण तम. 
ातंलेही सगळे कार वा सगळेच महाच ेकवी यतेील, असहेी बधंन मी घतेले नाही. जगाता अिलकडा 
किवताचंी जाण, भान व फील आपा मराठी वाचकातं पसरावा, ह ेउि ठेवले. ‘ आता परु,े बास ‘ अस ेमला वाटावर 
ह ेकाम थाबंवले. कोणाही िचिकक अासातनू ही िनवड वा एकूणच काम केलेले नाही. ‘ मला आवडण ेवा िवशषे 
वाटण े‘ एवढा एकच िनकष या कामामाग ेआह.े 
 
अजनूही एखादा असा भटेतोच िवचारणारा की कशाला करायच ेअस ेअनवुाद ? ज ेकाय घडायच ेत ेआपा मातीतनूच 
घडायला हव.े हात कशाला ांा किवता ? एकीकड ेआपण केशवसतु, मढकर, रगे ेयांावर ांा िवतॄ 
वाचनाच ेकस ेपिरणाम आहते, ातनू ानंी कस ेकाही नव े‘ आपले ‘ घडवले याच ेगोडव ेगातो, मग तचे सव , िनदान 
थोा माणात तरी, सवानाच का उपल अस ूनय े? अगदी सिुशित लोकही सगळेच मळू इंजीतनू वा अ 
भाषातंनू किवता वाचतात, अस ेनाही. ह ेअस ेमराठीत उपल झाले तर अनकेानंा आवडले याची खाी वाटली. आिण 
आजा जगात अमकुच माती आपली अशी सकुंिचत कौतकेु रािहलेली नाहीत. जगभर अनवुादाचंी आिण अनसुज नाचंी 
दवेाणघवेाण चाच असत ेकारण माणसू सव  एकच असतो, हा ापक िकोण सामातः मा असतो. इथ ेमाणसाच े
भावजीवन आिण अनभुवजीवन यातंला फरक लात घतेला पािहज.े राग, लोभ, मे, षे, असयूा, सडू, भीती, वच ाची 
इा, वगरै ेह ेसव  असत ेभावजीवन आिण त ेपणू  मानवजातीच ेसमान असत.े ल-काल- पिरिती-सॄंती अशा 
कारणामंळेु अनभुवजीवन वगेवगेळे असत,े अस ेआपण ण ूशकतो. तस ेतर इथाही सवाा अनभुवजीवनात फरक 
असतात. ामीण-शहरी, विंचत-सिुतीवाले अस ेफरक असतातच. कला ही, ह ेअसले फरक ओलाडूंन सपंक  साधत 
असत.े मनाचं ेकंिडशनग वा रचना वगेवगेया असण ेहा अडथळा मानला तर कलेच ेअिच नाकाराव ेलागले. तस े
होत नाही. असं लेखक, कवी, नाटककार ह ेजगभर पोचतच असतात. 
 
आता अनवुादाला किवता िनवडताना, वगेवगेळे अनभुवजीवन समजयासाठी सारखी तळटीपाचंी गरज पडू नय ेयाची मी 
काळजी घतेली. थमच ह ेअस ेएकगा काम होत असान ेती काळजी घतेली. पण ासाठी फार आटािपटा करावा 
लागला नाही. बसं किवता या माणसू णनू तडक पोचणायाच आहते, ह ेमाया लात आले. 
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‘ माझी आवड ‘ हा कार थोडा  करायला हवा. मी मायापरुती आिण साची किवतचेी ाा अशी करतो -- 
 ‘ श आिण वा ेवा ओळी यांा साहचया तनू, मवारीतनू व आतंरसबंधंातंनू  होणारी ससंचूक अथ वलय ेएका 
पिरपणू  आशयात पोचवणारा एकसधं भािषक मजकूर णज ेकिवता. ‘ इथ ेअलंकािरकता, वॄबता, सागंीितक लय, 
भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, ह ेलात ाव.े अिलकडची आिण आजची जागितक 
किवता या अशा गोना किवतचेी वदेक लण ेमानत नाही. ( किवतेा अनसुज नात तर, मळू किवतचे ेसगंीत 
पकडयाचा य कच नय,े अनवुाद गसशच आिण आशयाकड ेक ित होणारा असावा, असहेी टले गलेेले 
वाचनात आले. ) 
इथ ेिनवडलेा किवतावंन त ेलात यईेलच. मी किवततेल ेकात कशाला णतो, त ेखाली दते आह े-- 
 
कात 
 
अनभुव णज ेकाय तर जगयाता घिटतानंा – घटनानंा यणेारा ीचा ितसाद वा ितिया. णजचे, अनभुव हा 
के ीा शारीर-मानिसक घडणीवर – ोॅमगवर – कंिडशनगवर अवलंबनू असतो. ामळेु, अनभुवाला 
साच ेमू अस ूशकत नाही. काही ितिया आदश ठरवनू जाीत जा ा तशाच ितिया याात असा 
य करयाला नेवॉशग णज ेमनाला ठरािवक पतीन ेसवयब करण ेटले जात.े त ेकोणाही कार ेचागंले, 
आरोयपणू  वा िहतकारक मानले जात नाही. मळुात, अमकु ितिया आदश अस ेठरवणचे अश असत.े ा ा 
ीला वा ा ा िसमहूाला तःा ितिया बरोबर, समथ नीय, ायाा आिण िहतकारक वाटत असतात. 
ह ेसव  पाहता, कलेत, कोणताही अनभुव जसाा तसा ामािणकपण ेअिभ करण,े ह ेफारस ेमौवान अस ूशकत 
नाही. 
 
जगातले अनके कवी, लेखक यावर बोन गलेेले आहते. अनभुवाची ही मया दा आिण वगेळेपणामळेु एकमकेांा 
िवरोधात असयाची अवा ओलाडंयाच ेमह ओळखणार ेबरचे होऊन गलेे आहते. ानेरानंी ‘ परताचा श ‘ 
सािंगतला, तकुाराम णाला की ‘ बोलिवता धनी वगेळािच ‘ कवा ‘ पिर ा िवभंर ेबोलिवले ‘. असचे उार फनाडो 
पसेोआ या िवसाा शतकाता ‘ most profound ‘ ( अतं सखोल ) समजा जाणाया कवीनहेी काढलेले 
आहते – 
 
Rereading, I wonder: "Was that me?" 
God knows, because he wrote it. 
 
सया एका िठकाणी तो णतो – 
If what I write has any value, it is not I who am 
valuable. 
The value is there, in my verses. 
All this has nothing whatever to do with any will 
of mine. ------- Pessoa. 
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सािहाता वा कलेता कोणाच सकंनचेी िबनचकू, समावशेक ाा कधीच कुणाला करता आलेली नाही. 
ाच ेएक कारण, िविवधतलेा अतं नसतो ह ेएक आह ेआिण सर ेकारण, िवदीण ता ओलाडंणार ेभान ह ेएका असत े 
( तकुारामाच े ‘ एकिवध मन ‘ ), आिण बौिक कॄती ही फ तटुक, fragmented, िवदीण तचेीच अस ूशकत े– ह े
आह.े एकातचे ेअि ह ेिवदीण तेा भाषते माडूंन दाखवा, अस ेणयात काहीच अथ  नसतो. परंत,ु 
बिुामायवााचंा तसा हाह असतो. ामळेु ांाकडून, कलेता मूाा ाला िभडणारी सज क कलाकॄती 
िनमा णही होऊ शकत नाही आिण तशा मौवान कलाकॄती ानंा ‘ समज ू‘ ही शकत नाहीत. त ेांा तक , बुी 
यांा रटाळ, रड आहातच खशु रा इितात वा ातच डुबंत रा इितात. जगातले इतके माताा लेखक, 
कवी काय णताहते ह ेसगळेच त ेहााद ठरवनू उडवनू लावतात. बौिक वा वैािनक िकोणाच ेअवडबंर 
माजवणाया लोकानंा ह ेनाही समजत की कोणाही मानवी सबंधंातंा समांा ेात तो िकोण कुचकामी 
असतो. 
 
वडथ  ‘ recollected in tranquility ‘ ( शातंतते रण केलेले ) णनू गलेा. शातंता णज ेिवदीण तचेा गधळ 
अस ूशकतो का ? सा न ेनथगनसे ( िरकामपेणा ) सािंगतला. तकुारामानहेी ‘ िरकामीक ‘ कवा ‘ मागपेढु ेअवघा िदस े
िरता ठाव ‘ ह ेआिण एकिवध – एका मन एकच असाच ेसािंगतले. पण, सा ा नथगनसेपढु ेगडुघ ेटेकणार ेआपले 
िवान तकुारामाला मा ‘ आािक ‘ णनू हसनू सोडून दतेात ! नथगनसे कळतो का बुीन े? तो आािक 
नाही का ? काही शहाण ेणतात, सा ा अिवादाचा काळ आता सपंला आह े– ती महायुानंा आलेली ितिया 
होती ! ितियिेशवाय काही कळतच नाही – ही अवा ! णज ेबुाला ान झाले त ेते, आजारी माणसू आिण वॄ 
यांामळेु ! अर ेवेानंो, ती िनिम ेहोती – ‘ ामळेु ‘ अस ेनाही णता यते ! इथ ेजर भाविनक कारणानंी िशा 
खायाची वा लाथा बसयाची शता नसती तर ानेर-तकुारामाचंाही काळ सपंला, अस ेणायला ह ेलाजले नसत े! 
सागंायचा मुा हा आह ेकी िवदीण तेा – बुीा – मया दा एका ीत ओलाडंा जाण ेणज ेत ेा पणू  
मानवजातीा ओलाडंा जाण ेअसत े– ती शता कधीच सपंत नाही. मौवान िलिहण ेणज ेलेखकाचा तो अमर 
होयाचा वा ‘ कीतप ेउरयाचा ‘ य नसतो. ितियेा चातनू बाहरे पडयाा मौवान ताचा ितथ ेश 
असामळेु त ेलेखन साव कािलक आिण सव  माणसानंा तु होत असत.े के चागंला लेखक जाणीवपवू क ह ेकरत 
असतो, अस ेनाही. िलिहताना ाा आकलनाचा आवाकाच असा िवार पावतो की ा ियलेा सम भानाची 
एकसधंता ा होत.े णनूच लेखकान े‘ कायमचा ‘ सतं असायची गरज नसत.े िझया झनेसेारखा एखादा गुगेार 
लेखकही अशा मोा आवााा कलाकॄती िनमा ण क शकतो. 
 
ितियाप जगण ेआिण बुीा एकरषेीय, तकुडबेाज मया दते जगण ेहचे अबािधत, अटळ आिण अिंतम असणार 
अशा िनषा न ेजगायच ेटले की धमा तली वा राघटनतेली सगळी आदश त ेही फ शपात उरतात आिण 
अथ  णनू खलास होतात, ह ेडोळे उघडून पाहायला हव.े पसेोआ काय णतो बघा – 
 
“I believe in the World as in a daisy. 
Because I see it. But I don’t think about it 
Because thinking is not understanding…” 
― Fernando Pessoa, 
 
टी. एस. एिलयट काय णतो, त ेपाहा – 
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Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the 
expression of personality, but an escape from personality. 
 
कवा ह ेबघा – 
 
He knows there is no reason for anything to exist, 
And he knows that to exist is to occupy a point. 
What he doesn't know is that thought is not a point. 
-- Pessoa 
 
-- ह ेसगळे बुीन ेकळणार ेनाही. णनू फेटाळून लावायच े? 
सगळे बौिकच असत ेअस ेसमजनू आपाकड ेधरला जाणारा ‘ भिूमके ‘ चा, िवशषेतः सामािजक बािंधलकीचा आह 
पाहता ावर गाओ झगिझआन काय णतो, त ेबघा – 
 
What I want to say here is that literature can only be the voice of the individual and 
this has always been so. Once literature is contrived as the hymn of the nation, the flag 
of the race, the mouthpiece of a political party or the voice of a class or a group, it can 
be employed as a mighty and all-engulfing tool of propaganda. However, such 
literature loses what is inherent in literature, --- GAO. 
 
यावर थोडात णज ेएवढचे िलिहण ेखपू झाले. मी ज े‘ कात ' णतो त ेइथ ेकस ेमाडंले आह ेत ेपाहा – 
 
Poetic feeling does not derive simply from the expression of the emotions. 
Nevertheless, unbridled egotism, a form of infantilism, is difficult to avoid in the early 
stages of writing. Also, there are numerous levels of emotional expression and to reach 
higher levels requires cold detachment. Poetry is concealed in the distanced gaze. – 
GAO. 
 
हा जो distanced gaze आह ेना, तचे कात ! अनके मोठमोा लेखक-कवनी वगेवगेया शातं ह े
सािंगतलेले आह.े यालाच मी अनकेदा ‘ सम भान ‘ त टलेले आह.े तसचे इथहेी आह े-- 
 
Literature does not simply make a replica of reality but penetrates the surface layers 
and reaches deep into the inner workings of reality; it removes false illusions, looks 
down from great heights at ordinary happenings, and with a broad perspective reveals 
happenings in their entirety. – GAO. 
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सम भानाा कलाकॄती या माणसाची सकुंिचत ओळख आिण अिता पसुट करयाच,े ांा हसकपणाच ेभान 
वाढवयाच ेसाॄंितक काम करत असतात. आह ेा खडु टोळीत रान ‘ माणसा माणसा माणसू हो ‘ अस ेणत 
राहयाचा उपयोग शू असतो. वैािनक िकोण वा राजकीय ा ह ेअस ेसाॄंितक काम मळुीच क शकत नाहीत. 
णनूच, माया भाषते न णता बोदलेयरा भाषते मी णतो -- 
 
Always be a poet, even in prose. -- Charles Baudelaire 
( नहेमीच कवी राहा – गातही. ) 
 
जाताजाता एक छोटासा मुा माडूंन ठेवायला हरकत नसावी.किवतचे ेअनसुज न करणारा हा ल भाषतेला कवीच असण े
अिधक चागंले, अस ेटले गलेेले आह.े उदाहरणाथ , याची पढुची कडी णज,े असहेी टले गलेेले आह ेकी 
बोदलेयरन े चम ेअनसुजत केलेला एडगर ऍलन पो हा मळू इंजीपेा अिधक चागंला आह.े मीही एका वगेया 
कारणासाठी अशा कारच ेिवधान पढु ेकेलेले आह.े मी तःला थोडाफार कवी समजत असान ेपरकिवताचं ेमराठीत 
अनसुज न करायला मायाजवळ ती एक उपयु पदवी आह,े अस ेगहॄीत धरललेे आह.े कवी असण ेआिण मानवी 
मनाा सव  तहांा काय कलापाकंड ेपवू हिवहीन समजतुीन ेपाहायला तयार असण,े ह ेअशा अनसुज नासाठी 
अावयक आह,े अस ेमला वाटत.े 
 
या कामाबाबतच ेमाझ ेिवचार आिण अनभुव  करणाया काही पो मी फेसबकुवर िदा होा. ा अशा – 
 
माझ ेपरभािषक किवताचं ेअनवुाद 
 
    गेा काही वषात मी मधनू मधनू मला आवडलेा वा काही कारणान ेिवशषे वाटलेा अशा परभािषक किवताचं े
अनवुाद करत आलेलो आह.े ा किवता मळुात इंजीतनूच िलिहा गेा आहते ाचंा ा मळू पातंनू आिण ा 
अभािषक किवताचं ेइंजीत अनवुाद उपल आहते ाचं ेा अनवुादावंन अस ेमी अनवुाद केललेे आहते. या 
ियते अनके  असतात, जस ेकी मळू इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आह ेइथपासनू त ेमी 
अनवुादाला घतेललेा अनवुाद िकतपत िवासाह आह,े इथपयतच,े अस ेअनके  असतात. मळुात िलिखत किवता हीच 
 स नसनू साची अिभी असत ेअस ेटले तर ती मळू किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा 
अनवुाद हा सरा अपलाप टला तर अनवुादाचा अनवुाद हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, साराशंान ेमी 
कोणाही किवतचेा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो. 
 
    ह ेअनवुाद करावतेच कशासाठी मळुात, असा एक  अनकेांा मनात यऊे शकतो. इथा मातीतली कला वगरै े
बडजेाव माजवणार ेआपण लोक आहोत. इथली माती णज ेकाय ? फ शतेकरी, शतेमजरू, दिलत वा कामगार यांा 
जगयाच ेवाव ? तस ेणता यते नाही. कुणाचहेी कोणतहेी अनभुव कलेची सामुी होऊ शकतात. ामळेु, इथली 
माती णज ेकुणााही मनाची कोणतीही माती, ह ेआधी लात ायला हव.े मराठी भािषक कवचीही एकमकेाचंी 
माती वगेवगेळीच असत.े परमातीच असत.े तरीही एकमकेांा किवता थोाफार, अपलाप होत का अस ेना, 
एकमकेापंयत पोच ूशकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता ह ेसगळे जरी वगेवगेळे 
असले तरी – सखु, ःख, मानापमान, मे, असयूा, हवेा, सडू, महाकांा, वच ाची इा अशी ही माती सगळीकड े
जगभर सव  माणसातं तीच -- एकच असत.े ामळेुच तर कलेतनू होणारी अिभी आिण सपंक  ह ेसव च माणसानंा 
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तु अस ूशकतात. काहीजणानंा वाटत ेकी ा ा सॄंतीत आपापले कलाशा, सािहशा असत ेआिण ती 
परंपरा जपत, िवकिसत करतच सवानी चालले पािहज.े मला ही धारणा मखू पणाची वाटत.े ही धारणा मातीा 
वगेवगेळेपणाला मह दणेारी असनू िताता समावशेकतकेड ेल करणारी आिण णनू सकुंिचत आह.े 
कोणाही कलेचा अनकेाशंी सपंक  होतो तो मातीा वगेळेपणामळेु न ेतर िताता समानतमेळेु, 
समावशेकतमेळेु, ह ेलात ायला हव.े अशा या आकलनामळेुच, परभाषतेा कलाकॄती अनवुािदत होण ेमला 
आवयक, महाच ेआिण समथ नीय वाटत.े जगाता कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात. 
जगयाकड ेपहयाा िविवध पती, इझस, तान,े ह ेसव च ‘ मानवी ‘ णनूच पािहले पािहज.े पणू  मानवजात 
एकच जगत असत,े ह ेसमजत नसले तर अशी अनसुज न िया अिातच यऊे शकणार नाही. 
 
    याच कारणामळेु अनवुाद हा नसुताच शािक ियबेरोबर जाणारा वा नसुताच शािक असनू चालत नाही. 
अनवुादकाची आकलनिया ही ा किवतेा समावशेकतकेड ेल दणेारी असावी लागत.े अनवुादकाा 
आकलनाला अशी एकसधंतचेी पा भमूी नसले तर तो अनवुाद नसुताच शािक, तकुातकुाचंा, ओबडधोबड आिण 
मळू कलाकॄतीला ठार करणाराच होईल. ामळेु, अनवुादाला घतेलेा किवतते आकलनाा या एकसधंतचे ेदश न 
अनवुादकाला झालेले असण ेमहाच ेठरत.े अनवुाद करताना अनके पया यी शप ेसचुत असतात, ातंले नमेके 
शप िनवडताना वा काही वळेी नान ेघडवतानाही ती आकलनाची एकसधं ियाच अबािधत राहायला हवी, 
अशीच योजना ीकारावी लागत.े या एकूण िकोणामळेुच मी अस ेणतो की उदाहरणाथ  समजा एका  च किवतेा 
इंजीता अनवुादावन मी मराठी अनवुाद केलेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवुाद हा मळू 
किवतशेी अिधक िनावान अस ूशकतो. आिण ााही पढु ेजाऊन मी असहेी णने की मळू किवततेले पिहले 
अपलाप माया एकसधंतेा आकलनान ेकमी झाामळेु माझा मराठी अनवुाद हा मळू किवतेनही अिधक सकस व 
सश झालेला अस ूशकतो. यात कुणाचा मानापमान वा ेकिन नसनू या अनसुज न ियचेचे त ेविैश असत.े ह े
सव  लात घतेा अनवुादाला नविनमतीचचे मह ायला हव,े अस ेमला वाटत.े या सव  ियते िमाहा वा 
िवभिूतम ह ेमहाच ेनसनू किवतचेा आशय णज ेात अतंभू त असलेली जगयाच ेभान घेयाची ियाच 
महाची असत,े अस ेमला णायच ेआह.े 
 
    माझी माती, माझी भाषा, माझी सॄंती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै ेहचे 
जगात सव महाच ेअसत,े अस ेमी समजत नाही. या बाबमधील भदेामंळेु एकमकेांा किवता समजयात यणेाया 
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतहेी कवी मी ाच आीयतने ेवाच ूशकतो ा 
आीयतने ेमी आरती भ ूवा गुनाथ धरुी वाचने. आिण इटंरनटेमळेु चडं खिजनचे आपासाठी खलेु आहते ! मी 
लहर लागली तर, आज रिशयातले वा इंलंडमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहते, ह ेपाहात बसतो. कधी ओळीन े
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करण ेहा हतेचू नसतो. याची मी ना िटपण े
ठेवतो ना त ेलात ठेवायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमले तवेढ ेसमजले की सपंल.े ातंले काही कवी मला महाच े
वाटतात. ाचं ेमी जरा अिधक वाचतो आिण थोडफेार अासतोही. ाचीही िवा मायाकड ेनसत.े कबना मी 
अनवुादासाठी िनवडलेा किवताही नतंर माया सामा ानाा कते राहतीलच अस ेनाही. अनवुाद करताना 
माया कुवतीमाण ेमी शभंर टे ामािणक असतो पण नतंर त ेकाहीही लात ठेवायची जबाबदारी मी घते नाही. ा 
ा णी ा ा कलाक समॄीतनू जाण ेऔर बादम ेभलू जाओ, अस ेत ेअसत.े नाटकाा बाबतीत बोलताना 
काहीजण अस ेणतात की त ेपान ेक अ झाला पािहज,े ान ेत ेनाटक सोबत घरी नलेे पािहज,े आयुभर 
डोात बाळगले पािहज े– असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वळेी ती ती सज क िया झाली की 
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सपंले – ातनू यणेार ेभान णज ेत ेनाटक वा ती किवता नसत.े साराशं, मी अनवुाद केलेा किवता वा ाचं ेकवी 
याबंल नतंर मला काहीही िवचा नय.े 
 
    मला वाटत ेमाया अनवुाद-ियतेले बरचे मु ेआिण माझ ेाबाबतच ेज ेअसले त ेआकलन  करयाच ेकाम या 
पोमधनू परुसे ेझालेले आह.े काही मु ेरािहले असतील तर ावंरही यातनू काश पडू शकेल. किवतचे ेमाम ह े
जगण ेसमजनू घेयाचचे एक सज क माम आह.े त ेकाम जगात असं पतनी चा असत.े अस ेसगळे समोर यते 
रािहान ेआपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हतेनूहेी मी थोडफेार ह ेकाम करत 
असतो. सारखचे करत राहीन असहेी नाही. जगयातली अिनितता इथहेी असणारच ना ! 
     
अनवुादाचाच िवषय पढु े-- 
 
या सदंभा त किवतचेा आशय आिण अिभीच ेतं, हा एक महाचा  यतेो. आशयच तं घऊेन यतेो, आशय 
आिण तं एकच असतात, असहेी टले जात.े यावर थोड ेबोलायला हव.े रॉबट ॉ णतो की अनवुादात मळू 
किवता आह ेतशी राच नाही शकत आिण या अथा न ेती नच होत.े यालाच जोडून, वाचनात आललेे एक उदाहरण 
णज,े ायडने आिण वडथ  या दोघानंी केलेल ेजलच ेअनवुाद वगेवगेळे झालेले आहते. आपाकडहेी ‘ मघेता 
‘ च ेचारपाच अनवुाद झालेले असनू के अनवुादाची काही वगेळी विैश ेआहते. याचा अथ , एकच कुठला तरी 
अनवुाद ( ाता ात ) बरोबर आिण बाकीच ेसगळे चकू अस ेणता यते ेका ? तर मला तस ेवाटत नाही. कोणताही 
अनवुाद हा ामुान ेआशयानगुामीच असतो कवा असायला हवा, अस ेआपण ण ूशकतो. मग काय असतो 
किवतचेा आशय ? यावर बोलयासाठी थोडी फोड कन ावी लागले. किवतते  झालेला अनभुव णजचे आशय 
असतो का ? काही किवतातं तस ेअस ूशकत.े णज ेउदाहरणाथ , आई वारामळेु कवीला झालेले ःख – त े करण े
हचे समजा ा किवतचे ेउि आह.े त ेःख जस ेा तस,े मळुाता तीतने ेवाचकाला पोचण-ेजाणवण ेअस ेझाले की 
पोचला आशय, अस ेकुणी ण ूशकेल. अनके किवतांा बाबतत त ेखरहेी अस ूशकेल. ामळेु, अशा किवताचं ेआशय 
वगेवगेळे आहते, अस ेणता यते.े सखु, ःख, चीड वगरै ेभावभावना हचे आशय असण.े पण काही कवी, एखादा 
अनभुव  होताना ााकड ेपणू  मानवी जगयाा सदंभा त पाहतात. ा अनभुवाची पणू  रचना पाहतात. ह े
जाणीवपवू क वा ा कवीा मोा आवााा कुवतीमळेु ाा नकळतही घडू शकत.े या कारात तो अतंभू त 
असलेला अनभुव हा किवतचेा आशय नाही राहात – ा अनभुवाच,े एकूण मानवी जगण ेणनू  झालेले भान हा 
होतो आशय ा किवतचेा. किवततेला अनभुव कोणताही असो, ह ेभान, ही चतनशीलता, हा आवाका सगळीकड ेतोच – 
एकच -- असतो. इथ ेअनके अनभुव ह ेिनिम ेहोत असतात. अशा समावशेक आिण मोा आवााा किवता सव  
माणसानंा, ांा जगयाला तु ठरतात कारण अनभुव-विैवाची मया दा ानंी ओलाडंलेली असत.े अशा 
किवतेा बाबतीत, जगाता कोणाही भागाता वा पिरितीता कवीन ेिलिहलेली किवता जगाता इतर 
कुठाही भागाता वा पिरितीता माणसासाठी तु आिण महाची ठरत.े नसुा अनभुवाचा  असले तर 
तो जसा ा तसा, मळू रंगपासाह पोचण ेकदािचत अवघड होऊ शकेल पण ह ेभान पोचव ूइिणाया किवतते 
विैवापेा समावशेकता, समता महाची असान,े त ेसहज घडू शकत.े अथा त ासाठी ती किवता तशी असायला 
हवी आिण अनवुादकाला, त ेसम भान हाच आशय, याची जाणीव असायला हवी. अस ेझाले तर भाषेा परंपरा, 
कवीा वा अनवुादकाा सवयी, लकबी, भाव यांामळेु यणेार ेविैव लात घऊेनही आशय पण,े 
अबािधतपण ेपोच ूशकतो. जगभर असं तहानंी माणसू ह ेभान घते असतो – या अथा न ेतो िनळ ियाितियांा 
जजंाळातनू मोकळाही होत असतो, तंही होत असतो. यालाच जगयातली साॄंितकता वा पिरपता णता यते.े 
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धम  वा तान यांा नादी न लागता कलेतनू ह ेभान कुणालाही ा होऊ शकत.े या भानाचा आशय  होयाा 
असं तहा समोर यते राहण ेयालाच साॄंितक दवेाणघवेाण णायला हव.े या आशयाकड ेल दऊेन होणार े
अनवुाद दोन सबंिंधत भाषांा वगेवगेया भावामंळेु वा ढाामंळेु, मळुापासनू ढळलेले वाटले तरी काही फारस े
िबघडत नाही. कारण तो आशय पोचयात बाधा यणेार नसत.े ह ेलात घतेा, आता ह े होईल की वरील िववचेनात 
अस ेका टले आह ेकी अपलापांा बाबतीत पिहान सरा वा ितसरा अपलापही अिधक चागंला अस ूशकतो. 
अनवुादाा ियते मळू किवतचेा कस कमीच होतो कवा ती ितची ताकद थोडीफार गमावनूच बसत,े अस ेसमजायच े
कारण नाही. 
 
आता थोड ेकामाा ियबेल. दोन भाषाचंी धाटणी वगेवगेळी असत.े इिंलशमधनू मराठीत यतेाना कधी एकाची दोन 
वा ेकरावी लागतात, कधी शाचंा म थोडाफार बदलावा लागतो. ामळेु आशयाा अिभीला फारशी बाधा 
यते नसले तर तस ेकरायला हरकत नाही. पण, काही वळेी त ेआह ेतस ेएका ओघातच आले पािहज ेअस ेअनवुादकाला 
वाटत,े तेा थोडा ओबडधोबडपणा यऊे शकतो – मळू भाषचेी धाटणी अनवुाद-भाषवेर आमण करतये, अस ेहोऊ 
शकत.े अशा वळेी त ेीकाराव,े अस ेमला वाटत.े अस े कथा-कादबंरी यांा अनवुादापेा किवतेा अनवुादात 
अिधक यऊे शकतात कारण किवतते अथ सपंॄता तलुनने ेअिधक असत.े सरा मुा णज,े ितशाचंी िनवड हाही एक 
महाचा  असतो. उदाहरणाथ , light या शाला काश णाव ेकी उजडे, pond णज ेतळे की तलाव की 
डबके, mess ला गधळ णाव ेकी पसारा की चथुडा, अस े यऊे शकतात. ा वळेी मळू किवततेली अथ वा 
लात घऊेन आिण अनवुाद भाषतेा अथ वलयाचं ेभान बाळगनू अनवुादकान ेिनण य ायचा असतो. मला नुाच एक 
गमंतीशीर  आला होता. तो सागंतो. फलघेीा ‘ अडंरवयेर ‘ या किवततेली ही ओळ बघा – 
The Pope wears underwear I hope 
इथ ेपोपबरोबर होप हा श योजयात नादसाधा ची थोडी गमंत कन पोपच ेवजनच कमी करण ेह ेआह.े आय होप च े 
' मला आशा आह े' – यात त ेयणेार नाही. मी अस ेकेल े– 
‘ पोपलासुा मोप गरज असत ेितची ‘ 
आता असा एकमवे माग  असतो, अस ेकाही नाही. आणखी एखााला वगेळे काही सचु ूशकत.े मळू किवतेा पॄरीय 
रचनशेी आिण बारकााशंी सधंान ठेवत आशयावरच ेल ढळू न दणे ेयातच किवतेा अनवुादकाच ेसज क असत,े 
अस ेमला वाटत.े ामळेु, इिंलशमधा transcreation ला अनलुनू मराठीत ‘ अनसुज न ‘ हा श वापरणचे 
योय वाटत.े अनवुाद ह ेएखाद े‘ लमाण ‘ काम नसनू मळू कवीइतकेच त ेसज कतचे ेकाम आह,े अस ेणायला हरकत 
नसावी. 
 
आणखी पढु े– 
 
माझ ेकिवताचं ेअनसुज न 
१. जागितक किवतचेा ािनिधक संह करावा अस ेमळुीच मनात नाही. मला आवडलेा, िवशषेतः अिलकडा 
काळाता किवता घतेो आह.े मी ना िवान आह ेना िशब अासक. काही कवी चागंले असनूही खपू 
सदंभ मयतमेळेु मला पोचले नाहीत, अस ेहोण ेश आह.े त ेसोडून िदलेले आहते. 
२. ह ेकाम गणुदोषयुच असणार आह,े याची मला जाणीव आह.े अथ  वा आशय पकडयावर ल ठेवायच ेआिण 
भाषतेही थू पोहायच ेह ेकाम अवघडच आह.े या सकसकामात काही िठकाणी ओबडधोबडपणा यऊे शकतो. 
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३. कवीच ेचिर वा ाच ेपणू  लेखन याचंा अास मी करत नाही. परुशेी मािहती पान आवडलेा किवताचं ेकाम सु 
करतो. किवतचेी िया थोडीफार मला समजत,े या िवासावर मी ह ेकाम करतो. 
४. कवीची सामािजक, राजकीय, धामक मत ेकाय होती, याला मी मह दते नाही. कलेची िया जेा िनने ेघडत 
असत ेतेा ती मतािबतानंा बाधंील राहात नाही. जगयाच ेसवागीण दशन ती घडवत.े कुणी ह धमा ा िव बोलले 
होत ेवा कुणी किुन होत ेयाबाबतच ेआकस मी बाळगत नाही. टे कला ही शवेटी सव  मतमतातंरानंा ओलाडंणारी 
असत ेआिण एकूण माणसाच ेएक जगण ेमहाच ेमानणारी असत,े अस ेमला िदसत.े 
५. आपाकड ेजस ेजाितिनहाय, ातंिनहाय, भाषािनहाय ितिनिध देयाची पत असत ेतस ेइथ ेकाही होणार नाही. 
६. जगाता काही महान कवा आिण काही विैशपणू  कवा किवता मराठीत आणाात, एवढाच हते ूआह.े 
किवतबेाबता आपा अपेा आिण कना अिधक उदार ाात, हाही एक हते ूआह.े 
७. एखादा कवी गभंीरपण ेकाही करत असले तर त ेसमजनू घेयाकड ेकल असण ेमहाच ेआह.े आपा चाकोरीब 
िवचारातं त ेबसत नाही णनू आकस, पवू ह, उपरोध आिण हटेाळणी याचंा तरंुत वापर सु करण ेहा मखू पणा आह,े ह े
ान सतॄ करण ेहाही एक पा हते ूआह.े 
 
इथ ेएकदोन  ‘ वगेळेच ‘ अनभुव सागंतो. िफेन डॅीची या संहातली किवता बघा. या कवीा किवता खपू आहते, 
ाची शलैीही मला वगेळीच वाटली. कबना ा किवता िदसताहते तर िवशषे पण मला तर नीट पोचत नाहीयत, अस े
लात आले. तरीही, हीच ती एका वगेया योगाची जागा, अस ेसमजनू, ‘ मला न पोचलेा ‘ ाा एका किवतचेा 
अनवुाद कन मी इथ ेिदललेा आह.े सर ेउदाहरण कदािचत अिधकच रंजक आिण अथ पणू ही वाटू शकेल. पाराची एक 
आिण पोपाची एक अशा दोन छोा किवता मीच काही मिहांा अतंरान े( लात न रािहान े) अनवुािदत केलेा 
आहते, ा इथ ेिदलेा आहते. एकच मळू किवता, अनवुादक मीच आिण तरीही काही फरक असण े! 
 
तण कवी ( Young Poets ) 
-- िनकॅनोर  पारा – अन०ु – च.ं . दशेपाडं.े 
 
िबनधा तमुा इेमाण ेिलहा 
तुाला हा ा शलैीत िलहा 
पलुाखान खपूच र गलेेय वान 
हकेट खाी बाळगत राहयात 
की एकच असतो बरोबर आिण योय माग  
 
किवतते सव  गोना परवानगी असत े
 
अट एकच असत ेअथा त की तुी 
कागदाा कोरपेणात सधुारणा केली पािहज े
--- ००० --- 
 
वरील किवतचेा काही मिहापंवू केलेला अनवुाद -- 
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तण कवी 
 
हव ेत ेिलहा हो 
तुाला आवडले ा कोणाही शलैीत 
खपूच र वान गलेेय पलुाखान 
एकच माग  बरोबर असतो 
अस ेमानत राहयात 
किवतते काहीही चालत े
पण अथा त एक आह ेबवुा अट 
कोर ेपान आह ेतस ेरा नय े
अबोल 
--- ००० --- 
 
एका गोीची गो ( The Story of a Story ) 
-- वाो पोपा – अन०ु – च.ं . दशेपाडं े
 
कोण ेएके काळी एक होती गो 
 
ितचा शवेट यायचा 
िता सुवातीआधी  
आिण ितची सुवात यायची 
िता शवेटानतंर 
 
ितच ेनायक ितात वशेत 
ांा मॄनूतंर 
आिण सोडून जात ितला 
ांा जापवू 
 
ितच ेनायक बोलत 
कोणा पॄीबल कोणा गा बल 
त ेसव  कारा बाबबल बोलत 
 
फ त ेएका गोीवर बोलत नसत 
ानंाच माहीत नसलेा 
की त ेफ एका गोीतले नायक आहते 
 
अशी गो की िजचा शवेट यईे 
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िता सुवातीपवू 
आिण िजची सुवात यईे 
िता शवेटानतंर 
--- ००० --- 
 
 (  काही मिहापंवू केलेला वरील किवतचेा आणखी एक अनवुाद -- ). 
 
कोण ेएके काळी एक होती गो 
 
ितचा शवेट ायचा 
िता सुवातीआधी 
आिण ितची सुवात ायची 
िता शवेटानतंर 
 
ितच ेनायक ितात यते 
ांा मॄनूतंर 
आिण ितातनू बाहरे पडत 
ांा जाआधी  
 
ितच ेनायक बोलत 
कुया पॄीबल, कुया गा बल 
त ेकाहीबाही बोलत राहात 
 
ा गोीत िजचा शवेट 
यतेो सुवातीआधी 
आिण िजची सुवात होत े
िजा शवेटानतंर 
--- ००० --- 
 
आता वरील दोी उदाहरणातंले थोडात फरक पा. पाराा किवतते, ‘ अबोल ‘ या शान ेशवेट होणार ेज े
अनसुज न आह ेात, बोलीचा फील अिधक असण,े अिधक जवळीक साधायचा य असण ेआिण ‘ अथ  ‘ अिधक 
तडकपण ेपोचावा अशी तळमळ असण ेह ेिदसत.े याचा अथ , ‘ सधुारणा केली पािहज े‘ असा मळू शािकतलेा जागनू 
केलेला शवेट  
‘ चकुीचा ‘ वा कमी दजा चा आह ेका ? तर तस ेनाही. किवतेा आशयाा बरोबर राहातच दोी अनवुाद झालेले 
आहते. ा किवताचं ेअस ेअनके अनवुाद उपल नाहीत ानंा काय णणार ? वगेवगेया कार े‘ उम अनवुाद ‘ 
होऊ शकतो, अस ेइथ ेणायच ेआह.े याच पतीन ेपोपाा किवतेा दोन अनवुादाबंलही पाहता यईेल. ‘ त ेसव  
कारा बाबबल बोलत ‘ कवा ‘ त ेकाहीबाही बोलत राहात ‘ अशा फरकातंनू अथ वलय ेथोडीफार बदललेली 
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िदसतील पण मळू आशयाशी अनसुधंान सटुलेले नाही, ह ेलात यईेल. ामळेु, जगाता उमोम किवताचं े‘ योय 
‘ नी केललेे अनके अनवुादही सज कतचेी समॄी िनमा ण करतील, अस ेइथ ेणायच ेआह.े अमकुच आिण असचे 
बरोबर अस ेकाही नसत.े जस ेमळू कलाकॄती िनमा ण करणार ेकवी ी णनू अनके कारच ेअस ूशकतात तसचे 
अनसुज काबंलही णता यते.े आशयाचा िजवतंपणा असा िविवध शतातंनू पाहता यणे ेनाका नय.े 
 
एकूणच किवतेा आिण अनसुज नाा सदंभा त, मला इथ ेिदलीप पुषोम िच ेयाचंा एक उतारा उॄत करावासा 
वाटतो. िचांा, ‘ सािह आिण अिभान – १ ‘ या मराठीता अतं महाा पुकाा पान ३१९ वरचा 
हा उतारा आह े– “ कवी अमकुच कारचा असावा आिण तमकु कारचा नसावा असा आह िनसगा न ंभािषक मता 
आिण ककता िनमा ण करताना धरलेला नाही. तर तो िविश समाजान ंिविश सॄंतीन ंधरलेला ह असतो. 
ानदवेापंासनू तकुारामापंयतच ेमहाच ेमराठी कवी सतं होत ेणनू के पढुा मराठी कवीन ंसतं असाव,ं 
िवलाची भी करावी, भजन ंगावी, वचन ंकरावी आिण ससंारान ंपीडलेा जनतलेा मोाची वाट दाखवावी असा 
िनयम माडंता यते नाही. भािषक मता आिण ककता सतंाइतकीच पापी गुगेारात, िवर ीइतकीच रंगले 
ीपुषातं, िवानातं तशीच अिशितातं, नािकातं ाचमाण ेआिकातं, कोणाही धमा ा, पथंाा, जातीा 
अथवा वगा ा माणसात आढळू शकेल. अमकु एका काळाच,ं दशेाच,ं भाषचे,ं परंपरचेहंी बधंन िनसगा ला नाही. भािषक 
मतलेा आिण ककतलेा नसैगक मया दा असाच तर ा साव िक मानवी मया दा आहते, िजतकी किवता साव भौम 
आह.े मा मानविनमत मया दा, परंपरांा मया दा, काही कारा पिरितीत जा जाचक तर काही कारा 
पिरितीत जा िशिथल ठरतात. साकेंितकतेा वा जेा बिंद होतात तेा किवतसेारखी खलुी, िवकासशील, 
वाचकाच ंपिरवत न घडव ूशकणारी रचनाच अश होत.े वाचकाची भािषक मता आिण ककता हा किवतचेा एक 
आवयक घटक आह.े किवतांा सिंहता यमवे किवतचेी घटना बन ूशकत नाहीत : कवी आिण वाचक या दोन मानवी 
घटाकामं ेसिंहतेा मामान ेअदलाबदल होऊ शकत.े भािषक वहारातच या ानतंराचा सभंव असतो.  
ळकाळ व वयैिक भाव ओलाडूंन भािषक आभान अ िवशे क शकत ंआिण ा ीा , 
वाचकाा मामात अतं िविश पात िवकिसत होऊ शकत.ं किवतचेी भाषातंरं होतात कारण किवतचे ंकोणतहंी 
वाचन बेब सया वाचनासारख ंनसत ंतर त ेइतर वाचनांाच वशंाच,ं जातीच,ं कुळाच ंअसत.ं भाषातंरातला 
वशंसकंरसुा मळू शािक भानाची काही गणुसू ंबरोबर घऊेन यतेोच. शु पवाानंा अनवुाद अश वाटतात 
कारण त ेकिवतलेा एक बिंद वा मानतात, खलुी वा समजत नाहीत. खुा वामं ेिनरंतर रचना 
बदलत असली तरी सात आिण समधमता असत.े जीव सॄीता खुा वा आिण मानवी वहाराता खुा 
वा कोणाही यंसह अचकू समीकरणानंा अनसुरत नाहीत. तःा अतंरचनते जर त ेबदल घडवनू ा 
आपलं प िटकवतात. ा पाचा िवकास करतात आिण ाच ंपनुज नन करतात. पदाथ िवान, रसायन, गिणत 
यांावर आधारलेली सदय शा ंटाकून दऊेन जीवनिवानावर आधारलेा सदय शााचंा जोवर आपण अिंगकार 
करत नाही तोवर ही अडचण यणेारच. वतुः दोन ी आिण समाज, दोन समाज यांातले सगळेच वहार 
मानवाा नसैगक मतामंधा कुलैान ंसाभंाळलेले आहते आिण भािषक मता कवा ककता माणसानंा 
आपापसात ितबिबत करणारी साव िक मता आह.े दोन मधला भािषक वहार हा पररानकुरणावर 
आधारलेला आह.े वाचक कवीच ंअनकुरण करतो तशी ाला कवीची कॄती उलगडत.े जगाता के सभंा 
ीा िठकाणी आपण अस ूशकतो ह ेकयाची मता आपात आह ेणनूच आपण एकूण सािहाला ितसाद 
दऊे शकतो आिण किवतते एका कवीचचं उट आभान आपाला ीकाराव ंलागत असान ंाला जाीत 
जा ती उलट सलुट ितिया होतात तो वाङमयकार किवता हाच आह.े “  -- या िववचेनात िचानंी भािषक 
मतचेा खुा ककतशेी घातलेला मळे अतं महाचा आह.े नसुाच भािषक मतेा िवान अयूचा, 
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ककता नसले तर, किवतशेी कवडीचा सबंधं यऊे शकणार नाही. किवतचेी सज क िया, मग ती कवीतली असो की 
वाचकातली, ही िनळ बिुामायवादी िवदेनाा पाची अस ूशकत नाही. ‘ सािहाला ितसाद ‘ णज े
काय आिण तो कशामळेु अिात यऊे शकतो हहेी िचानंी इथ ेचागंले  केलेले आह.े 
 
‘ सािह आिण अिभान – १ ‘ याच पुकात, ‘ आधिुनक किवतलेा सात छेद ‘ या भागात िचानंी, बोदलेअर, 
रँबो, हॉि, िर, पाउंड, ी आिण हाट ेन यांा किवतावंर िलिहलेले आह ेआिण ांा काही किवताचं े
अनवुादही िदललेे आहते. िशवाय, ऑाियो पाझ या कवीा एका दीघ  किवतचे े‘ सयू  – पाषाण ‘ ह ेमराठी पही 
सादर केललेे आह.े ह ेसगळेच मराठीतले एक अभतूपवू , अितीय अस ेकाम आह.े अनवुादकाची णा की अनसुज काची 
णा, िया कशी श होत ेयाच ेीकरण वर आलेलेच आह.े िचांा या पुकाता िववचेनाबल मला 
एकदोन  पडले. एक णज,े कोणतीही किवता समजायला कवीच ेचिर माहीत असायला हव ेका. आिण सरा  
कवीा मानिसक अवाबंाबतच ेिनष  सापडायला हवते का. णज,े तो अमकु भासात टोकाला गलेा आिण ातनू 
ाला बाहरे पडता आले नाही, वगरै.े मला ह ेकिवतेा सज क ियतेले अडथळे वाटतात. वाचकाचा आिण कवीचा 
तडक सबंधं असायला हवा, ह ेएक, आिण ाचा िगत वा कलेतला ‘ वास ‘ माहीत असायची गरज नाही, ह ेसर.े 
वाचकाा ककततेला खलेुपणा िजवतं राहायचा असले तर अशा मािहतीा ान ेनादी लाग ूनय,े अस ेमला वाटत.े 
 
आता थोड ेया संहाता किवताबंाबत बोलावसे ेवाटत.े एकजण तर णाले की मी याता के किवतवेर ‘ 
रसहणाक ‘ िलहाव.े मळुात रसहणा ऐवजी आता ‘ आकलनिया ‘ असा काही श वापरावा लागले. त ेअसो. 
पण, एवढी मोठी महाकांा मी बाळगलेली नाही आिण किवता समजावनू दणे ेवगरै ेयोय नाही. या किवता जशा 
खुा आहते तशाच ांा आकलनियाही राहायला हात. पण मी काही मु ेमाडंने, ासाठी यातंाच काही 
किवताचंी उदाहरणहेी घईेन. पण, इथ ेएक सागंनू ठेवण ेगरजचे ेवाटत ेकी माझ ेसगळेच तुाला पटेल वा आवडले अस े
नाही. पण, ातनू कॄपया रागलोभ िनमा ण क नयते आिण ाचंा पिरणाम पढुील किवतावाचनावर होऊ दऊे नय,े ही 
िवनतंी. इथला मु हते ूया किवता मराठीतनू पोचाात, हाच आह.े 
 
काही कवना एखादी कना सचुत ेआिण मग ा कनचेी त ेअनके उदाहरण ेतयार करतात आिण के उदाहरणाच े
एक यामाण ेसाताठ कडवी िलन किवता पणू  करतात. तसली किवता णज ेनसुती एक कंटाळवाणी मालगाडी असत.े 
ितच ेपिहले आिण शवेटच ेकडव ेवाचले आिण मधले सगळे सोडून िदले तरी चालत.े तशी एकही किवता तुाला इथ े
िदसणार नाही. किवता तुाला चागंली वाटो वा न वाटो, ितातला कोणताही मजकूर अनावयक आह ेअस ेइथ े
णता यणेार नाही. मळुात या अशा किवता पवू िनयोिजत पतीन ेिलिहाच नाही जाऊ शकत. िलिहता िलिहताच या 
किवता असं बारकााचं ेभान घते अवतरत जातात. इतके सवकश, समावशेक भान ह ेपवू िनयोिजत असचू नाही 
शकत. कोणताही बोध, सदंशे, िनष , साराशं वा िनराकरण देयासाठी या किवता नसतात. ‘ भिूमकाचं े‘ बािलश आह 
बाळगणायानंा ह ेसमजण ेअवघड आह.े या बाबतीत एका गोीकड ेमी ल वधेने. या संहातले काही अितवाववादी 
कवी ह ेकिुन िवचारसरणी मानणार ेहोत ेपण किवता िलिहताना ती ‘ ातंीच ेहार ‘ णनू वापरायला हवी, ह ेत े
िवसरललेे आहते. बौिक ेातले िवचार माडंण ेह ेकिवतचे ेमखु काम असचू नाही शकत. मानवी जगयाचा 
समावशेक आवाका  करण ेयासाठी असत ेकिवता. बुीा एकरषेीय, मया िदत कॄतीत किवता कबायचा य करण े
ह ेितला ठार करणचे ठरले. याचबरोबर आपापली सखुःख ेआिण मनिती  कन ा वाचकांा डोातं घा 
इिणाया किवताही ायला हात. अशा किवता िितशील असतात – िलिहता िलिहतानाच घडू शकणाया सज क 
वाहीपणाला ितथ ेवाव नसतो. अमकु पोचवायच ेह ेठरलेल ेअसत.े यालाही ा बौिक साासाराच मया दा 
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असतात. सज क वाहाला वाव दणेार ेकवी अाताचा धोका परतात कारण कळतनकळत ाचं ेल या लेखात आधी 
िवषद केलेा ‘ आशया ‘ वर असत.े कमी आवााा, सरधोपट कुवतीा कवना त ेश नसत.े त ेसफे खळेत 
असतात. किवता णज ेनसुती स ुदंर रचना न ेकवा चमॄतीन ेखशु करणहेी न ेकवा ःखाचा माफक ‘ गोड ‘ डोस 
दऊेन वाहवा िमळवणहेी न,े ह ेसमजनू िलिहणार ेकाही कवी असतात. या संहात बतके सव च कवी, या समजतुीन े
आिण कुवतीन ेलेखन करणार ेआहते. 
 
ऍन सेटनची ‘ अाताचा कवी ‘ ही किवता बघा. या ीकवीन े४६ ा वषा नतंर आहा केली, ह ेलात ा. 
णज ेजगयाता समानंा ती िकती तीपण ेिभडू पाहात असले ह ेलात यते.े या किवतते ती तःाच मनाा 
खकेाबल बोलत ेआह.े या छळाा अवचेी ही किवता आह.े इथ ेकसला पिवा घणेार आिण कसला िनष  
काढणार ? या किवतचे ेशवेटच ेकडव ेअसं अथ वलय ेिनमा ण करणार ेआह.े अशीच एक बिंद अवा यदंाच ेनोबले 
िमळालेा लक या ीकवीा ‘ बधंकाचंी बोधकथा ‘ या किवतते आह.े ही ीकवी काही त ेयु लढायला गलेेली 
नती. पण, यु सपंत आावर, वगेवगेया कार,े सगळेच कस ेआपापा मनितीच ेबधंक होताहते, ह ेती सागंत े
आह.े ही किवता पणू  मानवी जगयालाच श करत.े आमा बकेँा नोकरीत, शाखाबधंक णनू तीन वष ामीण 
िवभागात काम करण ेबधंनकारक होत.े मायासारख ेकाही ितथलेच होऊन सहज राहात पण काहीजण एकेक िदवस 
मोजत. कधी एकदा परत आपा घराा आसपास जातो, अस ेानंा होई. आिण तीन वष पणू  झाावर लगचे हवी 
तशी बदली िमळेल असहेी मळुीच नस.े या ‘ निशबा ‘ तनू हलताच यते नाही, अस ेत ेबधंक होत. अशा बधंक होयाा 
असं अवा माणसाा जगयात असतात. ा अवचे ेसवागीण भान यणे ेणज ेतीतनू बाहरे पडणचे असत.े 
अशा किवता ही पिरपता दतेात. आणखी एका ीकवीची किवता बघ.ू कमला दास िहची ‘ सबंधं ‘ ही किवता बघा. ी-
पुष सबंधंातली केवढ़ी ग ुतंाग ुतं या किवतते  झालेली आह.े मॄ ूहोणार आह ेितचा तो ितची तारणा करणायाच 
बांत ! ह ेसगळे ज ेमानवी जगण ेआह ेाची बौिक िनराकरण ेनाही अस ूशकत. ाच ेभान अस ूशकत,े समज अस ू
शकत.े 
 
आता आपण फलघेीा ‘ अडंरवयेर ‘ च ेउदाहरण घऊे. जी लागत ेसवाना पण िजाबल काही बोलले जात नाही, 
अशी ही व.ू जगयाता अशा सगयाच ‘ बोलण ेटाळयाा ‘ िवषयानंा कवते घणेारी ही किवता आह.े ‘ 
अमिेरकेचा राभर चा असतो झगडा िता अडंरवयेरशी ‘ इथपयत ती किवता जात े! आिण जाताजाता खपूच आयाम 
ती किवता घते जात.े उपरोध आिण िवनोद या साधनानंी यु अशी ही किवता आपाला िनःसकंोचपण े‘ सगळे सागंत ‘ 
हसवतहेी आिण जगयाता ग ुंाची जाणही दते.े ‘ अमकु करा ‘ असा शवेट आह ेपण तो काय सदंशे थोडाच आह े? 
टी. एस. एिलयटची ‘ पोकळ माणस े‘ ा. ही आधिुनक जगातली पोकळ माणस ेआहते. कशावरही िवास नसलेली 
आिण कशासाठीही ूरपण ेकाहीही क शकणारी. याबाबतची िवषणता  करणारी ही किवता आह.े ही िवषणता 
वा मिनरास हा कवीा िगत कमकुवतपणातनू आललेा नसनू ह ेउघा डोयानंी ‘ पाहण े‘ आह.े ही भुा 
भरलेली, मानवी सवंदेनशीलता हरवलेली, ूर माणस ेआहते. 
अशी होत ेजगाची समाी 
अशी होत ेजगाची समाी 
अशी होत ेजगाची समाी 
घणाघातान ेन ेतर कहत कहत 
-- असा होतो शवेट या किवतचेा. यातनू ‘ बोध ‘ कसला घणेार आिण ‘ वा बदलाया ‘ कोणा कॄतीला वॄ 
होणार ? मानवी जगयाच ेअवधान यणे ेहीच असत ेसाॄंितक िया. आिण ीत आिण समाजात या 
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साॄंितकतलेा वाव असण ेयातच असत ेमाणसाच े‘ िहत ‘. आता, या संहाा शीष क किवतबेल थोड ेबो. ‘ 
तबंाखचूी टपरी ‘. 
कदािचत आपण नसुतचे अिात रािहलोय, जस ेपालीन ेितच ेशपेटू 
कापनू टाकावर त ेशपेटू राहत ेवळवळत ा पालीिशवाय. 
-- या ओळी असलेली ही किवता.  एक अतं सामा टीन जगण,े तःबला कना आिण पुा वावात 
काहीच नसण ेयाची ही अवाढ किवता आह.े 
माझी अिात असयाची जाणीव पायदळी तडुवणारी ती टपरी -- 
-- अशा ा टपरीा िनिमान ेपसेोआन ेमानवी जगण ेा कार ेघसुळून पािहले आह ेाला तोड नाही. किवततेला 
हा एक जागितक मारपीस ठरतो त ेा किवततेा अूत चतनशीलतमेळेु. या चतनशीलतचेा मानवी जगयाला 
श होण ेहीच साॄंितक िया. तःसकट सगयांाच जगयाचा आवाका घणेार ेपसेोआसारख ेकवी ह े
घडवतात. ह ेाचं,े कवी णनू यश िमळवण ेनसत ेतर सवानी िमळून जगयातली ही सज कता असत.े 
 
या संहात, ह ेअस ेघडू शकेल अस ेखपू आह.े त ेघडाव,े आपा सवााच आकलनशता िवाराात आिण 
आपले सवाचचे जगण ेअिधकािधक सज क होत जाव,े हीच इा इथ े करतो. सव  मानवजात एक जगत असत,े 
अशा समजतुीनचे ह ेकाम केलेले आह.े 
 
या अनसुज न ियेा माया अनभुवावर आिण आकलनावर आधािरत अस ेकाही मु ेमाडंावसे ेवाटले णनू ह े
िलिहले आह.े एकान ेिलिहलेली कोणतीही किवता सयापयत पोच ूशकत,े हचे तर किवता िनमतीच ेपायाभतू त 
असत.े याचा अथ च, जगातली कोणतीही किवता सया कुणाहीपयत पोच ूशकत,े हाच होतो. मानवी मचं ेोामग 
ओलाडंण ेहचे तर किवतचे ेसाॄंितक काम चा असत.े 
 
मराठीतले गभंीर वाचक, लेखक, कवी, िवाथ, ाापक, समीक यानंा हा लेख आिण इथल ेकिवताचं ेअनसुज न, 
ह ेांा जगयाता कलाियलेा कुठेतरी श करणार ेवाटेल, अशी आशा आह.े 
--- ००० --- 
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अलेिओ झानलेी हा इटािलयन कवी असनू तो िलिहतो इिंलशम े– ाचा ज १९६३ चा आह े– तो राहतो 
इटलीतच --                                                        
 
ितबब   ( Mirroring )                                                             
-- अलेिओ झानलेी – 
 
आपण सगळे इतर सगळे आहोत 
 
आपापकैी केजण 
 
आपण ज ेकाही आहोत वा जगयात 
िजथ ेपोचतो 
तहेी इतर सगयामंळेुच घडत े
 
केजण – एकेकटा  -- कुणीच नाहीय.  
 
आपण इतर केाच े
यश आिण अपयश आहोत 
आपण इतर केाच े
सखु आिण ःख आहोत 
 
आपाितिर 
इतर केााही जगयाचा 
आपण पिरणाम आहोत 
 
आपा केात 
इतर सगळेही ितबिबत आहते 
 
आपण केजण 
इतर सवाची बरेीज आहोत. 
 
िनरपवादपण े
आपण केजण. 
 
सया कुणाचीच  
आपाला सा नसले 
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तर आपण कुणीच नस ू
 
आिण काहीच नस.ू 
--- ०००  --- 
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पॉल एआुड – अितवाववादी  च कवी – १८९५ त े१९५२ -- 
 
येसी ( Lady Love )                                                                                        
-- पॉल एआुड – 
 
ती उभी आह ेमाया पापयावंर 
आिण ितच ेकेस गरुफटलेयत माया केसातं 
 
ितला माया हाताचंा आकार आह े
ती माया डोयांाच रंगाची आह े
माया सावलीन ेितला गम केलेय 
जण ूआकाशाला िभडलेला दगडच 
 
ितच ेडोळे सतत उघडचे असतात 
आिण मला ती झोप ूनाही दते 
िदवसाा ल उजडेात ितची  े
सयूाची करतात वाफ 
मला हसवतात, हसायला आिण रडायला लावतात 
आिण बोलायला लावतात बोलयाच ेकाहीच नसताना 
--- ०००   ---  
 
नदी ( The River ) 
-- पॉल एआुड.   
 
माया िजभखेाली आह ेती अथागं नदी 
अकनीय पायाची, तीत माझी छोटी नाव, 
आिण पडद ेओढून घतेललेे खाली, 
चल, आता बो या आपण. 
--- ००० --- 
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फनाडो पसेोआ  -- १८८८ त े१९३५ – पोत ुगालचा महान कवी --                                                                                                                        
 
जागितक शहाणपणासाठी ानेर आिण तकुाराम ही मराठीची जगाला दने आह.े ाच कार ेपोत ुगालचा कवी फनाडो  
पसेोआ हाही जगाचा एक अमू ठेवा आह.े पसेोआन ेतःा नावान ेआिण अनके टोपण नावानंीही खपू किवता 
िलिहा. अलवारो डी कँपोस या टोपण नावान ेान ेिलिहलेली ‘ िलनची पनुभट १९२३ ‘ या नावाची एक किवता 
आह.े ितचा ( मला जमले तसा ) अनवुाद खाली दते आह.े पसेोआच ेबालपण िलनम ेगलेे होत,े हा या किवतचेा 
सदंभ  आह.े  ( ‘ िलनची पनुभट १९२६ ‘ या नावाची ाची आणखी एक वगेळी किवता आह.े तीही खास आह.े ) 
हा लकालब समाचंा कवी नसनू पणू  मानवी जगयाचचे भान घणेारा-दणेारा आिण पया यान ेमाणसाच ेशहाणपण 
जागतॄ करणारा कवी आह,े अस ेमला वाटत.े 
 
िलनची पनुभट १९२३ ( Lisban Revisited 1923 ) 
 
नाही, मला काहीच नकोय. 
मी आधीच सािंगतलेय, मला काहीच नकोय. 
 
िनष  घऊेन नका यऊे मायाकड े! 
मॄ ूहा एकच िनष . 
 
मला सदय शा नका दान क ! 
मला निैतकताही नका सागं ू! 
तानही र ा इथनू ! 
मायाकड ेनका खपव ूतमुा पणू  वा 
आिण कंटाळा नका आण ूमला 
तमुा समाभदेाचंा वैािनक 
( अर ेदवेा, त ेिवान ! ) – 
शाामंधा, कलामंधा आिण 
आधिुनक ितीा ( civilization ) ! 
 
दवेानंा मी कधी काही हानी पोचवलीय का ? 
 
तमुाकड ेस असले तर त ेतमुाजवळच ठेवा ! 
 
मी एक तं आह ेपण माझ ेतं 
तािंक ेापरुत ेमया िदत आह,े आिण िशवाय 
मी एक सकट माणसू आह,े आिण तस ेअसयाचा 
मला पणू  ह आह,े ऐकताय ना ? 
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दवेाला रा आिण मला एकाला रा ा ! 
 
तुाला वाटत,े मी असाव ेिववािहत, थ , सरधोपट आिण करदाता -- 
होय ना ? की या सव  बाबिवरोधी मी असाव ेअस ेतुाला वाटत े? 
कशााही िवरोधी ? 
 
मी जर सराच कुणी असतो तर 
आलोही असतो तुा सवाबरोबर ! 
पण मी जो आह ेतो असामळेु ा सोडून ! 
नरकात जा मायािशवाय, कवा मग 
माझ ेमला जाऊ ा ितकड े! 
आपण एक कशाला जायला हवये ? 
 
माझा हात नका पकडू ! 
मला नाही आवडत माझा हात पकडलेला, 
मी तुाला आधीच सािंगतलेय, 
मी फ एकटाच अस ूशकतो ! 
मला वतैाग यतेो सारखचे 
तुी मला सामािजक क पाहयाचा ! 
 
ह ेमाया िनया आकाशा – तचे 
ज ेमला लहानपणीही माहीत होत े– 
पिरपणू  आिण िरकाम ेशात स ! 
ह ेमाया सौ, शातं, सातयु तागसु सिरत,े 
िजा छोा सात आकाश होत ेितबिबत ! 
ह ेमाया अतीत ःखमय िदवसांा िलन गावा,  
आज मी तलुा पुा भटेतोय ! 
त ूना मायाकडून काही घते ना मला काही दते – 
त ूकाहीच नसण ेआहसे – मला वाटत,े मीच. 
 
मला शातंतते रा ा, कारण 
फार काळ असणारच नाहीय मी … 
आिण जोवर मला 
शातंता आिण अथागंता शाबतू ठेवतील 
तोवर 
मला एकटाच राहायच ेआह े! 
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( १९२३ ). 
--- ००० --- 
 
सदमिहमा  ( I Have A Bad Cold ) 

- ( फनाडो पसेोआ – टोपण नाव – अलवारो डी कँपोस –  ) 
 
मला चडं सद झालीय, आिण ह े
केालाच असत ेमाहीत की अशी सद 
जगण ेकस ेबसेरू आिण बतेाल करत ेत.े 
अशी सद आपाला नको जगण ेअस ेकरत े 
आिण आपाला अगदी तािकही शका आणत.े 
मी पणू  िदवस शकरयात घालवलाय. 
माझ ेडोके चबाजूनंी ठणकतये. 
एका िकरकोळ कवीसाठी ही एक ःखद अवा आह े! 
आज तर नीच मी एक िकरकोळ कवी आह.े 
मी ज ेअसायचो ती फ एक वांा होती जी उ झालीय. 
 
ह ेमाया परीराणी तलुा कायमचा रामराम ! 
तलुा होत ेपखं सयू िकरणाचं ेआिण इथ ेमी खरुडतोय. 
आता मी अथंणात पडािशवाय बरा होणारच नाही. 
मी या िवात पडून रािहािशवाय कधीच बरा नसतो. 
कमी नाहीच – भयानकच णावी लागले ही शारीिरक सद ! 
मला आता स आिण थोड ेऍििरन याचंी गरज आह.े 
--- ००० --- 
 
आ पाप ( Original Sin ) 
-- ( फनाडो पसेोआ – टोपण नाव – अलवारो डी कँपोस – ) 
 
आपण काय अस ूशकलो असतो याची कहाणी कोण िलहील ? 
आिण समजा िलिहलीच कुणी ती, 
तर मानवजातीचाच तो एक स इितहास असले. 
 
ज ेआह ेअिात त ेफ खर ेजग --  आपण न,े फ जग. 
वतुः आपण आहोत अिातच नसलेल.े 
 
मी असा आह ेजो अिात येयात अपयशी ठरला. 
आपण सगळे अस ेआहोत ानंी आपण अमकु असाची कना केली. 
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आपले स मा त ेआह ेकी ज ेआपाला कधीच ा नाही करता आल.े 
 
ा आपा साच ेकाय झाले – ज ेहोत ेबालपणाा िखडकीतनू पािहलेले  ? 
आपा ा खाीच ेकाय झाले – आपा योजनांा ा नतंर टेबलावर अवतरा ? 
 
जवेण झाावर, बाजलूा खचुवर बसत,  
बानी िखडकीा चौकटीवर िवसावलेा माया हातांा घडीवर डोके ठेवनू 
मी चतन करतो. 
 
काय झाले माया ा साच,े की आता मायाकड ेफ जगण ेउराव े? 
आिण ा मला काय झाले, की आता फ अिात असणचे असाव े? 
 
िकती राजमेहाराज ेमी असत आलोय ! 
 
माया आात आिण काहीशा सासह; 
माया कनते आिण काहीशा ायासह; 
माया बुीत आिण काहीशा आवयकतसेह – 
अर ेदवेा ! अर ेदवेा ! अर ेदवेा ! 
मी िकती राजमेहाराज ेराहात आलोय ! 
मी िकती राजमेहाराज ेराहात आलोय ! 
मी िकती राजमेहाराज ेराहात आलोय ! 
 
--- ०७ िडसबर १९३३. 
--- ००० --- 
 
कुणीच नाही करत मायावर मे ( Untitled ) 
 
कुणीच नाही करत मायावर मे -- 
थाबंा, आह ेआह े-- 
पण फारच कठीण आह ेखाी वाटण े
तमुची ा नसलेा गोीबल. 
 
मी अ  असामळेु माझी ा नाहीय 
अस ेनाही, कारण मी जाणतो, 
आहचे मी आवडणारा. तो माझा भाव आह.े 
स नसण ेआिण न बदलण.े 
 



24 
 

कुणीच नाहीय मायावर मे करणार े-- 
या किवतेा असयासाठी तस ेगरजचे ेआह े
-- ह ेःख सहन करयािशवाय 
मला काही इलाजच नाहीय. 
 
िकती ःखद आह े– मेच न िमळण े! 
माझ ेदीन िबचार ेबिहॄत दय ! 
असो, आिण हाच आह ेशवेट 
मी िवचारपवू क घडवलेा या किवतचेा. 
 
मला काय वाटत,े तो भाग वगेळा … 
--- ००० --- 
 
ह ेदया ( Untitled ) 
--  ( फनाडो पसेोआ – टोपण नाव – अलवारो डी कँपोस – ) 
 
या णी मी कोण आह ेत ेमला नाही माहीत. मी  पाहतोय. 
तःचाच अनभुव घेयात गक  होत मी झोपलोय. या शातं वळेी 
माझा िवचार िवसरतो ाची िवचारिया 
आिण माया आाला तर आाच नसतो. 
 
मी अिात असने तर त ेमाहीत असण ेचकुीच ेआह.े 
मी जागा झालो तर मला वाटत ेकी मी चकुलोय. मला नसत ेमाहीत, बास. 
मला हवये कवा मायाकड ेआह ेकवा मला आठवतये, अस ेकाहीच नसत.े 
मला असणचे नसत ेकवा िविधवाही. 
 
दोन मांा मधला जािणवचेा एक ण, 
असा मी चबाजूनंी वढेलेला असतो िपशाानंी. 
राहा िनाधीन, इतरांा दयाबंाबत अनिभ, 
ह ेमाया, कुणााच अखारीत नसलेा दया ! 
 
-- ०६ जानवेारी १९३३. 
--- ००० --- 
 
िवचार आिण मे ( Sonnet 2 ) 
-- फनाडो पसेोआ.  
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माझी नजर एखाा सयू फुलासारखी  आह.े 
माझी ही एक पत आह ेकी रावन चालताना 
मी उजवीकड ेआिण डावीकड ेबघतो 
आिण कधी कधी माया मागहेी बघतो 
आिण के णी मला अस ेकाही िदसत ेकी 
ज ेमी पवू कधीच पािहलेल ेनाही 
आिण एकूण सव  गोची नद घेयात तर मी पटाईत आह.े 
एखाद ेनवजात मलू जस ेआपण खरोखरच सात 
जाला आलोय ह ेपान जस ेचिकत होईल 
तचे तसचे चिकत होण ेअनभुवयाची मायात मता आह.े 
के णी मला असचे वाटत ेकी  
मी नुाच जलोय एका पणू पण ेना जगात … 
 
डझेी फुलावर असावा तसा माझा जगावर िवास आह े
कारण मला त ेिदसत.े पण मी ाचा िवचार नाही करत. 
कारण िवचार करण ेणज ेन समजण.े 
आपण ावर िवचार करावा णनू नाही िनमा ण झालेल ेजग 
( िवचार करण ेणज ेआपले डोळे सदोष असण े) 
आपण ााकड ेफ पाहायच ेआिण ाासह राहायच.े 
 
मायाकड ेकोणतहेी तान नाही, फ ानिय ेआहते … 
मी िनसगा बल बोललो तर ाचा असा नाही अथ  की ाच ेप मला समजत े
पण मी ाावर मे करतो याच कारणामळेु फ मी बोलतो. 
कारण ज ेमे करतात ानंा ह ेकधीच नसत ेमाहीत की त ेकाय 
कशासाठी कशावर मे करताहते. 
 
मे करण ेणज ेशात िनरागसता. 
आिण िनरागसता णज ेएकच – िवचार न करण.े 
 
०८ माच  १९१४. 
--- ००० --- 
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पसेोआचचे पानपरूक – (  – Everything transcends everything ) 
  
सगळेच सगयाा अतीत असत े
आतनू आिण अमया दपण े
तःपासनू खपू र, ह ेिव 
अिात येयान ेतःलाच फसवत े
--- ००० --- 
 
सदय  
-- फनाडो पसेोआ. ( All beauty Is A Dream ) 
 
सव  सदय  ह ेअिात असले तरी त ेएक  असत े
कारण सदय  णज ेाा असयापेा काही जा असण.े 
मी तुयात ज ेसदय  पाहतो 
त ेइथ ेनाहीय माया िनकट. 
 
मी तुयात ज ेपाहतो त ेजगत असत ेमाया ात 
इथनू खपूच र. त ूजर असशील खरचे अिात 
तर त ेमला 
मी  पािहामळेुच फ कळत.े 
 
सदय  ह ेएक सगंीत असत ेज ेऐकताच ात, 
ओसडूंन यते ेजगयात. 
पण तहेी नमेके जगण ेन े: 
त ेअसत ेा जगयान े पािहले त ेजगण.े 
 
-- २२ एिल १९३४. 
--- ००० --- 
 
तबंाखचूी टपरी ( Tobacco kiosk ) 
-- फनाडो पसेोआ – इंजी अन०ु – िरचड झिेनथ –  
 
मी काहीच नाहीय.  
मी काहीच नसने नहेमीच.  
काही असयाची मी इाही नाही क शकत. 
पण तरीही मायात आहते जगाची सगळी .े 
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या माया खोलीा िखडा 
माया णज ेअशाा की जो जगाता लाखपकैी एक असनू 
ाला कुणीच नाही ओळखत ( आिण समजा ओळखणार ेअसतचे कुणी 
तरी थोडी तरी मािहती अस ूशकली असती का ानंा ? ) 
तुी उघडता ती िखडकी रहावर राा 
जो सतत लोकाकंडून ओलाडंला जात असतो. 
तो रा िजथ ेपोच ूनाही शकत कोणताही िवचार. 
खरा -- तका तीत खरा -- खाीचा -- नकळत खाीचा -- 
खडकांा आिण सजीवांा सव  अिाखंाली ज ेरह असत े
ासह असणारा, भती दमट करणाया आिण 
माणसाचं ेकेस पाढंर ेकरणाया मॄसूह असणारा आिण एकूणात 
सगयाचीच गाडी काहीच नसयावन  
नणेाया िनयतीसह असणारा असा रा. 
 
जण ूकाही साच ेान झाामाण ेआज माझा पराभव झालेला आह.े 
जण ूकाही मॄ ूजवळ आामाण ेआज मी पारदशक झालोय. 
आिण जण ूकाही वूशंी माझ ेकाही नातचे रािहलेल ेनाहीय 
िनरोप घेयाितिर. ही इमारत आिण या बाजचूा हा रा 
झाले आहते गाडीा डाचंी रागं -- 
माया डोात परतीची िशी वाजत असताना 
आिण माया नसानंा िहसके बसत असताना आिण माझी हाड ेकरकरत असताना 
आी बाहरे पडयाा वळेी. 
 
एखाान ेचिकत ाव,े शोधनू काढाव ेआिण िवसन जाव े
तस ेझाले आह ेआज माया डोाच ेदही. 
आज मी फाटून गलेोय दोन गोत -- माझ ेदये िनचे,े रापिलकडा 
तबंाखूा टपरीबाबतच ेबा वाव 
आिण सव  काही  असाची माझी आतंिरक जािणव यातं. 
 
मी सव च बाबतत अपयशी ठरलो. 
आिण टले तर मला कोणतीही महाकांाच नसान े
मी कशातच अपयशी नाही झालो. 
घरामागा िखडकीतनू बाहरे उडी मान मी मला िदल ेजात असलेले िशण सोडून िदले. 
काही मोा योजना घऊेन मी गावाकड ेगलेो 
पण मला अस ेिदसले की ितथ ेतर फ गवत आिण झाडचे आहते. 
आिण ितथ ेजेा माणस ेिदसली तेा तीही इतर माणसासंारखीच िदसली. 
-- आता मी िखडकीपासनू माग ेिफरतो आिण एका खचुवर बसतो. 
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आता मी कशाचा िवचार करावा बर े? 
 
मी काय आह ेहचे माहीत नसलेा मायासाराला 
मी काय होईन ह ेकस ेमाहीत असणार ? मी काहीही िवचार करत असलो तरी ? 
पण मी खपू खपू गोी होयाबल िवचार करत असतो ! 
आिण आपण सगळेा सगळे असचू नाही शकणार एकाच वळेी कधीच 
अशा एकाच गोीबल िवचार करणारहेी खपू असतात !  
आिण ितभावान ? या णी काही लाख म तरी असतील की ज ेत ेतः 
मायामाण ेितभावान आहोत अशी  ेपाहात असतील -- 
आिण श आह ेकी इितहास  यातंा एकाचीही नद घणेार नाही 
आिण ांा सव  कािनक िवजयाचं ेशवेटी शणे होईल. 
नाही, माझा तःवर िवास नाही. 
वेाचंी इितळे, अशा खाी बाळगणाया खपू वडेपटानंी भरलेली आहते ! 
मग कोणतीही खाी न बाळगणारा मी अिधक बरोबर नाही का ? 
नाही, माझ ेसोडा …  
जगाता पोटमाळयातं वा इतर खोातं या णी अस ेिकती लोक असतील 
 ेपाहणार ेकी ज ेयमंा ितभावान असतील  ? 
आिण िकती चडं आिण दजदार आिण पारदशक अशा आकांा असतील 
-- खरचे चडं, दजदार आिण पारदशक – 
आिण बतके आवााता -- ा होयाजोयाही – ा कधीच पाहणार नाहीत 
यशाचा काश वा एखादा साहानभुिूतयु ोता ? 
ज ेजगाला जकयासाठीच जाला आलेत ांासाठीच आह ेह ेजग 
आिण अशासंाठी नाही की ज ेनसुतचे  
आपण त ेजकू शकू अशी  ेपाहतात जरी ती वावात यणे ेश नसले तरी. 
मी ात नपेोिलयनपेा जा काम केलेय. 
 
मी िापेा अिधक माणात मानवतलेा माया  
कित दयाशी घतेलेय. काटंन ेकधीच न िलिहलेा 
अशा तानाचंा मी गुपण ेशोध लावलाय. 
पण तरीही मी आह ेआिण बतके असणार, एक पोटमायाचा माणसूच  
जरी मी तसा राहात नसलो तरी. मी नहेमीच एक असाच माणसू असणार 
जो तसा हीन जगयासाठी जलेला नाही 
आिण मी नहेमी असाच असणार की ााकड ेगणु होत ेकेवळ. 
मी नहेमीच असाच असणार एकजण की जो  
ा भतीत दारचे नाहीत अशा भतीत दार उघडयाची वाट पाहात रािहला 
आिण गात रािहला गाण ेअनतंाच ेखरुाातनू 
आिण ऐकत रािहला दवेाचा आवाज एका आािदत िविहरीत. 
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मायावर िवास ? नको, कशावरच नको. 
कोसळव ूा िनसगा ला माया उकळा डोावर 
ऊन आिण पाऊस यानंा आिण उडू ात वायात माझ ेकेस -- आिण बाकीचहेी  
काहीही यवेो यणेारच असले आिण यायलाच हव ेअसले तर कवा न यवेो.  
अतंःकरणपवू क तायाचं ेगलुाम आी. 
आी पणू  जग जकले होत ेअथंणातनू बाहरे पडयापवू 
पण आी जाग ेझालो तर सगळे अधंकु झाले होत ेआिण  
आी उठून उभ ेरािहलो तर सगळे परके झाले होत ेआिण आी बाहरे गलेो तर 
ितथ ेपणू  पॄी होती िशवाय हमाला आिण आकाशगगंा आिण अथागंता. 
 
( ह ेबािलके, खा तझुी चॉकलेटस, खा, खा ! 
िवास ठेव मायावर – या पॄीवर चॉकलेटसारख ेतान नाही 
आिण सगळे धम  िमळूनही  
एखाा गोयांा कानान जा काही िशकवत नाहीत. 
खा, ह ेगिल मलुी, खा ! चॉकलेटबाबता 
तुया सासहच मलाही खाता यायला हवी होती ती ! 
पण मी खास िवचार करतो आिण त ेचादंीा कागदाच ेआवरण 
काढून टाकून दतेो जिमनीवर, जस ेटाकून िदलेय मी आधीच आयु. ) 
 
तरीही, िनदान, मी ज ेकधीच होऊ शकणार नाही  
ाबाबता माया िनराश कडवटपणातनू  
घाईत िलिहा जाणाया या किवता तरी राहताहते -- 
अशतकेड ेजाणार ेएक मोडके फाटक णनू. 
पण िनदान मी ितरार तरी क शकतो माझा अूिंशवाय 
आिण तःला मळा कपांमाण,े यादीिशवाय फेकून देयात तरी 
वूंा गदत दाखव ूशकतो भारदपणा 
आिण बस ूशकतो घरी शटा िशवाय. 
 
( ह ेमाया सांनका, त ूअिात नाहीस  
आिण णनूच करतो आहसे माझ ेसांन. 
एक िजवतं पतुळा णनू किललेी त ूएखादी ीक दवेता अस 
कवा रोममधली एखादी अश आिण भारद अशी भयकंर कुलीन ी अस 
कवा अस एखादी मोहक आिण लोभस अशी एखाा दरबारी सगंीतकाराची का 
कवा अठराा शतकातली दरबारी िकताबधारी अस मोा गयाची आिण र 
कवा आमा पालकांा िपढीतली िस वारागंना अस 
कवा मी फारशी कना नाही क शकणार अशी कुणी आधिुनक अस 
-- यातंले काहीही, त ूज ेकाय असशील त ेअसत, मला िेरत क शकत असशील तर कर ! 
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माझ ेदय णज ेओतनू टाकलेली एक बादली आह.े 
आानंा आवाहन करणायांमाणचे मी आवाहन करतो मला तःला 
काहीही न सापडता.  
मी िखडकीकड ेजातो आिण पाहतो राकड ेपिरपणू  आकलनान.े 
मला कान ेिदसतात, पदपथ िदसतात, समोन जाणाया कास  िदसतात 
आिण िदसतात कपड ेघातलेली िजवतं अि ेएकमकेाजंवळून जाताना. 
कुीसुा असतात अिात ितथ,े तीही िदसतात – आिण या सगयाच े
मायावर यते ेहपारीा िशसेारख ेदडपण  – 
आिण ह ेसगळे असत ेपरके इतर सगयाचसारख.े ) 
 
मी जगलोय, िशण घतेलेय, मे केलेय आिण िवासही ठेवलाय 
आिण तरीही आज कोणाही िभकायाचा, तो मी नसामळेु मला हवेा वाटतो. 
मी केाा चा, ण आिण खोटेपणा पाहतो आिण मला अस ेवाटत ेकी 
आपण बतके कधीच जगलो, िशकलो, मे केले वा िवास ठेवलाच नाहीय. 
( कारण यातंले काहीही केलेले नसताना ह ेसगळे करण ेश आह.े ) 
कदािचत आपण नसुतचे अिात रािहलोय, जस ेपालीन ेितच ेशपेटू 
कापनू टाकावर त ेशपेटू राहत ेवळवळत ा पालीिशवाय. 
मी मला त ेक पािहले ज ेमाया आवाातले नत े
आिण मी तःला ज ेक शकलो असतो त ेमी नाही केले. 
मी चकुीचा पोषाख घातला आिण मी जो नाही तो मी आह े
अस ेलगचे समजले गलेे आिण ावर मी काहीच बोललो नाही 
आिण हरवनूच गलेो. 
मी तो मखुवटा काढू गलेो तर तो िचकटलेला होता माया चहेयाला. 
आिण जेा मी तो काढला आिण आरशात पािहले तःला 
तेा मी आधीच ातारा झालेलो होतो. 
मी खपू ालो होतो आिण आपण काढलेली आपा पोषाखातली हॅट 
पुा कशी घालायची ह ेआता मला समजत नत.े 
मी तो मखुवटा फेकून िदला आिण झोपलो एका खबदाडीत 
-- एखादा कुा केवळ िनपवी आह ेणनू ाला सहन करत े 
एखाद ेवापन, तसचे. 
आिण ही सगळी कहाणी िलन मी दाखवनू दणेार आह,े मी कसा उदा आह ेत.े 
 
ह ेमाया फालत ूकिवतांा सगंीतमय अका , 
मी माया हातनू तलुा घडवलेय हचे मला पाहता यायला हव ेहोत े
रापिलकडा तबंाख ूटपरीकड ेसतत पाहात राहयापेा -- 
माझी अिात असयाची जाणीव पायदळी तडुवणारी ती टपरी -- 
एखाा जाजमाला एखाा दाान ेअडखळयामाण ेकवा 
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एखाा भटान ेचोरलेा शू कमतीा पायपसुयामाण.े 
 
पण तबंाख ूटपरीचा मालक दाराकड ेआललेा असनू तो ितथ ेउभा आह.े 
मी ााकड ेअध मान मडुपत अपण ेपाहतो आिण  
माझा आा तर अध वट समजत असान ेजण ूचवाढीन ेअ होतो. 
तो मरले आिण मी मरने. 
तो ाचा िचफलक सोडले आिण मी माया किवता सोडने. 
सरतशेवेटी ाच ेिचही मरले आिण ाचमाण ेमाया किवताही. 
अिंतमतः ा रावर त ेिच होत ेतोही मरले. 
आिण तशीच ती भाषा जीत माया किवता िलिहा गेा. 
आिण नतंर ह ेसगळे िजथ ेघडल ेतो हा िभरिभरता हही मरले. 
 
सया एखाा हमालेा सया काही हावंर असचे माणसासंारख े
कुणी  किवतासंारा व ूतयार करत राहतील 
आिण िच ेणावीत अशा वूखंाली जगत राहतील -- 
सतत एक व ूसरीसमोर यते 
सतत एक व ूसरी इतकीच फालत ूअसत 
सतत अश असत आिण वावामाण ेगधड ेअसत आिण 
सतत आतंिरक रहही पॄावर झोपलेा रहा इतकेच खर ेअसत. 
सतत ही गो वा ती गो असत कवा हीही गो नाही आिण सरीही नसत. 
 
पण एक माणसू तबंाखूा टपरीत िशरलाय ( तबंाख ूखरीदयासाठी ? ) 
आिण एक शतायु वाव अचानक मायात ुटतये. 
मी माया खचुवन अध वट उठतोय – शीन,े खाियु आिण मानषु – 
आता मी य करने किवता िलिहयाचा ातं मी आधीा उलटेच बोलेन. 
 
ा िलिहयाचा िवचार करतच मी एक िसगरटे िशलगावतो 
आिण ा िसगरटेीत मी लत घतेो सव  िवचारापासनू मु होयाची. 
तो िसगरटेचा धरू जण ूमाझाच माग असामाण ेमाझ ेडोळे ाा माग ेजात राहतात 
आिण मग एका सवंदेनशील आिण अनुप णाा पात 
मी आनदं घतेो सव  अदंाजापंासनूा मुीचा आिण भान येयाचा की 
तान णज ेनसुताच एक पिरणाम असतो तते िबघडाचा. 
मग मी पुा खचुत टेकून बसतो आिण झरुके घते राहतो. 
जोवर िनयती अडवणार नाही तोवर मी झरुके घते राहीन. 
 
( मायाकड ेसफाई काम करणाया ीा मलुीशी जर मी ल केले 
तर कदािचत मी सखुी होईन. ) मी खचुवन उठतो. मी िखडकीकड ेजातो. 
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ा तबंाख ूटपरीतनू तो माणसू बाहरे आलाय ( उरलेली नाणी िखशात ठेवत ? ) 
वा, मी तर ओळखतो ाला : तो तर तानहीन एीवज आह.े 
( तो तबंाख ूटपरीचा मालकही दारापयत आलाय. ) 
अलौिकक रेणनेचे जण,ू एीवज इकड ेवळतो आिण मायाकड ेपाहतो. 
तो भटेीदाखल हात हलवतो, मी ितसाद दते ओरडतो, “ हॅलो एीवज ! “ आिण पणू  िव 
कोणतीही ये ेवा आशा-आकांा नसलेा पवू पदाला यते े 
आिण तबंाखूा टपरीचा मालक ित करतो. 
--- ००० --- 
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पाो सबॅोिरयो  -- डेाकचा कवी आिण िचकार – ज १९८२ -- 
 
अि िफनपातले  ( Existence As Fiction ) 
 
आपले अि असत े
िफनमधला एक उपम 
आिण ाा िवकॄितकरणातनूच 
िफन बनत ेअनकुरण वावाच े
आिण णनू समाक 
 
खर ेमहान काय  ह ेअसत ेकी 
िनराकरणासाठी य न करता 
समा समजनू घणे े
 
सवात महान अिभनते े
ेकानंा पोचवतात समचेी समज 
आिण शरूवीर णनू वाखाणले जातात 
कारण त ेसातान ेभरभराटीला यते असतात 
आतंवरोधात समेा िनराकरणहीन 
( कित वाव असणाया ) 
 
ह ेमनाच ेेागहॄ असत े
आिण इथ ेअनके शौय गाथा 
िलिहा गेा आहते राा फोलपणातनू 
 
शोका नायकाची एकमवे िनितता 
ाा पिरणामशू यशातली 
आिण आपला एकमवे िदलासा 
ह ेदोी िमळून असतो ाचा ःखीकार 
 
आपली दयनीयता ही असत े की 
तो शोका माणसू करतो ाची समा 
णजचे केवळ ाचा ेक 
 
ाला करावचे लागत ेःख 
जोवर होत नाही ातली वदेना 
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वाव समइेतकी खरी 
 
नतंर तो णतो की अा आह ेमुी 
आिण ातं णज ेसरिेतसर ेकाही नसनू 
असत ेिफनची परमशु अवा 
 
आिण िवशषे णज ेाा 
ा भाषेा वलासात 
तो मरणाचा अचकू असतो 
--- ००० --- 
 
झोपी जायापवूचा छोटा सवंाद 
-- पाो सबॅोिरओ  --  
 
-- हं, कसला िवचार चाललाय ? 
-- माझा िवचार नताच चालला. 
-- िवचार न करण ेकशाबल चालले होत े? 
-- माझ ेिवचार न करण ेह ेसगयाबल होत.े 
-- ओह ! ह ेतर कााकच झाले ! 
-- होय तर. 
--- ००० --- 
 
( इंजीत, ी बोलतये की पुष ह ेउघड होत नाही 
-- त ेतसचे राहाव ेणनू मराठीत वारचना जरा बदलली आह.े ) 
 
पाो, ाा एका मलुाखतीत काय णतो, त ेपाहा – ( ाा एका िचाा अथा बल -- ) 
 
– What is the meaning behind ‘Return to Source’? 
I have noticed we no longer have experiences. We conceptualize experience; we 
interpret and define what is happening all the time. Return to Source is a challenge to 
this mode of existing; a reminder that prior to language and thought, there is 
awareness. All the works are titled ‘In Silentio’ (in silence). People are invited to 
experience the art without the aid of concepts or interpretation. 
 
Artist’s comments: “Return to Source is the outcome of living in pure meditation – a 
return to the intuitive, playful and immediate mode of existing that children and 
Buddhas exemplify”. 
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गोड चथुडा ( Sweet Mess ) 
-- पाो सबॅोिरयो –  
 
मी समज ूशकतो. 
की त ूवफै आहसे. 
एकाकी एखाा बसारखा. 
तुया टीना िदङमढूतते. 
समजतये मला. 
िवचार कस ेपरावतत होतात घाळातं. 
पनुरावॄीच ेभयानक काय कतॄ . 
मी सहभागी आह ेात. 
तझुी पणू पण ेपरके झााची कना. 
सोनरेी गा परेी आािशवाय. 
माझा िवास आह ेतुयावर. 
ा धारदार कना कशा मोकाट सटुतात त.े 
नसुतचे रेणेा अधीन असण.े 
आहचे मी तुया पाठीशी. 
अथ  लावयाची ती योजना. 
इतरानंा सखुी ायला सहकाय  दणे.े 
तहेी समजतये मला. 
की त ूआता राीा अगदी काठावर आहसे. 
की तुया अगंावर काटे आलेयत तायासंारख.े 
मी नाकारत नाही त.े 
उपयोगात आणा न गलेेा के णाचा चडंपणा. 
थडं, थडंगार कंटायाचा ण. 
तुया िवोहात मी सहभागी आह.े 
सशंयाच ेतळे ज ेआशलेा बडुवनूच टाकत.े 
मॄचूी वदेना जी कचाळायला लावत.े 
समजतये मला. 
जगयातला अगदी छोटासासुा भाग कसा दशं करत राहतो. 
आह ेमाहीत मला. 
की त ूवफै आहसे. 
एकाकी एखाा बसारखा. 
--- ००० --- 
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फेडिरको गासआ लोका  या िॅनश कवीची ची एक किवता – िॅनश कवी – १८९८ त े१९३६ -- 
 
िम कबतुर े( Of The Dark Doves ) 
-- फेडिरको गासआ लोका  –  
 
िवजयी शाखासभंारातनू मी पािहली 
िम काळोखाची दोन कबतुर.े 
ातंले एक णज ेहोता सयू , 
आिण सर ेहोता चं. 
मी णालो ‘ माया छोा शजेायानंो 
कुठे आह ेमाया थडयाचा ारक दगड ? ‘ 
‘ माया शपेटीा िपसायात, ‘ णाला सयू . 
‘ माया घशात ‘, णाला चं. 
आिण मी पॄी पाघंन बाहरे िफरत असताना 
पािहले शु बफा च ेदोन गड 
आिण एक मलुगी न असलेली. 
ातला एक सरा होता 
पण ती मलुगी काहीच नती. 
मी णालो, ‘ छोा गडानंो, 
कुठे आह ेमाया थडयाचा ारक दगड ? ‘ 
‘ माया शपेटीा िपसायात, ‘ णाला सयू . 
‘ माया घशात ‘, णाला चं. 
िवजयी शाखासभंारातनू मी पािहली 
दोन कबतुर े– दोी न असलेली. 
ातंले एक सर ेहोत े
आिण दोी िमळून ती काहीच नती. 
--- ००० --- 
 
पहाट ( Dawn ) 
-- ेडिरको गासया लोका  –  
 
यूॉकमधा पहाटेला  
घाणीच ेचार भं आहते 
आिण काया कबतूराचं ेचीवादळ 
फडफडणार ेसडा पायात. 
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यूॉकची पहाट िवळत े
चडं िजावंन 
शोधत के दोन कोपयामंधनू 
िचित मनापाची जटामासंी 
 
पहाट यऊेन पोचत ेपण कुणीच नाही ीकारत ितला ाा तडात 
कारण ना पहाट श असत ेना आशा : 
कधी कधी तर भयानकपण ेझ ुडंीन ेघघावत यणेारी नाणी 
िछे पाडून िगळंकॄत करतात टाकलेा मलुानंा. 
 
आधी उठणायानंा कळत ेांा हाडातंनू 
ितथ ेना ग  असणार आह ेना पण हीन िेमक : 
ानंा आकाचंी घाण माहीत असत ेआिण कायद ेाचंी वाटच पाहात असतात, 
सााभोया खळेाचं ेआिण िनळ पिरमाचं.े 
 
उजडे गाडला गलेेला असतो साखया आिण आवाजानंी 
बमेवु तपण ेआान दते पायाहीन िवानाला. 
िनानाशाच ेरोगी लटपटतात के मुखाा अवतीभवती 
राा बोटफुटीता िनवा िसतांमाण.े 
--- ००० --- 
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एिमली िडिकन – अमिेरकन ी-कवी –१८३० त े१८८६ -- 
 
एिमली िडिकन ही अमिेरकेतली एक महाची कवी समजली जात े-- आयुातली शवेटची तीस वष ितन ेसमाजाशी 
नात ेतोडून एका घरात काढली .ितन ेएकूण १८०० ा वर किवता िलिहा असा तरी िता हयातीत ातंा फ 
दहाच कािशत झाा होा .िता आयुात तशी ती कुणीच नती .ही ितची एक छोटीशी किवता – ( अनवुाद 
माझाच   -- (  
 
मी आह ेकुणीच नसणे   ! त ूकोण आहसे ? ( I Am Nobody ! Who Are You ? ) 
-- एिमली िडिकन –  
 
मी आह ेकुणीच नसणे   ! त ूकोण आहसे ?  
तहूी कुणीच नसणचे आहसे का ? 
मग तर आपली जोडीच जमली  !  
बो नकोस कुठे   ! लोक जािहरातबाजी करतील – माहीतच आह ेतलुा  !  
 
िकती भयकंर आह ेकुिणतरी असणे  !  
िकती साव जिनक – एखाा बडेकामाण े
सतत पावसाळा समजनू तःच ेनाव रटत राहण े– 
कौतकु करणाया दलदलीसमोर  !  
--- ०००   ---  
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ी-कवी आिण अितवाववाद 
 
अितवाववादी किवता पाहताना एक लात आल ेकी यात ी-कवी कुणी नाही िदसत. णनू ा ीन ेपािहले. तर 
लात आल ेकी आहते काही ी-कवी पण ितकडहेी ‘ अनेुख ‘ ह ेखात ेबयापकैी वापरात िदसत.े जॉईस मनसौर ही 
ी- कवी िलहीत होती, आं ेटेन ितला वाखाणतही अस.े पण ती खास िस झाली नाही. इिंलश भाषते ती 
अिलकडचे दहाबारा वषात आलेली आह.े ती  च भाषते िलहीत होती. १९८६ साली ती वारली. दणदणीत आिण बधेडक 
किवता ितन ेिलिहलेा आहते. ातंा या दोन --  

 
जॉईस मनसौर  ( १९२८ – १९८६. )  
 
१. शीष कािवना – ( Untitled ) 
-- जॉईस मनसौर –  
 
अजनूही आठवतो का तलुा केयाचंा तो सगुधं 
िकती परा होतात ओळखीा गोी िनग मनानतंर 
िकती उदास अ 
िकती िनजव िबछाना 
आिण माजंर े
आठवतात का तलुा ती माजंर ेकडक पजंाचंी 
तझुी जीभ मायात िशरताना छतावर कचाळणारी 
आिण उभी रािहलेली तुया नखानंी मला सोलले तेा 
मी शरणागती परली तेा थरथरली ती 
मे कस ेकरायच ेअसत ेत ेानतंर मला समजनेासचे झाले 
वदेनादायक बडुबुाचंा िचम झाला बशेु माया ओठावंर 
जाऊ द ेतो माझा पण भिरत मखुवटा 
िबछााखाली चडं वदेना भोगणार ेगलुाबाच ेरोप 
आता मी माझ ेिनतबं नाही झलुवत दगडामं े
गलेी ती माजंर ेछत सोडून 
--- ००० --- 
 
२. मला झोपायचये तुयाबरोबर ( I want to Sleep With You ) 
-- जॉईस मनसौर –  
 
झोपायचये मला तुयाबरोबर जवळ जवळ 
आपले केस एकमकेातं ग ुतंललेे 
आपली लग ेजळुललेी 
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तझु ेतड उशीकड ेअसताना. 
मला तुयाबरोबर दोघानंीही पाठमोर ेहोऊन झोपायचये 
आपातं रावा िनमा ण करले असा ासही नको 
आपाला िवचिलत करणार ेशही नकोत 
आपाशी तारणा करणार ेडोळेही नकोत 
अस ेवहीन. 
मला तुयाबरोबर छातीला छाती लावनूही झोपायचये 
तणावयु आिण घामघेमू होत 
तळपताना हजार लाटानंी अशी 
िगळंकॄत केलेली उादी वेा जडान े
तुया सावलीवर ताणनू बसवलेली 
तुया िजभेा हातोडीन ेठोकून 
सशाा खादाड दातामं ेमरयासाठी 
मीत. 
--- ००० ---  
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एिडथ िसटवले -- ििटश ी-कवी – १८८७ त े१९६४ -- ितच े एक वा आह े– “ कवी सव च माणसाशंी ांा 
अशा जगयाबल बोलतो, ज ेानंी दडपलेल ेआिण िवतॄीत ढकललेल ेअसत.े “ 
 
किवता ( Poetry ) 
एिडथ िसटवले –  
 
किवता उदा करत ेकाळीज आिण डोयानंा, 
आिण अनावॄत करत ेअथ  सव च गोच े 
ा असतात वसितान काळीज आिण डोळे याचं.े 
ती िवाच ेरहमय िकरण काढत ेशोधनू, 
आिण कन दते ेआपाला पनुःाी िवतॄ गाची. 
--- ००० --- 
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िसिया ाथ –  अमिेरकन ी-कवी --  १९३२ – १९६३--   
 
िसिया ाथ ही अमिेरकन ी-कवी णज ेकिवतेा ेातले एक ःखद पान आह.े वयाची अवघी तीसच वष पणू  
झाावर चौाच मिहात ितन ेआहा केली. आहचेा हा ितचा ितसरा य यशी झाला. एका 
िनयतकािलकात िदनाकं २० जनू १९५८ ला ितन ेिलिहले होत ेकी, “ माझ ेआयु ह ेजण ूकाही दोन वीजवाहानंी 
चालणार ेआह े: -- आनदंी सकाराक आिण ःखमय नकाराक. ा ा णी जो वाह चा असले तो माया 
आयुावर हावी होतो आिण ाला ा लात बडुवनू टाकतो. “ – याला बायपोलर िडसऑडर णतात ( िवुीय 
ःिती ). एकाकीपणा आिण असरुितता यानंी ती  असायची. ितची Edge णज े‘ कड ‘ नावाची एक किवता 
आह.े िता आहेा फ काहीच िदवस आधी ही ितन ेिलिहलेली असनू ही ितची शवेटची किवता मानली जात.े 
याच किवतचेा मला जमले तसा अनवुाद खाली दते आह े– 
 
कड ( Edge ) 
-- िसिया ाथ –  
 
ती ी पणू ाला पोचलेली आह.े 
िता मतॄ 
 
शरीरान ेधारण केल ेआह ेयेपतूच ेित 
ीक गरजचेा म * 
 
िता िशराादनाा चुयातंनू वाहतोय 
ितच ेअनवाणी  
 
पाय जण ूसागंताहते : 
इथवर आलोय आी, आता सपंलेय त.े 
 
दोीकडून एकेक मलू वटेोळे घान 
पाढंया सपा माण ेके एकेका छोा 
 
धपााजवळ आता िरकाा. 
ितन ेग ुडंाळून घतेलेय ानंा 
 
सामावनू तःा शरीरात पाकयांमाण े
गलुाबाा िमटणाया जेा बाग 
 
ताठरत ेआिण गधंाचं ेर वाहत े
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गोड खोल घशातनू िनशापुाा. 
 
चंकोरीला यात िथत होयासारख ेकाहीच नसत,े 
िनरखत असताना िता हाडाा छपरातनू.  
 
ितला सवय असत ेअशा गोची. 
िता सावा तडतडतात आिण रटेत राहतात. 
--- ००० --- 
* ( ीक परुाणात अशी एक कथा आह ेकी मिेडयान ेिता पतीा तारणमेळेु 
सडू णनू ांा दोन मलुासंह आहा केली. ) 
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ऍन सेटन – अमिेरकन ी-कवी -- १९२८ – १९७४ – १९६७ ला पिुलझरन ेसािनत -- 
 
िसिया ाथसारखीच हीही अमिेरकनच. दोघीही समकालीन होा. चागंा मिैणीही होा. अनके पिरसवंाद, चचा  
यांा िनिमान ेांा भटेीही होत असत. दोघाही आवडीचा, आकष णाचा िवषय णज ेमॄ.ू ावर ाचं े
नहेमीच बोलण ेहोई. िसियान ेिता वयाा ३० ा वषानतंर आहा केली तर ऍनन े४६ ा वषा नतंर. 
किवतेा ेातली ही दोी ःखद पान.े ा जवेढ ेजगा ात दोघनीही जबरद काम कन ठेवलेले आह.े मला 
िसियापेा ऍना किवता अिधक आकलनसलुभ वाटा. इथ ेकाही आवडलेा अनके किवता मराठीत अनवुाद 
कन दणे ेश नाही. एक थोडी ओळख आिण अकादिेमक उकुता जागतॄ करण,े एवापरुतचे, तहेी जमले तस,े ह े
काम आह.े ऍनवरा या पोबरोबर ी-कवमधा पचंकाचंी दखल पणू  होत ेआह.े एिमली िडिकन, जॉईस 
मनसौर, एिडथ िसटवले, िसिया ाथ आिण ऍन सेटन. खाली ऍनची एक किवता मायाच मराठी अनवुादात दते 
आह े– 
 
अानाचा कवी ( The Poet of Ignorance ) 
-- ऍन सेटन –  
 
कदािचत पॄी तरंगतये, 
मला माहीत नाही. 
चादंया कदािचत छोटे छोटे कागदाच ेकापलेले आकार आहते 
एखाा अवाढ काीन ेकेलेल,े 
मला नाही माहीत. 
कदािचत चं हा एक गोठलेला अ ूआह,े 
मला नाही माहीत. 
आिण कदािचत दवे हा एक सखोल आवाज आह े
फ बिहयानंा ऐकू यणेारा, 
मला माहीत नाही. 
 
कदािचत मी कुणीच नाहीय. 
जरी ह ेखर ेअसले की मला एक दहे आह े
आिण ातनू माझी सटुकाच नाहीय. 
मला माया मकातनू बाहरे उडून जायला आवडले, 
पण त ेतर शच नाहीय. 
गोळीबदं िनयतीत ह ेिलनच ठेवलेले आह े
की मी या मानवी आकारात बच राहणार आह.े 
ह ेअस ेअसामळेु 
मला माया समकेड ेल वधेायला आवडले. 
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मायात एक जनावर आह,े 
माया काळजाला ाा पजंात करकचनू पकडून ठेवणार,े 
-- एक चडं खकेडा. 
बोना डॉरानंी हात वर केलेत. 
ानंी सुया वापन पािहा आहते, 
सयुा, भलुीच ेिवषारी वाय ूआिण तम सगळे. 
तो खकेडा तसाच राहतो. 
खपूच अवजड आह ेतो. 
मी ाला िवस पाहत,े माझ ेउोग क पाहत,े 
ोकोली िशजवण,े बदं केलेली पुके उघडण,े 
दात घासण ेआिण माया बटुाचं ेबदं बाधंण.े 
मी ाथ नाही वापन पािहलीय 
पण मी जसजशी अिधकािधक ाथ ना करत जात े
तसतसा तो खकेडा अिधकच करकचनू पकडत जातो 
आिण ावी वदेना िवारत जात.े 
 
पवू माझ ेएक  होत,े 
बतके च होत ेत,े 
त ेअस ेकी तो खकेडा णज े
माझ ेदवेाबलच ेअान आह.े 
पण मी कोण ावंर िवास ठेवणारी ? 
--- ००० --- 
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डरेके वॉलकॉट – ििटश कवी – १९३० त े२०१७ -- १९९२ च ेनोबले िमळालेला कवी – 
 
मेानतंरच ेमे ( Love After Love ) 
-- डरेके वॉलकॉट –  
 
अशी यईेल एक वळे 
जेा अानदंान ेत ूागत करशील तझुचे 
तो यऊेन पोचावर तःाच दाराशी 
तःाच आरशात आिण दोघहेी ित कराल 
एकमकेाचं ेागत ीकारत, 
 
आिण त ूणशील, बस इथ,े खा काही. 
त ूपुा मे करशील ा परावर जो तचू होता. 
वाईन दशेील. डे दशेील. दय दशेील परत 
ाच ेालाच, ा पराला ान ेतुयावर मे केल े
 
तुया आयुभर, ााकड ेत ूल केलेस 
आणखी कुणासाठी जो ओळखतो तलुा सरावान.े 
खाली काढशील त ूसगळी मेप ेपुकांा शेमधनू, 
 
तसचे त ेफोटो, ती िनकराची िटपण,े 
तझुी तःचीच ितमा त ूसोन काढशील ा आरशातनू. 
मग बसशील. ताव मारशील तःाच आयुावर. 
--- ००० --- 
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टॉम ीनग – अिवादी अमिेरकन कवी -- 
 
हा मला अिलकड ेिवशषे आवडललेा एक कवी. तो मानसशााचा ाापक होता. ‘ मानवी मानसशा ‘ या 
िनयतकािलकाचा काही वष तो सपंादक होता. एक नामािंकत अिवादी मानसशा होता. ाची मत ेमा जरा 
चाकोरीबा णावीत अशी होती. ‘ मानिसक आजार ‘ ही संाच चकुीची आह,े अस ेाच ेमत होत.े मन कधीच 
आजारी नसत,े अस ेतो ण.े नमूादाखल ाा चार किवताचं ेअनवुाद खाली दते आह.े या काही ाा सवम 
किवता असतील अस ेनाही.  
 
मागणीखोर मन ( Fussy Mind ) 
-- टॉम ीनग –  
 
अररे,े कधी कधी माझ ेमन भरकटत ेहोत ःखकाळे आिण घाणरेड े
आिण त ेकहर णज ेकॄमतूबलही  िवचार क शकत.े 
पण बु अस ेकधीच नाही णाला की आपण सतंासम असले पािहज,े 
ज ेआह ेाच ेफ भान बाळगणार ेअस ेमग त ेिकती का अ अस ेना. 
ामळेु, जेा वाटत ेमला माया गुा लिगक जीवनाबल नाराजी, 
कवा वाटत ेचता तो पढुील जात कसा काय वाग ूशकेल याची, 
तेा मी बसनू राहतो माझा उकु अहंकार नाहीसा होईपयत 
मी यऊे शकाव ेझटात अनतं वत मानात या हतेनू.े 
--- ००० --- 
 
मादक ाचं ेभय ( Fear of Drugs ) 
-- टॉम ीनग --  
 
ही आह ेमाझी तार आिण ह ेआह ेमाझ ेअतीव ःख 
जेा मला सािंगतले जात ेकी द ेतझुी लेखी समंती 
आाला तलुा औषध ेदेयासाठी गोयातंनू 
माया सव  अिवादी आजारावंर : 
 
ाचं ेरासायिनक थाबंनू राहण ेआवाहन करत े
मायासारा एखााला ाला सखदे वाटत असत े
की जगण ेह ेःख ेआिण तणाव यानंी भरलेले आह,े 
ाच ेसादंीकोपर ेणज ेनसुत ेखपू गधळ आहते. 
 
पण थाबंा, माझा हा एकमवे उपल म आह,े 
आिण जेा ाातले रास मारल ेजातील 
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कवा समजा नसुतीच ानंा थोडी ग ुगंी आणली जाईल 
तेा ानतंर माझी थोडी तरी िवचारशी राहील का िशक ? 
 
त ेडॉर णतात की ानंा खपू ान आह,े 
पण ा सााचंी सगळी मत ेिवकत आणलेली आहते. 
त ेजेा मला माया काळातंनू मु करतील तेा 
मला एकच भीती आह ेकी माझा म ांासारखा तर नाही होणार ? ! 
--- ००० --- 
 
वळेच नाहीय काही जाणवायला ( No Time to Feel ) 
टॉम ीनग --  
 
मी अशाच कार ेयोजलेय माझ ेजगण े
की ात काही जाणवायला वळेच ठेवलेला नाहीय. 
ह ेसदय शा इतके छान करतये काम 
की मी कधीच िदस ूनाही दते  
माया जािणवा खु मलाही 
कवा अगदी माया िनकटवतयानंाही. 
सतत कामात  रान 
मी मोकळा असाच ेदाखवतो, 
आिण उरलाच समजा काही वळे तर 
मी तो ताबडतोब भन टाकतो 
आिण ाथ ना करतो की ह ेबधीर करणार ेग ुगंीच ेऔषध 
ह ेकाहीही कन खपू िटको. 
जेा नाक खपुसणार ेमला काही िवचारतात 
तेा घाईन ेमी दतेो ीकरण 
की हा माझा मी ठरवलेला आराखडा आह े
जगयातली वदेना नूतम ठेवयाचा, 
आिण तरीही काही वळेी मी जागाच राहतो 
अचानक अनके िवचारानंी आिण सशंयान ेपछाडलेला – 
मी मखू  तर नसने अशा काळजीत ग ुतंणारा  
या ना ा कार ेतःलाच हरवणारा. 
खर ेतर मला जगायची अशी आशाच नाहीय, 
मला नसुतचे िजवतं राहायचये, 
पण मी शोक करने का जेा मॄ ूयईेल समीप 
तेा मी जगलोच नाही णनू ? 
--- ००० --- 
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अनपुिती ( Absence ) 
-- टॉम ीनग --  
 
माया झटापटी जेा फारच सखोल होतात 
तेा मला कळत ेमाझा कल झोपी जायाकड ेआह.े 
मला ह ेसमजतच नाही की अस ेकाय अस ूशकेल 
ज ेखरोखर मला जाग ेराहायला वॄ करले. 
 
ही जगण ेज ेजस ेआह े
त ेचिकत करायच ेकधीच थाबंत नाही 
मला ह ेपाहात की काही लोक रा शकतात सावध 
धोका परत जखमी होयाचा. 
 
ामळेु मी पगत पडतो, ात मला सरुित वाटत े
आिण फार िचतच मला वाटत ेआकष ण 
तःा आयुात उपित असयाच े
आिण सबोधतचेा आिण सघंषा चा धोका परयाच.े 
 
हा माझा उट आिवभा व नका समज ू– 
माफ करा मी फारच परखड वाटलो तर. 
मी याचना करतो तमुा सहानभुतूीची 
मी मी तः असयाचाच मला ास आह.े 
--- ००० --- 
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रॉबट डेॉस -- अितवाववादी  च कवी – १९०० त े१९४५ -- 
 
जाग ेहोयाा तहा ( Awakenings ) 
-- रॉबट डेॉस ( १९०० त े१९४५. ) –  
 
ह ेएक िविचच असत ेतुी कधी कधी कस ेहोता जाग ेमराी मकालात 
झोपेा कुणीतरी दारावर टकटक केामळेु 
आिण एका अतं असामा अशा मराीा शहरात अध जागतॄ आिण अध तॄीता 
अवजड फाटके दणाणत असताना रोरी 
 
कोण आह ेहा िनशाचर अितथी अपिरिचत चहेयाचा 
काय हवये ाला कसली करतोय तो हरेिगरी 
तो एखादा गरीब माणसू आह ेका भाकरतकुडा आिण आय मागणारा 
की तो चोर आह ेकवा एखादा पी 
की तो आपलेच आह ेआरशातल ेितबब 
एका पारदश दरीतनू परतलेल े
आिण पुा आपात िश पाहणार े
 
नतंर ाला समजत ेकी आपण बदललोय 
आिण ााजवळची चावी खो शकत नाहीय कुप े
या रहमय शरीरांा दाराचंी  
जरी फ काही िमिनटेच तो आपाला सोडून गलेा होता 
जेा आपण िदव ेघालवल ेा ासदायक णी 
 
आता ाच ेकाय होईल  
तो कुठे भटकेल ? तो ःखी होईल का ? 
हाच आह ेका भतुाचंा उगम ? 
ाचंा उगम ? 
उपरतच ेजान ? 
 
नको कस टकटक यापढु ेमाया दारावर ह ेपाया 
जागाच नाहीय माया शकेोटीजवळ वा माया दयात आता 
मायाच जुा ितमासंाठीही 
कदािचत त ूओळखलेयस मला 
पण त ूतःला कसा ओळखतोस त ेमा कधीच नाही कळणार मला 
--- ००० --- 
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एका िठकाणी डेॉस णतो – 
‘ मी तझुी इतकी  ेपािहलेली आहते 
की त ूआता स रािहलेलीच नाहीस ‘ 
 
ाा आणखी काही ओळी – 
‘ तलुा फ कळायला हवये मी तुयावर िकती मे करतो त,े त ूमायावर नसलीस करत तरी 
मी िकती आनदंी आह,े िकती दणकट आिण िकती अिभमानी, तझुी ितमा माया मनात असयाचा, 
िव सोडून देयाचा. 
ासाठी मरायलाही मी िकती आनदंान ेतयार आह.े 
तलुा फ कळायला हवये ह ेपणू  जग कस ेमला शरण आलेय त.े 
आिण त ूएक स ुदंर अशरण ी, तहूी आहसे माझी कैदी कशी त.े 
ह ेिय े– जी खपू र मायापासनू आिण िजला मी आह ेशरण. 
ह ेफ कळायला हवये तलुा. ‘ 
 
आिण या – 
‘ एका भतुासारा सीगलन ेमला सािंगतले की ितच ेमायावर िततकेच मे आह ेिजतके माझ ेितावर 
आिण ह ेकी ही भयानक शातंता ह ेमाझ ेमेच आह.े 
आिण ह ेकी हा वारा वान नणेारा आवाज आह ेएक जागितक ातंी. 
आिण ह ेकी तो आवाज मायाकड ेदयने ेपाहील. ‘ 
--- ००० --- 
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िफेन िआन डॅी -- ह ेनाव नकिवतेा सदंभा त कुठेतरी वाचले होत.े एक उकुता णनू नटेवर पािहले. 
ाा २५-३० किवता आहते ितथ ेपण ाची थोडीही मािहती उपल नाही. बर,े ा किवता अशा आहते की काहीच 
पोच ेना – मायातनू कोणताच कसलाच ितसाद यईे ना. हा काय कार ? हचे का त ेकिवतचे े‘ नसुत ेअसण े‘ ? िकतीही 
वाचा, मन शूावरच रा लागल.े टले, आता एक योग क. अिजबातच न पोचलेा अशा एखाा किवतचेा 
अनवुाद कन पा. मग जरा धडपडतच एका किवतचेा अनवुाद केला. ‘ काहीच न पोचता ‘ केलेला हा जगातला 
पिहलाच अनवुाद असणार. एक वगेळाच योग णनू याची नद राहावी. तोच हा अितीय अनवुाद खाली दते आह े-- 
 
िसनमेा ( Cinema ) 
-- िफेन िआन डॅी --   
 
एक चहेरा लटकतोय िवलगलेा पडाजवळ 
उतरयाा मागा ा कडलेा 
िठबकतो पाऊस सरुीन ेकेलेा लाल ओठांा कापातंनू 
 
णांा दाराला तो फासतो 
ा कडू फळाचा रस 
बाहरे रावर 
 
ातला थोडा तरी िझरपले का चादंीमाण े
जरी कस ेका अस ेना 
तो जाऊ शकतो ओलाडूंन कुपातले टंबलर 
 
ाा तडून एक कचाळी 
 
आिण कस ेघोापयता 
खोल ाा ःखाा गटारातनू 
गलेा पळत तो चहेरा 
--- ००० --- 
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जीन हॅ आप  --  १८८६ – १९६६ -- हा एक  च कवी, िचकार, िशकार. दादावाद आिण अितवाववाद 
अवलंबणारा. िचकला आिण िशकला यातं ाला अनके मानसान िमळाले पण किवतसेाठी फारस ेकाही नाही.  
मला आवडलेा ाा एका किवतचेा अनवुाद खाली दतेोय – 
 
सपाटी ( The Plain ) 
-- जीन हॅ आप  –  
 
मी एकटाच होतो एका खचुसह एका सपाटीवर 
जी हरवली होती एका िरकाा िितजात. 
 
ती सपाटी िनलंकपण ेविहवाटीची होती. 
काहीच नाही अगदी काहीच नत ेितथ े
ती खचु आिण मी यांािशवाय. 
 
आकाश कायमच ेिनळे होत,े 
कोणताही सयू  ाला सचते नता करत. 
 
मला अस ेिदसले की हा अनतं िदवस सादर झाला होता – 
-- कॄिमपण े– एका वगेयाच पिरसरातनू. 
 
मी कधीच झोपाळलेला वा भकेुला वा तहानलेा नतो, 
कधीच उकाान ेवा थडंीन ेही नतो. 
 
काळ होता एक अनाकलनीय भतुाटकी 
कारण ितथ ेकाहीच घडत वा बदलत नत.े 
 
मायात मा अजनूही होता थोडा काळ 
त ेमुतः ा खचुमळेु. 
 
माया ितात  असयामळेु 
माझी भतूकाळाची जाणीव पणू  न नती झाली. 
 
वारंवार मी ज ुपंायचो तःला ा खचुला मी एक घोडा असामाण े
आिण तबडकायचो ितासह इकडिेतकड,े 
कधी वत ुळाकार, 
तर कधी सरळ पढु.े 
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मला वाटत ेकी मी यशी झालो. 
 
मी खरचे झालो का यशी त ेनाही माहीत मला 
कारण ा अवकाशात नत ेकाहीच 
ामळेु मला माया हालचाली तपासता याात. 
 
ा खचुवर बसलेला असताना मी करायचो िवचार िवषणपणान,े 
पण आततायीपणान ेनाही, की काय णनू ा जगाचा गाभा 
िेपत करत असावा असा काळा उजडे. 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
मायकेल पामर -- १९४३ – २०१३ -- अमिेरकन कवी आिण कादबंरीकार --  
 
ाचं ेजासाक ( The republic Of Dreams ) 
-- मायकेल पामर –  
 
ती इतकी िनल पडून होती की 
ती बोलत असताना 
 
एका कोयान ेिवणले एक िशवणिवरिहत 
जाळे िता शरीरावर 
 
आी बोलत असताना 
आिण मग ितच ेअवयव पडत गलेे िढले 
 
एकेक कन 
आिण तसचे माझहेी 
--- ००० --- 
 
माघार ( Recursus ) 
-- मायकेल पामर –  
 
आवाज, ाा साधपेणामळेु, अनकेदा धळू उडायला कारण ठरले. 
कुणीतरी णले, मला ास घतेा यते नाहीय, जण ूधळुीन ेगदुमरामळेु. 
शरीराबरोबर आवाजाचहेी वय होत जात.े 
तो णले, एका कीहोलमधनू िनसटलेा काशातनू मला आकार आला. 
कवा ा काशाचाच मी आकार आह.े 
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तो णले, शरीराला ास घतेा येयासाठी एक थर सोन फेकावा लागले. 
तो णले, यापढु ेज ेयईेल त ेअसले एक िच,  
आता सव  गोी कशा आहते माया ीन,े त ेदाखवणार.े 
तो णले, गलुाब लाल आह,े ब ेण ेचार होतात जण ूसर ेकाही श आह.े 
धळू चाकार उडत राहत.े 
तो णले, कैरोपासनूच ेकोणाही िठकाणापयतच ेअतंर फारस ेमहान नाहीय. 
जण ूकाही एखाान ेबणीची वगेळी जळुवणी कन घतेलीय. 
कवा ाा भागाचं ेकाय  तपासनू घतेलेय. 
बधा त ेसाधन धळुीत माखलेल ेआिण फडताळावर िवसरल ेगलेेल.े 
टोांा पटेीजवळ आिण चामाा बटूजोडाजवळ. 
उपल अवकाश भरयासाठी आवाज सरण पावले. 
जण ूकाही ह ेणयासाठी की हा अवकाश नाहीय अमया द. 
हा अवकाश नाहीच आह ेअमया द. 
जेा तो तमुा नजरसेमोर आणला जातो. 
आिण असा तो कोणाता आवाज आह ेजो णतो ( कवा दावाच करतो ) 
की आदा राी मला भतच े पडले कवा िवटांा रागंाचं,े 
कवा आदा राी मला  पडले अवयवाचं.े 
जेा तुी  पाहता – नहेमीच अिनेन े– भतनी गदुमरवलेला 
वाचता न यणेारा मजकूर आिण आवाज याचं.े 
जण ूकाही हाच असावा  : िेमक, कैदी आिण अितथी. 
हा आवाज, एखाा िशीा कॄतीमाण ेवा ीडेमाण ेइतर आवाजाचं ेअनकुरण करले. 
मी आा तचे तर करतोय. 
तचे तर करतोय मी आा. 
माया पाठीमाग ेअसलेले घाळ आिण ाची चयंणा. 
आवाज एक ओळखनू आह ेिकके वष. 
कधी पायाखाली कधी िठणगीन ेझाकलेला. 
आताा या िहवायाा काळजात, कवा वसतंाा ण.ू 
आवाज ाा डोयापंढु ेएक इितहास असलेला. 
धळुीचा इितहास ाा डोयापंढु.े 
जण ूआठवत असामाण ेतो णले, 
स णज ेसावकाश जळणारी काडपेटेीतली काडी. 
माया समोरा टेबलावर. 
या घाळावर आकडचे नाहीत. 
आिण मी एका ताबंा घरात राहतो ज ेएके काळी तपिकरी होत.े 
एक कागदाच ेघर, जण ूपडत असलेा काराच.े 
असला आह ेइितहास या घराचा. 
त ेतसचे िदसत.े 
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त ेअगदी तसचे िदसत.े 
आपण िवचार करतो की ह ेसागंाव ेएखाा भाषते. 
--- ००० --- 
 
गोलग माणसाच ेगाण े( Song Of the Round Man ) 
-- मायकेल पामर –  
 
( सारा जेा मोठी होईल तेा ितासाठी ) 
 
ा गोलग असलेा आिण िवषण डोयांा माणसान े
िसगारचा झरुका मारला जण ूकाही तो िजवतंच होता. सफरचदंाा  
डाा बाजलूा िगलची फुल ेआिण उजा बाजलूा जाभंळी घटंाकार फुल े
 
आिण पाठीमाग ेगवतान ेआादलेला डगर. 
आज मी खपू उदास आह ेणाला िवषण डोयाचंा माणसू 
कारण माझ ेडोके एका जपानी पटेीत मी कुपात ठेवलेय 
 
आिण ाची िकी हरवनू बसलोय. 
मी खपू उदास आह ेआज तो मला णाला 
कारण सफरचदंाजवळ िगलची फुले आहते 
 
आिण घटंाकार जाभंळी फुले जी मी पा शकत नाहीय. 
मायासाठी त ूबघशील का ांाकड े
ान ेिवचारले, आिण सागंशील का तलुा काय िदसतये त े? 
 
मला नाही त ेश मी उरलो 
कारण माझी ी गळुमट आिण अधंकु झालीय 
मणेबीा उजडेाता दीघ काळा वाचनान.े 
 
बर ेमग त ूकाय वाचलेयस त ेसागं मला 
णाला तो गोलग असलेला आिण िवषण डोयाचंा माणसू 
नाही जमणार मी उरलो 
 
कारण माझी रणशी थकलीय आिण अ झालीय 
ा गोी िदसचू नाही शकत कोणाही उजडेात   
अशा गोकड ेपान पान 
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आिण मी तर माझ ेडोके ा जपानी पटेीत कुपात टाकून 
िकी िभरकावनू बसलोय. 
मग मी त ूआह ेआिण त ूमी आहसे 
 
णाला तो िवषण डोयाचंा माणसू िजवतंच असामाण.े 
मी िलन दईेन तलुा की मी कुठे असायला हव े
ती िगलची फुल ेआिण घटंाकार जाभंळी फुल ेयांा दरान 
 
आिण त ेसफरचदं आिण तो डगर यांाही बाबतीत 
आिण मग आपण पारपासनू राीपयत िसगारच ेझरुके मारत बस ू
जण ूकाही आपण िजवतंच आहोत अस ेसमजनू. 
--- ००० --- 
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चालस बकुोवी – जम न-अमिेरकन कवी – १९२० त े१९९४ -- हा डट िरयािलझम चा णज ेवाववादाा 
िवशषेतः समाजाता , लित वा दजा हीन समजा गलेेा जगयाच ेिचण करणाया ‘ अ वाववाद 
‘ या भागाचा उाता होता. ाच ेिनान अिधक लेखन मरणोर कािशत झाले. 
 
संरणीय ित ( A Smile to Remember ) 
-- चालस बकुोवी –  
 
आमाकड ेएका वाडयात काही सोनमास ेहोत.े 
ात त ेवत ुळाकार िफरत. तो वाडगा होता टेबलावर 
ज ेहोत ेरंगवलेा िखडकीजवळ, जड पडद ेलावलेा. 
आिण माझी आई, नहेमीच ित करणारी, आी सगयानंी  
आनदंी असाव ेअशी इा करायची, णायची,  
“ आनदंी राहा हेी ! “ आिण बरोबरच होत ेितच े: 
श असले तर आनदंी राहण ेचागंलेच की. 
पण माझ ेवडील सातान ेितला आिण मला 
आठवातनू अनकेदा मारत असत. ांा 
सहा फूट दोन इचंी शरीरात सतंाप खदखदत अस े
आिण ानंा ह ेकळत नस ेकी काय आह ेह ेआतनू धडका दणेार.े 
 
माझी आई, एक गरीब मासा,  
आनदंी होता यायची वाट पाहायची मार खात, 
दर आठवाला दोनतीनदा, मला आनदंी राहायला सागंत : 
“ हेी, हास बघ ू! हसत का नाहीस त ूकधी ? “ 
 
आिण कस ेहसायच ेत ेती मला हसनू दाखवायची – 
आिण इतके िवषण ित मी कधीच कुठेच नाही पािहलेले. 
 
एके िदवशी त ेसोनमास ेमलेे, पाचही – 
त ेतरंग ूलागल ेपायावर कललेल ेएका बाजलूा 
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आिण डोळे अजनूही उघड ेअसलेले. 
आिण जेा माझ ेवडील परतले घरी 
तेा ानंी त ेफेकले माजंराला खायला 
सपैाकघराा जिमनीवर 
आिण आी बघत रािहलो 
माझी आई ित करत असताना. 
--- ००० --- 
 
िनळा पी ( Bluebird ) 
-- चालस बकुोवी –  
 
माया काळजात एक िनळा पी आह,े 
ाला बाहरे यायच ेआह,े 
पण मी खपूच भारी पडतोय ाला. 
मी णतो, ितथचे आत राहा, 
कुणालाही मी तलुा पा दणेार नाही. 
माया काळजात एक िनळा पी आह,े 
ाला बाहरे यायच ेआह,े 
पण मी ाावर ओततो िी 
आिण िसगारटेचा धरू घतेो ओढून ाावर, 
आिण वेया आिण बारसिेवका आिण 
िकराणा कानातले कारकून 
यानंा कधीच नाही कळत 
की आत तो आह.े 
 
माया काळजात एक िनळा पी आह,े 
ाला बाहरे यायच ेआह,े 
पण मी खपूच भारी पडतोय ाला, 
मी णतो, 
ग बस, माझा सगळा िवचका 
करायचाय का तलुा ? 
माया कामाचंा नाश करायचाय का तलुा ? 
यरुोपातला माया पुकाचंा खप 
उ करायचाय का तलुा ? 
माया काळजात एक िनळा पी आह,े 
ाला बाहरे यायच ेआह,े 
पण मी फारच शार आह,े मी ाला 



61 
 

फ राीच बाहरे पडू दतेो कधी कधी 
जेा केजण झोपलेला असतो. 
मी णतो, मला मािहती आह े
त ूआत आहसे त,े 
ामळेु, की नको होऊस. 
आिण मग मी ाला परत आत ठेवतो, 
पण तो काहीसा गात असतो 
ितथचे आत, मी ाला अगदीच म नाही दते 
आिण आी तसचे एक झोपतो 
आमाता गु करारासह. 
आिण ह ेबयापकैी एखाा माणसाला 
रडवणार ेअसत,े पण मी 
नाही रडत, 
तुी ? 
--- ००० --- 
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पाो नेदा – िचिलयन कवी – १९०४ त े१९७३ – किुन िवचारसरणीचा परुता  – १९७१ साली नोबले 
पािरतोिषकान ेसािनत. 
 
त ूमला िवसरलीस तर ( If You Forget Me ) 
-- पाो नेदा –  
 
मला वाटत ेह ेएक 
तलुा समजायला हव.े 
 
ह ेकस ेआह ेत ेत ूजाणतसे :  
जर मी पािहले 
चंाा िटकाकड,े 
माया िखडकीशी असणाया 
मदं पानगळीता लाल फादंीकड,े 
जर मी श केला 
शकेोटीजवळा अग राखलेा 
कवा सरुकुता शरीराा लाकडाला 
तर ह ेसगळे मला तुयाकडचे नते े
जण ूकाही ज ेज ेअिात आह ेत ेत,े 
सगुधं, काश, धात,ू 
या सगया छोा छोा नावा आहते 
ा जातात तरंगत तुया बटेाकड े
माया तीते असणाया. 
 
त ेठीक, पण आता 
जर हळूहळू त ूमायावर मे करण े
बदं करत गलेीस तर 
मीही हळूहळू तुयावर मे करण ेबदं करने. 
 
अचानक त ूजर िवसरलीस मला 
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तर माझा कानोसा नको घऊेस, 
कारण आधीच मी तलुा िवसरलेलो असने. 
 
माया जगयातनू िफरणार े
िनशाणाचं ेवार ेजर तलुा पाािळक आिण वडे े
वाटत असतील आिण तझुा िनण य झाला असले 
की ाव ेमला सोडून ा दयाा िकनायावर 
िजथ ेआहते माझी मळेु, 
तर लात ठेव 
ाच िदवशी, ाच वळेी, 
मी माझ ेखादं ेउडवने 
आिण माझी मळेु िनघतील 
सया दशेाा शोधात. 
 
पण के िदवशी, 
के घटकेला, 
जर तलुा वाटले लभ गोडान े 
की तझुी िनयती मायासोबतच आह ेजोडलेली, 
जर के िदवशी एखाद ेफूल 
ार होऊ लागले तुया ओठावंर माया शोधात, 
आहा, माया िय,े माझीच माझीच असलेा िय,े 
तर पवूाच अीच ेमायात पनुनमा ण होईल, 
मायात काहीच िवझलेले वा िवतॄीत गलेेल ेनसले, 
माझ ेमे तुया मेावरच तर पोसले जात,े ह ेिय,े 
आिण जोवर त ूिजवतं आहसे तोवर त े
तुयाच आलगनात असले,  
माया आलगनासह. 
--- ००० --- 
 
सागराा ा ाताया ( The Old Women of the Ocean ) 
-- पाो नेदा –  
 
गभंीर सागराकड ेयतेात ा ाताया 
ांा गयातं ांा शाली बाधंलेा 
ाचंी नाजकु पावले करकरवत 
 
ा एकाच बसतात िकनायावर 
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ना ाचंी नजर ह दतेा वा ना ाचं ेहातही 
ना ढग बदलता ना शातंता. 
 
तो अील सागर फुटतो आिण पजं ेउभारतो 
उतारावन वगेात जातो िबगलु वाजवत 
आिण ाची साडंाची दाढी हलवतो. 
 
ा सौ ाताया बसलेा असतात 
जण ूएखाा पारदशक नावते आिण 
ा पाहतात ा दहशती लाटाकंड.े 
 
कुठे जातील ा ाताया आिण होा तरी कुठे ा ? 
ा के कानाकोपयातनू यतेात 
ा आपाच तःा आयुातंनू यतेात. 
 
आता ांाकड ेतो सागर णज ेआह े
थडं आिण धगधगती िरकामीक 
ालानंी भरलेला एकातं. 
 
ा यतेात सव  गतकाळातंनू 
ा काळी सगुधंी असलेा घरातंनू 
िवझनू गलेेा संाकाळतनू. 
 
ा पाहतात कवा नाहीही पाहात सागराकड े
ांा आधाराा काानंी ा काही िच ेकाढतात वाळूत 
आिण तो सागर पसुनू टाकतो ाचंी ती अरकला. 
 
ा ाताया उठतात आिण िनघनू जातात 
ांा िठसळू पीपावलानंी 
लाटा फुसाडंत आत यते असताना 
ितथा वायात न दंडत. 
--- ००० --- 
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ऑािओ पाझ – मिेकन कवी – १९१४ त े१९९८ – अितवाववाद, अिवाद, बौ धम  आिण ह धम  
याचंा भाव – १९६२ त े१९६८ भारतात मिेकोच ेराजत – १९९० ला नोबले पािरतोिषकान ेसािनत. 
 
रा ( The Street ) 
-- ऑािओ पाझ –  
 
हा एक लाबंलचक आिण शातं रा आह.े 
मी चालतो अधंाया काळेपणात धडपडतो आिण पडतो 
आिण उठतो, आिण मी चालतो अधंपण,े माझी पाऊले 
तडुवतात शातं दगड आिण वाळलेली पान.े 
माया मागनूही कुिणतरी तडुवतोय दगड, पान े: 
माझी गती कमी झाली तर ाचीही कमी होत;े 
मी धाव ूलागलो तर तोही धाव ूलागतो, मी वळतो : कुणीच नाहीय. 
सगळेच अधंारलेल ेआिण ारहीन, 
माझी पाऊलेच फ माझ ेभान असलेली, 
मी वळतो आिण पुा पुा वळतो या कानाकोपयातं, 
ज ेसातान ेनतेात मला ा राकड े
िजथ ेकुणीच मायासाठी थाबंलेल ेवा मायामाग ेयणेार ेनाहीय, 
िजथ ेमी अनसुरतो एका माणसाला जो धडपडतो, 
उठतो आिण मला पािहावर णतो : कुणीच नाहीय. 
--- ००० --- 
 
पलीकड े( Across ) 
-- ऑािओ पाझ –  
 
मी उलटतो ह ेिदवसाच ेपान, 
िलिहताना मला सािंगतले गलेेल े
तुया पापयांा गतीकडून. 
 
मी वशेतो तुयात, 
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काळोखाची सता असलेा. 
मला काळोखाचा परुावा हवाय, हवीय 
ाशन करायला काळी दा : 
घ ेमाझ ेडोळे आिण िचरड त.े 
 
एक िनशाब 
तुया नाावर : 
महका गलुाबाच ेगढू. 
 
माझ ेडोळे िमटत िमटत 
मी त ेउघडतो तुया डोयातं. 
 
सतत जागी 
िता ररंगी रशवेर : 
तझुी ओली जीभ. 
 
वाहत ेझर ेआहते 
तुया धमांा उानात. 
 
राचा मखुवटा धारण कन 
मी ओलाडंतो तझु ेिवचार कोरपेणान े: 
िॄतशं दाखवतो मला माग  
जगयाा सया बाजचूा. 
--- ००० --- 
 
 
जायाा आिण  थाबंयाा म े( Between Going and Staying ) 
-- ऑािओ पाझ – 
 
जायाा आिण थाबंयाा म े
िदवस होतो दोलायमान, 
मेात ाा तःा पारदशपणान.े 
ही वत ुळाकार पार आता आह ेएक उपसागर 
िजथ ेिनलपणातले जग हदोळत.े 
 
सव च आह े आिण सव च अा, 
सगळेच आह ेसमीप आिण तरीही शा बाहरे. 
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कागद, पुक, पिेल, लास, 
िवसावतात ांा नावांा सावातं. 
 
माया कानिशलातं धडधडणारा काळ िगरवतो 
तचे अपिरवत नीय राच ेजंन. 
 
तट भतीच ेपातंर करतो काश 
ितबबांा ेागहॄात भतुाटकीसमान. 
 
मी िदसतो तःला मावर एका डोयाा  
िनरखणाया मला ाा शू नजरने.े 
 
तो ण होतो िविळत. अचल, 
मी थाबंतो आिण जातो : मी आह ेएक िवराम. 
--- ००० ---   
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वाो पोपा – सबयन कवी – १९२२ त े१९९१ – तानाचा पदवीधर -- अितवाववाद आिण सबयन लोकपरंपरा 
यांा भावातंनू तःची एक वगेळीच शलैी िवकिसत केली. 
 
बदक ( Duck ) 
-- वाो पोपा –  
 
ती चालत ेडुलत डुलत धळुीतनू 
ा धळुीत नसतात हसर ेमास े
िता दोी बाजूतंनू ती नते े
पायाचा अपणा वान 
 
ओबडधोबड 
ती डुलत चालत ेहळू हळू 
िता िवचारात असलेा 
लायापंयत ती कशी ना कशी पोचलेच 
 
कदािप 
कदािप नाही जमणार ितला 
चालायला 
जस ेजमायच ेितला 
नागंरण ेितच ेआरस े
--- ००० --- 
 
आत आत आपातं ( Far Within Us ) 
-- वाो पोपा –  
 
१. 
आपण उचलतो आपले हात 
हा रा चढतो वर आकाशात 
आपण खाली पाडतो आपले डोळे 
ही छर ेउतरतात खाली िशरत जिमनीत 
 
आपण उेख न केलेा 
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आपा के वदेनतेनू 
उगवत ेएक चेनटच ेझाड 
आिण राहत ेएक गढू बननू आपा माग े
 
आपण बाळगलेा  
के आकांतेनू 
उगवतो एक तारा 
आिण अा हलत राहतो आपा समोर 
 
यतेोय का ऐकू तलुा हा गोळीबार 
आपा डोाभोवती उडणारा 
आिण यतेोय का ऐकू हा गोळीबार  
जो करतोय रण आपा च ुबंनाच े 
२. 
तुया कटाांा रानंा 
नाहीय अतं 
 
तुया डोयातंनू आललेे लॅोपी 
नाही करत लातंर दिणलेा 
 
तुया छातीता ऍन झाडावंन 
ाचंी पान ेनाही पडत 
 
तुया शांा गा त 
नाही मावळत सयू  
३. 
आपला िदवस आह ेएक िहरव ेसफरचदं 
दोन फोडी केलेल े
 
मी पाहतो तुयाकड े
तलुा नाही मी िदसत 
आपा दोघामं ेआह ेहा अधं सयू  
 
या पाययावंर 
आपली फाटलेली िमठी 
 
मला त ूसाद घालतसे 
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मला ती नाही ऐकू यते 
आपामं ेआह ेही बिहरी हवा 
 
कानांा िखडातंनू 
शोधताहते माझ ेओठ 
तझु ेित 
 
या छेदरावंर 
आपले तडुवल ेगलेेल ेच ुबंन 
 
मी िदलाय तलुा माझा हात 
तलुा त ेजाणवत नाहीय 
शूतने ेघतेलेय तलुा िमठीत 
 
चौकाचौकातंनू  
शोधतोय तझुा अ ू
माझ ेडोळे 
 
या संाकाळी माझा मतॄ िदवस 
भटेतोय तुया मतॄ िदवसाला 
 
झोपतेच फ 
चालतो आपण समान र े
४. 
ह ेआहते तझु ेओठ 
ज ेमी आता परत करतोय 
तुया मानलेा 
 
ह ेआह ेमाझ ेचादंण े
ज ेमी उतरवनू घतेोय 
तुया खांावंन 
 
आपण हरवनू बसलोय एकमकेानंा 
अभे झाडीत 
आपा भटेीा 
 
माया हातातं 
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तझुी मोहाची सफरचदं े
मावळतात आिण पहाटतात 
 
तुया घशात 
भडकतात आिण िवझतात 
माया अधीर वासनाचं ेतार े
 
आपण ा झालोय एकमकेानंा 
या सोनरेी पठारावर 
आत आत आपातं 
--- ००० --- 
 
एका गोीची गो ( The Story of a Story ) 
-- वाो पोपा –  
 
कोण ेएके काळी एक होती गो 
 
ितचा शवेट यायचा 
िता सुवातीआधी  
आिण ितची सुवात यायची 
िता शवेटानतंर 
 
ितच ेनायक ितात वशेत 
ांा मॄनूतंर 
आिण सोडून जात ितला 
ांा जापवू 
 
ितच ेनायक बोलत 
कोणा पॄीबल कोणा गा बल 
त ेसव  कारा बाबबल बोलत 
 
फ त ेएका गोीवर बोलत नसत 
ानंाच माहीत नसलेा 
की त ेफ एका गोीतले नायक आहते 
 
अशी गो की िजचा शवेट यईे 
िता सुवातीपवू 
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आिण िजची सुवात यईे 
िता शवेटानतंर 
--- ००० --- 
 
 (  काही मिहापंवू केलेला वरील किवतचेा आणखी एक अनवुाद -- ). 
 
कोण ेएके काळी एक होती गो 
 
ितचा शवेट ायचा 
िता सुवातीआधी 
आिण ितची सुवात ायची 
िता शवेटानतंर 
 
ितच ेनायक ितात यते 
ांा मॄनूतंर 
आिण ितातनू बाहरे पडत 
ांा जाआधी  
 
ितच ेनायक बोलत 
कुया पॄीबल, कुया गा बल 
त ेकाहीबाही बोलत राहात 
 
ा गोीत िजचा शवेट 
यतेो सुवातीआधी 
आिण िजची सुवात होत े
िजा शवेटानतंर 
--- ००० --- 
 
 
िरकामीक ( Nothingness ) 
-- वाो पोपा –  
 
ह ेिरकािमके त ूझोपलेली होतीस 
आिण त ू पािहलेस की त ूकाही आहसे 
 
कशालातरी लागली आग 
िता ाला िपरगाळा गेा 
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अधं वदेनामं े
 
त ूजागी झालीस ह ेिरकािमके 
आिण तझुी पाठ घतेलीस त ूशकूेन 
ा ाता ालेवर 
 
तलुा ा ालेा वदेना नाही िदसा 
जगभरा णाात अशा वदेना 
तझुी पाठ हीची होती 
 
ह ेिरकािमके त ूपुा झोपी गलेीस 
आिण ात त ूपािहलेस की त ूिरकामीक आहसे 
 
ाला िवझनू गलेी 
िता वदेनानंा ाचंी ी िमळाली 
आिण ाही गेा िनघनू सतते 
--- ००० --- 
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टी. एस. एिलयट – अमिेरकेत जलेला इिंलश कवी – १८८८ त े१९६५ – १९४८ ा नोबले पािरतोिषकान े
सािनत.  
 “ किवता णज ेभावनलेा मोकाट सोडण ेन,े किवता णज ेकेवळ िमाची अिभीही न,े पण, किवता 
णज ेिमापासनू सटुका होण.े परंत,ु भावना आिण िम असलेानंाच ह ेसमज ूशकत ेकी ापंासनू सटुका 
णज ेकाय. “  अस ेणणारा कवी. 
 
हलेन मावशी ( Aunt Helen ) 
-- टी. एस. एिलयट –  
 
कुमारी हलेन ही माझी अिववािहत मावशी होती 
आिण ती राहायची एका छोा घरात एका फॅशन चौकाजवळ 
आिण ितची काळजी ायला होत ेचार सवेक. 
आता ती वारावर होती शातंता गा त 
आिण ती असलेा राा शवेटाला. 
शटस  खाली ओढून घेयात आललेी होती 
आिण अंसंार वापकान ेपाय पसुले होत े
ाला जाणीव होती की अशा गोी यापवूही घडलेा आहते. 
कुाचंी अुम वा केलेली होती, 
पण यानतंर लौकरच पोपटही मरण पावला होता. 
शकेोटीवरा शेवर ेडनेच ेघाळ सातान ेिटकिटकत होत,े 
आिण हरकाा सवेक बसला होता डायनग टेबलवर 
माडंीवर घऊेन दोन नबंरा सिेवकेला – 
जी खपू काळजी ायची ितची मालकीण िजवतं असताना. 
--- ००० --- 
 
 
पोकळ माणस े( Hollow Men ) 
-- टी. एस. एिलयट – 
 
िमा कुझ  – मलेाय तो       * 
ा वॄ माणसाला एक पसैा 
 
१. 
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आी आहोत पोकळ माणस े
आी आहोत भुा भरलेली माणस े
एक कललेली 
मकाचा भाग पान ेभरलेली. अररे े! 
आमच े आवाज, जेा 
आी एक कुजबजुतो तेाच े
आहते शातं आिण अथ हीन 
सकुलेा गवताता वायासारख े
कवा उंदराचं ेपाय िफरावते फुटा काचावंन 
आमा शु तळघरात तस.े 
 
घाटािशवाय आकार, रंगािशवाय छटा, 
गिलतगा जोर, हालचालीिशवाय आिवभा व; 
 
थटे डोयानंी इथले असण ेओलाडंलेय ानंी  
मॄूा पिलकडा रााकड ेजात 
त ेठेवतात आमची आठवण – ठेवलीच तर – गमावलेले 
हसक आ ेणनू न ेतर फ 
पोकळ माणस ेणनू 
भुा भरलेली माणस ेणनू. 
 
२. 
 
डोयानंा सामोर ेजायाची हमत नाहीय मायात 
ातंही, मॄूा रााता, 
ह ेडोळे अवतरतच नाहीत : 
ितथ,े त ेडोळे असतात 
मोडकळलेा भंावरचा सयू काश 
ितथ,े असत ेएक झलुणाच ेझाड 
आिण आवाज असतात  
वायाा गायात 
अिधकच र आिण अिधकच गभंीर 
एखाा पसुटा तायान. 
 
मॄूा रााा जवळ 
यायच ेनाहीय मला 
आिण आता पिरधानही क ा मला 
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उंदराचा कोट, कावयाची चा, शतेात 
एकमकेावंर पडलेले दाडं े
वाग ूा मला वायासारख े
अिधक जवळीक न साधता – 
 
ही काही अिंतम भटे न े
सिंधकाशाा राातली. 
 
३. 
 
हा मतॄ दशे आह े
हा काटेरी झाडाचंा दशे आह े
इथ ेउभारा जातात 
दगडाा ितमा, इथचे ानंा ा होतात 
मयताा हातान ेकेलेा ाथ ना 
पसुटा तायाा चमकयात. 
 
त ेअस ेतर नाहीय की 
मॄूा सया राात 
एकानचे जाग ेहोताना 
आपण नाजकुपणान े
थरथरयाा वळेी 
ा ओठानंी घतेल ेअसत ेच ुबंन 
तचे साकारताहते ाथ ना फुटा दगडासंमोर. 
 
४. 
 
त ेडोळे इथ ेनाहीयत 
इथ ेकोणतचे डोळे नाहीयत 
या मॄ ूपावणाया तायांा दरीत 
या पोकळ दरीत 
आमा गमावलेा रााचा जण ू
मोडका जबडा असलेा 
 
या शवेटा अशा भटेीा जागामं े
आी चाचपडतो एक 
आिण टाळतो बोलण े
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जमनू या िकनायावर सजुलेा नदीा 
 
िहीन, पुा डोळे िदसयाा अभावी  
ा सातयु तायामाण े
अनकेागंानंी फुला गलुाबामाण े
मॄूा सिंधकाशी रााता 
तचे फ आशा असलेा 
या िर माणसाचंी. 
 
५. 
 
ह ेआपण चाललोय िनवडुगंाभोवती 
काटेरी झाड काटेरी झाड 
ह ेआपण चाललोय िनवडुगंाभोवती 
पहाटे बरोबर पाच वाजता 
 
कना आिण वाव 
यांा म े
गती आिण कॄती 
यांाम े
पडत ेसावली 
                                            कारण रा तझु ेआह े
सभंव आिण सज न 
यांाम े
भावना आिण ितसाद 
यांाम े
पडत ेसावली 
                                               जगण ेखपू दीघ  आह े
इा आिण उबळ 
यांाम े
कुवत आिण अि 
यांाम े
अक  आिण पाडाव 
यांाम े
पडत ेसावली  
                                                   कारण रा तझु ेआह े
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कारण तझु ेआह े
जगण ेआह े
कारण तझु ेआह ेह े
 
अशी होत ेजगाची समाी 
अशी होत ेजगाची समाी 
अशी होत ेजगाची समाी 
घणाघातान ेन ेतर कहत कहत 
--- ००० --- 
* िमा कुझ  ह ेजोसफे कॉनराडा ‘ द हाट ऑफ डाकनसे ‘ या लघकुादबंरीतल ेपा आह.े 
आिकन जगंलाता लोकानंा ससुॄंत करण ेया उिाा उदार मखुवाखाली असणार ेाच ेगुगेारी ौय  ह े
ाच ेविैश होत.े 
 
आणखीही काही सदंभ  िदल ेजातात – पण त ेसगळे डोात न घतेाही ही किवता थटे पोचत.े 
--- ००० --- 
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ँक ओ’ हारा – अमिेरकन िचकार, लेखक, कवी – १९२६ त े१९६६ – अमतू तचेा आिण अितवाववादाचा भाव – 
दनैिंदन जगयाता घटना व सवंाद यानंाही किवतते वगेळेच ान – ा काळाता कवा ‘  ूयॉक  ूल ‘ या 
समहूाचा नतेा – एका टॅीखाली सापडून ाचा मॄ ूझाला. 
 
उदास ाहारी ( Melancholy Breakfast ) 
-- ँक ओ’हारा –  
 
उदास ाहारी 
वरती िनळे खालती िनळे 
 
मकू अडं ेिवचारात 
आिण टोरचा वीजकान तीते 
 
चादंया या ओळीत -- 
‘ लपलाय तो ढग ‘ 
 
अिवासाची मलू ेअसतात 
फारच जोरकस सकाळी 
--- ००० --- 
 
माझ ेदय ( My Heart ) 
-- ँक ओ’हारा –  
 
सततच मी रडत नाही राहणार 
ना मी सतत हसत राहणार, 
यातंला कोणताही ‘ताण ‘ 
मला सयापेा आवडीचा अस ेकाही नसत.े  
मला एखाा फालत ूिपरची तातडी आवडले, 
णज ेनसुता झोप आणणारा न,े पण बडाही, 
अितखचक, पिहला टा टाईप. मला हव ेअसत े
िनदान ा असया एवढ ेतरी िजवतं असण,े आिण जर 
माया गधळाचा एखादा त णाला की, “ हा काही 
ँक न े! “ फारच छान ! मी काही 
सततच तपिकरी कवा राखाडी सटू नाही वापरत, 
वापरतो का ? नाहीच. मी ऑपरेाला जातानाही 
साध ेकामावरच ेशट वापरतो बतकेदा. मला 
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माझ ेपाय अनवाणीच हव ेअसतात, 
माझा चहेरा मला दाढी केलेलाच हवा असतो, आिण माझ ेदय – 
ाबाबत खर ेतर आधी काही ठरवताच नाही यते, पण 
ाता ात बर ेह ेकी, माया किवता खुा असतात. 
--- ००० --- 
 
मी िचकार का नाहीय ( Why I Am Not A Painter ) 
-- ँक ओ’हारा –  
 
मी िचकार नाहीय, मी कवी आह े
का ? खर ेतर मला आवडल ेअसत े
िचकार असण,े पण नाहीय मी, ठीक आह,े 
 
उदाहरणाथ , माईक गोडबग  
हा सु करतोय एक िच. मी सहज ितथ ेजातो. 
“ बस आिण घ ेएखादी दा “ तो 
णतो. मी िपतो; आी िपतो. मी पाहतो 
वर िचाकड.े “ त ूात ‘ साड ‘ हा श घतेलायस. “ 
“ होय, ाला ितथ ेहोती गरज काहीतरी. “ 
“ अा. “ मी जातो आिण काही िदवस जातात 
आिण मी पुा सहज ितथ ेजातो. त ेिच 
चाच असत,े आिण मी परत जातो, आिण िदवस  
जात राहतात. पुा मी सहज जातो. त ेिच 
पणू  झालेले असत.े “ कुठाय तो ‘ साड ‘ श ? “ 
ज ेकाय रािहलेय त ेअसत ेफ 
अर,े “ त ेजाच झाले होत,े “ माईक णतो. 
 
आिण मी ? एक िदवशी मी िवचार करत असतो 
एका रंगाचा : नारगी.  मी िलिहतो एक ओळ 
नारगी रंगाबल. अगदी लौकरच त ेहोत े
एक पणू  पान शानंी भरलेल,े ओळी नसलेल.े 
नतंर आणखी एक पान. ात हव ेअसत े
अजनू खपू काही, नारगी रंगाच ेन,े तर 
शाचं,े िकती भयानक असतो नारगी 
आिण जगणहेी. िदवस जात राहतात. तस े 
त ेगातही असत,े मी खरा कवी आह.े माझी किवता 
पणू  होत ेआिण मी उेखही केलेला नसतो 



81 
 

अजनू नारगीचा. ा असतात बारा किवता, मी णतो 
ानंा, नारगी किवता. आिण एक िदवशी एका गलॅरीत 
मी पाहतो माईकच ेिच, नाव असलेले ‘ साड ‘. 
--- ००० --- 
( साड नावाच ेमास ेअसतात. ) 
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पॉल लन –  च कवी – १८४४ त े१८९६ – ितमावादी – तो िवषणतचेा बळी असनू किवतते शातंता शोधणारा 
होता. ानचे टामाण,े तो पणू ाा शोधात होता.  
 
किवतचेी कला ( Ars Poetica ) 
-- पॉल लन –  
 
सवा त उ सगंीत, 
ातला िवषमतोल महाचा 
हवमे ेअिधक सहज िवरघळणारी अता 
ात काहीच अवजड वा िर नसलेली. 
 
शाचंी िनवड नका करत बस ू
ीत काही गधळ असािशवाय : 
छायांा किवतइेतके िय काहीच नाही 
िजथ ेअचकूता वरत ेअिनणा यकतलेा. 
 
पडानंी झाकलेले डोळे स ुदंर असतात, 
मोठा असतो तो िदवस मााी कंप पावणारा, 
तजेी तायाचंी िनळी बिेश कधीही चागंली 
पानगळीा आकाशात, थडं, चंािशवाय. 
 
आपाला नहेमी हव ेअसतात बारकाव,े 
रंग न,े बारकावचे सततच सारख े! 
बारकावचे फ िमळव ूशकतात 
ाशी , िबगलुाशी बासरी ! 
 
पळा खनुी सभुािषतापंासनू, 
ूर शारी आिण किषत िवनोदापासनू 
अस ेसगळे ज ेउ िनळाईा डोयातं आणत ेअ,ू 
आिण टाळा तहेी सगळे लसणुाच ेभडक अ ! 
 
वॄ ा आिण ाची म ुडंी मरुगाळा ! 
तुी वाही असाल तेाच चागंले असाल, 
यमक कदािचत अिधक शहाण ेयोजाल. 
आपण जर ल नाही िदल ेतर त ेजाईल कुठे ? 
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यमकाच ेदोष कोण सागंणार ? 
कुठा एखाा वेा मागासान ेवा रबधीर बालकान े
घडवलाय हा गुा आिण ह ेकवडीमोल र  
ज ेकसावर खोटे पडत ेआिण वाज ूनाही शकत खणखणीत ? 
 
पुा सगंीत आिण नहेमीच सगंीत ! 
तमुा किवतचेी ओळ इतकी तरल आिण हलकी असावी 
की अस ेवाटाव ेकी आाच उंच िवहरत तरंगतोय 
ना नभांा शोधात आिण टवटवीत िेमकांा. 
 
तमुची ओळ अस ूा एक सवा त नामी धाडस 
पहाटेा तणाव वायावर तरंगणार े
ज ेजाग ेकरत जात ेसगळे सनसनाटी मामल े… 
बाकी सगळे आपले नसुतचे असत े– सािह ! 
--- ००० --- 
 
माझ ेओळखीच े ( Oft Do I Dream ) 
-- पॉल लन –  
 
अनकेदा मला ह े पडत,े िविच आिण भदेक, 
एका ीच,े अात, िजावर माझ ेमे आह ेआिण िजच ेमायावर 
आिण जी कधीच, वळेोवळेी, तीच तशीच नसत,े 
कवा नसत ेअगदीच वगेळीही : ओळखत ेती मला आिण मेही करत.े 
 
खरचे िकती छान ओळखत ेती मला आिण माया दयाला 
ितासाठीच असलेा अिधकािधक पण,े तो काही च नाहीय, 
ितासाठीच फ, तीच फ ह ेओळखत,े मग, 
कसा िनववावा माया भवुईवरचा घाम िता रडयान े? 
 
ती काळी आह ेकी गोरी की ताबंसू – ह ेमला नाही माहीत. 
ितच ेनाव ? मला इतकेच आठवतये की त ेचळुबळेु आिण खपू आवडणार ेआह े
जशी होती इतर मेाा ची ानंा जगयान ेहपार केलेय. 
 
ितच ेडोळे तसचे आहते जस ेअसावते एखाा िशाच,े 
आिण िता र, गभंीर, सौ आवाजात आह े
आभास ा मेाा आवाजाचंा ज ेमॄ ूपावलेले आहते. 
--- ००० --- 
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िफिलप लाकन – इिंलश कवी – १९२२ त े१९८५ – सामा जगयाता दनैिंदन आिण कंटाळवाया तपशीलातंनू 
कसदार आिण संरणीय किवता िलिहा – ा काळातली नवंदी – िनओ-रोमिँटक – शलैी नाकारणाया 
काहा ‘ चळवळ ‘ नामक समहूाचा नतेा – औदासी, म पणा, विैकता, मे आिण एकाकीपणा ह ेाच ेकिवतचे े
िवषय होत े– जभर अिववािहत रािहला – मलेु जाला घालण ेथाबंवल ेपािहज ेयावर ाची एक किवता आह.े “ 
लिगक समागमाला सुवात झाली से साली ! “ अशी ाची अनके उॄत ेिस आहते. ाला लगवादी आिण 
वशंवादी णनू हटेाळणारहेी काही आहते.  
 
शासवंाद ( Talking In Bed ) 
-- िफिलप लाकन –  
 
शतेल ेबोलण ेखर ेतर सवा त सोप ेअसायला हव े
एक पडून असण ेह ेइतके असत ेअस ेकी एक 
तीकच असत ेत ेदोन माणस ेिनावान असयाच.े 
 
तरीही अिधकािधक वळे जात राहतो शातंतते. 
बाहरेा वायाची अपणू तचेी अता 
वाढवत ेआिण पागंवत ेढगानंा इततः आकाशात. 
 
आिण काळी शहर ेिढगान ेजमतात िितजावर. 
यातंा कशालाच आमच ेकाही घणे ेनसत.े यातंले काहीही नाही 
दाखवत की का या एकाकीपणापासनू र असयाा अितीय वळेी 
 
उलट अिधकच होत ेकठीण सापडण े
श एकाच वळेी स आिण दया असणार े
कवा अस नसणार ेकवा िनदय नसणार.े 
--- ००० --- 
 
काल मी का पािहले तझु े ( Why did I Dream Of You Last Night ) 
-- िफिलप लाकन –  
 
काल मी का पािहले तझु े ? 
आता सकाळ माग ेढकलतये केस करा काशान े
आठवणी खाडकन परततात मुाड फोडामाण;े 
उठून बसनू मी पाहतो एकटक मल धुाकड े
िखडकीपाडा. 
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िकके गोी ा गेात िवतॄीत अस ेमी समजत होतो 
ा परततात माया मनात अिधकच िविच वदेनने े
-- जण ूखपू प ेयावीत अशा एखााा नावान े
ान ेिकके वषापवूच सोडलेल ेअसाव ेह ेघर. 
--- ००० --- 
 
चे ेउपचार ( Faith Healing ) 
-- िफिलप लाकन –  
 
सावकाशपण ेा िया रागंते यतेात तो उभा आह ेितथ े
बाबदारपण ेिवनाेन चा घातलेला, परेी केसाचंा, 
काळा सटू घातलेला, शु कॉलरचा. सवेक अथकपण े
ानंा िवनवतात पढु ेचलयासाठी ाचा आवाज आिण हात यांाकड,े 
ाा ऊबदार मेळ आेा उु पावसात 
राहता यते ेकेीला समुार ेवीस सकंेद. हं, माया िय मलुी,  
काय आह ेास तलुा, िवचारतो तो खोल अमिेरकन आवाज, 
आिण वाट न पाहता, जातो ाथ नते 
दवेाला सागंत कुणाा डोयाबल, कुणाा गडुाबल. 
ाचंी डोकी अचानक घतेली जातात ओजंळीत; नतंर सोडली जातात. 
 
िवचार हरवामाण,े ा जातात शातंतते; काही 
झोपते असामाण ेभरकटतात, तःा नहेमीा जगयात  
न परतलेा अजनू; पण काही राहतात ताठर गदगदत आिण फारच 
भाविनक होत ांा सखोल घोगया अूनंी जण ूकाही ांातंले 
एक कारच ेमकेु आिण मखू  बालक अजनू आह ेिजवतं 
दयेा शा न ेपुा जाग ेहोणार ेिवचार करत की शवेटी 
एक आवाज ानंा एकटीला बोलावतोय, आिण त ेहात आल ेआहते 
ानंा सावरायला आिण हलके करायला; आिण असा आनदं यतेोय 
की ांा जड िजभावंन गळतये लाळ , डोळे िपळवटून टाकतायत ःख, 
कधी न ऐकलेा उराचंी चडं गद कदाटत आिण फुित होत – 
 
काय आह ेास तलुा ! िमशाचंा आवाज – फुलाफुलांा ॉम ेा 
सिदत होतात, आतापयत, सगळा ासच तर घडलाय, केीम ेआह े
िनि एक भावना मेामाण ेजगता येयाची.  
काही जणा बाबतीत तो आह ेअभाव ानंी कुणावर मे करत जगयाचा 
पण झाडून उरलेा सव जणमध ेतो आह ेभाव ानंी काय काय केले असत े
ांावर कुणी मे केले असत ेतर याा खतंीचा. 
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त ेकाहीच नाही बर ेहोत. एक चडं गिलतगा करणारी वदेना, 
जण ूपावले जड करणारी त ेकडक य ढाळत असताना अ,ू 
पसरत ेसावकाशपण ेांातं – त ेतस ेआिण उंचावरचा आवाज 
िय बाळ णणारा, आिण काळान ेसगळे खोटे ठरवलेला. 
--- ००० --- 
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झेॉ िमलोझ – पोिलश कवी – १९११ त े२०१४ – जगाचा नाश आिण कुमशाही राजवटी ह ेाच ेचतनाच ेिवषय 
होत े--  ान ेकिवता, कादबंया आिण िनबधं िलिहले – १९८० ला नोबले पािरतोिषकान ेतो सािनत झाला – ाा 
बयाच किवता मी वाचा पण ा िन ेा कदणाता असामळेु ‘ आधीच कळण े‘ अस ेहोत गलेे. तरीही 
दोन नमनू ेणनू खालील अनवुाद दते आह े– 
 
मे ( Love ) 
-- झेॉ िमलोझ –  
 
मे णज ेतःकड ेपाहायला िशकण े
लाबंा वूकंड ेपाहाव ेतस े
कारण तुी असं गोतली एक गो आहात. 
आिण जो कुणी अस ेपा शकतो तो िनरामय करतो ाच ेदय 
ाची जाणीवही न होता असं रोगातंनू मु – 
एखादा पी वा एखाद ेझाड णत ेाला : िम. 
 
नतंर ाला वाटत ेआपला आिण वूचंा करावा उपयोग 
ामळेु ानंा लाभले पिरपतचे ेतजे. 
आपण कोणती सवेा दतेोय ह ेाला कळण ेमहाच ेनसत े: 
जो सवम सवेा दतेो ाला नहेमीच त ेसमजतचे अस ेनाही. 
--- ००० --- 
 
अथ  ( Meaning ) 
-- झेॉ िमलोझ –  
 
मी जेा मॄ ूपावने तेा मी जगाची िकनार पाहीन. 
सरी बाज,ू पी, डगर, सयूा  यांा पिलकडची. 
खरा अथ  जगाचा उकलला जायास तयार असलेला. 
ज ेकधीच नाही जमा झालेल ेत ेजमा होईल, 
ज ेसमजयाा पिलकड ेहोत ेत ेसमज ूशकेल. 
-- आिण अशी काही िकनार नसलेच जगाला तर ? 
एखाा फादंीवरचा गाणारा पी हा िच नसनू 
फ एक गाणारा पीच असले तर ? जर रा आिण िदवस 
यानंी एकामागोमाग एक येयात काही योजनाच नसले तर ? 
आिण या पॄीवर फ पॄीिशवाय सर ेकाहीच नसले तर ? 
-- तस ेजरी असले तरी असलेच एक श 
न होणाया ओठानंी जागवलेला, 
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एक अथक त जो धावत आिण धावत असले 
दशेातनू चादंयांा आतंर-सबंधंांा, मण करणाया 
आकाशगगंांा, आिण मोान ेउारत असले िनषधे आिण कचाळत असले. 
--- ००० --- 
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लॉरे फलघेी – अमिेरकन कवी, नाटककार, िचकार – ज १९१९ – किवता ही फ शार अकादिेमक 
लोकासंाठी न राहता ती सवासाठी असावी, अस ेाच ेमत होत े– उपरोध आिण िवनोद ही ाची वशैे ेिदसतात. 
ाा दोन साळढाळ किवताचं ेअनवुाद दतेोय – 
 
कुा ( Dog ) 
-- लॉरे फलघेी –  
 
कुा डकतो मुपण ेरात 
आिण पाहतो वाव 
आिण तो ा गोी पाहतो 
ा असतात ाान मोा 
आिण तो ा गोी पाहतो 
तचे असत ेाच ेवाव 
दारादारातंनू बवेड े
झाडावंरच ेचं 
कुा डकतो मुपण ेरातनू आरपार 
आिण तो ा गोी पाहतो 
ा ाान असतात लहान 
मास ेवा रीच ेकागद 
भोकातंा म ुंया 
चायनाटाऊन िखडातंा कबा 
अतंराअतंरावर ाचंी म ुडंकी 
कुा डकतो मुपण ेरात 
साठलेा पायाच ेख ेआिण पोर ेओलाडंत 
माजंर ेआिण िसगास  
िबिलयडच ेहॉस आिण पोलीस 
तो षे नाही करत पोिलसाचंा 
ाचा ानंा काही उपयोग नसतो एवढचे 
आिण तो ानंा ओलाडूंन पढु ेजातो 
आिण वर टागंलेा सनॅ ािोा   
मटण माक टाता मलेेा पणू  बोकडानंा ओलाडूंन 
ाला बोकडाच ेमऊ मास आवडले खायला 
राकट पोिलसापेा  
आिण तस ेतर दोतले काहीही चालेल 
आिण आता तो रोिमयो फॅरीवन पढु ेजातो 
आिण कोईट भंावन पढु ेमग डॉयल काँसेवाावन 
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तो कोईट भंाला घाबरतो 
पण तो डॉयल काँसेवााला नाही घाबरत जरी 
ााबल ज ेकानावर यते ेत ेफारच िनाही करणार े 
असत ेिवषण करणार ेअसत े
िबनडोकपणाचहेी 
ाासारा तण ःखी कुाा ीन े
ाासारा गभंीर कुााही ीन े
पण ाला ाच ेतःच ेअस ेएक तं जग असत े
खायासाठी ाा तःा अशा माशा 
ाला कुणी ितबधं नाही करणार 
डॉयल काँसेवाला हा फ 
आणखी एक अिशामक नळकाडंा असतो 
ाासाठी 
कुा डकतो मुपण ेरात 
आिण ाला जगायला तःच ेअस ेकुाच ेजगण ेअसत े
आिण ाचा िवचार करायला 
आिण ावर चतन करायलाही 
श करत चव घते पडताळत सगळेच 
कसनू शोध घते सगयाचा 
बनावटपणाा फायाची गरज नसलेल े
एक खरा वावतावादी 
सागंायला एक खरी गो असलेला 
आिण िजा मदतीन ेती सागंावी अशी शपेटू असलेला 
एक खरोखरचा िजवतं 
                              भ ुकंणारा 
                                           लोकशाहीवादी कुा 
ग ुतंललेा खरोखरा 
                               खुा उोगधंात 
जवळ सागंयासारख ेकाही असलेला 
                                    वावाबल 
                                                        आिण त ेकस ेपाहाव ेयाबल 
                                                                                    आिण त ेकस ेऐकाव ेयाबल 
ाच ेडोके कलणार ेइकडिेतकड े
                                        राा कानाकोपयात 
जण ूकाही तो लगचेच काढून घणेार आह े
                                                      तःचा फोटो 
                                                                  िर रकेॉडसाठी 
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                                            तंीत ऐकत  
                                                         ाा मालकाचा आवाज 
                                            आिण पाहात 
                                                         एखाा िजवतं िचामाण े
                                               ा अितीय 
                                                           महान ामोफोनम े
                                                                       गधळात पाडणाया अिाा 
                                               ाा चिकत करणाया कया सह 
                                                   जो नहेमीच वाटतो असा 
                                           की आता एवातच हा 
                                                      उडवले बाहरे जोरात फवारत 
                                          काही िवजयी उर 
                                                          सव च बाबतीत 
--- ००० --- 
 
 
अडंरवयेर ( Underwear ) 
-- लॉरे फलघेी –  
 
काल राी मला फारशी झोप लागली नाही 
अडंरवयेरा िवचारात 
तुी कधीतरी थाबंवलेयत का अडंरवयेरचा  
िवचार करण ेअमतूा त 
तुी खरोखर जेा खणता ना ात 
तेा धादायक  समोर यतेात  
अडंरवयेरशी आपाला केालाच सामना करावा लागतो 
केजण पिरधान करतो 
कोणा ना कोणा कारची अडंरवयेर 
अगदी बून असोत की इिंडयन लोकसुा 
अडंरवयेर वापरतात 
पोपलासुा मोप गरज असत ेितची 
िशयानाचा गन र ा ालाही ती लागतचे 
मी पािहलेय ाला टीीवर 
ाची अडंरवयेर खपू टाईट असणार 
तो सारखा चळुबळुत होता 
अडंरवयेर तुाला खरोखर अडचणीत आण ूशकत े
तुी जािहराती पािहा असतीलच अडंरवयेरा  
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ियांा आिण पुषांा 
िकती एकसारा आिण तरीही िकती वगेवगेया 
ियांा अडंरवयेर व ूवर धरतात 
पुषांा अडंरवयेर व ूखाली धरतात 
अडंरवयेर ही एक गो अशी आह े
की िया आिण पुष दोघानंाही लागतचे 
अडंरवयेरच तर आह ेजी आपा दोघातंही आह ेसमान 
तुी ती ितरंगी िच ेपािहली असतील ना 
जाघंानंा घातलेली वढे े 
अिधक मजबतुीच ेभाग दाखवणार े
मोकया हालचालची वाही दणेार े
फस ूनका 
त ेसगळे बतेलेले असत ेिपीय ववेर  
जी फारस ेातं नाही दते िनवडीच े
गोी कशा रचलेा आहते त ेपािहले तर 
अमिेरकेचा राभर चा असतो झगडा 
िता अडंरवयेरशी 
शवेटी अडंरवयेरच का करत ेसव  गोवर 
शरीराला आकार दणेार ेकपड ेा उदाहरणाथ  
खर ेतर ा असतात मळुात फॅिस रचना  
भिूमगत शासनाा  
लोकानंा िवास ठेवायला भाग पाडणाया 
स सोडून कशावरही 
तुी काय क शकता आिण काय नाही ह ेसागंणाया 
तुी कधी कमरपा पािहलाय का वापन 
कदािचत अहसक कॄतीच ेमह 
हचे असले एकमवे उर होकार वा नकारासाठी 
गाधंनी वापरला होता का कमरपा ? 
लेडी मॅबथेन ेवापरला होता का कमरपा ? 
ाच कारणान ेमॅबथेन ेझोपचेा खनू केला का ? 
 
आिण ती सारख ेिजथ ेघासत होती 
ती वतुः ितची अडंरवयेरच होती का ? 
आधिुनक अँलोसॅन ियामं े
एक चडं अपराधी भाव असणार आह े
तीच डागाची जागा 
सतत धवुत धवुत आिण धवुत असतात 
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डागयु अडंरवयेर फारच सशंयाद 
फुगवटेयु अडंरवयेर फारच धादायक 
वाळत टाकलेा अडंरवयेर तर िनशाणच असतात ातंाच े
अडंरवयेरमधनू कुणी मु झाला असावा 
कुठेतरी न अवते 
धावा धावा ! 
पण काळजी नका क 
केजण अजनूही तीत ब आह े
तशी खरी ािंतबती होणारच नाहीय 
किवता अजनूही आाची अडंरवयेर आह े
आिण अडंरवयेर अजनूही झाकत े
असं दोष 
 
भशूाीय िकोणातनू 
िविच ाराचं ेदगड, न िदसणाया भगेा ! 
तमुा िठकाणी मी असने तर मी बाजलूा तयारच ठेवने 
एक गरजेन मोा आकाराची अडंरवयेरची िहवाळी जोडी 
तशा राी नगं ेनका रा 
आिण दराना काळात 
शातं ऊबदार आिण कोरड ेराहा 
काही घडाया आधीच तःची चाळवाचाळव 
कन उपयोग नाही ‘ उगीचच ’ 
जािकटात हात घान ितितपण ेपढु ेा 
भाविनक नका होऊ 
आिण मॄलूा एवात वाव नाही िमळणार 
अजनू खपू वळे आह ेिमानंो 
अजनू आपण तण आिण िनतच आहोत ना ? 
ओरडू नका. 
--- ००० --- 

 
 
 
 



94 
 

ईझी लक – अमिेरकन ी-कवी – ज १९४३ –अमिेरकेता समकालीन किवतते ही महाची समजली जात े– 
एकाकीपणा, रावा, मॄ ूह ेिता चतनाच ेमखु िवषय असतात – यदंाच ेणज े२०२० च ेनोबले पािरतोिषक दऊेन 
ितला सािनत करयात आलेले आह.े िता दोन किवता -- 
 
बधंकाचंी बोधकथा (Parable of Hostages ) 
-- ईझी लक –  
( ॉय म ेलढत असलेा ीक सिैनकाचं ेह ेिवचार आहते – ही किवता समजायला ा युाची पणू  कथा माहीत 
असायची गरज नाही – ॉय आिण इथाका मधले अतंर फ २३२ िकमी आह,े एवढी मािहती परु.े ) 
 
ीक सिैनक बसलेले आहते समुिकनायावर 
िवचार करत की यु सपंावर करायच ेकाय. एकालाही 
आपा घरी परतायच ेनाहीय  
बोनी बटेावरा; केाला आणखी हवये 
ज ेॉयम ेिमळतये त े
िनकराच ेजगण,े जाणीव के िदवस असाची  
अनपिेततने ेभरलेला. पण कस ेसमजावणार ह े
घरी असलेानंा कारण यु लढण ेह ेअस ूशकत े
एक ीकाय  समथ न घरी नसयाच,े पण 
जगयाचा माग  बदलयाचा शोध घेयाच ेसाम 
ह ेनाही. पण ठीक आह,े याला सामोर ेजाता यईेल 
नतंर; ही माणस ेआहते 
कॄतीवर भर दणेारी, मम ी वगरै ेसोडून ायला 
तयार असलेली बायकामलुावंर. 
 उात ह ेिवचार करत, आनिंदत झालेले 
बांत सचंारलेा ना शीा जािणवने,े जी 
वाटत होती अिधक सोनरेी घरी असयापेा, तरीही, काहना मा 
कुटंुबापासनूचा रावा सपंावा अस ेकाहीस ेवाटू लागललेे, 
आपा बायकानंा भटेाव,े आिण हहेी पाहाव ेकी 
या युान ेआपले वय तर वाढवलेले नाहीय. आिण काहीजण 
झालेले काहीस ेअ : यु ह ेजर जामािनमा करयाची 
नसुतीच एक पुषी तहा असले तर, एक असा खळे असले तर 
योजलेला सखोल आािक  टाळयासाठी ? होय, 
पण त ेकाही फ युामळेुच नाही होत. जग तर ानंा 
अस ेण ूलागल ेहोत ेकी त ेणज ेयुाा चडं 
झणाारानंी सु होणारा आिण भयांा भरदार पदान ेसपंणारा ऑपरेा आहते. 
ा िकनायावर चचा  करताना घरी पोचयासाठी लागणाया िदवसाबंाबत 
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हचे होत ेकेाा मनात – दहा वष थोडीच लागणार आहते इथाकाला परतायला; 
कुणालाच तो काळ िनराकरणहीन समाचंा वाटत नता – अररे,े ह ेिनर करणार े
मानवी दयाच ेःखमळू : कस ेिवभागाव ेजगाच ेसदय  ीकाय  
आिण अीकाय  हवपेणात ! ॉया िकनायावर, 
कस ेकळणार ा ीकानंा की त ेबधंक झालेलेच आहते : जो कुणी एकदा 
वास करण ेलाबंवले तो पडलेलाच असले मोहात; कस ेकळणार होत ेानंा 
की ांा छोा संतेले 
काहीजण कायमच ेपकडले जातील सखुाा ानंी, 
काहीजण िनेन ेआिण काही गाणबेजावयान े? 
--- ००० --- 
 
“ मी िवासाह नाही “ ( The Untrustworthy Speaker ) 
-- ईझी लक –  
 
माझ ेनका ऐकू;  माझ ेदत भगंलेले आह.े 
कुठलीही गो मला आह ेतशी पाहता नाही यते. 
 
मी ओळखत ेतःला; मी िशकून घतेलेय मानसोपचारतामाण ेऐकण.े 
मी जेा खपू भाविनक तीतने ेबोलत,े 
ा वळेी मी मळुीच िवासाह नसत.े 
 
त ेखरोखर ःखद आह े: आयुभर मी वाखाणली गलेेय 
माया बिुमसेाठी, माया भाषाभुासाठी आिण मम ीसाठी. 
आिण शवेटी त ेसगळेच वाया गलेेय – 
 
माझ ेतःकड ेलच नसत ेजेा 
मी उभी असत ेदश नी पाययावंर, माया बिहणीचा हात धन तेा. 
ामळेुच मला नाही काही सागंता यते 
बाहीा बाहरेा िता हातावरा जखमाबंल. 
 
माया तःा मनात मी अयच असत े: ामळेुच मी धोाची असत.े 
िनःाथ िदसणाया लोकानंा मी चागंली वाटत,े 
पण आी पागंळे आहोत, खोटारड ेआहोत; 
आी अस ेआहोत की आाला वगळूनच टाकायला हव े
साा रणासाठी. 
 
मी जेा शातं असत ेतेाच स समोर यते.े 
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 आकाश, शु कापसासारख ेढग. 
आिण खाली छोटेस ेएक राखाडी रंगाच ेघर, जाभंळे 
लाल आिण उजळ गलुाबी अस.े 
 
तुाला जर स हव ेअसले तर डावलाव ेलागले तुाला 
ा जुा मलुीला, बदंच कन टाकाव ेलागले ितला : 
एखादी िजवतं गो जेा अशी जखमी झालेली असत,े 
तेा ितची अतं खोलातली काय कलापाचंी यंणा 
सगळी बदन गलेेली असत.े 
 
ामळेुच मी िवासाह नाहीय 
कारण दयावरचा घाव णज े
मनाला झालेली जखमही असत.े 
--- ००० --- 
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ई. ई. कमज – अमिेरकन कवी, कादबंरीकार, नाटककार आिण िचकार – १८९४ त े१९६२ – किवतचेा घाट आिण 
भाषा याबंाबत ान ेकेलेल ेयोग िवशषे लणीय समजले जातात – ाा मेकिवताही िवशषे िस आहते. 
 
( उलापाला भाषेा अनवुादाचा योय णनू माच करावा / व ेलागणारा / र ेअनवुाद -- ) 
 
तझु ेघरी परतण े( Your homecoming will be My homecoming ) 
-- ई. ई. कमज – 
 
तझु ेघरी परतण ेमाझ ेघरी परतण ेअसले – 
 
माझ ेमी जातात तुयाबरोबर, फ मी उरतो; 
एक सावली भतू पतुळा वा वाटत असलेले 
 
( एक समुार ेकुिणतरी नहेमीच कुणीच नसणारा ) 
 
एक कुणीच नसणारा जो, तमुा आिण ांा परतयापयत 
य करतो साताचा ाा एकाकीपणाा 
ात पाहात ाचं ेडोळे उघडललेे तुया सकाळीकड े
 
जाणवत की ाचं ेतार ेउगवलते तुया खपू आकाशातंनू : 
 
तर िकती दया मेाच ेतःच ेनाव, ताटकळत 
न राहता यान जा आहीन मीा सहनशीपिलकड े
तो णच अिात नसण ेजेा एक अनोळखी माणसू 
घतेो ाा बांत माझ े जगण ेकुणाच ेतझु े
 
-- जेा सगया भीती आशा ा शकंा िदसनेाशा होतात, 
सगळीकड ेआिण आनदंाची सपंणू  समता आी आहोत 
--- ००० --- 
 
ा अथ ातं असत ेएक नाता  ( As freedom is a breakfastfood ) 
-- ई. ई. कमज –  
 
ा अथ ातं असत ेएक नाता 
कवा स रा शकत ेबरोबर आिण चकू यांाबरोबर 
कवा डगरापंासनू घडवली जातात वाळे 
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-- परुसे ेलाबं आिण अगदी योय लाबंवर 
िदसयाच ेभाड ेअसणार ेदईेल 
आिण ावान तोषवतील शारटोळी 
आिण पाणी करले आिंतक ोािहत ाळेला 
 
ा अथ टोाचं ेरॅक उगवतात पीचा झाडामं े
कवा आशा करतात सवम नॄ टलवाांा केसातं 
आिण के बोट आह ेएक अगंठा 
आिण कोणतहेी धाडस आह ेएक भय 
-- परुसे ेलाबं आिण अगदी योय लाबंवर 
सव  काही शुच समजतील सव  अशु लोक 
आिण मलुानंी दशं केलेा गाधंीलमाशा रडतील ओाबोी 
 
कवा ा अथ बघणार ेआहते अधंळे 
आिण रॉिबन पी कधीच नाही करत वसतंाच ेागत 
ना लॅटफोक सगंीत िस करत ेाचं ेजग गोल असाच े
ना मखू  माणस ेमॄ ूपावतात ाचं ेबग फुटान े
आिण सामााच ेिचतच आिण दगडी जाती तरंगतात 
-- परुसे ेलाबं आिण अगदी योय लाबंवर 
उा णज ेकाही फार उशीर नाही होणार 
 
िकड ेणज ेह ेश आहते पण सव  आनदं आवाज आहते 
खाली जाईल ज ेआिण वर यईेल जो 
न ह ेन असतील आिण मांा णज ेमांा 
 ेकाय क शकतात याची  ेकॄ ेनाही पा शकत 
-- काळ ह ेएक झाड आह े( ह ेआयु एक पान ) 
पण मे णज ेह ेआकाश आह ेआिण मी तुयासाठी आह े
-- परुसे ेलाबं आिण अगदी योय लाबंवर 
--- ००० --- 
 
आदरणीय मिहले ( Lady, I will touch you with my mind ) 
-- ई. ई. कमज –  
 
ह ेआदरणीय मिहले 
मी तलुा माया मनान ेश करने. 
श करने आिण श आिण श 
जोवर अचानक त ूदते नाहीस एक ित, 
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लाजत अील 
( मिहले मी तलुा श करने माया मनान े) 
श करने, बास एवढचे, 
हळुवारपण ेआिण त ूआिंतक होशील 
अमया द काळजीपवू क 
माझी किवता जी मी िलिहणार नाही. 
--- ००० --- 
 
( कमजा किवताचं ेअनवुाद ही एक अवघड बाब आह े– ाा शलैीचा मराठी वाचकानंा फील यावा, असा य 
केलेला आह.े ाा अित-ायोिगक किवता इथ ेघतेलेा नाहीत. तरीही, अनवुादकान ेनपणा जाहीर करण े 
आवयकच ! ) 
--- ००० --- 
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ािलयो अरनेास – िचिलयन कवी आिण लेखक – १९१३ त े१९८८ –  
 
िकती िकती चं ( So Many Moons ) 
-- ािलयो अरनेास –  
 
िकती िकती चं आल ेआिण गलेे 
िकती िकती पे आिण िकती िकती वाघ 
आिण झोपायला म उंची हॉटेल 
 
 ेआिण आणखी  ेच ुबंन ेआिण आणखी च ुबंन े
राहील काय िशक या इता चंातल े
राहील काय िशक इता पायातले इता तहानतेले 
पयेाा इता पाातले 
 
ही िखडकी तुयासाठीच िनयत आह े
ामळेु त ूितावर अिधकच पणू तने ेिवसबं ूशकतसे 
त ूतुया सदया च ेत ेघडवतसे 
ज ेइतर कुणी घडवतात आकाशाच े
--- ००० --- 
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सझेार मोरो --   चम ेिलिहणारा पेचा कवी आिण िचकार – १९०३ त े१९५६ – 
 
सिच जग ( The Illustrated World ) 
-- सझेार मोरो –  
 
अगदी तुया अिहीन िखडकीमाण े
एखाा वतेाळयंात पडलेा हाताा सावली माण े
अगदी तुया धमांमाणचे आिण तुया राा आिंतक वासामाण े
ाच समानतसेह मौिलक साताा 
मला तुया अिाची अितम वाही दणेाया 
 
काही अतंरावर 
ा अतंरात 
असनूही त ेअतंर 
तुया हातासह आिण चहेयासह 
आिण तुया पणू  उपितीसह माझ ेडोळे न िमटता 
 
आिण ह ेिनसग य उगवतये तुया उपितीतनू 
जेा ह ेशहर होतये, त ेज ेअस ूशकणार होत ेतचे,  
अतं िनपयोगी ितबब तुया कलखााच े
 
पाच ेपखं जरा अिधक ओलसर करयासाठी 
पाऊस पडतोय खपू रवन 
आिण िमटवनू टाकतोय तो मला तुयात माझा मी पणू पण े
तुयात आिण तुयापासनू खपू रवर 
एखाा रामाण ेसयाच खडंात िदसनेासा होणाया 
--- ००० --- 
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हान शान -- साता शतकातला िचनी बिु संासी – 
 
समजयाचा माग  ( Eighth poem from Cold Mountain ) 
-- हान शान –  
 
एकदा मी या थडं डगरावर बसयासाठी आलो 
आिण मग इथचे रगाळलो तीस वष. 
काल मी गलेो होतो माया काही नातवेाईकानंा आिण िमानंा भटेायला; 
िनान अिधक गलेे होत ेपीतवसतंाकड.े 
हळूहळू जगण ेपसुटत जात ेिवझा िदामाण,े 
जात राहत ेपढु ेपढु ेकधीच न िवसावणाया नदीमाण.े 
या सकाळी मी सामोरा जातोय माया एकाकी सावलीला 
आिण मला कळाया आत ती वाह फाडून टाकत.े 
 
आज मी बसलो या डगराा िशखरापढु,े 
खपू वळे बसलो सगळे धकेु िवन जाईपयत. 
एकच धागा, हा  वाह वाहतो थडंगार; 
काही हजार फुटावंर िहरवी िशखर ेउंचावतात ाचंी मके. 
पाढंर ेशु ढग – सकाळचा काश आह ेिनल; 
चंोदय – िनशादीप चढतो हळू हळू वर वर; 
शरीर आह ेधळू आिण डाग यांापासनू मु, 
कोणा चताकाळा माया मनाला ास दऊे शकतील ? 
 
 पाणी चमकत ेिटकामाण,े 
तुी सहज पा शकता ातनू अगदी तळापयत. 
माझ ेमन कोणाही िवचारापासनू मु आह,े 
ाा असं राातंले काहीच ाला िवचिलत नाही क शकत. 
आता तस ेत ेबलेगामपण ेउीिपत होऊ शकत नसान,े 
सतत आिण कायमचचे त ेिर राहील. 
तुाला या मागा न ेसमजनू घणे ेजेा कळेल 
तेा तुाला िदसले की आता ना आत आह ेना बाहरे ! 
--- ००० --- 
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बाशो  -- जपानचा कवी --  ाचा एक  हायकू – मी अनवुािदत केलेला -- 
 
मळू – 
 
Old pond 
A frog jumps in –  
The sound of water 
 
या पाडँला तलाव णणार की तळे की डबके ? अनकेानंी अनके कार केलेल ेिदसतात. ावर पढु ेसगळा अय ठरतो. 
काहा मत ेपाडँ णज ेअिवचल शातं स. माया मत ेमग ाला ओड नसत ेटले. काहा मत ेबडेकान ेात 
उडी मारावर पायाचा आवाज होण ेणज ेानाचा ण. मी ह ेमाणसाा मनाच ेिचण समजतो. ामळेु, ओड – 
‘ जनु े‘ ह ेिवशषेण योय ठरत.े त ेमन जवळ जवळ डडे आह े– मतॄ आह.े बडेकान ेात उडी मारयाची एक िकरकोळ 
घटना घडत ेआिण ा जुा पायाा खळबळीचा आवाज होतो. णनू मी ाला डबके णणार – 
  
जनु ेडबके 
उडी मारतो ात एक बडूेक – 
ामळेु पायाचा आवाज 
 
( the sound आह,े ह ेलात घऊेन ‘ ामळेु ‘ योय आह.े ) 
आता काहीजण बडेकान ेउडी माराा छोा घटनचे ेिनिम होऊन ‘ ानाा ‘ पायाचा आवाज ऐकू यणे,े असहेी 
घऊे शकतील. झने हायकू गढूतने ेपिरपणू  असतात. तुी घ मताचं ेबिुामायवादी नसाल तर ाचं ेअथ  समजनू 
ायचा य करण ेचडं इटंरेग होऊ शकत.े अपिरहाय पण ेमनाच ेजनु ेडबके घऊेनच जगायच ेअसत ेअसा ाचंा 
पा िनष  ठरलेला आह ेानंा या हायकंूच ेकाही िवशषे वाटणार नाही. या काही उगीच बसा बसा िलिहलेा 
िनोगी कािनक शाचं ेफुलोर ेउडवणाया किवता नाहीत. 
--- ००० --- 
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आंे टेन  –  च कवी आिण लेखक – १८९६ त े१९६६ -- अितवाववादाा जाहीरनााचा लखेक. 
 
भतुाटकीच ेिकोण ( The Spectral Attitudes ) 
-- आंे टेन –    
 
मी जगयाला फारस ेमह नाही दते 
जगयाा अगदी िकरकोळही फुलपाखरानंा मी कवडीा महाला टाचत नाही 
मायामळेु जगयाला फरकच नाही पडत 
परंत ुिमठाा फांा ा शु फांा 
त ेसावाचं ेसव  बडुबडु े
आिण ती समुफुले 
खाली अवतरतात आिण ासोायास करतात माया िवचारातं 
ती यतेात अूपंासनू माया नसलेा 
पाययापंासनू ाचंी मी पनुरावॄी नाही करत 
आिण ांाबल वाळूला असत ेतॄी भरतीची 
गज असतात पजयात 
आिण पी अवतरतात खपू उंचावन ा गजासंमोर गायासाठी 
एक भिूमगत माग  घडवतो िमलाफ सव सगुधंाचंा 
 
एका ीिमन ेवान घतेले तःला ितथ ेएक िदवशी 
ती ीस ् तजेान ेइतकी तळप ूलागली की पढु ेमला ती िदसचे ना 
माझ ेतःच ेजळण ेपाहणाया माया या डोयानंीही 
ा वळेी माझ ेवय माया आताा वयाइतकेच होत े
आिण मी पाहायचो तःा पिलकड ेआिण माया िवचाराकंड ेएखाा 
चडं कारखााचा राीचा रखवालदार जसा एकटाच असतो ल ठेवनू 
ाामाण े ती सकस जशी सतत मोहवत ेाच ाच िनब मागाना 
ा ार आकॄता आिवारातंले काहीच न झालेले नाहीय 
ाच आकॄती ानंी िताचंी िकरकोळ अिंजर ेचावली 
िवतॄीत गलेेा एका शहरातला मला असा एक पोषाख ठाऊक आहे 
की मला जर खशु होत ा पोषाखात तमुापढु ेयावसे ेवाटले 
तर तुाला वाटेल की तमुचा अतं जवळ आलाय 
मायासारखाच 
शवेटी कारंानंा कळेल की तुी कारंाच ेनावच काढू नय े
लाडंयानंी घातलेत कपड ेबफा ा आरशात 
मायाकड ेआह ेअशी एक नाव जी सवच हवामानापासनू अिल आह े
मी फरफटत ओढला जातोय ाळाचं ेदात असलेा बफ िपशवीकडून 
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मी ह ेझाड तोडतो आिण ाा ढला करतो 
आिण ह ेझाड सदोिदत राहील िहरवगेार 
सगंीतकार हा ब असतो ाा वााा तारातं 
कोणाही बालपणीा गोीा काळाची कवटी आिण तीखालील दोन हाड े
जातात एका जहाजावर ज ेअजनू तरी असत ेतःचचे भतू 
बतके या तलवारीला एक भम मठू आह े
ंयुाा वळेी ध कानंा िनःश केले जात े
मान टाकण ेहा अगदी िकरकोळही गुा नसतो 
भिव कधीच नाही यते  
 
कधीच उघडले न गलेेले पडद े
तरंगतात अजनू बाधंनूच न झालेा घरांा िखडाकंड े
िलली फुलांा शा 
सरकतात दवाा िदाखंान 
ितथ ेयईेल एक संाकाळ 
उजडेाच ेलगद ेहोतील िनल िनया शवेायाखाली 
 
मेाा आिण हवेा गाठी बाधंणार ेआिण सोडणार ेहात 
सभंाळून ठेवतात ाचंी पणू  पारदशता ानंा ती पाहयाची ी आह ेांासाठी 
त ेपाहतात हाताचं ेतळव े
डोयातंले मगुटु 
पण मगुटुांा वा तळांा भा िचतच पटेवा जातात 
जगंलाा अितिनिबड खोल भागात िजथ ेहरण ेझकुवतात ाचंी मके 
गलेेा वषाा परीणासाठी 
एका नाजकु ठेािशवाय काहीच नाही ऐकू यते 
आिण ा आवाजातनू पढु ेयतेात हजारो अिधक मोठे आिण अिधक नाजकु आवाज 
आिण तो ठेका चाच राहतो चाच राहतो 
ितथ ेअस ेपोषाख असतात ज ेसादकंपन ेदतेात 
ा ठेाशी जळुणारी 
त ेपिरधान करणायाचं ेचहेर ेबघावते अस ेजेा मला वाटत े
तेा जिमनीतनू वर यते ेचडं धकेु 
अितबाबदार अशा जीवन आिण सपंी यांा साांा माग ेअसणाया िशखरांा मळुाशी 
दोन डगरामं ेतःला दडवणाया खडम े
सयू  शातं होयाा वळेी समुावर 
मला ज ेखणुावतात त ेतायानंी िवभ केलेले असतात 
आिण तरीही पणू  वगेात पलटी झालेली गाडी 
नते ेवान मला अगदी माया शवेटा सिंदधतपेयत 
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जी मायासाठी थाबंलेली असत ेशहरात 
िजथ ेाझँच ेआिण दगडाच ेपतुळे 
यानंी बदला आहते ांा जागा 
मणेाा पारंांा पतुयाशंी 
--- ००० --- 
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बजािमन परेटे –  च कवी -- १८९९ त े१९५९ – अितवाववादी किवता आिण यचंिलत किवता याचंा परुता  – 
 
घडवण ेपाय आिण हात ( Making Feet And Hands ) 
-- बजािमन परेटे –  
 
डोळा उभा रािहलेला डोळा पडललेा डोळा बसलेला 
 
कशाला उगीचच भटकायच ेदोन बाधंामं ेपायया-कठांा 
जेा िशा होत असतात मऊ नवजात अभ कासंारा 
जसा एक पायदळातला सिैनक आपा बटुासंह मातभॄमूी सोडून आलेला 
कशाला उभारायच ेहात आकाशाकड ेान ेतःला 
केलेय ठार बडुवनू यमकािशवाय आिण तका िशवाय 
वळे घालवयासाठी आिण िमशा वाढाात णनू 
शकेड ेजायापवू माझा डोळा बसनू का राहतो 
कारण खोिगर ेकरताहते गाढवानंा इजा 
आिण पिेली मोडताहते अतं अनपिेतपण े
सगळाच काळ 
वादळी िदवस सोडून 
जेा त ेवडेवेाकड ेमोडतात 
आिण बफा ळ िदवस 
जेा त ेकरतात ांा टेरांा चा 
पण ती य ेती जनुी मिलन य े
गातात गाणी माजंरासंाठी गवत गोळा करताना 
माजंर ेयतेात िमरवणकुीा मागोमाग 
झड ेघऊेन 
झड ेआिण िनशाण े
माशाची शपेटी ओलाडंतये एक धडकत ेदय 
ाचा गळा िनयमीतपण ेउभा होतोय बसतोय 
ाला वढेणाया समुाच ेअनकुरण करत 
आिण तो मासा गोल िफरतोय िटलेटरभोवती 
आिण ितथ ेहातही आहते 
लाबंसडक गोर ेहात ताा िहरवाळीा नखासंह 
आिण बोटे – दवाच ेसाधं ेअसलेली 
झलुा पापया पाहात असलेा फुलपाखराकंड े
िवषण केा गलेेा ा िदवसान ेपाययावंर केलेा चकुीमळेु 
ितथ ेअनके लगहेी आहते ताजी वाहा पायासारखी  
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ज ेउसळत ेउंच आिण पडत ेखाली दरीत तशी 
कारण ानंा झालेला असतो श सयूा चा 
ानंा दाा नसतात पण ानंा  डोळे असतात 
आिण त ेउडा चतरुाचंा करतात पाठलाग 
लोक काय णतील याची तमा न बाळगता 
--- ००० --- 
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िन झारा –  च कवी – १८९६ त े१९६३ – कलेता ‘ दादा ‘ चळवळीचा वा – दादा णज ेग ुडंिगरीतला 
दादा न े– याचं ेमु विैश णज ेकशावरही िवास नसण े– जगयाला काही अथ िबथ  नसतो अस ेणत हवा तो 
लहरीपणा करण े– ( मासल चपँ या िशकारान ेमतुारीच ेभाडं ेउलटे ठेवून ाला ‘ फटेन ‘ या नावान ेएक िश 
णनू सादर केले होत े! )  -- कोणतीही हसा, यु याचं ेह ेिवरोधक होत.े – आतंरंाक, तकहीन, उूत पण 
िनरथ क कला – िवनोद, उपरोध मबुलक – सदया क रचनचेी कला अमा – 
 
दादावादी किवता करण े( To make a dadist poem ) 
-- िन झारा –  
 
एक वत मानप ा. 
एखादी काी ा. 
साधारण िकती लाबंीची किवता तुाला हवीय 
ा अदंाजान ेएक लेख िनवडा. 
मग कापा तो लेख. 
मग अतं काळजीपवू क ातला एकेक श सटुासटुा कापा 
आिण त ेसगळे एका िपशवीत टाका. 
हळुवारपण ेती िपशवी हलवा. 
मग ातले के काण एकामागोमाग एक अस ेबाहरे काढा. 
अतं िववकेशीलतने ेत ेश ा मान ेआले ाच मान ेिलन काढा. 
आता ही किवता बेब तुीच असाल. 
आिण आता बघा – तुी झाला आहात एक अमया द आतायु कवी 
मोहक सवंदेनशीलतचेा 
जरी अस अडायांा कळपाकडून कौतकु होणार नसले तरी. 
--- ००० --- 
 
 
माया तीन नबंरा गहनतचेा महान िवलाप ( Great Lament Of my Obscurity Three ) 
-- िन झारा – 
 
िजथ ेआपण राहतो ितथ ेघाळाचंी फुले पकडतात आग आिण िपसारे 
वढेतात तजेाला रा गधंकी सकाळी गाई चाटतात 
िमठाची िलली फुले 
वा 
वा 
जगाा रंगातनू आपण नहेमीच एक नीटनटेकेपणा आण ूया 
भयुारी माग  वा खगोलशा यांान अिधकच िनळे िदसणार ेजग 



110 
 

आपण फारच बारीक आहोत 
आपाला तड नाहीय 
आपले पाय कडक आहते आिण त ेएकितपण ेलगावतात दणका 
चादंयांमाण ेआपले चहेर ेआकारहीन आहते 
िटकब शिहीन जळून गलेेले चडं सभागहॄ 
वडे े:  नागमोडी कडकडत तडा गलेेले 
टेिलफोन 
चावा आधार दोर वीकरण करा 
कमानीच े
चढा 
तारकासमहूासंारा 
तॄीवर 
िता ट फळातनू उरेा िदशने े
काच ् मासंामाण े
भकू अी र 
--- ००० --- 
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पीटर शेडाल  – अमिेरकन कवी, समीक – ( ज १९४२. ) – उर आधिुनक – किवता सवाना समजावी अस ेतो 
ण े– रोजा जगयातले िवषय तो हाताळे – 
 
एक अिधक तण कवी ( A Younger Poet ) 
-- पीटर शेडाल –  
 
ाला आता शलैीच ेसराव काही कामाच ेनाहीत 
 
एके काळी ाला उिेजत करणाया शकड ेतो पाहतो 
आता ा आसशंयाा ऍिसडम ेिवरघळताना िदसतात 
 
जुा आवडा िसहांा ॄार ्आिण ाचंी तजेोवलय े
ाची एक तर आसात कन झालेली आहते कवा आता ती 
फेकून ायला हवी आहते 
 
ाचा कार, अिधक चागंला वा वाईट होत, आता िरावलेला आह े
 
आता तो तःच ेिवडबंन करण ेथाबंवायला लाग ूशकतो 
 
िनावान कस ेराहाव,े जरी तीबाबत असमाधान असले तरी, ाा कलेबल 
हा आता ाा चतचेा मखु िवषय झालाय 
आिण  िवषयव,ू ती िकतीही ठीक वाटत असली तरी 
 
याची वाटावी का ाला काळजी की ज ेाच ेवाचतात 
ानंा वगेळेच काही समजत,े ज ेआपण िलिहले अस ेाला वाटत नाही ? 
 
पण तस ेनाही होत – कसहेी नसुत ेल िदले जायानहेी तो उपकॄत होतो 
 
परंत,ु तो जसजसा अिधकािधक  होयाचा य करतो 
तसतसा तो तःला अिधकच मखू  वाटू लागतो 
आिण ाच ेवाचकही ाला अिधकच मखू  वाटू लागतात 
 
वनतच ेआमण ाव ेामाण ेमखू पणा 
आान टाकतो पॄीला ह ेाला िदसत े
ाा एका  करता न यणेाया पेणातनू  
-- की तो पॄीतनूच यतेो उसळून बाहरे लाारसामाण े? 
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काही का अस ेना, तो सवच ापनू टाकतो 
 
ाकड ेपण ेपाहतो तो 
ाा िशब ओळीा साधनान े
--- ००० --- 
 
याच कवीा एका िठकाणी उॄत झालेा ‘ िरलीज ‘ या किवततेा मला आवडलेा ओळचा मी अनवुाद केला 
होता.  तो अनवुाद असा – ( ती किवता सापडली नाही. ) ( Release ) 
 
 माझ ेआयु राहत आलेले आह ेकंटाळवाण े
 गधळलेले आिण कधीकधी अतं घणृाद 
 आिण उेकमय 
 परंत ुमी कधीच काहीच उारलेले नाही मुाम, 
 अितशय ामािणकपणािशवाय. 
 
 माझ ेत:शीच असणार ेमतभदे णज े
 असतात गरैसमज 
 एका बिधर आशावादान ेपलेलेले 
 
 बधा मी बाळगत नाही माझी मत े
 काही तासांन अिधक काळ. 
--- ००० --- 
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िरचड ॉिटगन – अमिेरकन कवी – ज १९३५ – १९६० नतंर लोकियता लाभत गलेी. 
 
काकाची हॅट ( Kafka’s Hat ) 
-- िरचड ॉिटगन –  
 
सजकल ा ◌ॅईकमाण े
छपरावर पाऊस दणाणत असताना 
मी खाी एक आईीची िडश 
जी काकाा हॅटसारखी िदसत होती. 
ती होती एक अशी आईीअ◌ाम िडश 
िजची चव होती एखाा ऑपरशेन टेबलासारखी 
ावरचा रोगी पाहतोय एकटक 
वर छताकड े
--- ००० --- 
 
मी िवसाा शतकात राहतो ( I Live in the Twentieth Century ) 
-- िरचड ॉिटगन –  
 
मी िवसाा शतकात राहतो 
आिण त ूआहसे पडून इथ ेमायाजवळ. त ू
नाराज होतीस जेा त ूझोपी गलेीस तेा. 
ा बाबतीत मी क शकेन अस ेकाहीच 
नत.े मला तहीन वाटत होत.े तझुा चहेरा 
इतका स ुदंर आह ेकी ाच ेवण न 
केािशवाय मला राहवतच नाही, आिण काहीच नाहीय 
तलुा खशु करयासाठी मी काही क शकेन अस ेआता 
त ूझोपलेली असताना. 
--- ००० --- 
 
आचिर चादंीा तकुामाण ेकर पॉिलश ( Auto biography – Polish It Like a Piece of Silver ) 
-- िरचड ॉिटगन –  
 
मी टेासमधा िबडस शानभमूीजवळ उभा आह.े 
डूी काय णाली होती ? “ दवेान ेटाकलेली ीही स ुदंर असत.े “ 
चहेयावर कॅर असलेला एक खपूच वयर माणसू घतेोय 
ा शानभमूीची काळजी -- एक थडग ेखरवडून अस ेसाफ करतोय 
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की जण ूतो एखादा चादंीचा तकुडाच पॉिलश करतोय. 
 
एक ातारा कुा उभा आह ेााजवळ. खपूच उकाडा आह े: १०५. 
मी काय करतोय इथ ेउभा रान पिम टेासमधा 
या शानभमूीत ? ा वयर माणसलाही याच ेनवल वाटतये. 
माझी उपिती भागच झालीय ाा खरवडयाचा. समजतये मला 
ह ेकी तो मलाही करतोय पॉिलश. 
--- ००० --- 
 
मेाची किवता ( Love Poem ) 
-- िरचड ॉिटगन –  
 
ह ेिकती छान आह े
सकाळी जाग ेहोण े
अगदी एकान े
आिण आता सागंायच ेनाहीय कुणाला 
की तमुच ेा ीवर मे आह े
जेा खर ेतर आता तमुच े
मळुीच नाहीय मे ा ीवर. 
--- ००० --- 
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जोहन ऍशबरेी – अमिेरकन कवी – १९२७ त े२०१७ – १९७५ च ेपिुलझर पािरतोिषक – उर-आधिुनक ािमता – 
िचकार होयाची महाकांा होती – किवतते अमतू  िचकलेची विैश े-- किवता ही  जगयामाण े
अवितच असणार -- नीटनटेकी नाही – अस ेतो ण े– 
 
िचकार ( Painter ) 
-- जोहन ऍशबरेी –  
 
समु आिण ितथा इमारती यांा म ेबसनू  
समुाच ेििच काढायला ाला आवडायच.े 
पण जशी मलेु करतात कना की ाथ ना 
णज ेफ शातंता असत ेतसचे ाला वाटायच ेाा िवषयान े
भराभर उडवावी वाळू, हातात श धन 
आिण थापाव ेतःच ेििच समोरा कॅासवर. 
 
ामळेु ाा कॅासवर कधीच नस ेकोणताच रंग 
जोवर ा इमारतत राहणारी माणस ेाला लावत नसत कामाला 
णत, “ त ूना शचा असा कन बघ वापर की फ 
सााकड ेनणेार ेएक साधन. ििचासाठी िनवड 
जरा कमी ोिध, मोठे आिण अिधकच िचकाराा 
मडूला बाधंील असणार ेकवा ाथ नलेा, अस ेकाही. “ 
 
तो ानंा कस ेसमजावणार की ाची ाथ ना 
णज ेिनसग च हावी होईल कलेऐवजी कॅासवर ? 
नवा िवषय णनू ान ेाा बायकोची केली िनवड, 
ितचा आवाका वाढवत, उ इमारतमाण,े 
जण ूकाही, आिवरणात ा ििचान े
 केल ेहोत ेतःला शिशवाय. 
 
यान ेोािहत होऊन बडुवला ान ेश 
समुात, पटुपटुत ाा दयातली ाथ ना, 
“ माया आा, यानतंरच ेजेा काढने मी ििच 
तेा त ूअसावास करणारा नासधसू या कॅासची. “ 
ही बातमी वणामाण ेपसरली ा इमारततनू : 
आता तो पुा परतला आह ेसमुाकड ेिवषय णनू. 
 
कना करा की एक िचकार चढवला गलेाय सळुावर ाा िवषयाकडून ! 
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शही उचलता यऊे नय ेइता थकलेा ान े
उु केल ेकाही कलाकारानंा ा इमारततनू ओणवलेा अशा 
आकसयु जोषाला :  “ आता अशी ाथ ना नाहीय आपाकड े
की आपणच उमटाव ेकॅासवर कवा कराव े
समुाला पाचारण ििचणाला बसयासाठी ! “ 
 
बाकीानंी त ेआिच असाच ेजाहीर कन टाकले. 
शवेटी िवषयाबाबतची सगळी िच े
धसूर होऊ लागली, कॅास आह ेतसा 
पणू  कोरा ठेवनू. ान ेश खाली ठेवला. 
लगचेच आला आोश ा खचाखच गदा इमारततनू, 
जी था नाही होती. 
 
ानंी उंच उडवले ाला, ा िचाला, ातंा सवात उंच इमारतीतनू 
आिण समुान ेिगळंकॄत कन टाकला तो कॅास आिण तो श 
जण ूकाही ाा िवषयान ेठरवले होत ेकी आपण ाथ नाच राहायच.े 
--- ००० --- 
 
अतचेी किवता ( A poem Of Unrest ) 
-- जोहन ऍशबरेी –  
 
माणसानंा ओघात समजत ेजगयाची वाहती नदी 
अथा च ेिवपया स करत जसजशी ती िवारत ेआिण ितची शहर ेवाढतात 
किभ आिण अिधकािधक दाट, सततच पढु ेपढु.े 
 
आिण अथा तच तो र दाटपणा मानवतो 
आाला, जस ेकोकर ेआिण गवत यानंाही वाटले असत े
जर सगया गोी रचा गेा असा वगेया कार ेठरवामाण.े 
 
पण मी तःलाच समज ूशकत नसामळेु आिण फ 
माझ ेतकुड ेएकमकेानंा चकुीच ेसमजत असामळेु, तुी काही 
समजनू घेयाची इा बाळगायच ेकारणच नाही, त ेशही नाही 
 
जरी आपणा दोघानाही तस ेवाटले तरी. त ेमनोर ेअिात तरी आहते का ? 
अस ेपाहायला हव ेआपण ाकड,े याच पतीन,े  
णज ेिवचाराला उभारी घतेा यईेल लाकडी तटांमाण.े 
--- ००० --- 
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के यान – अमिेरकन ीकवी – ज १९४५ – २०११ ला पिुलझर – छोा आकाराा आधिुनक किवता – 
 
आम ( Album ) 
-- के यान –  
 
मॄलूा असत ेजगण े
ाच ेतःच.े बघा ना 
ाचा आम कसा वाढलाय 
एका वषा त आिण कसा 
ाचा  डाग आता 
पडलाय मऊ इतका की 
ा जण ूसावाच वाटाात 
चरेी ॉसममागा 
या फोटोमाण.े 
खर ेतर तुाला 
ह ेिसच नाही करता यणेार 
की त ेनाहीच आहते अिात. 
--- ००० --- 
 
सगळे तमुच ेघोड े( All Your Horses ) 
-- के यान –  
 
सागंा अस ेकधी नाही होत की  
पाऊस तुाला 
जाच िभजवतो 
कवा एखादा िवचार 
जाच सखोल होतो 
आिण तरीही तुी 
पुा करता तो िवचार :  
तुी मोजणचे 
हरवनू बसलाय. अिधक मोठा  
आकडा नाहीय आता  
अिधक मोठा आकडा. 
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कोसळलेय सगळे; कदािचत 
राीतच. पायात 
तडा गेामाण े( तसा  
जाऊ नाही शकत णा ) 
सगळे तमुच ेघोड े
मोडून पडलेले तमुा 
सगया घोासंह. 
--- ००० --- 
 
अपेा ( Expectations ) 
-- के यान –  
 
आाला अपेा आह े
की पावसान ेसचतेन करावा हा झरा :  
या खडकानंी ाव ेखळाळ, या 
गोानंी थोड ेरागंाव े 
वाहाखाली, ा पानानंी 
िफराच ेगोल भोवयातं, असावते 
ओलीच ेओघळ आिण चमक. 
शा तर आह ेतयार 
पण पाऊसच नाहीय अजनू. 
--- ००० --- 
 
हौिदनी ( Houdini ) 
-- के यान –  
 
के सटुकेमाग े
काही ना काही कला होती, 
काही बडबड, आिण िकमान काही 
अग अदलाबदल 
तो माणसू आिण त ेलोखडं यातं 
जी होत असताना ा साखया 
मळुीच तटुत ना कारण 
तो आिण ा एकमकेातं 
िवरघळून जात होा. अशा 
के िवरघळीनतंर ाला 
तःला अकप वगेळे 



119 
 

काढाव ेलाग.े तोच होता 
सवा त कठीण भाग पार पाडायला 
टीन कामामाण ेिबनचकू  
जमण े: मोडून पुा परतण े
ाच हौिदनीत. 
--- ००० --- 
( हौिदनी हा एक ात  च जागार होता. ) 
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िफिलप शुझ – अमिेरकन कवी -- ज १९४५ --  २००८ ला पिुलझरन ेसािनत –  
 
माझा िम करतोय तयार तःला (  My friend is making himself ) 
-- िफिलप शुझ –  
 
माझा िम जागा होतोय ा 
अजनूही झोपलेा शरीरात एका माणसाा जो ाान 
वगेळाच असा नसला िदसत जरी तरी काहीच ओळखीच ेवाटत नाही  
ना हात ना पाय ना तळहात 
ज ेउचलले जाताहते ाा डोयासंमोर 
दोन छोा शु छांमाण े… पण पाऊस नाहीय पडत, 
काहीच घडत नाहीय ा िखडकीत वा कुठेही 
िता पिलकडहेी … ामळेु ान ेकाय करायला हव ेत ेच आह े
जरी यापवू कधीच काहीच अस े नत े: 
त ेसगळे सोडून ान ेतःला पुा एकदा तयार करायला हव े
अगदी सुवातीपासनू, ान ेघडवला पािहज ेअसा एखादा माणसू 
जो िदसले ााचसारखा पण असले पणू पण ेवगेळा. 
ह ेआधी कधी केाच ेाला आठवत नाही,  
कवा अस ेकाही ाा बाबतीत केले गेाचहेी, 
पण ाला ह ेकळतये की ान ेाच ेह ेिच आता सोडायला हवये 
या खोलीत या खुा  आिण भती आिण िखडा यांासह 
आिण हो, ह ेशरीरही … सगळेच सोडायला हवये ान े
ज ेज ेतो झालाय आिण हलवायला हवयेत पाय आिण ठेवायला हवयेत  
त ेचालत े… ामळेु तो नमेके तचे करतो, तो उचलतो ाच ेपाय  
आिण झलुवतो िबछााा कडवेर आिण मग उचलतो ाच ेखादं,े 
आधी डावा आिण मग उजवा आिण समजतोय की तो उचलला जातोय 
हवते जण ूएका ढगात पाऊल ठेवत आिण तरंगत 
इता सहज की तो तःला हलवनू पाहतो पण तो काही ात नाहीय, 
तो तरंगतोय तःबाहरे थमदशनी वाटणाया 
एका अवाढ पोकळीत पण आता िदसतये ती ा रामाण े
ावर खळेायचा तो बालपणी … होय, तो जातोय पढु ेआिण ित करतोय 
बाजनू ेजाणाया चहेयाकंड ेपान या चमका रावन 
िजथ ेझाली होती ाची सुवात तो कुणीही बनयापवू 
ज ेबनावसे ेाला नतंर मळुीच वाटत नत े… नसुताच एक बालक 
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एका बालकाा शरीरात तो खळेणारा हॉकीचडू 
एक हॉिकिक एक चडू एक भं एक जग यासंह 
हहेी सगळे नसयातनूच आलेले … 
--- ००० --- 
 
उरयं ( The Answering Machine ) 
-- िफिलप शुझ –  
 
माझी मैीण आिण मी बतकेदा आी एकमकेांा उरयंाशंीच बोलतो. 
लकडा लावण,े गोडीत यणे,े आिण इतरही काय कलाप आी खदेखतं न बाळगता करतो 
आिण बयाचदा आमा ह ेलातही नसत ेकी आपण कुणाशी बोलतोय. 
 
ही यं ेबेब उाह नाही दाखवत चढवनू ाचंा आवाज 
कवा ितटकायाच ेसातही नाही ठेवत उगे असलेले. 
ती मनातं िकिषहेी नाही ठेवत आिण ायदानाचा पिवाही नाही घते. ती कधीच 
 
नसतात अित कवा कंटाळलेली कवा आम. ानंा सदसिवकेबुी नसत े
आिण असतो िखतबेाबतचा सिहपुणा जो, माच आह,े आमाकड ेनसतो. 
अगदी ाडपणालाही इथ ेवाव असतो, िनभडपण ेसािंगतास.  मी तोडले सबंधं 
 
बटेसीबरोबरच ेिता मशीनला सागंनू की मी नाही जाऊ शकत िताबरोबर 
कोलोरॅडोत नौकानयनाला, खर ेतर ‘ कुठेही ‘ असचे मला णायच ेहोत ेआिण त ेा मशीनला 
पे समजले. िकती जवळीक सहन करण ेश आह ेरोजा रोज ह ेानंा, मला वाटत,े  
 
नीट कळत.े जेा कुणी दबला जातो ओयाखाली तेा त ेगाडून टाकत े
सव  तु मािहती ितची उलटापालट कन, काहीही का घडलेले अस ेना, 
समजा, जनेा वाढिदवसाा गोड गायाला दडपनूच टाकले गलेे ना िकके 
 
अशा माया अपिड ऑपरशेनबाबता िमनतवाया कवा िबला विडलांा 
मॄचूी बातमी जी उामपण ेहलेना लाा िनमंणाआधी  
टाकली गलेी होती,  या सवाखाली ? होय,  सपंका तनू वाढत जाणारा सघंष  मशीनमळेु 
 
सौ होतो आिण खाजगीपणाच ेरण होत ेपण बतके आी याची जी कमत मोजतो 
ती णज ेअसत ेअिधक मोठा एकाकीपणा. या सव  
यााााऐवजी असणाया आवाजाखंाली एक सततची बोच असत ेा सव गोची 
 
ांा एकदा आी आणाभाका घतेा होा आिण मग िवसन गलेो होतो कवा 
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िवासघातच केला होता. ाच ेअपराधी भाव फारच बडुवणार ेअस ूशकतात िवशषेतः 
राी उिशरा जेा िर ेकरतो मी माझ ेिनरोप ऐकयासाठी ाकूळ र आिण भाडंखोर जंन े
 
घासतो आी शािक िचकटा णनू भदेक कंपनातंला ाथ नसेारखा अिजजीयु. 
अावयक काय आह ेशवेटी ह ेनाहीच समज ूशकत तातडीन े
आिण आवयक नसलेा गोना िमळतो समान वळे. णज ेबघा, 
 
आमा शातंततेही असतो परुावा आी ज ेबोलायला वा  दाखवायला 
घाबरत होतो ाचा – ती असत ेसततची एक वाहती सा आमा पाापाची आिण मेाची 
जी िकतीही अपगं करणारी का अस ेना आी राी िर ेकरतो आिण नतंर, िवषणपण,े पसुनू टाकतो. 
--- ००० --- 
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जेस टेट – अमिेरकन कवी – १९४३ त े२०१५ – १९९२ ला पिुलझरन ेसािनत – कवी णनू सकट, उदार, 
अितवाववादी, तावादी – अशी अनके िवशषेण े– 
 
घडत ेअस ेकधी कधी ( It Happens Like This ) 
-- जेस टेट –  
 
मी सट सिेसिलयाा रेरीा बाहरे होतो 
िसगरटेच ेझरुके घते तेा एक बोकड माया जवळ यऊेन उभा रािहलेला िदसला. 
तो बराचसा काळा आिण पाढंरा होता, मधचे थोडा ताबंसू 
आिण इकडिेतकड ेतपिकरी. मी जेा चालायला सुवात केली 
तेा तोही मागोमाग यऊे लागला. मला गमंत वाटली, आनदंही झाला पण मी िवचारात पडलो 
की अशा बाबतीत कायद ेकाय कस ेआहते. कुांा बाबतीत 
पाचंा कायदा आह,े पण बोकडाचं ेकाय ? लोक 
ित करत होत ेमायाकड ेपान आिण बोकडाच ेकौतकु करत होत.े “ माझा नाहीय हा बोकड, “ 
मी ानंा समजावले. “ हा या शहराचाच आह ेबोकड. मी आपला माझी पाळी 
णनू घतेोय ाची काळजी. “ “ मला नत ेमाहीत की आपाकड ेअसा बोकड आह ेत,े “ 
ांातंला एकजण णाला. “ माझी कधी यईेल पाळी कोण जाण.े “ “ लौकरच, “ 
मी णालो. “ धीर धरा. यईेलच तमुचीही वळे. “ तो बोकड 
उभाच रािहला माया शजेारी. मी थाबंलो की तोही थाबंायचा. ान ेवर 
मायाकड ेपािहले आिण मी ाा डोयातं एकटक पािहले. मला अस ेवाटले की 
मायाबलची सव  अावयक मािहती ाला आह.े आी पढु ेचालत रािहलो. ाा  
कामाा फेरीवर असलेा एका पोिलसान ेआमावन नजर िफरवली. “ अर ेकाय 
जबरद बोकड आह ेहा तमुाकड.े “ तो थाबंत कौतकुान ेणाला. 
“ हा या शहराचा आह ेबोकड, “ मी णालो. “ याच ेवशंज गेा तीनश ेवषापासनू 
आपाबरोबर आहते, “ मी णालो, “ अगदी सुवातीपासनू. “ हवालदारसाहबे 
ाला श करयासाठी पढु ेवाकले, मग थाबंले. आिण मग 
ानंी मायाकड ेपािहले. “ मी जरा ाला थोपटले तर चालेल का ? “ ानंी िवचारले. 
“ याला श करयान ेतमुच ेआयुच बदन जाईल, “ मी णालो. 
“ िनण य तुी ायचाय. “ ान ेएक िमिनटभर खपूच कान ेिवचार केला, 
आिण मग उभा राहात तो णाला, “ काय नाव काय आह ेाच े? “ “ ाला 
शातंतचेा राजपु अस ेणतात, “ मी णालो. “ भगवतं ! ह ेशहर णज े
एक परीकथाच आह.े कुठेही बघा, ितथ ेगढू आिण चमार अस ेकाही आहचे. 
आिण मी साधा एक बालक आह ेकायमच चोरिशपाई खळेणारा. 
आता मला रडू आले तर मला माफ करा. “ “ आी माफ केलेय तुाला 
हवालदारसाहबे , “ मी णालो. “ आिण आाला ह ेसमजत ेकी सया 
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कुणाहीपेा तुी या राजपुाला का कधीच श क नय ेत.े “ तो बोकड 
आिण मी पढु ेचालत गलेो. आता अधंार पडू लागला होता आिण आमा डोात 
घोळू लागला होता िवचार की आता रा कशी कुठे काढावी. 
--- ००० --- 
 
चकुीा मागा न ेघरी (  The Wrong Way Home ) 
-- जेस टेट –  
 
पणू  राभर एक दरवाजा तरंगत वाहात होता नदीत. 
ान ेसखुाा छोामोा सगंानंा आठवायचा य केला 
ाा पवूा युातनू जस ेकी ा वळेा जेा िेमक रलेत 
ाावर च ुबंन ेघते तासतंास आिण कुजबजुत 
तचे जनु ेश. 
ानतंर आले कठोर श आिण मग एक बटू 
फेकला गलेा आिण धडामकन आपटला गलेा दरवाजा. 
हजारची आगमन ेआिण िनग मन,े 
सकाळा वळेी आिण राी उिशराही, आिण त ेवषा नवुष. 
अहो खपू मोा योजना आहते ांा, ढीग होईल ाचंा एक. 
तो दरवाजा एक बटेच झाला होता झोके खाणारा ाा झोपते. 
चंान ेा दाराची मठू अगदी किचतशी िफरवली, 
तर ाची बोटे भाजली आिण तो पळाला, 
आिण तरीही त ेदार काहीच नाही णाले आिण झोपनू रािहले. 
िकमान ानंा तरी तसचे णायला आवडत,े 
पायातले छोटे मास ेवगरै.े 
रवर वाजली एक घटंा, आिण नतंर गोळी माराचा आवाज आला. 
--- ००० --- 
 
मशी ( Workforce ) 
-- जेस टेट –  
 
या कामासाठी परुसे ेबलै आहते का तमुाकड े? 
नाहीत, मायाकड ेआहते त ेअपरु ेआहते. 
बर,े मग योय अस ेकाम होयासाठी िकती लागतील बलै ? 
मला आणखी दहा जाीच ेलागतील बलै. 
मी पाहीन तमुासाठी जमतये का ह.े 
मायासाठी तुी ह ेक शकलात तर मी खपू उपकॄत होईन. 
नीच. आिण एकूण माणसासंाठी परुशेा मासपेोया आहते का ? 
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आमाकड ेपास आहते मासपेोया पण ा परुशेा नाहीत. 
तुाला सकाळी ा िमळतील ह ेमी पाहीन. 
तुाला डगरांा आिण अधोजगाा नकाशाचंी गरज आह ेका ? 
आमा कड ेडगराचं ेआहते नकाश ेपण अधोजगाच ेनाहीयत. 
अथा त अधोजगाच ेनसणारच तमुाकड,े 
अधोजगाच ेनाहीच आहते नकाश.े 
आिण, सर ेणज,े तुाला ितकड ेजायचहेी नाहीय, त ेखपू कदट आह.े 
मला ितकड ेजायची इाही नाहीय, खर ेतर कुठेही. 
तुीच तर िवचारलेत मला नकाशाबंल … 
होय, होय, माझी चकूच झाली ती, मी वाहवत गलेो. 
काय आह ेतमुची गरज, सागंा बर ेतुी ? 
आाला िबयाण ेहवीत, नागंर हवते, खरुपी हवीयत, हा आहते कबा, 
डुकर,े गायी, घमलेी आिण बायका. 
बायका ? 
आमाकड ेबायकाच नाहीयत. 
अररे,े दयनीय आह ेमग ह.े 
होय, दयनीयच आहोत आी, मालक. 
त ेठीक आह ेपण मी बायका नाही परुव ूशकणार. 
त ेमला वाटलेच होत,े मालक. 
मग बायकािंशवाय करणार काय तुी ? 
त ेःखच असणार आमच,े मालक. आिण मग आी एकेक एकेक अस ेमरत जाऊ. 
तमुापकैी कुणी गाऊ शकत ेका ? 
होय मालक, आमातं बरचे चागंले गायक आहते. 
मग ानंा ताबडतोब गाण ेसु करायला आा ा. 
एक तर या पतीन ेबायकाच तुाला शोधत यतेील नाही तर तुी मराल 
गायान ेसमाधानी होत. दरान आता तुी ठरवलेा 
अथ पणू  कामामं े ा. 
मालक, पोरी यईेपयत आता आी मळुीच थाबंत नाही, ा – 
--- ००० --- 
 
“Dust is watching life's talk show.” 
― James Tate 
धळू पाहतये जगयाचा टॉक-शो. 
-- जेस टेट. 
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चालस राईट – अमिेरकन – ज १९३५ – १९९८ च ेपिुलझर – काळ, स, िनसग  आिण मॄ ूह ेामुान ेाच े
चतनिवषय असत. 
 
रावरच ेयो े( Road Warriors ) 
-- चालस राईट –  
 
माझ ेवासाच ेकपड ेउजळवतात पार 
खपू दीघ  काळ मी वासात आह े
भतूकाळात परतयाा 
अस ेिदसतये की केालाच यायचये मायाबरोबर आिण यऊे दतेोही मी. 
राकडचेी फुले मला जोरात िवचिलत करतात, 
चतरु कीटक 
िघरा घालतात कमती रांमाण ेजवळच पण हाताबाहरे. 
 
अंद रा, ंद रा, आी सगळेच ावंन, असमाधानी, 
अिर, अमरापासनू सात मीटर लाबं 
आिण एकच मीटर लाबं जगण ेफारस ेउरले नसापासनू. 
ापेा उंच गवतात बसाव े
आिण पाहाव ेढगाकंड,े 
ानंी उचलाव ेआपले चहेर ेआकाशापयत णनू, 
ह ेिवचारात घऊेन की आमातंा बतकेांा बाबतीत – 
आमच ेजगण ेणज ेराहात आलेय एक सातयु चकू. 
--- ००० --- 
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डोनाड जीस – अमिेरकन कवी – १९२५ त े२००४ – १९८० ला पिुलझर – टी. एस. एिलयट णतो ामाण,े 
तःा िमाची अिभी नसलेली अशी किवता ान ेिलिहली. 
 
बस ॉप ( Bus Stop ) 
-- डोनाड जीस –  
 
िदव ेचा आहते 
शातं खोातंनू 
िजथ ेआयु ेचा आहते 
आमाशी िमळतीजळुती 
 
ही शातं आयु े
जी यतेात आमा मागोमाग – 
ही आयु ेजी आी जगतो 
पण जी आमची तःची नसतात – 
 
उभ ेराहतो पावसात 
इता शातंपण े
जेा आी गलेेले असतो 
इता शातंपण े… 
आिण ती शवेटची बस 
यते ेपडू दते 
काया छा बाहरे – 
काळी फुले काळी फुले 
 
आिण आयु ेजात राहतात 
आिण आयु ेजात राहतात 
अचानक लागलेा रांा  
कोपयावंरा िदांमाण े
 
कवा मग िदांमाण े
शातं खोातंा 
तासतंास रा िदलेा  
ढणढणत ढणढणत 
--- ००० --- 
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ऑग ॅम – जम न कवी – १८७४ त े१९१५ – युात मारला गलेा – जम नीतला अिभिवादाचा उाता समजला 
जातो – ा पतीत बा वावापेा मनाा भावना, अवा आिण आकलन यानंा कलेत सव मह असत े– 
ॅम हा एक अिभिवादातले उ िशखर समजला जातो – िमतभाषी किवतसेाठीही तो िस आह े--  वाचकाा 
कनाशीला मोठे आवाहन करणारी ही किवता आह े– 
 
रकाच ेकाम ( Guard-Duty ) 
-- ऑग ॅम –  
 
एक तारा घाबरवतो चच िशखराा ॉसला 
एक घोडा धपापतो धरू 
लोखडं खणाणत ेपगत 
खपू धकेु पसरत े
असं कारा भीती 
एकटक पाहात थरथरत 
थरथरत 
गोडीत यते 
कुजबजुत 
त ू! 
--- ००० --- 
 
रणमदैान ( Battlefield ) 
-- ऑग ॅम –  
 
शरणागत ढकूेळ मदं सरुानंी घालवत ेलोखडंाला झोपते 
गजंाला जातात तड े
थबथबतो िचखल 
शोषनू घते लिगक वखवख सडयाभोवती 
खनुावर खनू 
उघडझाप होतो 
पोरकट डोयातं 
--- ००० --- 
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हा ( Attack ) 
-- ऑग ॅम –  
 
खपू ाफ  
हलतात 
फडफडतात 
बडबडतात 
वार ेथडथडतात 
तझु ेहा मारत ेगु े
धरत ेपकडत े
चकमकी होतात बळाा 
च ुबंन 
वढेले गलेेले 
बडुत ेखाली 
काहीच नसण े
--- ००० --- 
 
जखम ( Wound ) 
-- ऑग ॅम –  
 
िशराणाा डोाखाली राळतये पॄी 
तार ेिनखळताहते 
अवकाशाला जाणवत े
थरथर 
मरुगाळला जातो 
एकाकीपणा 
धकेु 
रडण े
री 
तझु ेपाहण े
--- ००० --- 
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िगसे ेउगारेी – इटािलयन कवी – १८८८ त े१९७० – ितमावाद, उटता आिण िवशषे मम ी – 
 
ही स ुदंर रा ( The Beautiful Night ) 
-- िगसे ेउगारेी –  
 
कोणा जपान ेनलेीय झटकन ही रा 
आतंिरक िवणचेी दयाा 
िटका ितनीन े
तायाशंी 
 
कोणती वसतं मजेवानी 
मीलनाता दयाची 
 
मी होतो कडकेोट िवभाग अधंाराचा 
 
आता मी चावतो 
एखाा बाळामाण ेन 
मोकिळकीच े
 
आता मी िपऊन तर 
िवान े
--- ००० --- 
 
 
तारा ( Star ) 
-- िगसे ेउगारेी –  
 
तारा, माझा एकमवे तारा, 
राीा दािरा ◌ीत, एकटा, 
मायासाठी, एकटा, त ूचमकतोस, 
चमकतोस त ूएकाकीपणात; 
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पण, मायासाठी, तारा 
जो कधीच काशायचा थाबंणार नाही, 
तलुा अगदीच थोडा वळे िदला गलेाय, 
त ूभझोत द ेमला काश 
जो मायात सर ेकाहीच नाही करणार 
माया िनराशलेा धार लावयािशवाय. 
--- ००० --- 
 
मी एक ाणी आह े( I am a creature ) 
-- िगसे ेउगारेी –  
 
या दगडामाण े
सान िमशलेा 
 
तसाच थडं 
तसाच कडक 
तसाच पणू पण ेिर झालेला 
 
तसाच असा 
तसाच अचतेन 
 
या दगडामाणचे 
आह ेमाझ ेदन ज े
िदस ूनाही शकत 
 
जगण ेदते ेसटू 
मॄचूी 
--- ००० --- 
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िफिलो टोासो मािरनेी – इटािलयन कवी – १८७६ त े१९४४ – भिववादाचा उाता आिण ाा 
जाहीरनााचा लेखक – डोाचा खदुा  करणार ेिवचार – भतूकाळाशी सबंधं तोडातला हवते, सव  वसुंहालय,े 
वाचनालय,े िवापीठे न करायला हवीत, भाषचेा ूर वापर कन तीत अराजक माजवायला हव,े किवता णज ेफ 
ौय  आिण अाय, यु ही जगातली सवा िधक आरोयपणू  गो, बाकी कोणतहेी भदे नकोत पण पा रावाद हवा, 
पौष महाच,े बायकीपणाला अथ  नाही, वगे हा आजा जगाचा मं आह े( ाा कारला एक जोरदार अपघात 
झाला होता ), सगंीत अस ेगगाटमय हव ेकी ऐकणायाचंी डोकी िफरायला हवीत, वगरै ेअस ेआपाला भयानक 
वाटतील अस ेिवचार बाळगणारा कवी. फॅिसझमचा परुता . नटेवर ाा किवता शोधत होतो – बघ ूतरी नमनू ेणनू 
– पण नाही सापडा. कुणाला कुठे ाा किवता सापडास मायाकड ेअवय पाठवाात. ऍसडटी – ता – 
हचे स, असहेी तो काही बोललेला िदसतो ! हा कॅिलयलुाचा कवी-अवतार िदसतो !   ऐसा भी रहता ह ै‘ 
अिभिातं ! ‘ णनू नसुती मािहती िदलीय. अराजकता हचे तान णणारा आिण सवानी वडे ेायला हव,े 
अस ेणणारा एकूण मानव जातीतला एक अजब ‘ बाधंव ‘ !  
--- ००० --- 
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िमलो डी अजँिेलस – इटािलयन कवी – ज १९५१ – काही किवता कळत नाहीत पण आवडतात – तशा या – 
 
यापढु ेआता त ेनाही श  ( It’s no longer possible ) 
-- िमलो डी अजँिेलस.   
 
यापढु ेआता त ेश नाही  .त ेरडण ेज े पातंिरत झाले 
वेाा हसयात, ा घालवलेा राी ेसझागोवन धावत 
पाठलाग करत ा िनऑन फलकाा वाता रचनचेा. 
यापढु ेआता त ेनाही श  .आता त ेआपले नाहीय , 
मराीची वाट पाहणारा दयाचा ठोका, मरा 
यईेपयत वाट पाहणारा िता खया गगाटासह, 
ा सव तासांा उादासह, सव च तासांा. 
यापढु ेआता त ेश नाही  .ासाठी एकच वळे असते , फ एकच 
मॄ,ू थोडफेार पछाडणार ेिवचार, थोाफार 
राी मेाा, थोडीफार च ुबंन,े थोडफेार र े
ज ेनतेात आपाला तःबाहरे, थोाफार किवता. 
--- ०००   ---  
 
िखडकी ( The Window ) 
-- िमलो डी अजँिेलस . 
 
ा हॉटेला 
खोलीत, पडांा माग े
ज ेदाखवतात एक माघार घणेारा चौकोन 
थमच 
“ मला ह ेफ पुा सागंावसे ेवाटतये, यतेये ना लात, 
बाकी काहीच नाही “ 
या पारा वळेी 
त ेअिजबात िगत नाही, त ेकुणालाच 
नाही लाग ूहोत 
त ेिनवड नाही करत, आधीच तो आह े
एक अितथनी पणू  भरलेला दशे 
जो करतो पणू  



134 
 

ान ेसु केलेले काम 
सया कोणात तरी 
जसा तो पलू आह ेितथ े
शातं,  यापढु ेदोन तट 
जोडत नसणारा. 
--- ०००  --- 
 
सव  काही आधीच ाा मागा वर होत े ( Everything Was Already On Its Way ) 
-- िमलो डी अजँिेलस –  
 
सव  काही आधीच ाा मागा वर होत.े तेापासनू त ेआतापयत. सव च 
काळ, तजेाळता, वरा वर ओठावंन, सव  
ासोवास बाधंलेले कंठहाराला  .लँटेा  
सावानंी बदं केला दरवाजा  .ती पणू  खोली  
आसरा दते, झाली दयाचा पिहला ठोका. 
तुया केसाचंा काळा सयूा ा शवेटा िकरणांा िपवया पा भमूीवर. 
तेापासनू त ेआतापयत  .तो उायातला पिहला िदवस होता.  
आपा िवचारातं भन होती शातंता  .सव  काही  
आधीच ाा मागा वर होत,े तेापासनू, सव  काही इथचे होत,े अितीय 
आिण हरवललेे, आपले पण आपापासनू खपू लाबं, जळते  .सव  काही  
सागंत होत ेाासाठी थाबंायला, ाा मळू नावाकड ेपरतायला. 
--- ०००  --- 
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रवनाथ टागोर – भारतीय कवी, लेखक, िचकार, सगंीतकार व त – १८६१ त े१९४१ – ामुान ेमधरुा 
भीा किवता – १९१३ ला नोबले परुारान ेसािनत. 
 
शवेटचा पडदा ( Last Curtain ) 
-- रवनाथ टागोर –  
 
मला माहीत आह ेकी असा एक िदवस यईेलच, 
जेा पॄी पाहणारी माझी ही ी न होईल, 
आिण जीवन ितचा िनरोप घईेल शातंतते, 
माया डोयावंर शवेटचा पडदा टाकून. 
 
तरीही तार ेपाहतील राीकड,े 
आिण सकाळ उजाडले पवूमाणचे, 
आिण घटका हलेकावत राहतील समुामाण ेउजत करत सखु ेआिण ःख.े 
 
माया णांा या अतंाचा जेा मी करतो िवचार, 
तेा णाचं ेअडथळे पडतात मोडून, 
आिण मी पाहतो मॄूा काशात 
तझु ेिव ाा बिेफकीर खिजासंह. 
ातले िनतर ानही आह ेअपवादाक, 
ातले िनतर जीवजतंहूी आहते अपवादाक. 
 
ा गोची मी वांा केली िनळपण े
आिण ा गोी मला ा झाा 
… जाऊ द ेत ेसगळे. 
खरोखर आता अशाच लाभ ूदते मला गोी 
ा मी िझडकारत आलो 
आिण टाळत आलो. 
--- ००० ---  
 
माझा छोटा भाग ( Little Of Me ) 
-- रवनाथ टागोर –  
 
मायातला फ तवेढाच रा द ेछोटा भाग  
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ामळेु मी माझ ेसव  तुया नाव ेकरत रा शकेन. 
 
माया इेचा तवेढाच रा द ेछोटा भाग  
ामळेु तलुा मी सगळीकड ेअनभुव ूशकेन, 
आिण के गोीतनू यऊे शकेन तुयाकड,े 
आिण अपू  शकेन तलुा माझ ेमे णोणी. 
 
मायातला तवेढाच फ रा द ेएक छोटा भाग 
ामळेु मी तलुा कधीच नजरआेड नाही क शकणार. 
तवेाच छोा भागान ेरा दते माया बेा 
ामंळेु मी सतत बाधंलेला राहीन तुया इेशी, 
आिण तझु ेहते ूअमंलात यते राहतील माया जगयातनू – आिण ती असले बडेी तुया मेाची. 
--- 000 --- 
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कमला दास – इिंलशम ेिलिहणारी भारतीय ीकवी – १९३४ त े२००९ – मळुात ही केरळची – १५ ा वष ितच े
माधव दास यांाशी ल झाले – नवयाा मॄनूतंर ६५ ा वष ितन ेितान वयान ेबयाच कमी असलेा 
मिुम पुषाशी ल कन धम  बदलला – भारतात िचतच िदसणारी अिनबध मोकळीक ह ेिता किवतचे ेमखु 
विैश -- सािहासाठीची भारतातली आिण परदशेातंली बरीच पािरतोिषके ितला िमळाली -- १९८४ ला नोबलेसाठी 
ितच ेनामाकंन होत.े 
 
 
ओळख ( An Introduction ) 
-- कमला दास –  
 
मला राजकारण नाही समजत पण सते 
असलेाचंी नाव ेमला माहीत आहते आिण ती मी 
पाठ णनू दाखव ूशकत ेआठवाा सात िदवसांमाण े
कवा बारा मिहांमाण ेसुवात करत नहेंपासनू. 
मी भारतीय आह,े अगदीच गाळ, मलबारात जललेी, 
मी बोलत ेतीन भाषातंनू, िलिहत ेदोन भाषातंनू आिण 
 पाहत ेएका भाषते. 
इिंलशम ेनको िलस, त ेणाले, इिंलश काही 
तझुी मातभॄाषा नाहीय. पण माझ ेमला बघ ूा ना. 
टीकाकार, िम, राहायला यणेारी चलुत-मावस भावडं,े 
सगळेच ? मला माया आवडा भाषते का नाही बो दते ? 
जी भाषा मी बोलत ेती माझी होत,े ितातले िबघाड, ितची िविता, 
सव  काही माझ ेअसत,े फ माझ.े 
त ेअध इिंलश, अध भारतीय, िवनोदीच कदािचत, पण त ेामािणक असत,े 
त ेमायाइतकेच मानवी असत,े ह ेनाही िदसत 
का तुाला ? त े करत ेमाझ ेआनदं, माया आकांा, माया 
इा आिण मला त ेिततकेच उपयोगी असत ेिजतके कावकाव 
करण ेकावयाला कवा गज ना करण ेसहाला, त ेअसत े
मानवी बोलण,े बोलण ेमनाच ेइथचे असलेा, कुठे लाबं न,े 
मन ज ेपाहत ेआिण ऐकत ेआिण असत ेसजग. बिहर,े अधंळे बोलण ेन े
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वादळाता झाडाचं ेवा पावसायाता ढगाचं ेकवा पावसाच ेवा 
असबं बडबडण ेभडकलेा िचतचे.े आधी मी एक मलू होत ेनतंर 
ानंी मला सािंगतले की मी मोठी झालेय, कारण मी उंच झाले, 
माझ ेअवयव आकाराला आले आिण एकदोन िठकाणी केसही आले. 
जेा मी मािगतले मे, सर ेकाय मागायच ेअसत ेह ेमाहीतच नसान,े 
तेा ान ेमला षोडशलेा ओढले शागहॄात आिण दार बदं केले. ान े
मला मारले नाही पण माया ःखी ी-शरीराला खपूच मारासारखचे वाटले. 
माया नांा आिण ओटीपोटाा ओयान ेमी िचरडली गलेे. 
मी आकीवने ेआकंुचन पावले. 
ानतंर … मी शट घा लागले आिण माया 
भावाा िवजारी, केस बारीक कापले आिण लच क लागले 
माया ीाकड.े साडी नसे, मलुगी राहा, पी राहा, 
त ेणाले. भरतकाम करणारी हो, सगुरण हो, 
नोकराशंी भाडंणारी हो. नीट बस चाकोरीत. आिण हो, 
कुणाचीतरी हो, भदेवाले ओरडत रािहले. कंुपणावर 
नको रास कवा आमा झालरच ेपडद ेअसलेा 
िखडातंनू डोकावतही नको रास. अमी हो 
कवा कमला हो. कवा यान अिधक बर ेणज ेहो माधवीकुी. 
नाव िनवडायची झालीय आता तझुी वळे आिण भिूमका ीकारायचीही. 
भातकुलीच ेखळे नको खळूेस. िछमनही होऊ नकोस आिण 
अराही. लािजरवाणपेणान ेमोान ेरडू नकोस मेात फसावर. 
मी भटेले एका पुषाला, मे केल ेाावर. ाला कोणतहेी 
नाव असायची गरजच नाही, तो केच पुष आह ेाला 
हवी असत ेएक बाई, जशी मीही आह ेएक ी जी असत े
शोधात मेाा. ाात …  भकेुा लगबगी नांा, 
मायात … समुाच ेअथक वाट पाहण.े कोण आहसे त ू
मी िवचारत ेएकेका केाला, ठरलेले उर असत,े मी आह.े 
कुठेही आिण सगळीकडचे मी पाहत ेतो माणसू जो तःला मी णतो 
या जगात, तो घपण ेबिंद असतो जण ूानातली तलवारच. 
ती मीच असत ेजी िपत ेएकाकी पये ेबारा वाजता, मराी, अनोळखी 
शहरांा हॉटेलातं, ती मीच असत ेजी हसत,े मीच असत ेजी मे करत,े 
आिण नतंर होत ेशरमदी, ती मीच असत ेजी मरणाय पडून राहत ेमाया 
घोगया घशासह. मी पापी आह,े मी सतं आह.े मी येसी आह े
आिण तारणा झालेली. माझी अशी कोणतीच सखु ेनाहीयत 
जी तझुीही नाहीयत, कोणाही वदेना नाहीयत 
ा तुयाही नाहीयत. मीसुा मला णत ेमी. 
--- ००० ---  
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सबंधं ( Relationship ) 
-- कमला दास –  
 
ह ेमे मायापेा खपू जनु ेआह ेअसं ःखी शतकानंी जनु.े 
ह ेएकदा ाथ ना होत ेाा हाडातंली जीमळेु ती वाढली 
ाा कुमारवयात या मजता उंचीपयत; होय 
ती माझीच इा होती िजामळेु तो पुष झाला 
आिण दखेणा, आी शवेटी भटूे जेा तेा अवघड जाव ेिवास वाटण े 
की मला ाचा ना आकार माहीत होता ना ाचा शातं श ना 
अधंळा दयाळूपणा ाा ओठाचंा. माझी तारणा ? 
अवय, क शकतोच तो पण शरीराची कधीच नाही, फ शानंी 
ाचं ेअवयव वाकतात हवेा शा न ेआिण मरतात ज ेकडक सुायानंी. 
मी कशाला काळजी क ांा रेा नप ुसंक दशंाची जोवर 
माया शरीराच ेशहाणपण सागंतये आिण सागंतये पुा पुा 
की मला माझी िवातंी िमळेल, माझी झोप िमळेल, माझी शातंता िमळेल 
आिण मॄहूी िमळेल इतर कुठेच नाही तर इथचे 
माझी तारणा करणायााच बांत. 
--- ००० --- 
 
 
आरसा ( The Looking Glass ) 
-- कमला दास –  
 
तमुावर मे करायला पुष िमळण ेसोप ेअसत,े 
तमुा गरजांा बाबतीत तुी ामािणक मा असायला हव,े 
एक ी णनू. न उभी राहा आरशासमोर ाासह 
ाला तो अिधक बलवान असाच ेिदसाव ेणनू 
आिण तसा ाला िवसही वाटावा णनू आिण त ू
ाला खपूच नाजकु, अिधक तण आिण अिधक मोहक वाटावीस णनूही. 
माच कर तलुा वाटणार ेकौतकु. ल द ेाा अवयवांा 
पणू तकेड,े ाच ेडोळे लाल होताना शॉवरखाली, बाथमा 
जिमनीवन ाच ेबजुर ेचालण,े टावले पाडण,े आिण ाच े
जोरजोरात लघवी करण.े सगळे आवडत ेतपशील ामंळेु 
तो होतो पुष आिण तझुा एकमवे पुष. सव भटे कर ाला, 
त ूामळेु ी आहसे त ेसव , तुया लाबं केसाचंा सगुधं, तुया दोन 
नामंधा घामाची करुी, मािसक ावाची ऊबदार अनपिेतता, 
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आिण तुया सव ी-भकुा. होय ना, तमुावर मे करायला  
पुष िमळण ेसोप ेअसत,े पण नतंर कदािचत ाािशवाय जगणहेी 
ीकारायला लाग ूशकत.े िजवतंपणािशवाय जगणचे त ेतुी इकडिेतकड े
जातयते असताना, अनोळखी लोकानंा भटेत असताना, ाचा शोध 
सोडूनच िदलेा तमुा डोयासंह आिण तमुा कानातं फ 
ाचा शवेटचा आवाज असताना तुाला नावान ेहाक मारणारा 
आिण तमुच ेशरीर ज ेाा शा खाली उजळले होत ेतकाकणाया 
िपतळामाण ेपण आता तचे िनजे आिण िनराधार झालेले असताना. 
--- ००० --- 
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वलेॅस ी --  २० ा शतकातला महाचा अमिेरकन आधिुनक कवी – १८७९ त े१९५५ – िवमा कंपनीत 
अिधकारी होता – किवतचेी भाषा आिण ितमा यासंाठी खास िस – “ मीच जग आह,े मीच जगण ेआह े“ अस ेतो 
ण े--  १९५५ ला पिुलझरन ेसािनत -- 
 
ना ाझातला चहा ( Tea At The Plaza Of Hoon ) 
-- वलेॅस ी –  
 
मी जो आह ेात कमी नतो 
जाभंयात उतरलो णनू पिमिदनी 
ात आह,े तुी णालात, एकाकी हवा 
मी जो आह ेात मळुीच कमी नतो 
 
माया दाढीवर चोपडलेले मलम कोणत ेहोत े? 
कोणत ेमं माया कानाभंोवती ग ुजंत होत े? 
तो कोणता समु होता ाची भरती 
मायातले सव धऊुन टाकत होती ? 
 
माया मनातनू पडत होता सोनरेी मलमाचा पाऊस 
माझ ेकानच घडवत होत ेानंा ऐकू यणेारा मंघोष 
मीच होतो ा समुाचा आवाका : 
 
मी त ेजग होतो ात मी चालत होतो, आिण मी ज ेपािहल,े 
ऐकले वा मला ज ेजाणवले त ेइतर कुठून नाही 
तर मायातनूच यते होत ेआिण ितथचे 
माझा मीच मला खरा सापडलो आिण अिधकच परका झालो 
--- ००० --- 
 
िहममानव ( The Snow Man ) 
-- वलेॅस ी –  
 
माणसाला असायला हव ेिहवायाच ेमन 
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ाहाळायला बफ  आिण फांा 
पाईन वॄांा बफा च ेतरु ेअसलेा; 
 
आिण खपू वळे असायला हव ेथडंीत 
लपवू क पाहायला सदाहिरत िुनपर झाड े
बफा ा गोधा पाघंरलेली, आिण फरची झाड े
रवर चमकणारी जानवेारीा सयू काशात 
 
आिण िवचारही करता कामा नय ेकोणाही 
ःखाचा ा वायाा आवाजात, आिण आवाजात 
काही पानांा, 
 
जो आह ेा दशेाचाच आवाज 
ाच वायान ेभरारलेा 
ाच न भमूीत वाहणाया 
 
ाच ोासाठी वण करणाया 
ा बफ मयतते, आिण, तःहीन पाहणाया 
नसण ेितथ ेज ेनाही ाच ेआिण नसण ेज ेआह ेाचहेी 
--- ००० --- 
 
 
घर होत ेमकू आिण जग होत ेशातं ( The House Was Quiet and The World Was Calm ) 
-- वलेॅस ी –  
 
घर होत ेमकू आिण जग होत ेशातं 
वाचक झाला पुक; आिण उाळी रा 
 
होती जण ूसभान असण ेा पुकाच.े 
घर होत ेमकू आिण जग होत ेशातं. 
 
श अस ेउारल ेजात होत ेकी जण ूपुक नतचे ितथ,े 
पुकाा पानावर वाकला होता वाचक ह ेवगळता, 
 
वाकयाची इाच होती ाची, अिधकच अिधकतम असयाची 
एक अासक ाला होत ेाच ेपुक स आिण ाला 
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ती उाळी रा अशी की एक िवचाराची पिरपणू ताच. 
घर मकू होत ेकारण ाला तस ेअसण ेभागच होत.े 
 
ती मकूता होती अथा चा एक भाग, ाा मनाचा एक भाग : 
ा पानाकड ेजाणारा पिरपणू तचेा माग . 
 
आिण जग शातं होत.े स ा शातं जगातल,े 
ात इतर कोणताच नाही अथ , ज ेतःच 
 
आह ेशातंता, ज ेतःच आह ेउाळा आिण रा आिण तःच 
आह ेतो वाचक जागत वाकलेला आिण वाचत असलेला. 
--- ००० --- 
 
नसुत ेअसयाची किवता ( Of Mere Being ) 
-- वलेॅस ी –  
 
मनाा शवेटाशी ताडीच ेझाड, 
अिंतम िवचाराा पाड, उवत े
कां सजावटीच,े 
 
एक सोनपखंी पी 
गातो ा झाडात, मानवी अथा िशवाय, 
मानवी भावािंशवाय, एक रदशेी गाण.े 
 
मग कळतये ना तुाला की त ेनाहीय कारण 
आपाला खशु वा नाराज करणार.े 
तो पी गातोय. ाच ेपखं झळकताहते. 
 
त ेताडीच ेझाड उभ ेआह ेअवकाशाा शवेटाला. 
वारा वाहतोय हळुवारपण ेाा फांातंनू. 
ा पाच ेअिझळाळ पखं झकुलेल ेखाली. 
--- ००० --- 
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चालस सीिमक – अमिेरकन कवी – ज १९३८ – १९९० ला पिुलझरन ेसािनत – अतं कक ितमा, रचनचे े
कौश, ःखाा छटा, उपरोिधक िवनोद आिण आभान ही विैश े– 
 
माझ ेबटू ( My Shoes ) 
-- चालस सीिमक –  
 
बटू, माया आता जगयाचा गु चहेरा : 
आ वासलेली दोन दतंहीन तड,े 
अशंतः सडलेली दोन जनावराचंी कातडी 
उंदरांा घराचंा वास मारणारी. 
 
माझा भाऊ आिण बहीण ज ेमॄ ूपावले जतःच 
त ेचा ठेवतात ाचं ेअि तमुातंनू, 
माया जगयाला िदशा दते 
ांा अग िनरागसतचेी. 
 
पुकाचंा मला उपयोगच काय 
जर तमुातंच मला वाचता यते असले 
या पॄीवरा माया जगयाचा सूसदंशे 
आिण ाही पिलकडचा णज ेभिवासाठीचाही ? 
 
मला उोिषत करायचाय एक धम  
मी घडवलेला तमुा पिरपणू  नतसेाठी 
आिण एक अजब चच  ज ेमी बाधंणाराय 
विेदपात तुाला घऊेन. 
 
सं आिण मातलु, तुी सहता सव च : 
सान ् नातवेाईकापंासनू बलैापंयत, सतंापंयत, ितरॄतापंयत, 
तमुा मकू धीरान,े घडवत 
एकमवे स असा माझा बेबपणा. 
--- ००० --- 
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िहवायाा िवरोधात ( Against Winter ) 
-- चालस सीिमक –  
 
स काळे पडलेय तुया पापयाखंाली. 
काय करणार आहसे त ूा बाबतीत ? 
पी शातं आहते, िवचारायला कुणीच नाहीय. 
िदवसभर त ूबघत बसशील ितरा नजरने ेराखट आकाशाकड े
आिण वारा वाहील तेा त ूथरथरशील गवताा पाासारखा. 
 
एक गरीब कोक त ूवाढवलीस लोकर तुया अगंावर 
मोा काा घऊेन त ेतुया माग ेलागपेयत. 
माशा घघावत होा तुया उघा तडाभोवती, 
नतंर ाही गेा उडून पानांमाण,े आिण 
पण हीन शाखाचं ेा पानानंा पकडू पाहण ेिनळ ठरले. 
 
िहवाळा यते होता. पराभतू सैाा एखाा शवेटा 
शरू सिैनकामाण,े त ूउभा राहणार होतास तुया िनधा िरत िठकाणी, 
डोके उघड ेपडलेा ितीत बफा ा पिहा थराला. 
जोवर एखादा शजेारी यऊेन तलुा नाही णत, 
त ूतर या हवपेेा वडेा झाला आहसे, चाल. 
--- ००० --- 
 
पहाटे चारच ेआरस े( Mirrors at 4 A. M. ) 
-- चालस सीिमक –  
 
तुी ांाकड ेबाजूा रानंीच या 
सावांा ग ुतंााता खोाकंड,े 
बघा ांा िरकामपेणाच ेय पण 
ानंा मा उलट तुी 
ओझरतहेी िदस ूनयते अस.े 
 
ाच ेरह अस ेआह,े 
एखादी िरकामी शाही ानंा ओझ ेवाटत,े 
एक खोटेपणा. 
त ेतःशी अिधक खर ेअसतात 
कोया भतीा सहवासात, 
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काळ आिण अनतंता यांा सहवासात 
 
ज,े मा करा,  
ाचंी कोणतीच ितमा नाही उमटवत 
ानंा तःचचे कौतकु वाटत असताना आरशात, 
जेा तुी उभ ेअसता एका बाजलूा 
हातमाल बाहरे काढत 
तमुची भवुई पसुयासाठी चोरटेपणान.े 
--- ००० --- 
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िरचड सायकेन – अमिेरकन कवी, िचकार आिण िचपटकता  – ज १९६७ – २०२० च ेनोबले िमळवणाया लक 
या ीकवीन ेसायकेना किवता उटता आिण कलाकता यासंाठी वाखाणलेा आहते – 
 
शहरजाद े( Scheherazade ) 
-- िरचड सायकेन –  
 
मला ा ाबंल सागं िजथ ेआपण आपली शरीर े
तलावातनू बाहरे काढतो आिण पुा चढवतो ांावर ऊबदार कपड.े 
कसा उशीर झाला होता, कस ेकुणीच झोप ूशकत नत ेआिण घोड े
कस ेधावत रािहले होत ेिवसन जाईपयत की त ेघोड ेआहते. 
त ेएखाा झाडामाण ेनसत ेकी ाा मळुाचंा कुठे ना कुठे 
ावाच लागतो शवेट, त ेअसत ेएखाा गायामाण े
एखाा पोिलसाा िरिडयोवरा, आपण कस े
ग ुडंाळल ेजाजम आपाला नाचता येयासाठी, आिण िदवस कस े
होत ेझगमगत ेलाल, आिण आपण च ुबंन घतेावर के वळेी 
कस ेहोत ेितथ ेआणखी एक सफरचदं अनके फोडत कापयासाठी. 
िखडकीा तावदानातनू बघ बाहरेा उजडेाकड.े ाचा अथ  
आता पार झालेली आह,े आिण हाही आह ेअथ  की आपण 
सांनाा पिलकड ेआहोत. 
मला सागं, ह ेसगळे आिण मेही आपला िवसं कसा करले. 
ही आपली शरीर ेकाशान ेपछाडलेली. 
सागं मला की आपण याच ेकधीही आदी नाही होणार. 
--- ००० --- 
( सलुतानाा पिहा राणीन ेााशी तारणा केामळेु, ाचा, तो ी जातीवरच सडू ायच ेठरवतो. रोज एका 
कुमािरकेशी ल करायच ेआिण पढु ेितला तारणचेी सधंीच िमळू नय ेणनू सया िदवशी ितला मान टाकायच,े अस े
तो सु करतो. ाा वजीराची मलुगी शहरजाद ेयातला धोका पनही ााशी ल करत.े पण रोज एक गो 
सागंायची, ती ा राीत सपंवायची नाही आिण सलुतानाची उकुता ताणनू ठेवायची, अशी युी ती वापरत.े यातनूच 
१००१ अरिेबयन राी घडतात. पढु ेसलुतान िता मेात पडतो आिण ती बचावत.े ) 
--- ००० --- 
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समुाकाठच ेा ा वळेच ेरचत जाण े( Seaside Improvisation ) 
-- िरचड सायकेन –  
 
मी माझ ेहात काढतो उखडून आिण त ेतलुा दतेो पण तलुा 
त ेनको आहते णनू मी त ेपरत घतेो आिण पुा जोडतो 
चकुीा पतीन ेमनगटाचंी अदलाबदल करत. त ेआवार 
आह ेअधंारलेल,े आिण त ेटोमटॅो आहते रंगसफेती 
केलेा भतीा पढु,े ितथा टेबलावरच ेपुक 
आह ेनेबलच ेआिण िखडा रंगवलेा आहते बदं. 
या राी चाललाय तझुा िवचार बफा च ेमकुुट ालेा शहराचंा 
आिण मी तुयाकड ेअसा एकटक पाहतोय की जण ूकाही 
मी पाहतोय िखडकीतनू बाहरे आिण मोजतोय पी. 
तलुा सखु हव ेहोत ेआिण ाबल मी तलुा दोष नाही दणेार, 
आिण श आह ेकी माणसाच ेतड वाटत ेगधड ेजेा त े
आवाजी बडबड करत राहत ेआनदंाबल, पण मला एक सागं 
की ह ेतलुा खपू आवडतये, सागं मला की त ूःखी नाहीयस. 
जा त ूगिणत सोडवायला आिण घ ेमग अपिेत ास. 
समुाकाठच ेशहर. िवजचे ेकंुपण. 
खडूा तकुान ेकाढ एक वत ुळ. कना कर सतत 
उभ ेअसाची काशाा शकूंत.  
कना कर पणू  शरणागतीची.  
पणू  िनपयोगी असाची. 
रावर दगड आह ेयाचा अथ  चहा तयार नाहीय, 
दगड एखााा हातात असले तर ाचा अथ  आह ेकी कुणी 
आह ेोिधत, तुया आता दगडान ेमा 
अजनू तळ नाही वधेलेला. 
--- ००० --- 
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येदा आिमचाई – इाएलचा  ूकवी – १९२४ त े२००० –  ूआिण अरब लेखकांा शातंता चळवळीत – 
 
मी झालोय खपूच केसाळ ( I Have Become Very Hairy ) 
-- येदा आिमचाई –  
 
मी झालोय खपूच केसाळ माया पणू  शरीरावर. मला भीती एकच आह ेकी  
त ेिशकार णनू शोध घतेील माझा माया लोकरीसाठी. 
 
माझा रंगीबरंेगी शट काही मेाचा दश क नाहीय – 
तो िदसतो हवाई फोटोसारखा एखाा रे ेेशना. 
 
राीा वळेी माझ ेशरीर असत ेखलेु आिण जाग ेगोधडीखाली, 
पी बाधंलेा डोयांमाण ेएखााा ाला गोळी घालायचीय. 
 
अपण ेमी भटकत राहीन; 
जगयाचा भकेुला असा मी मरने. 
 
तरीही मला अिवचलच राहायच ेहोत ेएखाा टेकाडामाण ेाची सव  शहरे 
न झाली आहते अशा, आिण शातं एखाा पिरपणू  शानामाण.े 
--- ००० --- 
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पावो हािवो – िफलंडचा कवी – िफिश भाषते लेखन – १९३१ त े२००८ – कवी व नाटककार – अनके सान – 
 
वटर पलेॅसमधली चौथी किवता ( The Fourth Poem from Winter Palace ) 
-- पावो हािवो –  
 
या किवतलेा वाटतये की ितन ेवण न असाव,े 
आिण मला अस ेहवये की किवतलेा असावी 
अतं सू चव. 
तःला मी समजतो एक ाणी 
गवताबल आशावादी असलेला. 
या ओळी जवळजवळ अशच आहते, 
हा आह ेएक वास ओळखीा वाचचेा 
अशा दशेाकड ेजाणाया ज ेळ नाहीय, 
ही किवता गावीच लागले, उभ ेरान, 
कवा मग वाचावी लागले आवाजािशवाय, एकान.े 
 
सर ेकाय टले मी. 
मी णालो की के गो बाहरे असत,े 
आिण हा मी इथ ेआह.े 
मी लटकलोय झाडावंन जस ेपी असतात झाडावंर. 
कुप ेलावलेली आहते सव दारानंा 
खुा. 
 
िदवस रा जात राहतात, मी उमटवतो माझी मोहोर ावंर 
िनतपण,े न वाचता, 
एखाा वत मानपामाण े
कवा कोणाही िनपयोगी कागदामाण.े 
जोवर जागी असत ेझोप तोवर मी झोपतो, 
आिण माया झोपते मी णतो : मी. 
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ह ेजगंल घनदाट आह,े 
खरुा झाडानंी भरलेले आिण ानंा ही भीती असत े:  
इथ,े या जगंलात आवाज िफरतो घाम िठबकत असलेला, 
हा आह ेदशे िजथ ेझाड ेखलुी होतात, यात 
अधंळे झाड ह ेिवसन जात ेकी त ेिदस ूशकत.े 
 
एक पोकळ दशे आिण बाकीचहेी सगळे तसचे, 
ह ेजगंल ोट पावलेय एका फुलात मला मढू करायला, 
मी माझी तलुना ा न जलेाशी क का 
जो भायहीन होता, जो िगळंकॄत झाला होता मासंाकडून 
लवचीक आिण मऊ असलेा 
आिण कण न कण असलेा हडळ … 
 
मला ह ेसमजतच नत ेकी कस ेअसत े
असण.े 
 
मला मकू राहायच ेहोत,े 
श खाऊन बदलायच ेहोत,े बदलाची 
सीच हवी होती ायला जशी झाली होती जायची. 
 
मी इथवर आलोय : ह ेघर आह ेक ानी, 
मी आलोय टेबलाकड ेपने धरायला हातात आिण टेकवायला 
कागदाा तकुावर, 
इथ ेअगदीच उरकेडच ेवाटत,े पण माझ ेमन आह ेदाट झाडी, 
मी िलिहतोय ती एक किवता आह,े बफ वॄी चा असताना, राी, 
एकान.े आिण असा कोण आह ेजो नाहीय मी ? 
सव सामाातले काहीच नाहीय इथ,े 
इथ े? इथहेी : 
ाला खपू रवर जायचये ाला खशु ायला आह ेकारण इथ े
सर. 
 
या किवतते मी फ एक ितमा आह,े 
मनान ेभरलेली,  
िजासा नसलेा फळ का नाही फुलत याबाबतची, 
मी िवचारतो तःला, कुणाला आह ेिफकीर या वूचंी, ह ेमन 
तराजतू टाकलेले, त ेतरंगत ेहवते, एक गोलाकार जहाज, 
रमतगमत चालणार ेवायाा पढु.े 
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मी ा जगंलातनू आलो, 
ओळीओळीतनू पढु ेगलेो. 
 
तमुचा ज होताच त ेपा दतेात तुाला 
वर तायाकंड ेितथ ेअसलेा. 
ही कधीच तॄ न होणारी माझी हाव, 
अचानक पातंरीत झालेली िवषणतते. 
पाऊस, धबाबा कोसळणारा, 
आिण काय मग 
किवता णज े? 
 
मला तुाला सागंायचये : 
एक छोटे घर, अंद, उंच, आिण एक खोली 
िजथ ेमी ह ेिलिहतोय. 
अितशयो. 
तरीही मी कना करतो की त ेसव च घडत,े 
आिण असा कोण असतो जो नसतो एकटा 
आिण असा कोण असतो जो नसतो ह ेजग ? 
 
मला राहायचये 
मकू अशा सव च बाबतत  
ा बोलण ेिनमा ण करतात. 
मला माग ेिफरायचये 
िजकडून मी आलो ितकड.े 
--- ००० --- 
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टॉमस ाोमर – ीिडश कवी आिण मानसशा – १९३१ त े२०१५ – माणसाा जगयातली िवदीण ता 
आिण एकाकीपणा ह ेमखु िवषय – २०११ ा नोबले पािरतोिषकान ेसािनत. 
 
राजमहाल ( The Palace ) 
-- टॉमस ाोमर –  
 
आी आत पाऊल टाकले. एक मोठा श हॉल, 
शातं आिण िरकामा, िजथा जिमनीचा पॄभाग पडला होता 
वापरात नसलेा बफा ा ेटगा मागा सारखा. 
सगळी दार ेबदं. हवा राखट. 
 
भतवर िच.े आाला िदसली ती िच ेगद 
कन यतेाना िनजवपण े: ढाली, तराजथूाया,  
मास,े सघंषा ता आकॄा, 
एका बिहया आिण मुा जगात पिलकड.े 
 
ितथा पोकळीत बसवलेले होत ेएक िश : 
ा हॉला मभागी एकटाच उभा होता एक घोडा 
पण सुवातीला जेा आी परुत ेबडूुन गलेो होतो 
ा िरकािमकेत तेा आमच ेल नाही गलेे ााकड.े 
 
एखाा शपाता ासोासापेा अ 
शहरातनू यणेार ेआवाज आिण बोलण े
घेन होत ेही मोकळी जागा िनम नु 
पटुपटुत आिण सेा शोधात. 
 
िशवाय आणखी काही. आमा पचंियांा काठाशी 
काहीतरी गद पण ेापनू होत ेतःला  
आी ओलाडूंन पिलकड ेन जाता. 
वाळू भराभर पडत रािहली होती के शातं लासात. 
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आता मा िनघायला हव ेहोत.े आी गलेो चालत 
ा घोापयत. तो चडंच होता, 
लोखडंासारखा काळा. सचेी मूतमतं ितमाच 
रान गलेेली इथ ेजेा िनघनू गलेे होत ेराजपु. 
 
तो घोडा बो लागला : ‘ मी एकमवे आह.े 
मायावर ार झाली होती ती िरकामीक मी 
फेकून िदलेली आह.े हा माझा तबलेा आह.े मी वाढतोय 
शातंपण.े आिण इथ ेअसणारी शातंता हीच माझा चारा. ‘ 
--- ००० --- 
 
जोडप े( The Couple ) 
-- टॉमस ाोमर –  
 
त ेिदवा घालवतात आिण ाची पाढंरी शडे 
णभर राहत ेचमकत एखाा गोळीमाण े
अधंाराा लासात िवरघळून जाणाया. मग पढु.े 
ा हॉटेला भती उभरतात ा काया आकाशात. 
मेाा हालचाली यथाित आिण त ेझोपतात 
परंत ुाचं ेगु िवचार भटेतात एकमकेानंा 
जस ेदोन रंग यावते एक आिण वाहावते एकमकेातं 
ओा कागदावर शाळकरी मलुाा िच काढणाया. 
आता सव  अधंारलेले आिण शातं आह.े पण शहर मा 
ओढून घतेये अिधकच जवळ या राी. शमलेा िखडा. 
घर ेयऊेन पोचलेली. त ेसव  थाबंतात वाट पाहात गदन,े 
एक जमाव ातंा चहेयावंर नाहीत कोणतचे भाव. 
--- ००० --- 
 
सकाळच ेपी (  Morning Birds ) 
-- टॉमस ाोमर –  
 
मी जागी करतो कार 
िजा समोरा काचवेर आह ेपरागाचंा थर. 
मी घालतो माझा गॉगल. 
पिसगंीत होत ेठळक. 
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तवेात आणखी एक माणसू िवकत घतेो पपेर 
रे ेेशनावर 
मालगाडीा एका मोा डाजवळ 
जो गजंनू पणू  लाल झालाय 
आिण फडफडत उभा आह ेउात. 
 
इथ ेकुठेही मोकळी जागा नाहीय. 
 
थटे वसतं ॠतूा उबतेा एका थडं मागकेवन 
कुणी यतेो धावत आिण सागंतो कस ेितकड ेवर 
मु काया लयात 
ाची बदनामी करयात आली. 
 
ा िनसग िचाता मागा दारातनू 
यतेो एक िकलिबलता पी 
पाढंरा आिण काळा. 
आिण एक काळा पी भराभर यरेझाया घालणारा 
संाकाळपयत होतो एक कोळयान ेकाढलेले िच, 
दोरीवर वाळत टाकलेले पाढंर ेकपड ेसोडून : 
एका धम सगंीताच ेसमहूगान. 
 
इथ ेकुठेही मोकळी जागा नाहीय. 
 
कनातीतच आह ेह ेमाझी किवता कशी वाढतये 
त ेजाणवण ेमी मा आकंुचन पावत असताना. 
ती वाढत,े ती माझी जागा घते.े 
ती ढकलत ेमला बाजलूा. 
ती घराबाहरे फेकूनच दते ेमला. 
आिण आता तयार आह ेकिवता. 
--- ००० --- 
 
दगड ( The Stones ) 
-- टॉमस ाोमर –  
 
आी फेकलेले दगड मी ऐकतो 
पडताना, काचल वष भर. दरीत 
ा णीा गधळलेा कॄती 
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दीघ  ओरडत उडत जातात झाडाा 
शाशावन शातं होत हवते िवरळ आान, 
तरंगत सरकत लॅो पांमाण ेडगरांा 
िशखरािशखरावन पोचपेयत त े
सवात रा पठाराशी 
अिाा कडजेवळा. िजथ े
आमा सवच कॄती पडतात 
काचल 
शवेटाशी सर ेकाहीच नसनू  
आीच असलेा. 
--- ००० --- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

र ेआमनॉट – १९४७ ला कॅिलफोनयात ज. रोजा वापरातलीच शरचना आिण भाषेा आिण अवधानाा 
वचंना आिण िवकृती यांा समानंा िभडण ेही ितची विैश ेटली जातात. ती णत,े “ माया किवतते आही 
ितपादन आिण सशंयादता ह ेएकमकेाचंा समतोल साधतात ! “  
 
 
सह ( With )  
 
ह ेठीक आह ेकी  
वूतं ावी खळबळ उगीचच  
माया भोवती  
या सावलीवरा पापुामाण े 
उघडझाप कुजबजु  
 
मी िलन काढत ेकाही गोी  
इतरानंा दाखवयासाठी  
नतंर  
कवा मलाच दाखवयासाठी  
की मी एकटी नाहीय  
माया अनभुवासह  
 
‘ सह ‘  
हाच श यतेो मनात  
पण हा काही  
अचकू श नाही णता यणेार  
इथ े 
--- ००० ---  
 
ताबा ( Control )  
 
आी िशकतोय ताबा आणायला  
आमा िवचारावंर,  
पायात पायात यणेार ेिवचार  
बाजलूा सारायला.   
 
अस ेमोठे काम  
फ अमिेरकनच क शकतो.  
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बधा ानंा ढकलावते  
अस ेिवचार नसतातच माझ.े  
 
बा अवकाशाबाबता गायात  
असतो एकाकीपणा.  
 
जेा कोणतचे िवचार नसतात  
माया डोात,  
तेा मला हवाच असतो एखादा तरी ! 
 
समीपय करत ेउघड  
की ितन ेिनवडलेली आह े   
 
एक ािकची साबणकेस  
समुकासवासारा अवाढ आकाराची.  
 
खरोखरच एखादा िवचार माझा अस ूशकतो का  
जर सा मी तो करतच नसने तर ? 
 
दोन बाज ूतरी असतातच  
कुठाही वादाला; 
 
एकेक हात  
के बाहीत.  
 
* 
 
श आह ेकी मी सततच चतनात असत,े 
जर ाचा अथ  असले वाटत तुाला  
 
की शोध घते राहण ेपिरपणू   
एखाा अनोळाचा.   
--- ००० ---  
  
 
 



159 
 

हॅरॉड पटर – ििटश नाटककार, िददशक, कवी – १९३० त े२००८ – जगातला एक महाचा नाटककार -- 
ाा किवता काही खास वाटा नाहीत – पण अस ूद,े एक आवडली ती दतेोय – तो २००५ ा नोबलेन ेसािनत 
झाला – 
 
किवता ( Poem ) 
-- हॅरॉड पटर –  
 
िदव ेकाशतात. 
पढु ेकाय होईल ? 
 
रा पडत.े 
पाऊस थाबंतो. 
पढु ेकाय होईल ? 
 
रा सखोल होईल. 
ाला नाही माहीत 
की ाला मी काय सागंने. 
 
तो गेानतंर 
मी ाा कानात काही बोलेन 
आिण मी ज ेसागंणार होत ेत ेसागंने 
लौकरच घडणाया भटेीत 
जी नुीच घडून गलेीय. 
 
पण तो काहीच नाही णाला 
ा लौकरच घडणाया भटेीत. 
आा कुठे तो वळतोय आिण ित करतोय 
आिण कुजबजुतोय : 
‘ मला नाही माहीत पढु ेकाय घडले त.े ‘ 
--- ००० --- 
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िनकॅनोर पारा – २० ा शतकातला िॅनश भाषतेला महाचा िचिलयन कवी – १९१४ त े२०१८ – नकिवतचेा ( 
Anti poetry ) उाता – किवततेली अलाकंािरकता, भाविनकता आिण उदा बडजेाव यानंा िवरोध – ाची ‘ 
मिॅनफेो ‘ ही किवता या सदंभा त पाहावी – उपरोध, िवनोद याचंा मु वापर – ( कवी समदुायात सवा त जा जगललेा 
माणसू – १०३ वष ! – मी तोच आदश घणेार आह े– ााबल आदर असान ेाचा िवम नाही मोडणार, पण 
१०२ पयत तरी जाव,े असा माझा िवचार आह े-- ) 
 
तण कवी ( Young Poets ) 
-- िनकॅनोर  पारा –  
 
िबनधा तमुा इेमाण ेिलहा 
तुाला हा ा शलैीत िलहा 
पलुाखान खपूच र गलेेय वान 
हकेट खाी बाळगत राहयात 
की एकच असतो बरोबर आिण योय माग  
 
किवतते सव  गोना परवानगी असत े
 
अट एकच असत ेअथा त की तुी 
कागदाा कोरपेणात सधुारणा केली पािहज े
--- ००० --- 
 
वरील किवतचेा काही मिहापंवू केलेला अनवुाद -- 
 
तण कवी 
 
हव ेत ेिलहा हो 
तुाला आवडले ा कोणाही शलैीत 
खपूच र वान गलेेय पलुाखान 
एकच माग  बरोबर असतो 
अस ेमानत राहयात 
किवतते काहीही चालत े
पण अथा त एक आह ेबवुा अट 
कोर ेपान आह ेतस ेरा नय े
अबोल 
--- ००० --- 
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शवेटचा सान ( The Last Toast ) 
-- िनकॅनोर  पारा –  
 
आपाला आवडो वा न आवडो 
आपाला फ या तीनातंनूच करायचीय िनवड 
काल, आज आिण उा. 
 
आिण तस ेतर तीनही नाहीतच 
कारण ताा णयामाण े
काल हा काल असतो 
तो फ तॄीतच आपला असतो. 
एकदा तोडलेा गलुाबातनू 
अिधक पाकया नाही िमळू शकत. 
 
खळेायच ेप े
तस ेदोनच आहते 
वत मान आिण भिव 
 
आिण तस ेतर दोनही नाहीयत 
कारण ही एक सव ात गो आह े
की वत मान अिातच नाहीय 
तो नसुता चाटून जातो आिण सपंतो 
तायामाण,े एवढ ेसोडास. 
 
ामळेु शवेटी 
आपाला फ उाच उरतो. 
मी माझा लास उंचावतो 
ा कधीच न यणेाया िदवसासाठी. 
 
पण तवेढचे तर आह े
आपा हातात. 
--- ००० --- 
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मी ज ेबोललो त ेसव  माग ेघतेोय ( I take back Everything I’ve Said ) 
-- िनकॅनोर  पारा –  
 
जायापवू 
मी एक शवेटची इा बोलण ेगरजचे ेआह े: 
उदार अतंःकरणाा वाचका 
जाळून टाक ह ेपुक 
मला ज ेणायच ेहोत ेत ेह ेमळुीच नाहीय 
जरी त ेरान ेिलिहलेले असले तरीही 
मला ज ेणायच ेहोत ेत ेह ेन.े 
मायाइतके दवी कुणीच नसले 
मायाच सावलीन ेकेलाय माझा पराभव : 
माया शानंी सडू घतेलाय मायावर. 
मला माफ कर माया वाचका, माया उम वाचका 
कारण मी घऊे शकणार नाहीय तझुा िनरोप 
सौहाद पणू  आलगनान ेतर घणेार आह े
एका बळेबळेच आणलेा अशा उदास ितान.े 
बतके एकूणात मी तवेढाच असने  
पण ऐक माझ ेह ेशवेटच ेश : 
मी ज ेकाही बोललो त ेसव  मी माग ेघतेोय. 
जगाता आिंतक कडवटपणान े
मी ज ेबोललो त ेसव  माग ेघतेोय. 
--- ००० --- 


