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अनाहत सप्टेंबर २०१४  

 

मला कविताांविषयी  िाटणारी  ओढ विरर्थक िाही अशी एक 
सुखद जाणीि हा विशेषाांक प्रकावशत करताांिा मिात आहे. 
कविताांमध्ये येणारी सभोितालची पवरस्थर्ती, त्याचे पडसाद, 
त्याला वदलेला प्रवतसाद हे फक्त तेिढ्यापरुत असतां असां मी माित 
िाही.  ककबहुिा व्यक्त होणा-या काहींकरता त्याांची कविता 
वहमिगाचे िरचे टोक असते. मिात अखांडपणे चालणा-या 
विचाराांचा एक तुकडा, एक आितथि, एक काळाचा तुकडा 
कवितेच्या रूपात येतो. पण ते विचार िा व्यक्त होणां वतर्च 
र्ाांबलेलां िसतां. म्हणिूच तुम्हाला या कवितेत एक कर्ा वदसेल, 
एक पटकर्ा िा सांवहता सुद्धा वदसेल. त्यामध्ये हाडामासाची 
माणसे भेटतील, विविध रूपात विसगथ वदसेल. प्रवतसृष्टी वदसेल. 
या कविताांिी प्रश्न उभे राहतील, उत्तरेही वमळतील.  
या अांकातली मराठी कविता िाचताांिा अिेक ओळखीची िाि ेतर 
वदसतीलच पण त्यावशिाय जयाांच्या कविताांिा थित:चा असा 
चेहरा आहे अशी िािहेी आिजूथि वदसतील.   
जगाच्या पाठीिर विखुरलेली माणसे या कवितेतूि, लेखाांमधूि 
तुमच्याशी सांिाद साधतील याची खात्री आहे.  
अवधकावधक रवसकाांपयंत हा अिाहतचा विशेषाांक जािा यासाठी 
सहकायथ कराि ेअशी रवसकाांिा िम्र वििांती.  
आपणा सिांिा दीपािलीच्या मि:पूिथक शुभेच्छा. 
-सोनाली जोिी 
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ती ना हवतेनू यते 

 

ती ना हवेतून येत                                  

ना पाण्यातून ना जणमनीवरून  

पहारेकऱयाांसमोरून मुक्त सांचार  

करत सहज णिडते ती अत्यांत  

धोक्याच्या आकाशाला  

णतच्या मनाने इच्छाही करण्यापूवी 

 

तो स्पशश पटीपटींनी वाढवत नेतो  

ककलणबलत्या पानाांचे स्फोट  

होतात जांगले, समुद्र अपरांपार  

मस्तीत घुमिारे मोर 

 

त्या स्पशाशने नांतर  

णतचे सवश सजशक पदर  

उलगडतात आकाशावर  
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सवश साखळदांड जसेच्या तसे  

असून ..... 

 

-चां.प्र.दशेपाांडे 
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मला जमायला हवां होतां गणित 

 

णजवांत असते आई 

ती मरून गेल्याला ककती वर्षं झाली तो आकडा 

मला आठवत नसला तरीही 

ती ककती वर्षं जगली हहेी मला आठवत नाही 

जगली होती की नाही हहेी 

नाहीच आठवत  

 

मी आईवर णलणहली नाही कधी कणवता 

णलणहिारही नाही कधीच कदाणचत 

वडलाांवर िावावर बणहिीवर 

आजीआजोबामामामावशीवर 

दखेीलपि मरून गेली की वेगळीच कदसतात मािसां 

वेगळीच कळतात 

एकदा गिशपातानांतर नसशने नेले होते टे्रमध्ये िरून 

रक्ताळललेे माांसाचे तुकड े

कोरड्या पाांढर् यातला लालाला रांग 

त्याचा अर्श काय होता? 

काय अर्श असतो राखेचा? मातीचा? 
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मागच्या मणहन्यात आम्ही सत्तावीस होतो 

आता पाच राणहलो 

असां बोटाांच्या पेरावर मोजून साांगते सेनाबाई 

नक्षल्याांनी तोडलीत णतची मािसां 

णजवांतपिी व मेल्यावरही 

मला मोजता येत नाहीत आकड े

णतच्यासारख े

ककती दांगली झाल्या ककती हहसाचार 

ककती मािसां कापली ककती जाळली 

ककती पुरली णजवांत 

आकड ेआठवत नाहीत 

मला जमायला हवां होतां गणित 

कणवता णलणहता येण्यापेक्षा 

जमत नाही 

ककती वर्षं झाली तरी. 

-कणवता महाजन 
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मग डोळे णमटून घिेांही  

मग डोळे णमटून घेिांही  

पाहात राहािांच असतां 

णनरोपाच्या कटाक्षात 

परतिीचां रोप उगवू लागलेलां असतां 

शहराची शतकां  पायाशी णवस्कळून पडतात 

मकबऱयाांच्या मीनाराांतून आतश आळविीची अजान 

उमटत े

इणतहासाचा कदल्लीदरवाजा उघडतो 

रात्रिर काकफला सरत नाही 

अध्याश उघड्या दारातून येिारी णतररप 

झोप न येण्याचा बहािा होते 

गाडल्या गेलले्या नाळेतलां चुांबक खेचत राहतां 

शरीरातल्या होकायांत्राचा काटा 

गावाच्या कदशेनां 

डोळे णमटून घेऊन टाांग्यातून सवारीहोते 

अशा गावातून जे कोित्या शतकात होतां 

याचा पत्ता लागत नाही 
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पि डोळे णमटून पाहािां णतर्ां पोहचिां असतां. 

-गिशे णवसपतु े
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भ्रम 
 

शेतात खपलो रात्री तेही आठवेना कुिाच्या कक कुठल्या 

क्षिी णह आली मुठीत माती ? बाळमुठ कोवळी माझी 

मला णवर्षारी जन्मलो : दधुारी हा अर्श उमजेना . उगीच 

प्रश्न आणि त्याांची िांपक उत्तरे उशाला ? सापडल े

काहीच नाही त्याांची गिती कशाला ? णह उर्षा उशाशी 

उसास ेसोडते आह ेमी णिक मागू कोित्या वास्तवाला ? 

िासाांचा िोवरा मी मानला सत्य जेव्हा …. जेव्हा साांगू 

कुिाला हा भ्रम होता …. तदन्त खोटा ? 

-गिशे कदघ े
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जगुलबांदी 
 

त्याचा एकुलता एक जगावेगळा राग  

तार अन् अणततार सप्तकातच णवस्तारिारा  

कायम केवळ द्रतु लयीतला  

फक्त दोनच स्वराांचा ............. 

र्षड्ज आणि पांचम.... अचल, अणवचल स्वर  

आपल्या जागी ठाम ! 

[मी म्हिेन ती पूवश] 

 

णतच्या रागमालेत मात्र  

नेमके हचे अचल स्वर वर्जयश! 

णतचे स्वर बहुशः कोमल, क्वणचतच तीव्र  

तळ्यात-मळ्यात, दबलेले गळ्यात! 

मांद्र सप्तकातच घटुमळिाऱया णतच्या बांकदशी  

क्वणचतच मध्यात मध्यमाला स्पशश करिाऱया  

मध्यमातून सुरू होत मध्यमात सांपिाऱया  

मध्यम.......णतचा स्वर, पाचवीला पुजललेा  
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ग्रह, न्यास, णवस्तार सारां काही मध्यम! 

[हो, चालेल मला] 

 

काही केल्या  

त्याचे स्वर उतरत नाहीत, णतचे स्वर चढत नाहीत  

बेसूर, िेसरू मफैल नुसती!  

 

कशा जुळतील त्याांच्या तारा? 

कधी रांगेल सुरेल जुगलबांदी? 

अधल्या-मधल्या सुराांचा सनातन,  

णनरुत्तर करिारा प्रश्न ........... 

सोडवायचा  

की ............. 

सोडून द्यायचा? 

-क्राांणत 
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 शहर काही कणवता 

१ 

रस्त्याने धावत राहतो मी 

एका शहराला कां टाळून  

आणि पोहचतो दसु-या नव्या शहरात ! 

पि िटेत,ेपणहलेच शहर 

डोळा चुकवून पळून गेलले्या कैद्याला 

अचानक जेलरने गाठावे तसे ! 

आगणतक र्कव्याने 

मी शोधू पाहतो 

दोन हात जागा 

णहरव्या झाडाखाली 

सावलीत टेकण्यासाठी  ! 

आपल्याच नखाांनी उकरुन  

आपल्या अांगाखालची माती, 

फुफाट्यात गारवा शोधत पडलले्या कुत्र्याला  

धोंडा घालून हुसकावे तस े

हुसकावते ह ेही शहर 
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आणि मी धावत राहतो 

             पुन्हा नव्या शहराकड े

णजर्े डोईवर असले 

                     गिाशर आिाळाचे छत ...! 

२. 

कुठून सुरु होते ? 

कुठे सांपते ह ेशहर ? 

रक्तवाणहन्याांच्या जाळ्याांसारख ेपसरलले े

णनर्जजव रस्त्याांचे दोरखांड 

णजकड ेणतकड े! 

रस्त्याला रस्ते 

रस्त्याला पुन्हा रस्ते ! 

कोिता रस्ता  जोडला आह,े 

कोित्या रस्त्याला ? 

गुांता सुटला सटुला म्हितेो 

अवाढव्य होतो आह ेरस्त्याांचा पसारा ! 

शहराला जणमनीखालून रस्ते 

        शहराला हवेतून रस्ते ! 

एवढ्या सा-या रस्त्याांनी  

             शहराला जायचे आह ेकुठे ? 
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की, 

स्वतःच्याच कचाट्यातून सुटण्यासाठी 

आगणतक तगमगीने  

शहर शोधते आह े

नवा हमरस्ता ? 

कुिी साांगावे 

उद्या एखाद्या िल्या पहाटे उठावे 

तर शहरच नसले जाग्यावर ! 

कोि जािे कुठे ? 

णनघून गेले असले शहर 

िुयारी रस्त्याांनी आणि 

उड्डािे घेत धाविा-या 

फ्लाय ावसशनी ...! 

३. 

जांगल तोडून  

टेकड्या कापून 

झाडां पाडून 

वाळू णवटा णसमेंटचा सांसार माांडताना 
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शहरानां धाब्यावर बसवलां  

सारां ‘वास्तुशास्त्र’ (?) 

आता... 

मध्यरात्रीच काय  

िर कदवसाही  

शहराला होतात िास 

जांगल वस्तीला आल्याचे !  

चौकाचौकात शहराला 

वेडावते जांगल 

हहस्त्र श्वापद ेठोकतात आरोळी...! 

शहर िर माध्यान्ही होते हॅंग ... 

ऍण्टी व्हायरस पॅक 

एक्सपायरी पूवीच मोडीत णनघाल्यासारख े ...! 

-प्रदीप आवटे 
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 तलुा कस ेसगळे कळत?े 
 

कोि कुठे कुठल्या झाडाखाली 

काय करीत बसलां  असले,  

पक्कां  पक्कां  माणहत आह े

आत्ता आत्ता , या क्षिी ! 

काही बदललांच नसले, सगळां तसांच असेल, 

असली खुळचट कल्पना नाही! 

पि काय करू , 

ऋतू बदलला कक, 

त्या झाडाांवरचे पक्षी इर्चे येतात, 

नका बाबाांनो म्हटलां तरी 

णतर्ल्या सगळ्या कहाण्या साांगून जातात! 

-णशवकन्या दशेपाांड े 
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हत्याकाांड 

काल रात्री,  

अांधारलले्या गल्लीत गाठून  

काही शब्दाांना  

गळा घोटून ठार मारलां मी. 

 

स्साल,े वाक्याांची जुळवाजुळव करून  

मला कोप-यात घेरण्याच्या प्रयत्नात होते. 

 

आज, कदाणचत,  

मला शाांतणनवाांत झोप लागेल. 

-बालाजी सतुार 
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स्वप्न-सते.ू 

 

नुसते डोळे बांद करायचे म्हटलां तरी 

स्वप्नां सेतू बाांधायला घेतात 

त्या तीराांच्या णनजऱया राती 

इकड ेसोपवायला बघतात.. 

  

पायवाटाांना खो घालून 

रस्ते छापायला बघतात 

गावच्या गावां उलगडून 

शहरां रुजवायला बघतात 

सांन्यस्त झाडाांना गुांगवून 

आकाश पळवायला बघतात 

  

मात्र एकुिातच मी 

हृदय जागां ठेवून 

मेंदलूा झोपवते,पापण्या जोजावून 
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स्वप्नाांना हुलकाविी दतेे 

  

आणि वेडी स्वप्नां 

स्वप्नां बघत बसतात 

माझ्या स्वप्नात येण्याची 

   

-चैताली आहरे. 
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णशवजयांती 

excuse me ...मला र्ोडांसां बोलायचां होतां 

तुमच्याशी..बोलू ना? 

अणिमानाने फुगललेी  छाती...तुम्ही  

िूमीसाठी समपशि....तुम्ही  

सामान्याांना नागविायाशसाठी वाघनखां....तुम्ही  

दषु्काळ असून शेतकयाशला कदलेला कदलासा...तुम्ही  

कुलीन स्त्री च्या अब्रूचे रक्षिकते...तुम्ही  

तळागाळातल्या अशक्त मािसाच्या मागे उि े

किखर....तुम्ही  

धमाशच्या पल्याड जाऊन न्यायासाठी झटिारे...तुम्ही  

रयतेच्या पै न पै चे राखिदार...तुम्ही  

र्जयाच्यासाठी जीव कुबाशन करून टाकला अनेकाांनी 

असे....तुम्ही 

पि आता 

धमाशच्या नावानां दकुान र्ाटण्यासाठी हुकुमाच 

पान...तुम्ही  
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िल्या मोठ्या flex वर मगू्रर,दारूबाज,रांडीबाज आणि 

सोबत...तुम्ही  

तुमच्या नावाचे पक्ष,सांघटना,णब्रगेड काढून सराशस कत्तल 

करिारे आणि त्याांच्या पक्षाच्या नावात.....तुम्ही 

धमाशत वाटिी कारून आता तुम्हाला जातीच्या चौकटीत 

ठोकिारे म्हितात त्याांचे मूळ पुरुर्ष....तुम्ही 

DJ,गोंगाट,दारुडे,गदुशल्ल ेयाांच्या घोळक्यात 

अडकललेे.....तुम्ही  

स्वतःच्या सोयीने दोन दोन वेळा र्जयाांना जन्माला 

घालतात ते ...तुम्ही  

िगवा,तलवार,घोर्षिा,रटळा,िीती.......तुम्ही  

मराठा,बहुजन,दणलत,आरक्षि....तुम्ही  

इणतहास,ब्राह्मि,मुसलमान,धमश...तुम्ही  

शूरवीर,महापुरुर्ष आणि नांतर दवे...तुम्ही  

आता खूप जपून िीत िीत बोलायचा णवर्षय...तुम्ही  

 

कधी आणि कसे बदलले ह ेसांदिश साांगाल का...तुम्ही ? 

-राहुल वसांत कदकोंडा 
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मी पाणहलां उन्हाला  

 

काही कदवसाांपासून  

बघतीये उन्हाला  

जरा जास्तच  

अस्वस्र् झाललेां 

िर दपुारी कदसलां ते  

हपपळाच्या जाळीतून  

रस्त्याकड ेबघताना .... 

शोधक नजरेने..... 

खाली पारावरच्या  

मुांग्याच्या ाळीत  

ते उगीच णशरू पाहत होतां ..... 

त्याच्या डोळ्यातला अश्र ू 

कसा लख्ख गेला चमकून 

काय होतां णबनसलां ? 

र्कलां असावां  

स्वतःचा चटका सहन करून .... 
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तेव्हाच वातावरि 

सावळां झालां 

नदीच्या काठावर होरपळलेल्या  

उन्हाला  

सावलीच्या कुशीत णशरताना  

मी पाणहलां 

हळवां होऊन .... 

- अणिरुची 
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एक नातां 

एक नातां 

अजून श्वास घेत असताना  

कचकन मोडून  

पुरलां तेंव्हा  

त्याच्या अधूयाश श्वासाांनी  

खचत गेल े  

माझे उरले श्वास 

 एक नातां 

अजून श्वास घेत असताना  

कचकन मोडून  

तोडलां  

तेंव्हा  

मरून गेलां माझ्यातलां 

काही आत 

~ जईु कुलकिी
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णचरदाह  

आणि..... 

नाकाशी पोहोचलां पािी. 

उरीपोटी जपलेलां 

डोक्यावर घेतललेां  

तत्वाांचां णपल ू 

झपकन् कधी पायाखाली आलां 

नाहीच कळलां.  

म्हिजे आता अश्वत्र्ाम्याबरोबर  

माकडीिही कफरिार की काय आता  

णचरदाह घेऊन  

णचरकाल.............. 

-सांध्या सोमि 
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काळजातली दारूिट्टी 

आई गुत्त्याची मालकीि आणि बाप णतचां बोहािीचां 

पाणहलां णगऱहाईक जसा जसा फुल्टू व्हायचा आणि णशव्या 

द्यायचा बाप  

तशी तशी आईलाच चढायची जगण्याची नशा हझगून 

पडलेल्या बापापेक्षा दारू ठेवलले्या कें डालाच आई 

जीवापाड का जपायची ह ेतेव्हा कधीच कळल ेनाही  

आत्ता सगळां कळतांय मला श्वास घेता यावा म्हिनू णतचां 

मळीतल्या वासात गुदमरिां तळतळाटीचां जगिां 

णजव्हारी लागू नये म्हिनू आतल्या आत जळत राहिां 

आठवतांय आता 

 पि सुगांधी वाटतां णतच्या अांगावरच्या मळाचां 

काळजावर आधान येतां आांबलेल्या डोळ्यातून णनमशळ 

पािी उतू जातां ……… 

ग्लास िरून दतेाना जेव्हा णतच्या हाताला लागायचे 

खूप जिाांचे हात तेव्हा रक्तातच अल्कोहोलचा िपका 

उडायचा मनाचा कोळसा व्हायचा पि णतच्या र्ांड 

फडक्याखाली जळता आलां नाही 
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गळायचां होतां गरम नळीतून णतनां गळू कदलां नाही 

हरामखोरीला रक्तातून केव्हा उध्वशपातीत केलां कळू कदलां 

नाही कसां णवसरू सरमाडी णवकिाऱया आईनां 

बालपिाच्या गुळमट रसायनात णतच्या दळीणन्द्रच्या 

नवसागारेचा एकही कि पडू कदला नाही 

दःुखाच्या कैवल्याचा कैफही चढू कदला नाही माझ्याही 

आईच्या मनात उिी बाटली आडवी करायची खूप खूप 

इच्छा होती पि पूिश झाली नाही ती स्वतः उध्वस्त 

झाली पि जन्माची दारूिट्टी णतला उध्वस्त करता 

आली नाही. 

 -िरत दौंडकर 
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दअेसश द रब  

दगड माती नद्या डोोँगर कधीपासून आहते? 

कधीपयश ोँत असतील? 

कधीपासून आह ेमी ? 

माझ्यातला आकाशाने झाकलेल्या या जमीनीवर 

कधीपयश ोँत करु आपि श्वाशोच्छवास  

कुठे णनणित असले आपली जागा हक्काची? 

कुठे मी असले सेोँद्रीय  

ककती रटकतील ह ेपोकळ शब्द? 

ह्या पोखरलेल्या भिती अन णननावी ारखड े,  

का उठून येत नाही कुिी अांगावर जीव घेण्यासाठी , 

कधीपयश ोँत ाढिार हा सांभ्रम ? 

कुठे गेल ेसगळे धातू शरीरातून अचानक ?  

छाती फोडिारी तुतारी आता उठत का नाही?  

साली ही कुठली णमती जीवनाची 

का जािवत नाही मी इर् े? 

मी आह ेकी नाही च्यामायला .. 

- प्रेणर्षत 
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णसणल्वया 

णसणल्वया प्लार्नां  

आत्महत्या केली नाही  

 

फक्त फेकून कदला  

दहे 

आत्म्याआड येिारा 

रक्त , माांस , पेशीत  

बांकदस्त होऊ शकत नाही  

णसणल्वया 

णतचा सांसार युगाांचा 

आजही एखादा श्वास हरेते 

आत णशरते  

खाऊन टाकते 

णतर्ल्या पुरूर्षाांना 

णसणल्वया 

ाह णसणल्वया ! 

- योजना यादव 
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मनीर्षा ......  

नव ेवर्षश ,नवे पवश 

नव ेणक्षतीज ,नवी प्रिा 

द्या मनास नवी उिारी ...... 

नव ेस्वप्न,नवी आशा 

घ्या  उांच गगन िरारी..... 

नव ेध्यास,नवी कदशा 

ठेवा मन णनिशय करारी ..... 

नव ेप्रश्न ,नवी आव्हाने 

समर्श पेला सक्षम बाहुांवरी ...... 

नव ेधेय्य ,नव ेउकदष्ट 

गाठण्या मागश क्रमा 

घेउणन  श्रम सवशतोपरी ..... 

टाळा प्रलोिने ,बाळगा सांयम 

वागू नका अणवचारी ..... 

राखा मनी णववेक 

 होऊ नका व्यसनी,णवकारी ..... 
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दऊे नका दकु्ख कुिा 

लागेल असे णजव्हारी .... 

णवसरू नकाच कें व्हा 

आह ेहा दहे नश्वरी..... 

बहरू द ेवसांत 

सदा  आयुष्यिरी 

हीच आस अस े

मनीची अांतरी .... 

उमटू द ेजीवनी सदा 

रांगछटा  फुलपाखरी 

कररत ेही मनीर्षा 

माणझया मन्वन्तरर.... 

असो सदवै कृपा 

तुम्हावरी परमेश्वरी 

हचे प्रार्जर्ते णत्रवार 

चरिी या मातेश्वरी .....  

-सौ.वर्षाश ककड-ेकुळकिी 
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गनु्हा 

हल्ली जुन्या कणवता 

वाचताना वाटत 

आपि ककती कू्रर वागलो 

ह्या साऱया कल्पनाांशी. 

ककती सहज णचरडून टाकल े 

त्याांना शब्दात ... 

आणि णनमाशि केली 

ही आखीवरेखीव  र्डगी. 

आता आठवत ही नाही 

त्याांचा नक्की गुन्हा काय होता.. 

 

चक्र 

णवचाराांच चक्र एकदा सरुू झालां की 

ते कुठे जाऊन र्ाांबेल ह ेसाांगता येत नाही 

आणि गांमत म्हिजे ते कशानां सुरू होईल 

ह ेही कोिाला जािता येत नाही ... 

-अणनरुद्ध अभ्यांकर 
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णवजयादशमी शिुहचतन 
 

सीमा म्हिजे मयाशदा 

णहतहचतकाने घालून कदलेली 

ती राखिे ह ेसीतेचे काम. 

ती ालाांडिे  

म्हिजे घात करून घिे े

हचे मनावर ठसलले.े 

रामाने मात्र करायचे सीमोल्लांघन 

समुद्रापार जायचे 

सीतेला परत आिायचे 

त्याचे सांस्मरि दस-याला सोने लुटून करायचे 

 

वीराांचे सीमोल्लांघन 

वीराांगनाांनी मात्र मयाशदापालन 

या परांपरेच्या सीमेलाच 

ालाांडून जावे आता  

र्जयाने त्याने णजने णतने स्वत:च्याच 

मयाशदाांना ालाांडून 

सीमोल्लांघनाची नवी असीम वाट चालावी. 

कधी बरोबरीने, कधी एकट्याने, 
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पि सदवै समाधानाने, 

आणि करावी खरोखरीची  

णवजयादशमी. 

-  विद्द्युल्लेखा अकलूजकर 
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मौनमदु्रा 

 

-आणि 

अकस्मात हसता हसता नकळत 

अनावधानाने, 

माझा 

ढका लागून ,  

तो शुभ्र णनतळ हास्याचा 

मुखवटा णनखळला णतचा....! 

आणिअनादी काळाची 

मुकी वेदना कदसली... 

 

पापण्याांवर गोठून गेलेली  

वसांत प्रतीक्षा .... 

ककिककि णहरव्या स्वप्नाांची 

णपचलेली णबल्वरे.... 

आणि खूप खूप बोल ूपहािारे डोळे.... 

वेडाविा-या अस्मानी नक्षत्राची गािी.. 

णवसरललेेाठ... 

बघत राणहल ेअणनणमर्ष...! 

. 
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धडपडून णतने पुन्हा मखुवटा शोधला 

पुन्हाणनट चेह-याला सारखा 

करूनघेतला....! 

. 

आता चारचौघात , ती 

तेचशुभ्र णनतळ हसते तेव्हा 

णतची मौनमुद्रा 

मलाअणधक छळते.... 

आणि ती मला बेमालूम टाळते.....! 

 

-चांद्रमाधवी. 
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शाश्वती 

 

पुन्हा कदसायला लागली आहते 

वादळाची णचन्ह!े 

 

वादळ ासरेल तेव्हा  

कदशा स्वच्छ होतील आपोआप! 

पि र्कलेपिात उमेद फुां कून पुन्हा 

नवीन सुरूवात करायची वेळ येईल तेव्हा 

सोबत हवी असले... 

 

वादळ-पाउस-वारे सांपून  

झगमगती वाट येईल पढु्यात  

तेव्हा कदपलेल ेडोळे उघडतील  

असा आवाज हवा असले 

 

पुन्हा उजेडाचा लखलखाटही कधीतरी सांपलेच 

आणि कधीकाळी अांधाराला सरावलले ेडोळे मात्र 

पुढ्यातला अांधार बघू शकिार नाहीत 

तेव्हा णचरांतन प्रकाश होऊन आत तेजाळिारां  

कुिीतरी हवां असले... 
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तू असशील णतर्पयंत? 

 

मग आत्ताच्या वादळालाही 

मी उघड्यावर जाऊन णिडने म्हितोय... 

 

- नणचकेत जोशी 
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एखादी कणवता 
 

हातातलां सौख्य 

सुखाचां कौमायश 

सबांध बालपि 

एखादी कणवता... 

 

झरझर आसवे 

क्वणचतच नजर 

हितींचां सख्य 

एखादी कणवता... 

 

तुझेही डोळे 

णशल्लक र्ोड े

सुटां सुटां अवसान 

एखादी कणवता... 

 

चांद्र मोकळा 

णनःसांग जोगवा 

अांधार एकटा 

एखादी कणवता... 
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आतश कुिाचे 

मूल धडपड े

स्वदहे रड े

एखादी कणवता... 

 

अर्श वादळ 

नातां णनरांतर 

ाझ्याशी बोलताना 

एखादी कणवता... 

 

-उत्पल व.बा. 
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तझु ेसांपलले ेदःुख 
 

1 

तुझ्याकड ेआह े 

गत काळातल्या दःुखाची दरु्जबि  

तु पाहतोस त्या हिगातुन 

णगरकी घेिायाश आयुष्यकङे  

भ्रमिाच्या गती चुकत नाहीत  

सम सापडते तुला जगण्याची  

गत काळातले दःुख  

जिु बाळकडू होते  

गात राहतोस तू जन्मिर  

तीच बडबडगीते  

दःुख सहन कर दःुख िजन कर  

पाठ होतात पाढे  

दःुख एके्क दःुख ,दःुख दिु ेदःुख 

2 
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तुझे दःुखाशी नाते होते  

माझे तुझ्याशी  

तुझे दःुख सांपल े 

तुझे दहेमन पलैतीराशी  

मी उराशी कवटाळत राहते  

तुझे सांपलेल ेदःुख 

3 

दःुखाला काळ नाही मन नाही  

अनाकद आह ेअर्वा पुनः पुनःजन्मिारे 

पार्षािाच्या प्रज्ञेप्रमािे 

- कणवता मोकाशी 
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णनरांजनाची कणवता 
 

झोप येईना येईना, कणवता सुचली णनरांजना | 

शब्दापुढे रचिे शब्द,हाणच लागला तया नाद| 

णनरांजनाचा कपडा िगवा, आत णनरांजन रे नागवा || 

कौतुक, स्तुती, वाद- णववाद, उपेक्षा आणि अपके्षा 

ह्याहीपणलकड ेजािार् या शाश्वत पररमािाशी नातां जोडू 

शकिारी रॉय ककिीकराांची कणवता.  

गणहर् या हचतनशीलतेशी नातां साांगिारी, अचूक 

मोजक्या शब्दाांच्या सहाय्याने णवलक्षि असा 

कायमस्वरुपी असर मनावर टाकिारी आणि मनाला 

चुटपूट लाविारी. काही उमजलां आह,े समजलां आह ेही 

जािीव होता होता, पार् यासारखा णनसटून गेला, अशा 

अर्ांची काहीशी अनुितूी दिेारी, गूढ आणि णततकीच 

मोणहनी घालिारी समर्श शब्दकळा ल्यायललेी पि 

काहीशी अणस्र्र वाटिारी. वाचता, वाचता प्रत्येक 

शब्दामागे अस्वस्र् करुन सोडिारी.णतच्याकड े
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आयुष्याची एक किवयुक्त, समांजस अशी समज आह.े 

अबोल अशी सहनशीलता आह,े णतला ठाऊक आह ेकी, 

हा मागश कठीि पि आह ेरे कनवाळू 

जरी पायाखाली रुते जराशी वाळू.. 

एक िांगलेपिाचा, उद्धवस्त आणि तरीही खानदानी 

असा िाव आपल्यास िोवताली लपेटून ही कणवता 

आपल्याच नादात शब्दाांच्या आधाराने वावरते, आणि 

तरीही शब्दाांच्या पणलकड े काही अव्यक्त खेद, रुखरुख 

उराशी जपते. 

काजळरेखेवर णलणहल ेगेले काही 

मौनाची फुटली अधरावरती शाई.. 

खेद, णवर्षाद आणि त्यातूनही कधीतरी हळूच 

डोकाविारा, आयुष्यासांबांधीच्या प्रगल्ि आणि मनस्वी 

अशा हचतनातून णनमाशि झाललेा, स्नेहशील, तरीही 

र्ोड्याश्या उदासपिाची झालर असलेला असा 

णमणश्कल िाव ल्यायलेली अशी ही कणवता. 
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जीवनातल्या णवसांगतींवर, मानिावीपिावर आणि 

एकूिच आयुष्याच्या क्षििांगुरतेवर एक प्रकारच्या 

उदासीन, अणलप्त वृत्तीने िाष्य करिारी. कशाला काही 

शोधायचे? णतला कसलीच अपेक्षा नाही, आशा नाही. 

सारे काही शेवटी लय पाविार आह े ह्याची एक पक्की 

खूिगाठ णतने बाांधली आह,े पि तरीही णतच्या 

वेदनेमध्येच णतच्या बेहोर्षीची धुांदीदखेील आह.े 

बघ चाफा सुकला मावळला तो गांध 

द ेसोडून वडे्या शोधायाचा छांद.. 

ह्या कणवता म्हिजे जिू णवणवध रांगाचे फटकारे. कधी 

जमलेल,े कधी णवस्कटलले,े पि तरीही अांगिूत 

सौंदयाशमुळे ल़क्ष वधेून घेिारे. एकटेपिाची, मृत्यूची 

जािीव झालेली आणि व्यवहारी मानिावीपिाचा उबग 

आलेली आणि त्या अनुिवाांबद्दल कडवट िाष्य करिारी 

ही कणवता. आयुष्य जगताना आलेल्या अनुिवाांतून, 

पाणहलेल्या णवसांगती आणि सवशच बर् या वाईट 

अनुिवाांच्या जाणिवा सोबतीला घेऊन आपल्या 

आयुष्याचा जमाखचश शब्दकळेतून माांडायला बसललेी 

आणि तरीही 'णलणहशील ककती रे, स्पांदनक्षि श्वासाांचे' ह े
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िान बाळगिारीदखेील हीच कणवता. णतला मौनाचे 

सौंदयश उमजले आह,े मौनातले अर्श ती उमगून गेली आह े

आणि शब्दाांचे क्षििांगुरत्वदखेील. 

अर्ाशला असत ेबांधन का शब्दाांचे 

कोसळून पडल ेइमले अक्षरतेचे.. 

कधीकधी उत्तररात्र वाचताना वाटते, तत्वज्ञान, णवज्ञान 

वा अजून काही, ही कणवता काय शोधते आह?े 

जीवनाचा अर्श? स्वतःचे अणस्तत्व? हरवलेल,े शाश्वत 

अस-े णनदान तसे िासिारे तरी, प्रेम? गदीतही आपला 

एकलेपिा जपिारी आणि एका णवलक्षि धुांदीत त्या 

एकलेपिाचे सतत राखलेल ेिान णमरविारी ही कणवता. 

णतचे प्रेमही असेच आधे- अधरेु, धुांद आह!े सापडता, 

सापडता कधीतरी हरवलेल,े हाती येता येता सुटलेल े

आणि एका वळिावर जिू मनातल्या सवश मलुायम, मृद ू

िावना, सांवेदना जपत तसेच गोंधळून कदशाहीन 

णिरणिरललेे... हाती गवसल े नसले तरी णतचे प्रेमाशी 

राखलले ेइमान सटुलले ेनाही. 

जे कदसते नसूनी, असूनी कदसले नाही, 

अांगाई गाते कदक्कालाची आई.. 
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असे सारे मनातल ेव्यापताप सहन करुनही मस्त कलांदर 

असिारी ही कणवता. णतच्यापाशी िोग आह,े त्यागही 

आह.े आसक्तीही आह े आणि वैराग्यही आह.े असह्य 

अणवनाशी वेदनाही आह े आणि समांजस वतृ्तीने आलेली 

णनवृत्त वृत्तीही आह.े आता णतला कसलीच वाांछा 

उरललेी नाही. णतच्या मनाची वेदना कोिालाच समजू 

शकत नाही ह े णतचे आतश णतने आता पके्क स्वीकारुन 

आपल्य मनाशीच बाांधनू घेतल े आह.े णतचे आयुष्य 

जगली आह,े णतचे लढे णतने पेलल े आहते आणि 

परािवही स्वीकारून पचवले आहते. आता णतला लागल े

आहते ते परतीचे वेध, पि णतची तक्रार नाही, सारे 

हलाहल पचवूनही आयुष्याच्या सुांदरतेवर णतचा 

णचरणवश्वास आह,े लोि आह.े 

णतचे शेवटचे मागिेही अबोल. आजशवी. आता णमटायचे 

तर आह,े पि कस?े 

ये णमटूनी जाऊ दांश जोवरी ाला, 

मृद्गांध पाांघरुन घेऊ चांद्र उशाला.. 
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इतकी स्वप्नवत णचरणनद्रा िांग करण्याचे धाररष्ट्य कोिी 

करील तरी कस?े 

-शलैजा रेग े
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कवी सधुीर .. 
 

कवी सुधीर मोघे याांच्यावरचे ह े माझे खरां तर दसुरे 

णलखाि. या आधीचे आणि ह,े दोन्हीत एक समान सूत्र 

आह े आणि काही असमान धागे.  

समान असे .. की या दोन्हींत त्याांची ’जीवनी’ अशी 

नाही. ककती पुस्तके णलणहली? कोिते पुरस्कार 

णमळाले? यात ते अडकलेलां नाही. पि, 

पणहलां ..  

त्याांच्या णनधनाच्या दसुर् याच कदवशी णलणहलेलां.. 

त्यामुळे उत् स् फूतश आणि काणहसां अचानक आलेल्या 

पोरकेपिाने बावरून गेल्यासारखां.. तरी त्याांना 

वाणहलेली आदराांजली. 

दसुरे आजचे .. 

. त्याांच्या मृत्यूनांतर सहा मणहन्याांनी णलणहलेलां... 

िावनेच्या पगड्याच्या र्ोडां बाहरे येत. 

त्याांच्या कणवता-गाण्याांचे अवलोकन करण्याची ककवा 

त्याांची साणहणत्यक णममाांसा करण्याची माझी योग्यता 

नाही. ’आठविीतली गािी’ या माझ्या उपक्रमामळेु 

त्याांच्या गीतलेखनात कदसलले ेसुधीरजी आणि आमच्या 
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सात-आठ वर्षांच्या ाळखीतून कदसललेे काव्याबाहरेचे 

सुधीरजी...याांच्याशी झालेल्या चचांतून माझे 

काव्यानुिव समदृ्ध झाले आणि मराठी िारे्षच्या ज्ञानाची 

कक्षा रुांदावत गेली. 

 

अलीकडचे प्रणसद्ध कवी वैिव जोशी त्याांच्या एका 

कणवतेत म्हितात, 

’रे छळू नका रे त्याला का नवे न काही स्फुरते 

एखाद्या आयुष्याला एखादी कणवता पुरते.. ’ 

पि जर कुिाला अशी ’एखादी’च नाही .. तर अशा 

अनेक ’कणवता पानोपानी’ सुचल्या असतील तर.. त्याांना 

काय म्हिाव?े कणववयश, कणवश्रेष्ठ?  आणि त्याही पुढ े

जाऊन.. ते जर फक्त शब्दणचत्रेच नाही तर रांगणचत्रे, 

सांगीत कदग्दशशन, रांगमांचीय सादरीकरि, पटकर्ालेखन 

.. असांही बरांच काही करत असतील तर?  

सुधीर मोघे याांना मात्र त्याांची ’कवी सुधीर’ अशी 

सुटसुटीत ाळख करून कदलेली अणधक आवडायची. 

’Poet Sudheer' अशी झोकदार इांग्रजी सही ते 

करायचे. कारि कणवतेव्यणतररक् त इतर कुठल्याही 
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माध्यामातून व्यक्त होिां, ह े त्याांच्या ’कवी’ असण्याशी 

णनगडीत आह,े असां त्याांना वाटायचां. त्याांच्याच शब्दाांत 

सागायचां तर, "माझ्या प्रत्येक असण्याला माझ्या कवी / 

poet असण्याचा base आह,े सांदिश आह.े" आमच्या 

चचेत ह ेत्याांचां कवी असिां िरून असायचां.  

टेररकॉटची पॅंट, ढगळसा झब्बा .. अशी अनौपचाररक 

वेर्षिूर्षा. ’पद्मा फूड्स’ हा णततक्याच अनौपचाररक 

गप्पाांचा अनौपचाररक अड्डा. जवळपास पन् नास वर्षांची 

कारर्ककदश. साांगण्यासारखे प्रचांड काही आणि ते साांगता 

साांगता समोरच्याला जािून घेण्याची खुबी .. 

त्याांची कणवता शब्दबांबाळ नाही. शलैी णमताक्षरी. 

र्ोडक्यात आणि मार्जमक. बुद्धीवादी, तकश णनष्ठ आणि 

त्याचवेळी तरल.. scientific temperची झलक 

असिारी. परमेश्वराच्या आणस्तक आणि नाणस्तक, दोन्ही 

रूपाांचां एकाच तन्मयतेने विशन करिारी.  

शब्दाांवर प्रेम करताना.. त्याांच्या आहारी न जाता. 

त्याांच्याकड े केवळ माध्यम म्हिून पाहताना, 

शब्दाांणवर्षयी ते म्हांटतात.. 
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शब्दाांच्या नकळत येती.. शब्दाांच्या ाठी गािी.. 

शब्दाांच्या नकळत यतेे.. शब्दाांच्या डोळा पािी. 

शब्दाांना नसते द:ुख.. शब्दाांना सखुही नसते.. 

ते वाहतात जे ाझे.. ते तुमचे माझे असते.. 

सुधीरजी एकदा म्हिाल ेहोते, "मुकुां द (फिसळकर) 

म्हितो, माझ्या प्रत्येक कणवतेत-गाण्यात माझी सही 

असते. तुला वाटतां तसां?" त्याांचां काव्य-गीत लेखन 

जवळजवळ मुखोद्गत असल्याने मी लगेचव रुकार कदला. 

म्हांटलां, "हो. हो. नक्कीच.  

’रात्रीस खेळ चाले’ या गाण्यात जेव्हाां तुम्ही णलणहता .. 

’हा चांद्र ना स्वयांि ूरणवतेज वाहतो हा.. ग्रहिात 

सावल्याांचा अणिशाप िोगतो हा..’ 

’साांज ये गोकुळी’ मध्य े.. ’पवशताांची कदसे दरू राांग .. 

काजळाची जिू दाट रेघ’, 

’सूर कुठूनसे आल ेअवणच” मध्य े.. ’रूप स्वराांचे तरल.. 

अपार्जर्व’, 

’साांज ये गोकुळी’ मध्य े.. ’सूयश जन्मता डोंगरी सांगे 

जागल्या सावल्या”, 
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’एकाच या जन्मीं जिू कफरुनी नवी जन्मेन मी’ .. या 

तुमच्या सह्याच तर आहते." 

          मन .. या णवर्षयावर सुधीरजींना खरां तर 

Ph.D. णमळायला हवी होती. एका कणवतेत ते म्हितात 

.. ’मन मनास उमगत नाही .. आधार कसा शोधावा ! .. 

’चेहरा-मोहरा ह्याचा कुणि कधी पाणहला नाही .. धणन 

अणस्तत्वाचा तररही ह्याच्याणवि दसुरा नाही.’ आणि 

असांही .. ’मना तुझ े मनोगत मला कधी कळेल का ?” 

याच कणवतेत ’मन’च कसां आपल्या िावणवश्वावर 

णनयांत्रि ठेवतां ह ेसाांगताना, ’तुझ्यामधे सामावला वारा, 

काळोख, प्रकाश’. एका रठकािी .. ’मनाणचया घावाांवरी 

मनाची फुां कर ..’ आणि 'मन' ते 'कणवता' असा प्रवास ... 

एकाांत, लेखिी, कागद- वाया सारे 

मन कागदाहुनी णनररच्छ अणि कोरे 

णगरणवता अहतुेक रेर्षाांचे गुांडाळे 

बोटाांवर अवणचत मन ाठांगुन आले. 

सुरेश िट, शाांता शेळके, कुसुमाग्रज याांच्यावर ’झी’ 

मराठीने केलेल्या ’नक्षत्राांचे दिेे’ कायशक्रमाांचे लखेन 



 

 
५६ 

 

सुधीरजींनी केल े आह.े एकदा त्यावर बोलत असताना, 

समोर बसल्याबसल्या त्याांनी सांवाकदनी घेतली. ती 

त्याांच्या खोलीत असायचीच .. आणि चक्क सुरेश िटाांचां 

’रांगुनी रांगात सार् या रांग माझात वेगळा’ गायला लागल े

आणि म्हिाल,े "दवेकी (पांडीत) अांदाजे सतरा वर्षांची 

असताना मी णतला ह े गािां णशकवलां ते असां. तेव्हाां 

कोवळ्या वयामुळे णतला गीताचा सांपूिश अर्श उमगलाच 

होता, असां म्हिता येिार नाही. ती, मी णशकवलेली 

चाल या लयीत म्हिायची. आता र्ोडी ठायमधे असते. 

पि हा ’णतचा’ व्यक्त होण्याचा िाव आह.े" 

’लय’ वरून आठवलां . 

लय एक हुांणगली खोल खोल श्वासात, 

ावीत चाललो शब्दाांच्या धाग्यात, 

लहडला वले... तो पहा णनघाला गगनी, 

दठेाांना फुटल्या - कणवता पानोपानी 

सुधीरजी म्हिायचे, "एकदा कणवता णलणहली की णतचे 

नणशब माझ्या हातात नसते. ती णतच्या मागाशने जाते .. 

मी माझ्या .."  
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एक कवी आपल्या कणवतेकड ेइतक्या णनमशमपिे तेंव्हाच 

पाहू शकतो जेव्हाां कुठल्यातरी पातळीवर कणवतालेखन 

ह ेत्याच्यासाठी ध्यानसाधनेसारखां असतां .. 

मी ओंजळ माझी ररतीच घेऊन आलो 

जाताना- ओंजळ ररतीच ठेवून गेलो 

ओंजळीत आल्यागेल्या श्रयेाांवरती; 

पि पुसट.. कोवळे नाव ठेवुनी गेलो. 

ह्या णन:शब्दाांच्या आड कुणजते कसली? 

पानाांच्या रेर्षाांतुनी िाककते कुठली ? 

होशील एकटा तू दहेाच्या पैल 

सोबतीस तेर् ेकणवता फक्त असले 

आदराांजली 

- अलका णविास 

http://www.sahityasanskruti.com/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A5%80
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सायलेंट मोडमधल्या कणवता: नव्या जाणिवाांची 

णवचक्षि कणवता 
 

तांत्रज्ञानाने मािसाच्या आयुष्यात अनेक बदल घडवल.े 

माणहती क्राांतीने अभ्यासाचा, सांशोधनाचा वेग 

कमालीचा वाढला. इतर सखुसोयी णन आर्जर्कदषृ्ट्या 

अनेक बदल घडल.े या बदलाांच्या आर्जर्क, व्यावहाररक 

पररिामाांबरोबरच काही जाणिवा, इझम, काही सांकेत 

आणि काही रूढी व्यवस्र्ा नव्याने तपासून पहायला 

हव्यात याची जािीव कणवतेसह अन्य साणहत्यातूनही 

कदसून येऊ लागली. 

उत्पलची कणवता ह े जगण्याचे नव े सांदिश घेऊन उिी 

आह.े परांतु ती णनव्वळ सांदिश नव े आित जुन्याच 

जाणिवाांच्या नव्या आवृत्त्या समोर माांडत नाही. तर 

मुद्दद्याांपणलकड े जाऊन त्याबरोबर येिा-या जाणिवा 

सार्ीला घेऊन उिी राहताना कदसते. ढोबळमानाने 

पाणहले तर णतला सामाणजक जाणिवेची कणवता म्हिता 

येईल, त्यात अधेमधे माक्सशवादी जािीव स्पष्टपि े

दगृ्गोचर होते. परांतु त्यातही स्वतःला पडताळून तपासून 
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पाहताना ती वैयणक्तकही होते. परांतु जुन्या काही 

चौकटींना, काही णवचारवू्यहाांना गैरलागू ठरवण्याइतपत 

आजचां सामाणजक वास्तव खरांच बदललां आह े का? 

समृद्धीच्या, नव्या व्यवस्र्ेच्या रेट्यामधे त्यात खरांच 

इतका मूलिूत बदल झाललेा आह े का की ती 

पाश्वशिूमीच धूसर झालेली आह े ककवा नष्ट झालेली 

आह?े ह े आणि अस े प्रश्न नव्या-जुन्या जगण्याच्या 

चौकटींसांदिाशत उत्पल णवचारतो आह े आणि त्याांच्या 

अनुर्षांगाने त्याच्या कणवतेची वाटचाल होते आह.े 

आजच्या आपल्या जगण्यातल्या अन्य व्यावहाररक 

िार्षाांच्या प्रिावाखाली असलले्या सांिार्षििारे्षचाच 

वापर कणवतेसाठी केला आह.े सांदिाशबरोबरच नव्या 

जाणिवा घेऊन उत्पलची कणवता उिी राणहली आह.े 

जसे ती वापरून गुळगुळीत झालेल्या प्रणतमाांना, 

णवशेर्षिाांना, कल्पनाणवस्ताराला फाटा दतेे तशीच ती 

कोितीही नवी पररिार्षा अर्वा प्रणतमासृष्टी  णनमाशि 

करत नाही. णनव्वळ नोंदवत जाण्याच्या आणि त्यातल्या 

मणर्तार्ाशकड े णनव्वळ अांगुणलणनदशे करण्याच्या 

साध्यासोप्या शलैीतूनही कणवता पररिामकारक होते. 
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ही कणवता असली तरी रुढार्ाशने काव्य नाही. णहची 

पठडी तशी मकु्तच्छांदाला प्राधान्य दिेायाश 

नवकणवतेचीच. ही कणवता प्रश्नाांची आह,े अनुिवाांची 

आह ेणततकीच जाणिवेची णन णवचाराांचीही. िवतालाशी 

णनगडीत असलेल्या आपल्या बांधाांची, त्या िवतालातील 

घटकाांप्रती आपल्या सांबांधाांणवर्षयी, 

कायशकारििावाणवर्षयी प्रश्न णनमाशि करत त्याची उत्तरे 

शोधण्याचा प्रयत्न ती करत े आह,े क्वणचत णनव्वळ 

साक्षीिावानेच जगल्याची खांतही ती व्यक्त करत ेआह.े 

 

 शाणब्दक माांडिीपणलकड े जाऊन अनुिूतीच्या 

पातळीवर नेिारी ही कणवता आह.े या कणवताांमध्ये 

'अर्ाशमागुन शब्द' सहजपिे येताना कदसतो. 'स्वतःत 

गुांतून पडललेां राजस सखु' तर कधी 'आकाशाकड े कढांत 

डोळ्याांनी पाहिारां द:ुख' असो (कणवता-१, पृ. १९). तो 

कढांत हा शब्द इतका नेमका िाव दाखवतो की 

तुकड्याांची गोधडी होऊन पडलेल्या जणमनीवर बसून 

णनतळ आकाशाकड े डोळे लावून बसललेा सुकल्या 

शरीराचा, िकास नजरेचा, हताश चेहयाशचा एखादा 
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अिागी शेतकरी चटकन डोळ्यासमोर उिा राहतो. 

याआधी सुखासाठी वापरललेे 'राजस' ह े णवशरे्षि हा 

णवरोधािास अणधकच टोकदार करून जाते.  

'कधी कुिावर तुटून पडिारां जन्माचां णनलाजरां सत्य' असां 

म्हितो तेव्हा त्या दाहक अनुिूतीला ककमान पि 

नेमक्या शब्दाांचां कोंदि दऊेन जातो. 

कदवसेंकदवस आत्मकें कद्रत, लहानशा वतुशळात बांकदस्त 

करत नेिायाश जगण्याला 'कणवतेचा कागद' म्हिि े ही 

एक अपूवश कल्पना आह.े या पाठोपाठ 'कागद आखडू द,े 

कणवता नको'  अस े म्हिताना या जगण्याच्या आखूड 

होत चाललले्या वतुशळाने माझ्या जािीवाांचा णवस्तारही 

आखूड होऊ नय े अशी आशा तो व्यक्त करतो आह.े 

(कणवता-२ पृ. २०)  घोडा ह ेएक द:ुख पचविायाश पि 

मूक राहिायाश जनतेचे द:ुख माांडिारे प्रतीक. िवताली 

जमिारे णन त्याच्या द:ुखावर कोिताही उतारा न 

काढता णनव्वळ चचाशच करत बसिारे वीर ह ेआजच्या 

जगाचे एक प्राणतणनणधक णचत्र बनून जातात. 
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सांगिक हा आजच्या जगाच्या जवळजवळ दसुरा 

प्रािवायूच ठरू पाहतो आह.े ब्राऊजरच्या णखडकीतून  

जगाकड ेपाहिारी आजची णपढी साहणजकच जगण्याचा 

णवचारही त्या सांदिाशत, त्या पररिारे्षत करू लागली 

आह.े याचा सुरेख आणवष्कार 'टॅबबाधा' या कणवतेमधून 

उमटला आह.े ब्राउजर प्रमािेच मणल्टटाहस्कग (multi-

tasking) हा आजच्या जगण्यातील अपररहायश िाग 

होऊ पाहतो आह.े एकरेर्षीय, एककदश जगिे हळूहळू 

मागे पडते आह.े त्या बहु-आयामी जगण्याचे णवपरीत 

पररिामही िेडसावू लागले आहते. या सायांची जािीव 

करून दतेाना उत्पलन े याला 'टॅबबाधा' असा णवलक्षि 

समपशक शब्द वापरला आह.े  

टेणलणवजन नावाच्या क्राांणतकारी उपकरिाने अनेकाांना 

एकाच वेळी एकाच कायशक्रमाचा, सादरीकरिाचा 

आस्वाद घेता येऊ लागला. त्यातून उमटिायाश सांवाद-

णचत्राांतून काही तुमच्या आमच्या जगण्यातही रुजू 

लागल.े सांस्कार, वारसा आणि णशक्षि या पणलकड े

जगण्याला आकार दिेारे, ककमान त्याचे एक प्रणतहबब 
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दाखविारे एक माध्यम मािसाच्या हाती लागल.े 

'फ्रें डस' ही एक प्रणसद्ध माणलका. यातून अवाशचीन 

अमेररकेतील तरुि णपढीचे जगि,े णवशेर्षतः त्याांचे 

कौटुांणबक, लैंणगक आधार, त्यासांबांधीचे दषृ्टीकोन यावर 

मार्जमक िाष्य केल ेगेले आह.े उत्पलच्या णवचक्षि दषृ्टीने 

या 'फ्रें डस'च्या जगण्याला िारतीय जगण्याच्या शेजारी 

आिून उि ेकेल ेआह.े त्यातून 'टु द फ्रें ड्स'  नावाची एक 

णवलक्षि धारदार दीघशकणवता आकाराला आली आह.े. 

'काल्पणनक असले तरी प्राणतणनणधक आहते' ह े

बजावतानाच त्या पाश्वशिूमीवर इर् े काय सापडते ह े

तपासताना  तो 'या िूमीत सहजीवन मलेां, लग्न रटकून 

राणहलां' ह ेवास्तव नोंदवून जातो. "या िूमीने अध्यात्म 

साांणगतलां | आणि णवधवाांना जाळलां'|"  ककवा 'या िूमीने 

णवचार कदल े | आणि णवचाराांना अग्नीही कदला..." असा 

या िूमीपुत्राांच्या वतशनातील णवरोधािास दाखवतो 

आणि त्याच वेळी "या िमूीत सांशोधन फुटकळ होत गेलां 

| आणि सांशोधनाचा उपिोग घेिारे वाढत गेले | या 

िूमीत आयफोन अवतरले | तेव्हा स्क्रीनसेवर म्हिून 
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बुवा-महाराज अवतरल|े" असां या त्याांचां नवतेला 

स्वार्ाशपुरतेच जवळ करत िूतकाळाच्या, 

परावलांणबत्वाच्या कदशमातले रुतलेपिही. 

ही कणवता कणवतेच्या पारांपाररक चौकटी, सांकेत मोडू 

पाहत.े शृांगारालाही मागे सारत ती सांिोगाबद्दल र्टे 

िाष्य करत.े त्याही पुढ े जाऊन त्या सांिोगालाच 

चररतार्ाशचे साधन बनवून त्याला दहेव्यापाराच्या 

पातळीवर आिून बसविा-या जगण्याबद्दलही बोलते. 

उत्पलची कणवता त्या जगातल्या णस्त्रयाांबद्दल बोलताना, 

त्याचे णवणवध आयाम तपासताना ती अडखळत, 

चाचरत हातचे राखून तर बोलत नाहीच पि चौकटी 

तोडण्याच्या कोित्याही नेमक्या दणृष्टकोनाणशवाय  

उमटिा-या णनव्वळ अणिणनवेशी, णवद्रोही वा 

णवध्वांसाची होऊन रहात नाही ह े महत्त्वाचे आह.े 

जाणिवेचे णन णवचाराचे अस्तर घेऊन ती उिी आह.े  

दहेव्यापार करिायाश णस्त्रयाांच्या नजरेला नजर दते 
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त्याांच्यातील मािूस, त्याांच्या जािीवा जािून घेण्याचा 

प्रयत्न उत्पल करतो आह.े त्या रोकठोक 

व्यवहारासमयीदखेील मनात धडका दिेारा माक्सश, 

फेणमणनजम आणि मुख्य म्हिजे गाांधी याांच्या प्रयत्नाांतून 

एका लख्ख क्षिी त्या उपिोग्य वस्तूमागचां कदसललेां  

हाडामासाचां मािूस, त्याच्या जािीवेचे णतच्याही मनात 

उमटललेे प्रणतहबब म्हिजे 'अवस्र्ा' ही कणवता. त्याच 

मािसाचे एक स्त्री म्हिनू आसुसलेपि, लहानग्या प्रती 

कदसललेी आणि णनव्वळ साक्षीिावानेच अनुिवता 

येिारी ती ाढ 'खूप लोक' मधून माांडली जाते तर 

'सवाष्ि' आणि 'बुधवार पेठ' या कणवता आिखी काही 

पैलूांचा वेध घेतात.  

'सत्य म्हिजे काय?' स्वतःला णवचारशील समजिायाश 

मनुष्यप्राण्याच्या आयुष्यातील कदाणचत सवाशत सनातन 

प्रश्न असेल. उत्पलन े नव्या जगाच्या, नव्या व्यवस्र्ेच्या 

सांदिाशत आपल्या कणवतेच्या माध्यमातून त्याचा वेध 
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घेण्याचा प्रयत्न केला आह.े दोन िागात णलणहलेली 

अिांगाांच्या पठडीतलई 'सत्य' ही कणवता एकाच वेळी 

व्यापक णन खोलही. अिांगाच्या धाटिीने णलणहत 

असल्याने शब्दसांख्येचा अचूक वापर  करण्याचे िान 

साांिाळावे लागते. उत्पलची 'सत्य' ही कणवता व्याप्ती 

आणि खोली या दोन्ही बाबतीर पुरेपूर न्याय दतेे असां 

म्हिावां लागेल.  

आठदहा शब्दाांत एक एक णवर्षय, एक सांदिशक्षेत्र माांडून 

दाखवि े ह े णशवधनुष्य त्याने लीलया पेलललेे कदसते. 

'सत्य पांचतत्त्व | सत्य गुिसतू्र | सत्य अिसु्फोट | 

पृथ्वीवरी |' अशी त्याची अमयाशद व्याप्ती अजमावत 

असतानाही 'रक्तनणलका सत्य | रक्तपात सत्य | रक्तद्वरे्ष 

सत्य | अांतरात |' अशी जगण्याच्या मूलिूत प्रेरिाांवरही 

िाष्य करत जाते.  पुढ ेराष्ट्रवाद, िूकबळी, शेतकयांच्या 

आत्महत्या, वाांणशक हत्या, िाणर्षत्/णविागीय/ जातीय 

िेदािेद इ. णवर्षयानाही स्पशश करत.े णनव्वळ घटना, 

वास्तव याांच्यापाशीच न र्ाांबता 'सत्य मकु्त नाही, 
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मेंदचूा तुरुांग|  सत्त्याची सीमा, सापेक्षता|' अस े िाष्य 

करत े ककवा 'रॅशनल सत्य | नोशनल सत्य | अांणतम 

क्लॅररटी | कम्फ्यूजन|' अस े म्हित त्या शोधाची 

पररितीही माांडून जाते. 

'ररव्हेंज' ही एक अफलातून कल्पना आह.े कणवता 

लहानशीच णन कल्पनाही. पि त्यातून उमटिायाश 

अनुिूतीची व्याप्ती णजतकी मोजाल णततकी व्यापक. 

जगाच्या रहाटगाडग्यामध े अनेक सांदिश लुप्त होतात, 

व्यवस्र्ाांचे नीतीणनयम बदलतात, त्या व्यवस्र्ाांचे 

िागधारक बदलतात, ककवा ते िागधारक तेच राहून 

त्याांचे फक्त गुिधमशच बदलतात. पाहता पाहता 'जुने' 

काही नव्या व्यवस्र्ेशी णवसांगत, णवसांवादी, सांदिशहीन, 

गैरलागू (redundant) ठरत जाते णन हळू हळू णनष्प्रि, 

परािूत होत अडगळीत जाऊन पडते. मग आता या 

'जुन्या'कड े आपल े अणस्तत्व, आपली ककमत रटकवून 

धरण्यासाठी, त्या अडगळीतून बाहरे येण्यासाठी काय 

पयाशय राहतात. या सायाश जगताचा णनमाशता, णनयांता 

असललेा दवेही आज 'पैसा' या नव्या णनयांत्रक व्यवस्र्ेने 
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पदच्युत केला आह े णन केणवलवािेपिे आपल े स्र्ान 

ककमान पातळीवर रटकाव े यासाठी त्यानेच णनमाशि 

केलेल्या त्या जगाला चालवण्यासाठी नव्या व्यवस्र्ेने 

तयार केलले्या णनबुशद्ध, आळशी पि पसैा बाळगून 

असलले्या मािसाकडचे नाईलाजाने, लाचारपिे पैस े

मागताना कदसतो. हा नव्या व्यवस्र्ेने जुन्या व्यवस्र्ेवर 

घेतललेा एक सूड आह.े  

णनव्वळ पारलौककक दवे अस े न मानता दवे हा जनु्या 

व्यवस्र्चेा णनमाशता, णनयांत्रक णन सामान्य मािसू ही त्या 

जनु्या व्यवस्र्चेी णनर्जमती, णतनेच पोसललेा घटक या 

दषृ्टीन े पाहता ही कणवता व्यावहाररक पातळीवर 

वगेळेच अर्श समोर ठेवनू जात.े  

 अवाशचीन कणवतेच्या वाटेने प्रवास करताना अचानक 

'अवधान' मधेच िेटत.े प्रार्शनेचा बाज असललेी ही 

कणवता 'बुणद्धजन्य स्वार्ाशस माझ्या | दयाघना, अवधान 

द'े म्हिताना 'िावनेला येऊ द े गा शास्त्रकाट्याची 

कसोटी' म्हििायाश मढेकराांची आठवि करून दतेे. 

जगण्याचे नव े सांदिश रटपत त्याबद्दल णवचक्षि दषृ्टीने 

िाष्य करत असतानाच जाणिवेच्या पातळीवर खोल 
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उतरत जाते. 

- डॉ. मांदार काळे 

पसु्तकः सायलेंट मोडमधल्या कणवता 

कवी: उत्पल व. बा. 

अमलताश बकु्स, पिु े
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कणवता- ऑणडयो 
 

पुढील दवु्यावर कणवतेचा ऑणडयो ऐकता येईल. 

एकच व्हावा घाव  

 

-काणमनी केंिावी 

 

 

 

--- 
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