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या पस्ु तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखिके कडे सरु क्षित असनू पस्ु तकाचे क्षकिंर्ा
त्यातील अिंशाचे पनु र्वद्रु ण र्ा नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिंर्ा इतर रुपातिं र करण्यासाठी
लेखिके ची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर
कारर्ाई (दडिं र् तरुु िं गर्ास) होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and
66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any
literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction.
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• क्षर्नार्ल्ू य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
• हे ई पस्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ू ी क्षकिंर्ा
र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर करण्यापर्ू ी ई-साक्षहत्य
प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.
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आदराांजली

सरु ो-साज़ हैं िल
ु े हुए सारे ।
खिर भी ये महखफ़ल रुकी हुई है।।
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अनक्र
ु म
कवी नीरज
गझलसम्राट जगजीत
जार्ेद अख्तरचे काव्य
जीर्न
दष्ु यांतकुमार
नर्ाब क्षर्झाव खॉिं ‘दाग’
खनदा िाजली
कवी प्रदीप
मीनाकुमारी
मन्ना डे
मौसम है शायराना !
हिीज जालांदरी
शायरीतील खदवाळी
स्त्री- गझलकाराचां े भावखवश्व....
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कवी नीरज

मेरी मुमताज, अगर शाहजह ॉं मैं होता
आज एक ताजमहल तेरे ललये बनवाता
सब लसतारों को कलाई में तेरी जड देता
सब बहारों को तेरी गोद में लबखरा आता.....
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या ओळी नक्कीच एका क्षप्रयकराने आपल्या प्रेयसीसाठी क्षलक्षहल्या, हे
कोणीही र्ाचक सािंगू शके ल. कक्षर् गोपालदास सक्सेना ‘नीरज’ यािंना प्रेर्कर्ी
ही ओळख त्यार्ळ
ु े च क्षर्ळालेली होती. पण र्ाणसाचिं जीर्न क्षर्रोधािंनी भरलेलिं
असत.िं नीरज यानिं ा त्याचिं िं ईक्षससत लाभलेलिं नव्हत.िं ..आक्षण ताजर्हल
उभारणार्या कारागीरािंइतके च ते गरीब होते!
प्रेर्कर्ी फक्त एर्ढ्यासाठी नाही की त्यानिं ी र्बु लक रोर्क्षिंटक कक्षर्ता
क्षलक्षहल्या; त्यानिं ी र्ानर् जातीर्र प्रेर् के लिं; र्ानर्ी र्ल्ू यार्िं रप्रेर् के लिं; देशार्रच
नव्हे तर क्षर्श्वबिंधत्ु र् या सिंकल्पनेर्र ही त्यािंची क्षनष्ठा होती.
र्रील कक्षर्तेत नीरज क्षप्रयेला म्हणतात, र्ी जर शाहजहॉिं (इथे, श्रीर्तिं असा
अथव) असतो, तर तझ्ु यासाठी ताजर्हल बनक्षर्ला असता; तझ्ु या र्नगटात
तार्यािंचे किंकण घातले असते; सगळा र्सिंत ऋतू तझ्ु या पढु ्यात आणनू ठे र्ला
असता! (पण गरीब क्षप्रयकर यातलिं काय करू शकणार?)
र्ग नीरज आपल्या प्रेयसीला कोणती अनर्ोल भेट देतात, कल्पना आहे?
आज क्या दॉं मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता,
गीत हैं कुछ लक जो अबतक न कभी रूठे हैं
भेंट मैं तेरी इन्हें ही मैं भेजता हॉं तुझे
हीरे मोती तो लदखावे हैं लक सब झठे हैं ....
----- कक्षर्ता अजनू र्ाझ्यार्र रुसली नाही, त्यार्ळ
ु े र्ाझ्या कक्षर्ता आहेत
र्ाझ्यापाशी. त्याच तल
ु ा भेट देतो आहे. क्षहरे -र्ाणकिं ही तर सर्व क्षदखाऊ
असतात॰
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नीरज च्या कक्षर्ता क्षहरे र्ोत्यािंपेिाही र्ौक्षलक आहेत हे जगाला र्ेळेत
कळलिं हे सद्भाग्य र्ात्र नीरज यािंना लाभलिं! ते म्हणतात,
आत्मा के सौंदयय का शब्दरूप है काव्य
मानव होना भाग्य है, कलव होना सौभाग्य.....
अशा या प्रेर्कर्ीनिं प्रेर्ाची सदिंु र व्याख्यासद्ध
ु ा के ली आहे! र्ाचायची
आहे? तीही कक्षर्तेतच आहे,
शोलखयों में घोला जाए फलों का शबाब
उसमें लफर लमलायी जाए थोडी सी शराब
होगा यॉं नशा जो तय्यार, वो प्यार है.....
थोडासा खट्याळपणा, धीटपणा, यात फुलािंचिं ताजेपण, तारुण्य क्षर्सळा;
आक्षण हो, थोडीशी र्क्षदराही त्यात ओता, जे क्षर्श्रण तयार होईल, त्यालाच
म्हणतात, प्रेम!!
देर्ानदिं -र्हीदा आठर्लेच असतील तम्ु हाला. प्रेर्पजु ारी या क्षचत्रपटातलिं
हे गीत आहे. या क्षचत्रपटाची गीतिं नीरज नी क्षलक्षहली होती आक्षण ती खपू
लोकक्षप्रयही झाली होती. आधीच्या क्षफल्र्ी गीतािंपेिा या गीतािंचा बाजच
क्षनराळा होता. र्ात्र हा काही त्याचिं ा पक्षहला क्षचत्रपट नव्हता.
एका कक्षर्सिंर्ेलनात क्षनर्ावता-क्षदग्दशवक आर. चिंद्रा यािंनी नीरज यािंच्या
कक्षर्ता ऐकल्या. त्यातील एका कक्षर्तेने ते इतके प्रभाक्षर्त झाले, की त्यासाठी
त्यािंनी क्षचत्रपट काढला र् शीर्वक होतिं ‘नई उर्र की नई फसल’(1966) ती
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कक्षर्ता त्यािंनी 1954 साली अलीगढ आकाशर्ाणी र्रून प्रथर् सादर के ली
होती... .....कारर्ॉिं गजु र गया....
स्वप्न झरे फल से, मीत चुभे शल से
लुट गये लसॉंगार सभी बाग के बबल से
और हम खडे खडे बहार देखते रहे
कारव ॉं गुजर गया, गुबार देखते रहे....
---फुलिं झडतात तशी आर्ची स्र्सनिं झडून गेली; आप्तेष्ािंनी.. क्षर्त्रािंनी....
काट्याप्रिं र्ाणे घायाळ के ल.िं बागेतल्या शोक्षभर्तिं नसलेल्या बाभळीच्या
झाडाप्रर्ाणे आम्ही (पानिं-फुलिं झडलेल्या अर्स्थेत) शष्ु क होऊन राक्षहलो; पण
जगत राक्षहलो, उभे राक्षहलो. आर्च्या पढु ून यशस्र्ी र्ाणसािंचा जथा, (आम्हाला
दल
ू र्ागे उडत
ु विनू ) क्षनघनू गेला, आक्षण त्यािंच्या पार्लािंनी उडालेली धळ
राक्षहली, तीच आम्ही पाहात राक्षहलो....!
कक्षर्तेत सगळिं काही सिंिपे ानिं सािंक्षगतलिं जातिं, ओळींर्धील कोर्या जागा,
न क्षलक्षहलेले शब्द र्ाचकानिं र्नाच्या नजरे निं र्ाचायचे असतात. त्यात
र्ापरलेल्या प्रतीकािंचा अथव लार्ायचा असतो. या सार्यात एक आनिंद लपलेला
असतो.
नींद भी खुली न थी लक हाय धप ढल गई
प ॉंव जब तलक उठे लक लजॉंदगी लफसल गई
पात पात झर गये लक शाख शाख जल गई
चाह तो लनकल सकी न, पर उमर लनकल गई
गीत अश्क बन गये, छॉंद हो दफन गये
साथ के सभी लदये धऑ
ु पहन पहन गये
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और हम झक
ु े झुके, मोडपर रुके रुके
उम्र के चढाव का उतार देखते रहे.....
---नींद चा अथव प्रेर्ाची धिंदु ी असा घेतला की कळतिं, जेव्हा सकाळ होत
होती, तेव्हाच सयू व कलला, सध्िं याकाळ येऊन ठे पली. प्रेर्ात पक्षहलिं पाऊल
टाकलिंच होत,िं तर पाऊलच काय, जीर्नच घसरलिं, तोल गेला! निंतर प्रेर्र्ृिाची
पानिं झडत गेली; फाद्यिं ाही जळून गेल्या. प्रेर् नष् झालिं नाही, पण आयष्ु य क्षनघनू
गेलिं! गीतात उरले के र्ळ अश्र;ू गीताची लय-छिंद, सगळिं कायर्चिं गाडलिं गेलिं.
जीर्नात रस्ता दाखक्षर्णार्या क्षदव्यािंनी धरु ाचिं पािंघरूण घेतलिं. आम्ही पराभतू
होऊन अशा र्ळणार्र येऊन ठे पलो की क्षजथनू जीर्नाची फक्त उतरण सरू
ु
झाली होती!
यानतिं र काय घडत गेल?िं --मन पर धप, तन पर लगा छाता,
हृदय रहा रोता, कॉंठ रहा गाता,
दो जहर एकसाथ लपये, जो भी काम पडे, लकये....
---उन्हाने करपार्िं तसिं र्न जळत होतिं, देहाला छत्री लागत होती, ( इतके
अश्रू र्ाहात होते), हृदय रडत होतिं आक्षण किंठ कक्षर्ता गात राक्षहला होता! असा
परस्परक्षर्रोधी गोष्ी र्ी झेलत होतो....जणू दोन क्षर्र्िं र्ी एकाच र्ेळी पीत होतो;
पण (जगण्याला) आर्श्यक ती कार्े करत होतो...!
आर्श्यक कार्े तर गोपालदास लहानपणापासनू च करत आले होते. 4
जानेर्री 1925 रोजी, इटार्ा क्षजल्यातील परु ार्ली ( य.ू पी.) या गार्ात जन्र्
झाला. र्डील ब्रजक्षकशोर गोपालच्या सहाव्या र्र्ीच र्ारले र् जबाबदारी
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जाणीर् झाली. काही र्र्े र्याच्या 11 पयंत आत्याकडे एटा इथे राक्षहले. निंतर
आपल्या घरी आले. खपू र्ेहनत के ली. सिंघर्व के ला.1942 र्धे एटार्धनू च
हायस्कूल परीिा पास के ली. लहान भार्ाच्या क्षशिणासाठी टायक्षपस्ट ची
नोकरी धरली. तीही पढु े सटु ली. एका क्षथएटरर्धेही कार् के ले. पढु े गोपाल
नोव्हेंबर 42 ला क्षदल्लीला आला र् सरकारी ससलाय क्षर्भागात टायक्षपस्ट म्हणनू
लागला. 67रु. पगारातनू 40 रु. घरी पाठर्नू उरलेल्या पैशात भागर्त होता.
याच हेळसाडिं ीत कोलायक्षटस आजार पाठीर्ागे लागला. पण याच र्क्ु कार्ात
कर्ी सयू वकािंत क्षत्रपाठी ‘क्षनराला’ र् सर्ीिक शािंक्षतक्षप्रय क्षिर्ेदींचा सहर्ास
क्षर्ळाला. क्षनराला याच्िं या अध्यितेखाली कक्षर्सर्िं ेलनातही भाग घेता आला.
1946 र्धे गोपालदास कानपरू र्धे नोकरी करू लागले. लग्नही झाले र् थोडे
स्थैयव आले. 1949 र्धे इटिं र र् 51 र्धे बी.ए. क्षर्शेर् श्रेणीत पास झाले. 53
साली एर्.ए. प्रथर् श्रेणीत उत्तीणव झाले.
त्यानिंतरची काही र्र्े बेकारीत गेली. पण ते पथ्यार्रच पडलिं. भारतभर
होणार्या कक्षर्सिंर्ेलनात भाग घेता आला, खपू नार् झालिं, प्रक्षसद्धी क्षर्ळाली.
नीरजक्षशर्ाय सिंर्ेलनिं क्षफकी पडू लागली. त्यािंची उपक्षस्थती घोक्षर्त के ली तर
गदी र्ाढू लागली...त्यातनू च कर्ाई होत असे. अशा तर्हेने 1942 पासनू च सरू
ु
झालेलिं कर्ीजीर्न चागिं लिं बहरू लागल.िं शालेय जीर्नातच एका क्षर्त्राने
हररर्िंशराय बच्चन यािंचिं 'क्षनशा क्षनर्िंत्रण' हे पस्ु तक गोपालच्या हाती क्षदलिं होतिं.
त्यािंचा इतका प्रभार् त्याच्िं या सरु र्ातीच्या क्षलखाणात होता. पण पढु े त्यािंना
स्र्तःचा सरू गर्सला. कक्षर्सिंर्ेलनात ते गार्नू च कक्षर्ता म्हणत असत. कारर्ॉिं
गजु र गया हे गाणिं आपल्या ददवभर्या आर्ाजात रफीनिं गायलिं आहे; पण ते नीरज
याच्िं या चालीतच गायलिं आहे!
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प्रेर्पजु ारीची गीतिं क्षलक्षहली त्यार्ेळचा अनभु र् नीरज सािंगतात. एस.डी.
बर्वन ना देर्ानिंद ने सािंक्षगतलिं, की गीतकार नीरज आहेत; तेव्हा बर्वन म्हणाले,
‘कोण नीरज? र्ी नाही ओळखत!’ दोघािंची भेट घालनू क्षदल्यार्र एसडी नीरज
ना म्हणाले, ‘ देखो, क्षसच्यएु शन ऐसी है , देहाती लडकी परदेस र्ें जाती है; पाटीर्ाटी चल रही है; और र्ो शराब पीती है ; नशे र्ें गाती है. गीत का पहला शब्द
रिंगीला...’
नीरज ने कहा, ‘ठीक है’ . पण गाणिं दसु र्याच क्षदर्शी हर्िं होत.िं
देर्ानिंदची नीरजशी घट्ट र्ैत्री होती म्हणनू च रात्रीतनू गाणिं क्षलहून पणू व के लिं आक्षण
ते ऐकून तो तर नाचू लागला. त्यानिं एसडींना ऐकर्लिं...आक्षण सगळी गाणी
क्षलक्षहण्याचा नीरजना आग्रह झाला. यानिंतर राजकपरू नेही नीरज ना आपल्या
क्षचत्रपटासाठी घेतलिं.
कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना
चश्मा उतारो लफर देखो यारो, दुलनया नई है चेहरा पुराना.....
इतकिं साधिं क्षलक्षहणिं सोपिं नसतिं! त्यातही अथव भरणिं हे त्याहूनही कठीण!
दसु रिं सप्रु क्षसद्ध गाणिं--ए भाय, जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी
दाएॉं भी नहीं बाएॉं भी नहीं, ऊपरही नही नीचे भी....
यात के र्ळ इकडे-क्षतकडे बघ एर्ढाच अथव नाही; आपल्या पढु च्या
क्षपढ्यािंची जबाबदारी तर आपण घेतोच; पण आपल्या र्ागच्या क्षपढ्यािंनी काय
आदशव घालनू क्षदले आहेत, त्यानिं ी काय र्ल्ू ये जपली होती र् ती आपल्याला
पढु े पोहोचर्ायची आहेत, तेही लिात घेतलिं पाक्षहजे. डार्ी- उजर्ीकडे म्हणजे
जे आपल्या सिंपकावत आहेत, त्यािंनाही र्दत करत राक्षहलिं पाक्षहजे. आक्षण जे
आपल्यापेिा धक्षनक, अक्षधक यशस्र्ी, अक्षधक गणु र्ान असतील
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त्यािंच्यासारखिं बनण्याचिं ध्येय ठर्लिं पाक्षहजे. तर जे अभार्ा र्धेच जगत
असतील, त्यािंना हात देऊन र्र काढण्याचा प्रयत्नही आपण के ला पाक्षहजे!!
प्रेर्पजु ारीसाठी एक देशभक्तीपर गीतही त्यािंनी क्षलक्षहलिं. ते एक र्ाचवसॉिंग होतिं.
लहम्मत वतन की हम से है, ताकत वतन की हमसे है
पण त्यािंची देशभक्ती त्यािंच्या कक्षर्तािंच्या अनेकानेक कडव्यािंतनू व्यक्त
होते. र्ानर्ता त्यािंच्या हृदयात ओतप्रोत भरलेली होती. एका क्षचत्रपटगीतात ते
क्षलक्षहतात,
बस यही अपराध मैं हरबार करता हॉं
आदमी हॉं आदमी से प्यार करता हॉं....
र्ाणसानिं र्ाणसार्र प्रेर् के लिंच पाक्षहजे ना? पण कर्ीनिं उपरोधानिं क्षलक्षहलिंय
की, हा ‘अपराध’ र्ी पन्ु हा पन्ु हा करत आलोय. त्यानिं ा असेच क्षर्परीत अनभु र्
आले असतील! साधी, सरळ र्ाणसिं जेव्हा स्र्च्छ र्नानिं कुणाशी प्रेर्ानिं
र्ागतात, तेव्हा व्यर्हारी लोकािंना त्यात खोट काढायची सर्य असते. अशा
र्ाणसाची ते उपेिा करतात. त्याला गिंभीरपणे घेत नाहीत.
एक लखलौना बन गया दुलनयाके मेले में
कोई खेले भीड में कोई अके ले में
मुस्कराकर भेंट हर स्वीकार करता हॉं......
मैं बसाना चाहता हॉं स्वगय धरती पर
आदमी लजसमें रहे बस आदमी बनकर
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उस नगर की हर गली तय्यार करता हॉं....
आदमी हॉं आदमी से प्यार करता हॉं....
‘पहचान’ या 1970 च्या क्षचत्रपटात हे गीत र्क
ु े शनिं गायलिं होतिं र्
र्नोजकुर्ारनिं साकार के लिं होत.िं र्ाणसू हा र्ाणसू न राहता जनार्राप्रर्ाणे
अर्ानर्ु गणु उधळत आहे, ही त्यािंची व्यथा होती.
आणखीही सदिंु र गाणी नीरजनी क्षचत्रपटासाठी क्षलक्षहली.
फलों के रॉंगसे, लदल की कलम से तुझको ललखी रोज पाती
कै से बताऊॉं लकस लकस तरह से पल पल मुझे त सताती
तेरी ही यादें लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा
तेरे खयालों में उल्झा रहा हॉं जैसे लक माला में धागा
बादल-लबजली, चॉंदन-पानी जैसा अपना प्यार
लेना होगा जनम हमें कई कइ बार
इतना मलदर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार....लेना होगा...
साॉंसों की सरगम, धडकन की बीना सपनों की गीताॉंजली त
मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जुही की कली त....
या कडव्यात क्षप्रयेला क्षदलेल्या उपर्ा र्ाचनू एक प्रकारचा आनिंद
र्ाचकाला क्षर्ळतो. आजर्र कोणत्याही क्षहदिं ी गाण्यात हे शब्द-सौंदयव
आढळलेलिं नाही, याबद्दल दर्ु त होणार नाही,असिं र्ला र्ाटत.िं रफीनिं आपल्या
आर्ाजानिं ते अजरार्र करून ठे र्लिं आहे.
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क्षहदिं ी कक्षर्तेचा हा अनक्षभक्षर्क्त सम्राट क्षचत्रपटात फार रर्ला नाही. कारण
तोपयंत चाली आधी तयार करून त्यार्र गाणी क्षलहायची अशी प्रथा सरू
ु झाली
होती, जी त्यािंना र्ान्य नव्हती. त्यािंच्या क्षचत्रपटािंची सिंख्या जास्त नसेल ; पण
त्यातही त्यानिं ा उत्कृ ष् गीतलेखनाची तीन क्षफल्फे अर ऍर्ॉडव क्षर्ळाली.
र्ेरा नार् जोकर, पहचान आक्षण क्षतसरिं चिंदा और क्षबजलीतल्या ‘कालका
पक्षहया घर्ू े रे भैया’ या गीताला॰
नीरज यािंच्या गीतात तत्त्र्ज्ञानसद्ध
ु ा गिंफ
ु लेलिं असतिं.
तमाम उम्र इक अजनबी के घर में रहा
सफर न करते हुए भी लकसी सफर में रहा...
--- आयष्ु यभर र्ी एका परक्या घरात राक्षहलो...हे कुठलिं परकिं घर?
आपला आत्र्ा प्रत्येक जन्र्ात एका दसु र्या शरीरात राहतो! आक्षण असा प्रर्ास
तो चौयांशी लि योनीर्धनू होत असतो.
वो लजस्मही था जो भटका लकया जमाने में
हृदय तो मेरा हमेशा लतरी डगर में रहा....
या शरीराने कुठे कुठे भटकिंती के ली, पण र्ाझिं हृदय..आत्र्ा तझ्ु या...
सिंक्षन्नधच राक्षहलिं.
वो और ही थे लजन्हें थी खबर लसतारों की
लमरा ये देश तो रोटी की ही खबर में रहा....
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जे श्रीर्िंत देश होते ते अिंतराळ क्षफरून चिंद्रतार्यािंशी जर्ळीक साधनू आले;
र्ाझ्या गरीब देशापढु े र्ात्र अजनू रोटीचा र्ोठा प्रश्न आहे. देश हा त्यािंच्या
र्नातला क्षर्र्य असायचा.
एका गझलेत ते म्हणतात,
लजतना कम सामान रहेगा । उतना सफर आसान रहेगा ।।
लजतनी भारी गठरी होगी । उतना त हैरान रहेगा ।।
उससे लमलना नामुमलकन है। जबतक खुदका ध्यान रहेगा।।
हाथ लमले और लदल न लमले तो। ऐसे में नुकसान रहेगा ।।
जबतक मॉंलदर और मलस्जद हैं । मुलश्कल में इन्सान रहेगा ।।
---इच्छा –र्ासनािंचिं ओझिं जेर्ढिं कर्ी असेल, तेर्ढा जीर्नाचा....र्ोिाचा
प्रर्ास सख
ु कर होईल. हे गाठोडिं जर भारी-जड-असेल क्षततका तू हैराण होशील.
स्र्तःचा अहक
ु ा तो (ईश्वर) भेटणारच नाही! क्षजथे प्रेर्, स्नेह
िं ार जपशील, तर तल
क्षर्ळर्ायचिं आहे, क्षतथे र्निं क्षर्ळाली पाक्षहजेत; नाहीतर नक
ु सानच होईल.
जोपयंत र्िंक्षदर र् र्शीद असा भेदभार् राहील, (ईश्वर एकच आहे, हे जोपयंत
कळणार नाही, तोपयंत सार्िंजस्य येणार नाही; आक्षण धर्ाव-धर्ावत र्ाद र् दगिं ली
होत रहातील.दो-दोन ओळीत क्षकती सार सार्ार्लिं आहे, ना?)
नीरज यािंनी गझलाही क्षलक्षहल्या आहेत. पण त्यािंनी गझल ऐर्जी त्या
रचनेला गीक्षतका हे क्षहदिं ी नार् क्षदलिं. फरक काहीच नाही. त्यािंच्याबरोबर
रार्ार्तार त्यागी, त्याआधी दष्ु यिंतकुर्ार, शिंभनु ाथ शेर् आक्षद कर्ींनीही ‘क्षहदिं ी’
गझला क्षलक्षहल्या, र् हा काव्यप्रकार जास्त प्रचक्षलत झाला. नीरज यानिं ी उदवू
रुबाई च्या धतीर्र अनेक र्क्त
ु के ही क्षलक्षहली आहेत. ती ते कक्षर्सर्िं ेलनातनू
सादर करत असत. त्यािंची कुठलीही कक्षर्ता सर्जायला सोपी असे; ती
सर्जायला शब्दकोश उघडण्याची जरूर र्ाटत नसे.
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त्यािंनी बरे च दोहेही क्षलक्षहले आहेत. काही उदाहरणिं पाहू.
तोडो, मसलो या लक तुम, उसपर डालो धल
बदले में लेलकन तुम्हें, खुशब ही दे फल....
बनना है तुमको अगर ‘नीरज’ यह ॉं अमीर
सोचो मत लकस चीज को कहते लोग जमीर
हम तो बस इक पेड है, खडे प्रेम के ग ॉंव
खुद तो जलते धप में औरोंको दे छ ॉंव
तम्ु ही फुलिं तोडा, चरु गळा,कुठलीही इजा करा पण ते बदला घेणार
नाहीत; त्यािंच्या स्र्भार्ानसु ार सगु िंधच देतील,
जर का तम्ु हाला श्रीर्िंत व्हायचिं असेल, तर तर्ु ची सदसद्बुद्धी (जर्ीर)
तम्ु हाला बाजल
ू ा ठे र्ार्ी लागेल.
र्ृि म्हणतात, आम्ही स्र्तः प्रेर्ाच्या गार्ात राहतो; सदैर् उन्हात उभे
असतो पण दसु र्यािंना र्ात्र सार्ली देतो!
र्र आलेल्या दोन ओळी, र्ानर् होना भाग्य है, कक्षर् होना
सौभाग्य...हाही दोहाच आहे.
स्र्गवदतू नार्ाची त्याचिं ी एक कक्षर्ता आहे, त्याचे काही ‘बधिं ’ (कडर्ी)
पाहू.
स्र्गवदतू कर्ीला ‘न्यायला’ येतो, त्याला कर्ी म्हणताहेत,
अरे इतकी काय घाई आहे? येतोच, येतोच आहे र्ी॰ क्षनघतोच....पण....
ऐसी क्या बात है, चलता हॉं अभी चलता हॉं
गीत इक और जरा झमके गा लॉं तो चल.ॉं ...
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बाद मेरे जो यह ॉं और है गानेवाले
स्वर की थपकी से पहाडों को सल
ु ानेवाले,
उजाड बागो- लबयाबान- सनसानों में
छॉंद की गॉंध से फलों को लखलानेवाले,
उनके पावों के फफोलें न कहीं फट पडें
उनकी राहों के जरा शल हटा लॉं तो चलॉं....
---र्ाझ्यानिंतर जे कर्ी(पढु च्या क्षपढीतले) र्ैफलीत येतील ते आपल्या
गाण्याने पहाडानिं ासद्ध
ु ा आपल्या गाण्याने झोपर्तील, म्हणजे ते र्ोठ्या
र्ोठ्यािंना सद्ध
ु ा र्ागे सारतील अशा कक्षर्ता क्षलक्षहतील, शष्ु क र्ाळरानार्र
आपल्या र्ृत्त-छिंदयक्त
ु कक्षर्तािंनी फुलिं उर्लर्तील; त्यािंच्या पायाला कदाक्षचत
या िेत्रातील र्ाटचालीर्ळ
ु े फोड येतील आक्षण काटे असतील तर ते फुटतील;
म्हणनू र्ला त्यािंच्या र्ाटेतले काटे उचलनू टाकू देत; र्ग र्ी येतो तझ्ु याबरोबर.
कै से चल दॉं अभी कुछ और यह ॉं मौसम है
होनेवाली है सुबह पर न लसयाही कम है
भख-बेकारी-गरीबी की घनी छाया में
हर जुब ॉं बॉंद है, हर एक नजर परु नम है,
तन का कुछ ताप घटे , मन का कुछ पाप लमटे
दुखी इन्सान के आॉंस में नहा लॉं तो चलॉं.....
----इथे, या र्ाझ्या देशात, क्षनराळे च र्ारे र्ाहात आहेत; सकाळ येणार
आहे, म्हणतात, पण काळोख तर जराही कर्ी झाला नाही! भक
ू -बेकारी,गरीबी
याचिं सार्ट सगळीकडे आहे. कोणी
19

काही बोलण्याच्या र्नःक्षस्थतीत नाही; सगळयािंच्या डोळयात असहायतेचे
अश्रू आहेत. कष्कर्यािंचा ताप क्षर्टू देत, इथल्या लोकािंच्या र्नातलिं पाप कर्ी
होऊ देत; दःु खी र्ाणसािंच्या अश्रतू र्ला क्षभजनू जाऊ देत, र्ग जाऊ या आपण.
( र्ग र्ी र्रायला तयार आहे.)
या कक्षर्तेचे आणखी चार बिंध आहेत,पण क्षर्स्तार-भयास्तर् एर्ढेच
घेतले.
नीरज यानिं ी अलीगढ च्या धर्व सर्ाज कॉलेजात क्षहदिं ी क्षर्भागाचे प्रर्ख
ु
म्हणनू नोकरी के ली. त्यािंच्या कक्षर्तेर्र लोकािंनी भरभरून प्रेर् के लिं. र्क्षहला
त्यािंच्या लेखणीर्र क्षफदा होत असत. त्यािंना खपू पत्रिं यायची. एका त्यािंच्या
‘फन’ने शेकडो पत्रिं पाठक्षर्ली. ते त्यानिं ा साक्षहक्षत्यक उत्तरे देत असत. पण त्या
र्क्षहलेच्या पत्रािंचिंही आता पस्ु तक क्षनघालिं आहे! लोकािंनी त्यािंना ‘र्हाकर्ी’ ही
पदर्ी उत्स्फूतवपणे देऊन टाकली होती!!
त्यािंचा एक शेर—
इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में
तुमको लग जाएगॉं ी सलदय ॉं हमें भुलाने में...
‘बदनार्’ तर नाही, पण थोर र्हाकर्ी म्हणनू नीरजना नक्कीच शतकािं
पयंत क्षर्सरता येणार नाही!
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आलहस्ता...आलहस्ता...
गझलसम्राट जगजीत

पाऊस! सगळयािंना खपू आर्डतो. थैर्ान घालणारा नव्हे; थेंबािंनी
गोंजारणारा. अशा त्याच्या येण्याने आबालर्ृद्ध सख
ु ार्तात. कारणिं र्ेगर्ेगळी
असतील. पाऊस आपल्यासोबत अनेक आठर्णी घेऊन येतो. आपण पार्सात
क्षभजलो नाही तरी आपली र्निं, आपले डोळे , तो ओले करतो. एखादा शायर
आपल्या ओथिंबलेल्या लेखणीतनू काही उतरर्नू जातो; एखादा गायक भार्नेने
ओथिंबलेल्या आपल्या ददवभर्या आर्ाजात ते शब्द श्रोत्यािंच्या हृदयात नेऊन
पोहोचक्षर्तो. आक्षण दःु खातही सख
ु क्षर्ळाल्याचा आनिंद होतो. त्या आनिंदर्यी
आठर्णी साठी आपण काहीही गर्र्ायला तयार होतो.....
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो,
भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी
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मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन
वो कागज की कश्ती, वो बाररश का पानी...
जगजीत क्षसिंग!! त्या कागदाच्या नार्ेर्र फक्त त्यािंचा अक्षधकार आहे. त्या
नार्ेतनू ते आपल्याला क्षफरर्नू आणतात. क्षकिंबहुना आपण त्यातच तरिंगत
राहतो. नतिं र राजस्थानर्धील गगिं ानगर र्धील कोणत्या तरी गल्लीत
आपल्याला भेटते ‘बढू ी नानी’....
मुहल्ले की सबसे पुरानी लनशानी
वो बुलढया लजसे बच्चे कहते थे नानी
वो नानी की बातों में पररयों का डेरा
वो चेहरे की झुररयों में सलदयों का फे रा
भुलाए नहीं भल सकता है कोई
वो छोटीसी बातें वो लॉंबी कहानी....
वो कागज की कश्ती, वो बाररश का पानी....
आठ फे ब्रर्ु ारी 1941 या क्षदर्शी शीख दापिं त्य अर्रक्षसहिं आक्षण
बच्चनकौर याच्िं या पोटी गगिं ानगर (राजस्थान) येथे जगर्ोहन याचा जन्र् झाला.
गरू
ु कडे नेलिं तेव्हा त्यािंनी सािंक्षगतलिं, हा र्ल
ु गा कलेच्या जोरार्र जग क्षजिंकेल;
फक्त नार् बदलनू ‘जगजीत’ ठे र्ा.
तेव्हापासनू जगर्ोहनचा जगजीत झाला. जगजीतला लहानपणापासनू च
सिंगीताची आर्ड होती. गिंगानगरच्या खालसा स्कूलर्धे उदवू र्ाध्यर्ातनू क्षशिण
चालू झालिं. र्क्षडलािंना र्ाटत होतिं आपल्या र्ल
ु ानिं आय.ए.एस. ऑक्षफसर व्हार्िं.
पण क्षनयतीनिं त्याहीपेिा र्ोठिं भक्षर्ष्य क्षलक्षहलिं होतिं.
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गाण्याची आर्ड पाहून र्क्षडलािंनी गरुु शोधले. छगनलाल शर्ाव यािंनी
शास्त्रीय सिंगीताचा पाया घट्ट करून घेतला र् उस्ताद जर्ालखािं यानिं ी पढु ील धडे
क्षदले. त्यािंनी धृपद, धर्ार र् ठुर्रीचिं क्षशिण क्षदलिं. र्क्षडलािंनी एक जनु ी
हार्ोक्षनयर्ही आणनू क्षदली होती. जगजीत तेव्हाही कानार्र पडणारी लता,रफी,
के एल.सहगल, नरू जहॉिं यािंची गाणी उत्तर् म्हणत असे. त्याची छोटी बहीण
इद्रिं क्षजत कौरही छान गात असे.
इयत्ता नर्र्ीत असतानिं ा स्टेज र्र गाण्याची सधिं ी क्षर्ळाली. तेव्हा एक
पिंजाबी गीत र् निंतर बैजू बार्रा या क्षचत्रपटातील र्ोहम्र्द रफीचिं ‘ओ दक्षु नया के
रखर्ाले सनु ददवभरे र्ेरे नाले,,,’ हे गाणिं म्हटलिं. 125 रुपये ‘दाद’ क्षर्ळाली. ही
होती जगजीतची पक्षहली कर्ाई! 1955-56 साली 125 रुपयािंना खपू क्षकिंर्त
होती.
काळ पढु े सरकत होता...जालिंधर च्या डीएव्ही कॉलेजर्धनू बी.एससी
पदर्ी क्षर्ळर्ली. पण लि सगळिं गाण्याकडेच होतिं. पदर्ी क्षर्ळर्ायलाही सहा
र्र्ं लागली कारण पहाटेपासनू ररयाझ आक्षण सतत गाण्याचा ध्यास! र्क्षडलानिं ा
त्याचा ध्यास सर्जत होता; तेही गाण्याचे शौकीन होतेच. स्र्तः क्षदलरुबा
र्ाजर्त असत. त्यार्ळ
ु े ते पैसे पाठर्त राक्षहले.
कुरुिेत्र क्षर्द्यापीठात एर्.ए. साठी प्रर्ेश घेतला. त्याचा फायदा असा
झाला की एका उत्सर्ाला, क्षहदिं ी क्षचत्रपटातील र्ोठे अक्षभनेता ओर्प्रकाश प्रर्ख
ु
पाहुणे म्हणनू आले होते. जगजीतचिं गाणिं ऐकून त्यानी त्यािंना र्िंबु ईला बोलार्लिं.
झालिं! क्षशिण सोडून क्षदलिं अन् जगजीत र्िंबु ईला पोहोचले. ते 1961 साल होतिं.
ओर्प्रकाश यािंनी बर्याच ओळखी करून क्षदल्या. एस.डी. बर्वन, शिंकर
जयक्षकशन, र्दनर्ोहन इ. पण र्ायानगरीत इतक्या झटपट कोणाचिं बस्तान
बसलयिं ? 3-4 र्र्े कशीतरी काढली र् पैसे नव्हते म्हणनू रे ल्र्े च्या सडिं ासात
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लपनू प्रर्ास करून जालिंदरला परत आले. र्ात्र र्िंबु ई स्र्स्थ बसू देत नव्हती.
एका क्षर्त्रानिं र्दत के ली. दर्नक्षसिंह र्ोगल त्याचिं नार्. त्यानिं 200रु र्क्षहना
पाठक्षर्ण्याचिं कबल
ू के लिं;र् जगजीत 1965 र्धे पन्ु हा र्िंबु ईला आले. शेरे-पिंजाब
होस्टेल र्धे राहू लागले. तेव्हा श्रीर्तिं ाच्िं या पाट्वयार्िं धे, कधी क्षर्क्षर्ध हॉटेल्सर्धे
गाण्यासाठी बोलार्णी येऊ लागली. चािंगल्या आर्ाजार्ळ
ु े , चागिं ल्या रचनािंर्ळ
ु े
नार्ाचा बोलबाला होऊ लागला.
एका र्ैक्षफलीत क्षहज र्ास्टसव व्हॉइस या रे कॉडव किंपनीचे अक्षधकारी जी.
एन.जोशी यािंनी त्यािंचिं गाणिं ऐकलिं; आक्षण रे कॉडव काढण्याचा प्रस्तार् क्षदला. चार
गझलािंची रे कॉडव क्षनघाली. त्याच्या कव्हरर्र छापण्यासाठी फोटो हर्ा होता.
किंपनीर्ाले म्हणाले, दाढी आक्षण पगडी असा सरदारजीचा फोटो बरा क्षदसणार
नाही. त्यािंच्या आग्रहार्ळ
ु े 9 जानेर्ारी 1966रोजी तरुणपणापासनू असलेली
दाढी र् पगडी काढून टाकली! र्नात खपू र्ाईटही र्ाटल.िं र्डील दख
ु ार्तील
म्हणनू त्यािंना तेव्हा कळर्लिंच नाही; र्ोठ्या भार्ाला फक्त कळर्लिं. र्क्षडलािंना
कळलिं तेव्हा त्यािंनी अबोला धरला! आता जगजीत क्षसिंह ची नर्ी ओळख
क्षनर्ावण झाली.
त्यार्ेळी र्िंबु ईत सभु ार् घई भेटले; ते सद्ध
ु ा सिंघर्व करत होते. ते अक्षभनेता
र् जगजीत गायक र् सिंगीतकार बनायला आले होते. पण जगजीतना एका
गजु राथी क्षचत्रपटात अगदी छोटा रोल क्षर्ळाला.पैशािंसाठी तोही त्यािंनी के ला.
क्षचत्रपट होता ‘अर्न’. हीरो राजेंद्रकुर्ार. त्याच्या क्षर्त्राचा रोल होता.
होस्टेलजर्ळ एक ‘बेरी रे स्टॉरिंट बेकरी’ होती त्याचे र्ालक बेरी खपू दयाळू र्
सिंगीतप्रेर्ी होते. ते चहा-जेर्ण फुकटच देत असत. जगजीत एका र्ल
ु ाखतीत
म्हणाले ‘अशी र्ाणसिं आता सापडायची नाहीत.’
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पाच फे ब्रर्ु ारी 1968 ला रे क्षडओ क्षसलोन (आता श्रीलक
िं ा) र्र
जगजीतची रे कॉडव र्ाजली आक्षण त्यािंचा भार् र्धारला! याच काळात राजेंद्रनीना र्ेहता, शार् बेनेगल, र्हेश भट्ट, र्नराज भाक्षटया, र्ृणाल सेन, देबू दत्ता र्
त्याचिं ी पत्नी क्षचत्रा याचिं ी ओळख झाली. क्षचत्राला एक र्ल
ु गीही होती. र्ोक्षनका.
क्षचत्रा क्षजिंगल्स गात असे. क्षतला क्षजिंगल क्र्ीन म्हणत असत. जगजीतलाही
क्षजिंगल्स क्षर्ळाल्या. दरम्यान देबू दत्ता आक्षण क्षचत्राचा घटस्फोट झाला. पढु े
जगजीतने क्षचत्राला र्ागणी घातली र् एका देर्ळात के र्ळ 35 रुपयात दोघािंचिं
लग्न झालिं! ते साल होतिं 1970.
यानिंतर 71 साली र्ल
ु गा क्षर्र्ेकचा जन्र् झाला. 1976 र्धे जगजीतक्षचत्राचा पक्षहला अल्बर् प्रकाक्षशत झाला ‘अनफरगेटेबल्स’. यातील सगळी
किंपोक्षझशन्स(चाली) जगजीतचीच होती. तो अल्बर् अत्यिंत लोकक्षप्रय झाला र्
त्यानतिं र भरभराटच होत राक्षहली! पैसा, प्रक्षसद्धी, प्रक्षतष्ठा सर्व काही हाताशी
आलिं. परदेश र्ार्या होऊ लागल्या. यरु ोप, अर्ेररका, आक्षिका,
ऑस्रेक्षलया...आणखी बरे च देश. सिंघर्व सिंपला होता. पक्षहल्या अल्बर् र्धील
ही एक क्रर्बद्ध गझल...
सरकती जाए है रुख से नकाब आलहस्ता आलहस्ता
लनकलता आ रहा है आफताब आलहस्ता आलहस्ता....
क्षतच्या चेहर्यार्रून घिंघू ट हळू हळू ढळू लागला आहे; आक्षण क्षतच्या
सौंदयावचिं काय र्णवन करार्? घगिंू ट सरकून क्षतचा चेहरा स्पष् होत गेला, तो जणू
क्षिक्षतजार्रून हळू हळू र्र येणारा सयू वच!
जव ॉं होने लगे जब वो तो हमसे कर ललया पदाय
हया यकलख्त आई और शबाब आलहस्ता आलहस्ता....
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आम्ही क्षतला लहानपणापासनू पाहात आहोत; पण आता ती एकदर्
लाजायला र्गैरे लागली! जसा तारुण्यात प्रर्ेश के ला तशी लज्जा(हया) एकदर्
आली; आक्षण तारुण्य र्ात्र हळू हळू क्षनखरतिंय, बहरतिंय.
सवाले-वस्ल पर उनको अदका खौफ है इतना
दबे-होटों से देते हैं जवाब आलहस्ता आलहस्ता....
कधी सिंधी साधनू क्षतला भेटण्याबद्दल क्षर्चारलिं तर, आर्च्या प्रेर्ाचे
दश्ु र्न(अद)ू असणार्यािंचिं क्षतला इतकिं भय र्ाटतिं की काही क्षर्चारू नका! कुणी
ऐकणार नाही ना, या भीतीनिं दबलेल्या आर्ाजात ती (होकाराथी) उत्तर देते.
तेही हळूच!
हमारे और तुम्हारे प्यार में फकय है इतना
इधर तो जल्दी जल्दी है,उधर आलहस्ता आलहस्ता...
र्ाझिं तझ्ु यार्र हे तसिं तझु िंही र्ाझ्यार्र प्रेर् आहे; कबल
ू ! पण आपल्या
दोघािंच्या प्रेर्ात फरक काय आहे, र्ाहीत आहे? इकडे र्ला तर सगळिं भराभर
घडून यार्िं आक्षण लर्कर तू र्ाझी व्हार्ीस असिं र्ला र्ाटतिं; न् तझु िं र्ात्र
आस्ते...आस्ते...! प्रेर्ात असला थडिं पणा काय कार्ाचा ?
शबे- फुकय त का जागा हॉं फररश्तों अब तो सोने दो
कभी फुसयत में कर लेना लहसाब आलहस्ता आलहस्ता
....अर्ीर र्ीनाई
अखेर क्षतच्याशी दरु ार्ाच झालेला क्षदसतोय. कारण पढु चा शेर क्षर्रहाचा
आलाय...अथावत,् एका शेराचा दसु र्या शेराशी तसा सबिं धिं नसतो म्हणा!
देर्दतू ािंनो, आत्ताच का आला आहात? क्षर्रहाची रात्र र्ी तळर्ळत जागनू
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काढलीय...आत्ताच कुठे डोळा लागतोय.. के व्हातरी निंतर करा ना र्ाझ्या पापपण्ु याचा क्षहशोब!
ही अर्ीर र्ीनाई यािंची गझल खपू च लोकक्षप्रय झाली होती. म्हणजे,
जगजीत ‘आक्षहस्ता आक्षहस्ता’ असिं आळर्त होते पण रक्षसकानिं ी र्ात्र एका
दर्ात, झटपट त्यािंना क्षशखरार्र नेऊन ठे र्लिं!
क्षचत्रपटािंच्याही ऑफसव येऊ लागल्या होत्या. ‘साथ साथ’ या क्षचत्रपटात
फारुख शेख ला उसना आर्ाज क्षदला ते हे गाणिं....
तुमको देखा तो ये खयाल आया
लजॉंदगी धप, तुम घना साया....
आज लफर लदल ने इक तमन्ना की
आज लफर लदल को हम ने समझाया...
तुम चले जाओगे तो पछें गे
हमने क्या खोया, हम ने क्या पाया...
हम लजसे गुनगुना नहीं सकते
वक्त ने ऐसा गीत क्यॉं गाया....जावेद अख्तर
आयष्ु य म्हणजे कडक उन्हातली र्ाटचाल; पण क्षतची साथ जणिंू घनदाट
सार्ली! सार्लीची सिंदु र उपर्ा जार्ेदना सचु ली आहे. पण ती साथ क्षर्ळतेय
की नाही, अजनू अक्षनक्षित आहे. त्यार्ळ
ु े र्नाची सर्जतू घालार्ी लागतेय. हािं,
जर तू सोडून गेलीस तर क्षर्चार करे न, की काय क्षर्ळालिं अन् काय गर्ार्लिं....
र्ला म्हणायचयिं ... काळानिं असिं गीत र्ळ
ु ात का गार्िं, जे आपल्याला
गणु गणु ताही येणार नाही?....कर्ीच्या प्रक्षतभेला खरिंच ...एक सलार्! पन्नाससाठ च्या दशकात क्षचत्रपटगीतिं सिंदु र काव्याचे नर्नु े असत; पण त्यानिंतरही अशी
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काव्यर्य गीतिं तरु ळक का होईना, आढळतात!...आक्षण बरिं र्ाटतिं. या गीताचे
सिंगीतकार होते कुलदीपक्षसिंह.
1978, 79 पन्ु हा नर्ीन अल्बर् आले. देशात आक्षण देशाबाहेर जगजीत
च्या नार्ाचा डिंका र्ाजू लागला होता. कुर्ेत, दबु ई, िँ कफटव, लडिं न चा प्रक्षतक्षष्ठत
अल्बटव हॉल, ऑस्रेक्षलयाचा कॉन्सटव हॉल..सर्व क्षठकाणी र्ैक्षफली
झाल्या...गाजल्या.
यानतिं र प्रत्येक र्र्ी नर्ा अल्बर् क्षनघतच होता..र्ाइल-स्टोन, र्ैं और
र्ेरी तनहाई, कृ ष्णा, एक्स्टसीज,एकोज, ही काही नार्.िं आपल्याला सरु र्ातीला
जो सिंघर्व करार्ा लागला तो इतर उभरत्या कलाकाराला करार्ा लागू नये,असिं
जगजीतना र्ाटायचिं. त्यातनू च 1980 साली तलत अजीज या हैद्राबादच्या
यर्ु काचा गझलािंचा अल्बर् प्रकाक्षशत के ला. यातील सर्व रचना जगजीत यािंच्या
होत्या, कर्ी र्ेगर्ेगळे होते.
1988 र्धे पक्षहला क्षडक्षजटल अल्बर् क्षनघाला याचिं रे कॉक्षडंग परदेशात
झालिं होत.िं 1989 र्धे दरू दशवनर्र क्षर्झाव गाक्षलब ही र्ाक्षलका प्रसाररत झाली
होती.सक्षिं हता लेखन गल
ु जारचिं र् गाक्षलबचिं कार् नक्षसरुक्षद्दन शाह करत होते.
त्याचिं सिंगीत, गाक्षलबच्या गझलािंचिं किंपोक्षझशन र् गायन ही जबाबदारी जगजीत
यािंच्याकडे होती.
लदल ही तो है न सॉंगो-लखश्त ददय से भर न आए क्यॉं
रोएगॉं े हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यॉं....
आर्चिं हृदय हे सिंर्ेदनशील हृदय आहे; ते म्हणजे काही दगड-र्ीट नाही.
आम्हाला दःु ख झालिं की आम्ही रडणारच! कोणी दसु र्यानिं आम्हाला का
रडर्ार्िं?
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क्षचत्राक्षसिंह यािंनी गायलेली र् जगजीतनिं सिंगीतबद्ध के लेली गाक्षलबची ही
दसु री गझल...
ये न थी हमारी लकस्मत लक लवसाले-यार होता
अगर और जीते रहते, यही इन्तजार होता....
प्रेयसीशी र्ीलन होणिं आर्च्या नक्षशबात नव्हतिं; शेर्टी जीर्न सिंपलिं. पण
आम्ही आणखी जगलो असतो तरी आम्ही क्षतचीच र्ाट पाहात राक्षहलो असतो!
पन्ु हा आपण क्षचत्रपटाक
िं डे येऊ. साथ साथ या क्षचत्रपटानतिं र र्ाइलस्टोन
र्ानला जातो, तो ‘अथव’ हा क्षचत्रपट आला. पतीच्या क्षर्र्ाहबाय सिंबिंधार्ळ
ु े
स्त्रीच्या र्ाट्याला येणारिं दःु ख र् त्यातनू ती खिंबीरपणे एकटी पन्ु हा कशी उभी
रहाते, असा स्त्रीर्ादी क्षर्र्य होता. याचिं सिंगीत जगजीतक्षसिंह यािंचिं होतिं. यातील
गाणीही त्यािंनीच गायली होती.
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है लक नहीं
दबा दबा सा सही लदलमें प्यार है लक नहीं....
त अपने लदल की जव ॉं धडकनों को लगनके बता
मेरी तरह तेरा लदल बेकरार है लक नहीं....
सािंग ना, तझु ी नजर र्ला सािंगते आहे की तहू ी र्ाझ्यार्र प्रेर् करते आहेस;
पण ते दडपनू ठे र्लिं आहेस, हो ना? र्ी भेटल्यार्र तझु ी हृदयाची स्पिंदनिं र्ाढतात
ना? तहू ी र्ाझ्याइतकीच उत्सक
ु असतेस भेटायला!
राज क्षकरण या नटाच्या तोंडी हे गाणिं होतिं. याच क्षचत्रपटातील दसु रिं गीत
जास्तच लोकक्षप्रय होतिं. दोन्ही गीतिं कै फी आजर्ी यािंनी क्षलक्षहलेली होती.
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो
क्या गम है लजसको छुपा रहे हो.....
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आॉंखों में नमी हॉंसी लबों पर
क्या हाल है क्या लदखा रहे हो....
खरोखर आपलिं दःु ख लपक्षर्ण्याकरता र्ाणसू बायतः हसत राहतो. इकडे
डोळे कुणाला न कळे ल इतपत पाणार्लेले असतात, पण ओठार्िं र हसू असत.िं
‘अथव’ या क्षचत्रपटाचिं सिंगीत जगजीत क्षसिंह यािंचच होतिं र् र्रील दोन्ही
गझला त्यानिं ी गायल्या होत्या. जगजीत याचिं ा आर्ाज राजक्षकरण याच
अक्षभनेत्याला जास्त शोभतो, असिं क्षचत्राचिं र्त होतिं!
जगजीत यािंनी गायलेल्या खपू गझला गझलप्रेर्ींना पाठच
असतात.क्षनदा फाजली याचिं ी क्षलक्षहलेलीही गझल,
दुलनया लजसे कहते हैं जाद का लखलौना है
लमल जाए तो लमट्टी है, खो जाए तो सोना है....
गम हो लक खुशी दोनों कुछ देर के साथी हे
लफर रस्ता ही रस्ता है हँसना है न रोना है.....लनदा फाजली
हे दोन्ही शेर असे आहेत की ज्यात जीर्न क्षर्र्यक तत्त्र्ज्ञान आपल्याला
क्षदसनू येतिं. या क्षर्श्वाच्या दृष्ीने आपण बालकच आहोत. आपल्याला ज्या गोष्ी
क्षर्ळालेल्या असतात, त्यािंची आपल्याला क्षकिंर्त नसते; पण ज्या गोष्ी हातातनू
क्षनसटलेल्या असतात,त्या र्ात्र फार र्ोलाच्या होत्या,असिं र्ाननू आपण दःु ख
करत बसतो...तसिंच सख
ु दःु खाचिं असतिं. पण आपण जर आध्याक्षत्र्क दृक्षष्कोन
ठे र्ला, जर त्रयस्थ नजरे निं पाक्षहलिं, तर दोन्हीत ही आपण क्षस्थतप्रज्ञ राहू शकतो.
त्याही पढु े, म्हणजे र्ृत्यनू िंतर तर तो एक अज्ञात रस्ता आहे क्षजथे सख
ु -दःु खाला
थाराच नाही!
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ही गझल पक्षहल्या अल्बर् र्धली आहे. जगजीत यािंचे ऐशिं ी पेिा जास्त
अल्बर् क्षनघाले; त्यािंनी र्ीसपेिा अक्षधक भार्ािंर्ध्ये गीत-गझला गायल्या
आहेत. त्यार्ळ
ु े काय काय इथे सर्ाक्षर्ष् करणार? पण जीर्नात सख
ु सतत
क्षटकत नसतिं; सख
ु घरात नादिं त असतिं तेव्हा दःु ख उिंबर्यात उभिं असतिं असिं
म्हणतात. 28 जल
ु ै 1990 हा क्षदर्स! काळ दारात येऊन ठे पला होता. जगजीतक्षचत्रा यािंचा र्ल
ु गा क्षर्र्ेक अर्घ्या क्षर्साव्या र्र्ी अपघातात र्ृत्यू पार्ला.
आभाळ कोसळणिं म्हणजे काय हे दोघािंनी अनभु र्लिं! क्षचत्रा तर र्क
ू झाली.
त्यािंनी गाणिं सोडलिं....त्या प्रसिंगानिंतर त्या कधीच गायल्या नाहीत. बेटी र्ोक्षनका
क्षहचिं खपू आधीच लग्न झालिं होत.िं पण याच घटनेच्या आसपास क्षतनिं ही
आत्र्हत्त्या के ली होती. क्षडप्रेशनर्ळ
ु े.
जगजीत यािंना धक्क्यातनू नीटसिं सार्रताच आलिं नाही; पण दःु ख
क्षर्सरायला सगिं ीतच उपकारक ठरणार होत.िं त्यानिं ी पन्ु हा ररयाझ र् र्ैक्षफली चालू
के ल्या. क्षचत्रा आता श्रोत्यािंच्या खचु ीर्र असत....
लचठ्ठी न कोई सदॉं ेस,
जाने वो कौनसा देस, जह ॉं तुम चले गये...
इक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी,
जाते जाते तुमने, आवाज तो दी होगी
हर वक्त यही है गम, उस वक्त कह ॉं थे हम
कह ॉं तुम चले गये....
अशा दःु खात सगिं ीतानचिं साथ क्षदली.
‘सजदा’ हा लता र्िंगेशकर यािंच्यासाठी काढलेला खास अल्बर्.1992
साल होतिं. त्यातील एक ही अप्रक्षतर् गझल....
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ददय से मेरा दामन भर दे या अल्ला!
लफर चाहे, दीवाना कर दे या अल्ला .....
सरज सी इक चीज तो हम सब देख चुके
सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्ला...
या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे
या मेरा लदल पत्थर कर दे या अल्ला...कतील लशफाई
किंु तीनेही दःु ख र्ाक्षगतलिं होतिं, म्हणतात. दःु खाने र्ी ‘र्ेडा’ झालो तरी
चालेल, म्हणजे का? तर र्ग कसल्या गोष्ीचिं भानच राहात नाही! सयू व तर रोजच
येतो; पण सकाळ होतच नाही! देर्ा, आता एक खरीखरु ी सकाळ दे! अन् या
धरतीचिं दःु ख आता पाहार्त नाही; क्षतच्या जखर्ार्िं र उपचाराथव काही उटणिं
लार् क्षकिंर्ा र्ाझिं हृदय तरी दगडाचिं करून टाक! म्हणजे र्ला पृथ्र्ीची व्यथा
जाणर्णार नाही.
देहराडून चा कायवक्रर् आटोपनू 21 ससटेंबर 2011 ला जगजीत र्िंबु ईला
आले. 22 तारखेला गल
ु ार् अलींसोबत रात्री दसु र्या क्षदर्सासाठी ररयाझ करत
दोघिं बसले होते. 23 ला दोघािंचा एकत्र प्रोग्रार् होता. त्याचर्ेळी प्रचडिं डोके दख
ु ी
सरू
ु झाली. लीलार्ती हॉक्षस्पटल र्धे नेण्यात आलिं. तोपयंत शद्ध
ु हरपली होती!
ब्रेन हेर्रे ज चिं क्षनदान झाल.िं आठ क्षदर्स कोर्ात होते. दहा ऑक्टोबर 2011 ला
सारिं काही शातिं झालिं.
गझल-सम्राटाची र्ैक्षफल अध्यावर्रच सपिं ली होती......
मानननी निवाळी अंक २०२१
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जावेद अख्तरचे काव्य—एक सखोल अनुभव

क्षहदिं ी क्षचत्रपट ‘दीर्ार’ आठर्तोय? अक्षर्ताभ बच्चन ला स्र्तःचा
सर्ावत आर्डणारा तो क्षचत्रपट. त्यातलिं एक दृष्य आठर्तिं? क्षनरुपा रॉय आपल्या
दोन लहानग्यािंना घेऊन र्बिंु ई च्या फूटपाथर्र चालतेय.् ...असहाय अशी ती
र्ल
ु ,िं र्बिंु ईच्या क्षनदवय पजिं ात सापडली की त्यातनू च जन्र्तो ‘अँग्री यगिं र्न’;
ज्या प्रक्षतर्ेनिं अक्षर्ताभला यशाच्या एव्हरे स्टर्र नेल!िं ज्यािंच्या लेखणीतनू ही
कथा उतरली त्या दोघा लेखकािंपैकी एक जार्ेद अख्तर. लहानग्या जार्ेदनेही
पररक्षस्थतीचे असे चटके सोसले होते की, पढु े त्यािंनी क्षलक्षहलिं,
लकन लफ्॑ जों में इतनी कडवी इतनी कसीली बात ललखॉं
शेर की मैं तहजीब लनबाहॉं या अपने हालात ललखॉं.....
कै से ललखॉं मैं चाॉंद के लकस्से कै से ललखॉं मैं फल की बात
रात उडाए गमय हवा तो कै से मैं बरसात ललखॉं....
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---अनभु र्लेल्या कडर्ट गोष्ी र्ी कोणत्या शब्दात सािंग?ू शायरी
क्षलक्षहतानिं ा र्ी कडू र्ास्तर् त्यात गफ
िंु ू की शेर-लेखनाची परिंपरा (सस्िं कृ ती)
सािंभाळू? (आक्षण ठराक्षर्क हुस्न-इश्काच्या गोड गोष्ीच सािंग?ू )
र्ी चिंद्राबद्दल...फुलाबद्दल क्षलहू तरी कसिं? कारण र्ी त्यािंना अनभु र्लिंच
नाही! र्ाळर्टिं ातल्या गरर् हर्ेच्या भाजणार्या झोतािंनी रे तीचिं र्ादळ ज्यानिं
सोसलिं आहे, त्यानिं, सख
ु ार्णार्या, तृप्त करणार्या पार्साबद्दल क्षलहार्िं तरी
कसिं?
र्ात्र क्षनयतीच्या थपडा खाऊनही जार्ेद ‘क्रोक्षधत तरुण’ बनला नाही.
याचिं र्ख्ु य कारण म्हणजे त्याच्या क्षपढ्यान् क्षपढ्यािंकडून लेखनाचा र्ारसा
त्याच्याकडे आला होता. प्रक्षसि लेक्षखका सक्षफया अख्तर र् प्रगतीशील कर्ी
जॉिंक्षनसार अख्तर हे जार्ेदचे आई-र्डील होत. लोकक्षप्रय उदवू कर्ी र्जाज हे
जार्ेदचे र्ार्ा. तलत च्या आर्ाजातलिं जनु िं प्रक्षसि गाणिं, ऐ गर्े-क्षदल क्या करूिं’
(क्षचत्रपट ठोकर) हे र्जाजने क्षलक्षहलेलिं; ते आपण कधी क्षर्सरणिं शक्य आहे का?
आपल्या काळातील प्रक्षसद्ध कर्ी र्ज्ु तर खैराबादी हे जार्ेदचे
आजोबा.र्क्षडलाचिं े र्डील. एर्ढ्यार्रच ही परिंपरा थाबिं त नाही; तर जार्ेदचे
पणजोबा अहर्द हुसेन ‘रुस्र्ा’ हेही शायरच होते. पणजी सईदक्षु न्नसा ‘क्षहरर्ॉिं’
ही एकोक्षणसाव्या शतकातील अशी कर्क्षयत्री होती की क्षजच्याक्षशर्ाय उदवू
कक्षर्तेचा इक्षतहास पणू व होणार नाही! आणखी र्ागे जाऊन सािंगार्िं लागेल की
‘क्षहरर्ॉिं’ यािंचे र्डील फजले-हक खैराबादी हेही एक कर्ी र् तत्त्र्ज्ञ होते. ते
क्षर्जाव गाक्षलब चे जर्ळचे क्षर्त्रही होते. आज आपल्या क्षपढीच्या हातात
गाक्षलबचा ‘दीर्ान’ (काव्यसिंग्रह) आहे तो प्रथर् सिंपाक्षदत के ला तो फजल-हक
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यािंनीच! अशी सर्व पाश्ववभर्ू ी र् असा र्ारसा लाभलेल्या जार्ेद अख्तरचिं लेखन
शतकार्र ठसा उर्टर्ेल, यात आियव ते काय?
लहानग्या जार्ेदच्या नक्षशबी र्ात्र पोरके पण क्षलक्षहलिं होतिं. आई सक्षफया
आपल्या जार्ेद र् धाकट्या सलर्ान या र्ल
ु ािंना कसिंबसिं सािंभाळीत होती. पढु े
जार्ेदच्या आठव्या र्र्ीच सक्षफया क्षनर्तवली. जार्ेद र्ार्शीकडे आला र्
सलर्ान आजोळी राक्षहला. र्क्षरक झाल्यार्र जार्ेदला भोपाळला त्याच्या
सार्त्र आईकडे नेण्यात आलिं; पण क्षतथनू ही काही कारणार्ळ
ु े बाहेर पडार्िं
लागलिं. यार्ेळी र्डील र्बिंु ईत होते पण दरु ार्ा कायर् होता.सहा क्षदर्सातच
र्क्षडलािंचिंही घर सोडलिं. क्षखशात सत्तार्ीस पैसे! जार्ेद खार स्टेशनर्र येऊन
पायर्यािंर्र बसला. र्िंबु ईचा धिंर्ु ाधार पाऊस...अिंधक
ु प्रकाश....शेजारी
बसलेला एक कुडकुडणारा कुत्रा! तीन क्षदर्स पोटात अन्नाचा कणही नाही...!
ऑख
ॉं खुल गई मेरी, हो गया मैं लफर लजॉंदा
पेटके अॉंधेरों से जहन के धुॉंधलकों तक
एक स ॉंप जैसा रेंगता खयाल आया
आज तीसरा लदन है...आज तीसरा लदन है..!!
मेरे घर में चल्हा था, रोज खाना पकता था
रोलटय ॉं सनु हरी हैं...गमय गमय ये खाना ...
खुल रही हैं आखें....क्या मैं मरनेवाला हॉं ?....
जार्ेदला रोटीचिं स्र्सन पडलिं असार्िं! भक
ु े ल्या पोटाला जाळणारी आग
‘भख
ू ’ या कक्षर्तेत अशी उतरली आहे की ते शब्दक्षचत्र र्नःचििंनू ी पाहतािंना
आपलिं हृदय हेलार्नू जात.िं
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बेघर,असहाय्य अशा जार्ेदला आसरा क्षदला तो रस्त्यार्रच्या
सर्दःु खी क्षर्त्रानिं ी. त्यातलाच एक क्षर्त्र र्श्ु ताकक्षसहिं . सरदार. त्याचा क्षनरोप
घेतािंना त्याच्या हातातलिं कडिं जार्ेदने स्र्तःच्या हातात घातलिं. ते कडिं आजही
त्यािंच्या हातात आहे! त्याची आठर्ण म्हणनू .या क्षर्त्राच्या र्ाट्याला आलेलिं
दःु ख इतकिं भयक
िं र होतिं की जार्ेद अख्तर यानिं ा एक शेर आठर्तो,
बहुत नाकालमयों पर आप अपनी नाज करते हैं
अभी देखी कह ॉं है आपने, नाकालमयाॉं मेरी ?...
जणिंू तो क्षर्त्र जार्ेदला म्हणत आहे, तल
ु ा तझ्ु या असफलतेबद्दल, तझ्ु या
दःु खाबद्दल गर्व आहे ना? (की र्ाझ्या एर्ढिं र्ोठिं दःु ख कुणाचिंच नाही) ? तसिं
र्ाटणिं स्र्ाभाक्षर्कच आहे कारण अजनू तू र्ाझी असफलता, र्ाझिं दःु ख
पाक्षहलचिं आहे कुठे ?
र्िंबु ईत येऊन पाच र्र्ं झाली होती. जार्ेदनिं क्षलक्षहलयिं ,
रोटी एक च ॉंद है, हालात बादल
च ॉंद कभी लदखाई देता है, कभी छुप जाता है...
भक
ू -तहान क्षकतीही छळत असली तरी ती जार्ेदला नर्र्ू शकली नाही.
जार्ेदनिं हार र्ानली नाही क्षकिंर्ा तो क्षनराशही झाला नाही. र्नात खात्री होती की
काहीतरी नक्की चािंगलिं घडेल.... ‘र्ी काही असाच र्रून जाण्यासाठी जन्र्ाला
आलो नाही..’ तो स्र्तःशी म्हणे.
पढु े खरोखरच कालचक्र अनक
ु ू ल क्षफरलिं. क्षफल्म्स क्षर्ळाल्या.
यश आलिं. घर झालिं क्षनर्ारा क्षर्ळाला....
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एक ये घर लजस घर में मेरा साजो-साम ॉं रहता है
एक वो घर लजस में मेरी बढी नानी रहती थीं...
जार्ेद क्षलक्षहतात, आत्ताचिं र्ाझिं हे घर, क्षजथिं सगळी साधन-सार्ग्रु ी आहे,
थाटर्ाट आहे, श्रीर्िंती आहे सारिं काही आहे; आक्षण एक ते घर होतिं क्षजथिं
एके काळी र्ाझी र्ृद्ध आजी राहात होती. (के र्ढा फरक आहे...आज सगळी
आधक्षु नक सख
ु िं आहेत, पण ती पर्ू ीची र्ल्ू यिं?...ती ईश्वराबद्दलची कृ तज्ञता...ती
जगण्यातली सरलता...हे सारिं काही त्या घरातच अडकून राक्षहलिं आहे.)
‘बढू ी नानी’ हे एक प्रतीक आहे. पर्ू ीच्या जीर्नातल्या चागिं ल्या
गोष्ींचिं...र्ाणसािंर्धल्या क्षजव्हाळयाचिं...प्रेर्ाचिं.. आज भौक्षतक प्रगतीर्ळ
ु े
क्षर्ळणारी बायसख
ु िं आहेत;पण आजीच्या काळी जे जपलिं जायचिं ते जपू
पाहणार्यािंची आज क्षटिंगलटर्ाळी होतानिं ा क्षदसते. या क्षटिंगल-टर्ाळीचचिं नार्
‘आधक्षु नकता’!
क्षफल्र्ी दक्षु नयेत जार्ेद अख्तर या नार्ाला र्लय प्राप्त झालिं पण त्यािंचे
पाय जक्षर्नीर्रच राक्षहले, हे क्षर्शेर्. दःु खाशी गाढ स्नेह बालपणापासनू च
असल्यार्ळ
ु े या कक्षर्हृदयी र्ाणसाला इतरािंचिं दःु खही आपलचिं
र्ाटतिं.पररक्षस्थतीचे क्षकतीही र्ाईट अनभु र् आले तरीही त्यािंच्या स्र्भार्ात
क्षकिंर्ा शायरीतही कडर्टपणा उतरला नाही. उलट त्याचिं ी शायरी अक्षधक गक्षहरी
झाली.त्यात भार्नािंचा प्रार्ाक्षणकपणा क्षदसतो. क्षर्चारािंची नर्ता क्षदसते.
र्दर तेरेसा यानिं ा उद्देशनू क्षलक्षहलेल्या एका कक्षर्तेत (नज्र्) ते म्हणतात,
जाने लकतने बेघर बेदर बेबस इन्साॉं
जाने लकतने टटे कुचले बेबस इन्साॉं
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तेरी छ ॉंवो में जीनेकी लहम्मत पाते हैं
र्ा,िं तेरेसा, क्षकतीतरी अशी बेघर दःु खी लाचार र्ाणसिं, सर्ाजानिं
उपेक्षिलेली, पायदळी तडु र्लेली र्ाणसिं तझ्ु या सार्लीत येऊन पन्ु हा जगण्याची
उभारी धरतात..फक्त तझ्ु या कृ पेने....तझ्ु या र्ायेच्या स्पशावने...
पण र्ॉिं एक क्षर्चारू? तझ्ु या र्हानतेबद्दल सिंपणू व आदर आहे
र्ला; तो आदर राखनू र्ी क्षर्चारायचिं धाडस करतो;
लकसने इन बदहालों को बदहाल लकया है?
तने कभी ये क्यॉं नहीं सोचा, कौनसी ताकत—
इन्सानों से जीने का हक छीनके उनको—
फुटपाथों और कडाघरों तक पहुच
ॉं ाती है...?
तने कभी ये क्यॉं नहीं देखा, वही लनजामे-जर
लजसने इन भखों से रोटी छीनी है
लतरे कहने पर, भखोंके आगे कुछ टुकडे डाल रहा है

र्ॉिं तेरेसा, तू कधी हाही क्षर्चार का नाही र्ाडिं लास की या असहाय्य
झालेल्या दीन-दबु ळयािंना ‘तसिं’ कोणी बनक्षर्लिं? यािंचा जगण्याचा हक्क
क्षहसकार्नू घेऊन त्यानिं ा फूटपाथर्र/ कचराकांु डीत आणनू सोडणारी क्षनदवय शक्ती
कोणती आहे? तू पाहात असशील की आजची ही अथव(अ)व्यर्स्थाच या
भक
ु े किंगालािंची रोटी क्षहसकार्नू घेत आहे. आक्षण निंतर तझ्ु या शब्दाला र्ान
क्षदल्याचा आर् आणनू तीच अथवव्यर्स्था या भक
ु े ल्यापिं ढु े तक
ु डे टाकते आहे.
तू या क्षनराधारािंना आधार देतेस...पण हे क्षनराधार,किंगाल का क्षनर्ावण होतात
याबद्दल का आर्ाज उठर्त नाहीस, र्ॉिं तेरेसा ? पण हे र्ी तल
ु ा कुठल्या तोंडाने
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क्षर्चारू? त्यापेिा र्ी गसपच राहतो. कारण र्ला तझ्ु या र्हानतेबद्दल अपार
आदर आहे!
र्नातल्या भार्नािंचा सच्चा आक्षण क्षनभवय आक्षर्ष्कार या कक्षर्तेत
क्षदसतो. दसु र्या एका कक्षर्तेत क्षनसगावची प्रतीकिं र्ापरून जार्ेद काय सािंगताहेत
?—
वो ढल रहा है तो ये भी रॉंगत बदल रही है
जमीन सरज की उॉंगललयों से लफसल रही है...
---सयू व ढळतो आहे..म्हणनू जर्ीनही ‘रिंग’ बदलत आहे. त्याच्या हातातनू
क्षनसटून चाललीय् ती. त्यािंचे गिंफ
ु लेले हात सटु त चालले आहेत.
कर्ी सािंगतोय की त्याचा पडता काळ आला म्हणनू त्याच्या क्षप्रय
व्यक्तीनिंच त्याच्याकडे पाठ क्षफरक्षर्ली! प्रेर्ाच्या बधिं नातनू हलके च स्र्तःला
सोडर्नू घेतल.िं पाहता पाहता त्यानिं क्षतला गर्ार्ल.िं
र्ग कर्ी स्र्तःला सर्जार्तो—
लो देख लो ये इश्क है,ये वस्ल है, ये लहज्र है
अब लौट चले आओ; बहुत काम पडा है....
अरे र्ाझ्या र्ना, झालिं ना तझु िं सर्ाधान?घेतलास ना अनभु र् तल
ु ा हर्िं होतिं
त्या प्रेर्ाचा? आता कळलिं असेल तल
ु ा की असिं असतिं प्रेर्. त्यातलिं
र्ीलन...आक्षण निंतरची ताटातटू ....आता बस् झालिं...आता ताळयार्र ये..खपू
कार्िं पडलीयत.् ..ती के ली पाक्षहजेत...
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जीर्नात भार्क्षनक पडझड होतच असते र् जखर्ाही होत असतात--त्याबद्दल कर्ी क्षलक्षहतो--जख्म तो हमने इन ऑखों
ॉं से देखे हैं
लोगों से सुनते हैं मरहम होता है...
जखर्ा होतात, हे खरिं आहे कारण र्ी त्या डोळयानिं ी पाक्षहल्या
आहेत...र्ला झालेल्या...
लोकािंकडून ऐकलिं होतिं की त्यार्र लार्ण्यासाठी र्लर्ही असतिं पण फक्त
ऐकलिंय.् ..र्ी काही ते अनभु र्लिं नाही...(त्यार्ळ
ु े र्ाझ्या जखर्ा भरूनच आल्या
नाहीत.) जार्ेद अख्तरािंच्या काव्यातला ताजेपणा त्यािंच्या ताज्या राक्षहलेल्या
जखर्ािंर्ळ
ु े च तर नसेल ना?
जार्ेद अख्तर यािंचा क्षर्र्ाह हनी इराणी क्षहच्याबरोबर झाला होता. पण
दोन र्ल
ु ाच्िं या जन्र्ानतिं र पढु े ते र्ेगळे झाले. र्ात्र ती दोघिं अजनू ही र्ैत्रीच्या
नात्यानिं जोडलेली आहेत.निंतर जार्ेद यािंनी शबाना आजर्ी यािंच्याशी क्षर्र्ाह
के ला हे सर्ांना र्ाहीत आहेच.
इतर कोणासाठी काहीही असो पण कर्ीसाठी ‘दःु ख’ हा एक खक्षजनाच
असतो! सदिंु र शब्दाचिं े अलक
िं ार घालनू या र्ौल्यर्ान दःु खानिं ा कर्ी बाजारात
आणू शकतो....कारण?....
गम लबकते हैं बाजारों में, गम काफी महॉंगे लबकते हैं
लहजे की दुक्कान अगर चल जाए तो, जज्बे के ग्राहक
छोटे-बडे हर गम के लखलौने, मुॉंहमाॉंगी कीमत पे खरीदें
मैं ने हमेशा अपने गम अच्छे दामों बेचे हैं, लेलकन—
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जो गम मुझको आज लमला है
लकसी दुकानपर रखनेके कालबल ही नहीं है
पहली बार मैं शलमिंदा हॉं , ये गम बेच नहीं पाऊॉंगा....
आपल्या दःु खाची सखोलता कर्ीने ज्या शैलीत (लहजा) र्णवन के ली
आहे, ती शैलीच जार्ेदला इतर कर्ींपासनू ‘र्ेगळा’ ठरर्ते.
कम हो कै से इन खुशीयों से तेरा गम
लहरों मे कब बहता है नद्दीका च ॉंद ?....
---आता र्ला क्षर्ळालेल्या या आनिंदाच्या िणािंर्ळ
ु े र्ाझिं तू क्षदलेलिं दःु ख
कर्ी कसिं होईल? नदीच्या पाण्यात प्रक्षतक्षबिंक्षबत झालेला चिंद्र काय प्रर्ाहाबरोबर
र्ाहून जातो ?आनदिं र्ाहणार्या प्रर्ाहासारखा आहे. हे िण क्षनघनू जातील;
दःु ख आहे ते क्षतथिंच राहणार आहे.
आपल्याला क्षर्ळालेल्या दःु खाबद्दल जार्ेद कोणालाही दोर् देत नाहीत.
ते क्षलक्षहतात...
तेरी बुलनयादों में कोई टे ढ थी
अपनी दीवारों को क्या इल्जाम द.ॉं ..
ते स्र्तःलाच म्हणतात, तझ्ु या(म्हणजे र्ाझ्या) जीर्नाचा पायाच क्षतरका
होता; र्ी या (खचलेल्या) क्षभतिं ींना काय म्हणनू दोर् देऊ?
पढु चा शेरही अशाच अथावचा आहे--उन लचरागों में तेलही कम था
क्यों लगला लफर हमें हवासे रहे....
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--- तो क्षदर्ा क्षर्झला, खरिं आहे.पण त्यात तेलच कर्ी होतिं! (त्यार्ळ
ु े तो
क्षर्झणिं हे स्र्ाभाक्षर्कच होत.िं ) र्ग आता र्ार्याबद्दल तक्रार करण्याचिं काय
कारण?
सार्ाक्षजक जीर्नार्रही जार्ेद अख्तर
र्ेळोर्ेळी भाष्य करतात. पोर्ाखी पढु ार्यािंबद्दल ते क्षलक्षहतात,
अपनी अपनी तारीकी को लोग उजाला कहते हैं.
तारीकी के नाम ललखॉं तो कौमें, लफरके , जात ललखॉं...
आपल्या भोर्तीच्या अधिं ारालाच लोक ‘प्रकाश’ म्हणतात! आक्षण हे
आपल्यापरु ते अिंधारतरी कोणते? नार्िं सािंगू ? जाती, जर्ाती, गट...हेच ते
अिंधार!
गटबाजी करणार्या, कोत्या क्षर्चारािंच्या या लोकािंना त्यािंच्या
सक
िं ु क्षचतपणाचा पत्ताही नसतो. आपापल्या डबक्यात जो तो खर्ू असतो.हे
आजच्या सर्ाजाचिं र्ास्तर् आहे.
नसु रत फतेह अली यािंनी गायलेल्या जार्ेद यािंच्या गीतातील एक ‘बिंद’
असा आहे-शहरके दुकाॉंदारों! कारोबारे-उल्फतमें सद क्या लजया क्या है
तुम न जान पाओगे
लदलके दाम लकतने हैं, ख्वाब लकतने महॉंगे हैं,और नकदे-ज ॉं क्या है
तुम न जान पाओगे.
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---के र्ळ पैशाचे रोखठोख क्षहशेब जाणणार्यािंनो, हृदयाच्या व्यापारातलिं
तम्ु हाला काय कळणार? प्रेर्ाच्या देर्घेर्ीत लाभ (सदू ) कशाला
म्हणतात,नक
ु सान (क्षजया) कशाला म्हणतात हे नाहीच कळणार तम्ु हाला.
---हृदयाची (प्रेर्ाची) क्षकिंर्त क्षकती (कर्ी) आहे; ते देऊनसद्ध
ु ा स्र्सनिं
पाहता येत नाहीत इतकी ती र्हाग आहेत! जीर्नरूपी धनाची काय क्षकिंर्त आहे
हे तम्ु हा शहरी व्यापार्यािंना काय कळणार!
आज आपल्याला आत्र्ा क्षर्कलेले लोकच अक्षधक आढळतात. जार्ेद
यािंनी नेर्किं तेच क्षटपलिं आहे.सहृदय र्ाणसाची या व्यर्हारी जगात होणारी
घसु र्ट यातनू उर्टते आहे.
जानता हॉं तुमको जौके -शायरी भी है
शलख्सयत सजाने में ये इक मालहरी भी है
लफर भी हफय चुनते हो, लसफय लफ्ज सुनते हो
इनके दरलमयाॉं क्या है, तुम न जान पाओगे...
---र्ला र्ाहीत आहे, तम्ु हाला शायरीचा र्ौक आहे;पण क्षकतीसा? ‘र्ला
शायरी आर्डते’ हा स्र्तःच्या व्यक्षक्तर्त्त्र्ाचा पैलू ‘दाखर्नू ’ क्षर्रक्षर्ण्यापरु ता!
ही खरी आर्ड नव्हे; तम्ु ही फक्त अिरिं र्ाचता...फारतर तर त्याचिं े बनलेले शब्द
र्ाचता. पण त्या शब्दािंच्या आत खोलर्र काय दडलिं आहे, क्षकिंर्ा दोन
ओळींच्या र्धल्या कोर्या जागेतही काही अथव दडला आहे; हे नाहीच कळणार
तम्ु हाला! तर्ु न जान पाओगे!!
आपण तसे शब्दािंच्या दक
ु ानदारािंपैकी नव्हेत, हे जार्ेद अख्तरािंना
सागिं तानिं ा आपल्याला खपू अक्षभर्ान र्ाटला पाक्षहजे!
43

त्यािंच्या ‘र्क्त’ या कक्षर्तेची एक झलक पाहू या--ये वक्त क्या है...?
ये क्या है आलखर लक जो मुसलसल गुजर रहा है
ये जब न गुजरा था तब कह ॉं था?
कहीं तो होगा...
गुजर गया है, तो अब कह ॉं है?
कहीं तो होगा!
कह ॉं से आया, लकधर गया है?
ये कबसे कबतक का लसललसला है?
ये वक्त क्या है?....
10-12-2016

एकता मालसक
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जीवन
लजॉंदगी कै सी है पहेली हाए
कभी तो हसाए,
ॉं कभी ये रुलाए....
खरोखर जीर्न हे कोडिंच असत.िं प्रत्येकाला आपल्यापढु चिं हे कोडिं
सोडर्ार्िंच लागतिं. क्षशर्ाय प्रत्येकाला क्षर्ळालेलिं कोडिं इतरािंपेिा र्ेगळिं
असतिं.कुणीच कुणाला तशी र्दत करू शकत नाही.प्रत्येकाच्या हातात एक
‘गतिंु ा’ असतो. तो सोडक्षर्ण्यात जो तो गतिंु लेला असतो. तो सोडक्षर्तानिं ा फार
तर दोन व्यक्ती एकर्ेकािंसोबत बसू शकतात. कधीतरी परस्परािंची चौकशी करून
धीर देत असतात; तझ्ु यापेिा र्ाझा गतिंु ा बरा! (क्षकिंर्ा उलट!!) असिं म्हणनू
क्षदलासा घेऊ र्ा देऊ शकतात. या सहर्ासालाच र्ग नात्यािंची नार्िं क्षचकटतात.
आई-भाऊ-बक्षहणी पासनू प्रेक्षर्क-दोस्त-क्षर्त्रािंपयंत! तरीही प्रत्येकाच्या हातातलिं
रीळ र् त्याचा गतिंु ा हा ज्याचा-त्याचा असतो. क्षर्शेर् म्हणजे तो गतिंु ा सोडक्षर्णे
हे सर्ांना आर्डत असते. त्यात त्यािंचा र्ेळ छान जातो!
र्ेळ! यार्रून कर्ी जार्ेद अख्तर आठर्ले. त्यािंनी जीर्नाची-क्षजिंदगीचीकाय व्याख्या के लीय् र्ाहीत आहे? पक्षहल्या श्वासापासनू शेर्टच्या श्वासापयंत
आपल्याला क्षर्ळालेला र्ेळ, म्हणजे जीर्न! आपल्याला क्षर्ळालेला हा र्ेळ
कसा ‘घालवायचा’ हे आपलिं आपण ठरर्ायचिं आहे.
प्रत्येकजण जीर्नाबद्दल क्षर्चार करतच असतो. कर्ीही करतातच.कारण
ते प्रथर् र्ाणसू असतात. कर्ी असल्यार्ळ
ु े ते जीर्नाबद्दल खपू काही क्षलहून
ठे र्तात!
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गम के हाथों कभी खुशी में आए
रोने के मजे कभी हँसी में आए
कश्ती लह भँवरगाह, भँवर खुद कश्ती
क्या क्या तफ ॉं लजॉंदगी में आए ....जोश मलीहाबादी
जोश म्हणतात, कधी अतीर् दःु खार्धेच आम्ही प्रसन्नतेचा अनभु र्
घेतला; कधी हसण्यार्धनू च अश्रू ढाळण्याचिंही सर्ाधान क्षर्ळालिं. कधी
आर्ची नार् हेच भोर्र्याचिं कें द्रस्थान होतिं तर कधी कधी भोर्र्यार्िं ळ
ु े च आम्ही
तरून गेलो! (क्षर्रोधाभासाचिं ा) एक झिंझार्ातच आहे जीर्न म्हणजे!
‘थोडे गर् हैं, थोडी खक्षु शयॉिं’ हेच जीर्नाचिं खरिं रिंग-रूप आहे. पण दःु ख
र् आनिंद या दोन क्षस्थती तरी जीर्नात का असतात? याचिं एकच कारण आहे.
ते म्हणजे प्रेर्!! प्रेर् या शब्दात प्रेर्ाच्या सर्व छटा सर्ाक्षर्ष् आहेत. भार्ाबक्षहणींच्या र् आई-र्क्षडलािंची र्ाया इथपासनू पक्षत-पत्नी र्ा प्रेक्षर्कािंच्या
अनरु ागापयंत सर्वकाही. तसचिं उदवू भार्ेतही र्हु ब्बत हा शब्द सर्वसर्ार्ेशक
आहे. त्यातील एक छटा म्हणजे ‘इश्क’ , जे क्षप्रयकर-प्रेयसी याच्या दरम्यान
असतिं. प्रेर् कुठलिंही असो, तेच र्ाणसाचिं जीर्न सख
ु ी क्षकिंर्ा दःु खी करायला,
सख
ु -दःु खाची आर्तवनिं आणायला कारणीभतू असत.िं एका अज्ञात शायरानिं
म्हटलिं आहे की,
ऐ आलशक, न पछ लजन्दगी क्या है
लजन्दगी तो तखल्लुस है मुहब्बतका....अनाम
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काही लेखक/शायर आपलिं खरिं नार् प्रक्षसद्ध न करता टोपण नार् घेतात
तशा टोपणनार्ाला ‘तखल्लसु ’ असे म्हणतात. शायर म्हणतो की
र्हु ब्बतचिं/प्रेर्ाचिंच टोपण नार् आहे जीर्न!
सख
ु -दःु ख प्रेर्ाशी क्षनगक्षडत आहेत याचिं कारण प्रेर्ाशी क्षनगक्षडत असतात
अपेिा! आक्षण अपेिा असल्या की अपेिाभिंग आलाच! क्षकिंर्ा अपेिापतू ी
झाली तर आनदिं , सख
ु . अशा लाटार्ागनू लाटा येणिं हा जीर्नसागराचा धर्वच
आहे.
आणखी एका अज्ञात कर्ीनिं र्रील म्हणण्याला दजु ोराच क्षदला आहे. तो
म्हणतो,
लजन्दगी से इतना प्यार न करो
ये लकसी से वफा नहीं करती
मौत को कभी मत भलो
ये लकसीको धोखा नहीं देती.....
जीर्न आक्षण प्रेर्ाचिं फारसिं जळ
ु त नाही असिं कर्ीला र्ाटतिं.त्याचिं म्हणणिं
असिं की जीर्न कधीच अपेिापतू ी करत नसतिं;क्षनष्ठा दाखर्त नसतिं. र्ृत्यल
ू ा
र्ात्र क्षर्सरू नकोस. (जीर्नात र्ृत्यचू ी आठर्णसद्ध
ु ा नकोशी असते तल
ु ा! )
पण र्ृत्यचू दयाळू असतो. तो कधीच र्चन क्षर्सरत नाही. तझ्ु यार्र उपकारच
करतो.
(आजकाल र्राठीत बोलतािंना ‘धोका देणे’ हा र्ाक्प्रचार फसर्णे या अथे
सरावस र्ापरला जातो पण ते चक
ु ीचे आहे. धोका असणे म्हणजे काळजी घ्या,
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अन्यथा अपाय होईल,सिंकटात पडाल असा धोका या शब्दाचा अथव घ्यायला
हर्ा.)
र्ीरही आपल्या शेरात सािंगतात,
क्या भरोसा है लजन्दगानी का
आदमी बल
ु बुला है पानीका....
रोजच्या जीर्नात, जीर्नाची ही अक्षस्थरता आपल्याला कधी जाणर्ते तरी
का? आपण एकर्ेकािंना र्ाढक्षदर्साच्या शभु ेच्छा देतो, र्ृद्धािंचे आशीर्ावद घेतो
हे सर्व त्या अक्षस्थरतेला क्षकिंक्षचत क्षर्सरण्यासाठीच असतिं; नाही का? शायर
गोपाल क्षर्त्तल क्षलक्षहतात,
मुझे लजन्दगी की दुआ देनेवाले
हँसी आ रही है तेरी सादगी पर....
------र्ला क्षनक्षर्वघ्न जीर्न क्षचिंतणार्या र्ाझ्या क्षर्त्रा, तझ्ु या क्षनष्पाप भोळया
र्नाबद्दल र्ला हसू येत आहे!
पढु ील शेर ही असिंच काही सािंगतो.
मुसीबत और लॉंबी लजन्दगानी
बज
ु ुगों की दुआ ने मार डाला...!..मुज्तर खैराबादी
नरे शकुर्ार ‘शाद’ जीर्नासिंबिंधी काय सािंगत आहेत?
लजॉंदगी शगले-आहो-जारी है
लजॉंदगी एक जबे-कारी है
48

लफर भी क्या लदलकशी है जाललम में
लफर भी कमबख्त लकतनी प्यारी है!....नरेशकुमार ‘शाद’
(‘शाद’ हे तखल्लसु -Pen-name-आहे)
ते सािंगतात, जीर्न म्हणजे के र्ळ कष्प्रद क्षनःश्वास आक्षण रडणिं झगडणिं,
हाच एक कार्धिंदा(शगल)! जीर्न म्हणजे जणू एखादी खोल घातक जखर्!
पण तरीही त्यात र्नोहर र् आकर्वक असिं काहीतरी आहे! के र्ढे लोभस आहे
जीर्न!!
जीर्न लोभस र् हर्िं हर्सिं िं र्ाटू लागतिं, कारण?
आपके दम से है लजॉंदगी लजॉंदगी
आप क्या लमल गये लमल गयी लजॉंदगी...अज्ञात शायर
जीर्नात कुणीतरी क्षजर्ाभार्ाचिं भेटलिं की र्ाटतिं, तू भेटलीस; तझ्ु या रूपानिं
र्ला र्ाझिं जीर्नच भेटलिं. जीर्नाचा उद्देशच सापडला. प्रेर् सापडलिं. (र्ग
आशा-क्षनराशेचा खेळही सरू
ु झालाच!)
नाउम्मीदी से झलकता रहे उम्मीद का रॉंग
कौन था लजसने ये लदलचस्प सजा दी है मुझे...
---गुलाम रब्बानी ताबा
जीर्न म्हणजे आशा-क्षनराशेचा पाठक्षशर्णीचा खेळ.कधी क्षनराशेचे
(नाउम्र्ीदी) काळे कुट्ट ढग जीर्नाला ग्रासनू टाकतील;कधी त्यातनू आशेचा
क्षकरणही फुटतोच!तेव्हा र्ाणसू उक्षिग्नता क्षर्सरून जीर्नात रुची घेऊ लागतो.
जीर्नात-प्रेर्ात- आशा-क्षनराशा हे चक्र नेहर्ीच अनभु र्ाला येतिं. यालाच
कर्ीनिं ‘क्षदलचस्प सजा’(र्जेदार/ आकषषक क्षशिा) असिं म्हटलिं आहे. कारण
49

आशा-क्षनराशा हा जसा क्षर्रोधाभास आहे तसाच क्षदलचस्प सजा या
शब्दप्रयोगातही क्षर्रोधाभास आहे. यार्ळ
ु े शेराचे सौंदयव र्ाढलेच आहे.
लजन्दगी ने लजन्दगी को लजन्दगी की चाह में
लजन्दगी भर ऐसे वीरानों में भटकाया लक बस् ---नवीन कमल
‘क्षजन्दगी’ जगणार्यािंशी अशी काही खेळ करते, की बस!् तसेच क्षजन्दगी
या शब्दाचे छान खेळ कर्ीने के ले आहेत. चािंगले जीर्न क्षर्ळार्े म्हणनू
र्ाणसाला (जीर्नालाच) जीर्नभर र्णर्ण करार्ी लागते; र् ही भटकिंती
उजाड रानार्नात क्षफरण्याइतकी तापदायक असते. हेच जीर्नाचिं इक्षिं गत असतिं!
जीर्नात र्ाधयु व आणायचिं असेल तर काय काळजी घ्यार्ी हे हफीज
जालदिं रींनी क्षलहून ठे र्लिं आहे, ते दल
ु विनू चालणार नाही.
तल्ख कर दी है लजन्दगी लजसने
लकतनी मीठी जबान है प्यारे...हफीज जालॉंदरी
शेरार्ध्ये क्षर्रोधाभास हा अलिंकार असेल तर तो शेर सिंदु र म्हटला जातो.हा
ही तसाच! र्ाणसाची जीभ खपू गोड बोलते, क्षततकीच ती क्षतखटही बोलू शकते.
क्षजभेर्र एक क्षन पोटात एक असा स्र्भार् असला तर शब्दार्ळ
ु े लोक दख
ु ार्ले
जातात. आपणही क्षजभेला लगार् घातला नाही तर अनथव होऊन आपल्याला
कटु अनभु र् येतात. नसु तिं गोड बोलणिं अपेक्षित नाही;तर तसिं र्ागलहिं ी पाक्षहजे.
नाहीतर आयष्ु य कडर्ट होईल.
आसी लखनर्ी या शायराने पन्ु हा एकदा लोकािंना ‘जागिं’ करण्याचा प्रयत्न
के ला आहे. तो म्हणतो, आपली िर्ता क्षकती आहे, हे तर आधी तपासा; आक्षण
र्ग....
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शौक से दुलनयामें इशरत की तमन्ना कीलजए
पहले इक इमरोजे-बेफदाय तो पैदा कीलजए...आसी लखनवी
जगात राहतानिं ा ऐर्ारार्, र्ौजर्जा, सख
ु -आनिंद(इशरत) या सगळया
गोष्ींची इच्छा आकािंिा जरूर बाळगा. पण लोकहो,आधी असा एक ‘आज’
(आजचा क्षदर्स-इर्रोज) तर क्षनर्ावण करा की ज्याला ‘उद्या’ नसेल! असा क्षदर्स
असणे शक्य आहे का? र्ाझा ‘आज’ असा कष्दायी असला तरी ‘उद्या’ र्ला
सख
ु क्षर्ळे ल,या आशेर्रच र्ाणसू जगत असतो. पण तो ‘उद्या’ उगर्तच नाही.
(दक
ु ानात पर्ू ी पाटी असे; आज रोख,उद्या उधार त्याचा खरा अथव कधीच उधार
नाही;हे फार पढु े कळतिं.)
पिं. क्षब्रजनारायण ‘चकबस्त’(1882-1926) यािंचा सिंदु र शेर जीर्नाचिं
(आक्षण र्ृत्यचू हिं ी) र्ैज्ञाक्षनक सत्य सागिं तो, तेव्हा सर्ु ारे शभिं र र्र्ांपर्ू ी हा शेर
कसा सचु ला असेल या क्षर्चाराने आपण थक्क होऊन जातो.
लजन्दगानी क्या है, अनालसर में जहरे-तरतीब
मौत क्या है इन्हीं अज्ज ॉं का परीशाॉं होना!!—चकबस्त
जीर्न म्हणजे दसु रिं काही नाही; र्ेगर्ेगळया र्ल
ू द्रव्याचिं िं क्षर्क्षशष् क्रर्ाने
एकत्र येणिं, बस!् आक्षण र्त्ु यू म्हणजे त्याच द्रव्यािंची साखळी र्ोडून परत
क्षनसगावत क्षर्खरून जाणिं!! यापेिा जीर्न र्ेगळिं तरी काय असू शकतिं?
13-6-2016 एकता मानिक
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िुष्यंतकुमार
सावलीतही ऊन....

कै से आकाश में सराख नहीं हो सकता
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो....
काय? आकाशाला क्षछद्र पडायचा प्रयत्न के ला, तरी नाही यश आलिं?
अहो, र्ग तर्ु चिं सार्थ्यव कर्ी पडलिं!! एक तरी दगड पणू व ताकदीक्षनशी उडर्ा
बरिं! आक्षण तेव्हा पाहा आकाशाला क्षछद्र पडतिंय की नाही ते.
असा एखादा शेरच जेव्हा कर्ीची ओळख बननू जातो, तो शेर
सभु ाक्षर्तासारखा र्ापरला जातो तेव्हा त्या कर्ीची प्रक्षतभा खपू उिंचीची असते
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यात शिंका नाही. क्षशतार्रून भाताची परीिा असिं म्हटलिं जातिं, त्या क्षनयर्ानिं
दष्ु यतिं कुर्ारची ओळख या शेराने करून देण्याचा र्ोह होतोच होतो.
आपल्या अर्घ्या बेचाळीस र्र्ांच्या आयष्ु यात आपल्या बार्न्न
गझलािंचा एकच गझलसिंग्रह र्ागे ठे र्ला असला तरी इतर चार काव्यसिंग्रह,
काही कादबिं र्या, लघक
ु था, नाटक अशा सर्व साक्षहत्य दालनात दष्ु यिंतकुर्ार
यािंनी र्श
ु ाक्षफरी के ली आहे. क्षनयतीला त्याचिं िं भक्षर्ष्य र्ाहीत होतिं म्हणनू च की
काय, क्षतच्या प्रसादानिं शाळे त आठव्या इयत्तेतच त्यािंच्या प्रक्षतभेला बहर यायला
लागला! आपल्या भार्ाच्या अपर्ृत्यू ने दष्ु यतिं इतका व्यक्षथत झाला की
‘आघात’ ही एक कथा त्यानिं क्षलक्षहली.ती एका क्षनयतकाक्षलकात प्रक्षसद्ध झाली
र् त्या कथेनिं त्याला नार् क्षर्ळर्नू क्षदलिं.
‘साये र्ें धपू ’ हा त्यािंचा एकर्ेर् गजलसिंग्रह. त्यात ते म्हणतात, ‘गजल
आकाशातनू र्ाझ्यापाशी अर्तरली नव्हतीच; पण र्ला ती आर्डत होती.र्ी
ती र्ाचत होतो. पण पढु े र्ी गजल-लेखनाकडे र्ळलो. त्यार्ागे एकच कुतहू ल
र्ला अस्र्स्थ करत होतिं की, ‘आपल्या दःु खाच्या अक्षभव्यक्तीसाठी प्रखर
प्रक्षतभेचे श्रेष्ठ शायर गाक्षलब यानिं ी गजल हेच र्ाध्यर् का क्षनर्डलिं असार्िं? ते
गजलेच्या र्ाध्यर्ातनू आपली ‘तकलीफ’ सार्ान्य लोकापिं यंत पोहोचर्ू
शकतात, तर र्ाझिं दहु रे ी दःु ख, जे व्यक्षक्तगत आहे आक्षण सार्ाक्षजकही आहे
त्यासाठी र्ी हे र्ाध्यर् का क्षनर्डू नये?’
------ आक्षण 1975 र्ध्ये त्यािंचा र्रील सिंग्रह प्रक्षसध्द झाला. त्याच
र्र्ी 30/31 क्षडसेंबर च्या रात्री त्यािंचा ददु र्ै ी र्ृत्यू झाला.
‘भ्रष्ाचार’ हा त्यािंच्या क्षजव्हारी लागणारा क्षर्र्य होता.
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यह ॉंतक आते आते सख जाती हैं कई नलदयाॉं
मुझे मालम है पानी कह ॉं ठहरा हुआ होगा ....
शायरी र्धील शब्द हे बर्याच र्ेळा प्रतीकिं बननू आलेले असतात. नदी
र् क्षतचे पाणी ही पैशाच्या ओघाची प्रतीकिं आहेत. आपल्याला र्ाहीत आहे की
र्क्षिं चत घटकासिं ाठी सरकार--कें द्र र् राज्य--क्षकतीतरी योजना आखत असते र्
क्षतजोरीतनू पैसा सोडला जातो. पण तो ज्याच्िं यापयंत पोहोचायला पाक्षहजे क्षतथे
पोहोचण्यापर्ू ीच बराचसा र्धेच क्षजरून जातो. कुठे ते आपल्या सर्ांनाच र्ाहीत
आहे. क्षतजोर्या ररकाम्या होऊनही र्क्षिं चत र्ात्र र्िंक्षचतच राहतात. हे दःु ख
कर्ीला आहे.
एक लचनगारी कहीं से ढॉंढ लाओ दोस्तो,
इस लदये में तेल से भीगी हुई बाती तो है....
र्र र्णवन के लेल्या भ्रष्ाचाराच्या पररक्षस्थतीला सर्वचजण किंटाळलेले
असतात. त्याच्िं यात असतिं ोर्ाचिं तेल भरपरू असत.िं फक्त एखाद्या क्षठणगीची
जरूर असते. ती क्षर्ळाली तर ज्योत पेटून उठार् व्हायला र्ेळ लागत नाही. र्र
र्र क्षदव्याची र् तेलाने क्षभजलेल्या र्ातीची गोष् सािंगणारा हा शेर सार्ान्य
जनतेच्या असतिं ोर्ाचिं प्रक्षतक्षनक्षधत्र् करत आहे. हेच गझलेचिं सौंदयव आहे.
भख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ
आजकल लदल्ली में है, जेरे-बहस ये मुद्दआ....
सािंसदीय नेत्यािंचे भत्ते एकर्ताने र्ाढतात पण इथे सार्ान्य र्ाणसाला
दोन्हीर्ेळ पोट पणू व भरण्याइतकी सद्ध
ु ा भाकरी क्षर्ळत नाही! तेव्हा कर्ी म्हणतो,
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थोडा धीर धर; आजकाल क्षदल्लीर्धे या क्षर्र्यार्र चचाव चालू आहे!! कर्ीचा
हा सग्रिं ह 1975 साली प्रक्षसद्ध झाला म्हणजे 1975 च्या आधीपासनू
गररबीर्र चचाव चालचू आहे! सार्ान्य र्ाणसाने आशा सोडली नाही. आजही
तो ‘सब्र’(धीर) करूनच जगतो आहे. आज बदलत्या काळात त्याच्या आशा
पन्ु हा जोर्ाने पल्लक्षर्त होताहेत, हेही एक चागिं लिं र्ळण आलिं आहे.
लफर धीरे-धीरे यह ॉं का मौसम बदलने लगा है
वातावरण सो रहा था अब ऑख
ॉं मलने लगा है....
हळू हळू ऋतू बदलतो आहे; र्ातार्रण (इथे लोक हा अथव) बदलत
चाललिं आहे; झोपलेले लोक डोळे चोळू लागले आहेत. ‘जागे’ होऊ लागले
आहेत. जाक्षणर्ा जाग्या होत आहेत.
आजबू ाजच्ू या पररक्षस्थती बद्दल असिंच जागरूक राहून नागररकानिं ी ती
पररक्षस्थती अनक
ु ू लतेत बदलण्याचा प्रयत्न के ला पाक्षहजे. यासाठी कर्ी
आपल्या काव्यातनू च आग्रह धरत आहे. पण हे भडकार्णिं नाही.
लसफय हॉंगामा खडा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोलशश है लक ये सरत बदलनी चालहए....
---र्ाझा उद्देश गडबड गोंधळ र्ाजक्षर्ण्याचा क्षबलकुल नाही. पण ही
व्यर्स्था (क्षसस्टीर्) बदलली पाक्षहजे.आपला सर्ाज, आपला देश यार्ध्ये
बर्याच सधु ारणा अजनू व्हायला हव्या आहेत. त्या दृष्ीने बदल होणे गरजेचे
आहे. चेहरा र्ोहरा बदलनू गेला पाक्षहजे.
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हे होण्यासाठी जी तळर्ळ र्नात सतत असायला हर्ी ती र्नात
धगधगत राक्षहली पाक्षहजे. ती आच असेल तरच प्रत्यि कृ ती घडू शकते. अशी
‘आच’ र्नात असणारा नेता असेल तर जनताही त्याला साथ देत.े
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग, लेलकन आग जलनी चालहए....
ही आग कोणाच्या तरी हृदयात पेटती रहायला हर्ी; एकाच्या नसेल तर
दसु र्याच्या! खरिं तर प्रत्येकाच्या!
लहान र्यापासनू लेखन के लिं त्याचप्रर्ाणे लग्नही लर्कर म्हणजे
अठराव्या र्र्ी 3 नोव्हेंबर 1949 ला झालिं. पत्नी राजेश्वरी त्यागी. क्षतला
लग्नानतिं र क्षशकायलाही घातलिं, इतकी त्यानिं ा क्षशिणाची आर्ड होती. स्त्रीने
क्षशिण घ्यार्िं, स्र्ार्लिंबी बनार्िं, क्षर्चार करायला क्षशकार्िं अशा आधक्षु नक
क्षर्चारसरणीचे परु स्कते होते दष्ु यतिं कुर्ार.
दष्ु यतिं कुर्ार हे हररर्श
िं राय बच्चन याचिं े सर्कालीन. दोघाचिं ी र्ैत्री होती.
बच्चन यािंनीच त्यािंना ऑल इक्षिं डया रे क्षडओ क्षदल्ली कें द्रार्र नोकरी लार्नू क्षदली.
लहान र्यातच एका तरुणीर्र लग्नापर्ू ी प्रेर् होतिं; पण ते सफल
झालिं नाही. ही गोष् त्यािंनी पत्नीपासनू ही लपक्षर्ली नव्हती.
अफवाह है या सच है ये कोई नहीं बोला
मैं ने भी सनु ा है अब जाएगा तेरा डोला....
सोचा लक त सोचेगी, तने लकसी शायर की
दस्तक तो सुनी थी, पर दरवाजा नहीं खोला....
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--कुठून तरी कानािंर्र आलिं की क्षतचिं लग्न ठरलिं. आता डोली उठे ल. क्षतला
शायर क्षर्चारतो आहे, की तझ्ु या दारार्र र्ी थाप क्षदली होती पण तू दरर्ाजा
उघडलाच नाहीस! तू ती थाप ऐकलीही होतीस; र्ग का के लिंस असिं?
त्यार्ेळी त्यािंनी त्या र्ल
ु ीला पत्रही क्षलक्षहलिं होतिं र् एक दःु खपणू व
कक्षर्ताही क्षलक्षहली होती. ‘इस जीर्न की और न आशा...’ पण लग्नानिंतर हे
प्रेर् क्षर्रून गेल.िं आपल्या पत्नीपासनू त्यानिं ी हे प्रेर् क्षबलकूल लपक्षर्लिं नव्हतिं;
एर्ढिंच नाही तर दोघािंर्ध्ये जी काही थोड्या क्षचठ््याचिं ी देर्ाणघेर्ाण झाली ती
पत्रहिं ी त्यानिं ी पत्नीला र्ाचायला क्षदली होती.
दष्ु यिंतकुर्ार यािंच्या काव्याचा क्षर्र्य प्रार्ख्ु याने सार्ान्य र्ाणसािंची,
सर्ाजाची दःु खिं हाच क्षदसतो. त्यातलिं प्रर्ख
ु कारण म्हणजे तळागाळात र्रु लेला
भ्रष्ाचार यालाच त्यानी लक्ष्य के लिं होतिं.
कल नुमाइश में लमला वो चीथडे पहने हुए
मैं ने पछा नाम तो बोला लक ‘लहन्दुस्तान’ है....
---काल एका प्रदशवनात तो र्ला भेटला; फाटकी र्स्त्रिं, लक्तरिं झालेले कपडे
त्याच्या अिंगार्र होते. (फारच दयनीय अर्स्थेत क्षदसला तो.) करुणापणू व
सहानभु तू ीने र्ी क्षर्चारलिं, काय रे बाबा, नार् काय तझु ?िं त्याचिं उत्तर ऐकून र्ाझिं
काळीज तटु लिं!! तो म्हणाला होता र्ाझिं नार् ‘क्षहन्दस्ु तान’!
दोन ओळीतील शेरात प्रत्यि शब्दात जे र्ाचलिं जातिं त्यापलीकडेही
जाऊन शेर सर्जनू घ्यायचा असतो. कारण छापील ओळींच्या दरम्यानच्या
कोर्या जागेतही कर्ी काहीतरी सािंगत असतो. ते ‘अव्यक्त’ र्ाचकानिं आपल्या
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कुशाग्र रक्षसकतेनिं जाणनू घ्यायचिं असतिं. काव्य म्हणजे ‘ये हृदयींचे ते हृदयीं’
घालणिं याचा अथव हाच असार्ा, नाही का?
ये शफक, शाम हो रही है अब
और हर गाम हो रही है अब...
लजस तबाही से लोग बचते थे
वो सरे आम हो रही है अब...
अज्मते-मुल्क इस लसयासत के ,
हाथ नीलाम हो रही है अब....
---आकाशात हा लाक्षलर्ा (शफक) पसरलाय;् तम्ु हाला काय र्ाटतिं, ही
प्रसन्न अशी प्रभात आहे? छे ,छे ! ही तर सिंध्याकाळ होतेय!् म्हणजे आता अिंधार
र्ाढत जाणार आहे. प्रत्येक पार्लाला (गार्)हा अधिं ार र्ेढून राहील आता.
ज्या क्षर्नाशाला (तबाही) लोक घाबरत होते, त्यापासनू बचार्
करू पाहात होते, तो क्षर्नाश तर अगदी डोक्यार्र आला आहे आता. या
‘राजकारणार्ळ
ु े ’ (स्र्ाथी राजकारण्यािंर्ळ
ु े ) आपल्या देशाच्या र्हानतेचाच
(अज्र्त) क्षललार् (नीलार्) होत आहे!! देशाची ती र्हत्ताच पणाला लागली
आहे! क्षकती ददु र्ै ी बाब आहे ही!
कर्ीनिं आणखी क्षकती स्पष् शब्दात राजकारणी लोकािंना खडसार्ायचिं?
देशात अशी देशाच्याच क्षललार्ाची र्ेळ येते, तेव्हा साक्षहक्षत्यकही गसप बसत
नाहीत. पण क्षतकडे लि देतो कोण? आपल्या आयष्ु यात सत्ताधार्यािंचिं जे
राजकारण दष्ु यिंत यािंनी पाक्षहलिं त्यार्ळ
ु े ते क्षकती अस्र्स्थ झाले होते हे त्यािंच्या
काव्यात जागोजागी प्रक्षतक्षबक्षिं बत झालिं आहे.
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वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है
माथे पे उसके चोट का गहरा लनशान है...
वो आदमी लमला था मुझे उसकी बात से
ऐसा लगा लक वो भी बहुत बेजुबान है...
---हा र्ाणसू र्ाणसू नाही, तर त्याच्या दीन अर्स्थेचिं र्क्षू तवर्तिं र्णवनच आहे
तो म्हणजे!
त्याच्या र्स्तकार्रची ती खोलर्र खणू पाहा; कुठलातरी घार् त्यानिं
झेलल्याची खणू आहे ती. तो र्ाणसू पाहा. र्ाझी भेट झाली त्याच्याशी.
त्याच्याशी र्ी ‘बोललो’देखील. पण असिं र्ाटलिं की तो र्क
ु ाच (बेजबु ान)
आहे! कारण तो काहीच सािंगू शकत नव्हता. (कुठल्यातरी दहशतीखाली होता
तो.)
अण्णासिं ह अरक्षर्दिं के जरीर्ाल जेव्हा भ्रष्ाचार-क्षर्रोधी चळर्ळीत होते
तेव्हा ते दष्ु यिंतकुर्ारािंच्या कक्षर्ता आपल्या कायवक्रर्ात नेहर्ी गात असत. ‘हो
गई है पीर परबतसी’ ही कक्षर्ता त्यार्ेळी लोकक्षप्रय झाली होती. (2011-12)
त्यािंची अशीच एक लोकक्षप्रय गझल...
मैं लजसे ओढता-लबछाता हॉं
वो गजल आपको सनु ाता ह.ॉं ..
एक जॉंगल है तेरी आॉंखों में
मैं जह ॉं राह भल जाता हॉं....
त लकसी रेल-सी गुजरती है
मैं लकसी पुल सा थरथराता हॉं...
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----र्ी आता क्षदर्स रात्र गझलर्य झालेलो आहे. गझलेतच बडु ालेलो
आहे. ती ही गझल-क्षर्धा र्ला फार क्षप्रय आहे. तीच गझल तम्ु हाला ऐकर्तोय.
एकाच गझलेत र्ेगर्ेगळया क्षर्र्यार्रील शेर असू शकतात र् त्यािंचा
परस्परािंशी ‘अथावअथी’ काही सिंबिंध नसतो. फक्त ते यर्काने एकाच धाग्यात
ओर्लेले असतात. तसे पढु ील दोन शेर प्रेयसीला उद्देशनू आहेत.
---क्षप्रये, तझु े डोळे म्हणजे एखादिं जिंगल आहे जणिं!ू र्ी त्यात ‘हरर्नू ’
जातो. र्ग र्ाझी र्ाट सापडतच नाही र्ला.
---तू जेव्हा र्ाझ्या शेजारून झटक्यासरशी क्षनघनू जातेस ना तेव्हा र्ला
धडधडत र्ेगात जाणार्या आगगाडीची आठर्ण होते; आक्षण ती आगगाडी
पल
ु ार्रून जातािंना तो पल
ू कसा थरथरतो, तसा र्ीही आतनू थरारून जातो,
रोर्ाक्षिं चत होतो!!
यातील, गझल अथिं रणे-पाघिं रणे, ‘क्षतच्या’ डोळयानिं ा क्षदलेली जगिं लाची
उपर्ा, रे ल र् पल
ू अशा र्ेगळया उपर्ा कर्ीचे र्ेगळे पण अधोरे क्षखत करतात.
आगगाडीसाठी र्ापरलेला ‘रे ल’ हा इग्रिं जी शब्द या शेरात आला आहे, याची
नोंद करायला हर्ी. र्ात्र यापर्ू ीही उदवू कर्ी र्जाज र् जाक्षिं नसार अख्तर याच्िं या
शेरातनू ‘रे ल’ धार्लेली आहे. असे परके शब्द भार्ेत, कक्षर्तेत गिंफ
ु ार्ेत का?
र्ला र्ाटते काय हरकत आहे? कारण परक्या भार्ेतील काही शब्द आपल्या
रोजच्या बोलण्यात इतके रुळलेले असतात, की ते ओठात र् त्यार्ळ
ु े लेखनात
सहजपणे येतात. पढु ील शेर पाहा...
होने लगी है लजस्म में जुॉंलबश तो देलखए
इस परकटे पररॉंद की कोलशश तो देलखए...
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--- पिंख कापनू टाकलेल्या (परकटा) या पक्ष्याकडे पाहा तर! तो जखर्ी
असला तरी त्याच्या शरीराचा हा किंप पाहा. त्यातनू त्याची उडण्यासाठीच्या
प्रयत्नािंची पराकाष्ठा क्षदसत आहे. इथेही पिी (पररिंदा) हे प्रतीक म्हणनू पाहायचे
आहे. हतबल झालेल्या सार्ान्य र्ाणसाचिं प्रतीक. सत्तेपढु े त्याचिं काहीच चालत
नाही; पख
िं कापल्यासारखी अर्स्था असते त्याची.
रक्त वर्षों से नसों में खौलता है
आप कहते हैं क्षलणक उत्तेजना है!...
----धर्न्यातील रक्त गेल्या क्षकतीतरी काळापासनू उकळत आहे, म्हणनू र्ी
असिं क्षलक्षहतोय, र्ागतोय् ; अन् तम्ु ही म्हणता हे भार्नािंचिं िक्षणक उद्दीपन आहे?
गजब है, सच को सच कहते नहीं वो
कुरानो-उपलनर्षद खोले हुए हैं....
दोन्हीकडील धर्ांधाचिं ी कर्ी या शेरात दखल घेत आहे. सार्ान्य र्ाणसू
धर्वग्रिंथ कधीच स्र्तः र्ाचत नाही. धर्ोपदेशक ते र्ाचतात र् काय क्षलक्षहलिं
आहे ते सािंगतात; पण त्यातील सत्य र्ात्र दडर्नू च ठे र्तात.
हो गई पीर परबत-सी लपघलनी चालहए
इस लहमालय से कोई गॉंगा लनकलनी चालहए...
दःु ख आता पर्वताएर्ढिं झालिं आहे! र्ग पर्वतार्र असलेलिं बफव क्षर्तळतिं
तसिं ते ही क्षर्तळलिं पाक्षहजे; आक्षण त्यातनू गिंगा र्ाक्षहली पाक्षहजे. तर सगळिं पक्षर्त्र
होऊन जाईल. कर्ीचिं हे दःु ख र्ैयक्षक्तक नाही, ते सार्या र्ानर्-सर्ाजाचिं आहे.
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दष्ु यिंतकुर्ारािंची भार्ा हे उद-वू क्षहदिं ीचिं बेर्ालर्ू क्षर्श्रण आहे. त्यािंनी जाणनू
बजु नू च या भार्ाभक्षगनींचा क्षर्लाफ के ला आहे. ते म्हणतात, ‘र्ी जी भार्ा रोज
बोलतो त्याच भार्ेत स्र्तःला व्यक्त करतो’. रक्त याऐर्जी खनू शब्द ते सहज
र्ापरू शकले असते. पण त्यािंच्या ‘रक्तातच’ सहजता आहे!
गझलेच्या हातात प्रथर्च सार्ाक्षजकतेचा क्षर्द्रोही झेंडा देणारा हा कर्ी
इतका सर्िं ेदनशील होता की सार्लीतलिं ऊनही त्याला जाणर्त होतिं. सर्ाजात
र्रर्र क्षदसत असलेल्या (स्र्ातिंत्र्याच्या) सार्लीचिं त्याला अप्रपू नव्हतिं. या
सार्लीत सार्ान्य र्ाणसू होरपळत आहे हे त्याच्िं या कर्ीर्नाला उन्हासारखिं
जाळत होतिं. अिंतरीच्या या आगीनिंच त्यािंची गझल झळाळून चर्कत आहे, ती
आजपयंत!
खरिंच, दष्ु यिंतकुर्ारजी, तम्ु ही आज असायला हर्े होतात!!!
एकता मालसक
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नर्ाब क्षर्झाव खॉिं ‘दाग’

तदबीर से लकस्मत की बुराई नहीं जाती
लबगडी हुई तकदीर बनाई नहीं जाती....
क्षकतीही प्रयत्न करून अथर्ा यक्ु त्या-प्रयक्ु त्या (तदबीर)करून क्षबघडलेलिं
नशीब बदलता येत नाही. नक्षशबातले भोग भोगार्ेच लागतात. उदवू शायरीच्या
बहरलेल्या र्ृिाकडे पाक्षहलिं आक्षण शायरािंच्या जीर्नाचा अभ्यास के ला तर
कोणाचिंही असिंच र्त होईल. अनेक शायरािंची आयष्ु यिं इतकी दःु खर्य होती
की तो र्ृत्तातिं र्ाचनू आपण दःु खी होतो. ‘दाग’ अशापैकीच एक होता. त्याचे
र्डील शर्सक्षु द्दन खॉिं यानिं ी इग्रिं जािंच्या अन्यायाक्षर्रुद्ध आर्ाज उठर्ला र्
63

सबिं िंक्षधत अक्षधकार्याच्या सडू ाची योजना आखली; पण ती उघडकीला
आली.शर्सक्षु द्दन यानिं ा फाशीची क्षशिा झाली. ती अर्िं लात आली तेव्हा नर्ाब
क्षर्झाव खॉिं के र्ळ चार र्र्ांचा होता. आई र्जीर बेगर् इग्रिं जािंच्या भीतीर्ळ
ु े
भक्षू र्गत झाली र् क्षर्झाव रार्परू ला आपल्या र्ार्शीकडे राक्षहला. काही र्र्ांच्या
भटकिंतीनतिं र र्जीर बेगर्ने क्षर्झाव फखरुक्षद्दन याच्याशी क्षनकाह के ला. शेर्टचा
बादशाह र् शायर बहादरु शहा जफर याचा तो र्िंशज होता र् क्षदल्लीला लाल
क्षकल्ल्यात रहात होता. तेव्हा नर्ाब क्षर्झाव लालक्षकल्ल्यात आपल्या सार्त्र
र्क्षडलािंकडे राहू लागला. क्षतथे 10-12 र्र्े चािंगली गेली. उद-वू फारसीचे
क्षशिण,तलर्ारबाजी, घोड्यार्र बसणे इ. क्षशिण घेता आले.
र्याच्या 22-24 र्र्ांपयंतचा काळ सख
ु ात गेला. तेव्हा दाग शायरी करू
लागले होते. गाक्षलब, र्ोक्षर्न सारख्या बजु गु व शायरािंनी त्याची प्रशसिं ा देखील
के ली होती. पण, म्हणतात ना, सख
ु घरात नािंदत असतिं तेव्हा दःु ख दारात उभिंच
असतिं; आत येण्याच्या सधिं ीची र्ाट पाहत असत.िं फखरुक्षद्दनच्या देहातिं ानतिं र
बहादरु शहाच्या तरुण पत्नीनिं दागला आईसह क्षकल्ल्यातनू हाकलनू क्षदलिं.याच
र्ेळी 1857 ची क्रािंती उफाळून आली. या गदारोळात दाग ची तोपयंतची शायरी
नष् झाली. या क्रातिं ीत घरे उजाड झाली. अनेक लोक बेघर झाले.
जमीं के हाल पे अब आसमान रोता है
हरेक लफरके -मकीं में मकान रोता है...
-----जक्षर्नीर्रच्या लोकाचिं ी ही अर्स्था पाहून आकाशातला ईश्वरही जणू
अश्रू ढाळत आहे. राहणार्या र्ाणसािंच्या (र्कीं) क्षर्योगाने (क्षफरका) जणिंू ही
घरिं रडत आहेत. असे र्णवन दागने करून ठे र्ले आहे.
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दागचे भाग्य असे की अल्लार्ा इक्बाल, क्षजगर र्ोरादाबादी याच्िं यासारखे
शायर त्याचे क्षशष्य होते. जौक सारखे उस्तादही दागला लाभले होते.
दागच्या गझला आजही लोकक्षप्रय आहेत.नार्र्िंत गायकािंनी त्या गायल्या
आहेत र् अजरार्र करून ठे र्ल्या आहेत. रफीच्या आर्ाजात सरु र्ातीला काही
गैरक्षफल्र्ी गझलािंच्या रे कॉडवस् क्षनघाल्या होत्या, त्यात दागची ही गझल होती-गजब लकया तेरे वादे पे एतबार लकया
तमाम रात कयामत का इन्तजार लकया...
---- क्षकती खळ
ु चट आम्ही! तझ्ु या (प्रेयसीच्या) आश्वासनार्र क्षर्श्वास
ठे र्ला; तू येशील म्हणनू रात्रभर र्ाट पाक्षहली. स्र्तःशी झघडत राक्षहलो अन् तू
तर आलीच नाहीस....
उदवू शायरीत शेरार्िं धील र्ाच्याथव (शब्दशः अथव) हा चागिं ला असतोच,
पण त्यािंर्ागे लपलेला अथव जर सर्जार्नू घेतला तर तो शेर रक्षसकाला अक्षधक
आनदिं देतो.
‘गजब क्षकया’ या र्ाक्प्रचाराचा अथव कर्ाल करणे. गजब शब्दाचा
कोशातील अथव सक
िं ट ओढर्णे असा आहे. दाग म्हणतो, तझ्ु यार्र,तझ्ु या
र्चनार्र क्षर्श्वास ठे र्नू आम्ही सिंकटच ओढर्नू घेतलिं. शब्द देऊनही तू आली
नाहीस.
दसु र्या ओळीत ‘कयार्त का इन्तजार क्षकया’ यातनू ही क्षभन्न अथव
क्षनघतात. क्षतची र्ाट बघण्याचा काळ इतका प्रदीघव, की तोपयंत प्रलयाचीच र्ेळ
येईल असे र्ाटले. याखेरीज (प्रलय) ‘कयार्त’ हे क्षतचिं रूपकही होऊ शकतिं.
ती प्रेयसी इतकी काही सदिंु र आहे की क्षतच्या दशवनानिं कुणीही बेशद्ध
ु होईल;
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प्रसगिं ी हृदय इतक्या जोरात धडके ल की बिंद पडून क्षतला पाहणारा र्रे ल सद्ध
ु ा!
म्हणनू क्षतला कयार्त म्हटलिं आहे. दसु र्या अथावन,िं कयार्तच्या क्षदर्शी पापपण्ु याचा क्षहशेब के ला जातो; त्याक्षदर्शी ती येताच क्षतला पाहण्यासाठी र्डु देही
कबरीत उठून उभे राहतील इतकी ती रूपर्ान आहे! प्रेयसीच्या सौंदयावची अशी
अक्षतशयोक्त र्णवनिं उदवू शायरीत खपू आढळतात.शेरातनू असे अनेक अथव क्षनघू
शकतात; र्ात्र प्रत्येक शेर असा बहुपेडी असणिं अशक्यच असतिं.गझलेतला
दसु रा शेर--हम ऐसे महवे-नजारा न थे जो होश आता
मगर तुम्हारे तगाफुल ने होलशयार लकया....
एखादा सिंदु र देखार्ा पाहून हरर्नू जाणिं, र्ग्न होणिं हे आर्च्या स्र्भार्ातच
नाही. म्हणनू आम्ही तल
ु ा पाहून बेशद्ध
ु र्गैरे काही झालो नाही. बेहोशी नसेलच
तर होश कसा येणार? पण तू आर्ची जी उपेिा के लीस त्यार्ळ
ु े र्ात्र आम्ही
सार्ध झालो, भानार्र आलो. ( म्हणजे, तझ्ु या प्रेर्ात आर्चे भान हरपले होते
खरे !) कर्ी म्हणत आहे,की प्रेयसीच्या प्रेर्ात र्ी स्र्तःला क्षर्सरून गेलो होतो;
र्ात्र क्षतच्या तटु क र्ागण्यानिं र्ी ‘जागा’ झालो.
दसु र्या गझलेतील एक शेर--लदल ले के मुफ्त कहते हैं, कुछ काम का नहीं
उल्टी लशकायतें हुई ॉं एहसान तो गया...
ती प्रेयसी के र्ळ उपेिाच करत नाही, तर क्षनष्ठु रपणाही दाखर्त आहे.
कर्ीनिं क्षतला हृदय क्षदलिं. क्षतनिं ते एखादी र्स्तू घ्यार्ी तसिं घेतलिं ( कदाक्षचत
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हातात घेऊन क्षफरर्नू क्षफरर्नू चहूबाजिंनू ी पाक्षहलिं,अशी कल्पना करू या...)
आक्षण नतिं र म्हणाली, ‘ छे ! हे काही र्ाझ्या उपयोगाचिं नाही.’
कर्ीनिं हृदय क्षदलिं, याबद्दल उपकार (एहसान)र्ानणिं तर बाजल
ू ाच
राक्षहलिं;उलट तक्रारच के ली, असलिं क्षनरुपयोगी हृदय क्षदल्याबद्दल!
प्रेयसी अशी क्षनष्ठु रपणे र्ागली तरी खरा आक्षशक हार र्ानत नाही; तो
सोक्षशकपणे प्रयत्न करत राहतो.उपेिेचिंही त्याला काही र्ाटत नाही.
न समझा उम्र गुजरी उस बुते-खुदसर को समझाते
लपघलकर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते...
---स्र्तःच्या सौंदयावचा गर्व करणार्या या र्ाझ्या क्षप्रयेला क्षकती सर्जर्ार्िं?
र्ाझ्या प्रेर्ाची खात्री पटर्नू देता देता र्ाझिं आयष्ु य सिंपत आलिं! (पण सगळिं
व्यथव! ) एखाद्या दगडाला एर्ढिं सर्जार्ण्याचा प्रयत्न के ला असता तर एव्हाना
त्या दगडाचिं र्ेणात रूपािंतर झालिं असतिं! पण या बाईसाहेब? यािंनी काही
आम्हाला दाद क्षदली नाही.याचिं िं हृदय द्रर्लचिं नाही.
र्ग दागसाहेब क्षतला बजार्तात,
त न कर नखवते-शबाब बहुत
हम ने देखे है इन्कलाब बहुत....
----बाईसाहेब, आपल्या तारुण्याचा एर्ढा गर्व करू नका,
अहक
िं ार(नखर्त) दाखर्ू नका. पररक्षस्थततीत खपू पररर्तवनिं घडतानिं ा आम्ही
पाक्षहली आहेत.
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हा र्रील शेर काही के र्ळ सिंदु र स्त्रीच्या तारुण्यालाच लागू
नाही;खोलात क्षशरून अथव पाक्षहला तर दाग ने प्रत्येक व्यक्तीलाच सार्ध के लिं
आहे.तारुण्याच्या जोशात र्ाणसिं घर्ेंडीत र्ागत असतात र् इतरािंना िद्रु लेखत
असतात. पण पररर्तवन होतिंच असतिं. तारुण्यात आपल्या आई-र्क्षडलािंना त्रास
देणारी र्ल
ु ेही काळाचिं पररर्तवन होऊन म्हातारी होणारच असतात! ‘इक्षन्कलाब’
याचा शहीदािंनी के लेला क्रािंतीचा घोर् र् क्रािंती एर्ढाच अथव नाही. इक्षन्कलाब
म्हणजे पररर्तवन. उदवू शेराचिं ी खाक्षसयत पन्ु हा एकदा प्रत्ययाला आली; हो ना?
एका छोट्या र्ृत्तातील गझलेतील काही शेर असे—
सबक ऐसा पढा लदया त ने
लदल से सबकुछ भुला लदया त ने...
दाग म्हणताहेत, चािंगलाच धडा(सबक) क्षशकर्लास तू आम्हाला, असा
धडा की र्ी र्नात योजलेल्या सगळया गोष्ी परु त्या क्षर्सरून गेलो.
जास्त क्षर्चार के ल्यार्र कळे ल की हा शेर, के र्ळ प्रेयसीलाच उद्देशनू
नव्हे तर ईश्वराला क्षकिंर्ा जीर्नालाही उद्देशनू असू शकतो. क्षनरक्षनराळे अथवव्यहू
त्यातनू क्षनघू शकतात.
लाख देने का एक देना है
लदले-बेमुद्दआ लदया त ने....
हा शेर ईश्वराला उद्देशनू च असार्ा. दागने म्हटलिंय, तू र्ला जी भेट (उपहार,
प्रेझेंट) क्षदली आहेस, ती लाखात एक अशी आहे. ती म्हणजे र्ाझिं इच्छार्क्त
ु
हृदय! क्षनरीच्छ र्न! (क्षदले-बेर्द्दु आ) इच्छा म्हणजे ‘कार्’. र्क्षिपिंपू ैकी एक शत्र.ू
(कार्, क्रोध ,लोभ, र्ोह, र्द, र्त्सर हे र्क्षिप-ू सहा शत्र.ू ) इच्छािंर्ळ
ु े च र्ाणसू
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या नश्वर जगात गिंतु नू राहतो....पन्ु हा पन्ु हा जन्र् घेत राहतो. इच्छारक्षहत
होण्यासाठी तपःसाधना करार्ी लागते. म्हणनू च तसिं हृदय क्षर्ळणिं हे लाख
र्ोलाचिं दान नव्हे का?
लजसकदर मैं ने तुझसे ख्वालहश की
उस से मुझ को लसवा लदया त ने...
र्ी तझ्ु याकडून अपेिा के ली त्यापेिा जास्तच (क्षसर्ा) क्षदलसिं तू र्ला.
दाग को कौन देनेवाला है?
जो लदया ऐ खुदा लदया त ने....
-----दागला जे काही क्षर्ळालिं ते तचू तर क्षदलिं आहेस! हे ईश्वरा
तझ्ु याक्षशर्ाय ‘देणारिं’ दसु रिं आहेच कोण?इतका सहज, सोपा र् सरळ अथावचा
शेर दाग क्षलहून जातात. या शेरात तर ईश्वराला सबिं ोधन के लचिं आहे, त्यार्ळ
ु े
कर्ीचा उद्देश स्पष् आहे.
इथिं अक्षधक क्षर्चारािंती कळतिं,कोणाजर्ळही स्र्तःचिं असिं काही
नसतिंच! क्षर्ळालेला जन्र्, आयष्ु य, क्षर्ळालेलिं शरीर हे सर्वकाही त्यानेच क्षदलेलिं
आहे. शेराचा हा अथव काय काय क्षशकर्नू जातो!
क्षदल्लीत जीर्न उदध्् र्स्त झाल्यानतिं र दाग पन्ु हा रार्परू ला परतले. आता
दःु ख पाठ सोडत नव्हतिं! एका नक्षतवकेर्र प्रेर् होतिं. क्षतचिं नार् होतिं क्षहजाब. र्ात्र
ती एका श्रीर्िंताच्या दौलतीर्र क्षफदा होती. दाग ने क्षलक्षहल.िं ..
रॉंज की जब गुफ्तग होने लगी
आप से तुम, तुम से त होने लगी...
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-----दःु खाची भेट झाली; बोलाचाली सरू
ु झाली. पक्षहल्यािंदा आप-आप
म्हणत होतो, पण सलगी एर्ढी र्ाढली की आम्ही ‘तर्ु ’ र्र र् नतिं र ‘त’ू र्र
कधी आलो ते कळलिंच नाही!
आता दःु खाशी इतकी जर्ळीक झाली आहे की र्ी त्यातच बडु ालो आहे.
आता ते र्ला अरे -तरु े करतिं, धस-् फस् करतिं.
मेरी रुसवाई की नौबत आ गई
उनकी शोहरत क-ब-क होने लगी...
र्ाझ्यार्र इथे बदनार्ीचा (रुसर्ाई), अपर्तक्षनत होण्याचा प्रसिंग आला
आहे; आक्षण क्षतची प्रक्षतष्ठा कानाकोपर्यात, गल्लीगल्लीत र्ाढते आहे!
एकाच गझलेतील शेर क्षर्क्षर्ध अथावचे असतात र् प्रत्येक शेरात र्ेगर्ेगळा
‘र्डू ’ ही असू शकतो. एका शेराचा अथवदृष््या दसु र्या शेराशी काही सबिं धिं
नसतो. पढु चा शेर--अब के लमल के देलखये क्या रॉंग हो
लफर हमारी जुस्तज होने लगी....
----पन्ु हा आम्हाला(र्ला) ते शोधू लागले आहेत. क्षर्त्र क्षकिंर्ा प्रेयसी
शोधत आहेत. ‘कुठे असेल बरिं हा ?’ अशी क्षर्चारपसू करू लागले आहेत.
तेव्हा पाहू या पन्ु हा एकदा भेटून; पाहू या काय नर्ीन रिंग पाहायला क्षर्ळतो!
‘दाग’ इतराए हुए लफरते हैं आज
शायद उनकी आबरू होने लगी...
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---- अरे र्ा! दाग आज अगदी ऐटीत क्षफरतािंना क्षदसताहेत! काय बरिं घडलिं
असिं? हाऽिं !
बहुतेक त्यािंची पत र्ाढलेली क्षदसतेय!् त्यािंना लोक चाहू लागलेत!
या शेर्टच्या शेरात कर्ीनिं आपलिं नार् गिंफ
ु लिं आहे. अशा शेरास
‘गझलेचा र्क्ता’ असिं म्हणतात.
दागचे खपू चाहते होते र् त्याला प्रक्षतष्ठाही क्षर्ळाली. आजही त्याच्िं या
गझला ऐकल्या जातात. र्ेहदी हसन, र्क्षल्लका पख
ु राज, गल
ु ार् अली, जगजीत
क्षसिंह या नार्र्िंत गायकािंनी दागचे शब्द सरु ािंर्धे सजर्नू अजरार्र करून ठे र्ले
आहेत.
हैदराबाद(क्षहदिं स्ु थान) येथे र्याच्या 76 व्या र्र्ी दाग काळाच्या
पडद्याआड गेले.(1831 ते 1905) पण त्यािंची शायरी आजही रक्षसकािंच्या र्नात
क्षजर्तिं आहे.
17.01.2016 एकता मालसक

******
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शायर लनदा फाजली

‘सरु ’ नार्ाची क्षहदिं ी क्षफल्र् पाक्षहली होती तम्ु ही? त्यात एक गाणिं होतिं, ‘आ
भी जा, आ भी जा ऽ‘. या गाण्याला बेस्ट गीतकार र् बेस्ट गीत हे अर्ॉडव क्षनदा
फाजलींना क्षर्ळालिं होत.िं क्षनदा चा अथव आर्ाज देणे; हाक र्ारणे, पक
ु ारणे. आज
आपण क्षकतीही र्नापासनू हाक र्ारली, आ भी जाऽऽऽ असिं पक
ु ारलिं तरी क्षनदा
त्या हाके च्या पलीकडे क्षनघनू गेले आहेत. ते कधीही परत येऊ शकणार
नाहीत,याचिं दःु ख आहे. या गाण्याच्याच दोन ओळी पाहा,
आ भी जा, आ भी जा ,ऐ सुबहा,
रात को कर लवदा, लदलरुबा, आ भी जा....
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गाण्याची सरुु र्ात ऐकली की आपल्याला र्ाटतिं, हे गाणिं क्षतनिं क्षकिंर्ा त्यानिं
आपल्या प्रेयालाच म्हटलिं असणार! पण ‘ऐ सबु हा,’ हे शब्द ऐकल्यार्र कळतिं
की कर्ी ‘सकाळ’ला बोलार्तो आहे. उजेडाला साद घालतो आहे. रात्रीला
क्षनरोप दे म्हणतो आहे. ती सकाळ कुठली बरिं? अज्ञानाची अधिं ारी रात्र सिंपनू
ज्ञानाची सकाळ;जगातील िेर् सपिं नू प्रेर्ाची ‘सकाळ’ इत्याक्षद त्या ओळीचे अथव
होऊ शकतात सकाळ हे एक प्रतीक आहे. के र्ढा व्यापक अथव आहे या दोन
ओळींना!
क्षनदा फाजली हे असे उच्च क्षर्चार बाळगणारे शायर होते. क्षफल्र्साठी
गीतकार ते नतिं र झाले. गीतकारार्र बर्याच र्यावदा पडतात असिं त्याचिं र्त होतिं.
पटकथा, प्रसिंग आक्षण क्षदग्दशवकाची र्ागणी या कात्रीतनू गीत जार्िं लागतिं असिं
ते म्हणायचे. पण गीत ही एक कक्षर्ताच असते; ते क्षलक्षहतानिं ा तर्ु चा कस
लागतो. क्षशर्ाय पैसा क्षर्ळक्षर्णिं तर जरूर असतिं. ररकाम्या पोटी कलासाधनाही
अर्घड असते. आपण पाहतो की, प्रक्षतभार्तिं कर्ी र्ाङर्यीन दजावची गीतिं
क्षलहून जातात. त्यापैकीच एक होते क्षनदा फाजली.र्राठीत या सदिं भावत आपण
गक्षदर्ािंना क्षर्सरणे शक्य आहे का?
क्षनदािंना पक्षहलिं गीत क्षलक्षहण्याची सिंधी ‘रक्षझया सल्ु तान’ क्षफल्र् र्धे
क्षर्ळाली.
आई जॉंजीर की झनकार खुदा खैर करे
लदल हुआ लकसका लगरफ्तार खुदा खैर करे....
रक्षझया र् क्षतचा हबशी गल
ु ार्, जो कै दी असतो, यािंच्या र्नात परस्परािंबद्दल
प्रेर् क्षनर्ावण होत.िं स्र्तःच्या प्रेर्ाची जाणीर् झाल्यार्र गल
ु ार् घाबरतोच र्
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परर्ेश्वराची प्राथवना करतो; बाबा रे , आता तचू र्ाचर्! या शेरातील शब्द, उपर्ा
कै द्याला सचु तील अशाच आहेत. तो तर कै दी होताच पण आता हृदयसद्ध
ु ा
प्रेर्ात कै द झालिं. साखळदडिं ािंचा आर्ाज आला म्हणजेच त्या प्रेर्ाची चाहूल
लागली .आता, हे कल्याणकारी देर्ा, तचू काय ते बघ! त्याला देर् आठर्ला
कारण रक्षझया क्षहदिं स्ु तानची र्क्षलका होती. त्याचिं क्षतच्यार्र प्रेर्? प्रजेर्धे
खळबळच (कयार्त)उडून जाईल!
जाने ये कौन मेरी रूह को छ कर गज
ु रा
इक कयामत हुई बेदार खुदा खैर करे...
पढु चा शेर आहे—
लम्हा लम्हा मेरी आख
ॉं ों में लखची जाती है
इक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे....
रक्षझयाच्या सौंदयावला तो ‘चर्कती हुई तलर्ार’ अशी उपर्ा देतो, ते
लढर्य्याला साजेसिंच आहे.
क्षसनेर्ासाठी गाणी क्षलक्षहण्याआधीही क्षनदा फाजली शायर होतेच. अगदी
14-15 र्र्े र्यापासनू च. क्षदल्लीत 12 ऑक्टोबर 1938 ला जन्र्लेला र्क्त
ु दा
हसन क्षशिणासाठी ग्र्ाल्हेरला राक्षहला होता. (र्क्त
ु दा चा अथव नेता क्षकिंर्ा
धाक्षर्वक गरुु .) त्या कोर्ळया र्यात एकदा एका र्िंक्षदराजर्ळून जातािंना एक भजन
त्याच्या कानार्र पडल.िं कृ ष्ण गोकुळ सोडून क्षनघनू जातो तेव्हा राधा र् गोपी
त्याच्या क्षर्रहात व्याकूळ होतात ती आतवता सरू दासािंनी भजनात गिंफ
ु ली होती.
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तेव्हाच र्क्त
ु दा च्या र्नात कक्षर्ता जागृत झाली र् तो क्षलहू लागला. क्षनदा
फाजली हे उपनार् (तखल्लसु ) त्याने नतिं र घेतल.िं
1964 ला ते नोकरीच्या शोधात र्िंबु ईत आले.काही काळ धर्वयगु र्
क्षब्लट्झ् र्धे क्षलखाण के लिं. त्यािंची काव्यात्र्क भार्ा र् शायरी त्यातनू च
लोकािंच्या नजरे सर्ोर आली र् गीतिं क्षलक्षहण्याची सिंधीही क्षर्ळाली. क्षसनेर्ाच्या
पर्ू ीपासनू र्श
ु ायरे चालचू होते र् नार्ही झालिं होत.िं
प्रक्षसद्ध गझलगायक जगजीत क्षसगिं हे क्षनदा फाजलींच्या बर्याच रचना
अनेक र्ैफलींर्धनू गात असत. कारण क्षनदािंची शायरीची भार्ा ही अत्यिंत साधी
र् सोपी असे. लोकािंच्या बोलीभार्ेचा सहजपणा त्यात होता. त्यार्ळ
ु े त्यािंच्या
गझला र् गीते लोकाच्िं या हृदयाला सहज क्षभडत असत. क्षक्लष् क्षलखाण
सर्जलिंच नाही तर हृदयापयंत पोहोचणार तरी कस?िं म्हणतात ना, साधिं-सोपिं
क्षलक्षहणिं खपू अर्घड असत.िं कारण साधिं-सोपिं असनू त्यात गक्षहरा अथव भरता
आला पाक्षहजे! त्यासाठी कर्ी प्रक्षतभार्ान असला पाक्षहजे; आक्षण क्षनदा फाजली
तसे होते! पारिंपाररक पक्षशवयन कल्पनासृष्ी र् क्षक्लष्तेला त्यािंनी आपल्या
शायरीपासनू दरू ठे र्ल.िं शेर बघू या--घर से मलस्जद है बहुत दर, चलो यॉं कर लें
लकसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए....
एखाद्या रडणार्या र्ल
ु ाला हसक्षर्णिं हे देर्ाला प्राथवना करण्याइतकिंच
पण्ु यकर्व आहे, असिं शायरला सचु र्ायचिं आहे. ‘रोते हुए बच्चेको हँसाना’ या
साध्या कल्पनेत र्ोठा अथव आहे. सर्जा, त्या गरीब र्ल
ु ाला भक
ू लागली
असेल, कदाक्षचत तो अनाथ क्षनराधात असेल; तर तो ( तो एकटाच नव्हे, तर
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अशी अनेक र्ल
ु िं) तो भक
ु े ला राहणार नाही, त्याला आधार क्षर्ळे ल याची
जबाबदारी सर्ाजाचीच आहे ना? क्षनदा फाजलींना हेच म्हणायचिं आहे.
आणखी एका क्षठकाणी ते क्षलक्षहतात,
मलस्जद से बेहतर लकसी नादान की खुशी है
एक बच्चेकी हँसी है....
या कर्ीचिं हृदय र्ल
ु ािंच्या बाबत खपू सिंर्ेदनशील होतिं
इन चरागों को हवाओ ॉं का खौफ नहीं
इन चरागों को हवाओ ॉं से बचाया जाए...
या (लहानग्यानिं ा) दीपकानिं ा र्ार्याची म्हणजे सभिं ाव्य सक
िं टाचिं ी भीती
र्ाटत नाहीए कारण त्यािंना सिंकटािंची काही कल्पनाच नाहीए! त्यािंना कळतच
नाही की या जगात असे र्ारे - र्ाहताहेत जे त्यािंच्या जीर्नाला धोकादायक
आहेत.ते त्यािंना र्ारक ठरू शकतात.या दीपकािंना क्षर्झर्नू टाकू शकतात.
म्हणनू यािंची अशा र्ार्या-र्ादळापासनू जपणक
ू के ली पाक्षहजे.
आपण आजकाल ऐकत र् पाहात आहोत की दहशतर्ादीही आता
‘Catch Them Young’ असा प्रयोग करताहेत. लहान र्यात त्याच्िं या
‘कोर्या पाटीर्र’ िेर् कोरून त्यािंच्याकरर्ी गन्ु हे घडक्षर्ण्याच्या घातक योजना
त्याच्िं या नासलेल्या डोक्यात घोळत आहे. म्हणनू या नर्तरुण क्षपढीला,
लहानग्यािंना सािंभाळलिं पाक्षहजे.
क्षनदा फाजली हे क्षहदिं स्ु तानी सिंस्कृ तीचे पजु ारी होते. बिंधतु ा, प्रेर्, क्षनःस्र्ाथव
(याबरोबर त्याग येतोच) र् सक्षहष्णतु ा हे आपल्या सस्िं कृ तीचे चार स्तभिं आहेत.
कर्ीने एका शेरात प्रेर्ाक्षर्र्यी काय म्हटलिंय पाहा—
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तारों में चमक फलों में रॉंगत न रहेगी
कुछ भी न रहेगा जो मुहब्बत न रहेगी...
प्रेर्-भार्ना ही क्षर्श्वातील सर्ावत र्हत्त्र्पणू व भार्ना आहे. ‘फूलों की रिंगत’
या शब्दात धरती, तर तारों र्ें चर्क या शब्दािंनी असीर् आकाशाकडे कर्ी
क्षनदेश करत आहे. जर प्रेर् ही गोष् अक्षस्तत्र्ात नसेल तर जक्षर्नी पासनू
आकाशापयंत काहीच राहणार नाही. या ओळीत कर्ीनिं क्षर्ज्ञानच भरून ठे र्लिं
आहे. प्रत्येक सजीर् र्ा अजीर् गोष् ही अणचिंू ी बनलेली आहे. सर्जा अणच्ू या
प्रोटॉन र् इलेक्रॉन र्धे आकर्वण,ओढ नसतीच तर?---तर अणचू िं अक्षस्तत्र्च
नसतिं;अशा पररक्षस्थतीत र्ग सृष्ी कुठून क्षनर्ावण होणार?
दसु र्या कुणा एका शायरानिं म्हटलिं आहे,
इक लफ्जे मुहब्बत का अदनासा फसाना है
लसमटे तो लदले-आलशक फै ले तो जमाना है....( लजगर मुरादाबादी)
अथव असा, प्रेर् या भार्नेचिं अगदी सिंक्षिप्त र्णवन करता येतिं. त्या भार्नेचिं
सक्ष्ू र् रूप म्हणजे प्रेक्षर्काचिं हृदय आक्षण क्षर्राट रूप म्हणजे हे क्षर्श्व!!
क्षनदा फाजलींनी या जगाच्या कल्याणासाठी ईश्वराकडे प्राथवना के ली आहे;
लचलडयों को दाने, बच्चों को गुडदानी दे मौला
गरज-बरस प्यासी धरती पर, लफर पानी दे मौला...
लफर रौशन कर जहरका प्याला, चमका नयी सदी भी
झटों की दुलनया में सच को ताबानी दे मौला...
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लफर मॉंलदर से बाहर आकर चारों ओर लबखर जा
लफर मॉंलदर को कोई मीरा दीवानी दे मौला...
तेरे होते कोइ लकसीकी जान का दुश्मन क्यों है
जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला ....
दसु र्या शेरात ‘जहरका सयाला’ चा उल्लेख आहे; तो आहे र्ीरे चा क्षकिंर्ा
सॉक्रेटीसचा!. र्ीरे निं आपल्या भक्तीर्र अढळ राहून तो पेला जर्ळ के ला; तर
सॉक्रेटीसने लोकानिं ा सत्याशी ठार् राहण्याचा धडा देण्यासाठी हेर्लॉकसारखे
क्षर्र् क्षपऊन टाकले. असे क्षर्र्पेले या शतकातही उजळू देत म्हणजे अशी दृढ
क्षर्चारािंची र्ाणसे या जगाला क्षर्ळू देत. हा खल
ु ासा स्र्तः क्षनदा फाजली यािंनीच
एका र्ल
ु ाखतीत के ला आहे.
ईश्वराचे अक्षस्तत्र् या जगात असनू ही र्ानर्तेचे दश्ु र्न र्ाणसानिं ाच र्ारत
आहेत,याचिं कर्ीला दःु ख आहे. र्ाणसाला सहज नैसक्षगवक र्रणाचा हक्क आहे
ना ? तो त्याचा त्याला क्षर्ळू दे.
दोहे हा क्षनदािंना आर्डणारा एक रचनाप्रकार होता. या प्रकारातही दोन
ओळींर्ध्ये सपिं रू ण अथव सार्ार्लेला असतो. हा दोहा-सीधा-साधा डालकया जाद करे महान
एकही थैली में भरे आस
ॉं और मुस्कान..
ई-र्ेल च्या काळात पोस्टर्न (डाक्षकया) या ‘सस्िं थेचिं’ र्हत्त्र् कर्ी झालेलिं
आहे;पण अजनू ही टेक्नॉलॉजी पासनू दरू असणारे लोक त्याची र्ाट पाहतात.
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त्याच्या थैलीत चािंगल्या-र्ाईट बातम्यािंची सरक्षर्सळ असते. हसू आक्षण आसू
र्ाटत त्याला क्षफरार्िं लागत.िं
एकात्र्ता अधोरे क्षखत करणारा आणखी एक दोहा—
लहॉंद का हो दान या मुलस्लम की खैरात
गेह चावल दाल का, क्या मजहब ,क्या जात...
क्षनदा फाजली यािंनी 24पस्ु तके क्षलक्षहली त्यात क्षहदिं ी, उदवू र् गजु राथी
भार्ेतील पस्ु तकाचिं ा सर्ार्ेश आहे. ते एकात्र्तेचे परु स्कते होते. क्षहदिं स्ु तानच्या
क्षर्भाजनाबद्दल ते नाराज होते.क्षर्भाजनानिंतर त्यािंचे र्ाता-क्षपता पाक्षकस्तानात
क्षनघनू गेले;र्ात्र त्यािंनी भारतातच राहणे पसिंत के ले. जातीय दगिं ली, र्ल
ू तत्र्र्ाद
याचिं ा त्यानिं ी कायर्च क्षनर्ेध के ला. त्याबद्दल त्यानिं ी लेखनही के ले. नशनल
हार्वनी अर्ॉडव देऊन त्यािंचा गौरर् करण्यात आला होता.
क्षनदा फाजली यािंच्या जाण्यार्ळ
ु े शायरीचिं जग सनु िं सनु िं झालिं आहे. ते जग
त्यानिं ा कधीच क्षर्सरू शकणार नाही. त्याचिं ी शायरी अनेक क्षपढ्याचिं े भार्क्षनक
पोर्ण करीत राहील.
अपनी मजी से कह ॉं अपने सफर के हम हैं
रुख हवाओ ॉं का लजधर है, उधर के हम हैं....
वक्त के साथ है लमट्टी का सफर सलदयों से
लकस को मालम कह ॉं के है लकधर के हम है...
एकता मालसक
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कवी प्रदीप

रार्चद्रिं नारायण क्षिर्ेदी यानिं ा ओळखता का तम्ु ही? काय ? नाही
ओळखत? पण तम्ु ही ते गाणिं ऐकलयत का? ‘ऐ र्ेरे र्तन के लोगों..’ हे गाणिं?
हे तर आपलिं आर्डतिं गाणिं असणारच! लता र्िंगेशकर चा आर्ाज आक्षण सी.
रार्चद्रिं याचिं िं सगिं ीत. प.िं नेहरूिंच्या डोळयात पाणी उभिं करणारिं र्नस्पशी गाणिं!
त्याचे कर्ी होते, त्यािंचिं नार् नक्कीच तम्ु हाला र्ाहीत असणार. बरोबर; कर्ी
प्रदीप. म्हणजेच आपले रार्चद्रिं नारायण क्षिर्ेदी. प्रदीप हे त्याचिं िं काव्यातलिं
टोपण नार् होतिं. उदतवू अशा टोपणनार्ाला ‘तखल्लसु ’ म्हणतात. प्रदीप एक
र्हान कर्ी होते. देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेल्या कक्षर्तािंना आक्षण गाण्यािंना
लोकानिं ी अिरशः डोक्यार्र घेतलिं.
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जनु ा क्षचत्रपट क्षकस्र्त ( अशोककुर्ार र् देक्षर्काराणी) यासाठी त्यानिं ा प्रथर्
गाणी क्षलक्षहण्याची सधिं ी क्षर्ळाली. सर्व गाणी प्रक्षसद्ध पार्ली. त्यार्ेळी दसु रिं
कोणतिंही र्ाध्यर् नसल्याने के र्ळ गाण्यािंसाठी म्हणनू लोकािंनी हा क्षसनेर्ा दहादहा र्ेळा पाक्षहला, असिं म्हणतात. त्यातील एक गाणिं असिं होतिं--आज लहमालै की चोटी ने लफर हम को ललकारा है
दर हटो, दर हटो, ऐ दुलनयावालों, लहन्दोस्त ॉं हमारा है ।।
त्यार्ेळी लहान लहान र्ल
ु िं सद्ध
ु ा र्ठु ी आर्ळून आर्ेशाने हे गाणिं म्हणतािंना
लोकािंनी पाक्षहलिं आहे. यानिंतर एक क्षचत्रपट आला होता, ‘बिंधन’. त्यात एक
गाणिं होतिं, ‘’चल चल रे नौजर्ान’’. एक कुर्ारर्यीन र्ल
ु गा ते गाणिं म्हणतो -चल चल रे नौजवान । कहना मेरा मान मान
कहना मेरा मान मान , चल रे नौजवान ।।
दर तेरा गाॉंव । और थके प ॉंव ।
लफर भी त हरदम । आगे बढा कदम ।
रुकना तेरा काम नहीं । चलना तेरी शान ।।
…चल चल रे नौजवान…
त आगे बढे जा । आफत से लडे जा ।
ऑधी
ॉं हो या तफान । तब पाओ आसमान ।।
…चल चल रे नौजवान…
या गाण्यानेही श्रोत्यानिं ा र्ेड लार्लिं होतिं. इक्षिं दरा गाधिं ी जेव्हा क्षकशोर-र्यीन
होत्या तेव्हा त्या हे गाणिं गात असत. त्यार्ळ
ु े ते प.िं नेहरूिंच्या कानार्िं र होतिं.
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जेव्हा नेहरूिंबरोबर प्रदीपजींची र्ल
ु ाखत झाली तेव्हा नेहरू चक्षकत र् आनिंक्षदत
झाले अन् म्हणाले, ‘’हे गाणिं तर र्ी इक्षिं दरे कडून खपू दा ऐकलिंय. हे तम्ु ही क्षलक्षहलिं
आहे होय? फार सिंदु र!’’
त्या काळात अशी गाणी तरुणाच्िं या तोंडी असणिं ही काळाची
गरज होती. तशी ती आजही आहे म्हणा! ‘तरुणा, तू पढु े चल! र्ाझिं ऐक. पढु े
जात रहा; याचा अथव आपल्या ध्येयाकडे चालत रहा.त्यार्ेळी सर्ांचिं ध्येय
एकच असे; स्र्ातिंत्र्य!! गार् दरू आहे, तझु े पाय ही थकलेत; पण थािंबणे हा तझु ा
धर्व नाही. पार्लिं पढु े टाकत रहा. चालत राहणिं हेच तल
ु ा शोभनू क्षदसतिं . त्यातच
तझु ा गौरर् आहे.
पढु े पढु े जात रहा; सक
िं टिं आली तरी न घाबरता याच्िं याशी लढ .र्ादळ,
तफ
ु ान काही आलिं तरी र्ागे हटू नकोस. तेव्हाच तल
ु ा सर्ोर स्र्च्छ आकाश
क्षर्ळे ल!! हे सद्ध
ु ा ध्येयप्रेररत तरुणािंसाठी प्रेरणागीतच आहे . सरु र्ातीला ज्या
गाण्याचा उल्लेख के ला ते अजरार्र गाणिं शहीदािंसाठी श्रद्धािंजली अपवण करणारिं
तर आहेच; पण र्ख्ु यतः त्याचिं ी सतत आठर्ण ठे र्ण्याचा र् त्याच्िं याबद्दल सदैर्
कृ तज्ञता बाळगण्याचा सदिं श
े देणारिं गीत आहे.
ऐ मेरे वतनके लोगों, जरा आॉंखमें भर लो पानी
जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरबानी…
जब देश में थी दीवाली, वे खेल रहे थे होली
जब हम बैठे थे घरों में वे झेल रहे थे गोली…
या के र्ळ चार ओळीसद्ध
ु ा र्ाचकाच्िं या र्नाचा ठार् घेण्यास परु े शा
आहेत.’जागृती’ या नार्ाचा जनु ा क्षचत्रपट होता, त्यातील एक गाणिं ही शाळकरी
र्ल
ु ािंनी बोध घेण्यासारखिं आहे.
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हम लाए हैं तफान से कश्ती लनकालके
इस देशको रखना मेरे बच्चों सॉंभालके ….
देशाला स्र्ातत्र्िं य क्षर्ळालिं आहे, र्ल
ु ािंनो, तम्ु ही या स्र्तिंत्र भारतात जन्र्ाला
आला आहात; पण फुकट क्षर्ळालिं आहे का हे स्र्ातत्र्िं य? र्रच्या ओळीत
र्ाचलिंत ना ? हुतात्र्ा, शहीदािंनी आपले प्राण क्षदले, छातीर्र गोळया झेलल्या;
त्यािंची कुटुिंबिं पोरकी झाली, तेव्हा कुठे आपण आजचा क्षदर्स पाहात आहोत.
र्ल
ु ािंनो, तम्ु ही शालेय पस्ु तकािंबाहेरचाही इक्षतहास र्ाचायला हर्ा. कारण र्गावत
तम्ु हाला पररिेपरु तिंच क्षशकर्लिं जातिं. हा सिंदश
े र्ाझा नाही तो प्रदीपजी देत
आहेत. 100 र्र्ांनतिं रही तो या काळीही लागू पडतो आहे!! खरिं काव्य कधीच
जनु िं होत नसतिं; ते कालातीत असतिं याचिं हे उदाहरण आहे. हऽिं ! एक सागिं ायचचिं
राक्षहलिं की 6 फे ब्रर्ु ारी 2015 लाच त्यािंचिं जन्र्शताब्दी र्र्व सिंपन्न झालिं. त्यािंचा
जन्र् 6 फे ब्रर्ु ारी 1915 र्ध्ये बडनगर, र्ाळर्ा ( र्ध्य प्रदेश) येथे झाला होता.
देशभक्ती, सार्ाक्षजक न्याय, पीक्षडत र् शोक्षर्तािं चे उत्थापन याखवर्यी
त्यानिं ा कळकळ होती. त्याच्िं या शद्ध
ु साक्षत्त्र्क र्नात जे कल्याणकारी क्षर्चार
उर्टले तेच त्याच्िं या काव्यातही उतरलेले आहेत.
गरीबािंचे दःु ख एका क्षचत्रपटगीतात ( पैगार्) असे व्यक्त करतात-ओ अमीरों के परमेश्वर, हम गरीबों की भी ले खबर
देख हम लुट रहे हैं तेरे राज में , कुछ हमारा भी इन्साफ कर…..
-----हे दयाघना, जरा आर्चाही क्षर्चार कर; आम्हालाही न्याय दे!
देर्ाच्या राज्यात गररबािंनी उध्र्स्तच व्हायला हर्िं, असाच का तझु ा कायदा
आहे?
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लदलके अॉंदर दुख छुपाकर, हाए बरसों से हम रो रहे
क्या बताए,ॉं क्या सुनाए,ॉं हम पे क्या क्या लसतम हो रहे
हम तो जीते है दाता, तेरे देश में आज तलवार की धारपर…..
----- दीन र् गरीब जनतेची क्षस्थती आजही अक्षतशय हलाखीची आहे.
त्यािंच्यार्र होणार्या अत्त्याचारािंना तर सीर्ाच नाही. रोजचे दोन र्ेळचे जेर्णही
क्षर्ळत नसेल तर घर , शैिक्षणक, आरोग्य अशा आर्श्यक सक्षु र्धा त्यानिं ा कुठून
क्षर्ळणार? सर्ाज अशा गरीबार्िं रच अक्षधक अत्त्याचार करतो. त्याचिं िं जगणिं
म्हणजे तलवारीच्या धारे र्र चालण्यासारखिंच कठीण र् दःु खद आहे; आक्षण हे
दःु ख ते सािंगणार तरी कोणाला? देर्ही त्यािंच्या बाजचू ा नाही!
कर्ी प्रदीप यािंनी अचक
ू र्णवन के लिं आहे. सरकार योजना जाहीर करत
असे पण त्याचा लाभ ‘बफावसारखा’ असे. प्रत्यिात ते खालपयंत पोहोचतच
नसे. बफावप्रर्ाणे लाभ र्धल्यार्धेच क्षर्तळून जात असे. ज्यानिं ा र्दत हर्ी आहे
तेथपयंत लाभ पोहोचलेच नाहीत. श्रीर्िंत अक्षधक श्रीर्िंत होत गेले र् गरीब
देशोधडीला लागले!!
लकस अदालत में हम न्याय माॉंगें आज तो बॉंद सब द्वार हैं
त भी हआ आज उनका , जो यह ॉंपर गुनाहगार हैं
बोल दुलनयाके भगवान हम क्या करें ,
इस अॉंधेरे में जाएॉं लकधर….??
----- अशी फक्त हजारों प्रश्नक्षचन्हचिं गरीबािंना सतार्त असतात. परर्ेश्वरही
गरीबािंचा र्ाली होण्याऐर्जी श्रीर्िंतािंच्याच पाठी उभा असतो. ( असिं दःु खी
जनतेला र्ाटलिं तर त्यात चक
ू काय आहे? कारण पैशानिं सारिं काही क्षर्कत घेतात
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येतिं!) श्रीर्िंतािंना क्षर्नातारण कोटींची कजे क्षर्ळतात; त्यािंचा टक्स थकला तरी
चालतो; त्यािंची र्ीजक्षबलिं लाखोंनी थकली तरी र्ीज तोडली जात
नाही….अशी शेकडो क्षठकाणी तफार्त आढळते. गररबािंसाठी असतो फक्त
अधिं ार! त्यात त्यानिं ी जायचिं तरी कुठे आक्षण कसिं?
के र्ळ साडेचार र्र्ं एक र्ाणसू देशाच्या क्षहतासाठी कार् करतोय, तर
त्यािंना क्षर्रोधी लोक त्रास देताहेत. कारण त्यािंची दक
ु ानिं, पेढ्या बिंद पडल्या
आहेत ना!! कर्ी प्रदीप यािंचिं देशभक्तीपर काव्य, क्षकिंर्ा नसु ती क्षचत्रपटगीतिं जरी
तरुणािंनी ऐकली ना, तरी त्यािंच्या र्नाला प्रेरणा क्षर्ळेल, र्ेंदल
ू ा चालना क्षर्ळे ल.
पररर्तवन यायला हर्े असेल तर प्रथर् देश र् नतिं र र्ी! अशी क्षर्चारप्रणाली
तयार झाली तरच काहीतरी भलिं होणार आहे.
‘अच्छे क्षदन’ जादनू े येत नसतात; कािंडी क्षफरर्ली की झालिं,असां नसतां!
अच्छे क्षदन येण्यासाठी प्रत्येक र्ाणसू सधु ारला पाक्षहजे. जेवण भरपरू करा; पण
‘िाणां’ बांद करा असां टीकाकाराांना साांगायला हव.ां
देख तेरे सस
ॉं ारकी हालत क्या हो गई भगवान,
लकतना बदल गया इन्सान!
सरज ना बदला, च ॉंद ना बदला , ना बदला रे आसमान!
लकतना बदल गया इन्सान!
हे ‘नाक्षस्तक’(जनु ा) या क्षचत्रपटातील गाणिं. खपू च अथवपणू व असिं कर्ीनिं
क्षलक्षहलिं होतिं. ‘क्षबनाका गीतर्ाला’ ही रे क्षडओ क्षसलोन ( आताचे श्रीलक
िं ा ) र्र
फार लोकक्षप्रय होती. त्यात र्ाक्षर्वक कायवक्रर्ात कोणतिं गीत ‘टॉप’ ला येणार,
ही फार उत्सक
ु ता असायची. त्यार्ेळी र्ाझ्या आठर्णीप्रर्ाणे तीन र्र्े सतत
हेच गाणिं ‘पहली पायदान’ र्र होतिं! त्यार्ेळी गाण्यािंर्ध्ये काव्य असे र् र्ख्ु य
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म्हणजे ते लोकािंना सर्जत असे; त्यार्ळ
ु े ती गाणी के र्ळ ररदर्ची नसत;
त्यािंच्या अथावर्रूनही ती लोकक्षप्रय होत असत. क्षशर्ाय क्षनर्ड करतािंना खर्या
लोकक्षप्रयतेनसु ारच होत असे. ‘र्नेज’ करण्याचा अप्रार्ाक्षणकपणा नव्हता.
‘नागर्णी’ नार्ाचा एक जनु ा क्षचत्रपट होता. त्यातील प्रदीप यानिं ी क्षलक्षहलेलिं
अगदी जीर्नाच्या तत्त्र्ज्ञानार्र आधाररत होतिं. ते गीत त्यािंनी स्र्तःच गायलिं
होतिं. म्हणनू र्द्दु ार् इथे देत आहे.
लपॉंजडे के पछ
ॉं ी रे, तेरा ददय न जाने कोय्
बाहर से त खामोश रहे पर, भीतर भीतर रोय…
् ..
कहे न सके त अपनी कहानी,
तेरी भी पॉंछी, क्या लजॉंदगानी रे
लवलध ने तेरी कथा ललखी आॉंसॉं में कलम डुबोय…
् .
चुपके चुपके रोनेवाले, रखना छुपाके लदलके छाले रे
ये पत्थरका देस है पगले, कोई न तेरा होय…
् …तेरा ददय….
यातील खपांजर्यातील पक्षी म्हणजे एकतर जीवी॓ . म्हणजे इथे मनष्ु य. खकांवा
अक्षरशः पाळलेला पक्षी. आणिी एक अथष म्हणजे खब्रखटशाच्ां या पारतत्र्ां यात
अडकलेले भारतीय. तयाांच्या खवरोधात नसु तां बोलल्याची शांका जरी आली तरी
कै द, िाशी अशा खशक्षा ठरलेल्याच! तेव्हा गपु चपू ते दःु ि सहन करणां
याखशवाय पयाषय नव्हता. साध्या माणसाचां ही प्रखतखनखधतव हे गीत करत.ां आपलां
दःु ि माणसाला मनातच ठे वावां लागत.ां तसांच करायला कवी साांगत आहे;
कारण ते ऐकून कोणाला पाझर िुटणार आहे? इथे माणसाचां ी हृदयां के वळ
दगडाांचीच आहेत! या जगात ‘आपलां’ असां कोणी नसतां.
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कवीच्या शब्दात खकती ताकद असते हे आपल्याला इथे जाणवतां.
कवीच ते सामर्थयष शब्दानां ा देत असतो.
याखशवाय, मैं तो आरती उतारां रे , सांतोषी माता की…..सारिी अजरामर
झालेली गाणीही अजनू ऐकू येतात. प्रदीप याांना खचत्रपट-दखु नयेनां दादासाहेब
िाळके ऍवी॓ ॉडष देऊन सन्माखनतही के ल.ां देशभक्तीनां या कवीचां मन इतकां
ओथबां लेलां होतां की आपल्या गाणयाच्ां या रॉयल्टीचां सवष उतपन्न तयानां ी ‘वॉर
खवडोज िांड’ ला ( हुतातमा सैखनकाांच्या खवधवा पतनींना ) कायमचां समखपषत
करन टाकलां आहे. 11 खडसेंबर 1998 रोजी तयाचां ी लेिणी थाबां ली, ती
कायमचीच.
अशा देशभक्त कवीला खवनम्र प्रणाम!!!
नििेंबर 2015 Hindi Vivek मधील लहॉंदी लेखाचे भार्षाॉंतर
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चॉंद्रानना...मीनाकुमारी

बा अदब! बा र्ल
ु ाक्षहजा!! शब्दाच्िं या पालखीत सजलेलिं क्षतचिं दःु ख आज
पन्ु हा सर्ोर येत आहे. क्षतच्याच अश्रिंचू े भोई पालखी ‘र्ाहून’ आणताहेत.....क्षतनिं
दःु खाचा नेहर्ी सन्र्ानच के ला....कारण ते ‘त्यानिं’ क्षदलेलिं होतिं... त्यानिं क्षदलेली
दःु खाची ‘र्दीयत’...दःु खाचा ठे र्ा...तो क्षजर्ापाड जपायला हर्ाच निं?
कह ॉं अब मैं इस गम से घबराके जाऊॉं
लक यह गम तुम्हारी वदीयत है मुझको....
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यातला ‘तो’ आहे तरी कोण? आक्षण ‘ती’? क्षजनिं, त्यानिं क्षदलेलिं प्रत्येक
दःु ख खश
ु ीने स्र्ीकारलिं ती? ‘ती ‘ होती...चिंद्रानना! र्ाहजबीन....र्ीनाकुर्ारी.
आक्षण तो? तो म्हणजे ते ‘प्रेर्’ भरभरून ..आससु नू क्षतनिं के लेलिं प्रेर्. या प्रेर्ातनू
क्षतला क्षर्ळालिं ते के र्ळ दःु ख....दःु ख...आक्षण फक्त दःु खच!
मेरा जीना- मरना तुम्हारे ललए था
तुम्ही हो मसीहा, तुम्ही मेरे कालतल....
प्रेर्ाची आस र्नात धरून त्याची र्ाट पाहाणिं हे क्षतचिं जीर्न होतिं....तोच
क्षतला जगर्णारा होता...याच प्रेर्ासाठी क्षतनिं र्रणही स्र्ीकारलिं. कारण प्रेर् हेच
क्षतचिं जगण्यासाठीचिं अर्ृत होतिं, आक्षण प्रेर्ापायीच क्षतनिं अनतिं ाची र्ाट
पत्करली.
ती त्या प्रकाशर्ाटेने क्षनघनू गेली, त्याला आज जर्ळजर्ळ पन्नास र्र्ं
होत आली. 31 र्ाचव 1972 हा तो अधिं कारर्य क्षदर्स. क्षतचे चाहते पण्ु यात
क्षहदिं क्षर्जय या त्यार्ेळच्या प्रक्षतक्षष्ठत क्षचत्रगृहात त्यािंच्या आर्डत्या ‘पाकीजा’ला
रुपेरी पडद्यार्र पाहात होते, तोंच एक स्लाईड पडद्यार्र आली; त्या िणी एक
धबधबा स्तब्ध झाला.... ‘ र्ैं यह भी न कह सकी, क्षक र्ैं एक तर्ायफ हू’िं या
र्ाक्यापाशी!
‘र्ीनाकुर्ारीजी का अभी अभी इन्तकाल हो गया; खदु ा उन्हें जन्नत बख्शें’
क्षतला काय ‘जन्नत’ ची, स्र्गावची आस होती? क्षतला एकच हर्िं होतिं, प्रेर्!
क्षतच्यार्र र्र्ावर् करणारिं धबधब्यासारखिं क्षनखळ, क्षनस्र्ाथी प्रेर्. पण ते स्र्सन
अधरू िं च राक्षहलिं. प्रेर् या कल्पनेर्रच ती प्रेर् करत होती. आपल्याला हर्िंय,् ते
प्रेर् क्षर्ळालयिं ् याच कल्पनेत ती होती; पण कल्पना अन् र्ास्तर् कधी एक
असतात का?
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मेरे ही ख्वाब मेरेललए जहर बन गए
मेरे तसव्वुरात ने ही डस ललया मुझे....
र्ाझ्या कल्पनािंनीच (तसव्र्रु ात) र्ला दश
िं के ला आक्षण र्ाझी स्र्सनिं
र्ाझ्यासाठी क्षर्र् ठरली. ‘सयार एक ख्र्ाब था’ या कक्षर्तेत ती म्हणते,
वक्त ने छीन ललया हौसला-ए-जब्ते-लसतम
अब तो हर हालदसा-ए-गम पे तडप उठता है लदल
हर नए जख्म पे अब रूह लबलख उठती है
होंठ अगर हॉंस भी पडे, ऑख
ॉं छलक उठती है.....
खपू अत्त्याचार सोसनू झाले, आता त्यािंच्यार्र ताबा क्षर्ळक्षर्ण्याचिं सार्थ्यव
र्ाझ्यात उरलिं नाही...आता प्रत्येक दःु खद घटनेचा सार्ना करतािंना हृदय
तडफडतिं.....प्रत्येक नर्ी जखर् सहन करतािंना आत्र्ा तळर्ळतो. र्रर्र
ओठार्िं र हसू आणलिं, तरी डोळे र्ात्र अश्रू ढाळत राहतात.
र्क्त ने छीन क्षलया....म्हटलिंय....शेर्टी र्क्त म्हणजे तरी काय?
जन्र्ापासनू र्रणापयंतचा काळ....अथावत जीर्न. जीर्नाने क्षतचिं जगण्याचिं
सार्थ्यवच क्षहरार्नू घेतलिं होत.िं
क्षतचे र्डील अली बि यािंनी क्षतला जन्र्ताच ( 1 ऑगस्ट
1933)अनाथालयाच्या पायरीर्र नेऊन ठे र्लिं होत.िं दसु र्या र्ल
ु ीला
पोसण्याइतके पैसेच नव्हते त्यािंच्याजर्ळ; क्षशर्ाय र्ल
ु गा हर्ा होता.....पण
परततािंना त्यािंनी र् इक्बाल बानो ने क्षर्चार बदलला. अपराधी भार्नेने त्यािंनी
क्षतला परत आणलिं खरिं, पण त्यात प्रेर् नसनू ‘बोझ’ हीच भार्ना होती.
तेव्हापासनू च सरू
ु झालिं होतिं क्षतचिं क्षनष्प्रेर् जगणिं....पढु े ती क्षलक्षहते-90

टट गए सब ररश्ते आलखर
इस दुलनया में कौन लकसीका झटे सारे नाते...
र्याच्या चौथ्या र्र्ांपासनू च क्षतला कर्ेर्यासर्ोर जार्िं लागलिं. तेव्हा या
िेत्रात ग्लर्र नव्हतिं; उलट क्षसनेर्ात कार् हे हलकिं सर्जलिं जायच.िं त्याला
प्रक्षतष्ठा नव्हती. र्क्षडलािंच्या सिंसाराचिं ओझिं क्षतच्या क्षचर्क
ु ल्या खािंद्यािंर्र आलिं
होतिं. पक्षहल्या क्षदर्साच्या कार्ाचे एकदर् पिंचर्ीस रुपये क्षर्ळाले, त्याक्षदर्शी हे
कुटुिंब पोटभर जेर्लिं! आई-र्डील र्ोठी बहीण खश
ु ीद र् धाकटी र्ध.ू पढु े हे
क्षतचिं कतवव्यच ठरून गेलिं.....ती बनली पैशाचिं र्शीन!
सुबह से शामतक, दसरों के ललए कुछ करना है
लजसमें खुद अपना कोई नक्श नहीं,
लजन्दगी क्या है, कभी सोचने लगता है ये जहन
ददय के साए,ॉं उदासी का धआ
ु ॉं, दुख की घटा
लदल में रह रह के ये खयाल आता है
लजन्दगी यह है, तो लफर मौत लकसे कहते हैं ?
सारिं जीर्न ती दसु र्यािंसाठी जगली; स्र्तःसाठीचा एक अिंशही त्यात
नव्हता. क्षतच्या र्ाट्याला आल्या फक्त दःु खाच्या काळया सार्ल्या, दःु खाचे
ढग आक्षण औदाक्षसन्य! या र्रणप्राय जगण्याला जीर्न म्हणायचिं, तर र्रण
आणखी र्ेगळिं काय असणार?
हर एक मोडपर बस दो ही नाम लमलते हैं
मौत कह लो, जो मुहब्बत नहीं कह पाओ.....
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दोन्ही गोष्ी एकच आहेत...प्रत्येक र्ळणार्र यापैकीच एक गोष्
भेटेल...प्रेर् क्षकिंर्ा र्रण....काय र्ानायचिं ते तम्ु ही ठरर्ा...प्रेर् म्हणू शकत नसाल
तर त्यालाच र्रण म्हणा, झालिं.....
प्रेर् सोडून जातिं तेव्हा उरतिं, ते फक्त एकाकीपण...तनहाई...एकटेपणा...
क्षतने प्रेर् के ल,िं त्याच स्र्सनातल्या राजकुर्ाराशी क्षतचिं लग्नही झालिं. कर्ाल
अर्रोही क्षतचे पती. पण त्यािंचिं हे दसु रिं लग्न होतिं; तीन र्ल
ु िंही होती; ते
क्षतच्यापेिा पिंधरा र्र्ांनी र्ोठे होते. पण क्षतला हे सर्व र्ान्य होतिं. ती इतकिं प्रेर्
करत होती की क्षतची दृष्ी जणू अिंध झाली होती.. पण प्रेर्ात पझेक्षसव्ह
असणार्या र्ीनाला-र्जिं ल
ू ा अपणू वता भासू लागली. कर्ालला ती चदिं न म्हणे.
स्र्तत्रिं र्ृत्तीच्या र्जिं च्ू या कररयरला चदिं नची बधिं निं आड येऊ लागली. नतिं र र्ीना
स्र्तिंत्र एकटी राहू लागली. दोघािंचिं एकर्ेकािंर्र खपू प्रेर् असनू ही एकटेपणा
क्षतच्या र्ाट्याला आला. शायरी आक्षण डायरी हे दोनच क्षर्रिंगळ
ु याचे क्षर्र्य होते.
कर्ाल एकटे नव्हतेच. र्िंजचू ा राजकुर्ार दरु ार्ला...
यह रात, यह तन्हाई,
ये लदल के धडकने की आवाज
यह सन्नाटा,
जज्बाते-मुहब्बत की आखरी अॉंगडाई
बजती हुई हर जालनब, यह मौतकी शहनाई...
सब तुमको बुलाते हैं
....पलभर को तुम आ जाओ..
या एकाकीपणाचा शेर्ट कधी होईल? कधी तो प्रेर्ी येईल? अशा र्ेळी
शायरीचाच आधार...
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घॉंटो बैठकर सोचती ह, लक कौनसी धडकन नज्म करूॉं?
कौनसा रॉंग मुट्ठीमें भर लॉं, लकस लम्हे को कै द करूॉं ?
हर शेर है भीगा-भीगा सा और नज्म है रूठी रूठी सी.....
तनहाईच्या क्षशपिं ल्यात आसर्ाचिं े थेंब पडून कक्षर्तेचे र्ोती तयार होतात; हे
त्या एकाकीपणाचिं सिंदु र फक्षलत असतिं.
---र्ी कोणत्या हृदय-स्पिंदनाची कक्षर्ता करू? कोणते रिंग र्ठु ीतकक्षर्तेत- धरून ठे र्?ू ते तर हातातनू क्षनसटताहेत....
एकदा र्ीनाकुर्ारीला कोणीतरी क्षर्चारलिं, ‘तम्ु ही शायरी-कक्षर्ता का
क्षलक्षहता ?’
क्षतनिं क्षदलेलिं उत्तर र्ाक्षर्वक होतिं. ती म्हणाली, ‘र्ी क्षचत्रपटात र्ेगर्ेगळया
भक्षू र्का करते; ती व्यक्षक्तर्त्त्र्िं म्हणजे र्ी नसते. जरी र्ी त्या भक्षू र्का सर्रसनू
करते, त्या भक्षू र्का र्ी जगते, तरी ते व्यक्त होणिं ‘र्ाझ’िं नसत.िं कक्षर्ता ही र्ाझी
स्र्तःची अक्षभव्यक्ती असते. कक्षर्ता ‘र्ाझी’ असते..र् र्ी क्षतच्यात असते.’ ती
उत्तर् कर्क्षयत्री असल्यार्ळ
ु े च क्षतला हे उत्तर सचु लिं..
क्षशर्ाय काव्य क्षतच्या रिंगसत्रू ाक
िं डूनच (जीन्स) क्षतच्याकडे आलिं असार्.िं
क्षतची आई इक्बाल बेगर् ही र्ळ
ू ची प्रभार्ती. थोर कर्ी रक्षर्िंद्रनाथ ठाकूरािंच्या
एका भार्ाची (सक
ु ु र्ार ठाकूर) र्ल
ु गी. क्षतचिं दसु रिं लग्न अलीबिशी झालिं र् ती
इक्बाल बेगर् झाली. क्षतला गोड गळयाची ईश्वरी देणगी होती र् अलीबि
हार्ोक्षनयर् र्ाजर्ीत असे. त्यार्ळ
ु े सरू आक्षण लय र्ाहजबीं च्या रक्तातच होती.
र्ग ती शायरीपासनू दरू कशी राहणार?
‘क्षबरहन’ या नज्र् र्ध्ये र्ीना क्षलक्षहते,
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जव ॉं बरसातकी रात जलतरॉंग बजाती रही
लहक लहक के नयी लय के सॉंग गाती रही
चमकती बॉंदों की पाजेब झनझनाती रही.....
अल्लडपणे ररर्क्षझर्णार्या रात्रीचिं हे सदिंु र र्णवन क्षतच्या क्षनसगवतादात्म्याची झलक दाखर्तिं.
---रात्र जलतरिंग र्ाजर्त आहे, नाचत नाचत लयीत जणू गात आहे, आक्षण
क्षतच्या पार्लातल्या, थेंबाच्िं या तोरड्या (पाजेब) छुन छुन र्ाजत आहेत.
हे क्षनशा-सिंगीत ऐकत ती र्ात्र जागीच आहे, हे लिात घ्यायला हर्िं. कारण
ती क्षर्रक्षहणी आहे; प्रेर्ापासनू र्क्षिं चत आहे! क्षनसगावतील रूपकाच्िं या र्ाध्यर्ातनू
क्षतनिं आपली र्नःक्षस्थती व्यक्त के लेली आढळते.
‘अनदेखे कदर्’ या कक्षर्तेत ती क्षलक्षहते,
न जाने च ॉंद लनकले लकतने लदन हुए
देखो ना, कमलसन चाॉंदनी ने
समॉंदर में एक रहगुजर बना रक्खी है..
लजसपर कोई राहरौ नजर नहीं आता
मगर कदमों की चाप सुनाई देती है
बेशुमार अनदेखे कदमोंकी चाप....!
--चिंद्राच्या कोर्ळया क्षकरणािंनी सर्द्रु ाच्या लाटािंर्र ,पाहा ना, एक सोनेरी
‘र्ाट’ तयार के ली आहे....लाटाबिं रोबर हेलकार्े घेणारी...पण त्यार्र कोणी
पक्षथक का बरिं क्षदसत नाही? ही र्ाट अक्षस्थर आहे म्हणनू ? र्ग ही प्रेर्ाची र्ाट
असार्ी! पण र्ला कुणाचीतरी चाहूल का ऐकू येतेय? अनेक अनोळखी र्ाणसिं
या र्ाटेर्रून चालत येत आहेत, असा भास र्ला का होतो आहे?....
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असिं ‘क्षर्शफुल क्षथिंक्षकिंग’ या शब्दातनू व्यक्त होत आहे. उदवू शायरीची
ही खाक्षसयत आहे की शब्दािंच्या आडूनही खपू काही व्यक्त होत असतिं..ते अदृष्
आपण डोळसपणे र्ाचायचिं....
लाटािंर्रच्या या र्ाटेर्रून र्ला क्षतच्याच ‘पाकीजा’ र्धलिं एक दृश्य
आठर्लिं. तसाच चिंद्र,
ती लाटािंर्रची सोनेरी र्ाट, त्यार्र प्रेक्षर्कािंना घेऊन चालणारी एक क्षशडाची
नार्....ती म्हणतेय,
‘चलो क्षदलदार चलो, चािंद के पार चलो...’
पण पलीकडे म्हणजे कुठे न्यायला हर्िं होतिं त्यानिं? ते तर झालिं नाही आक्षण
रस्ताच चक
ु ला. त्या प्रेक्षर्काचीच सोबत नाही आक्षण रस्ता दाखक्षर्णार्या
क्षदव्याचीही नाही.
यह लदया बुझ गया आज लकस मोडपर
खो गई है अॉंधेरे में रहगुजर....
क्षनसगावतल्या प्रक्षतर्ािंचिं आणखी एक उदाहरण--शाॉंत समॉंदरका ठहरा हुआ पानी
अचानक तफ ॉं बन जाए
और पलभर में समॉंदर की छातीपर
लहरों का पहाड बनता चला जाए....
आक्षण हे दसु रिं.....
पत्थरों से टकराकर
कतरे रेजा-रेजा हो जाते हैं
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और सरज की लकरनें
उनपर कौसे-कुजह बुन देती हैं...
आयष्ु यात ‘दगडािंर्र’ आपटून आपण क्षर्खरून जातो; पण
क्षकरणासिं ारखिं कोणीतरी येऊन त्या क्षर्खरु लेल्या कणातिं नू आयष्ु यात इन्िं द्रधनष्ु य
फुलर्नू जातिं. इथिं तर क्षतनिं र्ैज्ञाक्षनक सत्यच शायरीत गिंफ
ु लिं आहे...
दसु र्या एका कक्षर्तेत--यह दोस्त है या दुष्मन मेरा
सर पे जो टॉंगा है नीला फलक....
हे र्र टागिं लेलिं क्षनळिं आकाश ( इथे परर्ेश्वर असा अथव) र्ाझा शत्रू तर नाही
ना? के र्ळ दःु खच क्षलक्षहलयिं त्यानिं र्ाझ्या नक्षशबात!
गम वह ॉं नहीं है? इस कोने के पीछे ?
उस मोडपर गमही का साया तो है
यह गम के कदमों की चाप है
जो चुपके चुपके साथ चल रहा है
तआकुब कर रहा है....
गम की तलाश लकतनी आसान है....
दःु ख सतत क्षतचा पाठलाग (तआकुब) करत राक्षहल.िं .. क्षतनिं एका परीनिं
दःु खाचा स्र्तः शोध घेतला, असिंही काही अिंशी म्हणता येईल. ती प्रेर्ाच्या
र्ागे धार्ली.... कदाक्षचत शारीरर्ीलन झालिं पण हृदयाशी नाती जळ
ु लीच
नाहीत...एका क्षठकाणी क्षतनिं क्षलक्षहलिंय्
अपने अॉंदर महक रहा था प्यार
खुद से बाहर तलाश करते थे....
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प्रेर् तर क्षतच्याच रोर्ारोर्ात भरलिं होतिं; तीच ते इतरािंना देत होती. पण
क्षतच्या नक्षशबात र्ात्र तरसणिं होतिं.
तकदीर ने मारा वह पत्थर, मेरी काॉंच की दुलनया टट गई....
आणखी शेर पाहू या—
मौत की गोद लमल रही है अगर
जागे रहने की क्या जरूरत है?
अयादत होती जाती है, इबादत होती जाती है (शोकप्रदशवन र् प्राथवना..)
मेरे मरनेकी देखो, सब को आदत होती जाती है....
राह देखा करेगा सलदयों तक
छोड जाएगॉं े यह जह ॉं तन्हा....
खरिंच, र्ाहजबीन,चिंद्रानना,....र्िंज,ू .....र्ीनाकुर्ारी, तू आम्हाला ‘एकटिं’
सोडून गेलीस
पण आम्ही तल
ु ा क्षर्सरलो नाही....कधीच क्षर्सरणार नाही....!
6.3.2021 Loksatta—
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जीवन से लॉंबे हैं.....
र्न्ना डे

र्न्ना डे गेल?े ऐकलिं होतिं, हॉक्षस्पटलर्धे आहेत...र्यही झालिंय्
...काहीतरी होईल अशी भीतीही र्ाटत होती...र्ागच्यार्ेळी ..काही
र्क्षहन्यापिं र्ू ीच हॉक्षस्पटलर्धनू परतही आले होते.. तेव्हा र्ी जन्ु या
गाण्यािंची र्ही काढून र्ाचत बसले होते..जन्ु या आठर्णींना उजाळा
देत! पण आज सकाळीच र्ार्सभाऊ सधु ाकरचा फोन आला. ‘बातम्या
ऐकल्यास का? र्न्ना डे गेले...पहाटे---’
हातातला दसु रा चहा तसाच राक्षहला. हा कलेचा पजु ारी...सिंगीताचा
साधक..याला ईश्वरान.िं .. ईश्वरा तू तर सयारका सागर आहेस...
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र्नातले क्षर्चार घर्ू जार् आज्ञा झाल्यासारखे र्ागे र्ळले..आक्षण पोहोचले
पन्नासच्या दशकात. थोड्याफार फरकाने आम्ही सगळे च भाऊ-बक्षहणी
(कक्षझन्स) टीन-एज र्धे होतो. सीर्ा नक
ु ताच पाक्षहला होता. दोन गाण्यािंनी र्ेड
लार्लिं होतिं. सनु ो छोटीसी गक्षु डयाकी लिंबी कहानी... आक्षण तू सयारका सागर
है, तेरी इक बिंदू के सयासे हर्...एक नतू नचिं, एक बलराज सहानीच.िं र्न्नाडें चिं र्ी
ऐकलेलिं ते पक्षहलिं गाणिं... त्या आधी क्षसनेर्ेच पाक्षहले नव्हते...सीर्ा ही
‘सोज्र्ळ’ क्षफल्र् होती, घरातल्या र्ोठ्याच्िं या र्ते.म्हणनू बघायला क्षर्ळाली
होती. राजकपरू नक्षगवस ही नार्िंही घरात र्ज्यव होती! ना.सी.फडक्यािंच्या
कादबिं र्या र्ाचण्यार्र बिंदी होती, तसिंच हेही.
जरा र्ोठ्या र्यात कळलिं की एखादिं रोपटिं काय फक्त जक्षर्नीतली खक्षनजिं
आक्षण पाण्यार्र र्ोठिं होतिं? त्याला बाहेरची हर्ा, हर्ेतले प्राक्षणक घटक,
हर्ेबरोबर तरिंगत येणारे बाहेरच्या जगातले गधिं -सगु िंध, सरु ाच्िं या लहरी, चैतन्य
जागर्णार्या प्रकाशाच्या लहरी, सगळिंच हर्िं असतिं, त्याचिं पोर्ण होण्यासाठी.
आर्च्या क्षपढीतले आम्ही सगळे र्ोठे झालो, ते तलत, रफी, र्न्ना डे, क्षकशोर,
र्क
ु े श, लता,आशा, काही अश
िं ानिं शर्शाद- सरु ै या याच्िं या सरु ाबिं रोबर! र्जा
करायची,तर ती गाणी ऐकायची..तेव्हाचा सोसव म्हणजे रे क्षडओ क्षसलोन. खरिंच
फार उपकार आहेत क्षसलोनचे आर्च्या क्षपढीर्र! खरखरीतनू गाळून गाणिं
ऐकायचिं, ते क्षलहून घ्यायचिं, अन् शब्द लार्त बसायचिं.आर्चिं ते र्य सर्ृध्द
के लिं या सार्या गायकािंनी, त्यािंच्या स्र्रानिं ी. कुठे तरी तो रे शर्ी धागा तटु तो, अशा
या लोकाच्िं या जाण्याच्या बातर्ीन.िं तलत, रफी क्षकशोर, र्क
ु े श सगळे आपल्या
घरातलेच तर होते! तेच कशाला ? अगदी र्ेहदी हसन ही आपलाच झाला होता
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की! पक्षहल्यािंदा तो क्षपयानो-सारख्या बटनािंचा टेप-रे कॉडवर त्याचीच कसेट
क्षर्ळाली म्हणनू घेतला होता. नाही ; हे कुणीच ‘जाऊ’ शकत नाहीत!
र्न्नासध्ु दा नाही. कारण त्यािंची जागा, ‘घरिं’ आर्च्या हृदयात आहेत; त्यािंचे सरू
आर्च्या काळजात आहेत, ( र्न्ना ज्या हॉक्षस्पटलर्धे होते त्याचिं नार्ही
नारायण हृदयालय!)
आपल्या आतव आर्ाजात र्न्नािंनी आळर्लिं होत,िं
तेरी इक बदॉं के प्यासे हम । त प्यारका सागर है--घायल मनका पागल पॉंछी । उडनेको बेकरार
पॉंख है कोमल, आॉंख है धुॉंदली । जाना है सागरपार
अब तही इसे समझा, राह भले थे कह ॉंसे हम....
गाणिं कोणतिं लोकक्षप्रय होतिं? र्न्ना दा म्हणायचे, ‘जेव्हा नायक (क्षकिंर्ा
नाक्षयका) पडद्यार्र ते अक्षभनयसार्थ्यावने प्रभार्ीपणे सादर करतात,तेव्हा ते गाणिं
गाजतिं..’
क्षकती क्षर्नयशील स्र्भार्! आपल्याकडे श्रेय ओढून घेण्याची र्ृत्ती
कणर्ात्रही नाही! आज दक्षु र्वळ होत चाललेला हा गणु या कलार्तिं ाकडे
क्षर्पल
ु तेने होता. कबल
ू आहे, बलराज सहानींच्या अक्षभनयात उणीर् नव्हती;
पण गाण्यात जर भार् नसतील तर अक्षभनयाची क्षदशा अक्षभनेत्याला क्षर्ळे ल का?
शब्द उत्तर् असतील, (आक्षण पर्ू ी ते असायचे!) तरीही जेव्हा उत्तर् चाल,
गायकाची उत्तर् िर्ता आक्षण जीर् ओतनू गाणिं क्षजर्िंत करण्याची क्षकर्या
असल्याक्षशर्ाय ते साकार करणिं नटाला अशक्य आहे. गाण्यात शब्द,
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सरू (चाल) आक्षण भार् असेल तर ते कुठल्याही नटाच्या तोंडी नसलिं (म्हणजे
क्षचत्रपटात नसलिं ) तरी ते लोकक्षप्रय होतचिं .
यासाठी इथे र्न्नाच्िं या दोन गाण्याचिं ी आठर्ण र्ी करून देणार आहे.
आर्च्या क्षपढीत ती लोकक्षप्रय झालीच; पण तरुणािंना र् नर्तरुणािंनाही ती
आर्डतील. र्ख्ु य म्हणजे एका नर्ीन सगिं ीतकाराची ओळख होईल. ते म्हणजे
स्र्तः र्न्ना डे! होय, काही गीतिं त्यानिं ी किंपोज के ली आहेत; काही क्षफल्र्स् ना
सिंगीतही क्षदलिं आहे. असा हा सिंगीतात बडु ालेला अष्पैलू कलाकार.
हे गीत र्धक
ु र राजस्थानी यािंनी क्षलक्षहलिं आहे.
सुनसान जमनाका लकनारा । प्यारका अॉंलतम सहारा ।
चाॉंदनीका कफन ओढे सो रहा लकस्मतका मारा
लकससे पछॉं मैं भला अब देखा कहीं मुमताज को
मेरी भी इक मुमताज थी......
यर्नु ेच्या क्षकनार्याशी आपल्या र्नात साहचयव आहे ते
ताजर्हालचिं. कर्ी क्षतथिंच बसला आहे;उदास, एकटा. कसा?
चािंदण्याचिं प्रेतर्स्त्र पािंघरून. शब्दयोजना अशी की त्यातनू अनेक गोष्ी
स्पष् होतात. न साक्षिं गतलेल्याही. कर्ीला क्षकनारा सनु सान र्ाटतोय.्
त्याच्यालेखी क्षतथिं कोणीच नाहीए. कारण त्याची ‘ती’ नाहीए.
कायर्ची हरर्लीय,् सोडून गेलीय.् क्षकती प्रेर् होतिं त्याचिं क्षतच्यार्र?
शाहजहानचिं र्र्ु ताजर्र होतिं, क्षततकिं.तो ताजर्हाल बािंधू शकणार
नसेल कदाक्षचत,् पण तरीही ती त्याची र्र्ु ताजच होती! तो क्षर्चारतोय्
‘पाक्षहलतिं का कुणी र्ाझ्या र्र्ु ताजला?’
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पत्थरोंकी ओट में महकी हुई तनहाइयाॉं, कुछ नहीं कहती
डाललयोंकी झमती और डोलती परछाइयाॉं, कुछ नहीं कहती
खेलती सालहलपे लहरें ले रही अॉंगडाइयाॉं, कुछ नहीं कहती
ये जानके चुपचाप हैं मेरे मुकद्दर की तरह,
हमने तो इनके सामने खोला था लदलके राजको
लकससे पछॉं मैं भला अब......मेरी भी इक मुमताज थी....
----यर्नु ेच्या क्षकनारी, या खडकाच्िं या आडोशाला आम्ही बसत होतो;
त्यािंना क्षर्चारलिं तर काहीच उत्तर देत नाहीत. तशाच या सार्ल्या आक्षण तशाच
या लाटा... जाणनू बजु नू गसप आहेत.. अगदी र्ाझ्या नशीबासारख्या..ते ही
र्ाझ्या (जीर्नातल्या) प्रश्नानिं ा कधीच उत्तर देत नाही...र्ास्तक्षर्क आम्ही
आर्च्या र्नातलिं एकर्ेकािंर्रचिं प्रेर् यािंनाच तर साक्षिं गतलिं होतिं! पण आता
क्षर्चारू तरी कोणाला?
खडकािंच्या आडोशाला क्षर्ळालेला एकान्त गिंधाळलेला होता असिं कर्ीनिं
म्हटलिंय.् फाद्यिं ासध्ु दा दोघािंना पाहून, त्यािंचिं प्रेर् पाहून आनिंदानिं डोलत
होत्या...पण आज सगळे चपु चाप आहेत....
ये जमीं की गोदमें कदमोंका धुॉंधलासा लनशाॉं, खामोश है
ये रुपहला आसमाॉं, मध्दम लसतारोंका जहाॉं, खामोश है
ये खबसरत रात का
लखलता हुआ गुलशन जवाॉं खामोश है... ..
रॉंगीलनया मदहोश हैं अपनी खुशी में डबकर
लकसतरह इनको सुनाऊॉं अब मेरी आवाजको.....
लकससे पछॉं मैं भला....
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सगळा क्षनसगव, ही जर्ीन, हे आकाश गसप आहे.. आक्षण आज आपल्याच
धदिंु ीत आहेत सारे ..कुणाला क्षर्चारू, पाक्षहलतिं का र्ाझ्या र्र्ु ताजला?
पाक्षहलिंत ना तम्ु ही? क्षकती क्षर्रह-व्याकूळ आहे कक्षर्तेतला क्षप्रयकर?
खरिं तर या र्क्त
ु कक्षर्तेची चाल बाधिं ण्यासाठी क्षनर्ड अनेक सिंगीतकारािंनी
के लीच नसती! आक्षण नाहीच के ली. पण त्यातली हीच व्याकुळता र्न्ना दाच्िं या
हृदयाला क्षभडली असार्ी.त्यािंची चाल इतकी सिंदु र आहे की पनु ःपन्ु हा ऐकूनही
सर्ाधान होत नाही....क्षशर्ाय र्न्नादाचिं े ते क्षर्रहातव सरू ..तो र्धाळ
आर्ाज...गीताच्या र्डू ला साजेल असा हळर्ा, अश्रतू थबथबल्या सारखा
स्र्र! सगळिंच अप्रक्षतर्! तम्ु हीही ऐकू शकता ‘य-ू ट्यबू ’ र्र. आम्हाला क्षसलोनरे क्षडओ र्रदान होतिं तसिं आता य-ू ट्यबू हे सगळयानिं ा र्रदान आहे!
आपण सिंख्येचे के र्ढे गल
ु ार् झालो आहोत, असिं बर्याच र्ेळा हल्ली
र्ाटतिं! र्ोठ्या सख्िं येचा आपल्याला हव्यास असतो! ( लाख क्षर्ळाले की कोटी
हर्ेत, त्याही पढु े हजार-कोटी हर्ेत;अगदी प्रकाशाच्या र्ेगाच्या
आकड्याइतकी र्ोठी सिंख्या हर्ी!) अर्क्याने म्हणे पिंधरा हजार गाणी गायली,
तर्क्याला इतकी क्षर्ळाली... काय, फक्त आकडयार्िं र गणु र्त्ता ठरर्ायची ?
र्न्ना डें ना फक्त चार हजार गाणीच क्षर्ळाली, म्हणे! पण त्यािंचिं प्रत्येक गाणिं
क्षनराळया कानान,िं हृदयानिं ऐका म्हणजे र्ग तर्ु चा सख्िं येबाबतचा दृक्षष्कोन
बदलेल.
दसु रिं गीत ही पाहा, याचिं सिंगीत बलसारा यािंचिं आहे. प्रथर् हे गीत
‘गैरक्षफल्र्ी’ सदरातच र्ोडत होतिं;पण नतिं र ते ‘आक्षलगिं न’ या क्षसनेर्ासाठी
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र्न्नािंच्या आर्ाजात होतिं तसिं र्ापरलिं गेलिं.(र्ात्र हा क्षसनेर्ा कधी आला न् गेला,
कळलचिं नाही)
प्यास थी, लफर भी तकाजा न लकया ,
जाने क्या सोचके ऐसा न लकया....
बढके हाथोंपे उठा लेना था,
तुझको सीनेसे लगा लेना था
तेरे होंटोंसे तेरे गालों से, हर रॉंग चुरा लेना था
पर, जाने क्या सोचके ऐसा न लकया....
यापढु े गीतातला तो क्षप्रयकर असिंही म्हणतो, ‘तेरे क्षसनेपे र्डु ी जल्ु फोंको चर्ू
लेता तो करार आ जाता,पर....
लदल हॉंसी आग में ढल सकता था,
मेरा अरमान लनकल सकता था
तेरे मरमर से तराशा ये बदन,
गमय हाथोमें लपघल सकता था
पर, जाने क्या सोचके ऐसा न लकया.....
क्षकती ससु िंस्कृ त, सिंयर्ी आहे यातला परुु र्! स्त्री बद्दल के र्ढी अदब आहे
त्याच्या र्नात.के र्ढा आदर! ती त्याची प्रेयसी आहे, पण त्याला एकान्ताचा
‘नाजायज’ फायदा घेऊन क्षतचा अपर्ान करणिं हे त्याच्या ससु िंस्कृ त क्षर्चारी
र्नाला पटतच नाहीए. म्हणनू , तो म्हणतोय् ‘सोचके ऐसा न क्षकया’....
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हे ही खास र्न्ना डें चिं गीत आहे. भार्पणू व गायलेलिं. ‘गर्व हाथोर्ें ...’ ही
ओळ त्यानिं ी कशी हळुर्ार उच्चारली आहे, ते ऐकायलाच हर्.िं
पाक्षहजे क्षतथे शब्दािंर्र कर्ी-अक्षधक जोर देऊन के लेला उच्चार गाण्याचा
पोतच रे शर्ी करून टाकतो. यासाठी ‘नर्रिंग’ क्षफल्र् र्धलिं त्यािंचिं ते गाणिं
आठर्तिं;
तू छुपी है कहॉिं । र्ैं तडपता यहॉिं । तेरेक्षबन फीका फीका है क्षदलका जहॉिं....
या ध्रर्ु पदानतिं र आशा भोसलेनिं गायलेली तीन कडर्ी आहेत. तीही क्षतनिं
क्षर्रहातव व्याकूळ स्र्रात गायली आहेत. व्ही.शािंतारार् यािंच्या ‘नर्रिंग’
क्षचत्रपटात हे गीत होतिं. याचा नायक कर्ी असतो.त्याची पत्नी, जर्नु ा हीच
त्याची ‘प्रक्षतभा असते. कर्ी-सल
ु भ तद्रिं ीत असतानिं ा तो क्षतला र्ोक्षहनी म्हणत
असतो. ही र्ोक्षहनी कोण? अशा गैरसर्जातनू जर्ना त्याला सोडून जाते. तो
र्ात्र क्षतच्यासाठी तळर्ळत आहे.
नाक्षयकाही त्याच्या भेटीसाठी उत्सक
ु आहे...आक्षण शोध घेत ती, नायक
गात असतो त्या र्ैफलीत हळूच येते...क्षतच्या आतव स्र्रातल्या आर्ाजानिं सभा
स्तक्षिं भत झाली आहे. त्या शातिं तेत फक्त क्षतच्या घगिंु राचिं ा आर्ाज नायकाला ऐकू
येतो....र्न्ना डे गातात..
तो हळुर्ार खजावतला त्याचिं ा सरू र्नाला एकदर् ‘आऽहाऽ‘ म्हणायला
लार्तो..
ये कौन घुॉंगरु झनका । ये कौन च ॉंद चमका ।
ये धरती पे आसमान आ गया पनमका ।
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या ओळी र्ध्य-सप्तकातील र्ड्जा र्र सिंपतात. पढु च्या प्रत्येक ओळीचे
आरोही सरू क्रर्ाक्रर्ाने चढत जातात.
ये कौन फल महका ।
ये कौन पॉंछी चहका ।
महलफल में कै सी खशब उडी लदल जो मेरा बहका ।
तेर्ढ्यात नाक्षयका सिंध्या ( क्षचत्रपटातील नार् जर्नु ा र् कक्षर्कल्पनेतील
तीच र्ोक्षहनी) र्ैक्षफलीत येऊन बसते...क्षतच्या येण्यानेच तर र्ैफलीत जादू
पसरलीय.् ...नायक र्क्षहपाल च्या क्षजर्ात जीर् आला...
लो तन में जान आई । होटों पे तान आई ।
मेरी चकोरी चाॉंदनीमें करके स्नान आई ।
लबछडा वो मीत आया । जीवन का गीत आया।
दो आत्माओ ॉं के लमलन का लदन पनु ीत आया....
यातल्या पक्षहल्या दोन ओळी र्ध्यर् पयंत तर क्षतसर्या-चौथ्या ओळी पचिं र्
गाठतात; आक्षण पढु च्या शेर्टच्या दोन ओळी पाहा
सरत है सपनों की त सोलहनी
जमुना त ही है त ही मेरी मोलहनी!!!
यातील पक्षहली ओळ क्षनर्ादार्र सिंपते तर शेर्टचा र्ोक्षहनी हा शब्द तारर्ड्ज गाठतो....नायकाच्या आतवतेला आणखी गक्षहरा रिंग देतो. त्या तार
र्ड्जार्रच गाणिं सपिं त.िं ..या सर्व ओळी र्नाला खपू आनदिं देतात; त्या
र्ीलनाच्या िणाला आपलीही र्निं उचिंबळून येतात; आक्षण र्क्षहपालसारख्या
‘न-नटाचा’ अक्षभनय, र् सिंध्याचा कृ क्षत्रर् ठसका देखील आपल्याला खपु त
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नाही..कारण आपण असतो र्न्ना दािं च्या तार-र्ड्जाच्या सर्ाधीत!! र्ला नाही
र्ाटत या गीताला र्न्ना डे क्षशर्ाय दसु रिं कोणी न्याय देऊ शकलिं असत.िं
तम्ु ही त्यािंच्या बर्याच इतर कव्र्ाल्यािंचा उल्लेख पेपरर्धे र्ाचला आहे;
पण या दोन आठर्तात का?र्ात्र या कव्र्ालीत र्ेगर्ेगळया गायकािंच्या
आर्ाजात तीन कडर्ी आहेत. त्यातलिं त्याचिं िं एक कडर्िं म्हणजे— ( ही क्षफल्र्
होती रुस्तर्-सोहराब र् सगिं ीत होतिं गणु र्ान सिंगीतकार सज्जाद याचिं िं.)
हाले-लदल यार को ललखॉं कै से
हाथ लदल से जुदा नहीं होता।
लकसतरह उनको सुनाए अपना गम, ऐ सनम..
हम न भलेंगे तुम्हें अल्ला कसम!
लफर तुम्हारी याद आई ऐ सनम....
रफीचिं कडर्िं ही छान आहे!
पढु ची कव्र्ाली र्हेंद्रकपरू बरोबर गायलेली आहे--बदल जाएगॉं े तेरे अश्क गौहर में
यह ॉं दामन फै लाना ही काफी है
जुब ॉं से कुछ कहनेकी जरूरत क्या है
तेरा इस दर पे आ जाना ही काफी है
मुरादें लेके सब आते हैं मैं लदल लेके आया हॉं...
1966 च्या जोहर इन कश्र्ीर र्धली ही कव्र्ाली...आजही ऐकार्ीशी
र्ाटते, ही कसली जादू आहे?
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त्याच र्र्ीचिं बादल क्षचत्रपटातलिं र्न्ना दािं चिं हे गाणहिं ी खपू गाजलिं अन्
आजही ऐकलिं जात.िं
अपने ललये लजये तो क्या लजये
त जी ऐ लदल, जमानेके ललये...
चल, आफताब लेकर चल ।
चल माहताब लेकर चल ।
त अपनी एक ठोकरमें ।
सौ इलन्कलाब लेकर चल ।
जुल्मो-लसतम लमटानेके ललये।
त जी ऐ लदल जमानेके ललये.....
(आफताब = सयू व ; र्ाहताब= चिंद्र)
या गीतातला सदिं श
े क्षचरकालीन र्ल्ू याचा आहे. इतरासिं ाठी जगणिं हेच खरिं
जगणिं. इतरािंच्या जीर्नात प्रकाश पसरक्षर्ण्यासाठी आपल्याबरोबर सयू व
पाक्षहजेत; आक्षण दःु ख शीतल करण्यासाठी चिंद्रही पाक्षहजेत! अत्त्याचार
सपिं र्ण्यासाठी क्रातिं ीची धर्कही पाक्षहजे...
ऐ र्ेरे सयारे र्तन, कसर्ें र्ादे, सारखी त्यािंची गाणी तर आपला
क्षचत्रसगिं ीताचा ठे र्ा आहेत.
आक्षर्ष्कार या अनोख्या क्षचत्रपटातही र्न्नािंचिं एक गाणिं स्पेशल
आहे...सिंगीत कनु रॉय यािंचिं.
हसनेकी चाह ने इतना मुझे रुलाया है
कोई हमददय नहीं ददय मेरा साया है...
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सपने चलतेही रहे रोज नयी राहोंसे ।
कोई लफसला है अभी अभी बोहोंसे....
जीर्नात अशा खपू शा गोष्ी, क्षकतीही हव्या असल्या, क्षकतीही जपल्या तरी
हातनू क्षनसटून जातात.
एका हसण्यासाठी अनेकदा रडार्िं लागत.िं आपल्याजर्ळ ही अशी गाणी
असतात, ती ऐकून त्यात बडु ू न आपण दःु खाला थोडी र्ाट करून देऊ शकतो,
हे या गाण्याचिं आपल्याला आधार देणिं, हे कोणाला सागिं ता येणार हे का?
क्षर्रह, जर घरानिं, सर्ाजानिं लादलेला असेल तर र्न, र्न्नािंचे सरू आळर्ीत
रायलेलिं र्ी पायलिं आहे...
चली राधेरानी अक्षखयोंर्ें पानी, अपने र्ोहन से र्ख
ु डा र्ोडके ...
1953 र्धल्या र्ीनाकुर्ारीच्या ‘पररणीता’ ला आधक्षु नक रीर्ेकचिं क्षठगळ
जराही शोभलिं नाही. त्यातलिं राधेरानी गाणिं एका साधू (खरिं तर क्षभकारी) च्या
तोंडी आहे.पण त्यानिं र्हत्त्र्ाचिं स्थान क्षर्ळर्लिं आहे...
र्न्ना दाचिं ी रोर्ँक्षटक गाणी तर आज नव्या क्षपढीलाही आकक्षर्वत करतात.
गाणारे अनेक ग्रसु स आहेत. त्यािंना आ जा सनर् र्धरु चािंदनीर्ें हर्. ये रात भीगी
भीगी, र्स्तीभरा है सर्ॉिं अशा गीतािंची फर्ावइश येत असते. तेव्हा र्ाटतिं, काळ
पढु े गेला तरी ही गाणी काही र्ागे पडणार नाहीत; आक्षण र्न्ना दा ही क्षर्स्र्ृतीत
जाणार नाहीत.
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र्न्ना डेंनी हररर्िंशराय बच्चन यािंच्या ‘र्धश
ु ाला’तील काही ‘बधिं ’ म्हटले
आहेत. त्याचे क्षर्क्षर्ध क्षठकाणी कायवक्रर्ही होत असत.
पण शेर्टी, जीर्नसे लिंबे हैं बिंध,ू ये जीर्नके रस्ते...
अथव असा घ्यायचा आहे की, हे एक जीर्न सिंपलिं तरी जीर्नाचा रस्ता
अजनू सपिं लेला नाही... अनेक जन्र् जीर् या रस्त्यार्िं रून चालतच
असतो.....नरू की बिंदू है यह आत्र्ा....
राहों से राहीका ररश्ता लकतने जनम परु ाना
एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे जाना
मोड पे मत रुक जाना बॉंधु, दो राहों में फँ सके ....ये जीवन के रस्ते....
र्न्ना दािं ना भार्पणू व र्िंदन; आक्षण त्याचे आभारही; कारण त्यािंनी आपलिं
जीर्न सर्ृध्द के लिं आहे...!!
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मौिम है शायराना !
मौसम है आखशकाना, ऐ खदल कहीं से उनको ऐसे में ढूढां लाना.
पावसाळी धदांु वातावरण, ढगाांनी वेढलेलां आकाश, मधनू च ररमखझमणारा
पाऊस आखण थोडीशी गल
ु ाबी थडां ी ! मग एकट्या व्यक्तीला चैन पडेल का?
असां पावसाळी वातावरण सगळयाांनाच आवडतां पण पावसाळा प्रेखमकाांचा
खवशेष लाडका असतो. कारण तो प्रेखमकाच्या आठवणी घेऊन येत असतो. या
वातावरणात प्रेमी आपल्या अगदी जवळ असावा असां वाटत असत.ां खवरखहणी
आपल्या खप्रयाला घरी परत बोलवत असते. तयाच्याखशवाय घर सनु ां सनु ां वाटत
असतां. वीज चमकली तर, तो नसल्यामळ
ु े भीती वाटत असते....आखण भीती हा
तर एक बहाणा असतो, तयाच्या खमठीत जाणयाचा !
खवरखहणी म्हणते,
घर आ जा नघर आये बिरा िांवररया
मोरा नजया धक धक रे, चमके नबजुररया....
िनू ा िनू ा घर मोहे ििनेको आए रे
नििकी पे बैठे बैठे िारी रैन जाए रे
निप निप िुनत मैं तो भई रे बावररया....
हे सगळे तरुण मनाचे खवभ्रम आखण ‘खिल्मी’ प्रसगां ! शायर जेव्हा खिल्म
साठी खलहीत असतो तेव्हा तशीच गाणी तयाला खलहावी लागतात, जी
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खसच्यएु शन ची मागणी असेल. पण जर तो के वळ आपल्या स्िूतीने खलखहत
असेल तर पावसाळी ऋतल
ू ा तो वेगवेगळया पद्धतीने आपल्या शायरीत गि
ांु तो.
(वरील गाणां छोटे नवाब या 1961 मधे प्रदखशषत खचत्रपटातील आहे; आवाज
लता मांगेशकर व सांगीत आर.डी बमषन याांचां होत.ां )
सदु शषन िाखकर यानां ी म्हटलां आहे--ये िौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो
भले छीन लो मुझिे मेरी जवानी
मगर मुझको लौिा िो, बचपन का िावन
वो कागज की कश्ती, वो बाररश का पानी....
बखघतलतां ? कवी आपलां तारुणयसद्ध
ु ा परत करायला तयार आहे ! तया
बदल्यात तयाला हवां आपलां ते खनरागस बालपण, तो ररमखझम श्रावण, आखण ती
कागदी नाव, खजच्यासोबत तो तयाच्या काल्पखनक दखु नयेची सिर करत असे !
तया सोनेरी खदवसाांकरता मन तरसत रहातां; पण ते खदवस पन्ु हा कधीच येणार
नसतात.
चागां ल्या चागां ल्या शायरानां ी पावसाचे िपू छान छान शेर खलखहले
आहेत......
मैं नक कागज की एक कश्ती हं
पनहली बाररश ही आिरी है मुझे...तहजीब हाफी
सदु शषन िाखकर याांनी जी नाव लहानपणी पाणयात सोडली होती,तया
नावेचां भखवतव्य काय होतां? तहजीब हािीने नावेला व्यखक्ततव देऊन म्हटलां आहे
112

की तया नावेचा हा पखहला पाऊसच खतच्या आयष्ु यातला शेवटचा पाऊस
असणार आहे ! हा खवचार कोणी के लाय कधी?
शायर गल
ु जार याांनी आपल्या एका कखवतेतया कागदी नावेबद्दल दःु ि
व्यक्त के लां आहे. ते म्हणतात, मल
ु ाांनी कागदावर के वढा अन्याय के ला
आहे ! जोवर तो नसु ता कागद होता, तोवर ठीक होत;ां तयाला कसलाच त्रास
नव्हता. कसली जबाबदारी नव्हती ! तो आपला मजेत होता. पण मल
ु ाांनी तयाची
नाव के ली, आखण तयाच्यावर जबाबदारी आली खकनारा शोधणयाची !
प्रवाहासोबत वाहात रहाणयाची. ना स्वतः काही खदशा ठरवू शकत, ना कुठलां
ईखससत गाठू शकत. स्वतःच्या मजीने ती नाव काहीच कर शकत नाही. खकनारा
एकवेळ खमळू शके ल पण सागरापयंत पोहोचणां अशक्यच ! तयाआधीच बडु ू न
जाणयाखशवाय दसु रां भखवष्यच नाही. नावेला वाटेल, मी कागद होते तेच बरां होतां;
या मल
ु ानां ी खनरागसपणे मला आकार खदला आखण माझ्यापढु े प्रश्न खनमाषण के ले !
कवी एिाद्या साध्या वाटणार्या गोष्टीला खकती सांदु र साखहखतयक मल्ू य देऊ
शकतो, ती ताकद गल
ु जारच्या या कखवतेत आहे.
एक पाखकस्तानी कवखयत्री (आता ती आपल्यात नाही) म्हणते,
बाररश हुई तो फूलों के तन चाक हुए
मौिम के हाथ भीग के िफ्फाक हुए...
जोराच्या पावसात वृक्षवेलींची खस्थती िारच वाईट होते. तयाांना
पावसापढु े नमावांच लागतां. खकतीही झक
ु लां तरी पाऊस दया दािवत नाही.
शािा तटु तात, िुलाांच्या पाकळया खविरु तात, एकातर्हेने झाडाचां ी हत्त्याच होते
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! ऋतचू े हात पाणी रपी रक्ताने रांगनू जातात. प्रतीक म्हणनू खवचार के ल्यावर
कळतां, जे हतबल लोक असतात तयानां ा पररखस्थती असचां नमवते. सामना
करणयाची शक्तीच नसते तयाांच्याकडे. तयाांच्या आशा-आकाांक्षाांची अशीच हत्त्या
होत असते.
शके ब जलाली आपल्या शेरात म्हणतात,
क्या कहं िीिा-ए-तर, ये तो मेरा चेहरा है
िगं कि जाते हैं बाररश की जह ं धार नगरे…
..शके ब जलाली
डोळे हे जणू एिादी व्यक्तीच आहे असे माननू ते म्हणतात, हे आसवाांच्या
धारानां ो (डोळयाांनो) तम्ु ही जर असेच सतत बरसत राखहलात, तर माझ्या
चेहर्याचां काय होणार? पावसाच्या सांतत धारे ने तर भक्कम दगडही (पहाडही)
भगां नू जातात ! माझा चेहरा तर दगडापेक्षा नाजक
ू आहे ना ! तर डोळयानां ो, अश्रू
ढाळणां बांद करा. इथे कवीने अश्रांनू ा पावसाळी ऋतू म्हटलां आहे.
कागदी नावेच्या नखशबात प्रलय असतो तसांच कमनखशबी लोकाांची घरां
पावसाळयातही आगीत जळतात, असा अनभु व येतो.
कोई क्या जाने हम भरी बरिात में
नज्रे-आनतश अपनीही निलका नगर िेिा नकए…
फरहान शहजाि

114

हा शेर नीट वाचल्यावर कळतां, की कवीचां हृदयरपी घर कोणी इतराांनी
जाळलां नाही; तर प्रेमीने स्वतःच ते अग्नीच्या स्वाधीन के लां आहे ! म्हणजे,
ताटातटु ीच्या दःु िाने हृदयात जी ज्वाला भडकली तयात स्वतः हृदयच जळून
गेलां ! बाहेरचा पाऊस तयाला काही वाचवू शकला नाही.
जोराच्या पावसातही हृदयनगर भस्म झाल,ां परांत.ु ...
हर पत्ती बोनझल हो के नगरी, िब शािें झुककर िूि गयीं
उि बाररश िे ही फिल उजिी नजि बाररश िे तय्यार हुई
……महशर बिायूनी
झाडाचां प्रतयेक पान ‘जड’ होऊन गळून पडलां; िाद्यां ा नम्र होऊन
तटु ल्या; िाांद्याांनी जाणलां की या अशा पावसापढु े तयाांचां काही चालणार नाही.
म्हणनू तया पावसाला शरण गेल्या. ज्या पावसाने धान्य उगवलां होत,ां तयाच
पावसाने तयाांना बरबादही के लां !
एकीकडे असां खचत्र आहे तर दसु रीकडे ? पाहू या...
बािल को क्या िबर नक बाररश की चाह में
नकतने बुलंि-ओ-बाला शजर िाक हो गए…..परवीन शानकर
इकडे झाडां पावसासाठी तरसत आहेत. ते मेघाचां ी वाट पाहात आहेत.
इतकी गमी झाडाांना सोसावी लागत आहे की ती करपनू गेली आहेत.
तयाांच्यावर वषाषव होतच नाहीए. हा वषाषवाचा अभाव म्हणजे कशाचाही अभाव
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माणसाचां जीवन उध्वस्त करन टाकतो. पैशाच्या अभावानां, सघां षष वाढतो;
प्रेमाच्या अभावानां भावखनक जीवनात उणीव राहते तर श्रद्धेच्या अभावानां सि
ु आनांद दरू जातात. जीवन जणू होरपळून जातां.
पावसामळ
ु े व्यखक्तगत नक
ु सानीबरोबर सामखू हक नक
ु सानही होत असतां,
असां उग्ररप धारण करतो हा ऋत.ू खनसगाषतील कोणतयाही गोष्टी योग्य प्रमाणात
असतील तर तया िायदेशीर ठरतात. पाणी तहान भागवते तेव्हा ते उपकारक
ठरते; पण परू माणसाचां जीवन उध्वस्त कर शकतो. सनु ामी नकाशा बदलू
शकते. वृष्टी स्वतःनेच उगवलेली खपकां नष्ट करते व माणसावर जणू सडू उगवते.
िररया चढा तो पानी नशेबों में भर गया
अब के भी बाररशों में हमारा ही घर गया…. इजलाल हाफी
हा कवी म्हणतो, नदीला परू आला तर खठकखठकाणी पाणी भरतां. पण
िोलगट भागात घरां असलेल्याांवर तर पाऊस नव्हे, आकाशच कोसळतां ! आखण
बहुतकरन अशा भागात गरीब, उपेखक्षत लोकच रहात असतात. आलीशान
घरात राहणार्यानां ा काही सहन करावां लागत नाही; तयानां ा पाऊस म्हणजे
आरामात घरी बसनू गरम गरम भजी िाणयाचा व कॉिीचे घोट मजेने घेणयाचा
ऋत.ू दोस्ताबां रोबर बसनू उदषू गझलाच्ां या सीडीज् ऐकणयाचा ऋत.ू लोकाचां ी घरां
नष्ट झाली आहेत, या बातम्या टीव्ही वर पाहून हळहळ वाटणयाइतकाच तयाांचा
तयाच्याशी सांबांध असतो !
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वरील शेरात दोन शब्द आले आहेत; ‘अब के भी’. याचा अथष यांदाही !
म्हणजे दरवषी असचां सक
ां ट येतां आखण दरवषीच तयानां ा हा सामना करावा
लागतो ! भी हा एकाक्षरी शब्द िपू मोठा अथष भरन जातो. या शोखषताांना
म्हणायचां आहे, की दरवषी असां घडूनही सरकार तयाांची खस्थती सधु ारावी
यासाठी काहीही करत नाही ! म्हणनू तर दर वेळेस तोच तमाशा होतो.
पावसामळ
ु े हाहाःकार माजला, अशा खकतीही बातम्या वाचल्या तरी
पढु च्या वषी आपण तयाच पावसाची उतसक
ु तेने वाट पाहतो. ताखां त्रक क्षेत्रात
भलीमोठी प्रगती झाली तरी देश अजनू ही सृष्टीच्या कृ पेवरच अवलांबनू आहे.
आपण सृष्टीशी कृ तज्ञ राखहलां पाखहजे. हाच भाव हा कवी व्यक्त करीत आहे...
िो अश्क जाने नकिनलये पलकों पर आकर निक गए
अल्ताफ की बाररश तेरी, इकराम का िररया तेरा !..
....इब्ने इन्शाां
कवीच्या पापणयाांवर दोन दोन अश्रू का बरे खटकून राखहले आहेत? ईश्वराचे
आभार मानणयासाठी ! तयाच्या कृ पेचा पाऊस मानवजाती वर बरसत असतो.
तयाच्या दयेचा, करुणेचा वषाषव होत असतो. तयाच्या कृ पेनेच नदी वाहात
असते; तयाने मानवाला खदलेल्या भेटींची (भेटवस्तांचू ी) नदी ! नद्याांच्या
आश्रयानेच तर मानवाचां जीवन बहरत.ां सस्ां कृ ती मळ
ू धरते आखण िुलते-िळते
! इब्ने-इन्शाां चा हा शेर अांधश्रद्धेपोटी आहे असे नाही म्हणता येणार. जी गोष्ट
मानवाच्या हातात नाही, अशा गोष्टी चालवणारी कोणतीतरी शक्ती नक्कीच
अखस्ततवात आहे, हे तयाला साांगायचां आहे. तया शक्तीला कुणी सृष्टी म्हणो,
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खनसगष म्हणो, अथवा ईश्वर म्हणो ! ती शक्ती आपली कृ तज्ञता मागणयाइतकी
अखधकारी नक्की आहे.
आता पावसाचे काही ‘रोमँखटक’ शेर--पेिों की तरह हुस्न की बाररश में नहा लूं
बािल की तरह नघर आओ, तुम भी नकिी निन…
…अमजद इस्लाम ‘अमजद’
ही झाडे जशी पावसात न्हात आहेत, तसचां मी तझ्ु या सौंदयाषच्या वषाषवात
न्हाऊ इखच्छतो. ढग घेरन येतात तशी तू माझां आकाश झाकून टाक. शायराला
नसु तां खभजायचां नाहीए; तर तयाला नहायचां आहे. मग घेरन येणारे ढग कसे
प्रेमाने भरलेले पाखहजेत, याची िक्त कल्पना के लेली बरी ! तेव्हाच शायराची
तहान भागू शके ल.
तुम िामने बैठे हो तो है कै फ की बाररश
वो निन भी थे जब आग बरिती थी घिा…
….राणा अकबराबािी
तू समोर असलीस तरच आनदां आहे, मस्ती आहे, तल्लीनता आहे.
आनांदाचा हा वषाषव तझ्ु या इथे असणयामळ
ु े आहे. पण मी ते खदवसही खवसरलो
नाही, जेव्हा हे ढग आग बरसत होते, जेव्हा तू सोबत नव्हतीस !
अमजद ची प्रेखमका आलीच नव्हती, तो खतला बोलावत होता. दसु र्या
शेरात प्रेखमका शायराच्या समोरच होती; आखण हा खतसरा शेर पाहा..
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साथ बाररश में खलये खिरते हो उसको ‘अांजमु ’
तमु ने इस शहर में क्या आग लगानी है, भाई?.. ‘अजां मु ’ सलीमी
अांजमु साहेब आपल्या प्रेखमके ला बरोबर घेऊन पावसात खिरायला खनघाले
आहेत !! खतचां सौंदयष असां हे की स्वगाषतली अससराच जण.ू खतचां ते खभजलेलां
सौंदयष बघनू रस्तयातले पाहणारे नक्कीच ‘जळणार’ ! तयानां ा असयू ा वाटेल;
आखण असा जळणार्या लोकाांमळ
ु े पावसातही शहराला आग लागू शकते ना !
यामळ
ु े अजां मु चा खमत्र (स्वतः अजां मु ) सल्ला देत आहे, अरे बाबा, शहराचा तरी
खवचार कर ! कुठे ही बाहेर पडू नकोस खतला घेऊन. घरातच बस !
पावसाचा आनांद के वळ तयात खभजणयातच नाही; तर उत्तम शायरी
वाचणयातही तोच आनदां सामावला आहे....
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हफीज जालंिरी
प्रेम- पुजारी

भारतमाता है िुियारी, िुियारे हैं िब नर नारी
तू ही उठा ले िुंिर मुरली, तू ही बन जा श्याम मुरारी
तू जागे तो िुननया जागे, जाग उठे िब प्रेम पुजारी
जाग उठे िब प्रेम पज
ु ारी, गायें तेरे गीत,
बिा ले अपने मन में प्रीत।
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या कखवतेचे शायर आहेत हिीज जालांदरी. हया ओळी ‘’प्रीत का
गीत’’ या कखवतेतील आहेत. ही कखवता तयानां ी के व्हा खलखहली हे पाहणे
महत्त्वाचे ठरे ल. हे गीत तयाांनी स्वातांत्र्यपवू ष काळात खलखहले होते. तयाांचे
अखधकतर आयष्ु य भारतातच गेले. भारतमाता दःु िी आहे, म्हणनू कृ ष्णाने
मरु ली हातात घ्यावी; व खतच्या गजांु नाने, तयाच्या कृ पेनेच आता भारतमातेचे
भले होऊ शके ल असे कवी मानतो आहे. तयावेळी खलखहल्यापेक्षा आजही
भारतमातेची खस्थती िारशी वेगळी आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणनू या
ओळी आजही भारतमातेला चपिल लागू पडतात.
तयावेळी कवीने बहुतेक भखवष्यातला भारत पाखहला होता. पण अजनू
ते भखवष्य साकारलां नाहीए. भारतमातेची खस्थती आजही दयनीय आहे. भ्रष्टाचार
आखण स्वाथष अशा सामाखजक दगु षणु ाांमळ
ु े भारतमातेच्या पत्रु ाांनी अक्षम्य अपराध
के ले आहेत. भारतमाता तर दःु िी आहेच; पण असे अनेक लोक दःु िी आहेत
जे आपल्या मातेवर िरां प्रेम करतात आखण ज्याांना मल्ू याांचा र्हास बघवत नाही.
या भारतमातेचा तारणहार आता आहे तरी कोण?
कवी कृ ष्णाला खवनवतो, तचू आता या भारतमातेला दःु िातनू बाहेर
काढणार आहेस, तचू मरु ली वाजवनू लोकाांना जागां कर. तझ्ु या अखस्ततवाने तझु े
पजु ारी तझु ी घीते गाऊलागतील व ती ऐकून लोकाांच्या मनात प्रेम जागृत होईल.
सार्या खवश्वात प्रेम ही एकच भावना िै लावेल. कारण तझ्ु या मरु लीत ती ताकद
आहे. तू भारतपत्रु ाांच्या मनात सदसखिवेक बद्ध
ु ी जागृत कर. तयाांच्या मनात
देशप्रेम वाढू दे.
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कवी हे कृ ष्णाला म्हणतो आहे; तयाने अशा व्यक्तीची कल्पना के ली
आहे की जो पन्ु हा भारताला प्रखतष्ठा खमळवनू देईल. इखतहासकालीन भारत जसा
होता तसा वैभवशाली बनणयाकरता जो जागृती घडवनु आणील. कवी कृ ष्णाला
आळवतो आहे; कृ ष्ण हे एक प्रतीक आहे. एक असां समथष नेततृ व हवां आहे की
जे कृ ष्णासारिां आदशष असेल. तीच व्यक्ती भारताचा तारणहार असणार आहे.
भारताची रुळावरन घसरलेली गाडी तीच व्यक्ती पन्ु हा रुळावर आणू शके ल.
मरु ली हे सद्ध
ु ा प्रतीकातमक आहे. ती सगां ीताचां प्रतीक आहे. सगां ीत
सार्या खवश्वाला एकत्र आणू शकतां (अथाषत् भारतीय शास्त्रीय सांगीत !
आजकालचा धाांगडखधांगा सांगीत नव्हे) सांगीतात मन शाांत करणयाची शक्ती
असते. शाांत सरोवरात सांदु र कमळां िुलतात, तयाप्रमाणे सवांच्या मनात िक्त
प्रेमभावनाच िुलेल. खवश्वात िेषाला जागाच राहणार नाही. एवढा कवीचा
सगां ीतावर भरवसा आहे. यानतां र कवी पखहल्या कडव्यात म्हणतो,
मन मंनिर में प्रीत बिा ले, ओ मूरि ओ भोले-भाले
निल की िुननया कर ले रौशन, अपने घर में ज्योत जगा ले
प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारतवाले?
भूल गया ओ भारतवाले?
कवी खवचारतो, प्रेम हा तर भारतीयाचां ा उपजत गणु आहे, ते तू
खवसरलास तर नाही ना? भारतीय सांस्कृ ती माणसाांवरच नाही, तर पश-ु पक्षी,
वृक्ष-लता या सार्याांवरच प्रेम करायला खशकवते. याची आठवण कवी
देशवाखसयाांना करन देत आहेत.
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कवी हिीज जालांदरी हे 14 जानेवारी 1900 या खदचशी जालांदर
(पजां ाब-बारत) येथे जन्मले. तयावेळी पाखकस्तान अखस्ततवात आलेच नव्हते.
अिांड भारताशीच तयाांची देशभक्ती बाांधलेली होती. देशभक्तीपर काव्यासाठी
ते प्रखसद्ध होते. उदषू काव्यात ‘गीत’ हा प्रकार तयाांनीच खनमाषण के ला व पढु े नेला.
मात्र खवभाजनानतां र, 1947 नतां र तयाांना काही कारणाने पाखकस्तानात जावे
लागले. देशाबद्दलची तयाांची अपार खनष्ठा लोकाांना माहीत होती. तयामळ
ु े
पाखकस्तानच्या खनखमषतीनतां र पाखकस्तानचे राष्रगीत खलखहणयाची जबाबदारी
तयाांनाच देणयात आली. ही एकच गोष्ट कवी म्हणनू तयाांची योग्यता खसद्ध
करणयास परु े शी आहे.
हिीज जालांदरी ज्या कखवतेमळ
ु े खवशेष ओळिले ती कखवता म्हणजे
‘अभी तो मैं जवान हू’ां . याची बरीच कडवी आहेत. एका कडव्यात कवी
धमोपदेशकाला खवचारतो,
इबाितों का नजक्र है ननजात की भी नफक्र है
जुनून है िवाब का , ियाल है अजाब का
मगर िुनो तो शैि ज, अजीब शै हैं आप भी
भला शबाबो-आनशकी, अलग हुए हैं कभी?
हिीन जल्वारेज हो, अिाएं नफतनािेज हों
हवाएं इत्रबेज हों, शौक क्यों न तेज हो
अभी तो मैं जवान हं....
अरे शैि जी, तम्ु ही तर मला आराधना (इबादत) करायला साांगता
आहात; आखण मला खवचारत आहात की ‘काय, तल
ु ा जीवनापासनू मक्त
ु ी हवी
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आहे? मग तयासाठी पणु य कमवावे लागेल. लक्षात ठे व की पापाांची खशक्षा
खमळतेच. शैि जी, तमु चां सगळां बरोबर असेल, पण तारुणय आखण प्रेम या दोन
गोष्टी कधी एकमेकापासनू वेगळया होऊ शकल्या आहेत? जर तरुणी आमच्या
नजरे स पडत असतील, तयाांचे खवभ्रम आम्हाला आकखषषत करत असतील, तया
आसपास असतानां ा हवेमधे अत्तर खमसळल्याप्रमाणे, आम्हाला सगु खां धत अनभु व
येत असेल तर आमच्या मनात प्रेमभावना तीव्र होणार नाही का? कारण की
शैि जी मी तर अजनू तरुण आहे !!
िपू कडवी असलेली ही कखवता िपू च लोकखप्रय झाली होती.
एक िल
ु ासा इथे करायचा आहे. 1952 मधे एक खहदां ी खिल्म ‘अिसाना’ आली
होती. यात एक गीत होतां , ज्याची पखहली ओळ हीच होती, ‘अभी तो मैं जवान
हू’ां . ते गाणां लता मांगेशकर याांनी गायलां होतां, व िपू लोकखप्रय झालां होतां. पण
ती हिीज जालदां री याचां ी कखवता नव्हती. गि
ू ी खकांवा गाखिल हररयाणवी या
कवीनां हिीज जालांदरींची ही पखहली ओळ घेऊन पढु ची वेगळी कखवता
खलखहली होती, जी लताजींनी गायली. पवू ी रे खडओ खसलोन वर रखववारी रात्री
एक कायषक्रम लागत असे. तयाचां नाव होत,ां ‘हमेशा जवॉां गीत’. तया
कायषक्रमाची ‘खसग्नेचर ट्यनू ’ म्हणनू हे गाणां वाजत असे. मात्र तम्ु हाला हिीज
जालदां रींची ‘अभी तो मैं जवान हू’ां ही कखवता तयाच्ां याच तोंडून ऐकायची असेल,
तर बीबीसी खहदां ीच्या एका कायषक्रमात ती ऐकता येईल.
तयाांच्या दसु र्या एका कखवतेचां एक कडवां असां आहे--अपने वतन के निनरात न्यारे, वो चांि-िूरज नूरी गुबारे
वो ननियां हैं अमृत के धारे, िुननया िे ऊंचे परबत हमारे
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बाग और आकाश, फूल और तारे, िब मुन्तनजर हैं मेरे तुम्हारे
अपने वतन में िबकुछ है प्यारे.
ही पणू ष कखवता जवळ जवळ खहदां ीतच आहे. 1938 साली , खवभाजनपवू ष
काळात ही खलखहली गेली होती. आणिी काही प्रखसद्ध शेर पाहू....
नजिने इि िौर के इन्िान नकये है पैिा
वही मेरा िुिा हो, मुझे मंजूर नहीं ....
शाखब्दक अथष होईल, ज्या ईश्वराने आजच्या या लोकानां ा जन्म खदला
तयानेच मलाही जन्माला घातलां ही गोष्ट मला अखजबात मान्य नाही ! कवीला
म्हणायचे आहे की, आजच्या कखलयगु ात असे लोक आहेत, जे के वळ स्वाथी,
आिडू, आखण प्रेमासारख्या कोमल भावनेला खवसरन गेले आहेत. मी या
लोकाांपेक्षा खबलकूल वेगळा आहे. माझां हृदय हे एक कोमल, सांवेदनशील
कखवहृदय आहे. या लोकाचां ा व माझा खपता एकच असणां अशक्य आहे. असां
म्हणताांना कवीला स्वतःची प्रौढी खमरवायची नसनू आजच्या मल्ू यहीन
व्यवस्थेकडे खनदेश करायचा आहे, हा छुपा अथष आपण लक्षात घेतला पाखहजे.
आणिी एक शेर--वफा का लाजमी था इक नतीजा
िजा अपने नकये की पा रहा हं मैं...
माझी खनष्ठा, माझा प्रामाखणकपणा याची अशीच खशक्षा खमळणार होती
मला ! या जगात ज्या गोष्टी प्रचखलत नाहीत तया मी के ल्यामळ
ु े मला खशक्षा
खमळायलाच हवी होती !
125

इथेही मल्ू यां घसरल्याबद्दल कवीने िांत व्यक्त के ली आहे. हा शेर पाहा--चाहं तो अब भी जाननबे-मंनझल पलि चलूं
गुमराह इिनलये हं नक रहबर िफा न हो....
या शेरात कवीच्या स्वभावाचा एक नवा पैलू आपल्याला खदसतो. कवी हे
जाणतो आहे की तयाचा मागषदशषक तयाला भलतयाच चक
ु ीच्या मागाषने नेतो
आहे; आखण तो कवीला म्हणतोही आहे, ‘तल
ु ा हवां तर परत िीर.’ पण मी कसां
वळू? माझ्या वळणयानां मागषदशषक नाराज झाला तर? तयाला दःु ि झालां तर ते
मला बरां वाटणार नाही.
दसु र्याचा खकती खवचार करतोय कवी ! आपल्या मागषदशषकाला, खमत्राला,
गर
ु ला वाईट वाटू नये म्हणनू तसाच चालत राखहला आहे ! मल्ू य जपणयाची
सरुु वात स्वतःपासनू तो करत आहे.
तो कुणाला दोष न देता आपलां जीवन आहे तसां स्वीकारतो आहे.हे सद्ध
ु ा
एक मल्ू य आहे. कवी म्हणतो,
मेरे िूबने का बाइि तो पूछो
नकनारे िे िकरा गया था िफीना....
मी नावेसह बडु ालो, याचां कारण तर खवचारा; या िोल पाणयाचा, ढगाांचा
खकांवा लाटाचां ा मळ
ु ीच दोष नाही. माझी नाव ( माझ्याच चक
ु ीमळ
ु े ) खकनार्यावर
आदळली होती. म्हणजेच अतयाांत सरु खक्षत स्थळी हा घात झाला होता.
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पढु च्या एका शेरात कवी उपदेशकाला म्हणतो, अरे नासेह, तू मला खकती
समजावशील? मला माझा शेवट माहीत आहे; मी शेवटी मरणार आहे हेच ना?
मुझे याि है अपना अंजाम नािेह,
मैं इक रोज मर जाऊंगा, बि यही ना?...
आपल्याला हिीज चा पढु ील हा शेर नक्की पररखचत आहे...
िो रोज में प्यार का आलम गुजर गया
बरबाि करने आया था बरबाि कर गया....
याच ओळींवरन एक गीत तयार झालां, जे मक
ु े शने गायलां होत.ां प्रेम धवन
याांनी हे पढु ील गाणां खलखहलां होतां व कानु घोष याांनी सांगीतबद्ध के लां होतां. 1959
मधे प्रदखशषत झालेल्या ‘सयार की राहें’ या खहदां ी खचत्रपटातील हे गीत िपू
लोकखप्रय झालां होतां. अभी तो मैं जवान हूां प्रमाणेच हिीज च्या ओळींवर नवीन
गीत तयार झालां होत.ां
आणिी एक शेर पाहूया.
काबे को जा रहा हं ननगह िू-ए-िैर है
नहर-नफर के िेिता ह,ं कोई िेिता न हो....
माझी पावलां मखशदीकडे खनघाली आहेत. पण माझी नजर मात्र मांखदराकडे
आहे. मला मन खतकडेही ओढत आहे. म्हणनू मी इकडे खतकडे बघत अतयतां
सावधपणे पढु े जात आहे, की कोणी मला बघत तर नाही ना ! माझी नजर कुठे
आहे हे कोणी ओळिलां तर नसती आित व्हायची ! यातील लक्ष्याथष ही
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वाचकाने समजनू घ्यायचा आहे. कवीला मशीद आखण मांखदर दोन्ही पजू नीय
आहेत. तयाचां मन दोन्हीकडे िेचलां जातयां . परांतु कमषठ धमांधानां ा हे मान्य होणार
नाही, हे कवीला माहीत आहे. म्हणनू कवी घाबरलेला आहे.
हिीज ने एक सतय स्वतःच साांखगतलांय, की शांभर-दीडशे वषांपवू ी तयाांचे
पवू षज चौहान-राजपतू होते. पण तयानां ा तयावेळी तयानां ा जबरदस्तीने मसु लमान
व्हावां लागलां होतां (आपल्याला इखतहास माहीत आहेच.) कवी पढु े म्हणतो,
मसु लमान झाल्यावरसद्ध
ु ा मनात एक अखभमान सतत जागृत राखहला की आपण
सयू षवांशी आहोत ! हे साांगणयाइतका मोठे पणा व धाडस हिीज जवळ होत,ां जे
आज दखु मषळ आहे. अथाषत हिीज हा काही िार जन्ु या काळातला कवी नाही.
तो 1900 ला जन्मला होता आखण 21 खडसेंबर 1982 मधे प्रेमाचा व शाांतीचा
सांदश
े देत आखण पढु ील शेर साांगत हिीज जालांदरी पैगांबरवासी झाले.
‘हफीज’ अपनी बोली मुहब्बत की बोली
न उिू , न नहंिी, न नहन्िोस्तानी......
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शायरीतील निवाळी
दसर्यारिाच, खकांबहुना तयाहूनही,….खदवाळी सण मोठा । नाही आनदां ा
तोटा ।। अशी बालभारती मधली दसरा-खदवाळी आपण लहानपणापासनू
वाचली, पाठ के ली. रांखगत भईु नळयासां ोबत थईु थईु नाचणयाचां ते वय आपण
आनांदात उपभोगलां. िटाक्याांमधला उतसाह सांपनू मग चकली-खचवड्याची
चमचमीत खदवाळीही आपण रुचीनां साजरी के ली. पण बारा मखहने चकल्याकडबोळी दक
ु ानात तयार खमळू लागल्या आखण मग खदवाळीची चवही कमी
झाली ! घराघरातले तळणीचे आखण बेसन भाजणयाचे िमांग वास नाहीसे झाले,
तशी खदवाळीची रुचीही कमी झाली. तेव्हा आता चोिदां ळ रखसक रुचीकडून
‘अखभरुची’ कडे वळला. म्हणनू च खदवाळी अांकाचां ां महत्त्व व सांख्या वाढतच
राखहली. चकलीपेक्षाही आवडीने रखसक वाचक या शब्दाांच्या खदवाळीकडे
आकखषषले गेले व आवडीने वाचत आहेत. टीव्ही च्या लोकखप्रयतेवरही तयानां ी
मात के ली, हे स्वागताहषच म्हणायचां.
खदवाळी हा खदव्याचां ा सण ! आजही आपण परांपरा जपतो. एलई् डी च्या
जमान्यातही दारात पणती लावतोच. छोटी पणती खबचारी भोवती नसलेला
अांधार दरू करते. तया ज्योतीत एक माांगल्य असतां. िरां तर ती आपल्या मनातला
अधां ार दरू करत असते. मग वाटू लागतां की पणती असो, की ज्योत, ही के वळ
प्रतीकां असतात. तयातनू दसु राच गहन अथष प्रकट होत असतो.
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उदषू शायरीची हीच एक मोठी िाखसयत असते की प्रतीकां वापरन शायर
अलक
ां ाररकरीतया आपले भाव प्रकट करत असतो. ही एक गजल पाहू
या…खदवाळीत खदवे आखण अांधार याच्ां याबद्दल बोलणां औखचतयाचांच ठरे ल,
नाही का?
नचरागे-तूर जलाओ बिा अंधेरा है
जरा नकाब उठाओ बिा अंधेरा है….
अधां ार दरू करणयासाठी दीप पेटवा ! असा सरळ अथष आहे. पण हा खचराग
कुठला बवु ा? खचरागे तरू ् ! म्हणजे नेमकां काय? यासाठी थोडां तयाांच्या ‘परु ाणात’
खशरायला हव.ां तरू हा एक पखवत्र पवषत आहे. आपण कै लास ला मानतो तसां
इस्लामधमी तरू ला मानतात. प्रेखषत मोझेस याने तरू वर ‘तपःश्चयाष’ के ली आखण
परमेश्वरानां तयाला दृष्टाांत खदला. तयाला खतथे तेजोमय प्रकाश खदसला. ते ईश्वराचां
प्रकाशरप पाहून तयाला खदव्य ज्ञान प्राप्त झालां व अज्ञानाचा अधां ःकार दरू झाला.
ईश्वरानेच जणू ज्ञान व अज्ञान याांच्या मधला पडदा दरू सारला ! तेजरपी देवाचां
दशषन झालां, म्हणजेच ईश्वर व भक्त याांच्यामधला पडदा दरू झाला असांही म्हणता
येत.ां
गाताांना गायक ‘व्हेररएशन’ करत असतो, हे आपण मैिलीत ऐकतच
असतो. जेव्हा श्रोते गैरमखु स्लम असतात, तेव्हा गायक मेहदी हसन खचरागे-तरू
ऐवजी खचरागे-हुस्न असाही बदल करतात. सौंदयषवतीला उद्दश
े नू शायर, सागर
खसखद्दकी म्हणतात, तझ्ु या चेहर्यावरचा नकाब जरा दरू के लास आखण सौंदयाषचा
दीप प्रकाशमान झाला तर या मैिलीतला अधां ार पळून जाईल व इथे चैतन्य
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पसरे ल ! पखहली ओळ दोन्ही प्रकारे म्हटली तरी दसु री ओळ पखहलीच्या
अथाषला चपिल जोडली जाते.
पढु चा शेर असा आहे,
मुझे िुि अपनी ननगाहों पे ऐतमाि नहीं
मेरे करीब न आओ, बिा अंधेरा है….
सागर म्हणतात, िपू अांधार आहे इथां, खप्रये, तू माझ्या जवळ येऊ नकोस;
दरू च रहा. कारण माझा मझ्यावरच खवश्वास नाही; मी काही भलतां सलतां वागलो
तर ! म्हणनू दरू रहा , तेच बरां.
अभी तो िुबह के माथेका रंग काला है
अभी फरेब न िाओ, बिा अंधेरा है….
सकाळ झाली असां आपल्याला वाटतांय; पण पाहा खतचां मस्तक अद्याप
काळांच आहे. ‘उजाडल;ां पण सयू ष कुठे आहे?’ अशीच ही अवस्था ! पन्ु हा इथे
प्रतीकाांचा अथष समजावनू घेऊ या. सबु ह म्हणजे अांधार दरू होणां. हा अांधार
कशाचाही असू शकतो. देशाला स्वातांत्र्य खमळालां पण अजनू जनतेच्या मल
ू भतू
गरजा भागत नाहीत; अजनू देशातील एकोणीस कोटी लोक उपाशी पोटी
झोपतात ! तेवढेच अधषपोटी असतात. याला काय स्वातांत्र्य म्हणायच?ां हा अधां ार
जोपयंत दरू होत नाही तोपयंत, सकाळ झालीय असा समज करन घेऊ नका;
धोका िाऊ नका.
कुठल्याही अभावाला अांधार म्हणता येईल. वांखचताांना जगणयास परु े शी
साधनां न खमळणां हे तर झालांच; पण माणसाांतली माणसु की सांपण;ां (उरदू
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शायरीतील) प्रेयसीने प्रेखमकाची उपेक्षा करणां; इतकांच नाही तर भौखतक गोष्टींकडे
आकखषषत होऊन जीवनाचा आध्याखतमक उद्दश
े खवसरणां ह्या सवष पररखस्थती
अांधाराच्या यादीत बसू शकतात. खशवाय ही यादी न सांपणारी आहे.
म्हणनू आपल्याला िर्या खदवाळीकडे जायचांय हे कायम लक्षात ठे वायला
हव.ां
खदव्यामळ
ु े अांधार उजळतो हे िरांच, पण तो खदव्याची पाठ सोडतो का?
पढु ील ओळी पाहा.
ये कै िा न्याय तेरा, िीपक तले अंधेरा
नकिीको िी ननगाह राह छीन ली
नकिीको राह िी ननगाह छीन ली
ये कै िा न्याय तेरा ?
दृखष्टहीनानां ा तर कायमचा अधां ार खमळालेला असतो. तयानां ा मागष खमळाला
तरी वाटचाल करणां खकती कठीण ! व एिाद्या डोळसाला मात्र समस्येतनू मागषच
खदसत नाही. अशी पररखस्थती म्हणजे खदव्यािाली अधां ारच नाही तर काय?
हमने न हाए जाना िुि चैन क्या, िुशी क्या
है रात उम्रभर की अंधों की नजंिगी क्या
निल पछ
ू ता है मेरा, है कौन ये लिु े रा…..
जीवनभर रात्र देणार्या ईश्वरालाच कवी खवचारतो, ‘साांग बरां, यात लटु ेरा
कोण आहे?
132

‘छोटी बहन’ यातील
च्या शब्दानां ा चाल देणारे सांगीतकार होते,
जयखकशन डाह्याभाई पक
ां ल व शांकरखसगां रघवु श
ां ी ! अनोळिी नावां वाटताहेत?
हेच ते आपले शांकर-जयखकशन !
अांधःकाराला खदवा हा आपला शत्रू वाटत असावा, हे नैसखगषक आहे.
पण खदव्याला सद्ध
ु ा शत्रू आहेच. खबचार्या खदव्याचां ज्याच्यापढु े काही चालत
नाही असा शत्रू ! खपसाट वादळ खकांवा घोंगावणारां ति
ु ान !
भरत व्यास सागां ताहेत तयाची कथा--ननबूल िे लिाई बलवान की,
ये कहानी है नियेकी और तूफान की…..
कहीं िूर था तूफान, निये िे था बलवान
िारे जग को मिलने मचल रहा
झाि हो या पहाि, िे िूं पल में उिाि
िोच िोच के जमीं पे था उछल रहा
एक नन्हािा निया; उिने हमला नकया
अब िेिो लीला नवधी के नवधान की….
ये कहानी है निये की और तूफान की…..
या छोट्या खदव्यालाच का, सार्या जगालाच कुस्करन तडु खवणयाच्या
इराद्याने ते वादळ थैमान घालत आलां. खदव्याशी लढाई सर
ु तर झाली, पण
खनयतीच्या मनात वेगळांच होतां. खदव्याने अथाषत ज्योतीने धीर सोडला नाही. ती
वादळाशी सामना करीत राखहली. प्राणपणानां झजांु देत राखहली.
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नफर ऐिी घिी आई, घनघोर घिा छाई
अब नियेका भी निल लगा क ंपने
बिे जोरिे तूफान, आया भरता उिान
इक छोिेिे नियेका बल म ंपने
तब निया िुनियारा, वो बेचारा बेिहारा
चला ि ंव पे लगाने बाजी प्रान की !!.....
ये कहानी है निये की और तूफान की….
मन्ना डे याांनी ही झांजु आपल्या स्वरातनू छान प्रकट के ली आहे. सांगीत
होतां गणु ी सांगीतकार वसांत देसाई याांचां. 1956 मध्ये आलेला खचत्रपट. ‘ति
ू ान
और खदया.’ ति
ु ान चालला.
ति
ु ानापढु े नमतां न घेणार्या खदव्याचा अिेर खवजय झाला आखण होतोच !
हवी असते िक्त खजद्द; मनाची कणिरता; व स्वतःवरचा असीम खवश्वास ! हा
खदवा आपल्याला बरांच काही खशकवनू जातो.
आपल्या मनातही एक दीपक असतो. जो आपल्याला वाट दािवत
असतो. तो दीप खदसत नाही पण दीपकाची शक्ती अिाट असते. आपल्याला
सि
ु ी करणारां खकांवा दःु िात जाळणारां हे मन, स्वतः मात्र अदृश्य असतां. मनाचां
मानसशास्त्र भलेही पढु े गेलेलां असू देत, पण मेंदखू व एका जागी बोट ठे वनू ‘हे
मन’ असां दािखवता येत नाही. अजनू तरी शास्त्रज्ञ तयाबद्दल अनखभज्ञ आहेत !
अशा या मनाला ही नाखयका काय साांगते पाहू या….
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मेरे मन के निये, मेरे मन के निये
यूं ही घुि घुि के जल तू मेरे लािले,
ओ मेरे लािले…..
िाक हो जाए हम प्यार के नाम पर
प्यार की राह में रौशनी तो रहे…..
मेरे मन के निये….
आग के फूल ऑचल
ं में िाले हुए
कब िे चलता है वो आिमां िेि ले….
मेरे मन के निये….
माझ्या मना, तझ्ु या मधे प्रीतीची ज्योत पेटलेली आहे ना? मग तल
ु ा
असांच घसु मटत जळत राहावां लागणार ! जळत राखहलां तर तयात वाईट काय
आहे? समजा तल
ु ा प्रेम नाही खमळालां, तरी तझ्ु या जळणयाने प्रीतीच्या वाटेवर
प्रकाश तरी पडेल. ती वाट उजळली तर, तया वाटेवरन जाणार्या प्रतयेकाला
सिलतेचा मागष सापडेल !
आखण, मना, दसु रां सागां ू का तल
ु ा? तया आकाशाकडे जरा पाहा बरां !
तयाच्या पोकळीत खकतीतरी तारे , अनेक सयू ष सामावलेले आहेत. ती तर सगळी
तेजाची खकांवा आगीची िुलां आहेत. सगळे च आगीचे गोल ! तया सवांना पदरात
बाांधनू हे आकाश शाांतपणे यगु ानयु गु े वाटचाल करत आहे. तझु ी दःु िां, तझु ां
जळणां तर तयापढु े काहीच नाही !.....म्हणनू आयष्ु यभर असाच जळत रहा…..
‘परि’ या एका साध्या, सांदु र खचत्रपटासाठी शैलेंद्र याांनी खलखहलेल्या
गीताला सांगीत खदलां होतां सलील चौधरींनी. लता नां ते गायलां होतां आखण साधना
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या अखभनेत्रीने पडद्यावर ते सादर के लां आहे. या खसनेमात साधना मेक-अप
खशवाय वावरली आहे. तशीही ती िपू गोड खदसली आहे. या गाणयाचां आणिी
एक वैखशष्ट्य साांगता येईल. यात पाश्वषसांगीतात िक्त कोरस वापरला आहे. तया
काळात हा पखहलाच असा प्रयोग होता.
मनाचा दीप नेहमी उदास व मदां जळतो, असां कसां असेल? िपू दा तो
प्रकाश घेऊन येतो व आयष्ु य उजळून टाकतो. जीवन तया आनांदाच्या कारांजात
खभजनू जात.ां
निलका निया जला के गया ये कौन मेरी तनहाई में
िोये नग्में जाग उठे होंिों की शहनाई में….
प्रेमाच्या दीपाचीच ही खकमया आहे….मजरह सल
ु तानपरु ी पढु े खलखहतात,
एक ही नजर में नबिर गई मैं तो
आइने को िेिा िवं र गई मैं तो
तन पे उजाला फै ल गया, पहली ही अंगिाई में ….
एकाच दृखष्टक्षेपात तो प्रेमदीप प्रज्वखलत करन गेला, पण ही सगळां स्वास्र्थय
हरवनू बसली.
आरशात पाहून उगीचच स्वतःला सावर लागली ! खतच्या सगळया
खवभ्रमावां र जणू उजेड पसरला.. ‘आकाशदीप’ या खिल्म साठी ह्या गीतावर
खचत्रगप्तु याांनी स्वरसाज चढवला होता. असा एकदा पेटलेला खदवा सतत तेवत
ठवणयाचां आपलां कामच असतां. नौशाद याांनी ‘सन ऑि इखां डया’ खचत्रपटासाठी
शकीलचां एक गीत के लां होत…
ां ..
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निया ना बुझे री आज हमारा…..
चले री पवन िननन् िनन
थरथर क पे नजयरा…..
आंि का जगमग रूप ननिारे,
प्रीत में िोए नैन हमारे
ढूंढे पी का द्वारा….
िीपक-ज्योती िगमग िोले
हमरा करजवा िाए झकोले
राम ! न हो अंनधयारा….
या नृतयगीतातली नाखयका खतच्या मनात पेटलेला प्रेमदीप साभां ाळत
खप्रयकराच्या घराचा शोध घेतेय.् ज्योत थरथरतेय; जीवखह घाबरा होतोय;् एकदम
अधां ार तर होणार नाही ना, अशी भीती वाटतेय…
् .काही झालां तरी प्रेमाला
मक
ु ावां लागू नये एवढांच खतला हवांय.् तयासाठी शेवटी रामाला प्राथषना करतेय.
आपण खदवाळीत सवष प्रकारच्या खदव्याांचां पजू न करतो. तयाांना प्रकाश
देणयाची मनोमन खवनतां ी करतो. पण आपण आकाशकांदील का लावतो? असा
खवचार के लाय् कधी?मला तरी वाटतां की आकाशातल्या तया वैखश्वक खदव्याची
आठवण ठे वणयासाठी ! तो ‘खदवा’ नसेल तर हे जग तरी राहील का? तया
सांदभाषचां हे एक सांदु र गीत……
जगतभर की रौशनी के नलये, करोिों की नजंिगी के नलये
िूरज रे, जलते रहना…िूरज रे…जलते रहना !
जगत कल्याण के िानतर तू जन्मा है
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तू जग के वास्ते हर िुि उठा रे
भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए
तू जल जल के यहां नकरनें लुिा रे
नलिा है ये ही तेरे भाग में, नक तेरा जीवन रहे आग में….िूरज रे….
करोिों लोग पृथ्वीके भिकते हैं
करोिों ऑगनों
ं में है अंधेरा
अरे जबतक न हो घरघर में उनजयारा
िमझ ले है अधूरा काम तेरा
जगत उध्िार में अभी िेर है, अभी तो िुननया में अंधेर है….
िूरज रे….
जलते रहना !!
हे गीत एक उच्च सांदश
े देत आहे, खतकडे लक्ष गेलां पाखहजे. आपल?
अखस्ततव दसु र्श्राांसाठी असायला हव.ां स्वतः जळून आजबू ाजच्ू या सवांच्या
जीवनात उजेड खनमाषण करणां, यातच आपला आनांद आहे. खदवाळीचा सण तरी
यापेक्षा खनराळां काही साांगतो का?
वरील गीत 1963 च्या ‘हररश्चद्रां तारामती’ साठी रामचद्रां नारायण
खिवेदी, उपनाव कखव प्रदीप याांनी खलखहलां व लक्ष्मीकाांत-सयारे लाल याांनी
सगां ीतबद्ध के ल.ां
पवू ीची खचत्रपट-गीतां ही शायरीचे उत्तम नमनु े असत, हे नक्कीच
मानायला हवां
शखनवार, 15.9.2018
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स्त्री-गझलकाराॉंचे भावलवश्व....
गझल ही एक अशी काव्यक्षर्धा आहे की जी इतर कक्षर्तािंच्या र्ानाने
उजर्ी ठरते.याचे एक कारण क्षतच्या अिंगी असलेली गेयता र् लय.गझलेत
प्रत्येक शेर एक स्र्तत्रिं कक्षर्ता असल्यार्ळ
ु े ,कर्ीर्र जास्त जबाबदारी
पडते.के र्ळ दोन ओळीत एक पररपणू व क्षर्चार र्ािंडण्यासाठी लागणारे तािंक्षत्रक
ज्ञान,जसे शब्दसार्थ्यव,र्ृत्ताचिं ी जाण लयीचिं भान याखेरीज, अगिं भतू असलेली
उत्स्फूतवता, प्रक्षतभेची कुर्त, अनभु र् क्षटपण्याची सिंर्ेदनशीलता, क्षर्चार र् क्षचिंतन
हे गणु ही कर्ीजर्ळ असार्े लागतात. याक्षशर्ाय काही स्र्भार्-र्ैक्षशष््येही
र्हत्त्र्ाची आहेत. उदा.अन्याय-अत्त्याचाराक्षर्रुध्द र्नात असलेली
चीड;सर्ाजात होत असलेली नीक्षतर्ल्ू यािंची घसरण पाहून, र्ाटणारी क्षचिंता;
सर्ाजातील उपेक्षिताबिं द्दल आस्था; प्रार्ाक्षणकपणा, गणु ाचिं ी कदर, सत-् प्रर्ृत्ती,
इतरािंच्या दःु खाबद्दलची सहर्ेदना; स्र्तःच्या पराभर्ाचाही उत्सर्
(बबावक्षदयोंका जश्न) करण्याची र्नाची क्षजद्द, इ. सत-् गणु ािंचा र्ास त्या कर्ीच्या
ठायी असला पाक्षहजे. र्नाची अशी र्ृत्ती-हीच गझल र्ृत्ती- असेल तर ती व्यक्ती
म्हणजे तो कर्ी गझल सहज क्षलहू शके ल. गझलकडे र्नाचा स्र्ाभाक्षर्क कल
असायला पाक्षहजे. ओढून ताणनू हे क्षलखाण जर्त नाही.
जे कर्ी गझल क्षलक्षहतात, जे यशस्र्ी गझलकार आहेत; त्यािंच्या अिंगी
यातील बर्याच गणु ािंचा सर्च्ु चय असतो, म्हणनू च ते गझल क्षलहू शकतात; र्ग
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ती स्त्री असो र्ा परुु र्!यार्ळ
ु े च ज्या कर्क्षयत्रींच्या अिंगी र्रीलपैकी अक्षधकािंश
िर्ता असतात,त्या प्रभार्ी गझल क्षलक्षहतील यात काहीच शक
िं ा नाही. आज
स्त्री-गझलकारािंची सिंख्या, परुु र्-गझलकारािंच्या र्ानाने कर्ी असली तरी,
लिणीय आहे, ती त्यािंच्या िर्तािंर्ळ
ु े च. आज क्षस्त्रयािंच्या िर्तािंच्या किा
रुिंदार्त आहेत त्याचेच हे द्योतक आहे. त्याच्िं या भार्क्षर्श्वात थोडे डोकार्ू या. (
जास्त शेरािंर्धनू च ते उलगडेल.)
पर्ू ी स्त्रीचे क्षर्श्व हे उिंबरठ्याच्या र्यावदपे यंतच होते. एकत्र कुटुिंब,
नर्रा,चल
ू -र्ल
ू इतके च! जसजसे क्षस्त्रयािंना क्षशिण क्षर्ळू लागले,तसतसे त्यािंचे
क्षनक्षद्रस्त (dormant) र्न जागृत होऊ लागले.आजबू ाजच्ू या जगाचा अनभु र्
घेऊ लागले. याचे श्रेय अथावत् साक्षर्त्रीबाई र् र्हात्र्ा फुले, र्.गो.रानडे, र्हक्षर्व
कर्े इत्याक्षद सर्ाजधरु रणािंकडे जाते. र्ात्र,आपल्या अनभु र्ािंची अक्षभव्यक्ती
क्षस्त्रयानिं ी करार्ी यासाठी र्धे बराच काळ जार्ा लागला.प्रथर् गद्य-लेक्षखका,
निंतर कर्क्षयत्री असा प्रर्ास झाला.सिंत जनाबाई.... बक्षहणाबाई
चौधरी...र्नोरर्ाबाई रानडे, (रक्षर्क्षकरण र्िंडळाची सभा यािंच्या घरी भरत असे )
पढु े सजिं ीर्नी र्राठे ,...पद्मा.. इक्षिं दरा सतिं ... असा बराच प्रर्ास आहे. यात फारसे
खोलात जाण्याइतका र्ेळ नाही. यािंचा उल्लेख अशासाठी की, सर्व काळात
कर्क्षयत्रींची सख्िं या कर्ींच्या तल
ु नेत कर्ीच होती. आजही तेच क्षचत्र आहे. र्ी
आकडेर्ारीर्रून सािंगत आहे की आज स्त्री-गझलकार परुु र्ािंच्या के र्ळ 15.5
टक्के आहेत! र्श
ु ायर्यात र्िंच्यार्रही आपल्याला हे क्षदसनू येतेच.पण ही क्षस्थती
सधु ारतानिं ा क्षदसत आहे, ही सख
ु द गोष् आहे. आज कर्क्षयत्रींच्या भार्क्षर्श्वात
डोकार्नू पाक्षहलिं, तर खपू आशादायक क्षचत्र पाहायला क्षर्ळतिं.अथावत् स्त्रीसल
ु भ
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भार्ना ,प्रेर् र् स्त्रीर्ादी क्षर्चारािंचिं प्रक्षतक्षबिंब त्यािंच्या गझलािंर्धनू क्षदसतिंच आक्षण
ते स्र्ाभाक्षर्कच आहे. कारण काळ पढु े गेला तरी सर्ाजाची र्ानक्षसकता फार
काही बदललेली नाही. काही शेर र्ाचनू आपण पढु े जाऊ.
गळा दोर काळा, मणी सोलनयाचे ।
मला नाचवाया, उभे हे मदारी ।।
----प्राजक्ता (प्राज)ू पटर्धवन
तरुण कर्क्षयत्री प्राजू हे क्षलहीत आहे.अशा आजच्या तरुणीही कौटुिंक्षबक
ताण-तणार्ाला सार्ोर्या जात आहेत. क्षतचाच आणखी हा शेर पाहा,
साॉंत्वनाही नको, चुचकारही नको ।
जा, चढव ना मना त सुखाचा झगा ।।
अशा प्रकारे क्षतला दःु ख झग्याआड लपर्ार्े लागते.
आशा पाडिं े याचिं ा हा शेर—
सजवन देह माझा, सौभाग्यदान झाले ।
तोही बळीप्रथेचा, उपचार एक होता ।।
सौभाग्य क्षर्ळणिं, लग्न होणिं हे जणू बळी जाण्यासारखिं क्षस्त्रयानिं ा र्ाटत
आहे.पढु चा शेर पाहा,
तर्हा काय वणय तुझ्या बोलण्याची ।
सुरी दोन धारी रुते काळजाला ।।.....लक्षलता बिंक्षठया
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अगदी अलीकडच्या एक गझलकार क्षलक्षहतात,
तुला रुचेल तेच मी करायला हवे ।
मला वजा करून शन्य व्हायला हवे ।। क्रािंक्षत साडेकर
प्राज,ू क्रातिं ी या अलीकडच्या,लक्षलता बाक्षठया र्धल्या काळातल्या तर
आशा पािंडे त्याहून र्ागच्या अशा या तीन कर्क्षयत्री क्षभन्न काळातील आहेत.
पण त्यानिं ी के लेलिं स्त्री-क्षचत्रण कुठे तरी सारखिं आहे. त्याचिं िं दःु ख सारखिं आहे.
याचा लवचार खरॉंतर समाजानॉं करायचा आहे. परुु र्ािंनी करायचा आहे.
गझल हे सार्ाक्षजक कायवच पार पाडते आहे असे र्ला र्ाटते.
येथे एक खल
ु ासा आर्श्यक र्ाटतो, की कर्ीने व्यक्त के लेले अनभु र्
हे र्ैयक्षक्तक त्यानेच भोगलेले असतात, असे नसते. आजबू ाजच्ू या सर्ाजातनू
येणारे अनभु र् हेही अनभु र् त्याचेच होऊन गेलेले असतात; कारण तो तेर्ढा
सिंर्ेदनशील असतो. म्हणनू , के र्ळ कर्ीच्या कक्षर्तािंर्रून त्याच्या र्ैयक्षक्तक
आयष्ु याबद्दल अिंदाज बाधिं णे चक
ू ठरे ल.
पढु े जाऊ या.
र्ल
ू तः स्त्री र् परुु र् यािंच्या स्र्भार्ात नैसक्षगवक फरक असतो, हे र्ान्य
असायलाच हर्.िं प्रेर् करणिं, तेही सर्पवणासह, हे क्षतचिं र्ैक्षशष््य. असे काही शेर
पाहा--आज पावेतो, कशाचा, रॉंग नाही लागला ।
एक भेटीने, तुझ्या या, रॉंगले रॉंगात मी ।।--शोभा तेलिंग
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प्रेर्ार्ध्ये जोडीदाराशी एकरूप होणिं हे सर्पवणच नाही का? त्यािंचाच तसु रा
शेर पाहा—
येवो दुुःखे, आपण दोघे, सहजपणे झेल ।
दुुःखाने या, मात्र कधी मी, चळणारी नाही ।।--शोभा तेलिंग
सख
ु दःु खात साथ देण्याचिं र्चन ही ती र्नापासनू देते. आपल्या
क्षप्रयकराबरोबरचे सख
ु द िणही क्षतला र्ोहरून टाकतात, तेही ती शब्दबध्द
करते. हे लक्षलता बाक्षठयाचिं े दोन शेर...
नको नको ते, घडतच गेले । नको लतथे मन, जडतच गेले ।।
तुझी लधटाई, बघताॉंना मी । तुला लाजुनी, दडतच गेले ।।
प्रणयातला स्त्रीसल
ु भ लज्जा-क्षर्भ्रर्ही या शेरात व्यक्त झाला आहे. स्त्री
च्या ‘नाही’ चा अथव, खरिंच ‘हो’ असा असतो असिं या शेरार्रून क्षदसतयिं .्
तरुण कर्क्षयत्री सक्षु प्रया जाधर् लाखे के र्ळ प्रेर्ाच्या क्षर्चारानिं ीच खपू
सख
ु ार्ते आहे, ती क्षलक्षहते,
तारुण्य,चुॉंबन वा लमठी, यातील काहीही नको ।
नुसत्या लवचाराॉंनी तुझ्या, आरक्त व्हावी शायरी ।।
अशाच प्रकारचा शेर लक्षलता बाक्षिं ठयाही क्षलक्षहतात,
चुॉंबने आललॉंगने, काही नको प्रेमास ह्या ।
नजरभेटीने तुझ्या, होते कधी आरक्त मी ।।
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दोघींनी एकच काक्षफया र्ापरला आहे. पण हा के र्ळ ‘टकरार्’ आहे याची
र्ला खात्री आहे.
र्र्ता क्षसिंधतु ाई सपकाळला तर नजरभेटीचीही आर्श्यकता र्ाटत नाही;
नसु ती फुलिं पाहूनही क्षप्रयकराचा भास होतो, ती क्षलक्षहते,
फुलाफुलात राजसा,तुझेच रूप भासते ।
कधी गुलाब के शरी, कधी तळ्यातले कमळ।।--र्र्ता
स्त्रीला प्रेर् हर्िं; तेही शाश्वत! कसिं ते पाहा---सक्षु प्रया जाधर् लाखे म्हणते,
घडीभराची नकोच सॉंगत,करार व्हावा युगाॉंतरीचा ।
तुझ्याच श्वासात श्वास माझा,अता लवरावा जराजरासा ।।
प्रेर्ाच्या सख
ु ात डुिंबलेले शेर कर्ीच; पण क्षर्रह, उपेिा अशा प्रेर्ाने
क्षदलेल्या दानाचिं क्षचत्रण खपू शेरात आढळल.िं ( परुु र्ानिं ी जरा दखल घ्यार्ी,...)
प्रेर्ाचे शेर आणखी क्षलक्षहले जार्ेत, असिं र्ाटतिं. कारण तो गझलेचा
स्थायीभार् आहे आक्षण प्रेर् ही जगाला बािंधनू ठे र्णारी ऊजाव आहे.
र्ी र्ाचलेल्या कर्क्षयत्रींर्ध्ये प्रेर्ाच्या इतर पैलर्िंू र र्ात्र र्ला शेर फारसे
आढळले नाहीत. उदा. र्ात्सल्य, र्र्ता, देशप्रेर् इ. क्र्क्षचत् आढळलेले शेर,
यौवना त घे भरारी, वेळ आली ।
भारताच्या लौलककाला साधण्याची ।।
--शोभा तेलिंग
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आपल्या तरुण र्ल
ु ाला आई परदेशी जाण्यास र् क्षतथे देशाचा लौक्षकक
र्ाढक्षर्ण्याचा सदिं श
े देत आहे.
पढु ील शेर आणखी उिंची लाभलेला असा आहे...प्रेर्ाचा हा अनोखा
पैलू दाखर्त आहेत, सनु िंदा र्ैद्य.
कशीही असो माय माझी धररत्री ।
लतची धळ माझ्या कपाळास आहे ।।.....सनु िंदा र्ैद्य
क्षस्त्रयानिं ा राजकारणात र् सर्ाजकारणात रस नसतो असा सर्वसाधारण
सर्ज आता सोडून द्यायला हर्ा. स्त्री-गझलकारािंचे हे शेर पाहा---क्षनदान याचा
अथव डायग्नोक्षसस, हे लिात घेऊन ऐका,
लनदान जाहले ‘मुली’, की गभयपात जाहले ।
कळ्या फुलायच्या अधीच कुस्करून टाकले ।।
--सक्षु प्रया जाधर् लाखे
र्ल
ु ींचा गभव असताच त्याची र्ाट लार्ली जाते, हा सध्याचा ज्र्लिंत
सार्ाक्षजक प्रश्न आहे, त्याचिं हे प्रक्षतक्षबिंब.
शेरात र्ात्राचिं ी थोडी ओढाताण इथे दल
ु वक्षित करू या.
हीच कर्क्षयत्री म्हणते,
सस्ॉं काराॉंच्या पारॉंब्या, छाटन जाळता ।
जन घराचे, पोकळ वासे, पडते झाले ।।
...सक्षु प्रया जाधर् लाखे
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शुभॉं करोती,पाढे कोणी, घोकत नाही ।
देवघरालतल, लदवे अता, लमणलमणते झाले ।। --सक्षु प्रया जाधर् लाखे
या शरािंर्ध्ये सिंस्कारािंची घसरण र् त्याबद्दलची खिंत सक्षु प्रयाने शब्दबध्द
के ली आहे. सस्िं कार,नीतीर्ल्ू ये हे सारिं लोप पार्नू र्ाणसू आता फक्त एकाच
गोष्ीर्ागे धार्तोय-् -सर्ाजात पैशाला आलेल्या अर्ास्तर् र्हत्त्र्ाबद्दल र् र्ाणसाला
काहीच क्षकिंर्त उरली नाही याबद्दल शोभा तेलिंग असा खेद व्यक्त करतात,--माणसाच्या जीवनाला मोल नाही ।
लनत्य घाई फक्त पैसे मोजण्याची ।।
सार्ाक्षजक भान दाखर्णारा हा शेर पाहा. फाक्षतर्ा र्जु ार्रािंचा आहे--माया, दया, लजव्हाळा, आनदॉं प्रेम वाट ।
होणार ‘फालतमा’ ती, तेव्हा खरी लदवाळी ।।
फाक्षतर्ा र्जु ार्र
या कर्क्षयत्रीला सर्ाजाची नस खरी कळली आहे असे म्हणार्ेसे र्ाटते;
म्हणनू च क्षतने रोगार्र उपचार सचु र्ला आहे. प्रेर्, करुणा,दया या भार्ना
जगभर र्ाटता, पसरर्ता आल्या, तरच जगाचिं भलिं होणार आहे.
आज र्ल
ु गी-गभावची जी सिंभार्ना के ली जाते, तशीच काहीशी स्त्रीचीही
के ली जाते. क्षदर्सेंक्षदर्स यात र्ाढ होतेय् ही क्षचिंतेची बाब आहे. शेर बघा---146

सार्याच ओळखीच्या लदसतात रोज नजरा ।
देहावरी तरी ह्या उरतात रोज नजरा ।।......प्राजू
मतीस मॉंलदराच्या, वसने अनेक उॉंची ।
नारीस नागवे या करतात रोज नजरा ।।.......प्राजू
अशा अधाशी नजराचिं ा सार्ना स्त्रीला सतत करार्ा लागतो. आक्षण
याहीपेिा पढु च्या सिंकटात जेव्हा स्त्री सापडते, तेव्हा काय घडते हे आपण
क्षदल्लीच्या घटनेच्या र्ेळी पाक्षहलेच आहे! त्यार्र एक शेर बघा,
जगी हे, मदय पण, मदायनगी, नाहीच कोठे ।
बघोनी, एकट्या स्त्रीला, छळाया चार झाले ।। शोभा तेलिंग
शोभा तेलिंग यािंचा हा शेर (हा शेर या र्ािंडर्ातल्या परुु र्ािंना उद्देशनू
नाही! ) त्या घटनेला चपखल लागू पडतो.
स्त्री र्रची ही सक
िं टे दरू होतील, जेव्हा सर्ाज सजु ाण,ससु स्िं कृ त होईल.
ते लर्कर घडेल असा क्षर्श्वास फाक्षतर्ा र्जु ार्र यािंना र्ाटतो. क्षनदान कौटुिंक्षबक
सिंकटिं तरी सिंपार्ीत! त्या क्षलक्षहतात,
सक
ॉं टाॉंचा, आज सरला, प्रहर बाई ।
भोगलेले, सोसलेले, लवसर बाई ।।
--फाक्षतर्ा र्जु ार्र
ठे व बाजला मनालतल न्यनगॉंडा ।
त मनापासन आता बहर बाई ।।--147

र्ग कुटुिंबातील दोघािंचे नाते कसे असार्े? क्रािंती साडेकर म्हणते,
तो माझे, मी त्याचे तारण व्हावे ।
मी-त-पण, त्यागावे, ‘आपण’ व्हावे ।।
....क्रािंती साडेकर
दोघाचिं ाही र्ी-पणा म्हृणजे अहक
िं ार सपिं ला, त्यागला, तरच ते
एकर्ेकािंचा सािंभाळ करू शकतील. अहक
िं ार असेल तर ते घर ‘घर’ रहातच
नाही. शेर पाहा--लखडकीमधली लचमणी उडता उडता म्हणते ।
नुसता इमला म्हणजे घरटे नसते हल्ली ।। --क्रािंती
घराला घर म्हणता येईल, जेव्हा प्रेर्ाची ऊब दोघानिं ाही क्षर्ळे ल तेव्हाच!
शेर्टी परुु र् र् स्त्री यािंनी एकर्ेकािंना परू क असायला नको का? परुु र्प्रधान
सर्ाजात स्त्रीलाच पडते घ्यार्े लागते. साधे र्ाणसू कीचे र्ागणे क्षर्ळण्यासाठीही
क्षर्नर्णी करार्ी लागते. आशा पािंडे क्षलक्षहतात...
कळते कुठे तयाॉंना, माणस मीलह आहे ।
छाटन पख
ॉं माझे लपज
ॉं रा तयार के ला ।।.....आशा पाडिं े
आजच्या क्षपढीतील क्रािंतीही असेच क्षलक्षहते,
स्वतुःस घातली असॉंख्य कुॉंपणे ।
म्हणे रडन, रालहले उडायचे ।।...क्रािंती साडेकर
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र्नीर्ा नाईक ही गझलकार म्हणते,
बोलन झाले, काल सगळ्या, बातम्याॉंवर ।
बोल जरासे, आज माझ्या यातनाॉंवर ।। र्नीर्ा नाईक
तो क्षतची दखल घेतच नाही; र्ीक्षडयातल्या बातम्या ऐकतो; पण क्षतच्या
र्नाचा आर्ाज? पण ---नाती र्ाचक्षर्ण्यासाठी स्त्रीला अशी किंु पणे घालनू घ्यार्ी लागत
असतील तर तो सर्ाज आरोग्यपणू व, स्र्स्थ आहे असे र्ानता येईल का ? स्त्रीला
र्ाणसू म्हणनू सर्ाज के व्हा जगू देणार? आशा पािंडे काय सािंगतात, पाहा--मागेपुढे का असावेस त रे, ।
अलस्तत्त्व माझे कळ दे मलाही ।।
का झेप घेशी सदा एकट्याने,
आकाश माझे लमळ दे मलाही ।।---आशा पाडिं े
कसहिं ी जीर्न र्ाट्याला आलिं तरी स्त्री क्षतचा सर्जिं स पणा सोडत नाही
कारण तो स्त्रीचा एक अिंगभतू गणु आहे. क्रािंती म्हणते,
लकनार फाटली, घडी लचरून चालली ।
लजणे पुन्हा रफ करून घ्यायला हवे ।।....क्रािंती साडेकर
स्त्रीच टाके घालनू नाती जोडते.
स्त्री-गझलकार परु ाणे, कथा इ. चा यथायोग्य र्ापर करतािंना क्षदसतात.
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पत्नीस हारती जे कै फात पौरुर्षाच्या ।
त्या पाच पाॉंडवाॉंना अलधकार फार झाले ।।....आशा पाडिं े
भ्रष्ट सीता जाहली,ती एक रेर्षा लाॉंघता ।
जानकी मी ह्या युगाची, दशलदशाॉंना रेर्ष आहे ।।
---लक्षलता बाक्षिं ठया
र्र्ता क्षसिंधतु ाई सपकाळ ने म्हटले आहे,
उॉंब-यावर पेरले काटे घराने ।
मोगरा आडन हसतो कुॉंपणाच्या ।। र्र्ता क्षसिंधतु ाई
क्षतला रे र्ेच्या आतच राहार्िं लागतिं. एकटीलाच नव्हे, सगळयाच
क्षस्त्रयािंना.
ही व्यथा माझी-तुझी नसते कधीही ।
ह्या व्यथा लाखो-करोडो काळजाच्या ।।---र्र्ता
अनेक र्ेगर्ेगळी र्ृत्ते स्त्री–गझलकारािंनी र्ापरली आहेत;जास्त करून
ती र्ात्रार्ृत्ते आहेत. त्याबाबत आणखी अभ्यास आर्श्यक आहे असे र्ला
र्ाटते.
काही र्ेगळया क्षर्र्यािंर्रील शेर सािंगनू भार्णाचा सर्ारोप करते.
हार, फुले अन् पजा-अचाय याॉंची का ही सक्ती ।
वरवरच्या या देखाव्याची खरी असे का भक्ती? ।।-सनु िंदा र्ैद्य
150

हातातल्या, रेर्षेवरी, आयुष्य ठरवावे कसे ? ।
मत्ृ य अचानक गाठतो, भाकीत चुकल्यासारखा ।।
सक्षु प्रया जाधर् लाखे
लकती कोळसे पेटले, राख झाले ।
चमकत्या लहर्याॉंचेच लशरपेच झाले ।। सक्षु प्रया
ज्यािंचे तेज खरे असते त्यािंनाच लोक डोक्यार्र घेतात; इतर क्षकत्येकजण
(र्त्सरभार्ाने)‘जळले’ तरी, त्यातनू काहीसा प्रकाश पडला तरी, त्याचिं ी फक्त
राखच होते हे सत्य सक्षु प्रयाने सािंक्षगतले आहे.
हा र्नीर्ा नाईकचा शेर पाहा,
खुशाल गातो तुझीच गीते, तुझेच मॉंलदर लुटन नेतो।
भरून घेतो खुली लतजोरी,खरा पुजारी लशल्लक नाही।।
...र्नीर्ा नाईक
लक्षलता बाक्षठयािंचा शेर बघा--ह्या लाकडास लशक्षा, कुठल्या जुन्या गुन्ह्याची ।
त्याने लचतेवरी का, माझ्यासवे जळावे ?।। लक्षलता बाक्षिं ठया
त्यािंचाच एक शेर जो आध्याक्षत्र्क क्षर्चार र्ािंडतो--देह म्हणजे, फक्त असते, क्षद्रु माती ।
बाहुले माणस लनयतीच्याच हाती ।। लक्षलता बािंक्षठया
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आशार्ाद र् सकारात्र्कता काही शेरािंर्धनू डोकार्ते. पाहा -बीजासम मातीत मला मी परु ेन म्हणते ।
लहरव्यातुन हसताॉंना तुजला लदसेन म्हणते ।।
लक्षलता बािंक्षठया
काही करून मी फुलतेच आहे ।
आत्मा तृर्षातय जरर वा मनही उपाशी ।।.....क्रािंती
या सर्व स्त्री-गझलकारार्िं धे गझल-गणु क्षनक्षर्वर्ाद क्षदसत आहेत. स्त्रीसल
ु भ
क्षर्र्यािंखेरीज, सार्ाक्षजक, राजकीय, जीर्नक्षर्र्यक असे क्षर्क्षर्ध क्षर्र्य त्यािंनी
सर्थवपणे हाताळले आहेत. योग्य प्रतीकािंचा र्ापरही त्या करतात. के र्ळ त्या
क्षस्त्रया आहेत, म्हणनू त्यािंच्या लेखनात उणीर्ा आहेत असे म्हणायला कुठे ही
जागा नाही. त्यािंचे इतर शेर, नार्े न घेता सािंक्षगतले तर, हे स्त्री ने क्षलक्षहले आहेत
क्षकिंर्ा परुु र्ाने, हे तम्ु ही ओळखहू ी शकणार नाही. आत्ता र्ी भार्णाच्या
क्षर्र्यासाठी र्रील शेर क्षनर्डले आहेत. र्रील प्रत्येक कर्क्षयत्रीचे उत्तर्ोत्तर् शेर
तम्ु ही त्यािंच्या सिंग्रहात जरूर र्ाचा.
गोव्याच्या राधा भार्ेंचा एक शेर र्ला सागिं ार्ासा र्ाटतो,जो दःु खाचा अन्
गझलेचा सिंबिंध फार हळुर्ारपणे स्पष् करतो,
दुुःखालाही लचमटीमध्ये धरता येते ।
आलणक त्याचे फलपाखरू करता येते ।।---राधा भार्े
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तेव्हा स्त्री-गझलकारािंना ‘बटरफ्लाय पाकव ’ (उद्यान) करायला भरपरू र्ार्
आहे; तर त्याचिं े दःु ख रिंक्षगत पख
िं ानिं ी उडून जाईल..! असो.
र्ी र्ाझ्या शेरािंचा सर्ार्ेशही कटािाने र् जाणीर्पर्ू वक टाळला आहे.
काही स्त्री-गझलकारािंनी सातत्याने गझल-लेखन के लेले क्षदसत नाही. म्हणनू
त्याचिं े शेरही घेतलेले नाहीत. आताच्या या कर्क्षयत्री पढु ेही अक्षधक सकस
गझल क्षलहीत राहतील अशी खात्री र्ाटते. एकूणच, स्त्री-गझलकारािंचा
अनभु र्ाचा कनव्हास खपू र्ोठा आहे असे र्ला र्ाटते.
( या लेखात स्र्तःचे शेर उद्धतृ करणे लेक्षखके ने जाणीर्पर्ू वक टाळले आहे.)
-------------------------------
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गझलकारा संगीता जोशी
पररचय—
र्राठीतील पक्षहली र्क्षहला-गझलकार.
र्राठीतील प्रक्षसद्ध कर्क्षयत्री; गझललेखनात
क्षर्शेर् नार् प्राप्त.
क्षतसरे अक्षखल भारतीय र्राठी गझल सिंर्ेलन
अर्रार्ती येथे फे ब्रर्ु ारी 2004 र्ध्ये सपिं न्न झाले;
त्याचे अध्यिपद भर्ू क्षर्ले.
देर्गड, क्षसिंधदु गु व, येथे क्षजल्हास्तरीय कॉलेज-क्षर्द्याथी सिंर्ल
े न झाले; तेथे प्रर्ख
ु
र्क्ता. इतर अनेक कायवक्रर्ात अध्यि/ प्रर्ख
ु र्क्ता.
क्षर्श्वसाक्षहत्य सिंर्ेलन क्षसिंगापरू येथे पार पडले; तेथे क्षनर्िंक्षत्रत कर्क्षयत्री म्हणनू
सहभाग.
काव्यसग्रिं हः 1. म्यक्षु झका—दोन आर्ृत्त्या—1986 र् 2003. प्रस्तार्नाः र्.पु काळे ;
प्रकाशकः सगु ार्ा प्रकाशन पणु े; र्ाङर्यसेर्ा प्रकाशन, नाक्षशक.
2. र्ेदना-सिंर्ेदना—1997; प्रस्तार्ना—प्रा. शिंकर र्ैद्य.
3.चािंदणे उन्हातले—2004; अक्षभप्राय---क्षप्रिं. र्रु लीधर जार्डेकर.
4. र्राठी गझल—2007; अक्षभव्यक्षक्त प्रकाशन, नर्ी र्बिंु ई. सिंपादन—डॉ.रार् पिंक्षडत.
5.ती भेटते नव्याने—2011; सर्िं ेदना प्रकाशन, पणु .े (या पस्ु तकाचे प्रकाशन क्षसगिं ापरू
येथे अक्षखल भारतीय साक्षहत्य र्हार्डिं ळाच्या अध्यिा र्ा. उर्ा ताबिं े याचिं े हस्ते
झाले.)
6. नेऽ कुठे ही र्ादळा---2014; स्र्प्रकाक्षशत. र्रीलपैकी पक्षहल्या दोन सग्रिं हात
गझलािंसह कक्षर्ताचिं ाही सर्ार्ेश आहे; तर पढु ील चार हे गझलसिंग्रह आहेत.
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इतर पस्ु तके --गजल कागजपर---2017; स्र्क्षलक्षखत साठ उदवू गझलाचिं ा सग्रिं ह ; असबाक
प्रकाशन, पणु े.
उदवू शायरीचा आस्र्ाद भाग 1 आक्षण भाग 2----उदवू शायरीसिंबिंधी क्षर्क्षर्ध लक्षलत
लेखािंचे सिंग्रह.
2014. स्र्प्रकाक्षशत. पनु र्वद्रु ण 2015 .
नजराणा शायरीचा---1994, 1998, 2010--स्नेहल प्रकाशन, पणु े. र्ीर, गाक्षलब
पासनू आधक्षु नक शायरापिं यंत क्षर्क्षर्ध अशा 1000 पेिा अक्षधक शेर क्षनर्डून त्याचिं ा
र्राठी अथव लेक्षखके ने क्षदला आहे. अशा प्रकारचे हे पक्षहलेच पस्ु तक असनू त्याच्या
तीन आर्ृत्त्या क्षनघाल्या आहेत.
छिंदोर्यी कक्षर्ता-गझल----2016. कक्षर्तेच/े गझलेचे क्षर्क्षर्ध छिंद र् त्याचिं ी उदाहरणे
याांचे क्षर्र्ेचन र् क्षर्श्लेर्ण. या पस्ु तकात गझलेसिंबिंधी सर्वकाही क्षर्ळे ल.
नजराणा शायरीचा --भाग 2''... 1100 उदवू शेराचिं े र्राठी अथव सागिं णारे पस्ु तक
स्नेहल प्रकाशन तफे 31 जानेर्ारी 2021 ला प्रक्षसद्ध
अभ्यास-र्िंडळ र्ागवदशवक—1999. गाईड टु स्टडी-सकव ल या आध्याक्षत्र्क इग्रिं जी
पस्ु तकाचे र्राठी भार्ातिं र.
Shirdi che SaiBaba— डॉ. गर्ाणकर क्षलक्षखत ‘क्षशडीचे साईबाबा’ या र्राठी
पस्ु तकाचे इग्रिं जी भार्ािंतर.
ई-पस्ु तके ---esahity.com---या र्ेबसाईटर्र उपलब्ध आहेत.ती क्षर्नार्ल्ू य
डाऊनलोड करता येतात. तयाचां ी यादी वेगळी खदली आहे

परु स्कार--नर्रत्न परु स्कार ,पणु े
रिंगतसगिं त प्रक्षतष्ठान, पणु े तफे ‘भाऊसाहेब पाटणकर परु स्कार.
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शब्दाक
िं ु र परु स्कार, अकोला येथनू चादिं णे उन्हातले या सग्रिं हास.
गझलगौरर् परु स्कार 2014, उदयदादा लाड यािंचे तफे .
गझलरत्न 2016, गझलािंक्षकत प्रक्षतष्ठान तफे .
भा.रा. ताबिं े परु स्कार 2016, र्हाराष्र साक्षहत्य पररर्द, पणु े तफे .
सोनइदिं र परु स्कार 2018, सोनइदिं र प्रक्षतष्ठानतफे .
काव्ययोक्षगनी परु स्कार 2019, साक्षहत्यप्रेर्ी भक्षगनी र्िंडळातफे .
र्.सा. प. कोथरूड तफे ‘स्र्ार्ी’ या कथेस प्रथर् परु स्कार.अनेक कथा

र्ान्यर्रािंचे आखशवाषद--काही नार्े—कुसर्ु ाग्रज, राजकर्ी यशर्िंत, प.ु ल. देशपािंडे, प.िं भीर्सेन
जोशी, सरु े श भट, गिं.ना. जोगळे कर इत्याक्षद.

सिंगीत सिंयोग
*अनेक र्ान्यर्र सिंगीतकारािंनी रचना स्र्रबद्ध के ल्या र् गायल्या अथर्ा
गाऊन घेतल्या.
प्रर्ख
ु नार्े—भीर्रार् पाचिं ाळे , पिं. सिंजीर् अभ्यिंकर, यशर्िंत देर्, श्रीधर
फडके , राजेश उर्ाळे , शरद करर्रकर इ.
*अभीनेत्री र्ीनािी शेर्ाद्री च्या अल्बर्साठी गीतलेखन.
स्र्क्षलक्षखत गझलािंची सीडी.---सिंगीत आक्षशर् र्जु र्ु दार.
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याक्षशर्ाय--*अनेकानिं ी रचना गाक्षयल्या; अनेक कसेट र् सीडींर्धनू रचना सर्ाक्षर्ष्; अनेक
कक्षर्सर्िं ेलनात र् अक्षखल भारतीय साक्षहत्य सर्िं ेलनात क्षनर्क्षिं त्रत म्हणनू सहभाग.
*अनेक कथा , कक्षर्ता, गझला क्षदर्ाळी अक
िं ािंर्धनू र् र्ाक्षसकािंर्धनू प्रक्षसद्ध.
*आकाशर्ाणी च्या AIR-64 या क्षनयर्ानसु ार र्ान्यताप्राप्त कर्क्षयत्री.
*’गझलरिंग’ हा स्र्तःच्या कक्षर्ताचिं ा कायवक्रर् क्षर्क्षर्ध क्षठकाणी, र्िंडळात सादर.
*टीव्ही साठी शीर्वकगीत, र्ाक्षलके साठी सर्िं ादलेखन इ.
*’क्षर्र्ेक’ या क्षहदिं ी र्ाक्षसकात उदवू शायरीसिंबधिं ी सदर-लेखन.

इतर—
जन्र्-8 र्े 1941. धळ
ु े , र्हाराष्र.
क्षशिण- B.Sc. B. Ed. ; पणु े येथे आबासाहेब अत्रे प्रशालेत क्षर्ज्ञान र् गक्षणत
क्षर्र्यािंचे अध्यापन.
पणु े र्हानगरपाक्षलका—आदशव क्षशिक परु स्कार
पणु े क्षजल्हा-आदशव क्षशिक परु स्कार
जैन सघिं टना— आदशव क्षशिक परु स्कार.
पत्ता—ए-1, भर्ू ण अपाटवर्ेंट, शाहू कॉलनी, लेन न.िं 1, 11/2 कर्ेनगर, पणु े 411052.
र्ोबाईल न.िं 9665095653 ;
7722006363;
ई-र्ेलः
sanjoshi729@gmail.com
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िंगीता जोशी
याॉंची ई सालहत्यतर्फ़े
प्रकालशत पुस्तके
कृपया कवरवर एकदाच
लक्लक/टप करा. पस्ु तक
उघडेल.
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िगं ीता जोशी
िंपानित ई सालहत्यतर्फ़े
प्रकालशत पस्ु तके
कृपया कवरवर एकदाच
लक्लक/टप करा. पुस्तक
उघडेल.
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ई सालहत्य प्रलतष्ठानचे हे चौदावे वर्षय.
िंगीता जोशी याॉंचे हे तेनविावे पुस्तक.
सगां ीता जोशी या मराठीतील पखहल्या गझलकारा. गेल्या पन्नास वषांची
साखहतयसेवा, डझनावारी पस्ु तके , अगखणत परु स्कार आखण असांख्य साखहखतयक
कायषक्रमाांत सक्रीय भाग घॆऊन तया आता एक प्रकारे मागषदशषकाच्या अढळ
ध्रवु स्थानी आहेत. काव्य, छांद आखण वृत्त, गझल याबां रोबरच तयाचां ा
सांगीताचाही सिोल अभ्यास आहे आखण साखहतयाचा, कलाांचा आखण तयायोगे
जीवनाचा आस्वाद कसा घ्यावा याचा तया एक आदशष वस्तपु ाठच आहेत.
महाराष्रातील अग्रगणय साखहतय वतषळ
ु ाांत तयाांना आदराचे स्थान आहे. तया
अजनू ही अखवरत लेिन करत असतात आखण नवनवीन माध्यमाांचा अभ्यासही
करतात. या बाबतीत तया ज्येष्ठानां ाही मागषदशषक ठरतात.
सगां ीता जोशी याांच्या-सारख्या ज्येष्ठ साखहखतयका आपली पस्ु तके ई
साक्षहत्यच्या र्ाध्यर्ातनू जगभरातील मराठी र्ाचकानिं ा क्षर्नार्ल्ू य देतात. असे
लेखक ज्यािंना लेखन हीच भक्ती असते. आक्षण त्यातनू कसलीही अक्षभलार्ा
नसते. र्राठी भार्ेच्या सदु र्ै ाने गेली दोन हजार र्र्े कर्ीराज नरें द्र, सिंत ज्ञानेश्वर,
सतिं तक
ु ारार्ापिं ासनू ही परिंपरा सरू
ु आहे. अखडिं . अजरार्र. म्हणनू खदनानाथ
मनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ.
वसतां बागल
ु (१९), शभु ागां ी पासेबदां (१३), अखवनाश नगरकर(४), डॉ. खस्मता
दामले(९), डॉ. खनतीन मोरे (३६), अनील वाकणकर (९), फ्राखन्सस
आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मधू खशरगाांवकर
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(८), अशोक कोठारे (४७ िांडाांचे महाभारत), श्री. खवजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी
भावाथष), मोहन मिणणा (जागखतक कीतीचे वैज्ञाखनक), सगां ीता जोशी (आद्य
गझलकारा, १८ पस्ु तके ), खवनीता देशपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांखदनी
देशमि
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. वृषाली जोशी(३२), डॉ.
खनमषलकुमार िडकुले (१९), CA पनु म सगां वी(६), डॉ. नखां दनी धारगळकर
(१५), अांकुश खशांगाडे(१९), आनांद देशपाांडे(३), नीखलमा कुलकणी (२),
अनाखमका बोरकर (३), अरुण िडके (६) स्वाती पाचपाडां े(२), साहेबराव
जवांजाळ (२), अरुण खव. देशपाांडे(५), खदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे,
अरुांधती बापट(२), अरुण कुळकणी(९), जगखदश िाांदवे ाले(५) पांकज
कोटलवार(५) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी
काकडे(६), श्याम कुलकणी(४), खकशोर कुलकणी, रामदास िरे (४), अरुण
कुळकणी(१०) अतल
ु देशपाडां े, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्रय भापकर, मग्ु धा कखणषक,
मांगेश चौधरी, साखवत्री जगदाळे असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक
ई साक्षहत्याच्या िारे आपली पस्ु तके लाखो लोकािंपयंत क्षर्नार्ल्ू य पोहोचर्तात.
अशा साक्षहत्यर्तू ीच्िं या त्यागातनू च एक क्षदर्स र्राठीचा साक्षहत्य र्ृि
जागक्षतक पटलार्र आपली ध्वजा िडकर्ील याची आम्हाला खात्री आहे. यात
ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान एकटे नाही. ही एक र्ोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन
व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठािंतनू नर्नर्ीन लेखक उदयाला
येत आहेत. आक्षण या सर्ांचा सार्क्षू हक स्र्र गगनाला क्षभडून म्हणतो आहे.
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आक्षण ग्रिंथोपजीक्षर्ये । क्षर्शेर्ीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्ादृष् क्षर्जयें । होआर्े जी ।
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