बिछडे सभी िारी िारी
हे पुस्तक विनामल्ू य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या
पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बदां होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक
मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन
व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात
रहािा.
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• खवनार्ूल्य खवतरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता.
• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककं वा वाचनाव्यखतररक्त कोणताही वापर
करण्यापुवी ई-साखहत्य प्रखतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

संगीता जोशी
सांप्रत मराठी कबर्वता आबण बर्वशेषतः
मराठी गझलच्या रबसकांना संगीता जोशी यांची
नव्याने ओळख करून द्यायची गरज नािी. मराठीतील
त्या पबिल्या मराठी गझलकार. २००४ सालच्या
अमरार्वती येथील मराठी गझल संमेलनाच्या त्या
अध्यक्षा िोत्या. त्यांची आजर्वर प्रबसद्ध झालेली
म्युबझका, र्वेदना संर्वेदना, चांदणे उन्िातले, मराठी
गझल, नजराणा शायरीचा भाग १ र्व २, ती भेर्ते
नव्याने अशी अनेक पुस्तके रबसकांच्या मनात स्थान करून आिेत. अनेक पुरस्कारांनी
त्यांना गौरर्वण्यात आले आिे. अनेक सभा, मैफ़ली र्व संमेलनांतून त्यांनी आपले काव्य
सादर के ले आिे. टर्व्िी माबलका, ध्र्वनीमुद्रिका यांतून त्यांची गीते प्रबसद्ध झाली
आिेत. गेली पन्नास र्वषाांहून अबिक काळ त्या बलिीत आिेत.
या सर्वट सन्मानांमध्ये गुंतून न रिाता त्यांचा लेखनप्रर्वास सुरूच आिे.
आबण त्यासाठी त्या नर्वनर्वीन माध्यमांचा मागोर्वा घेत असतात. त्यांच्या कािी
बनर्वडक लेखांचा िा संग्रि.

शब्दांचा जादूगार साखहर लुखधयानवी
Born: 8 March 1921, Ludhiana
Died: 25 October 1980, Mumbai

लुखधयाना शहराच्या नावाला प्रखतष्ठा खर्ळवून देणार्या साखहरचा 22
नोव्हेंबर 1970 या ददवशी याच शहरात सत्कार करण्यात आला; खनखर्त्त होतं
गव्हनवर्ेंट कॉलेज ची गोल्डन ज्युखबली. एके काळी,1943 साली याच कॉलेजर्धून
त्याला काढू न टाकण्यात आलं होतं! त्याच कॉलेजर्धे त्याच साखहरचा भव्य सत्कार
त्यावेळच्या खशिणर्ंत्रयांच्या हस्ते झाला! के वढा खवरोधाभास! 43 साली साखहरनं
एक र्ोठी कखवता खलखहली होती, खतचं शीर्वक होतं ‘नज्रे-कालेज’.
ऐ वादी-ए-जर्ील! र्ेरे ददल की धडकनें
आदाब कर रही हैं तेरी बारगाह र्ें
--या सुंदर पररसराला उद्देशून र्ाझ्या र्नाची स्पंदनं या भूर्ीला वंदन
करीत आहेत. त्यासाठीच या सभास्थानी र्ी (अखेरचा ) उभा आहे.
कु म्हलाये हैं यहॉं पे र्ेरी खजन्दगीके फू ल
इन रास्तों र्ें दफ्न हैं र्ेरी खुशी के फू ल..
तेरी नवाखजशों को भुलाया न जाएगा
र्ाजी का नक्श ददल से खर्टाया न जाएगा...

--याच रठकाणी र्ाझ्या आयुष्याची फु लं कोर्ेजली अन् याच रस्त्यावर
र्ाझ्या आनंदाची फु लं र्ातीत खर्सळू न गेली....पण तरीही या भूर्ीनं र्ाझ्यावर
के लेली कृ पा...या भूर्ीनं र्ला जे काही ददलं ते र्ी कधीच खवसरू शकणार नाही. इथे
घालखवलेल्या भूतकाळाच्या खुणा र्ला कधीच पुसून टाकता येणार नाहीत.
पुढे तो म्हणतो, ‘र्ी इथून हाकलला गेलेलो आहे, हे तरी र्ाझं या
गावाशी नातं आहेच ना!’
सत्काराच्या वेळी त्यानं ‘ऐ नयी नस्ल’ ही कखवता वाचून नव्या खपढीच्या
खवद्यार्थयाांना शुभेच्छा ददल्या. ‘र्ी र्ाझा आत्र्ा व र्ाझं काव्य या भूर्ीला अपवण करीत
आहे.’ ह्या शहराबद्दल साखहरच्या र्नात असलेली कृ तज्ञता त्याच्या नावावरूनच
लिात येते. त्याच्यानंतर अजून कोणी लुखधयानवी वाचकांना सापडला नाही!
प्रेर् आखण प्रेर्भंगातून आलेली उध्वस्त व उदास वृत्ती ही साखहरच्या
प्रेर्काव्याचा गाभा आहे.
साखहरचं लहानपणही दुुःखर्य होतं.वडील फजल र्ोहम्र्द हे
जहाखगरदार होते.खूप श्रीर्ंत. त्यांना अनेक पत्नी होत्या. त्यातील एक सरदार बेगर्.
साखहरची आई. ती पखतपासून वेगळी झाली, तेव्हा खतला प्रत्येक हक्क नाकारण्यात
आला. उलट साखहरचा ताबा खर्ळखवण्यासाठी वखडलांनीच दफयावद के ली. साखहरनं
वखडलांखवरुद्ध साि ददली.तेव्हा वखडलांनी त्याच्यावर र्ारे करी घालण्याची धर्की
ददली. त्यार्ुळे आईला स्वतुःचे दाखगने खवकू न साखहरसाठी पहारे करी ठे वावे लागले.
हे सगळं घडतांना (1934) साखहर के वळ 13 वर्ाांचा होता. 1943 र्धे आई
साखहरसह (वय 22) लाहोरला स्थलांतररत झाली. तो यावेळी शेरोशायरी करू
लागला होता. लाहोर र्धे त्याने चार र्ाखसकांचं संपादनही के लं. त्याचा ‘तखल्खयॉ’
हा पखहला काव्यसंग्रह 1945 ला प्रकाखशत झाला. पुढे फाळणी झाली व 1949 साली
साखहर भारतात खनघून आला.

दरम्यान, लाहोर र्धे त्याला आयुष्यातलं पखहलं प्रेर् अनुभवाला आलं
होतं. अर्ृता प्रीतर्. त्यावेळी ती प्रीतर् नव्हती. दोघेही लाहोरहून ददल्लीला आले.
अथावत स्वतंत्रपणे. लगेच साखहर र्ुंबईला आला व त्याला खसनेसृष्टीत कार् खर्ळालं.
साखहरच्या जीवनात अर्ृता कायर् त्याच्या र्नात राखहली. आपल्या आत्र्चररत्रात
( नाव- ‘रसीदी रटकट’( अर्ृता प्रीतर्, ज्या स्वतुः र्ोठ्या साखहखत्यक होत्या, त्यांनी
आपल्या प्रेर्ाबद्दल अखतशय खुलेपणानं खलखहलं आहे.
जुनी गाणी म्हणजे उत्तर् शायरी हे सर्ीकरण साखहरपासून सुरू झालं
असं म्हटल्यास अखतशयोक्ती होणार नाही. 1949 सालीच ‘आजादी की राहपर’ या
खसनेर्ासाठी त्यानं चार गाणी खलखहली. खसनेर्ा फार चालला नाही; पण साखहरचं
नाव झालं. 1951 साली ‘नौजवान’ व ‘बाजी’ हे दोन खसनेर्े आले. संगीत
एस.डी.बर्वन यांचं होतं. यातील साखहरची गीतं गाजली; सववतोर्ुखी झाली. ‘ठं डी
हवाएं लहराके आए, रुत है जवॉं, उनको यहॉं कै से बुलाए!’ हे लताचं गाणं आजही
‘खहट’ आहे!
शायरीसाठी जरूर ऐकावीत अशी साखहरची खूप गाणी आहेत; त्यातील
प्रर्ुख दोन गाणी, त्यातल्या काही ओळी तरी सांगाव्याशा वाटतात.
दफर सुबह होगी! हे खचत्रपटाचं नावच आशेचा दकरण दाखवणारं आहे;
इन काली सददयों के सर से जब रात का ऑंचल ढलके गा
जब दुख के बादल खपघलेंगे, जब सुख का सागर छलके गा
जब अंबर झूर् के नाचेगा, जब धरती नग्र्ें गाएगी
वो सुबह कभी तो आएगी....
दौलत के खलये जब औरत की इस्र्त को न बेचा जाएगा
चाहत को न कु चला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा
अपनी काली करतूतों पर जब यह दुखनया शरर्ाएगी
वो सुबह कभी तो आएगी....

---या काळ्या शतकांत अद्याप ‘अंधार’च आहे. रात्रीने दुखनयेला झाकोळू न
टाकलं आहे. पण तो रात्रीचा पदर कधीतरी दूर होईल, दुुःखाचे ढग खवतळू न सुखाचा
सर्ुद्र उसळे ल. तेव्हा हे आकाश आनंदाने नाचू लागेल आखण ही पृर्थवी ही गाऊ लागेल.
अशी एक सुखद सकाळ कधीतरी उगवेलच ना! आकाश व पृर्थवी म्हणजेच या दोहोंच्या
र्धली र्ाणसं आनंददत होतील, असा लािखणक अथव घ्यायचा.
---जेव्हा पैशासाठी स्त्रीला आपलं शील (इस्र्त) खवकावं लागणार नाही;
जेव्हा खतच्या इच्छा,अखभलार्ा, खतचं प्रेर् (चाहत) पायदळी तुडवलं जाणार नाही;
खतच्या लज्जेचा(गैरत) खललाव के ला जाणार नाही; आखण आत्ता करत असलेल्या अशा
काळ्या कृ त्तयांबद्दल जेव्हा दुखनयेला शरर् वाटेल ( व अशी कृ त्ये घडणं थांबेल) असा
सुददन कधीतरी उगवेलच!
साखहरला स्त्रीबद्दल आस्था होती; त्याच्या आईला भोगावं लागलेलं दुुःख
त्याने जवळू न पाखहलेलं होतं. एकू णच स्त्रीवर होणार्या अन्यायाखवरुद्ध त्याच्या र्नात
चीड होती. ती त्याच्या गीतांतून वेळोवेळी प्रगट झालेली आहे. यासाठी ‘साधना’
(1967)या खचत्रपटातील एक गाणं आठवतं.
औरत ने जनर् ददया र्दों को, र्दों ने उसे बाजार ददया
जब जी चाहा र्सला कु चला, जब जी चाहा धुतकार ददया...
पुरुर्ाची जन्र्दात्री ही स्त्रीच असते. पण पुरुर्प्रधान सर्ाज खतला कशी
वागणूक देतो? जेव्हा र्न र्ानेल तेव्हा तो खतला चगवळून टाकतो आखण र्न र्ानेल
तेव्हा खतला खझडकारून दूर ठे वतो.
या गीतातील सवव कडवीं उद्धृत करावी अशीच आहेत. पण इथे ते कसं
शक्य आहे?
तरीही--खजन सीनों ने उनको दूध ददया,

उन सीनों का ब्योपार दकया
खजस कोख र्ें उनका खजस्र् ढला,
उस कोख का कारोबार दकया
खजस तन से उगे कोंपल बनकर,
उस तन को जलीलो-ख्वार दकया...
ज्या कु शीतून पुरुर् जन्र् घेतो, त्या गभावशयाचाच त्याने व्यापार र्ांडला
आहे! ज्या शरीराचा अंकुर म्हणून तो जन्र्ाला आला त्या स्त्री-शरीराला तो असं
अपर्ाखनत करत आहे.
साधना खचत्रपटाच्या आधी दहा वर्े गुरुदत्तचा ‘प्यासा’ )1957( आला
होता. त्यातील नायक खवजय एक कवीच असतो. पण त्याची ककं र्त लोकांना कळत
नाही;व तो कफल्लकच राहतो. त्याची प्रेयसी( र्ाला खसन्हा) पैशाला भुलून एका
श्रीर्ंताशी (रहर्ान) लग्न करते. त्यात उद्ध्वस्त झालेला खवजय (गुरुदत्त) या
पात्रासाठी साखहरनं खलखहलेली गाणी तर उत्तर् काव्याचे नर्ुने आहेत. प्रत्येक कवी
हा तत्तवज्ञही असतो असे म्हणतात, हे साखहरनं अिरशुः खसद्ध के लं आहे.
ये र्हलों ये तख्तों ये ताजों की दुखनया
ये इन्सां के दुश्र्न सर्ाजों की दुखनया
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुखनया
ये दुखनया अगर खर्ल भी जाए तो क्या है....
----हे

जग

कसं

आहे?

कु णाचं

आहे?

कवीच्या

र्ते,

ते

र्हालांचं..राजवाड्ांचं. ..ससंहासनांचं...राजर्ुकुटांचं आहे. म्हणजेच ज्यांच्याजवळ
पैसा आहे, ज्यांच्याजवळ सत्ता आहे, त्यांचं! स्वाथी लोक अशाच ‘प्रखतखष्ठतांची’ ‘हां
जी हां जी’ करतात. हा सर्ाज सार्ान्य र्ाणसाला र्ात्र शत्रू असल्यासारखा
वागवतो! सर्ाजात रुजलेल्या पद्धतीही अशाच आहेत की त्यातून त्यांची पैशाची हाव
ददसते! अशा या दुखनयेनं र्ला (कवी म्हणून) ओळखलं ककं वा न ओळखलं; र्ाझ्या

काव्यावर जीव टाकणारे र्ला भेटले वा न भेटले, तरी र्ला काही फरक पडणार
नाही...
यहॉं इक खखलौना है इन्सां की हस्ती
ये बस्ती है र्ुदावपरस्तों की बस्ती
यहॉं पर तो जीवन से है र्ौत सस्ती
ये दुखनया अगर खर्ल भी जाए तो क्या है....
----इथे र्ाणसाचं जीवन एखाद्या खेळण्यासारखं आहे. त्याची फार काही
ककं र्त नाही. हां, एखादी व्यक्ती र्ेली की र्ग त्याच्यावर स्तुखतसुर्नं उधळायची, तो
दकती चांगला होता, म्हणत त्याचे गोडवे गायचे, अशी र्ृतपूजक आहे ही दुखनया!
जीवनापेिा इथे र्ृत्यूच स्वस्त आहे. काय करायची अशी दुखनया?
जला दो इसे, फूं क डालो ये दुखनया
र्ेरे सार्ने से हटा लो ये दुखनया
तुम्हारी है तुर् ही सँभालो ये दुखनया
ये दुखनया....
शेवटी वैतागलेला कवी म्हणतोय्, ‘आग लावा अशा दुखनयेला! दूर करा
खतला र्ाझ्या नजरे सर्ोरून! घ्या; तुर्ची आहे ना ती? सांभाळू न ठे वा या अशा
तुर्च्या दुखनयेला! र्ला रहायचंच नाही अशा दुखनयेत!!
इथे र्ाणसाला ककं र्त नाही; प्रेर्, दोस्ती, प्रार्ाखणकपणा व सद्गुणांची
ककं र्त नाही; अशी दुखनया साखहरला नकोशी वाटत होती. त्यावरूनच कळतं की
त्याला या सवव गोष्टींबद्दल दकती आस्था होती. म्हणूनच त्यानं खलखहलं होतं,

दुखी र्न र्ेरे, सुन र्ेरा कहना
जहॉं नहीं चैना, वहॉं नहीं रहना....

असं सर्जायला नको की साखहरने फक्त दुुःखी व उदास गाणी खलखहली.
‘अभी ना जाओ छोडकर दक ददल अभी भरा नहीं’ यासारखं तरुण
र्नाचं प्रेर्गीत, ‘सजंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात’ सारखं स्र्ृखतव्याकु ळ
गीत, ‘ये रात ये चॉंदनी दफर कहॉं, सुन जा ददल की दास्तॉं’ सारखं र्स्तीभरं गीतही
साखहरच्या काव्याचे नर्ुने म्हणता येतील.’धूल का फू ल’ खचत्रपटासाठी उदात्त संदेश
देणारं गीतही त्यानं खलखहलं,
तू सहंद ु बनेगा न र्ुसलर्ान बनेगा
इन्सान की औलाद है, इन्सान बनेगा...
र्ाखलक ने हर इन्सान को इन्सान बनाया
हर् ने उसे सहंदू या र्ुसलर्ान बनाया
कु दरत ने तो बख्शी थी हर्ें एक ही धरती
हर् ने कहीं भारत, कहीं ईरान बनाया....
नफरत जो खसखाये वो धरर् तेरा नहीं है
इन्सान को रौंदे वो कदर् तेरा नहीं है
कु रावन न हो खजस र्ें वह र्ंददर नहीं तेरा
गीता न हो खजस र्ें वह हरर् तेरा नहीं है....
एका र्ाणसाला एक अनाथ र्ूल सापडतं, त्याला तो आपल्या घरी आणून
सांभाळतो. लहान बालकाला कधी र्ाहीत असतं का तो कोण आहे? त्याचा धर्व,
त्याची जात? हे सगळं सर्ाज त्याला नंतर खशकवत जातो. र्ोठा झाल्यावर र्ग,
र्ुलाला हा तुझा धर्व, तो तुझा नाही, अशी खशकवण खर्ळते. त्याच्यातला ‘र्ाणूस’
असा र्ारला जातो. अलीकडे वृत्तपत्रातले र्थळे आपल्याला खुनाच्या, बलात्काराच्या
बातम्या जातीसह वाचायला खर्ळतात; याचाच अथव र्ाणूस र्ेला तरी जात खशल्लक
राहते!

सृष्टी ने आपल्याला एकच जर्ीन बहाल के ली; पण आपण खतथे सीर्ा
आखल्या. हे सगळं पुसून टाकणारा तू हो, असं हे गीत त्या र्ुलाला सांगतं. असं र्ंददर
उभार की ज्यात कु राणालाही वंदन के लं जाईल आखण अशी र्खशद बांध की ज्यात
गीतेला स्थान व र्ान असेल. कोणताच धर्व खतरस्कार खशकवणारा नसतो.असं कोणी
खशकवलं तर तू तो धर्व र्ानू नकोस.
सर्ाजातील उच्चनीचतेवर भाष्य करणारी गीतं असोत, कभी कभी र्ेरे
ददल र्ें खयाल आता है, ककं वा ‘चलो इकबार दफर से अजनबी बन जाए हर् दोनों’
सारखी भावपूणव प्रेर्-गीतं असोत, साखहरच्या गीतात ओतप्रोत काव्य असे. एवढंच
नाही, तर त्यानं खलखहलेलं ‘अल्ला तेरो नार् ईश्वर तेरो नार्’ ही तर उत्कृ ष्ट अशी
सववधर्ीय प्राथवना आहे.
जगाला प्रेर्धर्ावची र्हती गीतातून सांगणारा साखहर स्वतुः र्ात्र
प्रेर्ापासून वंखचतच राखहला. अर्ृताला तो खवसरू शकला नाही; पण पुढे सुधा
र्ल्होत्रा या गाखयके वर त्यानं के लेलं प्रेर्ही अनुत्तररतच राखहलं. अशा अनुभवातून तो
खलखहतो,
जाने वे कै से लोग थे खजन के प्यार को प्यार खर्ला
हर् ने तो जब कखलयां र्ांगी, कॉंटोका हार खर्ला....
खुखशयों की र्ंखजल ढू ंढी तो गर् की गदव खर्ली
चाहत के नग्र्ें चाहे तो आहे-सदव खर्ली
ददल के बोझ को दूना कर गया जो गर्ख्वार खर्ला...
---कोण जाणे कसे असतील ते लोक ज्यांच्या प्रेर्ाला प्रखतप्रेर् खर्ळालं ?
आम्हाला तर कळ्या-फु लांऐवजी काट्यांचेच हार खर्ळालेत. आनंद शोधला तर
दुुःखाची धूळ खर्ळणारे आम्ही! आम्हाला जो भेटला तो आर्चं दुुःखाचं ओझं दुपटीनं
वाढवूनच गेला.
पण साखहर नं हे सगळं सोसूनही जीवनाशी नेहर्ीच तडजोड के ली.

र्ैं खजन्दगी का साथ खनभाता चला गया
हर दफक्र को धुएं र्ें उडाता चला गया...
बबावददयों का सोग र्नाना दफजूल था
बबावददयों का जश्न र्नाता चला गया.....
आपल्या उद्ध्वस्त जीवनालाही उत्सवाप्रर्ाणे साजरा करणारा साखहर
अखेरपयांत एकाकीच राखहला. शाहजहान या बादशाहाने ताजर्हल बांधून
आपल्यासारख्या गररबांच्या प्रेर्ाची खखल्ली उडवली आहे, म्हणून आपण खतथे
भेटायला नको; असं प्रेयसीला म्हणणारा साखहर खतला कु ठे च व कधीच भेटू शकला
नाही.
शेवटी त्यानं आपली खवरक्ती अशी व्यक्त के ली--तंग आ चुके हैं कश्र्कशे-खजन्दगी से हर्
ठु करा न दे जहॉं को कहीं बेददली से हर्...
या जीवनातल्या संघर्ावला कं टाळू न गेलोय् आता. आता या जगाला
हृदयशून्य असल्याप्रर्ाणे ठोकर र्ारावी आखण खनघून जावं हेच बरं !
25 ऑक्टोबर 1980 रोजी साखहर या दुखनयेतून गेला असं नाही, तर
त्याने ही दुखनया आपल्या सर्ोरून दूर के ली.
साखहरच्या शायरीबद्दल आणखी दकत्येक लेख खलहावे लागतील.....

चंद कखलयां खनशात की चुनकर र्ुद्दतों र्हवे-यास रहता हूं
तुझसे खर्लना खूशी की बात सही, तुझसे खर्ल कर उदास रहता हूं..
--आयुष्याच्या प्रांगणात आनंदाच्या (खनशात) थोड्ाशाच कळ्या
वेचायच्या आखण र्ग दीघवकाळ स्वतुःला दुुःखात बुडवून घ्यायचं, असं चाललंय र्ाझं.

तू आत्ता भेटलीस ही आनंदाची गोष्ट खरी; पण या भेटीनं र्ी आणखीनच उदास
झालोय....
प्रेर् आखण साखहर यांची आयुष्यभर चुकार्ूकच झाली. त्याने खलखहलं,
जाने वो कै से लोग थे खजनके प्यार को प्यार खर्ला
हर् ने तो जब कखलयां र्ांगी, कांटों का हार खर्ला!....
1957 च्या प्यासा या खचत्रपटात हे गीत गुरुदत्त वर खचखत्रत के लं गेलं होतं.
त्यानं साखहरचा र्ूड बरोबर उचलून ते साकार के लं,हे सांगायला नकोच. जीवन जसं
त्याच्याकडे आलं तसं त्यानं स्वीकारलं होतं.
सजंदगी जुल्र् सही, जब्र सही, गर् ही सही
ददल की फररयाद सही, रूह का र्ातर् ही सही
हर् ने हर हाल र्ें जीने की कसर् खायी है
अब यही हाल र्ुकद्दर है तो खशकवा क्यूं हो
---जीवन अत्तयाचार, अन्याय, जबरदस्ती यांनी भरलेलं असो; हृदयाने
तक्रार करावी ककं वा आत्र्ाही शोकात बुडावा असं असेल तरी कोणत्याही पररखस्थतीत
जगायचं अशी र्ी शपथच घेतली आहे. ही पररखस्थती यावी, हे नखशबातच असेल तर
तक्रार का करायची?

हे गीत साखहरनं शगुन खचत्रपटासाठी खलखहलं होतं.सुर्न

कल्याणपूर यांनी ते फार छान गायलं होतं.

र्वक्तने द्रदया क्या िंसी तोिफा –
शायर कै फी आजर्ी

Born: 14 January 1919, Azamgarh district
Died: 10 May 2002, Mumbai

के र्वळ अकरा र्वषाांचा एक कर्वी प्रगल्भ गझल बलबितो; र्व िेगम अख्तर
सारख्या गाबयके ची दाद बमळू न त्यांच्या आर्वाजात ती गझल रे कॉडट िोते यातच
कर्वीच्या प्रबतभेची ओळख पर्ते! त्या कर्वीचं नार्व कै फी आजमी. आज सगळयांना
शिाना आजमी िे नार्व पटरबचत असतं; म्िणून सांगायचं की कै फी िे शिानाचे बपता.
पण कर्वी म्िणून आपलं स्र्वतंत्र र्व मोठं नार्व त्यांनी आिीच कमार्वलं िोतं. पडद्यार्वरचे
नर्-नट्या समोर द्रदसतात;म्िणून तेच भार्व खार्वून जातात. कर्वी त्यांच्या र्वतुटळात,
त्यांच्या क्षेत्रात खूप प्रबसद्ध र्व लोकबप्रय असतात; पण सामान्य लोकांचा मुशायरे ,
कबर्वसंमेलने यांच्याशी बततका संिंि येत नािी, बजतका बचत्रपर्ांशी येतो! म्िणूनच
लोकांना कोण द्रकती मािीत आिेत यार्वरून गुणर्वत्ता ठरत नािी. जर लोकांना
सांबगतलं की,

र्वक्त ने द्रकया क्या िंसी बसतम
तुम रिे न तुम, िम रिे न िम…..
िे गाणं ऐकलं आिे का? तर उत्तर येतं, ‘िो, िो. ते मला खूप आर्वडतं.’ त्या
गाण्याची गाबयका कोण एर्वढीच माबिती असते; पण कर्वी कोण, संगीतकार कोण िे
ठाऊक नसतं. बसनेमाचं नार्विी िर्याचदा मािीत नसतं ककं र्वा आठर्वत नसतं. आपण
सांग,ू तेव्िाच त्यांना कळतं की ‘र्वक्तने द्रकया…’ चे गीतकार आिेत कै फी आजमी.
खूपशा बचत्रपर्ांसाठी गीतं र्व श्रेष्ठ दजाटची शायरी बलबिणार्या कै फी आजमींची मी
तुम्िाला ओळख करून देणार आिे.
िेगम अख्तर यांनी गायलेली, र्वयाच्या अकराव्या र्वषी कै फींनी
बलबिलेली िीच ती गझल--इतना तो जजंदगी में द्रकसी की खलल पडे
िंसने से िो सुकून ना रोने से कल पडे…..
िा गझलचा मतला, म्िणजे पबिला शेर आिे. कर्वी सांगतोय, सगळयांच्या
जीर्वनात सुख-दुःखं असतातच. सुखाने आनंद्रदत िोणं र्व दुःखाने अश्रू ढाळणं िे तर
प्रत्येकजण करतच असतो. यात बर्वशेष असं आिे तरी काय? िे फारच सािारण जीर्वन
झालं. पण प्रत्येकाच्या जीर्वनात के व्िातरी अशीिी र्वेळ यायला पाबिजे की त्याला
िसण्याने मनाला शांती बमळणार नािी आबण रडू निी चैन पडणार नािी. असा कठीण
प्रसंग जेव्िा आयुष्यात येईल तेव्िाच माणसाच्या िैयाटचा, सिनशीलतेचा कस लागेल!

बजस तरि िंस रिा हूं मैं पी पी के गमट अश्क
यूं दूसरा िंसे तो कलेजा बनकल पडे…..
-----मी ज्याप्रमाणे अश्रू बपऊनिी िसत राबिलो आिे, तसं र्वरर्वरचं िसणं
दुसर्याच्या र्वार्ेला आलं तर त्याची अगदी दमछाक िोईल!
इक तुम द्रक तुमको द्रफक्रे-नशेिो-फराज िै
इक िम द्रक चल पडे तो ििरिाल चल पडे….
एक तू असा आिेस की बजथे तुला तुझा बर्वकास िोण्याची, उच्च-नीच स्थान
बमळण्याची जचंता आिे. स्र्वतःला उच्च स्थान बमळण्याची शक्यता द्रदसेल तरच तू त्या
र्वार्ेला जाशील. पण मी असा आिे की ज्या र्वार्ेला जाण्याची आर्वश्यकता असेल,
त्यानं कोणाचं कािी भलं िोणार असेल, तर माझा फायदा-तोर्ा न िघता मी
बिनिास त्या र्वार्ेने जाईन. माझा स्र्वाथट मी त्यार्वेळी िघणार नािी. कोणत्यािी
पटरबस्थतीत जाईन. खरे परोपकारी र्व समाजकायट करणारे लोक असे असतात! या
शेरात कै फीचं भबर्वष्यच जणू िद्ध झालं आिे.
साकी सभी को िै गमे-बतश्नालिी मगर
मय िै उसी की, नाम पे बजस के उिल पडे….
मद्रदरागृिात सर्वाांनाच अतृप्तीचं दुःख िोत असतं. साकी (रसाध्यक्ष)
सर्वाांनाच मद्यर्वार्प करत असतो. पण ज्याचं नार्व उच्चारल्यािरोिर सुरईतच खळिळ
सुरू िोते (मद्रदराच त्याच्या पेल्यात जाण्यास उत्सुक असते) तोच खरा त्या मद्रदरे चा

िकदार असतो. लायक असतो. पाटरतोबषकांची िरसात अनेकजणांर्वर िोत असते;
पण ज्यांना पाटरतोबषक द्रदल्यार्वर पाटरतोबषकाचा सन्मान िोतो, त्याचीच प्रबतष्ठा
र्वाढते तीच व्यक्ती खरी गुणर्वान असते
मुद्दत के िाद उसने जो की लुत्फ की बनगाि
जी खुश तो िो गया मगर आंसूं बनकल पडे….
दुःखाचा काळ सिन के ल्यानंतर खूप कालांतराने जेव्िा त्या ईश्वराची
कृ पादृष्टी आमच्यार्वर पडली, तेव्िा मन जरा आनंदलं सुद्धा; पण त्याचर्वेळी
डोळयातून अश्रूिी र्वाहू लागले. इतकी र्वार् पािार्वी लागार्वी ना तुझ्या कृ पेची! इतकी
कठोर परीक्षा घ्यार्वीस तू आमची? याच शेराचा अथट तो शेर प्रेयसीला उद्देशून आिे,
असािी घेता येईल. बतने प्रथम िेपर्वाटई दाखबर्वली र्व नंतर प्रेमाने नजर र्ाकली; मग
आिीच्या बतच्या र्वतटणुकीचे दुःख तर िोणारच नं!
कै फीचा जन्म बमजर्वॉं (बमजर्वान) या गार्वी (बजल्िा आजमगढ, यू.पी.)
येथे 14 जानेर्वारी 1919 या द्रदर्वशी झाला. मूळ नार्व सय्यद अतिर हुसैन टरज्र्वी.
त्यांचे र्वडील जमीनदार िोते. ते बशकलेले िोते. गार्वात राहून मुलांचे बशक्षण िोणार
नािी, याकरता त्यांनी िािेर जाऊन नोकरी करण्याचे ठरर्वले. अर्वि येथे त्यांना
तिसीलदाराची नोकरी बमळालीिी. कु र्ुंिासाठी त्यांनी लखनौ येथे घर भाड्याने
घेतले. चार मोठ्या िबिणी िोत्या. पण र्ीिी मुळे त्या चौघींचे पाठोपाठ मृत्यू झाले.
कै फी सर्वाटत छोर्े िोते. आजारपणं आबण मृत्यू लिानपणीच पाबिल्यामुळे त्यांच्या
व्यबक्तमत्र्वात एक गंभीरपणा आला. िळू िळू दुःखािद्दलच आकषटण र्वार्ू लागलं!

कै फी र्व त्याच्या भार्वांना इं ग्रजी बशकर्वल्यामुळे घरार्वर कोप झाला असािी समज
त्यार्वेळी झाला! पण बशक्षण झाले िे चांगलेच झाले. शाळे तच त्यांच्यामध्ये असणारे
नेतृत्र्व गुण द्रदसू लागले िोते. एकीकडे गझला बलिीत िोते. पण बिटर्श बर्वरोिी
(अन्याय-बर्वरोिी) बर्वचारांकडे झुकल्यार्वर त्यांनी गीत (नज्म) िा फॉमट स्र्वीकारला.
1942 साली ‘छोडोभारत’ या चळर्वळीशी ते जोडले गेले. त्यांच्या कबर्वता ऐकू न
‘प्रगतीशील चळर्वळी’तील लोकांचे लक्ष त्यांच्याकडे र्वेिले गेले. त्यांना कम्युबनस्र्
पार्ीत (लखनौ) सभासद करून घेण्यात आले. प्रगतीशील लेखकांचा सात जणांचा
ग्रुप िोता. अली सरदार जाफरी, नून. मीम.राबशद, मख्दूम, मजाज, जज्िी, जांबनसार
अख्तर र्व कै फी. नंतर यात साबिर, मजरूि, अिमद नदीम कासमी िे िी सामील
झाले. िुलंद आर्वाजात कबर्वता म्िणणारे कै फी सगळयात लोकबप्रय िोते र्व
प्रभार्वशालीिी िोते.
कम्यूबनस्र् चळर्वळीशी जोडले गेल्यार्वर कामगार, मजूर यांच्याशी
अबिकाबिक संपकट आला. त्यांची कबर्वता तेव्िा या र्वगाटची दुःख सांगू लागली. त्यांना
घरं नव्िती . फू र्पाथ िेच त्यांचं शयनघर. कबर्वतेत त्याचं िे दशटन.
मकान
आज की रात िहुत गमट िर्वा चलती िै
आज की रात न फु र्पाथ पे नींद आएगी
सि उठो, मैं भी उठूं , तुम भी उठो, तुम भी उठो
कोई बखडकी इसी दीर्वार में खुल जाएगी….

फू र्पाथर्वर झोपार्वं लागणार्या मजूर-िांिर्वांना कर्वी म्िणत आिे, जागे
व्िा; आज र्वातार्वरण तापलेलं आिे. झोप येणं शक्यच नािी. सगळे जागे व्िा. मीिी
तुमच्यासोितच जागा आिे. आपण जागते राबिलो, तरच या अन्यायाच्या जभंतीत
एक न्यायाची बखडकी उघडेल.
िी कबर्वता बलबितांना कर्वीच्या डोळयांसमोर त्या मजुरांचं जीर्वन िोतं, जे
िांिकामाचं काम करतात. ज्यांच्या िातांनी बर्वर्ा, माती, बसमेंर्ची घमेली र्वाहून
नेली जातात, त्यांनाच, घर िांिून झालं की फू र्पाथर्वर रािार्वं लागतं. त्यांनी घरं
िांिायची, पण ती त्यांच्यासाठी नसतात!
ऑंबियॉं तोड बलया करती थीं शम्मों की लर्वें
जड द्रदये इसबलये बिजली के बसतारे िमने
िन गया कस्र तो पिरे पे कोई िैठ गया
सो रिे खाक पे िम शोटरशे-तामीर बलये…..
पुढच्या कडव्यात कर्वी म्िणतो, द्रदव्यांच्या, बचमण्यांच्या ज्योती जोराच्या
र्वार्यामुळे बर्वझायच्या; म्िणून आम्िी—मजुरांनी—बर्वजेचे तारे (तारा) जबमनीत
गाडण्याचे श्रम के ले. जेव्िा मिाल ( मोठ्या मोठ्या बिजल्डंग) तयार झाला, तेव्िा
बतथे पिारे करी ठे र्वला गेला आबण आम्िालाच जाण्यासाठी मज्जार्व करण्यात आला.
मिाल आिाद झाले आबण आम्िी अखंड पटरश्रमामुळे मातीर्वरच झोपूनिी गेलो.
के र्वढी िी सामाबजक दरी!

िे दुःख पाहूनच प्रगबतशील लेखकांनी कम्युबनस्र् पक्षाची कास िरली
िोती. कै फी आजमींची लेखणी जळजळीत शबदांची पेरणी करत कबर्वतांचे मळे
फु लर्वत िोती. त्यांनी स्र्वतःच म्िर्ले आिे की, ‘ मीिी प्रथम रोमँटर्क कबर्वता बलिीत
िोतो; पण कम्युबनस्र् पार्ीत कारकू नाचं काम र्व मजूरांमिे काम करायला लागलो
तेव्िा कळू न चुकलं की कर्वीची नाजुक-साजुक भाषा इथे चालणार नािी. मजुरांच्या
हृदयाशी पोिोचेल अशी भाषाच असली पाबिजे. त्यामुळे मी गझल सोडू न कबर्वतेकडे
( नज्म) र्वळलो. इबन्कलािी कबर्वता बलबिण्यास गझल उपयोगी ठरली नसती.’
‘तेलंगाना’ ह्या त्यार्वेळच्या (1948) कबर्वतेत कै फी म्िणतात,
जईफ मॉंए, जर्वान ििने, झुके हुए सर उठा रिी िैं
सुलगती नजरों की ऑंच में भीगी भीगी पलकें सुखा रिी िैं
लहूभरी चोबलयों, फर्े ऑंचलों से परचम िना रिी िैं
तराने-जंग गा रिी िैं…..
जरा पुकार दो िेचैन नौजर्वानों को
जरा झंझोड दो कु चले हुए द्रकसानों को
इिर से काद्रफला-ए- इबन्कलाि गुजरे गा….
संस्थान बर्वलीन िोण्यापूर्वी बनजामाच्या राज्यात जेव्िा शेतकर्यांर्वर
अन्याय अत्त्याचार झाले, तेव्िाच्या पटरबस्थतीचं र्वणटन ज्या कबर्वतेत के लं आिे त्याचा
िा छोर्ासा अंश. म्िातार्या माता, तरुण बिया यांनी आता आपल्या झुकलेल्या माना

र्वर के ल्या आिेत! रक्ताने माखलेल्या चोळया र्व फार्लेल्या पदरांचेिी त्यांनी झेंडे के ले
आिेत; आबण त्या युद्धाच्या म्िणजे क्रांतीच्या पबर्वत्र्यात उभ्या ठाकल्या आिेत.
जरा तरुणांना आर्वाज द्या. पीबडत शेतकर्यांना िलर्वून जागे करा.
क्रांबतकारकांचा जमार्व येत आिे; सर्वाांनी साथ द्या.
अशा तर्िेने इबन्कलािी र्व प्रेरणादायक कबर्वतांनी कै फीनं सर्वाांचं लक्ष र्वेिलं
िोतं. त्यांच्या शबदात जोरकसपणा िोता; आव्िान िोतं. त्यार्वेळच्या कर्वींमध्ये ते
अत्यंत प्रभार्वी ठरत असत.
असे असले तरी त्यांच्या बचत्रपर्गीतातून त्यांचा बनराळा रं ग पािायला
बमळतो. प्रेमाची, बर्वरिाची गीतं असोत, ककं र्वा प्रासंबगक गीतं असोत, त्यातून त्यांची
जीर्वनदृष्टी डोकार्वते. प्रगल्भ बर्वचार तसेच तत्त्र्वज्ञान सिज शबदिद्ध िोते! िे गीत
पािा …..
देखी जमाने की यारी, बिछडे सभी िारी िारी…..
क्या लेके बमलें अि दुबनया से,
आंसू के बसर्वा कु छ पास निीं
या फू ल िी फू ल थे दामन में,
या कांर्ों की भी आस निीं
मतलि की दुबनया िै सारी,
बिछडे सभी िारी िारी…

या जगात मैत्रीची िूज किी कोणी राखतं का? एक एक करून सगळे बमत्र
सोडू न गेल.े आता अश्रूंबशर्वाय जर्वळ कािीच उरलं नािी; आिी पदरात फु लं िोती;
तेव्िा सगळे सोित िोते. पण आता काट्यांचीिी आशा नािी! िे जग फार मतलिी
आिे, स्र्वाथी आिे. मी आता एकर्ा पडलो आिे. असं म्िणत असतांना, नायकाला
जगण्याचीिी इच्छा राबिली नािीए.
उड जा उड जा, प्यासे भँर्वरे , रस न बमलेगा ख्र्वारों में
कागज के फू ल जिॉं बखलते िैं, िैठ न उन गुलजारों में
नादान तमन्ना रे ती में, उम्मीद की कश्ती खेती िै
इक िाथ से देती िै दुबनया, सौ िाथों से ले लेती िै
ये खेल िै कि से जारी; बिछडे सभी िारी िारी….
----िे माझ्या प्राणपक्ष्या, ( भृंगा ) तू आता उडू न जा. इथल्या काट्यांमिे
का तुला मरं द (रस) बमळणार आिे? कारण या जगाच्या िागेत फक्त कागदाची फु लेच
आिेत. ती खरी नािीत त्यात र्व काट्यांत मिुरस नािी. अशा िागेत तू थांिू नकोस.
आशा र्वेडी र्व मूखट असते; ती आपली नार्व र्वाळू तच र्वल्िबर्वण्याचा प्रयत्न करत िसते!
पण आता इथे कािी बमळणार नािी. जगाने एका िाताने जे द्रदलं ते शंभर िातांनी
काढू निी घेतलं. दुबनयेचा िा खेळ युगांपासून असाच चालू आिे …तेव्िा आता
कसलीिी आशा न ठे र्वता इथून बनघून जा….
जीर्वनाचं िे तत्त्र्वज्ञान श्रोत्याला मनोमन पर्तं र्व िे गीत त्याच्या हृदयात
जाऊन िसतं. मला आठर्वतं त्या काळी द्रकल्ली देण्याचा फोनो र्व िी रे कॉडट भाड्याने

आणून आम्िी बतची पारायणं करीत असू. फर्गयुटसन कॉलेज शेजारी स्र्वरबर्विार नार्वाचं
रे कॉडटस चं दुकान िोतं; ते आम्िाला सर्वलतीिी देत असत. (िी त्यांची रबसकताच
िोती!) त्यार्वेळी कै फी प्रथम मािीत झाले िोते. िे गीत कै फी, एस.डी.िमटन र्व मोिंमद
रफी या बतघांनी साकार के लं िोतं.
सामाबजक भान िी कै फी आजमींच्या शायरीची मोठी ताकद िोती.
समाजात असलेले आर्थटक भेदाभेद त्यांना सिन िोत नव्िते म्िणूनच तर त्यांनी
कम्यूबनझम चा मागट पत्करला. समाजाच्या इतर समस्यांर्वरिी त्यांची लेखणी
समथटपणे भाष्य करते.
अपने र्वतन में आज दो िूंद पानी निीं,
तो यिॉं जजंदगानी निीं….
तोडके सारे टरश्ते नाते, जा तो रिे िैं िूल उडाते
पानी बजस द्रदन आ जाएगा, लौर् आएंगे नाचते-गाते
िोगी सुिानी कभी शाम, जो अि सुिानी निीं….
प्यासी िरती छोडें कै से, कस्में अपनी तोडें कै से
मरना िोगा मर जाएंगे, जीते जी मुंि मोडें कै से
चािा जो उठना कभी , िात ये द्रदल ने मानी निीं….
पाणी आबण जीर्वन यांचा अतूर् संिंि कर्वीने एका ओळीत प्रभार्वीपणे
स्पष्ट के ला आिे. दुसर्या कडव्यात कर्वी म्िणतो ते लक्षात गेण्याजोगं आिे. पाण्याबर्वना
जमीनिी व्याकू ळ असतांना बतला सोडू न जायचं तरी कसं? बतच्याशी घेतलेल्या

आणाभाका बर्वसरायच्या? बतच्यासाठी मरार्वं लागलं तरी चालेल. स्र्वतःचं जीर्वन
संपर्वार्वं , असं सुद्धा र्वार्ू न गेल;ं पण मनाला ते पर्लं नािी. पटरबस्थती किीतरी
िदलेलच, तेव्िा नाचत-गात परत येणारच आिोत.
िे गीत ‘दो िूंद पानी’ या बचत्रपर्ासाठी (1971) कै फींनी बलबिलं िोतं. गीत
बचत्रपर्ासाठी असलं तरी ती एक आशयघन कबर्वता आिे, िे र्वाचकांनी लक्षात
घ्यायचं आिे. एकू णच कै फींच्या बचत्रपर्-गीतांतिी र्वाङमयीन मूल्ये असत.
र्वतन, आपला बप्रय देश , िा बर्वचार मनात आला की मन देशभक्तीने भरून
येतं. ‘िकीकत’ (1964) या बचत्रपर्ासाठी कै फींनी बलबिलेलं गीत कोण बर्वसरू
शके ल?
कर चले िम द्रफदा जानो-तन साबथयों,
अि तुम्िारे िर्वाले र्वतन साबथयों, ….
जजंदा रिनेके मौसम िहुत िैं मगर,
जान देने की रुत रोज आती निीं
हुस्न और इश्क दोनों को रुस्र्वा करे ,
र्वो जर्वानी जो खूं में निाती निीं
आज िरती िनी िै दुल्िन साबथयों,
अि तुम्िारे िर्वाले र्वतन साबथयों…
खींच लो अपने खूं से जमींपर लकीर,
इस तरफ आने पाए न रार्वन कोई

तोड दो िाथ अगर िाथ उठने लगे,
छू न पाए सीता का दामन कोई
राम भी तुम, तुम्िीं लक्ष्मण साबथयों,
अि तुम्िारे िर्वाले र्वतन साबथयों…
या गीतात आणखीिी दोन कडर्वी आिेत; सगळीच अथटपूणट आिेत. मात्र
बर्वस्तारभयास्तर्व इथे दोनच द्रदली आिेत. या बचत्रपर्ाला मदनमोिन यांचं संगीत
िोतं र्व िे गीत मोिम्मद रफीनं गाऊन अजरामर करून ठे र्वलं आिे. ‘िकीकत’
बचत्रपर्ाचे द्रदर्गदशटक िोते चेतन आनंद. चेतन आनंद त्यार्वेळी कै फीजीं कडे गेले र्व
त्यांना म्िणाले,
‘िी र्वॉर-द्रफल्म आिे; माझ्या या द्रफल्मसाठी तुम्िीच गाणी बलिायची.’
यार्वर कै फी म्िणाले,
‘िघ िािा, इं डस्री मिे तर मला ‘अनलकी गीतकार’ (Unlucky) मानलं
गेलं आिे; मी गाणी बलबिलेली द्रफल्म चांगली चालत नािी…’
‘मला सुद्धा अनलकी डायरे क्र्रच म्िणतात; चल, आपण एकत्र येऊन
आपले बसतारे चमकर्वू या!’---चेतन आनंद.
-----आबण बचत्रपर् तयार झाला; चांगला चालला देखील. गाणी बर्वलक्षण
लोकबप्रय झाली. अनलकी चा िबिा पुसून गेला. िा डाग लोकांनी उगीचच लार्वला
िोता. कागजके फू ल पबिल्या ‘रन’ ला फारसा चालला नािी िे खरं ; पण या

बचत्रपर्ाची लज्जत कालांतराने लोकांना कळली.उच्च अबभरुची असणार्या सर्वट
थरातील लोकांनी िा बचत्रपर् त्याच्या गुणर्वत्तेमुळे उचलून िरला! गाणी आिीच
लोकबप्रय झाली िोती. चेतन आनंद यांच्याकडे ‘िकीकत’ बचत्रपर्ासाठी पैसे नव्िते,
तेव्िा नबशिाने एका बमत्राच्या माध्यमातून त्यांना चंदीगढ (पंजाि) सरकारकडू न
तबिल दिा लाख रुपये, त्याकाळी बमळाले िोते! तसं कोणीच अनलकी ठरलं नािी.
िकीकत च्या आिी 1964 मध्ये याच दोघांनी ‘िीर रांझा’ (जुना) काढला िोता. त्याचे
संर्वाद र्व गीतं कै फींची िोती; आबण पर्कथा र्व द्रदर्गदशटन िे चेतन आनंद यांचं िोतं.
‘मुिाद्रफज’ नार्वाचा एक बचत्रपर् आला िोता त्यात शबश कपूर यांनी एका शायराची
भूबमका के ली िोती. त्यात त्यांचा ‘गेर्-अप’ कै फींसारखाच ठे र्वला गेला िोता. अशी
िोती त्यांची लोकबप्रयता. िाकी इतर कािी साम्य नव्ितं.
जीर्वनाचं तत्त्र्वज्ञान नुसतं समजून चालत नािी, तर ते अंगी िाणर्वार्वं
लागतं; आचरणात आणार्वं लागतं….
बमले न फू ल, तो कांर्ों से दोस्ती कर ली
इसी तरि से िसर िमने जजंदगी कर ली….
----फु लं बमळण्याची इच्छा आम्िाला जरूर िोती; तशी आमची
पात्रतािी िोती. पण नािी बमळाली फु लं! म्िणून काय रडत िसायचं काय? आता
आम्िी काट्यांशीच मैत्री करून र्ाकली आबण कसंतरी जीर्वन सुकर के लं, व्यतीत
के लं.

अि आगे जो भी िो अंजाम देखा जाएगा
खुदा तराश बलया, और िंदगी कर ली…
या गझलेचा िा दुसरा शेर. पबिल्या ओळीत, आता पटरणाम कािी का
िोईना; पुढचं पुढे पाहू असं कर्वीनं सांगून ठे र्वलं. पण कशाचा पटरणाम ? असं काय
के लं िोतं कर्वीनं? ते त्यानं दुसर्या ओळीत सांबगतलं आिे. खुदा तराश बलया…ईश्वर
दगडातून कोरून काढला; याचा अथट खुदाची मूती तयार के ली. एर्वढंच नािी तर कर्वी
त्या मूतीची आरािनािी करू लागला! आता िी गोष्ट तर पूणटपणे इस्लाम बर्वरोिी
आिे. खुदाला मानणारे लोक मूर्तटपूजेच्या पूणट बर्वरोिात असतात. म्िणून कर्वी
म्िणतो की मी परं परे बर्वरुद्ध तर र्वागलो; पुढे काय िोईल ते पािायचं.
बचत्रपर्ाच्या संदभाटत अथट असा बनघतो, की दगडासारख्या, प्रबतसाद न
देणार्या, प्रेयसी र्वर प्रेम के लं बतला प्रेमाची फु लं र्वाबिली. एकप्रकारे मूर्तटपूजाच
के ली! अशा प्रेमाचं फबलत काय व्िायचं ते िोर्वो. पुढे पािाता येईल. पण मी बतच्यार्वर
प्रेम करणं सोडणार नािीच.
नजर बमली भी न थी और उनको देख बलया
जुिॉं खुली भी न थी और िात भी कर ली….
प्रेयसी जर मूतीसारखीच असेल , तर नजर कशी बमळर्वणार? पण तरी
ह्यानं बतला पाहून घेतलं आबण न िोलतािी िोलून घेतलं. डोळे आबण ओठ िंद! तरी

दोघात संभाषण झालं तरी कसं ? ….पण झालं, असं कर्वी म्िणतोय. (अथाटत िा िी
शेर ईश्वराला उद्देशून आिे, असे समजले, तर िे सिज शक्य आिे. )
इथे मला एक पारं पाटरक प्राचीन गीत आठर्वतं आिे.
दुतोंडी िटरणी पाण्यार्वर आली; मुखबर्वण पाणी प्याली रे …
जचंचेच्या पानार्वर देउळ रबचले, आिी कळस मग पाया रे …
िटरणीला दोन तोंडे िोती तरीिी ती तोंड न लार्वता पाणी प्यायली; आबण
जचंचेच्या छोट्या पानार्वरिी देऊळ रचता येतं, तेिी कळस आिी र्व पाया नंतर
िांिायचा! कबर्वकल्पनेत कािीिी शक्य असतं, िेच खरं . मात्र या पारं पाटरक गीताला
कािी आध्याबत्मक अथट आिे, असे म्िणतात.
र्वो बजनको प्यार िै चॉंदी से, इश्क सोने से
र्विी किेंगे कभी ,िमने खुदकशी कर ली….
---ज्यांना फक्त संपत्ती प्यारी आिे, सोनं-चांदी या पलीकडे ज्यांना जगात
दुसरं कािीच द्रदसत नािी, त्यांना एक द्रदर्वस पर्ेल की आपला दृबष्टकोण चुकीचा
िोता. संपत्ती िेच सर्वटस्र्व नािी. पण तसं समजून आपणच आपला घात करून घेतला!
कै फीचं िे गीत अनोखी रात (1968) या बचत्रपर्ासाठी बलबिलेलं िोतं
र्व त्याला रौशन यांनी संगीत द्रदलं िोतं. मोिंमद रफी यांनी ते तन्मयतेनं म्िर्लेलं
आिे.

आणखी एक मूल्य माणूस नेिमी जपत आला आिे. आपल्या दुःखाचं किी
प्रदशटन करायचं नािी. ते लपर्वायचं. मग त्यासाठी काय करार्वं लागतं?
तुम इतना जो मुस्कु रा रिे िो;
क्या गम िै बजसको छु पा रिे िो?...
आखों में नमी, िंसी लिोंपर;
क्या िाल िै क्या द्रदखा रिे िो!....
िन जाएंगे जिर पीते पीते;
ये अश्क जो पीते जा रिे िो….
बजन जख्मों को र्वक्त भर चला िै;
तुम क्यों उन्िें छेडे जा रिे िो?....
रे खाओं का खेल िै मुकद्दर;
रे खाओं से मात खा रिे िो….
----तू इतकी िसते आिेस, तेिी मुद्दाम! यार्वरूनच र्वार्तं की त्या मागे
कािीतरी दुःख दडलेलं आिे, ते तू लपर्वू पािात आिेस. डोळे ओलार्वलेले आबण
ओठांर्वर बस्मत; तुझी मनःबस्थती तू झाकण्याचा प्रयत्न करते आिेस. दुःखाचे अश्रू
लपर्वून बपता बपता त्या अश्रूंचं बर्वष िोऊन जाईल, जे तुझा नाश करे ल. काळ सगळया
जखमा भरून काढत असतो; तू का त्या जखमांना पुनःपुन्िा उकरत राबिली आिेस?
शेर्वर्ी जे नबशिात असतं ते िोतं; पण तू नबशिापुढे िरलीस असं का समजत आिेस?

‘अथट’ (1982) सारखा सुंदर बचत्रपर्, त्यात शिाना आजमीसारख्या
मातबिर नर्ीर्वर बचबत्रत के लेलं िे कै फीचं गीत न बर्वसरण्यासारखं आिे.
‘पाकीजा’ िा बचत्रपर् म्िणजे कमाल अमरोिी ला पडलेलं स्र्वप्न िोतं असं
म्िणतात. तो बचत्रपर् िोतािी तसाच! पण त्यात र्वापरलेलं मुख्य गीत िे खरं तर
‘स्र्वप्नगीत’ िोतं! या गीतामुळे त्या स्र्वबप्नल र्वातार्वरणाचा सुंदर असा पटरपोष झाला
िोता. ते गीत कै फी आजमींचच िोतं.
चलते चलते …
यूं िी कोई बमल गया था सरे -राि चलते चलते
र्विीं थमके रि गई िै मेरी रात ढलते ढलते…
जो किी गई न मुझसे, र्वो जमाना कि रिा िै
द्रक फसाना िन गई िै , मेरी िात र्लते र्लते…
शिे-इन्तजार आबखर कभी िोगी मुख्तसर भी
ये बचराग िुझ रिे िैं, मेरे साथ जलते जलते…
----जीर्वनाच्या प्रर्वासात असंच कु णीतरी भेर्लं! त्या भेर्ीचा प्रभार्व
माझ्यार्वर एर्वढा पडला की माझा पुढचा प्रर्वास अडकू नच राबिला. मी त्या
भारार्वलेल्या क्षणापाशीच बतथे थांिून राबिले; जणू र्वार्च बतथे संपली.
जे मला माझ्या तोंडू न सांगता आलं नािी; त्यािद्दलचे तकट -कु तकट करून
लोक माझ्या मौनाच्या बनरबनराळया किाण्या रचत आिेत. मात्र मी ज्याची र्वार्
पािात आिे तो अजून खूप दूर आिे…

पण मला आशा आिे, की िा बर्वरिाचा काळ, एखाद्या अंिार्या
रात्रीसारखा असणारा काळ िा किीतरी नक्कीच संपेल! िी बर्वयोगाची रात्र संपेल.
पािा ना, माझ्यािरोिर रात्रभर जळू न आता िे द्रदर्वेिी बर्वझले आिेत. म्िणजे प्रभात
जर्वळ आली आिे…मला तो भेर्णार आिे! या गाण्याचे संगीतकार िोते गुलाम
मोिम्मद. त्यांनी द्रदलेली चाल र्व या गाण्याचे बचत्रीकरण प्रेक्षकाला स्र्वप्नाच्या जगात
घेऊन जातात. मीनाकु मारीचं मुजरा-नृत्य, त्यातिी बतच्या चेिर्यार्वरची
बर्वरिव्याकु ळता पाहून आपल्याला र्वार्तं की त्या दोघांची आता लर्वकर भेर् व्िार्वी;
जशी या गीतात शबद आबण सुरांची झाली आिे!
कै फी आजमी यांना जिंदी बसनेमासाठी गीत बलबिण्याची संिी 1951
साली ‘िुझद्रदल’ या बचत्रपर्ात बमळाली. त्यांचं पबिलं गीत िोतं ‘रोते रोते गुजर गई
रात रे । आई याद तेरी िर िात रे ।। पण ज्या गाण्याने त्यांना खूप लोकबप्रयता
बमळर्वून द्रदली, र्व जे गाणं खूप गाजलं, ते िोतं ‘लालारुख’ (1959) या बचत्रपर्ातलं.
र्वास्तबर्वक या गाण्याची बचत्रपर्ातील बसच्युएशन ककं र्वा िे गाणं ज्यांच्यार्वर बचबत्रत
झालं ते कलाकार अगदी सामान्य र्व अनोळखी िोते. पण िे गाणं, खय्याम ची चाल
र्व रफीचं ते उडत्या चालीत गाणं याचा मेळ इतका सुंदर िोता की लोकबप्रयतेसाठी
दुसर्या कशाचीच जरूर भासली नािी!
िै कली कली के लिपर तेरे हुस्न का फसाना
मेरे गुलबसतॉं का सिकु छ तेरा बसफट मुस्कु राना….
ये खुले खुले से गेसू, उठे जैसे िदबलयॉं-सी

ये झुकी झुकी बनगािें, बगरे जैसे बिजबलयॉं-सी
तेरे नाचते कदम में िै ििार का खजाना…
तेरा झूमना मचलना, ये नजर िदल-िदल के
मेरा द्रदल िडक रिा िै, तू लचक संभल संभल के
किीं रुक न जाए जाबलम, इसी मोडपर जमाना….
मद्यालयात नृत्य करणार्या त्या सुंदरीचं, बतच्या सौंदयाटचं र्वणटन या
संपूणट गीतात आिे.
----माझ्या िागेतली प्रत्येक कळी तुझ्या सौंदयाटिद्दलच िोलत आिे. कारण
माझ्या िागेतल्या एकू णएक फु लांचं िास्य एकबत्रत के लं तर त्याची िरोिरी करायला
तुझं एक छोर्ंसं बस्मत पुरेसं आिे! तुझे मोकळे के स जणू तरं गते मेघच आिेत; आबण
तुझ्या झुकलेल्या नजरे तून जणू बर्वजाच चमकत आिेत! तुझ्या पार्वलांनी ििार (र्वसंत
ऋतू) च जणू नृत्य करत आिे.
------- तुझ्या डोळयांचे बर्वभ्रम दाखर्वत तुझं िे बगरक्या घेणं, लचकणं ,
मुरडणं िे जरा सांभाळू न कर गडे! ते पाहूनच माझं हृदय िडिडतंय. तुझ्या या गोड
िालचाली िघून आम्िीच काय, सगळं जगच भान बर्वसरून इथं, या र्वळणार्वर थांिून
रािील.
‘जिंदस्ु तानकी कसम’ (1973) मध्ये प्रेयसीच्या सौंदयाटचं संयबमत र्वणटन
बप्रयकर कसे करत आिे पािा---

िरतरफ अि यिी अफसाने िैं ।
िम तेरी आंखों के दीर्वाने िैं…
द्रकतनी सच्चाई िै इन आखों में ।
खोर्े बसक्के भी खरे िो जाए
तू जरा प्यार से देखे जो इिर ।
सूखे जंगल भी िरे िो जाए
िाग िन जाए जो र्वीराने िैं…..
तुझ्या डोळयातला खरे पणा पाहून खोर्ी नाणीसुद्धा खरी िोऊन जातील!
िी तुलना फार अलंकाटरक आिे. इथे खोर्े बसक्के म्िणजे खोर्ी र्वागणारी माणसं. ती
सुद्धा तुझ्याशी खोर्ं र्वागू शकणार नािीत, असा अथट! तू एक नजर र्ाकलीस तर िी
उजाड जंगलंिी िरीभरी िोऊन जातील; आबण ओसाड जागा, िागा िोऊन जातील.
कै फींनी के लेलं डोळयांच्या सौंदयाटचं र्वणटन इतरत्र क्वबचतच सापडेल. िे गीत मन्ना डे
यांनी मदन मोिन यांच्या संगीतद्रदर्गदशटनामध्ये गायलं िोतं.
िीला बतच्या सौंदयाटपुरतं ओळखलं जार्वं िे मात्र कै फींना मंजूर नािी.
त्यांच्या मनात िीचं स्थान खूप उच्च आिे. पुरुषप्रिान संस्कृ तीत बतला असलेल्या
दुय्यम स्थानाचा ते बनषेि करतात. त्यांची ‘औरत’ िी कबर्वता त्या दृष्टीने र्वाचायला
िर्वी.
उठ मेरी जान! मेरे साथ िी चलना िै तुझे
--लडखडाएगी किॉंतक द्रक संभलना िै तुझे….

गोशे-गोशे में सुलगती िै बचता तेरे बलये
फजट का भेस िदलती िै कजा तेरे बलये
किर िै तेरी िरइक नमट अदा तेरे बलये
जिर-िी-जिर िै दुबनया की िर्वा तेरेबलये
रुत िदल डाल अगर फू लना- फलना िै तुझे
उठ मेरी जान! मेरे साथिी चलना िै तुझे….
कि अितक तेरी तारीख ने जानी िी निीं
तुझमें शोले भी िै िस अश्क-द्रफशानी िी निीं
तू िकीकत भी िै द्रदलचस्प किानी िी निीं
तेरी िस्ती भी िै इक चीज जर्वानी िी निीं
अपनी तारीख का उनर्वान िदलना िै तुझे
उठ मेरी जान! मेरे साथ िी चलना िै तुझे….
स्र्वतःच्या पत्नीला ककं र्वा बप्रयेला संिोिन के लेलं असलं तरी िी कबर्वता
सिंि िी-जमातीला उद्देशून आिे.
ऊठ! बिये, ऊठ! आता तुला माझ्या िरोिरच चालायचं आिे. मागे रािायचं
नािीए. द्रकतीद्रदर्वस तू अशी अडखळत चालणार आिेस? आता तुला सार्वरायला
िर्वं; आत्मबर्वश्वासानं र्व खंिीरपणे माझ्या िरोिरीनं पार्वलं र्ाकायला िर्वीत.
घरातल्या ( समाजातल्या) कोपर्या-कोपर्यात तुझ्यासाठी बचता पेर्र्वून ठे र्वलेली
असते; कतटव्याचा पोशाख घालून साक्षात मृत्यूच तुझ्यासोित र्वार्वरत असतो. तुझी

मृदू –िळु र्वार र्वागणूक तुझ्याच बर्वनाशाला कारण ठरत आिे. या जगाची िर्वा
तुझ्यासाठी बर्वषारी झालेली आिे. जर तुला फु लायचं असेल, जीर्वनाकडू न कािी फळ
अपेबक्षत असेल तर िे र्वातार्वरण, िा ऋतू तूच आता िदलून र्ाक. कारण तुला आता
पुरुषािरोिर चालायचं आिे.
इबतिास सांगतो, की पूर्वी तुझी कदर कोणीच के ली नािी. तुझ्यामिे
सुद्धा िगिगता जोश आिे, कतृटत्र्व दाखबर्वण्याची आग आिे; तू कािी फक्त अश्रू
ढाळण्यासाठी जन्माला आली नािीस. तू एक र्वास्तर्व जीर्वन आिेस, तुला अबस्तत्र्व
आिे. तारुण्य िी एकच तुझी खूण नािी. तुला आता आपल्या इबतिासाचं शीषटक
िदलायचं आिे. आता तुला पुरुषासारखी पार्वलं र्ाकायची आिेत.ऊठ! जागी िो.
स्र्वतःचं सामर्थयट ओळख!
एकापेक्षा एक सुंदर आशयघन कबर्वता, िी कै फींनी उदूट र्वाङमयाला
द्रदलेली देणगी आिे. त्यांचे पुढील पाच संग्रि प्रबसद्ध झाले आिेत. झंकार (1945);
आबखर-ए-शि (1947); आर्वारा सज्दे (1973); मेरी आर्वाज सुनो (1974); सरमाया
(1992).
त्यांना अनेक प्रबतष्ठेचे पुरस्कार प्राप्त झाले आिेत. आर्वारा सज्दे या त्यांच्या
काव्यसंग्रिाला साबित्य ऍके डमी ऍर्वॉडट बमळाला आिे. सोबव्िएर् लँड नेिरू ऍर्वॉडट;
आफ्रो-एबशयन रायर्सट असोबसएशन कडू न ‘लोर्स ऍर्वॉडट , राष्ट्रीय एकात्मता यासाठी
प्रेबसडेंर् ऍर्वॉडट, याबशर्वाय मिाराष्ट्र सरकारकडू न ‘ज्ञानेश्वर ऍर्वॉडट’

र्व भारत

सरकारकडू न पद्मश्री िे त्यातील कािी प्रमुख पुरस्कार आिेत. 2002मध्ये त्यांना

साबित्य ऍके डमी ची फे लोबशप देण्यात आली. िा फार मोठा सन्मान समजला जातो.
खुशर्वंत जसंग यांनी कै फींना ‘उदूट शायरीचा िादशिा’ असा द्रकताि द्रदला आिे!
पत्नी शौकत आजमी यािी नार्क-अबभनेत्री आिेत. या दोघांनी
एकमेकांना बजव्िाळयाची र्व प्रेमाची साथ द्रदली. आपले कमार्वलेले सर्वट पैसे कै फी
कम्यूबनस्र् पार्ीला देत असत. पार्ी त्यांना दरमिा चाळीस रुपये देत असे. पण या
कु र्ुंिाने किीिी तक्रार के ली नािी. बमजर्वान मिील बियांना स्र्वतःच्या पायांर्वर उभं
रािता यार्वं यासाठी कै फींनी

कपडे बशर्वण्याचा आबण कबशदाकारीचा व्यर्वसाय

सुरू करून द्रदला; तो आजिी अनेक बियांना रोजी रोर्ी देत आिे. तीन-तलाकपीबडत बियांना यामुळे द्रदलासा बमळत आिे. स्र्वतःच्या गार्वाशी कै फींचं घबनष्ठ असं
नातं िोतं.
र्वबडलांचा समाज-कायाटचा र्वारसा शिाना आजमी यांनी पुढे चालर्वला
आिे. समज आल्यापासून शिानाला त्यांनी स्र्वतंत्र बर्वचार करायला बशकर्वलं िोतं.
आपला मागट आपण बनर्वडण्याचं पूणट स्र्वातंत्र्य द्रदलं िोतं. आत्मबर्वश्वास जागर्वला
िोता.
कै फींना ‘माउं र् बलांक’ िे पेन फार आर्वडायचं. तशी अनेक पेनं त्यांनी
जमबर्वली िोती. त्यानंच ते आपली शायरी बलिायचे. शिाना म्िणतात, ‘बजनकी
कथनी और करनी एक जैसी िोती िै, ऐसे लोग दुबनया में िहुत कम िोते िैं. मेरे अबिा
उनमें से एक थे.’ खरं च आिे त्यांचं म्िणणं. मिानतेचं ते एक लक्षण आिे.

कै फींच्या खूप गीतांचा, कबर्वतांचा परामशट घ्यायचा अजून िाकी आिे.
त्यांच्या कािी सुंदर र्व अजरामर गीतांचा उल्लेख के ल्याबशर्वाय रािर्वत नािी.
प्यास कु छ और भी भडका दी झलक द्रदखला के (लालारुख); िैठे िै रिगुजर
पर द्रदल का द्रदया जलाए (चालीस द्रदन); तुझे बमली रौशनी, मुझको अंिेरा (अपना
िाथ जगन्नाथ); जाने क्या ढू ंढती रिती िै ये आंखें मुझमें (शोला और शिनम); मै ये
सोचकर उसके दर से उठा था (िकीकत); या द्रदल की सुनो दुबनयार्वालो (अनुपमा)
यादी द्रकती र्वाढर्वायची? कै फींची गाणी आपल्या आयुष्याच्या अनेक
क्षणांची साक्षी आिेत!
ती गाणी, त्यांच्या कबर्वता (नज्में) सतत आपल्यािरोिर राितील.
2018 िे त्यांचं जन्मशताबबद र्वषट आिे. नव्र्वद र्वषे त्यांचं माऊंर् बलांक
पेन आपल्यासाठी बलिीत िोतं! त्यांची आठर्वण मनातून किीच पुसली जाणार नािी.
आपला िा ठे र्वा आपण असाच जपू या.
10 मे 2002 ला कै फी आजमींनी पृर्थर्वी सोडली र्व एक तेजःपुंज तारा
आकाशात आगळया र्वेगळया तेजाने चमकू लागला!!

प्रेमकर्वी द्रफराक गोरखपुरी

Born: 28 August 1896, Gorakhpur
Died: 3 March 1982, New Delhi

िैरॉं हुए न थे जो अपने तसव्र्वुर में कभी
तस्र्वीर िो गए तेरी तस्र्वीर देखकर...
आपल्या प्रेयसीच्या सौंदयाटचं र्वणटन करतांना शायर द्रफराक गोरखपुरी
आपल्या अनोख्या शैलीत म्िणतात, तुझ्या सौंदयाटची नुसती कल्पना करून मी
इतका आश्चयटचद्रकत झालो नव्ितोः पण मी तुझी प्रबतमा (फोर्ो) पाबिली आबण
अचंबयाने मीच इतका स्तंबभत झालो की माझी जणू बनश्चल प्रबतमाच झाली !
लोकांचंिी असंच िोत असणार ! तेिी-कु णीिी-तुझं सौंदयट पाहून अर्वाक िोणारच !
कािी म्िणण्यासारखं त्यांना सुचणारच नािी. त्यांचेच पुतळे िोऊन जातील.
प्रेबमके चं र्वणटन करतांना उदूट शायरीत अबतशयोक्ती अलंकाराचा
सुंदररीत्या र्वापर के लेला अनेकदा आढळतो. प्रेम आबण सौंदयट िे तर शायरीचे
मूलभूत बर्वषय आिेतच. इथे द्रफराक गोरखपुरींचा ‘अंदाजे ियॉं’ मात्र ‘और’च आिे,
यात शंका नािी. द्रफराक यांना प्रेमकर्वी म्िर्लं जात िोतं. अथाटत त्यापलीकडेिी

त्यांची शायरी सामाबजक, ताबत्त्र्वक, अध्याबत्मक अशा गिन बर्वषयांचािी परामशट
घेते.
प्रेमकर्वी द्रफराक यांना ‘बर्वसाव्या शतकातील गाबलि’ असं म्िर्लं
जातं. एका अथाटनं ते युगप्रर्वतटक कर्वी िोत. तसं तर, प्रेम, सौंदयट, मीलन, बर्वरि िे
उदूश
ट ायरीचे पारं पाटरक बर्वषय,िे र्वर आलंच आिे. पण या बर्वषयांना परं परागत
ढाच्यातून द्रफराकनं िािेर काढलं.त्यापूर्वीची शायरी िी कोठ्याच्या आसपासच
द्रफरणारी असे. ककं र्वा प्रेबमका आपल्यार्वर प्रेम करणार्या त्या ‘मजिूर’ नायकाला
नेिमी दुःख देऊन तळमळत ठे र्वणारी, कठोर अशी असे. बप्रयकरालािी प्रेम करणं र्व
आपलं दुःख चोर्वीस तास गोंजारत िसणं यापलीकडे कािी कामच नव्ितं का, असं
र्वार्ण्यासारखं बचत्र असे. िे बचत्र द्रफराकने िदललं. त्यांच्या मते दोन प्रेमी यांनी
फक्त भार्वुक असून चालणार नािी, तर सच्चेपणा र्व प्रामाबणकपणा िे दोन मित्त्र्वाचे
गुणिी त्यांच्याजर्वळ िर्वेत. परस्परांच्या सद्गुणांिाित त्यांना आस्था असायला
िर्वी. द्रफराकच्या शायरीत अशीच अपेक्षा करणारे प्रेमी द्रदसतात.
किॉं का र्वस्ल ! तनिाई ने शायद भेस िदला िै
तेरे दमभर के आ जाने को िम भी क्या समझते िैं....
--तू आलीस ते कािी क्षणांसाठी ! येऊन बनघूनसुद्धा गेलीस ! याला काय
‘येणं’ म्िणायचं? जणू माझं एकर्ेपणच र्वेष पालर्ू न (तुझ्या रूपानं) मला भेर्ायला
आलं िोतं ! िे कसलं मीलन (र्वस्ल)? तू माझा बर्वचारच के ला नािीस !

कर्वीने फक्त ‘आना’ असा शबतप्रयोग न करता ‘आ-जानेको’ असं म्िर्लं,
यातूनिी बतचं लगेच बनघून जाणं अिोरे बखत िोतय.
माणसाच्या भार्वभार्वनांचं अबतशय सूक्ष्म बनरीक्षण द्रफराक यांच्या
काव्यात द्रदसून येतं.
थी यूं तो शामे-बिज्र मगर बपछली रात को
र्वो ददट उठा ‘द्रफराक’ द्रक मैं मुस्करा द्रदया....
ते म्िणतात, की ती बर्वरिाचीच रात्र िोती. ‘यूं तो’ यार्वरून स्पष्ट िोतं की
नेिमीसारखीच बर्वरिाची रात्र. र्वारं र्वार तशी रात्र नायक (मी) भोगतच आिे. मग
याच बर्वरि-रात्री काय असं बर्वशेष घडलं? ते असं, की हृदयात दुःखाची अशी कळ
उठली की त्याला(मला) िसूच आलं !! र्वेगळे पण इथे आिे. प्रत्येकाला िा अनुभर्व
के व्िा ना के व्िा आलेलाच असतो. अबतदुःखानं अश्रू येण्याऐर्वजी िसू येतं ! र्वार्तं ‘िे
एर्वढंच सोसायचं राबिलं िोतं; तेिी समोर आलं’. अबतशय सूक्ष्म भार्वना आिे िी,
जी कर्वीनं नेमके पणे टर्पली आिे. बिज्रकी रात िे प्राबतबनबिक शबद आिेत. कु ठलंिी
संकर्, कु ठलािी आघात असा अथट घ्यायचा.
28 ऑगस्र् 1896 ला गोरखपूर येथे जन्मलेले द्रफराक यांचं मूळचं नार्व
रघुपबत सिाय. गोरखप्रसाद ‘इिरत’ िे त्यांचे र्वडील एक र्वकील र्व शायरसुद्धा िोते.
14-15 व्या र्वषी रघुपतीला आपल्या र्वबडलांचं शायरीच्या िस्तबलबखत बमळालं;
आबण त्यातूनच शायरीचा षौक बनमाटण झाला. िे र्वेड इतकं र्वाढलं की एकर्ं राहून
शायरी र्वाचणं र्व त्यािरोिरच स्र्वतः शेर बलबिणं सुरू झालं. अत्यंत कु शाग्र िुद्धी

असल्यामुळे बशक्षणातिी मागे नव्िते. त्यार्वेळी िी.ए. उत्तम पास झाल्यार्वर लगेच
डेप्युर्ी कलेक्र्रची नोकरी बमळाली. पण ती न स्र्वीकारता ते कॉंग्रेसच्या
आंदोलनात भाग घेऊ लागले; जेलची र्वारीिी झाली. नंतर नेिरूंसि कॉंग्रेसचे अंडरसेक्रेर्री म्िणून अनेक र्वषै काम के ले. पुढे एम.ए. झाले. कानपूरमध्ये कािी र्वषे
कॉलेजमिे उदूट बशकर्वल्यानंतर अलािािाद युबनव्िर्सटर्ी मिे इं ग्रजी चे प्रोफे सर
झाले र्व बतथूनच टरर्ायर झाले.
मघाशी बर्वरिाच्या रात्रीचा शेर आपण र्वाचला; त्याउलर् िा शेर
पािा--थोडी देर के बमलने की पिले बशकायत रिती थी
देर तक अि रिते िैं जो साथ, कु छ घिरासे जाते िैं...
----पूर्वी थोडा र्वेळच आम्िी भेर्त िोतो तेव्िा मी तक्रार करायचो की
‘िस? इतकाच र्वेळ तू थांिलीस माझ्यािरोिर?’ आबण आता, उशीरापयांत (जास्त
र्वेळ) जेव्िा ती थांिू लागली तेव्िा मात्र माझा जीर्व घािरायला लागतो !
आिे ना गंमत? एखादी गोष्ट बमळत नसते तेव्िाच बतचं अप्रूप र्वार्तं.
तीच आबिक्यानं बमळायला लागली की जीर्व उिून जातो. एक मराठी शेर
आठर्वला,
अतीिी सुगंिी नसार्वीत नाती
पुढे येत जाते बशसारी र्वगैरे...(र्वैभर्व जोशी)

द्रफराकनं मनोव्यापाराचं िारकाईनं बचत्रण के लं आिे, तसंच या कर्वीनंिी
के लंय.
िम-आिंगी भी तेरी दूरी-ए-कु िटतनुमा बनकली
द्रक तुझसे बमलके भी मुझसे मुलाकातें निीं िोतीं....
---तू जरी जर्वळ असलीस तरी त्या साबन्नध्यातिी एक प्रकारचा दुरार्वाच
असतो आताशा.
आपलं िे भेर्णं, या खर्या अथाटनं भेर्ी नसतातच मुळी.
या प्रेमकर्वीनं प्रेमाची गोळािेरीज कशी के लीय तेिी पािा--उम्मीदो-यास, र्वफा-ओ-जफा, द्रफराक-ओ-बर्वसाल
मसाइल इश्क के इनके बसर्वा कु छ और भी िैं?....
---आशा-बनराशा, बनष्ठा ककं र्वा अ-बनष्ठेचे अत्त्याचार, बर्वयोग ककं र्वा मीलन
या मिील समस्या याबशर्वाय प्रेमात असतंच काय दुसरं ?
असं असलं तरीिी.....तरीिी द्रफराक िा प्रेमकर्वी काय म्िणतो ?--कोई समझे तो एक िात कहूं
इश्क तौफीक िै, गुनाि निीं....
---माझ्या या म्िणण्याचा अथट तुम्िाला समजला तर पािा; प्रेम सामर्थयट
देतं; ती एक ऊजाट आिे ! प्रेम करणं िा कािी गुन्िा नािी.

आपण पाितोच की प्रेमी जीर्व एकमेकांसाठी घरदार सोडू न, समाजाची
ककं र्वा िमटजातींची िंिनं तोडू निी एकरूप िोतातच. ‘चंि-तारे िी तुझ्यासाठी तोडू न
आणीन’ िे र्वाक्य शबदशः घ्यायचं नसतं; तर प्रेम परस्परांसाठी कु ठलंिी सािस
करायचं सामर्थयट देतं असा गर्भटताथट घेतला पाबिजे.
शिे-बर्वसाल के िाद आईना तो देख जरा
तेरे जमाल की दोशीजगी बनखर आई िै....
---बप्रये, मीलनाची रात्र बमळाली िे भार्गयच आपलं ! त्या नंतर तू
स्र्वतःचा चेिरा तर आरशात िघ. तुझ्या सौंदयाटला एक र्वेगळीच झळाळी आली
आिे !
मीलनािद्दलिी उघड बलबिणार्या या कर्वीचे ताबत्त्र्वक शेरिी
द्रकती उत्कर् असतात, र्वाचू या--तू एक था मेरे अशआर में िजार हुआ
इस इक बचराग ने द्रकतने बचराग जल उट्ठे....
---- तू एकच िोतास; पण मी तुला माझ्या शेरांमिे (काव्यात) गुंफलं
आबण शेराशेरातून मला तुझं दशटन झालं. एकदाच मला तुझा साक्षात्कार झालास
आबण मला ठायी ठायी तू द्रदसू लागलास ! एकाची िजार रूपं झाली. एका द्रदव्याने
जणू िजारो द्रदर्वे उजळले. प्रतेकात परमेश्वर पाबिला पाबिजे,असं आपली शािं

आपल्याला सांगतातच. एकोऽिं िहुस्याम. ती समज आली तर एका ज्ञानद्रदव्याने
असे अनेक द्रदर्वे पेर्तात ना !
प्रेम या बर्वषयािरोिरच द्रफराकच्या शायरीत गूढ जचंतनिी प्रामुख्याने
द्रदसतं, असं प्रकाश पंबडत यांनी बलहून ठे र्वलं आिे.
कै द क्या टरिाई क्या िै िमीं में िर आलम
चल पडे तो सिरा िै, रुक गए तो बजन्दा िै....
कै द ककं र्वा स्र्वतंत्रता या दोन्िी गोष्टी आपल्या मनाच्याच अर्वस्था आिेत.
मनात आलं आबण चालू लागलो, तर समोर मोकळं मैदानच आिे( खरा अथट बनजटन
र्वाळर्वंर्) असं र्वार्ेल; म्िणजेच अडथळा कािीच नािी. पण चलायचं मनात नसेल
र्व आपण थांिलो तर जणू तुरुंगात कै दच झालो, जपंजरा नसून ! सगळं मनार्वरच
अर्वलंिून आिे. मनाच्या-इच्छेच्या जोरार्वर मुंगी पुनःपुन्िा पडू नसुद्धा छतापयांत
चढू न जाते; पण गरुड एका जागी िसला र्व त्याची उडण्याची इच्छाच नसेल तर तो
दीघटकाळ बतथेच िसलेला सापडेल. सामर्थयटर्वान पंख असूनिी !
समाजािद्दलचं त्यांचं जचंतन एका शेरात सारस्र्वरूप म्िणता
येईल असं आलं आिेअगर िदल न द्रदया आदमी ने दुबनया को
तो जान लो द्रक यिॉं आदमी की खैर निीं....

--- आता अशी आणीिाणीची र्वेळ आली आिे की माणसानं जर िे जग
िदललं नािी तर
माणसाचं जगणंच मुबश्कल िोऊन जाईल; कािीच क्षेम-कु शल रािणार
नािी. आपत्ती ओढर्वेल.
पुढील शेरात अशीच सार्विानता िाळगण्याचा इशारा द्रफराक कसा
देतात?—
खुदा को पा गया र्वाइज, मगर िै
जरूरत िै आदमी को आदमी की...
र्वाइज म्िणजे िमोपदेशक. तो माणसांना सारखा उपदेश करत असतो की
‘असं र्वाग; तसं र्वागू नकोस; अन जर माझं ऐकलं नािीस आबण िमटिाह्य र्वतटन
के लंस तर तुला ईश्वर भेर्णार नािी. द्रफराक म्िणतात, ईश्वर राहू दे िाजूला; आिी
माणसाला माणसाची गरज आिे ! माणूस भेर्ण्याची म्िणजेच स्र्वतः माणूस
िोण्याची गरज आिे. ईश्वराचं पुढे पािता येईल !
उदूट शायरीतील ‘र्वाइज’ नेिमी मद्य न बपण्याचा सल्ला देत
असतो, कारण िमाटप्रमाणे ते बनबषद्ध आिे.
द्रफराकिी बपणार्याला सल्ला देत आिेत--जो जिरे -िलािल िै, अमृत भी र्विी नादॉं

मालूम िी निीं तुझ को अंदाज िी पीने के ...
---जे (मद्य) खरं तर बर्वष आिे ! पण तेच अमृतिी आिे. पण अरे मूखट
माणसा, तुला ना? बपण्याची पद्धतच मािीत नािी !!
मद्य िे औषिीसुद्धा आिे, िे सर्वटजण जाणतात. ककं िहुना अनेक औषिांचा
तो एक घर्क असतोिी. औषिासारखं ते प्रकृ तीला उपकारकिी असतं. समाजात
मद्याला बर्वपरीत प्रबतष्ठा देऊन माणूस आपलाच घात करत आिे. बर्वष ठरे ल इतकं
टरचर्वत आिे !
या सगळयात िर्वा तो िदल िोईल का? कर्वी आशार्वादी आिे--इबन्कलाि आ िी जाएगा इक रोज
और नज्मे-ियात िरिम िो....
---समाजात एक ना एक द्रदर्वस नक्की पटरर्वतटन घडू न येणारच. कारण
पटरर्वतटन िाच सृष्टीचा स्थायी बनयम आिे ! तेव्िा क्राबन्त िोणार; र्व िी जीर्वन
व्यर्वस्था सुरबळत िोणार. जे योर्गय आिे तेच टर्कू न रािणार.
कोणालािी जीर्वनात घार्व सोसार्वे लागतात. पण कु ठल्यातरी कृ पेने ते
सोसायचे िळ बमळते. पण त्यालािी मयाटदा आिेतच ना?
इनायत की, करम की, लुत्फ की आबखर कोई िद िै
कोई करता रिेगा चारा-ए-जख्मे-बजगर कितक ?....

आपल्या दुःखी हृदयाच्या जखमेर्वर ती- (प्रेयसी ककं र्वा बतच्या रूपानं
ईश्वर) इलाज करत रािील, आपल्यार्वर बतची (ईश्वराची) मेिरे नजर रािील; पण
कु ठर्वर? त्याच्या कृ पेलिी मयाटदा आिेच की ! ती मयाटदा ओलांडली तर?--तर खरा कृ पाळू कोण असं द्रफराकला र्वार्तं?—
सि मरिले ियात के तै करके अि ‘द्रफराक’
िैठा हुआ हूं मौत में ताखीर देखकर...
आयुष्यातली सर्वट टठकाणं पार करून आलो आिे , सर्वट कठीण कामं पूणट
करून झाली आिेत; आता त्या मृत्यूला का िरे बर्वलंि िोतो आिे याचाच बर्वचार
करत त्याची र्वार् िघत िसलो आिे, झालं !
तो कोणाला बर्वसरतो थोडाच? गुले-नर्गमा, रूिे-कायनात, शबिस्तान,
िज्मे-बजन्दगी असे आणखी कािी काव्यसंग्रि मागे ठे र्वून तो ह्या युगप्रर्वतटक कर्वीला
3 माचट 1982 या द्रदर्वशी आपल्यातून घेऊन गेला.

ई साखहत्य प्रखतष्ठान
ई साखहत्य प्रखतष्ठान दहा वर्ाांपुवी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांची
संकल्पना रुजू लागत असतानाच र्राठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. र्राठीत अर्ॅझॉन
सारखे प्रचंड इन्व्हेस््र्ेंट करणारे खखलाडी उतरले. त्यांच्यासर्ोर ई साखहत्य म्हणजे
अगदीच सलंबुटटंबू. पण गेली दहा वर्ां आखण आजही गुगलवर “र्राठी पुस्तक” ककं वा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नांवांर्ध्ये पखहले दुसरे नाव येते ते
ई साखहत्यचेच. ही करार्त आहे आर्च्या लेखकांची. वाचकांना सातत्याने दजेदार
र्नोरं जक उच्च प्रतीची पुस्तके “खवनार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हेच या स्पधेचे खवजेते
आहेत.
र्राठीत “साखहत्यरत्नांच्या खाणी” खनपजोत या ज्ञानोबांनी र्ाखगतलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वर्ावव करून प्रखतसाद ददला.
र्राठीचे दुदव
ै हे की या खाणींतली रत्ने बाहेर आणणे आखण त्यांचे पैलू पडल्यावर
त्यांना शोके स करणे आखण जागखतक वाचकांसर्ोर ते पेश करणे यात आपण कर्ी
पडलो. इथे उत्तर् साखहत्यासाठी भुकेलेले वाचक आखण उत्तर् वाचकांच्या प्रखतिेतले
साखहखत्यक यांच्यात खब्रज बनणे आवश्यक आहे. खवशेर्तुः डॉ. खनतीन र्ोरे यांसारखे
साखहखत्यक ज्यांना खलखहण्यात आनंद आहे पण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेत पडण्यात
रस नाही अशांसाठी. खवदेशांत र्ोठे लेखक एजंट नेर्तात आखण ते बाकी सवव व्यवहार
पहातात. र्राठीत ही सोय नाही.
ई साखहत्य प्रखतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़े शनल प्रकाशन संस्था नव्हे. पण
गेल्या दहा वर्ाांत आर्च्या हे लिात आले की र्राठीत रत्नांच्या खाणी आहेत आखण
त्यांत उतरून हात काळे करून र्ाती गाळ उपसत राहून जर खचवटपणे कार् करत
राखहले तर एकाहून एक भारी रत्ने गवसणार आहेत. एखाद्या र्ोठ्या धखनकाने,

पंखडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे कार् हाती घेतले तर र्राठी
भार्ेतले साखहत्य जागखतक पटलावर आपला ठसा नक्की उर्टवेल.
डॉ. खनतीन र्ोरे यांची अकरा अप्रकाखशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा र्ान
ई साखहत्यला खर्ळाला. मािुरी नाईक यांची दिा, शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. वसंत
बागुल यांची बारा, शुभांगी पासेबंद यांची सात, संजय येरणे यांची पाच, अखवनाश
नगरकर यांची पाच, रत्नाकर र्हाजन यांची सहा, शशांक परुळे कर यांची चार, अरुण
कु ळकणी यांची चार अशा अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयांत नेण्याचे भाग्य ई
साखहत्यला लाभले. असे अनेक “स्वांतुःसुखाय” खलहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कवी या
र्राठीच्या “साखहत्यरत्नांखचया खाणीं” र्ध्ये आहेत. अशोक कोठारे यांनी
र्हाभारताच्या र्ूळ संखहतेचे र्राठी भार्ांतर सुरू के ले आहे. सौरभ वागळे , ओंकार
झाजे, पंकज घारे , खवनायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुं भार, सोनाली सार्ंत,
के तकी शहा, सुरज गाताडे, खनखर्र् सोनार, सखवता नाबर, संजय बनसोडे, आशा
पाटील, नासा येवतीकर, खनरं जन कु लकणी असे अनेक नवीन लेखक सातत्यपूणव लेखन
करत आहेत. ई साखहत्य कडे हौशी लेखकांची कर्ी कधीच नव्हती. पण आता हौसेच्या
वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आखण आपल्या लेखनात प्रगती
कशी होईल याकडे लि देणारे लेखक येत आहेत. त्यांच्या साखहत्याच्या प्रकाशाला
उजाळा खर्ळो. वाचकांना आनंद खर्ळो. र्राठीची भरभराट होवो. जगातील
सवोत्कृ ष्ट साखहखत्यक प्रसवणारी भार्ा म्हणून र्राठीची ओळख जगाला होवो.
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