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लेतखके चं मनोगत.. ’दोन शब्द’

कतवता अतण वेदना या दोन्हीची मू ळ तकती खोलवर रुजली अहेत याचा ऄंदाज करण कठीण ऄसतं .
त्या मु ळे ' राजहंस एकला ' सु चण्याचा नेमका िण शब्दात पकडता येणं कठीण अहे . तरी सु द्धा ऄस
वाटत की हे देण कदातचत मनीषा [ माउ ] कडू न तमळालेलं अहे . मी अतण ती दीडएक वषा पू वी तचउ
अतण माउच्या मैत्रीच्या कतवता तलहीत ऄसू .एकमेकींना पातहलेलंही नसताना ! त्यात तचउ म्हणजे
तचमणी मी तर माउ म्हणजे मांजर मनीषा ! ह्याच संकल्पनेतून राजहंस जन्माला ऄसावा ; ऄसं माझं
मन सांगतं .
पु ढे बालगंधवच तसनेमा पतहला अतण त्यातल्या राजहंस अडनावावरून राजहंस पिी अठवला अतण
त्याची भु रळ पडली . त्याचा नीर िीर तववेक , त्याला लागणारे मोत्या पोवळ्याचे खाद्य या तवचारगदीत
कुठेतरी मनात राजहंसानं घर के लं अतण त्याचा काव्यप्रवास सु रु झाला . माझ्या कल्पनेतला हा राजहंस
ऄसामान्य ऄसू नही सामान्यांसारखा जगणारा अतण मानवी भावनांशी संवाद साधणारा संवेदनािम
अहे . तु म्हालाही ऄसचं वाटलं तर ते राजहंसानं मला तदले लं समाधानाचं देणं ऄसेल .
मला तलतहण्या साठी सतत प्रोत्साहन देणाऱ्या माझ्या फे सबु क वरील तमत्र मैतत्रणी , गुरुजन ,अतण
माझा फे सबु क बाहेरील तमत्रपतरवार ह्यांच्या तशवाय हे मनोगत पू णच होउ शकत नाही .
बु द्धीदेवता श्री गजानन अतण जगतजननी अइ तु ळजाभवानी यांना वंदन करुन मी हा 'राजहंस '
अपल्या समोर ठेवते अहे !!
कतवता मोकाशी .

माझ्या जन्मापु वीच
तु मचं जाणं ठरलं होतं
तरीही मला मातहत अहे
तु मच्या अभाळाच्या ऄंतःकरणातू न
तु म्ही माझे बोबडे बोल ऐकत अहात
माझं दड्ु दडु धावणं पहात अहात
तु म्ही आथेच अहात
माझ्या पु ढ्यात अतण माझ्या पाठीशी
माझ्या तचमु कल्या हातानं तु म्हाला
गोड गोड दध
ू भाताचा घास
अजोबा
माझं ’राजहंस एकला’
तु मच्या चरणी भावपु वचक ऄपचण !
-कतवता

एक

ईन्मत गरुडाच्या छातीवर ऄसणारं सामर्थयचवान अभाळ!
तचमणीच्या आवल्या नेत्रात
तदपणारं ततचं चोचीतल्या दाण्याचं अभाळ !
तवजेच्या घु मटावरही
शीळ घालणारं पारव्याचं एकाकी अभाळ !
पंचमातल्या तोडीचं ईच्च
स्वरात गाणारं
आंद्रधनु चं सात सु रंाचं कोकीळेचं अभाळ !
ऄन मखमली तपसारयात
सारी सृ ष्टी फुलवु न धरणारं
मोराचं मोरपंखातलं तनळं अभाळ !
या सारयाच अभाळाखाली
ऄस्स्तत्वहीन पाण्यातलं सरोवराचं माझं अभाळ !
त्याला कधी मला कवेत घेणं अजपयंत जमलं नाही
ते मात्र वाऱ्याची लहर अली की तरंगावर तवहरत राहतं
बस्स तोच एक त्याच्या तनळाइचा मला स्पशच

अभाळ.. ज्याचं त्याचं

आथं फडफड होती ती फक्त
पानांची फुलांची पाण्याची
कारण माझे पंख वाऱयाचे नाहीत
ते एका तवझलेल्या तनखाऱयाचे
जरी झाडझु डप ईलथवु न टाकणारं वादळ अलं तरी
हे पंख फडफडणारे नाहीत
मु ळात ते जन्मालाच एका मृ त्यु च्या भीषण शापाने अले अहेत
तशा साऱयाच जन्माच्या कहाण्या होतात ऄस नाही
पण माझ्या जन्माची झाली !
तकमान अता जगण्याच गाण व्हाव वाटतं
पण माझं अभाळ एका सरोवरापु रतं मयादीत
एका बाजु ला सागराची ऄसावी ऄशी अकाशतनळाइ
ऄन दुसरीकडे श्रावणाची तहरवाइ ! गच्च दाट झाडीची
आथे सू यच माध्यान्ही अल्यावरच होतो सू यास्त !
कारण त्याला तवतळवणारं पतिम तितीज
त्याचं नसू न वनाच्या काळ्यातवभोर ईंचपु ऱया
वाढलेल्या गवतांच्या वातीचं अहे
ऄन या दोन ऐल पैल तीरांमध्ये
लहरणारं माझं अकाश पण !
आथे सु योदय होतो तो एका प्रदीप्त
यज्ञकुंडातु न अलेल्या ऄग्नीसारखा !
त्याला ऄध्यच देण्यासाठी आथं रोज एक जोगी येतो
सु यहच ी ऄधांतर सरोवरापु ढे थांबतो
सु यापेिाही प्रखर तेज त्या जोगीचं मला पाहवत नाही
या तपस्वीच्या धगधगत्या तेजात एका सतीने ईडी घेतली
ऄसा पणचकुटीपु ढचा ऄश्वतरु अतण पांढरा घोडा
त्याच्या पायातली िात्रधमच पाळणारी नालही सांगते
एक आततहास !
ऄन माझ्या जन्माची कहाणी !!

सू यास्त .. माध्यान्हीचा

दोन

ती अली एका भल्या पहाटे
पायातले सोन्याचे पैंजण वाजवीत
त्याचे घु ग
ं ुरवाळे चाळे
लेकुरवाळ्या सोनेरी दवबबदूंना तबलगलेले
त्याचा अवाजही तसाच !
ती अली टांग्याचे ईडवीत धु मारे
चाबकाचे फवारे घोड्याच्या पाठीवर ईडवू न
ईंची वस्त्र-शालू नेसून
देवदारही ठेंगणा होउन ततच्यापु ढे नमला !
ततचे बावनखणी लावण्य पाहू न
जागून ईठले तनतद्रस्त ऄरण्य ततच्या सौंदयचप्रवाहाने
ती !.. एक ित्रीय राजकन्या !!

गेली नजर एका वारुळावर
ततच्या पापणीच्या लवत्या ललकाराने
वारूळ ईध्वस्त !
अडमागाचे साप
सापाच्या वेली
वेलीवरचं तेजपु ज
ं फुल
सपाच्या तवळख्यात ध्यानस्थ योगी !

दवतबन्दु .. सोनेरी

सौंदयालाही भू ल पाडणारं
करुणामय तारुण्याचं तेज
रुद्रािाच्या माळे नं वरलेलं ऄन
तेजाची ऄतवरत ईन्हं
संन्यासी सावलीनं तनमलेलं !
ततची भू क गेली तहान गेली
वसंतात त्याच्या दूरस्थ सहवासानें अनंदी ऄसणारी ती
वषा ऊतू त ओढीच्या असवानं तभजली
ऄन तशतशरपानझडीत तवरहात
काट्यात मोगरा मलूल व्हावा तशी ऄबोल झाली
अता काटाही ऄबोल झाला
तहऱ्याच्या अदीतम सौंदयाला सोन्याचं बंधन पाहीजेच होतं
अतण ती रत्नजडीत ऄंगठी
पु न्हा एका तवश्वातमत्र मेनके च्या आततहासाचं प्रततक
त्याचे झु कलेले डोळे तसेच
तनमु ळते वाकलेल्या कदंबवृ िाच्या फांदीसारखे !
ततचे गौरतनु य तसेच झु कलेले
थरथरत्या ओठांवरचे
वीजकं पनाच्या रेघांवरचे
काजळकडांच्या मातीवरचे !
ऄन एक तदवस ईत्तर धृ वावर
धु क्याची तहमवषावाची फुलं घेउन येणारी पहाट झाली
त्यानं डोळे ईघडले
तत्िणी त्याच्या पायावर एक तहमफुल पडलं !!

तेज.. करुणामयी

ततनं ततचं मस्तक त्याच्या पायावर ठेवलं
सौंदयच तेजालाश ऄखेर शरण गेलं होतं
हाय रामा हाय रामा
पण ती खोटं बोलली
म्हणाली
मी तापसी वनवासी
जोगीण म्हणा व दासी
द्या तनजसेवा चरणाशी
अपल्या द्यावा खडावा
पु जेन मी हृदयी ठेवा
ततच्या ऄसत्य बोलण्याने
संध्याकाळ पालथी पडली
कळशीभर पाणी अलं ईंबऱ्यात रानाच्या
मांजर झाड सोडू न पळालं
वडाच्या बपजारलेल्या पारंब्यात तचत्कारणारं हसू
झाडाची ढोली सु नी सु नी
घु बडाचं ऄवसान गेलं
एका तचरंतन सत्याची जाणीव देण्याकरता !
पण सौंदयाला तेजाची भू ल पडली
तसा तेजाच्या ऄस्ताव्यस्त पोकळीत राहणारा एक तकरण
ऄंधाराचंही लावण्य मागणारा होता बहु धा !!

शरण..

तीन
पणचकुटीचे वैराग्यवैभव ती भोगत होती
नंगी तलवार ईचलून डोंगर कापू न त्यात दरी करणारया
राजाची राजकन्या
त्याच पायर्थयाशी एका तेजतत्वात लीन होत होती
तलवारीला म्यान ऄसते ती
तलवारीचं संरिण व्हावं म्हणु न नाही
तर दुसऱयास आजा नको म्हणू न !
पण अता ती तलवारच जखमी घायाळ होती
म्यानावरची तनिल ऄचल निी पाहू न
त्याची स्तब्धता पाहू न
तलवार ईदास होती
स्वत:च्या वेगवान खडग पात्यावर ऄसलेला
ततचा जीवच जडला म्यानेवर !

राजकन्या ऄंगणात पडलेली
प्राजक्ताची फुलं अतणऄश्वथाची पानं
दोन्ही एकदम लोटायची
एका कोपरयात पाचोळा !
गंध तनमाल्याचा
अतण रंग वैफल्याचा
तबचारीला कळत नव्हतं
त्या दोन्हीचं धरणीवरचं
तचरंजीवतेचं वरदान
ऄबोलीच्या वाळलेल्या तबयांवर
पाण्याचे गोोँदण अखत बसायची
वाळलेल्या तबया चटचट अवाज करायच्या
दचकुन जायची

दुर वठलेल एक झाड तदसायच

वैभव.. वैराग्याचं

पण हातातली पैज
ोँ णाची मोगरीची वीण
ऄनोखंच काही दरवळायची
त्या फुलांना शोध होता एका दगडाचा
जोगीच्या खडावांचा
ती फुलं तनर्नवकार होउन तनजू न जायची
पणचकुटीत धु ळीत पसरलेल चांदण ऄन
अभाळात ईडालेली चांदण्याची धु ळ
ऄखेर एका मातीची होत ऄसे
तशीच राजकन्या पण एक खडांवावर वातहलेल फुल होउन गेली
सहवासाचं पाणी वाहत राहीलं
ऄन एके तदवशी दया ईफाळला
ऄमावस्येचा चंद्र कठोर झाला तरीही ईफाळला
तेजाच्या पाषाण समाधीला तचरा गेला ऄन
मोहकतेला प्राज्ञ खडक व्हावं वाटलं
रुद्रािाच्या माळे त मोत्याचे दाणे गुफ
ं ले गेले
सर्नपणीच्या वेणीच्या तवळख्यात
ऄस्थीदंश नसणारं एक देहाचं खोड होतं
परकाया प्रवेश !!
ऄग्नीच्या तेजात सौोँदयाचा
सौंदयाच्या जळात तेजाचा
ऄन ऄखेर
एका तनजचन बेटावर ऄग्नी भस्म
ऄन्यथा धरणीला पालथा घालणारा प्रलय
पण ऄसं काहीच घडलं नाही !!

तचरा.. समाधीवर

चार
ततचा सीतेचा ऄरण्यवास संपला
कुंतीचा ऄज्ञातवास सु रु झाला
अतण माझा गभचवास !
नउ मतहने नउ तदवस ईलटु न गेले
समाधानाचे वाळवण एका ऄस्तनील तनखारयात
ततनं टाकून तदलं
अतण मला जन्म तदला
मु क्त झाली ती माझ्या शातपत अयु ष्यापासू न !
पु न्हा वनाकडे जाणाऱया
काट्यांच्या भगव्या वाटा
ती तु डवत होती
ततच्या विाशी मला कवटाळू न
मायेचं ऄभय देत होती
तरीही ततचा एक ऄज्ञात हु क
ं ार
तभतीची जाणीव कुठेतरी खोल ह्रुदयात
मला करून देत होता
संध्येची ऄधीर लाली तपणारं नग्न ऄवकाश
ऄखेर सावल्यांच्या ओझ्यांनी जांभळं व्हावं
तसा मी झालो होतो
ती जोग्याच्या पु ढ्यात ईभी
त्याला जे समजायचं ते समजलच होत
ततच्या हातातलं तान्हं बाळ
ततची दुबल
च ता झाली होती
जोग्याची शीर तडकली
तो फक्त आतकं च बोलला
"तू फसवलंस मला "
अतण कोणतीतरी शापवाणी
ईच्चारण्यासाठी
मंतरलेलं पाणी ततच्यावर बशपडणार
त्याअधीच ती तवजेसारखी कोसळली
अतण ततचा श्वास थांबला !

ऄज्ञात.. हु क
ं ार

ते पाणी माझ्यावर बशपडू न
तो बैरागी तनघु न गेला
तेच शातपत अयु ष्य माझी सोबत झालं !
ऄसं आथल्या प्रत्येक पानाचा झोका ऄन वारयाची झु ळुक
मला ऄस्पु श्य मानणारया वेली ऄन
झाडाच्या वेण्यातील फांद्या सांगतात
आथे ऄजु नही तोच आततहास घडत राहतो
ऐलतीरावर सापांना ठेचुन खाणाऱ्या
मोराचं सौोँदयच तवषानं माखलेलं
अतण पैलतीरावर हरीणीचं भक्ष्य खाणारया
वाघाचं तेज संन्यस्थ, तरीही शातपत ऄसले लं
ऄन यामध्येच माझं सरोवर अतण मी
दुःख सु याला होतं
वेदना कुंती सोसते
पण ईपेिा नेहमी कणाची

अयु ष्य.. शातपत

पाच

ऄजू नही तो जोगी त्याचं सकाळच्या ईन्हानं
रक्ताळलेलं शरीर घेउन येतो
सू याला ऄर्घयच देतो !
कुणी म्हणतं राजकन्या मेल्यावर
त्यानं ततला जाळलं
ततची राख ऄंगाला फासु न घेतो
ततच्या अठवणीनं रडतो
जटा अपटतो बकचाळतो
रुद्रािाच्या माळा तोडतो
खडावा फोडतो
ततला दोष देतो कधी ततला हाका मारतो !
संध्याकाळच्या एका कपारीत
मग काळोखाप्रमाणे नंगा होउन जातो !
मला त्याचं ते अध्यास्त्मक तेज पहावत नाही
ततच्या टाकलेल्या अतण भोगले ल्या सवचस्वासाठी
त्यानं पेटवले लं ऄग्नीकुंड त्याच्या झळा
मी सोसु शकत नाही
त्याची फक्त अतण फक्त तभती वाटते मला
ज्या ऄथी तभती तजवंत अहे
त्या ऄथी वेदनेचा जन्म माझ्यात झाला नाही
मी जे भोगतो अहे तो के वळ शाप अहे

तभती.. तजवंत

बकवा शापाचा भास अहे
माझ्या वेदनांचं संतचत ऄजू न ठरणं बाकी अहे
ऄन ते ईधळण्यासाठी काही ऄनाम संकेतांवर
मला जगावं लागणार अहे !
पण माझं पांगळं पण मला सांगत अहे
कदातचत ऄजू नही सटवाइ माझं नशीब
तलहण्यासाठी गोोँदण घेउन बसली अहे
माझ्या बंद बाळमु ठी ऄजु न ईघडल्या नाही
मी पांगळा नाही मी तान्हा अहे !
के वळ के वळ
अकाशाला कोणतंच छत नाही
म्हणू न माझ्या या पोरकेपणावर
मी कधी रडत नाही
त्याच्या ईदरीदेखील चांदण्याचं
फाटकं वाकळ ऄन
त्याच चांदण्याची पतझड !
माझ्या सरोवरात
मी खरंच काय के लं ऄसेल
तर 'ततला' माझ्या नसलेल्या अइला माफ के लं अहे
मला सोडू न गेल्याबद्दल !
वास्ततवक मला त्या जोगीबद्दल ऄन राजकन्येबद्दल
दोघांबद्दल प्रेमही नाही तसा ततरस्कारही नाही
पण जोगीच्या तभतीचं सावलीचं सावट जसं माझ्या मनावर अहे
त्याहु नही दाट ऄंधाराचं मउ पांघरुण घालले लं
राजकन्येच्या मायेचं ऄभय मनात अहे !
सरोवरापुढ.े ...
हत्तीणीनं ततच्या तपल्लाच्या सोोँडेत के लेली तनरगाठ तदसते अहे ऄन
नाळ वार जतमनीत पु रुन
मला दूध पाजणारी माझी अइ अठवते अहे
एक तदवसाचा मी ऄन वैराण अयु ष्य भोगुन
व्यथच बतलदान देणारी ती
"माझी अइ“ !!

ऄभय

सहा
शातपत ऄसलो तर एका भणंग जोगीचा पु त्र होतो
ऄन रुपवती राजकन्येचा बाळ होतो
तरीही सौोँदयच, तेज या शालीन कुळांत मी जगत नाही
त्या दोघांचा कोणताच वारसा मी चालवत नाही
मी अहे तरी कोण ?
मोराचं मखमली सु दं र मोरपीस तदसतं
तचमणीचं घरटं, त्याची वीण तदसते
या साऱ्या जादूभऱया स्वप्नात
मला तदसतं ते माझं ऄनोळखीपण !
रडू तरी कसा मी माझ्या ऄनोळखीपणावर ?
संध्याकाळचे दुखाचे पतिम तदवेच आथे तदसत नाहीत
आथं अहे ते काळोखाचं द्वार बंद वषानु वषच
एखाद वीजेचं पाखरु
झाडावर बसतं तसं
माझ्यावर कोसळू न का नाही पडत
कसं भोगू ऄनाथाचं दु:ख ?
वड त्याच्या जाडजू ड पारंब्या
सोडू न माझी समजु त काढतो अहे
औदंबर त्याची पानं माझ्यावर टाकून
मला कुरवाळतो अहे .....
तरीही मी एकटाच अहे
माझ्या ऄस्स्तत्वाच्या व्यथेने
कदातचत माझी अइ सोबत
ऄसती तर माझ्या या
ऄस्स्तत्वहीन प्रवासात मी तसाही
अनंदी रातहलो ऄसतो
कारण सोबत अइ ऄसती
मायेच्या पंखाला मग कोणत्याच
अभाळाची ओळख लागलीच नसती
आथला मी कोण ?

मी.. कोण?

कुरुपता हेच माझ सौोँदयच
अतण मौन हेच माझं सवचस्व
तरीही त्या कोकीळे चं स्वरचु ब
ं न
मी तभजल्या ऄश्रू ंनी स्वीकारलं अहे
मलाही गायचं अहे
मलाही ईडायचं अहे
पण अइ, तू का गेलीस सोडू न ?
काजव्यांचे तु रे घेउन अलेली वटवाघळं तभती दाखवतात
ती फक्त मलाच दाखवतात
कारण मी कुणीच नाही
मी देखील त्या वटवाघळा आतकाच कुरूप अहे
माझे काळे पंख काळं शरीर
पण मी तसा नाही त्याच्यासारखा
मग मी कोण अहे ?
आथे सगळे इश्वराच्या चमत्काराचे कलाकार अहेत
कोकीळ हरीण हत्ती मोर लांडोर
वाघ गरुड बसह सारे सारेच
मग मी का नाही ?
आथं ईत्तर देणारंही कुणी नाही
पु न्हा वाट पाहतो अहे एका सु योदयाची
जोगीच्या दशचनाची
त्याच्या तापलेल्या तेजात
ऄसावी एखादी तरी हृदयाची सावली
पण हा काळोख, ऄनोळखी रात्र
मला रडावसं वाटतं अहे
कुणाच्या कुशीत रडू मी ?
पंखानीच असवं पु सतो अहे मी
अतणक तो ढगाअडचा चंद्र…..

कुरूपता.. सौंदयच

सात
रात्री ऄकल्पांततक दु:खानं मारलेली मगरतमठी सु टली
अतण सू योदय झाला
बंतदस्त कमळात गंध पोखरणारा भु ग
ं ा मु क्त झाला..
ऄन कमळ सू यापु ढं नतमस्तक झालं
तभतीच्या पालखीनं सजलेल्या माझ्या मनातल्या सावल्या
पाण्याच्या रंगाच्या तदसायला लागल्या
अतण मी जोगीच्या दशचनाची वाट पाहु लागलो
त्याच्या ऄध्यातु न अज ओंजळीतू न सू यच प्यायचा
ऄसं मनाशी ठरवू न बसलो
जोगी अलाच नाही !
मी परस्पापरांमध्ये तमठी घालुन बसलेल्या
दोन अंब्याच्या झाडाच्या अडोश्यातू न बाहेर अलो
पणचकुटीकडे, जोगीकडे पाहु लागलो
मी पहाता िणी अत फक्त आतकं च तदसलं
जोगीच्या एका खाद्यांवर गरुड होता ऄन एका खांद्यावर घार
तत्िणी जोगी लुप्त झाला !
त्याचं हे ऄदृश्य होण मला नवीन नव्हत
तो ऄधेमधे गायब व्हायचा ऄन वसंत यायचा त्याच्या माघारी
जणू त्याचं अतण वसंतातल्या फुलांचं नातं
कधीच तु टलेलं अहे
या अवेशात तो तनघू न जायचा !
काल ज्या एकटेपणावर रडत होतो
तेच अज ऄतधक तप्रय वाटु लागल
का कोण जाणे कोणती ऄनातमक हु रहु रीची चाहु ल घेउन वसंत अला होता
दुपार ततच्या कातर हळव्या ईन्हानं
हळद लावलेल्या नव्या नवरीसारखी चढत होती
तहरव्या बहराच्या प्रत्येक रंध्रात एकेक सावली शोधु न
वारा ततथं वस्ती करत होता
दुपार टळली

सू योदय..

अता संध्याकाळ हळु हळु कूस बदलू लागली
मला ईगाचच वाटल जोगीच्या कुटीत
सांजवातीचा एखादा तदवा तेवत अहे
तसं एक तांबडं हरीण कुटीतू न बाहेर अलं
ऄन सरोवरात येउन पाणी तपउन गेलं
त्याच्या गळ्यातला गुफ
ं ले ला चाफ्याचा हार पाण्यात पडला
मी ऄगदी मोहरुन गेलो
तो हार ईचलुन मी त्याचा थंडगार स्पशच ऄनु भवला
तितीज बशपल्यातू न चांदणमोती ईधळणारा चंद्र तदसला
अतण काय गंमत !
ज्या हतरणाचा मी चाफ्याचा हार घेतला होता
त्याचं हतरणाने पैलतीरावरुन बशपल्या शंखाचा हार फे कला
दोन्ही हार गळ्यात तमरवू न
मी सरोवरात बागडू लागलो
एक शंख हृदयावर ऄगदी ओरखडा काढल्यासारखा
मला तचरत होता अतण चाफा तो ओरखडा,
ती जखम अणखीन सु गध
ं ी बनवत होता !
मी िणात थोडाचा चरकलो
चाफा तनष्पणच झाडावर जसा एकाकी राहतो
तसे शंखबशपलेही वाळू त वाळवंटात राहतात
ऄगदी ईदास एकाकी संन्यासी होवू न
मी पु न्हा तेच बैरागीपण अत्मसात के ल की काय
त्या हरीणाने का हार फे कले ऄसावेत
की शाप तदला अहे त्याने मला ?

शाप..?

संध्येने मला एका गदच गूढ रात्रीच्या खाइत फे कलं होतं
मला कोणतं तरी दु:ख पु न्हा साद घालु लागलं
कुणीतरी या चाफ्यासोबत ऄत्तर पाठवल होतं एका ऄनाम के शरी वेदनेचं
ममचभदे ी असवांच्या ऄचानक येण्यानं
मी देखील थकलो होतो !
हळु हळु या वेदनेनं माझं शरीर ताब्यात र्घयावं अतण
ती तजथे नेइल ततथवर मी जावं ऄस मी ठरवु लागलो
ऄन त्या रात्री मी एका वेदनेशी श्रु ंगार के ला
तततक्याच तनभीडपणे जणु एका वेश्येच्या मु लीशी के ला ऄसता
मग मला वेदना अतण वेश्येची मु लगी
एका रेषत
े मला तदसु लागल्या
ऄगदी एकसारख्या
वेदनेनं हात सोडला अतण
ती रेष एका तितीजरेघव
े र स्तब्ध झाली
सु योदयापु वीच !
सरोवर एका लाल रंगानं माखलं होतं
एक मादी बदक ततचे जखमी पंख धू त होती
ततच्या पंखाच्या ओरखडयावरुन नक्की कळालं होतं मला
ती एका कोल्हाच्या झटापटीतू न सु टून अली होती
तो बशपल्याचा ओरखडा, ती चाफ्याची वेदना
मी काल रात्रीच ऄनु भवली होती
ततने पाण्यात तवसळलेल्या रक्तानं मी तवव्हळलो होतो
मी ततच्याकडे पाहणार आतक्यात
ततने माझ्याकडे नजर वळवली…..

वळलेली नजर..

राजहंसाची ही कथा आथे संपत नाही
ऄनेक कं गोरे ऄजू न समोर यायचे अहेत
काही धु मारे फुटायचे अहेत..
राजहंस एकला.. लवकरच दस
ु ऱ्या भागात
अपली कथा पु ढे नेइल..
हा दस
ु रा भाग अतण त्यानंतरचेही भाग तमळण्यासाठी अम्हाला
कळवा
ऄतधक मातहतीसाठी तलहा:
esahity@gmail.com

वेबसाइट:
http://www.esahity.com/

ऊणतनदेश
राजहंस एकला साकार होत अहे. पतहलं पु स्तक ऄन त्यात ते थेट आंटरनेटवर म्हणजे इबु क! हा खरंच एक मोठा
िण अहे.
राजहंस एकला साठी ची श्रेयनामावली खू प मोठी अहे, ऄथातच प्रत्येक प्रयत्नाची ती तशी ऄसते. हे प्रयत्न
मू तरू
च पात साकार होत अहेत ते संतहताच्या प्रेरणेमुळे, रंजन काकूच्या ऄतु ल्य साथीमु ळे अतण नामकाका, इसातहत्य प्रततष्ठान यांच्या पू णच पाबठब्यामु ळ ! त्यामु ळे तसं हे पु स्तक माझं नसू न अम्हा सवांचं बनलं अहे.
इ-सातहत्य प्रततष्ठान च्या सातहत्यसेवम
े धे माझा हातभार लागतो अहे हेही नसे थोडके . त्यांच्यामु ळे अज माझे
शब्द जवळ जवळ सव्वा लाख लोकांपयंत जगभर तवनामू ल्य पोहोचताहेत. हीच माझ्यासाठी खू प मोठी ईपलब्धी!
या सव्वा लाखांचे लवकरच बारा लाख होवोत अतण त्यांची ही चळवळ साध्य होवो हीच सतदच्छा.
माझ्या सगळ्या तमत्र-मैतत्रणींचे मनापासू न अभार. तु म्ही सतत देत ऄसलेल्या प्रोत्साहनामु ळेच हे तलखाण अतण
हा राजहंस शक्य झाले अहेत.
सवांचे पु न्हा एकदा धन्यवाद.. वंदन…
कतवता मोकाशी

ऄतधक मातहतीसाठी तलहा:
esahity@gmail.com
वेबसाइट:
http://www.esahity.com/

