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लेतखकेचं मनोगत.. ’दोन शब्द’

कतवता अतण वेदना या दोन्हीची मूळ तकती खोलवर रुजली अहते याचा ऄंदाज करण कठीण ऄसत ं. 
त्या मुळे ' राजहसं एकला ' सुचण्याचा नमेका िण शब्दात पकडता यणे ंकठीण अह े. तरी सुद्धा ऄस 
वाटत की ह ेदेण कदातचत मनीषा [ माउ ] कडून तमळालेलं अह े. मी अतण ती दीडएक वषा पूवी तचउ 
अतण माउच्या मैत्रीच्या कतवता तलहीत ऄसू .एकमेकींना पातहलेलंही नसताना ! त्यात तचउ म्हणजे 
तचमणी मी तर माउ म्हणजे मांजर मनीषा ! ह्याच सकंल्पनतूेन राजहसं जन्माला ऄसावा ; ऄस ंमाझं 
मन सांगत ं.
पुढे बालगधंवच तसनमेा पतहला अतण त्यातल्या राजहसं अडनावावरून राजहसं पिी अठवला अतण 
त्याची भुरळ पडली . त्याचा नीर िीर तववेक , त्याला लागणारे मोत्या पोवळ्याच ेखाद्य या तवचारगदीत 
कुठेतरी मनात राजहसंान ंघर केलं अतण त्याचा काव्यप्रवास सुरु झाला . माझ्या कल्पनतेला हा राजहसं 
ऄसामान्य ऄसूनही सामान्यांसारखा जगणारा अतण मानवी भावनांशी सवंाद साधणारा सवंेदनािम 
अह े. तुम्हालाही ऄसच ंवाटलं तर त ेराजहसंान ंमला तदलेलं समाधानाच ंदेण ंऄसले .
मला तलतहण्या साठी सतत प्रोत्साहन देणाऱय्ा माझ्या फेसबुक वरील तमत्र मैतत्रणी , गुरुजन ,अतण 
माझा फेसबुक बाहरेील तमत्रपतरवार ह्यांच्या तशवाय हे मनोगत पूणच होउ शकत नाही .
बुद्धीदेवता श्री गजानन अतण जगतजननी अइ तुळजाभवानी यांना वदंन करुन मी हा 'राजहसं ' 
अपल्या समोर ठेवत ेअह े!!

कतवता मोकाशी .



माझ्या जन्मापुवीच
तुमचं जाणं ठरलं होतं
तरीही मला मातहत अहे
तुमच्या अभाळाच्या ऄतंःकरणातून
तुम्ही माझे बोबडे बोल ऐकत अहात
माझं दडु्दडु धावणं पहात अहात
तुम्ही आथचे अहात
माझ्या पुढ्यात अतण माझ्या पाठीशी
माझ्या तचमुकल्या हातानं तुम्हाला
गोड गोड दधूभाताचा घास
अजोबा
माझं ’राजहसं एकला’ 
तुमच्या चरणी भावपुवचक ऄपचण !

-कतवता



एक

ईन्मत गरुडाच्या छातीवर ऄसणारं सामर्थयचवान अभाळ!
तचमणीच्या आवल्या नते्रात
तदपणारं ततच ंचोचीतल्या दाण्याच ंअभाळ !
तवजचे्या घुमटावरही
शीळ घालणारं पारव्याच ंएकाकी अभाळ !
पचंमातल्या तोडीच ंईच्च
स्वरात गाणारं
आंद्रधनुच ंसात सुरां च ंकोकीळेच ंअभाळ !
ऄन मखमली तपसारयात
सारी सृष्टी फुलवुन धरणारं
मोराच ंमोरपखंातलं तनळं अभाळ !
या सारयाच अभाळाखाली
ऄस्स्तत्वहीन पाण्यातलं सरोवराच ंमाझं अभाळ !
त्याला कधी मला कवेत घणे ंअजपयतं जमलं नाही
त ेमात्र वाऱ्याची लहर अली की तरंगावर तवहरत राहतं
बस्स तोच एक त्याच्या तनळाइचा मला स्पशच

अभाळ.. ज्याचं त्याचं



आथ ंफडफड होती ती फक्त
पानांची फुलां ची पाण्याची
कारण माझे पखं वाऱयाच ेनाहीत
त ेएका तवझलेल्या तनखाऱयाचे
जरी झाडझुडप ईलथवुन टाकणारं वादळ अलं तरी
ह ेपखं फडफडणारे नाहीत
मुळात त ेजन्मालाच एका मृत्युच्या भीषण शापान ेअले अहेत
तशा साऱयाच जन्माच्या कहाण्या होतात ऄस नाही
पण माझ्या जन्माची झाली !
तकमान अता जगण्याच गाण व्हाव वाटतं
पण माझं अभाळ एका सरोवरापुरत ंमयादीत
एका बाजुला सागराची ऄसावी ऄशी अकाशतनळाइ 
ऄन दसुरीकडे श्रावणाची तहरवाइ ! गच्च दाट झाडीची
आथ ेसूयच माध्यान्ही अल्यावरच होतो सूयास्त !
कारण त्याला तवतळवणारं पतिम तितीज
त्याच ंनसून वनाच्या काळ्यातवभोर ईंचपुऱया
वाढलेल्या गवतांच्या वातीच ंअह े
ऄन या दोन ऐल पलै तीरां मध्ये
लहरणारं माझं अकाश पण !
आथ ेसुयोदय होतो तो एका प्रदीप्त
यज्ञकंुडातुन अलेल्या ऄग्नीसारखा !
त्याला ऄध्यच देण्यासाठी आथ ंरोज एक जोगी यतेो
सुयचही ऄधांतर सरोवरापुढे थांबतो
सुयापिेाही प्रखर तजे त्या जोगीच ंमला पाहवत नाही
या तपस्वीच्या धगधगत्या तजेात एका सतीन ेईडी घतेली
ऄसा पणचकुटीपुढचा ऄश्वतरु अतण पांढरा घोडा
त्याच्या पायातली िात्रधमच पाळणारी नालही सांगते
एक आततहास !
ऄन माझ्या जन्माची कहाणी !!

सूयास्त .. माध्यान्हीचा



ती अली एका भल्या पहाटे
पायातले सोन्याचे पैंजण वाजवीत
त्याचे घुगुंरवाळे चाळे
लेकुरवाळ्या सोनरेी दवबबदूनंा तबलगलेले
त्याचा अवाजही तसाच !

ती अली टांग्याचे ईडवीत धुमारे
चाबकाचे फवारे घोड्याच्या पाठीवर ईडवून
ईंची वस्त्र-शालू नसूेन
देवदारही ठेंगणा होउन ततच्यापुढे नमला !

ततचे बावनखणी लावण्य पाहून
जागून ईठले तनतद्रस्त ऄरण्य ततच्या सौंदयचप्रवाहाने
ती !.. एक ित्रीय राजकन्या !! 

गलेी नजर एका वारुळावर
ततच्या पापणीच्या लवत्या ललकाराने
वारूळ ईध्वस्त !

अडमागाचे साप
सापाच्या वेली
वेलीवरचं तजेपुजं फुल
सपाच्या तवळख्यात ध्यानस्थ योगी !

दोन

दवतबन्दु .. सोनरेी



सौंदयालाही भूल पाडणारं
करुणामय तारुण्याचं तजे
रुद्रािाच्या माळेनं वरलेलं ऄन
तजेाची ऄतवरत ईन्हं
सनं्यासी सावलीनं तनमलेलं !

ततची भूक गलेी तहान गलेी
वसतंात त्याच्या दरूस्थ सहवासानें अनदंी ऄसणारी ती
वषा ऊतूत ओढीच्या असवानं तभजली
ऄन तशतशरपानझडीत तवरहात
काट्यात मोगरा मलूल व्हावा तशी ऄबोल झाली

अता काटाही ऄबोल झाला
तहऱ्याच्या अदीतम सौंदयाला सोन्याचं बधंन पाहीजेच होतं
अतण ती रत्नजडीत ऄंगठी
पुन्हा एका तवश्वातमत्र मेनकेच्या आततहासाचं प्रततक

त्याचे झुकलेले डोळे तसचे
तनमुळते वाकलेल्या कदबंवृिाच्या फां दीसारखे !
ततचे गौरतनुय तसचे झुकलेले
थरथरत्या ओठां वरचे
वीजकंपनाच्या रेघांवरचे
काजळकडां च्या मातीवरचे !

ऄन एक तदवस ईत्तर धृवावर
धुक्याची तहमवषावाची फुलं घउेन यणेारी पहाट झाली
त्यानं डोळे ईघडले
तत्िणी त्याच्या पायावर एक तहमफुल पडलं !!

तजे.. करुणामयी



ततनं ततचं मस्तक त्याच्या पायावर ठेवलं
सौंदयच तजेालाश ऄखरे शरण गलंे होतं
हाय रामा हाय रामा
पण ती खोटं बोलली
म्हणाली
मी तापसी वनवासी
जोगीण म्हणा व दासी
द्या तनजसवेा चरणाशी

अपल्या द्यावा खडावा
पुजेन मी हृदयी ठेवा

ततच्या ऄसत्य बोलण्याने
सधं्याकाळ पालथी पडली
कळशीभर पाणी अलं ईंबऱ्यात रानाच्या
मांजर झाड सोडून पळालं
वडाच्या बपजारलेल्या पारंब्यात तचत्कारणारं हसू
झाडाची ढोली सुनी सुनी
घुबडाचं ऄवसान गलंे
एका तचरंतन सत्याची जाणीव देण्याकरता !

पण सौंदयाला तजेाची भूल पडली
तसा तजेाच्या ऄस्ताव्यस्त पोकळीत राहणारा एक तकरण
ऄंधाराचहंी लावण्य मागणारा होता बहुधा !!

शरण..



पणचकुटीच ेवैराग्यवैभव ती भोगत होती
नगंी तलवार ईचलून डोंगर कापून त्यात दरी करणारया
राजाची राजकन्या
त्याच पायर्थयाशी एका तजेतत्वात लीन होत होती

तलवारीला म्यान ऄसत ेती
तलवारीच ंसरंिण व्हावं म्हणुन नाही 
तर दसुऱयास आजा नको म्हणून !
पण अता ती तलवारच जखमी घायाळ होती 
म्यानावरची तनिल ऄचल निी पाहून 
त्याची स्तब्धता पाहून
तलवार ईदास होती
स्वत:च्या वगेवान खडग पात्यावर ऄसलेला
ततचा जीवच जडला म्यानवेर !

राजकन्या ऄंगणात पडलेली
प्राजक्ताची फुलं अतणऄश्वथाची पान ं
दोन्ही एकदम लोटायची
एका कोपरयात पाचोळा !

गधं तनमाल्याचा
अतण रंग वैफल्याचा
तबचारीला कळत नव्हतं
त्या दोन्हीच ंधरणीवरचं
तचरंजीवतचें वरदान

ऄबोलीच्या वाळलेल्या तबयांवर
पाण्याच ेगोोँ दण अखत बसायची
वाळलेल्या तबया चटचट अवाज करायच्या
दचकुन जायची

दरु वठलेल एक झाड तदसायच

तीन

वैभव.. वैराग्याचं



पण हातातली पैोँजणाची मोगरीची वीण
ऄनोखचं काही दरवळायची
त्या फुलां ना शोध होता एका दगडाचा
जोगीच्या खडावांचा
ती फुलं तनर्नवकार होउन तनजून जायची
पणचकुटीत धुळीत पसरलेल चांदण ऄन
अभाळात ईडालेली चांदण्याची धुळ
ऄखरे एका मातीची होत ऄसे
तशीच राजकन्या पण एक खडां वावर वातहलेल फुल होउन गलेी

सहवासाच ंपाणी वाहत राहीलं
ऄन एके तदवशी दया ईफाळला
ऄमावस्यचेा चदं्र कठोर झाला तरीही ईफाळला
तजेाच्या पाषाण समाधीला तचरा गलेा ऄन
मोहकतलेा प्राज्ञ खडक व्हाव ंवाटलं
रुद्रािाच्या माळेत मोत्याच ेदाण ेगुफंले गलेे
सर्नपणीच्या वेणीच्या तवळख्यात
ऄस्थीदंश नसणारं एक दहेाच ंखोड होतं
परकाया प्रवेश !!

ऄग्नीच्या तजेात सौोँ दयाचा
सौंदयाच्या जळात तजेाचा
ऄन ऄखरे
एका तनजचन बटेावर ऄग्नी भस्म
ऄन्यथा धरणीला पालथा घालणारा प्रलय
पण ऄस ंकाहीच घडलं नाही !!

तचरा.. समाधीवर



ततचा सीतचेा ऄरण्यवास सपंला
कंुतीचा ऄज्ञातवास सुरु झाला
अतण माझा गभचवास !
नउ मतहन ेनउ तदवस ईलटुन गलेे
समाधानाच ेवाळवण एका ऄस्तनील तनखारयात
ततन ंटाकून तदलं
अतण मला जन्म तदला
मुक्त झाली ती माझ्या शातपत अयुष्यापासून !

पुन्हा वनाकडे जाणाऱया
काट्यांच्या भगव्या वाटा
ती तुडवत होती
ततच्या विाशी मला कवटाळून
मायचे ंऄभय देत होती
तरीही ततचा एक ऄज्ञात हुकंार
तभतीची जाणीव कुठेतरी खोल हु्रदयात
मला करून देत होता

सधं्यचेी ऄधीर लाली तपणारं नग्न ऄवकाश
ऄखरे सावल्यांच्या ओझ्यांनी जांभळं व्हावं
तसा मी झालो होतो

ती जोग्याच्या पुढ्यात ईभी
त्याला जे समजायच ंत ेसमजलच होत
ततच्या हातातलं तान्ह ंबाळ
ततची दबुचलता झाली होती
जोग्याची शीर तडकली
तो फक्त आतकंच बोलला
"तू फसवलंस मला "
अतण कोणतीतरी शापवाणी
ईच्चारण्यासाठी
मंतरलेलं पाणी ततच्यावर बशपडणार
त्याअधीच ती तवजेसारखी कोसळली 
अतण ततचा श्वास थांबला !

चार

ऄज्ञात.. हुकंार



त ेपाणी माझ्यावर बशपडून
तो बरैागी तनघुन गलेा
तचे शातपत अयुष्य माझी सोबत झालं !

ऄसं आथल्या प्रत्यके पानाचा झोका ऄन वारयाची झुळुक
मला ऄस्पुश्य मानणारया वेली ऄन
झाडाच्या वेण्यातील फां द्या सांगतात

आथ ेऄजुनही तोच आततहास घडत राहतो
ऐलतीरावर सापांना ठेचुन खाणाऱ्या
मोराचं सौोँ दयच तवषान ंमाखलेलं
अतण पलैतीरावर हरीणीच ंभक्ष्य खाणारया
वाघाच ंतजे सनं्यस्थ, तरीही शातपत ऄसलेलं
ऄन यामध्यचे माझं सरोवर अतण मी
दःुख सुयाला होतं
वेदना कंुती सोसते
पण ईपिेा नेहमी कणाची

अयुष्य.. शातपत



ऄजूनही तो जोगी त्याच ंसकाळच्या ईन्हानं
रक्ताळलेलं शरीर घउेन यतेो 
सूयाला ऄर्घयच देतो !

कुणी म्हणत ंराजकन्या मेल्यावर
त्यान ंततला जाळलं 
ततची राख ऄंगाला फासुन घतेो
ततच्या अठवणीन ंरडतो
जटा अपटतो बकचाळतो
रुद्रािाच्या माळा तोडतो
खडावा फोडतो
ततला दोष दतेो कधी ततला हाका मारतो !

सधं्याकाळच्या एका कपारीत
मग काळोखाप्रमाण ेनगंा होउन जातो !

मला त्याच ंत ेअध्यास्त्मक तजे पहावत नाही
ततच्या टाकलेल्या अतण भोगलेल्या सवचस्वासाठी
त्यान ंपटेवलेलं ऄग्नीकंुड त्याच्या झळा
मी सोसु शकत नाही 
त्याची फक्त अतण फक्त तभती वाटत ेमला
ज्या ऄथी तभती तजवंत अहे
त्या ऄथी वेदनचेा जन्म माझ्यात झाला नाही
मी जे भोगतो अह ेतो केवळ शाप अहे

पाच

तभती.. तजवंत



बकवा शापाचा भास अहे
माझ्या वेदनांच ंसतंचत ऄजून ठरण ंबाकी अहे
ऄन त ेईधळण्यासाठी काही ऄनाम सकेंतांवर
मला जगाव ंलागणार अह े!

पण माझं पांगळंपण मला सांगत अहे
कदातचत ऄजूनही सटवाइ माझ ंनशीब
तलहण्यासाठी गोोँ दण घउेन बसली अहे
माझ्या बदं बाळमुठी ऄजुन ईघडल्या नाही
मी पांगळा नाही मी तान्हा अहे !

केवळ केवळ
अकाशाला कोणतचं छत नाही
म्हणून माझ्या या पोरकेपणावर
मी कधी रडत नाही
त्याच्या ईदरीदेखील चांदण्याचं
फाटकं वाकळ ऄन
त्याच चांदण्याची पतझड !

माझ्या सरोवरात
मी खरंच काय केलं ऄसले
तर 'ततला' माझ्या नसलेल्या अइला माफ केलं अहे
मला सोडून गले्याबद्दल !

वास्ततवक मला त्या जोगीबद्दल ऄन राजकन्यबेद्दल
दोघांबद्दल पे्रमही नाही तसा ततरस्कारही नाही
पण जोगीच्या तभतीच ंसावलीच ंसावट जस ंमाझ्या मनावर अहे
त्याहुनही दाट ऄधंाराच ंमउ पांघरुण घाललेलं
राजकन्यचे्या मायचे ंऄभय मनात अहे !

सरोवरापुढ.े...
हत्तीणीन ंततच्या तपल्लाच्या सोोँ डेत केलेली तनरगाठ तदसत ेअहे ऄन
नाळ वार जतमनीत पुरुन
मला दधू पाजणारी माझी अइ अठवत ेअहे
एक तदवसाचा मी ऄन वैराण अयुष्य भोगुन
व्यथच बतलदान देणारी ती
"माझी अइ“ !!

ऄभय



शातपत ऄसलो तर एका भणगं जोगीचा पुत्र होतो
ऄन रुपवती राजकन्यचेा बाळ होतो
तरीही सौोँ दयच, तजे या शालीन कुळां त मी जगत नाही
त्या दोघांचा कोणताच वारसा मी चालवत नाही
मी अह ेतरी कोण ?
मोराच ंमखमली सुदंर मोरपीस तदसतं
तचमणीच ंघरट,ं त्याची वीण तदसते
या साऱय्ा जादभूऱया स्वप्नात
मला तदसत ंत ेमाझ ंऄनोळखीपण !

रडू तरी कसा मी माझ्या ऄनोळखीपणावर ?
सधं्याकाळच ेदखुाच ेपतिम तदवचे आथ ेतदसत नाहीत
आथ ंअह ेत ेकाळोखाच ंद्वार बदं वषानुवषच
एखाद वीजेच ंपाखरु
झाडावर बसत ंतसं
माझ्यावर कोसळून का नाही पडत 
कस ंभोगू ऄनाथाच ंद:ुख ?

वड त्याच्या जाडजूड पारंब्या
सोडून माझी समजुत काढतो अहे
औदंबर त्याची पान ंमाझ्यावर टाकून
मला कुरवाळतो अह े.....
तरीही मी एकटाच अहे
माझ्या ऄस्स्तत्वाच्या व्यथनेे
कदातचत माझी अइ सोबत
ऄसती तर माझ्या या
ऄस्स्तत्वहीन प्रवासात मी तसाही
अनदंी रातहलो ऄसतो
कारण सोबत अइ ऄसती

मायचे्या पखंाला मग कोणत्याच
अभाळाची ओळख लागलीच नसती
आथला मी कोण ?

सहा

मी.. कोण?



कुरुपता हचे माझ सौोँ दयच
अतण मौन हचे माझ ंसवचस्व
तरीही त्या कोकीळेच ंस्वरचुबंन
मी तभजल्या ऄशंू्रनी स्वीकारलं अहे
मलाही गायच ंअहे
मलाही ईडायच ंअहे
पण अइ, तू का गलेीस सोडून ?

काजव्यांच ेतुरे घउेन अलेली वटवाघळं तभती दाखवतात
ती फक्त मलाच दाखवतात
कारण मी कुणीच नाही
मी देखील त्या वटवाघळा आतकाच कुरूप अहे
माझे काळे पखं काळं शरीर
पण मी तसा नाही त्याच्यासारखा
मग मी कोण अहे ?
आथ ेसगळे इश्वराच्या चमत्काराच ेकलाकार अहते
कोकीळ हरीण हत्ती मोर लां डोर
वाघ गरुड बसह सारे सारेच
मग मी का नाही ?
आथ ंईत्तर देणारंही कुणी नाही
पुन्हा वाट पाहतो अह ेएका सुयोदयाची
जोगीच्या दशचनाची
त्याच्या तापलेल्या तजेात
ऄसावी एखादी तरी हृदयाची सावली
पण हा काळोख, ऄनोळखी रात्र
मला रडावस ंवाटत ंअहे
कुणाच्या कुशीत रडू मी ?

पखंानीच असव ंपुसतो अह ेमी 
अतणक तो ढगाअडचा चदं्र…..

कुरूपता.. सौंदयच



रात्री ऄकल्पांततक द:ुखान ंमारलेली मगरतमठी सुटली
अतण सूयोदय झाला
बतंदस्त कमळात गधं पोखरणारा भुगंा मुक्त झाला.. 
ऄन कमळ सूयापुढ ंनतमस्तक झालं
तभतीच्या पालखीन ंसजलेल्या माझ्या मनातल्या सावल्या
पाण्याच्या रंगाच्या तदसायला लागल्या
अतण मी जोगीच्या दशचनाची वाट पाहु लागलो
त्याच्या ऄध्यातुन अज ओंजळीतून सूयच प्यायचा
ऄस ंमनाशी ठरवून बसलो
जोगी अलाच नाही !

मी परस्पापरां मध्य ेतमठी घालुन बसलेल्या
दोन अंब्याच्या झाडाच्या अडोश्यातून बाहरे अलो
पणचकुटीकडे, जोगीकडे पाहु लागलो
मी पहाता िणी अत फक्त आतकंच तदसलं
जोगीच्या एका खाद्यां वर गरुड होता ऄन एका खांद्यावर घार
तत्िणी जोगी लुप्त झाला !

त्याच ंह ेऄदृश्य होण मला नवीन नव्हत
तो ऄधमेध ेगायब व्हायचा ऄन वसतं यायचा त्याच्या माघारी
जणू त्याच ंअतण वसतंातल्या फुलां च ंनातं
कधीच तुटलेलं अहे
या अवेशात तो तनघून जायचा !

काल ज्या एकटपेणावर रडत होतो
तचे अज ऄतधक तप्रय वाटु लागल
का कोण जाण ेकोणती ऄनातमक हुरहुरीची चाहुल घउेन वसतं अला होता
दपुार ततच्या कातर हळव्या ईन्हानं
हळद लावलेल्या नव्या नवरीसारखी चढत होती
तहरव्या बहराच्या प्रत्यके रंध्रात एकेक सावली शोधुन
वारा ततथ ंवस्ती करत होता
दपुार टळली

सात

सूयोदय..



अता सधं्याकाळ हळुहळु कूस बदलू लागली
मला ईगाचच वाटल जोगीच्या कुटीत
सांजवातीचा एखादा तदवा तवेत अहे
तस ंएक तांबडं हरीण कुटीतून बाहरे अलं
ऄन सरोवरात यउेन पाणी तपउन गलंे
त्याच्या गळ्यातला गुफंलेला चाफ्याचा हार पाण्यात पडला
मी ऄगदी मोहरुन गलेो
तो हार ईचलुन मी त्याचा थडंगार स्पशच ऄनुभवला
तितीज बशपल्यातून चांदणमोती ईधळणारा चदं्र तदसला
अतण काय गमंत !
ज्या हतरणाचा मी चाफ्याचा हार घतेला होता
त्याच ंहतरणान ेपैलतीरावरुन बशपल्या शखंाचा हार फेकला
दोन्ही हार गळ्यात तमरवून
मी सरोवरात बागडू लागलो
एक शखं हृदयावर ऄगदी ओरखडा काढल्यासारखा
मला तचरत होता अतण चाफा तो ओरखडा,
ती जखम अणखीन सुगधंी बनवत होता !

मी िणात थोडाचा चरकलो
चाफा तनष्पणच झाडावर जसा एकाकी राहतो
तस ेशखंबशपलेही वाळूत वाळवंटात राहतात
ऄगदी ईदास एकाकी सनं्यासी होवून
मी पुन्हा तचे बरैागीपण अत्मसात केल की काय
त्या हरीणाने का हार फेकले ऄसावेत 
की शाप तदला अहे त्यान ेमला ?

शाप..?



सधं्यने ेमला एका गदच गूढ रात्रीच्या खाइत फेकलं होतं
मला कोणत ंतरी द:ुख पुन्हा साद घालु लागलं
कुणीतरी या चाफ्यासोबत ऄत्तर पाठवल होत ंएका ऄनाम केशरी वेदनचें
ममचभदेी असवांच्या ऄचानक यणे्यानं
मी देखील थकलो होतो !
हळुहळु या वेदनने ंमाझ ंशरीर ताब्यात र्घयावं अतण
ती तजथ ेनइेल ततथवर मी जावं ऄस मी ठरवु लागलो
ऄन त्या रात्री मी एका वेदनशेी शंु्रगार केला
तततक्याच तनभीडपण ेजणु एका वेश्यचे्या मुलीशी केला ऄसता
मग मला वेदना अतण वेश्यचेी मुलगी
एका रेषते मला तदसु लागल्या
ऄगदी एकसारख्या
वेदनने ंहात सोडला अतण
ती रेष एका तितीजरेघवेर स्तब्ध झाली
सुयोदयापुवीच !

सरोवर एका लाल रंगान ंमाखलं होतं
एक मादी बदक ततच ेजखमी पखं धूत होती
ततच्या पखंाच्या ओरखडयावरुन नक्की कळालं होत ंमला
ती एका कोल्हाच्या झटापटीतून सुटून अली होती

तो बशपल्याचा ओरखडा, ती चाफ्याची वदेना
मी काल रात्रीच ऄनुभवली होती
ततन ेपाण्यात तवसळलेल्या रक्तान ंमी तवव्हळलो होतो
मी ततच्याकडे पाहणार आतक्यात
ततन ेमाझ्याकडे नजर वळवली…..

वळलेली नजर..



राजहसंाची ही कथा आथे सपंत नाही
ऄनके कंगोरे ऄजून समोर यायचे अहते
काही धुमारे फुटायचे अहते..
राजहसं एकला..  लवकरच दसुऱय्ा भागात
अपली कथा पुढे नइेल..

हा दसुरा भाग अतण त्यानतंरचहेी भाग तमळण्यासाठी अम्हाला
कळवा
ऄतधक मातहतीसाठी तलहा: 
esahity@gmail.com

वेबसाइट:
http://www.esahity.com/

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/


ऊणतनदेश

राजहसं एकला साकार होत अहे. पतहलं पुस्तक ऄन त्यात ते थटे आंटरनटेवर म्हणजे इबुक! हा खरंच एक मोठा
िण अह.े 
राजहसं एकला साठी ची श्रयेनामावली खूप मोठी अह,े ऄथातच प्रत्यके प्रयत्नाची ती तशी ऄसत.े हे प्रयत्न
मूतचरूपात साकार होत अहते ते सतंहताच्या पे्ररणमुेळे, रंजन काकूच्या ऄतुल्य साथीमुळे अतण नामकाका, इ-
सातहत्य प्रततष्ठान यांच्या पूणच पाबठब्यामुळ !  त्यामुळे तसं हे पुस्तक माझं नसून अम्हा सवांचं बनलं अहे.

इ-सातहत्य प्रततष्ठान च्या सातहत्यसवेमेधे माझा हातभार लागतो अहे हहेी नसे थोडके. त्यांच्यामुळे अज माझे
शब्द जवळ जवळ सव्वा लाख लोकां पयतं जगभर तवनामूल्य पोहोचताहते. हीच माझ्यासाठी खूप मोठी ईपलब्धी! 
या सव्वा लाखांचे लवकरच बारा लाख होवोत अतण त्यांची ही चळवळ साध्य होवो हीच सतदच्छा. 

माझ्या सगळ्या तमत्र-मैतत्रणींचे मनापासून अभार. तुम्ही सतत देत ऄसलेल्या प्रोत्साहनामुळेच हे तलखाण अतण
हा राजहसं शक्य झाले अहते.

सवांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद.. वंदन…

कतवता मोकाशी

ऄतधक मातहतीसाठी तलहा: 
esahity@gmail.com

वेबसाइट:
http://www.esahity.com/
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