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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
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अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद 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
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ु उांचीिर जात रहािा.
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संगीता जोशी
--लललता जावडे कर

M. E. S. College (सध्याचे गरवारे कॉलेज)चं Annual
Social चालू होतं. पेंडॉल खचाखच भरलेला होता. प्रत्येकजण
आपल्याच लिमाखात, तोऱ्यात होता! आपल्या चालण्यातून,
बोलण्यातून, पेहरावातून इतरां चं लक्ष आपल्याकडे कसं
जाईल हाच लवचार करत होता. गडबड, गोंधळ, मजा, मस्ती
चालू होती. लतकडे स्टे जचा पडिा उघडला पण त्याची
िखलही फारशी कोणी घेतली नव्हती. इतक्यात ‘आs आ आ
आ....’ असा आलाप ऐकू आला आलण पाठोपाठ “कुहू कुहू
बोलेs कोयललया.....” इतक्या सुंिर आलण भारिस्त आवाजात
सवाां च्या कानी पडलं आलण जािू व्हावी तसा एकिम लपन
डर ॉप सायलेन्स!! सववजण त्या गाण्यात गुंग झाली. ‘शरि रात
मन भाए लप्रयतमा.... मन सानंि आनंि डो s s ले लनरे गम
धनीसा सा नी साग रे ग सारे लनसा धनी मधनीसा नीरे नीरे धनी
धनी मध मध गम गम गमधनीसा गमधनीसा धनीसाss’ गाणं
संपलं अन् वन्स मोअरनं पेंडॉल हािरला!
याच संमेलनात आम्ही पु.लं.ची ‘सारं कसं शां त शां त’ ही
एकां लकका केली होती. एकां लकका छानच झाली. पण अगिी
िु सऱ्या लिवशीही सवाां च्या लक्षात होतं ते लतचं वाक्य
“स्टोव्हवर झाला पलहला चहा!” आलण ते म्हणताना लतने
मारलेला मुरका!! वा, आजही मला ती डोळ्ां समोर लिसते
आहे .
लफशपॉण्ड् स् चा कायवक्रम सुरू झाला आलण या
आपल्या कलाकार मैलिणीला लफशपॉण्ड लमळाला, ‘एम्. ई.
एस्.च्या वाद्यवंिातील सारं गी!’

ही आपली कलाकार मैिीण म्हणजेच तुमच्या संगीता जोशी, पूवाव श्रमीच्या रजनी िे शपां डे
अन् माझी राजू!
मी कॉलेजमध्ये अगिी उत्साहाने, उत्सुकतेने प्रवेश घेतला. २० जूनला कॉलेज सुरू
झालं. प्रॅक्टिकल्स एक जुलैपासून सुरू होणार होती. पण नेमकं त्याचवेळेला मला बरं नसल्याने
मी िोन, तीन लिवसां नी सकाळीच प्रॅक्टिकलला गेले. प्रॅक्टिकल केलमस्टर ीचं होतं. प्रत्येकजण
आपल्या पार्व नरबरोबर आपापल्या र्े बलाजवळ गेला होता. मला पार्व नरही नव्हता अन्
र्े बलही नव्हतं! इतक्यात ह्या बाईसाहे ब आल्या. लतलाही जोडी नव्हतीच. मग आमची जोडी
झाली. प्रॅक्टिकल्सना सुरूवात झाली. रोजच सकाळी ७ वाजता जावं लागे. पार्व नरला काय
अडचण होती मालहत नाही पण सुमारे आठवडाभर ही उशीराच येई. एकिा तर चक्क िां डीच
मारली बाईसाहे बां नी! मला फार राग येई पण आल्यावर गोsड, लाघवी बोलून ती माझा राग
घालवी. लतनं काहीही केलं तरी मला लतचा राग येईनासा झाला. आमची केलमस्टर ी एकिम
जमली! लतच्याबरोबर मीही तासाला िां डी मारू लागले!! आमच्या मैिीचे बंध इतके घट्ट झाले
की, लिवसभर आम्ही एकि राहू लागलो. ती आमच्या घरातली अन् मी लतच्या घरची होऊन
गेले. लतचा आवाज आलण गाणं आमच्या घरातलं झालं! माझे मोठे भाऊ बापू, गोरख, अरलवंिा
ती आली की, गाणं म्हणून घेतल्या लशवाय लतला सोडतच नसत. अरलवंिा तर म्हणायचा, “राजू,
फक्त एकिाच ‘लबछु आsss’ म्हण आलण जा.” लतला लसनेसंगीत खूप आवडे . ती सवव प्रकारची
गाणी गाई. आम्ही लतच्याकडून लता, आशा यांची गाणी गाऊन घेत असू. लतला लता, आशा,
मुकेश आवडे पण त्यांच्यापेक्षा लतला महं मि रफींचा ििव भरा आवाज आवडे . कहााँ जा रहा है ,
चौिहवीका चााँ ि हो! ही गाणी ती म्हणे पण ‘राजहर्’ मधलं ‘आए बहार बन के लुभाकर चले
गए...’ हे गाणं फार आवडे . आम्ही िोघी क्वलचत लसनेमालाही जात असू. नायक असे िे वानंि!
मी आलण राजूने पालहलेला पलहला लसनेमा ‘संगलिल’, िे वानंिचा!!
आता आमची खूपच गट्टी जमली होती. रोज वगाव त, पी.र्ी.ला एकिच जात असू. एके
लिवशी मी िु पारी लवकरच लतच्या घरी गेले. त्यां च्या गॅलरीखाली खूप लोक जमले होते. एक
िु सऱ्याला खुणेने चूप बस असे सां गत होते आलण वर बोर् िाखवून, ऐक म्हणून सां गत होते.
मी वर गेले तर बाईसाहे ब हामोलनयमवर ‘नागीन’ मधली पुंगी, ‘मन डोले मेरा तन डोले....’ हे
गाणं वाजवत होत्या. मला खूप मजा वार्ली. हा सीन त्यानंतर मी अनेकिा पालहला!!
एकमेकींकडचं जाणं येणं खूपच वाढलं होतं. अशीच लतच्या घरी गेले तर लतच्या वलडलां च्या
खोलीत ते स्वतः आलण पं. भीमसेन जोशी गात होते! त्या िोघां ची खूप मैिी होती. पं .

भीमसेनजींची मैफल ित्तोपंत िे शपां डे असल्यालशवाय होतच नसे. त्यां च्या साथीला ित्तोपंत
हवेतच! लमिां नो, पण पं लडतजींच्या साथीला जसे ित्तोपंत बसत तसेच कधीतरी ित्तोपंतां च्या
साथीला भीमसेनजीही बसत!! हे सवव पालहलं आलण राजूला गाण्याचा वारसा कसा लमळाला
याचा उलगडा झाला. िरवर्षी सवाई गंधवव महोत्सवाला राजूची उपक्टथथती असतेच. लतच्या
वलडलां च्या लनधनानंतर सवाई गंधवव महोत्सवात लतने वलडलां च्या नावे पुरस्कार िे ण्यास
सुरूवात केली. पलहला पुरस्कार पं. संजीव अभ्यंकर यां ना लिला. त्यानंतर पंलडतजींचे लशष्य
आलण पुि श्रीलनवास जोशी यां नाही हा पुरस्कार लिल्याचे मला आठवते.
आता आम्ही िोघी चोवीस तास एकि राहत असू. ज्या लिवशी कॉलेजमध्ये पी.र्ी. नसेल
त्या लिवशी आम्ही अलभनव चौकातून लॉ कॉलेज रोडने सरळ B.M.C.C. वरून पुढे कॅनॉल
क्रॉस करून फर्ग्ुवसन रोडने लकडी पुलापयांत येऊन कॉलेजसमोरील माझ्या घरी येत असू.
एरवी आम्ही बाहे र कधीच काही खात नसू पण लॉ कॉलेजसमोरील ‘लहल व्ह्यू’ मधला
साबुिाणा वडा आलण डे क्कनवरील ‘रमणीय रसवंती गहा’तील उसाचा रस आवजूवन पीत असू.
राजूचं घर पुण्यात गणपती चौकात लक्ष्मीरोडवर एम्.आर् . घोडके लमठाईवाल्यां च्या
समोरच होतं. रािी भेर्ल्यानंतर आम्ही िगडू हलवाईंच्या ित्ताला जात असू. लतची खूप श्रद्धा
त्याच्यावर. एकूणच ती श्रद्धाळू आहे . गणेशोत्सव असेल तर आसपासचे गणपती बघणे,
लतथल्या एखाद्या चां गल्या कायवक्रमाला हजेरी लावणे, थोडाफार अभ्यास करणे, पुष्कळिा राजू
मला लतच्या कलवता िाखवत असे. मी त्याचे वाचन, मनन करून समजेल त्यावर भाष्य करीत
असे. मंला लतची कलवता आवडे . एके लिवशी िु पारी आम्ही िोघी खरं च अभ्यास करत होतोअन् अचानक एक उं च, लधप्पाड, थोडीशी पोर्ाळ व्यक्ती राजूच्या आईला हाक मारत आली.
काहीतरी लवनोि झाला आलण माझ्या भुवया उं चावल्या आलण माझ्या लक्षात आलं, राजूला
घरासमोरच्या ग.ल. ठोकळां च्या लेखन वाचन भां डारात का जावंसं वार्तं? लतथे येणाऱ्या
लव.स.खां डेकरां सारख्या लोकां शी बोलावं, भेर्ावं का वार्तं? शाळे त लतची मैिी गौरी कवे (गौरी
िे शपां डे) लहच्याशीच का होती? प्राध्यापक श्री. के. क्षीरसागर सर लतच्या उत्तम लनबंधाची वगाव त
प्रशंसा करून हळू च लतला, ‘तुझ्यात एक लेक्टखका िडली आहे ’ असे का म्हणत? लग्नानंतर
लतने ना. सी. फडक्यां च्या ‘िौलत’ बंगल्याच्या आऊर् हाऊसमध्ये घर का थां र्लं असावं? या
आलण अशा आणखी प्रश्ां ची उत्तरे लमळाली. कारण ती आलेली व्यक्ती होती, सालहक्टत्यक,
नार्ककार, समीक्षक आलण लवनोिाचायव प्रल्हाि केशव अिे! अिे राजूचे मामा!! एवढा मोठा
वारसा!!!

पुण्यात कवीसंमेलन होते. त्याच्या आयोजनात तसेच कलवतावाचनात संगीताबाईंचा
सहभाग होता. त्या संमेलनास कवी, गायक आलण संगीतकार यशवंत िे व आले होते. संमेलन
संपल्यावर ते संगीताबाईंना म्हणाले, “सववजण मला आपले कलवतां चे बाड आणून िे तात. आज
माि मी प्रथमच तुमच्या कलवता मागत आहे .” संगीताने त्यां ना लगेचच आपल्या कलवता लिल्या.
त्यातील अनेकां ना िे व साहे बां नी चाली लिल्या! पद्मजा फेणाणी, श्रीधर फडके यां नी त्या गायल्या
आहे त!!
सायकलवरून फेरफर्का मारणे हा आम्हा िोघींचाही छं ि. माझ्या घरापासून लतच्या
घरापयांत लकंवा उलर्, लिवसातून लकती वेळा याला गणतीच नसे. पुण्यात तर आम्ही लफरतच
असू पण एखाद्या लिवशी आळं िीला, लवठ्ठलवाडीलाही आमची चक्कर असे. मजा होती. गप्पा
मारत मारत सहज जाऊन येत असू. पण सायकलचा वेग? लतच्या आलण माझ्या घरातल्या
सवाां कडून रागावून घेतलं होतं! सवाां ची एकच सूचना असे, “वेग जरा कमी करा!”
राजूने पुण्यात स्कूर्र आलण चारचाकीही याच मस्तीत चालवली आहे . आता गिीनं
लतला ब्रेक धरायला लशकवलं आहे !
ट्युर्ोररयल असलं, परीक्षा जवळ आली की, आम्ही िोघी लायब्ररीत बसत असू.
संध्याकाळी ७ ते रािौ ९-९।। पयांत. एकिा अशाच लायब्ररीत बसलो होतो तर राजू मला
म्हणाली, “उर्षा, जरा चल आपण बाहे र चक्कर मारून येऊ या.” आम्ही बाहे र पडलो, इतक्यात
समोरून आमच्याच वगाव तले V.S. जोशी आलण महाबळे श्वरकर (डगल्या) िोघेजण आले.
आमची त्यां ची ओळख झाली. त्यानंतर V.S. आम्हाला अनेकिा भेर्ला. त्याची आमची गट्टी
जमली. त्याने आमची शरि बेलवलकर या त्याच्या लमिाशी ओळख करून लिली. पुढे V.S. ला
लपलानीला इं लजलनयररं गला ऍडलमशन लमळाली, तो लतकडे गेला. राजूनेही लजऑलॉजी लवर्षय
घ्यावा म्हणून फर्ग्ुवसनला ऍडलमशन घेतली. शरि फर्ग्ुवसनसमोरच राहत असे. कॉलेज
बिलल्याने आता राजूचे अन् माझे एकि राहणे कमी झाले. रोज भेर्त माि असूच.
B.Sc. झाल्यानंतर राजू लहं िुथथान ऍक्टिबायोलर्क्स (H.A.) मध्ये जॉब करत असे.
मध्यंतरी माझं लग्न झालं. पुढे लतचंही लग्न झालं, V.S. जोशीशी! लतच्या लग्नाला मामाच असल्याने
आचायव अिे तर आले होतेच पण पंलडत भीमसेनजीही सहकुर्ुं ब आले होते!रािी पंलडतजींची
मैफलही रं गली!! कोणत्याही लबिागी लशवाय!!!
राजू, सौ.संगीता लवश्वनाथ जोशी झाली!

लग्नापूवी लतने H.A.तला जॉब सोडला होता पण पुन्हा काहीतरी उद्योग हवा,
आलथवकदृष्ट्ट्या बळकर् व्हावे असं लतला वार्ू लागलं आलण लतनं B.Ed. केलं. पुण्यात रास्तापेठ
एज्युकेशन सोसायर्ीच्या शाळे त गलणत आलण लवज्ञान लशकवू लागली. नुसते लवर्षय लशकवले
नाहीत तर पुणे महानरगपाललकेचा आलण भारतीय जैन संघर्नेचा, ‘आिशव लशलक्षका’ पुरस्कार
लमळवला! आपली लवर्षयातील सखोलता आलण लशकवण्यातील हातोर्ी लतने लसद्ध केली!!
सुमारे १९७८-७९त राजूने उिू व भार्षेचा अभ्यास केला. अथावत लतच्यातल्या गझलच्या
प्रेमामुळे! साधारणपणे १९८६-८७ पासून १९९३ सालापयांत ‘मेनका’ मालसकात उिू व शायरीवर
लललत लेखनही केले.
राजूची कलवता/गझल आलण आमचं कुर्ुं ब यांचं अतूर् नातं आहे , जसं माझं आलण लतचं
आहे . माझ्या लग्नाच्या वेळी राजूनं केलेली मंगलाष्टकं आजही लतच्या त्याच कागिावर
माझ्याकडे आहेत. ती वाचताना राजूचा आवाज आजही माझ्या कानात घुमतो! आर्षाढ
मलहन्याच्या पलहल्या लिवशी अलश्वन आलण भूर्षणचा राजूच्या गझल गायनाचा ‘चां िणे उन्हातले’
हा कायवक्रम झाला, ज्यात श्री. सुनील सामंत यां नी बासरी वाजवली होती, तो सवाां नाच आठवतो.
तसेच शारिा संगीत लवद्यालयात माझी मुलं, सुना, नातू या सवाां चा सहभाग होता तो कसा
लवसरावा? प्राची आलण र्ीमने सािर केलेल्या ‘श्यामरं ग’ मध्ये कुंतीचं िु ःख व्यतीत झालं ते
संगीताबाईंच्या ‘तुला स्मरावे...’ या गीतातून! लकती ललहू? आजही माझी मुलं आवडीनं आलण
हक्काने ही राजूमावशीची गझल आहे म्हणून गातात!!
‘म्युलझका’च्या िु सऱ्या आवत्तीचे प्रकाशन डॉ.मु.म.जावडे कर यां च्या हस्ते झालं आहे .
त्या लिवशी श्री. भीमराव पां चाळे यां चा राजूच्या गझल गायनाचा कायवक्रम झाला होता.
जावडे करां ना संगीताच्या कलवता पलहल्यापासूनच खूप आवडत असत. सेवालनवत्ती घेऊन
पुण्याला आल्यापासून ती आमच्याकडे आल्यानंतर माझ्यापेक्षा त्या िोघांत अलधक संवाि, चचाव
असते!
कोणाचीही ओळख त्या व्यक्तीच्या कुर्ुं बाच्या ओळखीलशवाय पूणव होऊच शकत नाही.
पती- श्री. व्ही. एस्. जोशी- तेरा वर्षां इं लजनीयर म्हणून सरकारी जॉब केला. तो करत
असतानाच आवड म्हणून वलकलीचा (L.L.B.) अभ्यास करून परीक्षा लिली. फस्टव क्लास
लमळवला! पुढील ३८ वर्षां वलकली जुन्नर आलण पुणे येथे केली.
मुलगा- अलभजीत तथा राजेन्द्र- पॉललमर इं लजनीयर म्हणून नेिरलाँड क्टथथत कंपनीत.
बहुभार्षां चं प्रेम, आवड म्हणून पुणे लवद्यापीठातून उिू व मध्ये एम्. ए. केलं. फस्टव क्लास, फस्टव !

मुंबई लवद्यापीठातून पलशवयन मध्ये एम्. ए. आजही मुंबई लवद्यापीठात पलशवयन लशकवतात.
खेरीज मुंबई लवद्यापीठाचा अरे लबक मधील लडप्लोमा केला.
मुलगा- उपेन्द्र- ५ वर्षाां चा पुणे लवद्यापीठाचा L.L.B. नंतर मुंबईत तीन वर्षाां चा सॉललसीर्र
कोसव पूणव केला. आज एका कंपनीचा भागीिार आहे .
मला वार्तं इथेच संपवते.
थां बा. एक रालहलंच. समजा जर मला कोणी लवचारलं, मी तुला तुझ्या आयुष्यातील िोन
वर्षाां चा अवधी पुन्हा जगायला िे ईन तर तारूण्याच्या पिापवणाच्या मस्तीत जगलेली राजूच्या
भेर्ीपासूनची पुढची िोन वर्षां मागेन. मला खािी आहे राजू पण तीच िोन मागेल!
मंडळी, तुम्हा वाचणाऱ्यां पैकी अनेकां च्या वयापेक्षा आमच्या मैिीचे वय मोठे आहे . ती
आता ज्येष्ठही झाली आहे .
फक्त ६२ वर्षाां ची!!!

ठाणे
ऑिोबर २०१९

स्किझॉस

संगीता जोशी

अर्पणर्त्रिका

कु ट्ट रािींतून येणार्या झुळूकीला अर्पण

संगीता जोशी

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

होंठ पे लिए हुए, लिि की बात हम
जागते रहेंगे और, लकतनी रात हम
…गल
ु जार

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

एक....
अशी झोपी जाताांनाच
का ग येत असतेस ?
उजेडात शोधिां तर
कधी कुठे नसतेस !....1
कधी कधी लिसतो नसु ता
िाि-लपवळा झगा
हवेत जातो वर...वर...
साबणाचा फुगा.....2
इद्रां धनष्ु याचे रांग
पकडायिा का जातेस ?
बघता बघता सावरीसारखी
हिकी हिकी होतेस !...3
कशी कुठे हरवतेस ग,
पापणयाांच्या आड ?
डोळे उघडिे की फक्त
वाळिेिे झाड ! ....4
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

िोन....
अग ! आता ऊठ सये
उन्हां आिी वरती
कपाशीच्या गाठींनाही
चाकां िागिी लफरती.....1
ऐकू येताहेत बैिाचां े
खळ
ु खळ
ु घांटानाि
लपजां र्यामधल्या पोपटाचीही
ओळखीची साि....2
अजनू नाही झािां तझु ां
स्वप्नवेडां वय
सतारीिा कळायचीय
लितािाची िय....3
ग आलण म याांचा
शब्ि नाही झािा
तू आहेस अधधकळी
मग्ु ध अशी बािा.... ! 4
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

तीन....
कुणीतरी म्हटल्या कानी
कलवतेच्या ओळी
सटु ी सटु ी होते आहे
एकजटु िेिी मोळी.....1
घटामधिे िधू िागे
अलधकालधक गोड
घेऊन चि नां, गडे मिा
मागे मागे सोड....२
पाटीवरची अक्षरे ती
लगरवायिा हवीत ना
लचमणीच्या उजेडात
गोष्टी साांग, ये ना....३
वाट पाहताांना गेिे
पार थकून डोळे
तेवढ्यातच कोपर्यािा
कुणीतरी वळे.... ! ४
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

चार.....
लकती साधी लकती भोळी
बटा सार मागे
परकराचा काचा मारून
जा लठकरीच्या मागे....1
सागरगोटे म्हणजे नव्हेत
समद्रु ातािे िगड
पाचखै झािी तर मग आता
हडां ीसाठी झगड......2
लवटी-िाांडू, गोट्या-पतांग
मि
ु ाचां े हे खेळ
तू आपिी एक लिबां ू
पाच लिांबां झेि....3
बरां, आता अधां ार पडिा
बाहेर नाही राह्यचां
लिवेिागण झािी आता
पाटपाणी घ्यायचां !....4
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

पाच.....
कुणी बरां ओळखिां की
गोड तझु ा गळा ?
तझु ा बाप माझा सखा
म्हणनू िाविा िळा....1
साांलगतिां की उद्यापासनू
सरू तझु े लमि
तेच राहतीि बरसत, आलण
तेच धरतीि छि....2
उिगडतच गेल्या नांतर
रे शमाच्या िडी
सगां ीताच्या गणेशािा
स्वराांची ही जडु ी !....3
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

सहा......
कळिां नाही, कधी कसे
शब्ि िागिे खेळू
शोभािशधक रांलगत, तसे
आपोआप िागिे जळ
ु ू....1
आिा होता ऋतू वसांत
गांध-फुिे घेऊन
कागिावरती काही-बाही
गेिा छान लिहून.....2
कौतक
ु ाच्या पाकळयाांना मग
परु िां नाही अांगण
शब्ि झािे खषू , तयाचां ी
नवी नवी गफ
ांु ण....3
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

सात......
अचानक ठरिां की हा
सोडून जायचा गाव
सार्या खणु ा पसु नू लतथनू
काढून घ्यायचां नाव.....1
तेव्हा सगळे सैि झािे
शैशवाचे बांध
िय रालहिी मागे, सारे
मागे रालहिे छांि....2
कोपर्या कोपर्यावरती लििा
फे कून एके क साज
तेव्हा ‘काि’ कािचा झािा
तयािा जोडिा आज....3
साांधे बिितात तेव्हा
कुरकुरणारच नाती
लस्नग्धन के िां तरीसद्ध
ु ा
भरडून काढतात जाती !....4
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

आठ.....

डबक्यामधनू तळयात येताच
काय म्हणेि मासा ?
सारां पाणी सारखीच हवा
परु वीत रहातां श्वासा.....1
मोठां पाणी म्हणनू काय
छाती मोठी होणार ?
तेवढेच ओठ, तेवढाच घोट
तेवढीच तहान िागणार !...2
सारे मासे लमिच जसे
रांग िागिे खि
ु ू
कोवळया कोवळया हृियात माि
काही िागिे सिू !.....3
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

नऊ.....
कळतांय मिा, अबोि झािीस
पण मन गेियां ् उतू
लनसगाधनचां लििाय ति
ु ा
वरिान म्हणनू ऋत.ू ....1
फुिचां फुिां फुििी तरी
वेडां नाही व्हायचां
गधां उरात जपनू ठे व
उधळत नाही जायचां.....2
िपनू तरी कसां राहीि ?
कळी फूि झािी !
आता कांु पण पडणारच गां
कठोर असतो माळी !.....3
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

िहा.....
ओठावां रची लस्मतां अवखळ
फुिपाखराचां े थवे
चद्रां स्वप्नां नवी, रोजचे
सयू धलकरण नवे.......1
काहीतरी बरसू िागिां
मधाळ आतल्या आत
छतावरती इद्रां धनू
रांग अलधक सात.....2
मनामधल्या डहाळीवर
पक्षी बसू िागिा
आरसािेखीि भित-ां भितां
साांगनू हसू िागिा....3
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

अकरा
एके क करून मोजता मोजता
पाऊस झािे सोळा
लियवां िा सहु ालसनी
सखी झाल्या गोळा.....1
लकलल्बि करता करता नकळत
कुजबजू झािी सरू
ु
काहीतरी हरवल्यागत
मन िागिां झरू
ु ....2
तांबोर्याची तारसद्ध
ु ा
झांकारून उठिी
षड्जािाही पचां माची
ओळख जणू पटिी....3
खजाधमधे तरळत रालहिा
माि एक अश्रू
कुठिा सरू आठवू लन
कुठिा नेमका लवसरू ?....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

बारा—
एके लिवशी एक सकाळ
वषाधव घेऊन आिी
कोवळी वेि आकाशाच्या
लनळया रांगात न्हािी....1
बघता बघता एकामेकात
लमसळून गेिे रांग
सारां जग लवरघळून गेिां
मन झािां िगां .....2
ऊन झािां मखमिीचां
चाांिणयाची राि
लवनाकारण उमिनू आिां
ितयेक गाि गाि....3
हृियाशी जपनू ठे विां
कागिावरचां स्वप्न
उत्तरािा शब्िच नव्हते
सारे च गोड िश्न !....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

तेरा-रक्तामधल्या सांगीतािा
सचु िां नवां गीत
सरु ानां ीही सागां नू टाकिी
मनामधिी िीत....1
चांद्र-सयू ध तारे तेव्हा
हातात आिे क्षणात
काळ माि थाबां नू रालहिा
हसत असेि मनात.....2
चोरू लििे खश
ु ाि तयाने
लिवसामागनू लिवस
सार्या रािी पौलणधमेच्या
एकही नव्हती अवस....!..3
चांद्र होता सागर होता
सतत होती भरती
नकळत आिी एकच िाट
मागे मागे सरती....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

चौिा-लतनां म्हटिां, माझां िेम
न साांगता ओळख
कळी उमिल्याची असते
भग्ांु यािाही पारख....1
बोििा नाहीस; सयू धलकरण—
पडु ीत लििेस बाांधनू
उिगडल्यावर ती लनघािी
िकाशात न्िाऊन....2
एक शीळ घरांगळत
सज्जाखािनू गेिी
जाता जाता लतची मक
ु ी
स्वप्नेसद्ध
ु ा नेिी....3
बधीर झािे नांतर कान
ऐकू ये ना शीळ
सगळा नस्ु ता गांतु ा उरिा
लनसटून गेिां रीळ...4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

पधां रा--सागरिवास ! एका नावेत
तीन जीव बसिे
शीड नाही, वल्ही नाहीत
वािळ मनात हसिे....1
कोण कुणािा वाचवणार?
अन् कोण हात िेणार?
िश्न होता अवघड !...उत्तर?
सगळेच जीव बडु णार !....2
लनयतीपाशी सत्ता होती
वािळ होतां क्रूर
तीन जीव फे किे गेिे
लकनार्यावर िरू ....3
रे तीवरल्या रेघाांसारखी
पसु नू गेिी नाती
उरिेल्या तया स्मृती कसल्या ?
---करवतीची पाती ! !....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

सोळा--सारां सांपतां तेव्हािेखीि
काही असतां बाकी
तू फक्त खेळायचां
फासे ‘तो’ टाकी....1
आता नव्या चौकोनात
सरकिां हे पालहजेच
इच्छा नसिी तरी तयाची
मजी राखिी पालहजेच...2
तो म्हणािा, पस्ु तकातही
बडु वनू घेता येतां
तू म्हणािीस, मेिां मन
कधी श्वास घेतां ?...3
उिास उिास रालहिीस आलण
वेढून घेतिा अधां ार
सरू झािे होतेच मक
ुे
तटु ू न गेिी तार-तार....4
नेमका तेव्हाच उन्मळून पडिा
आधाराचा वड
फक्त लचांध्या उरल्या हाती
भाराभर, एक ना धड...!.
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

सतरा--जनु ां घर पडिेिां,
लिबां ाचां झाड पडिेिां
जवळ, मातीच्या लढगाखािी
कोवळां बािपण गाडिेिां...1
पढु ल्या पाचव्या वळणावरती
जनु ां मांलिर लशवाचां
कुणीतरी सार सागां तयां ्
कुठल्या पलवि ग्रथां ाचां....2
लतथां िेखीि जाऊन लतनां
शोधिा जनु ा गोड सरू
स्वतःपासनू गेिी होती
ती तर आता फारच िरू ....3
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

अठरा--आता तरी कळिां ति
ु ा?
जगणयासाठी पैसा हवा
भक
ु े साठी भाकरी हवी
चाित नाही नसु ती हवा !....1
आता काही िहान नाहीस
उगाच काही मागायचां नसतां
समांजस अशा कठपतु ळीनां
िोरीनसु ार वाकायचां असत.ां ...2
समजनू घे, जरी कोणी
ति
ु ा नाही समजनू घेतिां
तझु ां मन ितयेकानांच
तयािा हवां तसां बेति.ां ...3
वेढून टाकीि जीवन असा
लनराशेचा झाकोळ आिा
लचवडिेल्या आकाांक्षाचां ा
फक्त एक गोपाळकािा !....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

एकोणीस--पलहल्याांिाच खेळिीस आलण
नाव माि ‘आखरी िाव’
शब्िावां रती स्वार झािे
मनामधिे सगळे भाव....1
तझु ां जीवन म्हणजे फक्त
तयाची एक नजर
तेवढीच िेऊन, करशीि ना रे
आयष्ु याची किर ?....2
फक्त िश्न !...नव्हती उत्तरां
आांिोिनां मनात
काळ रोज साांगत होता
वेगळांच काही कानात....3
पार्यासारख्या अलस्थरतेतच
वळण के िां पार
कधी कधी मौन िेखीि
करून जातां वार !.....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

वीस--कशासाठी स्त्री-परुु ष ?
कशासाठी िग्न ?
सौख्य रहातां िरू उभां
िःु ख उरतां भग्न !....1
मनोमीिन नसिां तरी
मि
ु ां माि होणार
पौरुषतव स्त्रीतवािा
ओरबाडून घेणार !....2
तरीसद्ध
ु ा कुठे तरी
मनात असते ओढ
जगणार्यािा मारायचां ही
लनसगाधची खोड.....3
िेम सोड, आपणही
करून पाहू िग्न
जरूर नाही ितयेक व्यक्ती
होईिच लछन्न !...4
मागताक्षणी आढळिां एक
मनासारखां िेय
मग तीच झािी लजद्द
आलण तेच झािां ध्येय !.....5
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

एकवीस--नाव नाही गाव नाही
िेऊन टाकिांस मन ?
खश
ु ाि उधळून टाकिसां कसां
हृियामधिां धन ?....1
कशाचाही लवचार नाही
फक्त एकच ध्यास
सांपत आिी वषं आलण
उरिे िीस-मास....2
आतल्या िेवा वाह्यिां पालहजे
अनाघ्रात फूि
एकतफी िेम म्हणजे
के वळ एक खळ
ू ....3
कसातरी लतळामधनू
स्नेह साकार झािा
उत्तरायण आिां तसा
ताप वाढू िागिा !...4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

बावीस--एक होता पक्षी तयानां
आणिां पलहिां पि
शब्ि तयात होतेच कुठे
मोहवणारां लचि !....1
िश्न पडिा, स्पिां नाचां ी
वारांवारता मोजू ?
की मन मोकळां होणयासाठी
सांकोचािा तयजू ?...2
अशी कोणती शक्ती होती ?
खेचनू आणिेस मेघ !
तचू तझु ी कोरून घेतिीस
तळहाती रे घ !.....3
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

तेवीस--ऋतचू क्र लफरत राहतां
पािवी होते जनू
साविीसाठी हवचां ना ते
तळपणारां ऊन ?....1
उन्हामधे अक्षराचां े
घोस आिे फुिनू
कॅ लशयाशी जॅकॅराांडा
बोित रालहिा हसनू ...2
वेगवेगळे सख
ु ि रांग
ओघळत रालहिे उरात
िरू
ु न आिे सरू कानी
गीत रांगिां मनात...3
ध्रवु ाांना मग जोडत रालहिी
वार्यावरची पिां
कोर्या कॅ नव्हासवरती नवां
उमटत होतां लचि !....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

चोवीस--रस्ते नसतात सरळ
तयाांना जागोजागी वळण
भाजनू लनघतात, फुितात पाय
अशी तप्त पळ
ु ण....1
कडेकडेनां आपल्यासाठी
कुणी िावतां झाडां
कधी उभे पाठीशी तर
जरूर तेव्हा पढु ां....2
मैिीच्याच बोटामळ
ु े
सहज होतात वाटा
लशडकाव्यािा अधनू मधनू
येत राहतात िाटा...3
गोफ गांफ
ु िे जातात, होतो
िरु ाव्याचा िोप
खोिवर रुजत जातां
फोफाविेिां रोप....4
मधेच कुठे लवसाव्यािा
माडां वही सजतात
हळूच कधी कानापाशी
लसल्व्हर बेि वाजतात..!...5
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

पच
ां वीस--ति
ु सी म्हणतात, िेम म्हणजे
जसां झाड खजरू
साविी िेत नाहीच नाही
फळांिख
े ीि िरू ...1
ज्यानां म्हटिां िेम म्हणजे
लशक्षा असते फक्त
तयानां के वढां सोसिां असेि
वालहिां असेि रक्त....2
ति
ु ा माि िेम म्हणजे
एक स्वप्न वाटिां
डोळे उघडताक्षणी
आपोआप लमटिां....3
ओल्या झाल्या लतन्हीसाजां ा
चांद्र झािा लफका
अांधारािा माहीत होतां
कशा झाल्या चक
ु ा...4
ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

पहाटेिा कळया आल्या
आलण फुिां फुििी
मरगळिेिी वेि थोडी
उमेिीनां झि
ु िी....5
स्शलशरामागनू नांतर पन्ु हा
लशलशर येत रालहिा
लकती पानां गळिी-ढळिी;
लहशेब नाही के िा....5
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

सव्वीस--एक होता पक्षी तयाचे
राजवखी पख
ां
घरट्यात तयाने जमविेिे
मोती, लशांपिे शांख....1
ति
ु ा पांख फुटिे तसा
सोबत घेऊन गेिा
अिीबाबाच्या गहु चे चे तो
िार खोिनू गेिा....2
आनांिाचा खलजना झािा
तझ्ु यासाठी खि
ु ा
आकाशावर बाधां नू लििा
तयानां एक झि
ु ा....3
उांचावरून खडु ू न आणिे
शब्ि आणखी सरू
म्हणिीस, यानां ी जाऊ नये
कधीच पन्ु हा िरू ....4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

सत्तावीस--लकती ऋतू मावळिे, अन्
लकती सरिी वषं
लवसरू शकिी नाहीस ना तो
िकाशाचा स्पशध ?...1
पोपटी बहर आल्यावरचां
पलहिां वलहिां गाणां
कोलकळेिा शक्य झािां
कधी लवसरून जाणां ?.....2
पलहिां वलहिां िान माि
िेवािाच द्यायचां
िसु रां जे काय लमळेि ते
आपल्या झोळीत घ्यायचां.....3
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

अठ्ठावीस--पायाखािचा रस्ता तयािा
फुटल्या िोन वाटा
हाती नाणे नव्हतेच तर
कुठिा छाप लकांवा काटा....1
चािता चािता कळिां
कधी छाप कुठे च् नसतो
वाटेत नाही, काटा नेहमी
पायाखािीच असतो.....2
पिीकडची लहरवळ फक्त
पाहात जायचां असतां
तळयामधिां कमळ कधीच
खडु णयासाठी नसतां....3
आपणच लनडिेल्या
वाटेवरून चािायचां
मागे काय रालहि,ां मळ
ु ीच
वळून नाही पाहायच.ां ..4
*********

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

स्किझॉस

संगीता जोशी

एकोणतीस...
लचमणे तझु ा समज की तू
पेििां आहेस सारां आकाश
तचू जणू रोखिा आहेस
या जगाचा सवधनाश...1
ति
ु ा वाटिां, पख
ु े—
ां ामां ळ
जगावर तू धरिांय् छि
कोसळिां तर इजा पोचेि
तझु ा पररवार...तझु े लमि......2
हििी नाहीस, लचवलचविी नाहीस
उडणां लबडणां राह्यिां िरू
लकती काळ िोटिा तरी
तू तझ्ु या काळजीत चरू ....3
धन्य तझु ी ! तग धरिास...
शेवटी सरिां अवघां िाण
पांख थकिे, डोळे लथजिे
कांठापाशी आिे िाण....4
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स्किझॉस

संगीता जोशी

पडता पडता ऐकिसां ना तू ?
जग काय म्हणत आहे ?
वेडी लचमणी ! आमच्यासाठी
अजनू कशािा कणहत आहे?....5
लतिा काय वाटिां ? आम्ही—
लतच्या पांखाखािी आहोत ?
आम्हीच आहोत आमचे रक्षक
आम्हीच आमचे वािी आहोत...6
लचमणे, ति
ु ा मरता मरता
सतय नक्की असेि कळिां
भ्रमातच तू जगिीस ...मेिीस..
तझु ांच नाही का सारां चक
ु िां..?....7
*********
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संगीता जोशी

तीस---मक्त
ु गझि
आता के वळ एकच कर
तू सतयाचीच कास धर....1
अलहसां ा हा ठरतो गणु
पण तू लसहां असशीि तर !....2
कोणी चक
ु ा के ल्या तरी
लशक्षा ही की माफच कर.....3
झािीस तू कांगाि अता
सांपिे ना मोतयाचां े सर ?....4
रोजचे मरणे जमत असेि
तर मग िेम खश्ु शाि कर !!....5
*********
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स्किझॉस

संगीता जोशी

स्िल बिल तो जायेगा, इस खयालसे
िाल स्िल गया तम्ु िारा, अपने िालसे
…गल
ु जार

ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान

ई सास्हत्य प्रस्तष्ठानचे हे तेरािे िषट. संगीता जोशी यांचे हे सोळािे पुकति.
सांप्रत मराठी िस्िता आस्ण स्िशेषतः मराठी गझलच्या रस्सिांना संगीता
जोशी यांची नव्याने ओळख िरून द्यायची गरज नाही. मराठीतील त्या पस्हल्या
मस्हला गझलिारा. २००४ सालच्या अमरािती येथील मराठी गझल संमल
े नाच्या
त्या अध्यक्षा होत्या. त्यांची आजिर प्रस्सद्ध झालेली म्युस्झिा. िेदना संिेदना.
चांदणे उन्हातले, मराठी गझल, नजराणा शायरीचा भाग १ ि २, ती भेर्ते नव्याने
अशी अनेि पुकतिे रस्सिांच्या मनात कथान िरून आहेत. अनेि पुरकिारांनी
त्यांना गौरिण्यात आले आहे. अनेि सभा, मैर्फ़ली ि संमल
े नांतून त्यांनी आपले
िाव्य सादर िे ले आहे. टर्व्ही मास्लिा, ध्िनीमुद्रििा यांतून त्यांची गीते प्रस्सद्ध
झाली आहेत. गेली पन्नास िषाांहून अस्िि िाळ त्या स्लहीत आहेत. संगीता
जोशींसारखे ज्येष्ठ लेखि आपली सिट पुकतिे ई सास्हत्यच्या माध्यमातून
जगभरातील िाचिांना स्िनामूल्य देतात.
मराठी भाषेच्या सुदैिाने गेली दोन हजार िषे ििीराज नरें ि, संत
ज्ञानेश्वर, संत तुिारामांपासून ही परं परा सुरू आहे. अखंड. अजरामर. म्हणून तर
शंभू गणपुले (नऊ पुकतिे ), डॉ. मुरलीिर जािडेिर (९ पुकतिे ), डॉ. िसंत बागुल
(तेरा पुकतिे ), शुभांगी पासेबंद (आठ पुकतिे ), अस्िनाश नगरिर ( चार पुकतिे ),
डॉ. स्कमता दामले (सात पुकतिे ), डॉ. स्नतीन मोरे (२५ पुकतिे ), अनील िािणिर
(६ पुकतिे ), अनंत पािसिर(चार पुकतिे ), मिू स्शरगांििर (३), अशोि िोठारे
(१२ हजार पानांचे महाभारत), श्री. स्िजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथट), मोहन
मद्वण्णा (जागस्ति िीतीचे िैज्ञास्नि), संगीता जोशी (आद्य गझलिारा, १६
पुकतिे ), स्िनीता देशपांडे (५ पुकतिे ) उल्हास हरी जोशी(६), नंद्रदनी देशमुख (५),

सुजाता चव्हाण (८), नंद्रदनी िारगळिर(१०) असे अनेि ज्येष्ठ ि अनुभिी,
िसलेले लेखि ई सास्हत्याच्या द्वारे आपली पुकतिे लाखो लोिांपयांत पोहोचितात.
एिही पैशाची अपेक्षा न ठे िता. असे लेखि ज्यांना लेखन हीच भक्ती
असते. आस्ण त्यातून िसलीही अस्भलाषा नसते. अशा सास्हत्यमूतींच्या
त्यागातूनच एि द्रदिस मराठीचा सास्हत्य िृक्ष जागस्ति पर्लािर आपले नाि
नेऊन ठे िील याची आम्हाला खात्री आहे. यात ई सास्हत्य प्रस्तष्ठान एिर्े नाही. ही
एि मोठी चळिळ आहे. अनेि निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या
व्यासपीठांतून निनिीन लेखि उदयाला येत आहेत. आस्ण या सिाांचा सामूस्हि
किर गगनाला स्भडू न म्हणतो आहे.

आस्ण ग्रंथोपजीस्िये । स्िशेषीं लोिीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट स्िजयें । होआिे जी ।

