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तुरंगातील कैद्ांच्या कििता 
समाजासमोर याव्यात 

ऄसे सातत्याने सांगणाऱ्या 
अिण या काव्यसंग्रहामागची 

पे्ररणा ऄसणाऱ्या 
कििश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांना 

सादर ऄपपण... 
 
 

– ईत्तम कांबळे 
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मनोगत 
 
 महाराष्ट्र राज्य सािह्य आिण सस्कृती मसड,ािे अध्यक्षपद ्िीकारल्यानसतर काही िगेळ्या िािंा 
धुसडा,ण्यािा माझा प्रय्न रािहलेला असून या प्रय्नासिे एक फलीत म्हणजेि मसड,ाच्या ितीने प्रकािशत 
होत असलेल्या ‘गजाआडच्या कििता’ हा कििताससग्रह होय. 

 
 रॅी. उत्तम कासब,े हे महाराष्ट्र राज्य सािह्य आिण सस् कृती मसड,ािे सन्माननीय सद्य. माझ्याशी 
बोलताना ्यासनी एकदा महाराष्ट्रातल्या तुरुस गातील काही कैदी उ्कृष्ट काव्यिनर्ममती करीत असल्यािे ि या 
किींच्या किितासिा एक ससग्रह मसड,ाच्या ितीने प्रकािशत व्हािा, अशी आपली इच्छा असल्यािे मला बोलून 
दाखििले. तुरुस गातल्या कैद्ासच्या कििता खरोखरि प्रकाशनयोग्य असतील तर आपण असा कििताससग्रह 
अिश्य प्रकािशत करू, असे मी ्याि क्षणी ्यासना आरॄासन िदले. ‘गजाआडच्या कििता’ हा कििताससग्रह 
प्रकािशत करून ्यासना िदलेल्या आरॄासनािी मला पूतगता करता आली, यािा मला ििशषे आनसद होत 
आहे. 

 
काळ्याभिन्न दगडाांच्या 
प्रभतीत कोंबलेला माणसू 

 
-िहतेश शहा 

 
नातीगोती सिग काही 
इथस ििसरून जायिे 
फक्त आिण फक्त 
गगनि पहायिे. 

 
-रमेश बाबरूाि खाडे 

 
असे भोग निशबी बासधलेला माणूस, 
 

इथस ििदीणग का,ीज 
शून्य नजरा 
ह,िी मनस 
भकेुल्या आहेत आतग ्िरासच्या हाकेला 
 

अशी अि्था असलेला माणसू, 
 

तुझ्या एका नकारात 
आयुष्ट्य उद ध्ि्त करणारा सुरुस ग आहे 
आता मी एक कैदी 
उिगिरत आयुष्ट्य तुरुस ग आहे 
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 असे आपल्या गजाआडिस कारण प्रामािणकपणे नमूद करणारा माणसू एिढी सकस, एिढी समथग 
कििता िलहीत असेल असे कुणालाही िािंणे शक्य नाही. िजथस मन मारून जगािस लागतस ितथस ससिदेना 
जोपासणस अशक्य असतस. पण तुरुस गातल्या या कैद्ासनी ही ससिदेना जोपासलेली आहे. अथात ही ससिदेना ते 
का जोपासू शकले यािाही िििार व्हाियास हिा. ती कारणेदेखील ्पष्ट व्हाियास हिीत. ती कारणे 
तुरुस गाििषयीच्या बदल्या ससकल्पनेत असण्यािी शक्यता आहे. हे कैदी शरीराने गजाआड असले तरी 
मनानस कदािित मुक्त असतील. कदािित ्यासना ्यासच्या ससिदेना जोपासता याव्यात असे िातािरण ितथस 
जाणीिपूिगक उपलब्ध करून िदलस  जात असेल. गजाआडच्या कैद्ासना सोबत घेऊन एखादा तुरुस गािधकारी 
एखादे नािंक बसिितो ि हे नािंक गज नसलेल्या नाट्यगृहात, रिसक पे्रक्षकाससमोर सादर करतो तेव्हा 
तुरुस गातल्या कैद्ासिी ससिदेना जोपासण्यािे कायग तुरुस गात होत नाही, असस कसस म्हणता येईल ? 

 
आयुष्ट्य असे िभकार आहे, 
अस््मतेिी बात नाही, 
रुसाि ेकुणासाठी तरी 
अशी आता साथ नाही 
कलम केलेल्या शरीरातून 
असकुरतील असे हात नाहीत 
कुरिा,तील कधीतरी, 
असे आता जजबात नाही, 
अशा भणसग कैिफयतेिी यार हो, 
ही रुजिात नाही 
छेदून िंाकील असतराला 
अशी आता बात नाही. 

 
 अशी गजाबाहेरच्या किींना लाजिील अशी समथग कििता गजाआडिे रॅी. िशिाजी सा,ुसके 
िलिहतात तेव्हा माझ्या िरील ििधानािे प्र्यसतर आल्यािािून राहात नाही. 

 
 महाराष्ट्र राज्य सािह्य आिण सस्कृती मसड,ाला ि मराठी िािकासना ‘गजाआडच्या कििता’ 
उपलब्ध करून देऊन रॅी. उत्तम कासब,े यासनी फार मोठे ऐितहािसक काम केलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य 
सािह्य आिण सस्कृती मसड, ि मराठी रिसक ्यासिे कायम ऋणी तर आहेति; पण गजाआडिी  ही 
माणससदेखील ्यासिे कायम ऋणी राहतील. 

 
रजेिे कागद देत सहज ्यासना िििारले 
जामीनदार सदरी नाि कुणािे िलिहले ? 
कागद घेतले, 
नाि िािले... ििष्ट्णु िामन िशरिाडकर 
गळ्यातला गप्रहिर 
डोळ्यातले दप्रहिर 
छातीतला हुसदका दाबत 
्यासना ता्या देिाघरी गेल्यािे सासिगतले 
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पासडुरसग, 
िसद्धाथग, 
मोहन 
बातमी ऐकून हबकले 
बराकीच्या पायरीिर बसून 
ितघेजण हमसून हमसून रडले 
 

 रॅी. उत्तम कासब,े यासनी ‘गजाआडच्या कििता’ हा कििताससग्रह ससपािदत करून या हमसून हमसून 
रडणाऱ्या किींिे अरॅू पसुण्यािे काम केलेले आहे. 
 
 
्थ,: मुसबई                                                                         रा. रं. बोराडे 
िदनासक : ३० जानेिारी २००२ अध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य सािह्य आिण सस्कृती मसड, 
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‘गजाअड’च्या काळजात डोकािताना... 
 
 तुरुस ग म्हणजे गुन्हेगारासना, कैद्ासना बसदी्त करणारी एक ििरेबसदी इमारत. सक्तमजुरी, सरॅम 
कारािास, बडे्या, बराकी अशा िकतीतरी गोष्टी या इमारतीच्या असगाखासद्ािर आहेत. यातील काही गोष्टींिी 
ओ,ख बाहेरच्या समाजाला िगेिगेळ्या पद्धतींनी होत असते. काहींना ती होत नसते. एकदा एखाद्ाच्या 
कपा,ािर गुन्हेगार म्हणनू िशक्का बसला की, समाजािा ्याच्याकडे पाहण्यािा दृष्टीकोन बदलतो. 
्याच्याकडे सदैि गुन्हेगार म्हणूनि पािहले जाते. मु,ात कोणताही माणूस पूणगपणे गुन्हेगार नसतो. िासगला 
आिण िाईिं यािे तो िमरॅण असतो. ्याच्यातील िाईिंपणा िनयसत्रणाबाहेर गेला की तो गुन्हेगार होतो. पण 
यािा अथग ्याच्यातील िासगलूपणा ससपलेला असतो असे नाही. हा िासगलूपणा तो ्ितःही जागा करतो 
आिण काही ि,ेा समाजातील िासगूलपणाच्या मदतीनेही तो जागा करत असतो. गुन्हेगारीिे उदात्तीकरण 
कोण्याही पिरस््थतीत कोणी करता कामा नये हे जसे खरे तसिे गुन्हेगार ही समाजािीि िनर्ममती असते. 
हे ही िततकेि खरे आहे. जेव्हा गुन्हेगारािा िििार आिश्यक असतो तेव्हा ्िाभािाििकि सामाजािा 
िििारही अपिरहायग ठरतो. एक ििनी कथा आहे; एका व्यापाऱ्याच्या घरी िोरी झाली. िोरी ्याच्या 
घरातील नोकरानेि केल्यािे िनष्ट्पन्न झाले. मालकाने नोकराला मुदे्दमालासह पकडले आिण 
न्यायाधीशासमोर उभे केले. नोकराने गुन्हा मान्य केला. न्यायधीशासनी दोन्ही बाजूस समजून घेऊन िनकाल 
सासगण्यास प्रारसभ केला. ते मेहणाले, “िमत्ांनो, िियादीच्या नोकरानेच चोरी केली अहे याििषयी अता 
कसलीच शंका ईरलेली नाही. साक्षी पुरािेही तेच सागंत अहेत अिण स्ितः अरोपीही गुन्हा मान्य करतो 
अहे. दोन्ही बाजंूचा ऄभ्यास करून मी ऄसा िनणपय दतो, की िियादी ऄसलेल्या मालकाला सहा मिहने 
तुरंगात ठेिािे अिण अरोपीची मुक्तता करािी.” हा िििित्र िनकाल ऐकून कोणाला धक्का बसणार नाही ! 
िफयादीलाही तो बसला. तो म्हणाला, “न्यायाधीश महाराज कृपा करन अपण अपल्या िनकालाचा पुन्हा 
एकदा ििचार करािा. अपल्याला अरोपीलाच िशक्षा सुनिायची ऄसेल पण अपण चुकून िियादीला 
िशक्षा ऄसे म्हणाला ऄसाल. महाराज दयाळू ऄतंःकरणाने अपण अपल्या िनकालाकडे पाहािे अिण चूक 
दुरूस्त करािी.” 

 

 न्यायाधीश गसभीरपणे म्हणाले. “नाही िमत्ा, मी िनकाल सांगताना कसलीही चूक केलेली नाही. 
शबदांची गल्लत केलेली नाही. चोर पकडून अणलेल्या िियािदलाच मी िशक्षा सुनािली अहे अिण 
अरोपीला िनदोष सोडले अहे. मी चूक केलेली नाही. नोकराने मालकाच्या घरात चोरी केली अहे हे तर 
स्पष्टच झाले अहे. माझ्या मते चोर जन्माला घालण्यास मालक (समाजव्यिस्था) ऄिधक जबाबदार अहे. 
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त्याच्या व्यिस्थेतून पुन्हा चोर जन्माला येउ नये म्हणून मी त्यालाच (व्यिस्थेला) िशक्षा सुनाित अहे. 
चोरापेक्षा त्याला जन्माला घालणारी व्यिस्था (पिरस्स्थती) ऄिधक जबाबदार अहे. माझा िनिाडा योग्यच 
अहे.” 

 

 आपण कैद्ासिा आिण ्याच्यातील गुन्हेगारािा जेव्हा िििार करतो तेव्हा मु,ािा िििार करत नाही 
आिण केला तर फार गासभीयाने तो करत नाही. दृश्य ्िरूपािा अिधक िििार करत असतो. तुरूस गात 
जाऊन पािहल्यानसतर कैद्ासिे िगेिगे,े प्रकार िदसतात. प्र्येक कैद्ािे आयुष्ट्य म्हणजे कथा, कििता, 
कादसबरीि असते. तुरुस गात राहून आिण िशक्षा भोगत असतानाही अनेक जण आपले भािििरॄ जपण्यािा 
प्रय्न करत असतात. आपण गुन्हेगार का झालो असा प्रश्न ्ितःच्या मनाला िारसिार िििारत असतात. 
प्रश्न िििारति ते भतूका, खोदायला लागतात. तो खोदत, खोदत आपल्या पूिारॅमीच्या जीिनापयंत 
पोहोितात. अशा जीिनापयंत की जेथे ्यासच्यासमोर नसतात गजािे प्रपजरे आिण हातात बेड्या! ्यासच्यािर 
पा,त ठेिण्यासाठी नसतो कोणी िशपाई प्रकिा खेकसणारा िॉडगन! ्यासच्या छातीिर नसतो िबल्ला प्रकिा 
असगात नसतात कैद्ािी िसे्त्र. तो िारसिार ्ितःला खोदत राहतो. या खोदकामात मग तो माणूस म्हणनू 
्ितःिा, ्ितःच्या भािभािनासिा िििार करतो. व्यक्ती आिण व्यक्तीने बनलेल्या समाजािा आिण 
्याच्यातील ििकारासिाही िििार करायला लागतो. िििार करत असताना तो कधी आपल्या निशबाला तर 
कधी पिरस््थतीला साक्षी ठेित असतो. कोण्यातरी एका धुसदीत प्रकिा प्रससगी जाणते-अजाणतेपणाने 
केलेल्या गुन्याििषयीही तो प्रश्न उपस््थत करू लागतो. सिगि प्रश्नासनी उत्तरे ्याला िम,त नाहीत. काही 
उत्तरे िंणक कििातून बाहेर येति नाहीत तर काही हातात पकडण्यापूिीि घरसग,ून जातात. काही उत्तरे 
समजाव्यि्थेिर कोरडे ओढतात, तर काही कस्ल्पत दैिाििषयी बोिें मोडतात. काही उत्तरे पूिगजन्म, 
पुनजगन्मापयंतच्या कल्पनासपयंत ्याला नेऊन पोहोिितात. कैदी भतूका,ाति अडकत नाही, तर 
भििष्ट्याििषयीही ्िप्ने रसगिायला लागतो. ्याििषयीिी ििते्र क्षणाक्षणाला ्याच्या मनात िनमाण होतात. 
तो शरीराने तुरूस गात पण मनाने मात्र तुरुस गाबाहेर असतो. ्याच्या भािनासिी ही सिग तरल ्पसदने शब्दासिे 
रूप घेऊन किितासमध्ये प्रकिं होतात. बराकीमधील भेसूर पण िनिासत िातािरणात तो रोज लाखो प्रश्न 
जन्माला घालतो आिण ्या सिांिी उत्तरे शोधण्यािा प्रय्न करतो. प्रश्न आिण उत्तरासिा अथक खे, 
खे,ण्यासाठी तो किितेला माध्यम म्हणून िापरण्यािा प्रय्न करतो. 

 
 कििता ही माणसािी सचे्चपणाने सोबत करणारी गोष्ट आहे, असे म्हणतात. किितेतून कैदी 
आपल्या भािना व्यक्त करण्यािा प्रय्न करतो. सगळ्या प्रकारच्या भािना ्याच्या किितेत सापडतात. पे्रम, 
ििरह, कुिुंसब, समाज, देि, दानि, देश, परदेश, धमग आदी सिांिे दशगन घडिण्यासाठी तो किितेशी मतै्री 
करतो. कििता म्हणजे ्यािे ्िगति जणू! ितच्या शब्दाशब्दासत तो आयुष्ट्यािा पिं भरण्यािा प्रय्न करतो. 
्यािी कििता ओबडधोबड आहे. ितच्यािर सस्कार करणारी, ितला फुलिणारी, गोंजारणारी आिण भरारी 
मारण्यास लािणारी व्यि्था तुरुस गात अभािानेि असते. काही कैदी आपले लेखन िनयतकािलके ि 
अिनयतकािलके यासच्याकडे पाठिण्यािा प्रय्न करतात. ्यातून आपली कैिफयत आिण भािििरॄही 
लोकाससमोर नेण्यािा प्रय्न करतात. पण सिांनाि हे जमत नाही. अनेकासिी कििता ओबडधोबड राहते. 
बऱ्याि ि,ेेला ितला सौंदयािे आिरण नसते. पण साधेपणालाही कमीलीिे सौदयग असते आिण साधेपणात 
कमालीिे ब,ही असते असे म्हणतात. हाि िनकष पुढे सरकाियािा झाल्यास कैद्ासच्या कििता साध्या 
जरुर आहेत पण ्यासच्यात आशयािे ब, मात्र जबरद्त आहे. ्यासच्या किितेतून उपस््थत झालेल्या 
प्रश्नासनी उत्तरे देताना घुमसिं व्हािी अशी स््थतीही काही ि,ेेला िनमाण होते. साधेपणा मनाला घाया, 
करुन जातो. कििता िािताना माणसू अ्ि्थ तर होतोि िशिाय या अ्ि्थेपोिंी समाजव्यि्था 
उसिण्यािा िििारही ्याच्या मनाला िािूंन जातो. समाजाच्या असगाखाद्ासिर िाढणाऱ्या ििकारासकडेही तो 
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नजर ि,िण्यािा प्रय्न करू लागतो. कैदी आिण समाजातील नागिरक यासच्यातील असतर कमी करण्यािे 
ब,ही या किितासमध्ये आहे. समाजाला आ्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडण्यािाही प्रय्न कििता सहजपणे 
करुन जातात. 

 
 तुरुस ग म्हणजे गुन्हेगाराससाठीिशक्षा भोगण्यािस एक ििलक्षण जग. कैदी प्रथम जेव्हा तुरुस गात जातो 
तेव्हा तेथील िश्त, या िश्तीतून िनमाण होणारे भय, ििरेबसदी प्रभती, शस्त्रधारी िशपाई सारे काही ्याला 
निखे असते. अशा बेसूर, रुक्ष आिण दहशतीच्या िातािरणात ्याला िशके्षिे िदिस काढायिे असतात. 
यािर उजेड िंाकताना िफलीप भीमराि िशरसाठ नािािा कैदी किी म्हणतो, 

 
आथं गुदमरलेली मानिसकता 
भािनांची दाहकता 
हरिलेली संकल्पना 
शोधत अहे खऱ्या ऄस्स्तत्िाला. 

 
 तुरुस गात भल्याभल्यासिी घुमसिं कशी होते याििषयी बरेि काही िलहून आले आहे. खरे तर घुसमिं 
करण्यासाठी तुरुस ग असतो असा आजही समजगरैसमज आहे. पण या घुसमिंीतून मनािे पाखरू 
उडण्यािा, फडफडण्यािा प्रय्न करत असतेि. अथात ही फडफड, हे ििहारणे किितेपुरतेि असते 
कारण प्र्यक्षात समोर असतात ते का,े गज. गजातून शरीर बाहेर काढायिे नसते पण मन बाहेर 
काढण्यास कोण रोखणार? मन तर भरुगकन उडून जाते. अगदी कैद्ाच्या गािात, घरात, कुिुंसबातही. 
अनेक कैद्ासना आईि खूप जि,िी िािंते. गुन्हेगारासिा िशक्का बसलेल्यास मुलासनाही आपल्या कुशीत 
घेण्यािी ताकत फक्त मातेति असते. औरसगाबादच्या तुरुस गातील कैदी अिनल सुभाषराि िैद् म्हणतो, खरे 
तर म्हणतो असे म्हणण्यापेक्षा तुरुस गात राहून ्याने आपल्या आईशी किितेतून केलेला हा ससिाद पहा, 

 
अइ, 
िकती सोसल्या तू 
मजसाठी खसता 
शून्य मी अता 
दूर तू ऄसता 
नसे खेद कारािासाचे 
हे तर भोग निशबाचे 
दुःख अहे मजसाठी 
तुझ्या व्याकूळ वासासाचे 
ककिा 
ईदरी जन्म घेउनी 
दुःख पेरन मी गेलो. 

 
 कैद्ासना जशी आईिी आठिण येते तशीि ती पे्रयसीिीही येते. या पे्रयसी किितेतील की 
िा्तिातील माहीत नाही पण अनेकासच्या किितेत पे्रम आिण ििरह यािे दशगन घडते. रमेश बाबरूाि खाडे 
म्हणतो, 
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माझं हृदय सोडून 
बांधलसं एक घरटं 
थाटलास संसार अनंदानं 
रमलीस तू छायेत स्ितःच्या 
माझी काया न पाहता 

 
 रिींद्र केिल बच्छाि हा तर उच्चििद्ाििभिूषत म्हणजे एम. ए. बी. एड . झालेला कैदी. तो िदेनीय 
मृगज, या किितेत म्हणतो, 

 
मन माझे काबूत अले तरी 
मनात ििचार तुझेच अहेत 
ििसरण्याच्या प्रयत्नांतही 
अठिण ऄजून तुझीच अहे 
अज मी माझ्यािर रसलो 
तुझ्यािर पे्रम करन का िसलो ? 

 
 काही कैदी तुरुस गात राहूनही गािाच्या आठिणीत रमतात. मग या आठिणीि कििता होऊन 
कागदािर उतरतात. भ. ल. िबरादार म्हणतो, 

 
होतं एक गाि 
ितथं माझा ठाि 
पण अता काय सांगू नाि 
गािाचे मी? 
कळून, नकळूिनया केले 
दूष्टचक्रात गंुििले 
ईद ध्िस्त ते सिप झाले क्षणात सारे 

 
 अिनल िैद् आपल्या किितेतील पे्रयसीला खूपखूप जाब िििारताना म्हणतो, 

 
तुझ्याचमुळे िदसले जीिन संुदर 
जळले तुझ्याच ज्िालेने प्रखर 
होता मायेचा हा चमत्कार 
पुन्हा अता जळायचे नाही. 

 
 काही कैदी पे्रमाच्याही पलीकडे जाऊन व्यि्थेिा अितशय गसभीरपणे िििार करतात. व्यि्थेिर 
कडाडून िलिहताना िरयाझ बादशहा मुल्ला म्हणतो, 

 
जेव्हा मी या जगाचा आितहास िलिहन 
त्यात माझ्यािर झालेला ऄन्याय िलिहन 
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िनदोषींना दोषी करार देणाऱ्या  
व्यिस्थेचा आितहास िलिहन. 

 
 आपण व्यि्थेमु,ेि कैदी झालो. व्यि्थेमधील िुकासमु,ेि आपल्या कपा,ािर गुन्हेगार म्हणनू 
िशक्का बसला अशी अनेकासिी भािना आहे. ती व्यक्त करण्यािी अन्य व्यासपीठापेक्षा ्यासना कििताि 
िजव्हाळ्यािे व्यासपीठ िािंत असाि.े सदािशि यादि गायकिाड हा तर आपल्यािरील अन्यायािी 
कैिफयत थेिं परमेरॄराकडे करताना म्हणतो, 

 
जन्म माझा व्यथप जीणं 
ऄन्यायाने झालो िदन 
जाउ कुठं तुजििण 
हे भगिंता धाि नाऽऽ 
धाित अलो तुझ्या चरणा 

 
 एकदा का कपा,ािर कलसक ििकिंला की मनािी अि्था नेमकी कशी होते, समाज आपल्याकडे 
कसा पाहतो हे सासगताना प्रकाश तुकाराम कदम म्हणतो, 

 
ऄपराधाचा कलंक माझ्या माथी 
लोखंडी बेड्या लािलेल्या हाती 
जीिलग माझे दुरन पाहती 
ककिा 
माणूस म्हणून माझ्यात राब नाही 
जनमानसात माझे नाि नाही 

 
 मनोहर रणिभसे आपल्याला झालेल्या िशके्षििषयी ्ितःलाि प्रश्न िििारत म्हणतो, 

 
कसा अला जीिनी माझ्या िनिास 
हृदय िाटले, जमीन दुभंगली  
झाला माझा सिपनाश 
अता कशी लागेल 
माझी नाि िकनाऱ्यािर 
माणसातून ईठलोय मी 
मन नाही माझं थाऱ्यािर 

 
 दत्ता पािंील रहाणे तुरुस गातील आयुष्ट्यािे िणगन करताना पुढील ओ,ी िलहून जातो, 

 
गडद ऄशा ऄधंारानं 
भयभीत झालेलं मन ईजेच्या कृित्म प्रकाशाकडे 
ऄधाशासारखं पहात रहातं 
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पश्चातापाच्या धुरानं 
ते ऄिधकच गडद होतं 
लागलेला िणिा कधी तरी ििझेल 
या अशेिर जगत राहतं 

 
 तुरुस गातील जीिन िाट्याला आल्यामु,े आयुष्ट्यात असधार आला, दुःखािे पिग सुरू झाले. समाजात 
आपल्याला प्रितष्ठा रािहली नाही. सगेसोयरे दूर गेले, पण हेही िदिस जातील. असधारातही कुठे तरी 
किडसा िदसेल. ्याच्या प्रकाशानस भििष्ट्यका, घालिता येईल असा आशािाद अनेक किितासमध्ये आहे. 
शिेिंी माणूस आशिेर अिधक जगतो. असधाराच्या गुहेत उजेड सोडणाराही माणसू असतो आिण उजेडाला 
नख लािनू परृाताप करणाराही माणूस असतो. माणसािी रूपे अससख्य असतात. कैदी हे ्यापैकी एक. 
कैद्ासच्या अनेक किितासमध्ये परृातापािी भािना आहे. अजाणतेपणाने अथिा भािनेच्या िाद,ासना रोखू न 
शकल्याने आपल्या हातून कसे ििपिरत घडले यािर भाष्ट्यही आहे. इतरासच्या िाट्याला असे येऊ नये 
यासाठी ते सािध राहण्यािा उपदेश करतात माणसासमधील ििकार माणसासमधील सैतानाला जागे कसे 
करतात हेही सासगतात. दत्ता पािंील याने तर तुरुस गाला प्रायिरृत भोगणाऱ्या माणसासिस जग असस म्हिंलस  
आहे. अ्सल गुन्हेगारासपासून तुरुस गातील जग कसे लाबस आहे हे सासगताना किी म्हणतो, 

 
सदोष िनदोष, िनष्ट्पाप 
म्हणून िागणाऱ्या कायद्ाच्या  
कचाट्यातून पळ काढून जगणाऱ्या 
सिपसामान्यांचा ििवासासघात करणाऱ्या  
ऄस्सल गुन्हेगारांपासून लांब ऄसलेल्या 
माणसांचं जग.... तुरंग. 

 बाहेरच्या जगातील व्यि्थेमु,ेि आपण कैदी झालो. कायद्ाच्या लढाईत हरल्यामु,े कैदी झालो 
अशीही भािना अनेक किितासमध्ये पाहायला िम,ते. 

 
 तुरुस गात गेल्यािर आपली अि्था नेमकी कशी होते हे सासगताना ससतोष सिंिाजी ससाणे म्हणतो, 

 
होतो मी अझाद सुखी पोपट 
अहे अता कपजऱ्यात ऄटक 
कसे सांगू पिरस्स्थती अहे िबकट. 

 
 तुरुस गातील जीिनाििषयी परमेरॄराकडे कैिफयत मासडताना रमेश बाबरूाि खाडे म्हणतो, 

 
ऄमयाद बंधनात 
अयुष्ट्यभर रहायचे 
नयनातील ऄश्रू 
पाण्यासम िहायचे 
सांग इवासर सांग 
हे कुठंिर भोगायचे 
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िक्त अिण िक्त 
गगनच पहायचे. 

 
 िशिाजी सा,ुसकेिी कििता अिधक पक्व िािंते. तुरुगासत असधारािशिाय आणखी काही िम,ते हे 
सासगताना तो असधार आिण उजेडासारख्या भािनासमधील द्वसद्वही नमून करतो. तो म्हणतो, 

 
िनयतीचे प्रहार झेलण्यासाठी 
आथे मनाची मशागत होते 
कुणाच्या तरी ऄलिार अठिणीने 
मात् काळीज सशागत होते 

 
 एिढ्यािरि न थासबता तो पढेु म्हणतो, 

 
अम्ही ऄसे कंगाल बाजारात पत नाही 
हारणेच िाट्याला अले कजकण्याची िजद्द नाही 
चोरीला गेला न चंद्र ऄशी कधी रात नाही 
चांदण्याचं काय पण चंद्राचीही धडगत नाही. 

 
 माणसात लपलेल्या ििििध भािनासिस िहतेश शहानस अितशय छान िणगन केलस  आहे. देित्त्िाकडे 
जाणाराही माणूस असतो आिण सैतान होणाराही माणूसि असतो. ्यािा सारा प्रिास काही ना काही 
होण्यासाठीि असतो. कधी ्याला योग्य मागग सापडतो तर कधी अयोग्य. माणसािा प्रिास सतत िालूि 
असतो िहतेश शहा म्हणतो, 

 
माणूस अतल्या अत 
िकती प्रिास करत ऄसतो 
कधी लालसेनं, कधी श्रदे्धनं, कधी रागानं 
कधी सैतान बनण्यापयंत तर 
कधी देि होण्यापयंतचे ऄतंर 
तो कापतच ऄसतो. 

 
 एकदा का एखादा तुरुस गात गेला आिण ्याच्यािरील गुन्हा िसद्ध झाला तर ह,ूह,ू ्यािे 
नातेिाईक ्याच्यापासून दूर जायला लागतात. सारा समाजि ्याच्यापासून दूर जातो. बिहष्ट्कृत जीणे 
कैद्ासच्या िाट्याला येते. कालपयंत सारे होते पण आज कोणीि नाही अशी ्यािी अि्था होते. तुरुस गात 
आपल्याला भेिंण्यासाठी कोणी आलेि तर ्याला खूप अप्रूप िािंते. सग्यासोयऱ्यासिी भेिं म्हणजे ्याच्या 
असधारमय आयुष्ट्यात उगिलेला आशिेा िकरणि असतो. अशा िकरणासिी तो सात्याने प्रतीक्षा करत 
असतो. ही िकरणे कधी माणसाच्या रूपात, कधी पत्रासच्या रूपात, कधी अन्य ससदेशाच्या रूपात यािीत अशी 
्यासिी अपेक्षा असते. कैदी पत्राद्वारे भरभरून बोलतो. भेिंण्यास आलेल्यासशी तर िकती बोलु आिण िकती 
नको असे ्याला होते. भेिं कधीि ससपू नये असे ्याला िािंते. नातेिाईकासकडून येणारे पत्रही लासबलिक 
असाि,े िशक्षा ससपेपयंत पत्र ससपू नये असे अनेक कैद्ासना िािंत असते. तुरुस गात िाट्याला आलेला 
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एकलेपणा घालिण्यासाठी ्याला अशा िगेिगेळ्या ्िरुपातील ससिादािी खूप गरज भासत असते. 
घरट्यातील िपलु जसे पक्षयासिी िािं बघत असते तसा कैदी िंपालािी िािं बघत असतो. िंपालासाठी 
्याच्या िजिािी होणारी घालमेल िशिाजी सा,ुसकेने अितशय हृदयद्रािक शब्दासत ििंपली आहे. तो म्हणतो, 

 
आथलं पत् 
जिमनीचं काय झालं ििचारतं 
जिमनीत काय पेरलं हे सुद्धा ििचारतं 
आथलं पत् 
बेघर झाल्याच्या िेदनेनं पत् 
घर अठित राहतं 
शबदांचं ओझं िाहतं 
पत् खूप काही सांगत राहतं 

 
 तुरुस गात राजकीय कैदी म्हणून गेलेल्यासनी अितशय उच्च दजािस सािह्य िलिहलस  आहे. महा्मा 
गासधी, लोकमान्य ििं,क, पसिडत जिाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आिायग ििनोबा भाि,े साने 
गुरुजी अशी िकती तरी थोर ने्यासिी नाि े याबाबत घेता येतील. तुरुस गात असताना ्यासनी िलिहलेलस  
सािह्य अजरामर झालेले आहे. िगेिगेळ्या प्रकारिे फौजदारी अथिा िदिाणी गुन्हे करून तुरुस गात 
गुन्हेगार म्हणून गेलेल्या आिण आ्मपरीक्षण करणाऱ्या मसड,ींिस सािह्य मात्र अद्ाप बाहेरच्या जगाला 
ििपुल प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. अिलकडे तुरुस गात किी ससमेलने, सािह्य ससमेलने भरु लागली आहेत. 
ििपश्यनेिे िगग िालिले जाऊ लागले आहेत. िशक्षणािी ससधी उपलब्ध करून िदली जाऊ लागली आहे. 
कोण्या तरी कारणाने गन्हेगार बनलेल्यासमधील माणूस जागा करण्यािा आिण जपण्यािा प्रय्न 
िगेिगेळ्या मागाने होतो आहे. कैद्ासनी ्ितःि ्ितःला प्रश्न िििारून शोधलेल्या उत्तरािे प्रितप्रबब 
म्हणूनही ्यासच्या किितासकडे पाहाि े लागेल. कारण मु,ाति किितेिे आिण का,जािे नाते असते. 
कैद्ासच्या भािििरॄािा शोध घेण्यासाठी, कोठडीतही ्याच्या का,जात उठणारे तरसग पाहण्यासाठी, 
परृातापाच्या ज्िरात होरप,ून िनघणारे ्यासिे मन पाहण्यासाठी, भििष्ट्याििषयी ्याने उभे केलेले ्िप्नासिे 
इमले पाहण्यासाठी कििता िनिरृति उपयोगी पडतील असा मला ििरॄास िािंतो. या ससग्रहात िदसणाऱ्या 
काही कप्रिनी आयुष्ट्यात प्रथमि आिण तीही तुरुस गाति कििता िलिहली आहे. काहींना जन्मठेपेिी तर 
काहींना िििशष्ट का,ासाठी िशक्षा झालेली आहे. िशक्षा भोगून आल्यानसतर तर समाजाने आपल्याला समजून 
घ्याि ेअशी आतगही किितेत िदसते. एकाि ि,ेी ्ितःशी, समाजाशी आिण ्याने तयार केलेल्या व्यि्थेशी 
केलेल्या ससिाद म्हणजे या कििता आहेत असे मला िािंते. 

 
 कैद्ासना सणािाराच्या िदिशी नातेिाईकासिी आठिण अितशय तीव्रतेने येते. ्यातही रक्षाबसधन, 
िदिा,ी याससारख्या सणाला तर ती अितशय प्रखरतेने होते. काही ि,ेा नातेिाईक येति नाहीत तरीही 
मनातील भािना काही हद्दपार होत नाहीत. ्या शब्दबद्ध करून कैदी कििता जन्माला घालतो. किितेति 
तो सण साजरा करतो. परशुराम मेरसदेसारखा कैदी ‘रक्षाबसधन’ किितेत म्हणतो, 

 
अला, अला रक्षाबंधनाचा िदिस 
अज बहीण नाही माझ्या नजरेस 
अज अहे मी बंद या तुरंगात 
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परी येती िार अठिणी मनात 
 

 माणूस कुठेही आसला तरी ्याच्या ससिदेना जाग्याि असतात. तुरुस गही ्यास अपिाद असत नाही. 
तुरुस गाने शरीरािर िनयसत्रण ठेिले आहे. बाहेर सुिंण्यािे शरीरािे मागग बसद केले आहेत. बडे्या घातल्या 
आहेत ्या हाताला. मन मात्र या सिांपासून मुक्त आहे. कदािित ते राखी बासधून घेऊन आले असणार. 
तुरुस गातील या किींना जशी नाती आठितात तसे बालपण तसे बालपण आठिते, गािाकडिी माती 
आठिते, याि मातीतून जन्माला आलेली सस् कृती आठिते. िनसिूंन गेलेले क्षण आठितात. या सिांिी तो 
गो,ाबरेीजही करतो. बालपणाििषयी मेरसदे म्हणतो, 

 
तानुला मी िाढत होतो 
मातेच्या कुशीमधी 
चघळीत होतो करंगुली िनज मुखामधी 

 
 बालपणािे िणगन करता करताि किी आयुष्ट्यात अपघाताच्या ि,णािर पोहोितो आिण गुन्हेगार 
बनतो. बालकापासून गुन्हेगारापयंतिा हा सिग प्रिास तो किितेत पकडण्यािा प्रय्न करतो. तो पुढे 
म्हणतो, 

 
नाही सुखी करू शकलो मी संसार 
िागलो बेिाम, पुढचा नाही केला ििचार 
ऄज्ञानाच्या त्या भरात, अलो मी जेलात  
भ्रम अता दूर झाला, प्रकाश पडला मस्तकात. 

 
 तुरुस गात गेलेला आिण िशक्षा झालेला माणूस जेिढा ्ितःििषयी ससिाद करतो तेिढा अन्य कोणी 
बहुधा करत नसािा. एका अथाने ससिादाद्वारे तो ्ितःि ्ितःिी साक्ष काढतो. किितेिरही भरभरून पे्रम 
करतो. दारे, िखडक्या बसद असलेल्या इमारतीत तो मनािे दरिाजे सदैि उघडे ठेितो कारण ्यातूनि 
जन्माला येते कििता आिण तीि बनते ्यािी सच्ची सोबती. 

 
 नािशकिे ज्ञानपीठ परु्कार ििजेते कििरॅेष्ठ कुसुमाग्रज तथा िि. िा. िशरिाडकर यासनी मध्यिती 
कारागृहाला अनेक ि,ेा भेिं िदली. ्यासच्यासोबत मीही काही ि,ेा गेलो. कुसुमाग्रज तुरुस गात भेिं 
देण्यासाठी गेले, की तेथे कििससमेलन व्हायिे. तुरुस गातील कैदी आपल्या रिना सादर करायिे. कुसुमाग्रज 
यासिा म्हणजे ता्यासाहेबासिा हात आपल्या पाठीिरून िफरािा अशी अपेक्षा बा,गायिे. ता्यासाहेबासनी 
्यासच्या कििता ऐकल्या की ्याना हुरूप यायिा. कैदी पुन्हा कििता िलहायिे. नािशकच्या तुरुस गातील 
कििता एकत्र करून एखादा काव्यससग्रह काढण्यािी कल्पना ्यातून पढेु आली. या काव्यससग्रहािी 
जबाबदारी मी ्िीकारली. प्रारसभी दोन-िार कििता िम,िनू गजाअडच्या कििता या शीषगकाखाली 
सकाळमध्ये एक लेखही िलिहला. लेखात समाधान झाले नाही. कैद्ासच्या अजून कििता जमा कराव्यात, 
या किितासच्या खोलात जािसेे िािंत होते. ता्यासाहेबासिी ्फूती आिण महाराष्ट्र राज्य सािह्य सस्कृती 
मसड,ािे सहकायग यामु,े हे करता आले. इसदूरच्या अिखल भारतीय मराठी सािह्य ससमेलनात महाराष्ट्र 
राज्य सािह्य सस्कृती मसड,ािे अध्यक्ष प्रािायग रा. रस. बोराडे यासनी हा प्राितिनिधक कििताससग्रह मसड, 
प्रकािशत करेल असे जाहीरपणे सासिगतले. ्यािबरोबर काव्यससग्रहाच्या ससपादनािे काम मीि कराि ेअसा 
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पे्रमािा आदेशही िदला. एकूणि या कायाला गती आली. महाराष्ट्रभरातील तुरुस गातील कैद्ासना पते्र 
पाठििली. अनेकासनी उ््फूतगपणे कििता पाठिल्या. काहींनी कथा, कादसबरी, एकासिककाही पाठिल्या. 
अमराठी कैद्ासच्या प्रहदी रिनाही आल्या. तुरुस गातही सािह्य िकती समृद्ध आहे यािी प्रिीती पुन्हा एकदा 
आली. काव्यससग्रह आकाराला आला. 

 
 नािशकच्या तुरुस गात जाऊन कैद्ासच्या ििकासासाठी िगेिगे,े उपक्रम राबिणाऱ्या सरोज दायमा, 
मुके्तरॄर मुनशटेीवीिार तसेि कैदी िशिाजी सा,ुसखे, िहतेश शहा आदींिे कििता िम,ििण्याबाबत िासगले 
सहकायग लाभले. नािशकच्याि सामािजक अभीसरण या ससख्येने गेल्या काही िषापासून कैदी बासधिाच्या 
ििकासासाठी िगेिगे,े उपक्रम आखले. या काव्यससग्रहासाठीही ्यासच्या सिक्रय शुभेच्छा महत्त्िाच्या आहेत. 
राजकुमार गुप्ता याने तर गेल्या काही िषांपासून तुरुस गात राहूनही माझी ओ,ख ठेिली आहे. तुरुस ग खा्यािे 
उपमहािनरीक्षक धनाजीराि िौधरी, दे. ना. दिणे, िमत्र आर. जे. डो,स आदींिे सहकायग कामी आले. 
सिगि कैद्ासच्या कििता माझ्यापयंत पोहोिल्याही नसतील. प्रय्नासती उपलब्ध झालेल्या कििता या 
ससग्रहात समाििष्ट केल्या आहेत. अधूनमधून असे ससग्रह प्रिसद्ध झाल्यास तुरुस गातील कििता नेमकी कोठे 
आहे यािा बाहेरच्या समाजाला िधे घेता येईल. किितेबरोबरि अन्य सािह्यही प्रकाशात येण्यािी 
आिश्यकता आहे. गुन्हा करून एखादा माणसू कैदी बनत असला तरी तो मु,ात माणूस आहे. कैदी म्हणजे 
्याच्या आयुष्ट्यािा एक अितशय छोिंा भाग आहे. कैद्ातला माणसू समजून घेण्यासाठी सािह्य हे एक 
प्रभािी माध्यम आहे. या माध्यमाकडे समाजाने ओल्या का,जाने आिण करुणेच्या डोळ्यासनी पाहण्यािी 
गरज आहे. दुभसगलेल्या मनाच्या या कििता िािकासनी जरूर िािाव्यात आिण अपघातािे अथिा अन्य 
कारणाने कैदी बनलेल्यासना पुन्हा िासगला माणसू होण्यािे ब, द्ाि ेहीि ििनसती. महाराष्ट्र राज्य सािहत्य 
अिण संस्कृती मंडळाने िगेळ्या िािेंिरून जाऊन गजाआडिे भािििरॄ किितासच्या माध्यमातून 
समाजासमोर आणण्यािा प्रय्न केला याबद्दल धन्यिाद! ता्यासाहेबासिे एक ्िप्न ्यासच्या नसतर का 
होईना पण प्र्यक्षात आणण्यािी मला िम,ालेली ससधी खरे ्यासना िािहलेली आदरासजली ठरािी असे मला 
िािंते. ही िगे,ी आदरासजली िाहताना मी ्ितःही धन्य झालो आहे. कििता जमिण्याच्या कामी 
ििजयकुमार इसग,े यासिी झालेली मदतही येथे नमूद करतो. 
 

–ईत्तम कांबळे 
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प्रिासी 
 

ऋतु बदलताि ्िरक्षणासाठी 
्थलासतर करणाऱ्या पक्षयासना 
प्रिासी म्हणतात ना ! 
माणूस तर आतल्या आत 
िकती प्रिास करतो ? 
कधी लालसेने 
कधी रॅदे्धने 
कधी रागाने 
कधी सैतान बनण्यासाठी 
तर कधी देि होण्यासाठी 
सारखे असतर कापति असतो 

 
 
 

-िहतेश शहा 
 

नािशक रोड मध्यिती कारागहृ 
  
 

 
 
 
 
  



 
 ऄनुक्रम 

 

 

अधंळा 
 

काळ्या किभन्न दगडासच्या 
प्रभतीत कोंबलेला माणसू... 
्याच्याकडे असते 
मयादीत दृष्टी आिण 
मयादीत िििारधारा 
आसधळ्या डोळ्यासिी उघडझाप व्हािी 
तसा उघडणारा दरिाजा 
ज्यातून प्रिशेतात 
तेि ते भासबािनू िंाकणारे िििार 
असध व्यक्तींिेही 
तससि नसतस का ? 
जगात राहून सुद्धा 
एकाकी, एकिंा 
मयादीत दृष्टी, ज्ञान 
आिण िििारधारा असलेला आसधला. 

 
- िहतेश शहा 
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सांग इवासरा सांग 
 
अमयाद बसधनात 
आयुष्ट्यभर रहायिे 
नयनातील अरॅ ू
पाण्यासम िहायिे 
िझर-िझर िझरपून 
जीिन कस ठायिे 
नातीगोती सिग काही 
इथेि ििसरुन जायिे 
फक्त आिण फक्त 
गगनि पहायिे. 
सारखेि दुःखािे डोंगर 
सासग कसे, सर करायिे ? 
जीिनातील खािख,गे 
काय दगडासनीि भरायिे ? 
फक्त आिण फक्त 
गगनि पहायिे. 
अपराधी िनरपराधी 
कसे तुला सुििायिे ? 
ऐकून न ऐकल्या सारखेि 
िकती हाती सासगायिे 
रात्रीिी ग्त 
सका,ही त्र्त 
सासग ईरॄर सासग 
हे कुठसिर भोगायिे? 
फक्त आिण फक्त 
गगनि पहायिे ! 

 
- रमेश बाबूराि खाडे 
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सांगता 
 

माझस हृदय सोडून 
बासधलसस एक घरिंस  
थािंलास सससार 
आनसदानस.... 
 
रमलीस तू 
छायेत ्ितःच्या 
माझी काया 
न पहाता.... 
 
माझस हृदय सोडून 
बासधलसस एक घरिंस  
थािंलास सससार 
आनसदानस.... 

 

 
रमलीस तू 
छायेत ्ितःच्या 
माझी काया 
न पहाता.... 
 
मोडलस स मन 
पाहून तू 
जोडलस स नातस 
न पहाता.... 
 
एका क्षणात परकस  केलस स 
पे्रमाच्या िािेंिरुन  
िालता िालता.... 
 
एिढी दुरािलीस की, क,लसि नाही 
कधी झाली, तुझ्या माझ्या 
पे्रमािी सासगता  
पे्रमािी सासगता.... 

 
- रमेश बाबूराि खाडे 
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क्षणभर 
 

डो,े िमिूंन ्िप्न पाहता 
िदसती सिग नाती आता 
सुख-शासती 
सौख्य नासदते 
िायुससगे मन रमते 
क्षणभर डो,े िमिुंनी ्िप्न पहाता 
 
डो,े उघडीता सिग िदसते 
कैदी बासधि, पाहरे आतले 
मन हे दिकुनी दसग होते 
असे होण्यास नको होते 
 
आशिेा िकरण िदसेल का ? 
्िप्ने साकार होतील का ? 
आजाण मन अजुनी पाहते 
पाहता आता, नासदते, रमते 
क्षणभर डो,े िमिुंनी ्िप्न पाहता 

 
- भ. ल. िबरादार 
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माझं गाि 
 

होतस एक गाि 
ितथस होता माझा ठाि 
पण आता काय सासगू नाि 
गासिािे मी ? 
 
गासिात होत घर 
काढले गासिाबाहेर 
आठिनूी सासगाि ेकाय बरस 
्यािे मी ? 
 
क,ून - नक,ूिनया केले 
दुष्टिक्रात गुसफीले 
उध्ि्त ते हे सिग झाले 
क्षणात सारे ! 
 
शजेाऱ्यािर होती प्रीती 
गेली ििसरुनी नीती 
नष्ट पािली नाती 
माझी हो ! 
 
आदरािी होती मनस 
ििसरुन गेली सिगजणस 
देहात साठिनू जाणस 
पाहातो मी ! 
 
िनलोभी होता जीि 
गािात होतस नासि 
आपे्तष्टाला न पहािस 
माझे हे ! 
 
होतस एक गाि 
ितथस होता माझा ठाि 
पण आता काय सासगू नाि 
गािािे मी ? 

 
- भ. ल. िबरादार 
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आितहास 
 

जेव्हा मी या जगािा इितहास िलिहन, 
्यात माझ्यािर झालेला अन्याय िलिहन! 
िनदोषींना दोषी करार देणाऱ्या 
व्यि्थेिा इितहास िलिहन! 
 
समाजाने केलेल्या अ्यािारािी 
गाथा िलिहन! 
गीता, कुराणािा खरा अथग िलिहन 
प्र्येक गुन्यामागिा उदे्दश िलिहन! 
 
सीतेिरिा अन्याय िलिहन 
सकीनेिरिा जुलूम िलिहन 
मसिदरािी प्राथगना िलिहन  
कुराणातील आयात सासगेन! 
 
जेव्हा मी या जगािा इितहास िलिहन 
्यात माझ्यािर झालेला अन्यायही िलिहन! 
 

 
  

 

- िरयाझ बादशाह मुल्ला 
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देिा तू कुठे ऄसतो ? 
 

देिा तू कुठे असतो ? 
देिा तू कसा िदसतो ? 
तुला शोधायला मी मसिदरात गेलो 
तुला शोधायला मी मिशदीत गेलो  
मसिदरात पाषाणािी मूती होती 
मिशदीत उत्तुसग पासढरी प्रभत होती 
देिा तू कुठे असतो ? 
कुठे तुझा िनिास असतो ? 
 
िािंलस  तू ससतासत असशील  
िािंलस  तू फिकरासत असशील 
पण ्यासिा तर सारा देखािा असतो 
देिा! कुठे तुझा िनिास असतो ? 
 
तुला शोधत साता समुद्रापार गेलो 
तुला शोधण्या गािािा पार झालो 
्यासतून एका जागी बैसलो 
तुझ्या शधेयाते्रत तहानलो 
 
तेव्हा एका माऊलीने 
ओसज,ीत पाणी ओतले 
तेव्हा - हो - तेव्हाि मला उमजले 
देि देि,ात नसतो, अल्ला मिशदीत नसतो 
तू... माऊलीच्या हृदयात असतो.... 
माणसाच्या माणसुकीत असतो.... 

 
- िरयाझ बादशहा मुल्ला 
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का अलीस ? 
 

अनो,खी हा खे, होता 
डाि कधी खे,ायिा नव्हता 
खे, असा का मासडला होता 
तेव्हापासून मी असतरी सुना 
 
सुखी होतो माझ्या जीिना 
का आलीस तू माझ्या मना 
 
नव्हती कशािी आशा 
का रुजिलीस मनीषा 
पाऊलिािेंने जात होतो 
का ओढलेस अजान िना 
सुखी होतो.... 
 
पेिंिायिाि होता ग्रीष्ट्मातला िणिा 
अगस! हसत ज,ालो असतो मी 
का दाखिलास बहर िससतातला िहरिा  
क,ला नाही धूतग हा तुझा बाणा 
सुखी होतो.... 
 
सुखािी ही पिरभाषा आग,ी 
िदसे सुमनासच्या नाही पायसद,ी 
का िागलीस तू जगािगे,ी 
का दाखिल्यास तू पे्रमाच्या खुणा 
सुखी होतो.... 
 
माहीत नव्हता हा मनािा बहर 
तरीही घालत होतो खूप आिर 
का इतका केला कहर 
का होता नयनासिा किंाक्ष काना 
 
सुखी होतो माझ्या जीिना 
का आलीस तू माझ्या मना 

 
- ऄिनल सुभाषराि िैद् 

न्यायाधीन बसदी, औरसगाबाद मध्यिती कारागृह 
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लाचार पोपट  

 

होतो मी आझाद सुखी पोपिं 
आहे आता प्रपजऱ्यात अिंक 
कसे सासगू पिरस््थती आहे िबकिं 
 
आनसदाने खाऊनी जगत होतो 
या झाडािरून ्या झाडािर उडत 
होतो 
पािसाळ्यात िेष्टा करूनी हसत 
होतो 
िनळ्या िनळ्या आकाशात, 
िरमिझम पािसात नाित होतो 

 

 
होतो मी आझाद सुखी पोपिं 
आहे आता प्रपजऱ्यात अिंक 
कसे सासगू पिरस््थती आहे िबकिं 
 
मला आझादी द्ायला कोणी आहे का हो तयार ? 
मला उडायिे आहे, मला नािायिे आहे 
िनळ्या िनळ्या आकाशात, िरमिझम पािसािा 
आनसद घ्याियािा आहे, कोणी आहे का हो तयार 
मी आहे खूप लािार पोपिं, खूप लािार पोपिं 

 
- संतोष सटिाजी ससाणे 
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अइची सािली 
 

िकती सुखमय होते ते जािन 
िकती उदास आहे आतािे जीिन 
 
होतो माऊलीच्या सािलीत 
आहे आता न्यायािधशासच्या 
 
सका,ी उठल्या उठल्या करायिी पाणी गरम 
असघो, झाल्या झाल्या खायला घालायिी गरम 
खाल्ले नाही तर रागिायिी, पण नरम 
 
कधी जेिायला आलो नाही तर शोधायिी िणिण 
सोबत बसूनी जेिण करायिी, ती पण 
 
कधी रागािली नाही, कधी रडिलीही नाही 
अशा माऊलीिे ऐकले नाही, समजलेही नाही 
 
जर ऐकले असते, समजलेही असते  
तर आलो नसतो न्यायािधशासच्या छािणीत 
 
अन झाले नसते असे मन हे उदास 
अशी असते माऊलीिी सािली 
 

 

- संतोष सटिाजी ससाणे 
 

नािशक रोड मध्यिती कारागहृ 
 

 
 

  



 
 ऄनुक्रम 

 

अइ 
 

िकती सोसल्या तू 
मजसाठी खसता 
शून्य मी आता 
दूर तू असता 
 
कसा िडेा तुझा 
बा, असा भरकिंला 
प्र्येक क्षण माझा 
हाकेस तुझ्या आसुसला 
 
नसे खेद कारािासािे 
हे तर भोग निशबािे 
दुःख आहे, मजसाठी 
तुझ्या व्याकू, रॄासािे 
 
्िप्नासिे साकाररूप तुझ्या 
िि्किूंनी मी गेलो 
उदरी जन्म घेिनूी तुझ्या 
दुःख पेरूनी मी गेलो 
 
तुजसाठीि आहे हृदयात धडपड 
मीि केली तुझी परिड 
िनघुनी कसे जाि े
दोहासच्या मनी हीि खडखड 
 
जीिना माझ्या आता 
अथग किडीिा न उरला 
शून्य मी आता 
दूर तू असता  

 
 

 
- ऄिनल सुभाषराि िैद् 

 
न्यायाधीन बसदी, औरसगाबाद मध्यिती कारागृह  

  



 
 ऄनुक्रम 

 

िनिास 
 

कसा आला माझ्या जीिनी िनिास 
हृदय फािंले जमीन दुभसगली 
झाला माझा सिगनाश 
 
आडिा डोंगर दुःखािा समोर  
बसिद्त जीिन िदसे 
सससाररूपी फुलस  कोमेजले आता दािं धुके िदसे 
रात्रसिदिस लोखसडी प्रशगाच्या आत 
अरॅू ढा,त बसे 
 
आता कधी लागेल माझी नाि िकनाऱ्यािर 
माणसातून उठलो मी  
मन नाही थाऱ्यािर  
आयुष्ट्यात अनसत िदेना झेलल्यािर 
 
माझ्या जीिनी तृप्त ग्रीष्ट्म का आला असेल ? 
आता हा समाज माझ्याकडे तुच्छतेने पाहील 
जणू काय तो मला जीिनातून उठिले 
 
क्षणािी िकू झाली म्हणून िनिास आला 
सात सागर पार करून माझ्या जीिनात िशरला 

 

 

- मनोहर रणिपसे 
औरसगाबाद मध्यिती कारगृह  
 

  
 

  



 
 ऄनुक्रम 

 

कलंक 
 

अपराधािा कलस क माझ्या माथी 
लोखसडी बडे्या लािलेल्या हाती 
जीिलग माझे दुरूनि पाहती 
दुब,ा मी झालो. गेली नातीगोती 
जीिलग मजला ििसरून गेले 
हुसदक्यासच्या सुरात, डो,े न्हाऊन गेले 
िदेनासत जगणे कठीण आता 
जन्मठेप भोगण्यािशिाय ना पयाय आता 
आठिणीच्या ढगासिी कहर केला 
ििजेसहीत गडगडािंही आला 
एका िुकीने कसा घात केला 
जन्मठेपने लगेिि हात धरला 
खुले बोलण्यािा आता सराि नाही 
िार प्रभतींपल्याड माझी धाि नाही 
माणूस म्हणनू माझ्यात राब नाही 
जनमानसात माझे नाि नाही 

 

 

- प्रकाश तुकाराम कदम 
औरसगाबाद, मध्यिती कारागहृ 

 
 

 
  



 
 ऄनुक्रम 

 

जन्मठेप 
 

जन्मठेप िशक्षा भोगत 
ितरडीिर िजिसत जाणस 
अशा ितरडीिर बासधणारे बहू 
पण सोडिणारे क्वििति आहेत रे 
कुणी शब्दासच्या पे्रमािी बेडी घालतो  
कोणी शत्रू ब,ािा उपयोग करतो 
लोखसडी गजाआड नेऊन ठेिती 
क्षणात घात करून ठेिती 
गुन्हा ्ितःि करून आि आणतात  
समाजने्यािे सोंगही घेतात 
धन, दौलत, न्याय तसत्राच्या हातात 
बेड्या मात्र िनरपराधासच्या हातात 
खोिें साक्षीदार खरे ठरतात 
नोिंासिे बसडल काळ्या कोिंासच्या िखशात 
िनरपराधी येती कारागृहात 
अपराधी राहती समाजात 

 

 

- रिींद्र संतोष बनसोडे 
औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ  

 
  



 
 ऄनुक्रम 

 

अइ 
 

आई सोडून एकट्याला 
तू िनघून दूर गेली 
िनिासी जीि हा  
दैना भयाण झाली 
 
कोणी न माझे येथे 
मी एकिंाि िफरतो 
हृदयात आठिणीला 
घेऊन तुझ्या झुरतो 
 
नयनातील अरॅू हे 
झरती गालािरी 
पे्रमासाठी तुझ्या 
जीि होई केििलिाणी 

 
अगस! िकती ििशाल जग हे 
पण कुणी कुणािे नाही 
क्षणोक्षणी मज फक्त 
तुझीि याद येई 
 
पसख छािंलेल्या पाखरासपरी  
धडपडत मी जगतो 
मायेिा हात िशरी कुणािा 
िुकून कधी न िफरतो 
 
पक्षीण िपल्लास ितच्या 
िोिीने दाणा िारी 
धेनु ि्सासाठी िफरे 
पुन्हा पुन्हा माघारी 
 
तुझ्याििना जगी या  
जगण्यात अथग नाही 
घे बोलािनू मज 
ती साद आता येई 

 

 

ममतेपुढे तुझ्या देिही शनू्य आहे 
जगात फक्त आई 



 
 ऄनुक्रम 

 

तूि धन्य आहे 
 
 

- दत्ता पाटील-रहाणे 
औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ हसूगल 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 ऄनुक्रम 

 

तुरंग 
 

सृजनशील समाजाच्या 
व्याख्येत न बसणारस 
परसतु न्यायासाठी ह,ह,णारस 
स्यािी आशा बा,गून  
्यािर ििरॄास ठेऊन 
अन्यायाििरूध्द प्रितकार 
करताना, गुन्हा घडलेल्या 
माणसासिस जग........ तुरुस ग 
 
सदोष, िनदोष, िनष्ट्पाप 
म्हणून िागणाऱ्या कायद्ाच्या 
किाट्यातून प, काढून जगणाऱ्या 
सिगसामान्यासिा ििरॄासघात करणाऱ्या 
अ्सल गुन्हेगारासपासून 
लासब असलेल्या 
माणसासिस जग........ तुरुस ग 
 
पदोपदी धोकेबाजीनस ्िाथी ि 
बरबिंलेल्या लालसी िृत्तीनस पछाडलेल्या, 
नाती, गोती, धमग, पसथ 
कशािीही तमा न करता 
पापी माणसासपासून अिलप्त राहून 
आपल्या गुन्यािस प्रायिरृत 
भोगणाऱ्या माणसािस जग........ तुरुस ग 
 
आई-िडील, प्नी, बहीण-भाऊ 
काका-काकी, मामा-मामी 
सासू-सासरे, साला-साली  
मनामनासत घटीव बसलेल्या 
या ना्यािा, गुसतागुसतीिा 
गुसता सोडिणारस, मायेच्या 
फसव्या जगािा पिरिय 
करून देणाऱ्या माणसािस जग........ तुरुस ग 
 
उत्तुसग प्रभतीच्या कणखर 
दगडासारखी कठोरता िशकिणारस 
लोखसडी गजासारखस िंणक बनिणारस 



 
 ऄनुक्रम 

 

भयािह मनाला धैयग देणारस 
ससघषग ि झुसज देऊन लढण्यास िशकिणारस 
इतरासिस दुःख बघून 
्ितःला तत्त्िज्ञान सासगणारस, 
खोिंारड्या जगािी खरी ओ,ख 
करून देणाऱ्या माणससिस जग........ तुरुस ग 

 
-दत्ता पाटील-रहाणे 

औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ, हसूगल 
  



 
 ऄनुक्रम 

 

आथं 
 

इथस, 
ििदीणग का,ीज 
शून्य नजरा 
ह,िी मनस 
भकेुले आहेत आतग ्िराच्या हाकेला 
 
इथस, 
कोमेजलेले िेहरे 
शुष्ट्क शरीरस 
मसद ्पसदनस 
आसुसली आहेत मायेच्या ्पशाला. 
 
इथस, 
गुदमरलेली मानिसकता 
भािनासिी दाहकता 
हरिलेली ससकल्पना 
शोधत आहे खऱ्या अस््त्िाला 
 
इथस, 
िाकोरीबध्द जीिन  
बोथिंलेलस  हसणस 
कोरडस रडणस 
यािना करत आहे ्िातसत्र्याला. 
 

- ििलीप भीमराि िशरसाठ 
खुले िजल्हा कारागृह, पैठण 

 
 

 



 
 ऄनुक्रम 

 

तुरंगाच्या कभती 
 

तुरुस गाच्या उत्तुसग प्रभती 
आमच्यासाठी असगाई गाती 
नीती िनयमासिे ्तनपान ्या 
रोज आम्हा करीती 
 
सस्कारािा गोड घासही 
मायेने भरििती 
 
नम्रतेिा देऊनी बोध 
क्षीण केला आमुिा क्रोध 
 
समतेिा देऊनी मसत्र 
िशकििले आम्हा माणुसकीिे तसत्र 
 
नाही ही नुसतीि दगडी प्रभत 
रोगी मनािे किरती शुध्द िित्त 

 
- ििलीप भीमराि िशरसाठ 

 
खुले िजल्हा कारागृह, पैठण 

  



 
 ऄनुक्रम 

 

अइ 
  

आई तुजििणा जग िदसते हे िगे,े 
नऊ मिहने मी गभी असता 
जन्म तू िदधला मज या जगता 
पहाियास या रे जगता 
 
िकती तरी त्रास सहन केला 
मायेिा तू िषाि केला 
का सोडून गेलीस मजला ? 
 
जगीक जीिनामध्ये मी असता 
आठिणी तुझ्या हृदयी राहता 
तुझ्या आठिणी हृदय दािें 
 
म्हणे सदािशि ्या ईरॄराला 
असा काय मी गुन्हा केला 
रािहलो रे िनराधारी 

 
- सदािशि यादि गायकिाड 

 
औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ 

  



 
 ऄनुक्रम 

 

धािा 
 

हे भगिसता धाि ना, धाित आलो ति िरणा 
जन्म माझा व्यथग जीणस 
अन्यायाने झालो दीन 
जाऊ कुठस तुजििण....... 
 
झाली आयुष्ट्यािी धुणी 
ससकिंी पडलो मी िनी 
दाऊनी मागग तूि गुणी........ 
 
जग मज कैसे प्रनदू 
तूि माझा कृपाप्रसधू 
दीनिाण होई सदू 

 
- सदािशि यादि गायकिाड 

 
औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ 

  



 
 ऄनुक्रम 

 

भारत माता की जय 
 

नमन माझे भारतमातेला, ितरसगी झेंड्याला 
भारताच्या सेना जिानाला जी जी... 
 
शािहरािा डफ खणाणला मुक्कामी कारागृहातला 
िढून शािहरी साजाला, शाहीर गातो कारिगल गाथेला 
जी जी जी  ऽऽ 
 
१९९९ सालात घुसखोरी झाली भारतात 
ही गोष्ट क,ता अिंलिबहारीस 
अिंलजीने काय केले प्रश्नात 
समक्ष अिंलजी सीमेिर येऊन ्यासनी पाहणी केली 
िनरखून पािहले सीमेला नाही सोडणार मातृभमूीला 
हुकूम केला िमलिंरी जिानासस 
हाकला हाकला घुसखोरा जी जी जी... 
 
भारतािी फौज जबर, प,िनू लािला बघा घुसखोर 
भारताच्या जबर हल्ल्यासनी, धुव्िा उडििला पािक्तानािा 
 
आिण िमिलिंरी तोफखाने लािले गेले आहेत 
धडधड उडििले शत्रलुा, भारताच्या जब्बर हल्ल्याला 
घुसखोर पडू लागला 
आिण लढाई अशा प्रकारे थासबलेली आहे 
रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले जिान ज्यासिी िकतीही 
महान ख्याती केली तरी कमीि 
 

- परमेवासर नाना साबळे 
 

औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ 
  



 
 ऄनुक्रम 

 

भारताला एकतेने नटिा 
(िाल ्ितसत्र) 

 
भेदभाि िमिंिा लोकशाही ििंकिा 
्ितसत्र भारताला एकतेने निंिा 
 
सिगधमगसमभाि आिरण ठेिा 
्िातसत्र्यासाठी प्रहदू, शीख, ईसाई नको हा दुरािा 
एक होऊनी सारे बसधूभाि ठेिा 
्िातसत्र्यासाठी भेदभाि िमिंिा 
 
आदशग ठेिा फुले-आसबेडकरासिा 
साऱ्यासना हाक िदली, िदली मसत्र िशक्षणािा 
धडा ्यासिा िगरिा रस राष्ट्रिहतािा 
बीज समतेिे पेरा सिांना आज पिंिा 
 
देशद्रोही सारे दूर ठोकराया 
अखसड भारत ििरॄात आहे 
ससििधान, आमिा ध्िज ितरसगा आहे 
अखसड भारत ििजे्यासत आहे 
देशिहतासाठी जीिाला जीि लािा 

 
- रामजी धमाजी दुधमल 

 
औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ 

  



 
 ऄनुक्रम 

 

गोडी लुटा गुणाची 
(िाल : तुझे भलूना तो िाहा) 

 
गोडी लुिंा गुणािी, िानात काय आहे ? 
िि िाखािी फ,ािी पानात काय आहे ? 
 
जीिनात माणसाने दुसऱ्यास 
कधी हसू नये 
जसे पाहाि ेदुसऱ्यािे आपले कुणा िदसू नये 
 
मन मारते भरारी मारू नये ्याला 
िि,ी घरीि कि,ी मग रानात काय आहे ? 
क्षुद्र शरीर पाहूनी ्या मुलीिे 
खरसि रामदास या किनात काय आहे 

- रामजी धमाची दुधमल 
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िेदनीय मृगजळ 
 

या थोड्याशा पे्रमासाठी तुझ्या 
जीि माझा तरसला- 
माझ्या या अशा िदेना पाहून 
अरॅूससह मेघ बरसला- 
पण या मृगज,ापरी 
जा्त जि, गेल्याने तुझ्या 
माझे सुसदर ्िप्न तुिंले 
दुरून िदसलेले असे गुण तुझे 
जि,ून खरेि अिगुण िािंले 
मन माझे काबूत आले तरी 
मनात िििार तुझेि आहेत 
ििसरण्याच्या प्रय्नातही 
आठिण अजून तुझीि आहे 
आज मी माझ्यािरि रुसलो 
तुझ्यािर पे्रम करून असा का फसलो ? 
 

 

- रिींद्र केिळ बच्छाि 
एम. ए. बी. एड. 
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िांदी अिण िूल 
 

नाते म्हणजे नातेि असते 
रक्तािे म्हणजे रक्तािेि असते 
हे सतत ऐकत असतो आपण 
म्हणूनि तर िकती आशा लािनू घेतो 
परसतु िकती धक्का बसतो 
आपलाि असश आपल्यालाि ििसरतो तेव्हा 
आपल्याि घरािे हे लहानसे िपलू 
मोठे होऊन कधी कधी िगधाड का बनते ? 
बोिकून घेतात मन 
क्षीण पडते तेव्हा तन 
ज्यासना जपले फुलाप्रमाणे 
ओझे झालो मनाप्रमाणे 
फासदीला फुलस  कधीि भारी नसतात 
पण फुलासना फासदी का अिघड िािंते ? 
का अिघड िािंते ? 
तर नाते म्हणजे नातेि असते 
आजिे नाते असेि असते 
असेि असते ! 

 

 

- रिींद्र केिळ बच्छाि 
एम. ए. बी. एड. 
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अठिण तुझी 
 
िासदण्या रात्री अल्लड रात्री, प्रीत तुझी ्मरत राहतो 
ओठ गुलाबी कमल नयन तुझे, प्रितक्षण आठित राहतो 
्िप्नसुसदरी तू माझी, नभासगणातील नक्षत्र िमकत राहते 
उजाड जीिनाच्या हृदय मसिदरात, तू हरक्षण बहरत राहते 
रॄासात तू, हृदयात तू, ्िप्नात तूि त,म,त राहते 
तुझ्या ििरहाने रात्र िैरीण होऊन, मला छ,त राहते 
तू भाि ेिप्रय जीिन माझे, िासदण्यात गीत व्हािे 
प्रखर िासदण्यात तुझी - माझी, प्रीत हृदयािे गीत व्हाि े

 
- िुलचंद चंद्रभान ढाकणे 
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तळमळतो मी 
 

पौर्मणमेिस ििंपूर िासदणे, आसमसतात गारिा 
ये! िप्रये सत्त्िरी, गाऊ आपण प्रीत मारिा 
गसगाज,ासम प्रीत तुझी, बागेत बहरला गुलाब लाल जसा 
ििरहाने तुझ्या अरॅूसना सासग बासध घालू कसा ? 
मन जु,ती पे्रमशब्दाने, तन जु,ते आपलेु ििरहाने 
पौर्मणमेच्या रात्री गाऊ, कसा मी पे्रमािे तराणे 
्मरत राहतो पे्रमरसग, आठित राहतो गतक्षण 
का,जात कोरून ठेिले, मी िप्रय तुझ्या आठिणीिे व्रण 
ही प्रीतीिी िािं असधार घनदािं, तुला आता शोधू कसा ? 
तुजिीण त,म,तो मी, पाण्यािािून तडफडे मासा जसा 

 
- िुलचंद चंद्रभान ढाकणे 
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अठिण 
 

माझे होते पे्रम तुजिरी 
तू नाही स््िकारलेस तरी 
नाही मी िहरमुसलो ्या क्षणी 
जेव्हा तू गेलीस माझे मन तोडूनी 
आलीस तू परतुनी जेव्हा 
सुखािले क्षणभर नयन तेव्हा 
पण गेलो होतो दूर मी िनघुनी 
जोडले होते मन माझे दुसरीकडे 
आता जरा जगू दे मला सुखासनी 
ििसरूनी तुझ्या आठिणी 
नको येऊस परतुनी 
नको येऊस परतुनी  

 
- नरेश चरणकसग राठोड 
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सबब 
 

मेंदीत हात रसगल्यािर 
तुझस असस बोलणस बरस नाही 
तसस तुझ्यानसतर आता 
माझ्या जीिनािसही काही खरस नाही 
तुझ्या एका नकारात 
आयुष्ट्य उद ध्ि्त करणारा सुरुस ग आहे 
आता मी एक कैदी अन 
उिगिरत आयुष्ट्य तुरुस ग आहे 
तुझ्या असगािर आज 
साडी लग्नािी निी होती 
निस घर िनिडलस  म्हणून दुःख नाही 
नाकारण्यािी सबब मात्र 
खरी हिी होती 

 
- नरेश चरणकसग राठोड 
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सहज 
 

िसद्रािर जाण्यािी भलतीि घाई 
अमेिरकेने केली रक्तािी शाई 
 
ििज्ञानाने केला बॉम्ब्फोिं मोठा 
माणूस झाला भलताि छोिंा 
 
पैशापुढे रािहली नाही माणसािी िकमसत 
दैिापुढे िालत नाही, कोणािी प्रहमत 
 
माणूस म्हणनू जगण्यात रािहला नाही अथग 
तुरुस गातील जीिनाति खरा आहे साथग 

 
- िशिाजी दत्त ूपाटील 
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एका चुकीमुळे 
 

ससतापाला आिर घाला, लािा तोंडाला िंा,ा 
एका िुकीमु,स  मला, आनसद गमिािा लागला 
 
बारीक सारीक गोष्टीत लक्ष नका देऊ 
शब्दाशब्दानस िाढतस प्रकरण ऐका माझस भाऊ 
पैशाच्या जीिािर नका ब,स तुम्ही दाऊ 
पोिलसािस नाि घेता, एकदम पडला िढल्ला 
 
न्यारस, न्यारस रोज घडतस या जगात 
डो,े, कान असूनी... आसध,े बिहरे होतात 
िििार एक नसल्यामु,े दोघस दोहीकडे ओढतात 
ससतापाच्या भरात जो नाही तो इितहास घडििला 
 
ससतापाच्या भरात घिंना्थ,ी थासबू नका 
थासबलात तेथे तर आहे नुकसानीिा धोका 
प्रकाश पसिडत बसधुिस थोडस तुम्ही ऐका 
ससताप प,ििण्यािा गमाऊ नका मोका 
गािात सारा झाला बोलबोला 
एका िुकीमु,े मला आनसद गमिािा लागला 

 
- प्रकाश तुळशीराम पंिडत 
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जीिनाचा ऄथप 
 

जीिनािा अथग मला कारागृहात क,ला... 
सुखी, पिरिारािा आनसद, एका क्षणात माि,ली... 
 
क,ाली प्रकमत मला आता पशैािी 
क,ाली प्रकमत मला आता अन्नािी 
क,ाली प्रकमत आता जगण्यािी 
्िाथी नातेिाईक फायदा घेती, पैसा लुिंण्यािी 
िनष्ट्पाप गुन्यािा कलसक इनाम मला िम,ालस  
दुःख नाही मला िशक्षा झाल्यािस 
दुःख नाही मला आयुष्ट्य बरबाद झाल्यािस 
दुःख आहे, मला आई ििडलासिस... 
्यासना सुखी न ठेिल्यािस... 
ऐकून घिंना माझी, सारा गाि ह,ह,ला... 
कारागृहात आहेत िगेिगे,े सेक्शन 
या सेक्शनमु,े िम,ते आम्हाला िशक्षण 
िशक्षण घेतल्यामु,े झाले आमिे पुनिगसन 
म्हणून शासनाने नाि ठेिलस  सुधारणा पनुिगसन 
प्रकाश पसिडतला पाहताि िैरी मनात ज,ला 
जीिनािा अथग मला कारागृहात क,ला 

 
- प्रकाश तुळशीराम पंिडत 
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पत् कारागृहातलं ! 
 

हसतस 
रडतस 
ससतापतस 
उदासतस 
धा्ताितस 
शब्दासिस ओझस िाहतस 
खूप काही सासगत राहतस 
इथलस  पत्र, 
परृातापाच्या आगीत होरप,तस 
आप्तजनासच्या आठिणीनस... 
पत्र... अरॅूही ढा,तस... 
इथलस  पत्र 
बेभान होतस 
बेफाम होतस 
झालोि आहे बदमान तर 
पत्र... सूडािी भाषाही बोलतस... 
इथलस  पत्र ! 
प्नीच्या ििरहानस व्याकु,तस 
शब्दासच्या फुलासनी शजेही सजितस 
अन् ... पे्रयसीच्या आठिणीनस 
रोम-रोम फुलारतस... पत्र... 
ठेिलेल्या रासडेिर अििरॄास दशगितस 
“बाहर आया तो राडा कर डालूूँगा” 
म्हणूनही पत्र धमकाितस 
इथलस  पत्र! 
दसऱ्याला सोनस िािंतस 
िदिा,ीच्या िदव्यासनी सजतस 
भाऊबीजेच्या िदिशी 
बिहणीच्या आठिणीनस उदासतस 
अन् ... आसिासनी ओिा,णी िंाकत 
इथलस  पत्र रडत राहतस 
 
इथलस  पत्र 
जामीनिस काय झालस ? िििारतस 
जिमनीत यसदा काय पेरलस ? हे सुद्धा िििारतस 
साले को िंपका के जमीन में गाड डालो 
म्हणून पत्र आपल्या पसिंरासना गेमही सासगतस 
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इथलस  पत्र! 
अप्रहसेिी भाषा बोलतस 
प्रहसेिी भलािणही करतस 
दुिनया गयी भाड मे म्हणतस 
पत्र ििद्रोहािी मशालही जा,तस 
शब्दासिस ओझ िाहतस, कारागृहातलस  
पत्र खपू काही सासगत राहतस... 
 
इथलस  पत्र! 
तत्त्िज्ञान सासगतस, 
अध्या्म बोलतस, 
एकूण एक धमाच्या प्रितमासनीही सजतस 
आिण झाडून साऱ्या देिा धमांना 
कमरेखालच्या भागािरही बसितस 
 
इथलस  पत्र! 
शासतीिस महत्त्ि जाणतस 
क्रासतीिी भाषा करतस 
मजबुरी का नाम महा्मा गासधी म्हणतस 
पत्र कधी कधी िासतीही करतस 
 
इथलस  पत्र! 
पत्र पाहताि पत्र द्ा  
म्हणून नातेिाईकासना ििनित राहतस 
आशा िनराशिेा ताना-बाना ििणत राहतस... 
बराकीच्या लोखसडी दारात बसून 
बेघर झाल्याच्या िदेनेनस 
पत्र घर आठित राहतस 
शब्दासिस ओझस िाहतस, 
कारागृहातलस  पत्रस 
खूप काही सासगत राहतस 
िज्याला िनजीि करणाऱ्यासच्या ि्तीतलस  
िनजीि पत्रस सजीि होत राहतस 
शब्दासिस ओझस िाहत खूप काही सासगत राहतस 

 
- िशिाजी िेडू साळंुके 

औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ 



 
 ऄनुक्रम 
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सायरन... कारागृहातला... 
 

धोक्यािा सायरन िाजतो तेव्हा  
साने गुरुजी कक्षात पासडुरसग साने धा्ताितो 
अन् ििपश्यनेच्या धम्मििंीत िसद्धाथग गौतम शहारतो! 
िौकामधला मोहनिसद मूक अरॅू ढा,त राहतो... 
परिा... मला ितघसजण िभशीजि, भेिंले 
काय कसस काय? म्हणून मी सहज िििारलस . 
क्षणभर थासबले, 
आससून रडले. 
गळ्यातला हुसदका दाबत 
आम्हाला इथून जायिस म्हणाले. 
पॅरोल, पुली भरली का रजा? 
म्हणून ितघासना िििारलस  
पासडुरसग 
िसद्धाथग 
मोहनने एका ्िरात नाकारले. 
रजेिे कागद देत सहज ्यासना िििारलस  
जामीनदार सदरी नाि कुणािस िलिहलस ? 
कागद घेतले, 
नाि िािले... ििष्ट्णू िामन िशरिाडकर 
गळ्यातला गिहिर 
डोळ्यातले दिहिर 
छातीतला हुसदका दाबत 
्यासना ता्या देिाघरी गेल्यािे सासिगतलस . 
 
पासडुरसग, 
िसद्धाथग 
मोहन 
बातमी ऐकून हबकले 
कैदी-बराकीच्या पायरीिर बसून 
ितघेजण हमसून हमसून रडले 
धोक्यािा सायरन िाजला तेव्हा 
ितघेजण मला कारागृहात भेिंले... 

 
- िशिाजी साळंुके 
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आथे अम्ही 
 

इथे असधाराशी दो्ती आमिी 
अन ितिमराच्या तिंबसद्ा असतात! 
बराकी बराकीच्या झरोक्यातून 
इथे कधी प्रकाशािी िपल्ले खे,तात! 
आमच्या िदेना असतात जरतारी 
अन व्यथा राजप्रबड्या असतात! 
नेत्रातून ओघ,लेले उष्ट्ण अरॅूही 
आमच्या पापण्याआडून हसतात! 
िनयतीिे िनघृगण प्रहार झेलण्यासाठी 
इथे मनािी मशागत होते! 
कुणाच्या तरी अलिार आठिणीने 
मात्र का,ीज सशागत होते! 

 
आम्ही असे कस गाल, बाजारात पत नाही 
हारणेि िाट्याला आले, प्रजकण्यािी िजद्द नाही! 
िोरीला गेला न िसद्र अशी कधी रात नाही 
िासदण्यासिेि काय पण िसद्रािीही धडगत नाही! 
आयुष्ट्य असे िभकारी, अस््मतेिी बात नाही! 
रुसाि ेकोणासाठी तरी, अशी आता साथ नाही! 
कलम केलेल्या शरीरातून असकुरतील असे हात नाही 
कुरिा,तील कधी तरी, अशी आता जजबात नाही! 
अशा भणसग कैिफयतीिी यार हो, ही रुजिात नाही 
छेदून िंाकील असधाराला अशी आता बात नाही! 

 
िािंते अजून कुठे तरी रे, हा तुझा घात नाही 
आज जगायिस ते जगनू घे, उद्ािी ही रीत नाही! 
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- िशिाजी साळंुके 
औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ 
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ईपमा 
 

मी कोण कोणािा 
येथे आलो कसा 
 
मागग धरला िुकीिा 
आता सुधरू कसा 
 
्िप्न ्िप्न माझस 
याि तर कल्पनेत घालििले 
 
भतुकालीन जीिनािे ओझ 
ममग माझ्या मनािे कोणी ना ताडले 
 
रोष करतो जागोजागी 
का? िा िििार केला नाही कोणी 
 
असा मी आहे अभागी 
उपमा िदली गुन्हेगारािी ज्यासनी-ज्यासनी 
 
डोळ्यासनी िदसलस  तेि तुम्ही पािहलस  
पाठिा इितहास जाणला नाही 
 
मन माझस कोमल 
तुम्ही कधी पािहलस  नाही 
 
कता करििता तो आहे 
मग आम्ही आता का? 
 
तो िाईिं आहे अशी ्यासिी प्रनदा का? 

 
- िदनेश मोहन पिार 
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प्रीत 
 

िाऱ्यािरती कुस तल नको ग सोडू 
ते भरुग-भरुग उडतात 
तुला बाहुपाशात घ्यािस 
असस मला ते सासगतात 
नको लाजू तू 
ओठासच्या पाकळ्या, 
पदराच्या आड लोपतात 
ह,ूि येऊन िुसबन घ्यािस 
असस मला ते दशगिितात 
 
दोन पाखरस बघ 
कसे नभात ििहारतात 
तुझी माझी प्रीत जमली 
साऱ्यासना ते सासगतात 
तुझीि ्िप्नस मला 
नेहमी पडतात 
तू माझीि आहेस 
असस मला ती सासगतात 

 

- िदनेश मोहन पिार 
औरसगाबाद मध्यिती कारागहृ 
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रक्षाबंधन 
 

आला-आला रक्षाबसधनािा िदिस 
आज बहीण नाही माझ्या नजरेस 
आज आहे मी बसद या तुरुस गात, 
परी येती फार आठिणी माझ्या या मनात 
 
माझ्या बिहणीिी माया, 
आहे अितखोल सागराहुिन या, 
आजच्या या शुभ्र समया 
दुःखी असेल ती बाया 
 
माझ्या बिहणीिस मागणस 
कोण परुिील, 
ितिे कोिक,िाणी बोल 
कोण ऐकेल 
 
माझ्या लाडक्या भिगनीस कोण 
घेईल हो लेणस 
माझस रडतसय मन 
 
माझी बिहण आहे एकुलती 
ितच्या ससकिंाला नाही कोणी सखा 
माझ्या भिगनीिी व्यथा सासगू कुणाला 
ितिी सारी प्रिता 
एकाि पासडुरसगाला 
 
माझ्या बिहणी िभऊ नको या दुःखाशी, 
राहील माझा आिशष सदैि तुझ्या पाठीशी, 
आला आला बघ रक्षाबसधनािा िदिस 
कसा अभागी मी बहीण नाही नजरेस 

 
- परशुराम ईमा मेरंदे 
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जीिन कहाणी 
 
माझ्या बालपणािी कहाणी 
कशी सासगू तुम्हा्नी ? 
तानुला मी िाढत होतो मातेच्या कुशीमधी, 
िघ,ीत होतो करूस गली िनज मुखामधी 
तीन-िार िषांच्या ्या कोिळ्या ियात, 
खे,त-बागडत रसगलो मी गोट्या किड्यात 
कोण जाणे आले कसे ? माय बापाच्या मनात, 
िंाकले ्यासनी मला जेव्हा शा,सत 
शा,ा िशकत िशकत 
मला लागली कूससगत 
सुिंली माझी शा,ा, लागलो मी कामा, 
झालस  होतस लगीन, परी गेलो मी िाया 
नाही सुखी करू शकलो मी माझा सससार, 
िागलो बेफाम, पढुिा नाही केला मी िििार 
अज्ञानाच्या ्या भरात, आलो मी जेलात, 
भ्रम आता दूर झाला, प्रकाश पडला म्तकात 

 
- परशुराम ईमा मेरंदे 
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कविता ही एक संिदेनाच ऄसते. 
माणूस कुठेही ऄसला तरी 
ती त्याच्या हृदयात िास करत ऄसते. 
संिदेनेला जे शब्दबद्ध करतात ते किी होतात. 
ऄसे किी समाजात सिवत्र अवण तुरंगातही ऄसतात. 
तुरंगात गुन्हेगार म्हणून गेलेला एखादा माणूस 
गजाअड राहून स्ितःला, 
स्ितःच्या पूिायुष्याला तपासायला लागतो. 
गजानंा साक्षी ठेिनू तो शब्दाचंी माडंणी करतो. 
त्यातून जन्माला येते एक अगळी-िगेळी कविता. 
िगेळ्या भािविश्वात नेणारी कविता 
अवण खरं सागंायचं तर 
गजाअडची कविता. 
 
गजाअड ऄसलेल्या अवण दुभगंलेल्या 
काळजात डोकािण्याचा एक ऄल्पसा प्रयत्न 
 

 
 


