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प्रस्तावना 
 

१ : एमिली मिमिन्सन   : चमित्र व िाव्य 
 
अिेमििन सामित्यपिंपिेतील प्रिुख िवीत एमिली मिमिन्सन   (१८३०-१८८६) ची गणना िोते. 

एमिलीच्या जीवनामवषयी िािी सागंण्याआधी िे लक्षात घ्यायला िव ेिी चमित्रवाङ्ियाच्या उपयुक्ततेबद्दल 
ती फािच साशंि असे. ‘िोणत्यािी व्यक्तीचे चमित्र वाचताना त्यातून चमित्रनायि गायब झालेला आिे 
अशी आपली खात्री िोते’ असे मतने आपल्या एिा पत्रात म्िटले आिे. एमिलीच्या आयुष्यात लौमििदृष्या 
सागंण्यासािखे फािसे िािी घिलेच नािी. उत्ति अिेमििेतल्या िसॅचॅ्यूसेट्स ससं्थानातील ॲम िस्टट या 
छोया गावी एिा िध्यिवगीय प्युमिटनपंथी िुटंुबात १० मिसेंबि १८३० िोजी मतचा जन्ि झाला. मतचे 
विील एिविट मिमिन्सन   िे एि यशस्वी विील िोते. ऑस्स्टन िा िुलगा आमण लॅस्व्िमनया व एमिली या 
दोन िुली एवढेच श्री. व श्रीिती मिमिन्सन याचें िंुटंुब. 

 
एमिलीचे मशक्षण ॲम िस्टट अॅिॅििी व िाउंट िोलयोि फीिेल सेमिनिी येथे झाल्यावि ती मववाि न 

ििता घिीच िािू लागली व वयाच्या छपन्नाव्या वषी िृत्य ूयेईपयंत ती आपल्या गावाबािेि फक्त पाच सिा 
वळेाच पिली. आयुष्याच्या अखेिच्या वीस वष त ति ती घिाबािेििी पिेनाशी झाली. सदैव पाढंिे िपिे 
घालणाऱ्या या मवमक्षप्त, एिािी स्त्रीबद्दल अॅििस्टट गावात तेव्िा अनेि मवलक्षण दंतिथा प्रचमलत झाल्या : 
उदा. िुणी भेटायला आले िी ती आपल्या खोलीतून बािेि येई व सवट अभ्यागतानंा िावीििे – उिवीििे 
िान लववनू अमभवादन िरून पित खोलीत मनघून जाई; एिदा एि गृिस्थ भेटायला आले असताना 
नोििाणीने त्याचं्या िातात एि फूल देऊन बाई भेटू शित नािीत, पण त्यानंी आपल्यासाठी िे फूल 
पाठमवले आिे असे सागंून त्याचंी बोळवण िेली; एिा आजािपणात िॉक्टिानंी आपल्या खोलीत न येता 
बाजूच्या खोलीतून आपले मनिीक्षण ििाव ेव औषध योजना सुचवावी असा िट्ट मतने धिला; िुलाचंी मतला 
आवि असली तिी त्याचें खोलीत येणे मतला आवित नसे, म्िणून एिा दोिीला खेळणे किवा खाद्यपदाथट 
बाधूंन ती ते त्याचं्यासाठी मखििीतून खाली सोित असे; अंधेऱ्या िात्री पाथंस्थानंा उपयोग व्िावा म्िणून ती 
आपल्या मखििीत एि िेणबत्ती जळत ठेवत असे; एिदा मतने पत्र म्िणून एि िोिा िागदच पाठवला; 
िृत्यूच्या (१५ िे १८८६) आदल्या मदवशी मतने लुईसी व फॅनी नॉक्रॉस यानंा मलमिलेल्या पत्रात एिच ओळ 
िोती : ‘छोया नातेवाईिानंो! िला बोलावणं आलं आिे’. (िे िात्र सत्य आिे.)  

 
एमिलीच्या जीवन व चामित्र्यावि ज्या व्यक्तींचा प्रभाव प्रिष ने पिला त्यापंैिी पमिली व्यक्ती 

म्िणजे मतचे विील. िे तत्िालीन ििव्या अिेमििन प्युमिटनपंथीय िाणसाचा एि उत्ति निुना िोते. 
एमिलीची आई एि सौम्य स्वभावाची पमतपिायण स्त्री िोती. एमिलीचा ओढा आईपेक्षा मपत्याििे अमधि 
असे. वमिलाचं्या मनधनानंति (१८७४) ती मलमिते, ‘ते मनव्य ज व िनस्वी स्वभावाचे गृिस्थ िोते, त्याचं्या 
व्यस्क्तित्वाला तुलना नािी’. एमिली मपतृभक्त असली तिी मपत्याप्रिाणे तीिी मनग्रिी स्वभावाची 
असल्यािुळे व मपत्याचे प्युमिटनपंथीय जीमवत - तत्वज्ञान मतला िान्य नसल्यािुळे मतचे व वमिलाचें खटिे 
उित. (एिदा उमशिा घिी आल्याबद्दल विील मतला िागवल्यावि मचिून मतने आपण यापुढे घिाबािेि 
पिणािच नािी असे मनक्षून सामंगतले व िे व्रत पाळलेिी असे सागंतात.) धिट व ईश्वि यासंबधीच्या 
तत्िालीन प्युमिटन व िल्पनामंवुध्द एमिलीने िेलेले बंि म्िणजे मतने मपत्याच्या जीवनिूल्यामंवुध्द 
िेलेल्या संघष चेच एि मवस्तामित रूप िोते. 
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तुणपणी एमिलीवि प्रभाव पािणािी दुसिी व्यक्ती म्िणजे मतच्या वमिलाचंा तुण सिाय्यि 
बेंजॅमिन एफ्. न्यूटन. याने मतला वाचनाची गोिी लावली व िाव्यिचना ििण्यास प्रोत्सािन मदले. िा 
अिाली मनधन पावला. ‘आता इतिे ििवनू बसले िोते िी फक्त दोनदा । अन ते या िातीत आयुष्याच्या’ 
असे एमिली आपल्या एिा िमवतेत म्िणते. यापैिी एिा अनुभवाचा संदभट बेंजॅमिन च्या अिाल िृत्यूशी 
जुळतो असे िानण्यास जागा आिे. 

 
१८५४ साली एमिलीचा चालटस् वॉड् स् वथट या मफलॅिेल  मफया येथील िध्यिवयीन धिोपदेशिाशी 

पमिचय झाला. १८६१ िध्ये वॉड् स् वथट दमक्षणेििील सनॅ फॅ्रन मसस् िो येथील एिा चचटिध्ये नोििीस 
जाईपयंत दोघाचंा पत्रव्यविाि मनयमितपणे चालू असावा. िी जवळजवळ सािीच पते्र एमिलीच्या िृत्यनंूति 
नष्ट ििण्यात आली असली तिी मतने वॉड् स् वथटला मलमिलेल्या तीन पत्राचें िसुदे उपलब्ध आिेत. त्यात ती 
आपला उल्लखे‘िेझी’ व त्याचा ‘गुु’ असा ििते. या पत्रावंुन एमिलीला िा भावसबंध मजव्िाळ्याचा वाटत 
िोता असे मदसते. वि उल्लेखलेल्या िमवतेतील दुसऱ्या मवयोगानुभवाचा संदभट येथे स्पष्टपणे जुळावा. मशवाय 
त्या मवयोगानंतिच्या वष त एमिलीच्या िाव्याला एिदि बिाि आला िी गोष्टिी सूचि ठिते. दिवषी ती 
सुिािे वीस िमवता मलिी, पण १८६२ या एिा वष त मतच्या िातून एिूण ३५६ िमवता मलिून झाल्या. 
यावषी मलमिलेल्या एिा पत्रात ती म्िणते, ‘गेल्या सप्टेंबिपासून िला धििी भिली िोती; अन म्िणनू 
स्िशानभिूीजवळून जाताना एिादा िुलगा जसा स्वतःला धीि देण्यासाठी िोठ्याने गाऊ लागतो तशी िी 
गातच सुटले’. 

 
१८६२ साली एमिलीच्या टॉिस् वेंटवथट मिमगन्सन या धिोपदेशि व लेखिाशी पमिचय झाला. 

त्यावषी अॅटलामंटि िंथली या िामसिात मिमगन्सन चे अिेमििेतील िोतिु लेखिानंा एि प्रोत्सािनपि 
अनावृत पत्र प्रमसध्द िेले िोते. त्याला प्रमतसाद म्िणून एमिलीने आपल्या चाि िमवता त्याच्याििे पाठवनू 
‘त्याचं्यात िािी जीव आिे िा?ं’ िे सागंण्याची त्याला मवनंती िेली. त्यानंति चालू झालेला दोघाचंा 
पत्रव्यविाि एमिलीच्या िृत्यूपयंत मटिला व िृत्यूनंति मतच्या िमवताचंा पमिला सगं्रि िाढण्यात 
मिमगन्सन चा िोठा वाटा िोता. पिंतु त्याच्या िाव्यमवषयि िल्पना संपूणटतया सािेंमति व पिंपिावादी 
असल्यािुळे एमिलीच्या प्रयोगशील व बंिखोि िाव्यतंत्राला पोषि ठिेल अशी टीिादृष्टी त्याच्यापाशी 
नव्िती म्िणून त्याच्या सूचनाचंा मतला फािसा उपयोग झाला नसला तिीिी मतला िव्या असलेल्या िमसि 
श्रोत्याची भमूििा त्याने थोड्याफाि प्रिाणात फाि पािली िी खिे. 

 
आपल्या आयुष्याच्या अखेिच्या पव त मजव्िाळ्याच्या भावबंधाचा अनुभव पुन्िा एिदा एमिलीला 

आला. सेलि येथील ओटस् . पी. लॉिट िा वयोवृध्द मवधुि गृिस्थ मिमिन्सन  िुटंुबाचा जुना मित्र िोता. 
ॲम िस्टटला त्याचे बिेच येणे जाणे असे. १८७८ ते १८८३ िध्ये एमिलीने त्याला मलमिलेल्या १५ पत्राचें िसुदे 
उपलब्ध आिेत. त्यावंुन मतची लॉिटबद्दलची भावना अतीव जवमळिीची िोती असे वाटण्यास जागा आिे. 
एमिलीवि प्रभाव पािणाऱ्या या साऱ्याच व्यक्ती पुुष िोत्या िी गोष्ट सूचि आिे. मतच्या मचतंनशील िनाला 
लागलेल्या बौस्ध्दि सिवासाच्या ओढीने सिाधान तत्िालीन पिंपिावादी, घििुलसीमित व पतीपूजि 
मस्त्रयािंिून िोणे मतला िठीण वाटले असाव.े 

 
एमिलीच्या िाव्यावि िोणत्या िवी-लेखिाचं्या प्रभाव पिला? ििव्या प्युमिटन पथंीय िुटंुबात 

वाढल्यािुळे बायबल मतच्या िक्तात मभनलेले िोते. मतची जवळजवळ सािीच िमवता बायबलातील 
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स्त्रोत्रगीताचं्या (Hymns) वृत्तात मलमिली गेली. या धिटगं्रथाििे ती प्रसंगी सनातन्यानंा धक्का बसेल अशा 
दृष्टीने पिात असली तिी मतच्या िाव्यावि बायबलाचा गमििा प्रभाव पिला िे सत्य आिे. मतचे आविते 
लेखि म्िणजे शके्समपअि, सि टॉिस ब्राउन, िीटस् , िस्स्िन, व जॉजट एल्यट. मतच्या खोलीत जॉजट 
एल्यटमशवाय एमलझाबेथ बॅिेट ब्राउकनग व िाल इल याचं्या तसमबिी टागंल्या असत. तत्िालीन अिेमििन 
िवींपैिी एिसटनचा मतच्यावि प्रभाव पिला असावा. (वॉल्ट स्व्िटिन या दुसऱ्या िातबि सििालीन 
िवीमवषयी िात्र ती मिमगन्सन ला मलमिते, ‘तुम्िी स्व्िटिन चा उल्लखे िेला आिे पण िी तो िधीच वाचलेला 
नािी. त्याचे िाव्य असभ्य ढंगाचे आिे म्िणतात’. यापंैिी बिुतेि लेखिाशंी एमिलीचे गोत्र िसे जुळते िे 
पािाण्यासािखे आिे. शके्समपअिची जीवन - ििण व िानवी स्वभावमवषयि कचतनशीलता आमण त्याचे 
शब्द व प्रमतिामवषयि धािसी प्रयोग; सि टॉिस ब्राउनचे ििण व ििणोत्ति मवधींचे सवांगीण मचत्रण; 
िीटस् ची सौंदयोपासना, ब्राउकनग दाम्पत्याची उत्िट पे्रिश्रध्दा; िस्स्िनचे मनसगट व िलापे्रि, 
िाल इलाचा अनुभवातीततावाद (transcendentalism); जॉजट एल्यटचे वैचामिि सािर्थयट आमण एिसटनची 
‘िमवता म्िणजे िेवळ िणटिधुि शब्दाचंी िचना नसून छंदोबध्द मवचाििंथन’ िी िाव्यिल्पना - या 
साऱ्याचंी आठवण एमिलीचे िाव्य वाचताना वािंवाि येते. यामशवाय १७ व्या शतिातील मब्रमटश िीिासंि 
(िेटॅमफमजिल) िवीसंप्रदायाशी व याच संप्रदायाशी नाते सागंणाऱ्या त्याच शतिातील ॲन ब्रिॅस्रीट व 
त्या शतिाच्या उत्तिाध तील एिविट टेलि या अिेमििन भक्तीिवीशींिी मतचे नाते स्पष्टपणे जुळते. या 
सवटच िवींच्या िाव्यातील ईश्वि व भस्क्तमवषयि कचतन, तीव्र बुस्ध्दिता व उत्िट भावना याचंा संगि 
आमण प्रमतिासृष्टीचे नामवन्य िे सािे मवशषे एमिलीच्या िाव्यातिी आढळतात व मतच्या िमवतेची जातिुळी 
िोणती िे दाखवतात. 

 
एमिलीचे व्यस्क्तित्व िशा स्वुपाचे िोते? मिमगन्सन ने एिदा मतला आपले छायामचत्र 

पाठमवण्याची मवनंती िेली असताना छायामचत्राऐवजी मतने त्याला पाठमवलेले आत्िवणटन असे : ‘िेन 
पक्ष्याप्रिाणे िी लिान चणीची आिे; िाझे िेस चेस्टनटच्या सालीसािखे (= मििमिजी िंगाचे) आिेत 
आमण िाझे िोळे पािुण्याने पेल्याच्या तळाशी ठेवलेल्या शिेी (िद्यमवशषे : याचा िंग लाल मवटििी असतो) 
च्या वण चे आिेत. खुद्द मिमगन्सन मतचे वणटन ‘एि चाि चौघींसािखी लाजाळू, लिानखोि स्त्री’ असे िितो. 
पण या साध्यासुध्या बाह्ागंाखाली लपलेले अंतिंग असािान्य िोते.िूलग्रािी बुस्ध्दित्ता, सखोल 
कचतनशीलता, मवश्लेषणपटुत्व व वैचामिि बंिखोिपणा याची सागंि प्रभावी िल्पनाशक्ती, तीव्र 
भावनाशीलता व िठोि मनध ि याचं्याशी एमिलीच्या व्यस्क्तित्वात घातली गेलेली िोती व या दुर्मिळ 
मिश्रणाचा आमवष्िाि मतच्या िाव्यातिी उतिलेला आिे. 

 
एमिलीने िाव्यलेखनाला मवशीत असताना सुुवात िेली असावी.१८५८ च्या सुिािास मतने 

आपल्या िमवताचें दोऱ्यानंी बाधंलेले छोटे छोटे गठे्ठ िुन ठेवण्यास प्रािंभ िेला. असे एिूण एिोणपन्नास 
गठे्ठ आज उपलब्ध आिेत व त्यातील िमवताचंी संख्या १७७५ आिे. यापंैिी फक्त सिा िमवताच एमिलीच्या 
ियातीत प्रमसध्द झाल्या व त्यािी मतच्या संितीमवना.लाजाळू व अतंिुटख एमिलीला आपली िमवता प्रमसध्द 
ििणे अब्रह्मण्यम वाटे. ‘िाझी िमवता लोिासंिोि ठेवणे िे िाझ्या दृष्टीने चािचौघात िपिे िाढण्यापेक्षािी 
वाईट आिे. आमण िाशाला आिाशाचे जसे वाविे तसेच िला िाव्यप्रमसध्दीचे’ असे ती एिा पत्रात म्िणते. 
‘आपलं मलखाण ििणं प्रमसध्द । म्िणजे िनाचा ििणे मललाव’ असे ती एिा िमवतेतिी सांगते. एमिलीच्या 
िृत्यूंनति मतच्या सािानात मतची बिीण लॅस्व्िमनया मिला सुिािे ९०० िमवता सापिल्या. त्या प्रमसध्द 
ििण्याच्या िेतूने मतने िेबल ल्यूमिस् टॉि या ॲम िस्टट येथील एिा प्राध्यापिाच्या पत्नीचे सािाय्य घेतले. 
श्रीिती टॉि व एमिलीचा जुना स्नेिी टी. एच. मिमगन्सन यानंी मिळून त्यापंैिी ११५ िमवताचंी प्रमसध्दीसाठी 
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मनवि िेली. पण त्यापूवी मिमगन्सन ने या िमवताचंी - अथ त् शुध्द िेतूने - िागिुजी ििण्याच्या प्रयत्नात 
यििे, शब्दिचना व प्रमतिा यानंा िल्िई ििण्याचा अव्यापािेषु व्यापाि िुन ठेवला. तिी देखील १८९० 
साली प्रमसध्द झालेल्या पोएम्स् बाय एमिली मिमिन्सन या संग्रिाचे उत्ति स्वागत झाले. आमण त्यानंति या 
संग्रिाच्या आणखी दोन वाढीव आवृत्या मनघाल्या : पोएम्स् : सेिंि सीिीज (२८१ िमवता : १८९१) आमण 
पोएम्स् : थिट सीिीज्  (४४९ िमवता, १८९६, संपादि श्रीिती टॉि). यानंति वळेोवळेी प्रमसध्द झालेल्या 
संग्रिात अमधिामधि िमवता सिामवष्ट िेल्या गेल्या. आमण मिमगन्सन च्या अिािण दुुस्त्या िाढून टािून 
एमिलीची िाव्यसमंिता मतच्या िूळ स्वुपात प्रिाशात आणण्याचे प्रयत्न िेले गेले. १९४५ िध्ये प्रमसध्द 
झालेल्या बोल्टस् ऑव्ि िेलिी या श्रीिती टॉि व मतची िन्या मिलीसन्ट टॉि कबगम यानंी संपामदत 
िेलेल्या संग्रिात एिूण ६६८ िमवताचंा सिावशे ििण्यात आला. १९५० साली एमिलीची सवट िागदपते्र 
िावटिट मवद्यापीठात ठेवण्यात आली व या सािग्रीतून अखेि टी. एच्. जॉन्सन यानंी एिूण १७७५ िमवता 
(संपूणट व अपूणट) असलेली पाठभेदसमित आवृत्ती : पोएम्स् ऑव्ि एमिली मिमिन्सन - भाग १ ते ३ -१९५५ 
साली प्रमसध्द िेली आमण एमिलीचे सिग्र िाव्य िूळ स्वरूपात अखेि वाचिापंुढे आले. 

 
एमिलीच्या िाव्याचे सवटसाधािण स्वरूप िोणते या प्रश्नाला अगदी सोपे उत्ति असे िी ती एि 

जामतवतं भाविवी आिे. ििािाव्य, खंििाव्य, दीघटिाव्य, िथािाव्य इत्यामद िोणत्यािी प्रिािची 
मवस्तृत िचना िधीच न ििता िेवळ भावनापूणट किवा कचतनात्िि जीवनानुभव िोजक्या शब्दात सािाि 
ििण्यातच मतची प्रमतभा ििे. यािुळे भाविाव्यात नेििीच आढळणािे मवषय - म्िणजे मनसगट, प्रीती, िृत्यु, 
ईश्वि, भक्ती - िेच मतच्या सिग्र िमवतात वािंवाि येतात. पण िे सुपमिमचत मवषय िाताळताना त्याचं्यावि 
ती आपला एि पृथगात्ि ठसा उिटमवते. 

 
एमिलीच्या िवी व िाव्यमवषयि िल्पना १९ व्या शतिातील मब्रमटश स्वच्छंदवादी (िोिमँटि) 

िवी संप्रदायाशी नाते सागंणाऱ्या आिेत. ती मलमिते, ‘िाझ्या यादीत - िेलीच िी ती ति । पमिलं स्थान 
िवीचं ठितं । नंति अनुक्रिे येतात सूयट, वसंत व स्वगट’. इतिेच नव्िे ति, िवींच्यात िे नंतिचे सािे िी 
आलेच िी, अशी पुस्ती जोिून िवी म्िणजे सवट िािी अशी ग्वािी ती देते. िवी असणे िा मतच्या दृष्टीने 
एि, ‘जीव दिपून टािणािा िक्क’ आिे. िवीचे िायट िोणते या प्रश्नाला एमिलीचे उत्ति असे : ‘सिळसोट 
वाच्याथ तून । मवलक्षण ध्वन्याथट िाढतो । तोच िवी. दािाशी उगवनू सुिणाऱ्या । गावठी फुलातून तो 
....... अत्ति मपळतो’. स्वतःच्या िलेमवषयी बोलताना, ‘िाझे िाि आिे पिीघाशी’ (Circumference) असे 
त्रोटि मवधान ती ििते व पिीघ म्िणजे ‘भययुक्त आदिाची पत्नी’ असे सागंते. िा ‘पिीघ’ आिे इिलौमिि 
व पािलौमिि जीवनाचा व ‘भययुक्त आदि’ या पिीघाचा मनयंता असलेल्या मवश्वमनि त्या दैवी शक्तीच्या 
प्रत्ययाचा अमवष्िाि आिे असे िानणे एमिलीच्या एिूण जीवनदृष्टीशी सुसंगत ठिाव.े पिीघ या प्रमतिेच्या 
एमिलीच्या िाव्यतंत्राच्या दृष्टीने दुसिािी एि अथट लावणे शक्य आिे. ‘सागंाव ंमनभळे सत्य पण मतििसपणे 
। ध्वन्याथट िेवढा पमिणाि साधून जातो । िािण सत्याच्या धसिुसळा धक्का । आपल्या िोळ्यासिोि िाजव े
चििायला लावतो’, असे ती म्िणते; म्िणजे वस्तुस्स्थतीच्या वतुटळाच्या िध्यकबदूशी न मभिता पमिघावि 
िािून अथट सूमचत ििण्याने अमभव्यक्ती अमधि पमिणाििािि िोते असे मतला म्िणायचे आिे असे वाटते. 
सूचिता िा मतच्या शलैीचा एि लक्षणीय मवशषे आिे िे लक्षात घेतले ति ‘पिीघ’ या प्रतीिाचा दुसिािी 
अथट मततिाच सिपटि वाटावा. िमवता ओळखावी िशी? या प्रश्नाला एमिलीने मदलेले उत्तििी 
स्वच्छंदवादी पठिीतीलच आिे. ‘अगदी शिेोटीपढेु बसल्यावििी अंगात भिलेली िुििुिी जाणाि नािी 
इतिी थंिी एखादे पुस्ति वाचताना िाझ्या अंगी भिली ति ते िाव्यच असले पामिजे अशी खात्री पटते; 
िाझे िोिे आता अगदी तुटून पिणाि अशी शािीमिि सवंदेना िला झाली िी िी वाचते आिे ते िाव्य आिे 
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अशी िाझी खात्री पटते. खिेखुिे िाव्य म्िणजे िाय िे ओळखण्याच्या दोनच खुणा िी जाणतो आणखी 
आिे िा एखादी खूण’? असे ती एिा पत्रात मवचािते. पण याचा अथट िाव्य म्िणजे िेवळ भावनेचा अर्मनबधं 
प्रवािच असे एमिली िानत नािी. िमवता िी एि सुलमलत िचना असून मतला पमिश्रि, मशस्त व िलािुसि 
याचंीिी जुिी आिे याची िास्त जाणीव मतला आिे म्िणून िाव्य म्िणजे ‘गुलाबातून अत्ति िाढण्याची 
िला आमण यतं्र योजनेची फलश्रुती’ (gift of screws) आिे असे िी ती म्िणते.  

 
इिलौमिि व पािलौमिि मवश्वाचें कचतन ििताना मनसग चे आिषटण एमिलीच्या सौंदयटवादी 

िनाला अनेि िीतींनी जाणवते. मनसग तल्या सुंदितेचा घेिाव मतला असह् िोऊन ती उद्गािते, ‘सुंदिते 
.... येवो ििण तुला िोळ्यात साठमवताना । आजच ििण असेल िाझ्या नमशबी ति’. िा मनसग चा ‘सािा 
प्रयोग पाचूचा’ मतला मवलोभनीय वाटतो. बागिािाची मतला आवि िोती व आगदी नाजुि वलेी देखील 
मतने लावल्यावि जगत असत (घििािापंैिी मशवणमटपण व झािलोट याचंा मतला मतटिािा असे पण बे्रि 
ििणे आविे.) लिानपणी िानात दूिवि कििणे िा मतचा आविता छंद. (पुढे मतने आपल्याला खोलीत 
वष नुवष ेिोंिून घेतले ते वगेळे). खगोलशास्त्राचािी मतने अभ्यास िेलेला िोता, मनसग ििे एमिली अनेि 
दृष्टींनी पािते : ‘आपल्या दृष्टीपुढे मदसतो तो’; ‘स्वगटसिान’ ‘िूर्मतितं सुसंवामदत्व’, आमण ‘जो पाितो आपण 
पण वणटन ििायला नािी येत । िािण त्याच्या मनव्य जपणापुढे आपली गंुग िोऊन जाते िती’ - अशा 
मवमवध स्वुपात मतला मनसगट मदसतो. मनसगट िा पििेश्विाचे एि रूप आिे व म्िणून त्यात एि प्रिािची 
गूढ िम्यता असते िा स्वच्छंदवादी पिंपिेतील मवचाििी एमिलीच्या िािी िमवतात येतो. ‘दूि किितात जे 
वसंतात । त्याचंी प्रसन्न देवाशी पिते गाठ’ अशी मतची श्रध्दा आिे. मनसग चा नायप्रयोग िोज आिाशात 
िंगतो व तो पािायला देव पे्रक्षिात बसलेला मतला मदसतो, म्िणून मतच्या दृष्टीने ‘एिादं फूल असणं’ । 
म्िणजे िेवढ्या िोठ्या जबाबदािीचा भाि मशिावि घेणं’ (‘गवताचं पातं िी सुध्दा ताऱ्याचं्या िाताचंी ििाित 
आिे’ िी स्व्िटिन ची ओळ येथे आठवावी). सृष्टी म्िणजे एि जादूघि आिे आमण ‘िोज आढळतं पुरून उिेल 
इतिं चेटूि । आपल्या आजूबाजूला या मवश्वात’ असे मतला वाटते. ‘जाऊ जवळ मजतिं सृष्टीच्या! मततिं 
थोिं सिजू शितो आपण मतला’ - इतिी सृष्टी गूढिम्य असली तिी प्रसगंी एमिली मतला साध्या सुध्या 
िानवी रूपातिी पािते. िग सृष्टी एि इतिी िायाळू आई िोते िी जी, ‘अमत िंद वा अमत नाठाळ 
लेििावििी । ... िागावत नािी’; िधी ती िुठल्यािी तुणीसािखी दामगन्याची भिेुली असते तसेच 
आपल्या सौंदय बद्दल जागतृ असणाऱ्या युवतीसािखी. पानगळी वले साऱ्यानंा बजावते, ‘निा येऊ भेटीला 
। ... वसंतात घालीन िी मशिोभषूण । निस्िाि तोपयंत’. मनसग तील अनेि घटिानंा एमिली अशीच 
िानवी स्वरूपात पािते. वसतं घेऊन येणाऱ्या िाचट िमिन्याला ती सागंते, ‘लािक्या येना आत । िाढ तुझी 
टोपी’. वािा दिलेल्या िाणसासािखा मखििीवि टिटि िितो, ‘किवा पािुण्यासािखा खोलीत येतो. 
आढ्यतेखोि सूयट आपला मपवळा चाबिू घेऊन धुक्यावि िोििे ओढतो. मनसग च्या बदलत्या स्वरूपाचा 
संवदेनशील िानवी िनावि िसा पमिणाि घिून येतो याचा िागोवा एमिली जेव्िा ंघेते तेव्िा ं मतच्या तिल 
अनुभवक्षितेची साक्ष पटते. वसंताच्या सुिवातीच्या मदवसात जे आगळेच ऊन पिते ते ‘साऱ्या वष त िधीच 
अवतित नािी’ व ते िावळ्यावि ‘एिाद्या धार्मिि मवधीवि । चढावी बाजारू िळा । ‘तसंच िािीतिी ििपून 
िळिळ लागते िनाला’. या उलट मशमशिाच्या िातिवळेी संमधप्रिाशाचा एखादा िविसा मतििस पितो 
आमण तो ‘उिावि धोंिा ठेवनू जातो’. साऱ्याच ऋतंूचे सदंभट एमिलीच्या िाव्यात वळेोवळेी आले असले तिी 
वसंत व ग्रीष्ि िे मतचे आविते ऋतु. अिेमििन टीिािािानंी दाखवनू मदल्याप्रिाणे (संख्याशास्त्रामधमित 
संशोधनात अिेमििन टीिािािाचंा िात िोणी धरू शित नािी.) एमिलीच्या सिग्र िाव्यातील ऋतंूना 
आलेल्या संदभ ची संख्या पढुील प्रिाणे आिे. वसंत : ७०; ग्रीष्ि : २२०; शिद : २५; मशमशि : ६०. ‘आिाश 
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पािणं वसंतातलं’ िे मतच्या लेखी िरू्मतिंत िाव्य आिे. मतच्या दृष्टीने िाचट (वसतं) िा ‘अपेक्षाचंा िास’ ति 
ऑगस्ट (ग्रीष्ि) िा ‘ज्यानं सव मधि मदलं आिे िला’ असा िमिना िोता. 

 
एमिलीच्या मनसगटवणटनाचा सूक्ष्ि अभ्यास ििताना अनेि िनोिंजि गोष्टी लक्षात येतात. मतच्या 

िमवतेत सागि अनेि वळेा येतो पण ॲम िस्टट सािख्या सिुद्रापासून दूिच्या गावी िामिल्यािुळे व प्रवासाचे 
वाविे असल्यािुळे मतने सिुद्र खिोखिीच िधी पामिला नव्िता. पण सिुद्राइतिे नद्या व झिे याचें अप्रूप 
मतला नव्िते. झािामंवषयी बोलायाचे म्िणजे फक्त ७ प्रिािची झािे मतच्या िाव्यात उल्लेमखली गेलेली 
आिेत व त्यात शिदऋतूत अनेििंगी पाने मििवणािा िेपलवृक्ष तीन वळेा मतच्या िाव्यात आलेला आिे (या 
उलट भटक्या स्व्िटिन च्या िाव्यात ३० वगेवगेळ्या झािाचें उल्लखे आिेत.) पण पुष्पपे्रिी एमिलीने ४१ 
वगेवगेळ्या फुलाचें उल्लेख िेलेले सापितात. त्यात गुलाब (िे मतचे सव त आविते फूल) १७ वळेा व िेझी 
१५ वळेा येतात. २५ प्रिािचे पक्षीिी मतच्या िाव्यसृष्टीत उिताना मदसतात (स्व्िटिन िध्ये िी संख्या ४० 
आिे.) िॉमबन (२० उल्लखे) व बोबोकलि (१० उल्लेख) िे गाणािे पक्षी मतचे मवशषे आविते. (संख्याशास्त्रीय 
िामितीत िस असणाऱ्यानंा एमिली िधिाशीचा उल्लखे एिूण ५२ वळेा ति फुलपाखिाचंा ३१ वळेा ििते िा 
तपशील िोचि वाटावा.) सृष्टीतल्या पक्षीच नव्िे ति सवटच प्रामणिात्राशंी एमिलीची गाढ दोस्ती िोती. 
प्रसंगी ती या प्राण्यानंा देखील िानवी व्यस्क्तित्व बिाल ििते : उदाििणाथट, दोन िॉमबन पक्षी ॲपल 
वृक्षरूपी िॉटेलात प्रवशे िितात व तेथील नोंदविीत ‘श्रीयुत व िुिाि िॉमबन’ अशा सह्ा ठोितात; 
फादंीवि ताठ बसणािा ब्लू जे िा पक्षी मतला ‘मब्रगेमिअि’ वाटतो; भािंखोि बोबोकलि िा सृष्टीतला दादा 
आिे. झाि िे खािीचे जेवणघि आिे ति मतचे टेबलाविचे चािू िाटे (तेिी बमिगंिॅम येथे तयाि िोणाऱ्या 
चािूिायापेंक्षा चिचिीत) मतच्या लाल ओठातच ठेवलेले असतात. सुंदि जाळी मवणणािा िोळी िा 
‘प्रमतभावतंाचा दुलट मक्षत पुत्र;’ वटवाघूळ िे आपली िेंगािपणे मिटलेली अधी छत्री वागमवणािा तत्त्वज्ञ; 
िधीिी भािे चुिते न ििणािा भािेिरू म्िणजे उंदीि आमण मवश्वात सव त भावस्पशी गाणे गाणािा गायि 
म्िणजे िातमििा. एिा िमवतेत ति पावसाळ्यात अवतिणाऱ्या गािुंळाचे ‘आपले छोटे नातलग’ असे वणटन 
िरून ती प्युमिटनपंथीय तत्त्वज्ञानाला टोिणा िाणते (या तत्त्वज्ञानानुसाि िाणसू िा िीटिाइतिाच तुच्छ 
आिे). मनसग नुभवाचे मिती सूक्ष्ि बाििाव ेएमिली िळुवािपणे मटपून घेते : साप गवतातून सििल्यावि 
िंगव्याने पािल्यासािखा गवताचा भागं पितो; मिवाळ्यात बफ च्छामदत नदीच्या पृिभागाचे ‘चंदेिी 
अस्स्थभगं’ िोतात; आिाशाच्या जेवणाच्या टेबलावि मवजेचा ‘सोनेिी िाटा’ ठेवला जातो; मििपाताच्या 
सुया टोचतात व चदं्रिोिीची सोन्याची िनुवटी आिाशात प्रिटते. िे बाििाव े मटपताना एमिली इतिी 
सत्यमनि आिे िी सौंदयटवादी िवींप्रिाणे ती सृष्टीतील क्रौय ििे सोईस्ििपणे दुलटक्ष ििीत नािी. म्िणून 
पक्षी आपल्या चोचीने एिा मिड्याचे दोन िरून िचे्चच िसे खातो िेिी निूद ििायला मवसित नािी. या 
बाबतीत प्रसंगी ‘िक्तानं िाखलेल्या सुळ्याचंा अन नखाचंा’ मनसगट पािणािा टेमनसन आमण येलिच्या 
िानातली ‘झािं लिान थोि । सािी भािंखोि’ असे सागंणािा िािी याचं्याशी एमिलीचे नाते जुळते. 

 
एमिलीच्या मनसगट िमवतेइतिीच मतची पे्रििमवता वैमवध्यपूणट आिे. प्रीती िा मतच्या दृष्टीने विदान 

असणािा शाप आिे – ‘तो मिळाला नािी ति िितो व्यमथत । मिळाला ति िितो जखि’ िा वि-शाप दैवी 
आिे, िािण ‘त्याचा प्रमतरूपी िात्र स्वग त । नािी इतित्र सािाित’. प्रीती िी ‘जीवनािून अग्रजात’ असून 
िृत्यलूािी परुून उिते; ‘पे्रि म्िणजेच ईश्वि अशी मतची श्रध्दा आिे. पे्रि मचिंतन आिे िािण ‘िे जीवन सातं 
नािी आमण पे्रि िेच जीवन’ म्िणूनच पे्रिसाफल्यासाठी िे आयुष्य फोलपटासािखे फेिून देऊन 
‘अनंतयात्री’ िोण्याचीिी मतची तयािी आिे. ‘लाभणाि असेल प्रीती शवेटी’ ति ‘अनंत िाळपयंत पािणे 
वाट’ िे मतच्या लेखी सोपं िाि आिे. देििुक्त झालेल्या पे्रमििाचं्या स्वग तल्या आगळ्या मववाि सोिळ्याचे 
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ती प्रत्ययिािी वणटन ििते ते या श्रध्देतूनच. प्रीती ििणे म्िणजे संपन्न जीवन जगणे या जामणवतूेन मतच्या 
िाव्यातील पे्रयसी मप्रयििाला सांगते, ‘पे्रिात पिण्याआधी तुझ्या । िी आयुष्यच नव्िते पूण थी जगले’ 
तिीिी पे्रिानुभव मिती यातनािािी आिे याची िास्त जाणीव एमिलीला आिे. या जामणविुेळेच पे्रिानुभवाचे 
‘िाझ्या छातीत घुसून बसलेला जुना मखळा’ व ‘हृदयाचे िलिपट्टी िेलेले क्षण’ असे वणटन ििते व स्वतःला 
‘सुळाची सम्राज्ञी’ िी पदवीिी बिाल ििते. या वदेनेचे व्याििण असे आिे : ‘वदेनेला नसतो भमवष्यिाळ – 
ती असते स्वयंभ ू । मतच्या अनंतात असतो मतचा भतूिाळ । जो जाणतो िी वदेना । प्रसवते नव्या वदेना 
मतन्िी मत्रिाळ’. मप्रयििाने मदलेल्या दुिेिी वािशातला पमिला आिे प्रीतीचा (‘आिाशातील बापालािी 
ुचला असता स्वीिाि मजचा.) ति दुसिा आिे ‘सागि मवशाल सीिा दुःखाच्या’ (आधी सामंगतल्याप्रिाणे 
असफल प्रीतीचा – अथ त प्लेटॉमनि प्रिािच्या –अनुभव एमिलीच्या वायाला एिािून अमधि वळेा 
आला िोता व त्यातील ििपल्या श्रेयाच्या खुणा ‘फक्त दोनदा’ व ‘ििणाआधीच’ या िमवतात उिटलेल्या 
मदसतात. 

 
पे्रिानुभवाचे जे आणखी पलूै एमिलीच्या िाव्यात प्रिट झालेले आिेत त्यात प्रीतीच्या मवश्वाची 

स्वायत्तत्ता, पे्रमििाचंी िीलनाची ओढ, प्रीतीची सिपटणोत्सुिता, प्रीतीच्या सािर्थय मवषयी प्रसंगी गाढ श्रध्दा 
ति िधी दुष्ट आशिंािी – इत्यादींचा उल्लेख ििावा लागेल. प्रीतीचे मवश्व इतिे स्वायत्त आिे िी िनाने 
एिदा आपला सिचि मनविला िी िग दािी जिी सम्राट उभा िामिला तिी या ‘स्वगीय एिातंात’ त्याला 
प्रवशे नसतो. उभ्या मवश्वससंािात िन फक्त एिालाच मनवितं अन िग, ‘आपल्या जामणवचे्या झिपा । 
दणिन दिपून घेतं’. म्िणूनच पे्रि लाभल्यावि इतिेजन पीिाच िोऊन जातात. िीलनाची आतुलता ‘धंुद 
िात्री । धंुद िात्री । असते िी तुझ्याजवळ । ति भोगली असती आपण । धंुद िात्रीची नशा िेवळ’ आमण ‘तुझ्या 
मिनाऱ्याच्या िुशीत िाझी नाव । मवसावले िा िे आज िात्रीला ।’ अशा भावपूणट शब्दात सािािली जाते ति 
सिपटणोत्सुितेची िृताथटता भुगं्याच्या िाविेपणाला िािी एि िातचे न ठेवता सािं देणाऱ्या ििामलनीच्या 
रूपिाने व्यक्त िोते. शवेटी िीलनक्षण सिल्यावि त्याच्यासाठी उिते ‘फक्त जाणे मनघून’ ति मतच्यासाठी 
िात्र बािी िाितो ‘आनंदिल्लोळ सिपटणातला’ या सिपटणशीलतेची तीव्रता ससं्ििणीय शब्दात अनेिदा 
व्यक्त िोते : ‘िाझं एिचं िोतं िे वैभव . . . । तुझाच दास िोतं िे िाझं तनिन,’ ‘िारून टाि िला पण िाझा 
आत्िा िािील भिािी । गात जात देवाच्या दािी । िी िी तुझीच िािणाि’. प्रीतीच्या सािर्थय ची ग्वािी अशी 
मदली जाते : ‘िाझ्या हृदयातून िाढून टािणं तुला । म्िणजे िापून टािणं त्यातली िोमिणीच’. एमिलीची 
प्रमििा आपल्या मप्रयििाला बजावते, - ‘बदलेन िी । पण िेव्िा । िोंगि मवतळून जातील तेव्िा’. पण 
िानवी िनाचे खेळ मवलक्षण असतात. आपल्या अत्यंत गाढ आंतमिि श्रध्दावंि प्रिाि ििण्याचीिी त्याला 
िधी िधी खुळी लिि येते. अशाच एिा दुबळ्या क्षणी एमिली ििवटपणे म्िणते, ‘इति िािी गोष्टीप्रिाणे 
पे्रिालािी िंटाळतो आपण । अन देतो ठेऊन िपाटाच्या एिा िप्प्यात ते । अखेि आजोबाचं्या 
पोषाखाप्रिाणे । ते जुनाट वळणाचे वाटू लागते’. स्वतःच्या प्रीतीमवषयि श्रध्देची टि उिवायची लिि आली 
म्िणजे ती म्िणते, वळे नव्िता िला िुणाचा दे्वष ििायला । ‘मशवाय दे्वष तिीला न्यायला आयुष्यिी नव्िते 
दीघट । पे्रि ििायलािी वळे नव्िता वळे िला । पण िाणसाला िािी तिी । िवा ना उद्योग । म्िणून प्रीतीच ं
सोपं िाि । पुिेल असं वाटलं िला’. पण असे क्षण एिंदिीत मविळाच. 

 
सौंदयटवादी िवींना िृत्यचेू आिषटण नेििीच वाटत आले आिे. िीटस् चा तो मदलासा देणािा 

मदलवि िोता; ‘थिल्या भागलेल्या लेििाप्रिाणे जमिनीवि पिून । िे कचताग्रस्त आयुष्य आसवात वािून 
संपवीन िी’ - असे शलेीला वाटे ति एल्यट्ने म्िटल्याप्रिाणे शके्समपअिचा सििालीन वबे्स्टि 
‘ििणिल्पनेने िोता झपाटलेला । टाळूविच्या िातड्याच्या आतली मदसे त्याला िवटी’ एमिलीला सुध्दा 
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िृत्यूचा ध्यास सदाचाच लागला िोता. ििव्या प्युमिटनपंथीय िंुटुबात गेलेल्या मतच्या शशैवाचंा 
संस्िािाचंािी यात बिाच वाटा असावा. मतच्या िृत्युमवषयि िमवताचंी संख्या १४१ इतिी िोठी आिे 
(संख्या शास्त्रपे्रिींना िृत्यूचे संदभट एमिलीच्या सिग्र िाव्यात ३२३ वळेा ति जीवनाचे २८३ वळेा आलेले 
आिेत िे एिा अिेमििन टीिािािने पमिश्रियुक्त सशंोधनपूवटि िािंलेले गमणत मचत्तवधेि वाटाव)े. 
ििणाच्या ‘जमिनीखालच्या नागड्या आयुष्याची जाणीव’ एमिलीला गाधंील िाशीसािखी इतिी छळते िी 
‘थिगे खोदणािी िुदळ’ मतच्या स्ितृीत िायिची रूतून बसली आिे. ितृ्यूिल्पना व ििणानुभव याचं्या 
अनेि छटा एमिलीच्या िाव्यात उिटलेल्या आिेत. ितृ्यलूा एमिलीने मिती वगेवगेळ्या स्वरूपात तिी 
पिाव?े िृत्यू एि अजब वल्ली आिे. मतच्याबद्दल स्वतःच्याच गावात िुणालािी िािी िािीत नािी. त्याचा 
जन्िदाता िोण, त्याचे बालपण िुठे गेले, त्याचे सवगंिी िुठले या साऱ्या प्रश्नाना उत्तिेच नािीत. ितृ्यु 
एि मप्रयिििी आिे. त्याचे मप्रयािाधन चालते पमिल्यादंा चोियाने, लपत छपत येऊन, पण शवेटी येतो 
तो ‘मधटाईने वाजत गाजत आमण घेऊन जातो आपल्या मप्रयेला आपल्या िाळ्या गािीतून मवजयोन्िादात’ 
िी गािी ति शतिानुशतिे दौिते आिे अनंताििे. आपल्या पत्नीला ‘कु्रसाची सम्राज्ञी’ िी पदवी बिाल 
ििणािा पमतिाजिी तो आिे व थिगे आिे त्याचे घििुल. िृत्यू आले ‘उद्याचा वायदा न ििणािा’ धनिोिी 
आमण िाणसाला अखेिची लढाई ििायला लावणािा शत्रु पण. तुम्िी त्याला मित्र सिजलात ति त्याचा 
सलाि असतो सौिाद चा; पण शत्रू िानलात ति मधटाईचा. िृत्यू मवयोगाचा मललाव पुिािणािा प्राणी आिे, 
प्रसंगी तो पमथिाश्रिाच्या िालिाच्या स्वरूपातिी अवतितो. या मवमचत्र पमथिाश्रिातल्या खोल्यात 
शगेड्या नसतात उबेसाठी पेटमवलेल्या.एमिली ितृ्यलूा यातनेचा एििेव मित्र म्िणनूिी ओळखते. यातना 
आिे त्याच्यािून फक्त एिा मनमिषाने लिान. तसेच िृत्यू िा आिे ‘जन्िमसध्द िक्क । िुजुिाचंा अन   
िुजऱ्याचंा,’ त्याचप्रिाणे ‘जगण्याचा िोग बिा व्िायला मनसग च्या औषधालयात एिच उपचाि । पय य नािी 
ििणाला’. 

 
प्रत्यक्ष ििणानुभवाच्या मचत्रणात एमिलीला उभ्या िाव्यमवश्वात तुलना नािी. ििणाच्या क्षणी नक्की 

घिते िाय, ििणाऱ्याला िोणत्या संवदेना जाणवतात, दुसऱ्याचे ििण पािताना बघणाऱ्यानंा िाय वाटते, 
ििण वात  गावात पसिल्यावि िाय प्रमतमक्रया िोतात या साऱ्या गोष्टींबद्दल एमिलीला मवलक्षण िुतूिल 
आिे. स्वतःच्या ििणक्षणाचे वणटन ििताना मतच्या एिा िमवतेतील भाष्यित्रीला जाणवते ती खोलीतील 
मवलक्षण स्तब्धता : ‘िग मखिक्याच अदृश्य झाल्या । अन  नंति मदठीची दीठच मिटून गेली’ अशी अवस्था 
िोते. ििणाऱ्याचे िोळे खोलीभि मभिमभितात । जणू शोधायला िािीतिी । िग गढूळतात । अन  नंति 
धुक्याजतात आमण अखेि ते िाय पिायला । आसुसले िोते िे न सागंताच । घट्ट सीलबंद िेले जातात’. 
सिोिच्या घिात िुणीतिी िेल्यावि त्या िस्त्यावि जे बिुढंगी नाय िंगते त्याचा थोिा मवनोदाचा मशििावा 
असलेले वणटनिी ती ििते. (पिा : ‘ििणवात ’). जीवनाचा पाशातून सुटिा झालेल्या ििणाऱ्याचा मतला 
प्रसंगी िेवा वाटतो; िृत्यूचे भय ति मतला मबलिुल वाटत नािी. ती सागंते, ‘िाझ्या वमिलाचं्या देविीच्या 
दिवानाची । ठेवते िी एवढीच पत्रास’. एखाद्या िताश क्षणी मजवलग िाणूस मनवतटल्यावि बािी उिते ते 
‘पे्रि बासनात गंुिाळून ठेवण ं। िािण आता त्याचा िािीच उपयोग नसतो । अगदी अनंतिाळापयंत’ - असे 
म्िणण्याइतिा वैताग मतला येतो खिा पण िृत्यू म्िणजे साऱ्याचा अन्त नािी अशी मतची खात्री आिे, म्िणून 
िृत्यू व आत्िा यातील संभाषण ती असे िंगमवते : िृत्यु आत्म्याला ‘िातीत मिसळ’ असे फि मवतो, ति 
आत्िा त्याच्यापुढे आपले िातीचे अवगंुठन टािून देऊन पाठ मफिवतो. या भावनेतूनच िुणी िेल्यावि 
चचटची घंटा जेव्िा वाजेल तेव्िा िा क्षण दुःखाचा नािी ति आनंदाचा असे ती सागंते : ‘अशा वाजाव्या (त्या 
घंटा) िी िािीतिी । जगाला मदली आिे सुवात ’. 
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‘जे जग म्िणजे नािी सव न्त’ असा एमिलीचा मवश्वास असल्यािुळे मतची ईश्विावि गाढ श्रध्दा 
आिे. या श्रध्देतूनच अििता, पािलौमिि मवश्व, स्वगट, धिट व ईश्विभक्ती यामंवषयींचे कचतनिी मतच्या 
िमवतेचा एि िित्त्वाचा मवषय आिे. ‘अिित्वाच्या छापखान्यातून । मदवसभि मनघणािी पत्रिे’ एवढ्याच 
बातम्या एमिली वाचते. मतच्या दृष्टीने या मवश्वापमलििे जे जग आिे ते संगीतासािखे अदृश्य असले तिी 
त्याचवळेी स्विाइंतिे खिेिी आिे. ते तत्त्वज्ञानाला अनािलनीय ठिते व मवद्वानाचंी िती गंुग िरून टािते. 
स्वगटिल्पना एमिली िानते; िा स्वगट धिेवि असू शितो. ‘ज्याला धिेवि नािी सापिला स्वगट । तो 
ििणोत्तििी िसा मिळेल त्याला? । िािण जेथे जातो आपण तेथे शजेािी । येत असतात देवदूत ििायला’ 
ििणोत्ति लाभणािा स्वगट एमिलीने मचत्तचक्षूंनी पामिला आिे. त्या स्थानाची इतिी ओळख आिे मतला िी 
‘जणू त्याचा निाशा आिे िुणी िाढून मदला’. स्वगट एि छोटेसे शिि आिे. मतथे िाणिाचें मदव ेव िस्तावि 
िऊ मपसाचंा पायघड्या घातलेल्या आिेत. पण एमिलीचा स्वगटिल्पनेविील मवश्वास अस्सल 
प्युमिटनपंथीय पठिीतील असला तिी मतची एिूण धिटमवषयि िल्पना या पंथाच्या तत्त्वज्ञानामवुध्द बंि 
ििणािी आिे. ती िमववािी चचटिध्ये जाऊन प्राथटना ििीत नािी िािण मतची बाग िेच मतचे चचट आमण 
मतथल्या धिोपदेशिाचे नाव ईश्वि, मतथे प्राथटना गीते गातो पक्षी, अशी शवेटी स्वग त जाण्याऐवजी ती 
‘जातच असते मतथे विचेवि’. चचटिधल्या अनेिदा िटाळ वाटणाऱ्या प्रवचनाचें ती असे वाभािे िाढते : ‘िी 
िथा (बायबलची) सागंायला िोणी गोि गळ्याचा असेल शािीि । ति येथील सािे ऐिायला. । ऑर्फयूटसचे 
प्रवचन - संगीत िनोवधेी असे । िुणाचा मधक्काि बसत नसे ििीत’. 

 
एमिलीची ईश्वििल्पना मततिीच बंिखोि स्वुपाची आिे. पििेश्विाला ितृ्यइूतक्याच मवमवध 

स्वुपात ती पािते. ईश्विाची ओढ मतला एवढी लागली आिे िी त्याचा शोध ििताना थिून जाऊन 
ईशपुत्राला ती म्िणते, ‘बोल नॅझिथच्या येश,ू िला नािीस िा देणाि िात?’ अनंताच्या प्रवासात िि वशेी 
पाशी देव मतला उभा ठािलेला मदसतो. पण ििणाला मभऊन िाणसू ईश्विभेट शवेटपयंत टाळतच िािातो 
यातील उपिोधिी मतला जाणवतो. ईश्विाची अनेि रूपे मतला मदसतात. तो मतच्यावि िाणिाचंा वष व 
ििणािा सम्राट आिे म्िणनू तो िायबाप व साविाि आिे. पण तो मप्रय व्यक्तींना मििावनू नेतो म्िणून तो 
चोििी आिे. त्याच्याशी न खेळता आपण इति िाणसाशंी खेळतो म्िणून देवाला आपला ित्सििी वाटतो. 
देवाने िाणसाला सिनशील िेले असल्याने िाणसावि अन्याय झाला आिे म्िणून देवाच्या दुट्टपी पणाची ती 
िजेिी घेते. देवाच्या िोट त िी सदैव गुन्िेगािच ठिले अशी मतची तक्राि आिे. पण मतला सूट िवी एवढीच 
–‘ििणातंी देवाचे दशटन’ आमण अखेि ‘िोििं िात्री जशी । मशितात िेंढपाळाच्या िुशीत’ तशी ती देवाच्या 
िुशीत ििणातंी मशिणाि आिे. ‘देवाच्या िोळ्याचं्या । खुल्या न्यायासनासिोि’ उभी िािून मनदोष 
सुटण्याचा ‘सव त मबिट अन घोि’ मवजय मतला मिळावायचा आिे. ‘ििी नाििा प्याला’ मपणाऱ्या भाितीय 
संतासंािखी एमिली िी भस्क्तिसाची िमदिा प्यालेली आिे- ती िमदिा िधीच गाळली गेलेली नािी व ती 
िोत्यात िोिलेल्या पेल्यातून प्यायची असते. ती मपऊन एमिली तिट िोते व सूयटकबबाशी िेलून उभी िािते; 
िग मतचे ते ध्यान पािायला ‘संत मखिक्याशंी जितात मन देवदूत । आपले चिािते िुिुट लागतात िवते 
उिवायला.’ देवाचा साक्षात्िाि घित नािी म्िणून त्याच्यापाशी पोिोचायला वापिण्याचे साधन म्िणजे 
प्राथटना; पण िा साक्षात्िाि ‘उत्तिधु्रवाच्या उषःप्रभेइतिाच मवलक्षण अनुभव आिे; तो असतो थोड्याच 
िाजयोगाचं्या भाळात. 

 
पण ईशकचतनात ििल्यािुळे एमिली पूणटतः सिाजमवन्िुख झालेली नािी. किबिुना मवलक्षण 

गंुतागंुतीचा िानवी स्वभाव, ििघिी बदलत जाणािे िानवी िनाचे िंग व िाणसाचे लिान थोि दोष त्याचे 
उपिासपूणट दशटन घिमवण्यातिी एमिली तिबजे आिे. मतच्या अनेि पत्रातून िी उपिासदृष्टी मिती भेदि 
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िोती या प्रत्यय येतो. एिा शजेामिणीचे मतने िेलेले िे वणटन पिा- : ‘श्रीिती एस्. चचटला जाताना एिादी 
भािदस्त, गिगिीत गोटी घिंगळत चालली आिे असे वाटत िोते’. अम िस्टट िध्ये एिदा अनेि वळेा आगी 
लागल्या याचा मनदेश िरून ती मलमिते – ‘चचटच्या घंटापेंक्षा आगीच्या घंटाच अमधि वळेा वाजल्या; या 
दोन्िी प्रिािापंिैी िुठल्या अमधि भयसूचि असा प्रश्न थोिो (सििालीन अिेमििन बंिखोि मवचािवतं) 
ला पिला असता’. ‘मतळानंी भिलेल्या’ िानवी स्वभावाचे एमिलीला गििे िुतुिल वाटते. मतचे शजेािी िा 
मतचा मशिािखाना आिे. ती नाटि पिायला जाते तेव्िा मतला एिा ऐवजी दोन नाटिे मदसतात : एि 
िंगिंचाविचे व दुसिे पे्रक्षिातले आमण िी दोन्िीिी नाटिे िंगतदाि असतात. िाणसाच्या िनाचे 
‘िालिालािी िधी बंद नािी ठेवता येत । असं एििेव नायगृि’ असे वणटन ििते. िानवी िन ‘आभाळािून 
अफाट व सागिािून अथागं’ आिे. ते एि अजून अज्ञान िामिलेले खंि आिे : ‘झालेली नािी अद्याप िनाची 
वसाित’ या जाणीविुेळे एमिली सॉके्रमटसप्रिाणे िाणसाला बजावते : ‘िुख ! शोध घे स्वतःचा’ िा शोध पुिा 
झाल्यावि स्वतःची ओळख पटते त्याला मित्रिंिळींची िाय गिज? आत्िज्ञानाचे मदव्य ििताना िाणसाला 
साथ देतो ‘फक्त एि िुत्रा । तो म्िणजे व्यस्क्तत्त्व त्याचं स्वतःच’ं. खुद्द एमिलीच्याबाबतीत िे व्यस्क्तत्त्व 
मिती सिृध्द िोते याची साक्ष मतची िमवता िशी पटवते िे विील मववचेनावरून मदसाव.े 

 
एमिलीच्या जीवनद्दष्टीइतिे मतचे िाव्यतंत्रिी पृथगात्ि आिे. तसे पामिले ति मतच्या िाव्यात 

छंदाचे वैमवध्य अमजबात नािी. मतच्या बिुतेि िमवता एिाच वृत्तात मलमिल्या गेल्या : िे वृत्त िोते चचटिध्ये 
गामयल्या जाणाऱ्या चतुष्पदी प्राथटनास्तोत्राचें. या स्तोत्राचंा ‘मिश्चन साििी’ िा वॉट या धिोपदेशिाने 
एिमत्रत िेलेला संग्रि प्रमसध्द आिे. न्यू इंग्लंििधील प्रत्येि घिी िा गं्रथ असेच. िी स्तोते्र घिी व चचटिध्ये 
एमिलीने इतक्या वळे ऐिली असतील िी त्याचं्या वृत्ताची लय मतच्या िानात व िनात पक्की बसली िोती. 
िाव्यिचना ििताना अभामवतपणे ती याच वृत्तात मलमिती झाली. विवि एिसुिी वाटणाऱ्या या वृत्तात 
अनेि प्रिािची मवमवधता आणण्याची सोय िोती. ििवी बिुधा ४ ओळींची असली तिी िधी ६ ति िधी ८ 
ओळींचीिी असत. चतुष्पदीतील ओळीत अनुक्रिे ८, ६, ८, ६ असे उच्चािावयव (Syllables) बिुधा येत 
असले तिी त्याचंी िचना अनेि तऱ्िानंी मफिवनू घेतली जाई (उदाििणाथट – ८, ८, ६, ६, ८, ६, ६, ८). 
या वृत्ताची लय बिुधा आय् मबक्  (= ओळीतील अनुक्रिे पमिले पद आघातशून्य व दुसिे आघातयुक्त) असे 
पण या मवरूध्दची ‘रोिेइि’ लय (= ओळीतील अनुक्रिे पमिले पद आघातयुक्त ति दुसिे आघातशनू्य) 
िी िधी िधी योमजली जात असे. िे वृत्त िेवळ मतच्या चागंल्या पमिचयाचे िोते एवढ्या िािणासाठीच 
एमिलीने ते वापिले असे नसाव.े छोया ओळींची िी चतुष्पदी िचना भाविाव्याला पोषि ति आिेच, 
मशवाय तोटक्या ओळीत प्रसंगी एमिलीला मप्रय असणािे उपिोध, उपिास, मविोधाभास व सुभामषतपि 
अमभव्यक्ती िे पमिणाि साधणेिी शक्य िोते. या वृत्ताची लय सािान्यतः जिा सिधोपट व एिसुिी वाटते 
(िध्ययुगीन इगं्रजीतील लोिसामित्यातल्या पोवाड्यात- Ballads – िेच वृत्त वापिले गेले व त्यातं त्याच्या 
या िय दा स्पष्ट िोतात.) पण या बालबोध लयीत मवषय व भाव याचं्या बदलत्या स्वरूपाला अनुरूप असे 
फिि घिवनू आणण्यात एमिलीचे िौशल्य मदसून येते. उदाििणाथट, िृत्यूविील िमवतात िी लय 
मवषयाच्या गाभंीय चे वजन पेलण्याइतिी संथ व गजगती िोते. ति ‘पक्षाची भिािी’ या िमवतेत, िी भिािी 
शद्बरूप ििणािे चपळ पखं ओळींना फुटतात; तसेच, ‘िेल्व ेइंमजन’ या िमवतेत पमिल्या ओळीपासून अगदी 
शवेटच्या म्िणजे सोळाव्या ओळीपयंत पूणटमविाि येत नसल्यािुळे वगेात धावणाऱ्या इंमजनाची गती मिती 
सिथटपणे शद्बात पििली गेली आिे िे पािण्यासािखे आिे. 

 
यिियोजनेच्या बाबतीत एमिलीचा बंिखोिपणा उघिपणे मदसतो. स्तोत्रवृत्त सिसा सयििच 

असे; पण िािी िमवतात मतने यििाला सिूळ फाटा मदलेला आिे व सयिििचनेत देखील सवटथैव 
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पमिपूणट यििे वापिण्याचा मतचा आग्रि नािी. मतची यििे अनेिदा मवमवध प्रिािानंी अशास्त्रोक्त ठरून 
िेवळ अधटयििेच गमणली जावीत : उदाििणाथट – पुनिावृत्तयिि (Indentical Rhyme)-, ‘Move-
remove’, स्वियिि (Vowel Rhyme)- म्िणजे व्यजंनाचे यिि न साधता फक्त स्विाचें साधायचे – जसे 
‘Time-Thine’; िक्त स्वियिि (Free Vowel Rhyme) – म्िणजे िोणत्यािी स्विाचे िोणत्यािी दुसऱ्या 
स्विाशी साधलेले यिि – जसे ‘I-day’, दशटनीयिि (Eye-Rhyme) - म्िणजे शद्बोच्चाि मभन्न असला तिी 
स्वि तोच असणे – जसे ‘Away - Sky’ आमण व्यंजनयिि (Consonantal Ryhme) म्िणजे-स्विाचें 
यिि न साधता िेवळ व्यजंनाचेंच साधणे – जसे ‘Crown-God’. या अधटयििाचें एमिलीच्या िािी 
अिेमििन टीिािािानंी जिा फाजील िौतुि िेलेले आिे व या प्रिािच्या यिि िचनेतून मतचा जीमवत-
दृष्टीिोन िसा मचमित्सि व संशयवादी िोता िे मसध्द िोते असा दावा िेलेला आिे. तसेच मवल  मफ्रि 
ओवने व िब्ल्यू. एच्. ऑिेन या आधुमनि मब्रमटश िवींनी अधटयििाचंा वापि पमिणाििाििपणे िेला 
असल्यािुळे या तंत्राच्या उपयोगातून एमिलीच्या िाव्याची आधुमनिता स्पष्ट िोते असे प्रमतपादन िी िेलेले 
आिे पिंतु येथे दोन िित्त्वाच्या गोष्टी मवसरून चालणाि नािी. एि म्िणजे स्तोत्रगीतातील यिििचना 
अनेिदा अशीच मशथील असे व दुसिे म्िणजे एमिली िेवळ स्वातंःसुखाय िाव्यिचना ििीत असल्याने व 
िाव्यप्रमसध्दीचा मवचाििी मतने िधी िेला नसल्यािुळे त्यातील यििदोष दूि ििण्याचे िष्ट घ्यावते असे 
मतला बिुधा वाटले नसाव.े 

 
मविािमचन्िाचंा उपयोग ििण्यातिी एमिलीचा आपला सवतासुभा आिेच. याबाबतीतले 

व्याििणाचे िोणतेिी मनयि मतला िंजूि नािीत. (मवख्यात मब्रमटश गद्यलेखि िाल इल याचािी िाच 
खाक्या). अनेि मविािमचन्िापंैिी ती सिसा फक्त दोनच वापिते : िोठे अक्षि (Capital Letter) व आिवी 
िेघ (dash). एिाद्या शद्बावि जोि द्यायचा असला म्िणजे तो ओळीत िुठेिी आला तिी ती िोठ्या अक्षिात 
त्याचा पमिला उच्चािावयव दाखमवते, ति आिव्या िेघेचा उपयोग ती तीन पमिणाि साधण्यासाठी ििते : 
१) दोन िल्पना किवा दोन प्रमतिा यातंील अंति दाखमवण्यासाठी; २) एिाद्या िल्पनेच्या किवा प्रमतिेच्या 
दोन्िी बाजंूना आिवी िेघ िारून या प्रिािे त्यावि जोि देण्यासाठी ३) एिादी ओळ वाचतानंा िुठे मविाि 
घ्यावा िे िळाव ेम्िणनू. 

 
शद्बिळा िे िोणत्यािी िवीच्या िलेचे एि लक्षणीय अंग आिे. स्व्िटिन प्रिाणेच एमिलीलािी 

शब्दाचें मवलक्षण िुतूिल िोते. मतच्या तीन सव त आवित्या गं्रथात अिेमििन शद्बिोश (संपादि 
वबे्स्टि)चा सिावशे िोत (बािीची दोन पुस्तिे म्िणजे बायबल व सिग्र शके्समपअि). ‘िाझा शद्बिोश िाच 
िाझा एििेव सखा’, ‘’शद्बिोश पढु्यात घेऊन । उपास सोिते िी’, ‘शद्बाचंी ििाित मिती असते िनोिि’ 
– यासािख्या मतच्या उद्गािातूंन मतचे शद्बविे उघि िोते. शद्बािंिे पािण्याचा एमिमलचा दृमष्टिोन मतच्या 
‘िवी आमण शद्ब’ या िमवतेत प्रिट झालेला मदसतो. िवी िवा असलेला शद्ब शोधून दितो आमण िग 
एिदि तो आदशट शद्ब त्याच्यापढेु अिस्िात अवतितो. आपली शद्बयोजना िाटेिोि व्िावी याबद्दल एमिली 
आग्रिी असे. अनेि िमवताचें मतने पुनः पुन्िा पमिष्ििण िेलेले मदसते. याचे एि ठळि उदाििण ‘The 
Bible is an antique volume’ (सिग्र िमवता क्रिािं १५४५) या िमवतेत आढळते. या िमवतेतील तेिावी 
ओळ ‘Had but the tale a warbling teller’ अशी आिे. यातील ‘Warbling’ या मवशषेणाच्या मठिाणी 
आधीच्या संमितात ‘trilling’, ‘Hearty’, ‘Magic’ इत्यामद एिूण बािा वगेवगेळी मवशषेणे मतने वापरून 
पामिली िोती. एमिलीच्या शद्बिळेचे मवशषे असे : इंग्रजीत दोन प्रिािचे शद्ब येतात : भािदस्त, वजनदाि 
व प्रदीघट लॅमटनोद् भव शद्ब (मिल्टनचे िाव्य यानंी भिलेले आिे) व साधे सोपे छोटेखानी सकॅ्सन शद्ब. 
एमिलीचा ओढा साध्या सोप्या शब्दािंिे असला तिी प्रसंगी त्याचंी भािदस्त लॅमटन शद्बाशंी जुळणी िरून 
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ती मविोध व उपिोध चपलखपणे साधते. उदाििणाथट, ‘Penurious Eyes’, ‘Sapphire Fellow’ (या दोन्िी 
उदाििणात पमिला शद्ब लॅमटनोद्भव व दुसिा सकॅ्सन आिे). संशोधनिानंी दाखमवल्याप्रिाणेच जी सिा 
सवटनािे मतच्या िाव्यात सव मधक्याने येतात, त्यापंिैी day, life, eye, sun & man िी पाच 
एिोच्यािावयवी (monosyllabic) आिेत. ति फक्त एि द्व्युच्चािाववयी (containing two syllables) 
आिे. शके्समपअिप्रिाणे एमिली िी गिजेनुसाि शद्बाचंी िोितोि ििते. सवटनािाचे मवशषेण (‘Pompous’ 
ऐवजी ‘Pomp’) व मक्रयापदाचे सवटनाि (‘Illumination’ ऐवजी ‘Illume’) ती सिज िरून टािते; तसेच 
व्याििणाचे अन्य प्रिािे खूनिी पािते. (उदा. ‘Many dew’, ‘countless butterfly’ – िे व्याििणदुष्ट 
शद्बप्रयोग; आषट प्रयोग (‘is’ ऐवजी ‘be’) व प्रत्यय लावनू नव ेशब्द घिवणे (जसे ‘escapeless’) िे प्रिाि 
ति ती िितेच पण यािूनिी अमधि िित्त्वाची गोष्ट म्िणजे िािी शद्बानंा मतच्या अनुभवमवश्वात नेििीपेक्षा 
वगेळाच अथट व संदभट असतो. ‘एरस्िन’ (= िोिपूवट इटलीतील प्राचीन ससं्िृतीमवषयि) या मवशषेणाचा 
मतच्या शद्बिोशात बिुिूल्य असा वगेळाच अथट आिे. यातूनच मतचे ‘एरस्िन युस्क्तवाद’, ‘एरस्िन 
आिंत्रण’ िे शद्बप्रयोग मसध्द िोतात. मसमसली व इमंिया या स्थानवाचि नािाचंािी संदभट वैभवाशी आिे, 
म्िणून गुलाब िी ‘मसमसलीिधील िालित्ता’ ठिते. ति प्रीती िा ‘िाझा इमंियाचा अंश’ असतो. ‘मििालय’ 
(‘Himmaleh’) ‘िाश्िीि’ व ‘ओफीि’या नादिय नावंाचािी मतला िोि पितो. अमवस्ििणीय शद्बप्रयोगाचंी 
मनर्मिती िी प्रथिश्रेणीच्या िवीची ििाित असतेच. अथटगभट व अचूि शद्बप्रयोगात एमिलीचािी िातखंिा िे 
: ‘Hour of lead’, ‘Democratic death’, ‘This world is not conclusion’ िी याची िािी िोजिी 
उदाििणे.  

 
एमिलीची प्रमतिासृष्टीसुध्दा ििान िवीला साजेशी आिे. मतचे वैमवध्य व प्रयोगशीलता तसेच 

सािेंमतिता झुगारून थक्क िरून टािणािा मतचा ताजेपणा लक्षणीय आिेत. मतच्या प्रमतिामवश्वावि 
बायबलचा प्रभाव सािमजिच फाि िोठा आिे. म्िणून कू्रस, िॅल  व्ििी (मिस्ताला सुळावि मदले ते स्थान), 
ईिन, ज्ञानवृक्ष व त्याविील फळ या बायबलिधील प्रमतिा मतच्या िाव्यात सिजपणे येतात. विील विील 
असल्यािुळे िदामचत ‘charter’, ‘right’, ‘title’,‘repeal’ इत्यादी िायदेमवषयि सजं्ञािी ती अभामवतपणे 
वापरून जाते. स्वच्छंदवादी िाव्यपिंपिेशी मतचे नाते असल्यािुळे सम्राट, सम्राज्ञी, सोने, रूपे, ित्ने, चंद्र, 
सूयट इत्यादींच्या प्रमतिािी नेििी येतातच ति मतचा स्त्रीसुलभ घिेलु प्रमतिाचंा वापि मब्रमटश िीिासंि 
िाव्यसंप्रदाया (Metaphysical Poets) च्या पठिीतला वाटतो. उदाििणाथट, थिगे िी िृत्यू या पािुण्याला 
चिाला बोलवावयाची खोली; संध्यािाळ िी िंगीबेिंगी झािंूनी आिाशाची साफसफाई ििणािी गृमिणी, 
लाज िी ‘गुलाबशाल’, आश्चयट म्िणजे ‘बेचव िासंपदाथांवि टािलेला िसाला’ इत्यादी. एमिली 
सौंदयटवादी असली तिी शास्त्रीय प्रमतिाचें मतला वाविे नािी िे ‘जामणवचे्या झिपा’ (valves of attention), 
‘िल्पनाशक्तीने पेटवला जाणािा संभवनीयतेचा र्फयूज’, ‘वतुटळ’ व ‘पिीघ’ या प्रमतिावंरून मसध्द िोते. 
एिा इंमद्रयाद्वािे घ्यायचे अनुभव दुसऱ्याच इमंद्रयाद्वािा व्यक्त ििण्याचे अमभनव प्रमतिातंत्र 
(Synaesthesia) आधुमनि इंग्रजी िाव्यात ईमिथ् मसटवले  यानंी प्रभावीपणे वापिले आिे. पण िे िाव्यतंत्र 
सवटसािान्य िोण्याच्या आधीच एमिलीने वापिले आिे िे मवशषे : जसे ‘सूयटप्रिाशाचा मपवळा गलबला’, व 
‘उिावि धोंिा ठेवनू जाणािा’ मशमशिाच्या िातिवळेी पिणािा समंधप्रिाशाचा िविसा. 

 
एमिलीच्या िाव्याचे िूल्यिापन ििताना त्याच्याििे बघण्याची टीिािािाचंी दृष्टी िशी बदलत 

गेली िे पिाणे िनोिंजि ठिते. १८९० साली मतची िमवता पमिल्यादंा उजेिात आल्यावि मतच्या िलेची 
‘ओबि धोबि’, बामलश व तंत्रिीन’ अशी सभंावना झाली. मतच्या पमिल्या िाव्यसंग्रिाचा सपंादि टी. 
िब्ल्यू. मिमगन्सन याने स्वतः एमिलीच्या िाव्याचे िेलेले वणटन पिा : ‘िुळापासून उपटून िाढलेल्या 
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िोपयासािखे िे िाव्य आिे, म्िणून त्याला िाती, खिे व दवकबदू मचिटलेले आढळतात. पण िे सािे आिे 
तसे स्वीिािायला िव’े. लंिन िेली न्यूज मिव्ह् ूिध्ये दोन जानेवािी १८९१ च्या अिंात प्रमसध्द झालेल्या 
पिीक्षणाच्या अज्ञात लेखिाने ति ‘अमशमक्षत व असंस्िृत भावनाचंी अधी िच्ची मखचिी’ या शद्बात 
एमिलीच्या िमवतेची टि उिमवली िोती. मतची सिग्र िमवता प्रिाशात आल्याविच िवी म्िणून एमिलीची 
जातिुळी िोणती याचा सम्यक् पमिचय िोऊ लागला; नंति िािी आधुमनि अिेमििन टीिािािानंी ति 
वािेिाप स्तुतीचे दुसिे टोििी गाठले. एमिलीच्या िाव्याचे वस्तुमनि िूल्यिापन ििताना त्याच्या अनेि 
िय दा जाणवतात. िोणत्यािी भाविवीप्रिाणे मतच्या िमवतेचा आवािा अमनवायटपणे सीमित झालेला 
मदसतो. िािी िोजक्या मवषयाचं्या पमिघातच ती मफिते. मशवाय आधी सामंगतल्याप्रिाणे वृत्त-छंदाचीिी 
फािशी मवमवधता मतच्यात नािी. तसेच विटस् वथ् टप्रिाणे एमिलीच्या िाव्यातिी खुपतील एवढे चढउताि 
जाणवतात – इतिे िी मतच्या एिूण १७७५ िमवतापंिैी सुिािे फक्त शभंिच उत्ति आिेत असा जेि 
अिेमििन टीिािाि व लेखि जे. सी. िॅन सम याचंा अमभप्राय आिे, ति िािींच्या िते िी संख्या यािूनिी 
बिीच ििी आिे. एिाद्या िमवतेची सुिवात एमिली अत्यतं िार्मिि शद्बानंी ििते पण िमवतेचा उवटमित भाग 
पमिल्या ओळींची उंची िािी वळेा गाठू शित नािी (बायिनची तऱ्िा िीच िे येथे आठवाव.े) आमण 
गुिझेपेचा शवेट िोंबड्याच्या तोिड्या फिफिण्यात िोतो. एमिलीच्या िािी िमवता अपऱु्याच िामिल्या 
िे यािुळेच. आपल्या िमवताचें पमिष्ििण जिी ती िित असली तिी मतची िमवता आयुष्यभि गुलस्त्यातच 
िामिल्यािुळे लेखनाला िािी दृष्टींनी पोषि ठिणाऱ्या टीिेचा फायदा मतला जवळजवळ मिळालाच नािी; 
तसेच िोणत्यािी सिानधम्य शी चच  िरून लेखिाला जो लाभ िोतो त्यालािी ती पािखी झाली िोती. या 
साऱ्या गोष्टींचा संबंध मतची िाव्यिला उच्च पातळीवि नेििीच िा िािू शिली नािी या वस्तुस्स्थतीशी 
मनमश्चतच जोिता येईल. व्याििणाची मतने वळेोवळेी िेलेली पायिल्ली व यििमनयिाचंा भगं िी दोन्िी 
प्रत्येि मठिाणी िलादृष्या सिथटनीय ठितात असे नािी; त्यात मनष्िाळजीपणाचा भागिी असू शितो िे 
मवसरून चालणाि नािी. मतच्या मितभाषी, गुप्ताथटि शलैीिुळे मतची अमभव्यक्ती िधी िधी दुबोध िोऊन 
गेली आिे. ति िधी िेवळ शद्बाचंी आतषबाजी ििण्यातच ती ििली आिे असे वाटू लागले. स्वच्छंदवादी 
िमवतेला छळणाऱ्या भावमववशतेच्या शापातूनिी ती सवटथैव िुक्त झालेली नािी. मवशषेतः िािी मनसगट – 
िमवतातं सृष्टीतील घटिानंा िानवी रूपात पािण्याचा अट्टािास ती जेव्िा ििते तेव्िा या भावमववशतेचा 
वास मतच्या िाव्याला येऊ लागतोच. 

 
या साऱ्या त्रटुींचे भान ठेवनूिी एमिलीच्या िाव्याची बलस्थाने ठळिपणे नजिेत भिल्यावाचनू 

ििात नािीत. एिा िसिशीत, सिधृ्द व व्यामिश्र भावजीवनाचा सिथट प्रत्यय घिमवणािे आमण िानवी 
िनाच्या तिल िंगच्छटा अचूिपणे शब्दबद्ध ििणािे िे िाव्य आिे. पण भावनेच्या िळव्या लाटेत विात 
जाऊन बदु्धी व मवचािघनता सदैव गिावनू बसणािे िे िाव्य नािी. मतच्या सवोत्ति ओळींत अव्वल दज च्या 
िवीला शोभेल असे सुभामषतक्षि अमभव्यक्तीप्रभतु्त्विी मनमश्चतच आढळते. सखोल कचतन व तीव्र भावना 
याचंा संगि घिमवणािी िी िमवता मट. एस्. एल्यटच्या आधुमनि िाव्यादश ला साजेल अशीच आिे. 
एमिलीच्या िाव्यातील िी बुध्दी व भावना याचंी साधलेली युती, मतची प्रचमलत धिटिल्पनेमवुध्दची 
बंिखोिी, मतचा जीवनाििे पािण्याचा संशयात्िि दृष्टीिोन आमण मतची उपिोध-उपिासयुक्त अमभव्यक्ती 
या मवशषेािुंळे मवसाव्या शतिातील वाचिाला एिोमणसाव्या शतिातील एमिली सििालीन वाटावी. 
िेमियन िूि, िाटट के्रन व िॉन िॅि आय् िेन इत्यादी आधुमनि अिेमििन व िब्ल्यू. एच्. ऑिेन आमण 
स्टीव्िन स्पेन्िि िे आधुमनि मब्रमटश िवी यानंा एमिसीच्या िाव्याचे मवशषे आिषटण िा वाटे याचा उलगिा 
यावरून व्िावा. अिेमििन सामित्यातील सवोत्ति िवमयत्री व मवश्वसामित्यातील प्रथि श्रेणीच्या गूढवादी 
िवी व भाविवींपैिी एि असेच एमिली मिमिन्सन चे िास्त िूल्यिापन आज िेले जाते. 
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२ : अनुवादानवषयी थोडेसे 
 
‘अनुवाद मस्त्रयासंािखे असतात. त्यातील जे एिमनि असतात, ते सुंदि नसतात व सुंदि असतात 

ते एिमनि नसतात’, अशी अनुवाद व स्त्री याचंा एिाच उतावळ्या फटिाऱ्यात अमधके्षप ििणािी एि उक्ती 
इंग्रजीत आिे. ‘अनुवादित  िा बेइिान असायचाच’ (‘Traduttore Traditore’ = Translator - Traitor) 
अशी एि इटामलयन म्िणिी आिे. अनुवादित्य चे िाि मिती िठीण असते िे या व तत्सि उक्तींवरून 
िळाव.े पिभाषासामित्यिृतीतल्या सजृनात्िि अनुभव व िूलाथांना धक्का न लावता त्याचंी पृथगात्िता 
स्वभाषेत प्रािामणिपणे अमभव्यक्त ििणे व तो ििीत असताना िुळातील िचना, तंत्र व शलैीमवषयि 
वैमशष्यानंािी शक्य मततिा न्याय देणे या प्रथिश्रेणीच्या अनुवादाच्या िुख्य िसोया. िाव्याच्या 
अनुवादात ति या िसोयाचंी धाि अमधिच तीव्र बनते. ‘भाषातंिात िुळातली जीवनसत्वचे ििवनू 
जातात’, असे िवींद्रनाथ टागोिानंी म्िटले आिे. त्याचा प्रत्यय िाव्यानुवादात अनेिदा येतो. अव्वल 
दज च्या िाव्याचे आव्िान ति जीवघेणेच. 

 
या सवट वस्तुस्स्थतीची िास्त जाणीव ठेवनू एमिली मिमिन्सन चा िा अनुवाद ििण्याचा प्रयत्न 

िेलेला आिे. मतच्या १७७५ िमवतापंैिी फक्त १५० सवोत्िृष्ट िमवताच अनुवादासाठी मनविल्या. पिंतु या 
मनविि िमवतात एमिलीच्या सिग्र िाव्यातील प्रिुख मवषयाचें व आशयबधंाचें योग्य ते प्रमतमनमधत्व िसे 
साधता येईल याचािी मवचाि िेलेला आिे. अनुवाद पद्यरूप िेलेला आिे िािण िाव्याच्या गद्यरूप 
अनुवादात िचना, तंत्र व लय या िमवतेच्या िित्त्वाच्या अंगाचें प्रमतमनमधत्व अमजबात िेले जात नािी. 
अनुवादात िुळातील चतुष्पदी िचना बिुधा तशीच ठेवलेली आिे व िुळातील स्त्रोत्रवृत्ताला जवळ वाटेल 
अशी पादािुलिसद्दश – पण मततिी बंमदस्त नव्िे – अशी छंदिचना वापिली आिे. (प्रसंगी जेथे िे शक्य 
झालेले नािी तेथे िुक्तछंद वापिला आिे.) अशास्त्रोक्त यििे िा एमिलीच्या िाव्यतंत्राचा एि अनोखा 
मवशषे-तोिी शक्य तेथे िायि ठेवण्याचा प्रयत्न िेलेला आिे. व िािी मठिाणी शास्त्रोक्त यििे साधणे 
शक्य असूनिी एमिलीच्या ताजििालाला आपली बेंगरूळ वीट लावण्याचा िोि टाळला आिे. एमिलीने 
आपल्या िोणत्याच िमवतेला शीषटि मदलेले नािी. अनुवादात िात्र बिुधा िमवतेच्या पमिल्या । दुसऱ्या 
ओळीतला िित्त्वाचा शब्द अगि शद्बप्रयोग घेऊन किवा िमवतेतील भाव लक्षात घेऊन शीषटि मदलेली 
आिेत. यािागे ििाठी वाचिाची सोय पिाणे िाच मवचाि आिे. पिभाषेतील सामित्य-मवशषेतः िाव्य-
अनुवामदत स्वरूपात वाचताना सािान्य वाचि जिा चाचपित असतो. िाव्यानुभवात त्याला थोिेफाि 
साह्भतू व्िाव ेया दृष्टीने िी शीषटिे मदलेली आिेत. चोखंदळ वाचिानंी अथ त् त्याचं्याििे संपूणट दुलटक्ष 
ििाव.े 

 
पिभाषा व स्वभाषा यातंील सासं्िृमति संदभांची व सामित्य – संिेताचंी मवमभन्नता िा 

अनुवादित्यांच्या िाग तील एि िोठाच अिसि असतो. िे संदभट जसेच्या तसेच अनुवादात आणण्यात 
िुळाशी इिान िाखल्याचे िोििे सिाधान लाभले तिी त्यातील अनुभतूीचा मजवतंपणा शद्बशः भाषातंिाच्या 
िािामगिीत ििवनू बसल्याचे ुखुख लागते. िा मजवतंपणा िाखण्यासाठी िूळ संदभट-संिेतानंा मिळतील 
जुळतील अशी त्याचंी स्वभाषेतील प्रमतरूपेच वापिणे श्रेयस्िि. उदाििणाथट ‘िीलनक्षण’ िे शीषटि मदलेल्या 
िमवतेत (िुळातील िमवता क्रिािं : १३३९- सूची पिा) एमिलीने मप्रयिि-पे्रयसीच्या संबधंात िधिाशी व 
गुलाब याचें रूपि वापिले आिे. अनुवादात त्यानंा भुगंा व ििमलनी िेल्यािुळे िूळ िमवतेतील भावना 
अमधि प्रभावीपणे भाितीय िनाला जाणवावी. तसेच ‘एि सिल : िृत्यू बिोबिची’ िे शीषटि मदलेल्या 
िमवतेतील (िुळातील िमवता क्रिािं ७१२) पमिल्या ििव्यातल्या क्रिािं तीन व चािच्या ओळी अशा : 
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‘The carriage contained but just overselves/And Immortality’ यातील ध्वनी असा िी िमवतेतील 
भाष्यिाि स्त्री व मतची मप्रयिि (सिूतट) िृत्यू गािीतून मफिायला मनघालेली आिेत. तत्िालीन सािामजि 
प्रथेला अनुसरून दोन अमववामित स्त्री परुूष एित्र आल्यावि िुलीला सोबत म्िणनू एि प्रौढ व मववामित 
स्त्री बिोबिच असेच. अनुवाद ‘दोघंच िोतो आम्िी गािीत । आमण पाठिाखीण अििता’ असा िेलेला आिे. 
येथे िुळातील ध्वन्यथट बव्िंशी िाखून (सवटस्वी अचिू नसला तिी) ििािाष्रीय सािामजि प्रथेला साजेल 
असा ‘पाठिाखीण’ िा शद्ब अनुवाद शद्बशः नसण्याचा आिोप पत्िरूनिी िुद्दाि घातला आिे. िािी 
िमवतात आलेले एमिलीच्या व्यस्क्तगत आयुष्याचे, बायबलिधील घटना व पाते्र याचें, व मनसगटिमवतातंील 
स्थल व सृमष्टवैमशष्यमवषयि – असे सािे संदभट स्पष्ट ििण्यासाठी त्या त्या स्थानी छोया मटपा मदल्या 
आिेत. 

 
जवळजवळ २५ वष ेएमिलीची िमवता िन टि मवद्यापीठातील अिेमििन वाङ ियाच्या पदव्युत्ति 

मवद्यार्थयांना मशिमवण्यातील आनंद लुटताना (िा ऐस्च्छि मवषय असल्यािुळे वग त अगदी ४-५ च मवद्याथी 
असत व तेिी या सामित्यात मवशषे िस असलेले. िाव्यास्वादास यािून अमधि अनुिूल पमिस्स्थती 
िुठली?) िेव्िा तिी मतचा पद्यरूप ििाठी अनुवाद ििावा असे वाटे. १९५३ साली ‘जीवन वणे’ू िा िाझा 
पमिला व एििेि ििाठी िाव्यसंग्रि अििदाबाद येथील ििाठी सामित्यसंिेलनात प्रिामशत झाल्यावि 
नंतिच्या िाळात व्यवसायामनमित्त ििािाष्राबािेि तीस वष े िाढावी लागल्यािुळे, तसेच व्यावसामयि 
जबाबदािीला (िाझ्या एिा मित्राच्या म्िणण्याप्रिाणे जिा फाजीलच प्रािामणिपणे) अनुसरून इंग्रजी 
संशोधनपि लेखनावि लक्ष िें मद्रत िेल्यािुळे ििाठी िमवतेच्या देवाच्या आळंदीला मनघालेलो िी टीिेच्या 
(व तीिी पिभाषेतील सामित्याच्या) चोिाच्या आळंदीला जाऊन पोिोचलो िोतो. या के्षत्रात थोिेफाि िायट 
िातून घिले याचे सिाधान असले तिी ििाठी िमवतेचे देणे चुिते न िेल्याची खंत िनात िामिलीच. आता 
व्यवसाय मनवृत्तीनंति िे देणे, पुनर्मनर्मितीच्या स्वरूपात िा िोईना, अंशतः तिी फेिण्याचा प्रयत्न ििावा 
िािी मवचाि या अनुवादािागे आिे. एमिलीची िमवता प्रथि श्रेणीची आिे. मतच्या सािर्थय चा थोिा फाि 
तिी प्रत्यय यािुळे ििाठी वाचिानंा घिला व मतची िूळ िमवता वाचण्याची पे्रिणा त्यानंा मिळाली ति िा 
अनुवादप्रपचं अगदीच वाया गेला नािी असे सिाधान िला बाळगता येईल. 

 
या अनुवादाच्या प्रिाशनाची जबाबदािी ििािाष्र िाज्य सामित्य संस्िृती िंिळाने स्वीिािली िा 

एि िोठाच िान आिे असे िी सिजतो. िा सुयोग घिवनू आणण्यात अनेि स्नेिी व मितकचति यानंी 
िातभाि लावला. त्यापंैिी प्रा. स. ि. देशपािें, सौ. वासंती िुझुिदाि, प्रा. सिोमजनी वैद्य व प्रा. य.ू ि. 
पठाण याचंा मवशषे आभािपूवटि उल्लखे ििावासा वाटतो. वासंतीने एमिलीच्या एिा उत्िृष्ट 
मनसगटिमवतेतला िूि आपल्या सिाईत िंुचल्यात पििून िुखपृििी सजवले व िाझा ऋणभाि वाढवला. 
शिंुतलाचे साह् ति िेवळ सुवाच्य िुद्रणप्रत ििण्यातच झाले असे नािी, मतने पिखिपणाने अनेि 
सुयोग्य बदल सुचमवले िे ऋणिी ‘नसे थोििे’. 

 
इंग्रजी मवभाग, मधुकर नाईक 
िंुबई मवद्यापीठ, 
िंुबई. 
िाचट १९९०. 
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अनुवादकता : पनरचय 
 
प्रा. िधुिि िृष्ण नाईि याचें मशक्षण िंुबई, िन टि व पेन मसल्व्िेमनया मवद्यापीठात झाले. 

पेन मसल्व्िेमनया मवद्यापीठात त्यानंी अिेमििन वाङ ियाचा मवशषे अभ्यास िेला. िॉ. नाईि िे सुिािे दोन 
दशिे िन टि मवद्यापीठात इंग्रजी मवभागाचे ज्येि प्राध्यापि व मवभागप्रिुख िोते. नॅशनल फेलो, नॅशनल 
लेक्चिि व सीमनयि िॉिनवले्थ फेलो िे सन्िान त्यानंा लाभलेले आिेत. सध्या ते िंुबई मवद्यापीठातील 
इंग्रजी मवभागात अनुदान आयोगमनयुक्त संशोधि-प्राध्यापि म्िणून अँग्लो-इंमियन िादंबिीवाङ िय या 
मवषयावि संशोधन ििीत आिेत. 

 
िॉ. नाईि याचंी गणना भाितीय इगं्रजी सामित्याच्या प्रिुख भाष्यिािातं िेली जाते. त्याच्या 

इंग्रजी टीिागं्रथापैिी िाजा िाव (न्यूयॉिट , १९७२), अ मिस्टिी ऑव्ि इमंियन इसं्ग्लश मलटिेचि (सामित्य 
अिादिी, मदल्ली, १९८२, १९८६) व िाय् टी व्िॉय् सेस : स्टिीज्  इन टी. एस्. एल्यट (मदल्ली, १९८०) याचंा 
मवशषे उल्लखे ििण्यात येतो. इंमियन क्लेमिह्जू (१९८९) िा त्याचंा इंग्रजी िाव्यगं्रथ आिे. 

 
जीवनवणेु (१९५३) िा िाव्यसंग्रि व भाितीय इंग्रजी सामित्याचा इमतिास (शिंुतला नाईि याचं्या 

सििाय ने) िे प्रा. नाईि याचें ििाठी गं्रथ सामित्य. सामित्य अिादिीच्या एन साय् क्लोपीमिया ऑव्ि 
इंमियन मलटिेचि या गं्रथासाठी त्यानंी ििाठीतून अनेि इंग्रजी अनुवाद िेलेले आिेत. िुसुिाग्रजाचं्या 
मनविि िमवताचें त्याचें इगं्रजी अनुवाद इमंियन मलटिेचि (मदल्ली) या मनयतिामलिात प्रमसध्द झालेले 
आिेत. ति एमिली मिमिन्सन, टी. एस्. एल्यट, मनस्सीि इझीक्यल व ििला दास याचें त्यानंी िेलेले 
ििाठी अनुवाद पूव , साधना, अनुष्टुभ व िमवतािती या मनयतिामलिात आलेले आिेत. सध्या ते टी. एस्. 
एल्यट : मनविि िमवता-सटीि ििाठी अनुवाद या प्रिल्पावि िाि ििीत आिेत. 
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कवी 
 
सरळसोट िाच्यार्थातून 

मिलक्षि ध्िन्यार्थथ िाढतो 
तोच ििी. दाराशी उगिनू स ििाऱ्या 

गािठी फ लाांतून तो इतिां  अत्तर मपळतो 
 
िी यापूिी आपिच िा नािी 

िेलां  ते असा आपल्याला प्रश्न पितो. 
तोच ििी िी जो आपल्या 

िोळयाांसिोर मचत्रां उभी िरतो. 
 
त्याच्याशी आपली िरता त लना 

आपि जन्िदमरद्री झालो आिोत असां िाटतां 
पि तो ल टतो आपल्याला इतक्या अभामितपिे 

िी आपलां  िािीच न िसान िोत नसतां. 
 
त्याची अस्स्ित 

िीच त्याची सांपत्ती 
साांतापलीििे असते 

मतची व्याप्ती. 
 
 

यादी 
 
िाझ्या यादीत – िेलीच िी ती तर 

पमिलां  स्र्थान ििींचां ठरतां 
नांतर अन क्रिे येतात सूयथ, िसांत ि स्िगथ 

अन् िग िाझी यादी पूिथच िोऊन जाते. 
 
पि मिचाराांती िाटतां िला 

िी ििींच्यात िे नांतरचे सारेिी 
आलेच िी – िग नोंद िशाला त्याांची? 

म्ििून िी म्ििते ििी म्ििजे सिथ िािी. 
 
िमिसृष्टीत फ लतो िसांत साऱ्या िर्थभर 

ि पौिात्य देशाांनािी िारेिाप िाटािी 
इतिी सूयथप्रिाशाची िरतात ते उधळि 

अन् आपल्या भक्ताांसिोर जो उभमितात ििी –  
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त्याच्याइतिा खरा स्िगथ 

िनोिर जर असेल 
तर त्या स्िप्नभिूींच्या सजृनाांच आव्िान पेलूनिी 

ििींची प्रमतभा द दथम्य रािील. 
 
 

कवी आनि शब्द 
 
“घ्यायचां िा त ला, पािीन िी” 

-ििी म्ििाला स चमिलेल्या शब्दाला 
“त्या उिेदिाराांच्या राांगेत रिा उभा 

त झ्यािून चाांगला ि िी मिळतो िा पािीन तोपयंत”. 
 
साऱ्या भार्ाशास्त्राचा शोध घेतल्यािर 

त्या शब्दाला बोलाििार िोता ििी 
तोच जी सािार िरायसाठी 

िेली िोती उिेदिारी साऱ्या जगानां 
 
त्या स्िप्नसृष्टीचा एि अांशच आपोआप 

ििीच्या सिोर येऊन उभा ठािला. 
देिदूत नािी उलगित िी सषृ्टी 

िािसाांनी िेलेल्या नेिि िीला अन सरुन. 
 
 

गं्रथ 
 
आपल्याला दूरदेशी घेऊन जायला 

ग्रांर्थासारखां जिाज नािी 
अन् िमितेच्या नाचऱ्या ओळींच्या पानापेक्षा 

अमधि जलदगती अश्विी. 
 
ििथदमरद्रयालािी परिितो िा प्रिास 

ज्याला िसलांिी भािां नािी द्यािां लागत 
िानिी िनाला देशान्तरी नेिारा 

मिती स्िस्त असतो रर्थ. 
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प्रनसध्दी 
 
आपलां  मलखाि िरिां प्रमसध्द 

म्ििजे िनाचा मललाि िरिां 
इतिां  ओांगळ िृत्य ठरािां सिर्थथनीय 

फक्त गमरबी िटिायचा एि उपाय म्ििनू. 
 
आम्िी ििी आिच्या ख राड्ाांतून एि िळे 

भिूबळी िोऊन देिाघरी जाऊ 
पि आिच्या मिश ध्द िनाचां 

भाांििल नािी देिार िोऊ. 
 
िनािर पमिला अमधिार आिे देिाचा 

त्यानांच आिे मदलेलां  ते 
अन् त्यानांतर असतो त्याचा- 

िी ज्याच्या शमररात आिे िसलेलां  ते. 
 
िाित्या िाऱ्याचे मििा गठे्ठ बाांधून 

देििृपेचा सौदा िरून टािा 
पि िानिी िनाचा निा िरू अििान 

त्यािर किितीचा िारून मशक्का. 
 
 

घर 
 
िाझ्या घराचां नाि आिे सांभि 

ते आिे छान गद्य िास्तिािून 
अमधि ििशेीर मखिक्याांचां 

अन् दाराांचां आमलशान. 
 
सीिर िृक्षासारखां िजबतू 

आिे एिेि दालन त्यात 
तर मटिाऊ आिे छप्पर 

आभाळाचा ििीपाट. 
 
बिे पाि िे येतात इर्थां 

अन् एिच िाि िला असतां 
िाझे इिले िात पसरुन पिायचां 

स्िगथ ििळायला त्याांत. 
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सौंदयय 

 
सौंदयाला िूळ नािी – स्ियांभचू ते 

पाठलाग िेलास त्याचा तर ते मिरतां 
पि पाठ सोिलीस त्याची िी 

सिोर ते अितरतां. 
 
ि रिाांच्या िेसातून िारा जेव्िा मफरितो बोटां 

तेव्िा ज्या लिरी येतात उसळून 
त्याांना गाठू शिशील िा िधी? 

देि त ला ि ळी देिारच नािी असां िरू. 
 
 

संुदरतेचा घेराव 
 
स ांदरतेचा घेराि िोतो असह्य िला 

स ांदरते! िाझ्यािर दया िर 
पि येिो िरि त ला िोळयात साठिताना 

आजच िरिां असेल िाझ्या नमशबी जर. 
 
 

संुदरता आनि सत्य 
 
स ांदरतेसाठी िेले िी 

अन् र्थिग्यात प रलां  िला 
तेिढ्यात आिलां  एिाला शजेारच्या र्थिग्यात 

तो िोता सत्यासाठी िेलेला. 
 
‘िशासाठी िेलीस’? िळूच मिचारलां  त्यानां 

‘स ांदरतेसाठी’, िी उत्तर मदलां  
‘अन् िी सत्यासाठी’ – म्ििाला तो, 

‘दोन्िी एिच, आपि सिोदर झालो’. 
 
अन् असेच एिा रात्री भेटलेल्या सोयऱ्यािािी 

आम्िी र्थिग्याांतून बोलण्यात ग ांगलो 
शिेटी शिेाळ आलां  ओठाांपयंत साठून 

र्थिग्याांिरची नािां झािून गेली. 
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जगाला नलनहलेलं पत्र 
 
िे आिे िी जगाला मलमिलेलां  पत्र 

जरी त्यानां िधी िळमिली नािी िला 
सृष्टीनां भाि ि उिेदपिानां 

साांमगतलेली साधीस धी िाता िािी िला. 
 
सृष्टीनां ज्या िाती पाठमिला आिे सांदेश 

ते मदसत नािीत िला िर 
लािक्या देशबाांधिाांनो सिान भतूीनां 

पिाल ना िाझ्याििां मतच्या पे्रिाखातर? 
 
 

चेटूक 
 
चेटमििी फाशी जात, इमतिास साांगतो 

पि इमतिासाला अन् िला आिे िािीत 
िी रोज आढळतां प रून उरेल इतिां  चेटूि 

आपल्या आजूबाजूला या मिश्वात. 
 
 

आई 
 
सृष्टी इतिी िायाळू 

नसेल ि ठली आई 
अमतिांद-िा अमतनाठाळ लेिरािरिी- 

ती रागाित नािी. 
 
िातलेल्या खारीला 

िा उतािळया पाखराला 
ती िशी आिरते िे िळतां 

िोंगर-रानातल्या ि शामफराला. 
 
िसांतताल्या मतसऱ्या प्रिरी 

मतचां सांभार्ि मिती िध र 
जेव्िा उभां घरि ल जितां मतच्याभोिती 

अन् सूयथमिरि िािळती मक्षमतजािर –  
 
उिटतो साद मतचा धरेच्या गाभाऱ्यात 
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इिल्या टोळाला अन् साध्यािी फ लाला –  
अस्फ ट प्रार्थथना म्ििण्यासाठी 

प्रिृत्त िरायला. 
 
सारी लेिरां झोपी गेली म्ििजे 

जाते ती आभाळातले मदि ेउजळायला- 
िग मतरू्थन ओठाांिर सोन्याचां बोट ठेऊन 

अपार पे्रिानां लक्षपूिथि साांगते िािून साऱ्याांना शाांत रिायला. 
 
 

सायनंिनतज 
 
रोज सांध्यािाळी मक्षमतजािर 

जगातला सिात िोठा िििा पेटतो- 
ि िालािी नािी िाटत आश्चयथ त्याचां 

पसरताना तो ि िी नािी घेत त्याची दखल. 
एि पमश्चिेतलां  गाि स्िािा िरतो तो 

याची गांधिातािी नसते ि िाला 
प्रत्येि सिाळी प न्िा उभिलां  जातां ते गाि 

परत सांध्यािाळी जळून खाि व्िायला. 
 
 

नाट्यप्रयोग 
 
मदिसाच्या स दूर रांगिांचािर 

जिू प्रचांि फूटलाइट उजळते 
झािाांचे ब ांधे लाल रांगात 

न्िाऊन मनघाले. 
 
मिश्वानां टाळया िाजिनू दाद मदली 

अन् ठळि उठून मदसला िला 
त्याच्या राजशािी रुबाबािरून 

देि पे्रक्षिात बसलेला. 
 
 

चंद्रकोर 
 
िालपरिा तर चांद्रिोर 

एि सोन्याची िोती िन िटी 
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पि आता िळतां आिे साऱ्या जगािर 
मतचां ि ख पूिथ गोलािृती. 

 
मतचां भाळ आिे मनतळ रूपेरी 

गाल आिेत िैिूयातून िोरलेले 
मतच्या िोळयाांना एिच सार्थथ उपिान 

दांिकबदू िसांतातले. 
 
मतचे ते सोन्याचे ओठ आिेत घट्ट मिटलेले 

पि मतची रूपेरी लिर लागेल 
अन् आपल्या मप्रयिराला पािून िसेल ती 

तेव्िा उजळेल स्स्ित त्याांिर िसले? 
 
मतच्यासि ेनभात अगदी सिात दूरचा 

तारा असिां िािी एि आिे िान 
त झ्या राजिाड्ािरून तर मतचां 

नक्कीच जािार आिे यान 
 
आिाश िे मतचां मशरोभरू्ि 

अन् धरा म्ििजे पादत्राि 
ताऱ्याांनी जिमिलेली आिे मतची िेखला 

मनळां िस्त्र मतनां िेलां  आिे पमरधान. 
 
 

सोनरंग 
 
इतर िोित्यािी रांगािून 

सृष्टी सोनेरी जपून िापरते 
आपल्या मनळयाशार सूयास्ताांसाठी 

तो ती सारा राखून ठेिते. 
 
लाल रांगाची उधळि िरते ती स्त्रीस लभ 

पि सोनरांग िाताळते राखून िात 
तोलून िापून अन् त टप ांजे 

मप्रयिराचे बोल जसे उिटतात. 
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जगबुडी 
 
मबग लासारखा रोंरािला िारा 

सोसाटला गितातून 
अन् तापलेल्या िातािरिाला 

भरली मिरिी ि िि िी 
इतिी भयसूचि िी एिाद्या 

पोपटी ब रख्यातल्या ििळीला घाबरल्यागत. 
आम्िी घेतल्या दारांमखिक्या लािनू 

त्याचक्षिी धपापिाऱ्या झािाांच्या 
मिमचत्र जथ्याच्या िाथ्यािरून 

जगब िीच्या मिजेच्या लोळाचे पाय 
गेले दिादि 

अन् ि ां पिां सैरभरै उिाली 
मन घराांच्या जागी उतू गेल्या नद्या 

िाचले जे त्या मदिशी त्याांनी पामिलां  िे सारां - 
चचथच्या िळसातल्या घिाित्या घांटेनां 

किचाळत साांमगतली या अनर्थाची िाता - 
िेिढ्या येतात आपत्ती 

मन िेिढा जातो िोऊन मिनाश 
तरी अबामधत राितां अस्स्तत्ि! 
 
 

ऋतु 
 
मदसािासाांनी बदलतात ऋतू 

त्याांची िरािीशी िाटते पूजा 
तेव्िा यािा मिचार ऐिढाच िी 

मिरािण्यासारखी आिे त झ्यािाझ्या 
िातात जीि नािाची 

एि िलिी चीज! 
 
 

वसंतातलं काव्य 
 
आिाश पाििां िसांतातलां  

िेच िूर्ततिांत िाव्य – भले नसो प स्तिातलां  – 
खरां िाव्य िा िधी ि िाच्या िाती लागते? 
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वसंतवेड 

 
िसांतात र्थोिां ििेां व्िािां 

िे राजाच्यािी मिताचां ठरािां. 
पि िा सारा प्रयोग पाचूचा - 

िा लोिमिलक्षि देखािा मनसगाचा – 
जिू आिे आपल्या िालिीचा – 

अशा र्थाटात त्यात ग ांगनू जो ििेा जातो 
देि त्याच्या ठायी िास िरतो. 
 
 

वसंत-नदन 
 
िधिाशी नािी िला घाबरत 

फ लपाखराची आिे िाझी ओळख दाट 
रानातले सारेच गोमजरे प्रािी 

मिती पे्रिानां िाझां िरताना स्िागत – 
 
िी आले िी झऱ्याांचां िसिां उधाितां 

िारे अमधिच स्िैर लागतात उधळायला 
िग िाझ्या िोळयाप ढां अरे िसांत-मदना 

त झां िे पाांढरां ध िां  रे िशाला? 
 
 

ऊन 
 
िाचथ स रू िोतो न िोतो 

तोच िसांतागिी असां िािी 
ऊन उजळतां िी जे 

साऱ्या िर्ात िधीच अितरत नािी. 
 
एिािी ि रिात 

असा िािी रांग मभनतो 
िी जो शास्त्राला ठरेल द ष्ट्प्राप्य 

पि िनाला मभितो. 
 
मिरिळीच्या तैनातीला िजर असतां ते ऊन 

अगदी दूरिरचां उजळतां झाििी 
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त्या मतर्थां लाांब उतरिीिर 
िाटतां ते आपल्याशी बोलतांय जिू. 

 
िग जशी बदलत जातात मक्षमतजां 

िा िध्यान्िी सरतात 
तसां िूिपिे िािळतां ते 

-अन् आपि बसतो न सते पिात. 
 
एिाद्या धार्तिि मिधीिर 

चढािी बाजारू िळा 
तसांच िािीतरी िरपून 

िळिळ लागते िनाला. 
 
 

पानगळी वेल 
 
‘निा येऊ भेटीला’, पानगळी - 

िले साऱ्याांना बजािते- 
‘िसांतात घालीन िी मशरोभरू्ि 

निस्िार तोपयंत’. 
 
 

शरदागम  
[उत्तर अिेमरिाखांिात शरदऋतूत िेपलिृक्षाांच्या पानाांना लाल, शेंदरी, मपिळे-असे अनेि िनोिर रांग चढतात ि ते िोठे पे्रक्षिीय असतात.] 
 
सौम्य िोतािेत सिाळिळेा - 

शेंगाांिर उदी रांग आिे चढलेला - 
बोराांचे गाल िसे टम्ि फ गतािेत - 

ग लाब गेलेत गािाला. 
 
िेपलिृक्षाांनी लपेटलेत रांगीत गळपटे्ट - 

शतेाांनी लाल झगे पाांघरलेत - 
िला निो ि िी म्ििायला ब रसटलेली 

िीिी एिादी गळसरी घालीन म्ििते. 
 
 

कवडसा 
 
मशमशराच्या िातरिळेी 
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सांमधप्रिाशाचा एिादा िििसा मतरिस पितो 
अन् चचथिधल्या प्रार्थथनासांगीता सारखाच 

उरािर धोंिा ठेऊन जातो. 
 
िार िरतो तो - पि ओरखिािी नािी उठत 

देिे नक्षत्राांचेच - द ुःख ते 
पि खोल अगदी आत ि ठेतरी 

अांतरीची खूि पटते. 
 
िताश िनािरची तप्त-ि द्रा ती 

मतला िा उपाय असतो? 
आिाशीच्या ि ऱ्िािीचा 

तो एि घाि बसतो. 
 
घाि पितो अन् िान टििारतां आसिांत 

छाया बघतात श्वास रोधून 
िििसा िािळतो मन चराचरािर 

िरििळा जाते झािळून. 
 
 

नहमालय व फूल 
 
आपल्या राज्यात 

तांबूप ढे तांबू ठोिून त्याांिरली 
मििाची मनशािां फििित उभा ठािलेल्या 

मििालयाला एिदा ििि आली - 
बफाळ जमिनीतून िोिाििाऱ्या इिल्या पाांढऱ्या फ लाची 

अन् िग मििालयाची िान झ िली खाली. 
 
 

पवयत 
 
िी िधीच न पामिलेल्या देशात 

आिे म्िितात ॲल्प स पिथत उभा ठािलेला 
त्याचे पाय आिेत रोिले धरेिर 

त्याचा मशरपेच मभिलािे आभाळाला. 
 
त्याच्या त्या मचरस्र्थायी पायाांशी 

असांख्य फ लां  ि लतात फ लून 
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पि िसांतमदनी, अरे पिथता! 
िी त झ्याइतिीच जाते ना उांच िोऊन. 

 
 

बोरं 
 
त्या ि ां पिापलीििे 

झािां आिेत बोराांनी लगिलेली 
प्रयत्न िेला तर मनमश्चतच जिेल िला 

ि ां पिािर चढायला. 
मिती छान लागतात बोरां! 
 
पि झग्यािर िाग पिले तर 

देि नक्कीच रागाििार! 
अरेच्या - सिजा देिच असता लिान पोर 

िग - जिलां  तर - चढला नसता िा ि ां पिािर? 
 
 

पिी 
 
नाचत नाचत आला एि सिोरून पक्षी 

त्याला नव्िती जािीि िी पिात िोते 
चोचीनां एिा मिड्ाचे दोन िरून 

िचे्चच स्िािा िेले त्यानां ते. 
 
िग िाताशी असलेल्या गिताच्या 

प्याला तो दांि पात्यािरून 
नांतर द सऱ्या मिड्ाला िाट देण्यासाठी 

कभतीििे घेतलां  त्यानां सरिून. 
 
मभरमभरत्या िोळयाांनी 

त्यानां चटिन् सगळीििे घेतलां  पािून 
िण्यासारखे िला मदसले भ्यालेले िोळे ते 

आपलां  िखिली िस्ति िलिलां  त्यानां. 
 
एिाद्या सािध, सांिटग्रस्त प्राण्यासारखां. 

िी त्याला देऊ िेला एि दािा 
त्यानां पसरले पांख आपले 

अन् तो घरट्याििे गेला उिून. 
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ओरखािािी न उठिता चांदेरी फटिाऱ्याांनी 

िल्िी द भांगितात सागर 
िा द पारच्या मिनाऱ्यािरून उिी घेऊन - 

मनस्िन पोिताना फ लपाखरां - 
अििाशसि द्रात, त्याांच्यािूनिी िोती - 

त्या पक्षाची भरारी िळ िार. 
 
 

पक्ष्याची भरारी 
 
भरधाि गरगरिारी चािां  

िाट मदसते न मदसते तोंच मगळिारी - 
पाचूचा घ िता मिरिा नाद - 

फिफििारा लालभिि िगे - 
- अन् िरिळी िलेीिरची 

सािरते आपले मिस्िटलेले िेस 
- जिू िेिळ सिाळभरातच 

टू्यमनस [ट्यूमनस : उत्तर अमििेतील प रातन व्यापारी शिर. मिमटश स्िच्छांदिादी ििींप्रिािे एमिलीच्या सौंदयथसक्त िनाला 
सूदूरस्र्थल नािाांमिर्यी (उदा. ‘मसमसली’, ‘िाश्िीर’ इत्यादी) आिर्थि िाटे.] िूनचां सिज िापून अांतर 
आली आिे टपालगािी. 
 
 

साप 
 
गितातून िधीिधी 

ते कचचोळां प्रिरि सरपटतां 
भेटलां  असेल त म्िालािी 

एिदिच अितरत असतां - 
 
गिताचा पितो भाांग 

एिा मठपिेबाज रेरे्िर 
िग ती िोते गोळा त िच्या पायाशी 

अन् उलगिते प ढे िािी अांतरािर - 
 
मपित नािी िािी मजर्थां अशी र्थांि 

दलदलीची जिीन आििते त्याला - 
पि लिानपिी सिाळी अनिािी 

मफरताना मितीदा आिे िला मदसला - 
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-सिोर उन्िात एि चाबूि 

उलगिताना, अन् उचलायला 
गेले िी तर तो एिदि 

गोळा िोऊन अदृश्य झाला - 
 
मनसगातले मितीतरी प्रािी 

ओळखते िी, ते िला ओळखतात 
त्याांच्यामिर्यी स्नेिभाि आिे 

िाझ्या िनात भरलेला दाट - 
 
पि िी एिटी असो िा नसो 

िा प्रािी जेव्िा सािोरा येतो 
तेव्िा उरात भरते धििी 

अन् नािीचा बफथ  िोतो. 
 
 

कोळी 
 
आपल्या अदृश्य िातात 

तो एि चांदेरी धरतो चेंिू 
अन् एिटाच नाचत िळ िार 

आपली िोत्याची उलगितो लगि. 
 
शून्यापासून शनू्याििे अशी 

आपली तरल िराित बसतो िरीत 
मिििराला लागिाऱ्या िळेेच्या मनम्म्यातच 

त्याच्या पिद्यािर आपले मििून टाितो. 
 
एि तास प रतो त्याला आपल्या चिाित्या - 

उभिायला सािथभौि खांिािृती 
अन् िग स्िमनर्तित भगूोल मिसरून 

गृमििीच्या झािूला लोंबिळायला लागतो. 
 
 

सूर 
 
अनेि स रात गाते धरा 

मतचा एििी भाग असा नसेल 
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िी मजर्थां सांगीत नािी उिटत 
स ांदरता एि मचरसत्यच सृष्टीतलां . 

 
पि मतच्या जळीस्र्थळी 

ज्याचा स्िर उठत राितो 
तो रातमििा - िला िाटतां - 

सिात भािस्पशी गािां गातो. 
 
 

उंदीर 
 
आिाशातल्या बापा!  

िाांजरानां िारलेल्या 
उांदराची िर रे िीि 

त झ्या राज्यात त्याच्यासाठी 
एिादी ििलेी असू दे राखीि! 
 
त्या स्िगीय फिताळाांत 

येरे्थच्छ िि ेते ि रतित बसू दे त्याला 
अन् रािू दे िालचक्राचा मनव्याज फेरा 

भारदस्तपिे मफरतच रामिलेला. 
 
 

रेल्वे-इंनजन 
 
िजा िाटते िला ते िसां 

िलै मगळतां, दऱ्या चाटून घेतां 
टाक्याांशी पािी मपतां 

अन् िग स साट मभरिटतां - 
 
- िोंगरओळीं भोिती आमि 

नाि ि रित िोिाितां 
रस्त्याििेच्या झोपड्ाांतून 

अन् िग आरपार पोखरतां - 
 
- एखादी खाि, मशरताना 

मतच्यातून आरितां, ओरितां 
भेसूर गात रिगािां 

अन् िग टेििीिरून झेपाितां - 
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कखिाळत बोअनर्तजस [बोअनर्तजस : िानठळया बसमििाऱ्या आिाजात बोलिारा धिोपदेशि. या िूळ मिि ूशब्दाचा अर्थथ ‘िेघगजथनेचा प त्र’ 

असा आिे. मिस्ताने आपल्या मशष्ट्याांना ‘बोअनर्तजस’ असे सांबोधन मदले आिे. (पिा : सांत िािथ , ३. १७.)]प्रिािां 
अन् िग शिेटी ताऱ्यागत िरतां- 

िक्तशीरपिा मन बलदांि पि मनिूट 
आपल्या गोठ्याच्या दारात येऊन र्थाांबतां. 

 
 

वरदान असलेला शाप 
 
िा शाप पिा अल्पसा 

ज्याला प्रामििात्र िर िानतो 
मजतिा सिथगािी अज्ञात मततिाच 

त्याला पे्रि म्िितात. 
 
मिळाला नािी तर िरतो व्यमर्थत 

मिळाला तर जखि िरतो 
त्याचा प्रमतरूपी िात्र स्िगात 

नािी इतरत्र सािारत. 
 
 

वारसा 
 
द िेरी िारसा-मदलास तू िला राया 

पामिला प्रीतीचा 
आिाशातल्या बापालािी रुचला असता 

स्िीिार मजचा - 
 
त्यासि मदल्यास तू िला 

सागर-मिशाल सीिा द ुःखाच्या 
साांतापासून अनांतापयंत 

त झ्यािाझ्या नात्याच्या िक्षा मतच्या. 
 
 

फक्त दोनदा 
[आपल्या एिािी आय ष्ट्यात जिळिीचा अन भि एमिलीच्या िाट्याला दोनदा प्रिर्ाने आला या िस्त स्स्र्थतीचा सांदभथ या ि ‘िरिआधीच’ या 
िमिताांशी ज ळािा.] 
 
आता इतिां  िरिनू बसले िोते िी फक्त दोनदा 

अन् ते या िातीत आय ष्ट्याच्या 



 

अनुक्रम 

मभिारीि िोऊन उभी ठािले िोते िी दोनदा 
दारात देिाच्या. 

 
दोनदा अितरले देिदूत 

िाझी भरायला िटोरी 
देिा - अरे शर्तिलिा, साििारा, िायबापा - 

िी झाले आिे रे प न्िा मभिारी. 
 
 

मरिाआधीच 
[आपल्या एिािी आय ष्ट्यात जिळीचा अन भि एमिलीच्या िाट्याला दोनदा प्रिर्ाने आला या िस्त स्स्र्थतीचा सांदभथ या ि ‘फक्त दोनदा’ या 
िमिताांशी ज ळािा.] 
 
िरिाआधीच दोनदा िेले िी 

तरी अजून आिे िला पिायचां 
िी आिखी मतसरां एि मदव्य 

आिे िा िाझ्या नमशबी िरायचां- 
 
- त्या दोनदा भोगलेल्या मदव्याांइतिां च 

असेल िा ते अिस्ल्पत, मततिां च दािि? 
जो मिळतो िरपण्यासाठी तोच स्िगथ 

अन् जो िधी न नमशबी यािा तोच नरि. 
 
 

मनाची ननवड 
 
िन पारखून घेतां आपला सिचर 

अन् िग बसतां झािून ििाि 
त्याच्या त्या स्िगीय एिाांताच्या - 

निा ि िी येऊ आि - 
 
त्याला िळतां आपल्या ठेंगण्या दाराशी 

आिे र्थाांबलेला रर्थ- 
पिा नािी त्याला मतरे्थ ग ढगे टेिून 

मतष्ठला आिे एि सम्राट - 
 
िी पामिलां  आिे िी मिश्वसांसारातून 

ते एिालाच फक्त मनिितां - 
अन् िग आपल्या जामििचे्या झिपा 

दििन् दिपून घेतां. 
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इतरेजन 
 
लाभ झाला त झा तेव्िापासून रे 
पीिाच झाले आिेत िला इतरेजन रे.  
 
 

वैभव 
 
िाझां एिच िोतां िैभि- 

याची ठेि आठिि 
िी त झाच दास िोतां रे 

िाझां तनिन. 
 
 

तुझीच 
 
बांमदिान िर िला-पि िी गातच रािीन 

िद्दपार िर िला-पि िाझी सतार 
छेिीतच रािील िनात आपली सच्ची तार. 
 
िारून टाि िला-पि िाझा आत्िा िारील भरारी 

गात जात देिाच्या दारी - 
िी िी त झीच राििार. 
 
 

प्रनतननधी 
जीिनािून अग्रजात असते प्रीती 

िृत्यूबरोबर अांत नािी िोत मतचा 
प्रीती म्ििजे चराचराचा ि ळारांभ 

अन् प्रमतमनधी धरेचा. 
 
 

कंटाळा 
 
इतर िािी गोष्टींप्रिािे पे्रिालािी िां टाळतो आपि 

अन् देतो ठेऊन िपाटाच्या एिा िप्प्यात ते- 
अखेर आजोबाांच्या पोशाखाप्रिािे 
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ते ज नाट िळिाचे िाटू लागते. 
 
 

दे्वष आनि पे्रम 
 
िळे नव्िता िला ि िाचा 

दे्वर् िरायला 
िारि ित्यथ आिे िी िािीत िोतां िला - 

अन् िेिी िी 
आय ष्ट्य नव्ितां दीघथ 

दे्वर् नेण्याइतिां  तिीला. 
 
पे्रि िरायलािी 

नव्िता िळे िला 
पि िािसाला िािीतरी 

ििा ना उद्योग 
म्ििून प्रीतीचां सोपां िाि 

प रेल असां िाटलां  िला. 
 
 

पे्रनमक 
 
पे्रमिि िरतात िा िधी? 

िारि पे्रि आिे अिर 
नव्िे, पे्रि म्ििजेच ईश्वर. 
 
पे्रमिि िरतात िा िधी? 

िारि जे सजीि असतां 
पे्रि त्याला देिरूप देतां. 
 
 

कां? 
 
बोलता येतो प्रीतीला 

‘िाां’? िा एिच शब्द आतथ 
भेदायला अगदी पोलादी हृदयां 

िा एिाक्षरी शब्द िे सिर्थथ. 
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का करते मी पे्रम तुझ्यावर? 
 
िा िरते िी पे्रि त झ्यािर? 

िारि- 
िारा नािी मिचारत मिरिळीला 

िी िी िाितो तेव्िा 
तू तरारून उठतेस िशाला? 
 
त्याला आिे ठाऊि उत्तर 

अन् त लािी, िोय ना? 
आमि िळत नािी आपल्याला 

िी जे आपल्याला िळतां 
तेिढां आिे परेसां. 
 
मिजेनां नािी मिचारलां  िधी िोळयाला 

िी िी चििल्यािर तू िा जातोस मिटून 
िारि मिजेला िािीत आिे िोळयाला नािी िाचा 

अन् िळव्या लोिाांना असतात ििी - 
उत्तरां शब्दाांच्या पमलििली. 
 
सूयोदय प्रभामित िरतो रे िला 

िारि तो आिे सूयोदय 
अन् तो देतो िला मदठी 

अन् म्ििून 
पे्रि िरते िी त झ्यािर. 
 
 

प्रीती 
 
प्रीती-तू आिेस उत्त ांग 

त झा िोंगर चढून जािां शक्य नािी िला 
पि दोघां असतो ना आम्िी 

तर या नबाबी कचबोरॅझो [कचबोरॅझो : िध्य इकॅ्विॉरातला ज्िालाि खी पिथत. याच्या नादपूमरत नािाचा उपयोग िब्ल्यू जे. टनथर 
या ििीने आपल्या ‘रोिॅन््’ या भाििमितेत िसा िेला आिे िे पािण्यासारखे आिे.] पिथताला 
नििलां  असतां आम्िी आळीपाळीनां चढून 

अन् अखेर उभे ठािलो िार्था लािनू त झ्या िाथ्याला 
 
प्रीती - तू आिेस एि सागर अर्थाांग 

पार नािी िरू शििार िी त ला 
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पि दोघां असतो ना आम्िी 
एिाऐिजी 

अन् सार्थीला नाि, नािािी ि िसांतराजा 
तर ि िी साांगािां पैलतीरीच्या सूयापयंत आम्िी िारली असती बाजी. 

 
प्रीती-तू आिेस अिग ांठनात लपलेली 

मदसतेस तू अगदी र्थोड्ाांना िािी 
ते स खाितात, बदलतात, बरळतात अन् िरतात 

त झ्यािाचनू आनांदाचा अर्थथ लागत नािी 
म्ििून ‘मचरांतनता’ िे उपनाि आिे मदलां  त ला 
देिानांिी. 
 
 

ठेवा 
 
ि ठीत एि मिरििी साठिनू 

िी झोपी गेले 
ििते िोती ऊब, िारा पिलेला 

‘रामिना ि ठीतच ती’ िी म्ििले. 
 
जाग आली मन िी िाढली खरिपट्टी 

- बेईिान बोटाांची - खिा तर िरपलेला 
अन् आता आठििींची मिरििी 

- िा एिच ठेिा आिे िाझ्यापाशी उरला. 
 
 

भेट 
 
योग आला िोता भेटीचा 

मिती तपाांच्या मियोगानांतर 
द सरी अन् अखेरची िोती िी भेट 

देिाच्या न्यायासिोर - 
 
- आताां देिि क्त झालेल्या पे्रमििाांची. 

एिा दृमष्टके्षपातच स्िगथ गाठला 
स्िगािून सिाई अिृतयोग तो 

जेव्िा मदठी मिळते मदठीला. 
 
मदलां  िोतां टािून त्याांनी आय ष्ट्याचां ओझां 
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जन्िाला येऊ पाििाऱ्या गभागत- 
- िोती त्याांची स्स्र्थती - भेद एिढाच - 

िी िा जन्ि नव्िता त्याांचा साांताांतगथत. 
 
असला आगळा मििाि - सोिळा 

िधी ि िी िोता िा पामिला? 
स्िगानां िेले िन्यादान अन् आिांमत्रत 

- म्ििजे मभिस्त देिदूताांचा िेळा. 
 
 

अंनतम ििी 
 
िचन दे िला िी आय ष्ट्याच्या अांमति क्षिी 

बोलािशील तू िला 
त झा अखेरचा श्वास िाझ्यासाठी उिटािा म्ििनू 

अन् त झे िोळे शिेटी झािायला - 
 
- अगदी सम्राटानां स्ितुःच्या िाताांनी 

पािलेल्या नाण्याांनीिी नािी िी ते झाििार - 
तर िाझ्या ओठाांनी- िारि त झ्या मिटल्या िोळयाांची 

िीच िागिी असिार. 
 
सारे मनघून गेल्यािर रािीन िी िागां 

प न्िा एिदा योजना िरायला 
िी िाझ्या आय ष्ट्याची देऊन आि ती 

मिळिार नािी िा त ला प नजीिन भोगायला. 
 
एिढ्याच साठी असेल िाझा 

िा अघ्यथ िी िळािां त ला 
(िी अन िरि िेल्यािर त झां) िसा 

िरिानांद छेद देतो जीिनानांदाला. 
 
िाझाच आिे िक्क त झां छोटां र्थिगां राखायचा 

अन् त्यािर िािळतीचे रमिमिरि सिामधि िळे पिाि े- 
म्ििून सूयाला भ लिायचा; तसांच पिाटेच्या सिात टपोऱ्या दिकबदूांना 

र्थिग्यािर िरायला लािायचा मशििाि.े 
 
आमि द सऱ्या ि ठल्यािी र्थिग्याभोितीचां 

गित नसािां इतिां  मिरिांगार 
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कििा अमधि िायेची नसािी त्याची परखि अन्य र्थिग्यािर 
असा िट्ट धरायचा आिे िाझा मिशरे्ामधिार. 

 
िीच िरिार मिनांती 

येश-ूिातेला, असलीच ती तर 
अन् येशू सोिून इतक्या दूरस्र्थ अन्य व्यक्तीला 

पािू शिलीच ती तर -  
 
िी त झ्या गोि सामिध्याचां 

सदैि लाभािां भाग्य िला 
प रेसां नािी झालां  िारे िाझां द भाग्य 

िी िाझा स्िगथ िोता इतिी तपां िरपलेला? 
 
 

घरटं 
 
मतच्या िां ठी शोभेल िोत्याांची िाळ 

पि िाझ्याअांगी पािब ड्ाची िराित नािी 
मतच्या ललाटाला पेलेल राजयोग 

पि िाझ्यापाशी ि ि ट नािी. 
 
तरी हृदय आिे मतचां घरि लक्षि- 

म्ििून बाांधतो िी मतर्थां 
िाटक्या मन धाग्याांनी स बि मििलेलां  

िाझां शाश्वत मचिि-घरटां. 
 

माझं पे्रम 
 
इतिां  पे्रि िरते िी त झ्यािर िी त झ्यामशिाय 

जगू शतिे िी - म्ििजे िेिढां असेल पे्रि िाझां 
अगदी जीझसच्या प्रीतीएिढां? 

जेिढां पे्रि िरते िी त झ्यािर - 
- तू दाखि मसध्द िरून 

तेिढां िेलां  आिे जीझसनां िन ष्ट्यिात्रािर. 
 
 

माझ्या हृदयातून 
 
िाझ्या हृदयातून त ला िाढून टाििां 
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म्ििजे िापून टाििां - 
त्यातली रोमििीच 

िग िाझा ितृ्य मदनच तो िी रे!- 
 
बास्ल्टि सागरात अनेि लाटा 

तरी त्या मिळून एिसांध िोतो तो 
िाझ्यातून गितीखातर 

िाढून टािलां  त ला तर 
िाय रािील मशल्लि िाझ्या िीपिातलां  

िारि िी म्ििजे तूच. 
 
िूळ उपटल्यािर िले ि ठली!- 

तू नािीस म्ििजे न सताच िी- 
स्िगथ लूटून नेलेला - 

अन् अनांताचा प्रचांि मखसा िापला गेलेला. 
 

बदलेन मी 
 
बदलेन िी 

पि िेव्िा? 
िोंगर मितळून 

जातील तेव्िा. 
 
लटपटेन िी 

पि िेव्िा? 
सूयाला तेजाचा भरिसा 

िाटिार नािी तेव्िा. 
 
िैतागेन िी त ला 

पि िेव्िा? 
फ लपाखराला दांिाचा 

िीट येईल तेव्िा. 
 

बंदूक 
 
साांदीिोपऱ्यात पिलेल्या 

बांद िीसारखी िोती अिस्र्था िाझी 
पि एिे मदिशी आला िाझा धनी 

अन् ओळखून िला घेऊन गेला उचलून. 
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आता आम्िी रानात स्िच्छांद भटितो 

िमरिाांची िरतो मशिार 
अन् त्याच्या िाती िाझ्या गोळया सिाितात 

तेव्िा साद देतात त्याांना िोंगर. 
 
आमि ज्िालाि खीच्या चेिऱ्यािर 

आनांदलिरी उठाव्यात 
तसा िाझ्या िास्याचा प्रिाश 

उजळून टाितो दऱ्या. 
 
मदिसभराचां िाि सांपल्यािर रात्री 

धन्याच्या उशाशी बसून राखिदारी िरते िी 
त्याच्या िऊ उशीिर मिसािायला मिळण्यापेक्षा 

िा अमधिार िोठा. 
 
धन्याचा शत्रू म्ििजे िाझा िाििैरी 

िाझी धगधगती नजर िा िाझा जोशीला अांगठा 
ज्याला बनितो लक्ष तो प न्िा 

नािी िरू शित िालचाल. 
 
धन्यािून दीघाय  असेन िी 

पि िाझ्यािून उदांि औक्षिांत िोिो तो 
िारि िाझ्यात आिे फक्त िारायची शक्ती 

पि नािीये िरायची. 
 
 

पत्र 
 
त्याच्याििे मनघालायस तू! अरे भाग्यिान् पत्रा! 

साांग त्याला - 
साांग त्याला िी न मलमिलेल्या त्या पानाबद्दल 

साांग त्याला-िी िी न सतीच उभमिली िाक्यरचना 
गाळून मक्रयापदां अन् सिथनािां - 

साांग मलमिताना िशी धाित स टली बोटां िाझी 
अन् िग िशी जि-जिशीळ गेली िोऊन 

मन त्याांना झालां  िाय िे पिायला त झ्या पानाांना - 
िि ेिोते िोळे असां िाटलां  ना त ला? 
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साांग त्याला, मलिायची सिय नसलेलीचां आिे िे पत्र 
िाक्य िशी पाय ओढत चालली िोती त्याांिरून िळलां  असेल त ला - 

लिान पोरानां आईचा पदर िागून ओढािा त्यागत - 
त ला आली ना ििि त्याांच्या त्या धिपिीची 

साांग ते त्याला - पि निोच - 
ने िळे िारून िािीतरी बोलून - 

नािीतर धक्का बसेल त्याच्या िनाला 
म्ििून तू मन िी अमधि न बोलिां बरां. 

 
साांग त्याला - रात्र सांपली पि नािी सांपलां  मलमििां आपलां  

िग ते ज नां घड्ाळ ‘उजािलां ’ म्ििून कखिाळत बसलां  
अन् पेंग येऊन म्ििालास तू, ‘प रे िर ग आता’ 

िे साांगायला त ला िोि अिििार? 
साांग त्याला मिती िाळजीपूिथि बांद िेलां  िी त ला 

पि गोि पत्रा! उद्या त्याला मिळेपयंत 
ि ठे लपलास तू िे मिचारलां  ना त्यानां 

तर झ लित ठेि त्याला निारार्थी िान िलिनू [या िमितेतील भाष्ट्यिार स्त्री नसून प रूर् आिे असे िल्पून या 
िमितेचे प नलेखन िेले गेलेले आिे [पिा : द. कंप्लीट पोएम्स् ऑव्् एनमली नडनकन्सन् सां. टॉि् एच्. जॉन्् न्, पृ. २३८]. या िमितेच्या या दोन 
रूपाांचा तौलमनि मिचार रोचि ठरािा.]. 
 
 

तंू 
 
तू आिेस मजर्थां ते तर िाझां घर 

िाश्िीर िा िॅल्िरी [िॅल्िरी : मिस्ताला स ळी चढमिले ती जागा.] सिान िला 
एिच िान िा अििान िला 

िािीिी नाि असो त्या स्र्थानाला 
येईन िी मतर्थिर. 
 
स खदायी त झी प्रत्येि िृती 

त झी ग लािमगरीिी क्रीिारती 
त झी िैदिी सिाधानमनधी 

त झी मशक्षा भोगिां धिथमिधी- 
एिाांती पिते जेव्िा गळमिठी. 
 
तू नािीस मतर्थां आिेत क्लेश 

िग दरिळोत मतर्थां स गांधमिशरे् 
त झी मनष्ट्िृती िला िताश िरते 

भले िरो िाझी देिदूत स्त ती. 
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धंुद रात्री 

 
ध ांद रात्री - ध ांद रात्री! 

असते िी त झ्याजिळ 
तर भोगली असती सारी आपि 

ध ांद रात्रींची नशा िेिळ! 
 
िाऱ्याांची िाय तिा 

बांदरात नाांगरलेल्या बोटीला 
िशाला िोिायांत्र 

दयाचा निाशा िशाला? 
 
आता तरांगिां स्िगात - 

मदसला तो सागर, मदसला 
त झ्या मिनाऱ्याच्या ि शीत िाझी नाि मदसली 

मिसािले िा रे आज रातीला? 
 
 

मीलनिि 
 
मधटाईनां मनघाला भ ांगा 

आपल्या चिाित्या बसून रर्थात 
अन् रर्थासिट उतरला 

ििमलनीत. 
अव्याज स्स्र्थरमचत्ततेनां 

स्िागत त्याचां मतनां िेलां  
त्याच्या िािरेपिाला 

िािी िातचां न ठेिता सारां मदलां . 
फक्त जािां मनघून उरलां  त्याच्यासाठी 

जेव्िा िीलनक्षि सरला 
मतच्यासाठी िात्र रामिला बािी 

आनांदिल्लोळ सिपथिातला. 
 
 

पुरावा 
 
मसध्द िेलां  आिे िी िी 

त झ्यािर सदैि आिे पे्रि िेलां  
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िी पे्रिात पिण्याआधी त झ्या 
िी आय ष्ट्यच नव्िते पूिार्थी जगले. 

 
बजािते िी त ला 

िी िाझां पे्रि आिे मचरांतन 
िारि िे जीिन साांत नािी 

आमि पे्रि िेच जीिन. 
 
सख्या, याच्यािर त झा 

मिश्वास बसत नसेल 
तर एिच प रािा असेल िाझ्यापाशी 

- िाझा जीि स ळािर चढलेला. 
 
 

प्रतीिा 
 
तू येिार असतास शरदात 

तर ग्रीष्ट्ि िी असता घालमिला 
अस्फ ट िांसून अन् जरा नाि ि रिून 

गृमििी झटिते जशी िाशीला. 
 
िर्थभरानां भेटू शिेन िी त ला 

तर िमिन्याांचे ि टि ळे िरीन 
अन् ते एििेिात मिसळू नयेत म्ििून 

िगेिगेळया खिात ठेऊन देईन. 
 
भेट व्िायला िोिार असेल शतिाांचा उशीर 

तर िाताांच्या बोटाांिर िी घेईन ती िोजून 
अगदी व्िॅन मििन [अँर्थनी व्िॅन िीिन (१४९३-१६४५) या िच नौसेनाप्रि खाने १६४२ िध्ये िेलेल्या सि द्रसफरीत टास्िामनया बेटाचा शोध 
लािला ि त्याला व्िॅन िीिनचे नाि देण्यात आले िोते. उत्तर अिेमरिेच्या अगदी मिरुध्द मदशलेा असिाऱ्या या बटेाच्या उल्लखेाने प्रचांि अांतराची 
िल्पना सूमचत िेलेली आिे.] च्या देशात िाझी बोटां 

झिून पिेपयंत िजाबाक्या िरून. 
 
िे आय ष्ट्य सांपल्यािरिी तू मन िी - 

असूच याची असेल जर खात्री 
तर फोलपटासारखां फेिून देऊन ते 

िोईन िी अनांतयात्री. 
 
पि िे सारां िोिार आिे िेव्िा 
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अन् िरिार िे िाय उरलेला िाळ 
या द ष्ट मिचाराच्या गाांधीलिाशीची 

मनुःशब्द नाांगी िसते आिे िला. 
 
 

नवसर 
 
िाझ्या िना मिसरून जाउ या रे आपि त्याला! 

तू मन िी - आज रात्रीच्या िळेी 
मिसर तू त्याच्या प्रीतीची ऊब 

मिसरेन िी मतची झळाळी! 
 
िाि त झां तू िेल्यािर सागां िां िला 

िग िीिी लगेच स रुिात िरीन 
चल, आटप, नािीतर िेलास तू उशीर 

तर छळू लागेल ना िला त्याची आठिि! 
 
 

पयाय 
 
तू जग सोिून गेलास 

अन् जी पोिळी उरली भयाि - 
ती भरून िाढायला अमधि िािाांची ओझी 

िी स्ितुःिर घेतली लादून. 
 
मनसगथचक्र र्थाांबलां  तरीिी 

िाझ्या िष्टाांची चक्रां  मफरतच रामिली 
सृष्टीनां आपलां  िाि र्थाांबिलां  तेव्िा - 

िी िोती ि ठे स रुिात िेली. 
 
अांगातलां  चैतन्य गोठिायचा 

दििायच शरीर अन् िन 
िेला िी आटामपटा 

िज्जातांतूना र्थििायचा छळून. 
 
मप्रय व्यक्तींचां िस्ति 

जो धरेत लोटून येतो 
- आठितो त्याला तो िेशभारिी - 

त्याला िेव्िातरी र्थोिा दीनिािा मदलासा लाभतो - 
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पि िाझ्या द ुःखाचां साांत्िन िोईना 

िाझा अांधार झाला दाट 
िाझ्या साऱ्या क्लृप्त्याांची एिच पमरिती - 

तिाची झाली िध्यरात्र घनदाट. 
 
जामििचे्या िदेनेिर नािी उतारा 

जगण्याचा रोग बरा िोण्याला 
मनसगाच्या और्धालयात एिच उपचार 

- पयाय नािी िरिाला. 
 
 

पे्रमप्रकाश 
 
अांधारातच अमधि चाांगली पािू शिते त ला िी 

प्रिाश नािी लागत िला 
िारि िाझ्या पे्रिाचा लोलि फ लपाखराांिून 

अमधि गमिरे रांग दाखितो िला. 
 
खाि -मदिा जसा असतो सिर्थथ 

भगूभातला अांधार मनिारून टािायला 
तशीच भतूिाळात जी दिली आिेत िर्थ 

त्याांच्याि ळेच तर िी ज्यास्त चाांगली पािू शिते त ला. 
 
अन् त झ्या र्थिग्यातल्या शिपेमटिेतच 

सिात चाांगली पािू शिेन िी त ला 
िारि िी िाती उांच धरलेल्या मदव्याचा उजेि 

लख्ख उजळून टािील मतच्या तािदानाांला. 
 
ज्याच्या अांधुःिारात इळाळतो 

सदैि िाध्यान्िीचा अजोि रिी 
मदिस उगिायची कचता 

त्याला रे िशाला ििी? 
 
 

स्स्मतहास्याची खरेदी 
 
िी आले आिे त झां एि स्स्ितिास्य खरेदी िरायला 

फक्त एिच स्स्ितिास्य. 
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त झ्या ि खािरचां अगदी लिानात लिान स्स्ित 
इतिां  लिान िी ि िालािी नािी भासिार त्याची उिीि 

चालेल िी िला. 
त झ्या द िानाच्या दाराशी आिे िी उभी 

परििेल ना त ला िा सौदा - 
िाझ्या बोटाांिर आिेत खड्ाांच्या आांगठ्या या सौद्यासाठी 

िािीत आिे ना त ला िसे असतात खिे ते? 
िाझ्यापाशी सांध्यारागासारखी आिेत िाििां  

अन् ताऱ्यासारखां लिािते प ष्ट्िराज 
एिाद्या ज्यलूािी पटािा िा मिफायती सौदा 

िग -द्याल ना िो स्स्ित ते िला? 
 
 

तू मी आनि देव 
 
सि द्रात गेलास तू ब िून 

िाझ्या दृष्टीप ढून 
कििा नमशबी असेल त झ्या पििां - 

सूयापाशी अन् जळून जािां 
िा स्िगथद्वार तू व्यर्थथ ठोठाित बसलास 

तर त ला नािी मिळत प्रिशे 
तोंपयंत भांिािनू सोिीन िी देिाला! 
 
 

एकलेपिा 
 
अांतमरक्षात असतो एि प्रिारचा एिलेपिा 

तसा सागरात अन् िरिातिी 
पि िे सारे िाटतात सिाजशील 

त्या अर्थाांगतर मििराच्या - 
त्या एिाांमति एिाांतिासाच्या - 

त लनेत ज्यात िन स्ितुःच्या 
एिािीपिाला जातां सािोरां 

साांत असलेल्या अनांताचां दशथन घििीत. 
 
 

भाषा 
 
स खी प्रािी जी बोलतात 



 

अनुक्रम 

ती भार्ा फारशी नसते गोि 
पि जे नािीत बोलत ि क्यानां सोसताना 

- त्याांची िािी असते स रेल. 
 
 

अश्व 
 
िाळाच्या रर्थाचे िपटी अश्व 

र्थाांबत नािीत ि ठेिी -फक्त द ुःखाच्याच दारात 
पि मतर्थां इतक्या िािरेपिे अिून बसतात ते 

िी चाबिाांच्या फटिाऱ्याांना िसले ज िानतात! 
 
 

वेदना 
 
इतिी परािाष्ठेची असते एि िदेना 

िी ती मजिाला मगळूनच टािते 
अन् िग हृदयातल्या खोल घळीिर 

िूच्छेचां छत घालते - 
अशासाठी िी िग स्िृतीला 

त्या दरीच्या िाठािाठानां कििा िरून 
स खरूप जाता यािां म्ििून -श ध्दीत नसलेला 

िािूस पार जातो जसा 
पि उघड्ा िोळयाांनी जािारा िोसळतो आत 

िाि न् िाि मपचनू. 
 
 

वेदना आहे एक घूस 
 
िदेना आिे एि घूस 

जी उरातली तक्तपोशी मनििून 
मतच्यात ग प्त बीळ िरते 

अन् सापित नािी शोधून. 
 
िदेना आिे एि चोर 

तीक्ष्ि िान आिेत त्याचे 
ज्या अपार अांधारानां त्याला इर्थां - 

- परत िािललां  त्याची चािूल घेतो तो. 
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िदेना आिे एि जाद गार धािसी 
िच खाल्ली तर िोिार जखिी 

िदेना आिे एि खादािखाऊ प्रािी 
त्याच्या शौिाच्या निा येऊ आि िोिी. 

अतीि िदेना असते ि िी 
खोड्ात अिििलांत तरीिी न बोलिारी 

मजिांत जाळलीत मतला सािथजमनि चौिात 
तर िदामचत् मतच्या राखेला िाचा फ टेल. 

 
 

वेदनेचे व्याकरि 
 
िदेनेचा एि घटि म्ििजे स िपिा 

ि ठे झाला ि ळारांभ आपला - 
िे नािी मतला आठित, िा आपि नव्ितोच - 

असा िाळिी नािी स्िरत. 
 
िदेनेला नसतो भमिष्ट्यिाळ -ती असते स्ियांभ ू

मतच्या अनांतात असतो मतचा भतूिाळ - 
जो जाितो िी िदेना 

- प्रसिते नव्या िदेना मतन्िीमत्रिाळ. 
 
 

व्यथा 
 
असीि व्यर्था सोसल्यािर जामििलेा 

येतो एि प्रिारचा िोरिेपिा 
सांिदेना बसतात र्थिग्याांसारख्या औपचामरितेने मर्थजून 

बमधरलेलां  हृदय मिचारतां, ‘िीच सोसलां  िा िे सारां? 
अन् िेव्िाां? िाल? िा शतिाांपूिी? 
 
पाय यांत्रित् चक्रािार राितात मफरत 

खाली जिीन आिे िी ििा िी द सरां िािी न उिजताां 
सारी जािीि िरपलेला 

िा अर्थथशून्य प्रिास 
िी स ि दगिी शाांती. 
 
िी असते घटिा जिशीळ मशशाची 

िाांचलो तीतून तर अमिस्िरिीय ठरिारी 
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जसां बफात मर्थजिाऱ्या िािसाला स्िरते - 
- प्रर्थि ती ि िि िी, िग ती िरपिारी श ध्द 

अन् ितबल िोत जािां अखेर ते. 
 
 

सामना 
 
ख ल्या लढाईत तलिार गाजििां िे शौयाचां िाि 

पि त्यािूनिी अमधि लागतो शूरपिा 
हृदयातल्या द ुःखाच्या घोिदळाशी 

िरायला सािना. 
 
िोि कजितां ते जगाला नसतां ठाऊि 

अन् िोि पितां या सांगरात 
िायेनां नािी पिात ि ठेलेिी देशिासी 

त्याांच्या मर्थजिाऱ्या िोळयात. 
 
पि िाझी खात्री आिे िी अशा द भाग्याांसाठी 

देिदूत र्थाटानां मिरिििू िाढतात 
मििश भ्र गििशे घालून त्याांच्या 

ओळींिागून ओळी मशस्तीत चालतात. 
 
 

जोडी 
 
अगदी द ुःखाएिढां ज नां 
म्ििजे मिती िो ज नां? 
िर् ेस िारे अठरा िजार. 
अगदी स खाएिढां ज नां 
म्ििजे मिती िो ज नां? 
मततिीच िर् ेअसिार. 
 
नसतात सिसा एिसार्थ ती 
पि नाांदतात बरोबरच दोन्िी 
अन् िािी िेल्या िानिी िनाला 
नािी टाळता येत एिालािी. 
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ओझे 
 
आताइतिां  द ुःख प न्िा पेलायला 

िला मितीतरी तपां नसेल शक्ती 
ओझां एिदा ठेिल्यािर उतरून 

प न्िा िार्थी घेिां प्रर्थि असह्य िोतां - 
 
- िारि आपल्यातली अमतिान र्ी शक्ती असते िरपलेली 

अन् आपल्या ओझ्याला लाििार िात - 
तो ििािानि आपि िधीच पामिला नसल्यानां 

िोऊन जातो आपि गभथगमळत. 
 
 

सुख -दुुःख 
 
तरून जाऊ शिते िी 

िोि द ुःखाांचे 
सिय आिे िला - 

पि पिली पाठीिर 
स खाची अगदी िलिीशीच र्थाप 

तरी जातो िाझा तोल 
कझगलेल्या िािसासासखा - 

निो िसायला िला ि ठल्यािी दगिानां 
िशी अिखळली म्ििून. 
 
अगदी िजनां पेलेल 

इतक्या मशस्तीनां 
िजबूत मििलेली िदेना 

म्ििजेच शक्ती - 
द ुःखाांिर मदलासा मदलात 

राक्षसाांना तर 
िािसाांसारखे िातपाय गाळतील ते - 

पि द्या मििालय त्याांच्या खाांद्याांिर 
अन् सिज तो उचलून नेतील ते! 
 
 

वावटळ 
 
अत्यानांद िी एि असते िािटळ 
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जी आपल्याला जमिनीिरून उचलून नेते - 
- अशा िािी स्र्थानीं िी ज्याचे 

ििथन ि ठेिी आढळत नसते. 
 
जमिनीिर आिून नािी सोित ती आपल्याला 
आपिच भानािर येऊन खाली येतो 
पि त्या िांतरलेल्या जगातल्या सिलीनां 
आपि जरा ताजेतिाने झालेलो असतो. 
 
 

मृत्य ूनावाचा प्रािी 
 
मिश्वातलां  एििेि गूढ म्ििजे िाती 

अन् स्ितुःच्याच गािात 
िािीच नािी िािीत ज्याच्याबद्दल 

असा एििेि प्रािी म्ििजे ितृ्यू. 
 
िोि जन्िदाता त्याचा नािी ठाऊि 

िधी पोर तरी िोता िा तो? 
नव्िते सिांगिी ि िी त्याला 

नव्िते िाढीचे ियिी. 
 
आिे तो उद्योगरत, अबोल, 

िक्तशीर, मिचारशील, 
ल टाऱ्यासारख्या धािसी 

स्स्र्थर नाांगरलेल्या नौदलािून. 
 
पक्ष्यासारखां घरटांिी बाांधतो तो 

येशू [िािसाला अिर जीिनाचे िरदान देऊन येश ूमिस्त त्याची िरिाच्या पाशातून स टिा िरतो िी िल्पना येरे्थ अमभपे्रत आिे.] 
नेतो पळिनू - 
मपलाांिागनां मपलां  

त्यात ठेिलेली लपिनू. 
 
 

मृत्य ू
 
तो येतोय्, येतोय्  -उद्याचा िायदा न िरिारा प्रािी 

आता मशरलाय् तो आळीत - अन् आता उभा दारात 
नेििा ििीिरच िात आिे त्याचा 
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आत आलाय् ते अन् मिचारतोय्, ‘ओळखलांत?’ 
 
सच्ची खूि पटते अन् िग एि साधा सलाि - 

शत्र  सिजलात तर मधटाईचा, मित्र िानलात तर मनसटता 
साऱ्या घराला मर्थजिनू िढितो िाळया िस्त्रानां 

अन् त्यातल्या एिाला देिाघरी घेऊन जातो. 
 
 

मुत्युदेवाचा पनथकाश्रम 
 
मजरे्थ रात्रीच्या मनिाऱ्यासाठी 

आगळेच प्रिासी येतात 
असा ि ठला िा पमर्थिाश्रि? 

आिेत ि ठे सेमििा? 
पिा, मिती मिमचत्र खोल्या या 

उबेसाठी शिेग्या नािीत पेटिलेल्या 
भरभरून ओसांित नािीत िद्यपेले इरे्थ 

अिो िालि! जाद गार 
खाली मदसतािेत ते िोि िो लोि? 
 
 

सोहळा 
 
आपल्या साऱ्याांच्याच जीिनात येते 

एि सांध्यािाळ -िाांगल्याची, गजगती 
सगळयाांना लाभतो िा राजयोग 

प्रत्येिाच्या चढतो िा ि ि ट िार्थी. 
 
िािनयोग, सेिि, स्ितांत्र दालन 

लोिाांचे र्थि ेअन् अांत्येमष्टसाज 
गािातल्या अांत्ययाते्रच्या र्थाटाला 

चचथघांटाांची गभीर गाज! 
 
मिती इतिािाचे याते्रतले सिप्रिासी! 

िािन र्थाांबल्यािर सोपस्िार मिती! 
शांभर टोप्या िोक्यािरून िशा उांचाितात 

मचरमिरिक्षिी इिानी अमभिादनासाठी! 
 
तू मन िी साधी िािसां 
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आपल्या लीन ढालीनां देिाला िानिांदना देतो 
अन् िरिाची सनद िक्कानां मिळितो तेव्िा 

उच्चपदस्र्थाांना लाजिील असा आपला मदिाख असतो. 
 
 

अखेरची लढाई 
 
िी लढले आिे य ध्दां फक्त प स्तिातली - 

आता आिखी एिच लढाई आिे िरायची - 
या शतू्रला िी नािी िधी बमघतलांिी 

पि त्यानां अनेिदा आिे िला न्यािाळलेलां  - 
अन् िला न्यािां िी िाझ्या जिळच्याांना 

याबद्दल िाां िूां  िरत िला िािलून त्यानां 
सिोत्ति व्यक्तीला आिे नेलेलां  - 

अखेर बािी सारे आिेत गेलेले - 
मिती बरां िोईल मिसरले नसतील िला जर 

जे मजिलग आिेत गेले मनघून - 
िारि म्िातारपिी भासते उिीि भारी 

सिांगड्ाांची. 
 
 

एक सहल : मृत्यबूरोबरची 
 
त्याच्याििे जाऊ शित नव्िते िी 

म्ििून िृत्यचू गािी घेऊन आला िाझ्यािरता - 
दोघांच िोतो आम्िी गािीत 

आमि पाठराखीि अिरता. 
 
िळू चालली िोती गािी - त्याला नव्िती घाई 

िाझी िािां, िाझे फ रसतीचे बेत 
त्याच्या सौजन्याची ठेऊन बजू 

िीिी सोिून मदले िोते. 
 
गािी गेली शाळेिरून िोती मतर्थां ि लां  

खेळत ि स्ती पटाांगिािर 
िागां रामिली उभ्या मपिाांची शतेां 

िागां रामिला िािळतीचा सूयथ 
 
िा आम्िीच रामिलो िागां, तो गेला प ढां - 
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दिकबदू आले र्थांि र्थरारत 
िाझा झगा िोता नाज ि रेशिी 

िाझा गळपट्टा िलिलीचा फक्त - 
 
गािी र्थाांबली एिा घरासिोर 

उांचिटाच तो, िसलां  घर - 
मढगासारखां िािीतरी असािां ते 

आढां भ ईत मन छप्पर नसल्यागत असलां  घर - 
 
गािी आिे चालली अनांताििां 

याची जेव्िा झाली िला जाि 
लोटली आिेत शतिां  तेव्िापासून तरीिी 

एिेि शति तोटिां  िाटतांय त्या मदसािून. 
 
 

नप्रयकर 
 
िृत्यू आिे एि चलाख मप्रयिर 

जो अखेर बाजी िारतोच; 
त्याचां मप्रयाराधन असतां चोरट्यानां 

प्रर्थि अस्फ ट सूचनाांसि 
लपत धपत येऊन, 

पि शिेटी तो मधटाईनां िाजतगाजत 
प्रिटतो आपल्या दोन खिी गािीसि [शििामिनी.] 

अन् जातो घेऊन मप्रयेला मिजयोन्िादात 
आिा भािा घ्यायला, 

मचनीिातीच्या भाांड्ाइतिेच 
प्रमतमक्रयाशील असिाऱ्या - 

- नातेिाईिाांच्या िेळाव्यात. 
 
 

घरकुल 
 
र्थिगां आिे िाझां घरि ल इिलां  

मजर्थां िी त झा सांसार िाांिते 
बैठिीची खोली लािते नीट 

अन् चिाची तयारी िरते. 
 
आपला मियोग आिे तात्प रता 
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असेल एिाद्या तर य गाचा 
त्यानांतर घिमििार आिे मचरिीलन 

- सिप्रिास अनांताचा. 
 
 

थडगे 
 
सिथस्ि िरपून गेले िी देशान्तरी 

पि नव्या ि लखातिी त्या - 
िी रामिले ल टलेलीच, िारि - 

र्थिगां िोतां पोचलां  िाझ्याआधी मतर्थांिी. 
 
िाझ्याआधीच िाझ्या खोलीत घ सलां  ते 

अन् िी पिले पलांगािर 
तेव्िा मदसलां  िला र्थिगां 

- मिसािलेलां  उशीिर. 
 
सिाळी िाझ्याआधी उठलां  ते 

िाझ्या पाठी लागायला - 
च ििायला गदीत त्याला पामिलां  िी 

तसांच सि द्रात ि बिायला. 
 
शिेटी िद्याच्या चर्िात ते 

मिरघळिायचा िी यत्न िेला 
र्थिगां गेलां  मिरून - पि ते खोदिारी ि दळ 

िाझ्या स्िृतीत रुतून बसली. 
 
 

मरि 
 
आिीबािीची िळे िोती आली 

ज्िर बळािल्यािर िा घटल्यािर मिपरीत 
जो स ि िरून टाििारा येतो िाळ 

तो िोता सांपलेला अन् आता - 
 
आला िोता तो क्षि ज्याच्या ि ठीत 

िोता दोन्िी -सांधी जगण्याची 
िा ईश्वराज्ञा मजिाला 

पैलमतरी नेण्याची. 
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िरिेच्छेशी व्यर्थथ झगिले स्नाय ू
धिधि िरािी जशी तोिायला शृांखला 

मजिानां िेली परािाष्ठा 
पि िलली नािी ती िज्रमशला. 

 
आला, घ टिळला अन् गेला तो क्षि 

प ढे सरला िाळ 
अन् त्याचिळेी अद्दश्यरूपे 

एि जीि घरातून मनसटला. 
 
 

दरवाजा 
 
िी िी - जी कििते, मफरते, िाि िरते 
आिे एि मदिशी िरिार 
िग प्रसि ििचेा असो तो मदिस िा िादळी 

पि िा मदिस ठरेल िा एि आपत्ती 
िा असेल अपार भाग्याचा - 

या िूटाचा दरिाजा िाझ्या जन्िाआधीच 
इतिा घट्ट बांद झालेला आिे िी 

अगदी भमिष्ट्यिते्त्यानां ढिलून पामिलां  तरी 
तसूभरिी नािी तो िलिार. 
 
 

सम्राज्ञी 
 
लाभला आिे िला एि स्िगीय मिताब 

झाले आिे िी पत्नी -पि सौभाग्यमचन्िाांमिना 
लाभली आिे िला एि उच्च पदिी - 

क्र साची सम्राज्ञी - 
जी आिे राजशािी, फक्त राजि ि टामिना. 

जेव्िा मिऱ्याला मिरा अन् सोन्याला सोनां 
लाभतां अन् मस्त्रयाांचां िरपतां भान - 

तो िाङ मनश्चयसोिळा लाभनूिी 
िी आिे स्स्र्थरमचत्त. 

मत्रमिध यश आिे िाझां - 
जन्ि, मििाि अन् िरि - 

एिाच मदिशी लाभायचां. 
‘िाझे पमतराज’ म्ििताना 
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त्या शब्दाांच्या नादाांना 
अशाच ि रिाळतात िा मस्त्रया? 

 
 

नतचा मृत्य ू
 
िरण्यात इतिा आत्िगौरि िाटला मतला 

िी आम्िा सिांना लाज िाटली 
िा तर मतला िोती ठरली निोशी 

जी जीिनेच्छा आम्िी उरात िोती जोपासली. 
 
मजर्थां आम्िी ि िीच नव्ितो जािार तत्िाळ 

मतर्थां जायला ती इतिी िोती राजी 
िी आम्िाला मतचा िाटू लागला िेिा 

द ुःख िाटण्याऐिजी. 
 
 

मरिििी 
 
एि िाशी ग िग िताना ऐिली िी िाझ्या िरिक्षिीं 

इतिी स्तब्धता िोती खोलीत िोंढलेली 
जशी िादळाच्या दोन उदे्रिाांिध्ये असते 

ििते एि प्रिारची मनुःशब्दता दाटलेली. 
 
अश्रू ढाळून जिळधाऱ्याांचे 

िोळे िोते िोरिे पिलेले 
अन् त्या अांमति क्षिाची -यिराजाच्या आगिनाची 

िानमसि तयारी िेलेले श्वास िोते साऱ्याांचे घट्ट रोधलेले. 
 
ि िाि िाला िाय द्यायचां िोतां 

ते झालां  िोतां िाझां देऊन 
अगदी देण्यासारख्या अियिाांच्या व्यिस्रे्थसि 

तेिढ्यात िाझ्या िोळयासिोर येऊन - 
एि िाशी िशीबशी 

प्रिाश अििीत मनळसर ग िग ित भेलिाांिली 
िग मखिक्याच अदृश्य झाल्या 

अन् नांतर मदठीची मदठीच मिटून गेली. 
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मरिाऱ्याचे डोळे 
 
पामिलां  आिे िी - 

िरिाऱ्याचे िोळे िसे खोलीभर मभरमभरतात 
जिू शोधायला िािीतरी; 

िग गढूळतात 
अन् नांतर ध क्याजतात 

आमि अखेर ते िाय पिायला 
आस सले िोते िे न साांगताच 

घट्ट सीलबांद िेले जातात. 
 
 

मेल्यावर 
 
िरिाचां िोल देईन िी 

िे िळायला िी िायिाय घिेल िी िेल्यािर - 
तशी िित्िाची नािी िी बातिी - 

पेपर िाटिारे दाराला सलाि ठोितील 
घरािरून घोिागाड्ा जातील धिधित 

सिाळचा सूयथ मधटाईनां मखििीतून टििि पािील 
- िे सारां पिायला मिळतां, िी इिलीशीिी िाशी असते तर - 
 
शजेारची घरां ‘त्या’ घराला 

आपल्या मचरेबांद खाांद्याांनी सािरतील 
िोळशाची गािी जिळून खिखित जाईल 

अगदी रे्थट चौिापयंत 
- ि िी साांगािां िी अशी स्िप्नात 

िरिनू गेलेली असताना इरे्थ 
याच क्षिी िृत्यचूी पितािेत पािलां  जिळ ि ठेतरी. 
 
 

मरिवाता 
 
सिोरच्या घरात आिे ि िीतरी 

अगदी आताच गेलेलां  
अशा घराांिर नेििीच येते जी स ि िळा 

त्यािरून आिे िी िे तािलेलां . 
 
येतािेत, जातािेत शजेारीपाजारी 
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िॉक्टर गािीत बसून पसार िोतात 
उघिते एि मखििी शेंगेसारखी 

अिस्िात यांत्रित्. 
 
ि िीतरी एि गादी बािेर फेितां 

अन् पोर सूांबाल्या िरतात 
“याच गादीिर िा?” ... (िीिी िेच िरी पोरियात) 

- असे तिथ मितिथ  िरीत. 
 
अन् िे घर, िी शोिाि ल िािसां 

आमि िी ि लां  देखील – सारी 
आपल्या आमधपत्याखाली आिेत आता 

अशा र्थाटात धिोपदेशि ताठ मशरतो त्या घरी. 
 
िग येतो कशपी - ि दफनिारिी 

आपल्या त्या भयािि िािमगरीसाठी 
िाप घ्यायला शिपेमटिेचां 

लगेच मनघेल िाळी अांत्ययात्रा ती - 
 
- मझरमिळया िस्त्राांची, मशस्तीत ओळ धरलेल्या गाड्ाांची - 

या गािढ्या गािानां मिती सिजपिे 
जपलेली आिे िी िाता - 

साक्षात्िारासारखी, जिू अांतज्ञानानां. 
 
 

संवाद 
 
िृत्यू आिे एि सांिाद 

आत्िा ि िाती याांच्यातला 
‘िातीत मिसळ’ -फिाितो ितृ्य ू
‘िाझी मनष्ठा िगेळीच’ -बजाितो आत्िा त्याला. 
 
िृत्यलूा नािी पटत -तो िातीतून घालतो िाद - 

आत्िा त्याच्याििे पाठ मफरितो 
अन् प राव्यादाखल त्याच्या प ढ्यात 

आपलां  िातीचां अिग ांठन टािून जातो. 
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अखेरची रात 
 
मतच्या आय ष्ट्यातली ती अखेरची रात्र 
िोती इतर रात्रींसारखी 
फक्त िरि सोिलां  तर - पि त्याि ळे 

सारां जग आम्िाला आगळांच मदसूां लागलां . 
 
आतापयंत ध्यानात न आलेल्या 

- अगदी छोट्या गोष्टीिी उिगल्या आम्िाला 
जिू या मदव्य प्रिाशानां आिच्या िनािर 

मतरप्या ठशात छापल्या गेल्या िोत्या त्या. 
 
उद्या मजिांत असिाऱ्याांच्या खोल्या 

मन मतचां ते मनिाि -दालन 
याांतून आतबािेर िरताना 

आम्िी स्ितुःला बोल लािला - 
 
- िी मतचा सारा िारभार आटोपल्यािर 

इतर सारे मजते राििार 
पि त्याचिळेी मतचा - 

अगदी अपार िेिािी िाटला आम्िाला. 
 
ती जाईपयंत ताटिळत बसलो आम्िी 

फार िळे नािी लागला मतला - 
अखेर तो क्षि आला तेव्िा आिच्या मजिाची 

इतिी घालिेल झाली िी तोंिातून शब्द फ टेना. 
 
ती प टप टली िािीतरी अन् मिसरली 

बोलायचां िोतां ते; िग पाण्यािर िािलेल्या - 
लव्िाळयासारखी र्थरर्थरली र्थोिी 

अन् िृत्यलूा िोिार देऊन मनिाली. 
 
िग आम्िी मतचे िेस सािरले 

मन िोिां  सरळ िेलां  
अन् िग खायला उठिारां मरिािपिां उरलां  आम्िाला - 

आिची श्रध्दा प नुः साांधायला! 
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अंत्येनि 
 
िाझ्या िेंदूत सजू लागली अांत्येमष्ट 

शोिमिव्िलाांची येरझार - 
िोत रामिली इतिी िी िाटलां  िला - 

िी ििेीच आता िोऊन जािार. 
 
अखेर बसले भोिताली सारे शोििग्न 

अांत्येमष्टसांगीत ढोलासारखां घ िू लागलां  - 
रामिलां  घ ितच - इतिां  िी िाटलां  िला - 

िाझ िन िोत जातय् बमधरलां . 
 
िग ऐिू आले िला प न्िा ते मशशाचे बटू 

िाझां हृदय त ििनू जाताना िरिरत 
जेव्िा उचलून नेली त्याांनी शिपेमटिा - 

अन् आिाशात उठला घांटानाद घिाित. 
 
सारां आिाश जिू झालां  िोतां एि घांटा 

अन् िाझा जीि गोळा झालेला िानात 
आमि अनोळखी, एिािी अमनिेतासारखे - 

िी मन स्तब्धता िात्र उरलो िोतो मिश्वात. 
 
तोच मिििेाच्या नािचेी त टली एि फळी 

अन् िी िोसळले आत खोल, खोल 
गटाांगळया खात पोचले द सऱ्या जगात 

अन् िग श ध्दच िरपून बसले. 
 
 

दुसऱ्या नदवशी 
 
मजिलग िािसू मनितथल्यािर 

द सऱ्या मदिशी सिाळी घरात 
जी गिबि उिते 

ती म्ििजे पृथ्िीिर िेला जािारा 
सिात भारदस्त सोपस्िार असतो. 
 
यात िोतां िाय? - 

हृदय घासून प सून 
पे्रि बासनात ग ांिाळून ठेििां 
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िारि आता त्याचा िािीच उपयोग नसतो 
अगदी अनांत िाळापयंत. 
 
 

मागिी 
 
िन पमिल्याांदा िागतां स ख - 

अन् िग द ुःखापासून स टिा - 
अन् नांतर - व्यरे्थची परािी बोर्थट िरिारी 

ती इिली और्धां िदेनाशािि - 
 
अन् िग - ते याचना मनदे्रची िरतां - 

अन् नांतर -िजी असेल न्यायिूतीची 
तर िागतां 

सिलतीचा िक्क िरिाचा. 
 
 

नमत्र 
 
यातनेला आिे एिच मित्र - 

अन् तो म्ििजे िृत्य ू
दोघाांना एििेिाचा सििास 

आिे प रेशी सोबत. 
 
यातना आिे िृत्यूिून 

फक्त एिा मनमिर्ानां लिान - 
िृत्यू िायेनां साह्य िरतो मतला 

अन् िग पाितो अांतधान. 
 
 

जीवन -मरि 
 
भीती? िशाची भीती आिे िला? 

िृत्यूची? असा तो िोि लागनू गेला खास? 
िाझ्या िमिलाांच्या देििीच्या दरिानाची मजतिी 

मततिीच ठेिते िी त्याची पत्रास! 
 
भीती? जीिनाची? आजे्ञन सार देिाच्या 

ते तर मफरमफरून - 
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- जन्िालाां घातलां  िला, िग 
त्याला िशाला रािू िी मभऊन? 

 
भीती? प नरूत्र्थानाची? आपलां  चोखांदळ ललाट 

प्रभात िाळाच्या स्िाधीन िरायला 
पूिथमदशा मभते िा? िग िी िाझ्या - 

भमितव्यामिर्यी िोऊ साशांि िशाला? 
 
 

चचयची घंटा 
 
“ि िासाठी घिघिते आिे िी घांटा?” 

या प्रश्नाला मखि स्िरात उत्तर मिळतां - 
“एि जीि गेलेला आिे स्िगात” 

म्ििजे स्िगथ िा एि त रूां ग आिे िाटतां? 
 
एिदा जीि गेल्यािर स्िगात 

घिघितात ज्या घांटा 
त्या अशा िाजाव्या िी िािीतरी 

जगाला मदली जात िे स िाता. 
 
 

अमरता 
 
िाझी नाि ब िल्यािरिी 

तरांगेल आगळया सागरािर - 
अिरता िी िरिाधीनतेचा 

तळच असते तर? 
 
 

बातमी 
 
अिरत्िाच्या छापखान्यातून 

मदिसभर मनघिारी पत्रिे - 
इतक्याच बातम्या िाचते िी. 
 
ितथिान मन भमिष्ट्य - 

अन् िदामचत् अनांतिाल - 
एिढेच खेळ पािते िी. 
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िी भेटते फक्त एिाला 

म्ििजे ईश्वराला - मन अस्स्तत्ि - 
िा एिच िागथ जाितात िाझे पाय. 
 
- तो पार िेल्यािर आढळते 

जर अमधि िनोिर देखाि े- 
िा द सरी िािी बातिी -तर साांगेन िां िी त म्िाला. 
 
 

कोडे 
 
िे मिश्व नािी साांत 

त्याच्या पल्याि आिे एि जग 
अदृश्य सांगीता सारखां 

पि स्िराइतिां च खरां आिे ते. 
आिािन िरतां ते आपल्याला 

पि अनािलनीय ठरतां तत्िज्ञानाला. 
ते अजिािताना अखेर 

चात याला पितां िोिां 
मिद्वानाांची िती ग ांग िोऊन जाते. 

त्याच्या प्राप्तीसाठी सोसला आिे 
मपढ्यान् मपढ्याांचा अनादर िािसाांनी 

अन् स ळािर गेली आिेत ती. 
मसध्द िरून दाखिलां  गेली आिे त्याांनी 

िी िी श्रध्दा िशी ढासळते 
अन् िग िसत िसत प न्िा उफाळते - 

पि िे पामिलां  ि िी तर लाजून चूर िोते, 
प राव्याच्या एिाद्या िािीचािी आधार घेऊन 

िाऱ्याबरोबर मफरिाऱ्या िाति क्क टाला िाट मिचारते ती! 
चचथिधल्या व्यासपीठािर 

गमिरा अमभनय रांगतो, 
उच्च स्िरात द िद िताना प्रार्थथनािी 

पि िन ि रतित राििाऱ्या या िोड्ाचा ठििा 
ग ांगी आििाऱ्या गोळयाांनीिी नािी र्थाांबत. 
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मी : एक मद्यपी 
 
िी मपते िधीच न गाळलेली एि िमदरा 

अन् तीिी पेल्यातून िोत्यात िोरलेल्या 
तयार नािी िोत असां िद्य 

ऱ्िाइनतीरीच्या द्राक्षिळयात ि ठल्या. 
 
मनळयाशार िध शालेत आिाशाच्या 

चैत्राच्या अनांतोत्सिात 
िाराच मपऊन बरळते िी 

अन् दिाचे घोटिी िला चढतात. 
 
मतििे ििलाच्या िद्यालयातून 

िलाल िािालतो कझगलेल्या भ ांग्याला 
पि फ लपाखराांनीिी मपिां र्थाांबिलां  

तरी जोरच येतो िाझ्या ढोसण्याला. 
 
िग सूयथकबबाशी रेलून उभां राििारां 

िाझां तरथ झालेलां  ध्यान पिायला 
सांत मखिक्याांशी जितात मन देिदूत 

आपले चिािते ि ि ट लागतात ििते उििायला. 
 
 

माझा सॅबथ्  
[सबॅथ् : मिस्ती धिातील मिश्राांतीचा ि प्रार्थथनेचा मदिस.] 
 
िािी लोि सबॅर्थात चचथला जातात 

िी पाळते तो रािून घरी 
बोबोकलि [बोबोकलि : एि अिेमरिन पक्षी; याचा स्िर िध र असतो.] असतो िाझा चचथगायि 

िाझे चचथ झािाांची िेघिांबरी. 
 
िािी लोि सबॅर्थात प्रार्थथनािस्त्र घालतात 

िी फक्त िाझे पांख [पांख : देिदूताांना पांख असतात अशी िल्पना आिे.] चढिते 
अन् िाझ्या चचथचा सेिि [चचथचा सेिि : सेक्् ट न म्ििून एि चचथसेिि असतो; प्रार्थथनेच्या िेळी घांटा िाजमििे, र्थिगी खििे इत्यामद 
िािे तो िरतो.] –िाझा पक्षी 

घांटा नािी िाजित, तो आळमितो गीते. 
 
िाझ्या चचथिध्ये एि नाििांत धिोपदेशि 

छोटसांच प्रिचन देतो - त्याला म्िितात ईश्वर 
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अशी शिेटी स्िगात जाण्याऐिजी 
िी जातच असते मतरे्थ िरचेिर. 

 
 

आकाशातल्या येशू 
 
आिाशातल्या येश!ू 

फक्त प्रार्थथना िरिां आिे िातात िाझ्या 
िािीत नािी ि ठे आिेस तू 

िी व्यग्र आिे सगळीििे शोधात त झ्या. 
 
दमक्षिेत भिूां प घिमितोस तू 

अन् िादळभोिरे सागरात 
बोल, नॅझरथ् च्या येशू - 

िला नािीस िा रे देिार िात? 
 
 

आकाशातल्या मायबापा 
 
‘आिाशातल्या िायबापा’! 

एिा फसव्या क्षिी 
त झ्या सच्च्या िाताांनी 

िािसािर लादलेल्या 
अपार अन्यायाची दे िब ली. 

- मिश्वास टािला असतास आिच्यािर 
तर जास्त आब रामिला नसता िा आिचा? 

आम्िी पिलो िातीचे प तळे 
िाफी िागतो आम्िी त झी 

त झ्याच द टप्पीपिाबद्दल. 
 
 

सूट 
 
त झ्या िोटात िी सदाच ठरले आिे ग न्िेगार 

एिढीच सूट दे रे िला 
िरिाांती व्िािां दशथन त झां, ज्यासाठी 

िी ि िते आिे जीिनाला. 
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देव 

 
देि आिे एि ित्सरी प्रािी 

त्याला नािी सिन िोत 
िी त्याच्याशी नािी तर एििेिाांशी 

आपल्याला खेळायला आिितां. 
 
 

मािूस आनि देव 
 
ब ििाऱ्यापेक्षा ब िताना िर यायला  

धिपििारा भासतो अमधि िेमिलिािा 
म्िितात िी तीन िळेा 

येतो िर ब ििारा िािूस 
अन् िग जातो िायिचा तळाशी 

त्या अमप्रय स्र्थानी मजर्थां 
तो आशचेा मनरोप घेतो 

अन् देिाच्या मिठीत येतो. 
देिाचा पे्रिळ चेिरा 

पिायला मितीिी िाटो बरा 
तरी तो सांिट सिजून 

आपि टाळत राितो खरा. 
 
 

बायबल 
 
बायबल आिे एि आर्थ ग्रांर्थ 

दैिी चैतन्यशक्तींच्या सूचनेन सार 
प रातन िानिाांनी मलमिलेला 

मिर्य आिेत : बेथ् मलिेम्, [बरे्थमलिेि : पॅलेस्टाइनिधील येशू मिस्ताचे जन्िगाि] 
ईिन [ईिन : परिेश्वराने आद्य िानिासाठी मनर्तिलेले उद्यान] िा प्राचीन िळा, 

सेनामधिारी सैतान, [सैतान : परिेश्वरामिरूध्द बांि िरून उठिारा पापतत्त्िाचा प्रमतमनधी] 
ज्यूि् [ज्यिूस : मिस्ताशी बइेिानी िरिारा त्याचा मशष्ट्य] िा मनखालस ितथव्यच्य त प्रािी 

भटिा शािीर िेस्व्िि, [िेस्व्िि : मिि ूलोिाांचा राजा झालेला धनगराचा पोर. िा प ढे योध्दा, ििी ि सांगीतिार म्ििून 
गाजला.] 
अन् त्याच्यापासून इतराांनी दूर रिािां - 

तो पाप नािाचा प्रचांि उभा ििा. 
ज्याांची श्रध्दा आिे या साऱ्यािर ते पितात अगदी एिािी 
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बािी सारे तर ि क्ती िरपलेले. 
िी िर्था साांगायला ि िी गोि गळयाचा असेल शािीर 

तर येतील सारे ऐिायला 
ऑर्फयूथसचां [ऑर्फयूथसां : ग्रीि प राििरे्थतील स प्रमसध्द सांगीतिार] प्रिचन -सांगीत िनोिधेी असे, 

ि िाचा मधक्कार बसत नव्िता त्यात. 
 
 

स्वगय व धरा 
 
ज्याला धरेिर नािी सापिला स्िगथ 

तो िरिोत्तरिी िसा मिळेल त्याला? 
िारि जेरे्थ जातो आपि तेरे्थ शजेारी 

येत असताना देिदूत रिायला. 
 

स्वगाची ओळख 
 
ओसाि िाळ िधीच नािी िी पामिला 

जन्िात नािी पामिला सागरिी 
पि बाभ ळ मदसते िशी ते िी जािते 

अन् लाट उसळते िशी, तेिी. 
 
िाझी देिाशी िधीच नािी झालीय् भेट 

िी स्िगथ नािी पामिलेला 
पि त्या स्र्थानाची इतिी आिे िला ओळख 

िी जि  त्याचा निाशा आिे ि िी िाढून मदलेला. 
 
 

स्वगात जािार आहे मी 
 
िो, स्िगात जािार आिे िी! 

पि िधी ते नािी िािीत 
िशी? तेिी निा ना मिचारू 

नािी उत्तर देता यायचां िला. 
स्िगात जािार आिे िी! 

मिती असांभाव्य! 
पि अटळ आिे ते 

िोिरां रात्री जशी 
मशरतात िेंढपाळाच्या ि शीत. 
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जािार असशील तूिी 
जाशीलिी, ि िी साांगािां 

गेलीस िाझ्याआधी तर राखून ठेि जागा र्थोिी 
दोन मजिलग जे िरपले िाझे त्याांच्याशजेारी. 

लिानात लिान झगा प रेल िला 
अन् इिलासाच ि ि ट 

घरी जाताना आपलां  िधी 
िपड्ाांििे िा लक्ष असतां? 
 
खरां तर स्िगात जायचां यािर मिश्वास नािी िाझा 

अन् तेिी चाांगलांच म्ििा 
नािीतर आताच जाईन िी िरून 

अन् या आपल्या अजब जगाचा 
आिखी र्थोिा अन भि घेईन म्ििते! 
 
पि त्या अमिस्िरिीय शरदाच्या साांजिळेी 

िी ज्याांचे देि धरेच्या ि शीत सदाचेच लोटून आले 
त्याांना िात्र अगदी खात्री िोती - 

िी आपि जािार स्िगात 
याचां आिे िला सिाधान. 
 
 

स्वगय 
 
स्िगात गेले िी एिदा 

एि छोटसां िोतां ते शिर 
िाििाचे उजळत िोते मतरे्थ मदिे 

िऊ मपसाांच्या पायघड्ा रस्त्याांिर. 
 
दाट दि पिताना असतात रानां जशी 

त्यािूनिी शाांतशाांत सारां िोतां 
इतिां  िनोरि दृश्य िोित्याच 

मचत्रिारानां नसेल िाढलां  ि ठां. 
 
िािसां िोती पतांगाांसारखी 

लेसच्या त्याांच्या आिृती 
मपसाऱ्यागत नािां त्याांची 

अन् रेशीि तांतूांच्या त्याांच्या िृती. 
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या असल्या अजब व्यक्तींच्या 
सििासात मतरे्थ 

िी अगदी रिून 
गेले असते. 

 
 

प्रवास 
 
खूपच गाठली िोती आम्िी िजल 

अस्स्तत्िाच्या िागािरच्या त्या ‘अनांत’ - 
नािाच्या आगळया फाट्याशी जिळजिळ 

पोचले िोते आिचे पाय चालत चालत. 
 
आिच्या गतीला एिदि जाििला - 

िशाचा तरी धाि - पािलां  नाख शीनां िलली 
प ढे िोती नगरां - पि त्याांच्या आिच्यािध्ये 

िृताांची अरण्यां िोती दाटलेली. 
 
परतण्याची आशा िोती ख ांटली 

िागचा रस्ता बांद िोता झाला 
सिोर फिित िोती अनांताची श भ्र पतािा 

अन् िरिशेीपाशी देि िोता उभा ठािला. 
 
 

नवजय 
 
मिजय असतात मिमिध प्रिारचे 

ित्यलूा – त्या प रािप रुर्ी सम्राटाला 
अांत्यशय्येिर जेव्िा कजिते भक्ती 

मतरे्थ असतो एि जय साजरा झालेला. 
 
दीघथ िाळ अपिान मगळून 

सत्य जेव्िा आपल्या श्रेष्ठीशी -देिाशी 
िीलन िोण्यासाठी एिटांच शाांतपिे सरसाितां 

मतरे्थ असते झालेली आिखी एि प्रिारची सरशी. 
 
एि िोळा असताना लाभािर िरपिाऱ्या 

आमि द सरा भोगायला लागिाऱ्या प्रायमश्चत्तािर 
िोिाची लाच जेव्िा जि िाताने परतमिली जाते 
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िीिी एि तऱ्िेची जीतच तर. 
 
पि देिाच्या िोळयाच्या 

ख ल्या न्यायासनासिोर 
उभा रािून जो स टतो मनदोर् 

त्याचा मिजय असतो सिात मबिट अन् र्थोर. 
 
 

नकनारा 
 
या अजब सागरािरती 

शाांतपिे आिे िाझी नाि िोलती 
अरे नाखिा! 

असेल िा त ला तो मिनारा िािीत 
ज्यािर लाटा िधी उधाित नािीत 

मजरे्थ िादळे रोराित नािी? 
 
शाांतशाांत पमश्चिेत 

मिती नौिा मिसािल्या आिेत 
लांगर टािून स्स्र्थरािल्या आिेत 

िल्िितो आिे िी नाि त झी मतििेच, ती - 
- मदसली रे जिीन - अनांताच्या िाठी 

गाठला ना मिनारा शिेटी? 
 
 

दौलत 
 
मिशाल सागर आिे िाझ्या िालिीचा 

िग िला िोत्याांची िशाला िाि 
िा आभरू्िाांची - िारि सम्राट ईश्वर 

िाििाांचा िाझ्यािर िरतो िर्ाि. 
 
िांमदराच्या मशखरािर शोभेल असा 

ि ि ट आिे सदैि िाझ्या िार्थी 
खािीची धनी आिे िी - िग िला 

सोनां मन मिऱ्याांची िाय तिा? 
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प्राथयना 
 
देिाचा साक्षात्िार नािी घित म्ििून 

त्याच्यापाशी पोंिोचायला िािसां िापरतात 
जे छोटे साधन ते म्ििजे प्रार्थथना. 

मतच्या साह्यानां ते देिाला ऐिमितात 
 
आपलां  िनोगत मन ती पोचली त्याच्यापयंत 

अन् झाली स फमलत 
तर या प्रार्थथना साधनाांच 

िळतां आपल्याला इांमगत. 
 
 

राजयोग 
 
सिाळ येते सगळयाांच्याच जीिनात 

िािींच्या येते रात 
उत्तरधृ्रिाची उर्ुःप्रभा िात्र असते 

र्थोड्ाच राजयोग्याांच्या ललाटात. 
 
 

संत 
 
ि ठेिी िरोत िास सांत 

पमरसर िरून सोितात पािन 
एिच तारा िेिढां िोठां 

आिाश टाितो उजळून. 
 
 

हृदय 
 
िे आय ष्ट्य आपलां  आिे फार िोलाचां 

अन् ते सांपल्यािर लाभायचां जीिन आिे 
त्यािूनिी बि िोल - जाितो आपि - 

िारि ते आिे मचरांतन. 
पि अिघ्या अांतमरक्षाचां मनरीक्षि िेल्यािर 

अन् मत्रखांि ध ांमिल्यािर - 
जािितां िी याांनािी लाजिील 

असा आिे आिािा 
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लिानातल्या लिान िानिी हृदयाचा. 
 
 

मन 
 
आभाळािून आिे अफाट िािसाचां िन 

ठेऊन तर पिा शजेारी शजेारी त्याांना 
िग सिजेल िशी आभाळाला घेऊन सिज ििते 

िनात जागा त झ्यासाठीिी उरते ना. 
 
सागारािून आिे अर्थाांग िन िािसाचां 

त्याांची मनळाई पिा शजेारीशजेारी ठेऊन 
स्पांज शोर्तात जशा बादल्या पाण्याच्या 

तसां िन टािील सागर मपऊन. 
 
िन आमि देि घालून पिा 

तराजूच्या तागड्ात तोलून 
शब्द अन् नाद याांत असतो जेिढा भेद 

मततिाच येईल दोघाांच्या िजनात आढळून. 
 
 

देश 
 
िनाची राजधानी म्ििजे हृदय 

एि सािथभौि राज्य आिे िन 
एि सांबांध खांि िोतो मसध्द 

हृदय मन िन मिळून. 
 
त्याचे नागमरि आिेत एिसांध 

अन् मिप ल अगदी 
या िर्थदायी राष्ट्राचा घे शोध 

ते आिे त झ्यािधे. 
 
 

शोध 
 
िूखा! शोध घे स्ितुःचा 

िग सापिेल त ला मतर्थांच 
तो अजून ‘अज्ञान रामिलेला खांि’ 
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झालेली नािी अद्याप िानिी िनाची िसाितच. 
 
 

ओळख 
 
स्ितुःची ओळख पटते त्याला 

मित्रिांिळींची िाय गरज? 
अगदी चत र िािसाांच्या सििासाचािी 

येऊ शितो िां टाळा 
पि नािी येिार िधीिी 

या आपल्या िनातल्या मित्राचा. 
 
पोिािा िा प्रार्थथनागीत 

याांपेक्षा उजिी 
असते िी िरििूि 

मशिाय या मित्राचा 
पमरचयिी नािी ि िी 

िरून घ्यायची जरूरी. 
 
 

जािीव 
 
िी िाझी जािीि ओळखते 

शजेाऱ्यापाजाऱ्याांना अन् प्रिाशाला 
िृत्यूचांिी आिे भान 

फक्त मतला - 
 
- एिटीनां अांतर तोिताना 

जीिन मन िरि याांच्यातलां  
सिात गूढ अन भि तो तर 

िािसाच्या ललाटी मलमिलेला. 
 
जामििचेे ग िधिथ 

स्ियांपूिथ िरतात मतला 
मतचां इिान आिे स्ितुःशी 

मतचां रिस्य नािी उिलत ि िाला. 
 
आिे मजिाच्या पाचिीला प जलेलां  

मदव्य िरिां आत्िज्ञानाचां 
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त्यािळेी सार्थ देतो त्याला फक्त एि ि त्रा 
तो म्ििजे व्यस्क्तत्ि त्याचां स्ितुःचां. 

 
 

सुवियिि 
 
मचरांतन असते स ििथक्षि जीिनातले 

तर झालां  असतां जग स खद स्िगािून 
पि मिती र्थोिे अन् िेिढां िरून सािस - 

लाभतात ते आमि म्ििनू - 
 
 -मनराशचे्या गतेत िा िन बमधरलां  असतानाच 

येतात ते मदलासा द्यायला 
श्रीमशल्लि असतात िे दैिी क्षि 

देिाचां देिां िे िािसाला. 
 
पि येतात िे क्षि 

अन् तत्िाळ मिरतात 
आपल्या चक्रािलेल्या िनाला 

सोिून त्याच्या खायला उठिाऱ्या घरात! 
 
 

नाटक 
 
नाट्याचा सिात िार्तिि आमिष्ट्िार 

िोतो तो दैनांमदन िानिी जीिनात - 
रांगभिूीिरलां  नाट्य िात्र जातां िरिनू 

पोपटपांचीत नटाांच्या. 
 
खरां नाट्य घित असतां 

तेव्िाां पे्रक्षि असतात - 
सगळीििे मिख रलेले 

अन् नाट्यगृि असतां बांद. 
 
शके्समपअरनां िॅम्लेट नसतां मलमिलां  तरीिी 

िॅम्लेटला आपल्या यक्षप्रश्नानां असतां छळलां  
रोमिओ ि ज्यूमलएटचां शोिनाट्य 

शब्दाांमित झालां  नसतां तरीिी - 
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 -दोन हृदयात असतां ते मचरांतन घिलां  
िारि िालिालािी िधी बांद नािी ठेिता येत 

असां एिच िे नाट्यगृि -  
- ते म्ििजे िािसाचां िन. 

 
 

दोन नाटके 
 
खरी पात्रां रांगिांचािर नसतात 

तर पे्रक्षििगात. 
िाझ्या शजेाऱ्याांना भेटिां 

म्ििजे मशिारखाना पाििां. 
िी जे बघते अन् पे्रक्षिाांना जे मदसतां  

ती दोन्िी नाटिां  रांगतदार असतात. 
 
 

भेद 
 
जीिन मन जीिनस्िरूप 

याांच्यात िेिढा िोठा भेद! 
मजतिा स रईतली िमदरा 

अन् ओठाांतली - याांत असतो एिढा. 
स रईत िमदरा रािते चाांगली 

पि ध ांदीसाठी तिफितो जीि तेव्िाां - 
ओठाांशी फेसाळिारी िमदराच उजिी - 

िे िी जािते स्िान भिािरून. 
 
 

ककमत 
 
आय ष्ट्याचा घेतला िी एि घ टिा 

साांगू मिती दाि त्याचे मदले? 
- एि सांबांध जन्िुः िी तर त्याची - 

ठरलेली किित, लोि म्ििाले. 
 
िाझ्या अि रेिूांचां िेलां  गेलां  िजन 

िि न् िि घेतला तोलून 
िग मिळालां  िला अस्स्तत्िाचां िोल - 

- एि घ टिा स्िगाचा. 
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दोष 
 
िािीत असतां िला पमिलाच पेला िोता शिेटचा 

तर तो मपऊन टािण्याची नसती िेली िी घाई 
िािीत असतां िला शिेटचा पेला पमिलाच िोता - 

तर िेला असता िी तो जास्त ििि. 
 
पल्या! दोर् त झाच िा 

ओठ नािीत खोटारिे 
- नािी -ओठाांनो त म्िीच दोर्ी! 

सिात िोठा ग न्िा िोता मपण्यातल्या आनांदाचा. 
 
 

उंची 
 
िेिढी उांची गाठू शिाते आपि 

ते ितृथत्िाला आव्िान मिळाल्यािरच सिजतां 
अन् िग ध्येयाशी राखलां  असेल इिान 

तर आपलां  िार्थां आभाळाला मभितां. 
 
िीरप रूर् िोण्याची िाटून भीती 

आपि स्ितुःला ख ांज िरून टाितो 
नािीतर त झ्या िाझ्या जीिनातिी असत्या सािारल्या 

िीरगार्था ज्या आपि गातो. 
 
 

पाखरू 
 
आशा नािाचां आिे एि पाखरू 

जे हृदयाच्या फाांदीिर बसतां 
त्याच्या गाण्याला नसतात शब्द 

अन् ते िधीच नािी र्थाांबत. 
 
झांझािातात तर त्याची गोिी सिामधि 

मित्येिाांना मदलासा द्यायचां िाि त्याचां 
या इिल्या पक्षाला गोंधळून टािील 

असां िादळ असलां  पामिजे जोसाचां. 
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अमतशीत प्रदेशात ऐिलांआिे िी गािां त्याचां 

अन् अगदी अनोख्या सागरातिी 
पि त्यानां िाझ्याििां िधी एि दािािी नािी िामगतला 

अगदी आिीबािीच्या प्रसांगातिी. 
 
 

आशा 
 
आशा म्ििजे एि धूतथ खिय्या 

जो िेजिानीिर ताि िारतो 
पि बारिाईनां पामिल्यािर िळतां 

मिती मितािारी आिे तो. 
 
त्याच्या टेबलािर पांचपक्वाांिाांचा र्थाट 

पि सदा एिटाच जेित असतो 
अन् मितीिी खाल्लां त्यानां तरीिी 

प ढ्यातलां  अि नािी ििी िोत. 
 
 

जागृती आनि स्वप्न 
 
स्िप्नां असतात स ांदर पि त्याांिूनिी बरी जागृती 

सिाळी येिार असेल जाग तर 
परांत  पिाट स्िप्न िोळयात रांगलां  असताना 

िध्यरात्री जागां िोिां याची नािी मतला सर. 
 
यािूनिी स खद असते ती मचरांतर उर्ा 

मजची नािी िोत पमरिती मदिसात 
उजािण्याची िाट पाििाऱ्या पक्ष्याांनीिी 

िृक्ष नािी िोत इतिा उल्िमसत. 
 
 

पंख 
 
पांख असते िािसाला 

स्िृतींपासून दूदूर जायला 
तर सांर्थ गतीला सरािलेले लोि 

लागले असते उिायला. 
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िग पक्ष्याांना िाटला असता अचांबा 

भयभीत िािसाांच्या राांगा पािून 
मनसटायला पाििाऱ्या 

आपल्याच िनाांपासून. 
 
 

स्मृती 
 
स्िृती असते घरासारखी 

मतला असतात दोन दारां - िागलां  मन प ढलां  
एि पोटिाळा अिगळीसाठी 

अन् अर्थात् उांदराचां मपलू िाळयािरलां . 
 
मशिाय ि ठल्यािी गिांड्ाांनां बाांधलां  नसेल 

- इतिां  खोल एि तळघर 
सांभाळा, नािीतर मििर ते - 

मगळून टािील त म्िाला पार. 
 
 

वल्ली 
 
भतूिाळ िी एि अजब आिे िल्ली 

सािोरे गेलो मतला 
तर िर्थभरे आपलां  िोऊ शिेल स्िागत 

िा अपिानिी िोईल आपला - 
 
पि मनुःशस्त्र अिस्रे्थत ि िी भेटिार असेल मतला 

तर पळून जाण्याची ठेिािी त्यानां तयारी 
िारि मतच्या त्या गांजलेल्या बांद िीची 

गोळी लागू शिते मजव्िारी. 
 
 

वेड 
 
ठार ििेेपिात असतो अगदी दैिी अर्थथ 

पि मदसतो फक्त तो जाििाराला 
अन् लोिद्दष्टीच्या शिािपिाला बि धा 

मनखालस ििेेपिाची असते िळा. 
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नेििीप्रिािे िे सारां ठरतां बि ितानां 

री ओढा त्याची अन् त म्िी ठरता शिािे 
पि िाांिू िराल तर तत्िाळ ठरिनू उपद्रिी 

जखिून ठेितात त म्िाला साखळदांिाने. 
 
 

मी - एक भडभुजंा 
 
िी आिे एि भिभ ांजा -आमि त म्िी? 

िाझ्यासारखीच त िची स्स्र्थती? 
िग जोिी जिलीच आपली - पि बोलू निा िां ि ठां 

नािीतर िद्दपार िरतील, िाय सिजलात! 
 
ि िीतरी असिां म्ििजे एि िैतागच! 

साऱ्या जूनभर जािीरपिे बेििािािी - 
िराि िराि ओरित आपल्याच नािाचा प िार 

िरीत बसिां मचखलाच्या िौत िशील िानी! 
 
 

सत्य 
 
साांगािां मनभळे सत्य - पि मतरिसपिे 

ध्िन्यार्थथ िेिढा पमरिाि साधून जातो 
िारि सत्याचा धसि सळा धक्का 

िोत्या िोळयाांसिोर िाजि ेचिििायला लाितो. 
 
िीज िा ििािते िे सिजाऊन साांमगतल्यािर 

मिळतो मदलासा मभिाऱ्या ि लाांना 
तसांच सत्याचा मदव्य प्रिाश बेताबतेानां नािी पिला 

तर आांधळां िरून टािील सगळया लोिाांना. 
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भाषातंनरत कनवताचंी सूची 
 
[एमिली मिमिन्सन ने आपल्या िोणत्यािी िमवतेला शीषटि मदलेले नव्िते. मतच्या सिग्र िमवता (१९५५) 
च्या संपादिानंी सवट िमवतानंा िालानुक्रिे क्रिािं मदलेले आिेत. भाषातंमित िमवताचें क्रिािं पढेु मदलेले 
आिेत] 
 

भाषातंमित िमवतेला मदलेले शीषटि सिग्रिमवता - क्रिािं 
िवी ४४८ 
यादी ५६९ 
िवी आमण शब्द ११२६ 
गं्रथ १२६३ 
प्रमसध्दी ७०९ 
घि ६५७ 
सौंदयट ५१६ 
सुंदितेचा घेिाव १६५४ 
सुंदिता आमण सत्य ४४९ 
जगाला मलमिलेले पत्र ४४१ 
चेटूि १५८३ 
आई ७९० 
सायमंक्षमतज १११४ 
नाय प्रयोग ५९५ 
चंद्रिोि ७३७ 
सोनिंग १०४५ 
जगबुिी  १५९३ 
ऋतू ५७ 
वसंतातलं िाव्य १४७२ 
वसंतविे १३३३ 
वसंतमदन १११ 
ऊन ८१२ 
पानगळी वले १५९० 
शिदागि १२ 
िविसा २५८ 
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मििालय व फूल ४८१ 
पवटत १२४ 
बोिं २५१ 
पक्षी ३२८ 
पक्ष्याची भिािी १४६३ 
साप ९८६ 
िोळी ६०५ 
सूि १७७५ 
उंदीि ६१ 
िेल्व ेइंमजन ५८५ 
विदान असलेला शाप १४३८ 
वािसा ६४४ 
फक्त दोनदा ४९ 
ििणाआधीच १७३२ 
िनाची मनवि ३०३ 
इतिेजन १५३४ 
वैभव १०२८ 
तुझीच १००५ 
प्रमतमनधी ९१७ 
िंटाळा ८८७ 
दे्वष आमण पे्रि ४७८ 
पे्रमिि ८०९ 
िा १३६८ 
िा ििते िी पे्रि तुझ्यावि  ४८० 
प्रीती ४५३ 
ठेवा २४५ 
भेट ६२५ 
अंमति क्षणी ६४८ 
घिटं ८४ 
िाझं पे्रि ४५६ 
िाझ्या हृदयातून ५८७ 
बदलेन िी ७२९ 
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बंदूि ७५४ 
पत्र ४९४ 
तू ७२५ 
धंुद िात्री २४९ 
िीलनक्षण १३३९ 
पुिावा ५४९ 
प्रतीक्षा ५११ 
मवसि ४७ 
पय य ७८६ 
पे्रिप्रिाश ६११ 
स्स्ितिास्याची खिेदी २२३ 
तू, िी आमण देव २२६ 
एिलेपणा १६९५ 
भाषा १७५० 
अश्व १४५८ 
वदेना ५९९ 
वदेना आिे एि घूस ७९३ 
वदेनेचे व्याििण  ६५० 
व्यथा ३४१ 
सािना १२६ 
जोिी ११६८ 
ओझे ११९७ 
सुखदुःख २५२ 
वावटळ १११८ 
िृत्यू नावाचा प्राणी १५३ 
िृत्य ू ३९० 
िृत्युदेवाचा पमथिाश्रि ११५ 
सोिळा ९८ 
अखेिची लढाई १५४९ 
एि सिल : िृत्यबूिोबिची ७१२ 
मप्रयिि १४४५ 
घििुल १७४३ 
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थिगे ७८४ 
ििण ९४८ 
दिवाजा  १५८८ 
सम्राज्ञी १०७२ 
मतचा िृत्य ू १२६२ 
ििणक्षणी ४६५ 
ििणाऱ्याचे िोळे  ५४७ 
िेल्यावि ५७० 
ििणवात  ३८९ 
संवाद ९७६ 
अखेिची िात्र ११०० 
अंत्येमष्ट २८० 
दुसऱ्या मदवशी १०७८ 
िागणी ५३६ 
मित्र १०४९ 
जीवनििण ६०८ 
चचटची घंटा ९४७ 
अििता १२३४ 
बातिी ८२७ 
िोिे ५०१ 
िी : एि िद्यपी  २१४ 
िाझा सबॅथ् ३२४ 
आिाशातल्या येश ू ५०२ 
आिाशातल्या िायबापा १४६१ 
सूट १५५९ 
देव १७१९ 
िाणूस आमण देव १७१८ 
बायबल १५४५ 
स्वगट व धिा १५४४ 
स्वग ची ओळख  १०५२ 
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प्राथटना ४३७ 
िाजयोग १५७७ 
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िन ६३२ 
देश १३५४ 
शोध ८३२ 
ओळख ७४६ 
जाणीव ८२२ 
सुवणटक्षण ३९३ 
नाटि ७४१ 
दोन नाटिे १२०६ 
भेद ११०१ 
किित १७२५ 
दोष १७२० 
उंची ११७६ 
पाखरू २५४ 
आशा १५४७ 
जागतृी आमण स्वप्न ४५० 
पंख १२४२ 
स्िृती ११८२ 
वल्ली १२०३ 
विे ४३५ 
िी : एि भिभुजंा २८८ 
सत्य ११२९ 
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यमक - नवषयक टीपा 
 
[ििव्याचं्या बंमदस्त िचनेत िेलेला अधटयििाचंा उपयोग िा एमिली मिमिन्सन च्या िाव्यतंत्राचा एि 
लक्षणीय मवशषे आिे (क्वमचत् प्रसंगी ती यििाला फाटािी देते.) याचा सवांगीण ऊिापोि प्रस्तावनेत 
िेलेला आिे. येथे िोणत्या िमवतातं अधटयििे व न - यििे िशी येतात याची सूची मदलेली आिे.] 
 

िमवतेचे शीषटि ओळी -क्रिािं िूळ यििे 
िवी १४ व १६ ‘harm/time’ 
यादी ६ व ८ ‘whole/all’ 
 १४ व १६ ‘them/dream’ 
िवी आमण शब्द २ व ४ ‘word/tried’ 
 ६ व ८ ‘ring/in’ 
 १० व १२ ‘fill/reveal’ 
गं्रथ २ व ४ ‘away/poetry’ 
घि २ व ४ ‘prose/doors’ 
 १० व १२ ‘This/Paradise’ 
सुंदिता आमण सत्य ६ व ८ ‘replied/said’ 
 १० व १२ ‘rooms/names’ 
चेटूि २ व ४ ‘I/day’ 
आई १० व १२ ‘afternoon/down’ 
 १४ व १६ ‘prayer/flower’ 
 १८ व २० ‘away/sky’ 
सायमंक्षमतज २ व ४ ‘afternoon/concern’ 
 ६ व ८ ‘town/again’ 
नायप्रयोग ६ व ८ ‘crowd/God’ 
चंद्रिोि  २ व ४ ‘ago/below’ 
 ६ व ८ ‘hewn/known’ 
 १० व १२ ‘smile/will’ 
 १४ व १६ ‘star/door’ 
सोनिंग ६ व ८ ‘affords/words’ 
ऋतू २, ४, व ६ ‘by/I/mortality’ 
वसंतातलं िाव्य १, २ व ३ ‘sky/lie/flee’ 
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वसंतविे ३ व ४ ‘clown/scene’ 
 ५ व ६ ‘green/our’ 
वसंतमदन २ व ४ ‘butterfly/codially’ 
ऊन ६ व ८ ‘fields/feels’ 
 १० व १२ ‘tree/you’ 
भेट २ व ४ ‘tree/day’ 
शिदागि ६ व ८ ‘gown/on’ 
बोिं ७ व ९ ‘scold/could’ 
पक्षी १० व १२ ‘ground/head’ 
 १४ व १६ ‘crumb/home’ 
 १८ व २० ‘seam/swim’ 
पक्ष्याची भिािी ६ व ८ ‘head/ride’ 
साप ६ व८ ‘seen/on’ 
 १० व १२ ‘com/noon’ 
 १४ व १६ ‘Sun/gone’ 
िोळी २ व ४ ‘hands/unwinds’ 
 ६ व ८ ‘trade/period’ 
 १० व १२ ‘light/forgot’ 
सूि २ व ४ ‘not/fact’ 
िेल्व ेइंमजन २ व ४ ‘up/step’ 
 ६ व ८ ‘peer/pare’ 
 १० व १२ ‘while/Hill’ 
 १४ व १६ ‘star/door’ 
विदान असलेला शाप २ व ४ ‘alive/Love’ 
 ६ व ८ ‘wound/found’ 
वािसा २ व ४ ‘Love/of’ 
िनाची मनवि ६ व ८ ‘gate/mat’ 
 १० व १२ ‘one/stone’ 
प्रमतमनधी २ व ४ ‘death/earth’ 
िा ं २ व ४ ‘Speak/break’ 
ठेवा ६ व ८ ‘gone/oun’ 
भेट २ व ४ ‘come/time’ 
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 ६ व ८ ‘gaze/eyes’ 
 १० व १२ ‘new/now’ 
 १४ व १६ ‘host/guest’ 
अंमति क्षणी २ व ४ ‘me/eye’ 
 १४ व १६ ‘see/you’ 
 १८ व २० ‘Sun/mom’ 
 २२ व २४ ‘grass/face’ 
 ३० व ३२ ‘behind/denied’ 
बंदूि ६ व ८ ‘doe/reply’ 
 १० व १२ ‘glow/through’ 
 १४ व १६ ‘head/shared’ 
 १८ व २० ‘time/Thumb’ 
धंुद िात्री ६ व ८ ‘port/chart’ 
िीलनक्षण २ व ४ ‘rose/was’ 
पुिावा २ व ४ ‘proof/enough’ 
 १० व १२ ‘I/Calvary’ 
प्रमतक्षा ६ व ८ ‘balls/fuse’ 
 १८ व २० ‘between/sting’ 
मवसि ६ व ८ ‘begin/him’ 
पय य २ व ४ ‘demand/behind’ 
 १० व १२ ‘fatigue/Clog’ 
 १८ व २० ‘as firm/confirm’ 
 २२ व २४ ‘die/malady’ 
पे्रिप्रिाश २ व ४ ‘light/violet’ 
 ६ व ८ ‘between/mine’ 
 १४ व १६ ‘Sun/Meridian’ 
वदेना २ व ४ ‘up/step’ 
 ६ व ८ ‘swoon/bone’ 
वदेनेचे व्याििण २ व ४ ‘recollect/not’ 
सािना ६ व ८ ‘observe/love’ 
ओझे २ व ४ ‘again/down’ 
 ६ व ८ ‘saw/now’ 
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वावटळ ६ व ८ ‘descend/ground’ 
िृत्यू नावाचा प्राणी २ व ४ ‘one/toun’ 
 ६ व ८ ‘boy/history’ 
 १० व १२ ‘sedate/fleet’ 
िृत्य ू २ व ४ ‘door/Sir’ 
 ६ व ८ ‘friend/God’ 
सोिळा २ व ४ ‘afternoon/croun’ 
 १० व १२ ‘pause/raise’ 
एि सिल : िृत्यबूिोबिची ६ व ८ ‘away/Civility’ 
 १० व १२ ‘ring/Sun’ 
 १४ व १६ ‘chill/tulle’ 
 १८ व २० ‘ground/ground’ 
 २२ व २४ ‘day/etemity’ 
थिगे २ व ४ ‘I/me’ 
 १४ व १६ ‘away/memory’ 
ििण २ व ४ ‘time/come’ 
 ६ व ८ ‘line/grave’ 
 १० व १२ ‘will/feel’ 
 १४ व १६ ‘begun/unseen’ 
दिवाजा  २ व ४ ‘day/prosperity’ 
 ६ व ८ ‘born/thereon’ 
मतचा िृत्य ू २ व ४ ‘ashamed/seemed’ 
ििणक्षणी २ व ४ ‘room/storm’ 
 ६ व ८ ‘firm/room’ 
 १० व १२ ‘be/fly’ 
ििणाऱ्याचे िोळे २ व ४ ‘room/become’ 
 ६ व ८ ‘down/seen’ 
ििणवात  ६ व ८ ‘away/mechanically’ 
 १० व १२ ‘by/boy’ 
 १४ व १६ ‘His/besides’ 
 २२ व २४ ‘sign/town’ 
अखेिची िात्र २ व ४ ‘night/different’ 
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 ६ व ८ ‘before/twere’ 
 १० व १२ ‘room/blame’ 
 १८ व २० ‘time/came’ 
 २२ व २४ ‘reed/dead’ 
 २६ व २८ ‘erect//regulate’ 
अंत्येमष्ट २ व ४ ‘fro/through’ 
 १८ व २० ‘down/then’ 
दुसऱ्या मदवशी २ व ४ ‘death/earth’ 
 ६ व ८ ‘away/Eternity’ 
िागणी २ व ४ ‘pain/suffering’ 
 ६ व ८ ‘be/die’ 
मित्र २ व ४ ‘Death/enough’ 
जीवन - ििण १० व १२ ‘morn/crown’ 
चचटची घंटा २ व ४ ‘Heaven/prison’ 
िोिे २ व ४ ‘beyond/sound’ 
 १० व १२ ‘borne/shown’ 
 १४ व १६ ‘see/way’ 
िी : एि िद्यपी २ व ४ ‘pearl/alchohol’ 
 ६ व ८ ‘dew/blue’ 
सूट २ व ४ ‘reprieve/live’ 
देव २ व ४ ‘see/play’ 
िाणूस आमण देव ६ व ८ ‘abode/God’ 
बायबल २ व ४ ‘men/Bethlehem’ 
 ६ व ८ ‘brigadier/Troubadour’ 
 १० व १२ ‘resist/lost’ 
 १४ व १६ ‘come/condemn’ 
स्वगट व धिा २ व ४ ‘above/remove’ 
प्रवास २ व ४ ‘come/term’ 
 १० व १२ ‘route/gate’ 
मवजय २ व ४ ‘room/overcome’ 
 १४ व १६ ‘pass/countenance’ 
दौलत ६ व ८ ‘I/me’ 



 

अनुक्रम 

प्राथटना ६ व ८ ‘hear/prayer’ 
संत २ व ४ ‘fair/star’ 
हृदय ६ व ८ ‘shoun/none’ 
देश २ व ४ ‘State/continent’ 
 ६ व ८ ‘enough/yourself’ 
जाणीव २ व ४ ‘sun/alone’ 
 ६ व ८ ‘between/men’ 
सुवणटक्षण ६ व ८ ‘despair/are’ 
 १० व १२ ‘comes/rooms’ 
दोन नाटिे ५ व ६ ‘play/see’ 
भेद २ व ४ ‘big/jug’ 
 ६ व ८ ‘need/tried’ 
किित ६ व ८ ‘film/Heaven’ 
दोष ६ व ८ ‘liar/blame’ (न - यिि) 
पाखरू २ व ४ ‘Soul/all’ 
जागतृी आमण स्वप्न ६ व ८ ‘tree/day’ 
स्िृती ६ व ८ ‘laid/pursed’ 
विे २ व ४ ‘eye/majority’ 
िी : एि भिभुजंा २ व ४ ‘too/know’ 
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