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हिराबाई जाफरहियााँ 

 

१. 

 

हिराबाई सापडलीस तू जाफरहियााँला 

तुळजापूरच्या भवानी िंडपात  

जाफरहियााँ िोता भटकत  

आपल्या हिंद ूहित्ांसिवेत करीत तीर्थयात्ा 

हित्ांना सोडून देऊन तुझ्यासाठी  

कािी काळ र्ांबला हतर्ं  

आहि आला घेऊन तुला  

त्याची पाच लेकरं सांभाळण्यासाठी 

लजपतवाडीला 

 

जाफरहियााँची बायको नव्िती जगात 

अनार् ननग्या लेकरांची  

तू अचानक झाली पाचांची िाय  

आफरीन, आिरीन, अरिान इसिाक  

आहि धाकला दधूहपता लालििंिद  

खजुराच्या झाडाला नारळ लटकवावं  

तशी तू झालीस हिराबाई जाफरहियााँची हबवी 

 

२. 

 

ररतसर झालीस तू िुसलिानीन 

अर्धयाथ उिरीत आहि पढू लागली कलिा 

आहलफ बे... 

 

खोकत खोकत रोज म्िातारा िौलवी यायचा  

तुला कुराि हशकहवण्यासाठी  

तुझी तालीि हन िाझी शाळा  

एकाच वेळी िोती चालू 

 

दोघं बसायचो पाटी घेऊन अंगिात  

आहि तू पढायचीस कलिा  

तुझ्या अदाकारीनं अन हवचारायचीस,  

‘जिला का संतोस कलिा िला ?' 

 

िी िो म्ििायचो नकळून  

आहि िी घोकून दाखवायचो तुला 



 'िला आवडते वाट वळिाची'  

आहि तू ढसकन रडायची काहितरी जुने आठवून  

 

३. 

 

तुझ्या त्या पाचांची  

म्ििे हशक्षिं, नवकरीपािी,  

त्यांना रांकला लावून  

तू लावल्यास त्यांच्या शाद्या  

आहि पाची गेल्ते देशोधडी  

तुम्िा दोघांना सोडून  

हलंपिातून िाती हनसटून पडावी  

हभताडीचा पोपडा वारंवार गळून पडावा  

तशी तू झाली िोतीस जाफरहियााँच्या घरात 

 

जाफरहियााँ दिेकरी खोकल्यानं  

जाि व्िायचा हन तुझा चेिरा  

घाबराघुबरा  िोऊन जायचा  

तू बुढयासाठी धावायची दवापािी आिायला 

 

पाचानी बापिाय खाटल्यावर जाय  

तुझा कळवळायचा जीव  

हन सांहगतलीस किािी एक ददशी  

तू तूझी जाफरहियााँच्या आयुष्याची 

 

४. 

 

जाफरहियााँ लजपतवाडीचा जिाहगरदार 

हन एवढया तेवढया झगडयावरून  

जोरूच्या भावांशीच तंटला चाकू सुन्या हनघाल्या 

'सब दहुनया एक तरफ जोरूके भाई उस तरफ 

रािनविीच्या याते्हून परत आलेला  

जाफरहियााँ हन त्याची हबवी वैदा  

झोपलेते पाच लेकरांना िधोिध घेऊन 

अंगिात पांघरूि ओढून 

हन जाफरहियााँ सिजून  

र्धयाराती चालल्या तलवारी  

जोरूच्या भाईंच्या  

पांघरूि घेतलेल्या अंगावर  

आंधळयासारख्या 

 



पि जागा चुकली िोती  

हन सख्खी बिीिच  

तलवारीच्या पात्याखाली आली िोती 

 

कोिीच नािी आलं  

सिजूतीला जातजिातीचं  

हन जाफरहियााँला सापडला  

आसरा हिराबाईचा  

गेली भरपूर सालं हन  

पूर वसरलेल्या काडी कचऱ्यागत  

उरली हिराबाई हन जाफरहियााँ 

 

तोिी झाला एक ददस पैगंबरवासी  

हन तुला ज्या िौलवीनी ददल्ली इस्लािची  

शपर् तोिी नािी राहिला जगती 

 

आता तू पुन्िा  

तुळजापूरच्या भवानीसिोर  

सौभाग्याचं कंुकू हिरवे चुडे हवकीत बसलेली  

तुझी एकच हवचारिा िोती िला  

अख्खी वीस वर्ाांनी भेटल्यावर 

 

'संतोसभाऊ, 

िला िेल्यावर लोक  

जाळतील का पुरतील रे ? 

िाझं नाव नोंदनू बघना 

तुझ्या गावच्या कबरस्तानात 

हन सांग असासं झाल्तं म्ििून.. 
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छ बू 

 

संतोर् पद्माकर पवार 

१ 

छबू यायचीस तू दकुानी 

तुझी पोलकी हशवून घ्यायला 

हन तुझ्यािुळे 



तुझ्या जोडीदारनीदेखील 

पि त्यासायाथ गदीत तुच िोती र्धयानात 

राििारी 

सायाथच िोत्या सुंदर सुस्वरूप 

पि तुझे िनच िोते हनिथळ खूप 

तू िोतीस सावळी 

देवीच्या विांनी चेिरा भरलेला 

पि तोंडात हिठ्ठास तशीच िायाळू 

वागिुकीला 

तिाशातल्या फडातली सिनर्तथका 

पि आता 

िौसा-िंजुळाचा फड िोडल्यापास्नं 

घरीच राहिलेली 

तू रािायची त्या खोलीचं भाडं र्कलतं 

जुन्या चंदीवर र्ोडंबहुत चाल्लतं 

२ 

तुला यायच्या नाचाच्या नवनव्या स्टेप्स 

नव्या पोरींना हशकवायची 

नायदकिीच्या गैरिजेरीत 

तुला नािी हिळाली कधी पूिथ 

संधी 

तू सिनर्तथकाच 

तरीिी रंगबाजी लाविीत 

पुढच्या िुली 

चुकू लागल्या की तू चुचकरायाची 

िन र्ायाथवर नसलेली एखादी 

नुसतेच िातवारे करीत राह्यची 

तू र्धयानी आिून द्यायची 

िोऊ नािी द्यायची गाण्याचा इस्कोट 

बांहधत राह्यची गाण्याची िोट 

तिाशा चालू िोता तेव्िा खेळ संपल्यावर 

तिाशा प्याक िोऊन गाडीत पडेपयांत 

तुझी राह्यची नजर 

खाली कािी राहिलं 

नािी ना यावर 

तुझा हवरोध िोता हचरा उतरहवण्याच्या प्रर्ांना 

तू हुसकलेस कनातीत भटकिारे भातू 

तुझा हवरोध खासगी बैठक लावण्याला 

हन कुिी चवलीपावलीचे 

व्िायला 



वाजापापासून कनात बांधनायाथपयांत 

चालायचा तुझा शब्द 

जत्ा-खेत्ाच्या ददवसात तू जायची 

दोन-दोन िहिने दौयाथवर 

३ 

तुला नव्िता हिळाला िनाजोगता जोडीदार 

एकट्याच 

िैनंसारखी राह्यची त्या पत्र्यात 

एक िांजर िोतं रोज अधाथहलटर दधू हपिारं 

हन शेवटी एक भालू कुत्ा जो खायचा 

ददवसात तीन भाकरी 

स्वतःच्या पोटाला हचिटा काढून त्यांना हखलवण्याचा 

अनजाना प्रयोग पाहून र्क्क व्िायचे लोक 

दर ददवाळी राखी पौर्िथिेला तू 

सुटायची 

ओवाळीत सायाथ शेजारपाजारच्यांना 

तुला राह्यचं िोतं हतर्ं खोलीत एकटीनं 

जोडायचं िोतं नातं जगाशी 

आपल्या का बाजूने िोईना 

छ बू 

दोनच अ क्ष रं तुझ्या नावाची िािीत 

बाकी कधी कािी कळलं 

नािी 

िराठवाड्यात हतकडं बीडाकडं 

कुठं कोपयाथत िोतं तुझं गाव 

४ 

तुला रेहडओची लय आवड 

पि 

तुला घेता आला नािी कधी हजंदगीत 

तू ऐकायची कान देऊन हजर्ं असंल रेडू 

हसंर्धयाच्या बेकरीत रेडू वाजू लागला की 

छबू,तू िरवून जायची 

दोनशे रुपयात टुइन, टेपरेकॉडथसिीत रेहडओ 

तुला इकलाता एका लफंग्यानं 

जो खूपच स्वस्त िोता नव्याच्या िानानं 

तो चोरीचा हनघाला हन तू अडकली गुन्ह्यात 

िोप छळ केला पोहलसांनी 

सात वरे् चालुती केस त्या टुइनची 

शेवटी हनदोर् ठरली 

परत तू ऐकला ना कधी रेडू 



र्ेटरचा हसन्िा पाह्यची अधूनिधून 

तोिी बंद झाला तुझा 

५ 

एकदा िाती घेऊन 

पहिलीती 

तुझी पैंजि जोडी 

जिू िी उचलत िोतो राशनच्या र्ैल्या 

'केव्िढी ग िी जड 

तू म्ििाली िोतीस… 

'आिचं पोट आिच्या घोट्यावर बांधलेलं असतं 

आिच्या ििालीची कोिाला कलपना नसती 

घुंगरू नािी भाऊ आिची भूक हतर्ं वाजत 

असती… 

तुझे जुने सार्ीदार 

िलगी,ढोलकी वाजाप 

यायचे डुलतडुलत 

जिथली पाहतल्यात हबनदधूाचा 'च्या' 

उकळून लावायची वाटी 

म्ििायची, 

'आपल्या आयुष्याला कोितीच 

रंगत नािी आली दादा… 

तिाशाची कलाकें द्र त्याचीच पुढं 

धंद्याची जागा झाली 

बोडाथवरची बाई पांघरुिात आली 

याच्यात कशाची कला राह्यली ? 

तुझा जातधंदा गायचा-नाचायचा 

त्याची बरकत 

शिरवस्तीच्या लोकांना गेली 

नऊवारीतली कला िुदाथड? 

हन दंड- 

बेबी उघडी सोडिारांची आवक 

झाली 

म्ििे छबू तू करते ती कलेची घाि 

त्यांच्या गाण्याची 'पद्मश्री' 

झाली… 

६ 

खोली िालकानं बािेर फेकलं 

तू ओक्साबोक्शी रडली 

तुझं हबरिाड बाजलं देतच नव्िता आधी 

कसंबसं ते हिळालं 



हन तुला कधीच बघायचं नव्ितं… 

त्या कलाकें द्राचं दार तुला शेवटी बघावं लागलं 

७ 

एका रात्ी उहशरा कलाकें द्रावर 

झाला आरोड 

छाविीतून आलेल्या जवानांनी 

पोरी उचलून गाडीत घालून 

न्यायची केल्ती तयारी 

तव्िा तुझ्या िाती आला खाटकी सुरा 

हन बळिी आलं कुठून 

वाचवलं पोरींना 

झटापटीत तू पाडलेस तीन जवानांचे िुडदे 

सुरा घेऊन जाऊन बसली पोहलस ठाण्यात 

तव्िा तुझ्या चोरीच्या आरोपातल्या रेहडओवर 

पोहलसपाटी ऐकत िोती लता िंगेशकरचं 

गािं… 

'ऐ िेरे वतनके लोगो 

जरा ऑखिें भर लो पानी 

जो शिीद हुवे िैं उनकी जरा याद 

करो कुबाथनी … 

छबू , 

ज्या गाण्याचे भल्तेच अर्थ हनघत िोते त्यावेळी 
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शेिच आिे इर्ल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर 

 

सृष्टी आधी शेि िोते सृष्टीनंतर शेि आिे 

ज्याच्या िाती शेि नव्िते असा कोि आिे 

शेि िोते म्ििून सारवले ििाकाव्याचे पान... 

शेि िोते म्ििून झाले रािकृष्ि िनुिान 

शेि िोते रटळकांआधी शेि उरले रटळकांनंतर  

शेिच आिे इर्ल्या िलकट हशंच्याचे उत्तर  

सावरकरात शेि िोते तेच आले गोडशािाती 

गोडशाने झाडले शेि ििात्िा िोऊन पडले शेि 

शेि आिे सत्ता सारी खुचीत बसले सारे पोि 

पोवालाच िते आहि शेि रंडकीचे घोव 

शेिाचेच गायवाडे आता तेच तुझे अहधपती 

कृष्ि तृिाखाली हनजले शेि प्रजापती 

शेि अखेर तुझे िाझे शेिाला नाकारू नको 



शेि िात् येते कोठून धिथगं्रर्ास पुसू नको 

शेि आिे तुझ्या एकूि जगण्याचा बंदोबस्त 

शेिानेच हलंपून घे तुझा िेंद ूदरोबस्त 

खात्ी धर अण्वस्त्राला पुरून उरते शेि  

सारवले की हविानिी नजरेआड िोते अवघे 

पृथ्वी सारी जळून जाईल शेिच उरेल िागे शेवटी 

िािसाने लावून घ्यावी आता शेिाचीच शेपटी 

शेि खाऊ घरोघर आहि शेिच िोऊ खरोखर 

शेिच आिे आता साऱ्या सृष्टीचे तत्त्वसार 

शेिच आिे या परंपरेचे आिे बापरखिादेव 

शेिच आिे आपल्या अभ्युदयाची आशा एकिेव 
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खरडकाि-खोदकाि चालूिे 

 

गावातल्या जुन्या हभंती  

िी स्वच्छ करू लागलोिे 

िला तेच एक काि हिळालेिे 

हभंतीवर हचत्िेत म्ििता अगहित 

 

िी पुसू लागलोिे आजपासून  

तर काळाचा एकेक पापुद्रा येऊ लागलािे 

िाताखाली 

िी पंजा खरडून जाईस्तोर  

काढली हभंत खरडून 

तर खाली गाय-वासरू हिळालीिे 

त्यांना िी एक चारा पेंढी ददली  

हन ती जोडी  

गो-शाळेत चालती झालीिे 

दकलोवर शेि आहि हलटरवर  

गोिूत् हवकले जातेिे  

त्यांचे िहििा, व्रत अंहगकारले जातेिे  

संस्कृती तरली जातेिे 

 

त्याखाली आलािे  

एक नांगरधारी शेतकरी 

िी त्याला त्याची जिीन हवचारलीिे  

कािीच गाविार नािी तरी तो 

पवनारकडे चालत गेलािे 

 

िग सापडलािे एक िरून पडलेला ित्ती 



काळाकोळ िडकुळा  

त्याचे धूड एका तलावात पडलेलेिे 

त्याचे पाय बहुधा िग्रीने खाल्लेलेिे  

त्याच्या सोंडेत म्ििे एक किळिी िोते 

जो त्या सुतफेिी म्िाताऱ्याला  

ब्रह्म सिजून अपथि करताना िेला म्िितातिे 

 

पुढे सापडली एक पिती 

हजच्यात तेल आहि वात िोती शाबूत 

आहि ती अग्नीच्या शोधातिे 

िी आिखी हभंत घासताच  

रठिग्या बािेर पडू लागल्यािे 

ती आता दारूगोळ्यासारखी  

धुिसू लागलीिे 

किलदल हिटतािे दलदल वाढलीिे 

हभंत अवघी देश नकाशासारखी झालीिे 

िाझ्या िाती खरवडून खरवडून 

रक्ताची नदी लागलीिे 

हतच्या उगिाशी त्यांनी श्रद्धेने फुल वाहिलेिे 

गोष्ट हभंतीचीच िोती 

अजून इर्ली िाती कोिी उकरलीिे ? 

एक सत्याची िाक हतर्े म्ििे पेरलीिे 

 

एका अजस्त्र लोटानंतर  

इर्ेिी हचखलच साठिारािे  

इर्ेिी हचन्िांचे खेळ  

पुन्िा गाडले जािारािे 

इर्ेिी त्या दाढीधारी  

िािसाचे पुन्िा हशल्प हिळिारािे 
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अंधारयुग 

 

हबनादरवाजा-हबनाहखडकीची अंधारकोठडीची गाडी अंधारभुडकीची 

सूटिार आिे कधी? वेळ काय आिे गाडीची त्या भोकाडीची 

हतर्े कोंबलेले आिेत कोि कोि कोि? 

कोण्या देशी जाऊन र्ांबेन म्ििून आिेन? 

अंधाराच्या गाडीला अंधाराचे िेडलाईट 

अंधाराचा धूर अंधाऱ्या रातीला 

अंधाराचा कोळसा अंधाऱ्या इंहजनाला 



अंधाराचे चालक अंधाराच्या रुळाला 

अंधाराचे हसग्नल अंधाऱ्या स्टेशनला 

आंधळे चौकीदार अंधाऱ्या चौकीला 

लोखंडाची चाके घासतािे घासतािे 

रठिग्या हतर्ेच उडतािे उडतािे 

एवढाच प्रकाशिे हतर्ेच एकिेव आशािे 
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गाधंीला टाळून  

गांधीला टाळून िला भारत म्ििता येत नािी 

गांधीला वगळून िी आदिका म्ििू शकत नािी 

पोरबंदरची ददवादांडी गांधींच्या हनरोपाची 

िी पुतळा बाईच्या संस्काराला किी लेखू शकत नािी 

 

िी गांधींहशवाय 

सत्याग्रि आहि स्वातंत्र्याची व्याख्या हलहू शकत नािी 

िला एकट्याने िार्टथन ल्युर्रकडे  

आहि पुढे नेल्सन िंडेलाकडेिी सरकता येत नािी 

 

िला गांधींचे नाव घेऊन पादकस्तानात जाता येत नािी 

आहि भारतातिी रािता येत नािीय 

 

िला गांधींच्या चष्िा चोरीचा नािी  

त्यांच्या िरवलेल्या दषृ्टीचा तपास आिे 

गांधींचे घडयाळ कुिी चोरले िला त्यात रस नािी 

गांधींची वेळ या देशात कुठे िरवली, िी शोधतोय  

िला गांधींच्या नोटेवर असण्याचे कौतुक नािी  

ते चलनात नसल्याचा खेद आिे 

  

इव्िन गांधीला कोिी कसे का िारले याचेिी घेिे नािी 

िला त्या िारेकऱ्याची बंदकू अद्याप हजवंत असल्याचे दःुख िात् आिे 

 

 

 

 

 


