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जरा जरासा ... 
जरा जरासा ... 
  
ासात तू सुगधंा दरवळ जरा जरासा 

ये ओंजळीत मा या ओघळ जरा जरासा. 
  
तो गधं पाक यां चा आता हवा कशाला ? 
माळून घे मला तू चुरगळ जरा जरासा !  
  
तू सोड राजसा हे नजरेतले इशारे 
हो पाप यात मा या काजळ जरा जरासा. 
  
हे उ मळून आले ासात आज वारे 
दे पालवी नवी तू सळसळ जरा जरासा. 
  
गुंतून जा स या रे या कंुतलात मा या 
मा या नसा नसांनी साकळ जरा जरासा. 
  
उसळून ये असा तू उधळून जा िकनारे 
मा या िमठीत हो तू वादळ जरा जरासा. 
  
ये तू भ न मेघा मन हे तहानलेले 
होऊ नको िरता तू कोसळ जरा जरासा ! 
  
उघडून बदं दारे बघ आरसा न याने 
हा चेहरा जुना तू हातळ जरा जरासा ! 
  
होता पुरा कधी तू पदरात सांग मा या ? 
मी मागत ेतुला रे केवळ जरा जरासा ! 
  
             ºÉÖvÉÒ®ú ¨ÉÖ³ýÒEò 
   (¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç) 
 

 



िनज व वाचे अवशषे  
 
याला झपेलं, याला चलं 
काहीकाळाने पचलं 
हणून या या समोर या वाड यात पडला 
दम ां चा ढीग 
याचा आवाज ल  वेधून घईे 

ये या जा या उथळ िखशांच े
या या खळगी पड या पोटाकडे 
नतंर हाय या दीड दोन दम ा 
इकड या ितकडे 
खोल िखशांची माणस े
चूकलं... 
(या किवतांम य ेजीवंत अस ंकाही नाही ) 
असो.. खोल िखस े
हळहळत ेसु कारे टाकत जायचे 
या वाड यात, दम ां या सोबतीने 
खोल मनाचे उथळ िखस ेमा  
ितर कारां या नजरां सोबत 
भर या पोटचे त व यान सु ा टाकत 
दसुरं शजेारचं वाडग ंमा   
सवयीने िरकामच रहायचं 
या या माग या भती मा  
रंगत रहाय या 
नवन या न यांनी, रंगांनी 
या वाड यात असायच े
रंग कालव याचे सुकले डाग 
अगदीच िरकाम ंनसायचं त े
इतर  पचापच तबंाखू 
थुकंणारी पान ं
ती भत मा  ओलां डून जायची 
 
+ÉxÉÆnù ¨ÉÉxÉä (¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç) 
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िकतीक तु, िकतीक मी 

 
िकतीक तु, िकतीक मी, िकतीकशा अ या कथा 
कल िक शाम थी यही, अब आज 'शाम' लापता..॥ 
  
खोजता चला चलु, तो यह परछाई यो जले ? 
तरी बरे...,तु ठेवलीस ही नभावरी िनळी फ़ुले...॥  
  
ए आठवत ेका सताना, तुझेही हायचे अस े? 
तब जलती थी खामोशी, अब चलती भी दरुस.े.॥ 
  
तभी स ेमंुितजर सूर, इन बिेलबास शाख ंपर 
भर पाचोळा गुण-गुण िदलीस तू हाक जर...॥ 
  
  
तशी अजुन बांधीलच या वा-याला °ती° शपथ  
तु िमले न भी िमले तो करे चां दस ेद तखत...॥ 
  
  
तु नही तो य ेआसमां  तरेी ये शाम िलख चला 
तु यािशवाय िलिहणेही, अजुन चालत ेतुला?...॥ 
  
होती तनहाई सदरुी, उसकी भी या खता 
िकतीक तु, िकतीक मी, िकतीकशा अ या कथा...॥ 
   
  
              ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷  [ ¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç] 

 



ही घडी दे !!!  

 

चां द याचा दाहदायी वर नको ! 

एक फ़ुंकर.......! मोितयां ची सर नको !! 

रोमरोमी पश चंदन-केवडा ! 

दे िमठी दे.......! वधळा जर-तर नको !! 

धुदं तू ही , धुदं शजेी मोगरा ! 

ास हळवे......! बोल याची भर नको !! 

रां गडा म हार तू छेडीत जा ! 

मारवा वा.... आततचेा वर नको !! 

मीलनां ती ना उरावी िभ ता !! 

एक पे..........! यथ मादी-नर नको !! 

ुवतारी थान सजणा पंदनी ! 

ही घडी दे........! कोणताही °वर° नको !! 

ºÉÖ‡|ÉªÉÉ VÉÉvÉ´É ({ÉÖhÉä) 
 



रा  
 
आरंभ वेदनेचा झाला कधी कळेना 
अंतास हलकीशी चकवून रा  गलेी 
. 
िन:श द पश याचा ण गोठवून गलेा 
मग ने  बोलले अन िवरघळून रा  गलेी 
. 
चकमकीत ासां या गाफील डाव याचा 
अन खोल या खळीत हरवून रा  गलेी 
. 
सजवून तारकां ना उर रं ात मा या 
चं ास ा नभावर उतरवून रा  गलेी 
. 
ती वेळ थांबली अन तो काळही थांबला 
नाजूक या णां ना िव कटून रा  गलेी 
. 
रंगात रंगला तो मग रंग कंुकवाचा 
भाळी नवी शलाका क दनू रा  गलेी 
. 
. 
------- 
¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç) 

 



यार शायर....... 
 
चंद आंसू चंद नगमे .. ह कमाई आप की 
यार शायर..अब िठकाने  अ ल आई आप की 
. 
ऐस ेमौसम म कोई .. गजल नह  तो या कहे.. 
रात भी ह.. चादँ भी ह.. और जुदाई आप की.. 
. 
उ  भर मरत ेरह िजन की भलाई के िलए.. 
लोग जी लेत ेह वो.. कर के बुराई आप की.. 
. 
रा त कत ेनह .. और मंिजल िदखती नह .. 
देिखये या रंग लाइ.. रहेनुमाई आप की.. 
. 
मु तजीर कोई नह  अब.. उस गली म आप का.. 
िजस गली ने थी कभी.. रात जगाई आप की.. 
. 
ह ख़याल उनका.. तो गजल आप की हो यूँ 'समीर' 
िसफ.. ल ज ओ' कागज़ ओ' खामा ओ' याही आप 
की... 
 
ºÉ¨ÉÒ®ú ºÉÉ¨ÉÆiÉ  (¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç) 



सामािजक इ यादी.. 
 
आता आमचे खवळत नाही िधर िबिधर इ यादी 
कवा धम यां तुन वाहत आहे गटार गढुळ इ यादी 
  
र त ेक े,ओता डां बर डो यावर पाऊस उभा 
न या िनिवदा,जुनेच ख े, छ पाक-िब पाक इ यादी 
  
शहरात न या भटकुन िवसरलो वाटा ये या-जा या या 
कमानीवरी हॅ पी ब ॆ ,दादा,भाऊ इ यादी 
  
या वळणावर दो ही आह ेदेऊळ आिण गु ाही 
कुणी ठेवतो हणता −वरती िहशोब िबशोब इ यादी 
  
−यदंाचा पाऊस िनमुट आहे खात े हणत ेवेधाचे 
का शहरावर गोळा काळे आभाळ िबभाळ इ यादी 
  
जामीन कवा फ़रार होणे जुने पतैरे चोरां चे 
आगीत कागद वाहा-ब बला! सक ट-िब कट इ यादी 
  
नवी पुरवणी सुसाई ां ना आता बहाल केलेली 
िट ही,नेटची हणे जाहली गती िबगती इ यादी 
  
काय लावली श ल भ ाने देवा या त बीरीची 
कमी रंगत े भत िज याची थुंकी- बकी इ यादी 
  
(महारा ा या ताठ क याने सुवणपाने िलहलेली 
तरी िद ीला खुच साठी लेचेपेचे इ यादी ) 
  
आज सकाळी व न समु ी तरंगतांना सापडले 
काल पुलावर बरळत होत ेशासन िबशन इ यादी 
               |ÉÉVÉHò näù„É¨ÉÖJÉ (xÉÉ‡„ÉEò) 

 



काही ण आपले नसतातच...   
                  
आपण हात पुढे करतो...तस.े...त ेथरथरतात  आप या बोटां या िचमटीत .... 
एखा ा काश झोतातून तरंगणा-या रंगीत धूिलकणासारख े
या बोटांव न या बोटावर ण भर अडकून...... िव न जातात... ण.... 
काही ण आपले नसतातच... 
  
मग तोच हात....तीच बोट.ं... आपण मोकळी करतो.... 
तस ेत.े..िभरिभरतात...फुलपाखरासारख.े..आप या तळा याभोवती.... 
अन इथून ितथ ेितथून इथ े ण भर उत न...... उडून जातात... ण... 
काही ण आपले नसतातच... 
  
मग पसरावा तोच तळवा....जोडावा दसु-या तळ याशी.... 
होईल मग एक.... ओंजळ.... लगचे धरावी ती... आभाळाखाली... 
आपाप या निशबात असतील तवेढे थब साठव यासाठी... 
थब खळेतात ...इथ ेितथ.े... णभरच आिण ओघळून जातात... ण... 
काही ण आपले नसतातच... 
  
मग...हळू हळू कळायला लागतात आप याला आप या मय दा, 
आपले ह , आपली कत य आिण आपलं अ त व... 
तोच हात, तीच बोटं, तोच तळवा, तीच ओंजळ....... 
धरावी, आप या चहे-यासमोर..... 
झाकून यावे वाथ ने, अपे ेने, ह यासाने....बरबटलेले - ण 
काही ण आपले नसतातच... 
  
अ ू झरलेच....तर....धुवून जाईल.... 
तवे ापुरत ंमनावर साचलेलं 
अपराधीपणाचं मळभ...... पण..... 
िभजणार नाही ....िवझणार तर नाहीच  नाही, 
आत कुठे तरी.....जळत राहील.... 
खोल खोल....न सपंणा-या एखा ा शापा सारख ं- वा तव 
  
खरच..... काही ण आपले नसतातच... 
कवा आपण तरी असतो...फ  काही णां पुरतचे !!! 
                               -- ¨ÉÆnùÉ®ú SÉÉà³ýEò®ú (¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç) 



 

 

ई सािहत्य ित ानची सुमारे अिडचशे पुस्तकं गेल्या साडतेीन वषात कािशत झाली. आिण सव्वालाख वाचकांनी 

त्यांचा आनंद घेतला. या िशवाय  ई सािहत्य ित ानच्या वेबसाईट्सना िव्हिजट दणेार्यांची संख्या तीन 

लाखांच्या घरात आह.े आिण या सवार्ची सरुुवात झाली ती किवतांच्या एका छो ाशा िनयतकािलकातून, 

नेटाक्षरीतून. आज नेटाक्षरीचा हा अंक  आपल्या हाती दतेाना आम्हाला अिभमान वाटतो. मराठी ही किवतांची 

आिण गाण्यांची भाषा. मराठी मन म्हणजे रिसक, किवतेचा आनंद घेणारे.  आपल्या ितसादाने कव ना िमळणारी 

ऊजार् त्यांचा उत्साह वाढवते. कृपया आपल्या िति या पाठवीत रहा. कव ना आवाहन आह,े आपल्या नवनवीन 

किवता पाठवत रहा. आमच्या वाचकांना त्यांचा आनंद घेऊ ा. 
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