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निळी फुल 
 

ऄबोल ती  

नाजूक ही 

रंग साजेसा 

पाकळी ननळी 

पान नहरव  

वाकडा देठ 

फुलण्या अतुर  

प्रत्येक कळी 

सरली पहाट 

दपुार टळली 

माझ्या शबदां तली 

फूल खुलली..... 

 

चैताली  म्हापसेकर 

 
 



  

 
 

 

  

माझा मोगरा 
 

काय सांगु यार हो 
ऄसा सजुन येतो मोगरा 

बहरतो माझ्या मनी 
ऄन् त्रास देतो मोगरा 

 
तेंव्हाची साथ अहे 

जेंव्हा हाती माळला मोगरा 
मादक मदं सुरेखीत 
कमनीय अहे मोगरा 

 
याच मोग-याने केले होते 
सुगंधी वार माझ्यावरी 
अज त्याच जखमांवरी 
न्यौछावर झालाय मोगरा 

 
अहे माझ्यासवे अज 

मफ़ैलीला मोगरा 
बरसुन गेल्यावरी ही 
ऄसुसलेला मोगरा 

 
ओलेत्या मनी, 

मोगरयाचा सुगंध गंधाळला, 
ऄन् स्मृतीत अठवां च्या, 
मी हरवलेला, एकला..... 

 
मकरंद बापट 

 



  

 
 

चाफा..! 
 
 

काय म्हणता माझे नाव 
चाफा म्हणूनी वदती सवव 
जात कुळी मध्ये मी एकला 
पां ढरा चाफा म्हणती मजला 

 
रूप माझे ऄसे की संुदर 
शुभ्र तनू ऄन नाभी शेंदरू 
तारूण्याची लेऊन झालर 

एकटेच जग़णे कसला हा वर 
 

जीवन माझे सरता सरता 
बहरून येतील वसंत-वषा 
नवी नवरूधा जन्म घेईल 

उजळून ननघतील दाही नदशा 
 

साथसंगत सोडली त्यां नी 
पानगळ अली म्हणोनी 

खराट्यावरचे फूल होऊनी 
काय पावलो जन्मा येऊनी 

 
वाटते मग ऄसेच करावे 
जीवन अपुले साथव करावे 

उतरूनी ऄलगद फां दीवरूनी 
नशवचरणी त्या ऄपितपत व्हावे... 

 
प्राजक्ता पटवर्धि 

 



  

 
 

  

 

  

तुझ्या मिाचा प्राजक्त 

 

तुझ्या मनाचा प्राजक्त 
दरवळ् श्वासास माझ्या 
अठ्व उदयता  हृदयी 

पापणीत नभजती नतन्हीसांजा. 
 

पुरानणच साथ रे ऄपुली 
तनर ननत्य नतची नवलाई 

येई सामोनर जवे्हा 
मन वसंत बहरुन जाई. 

 
कळती मजलानह उसासे  
तव श्वासास भारलेले 
लयबद्ध सुरावनटवरनत 
जणू ठेक्यास मारलेले 

 
पनर नाजुक रे, ते ऄनुबंध 
श्वासास भार का होती, 
ह्र्दयाची मापून खोली 
ऄंतरीचा कबजा घेती. 

 

सुमि परब 
 



  

 
 

 

 

  

 

अग्निनिखा       
 

चैत्र ऄग्नननशखा पेटवून जातो 
ऄबोलीस गुलमोहर उजवून जातो 

 
लज्जा नहरवी गळते ऄलवार 

लालबंुद तो कटाक्ष चेतवून जातो  
 

रक्तवणी पाकळ्या टोचती तनुस 
स्पशव उष्णसा फुलवून जातो 

 
नदन बेभानसे पेटता फुलां नी 

रात नठणनयां नी सजवून जातो 
 

मदंावता वणवे ज्येष्ठाच्या खुणेने 
ननखारे तो मघेां नी नवझवून जातो 

 
भले नाकार सत्य तू स्वप्ना 

गुलमोहर तुज सुलगवून जातो 
 
 

 स्वप्िा कोल्हे 
 



  

 
 

  

मालतीचा सडा 

 

अज बागेमध्ये मालतीचा सडा 
गंधतो ऄंगणा पावलां चा सडा 

 
चां द होता जरा काल राती खुळा 
केव्हढा सांडला चां दण्याचा सडा 

 
वाहतो गार वारा शहारा उठे 

लाज शंृगारण्याच्या क्षणां चा सडा 
 

रूप ते पाहुनी अरसा दंगता 
भंगला, वेचतो अज त्याचा सडा 

 
ही नशा राहु दे झझगलो मी ऄसा 

पापणी पेलताना दवाचा सडा  
 

शायरी खुद्द ती, शबद होते नतचे 
गंुफतो "जीत"   त्या अठवां चा सडा 

 
रणनजत पराडकर 

 



  

 
 

 

  

कमळ 
 

संथ ननळ्या पाण्यामधे 
खोलवर ग नचखल 
नचकाटीने डोक काढी 
शुभ्र-शुभ्र ते कमळ. 

 
नहरवी पानं सांगी नमथ्या 

झचता झट्क झटक 
होवू द:ुखा वरचढ 
ठरु भ्रमरा साथवक. 

 

ऄननती माज ेसववदरू 
नचत्त ठेव ग ननमवळ 

जरी उगवलं घाणीतून 
देवीवर चढवलं. 

 
ऄरे मानुस मानुस 

कमलापरी जरा असं 
देई सुख सकलासी 

दखु: भोगुननया खास. 

 

सुनप्रया जार्व 



  

 
 

  

        जाई जुई 
 

पानच्या मागून ,  
लपून छपून , 

गोड गोड हसून , 
बघते कशी . 

कळी ती ऄशी , जाई जुई .....  
 

पहाटे बोलली , 
मोहोळ खोलली , 
कुपी ओतली , 
सुगंध खुशी. 

कळी ती ऄशी , जाई जुई ......  
 

फ़ुले बीचारी , 
काल वीचारी , 
माझ्या दारी , 

अलीस कशी ? 
कळी ती ऄशी , जाई जुई ......  

 
लाजली पालव , 
माघारी घालव , 
पापण्या मालव , 
म्हणाली नीशी , 

कळी ती ऄशी , जाई जुई .......  
 

रोनहणी जोगळेकर 
 



  

 
 

 

  

रातराणी... 
 

नतने नवचारलं, तुला कुठलं फुल अवडेल...?  
... 

तो क्षणात उत्तरला,  
मनात जपायला चाफा अवडेल  

अनण ओंजळीत धरायला मोगरा...  
... 

वहीत ठेवायला बकुळ अवडेल  
अनण धंूद व्हायला केवडा...  

... 
बोलायला ऄबोली अवडेल  
अनण फुलायला सदाफुली...  

... 
पण, प्राजक्त मात्र अवडेल तो,  
देवाच्या पायाशी ठेवायला...  

अशीवादासाठी...  
... 

यावर ती थोडीशी नाराज झाली..  
कारण नतचं नाव रातराणी होतं...  

... 
त्यानं ते ओळखलं  ...तो पुढे झाला...   

अनण हलकेच हसत म्हणाला,  
हे सगळं नंतर अवडेल  ...रातराणी नखडकीशी  

दरवळल्यानंतर!...   
... 

तेव्हापासून ती ऄखंड दरवळते अहे...  
त्याच्या मनात  ...ऄंगणात!!!...  

 
महेि घाटपां डे 

 



  

 
 

  

अबोली जरी ती 
 

वसंता तुला रे, दया अज अली 
कळीही फुलां या, बगीचात अली  

 
पहा हो पहा लाजली ही ऄशी की 
गुलाबी छटा घेउनी सांज अली 

 
ऄबोली जरी ती,भुलनवते मनासी 

मला मोहण्या ती, पहा खास अली  
 

नको हाक देणे, न येणार अता 
मला वाटले ती, रहाण्यास अली 

 
म्हणेना ऄभागी तुला काय त्याचे 
नतचे भानय तेथेच ठेवून अली 

 
नको गाळु ऄशू्र मना घे उभारी 
तुझी भेट घेण्या पहा तीच अली  

 
नको घालवू रात्र ऊदासवाणी  
तुला भेटण्या ती पहाटेच अली 

 
रजिी अरणकले्ल 

 

 



  

 
 

 

  

गुलाब.... 
 

रंग गुलाबी लाल गुलाब  
मोहक सौंदयाची खाण गुलाब  
लाजत मुरडत नमटून ठेवते  
नववधू ओठां चा गोड गुलाब 

 
पे्रमाचे प्रनतक अहे गुलाब  

हृदयाचे नमलन करतो गुलाब  
अकपितषत करून नयन बाहुल्या  
पे्रमाची उधळण करतो गुलाब  

 
पे्रमाच्या सदभावना फुलनवतो गुलाब  
काट्यां च्या सहवासात खेळतो गुलाब 

हृदयी बहार वसंत फुलऊन 
पे्रमाची मादववता जपतो गुलाब 

 
पे्रमाची महती पटनवतो गुलाब  

दसु-साठी जगणे नशकनवतो गुलाब  
स्वतः जीवनभर काट्याव खेळून  

हसरे सौंदयव उधळतो गुलाब 
 

शां त प्रफुलीत करतो गुलाब  
सहहृदयी संदेश देतो गुलाब  
ऄग्स्तत्व अपले संपले तरी  
ऄप्रनतम गुलकंद देतो नवाब  

 
उष्णता पोटातून घालनवतो गुलाब  
सुगंधाची उधळण करतो गुलाब  
गुणां ची अपल्या बरसात करुनी  

साजरा "पे्रमाचा नदवस" करतो गुलाब  
 

गुलाब घ्या......गुलाब द्या.....  
पे्रमाचा संदेश सवाना द्या  
बरोबर त्याचे गुणही घ्या  

 
सुर्ाकर बगे... 
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