
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



अश्मफुलोरा 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच ेस्िागत आहे.  प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती 

करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होत.े मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज 

एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



अश्मफुलोरा 

 

 

अजित पाटणकर 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान  



अश्मफुलोरा  

अजित पाटणकर  

1ST FLOOR, DAULAT BUILDING, OPP DR BHAVIN UPADHYAY CLINIC, 

KHARIVAV ROAD, RAOPURA, VADODARA – GUJARAT 390 001 

(M) 83204 31255 

Ajitp@tuflex.murugappa.com 

 

या पुस्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क कर्ीकडे सुरहिि असून पुस्िकाचे 

ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर 

रुपािंिर करण्यासाठी कर्ीची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि े िसे न 

केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ शकिे . 

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection 

in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording 

and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 

without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 

remedies of injunction, damages and accounts.  
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www. esahity. com 

esahity@gmail. com 
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा . 

• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक  आिे . 

  



अश्मफुलोरा... 

 

प्रस्तावना 

 

नमस्कार !! " अश्मफुलोरा" हा माझा पजहलावजहला काव्यसंग्रह, या जनजमत्ताने प्रस्तावना 

जलहायला घेतली आह ेखरी पण भावना दाटून आल्याने काय जलहू आजण काय नको अशी काहीशी 

अवस्था झाली आह.े 

माझ ंसगळं बालपण मुंबईत गेलं आजण १९९४ साली आम्ही गुिरातमधील बडोदे यथेे स्थाजयक 

झालो. शालेय जशक्षण अथाचतर् मराठीतून झाले त्यामुळे मला लहानपणापासूनर् मराठीर्ी आवड 

होती. 

जशकत असतांना ना धो महानोर, कुसुमाग्रि, गोववंदाग्रि, शांता शेळके, सोपानदेव र्ौधरी, पु ल 

देशपांड,े इंददरा संत अशा दकत्येक साजहजत्यकांर्ा माझ्यावर प्रभाव पडत गेला. जवशेष म्हणिे प्रा. 

जशवािीराव भोसल े यांच्या तत्वज्ञानार्ा माझ्यावर बालवयापासूनर् प्रभाव होता, त्यामुळे 

ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, स्वामी जववेकानंद, योगी अरववंद ई. माझी श्रध्दास्थाने 

झाली. इयत्ता ४थीत असतांना आपण जलहू शकतो ह े थोडस ं लक्षात आल ं आजण मग माझ्या 

जलखाणार्ा ओघ सरुू झाला.  

मी बडोद्याच्या महारािा सयािीराव जवश्वजवद्यालयातून २००३ साली मराठीर्ी पदवी संपादन 

केली आजण पुढ े२०१८ साली बडोद्यात झालेल्या ९१ व्या अजखल भारतीय मराठी साजहत्य 

संमेलनात जनमंजितांच्या कजवसंमलेनासाठी माझी जनवड झाली. त्यात थोडासा वेगळा जवषय 

घेऊन, वेशांच्या िीवनावर माझी एक कजवता सादर केली आजण ती सवाांना खूप भावली. खूप 

जशकायला जमळाल.े माझ्या कजवतांना एक नवी ददशा प्राप्त झाली. या मानाच्या जशरपेर्ात 

आणखी एक तुरा खोवला गेला तो म्हणिे येत्या वषी उस्मानाबाद येथ ेझालेल्या ९३ व्या अजखल 



भारतीय मराठी साजहत्य संमलेनात कजवकट्टा या उपक्रमात माझ्या कजवतेर्ी जनवड झाली. 

नुकत्यार् बडोदे येजथल मराठी वाङ्मय पररषदेने प्रायोजित केलले्या एका कायचक्रमासाठी बडोदे 

आकाशवाणीवर माझ्या काही कजवतांरे् ध्वजनमुद्रणही झाल ेआह.े 

मराठीत गूढ लेखनाच्या पंथात कवी गे्रस ह ेअग्रस्थाजन मानले िातात, त्यांच्याही कजवता मला 

भावल्या आजण कळत नकळत का होईना पण काहीसा गूढ आशय असललेे भाव माझ्या काही 

कजवतांतून उमटले. 

वास्तजवक कजवता कशी सुर्ते अस ंकुणी जवर्ारलं तर ती वरून खाली येते आजण मग त्यार्ा 

शब्दावतार कागदावर कोरण्यासाठी मंडळी उदु्यक्त होतात असे मी म्हणेन. मुळातर् स्फूती हा 

प्रकार अगम्य आह.े 

या संग्रहातल्या कजवता वार्कांना नक्की आवडतील अशी मी आशा करतो आजण  "वेडावाकुडा 

गाईन, परी तुझार्ी म्हणजवन" या उक्तीला अनुसरून काजहतरी जलजहण्यार्ा प्रयत्न केला आह,े 

एवढे सांगून माझी प्रस्तावना आटोपती घेतो. 

अजित पाटणकर 

शब्दस्पशी 

दद. २९-०२-२०२० 

बडोदे 

 

  



 

  

 

 

ज्यांनी मलय हयतयलय धरून इथवर आणलां  

त्यय सवव सवव गुरूजन व मयझ्यय वडिलयांच्यय सृ्मतीलय  

ही अश्मफुले समडपवत 

 

अडजत पयटणकर 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

अश्मफुलोरा   



आज खुणयवते मलय 

मयझ्यय मयहेरची वयट 

दृष्ट लयगोनय कुणयची 

आडण सुखय गयलबोट 

मयझ्यय मयहेरची वयट 

जसय झरोकय मययेचय 

आनांदयच्यय वनयमधे्य  

कल्पवृक्ष हय छययेचय 

मयझ्यय मयहेरची वयट 

वयट िोांगरयएवढी 

कृष्ण मयझय बांधुरययय 

त्ययची मययय गां केवढी 

मयझ्यय मयहेरच्यय घरी 

उभी दयरयत वडहनी 

भयऊ मयझय भयग्यवयन 

अशी लयभययय सजणी  

मयझ्यय मयहेरची वयट 

कयय वणणव थयटमयट 

सयरय मययेचय पसयरय 

त्ययची गोिी शब्दयतीत 

सुरुवयत २५-०९-२०१८ 

पणतवतय १६-०५-२०१९ 

दु. ०३:१७ 

 



आज कुठण नशी मलय खुणडवते 

मयवळतीची धणसर चयदर 

डनळेच सयरे, डनळीच आभय 

डनळ्यय चयांदण्यय मग िोईवर 

कुठण न पितो हलकयसय मग 

दुरयांतरयवर नयद जरयसय 

पयऊल थबके त्ययच्ययसयठी 

जीवही मग घेई कयनोसय 

गदव  दयटतय मेघ आभयळी 

उत्कट मग ती होई रयधय 

कयनी ये पयव्ययचय सुस्वर 

कयन्ह्ययची डतज होई बयधय 

डनळीशयर ती धरय जयहली 

डनळ्यय जयडणवय डनळी पल्लवी 

अथयांग सत्तय डनळ्यय नभयची  

डनळसर पे्रमय हळण च मीरडव 

कुशीत घेई डनशयही सयरे 

मयवळतीचे हे गडहरेपण  

डदनकर मग तो डनळ आशेचय 

जगयस पुन्हय दयडव जीवन 

डद. १५-०५-२०१९ 

सययां. ०७:०३ 



आज ओढण डन घ्ययवी वयटे 

नक्षत्यांची कयळी चयदर 

डनगुवण कयळ्यय आसमांती यय 

मेघ दयटले भरली घयगर 

अशयच कयतरवेळी कोणी 

वहयत जयई यय गतेतणन  

आठवणी ांच्यय मांद डझणडझण्यय 

गतकयळयलय येडत खेचणन 

सगुणयलय मग मणर्च्यव येते 

अफयट पयहून डदव्य पसयरय 

ग्लयनीमधुनी जयगृत व्हययय 

डनगुवणच मग देई आसरय 

अशयच नयमी सयरे डवरले 

पयहुनी सृष्टीचय हय चयळय  

अद्भुत मयझ्यय दयरयमधे्य 

उभय पडहलय डवठण  सयवळय !! 

 

 

डद. १५-०५-२०१९ 

रयत्ौ. ०९:१७ 

  



जरय चयलणयय चयर पयऊले 

हयतयमधे्य हयत घेऊडन 

आनांदयने मोजण शलयकय 

डक्षडतजवरती नजर ठेऊडन  

क्षणयत देऊ डतलयांजली मग 

मनयतल्यय सयऱ्यय दुुःखयांनय 

डवहरत रयहू स्वर्च्ां दयने  

सुखयस मग ती नुरते सीमय 

गतकयळयच्यय सृ्मतीत रमुयय  

डवसरुनी जयऊ सयरे मीपण 

कयळ दयडवतो नव्ययच वयटय 

हर्वभरे मग उजळे जीवन 

डहशेब करुडन जुन्यय चुकयांचय 

झयले गेले सोिण डन देऊ 

हयतयमधे्य हयत घेऊडन 

पुन्हय नव्ययने चयलत रयहू !! 

 

 

डद. १५-०५-२०१९ 

सययां. ६:२४ 

  



कुणयस ठयऊक कसय वयहतो 

स्वर्च्ां दी हय वयदळ वयरय  

सयथीस ययच्यय सयगरसररतय  

मनमोहक मग धुांद डकनयरय 

त्ययच्ययसांगे वहयत जयवे 

डवसरयवे मग आपुले मीपण 

एकरूप होतय त्ययच्ययशी 

डतडमर उजळे त्यय तेजयतणन 

कुणी जीव तो कयतरवेळी 

कधी डवसयवे यय पवनयवर 

वययुसुद्धय पे्रमळ मोठय 

हळण च घयली त्ययवर फुां कर 

उांच यशयचे डशखर गयठण नी 

कुणी घेतसे डदव्य भरयरी 

थकलेलय तो जीव कुणयचय 

डमळे तययलय पुन्हय उभयरी 

यय वयऱ्ययची त-हय डनरयळी 

स्वर्च्ां दी हय सगळे उधळी 

कुणयस कररतो सयथ सुखयची 

कुणयस नेई वेळी अवेळी 

डद. १४-०५-२०१९ 

रयत्ौ. ९:४९ 



आज जरी अांगयत बयणलय 

स्थथरपणयचय अडवचल बयणय 

गुांतणन मयझे श्वयस मोकळे 

अन चेहरय तो केडवलवयणय 

प्रयरब्धीचे सणर उमटले 

आयुष्ययच्यय वयटेवरती 

द्रव्ययचीही डभकयर सत्तय 

जिली डतजवर डनस्सीम प्रीती 

उलथणन पितय सयरीपयट हय 

मोजण तरी मी डकती सोांगट्यय 

डछन्नडभन्न यय आयुष्ययच्यय 

बयांधीत रयहू डकती वळकट्यय 

देवयजीच्यय घरयत सयरय 

जमयखचव तो डलडहतो कोणी 

दण डर्त होतय सयरे पयणी 

मयगे उरती खोटी नयणी 

 

 

डद. १४-०५-२०१९ 

रयत्ौ. ९:२३ 

  



सयांगण कशय कुणयलय 

मयझ्ययच वेदनय मी 

डचांतय उरयत सयऱ्यय 

िोक्ययत वेध नयमी 

जळत्यय डचतेवरी यय 

मी शयांत झोपलेलय 

समोर अवयक सयरे 

डक्षतीजयत रयख नयमी 

कयही सुखयत होते 

की आज सांपलो मी 

मयझे मलयच ठयवे 

कोणयस घयव वमी 

येतील न्ययवययलय 

अथथी उद्यय जरी हे 

करतील डवसजवनयचय 

भलतयच खेळ नयमी 

घ्ययवय असय डनरोप 

सुखदुुःख सांपवयवे 

आत्म्ययस आठवयवे 

येणयर तेच कयमी 

डद. १३.०५.२०१९ 

सययां.६:३५ 



गडणत कुठां  चुकतांय 

खरच कयही कळत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

लहयनपणी वयटययचां 

मोठेपण बरां   असतां  

भयबड्यय आयुष्ययपेक्षय 

खोटेपण शोभणन डदसतां 

वळचणीचां पयणी कयही  

आढ्ययकिे वळत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

लहयनयचय मोठय झयलो 

असयच डहशेब करत करत 

पयनयवर पयन डलहीत, 

एकेक वही भरत भरत  

पण भरलेल्यय वयय आतय 

रद्दीवयलय घेत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

जगण्ययसयठी खयतो, 

की खयण्ययसयठी जगतो 



हयच एक सवयल आतय 

मयझ्यय मनयत सलतो  

डदवेकर दीडक्षत करून सुद्धय 

पोट कमी होत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

 

 

डद. ०५-०७-२०१९ 

रयत्ौ. १०:३१ 

  



एक धुांद सांध्ययकयळ 

मी बसलेलय 

समुद्रडकनयऱ्ययवर, 

एकय हयतयत तुझय हयत 

आडण दुसऱ्यय हयतयत ग्लयस 

तण नको नको म्हणत असतयांनय 

मी घेतलेले दोनचयर घोट 

आडण कयही अांशी 

मयझ्ययच कतृवत्वयनां 

वयढलेलां तुझां पोट 

अांगयलय झोांबणयरय 

तोच गयर वयरय 

पे्रमयसयठी आसुसलेली तण 

डन मयझ्यय अशु्रधयरय 

उबग आलयय आतय सगळ्ययचय 

डन  

प्रकर्यवनां जयणवययलय लयगलांय  

मलय अलीकिे 

मयझ्ययतलय र्ांढपणय 

कयहीच डमळवतय आलां नयही 

आजवर आयुष्ययत 

गमयवणन बसलो सगळां च 



सरसकट 

अगदी तुलयही 

आतय भयन आल्ययवर 

जयणवण लयगल्ययत वेदनय 

पण इलयज नयही 

असच चयलत रयहययचां 

तण, मी, समुद्रयने, 

आडण वयऱ्ययनेही !! 

 

 

डद. ०६-०७-२०१९ 

 

  



नयही करतय आलां तरी 

करण्ययसयरखां बरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

पे्रम करय खुल्लम खुल्लय  

बयळगु नकय कसलीच डभस्त 

आजी आजोबयांच्ययच कयळयत 

शोभत होती त्ययांची डशस्त 

मयणुसकीच्यय बयजयरयत 

घेण्ययसयरखां बरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

गोळय करून पुष्कळ धन 

कयय शेवटी फययदय होतो 

चयर खयांदे एक डतरिी 

इतकयच कयय तो वययदय होतो 

आलो एकय थेंबयतणन 

डन रयखेमधे्य घरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

म्हणणन म्हणतो जगतय जगतय 

आयुष्ययचां ठेवय भयन 



स्वतुःबरोबर दुसऱ्ययच्ययही  

अस्स्तत्वयचय रयखय मयन 

व्यक्ती वल्ली लोप पयवते 

सगळां  कीतीवरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

 

 

डद. ०५-०७-२०१९ 

रयत्ौ. १०:५६ 

  



ओल्यय मयतीलयही कधी 

येई कयळयचय सुगांध 

धरय हरखणन जयई 

कवे मयवेनय आनांद 

डकती रहसे्य दिली 

धररत्ीच्यय यय गभयवत 

वेणय डकती रे सोसल्यय 

डतने थयटयत मयटयत 

आज जयणयवे वयटते 

डतच्यय अांतरीचे गणज 

थोिी ऐकयवी हळण च 

डनसगयवची कुजबुज 

आतय गळुनीयय पिो 

डपढ्यय डपढ्ययांचे जोखि 

पयणी डपऊन नवेली 

झयली धरणी ओसयि 

चलय डपकवण हे शेत 

घेऊ नयांगर हयतयत 

नकय पुसण आतय मलय 

मयझ्यय आनांदयचे गोत्  

  

डद. २८-०७-२०१९ 

स. ०९:५१ 



आतय वयटते पुन्हय नव्ययने 

धिे डशकयवे बयलपणीचे 

अक्षर ओळख सुरुवयतीलय 

क्षण वेचयवे आठवणी ांचे 

शयळय सुटतय सैरयवैरय 

धयवयवे घरच्यय ओढीने 

अन डवहरयवे मैदयनयवर 

सवांगड्ययांसह मग जोिीने 

चलय खेळुनी पयहू एकदय 

भयतुकलीचय खेळ जरयसय 

लुटुपुटण चय ियव मयांिुनी 

बघण कुणयचय पितो फयसय 

सुट्टी लयगतय प्रशयलेस मग 

जयऊ मयमयच्यय गयवय यय 

डचांचय, बोरे, करवांदयांनी 

झोळी अपुली भरुनी घ्यययय 

आठवणी ांच्यय रम्य शलयकय 

थोड्यय उरल्यय, थोड्यय सरल्यय 

सृ्मतीपटलयवर सयगरलहरी 

डकतीक आल्यय, डनघणन गेल्यय  

  

डद. १२-०८-२०१९ 

स. १०:५२ 

 



एकदय खरेदीलय डनघयलो 

पण 

मलय जे हवां होतां 

ते कुठेच सयपिेनय 

खणप दुकयनां डफरलो 

प्रते्यकयचां एकच उत्तर 

स्टॉक सांपलयय 

मलय हवय होतय  

आनांद 

नयही डमळयलय कुठेच 

थोियसयही पुरलय असतय 

एक दुकयनदयर म्हणयलय 

थोिां अांतरयवर जय 

देऊळ लयगेल 

पययरीवर एक 

सन्ययसी भेटेल 

त्ययच्ययकिे आहे 

तुम्हयलय हवी असलेली गोष्ट 

मग डनघयलो त्यय रोखयने 

गेलो देवळयत 



शोधणन कयढलय सन्ययसी 

डन बसलो त्ययच्यय पययथ्ययशी 

डनमग्न होतय तो 

डनजयनांदयत 

हयत जोिले गेले 

आपोआपच 

म्हांटलां, 

महयरयज, मलयही द्ययनय 

थोियसय आनांद 

हसलय डफदीडफदी 

म्हणयलय, 

अरे, ते तुझ्ययजवळच आहे 

ते तुलय पुन्हय कसां देऊ ? 

ययच्ययसयठी तुझी दुुःख 

कुठे गहयण ठेऊ ? 

बघ जरय िोकयवणन आत 

डन सयांभयळ स्वतुःचय आत्मय 

घरयतच भेटेल तुलय 

डनगुवण परमयत्मय !! 

 

  

डद. १२-०७-२०१९ 

दु. ०१:०० 

आर्यढी एकयदशी 

 



तुझ्यय नयमयपेक्षय, कयय आहे मोठे 

वन्हीचे सयमथ्यव, वन्ही जयणे 

सोयरीक तुझी, घिो पदोपदी 

वयसनय भीतरी, सयांिण  पयहे 

डकतीक रे मयांिण , िोांबयययवचय खेळ  

जुळो तयळमेळ, अांतरीचय 

होऊ दे गय देवय, ऐशी सणक्ष्म स्थथती 

लयगो मनोवृत्ती, सत्कयययवशी 

नयहीतरी जीणे, कस्पटयसमयन 

लयभो तयय मयन, हररकृपे 

डचत्त रयहो सदय, तुझ्यय पयययपयशी 

जगय उद्धरीशी, तणच हरी 

जयहलय अांधयर, डदसेनयशी वयट 

धरी आतय बोट, पयांिुरांगय 

हेडच खरे सुख, देखीयले मुख 

अडजत भयवुक, घनडनळय.... 

 

डद. १२-०७-२०१९ 

दु. ०१:०० 

आर्यढी एकयदशी 



पणवीसयरखय खरच आतय 

भरत नयही उर 

मनयत मयत् आठवणी ांचां  

मयजलेलां कयहूर 

फुटक्यय नडशबयवर 

रितो मीच नव्ययने 

भयांबयऊन जयतो कधीकधी 

आठवणी ांच्यय थव्ययने 

नयही दयखवत कुणी आतय 

पणवीसयरखी ओळख 

सगळीकिे " पुढे व्हय " 

असयच डदसतो फलक 

मयांिण न बसलोय आज पुन्हय 

आयुष्ययचां दुकयन 

गोडजरवयणी रयत् दयडव 

मलय एक सपयन 

पयांिुरांगय, एकयदशीलय 

आज तरी पयव 

नयहीतर खरांच डवसरेल 

मलय मयझय गयव 

  

डद. १२-०७-२०१९ 

स. १२:०६ 

आर्यढी एकयदशी 



जीव सैरयवैरय धयवे 

आज पळत्ययच्यय पयठी 

कशी मययेच्यय धुांदीने 

डवसरली नयतीगोती 

अरे मयणसय, मयणसय 

नको मयणुसकी सोिण  

डपढ्यय चयलत आलेल्यय 

नको परांपरय मोिण  

नको गयिी रे बांगलय 

नको जमीनजुमलय 

नको पे्रमयच्यय नयत्ययलय 

भयऊबांदकीचय घयलय 

आयुष्ययच्यय दुकयनयत 

गच्च भरले सयमयन 

नको ियवलु कधीच 

थोरयमोठ्यांचय रे मयन 

खयांदय द्ययवयय असुदे 

तुलय कुणी मयनकरी 

नयहीतर सहय फण ट 

जयगेसयठी तण डभकयरी 

  

डद. ११-०७-२०१९ 

रयत्ौ. ११:१५ 



यय रम्य तळ्ययच्यय कयठी 

ही सुखद सयांज दरवळते 

अन शोडधतो नव्ययने 

मी तुझे डन मयझे नयते 

हे डचांतन डचरांतनयचे  

ती डदसे दण रची आभय 

हलकेच तरां गे त्ययवर 

मग सुखद सृ्मती ांचय गयभय 

गवसणी घयलतो तेव्हय 

मी मयझ्यय आकयशयलय 

देहयत चयांदणी फुलते 

मी मनयत घुांगुरवयळय 

शोधतय सयपिे कयही 

ते पुन्हय नव्ययने मजलय 

ही डनशयच होते सयक्षी 

बयांधीत प्रीतीचय इमलय 

 

 

डद. ०९-०७-२०१९ 

रयत्ौ. १०:२६ 

  



एक सुखद सांध्ययकयळ 

हलकयसय सांधीप्रकयश  

समुद्रयच्यय वरचां एक 

डन मयझां डनरयळां  आकयश 

डनसगयवलगतच्यय बयकयवर 

बसलेलय मी 

आडण स्खिकीतणन पयहणयरी 

तण 

वयऱ्ययच्यय सांथ लयीच्यय तयलयवर 

हलकेच तरांगणयरे पक्षी 

आडण भरीस भर म्हणणन 

डनयांत्ययने रेखयटलेली नक्षी 

मी नयदयवलेलय, धुांदयवलेलय 

कयहीसय धयस्तयवलेलय 

डवरहयच्यय व्ययकुळतेने 

थोिय सुस्तयवलेलय 

जगणां नको वयटतां कधीकधी 

तुझ्यय असण्ययनां 

पण 

मयझ्ययजवळ नसण्ययनां 



मग शोधत रहयतो मी 

स्वतुःलयच 

तुझ्ययमधे्य, डनसगयवमधे्य 

समुद्रयमधे्य 

कोण जयणे, 

आणखी कशयकशयत.... 

 

 

डद. ०८-०७-२०१९ 

रयत्ौ. ०९:४४ 

  



गडणत कुठां  चुकतांय 

खरच कयही कळत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

लहयनपणी वयटययचां 

मोठेपण बरां   असतां  

भयबड्यय आयुष्ययपेक्षय 

खोटेपण शोभणन डदसतां 

वळचणीचां पयणी कयही  

आढ्ययकिे वळत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

लहयनयचय मोठय झयलो 

असयच डहशेब करत करत 

पयनयवर पयन डलहीत, 

एकेक वही भरत भरत  

पण भरलेल्यय वयय आतय 

रद्दीवयलय घेत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

जगण्ययसयठी खयतो, 

की खयण्ययसयठी जगतो 



हयच एक सवयल आतय 

मयझ्यय मनयत सलतो  

डदवेकर दीडक्षत करून सुद्धय 

पोट कमी होत नयही 

अन सरतेशेवटी आयुष्ययचय 

डहशेब कयही जुळत नयही 

 

 

डद. ०५-०७-२०१९ 

रयत्ौ. १०:३१ 

  



हय धुांद पयऊस 

मयतीचय सुगांध 

त्ययत डचांब डभजलेली तण 

डन तुझ्यय देहयचय गांध 

तुझ्यय हलक्ययशय स्पशयवने 

येतयत शहयरे अांगयवर 

गयते् मयत् डशडथल 

नजर तुझ्यय रांगयवर 

मी स्तब्ध, पयऊस डन:शब्द  

दोघेही जणण भयांबयवलेले  

यय सवयवलय तुझे िोळे 

नेहमीसयरखेच सरयवलेले 

समुद्रयतही रोजच्ययसयरखी  

लयटेमयगणन लयट 

लख्ख उजेि असणनही 

डदसत नयही वयट 

झेलत रहयतो पयऊस सयरय 

असयच मग अांगयवर 

पणववजन्मीची पयपां मयझी 

घेऊन मयझ्ययच डशांगयवर 

  

डद. ०६-०७-२०१९ 

रयत्ौ. ०८:२४ 



एक धुांद सांध्ययकयळ 

मी बसलेलय 

समुद्रडकनयऱ्ययवर, 

एकय हयतयत तुझय हयत 

आडण दुसऱ्यय हयतयत ग्लयस 

तण नको नको म्हणत असतयांनय 

मी घेतलेले दोनचयर घोट 

आडण कयही अांशी 

मयझ्ययच कतृवत्वयनां 

वयढलेलां तुझां पोट 

अांगयलय झोांबणयरय 

तोच गयर वयरय 

पे्रमयसयठी आसुसलेली तण 

डन मयझ्यय अशु्रधयरय 

उबग आलयय आतय सगळ्ययचय 

डन  

प्रकर्यवनां जयणवययलय लयगलांय  

मलय अलीकिे 

मयझ्ययतलय र्ांढपणय 

कयहीच डमळवतय आलां नयही 

आजवर आयुष्ययत 

गमयवणन बसलो सगळां च 



सरसकट 

अगदी तुलयही 

आतय भयन आल्ययवर 

जयणवण लयगल्ययत वेदनय 

पण इलयज नयही 

असच चयलत रयहययचां 

तण, मी, समुद्रयने, 

आडण वयऱ्ययनेही !! 

 

 

डद. ०६-०७-२०१९ 

सययां. ०६:०७ 

  



नयही करतय आलां तरी 

करण्ययसयरखां बरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

पे्रम करय खुल्लम खुल्लय  

बयळगु नकय कसलीच डभस्त 

आजी आजोबयांच्ययच कयळयत 

शोभत होती त्ययांची डशस्त 

मयणुसकीच्यय बयजयरयत 

घेण्ययसयरखां बरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

गोळय करून पुष्कळ धन 

कयय शेवटी फययदय होतो 

चयर खयांदे एक डतरिी 

इतकयच कयय तो वययदय होतो 

आलो एकय थेंबयतणन 

डन रयखेमधे्य घरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

म्हणणन म्हणतो जगतय जगतय 

आयुष्ययचां ठेवय भयन 



स्वतुःबरोबर दुसऱ्ययच्ययही  

अस्स्तत्वयचय रयखय मयन 

व्यक्ती वल्ली लोप पयवते 

सगळां  कीतीवरच आहे 

तोिलेलां असलां तरी 

जोिण्ययसयरखां बरच आहे 

 

 

डद. ०५-०७-२०१९ 

रयत्ौ. १०:५६ 

  



नको नको रे पयवसय 

असय येउस अवेळी  

नको डभजवण झोपिी 

गररबयची चांद्रमौळी 

नको नको रे पयवसय 

असय घयलणस डधांगयणय 

झोपिीत मयझय बयळ 

डनजलेलय गोडजरवयणय  

नको नको रे पयवसय 

उगय शेतयत बरसण 

डपके जयतील नयसुन 

अन वहयतील आसण 

नको नको रे पयवसय 

ओलय दुष्कयळ पयांघरू 

भणडमपुत् धयस्तयवती 

कशी जमीन नयांगरू 

नको खेळण  रे पयवसय 

असय जीवघेणय खेळ 

आयुष्ययच्यय गडणतयचय 

मग चुके तयळमेळ 

  

डद. ०४-०७-२०१९ 

रयत्ौ. ११:४५ 



सांपणन शब्द सयरे 

डनशब्द जयहलो मी 

गडहऱ्यय क्षणयत आतय 

कय स्तब्ध जयहलो मी 

श्वयसयत श्वयस होते 

ओलयवले परां तु 

हलकेच भयस आतय 

कय लब्ध जयहलो मी 

सोसण डकतीक सयऱ्यय 

वेणय अशय डजवयच्यय 

क्षण भांगले सुखयचे 

अन दग्ध जयहलो मी 

पयहून प्रयक्तनयचय 

भलतयच खेळ सयरय 

मोिण न हय पसयरय 

उनु्मक्त जयहलो मी 

मयतीतणडन डनपजलो  

घेण्यय जरी डवसयवय 

मयतीत आज मयझ्यय 

सांतृप्त जयहलो मी 

  

डद. ०१-०७-२०१९ 

रयत्ौ. १०:५३ 

 



असयच डलहीत रयडहलो तर 

एक डदवस आटेल झरय 

खेळ मयझय आजवरचय 

एकय क्षणयत सांपेल सयरय 

कुणीतरी वयचतां म्हणणन 

डलडहण्ययलय अथव आहे (?) 

नयहीतर इतकी उठयठेव 

कयगदयवर व्यथव आहे 

सरस्वतीच्यय उपयसनेत 

मलयही भयग घ्यययचय आहे 

थोरयमोठ्यांच्यय सयडहत्ययचय 

मलयही मयग घ्यययचय आहे 

अक्षरे म्हणजे ब्रह्मयनांद 

जणण वरून खयली येतयत 

शब्दस्वरूप घेऊन मग 

लेखणीतणन प्रकट होतयत 

कडवतय जगयवी प्रते्यकयनां 

घ्ययवी मयळयवरची मयती 

अांतरी होईल डदवेलयगणी  

तेवत आयुष्ययच्यय वयती 

  

डद. १३-०२-२०२० 

स. ०९:२७ 



हय सणयव आज गडहवरतो 

मयवळत्यय सांध्ययकयळी 

मग सोबत करते मजलय 

अांधयर व्रतयची समई 

यय गडहऱ्यय रयनी उलटी 

वयघुळे, सयांद्र डचत्कयर 

जणण भयर्य देते त्ययांची 

शब्दयांचय चपखल मयर 

अस्तयलय जयतय सणयव 

कविसय एक जरयसय 

डवकलयांच्यय बुद्धीबळयचय 

अवडचत पितो फयसय 

तम अांबर व्ययपुडन उजळी  

कय डदवयडभतयांची स्वपे्न 

कयळोख कयजळी फुलते 

ही अशीच डनष्ठुरतेने 

यय बोथट आठवणी ांनय 

ही कसली डकनयरमययय  

पे्रतयसही बांदी आतय 

यय रवीपश्चयत जळययय 

  

डद. १०-०२-२०२० 

सययां. ०७:०७ 

 



आज अचयनक शयळेतलय भेटलय जुनय फळय  

भांगयरवयल्ययच्यय कोपऱ्ययतही उठण न डदसलय कयळय 

मलय पयहतयच चेहेऱ्ययवर त्ययच्यय अष्टभयव दयटले 

कुणयस ठयऊक डकती वर्यांनी जुने सवांगिी भेटले 

म्हणयलय पडहलीपयसणन दहयवीपयांत धरलयत मयझय हयत 

खरां  सयांगय इमयनदयरीत सोिली कय मी सयथ ? 

डकतीक डशकलयत मयझ्ययसोबत डवर्य असे झोकयत 

मयझ्ययकिे यययलय मयत् भीती तुमच्यय िोक्ययत 

ओबिधोबि डदसत होतो रांग मयझय कयळय 

तुमच्यय अज्ञयनयचय कयही अांशी केलय चोळयमोळय  

शयळय सांपली ऐटीत गेलयत महयडवद्ययलययत 

फयर लयांब नयही, मयझ्यय भयवयच्ययच घरयत 

पदवी घेऊन पुढे गेलयत मोठ्य कयययवलययत 

डतथेही सयथ बय ची मयझ्यय तुमच्यय पसयऱ्ययत 

खिण पयसणन मयकव रपयांत तुमचय खितर प्रवयस 

कयडळमय डमरवत आणलां तुम्हयलय नयवयरूपयस 

एवढां  करून मलय मयत्, भांगयरवयल्ययचां दयर 

जयगय ठेवय मनयच्यय कोपययवत, अपेक्षय नयही फयर 

  

डद. १२-०२-२०२० 

स. ०८:३३ 



चणळ भरयवी तशी 

कधीकधी थुांकण न टयकयवेसे वयटतयत 

जीवनयतले सयरे कलह 

मग मनही स्वर्च् होईल 

एखयद्यय डनरयगस मुलयसयरखां 

कोरां  करकरीत अांतबयवय 

रयहणयर नयहीत कुठलीच डकस्िर्ां 

आडण स्पष्ट डदसण लयगेल तळ 

अगदी प्रडतडबांबयसकट  

होईल थोिसां डवपरीत 

मयनसशयस्त्रयच्यय डनयमयलय छेद देऊन 

पययांिय मोिल्ययबद्दल 

पण खरच असां झयलां तर 

कधीच खुिल्यय जयणयर नयहीत 

उमलणयययव नयजुळ कळ्यय 

आडण जपययचांच ठरवलां तर 

कदयडप कदयडप होणयर नयही 

भयवनयांचय पयचोळय 

 

 

 

डद. ११-०२-२०२० 

दु. ०४:१६ 

 



होय, करतो मी सयडहत्ययचां उत्पयदन 

मयझे वरकरणी डमत् असलेल्यय 

तुमच्ययसयरख्यांनय बोलययलय 

सांधी डमळयव्ययत म्हणणन 

होय, डलडहतो मी कडवतय 

कयरण अजणनही जयग्यय आहेत 

मयझ्यय सांवेदनय 

आडण उघिे आहेत मयझे िोळे 

जग पयहण्ययसयठी 

दुखयवणन जयतयत मलय दुसऱ्ययांची दुुःख 

आडण सुखयवणन जयतो 

तुमचय आनांद 

खुणयवणन जयतां मलय भरून आलेलां आभयळ 

आडण डवचडलत करून जयते 

एखयद्यय पररडचतयची भरलेली वेळ 

लढतो आहे मी लढयई अस्स्तत्वयशी 

एवढी बयांिगुळां  सोबत असतयनय 

डजांकणयर नयही मयहीत असणनसुद्धय 

तुमच्ययसयरख्य अनेक कौरवयांमधे्य  

झयलयय मयझय अडभमन्यण 

फक्त आत आत घुसत जयणयरय 



आतय गरज आहे ती 

मलय यय चक्रव्यणहयतणन बयहेर कयढणयऱ्ययची  

घेतयय जबयबदयरी ? 

 

 

डद. १०-०२-२०२० 

दु. ०२:११ 

  



कयळयच्यय पिद्ययआि सगळां  डवरत असतयनय 

पुन्हय एकदय नव्ययने धुमसण लयगतयत 

हळण हळण  थांियवलेले दग्ध डनखयरे 

उसळण  लयगतां रक्त शरीरभर आडण वयहू लयगतयत जखमय 

पुन्हय एकदय भळयळण न, खपली डनघयल्ययगत 

अशय वेळी िोळ्ययसमोर एकच यक्षप्रश्न 

थयरय द्ययवय की नयही यय डनसटण न जयणयऱ्यय भयवनयांनय 

की उकरून कयढयवीत वैफल्ययची वयरूळां   

डन ओकण न टयकयवां वैर्म्ययचां गरळ  

घरच्यय मयळ्ययवर सयठलेलय कचरय कयढल्ययगत 

मग बयजणलय होतील नयत्ययांवरची जळमटां 

अन लख्ख चकयकण  लयगतील सबांध 

त्ययत कुठण नतरी िोकयवतील ऋणयनुबांध 

हे एवढां  सगळां  करतय करतय डनघणन जयईल जन्म 

पण हरकत नयही 

डमळेल नय कधीतरी, कुणयचेतरी 

पयांग फेिल्ययचां सुख.... 

 

डद. १०-०२-२०२० 

दु. ०१:०४ 

  



तुज आल्ययसरशी आतय 

पुन्हय जययचे आहे 

सोिण न श्वयस हे सयरे 

मयतीच व्हययचे आहे 

सत्कमे करुडन सुद्धय 

डकती कररसी डहशोब त्ययांचे 

थेंबयतणडन घेऊडन जन्म 

डतलयांजली घ्यययची आहे 

बयळगतय तोच उरयशी 

हय अहांकयर स्वत्वयचय 

सरणयवर शेवट त्ययचय 

एकलय पययचय आहे 

कय मनयत तुडझयय डनत्य 

यय भलत्यय आशय आकयांक्षय 

ही वयळण  पयययखयलणन 

सरकण न जययची आहे 

ही प्रडतमय डनत्य नव्ययने 

तण जपणन ठेव अांतरी 

शेवटी स्खळ्ययसमवेत 

डभांतीस लटकणे आहे 

  

डद. ०९-०२-२०२० 

सययां. ०७:१८ 



स्वप्नयांची उिली धणळ 

एकच तीळ 

खयवयय सयत 

झोपिी चांद्रमौळी ती 

नववधण आत 

डशण देहयत 

ती शयांत गडहरी रयत् 

लेऊडन उभी 

ज्वयनीचय मांत् 

कवटीत जळे कयमयग्नी 

फुलडवतो गयत् 

लोळ क्षणमयत् 

एकयांत चहूकिे पसरे 

आतय सदनयत 

तरी ती क्लयन्त  

ते डक्षडतज जयहले स्तब्ध 

डकती डन:शब्द 

घयलीते भ्यांत 

डशडशरयलय पिली भणल 

चणल अन मुल 

डतच्यय पदरयत 



देहयच्यय कुां पणी अवघ्यय 

आत्म्ययची वयत 

जळे डदनरयत 

 

 

 

 

 

डतज तनणलय नव्हती भणक 

उमगली चणक 

आतय डशरी भयर 

अन स्वर्च् जयहले पयणी 

नखडशखयन्त फुलतो 

डतचय येल्गयर 

 

 

डद. ०९-०२-२०२० 

दु. १२:५५ 

 

  



असय झुांजलो 

अस्स्तत्वयशी 

झोकण न द्यययय 

जसय रांगलय 

मयिीवरती 

अत्तर फययय 

डकतीक डफरलो 

घेऊडन मी 

शब्दयांच्यय कुबड्यय 

अशय कयहीशय 

नशय कोरल्यय 

उरयत वेड्यय 

आतय कयहीसय 

सजयग मी तरी 

जयतो झोक 

अडवरत चयले 

डनयतीची यय 

गोळय फेक 

पुन्हय सयवल्यय 

येऊ घयतल्यय 

उतरांिीलय 



स्वप्नगयठ मी 

मयरीत डफरतो 

यय शेंिीलय 

 

 

डद. ०८-०२-२०२० 

रयत्ौ. १०:४९ 

 

  



तुझय पयऊस मयझय पयऊस 

डचांब मनयत रुजतो पयऊस 

आठवणी ांच्यय गयठोड्ययतुन 

कधीकधी हसतो पयऊस 

वेिी आशय जयगवणन, वेिय 

रेंगयळत रयहतो पयऊस 

चयतकयांच्यय जयडणवयांनय 

मणतव स्वरूप देतो पयऊस 

तप्त मयळरयनयवरती 

फेरफटकय मयरतो पयऊस 

ध्ययनीमनी नसतयनय 

अचयनक येतो पयऊस 

सयगरकन्यय प्रडतवर्ी 

पुन्हय एकदय वरतो पयऊस 

तण नसतयनय कधीकधी 

मलय जमेलय धरतो पयऊस 

तुझी मयझी चयांदणभुल  

हळण च कवेत घेतो पयऊस 

ग्रीष्मयतल्यय वणव्ययलय 

घट्ट डमठी घयलतो पयऊस 



एवढां  सगळां  करून सुद्धय 

कधीच थकत नसतो पयऊस 

बहरून येतो सदयनकदय 

शेवटी असयच असतो पयऊस 

 

 

डद. ०८-०२-२०२० 

रयत्ौ. ०९:१५  



युगययुगयांची रयत् 

आतय बयजणलय 

होते आहे 

आडण मग उगवते 

एक सुांदर 

डनतयांत सकयळ 

आतय मी मयझय नयही 

झुगयरून टयकलांय 

सववकयही 

भणतकयळयच्यय पिद्ययत 

वतवमयन बयांधणन 

भडवष्ययत अिकलेल्यय 

डदवयडभतयसयरखयच 

मीही झुरत होतो 

कधीतरी, कुठेतरी 

पण आतय उमजतययत 

हरवलेल्यय वयटय 

अगदी सुस्पष्ट 

केशरयच्यय फुलयतणन 

चांद्रडकरण आरपयर जयवेत 

अगदी तशयच 



आडण, 

सयरे डवश्वच सयमयवणन 

घेते आहे मयझ्यय 

'मी' पणयलय आपल्ययत..... 

 

 

डद. ०८-०२-२०२० 

स. १०:४५ 

  



आठवतयत कय तुलय 

आपले लहयनपणचे खेळ  

दुपयरनांतर सांध्ययकयळची 

बयवरलेली सयांजवेळ 

शयळेच्यय शेवटच्यय तयसयलय 

मनयत असययची घरची ओढ 

बयपिां घरच्यय अांगणयत आडण 

त्ययलय सवांगड्ययांची जोि 

शयळेतणन घरी पोचययचो 

कसेबसे धयवतपळत 

आजच्ययसयरख्य तेव्हय 

ररक्षय कुठे होत्यय डमळत ? 

मधल्यय सुट्टीतली उरलेली 

स्खशयत दोनचयर चणे बोरां  

खेळतयनय नेमकी टपलेली 

त्ययच्ययवर आजणबयजणची पोरां  

पिलो लयगलां म्हांटल्ययवर 

त्ययवर लयवययची मयती 

िेटॉल, सॅवे्हलॉन वयपरययची 

कुणयचीच नव्हती छयती 



खेळण न घरी आल्ययवर 

सांध्ययकयळचय परवचय 

सुटकय नव्हती म्हांटल्ययडशवयय 

भरवसय नव्हतय जेवणयचय 

रयत्ी मयत् डबछयन्ययवर 

आजीच्यय मऊमऊ गोष्टी 

 

 

 

मग हळण च जययचां झोपी 

होती दृष्टीआि सृष्टी 

सगळां  डवरून गेलां आतय 

स्खशयत पैसे पुष्कळ आहेत 

वयहवयह होते तोांिदेखल्यय 

सांबांध मयत् फुटकळ आहेत 

 

 

डद. ०७-०२-२०२० 

दु. ०३:०५ 

  



आज मयगे वळण न पयहतयनय 

जयडणवय सुन्न झयल्यय आहेत 

आडण िोक्ययत डभरडभरतयहेत 

ते फक्त डवचयर 

भयवनयशणन्य 

आतय शरीरयवर वेदनयांचय 

पगिय असलय तरीही 

बसत नयही त्ययांची झळ 

श्वयस रुां दयवत चयलले आहेत 

गयते् डशडथल होत असतयनय 

मयवळत्यय सांध्ययकयळी 

देहयलय सुटलयय कां प 

डन अवघ्यय कुिीत 

उसळणयऱ्यय वयतलहरी 

आतय कुणयलयच लक्ष द्यययलय 

नेहेमीसयरखय 

वेळ नयही 

आडण आज मयझ्यय जयगृतीशी 

मयझयच 

तयळमेळ नयही 

  

डद. ०७-०२-२०२० 

स. ११:२७ 



पणवीसयरखय खरच आतय 

भरत नयही उर 

मनयत मयत् आठवणी ांचां  

मयजलेलां कयहूर 

फुटक्यय नडशबयवर 

रितो मीच नव्ययने 

भयांबयऊन जयतो कधीकधी 

आठवणी ांच्यय थव्ययने 

नयही दयखवत कुणी आतय 

पणवीसयरखी ओळख 

सगळीकिे " पुढे व्हय " 

असयच डदसतो फलक 

मयांिण न बसलोय आज पुन्हय 

आयुष्ययचां दुकयन 

गोडजरवयणी रयत् दयडव 

मलय एक सपयन 

पयांिुरांगय, एकयदशीलय 

आज तरी पयव 

नयहीतर खरांच डवसरेल 

मलय मयझय गयव 

  

डद. १२-०७-२०१९ 

स. १२:०६ 

आर्यढी एकयदशी 



असय केशसांभयर पयहतय डप्रयेचय 

डतच्यय सांगतीची डजवय ओढ लयगे 

सु्फस्ल्लांग जयगे मनी यय नव्ययने 

जणण मग डनशय रोजचय चांद्र मयगे 

समोरी तुझी पयहतय छबी गे 

डकती वणणव मयझ्यय मनय हर्व होतो 

देहमोडहनी ती कशी भणल घयली 

डवचयरयांती मी परयमर्व घेतो 

कसे थयांबती पयहू जयतो नव्ययने 

उदे्वग, उदे्वर्, उत्पयत सयरे 

कसे वयहती आज सदनयत मयझ्यय 

तुलय स्पर्वणयरे बेधुांद वयरे 

उगय सोसल्यय यय कळय अांतरीच्यय 

असय जयगलो धुांद रयत्ी डकती 

कधीच नव्हतीस मयझी तरी तण 

लोण्ययस यय डवस्तवयची भीती 

अशय अडग्नज्वयलय असय लोहगोळय  

सौांदययव तुझ्यय ते धुमयरे डकती 

डवद्युल्लते गां जरय थयांब आतय 

पुन्हय कुां ठली आज मयझी मती 

  

डद. ०६-०२-२०२० 

दु. ०१:१५ 



गेलीस तण क्षणयांचे, घयलणन घयव वमी 

मयझे मलय कळेनय, आतय कसय उरु मी ? 

जीव पयांगळयच सखये, आतय तुझ्ययडवनय गे 

सोिण न सौख् सयरे, मोिण न जयऊ पयहे 

अवघे डवरून गेले, सोबत तुझी करययय 

वयऱ्ययसवे जणण हय, गेलयच गांध वययय 

अजुनी मनयत मयझ्यय, ती शयांत खोल नयती 

दु:खयसमीप आहे, आतय मलय डवरक्ती 

कोांिण न भयव गडहरे, गुांफण न शब्दपांक्ती 

जळती उरयत मयझ्यय, त्यय डछन्नडभन्न वयती 

 

 

डद. ०६-०२-२०२० 

स. ०८:५४ 

  



अशी अचयनक यय वळणयवर 

तुझी डन मयझी झयली भेट 

आठवणी ांच्यय मोरडपसयांनी 

देही शहयरे येडत थेट 

झरझर सरलय कयळ सुखयचय 

डकतीक होत्यय गमतीजमती 

अलगद फुलतय सृ्मतीफुलोरे 

सवयांगी रोमयांच दयटती 

आतय वयटते खेळण डन पयहू 

खेळ नवय हय आयुष्ययचय 

चल नय मयांिण  ियव घिीभर 

सुरेख आशय आकयांक्षयांचय  

व्यथव कशयलय मनी वहयवी  

घिण न गेलेल्ययची डचांतय 

पुन्हय खुणडवते मलयच तुडझयय 

ओठयवरची लयली आतय 

दयवीत मयझी सरती वरे् 

ओघळलेल्यय बटय तुझ्यय 

रजनीनयथ आरक्त पयहुनी 

डमस्िल सयऱ्यय छटय तुझ्यय 



डनरांत लयभो सयथ तुझी ही 

आयुष्ययच्यय किेकपयरी 

शीतल छययय देत रहय तण 

ग्रीष्मयच्यय मज भरदुपयरी 

 

 

डद. ०५-०२-२०२० 

स. १०:५९ 

  



ऋतण अचयनक बहरुडन येतय 

कडशयय झयिय फण टे पयलवी 

डनयतीची ही गम्मत न्ययरी 

वसांतयतली चांद्रमयधवी 

उगयच कय तो चयतक झुरतो 

आभयळयडचयय थेंबयांसयठी 

उगयच कय ते गीत फुलतसे 

येतय श्रयवण धरणीभेटी 

वेिी होते सृष्टी सयरी 

गांध पयरवय डभरडभरतो 

नवयौवन मग धररत्ीलयही 

ललनेओष्ठी गुणगुणतो 

जयतय हय डदनकर अस्तयलय 

शशीधर येई सदनयत 

डकती चांडद्रकय सवे खेळती 

हर्व मयईनय गगनयत 

असयच अडवरत कयळ चयललय 

डनत्य नव्यय यय उर्य डनशय 

रडवकर येई रोज नव्ययने 

पुन्हय फुलडवण्यय दयही डदशय 

  

डद. ०४-०२-२०२० 

दु. ०३:३५ 



मयझय मलय नव्ययने, गदीत भेटलो मी 

आतय उरयत मयझ्यय, असु्फट सयठलो मी 

तरळण न सवव जयई, डनडमर्यत पयपण्ययांच्यय 

मयगे पुन्हय न मयझ्यय, केव्हयच पयडहले मी 

सयऱ्यय अभेद्य डभांती, भोवतयलच्यय पिीक 

शोधयवययस जयतय, क्षणमयत् थयांबलो मी 

झोकयत नयव मयझी, वयऱ्ययस लयगलेली 

तेव्हय मलय न कळले, पयण्ययस झोांबलो मी 

अव्यक्त कयल सयरे, शब्दयतणडन परां तु 

ते व्यक्त आज होतय, गदीत सयांिलो मी 

 

 

डद. ०२-०२-२०२० 

स. १०:४२ 

  



नदीकयठच्यय देवळयबयहेर 

एक डभकयययवचां पोर 

बसलां होतां 

घट्ट पयय रोवणन 

हयत पसरत 

येणयऱ्यय जयणयऱययांपुढां  

अन त्ययच्यय बयजणलय 

नुकतीच वययत आलेली 

त्ययची मोठी बहीण 

सौांदययवची वस्त्र लेऊन 

रोजची अन्नयन्न दशय 

अांगयत नव्हतां त्यण 

पण त्ययही अवथथेत डतलय 

लयगलय होतय मदनबयण 

वरचेवर यययचय एकजण 

घयलययचय त्ययांनय भीक 

अन हळण च म्हणययचय डतलय 

थोिी शयळय डशक 

बघतय बघतय एक डदवस 

तो डतच्ययवर भयळलय 



अन मग मयत् त्ययने डतच्यय 

केसयत गजरय मयळलय 

होशील कय मयझी रयणी 

त्ययनां डवचयरून घेतलां खरांच 

कसलय आनांद डतलय 

जणण पयय आभयळयवरच 

 

 

आईबयप नव्हते डतलय 

सांमतीचय नव्हतयच प्रश्न 

ती झयली ययची रयधय 

आडण हय डतचय कृष्ण 

आतय लग्नयनांतर डतघयांनय 

चयळीतल्यय खोलीची वैखरी 

अन पे्रमयची भीक मयगणन मयगणन 

हय आतय डभकयरी.... 

 

 

डद. २९-०१-२०२० 

दु. ०३:४० 

  



हळण  मनयवर घयली फुां कर 

अशीच आहे मयझी कडवतय 

नय डतजलय शब्दयांचे बांधन 

कशय वहययय उगयच डचांतय 

अक्षरयांची यय भरून ओांजळ 

कणयकणयने डलहू पयहतो 

सयडहत्ययच्यय समुद्रयत यय 

नयव मधोमध नेऊ पयहतो 

स्वछां द डनझवर प्रवयडहपणय 

डतच्यय दयटलय अांगोपयांगी 

वडहस मयझ्यय पयन शोभते 

जणण मयझी डप्रयय वयमयांगी 

डतलय न भीती कशयकशयची 

उगय नसे हय डतच्ययत गुांतय 

हळण च उमटे पयनोपयनी 

सरस्वतीचय घेऊन खडलतय 

 

 

डद. २९-०१-२०२० 

सययां. ०५:१२ 

  



डदस सयरय झेलयवलय 

हेलयवल्यय सयांजवेळी 

अन लेखणीलय मयझ्यय 

आतय शब्दयांची सयवली 

मयय मयय म्हणुनी ते 

जसे आक्रां दे लेकरु 

आटलेलय पयन्हय पुन्हय 

डपलयसयठी होई सुरु 

असे कयहीसे जयहले 

आज मयझ्ययही मनयचे 

सोस सोसुन उरती 

कयही क्षण आसवयांचे 

डक्षतीजयच्यय पलीकिे 

सीमय ओलयांिण न ययरे 

रयतरयणीसांगे चलय 

बहरुन जयऊ सयरे 

 

 

डद. १६-०८-२०१६ 

रयत्ौ. १०:४९ 

  



तण आलीस आडण गेलीस 

मयझ्यय आयुष्ययतणन 

मी मयत् उगयचच  

बहरत रयडहलो 

पयरीजयतकयसयरखय, 

तुझ्यय आठवणी ांचे 

सिे घेऊन 

अजणनही देतयत 

मांद सुगांध 

त्ययच आठवणी 

अजणनही आठवतयत 

मी तुझ्यय केसयत 

मयळलेले गजरे 

आडण मग, 

हळुवयरपणे लयजणयरी तण 

अन चेहेययववरचे भयव 

कयवरेबयवरे 

मग मी समजयवतो 

स्वतुःलयच 

तुझ्यय आठवणी ांच्यय 

कुशीत डशरून 



 

 

 

 

 

आतय सगळां  सांपलय 

उरलांय ते फक्त 

अनांतयत डवलीन झयलेली  

तण 

आडण आपल्यय भयवनयांची 

थकबयकी.... 

 

 

डद. २८-०१-२०२० 

सययां. ०५:३७ 

  



कसे हरवले सणर 

डबघिलय नणर 

अस्थथर डचत्त 

सृ्मती ांचे थवे 

पुन्हय अवनवे 

घयडलती गस्त 

दण र आकयशी 

डभिे गगनयशी 

चयांदणी मस्त 

मी आज एकटय 

नयही कुणयची 

मनयस डभस्त 

डभरडभरे गयरवय 

धुांद मयरवय 

गडहरी डशस्त 

चहूकिे पयतली 

पे्रतयस करण्यय 

डगधयिे फस्त  

अांधयर दयटतय 

डदशयत तुडझयय 

ओठयची लयली 



तव यौवन लेऊडन 

सयांज गडहरी 

मी भोवतयली 

 

 

 

 

मोिण न मनयचे  

डवस्तीणव क्षणयचे 

हे कां गोरे 

नखडशखयांत हयदरे 

उरी वयहती 

वयदळवयरे.... 

 

 

डद. २७-०१-२०२० 

सययां. ०५:२४ 

  



शब्द वेल्हयळ वेल्हयळ 

कयय त्ययची नजयकत 

त्ययलय लयगेनय कुणयची 

वयवरण्यय इजयजत 

शब्द एकच मययेचय 

लेकरयचे थयांबे रिे 

त्ययच्ययपुढे सयरे व्यथव 

दुडनयेचे बैलवयिे  

शब्द डप्रयेचय मयडझयय 

मयझ्ययसयठी अट्टयहयस 

देई मनयस उभयरी 

मग थयांबेनय कय श्वयस  

शब्द ओांकयरयचय सयऱ्यय 

रयही डवश्वयस व्ययपणन 

डकतीतरी त्ययची व्ययप्ती 

कसय ठेवयवय थोपुन 

शब्दब्रह्म प्रगटतय 

नयद होई अनयहत 

डचत्त जयतसे रांगणन 

आडण मन अनयवृत्त 

  

डद. २४-०१-२०२० 

दु. ०३:५६ 



आभयळ अांतरीचे, वयहून आज गेले 

मी अश्रणलयही मुकलो, सयरेच पयांगलेले 

पयहतय नदीडकनयरी, प्रडतडबांब आपुले मी 

क्षण लोपतयच सयरे, पयणी लययस गेले 

शोधीत मीही डफरलो, तो चांद्र भयकरीचय 

कळलेच नयही मजलय, आयुष्य ययत गेले 

पोटयत दुुःख होते, ओठयत वेदनय अन 

पयठीत खांजीरयने, सयरे पुन्हय डनमयले 

हळुवयर भयवनेलय, थयरय नसे कुठेही 

पे्रतयस आज अग्नी, त्ययने कणयत नेले 

मयतीच व्हयवययचे, होते जरी परां तु 

अस्स्तत्व आज मयझे, गदीत सयांिलेले 
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येतयच तण समोरी 

क्षण डचांब जयहलेले 

कयलोद्भडव ऋतणांच्यय 

गतेत नयहलेले 

येतयच तण समोरी 

कय बोलली अबोली 

आरक्त रयतरयणी 

गांधयत धुांद झयली 

येतयच तण समोरी 

झयकोळल्यय डदशयही 

हरपणन भयन सयरे 

तेजयळली डनशय ही 

येतयच तण समोरी 

डनस्तब्ध जयहलो मी 

लयवण्य सयक्षीलय यय 

कय लब्ध जयहलो मी 

येतयच तण समोरी 

मी मयझय मुळी न उरलो 

रूपयवरी तुझ्यय मी 

अांगयर मयत् जळलो 
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असेच जगणे आज नव्ययने 

आयुष्ययच्यय पयनगळीतणन 

अवखळ डनमवळ झरय वयहतो 

मनयमनयांच्यय खोल घळीतणन 

कयही लयघवी कयही डवखयरी 

डकती सृ्मती ांची फुटे धुमयरी 

तरीही जयगृत मनयत आशय 

पुन्हय लढययय उद्ययसमोरी 

डदवसयमयगणन डदवस जयतसे 

आयुष्ययचे घटते अांतर 

परां तु रयही मनयत अपुल्यय 

भयकरीस ते थथयन डनरांतर 

जगतय जगतय वरे् सयरी 

डकतीक सरली डकतीक उरली 

डहशेब करीतय अवयांतरयचय 

डकतीक शक्ती वययय गेली 

परमेशयचे नयम घेऊडन 

सयथवकी लयवण जीवन सयरे 

असेच जगतय आज नव्ययने 

चैतन्ययचे वहयतील वयरे 
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आज पुन्हय एकदय 

नव्ययनां शोधतोय मी 

मयझ्यय अस्स्तत्वयच्यय 

सयऱ्यय खयणयखुणय 

अश्यय वेळी होत जयतयत 

आठवणी ांच्यय सुरवांटयांची  

फुलपयखरां .... 

अडतशय हळुवयरपणे 

डगरक्यय घेतयत 

आपल्ययच भोवती 

पण नको वयटतां 

कयहीवेळय 

त्ययांचां डफरणां 

आडण मी पहयत रहयतो 

समोरचां 

धुसरलेलां डक्षडतज 

अगदी डनश्चलतेने 

डजथे आठवणी ांनय 

अांत नयही 

आडण ठयव घ्ययवय वयटलय तरी, 

मन मयत् शयांत नयही.... 
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