
  



बारुदाची वात  

हे पसु्तक ववनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत . 

म्हणून ह ेवाचल्यावर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे वाटले ते कळवा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे वाटले ते कळवा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र व ओळखीच्या सवच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हवा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे.  प्रामावणक मत 

असावे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे 

आवण त्यातून वाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हावा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीवर जात रहावा.  
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या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क कवीकिे सुरहित असून 

पुस्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, हचत्रपट, गीत 
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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविव करू शकता . 

• ह े ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यहतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई -साहहत्य 

प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक  आह े. 

 
 
  



रहसकिनहो  

 

 

माझा पहहला कहवतासंग्रह आपल्या पदरात टाकताना अहतशय आनंद 

होतोय. ज्ञानेश्यांच्या ज्ञानेश्वरी पासून तुकारामांचे अभंग, बहहणाबाइंच्या ओव्या, 

फुल्यांचे अभंग इथपासून ती अलीकिची ढसाळांची कहवता ह्यात आपण िगलो 

आहोत, ह्या अभंग, कहवतात आपण स्वतःला पाहहलं आहे. मी पण पाहतो. मानवी 

संस्कृतीचा, मराठीचा हा िोलारा चढवायला अनेकांनी हातभार लावला त्यातला 

एक मी आह ेह्यापेिा आनंद तो दसुरा कोणता!.  

माझ्या हिग्रस गावातील ओढ्याकाठी बसून मी अनेक कहवता हलहहल्या , 

वयाच्या सोळाव्या वर्षयावपासूनचा हा माझा अहवरत प्रवास. सुचलं हतथं हलहून 

काढलं, त्या कहवतेला पोटाशी धरलं, मायेनं कुरवाळलं, म्हननु ती हह माझं दःुख 

मांिायला, सुख उधळायला तयार झाली. म्हनुन पहहले तर कहवतेचेच आभार.  

 

माणसाचं कुठंतरी, कुणासोबत तरी िुळत असतं. मग कधी हा िुळलेला 

धागा तुटतो, रक्ताळतो. मग त्या रठकाणी आपण गाठ मारून त्याचं सांत्वन करतो. 

िग या गोष्टीला हवसरत पण ज्याच्या िीवनात गाठ पिली आह े त्याची िखम 

भळभळते, हतथंच ठेचा लागतात अन मग याच भयाण आक्रोशात कहवता िन्म घेते. 

ह े माझ्या बाबतीत तरी झालेलं. आता माझी गाठ कुठे तुटली ते मी सांगणार 

नाही!.माझी कहवता अशी स्फुरत गेली.  

 

माझ्याच कहवतेतील दोन ओळी  

    "नभी पेरल्या िलास मातीस अर्पपतो मी  

     मातीत रोवुनी उभा नभास तोलतो मी "  



हह उभं राहण्याची प्रक्रक्रया प्रत्येक कहवतेच्या, कवीच्या बाबतीत होत 

असेल याच्यावर माझा हवश्वास आह.े प्रत्येकाचं एक हवश्व असतं. शब्द वेगळे पण 

कहवता संवेदना सारख्याच ओकत असतात. ह्यात माझ्याही कहवता कुठं क्रफट 

बसल्या तर आनंद, नाहीतर रहसक मायबापांनीं पाचर बसवून थोिं सांभाळून 

घ्यावं. माझ्या दीघव प्रवासात मला अनेक मानस भेटली. मी काहींना कहवतेत 

उतरवलं ती माणसंही कहवतेत अलगद बसली. माझी कहवता म्हणिे त्या 

माणसांचाच िीवनप्रवास.  

 

मी कहवता करण्यात माझ्या आिींचा आहण आईचा हसहाचा वाटा, 

त्यांच्या हशवाय हा नर हलहहता झाला नसता. घरी िात्यावर ओव्या ऐकायला 

हमळायच्या, शेतात आईच्या मधुर आवािात गाणी ऐकायला हमळायची. ह्या 

वातावरणातच माझी लेखणी फुलली. सुरवातीला शब्द हमळणे फार अवघि. मग 

इयत्ता पहहली ते दहावीच्या कहवतेतून शब्द उसनवारीत आणले िायचे म्हणिे 

संपूणव नाही तर थोिेथोिकेच. पुढे मन पािळायला लागलं आहण कुण्या तरी 

अकस्मात माझ्या आयुर्षयात आलेल्या व्यक्तस साठी कहवता हलहहण्याचा हा खटाटोप 

सुरु झाला ,आहण आश्चयव म्हणिे कहवता फुलायला लागली. मला हवी तशी. म्हणून 

त्यांचे हह आभार. माझी कहवता कशी आहे? ह े रहसकिणच सांगतील , कारण 

हलहहणाऱ्यापेिा वाचणारा मोठा. त्या कहवतेचा योग्य महतताथव काढणारा श्रेष्ठ. पण 

मग ते ज्याच्या त्याच्या अनुभवावर अवलंबून. कहवता कशी आह ेती वेगवेगळ्या 

लोकांसाठी वेगवेगळी आह.े ती दःुखात बुिालेल्याना हातभार लावते, सुखात 

नाचणाऱ्यांची सोबती होते, हवरहात तळमळणार यांची साथीदार होते. कहवतेची 

अनेक रूप.ं त्यातलं आपलं कोनात ह ेआपणच बघावं. 

  

हिारो वर्षयाांच्या मानवी इहतहासातला, कहवतेच्या हवश्वातला मी एक 

पामर कवी. मी िेष्ठ श्रेष्ठांच्या ओळीतला नाही, माझी कहवता कशी ह ेरहसक िणंच 

सांगतील. पण माझ्यासाठी हा माझ्या हृदयातला हकंार आह े , माझ्या िाहणवांचा 



अहवर्षकार आह.े त्यामुळे माझ्या कहवता माझ्यासाठी तरी श्रेष्ठ आहतेच, कारण मी 

स्वतःला माझ्या कहवतेत बघतो.  

 

ह्या अहवरत प्रवासात माझे गुरु रामक्रकसन कऱ्हाळे सर, यांचा मी ऋणीच 

राहणे पसंत करेल. माझे आिोबा श्री नानाराव कऱ्हाळे, विील श्री बापुराव कऱ्हाळे 

यांच्या चरणी माझ्या या कहवता अपवण. माझ्या सवव कहवता एका दमात वाचणारे 

माझे हशिक श्री गोहवदराव गुरुिी, िगन गुरुिी यांचे हह आभार. संग्रहासाठी 

आशयपूणव मुखपृष्ठ हचतारणारे माझे हमत्र ऋहिकेश टोम्पे,या कहवता संग्रहासाठी 

प्रस्तावना हलहहणारे आहण कहवता हलहहण्यासाठी मला सतत प्रोत्साहहत करणारे 

कवी. प्रा. हशवािी कऱ्हाळे सर यांच्यासाठी माझ्याकिे कृतज्ञतेचे शब्द नाहीत. ई-

साहहत्याने नवोक्रदत कवींसाठी तयार केलेला हा कट्टा खरंच कौतुक करण्यासारखा 

आह.े माझ्या सारख्या नवोक्रदत कवींसाठी अश्या आपल्या वाटणाऱ्या स्थळाची गरि 

होतीच. मी ई-साहहत्याच्या ऋणातच राहणे पसंत करेल. तसेच आिवर माझ्या 

कहवतांचे कौतुक करून माझ्या हलखाणाला प्रोसाहन दणेारे माझे स्नेही, हमत्रपररवार 

व रहसकांचे मनःपूववक आभार मानून हा संग्रह आपणापुढे ठेवतो  

 

धन्यवाद !.  

 

-हनुमान कऱ्हाळे. 

  



प्रस्तावना 

 

कवी.िॉ.श्रीराम कऱ्हाळे 
 

"बारुदाची  वात " हा , कवी.  हनुमान बापूराव कऱ्हाळे यांचा पहहला 

कहवतासंग्रह .  या कहवतासंग्रहानेच काव्यिेत्रात पदापवण. ग्रामीन  िीवनात 

आहण कृहिसंस्कृतीत िन्म झाल्याने कृिीची सवव कामे करावी लागणे ह े

अपररहायव आह.े  शेतातील पेरणी कापणीची , गायी , बैल , म्हशी या सवव 

कामाशी एकरूपता आलेली. शेतातील कामाहवियी असलेल्या भावना , शेतात 

कष्ट करणारा शेतकरी याना भरपूर कष्ट उपसूनही त्या पररश्रमाचे  योग्य फळ  

हमळत नाही . सभोवतालच्या पररहस्थतीचा मागोवा घेऊन कवी हा काव्यलेखन 

करत असतो . समािातील चालीरीती प्रथा परंपरा ह्या अहतशय िवळून 

बघण्याचे काम कवी करीत असतो. त्यांच्या  मनात हनमावण झालेल्या असंख्य 

प्रश्ांची उत्तरे  कहवतेच्या माध्यमातून कवी करत असतो.  

आई वहिलांसाठी मुले हह काळिाचे धि असतात त्यांना घिवण्यासाठी 

िीवाचे रान करत असतात. आपले िीवन आपले भहवर्षय म्हणिे मुले आहते 

त्यांना लागणाऱ्या सवव सोइसवलती आपण कष्टात राहून पुरवत असतात. 

त्यामागे त्यांचा उदे्दशही असतो.  

"पायातले काटे खुित  

पदराचा काठ सावरत  

खुरपं िन्माचं सोबती करून  

नांदणारी आई म्हणायची  

हशक पोरा ..!” 

शब्दाची ओळख नसणारी आई मुलाने भरपूर हशकून मोठ्ठ व्हावं असा 

आशावाद वक्त करताना क्रदसते .  



ग्रामीण िीवन ह े कृहिसंस्कृती संपन्न आहे. खेड्यातील  ऐंशी टके्क लोक 

शेती व्यवसायाशी हनगहित आहते. शेती हपकली तर सवाांचे िीवन उज्वल होते. 

नाहीतर सवावना िीवन दःुखात  काढावे लागते.    

ग्रामीण िीवनातील सतत ओला तर कधी कोरिा दरु्षकाळ पित असतो. 

त्या दरु्षकाळाच्या झळात  होरपळत येथील िनमानसे िीवनाची वाटचाल करत 

असतात. आपल्या मुलाबाळांचे भहवतव्य उज्वल  व्हावे. हह आशा ठेवून 

अहोरात्र पररश्रम  करून मुलाबाळांना हशिण दतेाना क्रदसतात. हह सवव माणसे 

एकमेकांच्या दःुखात  एकरूप होतात.तेंव्हा कवी म्हणतो  

"माझी नखहशखान्त काळिी घेणाऱ्या  

माणसांची ित्राच होती गावी  

िी नेहमी मी मोठा होण्यासाठी हवचारायची  

मुलं कधी लागायचाय तुझा हनणवय !" 
 

ग्रामीण भागातील असलेली शाळा तीच सुंदरपण  कवी रेखाटतो.  

"हशिक बाई चांगल्या  

स्वर त्यांचा िशी कोकसळा  

गुरुिी सांगतात गोष्टी 

शाळेत असते मिाच मज्या. " 

याच शाळेतील होणारी हखचिी , राष्ट्रगीत गायनासाठी हवध्यार्थयाांच्या 

रांगा , शाळेतील हवहवध खेळ यांचे दशवनही कहवतेतून होते.  

लग्नानंतर मुलगी सासरी िाते. सासरी गेल्यानंतर माहरेचे संस्कार हतने 

िोपासले पाहहिे , याचे हचत्रण कवी करतो.  

"पोरी मानस आपली त्यांना गोि बोलायचं  

चुकलं , मुकल घरदार नमत घ्यायचं  

तुह्या वागण्याचा पोरी आम्हा भरवसा हाय  

सासू आईच दसुरी सासरा बाप असतोय." 



 

कवी ऋतुपाठी या कहवतेत ऋतूच वणवन करताना म्हणतो ,  

"उन्हाळी धुरिा उिावा  

वावटळ सुटावी  

सववस्व िावं उिून  

सामावलेलं कमावलेलं" 
   

"उत्तराधव " या कहवतेतून हनसगव आहण माणसाचे एकरूप िाणवताना  

क्रदसते. कापसाच्या झािाची लागवि केल्यानंतर िोमदार  लुसलुशीत कोंब 

येतो. काही क्रदवसातच पाने फळे फुले यांनी झाि बहरून िात. बहरलेल्या 

झािावर प्रेम करणारी माणसे असंख्य असतात त्यांचे कॊतुक  करणारे असंख्य 

असतात. तसे तरुणपणी काम करणाऱ्या माणसांचे असते. कुटंुबात समािात 

त्याला खूप मानसन्मान प्राप्त झालेला असतो. तारुण्याचे वैभव संपल्यानंतर 

कुणीच त्याला हवचारात नसतो. ती मानस काचण्या सारखी होतात.  इतरांना 

नकोनकोशी वाटतात. तरीपण िगावं लागत. हह खंत कवी पुढील शब्दात व्यक्त 

करतो.  

"आता म्हातारलोय मी  

अिूनही बळ आह ेमुळात  

मात्र अंगात उरल्यात  

फक्त िीवघेण्या काचण्या" 
 

"स्वप्न " या कहवतेतून शेतात पेरणी झाल्यानंतर हाती उत्पन्न येईल आहण 

या उत्पनातून काय काय करता येईल.  

"िरर  लुगड्याले  तुह्या  

घालू नवा आता साि  

बाच्या पायाले आनाच  

नव एक पायताण " 
 



ग्रामीण िीवनात वाटणी फार महत्वाची असते ती शेताची , घराची , 

सोन्या- नाण्याची , आईवहिलांची , किावची असते. या वाटणीत शांत 

स्वभावाची मानसे हरतात अनंत धूतव स्वभावाची माणसे हिकतात. म्हातारे 

झालेले आईविील शेवटी एकटेच राहतात. गावातील माणसेही फक्त हळहळ  

व्यक्त करतात.  

"आता मी  उरलोय एकटाच 

भवसागरातील काही मानस  

टकमक टकमक बघत असतात  

माझ्या पासून धिा घेण्यासाठी उत्सुक" 
 

"रीत" या कहवतेतून कवी आपले मत मांितो  

"हवे नव्ह ेते भोगून द्यावे  

संसाराची रीत हह  

ररकाम्या हातात दसुरे  

उरत नाही गीत हह." 
 

'क्रांती ' , 'गावकुशीच्या क्रदवट्या ' , 'तुफानी हवचार ' या कहवतांतून 

येणारे हवचार हह नव्या उद्याच्या क्रांतीसाठी सामर्थयवशाली आहते.  

साहहत्यिेत्रात त्यांची कहवता प्रभावी ठरेल यात शंकाच नाही. त्यांच्या 

पुढील काव्यप्रवाहास माझ्या हार्ददक शुभेच्या..! 

 

-कवी. प्रा. िॉ. श्रीराम कऱ्हाळे. 

मराठी हवभाग प्रमुख  

हशवािी महाहवद्यालय , हहगोली.  

  



 
 
 
 
 
 
 

अपवणपहत्रका 

 

िात्यावरच गाणं ज्यांनी  

माझ्या कहवतेत नकळत गुंतवलं 

ती आमची आिी 

सौ.गीताबाई नानाराव कऱ्हाळे 

आहण 

आमच्या आई 

सौ.तुळसाबाई बापरूाव कऱ्हाळे 

यांना आदरपूववक अपवण 

व 

आमचे विील 

श्री. बापुराव नानाराव कऱ्हाळे 

यांच्या चरणी अपवण. 

  



  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

 

 

 

 

 

नभी पेरल्या जलास मातीस अर्पपतो मी  

मातीत रोवूनी उभा नभास तोलतो मी. 

कवी. हनुमान कऱ्हाळे  

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

  ननर्णय. 

 

 

पाचवीला पुजललेा दषु्काळ 

पाठीवर वाहत वडील 

घामाच्या पैश्यान ेवर आलो 

मी शाळेत जाईपयंत. 

 

मोठा झालो तसा वरचा वर्ण 

शाळा बदलल्या,ट्युशन आल े

महानवद्यालय आल.े 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

पायातले काटे खुडत 

पदराचा काठ सावरत 

खुरपर् जन्माच ंसोबती करून 

नांदर्ारी आई म्हर्ायची 

नशक पोरा. 

 

डोळे भरून यायचे नतच े

सावळा बुटका दहे 

नझजवत रानावना खपायची 

मातीत आल्यापासून मातीसाठी. 

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

तस ेददवस सरत र्ेल े

हाताच ेबळ संपत आल े

वनडलांनी कळवल,ंपोरा कुठवर नशक्षर्?. 

आवाजातही थोडा कमीपर्ा होता. 

 

माझी नखनशकांत काळजी घेर्ाऱ्या 

मार्सांची जत्राच होती र्ावी 

जी नेहमी मी मोठा होण्यासाठी नवचारायची 

मुला कधी लार्ायचाय तुझा ननर्णय. 

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

नवद्याथी  होऊया. 

 

पाटी-पाटी नलनहण्याची  

दाटी वाटी ओळींची  

सुट्टी मधली शाळेची  

नखचडी पोह ेखाण्याची. 

 

रांर्ेत अस ेउभे रहा  

राष्ट्रर्ीताचे सूर पहा  

प्रनतज्ञा र्ायन करताना  

पालन संनवधानाचे करा. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

भटकळ उर्ेच भटकू नका  

र्चाळ नशवी दऊे नका  

नशक्षर् आपुल ेआद्य दवैत  

चरर्ी त्याच्या राहूया. 

 

नशक्षकबाई खूप चांर्ल्या  

स्वर त्यांचा जशी कोदकळा  

र्ुरुजी सांर्तात र्ोष्टी  

शाळेत असत ेमजाच मज्जा. 

 

सवण खेळ खेळून आपर्   

आरोग्य आपल ेराखुया  

नीनतमत्ता अन ्स्वच्छता  

आपली ओळख बनवूया. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

चला मुलांनो चला आपर्  

नवद्याथी होऊया  

ज्ञानाजणन करुनी सारे  

राष्ट्र सुखी  करूया. 

 

२७/१२/२०१५. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

लर्ीनघाई  

 

बाई नबर्ी नबर्ी करा कापूस येचनी 

मह्या बानळल ेआर्ाची नाकाची नथनी 

चला पारुबाई नबर्ी झाला दम  

झाडाच्या सावलीची बघा कलली कमान. 

 

एकुलती लेक न तीच नशकर् ंसरल 

येईल नतचा घोडोबा घोड्याव बसून  

जाईन बा मही बाई टच डोनळयाल पार्ी  

आभाळाची अस ेलेक नतचा दसुराच धनी  

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

आई आर्ायच ंमल ेबघ एक सोनकड ं

टटकली, मेहदंीन डब्यातलं मेकप सामान  

तुजी लुर्डी नेसनू पार कंटाळल ेबाई  

सहावारी आर्ायची नवी आर्ायची चोळी  

 

हो रं् सुर्रर् मोठी ददलदार तुव्हा बाप  

घर कजाणत ठेऊन मोज तुव्ह मोजमाप  

परी जाशील पोरी लेऊन साज श ंर्ार  

तुझ्या आईच घर बघ एकटं भासल.ं 

 

का व पारुबाई बोलत जा आई, बाबा 

तुम्ही नवा एकटेन हाय दक वैद ूकाका  

मी न एकटीच नतथं कोर्? घर कोर् दार? 

कोर् बुवा? कोर् सासू? कोर् सासरा न दीर? 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

पोरी मानस आपली त्यांना र्ोड बोलायच ं  

चुकल,ं मुकल घरदार नमत घ्यायचं 

तुह्या वार्ण्याचा पोरी आम्हा ंभरवसा हाय  

सासू ,आईच  दसुरी, सासरा बाप असतोय. 

 

करशील कन्यादान ओटी भरून दशेील  

कोर् लावील मेंदी मह्या सख्या भावंडाल? 

कोर् बोलल ंबाबाले? तांब्या दईेल भरून? 

कोर् आडावरी जाऊन आर्ले घार्री भरून? 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

आस म्हर् ूनको पोरी मी हाय न व इथं 

बाप तुव्हा दर्कट ,भाऊ जीवाच ंभावाच ं 

तूच चाललीस सखे पर् सोडून सासरी  

मी हाय न व लक्ष्मी इथं तशी त ूदसुऱ्याची झाली. 

 

२४-३-१७.  

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

खेळ.   

 

रात्रीचा चांदर्ी उजेड  

खेळात ददवसाच्या येत नाही  

म र्जळाच्या भोवताली  

ओल ंकधीही फुटत नाही. 

 

जीवाच ेफुफाटे होऊन  

रक्ताने युद्ध जजकतात  

सैननकांच्या पदरात मात्र  

सुख नतळमात्र पडत नाही. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

काजव्ांच ेजर्र् ेमरर् े 

ददवसा सवांस अमान्य  

रात्रीचे खेळ खेळूनही 

स्तुती त्याची होत नाही. 

 

पोकळीत या बेमालूम  

नतर तीरावर झेलतो  

मार्साच्या जर्ण्याचा  

खेळ कधीच सरत नाही. 

 

फुलांच,ेकळयांचे द्वदं 

फुलपाखराशीच नेहमी  

जुना असूनही शतू्र  

पेच काही सुटत नाही. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

खेळ क्षर्मात्र आयुष्याचा  

जर्र् ेअसह्य करतो  

पळून ससा ,थांबून कासव 

खेळ कोर्ालाच सोडत नाही. 

 

०४/०३/२०१६. 

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

ऋतूपाठी. 

 

पावसाळयाची ओली जमीन  

नचखलामुळं अवघड  

तस ेजड जीवनात  

चाटरत्राचे र्ड. 

 

थंडीत नहवाळी पोरक्या  

पक्व व्हावं नात ं 

नजरायत जनमनीत कोंब  

उठून ददसावा. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

उन्हाळी धुरळा उडावा 

वावटळ सुटावी 

सवणस्व जाव उडून  

सामावलले ंकमावलले.ं 

 

०३/०७/२०१६. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

तुझ्याच झलकेमध्य े 

 

खवळल्या सार्रास नवचार माझी प्रीत  

माझ्याच र्ीतामध्ये  स्वछंदद न्हाऊन जा  

नतनमराच्या सामोरी असले कुठे तो चंद्र 

शीतल चांदण्यास त्या तुझ ेरूप दऊेन जा  

  

हर्णभरल ेहृदयय माझ ेकाळाकुट्ट रात्री  

तुझ्या प्रीतीचा एकदा  पान्हा पाजून जा 

मीट डोळे घे हृदयाशी कवटाळून मजला  

भरल्या एकाकीपर्ात सवणस्व माझी होऊन जा 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

बघ सोडतात सावल्या उजेडी मार्सांची साथ  

बघा करतात आपलेच रन आपुला घात 

भरल्या घरास माझ्या छळन्या आधी वादळ  

माझ्या सवे प्रीतीला हृदयात कोरून जा  

 

संपतील ध्येय सारे वाट जातील जळून 

पोळण्या आधी प्रीत र्ीत नव ेदऊेन जा  

सर्क उठेल काळजात म त होईल काय सारी  

नभांर्र् पेटण्याआधी हृदयात मज सामावून जा  

 

उरेल मार् ेकनळकाळाची दफकट दीघण रेघ  

दपणर्ात मजसाठी थोडी हसुन जा 

बघ कलंदर चालला सोडून दकनारे 

तुझ्याच झलकेमध्ये पाठमोरी लाजनू जा  

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

उत्तराधण 

 

मी होतो 

कापसातली एक बी 

कोंबावलो 

हात जोडूनच. 

 

एक र्ोंडस फुल 

एक नपवळं लाल 

एक नहरवं पानही 

एक नहरवं फळ. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

फळ त्याच काय झाल ं? 

त्यातून उमटल ेहजारो जन्म 

मी रुवात ठेवल ंत्यांना 

अर्दी पांढऱ्याशुभ्र. 

 

आता म्हातारलोय मी 

अजूनही बळ आह ेमुळात 

मात्र अंर्ावर उरल्यात 

फक्त नजवघेण्या काचण्या. 

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

कानहवेळा  

 

कानहवेळा पाऊस पडतो  

मातीच घर वाहून जात  

 

कानहवेळा दषु्काळ पडतो  

नसमेंटच घर होरपळून जात 

  

कानहवेळा थंडी येते  

कुडर्ाला बोथट करते  

 

कानहवेळा मार्ुसकी संपत े 

घराच ेनक्ष ेचोरून नेत े  

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

डॉ .नरेंद्र दाभोलकर  

 

 

अंधारात उजेड पेरर्  

उघड्यावर नबया कोंबावन  

जमून र्ेल ंतुम्हाला  

 

अंधश्र्द्द्धचेी मुरेल पाळंमुळं  

दर्डाच्या मूती  

मार्सातल्या धूतण जाती  

उघड्यावर पडल्या तुमच्यामळेु  

 

मारर्ारांनी र्ोळया झाडल्या तुमच्यावर  

एका झाडाच ंमूळ उपटल. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

पर् , 

त्यांच्या ध्यानातच आल ंनाही  

अशी दकत्येक बीज  

तुम्ही कोंबवून ठेवलीत  

मनामनात  

नव्ा क्ांतीसाठी . 

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

क्ांती. 

 

मनानचय ेनचत्त्ती नवचार क्ांतीचा 

र्ोमट्या प्रीतीचा सलर् मार्ण॥ 

 

दऊेळात ेदवे उपाश्याचा खेळ  

मनी मनोबल हृदयात नवसावतो॥ 

 

दवैाच ेपारड ेत्यात दुुःखाचाच भर  

क्ांतीचा नवचार सुखात भारलेला॥ 

 

ब्राम्ु केल ेखेळे पाण्यात डुबंवण्याचे 

आता करावा नवचार कोर् आह ेपामराते॥ 

 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

सख्याचेही-सख्य त्यात सुरंुर् लावला  

तुक्याचेही बोला डुबंनवल ेपाण्याते॥  

 

दवेचाख ूकेला त्याले दधुाचा र्रोडा 

तोडोनीया हृदया वेर्ळाल ेकेले॥ 

 

लाथाडली माय माती म्हर् ेदर्डाते दवे  

मारून त्यावर माथा आता भनकल ंडोकं॥ 

 

ननवद त्याल ेददला म्हर् ेतो आता रुसला  

मार्सात जातीपर् नाही भाकरीचा तुकडा॥ 

 

आम्ही पाटलात ेमेलो सवण सत्य त्यांचे हाती 

तुफान उठलंय आता होउद ेखरीखुरी क्ांती॥ 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

मुकाट काठी. 

 

दात्याला दातनखळी बसत े 

लुटारू लुटतात मळे 

सभ्य संकोचतात नेहमी  

असभ्याच ेकीतणन सोहळे . 

 

 

सांष्टांर्ाशी वतणन खोटे 

दषु्ट र्ुंडास मोकळे रान  

हत्ये पुरता दरुावा राखून  

एकमेकांवर जळतो प्रार्. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

एकाकी या उनाड नजवर्ी   

उशीत साप वेटोळे घेती  

मनबुद्धीच्या तकाणआधी  

रक्ताची लख्तरे सजती. 

 

श्वास ननसर्ाणस आडवा  

मनूच ेमजल ेसजते 

व क्ष्यांच्या सालीसाठी  

आज इथच ेयुद्ध पेटत े 

 

भाव मनीचा सहज चळावा 

अंधाराला पाय फुटती  

अपेक्षेची र्र्ना ददवसा 

बारुदाच्या वाती पेटती. 

 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

भंपक झाले जीवन मरर्  

वैराग्याच्या शपथा घेती 

जरी जळतो प्रार् तव्ावर  

हातामधली मुकाट काठी. 

 

१५/१०/२०१६.  

   

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

संभोर्. 

 

कामांध अनिपरीके्षच्या काळातील  

मी टरचवतो माझ्यावर केलेल ेप्रयोर्  

कामवासनेच्या अत प्त जर्ातआठवतात   

मी माझ्यावरच केलेल ेबलात्कार. 

 

उत्तेनजत मेंदचू्या ठावटठकाण्यातुन 

मी घेतो परस्पर माझी आज्ञा  

अनतउच्च पाकळयांना फुलवर्ाऱ्या  

साधनाला मीच होतो मर् साधक. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

स ष्टीच्या नवनयशील संभोर्ाच े 

मी रक्तारक्तात पेरतो दरु्ुणर्  

उफाळून येर्ाऱ्या दयाणसाठी 

लार्त नाही नतची र्रज केव्हांच. 

 

छंद असल्यासारखे मी जपत राहतो  

असंबध कराच ेकामुकतेवर बळ 

कामदवेतचेी आठवत मूती संभोर्ाची  

दकत्तेक रात्री मदमत्त झालो स्वतुःतच. 

 

त्या भयार् रात्रीचे पडद ेसजवत 

मी मानतो स्वतुःला शीलवान,मात्र  

बुब्बुळाच्या आतली कामुकतेची नजर  

कुठेच थांबत नाही कोर्त्याच वळर्ावर. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

स्वप्न 

 

धान पेरल ंपेरल ं

आता येईल बा सुर्ी  

पाटी दप्तर घ्यायल े

आता धावा बा नबर्ी. 

 

तुह्या रानात नहरवं  

नवी पालवी फुटल ं 

मह्या जीवनात त्याचा  

बघ प्रकाश पडलं. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

फासी घेऊ नर् आता  

तुह्या सुती कापसाले 

लवकर नबर्ी नबर्ी 

होईल बा बर सारे. 

 

कर ददवाळी तयारी  

र्ोड धोड खायचंय 

माझ्या रुपेरी धडाले 

नव ंकापड नशवाच.े 

 

आई पूस तुह ेडोळे  

माहरेची धर वाट  

मह्या मामाल ेझाल ेमन 

खळीभर पोत खूप. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

आता उजाडल ंसार  

ददस बहरून आला  

 तुह्या संसाराल ेसांर् 

नवा ददवस र्ावला. 

 

मही लाडकी बहीर्  

तीच होईल लर्ीन  

नव ंघर दार बांध ु

नवन ूसंसाराची वीर्. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

जरी लुर्ड्याल ेतुह्या  

घाल ूनवा आता साज  

बाच्या पायाले आर्ाच 

नव ंएक पायतार्. 

 

हऱ्या मुऱ्याल ेघालाची  

मल ेघुंर्राची माळ 

नंदीर्ाईच्या नपलाले 

एक कासरा नवीन  

 

आवरर्ा नबर्ी नबर्ी 

र्ाव जार्लंया सार  

मह्या शाळेले उर्ाच  

व्हईल उशीर. 

 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

अस ंम्हर्नू लेकरू  

धसलया कुशींमधी 

मीट पाखरातू डोळे  

नर् ंअंधाराची धुंदी. 

 

असा पाऊस खट्याळ  

स्वप्न दाखवून जातो  

मह्या लेकराच्या ददशा  

पार पुसून टाकतो. 

 

१५/०५/२०१६.  

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

वाटर्ी. 

 

केसांचं  र्ढूळपर्  पांर्ताना  

सुरुकुतल्या चेहऱ्याने हसताना  

मी तमाम जजदर्ीत जमवल ं 

ते वाटण्याची वळे आली. 

 

पोटचीमटा काढून घेतलेल ेरान  

मधल्या मुलान ेघेतल े 

पर् ,माती कशी राखायची  

ह ेमाहीतच नाही त्याला. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

साठीत बांधलले ंघर  

मोठ्याला नमळाल ेखरे  

घरात मार्ूसपर् जपण्याच ं 

बळ नाही त्याच्या मुठीत. 

 

मातीशी बेईमानी करून  

नमळवलेल ंसवण  ज्ञात  अज्ञात 

वाटर्ी करून घतेल ेपोटच्या र्ोळयांनी  

शेवटचा रानहला धाकटा. 

 

दषु्काळात होरपळत असताना र्ाव 

मी दरुाचाराने नमळवलले ेक्षर्  

वाढीसाठी कस ेपोर्क ठरतील त्याच्याही  

उरललेा वाटा घऊेन तोही पाठमोरा झाला. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

आता मी उरलोय एकटाच 

भवसार्रातली काही मानस 

टकमक टकमक बघत असतात  

माझ्यापासून धडा घेण्यास नेहमी उत्सुक.  

 

०१/१२/२०१५. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

छकुली 

 

वनहनींची छकुली कशी  

छान छान छान  

खेळण्यातली बाुली जशी  

र्ोरी र्ोरी पान. 

 

मऊ मऊ केस नतचे  

हटरर्ीवार्ी डोळे  

पाहते कशी टकमक टकमक  

जस ेखारीच ेनखरे. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

हसत ेकशी र्ोड र्ोड  

बोलत ेदकती छान  

इतक्या चांर्ल्या छकुलीच  

काय ठेवाव ंनाव. 

 

आर्ावी एक बाुली दक  

छान एक कार 

हत्तीवर दक घोड्यावर  

कशावर कराव ेस्वार. 

 

छकुली संर् ेबाुली  

दकती छान हसते  

दोघींच्या रांर्ण्याने 

सारे घर फुलत.े  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

रीत. 

 

ददव्ा मार्ून ददव ेजळतात 

प्रकाश नतळमात्र थांबत नाही  

वर्व्ाच्या ज्वाळेनेही  

जळायच ंते जळत नाही. 

 

कोलतीच्या उजेडात  

भाकरी काळया रापल्या जातात  

मार् मात्र कोळस्यानशवाय 

खरंच काही उरत नाही. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

आयुष्याच ेझाड वाळके  

सावली ना आधार दतेे  

मार्ुसकीच्या फळालाही  

बघ नासण्याची उपमा येत.े 

 

हवे नव्ह ेते भोर्ून द्याव े 

संसाराची रीत नह  

टरकाम्या हातात दसुरे  

उरत नाही र्ीत नह. 

 

०३/०५/२०१६. 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

ती. 

 

नतच्या चेहऱ्याकड े 

न्याहाळत मी नवचारल ं

हा पांढरा डार् कशाचा ददसतोय . 

 

अननश्चीततेन ंनतन पानहलं  

आनर्  डोकावली आरशात  

उलटप्रश्नी  म्हर्ाली  

कुठं काय आह े?. 

 

चेहऱ्यावरचा तो चंद्र डार्  

कसा ददसेल आरश्यात  

हलक्या आवाजात मी म्हटल.ं 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

लाजून स्वतुःतच ती म्हर्ाली  

शेवटी चंद्रालाही डार्च म्हर्ालास. 

 

चरणकन झाल ंमाझ्या काळजात  

शेवटी शब्दांनीही कापतात र्ळे, 

सखे चुकलो. 

 

अशा मार्पमक शब्दानेही  

सुखावली नाही  

नतच्याआतली  ती. 

 

१८/०९/२०१६.  

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

प्रर्यावेळी. 

 

मम ्चंद्रास वाटे हवेा   

तुझ्या र्ानलच्या नतळीचा 

मज सांर् खरे सख े 

हा अनवष्कार कुर्ाचा.  

 

काळयाकनभन्न बटीमधुनी 

फेसाळलेला र्ोरा सार्र  

त्यावर जबदी अमोघ चंद्री  

नवसावतो तो अदभूत राजन. 

 

तुझ्या स्वराची लकेर हाळी  

छातीवरची आतण आद्रता 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

र्ंभीर होत ेप्रर्यावेळी 

तुझ्या हृदयीची मुकी वाच्यता. 

 

अबोल झाली रात काजवी 

प्रर्यास्तव मी आतुर होतो  

फुलल्या उखाण्यात रात्रीच्या  

ददवसाचा मी मजूर होतो. 

 

र्ुंतता पाकळीत दव 

श्वासासाठी उसतं नाही  

तरीही मी कुबेर आह े 

तुझ्या नशेची नह जाद ूहळवी . 

 

०८/१२/२०१६. 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

र्ावकुनशच्या ददवट्या. 

  

आता तुफान घोंर्ावू लार्ल ं 

मेर्बत्या पेटायला लार्ल्या  

र्ावकुशीच्या ददवट्या  

आता चेतायला लार्ल्या. 

 

कुठं ददस सुरु झालाय 

भावना ओकायला लार्ल्या  

संर्तीच्या पटरर्ामाच्या  

फ़ैरी झडायला लार्ल्या. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

मावळतीच्या आशा  

द्वदं्व कराया लार्ल्या  

चहू ददश्यांच्या पाखरांना  

ददशा फ़ुटाया  लार्ल्या. 

 

पालवी झाडाच्या चेतना  

आकाशा छेद ुलार्ल्या  

ज्वालांच्या प्रचंड झोतात  

प्रकाश वाटा फुल ूलार्ल्या. 

 

पुन्हा इनतहास घडतोय  

वेळा पाने चाळू लार्ल्या  

लढता लढता आकाशाशी  

जनमनीशी वळू लार्ल्या. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

आता होर्ार नवी पहाट 

नजभी साऱ्या बोल ूलार्ल्या  

वार् यासव ेप्रार्ातुनी 

र्ाऊ लार्ल्या,उर्व ूलार्ल्या. 

 

२९/१०/२०१६ 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

अनिपंख 

 

पंख होत ेसवांनाच 

उडण्याची उमेद नव्हती  

छातीत या धडाच्या 

कल्पनेची साथ नव्हती. 

 

एक तारा उजाडला  

घेऊनन अनिपंख 

नवश्वाचे उलर्डण्या  

र्ुनपत खरे स्वल्प. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

तुमच्यात साठले होते  

प्रचंड ऊजाणस्रोत  

नसानसात र्ात होते 

अभ्यासाच ेनमत. 

 

कल्पनेच्या पटरघरेशा 

टाकल्या पुसून तुम्हीं  

मार्सामार्सात जार्वली  

ध्येयाची अनवरत उमी. 

 

आज हा राजजबडा  

चंद्र जार्तो आह े 

घेऊन आत्मनवश्वास हृदयी  

जर्ा पोसतो आह.े 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

नह लढले भूमी उदयाला  

घेऊन स्वप्न मोठे  

ददल ेददक्षेत तुम्हीं  

अनिपंख त्या सुरांच.े 

 

१५/१०/२०१६. 

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

पुन्हा एकदा सर यावी. 

 

पुन्हा एकदा सर यावी 

अंर्र् सारे नभजून जाव े 

नभजल्या अंर्र्ी सडा  

रांर्ोळीचे रंर् वहाव.े 

 

पुन्हा एकदा सर यावी 

फाटके कुते नभजून जाव े 

अनहशोबी संसारात  

बापाचे घर भरून वहाव.े 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

पुन्हा एकदा सर यावी 

रान सारे नभजून जाव े 

अंकुरल्या बीजापोटी  

दकत्येकांचे जन्म व्हावे. 

 

पुन्हा एकदा सर यावी 

र्ावाच ेतळे भरून जाव े 

नवस्कटलेल्या उन्हाळयात  

कोरड्या घश्याच ेभय न राहाव.े 

 

पुन्हा एकदा सर यावी 

अहकंार वाहून जावे  

मार्सामार्सात प्रेम दाटून  

नजव्हाळयाचे इनतहास घडाव.े 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

पुन्हा खूपदा सर यावी  

डोळे ओल ेन होण्यासाठी  

माझ्या बापाच्या नम्र पायात  

कातड्याच ेजोड ेराहण्यासाठी. 

 

 

२७/०६/२०१६. 

 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

तुफानी नवचारांनो. 

 

कापेट मध्य ेर्ुंडाळलले्या  

र्नलच्छ आत्म्यांनो , उठा  

तुमच्या सहस्रावधी डोक्याचं  

कोड उलर्डायचयं. 

 

पुडलेल्या उनाड रक्तांनो 

उफाळून या  

प थ्वीच्या र्ाभ्यात  

डोकावून पाहायचय. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

उंबऱ्यात अडकलले्या  

अर्नर्त ध्येयांनो,जार्ा 

अंधाधुंद र्तेत  

का पुडलात?. 

 

धरर्ीकंपात मोडलेल्या  

ननराधार मार्सानंो  

एकमेकांना हात द्या  

कोलमडू नका. 

 

जर्ास बदलवर्ाऱ्या 

तुफानी नवचारांनो,डोळे उघडा 

पुन्हा नवा वतणमान घडवायचाय 

नवा इनतहास नलहायचाय. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

अनस्तत्व उरल.े 

 

ननखळला शुक् तारा  

भोवताली धुंद वारा  

पक्ष्याच्या नघरटयासंर् े 

जपर्ा घाली पाऊस धारा. 

 

शब्दांचे मोहन नभजल े 

मातीच ेरंर् थबकल े 

दरवळीत सुर्ंधाळ 

फुलांचेही रंर् ननखळल.े 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

ऋततू या त ूसोबती   

स्पशाणचे युद्ध छेनडल े

श्वासाच्या पलीकड ेत ू 

नमठीच ेकमण पानहल.े 

 

धुंद या ओढ्याकाठी  

जचब त ूनभजून ओली  

ओठांच्या र्दण कळीतून  

शब्दांची लकेर उमटली. 

 

सार्र थांबला ओहोटीचा 

दरू-दरू नक्षनतज मोकळे  

या धरेवर पाण्यासव े

तुझ ेनन माझ ेअनस्तत्व उरल.े   



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

स्वतंत्र नाही 

 

स्वातंत्र्यातही होतात  

जखमा  

अंर्ाखांद्यावर  

दोस्तहो मरर्ही स्वतंत्र नाही. 

 

मनबुद्धीच्या  

नववेकाच्या  

होतात शलाका  

दोस्तहो जर्र्ेही स्वतंत्र नाही. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

भरददवसा  

आतबाहरे  

उठतात ज्वाला 

दोस्तहो मार्ुसकीही स्वतंत्र नाही. 

 

र्जणतात  

बरसतात 

रक्ताचे  ढर्  

दोस्तहो करुर्ाही स्वतंत्र नाही.  

 

बाटतात  

चाटतात 

समाज व्ंर्  

दोस्तहो चांर्ुलपर्ाही स्वतंत्र नाही. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

बंध. 

 

बहरण्यास पुन्हा बेधुंद झालो  

तुझ्या र्ानलच ेमदं तेज झालो. 

 

पनहले ना मी कुठे चंद्र आह े 

तुझ्या रंध्रातला दवजबद ूझालो. 

 

असेल जर्ास वेड सुर्ंधाच े 

तुझ्या श्वासातला मी र्ोड कंद झालो. 

 

भावनेच्या कल्लोळात आल ेडोळा पार्ी  

तुझ्या पापर्ीच्या मी ओला छन्द  झालो. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

  

अमाप पानहले असतील जर्ान ेफुलोरे  

मी तुझ्यातलाच एक रं्ध झालो. 

 

राहू नय ेखोट चोट नह जराशी 

सात जन्म पुरावा असा बंध झालो. 

 

१०/०२/२०१७. 

 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

कोलारू माडी.  

 

मह्या कोलारू माडीच  

मल ेकवतुक फार 

नतच्या उंबऱ्यात हाय  

वासे तोलण्याचा भार. 

 

मव्ह कपाळीच कंुकू  

जस दवे्हाऱ्याच ेदवे  

चल ेसंसाराच ंचाक  

जस पर्तीचा तेव . 

  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

नलप लानवत ेमनाचं  

सारवत ेघरदार  

दवेळीच्या राऊळात  

मव्ह सख्ख र्र्र्ोत.  

 

माथा उजळ वातीचा 

रुवा हातान ंचेपती 

इथं कर्कर् थोर  

कष्टाच ंर्ार् ंर्ाती. 

 

जरी ताडतात डोई  

खुजे वासोट्याच ेखांब  

मनीं ननतळतो सखा  

ननत्य , सत्य खरा राम. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

डाव  

 

आठवल ेतर आठवून बघ  

ते बेधुंद ददवस  

सहवासाच े 

हास्याच े 

मी थरथरत ओठी  

हळूच नतला म्हटल ं 

 

हसून कनल्पत र्ालात  

नस्मत मावळून ती म्हर्ाली  

मार्सास समाजाचे  

ननयमांच े 

आज्ञांच े 

पालन कराव ेलार्त ेनकळत. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

  

बंधनाच े, श्वासाच े 

सूचक सार्राच े 

असतात ना रे दकनारे नेहमी  

छळतात  मार्सांना  

रडवत  

हसवत 

आपल ेआपल्याला  

 

आता नतला कुर्ी सांर्ाव ं 

ह्या अथांर् प्रेमसार्रात  

प्रेमाच्या बंधनास आनर् श्वासास  

मी कधीकाळीच त्यार्ले होत े

अंनतम लढाई म्हर्ूनच  

खेळात होतो डाव.  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

अण्र्ाभाऊ साठे. 

 

लढण्याच ंददलं आम्हा भान  

असा पराक्म  

ददलात पेरून र्ेला आर्. 

 

र्जणलीं शायरी ज्याची  

झाला शायर  

र्ोरर्टरबांचा तारर्हार. 

 

जन्मली होती नह रीत  

घोर र्टरबीत  

नव्हता बोलण्याचा नह अनधकार. 



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

 

मनात पेरलं वार  

अस ंघनघोर  

झाला क्ांतीचा जयजयकार. 

 

अस ंतुफान ,पेटल ंसार 

युद्ध घनघोर  

नमळवला जर्ण्याचा अनधकार. 

 

अशी शायरी मार्सा ललकारी 

हृदयास कवटाळी  

नवचारी जाब जर्ण्याला. 

 

आह ेकुर्ी थोर कुर्ी आह ेनीच  



 बारुदाची वात 

 हनुमान कऱ्हाळे 

लावली ठेच  

पराक्म अण्र्ांचा अपरंपार. 

 

दानवली रीत जर्ण्याच ंर्ीत  

नाही कुना भीत  

इनतहासा ददला नवा साज. 

 

अशी शायरी लढण्याच ंबळ दईे 

तुडवी पायदळी  

भ्रम ब्रम्हाच े,ललनांच ेनाच. 

 

दहे पुकारी क्ांतीची तुतारी  

वलय नको कुर्ाचे  

नको कुर्ाची कोरडी हाक. 



ई साहहत्य प्रहतष्ठान 

 

मराठी भािा आता झेप घेण्याच्या मूि मध्ये आह.े रिणार यांकिे लि नका 

दऊे. मराठीत कधीच नव्हते इतके वाचक आहते आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या 

हिार दोनहिार प्रती छापल्या िात. पाच हिार म्हणिे िोक्यावरून पाणी.  

आता ई पुस्तकांच्या िमान्यात एक एक पुस्तक पाच दहा लाख वाचकांपयांत 

िातं. विावला चाळीसेक लाख िाऊनलोि होतात. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरविव 

करतात. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्राईव्ह, हसिी अशा असंख्य 

मागाांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायलीत. सुसाट सुटहलत. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून 

ते िगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दशेात. रॉकेटच्या वेगान े सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या 

वेगाला आता कोणी थाबंवू शकत नाही. 

या धूमधिक क्रांतीत साहमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना 

यात ओढा. त्यांच ेई मेल पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठवा. तुम्ही फ़क्त दहा वाचक 

आणा. ते शंभर आणतील. आहण ते दहाहिार. तुमच्या व्हाट्सप ग्रुपमधून याची िाहहरात 

करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्तकं वाचकांपयांत पोहोचवायची आहते. आपल्याला रटव्ही 

पेपर ची िाहहरात परवित नाही. आमचे वाचक हचे आमचे िाहहरात एिंट. तेच 

आमची ताकद. मराठी भािेची ताकद िगाला दाखव.ू 

 

 


