'इका'गाई च्या कविता
डॉ. नितीि मोरे

ई साहित्य प्रहिष्ठान

या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

'इका'गाई च्या कमिता
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते िाचकाांना विनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण िाचो िा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद िाढतो.
मजा येत.े

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यािां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हालाही आनदां वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आनिर्वाद आनि िभु ेच्छव द्यव
लेखकविां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव नमत्वच
ां े मेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक मेल आनि Whatsapp करा
ई सवनहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवम, टेनलग्रवम यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरविां व
आमांनत्त करव. सोशल वमवियािर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुमोल अिव तमु च्यव सचू िव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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नर्िवमल्ू य नर्तरिवसवठी उपलब्ध.
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आपले र्वचिू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी नकांर्व र्वचिवव्यनतररक्त कोितवही र्वपर
करण्यवपर्ु ी ई सवनहत्य प्रनतष्ठविची-लेखी परर्विगी घेिे आर्श्यक आहे.

डॉ. हनिीन मोरे

डॉ. नितीि मोरे हे व्यर्सवयविे डॉक्टर
असिू र्सई, मबांु ई येथे श्वसिरोग तज्ञ म्हििू
सप्रु नसद्ध आहेत. त्यविां व मरवठी र् इतर भवषव
नर्षयवचां ी आर्ड असल्यविे त्यवतिू च
नलखविवची आर्ड निमवाि झवली. सवमवन्सयत:
आजबू वजच्ू यव दैंिनां दि घटिवतां ील नर्सगां ती र्
त्यवतिू निमवाि होिवरव नर्िोद हव त्यवचां व आर्डतव नर्षय आनि त्यवतिू
उपरोधवत्मक नलखवि आनि ममाभेदी नटप्पिी करण्यवत ते मवहीर
आहेत. त्यवचबरोबर आजबू वजच्ू यव व्यक्तीमधले िेमके पि हेरूि
त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवच्ां यव लेखिवचव कॅ िव्हवस िर्िर्ीि प्रयोगवतां िू
कवयम नर््तवरत असतो. त्यवत पत्लेखि, नर्ज्ञविकथव, कहवण्यव,
िवटके , एकवनां ककव, िवट्यछटव, प्रेमकथव हे सर्ा असते.
िेहमी नदर्वळी अक
ां वतिू डॉक्टरवच्ां यव नर्िोदी कथव प्रकवनित होत
असतवत. ई सवनहत्यर्र त्यवांचे हे बनत्तसवर्े प्ु तक प्रकवनित होत आहे.
त्यवांचव ्र्तःचव असव एक र्वचकर्गा आतव निमवाि झवलव असिू तो
त्यवांच्यव प्ु तकवांची र्वट पहवत असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com

“आम्ही कोण?” म्हणून काय पुसता दाताड वेंगाडुनी!
- के शवकुमार

'इका'गाई च्या कविता
डॉ. वितीि मोरे

प्रस्तावना
१.
'इका'गाई च्या कववता!
इकिगाई म्हणनू िाही जपानी संिल्पना आहे म्हणे. ज्याची
त्याची इकिगाई .. म्हणजे आयष्ु याबद्दलची िल्पना .. असे
िाहीतरी आहे, म्हणजे असावे. इतिा गहन कवचार िरण्याची
सवय मला नाही. त्यामळ
ु े िोणी असली इकिगाई वगैरे
किलॉसॉिी कििवायला लागले िी मी आपला गाई गाई
िरायला लागतो.. डोळे पेंगळ
ु तात. जांभया यायला लागतात..
थोडक्यात िाय.. आपले िाही खरे नाही, हेच खरे ! किलॉसॉिी
िे कबना जीना भी िोई जीना है लल्ल?ू
पण एिदा गाई गाई यायल्या लागली िी िकवता स्िुरतात.. त्यात
अर्धवट झोपेत इकिगाईची 'इिा'गाई झाली. त्याच या
'इिा'गाईच्या िकवता!
यात वात्रट-इिा पासनू ते पॉकलट-इिा आहेत. िक्त वाचताना
िोणी खरोखर 'आली बघ गाई गाई' न म्हणो म्हणजे कमळवले!

-डॉ.नितीि मोरे

२.

मालववका
बवय र्ि.. गेट र्ि!

एके क िब्द अिेक जोडूि
हर्े-िको नतथे तोडूि मोडूि
िवही जवित व्यवकरि नबकरि
कनर्तव म्हिजे िब्दवचां े निकरि
िब्दवचां ी किीक मळत मळत
कनर्तवांची बिर्िू आिली चळत
घ्यव एकवर्र फ्री एक
उचलव मवल आहे नदलफे क
एकदम मवल क्र्वनलटी हवय
परफे क्िि निर्वय बवतच िवय!

िवही बरे हव सेकांडचव मवल
नर्किवर िवही सवलोसवल
आज परु तीच आहे ऑफर
मवल आहे एक िांबर टॉपर
होलसेल चव लवर्लव रे ट
ररटेल मध्ये नर्कतो थेट
उचलव एक एक बघतव कवय
एकवर्र एक फ्रीच हवय!

-डॉ.नितीि मोरे

'इका'गाईच्या कववता
अिक्र
ु म
१. िनब्दकव
२. र्वत्नटकव
३. कोनटकव
४. सगां निकव
५. सनु र्चवररकव
६. कनर्कनलकव
७. पॉनलनटकव
८. कांटवनळकव
९. अगनम्यकव
१०.र्व्तनर्कव
११. व्हॉट्सॅनपकव
१२. ्र्यांपवनककव

१३. गगु नलकव
१४. समकवनलकव
१५. नर्द्यवनलकव
१६. रोजगवररकव
१७. सांदने िकव
१८. टकनलकव
१९. नचतां निकव
२०. मलवईकव
२१. सांसवररकव
२२. मांनत्कव
२३. प्रेनमकव
२४. नर्रूनपकव
२५. 'गवई'कव

शवदिका
१.
िब्दवांचव भरलव
ओसांडूि सवगर
िब्दवचां े पविी
िब्दवचां ी घवगर
िब्द लवर्ती
नपसे नजर्वलव
िब्दच असतव
तमव किवलव
िब्द बवपडु े
के र्ळ र्वरव
िब्द म्हिजे
तरी निर्वरव

िब्दवांचेच असे
असते एक जग
िब्दच बिनर्ती
र्व तोडतवत मग
पहवर्े नतथे
िब्दवांची सृष्टी
िब्दच देती
िब्दविां व दृष्टी
िब्दसृष्टीचे कुिी
असती ईश्वर
िब्द अमर
बवकीचे िश्वर
िब्दच असती
आश्ववसक सांदु र
िब्दच असती
िस्त्र भयक
ां र

अबोल िब्द ही
कवही असती
निखळ भवर्िव
त्यवचां ी महती
घडे िब्दवांिी
इनतहवस जगवचव
घडे िब्दवांिीच
ऱ्हवस जगवचव
िब्दच असती
नकनतदव िस्त्र
िब्दच प्रसर्े
कवव्य नर्िोद िवस्त्र
असख्ां य कवळीज
िब्द जोडती
असांख्य हृदये
िब्द मोडती

िब्द घडनर्ती
िब्द मोडती
जपिू र्वपरव
िब्द तोडती
जन्समवपवसिू
िब्दच सांगती
िब्दवांची महती
िब्द सवगां ती!

२.

गमक
िब्दवांचीच बिर्िू भेळ
त्यवर्र िब्दवांचीच पसरू चटिी
नतखट गोड आबां ट चवर्ट
ऐकूि भटवलव मवरे ल भटिी
म्हिवल तम्ु ही इकडे
भट भटिींचे कवम कवय?
कनर्तेसवठी आले नबचवरे
खवली डोके ि र्र पवय!
िब्द कधी कधी टवांग देतवत
यमके नबमके िवही जळ
ु त
अिव र्ेळी कुिी नबचवरे
िब्दच येतवत धवर्त पळत
म्हितवत र्वपर बर्ु व तू
जळ
ु ूि जवऊदे एकदवचे यमक
िब्दच परु र्तवत हौस कनर्ची
कनर्च्यव कनर्तेचे हेच गमक!

३.

आश्वासन
कुिी िहविे देती
िब्द तो निव्र्ळ
उदवर रवजव र्वटे
आश्ववसि पोकळ
परु ते त्यवांिव
िब्दवचां ीच सेर्व
परु र्िू खव म्हिती
िब्दवांचव हव मेर्व
िब्दवांचवच भवत
िब्दवचां ीच कढी
सढळ ह्तविे
रवजव सर्वांिव र्वढी!

४.

शहाणा!
िहवण्यवस म्हिे
िब्दवचां व मवर
गळ्यवत घवलती
िब्दवांचव हवर
ररकवम्यव बैलवचव
कुिी अनतिहविव
करे िब्दवचां व उतवरव
िब्दवांचव बहविव

र्वत्नटकव
१.

आम्ही वात्रट!
र्वत्टवच्ां यव रवज्यवचे
आम्ही चतरु निलेदवर
चकलीच्यव सोऱ्यवतिू
बांदु ी पवडू दविेदवर
जवतविव कुिी समोरूि
नदसते आम्हवस र्वकडे िवक
तवठ मविेिे जविवरव कुिी
पि नदसतो आम्हवस त्यवचव बवक
कुिी बोलतो एक त्यवचव
अथा नदसतो आम्हवलव दोि
सांगतीत नदसते नर्सांगती
बघण्यवचव म्हिे दसु रव कोि

र्ांनदतो पवऊले आम्ही त्यवची
बोले तैसव जो ि चवले
परु र्तव तो मवल कच्चव
रवजव बोले अि् दळ हवले
आम्हवलव मग चढतो चेर्
हवती लेखिी घेऊि बसतो
कांु चल्यवांचव फटकवऱ्यवतिू
नकांर्व टोचिी देऊ करतो
आमचव असे िवइलवज
आम्हवलव उल्टेच सगळे नदसते
मसु ळ कवय कुसळ कवय
आम्हवलव सवरे च खपु ते
येतव जवतो हसतो आम्ही
पि िेंबडू म्हिे आमच्यव िवकव
उल्टव म्हितो चष्मव आमचव
म्हििू करतो र्रती खवकव!

२.

अवात्रट!
नतलव कवहीतरी म्हिवलो
तर ती रवगवर्िू म्हिवली,
चल, र्वत्ट मेलव..
झवलव तेव्हव पिु जान्सम जिू
तेव्हवपवसिू नफरतोय असव
अर्वत्ट बििू !

कोवटका
शदि गारूडी!
कोटीचव म्हिे
त्यवलव हव्यवस होतव
समजत ्र्तःलव तो
महवकर्ी व्यवस होतव
िब्द नदसलव की
करवयचव तोडमोड
अथा अिथा कवहीही
िब्द कसेही कडू-गोड
त्यव िब्दवर्ां र त्यव र्यवत
कुिी एक भवळली होती
नकत्ती नकत्ती गोड गोड
असे त्यवलव म्हिवली होती

त्यविे झवले एकच फक्त
कोट्यवधीि ्र्तःस समजू लवगलव
कल्पिेच्यव भरवऱ्यव मवरत
आकविी उांच उडू लवगलव
कोटीकोटी के ल्यव कोट्यव
सत्य नि कल्पिेत पडले अांतर
ही कोटी िव्हेच त्यव कोनटतील
कळले त्यवलव खपू ितां र
कोटीबवज कोट्यवधीि
आतव पि करतो कवय?
िब्दखेळवची जडली सर्य
अिी तिी जवते कवय?
गवरूड्यवसवरखी पांगु ी घेऊि
िब्दवांिव तो र्वकर्त नफरतो
िब्दवचां ेच सवप िब्दवचां ी पांगु ी
टोपलीत घवलिू घेऊि नफरतो

खेळ करूि नफरर्तो तेव्हव
टोपलीचे झवकि दवमवसवठी
मोजतो िविी िविी नि ठे र्तो
नखिवत मोजिू कवमवसवठी
आतव येतो घरी तेव्हव
ती असते करर्वदत िसु ती
िब्दवांचव गवरूडी मी, िब्दवांचे खेळ
करूि नमळर्तो दवम, जोडतो प्ु ती
कोट्यवधीि तो, िब्द घेऊि
घरवबवहेर पडू लवगलव
िांतर िांतर झवले इतके च
आटेदवल कव भवर् समजू लवगलव!

सगं वणका
१.

फॉममॅवटंग
मवझ्यव आयष्ु यवची बितेय
िांभर जीबी फवइल
एके क िि
सवठर्लव जवतोय मेमरीत
िवही परु ली तर
लवर्वर्ी लवगतेय
एक्सटिाल हवडा नड्क
करू म्हितव होत िवहीत
कवही गोष्टी इरे झ
आनि कुिी म्हितोय
करव फॉमॅाट परत
आयष्ु यवलव!

२.

रिविव्हल
तू म्हिजे आहेस
मवझ्यव जीर्िवची हवडा नड्क
सगळे कवही करतेस
जिु ेपरु विे सेव्ह
र्षवािर्ु षे
आनि कधीही करतेस
ररनिव्ह तो डेटव
भवांडतविव..
कसव गां इतकव
सपु र फव्ट
सांगिक तझु व?
३.

क्लोज ऑल
्र्वमीजी म्हिवले
दरबवरवत येतविव
बवकी सवरे टॅब बांद करूि यव
उघडव फक्त िर्ीि
भक्तीचव टॅब!

४.

पेन ड्राइव्ह!
समजू िकोस
मलव तू
उगवच एक पेि ड्रवइव्ह!
र्वटले तेव्हव
अटॅच के लव
िको तेव्हव
कवढूि टवकलव!

सवु वचारिका
१.

वशक्षण
त्यविां ी सवनां गतलेले,
आम्ही ऐकलेले
सनु र्चवर ..
म्हिजे चवांगलव नर्चवर
ऐकले होते आम्ही
एक दोि िव्हे तीि चवर..
ऐकत ऐकतच झवलो मोठे
महवि नि उदवत्त
सांदु र आनि सरळ
सनु र्चवरवांची दनु ियव..
नकत्येक नर्चवर तर असे की
र्वटवर्े, ऐकतील सवरे तर
महन्समांगल होऊि जवईल
सगळे कवही.. अगदीच
बदलिू जवईल even बनियव

मोठे होऊि बवहेर पडलो
जगवमध्ये नफरू लवगलो..
कोिव एकवलव म्हटले ..
ऐकले िवहीत कव
ते.. सनु र्चवर?
तो म्हिवलव, अथवात .. अथवातच
त्यवनिर्वय कव कोिी मोठे होते
पि एक निकलव िवहीस..
सनु र्चवर फक्त निकण्यवसवठी..
त्यवर्र अांमल म्हिजे निव्र्ळ अनर्चवर..
नर्चवर के लव..
अजिू नर्चवर के लव
पवनहले आजबू वजसू ..
म्हटले, अरे च्चव खरांच की!
हे निकवयचे रवहूिच गेले की!

२.

(सवु वचािांच्या) मोतयांचा चािा!
अली बडा!
ते म्हितवत
अली बडा कॅ चेस द र्मा..
पि र्म्सा िव कोिी
िवही निकर्ले हे ममा?

सतय
१
सदव सत्य बोलव
सदव सत्य चवलव
जोर्र होत िवही
नहतसांबांधवांचव कवलव
२
सत्य र्दे र्चिवलव िवथव
मवरू िकव म्हििू लवथव
नदर्स हे प्लवन्टकचे
चवलत िसे हल्ली कवथव

सचोटी
सचोटी इज द पॉनलसी बे्ट
बवकी सर्ा म्हिती अगदीच र्े्ट
म्हिती ऐकवर्े जिवचे करवर्े मिवचे
तर हे ही करूि पहवर्े टे्ट!

वचन
नदल्यव घेतल्यव र्चिवांची
ठे र्व अिी चेकनल्ट
कुठली र्चिे तोडली ते
तरी मवनहती पडे ॲटनल्ट!

उधािी
जे आपिवपविी िवही मवगव
फक्त आठर्ड्यवत सवतर्वर
बवकी र्वरी िकव करू
उधवर ि उसिर्वर

कववकवलका
१.

माझी कववता!
एक िब्द जोडू
बवबव
दोि िब्द जोडू
फे नव्हकवॅॅल लवर्ू चलव
छवि कनर्तव पवडू
त्यवच्यवकडे आहे तसव
मलव हर्व झवऱ्यव
पवडेि मी बांदु ी अिी
कनर्तवांच्यव सवऱ्यव
र्ळिवर्ळिवची घवलेि
नजलबी गोड गोल
जमेल िव मलव सवरे
िवही होिवर िव फोल?

अथागभा पवडू कवव्य
अथापिू ा अथाभरीत
भवजीत भवजी मेथीची
अि् र्वांग्यवचे भरीत
प्रसर्ू चवर दहव ओळी
र्व चर्दव ओळीचे सिु ीत
िोधू अथा जीर्िवचव कवढू
तवक घसु ळूि िर्िीत
जर नमळे ल अर्सर
महवकवव्य ही प्रसर्ेि
र्वनल्मकीितां र मीच
र्वल्यवलव बसर्ेि
उघडूि बसेि िब्दवांची
सतवड पोतडी
जोड जोडूि िब्दवसां
बिर्ीि गोधडी

कुिी म्हिे कवव्य त्यवस
कुिी म्हिेल कनर्तव
दीपतील डोळे त्यवांचे
असो ििी र्व सनर्तव!
२.

माझी कववता.. २
िब्दवांची चटिी
िब्दवांची भवकर
िब्दवचां व ठे चव
िब्दच उत्तर
जळ
ु र्ू परु र्ू
िब्द एक एक
जोडूि मोडूि
घेऊ प्रनत एक
बिेल मग ती
कनर्तव सांदु र
पळर्िू नतजलव
िेईल बदां र

िब्द िब्द िव
जपिू ठे र्ीि
फुलवफुलवांपरी
त्यविां व ओर्ीि
कनर्तव कनर्तवांतिू
िब्द ते योजीि
योनजतव योनजतव
िब्द ते मोजीि
िब्दवांची बिर्ीि
भेळ बहुरांगी
कनर्तव सांदु र
बिे अतरांगी
िब्दवांचे कुरमरु े
िब्दवांचीच िेर्
फरसवि चटिी
फुटे कनर्तवचां े पेर्
मिहृदयी कल्पिव
घवलीि घोकूि
कनर्तेत भरीि
भवर्िव ठवसिू

ऐकवर्ेच लवगेलच
ऐकतील सवरे
कवव्य सांमेलिवत मी
उभव जो मवरे
कवव्यजवगर अखांड
प्रहर दो प्रहर
जिवमिवतिू होई
टवळ्यवचां व गजर
आम्हवघरी धि
िब्दवांचे रवयट
आम्हवघरी भोजि
िब्दवचां े डवएट!
देर्वचव लवडकव
बघव मवझी आइट
म्हिर्तो ्र्तःस हव
'दबु ोध' पोएट

३.

कवी: एक वास्तव
अय्यव तम्ु ही कवय बवई कर्ी!
ऐकले होते ते तझु े िब्द
त्यवर्ेळी ..
आतव करर्वदतेस फक्त
र्ेळी अि् अर्ेळी
यक:नित दनु ियेची
िसे मजलव तमव..
म्हितेस तू किी
लवगतो तल
ु व दमव
ओरप कढी कल्पिेची
घे हव कल्पिेचव भवत
थकले म्हिे भवडे सगळे
त्यवसवठी कव रवबू नदिरवत?
नदसते सवरे सदांु र सदांु र
बघ मवझ्यव िजरे स कसे
तल
ु व हर्ी ह्यव दनु ियेची बवत
सवांभवळतेस म्हिे कसेबसे

मवगतेस उगवच कवहीबवही
कर्ी नतथे कवय कमी?
चवांदण्यव तवरे चांद्र
आकविीचे खडु तो मी
कवव्यनपसवरव फुलर्िू
िवचे मिचव हव मोर
तल
ु व ि कौतक
ु म्हििी
जरव सवांभवळ हे पोर?
४.

शदि बापुडे..
कुिी िब्द देतव कव िब्द
िब्दवांिी फुलर्ेि
मी कनर्तेचव नपसवरव
िब्दवांचव फुलोरव
िब्दवचां व मिोरव..
कोि म्हिवले ते
िब्द? िब्द बवपडु े
निव्र्ळ र्वरव?

पॉवलवटका
.. अथवात रवज-कव-रि!
१.

वनवडणुका जाहीि झाल्यात..
निर्डिक
ु ीच्यव रिवगां िवतील, ऐकव सवगां तो गमां त जांमत
मवांडीलव लवर्िू मवांडी जेर्वयव, बसली ती रांगत पांगत..
कुिी सत्तवधीि कुिी नर्रोधी, कुिी अपि कुिी िसु तेच बघे
रिधमु वळी निगां फांु कले, सर्वांचीच ती फौज निघे
कुिी फोनडली सेिव दसु ऱ्यवची, सेिवपती कधी होई नफतरु
कुिी मवांनडतो नहिेब ऐसे, बघनु ियव तो अनत नचांतवतरु
सरु स नलहूिी कवढती गोष्टी, जवहीरिवमव म्हिती त्यवस कुिी
एके कवच्यव कवढती खोड्यव असल्यव, उघड्यवर्रती ती धतु
बसती धिु ी

कुिी मवररतो अिव बढवयव, ्र्तःस तो घोनषत करत गिु ी
मजर्वचिू ि तरिोपवय, म्हिे सदैर् मवझे रहव ऋिी
देिभक्तीचे लोटती महवपरू , र्वहे दथु डीभर भवषि गांगव
कुिवस र्वटे िसे परु े ते, घडर्िू आनित तो दगां व
अमल्ू य तमु चे मत म्हिती ते, जि भल्यवची असते चवड
तमु चे एक मत द्यव एकमतविे, र्वचिू आश्ववसिवचां े हे बवड
मवगील र्ेळीस म्हटले ते ते, के ली िवही कव पतू ी
मीच तमु चव रिि कतवा, ह्रदयी बसर्व एकच मतू ी
करे ि मीच उद्धवर तयवचव, मीच एक रिि कतवा
आकविी तो भगर्तां असे अि, इथे मीच सख
ु कतवा अि
दख
ु हतवा

२

वजंकलेले पक्ष:
नकती सवांगू मी सवांगू कुिवलव
आज आिांदी आिांद झवलव
िपथव घेऊ चलव मत्ां ी होऊ चलव
आलव आलव रे निकवल आलव..
निर्डिक
ू ीच्यव नदर्िी, बथू बथू र्रती, मतदवर उभे रवनहले
दवनबले ते बटि, एकव एकव मवगिू , इकडेनतकडेही िव पवनहले
ते हरले ही हुप्प, आतव बसतील चप्ु प
नमळवलव, लोकवचां व सपोटा नमळवलव
आज आिांदी आिांद झवलव
बवतमी अिी सवजरी, ही सगळीकडे गवजली, नजांकली
नर्धविसभव ही अिी
कुिी म्हिव ररनगगां , कुिी म्हिव व्होनटांग, नजक
ां ण्यवलव िवर्े
किी
आतव घेऊ िपथ, धरू सत्तेचव पथ
झवलव झवलव रे उत्कषा झवलव
आज आिांदी आिांद झवलव..

खेळ आतव रांगेल, ्र्प्ि कुिवचे भांगेल, बसिवर मांत्ीपदी
आलो आतव निर्डूि, बहुमतविे नजांकूि, नमळिवर चवन्सस कधी
आतव सत्तव येईल, लवल नदर्व येईल
सवरव खचाच र््सल
ू झवलव
आज आिांदी आिांद झवलव
३.

नव वनवाॅवचत वविोधी
सध्यवचे सत्तवधवरी आतव हरलेत :
किी मवांडली िनिबविे, घोर घोर ही थट्टव
गेली बडु वखवलिू खचु ी, उरलव हवती खलबत्तव
इतक्यव र्षवांचे रवज्य, कसे ते आतव सरले
रवर् चढले खचु ीर्रती, पतां वहां वती कवही कव िरु ले
आठनर्त बसती कसलव, असलव तो होतव रूबवब
हवांजी हवांजी करती सवरे , देत नबि सर्वलव जबवब
पवच र्षे हवय आतव, र्वटतील यगु वयगु व परी
घरधिीिीस दवखर्ू तोंड, हवय आतव मी कसे घरी

किव उडर्वव्यव आम्ही, आमच्यव सरकवरी गवड्यव
जिसवमवन्सयव हवती कव, असवव्यव आमच्ु यव यव िवड्यव
यवसच म्हिती म्हिे कव, कुिी असली लोकिवही
कधी निळे पवके नमळे खवर्यव, अि कधी बवलि
ु वही
४.

हे अपक्ष:
िवही रांग िसे रूप हर, घडी बदलती ग्रपू
कुिी म्हिे उभयवचर, कुिी म्हिती सरीसृप
जवऊ र्ळचिीस आम्ही, आम्ही तेथे जेथे कमी
िकट रवज्यवचव अधरु व, तर आम्ही येऊ कवमी
आम्ही अपि अपि, आमची यवत्व चवर धवमी
देऊ कोिवलव ही टेकू, आमची कल्पिव ही िवमी
गवळलेल्यव भरतो जवगव, रवज्यनहत असे उरी
तळमळ उत्कषवाची, मिी असे खरीखरु ी

ग्रह उच्चीचे जर असती, नत्िांकू होईल सदि
धवर्िू येऊ मदतीस, आम्ही सहु व्य र्दि
िनिब जर देई सवथ, मांत्ीपदही पदरी पडे
होऊ नबि खवत्यवचे मांत्ी, चौघडे र्वजती चोनहकडे

कंटाविका
आिशी
तो म्हितवत एक िांबर
अनत म्हिजे अनतच आळिी
तरीही पहव डोक्यवर्र त्यवच्यव
चढर्लेली आहे चवळिी
आळसवचे रवज्य त्यवचे
त्यव रवज्यवचव तो रवजव
हलर्त िवही हवतपवय
उगवच र्वजर्त िवही बवजव
तो असतो बसिू ि्ु तव
देतो जवांभयव जोरदवर
बसलेलव मग लोळत रवहतो
आलवय म्हित कांटवळव फवर
जवांभयव देिे इतकवच व्यवयवम
कांटवळ्यवची असली लहर
मविव पि म्हितवत, उडूयव
बसिू बसिू करतो कहर!

अगवम्यका
म्हणजे काय?
कळते पि उमगत िवही
उमगते पि समजत िवही
समजते पि कळत िवही..
कळते पि र्ळत िवही
र्ळते पि पळत िवही
पळते पि गळत िवही ..
गळते पि पडत िवही
पडते पि सवपडत िवही
सवपडते पि हवती िवही ..
आध्यवनत्मक गरू
ु जींच्यव
प्रर्चिवसवरखी कनर्तव
कनर्तव जमते जळ
ु ते पि..
समजत उमजत कळत िवही..

वास्तववका
१

शहामृग!
र्वळूमध्ये
डोके खपु सिू
बसलवय तो
िहवमृगवसवरखव
थांडगवर र्वळूत
जविर्त िवही
र्व्तर्वच्यव
नर््तर्वची धग!
२.

खाली डोके ..
पळव पळव कोि पढु े पळे तो
जवईल नजतकव दरू दरू तोच तो नजांकेल तो..

पळत सटु व धवर्त सटु व
पि र्व्तर्वपवसिू रहव सटु व
पररन्थतीच्यव रे ट्यवपवसिू
धकवधकीच्यव खेट्यवपवसिू
पळत सटु व पळत सटु व
म्हिजे मग होईल कवय
खवली डोके र्र पवय
र्व्तर् असे पहवयचे िसते
उलटे पहव नकती छवि नदसते..
छविच नदसते!
३.

अधाॅ पेला..
उगवच बसतोय
करूि तोंड लवांब
भरलेलव पहव अधवा पेलव
आतव नतथेच थवांब

पिू ा भरण्यवची किवलव
पवहतोयस र्वट
जे आहे ते तर नपऊि घे
उडर्िू दे थवट..
४.

म्हणे..
त्यव िहरवतील
म्यनु झयम मध्ये
दनु माळ गोष्ट
आलीय म्हिे..
लोकवांची एकच
झांबु ड उडवलीय म्हिे..
त्यविां ी एक
प्रवमवनिक मविसू
नड्प्ले मध्ये ठे र्लवय म्हिे!

व्हॉटसमवपका

स्वयंपावकका
१.

फोडणीची लावणी
ठे र्ली तपेली चल
ु ीर्रती
अि उपडव के लव तेलवचव गडू
उपड्यव तेलवच्यव गडू मध्ये
मोहरी लवगलीयव तडतडू
त्यव िवदविे पवपिी नहची फडफडली
- आनि बवई मोहरी कढईत तडतडली ..
नजऱ्यवची फोडिी नहगां वची जोडिी
दरर्ळ सटु लव चहूकडे जिू
मसवल्यव मसवल्यवचव सगु ांध सटु लव
पसरर्िू सगळे अिू अि.ू .

त्यव गांधविे नहची िवकपडु ी गां फडफडली
- आनि बवई मोहरी कढईत तडतडली ..
घवतलव तेलवत गल
ु वबी कवदां व
उभव अि आडर्व कवपिू
लसिू हर्व नि हर्व कनढपत्तव
घवलव की मोजिू मवपिू
कवळजवत चरा चरा फोडिी जेव्हव कडकडली
- आनि बवई मोहरी कढईत तडतडली ..
घवतल्यव भवज्यव तवज्यव तवज्यव
धर्ु िू पसु िू अि कवटूि कवपिू
चल
ु ीर्र आग ि आगीतली धग
घेतल्यव त्यव तेलवर्र परतिू
सटु लव सर्ु वस भवजीचव, खोली सवरी घमघमली
- आनि बवई मोहरी कढईत तडतडली ..
अर्नचत आले नतकडूि रवयव
म्हिती भक
ु व लवगल्यव रविी

एकत्च र्वढ गडे बसू सांगतीच
झवली लवजिू ही पविी पविी
अर्नचत पवहूि रवयवलव ही तर असली गडबडली
- आनि बवई मोहरी कढईत तडतडली ..

२.

तक्राि!
लहविपिवपवसिू मी असवच..
असवच म्हिजे असवच..
लहवि होतो तेव्हव चक
ु वयचो
चक
ु लो की आई किीक नतबां वयची
पवठीचे अगदी र्वांग्यवचे भरीत करवयची
नकांर्व पवठीचे नधरडे!
तसव मी सवर्ळव होतो
नपऊि हळद आनि गोरव झवलो

'नजरे 'टोप घवलिू िवटकवत गेलो
गोऱ्यव.. म्हििू लोकां म्हिवली की
आई लगेच मीठ मोहऱ्यव ओर्वळूि टवकवयची
र्ेळ गेलव
तो जवयलव र्ेळ लवगत िवही
मोठव झवलो ..
िेर्ग्यवच्यव िेंगेसवरखव उांच
आनि कुिी म्हिे
भोपळ्यवसवरखव फुगलो..
मग रीतसर लग्ि नबग्ि ..
अगदी सवगां िू गेलो
उगवच तवकवलव जवऊि भवांडे लपर्िे किवलव?
मिवत मवांडे खवर्ेत किवलव?
सवांगिू टवकले, आर्डली ही नजलबीबवई
िवर्वसवरखी नि िवर्वपवसिू गोड ..
मग उांबरठ्यवर्रले मवप ओलवडां ू ि आलेली ही
(तेव्हव) चर्ळीच्यव िेंगेसवरखी..
मग नहिे घेतलव तवबव
्र्यांपवकघरवचव नि मवझव ही..

आतव म्हिते ही
िवकविे कवांदे सोलू िकव..
नकांर्व मग
सांध्यवकवळी सवांगते गोष्टी इकडच्यव नतकडच्यव
नतखट मीठ लवर्िू
तोंडवत नहच्यव तीळ नभजेल तर!
तसां मसवल्यविी सख्य नहचे
डोक्यवर्र नमऱ्यव तर र्वटतेच..
पगवरवची चटिीही झटकि उडर्ते..
मी बसतो आपली नमठवची गळ
ु िी घेऊि
कवही सवांगवयलव जवर्े तर
िवकवलव नमरच्यव झोंबवयच्यव..
पि मी एक पवनहले आहे,
कवही हर्े असेल तर अगदी निऱ्यवसवरखी गोड
बोलते
आपि लवर्वर्व अांदवज..
तर तवकवस तरू लवगू देत िवही
आपली डवळ निजिवर िसतेच..
र्षे सरली .. र्य झवले

सवठी सरली नि कवठी आली..
नहगां लवर्िू कोिी नर्चवरत िवही ..
नि मवझव होतोय िसु तव तीळपवपड ..
हे सर्ा कुिवलव सवांनगतलां िव की
िसु तीच खसखस नपकते..
म्हितवत, लेकव तू असलवच..
रडतोंड्यव नि रडत रवऊत..
बदलवयचव िवहीस अगदी..
कडू कवरलां तपु वत तळलां नि सवखरे त घोळल.ां .
तरी कडू ते कडूच..

गुगवलका
वैद्यकसत्ता!
करवर्व नबिधव्त
आजवरवर्र उपचवर
र्ैद्यकीय मते ि
लवगू येथे
जविवर्ी लििे
गगु लवर्ी नि र्वचवर्ी
करूि निदवि
उपचवरवर्े
आपली प्रकृ ती
आपिवसच ठवर्े
र्ैद्य उगवच करती
मवथेफोड

नर्चवरती उगवच
प्रश्न ते िांभर
मग िांभर तपवस
गभां ीरपिे
प्रकृ ती ्र्तःची
त्यवर्र द्यवर्ी हजवर उत्तरे
त्यवर्रही उगवचच कव
द्यवर्ी फी?
किवस हव्यव त्यव
उचवपती िसत्यव
असतव जर्ळी
गगु लसत्तव
्र्तःस समजवर्े
गगु ल डॉक्टर
उगवच कव नमजवस
र्ैद्यबर्ु वची
हर्ेतर जवर्े
डॉक्टरवकडे िांतर
ज्ट टू कन्सफमा
हीज िॉलेज

समकावलका
१.

आनंिी आनंि!
सगळे कसे हॅपी हॅपी
म्हिजे सगळीकडे
आिदां आहे..
सगळीकडे
िभु ेच्छवच िभु ेच्छव
िभु ेच्छवांचव परू आहे
परर्व आलेलव तो मेसेज
त्यवत म्हिे
नर्ि यू मांगलमय मांगलर्वर
असे सवरे च आठर्डी नदर्स
तसे आहेत हीरो सवरखे
म्हिजे बद्ध
ु ीमय बधु र्वर र्गैरे ..

कवलच आलव मेसेज एक
म्हिवलव,
श्रवर्ि मनहन्सयवच्यव हवनदाक िभु ेच्छव!
त्यव आधी आलेलव
त्यवत होतव
हॅपी र्ैिवख, जेष्ठ, आषवढ
पवडर्व होऊि गेलव हॅपी
र्टपौनिामव हॅपी
िवगपांचमी पि आिांदी
बैलपोळव पि हॅपी..
हल्ली येतवत अिवच िभु ेच्छव
अगदी हॅपी
गिेि चतथु ी सद्ध
ु व ..
दसरव नदर्वळीची
तर बवतच िको..
सरते र्षा हॅपी..

येिवरे हॅपी
सगळे कवही हॅपीच हॅपी
हॅपी हॅपी म्हिजे आिदां च आिदां ..
थोडक्यवत कवय
सगळीकडे सगळवच
आिांदी आिदां आहे!

२.

इव्हेंट्स
मवके टमध्ये हल्ली
िसतवत सिर्वर
असतवत ते
फे न्टव्हल बेन्टव्हल..
आनि त्यव अिषु ांगविे येिवरे
इव्हेंट..
खरे तर इव्हेंटस..

३.

मृतयू
खपू पर्ू ी
द:ु खद निधि व्हवयचे कोिवचे
पळभर जि हवय हवय म्हिवयचे
कवही जेन्सयइु िली द:ु खी व्हवयचे
मग िोक नबक सभव घ्यवयचे
गेलेल्यवलव आपि इतके चवांगले होतो ऐकूि
थडग्यवतही गनहर्रूि यवयचे..
आतव मरि तेच..
कोिवचेही असो
फे सबक
ु र्र बवतमी ..
मग असख्ां य आर आय पी.. िव्हे पीस..
आनि कवही स्ां कृ ती अनभमवन्सयवचां े
सां्कृ तवत ओम िवांती..
हल्ली आर आय पी
नलनहल्यवर्वचिू
आत्म्यवस िवतां ी नमळत िवही म्हिे..

४.

आमॅचेअि िेशभक्ती!
नजकडे पहवर्े नतकडे
आलीय देिभक्तवांची लवट
कुिी नर्चवरव कवहीतरी
करूि टवकतील सपवट
ऐकूि आहे की देिभक्तीचव
घेतलवय यवांिी सवरव मक्तव
कसव, कोिी, नकती रूपयवांत
नर्चवरू िकव, असेल उक्तव
नदर्स चवांगले इतके देिविे
िव्हते कधीच पवनहले
देिभक्तीचे लोि र्वऱ्यवसम
कधीच िव्हते बरां र्वनहले
देिभक्तीची व्यवख्यव आहे
यवांची इतकी सवधी सोपी
नर्रूद्ध कोिी तो नर्घवतक
घवलवर्ी फक्त यवचां ीच टोपी

कोि रे तो असे नर्रोधी तो
मवरव झांडु ीिे टोचिू टोचिू
करूि टवकव सळो की पळो
ओरबवडूि टवकव त्यवलव बोचिू
एक िब्द िकव उच्चवरू
तवकीद यवांची आहे सक्त
िर्भवरती फौजव यवच्ां यव सदव
तैिवती आमाचेअर देिभक्त
५.

मवल्लनाथी!
उचलवर्ी जीभ
लवर्वर्ी टवळूस
नर्चवर उगीच
करू िये
नजथे नतथे फे कवर्ी
मतवची नपांक

असे सवर्ाजनिक
समजवर्े
र्वपरवर्ी भवषव
निर्रवळ प्रिोभक
पवळिे नडकोरम
िवही जरूरी
रवजकीय असे तर
सोन्सयवहूि नपर्ळे
उचलवर्ी तळी
सोयीिे
म्हिवर्े कोिवस
देिद्रोही नबिधव्त
पवठर्िू द्यवर्े त्यवस
परदेिी
नर्रोधी मतवची
किवस पत्वस
उगवच नमजवस ि
खपर्वर्ी

समजवर्े ्र्तःस
मनल्लिवथ महवि
इतरवां लहविसहवि
समजवर्े
्र्तःहूि ि कोिी
परफे क्ट यव जगी
समजिू उगी
रवहू िये!

६.

ममगी ववद्वान
्र्वमीजी म्हिवयचे,
अभ्यवसोिी प्रकटवर्े
गरू
ु जी म्हिवयचे,
अभ्यवस करव
नर्चवर करव
मिि करव
नचांति करव..

नर्चवर करतोय
किवलव इतकी यवतवयवत
इकडे सवरे कवही
मॅगी िडू ल्स सवरखे
इन्स्टन्सट..
फे सबक
ु र्र नलहवयची
नर्द्वत्तव
ब्स!
दो नमन्सटोंमें तय्यवर!
७.

बिोबि
तम्ु ही आमच्यव
असवल बरोबर
तरच
असवल बरोबर
कवरि?
कवरि
बरोबर नि चक
ू कवय
यवची व्यवख्यव

आम्ही बिर्ू
तीच बरोबर..
८.

उथि
खळखळवट फवर
उथळ पवण्यवस
उरली नकांमत
आतव फक्त िवण्यवसां
बद्द र्व खिखिीत
िविी आर्वज करती
असो नकांमत नकतीही
असे त्यवचीच चलती
अभ्यवसोनि प्रकटवर्े
जमविव तो जिु व झवलव
करव आर्वज, टवकव नपक
ां
सोन्सयवचव त्यव भवर् आलव!

ववद्यावलका
शािा!
बीजगनितवतलव ि
भेटलव त्यव नदर्िी
आनि म्हिवलव,
नकती मजव होती िवही?
ते हौद नि त्यवांच्यव
त्यव सदैर् गळक्यव तोट्यव
एक धड िळ ररपेअर िवही होत
नि मवरे त्यव बवतव मोठ्यव..
व्यवस नि कांस नि परीघवर्रूि
मग भेटली र्ताळ
ु वची नत्ज्यव
म्हिवलो, बवई गां किी आहेस?
उडर्लव होतवस तू आमचव फज्जव

आठर्ते अजिू इनतहवसविी लढवई
नि इनतहवसवतल्यव घिघोर लढवयव
सि सिवर्ळ्यव नि रवजवच्ां यव लवयिी
नि नर्जेत्यवांच्यव मवरलेल्यव बढवयव
भगू ोलवतील गोलविी सख्य
जमले होते लहविपिी पवर
खडां भख
ू डां नपके नि हर्वमवि
लिवत ठे र्तव नपकलो फवर
िवस्त्रवची अिवस्त्रीय गत नि
भौनतकवतली अभौनतक सत्ू े
रसवयिवतील परीिविळीत
जीर्िवस्त्रवतील हरर्ली गिु सत्ू े
घिघोर व्यवकरि अि् भवषव सवऱ्यव
नर्षय ते िव्हते कधीच ्कोअररांग
समवस सधां ी कवळ र्चि नर्ग्रह
घोकव नि ओकव, असो नकतीही बोअररांग

भवषव नर्षयवची िसेलही
पि भवषव र्वपरवची आर्ड फवर
र्गवात बोलतविव र्वपरल्यव म्हििू
खवल्लेल्यव पट्ट्यव आठर्तवत चवर!

२

भोलानाथ
सवगां सवगां भोलविवथ
पेपर फुटेल कव
परीिेआधी प्रश्न कळूि
पवस मी होईि कव?
भोलविवथ भोलविवथ
खरां सवगां एकदव
आयष्ु यवत परीिव
येतील कव फक्त तीिदव
भोलविवथ.. भोलविवथ..

भोलविवथ उद्यव आहे
कसलवतरी पेपर
नर्षयच आठर्त िवही
नलनहिवर कवय मी तर?
भोलविवथ.. भोलविवथ..
भोलविवथ निििवचे धोरिच
बदलेल कवय
नबि परीिव सगळी जिे
पवसच होतील कवय?
भोलविवथ.. भोलविवथ..

िोजगारिका
१.

'!'
उठूि सकवळी म्हितो तो
झवली अजिू सकवळ एक
हवतवलव िवही कवम म्हििू
नतकडे इकडे ि्ु ती अजाफेक
इतके करिवर निमवाि रोजगवर
टीव्हीर्र कोिी बोंबलत असतो
जवभां यव देत पि ि कांटवळत तो
कवि देऊि ऐकत असतो
आिेर्रती जगते जग
म्हििू तो जगत असतो
अजानर्ित्ां यव ऑनफसच्यव चकरव
ि कांटवळत मवरत असतो

बेरोजगवरवांच्यव फौजेमध्ये
होतो मग भरती तो
बघ के लीच िव भरती कुठे
िेतव त्यवलव सवांगत तो असतो!
२.

क्वावलवफके शन
रोजगवरवची आम्ही
देतो हमी
कवमवची िवही
इकडे कमी
असले तसले
चवलत िवय
हवयली क्र्वनलफवईड
निर्वय बवतच िवय
मॅनिक नबिीक
चवलतच िवय

नडग्रीनिर्वय
कमी िवय
बी ए्सी र्वलव
खडी फोडतो
एम ए होऊि
तो निपवई बितो
पीएचडी होऊि
करतो कवय
फवयलींिव तो
फोडतो पवय
म्हटले िव..
असले तसले
चवलत िवय
हवयली क्र्वनलफवईड
निर्वय बवतच िवय!

सिं ेवशका
साध्या ही ववषयात..!
१.

पसािा!
( बवहेर जवतविव बवयकोिे नदलेली ही आज्ञवर्ली.
िोधव म्हिजे गहि अथा सवपडेल!)
िीट आर्रूि ठे र्
पसवरव तझु व
घे धर्ु िू ती
भवडां ी उष्टी
धोपटूि धू ती
धिु ी
लवर्िू ठे र् सवरे घर ..
लख्ख नि चकचकीत!

२.

मोबाईल!
मधिू मधिू कर
बॅटरी चवजा
नि टवकवर्वच लवगेल
मध्ये मध्ये ररचवजा
चवनजांग आनि ररचवनजांग
जरूरी आहे
सरु ळीत चवलण्यवसवठी!
३.

शोध!
िोधवल तेव्हव सवपडेल
कवखेतलव कळसव
गवर्भर मवरूि यवल
िवहीतर उगवच र्ळसव..

४.

अथॅ!
िोधलवत तर
नदसेल प्रत्येक गोष्टीत
सवक
ां े नतक अथा..
फक्त तेथे पवनहजे
जवतीचे!

टकवलका
१.

के शववधॅनी!
करव के िर्नधािीिे मवनलि
तळ
ु तळ
ु ीत डोक्यवस करव पॉनलि
टम्सा अँड कांनडिन्सस डू अप्लवय
एकवर्र एक फ्री र्ईु डू सप्लवय
सपु ीक जनमिीर्र येतील कोंब
मग र्वपरव हर्व नततकव कोंब
पीक ि आल्यवस र्वपस पैसव
मवरव मग हर्ी नततकी बोंब!

२.

टकलाची कववता
नखिवत उगीचच कोंबिू कोंब
कव फुटतील डोक्यवर्र कोंब?
बवयको नमऱ्यव र्वटते डोईर्र
के सवांची असिवर िसु तीच बोंब
सवांगू कुिव हे सीक्रेट ओपि
उगवच कोिवलव अगदीच झोंब
आपलीच जवयव अनत उत्सवहे
बवधां ेल मग आपल
ु वच tomb
३.

तो!
डोईर्रच्यव जवर्ळविे लवर्ली
कवळवबरोबर उगवच रे स
एक गेलव गेले दोि
एके क करूि गळले के स

डोक्यवर्रचे उडले छप्पर अि्
झवलव तो एक गवॅॅि के स
म्हिे उडले असतील सवरे तरी
तवरूण्यविे िव ओलवडां ली र्ेस
म्हिे, समजू िकव यव के सवांिी
आिलव मवझ्यव तोंडवलव फे स
तळ
ु तळ
ु ीत अि् तक
ु तक
ु ीत
मेंदचू े लिि, यवत कवही िवही मेस!
४.

वहशेब!
तळ
ु तळ
ु ीत डोक्यवकडे
बोट दवखर्िू
तो म्हिवलव,
नहिे उकरूि कवढलेल्यव
एकव भवांडिवत
गळतो एक के स..
आतव बघिू
तम्ु हीच नहिेब लवर्व!

वचंतवनका
१.

ध्येय!
कोि त?ू
कुठूि आलव?
यव धरतीर्र
किवस आलव?
कव धवडले
नियत्ां यविे तजु
नर्चवर पडलव कधी
आहे कव तजु ?
नर्चवरत होते गरू
ु जी
असले कवही
मी मडांु ी हलनर्ली
मवनहत िवही!

म्हटले, प्रश्न एकच
िवहीत सत्तर
गरू
ु जी सवगां व
द्यव त्यवचे उत्तर
समोर ही
उडते मविी
नचतां व ि नतज
कसलीही जरविी
कीडे मकोडे
नकांर्व घ्यव हे
झरु ळ पवल
किी ढुक
ां ू ि पवहे
जीर् जांतू ते
पिी प्रविी मोठे
त्यविां व प्रश्न हव
पडलव कोठे ?

मवांजर कुत्व
गवढर् घोडे
करतवत कव
नर्चवर थोडे?
मविसू हव ही
िव असतो प्रविी
भवगधेयवची कव
गवर्ीत गविी?

२.

वफलॉसॉफी!
म्हिजे कवय?
कवही िवही..
म्हिजे कवय?
िवही कवही..
म्हिजे म्हिजे?
मवनहत िवही अथा

उगवच मेहित
किवलव व्यथा?
उगवच धवर्व
नफलॉसॉफी मवगे
उसर्व उगर्व म्हिे
जीर्िवचे तवगे..
उभे आडर्े धवगे
म्हिजे तविे नि बविे
कळत िवही ज्यवांिव तेम
थोडीच पडती उतविे?

३.

वचंता!
्र्वमींिी सवांनगतले
नचांतव करू िकव
नचांति करव..
आम्ही तेच करतो

पि आमचे नचांति
परु े से पडेल कव
यवची मवत्
नचांतव सतवर्ते!
४.

ववचािवतं
नचतव आनि नचांतव
यवत म्हिे
नटांबवचे अतां र एकव..
तरीही आम्ही
सोडत िसतो
आमचव असलव हेकव..
कवळजी आनि नचतां व
धरतवत आमच्यव
आयष्ु यवचव ठे कव..
असली कवही
गांभीर र्गैरे

तो कनर्तव करतो
आनि नततक्यवच गांभीरपिे
लवांब तोंड करूि र्वचिू दवखर्तो..
हल्ली सवऱ्यव व्यवसनपठवर्ां र
बोलवर्तवत त्यवलव ..
खरांच,
..कवलच पवनहले मी त्यवलव
नर्चवरर्ांतवांच्यव सभेमध्ये!
५.

वकल्ली!
प्रश्नवचां व बिर्व उांदीर आनि
धवर्व मवगे बििू नबल्ली
प्रश्न असो गहि नकतीही
त्यवची आहे एकच नकल्ली
प्रश्न असो नकती कठीिसोपव
म्हिोत कोिी त्यवलव 'नसल्ली'
उपवय सोपव त्यवर्र एकच
प्रश्नवची उडर्व खि
ु वल नखल्ली!

मलाईका
१.

तिे िाखी..
उपजीनर्कव किवस
िसु तीच पोटवपरु ती
पनलकडे यव िोधतवत
मविसां जी िहविीसरु ती
िोधवर्व धदां व असव की
नमळते ज्यवत कमवई
अिॉनफनियल तर उत्तमच
मवरव मग त्यवची बढवई
असेल अनत छवि छवि
िोकरी सरकवरी र्व धांदव
ज्यवत र्वजर्िू घेतव येईल
खिखिीत रूपयव बांदव

द्यवयचे उदवहरि तर
कवय त्यवांची कमी
लवर्व थोडी अक्कल
अि् लढर्व िक्कल िवमी
सवांगतो कवय म्हििू
येऊ द्यव डोक्यवलव िॉट
तयवर ठे र्व सवरी भवडां ी
तवब्ां यव चरर्ी र्व नटिपॉट
करूि ठे र्व सगळ्यव
भवांड्यवांिव छवि कल्हवई
धद्यां वत दधु वच्यव यव
नमळर्व बक्कळ मलवई
रवखेल तळे तोच
त्यवचे चवखेल पविी
होईल तळे करच रवजव अि्
तळे करच बिेल रविी!

२.

नोकिी
होईल र्रकड जेथे र्रचढ
िोधव िोकरी अिी
आखडू निांगी बहुदधु ी ही
कवमधेिू ही जिी
पगवर घ्यवर्व िोकरीत अि्
र्रकड मोजिू घ्यवर्व दवम
खेळव हजवर लवखवांमध्ये
समजव हेनच असे ते कवम
ओव्हरटवईम हक्क असे
जो जन्समनसद्ध हव जसव
सोडू िकव तो बरे कधीच
घ्यव प्रथमच नदर्िी र्सव
कमवई म्हिजे देर्ी लक्ष्मी
सोडू िये नतची सवथ
सनद्वर्ेकव पवठर्व रजेर्र
घवलिू पवठीर्रती लवथ!

सस
ं ारिका..
१.

नवथि
ऑनफसवत जवर्े सकवळी
िजर लवर्िू ी सध्ां यवकवळकडे
िर्थर मी, िर् िर्रव तो ही
म्हिे र्वटे येऊ, सर्ा सोडूिी गडे
मोगऱ्यवचव िवजक
ू गजरव
येतविव घेऊि येत गडे
मी ही असते तयवरीत
तयवर असती गरम र्डे
मवळूिी गजरव म्हिे मवनलिी
र्डे नकती खसु खि
ु ीत गडे
म्हितो मी हसले की पडती
दवरी जिू प्रवजक्तवचे सडे

गप्पव होती िर्थर अर्खळ
पडती ििोिि प्रेम सडे
नकती मधरु अि् नकती मल
ु वयम
प्रीत अजिू च मज बरे जडे
रवतरविी मग फुले अांगिी
सगु ांनधत पडती दवरी सडे
िि सरती सांदु र झरझर
नििव ििीली अिी चढे

२.

सौ.कल्पना
र्व्तर्वची र्व्तनर्क
जवहली जविीर्
त्यवच्यव निरी तेव्हव
उगर्ली िहविीर्

म्हिवलव, छवि होते
ते नदर्स कल्पिव रम्य..
होतव आिांदीआिांद अि
्र्च्छांदी सवरे गम्य
आतव सरले ते नदि
आठर्ि ती रवनहली
बदलले ते लग्िविांतर
आधी ्र्प्िे जी पवनहली
तेव्हव ही कल्पिव होती
आतवही तीच आहे
तेव्हव कल्पिवची ओढ होती
आतव सौ.कल्पिवचव जवच आहे!

३.

वाकड्यात..
र्वकड्यवत निरली
लवडकी िकांु तलव..
भवडां ते मजसर्े
भवडां ् यवत जीर् पडलव..
आठर्ती नदर्स ते
जीर् असव गांतु लव
िब्द मम एक एक
नप्रय कसव नतजलव
्मरते त्यव नदर्सवतील
एके क आठर्वांची िृखांलव
रवजव नकत्ती नकत्ती गोड
र्ेळवर्िू र्दतसे ती मलव
तेच िब्द, र्वक्य तेच
अथा हवय बदललव
र्वकड्यवत निरते रोज
लवडकी िकांु तलव..

४.

कजाग!
आहे म्हिे नतच्यव
जीभेलव अिी धवर
ि करतव नर्चवर
चवले फवरफवर
कजवगपिवच्यव
िसती ठवर्े नतलव सीमव
िब्द िब्द र्वपरूि
गवठे पररसीमव
उठतव बसतव
िब्दवांचव दवांडपट्टव
पडे गपगवर कोिीही
असो धट्टवकट्टव
रवत्नां दि हीस नर्चवर
व्हवर्े अगवध कजवग
चवलर्वर्े जीभ अस्त्र
असो िीज अथर्व जवग!

५.

चािोिी
खवऊनियव तृप्त कोि झवलव
प्रेमवची भवकर प्रेमवची चटिी
सगळे च इथे असती समवि
ऐरवर्त इद्रां वचव, िवमभटवची तट्टविी
६.

धािवाला!
कवल दवरवर्र धवरर्वलव आलेलव
तर तू धवर्त किी सटु लीस
नजभेलव धवर कवढवयलव आतरु
'ठीकसे निकवलो धवर' पटु पटु लीस
धवरर्वलव तसव होतव अिभु र्ी, म्हिवलव
बवईजी, नचांतव नबलकुल िव करिव
िक
ु ीली बिवऊांगव जबवि ऐसी
नबलकुल मत पैसव देिव र्रिव

सभी औरतें हैं ग्रवहक मेरी
बवईजी, पहले देख लेिव कवम
िहीं कमवतव हरवमकी कमवई
कवम देखकरही देिव नफर दवम
धवरर्वलव गेलव निघिू नि म्हिवलो
घरी ह्यवच्यव कवय हवलहर्वल
दवरोदवरी नफरतो चक्रधर हव
दवखर्त असेल कव घरी ही कमवल?
कवढत असेल कव ह्यवची औरत
ह्यवच्यव कडूिच नजभेलव धवर
पवयवर्र हव पवडत असेल कव धोंडव
अि पडत असेल कव घरी गपगवर?

मंवत्रका
नवस
देर्व मवगिे िवही फवर
दे एक लवल नदव्यवांची गवडी
जवतव येतव उठतव बसतव
जो तो मवझी धरे ल दवढी
ठोके ल जो तो र्वकूिर्वकूि
मजलव बघतव उठूि सलवम
सांपिू िवई थकूि जवईल
नलनहतव ्तनु तसमु िवांचव कलवम
असेल र्ट सर्ादरू अि
सवम्रवज्यवर्रूि ि सयू ा मवर्ळे
सवरे कवही असेल मवझे
कोहळे असोत अथर्व आर्ळे

असतव खचु ी बडु वखवलती
दनु ियव म्हिेल हुजरू जी
थांक
ु ी झेलवयव तत्पर सवरे
मधरु िब्द ते हव जी हव जी
फवर मवगिे िसे देर्व हे
अट्टवहवस करतो ज्यवसवठी
पिू ा कर ही मवमल
ु ी इच्छव
िर्स बोलतो मी त्यवसवठी
र्वट पवनहली, आतवतरी िौकव
मांत्ीपदवच्यव पोहोचर्िी तीरवर्र
बितव मांत्ी मग कवय कमी तजु
चढर्ीि, सर्ु िा झबांु र तझ्ु यव निरवर्र

प्रेवमका
१.

बाण!
ज्यव हृदयी रूतलव बवि
त्यवस ि उठण्यवचे त्वि
घसु ेल असव कवळजवतिू ी
आिेल कांठविी प्रवि
म्हििू गेलव म्हििू गवनलब
यह इश्क िहीं आसवि..

२.

प्रेमापातम
प्रेमवपवतम
हृदयवघवतम
कुठे तरी आतम
रक्तपवतम
प्रेमवतरु विवां
ि भयां ि लज्जव
सवभां वळ जरव रे
िपेिव उडेल फज्जव
प्रेमवपवतम िव्हे
िसु तीच मज्जव
जमले तर ठीकच
िवहीतर िसु तीच सज्जव

ववरूवपका
१.

जंक!
फव्ट फूड सवरखे
फव्ट झवलेय लवइफ
चटपटीत चर्दवर चनर्ष्ट
आनि डॉक्टर म्हितवत,
जांक फूड इज बॅड फॉर हेल्थ!

२.

वविूषक!
त्यवलव म्हिे सगळे
उलटेच नदसते
गमां तच आहे..
सगळे जगच मळ
ु वत
उलटे आहे
म्हिजे तो
सल
ु टेच पवहतोय?
३.

सवय
मजबरू ी आहे झवलां
सर्य आहे ती
सटु तव िवही सटु त..
समजत िवही मलव
मजबरू मी आहे
की मवझी ती सर्य!

४.

पाल!
ि बोलवर्लेल्यव
पवव्हण्यवसवरखी
आलीस तू अचविक
ि टवकूि बसलीस डेरव
मिवत मवझ्यव
खरां सवांगतो
ध्यविी मिी ्र्प्िी
तचू नदसवयचीस मलव
अचविक जविवरी
इकडूि नतकडे
नतकडूि इकडे
कधी स्ु त
कधी झरकि्
कधी लटकत
छतव नि नभांतीर्र
त्यवनदर्िी पवनहले तल
ु व
धडधडू लवगले नदल

पटकि उघडली
कर्वडे नखडकीची
तू सरकलीस..
मी झटकि नमटली तवर्दविां
आनि बवहेरूि तू
बघत होतीस मवझ्यवकडे
अनिनमष िजरे िे!
खरां सवगां तो
आजर्र मवझ्यवकडे
अिव िजरे िे कुिी
पवनहलांच िवहीये ..

५.

टेक्नॉलॉजी!
मी मवझव फोटो दवखर्लव
तर
र्वत्ट सगळे म्हिवले,
डवरयेक्ट कवटूाि
कॅ मेरवत कवढण्यवइतकी
ॲडव्हवन्स्ड टेक्िॉलॉजी
कधी बरे झवली?
६.

जान!
कोिी म्हिे प्रेनमक
तम्ु हवरे नलए हवनजर है जवि..
ती अिी प्रॅनक्टकल, म्हिते
ते ठीक आहे, छवि ..
पि तझ्ु यव त्यव जवि चे
घेऊि करू कवय?

७.

मांजि!
नजभल्यव चवटतविव कवल भेटली
खवत होती कवही चवटूिपसु िू खवऊ
म्हटले, किी कवय गां आहेस
किी आहेस तू मिी मवऊ?
ती म्हिवली, मवझे कवय
असतेच मजेत िेहमीच मी
लोकां असतवतच िव आसपवस
मलव मग कवय खवयलव कमी?
चवपिू खवते नपते अि
देते ढेकर र्र म्त
अि् दपु वरची देते तवििू
एक ते चवर, अगदीच स्ु त..
म्हिवलो, हे कवय खवतेस
अरबट चरबट आनि जांक फूड?
मिी मवऊ म्हिवली मवि र्ेळवर्िू
जांक? त्यवचवच आहे िव आज मडू

म्हिवलो, मिीमवर्िी ये घरी
देतो तल
ु व बिीभर दधू अि् सवय
मवर्िी म्हिे, दधू नबध िवही हो
ही मवांजर दधू च पीत िवय..
अिी किी गां तू र्वघवची मवर्िी
यएु सपी तझु व िव दधू नपिे
दधु वनर्िव किी गां जगतेस तू
हे कसले मवजां रीचे नजिे?
कवय ऐट नि कवय तझु व तोरव
दधू करवयची गट्टम चोरूिलपिू
दबकत निरवयचीस नखडकीतिू
नि फडतवळवतही लपिू छपिू
पवर्लवांचवही आर्वज िवही
चवटूि पसु िू करवयची भवांडी सवफ
घरीदवरी बवयकव हैरवि म्हिवयच्यव,
मवजां रीच्यव जवतीलव िवही करिवर मवफ

सोडलांस तवळतांत् अगदी कवहीतरी
मवजवारपिवची ठे र्वयची लवज
उांदीर पि िवही खविवर म्हििील
कवही भरर्सव िवही तझु व उद्यव ि आज
घरवघरवतिू नफरते रोज रोज
कवय दोष मवझव, म्हिवली मिी मवऊ
निकलेय एक मी, देि तसव र्ेि,
अि नजथे जवऊ नतथे तसे रवहू
मी कवय करिवर, जे नदसते ते निकते
मविसवच्यव जवतीबरोबर रवहूि रवहूि
मविसविे सोडलांय मविसू पि तर
मी ही सोडतेय मवजवारपि पवहूि पवहूि..

'गाई'का
हुकुमीवनद्राकाि!
व्यवसपीठवर्र कनर् बभ्रर्ू वहि
सरसवर्िू उभव रवनहलव..
महषी व्यवसवांिांतर
कर्ी म्हिर्िू घेिवरव
असव तोच एक..
त्यवची खवत्ी होती ..
कनर्तवांचे जवडजडू बवड
हवतवर्र सवांभवळिे त्यवच्यव
नकलचि प्रकृ तीलव जड जवते..
पि इतक्यव छोट्यवश्यव गोष्टीिे
िवऊमेद होईल तर
तो बभ्रू कसलव?
एकव हवतविे बवड सवर्रत
दसु ऱ्यविे जवड नभांगवचव जड चष्मव सवर्रत

तो उभव रवहतो..
आपल्यव कवव्यवच्यव
महवसवगरवतील कवही थेंब
तृषवता श्रोतेर्दांृ वच्यव किासपां टु वत
उतरर्ण्यवसवठी..
दोि ओळी होतवत ि होतवत
तोच टवळ्यवचां व गजर..
कनर्तेच्यव तवलवर्र टवळ्यवर्ां र टवळ्यव
त्यव गजरवत त्यवचे िब्द ऐकू जवत िवहीत..
तो अजिू जोरवत कनर्तव ओरडतो..
दीघा कवव्यवचे सांनिप्त रूप..
टवळ्यव नपटूि लोकवांचे हवत दख
ु तवत..
नपि ड्रवॅॅप िवांततव सगळीकडे..
बभ्रू अजिू चेर्विे र्वचतोय..
श्रोतृर्दांृ आतव अधोन्समीनलत डोळ्यविे
र्वट बघतोय..
दोि चवर आर्वज जवांभयवांचे
हवॅॅलमध्ये दमु दमु तवत..
त्यव जीर्िवच्यव अथवगां तळवचव िोध घेिवऱ्यव
गभां ीर कनर्तेर्र
तोच एक हव्यवचव निडकवर्व..

बभ्रू मोकवट सटु तो.. र्वचतो.. र्वचतोय.. र्वचत
रवहतोय..
श्रोत्यवांच्यव जवांभयव आतव
डुलक्यवतां बदलल्यवत..
बभ्रू सांिेपवत सांपर्तो..
टवळ्यवांचव कडकडवट कविवत सवठर्त
आपल्यव जवगी येतो..
दसु ऱ्यव नदर्िी कोिी एक डॉक्टर
येतो बभ्रर्ू वहिच्यव घरी..
हुकुमी झोपेकरतव र्वपरवयचव
हुकुमी फॉम्याल
ु व
.. त्यवच्यवकडूि घ्यवयलव..

िॉ. वनतीन मोरे याचां ी ३२+२ प्रकावशत पस्ु तके
याच्ां या कव्हरिर वक्लक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघिेल.

ई सावित्य प्रवतष्ठािचे िे चौदािे िर्ष
डॉ. वितीि मोरे याांचे िे तेिवतसािे पुस्तक.
िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्िी श्वसनरोगतज्ञ आहेत आवण
एक उत्साही लेखकही. त्याांच्या लेखनात एक टिटिी असते.
त्याांचा विनोद कोणाच्या व्यांगािर आधाररत नसतो, स्तर सोित
नाही. समाजातील अवनष्ट विसांगतीिर ते आपल्या विनोदातनू नेमकां
बोट ठे ितात. समझदार िाचकानां ा त्याच
ां ा इशारा काफ़ी असतो.
त्यामळ
ु े त्याांच्या नमम विनोदाचा एक फ़ॅ निगम वनमामण झाला आहे. ते
फ़क्त विनोदी सावहत्य नव्हे तर वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन
वलहीतात. त्यानां ी गेली अनेक िर्षे आपले लेखन वनरांतर चालू
ठे िले आहे. त्याांना प्रकाशक वमळायला तोटा नाही. पण त्याांना
आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकाांपयंत नेणारे आवण
प्रकाशनप्रविया सल
ु भ असणारे प्रकाशन हिे होते. त्याांनी ई
सावहत्यची वनिि के ली.
िॉ. वनतीन मोरे यवच्ां यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवनहत्य-च्यव मवध्यमवतिू जगभरवतील मरवठी र्वचकवांिव नर्िवमल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवांिव लेखि हीच भक्ती असते. आनि त्यवतिू
कसलीही अनभलवषव िसते. मरवठी भवषेच्यव सदु र्ै विे गेली दोि
हजवर र्षे कर्ीरवज िरें द्र, सतां ज्ञविेश्वर, सतां तक
ु वरवमवांपवसिू ही

परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. वदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू
गणपल
ु े(९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाििेकर(९), िॉ. िसांत बागल
ु
(१९), शभु ागां ी पासेबदां (१२), अविनाश नगरकर(४), िॉ. वस्मता
दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३३), अनील िाकणकर (९), फ्रावससस
आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनिणे(१२), अनांत पािसकर(४), मधू
वशरगाांिकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री.
विजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भािाथम), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे
िैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), विनीता
देशपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी देशमख
ु (५), िॉ.
सजु ाता चव्हाण (८), िॉ. िृर्षाली जोशी(२८), िॉ. वनममलकुमार
फिकुले (१९), CA पनु म सांगिी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर
(११), अांकुश वशांगािे(१५), आनांद देशपाांिे(४), नीवलमा
कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके (३) स्िाती
पाचपािां े(२), साहेबराि जिजां ाळ (२), अरुण वि. देशपािां े(५),
वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(८), जगवदश खाांदिे ाले(४) पांकज कोटलिार(४) िॉ.
सरुु ची नाईक (३) िॉ. िीरें द्र ताटके (२), आसािरी काकिे(४) असे
अिेक ज्येष्ठ र् अिभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवनहत्यवच्यव द्ववरे
आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयांत नर्िवमल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवनहत्यमतू ीच्ां यव त्यवगवतिू च एक नदर्स मरवठीचव
सवनहत्य र्ृि जवगनतक पटलवर्र आपली ध्िजा फिकर्ील यवची

आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवनहत्य प्रनतष्ठवि एकटे िवही. ही एक
मोठी चळर्ळ आहे. अिेक िर्िर्ीि व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत.
त्यव त्यव व्यवसपीठवतां िू िर्िर्ीि लेखक उदयवलव येत आहेत.
आनि यव सर्वांचव सवमनू हक ्र्र गगिवलव नभडूि म्हितो आहे.

आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें ।
दृष्टवदृष्ट नर्जयें । होआर्े जी ।

