
  



काही(च्या काही) कविता! 
 

 

 

डॉ. नितीि मोरे 

 

 

 

 

ई सानित्य प्रनतष्ठाि 

  



काही(च्या काही) कविता! 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच 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. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध 

उांचीिर जात रहािा.  



काही(च्या काही) कविता!. 

कवी  :डॉ. नितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

या पुस्तकातील लखेिाचे सवव िक्क लेखकाकड ेसरुनित असूि पुस्तकाचे ककिं वा त्यातील अिंशाचे 

पुिमुवद्रण वा िाट्य, नचत्रपट ककिं वा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लखेकाची लेखी परवािगी घेण े

आवश्यक आि.े  तस ेि केल्यास कायदेशीर कारवाई िोऊ शकते.  

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. 

प्रकाशक  :ई सानित्य प्रनतष्ठाि  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशि : २० एविल २०२० 

©esahity Pratishthan®2020 

नविामूल्य नवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचूि झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडव करू शकता.    

• ि ेई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचिाव्यनतररक्त कोणतािी वापर 

करण्यापुवी ई -सानित्य प्रनतष्ठािची लेखी परवािगी घेणे आवश्यक आि.े    

  

mailto:drnmore@yahoo.com


डॉ. नितीि मोरे यािंची ईसानित्यसिंपदा: 

1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक)  

2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक)  

3. केल्यािे शीर्ावसि,(विनोद) 

4. िाच जमूरे िाच,(विनोद) 

5. अिम ब्रह्मानस्म, (विनोद) 

6. मच्छर टाईम्स, (विनोद) 

7. सिंवादोिी प्रकटावे (नविोद) 

8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक )  

9. प्रेमातुराणािं (िाटक) 

10. सािंगतो ऐका (एकपात्री) 

11. विय पत्रास (पत्रे) 

12. नशभ्रष्टाचार! (विनोद) 

13. आधुवनक कहाण्या (विनोद) 

14. अिलोकन..अनुभि..मनोव्यापार (नाटक) 

15. राग दरबारी (एकािंदकका ) 

16. िाळूतल्या रेघा (विनोद) 

17. संधी साधू  (िाटक ) 

18. न.बा.च्या (िेम) कविता (कविता) 

19. व्यक्ती आवि कथा - ठेंग्यादादा.. पदे्र.ू. अँड्र्यू इ. 

20. िीतीची ’िेम’कथा (कादबंरी) 

21. ऐसा ही होता ह!ै 

22. तोच चंद्रमा.. 

23. काही(च्या काही) कविता) 

 

www.esahity.com 

http://www.esahity.com/


  

डॉ. वनतीन मोरे यांच्या पुस्तकांच्या ललंक्स  

नाटके 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ragdarabari_nitinmore.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aam_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramadityacha_darbar__nitin

_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_2_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prematuranam_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ya_kolhatakaranchya_gharat_niti

n_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sandhisaadhoo_nitin_more.pdf  

विनोदी सावहत्य 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/adhunik_kahanya_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valutil_regha_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrashtachar_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/machchhar_times_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nach_jamure_nach_nitin_more.p

df 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aham_brahmasmi_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kelyane_shirshasan_nitin_more.p

df 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_mor

e.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahh_nitin_more.pdf 

इतर 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/letters_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_ba_kavita_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyaktikatha_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/preetichi_premkatha_nitin_more.pd

f 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/toch_chnadrama__nitin_more.pdf 
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काही (च्या काही) कवितातंील काही कविता  

या इतर काही किींच्या काही कविताचं ेविडंबन आह.े 

ज्या ज्या किींच्या कविताचंे विडंबन करून या कविता वलहील्या 

त्या सवव ज्यषे्ठ व श्रषे्ठ कवींिा ि ेपसु्तक माफ़ीिाम्यासि अपवण. 

डॉ. नितीि मोरे  



 

 

 

डॉ. नितीि मोरे 

 

डॉ. नितीि मोरे ि ेव्यवसायािे डॉक्टर असूि वसई, मुिंबई 

येथे श्वसिरोग तज्ञ म्िणिू सपु्रनसद्ध आिते. 

त्यािंिा मराठी व इतर भार्ा नवर्यािंची आवड असल्यािे 

त्यातूिच नलखाणाची आवड निमावण झाली.  

सामान्यत: आजूबाजूच्या दैंििंददि घटिािंतील नवसिंगती व 

त्यातूि निमावण िोणारा नविोद िा त्यािंचा आवडता नवर्य 

आनण त्यातूि उपरोधात्मक नलखाण आनण ममवभेदी 

रटप्पणी करण्यात ते मािीर आिते. त्याचबरोबर 

आजूबाजूच्या व्यक्तीमधले िेमकेपण िरेूि त्यावरिी ते 

िीतात. त्यािंच्या लेखिाचा कॅिव्िास िविवीि प्रयोगािंतूि 

कायम नवस्तारत असतो. त्यात पत्रलेखि, नवज्ञािकथा, किाण्या, िाटके, एकािंदकका, 

िाट्यछटा, प्रेमकथा ि ेसवव असते. 

िेिमी ददवाळी अिंकातूि डॉक्टरािंच्या नविोदी कथा प्रकानशत िोत असतात. ई सानित्यवर 

त्यािंचे ि े तेनवसावे पुस्तक प्रकानशत िोत आि.े त्यािंचा स्वतःचा असा एक वाचकवगव आता 

निमावण झाला असूि तो त्यािंच्या पुस्तकािंची वाट पिात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 

  

mailto:drnmore@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

काही(च्या काही) कविता! 

  



 

काही(च्या काही) कविता!  

 

 

अनकु्रमविका 

 

१ िात्रटटका: टीकेविना!  

२ प्लीज!  

३ कविता 

४ किी- कविपत्नी संिाद! 

५ िेमदीिािे  

६ उडप्याच्या हॉटेलात  

७ एक गाय एक बलै!  

८ माझी लेखिी!  

९ इडली डोश्याची कहािी 

१० एक काव्यमय भांडि  

११ अपेक्षाभंग 

१२ तुका म्हि ेll 

१३ िवतदेि  

१४ इर्ााद?! 

१५ आधुवनक बवहिाबाईच्या चारोळ्या 

१६ पांढरे केस आवि वहरिी मने  

१७ माझ्या लग्नाची bilingual पोयम  

१८ पन्नार्ीचे गािे  

१९ कधी िाटत.े.. 

२० पािसाचे गािे  

२१ भांडि!  

२२ खल बत्त्याची खलबते!  

२३ मारलले्या डोळ्याची कविता! 

२४ पोपटाचे गािे 

२५ एकदा अमेटरकेत.. 

२६ जंक.. जंक..!  



२७ लोडर्ेलडंगची कविता 

२८ गझल!  

२९ आमच्या स्िामींचे माकेटटंग!  

३० मना सज्जना..  

३१ खादाडी  

३२ व्हॉटस्याप विद्यापीठ..  

३३ वमका म्हि.े. 

३४ वर्लेदार!  

३५ तळे राखी.. 

३६ आड - नािे!  

३७ निरा बायको!  

३८ मूषकागमन 

३९ उंदराचे गािे 

४० काव्य दंगल!  

४१ तारूण्य!  

४२ इतकेच मला ते कळले..  

४३ गवतमान कारभार!  

४४ मानि चावलसा.. 

४५ आमचे गाि!  

४६ साहबे!  

४७ स्िप्न!  

४८ जाहीरनामा 

४९ अिघावच ससंार..  

५० जुगलबंदी!  

 

 

 

  



 

१ 

िात्रटटका: टीकेविना!  

 

टीकेविना रचू चला िात्रटटका 

आज भरिािी कोिाची घटटका? 

 

असू आम्ही सारे ऐसेच िात्रट 

थोडेसे आगाऊ थोडेस ेचािट  

 

येिाऱ्या जािाऱ्या कोिाचे ही पाय  

ओढढतो आनंदे आम्हा त्याचे काय  

 

समजून आम्हा आम्हीच र्हाि े

याची त्याची उगीच टर ती खेचिे  

 

वजथे पाहू वतथ ेराज्य िात्रटांचे  

ढदसे कोिी त्याचे असे पाय खेचे  

 

यािचं्चद्रढदिाकरौ आमुचे राज्यच 



तोफा वन बंदकुा त्याही अमच्याच  

 

पटरधान केला िेर् विदषूकी बािळा  

चेहऱ्याआड अंतरी पहा नाना कळा  

 

भास ेजग सारे खाली डोके िर पाय  

उल्या चष्मम्यास अमुच्या त्याचे हो काय 

 

वलहू िात्रटटका.. जगू िात्रटटका 

कुिी लनंदा, िंदा िा करो ढकती टीका!  

  



 

२ 

प्लीज .. ! 

 

काय सांगू कसा आता  

काळ हा कोठला  

बघता बघता आज इथ े 

काळ अस ेगोठला  

 

गोठलेल्या काळामध्य े 

अथा असा साठला  

बारकाईने र्ोधताना  

अथा स्ितः गोठला  

 

धीर गंभीर वसटरयस  

कविता करू पाहातो अर्ी  

कल्पना चुकवित राही  

जसा बैल माटरतो ढुर्ी  

 

हाय रे दैिा ! असा कसा  



मेंद ूआह ेलाभला  

गंभीर काही वलहू असा  

का जमूच नय ेमामला?  

 

म्हिूनी का येती  

विदषूकीच कल्पना मना  

घ्या जरा सांभाळूनी ..अन .. 

प्लीज मला पंवडत  म्हिा!  

 

  



 

३ 

कविता  

 

का रे असला तू  

ढदसर्ी उदास  

इथे न मार्ा  

नाहीत डास  

गायींना  

घालूवनया घास  

म्हिती आता  

पुरे रे बास..  

 

ही असली का  

कविता असत?े 

खरी कविता  

आतून उमलत.े. 

 

मग त्या ओळी  

पवहल्या चार? 

काव्य नव्ह े 

बस र्ब्द जुळार!  

 

  



 

४ 

कवि- कविपत्नी सिंाद!  

 

मी : 

बघ सखय े l काय असा हा थाट 

कल्पनांचा राजा मी l मी एक काव्य सम्राट 

 

माझी बायको: 

सोड सोड ती काव्य कविता l मी करेन थयथयाट 

 

मी : 

सांग विय ेकाय हि ेतुज l चंद्र सूया तारका 

हट्ट करीर्ी पुरविन मी l ढकतीही असो बारका 

 

मा.बा.: 

मारीर्ी नुसत्या बढाया l परिडतील का खारका? 

 

मी : 

गंुफतो मी काव्य सखय ेl मी अस ेही तुझ्याच साठी 



ऎक ऎक ही काव्य पुंजी l साठवितो मी तुझ्याच साठी 

 

मा.बा. : 

ह ेतू नव्हते सांवगतले l लागता माझ्याच पाठी? 

 

मी : 

िेगळीच ती माझी दवुनया l काव्य माझ ेमजलाच प्यारे 

सोवडतो ह ेजग मी सारे l काव्य काव्य वन काव्य िारे 

 

मा.बा.:  

आि ते बाड आता l चुलीतही घालेन सारे 

 

मी : 

जे रविही नही देखे l तो मी कविराज असा 

जाहवल कवि मी आता l सांग मी आननी कसा? 

 

मा.बा. : 

हाय माझी ही दर्ा l तुज आठि ेकी अिदसा 

 

मी : 



ऎक सखय ेसांगतो मी l माझ्या मनीचे गूज सारे 

( मध्येच तोडत...) 

 

मा.बा. : 

ऎक तू मीच बोलेन l ऎक बोलाने बर् या 

सांगते तुज गोष्टी l चार आता ह्या खर् या 

 

बोलू नकोस काही कविता l घालायच्या का चुलीत 

भाि ही त्या ना वमळे l विकुवनया या रद्दीत 

 

लागलीस ेभकू तुजला l चांदण्यांची बनि ूभाजी 

आि तारे बनविते चटिी मी l त्यांची ताजी  

 

चंद्रपोळी खाऊवनया l होर्ीलना तूच तृप्त 

ढक चटके रविचे बसुवनया l होवर्ल गुप्त 

  

मी : 

ठीक सखय ेमोडीतो मी l हा काव्य ससंार 

नाही नाही बनत आता l मी भुईला भार  



 

५ 

िमेदीिाि े 

 

दीिािेच ते .. नाही सयािे  

उगाच गाती िेमतराि े 

ह ेकसल ेते िेम दीिािे  

तेल न तूप न हाती धुपािे  

कट्ट्यािरती करती लीला  

करा बापड े..  

जोिर हात ना पीला  

नाही भिसागर हा गंमत  

ज्यातून जातील असेच तरंगत? 

आटे दाल चा समजेल भाि  

मग खातील  

नुसताच िडापाि? 

  



 

६ 

उडप्याच्या हॉटेलात  

 

इडली डोसा आवि उतप्पा  

मारीत बसल ेएकदा गप्पा.. 

 

इडली होती गरम गरम  

फुगललेी अन नरम नरम  

 

डोसा होता मस्त पसरला  

भाजी घालून पोटात तो बसला  

 

उत्तप्पा तसा जाडच होता  

कांदा वमरची पखरून होता  

 

इडली म्हि ेरे डोसाभाऊ  

सांबारासंगे तुजला खाऊ 

 

डोसा म्हि ेइडली बाई  

नको दाखि ूअसला तोरा .. 

चटिी मध्य ेबुडिताना  

पावहले तुला पोरी पोरा ं 

 

िाटे गंमत उत्तप्पाला  

म्हितो इडली अन डोर्ाला  

 

म्हितो कसा, रे नका भाडूं  

आपि सारेच आंडू गंुडू  

 

बुडिे सांबार अन चटिीत  

हचे असत ेिाक्तन आपल े

तू काय वन मी काय  

याहून आपल ेनर्ीब कुठले  

 

इडली म्हि ेखरेच उत्तप्पा  

तुम्ही आमचे खरेच अप्पा 

 



आपि सारे मजेत राहू..  

उडीद तांदळाने बनत राहू  

 

मी रावहन अर्ी फुगत  

डोर्ाला नाही मी वचडित 

 

डोर्ा म्हि ेउत्तप्पाभाऊ  

खरेच भांडि विसरून जाऊ  

तू मी अन इडलीबाई  

उडप्याची र्ानच नाही? 

 

 

वततक्यात वतकडून आला पळत  

म्हि ेमला होते कढईत तळत .. 

 

उत्तप्पा म्हि ेआपि विसरलो  

या िड्यास आपि कस ेते भलुलो .. 

 

विसरू नका या मेदिूड्याला  

तो ही भाऊबंदच आपला 

चौघे आपि इथलेच आहोत 

कोिी कसेही आपिा खािोत ..  

 

आला वतकडून उडप्या आतून 

आंडु गंुडू नार पुंडू ..म्हि े 

इडली डोसा िडा उत्तप्पा  

दडून बसती सगळी जि!े  

  



 

७ 

एक  गाय  एक  बलै ..  

 

एकदा एका गायीला  

भेटला एक बैल  

चल म्हि ेढफरून येऊ  

मैल दोन मलै 

गाय म्हिाली चल येते  

पि नाही नदीच्या पलै  

वतथून येता येता होईल  

कमरेचा काटा सलै  

दोघ ेमग वनघाल े 

कराियास सैर  

रस्त्यािर िाघोबा  

ज्यांच्यार्ी त्यांचे िैर  

गाय म्हि ेबलैासारखा बलै  

तू का वभतोस? 

रोज कुठल्या डेयरीचे रे  

दधू तू वपतोस? 

बैल म्हि ेनाही ग..  

तू असताना भीती कसली .. 

िाघ येिो .. धाित सुटू  

त्यात गंमत असली ..  

गाय झाली अचंवबत ..  

म्हि ेगंमत िाटे कसली ? 

काही नाही गं.. माझ्या गाये ..  

गोष्ट आह ेअसली  

मला सांगू का..  

भीती मजला नाही  

धािायाचे तुझ्याहून फक्त  

जलद मजला बाई!  

  



  

८ 

माझी लखेिी!  

 

माझी लेखिी  

जि ू..  

सुंदर चकिी 

 

माझ ेलखे 

नकटीचा परफ्युम..  

ढदलफेक 

 

माझी िवतभा अनिट 

डोळा लागे ...  

बदलू करिट 

 

माझ ेकाव्य  

िाचा..िाचा.. 

करून ढदव्य  

 

माझ ेवलखाि 

वलवहता वलवहता..  

दािादाि 

 

माझ ेिाचक .. 

ऐकून आह े..  

घेती पाचक! 

 

  



 

९ 

इडली डोश्याची कहािी  

 

एक इडली 

फुल फुल फुलली 

आपल्या घरातून बाहरे पडली 

घर म्हिाल,े 

अगं थांब, नको जाऊस 

इडली म्हिाली, 

छे, मुळीच नाही 

कारि 

तू म्हिजे एक पात्र आहसे 

 

तव्यािरचा  

एक डोसा 

म्हिाला मनार्ी  

चला,बाहरे ढफरून येऊ 

इथे फार म्हिजे 

फारच गरम होतंय 

काळजात नुस्तं चरा होतंय. 

 

मग इडली भेटली डोश्याला 

म्हिाली, 

अरे डोश्या, 

फार भाजलं का रे तुला? 

डोसा म्हिाला,छे गं, 

याची सिय आह ेमला. 

पि एक सांग मला 

तू बरी आहसे ना? 

ढकती छान ढदसतेस 

पांढरी पांढरी पान, 

पि जरा फुलललेी का ढदसतेस? 

 

 

 



इडली म्हिाली, 

डोश्या, ढकती रे काळजी माझी तुला 

म्हिूनच तू आिडतोस मला. 

िेळ साधून डोसा म्हिाला, 

खरे सांगू? 

मलाही तू आिडतेस. 

मला सांगू काय िाटत?े 

इक इडली को देखा तो ऎसा लगा... 

अगं इडल्य े

माझी होर्ील का?   

इडली लाजली 

चूर चूर लाजली  

आवि फुलललेी अजून फुलली 

 

मग दोघ ेम्हिाल,े 

चला छान सेवलब्रेट करू 

इकड ेढफरल े

वतकड ेढफरल े

इकड ेहाऊसफुल्ल 

वतकड ेहाऊसफुल्ल 

सगळीकडे गदीच गदी 

इडली म्हिाली, 

हाय ! ये जमाना बडा बदेदी 

डोसा म्हिाला, 

चल इडवलटल्य े

आपि उडप्याकड ेजाऊ 

बसून काही छान खाऊ 

 

इडली डोसा  

दोघे बसल े

तसा िेटर म्हिाला, 

क्या लाऊ साब? 

गरमागरम मेदिूडा 

और गरम वर्रा उपमा 

या मस्त व्हजे समोसा? 

डोसा म्हिाला, 

िेटर भाि, 

कान तुम्हारा इधर लाि 

नको िडा, नको समोसा 

दे फक्त जरा आडोसा 



 

िेटर म्हिाला, 

डोसा भाय, 

तुम हमारा महेमान हाय 

तुम और इडलीिैनी बाय 

आजसे इदरीच रैनेका 

दोनो वमलके रैनेका 

 

मग इडली आवि डोसा 

आवि डोश्याचे अप्पा उत्तपा 

उडप्याकड ेलागले राहू 

तेव्हा पासून उवडपी 

घाली सिाांना 

इडलीडोसाउत्तपा खाऊ !  



१० 

एक काव्यमय भांडि 

 

निरा : 

हम हू ंहजबंड सीधा सादा 

करू नको तू राडा  

चालतो नाका समोर 

पि नाकच थॊडा तेढा 

 

बायको : 

ये ठोकून करत ेसीधा 

जो नाक जरा तेढा 

तू कसला सीधा सादा 

िाटतो अधाा िेडा 

 

निरा : 

हम हूचं हजबंड सीधा सादा 

समजू नको तू िेडा 

इतका पि नाही मखूा 

की येडा बनके खाऊ पेढा 

 

बायको : 



कसला हजबंड सीधा सादा 

न दावगना न साडी करतोस वसफा  िादा 

 

निरा : 

हम हू हजबंड सीधा सादा 

माझ्या चुकांचा िाची पाढा 

र्ादी करके समझ पीछल े

जनम का कजा मैंने फेडा 

 

बायको : 

समजून घ ेतू इतके तू खल मी बत्ता 

िाटेन वमऱ्या  डोक्यािर तू पाटा मी िरिंटा 

 

निरा : 

तू रािी घरची माझ्या 

म्हिजे नाही का मी राजा 

साऱ्या िजेिर चाल े

बघ हुकूम चाल ेमाझा 

बायको : 

मी रािी असल ेतरीही नाहीस तू राजा 

बोल ढकतीही तरीही फायनल िडा माझा  



११ 

अपके्षाभगं!  

 

हरभऱ्यािर मस्त चढून होतो  

खुर्ीची मनी गाजरे खात होतो  

 

वमळेल असा छानसा िसाद  

अपेक्षा माझी जि ूका िमाद  

 

भात बोलाचाच कढी ही बोलाची  

िांगी पुरािातील पोळी चापटीची  

 

हाती येई असा भ्रमाचा भोपळा 

देऊन कोहळा काढढला आिळा  

 

म्हिालो बरीच हौस झाली पुरी  

पळ जा देऊन हातािरती तुरी  

  



 

१२ 

तकुा म्हि े ll  

 

तुका म्हि ेअसतो l आजच्या युगात 

व्हॉट्ट्स्याप, फेसबुकिर l असती वलवहली गाथा ll 

 

झाले असते आमचे l लक्ष फॉलोअर 

लक्ष स्मायली l अन लाखांनी लाइक्स ll 

 

हजारो झाल्या l असत्या कमेंट 

म्हिती समस्त l तुका तुस्सी गे्रट ll 

 

वर्िाजी महाराज l पाठविता वगफ्ट 

अनलाइक सत्िर l असत ेत्यांस मी केले ll 

 

पाहोवनया आमचे l लाखांनी लाइक्स 

चांगदेिाची लहमंत l नसती झाली ll 

 

बुडालीच नसती l गाथा जर आमची 

तरण्याचा मुळी l िश्नच नसता ll 

  



१३ 

िवतदिे  

 

काय सांगू तुका l झाला असा माका  

िसंग तो बाका l गुदरला ll 

 

चालत होतो l रस्त्याने मी जेव्हा  

घडल ेते तेव्हा l आढक्रत ll 

 

घडल ेइतुके l न सांगािे किवतके  

िसंगास मौवक्तके l नाही म्हि ूll 

 

भेटला मजला l विठ्ठल तेधिा  

पि पंढरीचा l नव्ह ेतो राया ll 

 

आमुच्या गल्लीत l विठ्ठल तो दादा  

नाही सीधा साधा l दषु्ट अवत ll 

 

गल्लीगल्लीत असा  l असतो बदनाम 

विठुरायाचे नाम l जरी त्याचे ll 

 

म्हितो मजला l ऐसेिसैे ना करािे  



आज्ञा त्याची l जैसी देििािी?  

 

करीन बापडा l  मी तरी काय  

दादाचेच ऐकेन l दीनपिे ll 

 

गल्लीतला गंुडच l न तो असे ऐसा  

आता थोर थोर नेताही l बनू पाह ेll 

 

त्याच्या त्या र्ब्दास l आगळे िजन  

कोिीच सज्जन l नाकारी कैस ेll 

 

ऐसा हा विठ्ठल l भटेे तो रस्त्यात  

हाती त्याच्या झेंडा l कुठलासा ll 

 

झाले झाल ेिाल्याचे l िावल्मकीकरि 

कुण्या पक्षाची िळचि  l तेथे उभा ll 

 

विठुराया असे l भल ेखरा देि 

आता हा िवतदेि l इथला विठ्ठल ll 

 

हीच पटरवस्थती l हीच िस्तुवस्थती 

गंुग होई मती l तुका म्हिे ll 

  



१४ 

इर्ााद?! 

 

एका अर्ा 

बेसािध क्षिी 

ऎकि कविता 

म्हिताच कुिी  

 

कवि नुसता  

चेकाळून उठतो 

बाड कवितांचे  

उघडून बसतो 

एका मागून एक कविता 

मग नुसताच ऎकवित सटुतो. 

 

ऎकिाऱ्यास असो की न इच्छा 

कविराज न सोवडती वपच्छा 

 

एक इर्ारा देतो म्हिूनच 

ऎकि कविता कधी म्हि ूनका 

स्ि हस्ते कुिी स्ि पायािर 

धोंडा अपुल्या टाकू नका.   

  



१५ 

आधवुनक  बवहिाबाईच्या  चारोळ्या 

 

१. 

अरे अजब ते मन 

त्याचे आगळे तंतर 

ओबामा वन ओसामात 

एक अक्षर अंतर 

२. 

अरे अजब जीिन 

एक अजय दसु्रा अमर 

एका माऊलीची पोरे 

एक पोवलस एक चोर 

३. 

अरे नोकरी नोकरी 

टे्रनिरी लटकली 

चुके गाडी सेकंदाने 

आता माझी सटकली 

४. 

अर्ी बदलली दवुनया 

मोठे कोंदि वहर् याहून 

बनि ेदोन वमनटांत मॅगी 

वतला म्हिती सुगरि 

५. 

अर्ी कर्ी दवुनया 

ढकती बरे बदलली 

झाली िगती िगती 

तरी पवहल्या सारखी 

 



१६ 

पाढंरे  केस  आवि  वहरिी  मन े

 

आरश्यात पाहताना 

आज ढदसे एक केस पांढरा 

एक पाहता ढदसतो दसुरा 

दसुऱ्या नंतर आविक वतसरा ! 

ढदिस चालले अस ेभराभर 

काळ्यामधुनी कश्या चमकती 

हाय ! अर्ा त्या चांदीच्या तारा ! 

 

मना ना पटे मना ना रुचे 

गल्लीतल्या पोरांचा 

हाय कसा मी झालो अंकल 

रस्त्यािरती वमत्र भटेला 

पडले त्याला पूिाच टक्कल 

 

काय गड्या ! ह ेकस ेजाहल े

ढदिस कस ेह ेसरू लागल?े 

 

हात ढफरिूनी टकलािरती 

म्हि ेअसा तो वमत्र सिंगडी 

काळ न थांबे कोिासाठी 

एकच सत्य ते सिाांसाठी 

 

ढदिस उगिला ढदिस उलटला 

काळ्यामधुनी येईल पांढर 

केस पांढरे मन ते वहरि े

या िश्नािर एकच उत्तर ! 

  



 

१७ 

माझ्या लग्नाची bilingual पोयम 

 

बोहल्यािरती  

उभा मी होतो 

other side  

ला उभी ती 

मध्ये आमचु्या  

curtain होता 

आवि people  

अितीभिती 

 

Priest shouting  

जोरजोरात 

चंद्रबळं वन ताराबळं 

म्हटल ेमी ढकती  

terribleम 

आता life भरची  

तारांबळम! 

 

  



  

१८ 

पन्नार्ीच ेगाि े

 

आली जरी पन्नार्ी 

र्ाबूत आह ेबत्तार्ी 

डोक्यािरती झळके टक्कल 

बायको तरीही काढी अक्कल 

म्हिते आता तरी सीरीयस हो 

सारे हसती तू जोकर माझा घो 

मी म्हितो, what‘s in the age? 

Why get arrested in that cage? 

Isn't 50 a number just? 

Be serious only if you must. 

  



१९ 

 कधी िाटत.े..  

 

कधी िाटत ेबनून मच्छर   

गंू गंू करूनी उडत रहाि े

कधी बनूनी मार्ी काळी  

खाद्य पदाथाांिर विहराि े 

 

कधी बनूनी ढेकूि वबकूि  

गाद्यावगरद्यांिर लोळािे  

बनूनी वचलटे उगीच आपल े

ढदव्याढदव्यांिर झेपािे  

 

पाल बनूनी गोरी गोरी  

लभंती लभंतींिर लटकािे  

कधी बनूनी मूषकराजा  

खुडबुड खुडबुड करीत सटुािे  

 

बनूनी मुंगळा काळा काळा  

गूळ ढेपींिर वचटकून रहाि े 

मुंगी बनूनी लाल लाल अन 

साखर दािे खात रहाि े

 

कधी बनूनी झुरळवबरळ  

कानयाकोपऱ्यांतून ढफरािे  

बनूनी कुठले कीटक कृमी  

मानि जातीस खूप वचडिाि े 

 

ह ेपडती का आकार्ातूनी  

सुंदर सारे वनसगा घडि े

सारी एकच देिाची बाळे  

का यांना ते कमी लेखािे? 

का किीकिींना पक्षी फुलांचे 

आकषािच ते सदा असाि े

कृमीकीटकांनी माटरल ेघोडे  

का यांच्या सम कुिी न व्हािे?  



  

२० 

पािसाच ेगाि े

 

उंदरी म्हि ेउंदराला, 

बाहरे पडतो धो धो पाऊस  

राजा आज नको रे जाऊस 

रहा घरीच दे थोडे डोके खाऊस 

 

उंदीर आपला चक्रािून पाहतो, 

बाहरे पडता वभजून जातो 

घरात बसता वथजून जातो 

 

कारि सांगू का काही खोटे 

पि काय करू वन जाऊ कोठे 

ह ेसकंटच मजला िाटे मोठे 

 

उंदीरमामा असा धडपडे 

आड इकड ेअन विहीर वतकड े

  



 

२१ 

भांडि ! 

 

एकदा आमचे झाले  

जोरदार भांडि 

भांडि कसले  

जि ूरिकंदन 

 

वमत्र माझा आला सोडिाया  

म्हिाला, 

िवहनी तुमचे सत्य आह े 

बोलण्यात तुमच्या तथ्य आह े 

 

मी वचडलो  

म्हिालो, 

उंदराला मांजर साक्ष  

ही म्हिाली तस ेनाही  

कोल्ह्याला आंबट द्राक्ष ं

 

वमत्र माझा  

खरे तर खास आह े

खऱ्याची त्याला  

मला िाटायचे 

खरे तर आस आह े 

 

म्हिून त्याला बोलािल े

पि त्यानेच मला  

कसे ठकिल े 

मी म्हटल े

दोस्त दोस्त ना रहा  

जाऊ दे झाल े

दसुरीकडे जरा पहा  

 



संपल ेझाल ेभांडि 

संपल ेकसल,े संपिले झाले  

आपली बाजू हरण्याची  

िेळ सत्य जािण्याची 

 

एकदम झालो वचवडचूप  

बसलो गप्प म्हिून 

वमत्र माझा.. वमत्र कसला.. 

तो ही गेला वनघून 

 

आता खरी र्ामत  

डोळ्यांच्या कोनातून 

होतो पाहत  

पािीच पािी वतच्या नयनात 

आसिांनी जि ूहोती ती नहात  

पि 

आळी वमळी गुप्प वचळ्ळी  

अबोलाही नाही सोडित  

 

फुगलले्या गालांनी  

सुजल्या डोळ्यांनी 

बसललेी ती..  

खरे सांगतो.. हलल े 

काही काळजात ही  

 

कर्ाला बोललो मी  

र्ब्द ते तसले  

र्ब्द कसले  

र्स्त्र ते सगळे  

 

िाहला राग  

आसिांनी चार 

मनि ूरािीला  

सायास अस ूदे फार  

 

बोललो मी वतला  

सॉरी गं रािी  

नकोस गं आि ू 

नयनात पािी  

 



रािीचा हुदंका  

थांबला गळ्यात  

नको रे म्हिाली 

पडून गळ्यात 

 

तुझी होती चूक  

बाब ही खरीच  

पि रे अबोला  

नको ना धरूस  

 

असला अबोला  

जीिघेिा तू धरीर्ी  

सांग तू भांडािे  

पुढ ेमी कोिार्ी ..?  

  

 

 

 

  



२२ 

खल बत्त्याची खलबत!े  

 

खल वन बत्ता almost extinct होत चाललेत,  समजा िीज गेलीय वन वमक्सर बंद!  मग ही 

बत्ता वन  खल यांची खलबतं! 

 

विय सख्या  

 

आज खूप िषाांनी तुला भटेिार 

आपल्या जुनया आठििींचे खोबरं  

हाताला रग लागेपयांत कुटिार  

ढकत्ती मज्जा केली नै आपि , 

अस दर पाच वमनीटानी म्हििार 

 

आवि आज अचानक भटेल्यािर 

मी तुझ्या  बुडािर, वन तुझ्या आतल्या  

कडांिरील खोबऱ्यािर  

वन दाण्यांिर िहार करिार  

 

मग मी खोबरं वन दािे 

दािदाि कुटिार  

असं िाटत असतानाच,  

खोबऱ्याच्या तोबऱ्यानी 

कोिी तोंडच बंद केल ं

काय बोलिार? 

 

आठितं? वमक्सर आला तेव्हा  

ठेिताना माळ्यािर आपल्याला 

कमीत कमी खलाबरोबर  

राहण्याचा माझा आटावपटा 

तो ही नाही रे पुरा  

रावहलो झाले सुटासटुा  



 

काळाचा मवहमा सख्या  

आपि काय करू र्कतो  

आपल्या सारखंच भेटि एकदा  

पाटा वन िरिंयाला  

अर्ी िाथाना 'त्याला' करु र्कतो 

  



२३   

मारलले्या डोळ्याची कविता!  

 

तुझ ेते डोळे दोन  

जुल्मी  

मारताना पावहले होते  

मी तुला  

ियाची लाज लज्जा 

न बाळगता..  

वन ते करताना  

दवुनयेने पावहले..  

नव्हते तुला द:ुख कसले  

न र्रम .. न हया ..  

एका डॉक्टरकड ेझाली  

होती आपली भेट 

होते तेव्हा झालेल ेलोडर्लेडंग..  

सगळीकडे होता अंधार .. 

तू आला होतास हातात  

घेऊन इमजानसी लाईट 

झाले होते तेव्हाच तूफान 

आवि 

तुझ ेत्या लायटाच्या िकार्ात  

झटकन डोळे मारि े 

तू तोच तो ..  

अंधारात डोळा मारिारा  

मला एकच आह ेउत्सुकता..  

तू असा कसा रे इतका ..  

वबनधास्त वन वनलाजरा ..  

 

  



२४ 

पोपटाच ेगाि ॆ

 

एके ढदिर्ी सधं्याकाळी 

बायको म्हिाली निर् याला 

ऐका ना गड,ॆ 

सेल साड्यांचा  

चालू वतकड.े. 

स्िस्तात आहते तर 

चार पाच  

घेऊन टाकू  

खास खास. 

निर् यास कोि जािे काय झाल े

अंगात त्याच्या काय संचारल े

त्याच्या तोंडून र्ब्द आल,े 

’ढकती साड्या गं तुझ्याकड े

कपाटे भरून 

जातो तुझा िॉडॉब  

कपड्यांनी ओसंडून 

नुसते उघडता दार येती 

अंगािर पडून' 

मग काय होिार? 

टठिगी पडली तर 

आगच भडकिार 

निर् याला िाटल ेमागािी माफी 

’सॉरी बाई, चूक झाली जरार्ी 

पुनहा नाही करिार चूक अर्ी 

चुकून खरे बोललो मगार्ी' 

आता यािर तरी काय होिार? 

निर् याला िाटल े

बसला जि ूज्िालामखुीपार्ी 

 

लपंजर् यातला पोपट 

होता कान देऊन ऎकत 

म्हिाला,  

’गोलिंदराि, माफी मागताय की 

आगीत तेल ओतताय?’  

गोलिंदराि वचडले, म्हिाले, 

’गप रे, पोपटा 



तू कसा नुसता बसून असतोस 

खातो, वपतो आवि झोपतोस 

जमेल तेव्हा जमले वततकी 

पोपटपंची करतोस 

तुझी काय बाबा नुसतीच मजा 

तुला काय ठाऊक ससंाराची सजा’ 

पोपट म्हिाला, 

’गोलिंदराि,  

अगदीच असे नाही राि 

होती माझी पि एक पोपटीि 

काढली आम्ही िषे तीन 

होती छान, पि थोडी हट्टी 

आवि जरा थोडी हट्टीकट्टी 

एकदा मावगतले तीन तीन गोफ 

नाही म्हिालो, तर धडाडली तोफ 

मीही भडकलो, तडकलो 

मग वनघालो, उडालो 

बसलो आह ेलपंजर् यात लपून 

जगापासून दरू दडून’ 

 

गोलिंदराि म्हिाले, 

’तुला नाही िाटत उंच उडािे? 

आकार्ात मस्त रमािे 

मग छान घरी याि े

पोपटीिीर्ी सूत जमाि’े 

पोपट म्हिाला, 

’छॆ, छे, छॆ, छे ! गोलिंदराि, 

विसरलो ते मी सारे ढदन 

आता मस्त इकडॆच राहातो 

या लपंजर् यािर राज्य करतो 

या लपंजर् याचा मी राजा 

नाही म्हिून काय कोिी िजा’ 

गोलिंदराि म्हिाले, 

’पोपटा, पोपटा, 

खातोस ना पेरूची फोड 

मग बोलािे की पोपटीिीर्ी गोड 

भांडि काय कायमचे असते? 

आवि त्यात पि एक गंमत असत े

भांडि आह ेspice of life 

आता ह ेखरंय की हल्ली लाईफ 

जरा जास्तच spicy होत चाललंय !’ 

पोपट म्हिाला, 



’गोलिंदराि, तुम्ही काही म्हिा 

या लपंजर् यातही आह ेमजा 

या लपंजर् यापुरते स्िातंत्र्य आह ेमला.’ 

म्हिाले मग गोलिंदराि, 

’ऎका तुम्ही पोपटराि, 

ह ेनेहमेीच असे असत े

आपि नेहमीच हरायचे असते 

भांड भांड भांडायचे 

पि मनाला थोडीच लािायचे? 

माझ ेऎक, विचार कर 

आज ठेितो दरिाजा उघडून  

भुराकन रात्री जा उडून 

पोपटीि िाट पाहात असेल 

तुझ्यासाठी झुरत असले.’ 

 

दसुर् या ढदिर्ी सकाळ सकाळी 

बायको उठली 

उघडा लपंजरा पाहून म्हिाली, 

’अहो, ऎकलंत का? 

राघूला कोठे पावहलंत का?’ 

डॊळॆ चोळत उठले गोलिंदराि 

म्हिाले, ’काय सांगतेस काय? 

दरिाजा ठेिला उघडा कोिी? 

चुकून रावहला का मदु्दाम कोिी?’ 

मग पुटपटुल,े 

’माझ ेम्हिि ेपटले िाटते 

पोपटीिीपार्ी गेला िाटते.’ 

बायको म्हिाली, 

’अहो काय बोलताय काय? 

समजेल असे काही बोलाल काय?’ 

गोलिंदराि म्हिाले, 

’काही नाही गं, 

म्हटल,ं 

तुझा तो सेल कधीपयांत आह ेम्हिालीस?’  

 

  



२५ 

एकदा अमटेरकेत ..  

 

तू तेव्हा ढदसलीस  

तर मी म्हिालो  

कसली लर्ंकायचीस ग तू ..  

तर तू म्हिालीस  

लर्ंकायचीस नव्ह े 

लर्ंकतेस म्हि  

बोलताना तुझ्या  

नाकाडोळ्यांत आलेल ेपािी  

धूळ गेल्याचा बहािा  

करून तू पसुलसे खरे  

पि खरं सांगू  

अमेटरकेतल्या रस्त्यांिर धूळ नसते ग  

आपल्या इथल्या सारखी  

 

तेव्हा ते खरे ॲलजीचेच  

होते ना गं?  

  



२६ 

जकं .. जकं .. ! 

 

वजलेबी आवि समोसा  

िडा आविक डोसा  

 

बगार हॉट डॉग वपझ्झा  

रोज खािा वर्ळा िा ताजा  

 

िेफर आवि कुरकुरे  

तळूनच घ्याि ेमुरमुरे  

 

एक एक डीप फ्राय  

निनिा करािा ट्राय  

 

मॅक.. डॉवमनो ..वपझ्झा हट्.. 

नेहमीच धरािा त्यांचा हट्ट 

 

सबिेत ब्रेकफास्ट .. 

सीसीडीत वडनर लास्ट  

 

असो राि ककंिा रंक  

वनत्य स्िप्न खाऊ जंक  

 

असाि ेफास्ट आपले फूड 

हले्दी नको, द्या जंकच गुड  

 

जंक फूड हाच मतं्र  

नियुगाचे हचे तंत्र 

 

लाइफ अमुचे असता फास्ट 

विचार करिे दरुापास्त 

 

सारे कस ेजंकच जंक  

फूड जंक..  विचार जंक  

  



२७ 

लोडर्लेडंगची कविता 

 

सखी मंद झाल्या तारका  

वतकड ेही असिार लोडर्ेलडंग  

बरे झाल ेआलो येथ ेघेऊन 

बाडवबस्तरा आवि बेलडंग  

 

आठिते नुकतेच आपले  

धूमधामस ेझाल ेिेलडंग  

हचे हॉटेल होते ज्याचे  

होते वनव्िळ ए गे्रलडंग 

 

या वनजानर्ा स्थळी  

आलो समजून मस्त फीलल्डंग 

मावहती नव्हते मला ग डार्लांग 

पवडक असले  इथली वबलल्डंग 

 

कसला हवन वन मून कसला  

पडलो आभाळाला फेलसगं  

िाट पाहू सकाळची गं  

तोिर िापर हचे बेलडंग  

 

सुंदर आह ेना रात्र आविक  

सुंदर िाटे ह ेस्टार गेलझंग  

नसेल कोिी असल ेकेले  

ॲडिेनचरस हनीमून सेललंग 

 

पि हाय ..सखी झाल्या मंद  

तारकाही .. व्हाय ? आलस्कंग  

एकच कारि सगळीकड ेगं  

वजकड ेवतकड ेलोडर्ेलडंग  

  



२८ 

गझल!  

 

िाऱ्यािरी तुझ ेते उडती कसे ते केस  

गंुतून त्यात गेलो अन life is a mess  

 

ऐकून बोल तुझ ेते गोड गोड सारे  

िाटे आि ूतुझ्यास्ति ते चंद्र सूया तारे 

 

म्हटल ेतुला तसे मी ऐटीत मी ही मारे  

कळले परंतु नंतर नखरे तुझ ेते सारे  

 

होती निी निेली कौतुक मज भारी  

कल्पनाच नव्हती पडर्ील मग तू भारी  

 

पुरवित हट्ट तुवझया मी िाहुवनयाच गेलो  

िाटे आताच अधाामुधााच मी ही मलेो  

 

उमटे हृदयातूनी ह ेते सिा जग ते पाही  

गझल नस ेही माझी गािे मुळीच नाही 

  



२९ 

आमच्या स्िामींच ेमाकेटटंग!  

 

उपदेर् आमुच्या स्िामीजींचा  

काही करा पि अव्हरेू नका  

करा काहीही परंतु त्यांच्या  

पाया पडण्या विसरू नका  

 

असे असती स्िामीजी आमचे  

समथा कधीही विस्मरू नका  

न घ्या पंगा बांधा गंडा  

घ्या िसा अन उतूमातू नका  

 

काय सांगू तुम्हास महती  

कमी त्यांना तुम्ही समजू नका  

महािीरांतच  त्यांची गिती  

इकड ेवतकड ेबघ ूनका  

 

असती ढकतीतरी भोंद ूबाबा  

त्यांच्यामागे धािू नका 

ढकतीही केले संमोवहत तरी  

इतरांना तुम्ही बध ूनका  

 

साऱ्या जगती िाजे डंका  

उगाच रं्का घेऊ नका  

जग सारे चालते तयामुळे  

यािरही रं्का घेऊ नका  

 

एकच एक हो वसद्ध पुरूष ते  

मनुष्मय त्यांना समजू नका  

अितार भगिंताचे असती ते 

त्यांच्यार्ी पंगा घेऊ नका  

 

स्िामीजी आमुचे अवत दयाळू 

अवत ममताळू अवत कृपाळू  



न माना त्यांना तर होई काय 

कल्पनाही त्याची करू नका  

 

करा नमन िंदा चरि 

अनमान ककंवचतही करू नका  

उगाच घेऊन विष परीक्षा 

जीि धोक्यात घाल ूनका! 

 

 

  



 

३० 

मना सज्जना..  

 

मना सज्जना भक्ती पंथेची जािे  

वतथे टॅ्रढफक जाम अवजबात नोह े 

जगात काय काय ॲडजेस्ट्ट्मेंटे  

विचारी मना तूच र्ोधून पाह े 

 

सुभावषते ती वर्कविती सारे 

आइकुनी मोरूची मुंडी ही हाल े 

र्ोवधतो ऐसे कुठे होई जेथ े

सदा सत्य बोल ेयथा तथ्य चाले  

 

पटरश्रमास कठोर न पयााय जेथ े 

र्ोधून काढी र्ॉटाकट्ट्स तेथे  

धनलालसा न असते पयााप्त येथ े

कंजूस म्हििून घ्याि ेतयाते  

 

सदा िाद संिाद असो वहतकारी  



परंतु ढदसे यथे गुद्द ेअन िादािादी  

मना असती सद्गुि संयमाढद  

विचारी कुठे लपती तत्ििादी  

 

सदा विचार करी इतरा ंकटरत े 

आपला तो बाब्या दसुऱ्याचे काटे  

उपदेर् करण्या इथ ेसखु िाटे  

कोरड्या पाषािां इथे मलू्य मोठे  

 

लिकर वनजे अन लिकर उठे  

तया वनत्य दधू अन पेपरिाला भटेे  

ह ेसृष्टीचे कौतुक जािून येथ े

बाळाची यूबलाइट लख्ख पटेे 

  



 

३१  

खादाडी  

 

इडली चटिी वमसळ पाि  

िडा सांबार उसळ पाि  

चला चला रे मारू ताि  

समोसा आविक िडा वन पाि  

 

वजलबी इमरती गुलाबजाम  

रसगुल्ल ेपाकात घोळून जाम  

रसमलाई बासुंदी मालपआु तमाम  

रक्त र्का रा करो सलाम  

 

िडा समोसा पुरी कचोरी  

खािी वबनधास्त नाही चोरी  

ढोकळा अळूिडी आविक घारी  

आिडे त्यात फरसाि भारी  

 



श्रीखंड आम्रखंड परुिाची पोळी  

ज्याचे खाऊन िाजि ूटाळी  

ओरपू आमटी पळी न पळी  

लािू सुख ेब्रह्म आनंदी टाळी  

 

र्ेिपुरी भेळ आवि पािीपुरी 

रगडा पॅटटस आवि खारीपुरी 

मसाल्याने ये नाका सुरसरुी  

करू खादाडी.. अन हौस पुरी  

 

खाऊ  तूपकट खाऊ तळकट  

भरूपेट..भरपेट..अरबट चरबट  

गोड वन वतखट ... खारट .. आंबट  

चोचले वजभेचे परुि ू'चि'पट  

  



 

३२ 

व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..   

 

वर्कून घ्या हो सारे नीट 

पुढ ेव्हा बनून धीट..  

ह ेआह ेव्हॉटस्याप विद्यापीठ..  

 

वर्कून घ्या राजकारि  

वर्का वन वर्किा समाजकारि 

बघता बघता समाज िबोधन 

करून टाका सगळे नीट  

ह ेतर व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..  

 

ह्याला उडिा त्याला बुडिा  

त्याला बडिा जो जाई आडिा  

वर्किून टाका धडा ही त्याला  

जनमभराचा नीट  

ह ेतर व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..  



 

उचला तळी एखाद्याची  

गठडी िाळूनी विरोधकाची  

उभा आडिा बदडून काढा  

उखडून टाका िीट  

ह ेतर व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..  

 

खाऊ पोळी , िाजि ूटाळी  

आज याची , उद्या त्याची पाळी  

आळीपाळीने तळी उचलयूा  

पकडून घट्ट ती सीट  

ह ेतर व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..  

 

कुिी न यथेे छोटा.. मोठा 

कुिा न असािी अर्ी पात्रता 

मतामतांची खुर्ाल टाका  

विचार न करता लपंक  

ह ेतर व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..  

 

असो बातमी असेल अफिा  



कुिा न समजे कर्ी तेधिा  

पोहोचे इकडून वतकड ेक्षिाधाा  

गाऊ वतचेही गीत  

ह ेतर व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..  

 

खरेपिाचे नकोच बंधन 

मतास तुमच्या न घाला कंुपि  

िाद असो संिाद असू दे, घाला इंधन  

व्हा पुढ ेबनूनी धीट  

ह ेतर व्हॉट्ट्स्याप विद्यापीठ..  

  



३३ 

वमका म्हि े..  

 

आधी सांगे मग ना करी l तोवच असे व्यिहारी  

ढदन रात बढाया मारी l वमका म्हि ेll 

 

चाले तैसावच बोल ेराजा l त्यासीच चतुर समजा  

मारा फुकाच्या गमजा l वमका म्हि ेll 

 

बोलाचीच कढी आवि  l उकरे बोलाचाची भात  

तोवच जािा एक स्माटा l वमका म्हि ेll 

 

यंि करेन त्यंि करेन l िाचाळता वनव्िळ ढक्रयेिीि 

त्यास म्हिती धरुीि l वमका म्हि ेll 

 

उभा द्वारी देिावचय ेl लािू र्ेंडी त्याच्या नािे  

जािे त्यांच्याच गािे l  वमका म्हि ेll 

 

आधी कळस मग पाया l  ऐसी रचना व्यथा िाया  

आधी GF मग जाया l वमका म्हि ेll 

  



 

३४ 

वर्लदेार!  

 

आपि असता वर्लेदार रू्र  

येिू दे चेि लोटू द्या पूर  

 

जनसेिा ह ेब्रीद अस ूद्या  

स्िाथा आपला गुवपत अस ूद्या  

 

आपि साध ेनाही मानि  

हाती आपल्या सत्ता दानि  

 

नाही.. चुकलो ..सत्ता देि  

आपले आता फुटू द्या पेि  

 

आपि सारे सत्ता पाईक  

गडकरी रक्षक आविक नाईक  

 



नव्या युगाचे आगमन आवि 

राखू तळे अन चाखू पािी  

 

कोि कर्ाला वभतो इथे तो  

कानून न आम्हां लागू असतो  

 

लोक िवतवनधी आपि असता  

कोि दाखिी आडव्या हाता  

 

अखंड महेनत अर्ी िवसद्धी 

अमत्या असूद ेटरद्धी वसद्धी  

 

ईर् लाडके आपि असतो  

कोि हात तो लािू धजतो  

 

ईश्वरदत्त स्िकष्टाची सत्ता 

किच कंुडल ेआपली मत्ता  

  



 

३५ 

तळे राखी..  

 

असला जेथ ेतेथ ेढकस्सा  

करू महेनत घेऊ वहस्सा  

फुकट नाही घेत अस्सा  

व्यथा कटरता असला घुस्सा  

 

कुिी म्हिािा मोबदला 

कुिी म्हिाि ेकाही  

आम्ही नाही करत विचार 

मागे आम्ही हटत नाही 

 

आम्हालाही आह ेपोट  

ही गोष्ट आह ेस्पष्ट 

वहििता का उगाच आम्हा ं

उगा चाटटतो थोडे उष्ट!  

 



असती भुते वतथे समजािी वर्ते  

गाऊ नका ती रडगीते  

नका म्हि ूरे भ्रष्टाचार 

हा तर इथला वर्ष्टाचार  

 

फुका असेे ेकाढढता गळे  

नक्राश्र ूका ढावळता बळे  

तळे राखूनी पािी चाख े 

कंुपि आमचे रे्त खाते  

  



 

३६ 

आड-नाि े!  

 

िाघ लसंह हाथी लांडगे वचतळे  

मुंगी कीर पोपट उंदरे झरुळे  

 

कोल्ह ेघोड ेहि ेबकरे डुकरे  

कािळे गाढि ेसाळंुख ेिाघमारे मोरे  

 

एकबोटे वद्विेदी वत्रिेदी पाचपुते सातघरे  

सात-विसपुते अष्टपुत्र ेदहातोंडे निघरे  

 

बारापात्रे बारटके्क लाखे निलाखे  

द्वादर्ीिार साठे हजारे सहस्त्रबुद्ध ेसखं्ये  

 

गोरे घारे पांढरे वनळे काळे  

भुरे वहरि ेजाभंळे पोिळे ढिळे  

 



येडेकर र्हाि ेभोळे बोल ेबिे  

भोईर घरत परब समेळ कि े 

 

सामंत विचारे डाके ढोल ेवपसाळ  

कुलकिी जोर्ी राि ेसािंत धुमाळ  

 

लोखंड ेतांबे वपतळे जस्ते चांदेकर  

खडस ेफडके िडके वतडके बांदेकर  

 

देर्माने देर्मुख देसाई देर्पांडे 

माने सरदेसाई सरदेर्पांडे पांड े 

 

सोनार लर्ंपी सुतार कंुभार िंजारी  

लोहार परुाविक िैद्य कासार रंगारी  

 

फडिीस फडििीस पारसनीस  

जमेनीस हजरनीस हसबनीस  

 

डोळे डोके पोटे मानकर किळी दाते  

धोटे थोटे मोटे खरे खोटे भाटे घाटे ताटे  



 

मोगरे  सोनटके्क चाफेकर फुल े 

दंडिते डांगे पुरोवहत कुबरे घलु े 

 

श्रीखंड ेभेंड ेमुळे तांदळे दधूभाते जोंधळे  

आंबेकर फिस ेदवहफळे ढोबळे भोपळे  

 

सोमि सोमि ेबामि ेढोमिे मायदेि 

टरसबूड आठिल ेनाईक पै घोडदेि  

 

म्हात्रे धोत्र ेवपत्र ेपात्र ेगिात्रे अत्रे  

खड ेबेडे बुडे सािड ेगांगुडे लर्ंत्र े 

 

खारकर भडभडे जमदग्नी आगलािे 

एकाहून एक असती 'असली' आड-नािे  

  



 

३७ 

निरा बायको!  

 

निरा : 

 

कस्ली  ही बैको  

सतिते कायको  

खाली ऑडार देनेका ना  

उगाच फसिती कैको  

पायजे वतला ते काय 

आपि काय देिार नाय ? 

आडून आडून विचारते  

अर्ी गंडिते ही बाय  

वतच्या र्ब्दाच्या  

का बाहरे हाय  

अर्ी आपली  

का वहम्मत हाय  

उगा नाकाला जीभ  

पुरिायची नाय ! 

 

बायको : 

 

असला कसला नव्रा हा  

उगाच दाखितो िट  

याला कसलाच नाही फरक 

मी ढकती केली िटिट  

याला िाटे्ट मी  

सोडतेच ऑडार नुस्ती  

उगाच खाई डोके  

कसली आह ेयाला मस्ती  

मावहती नाय का याला  

घराचा बॉस कोि 

मी नाय पाह्यल ेतर 

याला विचारते कोि..  



िैतागले मी याचे  

लाडवबड करून करून  

टटकून आह ेयाच्याबरोबर  

फक्त मी आह ेम्हिून 

 

  



  

३८ 

मषूकागमन  

 

काय करािे कस ेकरािे  

काही काही कसे कळेना  

कुठे लपाि ेकुठे छपाि े 

काही काही कसे कळेना  

 

कुठून अचानक कोिी घसुला  

पाऊल घसरत धाि धािला  

कसा वन कुठूनी आला आतून 

कुिा कसा ना कसा तो ढदसला  

 

येऊ लागला रि खुडबुड खुडबुड  

की दातांनी कुरतड कुरतड  

इकड ेखुडबुड वतकड ेलुडबुड  

कुर कुर कुर कुर कुरतड कुरतड  

 



ढदसू न ढदस ेही चाहूल कुिाची  

कसली न खूि ढदस ेकुिाची  

खडबड पडझड झाली डब्यांची 

कुरकुर कूरकूर ये कर्ाकर्ाची  

 

घरातून त्या पसरे अचानक 

भीती कर्ाची तीही अनावमक 

ढदसू लागला तो खलनायक 

काळा काळा तो मूषकनायक  

 

अधा िीताचा .. गिेर्िाहक !  

 

 

  



 

३९  

उंदराच ेगाि े

घरात घसुल्या उंदराची  

खुडबुड खडबड खुडबुड खडबड  

एकच रि येई असा ढक  

इकडेवतकड ेकुरतड कुरतड 

बघून त्याला सिाांची होई  

तडतड चरफड तडतड चरफड  

लांबपुच्छधारी तो बघून िाढे  

हृदयाची ती धडधड धडधड  

सगळीकड ेएकच माजे  

गोंधळ गडबड गोंधळ गडबड 

घालि उंदीर घालि घालि  

एकच रडरड एकच बडबड 

घेऊन हाती छडी मी केली 

इकड ेखुडबुड वतकड ेखुडबुड  

सामानात असा लप ेतो  

इकड ेअडवनड वतकड ेअडवनड  



चल जा गुपचुप केली ओरड  

िदनी िदलो हडहड हडहड  

चपळाईने उंदीर पळे तो  

ियत्न सारे भाकड भाकड  

मामा ना तू? का छळतोस? 

मोठ्याने म्हिालो,भडभड भडभड  

त्या मूषकाने भांडी पाडली  

होई रि तो गडगड गडगड  

मूषकराजा ना माने तो  

चपळाईने पळे तो घडघड घडघड  

याच्यापुढती हात टेकले  

कधी रे जार्ी तडफड तडफड  

आता उंदीर राहचे घरी तो  

सदस्य जि ूतो धाकड धाकड  

आता न करमे त्यािीि जर  

ऐकू न ये खुडबुड कुरतड  

पाळीि जाहला मूषकराजा  

घरभर करतो लुडबुड लडुबुड! 

  



 

४०  

काव्य दगंल!  

 

र्ब्दांचे उघडूवनया कोर्  

करर्ी तू असली कविता..  

ऐकून होई खुर् िाटे  

तुज बवबता ककंिा सविता? 

 

आकार्ीचे तोवडन म्हितोस  

सूया चंद्र ग्रहगोल तारे  

िाचीत असता कविता  

िाहतील गड ेना िारे .. 

 

िाऱ्याच्या  गोष्टी तुझ्या त्या 

खऱ्याखुऱ्याच असती  

उडतील काव्य फिारे  

कारंजी थुईथुई उडती  

 



ऐकताच  तुझ्या त्या कविता  

मी होऊन जाईन दंग  

गालािरूनी उडती माझ्या 

ते आगळेच रंग  

 

ऐकताच कविता साऱ्या  

िाहू लागती िारे  

कानातून एका जाती  

दसुऱ्यातून बाहरे कारे?  

 

या िाऱ्याची सांगतोस गडे तू  

असली गोष्ट ती असली  

क्षिी होते काव्य दंगल  

होई एकच हड्डी फसली!  

  



४१  

तारूण्य!  

 

जेव्हा तुझ्या बटांना  

तू लाविलास डाय  

क्षिी काळ थांबेल असल े 

तुज िाटले की काय? 

दातांची लािून किळी  

दाखविर्ी तू काही 

दाखिायाचे दंत तुझ ेते  

तुज िाटती का भारी? 

नाही मानय तुजला  

काळाचा कसा िकोप  

पकडून तारूण्यास  

राहण्या कस ेिताप..  

िाटे बाह्य रूपाने  

राहर्ील तू तरूि 

समजून घ ेजरा तू  

ढदसर्ी उगा करूि  

हा िरिरी अट्टहास  



का तारूण्याचा जश्न  

आतून काय िाटे  

हा लाखमोलाचा िश्न 

गेले ढदन ते गेले  

त्यांना तसेच स्मरून 

मनातून का न राहर्ी  

तू रे सदा तरूि?  

 

 

  



४२  

इतकेच मला त ेकळल.े.  

 

इतकेच मला ते कळल ेिळिािर जाता जाता  

वसग्नल लालच होता समोरी हिालदार ही होता..  

 

हाताने त्याने तेव्हा केलाच इर्ारा होता  

इर्ाऱ्यातच त्याच्या तेव्हा काहीसा दरारा होता..  

 

वर्ट्टीत त्याच जोषाने फंुकीत हिा तो होता 

िय त्याचे ढकती असेना वर्ट्ट्या तो फंुकीत होता..  

 

झटक्याने थांबलो मी वनरूपायच माझा होता  

गाडीच्या िेगा िरती 'ब्रेक'च न माझा होता.. 

 

तो हिालदार हाती मोठे पुस्तक घेऊनी होता 

वर्कार गाठली त्याचा आनंद आननी होता..  

 

भरण्यास दंड सरसािलो तो त्या तयार न होता 

सािज मी गिसलो.. सोडण्याही तयार न होता..  



 

न फाड ेपािती पि पाळीत वनयम ही होता  

या स्टेर्नात आमुच्या.. आग्रहच त्याचा होता..  

 

रूल असती कडक इथल ेअसल ेतो सांगत होता  

कळले ते इर्ारे मजला तो काही मागत होता..  

 

चाले पाितीविना ही असल्या वनयमात बसिीत होता  

नोटे कड ेवहरव्या तो नजर लािूनी होता..  

 

कळले मला इर्ारे मी श्वास सोवडला होता  

दंडािर होई सटुका वनश्वास टाढकला होता..  

 

इतुकेच मला ते कळल ेिळिािर जाता जाता  

पैर्ाने होई सटुका पटरिाम नोटेचा होता..  

  



 

४३  

गवतमान कारभार!  

 

गवतमान कारभाराची  

पड ेआम्हा भूल  

नदी असो िा नसो   

बांधू वतच्यािर पलू .. 

 

आधी अंमल मग वनिाय  

िाळण्याच्या आधी र्ाई  

करू विचार नंतर आम्ही 

आम्हा सगळ्याची घाई..  

 

देऊन टाकू आधी आदेर्  

टाका संदेर् पाठिून   

झाला जर विरोध वबनडोक  

तरी टाकू तो बदलून..  

 

आधी आमच्या जे होते  



त्यांची  चाल कासिाची  

गोष्ट नका सांगू आम्हा 

ती कासि आवि सर्ाची.. 

 

कासिाच्या चालीची  

गोष्ट जुनी झाली काल  

गवतमान कारभार  

हीच अस ेआमची ढाल!  

 

  



४४  

मानि चावलसा..  

 

कोिी कातर हटरि असे अन  

लबाड कोिी कोल्ह्यापरी  

वचत्त्यासम चपळ कुिी असे  

कुिी गतीमंद कूमागती पटर .. ४  

 

चंचल वचत्त कुिी भ्रमर जसा  

कुिी बकध्यानी एकाग्री  

मुंगी सम कुिी संतत काये  

कुिी अस्िलासम आलस्य करी .. ८  

 

कुिी लांडग्या सम लहसं्त्र तर  

र्ेळी सम कुिी ममताळू  

कुिी करी पोपटपंची तर  

वचमिी सम कुिी लाजाळू .. १२  

 

गोमातेसम गरीब कुिी असे  

काक दषृ्टीचा दषु्ट कुिी  



कोढकळकंठी कुिी अस ेतर  

कका श्र् भसाडा िराह कुिी .. १६  

 

मयूराचे सौंदया कुिाला 

घुबडासम विद्रपू कुिी  

र्ादूाला सम र्रू लढतस े 

सर्ासम वभत्रा ही कुिी .. २०  

 

वगधाड होऊनी कुिी भटके  

खाई मृता टाळूिर लोिी  

कुिी कुत्र्यासम स्िामीवनष्ठ 

अलग दमुीळ दािीत पािी .. २४  

 

वजकड ेलोिी मका ट वतकडे  

मारत उडी कोलांटी  

दे जो तो मालक आपला  

काना मात्रे संग िलेांटी .. २८  

 

कुिी उठून िात:काळी  

मधुर कूजना रि तो करी  



कुिी वनर्ाचर िटिाघूळ 

बनून रात्री राज्य करी .. ३२  

 

घारी सम कुिी तीक्ष्ि दषृ्टीने 

लक्ष्य आपल ेगाठतसे  

कुिी आयती वर्कार गाठून 

वचरफाडूवनया खात अस े.. ३६  

 

वनसगा आपला विसगा करतसे  

विविध गुिी  .. नानाविध िािी  

असा वनपजूनी पुरून उरतसे  

अतरंगी बहु मानि िािी .. ४०  

  



 

 

४५  

आमच ेगाि!  

 

काय कस ंकाय .. 

फाटकात पाय .. 

इकडून आय .. 

वतकडून जाय ..  

जाऊन जाऊन  

करिार काय..  

माऊ येईल..  

खाऊन जाईल साय..  

गािचा आमच्या  

रूल हाच हाय.. 

ज्याची लाठी..  

म्हसै त्याचीच गो बाय..  

गाि आमचा बाय  

असलाच हाय ..  

अंथरूि हिंय  

तर पसरा पाय..  

वजतपरेंत पाऊल  

वततके तुमचेच हाय..  

फैलिा पाय..  

बघता काय..  

लाजू नका उठा चला  

पाहताय काय..  

लागा कामाला चला  

बघताय काय .. 

दधू ही तुमचेच वन  

तुमचीच साय.. !  

 

  



 

४६  

साहबे!  

 

आजारी इतुका न ..  

अिघ ेर्भंर ते तापमान  

पटर कैसा जाईन ऑढफसी..  

सुट्टी हचे ितामान  

 

खोकलो थोडासा सदी  

नाकातून लय भारी  

दखुऱ्या पाय हात  

डोक्याची गोष्ट ही सारी   

 

दखुल ेथोडेसे थंडी  

िाजूनी तापले अंग  

कामाचा विचार करता  

उड ेचेहऱ्याचा रंग  

 

मी असता म्हितो  

काय कामाचा मी नस े 

मी नसता साहबे पदोपदी  

कसा अडकुवन बसे?  

 

करण्याची कामचुकारी  

जिू हौस मज भारी  

साहबे कामसू अन  

आळर्ी म्हि ेअनय सारी? 

 

उठता बसता काया कटरता 

कटरतो पािउतारा  

पगार जरूरी मग  

करूच कानाडोळा सारा  

 

तर येता किकि थोडी 

दखुुवन भरूनी अंग 



कर्ास जािे मरत ऑढफसी 

मस्त करािे सोंग  

 

असता जर खरे सांगतो  

बॉस .. खराखुरा तो 

त्याच्या अन कामासाठी  

नसतो का धडपडलो?  

 

त्याहून बरे ते सुट्टीचे  

घ्याि ेवलहून  िैद्याकडूनी  

आठि े.. माटरल्या होत्या  

दांड्या कर्ा र्ाळेमधूनी!  

 

खरे सांगतो असा मी  

धनयिाद साहबेा देतो 

त्याच्याच कारिे बालपिाचा  

मज आठि असला येतो!  

  



४७  

स्िप्न!  

 

काल म्हि े... 

इलेक्र्न एकदा पुनहा   

वडक्लेअर झाली 

आवि माझी कल्पनार्क्ती  

पुनहा एकदा जागृत झाली 

 

म्हटल ेदाखविन यािेळेस  

पािी अंगचे पुनहा  

जाहीरनाम ेवन आश्वासने  

यात कसलाय गुनहा?  

 

आश्वासने मी देईन असली  

लािीन पार मी नैय्या  

पटिून देईन असा तुम्हा की  

मीच एकच तो वखिय्या 

 

मी न खातो पि असती येथे  

खािारे असे खिय्य े

माझ्याहून का अधाकिाने  

असती ते लढिय्य े

 

माझ्यासम न दसुरा कोिी  

मीच सक्षम मीच सुज्ञ  

माझ्या िाचून कोि न तारी 

कुचकामाचे ते अज्ञ  

 

फुग्यात घालून हिा विकेन  

र्ब्दांचे बुडबुडे 

तािून मांजा उंच उंच उंच  

पतंग अंबरी उड े 

 

स्िपे्न पाहत असली होतो  

ठोकीत भाषिे जोमात  

भायाा मारूनी ढुर्ी उठिते  



खेचीत उर्ी जोरात  

 

कसली ठोकता भाषि े 

म्हिते झाल ेहो काय  

तुटली अधी वनद्रा वन घोरिे  

हाती रावहले काय 

 

हाय! भंगल ेते स्िप्न माझ े 

बदलत होतो ना देर्  

अधाांवगनीमुळे राहून गेला  

अधािट सगळा त्िेष !  



 

 

 

४८  

जाहीरनामा  

अथाात 

यिं अन त्यिं  

 

मी करीन यॅंि  

करीन त्यॅंि  

करूनच दाखिीन  

यंि अन त्यंि! 

बोलतोच न नुसता  

करून दाखिीन  

नेऊन ठेिीन  

त्यंि अन ढं्यि! 

जाहीर नव्ह ेतो  

िचन नामा  

दटरद्रता ंन िचने  



यंि रे यंि! 

िचनपूतीला  

वनिडून येि े 

असे जरूरी 

क्यंि रे क्यंि..! 

खुची बघूनी  

श्वानही करतो  

मांजरिािी  

म्यंि म्यंि म्यंि!  

माझ ेन तसले  

ईश्वर योजने  

उभा मी आह े

यंि यंि यंि!  

िचननामा  

सुरस वन सुंदर  

कल्पना करा  

यंि अन त्यंि! 

  



 

४९  

अिघावच ससंार..  

 

बोलाचाच असे वतला अवधकार  

आपि असाि ेसदा गप्प 

ऐकूवनया घेता सदा सिाकाळ  

का बरे पडले सारे ठप्प..  

 

कर्ास रे मना असा अविचार 

कर्ास आग्युामेंट्ट्स करीर्ी उगाच 

हरिे जयाचे विधी ने वलवखत 

कर्ास वमरिी तोरा तो फुकाच..  

 

सामोरी आलले ेभात वन िरि  

समजूनी खािे वचकन मटि  

कर्ास खुमखुमी कर्ास भांडि  

बरे बरे अस ेमुकाट धोरि..  

 



नाकास का रे पुरिािी वजििी  

घेऊन बसािी वमठाची गुळिी  

ठेिून डोके आपल्या टठकािी 

नपेक्षा घ्याव्या लागती लोळिी  

 

हट्टास असला उगीच पटूेन 

फुकाचा ियत्न िादाचा करी  

ऐक रे आता कान उघडून 

नसे तुझी बाजी लजंकिारी  

 

हि ेससंारी तुज सखु समाधान 

एकच मंत्र जप सांज वन सकाळ  

अिघावच ससंार मुक्याने करीन  

आनंदे भरीन .. वतनही काळ 

  



५०  

जगुलबदंी!  

 

अ:  

िाळूत मारलेल्या रेघा लाटांनी पुसून नेल्या  

अिवचत स्िर आला स्मृवत जागवित गेला  

ब:  

स्िर असा तो माझ्या िाम कानी आला  

नळी फंुकली सोनारे.. उजव्यातून वनघून गेला 

 

अ:  

कोिास काय ठािे होतो कुठे कसा मी  

आठििींत त्या कोऱ्या रमलो असा कसा मी  

ब:  

मजलाच आह ेठािे, आह ेअसा इथ ेमी  

फडके मारी पोऱ्या.. हाटेलात चहा वपतो मी  

 

अ:  

सय आज फार येते आिरू ह ेमन कस ेमी  

नयनात दाटलेले पािी ते सािरू कसे मी  



ब:  

हसू आज फार येते का बरे हसू नय ेमी  

ढफदीढफदी हसून माझ ेका न दंत दाखि ूमी  

 

अ:  

होती तुझी वन माझी िीत ती युगायुगांची 

कळले न काय घडल ेही रीत या जगाची  

ब:  

आठि ेमला ती र्पथ रे तुझ्या वर्राची  

गडबड गोंधळाची कर्ी ही रीत रे सदाची 

 

अ:  

नयनात येती आसू पि ओठािरी नको ते  

हृदयास घरे तुवझया नकोच पाडि ेते  

ब:  

नळास येते पािी पि तोटीस का नको ते  

बादलीच तुझी गळकी.. नकोच ना भरि ेते 

 

अ:  

गझल ही माझी सखय ेगातो तुझ्याविना मी  



हृदयात मी स्ितःच्या िवतलबंब र्ोवधतो मी 

ब:  

खचा ढकती तो झाला मोवजतो तुझ्यािरी मी  

पासबुकात मी स्ितःच्या बॅलनस र्ोधतो मी  

  



ई सावहत्य िवतष्ठानच ेह े१२ ि ेिषा. डॉ. वनतीन मोरे यांच ेह ेतवेिसाि ेपुस्तक. 

डॉ. वनतीन मोरे ह ेज्येष्ठ लेखक, आपली यर्स्िी श्वसनरोगतज्ञ म्हिून लोकसेिा पार 

पाडत असतानाच कथा, नाटके, लघुवनबंधही वलहीतात. त्यांच्या खुसखुर्ीत विनोदी 

सावहत्याचे ि नाटकांचे चाहते आता जगभर पसरल ेआहते. अनेक व्यािसावयक िकार्क त्यांना 

मानधन देऊन त्यांची पुस्तके िकावर्त करायला तयार अहते. पि डॉ. वनतीनजी आपली सिा 

पुस्तके ई सावहत्यच्या माध्यमातून जगभरातील िाचकांना विनामूल्य देतात. असे लखेक 

ज्यांना लेखन हीच भक्ती असत.े आवि त्यातून कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या 

सुदैिाने गेली दोन हजार िषे किीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परंपरा 

सुरू आह.े अखंड. अजरामर. म्हिून तर शिंभ ूगणपुल े(िऊ पुस्तके), डॉ. मुरलीधर जािडेकर 

(९ पुस्तके),  डॉ. वसिंत बागुल (१६ पुस्तके), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके), अनविाश िगरकर 

( चार पुस्तके), िासा यवेतीकर(६), डॉ. नस्मता दामल े(९ पुस्तके), डॉ. वनतीन मोरे (२३ 

पुस्तके), अिील वाकणकर (६ पुस्तके), रत्नाकर मिाजि (४ पुस्तके),  अििंत पावसकर(चार 

पुस्तके), मधू नशरगािंवकर (३), अशोक कोठारे (१० िजार पािािंचे मिाभारत), श्री. विजय 

पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथा), मोिि मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे वैज्ञानिक), सिंगीता जोशी ( आद्य 

गझलकारा, १२ पुस्तके), नविीता देशपािंडे (६ पुस्तके), उल्हास हरी जोर्ी(६), नंढदनी देर्मुख 

(५), सुजाता चव्हाि (७), डॉ. िृषाली जोर्ी(१२) अस े अिेक ज्येष्ठ, अिुभवी लेखक ई 

सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोिोचवतात. एकिी पैशाची अपिेा ि 

ठेवता. 

अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददवस मराठीचा सानित्य विृ जागनतक 

पटलावर आपले िाव िेऊि ठेवील याची आम्िाला खात्री आि.े यात ई सानित्य प्रनतष्ठाि एकटे 

िािी. िी एक मोठी चळवळ आि.े अिेक िविवीि व्यासपीठे उभी रिात आिते. त्या त्या 

व्यासपीठािंतूि िविवीि लेखक उदयाला येत आिते. आनण या सवांचा सामूनिक स्वर गगिाला 

नभडूि म्िणतो आि.े 

आवि ग्रंथोपजीविये । विर्ेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट विजयें । होआिे जी । 

 


