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न.बा.च्या (प्रेम) कविता

डॉ. नितीि मोरे

ई सानित्य प्रनतष्ठाि
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न.बा.च्या (प्रेम) कविता
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई
सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ
शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत
अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज
एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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न.बा.च्या (प्रेम) कविता
लेखक :डॉ. नितीि मोरे
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
या पुस्तकातील लेखिाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरनित असूि पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील
अिंशाचे पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी
परर्ािगी घेणे आर्श्यक आिे. तसे ि के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िो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 : २८ ऑक्टोबर २०१९{दििाळी पाडिा}
©esahity Pratishthan®2019
नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
•

आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकता.
िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई सानित्य प्रनतष्ठािची-लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आिे.
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डॉ. नितीि मोरे यािंची ईसानित्यसिंपदा:
1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक)
2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक)
3. के ल्यािे शीर्ावसि,
4. िाच जमूरे िाच,
5. अिम ब्रह्मानस्म,
6. मच्छर टाईम्स,
7. सिंर्ादोिी प्रकटार्े
8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक )
9. प्रेमातुराणािं (िाटक)
10. सािंगतो ऐका (एकपात्री)
11. वप्रय पत्रास
12. नशभ्रष्टाचार!
13. आधुवनक कहाण्या
14. अिलोकन..अनुभि..मनोव्यापार
15. राग िरबारी (एकािंदकका )
16. िाळू तल्या रे घा
17. संधी साधू (िाटक )
18. न.बा.च्या (प्रेम) कविता
िी सर्व पुस्तके ई सानित्यच्या र्ेबसाइटर्र
विनामूल्य उपलब्ध आिेत.
www.esahity.com
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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_nitin_more.pdf

विनोिी 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.pdf
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.pdf 6
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_more.pdf
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अपपणपवत्रका

सिप निरा बायकोंना
सािर अपपण
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न-बा च्या (प्रेम) कविता!

कु णीतरी कधीतरी म्हणून ठे िलेय.. लग्न हा एखाद्या प्रेमकथेचा सुखांत! म्हणजे सुखाचा
अंत! निलाईचे नऊ दििस संपिायला कु णी काही दििस घेतात तर कु णी काही िर्षे. वन
मग सुरू होते ते संसार नामक गाड्याचे ओढणे. कु णी निरा बायकोला त्या संसाररूपी
बैलगाडीची ककं िा अगिीच उिार असला तर संसार रथाची िोन चाके म्हणतात.
आधीचा निथर प्रेमालाप संपला की उरतात काही संिाि. त्यातूनही खरेतर प्रेमाचे शब्ि
संपले असतात असे नाही. फक्त त्यांचे स्िरूप बिलते. एकमेकांच्य पाठचे प्रेम कायम
रावहले तरी त्याची भार्षा बिलते. लहंिीत त्याला नोंकझोंक म्हणतात त्या प्रकाराची.

ह्या संग्रहात अशाच निरा बायकोच्या प्रेमाच्या कविता आहेत. सूर विनोिाचा असला
तरी त्याच्या मागच्या प्रेमाच्या भािना सुटू नयेत! या संग्रहात अशा बत्तीस कविता
आहेत. 'छ'त्तीस नाही मुद्दाम .. दकतीही तू तू मैं मैं के ले िोघांनी तरी िोघांत छत्तीसचा
थोडीच असतो. त्यामुळे बत्तीसािरच थांबणे इष्ट! असो.
ई सावहत्य िर हा माझा पवहलाच कविता संग्रह. यांना िात्रटटका म्हणता येणार नाही
पण िात्रटपणा मात्र आहे भरपूर! िात्रटटका म्हणा ककं िा नका.. पण त्यातल्या
िात्रटपणािर टीका मात्र जरूर होऊ शकते!

डॉ. वनतीन मोरे
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न.बा.च्या (प्रेम) कविता

अनुक्रम

१. निी गझल
२. काय बाई सांगू
३. वहच्या हाताची सर..
४. हे.. एक ध्यान
५. तुला पाहते रे
६. बाराच्या भािात
७. तेव्हा आवण आता (१)
८. उखाण्यांची कविता
९. अहो.. ऐकलंत का
१०. भांडण
११. बेंडबाजा
१२. भविष्य
१३. तेव्हा आवण आता (२)
१४. प्रेमिीर
१५. कविराजांची कविता
१६. तेव्हा आवण आता (३)
१७. घरोघरी (१)
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१८. घरोघरी (२)
१९. मी आवण हे
२०. तेव्हा आवण आता (४)
२१. एका उशीराची कविता
२२. तेव्हा आवण आता (५)
२३. विसराळू इतुके
२४. डॉक्टरीणबाईंची कविता
२५. भायाप चतुिश
प ी
२६. पती चििसा
२७. कसं काय पािनं
२८. पवतधमापची कविता
२९. मी होते म्हणून
३०. ह्योच निरा ..?
३१. आठिते ना तुला?
३२. सु सं स्तोत्र!
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१

निी गझल
गाठ आहे माझ्याशी सोडू न कु ठे पळशील तू
लगाम आहे माझ्या हाती सांग कु ठे जाशील तू
कै ि न के ले मी तुला घालूनी ते गळ्यात हात
जरुरी आहे कशाला लोचनांनीच जी घडे बात
म्हणती डोळे जुल्मी गडे नयनांनीच मी के ली बात
सािध मी आहे परं तु तुझे हास्य न करो माझाच घात
लबाड असला आहेस तू हसिूनी भुलविशी मला
त्या हास्यात अडकु वनया हसहसत फसविशी मला
म्हणून सिासिैि राहते सािध हटरणी मी अशी
सापडेन सापळ्यात अन पडेन न मी फशी
हाय मी काय के ले कमापची पूिपजन्मी असे
लाभलास याच जन्मी लािण्या मजला वपसे
म्हणून िाखिीत दफरते अशी मी तुला माझाच इंगा
अन् लपिते मन्मन जे घाली हाय तुजभितीच लपंगा
घेऊनी लगाम हाती साजरा करीते बैल पोळा
ठाऊक असूनी मजला तू न इतकाही सांब भोळा
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२

काय बाई सांगू
काय सांगू बाई
एके क याची तऱ्हा
ऐके ल तर शपथ
तोरा पहा जरा
घडले काही जरी
मी सांवगतलेलेच आधी
गोष्ट सोपीशी पण
कळत नाही याला साधी
समजतो जसा मोर स्ितः ला
डोक्यािर मारे जसा तुरा
पान हलेना माझ्या विना
पण वमरितो दकती तोरा
भांडभांड भांडून मनितो
समजे स्ितःस शहाणा
पण नाही भुलणार मी
हे सत्य सोळा आणा

एक गुवपत माझे आहे
फक्त कानात सांगू बाई
त्याच्यािाचून करमेना
पण त्याला सांगायचं नाही
सांवगतलं की हे निरे लोक
बसतात डोक्यािर चढू न
आपलं आपलं गुवपत रावहल
मनाच्या कोपऱ्यात पडू न
पण जाऊ िेत...
जा दिले तुला अभय मी
करू नको िल्गना
ऐकािे गडे माझे
ही जन्म भरची साधना
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३

वहच्या हाताची सर...
वहच्या हाताची सर

आहे ठाऊक व्यापून

कशाला नाही

ती अणू अन् रे णू

म्हणून पहा एकिा
असे काहीही नाही!

भारी आहे इं ग्रजी वतच्यात
म्हणता वतला बेटर हाफ

लहंमत असेल तर

आहे झाले वमसनॉमर

टेकिा जीभ नाकाला

आहे तीच बेस्ट हाफ

शामत आली असेल
जािे इतके टोकाला

तरी गम्मत खरी आहे
चेष्टाच वतची करण्यात

खरे आहे अन् असेल

वतच्या हाताला सर

म्हणून म्हणायचे

कशाचीच नाही हे सांगण्यात

वतच्या हातचेच आवण
चाटूनपुसून खायचे

सगळे आहे मान्य तरी
म्हणूनच वतला वचडिािे

आहे साऱ्यांनाच ठाऊकी

रुसली म्हणजे मग

तीच आहे असली शान

हळू च वतला मनिािे

मावहती आहे वतच्या िाचून
हालत नाही इथे पान

बाब आहे बरी
गंमत आहे रुसण्यात

म्हणून काय वतची

गोष्ट मात्र खरी

दफरकी नाही ताणू

रूसण्यानंतर हसण्यात!
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४

हे.. एक ध्यान
आमचे हे म्हणजे
एक आहेत ध्यान
फटकळ इतके जशी
तलिारी वशिाय म्यान

ध्यान आहेत पण छान आहेत

घालतात मोजा पायात

बोलािे लागते असे

एकात वनळा न एकात लाल

कशी कशी सांगू कु णा

त्यांची ही म्हणे एक शान असते

काय काय सांगू कसे

पण चुकचुकते बघून पाल!

कचेरीत जायला वनघतात

असे हिे वन तस्सेच हिे

जातात विसरून रूमाल

हे िे ते िे असे कर वन तसे

आणतात येताना शंभर डझन

सोडतात ऑडपर लेफ्टराईट

उचलून आणतो हमाल

िाटत नाही काही कसे

चश्मा विसरणे तर

येता जाता मग

आहे यांचा मुळी छंि

िेत राहतात मला आिाज

चाचपडत दफरतात

िैतागते मी इतकी

मग डोळे जणू बंि

नाही येणार कु णा अंिाज
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आळस असा कसा बाई
हिे ह्यांच्या हातात सारे
उद्या म्हणतील मालूबाई
िाहिा खारे न् मतलई िारे

आधी नव्हते असे काही
दकती बिलले बाई
गाडी जाते सुटून अन् नंतर
उगाच करतात घाई

बाहेरून नाही येणार अंिाज
पण आतून आहेत छान
आहेत तसे चांगले सांगते
कु णी खुशाल म्हणा ध्यान
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५

तुला पाहते रे ...
तुला पाहते रे
या चष्म्यातून जाड्या
पाहून पाहून थकले
अरे तुला गड्या

उघडू न डोळे नीट
पाहते तुज घोड्या
चश्मा माझा जाडा तुझ्या
हातपायाच्या काड्या

असली नाि तुझे गुणिंत
म्हणते तुज गोड्या
पाण्यामध्ये सोवडत होते
तुज नािाने होड्या

आठितात ते दििस
गोड बोलायचा तू गोड्या

आठिते करायचास
तू मकप टासम खोड्या
आठितं का सगळे
की विसरलास थोड्या

का वन कशी झाले इम्प्रेस
मी सोडविते कोड्या
त्या वतकडे िरती
म्हणे जुळतात जोड्या!

तुजसाठी उचापती
के ल्या का मी थोड्या
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६

बाराच्या भािात..!
पावहले तुला मी वतथे कॉलेजात
काही तरी हलले लक्कन काळजात
पडलो मी असा तुवझया प्रेमात
अन्
तुका म्हणे गेलो बाराच्या भािात

कु णा कसे ठािे भविष्य वबविष्य
ऐकताच िंग तुझे ते इश्श इश्श
कल्पना नसते काय िाढले नवशबात
अन्
तुका म्हणे गेलो बाराच्या भािात

म्हणती सगळे तेव्हा ते मला प्रेमिीर
मावहती नव्हते म्हणून नच सुटला धीर
कळते सगळे जे घडण्या पश्चात
अन्
तुका म्हणे गेलो बाराच्या भािात

तशी तूच होतीस - आहेस माझीच राणी
नाक्यािरच्या म्याकसमोर जसे हॉटेल इराणी
19

वपझ्झाबगपरसमोरही मन रमे बनमस्क्यात
अन्
तुका म्हणे गेलो बाराच्या भािात

कु णी सांगािे काय काय होईल उद्या वन परिा
तुझे मानािे हुकू म हाच उपाय बरिा
मन माझे रूंजी घाले तुझ्या अंगणात
अन्
तुका म्हणे गेलो बाराच्या भािात

तशी आहेस तू सुगरण आवणक प्रेमळ
तुझ्यामुळेच घराला घरपणाचा िरिळ
अन्
म्हणती वमत्र सारे िवहनी असता घरात
तु का म्हणतो गेलास बाराच्या भािात?

कसे सांगू त्याला ही कै ि मी मागून घेतली
माझ्या आजूबाजूस मीच कुं पणे घातली
माझा किमताल चाले वहच्या आिेशात
अन् म्हणून
तुका म्हणे गेलो बाराच्या भािात!
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७

तेव्हा आवण आता... ( १ )
मावझया जातीची वमळे मज कु णी
आिडलो तेव्हा .. आता काढे उणीिुणी
दििस होते हौस मौज आवण नव्या निलाईचे
तुला मी सुपर की स्पायडर मॅन िाटायाचे
होतोच मी ही तेव्हा तसा िेडा तुझ्यासाठी
धािायचो जणू म्यारे थॉन तसा तुझ्यापाठी
आणायचो रोज रोज अबोली मोगरा गजरा
रोखायचीस प्रेमळ तू मजिरती नजरा
दकती दकती रे राजा तू, माझाच रे जानू
म्हणायचो तुझ्यासाठी का न चंद्र तोडू न आणू
मोठ्या कौतुकाने पहायचीस, तू भरूवनया डोळा
िाटायचे माझे मला, तू पािपती अन् मी सांबभोळा
माझ्यासाठी जणू तू के ले होतेस तेव्हा तप
आता म्हणतेस कशी मी तुझ्या डोक्यासच ताप
तेव्हाचे दििस निे, ते तेव्हाच उलटले
कसे काय न समजले अगिीच पालटले
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तुझ्यासाठी मीच होतो तेव्हा सुपरहीरो
आता म्हणतेस अशी, मला िाटे मीच झीरो
तूही तीच मीही तोच, तोच चंद्र ही नभात
बिलल्या नजराच बिलत्या मनमनात
असे झाले खरे राणी, राजा झाला गं गुलाम
स्िैर लसंहाला घातला असला गं तू लगाम
बिलले काही सारे, काही तसेच रावहले
बंि डोळ्यांच्या आडू न कु णी कसे ते पावहले
असे नव्हे की हे असे होई, कु णा नव्हते मावहती
खाता लगीनाचा लाडू , तेव्हा नसे कसली विती
दिन तेच रात्र तीच .. पण गेले निेपण निनिे
असे असले तरीही िाटे सारे का हिेहिे
एकिाच जुळल्या तुझ्या माझ्या की त्या तारा
आता तुटो शेंडी की पारंबी खेळ खेळूयाच सारा
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८

उखाण्यांची कविता!
काय बाई कशी सांगू मलाच बाई िाटे लाज
रामरािांचे लिण काही ठीक नाही दिसतं आज

मला नका लाऊ उगा अशी लाडीगोडी
रामराि काढता बघा उगा माझी खोडी

रामराि राम माझे मीच त्यांची सीता
नाही भेटला पण कु णी मला हनुमंता

िाट मी पाहते वजथे सागरा वमळते धरणी
रामराि ते वशकारी अन् मी घायाळ हरणी

बाई बाई फु लला कसा वपसारा असा मनमोराचा
रामराि आले िाटते, करकर आिाज आला चपलेचा

पाहायाचे मी रामरािांना तेव्हा अगिी डोळे भरून
गेले ते दिन आता, पाहिे लागते डोळे मोठे करून

लग्नाआधी िाटले होते आहेत दकती बडे
रामरािांच्या नािाने आता रोज फोडते खडे
23

रामराि काढत असतात येताजाता माझी अक्कल
तरी बरे उघडा पडलाय मेंि,ू पडू न सगळे टक्कल

अस्सा संसार सुरेख बाई पडलेय त्यात अडकू न
रामरािांचा येतो राग मला येताजाता सडकू न

उगा म्हणू नका बाई मी काढते उणेिण
ु े
लाजतच घेते बाई ह्यांच्या नािाचे हे उखाणे
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९

अहो.. ऐकलंत का?
अहो

मला मेलीला काय

ऐकलंत का?

मला व्हायचंच पारखं

के व्हापासून ओरडतेय
ऐकताय का?

माझं काय व्हायचेय
कु ण्णी म्हणून ऐकत नाही

मी काय म्हणते..

िेिा रे माझे काय

ऐकताय की नाही?

बोलायला मला कु णी नाही

हल्ली लिच नसतं तुमचं..
खरे य की नाही?
कशात तरी घालून बसता डोके ..
कळत का मला नाही?
येता जाता
तो मेला पेपर घेऊन बसा
वचडिायचा मला
घेतलायत तुम्ही िसा
फोडू न ओरडते मी घसा

जाऊ द्या नका ऐकू
मीच बसते कशी गप्प
बघतेय कसे घर नाही
होत माझ्यावशिाय ठप्प
तुम्हाला म्हटले म्हणून
गुजगोष्टी मनीच्या सांगू चार
पण माझे ऐकतेय कोण
तुम्ही वबझी नाही का फार

वन मग म्हणता ..

मलाच मेलीला

मी बोलते व्हसाव्हसा

नाही काही काम

जाऊ िे झाले
होऊ िे तुमच्या मनासारखं

तुम्हीच िमता रोज
मी करते ना घरी आराम
25

ऐका ना ...

तुम्ही गयािया

घेऊन या िोन जुड्या पालक

आज मात्र नाही

एक दकलो कोबी..

करणार तुमची गय

कपडे घेऊन या मावहतीय ना

वबघडिा हिी वततकी

कोपऱ्यािरचा धोबी..

माझी तुम्ही लय

विसराल की

ऑदफसातले काम

ठे िाल लिात?

ठे िता ना ध्यानात बरे

की वचठ्ठीच िेऊ

माझेच चुकते मेलीचे

वलहून वखशात?

आहे तुमचेच ते खरे

पण मला मावहतीय

मी सोडणार नाही संधी

वचठ्ठी आहे हेच विसराल

आज अशी रागिायची

चार गोष्टी सांवगतल्या

आज मुळ्ळी रूसिा

त्यातल्या िोन विसराल

मी नाही सोडायची

काहीच नाहीतर म्हणाल

तुम्ही म्हणणार आता

अगं चश्माच विसरलो

जाऊ िेत रागरूसिा

नाहीतर उगाच सांगाल

तुमच्या बोलण्याचा

के ळीच्या सालािरून घसरलो

अथप मला ठाऊकै फसिा

माझे काय मेलीचे

आता मी अशी

येते मला िया

फसायची नाही

उगाच म्हणून करता

रूसिा माझा
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सोडायची नाही

मुळ्ळी फसायची नाय

याल मग हळू च

अहो..

लाडीगोडी लािायला

ऐकताय ना हो..

मागच्या िेळेसारखे

नाही म्हणजे

हळू च फसिायला

मी एकटीच ना बोलतेय
लि कु ठे य तुमचे

माझा रूसिा मी

जाऊ िे..

मुळ्ळी सोडायची नाय

उगाच म्हणाल..

मागच्या िेळेसारखी

ओरडतेय!
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१०

भांडण!
काय होई सांगू जाता

माझ्या मनातले

अन् काही सांगू जातो

तुला मी बरे

िाि नाही गं तुला

माझे नुस्तेच सांगणे

तू म्हणतेस तुझेच

शब्ि अंवतम वन खरे

मान्यच करािे
नाही, ठाऊक आहे

लागते ना मला
मला ते ना खरे

बोलून तुझ्याशी

वचत्त हलके होई

म्हणून सांगण्याचा

यत्न मन माझे करे

पण ऐकू न घेशील

असली तू नाही

करशी म्हणते तू

हेका माझाच खरे

मज न कळते

कसला माझा हेका

जेव्हा बोललोच नाही

काहीच मी बरे ?

करतो बोलण्याचा

िुबळा प्रयत्न

तरीही म्हणतो मी

तुझेच ग खरे

तरीही का न घेशी

शब्ि िोन ते ऐकू न

माझेच ग तारू

कसेबसेच ते तरे
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सांगसांगून तुला

इतके कळले

माझ्या काठीला

न आिाज हे खरे

मान्य आहेच मला

तुझा शब्ि अंवतम

शेिटी चूक माझीच

हे मान्य मज बरे

हरण्याची तुलाच

असली का हौस

फु काच का गड्या

घालतोस िाि

असतील मावहती

संसाराचे वनयम

मग रे असले

सोडू न िे नाि

तू जाशी न ऐकताच

वनघूनी तरातरा

संिािाचा प्रयत्न ..

मीच गोरामोरा

तुझ्याशी बोलून

कळले जरा

आपुलाच िाि

आपणाशी बरा!
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११

बेंडबाजा!
तूच माझी राणी

ज्िालामुखीचा ..

म्हणून न सांगतो कु णाला ..
न म्हटल्यास येईल ना..

आवण िाटेल मला त्याहून

आणीबाणी!

सोपे आहे
तोफे तोंडी जाणे

मग पेटेल एक िणिा

ककं िा

ककं िा

किावचत चािून खाणे

शाळे तल्या सारखा

लोखंडाचे चणे..

उभा करशील
मला ओणिा..

म्हणून म्हणतो गं..
आणून डोळा पाणी..

ककं िा घडिून आणशील प्रलय

तूच..

नुसत्या डोळ्यांतल्या धारांनी

तूच माझी राणी

आवण डोळे िीपतील माझे

तूच ग माझी राणी..

माझ्याच
अकलेच्या तुटलेल्या ताऱ्यांनी

फक्त गडे
एकच पडतो प्रश्न

होईल किावचत

बघ आहे का उत्तर..

उद्रेक तुझ्यासारख्या

एकच आहे गं

सूयपमुखीच्या

नाहीत प्रश्न सत्तर
30

राज्ञी असते एका सम्राटाची ना?

प्रश्न इतकाच ग राणी ..

अन्

विचारतो.. थांब वपऊन

राणी तर असते राजाची ना?

घोटभर पाणी..

तर ..
तू असशील जर राणी
तू राणी तर मी राजा

तर मी आहेच की राजा..

मग होईल माझा गाजािाजा

मग असा गुलामासारखा
का िाजतोय

तू सम्राज्ञी तर मी सम्राट..

माझा बेंडबाजा?

बघतच रहा आमचा थाटमाट..
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१२

भविष्य!
पाहता प्रथम तुज
हलले काळजात काही

का ज्योवतर्ष हे नाहीच शास्त्र
चालविताना पाहूनी तू आज
ति वजव्हेचे धारिार अस्त्र

त्या तुझ्या लोचनात

आज बंि डोळे उघडले

मी भविष्य माझेच पाही

इतके च त्यांना मावहती

एकिाच पावहले तू
नजर तुझी प्रेमभरी

पाठलाग कटरती अता
आज्ञा तुझ्या मज मागुती

वलवहली गेली प्रेमकथा

का पटर मज िाटते

मज नकळत ििपभरी

आज्ञेत तुवझयाच राहणे

होते बंि डोळ्यांत माझ्या
भविष्य ते माझे असे

बांधूनी झापडे स्ितःहून
इकडे न वतकडे पाहणे

का सांगािे कु णाला

म्हणती ताकि प्रेमाची

जे मनी माझ्या िसे

हीच का ती गडे ?

समजत होतो मी कु णी
ज्योवतर्षी ही स्ितःला

इशारा नजरे चा म्हणती
हाच का तो गडे?

िाखवित बंि डोळ्यांत

दिसते आता मला भविष्य

स्िप्ने मी माझी स्ितःला

न ज्योवतर्ष पाहता

कळते आज मला

का हिा तो ज्योवतर्षी
तुजला असा मी साहता!
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१३

तेव्हा ..
आवण आता! (२)
१
तो:
आठिेन हे दिन कधी नंतर
िाटूनी येईल तरीही कं ठ
हाय मी बुडलो असा
प्रेमात तुझ्या हा आकं ठ..
आता..
तुला पाहुनी िाटे मला मी
हलाहल पचविलेला नीलकं ठ
ती:
दििस असती हे असे
मी आतुर अन् उत्कं ठ
ऐकता िाणी तुझी
छातीत धडधड न् मी िीणकं ठ..
आता..
आज बोलले तुझ्याशी की
चहा लागतो घालूनी सुंठ
२
33

तो:
स्िप्नातूनही दिसतो सखी
चेहरा तुझाच लाजरा
हर एक िण तुझ्यासिे
करतो उत्सिासम साजरा
आता..
काय चुकले माझे आता
सांगूवनया तरी जा जरा
ती:
आज आणणार राजा
मजसाठीच बटमोगरा
पाहते रे स्िप्न मी ही
संसार माझा गोवजरा ..
आता..
पाय पसरूनी लोळतोस
भरूनी अपुला तोबरा
३
तो:
मावहती आहे मला
हीरो आहेच गं तुझा मी
िट आहेच माझीही असली
आहे असा मी असामी ..
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आता..
काळ बिलला िेळ ही
राज्य तुझेच, मी कटरतो गुलामी
ती:
संकेत असला मीलनाचा
राजाच तू अन् राणी मी
दिव्य आपल्या प्रेमाची
बघेलच जग जणू सुनामी
आता..
का इतका तू बिललास रे
कसल्याच ना येतोस कामी?
४
तो:
ज्या गल्लीत न घर तुझे
गल्लीत त्या िळणार नाही
भुंकले कु त्रे अंगािर तुझे
मी तरी पळणार नाही ..
आता:
जीि प्यारा मज सखी
मी असा बधणार नाही!
ती:
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तू सखा वजिलगा असा
ते तुझे तुला कळणार नाही
िाट पाहते सिा तुझीच रे
रात्र ही सरणार नाही
ती:
िर्षाांत इतका ओळखतो कु त्रा काळा
तो ही ढु ंकूनी बघणार नाही!
५
तो:
कु णीही काहीही म्हणा
प्रेमास न जाई तडा
विरघळू न जाई असा मी
प्रेमाचा ति पडतसे सडा ..
आता..
खातो रांधलेला भात रोज
िाती कां येई खडा
ती:
के तकीचे फू ल तुझे मी
मंि िरिळे के िडा
भेटलासी तू अन् िाटे भरे
मावझया पुण्याचा घडा
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आता..
िैि माझे आवण काय..
िाटला होतास असामी मज बडा!
६
तो:
तू दकती ठे ि अनमोल असशी
कधी सखी तुला कळणार नाही
स्िप्ने तुझी सोनेरी पडती
उघडू न डोळे मी बघणार नाही ..
आता..
सोने नव्हे कथील आहे
कळले मला पण िळणार नाही!
ती:
दििस सोनेरी असे
सांगूनही कळणार नाही
कसला तू आहेस राजा
सांगूनी कु णा पटणार नाही..
आता..
हाय झालास कसा असा
चेक जो िटणार नाही?
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१४

प्रेमिीर!
ठाऊक नसेल तुम्हाला

िाटले की लजंकलोच

एके काळी मी शूर होतो

होतो असा गुमीत मी

लढायचो मी असाही

िाढले काय सामोरी

असला (प्रेम)िीर होतो

होतो असा धुंिीत मी

नसायची हाती माझ्या

काय के ले प्रथम वप्रयेने

तलिार ककं िा ढाल

वन:शस्त्र असा मी झालो

तरीही होतो लढिय्या

लजंकले प्रथम प्रेम वतयेचे

आज असती असले हाल

वन:शब्ि पूणप मी झालो

नाही ठािकी कु णा

के ले मग गारि वतने

कधी कसा बिललो

कळले ना कधी हरलो लढाई

करूनी म्यान तलिार

चढविले लोण एक एक

पार आता गळपटलो

करीत वतने ही चढाई

झाले काय असािे

होतो कसा एके काळी

अंिाज असे का कु णा?

आठिेल का ते कु णा?

असला जर संसारी तुम्ही

आवणत उत्साह उसना

अनुभि नसेलच उणा

करीत होतो त्या िल्गना

आक्रमण के ले आवण

आज आहे ठाऊकी

लजंकलो प्रेमाची लढाई

वन:शस्त्र मी वन:शब्ि मी

जाहलो नकळत चतुभुपज

अन् वप्रयेच्या प्रेमपाशी

मारता मारता बढाई

हाय! आहे हतबुद्ध मी!
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१५

कविराजांची कविता
िाटले तुला पावहले तेव्हा
वमटली लचंता जन्मभराची
वमळे ल कु णी श्रोता हुकु मी
ऐकिीन चळत तुज कवितांची
करीन कविता मी
वखटवपट करूनी
ऐकशील पापण्या
वपटवपट करूनी
माझ्याकडे बघत राहशील
अवनवमर्ष तुझ्या नेत्रसुमांनी
न्हाऊन वनघशील शब्िभ्रमात
माझ्या कोमल शब्ि फु लांनी
कृ ताथप होऊन आवण म्हणशील
ऐकत रहािे असे िाटते..
तूच असा शब्ि जािूगर
होय.. मला ते ही पटते!
करून चंबू ति गालांचा
म्हणशील,
बोल कविता पुन्हा एकिा
म्हणेन मी ही माझे राणी
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तू म्हणशील तर म्हणेन शतिा
कविता 'बोलेन' मी तुजसाठी
ह्रियही खोलेन तुझ्याच साठी
तृप्त मनाने गाई गाणे
आपसूक ये ओठी तराणे

मग घडले ते सारे मधले
शुभमंगल ते अपुले घडले
माझीच अष्टके मंगल गात
जडले म्हणे जन्माचे नातं
पडती अिता डोईिरती
अन्
झालीस म्हणे तू शहाणसुरती!
अशी बिललीस, झालीस शहाणी
आवण बिलली अशी कहाणी

आज आता एकच दिसते
पोरिड्यातच तू मश्गूल असते
आज रातीला वनद्रेआधी
उद्याचीच तुज लचंता खाते
तुजला नाही आता सिड
ऐकाियास िोन ही ओळी
म्हणतेस.. कविराज
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नकोस भटकू घेऊन झोळी
वलवहणे माझे जणू जड ओझे
झाले संसारासाठी तुवझया
काही बाही तू कारण काढू न
पाठी लागसी तूच मावझया
अन्
त्या दििशी व्हािे असले
का न पडािी डोक्याची शकले
असा कसा के लास तू कहर
आण म्हणे रे शनची साखर!
हाय!
किी तो कळिळू न उठला
ज्याला त्याला सांगत सुटला
प्रवतसृष्टीचा जणू मी ईश्वर
त्यास कशा या लचंता नश्वर
दकती तुझी गं ही अनुिारी
त्यास कशास ही िुवनयािारी
बिलेल लेखणी सारी िुवनया
फटक्यात किीची असे ती दकमया
ताकि ज्याच्या अशी शब्िात
अडकािे का त्याने िुपट्यात!

काय जाहले आज कळे मज
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झाली काही चूकच माझी
जुन्या दिनांतच पडलो अडकू न
मन तर नाही अशास राजी
आज जाणिे उभे मनोरे
होते के िळ ते शब्िांचे
बंगलेच ते होते के िळ
कळले नव्हते पटर पत्तयांचे !
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१६

तेव्हा आवण आता.. (३)
एका कविपत्नीचे मनोगत!

कवितेच्या जािे गािा, भेटेल वतथे मज रािा
उभा वतथे श्रीहरी तो, मंजूळ िाजिीत पािा

मुरलीच्या मंि स्िरांनी मोहूनी मन गेले माझे
आठविते िण प्रेमाचे अजूनही मनात ताजे

होते मी त्यािर आवशक शब्ि तयाचे मोहक होते
माझ्याच नवशबािर मी भाळू नी गेले होते

करी काव्य मजिरती तो मी अिखळ तरूणी होते
आठविते ते दिन मी आता, प्रेमात िाहून गेले होते ..

हाय ! आठविते का मी सारे माझीच वनिड ही होती
कवितांच्या बाडाची तेव्हा कल्पना मुळी ना होती

उठता बसता हा कवि तर जमिीत बसतो ओळी
मवहन्याच्या खचापसाठी का घेऊन दफरू मी झोळी?
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घालून शब्िां का जळते घरी िो िेळेची चूल
पावहजेत येथे िमड्या, का उपयोगी काव्याचे फू ल?

कौतुक करती सगळे , त्यास वमळते िाह िाही
घरी आहे म्हणािे कोणी, त्यांना काव्य पोसत नाही!

मागता मी काही येथ,े वमळतात मला का ओळी?
िैिा रे असली का तू, दिली मला टरकामी झोळी!
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१७

घरोघरी .. १
अहो चहा म्हणून

अगं ते कु ठे आहे

बनिता येत नाही हो मला

ती सुद्धा अशी आहे

अगिी तूरडाळ वन चणाडाळीतला

करीत राहते कामे अशी

फरकही समजत नाही मला

थकतेच अगिी शेिटी

मेथी कु ठली न पालक कु ठला

सांगते झोपताना िळता कु शी

ठाऊकच नाही मला काही

तरी पण कामे आपली

कु ठे य रूमाल कु ठे य चािी

काढू न काढू न करतच असते

मी नुसताच शोधत राही

िेिापुढचे दििे सुद्धा

हेही नसते मावहती मला

तीच सिा तेित ठे िते

काय घरात कु ठे असते
कोणास ठाऊक ही सगळं

मावहतीय काहीतरी मित

आिरून सिरून कु ठे ठे िते

के ली पावहजे वतला

उठलो सकाळी की सगळे च

खारीएिढा तरी ना िाटा

ही हातात माझ्या ठे िते

उचलायला हिा मला

घरच्या सगळ्या गोष्टींचा

का कु णास ठाऊक पण

वहशेब ही तीच ठे िते

सुरूिात मात्र होत नाही

उठलो की म्हणतो मी

होत नाही, कु णास ठाऊक

अगं हे कु ठे आहे

की मीच ती करत नाही

घरी आलो की विचारतो

ही पण म्हणते
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रोज धािपळीने थकता तुम्ही

तेव्हा आपला घाम पुसत

पडत्या फळाची घेऊन आज्ञा

खुचीिरती गप्प बसतेस

पाय पसरून लोळतो आम्ही

ठाऊक आहे कु णी तयार द्यािा
हाती तुझ्या एक कप चहा

रोज रोज जाणिते

दकती िाटेल बरे तुला

घराचे तीच घरपण आहे

विचार तर नुसता करून पहा

वतच्यािरती विसंबून

का कोण जाणे

गाडा घरचा धाित आहे

असले काही मी करत नाही

कधी म्हणतो मी

पेपर िाचत लोळत पडतो

िमली असशील खूप करतेस

आरामखुची सोडत नाही...
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१८

घरोघरी २
काय करािे आता

हिे जेिायाला गरमच

काही सुचेना बाई

तव्यािरूनच ग बाई

येण्याची झाली िेळ

करपले काही तरी

करते आता घाई

कधी खपतच त्यांना नाही

सांगते काय रूबाब

आहेत अस्से की

रािांचा माझ्या बाई

मी थकू नच जाते बाई

िण एकही उशीर

कौतुक त्यांचे पण

चालत त्यांना नाही

सांगता थकतच नाही

हिी हरे क गोष्ट

कु णी म्हणते दकती

हातीच अशी ग बाई

लाडािले त्यांना मी बाई

मी नसेन तर ह्यांचे

पण नाही तसले काही

होईल कसे ग बाई

माझ्याविन पान हलतच नाही

िे रूमाल िे चािी

कधी िाटते थोडी मी

अॉॉडपर सोडत राही

थकू न गेले बाई

मीच हिी जेथे तेथे

कु णी यािे मितीस पण

हाताने घेणे नाही

घरात मुलगी कु णीच नाही
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मुलगा एकच दिला

जात ही असली मुलाची त्यास

िैिाने मजला बाई

बायल्या बनिायचे नाही

िंशाचा दििा तो पहा
कसा तळपत राही

येईल सून हाताशी
मी स्िप्नच बघते काही

मी बघते त्याचे

मुलगीवशिाय बाई

जेिणखाण अन् सारे काही

घरास घरपण नाही

त्यालाही कसल्या मुळी
कामाची सियच नाही

कामाचा हा रगाडा
उपसून संपत नाही

आहे तोही बापासम

उरकू न उरकू न बाई

यलत्कं वचत फरकही नाही

मी थकू नच असली जाई

लग्नानंतर याचे व्हािे
कसे कळतच नाही

झाली ती इतकी िर्षे
यात बिल कसला नाही

बापाची गोष्टच िेगळी

काय सांगू िोघांचे

त्यांना काम सांगू कसे बाई

कौतुकच संपत नाही
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१९

मी आवण हे!
ह्यांचे सांगू कसे काय मी

चुकार माशी नाकािर बसते

ह्यांचे धोरण एकच असते

जगात घडू िे काही पण ते

लोळत पडू नी गािीिरती

त्याची लचंता यांना असते

हाती ितपमानाचे पत्रच असते

घरात झाला दकतीही गोंधळ

घडते जगात कोठे ही काही

वतकडे कणभर लिच नसते

वबत्तंबातमी यांना असते

माझे बाई धोरण एकच

म्हणे जग जणू यांच्यािरती

उगा काही बोलायाचे असते

सिापसाठी विसंबून असते

ऐकत नाहीत म्हणून मध्ये

अॉॉदफसात म्हणे असती वबझी हे

उगाच रूसिा आणून बसते

काम जास्त यांनाच असते

जावलम हा उपाय बाई

ओव्हरटाईम करतील के व्हा

मध्ये मध्येच मी करीत असते

टायमाचीच तर शुद्धच नसते

मग कोठे दििस काही

कु णा सांगािे मी तर काही

यांचे थोडे लि तरी असते

यांचे कधीही लिच नसते

पुढे काय.. काही नाही

गंभीर काही सांगू जाता

पवहले पाढे पंचाव्िन असते

असली चेष्टा यांना सुचते

असले असे तरी मी

सांगू जािे काही मी तर

काही सांगायाचे सोडत नसते

टुकार विनोिी काही सुचते

ऐकत नसले तर हुकु माचे

वतकडू नी उडु नी कु ठु नी कशी

डोळा पाणी तयार असते
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२०

तेव्हा आवण आता! ४
भेट वतची माझी!

कु णास ठािे मुहूतप कु ठला

आज आठवित बसतो मी

उठलो पाहून तोंड कु णाचे

त्या िेडेपणाच्या खाणखुणा

िाटले घडली भेट वतची तर
साथपक झाले जन्माचे

दििस उडाले असे भुरपकन
झाले हात िोनाचे चार

भेट स्मरते वतची न माझी

आठिती ते दिन अजूनी

होतो घेऊन हाती फू ल

िूर नाहीत ते ही फार

पाहता वतला असे िाटले
सिप जगातील बत्ती गुल

सणिाराचे दििस संपले
निलाईचेही सरले दिन

म्हटले वतला तेव्हा हे तर

हातघाईची सुरू लढाई

होती हसली ती लाजून

िास्ति हे ही िैनंदिन

विरघळले ते ह्रिय माझे
त्या हास्याला पाहून

कु ठे कशी कधी पडली
आठिते अजूनी गाठ वतची

मग भेटलो अजून आम्ही

मनात िाटे भीती अशीच ती

भेटत गेलो पुन्हा पुन्हा

मज आता त्या ग्रहमानाची !

50

२१

एका उशीराची कविता
आलो मंि पािलांनी

संकेत रुसव्याचा

वशरलो घरात मी गं

दिला बंि पापण्यांनी

हलके च जाग तुज आली
उघडले डोळे सताड तू गं

मी के ला इशारा मंि
चालण्याचा पािलांना

झाला गडे उशीर

तू स्फोट ज्िालामुखीचा

म्हणूनी िैतागलीस का तू?

के लास उघडू न लोचनांना

पाहून िाट माझी
वनद्रा अधीन ना तू?

त्या उद्रेकात लाव्हा
मी गाडू वनयाच गेलो

जेव्हा बॉस िेई काम

नाही निीन मजला

त्यास करू मी काय

तरीही भांबािून गेलो

बसतो करीत काम
मी त्यािरी वनरुपाय

करतो सराि आताशा
तुझा राग मजली सात

आलो म्हणून उशीरा

िाटते न जमेल कधीही

हलके च मंि पािलांनी

धडकी भरे उरात!
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२२

तेव्हा आवण आता.. ५
डोळे ..

जुल्मी डोळे तुझे

आठिते होते टपोरे

पावहलेस रोखून

सुंिरसे नेत्र िोन

गोष्ट ती तेव्हाची

आज मला भासतात

पाहतो मी आठिून

शंकराचे नेत्र तीन

तेव्हाचे नेत्र तुझे

िाटे तेव्हा मी

ककं िा म्हणू नयन त्यांस

होतो जणू सांब भोळा

चिु ककं िा अि तेच

अन् माझा तू वगटरजा

म्हणा त्या लोचनांस

घेतलास तृतीय डोळा

होते तेव्हा िोन नेत्र

आज पटते मला

आवण ते जुल्मी गडे

भोळा का तो शंकर

आता ति डोळ्यांतून

िाचि रे तूच मला

का बरे अवग्न पडे

हे ियाळू करूणाकर!
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२३

विसराळू इतुके..
यांचे म्हणजे असे आहे
काहीच त्यांना आठित नाही
घर समजून आपले सांगू
कु ठे जातील नेम नाही
रस्ता नाहीत चुकत पण
गल्ली हल्ली चुकू शकतात
आपले समजून कु णाच्या
घरी जाऊन बसू शकतात
जाऊन चक्क मारतात गप्पा
वपऊन चहा परत दफरतात
वनघताना येते लिात
मग उगाच सॉरी म्हणतात
आणा म्हटलं गोष्टी चार
तर िोन गोष्टी नक्की विसरतात
आल्यािर तू बोललीच नव्हतीस
असे म्हणून उगा घसरतात
असले असे तरी नाहीत विसरत
एकही काम अॉॉदफसचे बरे
घरामध्येच नसते लि
घरच्या कामासाठी हे नखरे
53

विसराळू इतुके सांगते
अिघे पन्नाशी ियमान
लग्नाला जातील तर
विसरतील कोण यजमान
प्राध्यापक निरा नको ग बाई
असले काय कामाचे
विसराळू पणाची हद्द झाली
नािच विसरतात स्ितः चे
नािािरून आठिले
आडनाि काय तर आठिले
क्कायतरीच नाि बाई
आहेत विसूभाऊ विसरले!
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२४

डॉक्टरीणबाईंची कविता
कु णी काय म्हणे त्यादििशी

त्या हाराच्या आधीच पडलाय

माझी काय म्हणे मजा आहे..

स्थेथोस्कोप येऊन गळ्यात

त्यांना काय ठाऊक

आवण तोच जास्त वप्रय आहे

मजा नाही ही सजा आहे..

मीच आहे तळ्यात मळ्यात

कारण काय विचारता..

रोज घरून जाताना

मी आहे एक डॉक्टरीणबाई

पेशंटचा नुसता विचार

और्षधवबिर्षध मागू नका

नाही काळिेळ येण्याचा

मी त्यातली मुळीच नाही

घरी कधी परत येपणार

डॉक्टरीण आहे म्हणजे

आल्यािरही घरीिारी

म्हणजे तशी काही नाही

नुसतेच फोनिर बोलत असतो

घातली माळ डॉक्टरच्या गळ्यात

'वसस्टर डू वधस ॲॉंड द्याट' असली

झाले डायरे क्ट डॉक्टरणीबाई

अॉॉडपर एके क एके क िेत सुटतो

घातली माळ डॉक्टरच्या गळ्यात

आला घरी तरी एक पाय

आवण चांगलीच बाई फसले

त्याचा हॉवस्पटलात असतो

िेळ नाही डॉक्टरला कधीच

रात्री बेरात्री झोपेतून उठू न

नाही फरक दकतीही रूसले

हॉवस्पटलाची िाट धरतो
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जाणं नाही वन येणं नाही

पाजून पाजून थकले म्हणत

सिा म्हणतो कामात आहे

सुधारेल उद्या नाही तर आज

बारसं, लग्न मुंजी नको
म्हणतो मी तर वबझी आहे

कं टाळले ग बाई या
असल्या िैद्यबुिा मुळे

दििसेंदििस असा कसा हा

सुधरण्याची िाट बघत

घरात अधपिट झोपेत असतो

िगडालाही फु टतील मुळे

बाहेर मात्र टुणटुणीत
उड्या मारत पेशंट पाहतो

िटसावित्रीला करते पूजा
नाही हरकत.. हाच निरा परत िे

आशा नाही सोडली कधी

घाल पिरी हा सात जन्मी

म्हणे कु णी डोंगरे बालामृत पाज

पण धंिा त्याला िुसरा िे!
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२५

भायाप चतुिश
प ा!
कु णी म्हणा जाया । कु णी म्हणा भायाप
उभी कर कटािरी । घेऊनी िामांगी ।। १

नाही काही कामाचा । म्हणते ती मज
सुस्त अजगर । िाटे मला ।। २

म्हणते मज ती । असशी अजागळ
तरी बळबळं । करीतो काम ।। ३

करू जातो काही । होते काहीबाही
होई अंगाची लाही । तप्त वजव्हेने ।। ४

असले नसले । कारण कसले
लीलया वजभेचा चाले । िांडपट्टा ।। ५

घरी असता ती होई । इंधन बचत
असता अशी ती । ज्िालाग्राही ।। ६

दकत्येकिा तर ती । स्ियंपाक करी
तोंडाच्या िाफे िरी । ती न ििवडता ।। ७
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असे कर् कशा । ककं िा आिडाबाई
वतजमुळे येई । आठिण तुकयाची ।। ८

येई मुखी वतजमुळे । नाि िेिाचे सिा
आठिती िेििेि । सिा किा ।। ९

वततुकेच पुण्य । बांधुवनया गाठी
पुढल्या जन्मासाठी । पडे उपयोगी ।। १०

नाि वतचे घेता । फु टे असा घाम
दफरू चार धाम । लपिीत तोंड ।। ११

नाि घेण्याची असे । लहंमत कोणाची
मी तर न मुळी । असे वहकमती ।। १२

नाही मी विठ्ठल । आहे निरा अट्टल
उभी करकटािरी । तरी रखुमाई ।। १३

वलवहतो अशा । भायाप चतुिश
प ा
सांगण्या ती िशा । आयुष्याची ।। १४
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२६

पती चििसा
म्हणे निरा कु णी। कु णी पतीिेि
कु णी म्हणती मालक । अशा चाकरास ।। १

कोण जाणे झाले । कसे असते याचे
वनभािले सारे मी । आहे म्हणूनी ।। २

माझ्याविण यास । काय तरणोपाय
असता वनरूपाय । मी नसता ।। ३

बेंगरूळ म्हणा । म्हणा अजागळ
एक ना धड काम । लचंध्या भाराभार ।। ४

कर म्हटले काही । घरात मित
िाढवितो काम उगा । लािूवनया हात ।। ५

वनस्तरता पसारा । माझा िेळ जाई सारा
त्याहून बरा । हात आपुलाच ।। ६

असे असला कसला । विसराळू अती
असलाच पती । लाभला मज ।। ७
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कु णी झाकु वन डोळे । त्यास पवतिेि म्हणे
दिसले िेिाचे जाणे । काय गुण ।। ८

बसेल कशीही टठम्म । चेहऱ्यािर माशी
उडिीत नाही तो । स्ि हाताने ।। ९

कु णी समजािे यास । वस्थतप्रज्ञता का
म्हणून का मानािे । यास िैिी ।। १०

िेिा आठिली काय । अशी अििसा
िुिश
प ेची चििसा । सांवगतसे ।। ११

करीतसे वनत्य । पती चििसा पारायण
येणे मुक्ती चारी । वमळे पवतपरायणा ।। १२

िरिर्षी मी करते । लायसन्स नूतनीकरण
मनोभािे जाते शरण । िटसावित्रीस ।। १३

िेई म्हणे िेिा । जन्मोजन्मी हाच
करण्या मी जाच । हाच योग्य ।। १४
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२७

कसं काय पािनं..
कसं काय पािनं बरं हाय का?
तुम्ही िचकलात हे खरं हाय का?
िाट पाहण्यात ग्येली बाई वशणून
अन्
तुम्ही काय चमकताय पािनं म्हनलं म्हणून?
निऱ्याला पािनंच म्हनताय आमी
कारन इचारलात तर सांगतीय ना मी
म्हण्जे त्येचं काय हाय बगा
धनी आलं घरला अशे लगबगा
कारन पुसले तर काय नाय बोलतं
उन्हाळ्यात काळं काळं ढग आले िाटतं
लई आटिड्यानंतर िेळ कसा गािला
म्हण्जे िाट्टं जनू द्येिच आता पािला
बीझी असत्यात तुम्ही लई म्हण्जे लई
धनी कसलं, पाव्हनंच म्हनािं की नाई
रात रातीला असत्यात तुम्ही वतकडं
यायला फु रसत न्हाय म्हना वहकडं
टाकू न येता वतकडं पत्तयांचे आकडं
मग आज िाट चुकली कु नीकडं वहकडं
पारािर जमतो म्हनं तुमचा अड्डा
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वहकडं पोटात पडतो घरच्यांच्या खड्डा
पार बसत्यात पारािर जमिून चारडोकी
गािगप्पा हानत्यात मारे छानछोकी
खेळत्यात म्हनं तास तास पत्तयाचे डाि
घराला बी येत जािा कं िी ना राि
घरची कोंबडी म्हनत्यात ना िाल बराबर
िाट पाहून थकते मी मनाला सांगत्ये सािर
आज कसे अचानक सूयप कु टं उगिला
मग आज िखत तुमा असा कसा घािला
तरी पन आम्ही खूश समिे हाय घरचे
मालक नायतर पािनं हाय आपल्याच घरचे
पािनं म्हटलं म्हणून नका रागािू आता
रागािू नका न धनी, बसा आता कु टं जाता?
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२८

पवतधमापची कविता
रात्री काल स्िप्नात पावहले

पण हे समजेसमजे तोिर

ते आज आले सत्यात

लागली घरात पोरे िोन रांगू..

पडले फारच महागात ते

विचार के ला नंतर मी

िाटले होते वमळे ल सस्त्यात..

स्ितःच करािे लागेल काही

पाहून माझ्या नवशबाला होते

उघडू नी बसलो बुके सारी

िाटले उघडलेच ते आता

मी उपाय दिसे का पाही..

नसती वमळाली असली जोडी

प्रयत्नांती दिसे ईश्वर

जाऊनही समुद्रापार साता..

तर यािर ही वमळे ल उत्तर

पावहले होते एक स्िप्न

खाजिून डोके थकलो

ज्याकरता काढल्या झोपा

यात गेले दििस सत्तर..

आली ती सत्यामध्ये

शेिटी झालो मी यशस्िी

आवण वतने डागल्या तोफा..

सापडला मग उपाय मजला

पवहल्यांिा ती दिसली प्रेमळ

शरणागती संपूणप वतजपुढे

िाटले पार लागेल नैया

खुश ठे िणे सिैि वतजला..

लाजायची ती अशी सुंिर

आज दफरतो बनून ज्ञानी

म्हणत हाय रे िैया..

मारे सांगत दफरतो तत्िज्ञान

बिलले ग्रहमान की

मावहती आहे स्ितःस तरी

झाला बिल वतच्यातच

आहे एक कोरडा पार्षाण..

लाजणारी तीच होती

सांगतो साऱ्यांनाच गड्यांनो

आज मी वतच्या वखशातच..

आयुष्यात एकच ध्येय ठे िा

मी पण मग बिललो की

जाणा आपुला पवतधमप

न बिलून कु णास सांगू

अन् --- वतची सेिा सुरूच ठे िा!
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२९

मी होते म्हणून ..
तुला आठितेय?
नसणारच आठित
पण नाही बरे मी विसरली..
ऐक कान िेऊन
अशी नाही िेणार विसरू
भले म्हण गाडी माझी घसरली

फार नाही.. झाली असतील
िर्षे काही िहा बारा
ककं िा अठरा िीस िगैरे..
आठिणीत आहेत सगळ्या गोष्टी
जणू कालच घडल्या जशा
होत्या सासूबाई काय म्हणाल्या िगैरे

तुझे काय, तू थोडेच ठे िशील ध्यानात
काय काय झालेले आपल्या लग्नात
आठिते अजूनही लख्ख..
नाही अजून विसरले तो तोरा
िरपि म्हणून अगिी चोरािर मोरा
ऐक..ऐकच.. नकोस चेहरा ठे ऊ मख्ख
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आता मावहतीय म्हणशील काय
त्याचा आता म्हणशील संबंधच काय
भूतकाळ ठे िते मी उकरून काढू न..
तुला नाहीच कळणार ते
खरे तर कळू नच नाही घ्यायचे ते
ठाऊक होते भविष्यात, ठे िले काय िाढू न

आठितात अजून मला बरे अशा
कधी कशी विसरे न मी
बोललेल्या साळकाया माळकाया टोचून..
तुला काय त्याचे नाही िाटत
पण जळते ज्याचे त्यालाच कळते
मी पण दिले, िोन नाकािर टटच्चून

सोडते की काय कु णाला
आले कु णी अंगािर तर घेते लशंगािर
मी पण तशी बोलले जाणून बुजून..
तरी बसले मी गुपचूप
म्हटले आपल्याला काय करायचेय
सारे घेतले ऐकू न वनमूट, मी होते म्हणून
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३०

ह्योच निरा.. ?

माझे सगळे ते लाड
आज म्हणे येताजाता

ह्योच निरा पावहजे म्हणून

नाही माझ्या वजभेला हाड

सांगते नका करू घाई
पस्तािाल नंतर म्हणाल आवण

विचारले मी मैतरणींना

असला निरा नको ग बाई

त्यांचे निरे ही म्हणे असलेच
बायकोचे कोडकौतुक

लग्नाआधी ऐकू नच घ्या

नाही त्यांना म्हणे कसले

यांच्या असल्या बाता
आणतील म्हणे गुलबकािली

सत्य म्हणे असते अकवल्पत

समुद्रापवलकडू न साता

िाटते तेच राहून राहून
स्िप्नात रं गलेले आधी

आश्वासने िेतील कसले

एक वशकलेय पाहून पाहून

चांिण्यांचा आणतील गजरा
आठितात अजून मजला

जन्म आपला बाईचा ग बाई

रहायच्या मजिर वखळू न नजरा

यांच्या कौतुकास आपण पारखेच
दकतीही घेतलीत काळजी

असले म्हणू नका पुरिायाचे

तरी निरे सगळे सारखेच
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३१

आठिते ना तुला..
आठिते ना तुला
नाही, तुला कसे आठिेल?
तू विसरणार ठाऊकचै मला
पण मी बरी विसरे न?
सासूबाई त्या दििशी काय बोलल्या
उघडे होते बरे माझे कान
तू पडलेलास तंगड्या पसरून
मी खपत होते मोडू न मान
आवण त्या तुझ्या बवहणीचा तोरा
तुला काय िाटले अशी मी विसरते
आठितात एके क शब्ि मला सांगू?
मग म्हणतो मी कशािरही घसरते
तुला कसलाच नाही पडत फरक
तुझ्या घरची ना माणसं ती
असतील घरचे मोठे ते, म्हणतोस
मला कशाला सांग त्या उचापती
कशाला म्हणजे काय सांगू
जातेय वनभािून मी आहे म्हणून
आता म्हणतोस कसा
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मी काहीही काढते खणून
आता कसा बसतोस तू
घेऊन गुळणी वमठाची
पण मावहतीय कसा बोलशील
झाकलीय मूठ सव्िालाखाची!
लख्ख आठिते सारे मला
मी विसरे न बरे कशी
कालच घडले िाटते सारे
मोठया शब्िांना पडले फशी
काय म्हणतोस? काही म्हणून नाही आठित
कशाबद्दल बोलतेय तेही तुला कळत नाही?
बरोबर आहे तुझ,ं जळतं ज्याचं त्याला कळतं
तुला िाटणारच ते उगाचच अन् काहीबाही
कधीचे म्हणून काय विचारतोयस
अगिी कालच्या सारखे आठितेय मला
घडली असतील भले िर्षे िीस पंचिीस
लख्ख दिसतेय सारे सांगते मी तुला
मला मावहतीय तू म्हणणार
मागचे कसले मी उगळू न काढते
कां नाही काढणार, मी परत सांगते
ज्याचे जळते ना त्यालाच कळते..
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३२

सु सं स्तोत्र!
सुखी संसाराचे स्तोत्र!
पटरसािे सुसंस्तोत्र िेऊनी कान l तयास सकल िेती ही मान
समजािे न अक्कल गहाण l ठे विली गा ll १
ऐसी तू माझी िातारू l सकल संकट वनिारू
तारूवनया संसार तारू l पैलतीरी नेवश गा ll २
मी ति आज्ञा पालकु l तूच गे माझी तारकु
तयाची एक एक झलकु l दििसेंदििशी गा ll ३
ती म्हणेल ती दिशा पूिप l यात आनंि अपूिप
युगे लोटली खिप वनखिप l यात बिल नसे गा ll ४
समजोनी वतज िाक्य प्रमाणं l नपेिा भोग पटरणामं
जातयेता करी प्रणामं l िो करांनी गा ll ५
येतजाता हलिी डोके l काळजाचे ना मोजीत ठोके
वबन झोक्याचे वमळती झोके l अन्यथा गा ll ६
काय जे जे तुज आकळते l ते समज तुज ना िळते
ती म्हणेल तेवच कळते l शब्ि शेिटी वतचा गा ll ७
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वििािाची न फोडे हंडी l म्हणेल त्यास हलिी मुंडी
सिा फडकिी पांढरी झंडी l तोच सुखी गा ll ८
प्रश्न जयाचा सव्हापयव्हलु l न करािी बहुत िळिळु
धोरण ठे विशी गुळमुळु l ऐकशी गा ll ९
व्रत हे जे न कटरती l धोका तयांचे प्रकृ ती
जेणे होईल स्िपत्नी स्िीकृ ती l ते ते करशी गा ll १०
शतकानुशतके लोक म्हवणतले l या स्तोत्रे काय सावधले
पत्नीिेिीची पूजा बांवधयले l तेची तगले गा ll ११
सुसस्त्र
ं ोचे करती पठण l त्यास सिप िु:ख मुक्ती जाण
आनंि संसाराची खाण l असशी गा ll १२
नाही समजेल हे ज्या येरू l समजािे त्या असला भैरू
कोपरापासूनी नमस्कारू l करािा गा ll १३
बहुत सुकृताची जोडी l तद्नंतरच ही जमे जोडी
परं तु हे रहस्य कधी ना फोडी l वतजपाशी गा ll १४
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे १२ िे िर्षप. डॉ. वनतीन मोरे यांचे हे १८ िे पुस्तक.
डॉ. वनतीन मोरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक, आपली यशस्िी श्वसनरोग
तज्ञाची सेिा पार पाडत असतानाचा विरं गुळा म्हणून वलहीतात. त्यांच्या खुसखुशीत
विनोिी सावहत्याचे ि नाटकांचे चाहते आता जगभर पसरले आहेत. अनेक
व्यािसावयक प्रकाशक त्यांना मानधन िेऊन त्यांची पुस्तके प्रकावशत करायला तयार
अहेत. पण डॉ. वनतीनजी आपली सिप पुस्तके ई सावहत्यच्या माध्यमातून
जगभरातील िाचकांना विनामूल्य िेतात. असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती
असते. आवण त्यातून कसलीही अवभलार्षा नसते. मराठी भार्षेच्या सुिि
ै ाने गेली िोन
हजार िर्षे किीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परं परा सुरू आहे.
अखंड. अजरामर. म्हणून तर शिंभू गणपुले (िऊ पुस्तके ), डॉ. मुरलीधर जािडेकर
(९ पुस्तके ), डॉ. र्सिंत बागुल (बारा पुस्तके ), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके ),
अनर्िाश िगरकर ( चार पुस्तके ), डॉ. नस्मता दामले (सात पुस्तके ), अिील
र्ाकणकर (६ पुस्तके ), अििंत पार्सकर(चार पुस्तके ), मधू नशरगािंर्कर (दोि),
अशोक कोठारे (८ िजार पािािंचे मिाभारत), श्री. विजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथप),
मोिि मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे र्ैज्ञानिक), सिंगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १०
पुस्तके ), डॉ. र्ृर्ाली जोशी (८ पुस्तके ) उल्हास हरी जोशी(५), नंदिनी िेशमुख (५),
सुजाता चव्हाण (४), नर्िीता देशपािंडे (४ पुस्तके असे अिेक ज्येष्ठ र् अिुभर्ी,
कसलेले लेखक ई सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोिोचर्तात.
एकिी पैशाची अपेिा ि ठे र्ता.
अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददर्स मराठीचा सानित्य र्ृि
जागनतक पटलार्र आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. यात ई
सानित्य प्रनतष्ठाि एकटे िािी. िी एक मोठी चळर्ळ आिे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे
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उभी रिात आिेत. त्या त्या व्यासपीठािंतूि िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिेत.
आनण या सर्ांचा सामूनिक स्र्र गगिाला नभडू ि म्िणतो आिे.

आवण ग्रंथोपजीविये । विशेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
िृष्टािृष्ट विजयें । होआिे जी ।
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