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* अपडण पनत्रका * 

आपलेपणा जपिू 

मैत्रीची दोर नटकनवणाऱ्या 

सवड नमत्रािंिा समनपडत....! 

  



  * कवीचे मिोगत *  

 वयात आल्यावर एखाद्याच्या हृदयात 

प्रेमाचा िकळत पाझर फुटणे िी सािनजकच 

िैसनगडक बाब आि.े तसिं पानिलिं तर, प्रेम ि े

कधी कुणावर ठरविू केले जात िािी. आनण 

ठरविू केलेलिं प्रेम ि े नचरकाल नटकेलच 

असिंिी िािी. आयषु्याच्या वळणावरच्या वयातिू वाटचाल करीत 

असतािा नकत्येक तरुण-तरुणी प्रेमाच्या सागरात सराडस स्वतःला 

झोकूि दतेात. पण त्यावेळी िेमकिं  ते सागर ि े अथािंग, नवशाल अि 

व्यापक असते िचे मळुात नवसरलेले असतात. अि ज्यावेळी सागराची 

खोली मोजणे आवाक्याबािरे िोऊि जाते तेव्िा धडपड सरुू िोते ती 

या प्रेम सागरातिू बािरे पडण्याची, स्वतःला सरुनित करण्याची... पण 

नमत्रािंिो निव्वळ वासिेच्या आिारी जाऊि कुणा एखाद्यावरती बसलेलिं 

मि ि ेिनणक असिू त्या शरीराबद्दल निमाडण झालेल आकर्डण म्िणजे 

शदु्ध प्रेम कदानप िव्िचे. ि भेटता, ि बोलता... फक्त हृदयाच्या 

स्पिंदिावरुि चािूल लागलेलिं जाणवण म्िणजे प्रेमचिं... 

 तसिं पानिलिं तर, आमच्याकडे प्रेमवीरािंच्या अिेक कथा सािंनगतले 

जातातच. तारुण्यपण जगत असतािंिा प्रत्येकािेच िक्कीच कुणा 

एकावर तरी निस्वाथड प्रेम कराविं आनण त्या प्रेमाची अिभुतूी िी 

घ्यावीच. मयाडनदत मािनसकतेच्या पलीकडे जाऊि प्रेमाचा खरा अथड 

जाणिू घेतला तर िक्कीच त्या प्रेमाचा अथड आनण सार िा आयषु्यभर 



परेुल इतकी नशदोरी दऊेिच जातो. तारुण्यपणाच्या उिंबरठ्यावर 

असतािा मलािी कनवता नलनिण्याची आवड निमाडण झाली. िी आवड 

नदवसागनणक माझ्याशी अनधक जवळीकता साधिू छिंद कधी बिला 

ििेी कळाले िािी. नमसरूडिी ि उगवलेल्या वयात शब्दबद्ध केलेल्या 

ह्या साऱ्या कनवता भनवष्यात कधीतरी प्रकानशत िोतील ह्याचा 

नतळमात्र नवचार कधी केला िव्िता. पण आज जाणत्या वयात त्या 

अजाणत्या वयात नलनिलेल्या कनवता एकनत्रत करुि त्या साऱ्या एका 

कनवतासिंग्रिाच्या माध्यमातिू प्रकानशत करावे अशी मागील अिेक 

नदवसािंपासिू मिात चलनबचल चाल ूिोती. या सिंदभाडत मिात चाल ू

असलेल्या नवचारािंच्या घालमेलासिंदभाडत आमचे मागडदशडक गरुू तथा 

प्रनसद्ध सानिनत्यक श्री िागोराव सायन्िा येवतीकर सर (िा सा सर) 

यािंच्याशी चचाड केली. मी बोलिू दाखनवलेल्या माझ्या इच्छेला 

येवतीकर सरािंिी िणाधाडत िोकार दऊेि सवोतोपरी सिकायड आनण 

मागडदशडि करण्याचे वचि नदले. आज माझा िा पनिलाच प्रयत्ि असिू 

या प्रयत्िाला सवडप्रथम बळ दणेारे व्यनक्तमत्व म्िणजे आदरणीय श्री 

िागोराव येवतीकर सर.  

 माझ्या सारख्या िवोनदत कवीच्या ह्या प्रयत्िास आपणिी सारे बळ 

द्याल, अशी अपेिा करतो.  

- प्रा. नितीि दत्तात्रय दारमोड  

  



 * प्रस्ताविा * 

प्रेमाचा गारवा - ई-कनवता सिंग्रि  

-------------------------- 

कनवता रनसक िो - िमस्कार  

-------------------------------------------------- 

मराठवाड्यातील िािंदडे येथे मिानवद्यालयात अध्यापि करीत 

असलेले प्रा.नितीि दारमोड ि ेव्याख्याते म्िणिू सवडपररनचत आिते. 

या प्रनसध्द व्यनक्तमत्वाचा - कवी म्िणिू करूि दणे्याचा िा योग 

सानिनत्यक व स्तिंभ लेखक ,माझे नमत्र श्री .िासा तथा िागोराव 

येवतीकरसर यािंचे मळेु आला आि.े 

येवतीकरसरािंिी प्रा.नितीि दारमोड यािंच्या इ-बकु -कनवता सिंग्रि 

.."प्रेमाचा गारवा " ची प्रस्ताविा मी नलिावी अशी सचुिा -नवििंती 

केली, त्यािंचा माि राखिू . सिंग्रिाचे ि ेप्रास्तनवक करतो आि.े. 

 

नमत्र िो - 

प्रा.नितीि दारमोड यािंचा ई-कनवता सिंग्रिाचे नशर्डक - प्रेमाचा गारवा " 

अस ेआि.े  

कनवमिाला कनवतेतिू व्यक्त िोण्याची असोशी असते , िीच असोशी 

या कवीला असणे अगदी स्वाभानवक आि.े  

 

आपल्या मिाला एक निलेप आनण निमडल असे समाधाि देणारी 

भाविा- म्िणजेच प्रेम ,"असे सोप्या शब्दात मी सािंगेि. 

या अडीच अिराची जाद ूमाणसाच्या मिाला जगण्याची नदशा दतेे . 



कवी नितीि दारमोड यािंच्या इ- सिंग्रिात प्रेम-नवर्यक कनवता तर 

आितेच ,त्यािंच्या कािी कनवता या जीवि नवर्यक आिते..ज्यात 

कवी 

जीविाच्या नवनवध रिंगावर व्यक्त िोतो. 

प्रेमनवर्यक नवनवध भाव-भाविा या कनवतािंमधिू वाचकािंिा 

नदसतील. प्रेमात पडल्याचा साक्ष्तत्कार , प्रेम-भाविेचा स्पशड मिाला  

िोण्याचा िण , नतचा सिवास , नतच्या आठवणी , नतचा नवरि ..असे 

भाव-तरिंग या सिंग्रिातील कनवतातिू उमटले आिते  

 

िा कवी िवोनदत आि.े. प्रस्ततुचे "प्रेमाचा गारवा " ि ेई-बकु 

"त्याच्या या प्रवासाचा िा आरिंभ आि े,ि ेलिात घेतले की मग , 

 त्यािे कनवता-लेखिाचे तिंत्र अजिू नशकायचे आि े.ि ेिी जाणवते 

अशा वेळी आपण या कवीला धीर दते समजाविू सािंगणे आपले काम 

आि े, 

ते म्िणजे लेखि -सराव आनण अभ्यास " या दोन्िीिे कवीचा लेखि -

अनवष्कार  

अनधक प्रभावी वाटेल असा िोऊ शकेल  

िी अपेिा कवी.नितीि दारमोडे यािंच्या कनवतेकडूि पणूड िोईल याची 

खात्री आि.े 

 

प्रेमाचा गारवा " या ई-कनवता सिंग्रिातील प्रेम कनवतािंची एक छोटी 

झलक  

 



१. 

"प्रेम म्िणजे काय िो  

दवेा कडूि नमळालेली दणेगी िो  

उगाच म्िणत िािीत "रेशीमबिंध " ह्याला  

सीमाच िसते त्या अतटू िात्याला .. 

 

२. 

प्रेमाचा गारवा - शीर्डक कनवता  

----------------------------------------- 

प्रेमाचा तो गारवा  

जण ूमिी पाउस पडावा ' 

नचिंब वाटेल आपल्या जीवा  

म्िणिू वाटतो सदा िवा िवा .. 

------------------------------------------------ 

३. प्रेमात काय शक्ती असते ..ि ेअथाडतच प्रेमात पडलेल्या कवीला 

जाणवले ते या शब्दात आले आि.े. 

  

नतच्या प्रेमािे काय केल? 

-------------------------------------- 

नतच्या प्रेमािे मला माणूस बिवलिं  

अि माणसू म्िणिू भाविा जपायला नशकवलिं  

---------------------------------------------------------- 

४. प्रेमाचा मौसम . 



िा प्यार का मौसम ..कवीच्या मिाला काय वाटतो पिा .. 

अजब मौसम  

------------------------ 

या धुिंद मौसमात  

मस्तीत रािावे  

जागे असिू िी सवड  

स्वप्िीच पिावे  

------------------------------------ 

िवोनदत कवींचे कनवता लेखि " वाचकािंिी त्याला प्रोत्सािि 

दणे्याच्या भनूमकेतिू वाचले तर  

लेखि - प्रनतभा अनधक उत्स्फुतडपणे नवकनसत िोण्यास मोठीच मदत 

िोईल .  

म्िणिू .. उदार दृष्टीकोिातिू िव्या कवींचे स्वागत करायला िवे 

आि.ेअसे या निनमत्तािे सचुवावे वाटते. 

 

कवी- प्रा.नितीि दारमोड यािंच्या कनवता लेखिाची िवीि वाटचाल 

िव्या जोमािे िोत रािील .. 

या प्रवासाठी त्यािंिा शभेुच्छा . 

-------------------------- 

-अरुण नव.देशपािंडे 

बावधि-(बु)-पणेु. 

9850177342 

  



* शभेुच्छा * 

शभेुच्छा .....!  

कनववयड मिंगेश पाडगावकरािंची 'प्रेम म्िणजे प्रेम म्िणजे प्रेम असतिं ! 

तमुचिं आणी आमचिं अगदी 'सेम' असतिं ! िी कनवता वाचल्यावर 

वाटतिं की सवाांच्या प्रेमाच्या कथा व कनवता सारख्याच असतात. मात्र 

प्रा. नितीि दारमोड यािंच्या प्रेमाच्या कनवता अपवाद वाटतात. 

त्यािंच्या कनवता वाचल्यावर प्रेमानवर्यी आदर वाढण्यास मदत 

नमळते. प्रेमाचा गारवा या कनवतेत ते नलनितात  

 

प्रेम म्िणजे असते काय िो? 

मिातील भाविािंचा पाऊस.. दसुरिं काय िो | 

प्रत्येकािे प्रेम करायचिं असतिं 

भाविािंच्या पावसात नचिंब नभजायचिं असतिं || 

 

प्रेमाची व्याख्या म्िणजे प्रत्येकािंच्या भाविा असतात ते जपायला 

पानिजे असा सिंदशे दतेात. प्रत्येक कनवतेतिू त्यािंिी प्रेमाला पािण्याचा 

एक िवा दृनष्टकोि व आयाम नदला आि.े  

तारुण्याचा काळ िा स्वप्िासारखा असतो. प्रेम िावाच्या अडीच 

अिरािंत प्रत्येक तरुण-तरुणी एवढिं डुिंबिू जातात की, त्या दलदलीतिू 

सिीसलामत बािरे पडणे नकत्येक जणािंिा जमत िािी. 

मिानवद्यालयात नशकत असतािंिा मिात िकळत प्रेमाचे धमुारे 

फुटायला लागतात. तरुण प्रेम या कनवतेत त्यािंचे मि दखेील तसेच 

झाले आि ेअसे वाटते, ते नलनितात 



 

काय कराविं अि काय िािी  

डोकिं  सरकतय िणोिणी |  

जगण्यासाठी 'जीवि' िािी  

अि मरण्यासाठी 'जीव' िािी || 

 

या वयात एकतफी प्रेमाचे जास्तीत जास्त प्रकार घडतात आनण 

त्यातिूच मग िको असलेल्या घटिा पािायला, ऐकायला आनण 

वाचायला नमळतात. पण प्रा. नितीि दारमोड यािंच्या प्रेमाच्या कनवता 

वाचतािंिा कवींचे एकतफी प्रेम नदसते पण जबरदस्ती कुठे नदसत िािी. 

ज्या वयात त्यािंिी या रचिा नलनिल्या, त्या वयाचा नवचार केल्यास 

अशी निस्सीम प्रेमाची भाविा निमाडण िोणे खपू मोठी गोष्ट आि.े प्रा. 

नितीि ज्या पररवारात वाढले, ज्या पररसरात वावरले, ज्या शाळा-

मिानवद्यालयात नशिण घेतले, ज्या नमत्रािंची त्यािंिा सोबत लाभली 

आि,े त्या सवड बाबीचा पररपाक म्िणजे त्यािंचा िा पनिलावनिला 

कनवतासिंग्रि िोय. भनवष्यात त्यािंची काव्यप्रनतभा भरपरू उजळू द,े 

त्यािंच्या िातिू सानित्याची अशीच अखिंनडत सेवा घडू द,े वाचकािंिा 

त्यािंच्या नवचारातील अिेक सुिंदर काव्यरचिा वाचण्यास नमळू द ेअशी 

नवदे्यची माता सरस्वती निच्या चरणी प्राथडिा करतो आनण 

काव्यसिंग्रिाला मिस्वी शभेुच्छा दतेो.  

 

प्रा. नितीि साठी ह्या चार ओळी व्यक्त करतो... 

 



नजिंदगी बिुत कुछ नसखाती ि ै। 

कभी िसँाती ि ैतो कभी रुलाती ि ै। 

पर जो िर िाल में खशु रिते िैं । 

नजिंदगी उन्िी के आगे सर झकुाती ि ै। 

 

- िासा येवतीकर, स्तिंभलेखक तथा नवर्य नशिक, कन्या शाळा 

धमाडबाद, 9423625769 

  



* शभुेच्छा * 

2005 के बाद आए िए कनवयो में प्रा. नितीि दारमोड का प्रवेश िुआ 

ि ै| "प्रेम का कारवा" यि उिका पनिला काव्यसिंग्रि ि ै| कम उमर के 

िोििार प्रनतभाशाली कनव के रुप में उिकी कीती रोशि िैं | अपिी 

काव्यरचिा द्वारा उन्िोिे आज के यवुाओ को प्रेम की सिी नदशा 

नदखािे का प्रयास नकया ि ै| 

 वैसे तो प्रेम िर व्यक्ती के जीवि सिंघर्ड का अनभन्ि अिंग ि ै| 'प्रेम' इस 

ढाई अिर को समझिे का प्रयास कनव िे नकया ि ै| उिके काव्य में 

नप्रयसी के नवरि का दःुख, नप्रयसी के िखरे, एकतफी प्यार के 

दषु्पररणाम, प्रेम का व्यापार, प्रमे का सौंदयड और प्यार की खट्टी-नमट्टी 

यादो का नचत्रण िुआ ि ै|  

 प्रा. नितीि दारमोड सामानजक और राजकीय िेत्र में अग्रेसर ि ै| 

सानिनत्यक िेत्र में भी उिका यि प्रयास उज्वल भनवष्य की नचिंगारी ि ै

| आशा करता िूिं, कनव ऐसा िी सानित्य नलखते रि े| उिके 

काव्यसिंग्रि को बिुत-बिुत बधाई दतेा िूिं....| 

 उिके नलए कििा चािुिंगा.....  

 " जो सफर की शरुुआत करते ि,ै  

 वो मिंनजल को पार करते ि ै| 

 एक बार चलिे का िौसला तो रखो, 

 मसुानफरों का तो रस्ते भी इिंतजार करते ि ै|"  

 - प्रा.सिंजय मारोतराव दशेमुख  

 नजल्िा उपाध्यि, नििंदी अध्यापक सिंघ, िािंदडे 

  



 * अिकु्रमनणका *  

1. प्रेम  

2. तरुण प्रेम 

3. ती  

4. स्पशड 

5. मावळता पाऊस  

6. प्रेमाचा व्यविार  

7. प्रेमफूल  

8. प्रेमाचा गारवा 

9. प्रेम नवरि 

10. नतच्या प्रेमाििं काय केलिं? 

11. बिंद आठवणी  

12. प्रेम शब्द 

13. प्रेमाचा निराळा खेळ  

14. जीविफूल 

15. प्रेमऋत ू 

16. अजब मौसम  

17. हृदय तझेु  

18. साज प्रेमाचा  

19. त ूइतकिं  काय केलिंस? 

20. कसिं नवसरु गिं तलुा? 

21. फक्त तझुाच  

22. तझु्याच कररता 



23. आठवण  

24. मरण िविंय तझु्यासिंगे  

25. िको िा नवसरु  

26. तलुा काय वाटलिं? 

27. परतशील का कधी? 

28. नतचाच जीव  

29. कवी नमत्रासोबत काव्यमय सिंभार्ण  

30. कनवतेरुपी कनवता  

31. जीविाची कनवता  

32. जीविाचा अथड   



1. * पे्रम * 

 

'प्रेम' म्िणजे काय िो 

दवेाकडूि नमळालेली 'दणेगी' िो | 

उगाच म्िणत िािीत 'रेशमी बिंध' ह्याला  

सीमाच िसते त्या अतटू िात्याला ||  

'प्रेम' ि ेनिव्वळ पाण्यासारखे िो  

नपईल त्याला 'तपृ्ती' नमळेल िो |  

दनुियेतील अख्खी िीच 'अदभुत' शक्ती  

नवश्वापेिािी अशी खपू मोठी 'व्याप्ती' ||  

'जय िो' म्िणतात प्रेमात िो  

'शॉटडकट' िािी कुठलाच िो |  

प्रेमात तमु्िी 'नदलदार व्िा' िो  

प्रेमािेच 'प्रेम' नजिंकूया िो ||  

--------------------------------------- 

  



 2. * तरुण पे्रम * 

 

तरुणपणात जाताच  

आला माझ्यािी मिात नवचार |  

की आपण दखेील पािाविं  

करुि तरुण प्रेमाचा सत्कार ||  

नवचार भरपरू करुिी  

निणडय घेतला एकच मिी |  

प्रेम कराविं तरी कुणावरी  

स्वतः वरी का लावण्यरूपी तरुणीवरी ||  

शेवटी नवश्वास टाकुिी तरुणीवर  

ओढविू घेतला प्रेमरोग जीवावर | 

सचुत िािी आता या वेड्या मिाला  

नमळतच िािी कोणता उपचार या आजाराला ||  

काय कराविं अि काय िािी  

डोकिं  सरकतय िणोिणी |  

जगण्यासाठी 'जीवि' िािी  

अि मरण्यासाठी 'जीव' िािी || 

-------------------------------------- 

  



 3. * ती *  

 

त ूिसलीस की मि उदास िोतिं  

त ूनदसलीस की जीव बेवारस सटुत | 

कशी घाल ूलगाम या बेभाम मिाला  

तझु्या आठवणींनशवाय चैि िािी जीवाला || 

सौंदयड तझेु ते पािुिी 

डोळे नदपले एका िणी | 

नवचार आला मिोमिी  

िीच का ती माझी स्वप्िराणी || 

मिाला नवचार पटता पटेिा 

आठवणींतूि चेिरा जाता जाईिा | 

शेवटी समजावलिं,'थािंब रे वेड्या मिा' 

एवढा नवचार आत्ताच िको िा? 

नवचार करता करता नवचारच गेला 

अि कळलिं तेव्िा या बेधुिंद मिाला | 

त ूनतचा अि ती दसुऱ्याची  

शेवटी 'त्याग' िीच निशाणी प्रेमाची || 

--------------------------------------------- 

 

  



 4. * स्पर्श * 

 

नतच्या मिातील चािंदणे  

मला का िािी उमजले? 

माझ्या मिातील स्वप्िे  

का िािी नतला समजले? 

नतच्या त्या चमकत्या चािंदण्यािा  

स्पशड माझा कधी झाला? 

नतच्या त्या अबोल चािंदण्यािा  

भेटायला माझा चिंद्रिी निघाला ||  

नतचे ते गोनजरवाणे रुप पािुिी  

झळकली 'मेिका' माझ्या मिी | 

काय करु अि कुठूि सरुुवात  

िचे उत्तर सापडेिा नवचार करुिी || 

---------------------------------------- 

  



 5. * मावळता पाऊस * 

 

थािंबलेला पािुिी पाऊस  

झाले मि माझे िीरस |  

काय सािंग ूकाय कुणास  

घालमेल िोतोय जीवास ||  

कानलदासािंचा 'मेघदतू' आठवला  

नवचार माझ्यािी मिात आला | 

कुणीतरी असावा 'दतू' आपलुा  

नवचारािंची रवािगी करायला || 

पण नवचार िोते ते कशाचे  

माझ्या या हृदय स्पिंदिािंचे | 

गिंध िािी घेतला कुणी त्याचा  

मिात दबलेल्या त्या भाविािंचा ||  

मावळता तो पाऊस पािूिी  

नवचार चमकला माझ्या ध्यािी |  

मी काय अि तो पाऊस काय  

पािणारा आम्िािंला आता उरलिंय तरी कुणी? 

---------------------------------- 

  



 6. * पे्रमाचा व्यवहार *  

 

नतचे ते निरागस प्रेम  

पनु्िा कधीच िािी नमळणार | 

नतच्या त्या स्वप्ि चािंदण्या  

पनु्िा कधीच िािी कमावणार || 

नतच्या त्या गोड चेिऱ्यात  

मी स्वतःलाच नवसरलो | 

पण नतच्या गोड िास्यात  

मी कधीच िािी सामावलो || 

भरपरू नदलिं नतिे प्रेम िो  

पण मलाच िािी उमजल | 

स्वतःच्याच प्रेमाच्या वाटेवर  

त्यागच त्याग मी पचवलिं ||  

केलिं भरपरू कािी प्रेमासाठी  

चकू केली ती फक्त िािी दाखनवण्याची | 

माझिं प्रेम फक्त मलाच नमळणार 

िाच नवचार सदवै मिात बाळगल्याची || 

शेवटी प्रेमािेच नदला प्रेमाला त्याग  

वास्तव घडले ि ेमाझ्या जीविात | 

म्िणे नदले नतला फक्त पैसा अि राग  

खरिंच कुठे नमळते का िो प्रेम नवकत प्रत्यिात? 

  



 7. * पे्रमफूल * 

 

नतचे ते गोड िसणे  

जण ूमाझ्या काळजाचे सोिे | 

नतचे ते शािंत बसणे  

जण ूमाझे प्रेमफूल उमलणे || 

नतचा तो सदा मिमोकळेपणा  

आवडे माझ्या वेड्या मिा |  

नतचा तो िसरा चेिरा  

माझ्या हृदयातील पावसाच्या गारा || 

नतचे ते मासमु डोळे  

बघता िणी प्रीत उकळे | 

नतचे ते िळूच िसणे  

जण ूतारुण्य सलुभ लाजणे || 

नतिे सोसलेल्या त्या वेदिा  

माझ्या मिातील गलुाबी भाविा | 

नतच्या हृदयातील त्या स्पिंदिा 

गारवा दईे िकळत या मिा ||  

नतचे ते निस्वाथड प्रेम  

दईे मला स्वप्िी नवराम | 

मानझया मिी प्रीत कळेिा  

नतच्यानशवाय प्रेमफूल फुलेिा || 

  



8. * पे्रमाचा गारवा *  

 

प्रेमाचा तो गारवा  

जण ूमिी पाऊस पडावा |  

नचिंब वाटेल आपल्या जीवा  

म्िणिू वाटतो सदा िवािवा || 

प्रेम म्िणजे असते काय िो? 

मिातील भाविािंचा पाऊस.. दसुरिं काय िो | 

प्रत्येकािे प्रेम करायचिं असतिं 

भाविािंच्या पावसात नचिंब नभजायचिं असतिं || 

प्रेमावर आपला नवश्वास असेल  

स्वगड सखुिी कमी पडेल | 

खरिंच जीविमागडच बदलेल  

सखुाचा श्वास अिंतरी वसेल || 

जीविात येऊि प्रेम कराविं एकदा  

पण जपाविं त्या प्रेमाला सदा | 

प्रेम म्िणजे एक िाव असतिं 

नजथे बडुत्यालािी त्यागच आधार असतिं || 

------------------------------------------ 

  

  



9. * पे्रम नवरह * 

 

आठवणींच्या या सागरात  

परुता मी डुबलो | 

अश्रूिंच्या धारेसमवेत  

स्वतः मी नभजलो || 

अश्रूिंिा कसे थािंबव ू 

स्वतःच िािी सावरू शकत | 

आठवणींिा कसे रोख ू 

स्वप्िािंिा िािी जागव ूशकत || 

नतिे नदलेल्या प्रत्येक िणाचा  

ध्यास मिािे घेतला 

नतच्या प्रत्येक सिवासाचा  

हृदयािे आवाज जाणला || 

नतला दरू करणे म्िणजे  

जीविाशी खेळ रिंगनवणे | 

नतच्यापासिू दरू िोणे म्िणजे  

प्रेम नवरिात स्वतःला बडुनवणे || 

------------------------------------------ 

  

  



 10. * नतच्या पे्रमािं काय केलं? * 

 

नतच्या प्रेमाििं मला माणूस बिवलिं  

अि माणसू म्िणिू भाविा जपायला नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं मला आधार नदलिं 

अि आधार दऊेि सावरायला नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं मला िास्य नदलिं 

स्वतः िसिू दसुऱ्यालािी िसवायला नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं माझिं मि जाणलिं 

स्वतःच्या मिासारखिं दसुऱ्याचेिी मि जाणायला नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं माझिं श्वास राखलिं  

स्वतःचा श्वास रोखिू दसुऱ्याच जीव सािंभाळायला नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं माझ्या इच्छा िरेलिं  

स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे दसुऱ्यािंच्यािी आकािंिा पणूड करायला 

नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं माझिं स्वप्ि बिरलिं 

स्वतःच्या स्वप्िािंसारखिं इतरािंचेिी स्वप्ि फुलवायला नशकवलिं 

|| 

नतच्या प्रेमाििं माझ्या वेदिा जाणलिं 

स्वतःच्या वेदिािंवर िळूच फुिं कर मारायला नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं माझिं निस्वाथड मि जाणलिं  

अि दसुऱ्यािंशी निरपेि मिाििं जगायलािी नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं माझ्या हृदयातील स्पिंदिे जाणलिं  



हृदयाच्या आवाजाप्रमाणे प्रेमाचािी आवाज ऐकायला 

नशकवलिं || 

नतच्या प्रेमाििं माझ्यासाठी काय िािी केलिं? 

जे जे मी स्वप्िी पानिलिं....  

ते ते नतििं आठवणींत नचिंब नभजवल.... 

------------------------------------------ 

  



11. * बंद आठवणी *  

 

नतिे नदलेला प्रत्येक िण  

मी िेिमी मिात खेळवला | 

अि मिाच्या कोपऱ्यात  

त्या िणािंचा आििंद अिभुवला || 

नतचा तो प्रत्येक श्वास  

मी हृदयात जपलिं | 

अि त्या प्रत्येक श्वासावर  

फक्त नतचिंच िाव कोरलिं || 

नतचा नमळालेला प्रत्येक सिवास  

प्रेमाच्या आठवणींत बिंद केलिं | 

अि आधाराच्या वेळी  

त्या बिंद आठवणींिा पनु्िा जाग केलिं || 

ती जवळ िसतािंिािी  

नतचा नवचार कधी सटुला िािी | 

नतच्या आठवणींनशवाय  

माझा 'सयूोदय' कधी झाला िािी || 

------------------------------------------ 

  



 12. * पे्रम र्ब्द * 

 

ओठावर आलेले शब्द  

कधी फुटूच नदले िािी | 

मिात दाटलेल्या भाविा  

कधी कुणासमोर मािंडलेच िािी || 

िवी वाटत िोती प्रेमाची सावली  

पण प्रेमशब्द हृदयातच दाबली | 

मिाची समजतू आधारािे काढली  

अि प्रत्येक रात्र आठवणींिी जागनवली || 

नवरिाचा त्रास मिाला िािी सोसवत  

नतच्यानशवाय मिात दसुरिं कुणी िािी बसत || 

हृदयाच्या कोपऱ्यात एकदाच जागा भरत  

ररकामी झाल्यावर आयषु्य पश्चातापात पडतिं || 

आज ती माझी िािी म्िणिू काय झालिं  

मी तर सदवै फक्त नतचाच आि े| 

एकमेकािंच्या िातात िात िािी म्िणिू कुठे नबघडलिं  

आयषु्यभर नतच्या आठवणींची साथ तर आि े|| 

------------------------------------------ 

  



 13. * पे्रमाचा निराळा खेळ *  

 

ऊि - पावसाच्या खेळात  

प्रेमािे नचिंब नभजावे | 

अि प्रेयसीच्या सखुापायी  

नप्रयकरािे पार नझजावे || 

प्रेयसीचा एक सिवास  

नप्रयकराला िेिमी िवािवासा | 

नतच्या िकळत स्पशाडत  

याचा आििंद गगिात मावेिासा || 

प्रेयसीचे मिंजळु बोलणे  

जण ूचािंदण्यािंचा वर्ाडव िोणे | 

अि िळूच नतचे गोड िसणे  

म्िणजे मिात प्रेमसुख अिुभवणे || 

नतच्या एका िट्टासाठी  

िा नदवस - रात्र एक करणे | 

अि त्याच िट्टापायी  

ती याला एकटे टाकूि निघिू जाणे || 

------------------------------------------ 

  



 14. * जीविफूल * 

 

फुलािंचे सौंदयड पािूि  

कुणीिी प्रेम करते | 

काट्यािंिा पािूि मात्र  

कुणीतरीच जवळ घेते || 

फुलािंिाच पानिलिं तर  

काट्यािंिा अथड रािणार िािी | 

सखुाचीच अपेिा केली तर  

दःुखाला जागा उरणार िािी || 

फुलािंिा पािूि माणसूिी जगतो  

काट्यािंप्रमाणे दःुखिी पचवतो |  

जीविाचे 'समुि' तेव्िाच बितो  

दःुखातिी माणसू जेव्िा जगायला नशकतो || 

------------------------------------------ 

  



 15. * पे्रमऋतू *  

 

प्रेमाच्या सावलीत  

गाढ झोपावे | 

एकामागिू एक  

स्वप्िे पडतच रािावे || 

स्वप्िािंच्या पावसात  

नचिंब नभजावे | 

अि आठवणींचे थेंब  

डोळयािंत साठवावे || 

सखुाचा गार वारा  

मिाला झोम्बावा | 

िळूच एक झळूुक  

हृदयाला येऊि नभडावा || 

प्रेमाचा िा ऋत ू 

जीविात सुरूच रािावा |  

प्रेमसखुाचा प्रत्येक नदवस  

अखिंड, अनवरत जपावा || 

------------------------------------------ 

  



 16. * अजब मौसम *  

 

या धुिंद मौसमात  

मस्तीत रािावे |  

जागे असिूिी सवड  

स्वप्िीच पािावे ||  

िा खेळ मौसमाचा  

िेिमीच घडावा |  

नचिंब स्वप्िािंचा  

सतत पाऊस पडावा ||  

मौसमाच्या गदड छायेत  

आठवणींिा भलुवावे |  

हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात  

स्वतःला नवसरत जावे ||  

मौसमाचे ि ेिाटक  

अजब असले तरी  

प्रत्येकािे या िाटकात  

बािूलीच बििू रािावे ||  

------------------------------------------ 

  

  



17. * हृदय तुझे *  

 

प्रेमात पाडायला तलुा  

आवडत असेल तर मी  

प्रेमात पडायलािी  

तयार आि े| 

मला जाळण्यात तुला  

आििंद िोत असेल तर मी  

तझु्या नवरिात जळायलािी 

तयार आि े| 

आठवणींच्या पावसात तलुा  

नभजाविं वाटत असेल तर मी  

नचिंब आठवणी द्यायलािी  

तयार आि े|  

हृदयातील आवाजाला तुला  

जागिं करु पािायचिं असेल तर मी  

तो हृदय काढूि द्यायलािी  

तयार आि े|  

------------------------------------------ 

  



 18. * साज पे्रमाचा *  

 

नतच्या सौंदयाडचा घोट  

मी कधीच िािी प्यायलो |  

अि नतच्या साज शृिंगारात  

उगाच भटकत रानिलो ||  

नतच्या ियिािंतील तीर  

माझ्या िजरेस सरळ नभडावी | 

अि माझ्या हृदयाची घिंटी 

नतच्यासमोर आपोआप वाजावी ||  

नतच्या शब्दािंतील गोडवा  

माझ्या कािात भरभरूि साठावा |  

अि त्या एकेक शब्दावर  

मी उगीच नवचार करीत बसावा ||  

नतच्या आठवणींच्या सरी  

िेिमी मिात जागवाविं |  

अि त्या सरींत नचिंब नभजूि  

हृदय िलकेच शािंत कराविं ||  

------------------------------------------ 

  



 19. * तू इतकं काय केलंस? *  

 

कुणीतरी मला आपलिंसिं नवचारलिं,  

"नतच्यासाठी त ूइतकिं  काय केलिंस?"  

स्वतःच्या स्वप्िािंचा चरुाडा झाला असतािंिािी  

नतच्या आििंदात समाधाि मािलिं....  

स्वतःच्या सखुाचा मिाल कोसळलेला असतािंिािी 

नतच्या आठवणींच्या छताखाली वावरल.... 

स्वतःच्या इच्छा नकतीिी मारले गेले तरी  

नतच्या आकािंिावर जीवाला सािंभाळल... 

स्वतःच्या मिाला समाधाि िसतािंिािी नतचिं मि जाणिू  

नतच्याच मिाप्रमाणे जगलिं....  

स्वतःला कसलच प्रेमसखु लाभलेलिं िसतािंिािी  

निस्वाथडपणे नतच्यावर जीवापाड प्रेम केलिं.... 

स्वतःच्या आयषु्यात ती कधीच परत येणार िािी ि ेमानिती 

असतािंिािी 

नतच्यावर स्वतःपेिा जास्ती जीव लावलिं....  

स्वतःच्या हृदयाला नभडलेल्या वेदिा नवसरुि 

नतच्या छोट्याशा िास्यातिी खळखळूि िसल... 

स्वतःच्या जीविात नतच्या प्रेमसखुाची सिंधी समोर िसतािंिािी  

नतच्यावरच प्रेम तीळभरिी कमी िोऊ िािी नदलिं.... 

प्रेमाच्या सखुपायी धडपडतािा स्वतःची नदशा भरकटलेली 

असतािंिािी 



नतच्या आििंदी जीविवाटेवर स्वतःला चालवलिं... 

कुण्यातरी परक्या सिवासात ती न्िाऊि निघत असतािंिािी 

नतच्या त्या समाधािात स्वतःच सखु शोधलिं.... 

स्वतःच्या प्रेमाचा बिंगला उध्वस्त झालेलिं असतािंिािी  

नतििं दसुऱ्याबरोबर फुलनवलेल्या प्रेमघरापासिू स्वतःच्या 

सावलीलािी दरू सारलिं..... 

------------------------------------------ 

  



 20. * कसं नवसरु गं तुला? * 

 

अचािक एके नदवशी  

नतच्यासिंगे माझी गाठभेट घडली | 

नतला प्रत्यि समोर पािुिी 

नवचारािंची माझी गतीच थािंबली || 

नमळालेल्या त्या अिपेनित सुखािे  

मी परुता आििंदात उडालो िोतो | 

पण नतच्या एका सिज वाक्यािे  

आििंदाचा पारा पटकि उतरूि जातो || 

म्िणते कशी,"का करतो रे इतकिं  प्रेम"  

कधीच ि नमळणारी मी तुला | 

नवसरूि जा या प्रेमाला  

सािंभाळ आता स्वतःच्या जीवाला ||  

आता कसे सािंग ूमी नतला  

कधीच नवसरलिंय मी स्वतःला |  

हृदय जोडलिं कधीच नतच्या हृदयाला  

कसिं नवसरणार आता त्या जीवाला? || 

पण तझु्या शब्दाबािरे कधी गिं िािी गेलो  

तझु्या सािंगण्यावर प्रेमालािी नवसरायला निघालो |  

आयषु्याची वाट जरी मी चकुलो  

पण आयषु्य ि ेतझु्याच करीता जगलो ||   



21. * फक्त तुझाच *  

 

नप्रये आज माझा ध्यास जरी वेगळा असे  

तरी जीविाची आस फक्त तचू असे |  

तझुी साथ नमळण्याचा आजिी नवश्वास असे  

भलेिी वेड्या मिाचा िा भास असे ||  

तझु्या प्रेमात जरी न्िाऊि निघालो िसलो  

तरी तझु्या आठवणींत नभजल्याचा आििंद आि े|  

तझुी साथ जरी लाभली िसली  

तरी तलुा िात नदल्याचा समाधाि आि े||  

िसेल जरी नमळाला मला तझुा सिवास  

तझु्या परतीची िािी सोडली अजिूिी आस |  

तडपडत जरी असलो तझु्या प्रेमात मरुण्यास  

फक्त तझेु एकच िास्य बिेल आधार जीविास ||  

भलिेी तझु्या कोपऱ्यात माझी जागा इवलीशी असेल  

पण माझ्या हृदयात 'ताजमिल' फक्त तझुाच असेल |  

िनशबािे दरू केलिं म्िणिू काय नबघडलिं  

शेवटच्या श्वासापयांत िा जीव फक्त तझुाच असेल ||  

वेळ नमळाला चकूुि कधी तरी 

िजर टाकशील का गिं माझ्या प्रेमावरी | 

जगवतािेत मला फक्त तुझ्याच आठवणींच्या सरी 

कदानचत िीच माझ्या जीविाची वाट खरी ||   



22. * तुझ्याच कररता * 

 

त ूिािी नमळाली म्िणिू  

तक्रार िािी माझी िशीबाशी | 

कदानचत मीच चकुलोय कुठेतरी  

िी खिंत सतावते सारखी मिाशी ||  

प्रेम जरी जीवापाड केलो तरी  

व्यक्त करण्यातच वेळ चकुली |  

यातच तझु्या बिंद भाविािंिा घेऊि  

त ूजीविात सामोरी निघिू गेली ||  

इतका कसा गुिंतलोय तझु्यात  

ते िािीच गिं सािंग ूशकत |  

मिािे सोसलेल्या वेदिा समस्त  

शब्दािंिीच फक्त िािी गिं मािंडू शकत ||  

पण त ूआि ेनतथे सखुीच रािा  

तझु्या सिंसाराची बाग फुलवायचिं पािा  

माझिं काय.. तडपडतोय फक्त प्रेमाकररता | 

सरलो िािी म्िणिू काय झालिं  

उरेि आनण मरेि तर फक्त तझु्याचकररता ||  

------------------------------------------ 

  



 23. * आठवण *  

 

हृदयावरती कोरलिं कधीच तझुिं िाव  

आता िािी मिाला कुणाचीच िाव |  

हृदयातील माझ्या प्रेमाचे भाव  

आजिी वाटते फक्त तुलाच द्याविं ||  

िािी गिं नवसरु शकत कधीच तुला  

तझु्यानशवाय िािी गिं अथड मला |  

घडलिं जे मान्य िोतिं त्या नियतीला  

पण फक्त तझुाच आधार िवाय या जीवाला ||  

दःुखी िको िोऊ कधीच माझ्या नवचारािे  

कसा जगत असेल मी फक्त आठवणीिे | 

साथ जरी सोडली असली तझु्या िातािे  

पण फक्त तझुाच आवाज जाणलिंय या हृदयािे ||  

भलेिी माझ्यापासिू दरू असशील गिं  

जीविात तझु्या सखुी असशील गिं |  

रोज िसेल तरी नकमाि कधीतरी  

एकािंतात माझी आठवण काढशील का गिं? || 

तझु्याच नवचारािंिी जगायला नशकलो  

जीविाचा गाडा चालवायला लागलो |  

पण ि ेकदानप िको नवसरु  

फक्त तझु्या मािंडीवर मरण्यासाठी नजविंत रानिलो ||   



24. * मरण हवंय तुझ्या संगे *  

 

जीविाच्या काटेरी वाटेवर चालतािा  

आता खपू थकलोय गिं |  

तझु्यानविा जीवि जगतािा  

फार एकाकी पडलोय गिं ||  

तझु्या येण्याच्या प्रतीिेत  

आजिी थािंबिू आि ेगिं |  

माझ्या जीविाला सावरायला  

खरिंच त ूपरत येशील का गिं ||  

इतकिं  प्रेम करूि तुझ्यावरी 

कुठेतरी कमी पडलोय का गिं |  

जीवापाड जीव लाविूिी  

िशीबािे तलुा दरू का िेलिं गिं ||  

तझु्या प्रेमासाठी धडपडतािा  

आता सिि िोत िािी गिं |  

असिं काय गनु्िा केलिंय मी  

की फक्त त्यागच पचवतोय गिं ||  

खरिं सािंग ूका सखे एक  

दवेाकडे एकच मागतो िेिमी गिं |  

तझु्या साथीिे जरी जगलो िसलो तरी  

मरेि तर फक्त तझु्याच कुशीत गिं ||  

कािी िािी मागतोय तझु्याकडे गिं  



मरतािा तरी साथ दशेील का गिं |  

माझ्या िातात तझुा िात दऊेि  

मला मरण तझु्या सिंगे दशेील का गिं? || 

------------------------------------------ 

  



 25. * िको िा नवसरु... *  

 

िको िा नवसरु मला कधी  

आठवण तरी काढत जा कधी मधी  

परत िािी नमळणार कोणतीच सिंधी  

पण तझु्याकररता अजिूिी िवी वाट शोधी || 

नदलिं िािीस प्रेम म्िणिू  

तझु्यावरती राग माझा िािी  

कधी जवळ घेतलिं िािीस म्िणिू  

तझु्यावरती िाराज दखेील िािी  

भलेिी त ूसुखी असशील  

पण मला कधी नवसरायचिं िािी  

तझु्या फुललेल्या आयषु्यात  

मी कधीच काटा बििू येणार िािी || 

सिवासात तझु्या िािी जगलो  

म्िणिू दःुखी जरा मी आि े 

सििच करायचा िा नवरि  

ि ेमाझ्या िनशबीच आि े 

तझु्याच प्रत्येक आििंदात  

माझिंिी समाधाि शोधतो आि े 

पण आजिी िा जीव  

फक्त तझु्याचकररता वेडा आि े||  

असतीलिी अजिू दःुख  



पचवायचे मला समोर जीविात  

सगळिं कािी सिि करेि  

िास्य ठेऊि माझ्या जीविात  

पण िािीच कधी मागे िटणार  

तझु्याच गुिंतलेल्या प्रेम स्वप्िात... || 

------------------------------------------------  



 26. * तुला काय वाटल?ं *  

 

तलुा काय वाटलिं  

दोि शब्द रागात बोलली की  

माझिं प्रेम कमी िोणार?  

त ूमला सोडली म्िणिू  

मी तझु्यापासिू दरू िोणार? 

अगिं, नकतीिी नवरि सिि केला तरी  

हृदयातिू माझ्या त ूकधीच िािी निघणार 

आजिी हृदय काढूि पानिली तरी 

प्रत्येक ठोक्यातिू तझुिंच िाव ऐकायला येणार ||  

तलुा काय वाटलिं  

त ूिािी नमळाली म्िणिू  

जीविात भलत्याच मागाडवर चालणार? 

त ूसाथ िािी नदली म्िणिू  

आयषु्यात माझ्या मागे पडणार? 

अगिं, स्वतःपेिा जास्ती जीव तुझ्यावरी 

सोबत जरी िसली कुठेच िािी कमी पडणार 

आजिी तझु्या प्रेमाच्या ताकदीवरी 

सगळयािंिाच 'िास्य' वाटत जीवि जगणार ||  

तलुा काय वाटलिं  

प्रेमसखु त ूिािी नदली म्िणिू  

नवरिात मी परुता डुबणार? 



तझु्याच आठवणींत झरुत झरुत  

मिाला सारख्या वेदिा दणेार? 

अगिं, लािंब त ूगेली असली तरी  

माझा जीव फक्त तुझ्याचजवळ असणार 

आजिी िविं तेव्िा आजमाविू पािा  

तो फक्त तझु्याचकररता झरुतािंिा नदसिू येणार || 

------------------------------------------------ 

  



27. * परतर्ील का कधी? * 

 

कसा जग ूगिं तझु्यानविा  

जीव तर िा तझु्यात गुिंतलेला | 

एकटा तरी नकती गिं चालणार  

िात तझुा कधीच निसटलेला ||  

नवरि सिि नकती गिं करायचा  

असतील िा भाविा माझ्यािी मिाला | 

स्वप्ि तरी नकती रिंगनवणार  

थकलोय समजाविू या हृदयाला ||  

कमी तर कुठे िािी िा पडलो  

मग का िी तडफड माझ्याच जीवाला | 

नकती नदवस अजिू सािंभाळणार  

स्वप्िात जागलेल्या प्रत्येक भाविेला ||  

जीव लावण्यात कुठे चकुलोय का 

तझुीच आठवण प्रत्येक रात्रीला |  

सावरू शकेि माझ्या बदु्धीला 

पण आवरु कसा या वेड्या जीवाला ||  

खरिंच िािीच का कािी नकिं मत  

या माझ्या निस्वाथड वेड्या प्रेमाला |  

कधीतरी िकळत परतशील का 

एकातरी माझ्या स्वप्िाला जागवायला ||  



28. * नतचाच जीव *  

 

आयषु्याच्या या खेळात  

आता मात्र खिंबीर झालो  

नकतीिी सिंकटे आली तरी  

सामोरे जायला तयार झालो | 

अखेरच्या माझ्या श्वासापयांत  

जीव फक्त नतच्यावरच लावणार  

कुणीिी नकतीिी बोललिं तरी  

प्रेम तर फक्त नतलाच दणेार | 

प्रेम केलिं तर निभावणार पण  

या स्वाथी जगाला िािी नभणार  

वाईट नकतीिी ठरवलिं मला 

तरी आता मागे िािी िटणार |  

नवश्वास िा फक्त मिालाच िव्िे  

तर सदवै हृदयात जागनवणार 

जीव लावलाच मिातिूी 

मग िा जीव सदु्धा िसत दणेार |  

नवचारािंची योग्यता मलाच ठाऊक  

नचिंता कुणाची िािी करणार  

असेि आज, उद्या िसेििी  

पण िा जीव फक्त नतचाच असणार ||  

  



 29. * कवी नमत्रासोबत काव्यमय संभाषण * 

 

नमत्र - काय प्रेमकवी, प्रेमसागरात इतके डूबलो  

 नमत्रािंकडे चक्क कािाडोळा केलो  

 िातिू िशीब निसटले तरी  

नतच्या प्रतीिेत कसे काय थािंबलो? 

मी - प्रेम केलोय मिातिूी  

म्िणिू कवी मी जािलो  

सखु असो वा नवरि असो  

शब्दािंचा खेळ मािंडत निघालो  

नमत्र - जी गोष्ट ि नमळे  

त्यामागे धावणे कशाला? 

शब्द तमुचे हृदयी नभडे  

शिंभर नमळतील सगुरणी तमु्िाला?  

मी - एक चेिरा तो असा जो  

 शिंभर सगुरणी नफके पडे 

 जीव ओतला एकावरी  

मग स्वतःिूि मागे का िटे? 

नमत्र - अिो या मतलबी जगी  

उगाच का बिताय प्रेममिुी  

नवचार झटकूिी तो जिुा  

करा सरुुवात प्रेमाची िवी  

मी - माफ करा पण प्रेमाचा िा 'खेळ' तमुचा  



माझ्या मिा ि पटे 

दःुख जरी आले माझ्या वाटे  

फक्त प्रेमसखुच पाठवेि माझ्या प्रेमाकडे....  

---------------------------------------------- 

  



30. * कनवतेरुपी कनवता * 

 

कनवता िचे 'जीवि' 

कनवता िचे 'मरण' | 

कनवतेनशवाय मी अपूणड  

कनवतेवरच अवलिंबिू 'जीवि' सिंपणूड || 

कनवता िीच 'इच्छा' शेवटची  

कनवता िीच 'नशदोरी' जीविाची | 

कनवतेनशवाय गाडी व्यथड आयुष्याची  

कनवतेनविा 'जीवि' माती मोलाची || 

कनवता िचे माझे मि  

कनवता िचे माझे धि | 

कनवतेमुळेच जगात मला 'माि' 

कनवतेनशवाय काय ती जगण्याची 'शाि' || 

माझी कनवता तशी तुमची कनवता  

जीविाची करा सरुुवात कनवतेसोबत आता | 

प्रयत्ि करा 'कनवत'ेला करण्याचा  

िोईल मागड मोकळा आयषु्याचा || 

---------------------------------------------- 

  

  



 31. * जीविाची कनवता * 

 

कनवता कनवता कनवता  

काय अि कशी करु कनवता | 

तमुची आमची िव्ि ेकनवता  

िी िोय जीविाची शब्द कनवता || 

तमुचे आमचे मि ओळखणारी िीच कनवता 

नवचारािंची दवेाण-घेवाण करणारी कनवता | 

सिंस्कृती नशकवणारी िीच कनवता  

ज्ञाि घडवणारी दखेील िीच कनवता || 

कनवतेनविा अपूणड जीविाची कनवता 

कनवतेनविा िािी येत जीवि जगता | 

म्िणिू निश्चय केला आता 

कनवतेिे नमळवायची जगण्याची शाि आता || 

---------------------------------------------- 

  

  



 32. * जीविाचा अर्श * 

 

स्वतःचे दःुख मिात दाबण्यात काय अथड... 

स्वतःचे कुिं पण सोडूि इतरािंिा मदत करण्यात कोणता परमाथड? 

स्वतःच्या दःुखाची इतरािंच्या सखुाशी सािंगड घाला 

अि त्यातिू खऱ्या जीविाचा अथड नमळवा || 

अथड काढतािा अथाडचा अिथड निघाला 

तर अिथाडचा अथड काढूि काय फायदा? 

जीविाच्या वाटेवर 'जीवि िचे सखु' समजले 

तर जीविाचा कोणता आि ेतो कायदा? 

जीविाचे ध्येय िचे जर 'समाधाि' 

जीवि जगण्यात तरी काय शाि? 

जीविाला सुखदःुखाचा डोंगर समजलात 

तरच त्या जीविाला खरा माि ! 

---------------------------------------------- 

  



* कवीचा अल्प पररचय *  
 

िाव : प्रा. नितीि दत्तात्रय दारमोड  

मळू गाव : अतकुर ता.धमाडबाद नज. िािंदडे 

नशिण : एम.ए.(इिंग्रजी), एम.ए.(इनतिास), बी.एड. 

छिंद : वकृ्तत्व, वाचि, लेखि, भ्रमण  

* इिंनदरा गािंधी कनिष्ठ मिानवद्यालय, नसडको, िवीि िािंदडे येथे इिंग्रजी 

नवर्याचे प्राध्यापक म्िणिू कायडरत. 

* नवनवध वतडमािपत्रे, मानसके यातिू सातत्यपणूड नवनवध सामानजक 

नवर्यािंवर परखड लेखि. 

* िािंदडे आकाशवाणी कें द्र 101.1 MHz िुि नवनवध भार्णे. 

* मिाराष्र, तेलिंगणा, किाडटक राज्यािंत 350 िुि जास्ती व्याख्यािे. 

* कमी वयाचा प्रभावी वक्ता म्िणिू गौरव. 

* मिाराष्र राज्य यवुा रत्ि परुस्कार, राज्यस्तरीय नशिक रत्ि 

परुस्कार, समाजभरू्ण परुस्कार, िािंदडेभरू्ण परुस्कार, मिाराष्र गौरव 

परुस्कार, आदशड कला भरू्ण परुस्कार, रमाकािंत नटपणीस परुस्कार 

आदी प्रनतनष्ठत परुस्कार प्राप्त. 

* अिेक राष्रीय पररर्दामध्ये शोधनिबिंध वाचि. 

* जिसेवा प्रनतष्ठाण सिंस्थापक अध्यि म्िणिू सामानजक कायाडत 

आपल्या प्रनतष्ठाि च्या माध्यमातिू सातत्यािे सामानजक उपक्रम 

राबनवणे. 

* नवद्यार्थयाांच्या वकृ्तत्व व लेखि कौशल्याच्या नवकासासाठी सतत 

प्रयत्िशील.  



या! या! घ्या! घ्या! घेऊन जा! लुटा! लुटून न्या! 

प्रमेाचा गारवा 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्िी आनशवाडद आनण शभुेच्छा द्या 

पसु्तकािंिा दाद द्या 

आपल्या नमत्रािंचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आनण Whatsapp करा 

ई सानित्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम, टेनलग्राम यािंवर स्वतः जा व इतरािंिा 

आमिंनत्रत करा. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाडत बिमुोल अशा तुमच्या सचूिा 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.  

 


