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या पसु्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क लखेकाकडे 

सरुहिि असनू पसु्िकाचे हकिं र्ा त्यािील अिंशाच े

पनुमुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट हकिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े 

िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 

and 66 of the IT Act 2000. 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.  
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• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि े

फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककुं वा 

वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई-

साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  
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मनोगत 

 

 

 

' कक्वत  ' ह्य  तीन अक्षरी शबद ुंची ज द ूमन वर नेमकी 

कधी र ज्य करू ल गली, ह ेनलकी न ही आठवत. पण ती झ ली 

आईमळेु ह ेनलकी. (कै.) प्र . मुंगल  र मकृष्ण दशेप ुंडे. आई पवतः 

उत्तम कवक्यत्री. मर ठीची क्वद्य थीक्प्रय प्र ध्य क्पक . 

लह नपण प सनू आईने पवतः क्लक्हलेल्य  अुंग ई, कक्वत  ग ऊन 

झोपवणे, रुंजन करण े ; ते करत न  शबद ुंचे वेगवेगळ्य  सुंदर् ित, 

वेगवेगळे अथि, क न  - वेल ुंटीने बदलण रे अथि, शबद ुंच्य  कोट्य  

आक्ण गुंमती जमती सहज ज त  ज त  ऐकवणे, य न ेर् षेची गोडी 

ल गली ती क यमची. लह न असत न  एक कक्वत  म्हणत  येईल 
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अश  दोन ओळी मी क्लक्हल्य , मोठ  र् ऊ अुंकुश य न े त्य त 

आणखी क ही ओळी सचुवल्य , ती म झी पक्हली कक्वत . त्य  

वेळी ती कक्वत  मुुंबईच्य  एक  क्दव ळी अुंक त प्रक्सद्ध झ ली. 

क्तच्य च व चन न ेमुुंबई मर ठी स क्हत्य सुंघ त क व्यव चन पपधेत 

क्वशेष प ररतोक्षक क्मळ ले. इयत्त  प चवी, वय वष ेदह . य  घटनेने 

एक कॉक्फिडफस क्मळ ल . पण त्य पढेु एक क्नक्ित केले की आपण 

जे क ही क्लहू, ते आपल े पवतःचे असेल. कुठल्य ही शबद व  

शैलीची आपण आय त कर यची न ही. ईतर र् षेतील रचन ुंच  

पवैर अनवु द करण्य ची ईच्छ  ह  म त्र अपव द. त्य मळेु क्लह यचो 

अधनू मधनू, पण ि रसे कुण ल  द खवणे, व चनू द खवणे 

व्ह यचेच न ही. त्य मळेु एक व्ह यचे की आपल्य  लेखन ची 

गणुवत्त  कधी कळली न ही. लग्न नुंतर डॉ. सौ. पव तीन ेआग्रह ने 

क ही कक्वत  वतृ्तपत्रे, म क्सक ुंमधनू, क्दव ळी अुंक ुंमधनू 

प ठवण्य स स ुंक्गतल्य , अनेकद  त्य  प्रक्सद्धही झ ल्य . क ही 

कवी समेलन ुंमधनू कक्वत  व चल्य . ईतर गद्य लेखन व्ह यचे. 

आक शव णी मुुंबई, रत्न क्गरी आक्ण स त र  य ुंस ठी र्रपरू लेखन, 

मलु खती, प्रत्यक्ष सहर् ग चे अनेक क यिक्रम झ ले, होत त. पण 

ते ज पत करून म झ्य  पशवुैद्यकीय ज्ञ न ध ररत. आत  मी वय ची 

पफन शी पणूि करत असत न  डॉ. सौ. पव तीन े ह  कक्वत सुंग्रह 

व्ह व  अस  आग्रह धरल . म झ्य  म तोश्री कै. प्र . मुंगल  दशेप ुंडे 
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य ुंच  कक्वत सुंग्रह " सोबत " सन २०१७ स ली प्रत्यक्ष त येण्य त 

क्तचेच प्रयत्न होते. डॉ. सौ. पव ती, क्च. अणिव, क्च. अवनी ह े

क्तघेही ह  कक्वत सुंग्रह होण्य च्य  दृष्टीने वेग न ेप्रयत्न करू ल गले. 

म झे मेहुणे क्ववेक सबनीस, वक्हनी मुंक्जरी सबनीस, स सबू ई 

श्रीमती क्वजय  श्रीक ुंत सबनीस य ुंचेही प्रोत्स हन ल र्ले. म झ्य  

गरुू डॉ. सौ. मधमुुंक्जरी गटणे य ुंनी कॉलेजक ळ त लेखन स 

क्दलेले प्रोत्स हन प्रेरक ठरले. लह नपण प सनू क्लह यल  

वेळोवेळी प्रोत्स क्हत करण रे म झे ब ब  कै. प्र . र मकृष्ण केशव 

दशेप ुंडे, म झ  जळु  र् ऊ डॉ. अक्नल दशेप ुंडे, मोठे र् ऊ रवी 

(अुंकुश) दशेप ुंडे, आनुंद दशेप ुंडे य  सव ांची म झी लेखणी ऋणी 

आह.े  

          मी क्वशेष उल्लेख करू इक्च्छतो सपु्रक्सद्ध लेखक, कवी, 

गीतक र आक्ण ओजपवी वके्त प्र . प्रवीण दवणे सर य ुंच . त्य ुंनी 

थोडलय  पण सुुंदर शबद त क्दलेल्य  शरु्ेच्छ  य  कक्वत सुंग्रह ल  

दखेणेपण दऊेन गेल्य  आहते. ई स क्हत्य प्रक्तष्ठ न आक्ण सनुील 

स मुंत य ुंचे ह  कक्वत सुंग्रह प्रक शन करण्य बद्दल मनःपवूिक 

आर् र!  

           जस  र्ुुंग  एख द्य  िुल र्ोवती रुं जी घ लत असतो, पफुह  

पफुह  क्घरट्य  घ लत असतो, तसेच क्लक्हण ऱ्य च्य  मन त एख द  
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क्वच र, एख द  शबद, आक्ण त्य तनू जफमण री एख दी कक्वत  रुं जी 

घ लत असते. एकद  ह ेशबद क गद वर व्यवक्पथत उतरले की ही 

रुं जी थ ुंबते आक्ण पफुह  क ही क ळ नुंतर आणखी क ही क्वच र, 

शबद आक्ण कद क्चत पफुह  एकद  एख दी कक्वत  जफमणे ह  खेळ 

च लचू रह तो. य वरूनच सदर कक्वत सुंग्रह चे "रुं जी" न व ने 

ब रस ेकेले आह.े  

मी कोणी प्रक्थतयश कवी, लेखक न ही. ह  म झ  

पक्हल च कक्वत सुंग्रह आह.े आपण सवि रक्सक मर ठी व चक ह्य  

कक्वत सुंग्रह ल  "बोल ू ज त  बरळ, कररसी ते नीट" ह्य  

तकुोब र य ुंच्य  उक्तीप्रम णे गोड म ननू घ्य ल ही अपेक्ष !  

 

                            

  डॉ. सुनील रामकृष्ण देशपाांडे  

     २७/११/२०२१. वाई.  
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कजच्यामुळे ककवतेची गोडी लागली त्या माझ्या आईस  

( कवकयत्री कै. प्रा. मुंगला देशपाुंडे ),  

कजच्यामुळे हा सुंग्रह प्रत्यक्षात येतो आहे त्या माझ्या पत्नीस  

( डॉ. सौ. स्वाती देशपाुंडे ) 

आकण माझी पे्रमळ मुले कच. अणणव आकण कच. अवनी याुंना 

समकपणत 
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काव्यानुक्रम 

१. रुं जी 

२. ररक्त 

३. कचुंब सरीत किजताना 

४. हात 

५. जीणण पाचोळा 

६. लहर 

७. नवे नाते 

८. श्रावण  

९. आई 

१०. हो जागा 

११. उमी 

१२. कोण 

१३. आताशा 

१४. तेंव्हा आकण आता 

१५. गीत एकट्याचे 

१६. मी गेल्यावर 

१८. अुंतर 

१९. तू  

२०. साुंज 

२०. कवसरलास तू 

२१. आठवणींची जखम 

२२. फूल 

२३. छाटलेले पुंख 

२४. गरड 

२५. थुंडी गुलाबी 

२६. वेचलेले क्षण 

२७. आरोपी 

२८. हरवली वाट 

२९. गाव 

३०. महाबळेश्वर 

३१. पाचगणी 

३२. उध्वस्त 

३३. फुलाचे मनोगत 

३४. श्रावणात घन उष्ण कनळा 

३५. सावध 

३६. नाते 

३७. असे कसे होते 

३८. तू - मी 

३९. श्रावणसरी 

४०. उतरले निाुंचे ओझे 

४१. सर सरतच नाही 

४२. धृतराष्र 

४३. पडलो दूरदेशी 

४४. झड शबदाुंची 

४५. िेट 

४६. मन घनातले मेघ 

४७. ते क्षण  

४८. चाहूल 

४९. फ्लॉपी 

५०. पुन्हा बरसली सर 

५१. अतृप्त
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रुं जी 

 

 

रुिं जी घालिे मनाि 

िझुी रेखीर् आकृिी 

शब्द िोकडे पडिी 

िोिे हिकटच हस्ििी 

 

रुिं जी घालिे मनाि 

िझुी दखेणी िी छिी! 

अनर्ट सौंदयावची 

मिूी समोर की उभी! 

 

रुिं जी घालिे मनाि 

िझु्या गालार्रची खळी 

नािी आर्रला मोि 

परुिा पडलो ग िळी 

 

रुिं जी घालिे मनाि 

िझु ेिोकार नकार 

नािी येि ग जाणिा 

िझु्या मनीचे हर्चार 
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रुिं जी घालिे मनाि 

िझु ेगळ्याि पडण े

खािंदा करि ग ओला 

धसुफूसि रडणे 

 

रुिं जी घालिी मनाि 

िझुी गोड आश्वासने 

घेिलेल्या आणाभाका 

गोडगोड िी र्चन े

 

रुिं जी घालिी मनाि 

िेधुिंद िे ग िण 

िेभान, िाऱ्यार्र 

नव्िि ेिन मन 

 

रुिं जी घालिी मनाि 

सरू गोड गळ्यािल े

शब्द लाहडक नाजकू 

धुिंद जग प्रेमािल े

 

रुिं जी घालिी मनाि 

िझु ेगिंधाराचे सरू 

झाले कधी, कस ेिीण 

गेले कानािंच्यािी दरू 
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रुिं जी घालिी मनाि 

माझे िझु्याि गुिंिणे 

स्र्िःला िरर्ण े

मी ग माझा न उरण े

 

रुिं जी घालिी मनाि 

िळव्या िणािंच्या त्या स्मिृी 

श्वास िालािंचे अद्विै 

भार् हर्भोर हदन रािी 

 

रुिं जी घालिे मनाि 

अस ेसारे हर्श्व िझु े

व्यापनूी अिंिधावन िोि े

माझे जीर्न शनू्य िोिे ... 

 

माझे जीर्न शनू्य िोिे... 
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 ररक्त 

  

 पाििो िलुा मी जेव्िा 

िेव्िा भारार्नू जािो 

मन िाग ििरूनी येिो 

जो िझु्यार्री अनरुक्त! 

 

मन िोल ूलागि ेखपू 

पण शब्द न दिेी साि 

एक िचू डोळ्यासमोर 

ना हर्चार िझु्या व्यहिररक्त! 

 

िोलिी डोळे िी भाषा 

आहण शब्द िोकडे पडिी 

सारे समजनूी घेिी 

जरी कािीच नािी उक्त! 

 

मन पिी आकाशी उडिी 

भार्हर्भोर शब्द गोठिी 

डोळ्यािनू सिंर्ाद िोिी 

िास्य पडे इिे उपयकु्त! 
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भरभरून प्रेम हृदयी 

प्रेमाचीच हशिंपण िोई 

िोलणे, चालण,े भेट! 

साऱ्याि प्रेम ि ेव्यक्त! 

 

िळूिळू अिंिर हमटि े

अिंिराशी अिंिर जळुि े

अद्विै आपलु ेघडिे 

एकमेकािंि िोिो ररक्त! 
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कचुंब सरीत किजताना... 

 

हचिंि सरीि हभजिाना 

लपिाि अलगद 

ओलार्लेल्या डोळ्यािंच्या कडा 

आहण िलक्या िोिाि 

अडिळ्यािंच्या जड िेड्या 

 

हचिंि सरीि हभजिाना 

हनघनू जािाि अलगद 

कपाळार्रच्या सदा सोििी आठ्या 

गात्र ेआठर्िाि उिदार आश्वासक हमठ्या 

 

हचिंि सरीि हभजिाना 

हर्सरिे शरीर-मन अलगद 

हकिी हकिी ििंधने 

सट्ुया िोिाि िाणाच्या साखळ्या 

हर्िरिे आनिंदाने 

 

हचिंि सरीि हभजिानाच 

का िरे अस ेिोिे? 

पडिो मनाला प्रश्न - 

एरर्ी का मन शरीर 

राििे रुि ररि?े 



रुं जी      डॉ. सनुील दशेप ुंडे 

 

 

हचिंि सरीि हभजिाना 

िीच सािंगिे अलगद 

ठेर् िन मनाि स्नेि 

प्रेमाचा ओलार्ा 

हचिंि सरीि हभजण्याचा 

रोजच येईल सािंगार्ा... 

रोजच येईल सािंगार्ा! 
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हात 

 

हदर्सभराच्या धिडग्यानिंिर, 

कपाळ िोपटून शािंिहर्णारे, 

लटक्या र्रर्रच्या रागािनू 

िलकेच गालार्रिी चापट दणेारे, 

िािाि घिेाच सरुकुत्या असनूिी 

कापसाप्रमाणे मऊ भासणारे, 

लिानपणी िोट दऊेन 

उठायला, चालायला हशकर्णारे, 

िोटे पकडून पाटीर्र अ आ ई 

हलिायला हशकर्णारे, 

हसग्नल प्रमाण ेजीर्नाच्या र्ाटेर्र 

"िािंि, िळू जा, हनधावस्ि पढु ेजा" सचुहर्णारे, 

र्ेळोर्ेळी र्ािणाऱ्या आमच्या 

भार्नािंच्या गिंगा, जमनुा 

िािंध िािंधनू िोपहर्णारे, 

आमच्या मुिंगीएर्ढ्या यशाला 

पाठीर्र शािासकीची िाप दऊेन 

ित्तीचे िळ दणेारे, 

हकिीिी मोठे झालो िरी 

प्रेमान ेकुशीि घेणारे, 

पाया पडो न पडो 

सिि भरभरून आहशर्ावद दणेारे, 
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लेकरािंना भरभरून दणेारे, 

आहण िदल्याि कािी न घिेा 

कायम रीिे रािणारे, 

हर्लिण माया दणेारे, 

आहण माया मोिािनू 

मनास जागेर्र आणणारे, 

प्रसिंगी लोण्यािूनिी मऊ, 

प्रसिंगी र्ज्रािून कठोर िोणारे, 

आिंजारणारे, गोंजारणारे, 

जोजर्णारे.... 

आई ...िझुे िाि... 

आज िेच आठर्ल े

नकळि त्यािंच्या आठर्णीि 

माझे िाि जळुल े 
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जीणण पाचोळा 

 

िोिे धसूर, जगण्याची ऊमी 

आहण धळू चढिे, िररि र्स्त्ािंस 

खोल िोिी, परू्ीचे उिळ श्वास 

जीणव पाचोळा पडे िो उदास 

 

िोिी हिरर्ी, दहुनया कधी ियाची 

भोर्िी गिंध, फुलािंचे सरु्ास 

आिा उरला, केर्ळ इहििास 

जीणव पाचोळा पडे िो उदास 

 

नािी केली, अपेिा फळािंची 

जण ूजगली, हशकर्ण िी गीिेची 

उदयाच्या, मागचे धार्े ऱ्िास  

जीणव पाचोळा पडे िो उदास 

 

दार्ी उलगडून, सषृ्टीचा हनयम 

अिंि उदयाचे, सािंगिसे ममव 

जाणीर्ेची, करुन आरास 

जीणव पाचोळा पडे िो उदास...... 
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 लहर 

 

हमसळल ेरिंग 

अनोख ेकोलाज 

िरर्ली लाज 

कोणीकडे आज 

सार्ळरिंगािंची हमसळण 

दिेभान सळसळ 

मन हपस,े िलके हपसासारख े

िणािंची चळर्ळ 

नरुल ेशब्द 

उरल ेश्वास 

आसािंचे अब्द 

भार्नािंच ेरो रो र्ादळ 

घनघोर पाऊस 

घामािंचा सरु्ास 

शिाऱ्यािंचा ििर 

अिंगािंगार्र 

अचानक यिेे त्सनुामीसारखी 

कशी िी लिर 

िाकी सगळ्यािंची धळूधाण 

हकिी केला किर 

पनु्िा सर्व शािंि 

िपृ्ती मात्र अस्र्स्ि 
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माझी मागणी रािीलीच पनु्िा 

त्यासाठीच का पनु्िा येणार 

आणखी एक लिर? 
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 नवे नाते 

 

स्पशूवन ओळखनू अिंगािंग - मन 

ि ूआिा अनोळखी 

खरिंय आिा लख्ख उजेड 

त्या रात्री काळोखी 

 

िी ओढ, िी िूरिूर 

आससुलेले मन, शरीर 

आिा उडाले पिी दरू 

गात्र ेगािी एक, मनी दसुरेच सरू 

 

आिािी रोज भेटिो आपण 

दोघािंच्या मनाि रोज कुणकुण 

मी दाखर्िोय हर्सरल्यासारख ेपण 

िझु्या मनाि असिील का ि ेिणिण 

 

डोळेच िोलिाि एकमेकािंशी 

आहण उघड्यानेच हमटिाि 

खोल िळाशी मनािंच्या स्महृिहचते्र 

पािून त्यािंचे पारण ेहफटिाि 
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िोलि कािीच नािी आपण 

शक्यच नािी आिा ि े

िोलिो र्रचेर्र आहण हनरिवक 

दोघािंना आिल्याआि कळि े

 

िी ििर, िी लिर 

ि ेशरीर, ि ेमन 

आिा केर्ळ स्मिृींचा किर 

परिणे असिंभर्, मन उन्मन 

 

ओळखनू आिा ि े

नहर्न र्ळणार्र जाऊ या 

नव्यानेच भेटून, नहर्न नाि े

जळुि ेका, पािू या! 

 

नसिील त्या भार्ना उद्रके ; 

पण असेल मन िझु े- माझे ; 

जनु्या नात्यािंना लार्नू ब्रेक 

गाठू हिहिज ; टाकून येऊ जनेु ओझ े
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 श्रावण ( िायकू ) 

 

रिंगिार्ऱ्या  

श्रार्णसरी येिी 

धरेर्रिी 
 

हचिंि हभजनूी  

आज अर्नी लाज े

अिंकुर रुज े
 

मन फुलल े

गिंध भारल ेझाल े

सखुाि न्िाले  
 

हिरर्ी गदी 

व्यापनू गेली सषृ्टी 

मेघािंची र्षृ्टी 
 

र्षवभर का  

नािी एकच ऋि?ू 

सािंग सखे ि!ू  
 

भारार्लेल े 

लबु्ध ' श्रार्ण मन '! 

आनिंदी घन!! 

 ०५.१२.२०१८ वाई  
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आई 

 

आई िझुी आठर्ण येि े

अधनू मधनू कधीिरी 

अगदी िाणाि, एकटेपणाि 

पत्र नािी, फोन नािी - िझुी सदा िक्रार जरी 
 

िझु ेिोट धरून चाल ूलागलो 

िझु्या िोटािंना धरून हलहिल े'आई' 

िझु्याच िािािंनी भरर्लेस पहिल ेघास 

िझु्याच िािािंनी िोपटून झोपलो आई 
 

जेव्िा ठेच - िेव्िा आई 

हभिी, हनराशा - िेव्िा आई 

उध्र्स्ि, शनू्य - िेव्िा आई 

कािीच नािी - हिि ेआई 
 

ठेचकाळल्यार्र, अडखळल्यार्र 

मदि हिची, आठर्ण िझुी 

िरल्यार्र, हिरमसुल्यार्र 

जगर्िाि आशा, प्रेमाची ओझी 
 

उत्तररात्री, अचानक,  

झोपमोड झाल्यार्र 

कालच्या अधवर्ट कामाचे, 

 उद्याच्या िाणाच ेओझे डोक्यार्र 
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र्ाटि ेिझुा िाि हफरार्ा केसािंमधनू 

जीर्नाि आजर्र सर्व परीिा 

 हजिंकल्या याच िळार्र 
 

म्िणार्े " िाळा दमलास का रे? 

िािी काळ जाईल ..... 

मीट डोळे, झोप आिा, 

सारे कािी ठीक िोईल " 
 

मलुीप्रमाणे जािीरपण ेआई - प्रेम 

दाखर् ूनािी शकला मलुगा जरी 

दगडाच्या हृदयाि, प्रेमाचा पाझर 

हझरपि असिोच कुठेिरी 
 

ि ूि ेसमजनू घिेेस 

म्िणनूच ि ूआई असिेस खरी 

नािर्ािंना लार्नू जीर् 

स्र्िःच पनु्िा भरून काढिेस दरी 
 

जपिो असिंख्य नािी, ऋणानिुिंध आपण 

पण या नात्याला नािी पयावय 

हनरपेि प्रेमाचा, अखिंड झरा 

ज्याची त्याची माय!! 
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 हो जागा 

 

का सकुिोस, र्ाळिोस? 

दोन्िी कडािंनी ओसिंडणारे 

आिचे ना पाणी! 

मग त्यािच हभजनू िो ना 

पनु्िा िाजािर्ाना! 

उत्सािानिं जगण्याचे िळ 

पनु्िा एकर्टून....! 

पनु्िा धडपडण्यासाठी! 

 

द्वषेाचे आगझोि 

चिूिाजूिंनी येिायि... 

उन्मेषाचे िषुार हशिंपडून िघ 

त्यािंर्र! 

िोडी काहिली 

पण िोईल शािंि! 

अजनू नािी आली र्ेळ! 

दरू आि ेअिंि! 

सोडून खिंि-प्रािंि िो जागा! 

पनु्िा जगण्यासाठी, 

भरभरून जगण्यासाठी! 

 1999, मुम्बई 
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 उमी 

 

िझु्या भटेीची उमी 

आिा कधीिरी िोणारा 

उल्कापाि.... 

हर्चार िझुचे, आचार भलिचे 

आिा शषु्क, कोरडे 

हदर्सराि..... 

 

िझु्यासाठीच श्वास, 

िझु ेघर माझ्या काळजाि... 

आिा ि ेफक्त भास की इहििास? 

उन्मन, घालमेल... अिंिराि... 

 

सटुली कशी हमठी, िलुा हदठी 

प्रश्न खोल उराि.... 

पिंख लार्नू उिंच आकाशी मन, 

डिंख लागनू मिृ, ऐन भराि..! 

 

अस ेकसे अर्ळेी मरण? 

प्रेमामध्ये घािपाि? 

जळत्या राखेिनू हफहनक्स िोण्याच े

पनु्िा िािंधिो स्र्प्नघाट! 
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पनु्िा सािव नजर भेदनू 

सािंद्र िझु्या नयनाि... 

पोचर्िो भार्फुले अिंिरीची 

मकूशब्दािंच्या उद्यानाि... 
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कोण 

 

आयषु्याच्या या र्ळणार्र 

साि मला रे दिेे कोण? 

घ्यार्ी दखल, द्यार्े लि पण 

िाि मला रे दिे ेकोण? 

 

र्ागनू आजर्री सौिाद े

परिफेड िी करिे कोण? 

हर्सरून िाि मदिीच ेि,े 

दाि पनु्िा दाखर्िे कोण? 

 

अशी कशी िी िोिे हस्ििी 

कृिघ्न भार् दाखर्िे कोण? 

गरज सरो अन ्मरो र्ैद्य िा 

भार् खरा भासर्िे कोण? 

 

सोडून द्यार्,े माफ करार् े

या सर्ाांना,िी र्ाक्य ेदोन 

र्दर्नूी येशपूरी सळुार्र 

सदाकदा चढर्िे कोण? 
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नव्ििो मानि कधी अहस्ित्र्- 

िझु,े आिा भासर्िे कोण? 

"सोडूनी द्यार्े दःुख िझु्यार्र!" 

म्िणनूी मला िासर्िे कोण! 
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आताशा 

 

आिाशा न येिो 

िाि िझुा ग 

िािाि माझ्या; 

मग ' एकला' राग! 

 

आिाशा न टेकिे 

डोके िझुे ग 

खािंद्यार्र माझ्या; 

मला सदाची जाग! 

 

आिाशा न पडि े

खळी िझु्या गालार्र, 

हफदा कधी, आिा हफदाईन, 

पाििाच िी! नाचेन िालार्र! 

 

आिाशा न येि े

रेषा स्मीिेची ओठार्र, 

कधी आकिं ठ िडुालेला मी, 

आिा झरुिो िसनू काठार्र! 
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आिाशा न हफरिाि 

माझे िाि, 

केसािंिनू िझु्या; 

उदास राि! 

 

आिाशा न घडिे 

उराउरी भेट, 

िझुी नी माझी; 

शषु्कच पिाट! 

 

आिाशा न मीलन, 

रुसली रात्र; 

िरी आस स्र्प्नािंना, 

पाििी िी गात्र!! 
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तेंव्हा आकण आता 
 

हर्शीिला प्रेमाळलेला 

'हक्रएहटव्ि, पॅशनेट गाय' 

िािरे असिो गोगलगाय 

आहण घराि कठोर, श्रडु! 

िेंव्िा हखशाि नसिा कािी 

हमत्रािंसाठी उसना खचव 

आिा जरी स्र्िःसाठी गरजेच े

पण िाि िोिो आखडू! 
 

िेंव्िा लाजर्णारी सायकल 

स्र्प्नाि येणारी िाईक, कार 

आिा दोन्िी ठेर्नू गॅरेज त 

पनु्िा र्ाटिे सायकल गोड 

 

िेंव्िा कायम खादाडभाऊ 

हमटली नािी सर्य 

आिा restricted डाएट 

अन ्रुसली हिचारी भकू! 

 

दिे िोिा चपळर्ीज 

म्िणे स्र्िःला रॉहिनिूड! 

उलटिाना चाहळशी मात्र, 

आिा उरल ेएक धडू... 



रुं जी डॉ. सनुील दशेप ुंडे  

 

 

 

हर्शीि िोिा जोर, हजम 

प्रोटीन हन खाररक पडू 

आिा र्ेळ हमळाला िर लिंच 

नािीिर आिचे जिंक फूड! 

 

नव्िि ेजरी सिा पदर 

िरी सपाट िोि ेउदर 

'पॉट िेली' आिा गरगरीि 

सािंभाळिाना हमटिे खोड 

 

क्र्हचि हमळे चॉकलेट िेंव्िा 

माहिि फक्त हलमलेटची गोळी 

आिा कोलेस्टेरॉल, िीपी, शगुरची 

गोळ्या खाण्याची हजरलीय खोड 

 

आधी िोट धरून चाललो 

मग भार्ना दखुार्नू र्ागलो 

त्या जोडीची िकलीयि गात्रिं, 

आिा त्यािंच्या प्रेमाची पनु्िा ओढ. 
 

स्नेह्याना िोिी करमणकू मित्र्ाची 

आहण त्या दोघािंना आम्िी 

जाणर्लीच नािी िी आस्िा 

मन म्िणि ेआिा अििंकार सोड 



रुं जी      डॉ. सनुील दशेप ुंडे 

 

 

अशी कशी िोिे उपरिी 

उशीरा जाग, अपणूव कृिी 

मना हर्सरून हदखार्ा, आभास 

मनाचे मनाशी नािे जोड 

 

 2015, वाई 
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 गीत एकट्याचे 

 

जे साििो एकट्याने 

न सािंग ूशके मन माझ े

हर्र्शिाच भरून उरली 

सािू कसे ि ेओझे? ll ध्र ुll 

 

डोळ्यािंिनूी झरणारे 

िािाि झेलिो मी 

अश्र ुिझु ेग माझ्या 

प्राणाि पेलिो मी 

प्राशनू ग ियािंना, िोिी घार् ि ेिाजे ll १ ll 

 

िुकले जरी ग कािी 

मदृ्गिंधी आसमिंि 

ि ूसर्वस्र्ी र्ेगळीच 

मनमनानी श्रीमिंि 

ठरलोच करिंटा मी आहण ि ूमनाची राजे ll २ ll 

 

समजल ेना, ना समजेल 

िझु ेहृदय इिे कोणी 

दगडािंचीच र्स्िी इिे 

कशी पाििील हृदय लेणी? 

हृदय िोर हर्शाल पाहिज,े जिे ेि ेग हर्राजे ll ३ ll 



रुं जी      डॉ. सनुील दशेप ुंडे 

 

 

 

र्ाटा दोघािंच्या का 

र्ेगळ्याला, कळल ेनािी! 

र्ेळ दऊेनिी, खासा, 

का सरु जळुल ेनािीं 

झालो न योग्य िझु्या, नाि ेकसे ि ेसाज?े ll ४ ll 

 

 

 

 १२.०४.२०१८ वाई 
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मी गेल्यावर 

 

रािील सारे इिचे 

अन जाईन मी कोठे 

श्वास घेईन अखेरचा 

अन ििंध िोिील सटेु 

 

दिे अचेिन जशाचा िसा 

परर चैिन्य कुठे? 

सत्य एकच प्रेि 

िाकी सर्व, सर्व झठेू! 

 

काय काय हमळर्ले? 

अन काय ठेर्ले? कोठे? 

छुपी उत्सकुिा असेल का? 

कळेना मन कोणाचे कोठे! 

 

सरणार्र जळलो मी लर्कर 

आिा र्ेळ कोणाकडे कुठे? 

मी गेलो िरी पथृ्र्ी हफरिे, 

सारे चक्र हनयहमि इिे! 
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कशासाठी मी आलो इिे? 

नेल ेकाय 'हिि'े? 

सोडल ेकाय काय इिे? 

कशास्िर् हफरि राहिलो इिे? 

 

हफरि रािीलो ज्यासाठी र्णर्ण 

सोििच ि ेिोि े

आयषु्यभर सखु हमळर्ले कुठे? 

अजाण मन ररिे! 

 

माझ्यासारखे नका करू िमु्िी 

रिंगीि कागद हिटे! 

आनिंद घेिा सभोर्िालचा, 

डोळ्यािंचे पारणे हफटे! 

 

िणािणाला मोिरून जा 

िौस मनाची हफटे! 

गाणे गाि जा आनिंदाच,े 

जागे व्िा या इि!े 

 

समजनू उमजनू कानाडोळा 

आसक्तीमागे हफरिच रािी! 

झाली सिंध्या, िुडकून दमलो 

उरल ेिािी कािी नािी! 



रुं जी डॉ. सनुील दशेप ुंडे  

 

 

 

ज्याच ेत्याच ेहर्श्व स्र्िःच े

कोण ररकामा कुठे? 

अरे, इकडे लि द्या की रे, 

आर्ाज पोचिो कुठे? 

 

ज्याच्या त्याच्या ठेचा 

ज्यान ेत्यान ेखाव्या 

चकूुन आली जाण 

सचूना दिेी मानव्या 

 

र्ाचनू आिा िमु्िी िरी 

व्िा खडिडून जागे, 

जगा िण िण आनिंदाने 

समाधानाचे उडू द ेसदा कारिंज!े 

 

 ४/७/२०१५, वाई  
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अुंतर 

 

डोळ्यािंपासनू जरी गेलीस दरू 

हृदयापासनू जाऊ नको 

आठर्णींचा आपलु्या खहजना 

ठेर्, लटूुन नेऊ नको! 

 

हशहशराची पानगळ जशी 

िस ेहप्रिीचे िोिे 

येईल र्सिंि पनु्िा 

ह्याची खात्री, नािी खोटे! 

 

दोन ध्ररु्ािंर्र, अधनूमधनू 

ठरर्नू जायचे असि े

हर्रिाहशर्ाय एकमेकािंचे 

मित्त्र् कळायचे नसि े

 

हकिी दरू, कधी जर्ळ 

अहस्ित्र् आपल ेनािी- 

एकमेकािंहर्ना पणूव कधीच... 

किाणी अधरूी रािी! 

 

 

 



रुं जी डॉ. सनुील दशेप ुंडे  

 

 

 

 

मग सािू िीच अर्स्िा 

अन ्असेच नेिमी रािू 

एकमेकाि ठेर्नू अिंिर, 

जर्ळ सदाचे रािू!! 
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 तू  

 

मी िुडकिो िझु्यामध्ये 

एक धुिंद स्र्प्नपरी 

ि ूसदा गकव  मलुािंमध्ये 

डिा,अभ्यास सदा घरी 

 

मी म्िणिो िझु्यािरोिर 

झाडािंभोर्िी हफरून म्िणेन गाण े

ि.ू..... सारखी मलुािंिरोिर 

सिंस्कार गीिे अन ्िडिडगाणे! 

 

िोिा अद्विै, िधेुिंद 

चरिणाला दारी टकटक 

कोणी रुग्ण, िझुा याचक 

कसले आयषु्य, कसली कटकट 

 

िणाि जागिृ किवव्यापरी 

िोिेस, हर्सरिेस सखु 

हकिी भहूमका हदर्स रात्रभर, 

अचकू हनभार्िेस, हर्सरून ििानभकू 

 

 

 



रुं जी डॉ. सनुील दशेप ुंडे  

 

 

 

 

िट्टी, िाहलश ि ेमाझे मन 

हृदय िझुे ग, हर्शाल, हनमवळ 

समजनू घेशी, समजाहर्शी िी 

अशी कशी ि ूप्रािंजळ, प्रेमळ 

 

ि ूिहणक काळाची पत्नी अन ्

अनिंि काळची मािा 

खरीच म्िण, अजि रसायन 

स्त्ी म्िणज ेकधी न ये सािंगिा! 

 

म्िणनुच शनू्य अहस्ित्र् माझ े

िझु्याहर्ना ि ेया पथृ्र्ीर्र... 

जा घेऊन रे मलाच आधी... 

नको पोरका करू, परमेश्वर!! 
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साुंज 

 

डोंगरराजीिील र्िृािंर्रिी 

हर्सार्लेली सािंज सगुिंधी 

सरेुल र्ाय,ू सगुिंधी स्र्र 

भेट हनशा- हदनाची अनिुिंधी! 

 

शािंि हनिळ पाण्यािनू 

थरथरून क्दव ेतरुंगती 

सािंद्र आद्रव िर्िेनू 

रुंगधुुंद गुंध व हती 

 

क  र् वकु न होईल  

मन ह ेक तरवळेी  

प्रक शत  त रक ुंनी नर्  

र् र वली र त्र क ळी 

 

शोध नािी घेि आिा 

सुिंदर, दखेण्या स्िळाचा 

जेव्िापासनू ि ूमाझी 

स्र्ामी मी साऱ्या जगाचा!! 
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कवसरलास तू 

 

हर्सरलास ि,ू भेट आपली 

सािंग कसा ि,ू हर्सरलास रे ll ध्र ुll 

 

सागरहिरी, र्ाट आिली 

भेटिाच ि ूहमठी घािली 

उष्ण श्वास अन ्हृदयी धडधड 

मागे मग सरलास का रे? ll १ ll 

 

हनहशगिंधाच्या झाडाखाली 

श्रार्णािल्या ओल्या रात्री 

सगुिंध भाररि हचिंिचुिंिने 

िरीिी ररिा उरलास का रे? ll २ ll 

 

सिंकेिाच्या पे्रमधुिंद स्िळी 

ठरलेल्या, भारलेल्या र्ेळी 

अद्विैाचे प्रमाद आपलु े

िरल ेमी,ििूी िरलास का रे? ll ३ll 

 

  

 26.06.2018 वाई 
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 आठवणींची जखम 

नािी पडू हदले हदले कधी पदरी 

ि ूसखुमय जीर्नदान 

अन नािी हदलसे करू जरी 

ठरर्ले करू हर्षपान! || ध ृ|| 

 

िर् दःुखाच ेझरे र्ाििी 

मम हिदयािनू हदनराि 

हर्चार करुनी श्वास कोंडिो 

जगणारे कसे जगिाि? 

हर्योग येण्यापरीस जर 

मतृ्य ूआला असिा... 

र्ािून आठर्णींची जखम 

दःुखाचा परू आला नसिा 

 

ि ूजे हदले मजला 

िरर्ले कहर्िेच ेपान ll १ ll 

 

िझु्या आकािंिा, िझुी मनोरि े

जड, उिंच हिहिजापार 

दौड िझुी, माझी मग परर्ड 

कशी जळुार्ी िार? 
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हप्रिी जरी खपू,र्ेग जळेुना 

झाली खपू दमझाक 

सारे सुिंदर, िरी स्र्प्नािंना 

कशी लागली आग? 

 

एका रिाची हर्जोड चाके 

उहशरा आली जाण ll २ ll 
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फूल 

 

फूल रिंगनुी िसिे जेंव्िा 

 कळीिनू ििरिाना 

िसिे िेंव्िा मनिी 

 आपलु ेि ेपाििाना! 

 

फुले िासिी कशी गालािनू 

कळीमधनूी जन्मिाना 

सगुिंध सािंडिी कशी सर्ोवती 

अचल, अिोलिी असिाना 

 

आनिंदाच ेिरिंग कसे पसरर्िी 

स्र्िः र्ािि नसिाना 

हनभेळ सखु सर्वत्र र्ाटिी 

अटी शिी नसिाना! 

 

अिव र्गेर्ेगळा घेिी नकळि 

जेि ेपडिी त्याचे िोिाना 

िाि, केस, प्रेि र्ा दरे् असो मग 

भार् समपवणाचा घेिाना 
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आनिंदाने जगिी कशी 

आयषु्य चार हदस असिाना 

आिािरी हशक त्यािंच्याकडून 

अधेपरेु उरल ेअसिाना! 
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छाटलेले पुंख 

 

माझेच मम िािािंनी मी पिंख छाटलेल े

घरटे कधी न सोडण्याचे, मनी हर्चार दाटलेल े

 

हकत्येक भव्य हिहिजे,करि िोिी इिंिजार 

माझ्याच िन-मनान ेि ेमोि टाळलेले 

 

रुचला न भार् माझा कोण्यािी सहुृदाला 

माझ्याच अिंिमवनाचे मी आर्ाज ऐकलेल े

 

असि ेकधी अस ेका? कधी त्यागिाि पिंख? 

प्रश्नरुपी डिंख मात्र र्षावनरु्षे साहिलेले 

 

कधी सिंभ्रमाि पडिो, अन ्गोंधळून जािो 

शिंका - रािसान ेमन- आभाळ फाडलेल े

 

आिा इलाज नािी, जाण ेपढु ेिसेच 

माझेच मी स्र्िःि मग िळ आणलेले! 
 

जे जे िोिे ि ेचािंगल्यासाठी 

घर, प्रेम कुटुिंिाचे हदनराि लाभलेल!े 
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गरड 

 

हनळ्या नभािनू 

उिंच ढगािनू 

हर्िरूनी आलो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 

 

सों सों र्ारा 

र्ाट मोकळी 

िडुर्नूी आलो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 

 

रिंग र्गेळा आकाशाचा 

गिंध हनराळा या दहुनयेचा 

िरखनूी गेलो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 

 

खजुी माणस ेआणखी खजुी 

दृश्य हर्ििंगम, दहुनया दजुी 

समजनूी गेलो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 
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ििंधन गेले, स्पिंदन आले 

कूपमिंडूक मन हर्शाल झाल े

सार्रलो, स्फुरलो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 

 

नैराश्यधारा एरर्ी सिा 

हचिंि िनमन,े जीर्न दःुखदा 

ि ेझटकुहन गेलो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 

 

नािी गाठणार हनराश धरणी 

सकारात्मक मन त्याची करणी 

स्फुल्लिंगनू चेिलो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 

 

घेऊन सोिि, दोस्ि सोििी 

गाठीन हिहिज ेनर्नर्ी िी 

ठरर्नू सरसार्लो 

आज मी पनु्िा गरुड झालो 

 

 ३०.०४.२०१६ वाई 

  



रुं जी डॉ. सनुील दशेप ुंडे  

 

 

थुंडी गुलाबी 

 

ििंडी गलुािी 

सदव हभजल्या गात्री 

धुिंदी शरािी 

 

ििंडी गलुािी 

शिारल्या अिंगािंगी 

स्पशव शरािी 

 

ििंडी गलुािी 

रोमािंच अिंगभर... 

िो प्रेमज्र्र!  

 

ििंडी गलुािी 

रोम रोम अस्र्स्ि... 

जिरदस्ि!  

 

ििंडी गलुािी 

िोऊ मकु्त मोकळे 

" खा, ईव्ि, फळे "!  
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ििंडी गलुािी 

घडून आपसकू -  

गेली की चकू!  

 

ििंडी गलुािी 

हिची भोगिो फळे!  

त्या चकुीमळेु!!  
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वेचलेले क्षण 

 

र्ेचलेले मोिक िण ि े

पनु्िा हर्खरू नय ेग 

िी रात्र जागनू जग ूया 

या रात्रीिच मरू सये ग!! 

 

आिा सकाळ ना कधी व्िार्ी 

आशा िी हनशा पालर्ी 

दोघािंिले ि ेअिंिर 

नािीसे करू सये ग! 

 

दहुनयेची नजर हिरकी 

छळि ेिी सिि मनाला 

अिंधार हमत्र िनला, 

धुिंद, मकु्त हफरू सये ग! 

 

समोर अिंधारल ेजग ि!े 

मागेिी हमट्ट काळोख! 

पटली अिंििावह्य ओळख 

अन्योन्याि र्ीरु सये ग! 
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आरोपी 

 

नेिमीच उभा मी 

हपिंजऱ्याि आरोपीच्या ... 

आहण सिि उलट प्रश्न - 

हर्चारिाि सारेच.... 

सारे माझचे प्रमाद 

त्यािंच्या दृहष्टकोनािनू.... 

मी केलेले, झालेल.े.. 

कािी अनहभज्ञ, कािी ज्ञाि 

कुठलीच कृिी सर्वमान्य नािी! 

कािी - ना- कािी िक्रार आिचे! 

मग.... 

ह्या हपिंजऱ्यािच राििो घर िािंधनू 

कायमचा ----- 

पनु्िा पनु्िा आघाि करिो सिन! 

अधवमेला सदाचा .... 

मरणापरू्ी कायमचा ..... 
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हरवली वाट 

 

जीर्नाची िरर्ली र्ाट आि े

सरळ नािी, सदाच घाट आि े

 

कमळ िोईन म्िणनू हचखलाि गेलो 

माझी मीच धरली मळर्ाट आि े

 

झाले भलिेच मी हनर्डुिंग झालो 

साज काट्यािंचाच िा अिंगाि आि े

 

िेरीज करण्यास धडपडला जीर् माझा 

र्जािाकीच प्रत्यिाि आि े

 

हमत्र शोधनू दमलो गदीि साऱ्या 

स्र्ािवलोलपु सगळा भाट आि े

 

माझी आर्ड अन ्हनर्ड हभन्न िोिी 

उमगले ना मजा कशाि आि े

 

रोज सरण भार्नािंचे जाळून येिो 

रोज मरणे जगनू, क्रमप्राप्त आि े
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र्ाटे जग दषु्ट, मीच सभ्य एक 

जग हर्चार मात्र हर्परीि आि!े 

 

कसा चकुलो सािंगे ना कोणी 

दःुख सर्वत्र का काठोकाठ आि?े 

 

काटे अिंगािंगभर, फूल आलेच नािी 

जरी हिरर्ा, परी ' हनर्डुिंग ' मी; एकटाच आि!े 

 

सोडली का हदठी, सटुली कशी हमठी ग 

शोधनूिी ना सखुाशी गाठ आि े

 

भोर्िी िसणारे, हखजर्णारे खपू 

कोणी िोपटेना दःुखाि पाठ आि े

 

म्िणे कोणी िदलनू िघ चष्मा 

स्पष्ट सारे, गर्सला काठ आि े

 

काटे गेल,े ििरले फूल, अिंगािंग खलुले! 

जरी हनर्डुिंग, कमळाचा िाट आि!े! 
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गाव 

 

दरू डोंगराि माझा गार् आि े

साध ेसोपे ियाचे नार् आि े

 

झाडे, फुल,ेहिरर्ी मकु्त उधळण 

हनसगावि रमला गार् आि े

 

पाऊस आहण दरे् जगर्िाि 

शिरी सिुत्तेचा इिे अभार् आि े

 

आमदानी िोडी, खचव जेमिेम 

सारेच रिंक, ना कोणी रार् आि े

 

जािी- पािीि गल्ल्या र्ेगळाल्या 

माऊली, भैरोिा साऱ्यािंचा दरे् आि े

 

मािी िशीच, शेिी िशीच आि े

हर्ज्ञानाचा ना पसरला ठार् आि े

 

भिू- खेि-ेहजत्राि- मुिंज्या धरिी सर्ाां 

त्याकडे नािी भेदभार् आि!े 

 

नािी घट्ट आहण जािी घट्ट 

प्रेम मयावहदि िा स्र्भार् आि े
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हशिणािून सणा ज्यादा मित्त्र् 

" हशकून जाईल हनघनू" भयभार् आि!े 
 

शेजारी िा सदाच झोप शत्र ू

अिोला आहण र्ैर भार् आि े
 

ईषाव आहण मित्त्र्ाकािंिा नािीच कसलीिी 

रेटणे आयषु्य स्िायीभार् आि े
 

र्ीज पाण्यासाठी नािी, मिंहदरािंसाठी-- 

एक िोणे दरे्ाचा प्रभार् आि!े 
 

हदर्सरात्र अशी िी झोप मरगळ 

गार्ाि ना कसला उठार् आि!े 
 

कशा सटुिील कुरीिी, अिंधश्रद्धा 

डोळे असनू आिंधळा जमार् आि!े 
 

कधी पोचेल हठणगी, पेटेल र्णर्ा 

धग कधीचीच हर्झली रार् आि े... 
 

यार्ा लागेल त्यासाठी कोणीिरी क्रािंहिकारी 

म्िणिील त्यालािी नार् "दरे्" आि!े! 
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महाबळेश्वर 

 

उिरत्या डोंगररािंगा 

अधवर्िुवळी शिेी 

पायऱ्यािंचा आभास 

त्याि हपकिी मोिी 

 

इिे हििे सर्वदरू 

घनदाट गदव झाडी 

ििुि पिी, िरीण, गर् े

श्वापदिेी कािी िोडी 

 

लाल र्ाटा रानोमाळ 

दाट हकरव सळसळ 

आहण घोड्यािंच्या टापा 

हनळ्या नभी, लाल धळू 

 

हिरव्या, छोट्या पानािंर्र 

पािंढरी िी फुल े

लाल रिंगी मािीसिंगे 

लाल स्रॉिेरी खेळे 
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पािंढरी फुल,े लाल फळिं 

हृदयाचा जण ूआभास 

ििंडीची दलुई, अभ्र आभाळ 

उत्सािाने भरल ेहनःश्वास 

 

मलिेरीच्या अिंगार्र मळ 

गजुिेरीची गोड गजू 

स्रॉिेरीची गाली लाहलमा 

नर्र्ध ूिणी हर्सरली िजू 

 

मधचुिंद्राचा गार् म्िणनू 

िझु ेजगभर नार् 

रानमेर्ा आहण मधाचा 

ठायी ठायी ठार् 

 

लागिा मधचुिंद्राचे र्ेध 

समोर प्रिम नार् िझु े

आनिंदाची र्न ेउपर्न े

मन िषव-उल्िासाि हभज े

 

जे शब्दािंच्या पलीकडल े

ि ेसारे ठार्कू िलुा 

लेर्नूी हिरर्ा साज अिंगािंगी 

झलुहर्सी आनिंदाचा झलुा 
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शभु्र धकु्याची रजई 

मन मोकळा एकािंि 

शिारे, लाज आहण धुिंदी 

िन-मन हनर्ािंि हनर्ािंि 

 

नर्जीर्नाची नार् डोलि े

र्ेण्णा िळे दिे ेसाि 

िािािनू ना िाि र्गेळे 

"सारे अद्विै" पाििी चार अि 

 

आणाभाका, घट्ट हमठ्या 

हचिंिचुिंिन, हमट्ट हदशा 

िारुण्याचचे पािंघरूण अन ्उशा 

भान िरर्ि ेहदन की हनशा! 

 

पाच नद्या आहण दरे् 

खरे पाहर्त्र्याच ेसार 

सािी लि सिजीर्न आरिंभािंचा 

मिािळेश्वरा नमस्कार!! 
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पाचगणी 

 

पाच पठारािंनी सजलेल े

गार् माझे ििरलेले || ध्र ु|| 

 

रानफुलािंची इिे दलुई 

रिंगीिेरिंगी हर्ण घेई 

इिे येिाच शीण जाई 

आनिंदाला उधाण येई 

 

अनर्ट र्ाटािंनी कोरलेल े|| १ || 

 

इिली हर्शाल पठारे 

नार् जगाि त्यािंचे पसरे 

सडे आहण िापे सारे 

हिरर्ाईन ेनटिी परेु 

 

धुिंद धकेु पसरलेल े|| २ || 

 

उिंच माि ेआहण कडे 

नागमोडी र्ाट त्यािंसी जोडे 

पािुणघरािंच ेदखेण ेखडे 

शाळािंचेिी इमले िडे 
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प्रेम-अभ्यासी िरर्लेल े|| ३ || 

 

नव्या नात्यािंच्या सरुुर्ािी 

मधचुिंद्रािंच्या कैक रािी 

ििंडी गलुािी पािंघरून घेिी 

दिेभान हर्सरून जािी 

 

प्रेमस्पशावने शिारलेल े|| ४ || 

 

इिली िर्ाच एक सरु्ास! 

सौंदयावचाच फक्त र्ास! 

स्र्च्छ, हनमवळिा आसपास! 

दरी डोंगरािंचा सिर्ास! 

 

उिंच झाडािंनी घरेलेल े|| ५ || 

 

ग-म-भ-न ची सरुुर्ाि 

हशिणाच्या मािरेघराि 

सरस्र्िीचा आशीर्ावद 

घडर्ली मोठी कारहकदव 

 

अिरािंनी जगी कोरलेल े|| ६ || 
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इिे जीभािी िासिी! 

चणे-फुटाणे फोडून खािी! 

स्रॉिेरी-मलिेरीच्या शेिी, 

जाम-जेलीच ेउद्योग हकिी! 

 

रसनािंमध्ये हभजलेले || ७ || 

 

शभु्र धकु्याच्या धुिंद र्ाटा!  

घोड्यािंच्या खड्या टापा! 

मारा हकिीिी इि ेखेपा! 

ठेर्ा आनिंदाचा जपा! 

 

िषव उल्िासाि हभजलेल े|| ८ || 

 

हकिी मसुाहफर रोज येिी, 

हर्सार्नू हनभ्रािंि िोिी! 

िषव-ऊजेची भरभरून पोिी, 

गाठी िािंधनू घरा परि जािी!! 

 

आठर्णींनी डर्रलेले || ९ || 
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उध्वस्त 

 

उध्र्स्ि इमारि आहण 

चौफेर हर्खरुलले्या आशा 

भिंगलेले कोपरे -कोनाडे 

' अस्ििंगि ' परू्व हदशा 

 

िा कसला धरणीकिं प 

हर्न्मखुले सारे प्यारे 

भोर्ऱ् याि मनाची नार् 

अदृश्य हकनारे सारे 

 

िी र्ाट झाली अदृश्य 

िरर्ली भिूकाळाि 

भार्ना - गोठल्या - हिजल्या 

मन डोिाच्या जळाि 

 

अस ेझाल ेकाय अचानक 

मन झाल ेका उन्मन 

अपेिािंची कोळीष्टकिं  

कृमी हकटकािंचाच सन्मान 
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िरर्नू आत्महर्श्वासाच ेसरू 

गाणे भासे िेसरू 

अश्रिू नािल ेऊर 

मन पिी उडाल ेदरू 

 

का पडलो या गुिंत्याि 

डोळा पट्टी िािंधनू उडी 

मोडलेल्या मन अिंगाने 

दःुख सागरी मारिो िडुी! 
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फुलाचे मनोगत 

 

िझु्या केसाि खलुण्यासाठी 

मी आज फुललो ग! 

आनिंद िरिंगािंचा झलुा 

मनमरुाद झलुलो ग! 

 

िणभिंगरु आयषु्याच े

दःुख मी हर्सरलो ग... 

लािंिसडक केसािंि िझु्या 

मकु्त मी पसरलो ग! 

 

काढून र्ाट काट्यािंमधनूी 

मी कसा उमललो ग 

अिव रिंग अिंगािंगाला 

िझु्यासाठीच, उमललो ग! 

 

ल्यालो िषुार आनिंदाच े

हचिंि हचिंि हभजलो ग! 

साठर्ण्या ि ेउराि 

मी िणैक हिजलो ग! 
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सिंपणार उद्या ि ेसर्व 

अिव िो उमजलो ग! 

का िरर् ूआनिंद आजचा? 

जाणलो, समजलो ग! 

 

आयषु्य केले हनछार्र, िजुर्र, 

मी माझा न उरलो ग! 

समपवण िचे जीर्न फुलािंच े

आिा हनश्चेष्ट उरलो ग! 

 

नव्यानेच फुलण्यासाठी 

आिा हनश्चेष्ट उरलो ग! 

 

 २६.१२.२०१५ वाई 

  



रुं जी डॉ. सनुील दशेप ुंडे  

 

 

श्रावणात घन उष्ण कनळा 

 

श्रार्णाि घन उष्ण हनळा 

झाला कोरडा पाषाण.... 

ररमहझम धारा डोळ्यािंमधनूी 

शेििं िनली स्मशान .... 
 

अिंत्यहर्धी रोज पीक - कोंिािंच े

स्र्प्ने धरिीची िेहचराख... 

आिा कसे फुटिील धमुारे 

आसर्ािंचा पाऊस, आसािंची राख .... 
 

जागनू ज्याची र्ाट पाहिली 

ि ेसखु दारी उगर्लेच नािी 

हजि ेहििे भटेिी भेगा 

धरणीि िी यिंदा रुजलचे नािी 
 

नित्रािंमागनू गेली नित्र े

' पार्श्या ' ची करून झाली आराधना 

धोंडी धोंडी पाणी द ेम्िणनूिी 

आकाशाला पाझर फुटेना 
 

रिंगािंच ेरान हदसल ेनािी 

िरी िरर्ल ेस्र्प्नािंचे पिी 

िषृािव मनान ेमयरू िोलिी 

नािी िेंि ढाळलास, जीर् िरी रिी 



रुं जी      डॉ. सनुील दशेप ुंडे 

 

 

जन्मलेल्या र्ासरासाठी गाईला 

कसा सटेुल रे पान्िा? 

हिरर्ाई अिंिरली यिंदा 

गेला कुठे रे कान्िा! 

 

सर धार्नू आली नािी 

मडके मात्र गेल ेर्ािून... 

आसर्ाि हभजले अिंग 

नदीचे कोरडे पात्र पािून... 

 

कजावचे डोंगर करपल ेकाळे 

व्याज, िगाद्याचे पाणी 

गळफासाच ेपीक जोमाि 

सिंपल्या घरच्या नोटा, नाणी 

 

दरू हिहिजार्रचा काळसर ढग 

अजनूिी लार्िोय आस... 

िरस िोडा िरी आिा रे, 

नको मगृजळाचे भास .....! 

 

०४.०९.२०१५ वाई 
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सावध 

 

हर्श्व िािंडर् 

इिकु्या जिंिचू े

मेहदनी िरिरि.े... 

डोळे करून मोठे, 

भरून, 

आई "सार्ध" म्िणिे ..... 

 

"सािंभाळ, नािी सोप"े 

रािंगेिनू येऊन, 

िािंिनू, 

जळणारी हचिा, 

धगधगि सािंगिे ..... 

 

उराउरीच्या भेटी, 

आहण सिज उगाच चचाव, 

सारे फोल िनर्िे! 

 

जािाना सोडून िा लोक  

कोणी शेजारी नसिे! 

जािाना सोडून लोकिं  

एकटी हचिा भडभडिे... 
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उजाडून लाखो घरटी... 

शनू्य अिंधार पोकळी 

सर्वत्र भरुनी उरिे, 

"सार्ध िाका, पढुल्या र्ाटा" 

ििंद मिंहदरािली 

घिंटा हकणहकणिे... 

आहण पथृ्र्ी, व्योम 

दणाणनू जािे...! 
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नाते 

 

परस्परािंशी िोडुनी नाि े

"आम्िी आनिंदी",िोल ूखोटे! 

 

समोर नािी,भास सारखे! 

स्र्प्नी िझुीच प्रीिी भेटे! 

 

फािंदीर्रिी चिंद्र टेकला 

ि ूिसल्याचा भास र्ाटे! 

 

सािंगनू मजला सािंज जाि,े 

ल्याला ि ूकुठला साज, ि!े 

 

हनरोप दिेा, ि ूर्ल्गना करिे- 

या हर्श्वाशी लढीन एकटे! 

 

जािो काळ, जरी सरिच नािी.. 

दोघािं एकटेपण खाण्यास उठे! 

 

हभन्न हदशािंना दिे, जरी मनचि ू

हिच्याच र्ाटेकडे, िोऊन ओले, मोठे! 
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जाणीर् दोघािंना एकदाची िोिे, 

जीर्न परस्परािंच्यासाठीच िोिे! 

 

र्ािून अश्र,ू नजर भेटे! 

पटली खणू, आनिंदा परू लोटे! 
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असे कसे होते 

 

दोघािंमध्ये आपल्या 

अस ेकसे िोि े

माझी िोि ेिार अन ्

जीि िझुी िोि े||ध्र|ु| 

 

चालि असिा एकट्याने  

जीर्नाची र्ाट 

िळूच आलीस सोिि 

िािी दऊेन िाि 

रुि जीर्नाचे िेव्िा 

धुिंद गीि िोिे || १ || 

 

प्रर्ास दोघािंचा िन े

आनिंदाच ेगाण े

गिंधार धैर्िाच े

सुिंदर मधरु िराण े

एका सरुाि गािा 

जनुी द्विंद्वगीिे || २ || 
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चकुलो जरी कधी मी 

अधनूमधनू कोठे 

सािंभाळून घेिेस 

मन करून मोठे! 

िीच िझुी अदा 

मन हजिंकून घेि े|| ३|| 

 

पाििो िझु्यामध्येच 

"खरा हमत्र", राणी! 

दशेी चािंगल्यास पाहठिंिा, 

घालशी चकुािंर्री पाणी! 

अहपवले ि ेहृदय िझु्यार्र, 

िोऊन ग रीिे || ४ || 
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तू - मी 

 

ि ूपाहिल े

मी पाहिल े

डोळ्यािंि दोघािंच्या 

कसले इशारे? 

 

ि ूआणले 

मी आणले 

एकमेकािंकररिा 

प्रेमाचे नजराण े

 

ि ूसािीली 

मी साहिली 

हर्रिािल्या रात्रींची 

जागर्णारी कािीली 

 

ि ूगायली 

मी गायली 

गाणी आयषु्याची 

अस्िाईर्रच राहिली 
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मी मोकळा 

ि ूमोकळी 

गदवरानी, नदी हकनारी 

िझु्यार्र प्रेमाच्या लि ओिंजळी 
 

िझु्या अिंगार्र, माझ्या अिंगार्र 

काटे, शिारे आहण िरिर! 

सप्तरिंगी स्पशावची उधळण 

जेंव्िा अिंगािंगार्र! 
 

मी ऐकली, ि ूगायली 

प्रणयाची गाणी! 

रात्रभर स्िब्ध गात्रे न्िायली, 

दर्भार सखुाच ेपाणी! 
 

ि ूजागली, 

मी जागली, 

रात्र चािंदण्याची, 

गात्र ेभागली! 
 

िलुा आली, मला आली - जाग, 

कळ्यािंची फुल ेझाली! 

फळाची आस आहण पालर्ी - 

लाज हकरणाि चरू झाली! 
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श्रावणसरी 

 

गाण्याि िान 

सखुाि कान 

सरूाि िाण 

उराि रान 

परूाि पान 

र्ािून सान 

गेले लािंि 

जरा िािंि 

िणी धुिंद 

िणी मिंद 

नािी िािंध 

धो-धो िरसाि 

र्ािून खपू र्ेळ 

स्र्च्छ उघडीप 

आिा मेळ 

हनधावस्ि हकरणािंची हिरीप 

पनु्िािं िासाभराि 

सरुू ररपररप 

उन्ििं, पाऊस 

नको जाऊस 

हपसाट मना 

नको जाऊस 
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िुिंदडि रानोमाळ 

खडकाळ हगररदरी 

िरसणार सािंज-सकाळी 

ओढाळ श्रार्ण सरी!! 
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उतरले निाुंचे ओझे 

 

उिरले नभािंचे ओझ े

कौलार्र िाशा र्ाज े

साचले िेंि केसािंर्र 

मदु्गिंधा मोगरी लाज े

 

मल्िार िरसनू सिार 

हभजली एकेक िार 

ि ेसचैल स्नान सरुािंच े

मेिहफल अनोखी गाज े

 

धरणीच्या कणाकणािंिनू 

एकेक कोंि िा जाग े

सर करून हनळाई नभाची 

हिरर्ाई िनली 'राजे' 

 

ममिेचा पान्िा फुटूनी 

मणृ्मयी शािंि हर्राज े

हिरव्या शालीची मखमल 

िर् अिंगार्रिी साज े
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िीिी नकुिीच झाली आरक्त 

ओठािंर्र िरिरिे ज े

अनरुागाच्या र्लेीर्र 

उमलल ेफूल ि ेिाज े

 

हचिंिचुिंिन धरा-मेघािंच े

पािून भार्ना रुजे 

हमठीमध्ये खोल हशरूनी 

लाजिी मनामध्य ेलाजे...! 

 

 २७.०७.२००१ सावुंतवाडी 

  



रुं जी डॉ. सनुील दशेप ुंडे  

 

 

सर सरतच नाही 

 

सर सरिच नािी 

सर सरिच नािी 

जरा ठरिच नािी 

ओल्या मेघािंच्या पापण्या 

धार झरिच रािी 

 

आज श्रार्ण सरीला 

कािी सचुिच नािी 

नािी साजण सािीला 

कािी रुचिच नािी... 

 

हकिी ओला, िरी स्मिृींचा 

ओिंडका जळिच रािी 

एक एक अहग्नकण - 

धग छळिच रािी... 

 

एक एक सौदाहमनी 

मनी चमकि जाई 

हदपर्नू डोळे माझ े

पनु्िा िळपि रािी 
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ढग पाण्यानी भरला 

सदा गडगडि रािी 

आभाळाचे िालगीि 

िोिी िडिडि गाई 

 

सरी नको िरस ूग 

िलुा समजि नािी 

ि ूिािंि ना िोडीशी 

कशी दमिच नािी? 

 

कोण गािोय मल्िार 

ि ूग ऐकिच नािी 

केली शेकोटी उिेची 

उि साजण सयीची --- 

 

अिंगलट गारव्याला 

आिा धजिच नािी.... 

आिा धजिच नािी! 
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 धृतराष्र 

 

राज्य ह्यािंच्यार्र करी 

सदा लार्लेला कौल 

परू्वजन्मीच ेकिृवत्र् 

ठरर्ी पराजय हकिं र्ा डौल 

 

नर्ी शिाब्दी र्ा सिस्रक 

त्यािंना सारे हनरिवक 

ि ेफक्त जागरूक 

जेंव्िा मतृ्यचूी हििी आहण जन्माची िारीख 

 

सारे नजरेचे खळे 

अिर्ा पापाचचे फळ 

त्याच्या सामथ्यावपढु ेकाय 

िदु्र मानर्ाचे िळ? 

 

सारी ईश्वरीच इच्छा 

काय सािंगिा िो येि?े 

त्याच्या इच्छेपढु ेसािंगा 

काय कोणाचे चालि?े 
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आली समाज मनाला 

अशी भोर्ळ, मरगळ! 

कोण उपस ूशकेल, 

सिस्त् र्षाांचा िा गाळ? 

 

पट्टी िािंधनू डोळ्यािंना 

अस ेगािंधारी, अिंध धिृराष्र, 

त्यािंची कोटी कोटी मलुे, 

कसे अिंध झाल ेराष्र! 

 

पट्टी सोडण्या ियािंची 

िर्ा अर्िार कलिंकी, 

नाशर्ी अघोरी श्रद्धा 

आहण अज्ञानाला हजिंकी!! 

 

 ३०.०७.२००१ कशरोडा, कसुंधुदुगण. 
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पडलो दूरदेशी 

 

पडलो दरूदशेी 

दरू लािंिले हिहिज 

कसा पडलोय फ़शी 

कुठे रुजलेय िीज 

 

पडलो दरूदशेी 

दाट झाकोळल ेआभाळ.. 

धो धो जीर्नाच्या राशी- 

रेषा पसुिी स्र्च्छ कपाळ! 

 

पडलो दरूदशेी 

झालो प्रर्ाि पहिि.. 

स्मिृी गोठर्ार्ी कशी? 

स्र्णवभारी ि ेअिीि! 

 

पडुनी दरूदशेी 

झालो सार्ळा र्ासदुरे् 

हकिं र्ा छान दरर्ेशी ... 

नािी कसलीच ठेर्! 
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पडलो दरूदशेी 

इिली लोकच आगळी 

हमठी िणाि घट्टशी 

नािी िणाि र्गेळी! 

 

पडलो दरूदशेी 

िोिा माझाच हनणवय 

नको पाडू आिा फशी 

दरे्ा िनर्ी हनभवय!! 
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झड शबदाुंची 
 

भरुभरुत्या पार्साि 

लागली शब्दािंची झड 

मनािल्या सार्ळ्या गोंधळाची  

िािरे पडायला 

सरुूच िडफड 

शब्दािंच्या हिरकणी िरुुजािंर्रुन 

करून धडपड 

कधी टकमक टोकार्रून 

खोल दरीि पडझड 

िणाि िबु्ध, िणाि लबु्ध 

डोके झाल ेजड 

र्ाटि ेजगाच्या 

एका ध्ररु्ार्र 

कोणी नािी घेि कड 

सरली सर, नरुली ओरड.... 
 

पनु्िा भकेुल्या मनाला 

नव्याने हमळाली सर्ड! 

पनु्िा िबु्ध, लबु्ध, मगु्ध, िपृ्त 

जनु्याच भार्नािंचा 

नर्ीन रिंगला फड! 

नर्ीन रिंगला फड!! 
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िेट 

 

िझु्या माझ्या भेटीच े

सटुि नािी कोडे 

उभ्या-आडव्या र्ळणार्र 

प्रेमाचा नर्ा शब्द घडे! 

 

िझुे भेटणे आहण 

िोलणे... अगदी िोडे 

आकाशाि हपसाट हफरिी 

मन पिी र्ेडे ... 

 

िािुिंचा ध्यास आहण 

जन्माची आस 

र्ेगाि धुिंद दौडिी 

श्वासािंचे घोडे! 

 

आगळा सिंर्ाद! 

सरु्ासिी आगळा! 

आगळेच शब्द आहण उच्चार 

आगळ्याच भाषेची हकमया घडे! 
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श्वासािंचा र्गे 

प्रेमाची माहलका जोडे 

सरेुल हझणहझण,िझु्याकडे 

मन िेफाम ओढे! 

 

भािंिार्ललेे, भारार्लेल े

मन पर्विाचे कडे 

िरिरणाऱ्या िझु्यार्र 

भरभरून पे्रमाचे िषुार, हशिंिोडे! 

 

िझु्या प्रत्येक भेटीि 

मन-प्रपाि िोिी खडे 

अनिुिंध इिका िेधुिंद 

सदा जनरीि िोडे! 

 

असे आगळे कोडे 

सोडर्ण्याचा छिंद जडे... 

िरर्नू कोड्याि पनु्िा... 

नर्ी श्रार्णसर झडे!!! 
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मन घनातले मेघ 

 

सरी दारी िरसिी 

स्र्र ऊरी पसरिी 

झाली आषाढमेघािंना  

 कशी आज उपरिी  

सरुू कौलार्र नगारा  

दारी पागोळ्या गळिी 

 

अणवर्ास ये उधाण 

 िटी भीषण भरिी 

आनिंदाच्या र्ादळाि  

 नार्ा कागदी िरिी 

 

पाणिंदीची लाल र्ाट 

कशी हभजनू लाजिी 

 सरी ओसरल्या िरी  

पाने हिला हभजहर्िी 

 

टपटपिी डोळ्याि 

आनिंदाची िी भरिी 

धुिंद मनाच्या घोड्याला 

नरेु कसलीच हििी 
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भार्नािंच ेिे कल्लोळ  

मग मनी उमटिी 

सर पे्रमाची िरसनू 

मनघनािले मघे 

दरू आकाशी सरिी 

दरू आकाशी सरिी 
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ते क्षण 

 

 

 

गलुािी गौरर् ओठािनू  

मकु्त िासलीस जेंव्िा 

ओिंजळी भरून चािंदणे  

सािंडलेस िेंव्िा 

 

मगु्ध लबु्ध डोळ्यािंनी  

भारार्नू पाहिलेस जेंव्िा 

घ य ळ ल  आणखी  

घायाळ केलेस िेंव्िा 

 

आहण मग हदलास अलगद  

नाजकू िाि िािी! 

घायाळ र्नािंचे धुिंद पिी  

चौफेर उडून जािी! 

 

पढुील रोमिषवक स्मरण यात्रा  

गोड हशरहशरी अद्याप गात्रा! 
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पण आिा सोििीला असि े

हचत्रािील िझुी छाया... 

अनरुागाच्या आठर्णी आठर्ि आठर्ि  

शब्द खहजने मी घालर्िो र्ाया!  
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चाहूल 

 

िझु्या मनाि 

 माझ्या िनाि  

साऱ्या जनाि  

घनगदव रानाि 

 

उठलय कािूर  

कसली चािूल  

कसली िुरिुर 

 भरलिंय ऊर 

 दशेी दरू!  

 

जाऊन रानाि 

हिरव्या र्नािंि 

हिरव्या मनािंि! 

 सािंगिो गहुपि  

िजुऱ्या कानाि!  

 

भरून उरलेल्या  

गायीच्या स्िनािंि  

िडुुिंि साचलेल्या  
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भार्ना मनाि 

लागली चोच 

भळभळ िणािंि 

र्ािून भार्ना 

 हशरहशरी िनाि 

मोिरल्या मनाि  

 

अहर्रि हननाद 

 घिंटा शिंखािंच े

शरीरी पडसाद  

िझुी साद  

माझा प्रहिसाद  

आगळा उन्माद 

 

हझणहझण मनािंि 

हझणहझण िनािंि 

साऱ्या जनािंि 

 घनगदव रानािंि 

 दरूच्या सरूािंि 

 भरल्या उरािंि  

भरभरुन र्ािि  

डोळे भरून पािि 
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र्ाििाि पाट  

हमळाली र्ाट  

र्ाहिली राि  

आनिंदी परुाि 

 धुिंदल्या िणािंि  

 हभजली हनर्ािंि  

काहिली शािंि 

 

आगळी आस  

िझु्या िनािंि 

माझ्या मनािंि 

साऱ्या जनािंि  

घनगदव रानािंि  

 

कसली चािूल! 

कसली िुरिुर ... 

 

उठणार नर्ा सरू! 

आनिंदाचा मिापरू!! 

नेणार दशेी दरू!!! 
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गीत सुखाचे 

 

फुलपाखरू मनाचे झाले र्ेडे 

आहण स्र्च्छिंदी आकाशी उडुनी गेले || ध्र ु|| 

 

झाला हर्िार कािी िणािंचा 

पडला पाऊस रिंग कणािंचा 

र्षावर्ाि त्या हभजनूी गेले ||१|| 

 

सटुली हचिंिा िी अिंिाची 

मोडली सारिंगी िी खिंिािंची 

 िदसरू ि ेकोठे हर्रुनी गलेे ||२|| 

 

आस ना सटेु जीर्नाची 

साखळी िी सखु यगुायगुािंची 

स्र्प्न साखरेि ि ेहर्रघळूनी गलेे ||३|| 
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फ्लॉपी 

 

साठर्नू घेिो मी मनाच्या फ्लॉपीि - 

आपल्या सिर्ासाचा िणिण! 

पासर्डव दऊेन हिनधास्ि गपुीि, 

ठेर्िो मनाच्या साडेिीन इिंच कुपीि! 

 

कधी एकािंिाि िझु्या मनाच्या  

हगँ झ लेल  मन च  पीसी, 

िझु्या ' जाळ्याि ' परुिे अडकून, 

माझे मन ि ेिरर्नू िसिो!  

 

र्ेिसाइट्सच्या र्ेगर्ेगळ्या आयकॉन प्रमाणे, 

िझु्या चेिऱ्याच्या िदलत्या छटा,  

नेमका िण पकडला िर िलिी, 

इिंद्रधनषुी मनाच्या िटा! 

 

कधी कधी मध्येच घाईगदीि, 

कधी भरल्या हृदयाच्या र्रच्या - 

ररकाम्या हखशाच्या हचिंििे,  

फ्लॉपी टाकून हखशाि, 

 पासर्डव हर्सरीि,  
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टाकिो पार्ले.. 

 हर्चारािंच्या खोल गिेि ... 

हदर्सभराच्या जगण्याच्या धडपडीि, 

हगँ झालेला मनाचा पीसी,  

अिंिरुणार्र डोळे हमटिाच ऑन िोिो आहण...... 

आहण सार्रि ेत्या हदव्य िणाि पनु्िा,  

पनु्िा िझु्या स्मिृींचे पे्रमळ गहुपि!  

ओठािंर्र पासर्डव येिो आहण  

िझु्या ओठािंच ेिषुार हसिंहचि... 

अर्िरिेस फ्लॉपीिनू प्रत्यि.. 

मी हस्िहमि!!! 

 

नको आठर्णी िझु्या िलुा फ्लॉपीि  

आहण स्मिृींच्या जाळ्याि  

िर्ीस ि ूप्रत्यि हमठीि  

(आिा ) पासर्डव टपोऱ्या डोळ्याि ...!  

पे्रमाचे चिंद्र घनगदव िळ्याि...! 
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पुन्हा बरसली सर 

 

कळले नािी पिाट झाली 

हमठी पनु्िा िी घट्ट झाली 

धकु्याि लपली र्ाट उषेची 

चुिंिनू पापणी हमट्ट झाली 

 

शिारल्या िनलुा ििार आली 

एक र्ीजेची लिर हनघाली 

पनु्िा िरसली सर पे्रमाची 

अिंगोअिंगी िषुार प्याली 

 

कुशीि िझुीया ऊि हमळाली 

हमठीि िझुीया नीज हनमाली 

चिंद्र िनचुे िळपनू उठल े

आकािंिा मम िपृ्त जािली  
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 अतृप्त 

 

 िझु्या हमठीची ििान 

नािी शमली अजनू 

हदसिा ि ूमनपाखरे, चकोराप्रमाणे -  

ऊिं च आकाशाि ' आ ' र्ासनू!  

समजनू िलुा चिंद्राच ेचािंदणे,  

काठोकाठ मनाचे प्याल,े 

िषृािव मनाने आकिं ठ हपऊन... 

कशी भलू...नािी िोश... 

परुिा िेिोश.... 

िेंि िेंि िनामनाि रीचनू... 

गायील्यास हकिी सरेुख गजला, 

 शमा जरी गेली कधीच हर्झनू!  

 

अनिंि भोग.. िरीिी नािी योग - 

सिंपणूव मनोहमलनाचा 

हकिी हपऊनिी िोडा ररिा.. 

प्याला आमच्या सिजीर्नाचा!  
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की ि ेउगीचच, लाड िादशािी? 

नािी मना समाधान, स्र्गावििी! 

अस्र्स्ि मनाला, हमठी कहर्िेची  

म्िणनू उघडून िसलो र्िी .....!!! 
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कक्वतेच्य  क्सुंचनध र ुंनी 

म यमर ठी फ़ुलते फ़ळते 

इथे ल र्ती शबदकळ ुंन   

शबदकळ्य ुंची सगुुंधगीते 

 

खपुखपु सुुंदर सुुंदर कक्वत  व चण्य स ठी 

www.esahity.com 

 

  

http://www.esahity.com/
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शुभेच्छा !  

                     

 मन त रुं जी घ लण ऱ्य  

कक्वत ुंच  गचु्छ घेऊन डॉ. सनुील 

र मकृष्ण दशेप ुंडे रक्सक ुंच्य  

र्ेटीस येत आहते, त्य ुंन  शरेु्च्छ  दणे्य स ठी एक कवी व 

क व्यरक्सक म्हणनू ह  शबदप्रपुंच !  

कक्वत  ह ेखरेतर पणूि वेळच ेजगण ेअसत.े त्य  क्नक्मितीम गे 

सुंवेदन ुंचे स धन  असते. व चन मनन ची एक गुंर्ीर व दीघि 

व टच ल असते. रुं जी य  हौसेन े पण मन प सनू केलेल्य  

कक्वत  आहते. "क्चुंब सरीत क्र्जत ुंन " मधील सुंवेदन  , 

"लहर" मधील उत्कट ओढ , "श्र वण" ह यकूमधील शबदक्चते्र, 

"उमी" मधील उलघ ल द द द्य वी येईल इतके तरल आह.े  

 कक्वतेची उत्कट परुंपर  व आक्शव िद ल र्लेल्य  डॉ. 

सनुील य ुंन  रुं जी सुंग्रह बद्दल शरेु्च्छ  !  

 

    प्रवीण दवणे 

सुप्रससद्ध कवी, लेखक, गीतकार आसण वके्त 


