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मनोगत 

 

 

साहित्य क्षेत्रातील मी एक छोटासा कवी. हवज्ञान शाखेचा हवद्यार्थी 

असनूिी मिाहवद्यालयीन जीवनापासनूच काव्य स्फुरू लागले. हलहिलेले 

कािी जणाांना आवडू लागले. 

अलीकडे सोशल हमडोया मळेु अनेक वाचकाांपयंत पोिोचण्याची सांधी 

हमळाली.  वाचकाांच्या प्रहतक्रीया येत राहिल्या, तसतशी हलहिण्यास प्रेरणा 

हमळत राहिली..अनेक वततमान पत्रातनू कहवता प्रहसद्ध िोऊ लागल्या. तसेच  

‘मांर्थन’ ‘नव्या यगुाची कहवता ’ ‘ कहवता हनळ्या सयूातच्या ’  ‘काव्य हसांध ू’ 

अशा अनेक काव्यसांग्रिातनू कहवता प्रहसद्ध झाल्या. माझी पत्नी सौ. सांध्या व 

अनेकाांनी मग काव्यसांग्रि प्रकाहशत करण्याची सचुना केली. अखेर ई साहित्य 

प्रकाशन वरून काव्य सांग्रि प्रकाहशत करण्याचा हनणतय घेतला.  िा 

काव्यसांग्रि प्रकाहशत करण्यासाठी जयाांनी प्रेरणा हिली , त्या सवांचे मनापासनू 

आभार. 

- आपलाच,  सांतोष पवार 
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* जिच्यामुळे सतत जिजिण्याची पे्ररणा जमळािी 

ती  माझी  पत्नी सौ. संध्या व मुिे शुभम व अजभषेक 

यास समजपित .* 
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२७. माळी 

२८ . पुतळे 

२९. र्धडपड 

३०.आयुष्याची पायरी 

३१. चार क्षणाांचे सारे आयुष्य 

३२. तडजोड 

३३.मला माणूस आहे व्हायचे 
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३५.श्री गणेश (सुर्धाकरी अभांग) 
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४३. गैरसमज 

४४. ओझे 

४५. गेले द्यायचे राहून 
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१. समुद्रात पुस्तकाांच्या  

 

हनघालो सफरीवर साहित्याच्या  

घेतली उडी समदु्रात पसु्तकाांच्या..  

केला स्पशत िळूवार कहवतेला  

तीनेिी िसनू प्रहतसाि हिला....  

स्वार िोऊन लाटाांवर शबिाांच्या  

केली िांगामस्ती समवेत त्याांच्या...  

शोधले कािी मोती सहुवचाराांचे 

 जपनू ठेवले त्याांना ह्रियी कायमचे....  

मग हफरलो कािांबरीच्या बेटावर 

पािून शबिवैभव ते मन नव्िते भानावर...  

भेटल्या हकतीक मस्त्यकन्या आहण अप्सरा   

पािून तयाांना मन ि ेधावे सैरावैरा.....  

गपु्तिरेाांच्या कर्थाांचे कोडे सटुता सटेुना    

        रिस्यमय गमु्फेतनू वाट परतीची हमळेना.....  

लघकुर्था, नाट्यछटा, नाटके हकतीक  

समदु्रात पसु्तकाांच्या मी मसुाहफर एक.....  
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2.प्रकाशवाटा... 

 

प्रकाश वाटा चालताना, 

हभती नसावी अांधाराची....  

सयुत जरी मावळला तरी,  

वाट पिावी चाांिण्याांची....  

हिसला जरी कवडसा , 

साि तया घालावी मैत्रीची....  

सोबतीने त्याच्या चालताना, 

 इच्छा असावी हतहमर भेिण्याची....  

प्रकाश वाटा चालताना,  

घ्यावी हकरणे प्रकाशाची.......  

घेता घेता एक हिवस,  

हकरणे बनावी  ता-याची..... 

-  
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३.तुला जपिार आहे... 

 

मािीत नािी, सोबत त ूआिसे हकती वेळ, 

 त ुपण जोवर आिसे सोबत तोवर..... 

.......तलुा जपणार आि!े 

मािीत नािी हकती िोईन श्रीमांत मी, 

पण मनाच्या श्रीमांतीने...... 

.......तलुा जपणार आि!े 

मािीत नािी वाटेत हकती आिते काटे , 

पण फुलाांचा वषातव िोईपयंत....... 

........तलुा जपणार आि!े 

मािीत नािी हकती आि,ेआयषु्य माझे, 

पण शेवटच्या श्वासापयंत.. 

..तलुा जपणार आि!े 

                                      - 
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४.ती वाट जुनी तोच रस्ता जुना... 

 

आज अवचीत समोर आली  

ती वाट जनुी, तोच रस्ता जनुा.... !  

आठवणींच्या पायगड्ुया पाांघरलेला  

चालावे की चाल ूनये त्यावर 

 तोच समोर उभा प्रश्न जनुा... !  

भावनाांच्या वकृ्षवेली ितुफात बिरलेल्या  

सावलीत त्याांच्या र्थाांबावे की नािी  

िोई मनात खळबळ पनु्िा.... ! 

हिसत िोत्या त्यावर कािी पाऊलखणुा 

 मागोवा त्याांचा घ्यावा की  घेऊ नये  

पावले मागे पढेु िोती पनु्िा पनु्िा... !! 

                                    -  
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५.चेहरे खरे... 

चेिरे खरे वाटले म्िणनू,  

घेतला खाांद्यावर िात त्याांचा....  

मलाच खाांिा िणे्याच्या तयारीत,  

हिसला कसा िात त्याांचा....... 

 

शोधत िोतो मी खरा चेिरा, 

िहुनयेच्या या बाजारात ...... 

मािीतच नव्िते मला परांत ु, 

तो असतो मखुवट्या आत....... 

 

मखुवटा फाडण्यास जेव्िा,  

मी सरसावली माझी तलवार.....  

खपुसला पाठीत खांजीर त्याांनी , 

पाठीमागनू केला वार....  

 

                समोरुन लढण्याचे जरी,  

सािस माझ्यात आले आि.े... 

मागनू वार करणाऱयाांचे, 

उरात भय िाटले आि.े...  

-  
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६. नवीन सुरुवात करावी... 

 

चकू भलू ती झाली गेली , 

किापी लक्षात न घ्यावी... 

 जेर्थे सांपले मागत तेर्थनूच,  

नवीन एक सरुुवात करावी..... 

 

एकेक पायरी चढताना,  

घसरला कधी पाय जरी ........ 

हनराश न िोता पढेुच जावे , 

घेऊन अनभुवाांची नवी हशिोरी.......... 

 

काटे  कुटे जर मागाततनू येती,  

र्थोडावेळ हवश्राांती मग घ्यावी ...... 

काट्यातील समुनाांचा वेध घेऊन,  

वाट यशाची पनु्िा शोधावी.........  
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७.काय घेवून आलो……  

 

काय घेवनू आलो आपण, 

काय न्यायचे आि…े. 

ििे घेवनू आलो िोतो, 

ररकामे जायचे आि…े…! 

वळलेल्या  इवल्याशा मठुी 

आलो िोतो घेवनू….. 

जाताना जायचे आि े

िोन्िी िात पसरून……! 

द्यावे की घ्यावे िोन कराांनी, 

आपणच ठरवायचे आि…े.. 

अांगावर नव्िते वस्त्र, 

उघडाच िोता ििे….. 

जातानािी एकाच वस्त्राने, 

झाकायचा आि ेििे……! 

झाकला का  कुणा गरीबाचा ििे ? 

स्वत:लाच हवचारायचे आि…े….. 

िामडी िखेील नव्िती, 

आलो जेंव्िा इर्थे..... 

कुबेरासम धन कमाहवले 

जाताना ठेवावे कुठे?...! 

कुणी भकेुला तपृ्त केला, 

आपणच ठरवायचे आि.े......... 
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              ८.नवरात्र        (राज्यस्तरीय स्परे्धत द्वितीय  

क्रमाांक प्राप्त कणवता)            

 

नऊ रुपाि सिली  

दवेी िी नवरात्रीची...  

दिगन घेिा हिचे  

िपृ्ती िािली भक्ांची ... 

 

दवेी ि ूगं ‘आई भवानी’ 

हिवबाचा गं ि ूआधार.... 

स्वराज्याचे स्वप्न त्यांचे  

िचू केले गं साकार....  

 

महिषासरु महदगनी  

केले दषु्ट हनदागलन....   

असत्याला दरू केले  

सत्याचे केले पालन ....  

 

दवेी िारदचेे रूप  

िण ूआरसा हवद्येचा....   

ध्यास िझुा घेिा दवेी  

हमले प्रसाद ज्ञानाचा ....  

 

अन्नपणूाग िोउन ि ू 

िपृ्त करीिी उदरा 

िझु्या भक्ीनेच मािे  

बळीरािा सखुी खरा....  
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रूप िण ूिझु ेदवेी  

स्त्री िक्ीचा िागर ....  

अबलांची िक्ी िचू 

िचू त्यांचा िो आधार ....  

 

गाथा िझुी गािा दवेी  

िब्द सारे ररिे िोिी ....  

कृपा िझुी रािो सदा  

मग नािी आम्िा भीिी.... 
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९.गुरू  

 

गरुू आि ेिीपस्तांभ 

तोच िावी खरा मागत   

वांि ूत्याला मनामध्ये  

िोई जीवन ि ेस्वगत  

ज्ञान िणे्या तमु्िा आम्िा  

कधी िोई कठोर तो  

क्रोध जरी मखुावरी  

मनी प्रेम हनझतर तो  

त्याने हिली हशकवण  

यकु्ती जीवन जगण्या  

कततव्य करण्या सजज  

हशका सखुिी त्यागण्या  

सांकटे येता समोर 

िोई त्याचेच स्मरण  

लढण्यास वािळाशी  

बािुना येई स्फुरण  

                ईश्वराचे िशतन ते  

नािीच झाले कधीिी  

पिा आांतर  चक्षुांनी  

हिसे िवे गरुुरूपी  

भोवताली त्याची रूपे  

हवश्वव्यापी तो हवराट  

अणरेुण ूतोच आि े 

तोच ब्रह्ाांडाची वीट 
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१०. पूर खोट्या आसवाांचा... 

 

नको पाडू पाऊस,खोट्या आश्वासनाांचा  

नकोस आण ूपरू आता, खोट्या आसवाांचा 

 

जोडले िोते िात, त ुसत्तेवर येण्यासाठी  

केली िोती हवनांती, मतिान करण्यासाठी  

हनवडून येताच कसा, हवसर पडला वचनाांचा? 

 

हवरोधकाांना सांपहवण्यात, गेली पाच वषे  

प्रश्न नािी सोडहवले, जे रािीले वषातनवुषे  

श्रीमांताांची केली हचांता, नािी सटुला प्रश्न िीनाांचा 

 

वाटले िोते 'हिवस चाांगले’, येतील पनु्िा परतनू  

काळ आधीचा बरा िोता, आता वाटते मनापासनू  

वषातव का केला िोता, मोठमोठ्या घोषणाांचा ? 

 

पनु्िा त ुयेशील आता, खोटी प्रलोभने घेऊन  

हभक मागशील सत्तेची, पनु्िा अगहतक िोऊन  

हनवडून कसे द्यावे पनु्िा, अपमान िा लोकशािीचा  

 

-  
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११. प्रत्येक शब्द तुझा..... 

 

प्रत्येक शबि तझुा, 

जसे सागरातील मोती  

शबिाांच्या राशीतनू वेचावे हकती?..... 

प्रत्येक शबि तझुा,  

मी पाांघरतो अांगावरती  

उब त्याांची घेतो हनशबि राती....  

प्रत्येक शबि तझुा, कोमल कुसमु माझ्यासाठी  

मांि सवुास घेतो जगण्याच्या आधारासाठी,,,,  

शबि जेव्िा तझु्या ओठातनू येतो  

त्या हनरागस सौंियातने, मी भारावनू जातो.... 

 

-  
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१२.वाचाल तर वाचाल  

 

कुणी वाचत नािी, िीच आजची खांत  

जो वाचेल पसु्तक,तोच खरा श्रीमांत  

 

साहित्याचे हवहवध रांग, कररती जीवन रांगीत  

वाचन करीता पसु्तकाांचे, जीवन सरेुल सांगीत   

 

कर्था , कहवता कािांबरी, हशण मनाचा घालवी  

वाचन करीता त्याांचे, भावनाांना फुटे पालवी  

 

प्रवास वणतने वाचताना, मनसोक्त हफरून यावे  

नवनवीन अनभुवाांनी जीवन समदृ्द व्िावे  

 

वाचनाने हचत्तशदु्धी, वाचनाने ज्ञान समदृ्धी  

वाचन करता िोई , तल्लख आपली बदु्धी 

 

वेळ ररकामा हमळता, िाती असावे पसु्तक  

चौफेर वाचन करूनी, तीक्ष्ण करावे मस्तक  

  -  
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१३. णतरांगा 

माझ्या िशेाचा हतरांगा 

तीन   रांगात   रांगला 

चक्र अशोकाचे छान 

सा-या हवश्वात शोभला 

 

जण ूसयुत तो नभात 

रांग केशरी हिसतो 

तेज तयाचे  पिाता 

शत्र ूभयाने कापतो 

 

श्वेत  रांग  मधोमध 

जण ूप्रतीक शाांतीचे  

मन शाांत िोते पिा 

घेता िशतन  तयाचे 

 

हिसे हिरव्या रांगात 

शेती हशवार मोकळे 

माझा शेतकरी राजा 

रात्रांहिन घाम गाळे 

 

उांच मानेने  तो  उभा 

त्याचे लक्ष  सीमेवर 

त्याला चकुवनू कुणी 

नािी येऊ  शकणार 
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ह्रियात ठेवा  याला 

जपा त्याला िळुवार 

रक्त साांडले  तरीिी 

नका  ठेऊ भमुीवर 

 

मनी  असिु े  सिवै 

अहभमान हतरांग्याचा 

शहििाांनी हलहिला िो 

भव्य  ईहतिास याचा
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१४. पुन्हा पुन्हा..... 

 

सौंियत तझुे पनु्िा पनु्िा ,मी न्यािाळतो आि े

र्थाांबणाऱया श्वासाांना,पनु्िा पनु्िा सावरतो आि े

 

मी आि ेअवनीवरी, की स्वगातत आि ेमी 

पिाताना तझु्या कडे,स्वतःला चाचपडतो आि े

 

ते कुां तल मोकळे, गहिरा नयनात असे भाव 

कृष्ण रांगाचे सौंियत, नव्यानेच पाितो आि े

 

गो-या गालावर खळी, जण ूगलुाबाची कळी 

अल्लडपणावर तीच्या मी,उधळले काव्य आि े

 

हकती साठवावे मनात या,तव सौंियातचे नजारे 

भावनाांच्या निीने आता, तीर ओलाांडला आि े

   - 
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१५. बदलते जग  

 

र्थोड्या र्थोड्या हिवसाांनी 

जग ि ेबिलत रािी....  

असेन हकां वा नसेन मी,  

खेळ िा हिवस रात्रीचा 

कधीिी सांपणार नािी.....  

हलहिता हलहिता एक हिवस 

र्थकतील िाताांची बोटे 

लेखणीस मात्र नसेल हवश्राांती 

ती हलहितच रािील बिलनू बोटे 

साहित्याचा अखांड प्रवास िा 

कधीिी सांपणार नािी.... 

-   
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१६. बाबा तुम्हीच होता....  

 

सांसार सागराच्या प्रवािात, वािळ, वारे सोसणारे 

 ............ बाबा तमु्िीच िोता 

 

अनेक सांकटे झेलनूिी, आम्िाला घडहवणारे ............ 

बाबा तमु्िीच िोता 

 

आम्िी हशकून मोठे व्िावे म्िणनू, सायकलच्या नळीवरुन,  

शाळेत सोडणारे... 

.......................बाबा तमु्िीच िोता 

 

स्वतः कजातच्या ओझ्याखाली असनूिी, आम्िाला सखुी पिाण्यासाठी,  

कष्ट उपसणारे... 

..........................बाबा तमु्िीच िोता 

 

चकू िोताच आमच्या िातनू कािी, कठोर झालात तरी, पनु्िा मिृ ूिोऊन 

मायेने कुरवाळणारे... 

...........................बाबा तमु्िीच िोता 

 

                 यशाचे हशखर गाठता आम्िी, आनांिाश्र ूनयनात तरळत ठेवनू 

तोंडभरून कौतकु करणारे.... 

.........................बाबा तमु्िीच िोता 

 

तमुची सेवा करता करता, समाधान आम्िास लाभले बिूत 

या जीवनात ि ेभाग्य िणेारे....  

..........................बाबा तमु्िीच िोता 
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१७. स्त्रीशक्ती  (अष्टाक्षरी रचना) 

  
 

  िीच आि ेिन्मदात्री 

िीच्या िािी वंिविृ 

िीच हवश्वाची हनमागिी 

िीच्याहवना सारे रुि 

 

स्त्रीिक्ीचा िागर िी  

नस ेकुणी िी अबला 

अहदिक्ी िीच्या ठायी 

 कमी लेख ूनय ेिीला 

 

आभाळाची उंची िीची 

सागराची खोली अस े

िीच ेमन िाणण्या रे 

उभा िन्म कमी भासे 

 

त्यागमिुी िोऊहनया 

सवाांसाठी त्याग करी 

द:ुख बािलूा सारून 

िास्य  मखुािनू येई 
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आई, बाप, पिी, मलुे 

सा-यांचाच िी आधार 

लेक,िाई,पत्नी,आई 

कैक  रूपाि वावर 

 

माथा ठेविो चरणी 

घेई हस्वकार करुनी 

आहदिक्ी,आहदमाया 

ि ुहवश्व वरदाहयनी 
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१८. एक पे्रम असेही ...... 

 

पाहिला िोता मी 'डी पी' वर,सुांिर चेिरा तीचा 

'मेसेज'वर सरुू झाला मग,खेळ खाणाखणुाांचा.... 

भावल्या मला,तीच्या अांतरीच्या कोमल भावना 

िरवनू बसलो काळीज,हतच्या वीना मज करमेना..... 

सुांिर चेिऱयामागे तीच्या, मनिी सुांिर असावे 

ठरहवले िोते मनात मी,तीला रात्रांहिवस जपावे....... 

मात्र 'स्टेटस' वर तीच्या,हिसता नहवन चेिरा 

तटूुन पडला माझ्या,ह्रियातील प्रेमाचा तारा...... 

प्रेमाने भरलेले ह्रिय ि,ेतेव्िाच तटूुन पडले 

जेव्िा साखर पड्ुयाचे फोटो, तीने 'अपलोड' केले...... 

प्रेमकिाणी िी माझी,अशी िोती ‘आगळी वेगळी’ 

सरुू िोता िोतानाच,तीने वाट पकडली वेगळी........!! 

 -  
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१९. शुभमांगल        
 

                        शभुमांगल िोता िोघाांचे, 

गाठ ती जन्माची पडे.... 

काळजी घ्यावी िोघाांनी, 

पाऊल पडे ना वाकडे..... 

शबिाने शबि वाढत जाई, 

हवतांडवािाचे घेई रुप...... 

ओठात असावी साखर, 

प्रेमाचे बोलणे असावे खपू... 

मनी सांशय कधी  येता, 

                      खात्री करून पिावे आधी...... 

उगा शांका व्यक्त करता, 

                      पश्चात्ताप िोई कधी कधी..... 

एकमेका समजनू घ्यावे, 

म्िण ूनये ‘मीच मोठा’...... 

हववेकी त्या हवचाराांचा, 

करावा डोक्यात साठा...... 

सांसाररूपी रर्थाची चाके, 

नेिमी असावी समाांतर.... 

हिशा त्याांची बिलता, 

भरकटत जाई सांसार.... 

मनी हशरून एकमेकाांच्या, 

जाणावे अांतरांगाांचे रांग.... 

हमत्र समजावे एकमेकाां, 

िोऊ न द्यावा मैत्रीचा भांग..... 
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२०. णहरव्यागार झाडासारखां....!  

 

फुलावां, बिरावां, सावलीसाठी पसरावां 

हिरव्यागार झाडासारखां....!  

पशपुक्ष्याांना जगवावां,अांगाखाांद्यावर नाचवावां 

हिरव्यागार झाडासारखां....!  

वािळाशी झुांजावां, हवजेला आपलसां करावां 

हिरव्यागार झाडासारखां....!  

कुणी हकतीिी सतावलां,त्याला माफ करावां 

हिरव्यागार झाडासारखां.....!  

धरुानां जीव कोंडला तरी,प्राणवायचूां िान द्यावां 

हिरव्यागार झाडासारखां.....!  

िणे्यासाठी जगावां, घेण्याचां नाव नसावां 

हिरव्यागार झाडासारखां......!! 

                     - 
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२१. अजून ह्रदयात माझ्या.....  

 

जपली आि ेआठवण तझुी,  

अजनू ह्रियात माझ्या....  

वळून पाितानाची नजर तझुी, 

अजनू ह्रियात माझ्या....  

त ुमाळला िोता कधी, 

वेणीत शभु्र मोगरा... 

सगुांध अजनू िरवळतो त्याचा, 

अजनू ह्रियात माझ्या.....  

तलुा आवरत नव्िती, 

ती अवखळ बटा केसाांची..... 

तीचा स्पशत घेऊन येणारा वारा, 

अजनू ह्रियात माझ्या....  

सोबत चालता चालता, 

वाट तझुी बिलली जरी.... 

तझु्या पावलाांचे कोरलेले ठसे, 

अजनू ह्रियात माझ्या.... 

                             - 
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२२. तो णनिणय तुझा होता....!  

 

मला सोडून जाण्याचा,  

तो हनणतय तझुा िोता....!  

गुांतलेले िात सोडहवण्याचा,तो हनणतय तझुा िोता....!!  

 

पररहस्र्थती हवपरीत जरी,  

लढाऊ माझा बाणा िोता...!  

लढण्याआधीच िरण्याचा, तो हनणतय तझुा िोता...!!  

 

ढासळत िोतीस त ुजेव्िा,  

माझा भक्कम आधार िोता...!  

आधारच सोडून जाण्याचा, तो हनणतय तझुा िोता...!!  

 

आसवाांनी हभजलेल्या रात्री,  

तलुा माझाच प्रकाश िोता...!  

मलाच हवझवनू टाकण्याचा, तो हनणतय तझुा िोता....!!  

        - 
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२३. रस्सीखेच 

 

नािीत िसुरे कुणीिी, 

आपलेच इर्थे खेळतात रस्सीखेच ! 

वागणे पािून त्याांचे, 

मनास आपल्याच लागे ठेच !! 

आपण समजतो त्याांना, 

ते आिते आपलेच भाऊबांि! 

त्याांच्या मनाची िारे मात्र, 

असतात आपल्यासाठी बांि !! 

सांपत्तीच्या रस्सीचे टोक, 

असते नेिमीच त्याांच्या िातात ! 

वापरून यकु्त्या प्रयकु्त्या, 

स्पधात त्याला ओढण्याची करतात !! 

पण मािीत नसते त्याांना, 

जरी खेचली त्याांनी रस्सी ! 

नात्याांची िोरी तटुताच, 

परक्याांचीच िोत असे सरशी !! 

                       - 
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२४. णतरकी चाल 

 

हतरक्या चालीने चालणाऱया जगात या,  

मी सरळ मागातने चालत गेलो...  

ओळखता न आल्याने चाल त्याांची, 

मीच कोंडीत सापडत गेलो....  

मािीतच नव्िते मला,  

'िातचे' कािी राखायचे असते 

आपले समजनू प्रत्येकाजवळ, 

मन 'मोकळे' करीत गेलो....  

त्याांनी साांहगतले ते सारे कािी 

'खरे असाव'े समजत गेलो....  

त्याांनी मात्र लपहवले िोते, 

चेिरे आपले पडद्याआड 

पडद्यासमोर घडणारे सारे, 

खरेच मी समजत गेलो.....  

योग्य सांधी साधनू त्याांनी, 

जेव्िा हतरका वार केला 

जखमी झालो तरीिी मी. 

सरळ चालीने चालत रािीलो.....  

वार त्याांचे झेलतानािी 

त्याांनाच 'आपल'े समजत रािीलो.....  

मतृ्यचू्या िारात पोिोचलो तरी 

त्याांनाच मजुरा करीत रािीलो......  

             - 
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२५. हरवलेली स्वप्ने 

 

स्वप्नाांना गवसणी घालण्यापवुीच,  

ती िरवनू गेली...  

आयषु्य वेचले त्याांना शोधण्यासाठी,  

सांकटाांच्या धकु्यात अदृष्य झाली...  

आले कािी क्षण असेिी,  

वाटले स्वप्ने साकार झाली 

पण पणुतत्वास जाण्यापवूीच,  

ती कशी ढासळत गेली....  

मी िोतो एक मसुाहफर,  

आनांि लटुत चाललेला 

ि:ुखाने मात्र मनाची,  

एक बाज ूपोखरून गेली.....  

अांधा-या रात्री िखेील,  

मी पाहिली स्वप्ने प्रकाशवाटेची 

गाढ झोपेत असता, 

का अचानक जाग आली?......  

वाटला करावा जेव्िा,हिशोब जमाखचातचा 

बेरीज कािी जळुली नािी,  

वजाबाकीने तीवर मात केली....  

तरीिी वाटते मनास,  

स्वप्ने पिाण्यात आि ेमजा 

िरवनू गेली तरीिी,  

खपु कािी  हशकवनू गेली.....                                            

-  
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२६. जीवनसाथी   

 

त ुमाझी जीवनसार्थी, तचु सिचाररणी 

सांसाराच्या वाटेवरील,तचु जीवन सांहगनी 

 

रूसनू बसली असता, त ुअचानक िसावे 

जण ूकोमेजल्या फुलाने, पनु्िा उमलनू यावे 

लटक्या रागाची तझु्या,असे वेगळीच किाणी 

 

वािळाशी झुांज िणे्या,तचू िशेी मज सार्थ 

बडुणा-या नौकेची माझ्या,तचु साांभाळशी पात 

आहिमाया आहिशक्ती, तचु सांकटनाहशनी 

 

उिर ि ेतपृ्त केले, रोज नव्या पक्वाना  ांनी 

पाककलेची तझु्या, पडली मनास मोहिनी 

हमठासम मित्त्व तझुे,तजुहवण ि ेजीवन अळणी 

 

वािहववाि झाले हकतीिी,पनु्िा साांभाळून घेशी 

साखरेत घोळलेल्या शबिाांनी,िोई तझुीच सरशी 

माझ्या छोट्याशा राजयाची, तचु असे ग राणी 
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२७. माळी 

 

फुलवीतो बाग मी मलुाांची  

ज्ञानाचे खतपाणी घालनू 

बिरुन येताच फुले रांगीत 

मन ि ेमाझे जाई आनांिनू 

 

कािी फुले असती नाजकू 

स्पशत त्याांना करतो जपनू 

मायेने जवळ घेताच त्याांना 

त्याांची कळी हिसते खलुनू 

 

कािी फुलाांना असती काटे 

त्याांना पाितो र्थोडे िरुून 

नजरेच्या केवळ जािनेू माझ्या 

त्याांचे काटेिी पडती गळून 

 

कािी असतात गिुमरलेली 

पररहस्र्थतीने गेलेली गांजनू 

िलकेच त्यावर फुां कर घालता 

घेतात श्वास ती भरभरून 

 

मलुेच माझ्या बागेची फुले 

जीवन अांगणी येतात फुलनू 

हचांतेने हकतीिी ग्रासलो तरी 

पािून त्याांना जातो खलुनू  



समदु्रात पसु्तकाांच्या  सांतोष पवार 

२८ . पुतळे 

 

 

एकिा पतुळेच बोल ूलागले 

अचानक एकमेकाांशी,  

जीवांत िोऊन...  

अन ्भाांडू लागले शे्रष्ठत्वाच्या उांचीवरून....  

एक म्िणे ''मी' आि ेजगातील  

सवातत उांच पतुळा 

तलुनाच िोऊ शकत नािी,  

कुणाची माझ्या उांचीशी' 

िसुरा म्िणे 'तझु्या पेक्षा माझी उांची फक्त िोनच बोटे कमी 

पण तझु्या पेक्षा कतृतत्वाने हकतीतरी उांच आि ेमी' 

'मी जीवांत असताना भारतीय स्वातांत्र्यलढ्यात मीच िोतो पढेु,  

मी नसतो तर वळवळले असते पारतांत्र्याचे हकडे'....  

पहिला म्िणे, मी िखेील िहलत समाजाला सोडहवले आि े

गलुामहगरी तनू 

नािीतर हखतपत पडले असते सारे जाहतभेिाच्या 

हचखलातनू.....  

इतक्यात त्याांचे बोलणे एेेकणारा एक वयस्कर पतुळा आला 

धावनू,  

नम्रपणे बोल ूलागला, कमरेत र्थोडासा लवनू...... 

'अरे, तमु्िी असे कधी बोलत नव्िता,  

इर्थे आल्यापासनू 

'मला वाटते, कुणी हशरला असेल माणसू तमुच्या अांगातनू....  
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'िी माणसेच भाांडतात एकमेकाांशी, आपल्यामध्ये स्पधात हनमातण 

करुन 

अन ्मग करतात आमची हवटांबना  

हचखल हकां वा शेण फासनू.....  

नािीतरी..... उन, वारा, पाऊस  

अांगावर घेत आपण उभे असतो रात्रांहिवस 

त्या मिापरुुषाांच्या हवचाराांचे प्रहतक म्िणनू...  

'त्याांनी' खाल्ल्या अनेक खस्ता समाजासाठी,  

आपला जन्मच मळुी त्याांचे हवचार जागहवण्यासाठी....  

'त्याांच्या' जयांती हिनी आमचा िारत-ुयाांनी सन्मान 

इतरवेळी त्याांना आमची िोतच नािी आठवण....  

म्िणनूच म्िणतो, 

'करण्यापेक्षा स्पधात उांचीवरून,  

उांच िोऊ हवचाराांची उांची वाढवनू... 

उांच िोऊ समानतेची हशकवण िऊेन'... 

                  -  
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२९. र्धडपड 

 

सखुस्वप्नाांच्या िलुईत त,ु रािू नको रे झोपनू 

सारेच कािी हमळवायचे आि,ेयेर्थे धडपड करुन 

 

ि ेजीवन वाटले जरी, सुांिर फुलाांचा गाहलचा 

त्या फुलाांच्या खाली, वावर आि ेकाट्याांचा 

मागत तलुा शोधायचा आि,े ते काटे चकुवनू 

 

ि ेजीवन सजहवण्या,जरी त ुरांगीत स्वप्न पाहिले 

ढासळते क्षणात,एक पाऊल जरी वाकडे पडले 

रचायचे आिते स्वप्नाांचे मनोरे,तलुा तोल सावरून 

 

जरी हिसती सुांिर, उगवते तारे नभाांगणाचे 

भास्करास िखेील येर्थे,वेध लागती ग्रिणाचे 

सटुायचे आि ेतलुा,रािू केतचू्या हवळख्यातनू 

 

नािीच कोणतािी मागत, येर्थे सरळ जाण्याचा 

वळणा वळणाचा मागत िा,असे ि-याखो-याांचा 

यशोहशखर गाठायचे आि,ेअनांत सांकटे झेलनू 

                              - 
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३०.आयुष्याची पायरी 

 

आयषु्याची पायरी। जपनू चढावी।  

सार्थ ती सोडावी। िगुुतणाांची।।  

 

प्रत्येक पायरीवर। यश शोधावे।  

सोडून ते द्यावे । अपयश मागे।।  

 

सार्थ सजजनाांची । सोबत घ्यावी।  

एकमेका द्यावी । हवचाराांची हशिोरी।।  

 

प्रत्येक पायरी । चढावी क्रमाने।  

नको घाईने । पायरी चकुहवणे।।  

 

पायरी पायरी चढता । ध्येय गाठावे | 

सार्थतक करावे । आयषु्य ि े।। 

                   - 
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३१. चार क्षिाांचे सारे आयुष्य 

 

चार क्षणाांचे सारे आयषु्य 

जगनू घ्यावे आपण आनांिाने 

सगुांध मनात घ्यावे भरून 

कोमेजनू जाण्याआधी फुलाने 

 

वेळ पिा हनसटून हनघाली 

वाटते, बरेच कािी रािून गेले 

बालपण,तारुण्य वेगे गेले 

पिाता पिाता प्रौढपण आले 

 

मलुाांना आधार हिला कधी 

आता त्याांचाच आधार घेतो 

ते चार क्षण हनघनू गेले 

राहिले चार क्षणाांचे जगणे 

          - 
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३२. तडजोड 

 

जीवन ि ेजगताना,  

तडजोड िी करावीच लागते...  

मनाहवरुद्ध घडताना िखेील,  

पररहस्र्थतीला जळुवनू घ्यावे लागते...  

पती, पत्नी, मलुे, हमत्र,  

मनमानी वागले तरी,  

आपण गप्प बसावे लागते....  

का उगा त्रागा करावा,  

का कुणा समज द्यावा,  

मन:शाांती  ढळण्या ऐवजी,  

जे घडते ते पिात बसावे....  

आपण हकतीिी समजावले तरी,  

स्वभाव कािी बिलत नािी...  

रागाने आपण लाल िोतो 

समोरच्याला फरक पडत नािी...  

उगा रक्तिाब वाढहवण्याऐवजी,  

डोक्यावर बफत  ठेवनू जगावे.... 

                     - 
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३३.मला मािूस आहे व्हायचे 

 

िार फुलाांचे गळा घालनू...  

नािीच कुणी मला नेता व्िायचे 

केवळ मला माणसू आि ेव्िायचे 

सत्काराच्या शबिफुलाांनी...  

नािीच मला गवातने फुगायचे 

केवळ मला माणसू आि ेव्िायचे 

खोटी प्रलोभने िाखवनू...  

नािीच मला प्रेम हमळवायचे 

केवळ मला माणसू आि ेव्िायचे 

खपु प्रहसद्धी हमळवनू...  

नािीच मला माणसात श्रेष्ठ ठरायचे 

केवळ मला माणसू आि ेव्िायचे 

हनस्वार्थत भावनेने...  

समाज सेवेस आि ेमला विायचे 

केवळ मला माणसू आि ेव्िायचे 

                  - 
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३४.आरोप 

 

 'आरोप' करुन माझ्यावर, ती िरू हनघनू गेली...  

माझ्या नाजकू ह्रियावर, जखमाांची छाप सोडून गेली..  

शबि बाण सोडून ती, मला घायाळ करून गेली...  

आरोपाांचे ओझे िऊेन मला, स्वतः हनिोष िोऊन गेली....  

सखु ि:ुखाच्या खेळात या, माझ्यावर चाल करुन गेली....  

नजरेच्या एकाच तडाख्याने, जीवन नौका बडुवनू गेली...  

मात्र आरोपाांचे तीर सोडताना, ती असे का वागनू गेली ?...  

नजरेस नजर ितेाच मी, का माझी नजर चकुवनू गेली ?... 
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३५.श्री गिेश (सुर्धाकरी अभांग रचना) 

 

ओांकाराचे रुप  ।  हवद्येची िवेता ।  

तझुे गणु गाता  ।  समाधान ।।  

कायातरांभी तझुे  ।  केल्याने पजुन ।  

सांकट िरण   । सिोिीत  ।।  

त ुबल्लाळेश्वर । तचु लांबोिर । 

तचु भालचांद्र । श्री गणेश ।।  

वांिन तजुला । िवेिी करीती ।  

िशतनाने तझु्या ।धन्य िोती ।।  

तझु्या आगमने । आनांहित सारे 

स्वागतास सारे । आतरुले ।। 

पािूनी आरास । मनास िुरूप ।  

गोड तझुे रुप । मनोिर ।।  

हनरोपाची वेळ । येतसे समीप ।  

अांतरीचे हिप । मांि िोती ।।  

            - 
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३६. दान..... 

 

जाता जाता या जगाला,  

असे कािी िऊेन जावे.... 

प्रत्येकाच्या आठवणीत,  

मरावे परी हकती रुपे उरावे... 

 

स्वतः साठी जगता जगता,  

कािी क्षण असेिी जगावे.... 

आधार जयाांचा हनघनू गेला,  

त्याांच्या साठी आधार बनावे.... 

 

जीवनाच्या रुक्ष वाळवांटात,  

शोधावे सखुाचे हनमतळ तळे.... 

स्वतः जलपान करता करता,  

हवसरू नये त्याांना,जे तिानले.... 

 

वाट जीवनाची चालता चालता 

सावली िणेारे वकृ्ष शोधावे.... 

आपण सावलीत र्थाांबता र्थाांबता 

इतराांनािी सावलीत घ्यावे.... 

       - 
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3७. सौंदयण 

 

बाह्य रुपाचे सौंियत । चार हिवसाांचे ।  

शदु्ध  हवचाराांचे । सौंियत िव े।।  

वाचाळ वाणी । सौंियत घालवी ।  

योग्य चालवावी । हजव्िा सिा ।।  

नको नसुतेच । चेिरा सजहवणे ।  

रिावे मनाने । सुांिर सिा ।।  

वस्त्राांनी जरी । ििे सजहवला ।  

चारीत्र्याने त्याला । शोभा येई ।।  

पिावे आरशात । मनाला एकिा ।  

हवचार सुांिरता । वाढवावी ।।  

हचखलात उगवते । कमल पषु्प ।  

सुांिर ते रुप । तरीिी त्याचे ।।  

सुांिर हनसगत । सुांिर त्याचे रुप ।  

हशकवतो खपू । सौंियातचे धडे ।।  

                   - 
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३८. असां कुठवर चालायचां? 

 

असत्याच्या टोकिार शस्त्राांनी, सत्याला टोचत रिायचां 

असां कुठवर चालायचां?  

अन्यायाच्या राकट िाताांनी, न्यायाचां नरडां घोटायचां 

असां कुठवर चालायचां?  

अबलेच्या नाजकू ििेाला, वासनेच्या पावली हचरडायचां 

असां कुठवर चालायचां?  

उांच मिालाच्या खाली, गरीबाांनी झोपडीत रिायचां 

असां कुठवर चालायचां?  

श्रीमांताांनी न्यायिवेतेला, आपल्याच मठुीत ठेवायचां 

असां कुठवर चालायचां?  

जीवांत ििेात जोवर, मेलेल्या मनाांनी रिायचां 

ि ेअसांच चालायचां...... 

                         - 
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३९. मनावेगळी लाट 

 

सारेच मनासारखे घडत असता, 

येतेच मग मनावेगळी लाट... 

कमावलेले मोती िातातनू हनसटून, 

धरतात मग रेतीसोबतची वाट.... 

हवषण्णपणे पिाणे त्याकडे, 

एवढेच आपल्या िाती असते... 

त्यातिी तोल सावरला नािी तर, 

पायाखालची वाळू हनसटते... 

सा-याच लाटा आपल्या नसतात, 

याची नेिमीच ठेवावी जाण.... 

मनावेगळ्या लाटेवर जो िोईल स्वार, 

त्यालाच जगी हमळे बिुमान.... 

                           - 
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४०. वहीचां शेवटचां पान 

 

विीचां शेवटचां पान, तसां कािी खास नसतां 

कुणी ते वाचावां, असिी कधी वाटत नसतां...  

मात्र त्या पानावर असतात, कािी गोष्टी खास 

रेघोट्यातनू िडलेली असतात, गहुपते िमखास...  

कािी पाने नांतर, जातात रद्दीत हमसळून 

कािी मात्र ठेवली जातात, मनात जपनू...  

जपनू ठेवलेली ती पाने कधीतरी उघडतात 

िळूच मग एकटीच भतूकाळात हफरुन येतात... 

                                - 
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४१. दोन णदसाांची नाती 

 

सरणावर हनजलेल्या 'त्याला',  

सारेच नमस्कार करीत िोते...  

जीवांतपणी लार्थाडले जयाांनी,  

ते िखेील त्यात साहमल िोते...  

 

पती पत्नी भाऊ बहिण,  

धाय मोकलनू रडत िोते...  

जीवांतपणी जयाांनी त्याला,  

अडगळीत  ठेवले िोते....  

 

िणेेकरीिी जवळ येऊन,  

चरणस्पशत करीत िोते....  

जीवांतपणी जयाांनी त्याला,  

लाांबनू नमस्कार केले िोते...  

 

जीवांतपणी जयाांनी त्याला,  

पाण्यासाठी रडहवले िोते...  

तेच आता त्याच्या साठी,  

गांगाजल शोधीत िोते....  

 

िोन हिसाांची नाती सारी,  

िोन हिसाांचे ि:ुख असते...  

आयषु्याची सोबत सारी,  

सरणाजवळ येऊन सांपते...     -  



समदु्रात पसु्तकाांच्या  सांतोष पवार 

४२ .   लॉकडाऊन  

 

                   एकिा मन माझे गेले,हवचाराांनी तडुुांब भरुन  

हवचारच उतरु लागले रस्त्यावर एकमेकाांशी वाि करून...  

 

मनाला समजावण्याचा मी खपु केला प्रयत्न 

पण हनष्फळ गेले माझे सारेच यत्न...  

  

तेव्िा शेवटचा उपाय म्िणनू मी केले मनालाच लॉकडाऊन  

बांि केले सवत िरवाजे मोठमोठी कुलपुे लाऊन...  

 

अचानक केलेल्या लॉकडाऊन  मळेु र्थाांबली हवचाराांची गती 

सारा गोंधळ शाांत झाला,घेऊ लागले मन हवश्राांती..  

 

मनाच्या बािरेील हवचार र्थाांबले बािरेच  

अन ्आतील हवचाराांनी घेतले िार लावनू...  

 

र्थोडेसे डोकावनू पाहिले नांतर, मनाच्या आत आहण बािरे 

मागोवा घेत हनघालो, हवचाराांच्या पाठलागावर...  

 बािरे सरुु िोते हचांतन, मलुाच्या हशक्षणाचे, मलुीच्या लग्नाचे 

अन ्पत्नीच्या   आजारपणाचे....  

अन ्आतमध्ये सरुु िोते द्वांद्व हवचाराांचे , आहर्थतक हनयोजनाचे...  

स्वतः चेच आरोग्य साांभाळण्याचे 

मधमेुि, रक्तिाब आहण इतर आजाराांसोबत लढण्याचे.....  

 

आता मात्र आतील व बािरेील हवचार झाले िोते वेगळे 

भेटूच शकत नव्िते एकमेकास लाकडाऊनमळेु...  

 

आतापयंत मनामध्ये वाढले िोते हवचाराांचे प्रिषुण....  

ला  ेकडाऊनमळेु शदु्ध झाले िोते मनाचे पयातवरण...  



समदु्रात पसु्तकाांच्या  सांतोष पवार 

  

माझी तबयेत सधुारली िोती, केल्याने लॉकडाऊन  

शगुर लेव्िल कमी,बी. पी.िोता नाे मतल, गेलो आनांिाने भरुन...  

 

त्याच आनांिात 'हि'ला म्िणालो, सोडूनी सा-या सांसारी हचांता 

ि ेपािू गरम गरम भजी आहण वाफाळलेला चिा आता...  

                -  
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४३. गैरसमज  

 

समज आज मनाला  

इतकीच द्यायची आि े

गैरसमजाच्या वािळापासनू 

तलुा िरू रिायचे आि े

 

बरेच आिते इर्थे 

आभासी जग हनमातण करणारे 

वास्तवाचे भान तलुा 

नेिमीच ठेवायचे आि े

 

कानगोष्टी ऐकताना 

िोत नसते ओळख सत्याची 

डोळे उघडे ठेवनूच 

तलुा जगाकडे पिायचे आि े

 

खरे सोने झाकून 

खोटेच िाहगने हवकतात इर्थे 

ओळख ख-या सोन्याची 

तलुा बदु्धीनेच करायची आि े

               -  
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४४ . ओझे  

 

नको असलेल्या गोष्टींचे 

मनावर फार झाले ओझे 

सारेच कसे फोल ठरले 

िरू सारण्याचे यत्न माझे 

 

हजतके िरू सारावे त्याांना 

पनु्िा येऊन मानेवर बसती 

मनाच्या भयाण पोकळीत 

आज काल त्याांचीच वस्ती 

 

त्या कटू आठवाांची पोळी 

लोंबकळत आिते ह्रियाशी 

रोज पोखरून काढते आि े

हवचाराांची गाांधील माशी 

 

आता सवयच झाली आि े

नको असलेल्या गोष्टींची 

ठरवले आि,ेटाळायची नािी 

यापढेु कधीच सोबत त्याांची  
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45. गेले द्यायचे राहून  

 

आजवर घेतले खपू कािी 

द्यायचे मात्र गेले रािून... 

उपकाराांची यािी लाांबत गेली 

कृतज्ञता विायची गेली रािून.... 

माय हपत्याचे प्रेम घेतले 

परतफेड करायची गेली रािून.... 

गरुूजनाांनी आिशत हिला 

गरुूिहक्षणा द्यायची गेली रािून.... 

हनसगातने श्वास हिला 

हनसगत जपायचे गेले रािून.... 

हवज्ञानाने आराम हिला 

अभार मानायचे गेले रािून... 

िणेारे िात अनेक भेटले 

ते िात मागायचे गेले रािून.... 

  



समदु्रात पसु्तकाांच्या  सांतोष पवार 

चांद्र, फुले, मगृ, तारे येती 

जसे धररत्रीवर 

तशी कववता ररझववत येते 

ई सावित्यावर 

 

खपु सार् या कववता वाचण्यासाठी 

आपल्या सुांदर कववताांचा आनांद 

इतराांना दणे्यासाठी 

 

ई-काव्यमैफ़ल 

 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

9987737237(Whatsapp) 
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