सारीपाट
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले
ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले
ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या
पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत
अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज
सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

सारीपाट

ना सा येवतीकर

ई साहित्य प्रहतष्ठान

सारीपाट
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नागोराव सा. येवतीकर
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मु. येवती पोस्ट येताळा
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या पुस्तकातील लेखनाचे सवा िक्क लेखकाकडे
सुरहित असून पुस्तकाचे ककां वा त्यातील
अांशाचे पुनमुाद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककां वा
इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची
परवानगी घेणे आवश्यक आिे तसे न के ल्यास
कायदेशीर कारवाई िोऊ शकते .
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic, musical,
sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957
provides for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे
फ़ॉरवडा करू शकता .
• िे

ई

पुस्तक

वेबसाईटवर

ठे वण्यापुवी ककां वा वाचनाव्यहतररक्त
कोणतािी वापर करण्यापुवी ईसाहित्य प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे
आवश्यकआिे .
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ना सा येवतीकर

शिक्षकी पेिाकडे काही शिक्षक
उपजीशिका म्हणून पहातात तर काही
जीशिका म्हणून पहातात. शिकिणं हाच
त्ांच््ा जीिनाचा मूलाधार असतो.
नासा सर ्ा दुसर््ा प्रकारचे शिक्षक
आहेत. हाडाचे. त्ांच््ा रक्तात लाल,
पांढर््ा

पेिींबरोबरच

खडू

आशण

फ़ळ््ाच््ा काळ््ा पांढर््ा पेिीसुद्धा
सापडतील असे अस्सल शिक्षक.
व्यवसायाने ते प्राथहमक हशिक

(हिल्िा पररषद प्राथहमक

कन्याशाळा, धमााबाद, ता. धमााबाद, हि. नाांदेड) आिेत.
शालेय िीवनापासुनच हलखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे
हवहवध वतामानपत्र, दैहनक, साप्ताहिक, माहसकात वैचाररक लेख
हलहिण्याचा त्याांना छांद आिे. िीवन-हशिण या शैिहणक माहसकातून
सुध्दा यापूवी लेख प्रकाहशत झाले आिेत. दैहनक लोकपत्रमध्ये दर
सोमवारी ऑफ हपररयड सदराखाली एक वषा स्तांभलेखन के ले आिेत,
ज्यात शैिहणक हवषयी हवचार माांडले िोते. ते लिान मुलाांसाठी सुध्दा
छोटेखानी लेख हलहितात तसेच त्याना मनोरां िनातून शब्दसांपत्ती वाढवी
याांसाठी हवहवध मनोरां िक शब्दकोडे तयार करतात. ते दैहनक
देशोन्नतीच्या फनक्लब पेिवर प्रकाहशत झाले आिेत. यापूवी याच ई
साहित्यने सांवेदना, मी एक हशिक, िागृती, शाळा आहण हशिक िी
वैचाररक लेख असलेली ई पुस्तके आहण िरवलेले डोळे िा ई कथासांग्रि
प्रकाहशत करण्यात आले आिे. त्याांणा वाचकाांनी प्रचांड प्रहतसाद ददला.

हवद्यार्थयाांना सतत कामात व्यस्त ठे वण्यासाठी हवहवध उपक्रम तयार
करतात आहण त्याां उपक्रमाच्या माध्यमातून हशकहवण्याचा त्याांचा प्रयत्न
असतो.
नासांचे सहािे पुस्तक “सारीपाट” प्रशसद्ध करताना आम्हाला
अशिमान िाटतो. ्ा संग्रहातील अनेक कशिता ्ा िाले् क्रशमक
पुस्तकात शनिडल््ा जातील ्ाची मला खात्री आहे.
कृ पया आपली मते नासा सराांना कळवा. त्याांचा सांपका क्रमाांक
9423625769 असून nagorao26@gmail.com िा त्याांचा मेल
पत्ता आिे.
नासा िे सातत्यपूणा लेखक आिेत आहण आपले लेखन त हनयहमत
ररत्या
ब्लॉगवर
प्रहसद्ध
करत
असतात.
त्याांचा
http://nasayeotikar.blogspot.com

िा ब्लॉग तुम्िाला नक्की

आवडेल.
त्याांच्या सांपकाात रिा. तुमचे हवचार त्याांच्यापयांत पोिोचवा.
नासाांच्या तळमळीने चाललेल्या नवभारतहनमााणात आपण साहमल व्िा.
आम्ही तर आहोतच.

सुनील सामांत
टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान

प्रस्तािना अरुण शि.देिपांडे -पुणे.
९८५०१७७३४२

कशिता रशसकांना नमस्कार,
आपल््ा सिाांचे पररशचत साशहशत्क -किी शमत्र, आशण प्र्ोगिील -शिद्यार्थीशप्र् शिक्षक अिी ज्ांची उशचत अिी ओळख आहे, अिा श्री. ना. सा. ्ेितीकर सर
्ांच््ा " सारीपाट " ्ा पशहल््ा कशिता-संग्रहाची प्रस्तािना शलशहणे माझ््ासाठी
मोठी बहुमानाची आशण आनंदाची गोष्ट आहे.
शमत्र हो - गेल््ा अनेक िर्ाांपासून साशहत्-लेखनामुळे ना. सा. सरांिी माझा
स्नेह आहे, लेखन मैत्री आहे, मेसेजच््ा माध््मातून आमच््ात िेळोिेळी अशति्
उतसाहिधधक संिाद होतात. ्ािेटीतून मला एक सतत जाणिते ते म्हणजे. नासा सर,
्ांचे व्यशक्तमति आतून-बाहेरून झपाटलेले आहे, त्ांच््ातील उपक्रमिील आशण
शिद्यार्थी-शमत्रांना का्म काही निे देण््ाची तळमळ असणारा शिक्षक मला का्म
िारािून टाकतो. असे शिक्षक ज्ा शिद्यार्थ्ाांना, िाळे ला आशण पररसराला िेटतात
ते खरोखरीच मोठे िाग््िान आहेत "असे मी म्हणेन. नासा सर, िाले् -शमत्रांसाठी
निे निे उपक्रम राबिीत असतात, जे जे चांगले, माशहतीपूणध, संस्कारक्षम असे आहे
ते", माझ््ा शिद्यार्थ्ाांना शमळािे "्ासाठी त्ांची सततची धडपड आशण मनाचा
ध््ास मला खूपच कौतुकास्पद िाटतो.
त्ांच््ा िाळे त सध््ा काव्यांगण ्ा उपक्रमांतगधत ते रोज एका किीची कशिता
फलकािर शलहून मुलांना िाचाि्ास देत आहेत. ्ा उपक्रमासाठी त्ांनी मुलांसाठी
शलशहणाऱ््ा मराठीतील किी-किश्त्रींना कशिता लेखनाची शिनंती के ली आहे,
आनंदाची गोष्ट ही आहे की. त्ांच््ा शिनंतीला मान देत मान््िर ्ा उपक्रमासाठी
लेखन सहका्ध देत आहेत. नासा सरांचे हे शििेर्च आहे की, ते स्ितः खूप काही
करतात, आशण आपल््ा शमत्रांच््ा कडू न ही करिून घेणे त्ांना छान जमते ", हे असे

होणे ्ाचे कारण नासा सरांच््ा सेिािािीिृत्तीत, आशण समाजसेिा का्ाधच््ा
िािनेत आहे ", ्ाची जाणीि त्ाच््ा शमत्रपररिाराला आहे.
नासा सर, मला देखील त्ांच््ा उपक्रमात मला लेखन -सहिागी करून घेतात,
सर, तुमचे खूप आिार. हे सिध सशिस्तर शलशहण््ाचे कारण. म्हणजे. नासा सरांचा
कशिता -लेखन प्रिास सुद्धा एका कशिमनाच््ा व्यशक्तमतिाचा कशिता -अशिव्यक्त
होण््ाचा प्रिास आहे. त्ांच््ा पशहल््ा कशिता -संग्रहाचे िीर्धक आहे-"सारीपाट ",
हे िीर्धक अशति् व्यापक आशण अर्थधपूणध असे आहे. शिशिध िाि-िािनांचा,
रंगी-बेरंगी िब्द-सुमनांचा हा सुरेख असा िब्द-स्िरूपातील िािशनक असा
"सारीपाट " नासा ्ेितीकर ्ा किीने आपल््ापुढे मांडला आहे. आपल््ा आ्ुष््ात
संसाररक जीिनात - संसाराचा सारीपाट " मांडला जातो. हा सारीपाटाचा खेळ
खेळणे, तो रंगिणे ", हे एकट्याचे नसते, ते पती-पत्नी -जोडीचे असते. िािशनक
गुंतिणूक आशण एकमेकांना सांिाळू न घेणे म्हणजेच "सारीपाट " असतो.
नासा सरांच््ा कशिता-संग्रहाचा "सारीपाट " हा खूप िेगळ््ा अर्थाधचा आहे. ्ा
किीने -सामाशजक िािना, माणूस, माणुसकी आशण शिशिध िािशनक घटक. ्ा
कशितेच््ा सारीपटािर मांडून ठे िले आहेत ", असे म्हणािेसे िाटते.
कशिमनाच््ा -शिक्षक असलेल््ा नासा सरांच््ा कशिता. ्ा प्रबोधन करणाऱ््ा
आहेत, मुलांच््ासाठी असणार््ा कशिता माशहतीपूणध आशण ज्ञानिधधन करणाऱ््ा
आहेत. आपल््ा िािशनक आशण सामाशजक शिश्वात महतिाचे स्र्थान असणार््ा.
नाती, व्यक्तीस्िरूप, आपण सांस्कृ शतक जीिन संपन्न करणाऱ््ा सणाबद्दल, तसेच
आपल््ा जगण््ाला आधुशनकता देणा्ध अनेक महतिाच््ा गोष्टीबद्दल. नासा सरांनी
उत्तम कशिता शलशहल््ा आहेत, अिा शिशिध शिर््ािरील कशितांनी हा "सारीपाट "
सजला आहे.
साध््ा, सोप््ा िब्दात ही कशिता आपल््ािी संिाद साधणारी आहे. किीची
सुबोध लेखन-िैली मनाला िािणारी आहे. काही कशिता -अंि उदाहरण म्हणून इर्थे
देणे. उशचत ठरेल. ज्ािरून "सारीपाट "संग्रहातील कशितांची अल्प का होईना एक
झलक ददल््ा सारखे होईल.

का्ाधचा आरंि. दुसर््ाने करािा हे सांगणे खूप सोपे असले तरी त्ािर ्ा
किीचा शिश्वास नाही. म्हणून तो सांगतो " सुरुिात स्ितःपासून करू ्ा.
घराचा पररसर गाि स्िच्छ करू ्ा
गािातील घाण सिध दूर करू ्ा
गािाचे नाि सिधदरू पसरिू ्ा
गांधीजींनी म्हटले चला खेड्याकडे. (स्िच्छता संदेि ),
२. कु टुंब -व्यिस्र्थेचे झालेली दुदधि पाहून व्यशर्थत झालेला किी म्हणतो्.
" सत्ता संपत्ती धन दौलत हे
शमळशिता ्ेतात कधी ही
कु टुंबात संपलेला शजव्हाळा
उभ््ा जन्मात शमळणार नाही. ( संिाद. )
३.
सिाांची लाडकी एसटी , इर्थे कशितेत "लाल परी झाली्.
"गेल््ा दकत्ेक िर्ाधपासून
लालपरी गािोगािी दफरते आहे
जनता देखील शतच््ा सेिेने
सुखािली आहे. (लालपरी. )
४. आपल््ािर उपकार के ले ज्ांनी त्ांची आठिण ठे िली पाशहजे असे किीला
िाटते.
हे सांगणारी एक कशिता " उपकार के ले खूप अिांना शिसरू नको
आ्ुष््िर ज्ांनी पोसले त्ांना शिसरू नको
उपकाराची फे ड ्ाच जन्मी करा्ची
आई-िशडलांची सेिा करण््ास शिसरू नको. ( (शिसरू नको ),
५.
दारू हे व्यसन आ्ुष्् उध्िस्त करणारे आहे. त्ाची ही कशिता.

चल िेळीच जागे होऊन
दारू पासून राहा दूर दूर
आ्ुष््ात िाढ होईल
जीिनात शमळे ल सूर. (दारू ).
६. शिक्षक कसा असतो " हे सांगणारी कशिता.
मुलांच््ा मनात का् आहे
आपणास करा्चे का् आहे
हे ज्ाला कळते
तोच खरा शिक्षक.
रशसक हो, संग्रहातील सगळ््ाच कशितांचा आढािा इर्थे घेणे िक्् नाही. नासा
सरांच््ा "सारीपाट "संग्रहातील कशिता तुम्हाला एक सामाशजक -िान नक्कीच देतील,
इंटरनेट िरील साशहत्ात "सारीपाट " ्ा ई-कशिता-संग्रहाची मोलाची िर पडते
आहे, ्ाचा खूप आनंद िाटतो. आपल््ा सिाांच््ाितीने कशिशमत्र -श्री नासा सरांना
खूपखूप िुिेच्छा.

स्नेहांदकत अरुण शि. देिपांडे -पुणे.
मोबा -9850177342

सारीपाट - मनोगत

सारीपाट हे काव्यसंग्रह आपल््ा हाती देताना मला मनस्िी शििेर् आनंद
होतो आहे. कशिता शलशहण््ाचा छंद गप्प बसू देत नाही. म्हणून माझ््ा
मनात आलेले शिचार काव्याच््ा स्िरूपात मांडण््ाचा एक प्र्त्न के लो्.
ते मी ्ा ई पुस्तकाच््ा माध््मातून आपणासमोर मांडण््ाचा एक
छोटासा प्र्त्न के ला आहे. मला आिा आहे की, आपणांस ते नक्की आिडेल.
्ा पुस्तकात काही चूका ककं िा त्रुटी आढळू न आल््ास शनःसंकोचपणे त्ा
चूका माझ््ा शनदिधनास आणुन ददल््ास मी आपला अत्ंत आिारी
राहीन. पुस्तकातील शिचार ककं िा हे काव्यसंग्रह आपणास आिडल््ास
आपल््ा शमत्र पररिारात जरूर share कराल अिी अपेक्षा करतो.
समीक्षक शमत्रांनी ्ा पुस्तकाचे समीक्षण करािे. धन््िाद

- नागोराि सा. ्ेितीकर

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

अर्प ण र्त्रिका
या काव्य त्रित्रमपतीसाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्सात्रित किणािे
माझ्या आई-वडीलासि सवाप िा अर्प ण ...........
िागोिाव सा. येवतीकि
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

।। सांगणक ।।
नािी कोणते बांधन
मुक्तपणे िाचा शलहा
ररकामावेळ सत्कारणी
माशहती साठित राहा

िवी ती माहिती हमळे
बटणाच््ा क्लीकिर
नका राहू अांधारात
बोलू जरा ज्ञानािर

एकमेकाां ज्ञान देऊन
होऊ चला समृद्ध
सवाांनाच ज्ञान िोई
लहान असो िा िृद्ध

सांगणकाचे िाळे पिा
पसरले इर्थे शतर्थे सिधत्र
एका िणात सवााना
माशहती शमळते एकत्र

।। स्वछता संदेश ।।
लि देऊ या सारे स्वच्छतेकडे
िाटचाल करू ्ा समृद्धीकडे
सुरुवात स्वतःपासून करू या
रोज स्नान करून स्िच्छ होऊ ्ा
स्वच्छ कपडे पररधान करू या
एकिार पाहू ्ा आपल््ाकडे
पहिले घराची साफसफाई करू या
ओला सुका कचरा िेगळं करू ्ा
कचऱ्याची अशी हवल्िेवाट लावू या
जाणीिपूिधक लक्ष देऊ कचऱ््ाकडे
घराचा पररसर गाव स्वच्छ करू या
गािातील घाण सिध दूर करू ्ा
गावाचे नाव सवादरू पसरवू या
गांधीजींने म्हटले चला खेड्याकडे
शाळा पररसर स्वच्छ सुांदर ठे वू या
आनंदी िातािरणात शिक्षण घेऊ ्ा
हशिणाने सवािण गुणवांत िोऊ या
धडे घेण््ासाठी जाऊ ्ा िाळे कडे
आपल्या स्वछतेवरून घर कळते
घरािरून गािाची ओळख होते
गाव हमळू न हिल्िा प्रहसद्धीस येते
जगाचे लक्ष जाते मग देिाकडे

पोळा
वषाभर राबून राबून
बळीरािाला देतो साथ
शेतात काम करून
देतो मदतीचा िात
कधी थकत नािी ना
कधी घेतो हवश्ाांती
ददवसरात्र काम करून
उत्पन्नात करतो क्राांती
वषाातून एकदा येतो
त्याला सिण्याचा सण
झुले झुांबर पायात वाळा
आनांदी आनांद पोळा ददन

संवाद
िल्ली िोतच नािी
प्रेमाचे सांवाद कु टुांबात
सगळे च व्यस्त आिेत
आपाआपल्या कामात
एकत्र कु टुांबात िोता
प्रेम आहण हिव्िाळा
एकमेकाांचा राित असे
एकमेकाांशी खूप लळा
आिी आिोबाांचे पूवी
हमळत िोते माया ममता
छान छान गाणे गोष्टी
ऐकत असे झोपता झोपता
हवभक्त िोता कु टुांब
सांपला त्याांचा हिव्िाळा
आपल्याच कोशात
त्याांचा िीव गुरफटला
लेकराांना हमळे नाशी झालां
घरातल्या वाडवहडलाांचे प्रेम
आई-बाबाांना हमळे ना वेळ
मुलां व्यस्त खेळण्यात गेम
सत्ता सांपत्ती धन दौलत िे
हमळहवता येतात कधी िी
कु टुांबात सांपलेला हिव्िाळा
उभ्या िन्मात हमळणार नािी

शाळा
मला आवडते मनापासून
माझी बालपणीची शाळा
िोते खूप सारे लांगोटी हमत्र
आम्िाांला एकमेकाांचा लळा
शाळे ला िोती दारे हखडक्या
पण नव्िते बाक बसायला
चटई असलेली टाकलेली
बसायचो आम्िी हशकायला
शाळा िोती घरािवळ
भीती कधी वाटली नािी
उशीर झाला म्िणून मला
छडी कधी भेटली नािी
हमत्र िोते छान छान
नेिमी अभ्यासात मग्न
ददलेले काम वेळेत पूणा
कधी आले नािी हवघ्न
गुरुिी िोते खूपच प्रेमळ
मन लावून हशकवायचे
गोंधळ के ला दकती तरी
कधीच नािी रागवायचे
शाळे तली हशकवण
हवसरले नािी कधी
ताठ मानेने वावरतो
िगतो समािामधी

।। आपली माणसां ।।
देवाची पूिा करणारे िात
माणसाांची सेवा करत नािीत
िेवढा वेळ देवपूिेला देतात
तेवढा वेळ घरात देत नािीत
पहिल्याांदा घरातल्या सवााना
सुखी आनांदी ठे वायला हशकावां
वेळ भेटलाच कदाहचत तर
देवाच्या भक्ती मागााकडे वळावां
सांसार करण्याचा सार कळे ना
पण पोथी पुराणात वेळ घालती
देवापुढे वाती लावण्यात व्यस्त
घरात माणसां आिारी पाडती
साधू सांत मिात्मे मिापुरुष
सारे एकच साांगत असतात
मानवाच्या सेवेत देव आिे
देव भेटत नािी कु ठे मांददरात
देवाला गरमागरम नेवैद्य
घरातल्याला हशळे तुकडे
देव खात पण नािी कधी
पण लि सारे त्या देवाकडे
सारे देव पाण्यात ठे वून

देत नािी प्यायला पाणी
कािी अथा उरतो का गाऊन
देवाची आरती भक्तीची गाणी
आपल्याची काळिी घेताना
देव सदैव सोबतच असतो
दुःखाांच्या प्रसांगात नक्की
आपल्या पाठीमागेच असतो
अिून िी साांगणे एकच आिे
नको वेळ वाया घालू पुिापाठात
वयोवृद्ध आई वहडलाांची सेवा िीच
पांढरपूर काशी आिे तुझ्या घरात
आई बाबाची मनोभावे सेवा
िाच आपला खरा धमा आिे
हनस्वाथा भावनेने के लेले काम
िेच आपले खरे खरु े कमा आिे
तुझ्या भटक्या मनाला आवर
मानवाच्या सेवेत तुझे मन गुांतव
आपली माणसां िपून ठे वली की
यातच खरे पुण्याचे सुख हमळव

माझा परिवाि
माझा पररवार सुखी पररवार
सवाांच्या भेटीचा ददन रहववार
माझ्या पररवारात नािी तांटा
कामासाठी नािी नकार घांटा
माझा पररवारात आिे माया
वेळ घालहवत नािीत वाया
माझ्या पररवाराला मोठ्ाांचे आशीवााद
येथे िोत नािीत कोणतेच वादहववाद
माझ्या पररवारात आिे नीहतमत्ता
म्िणूनच सवाात ददसते गुणवत्ता
माझा पररवार सवाांसाठी आदशा
त्याांना पाहून मनात िोतो िषा
माझा पररवार आिे परोपकारी
प्रेमाचा सांदेश पोिोचवी घरोघरी
माझा पररवार आिे सांस्कारी
तेच गुण घेऊन िाई परक्या घरी
माझा पररवार आिे स्वगााहून सुांदर
प्रत्येकिण िोऊ पाितो हसकां दर
माझा पररवार आिे सवाांसाठी प्रेरणा
वागणुकीतून हमळते दुसऱ्याांना चालना

निसर्ग
वर हनळे आकाश
खाली हनळे पाणी
काठावरती झाडे
पिी गातात गाणी
हिकडे पिा हतकडे
पररसर हिरवा हिरवा
मन धुांद िोते घेऊन
िवेतला शीत गारवा
झाडावर बघा शोभती
फु ले वेगळी रां गहबरां गी
सुगांध दरवळता फु लाांचा
माझे मन िोते आनांदी
झाडावर माझा सखा
कसा गळ धरून बसे
मन आनांदन
ू िाते
गळाला लागले मासे
सखा असावा सोबतीला
सावली करून पानाांची
त्याची माझी साथ िणू
सोबत सात िन्माची

उन्हाळी सुट्टी
बघता बघता पिा कश्या
सांपली सुट्टी उन्िाळ्याची
झाली सवा तयारी आता
प्रतीिा शाळा सुरू िोण्याची
सांपल्या सुट्या आता
चला शाळे ला िाऊ
हवसरून सारे ददवस
नव्या हमत्राांना भेटू
शाळा सुरू असताना
मनात सुट्याची हुरहूर
गावी िाण्याचा माझा
चाले नेिमीच कु रकु र
एकदाची सांपली परीिा
धावत पळत घरी आलो
तुरुांगातून िसा सुटतो कै दी
तसा खूपच आनांददत झालो
सुटयात िोता ना अभ्यास
ना कसला िोता गृिपाठ
ददवसभर उड्या मारायचे
रात्री टीव्िीशी पडे गाठ
माझी कहवता

मनात आलेल्या गोष्टी
नोंदहवते िी लेखणी
शब्द कागदावर हलहिताना
ददसतात दकती देखणी
शाळे च्या पहिल्या वगाात
कलम हगरहवतो पाटीवर
हशिणाची सुरुवात िोते
लि वळणदार अिरावर
मग िाती येतो कागद अन
असेल हलिायला पेन शाईचे
वाचलेले मुद्दे हलहून काढावे
पूणा करावे धडे गृिापाठाचे
हशिणाने िोतो समृद्ध
िीवन िगतो सुखाचे
आत्मा िी आनांदी िोतो
हवसरतो िण दुःखाचे
पेनातल्या हनळ्या शाईने
हलहितो शब्द कागदावर
मनी भावना व्यक्त करतो
हलहून कहवता आत्म्यावर

।। लालपरी ।।
गावोगावी िाऊन भेटणारी
सवाांची आवडती लाडकी
बघता बघता पिा लालपरी
झाली एकाित्तर वषााची
हतने पाहिले अनेक मोसम
हिवाळा, उन्िाळा पावसाळा
प्रत्येक ऋतूत साथ देते सवााना
दकती िी त्रास िोऊ द्या त्याला
शाळकरी मुलाांना घेऊन िाते
त्याांच्या शाळे च्या अगदी वेळेवर
परत घेऊन येते त्या सवाांना
सायांकाळी शाळा सुटल्यावर
आिी-आिोबा सवलतीत
दूरवर करतात प्रवास
प्रवासाचे एकच आिे साधन
बसवर सवाांचा हवश्वास
गेल्या दकत्येक वषाांपासून
लालपरी गावोगावी दफरत आिे
िनता देखील त्याच्या
सेवेने सुखावलेला आिे
येत्या काळात िी या
बसला येवो चाांगले ददवस
लोकाांच्या सुरितेसाठी
बसचाच चाांगला प्रवास

मी भाितीय
सवा िातीच्या लोकाांना मान सन्मान आिे
मी भारतीय असल्याचा अहभमान आिे
िगात एक देश िेथे नाांदती हवहवध लोकां
असा िा माझा भारत देश मिान आिे
हिांदू असो वा मुहस्लम शीख असो वा इसाई
प्रत्येकाांना आपल्या सांस्कृ तीचा मान आिे
सवाांचे सण व उत्सव उत्सािात िोतात सािरे
शुभेच्छा देताां-घेताना एकमेकाांवर प्राण आिे
देशातील एकता सांपहवण्या झाले अनेक िल्ले
तरी िी िनता एकमेकाांत ठे वून िान आिे

तंबाखूमुक्ती
तांबाखू खाल्याने वाटते
थोड्या वेळेची मिा
सुखी सांसाराला मग
आिीवन हमळते सिा
तांबाखूने िोतां कॅ न्सर
िी सवय बरी नव्िे
थोडी तलफ हमळते
म्िणून भुलून िाऊ नव्िे
सवयीने माणसाची िाते
आिे नािी ती आन बाण
इकडे हतकडे थुक
ां ू न थुक
ां ू न
पररसर करतात सवात्र घाण
बोलता बोलता मध्येच
हपचकारी मारली िाते
पुढच्याला आपल्याहवषयी
खूप खूप घृणा वाटते
सोडा आता तांबाखू खाणे
िगा िीवन आनांदाने
बायको लेकराकडे पाहून
त्याग करावा सवा मनाने
हसगारे ट हन गुटक्याने

कका रोग िोतो समाहवष्ट
प्रसांगी मृत्यू िी ओढावेल
सुखी सांसार िोईल नष्ट
तांबाखू व चुन्याच्या हमश्णाने
िीवन करू नका उध्वस्त
दूर सारा त्याला लगेचच
सारे सुखी राितील मस्त
तांबाखूला नको म्िणा
िीवन िोईल आनांदी
मानवी िन्माचे पुन्िा
हमळणार नािी सांधी
नको चोळू िातावरी
तांबाखूला तू चुना
असे सुांदर िीवन
हमळे ल काय पुन्िा ?

नशक्षण
हशकणां झालांय मिाग
कािी सोपी गोष्ट नािी
पैसा असल्याहशवाय
हशिण पूणा िोत नािी
पहिल्या वगाात प्रवेश
घेण्यासाठी पिा राांग
पैसे िवळ असतील
तरच ठे वता येथे टाांग
श्ीमांताांच्या पोरासाठी
मोठ्ा शाळा उघडायचां
गरीब बापाच्या पोराांनी
सरकारी शाळे त हशकायचां
सवाांसाठी मोफत हशिण
इथे नावालाच असते
उच्च हशिण घेण्यासाठी
गररबाांकडे पैसा कु ठां असते
आिचां हशिण पूणप
ा णे
पैशाने आिे भरलेले
पैसा नसेल िवळ तर
हशिण असते उरलेले
हशिणातील पैशाचा खेळ
लगेच सांपवायला िवे
गरीब घरातच राितील
िग िोईल श्ीमांताांच्या नावे

मुलीचां लग्न
मुलगी वयात आली
की िर एक बाप
पडतो काळिीत
हतच्या प्रत्येक
पावलागहणक
पाित असतो
ती कु ठां आिे िात ?
बािेरची हस्थती
बापाला झोपू देत नािी
अगदी स्वस्थपणे
िेवू िी देत नािी
कधी पोट भरून
पेपरातल्या बातम्याने
काळीि धस्स करते
मुलगी िेंव्िा बराच वेळ
घराबािेर असते
लग्न करून एकदाचे
दोनाचे चार िात के ले
की िबाबदारी सांपते
एक बाप म्िणून
त्यासाठीच तर करतो
खटाटोप हतच्या लग्नाची
मुलगी त्याला ओझां नसते
पण एक िबाबदारी
एक कताव्य म्िणून
िेंव्िा हवचार करतो
तेंव्िा त्याचां काळीि

त्याला खायला िोतां
लोकाांना काय कळतां
ते मुलींना डोक्याचां ओझां
परक्या घरची देणां
अशी उपाधी लावतात
पण बाप कधी हतला
तसां समितच नािी
त्याच्या काळिाचे वेध
कु णालाच कळत नािीत
मुलीचे लग्न िोईपयांत.....

लग्न
लग्न म्िणिे काय असते ?
दोन नव्या हिवाचे हमलन
अिाणतेपणी रािणाऱ्या
दोन नव्या मनाचे सांमेलन
प्रत्येकाला आतुरता असते
िीवनात एकदा लग्नाची
साथीदार शोधत असतात
गाठ पडलेली असते िन्माची
पािणीचा कायाक्रम िोतो
पसांद नापसांद कळहवले िाते
पसांदीच्या स्थळाला हनरोप हमळे
लग्नाच्या तयारीला मग सुरू िोते
लग्नाची सवााना लागते हचांता
खरे दी करण्याची खूपच घाई
लग्नाहनहमत्त सवा पाहुण्याांची
येणाऱ्या िाणाऱ्याांची सरबराई
लग्नाची वेळ येते िशी िवळ
िोतो आनांद सवा िनमनात
दोन नवी पाखरे एका घरट्यात
येत असल्याचा आनांद मनात
लग्नानांतरच सुरू िोतो खरा

सुखी िीवनाचा प्रवास
एकमेकाांना हमळतो येथे
सोबत रािण्याचा सिवास
सुखदुःखाचे प्रसांग येतात
त्याला तोंड कसे द्यावे ?
लग्नानांतरच्या सांसारात
िे सारे हशकत िावे
अहववाहिताना काय मािीत
लग्न म्िणिे काय असते ?
लग्न के ल्यावरच कळते की
सांसार म्िणिे काय असते ?

िाजकुमाि
( बारा अक्षरी कशिता )

ती रोिच हवचार करत असे
हतच्या स्वप्नातील रािकु मारचा
तो कधी येऊन घेऊन िाणार
ती वाट पािते रािमिालाचा
ददवस असेच सरत िातात
रोिच ती त्याची प्रतीिा करते
हतला हवश्वास असतो स्वप्नाांवर
म्िणून तर त्याची वाट पािते
खरा रािकु मार एक ददवस
हतला नेण्यासाठी हतच्या घरी येतो
रािकु मार रािस सुकुमार
पािताच मनातून आवडतो
मिाल िरी नसेल घर तरी
हतला ते मनापासून आवडते
रािकु मारासोबतचा सांसार
झाडा-वेली प्रमाणे फु लू लागते
दोन वषे सरले गोडी सांपते
छोट्या गोष्टीवरून वाद िोतात
कालचा सुकुमार नकोसे िोते
स्वप्नातले ददन सांपून िातात

एके ददवशी एकटीला टाकू न
तो िातो आपल्या स्वप्नाांच्या देशात
िी एकटी पलांगावर बसून
स्वप्नाची उिळणी िोती करत
हतला झालेल्या गोष्टीचा आत्ता खूप
मनातून पश्चाताप वाटत रािते
त्याच्यासोबत एकदा तडिोड
के लां नसल्याचां मनी राग येते
हनघून गेली वेळ आयुष्यातील
िोरात रडू न आिे का फायदा
स्वप्न वास्तव िे कळाले असते
आनांदात िगले असते सदा

हवसरू नको
उपकार खूप के ले अश्याांना हवसरू नको
आयुष्यभर ज्याांनी पोसले त्याांना हवसरू नको
नऊ महिने गभाात ठे वून वाढहवले त्या
गरीब माय माऊलीला तू हवसरू नको
तुझे टीचभर पोट भरण्यासाठी त्याांनी
सोसले दकती कष्ट त्या कष्टाला हवसरू नको
हशिण घेण्यासाठी तुझे बोट धरले
शाळे त घेऊन िाणाऱ्या िातास हवसरू नको
तुला काय िवे काय नको याची
काळिी करणाऱ्यास हवसरू नको
हशिण झाले पूणा नोकरी हमळाली
घास खाताांना भाकरीस हवसरू नको
लग्नानांतर रािा राणीचा सांसार झाला
मुलगा िन्मला बापास हवसरू नको
आई वडील कधी भार िोत नािीत
िन्मदात्या माता हपत्यास हवसरू नको
ज्याने तुला शाळे चा रस्ता दाखहवला
त्याला घरात मान द्यायला हवसरू नको

सांसारात म्िटलां की असतात वादहववाद
त्याचे हनराकरण करायला हवसरू नको
उपकाराचे फे ड याच िन्मी करायचे
आई-वहडलाांची सेवा करण्यास हवसरू नको
हमळे ल तुला िीवनात सुख-शाांती
स्वतःच्या कताव्याला कधीच हवसरू नको

आशा
िीवन सुखी समाधानी
िगण्यास ठे वा थोडी आशा
काम पूणा झाले नािी तर
पदरी हमळते ती हनराशा
कसलीिी अपेिा न ठे वता
करत िावे हनस्वाथी काम
अश्या कामात हमळतो आनांद
नक्कीच हमळते कामाचे दाम
पैसे खूप हमळावे वाटते
असेल काम करायला कमी
अशा हवचाराने पुढे चालून
खड्डयात पडतो आम्िी
लालच खूप वाईट असते
त्याने माणूस हवसरतो स्व
आपले तुपले कोणी ददसेना
पैसा िेच त्याला वाटे सवास्व
िवळची माणसे अश्याने
दूर दूर हनघून िातात
सांकट समयीच्या वेळी
कोणीच िवळ नसतात
कामाप्रमाणे दाम घ्यावे
नको आहमषाचा पैसा
िीवन िोईल सुकर
िर सोडली अहभलाषा

मोबाईल
मोबाईल आल्यापासून
पिा काय क्राांती झाली
कोणाच्यािी हखशात आत्ता
ट्रींग ट्रींग वािया लागलांय
दूरवरचे लोकाांसोबत
िणात बोलता यायलांय
पूवी फोन लावण्यासाठी
चौकाचौकात िावे लागायचां
बुथवर राांगेत बसून फोनची
खूप प्रतीिा करावां लागायचां
मोबाईल आला की बदलला
इतराांशी बोलण्याचे तांत्र
कोठे िी अन कें व्िािी
बोलण्याचा हमळाला मांत्र
स्माटाफोनने तर किरच के ला
तळिातावर सवा दुहनया ददला
गाणे हचत्रपट असो माहलका
घरात बसून हमळे बघायला
फोनवर तासनतास बोलण्या
सारखे सांवाद झाले कमी
छोट्या मेसेिच्या वापराने
हमतभाषी झालोय आम्िी
सदानकदा आमचे डोके
मोबाईल मध्ये खुपसून

मिण
चोर पावलाने येतो
कु णालािी न साांगता
िणात सांपून िाते सवा
आत्मा िातो हनघून
उरते फक्त शरीर
िन्म कधी िोणार
िे एखादेवेळी कळते
मात्र मरणाचे तसे नसते
चालता बोलता िेंव्िा
एखाद्याला मरण येते
काळ आहण वेळ एकत्र
त्याचवेळी आलेले असते
सवाांच्या चेिऱ्यावर दुःख
िाणाऱ्याचे आठवणी
प्रत्येकिण साांगत असते
कमवा दकती िी पैसा
तो सोबत घेऊन येत नािी
आयुष्यभर के लेल्या कमााची
चचाा झाल्याहशवाय राित नािी
म्िणून चाांगले कमा िीच आपली
खरी धनदौलत सांपत्ती आिे
आयुष्यात के ले कािी पुण्यकमा
तीच खरी धनसांपत्ती आिे

खेळ आनण नशक्षण
िेंव्िा मला हमळतो वेळ
तेंव्िा तेंव्िा खेळतो खेळ
कशाचेिी नसते भान
अभ्यासाशी नसतो मेळ
बालपणापासून आवड
हवटी दाांडू खेळण्याची
हमत्राांसोबत खेळताना
भरपूर मिा यायची
थोडा मोठा झालो तेंव्िा
आवड हनमााण झाली दक्रके टची
सोबत असायची बॅट बॉल
तीन लाकडां घेऊन हवके टची
टीव्िीवर धोनीला पािताना
आपण िी असायचां खेळावां
मैदानावर िाऊन धोनीसारखां
भरपूर धावा चोपून काढावां
गल्लीत खेळणारे आम्िी
ददल्लीतील सामना बघायचो
टीम इां हडया हिांकला की
मोठे मोठे फटाके उडवायचो
खेळल्याने पोट भरत नािी

वाड वडील खूप साांगायचे
त्याांच्या बोलण्याकडे दुलि
ा ून
आम्िी मात्र िट्ट नािी सोडायचे
त्याांच्या बोलण्याचे मित्व
आि कळायला लागते
कािी काम भेटत नािी
वेळ हनघून गेलल
े ी असते
खेळाला िी मित्व द्यावे
सोबत अभ्यास िी असावा
त्याच्याच बळावर तर
लागते रोिगार हमळवावा

पसािा
घरात महिला नसण्याचा काय पररणाम िोतो
घरातील एक सामान एका िागेवर नसतो
सकाळी लागणारा ब्रश असो साबणिी हमळत नािी मात्र
िागेवर कोणतेच नसते शोधत रािावे लागते सवात्र
झोपण्याची िागा नसते स्वच्छ सवा खरकटे अांथरुणावर
अांग पुसलेले ओले कपडे तसेच पडू न राितात िागेवर
घरात आलेला रोिचा पेपर नीट नसतो वाचून झाले तरी
घर नसते कधी घरासारखे िर बायको नसेल घरी
घर िोऊन िाते घाण सगळीकडे के रकचरा
घरातल्या सवा भाांडीकुां डी सामानाचा िोतो पसारा
साफसफाई स्वच्छता नसल्याने घरात सुटतो सगळीकडे वास
एक िण बसावे वाटत नािी कोंडल्यासारखा वाटतो श्वास
ती घरी असताना बघा कशी घेते प्रत्येक गोष्टीची काळिी
हतच्या कोणत्यािी कष्टाची आपण घेत नािी काळिी
महिला घरात असल्याची गोष्टच असते न्यारी
हतच्या येण्याने प्रत्येकाचे िीवन िोते लय भारी

।। प्राणी ओळख ।।
प्राण्याांचे पाहू नाना हचत्र
ओळखूया त्याांचे चररत्र
हसांि रािा िांगलाचा
थरकाप उडतो मनाचा
वाघ आिे राष्ट्रीय प्राणी
पाहून िोते पाणी पाणी
ित्ती आिे सवाात शहक्तमान
तोच वाटतो मला बुहद्धवान
उां च मानेचा असतो हिराफ
दुरवरचे ददसते सारे साफ
िरीण सवाात चपळ पळणारा
त्याहून नािी कोणी धावणारा
कोल्िा म्िणिे धूता प्राणी
ददसता काकडी तोंडात पाणी
हिमालयात ददसला गेंडा
त्याच्यािवळ लावू झेंडा
अस्वल प्राण्याांवर फारच के स
पाितािणी तोंडाला येतो फे स
राष्ट्रीय पिी रां गहबरां गी मोर
नृत्य पाहून िोते मनहवभोर

सुट्टीतील मिा
लागली उन्िाळी सुट्टी
िमली हमत्राांची गट्टी
चोर पोलीस खेळू चला
करून कागदाची हचट्ठी
ना अभ्यास ना गृिपाठ
नािी कोणती िी सिा
खूप खेळू उड्या मारू
घेऊ चला सुट्टीतील मिा
राम्या गण्या सच्या चला
हनघा घराबािेर आत्ता
सुट्टी आपली सुरू झाली
खेळू अलबत्ता खलबत्ता
सकाळी सकाळी चला
हमळू न दक्रके ट खेळू
चौकार षटकार मारू
मैदानावर खूप खूप पळू
सांपला दक्रके टचा सामना
सूया आला बघ डोक्यावर
दुपारची वेळ झाली आिे
उड्या मारू या पाण्यावर
पाण्यात खूप उड्या मारू
एकमेकाांवर उडवू पाणी
पाण्यात खेळ खेळताना
मिेशीर गाऊ या गाणी

।। नतची कहाणी ।।
हचांपाझीसि ती बोलत िोती
हतची किाणी साांगत िोती
पूवीपासून मला ठे वले बाांधून
घराबािेर कािी हनघायचे नािी
फक्त चूल हन मूल साांभाळावे
बािेरचे काम बघायचे नािी
िुन्या काळापासून आमची
िोत आली बघा अशी माती
हचांपाझीसि ती बोलत िोती
हतची किाणी साांगत िोती
हिच्या उदरातून िन्म घेतला
ती आई सुद्धा एक नारीच आिे
मग मुलगी नको म्िणून िा
गभा पाहून हनणाय घेतो आिे
लोकाांची अशी गुांग झाली मती
हचांपाझीसि ती बोलत िोती
हतची किाणी साांगत िोती
रिाबांधन सण येता िवळी
बिीण पाहििे राखी बाांधण्यास
सुखात असती सवा गणगोत
दुःखात कोणी नसतो रडण्यास
तरी मुलींचे गभा का पाडती
हचांपाझीसि ती बोलत िोती
हतची किाणी साांगत िोती

सांसार सुखाचा करण्यासाठी
सवा नवऱ्याना पाहििे बायको
मुलगाच पाहििे या िट्टापायी
मुलीचा िन्म याांच्या घरात नको
लग्नाला मुली हमळतील दकती ?
हचांपाझीसि ती बोलत िोती
हतची किाणी साांगत िोती
आई पाहििे, बिीण पाहििे
पररवारात एक बायको पाहििे
वांशाची वेल वाढहवण्यासाठी
कु टुांबात एक मुलगी पाहििे
असे उपदेश अनेकिण साांगती
हचांपाझीसि ती बोलत िोती
हतची किाणी साांगत िोती
वेळीच आवरा स्वतःच्या मनाला
मुलगी-मुलगी भेद मानू नका
मुलगा असेल वांशाचा ददवा
म्िणून मुलीला दूर सुरू नका
याहनहमत्ताने आठवण करून देती
हचांपाझीसि ती बोलत िोती
हतची किाणी साांगत िोती.

🌻 आई 🌻
आई म्िणिे काय असते ?
आई म्िणिे काय असते ?
आई म्िणिे आई असते
साऱ्या िगाची माई असते
िसणाऱ्याांच्या सुखात असते
रडणाऱ्याच्या दुःखात असते
पळणाऱ्याांच्या पायात असते
उडणाऱ्याांच्या पांखात असते
िगात आई सवात्र असते
आई म्िणिे काय असते ?
कापसाची मऊ रुई असते
पोटाला हचमटा देऊन
बाळाचे पोट भरहवते
स्वतः दुःखात राहूनी
इतराांचे मोट चालहवते
सवाांना िागहवणारी
ती आईच असते
आई म्िणिे काय असते ?
औषधाने भरलेली सुई असते.
आई म्िणिे काय असते ?
थांडगार पाण्याची सूरई असते
मांिुळ गाण्याची सनई असते
थांड दुधावरची मलई असत

।। दारू ।।
पहिले पहिले घोट घेताना
खूप आवडते िी दारू
घेतल्यावर वागतो कसा
पिा अांगात घुसलाय वारू
दारू हपण्यासाठी याांना
एखादां कारण पुरे असते
कधी सुखाच्या प्रसांगी
तर दुःखात हपले िाते
प्रथम वेळी घेताांना
कािीच वाटत नािी
रोिच्या बैठकीने मात्र
सायांकाळी करमत नािी
दारूच्या या व्यसनाने
िीवन िोते बरबाद
अहत मद्यपान के ल्याने
अनेकिण झाले बाद
दारू हपल्याने कािी काळ
कळे ना आपण काय करतो ?
नशेत झालेल्या चुकीचा मग
उगीच पश्चाताप करत बसतो
दारूने आतापयांत कोणाचे
कािीिी भले झाले नािी
एक तर िातो पैसा व्यथा
दवाखाना िी सुटत नािी

दकत्येकाांच्या सांसाराचा
दारूने घोटलाय गळा
घरात नािी दाणापाणी
सुटल्या मुलाांच्या शाळा
डोळ्यासमोर घडतांय तरी
याांना येत कळवळा नािी
रोि दारू घेतल्याहशवाय
रात्रीला झोप लागत नािी
दारूच्या व्यसनापायी पिा
कािी झालेत किाबािारी
कसे दफटेल किा हचांतेपायी
हपऊन पडतात भर बािारी
िणभराच्या सुखासाठी
दारूच्या आिारी िाऊ नको
िीवन खूप सुांदर आिे
परत बैठकीत बसू नको
चल वेळीच िागे िोऊन
दारूपासून राहू दूर दूर
आयुष्यात वाढ िोईल
िीवनात हमळे ल सूर

।। मािवाची प्रर्ती ।।
पशू-पक्षयाांचा हशकार करून
आददमानव राित असे िांगलात
हमळाली नािी कािी हशकार तर
कां दमुळे खाऊन िीवन िगत
घनदाट िांगलात न रािता
नदीकाठावर त्याची वस्ती
िगण्यासाठी िवे म्िणून
हिथे पाणी हतथेच बस्ती
अांगावर नव्िते कपडलत्ते
वापरत िोते साल झाडाांची
काळिी िोती त्याांना फक्त
आपले सवाांग झाकण्याची
हनवाऱ्यासाठी नव्िते घर
नव्िते कोणते अांथरण
आभाळ त्याचे छत िोते
तर िमीन त्याचे अांगण
अग्नीचा शोध लागला अन
मानवाची सुरू झाली प्रगती
दगड गेले घरां गळत अन
चाकाला हमळाली वेगाची गती
अन्न, वस्त्र आहण हनवारा

याची गरि भागू लागली
मानव प्रगत िोत गेला
त्याची आशा वाढू लागली
िळू िळू त्याचे िीवन आत्ता
एका रोबोटसमान झाले
आददमानवाचे िीवन िगणे
आत्ता इहतिासिमा झाले
हनसगााला पूणा हवसरून
िरी मानवाने के ली प्रगती
उपकार हवसरू नये नसता
िीवनाची िोईल अधोगती

।। फाि झाला ।।
िातातून गेले िण वेळ िी सांपली
कळले िेंव्िा मला, उशीर फार झाला
सूयााच्या लख्ख प्रकाशात के ला नािी
सुरुवात िेंव्िा के ली अांधार फार झाला
मनधरणी हमळहवण्या के ली हवनवणी
िोकार हमळहवण्या नकार फार झाला
कोणी दुकानदार िवळ येऊ देत नािी
सावकार बोलतो कसा उधार फार झाला

महािाष्ट्र र्ौिव र्ीत
आपली भाषा आपले लोक
आपला प्राांत आपले राष्ट्र
चालावा आपला व्यविार
असा िा आपला मिाराष्ट्र
येथील लोकां बोलती मराठी
येथे व्यविार िोती मराठी
पुस्तकाांची भाषा िी मराठी
मिाराष्ट्राची रािभाषा मराठी
मुांबई आिे राज्याची रािधानी
येथे घडते आर्थाक किाणी
नागपूर राज्याची उपरािधानी
सांत्री खाऊन गाती गोड गाणी
राज्यात एकू ण छत्तीस हिल्िे
आिेत अनेक गड आहण दकल्ले
राष्ट्र हनर्माण्या झाले अनेक िल्ले
घाबरणार कसे मिाराष्ट्राची हपल्ले
सोहनयाचा मे महिन्याचा एक
राज्यात नाांदती लोकां अनेक
गुणगौरव गातसे माय लेक
माझा मिाराष्ट्र सवाात नेक
अडचण

प्रत्येकाच्या िीवनात
अडचणी येतच असतात
अडचणीला बघून
कोणी पळत नसतात
िे अडचणीला बघून
पळ काढत असतात
समािातील लोकां त्याांना
हभत्रे भागूबाई म्िणतात

।। पाडव्याचे मार्णे ।।
शेतकऱ्याांचा सण
आला बघा पाडवा
नववषााची सुरुवात
त्यात आांब्याचा गोडवा
शेतातली कामे नव्याने
पुन्िा सुरुवात करतो
नव्या िोमाने उत्सािाने
पुन्िा कामाला लागतो
गतवषीचा िमाखचााचा
हिशेब एकदा पाितो
असेल त्या पररहस्थतीत
शेतात पुन्िा कष्ट करतो
थकत नािी शेतकरी
म्िणून हमळते भाकर
गोडी चाखायला मात्र
त्याला हमळे ना साखर
थकत नािी दमत नािी
रात्रांददवस करतो काम
हपकलेल्या मालाला कधीच
हमळत नािी त्याला दाम
दरवषी पाडव्याला तो

नवी नवी गहणतां आखतो
नहशबावर हवश्वास ठे वून
तो नवा िुगार खेळतो
यावषी तरी खूप हपकू न
किााचे कमी िोईल डोंगर
या एका हवश्वासाने तो
पुन्िा िातात घेतो नाांगर
देवा, यावषी तरी त्याच्या
पदरात सुख सांपत्ती दे
दुसरे कािी मागणे नािी
माझा बळीराज्याला
सुखी राहू दे ......!
सुखी राहू दे.......!

।। तृप्ती ।।
हतला रोिच घाई
शाळे ला िाण्याची
उत्सुकता असते
मुलाांना भेटण्याची
हशकहवणे हतचा धमा
कधी सोडला नािी
ददलेले वचन हतने
कधी मोडला नािी
िोवो दकती िी त्रास
ती न चुकता िायची
तरी िी कािी लोक
हतला छळायाची
ती िोती खांबीर अन
मनाची िोती धीट
आपले काया मनाने
करीत िोती नीट
काळानेच पिा कसा
के ला िीवावर घात
घरातली आहण शाळे तील
मुले वाट पाहिले राित
सोडू न िी दुहनया पिा
ती गेली दूर दूर दकती
अमर असेल ती कारण
हतच्या नावात आिे तृप्ती

।। शहीदांिा िमि ।।
भारताच्या स्वातांत्र्यासाठी
ज्याांनी ददली प्राणाची आहुती
भगतहसांग, सुखदेव, रािगुरू
याांच्या हवचाराने झाली क्राांती
व्यक्ती मरत असतो पण त्याचे
हवचार कधी िी मरत नािी
िेच हशकवण हमळते आम्िाांला
शहिदाांना आम्िी हवस्मरत नािी
इां ग्रिाांच्या िुलमी रािवटीला
अनेकाांनी के ला िोता हवरोध
अनेकाांना ददल्या त्याांनी यातना
इां ग्रिाांना आला िेंव्िा क्रोध
भारत भू च्या रिणासाठी
मागेपुढे कोणी पाहिले नािी
देशासाठी ते हतघे झाले शिीद
स्वाथी हवचार कधी के ला नािी
वांदन करतो त्या वीर सपुताांना
िे देशासाठी झाले अिरामर
आठवण करूनी त्याांच्या कायाांना
हिवांत ठे वू स्वातांत्र्यलढ्याचा समर

होळी
कािी गोष्टी लक्षयात ठे वन
ू
खेळ खेळूया रां गाची िोळी
वापरून के हमकल खराब रां ग
िोणार नािी कोणाची खेळी
प्रत्येक सण आपणाला
कािी तरी साांगत असतो
त्याचीच िाणीव ठे वून
सण सािरा करीत असतो
नको पाण्याची नासाडी
पाणी आिे अनमोल
कोरडा रां ग खेळू या
िाणुनी िीवनाचे मोल

।। नशक्षक आनण नशक्षण ।।
मला माहित आिे
मी काय हशकहवतो
माझ्या हशकवणीतून
उद्याचां भहवष्य रचहवतो
मुलाांच्या बालमनावर
रोि सांस्कार मी करतो
माझ्या चालण्या-बोलण्यातून
चालता बोलता माणूस घडवतो
कोणी कािी बोलले
म्िणून डळमळत नािी
माझे काम पूणा करतो
कोणाला काळवण्याचे काम नािी
प्राथहमक हशिण म्िणिे
वृि लावण्यासारखे आिे
एका ददवसात पूणा िोत नािी
कािी िादूटोण्यासारखे नािी
म्िणून हमत्राांनो साांगावे वाटते की
कोणाच्या बोलण्याने खचू नका
िग कािी बोलेल ककां वा करे ल
मुलाांना हशकहवणे सोडू नका

प्रत्येक ददवस मित्वाचा असतो
िे फार उहशरा कळायला िोते
वेळ हनघून िातो टाईमपासमध्ये
कामाच्या वेळी वेळ पळायला िोते
वेळ हनघून गेली म्िणून रडण्यापेिा
िी सांधी हमळाली त्याचे सोने करावे
सांधी कधी कोणाला साांगन
ू येत नािी
म्िणून प्रयत्न नेिमी चालूच ठे वावे
हचांता करून कधी कािी हमळत नािी
काळिीने स्वतःची हचता करू नये
िीवनात आलेल्या सांकटाला तोंड देणे
यातच खरे सामर्थया हभऊन पळू नये
आत्महवश्वासाने सामोरे िावे म्िणिेच
यश आपल्या पायाशी लोळण घालेल
न्यूनगांड मनात ठे वून काम पूणा िोत नािी
पक्का हनधाार करून चालावां लागेल

*शिवबा पाशिजे .....!*
माता हििाऊच्या सांस्काराने
छत्रपती हशवािी रािे घडले
सांघरटत करून मावळ्याांना
स्वतःचे स्वराज्य ते हनर्माले
राज्यात सवात्र िोता िािाकार
वाढला िोता छळ आहण िुलूम
आपलेच माणसे झाले वैरी
कतृात्व असून बनले िोते गुलाम
रामायण मिाभारतातील गोष्टी
रािेंना बनहवले अहधक प्रखर
तेच रामराज्य पुन्िा आणावे
म्िणून ददले त्याांनी वैरीना टक्कर
हिवा, सूयाािी, तानािी, बािीप्रभू
सारखे हिवाभावाचे िोते मावळे
म्िणूनच आि िी हशवािी रािे
सोबत त्याांचे िी नाव घेतात सगळे
हशवबाांचा इहतिास प्रत्येकाच्या
मनामनात चैतन्य िागे करतो
त्याांच्या नुसत्या नावाने देखील
शत्रूला दोन पाऊल मागे िटहवतो
पुन्िा देशात शाांतता व सुव्यावस्था
हनमााण िोण्यासाठी एकता पाहििे
मावळ्याांसारखी फौि तयार करण्या
या देशाला अिूनिी हशवबा पाहििे

तोच खिा नशक्षक
मुलाांच्या हृदयात िाऊन
त्याांच्या सांवेदना िाणून
घेऊन िो हशकहवतो
तोच खरा हशिक
मुलाांच्या मनात काय आिे
आपणास करायचे काय आिे
िे ज्याला कळते
तोच खरा हशिक
मुलाांची आवड हनवड
त्याला हमळणारी सवड
ओळखून िो हशकहवतो
तोच खरा हशिक
पुस्तकाच्या मागे न लागता
अनुभवाचे बोल ऐकहवता
मुलाांचे हवश्व िो घडहवतो
तोच खरा हशिक
हशकू न मोठे झाले
शिाणे सवरते बनले
रस्त्यात ज्याांना आदराने
नमस्कार के ला िातो
तोच खरा हशिक

*अभिव्यक्ती स्त्री मनाची*
बांददवासात िोते मी
घरातच पडले मी
अन्यायात सडले मी
मूकपणे रडले मी
दकत्येक छळले मला
दकत्येक पोळले मला
दकत्येक िाळले मला
दकत्येक टाळले मला
युग बदलत गेले
लोकां बदलत गेले
नारी आले हशकलेले
हशिणाने क्राांती झाले
मी नारी कलयुगाची
अहभव्यक्ती स्त्री मनाची
माझ्याकडे पािण्याची
हिांमत नािी कु णाची
सवा िेत्रात सन्मान
नारीचा िोतांय मान
करू नका अपमान
िपा हतचा स्वाहभमान

।। मृत्यू ।।
िवळच्या व्यक्तीने िाण्याने
हनमााण िोते िी पोकळी
त्याांचे काया फक्त उरते
हनमााण िोते नवी साखळी
घरचा कताा सवरता िाण्याने
अख्खां कु टुांब िोतो बेसिारा
त्याांना सावरायला िवा असतो
िवळच्या व्यक्तीचा सिारा
उठता बसता येते आठवण
कािी ददवस मन िोते बेचैन
डोळ्यातील अश्ू सांपून गेले
रडण्याने आवाि िोतो िीण
त्याांच्या आठवणी हमटायला
लागतो कािी कालावधी
नांतर िळू िळू सावरायला
िरा पाहििे असतो अवधी

कनवता
कागद आहण पेन
कहवता झाली तयार
मोबाईल अन चिा
अिुन काय िवे यार
हिरवळ दाटे चहूकडे
डोळ्याांना िी सुख हमळे
प्रसन्न िोते लिान थोर
सािरी िोते असे सोिळे
िगात सवा कािी हमळते
ते अडीच अिरी प्रेमाने
सुखी समृद्ध िीवन िगू
एकमेकाांच्या सिकायााने

आला श्रावण
आला श्ावण श्ावण
घेऊन नात्याांचा सण
िोते एकमेकाांची भेट
िुळतात सवाांचे मन
श्ावण महिन्यात बघा
पडतो मुसळधार पाऊस
श्ावणात अनेक सण त्यात
पोळाची शेतकऱ्याना िौस
पोळ्याचा सण आला
घेऊन पाऊस पाऊस
असा ददसभर पड
नको िाऊस िाऊस
ररमहझम पाऊस पडे सारखा
शाळे च्या मैदानात पूर चढे
पाणीच पाणी चहूकडे, मुलाांनो
िाऊ चला आपल्या घराकडे

पावसात ......
आभाळ दाटले बघ नभी
िोईल भरपूर बरसात
पाऊसधारा अांगावर झेलू
मनसोक्त नाचू या पाण्यात
वादळवारे लगेच सुटतील
ढगे पळतील वेगात
छत्रीहवना पाऊस पाहू
हभिुन िाऊया पाण्यात
पडला िोराचा पाऊस
साचले पाणी खड्यात
कागदाची िोडी करू या
वाहून िाऊ द्या पाण्यात
थाांबला एकदाचे पाऊस
खेळूया हझम्मड पाण्यात
एकमेकावर पाणी उडवू
खेळ आलाय पिा रां गात

*।। स्वातंत्र्य शिन ।।*
15 ऑगस्ट 47 चा
तो सोहनयाचा िण
पारतांत्र्यातून हमळाला
आम्िाला स्वातांत्र्य ददन
िुलमी इां ग्रिाांच्या हवरोधात
लढले रटळक गाांधी नेिरू
तेंव्िा कु ठे लाभले आम्िा
स्वातांत्र्य ददवस कसे हवसरू
देशाच्या स्वातांत्र्यासाठी
अनेकाांनी ददले प्राण
पारतांत्र्यातून हमळाला
आम्िाला स्वातांत्र्य ददन
िनता िोती अडाणी दररद्री
हतला कळत नव्िते कािी
िनिागृती व्िावी म्िणून
त्याची चळवळ उभी के ली
िनतेला कळले िे िेंव्िा
क्राांतीचा के ला त्याांनी पण
पारतांत्र्यातून हमळाला
आम्िाला स्वातांत्र्य ददन
भगतहसांग,रािगुरू व सुखदेव
शिीद झाले स्वातांत्र्यासाठी
बाबू गेनू िी शिीद झाला

स्वदेशीच्या वस्तूसाठी
या शूर क्राांतीकारकाांची
आम्िाांला आिे िाण
पारतांत्र्यातून हमळाला
आम्िाला स्वातांत्र्य ददन
भारतमातेचा ियियकार
करताना स्फु ती हमळे ल
हतरां गा फडकत पाहून
गवााने मान डु लेल
या स्वातांत्र्य ददनाची
आम्िाला आिे भान
पारतांत्र्यातून हमळाला
आम्िाला स्वातांत्र्य ददन

ओढ
राधेला कृ ष्णाची ओढ
गायीला वासरची ओढ
माईला लेकराांची ओढ
नेत्याला सत्तेची ओढ
बहिणीला भावाची ओढ
बायकोला मािेरची ओढ
व्यापाऱ्याला ग्रािकाांची ओढ
डॉक्टरला पेशांटची ओढ
कोणाला कशाची ओढ
कोणाची चालते चढाओढ
शेतकऱ्याांना पावसाची ओढ
कमाचाऱ्याांना पगाराची ओढ
हवद्यार्थयाांना असावी अभ्यासाची ओढ
अहधकाऱ्याांना असावी कामाची ओढ
नेत्याांना असावी हवकासाची ओढ
सवाानाच असावी अशी ओढ

िमाई
सोसून सारे दुःख ती
कधी मागे िटली नािी
चालहवण्या सुखाचा सांसार
धन्य ! ती हभमाची रमाई
शेण गोळा के ली
पडेल ते काम के ली
भीमरायच्या हशिणाला
पैसे कमी पडू नािी ददली
धन्य ! ती हभमाची रमाई
डोळ्यासमोर पाहिले
हतने अनेकाांचे मरण
पण ती कधीच गेली नािी
मरणाला शरण
धन्य ! ती हभमाची रमाई
गोरगरीब उपाशी पोरां
पाहून िीव तुटत िोता
कािीच नव्ितां िवळ तेंव्िा
सोन्याची बाांगडी हवकला िोता
धन्य ! ती हभमाची रमाई
अांथरुणाला हबलगली तशी
भीमा िवळच िोता बसुनी
मे महिन्याच्या सत्तावीसला
गेली आम्िा सवााना सोडु नी
धन्य ! ती हभमाची रमाई

।। हवठ्ठल हवठ्ठल ।।
नाम हवठ्ठल
काम हवठ्ठल
माझे दाम िी
हवठ्ठल हवठ्ठल
कमा हवठ्ठल
ममा हवठ्ठल
माझा धमा िी
हवठ्ठल हवठ्ठल
पुढे हवठ्ठल
मागे हवठ्ठल
माझ्या या देिी
हवठ्ठल हवठ्ठल
उठता हवठ्ठल
झोपता हवठ्ठल
माझ्या सवास्वी
हवठ्ठल हवठ्ठल
चालता हवठ्ठल
बोलता हवठ्ठल
काम करता िी
हवठ्ठल हवठ्ठल

।। पुस्तक ।।
पुस्तक म्िणिे ज्ञानाचा झरा
पुस्तक म्िणिे हमत्र खरा
पुस्तक बोलतो माझ्याशी
पुस्तक ज्ञान देतो सगळ्याांशी
पुस्तकाांचे असावे एक घर
वाचत बसावे ददवसभर
पुस्तक देतो स्नेि आहण प्रेम
प्रेयसीच्या प्रेमासारखीच सेम
एकटा असतो िेंव्िा घरात
डोळे खुपसून असती पुस्तकात
पुस्तकाला करू नका दूर
त्याहशवाय मनाला लागते हूर
चला पुस्तकाांशी मैत्री करू
आपल्या डोक्यात ज्ञान भरू

।। नवठ्ठलाचा ध्यास ।।
मनी लागे आस
भेटावया खास
लागला तो ध्यास
हवठ्ठलाचा
दूर ती पांढरी
मुखी नाम िरी
पायी चाले वारी
वारकरी
ऊन वारा पाणी
कु णी अनवाणी
सांग अन्नपाणी
घेऊहनया
ओढ पांढरीची
पवाा ना िीवाची
नाम िपायची
पाांडुरांगा
सोडु हनया घर
चालला तो दूर
लागे हूर हूर
मनाची

पावसाला साकडं
खूप झाली प्रतीिा आता
अिून वाट तू लावू नको
कां टाळली सवाच िनता
आता वेळ तू लावू नको
रोहिणी गेली न बरसता
आता कळ तू पाहू नको
पाण्याचा ठणठणाट सवात्र
आता िाळ तू लावू नको
बळीरािा सज्ज आिे पेरण्या
त्याची सत्त्वपरीिा तू पाहू नको
शेतात हपके ल तर माणूस िगेल
तशी वेळ तू कोणावर आणू नको
साऱ्याांचे मागणे एकच आिे
बरस िोरात तू मागे पाहू नको
ओलेहचांब करून टाक साऱ्याांना
छत्री उघडण्यास वेळ देऊ नको

योर्
योग ददन सािरा करण्याचे
िगात सांदेश िाऊन ददला
चार वषाांपूवी देशाने ठरवले
योग ददवस एकवीस िूनला
यावषी देशात पुन्िा आले
नरें द्र मोदींचे सत्तेत सरकार
योग ददवसाची मग सवात्र
झाली तयारी िोरदार
मिाराष्ट्रात नाांदेड नगरीत
सिले राज्यस्तरीय योग
हिल्ियातील सवाांसाठी
हमळाला सुट्टीचा सांयोग
शाळे वरची मुलां सोडू न
गुरुिी गेले नाांदेडला
योग ददवसाचा आनांद
मुलाांना देता नािी आला
स्वतःच्या सुखासाठी पिा
याांनी आपले कताव्य हवसरले
योगगुरू रामदेव बाबासोबत
सेल्फीचे फोटो िी काढले
मुलाांना कळे ना की

आि सुट्टी का हमळाली
िात पाय िलवून िलवून
सारे अांग दुखू लागली
यापेिा आपली रोिची
शाळा कें व्िािी बरी
हमत्राांसोबत खेळायला
मनसोक्त हमळते तरी

नवजमिण
मृग नित्रा ची सुरुवात
सवात्र काळे कुट्ट ढग
कािी िणात पाऊस पडणार
मोर हपसारा फु लवून नाचणार
गावातील पोर पाण्यात बागडणार
आई सोबत शेतात गेलल
े ी
लिान हपल्लू काखेत हभिणार
या पावसात िे सवा घडणार
असे वाटले असताना िणात
नको असलेले घडले
आकाशात वीि चमकले
ढगाांचा झाला गडगडाट
कु ठे तरी वीि पडली
लोकां बोलू लागली
िणात एक बातमी आली
राम्याच्या आईवर वीि पडली
काखेतले लेकरु हबलगून
तशीच हचकटुन िोती
रडत नव्िती की िसत नव्िती
िणात या पावसाने साऱ्या
गावचा आनांद हिरावून नेला
तोच नेिमीचा पाऊस आत्ता
नकोनकोसा वाटू लागला

प्रपोज
मला कधीच िमले नािी
हतला प्रपोि करायला
माझ्या मनात नेिमी भीती
हतच्यासोबत बोलायला
सांधीच्या शोधात िोतो दफरत
माझा प्रपोिल हतला देण्याचा
माझ्या मनातील गोष्टी हतला
वेगवेगळ्या माध्यमातून साांगण्याचा
हमत्र िी देत िोते प्रोत्सािन
एकदाचां िाऊन साांग हतला
माझां तुझ्यावर खूप प्रेम
धाडस कर एकदा साांगायला
ददवस असेच सरत िोते
िवळ येत िोता व्िॅलटें ाईन
चाचपडत हतच्या िवळ गेलो
िातात गुलाबाचे फु ल घेऊन
पण िाय रे देवा मला
उशीर झाला िोता
हतच्यासोबत मला
दुसराच ददसत िोता
मान्सून
मान्सूनची ओढ लागली

येईल कािी ददवसाांत
मिा करू खूप खूप
नाचू पहिल्या पावसात
चातकपक्षयाप्रमाणे वाट पािती
लि देती फक्त पावसाकडे
पड रे पाऊस लवकर म्िणून
डोळे लावून बसले आभाळाकडे
प्रचांड उष्णता आहण गरमी
प्रत्येकिण िोतो िैराण
पावसाच्या येण्याने हमळे ल
सवाांना एकदाचे समाधान
पावसाच्या येण्याने सवा
लागतात आपापल्या कामाला
मुले िाती शाळे ला आहण
शेतकरी िातो आपल्या शेताला
सांपली पावसाची प्रतीिा
बरसल्या पाऊसधारा
धरती झाली थांडगार अन
िवेत सुटला गार गार वारा

" पाऊस "
कु णी साांगल
े का ?
पाऊस गेला कु ठे ?
कु णी बोलेल का ?
पाऊस दडला कु ठे ?
दरवषी िेच
येरे माझ्या मागल्या
का नािी पाऊस
कारणे नािी कळाल्या
झाडेिी लावली
झाडे िगहवली सुध्दा
पाण्यासाठी आम्िी
भांडारा के लो सुध्दा
देवाला पाण्याने
अहभषेक करहवले
धोंड धोंड पाणी
मुलाांनी गाणे गाईले
पाऊस रुसला
िे उशीरा कळले
रुसलेल्या मना
रुिहवता न आले
पावसाळा असा
सांपून गेला अखेर
शेतातील हपके
करपली िागेवर

।। मिाठी भाषा नदवस ।।
मी वाचतो मराठी
मी िगतो मराठी
माझ्याच डोळ्यादेखत
सांपताना पाितो मराठी
मी िसतो मराठी
मी रडतो मराठी
माझ्या डोळ्यादेखत
अश्ू गाळतो मराठी
मी चालतो मराठी
मी पळतो मराठी
माझ्या डोळ्यादेखत
असिाय िोतो मराठी
मी बोलतो मराठी
मी हलहितो मराठी
माझ्या डोळ्यादेखत
अडखळतो मराठी
माझ्या नसानसात मराठी
माझ्या मनामनात मराठी
माझ्या डोळ्यादेखत
तरीिी दुबळा ठरतो मराठी

।। निवडणूक निकाल ।।
हनवडणूक हनकाल लागण्यापूवी
िो तो हनकाल लावतो आिे
हनवडणूक आपणच हिांकणार
आत्महवश्वासाने बोलतो आिे
हनकालापूवी असे बोलणे म्िणिे
आपल्या मनाचे समाधान आिे
ज्याांनी पाच वषाात काम के ले
त्याांच्या गळ्यात हवियाचा मान आिे
भावी सरकार कोणाचेिी येवो
िनतेला याचे कािी नाते नसते
आपला माणूस हिांकून आला
यातच त्याांचा अत्यानांद असते
सांहवधानाच्या आधारे चालतो देश
म्िणून रटकू न आिे लोकशािी
गुप्त मतदान आिे म्िणून अन्यथा
के व्िाच आली असती हुकू मशािी
चला आता वाट पाहू या
मे महिन्याच्या तेवीस तारखेची
कोण हिांकेल ? कोण िरेल ?
पवाा नािी आपणाला कोणाची

45 शिग्री सेल्सियस
ददवस चढत चढत िातो
तसा ऊन िी तळपत आिे
कोणीच बािेर पडत नािी
रस्ता हनमानुष्य ददसत आिे
उन्िाचे चटके सोसवेना
घ्यावा सावलीचा आधार
सावली हमळहवण्यासाठी
झाडाांना देऊ या आभार
झाडे लावू झाडे िगवू
तरच हमळे ल सावली
तोडत राहिलो झाडे तर
हमळे ल कशी सावली
त्रास झाला भरपूर की
येते झाडाची आठवण
न हवसरता हबयाांची
करूया यांदा साठवण
हनसगााचे हनयम पाळले
तर सवा सुख हमळते
हनसगाालाच ददला त्रास
तर तेच आपणाांस हगळते
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मुली म्िणिे लोकाांना
डोक्याचे ओझे वाटते
हतचा िन्म नको म्िणून
नको नको ते कृ त्य करते
हुांड्याच्या छळापायी
ती िळत आिे
मुलगी नको म्िणून
गभा गळत आिे
िग चालहवण्यासाठी खरे
तर मुलींची गरि असते
तीच तर कु णाची बायको
तर कु णाची आई असते
म्िणून हमत्रा साांगतो तुला
सोड हुांडा आहण मुलाचा िट्ट
मुलगा-मुलगी एकसमान
हवचार कर आत्ता घट्ट

कनवता
कहवता कशी करावी ?
साधी करावी, सोपी करावी
दुसऱ्याांना समिेल अन
उमिेल अशी करावी
कहवता कोठे करावी ?
घरात करावी, बािेर करावी
ज्यारठकाणी सुचत असेल
त्यारठकाणी लगेच करावी
कहवता कोणावर करावी ?
आई वर करावी
बायको वर करावी
िीवापाड प्रेम करणाऱ्या
िुन्या प्रेयसीवर करावी
कहवता का करावी ?
मन समाधानासाठी करावी
कु णाचे तरी दुःख दूर
सारण्यासाठी करावी

सहि नकती किायचे ...?
अन्याय िोतो फार
िुलुम हन अत्याचार
तोंड दकती गप्प ठे वायचे
सिन दकती करायचे ..?
मुलगी नको म्िणुनी
गभा दकती वेळा पाडायाचे
मुलाांसाठी सवा प्रकार
सिन दकती करायचे ..?
मुलगी आली लग्नाला की
हुांड्याचा प्रश्न सोडवायचे
हुांड्यासाठी मुलींचे बळी
सिन दकती करायचे ..?
नोटाबांदीने पैसे हमळे ना
दकती ददवस त्रास सोसायचे
आि - उद्या करत पैश्यासाठी
सिन दकती करायचे ..?
िीवनात कधी तरी हमळे ल
सुख असे मन समिायचे
रोि रोि तेच रडगाणे
सिन दकती करायचे ..?

पनहल्यासािखे आत्ता
पहिल्यासारखे आत्ता
कोणी राित नािी
पहिल्यासारखे आत्ता
कोणी वागत नािी
प्रेम हिव्िाळा माया
ओसांडून वाित िोती
अडीअडचणीला मदत
शेिाऱ्याची हमळत िोती
नव्िती कशाची भीती
लोकां हमसळू न राित िोती
प्रत्येकाच्या सणासुदीला
गळ्यात गळे घालत िोती
लोकां हशकू न सवरून
खूप शिाणी झाली
एकमेकाांत हवतुष्ट यावे
अशी किाणी झाली
िर हशकल्यानेस असा
भेदभाव मानणारा असेल
तर यापेिा अनाडीपणात
देशात एकता ददसेल
पहिल्यासारखां सवा
हमळवायचां असेल
चाांगलां हशिण घेतलां
तरच िे घडेल

एक तरी झाि लाव धरा
सुांदर आिे िी धरा
त्याची काळिी घे िरा
वृिवेलींनी सिलेली
पिी पाखरे गाणी गाती
हनसगा आमचा हमत्र सखा
पडतो उपयोगी अनेक वेळा
अमानुषपणे असे वागू नको
धरतीला देऊ नको कळा
मानवाच्या तीन मूलभूत गरिा
अन्न, वस्त्र आहण हनवारा
सवाच गोष्टी तोच पुरहवतो
एकदा तरी त्याचा हवचार करा
त्याची काळिी घे िरा
आपली इच्छा व गरि भागहवण्या
िांगलातील झाडे के ली साफ
स्वाथी आपल्या या वागण्याला
हनसगा करणार नािी माफ
पुढची हपढी िगवायची असेल
एक तरी झाड लाव धरा
हनसगा िगला आहण वाढला
तरच रािील आपला नाव खरा
त्याची काळिी घे िरा
एक तरी झाड लाव धरा

मेहंदी ।।
हतला पाहून गेल्यापासून
ती फारच िोती आनांदात
पाहुण्याांनी देखील पसांदीचे
खास पाठहवले िोते सांदश
े ात
घरात लगीनघाई झाली सुरू
नववधू स्वप्नात गेली घडू न
मुहूता आला लग्नाचा अन
लग्न वेळेवर आले िुळून
आपल्या सासरी आली नववधू
सवाांना भेटून झाली आनांदी
नहशबात नव्िते िे आनांद
यिमानाच्या अपघाताने
झाले दुःखी नाराि समदी
लग्नाच्या गप्पा गोष्टी चालूच िोते
िळद अिून हनघाले नव्िते
स्वप्नाांच्या दुहनयेतच वावरताना
मेिद
ां ी अिून हनघालेच नव्िते
रडू न रडू न हतचे डोळे सुिले
हवचार करून मन िड झाले
दोन्िी िाताच्या मेिद
ां ीला बघून
हतचे डोळे नेिमी राितसे ओले

।। बेनफकीि ।।
हखशात नािी दमडी
दफरण्यात दांग आिेत
उपाशी पोरे घरात िे
खेळण्यात दांग आिेत
िगात चाललेल्या
अनैहतक गोष्टीच्या
पेपरमधील बातम्या
वाचण्यात दांग आिेत
लोकाांना एकवेळचे
िेवण हमळत नािी
िे दक्रके टचा खेळ
पािण्यात दांग आिेत
अन्नासाठी कोणी
चालतो तर कोणी
पोटासाठी सकाळी
चालण्यात दांग आिेत
ईथे कु णाला नीट
ऐकू च येत नािी
मोठ्ा आवािात
बोलण्यात दांग आिेत
सीमेवर दुष्मनाच्या

िल्लेत िवान मरतोय
कॉमेडी शो िलवे बघत
िसण्यात दांग आिेत
नेिमीच िर तर ची
भाषा बोलणारे
नहशबावर दोष देत
रडण्यात दांग आिेत
याांना कशाचे कािी
नसते देणे घेणे
बेदफकीर मौिमिा
करण्यात दांग आिेत

शवश्वास
हवश्वास तुझ्यावर ठे वून
के लो फार मोठी चूक
पश्चाताप करतो आत्ता
हमळत नािी बघ सुख
वाटले िोते हमळे ल
माझ्या कष्टाला ककां मत
घामाला हमळे ना दाम
कशी भागेल माझी भूक
आि नािी तर उद्या
उगवेल चाांगला ददवस
आशा ठे वलो तरी िी
माझ्या नहशबी फक्त दुःख
इथे आळशी लोकाांना
बरे च कािी हमळते अन
कामकऱ्याांना मनस्ताप
मला नव्िते की िो ठाऊक
डोक्यावरील किा वाढतो
रोि वाढत िाते काळिी
माझ्या आत्मित्येमुळे सवा
िोतात कािी ददवस भावुक

जीविात .....
िीवनात कधी कधी िोते खरीखुरी परीिा
चाांगले काम के लो दकती तरी हमळते हशिा
अपार मेिनत व कामावर श्ध्दा असली की
नहशबात सवा हमळते असावी फक्त प्रतीिा
गरि असेल हततके च खचा करावे तेंव्िा
येणार नािी वेळ आपल्यावर मागायची हभिा
सवाांशी प्रेमाने रिावे आहण गोडिी बोलावे
सुखीसमृध्द िीवनासाठी हमळते िीच दीिा
ईश्वरावर श्द्धा ठे वावी काळिी करू नये
तोच करतो नेिमी आपल्या िीवनाची सुरिा

।। शिक्षक ।।
हशिकाांचा सदा मला अहभमान आिे
हशिकाांहवषयी मला स्वाहभमान आिे
माणूस घडहवण्याचे काम करतो
त्यामुळे समािात मला सन्मान आिे
माझी वागणूक एक आदशा ठरते
म्िणून चार लोकाांत मला मान आिे
काय करावे अन काय करू नये
पदोपदी याचे मला अवधान आिे
नव्या तांत्रज्ञानाांहवषयी मुलाांना
सिग करण्याचे मला ज्ञान आिे
प्रगतीपथावर नेणारा सुिाण असा
नागररक घडहवण्याचे मला भान आिे

।। राष्ट्रीय प्रशतके ।।
मोर आपला राष्ट्रीय पिी
त्याचे पांख दकती निीदार
पावसाळ्यात नाचतो छान
हपसारा फु लहवतो डौलदार ।।
कमळ आपले राष्ट्रीय फु ल
हचखल िेथे हतथे उगवतो
कु ठे पाांढरा कु ठे रां गीन असा
िा प्रत्येकाला फार आवडतो ।।
वाघ आिे आपला राष्ट्रीय पशू
त्याला बघून िोते सवाांची थरकाप
अांगावर आडव्या काळ्या पट्टया
त्याच्या डोळ्यात ददसतो सांताप ।।
राष्ट्रीय फळ आिे आांबा
त्याची चवच आिे न्यारी
पाहुणे रावळे आले घरी
सरबराई करायला लई भारी ।।
हतरां गा आपला राष्ट्रध्वि
के सरी, पाांढरा आहण हिरवा
हवहवध रां गाचे आकषाण
प्रत्येकाना वाटतो िवािवा ।।

।। िववषागची पहाट ।।
नव वषााची पिा उगवली पिाट
धरू सुहवचाराांची नवी पाऊलवाट
िीवनात येतात असे अनेक सांकटे
िशी असतात वळणावळणाची घाट
नवे हमत्र िोडू िुन्या हमत्राांसारखे
नकोत नुसते गोड बोलणारे भाट
हवश्वास असावे पुरता आपला पक्का
िसे िांगलात असतात झाडी घनदाट
नववषाात करूया कामे खूप छान छान
थक्क िोईल िो तो पाहुनी थाटमाट
हवसरून सारे मागील दुःखाचे िाळे
आठवणीत ठे वूया सुखाची लाट
आपल्या िीवनात हवष कालहवणाऱ्या
शत्रूांचा करूया मुळातून नायनाट
नव वषााची पिा उगवली पिाट
धरू सुहवचाराांची नवी पाऊलवाट

।। शाळा - हशिण ।।
पटसांख्या दकती िी असो
शाळा बांद व्ययलाच नको
सारे हशकू या पुढे िाऊया
हशिणाचे ब्रीद हवसरायला नको
सवााना मोफत व सक्तीचे हशिण
गावागावातून हमळायलाच िवे
अांक आहण अिराचे ज्ञान
शाळे शाळे तून कळायालाच िवे
गावात शाळा असलेल्याची
बात कािी औरच असते
लिान मुले कसे बरे िातील
शाळा घरापासून दूर असते
हशिणाचे मित्व काय असते िे
हनरिराला हवचारून पिावे
हशिणाने िीवनी काय हमळते िे
समृद्ध झालेल्याचे िीवन पिावे
शाळे तून िे कािी हमळते
त्यास िगात तोड नािी
हशिणाहशवाय आपले
िीवन कािी गोड नािी

।। साथ ।।
हमळे ल तुमची अशीच साथ
राितील पाठीशी अनेक िात
सांकटाशी सामना करून
सांपवू अांधारी काळोखाची रात
एकिुटीने काम के ले की
यश िमखास हमळते
एकट्याने िे कधी िोत नािी
ते सवाांच्या सिकायााने िोते
समािात रािायला हशकलां
एकिुटीने वागायला हशकलां
एकमेकाांच्या सुखदुःखात
सिभागी व्िायला हशकलां
एकटा िीव सदाहशव म्िणिे
एकलकोंडा िोऊन िातो
मनावर देखील ताबा राित नािी
मनोरुग्ण झाल्यासारखे वागतो
िीवनात करायची असेल प्रगती
तर सवाांची घेत चला सांगत
सवाांच्या सोबतीने येत रािील
तुझ्या िीवनात िी रां गत
कु णाचे आशीवााद हमळहवण्यासाठी
आपल्या पाठीवर असावे िात
आशीवाादाने सौख्य लाभते अन
सुख समृद्धी हमळते आयुष्यात

िको भृणबळी
आई, मला िग बघू दे
बाबाला एकदा भेटू दे
माझी मुलगी िोती
मला गभाातुन बोलत
मी ओझे नािी िोणार
कोणाच्या घरात
मी काम करें न
घरातील सारी
हशिण घेईन खुप
िोईन अहधकारी
तुझ्या िाताला देईन
नेिमी मदत
हवचार करू नको
दे मला साथ
आई, तुझां मन कर
एकदा कठोर
तुझ्यासारखेच माझां
िीव आिे तर
हनश्चय के ला पक्का
नको भृणबळी
मुलगा-मुलगी समान
सांधी द्या वेळोवेळी
हतचे बोलणे ऐकू न
मन माझां गहिवरलां
गोंडस कन्या रत्नाला
िन्म मी ददलां

आई असावी नजजाऊ सािखी
पोटच्या लेकरासाठी
िाल अपेष्टा सोसून
लेकराांना सुरहित ठे वणारी
आई असावी हििाऊ सारखी
लिानपणी ऐकवुनी
शुराांहवराच्या गोष्टी
िातात तलवार देणारी
आई असावी हििाऊ सारखी
शत्रूांची माहिती देऊनी
स्वराज्य हनमााण करा
अशी प्रेरणा देणारी
आई असावी हििाऊ सारखी
पर स्त्री मातेसमान
भेदभाव मानू नको
प्रेमाची भावना हशकहवणारी
आई असावी हििाऊ सारखी
आिच्या काळात लुप्त
पावले आिेत सारे सांस्कार
म्िणून परत सांस्कार करणारी
आई असावी हििाऊ सारखी

मतदाि
आई माई ताई अन अक्का
हवचार करा एकदा पक्का
एकमेकाांना िागृत करुनी
मतदानाचा वाढवा टक्का
भारताचा आन आहण बाण
लोकशािीचा आिे प्राण
त्याला बळकट करण्यासाठी
न चुकता करावां मतदान
एकदाच तलाव भरत नसते
थेंबा थेंबाने तळे बनत असते
आपल्या एका एका मताने
मतदानाची टक्केवारी वाढते
एकमेकाांना िागृत के ल्याने
वाटचाल िोईल मिा ददशेने
िाणून घेऊ मित्व मताचे
सत्ता पलटते एका मताने
चला उठा आता िागे व्िा
मतदान करण्या सज्ज व्िा
िागरूक नागररक म्िणून
मतदानाचा िक्क बिावा

।। अमूल्य आहे तुझे वोट ।।
घेऊ नको तू कोरी नोट
अमूल्य आिे तुझे वोट
लोकशािी करण्या भक्कम
बघू नको तू रक्कम
नांतर हमळे ल तुला चोट
अमूल्य आिे तुझे वोट
िाणून घे मताची शान
श्ेष्ठ आिे मतदान
शाईचे दाखव तू बोट
अमूल्य आिे तुझे वोट
सवाांना तू सोबत घे
मतदान कें द्रावर ने
देण्या लोकशािीचे घोट
अमूल्य आिे तुझे वोट
िरा ठे व आपले भान
िक्क व कताव्याची िाण
समाधानाने भरेल पोट
अमूल्य आिे तुझे वोट
कवी नासा साांगतो सार
मतदानाचा करा हवचार
कु ठे लावू नका गालबोट
अमूल्य आिे तुझे वोट

औंदा मतदाि किायचं
लोकसभेचां आलयां वारां
नेते दफरती हभरहभर हभरां
पसांदीचा उमेदवार हनवडायचां
औंदा मतदान करायचां
मला औंदा मतदान करायचां .....
गावात समद्याना समिून साांगणार
मी कोणच्या गावाला नािी िाणार
लोकशािी मिबूत करायचां
मला औंदा मतदान करायचां
मतदान कें द्र आिे घरािवळ
मतदान करण्यास काढू या वेळ
साऱ्या लोकाांना िेच साांगायचां
मला औंदा मतदान करायचां

पैसा घेऊ नको एका वोटापायी
नको ईज्जत घालवू नोटापायी
चाांगला सिम नेता हनवडायचां
मला औंदा मतदान करायचां

आिक्षण
देऊन आम्िाला आरिण
समृद्ध के ले आमचे िीवन
गावाबािेरची िोती वस्ती
लोकां िोती दुःखी कष्टी
त्याांना नव्िते कोणाचे रिण
देऊन आम्िाला आरिण
समृद्ध के ले आमचे िीवन
आमच्या स्पशााचा हवटाळ
हिवांतपणी दकती तो झळ
माणुसकीचे नव्िते लिण
देऊन आम्िाला आरिण
समृद्ध के ले आमचे िीवन
उद्धार करण्या या कु ळाचा
िन्म झाला भीमरायाचा
इहतिासात नोंदला तो िण
देऊन आम्िाला आरिण
समृद्ध के ले आमचे िीवन
त्याांनी के ला खूप अभ्यास
समािसेवेचा धरुनी ध्यास
त्याांनी के ले वांहचताांचे रिण
देऊन आम्िाला आरिण
समृद्ध के ले आमचे िीवन

लोक कल्याणासाठी के ला कायदा
मागासवगीयाना हमळाला फायदा
सवाांची आत्मा आिे सांहवधान
देऊन आम्िाला आरिण
समृद्ध के ले आमचे िीवन

।। आठवण बाबासाहेबांची ।।
समािात िीन वागणूक िोताना
डोळ्यात अश्ूची साठवण िोते
तसे दृश्य पाहून आि िी
बाबासािेबाांची आठवण येते
उच्चभ्रू लोकाांच्या पांगतीत
बसायला िरकत असते
स्पृश्य आहण अस्पृश्य म्िणून
समािात फारकत असते
बाबासािेबाांना आलेले अनुभव
अिून िी स्मरणात आिेत
तेच अनुभव पुन्िा पुन्िा
लोकाांच्या िीवनात येत आिेत
हशिणाने सवा हवकास िोतो
असे अनेक मिात्मे साांगून गेले
सारे हशकू न शिाणे झाले तरी
याांच्यात फरक का नािी पडले
असे हवचार िेंव्िा करतो
मनात क्राांतीची मशाल पेटते
तेंव्िा एकटाच धावतो सैरभैर
भेटतो अनेकाांना मन हवशाल वाटते

अनेक हवचारवांताांना वाटले िोते
हशिणाने कािी बदल िोईल
पण वाटले नव्िते
हशकलेल्याच माणसाच्या
याच हशिणाने एवढा घात िोईल

जीवि एक सािीपाट
िीवन एक सारीपाट आिे
त्यात सुख आहण दुःख आिे
िीवनात सवास्व िवे िवे
दुःखाचा ससेहमरा नको आिे
िीवनात करायचे कािी
दुःखाला तोंड देणे भागच आिे
िीवनात दुःख आल्याहशवाय
सुख कसे कळणार आिे ?
िीवनाचा सारीपाट खेळताांना
सवााना साांभाळणे गरिेचे आिे
सुखात सवाच साथ देती मात्र
दुःखाच्या वेळीच परीिा आिे
या परीिेत िो िोतो उत्तीणा
त्यालाच सारीपाट कळले आिे
म्िणूनच िीवन नको वाटले तरी
मिला दुःख िवे आिे .....
मिला दुःख िवे आिे.....

जीवि
िन्मलास म्िणुनी िगला, काळ येता मेला
तुझ्या या िीवनी, कािी अथा नािी राहिला
बालपण खेळण्यात, तारुण्य पळण्यात
वेळ असाच हनघून िात राहिला
स्वतःच्या घरी अशाांती ठे वतोस
पर घरी मात्र शाांती ठे वला
आई बाबाांना तू गेला हवसरुनी
िाऊन बसला तू दूर देशाला
आधार िोशील म्िणून िन्म तुला ददले
तू मात्र त्याांची काठीच मोडू न काढला
िन्मलास म्िणुनी िगला, काळ येता मेला
तुझ्या या िीवनी, कािी अथा नािी राहिला

आई
झुळझुळणारा झरा म्िणिे आई
प्रेमाचा सागर म्िणिे आई
कु शीत हिच्या हमळते
मोद देणारी म्िणिे आई
मांिुळ अांगाई गीताने
स्वप्नात नेणारी ती आई
त्यागून सवा मोि
मिान बनहवते िी आई
सािीने साांगतो मी
ईहतिास रचहवते आई
दया िमा शाांती
हतचे नाव आिे आई
दुःखाच्या वेळी साऱ्याांना
आठवते िी आई
सुखाच्या काळात सवााना
साथ देते ती आई

आईची माया
आईची माया
खूपच आगळीक
कोणाला कळे
पोटात आग
पायाला काम
िाताला गोळे
नऊ महिने
पोटी िपले
सोसुनी त्रास
घरा-दारात
राबराबती
काळिापायी
हशकू न मोठा
शिाणा झाला
हशिणापायी

माय
आईची माया िगाहून हनराळी
आईहवना िीवन आयुष्याची पोकळी
समांिस असो वा असेल ती अडाणी
िीवनाचे सार साांगुनी करी बाळा शिाणी
हििाऊच्या प्रेमाने रािे हशवािी घडले
मावळ्याांच्या मदतीने मराठी राज्य हनर्माले
आई असेल कशीिी कु माता न भवहत
लेकराांना साांभाळू नी करी देशाची प्रगती
आईहवना िीवनाची पाटी असेल कोरी
स्वामी हतन्िी िगाचा आईहवना हभकारी

नदवस
सुखाचे की दुःखाचे
ते कधीच न मोिायचे
ददवस असेच िे सरायचे
बालपणी खेळण्यात
सवांगड्यासि पळण्यात
मौिमिा करण्यात
बालपण िे सांपायचे
ददवस असेच िे सरायचे
तारुण्यात िोई वेडा
हमत्राांचा घेऊन गराडा
कमवायचे िरी थोडा
मौिमस्तीत दफरायचे
ददवस असेच िे सरायचे
वाधाक्यात हचांतन करे
बेरीि विा काय उरे
हिवांत असूनी दूर सारे
वेळ परत येत नसायचे
ददवस असेच िे सरायचे
ज्या वेळेला ते काम
त्यातच असतो राम
तेंव्िाच िोईल नाम
िीवन सार वेळी कळायचे
ददवस असेच िे सरायचे

आईच्या छायेत
आईची सावली
आम्हांला पािली
म्हणून जगली
आजीिन

आईची ममता mahti
कु ठे ना शमळती
सारे िटकती
सिोिार

आईचा पदर
सदा डोक््ािर
पाण््ाचा घागर
माझ््ासाठी

आईच्या छायेत
प्रेमाच््ा मा्ेत
सारे ्ेताहेत
शतच््ापाशी

स्वच्छ शाळा सुांदर शाळा
स्वच्छ शाळा सुांदर शाळा
मुलांचा लागला पहा लळा

शाळे त िोती हनत्य पररपाठ
त्ातून शमळते चांगले पाठ

शाळे त आिेत झाडे हिरवेगार
िुद्ध हिेत आम्ही खेळतो फार

गुरुिी आमचे मनहमळाऊ
सिाधना देतात गोड खाऊ

।। थािा ।।
कु टुांबाचा भार एकट्यावर सारा
कसा तरी पेलित होतो हा िारा

सुखी समृद्ध िीवन िगण्यासाठी
काढािे लागतात घामाच््ा धारा

शरीर साथ देत िोते मी िी िोतो तयार
मात्र काम शमळे ना दफरत होतो आिारा

सोयरे नातलग िवळच्या हमत्रासि
अनेकांनी के ला माझ््ािर मारा

िीवनात घडत िोते छोटे मोठे अपघात
जणू ऐनिेळी पडल््ा पािसाच््ा गारा

कोणतेिी प्रसांग मुळी साांगून येत नसते
माझे जीिनच झालं् जणू िादळिारा

िगातील लोकां खूपच स्वाथी हन मतलबी
पैसा असेप्ांतच देतात कोणालाही सहारा

नसेल िवळ पैसाअडका धनदौलत
अश््ा शबकट प्रसंगी करतात बेसहारा

सांकटकाळी मदतीचा िात पुढे करून
माशगतले िीक तरी देत नाही चारा

सारे फक्त बोलके बाहुलेच वाटतात
दुःखांच््ा िेळी कु णी देत नाहीत र्थारा

घुसमट
माझ्या मनात सारखी चालू असते घुसमट
बाहेरचे िातािरण पहा दकती आहे दमट
घरातल्या सांस्कारात िगलो वाढलो
िाळे च््ा शिकिणीतून पुढे चाललो
शजकडे पाहािे शतकडे चालला् कपट
बाहेरचे िातािरण पहा दकती आहे दमट
िसे कळत गेले िीवनाचे कािी गोष्टी
कसा जगू शिचारात होतो् दुःखी कष्टी
शिकू न झालो िहाणा लागली मागे कटकट
बाहेरचे िातािरण पहा दकती आहे दमट
एक मात्र सत्य बािेरचे िग आिे वेगळे च
खोटं नाटं बोलून जीिन जगतात सगळे च
असे ढोंग कळाले की मनस्ताप होतो दुप्पट
बाहेरचे िातािरण पहा दकती आहे दमट
त्याच त्या हवचाराने मनाचा िोतो चेंदामेंदा
काही सुचत नाही डोक््ाचा होतो फालुदा
शिचार ्ेतो मनात जीिन संपिािे झटपट
बाहेरचे िातािरण पहा दकती आहे दमट

इथे िांदती
इथे नाांदती हवहवध िाती धमा पांथ
होऊन गेलेत अनेक महातमा संत

िीवनाचे सार साांगून उपदेश ददले
त्ाच््ाच मागाधने जीिन हे चालले
सुखी जीिन जगू ्ा पाहू नका अंत

एकमेकाां सािाय्य करू, नको भेदाभेद
आपण सारे िाऊ , नको कोणता खेद
साऱ््ांना जगण््ाचे उपदेि ददले महंत

उच्च-नीच, गरीब-श्ीमांत दरी दूर करू
हातात हात घालून दुःख आपले सारु
एकत्र नांदू सारे मनात नको कसली खंत

एक तिी नदवा लाव
स्वाथीपणा वाईट असते
सोडू न दे तसला हाि
दुसऱ््ांच््ा मदतीसाठी
एक तरी ददिा लाि
आपलेच म्िणणे रेटू नये
दुसऱ््ांना देत जािे िाि
लोकांसाठी शझजतांना
एक तरी ददिा लाि
िनकल्याणासाठी झटले
तुझे जगात होईल नाि
गोरगररबांच््ा कामासाठी
एक तरी ददिा लाि
मरावे परी कीती रूपे उरावे
असे काही तरी काम कराि
इतरांना प्रेरणा देण््ासारखं
एक तरी ददिा लाि
िाता िाता एवढांच साांगतो
जीिन अनमोल आहे राि
मृत्ूनंतरही नाि राहण््ा
एक तरी ददिा लाि

।। िांदेड नजल्हा ।।
नाांदेड हिल्याची मिती न्यारी
मिाराष्ट्र राज्यात िी लई भारी
हिल्यात आिेत तालुके सोळा
त्याची माहिती करू या गोळा
नाांदेडची ओळख देते गुरुद्वारा
अिाापुरात के ळीच्या खूप बागा
रे णुकादेवीमुळे प्रहसद्ध माहूर
व्यापारासाठी आिे देगलूर
धमााबादची हतखट हमरची
दकल्ला प्रहसद्ध कां धारची
सैहनकी प्रहशिण मुदखेडात
रानमेवा हवपुल हमळते मुखेडात
नायगाव वाितुकीचे मध्यवती स्थान
िदगाव हिल्याचे कें द्रीय स्थान
परमेश्वर बसतो हिमायतनगरीत
दासगणूचे दशान िोते उमरीत
लोिाची आठवण दिी धपाटा
भोकरमध्ये हखचडीचा सपाटा
दकनवट म्िणिे िांगलाचे रान
सैहनकी हवद्यालय हबलोलीची शान

ई साशहत् प्रशतष्ठानचं हे बारािं िर्ां.
नासा ्ेितीकर ्ांचं हे सहािं पुस्तक.
नासा ्ेितीकर हे नांदेडच््ा ग्रामीण िगातील
शिक्षक. शिद्यार्थ्ाांप्रती शिकिण््ाची ि शिकासाची प्रचंड
तळमळ, देिाबद्दल अतोनात प्रेम आशण उपजत प्रशतिा ्ांचे
फ़ळ म्हणजे त्ांचे लेखन. ते समाज बदलण््ाच््ा शहरीरीने
लेहीतात. एक जोमदार ऊजाध त्ांच््ा लेखनात असते. पण
अिा लेखकांना ्ोग्् प्रकािक शमळणं कठीण जातं. एकतर
ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रकािक कमीच. त्ात लेखक प्रशसद्ध
नसल््ामुळे त्ांची पुस्तकं शिकली जात नाहीत. त्ामुळे
प्रकािक त्ांची पुस्तकं छापत नाहीत. कधीकधी तर न
िाचताच परत करतात. आशण प्रकािन झालेच नाही तर हे
निीन लेखक प्रशसद्ध होणार कसे? ्ा दुष्टचक्रात अनेक प्रशतिा
गिाधतच मारल््ा जातात. अगदी “मृत्ुंज्”कार शििाजी
सािंतांचं पुस्तक तीन िर्ां कोणी प्रकािक िाचूनही पहात
नव्हता. अिा तरूण लेखकांना बळ देण््ासाठी आपण सिध
िाचक आशण ई साशहत्ची संपूणध टीम आता कटीबद्ध आहोत.
असे अनेक तरूण लेखक खूप छान शलहीत आहेत. मोठ्या
लेखकांच््ा तोडीस तोड. पण त्ांना ्ोग्् प्लॅटफ़ॉमध शमळत
नाही. त्ांची पुस्तकं प्रकाशित करा्ला प्रकािक धजाित
नाहीत. प्रशसद्ध नसल््ामुळे त्ांच््ा पुस्तकांची शिक्रीबद्दल
प्रकािक सािंक असतात. आशण जर ्ा लेखकांची पुस्तके
िाचकांसमोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्ांचे नांि
कळणार कसे?

्ा दुष्टचक्रात सापडू न अनेक नितरूण लेखकांच््ा शपढ्या बरबाद
झाल््ा. पण आता असे होणार नाही. इं टरनेटच््ा सहाय््ाने निलेखकांना
िाचकांच््ा नजरे प्ांत पोहोचिण््ाचे काम आता अनेक संस्र्था करत
आहेत. ई साशहत् प्रशतष्ठान ही त्ातील एक. सुमारे ५ लाखांहून अशधक
िाचकांप्ांत ्ा निीन लेखकांना नेण््ाचे काम ही संस्र्था करते. पूणध
शिनामूल््. लेखकांनाही कोणताही खचध नाही. आशण आज ना उद्या
लेखकांना िरघोस मानधन शमळिून देण््ासाठी ई साशहत् प्रशतष्ठानचे
प्र्त्न चालू आहेत. निीन लेखक ्ा्ला हिेत. िक्कमपणे उिे रहा्ला
हिेत. त्ांना त्ांच््ा त्ांच््ा दजाधनुसार मानमरातब शमळािा. मानधन
शमळािे. परदेिातील आशण दूरच््ा खेड्यापाड्यांिरील नििाचकांना
दजेदार साशहत् शमळािे. िाचकांनी त्ांना मनात स्र्थान द्यािे. त्ांच््ा
सादेला प्रशतसाद द्यािी.
अनेक निनिीन ताकदिान लेखक ई साशहत्ाकडे िळत आहेत.
त्ांना त्ांच््ा कसानुसार प्रशतसादही शमळतो. कु णाला िरघोस तर
काहींच््ा िाट्याला टीकाही ्ेते. ्ा टीके ला positively घॆऊन हे लेखक
आपला कस िाढित नेतात.
िुिम पाटील, प्रफ़ु ल िेजि, िाग््श्री पाटील, कोमल मानकर,
सुरज गाताडे, अनूप साळगािकर, बाळासाहेब शिंपी, चंदन शिचारे ,
सौरि िागळे , ्िराज पारखी, चंद्रिॆखर सािंत, सं्म बागा्तकर,
ओंकार झांजे, पंकज घारे , शिना्क पोतदार, चंद्रकांत शिंद,े चारुलता
शिसपुते, कार्तधक हजारे, गणेि सानप, मनोज चापके , महेि जाधि,
मनोज शगरसे, मृदल
ु ा पाटील, शनलेि देसाई, सनहा पठाण, संज्
बनसोडे, संज् ्ेरणे, िंतनू पाठक, श्रेशणक सरडे, िुिम रोकडे, सुधाकर
तळिडेकर, ददप्ती काबाडे, िूपेि कुं िार, सोनाली सामंत, के तकी िहा,

शिशनता देिपांडे, सौरि िागळे , प्रीती सािंत दळिी असे अनेक तरूण
लेखक सातत्पूणध लेखन करत आहेत. ई साशहत्कडे हौिी लेखकांची
कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच््ा िरच््ा पा्रीिरचे, लेखनाकडे
गंिीरपणे पहाणारे आशण आपल््ा लेखनाला पैलू पाडण््ाकडे लक्ष देणारे ,
आतमशिश्वासाने िारलेले तरूण लेखक ्ेत आहेत. ही निीन लेखकांची
फ़ळी मराठी िार्ेला निीन प्रकािमान जगात स्र्थान शमळिून देतील.
त्ांच््ा साशहत्ाच््ा प्रकािाला उजाळा शमळो. िाचकांना आनंद शमळो.
मराठीची िरिराट होिो. जगातील सिोतकृ ष्ट साशहशत्क प्रसिणारी
िार्ा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होिो.
्ा सिाधत ई साशहत्ाचाही खारीचा िाटा असेल हा आनंद. आशण
्ा ्िात ई लेखकांचा शसंहाचा िाटा असेल ्ाचा अशिमान.

बस्स. अजून का् पाशहजे?

