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शब्द- एक न संपणारा प्रवास 

 

शब्द माझे वेचण्याआधी  

मला एक वादा द्या 

नसेन अस्तित्वाि मी जेव्हा 

माझ्या शब्दाां ना िुमचा श्वास द्या  



 

 चेतन काकडे 



शब्द- एक न संपणारा प्रवास 

 

वातिवाि आणि णवतिवाि 

िसा फ़रक काहीच नाही 

वातिव आपल्याला जगिां णशकविां 

णवतिव इिराां शी कसां वागायचां णशकविो 



 

 चेतन काकडे 

 

णिडकीि लावलेलां मोगर् याचां रोप ां 

मला पहा े पहा े जागविां 

कसां साां गू त्याला माझ्या 

तवप्नािलां गाां व णवसक िां 



शब्द- एक न संपणारा प्रवास 

 

पावसाचा एक थेंब 

अळवावर दांवासारिा णविरला 

आपली जागा दसुर् याला दे न 

िो तविः मृद् गांध झाला 



 

 चेतन काकडे 

 

अहहसा मांत्र जपिार् या गाां धनना 

रुपयाच्या चलनावर छापलां आहे 

हहसेच्या सुपारीसाठी 

त्याां ना कुिी वा लां आहे 



शब्द- एक न संपणारा प्रवास 

 

शब्द सापडि नाहीि म्हिून 

भूिकाळाि जावां लागिां 

णमळि िर काहीच नाही 

जे नेिो िेच हरविां 



 

 चेतन काकडे 

 

एक ेपिाि वावरिारा मी 

चुकून काजवा माझ्या घराि णशरला 

माझ्या चार हभिनना मात्र 

िोच जगण्याचा आधार वा ला 



शब्द- एक न संपणारा प्रवास 

 

मािसाि देव णदसेल 

जर मनाि श्रद्धा असेल 

हाि पसरून काही होिार नाही 

मांणदराि न जा नही चालेल 



 

 चेतन काकडे 

पहा े सािर झोपेि 

एक गाां व णनजि आहे 

आजही भुकां पाचे हादरिे 

णकल्लारीमध्ये जािवि आहे 
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कधी तपशश फ़ुलासारिा 

कधी काट्यासारिा असिो 

मैत्रीि िो आधार असिो 

पे्रमाि िो णवश्वास असिो 



 

 चेतन काकडे 

भ्रष् ाचारी सते्तशी 

महागाईशी युिी आहे 

घो ाळयाां शी आघाडी 

णफ़क्ससगसाठी अपक्ष आहे 

 



शब्द- एक न संपणारा प्रवास 

गाां वच्या देवाला 

कापलांय बकरू 

वा  पहाि बसलांय 

आसुसलेलां कोकरू 

  



 

 चेतन काकडे 

 

मनाि साठवलेली कणविा 

ओठाां वर ठसली 

माझ्याही नकळि न ली 

कागदावर जा न बसली 
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सुि शोधण्याि 

बालपि माझां गेलां 

आलां सुि िेव्हा 

बालपि मात्र हरवलां 



 

 चेतन काकडे 

 

सुि येिाना सोबि 

णभिी दःुिाची आििां 

दःुि वेंधळां असां की 

वा  सुिाची पेरिां 
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नेत्याला सत्ता भे ली, की 

पैसा णगळून घेिो 

िुची सु िे िेव्हा 

रवांथ करि बसिो 



 

 चेतन काकडे 

 

सािरझोपेिलां तवप्न िु िां 

िे णवसरिा येिां 

जागेपिी िु लेलां तवप्न 

आयुष्यभर छळिां 



शब्द- एक न संपणारा प्रवास 

 

मांणदरािल्या णनजीव मुिीला 

चांदनाचा लेप 

पायरीवरच्या णभकार्याला 

फ़ा काच वेश 



 

 चेतन काकडे 

 

बाभळीचां फ़ूल का े बोचूनही 

हसि जगि असिां 

आयुष्य कसां जगायचां 

िेच णशकवि असिां 
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प्रत्येक उगविार् या णदवसाला  

नवलाईचा वास असिो 

जन्म होिाना पणहला श्वास 

मृत्यू शेव चा णदघश श्वास असिो 

 



 

 चेतन काकडे 

विदर्भातल्या आडगाां िात जन्मलेल्या 
पुण्याजिळ रहाणार् या 
पडेल ते काम करून  
कविता आवण वित्ाां मध्ये  
रमणार् या िेतन काकडेशी 
सांपकक  साधा :  
kakadec40@gmail.com 
08378950156 


