ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

शब्दबंध
(काव्यसंग्रह)

कवयित्री :

संगीता कु लकर्णी

शब्दबंध( काव्यसंग्रह)
कवयित्री : संगीता कु लकर्णी
C/O- आशिष कुलकर्णी
४३/A मयरु े श्वर साई शिसर्ग पाकग शपिंपळे सौदार्र, पर्णु े ४११०२७
Mob: 9850996264

या पस्ु तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेशिके च्या वारसाक
िं डे सरु क्षित असनू पस्ु तकाचे
क्षकिंर्ा त्यातील अश
िं ाचे पनु र्वद्रु ण र्ा नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिंर्ा इतर रुपातिं र करण्यासाठी त्याचिं ी
लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दडिं र्
तरुु िं गर्ास) होऊ शकते.

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.

ई प्रकाशक: ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान :
www.esahity.com
esahity@gmail. com
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604
Whatsapp: 9987737237

प्रकाशन: ३१ शिसेंबर२०२१
(मार्गिीषग व. द्वादिी िके १९४३)
©esahity Pratishthan®2021

•
क्षर्नार्ल्ू य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
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शब्दबंध

संगीता कुलकर्णी

सांगीता कुलकणी ह्यानी कुठल्याही
ववद्यापीठाची पिवी वकांवा लेखनाचे
औपचाररक वशक्षण घेतले नव्हते.
आयुष्यातील अनेक चढ उतार आवण
अडथळयाांमुळे तशी सांधीच वमळाली
नाही. पण उपजतच असलेली
भाषेची, सांगीताची आवड, जाण,
सकारात्मक वृत्ती ह्यातून त्याांचां
लेखन वनमााण झालां. ऑविस आवण
घर हेच त्याांचां ववश्व होतां. मुलां, सनु ा, नातवडां ां, भावडां ,ां वमत्र
आवण परमेश्वर हे त्याांच्या लेखनाचे ववषय होते. साधे सोपे शब्ि
व उपमाांमधून त्याांनीं जीवनाचां सार साांवगतलां.
पररवस्थतीशी झगडत,आयुष्याला स्वीकारून, कताव्य करत,
कुटुांबावर वनस्सीम प्रेम करत शब्िात रमलेली आवण जगलेली
शब्िवप्रया म्हणजे सगां ीता कुलकणी !
(जन्म 1950 , मृत्यू 2019 )

जन्मभर जयािंच्या प्रेमामध्ये मी बािंधली र्ेलेय
अिा माझ्या लािक्या पाच बशिर्णी व शप्रय भाऊ प्रकाि
यािंिा सादर ....
--- सर्िं ीता

मनोगत

असे म्िटले जाते की, मार्णसू आपल्या आयष्ु यातील “पशिले प्रेम” कधीिी
शवसरत िािी आशर्ण ते िरे िी आिे. पशिली प्रीती त्यामळ
ु े शिमागर्ण झालेले िाजक
ू
ऋर्णािबु िंध, त्याची तिियात जार्णवर्णारी मृदू बािंशधलकी मिाला आयष्ु याच्या
कोर्णत्यािी वळर्णावर भरु ळ घालते. उवगररत सारे जीवि त्या सिंदु र तरल – स्मृतींवर
सिजी सरु स बिते. मी देिील िे मृदबु धिं माझ्या मिाच्या र्ाभार्यामध्ये अत्यिंत
िळुवारपर्णे साठविू ठे वले आिेत, की जयायोर्े आजवरचे जीवि सरु स िव्िे तर
सरु म्य िादमयच बििू राशिले आिे. आता अशधक ि तार्णता मी सािंर्िू च टाकते िी
माझी प्रेमकिार्णी. माझी पशिली प्रीती िबदाि
िं ीच जिली जी आजवरच िव्िे, तर
आजन्म शिःसिंिय शचरतरुर्ण रािील. िे िबदबिंध मला माझे सारे आयमु ागि सरे तो शप्रय
आिेत.
माझ्या जीविामध्ये यािंचे मित्व अिन्यसाधारर्ण आिे. वेळ आलीच तर मी
कािीिी सोिेि पर्ण िबदबिंध अिंि, मळ
ु ीच िािी. कोट्यावधींची सिंपत्तीिी यापढु े
िन्ू यवत आिे. अमोल असे िबदसामर्थयग मला िेिमीच मोिविू टाकते शि मी त्यािंची
कधी, किी अिंशकत िोऊि जाते ते माझे मलािी कळत िािी. िबदबिंधािंच्या
पािामध्ये मी एवढी जििूि जाते की त्यातिू दरू िोर्णे िी के वळ कल्पिािी दरु ापास्त
आिे. याच्या िादमाधयु ागिे माझे अवघे जीवि र्ेय बिलेच आिे. याच र्ेयतेमध्ये
तल्लीि िोऊि माझे शित्यक्रमिी तालबद्ध िोतात. याच्याच तालावर मला जीविाचे
सौंदयग भेटते शि जीविाकिे पािण्याची सौंदयगदृष्टी लाभते. याच्यामळ
ु े आलेले
मिमोिक अिभु व, अशवस्मरर्णीय व्यक्ती मी िकळत काव्यबद्ध करते शि म्िर्णिू च या

अतटू बिंधिाची मी आजन्म ऋर्णीच रािीि. असे िे जीविाचे सरु े ल रूप, काव्यमय
रिंर्ातिू व्यक्त करर्णारे िबदबधिं मजसाठी अिपु मेयच आिेत. जयाच्िं यामळ
ु े मला
शित्यितू ि जर्ण्याची ऊजाग, ऊमी लाभते. तम्ु िीिी िे अिभु वा, तम्ु िालािी लाभेल
िशचत; म्िर्णिू िे रशसक वाचका, तझ्ु यास्तव िबदशप्रयेचे िे शव्दतीय िबदरूप सादर
समपगर्ण.
िबदबिंध िळुवारपर्णे उलर्ित असतािा मला अिेकािंचे िाशदगक सिकायग
लाभले. माझे दोि पत्रु व दोि स्िषु ा यािंचे मोलाचे प्रोत्सािि माझ्यासाठी फारच
मौल्यवाि आिे. त्यािंच्याच स्िेिािातर मी िे लेििधािस करू धजले. पृर्थवीराज
प्रकािि, पर्णु े, याचिं े सच
िं ालक, कवी म.भा. चव्िार्ण याच
िं े मार्गदिगि व सशक्रय सिभार्
असल्यािेच िबदबिंध साकार िोत आिे. इतरिी असिंखयािंचे कळतिकळत लाभलेले
स्िेिरूप सिकायग मजसाठी लाि मोलाचे आिे. जयािंच्या बिंधिामध्ये मी आजन्म
बद्धच रिार्णे पसतिं करीि ते िबदच िरे तर याचे मतू गरूप आिेत. असाच िा
“िबदबिंध”सादर समपगर्ण करतािा मी िरोिरच कृ ताथग आिे. तृप्त आिे.

सिंर्ीता कुलकर्णी
सी ६, सयु ोर् – आशदत्य रे शसिेन्सी,
शबबवेवािी, पर्णु े – ४११०३७
फोि : (०२०) २४२१२२७८

शब्िबांध : गोकुळ गोतावळयातील कववता

सर्िं ीता कुलकर्णी िबदबिंध िा परस्परािंवरील शवश्वासाचा, प्रेमाचा आशर्ण
िातेसबिं िंधाचिं ा कौटुिंशबक अिबु धिं आिे.
भारतीय सिंस्कृ तीत सवागत सिंदु र काय आिे तर ती आिे कुटुिंबसिंस्था.
शतच्याएवढिं सिंदु र जर्ात कािी िािी. सायिं काळी घराच्या ओढीििं मार्णसिं परततात.
ििरातले सर्ळे रस्ते घराकिेच जातात, िेतातल्या पायवाटा र्ावाकिे जातात, पक्षी
घरट्यात शवसावतात. कदाशचत िद्यादेिील शतकिेच जात असतील.
शिद्रा, धिंदु ी शकिंवा सप्तु ी
कशवतेवाचिू साधत िािी
आजन्माची अिी समाधी
िोि शजवाची जातच िािी ...!
कशवता िी शजवाला जिलेली िोि आिे, असे कशववयग र्.शद. मािर्ळ
ू कर
म्िर्णतात. त्यािंच्यासारिच
िं कवशयत्री सर्िं ीता कुलकर्णी म्िर्णतात –
िबदशप्रया म्िर्णतात कोर्णी, कोर्णी िबदवेिी
िबदातच र्वसते सार्या शवश्वाची र्ोिी
जर्ाला र्ोिवा िबदामिं ळ
ु े आलेला आिे. िी कल्पिाच अत्यतिं
आर्ळीवेर्ळी आिे.
सर्िं ीता कुलकर्णीििं ी जे अिभु वलिं त्याच्या ओव्या झाल्या. त्याििं ा लेकीसिु ा,
मल
ु िं, िातविंििं यािंच्याकिूि जे प्रेम शमळालिं त्याच्या त्यािंिी कशवता के ल्या.

िातेसिंबिंधािंिा ठे वर्णीतल्या मोरपीसासारििं कसिं जपाविं याचिं वर्णगि त्यािंच्या
अिबु धिं ातिं िू अधोरे शित झालेलिं आिे.
सि
ु दःु िािंच्या कथा ऐकत इथवर आपर्ण आलो
शि परस्परािंिा सावरतािा एकरूपिी झालो
तझ्ु या माझ्या मिीच्या जळ
ु ु िी आल्या तारा
िसतिेळत पािता पािता सिंसार आला बिरा ...
या आशर्ण अिाच प्रपिंचर्ीतािंची माशलका सिंग्रिात अव्याितपर्णे पढु े सरत
आिे.
प्रेमी जिाचिं ी सलजज कुजबजु , शिसर्ागचे र्ढू , मधरु र्जु या सग्रिं िात िबदबद्ध
झालेले आिे.
ईश्वरिक्तीचा सिज सदिंु र अशवष्कार सिंर्ीता कुलकर्णीच्िं या भक्तीर्ीतातिं िू
आपल्यासमोर साकार िोतो.
शिजभक्तािंच्या भोळ्या प्रेमापोटी
शित उभा असे सदोशदत जर्जेठी
शकिंवा
करुर्णाघि िे करुर्णाई
स्िेिसधु ा िे ममताई
शवठाई र्िं शवठाई
धावा, स्तवि इत्यादी कशवतािंमधिू र्र्णपती, तळ
ु जापरु वाशसिी यािंच्या
कशवता भाशवकािंिा िक्कीच आवितील.

िा िसरा भाविंिािंचा मेळा
मल
ु ािातविंिािंचा र्ोकुळ र्ोतावळा
शचल्याशपल्यािंचा लळा असर्णारी िी कवशयत्री लिािाििं ा आशर्ण मोठ्याििं ा
आवितील अिा मोिमयी कशवता शलशिते.
पाऊ रे पाऊ
िको िा सारिा येऊ ...
शकिंवा
शपल्ली माझी िी मोठी व्िायची
सोिी माझी िी मोठी व्िायची
शकिंवा
मिु रे मि,ु तल
ु ा काय म्िर्णू ?
अविळ चिंचल वाराच जर्णू
या अर्दी िासमु िास कशवता आिेत. कृ ताथग, माझा र्ाव, पाि, सात्िं वि,
शटिंर्ल, जीव, क्षशर्णक, रशसक इत्यादी कशवता मला जीविभर साथग भाष्य करतात
म्िर्णिू च आविल्या.
कवशयत्री सिंर्ीता कुलकर्णी या र्ोकुळ र्ोतावळ्यातल्या कवशयत्री आिेत.
भरल्या घरातलिं भरलेपर्ण त्यािंच्या िबदािंतिू ओसिंित असते. सिु ेला मल
ु र्ी मािर्णारी
सास,ू सासल
ू ा आई मािर्णार्या सिु ा शजथे असतील शतथे ररतेपर्ण कसिं असर्णार?
कुर्णालािी आविेल असाच त्यािंच्या कशवतािंचा पोत आिे.
भाव मिीचे मोती बिले
िबदबिंध माला र्िंशु फती

बिंध तरल िे आयष्ु याचे
रूप सरल िे मम आत्म्याचे
िबदाविं र प्रेम करर्णारी िी कवशयत्री अशतसविं ेदििील आिे. कधी कधी
सिंर्ीता कुलकर्णीबिं रोबर िबद िाचत असतात की त्या िबदािंबरोबर िाचत असतात
कािीच कळत िािी.
एकदा पस्ु तक िातात घेतलिं की त्याच बैठकीत रशसक िा ‘िबदबिंध’वाचिू
सिंपवतील.
मराठी मातीची िी कशवता अस्सल आिे आशर्ण जे अस्सल असतिं तेच मराठी
मार्णसू आपलिं माितो. याची साक्ष भीमा, कृ ष्र्णा आशर्ण र्ोदावरी देतील. सिंर्ीता
कुलकर्णीचिं ी कशवता प्रत्येकाला आपली वाटेल. त्याच्िं या कशवताच
िं े सवगत्र स्वार्तच
िोईल अिी मला िातरी आिे.
त्याििं ा आभाळभर िभु ेच्छा ...!
कशव म.भा. चव्िार्ण
र्ािंधीभवि, कोथरूि, पर्णु े ४११०३८

अिबु िंध
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

धावा
पश्चाताप

२८
२९
स्पिग तझ्ु या िबदािंचा ३०
प्रपिंच
३१
मि माझे
३२
आतरू
३३
जर्जेठी
३४
मिती
३५
अिंतर
३६
शिष्ठा
३७
दरु ावा
३८
तरीिी जर्र्णे आिेच ३९
र्ाव माझा
४०
पाि
४१
सयु ि
४२
ितमस्तक
४३
वषागरिंभ
४४
पाऊ
४५
मािेर
४६
आस
४७
सिंचार
४८
सासबू ाई
४९
पाझर
५०
िभु ेच्छा
५१
सात्िं वि
५२
शटिंर्ल
५३
बढती

क्षशर्णक
तल
ु ा सोिूि
धमकी
शपल्ली
िोळे
रशसक
िबदवेिी
सिंवाद
जीविाचे सार
स्िेिबिंध
कृ ताथग
सोिळा
याचिा
मिु रे मिु
सदाफुली
आजगव
वािंशछत
र्े शप्रये
एक िजर
जीव
िबदबिंध
स्तवि
आििंद
ितगि
जो जो बाळा
मेघािंिो

धावा
िेरिंबा िे र्जवदिा
शवघ्ििरा, जर्तजीविा
मोरया रे मोरया
शवद्यापती मिंर्लमतू ी
कायागरिंभाची स्फूती
येई येई सि
ु वाया
मोरया रे मोरया
र्र्णिायक तू र्र्णपती
त्रैलोक्याचा अशधपती
शिविदिं ि िे शसद्धीपती
येई जर्ता ताराया
मोरया रे मोरया
मी अल्पमती पामर
मि
ु ी तव िामाचा र्जर
ये धाविु ी तू सत्वर
आिीवगच आम्िा द्याया
मोरया रे मोरया

पश्चाताप
सजु लाम् सफ
ु लाम् भमू धिू माझ्या
सोन्याचा म्िर्णे धरू शिघायचा
उत्तिंर्ु शिमालयाचा वारा
ऐक्याची धिू सवगदरू विायचा
राष्रभक्तािंकिूि या भमू ीला
राष्रप्रेमाचा अशभषेक व्िायचा
शि धमगप्रेमािातर कोर्णी शववेकाििंद
समद्रु ापार पताका फिकवायचा
अिा या देिी जन्मल्याचा
प्रत्येकालाच अशभमाि वाटायचा
पर्ण आजचा शदवस मात्र आिे
िे सारे सारे आठवायचा
राष्रप्रेम सरूि शतथे के वळ राजकारर्णच उरले
शि धमगप्रेमाचे तर इथे समाजकारर्णच ठरले
सदाचाराला आज इथे भ्रष्राचारािे र्ाठले
सामन्यािंचे शजर्णे के वळ जीवघेर्णेच बिले

शित्य मरता मरता इथे
झर्िायचे तर आिेच
शि बदलता कािीिी येत िािी
तरीिी जर्र्णे आिेच

स्पशा तुझ्या शब्िाांचा
स्पिग तझ्ु या िबदािंचा
स्मृतीत माझ्या सदैव तू
कृ तीत माझ्या सदैव तू
इथे शतथे त,ू सभोवती तू
तिामिाला व्यापिू उरला, सिया तू रे सिया तू
शिरिंतरी मम मिास लार्े ध्यास तव दिगिाचा
शचरिंति या िेत्रा माझ्या भास तझ्ु या िास्याचा
शजवाशिवाला एकच लार्े, आस तझ्ु या येण्याचा
अििंताच्या पढु ेिी रािे, प्रयास तशु झया िोधाचा
िळिळर्णार्या झर्यात र्मतो, वेर् तझ्ु या िास्याचा
मोिशवर्णार्या समु र्िंधातिू आभास अशस्तत्वाचा
कोसळर्णार्या जलधारािंतिू वषागव तव स्िेिाचा
धिंदु शवर्णार्या पवि घटातिू स्पिग तझ्ु या िबदािंचा

िाव उधळीला सिंसाराचा, भोर् मम प्राक्तिाचा
क्षर्णात र्ेला फसविु ी मजला साथी जीविाचा
देर्णे िािी, घेर्णे िािी, शििोब उरला िन्ू याचा
भल
ु शवतो मिा, क्षर्णा क्षर्णाला, स्पिग तझ्ु या िबदािंचा
सािंर्ू कोर्णा, मार्ू कोर्णा, िट्ट करू किाचा ?
िाती कािी उरले िािी, मार्ग धरू कोर्णता ?
मिावरी या सदैव वाढे भार मिामिािंचा
या सार्यातिु ी सावरतो शित, स्पिग तझ्ु या िबदािंचा

प्रपांच

शित्यक्रमात वावरतािा तू मला भेटला
शि स्वजिािंच्या साक्षीिे प्रपिंच आपर्ण थाटला
िव्या िवलाईचे शदवस भरु कि कसे सरले
आपल्यालािी िकळत बघ, प्रर्ल्भतेिे र्ाठले
सि
ु दःु िािंच्या कथा ऐकत इथवर आपर्ण आलो
शि परस्परािंिा सावरतािा एकरूपिी झालो
तझ्ु यामाझ्या मिीच्या, जळ
ु ू िी आल्या तारा
िसतिेळत, पिाता पिाता सिंसार आला बिरा
िपू कािी शदल्याितिं र थोिेफार लाभते
प्रपिंचर्ीत र्ातािा िेच कळावे लार्ते
सद्गर्णु ी छकुल्यासिं ाठी एकजीव व्िावे
अि् उत्तिंर्ु त्यािंच्या यिािातर सदैव चालत रिावे

र्ोि र्ीत प्रपिंचाचे, तालासरु ात र्ाण्यासाठी
िबद िबद जपावे लार्तात अथगपर्णू ग शजण्यासाठी
उन्िापावसात चालतािा चल िात िाती घेऊ
सि
ु दःु िाला साक्षी ठे विू िसत चालत रािू

मन माझे
मि सािंर् कुठे लपलेले ?
मि सािंर् कुर्णा शदसलेले ?
मि सािंर् कधी कळलेले ?
मि र्ोि र्शु पत जपलेले
मि माझे रे मि माझे
मि शित्य कुठे वसलेले ?
मि शदवास्वप्ि शदसलेले
मि अतिं रात िसलेले
मि एकािंती रमलेले
मि माझे रे मि माझे
मि शचत्त व्यशथत झालेले
मि शचतिं ेिी थकलेले
मि वेदिेत व्याकुळलेले
मि शवविंचिेत सक
ु लेले
मि माझे रे मि माझे
मि िास्य मि
ु ी फुललेले

मि भाव सि
ु द स्फुरलेले
मि सर्ु िंध दरवळलेले
मि र्ीत र्र्णु र्र्णु लेले
मि माझे रे मि माझे
मि तिातची दिलेले
मि तिातिू फुललेले
मि तिाव्दये शदसलेले
मि तिात समरसलेले
मि माझे रे मि माझे

आतूर
शप्रये तझु ी प्रशतक्षा
माझी िी सत्वपरीक्षा
किी करू समीक्षा
िव्िे िा िी उपेक्षा ?
वाटेकिे पिायचे
िािीच तल
ु ा ते कळायचे
अिंतरातिू झरु ायचे
शदवस कसे िे सरायचे ?
सिे तल
ु ा आठशवता
मिी मािसी साठशवता
रोमरोमी झिंकारीता
िबद स्फुरती सरु े ल र्ीता

क्षर्णी या तू यावे
पािुिी िेत्री मधरु िसावे
श्रावर्णमेघासम बरसावे
परस्परािंिा तृप्त करावे
आस एकली माझ्या उरी
भास सोिुिी ये सत्वरी
येिील जया तू प्रिरी
वसिंत ऋतचु ी तीच फुलारी
िको पन्ु िा परतोिी जाऊ
शित्य यर्ु ल
ु र्ीत र्ाऊ
र्ण्ु यार्ोशवदिं े रािू
यास्तव आतरू िे बािू
बलदििं माझ्या बािूपािी
आजन्म सिये तू शवसाविी
शस्मतािंर्र्णी जीविा फुलशविी
आतरू मी र्े त्या क्षर्णासी

जगजेठी
शिज भक्तािंच्या भोळ्या प्रेमापोटी
शित उभा असे, सदोशदत जर्जेठी
कुर्णी मािा वा कोर्णी ि मािा याला
कुर्णी विंदा वा कोर्णी शििंदा याला
तो सवग करी, सार्या जर्तासाठी
जर्जीवि िा परुु षोत्तम श्रीराम
घििीळ सिा, कृ ष्र्णरूप घिःिाम
अशवरत शफरतो सार्या शवश्वापाठी
क्षर्णभर्िं रु या िश्वर देिासाठी
सि
ु दःु िाच्या क्षशर्णक मोिासाठी
तू शवसरू िको प्रभल
ू ा कोर्णासाठी
मद मायेिे मजला ग्राशसयले
क्रोध लोभािे सदैव वेशढयले
मी अल्पमशत जर्तो कोर्णासाठी ?

तो िर्णु ावतो पैलतीर मज आता
िी ओढ तझु ी लार्े माझ्या शचत्ता
िे िेत्र िळ
ु े अधीर भेटीसाठी
ये धाविु ी ये सत्वर तू जर्जेठी

महती

कर्णिर बाण्याची, ििंबीर मिाची
मजबतू बािंध्याची शि तरतरीत रुपाची
पाषार्णालािी बोलशवर्णारी, रिर्णारालािी िसशवर्णारी
पररशस्थतीला वाकशवर्णारी शि वातावरर्ण चेतशवर्णारी
िौस िटण्या मरु िण्याची, दाशर्िे अलिंकार लेण्याची
पढु े िोऊि सारे करण्याची शि सदिंु र जीवि जर्ण्याची
तत्परता सदैव शिििं ण्याची, कला मार्णसे जोिण्याची
वृत्ती परोपकार करण्याची शि आध्यात्मा वािूि घेण्याची
आस सत्सर्िं ाची, वार्णी स्पष्ट सत्य बोलण्याची
आतरु ता जीवा भेटण्याची शि ओढ अिंतरी मायेची
जीव असा जिवायची, िािीच सर कोर्णा यायची
मिती म्िर्णाल िी कोर्णाची ? माझ्या सासआ
ू ईची

िव्िता सिवास शित्याचा, स्िेि तरीिी जन्मािंचा
मशिमा िा र्ोि प्रीतीचा, ठे वाच िा काकिंू चा
दैवत माझ्या सासरचे, मशू तगमिंत रूप साशत्वकतेचे
जे बोल शदले प्रेमाचे, सारे सारच मम जीविाचे

अांतर
स्वप्िािंच्या दशु ियेमध्ये वावरायचे जरूर असते
पर्ण सत्याला मात्र कधीिी शवस्मरायचे िसते
स्वप्िाििं ा सत्यामध्ये आर्णायचे जरूर असते
पर्ण लाभलेल्या सत्याला िाकारायचे कधीच िसते
िपू कािी पाशिलेय म्िर्णिू सये आिे र्िं सािंर्ायचे
या दशु ियेमध्ये असते कसे र्िं रािायचे
सार्यािंिाच सन्मािीत सदैव असते करायचे
शि आपले साम्राजय अबाशधत असते रािायचे
दसु र्यािंिा कमी लेििू कधी कोर्ण मिाि बित िसते
उलट स्वतःचेच लिािपर्ण त्यातिू उठूि शदसते
असिंखय अिभु वािंतिू जाता जाता असते शिकायचे
सार्याििं ाच बरोबर घेऊि सदैव पढु े जायचे

याचसाठी शित्य िेिमी िसत िसत रिायचे
मिीचे सारे र्जु परस्परािंिी वाटायचे
सिंदु र अपल
ु े अिंतर सदैव पारदिगक ठे वायचे
शि जे जसे लाभले, ते तसेच्या तसे शस्वकारायचे

वनष्ठा

मायेच्या या मोिपािातिू शिसटायचेय मला
िाश्वत मोक्षाप्रत जायचेय मला
सार्या सार्या सरल्यावरिी उरायचेय मला
सार्या सार्या मेळ्यात रािूििी एकटे व्िायचेय मला
कै लास – मािस सौंदयग पिायचेय मला
शिमालयाचे साशन्िध्य िळ
ु ावतेय मला
आध्यात्म्याची ओढ लार्ली आिे मला
शिसर्ागतील परमेश्वर बोलावतोय मला
प्रपच
िं ातील कतगव्ये सोिवतिी िािीत मला
भिंर्रू देिाचे सोिाळे अिवतात मला
मल
ु ाबाळातील जीव िादावतोय मला
ऐशिकाचा मोि जिितो आिे मला

प्रभप्रू ाप्तीचा मार्ग कळत िािी मला
मिःिािंतीची शदिा शदसत िािी मला
आत्मबोधाचे ज्ञाि कसे कळत िािी मला ?
परमाििंदाचा ध्यास तरीिी लार्ला आिे मला
सिंसार करूि परमाथग साधायचा आिे मला
मािवातील ईश्वर पािायचा आिे मला
कतगव्यातच स्वर्ग िोधायचा आिे मला
शि िे सारे सारे करण्यासाठीच जर्ायचे आिे मला

िुरावा
िपू कािी सािंर्ायचे िोते, िपू कािी ऐकायचेिी िोते
मिी लपलेले मिमक्त
ु बोलायचेिी िोते
िाती िात घेऊि दरू दरू शफरायचे िोते
पावसात शफरतािा सोबती शचबिं शभजायचेिी िोते
िोळ्यािंत िोळे शमसळूि िोलवर पिायचे मला िोते
िवीि कािी आर्णलेले दावायचे तल
ु ा िोते
कुर्णी कािी बोललेले सािंर्ायचेिी िोते
कुठे कािी िपु लेले दािवायचे तल
ु ा िोते
सिंदु र कािी पाशिलेले िजरे तिू च वाचायचे िोते
कुठे कािी घिलेले तझ्ु यातिू च अिभु वायचे िोते
क्षर्ण सिंदु र जर्लेले सजीव पन्ु िा करायचे िोते
सि
ु दःु ि भोर्लेले, आठवायचे पन्ु िा िोते
रसभरे जीवि आपल
ु े आििंदािे बिरायचे िोते
भाव मिी दाटलेले फक्त तल
ु ाच दावायचे िोते
िे करायचे िोते, ते करायचे िोते, िपू िपू कािी करायचे िोते
पर्ण क्षर्णाधागत दरु ावा येईल िे मला मािीत िव्िते.

तरीही जगणे आहेच
िोकरी िािी, उद्योर् िािी
बेकरीचे करावे काय ?
शिरथगक प्रश्न शवचारर्णार्या
शपढीला या म्िर्णावे तरी काय ?
शिरुद्योर्ी यवु ा शपढीचे
आम्िीच का पालक आिोत ?
शि या भ्रष्ट राजकार्णािंच्या
लोकिािीचे का मालक आिोत ?
दरवषी िवीि शिविर्णक
ू
मते तरी द्यावीत कोर्णाला ?
सारे च म्िर्णतात सारे करू
करत िािीत कािीच औषधाला
शिघाले आिेत शवकावयाला
सजु लाम् – सफ
ु लाम् िा देि
शि शवद्वाि बशु द्धमाि धरत आिेत
िसत िसत परदेि

ओस पिली आिेत िेिी
वाढतोय ििराच
िं ा पसारा
यवु कािंिो तम्ु िी तरी
िे सारे कुठे तरी आवरा
शदसत असिू सारे भोवती
आधिं ळे आपर्ण सारे च
मिी असो वा िसो
तरीिी जर्र्णे आिेच

गाव माझा
करवीर धमगपीठाचा
तारारार्णीच्या कमगपीठाचा
दशक्षर्ण कािी ममगस्थािाचा
र्ाव माझा, र्ाव माझा
मिालक्ष्मीच्या पावि वास्तव्याचा
िािूच्िं या समाितेचा
बाजींच्या मिाितेचा
र्ाव माझा, र्ाव माझा
मधु र्ोि र्ोि र्ळ
ु ाचा
कधी झर्णका जर्णू शमरचीचा
मतू ीमिंत सिंपन्ितेचा
र्ाव माझा, र्ाव माझा

पिंचर्िंर्ेच्या अमृतधारािंचा
शिवरायािंच्या दर्ु ग तटािंचा
कर्णिर पोलादी बाण्याचा
र्ाव माझा, र्ाव माझा
िा प्रतीक मार्णसु कीचा
िा प्रदेि आशतर्थयाचा
मृदू मल
ु ायम मायेचा
र्ाव माझा, र्ाव माझा
मािेरच्या अतटू ओढीचा
सासरच्या र्ोि र्ोिीचा
िशजिा जर्णू वात्सल्याचा
र्ाव माझा, र्ाव माझा
जर्णू स्िेि माय – शपत्याच
िं ा
मेळा मम आप्तजिािंचा
बिंधु शि माय – भशर्िींचा
र्ाव माझा, र्ाव माझा

पाश
चैत्राििंतर फाल्र्िु ि चक
ु ता येतच राशिला
पािता पािता पाच वषागचा काळ असाच सरूि र्ेला
तझ्ु यािेरीज मी ? कसे सािंर्ू ? काय सािंर्ू तल
ु ा?
िसत िसत फसविू मला, कसा तू फोटोमध्ये शवसावला
आता मार्े के वळ आठवर्णी
तझ्ु या िबदािंची मिी उजळर्णी
तू के लेली िेत्रािंिी ओवाळर्णी
शि मिािे के लेली आजगवी शविवर्णी
मेघ येतात दाटूि सभोवार आठवर्णींचे
न्िाऊ घालतात मिाला बोल मधाळ आजगवाच
िं े
सरू घमु तात मािसी, स्मृतींच्या वादिाचे
वेि लावतात शजवाला, पाि तझ्ु या िबदािंचे

सुयश
अशभििंदि कठोर पररश्रमाचिं े
अशभििंदि सिंदु र सयु िाचे
अशभििंदि बिरण्यार्या कतृगत्वाचे
ितू िमार्ी शित्य पढु े जा
दधु गर आव्िाि सामोरा जा
कठीर्ण प्रसिंर्ी अटल दृढ रिा
झक
ु ल्या यिाच्या कमािी पिा
र्ढु ी उिंचवा आदिाांची
तोरर्णे सजवा कतगव्यािंची
सिे शिपिं िा स्वतेजाच
िं ी
साथगकता िी तव जीविाची
या क्षर्णी तल
ु ा काय मी देऊ ?
शित्य उत्तिंर्ु यािास्तव पािू
परमेिाप्रती शित लीि रािू
आिीवगच सदैव त्याचे मार्ू

नतमस्तक
असेिी जे भेटले
शजथे मस्तक ित झाले
भाव मिी दाटले
शि करिी आपोआप जळ
ु ले
का िािी मािीत पर्ण
मि वेिे पन्ु िा पन्ु िा तेथे येते
क्षर्णकाळ शवसावते शि
तृप्त िोऊि परतते
उत्तिंर्ु त्व त्यािंच्या ठायी िपू शथटे वाटते
सीमा िभाची अपरु ी पिते
िोली दयागचीिी उर्णीच भासते
उिंची शवचाराच
िं ी त्याच्िं या, मिा माझ्या िर्णु ावते
शदिा पावलािंची मार्गक्रमर्णा करते
तीथाांचे पाशवत्र्य परु े परु े र्वसते
वचि सिंतािंचे सत्यामध्ये आकारते
शि िे, िेच ते स्थाि, मि मला सािंर्ते

शदले िपू सार्यािंिी या भरभरूि मला
घेऊ काय ? ठे वू कुठे ? उमजेच िा शजवाला
आकार शदला सार्याििं ी या माझ्या आयष्ु याला
िे एकदाच का िजार वेळा सािंर्ेल िबदवेिी िैला

वषाारांभ
क्षर्णासमाि मार्े ठे विू
शवचार करत रिातो आपर्ण
वषे किी र्ेली म्िर्णिू ?
शदवस येतात, शदवस जातात
िािाशवध रिंर् लेऊि
जीविाला रिंर्ीि करतात
आपलेच रूप देऊि
कलत्या दपु ारी, ढळत्या सायिंकाळी
येतात सार्याच आतरु िोऊि
जीविाला फुलवत राितात
िर प्रिराला, साक्षी ठे विू
सप्ताि मशििे, कालर्तीिे
सरतच रिातात प्रमार्ण िोऊि
जीविाला सीशमत करतात
िवीि वषागचे लेर्णे देऊि

येर्णे जार्णे या सार्यािंचे
ठे वलेय मी मिी साठविू
जर्ू पाितेय प्रत्येक क्षर्ण
परमेिा रे तल
ु ाच आठविू

पाऊ
पाऊ रे पाऊ
िको िा सारिा येऊ
सट्टु ी आिे िाळे ला
िािी शमळत िाऊ
शभजल्यािी सारिे सारिे
िोईल िा मर् बाऊ
यायची मजजा पाण्यातिू
िोिी लार्ता धावू
पर्ण आता मात्र घरातिू बािेर
देतच िािी आई जाऊ
घरामध्ये बसिू बसिू
किंटाळा बघ लार्ला येऊ
थािंब बाबा आता थोिा
म्िर्णतोय थोिे ससु ाट धावू

िािीत भेटत दोस्त शमत्र
शि साधा िेजारचा भाऊ
सार्िं िा या सार्याशिं विा
एकटाच मी कसा रािू

माहेर
िपू िपू शदवसािंिी भेटले मला मािेर
चक्क त्यािंिी के ला, मला प्रेमाचाच आिेर
मािेर म्िर्णजे माया शि प्रेम म्िर्णजे ममता
िक्की जे लाभते ते, िािीच येत सािंर्ता
आईबाबा कधीचेच र्ेले
स्वर्ी जाऊि देवच बिले
वशििी माझी साधी भोळी
मायेिे भरली, शतच्या उदराची पोकळी
बिंधू माझा थोर मिाचा शि उच्च तत्वािंचा
राबता घरी आदरर्णीय सार्याच
िं ा
जििूि ठे वतात सारे मायेचे पाि
िर्णु ावते सदैव मािेरची आस

मािेर म्िर्णजे िक्की काय ?
िािीच का याला अन्य अिंतराय ?
जीवा जे लभु शवते, मिा जे सि
ु शवते
मर् ते सासर जरी असले तरी मािेरच भासते

आस
करुर्णाघि िे करुर्णाई
स्िेिसधु ा िे ममताई
शवठाई र्िं शवठाई ... शवठाई र्िं शवठाई
जर्ताच्या या भवसार्री
घिघोर शतशमर अिंधारी
मी मार्गिीि मज तारी ... शवठाई र्िं शवठाई
मोिाचा अजब पसारा
मायेचा पररसर सारा
तव पायी दे मज थारा ... शवठाई र्िं शवठाई
मज ज्ञाि िसे किाचे
दृढ पाि अज्ञािाचे
तू उघि व्दार मोक्षाचे ... शवठाई र्िं शवठाई
वैकिंु ठ िसे मज ठावे
तव दिगि िेत्रा व्िावे
रूप शिर्गर्णु हृदयी ठसावे ... शवठाई र्िं शवठाई

िी ओढ अिंतरासी
िी आस मम शचत्तासी
िा देि विावा तव पायी ... शवठाई र्िं शवठाई

सांचार
सोिल्ु या माझ्या ििंदिा
ऐशकली प्रभिू े प्राथगिा
सरल्या सार्या यातिा
िोई पर्णू ग िी कामिा
कधीिी िािी शचिंशतले
अशित मी कोर्णाचे
कधीिी िािी लपशवले
र्जू मी मिीचे
अिंतर िे जलाप्रती
प्रशतशबबिं जर्णू मिाचे
शचिंति सदैव के ले
त्या दयाघि प्रभचू े

तव पररश्रमािंचा मेरू
शक शवश्वासाचा तारू
शक बिरला िा कल्पतरू
तजु िर्णु ावी शवश्व सिंचारू
मज अन्य िको रे कािी
तव िेत्रे शवश्वा पािी
ये शजिंकूिी सारी धरा िी
इतक
ु े शचिंती िी आई

सासूबाई
अर्िं अर्िं सिू बाई
सािंर्ायचे आिे तल
ु ा कािी
आधी िोते मी आई
तझ्ु यामळ
ु े झाले सासबू ाई
पोटी माझ्या लेक िािी
म्िर्णिू मला कोर्ण घाई
मिा मािसा ध्यास रािी
पािीि के व्िा सिू बाई
असिंखय कल्पिा करूि मिी
राशिले वार्त प्रत्येक शदिी
फुलत चाललेल्या माझ्या सदिी
पािूि कृ ताथग झाले जीविी

घर असावे सदैव िसरे
सि
ु िािंदावे शित्य साशजरे
आिदिं ी पािूि तमु चे चेिरे
भरूि पावती सारे सारे
आता इच्छा कािीच िािी
तमु चे कतृगत्व देते ग्वािी
यिाची प्रभा वाढतच रािी
आस अिंतरी एवढीच तरीिी
मत – मतातिं रे सवगत्रच असतात
म्िर्णिू का कोर्णी इतरािंिा सािंर्तात
जे असेल ते रिावे आपल्याच घरात
इतके च असते माझ्या मिात
काय कमी आिे सार्िं ा ?
िवे असेल ते िक्कािे मार्ा
सवाांिा रुचेल असेच वार्ा
सािंभाळा सदैव प्रत्येकाचीच जार्ा

परस्परािंचा रािावा माि
त्यािेच िोतो स्वतःचा सन्माि
र्ोि िबद बोला छाि
त्यामळ
ु े च लाभेल अढळ स्थाि
घर आिे माझे तमु चे
एवढेच िव्िे, आपर्णा सवाांचे
आपर्णच तर त्याला सजवायचे
अिंतरीच्या आस्थेिी त्याला जपायचे
उदात्त िेतिू ी मी कािी म्िटले
तम्ु िाला ते वेर्ळे च वाटले
देऊ सोिूि चला झाले र्ेले
घिवू भशवष्य िवीि वेर्ळे
मी आिे भतू काळ पर्ण तम्ु िी आिात भशवष्य
तम्ु िासिंर्ेच सजेल फुलेल पढु ील सारे आयष्ु य
सरे ि मी मार्े मार्े, जायचिंय तम्ु िीच पढु े
िसत रिा, आििंदी रिा, िेच मार्ेि देवाकिे

पाझर
ओठी िासू अि् ियिी आसू
जीविाची िीच कथा
सि
ु दःु िाच्या मार्ागवरती
शजवा जीवाच
िं ी एक व्यथा
उिंच भरारी स्मृती अिंबरी
घेऊिी मर् िर् चाळवतो
व्यविाराच्या तालावरती अि् शियतीच्या
सरु ासरु ातिु ी र्ात सस्ु वर शििादतो
तझु ी शि माझी अििंि सिंर्त
प्रीती सि
ु ाची सरु े ल रिंर्त
आठवतािा तल
ु ा अिंतरी
जीवच माझा आतरु तो
उत्सक
ु ता ती तव भेटीची
जोि तयाला माधयु ागची
अिंतरी अि् सामोरी रे
पािुिी भावची पाझरतो

शुभेच्छा
िी तर िादिं ी आयष्ु याची
िीच सरुु वात तझ्ु या यिाची
शचिंता िको करू किाची
कास धर के वळ पररश्रमाच
िं ी
उजजवल भशवतव्यासाठी िभु कामिा
उत्तिंर्ु यिासाठी ईिाप्रत प्राथगिा
उल्िाशसत व्यशक्तमत्वास्तव भाविा
उत्फुल्ल आयष्ु याप्रत चेतिा
लाभो तल
ु ा िवे ते सवग कािी
िोवोत पर्णू ग इच्छा सवगिी
यिविंत र्र्णु विंत िोण्या िभु ेच्छािी
बस् एकच आस िी या हृदयी
जार्णीव ठे व पालकािंच्या कष्टाची
वाट धर सदैव सत्याची
प्राथगिा असो शित्य ईश्वराची
िोईल प्राप्ती शिःसिंिय इशच्छतािंची

साांत्वन
आयष्ु य म्िर्णजे तरी काय ?
सि
ु – दःु िाची शमसळ
पर्ण िािी करूि चालत
सि
ु ामध्ये दःु िाची भेसळ
मि प्रसन्ि ठे विू आििंदािे
सि
ु जसे शस्वकारायचे
का िािी त्याच सिजतेिे
दःु ििी मर् पचवायचे ?
शदवस दि
ु ासमाधािाचे
भरु ग कि पळतात
शि दःु िाला मात्र मार्े
आठवायला का ठे वतात ?

आठवाच्िं या झल्ु यावर
मि शिदिं ोळे घेते
शि क्षर्णाधाांत
सि
ु सरूि दःु ि येते
जयाला िे सारे कळते
त्यािे िािी रिायचे
जे जसे लाभलेय िा
तसेच्या तसे शस्वकारायचे
स्वीकार करूि वतगमािाचा
असतो भतू काळ शवसरायचा
िविवीि आिा फुलवत
घ्यायचा वेध भशवष्याचा

वटांगल
मार्णसािे या जर्ामध्ये कधी कोर्णा मािू िये आपले
कारर्ण िकळत त्याला ते िाते जाते कापले
शित्य शिळ्या िभार्िं र्णी रिंर् रिातात बदलत
शित्य िव्या शदिी तसे िाते जाते उलर्ित
सिवासातिू कळतात म्िर्णे मिाचे किंर्ोरे
तरीिी का रिातात भाव मिीचे अधरु े ?
समजिू घ्यायला स्विेरीज इतरािंिा लार्ते मि शविाल
जे समजिू घेऊच िकत िािीत ते मात्र जर्तात िि
ु ाल
भाववेिे मि िळ
ु े , झरु ते रात्रिंशदवस
पौशर्णगमा सार्या जर्ाची, भाववेि्याििं ा मात्र अमावस
व्यविारचतरु जर्ामध्ये त्यािंिाच असतो थारा
जे जर्तात सारे जीवि व्यविाराच्याच आधारा

आपले म्िर्णिू जर्ामध्ये त्यािंिाच असतो थारा
जे जर्तात सारे जीवि व्यविाराच्याच आधारा
आपले म्िर्णिू जर्ामध्ये मािचू िये कोर्णाला
समजावते मी शदवसातिू िजजारवेळा मिाला
िजारोवेळा समजाविू िी लािोवेळा चक
ु तो
अिभु विू दष्टु जर्ाला िळिळत बसते
िळिळण्यािेरीज िाती असतेच काय अिेर ?
मि िािी दािशवता येत काढूि कोर्णा बािेर

तरीिी सदैव शचिंतीि मी, त्यािंचेच मिंर्ल
के ली जयािंिी मिाची माझ्या वेिे समजिू शटिंर्ल
शटिंर्ल आशर्ण टवाळी िरी िव्िे रे मिा
कळे ल का पर्ण िे कधी सत्य सार्या जिा ?

बढती
िपू उन्किंठे िे, िपू आतरु तेिे
जयाची िोती वाट पाशिली
आज अिेर अचािकपर्णे
ती सदिंु र साजिं उर्वली
जळीस्थळी, कष्टीपाषार्णी
आस एकच मिा लार्ली
वाट सदैव पिाण्याची
शजवा जर्णू िोिच जिली
आतरू मिाची िुरिूर सरली
बावर्या शजवाची ओढ शिमाली
सवु ाताग ती कािी आली
मि िर्ािे भरारी मारली

देवघरात पच
िं ारती उजळली
रोजच्या सािरे ची र्ोिी वाढली
वेल प्रपिंचाची मािंिवावर चढली
र्ृिसौखयाची झळाळी वाढली
िकळत कराच
ु ली
िं ी अजिं ली जळ
सर्ु िंशधत िारािंिी फोटोफ्रेम सजली
अिािूत आसवे िेत्री शवसावली
दाटूि मिात आठवर्ण आली
सया – बायािंिी शवचारर्णा के ली
का र्िं सिे अिी बावरली
मोठ्यािे छोट्याला िाकाटी शदली
आईला आज बढती शमळाली,
“आपली आई आजी झाली ...!”

क्षवणक
चढत्या रशवसमाि चढतच रिावे
कुसमु ापरी फुलतची जावे
चिंशद्रके परी शवकशसत व्िावे
जीवि माझे असे असावे
काळोिापरी अबोल शि मग्ु ध
अशग्िपरी रिरशित दग्ध
उन्िापरी रर्णरर्ण दािक िद्ध
ु
जीवि जर्णू असे मिायद्ध
ु
रातरार्णीपरी मिंद सर्ु िंशधत
वसतिं ापरी बिर सदोशदत
बाल्यापरी शिमगळ आििंशदत
जीवि असावे असे प्रमोशदत

वायपु री ते तरल असावे
शिझगरापरी र्ात विावे
शविर्िं ासम स्वच्छिंद र्मावे
जीवि ऐसे धिंदु असावे
काव्यापरी र्ेय असावे
र्ीतासम सस्ु वर र्वसावे
दवशबिंदपु री क्षशर्णक असावे
अिाम क्षर्णी ते सरूि जावे

तुला सोडून
मी मात्र आले इथे, तझ्ु याचसाठी सारे सोिूि
तू मात्र र्ेलास कुठे , मला इथेच एकटी सोिूि
क्षर्ण क्षर्णात शिघिू जातात, आठवत रिाते पन्ु िा पन्ु िा
स्मृशतकिंु जात िािीच दसु रे , कािी कािी तल
ु ाच सोिूि
मधु – मधरु आठवातिू व्िावेसे जार्े वाटतच िािी
दरू दरू एकािंतात वाटते बसावे सारे च सोिूि
िोते कसे क्षर्ण ते आठवतािी मोिोर येतो
बिर माझ्या मिाचा िा जाऊच िये मला सोिूि
ठे वावे पकिूि शचरिंति िे मिोर्त माझे मोिक
दावू िये, सािंर्ू िये, कोर्णालािी तल
ु ा सोिूि
करू िये कािी कािी तल
ु ा सोिूि, तल
ु ा सोिूि
थाबिं ावे िे शवश्व अवघे माझ्याचसाठी, तल
ु ा सोिूि
लाभावे िे जीवि सारे , उवगररत माझे तल
ु ाच
आयष्ु यच तझु े झाल्यावर, जाईि कुठे तल
ु ा सोिूि

धमकी
स्वतः आििंदी रािूि इतरािंिािी प्रमशु दत करर्णे
यालाच माझ्या मते, म्िर्णतात जर्र्णे
मिामध्ये वादळ असेल तरीिी सदैव िसतच रिार्णे
मिातील सारे मळभ मिाममध्येच ठे वर्णे
आपल्यामळ
ु े इतरािंिा िा शकिंशचतिी ताप देर्णे
िेच िव्िे का िर्या अथी, असली जीवि जर्र्णे ?
आवित िािी मळ
ु ीच मला, मळ
ु ू मळ
ु ू रित रिार्णे
के शवलवार्णे तोंि करूि दसु र्यालािी दःु िी करर्णे
सभोवरचा सारे पररसर अकारर्ण कलशु षत करर्णे
िे कसले आलेय शजर्णे ? िे तर दरक्षर्णी स्वतःलाच मारर्णे
जर्र्णे, शजर्णे, मरर्णे, मारर्णे
याला असतात असिंखय कारर्णे
जर्ायचे कसे आपर्ण शजर्णे
िे असते आपल्या िाती स्वीकारर्णे

िको म्िर्णू अकारर्ण र्ाते मी शित्य रिर्ार्णे
मला िा ठावे रिर्णे, रिवर्णे, ठावे सदैव िसत रिार्णे
असेच असेल तर पन्ु िा पन्ु िा ऐकवर्णे
सािंर्िू ठे वते करीि मी मर् बिंदच बोलर्णे

वपल्ली
शपल्ली माझी िी मोठी व्िायची
सोिी माझी िी मोठी व्िायची
शकती शकती कसे कसे सािंर्ू तल
ु ा?
समजावू किी बाई माझ्या मिा ?
दृष्ट तरी किी काढायची ?
काल परवा तर िोती रािंर्ायची
दिु ु दिु ु पावलािंिी दौिायची
सावली र्िं कश्िी आता मी धरायची ?
आकािीच्या देवराया येई िाली
शकती, सपिं त्ती तू याच्िं या शलिी भाळी
शकतीवेळा मी रे तल
ु ा शविवायची
र्र्िाचे पिंि आता लेऊ का मी ?
अशिलाचा वारूवेर् घेऊ का मी ?
कश्िी कश्िी याच्िं या मार्े मी पळायची ?

जारे राजा, सोन्या बाळा जाई पढु े
सप्तसमद्रु लघिं िु ी त्यािी पढु े
वाट इथे शित्य अिी मी पिायची

डोळे
तझु े िोळे सिंदु र काळे
काजळ कोरल्यापरी
अिशभशषक्त राजय कररती
सदैव माझ्या उरी
तझु े िोळे सिंदु र काळे
श्रावर्ण मेघापरी
सि
ु िािंती बरसती
अशवरत मजवरी
तझु े िोळे सिंदु र काळे
यमिु ा िोिापरी
तल
ु ा ि ठावे, िल
ु िु ी शदसती
तव िामल तिवु री
तझु े िोळे सिंदु र काळे
प्रिातिं सार्रापरी
ठाव ि लार्े मजला त्यािंचा
शित्य पररशचत जरी

तझु े िोळे सिंदु र काळे
भरु ळ घाशलती मिा
वेि लाशवती शित्य मजला
कसे कळावे जिा ?
तझु े िोळे सिंदु र काळे
आिेत जर्ावेर्ळे
सारे सारे भाव सामावलेत
सार्यािूििी आर्ळे
तझु े िोळे सिंदु र काळे
ठसले माझ्या िेत्री
अर्णु अर्णु फुलशवती
बिर पेररती र्ात्री
तझु े िोळे सिंदु र काळे
जेव्िा शिळली मजवरी
अशिं कत िोऊि जाते तझु ी
भल
ु िू च जाते परु ी

तझु े िोळे सदिंु र काळे
सदैव तेवत रािोत
स्िेिदीप उजळत सदोशदत
सिु ास्य उधळत रािोत

रवसक
तझ्ु यासारिा रशसक जेव्िा मला भेटला
िरे सािंर्ू का शप्रया ? माझा मलाच िेवा वाटला
ग्रीष्म माझ्या जीविातील परु ा परु ा िटला
प्रीत वसतिं िव्यािे, उमलिू बिरला
तझ्ु या रूपािे मला, पर्णू गरूप सिा भेटला
शि तिा – मिा जर्णू सजिं ीवि मत्रिं च र्वसला
तझ्ु यातील िट्याळ प्रेमळपर्णाच मला भावला
म्िर्णिू च उवगररत जन्म, तझ्ु याच िाती शदला
तू िी मी, द्वैत – अव्दैताचा प्रश्नच िािी उरला
सवागथागिे अिरू
ु प रशसक मला शमळाला

शब्िवेडी
िबदच आधार माझा, िबद माझी सिंपत्ती
उधळावेत कुठे कुठे , कोर्णावर अि् शकती ?
िबदािंचीच भक
ु े ली मी िबदच माझी प्रीती
िबदामिं ळ
ु े च झाली मला सार्या सार्याची प्राप्ती
िबदच इमाि माझे, िबदच माझी शिष्ठा
िबदामिं ळ
ु े च लाभली मला आजची िी प्रशतष्ठा
िबदािंसाठीच लढले – झर्िले, िबदािंमळ
ु े च िरले
िबदािंमळ
ु े च शजिंकले शि िबदािंवरच तरले
िबदासिं ाठी बद्ध मी, याच का अितिं जन्मी
िबदच देतात मला जर्ण्याची उमी
िबदच माझे जीवि शि िबदच माझे प्रार्ण
िबदच िस्त्र शि िबदच शिरस्त्रार्ण

िबदािंचीच मी र्ावी शकती शकती बरे मिती
िबदािंवरच के ली मी आजन्म प्रीती
िबदच सिे माझे, िबदच सोयरे
एकाकी जीविाचे आधार शबचारे
िबदशप्रया म्िर्णतात कोर्णी, कोर्णी िबदवेिी
िबदातच र्वसते सार्या, शवश्वाची र्ोिी

सांवाि
बिू स्िेिािे स्िि
ु ेस पसु ती झाले
र्े, सािंर् सये, काय मिी तव आले ?
तो चािंद कसा मि
ु कमली तव फुलला
कोण्या आर्मिे, पर्णू ेंदु िा उमलला
मज िको सये, देऊ अिी शिक्षा
िी परु े , परु े झाली सत्व परीक्षा
र्े सािंर् मला, सािंर् र्िे लवलािी
सलजजा ती िळुच तेधवा वदली,
तव विंिज र्े मम उदरी वसतो आई
ऐकूि अिी िभु वाताग िभु वदिी
िो धन्य धन्य मी अि् धन्य अवघी अविी
पशिले मासी िो सल
ु जजा ती अिंतरी
िकळे कािी बस् देव पजु े मशिं दरी

दसु रे मासी िा िावे कािी वाटे
ते बाळरूप के वळ स्वप्िी भेटे
मासी शतसर्या स्वमायेला सािंर्ावे
िवे िको, बस् शतजसीिी मार्ावे
बघता बघता चौर्थयाची सावली
मम बाळाची उदरी चािूल जार्णवली
पाचव्यामध्ये मार्े मज ती कािी
तो बाळकृ ष्र्ण, श्रीराम मला र्े देई
फटकार शप्रयाचा सिावा िोऊिी आला
त्या बाळतिचु े वेि लार्ले मजला
सातव्यामध्ये िौके तिू शविरावे
र्र्िी िर् िोऊिी, क्षर्णात उिंच उिावे
आठव्यामध्ये शिद्रा र्ेली उिुिी
िवशिशमगतीची प्रभा फाकली वेदिी

िववा जर्णू िवरिंर्ािंची बिार
आयष्ु य जर्णू सप्तसरु ाच
िं ी सतार
त्या बालतिचु े वेि लार्ले शजवा
मज दािवी रे ते रूप दािवी देवा
तो सदिंु रशदि आज िोऊिी आला
मातृत्वाचा िव साज चढविु ी र्ेला
मी कृ ताथग रे , सोन्या तजु प्रसवोिी
सि
ु र्र्िीचे, अवतरले मम सदिी
िी प्रशतकृ ती शप्रया तझु ी तजु देते
शपतृत्वाचे तेज तृप्त वदिी तव बघते
सलजजा ती र्ोि तेधवा वदली
“तव विंिज र्े तजु ला देते आई...!”

जीवनाचे सार
तू जर्णू रुपिे मोिक दशिवराचे
तू सर्ु िंधत्वच सजीव मोर्र्याचे
तू अशस्तत्वच िीतल चिंशद्रके चे
तू अमरत्वच जर्ी प्रीतीचे
तू स्वप्िच जर्णू पिाटेचे
तू र्ीतच मम मिीचे
तू सर्िं ीत जीविाचे
तू पर्णू गत्वच रे प्राप्तीचे
तू चापल्य भासे मृर्ाचे
तू तेजच जर्णू रशवकर्णािंचे
तू दातृत्व रे पजगन्याचे
तू बिररूपच वसिंताचे

तू साफल्य मम अपेक्षाच
िं े
तू सयु ि सार्या परीक्षािंचे
तू उत्तर अवघ्या प्रशत क्षािंचे
तू कारर्णच सार्या समीक्षािंचे
तू दािकत्व माझ्या एकलेपर्णाचे
तू पर्णू गरूप माझ्या प्रपिंचाचे
तू छत्र माझ्या लेकरािंचे
तू अवघे सारच जीविाचे

स्नेहबांध
करते का र्िं कुर्णी, एवढे कधी कोर्णासाठी
अवघे जर् धावत असता स्वाथागपोटी
ठे वतात िावे परस्परािंिा, ओढतात पाय पढु े जाता
उर्णेदर्णु े काढत राितात कोसतात जाता – येता
आपमतलबी जर्ामध्ये तरीिी जर्तो किासाठी ?
क्षर्ण दोि क्षर्ण भेटतो, का िािी परस्परािंिा िसवायचे ?
िसर्या स्मृती देऊि का िािी िसतच दरू व्िायचे
कारर्णे एवढी परु े िािीत का सािंर् जर्ण्यासाठी... ?
तिु ु िंब भरल्या जीविातील ठरवायच्या चार शप्रय व्यक्ती
क्षर्णाधागत थाबिं ेल तजु जवळ, समृद्ध माझी स्मृती िक्ती
उरल्या आयष्ु यात कोर्ण कसे भेटेल ठाऊक िािी
म्िर्णिू च या स्िेिबिंधािंची उतराई व्िावेसे वाटतच िािी

ऋर्ण िे अििंत यर्ु ािंचे वार्वेि असेच अिंतरी
जातील मशििे, वषेिी जातील, वाट पािेि मी शिरिंतरी
असाच येईल एक शदवस, असेल जो तझ्ु या भेटीसाठी
ऋर्णाईत िी एक वेिी जर्त रािील त्याचसाठी

कृताथा
आत्ता या क्षर्णी, झाला प्रसन्ि जरी तो ईश्वर
शि म्िर्णाला बाळे ,“मार् िवा तो तजु ला र्े वर ...!”
देईि उत्तर क्षर्णाधागत िे शवश्वचालका, शवश्वपालका
टाकलेस देऊि तू िवे ते सारे , सारे या बालका
शदलीस दोि सद्गर्णु ी बाळे , सिंदु र िसरी आज्ञाधारक
यासम अमल्ू य ठे वा, दजु ा असेल का सािंर् जर्न्िायक ?
बस,् ती आिेत तझु ी शि तू ? तू तर माझा
मर् सािंभाळ तयािंिा म्िर्णिू का मी अपमाि करू तझु ा ?
करतात िेवा सारीच, सारीच माझ्या भाग्याचा
धावा करते मी मात्र अिोरात्र तझ्ु याच िामाचा
िको मला कािी कािी, िवे के वळ त्झे कृ पाछत्र
सतिं ष्टु असेि मिी मािसी, रािीि राबत शदवसरात्र

एक तचू माझा म्िटल्यावर कमी काय रे मला ?
अपगिू टाकल्यात भावभाविा, सारे सवगस्वच मी तल
ु ा

सोहळा
िा िसरा भाविंिािंचा मेळा
मल
ु ा िातविंिािंचा र्ोकुळ र्ोतावळा
शजवा र्िंतु विू लावतो लळा
वेिा जीव िोतो परु े परू िळ
ु ा
या लशिवाळ लेकीसिु ा
सि
ु ाविू सोितात भाववेि्या मिा
जििूि ठे वतात क्षर्णाक्षर्णा
भल
ु विू टाकतात सि
ु सिंवेदिा
र्ोि र्शिरे िे मािेरीचे सि
ु
समावलेय ठासिू सासरचे अप्रपू
टोचत रिाते बोचरी रुिरुि
दरु ावलेल्यािंची आठवर्ण अरुप

िेद िािी व्यथा वेदिाच
िं ा
सोिळा िा के वळ आठवािंचा
शिव्वळ सि
ु देण्या शि घेण्याचा
साठव रािो शिरिंतर मायेचा
देऊि घेऊि परु त िािी
प्रेम देता सरत िािी
क्षशर्णक सिवासे मि भरत िािी
शििोब आठवाच
िं ा कधीच सरत िािी
द्याव्यात सदिंु र सदिंु र आठवर्णी
करावी दरू दःु िाची पाठवर्णी
िािी अन्य कािीच मार्र्णी
बस् िीच के वळ शविवर्णी

याचना
धि, द्रव्य, दारा िको मज कािी
िोकाविु ी पािी अिंतरात
शर्री, किंदरी वा िको मिंशदरीिी
क्षर्ण एक रािी हृदयात
रत्िे, माशर्णके वा उिंची पेिराव
िसे मज िाच ऐशिकाची
आस एक मज शजवा लार्लीसे
प्राप्ती व्िावी तव प्रसादाची
मािी, बिंर्ला वा िको र्ािीघोिी
सि
ु ी वसो र्ोिी तव िामाची
िको िको शजवा, सि
ु ाचे देिावे
िेत्रािंिा शदसावे रूप तझु े

जीव शिर्णलासे व्याकुळ अिंतर
िर्णु ावतो आता पैलतीर
जन्म र्ेला फुका, वेिा मी पामर
अिंतकाळी तरी कृ पा कर
फे रा चक
ु वी रे जन्ममरर्णाचा
मज सोिवी रे देवराया
ध्यास मिा लार्े, लाभो तझु ी छाया
आस एक िीच तव पाया

मनु रे मनु
मिु रे मि,ु तल
ु ा काय म्िर्णू ?
अविळ, चिंचल वाराच जर्णू
मिु रे मिु मी तल
ु ा काय म्िर्णू ?
िळिळ िसर्णारा झराच जर्णू
मिु रे मि,ु ए तल
ु ा काय म्िर्णू
सदिंु र फुललेला र्ल
ु ाबच जर्णू
मिु रे मि,ु सािंर् तल
ु ा काय म्िर्णू
र्ोंिस, र्ोशजरा कान्िाच जर्णू
मिु रे मि,ु सोन्या तल
ु ा काय म्िर्णू
छकुला, सोिल
ु ा माझा आिचू जर्णू

सिािुली
आठवतेय ती रात्र, ती काळरात्र
शजिे ओढूि िेला, माझा सिा सहृु दय सशन्मत्र
अजिू िी आठवतेय ती मिाभयिंकर शििा
जेव्िा करपिू र्ेल्या, सार्या माझ्या आिा
सिंदु र माझ्या शवश्वाला अिाम उदासीिे घासले
शि िसरे , िाचरे माझे शवश्व, शिरािेिे वेढले
क्षर्णाधाांत िािीसा झाला माझा जीविाधार
पिाता पिाता बिले मी एकटी, एकाकी शिराधार
बछि्याििं ा माझ्या पोरके करुिी र्ेली
सिचर माझा घेऊि, मला एकाकी करूि र्ेली

पढु े येतच राशिले, असिंखय शदवस शि अििंत रात्री
रे टतच राशिले अपरु ा िाव, एकरिंर्ी एकपात्री

ठरवते िािी दावायचे अश्रू कधीच कोर्णाला
िािीच आवरू िकत तरीिी मी या शदिाला
करार िोता तझु ामाझा सदैव सदाफुलीचा
आजिी पाळतेय मी शित्य शिश्चये िेमीचा

आजाव
िे रामा, घिःिामा, पर्णू ग परुु ष परुु षोत्तमा
सि
ु शिधाि रघिु िंदिा, िािंत करी रे या मिा
जन्मिु ी या सिंसारी, िािी उरले कािी पदरी
वृथाची िी येरझारी, जन्ममृत्यचु ी जािली
अिािंत िे शचत्त माझे, शजर्णे जािले अवघे ओझे
मि
ु ी िाम येवो तझु े, तेिी साधे सचु ेिा
अििंत ििंका उठती मिी, शचत्त जिावे तझु े चरर्णी
एक इतक
ु ीच शकसवर्णी, मान्य बापा करी रे
फुका र्ेला जन्म सारा, ससिं ाराचा र्िू पसारा
आवरीला आचरे िा, बद्ध
ु ी तरी तू द्यावी

अशिल्येसी उद्धररले, बाशलयासी ऋशषत्व शदले
असखिं यासी त्वा तारीले, कृ पा मजवरी करी

सोिवी रे येथिु ी आता, शिववी रे या शचत्ता
तव पदप्राप्ती कररता, कृ पा मला दािवी
अभ्याशसण्या दासबोध, म्िर्णते घ्यावा आत्मबोध
करी रे अिरु ोध, तत्काळ तू या क्षर्णी

वाांवछत
सिंदु र िभु ेच्छा आजच्या शदविी
प्रफुशल्लत िोवो, प्रसन्ि पिंचशविी
सतेज मि
ु कमली प्रभा शवस्फरो
अशप्रय सारे सदा शवस्मरो
सदोशदत तल
ु ा शप्रयतम लाभो
सि
ु शदर्तिं त्यायोर्े भोर्ो
उत्तिंर्ु यिाची भव्य दालिे
पाचारो तजु आििंदािे
प्रपच
िं ाच्या प्रथम प्रिरी
बरसात रािो सदैव सि
ु सरी
सि
ु भरलेल्या तव सिंसारी
आराम यिाची सजो साशजरी

वािंशछत ते ते तजु लाभावे
िेची आज मी मिी प्राथागवे

गे वप्रये
येतािा सोिूि तल
ु ा
काय वाटते मला
सािंर्ू कसे कसे तल
ु ा ? र्े शप्रये, र्े शप्रये
क्षर्ण क्षर्ण वाटेल यर्ु ासमाि
कसा घालवेि शवरि काळ मिाि
करू कसे सोिूि प्रयार्ण ? र्े शप्रये, र्े शप्रये
सिवास तझु ा मशदर मशदर
स्मृती तझु ी मधरु मधरु
मि माझे अधीर अधीर, र्े शप्रये, र्े शप्रये
जर्ायचे इथे तझ्ु यावाचिू
प्राप्त शस्थशतचे जिर प्राििू
बस् तरीिी आठवर्ण, प्रशतक्षेतिू , र्े शप्रये र्े शप्रये
िको करूस सये ििंत
िक्कीच फुलेल शप्रये वसतिं
िोईल र्िंधीत सारा आसमिंत, र्े शप्रये र्े शप्रये

एक नजर
िरे िव्िे रे , न्िवे िरे , िरे िव्िे वाट पिार्णे
माितील भाविा मिातच ठे विू मिीच झरु त बसर्णे
िािी एकवेळ आले, त्यात आिे काय एवढे
त्यामळ
ु े च तर घिते सारे , कसे शकती अि् के वढे
लार्ते िुरिूर जीवाला िसते मािीत का कारर्ण
शवचाराच्िं या थैमािाचे, सरुु िोक्यात रामायर्ण
िोतेय काय, घितेय काय, िवे आिे तरी काय
शचिशचि िोते सार्यावर, िािी सचु त कािीच उपाय
रात्र जाते तळमळत, जीव रिातो तिफित
तरीिी काि आतरु पर्णे, कािोसा घेतात धिपित
जीव शजवामध्ये र्िंतु ल्यावर, आशर्ण कोठे सापिर्णार
पर्ण वेि्या, अधीर मिाला, कसे शि कोर्ण समजावर्णार
जीव, मि, शचत्त सार्यािंचे रूप एकच
सार्यािंिा या सि
ु वायला, एक िजर तृ फे कच

जीव
कळत िािी, एके क शदवस िपू कािी आठवते
बघता बघता सार्यािंत असिू , मलाच मी पारिी िोते
स्मृशतमध्ये र्तशदिािंच्या, एवढी मी र्र्िंु िोते
सभोवार सार्या सार्यािंच,े अशस्तत्विी सरूि जाते
इद्रिं धिच्ु या रिंर्ाचिं े, मयरु पि
िं ी अर्िं ाचे
कस्तरु ीच्या सवु ासािंचे शि चदिं िाच्या पररमलाचे
रिंर्भरे , र्धिं भरे , अथगभरे शदि ते
अशवटिा र्ोिीचे शि मतिं रलेल्या तझ्ु या साथीचे
कुठे िोधू ? कसे िोधू ? भरु ग कि पळूि र्ेले
घायाळ, भावशवव्िळ करूि मला एकटीलाच सोिूि र्ेले
उरलेय मार्े माझे कलेवर सािंभाळतेय त्याला आजवर
अचेति, प्रार्णिीि या तिवु र, सोिूि र्ेला जीव, जो जिशवला तजु वर

र्ेला जो जीव माझा िोता, उरलाय माझ्यात तो तझु ा
जो तझ्ु याच प्रपचिं ात रमलाय, तझ्ु याच मल
ु ािंमध्ये रमलाय
जे कधीिी शवचार िािी करत, कसािी कुठे िी माझा

शब्िबांध

साद घालिु ी भाविाििं ा, पदर पदर उलर्िली
रजजू जोिुिी मऊ सायीचे, िवी जोिली िाती
र्ोि र्ोि जर्णू अमृतापरी वा वीर्णेच्या झक
िं ारापरी
सैर घिवीती कधी र्र्िावरी, मोिक ती माधरु ी
येता दःु िाचे दारुर्ण क्षर्ण, व्यशथत िोते मृदू िळवे मि
आठव देऊिी अतीताचे क्षर्ण, फुलशवती मिी सि
ु ते कर्ण कर्ण
वा येवो जीविी आपदा, जावो सोिुिी कधी सिंपदा
सिंर् शिभशवती सदा सवगदा, बििु ी सािंर्ाती ते शकतीदा
मिती यािंची काय वर्णगू मी, मज लाभले जे या जन्मी
ऋर्णाईता मी तव आजन्मी, शत्रलोकीच्या स्वामी
स्िेिबिंध िे आयष्ु याचे, हृदयातळी जे जपावयाचे
शबिंब जर्णू ते मृदल
ू मिाचे, भाव मिंशदरी पजु ावयाचे

बिंध म्िर्णा वा यािंिा कािी, वसती शजव्िाग्राचे ठायी
शित बद्ध िे अतिं रातिी, शविीत मी यािंच्या पायी
यर्ु े यर्ु े िी आली र्ेली, अितिं िस्ते काव्ये घिली
ग्रिंथसिंपदा अर्ाध फुलली, अपगर्ण रशसकापायी
देण्याघेण्या परस्परािंिा, वा जपण्यास्तव तरल क्षर्णािंिा
आतग भाविा व्यक्तशवतािा, बिरशवण्या ित आयष्ु यािंिा
आत्मशवकासा चेतशवण्यास्तव, ऋर्णािबु िंधा र्फ
िंु शवण्यास्तव
स्िेिभाविा फुलशवण्यास्तव िबदबिंध िे असती
मिा लाभशवती, तिा फुलशवती, अर्णरु े र्णल
ु ा साद घालती
िबदबिंध िे असती, िबदबिंध िे असती
मऊ रे िीमास्तव भासली, कमलापरी कधी शवकशसत िोती
भाव मिीचे मोती बिती, िबदबिंध माला र्िंशु फती
बधिं तरल िे आयष्ु याचे, रूप तरल िे मम आत्म्याचे
आत्म्याला परमात्मा सार्िं ाती, िबदबधिं बाशिं धती, िबदबधिं बाशिं धती

स्तवन

तळ
ु जापरु ावरी र्िं तळ
ु जापरु ावरी तझु े राजय
सार्या शवश्वावरी साम्राजय || धृ ||
िालू भरजरी र्िं िेला जरतारीचा िोभतो
शिरी शकरीट शवराशजतो ||१ ||
रत्िपाचिंचू े र्िं िार किंठामध्ये रूळती
कर्णगफुले कािी िुलत ||२||
शिरवा चिु ा िाती र्ळा मर्िं ळसत्रू ाचे मर्णी
मि
ु ी तव िामाची र्ार्णी ||३||
ओटी भरे ि र्िं ओटी भरे ि मी मोत्याििं ी
आस भरूि भशक्तची मिी ||४||
शकती वर्णगू तल
ु ा, शकती वर्णगू तजु सी र्े माई
दीि दबु गलािंची तू आई ||५||

घेसी िस्त्र करी र्े िोता कुठे अन्याय
शित शविशवतो र्िं तजु माय ||६||
सिंत योर्ीमिु ी, राजे मिाराजे र्िं तझु े दास
तव पायी देई मज वास ||७||
र्र्णु र्ावे तझु े, र्र्णु र्ावे तझु े र्िं येताजाता
िम्र शविशवतो सिंर्ीता ||८||
सार्या शवश्वावरी, सार्या जर्ावरी र्िं तझु ी छाया
ित मस्तक तशु झये पाया ||९||

आनांि

माझ्या अिंर्र्णात शचमर्णी िाचते
साळिंुकी सोबती पारवेिी
काऊ – माऊ येती दधू भातासाठी
सप्रु भाती भेटे जर्जेठी
थििं र्ार वारा, तिा उल्िशसतो
फळाफुलािंतिू शित्य तो िासतो
भ्रशमतो तो रशव सदैव आकािी
प्रकाशिण्या सार्या जर्ासाठी
मजिं ळ
ु स्वरात िर् र्र्ण र्ाती
सिंदि
े िी देती शवश्वा सार्या
िदी, झरे सारे , िक्षत्र शि तारे
फुलशवती सार्या अविीला

उठता – बसता, कामिी कररता
इथे शतथे शदसे सवगव्यापी
सवाग सभिं ाशळतो अितिं करािंिी
शचिंता या शवश्वाची त्यासी आिे
िसत जर्ावे, मरूि उरावे
ऐसेशच करावे, सदोशदत
िाती िािी कािी, के वळ आिदिं
द्यावा अििंिीत, सवाांप्रत

नतान

सभोवारचे सारे शवश्व, शचिंतािंिी आिे ग्रासलेले
सारे सारे आसमतिं , प्रदषू र्णाििं ी व्यापलेले
सवग दष्टु राजकारर्ण, अराजकािंिी पर्णू ग िासलेले
िे अवघे समाजजीवि, आतिंकािंिी शर्ळलेले
िवेय काय जर्ायला, सािंर् काय माशर्तलेले ?
सारे च तर स्वीकारलेय, जे मला तू शदलेले
आता कािीिी िकोय, कािीिी िािी शचिंतलेले
बस कर ससु ह्य िे, उवगररत वाधगक्य शदलेले
दोि क्षर्ण िळवे, भाविािंिी ओथिंबलेले
दोि बोल समु धरु , स्िेिािी भारलेले
दोि कटाक्ष अथगपर्णू ग, सदि् ते िू े शदलेले
दोि शदि स्मरर्णामधले, िरोिर मिंतरलेले

सारे िे असिू िी, चैतन्य मला शदसलेले
शवश्वाचे या मािंर्ल्य, क्षर्णाधागत र्वसलेले
मोिक रुपिे परमेिाचे, अतिं री या वसलेले
आििंदाचे कारिंजे जे, मिी माझ्याच फुललेले
शजथे मिमयरु ाचे ितगि, शित्य सदोशदत चाललेले
मिमक्त
ु लयीमध्ये मि माझेच रमलेले

जो जो बाळा
जो जो बाळा, सक
ु ु मार लिीबाळा
थािंबव िा क्षर्णभर चाळा
शदिभर थकुिी, काऊ शचऊ बघ र्ेल्या
घरट्यातिं जाऊिी शिजल्या
र्ोमाता त्या लवलािी बघ आल्या
स्वर्ृिी शस्थर बघ बसल्या
तो वारािी धाविु ी धाविु ी दमला
वेलीत क्षशर्णकिी लपला
तो चिंद्र िभी राजय थाटुिी बसला
रशव शमत्र सिा िािंत िािंत िी झाला
रे शचमण्या तू सािंर् मला लवलािी
त्या िेळाची िको करू िा घाई
िो िािंत आता, िािंत करी शचत्तािी
दरू करी अपल्ु या िेळा

िी माय तझु ी सिंर्र्णका सािंर्ाती
रे शफरते िा या शवश्वाच्या पाठी
तजु लािी रे जार्णे उच्च पदासी
भोशर्र्णे राजय सत्तेसी
रे िािंत करी श्रािंत तझ्ु या तिर्ु ात्रा
शमटविु ी आपल
ु ा िोळा

मेघाांनो
सािंर्ा, सािंर्ा रे मेघािंिो
सािंर्ा सािंर्ा पजगन्याला
िको लपू माझ्या मार्े
घाल स्िाि धररत्रीला
सािंर्ा सािंर्ा र्े कळ्यािंिो
सािंर्ा सािंर्ा बिराला
िको बसू माझ्या आिे
देई जन्म सर्ु िंधाला
सािंर्ा सािंर्ा त्या शस्मतािंिा
सािंर्ा सािंर्ा अधरािंिा
िको शमटू माझ्या मार्े
द्या िा वाट भाविािंिा

सार्िं ा सािंर्ा रे िबदाििं ो
सािंर्ा सािंर्ा प्रेरर्णेला
िको अिू क्षर्ण एक
शिमगू िवीि काव्याला
सार्िं ा सािंर्ा प्रत्येकािे
सािंर्ा आपल्ु या मिाला
िको अबोल रािू तू
फुलच आपल्ु या शजवाला

