
शब्दांच्यद वदटेवरती              शशवददस आषे्टकर 

1 
 

 

  



शब्दांच्यद वदटेवरती              शशवददस आषे्टकर 

2 
 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान  
 

 

 
 

सादर करि आिेि 
 

 

 

 

 

 

 

 

शब्दांच्यद वदटेवरती 
 

काव्यसंग्रि 
 

 

 

 

 

शशवददस गणपत आषे्टकर 

 

 

 

 

 



शब्दांच्यद वदटेवरती              शशवददस आषे्टकर 

3 
 

शब्दांच्यद वदटेवरती 
 

 

कवी: शशवददस गणपत आषे्टकर 

बी-३०२, स्वामी संकुल सोसायटी 
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मूळ पत्तद 
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मिाराष्ट्र  
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ईमेल: Shivdas.ashtekar@gmail.com 

 

मुखपृष्ठ: शिखखल शशांदे  

 

या पुस्तकािील लेखनाचे सवव िक्क कवीकडे सुरहिि असून पुस्तकाचे हकंवा त्यािील 

अंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, हचत्रपट हकंवा इिर रूपांिर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी 

घेणे आवश्यक आिे, िसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई (दंड व िुरंगवास) िोऊ शकिे 

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 हविरणासाठी उपलब्ध  

 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फॉरवडव करू शकिा  

 

• िे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी हकंवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर 

करण्यापूवी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे    
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ओळख 

 

वाचनाची आवड शालेय जीवनापासूनच झाली, गोष्ट्ीची पुस्तके वाचिा वाचिा 

कधी पुस्तकाची आहण साहित्याची आवड हनमावण झाली समजलंच नािी.  

हदसेल िे पुस्तक वाचायचं िाच ध्यास, सुिास हशरवलकरांच्या रिस्य कथा, 

पु.ल. चे मनोरंजक पण मनाला हभडणारी सगळी पुस्तक वाचून काढली. 

अनेक हवषय डोळ्याखालून हनघाले, कािी मनामधे्य कोरले गेले, कािी रजले

कािी हवस्मरणािहि गेले. पण आवडिा लेखक म्हणाल िर व. पु. काळे  

माणूस, समाज, मन आहण जगण ह्याच व्यापक रूप पण अगदी सोप्या आहण 

सिज शब्दाि मांडायची त्यांची शैली केवळ अफलािूनच.            

त्यांचा एक- एक शब्द आहण लेखन म्हणजे अगदी अमृि रपी हमळालेला  

खहजना आिे. कहविा करायची आवड अगदी दिावीि असिाना पासूनच  

लागली िोिी. जशी जमेल िशी ियार करायचो, नंिर कहविेला वेगवेगळे  

हवषय हमळि गेले, अथव शोधाि राहिलो, शब्द भेटि गेले आहण कहविा  

बनि गेल्या. एक-दोन कहविांची मैफल पण गाजवल्या कॉलेजच्या काळाि.  

बरेच हवषय सुचायचे िसे लेख हलिले, सोशल मीहडया वर छोटे छोटे लेख 

पण हलििो, पण पाहिलं पे्रम कहविे वरच म्हणून िा सवव प्रपंच.  

 

शशवददस गणपत आषे्टकर 
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शिय वदचक शमत्दांिो,  

 

जीवन जगि असिाना आपल्याला कोणत्या िरी गोष्ट्ीची ओढ, आस लागलेली 

असिे. आपण आनंद शोधण्याच्या प्रयत्नाि असिो. कधी सुखं िर कधी दु:ख या 

गोष्ट्ीचंा आपल्या आयुष्यामधे्य हनरंिरपणे प्रवास चालू असिो. ग्रामीण भागािून 

जेव्हा घरची िालाकीची पररस्थथिी असिाना िी उराशी एखादं मोठं स्वप्न घेऊन 

हनघालेला मी, अजून हि िी पूणव करण्यासाठी मेिनि घेिोय. ग्रामीण भागाि 

एका प्रहिकूल पररस्थथि जगि असिाना समाजाकडे पाििाना मला 

जाणवलेल्या गोष्ट्ी आहण त्याच्या वर बनि गेलेल्या कहविा. 

जे मनाला उत्स्फूिवपणे सुचलं, मग िे जीवनाच्या अनुभवािून असो हकंवा 

स्वप्नाच्या दुहनयेिून, िे उत्स्फूिव हवचार, भावना अन स्वपं्निी उिरवि गेलो 

पानांवर..... 

ज्यािून घडि गेला एक कहविा संग्रि .... कवी मनाच्या भावना िुमच्या समोर 

ठेविाना आनंद वाटि आिे... या पुस्तकाि हनरहनराळ्या हवषयांवरच्या कािी 

हनवडक कहविा प्रसु्ति केल्या आिेि. 
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शशवददस गणपत आषे्टकर 

 

शब्दपपणमसु्त 

 

शब्द िरवले िर संपेल सारे 

हनिः शब्द मला व्हायचे नािी  

जगलो मी या शब्दांच्या दुहनयेि  

सोडून त्यांना रािायचे नािी 

 

 

* शब्द.... भावना व्यक्त करण्याचे एक प्रभावी माध्यम, िे नसिील िर,  

आपण साहिस्त्यक लोक अजून हि या शब्दांमुळे अजूनिी हजवंि आिोि,  

म्हणून ज्या-ज्या सवव शब्दांची कहविा ियार झाली, त्या सवव शब्दांना माझा 

पहिला-वहिला कहविासंग्रि समहपवि * 
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कदव्यदिुक्रम 

 

1 रीि जगण्याची              

2 माझ्या आयुष्यािील ‘’िी’’              

3 अहिक्रमण                                                       

4 सावली             

5 माझा शेिकरी राजा           

6 काळी मािी               

7 दोस्त             

8 आई अंबे                

9 माझी अप्सरा               

10 पे्रमाचा झरा               

11 फक्त िूच               

12 मी माझाच            

13 संकल्प              

14 मनस्थथिी             

15 बालपण             

16 एक हनवांि संध्याकाळी           

17 हदशा             

18 गुढी             

19 शब्दाि             

20 प्रवास             

21 पैसा            

22 प्रहिहबंब             

23 झरा             

24 िुझेच नाव            

25 िी                 

26 मला खरंच करायच आिे                    
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रीत जगण्यदची 

 

मोकळ्या अंगणाि सारवल जाई  

शेजारच्या गोठ्याि िंबरिी गाई 

अंगणाि िुळस बिरनी जाई 

सांजरािी चा हदवा प्रकाश देई 

 

ओट्यावर गप्ांचा फड रंगायचा 

गावािल्या देवळाि देव बसायचा  

रािच्या कीिवनाचे मन शुध्द िोई 

साऱ्या ईडा हपडा वेशीबािेरच रािी 

 

बदलत्या जगाि दुरावली माणसं  

जगणं िे कसं बदलूहनया गेलं 

कधी िोि सुखी संसाराच जाळ 

समद सोडूनी फक्त जोडपच रािील 

 

शेजारच दार कधी उघडि नािी 

चार हभंिीि जीव गुदमरून रािी 

शब्द थांबले बोलायचे वेळच नािी 

हदस-राि फक्त धावण्याि जाई 

 

िोड िू आिा हभंि हवचारांची 

जोड परि नािी माणसांची 

घेिला िािी- िाि सोडू नको  

एका चुकी पायी डाव मोडू नको 
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मदझ्यद आयुष्यदतील "ती" 
 

 

घासािील घास हजने मला भरवले 

माझ्यासाठी स्वििः चे आयुष्य िरवले 

हवचार नािी केला, नािी पवाव केली कोणाची 

कमी पडेल उपमािी हिला हजजाऊंची 

 

उघड आभाळ, पोरकी जमीन 

िक्काचा आधार हिने हमळहवला 

िणाि एका, सारे हनघुहनया गेले 

भहवष्याचा पाया हिने रचहवला      

 

साथ हिची मला जीवनाि लाभली 

माझ्या आयुष्याची आिे िी सावली 

हिने भावनेचा अथव मला हशकवला 

िा जोडीदार मला साि जन्मासाठी भेटला 

 

नािी पंख मला उडायला पण 

मन वाऱ्यावानी उरू लागलं 

मला भेटली नािी ंकोणी अशी 

हजच्यासाठी मन झुरू लागलं 

 

िी आली, हिने हजंकल सार 

आयुष्यािील अंधार हमटूहनया गेला 

हवसरलो मी दुिः ख कष्ट् सारे 

पाहून हनरागस रूप िुझे िसरे 

 

िुझ्या िास्याि मी शोधिो मला 

िुझ्या बालपणाि जीव माझा रंगला 

हकिी गोड िास्य, अन शब्द लहडवाळ 



शब्दांच्यद वदटेवरती              शशवददस आषे्टकर 

11 
 

पे्रमाचा नवा अथव समजुनी गेला 

 

 

 

अशतक्रमण 

 

 

जे नको वाटि िोि िेच झालाय 

माझ्याघरी आज अहिक्रमण आलाय 

नािी मागणार मी िुमच्यासमोर भीक 

पण िे खरय माझ घर उध्वस्त झालय 

 

प्रते्यक िणाला बोचणारी जाणीव 

एकदाची आज खरी झाली आिे 

माणसांना माणसाचा हिशोब नसला िरी 

आमचा िो परमेश्वर वाली आिे 

 

चार हभंिी पडल्या आज िरीिी 

आमच घर मात्र शाबूि आिे 

मोडून पडला आिे आमचा संसार 

पण आमच मन काबूि आिे 

 

झाली आमच्या संसाराची लख्तरे 

िरीिी आम्ही मोडून नािी पडणार 

लिाि राहूद्या िुम्ही हवसरू नका 

एक हदवस आमची पोर पण नाव काढणार 

 

नािी रािील डोक्यावर छप्र पण 

खाली आिे जमीन अन आकाश आिे वर 

मनािल सांगिो खोट बोलणार नािी 

आम्हालािी िवय चार हभंिीच घर 
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सदवली 

 

 

राहून राहून वाटि 

मन आभाळ भरन दाटि 

िू नािीस िे कळिाच 

काळीज माझ फाटि 

 

डोक्यावरचा िाि िुझा 

आिा िािाला लागि नािी 

आकाशाकडे बघून मी 

िुझी अजूनिी वाट पािी 

 

िुझ्या आठवणी हवना 

एक हदवस जाि नािी 

हकिी हदवस झाले िरीिी 

डोळ्यािलं पाणी थांबि नािी 

 

िुझ्या माझ्या आठवणीचा 

िा झरा अखंड वाहू दे 

नािीस िू सोबि िरीिी 

िुझी सावली अशीच राहू दे 
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मदझ्यद शेतकरी रदजद 

 

 

सरकारच्या कुबड्या घेऊन  

मदाव िू असं जगू नको 

लाचार िोडं घेऊन कोणापुढे  

सारखं रडि िू बसू नको 

 

भहवष्याची बाि कर 

आधुहनकिेची कास धर, 

िुझी अवथथा समद्याना कळु दे 

पाणी सत्याचं लोकांच्या गळ्यापयंि वळू दे 

 

असा कसा र िू येडा 

सारखा दुिः खी राििोस 

आपल लेकरू मरिाना  

उघड्या डोळ्यांनी पाििोस 

 

नािी भेटला पक्वान्न  

िर चटणी भाकरी खा 

माझ्या शेिकरी राजा 

माझ्या मदाव िू सुखी रािा 

 

 

लोचनी पाणी, मुखकमल िसरे 

शेिकरी माझा दुिः ख कसे हवसरे  

पाहूहनया िुझं कर माझे जुळिी 

कष्ट् िुझे अन अन्न मज हमळिी 
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कदळी मदती    

 

 

काळया काळया शेिामंदी 

रंगी बेरंगी पीक येिी 

नािी कसलाच भेदभाव 

सगळे आनंदाने रािािी 

 

कापूस पांढरा येिो र 

िोि ज्वारीचं सोन 

माझा शेिकरी राजा 

गािो आनंदाचं गान 

 

रोज गाळूहनया घाम 

मशागि करावी लागिे 

पोटच्या लेकरा परीस 

काळजी घ्यावी लागिे 

 

उभ्या आभाळा खाली 

लेकरू एकटं सोडलं 

जशी घेिली काळजी 

पीक जोमाने वाढलं 
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दोस्त 

 

मला प्यारी िाय 

 हि हजंदगानी ची व्यथा 

माज्या देवा सांग  

मले दोस्तीची कथा 

 

करीन िुझ्यापायी  

हि हजंदगी म्या दानं र 

पदराि टाक मज्या  

दोस्तीच वान र 

 

न सांगिाबी त्याला  

कळू दे की सारं 

कधी नको वाटु देउ  

दोस्त डोईवर भार 

 

उन्ह पाऊस वायावची  

हफकीर मला नािी 

माझ्या पाठीर मजा  

दोस्त उभा िाई 

 

उभ्या हजंदगानीि एक  

सपान मला बघू दे 

फक्त एकदाच देवा  

मला दोस्त म्हणून जगु दे 

 

फक्त एकदाच देवा  

मला दोस्त म्हणून जगु दे 
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आई अांबे 

 

 

संुदर िे रूप िुझ, 

साधा िुझा भाव ग 

आई योगेश्वरी देवी, 

िुझ्या भक्ताला पाव ग || 

 

नािी कािी मागणं 

माझ िेच िुला सांगणं 

भरकटल्या मनाला, 

वाट िू दाव ग || 

 

आई अंबे जगदंबे िुझी 

लीला अपरंपार ग 

िािी घेऊनी शस्त्र 

करी हवनाशाचा नाश ग || 

 

जाग माये जाग आिा 

हकरपा आम्हावर िोऊ दे 

माया िुझी या भक्तावर 

आयुष्यभर राहू दे 

 

िूच लेकरू िूच माय 

दुधावरील िूच साय 

ऋण िुझे फेडणे मला 

या जन्मी िर शक्य न्हाय 
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 मदझी अप्सरद 

 

 

माहझया मना िूच सांगना 

असा काय केला मी गुन्हा 

हिच्या आठवणीि राहून 

अंग शिारूनी जाई पुन्हा 

 

नकळि गाठ हिची पडली 

नजरेला नजर िी हभडली 

शब्द सारे ओठांवर अडले 

समजेना असे काय घडले 

 

जशी िी माझ्या जीवनाि आली 

नव्याने आयुष्याची सुरवाि झाली 

आई बाबांची लाडकी बाहुली 

झाली माझ्या आयुष्याची सावली 

 

शब्दा पलीकडले नािे आपले 

जपूनी ठेव मोडू नको 

खूप लांबचा प्रवास आिे 

अध्याव वरिी सोडू नको 

 

अजून िुला कळले नािी 

पे्रमाचा िू झरा ग 

िू पे्रहमका लावण्यविी 

या धरिी वरची अप्सरा ग 
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िेमदचद झरद 

 

अजून एक वषव कस पटकन सरल…. 

िुझ्या पे्रमाच माप जरा जास्तच भरल 

वाढली माया अन ओढ िुझी लागली 

पे्रमाचा झरा िा फक्त वाढिच गेला 

 

दूर कािी िण िे अनायासे गेले 

नवे हजवन घेउहनया परि िे आले 

लागली आयुष्याि एक नवी चाहूल 

आले या जगाि हचऊ चे पहिले पाऊल 

 

िूझ्या संग मस्त हजंदगी िी झाली 

जीवनाि नवे-नवे रंग घेऊन आली 

येत्या पावसाि िुझी साथ अशीच राहू दे 

पे्रमाच्या सागराि मला वाििच जाऊ दे 

 

साथ िुझी लाभली, मन माझं िरल 

या सुखी संसार समोर, दुिः ख माझ सरल 

वषाव माघुनी वषव पूणव िोि गेली 

संसाराची गाडी बिरि आली 

 

िुझ्या सोबिीचा प्रते्यक िण 

नवीन आयुष्य देऊन जािो 

बंद अश्या त्या ओठांवर 

मखमली िास्य घेऊन येिो 
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फक्त तूच 

 

 

िा चंद्र हि िूच 

िूच माझा िारा 

िुझ्या एका स्पशावसाठी 

आसुसलेला बेभान वारा 

 

रािराणीचा गंध हि िूच 

मनाचा रेशीमबंध हि िूच 

वेड लावी या जीवा 

असा वेगळा छंद हि िूच 

 

एक वेडावलेली पिाट िू 

एक रम्य सायंकाळ हि िूच 

एक खवळलेला समुद्र िू 

एक वाििी नदी हि िूच 

 

या आयुष्याचे स्वप्न िू 

या जीवनाचे सत्य हि िूच 
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मी मदझदच 

 

 

सुरवंटांिील फुलपाखरू िोिा आलं असि िर  

भटकलो असिो मी िुझ्या सोबि जीवनभर 

एक मिाकाय वटवृि झालो असिो िर  

जन्मभर िुला सावली देिा आली असिी  

 

आकाशािील चंद्र-सूयव मी असिो िर  

हदवस रात्र एक केली असिी िुझ्यासाठी  

मला कोणी पिंग बनवलं असि िर  

खूप उंच उंच उडवलं असि मी िुला  

 

पक्ष्याप्रमाणे माझं जीवन असिे िर  

पंख हदले असिे िुला आकाश गाठण्यासाठी  

पण मी माझाच राहिलो िे बर झालं कारण  

िुझ्या मनाि आिा मीच घर करून राहिलोय 
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सांकल्प 

 

 

 

अजून एक वषव सरि आल 

आयुष्याच एक पण भारि आल 

जािा जािा मागे वळून पािायचं 

झाल्या चुकामधून नवीन हशकायचं 

 

लागली चाहूल नवीन वषावची 

िरी या वषावला आठवणीि ठेवायचंय 

घडल्या सुख: -दुखाच्या घटना याि 

वाईट सोडून चांगल जपायचय 

 

हदसिेय एक नव-कोर पान पुढे 

म्हणून या पानाला नािी हवसरायचं 

गिवषीला मनाि ठेवून येणाऱ्या 

नवयुगाि स्विला घडवायचंय 
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मिखथिती  

 

अस्वथथांचे थवे बांधले 

छळणारयांचा िाि मोकळा 

सोसून-सोसून िा देि पडला  

िरीिी मदाव िू उठू नको 

 

छळणारयांचा छािाडावरिी 

पाय ठेउनी िू लढू नको 

भरल्या त्या अंगणी 

रक्ताची नदी वाहिली 

 

थांबहवण्या हि दुजवन कीिी 

सुदशवन-चक्र िू हफरवू नको 

झाली कत्तल मुडदे पडले 

मुडद्यावरिी त्या हकिीिी रडले 

 

संपहवण्या हि कत्तल 

राम-धनुष्य िू पेलू नको .... 

 सोसून-सोसून िा देि पडला  

िरीिी मदाव िू उठू नको 

 

 

 

 

 

 



शब्दांच्यद वदटेवरती              शशवददस आषे्टकर 

23 
 

 

 

बदलपण  

 

 

बालपणाची आठवण आजिी िोिे, 

िरणाईचे मन त्याि िरवून जािे, 

वाटिे अजूनिी बालपणाि आसवे, 

आनंदापारी दुसरे कािीच नसावे. 

 

हवश्व िे माझे आई आहण बाप, 

कशाची हचंिा न कशाचाच िाप. 

चेिऱ्यावरिी स्स्मििास्य असावे 

नािीिर रडून घर डोक्यावरी घ्यावे. 

 

आजिी वाटिे लिान िोऊहनया जावे 

नको िे दुख, फक्त आनंदाि जगावे. 
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एकद शिवदांत सांध्यदकदळी   

 

 

दररोजच्या आयुष्यािील 

एका हनवांि संध्याकाळी 

आजपयंिच्या जगण्याचा 

हिशोब लावि बसलो िोिो 

 

गोळाबेरीज करिा करिा 

िािाि कािीच मावल नािी 

जगण्याची िीच रीि पाहून 

मी िळूच िसलो िोिो 

 

जसे िण जीवनाि आले 

िसेच िे हनघूनिी गेले 

आठवणीच्या रपाि िे 

स्वि:लाच मागे पािि िोिे 

 

हकिीिी हिशोब मांडला िरी 

िािी कािीच उरि न्हविे 

आयुष्य अजून सरले न्हविे 

अजून हजंकायचे बाकी आिे !! 
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शदशद  

 

 

प्रते्यकाला अस का वाटि 

नक्कीच कुठे िरी अडिय, 

कोणिेिी कारण नसिाना 

माझ्याच बाबिीि िे का घडिंय. 

 

कािीच चूक नसिाना 

... आपण स्वि:हून िरायचं, 

समोरच्याने मात्र मीच बरोबर 

अस सांगि सगळीकडे हफरायचं. 

 

मला मान्य आिे जरा अवघड असि 

िरीिी 'नािी' म्हणण हशकायला िव, 

आयुष्याकडे परि एकदा 

आपण नव्याने पािायला िव !! 
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गुढी ..... 

 

 

आपण सिि उंच उंच जाऊ 

िरीिी पाय जहमनीवरच ठेऊ 

साडी चोळी अपवण करनी 

घरच्या लक्ष्मीला सन्मान देऊ 

 

साखर िार घालुनी गुढीला 

मनामनाि गोडवा ठेऊ 

कलश प्रिीक भाग्याचे 

हदली ओजंळ भरून घेऊ   

 

काठीचा आिे भक्कम आधार 

मोठ्यांच्या सावलीि राहू 

अशीिी गुढी उभारू भाग्याची 

आयुष्याि भर पडेल आनंदाची 
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शब्दत…. 

 

 

एका कहविेच्या कवीला 

दुसऱ्या कवीने हवचारलं 

काय भेटि िुला 

िे असं शब्दाि हलहून 

 

िो बोलला 

कधी गालावर िास्य, 

कधी येिं डोळ्याि 

पाणी हिच्याकडे पाहून 

 

माझ्या मनािलं सारं 

मला सांगिा येि 

लिान मूल िोऊनी 

परि रांगिा येि 

 

हिला शब्दाि बांधिाना 

मी मलाच हवसरिो 

आकाशािले ढग बनून 

पाऊस िोऊन बरसिो 
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िवदस 

 

 

बागेि उडणाऱ् या फुलपाखरांची 

मजा कािी औरच असिे 

 

आकाशाि उंच उडणाऱ् या घारीचंी 

िऱ्िा कािी न्यारीच असिे 

 

माणसांचे जीवन कािी असंच असिं 

याि कधी सुख िर कधी दुिः ख असिं 

 

सुखदुिः खाच्या वाटेवरिी 

न डगमगिा पुढे चालावे 

 

या साऱ्या कल्पनेच्या दुहनयेि 

िे जीवन आनंदाने जगावे 

 

िा जीवनाचा खडिर प्रवास 

कधीिरी संपणारा असिोच 

 

 

 

 

 

 

 



शब्दांच्यद वदटेवरती              शशवददस आषे्टकर 

29 
 

 

 

 

पैसद 

 

 

या देशाि पैसा आिे मोठा 

त्याच्यासमोर माणूस आिे छोटा 

गररबांवर करिील श्रीमंि राज 

श्रीमंि बनवून त्यांना चढेल माज 

 

पैशामुळे भांडणे वाढिील 

न्यायालयाि खटले चालिील 

पैशासाठी िोिे अपिरण 

त्यांचे येथे जवळ मरण 

 

पैशासाठी िोिो कोणाचािी खून 

कोणालािी कधीिी टाकिाि मारून 

त्यामुळे देशाि पैसा आिे बेकार 

त्यासाठी हकिीिरी िडपिाि कामगार 

 

ज्याचा आिे स्खसा पैशाने गच्च 

त्यालाच आिे मान सवावि उच्च 

म्हणून म्हणिाि कािीिी गमवा 

पण थोडे िरी पैसे जरर कमवा 
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िशतशबांब 

 

का जगिोस असा 

दुसऱ्याच्या सांगण्यावर 

यावरून एकच समजिं 

िुझं कािीच अस्स्तत्व नािी 

 

का करि नािीस िू 

िुझ्या मनाला पटेल िे 

यावरून एकच हदसिं 

िुझ्याि कमी आत्महवश्वासाची 

 

का पळिोस असा िू 

इिरांच्या पाठीमागे 

यावरून एकच समजिं 

िुझ्याि कमी हिमिीची 

 

सोडून दे िी वाट जुनी 

कर एक इहििास नवा 

आिा आिे एकच ध्यास 

अहजंक्य िू व्हावा 

 

कारण…….. 

 

हवश् वाि िुझी हकंमि 

फक्त एक हटंब आिे 

पण इथं प्रते्यकाच्या मनाि 

िुझं एक प्रहिहबंब आिे 
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झरद 

 

 

 

जीवन एक झरा आिे नेिमी वाििोच 

पाण्याने कधी थांबायचं हशकलय का? 

खूप खूप उंच जाणार झाड 

स्वििः च्याच कमरेि कधी वाकलय का? 

 

सगळे हमळि असिाना देखील 

माणूस समाधानी झालाय का? 

रडल्यावर आईने कुशीि घेिल्यावर 

गालाि िसिानाच मुल पाहिले का? 

 

जीवन जगिाना सारखं वाटि राििं 

भूिकाळाि माझं कािी िरवलय 

खूप रडवल असेल सगळ्यांना 

पण एकदा िरी कुणाला िसवलय का 

 

स्वििः  मधे्य जगिाना िुम्ही एकदा िरी 

दुसऱ्यासाठी कािी िरी माहगिलय का 
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तुझेच िदव 

 

 

गंुिलो िोिो मी िुझ्याि 

िी चूक नव्हिी माझी 

िणािणाला साथ देणारी 

िी हप्रि िोिी िुझी 

 

वाटले मला एकेकाळी 

कुशीि िुझ्या असावे 

दोघेच फक्त आपण हिथे 

हिसरे कोणी नसावे 

 

पण 

 

अंगणािल्या रांगोळीि 

िूच रंग भरले 

िोि आली संध्याकाळ 

आहण आयुष्य हिचे सरले 

 

लिाि ठेव एकच आिा 

सोडून जािाना माझे गाव 

माझ्या हृदयावरिी 

कोरले िोिे िुझेच नाव 
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ती  

 

 

जशी उन्हामधे्य िळूच  

येिे पावसाची सर  

िशी असावी सोबि  

िी माझ्या आयुष्यभर  

 

जणू माझीच िी सावली  

अशी असावी हिची छाया  

दोन िणाचे िे भांडण  

पण असावी जीवापाड माया  

 

एका िणासाठी पण  

जीव खाली वर व्हावा  

दोघांचा जसा एकमेकाि  

श्वास अडकून रािावा  

 

िू आहण मी हिथं  

दुसरं कोणीच नसावं  

एकमेकांचं िे पे्रम  

फक्त डोळ्यािूनच हदसावं 
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खरच मलद एक करदयच आहे  

 

 

खरच  मला  एक  करायच  आिे .... 

            एकदा  िे  जग  हजंकायचं  आिे 

            पण  िे  जग  हजंकिाना  मला 

            एकदा  िरी  िरायचं  आिे. 

 

खरच  मला  एक  करायच  आिे .... 

            माझे  लक्ष्य  पार  पडायचे  आिे  

            िे  लक्ष्य  पार  पाडिाना मला 

            शेवट  पयंि  लढि  रािायचे  आिे . 

 

खरच  मला  एक  करायच  आिे .... 

            सवावना  प्रकाश   दयायचा  आिे 

            पण  प्रकाश  देण्यापूवी  मला 

            हदव्यासारखे  जळि  रािायचे  आिे . 

 

खरच  मला  एक  करायच  आिे .... 

            पिंगासारखे  उंच  उडायचे  आिे 

            पिंगासारखे  उंच  उडिाना  दोरी बनून 

            जहमनीवर  पण  रािायचे  आिे . 

 

खरच  मला  एक  करायच  आिे .... 

            मला  पे्रमाि  पडायचं आिे 

            पण  खूप  खोल  जाण्यापूवी 

            परि  काठावर  परिायचे  आिे. 
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चदं्र, फुले, मगृ, तारे येती 

जसे धररत्रीवर 

तशी कववता ररझववत येत े

ई सावित्यावर 

 

खपु सार् या कववता वाचण्यासाठी 

आपल्या सुंदर कववतांचा आनंद इतरांना 

दणे्यासाठी 

 

ई-काव्यमैफ़ल 

 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

9987737237(Whatsapp) 

                 - 
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