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 शिेमळा  िा माझा पहिला कहविा सांग्रि आपल्या िािी दिेाना मला 

आनांद िोि आि.े 

लिानपणापासून मला कहविा वाचण्याची खूप आवड िोिी. त्यानांिर मी 

चारोळ्या हलिायला सुरवाि केली. मिशे मोरे सराांच्या हिरवां रान पाऊस काळ 

ि ेकहविासांग्रि वाचून झाल्यावर शेिमळा िा कहविा सांग्रि हलहिला. सुट्टीच्या 

कदवसाि शेिाि िाऊन हनसगावची िी हनमुळिी काया पाहून शब्दरचना झाली व 

शेिीवरील कहविा हलहिल्या. 

भगवान कस्िुरे याांनी मला अनेकदा प्रोत्साहिि केले. त्याांचे व आपल्या 

सवाांचे ऋण मानिे. 

सवाांच्या पसांिीस माझा िा कहविा सांग्रि पडेल हि नम्रिापूववक अपेिा. 
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अपवणपहत्रका 

 

मनाच्या कोपऱ्याि अांधकाराला दरू सारून प्रकाश हनमावण करणाऱ्या  

कस्िुरे भगवान 

याांना अपवण 
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१ ढग दाटुहनया आले 

 

ढग दाटुहनया आले  

झाला पाउस पाउस  

थांडगार सुटलाय वारा  

मला हभिण्याची आस 

 

ढग दाटुहनया आले  

सारा हचखल हचखल 

पाय भरवावे त्याि  

अस मनाला वाटलां 

 

ढग दाटुहनया आले 

गेल रान बिरून 

गविाच हिरव धान 

गािांय गोड गोड गान  

 

ढग दाटुहनया आले  

पिी सैरावैर झाले 

ओढ खोप्याची लागली  

झेप घेऊन पळाले  

 

ढग दाटुहनया आले 

आि ेखर का? स्वप्न 

येरे येरे पावसा िू  

उगव मािीिलां रत्न. 
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२ आस पावसाची 

 

रांग भरला भरला  

काळा हनळा आभाळाि  

आस पावसाची लागे 

धडधड िोई काळिाि  

 

रान हशवार सुकलां  

गवि गेलां िोरपळून  

पिी कफरिी आकाशी 

व्याकूळ िृष्णेला घेऊन 

 

येरे येरे पावसा 

िुला पाण्याची रां आण  

टाक हभिवून धरिी 

उगव कक रां हिरवां सोन. 
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३ शेि  

 

काळ्या काळ्या मािीमांदी 

आि सोनां उगवलां  

शेि हशवार फुलून  

रान हिरवगार झालां  

 

गविाच हिरव पान  

गोड गोड गाि गान 

 

डोलुहनया वाऱ्यावरिी  

शेिाला त्या फुलविी 

 

शेि माझी िन्मभूमी  

शेि माझीच माउली 

आांब्याच्या त्या झाडाखाली  

दिेे प्रेमाची सावली  

 

पाटा पाण्याचा शेिाि  

पाणी खळखळ वािि 

पिी पाण्याि हभिून  

छान खेळ खेळिाि.. 
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४ मी शेिकरी 

 

काळी आई हिरवां सोनां  

त्याच्यावर माझां िगनां  

 

गुरे वासरे माझे सोबिी  

मी शेिकरी राबिो शेिावरी 

धन धान्य पाला पाचोळा  

सारे पिी िोऊनी गोळा  

फुलून िािे माझी नगरी 

मी शेिकरी राबिो शेिामांदी  

 

ढवळ्या पवळ्या सखे सोबिी  

उन पावसाििी िी राबिी  

त्याांची िोडी िाय मला प्यारी 

मी शेिकरी राबिो शेिामांदी.. 
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५ माझ शेि  

 

आि लखाटून गेल  

माझां शेि हिरवळीनां  

असां फुलुहनया उठलां 

मदमस्ि धन धान 

 

झाला दमदार पाऊस 

साांर पाणी पाणी झालां 

काळ्या मािीमांदी आि 

िणू उगवलां सोनां 

 

माझां शेि माझी आस  

लागलाय त्याचा ध्यास  

त्याच्याहवना िगनां ि े

वाटे आिा वनवास. 
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६ शेिमळा  

 

हिरव्या सोन्याची िी खान 

आि गेली बिरून  

मोत्यापरी उगवले 

शेिमळ्यािले धान 

 

कापसाला शुभ्र रांग  

िाठ उभारल्या िुरी 

सर धावि सुटल्या 

कापूस वेचाण्यास पोरी 

 

झाड आांब्याचां िे उभां  

मळ्याच्या त्या मधोमध 

येिा झोका वाऱ्याचा िो  

िुटून पडिे िी कैरी 

 

ित्रा भरली मळ्याि 

गेला सिूहनया मळा 

भोविाली गविाने 

गुांफल्याि हिरव्या माळा... 
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७ कष्ट  

 

िृष्णा पाण्याची लागली 

िीव करी ओढिान 

कष्ट िीवापाड केले  

िरीिी वैराग्याच िीन 

 

कष्टाला या माझ्या देवा  

आि ेमािीचां रां मोल 

उभा उांच डोंगरिी 

आि कदसिोय खोल 

 

काळ्या मािीि राबून 

अांग घामाघूम झालां 

पाऊस नसिाना ओसरीि  

कशी फुटली र ओल. 

 

             ओ … 
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८ शेि हशवार 

 

पाट्यावरचां पाणी 

खळखळ वाििां 

मोर नाचे थुईथुई 

मन ि ेगानां गािां  

 

काळी आई माझी  

आि नटून गेली  

शेि गेलां फुलून 

िाद ूहनसगावने केली 

 

बिरून गेला हशवार  

दाटून आल हपक 

 

आि माझ्या कष्टाला  

लागल का र दषृ्ट 

 

शेिहशवाराि माझ्या  

गाय खािेय चारा  

ककिी छान वाटिो  

सुटलेला गार वारा.. 
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९ पाऊस आला  

 

येनां सकाळच्या पारी 

आला पाऊस िो आला  

सूयव घेऊन ककरणाांना 

काळ्या ढगाआड गेला 

 

काळ्या काळ्या आभाळाचा  

ढग पाण्यानां भरला  

टीप टीप थेंबािूनी 

खाली पाऊस उिरला  

 

ओली चचब झाली धरिी 

गांध मािीचा पसरला 

झाडे डोलिी मौिेने  

वादळ वारा िो सुटला 

 

ककिी पाऊस िो छान  

धो धो आि र पडला  

ऐकून ढगाांचा िो नाद 

िणू मृदांग गुांिला.. 
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१० िणभराचा पाऊस 

 

आलां दाटून आभाळ 

िणू झाली सांध्याकाळ  

ढगाि बुडून गेलाकदस 

आला िणभराचा पाऊस 

 

ककिी लागली िोिी आस  

पार नुसिाच िोिा भास 

मन ि ेझाले र उदास 

आला िणभराचा पाऊस 

 

चार थेंब टपकली  

अन िी नािीशीच झाली 

उडून गेला रां हवश्वास 

आला िणभराचा पाऊस... 
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11 काळ रान उनाडलां  

 

पाऊस लोपला लोपला  

आभाळ पडलाय कफक्क  

आि मुरझुहनया गेली 

मया मळ्यािली पीक  

 

दवे रुसला मयावारिी 

लेकर भोगिाि भोग 

त्याांच्या पोटी लागलीय 

मुठभर दाण्याची र भूक 

 

मऊ मऊ िोि रान  

झाल खडिर उनाड 

दषृ्ट लागली रानाला  

पदरी पडलांय दुुःख.. 
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१२ शेिकऱ्याच हिवन  

 

रखरखत्या उन्िाि  

नरडी घेऊन ििान 

बाप राबिो शेिाि  

घेऊन बैलाांच वािन 

 

त्याचे कुिून गेले डोळे 

झालाय िो दहृष्टिीन  

लपलेल्या ढगामध्ये 

वाट पावसाची पाहून 

 

दवे कोपालय आिा  

झाली सारी दाणादाण  

िाि थरथर कापे  

अांगी नािी अवशान 

 

ककिी दयनीय िाय 

शिेकऱ्याांचां हिवन.. 
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