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मनोगत
थोडा वारसा बाकी आरसा
साधारणपणे १९७२ पासनू नकळिच
कहविा लेखन सरू
ु झाले. िेव्िा कल्पनािी नव्ििी
की िा छंद इिकी वषे हटके ल आणी कधीकाळी
एखादा कहविासंग्रि प्रकाहिि करु.
थोडा वारसा अस हलिीण्यामागच कारण
म्िणजे माझ्या सदु वै ाने मला बालकवी ठोमरे याच
ं ा वारसा हमळाला आिे.
बालकवी ठोमरे माझे आजोबा. माझ्या आईचे सख्खे काका. अथाकि ठोमरे
घराण्यािील अपमत्ृ यंमू ळ
ु े िा वारसा फक्त सांगण्यापरु िाच बाळगू िकिो. पण
त्यांचे आिीवाकद असल्याहिवाय माझ्या कहविा आज िजारांच्या टप्पप्पयापयंि
पोिोचचू िकल्या नसत्या.
आिा बाकी आरसा म्िणजे कहविा हलिील्यानिं र आपणच
हिच्याकडे आरिािल्या प्रहिहबंबासारख पािाि हिच्यािले दोष दरू करि
हिच्याि परीविकन करीि रािाणं. आज इिक्या वषांनंिर सध्ु दा मला कहविा
कळली आिे असे म्िणणे धाडसाचे ठरे ल. सिि वाचि रािाण आहण
हलखाणाि सधु ारणा करीि रािाण िाच आिा हनत्य परीपाठ आिे. माझ्या
कहविा इिरांना आवडिाि िा माझ्यासाठी बिुमान आिे.
कहविा हलिील्यानंिर िी इिरांनी वाचावी िी अपेिा असिेच.
माझ्या हनवत्तृ ीनिं र माझ्या चारोळयाच
ं े "मनोगि" नावाने पहु स्िका छापनू
माझ्या कुटुंबीयानं ी िी अपेिा पणू क के ली . िसेच २०१७ साली माझे मेिुणे
श्री. श्रीपाद डंके यांनी "अस्वस्थ मनाच्या ओळी" या नावाने १०० कहविांचे
पस्ु िक प्रकाहिि के ले व िे परीहचिांमधे हविररििी के ले. मी त्यांचा मनःपवू कक
आभारी आिे.
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सध्याचे यगु घरबसल्या जगाची सफर करण्याचे आिेि. घरबसल्या
िॉहपंग, घरबसल्या िजारो लोकांिी संपकक करण्याचे आिेि. ई सािीत्य या
प्पलसटफॉमक वर असलेली असंख्य प्रकािने पािून आहण िजारो जणांिी जोडले
जाण्याची िमिा पािून मीिी आयोजकांिी सपं कक साधला. त्याच्ं या
प्रहिसादािनू च िा "सचु ल्या जेव्िा ओळी" िा काव्यसग्रं ि आकाराला येि
आिे. ई साहित्याच्या आयोजकांचा मी अत्यंि आभारी आिे. ई साहित्याच्या
वाचकांना कहविा आवडिील अिी अपेिा.
हिरीष परू
ु षोत्तम मोराणकर
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अपकणपहत्रका
अजनू त्या लिान आिेि..
अजाण आिेि..
जाणत्या वयाि त्यांनी
खपू वाचन करुन नेणिं व्िावं
अिी अपेिा आिे
त्या हचमण्या नािींना
हच. हनहमषा, हच. स्पिृ ा
आहण हच. मण्ृ मयीला....
िा संग्रि सस्नेि .........
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अनुक्रम
१. मज सच
ु ल्या जेव्हा ओळी
२. आत्ममग्न
३. अतिथी
४ . कानोसा
५. मजेि गावे
६. मौनाचे स्वर
७. थेंबकळ्या पावसाच्या
८ . आिा न कुठली भीिी
९. सगं ि
१०. पाखरू
११. नाही धमााचा आचार
१२. सका स
१३. डोह
१४. स्वप्न
१५. आभाळ साक्ष
१६ . तजप्सी
१७. ऐल नाही
१८. सदैव असिो
१९. बंद बंद असिे
२०. मेघ
२१. तकनार ओली होिी
२२. हळवे सुगंध
२३. मैत्री
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२४.
२५.
२६.
२७.
२८.
२९.
३०.

झुला
वर शांि शांि
तनिांि
रांगोळी
छाया
अथांग सागर
स्वर गतहवरलाआव्हान
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१. मज सुचल्या जेव्हा ओळी
मज सचु ल्या जेव्िा ओळी
िो सयू क थबकला िोिा
अन उजाडण्यापवू ीचा
नभी काळोख दाटला िोिा
मज सचु ल्या जेव्िा ओळी
पाऊस थांबला िोिा
अन मनी ओलसर िेव्िा
मदृ गंध पसरला िोिा
मज सचु ल्या जेव्िा ओळी
थडं ीची दल
ु ई िोिी
अन िाल हिरवळीवरिी
पसरली धक्ु याची िोिी
मी हलिील्या जेव्िा ओळी
िब्दाि
ं ी जोडीि नािे
हनःिब्द मनाच्या िेव्िा
आभाळ सािीला िोिे
१३/०६/२१
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२. आत्ममग्न
आभाळ आंधळे झाले
अन स्वप्पनहदलासा सरला
अंधारल्या रात्रीि का
आज अबोला उरला
आिक सरू मंद वाि
चंद्रिी हफका हफका
अबोल आज वाटिी
िािं सार्या िारका
दिा हदिास व्यापिे
एक गढू आिकिा
अबोल या मनी झरे
खोल खोल िािं िा
िािं िेि आज का
मी अबोल-अबोल सा
अधं ारल्या रात्रीि या
मीच आत्ममग्नसा
िी आत्ममग्निा
मनाि खोल हझरपिे
िी अबोल अबोलिा
मनासवेच बोलिे
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का न कळे मनास या
अंधार आज भाविो
िा अबोला न बोलिा
खपू खपू बोलिो
१३/०६/२१
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३. अशिथी
आत्मा िा अहिथी
देिाच्या कुहटरी
श्वास दोन श्वास
हवसावला
ठाऊक आपल
ु ा
यगु ाब्द प्रवास
िरीिी कौिक
ु ा
आसावला
अहस्ित्त्तत्व यगु ाच
ं े
भास िे िणाच
ं े
िरीिी जीवनी
हस्थरावला
श्वासाच
ं े िे ओझे
ठे ऊहनया मागे
जाणे या पढु ल्या
प्रवासाला
आत्मा िा अहिथी
देिाच्या कुहटरी
श्वास दोन श्वास
हवसावला
हवसावला.....
१७/०९/२१
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४ . कानोसा
घेिा कानोसा नभाचा
चंद्र चांदणे उधळी
ग्रि िारकांचे धन
मेघा मेघास उजळी
घेिो कानोसा सागरी
वेध सवु णक मासळी
थेंब पाझरे स्वािीचा
बने हिपं ल्याि मोिी
घेिा कानोसा िणांचा
कािी लागिेच िािी
सार्या जन्ु या आठवाच
ं ी
मोिी भारलेली मािी
घेिा कानोसा मनाचा
हदसे स्वप्पनांचेच जाळे
िणी दाटिो काळोख
िणी अंबर उजळे
आिा कानोसाच फक्त
िािी उरल्या िणाच
ं ा
आयष्ु याच्या संध्याकाळी
मनी उरल्या स्मिृ ींचा
२४/०९/२१
14

५. मजेि गावे
मजेि गावे सरु े ल गाणे
हवसरून सारे ददक हदवाणे
आयष्ु याच्या रस्त्यावरिी
ऊन्ि सावली असे सोबिी
सावलीस मग धरून िािी
ऊन्िास घालीि नवे उखाणे
मजेि गावे सरु े ल गाणे
मनासारखे कधीच येथे
कुणा न सारे येथे हमळिे
जे हमळाले गोड माननू ी
गमावलेले हवसरून जाणे
मजेि गावे सरु े ल गाणे
हवसरून सार्या व्यथा वेदना
दरू सारूनी सगळया हचंिा
सरू िोधनू ी नव्या गीिाचे
छे डीि जावे रोज िराणे
मजेि गावे सरु े ल गाणे
०२/१०/२१

15

६. मौनाचे स्वर
मौनाचे स्वर कंठी जळ
ु ले
अन गीि नव्याने उलगडले
स्फुरले जे मग िब्दांवाचनू
गीि मनाने गणु गणु ले
मौनाचे स्वर कंठी जळ
ु ले
िब्द मनी का अडखळले
सांहगिले जे नजरे मधनू ी
भाव ियािनू उलगडले
मौनाचे स्वर कंठी जळ
ु ले
सारे िनमन गणु गणु ले
िार छे डली नकळे कुठली
सप्तस्वर मग दरवळले
मौनाचे स्वर कंठी जळ
ु ले
नकळि सारे उलगडले
भाव मनीचे नभाि हदसले
झंकारि मन लखलखले
१९/०८/२१
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७. थेंबकळ्या पावसाच्या
थेंबकळया पावसाच्या बिरल्या मनाि
गंध वादळाचे भरले दाटल्या नभाि
गंध ओल मािीचा िा मनी दाटलेला
हचबं हचबं साज उरला उरी भारलेला
इद्रं धनू साकारे या ऊन्ि पावसाि
थेंबकळया पावसाच्या बिरल्या मनाि
धार पावसाची त्याला साथ वादळाची
धदंु आठवांच्या सगं े नदी आसवाच
ं ी
िोकडा हकनारा माझा िटु े वादळाि
थेंबकळया पावसाच्या बिरल्या मनाि
मेळ कधी जमिो येथे ऊन पावसाचा
सोबिीस उरिो माझ्या खेळ सहं चिाचा
लपंडाव चाललेला हदसे ना मनाि
थेंबकळया पावसाच्या बिरल्या मनाि
थेंबकळया पावसाच्या बिरल्या मनाि
गंध वादळाचे भरले दाटल्या नभाि
१३/०६/२१
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८ . आिा न कुठली भीिी
िेल हदव्यािील सपं ि आले
हवझू लागल्या वािी
काळोखाच्या िमरस्त्यावर
आिा न कुठली भीिी
हदवसभराचा प्रवास सरला
सांजावि आले
नभांगणािील पिी आिा
घरटयािी आले
मावळणार्या भास्करास ना
आिा कसली हििी
कािरवेळी अवहचि यावे
नयनी का पाणी
सरू कालचे मनाि घमु वी
आठवणींची गाणी
हफरिी आिा फे र धरूनी
सध्ं याछाया भविी
उजाडिा िा हदवस मनािी
िोिे माझ्या कािी
आयष्ु याच्या सायक
ं ाळी
मनी न उरले कािी
मौनािी संवाद सांधिी
आयष्ु याच्या हभंिी
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िेल हदव्यािील सपं ि आले
हवझू लागल्या वािी
काळोखाच्या िमरस्त्यावर
आिा न कुठली भीिी
१६/०३/२१
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९. संगि
अिं न याचा कधी कुणाला
कोणालािी ठाऊक नसिो
आयष्ु याची संगि घेऊन
प्रवास आपला चालू असिो
कधी िवीिी हमळिे संगि
आयष्ु याला येिे रंगि
कधी नकोिी िोिा सोबि
िोिे आयष्ु याची फसगि
कुठली सोबि दोन िणांची
संगि कुठली यगु ायगु ांची
कधी न उमगे ललाटरे षा
हलिीली आपल्ु या भाळावरची
वाटेमधले खाच खळगे
सोबिीलािी ठाऊक नसिी
सगं िीिल्या वाटेमधे
हवहचत्र वळणे खपू च असिी
कधी कोणत्या वळणावरिी
सगं ि आपली सपं ि असिे
कािीच नािी पढु े जेथनू ी
अिा हठकाणी थांबि असिे
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हिथनू पढु च्या वाटेवरिी
कुणा कुणाची संगि नसिे
पावलांचे ठसे मागिु ी
हनघनू जायचे पढु ेच असिे
२४/०९/२०

21

१०. पाखरू
कुणी सागं िं, कुणी नािी
कुणी लपविं मनाि
हभरहभरणारं एक पाखरू
असिं प्रत्येकाच्याच मनाि
कधीिरी, कुठे िरी, कुठूनिरी येिं
मनामधेच कुठे िरी घरटं आपलं बांधिं
कळि नािी िाकलनू द्यावं की
रािू द्याव मनाि
हभरहभरणारं एक पाखरू
असि प्रत्येकाच्या मनाि
मनामधल नभ आणी मनामधलच
ं अगं ण
सगळच त्याला द्याव लागिं भेटीमधे आदं ण
वळचणीला कधी बसिं
कधी झेपावि नभाि
हभरहभरणारं एक पाखरू
असिं प्रत्येकाच्याच मनाि
कधी गािं गाणं िर कधी टोच मारिं
कधी मनाला सांभाळिं िर कधी दरू लोटिं
उमजि नािी काय आिे
कधी त्याच्या मनाि
हभरहभरणारं एक पाखरू
असि प्रत्येकाच्याच मनाि
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कधी सकाळी िाळी देिं प्राचीच्या अगं णाि
कधी दरू दरू उडिं सांजावलेल्या नभाि
िळूच येऊन बसिं परि
मनामधल्या झल्ु याि
हभरहभरणारं एक पाखरू
असि प्रत्येकाच्याच मनाि
पाखरू म्िणजे दडलेलं मनामधलं मन
मनाला समजवणारं आपलच असिं मन
िरीसध्ु दा उमगि नािी
काय त्याच्या मनाि
हभरहभरणारं एक पाखरू
असिं प्रत्येकाच्याच मनाि
०७/०९/२०
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११. नाही धमााचा आचार
नािी धमाकचा आचार नािी कमाकचा हवचार
कसा सरावा मनाि कधी लपला हवकार
पाप काय पण्ु य काय नािी कधी समजले
भले बरु े वागिानं ा मन नािी सावरले
नािी टाळला कधीिी देि धमक व्यविार
कसा सरावा मनाि कधी लपला हवकार
सारे सहं चि गाठीचे गेले कधीच सरून
आिा प्रारब्धाचे भोग उभे प्राक्तन िोऊन
नािी सोबि कुणाची पैलिीर हदसे दरू
कसा सरावा मनाि कधी लपला हवकार
पण्ु य िोधीि हफरलो पाप सिज भेटले
नको नको म्िणिांना कसे गळयाि पडले
आिा धमक अधमाकचा मन करिे हवचार
कसा सरावा मनाि कधी लपला हवकार
नािी धमाकचा आचार नािी कमाकचा हवचार
कसा सरावा मनाि कधी लपला हवकार
२८/०२/२१
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१२. सका स
आयष्ु याचा हविाल िबं ू
जीवन त्यािील असिे सकक स
षहिपंचु े प्राणी त्यािील
करीि असिी सदैव कसरि
हववच
ं नाच
ं े सदैव ओझे
ऊंच आपल्ु या हिरी घेऊनी
डौलदार िे चालि असिे
िोल आपला सिि सावरूनी
कधी िोऊनी जीवन उलटे
िािावं रिी चालि असिे
अनेक चेंडू एकावेळी
अलगद फे कि झेलि असिे
सभोविीने चक्र मत्ृ यचू े
सदैव त्याच्या हफरिच असिे
हििाफीने चक
ु वीि फे रे
अहभवादन िे करीि असिे
मनाि त्याच्या एक हवदषू क
सदैव दडूनी बसला असिो
कोलांटी उडी मारुनी
िसवि त्याला हनत्य ठे विो
एक मख
ु वटा सदा मख
ु ावर
िासण्याचा िो ठे वि असिो
आगहिक िोिो अश्रू जेव्िा
िासण्याि िो लपवीि असिो
आयष्ु याचा हविाल िंबू
जीवन त्यािील असिे सकक स

१३/०६/२१
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१३. डोह
देिाचा िा डोि
मनी डिुळिो
िरंग उठिो
िळापास ।
पापाची चािूल
पण्ु याची िी भल
ू
रें गाळे सिि
आसपास ।
धमक कमक आणी
प्रपंचाचा भार
पेलवेना आिा
आयष्ु यास ।
हिष्ठिो अजनू ी
भक्तीच्या दारािी
ठे ऊन मनािी
मोिपाि ।
िरी या देिास
मक्त
ु ीचीच आस
जीव व्यथक िोिो
कासावीस ।
देिाचा िा डोि
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मनी डिुळिो
िरंग उठिो
िळापास
िळापास ।।
१५/११/२१
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१४. स्वप्न
दरू दरू हििीजािी
स्वप्पन एक िरळिे
कुणी अनाम पाखरु
िीळ हिथे घमु विे
प्रकािाचा पदरव
मंद कानावर येिो
उगवत्या हदवसािी
मक
ु ा सवं ाद साधिो
हििीजािी पािीलेले
स्वप्पन मनाि लपिे
आणी कािरवेळेची
वाट पािाि थाबं िे
०४/०६/२१
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१५. आभाळ साक्ष
झाले हनरभ्र आकाि
आला प्रकाि प्रकाि
गेले हनघहू नया दरू
मनी साचले मळभ
कािी साचले मनाि
नािी मांडले िब्दाि
सार्या िब्दांनीच िोिी
दरू सारली ओळख
आज अचानक मनी
िब्द आलेला धावि
सरू सामावि नभी
आकारले एक गीि
गीि आकारास येिा
िब्द सारे नादावले
नभ उजळून आले
सािी आभाळ उरले
१३/०६/२१
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१६ . शजप्सी
कधी कधी वाट सोडून
अनवट वाटेनं चालावं
मनामधलं गणु गणु णं
ओठांवरिी आणावं
वाटलं िर कधी कधी
मक्त
ु पणे िसावं
वाटलं िर मोठयानं
कधी कधी रडावं
ििाणपण बाजसू ठे ऊन
वेडयागि कधी वागावं
वाटलं िर अधनु मधनु
मनमरु ाद नाचावं
नेिमे ीच कसं बरोबर वागणार
कधी कधी चक
ु ावं
चक
ु लकी आपल्यावर
आपणच िसावं
कोण काय म्िणेल असा
हवचार न करिा जगावं
आयष्ु याच्या प्रवासाि
हजप्पसी िोऊन भटकावं
२०/०५/२०१८
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१७. ऐल नाही
जीवनाला ऐल नािी
जीवनाला पैल नािी
बंध िे िोडू पािािो
एवढेिी सैल नािी
जीवनाला खेद नािी
जीवनाला खंि नािी
एवढे िे भोगणे की
भोगण्याला अिं नािी
जीवनाला रूप नािी
जीवनाला रंग नािी
थाबं लेल्या या िणांना
जीवनाचा सगं नािी
जीवनाला आस नािी
जीवनाला ध्यास नािी
जीवनाि आज उरला
कोणिािी श्वास नािी
२४/११/१८

31

१८. सदैव असिो
सदैव असिो
आपल्या सोबि
िो श्वासिी
आपला नसिो
कुणास ठाऊक
कसा न ठाऊक
कुठवर सोबि करिो
२९/११/२१
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१९. बंद बंद असिे
आठवणींचे दार आिािा
बंद बंद असिे
कुणी न येिे आि ियािनू
बािेर कुणी ना जािे
कधीकाळच्या अस्िीत्त्तवाच्या
आि लपल्या खणु ा
स्मरणाििी ना आज कुणाच्या
उरल्या पाऊलखणु ा
जनु ी परु ाणी उदास छाया
परी हभंिीवर उरिे
आठवणींचे दार आिािा
बदं बदं असिे
मण्ृ मय सारी हवरघळली अन
हभंिी उघडया पडल्या
वीट वीट िी हदसू लागली
हदसू लागल्या खपल्या
मनाि िरीिी भग्न वास्िच्ु या
स्वप्पन कालचे लपिे
आठवणींचे दार आिािा
बदं बदं असिे
कुणी न येिे आि ियािनू
बािेर कुणी ना जािे
१३/०९/२१
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२०. मेघ
हििीजाि उमटिे रे घ
मग मनी उिरिो मेघ
आकाि उमलिे थोडे
अन प्रकाि धावि येिो
हििीजाि थबकिो सयू क
अन समीर वाििो मंद
मेघािी लगटून िेव्िा
धाविो.... एक मद्गृ ंध
मग मेघच बननू दिू
संदि
े दरू चा देिो
अन िापल्या धरे ला
िण एक आपला स्मरिो
१९/०९/२१
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२१. शकनार ओली होिी
नभ उिरून आले िोिे
अन सांज पेंगली िोिी
झक
ु लेल्या पापणीची का
िी हकनार ओली िोिी
नभ दाटुन आले िोिे
मेघांची भविी दाटी
झक
ु लेल्या पापणीची का
िी हकनार ओली िोिी
नभ बरसनू गेले िोिे
आषाढ श्रावणासगं े
झक
ु लेल्या पापणीची का
िी हकनार ओली िोिी
सार्याच िणांच्या भविी
हवरलेली एक किाणी
झक
ु लेल्या पापणीची का
िी हकनार ओली िोिी
१३-०६-२१
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२२. हळवे सुगंध
िळवे सगु धं सजवावे
िना मनाला हभजवावे
आयष्ु याने गि काळाच्या
आठवणीिच हविरावे
िळवे सगु ंध सजवावे
िणा िणांना उकलावे
मनाि फुलल्या पष्ु पकळयांचे
अत्तर हिपं ण उधळावे
िळवे सगु ंध सजवावे
मनाि वेडया रुजवावे
आयष्ु यािील हवकल िणानं ा
सरू सगं ीिी खल
ु वावे
२९-०७-२१
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२३. मैत्री
मैत्री म्िणजे छे डलेला
एक स्वैर सरू असिो
मैत्री म्िणजे आयष्ु याचा
एक भक्कम आधार असिो
मैत्री म्िणजे आयष्ु यािला
नकळि जळ
ु लेला योग असिो
मैत्री म्िणजे आयष्ु यािला
िवािवासा भोग असिो
मैत्री म्िणजे गिजन्मीचे
साठवलेले पण्ु य असिे
पढु ील जन्मी लाभावे म्िणनू
या जन्मीचे सहं चि असिे
मैत्री म्िणजे आयष्ु याच्या
संगीिाची सरु ावट असिे
मैत्री म्िणजे िब्दाहं िवाय
अथकपणू क गाणे असिे
०१-०८-२१
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२४. झुला
झल
ु ा बांधला झाडाला
झोका चढला आकािी
गजु माझीया मनीचे
कुणी बोलिे कानािी
सार्या िळिािावं र
आिे श्रावण रंगला
सार्या आठवणी जन्ु या
मेंदीभरल्या सजल्या
आठवाच्ं या झल्ु यावर
आज मन िे झल
ु िे
ऊंच जािा आकािाि
मन अंबरी खल
ु िे
१३-०८-२१
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२५. वर िांि िांि
वर िािं िांि िरीिी दरीया मनाि आिे
हदसिे न लाट िरीिी कानाि गाज आिे
उद्रेक िो मनीचा ना जाणवे कुणाला
लाव्िा परी मनीचा उसळून येि आिे
भविाल िांि िांि हनःिब्द िब्द िब्द
कल्लोळ िो िरीिी उठिो मनाि आिे
ना बोलिो कुणािी आपल्यािी ना मनािी
िरी द्रोि िा मनािी आपलाच हनत्य आिे
िब्दाि वैखरीच्या कुठलाच भाव नसिो
िरीिी मनाि लपला एके क ग्रथं आिे
२१-०८-२१
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२६. शनिांि
हनिािं आिा हनवािं आिा
सि
ु ांि आणी सख
ु ाि आिा
गोंधळ गडबड दरू सारली
हकल्मीषेिी सारी सरली
मनी हकंिु ना कुठला आिा
हनिांि आिा हनवांि आिा
दरू सारिा सार्या िक
ं ा
मनी न कुठली उरे आिक
ं ा
प्रिांि पढु चा प्रवास आिा
हनिांि आिा हनवांि आिा
मनािल्या त्या सरिा गाठी
प्रारब्धाच्या हवरिील गाठी
मनाभोविी वसे िांििा
हनिांि आिा हनवांि आिा
ऐहिकिेची सटु िा नािी
हनिांि संदु र जग िे भविी
हदक्कालाचा प्रवास आिा
हनिािं आिा हनवािं आिा
सि
ु ांि आणी सख
ु ाि आिा
२३-०८-२१
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२७. रांगोळी
आयष्ु याच्या रागं ोळीि
बालपणी हठपके च िोिे
नंिर ओढल्या कािी रे षा
कािी सरळ कािी वाकडया
कािी सरु े ख कािी कुरे ख
कािी रंग खल
ु ले
कळलच नािी
कािी रंग हवस्कटले
समजलच नािी
वाकडया रे षा पसु नु टाकल्या
अगदी सरळ...सरळ के ल्या
रंगिी नीट छान भरले
अगं ण परि छान सजले
घरासारखच मनालािी
एक अंगण आपल्या असिं
अल्पनेची एक रे घ
कल्पनेिी जळ
ु वनू घेि
रंगभरली करायची असिे
रांगोळीच्या रे षांनी
अंगण रोज
सजवायचे असिे
२९-१२-२१
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२८. छाया
कधी सोबिीस प्रकािछाया
कधी साथीला संध्याछाया
अखेर सोबि करीि असिे
पायांखालील आपली छाया
प्रेमळ छाया कधी िरविे
चांदण छाया िळूच सरिे
आिक हखन्निा छाया िोऊन
अखडं सोबि िळवी करिे
कधी व्याधीची छाया सोबि
कधी िसविे कधी रडविे
उदासवाणी छाया िासि
कधी मनाला हखन्न फसविे
िवीिवीिी हिरवी छाया
सोबि जेव्िा करीि असिे
िवीिवीिी स्वप्पनील छाया
मनाि वेडया जागी असिे
जेव्िा सरिी सार्या छाया
गरू
ु कृपेची हमळिे छाया
सरिील सार्या व्यथा वेदना
कुठे मोि अन कसली माया
१३-११-२१
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२९. अथांग सागर
पढु े पसरला अथागं सागर
नािी कुठला दसु रा वावर
हजथवर जाईल नजर िेथवर
िरंग असिी जलाियावर
समोर हदसिे हििीज दरू वर
जलाि लपला िेजस भास्कर
प्रिीहबंबासि नभ िे कािर
उदकी खल
ु ले रूप मनोिर
अथागं सागर अथांग वावर
ना भमू ीचा हदसे कुठे थर
मनाि िुरिुर उठली कािर
हवश्वेिाचे रूप अनावर
परमाथाकचा अथांग सागर
जीवननौका डुले ियावर
लघं नू लाटा अडसर खडिर
जाण्या िाश्वि पैलिीरावर
पढु े पसरला अथांग सागर
पढु े पसरला अथागं सागर
२०-१२-२१
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३०. स्वर गशहवरला
मालविांना हदवा जरासा
हदवा जरासा जरा थरथरला
अन संध्येचा स्वर गहिवरला
आठविानं ा प्रकाि आपला
जरा कवडसा मनाि हदसला
अन संध्येचा स्वर गहिवरला
कधी िरपला कुठे िरवला
उजेड सारा मनाि लपला
अन संध्येचा स्वर गहिवरला
आिा िोधिो घन हिमीरािच
प्रवास सारा कधी सपं ला
अन संध्येचा स्वर गहिवरला
मालविांना हदवा जरासा
हदवा जरासा जरा थरथरला
अन संध्येचा स्वर गहिवरला
१५-०७-२१
***
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चद्रं , फुले, मगृ , तारे येती
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