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• ववनामलू्य ववतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि े

फ़ॉरवर्ड करू शकता.  

• ि ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी 

वकां वा वाचनाव्यवतररक्त कोणतािी वापर 

करण्यापुवी ई-सावित्य प्रवतष्ठानची परवानगी 

घेणे आवश्यक आि.े  
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मी सध्या मिाववद्यालयीन वशक्षण घेत आि.े ततृीय वषड - 

रसायनशास्त्र ववषयात पदवीचे वशक्षण घेत आि.े कववता 

वलविण्याची आवर् इयत्ता सिावीत असताना वनमाडण झाली. "मी 

एक ववद्याथी" िी पविली वलविलेली कववता. समाजात वावरताना 

मला अनेक प्रश्न पर्तात, आवण त्यातनूच " कववता  उफळलेल्या 

भावनाांच्या " उदयास आल्या.  
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*अपडणपविका * 

 

                                          .                            

"ज्याांनी मला वाचन - वलखाणाची 

आवर् वनमाडण करून वदली               

ते माझे स्वगीय आजोबा ."  

 



 

1) एक ववद्याथी      

                                                                                                                                                    

शाळेत जातो ,                                                                                                                         

जाऊन वशकतो ,                                                                                                                       

वशकून मोठा िोण्याचे , स्वप्न मी 

पाितो  .                                                                                                                                                                                                                             

मैदानावर जातो ,                                                                                                                        

जाऊन खेळतो ,                                                                                                                      

खेळून मोठे खेळारू् िोण्याचे , स्वप्न 

मी पाितो .                                                                                                          

मांवदरात जातो ,                                                                                                                              

तेथे दवेाच्या मतूीचे दशडन मी घेतो ,                                                                                

दवेात््याचे दशडन व्िावे असे , स्वप्न 

मी पाितो.                                                                                                       

आकाशाकरे् पाितो ,                                                                                                            

पाितच राितो ,                                                                                                                      

त्याच्या एवढे कीवतडमान िोण्याचे , 

स्वप्न मी पाितो .                                                                                           

आभाळाकरे् पाितो ,                                                                                                               

वदसतात पक्षी ,                                                                                                                          

पक्षी िोऊन आकाशी उांच भरारी 



 
 

घेण्याचे , स्वप्न मी पाितो .                                                                              

सयूाडकरे् पाितो ,                                                                                                                   

र्ोळे दखु ूपयंत पाितच राितो ,                                                                                             

त्याच्या एवढे प्रकाशमान िोण्याचे , 

स्वप्न मी पाितो .                                                                                               

नदीवकनारी जातो ,                                                                                                               

जाऊन उभा राितो ,                                                                                                       

माशासारखे पोिण्याचे , स्वप्न मी 

पाितो .                                                                                                                           

समाजात जातो ,                                                                                                                      

जाऊन समाजाचे वनरीक्षण करतो ,                                                                        

आत्मववश्वासाने  जगण्याचे, स्वप्न 

मी पाितो .                                                                                                                       

माझ्या मनात प्रश्न असतात िजार ,                                                                                              

प्रश्नाांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न 

करतो मी अपार ,                                                                     

मला माझ्या प्रश्नाांचे उत्तर वमळण्याचे 

, स्वप्न मी पाितो .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  



 

2) आनांद                                    

 

 

 आनांदाने चला जगयूा , 

आनांदाने चला जगयूा॥ 

आनांदाने आपण रािू, 

आनांदाने आपण गाऊ, 

आनांदाने चला जगयूा ,  

आनांदाने चला जगयूा ॥ 

       आनांदाने काम करू, 

                                आनांदाने काम स्वीकारू ,                                                                                                                                                 

आनांदाने खेळ खेळूया, 

आनांदाने खेळत रािू, 

आनांदाने चला जगयूा ,  

आनांदाने चला जगयूा ॥ 

आनांदाने वशक्षण घेऊ, 

        आनांदाने वशक्षा पचव,ू 

आनांदाने चला जगयूा ,  

आनांदाने चला जगयूा ॥ 



 
 

आनांदाने कष्ट करू, 

आनांदाने फळ खाऊ ,                                                                                             

आनांदाने चला जगयूा , आनांदाने 

चला जगयूा ॥                                                                                              

 

 

  



 

3) सायांकाळ 

सायांकाळ झाली आता सायांकाळ झाली, 

पक्षी आपली िो..... पक्षी आपली िो..... 

घरे शोधत वनघाली..... 

कावळा  कोकतो कावऽऽ  कावऽऽ                                                                                                 

वचमणी करते  वचवऽऽ वचवऽऽ  

आता पक्षाांचा थवा  जसा तटुला रे, 

पसारा िा मोठा झाला रे, 

सयूाड आता मावळला रे, 

अांधार आता पर्ला रे, 

अांधार पर्ण्याच्या आधी,                                                                                                      

शेतकरी शेतातील  कामे आटोपनू घरच्याला वनघाला   रे.                                                                                              

  
 

 

  



 
 

4) िास्याचे गाणे 

िसणां ि ेएक गाणांच असतां , 

ते आपल्याला वमळालेल  एक वरदानच 

असतां , 

कुणाला सुांदर तर कुणाला अवतसुांदर ,  

अस कुणीिी नािी की ते जीवनात 

िसतच नािी, 

िसणां ि ेकुणाच्या मनाला मोिणारां असतां 

, 

तर ते कुणाला आनांद दणेारां असतां , 

िसणां कधी सखुात येत, 

तर ते कधी द:ुखात येत, 

िसणां ि ेवेर्टयावर  येत ; तर ते 

िुषारावरिी  येतां , 

िसणां गांमती साांवगतल्यावर येतां, 

तर ते कधी गांमत ऐकल्यावरिी येतां, 



 

िसणां ि ेएक गाणांच असतां, 

िसणां ि ेएक गाणांच असतां, 

िसणां ि ेिसणांच असतां , 

िसणां नसतां तर कािीच नसतां ,िसणां ि े

द:ुख गेल्यावरच वमळतां ,                                                                                     

्िणनूच प्रत्येकाच्या मनात सळसळतां ,                                                                               

ज्याला 'िसणां' काय ? ि ेकळत,                                                                                             

तेच तर पढुां ढळत  .                                                                                



 
 

5) मानवाच ेरूप  

कुणालािी लाभत नािी एकमेकाांसारखे, 

कोणतेिी असो, कसेिी असो, सवड 

दवेासारखे . 

ववनोद केल्यावर िसे, 

मन दखुावल्यावर , सवांवर  रूसे, 

कुणाला िसवते ,तर कुणाला रूसववते, 

कुणाला आनांद, तर कुणाला द:ुख दते. 

आनांदात दवेाला ववसरते , 

द:ुखात दवेाला  ववचारते. 

मानवाच ेरूप वकती   वेगळेच आि,े 

माझ्या मते खपु मोठे वनराळेच आि,े                                                                                  

मानवाच ेरूप  ि,े मानवाच ेरूप  ि.े..                                                                                                                                     

 



 

6) मागड  

ज्या पथावर  आि ेमाणसू, 

तो आि ेखपु द:ुखाचा , 

कोणता मागड  वनवर्ावा , 

ि ेकळत नािी रे त्याला. 

या पथात गरुफटल्यावर , 

सटुका नािी रे त्याला, 

कोणता मागड वनवर्ावा , 

ि ेकळत नािी रे त्याला. 

सखु आि ेरे वमवनटाच े, 

द:ुख आि ेरे जीवनाचे 

कोणता मागड वनवर्ावा , 

ि ेकळत नािी रे त्याला. 

जो आि ेआज वमि  सोबती, 

तोच बनेल उद्या पक्षपाती , 

कोणता मागड वनवर्ावा , 

ि ेकळत नािी रे त्याला.  .                                                                                



 

7) पतांगाची कमाल 

शेजारच्या  मलुाने पतांग उर्वली,  

मला उर्ववता नािी आली, 

त्याची पतांग वर  वर  गेली, 

माझी पतांग खालीच राविली. 

क्षणात खाली, क्षणात वर ,वघरटटया घेतच राितो, 

पतांग आपली मजा करून घेतच राितो, 

पतांगाला शेपटू  जोरू्न, शेपूट  सळसळत रािते , 

तीच शेपटू पतांगाला  िळूिळू वर  घेऊन जाते , 

पतांग उर्ववण्यात माझा पणूड   वदवस  गेला, 

तरीिी पतांग उर्ववता येईना बरका मला, 

पतांगाने वर जाऊन खपु मजा केली, 

माझीिी वदवसभर खपु फवजती झाली. 

पण खपु प्रयत्न करून मला पतांग उर्ववता नािी 

आली , 

उन्िात पतांग उर्ववण्याच्या प्रयत्नात वाईट दशा 

झाली.                                                 .     . .                                                                                                                                                 

 



 

  

 8) रािीचा पाऊस 

अांधार् या रािी, 

िवेच्या  कािी, 

वार्याची धुांद , 

झार्ाांची झुांज, 

पर्ले जे पानावर, 

उमटेल ते कानावर, 

वारा जात िोता चालनू, 

झार्ाांना साद घालनू, 

चाांदण्या लागल्या पळू, 

                          थेंब लागले गळू, 

क्षणात वारा , 

क्षणात धारा, 

इतका पावसाचा मारा, 

असाच चाल ूिोता आनांद सारा...                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



 

9) पावसाची मजा 

उर्ाली धाांदल माणसाांची, 

प्राण्याांची, पाखराांची. 

आर्ोसा कुठेिी लाभेना, 

मध्येच अर्कल्यावर मजा येते िो याांची. 

आांघोळ घातली आल्यावरती, 

सगळ्या झार्ा झरु्पाांना. 

पनु्िा एकदा बिरण्यास, 

सर्ा टाकला मळ्यातील त्या रानाांना. 

मध्येच वाटले जातो आता, 

कळेनासे झाल ेमला. 

पनु्िा अचानक सरसर आला, 

भरपरू आनांद मला झाला. 

टपटप आवाज कानी येतो, 

मनाला माझ्या मोिुन जातो. 



 

आला तर बरसत राितो, 

सगळ्याांना आनांद दतेो. 

गेल्यावरती सगुांध दरवळे , 

मन माझे खपु तळमळे. 

नदी-नाल्याांतील पाणी खळखळे,                                                                                         

आनांद प्रत्येकात सळसळे .                                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                       

  



 

10) पाऊस 

पाऊस जोरजोरात वाजतो ,  

झार्ाांना िलवनू सजवतो , 

झार्ां लागले िलायला जोरात, 

पाऊस चालला आपल्या तोरात. 

प्रत्येकाच्या मनात 

झाल सरुूच वादळां, 

सगळीकरे् चाल ूझाली , 

प्रत्येकाची धावपळ. 

पावसाचा थेंब पर्ला की, 

आवाज येतो कानी, 

पावसाची येणारी प्रत्येक सर, 

करती आपली मनमानी. 

पावसाची खमुासदारी  

कळणार नािी आता, 

पावसासांगे वीज चमकली की 

घाबरणार नािी आता.                                                                                                                                                           

  



 

11) ताईची आठवण 

ताई बसते आता िातात घेऊन मोबाइल, 

ववसरली आि ेती, उघर्ायला वतच्या 

कॉलेजची फाईल. 

आता का नािी वनघत घराबािेर 

वफरायला , 

आता तरी येईल का ती मला खेळात 

िरवायला. 

ताई ्िणते कािी झाले नािी मला, 

पण िात का लावत नािी ती त्या 

मोगर्याच्या फुलाला. 

मी वतला ्िणतो ,"मनात काय चाल ू

आि ेगां ताई", 

ती ्िणते " कािी चाल ूनािी, कािी 

चाल ूनािी." 

काळात बदल िोतो तशीच ती बदलतेय 

, 



 

 

मनात असलेल्या गोष्टींना ती कायमच 

िलवत.े  

ताई ची आठवण ्िणनू लावले मी  

आवण बाबाांनी रोप, 

आ्िा दोघाांना मावित  िोतां की ताई घेत 

असेल आता दपुारची झोप  .                                                                                                                                     

.                                                                                                                                                       

.    .                                                                                                                                                     

  



 

12) सखु 

सखुात सखु सुखातले, 

रांग त्याचे वनळे वपवळे , 

सागळीकरे्च असते सावळे. 

सखुाचे असतात क्षण फार कमी, 

तेच येतात आपल्या जीवनात कामी, 

त्याचा आस्वाद घेतला तर जीवनच  

िोऊन जाते नामी. 

सखु ्िणजे मनाला वमळालेल धन , 

प्रत्येकाचे मन िोऊन जाते खरोखरचेच 

मन, 

अनट प्रत्येकालाच लाभत नािी ि ेधन . 

सखु प्रत्येकाचे कशा कशात, 

दवे करणार का खुशामत, 

अशी अपेक्षा असते प्रत्येकात. 

सखुातील वमळणारी  भरारी, 



 

वमळताच का प्रत्येकाला खरोखरी, 

मग तु् िी नक्कीच करा या सखुाची 

सफारी.                                                                                                                                                             

.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

.           

  



 

13) समज 

प्रत्येक मनषु्य असतोच का समजदार ? 

प्रत्येक मनषु्यातच गणु असतात का खमुासदार ? 

समजनू घेणे िी गोष्ट वेगळी असते , 

आवण समजावनू साांगणे वेगळे असते.  

समजावण्याची कला कुणा एकातच असते , 

समजनू घेणारा कलावांतच असतो. 

समजावनू साांगणारे समजावनू समजावनू   फसले, 

नासमजदार टाळत टाळत कायमच िसले. 

कायम कायम समजावनू साांगणारा वेर्ा  नसतो, 

नासमजदार वेर्टयासारखा िसतच राविला तर 

जीवनातच फसतो. 

समजदारची मान कायमच असते ताठ, 

नासमजदाराची कायम दखुतच  असते पाठ. 

"समज-समजा-समज" िोतील गैरसमज, 

ज्याला वरचे कळत नािी तोच नासमझ .                                                                                         

  



 

14) दवुनया 

काय या दवुनयेची कमाल, 

करते कायमच धमाल, 

आवण  प्रत्येक माणसू आि ेया  दवुनयेचा 

मालामाल. 

काय िी दवुनया आि ेवनराळी, 

या दवुनयेची सगळी रीत वेगळी, 

या दवुनयेवर  जमेल का आता वनवळी , 

चाऊ माऊ ्िणत दवुनया तयार झाली, 

झाली रे झाली पणूड  तयारी झाली, 

नव्या दवुनयेची नवी पिाट पनु्िा मािरेािून 

आली. 

गरुफटली आि ेदवुनया माझी आता, 

कधी येणार आिसे सोर्ायला माझ्या 

नाथा , 

मार बरका आता त्या सवड दषु्टाांना  लाथा, 



 

 

मग गायील मी माझ्या तोंरू्न तझुी गाथा 

. 

दवुनयेच्या  या जांजाळातनू मकु्त कधी 

करशील रे बाबा, 

मकु्त िोऊन पुन्िा या दवुनयेत येऊशी 

वाटेल का रे बाबा, 

मग पनु्िा माझ्या र्ोळ्यात अश्र ुदाटेल 

का रे बाबा.                                                                   

.                                                                                                                                                         

.                                                                                                                                                        

.              

  



 

15) वबघर्लेला समाज 

इकरू्न आली गार्ी, 

वतकरू्न आली गार्ी, 

आता तर चढत आि ेमार्ीवर मार्ी. 

कोणत्यािी मदुटद्यासाठी करूया आता पवड  

या वमिाांच्या सिवासात वबघर्ले आिते सवड 

वबघर्ला आि ेसमाज, 

त्यालाच आि ेखप ूसाज, 

आि ेत्याला त्याच्या या वागण्यावर नाज. 

छोटा-मोठा आता राविला नािी कुणी, 

या सगळ्यात सगळेच झाले आिते धनी, 

आता कोणीच नािी कोणाच्या ध्यानीमनी. 

एकमेकाांववरूद्ध बोलण्याचे ठरले, 

अनेक प्रश्नाांनी प्रत्येकालाच घेरले,.  

आता कळत नािी कुणी कुणाला धरले, 

आवण कोणी कोणाला सोर्ले. 

चोर झाला तो, चोरी करतो जो. 

चोरी करता करता  , ढेर झाला तो.                                                                                                                                       

ढेर झाला तो.                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                     



 

16) ववचारून बघा 

कुणा कुणाला काय ववचारा, 

कधी उत्तर वमळत  नािी, 

जरी उत्तर वदले  कोणी, 

तरीिी साांगेल का बरोबर, 

आवण ती असेल का खरोखर. 

त्या आभाळाला ववचारा पाऊस पर्ले का रे? 

त्या दवेाला ववचारा दगर्ाच्या बािरे येशील का रे? 

त्या माणसाला ववचारा तझुी माणसुकी कुठे गेली रे? 

काटटयाला जाऊन ववचारा, 

माझ्या मनाला तर टोचणार नािी ना रे? 

त्या जवमनीला जाऊन ववचारा, 

माझा तलुा भार तर िोत नािी ना रे? 

त्या औषधाला जाऊन ववचारा, 

त ूमाझा प्रत्येक आजार बरा करशील का रे? 



 

त्या भाकरीच्या तुकर्टयाला ववचारा, 

माझी भकू भागवशील का रे? 

त्या एका श्वासाला ववचारा, 

माझे प्राण जपनू ठेवशील का रे? 

त्या आत््याला ववचारा, 

माझे शरीर सोर्णार तर नािी ना रे? 

त्या झार्ालािी ववचारा, 

तलुा फळ येईल का रे? 

त्या पाण्यालािी ववचारा, 

माझी तिान भागवशील का रे? 

त्या सयूाडलािी  ववचारा, 

माझे जीवन  प्रकावशत करशील का रे? 

त्या घर्टयाळालािी ववचारा, 

मला तझु्या सोबत घेऊन जाशील का रे? 

त्या स्वप्नाांना ववचारा , 



 

पणूड िोतील का रे? 

त्या मनाला ववचारा, 

तपृ्त िोशील का रे? 

िा उत्तर दईेल का रे? 

तो उत्तर दईेल का रे?                       .                                                                                     

.   ..                                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                     

  



 

17) उन्िाळ्याची सटु्टी 

उन्िाळ्यात तिान लागल्यावर माठातच ललास बरु्ववणार, 

सकाळी सकाळी उठलो तरी गार पाण्याने आांघोळ 

करणार, 

उन्िातानातच भर दपुारी आ्िी खेळायला घराच्या बािेर 

पर्णार, 

जेवण करतानािी आ्िी आांब्याच्या झार्ाच्या कैरीची 

खाप नक्कीच खाणार, 

घराच्या बािेर अांगणात  खेळताना आ्िी कधीच चप्पल 

नािी घालणार, 

प्रत्येक वदवशी वाद घालायला आ्िी कधीच नािी 

वभणार  

वदवसाच्या कोणत्यािी वेळी मनात आले तर काम करणार 

्िणजे करणार, 

शाळेचा ववसर , अभ्यासाचा नाथ दोघाांना लाांब सोर्णार,                                                            

अनट उन्िाळ्याच्या उन्िाने भरलेल्या सटु्टीची पणूड  मजा 

घेणार  .....                                                                                                                                                                                                     

  



 

18) राजकारण 

प्रत्येक नेता साजरी करतोय आपली 

नेतागीरी , 

पण आता माणसाला अनुभवावी  लागत 

आि ेदादावगरी. 

कािी भरतात वखशे, कािी पाळतात 

ससे, 

कािींना ि ेजमत नसल्यामुळे ते 

समाजसेवेत वदसे. 

प्रत्येकाच्या वरवर असतो तो दणेारा 

लगाम, 

त्यामळेु प्रत्येकच प्रत्येकाचा असतो या 

राजकारणात गलुाम. 

कािी तर इकरे् वतकरे्  पािून नोट घेतात 

िातात, 

कािी तर कुठेच न पािता ठेवनू दतेात 

वखशात . 



 

टेबला खालून िोतात आता कामे सवडच, 

जसे या माणसाांनी कायमचेच घेतले आि े

पवडच . 

सध्याला सगळीकरे् कायडक्रमात  ि े

करतात वकृ्षारोपण,  

आपल्या कामाला पणूडववराम  दऊेन 

दसुर् याांवर करतात दोषारोपण. 

पारतांत्र्य पूवी परवर्त नव्िते. 

पण आता पारतांत्र्य परवर्ले असते असे 

्िणायला िरकत नािी, 

दशेाला स्वातांत्र्यां वमळून वदलेल्याांनीच 

राजकारण साकारल ेपण आता या 

राजकारणाला अथड आि ेकािी  .                       

.                                                                                          

  



 

19) साांजकाळची कववता 

कववतेसाठी ववषय आठवेनासा  झाला, 

प्रभाकर माि मावळतीला गेला, 

सगळीकर्चे इथनु  वतथपयंत  काळोख झाला. 

सवड झारे् झरुु्पे  पश ुपक्षी शाांत झालेले, 

बैलगार्ी वर आललेे ते बाबा शेतातील काम 

झाल्यावर परतीला गेलेले, 

अांधार झाल्यान ेसगळीकरे्च  प्रकाशाच ेवदवे 

लागलेले. 

आभाळाला काळे करताना त्यातनू विरे  

चमकायला लागलेले, 

ते समोरच ेमोठे बदामाचे झार् दृष्यात 

जवमनीकरे् बवघतलेले , 

माझे ि ेवलिून  झाल्यावर माझे ते मन तपृ्त 

झालेले.                                                       

.                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



 

20) काल िोती वचमणी 

आवाज येतो कानी, 

्िणनूच विांर्तो रानी, 

विांर्ता  विांर्ता  राित नािी मन माझे 

ध्यानीमनी. 

काल वदसली िोती ती उर्णारी वचमणी, 

इकरू्न वतकरे् वतकरू्न इकरे् उरू्न 

जाण्याची करत िोती मनमानी , 

आवाज येतो कानी, 

्िणनूच विांर्तो रानी. 

कायमच येत असते आमच्या 

पाणवठटयावर वापरण्यासाठी पाणी, 

अांगणात पर्लेले धान्य गोळा करते जसे 

मौल्यवान नाणी, 

आवाज येतो कानी, 

्िणनूच विांर्तो  रानी. 



 

वचवऽऽ वचवऽऽ  करत उर्त असते 

वदवसभर पण, 

येत असेल ना वतलािी  कधीकधी 

ललानी,  

आवाज येतो कानी, 

्िणनूच विांर्तो रानी. 

आज कािी आवाज आला नािी, 

्िणनू मी पण रानात गेलो नािी, 

कदावचत वचमणी िी आज आली नािी, 

आवण ्िणनूच पाणवठटयावरील पाणी 

प्याली नािी.                                                                                                          

.                           .                                                                                                                         

  



 

21) गवणत आयषु्याचे 

आयषु्य आि ेतर, 

आयषु्याचे गवणत तर असणारच. 

ते गवणत कठीण असो, 

वा सोप ेआपण ते सोर्णारच. 

गवणत सोर्वल्यावर, 

आपल्याला त्याचां उत्तरिी वमळणारच . 

आयषु्याच्या गवणतात भागाकार 

गणुाकार नािी पण, 

सखु वजा  केले तर बाकी द:ुख असतां . 

वकतीतरी गुवणले  वकतीतरी, 

अशी आकरे् मोर् तर यात मळुीच 

नसते. 

याचे गवणत ज्याला सोर्वता येते तोच 

पढुे चालतो पण, 

ज्याला आयषु्याचे गवणतच कळत नािी, 



 

त्याची गार्ी मध्येच रुळावर फसते . 

गवणतातील गवणत मोठे, 

आयषु्याचे गवणतच खोटे, 

यात असतात खप ूकािी काटे, 

पण गवणत कळले की आपोआपच 

तटुतात नवनवीन  फाटे.                                                                                

.                                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                        

  



 

22) प्रत्येक गनु्िा करणारा गनु्िगेारच नसतो..... 

टपनू बसने नािी गुन्िा, 

प्रत्येक टपनारा गनु्िगेार. 

चोरी करणे नािी गुन्िा, 

प्रत्येक चोरी करणारा गुन्िगेार. 

वेळ  नसणे नािी गुन्िा, 

वेळ  वाया  घालवणारा गनु्िगेार. 

काटा टोचणे नािी गुन्िा, 

त्यावर पाय दणेारा गुन्िगेार. 

काम करणे नािी गुन्िा, 

प्रत्येक कामचकुार गुन्िगेार. 

िसत बसणे नािी गनु्िा, 

प्रत्येक िसणारा गनु्िगेार. 

रर्त बसणे नािी गुन्िा, 

प्रत्येक रर्णारा गुन्िगेार. 



 

 

अन्याय करणे नािी गुन्िा, 

अन्याय सिन करणारा गनु्िेगार. 

या जगात जगणे नािी गनु्िा,                                                                                                                                 

प्रत्येक जगणारा गनु्िगेार . 

.  

          .                             .                                                                  

.                                                                                                                                               

.                              

  



 

23) राि काळोखाची 

राि झाली काळोखाची, 

आयषु्याच्या अांधाराची . 

पाऊल पर्ले अदृश्य, 

काळ्या वाटेवरती . 

पिाट येईल सदृश्य, 

प्रकाशाच ेफाटे पर्ती. 

धार धार झाला अांधार , 

प्रकाश प्रकाश जीवनाचा आधार, 

प्रकाशावरती अांधाराचा भार, 

अांधारातूनच उघरे् प्रकाशाचे दार.                            

.                                                                         

.                                                                                                                                                     

.                                       .                                                                                                                                                      

  



 

24) नवे-जनेु 

एक कािीतरी नवीन , 

एक कािीतरी मवलन , 

प्रकाश नवा , मागड नवा , 

सवांमध्ये पसरतोय एक सांसगड .  

कुठेतरी ,कािीतरी ,कधीिी, 

सापर्त िोतात आधीिी, 

अवस्तत्वाचे तत्व  रममाण , 

एकमेकाांना त्याांचे फरमान. 

समर ,शीत एकाजागी, 

वस्थती  साांबर वाघामागी, 

अथडरुपी तेज बिरला , 

 पणु्यवतृ्ती पाप पसरला. 

ज्ञानात अवधक ववचार = ज्ञानाचार, 

कुअचार घरू्न मतववकार, 



 

गती वनकट समदृ्ध  समाज, 

उदरापरी द्वांद्व कायडकाज . 

ध्यानलागी प्राप्तता सुांदर, 

मवस्तष्क  आपलीच कदर, 

सिू -  सावखळ कमड  योलय, 

फक्त दईेल का वैरालयां ? 

ववचार नवा  नवा  िाती घट्ट धरा, 

तत्त्वज्ञान तत्वेतन  धारण करा ,                                                                                         

जनकाांना जनकाांशी घट्ट धरा,                                                                                                

नवे -जनेु करणार्याांनी मागे सरा ....                                                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                                     

.                           

  



 

 25) कािीच नको असे नािी 

                            शब्द -शब्दाांतली, 

                             गुांतागुांत नको. 

                             वाक्य वाक्याांतली , 

                             ओढा तार् नको. 

                                ववचार -सवद्वचार, 

                                 िवा मला. 

                                 मोकळा वनरागसपणा, 

                                िवा  मला. 

                              दशे -दशेातला, 

                              वववाद नको. 

                              जग -जगातला, 

                               सांघषड  नको. 

                                 जन जनतेतला ववकास, 

                                 िवा  मला. 



 

                                मागड सरळातलाच , 

                                िवा मला. 

                िक्क -िक्कातला, 

                दृष्ट नको. 

                जाब- जबाबातले, 

                कारण नको. 

                                 तत्पर कतडव्य , 

                                  िवे मला . 

                                  सत्य सत्यातले, 

                                  िवे मला.  

 

 

 

            

  



 

26) वववादाला साद                                                                                                                                                                                                                                        

            वाद-वववाद वाद-वववाद, 

            िोत आि ेएकमेकाांमध्ये सांवादातून ववसांवाद,                                                                                 

बाज ूमाांरू्न िोत नसतो कोणी मोठा,                                                                                                                 

कारण बाज ूववरवित बोलणारा िी आपल्या 

बदु्धीत करून आलेला असतो  साठा .                                 

ववचार तर तझुे वेगळे, त्याचे तर खपूच शिराळे,                                                                        

तिुी साांगणारा आवण तोिी साांगण्यासाठीच 

तळमळे,                                                                   

थोर् छोट सत्य तझु थोड गोड खोटं त्याचं ,                                                                              

श्रोते तर फक्त टीका करतात ऐकून तझुां वन त्याचां.                                                                     

टाळ्या वाजतात , गर्गर्ाट िोतो ,                                                                                       

खऱ्या-खोट्याची जो सांगड घालतो,                                                                                             

तोच तर या स्पधेचा ववजेता बनतो ,                                                                                          

तर बाकी राविलेला उपववजेता बनतो.                                                                               

मनातल्या मनात ववचार माझे ,                                                                                    

गुांतागुांतीत अडकविू घेतलेल ेठेविू मी घेतो .                                                                       

सडपातळ शवचार माझे मीच म्हणिू घेऊि ,       

         पण समोर मांडण्यासाठी कशवता मी तयार करतो . 



 

 

                         27) ववचार                                                                                                                             

ववचार नसेल स्पष्ट ,                                                                                                                                   

िोईल केव्िािी नष्ट ,                                                                                                                                 

शवचार करणार िाही ,                                                                                                                                      

तो राहणार का कधी तटस्थ ?                                                                                                                                                     

ववचार व्यक्तीचा खोटा ,                                                                                                                               

िोणार नािी तो मोठा ,                                                                                                                            

कमकुवत बढती शमळेलिी ,                                                                                                                             

होणार का तो कधीही श्रेष्ठ  ?                                                                                                                          

ववचार झाला कुववचार ,                                                                                                                            

आत््यात िाही येणार सशुवचार ,                                                                                                              

अववचाराचे आचरण केल े,                                                                                                                            

स्थान वमळेल त्याला कधी वररष्ठ ?                                                                                                                 

ववचार तो लबुार्ण्याचा ,                                                                                                                                 

खेळ करणे आयषु्याचा ,                                                                                                                              

स्वाथाडत दसुर्याला इजा ,                                                                                                                        

चकुतील का त्याला कधी कष्ट  ?                                                    

                                                                                                 

.                                                        .                                                              



 

 

        28 )  गदुमरलेला श्वास                                                                                                                             

" क्षणातला क्षण जड जड वाटे ,                                                                                                                      

क्षण या जीविातला िको ,                                                                                                                                

या क्षणामळेु मि माझे तडफडे ,                                                                                                                         

क्षण या जीवनातला नको . "                                                                                                                        

" "भावना मोर्ल्या मनातल्या ,                                                                                                                           

आता मनिी मोर्ाया लागल े,                                                                                                                       

मनासारख ेमन ि ेमाझे ,                                                                                                                                

आता मनांच नािी राविले ."                                                                                                                         

"आनांद वमळे न कशात ,                                                                                                                                 

दुुःख माननु घेऊ कशाचे ,                                                                                                                                  

समजत नािी भेद यातला ,                                                                                                                              

फक्त शनु्यच माझ्या मनातला ."                                                                                                                                                       

"फक्त चांद्राकरे् बघावे ,                                                                                                                              

मनामध्य ेकुझावे ,                                                                                                                                           

चांद्र येइल माझ्या घरला ,                                                                                                                                   

मला बरोबर घेऊन जायला ......."                                                                                                                                                                          

. 



 

                   29 )   माझे ते माझे , अनट तझुेिी माझे                                                                                              

भारत मिान घर्ला तेव्िा ,                                                                                                                                  

' महाभारत ' घडल ेजेव्हा ,                                                                                                                                                                     

रक्त ज्या  मातीत उगल े,                                                                                                                                  

त्याच मातीत जाईल मरुले .                                                                                                                        

प्रकािाचा थेंब मधोमध उभा ,                                                                                                                                  

सववत्र अंधाराचा झरा या नभा ,                                                                                                                         

मागड शोधायचा या थेंबामधनूी ,                                                                                                                            

असेल जरी िा थेंब वेगळा सवाांहुिी .                                                                                                                                                

ववजय वमळेल यदु्ध समाप्ती ,                                                                                                                       

कराव्यात तर लागेलच काही शवकृती ,                                                                                                             

आता गगिात मावत िाही सागराच ेडोिाळे ,                                                                                                      

घटक घटकाांचे राशहलेच सोहळे .                                                                                                                                                    

घर्ले मिाभारत कशावरून  ?                                                                                                                            

आता सगळे उलगर्ले  ,                                                                                                                                    

ते असे की " माझे तर आहेच माझे , पण तझुेही ही माझे 

."                                                                                             

  



 

30 ) मी एक वेदनावान                                                                                                             

िसव्या मनी ,                                                                                                                                                    

शब्द वटपनूी,                                                                                                                                                     

रर्का करू नका मला तु्िी .                                                                                                                               

शीत धमणी ,                                                                                                                                                                   

सळसळ पळूनी ,                                                                                                                                         

दुुःखी करू नका मला तु्िी.                                                                                                                               

तटुपुांज ेववचार,                                                                                                                                               

मिती अपरांपार ,                                                                                                                                                                            

िस्त करू नका मला तु् िी.                                                                                                                                     

एकच मी पण,                                                                                                                                                              

मनाच ेनमन,                                                                                                                                                        

वेदना दऊे नका मला तु् िी.   

  



 

उफाळलेल्या भावनाांच्या कववता 

ह ेपसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे 

िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते 

कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या 

पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत.  सूचना.  टीका.  विरोधी मत याांच ेस्िागत आहे. 

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा.  आवण सांपूणच समाज सतत 

एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.                                                                                                                                 


