या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!

वास्तवातील कववता
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येत.े

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हालाही आनांद वमळे ल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व आिशां त्त करव.
सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बद्ध
ु उांचीवर जात रहावा.
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विसामाजी काहीतरी ते वलहावे|
प्रसं गी अखंवित वाचीत जावे|
या

मर्थ रामदा

स्वामीिंच्या उक्ती प्रमाणे र्ोडीफार सलसहण्याची हौ , आपल्या मनातले सिचार इतरािं पयं त

पोहोचािेत या ाठी त्ािंना कसितेचे सदलेले रूप. या कसितेनेच मला किी बनसिले.
िास्ति, होय मनुष्याने नेहमी िास्तिात जगायला हिे. जे जे म्हणून आपल्याला

मोर सद ते, जाणिते,

अनुभिायला ये ते ते िास्ति.
या सिचारानेच मी माझ्या या कसिता िंग्रहाचे नाि 'वास्तवातील कववता' अ े ठे िले आहे . यातील कसिताही
िास्तिािर आधाररत आहे त.
मुखपृ ष्ठािरील सचत्रे अशा प्रकारे सचसत्रत केली आहे त की जी िंपूणथ ५२ कसितािं ची सचत्ररूपे सकिंिा नािे दशथसितात.
त्ाचबरोबर कसितािं मधून आलेली पात्रे, सिषय, िस्तू ही या सचत्रािं मध्ये

ामािली आहे त.

या कसितािं ाठी माझा छिं द, कुटुिं बीय, आप्तेष्ट, सशक्षक, समत्रमिंडळी यािं नी प्रे रणा, आसशिाथद,
सदली म्हणूनच हा कसिता प्रपिं च. त्ाबद्दल आपणा

सदच्छा, प्रे म, दाद

िां चे मनापा ून धन्यिाद.

अशा या प्रे रणेने माझ्या ि आपणातीलही काही जणािंच्या हातून सलखाणाचे कायथ चालू रहािे ही मनोकामना.
हा कसिता िंग्रह मी माझ्या मातोश्री श्रीमती कु ुमताई सहरालाल सपिं गळे यािं चे चरणी आसण माझे स्वगथ िा ी सपता
श्री. सहरालाल सपिंगळे ि माझा पु तण्या सिनीत यािं च्या स्मृ ती

मसपथ त करीत आहे .

- विरीष वहरालाल व ंगळे
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०३

०१. बाप्पा मोरया
यािे यािे विवसु ता
उपकृत करण्या आम्हा भक्ता.
भालचं द्र आहे , हेरंब ही तू,
िां च्या दे व्हाऱ्यात अ ूनही
िाट बघती भक्तगण,
होशील कधी ऊत्सिी सिराजमान तू.
गिावििा, ववघ्नहर्त्ाा,
िाहतो तुला आिडत्ा दु िाथ .
वक्रतुंिा, ववनायका,
सप्रय तुझे मोदक असपथ तो तुला.
लंबोिरा, गजानना,
बु द्धी दे िता गजविना.
वचं तामिी, वगररजात्मजा,
सिद्येचा तू दाता, कळ जनािं चा त्राता.
गिराज तू गि वत,
चौ ष्ट कलािं चा असधपसत.
िू ाकिाा, एकिं ता,
मुषक िाहना गौरीसु ता.
सु खकताा, तू िु :खहताा,
तूच कताथ -करसिता गिे िा,
आहे का बरे -िाईट तुझ्याही शब्दकोशा
गिनायका, गज, मुषक, पाने-फुले आिडती तुला दे िा,
जपु नी ठे ऊ आम्ही हा सन गाथ चा ठे िा.

०४

०२.

ृथ्वी

पृ थ्वी म्हणजे जीिािं चे आगार,
हजीिनाने जगण्याचा करूया जागर.
ुक्ष्ािं पा ून महाकाय जीिही ि ती पृ थ्वीिर,
बहरते जीिन, ज्ािं मुळे ृष्टीिर.
मातीचा कण आसण कण चालिी
अव्याहत हे जीिनचक्र.
जीि ाखळी नका तोडू,
नाहीतर सन गाथ ची नजर होईल िक्र.
िेगिेगळ्या ऋतूत पृ थ्वी जते,
भरभरून दे तािं ना िां , ती सिसिधतेने नटते.
उन्हाने उन्हाळ्यात, धरणी रूक्ष िाटते,
त्ानिंतर झाडािं ना, पालिी फुटते.
ये ता पाि ाळा पृ थ्वी सहरिाईने नटते,
शालूच सहरिा जणू ती पािंघरते.
र्िंडीने सहिाळ्यात धुके प रते,
अशािेळी, धरतीच आकाश भा ते.
अगसणत जीि ये र्े, धरणीिर जीिन जगती,
योगदान प्रत्ेकाचे, धरणी मातेप्रती.
ािं भाळा आपणही, एकच ही सिनिंती,
र्ािं बिून प्रदु षण ारे , िाचिू या धरती.
नद्या, िृक्ष, पक्षी, प्राणी अ ती एकमेका पु रक.
ठरतेय मानि जात, त्ािं चीच की हो मारक.
जाईल यामुळे, पृ थ्वीचे िंतुलन
हाती नाही उरणार काही, िंपेल ारे च जीिन.

०५

०३. आकाि
स्वगथ ही दे िािं चा सजर्े ि े,
नकळत आकाशाकडे नजर सफरे .
लेकरािं िरील आईची माया,
आभाळाच्या सिशालतेची छाया.
आकाशातूनच ये ई पाऊ , िारा, ऊन,
करी ृष्टीचे जे निंदनिन.
आच्छादते धरणी आकाश,
भा े जणू पािंघरूण सनळे शार.
आकाश सिशाल जरी उिं चािरी,
पृ थ्वी स्पशथण्या झुकत े सक्षसतजापरी.
गगनी सिहरती पक्षी,
आिं गणच जणू ते त्ािं ी.
ुयथ, चिंद्र, मेघ, तारे ,
ोबती या आकाशाचे.
काळ, दु पार, रात्र, िंध्याकाळ,
छटा बदलत अ े आभाळ.
आिाका िाढता आकाशा एिढा,
गि ेल हिे ते, हिे तेव्हा.
ठे िा आकाशा ारखे सिशाल मन,
जमतील िां शी ऋणानुबिंध.

०६

०४. आग
आग जेव्हा पोटात पे टते,
भूक शमसिण्या अन्न मागते.
आग जेव्हा डोक्यात घु ते,
राग अनािर करून ोडते.
आग जेव्हा ूडाने पे टते,
मानिाला राक्ष भेटसिते.
आग जेव्हा जिंगलाला घे रते,
िणव्यात ारे जाळू न टाकते.
आग जेव्हा भूगभाथ त लागते,
ज्वालामुखीचा उद्रे क घडसिते.
आग जेव्हा चुलीत पे टते,
ुग्रा भोजन ती बनसिते.
आग जेव्हा होमात पे टते,
धासमथक कायथ घडून ये ते.
आग जेव्हा असिबाण उडसिते
तिंत्रज्ञानातील प्रगती ती ािं गते.
आग ुयाथ तील ुयथसकरण ोडते,
ृष्टीला ताजीतिानी बनसिते.
अिी ाक्षीने प्तपदी होते,
आयुष्यभर ार्ीचे िचन दे ते.

०७

०५. ािी
पाणी म्हणजे आहे जीिन,
फुटण्या अिं कुर पाणीच कारण.
पाण्यासशिाय नाही ृष्टी,
पाणीच दे ई अपार मृद्धी.
अ ो शरीर, पृ थ्वी-पाताळ,
पाण्यासिना नाही आभाळ.
आकाशातून ये ता पाणी,
पाऊ रूपे सभजिी धरणी.
आगी ारखी भयानकता,
पाणीच शमिी सतची दाहकता.
पाण्याला न े जरी रिं ग,
सम ळे ज्ात, घे ई त्ाचाच िंग.
न ओळखता मोल पाण्याचे,
‘पाणी-पाणी’ होईल आयु ष्याचे.
मोर ये ता दु ष्ट प्रिृत्ती,
नष्ट करू ‘पाणी पाजूनी’ ही िृत्ती.
दु सभथक्ष पाण्याचे आसणल दु ष्काळ,
िाचिूनी आज, बघू उद्याचा ुकाळ.
पाण्यापा ून घे ऊ सशकिण,
शोधू िाट आपली आपण.

०८

०६. वायु
जीिािं ाठी प्राण अ े िायु,
अत्ािश्यक अ ा

िथदूर व्यापला आहे िायु .

अदृश्य अ ून अनुभूसत दे तो िायु ,
असिनाशी आहे च पण सिनाशीही बनतो िायु.
िारा चालिी होड्या सशडाच्या,
लाटाही बनसितो

मुद्राच्या.

िाऱ्यामुळेच उडती पक्षी,
घटक हिेतील बदले पृ थ्वीची नक्षी.
सशतल िारा घाली रू
िं जी,
िादळ िारा होई िंहारी.
हिीहिीशी िाटते

िां ना हिा,

तजेलदार करी झुळूक होऊनी हिा.
ओळख िाऱ्यामुळेच होते िा ाची,
ऐकण्या िंगत याच िाऱ्याची.
िायु च बनसितो िातािरण,
असतनील सकरणािं पा ून करी रक्षण.
सिसिध कारणे प्रदु सषत करतो हिा,
मानि दु लथसक्षतो अ ून जाणीिा.
मानि सनसमथती करी सन गाथ चे अ िंतुलन,
पिं चमहाभूते बनून सिनाशी, करी मग िंतुलन.
माध्यम िंदेशिहनाचे पिन,
जपू न करूया ुकर जीिन.

०९

०७. वनसगा
सन गथ होता माझ्या मनी
िाटले बघािे त्ा

जिळू नी.

रोजच्या राम-रगाड्यातूनी,
काढली िेL गे लो िनी.
डोिंगर-दऱ्या, झाडािं तूनी,
िाहते पाणी खळाळू नी.
सन गाथ च्या या सकमये तूनी
मोहरते

saRष्टी भरारुनी.

गार िारा

ाद घाली मनी,

िाटे पु न्हा यािे या िनी.
आठिली रोजची कमथकहाणी,
नाईलाजाने आलो परत
जड अिं तःकरणी.

१०

08. सूया
न चुकता िेळेिर ये ई
सक्षसतजािर अस्ताला जाई
ुट्टी नाही कधीही ूयाथ
पृ थ्वी

दे ई असिरत उजाथ .
जरी ओकतो आगच नेहमी
नाही जळत स्वअिंगानी
बाष्पीभिनाने पाणी
गाते होऊन पाऊ गाणी.

ुयथप्रकाश बहू-उपयोगी
िनस्पती यापा ून अन्न बनसिती
ृष्टीलाही करी प्रकाशी
होते ज्ापा ून िीजसनसमथती.
ुयोदय होता सदि

उजाडे

जीिनचक्र चाले सदि भराचे
िंध्याकाळी ुयाथस्ताने
चाहूल मग सनशेची लागे .
लोहगोल हा अ े सिलक्षण
िातािरणाचे राखी िंतुलन
पोहचिी आपणापयं त नीलसकरण
जीि ृष्टीला दे तो जीिन.
घेऊन हे

ुयाथ चे दान

िाचसिण्या पृ थ्वीचे िाण
आपणही ठे ऊ याचे भान
धरा ही अ े

िां चे धाम.
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०९. चं द्र
चिंद्राचे आपणाशी नाते,
दू र अ ूनही जाणिते.
बालपणी रडता बाळा,
चािं दोमामा आई दाखिी डोळा.
ुिंदरता तरूणपणी प्रे य ीची,
होई तुलना चािं द्र- ौिंदयाथ शी.
न े स्वत:कडे तेजस्वीता जरी,
परोपकारे

ुयथप्रकाश परािसतथत करी.

शीतलतेने त्ाच्या आकसषथले,
पाऊल मानिाने चिंद्रािर ठे सिले.
रोज बदलून कला आपु ल्या तो दाखसितो,
अमािस्या कधी, पौसणथमेला लख्ख प्रकाश दे तो.
ुयथ त्ाच्याकडे सनशा

ोपसितो,

चिंद्र मग सतसमरात िाटही दाखसितो.
चािं द्रमा

तोच ठरसितो,

आपणाला कालमाप िेळेचे दे तो.
कलेने िाढत्ा चिंद्रा म,
सिचार चािं गले िाढिीत जािे,
अमािस्येकडे जाणाऱ्या त्ा म,
िाईट सिचार काढीत जािे.
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१०. वेळ
िेळेचे ठे िता भान
ठीक होईल िथ, नका घे ऊ ताण.
िेळेचे करता सनयोजन
हातािेगळी कामे, होईल योग्य िंयोजन.
िेळेची जीिनात सशस्त
व्यिस्थर्त
िेळ

ारे , ठे िा िेळेिर सभस्त.

िां ाठी ारखीच

ठे ऊन बिं धन, सनणथय घ्या िेळीच.
िेळ-काळाचे जमिा गसणत
िेळेिर कायथ , आनिंद अगसणत.
िेळेिर करता गोष्ट
ुकर जीिन, कमी होतील कष्ट.
िेळेची होत नाही

ाठिण

एक मात्र नक्की, गेलेली िेळच बनते आठिण.
िेळ अ े महान
िेळेप्रमाणे िागू न, ठे ऊ त्ाचा मान.
िेळ कशी पाळािी
चिंद्र- ुयाथ कडे बघू न, प्रे रणा घ्यािी.
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11. झाि
अरे अरे झाडा, नु ताच तू ऊभा,
अ ून तू

जीि, आहे की नाही तुला जीि.

आमच्या ारखिं िाटत नाही, तुला का सफराि िं,
ऊभा अ तो

एकाच जागी, तू िषाथ नुिषथ.

ऊन, िारा, पाऊ , नाही तुला लागत,
पक्षी, प्राणी यािं ची, अ ते तुला िंगत.
िाढसिणाऱ्या आसण तोडणाऱ्या, दोघािं ना दे तो आ रा,
नाही तुझ्याकडे कुणी, आपला आसण परका.
घे ईल जेव्हा माणू , तुझिं हे परोपकाराचिं दे णिं,
प रे ल

िथ स्रुष्टीत आनिंदी आनिंद.
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12. फुल
सिसिध रिं गािं ची उधळण ज्ािर,
फुलािं ना आहे समळाला हा िर.
दे िाच्या िाहती ज्ाला पायािर,
फुले उमलती तरू-िेलीिंिर.
सिजेत्ालाही समळे "हार"
ओिून फुले छानदार.
गजरा होई गुिं फूनी फुले,
ौिंदयथ त्ाने स्रीचे खुले.
िंुदर फुले मकरिं दाने फुलती,
फुलपाखरे त्ािं िर सभरसभरती.
म्हणती ज्ािं ना दे िाघरची फुले,
सनराग ती लहान मुले.
प्रे मालाही भुरळ पडे ,
फुलाने नाते जुडे.
फुलािं ना अ तो जो ुगिंध,
दे त अ े िां ना आनिंद.
प्रे रणा घ्यािी फुलािंकडून,
आयुष्यात घ्यािे रिं ग भरून.

15

13.

क्षी

िाऱ्यािरती स्वार होऊनी,
पक्षी आकाशी तरिं गती.
पिं खािं च्या जोरािर उडूनी,
गगना घालती गि णी.
काडीकाडी जमिून बनिी,
घरटे सपल्ािं ाठीचे.
क्षणात इकडे , क्षणात सतकडे ,
आकाशच आिं गण यािं चे.
मधुर कुजन ते काळचे,
प्र न्न करी मन सदि भराचे.
िंध्याछाये ला घरट्याकडे ,
सफरती र्िे या खगािं चे.
झाडािरती घरटे पक्ष्ािं चे,
उडतािं नाही नजर त्ाकडे .
सकलसबलाटाने यािं च्या, झाडही फुलते,
पक्ष्ािं ना आपुल्या ते, फािं द्यािं िर खेळिते.
जमीन, पाणी, आकाशात नानासिध प्रकार,
करती थर्लािं तर ते, सन गथ सनयमानु ार.
पी ा-पी ाने बनले अिं ग,
मुक्तपणे िथ िापरलेत रिं ग.
बगळ्याची एकाग्रता, भरारी गरूडाची,
पोपटाची सिठू- सिठू बोली, नजर कािळ्याची,
कोसकळे ची मिंजुळता, ुिंदरता मोराची,
छान सनसमथती ही, अ े सन गाथ ची.
घे तली प्रे रणा मानिाने,
उडण्या बनसिले सिमान त्ाने.
एकच सशकिण घ्यािी मनुष्याने,
सन गथ िंिधथन करािे पक्षािंप्रमाणे.
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14.

ाऊस

आगमनाची ज्ाच्या, पाहे िाट ृष्टी,
अपे क्षा

िां ची, नको त्ाची िक्रदृष्टी.

बर ून पाि ाने करािी याची पु ष्टी.
िषाथ तील चार मा करािी िृष्टी.
धरणीचेही जया ी आतुरतेचे नाते,
बर ताच तो, तीही सहरिा शालू ल्याते.
रिं गीबे रिंगी पाने फुलेही अच्छादू न घे ते.
अिघ्या ृष्टीचे रूप पालटू न जाते.
नभाकडे बघून शेतकऱ्याही िाटे ,
सभजि रान माझे, उभी रहातील ताटे .
ुकाळ प्रणयाचा पाऊ

होताच दाटे .

मनामनात प्रेमाची आग पे टे.
पाि ाने िाहती नद्या-नाले,
भूगभी िाढून

ाठा, धरणही भरते.

माणू , प्राणी, पक्षी, चराचर आनिंदते,
हे च पाणी जीिािं चे जीिन होते.
पाऊ

न ये ता, दु ष्काळ ठरलेलाच आहे ,

पीक नाही, पाणी नाही, महागाईही िाढे .
असत झाल्या , पू राने हाहाकार माजे,
िाहून जाई जीि िंपत्ती त्ाच्या योगे .
मानिच कारणीभूत या

िांशी,

करत े िृक्षतोड हिी तशी.
मतोल ृष्टीचा सबघडिीशी,
बनतोय कारण

जीि सिनाशी.
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15. आई
आई म्हणजे आ हे ई श्वर
आई म्हणजे माये चे घर.
आई म्हणजे पसहला गु रू
चालणे बोलणे सशके पाखरू.
आईबरोबरील नातेच घट्ट,
म्हणून चाले सतच्याकडे हट्ट.
आई बनिते

िंस्कारी मन,

आई ाठी मुलेच सतचे धन.
आई म्हणजे कुटुिं ब िंथर्ा,
कुटुिं बाप्रसत सनस्सीम आथर्ा.
आईकडे न े दु जाभाि,
िां ाठी

ारखीच तीची धाि.

आई दे ते जगण्या बळ.
आई मागते मुलािं ाठीच फळ.
आई म्हणजे अ े मातृत्व,
काय िणाथ िे सतचे दातृत्व.
आईच्या प्रे मा

तोडच नाही,

आई म जगी आहे का हो काही.
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16. वविल
पत्नी होता आई, पसत बा होई,
करण्या कोडकौतुक बाळाचे, मन भरून ये ई.
िसडल म्हणजे दु री आई,
सशस्ती ाठी मुलािं च्या, माया त्ािं ची दू र जाई.
घालून मुरड आपु ल्या इच्छािं ना,
दे ती प्रार्समकता लेकरािं ना.
दे ऊन आधार अन् पाठीिर र्ाप,
िसडल म्हणती, धरा स्वयिंपूणथतेची का .
िाढिा आत्मसिश्र्िा , हनशीलता.
करा कष्ट, शोधा मागथ अडचणी ये ता,
स्खलाडूिृत्ती, शरीर ौष्ठि, एकाग्रता,
खेळण्या प्रोत्साहन मुलािं ना दे ता.
निी पीढी आपल्याहून पु ढारलेली व्हािी,
त्ा ाठी आपल्या आकािं क्षा त्ागी.
जडणघडण सिचार रणीची,
व्यिहार, अभ्या ातून घडिी मुलािं ची.
न तो कधी क ूर कतथव्यात िसडलािंच्या,
घे तात कठोर सनणथय भल्या ाठी कुटुिं बाच्या.
नोकरी, व्यि ाय

ािं भाळू न ओढी िं ाराचा गाडा,

घरच अ े त्ािंच्या ाठी प्रशस्त िाडा.
िज्राहून कठोर सपता जेव्हा कन्यादान करतो,
मुलगी जातेय ा री, म्हणून गळा दाटतो.
प्रगसत मुलािं ची पाहून त्ािंना असभमान िाटतो,
जीिन

ार्थकतेने ुखािून जातो.

कुटुिं बा ाठी तारे िरची क रत करतो,
आपले कष्ट दे खील लपसितो,
िथ आघाड्यािं िर िंतुलन ाधतो,
िसडलािं प्रती भीतीपे क्षा आदरच िाढतो.
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17. नवजात बालक
इिले इिले कान,
डोळे छान छान,
ये ता क लाही आिाज,
िळत े मान.
मऊमऊ के
ओठ लाल लाल
बोलता लबाडाशी
खुले गोबरे गाल.
छोटू े हात,
बोट लािंब लािंब,
िळिून बने मूठ
अिं गठा तोिंडािं त.
पाय गोरे गोरे ,
पाऊले छानदार,
चाले पायाची ायकल,
होई हालचाल.
घरात अ ता बाळ,
आनिंदा ये ई उधाण,
हिा ात त्ाच्या,
कळे ना िेळकाळ.
खेळून ये ई र्किा
भूक लागे पोटी
रडून तेव्हा घे ई
घर डोक्यािरती.
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18. बाळ
आई तुझी

ािं भाळते तुला उदरी.

स्वागत अ े तुझे या भूिरी.
आई िडील िाढितील

िथतोपरी,

खेळण्या बागडण्याचा पगडा अ ो बालपणािरी.
खेळूनी आजी आजोबा आप्तेष्टािं च्या खािं द्यािरी
सशकून होई मोठा ु िंस्कारी.
ऊत्तम आयु रारोग्य समळो न े सचिंता परी,
ठे ि

ािं भाळू न ते आयु ष्यभरी.

घे ऊनी िंस्कार सशक्षणाची सशदोरी,
उमटि ठ ा, आपल्या क्षेत्रािरी.
जाण ठे ि त्ािं नी केले कतथव्य जरी,
दे ऊन त्ािं ना आधार तयाची भरपाई करी.
अ ाच एक सदि ये ईल बाळ तुमच्याही उदरी,
हे च

ािं ग तयाला आहे हीच परिं परा खरी.
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19. मािूस
दे ऊन बु द्धी-बोली दे िाने,
मानिाला पाठसिले या चराचरािर प्रे माने.
अपे सक्षत होते दे िाला,
होईल निंदनिन तयाचे.
परी उपभोगू न नै सगथक िंपत्ती,
प्राण्यािं ना केले गु लाम मानिाने.
लािूनी िेगिेगळे शोध,
खरे च प्रगती केली का हो त्ाने.
बािं धूनी स मा बनिूनी धमथ,पिंर्
सिष पे रले अराजकाचे.
बााँ ब, क्षेपणास्त्रे, हत्ारे बाळगू न,
होतोय कारणीभूत सिनाशाला
स्वतःच्याच कुकमाथ ने.
दे िालाही सिचार अ ेल पडला,
मानिात माणू च नाही रासहला.
आले अ ेल मनी त्ाच्या
का बनसिले मी मानिाला.
जेव्हा

ोडूनी राग, लोभ, मत्सर

ये ईल मानिात माणु की,
नािं देल तो माण ाप्रमाणे

िां शी,

िाथ र्ाथ ने होईल हे चराचर आनिंदी.
दे िही ये ईल तेव्हा भूिरी,
दु जथनािं ना मारण्या नाही,
तर पाहण्या स्वत:ची सनसमथती.
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20. स्त्री
दे िाची अ े स्त्री दे णगी,
जी उद्धारी मानि जात जगी.
ाल , प्रे मळ, नाजूक, ुिंदर,
प्र िंगी होत े रासगणी कणखर.
मुलगी, माता, ून, आजी,
सनभािते

हज सिसिध नाती.

िात्सल्य आईचे , काळजी बसहणीची,
प्रे म पत्नीचे, माया आजीची.
ठे ऊनीया िेळेचे भान,
राखते

तू

िां चा मान.

िंस्काराने िाढिते

पीढी,

ािं भाळू न परिं परा आसण रूढी.
स्त्रीनेच सटकसिले पारिं पररक
जून उत्साहाने करत े

णिार,

ाकार.

घडसिण्या कुटुिं ब आसण माजाचे भसिष्य,
िेचते

आपु ले िंपूणथ आयुष्य.

ओळख दे िाने तुला सदली िेगळी,
ािं भाळ स्त्रीपण ज्ाची गोष्टच आगळी.

23

21. िोळे
बघता ये ते ज्ामुळे ृष्टी,
डोळे दे तात अशी दृष्टी.
ुिंदर डोळे आकषी जन,
जे ठरिती चेहऱ्याची ठे िण.
बऱ्याचदा होते डोळ्यािं नीच काम,
इशारा करताच होई तमाम.
मनाची होई एकाग्रता,
बघती डोळे जर न डगमगता.
डोळ्यािं चीही अ ते आपली भाषा
त्ातच कळती सिसिध नशा.
डोळ्यािं तून कळते इमानदारी,
डोळे च पकडतात झालेली चोरी.
आग ये ते डोळ्यािं तून,
राग जेव्हा व्यक्त होतो सचडून.
डोळ्यािं तून ये ती जलधारा,
जाई सप्रयजन जेव्हा दू र अिं तरा.
डोळ्यात अ ती अश्रू दोन,
आनिंदाचे की दु :खाचे ठरिी मन.
डोळे अ ूनही घडते दु ष्कमथ,
कधी कळे ल डोळ ाला याचे ममथ.
दृष्टीहीना ाठी मनच डोळे ,
न ता बघायची दृष्टी त्ाला िथ कळे .
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22. अश्रू
अश्रू नव्हेत फक्त पाणी,
डोळ्यािं तून प्रकटणारी ती िाणी.
अश्रू म्हणजे भािनािं ची बोली,
मनातले

मजण्या एिढी खोली.

अश्रू बोलून जाती बोल्या,
होता डोळ्यािं च्या कडा ओल्या.
अश्रू म्हणजे मनाची भाषा,
मजे ज्ातून पु ढील सदशा.
अश्रूिंतून प्रकटती भािना,
होता बऱ्या-िाईटाचा

ामना.

दाबू न नका ठे िू अश्रू,
िाहू द्या त्ािं ना, मन होईल पाखरू.
आनिंदाश्रू आसण दु ःखाश्रू,
डोळे तेच, जे दे ती त्ािं ना पाझरू.
घे ता

मोरच्या च्या मनाचा ठाि,

अश्रूिंनीच कळे ल त्ाचा भाि.
अश्रू ढाळता कुणा ाठी,
आदर, प्रे म सद े तयाप्रती.
रिं गती स्वप्ने जी डोळ्यािं त,
िास्तिाने िाहती ती आ िािं त.
बऱ्याचदा अश्रू िाहती एकािं तात,
सहम्मत

ािं गण्याची न े जेव्हा मनात.
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23. नजर
बघणे हे डोळ्यािं चे कायथ,
नजर करत े ते पू णथ.
आईची बाळािरील नजर,
काळजीपोटी लक्ष त्ािर.
िसडलािं च्या नजरे चा कटाक्ष,
बनितो मुलािं ना कतथव्यदक्ष.
सशक्षकािं ची भेदक नजरे िर सभस्त,
सिद्यार्ी जीिनात आणत े सशस्त.
चाणाक्ष नजर हे रते हिे ते
अ ू द्या सकतीही बारकािे.
नजरा-नजरे तून जुळतात नाती,
म्हणतात याला मूक िंमती.
ललनािं च्या नजरा मादक भारी,
लागतात तरूणािंच्या सजव्हारी.
नजरे च्या टप्यात ये ता भक्ष्,
होई ते सशकाऱ्याचे लक्ष्.
नजर चूकीने होता गोष्ट,
पररणाम सद त नाहीत स्पष्ट.
कामात अ ािे अ े ातत्,
नजर लागू न होईल जे प्रस द्ध.
नजरे त अ ािी अशी नशा,
जी दे ईल जीिनाला सदशा.
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24. कान
कानाची श्रिणभक्ती,
सिचारािं ना दे ई शक्ती.
श्रिणीय िंगीत ऐकता कानाने,
प्रफुल्ीत होई मन उल्हा ाने.
जता कानािर कणथफुले,
बाह्यरूपी

ौिंदयथही खुले.

गु प्तता ठे िण्या ाठी अ े म्हणतात,
सभिंतीला ही कान अ तात.
आिाज पोहचिायची ताकद कानात,
कृती काय करायची ठरे मनात.
श्रिणभक्त कान, न ऐकणारे कान,
ऐकूनही न ऐकल्या ारखिं करणारे ही कान.
दु लथक्ष होई कानाडोळा करता,
कानािर हात मासहती न ता.
कानाला खडा असत होता,
प रे सिष कान फुिंकता.
गोष्ट ऐकता कानाने,
खात्री करािी डोळ्याने.
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25. संगीत
मन घे ई कानाने िंगीताचा आस्वाद,
प्त ूर चढसिती ज्ाला

ाज.

समलाप होता ताल, लय, ूरािं चा,
आसिष्कार होई मधुर िंगीताचा.
भक्ती, प्रे म व्यक्त होई िंगीतातून,
ुख-दु :ख, तर कधी आठिण ये ई दाटू न.
िंगीत व्यापू न आहे

िथ सदशा

ताल, लय हीच त्ाची भाषा.
िंगीताने होती आजारही बरे ,
कारण ते मनािरच फुिंकर मारे .
पाि ाची टपटप, पानािं ची ळ ळ,
िाऱ्याची शीळ, ओढ्याची खळखळ,
सन गाथ चे अ े िंगीत ासजरे ,
प्राण्यािं ह
िाद्यािं चा

ाद घालती पाखरे .
मन्वय आसण ु ूत्रता,

िाढिीत अ े मनाची एकाग्रता.
मजण्या जीिनाचे

ार,

िंगीत दे त अ े आधार.
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26. घर
प्रिेश करताच प्र न्न िाटािे
अ ेच आपु ले घर अ ािे.
जरी घरात अ ल्या सभिंती,
हिी त्ात गुिं तलेली नाती.
घरात हिीत मुले खेळकर,
दिं गा करून घर घे तील डोईिर.
न ेल सभिंतीला जरी मुलामा,
हिा घरात माये चा ओलािा.
पाने, फुले, पक्षी पर ात,
रोज अिं गणी होईल, कुजन आसण ुिा ाची बर ात.
अ ािा पाहूण्यािं चा घरात राबता,
पाहुणचार करून समळे ल िंतुष्टता.
घराला हिा अ ा शेजार,
जो होईल अडचणीत आधार.
ज्ेष्ठ अ ािेत प्रत्ेक घरा
नको िृद्धाश्रमािं ना र्ारा.
आजचे घर फारच यािंसत्रक झाले
भािनािं सिना त्ाचे घरपणच गे ले.
सशकिण घरातील िंस्कृती, परिं परे ची,
घडिेल सपढी उद्याच्या जबाबदार नागररकािं ची.
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27. िी
उजेड दे ई दीप

िथत्र,

उजळू न ठे िी अिं धारी रात्र.
मिंसदरा मोरील दीपमाळ,
घालिी आयुष्यातून भासिकािंच्या अिं ध:कार.
ुरू होता शुभकायथ दीपाने,
रे जीिनातील सतमीर या प्रज्वलनाने.
करी सदिा सिद्यार्थ्ां ची
होई अभ्या

ोबत,

रात्र जागित.

ओिाळता दीप ज्ोतीने,
प्रकाशमान होिो आयु ष्य दीपाप्रमाणे.
अिं धारात दीपच दाखिी िाटा,
इस्च्छत थर्ळी पोहोचिणारा तो त्राता.
परोपकार दीपाच्या ठायी,
उजळिून
दे ऊन

भोिती, अिं धार स्वत:च्या पायी.

िाथ प्रकाशदान,

जळािे दीपा मान.
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28. प्रकाि
प्रकाश दे तो सदि ाला उजाळा,
अ ो उन्हाळा, पाि ाळा की सहिाळा.
कोिंबड्याची बािंग, उजाडताच होई,
जाग मग पहाटे

गळ्यािंना ये ई.

पानािं िर ाठलेले दिसबिं दू

ासजरे ,

पडता प्रकाश भा ती जणू सहरे .
स्त्रोत प्रकाशाचा ुयथ पृ थ्वी ाठी,
दे ई जीिन त्त्ािं ह प्रकाश िां ाठी.
इिं द्रधनुष्य बनिी प्रकाशच पाि ात,
खुले

ौिंदयथ पृ थ्वीचे

ुदूर आ मिंतात.

डोक्यात जेव्हा पडतो प्रकाश,
मजते गोष्ट जरी होई अिकाश.
करािी कशी दृष्टीहीनािं नी अनुभूती,
मनिंच उजळे दृष्टी त्ािं ची.
लोप पािता उजेड, चाहूल सतमीराची लागे,
नाही शाश्वत काही, बदल सनयसमत घडे .
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29. P`aSna
P`aSna हा पडायलाच हिा,
उत्तराने सिषय

मजून घ्यािा.

P`aSna पडण्या सिचार व्हािा,
उत्तर शोधण्या िेळ द्यािा.
पडतात मनाला अनेक p`Sna,
काही मनातच राहतात p`Sna,
काही प्रश्ािं ना उत्तरच न ते,
न समळता उत्तर, मन बे चैन होते.

P`aSnaanao जागृत होते कुतुहल िृत्ती,
P`aSnaanao िाढते कल्पनाशक्ती.
P`aSnaanao होई सनर न शिंकेचे,
P`aSnaca उघडी भािंडार मासहतीचे.
जर नेहमी रासहलात दक्ष,

P`aSna नाही पडणार यक्ष.
P`aSnaaMnaI िाढते आपुले ज्ञान,
ज्ामुळे ठे िती गळे मान.
खोटे बोलता, P`aSnaaMcaa भडीमार,
उमगू न आपली चूक सशकिी ुमार.
अभ्या ाने

ुटतात पररक्षेतील P`aSna,

ोडिी अनुभि जीिनातील P`aSna.
बऱ्याचदा P`aSnaatca अ ते उत्तर,
कधीकधी काळिं च दे तो उत्तर.
होता एखाद्या P`aSnaanao सनरूत्तर,
करािे स्वािलोकन, ापडे ल उत्तर.
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30. कववता
िाटलिंच एखाद्या सिषयािर, सलहाव्यात काही ओळी,
ितथमानातील प्र िंग, भूतकाळातील आठिणी,
भसिष्यातील कल्पनािं िर, कसितेच्या रूपात,
करािी रीती, शब्दािं ची झोळी.
न े बिं धन कसितेला सिषय आसण ओळी,
सिषय ठरता होई कसिता, सलहून चार ओळी,
फुलिी कसितेला, किी बनून माळी,
प्रोत्साहन दे ई त्ाला िाचकािं ची टाळी.
कसितेतून सिचार िाचकािं पयं त पोहोचिणे,
आव्हान किी पु ढील नेमके शब्द शोधणे.
कसितेने िाढतो शब्दािं चा िंग्रह,
कसिता छान व्हािी, किीचा आग्रह.
प्रे रणा किीला, दे ती गोष्टी

िथ,

सिषय मािं डणीचे करी तो कमथ.
कसिता अ े, किीचे

िथस्व,

मन भरले तरच होते ती पू णथ.
अ ो कसिता, िास्ति िा कल्पना,
ठाि घे ई ती, िाचकािं च्या मना.
कसितेतील शब्दािं ना, गू ढ अ तात अर्थ,
सिचार करी िाचक,

मजण्या त्ािं चे ममथ.

किी कल्पना ही, अ े अशी गोष्ट,
सिचार न केलेलेही होत अ े स्पष्ट.
आशय कसितेचा, पोहचािा हे उसद्दष्ट,
कसिता करते गै र मज नष्ट.
कधी प्रोत्साहन, कधी कौतुक,
कधी दे शप्रे म, कधी सन गथ,
कधी प्रबोधन, कधी नाते िंबिंध,
कसिता पोहचिी िाचकािंपयं त.
कसिता करते भूतकाळ जागा,
कसिताच

ािंगते ितथमानात जगा,

कसिता सशकिते भसिष्याकडे बघा,
दृष्टीकोन कारात्मक जीिनी ठे िा.
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31. मन
मानिी मन

िथस्वी अिलिंबून अ तिं

स्वभाि, िंस्कार, सिचारपद्धतीिंिर.
जेव्हा ते एखाद्या गोष्टीचा सिचार करू लागतिं
तेव्हा त्ाला इतर गोष्टीिंचा सि र पडतो.
याच मनाला दोन बाजू अ तात,
एक होकारार्ी, आसण दु री नकारार्ी.
दोन्ही बाजूिंकडून प्रत्ेक गोष्टीचा सिचार होत अ तो,
जी बाजू िरचढ ठरते, मन त्ाप्रमाणे िागतिं.
मनािर जेव्हा दडपण ये तिं
तेव्हा मन सिचारािं सिरूद्ध जातिं.
एखाद्या मनात काहीच दडून रहात न तिं
तर एखादिं मन बरिं च काही दडिून ठे ितिं.
परिं तु जे मन कुठल्याही दडपणाला बळी न जाता,
कुणापा ून दडिाििं काय दडिाििं,
अर्िा कुणाला काय

ािंगाििं हे जाणतिं,

तेच खरिं मानिी मन.
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32. नाववन्य
जेव्हा काहीतरी नसिन जन्म घे तिं,
तेव्हा मन िेडिं होतिं.
मनात काहूर अ तिं सिचारािं चिं,
हे च चक्र सफरत अ तिं.
याच नासिन्याला या सिचारािं तून,
एक आगळिं -िेगळिं रूप ये तिं.
काही काळ हे च नासिन्य स्वतःचिं
अस्स्तत्व जपतिं.
जेव्हा या अस्स्तत्वाला बाधा ये ते,
तेव्हा त्ाचा स्फोट होतो.
म्हणून दु ऱ्या नासिन्याला जन्म दे ण्या ाठी,
हे नासिन्य सिरून जातिं.
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33. िब्द
व्यक्त होण्या ाठी हिे अ तात शब्द.
हे व्यक्त झालेले शब्दच ठरसितात तुमचे प्रारब्ध.
म्हणून म्हणतात नाती सटकसिण्या ाठी जपू न िापरा शब्द.
न ता लागला सिरुद्धार्ी शब्दािं चा शोध,
म्हटले न ते कुणी,
ठे िा

कारात्मक दृसष्टकोन.

शब्दािं ना अ ते तलिारी

ारखी धार,

िापर करतािं ना करा सिचार.
सिरोधा ाठी सिरोध नको,
शब्दा ाठी अपशब्द नको.
सन:शब्द पणे ही व्यक्त होतात शब्द.
डोळ्यािं तून डोकाितात अशािेळी शब्द.
बरे च काही ािं गून जातात न िापरतासह शब्द.
जहाल शब्दािंमुळे घडते सहिं ा,
तर मिाळ शब्दािं नी ये ते शािं तता.
शब्द फेक सह आहे एक कला,
ज्ाला जमली तो सजिंकला.

36

34. आठवि
आठिण .......
आईच्या िात्सल्याची.
िसडलािं च्या धाकाची.
आप्तस्वकीयािं ची, त्ािं च्या मिेत घालसिलेल्या क्षणािं ची.
आठिण......
भक्तािं ना दे िाची, दे िािरील श्रद्धे ची.
सिद्यार्थ्ां ना सशक्षकािं ची, त्ािं नी सशकसिलेल्या मूल्यािं ची आसण सशकिणुकीची.
आठिण......
प्रे समकािं ना एकमेकािं ची,
प्रे म भािनेने जिळ आलेल्या ुखद आसण सिरहाने दू र गे लेल्या दु ख:द प्र िंगािं ची.
आठिण....
ैसनकािं ना आपल्या कुटुिं सबयािं ची, त्ािं च्या प्रे माची.
दे शिास यािंना ैसनकािं ची, त्ािं च्या शौयाथ ची आसण

मपथ णाची.

आठिण.....
समत्रािं ना मैसत्रची, समत्रत्वाच्या नात्ातून अिंगीकारलेल्या

हकाराची.

उतारियात जगणाऱ्यािं ना,
आपल्या भूतकाळाची, जी ऊमेद दे ते जगण्याची.
आठिण.....
केलेल्या चुकािं ची, त्ािं पा ून घे तलेल्या धड्यािं ची आसण या चुकािंपा ून सशकण्याची.
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35. अवनवितता
जन्मापा ून ुरू होते,
जगतािं नाही िेळोिेळी,
जाणीि आपुली करून दे ते.
सिद्यार्थ्ांना परीक्षेमध्ये
खेळाडूिंना खेळामध्ये
जीिनातील ुखदु :खािं मध्ये .
उगिेल ूयथ पण पडे ल का ऊन,
पाि ाळ्यात नभ, ये तील ना भरून.
मना ारख्या गोष्टी न तील घडल्या आयुष्यभर,
काय ािं गािे भसिष्यामध्ये होतील त्ा खरोखर.
काय होईल कुठल्या क्षणी,
ािं गू शके ना कुणी.
ये णारा प्रत्ेक क्षण, जगू या आनिंदाने.
राजाचा होई रिं क, कधी गरीबाचा श्रीमिंत.
मरण दे खील ये ईल केव्हा, नाही कुणा

मजत.

असनसिततेमुळे ये ते, ऊमेद जगण्याची,
याच असनसिततेच्या गतेत ऊभे राहून
समळिूया मजा आयुष्याची.
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36. अ

ेक्षा

कुणाची अ ेल आपल्याकडून अपे क्षा,
नेटाने पू णथ करण्या, करा समक्षा.
दे ऊन परीक्षा, नको फक्त गुणािं ची अपे क्षा.
जगण्या काय हिे असधक, व्यािहाररकतेपेक्षा.
मजू नका ओझे अपे क्षािं ना,
अध्याथ िर ोडू नका केलेल्या प्रयत्नािं ना.
अपे क्षािं मुळे दडपण ये ता,
एकाग्रतेने होऊद्या पू तथता.
झालात जर आपल्या उद्दीष्टािं त दिं ग,
होणार नाही अपे क्षािं चा भिंग.
आयुष्याच्याही अपे क्षा काही,
पू णथ करा, नाहीतर ुख नाही.
आत्मसिश्वा ठे िा धेय्याप्रती,
िंयमाने होईल अपे क्षािं ची पू ती.
अ ाव्यात अपे क्षािं ह जाणीिा,
भरून सनघतील जीिनातील उणीिा.
अपे क्षा जरूर अ ाव्यात,
पण अिाजिी न ाव्यात.
अपे क्षािं प्रती नेहमीच अ ािा आदर,
करण्या पू णथ, करािा आपल्या गु णािं चा िापर.
अपू णथ अपे क्षेचे न ािे शल्य,
ज्ामुळे होईल कमी आपु लेच मूल्य.
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37. भेट
भेटीशी अ तो सनगसडत
एखादा प्र िंग,
करतो ती भेट तोच
असिस्मरणीय.
अ ो भेट कुणाचीही
आ अ ते,
नाही झाली तर
ओ िाटते.
िाटतच अ तिं
भेटाििं अ िं,
भेटल्यािर नाही ुचत
बोलाििं क िं.
पु न्हा पु न्हा भेटलिं तरी
ओढ भेटीची रहाते.
झालेली भेटही
आठिण बनून जाते.
भेटीगाठीतूनच जुळतात
ॠणानुबिंध आसण नाती,
ािं भाळा मनोमनी
हे जन्मोजन्मा ाठी.
नाहीच जमले कधी भेटण्या,
खेद न ािा मनी,
पु न्हा भेटण्या
घ्यािी बािं धून खुणगाठ मनी.
भेटीमध्ये 'भेट' दे णे,
एक ररिाज आहे,
आपणच 'भेट' होणे
जीि लािून जाते.
स्वत:च कधीतरी स्वत:ला
भेटत जािे,
सि रून 'मी'पण,
स्वत्वाला िाहून घ्यािे.
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38. मैत्री
मैत्री आहे अ े नाते,
ज्ात मैत्र सनिडीची मुभा अ े.
मैत्री जीिापाड प्रे म करते,
मैत्रीच जगण्याला अर्थ दे ते.
मैत्रीत दे ण्याचे अ े िेड,
करािी लागत न े परतफेड.
आपल्या जिळ कमी अ तािं ना दे णे, ही मैत्री अ ते.
मैत्रीच चािं गुलपणाची सशकिण दे ते.
मैत्री सनमाथ ण करते निीन नाते,
मैत्रीच िां जिळ करते.
मैत्री न ते कशािरही अिलिंबून,
अ ते सनखळ मैत्रीिरच सि िंबून.
गु ण अिगु ण मैत्रीमध्ये न ती लपत,
खुलेपणाने दे तात एकमेका ओळख.
मैत्री म्हणजे आठिणीिंची ाठिण,
नाही झाली भेट तर सशव्या-लाखोल्यािं ची पाठिण.
मैत्रीत ना तुझे-माझे, ना मोठे पणा,
िेळप्र िंगी चािं गल्या ाठी खोटे पणा.
मैत्रीत नको गै र मज, हिा सिश्र्िा ,
मैत्रीनेच िाढे हकार आसण आत्मसिश्वा .
मैत्री नाही अ ा माणू नाही
मैत्रीसिणा जगणे जीिन नाही.
रक्तापे क्षाही घट्ट, मैत्रीचे नाते,
सनभािले नाही नीट, तर िैरही होते.
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39. प्रेम
प्रे म कराििं राधेने कृष्णािर
त्ाच्या बा रीच्या मिंजुळ ूरािं िर,
कृष्णाने राधेच्या भस्क्तिर.
प्रे म कराििं आईने मुलािं िर
मुलािं प्रसत अ लेल्या िात्सल्यािर,
जी िाढतात आईच्या माये िर.
प्रे म कराििं पाल्याने पालकािं िर
पालकािंच्या काळजीिर,
आदराने त्ािंच्या अपे क्षािं िर.
प्रे म कराििं सशक्षकािं नी सशकसिण्यािर
सिद्यार्थ्ां च्या सजज्ञा ेिर,
आसण आपल्या ज्ञानािर.
प्रे म कराििं सिद्यार्थ्ां नी अभ्या ािर
सशक्षकािं च्या सशकसिण्यािर,
सशकसिलेल्या गोष्टी आत्म ात करण्यािर.
प्रे म कराििं दे शभक्तािं नी मायभूमीिर
मायभूमी प्रती अ लेल्या असभमानािर,
दे शाच्या एकता आसण अखिंडतेिर.
प्रे म कराििं ैसनकाने दे शािर
शत्रूशी प्राणपणाने लढण्यािर,
प्र िंगी प्राणािं ची आहुती दे ण्यािर.
प्रे म कराििं शेतकऱ्याने गु रािं िर
गु रािं च्या सनष्ठे िर,
जी चालतात बळीराजाच्या इशाऱ्यािर.
प्रे म कराििं खेळाडूने खेळािर
खेळामुळे ये णाऱ्या उत्साहािर,
स्खलाडू िृत्ती जोपा ण्यािर.
प्रे म कराििं गायकािं नी स्वरािर
स्वरािं तील उिं च- खल जागािं िर,
आसण या एकाच सठकाणी "रागा"िर.
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प्रे म कराििं िंसगतकाराने िाद्यािर
िाद्यातून सनघणाऱ्या स्वरािं िर,
हाताच्या बोटािं च्या तालािर.
प्रे म कराििं किीने कसितेिर
कसितेच्या आशय आसण सिषयािर,
कसितेने किीच्या प्रगल्भतेिर.
प्रे म कराििं सप्रयकराने प्रेय ीिर
प्रे य ीच्या िां ग ुिंदरतेिर,
प्रे य ीने सप्रयकराच्या भाि-भािनािं िर.
प्रे म कराििं यािं सत्रकाने यिं त्रािर
यिं त्रातून सनसमथलेल्या िस्तूिं िर,
त्ा ाठीच्या प्रगत तिंत्रज्ञानािर.
प्रे म कराििं नासिकाने मुद्रािर
मुद्राच्या लाटािं िर,
ागरातील िंपत्तीिर.
प्रे म कराििं लेखणीने कागदािर
कागदािर उमटलेल्या शब्दािं िर,
शब्दािं मधून व्यक्त होणाऱ्या भािनािं िर.
प्रे म कराििं माण ाने सन गाथ िर
सन गाथ च्या चमत्कारािं िर,
सन गथ सनसमथत िं ाधनािं च्या िंिधथनािर.
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40. स्वप्न
स्वप्न बघािे, स्वप्न जगािे,
आयुष्यात जगण्या ाठी,
स्वप्नािं चेच मनोरे रचािे.
स्वप्नािं िाचून व्यर्थ

गळे ,

स्वप्नािं सशिाय जीिन जगणे,
जगण्याला मग अर्थच न णे.
स्वप्न म्हणजे अ े मागणे,
प्रयत्नािं तीही पू णथ न होता,
खचून न जाता पु ढेच चालणे.
स्वप्नरिं जन जरूर अ ािे,
रूपािं तर त्ाचे

त्ात करािे,

निसनमाथ ण त्ािं तून व्हािे.
स्वप्न अपे क्षेहून असधक बघािे,
होता कृतीतून त्ाची पू तथता,
निीन स्वप्नािं ाठी तयार रहािे.
स्वप्न कालचे, स्वप्न उद्याचे,
कालच्या स्वप्नािंमध्ये रमािे,
स्वप्नािं ना उद्याच्या

ामोरे जािे.

प्रत्ेकाचे स्वप्न िेगळे ,
नसशबाचे तर ममथ आगळे ,
सनयतीच आपला खेळ खेळे.
उद्धारण्या जग मानितेने,
ाकारू स्वप्न परोपकाराने,
काळाचे ही हे च मागणे.
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41. भावना
मानिी मनात अ तात भािना,
आपण त्ािं ना प्रसत ाद माना.
दे ि सद ताच हात जुळतात,
श्रद्धा म्हणून

िथजण पाळतात.

आई करते लेकरािं िर माया,
नाही होऊ शकत कुणी सतची छाया.
मनासिरुद्ध गोष्ट घडल्याने ये तो राग,
ज्ामुळे मनात पे टते आग.
सु खा निंतर ये ई िु ुःख,
सदि -रात्री

ारखेच हे चक्र.

ये ता ुख होई आनंि,
फुलिी सिनोद चेहऱ्यािर हास्य.
दु ःखद प्र िंगी ये ते िया,
काळजी घे ऊन दु ःख िाटू न घे ऊया.
प्रेम अ े अशी भािना,
इतर कशातच मन रमेना.
तेच तेच करून ये ई कंटाळा,
िंयम िाढिून उत्साह करा गोळा.
षड़ररपू अ ती काम, क्रोि, लोभ, मि, मोह, मत्सर,
असत झाल्या , जीिन नश्वर.
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42. तुलना
तुलना जगी या

िां ची,

जननी अ े जी सिका ाची.
तुलनेनेच मोजली उिं ची सहमालयाची,
मजली खोली तुलनेमुळेच

मुद्राची.

चिंद्र- ूयथ, ग्रह-तारे परलोक ृष्टी,
मजण्या सदली तुलनेने दृष्टी.
फरक दोहोिंतला तुलनेनेच कळतो
मोठा आसण छोटा मग
सनिडण्या

मजून ये तो.

तुलना पयाथ य दे ते,

सिसिध पयाथ यािं तून मन हिे ते घे ते.
तुलनेनेच समळतात सिसिध पररमाण,
आसर्थक- ामासजक मजतात पररणाम.
तुलनाच दे ते गु णित्तेला िाि,
तुलनाच ठरसिते मग त्ाचा भाि.
तुलनाच ठरिी, मापदिं ड र ,
त्ा म करण्या मग होत अ े चुर .
अ े अ ूनही नको तुलना प्रत्ेक गोष्टीची,
सन गथ दे णगी आहे च की अपिादाची.
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43. मविरा
अ तील समत्र भेटत,
तर घ्यािी र्ोडी सिकत.
घेऊनी दोन घोट, रिं गू द्या गप्पा,
करा मोकळा मनाचा कप्पा.
प्रे म सिरहाने घे ई, कुणी सि रण्या दु :ख,
सपण्या अ ो काहीही सनसमत्त,
जास्त सपऊन नका होऊ मस्त,
नाहीतर होईल िं ार उद्धिस्त.
जास्त घे ता मसदरा, िंर् होते मती,
म्हणून म्हणतात, असत सतर्े माती.
मन गुिं तिण्याचे मजून ाधन,
नका गमािू दारूपायी धन.
दारू न े िथस्व,
नका होऊ दे ऊ तीचे िचथस्व.
सकती घ्यािी अ े आपुल्या हाती,
नाहीतर होईल जीिनाची माती.
होता सदि ाची सनशा,
करतात लोक नशा.
होऊन जीिनाची दशा,
सबघडे आयु ष्याची सदशा.
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44. मतिार
सनिडणुकीतील राजा आहे तू मतदार,
गाजि नक्की तुझा मतदानाचा असधकार.
मत मागतो कर जोडोनी उमेदिार,
िापर हक्क तुझा सनिडण्या तुझ्या भाग्याचा सशल्पकार.
कष्टाने कमाितो दो करािं नी,
कर भरतो सनरसनराळ्या रूपािं नी.
या कराचाच िापर केला सिका ा ाठी रकारािं नी.
योग्य उमेदिार सनिड बहुमुल्य मतािंनी.
खचथ हा सनिडणुकीचा अ े भारी
मतदान न करून चुकीच्या उमेदिाराचा सिजय लागे ल सजव्हारी.
खोट्या आश्वा नािंना ये ईल ऊभारी,
स्वार्ी, भ्रष्टाचारी उमेदिारािं ना पाठि माघारी.
दे त े जरी तुला सनिडणूक एक ुट्टी,
सफरण्या जाण्याआधी मतदानाशी कर गट्टी.
मतदानाचा िाढिूनी टक्का,
लोकशाही मजबु तीचा कर सनणथय पक्का.
जागरूक आपण भारतभूचे दे शभक्त,
करून मतदान बनिू दे श शक्त.
लोकशाहीची ताकद बघे ल दु सनया,
बनिू पु न्हा भारताला " ोनेकी सचसडया".
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45. विक्षक
ज्ञानाचा ज्ािं नी सदलाय ागर,
पदोपदी सशकिणुकीचा करून जागर,
सशक्षकािं चा त्ा, करूया आदर.
सशक्षक जेव्हा दे ती सशकिण,
सिद्यार्थ्ां नी करािे

मपथ ण,

सशकून ठे िा आज्ञाधारक आचरण.
मासहती, गोष्टी, सशस्त, िंस्कार,
सशकसिला सशक्षकािंनीच व्यिहार,
घे तलेला पाठ, दे ई आयुष्या आकार.
सशक्षक म्हणजे आपले मागथ दशथक,
माणु कीचे बनून मालक,
ृष्टीचे होऊया पालक.
सशक्षक अ ते अ े असधष्ठान,
होता आपु ल्या सशष्याचा न्मान,
िाटे त्ाचा त्ािं ना असभमान.
सिद्यार्थ्ां चे करण्या आकलन,
ज्ािं नी सदधले आपुले जीिन,
नतमस्तक, त्ािं ना करूया नमन.
िागणुकीतून प्रसतसबिं बीत व्हािे,
सशकलेले ारे गु ण सद ािे,
गु रूदसक्षणा त्ािं ना सहच भािे.
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46. वि

ावली

दारा मोर ुबक, ुिंदर रािं गोळी,
स्ने हीजनािं च्या गाठीभेटी,
फराळात सचिडा, लाडू, चकली,
आली आली सदपािली.
बच्चे किंपनीिंना शाळे ला ुट्टी,
फटाक्यािं ची आतषबाजी.
बनिूनी मातीचे सकल्े, जागिी सशिशाही.
आली आली सदपािली.
तोरण झेंडूचे दारािरी,
उजळी पणत्ा जागोजागी,
तेिती आकाश किंदील घरोघरी,
आली आली सदपािली.
धन, धन्विंतरीचे पु जन धनत्रयोदशी,
ि ु बार पु जती गोित्स द्वादशी,
नै सगथ क िंपत्तीचे िंिधथन सहच आपु ली िंस्कृती ,
आली आली सदपािली.
ुगिंधी उटणे लािूनी अभ्यिंग, नरक चतुदथशी,
लक्ष्ीपु जना मनोभािे लक्ष्ी पु जती,
मेजिानी पहाट िंगीतामधली,
आली आली सदपािली.
पाडव्याला भायाथ पती ओिाळीते,
भािा बसहणीचे नाते, जगा भाऊबीज ािंगते.
िाचता ासहत्े सदिाळी अिंकातली,
आली आली सदपािली.
प्रकाशाने अिं ध:कारािर,
ज्ञानाने अज्ञानािर,
आशेने सनराशेिर होऊया सिजयी
ाजरी करू अशी सदपािली.
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47. नववषा
िषाथ मागू न िषथ बदलते,
िय आपु ले िाढत जाते,
िाढिूनी अनुभि आपुला,
िषथ सनघून जाते.
मागे िळू न बघतािं ना
१२ मसहन्यािं चे िषथ रते,
ठरसिलेल्या गोष्टीिं ाठीही
िषथ कमी पडते.
नििषथ घेऊन ये ई
निीन अपे क्षा आसण आशा.
दे ऊनी प्रयत्नािं ना योग्य सदशा,
घालूया गि णी यशा.
ुख-दु :खाच्या िंसमश्र ाठिणी,
प्रत्ेक िषाथच्या आठिणी.
िंकल्प करून नििषी,
जमिूया आनिंदी क्षणािं ची पुिं जी.
ूयथ, चिंद्र, तारे , पृ थ्वी
िषाथ नुिषे चाले जगी,
आपणही होऊन अनुयायी,
चालािे त्ािंपरी.
िषथ बदलता, बदलत जाई काळ,
चालत रासहल ऋतुचक्र,
जुळिून घ्या बदलािं शी,
हे च ुखी जीिनाचे ार.
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48. गि
अभेद्य हे गडसकल्े सशिबािं चे
भूषण अ े भारत भूमीचे.
सशिराय रयतेचे मायबाप,
सशिरायािं चा आठिािा प्रताप.
महाराजािं ची चाणाक्ष दृष्टी,
हे रली उिं च डोिंगरािरील ृष्टी.
मािळ्यािं नी गाळू नी घाम,
उभारले हे स्वराज्ाचे धाम.
तटबिं दी गडाची उभी कातळात,
भक्कमपणे उभी दा िथकाळ.
बघू न भव्यता बु रूजािं ची,
छातीत दु श्मनाच्या भरे धडकी.
आजकाल आम्ही करतो चढाई,
न ता ाधन ामग्री,
क े उभारले हे गड,
मनाला सनत् िाटे निलाई.
गडकोटािं ची दगड माती,
फुलिी र करणाऱ्यािं ची छाती.
बघतािं ना गडाची माची,
दरीकडे बघू न डोळे सफरती.
उिं चीिरील पाण्याचे टाके,
र्किा घालिी, तहानही शमिे.
शीतल िारा घाली रू
िं जी,
सन गाथ ह पक्षी उत्साह िाढिी.
गडािरील सशिशाहीच्या पाऊलखुणा,
भरून उर, "जय सशिाजी" घोषणा.
ािं भाळा हा ऐसतहास क िार ा
बाळगा असभमान, पासित्र्य त्ाचे राखा.
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49. खेळ
खेळामुळे ये ते स्खलाडू िृत्ती,
जोपा ता खेळ, ये ईल एकाग्रता सचत्ती.
खेळानेच ुधारते शरीर यष्टी,
खेळता खेळ, िाढते हनशक्ती.
खेळानेच िाढे िंघभािना,
खेळच िाढिी नेतृत्व गु णा.
खेळाने व्यस्क्तमत्व खुलते,
उत्साह आसण चैतन्यही िाढते.
खेळामुळेच िाढतात,
सनणथय आसण शारीररक क्षमता.
खेळता खेळ शक्ती, यु क्तीचे,
होई िंतुलन मन-शरीराचे.
दे शी खेळािं त जमीन, शरीर, मन,
यािं सशिाय न े गुिं तिणूक अन्य.
रािात अ ेल जर ातत्,
सनयसमतपणे होणार जीत.
खेळातील जीत-हार,
सशकिी जगण्या आयु ष्यातील चढ उतार.
खेळण्याचा अ ेल सनिय दृढ,
होईल पु ढील सपढी ुदृढ.
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50. भारत
मातृभूमी ही भारत आपु ली,
आपण ारे सतचेच बालक.
कृतज्ञतेने झुकिू मान,
बाळगू सतचा ार्थ असभमान.
स्वातिंत्र्य दे ण्या या दे शाला,
िेचले ज्ािं नी आपु ले जीिन,
स्मरण करून त्ा िीरािं चे,
करूया स्वातिंत्र्याचे जतन.
सद ता सतरिं गा फुलते छाती,
रिं ग तयाचे ाद घालती.
त्ाग, बसलदान, अहिं कार मुस्क्त,
प्रसतक त्ािं चा रिं ग के री.
ज्ञान, त् आसण इमानदारी,
रिं ग पािं ढरा सशकिी शािं ती.
सिश्र्िा , मृद्धी- ह प्रगसत,
सहरिा रिं ग, सहरिी धरती.
न र्ािं बता व्हा गसतमान,
अशोक चक्र मध्यािरील शान.
सतन्ही बाजूने ागर लाटा,
उत्तरे त सहमालयाचा िाटा.
सन गाथ चेही ज्ाला िरदान,
भारत अखिंड बनिू महान.
िंरक्षण दले कररती रक्षण,
दे शा ाठी दे ती जे जीिन,
आपणही दे ऊन योगदान,
व्यर्थ न हो त्ािं चे बसलदान.
अ ो अिं तराळ िा तिंत्रज्ञान,
स्वयिंपूणथ आपण गळ्यात,
सशस्तसप्रय होऊन करूया,
दे शाला सिकस त जगात.
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51. कोरोना
अ ून शहरी आज, भा े आलोय गािी,
सचमणी कािळ्यािं चा आिाज, शािं तताच केिढी.
आनिंदी सद त आहे त, आज िृक्षही.
शुद्ध होईन म्हणते, र्िंडगार हिाही.
ना लोक, ना गाडी, सनमथनुष्य गळे ,
श्वा

घे तात रस्ते, आज होऊन मोकळे .

िायू , ध्वनी, जल प्रदु षण नाही आज,
सन गथ सनयमािं नी जगा, करू नका माज.
गट-तट-जातीमुळे माणू

एक होईना,

अ ाच मग ये तो कोठून तरी *कोरोना*,
सन गथ मधूनच दाखिी जागा मानिाला,
तरी श्रेष्ठ मजतोय, मानि स्वत:ला.
बु स्द्धजीिी माणू

सनबुथद्ध झाला,

एक सदि अ ाच, िंपिेल तो स्वत:ला.
पृ थ्वी ाठी आहे ही धोक्याची घिं टा,
सन गथ च सफरिेल मग गळ्यािर िरििंटा.
क ा रमलाय आज, आपल्या माण ािं त,
सभती मरणाची ब ली, त्ाच्या मनात.
बघ तुझेच बािं धि, राबती रूग्णालयात,
सिश्वा ाने पाळता सनयम, होईल कोरोनािरही मात.
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52. समारो
आपणा मुळे जडला कसितेचा छिं द,
सदला आसण घे तला त्ातून आनिंद.
जोडून सिचार आसण शब्द,
मन होत अ े कसितेतून व्यक्त.
ना शब्द िंपले ना सिचार,
ते अव्याहत ुरूच, नाही िंपणार.
र्ािं बणे हा सन गाथ चा सनयम,
जो अ े तात्पुरता, न े कायम.
माप्ती अ ली तरी हा अिं त नाही,
सिचार चालूच, ते

िंपत नाहीत.

अखेर अ ते प्रत्ेक गोष्टीला,
त्ा ाठीच हा कसिता प्रपिं च र्ािंबला.
ािं गतेने मानतो िां चे आभार,
अ ेच अ ू द्या प्रे म, ाभार.
घे ऊन आपणा िां चा सनरोप,
करतो माझ्या कसितािं चा मारोप.
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मित्रहो

पस्ु तकं वाचनू कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो होत.ं वाचन करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न
करणार््ा माणसाहं ून अधिक प्रगल्भ आधण धवचारी असतात.
कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण ्ेतं. इतर प्राण््ांना
काही प्रमाणात त्ांचे जन्मदाते थोडंफ़ार धशक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी
आहे ज््ाला पवु ी जगलेल््ा आधण आता धजवतं नसलेल््ा माणसाच
ं े अनभु वही
धशकता ्ेतात. ते पस्ु तकाद्वं ारे . माणसाला आपल््ा सभोवताली नसलेल््ा, दरू
देशातल््ा माणसांचे अनभु व समजनू घेऊन धशकता ्ेतं. तेही पस्ु तकांद्वारे . प्रत्क्ष
अनभु वांहून चांगला धशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेले अनभु व, त्ांनी
खाल्लेल््ा ठे चा ्ाही माणसाला धशकवतात आधण शहाणे करून सोडतात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल
हे शंभर टक्के सत् आहे.
िडं ळी!
वाचायला तर हवच
ं !
www.esahity.com
www.esahity.in
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