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 विविध ियोगटात, विविध प्ाांतात विवििी जाणारी मराठी 

कविता कशी आि ेयाची उत्सुकता आमच्या मनात असत.े कॉिज 

तरूणाईन े विवििेल्या या कविताांपयंत अनाितच्या माध्यमातनू 

आम्िािा पोिोचता आिे याचा आनांद आि.े कॉिेजच े विद्यार्थी, 

प्ाध्यापक आवण आमचे िाचक याांनी याकरता विशेष प्यत्न केिे. 

त्या सिांचे आवण यात सिभागी िोणा-या मिविद्याियीन तरूण 

ि तरूणींचे मनापासनू आभार. 

आमच्याकड े आिेल्या कविताांमधून वनिडक कविता आम्िी या 

विशेषाांकात प्कावशत करतो आिोत.  

शुभेच््ाांसि, 

-सोनािी जोशी 

 
 
 
 

  

 

 

अविनाशी 

 



 

 
४ 

 

मी तलुा शोधतो.. 

कणाकणातनू मनामनातनू 

संदिग्धाच्या ा रोत तमातून 

अदततत्वाच्या ा ओतखड् ातून 

 

मी तलुा शोधतो.. 

पात् ावतती नात् ावतती 

नाकळल् ा त् ा वळणावतती 

तवपनांच्या ा  ा सतणावतती 

 

मी तलुा शोधतो.. 

मंदित-मदतिि, ेश-ूवादलि,अभंगवाणी 

कधी गंगेचे पदवत्र पाणी 

नक्षत्रांची अबोध गाणी 

 

मी तलुा शोधतो.. 

आठवणींच्या ा चांिणवेली 

शेवटची ती एक अकेली 

दिथे कुणाची कदवता मेली 
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मी तलुा शोधतो.. 

ठावदठकाणा तझुा न ठावे 

तझुी न तमतती अनंत नावे 

कोण धाडतो अि््  ातातनू ह ेसांगावे 

 

मी तलुा शोधतो.. 

थकतो, ेतो माझ् ापाशी 

 गुा गुांच्या ा शोदधत ताशी 

गमतो मिला मी 'अदवनाशी'… 

 

-वनविि सांतोष िले्िाळ   
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अगदी शिेटच.े.! 

 

आठवते मि भेट आपली 

शेवटची ती तवपनदकनाती 

मी आिही तेथे आह े 

दनरनू गेलीस त ूमाराती.. 

 

कू्रत एकटा शेवटचा क्षण 

त ून पादहले मागे वळूनी 

तदुझ ा अश्ुंचे उत्ततही 

आले असते तिुला कळूनी 

 

ितू चालल् ा तव तपशाांनी 

माझी साती तवपने वधली 

उडून गेली वाऱ् ासंगे 

शतीतता दह िहेामधली 
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अन ्शतकांचे रूप रेउनी  

दनरनू गेला एक एक क्षण 

संथ पावले चालत होती 

वाट समोती दनताश भीषण 

 

होतीस दिथवत त ूदृष्टीच्या ा  

कवेत दतथवत िोडून आदण  

दतमतांमागे िडवीत होतो 

डोळ ांमधले अधीत पाणी 

 

 अबोल नाते ह ेिपताना 

आठवणींची दनतांिने 

सोबत केवळ शबिांचे रत  

संदिग्धाची नभांगणे 

 

थडग् ांमधल् ा मम आशांना  

आता कुठले नवसंिीवन 

अदततत्वाच्या ा संजे्ञवतती 
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केवळ उतले अपलेु मीलन..! 

 

- निनिल संतोष वेल्हाळ   
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साांध्यसकू्त 

 

संध् ाकाळी का  दवखतुते अदततत्वाच्या ा पानी 

अव् क्ताच्या ा वाटेवतती शबि नवे अनवाणी 

 

आठवणींचे ह ेपाचोळे िमले अवतीभवती 

 ा संध् ेच्या ा कुशीत गमते 'उतलेपण' ह ेगवती 

 

का वाटांना उगा मागतो तुदझ ा पाऊलखणुा 

 ा हृि ाचे तपंि उमगले  ेथ कधी ना कुणा 

 

मी तवपनांचा गाळ उपसतो अनाम िुुःखासाठी 

कुणी पादहल् ा कधी सावल् ा सांध् रनांच्या ा पाठी 

 

गुंतदवणाते श्वास कुणाचे मतती कुठल् ा गावी 

सतणाच्या ाही ओठांवतती िीवनकदवता  ावी..! 

 

- वनविि सांतोष िले्िाळ   
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एकरूप झािले्या गदीतनू 

 

एकरूप झालेल् ा गिीतनू काढता पा  रेऊन, 

एकट चाल ूलागल् ावत िाणवत ताहत की  

सगळी गिी  ेते  आपल् ा मागे िबक् ा पावलान  

ही भ ानक िाणीव कुततडत ताहते तवतुःला  

मी गिीत कुठे चकुीचा होतो की का ? 

का  रडल  माझ् ा कडून? 

तवतुः पेक्षा िातत मी मोित ताहतो  

गिीच्या ा पावलांचे आवाि.  

 

िबक् ा पावलाने मागावत असलेली गिी भलुवनू टाकते 

मला कुठ िा च होत तो ततता 

आदण अनोळख् ा िागेवत कावता-बावता झालेला मी 

शोधत ताहतो गिी.  

आदण टोचत ताहते एक भावना की  

गिीनेच मला बदहष्कृत केल की का ? म्हणनू. 

 

-राम वजरिणकर 



 

 
११ 

 

घर म्िणज ेनमेकां  काय असत? 

 

 

रत म्हणिे नेमकं का  असत? 

आईवदडलांदशवा  ते फक्त कातादगतीचं बांधकाम असत 

आई वदडलांबतोबत असत आपलं िवेापलीकडचं नात 

मग सांगा मला का आपण सोडतो त् ांची सोबत? 

आ षु्  गेलं असत त् ांच फक्त तमुच्या ासाठी धडपडण् ात 

आदण आपण मात्र त् ांना एकट सोडतो  ा व ात 

त् ांनी आ षु्  दिलं असत तमुच्या ासाठी वाहून 

चला करू ा प्रदतद्या आपण नाही िाणात त् ांना सोडून 

त् ांनी दिलेल् ा आ षु् ाचे िगाचे ऋण फेडू  ा 

आईवडीलांनाच्या ा आशीवाािाने ह ेिग दिंकू  ा 

 

-सार्थथक कृष्ण जोशी 
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ठेि 

 

अंगणात आला चंद्र अचाट दमत्रासातखा म्हणला का  

शोधतोस मला ितू वेड् ासातखे; मी अााहचे दमत्रा 

कधीपासनू तझु् ा आत  

िगात नसते तवतुःपेक्षा िसुते पाहण् ासातखे| 

फसते साते िग िे दिसते ते पाहून  

पाहत नाहीत दृष्टी आतले अगम्  सुंित डोळे; 

दृष्टी िाखवत ताहते िती चकाकणाती िदुन ा आदण प्रकाशणाते 

आकाश 

दमटले डोळेच पाहु शकतात उिेडादवना अंधात आदण 

पाण् ादवना तळे.| 

उठुन िग पाहणात ाला कसा दिसणात मी; 

मी तत आह ेदिसनू असनू नसलेल् ांचा मैतत 

पण तझुासाठी तात्री कडुन मागनु आणल् ा कळ ा  

फुलल् ा तत फुलावत नाहीतत ठेव आपल् ा मैत्रीची िपनु ठेव 

गड् ा! 

 

-शेषा जोशी
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माझी कवितचेी प्कॅ्टीस 

  

 मी कदवता दलहा ची प्रॅक्टीस कततो   

नाही सामाव ूशकणात कधी 

 तो पाऊस वगैते शबिांत. 

 शबिांनाच त् ा पावसाचा 

 ओलावा मी िऊे पाहतो .. 

 त् ा दनदवाकात शबिांना 

 नाही सामावणात वतृ्तात. 

 आश ांचा मेर होऊन मी 

 त् ा शबिांवतच बतस ूपाहतो . 

 मी कदवता दलहा ची प्रॅक्टीस कततो  .. 

  ठतवले गेलेले कदवतेचे दन म 

 मला कधीच लाग ूहोत नसतात. 

 मी असतो महाकवी, माझ् ा अव् क्त अदततत्वाचा! 

 समीक्षणाच्या ा फुटपट्टीवत मी 
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 कधीच उगवत-मावळत नसतो. 

 मी असतो संदधप्रकाश, महाकाव् ाच्या ा उि ातताचा! 

 अंततथ पे्रतणांच्या ा िािसेाठी 

 कदवतेला साि िऊे पाहतो ,  

पे्रतणांच्या ा सािलेा 

 कदवतेनेच िाि िऊे पाहतो  

मी कदवता दलहा ची प्रॅक्टीस कततो  .. 

  माझी कदवता सगणु असते, 

 माझी कदवता दनगुाण असते. 

 चात ओळींच्या ा कपप ात वैदश्वक असते. 

 कदवता शदु्ध कतते चंद्रभागेत 

 शेकडो वषाांच्या ा पातोशा सोवळ ाला ! 

 पदवत्र तीथाांचे आचमन कतत 

 शोधते ईश्वताच्या ा मधशुाला ! 
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 माझा दन ईश्वताचा सनातन झगडा 

 तै्रलोक् ात रंटानाि करू पाहतो .. 

 कदवतेची नशीली मिा मी माझ् ा 

 भटकत् ा आत्म् ाला िाखव ूपाहतो .. 

  मी कदवता दलहा ची प्रॅक्टीस कततो  .....  

-वनमेश शवशकाांत ििाळकर 

 



 

 
१६ 

 

तुझ्या नसण्याची जाणीि 

 

वाततव आदण प्रदतमा 

 ांच्या ातलं वाढतं अंतत, 

िेव्हा क्षणोक्षणी छळतं 

तेव्हा तझु नसणं, 

प्रकषााने िाणवतं.. 

पाठी मागचे संिभा िेव्हा 

िनेुपतुाणे उततात, 

नव् ा शबिांना नवे अथा दमळतात 

तेव्हा त् ा शबिांना रेऊन 

मी डोकावतो आतशात.. 

आतसा आदण शबिांसोबत 

नवा असतो मीसदु्धा. 

ततीही प्रत् ेकवेळी 

िेव्हा त् ा शबिांच्या ा 

व माझ् ा डोळ ांच्या ा मागे, 
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तझु् ा सावल् ांचं अदततत्व सापडतं.. 

तेव्हा तझंु नसणं, 

प्रकषााने िाणवतं.. 

 ा भासचक्रांपासनू ितू िाण् ासाठी 

मी तझु् ासोबतच 

ितू िातो तवतुःपासनू. 

स ूाातताला नवा दकनाता शोधतो 

आदण नव् ा वाळूत पा  ठेवतो, 

नव् ा सरुुबनांना पाठीशी रेउन. 

मात्र डोळ ांपढुचं दक्षतीि,  

एकेकाळी त ूतंगवलेल् ा तवपनांचं 

भ ाण रततेपण िाखवतं.. 

तेव्हा तझंु नसणं, 

प्रकषााने िाणवतं.. 

संक्रमणाच्या ा नकाशावत 

माझं दवश्व आदण मी 
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 ांतील अंतत िेव्हा 

कू्रतपण ेहसतं.. 

नकाशातील चातही दिशांमध् े 

मागे िा ची दिशा 

िेव्हा नसल् ाचं दिसतं.. 

तेव्हा तझंु नसणं, 

प्रकषााने िाणवतं… 

-वनमेश शवशकाांत ििाळकर 
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तिुा पाविल्यािर 

 

न न ह ेलाडावले  

तलुा पादहल् ावत 

तातकांना फेटाळले  

तलुा पादहल् ावत ||ध.ृ|| 

 

नकळत  ेतं हस ू 

मन होतं सैतभैत 

पोळणाऱ्  ा उ्हातही 

कशी बतसते सत ? 

काळिात माझ् ा 

फूल डोकावले  

तलुा पादहल् ावत ||१|| 

 

तझु् ा नावादनशी वाता 

बर दशततो कानात 

मेराचं धरूनी बोट  

मन दवहते नभात  

चंिनाने कसे 

श्वास गंधाळले 
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तलुा पादहल् ावत ||२|| 

 

क्षणोक्षणी सिण् ाचा 

मि लागला  छंि  

अलगि दशंपल् ात  

चल होव ूिोरे बंि 

चांिण् ांनी पु् हा 

रूप शृंगातले 

तलुा पादहल् ावत | |३|| 

 

विश्वजीत दीपक गडुध े
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चांद्रभागा 

 

रतती अिनूही । तझुी चंद्रभागा । 

कुठे पांडुतंगा । ्हाऊ आम्ही ।। 

 

असा कसा तोग । झाला पावसाला । 

कोणत् ा वैद्याला । िाव ूआता ।। 

 

कुणी पसुले  ा । नभाचे कािळ । 

झाली पानगळ । चोहीकडे ।। 

 

दहतमसुलेली । पाण् ादवना पाती । 

चतणाला माती । दचकटू ि े।। 

 

अधनू मधनू । मेरांची चाहूल । 

ितेात ते हूल । ितवेळी ।। 

 

केली आह ेबर । पेतणी िबुात । 

दपकू ि ेदशवात ।  ंिा तती ।। 

 

आलो तिुपाशी । सकुा सकुा िती । 
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िाईन मी रती । दभिनूच ।। 

 

 -विश्वजीत दीपक गडुध े  
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रांग नते्याांच.े..(िजि) 

 

फा द्यासाठी बिलती तंग नेत् ांचे  

ही 'खबुी' त् ांची, नव्ह ेह ेव् ंग नेत् ांचे 

 

ऐन कैितेच कसे पडतात आिाती ? 

ताहते शाबतू तोवत अंग नेत् ांचे 

 

एकही संधी न िावी धन िमदवण् ाची  

 ा दवचातातच सिा, मन िगं नेत् ांचे 

 

ताहती केवळ दशव् ा ठासनू भतलेल् ा  

गािते 'भाषण' तती, बेढंग नेत् ांचे 

 

ना कधी दशकले, न साधी रेतली पिवी  

पण तती आह,े दवपलु 'व् ासंग' नेत् ांचे 

 

- विश्वजीत दीपक गडुध े
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"दनष्पणा अंत ााम" ह्या संग्रहातील गझला व कदवता मनाच्या ा 

खोल तळाशी िडलेल् ा गढूाचा, अतादका कतेचा, आदिम 

पे्रतणांचा, व मानवी नातेसंबंधांच्या ा गुंतागुंतीचा ठाव रेण् ाचा 

प्र त्न कततात. अंतमानाचा वेध रेणाऱ्  ा ह्या कदवतांमध् े 

मानवी तवभावाच्या ा अंधाऱ्  ा बािचूे दचत्रण आह,े तशाच 

ततल, अलवात प्रेमकदवताही आहते. वडातवथाने म्हटले होते, 

"Poetry is the spontaneous overflow of powerful 

feelings: it takes its origin from emotion 

recollected in tranquility." 

 (तीव्र भावनांचा उत्तफूता आदवष्कात म्हणािे कदवता; नीतव 

शांततेत होणाऱ्  ा त् ा भावनांच्या ा स ीतनू दतचा उगम होतो . 
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दमदलंि फणसे  ांच्या ा ह्या पदहल् ा कदवतासंग्रहातनू त् ाची 

प्रचीती  ेते. हा कदवतासंग्रह  pothi.com  ेथे  उपलबध 

आह.े 

- 
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