
शेतीभाती  
मूग मळुा मेथी आणि नाचिीची मळिी  

अंबाडीची दोरी णमरीचे लोंगर ज्वारीची पेरिी  

 

गांडूळ खत त्यात  ण ंचनाच ेपािी थेंबे गळे 

वरीच्या लोंब्या ऊनात, णमठात णिजती आवळे 

 

हे नव्हे कोषातले शब्द कोण्या पसु्तकातली माणहती 

ही तर एका िूत इंणजणनयरची अपूवव शेतीिाती 

 

Note: Written in response to Prof. CP Gadgil’s farming 

experiments. December 2020. 

 

धूमकेतू 
मी णहकडे पाहातू णतकडे पाहातू 

कदी ईमेल खोलतू कदी व्हाट् ाप बघतू 

पर कुटं बी णद ंना माला तो अजब धूमकेतू! 

 

परिणाम 
पाहुणन णचत्र तुझे मादक, मन 

होई णवचणलत अन अणत बेचैन 

वाटे द्याव ेकडकडून आणलंगन 

अन घ्याव ेतुणझया अधराचं ेचुंबन 

 

कलाकृती  
कलाकृती पाहुणन  ुंदर 

गगना  णिडला आदर 

 लाम करुणन पे्रमपूववक  

करतो शिेुच्छा  ादर 

 

 



दिशाहीन 
ईणस त  ाध्य होईल 

दशणदशा िटकल्यावर तरी 

"रस्ता हरवलेले" पामर खर े

जे न ुते ब ून राणहले घरी 

(Translation of an Urdu couplet) 

 

प्रदतक्षा 
णवळख्यात तुझ्या आवाजाच्या वा शब्दांच्या  

होती काही काळ घालवायची अतीव इच्छा  

केली प्रणतक्षा दूरध्वनीची कळलेच नाही पि 

अधीन झालो केव्हा कुशीत णनद्रादेवीच्या! 

 

कोदिडचा बोगिा  
कोणवडचा काळा बोगदा  

माि ुकीवर आली गदा 

 ाऱ्या मनःशांतीचा लगदा 

 

िामनिमी 
रामनवमीचा शिु णदन 

राम- ीता-लखन तीन 

बजरगंबली पायी लीन 

 वाांचे नाव जरून घेईन 

 

स्तिदमत  
णस्तणमत होऊन णनरखतो मी 

 षृ्टी  ौंदयव हे णहरव े

णनणबड, गदव या वनराईत, वाटे 

तुज वे णवरून जावे! 

 



तुका म्हणे  
तुका म्हिे त्यातल्या त्यात 

करत राहावी हालचाल 

कुढण्यापेक्षा आतल्या आत 

 

धुक्यातली पायिाट 
धकु्यात णवरते ही मनोहर 

वळिावळिांची पायवाट 

कवेत तुजला चालावे घेऊन  

आ  उिरते ही मनी दाट 

 

िृक्ष 
णशणशरात पाने गळून पडतात पूिव 

हा वकृ्षही काही णदव ात होईल णनष्पिव 

या पाचोळ्या ारखे माझेही णवचार  

इथ ेणतथ ेिरकटत अ तात फार! 

 

बे्रक-अप 
णकती आल्या अन  ोडून गेल्या 

रडलो तेव्हा मी हम ाहमशी 

आज ती गेली पि ओठी ह ू कारि  

परतिार नक्की माझी गेलेली णमशी 

 

स्वप्नातली भेट 
स्वसनातली िेट 

म्हटले तर णवणचत्र म्हटले तर छान 

एक राहतो िकेुला एकाची िागते तहान 

 

 



गुिगुल्या 
हळुवार स्पशव करीत तो  

कुरवाळत अ ताना णतला 

खदुकन ह त ती म्हिाली  

“ ांग गदुगलु्या कुठे होतात तुला?” 

मंद ह त तो म्हिाला  

“होताहेत ना आताच -- माझ्या मनाला!” 

 

अ-हायकू 
मजजवळ ओढत आजववत 

मी णतला ऐकवतो एक हायकू 

दूर ढकलत त्राण क आवाजात 

म्हिते ती – "अरे बाबा कायकू?"  

 

दशदशिातली एक सकाळ 
णशणशरातली वकृ्षवेलींची थरथर, बोचरा वारा  

मंद हास्य करिारे पणहले णकरि, त्यांचा अदु्भत नजारा 

रगंीत पाने इतस्ततः - जिू फुलपाखरांचा णप ारा 

 

कोदिडमधली पौदणिमा 
तोच चंद्रमा निात 

ब ून पाहाते मी घरात 

तोंडात शेंगदािे अन 

मांडीवर मटकीची परात 

 

 

 

 

 



भौगोदलक आठिण 
(भूगोलाच्या प्राध्यापकाने खूप वर्ाांनी वगगमैत्रीण परत दिसली तेव्हा असे वणगन केले) 

 
ती तशीच णद ली तेजस्वी, टवटवीत आणि णहरवी 

पि  ोबत उपग्रह दोन लोचट लाघवी 

आणि शेपूट घातलेला उग्र धूमकेतू अमानवी 

 

दतचे फोटो 
"फोटो पाठव" म्हटले मी णतला तर 

एकाहून एक  र  अन  ुंदर 

धाडून माझ्या काळजावर णतने 

चालवली कराकरा कातर 

 

दतचे स ौंदर्य 
काय सौंदयय काय ती नजर 

सषृ्टीची कृपा बहु ततजवर 

घाम फुटे मला दरदर 

 

शुभेच्ाांबद्दल आभाि 
शिेुच्छा अपूवव त्या देणखल्या 

िरूणन आला मम गळा 

शंिरी अताच िरली तरी 

चालेल, आला अ ा उमाळा  

 

फोटोचे िसग्रहण 
वांगी रगंाच ेकापड बटि न लेले 

रेशमी केश खांद्यावर रूळलेले 

मा ोळीगत डोळे खाली झकुलेले 

णवलग ओठ जिू खिुावत अ लेले 

- कवी पेटलेले (पेस्तन टरकोजी लेले) 

 



खजूर 
न कळे काय तू पातहलेस माझ्यात 

एक पोकळ माणूस मी अतत वाह्यात 

खजरुाचे झाड जसे गुुंग करे मतत 

न देई सावली, खजूरही न लागे हाती!! 

 

कवितेचा जन्म 
कागद पेन घेऊन बसलो तलहावया 

वेलींखाली बसून कतवता पाडावया 

शब्द स्फुरले अन यमकही जळुले 

पण नाही जडली काव्याची माया 

 

उमलली अचानक पषुपाुंतुन लता 

मुंद तस्मत ततचे लहरले मुंद अता 

तस्नग्ध नजर पाहून तमटली व्यथा 

अन पोकळ शब्दाुंची झाली कतवता! 

 

प्राजक्तास  
उचलतुनया प्राजक्तास, कुरवाळले हळुवार 

 चुुंतबले तततचया कोमल अुंगास 

अडकवनुी बोटे कटीभोवती, ओतिले 

 हुुंगले कवीने ततज सवाांगास 

सखुावली फुलली ती या पे्रमवर्ायव,े  

 स्वगयसखुाचा होई ततज भास 

कोमलाुंगीचे - धळुीतल्या त्या फुलाचे -  

 जीवन साथय झाले खास 

 

निकटासि 
तनकटासनाची ही एक पोज  

कानाजवळ न्यायचे असते नोज 

सखुप्रद आसन हे करावेसे वाटते रोज 

 



दििाळी 
पाहात तदवाळीची दीपमाळ 

खात राहावे फराळ 

सदा सवयकाळ 

 

पाऊस  
पाऊस पडतो 

तो पनु्हा पनु्हा पडतो 

पावसाळ्यात त्याला जोर चितो 

 

भेट 
समोरासमोर भेटायचे कुठवर? 

नकोच वाटते मला तर 

तनकट बसायची चटक लागल्यावर! 

 

 

 

 

सर्व कवर्ता: अभय जोशी (अर्वजागतृार्स्थेत लिहििेल्या) 


