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मनोगत 

My birthplace is Kathinkon in Karwar taluka of 

Karnatak state in India. My father was a farmer and 

my parents hardly had any formal education. They 

were very simple and highly devotional people. I 

had the benefit of growing up in humble conditions 

in a village, getting involved in paddy farming and 

cattle rearing. Same time with the grace of God, I 

could complete higher education and do work in a 

premier research centre in India and also visit many 

of the developed countries. In this journey of life, 

my attachment with my birthplace and village 

practices remains intact and at the same time my 

world view expanded.  

Two years ago some of my feelings written in 

English were printed in the booklet “Emotions”. In 

the present booklet “Anandgaan”, I have expressed 

my heartfelt feeling about persons, places , nature 

and God in the form of poems in Konkani, Marathi 

and Hindi. I am thankful to Ms Deepali Patwadkar 

for her wholehearted support in making the cover 

page and designing the poems in this book. I would 

like to earnestly thank  Kalpana Printers, Pune for 

nicely printing the book. I also thank my family 

members, relatives, friends and colleagues who 

have shown liking for reading my poems. 

 

Dr. Devidas B. Naik 
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अती स ुंदर कारवार आमगॆले  

वकतले संुदर आसा कारिार आमगॆले l  

कठीण आसा माका शब्दात िणवन करचे l 

खनच्यान पळयलार अती संुदर वदसता कारिार l  

गुरुदेि टागोराक काश्मीर सारखे वदसले कारिार l 

सकाळी गुढातल्यान सूयव जन्मात ऐलो असे वदसता l 

सांजेचेर अरबी समुद्रात सूयव हळु हळु बुडता असे वदसता l 

विज्या ओयल्यान पूिेक पळयलार कीतले नाल्ला माढ वदसतात l  

पविमेत पळयलार समुद्रात अंजदीि, देिगड आवण कुरंुगड वदसतात | 

कारिारची समुद्रायेल कीतलं तकी लांब आसा l  

कनावटकातली सगळ्यात संुदर समुद्रायेल आसा l  

कारिारची काली नदी बारा मवहने व्होिते रिता l     

काली नदीचेर बांवधली डेमा उदाक वदते  रितात l  

कारिारचे काळइषाढ आवण मुसराद आंबे खाऊक बरे लागतात l 

वततलेच कारिारचे बांगडे मंुबईत पण  बरेच लोकाक आिडतात l 

कारिारात  बरेचसे धमव आवण जातीचे लोक आसात  l  

तर हे सगले्य लोक  एकमेका बरोबर पे्रमान रितात l 

इतले अती संुदर आमगॆले कारिार आसा l  

कारिारचे म्हन आमका अवभमान आसा l 
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सबसे स न्दर है तू मेरी प्यारी  

सबसे सुन्दर है तू  मेरी प्यारी l  

सब गुणो ंसे भरी है तू न्यारी l  

सागर  और जमीन से बनी हुई है तेरी मूवतव l  

नदी और पिवत  देते है  और भी खूबसूरती l  

कभी वहम से आच्छावदत होती है तु गोरी l  

कभी घने बादलो ंसे ढकने से होती है काली l  

िषाव हृतु में नहाते हुए लगती तु अवत संुदरी l 

नये नये पत्ो ंके खखलने से लगती है हरीभरी l 

रंग वबरंगे फूलोसें सजती है रुपसंुदरी l 

फल  और धान्यो ंका भंडार है तू प्यारी  l 

सब प्रावणयोकंो खखलाती  रहती है तू अन्नपूणेश्वरी l 

शखक्त प्रदान करती है तु, और है सबकी महालक्ष्मी l 

सबसे सुन्दर है तू मेरी प्यारी l  

सब गुणोसें भरी है तू न्यारी l  
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माझे आधारस्तुंभ पाय 

पावहल्यांदा मी आईकडे पोचलो पायानी चालत,   

आई झाली अवतशय आनंवदत मला धरुन हातात.  

मी  हसत नाचत गेलो शाळेत  पायानी,  

शाळेत िेगिेगळे खेळ खेळलो पायानी.  

घराच्या आवण देिळाच्या पायऱ्या चढलो पायानी, 

देिळात गभवगृहाला प्रदविणा घातल्या पायानी.  

चढलो मी इमारतीतल्या वशड्या पायामुळे,  

डोगंर पिवतािर चढू शकलो सुदृढ पायामुळे.  

स्वािलंबी बनू शकलो मी सुदृढ पायामुळे,  

देश विदेशात जाऊ शकलो मी माझ्या पायामुळे.  

जस मी हातात देिी देिांना बघायचा प्रयत्न करतो,  

तसेच माझे पाय सगळ्यांचे आधारसं्तभ असे समझतो. 
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गाुंवाक  वैता हाुंव  

ल्हान गांिात व्हावडलो आवण वशवकलो हांि, 

काम करच्याक  होडले शहरात ऐलो हांि. 

िषावत दोन तीन खेपी तरी गांिाक  िैता हांि, 

गांिची जत्रा आवण गणपतीक गांिाक  िैता हांि.    

गांिाक उमेजेन टर ेन नातर  बस्सान िैता हांि, 

गांि लागी येता येता अतं्यत आनंवदत जाता हांि. 

गांिात कसले काम करताना जाम जायना हांि, 

गांिात मेवळले वकतें खाऊन वपऊन  बॅरो उरता हांि.  

मुकाळ्या खेपी कन्ना िैचे ठरिून परत शहरात येता हांि,  

शहरात येव्न वमत्र मंडळीक गांिचो खबरी सांगता हांि. 

कसल्या कारणाक गांिाक पाव्न जालार बेजारता हांि,  

परत परत गांिाक िैची िाट पळयते रिता हांि. 
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होडली वैनी  

 

होडली िैनी आमगेल्या घरात, 

हांि  लहान आसताना ऐईली.      

आमका सगळ्या भाि बवहन्याक,  

आई  सारकी  पे्रम करताली. 

घरचे  सगले्य काम करत, 

िैनी  सद्दान हासत रिताली. 

म्हातर पण येत पयंत, 

आमका सगळ्या सोडून गेली. 

िैनीला आते्मक शांती मेलुक, 

देिाकडेन आमगेल सगल्याली विनंती.  
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पाव्स ऐलो पाव्स ऐलो  

पाव्स ऐलो पाव्स ऐलो पािसालो सुरु जालो  ll 

पािसान  येता येता  म्हणं  घडघटाट्यानं  सुचयलो  l  

पाव्स येता येता  म्हणं दविणेच   िाऱ्यानं  सुचयलो l  

गरम  जाव्न आसील जमनीक पािसान येव्न थंडयलो l 

पाव्स पडता पडता जवमनीतल्यान बरो िास सुटलो || 

 

शेतात घातील वबयेक पािसान येव्न जीि वदलो l  

पळ्यत पळ्यत सगळे कडेन पाचिो रंग भरलो  l  

पािसाळ्यात गूढाचेर मोडाचे संुदर कलश l  

फक्त पािसात वदसता आमका संुदर इंद्र धनुष्य || 

 

झर झरीत  पािसात  शेतात धान  व्हाडले l   

पाव्स सरता सरता भाताचे कणस ऐले l  

पािसाचा उदकाने भरले भायी आवण तळ्यो  l  

िषव  भर सगळ्याक वपिुक उदाक दीऊन गेलो || 

 

पािसान ियता ियता होडल्यान घडघटाट केलो l 

मुकाळ्या िष्यावत येता म्हन्न सांगून गेलो l  

इतलो संुदर पाव्स आमका सगळ्याक दिताव आनंदात l 

असे म्हणणं आम्ही सगले्य आिडीनं पाऊसक आपयतात||
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कठीणकोणात व्हाडडलो कोकणो हाुंव  

कठीणकोणात व्हावडलो  कोकणो हांि l 

आरिात पूजा करत व्हवडलो कोकणो हांि l  

पायान शाळेत िचून  व्हावडलो  कोकणो हांि l 

शेतात काम करत व्हावडलो  कोकणो हांि l 

 

गजीनेत रापुक िचत  व्हावडलो  कोकणो हांि l 

गाळणे घाईल शाकेन पेज जेिील कोकणो हांि l 

उकडे शीत वनस्त्या कडेन जेिील कोकणो हांि l  

म्हातनाक सागोती खातालो कोकणो हांि l 

 

म्हसीले दूध खाड़न विकतालो  कोकणो हांि l  

बी.एस्सी पयंत कारिारात वशवकलो कोकणो हांि l 

पयले दुसरे नंबर घेव्न पास जातालो कोकणो हांि l  

सगळ्या  बरोबर पे्रमान रितालो कोकणो हांि l 
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आशा 

मनीस सद्दान आशेनं जगता,  

सगळे वकतें बरे कन्न चलता. 

लहान पोराक आई बाब सगळे दीतले म्हन्न आशा, 

वशकताना  बरी नौकरी मेळतली  म्हन्न आशा. 

शेतात बी घालताना पीक बरी येतली म्हन्न आशा,  

धंदो सुरु करताना बरे यश मेळतले म्हन्न आशा. 

लग्न करताना संसार बॅरो चलतलो म्हन्न आशा, 

पोरा बरे कन्न वशकून कमयतले म्हन्न आशा . 

म्हातारपणात पोरा संभाळतळी म्हन्न आशा. 

सद्दान असे आशेनं रव्चे्छचं हेच्च मनुष्य जीिन. 

देिाल भक्ती करताना,  

देि सगळे बरे करतलो म्हणणं आशा, 

कन्ना  आशा पूणव जालना,  

 म्हन्न देिाचेर विस्वास सोडचोना. 
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मेरा जीवन 

इस आत्मा को परमात्मा ने धरती पर भेजा  l  

उस परमात्मा की अब तक पूजा करता रहा l   

वपता  और माता ने मुझे यहााँ जन्म वदया l 

मैं जीिन काल में उनकी सेिा भखक्त से करता रहा l  

घर में हम सब भाई बहन साथ में बडे हुए l 

उनके साथ अब तक आदर और प्यार से रहा l    

बचपन से मुझे कई वशिको ने पढ़ाया और समझाया l 

मैं अब तक उन सबके  तरफ आदर प्रकट करता रहा l  

व्यिसाय के वलए मैंने  कई संस्थाओ में काम वकया l 

हर िक्त इमानदारी और भखक्त से काम करता रहा l  

अब तक मेरे कई वमत्र, सहपाठी और सहकमी रहे l  

उनके साथ विश्वास और पे्रम से बतावि करता रहा l  

समय के साथ मेरी पत्नी और हमारे बचे्च आ गए l 

पवत और वपता का पात्र मैं प्यार से वनभाता रहा l 

सब करते हुए  परमात्मा का शुवक्रया अदा करता रहा l 

मैं उस परमात्मा की अब तक रोज पूजा करता रहा l  
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इुंसान की द डनया 

इंसान की अजीब ही दुवनया है, 

हर कोई आलोचना  करता है l 

प्रावणयो ंमें अच्छा  बुरा नही ंहोता है, 

इंसानो ंके वलए  अचे्छ बुरे रहते है l 

प्रावणयो ंको सच और झटू की पररभाषा नही ंहै,  

इंसान के  वलए सच है क्ोवंक िह झटू बोलता है l 

प्रावणयो ंमें अमीर और गरीब हो नही ंसकता है,  

इंसान की दुवनया समृखि और दररद्रता से भरी है l 

प्रावणयो ंमें शायद संूदर और असंुदर की सोच नही ंहै, 

इंसान को एक सुन्दर है क्ोवंक और कोई असंुदर है l 

प्रावणयो ंके वलए धरती पर सरहदे नही ंहै, 

इंसान कई सरहदे बनाकर बंधा हुआ है l 
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मी कोण आडण माझुं काय? 

आई बाबाचा  घरी जन्म घेतला एक  बाळानी, 

त्या बाळाला  एक नाि वदला त्याच्या आपे्तष्टानी. 

भाऊ बहीण आवण वमत्रांबरोबर खेळ वशकला,  

आई िडील आवण वशिकांनी वदले वशिण बाळाला. 

लेखकांनी वलवहलेले पुस्तके िाचून ज्ञान घेतले, 

असे प्राप्त केलेल्या ज्ञानाने परीिेत यश वमळविले. 

रोजगार आवण कामा मधे्य वकती सहकाऱ्यांचे योगदान, 

कौटंुवबक जीिनात यशासाठी सगळे सदस्य भागीदार. 

बालपणातून  िेग िेगळ्या जीिन टप्प्प्यात, 

रावहला हा वकती तरी उपक्रमात व्यस्थ. 

जगात  एकाचे अखस्तत्व इतरांचा मुळे आहे, 

असे असताना मी कोण आवण माझं काय आहे? 
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मागेली आई 

जीिनात सगळ्यात संुदर व्यक्ती मागेली आई, 

ज्यास्त माका पे्रम करताली मागेली आई. 

सगळ्या पेिा ज्यास्त मागेल काळजी घेताली आई,  

कन्ना वशक पडलार अवसली धनं्वतरी मागेली आई. 

बारश्यात आवण लग्नात मधुर गाणे म्हणताली मागेली आई,  

बाळशाक औषध घालच्याक आवसली प्रिीण मागेली आई. 

शेजायावक आवण नातेिाइकाक आिडताली मागेली आई,  

िाड्यािैल्या पोरांबरोबर तेमगेली आई सारखी िागताली मागेली आई.  

सगळ्या भाषेत सगळ्यात अवत संुदर शब्द आई, 

आंग दुखलार पवहले शब्द तोडंातल्यान येता आई. 
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पाणी 

पृथ्वीिरील सिावत मौल्यिान पदाथव आहे पाणी,  

पृथ्वीिरील सिावत आियवकारक पदाथव आहे पाणी. 

पाण्यामुळे पृथ्वीिर जीिन सुरु झाले, 

पाणी आहे म्हणून जीिन कायम  आहे. 

 

पाण्यात अवितीय भौवतक ि रासायवनक गुणधमव आहेत, 

म्हणून सिव पदाथांमधे्य पाणी अपिादात्मक आहे. 

बफावपेिा द्रि स्वरूपातील पाणी जड पदाथव आहे, 

म्हणून गोठलेल्या तलािात बफावखाली जीिन शक् आहे. 

 

पृथ्वीच्या पृष्ठभागािर जमीनीपेिा पाणी अवधक आहे,  

मानिी शरीरात सिव पदाथव पेिा पाणी अवधक आहे.  

पाणी अन्न उत्पादन करण्यासाठी िापरले जाते, 

पाण्यामुळे पृथ्वीिर चांगले हिामान रहाते. 

 

देिाच्या पूजेसाठी पाणी िापरले जाते, 

म्हणून पाणी शुि ठेिणे हे आपले दैिी कतवव्य आहे.  
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देवाले फळ  नाल्ल 

देिाकडें नैिेद्याक  नाल्ल फोडून  

अपवण करतात, 

देिालो प्रसाद म्हन्न काते्लचे  

फोडी  खातात. 

नाल्ल  आवण नाल्ला म्हाडाचे वकतले  

तरी  उपयोग आसात, 

म्हन्न सगळ्याला घराचा बागेत  

नाल्लाचे  म्हाड आसतात. 

अशक्तपण एयलार तने्न नाल्लाचे  

उदाक वदता ताकत, 

काम कन्न  आाँग दुकलार नाल्ला   

तेल लाव्न न्हाितात. 

कसल्या पण भाजे्यक नाल्ला सये वशिाय  

बरो चि येईना,  

नाल्ला रोसान आवण  काते्लन वकतले  

तरी पक्वान्न करतात. 

नाल्ला म्हाडाचे चुडताच्या वहरान  सान्न करतात,  

नाल्ला म्हाडाचे  चुडतान मल्ला पण करतात. 

नाल्लाच्या सोन्नान दोरी आवण राजु तयार करतात, 

सुवकल  म्हाडाचे  लाकुड घर कामात पण िापरतात. 

इतले सगले्य नाल्ल आवण नाल्ला म्हाडाचे उपयोग आसात, 

म्हाडाक पवित्र मानतात आवण हांडच्याक कोण मुकार येईनात. 
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सच्चा प्यार 

सच्चा प्यार तो इतना सिवव्यापी होता है,  

उसमे िेष के वलए जगह नही ंहोती है l  

सच में खुद की मााँ को प्यार करने िाला,  

दुसरेकी मााँ को दुुःख पहंुच नही ंसकता l 

सच में खुद की बहन को प्यार करने िाला, 

और वकसी की बहन को छेड़  नही ंसकता l 

खुदकी पत्नीसे सच्चा प्यार करनेिाला, 

दुसरेकी पत्नी को बुरी नजरसे देख नही ंसकता l  

सच में धरती मााँ से प्यार करनेिाला, 

जनसामान्य में िैरत्व फैला नही ंसकता l 

सच में परमात्मा की प्यार से भखक्त करनेिाले, 

परमात्माकी संतान को पीवड़त नही ं कर सकते l      

सच्चा प्यार तो इतना सिवव्यापी होता है,  

उसमे िेष के वलए जगह नही ंहोती है l 
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जय देवा जय देवा गणपती देवा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जय देिा जय देिा गणपती देिा l गणपती देिा l  

आमका आनंदात, आमका आनंदात, सद्दान तू दिताव ||१|| 

 

गणपती देिा तुगेले, मोठे बोड आसा, मोठे बोड आसा l 

तुगेल मोठेल बोड, तुगेल मोठेल बोड,  

अपार बुिी दाखयता | 

गणपती देिा तुगेले, कान रंुद आसात, कान रंुद आसात l 

तुगेल रंुद कानान, तुगेल रंुद कानान,  

आमगेल प्राथवना ऐकता l 

जय देिा जय देिा गणपती देिा l जय गणपती देिा l  

आमका आनंदात, आमका आनंदात, सद्दान तू दिताव ||२|| 
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गणपती देिा तुगेले, मोठे पोट आसा, मोठे पोट आसा l 

तुगेल मोठेल पोटात, तुगेल मोठेल पोटात,  

आमगेले विघ्न वजरयता l 

गणपती देिा तुगेले, िाहन ल्हान उंदीर, िाहन ल्हान उंदीरl 

तुगेले ल्हान िाहन, तुगेले ल्हान िाहन,  

तुगेवल विनम्रता दाखयता | 

जय देिा जय देिा गणपती देिा l जय गणपती देिा l  

आमका आनंदात, आमका आनंदात, सद्दान तू दिताव ||३|| 

 

गणपती देिा तुगेले, दोळे बाररक आसात,  

दोळे बाररक आसातl 

तुगेवल कृपाद्रष्टी, तुगेवल कृपाद्रष्टी,  

आम्चेर सदोकाल दिरl  

गणपती देिा तुच, देिालो देि, देिालो देि l 

म्हणून आमका सगल्याक, म्हणून आमका सगल्याक,  

तु आदी देिl 

जय देिा जय देिा गणपती देिा l जय गणपती देिा l  

आमका आनंदात, आमका आनंदात, सद्दान तू दिताव ||४|| 
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डमलता रहा  बहुत प्यार  

जन्म देके, दूध वपलाके वशशु को बडा वकया मााँ ने, 

शुरुिात में बोलने और पढने को वसखाया मााँ ने l  

दादीमााँ ने सुनाये खूब सारे कहावनयां, 

नानीमााँ ने खखलाये बहुत सारे वमठाईयां l 

बहनोकें वलए बनता गया प्यारा भाई,  

पत्नी से बनाता रहा अमर पे्रम कहानी l  

बेवटयोकें देता रहा बहुत सारा प्यार, 

कई  भूवमकाओ ंमें वमलता  

रहा बहुत सारा प्यार l  
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कीतले  वैडशष््ट  उदकाचे  

उदाक   सगळ्यात मूल्यिान पदाथव आसा, 

उदकाचे वकतले तरी उले्लखनीय गुण  आसात.  

उदकातल्यान जीिनाची सुरुिात जाल्ली आसा, 

उदाक आसा म्हन्न पृथ्वीचेर जीिन चालू  आसा. 

उदकाचे वकतले तरी रूप आसात, 

तसेच उदकाचे बरेच  उपयोग आसात. 

समुद्राचे उदाक िाफ जाव्न आकाशात िैता,   

पािसाळ्यात आकाशातल्यान पािस पडता. 

थंडेचे वदिसात रात्रीनं धि जाव्न पडता, 

ज्यास्त थंडी पाड्लार बफावचं रूप घेता. 

रडतना दोळ्यातल्यान झर झरी दुुःख येता, 

काम करता करता आंगांतल्यान घाम येता.  

उदाक िापरून शेतात वकतले तरी पीक  खाड़तात, 

सगले्य प्राणी आवण मनीस सद्दान उदाक वपतात.  

उदकान सगले्य नाव््हतात आवण उदाक वचकोल खाडता,  

देिाल मूवतवक धुिीले उदाक श्रिेन तीथव म्हन्न वपतात. 
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गोड गोड भाषा को ुंकणी भाषा    

गोड गोड भाषा कोकंणी भाषा,    

कोकंणी भाषा  गोड गोड भाषा. 

कोकंणी भाषा उलौक खूब मधुर आसा, 

उलैताना मनस्यां वभतरली आपुलकी वदसता,  

कोण मेळलार पैले विचारता बरो आसा? 

उत्र आसता, हांि बरो तु कसो आसा.  

धयपारी आवण रात्रीनं उलैताना विचारता जेिलो, 

तेच नंतरचो प्रश्न उरता वकतें जेिलो. 

गोयें, कनावटक, केरळ आवण महाराष्टर ात 

लोक उलैतात कोकंणी  भाषा,   

देिनागरी, लॅवटन, कन्नड आवण मलयाळम 

वलपीत बरैतात कोकंणी भाषा.   

दुसर्वया प्रदेशात कोकंणी उलैतलो  मेल्लार बरे िाटता, 

गांिचो खबरी एक मेकाक सान्गच्याक खूब आनंद जाता. 

गोड गोड भाषा कोकंणी भाषा,    

कोकंणी भाषा  गोड गोड भाषा. 
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एकदा आडण फक्त एकदाच  

एकदा आवण फक्त एकदाच  

आपण आयुष्यात तोच मागव पार करतो,  

एकदा आवण फक्त एकदाच  

आपण आयुष्यात त्याच प्रकारे अनुभितो.  

एकदा आवण फक्त एकदाच पृथ्वीिर आम्ही जन्म घेतो,  

एकदा आवण फक्त एकदाच पृथ्वी पासून आम्ही दूर होतो.  

आम्ही कोणत्याही विवशष्ट कायव  

एकदा आवण फक्त एकदाच घडताना पाहतो,  

आम्ही एकदा आवण फक्त एकदाच  

कोणत्याही विवशष्ट घटना मधे्य भाग घेतो.  

एकदा आवण फक्त एकदाच  

प्रथमच शाळेत जायला सुरू करतो,  

एकदा आवण फक्त एकदाच  

पवहल्यांदा िगावत काहीही वशकतो.  

आम्ही एकदा आवण फक्त एकदाच  

देिाकडे काही विवशष्ट मागणी करतो, 

देिाचा आशीिावद एकदा आवण फक्त एकदाच  

कोणत्याही  कायावसाठी वमळतो. 

जीिन याते्रत आम्ही वकती तरी लोकांशी संिाद साधतो एकदा आवण 

फक्त एकदाच, 

आमचा लोकांशी संिाद कोणत्याही िेळी सिोत्म  

होऊद्या एकदा आवण फक्त एकदाच.  
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उदयडगरर  

मुम्बई के अनुशखक्तनगर में है उदयवगरर,  

अठारह मजले की है ईमारत उदयवगरर l  

 

सौ विशाल  और हिादार फै्लट्स है उदयवगरर में,  

परमाणु िैज्ञावनक, अवभयंता रहते है उदयवगरर में l    

 

रहते है दस साल बेहद ख़ुशी से हम उदयवगरर में, 

इन सालो में बन गया घर हमारा उदयवगरर में l  

 

गणतंत्र वदन,स्वतंत्रता वदन का जश्न मनाते  है उदयवगरर में, 

होली में रंगो ंसे खेलके स्वावदष्ट ठंढाई पीते है उदयवगरर में| 

 

भारत देश के हर प्रान्त से रवहिासी है उदयवगरर में, 

एक आनंदमय समय है िास करने का उदयवगरर में l  
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हाुंव डकतें करतलो? 

हांि वकतें करतलो (करतले) ?   

हांि वकतें करते रितलो (रितले ) ? 

ल्हान आसतना सगले्य खेळ खेळतलो ं(खेळतले), 

हांि बरे कन्न जेिण जेितलो (जेितले).  

होड जाता जाता लक्ष्य वदऊन अभ्यास करतलो (करतले).  

सगले्य काम करतना बरी वशस्त पालतलो (पालतले) .  

हांि आई बाबान आवण मास्तरान सांवगले ऐकतलो (ऐकतले) 

हांि वकतें करतलो (करतले) ?  

हांि वकतें करते रितलो (रितले ) ? 

हांि सद्दान देिाली  प्राथवना  करतलो (करतले).  

हांि सद्दान सगळ्या बरोबर खरेच उलैतलो (उलैतले). 

हांि बरे काम कन्न पैसे कमैतलो (कमैतले). 

हांि कमैईलें पैसे बरे कामाक खचव करतलो  (करतले). 

जीिनात सगळ्या बरोबर पे्रमानं रितलो (रितले). 
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आवड  

मनुष्याल  जीिनात आिड  

रिचे महत्वाचे आसता,     

सद्दान आिडीनं अभ्यास केलार  

मनुष्य हुशार  जाता. 

आिडीनं जेिण जेिलार  

बरे आंगाक लागता,  

आिडीनं जेिण रांधलार  

जेिणात चि येता. 

आिडीनं पोराक  वशिण वशकयलार  

बॅरो मास्तर जाता.  

आिडीनं सगले्य काम केलार  

जीिनात यश मेळता, 

आिडीनं आई बाबाली सेिा केलार  

जीिन धन्य जाता,  

आिडीनं जीिन जगचे  होच  

परम धमव आसा. 
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हाुंव कोण आडण मागेले  डकतें ? 

आई बाबाल  घरात जन्म घेयलो एक  बाळान, 

त्या बाळाक  एक नाि वदले तेगेल आपे्तष्टान. 

भाि बहीण आवण वमत्रांन खेळ खेळूक वशकयले,  

आई, बाब आवण मास्तरान  वशिण वशकयले.  

लेखकान बरवयले पुस्तका िाचून ज्ञान घेयलो, 

असे प्राप्त केल्या ज्ञानान परीिेत यश मेळयलो. 

कामात आवण धंद्यात वकतले तरर सहकाऱ्यांळे योगदान, 

कौटंुवबक जीिनात यश मेळूक सगळे सदस्य भागीदार. 

लहानपणा पासून जीिनाचे िेग िेगळे  टप्प्प्यात माका, 

वकतले तरर लोकांन वशकयले आवण सहाय केले्ल आसा. 

जगात एकाले अखस्तत्व बाकीचे लोक आवशल्यान आसा, 

हे सत्य आसतना हांि कोण आवण मागेले  वकतें आसा? 
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सवव व्यापक पे्रम 

आई िवडलांना मुले आिडतात हे पे्रम आहे,  

मुलांना पालक आिडतात हे पे्रम आहे.  

आमचे भािंड आिडतात हे पे्रम आहे,  

आमचे नातेिाईक आिडतात हे पे्रम आहे.  

आपला देि आिडतो हे पे्रम आहे,  

आपला वनिास आिडतो हे पे्रम आहे.  

आपला जोडीदार आिडतो हे पे्रम आहे,  

आपला शेजारी आिडतो हे पे्रम आहे.  

आम्हाला वशिक आिडतात हे पे्रम आहे, 

 आमचा िगववमत्र आिडतात हे पे्रम आहे.  

आम्हाला वमत्र आिडतो हे पे्रम आहे,  

आमचा पाळीि प्राणी आिडत हे पे्रम आहे.  

आमचे सहकारी आिडणे  हे पे्रम आहे, 

 आमच्याशी खेळतात ते आिडतात हे पे्रम आहे.  

सोबतचा सहप्रिासी आिडतो हे पे्रम आहे,  

आम्हाला भेट देणारे आिडतात हे पे्रम आहे. 

ऊजाव देणारा सूयव आिडतो हे पे्रम आहे,  

रात्रीचा चंद्रप्रकाश आिडते हे पे्रम आहे. 

आमच्या शेतांमधे्य आिड असणे हे पे्रम आहे,   

आम्हाला वमळालेली वपके आिडतात हे पे्रम आहे. 

संुदर पृथ्वी आिडणे हे पे्रम आहे,  
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समुद्र, महासागर आिडते हे पे्रम आहे. 

आपल्या जिळपासची नदी आिडते हे पे्रम आहे, 

आपल्या जिळपासचा पिवत आिडतात हे पे्रम आहे  

पे्रमात असतांना कोण आजारी पडू शकत नाही,  

पे्रमात असतांना कोण दुुःखी होऊ शकत नाही. 

अशा सिव प्रकारच्या पे्रमात माणूस असतांना,  

अशे माणसे कुणाकडून वशकत नाही पे्रम धडा. 

 



आनंदगान  33 

सवावत जास्त गवव कशाच करू ? 

लहान गािात एक मुलाने जन्म घेतला,  

लहानपणात मातृभाषेत बोलणे सुरु केला. 

प्रादेवशक भाषेमधे्य वशकण्यास प्रारंभ केला, 

शाळे मधे्य राजभाषा, व्यिहारभाषा वशकला. 

कॉलेज वशिणासाठी जिळच्या शहरात गेला, 

शहर आवण गािातील िगववमत्रा बरोबर रमला. 

पदवु्यत्र वशिणासाठी मोठ्या शहरात गेला,  

वशिक, हुषार माणसां कडून वकतीतरी वशकला. 

पोस्ट डॉक्टरेट संशोधनासाठी विदेशात गेला. 

अनेक भाषा, धमव, देशांच्या लोकांसह वमसळून रावहला. 

रोजगारसाठी िेगळ्या िेगळ्या राज्यांत आला, 

या प्रवक्रयेत बऱ्याच भाषा आवण पिती वशकल्या. 

हळूहळू मनात भािना यायला लागली की वनसगावमधे्य, 

पे्रमभाषा, पे्रमधमव आवण पृथ्वी हा एकमेि प्रदेश आहे, 

हेच मूळतत्व आहे, 

हे वनज सत्य असल्याचं ठोस भािना ठेिून, 

एकाच भाषेचा, धमावचा, प्रदेशाचा सिावत जास्त गिव कसा करू? 
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                         श्री  

              नागनाथ वुंदना  

                      ॐ  

 

            ॐ  

 

            ॐ  

 

            ॐ   

                  नागनाथा  

           ॐ शेषनाथा  l l   

        आम्गेल  कवठणकोण -  

        कारालो   ग्रा म देिता  l  

            तुगेली िेत्राची प्रचंड मवहमा ll  

         आ म्ही   स ग ळे   ज ना क   

      तु जे चे र  अ पा र   श्र िा  l     

         ॐ  नागनाथा ॐ  शेषनाथा  ll  

आ म्ही  गे ले्ल  ए ई ल क डे न  कर ता  तू  आ म गेली  रा ख न l l  

 म्ह ण  आ म्ही   क र ता त   स द्दान   तु गे ल  ना िा चे  िा च न l    

     ॐ नागनाथा ॐ शेषनाथा ll  

           आमका झाल्या रोग  

     वपडेक तुगेली मळ पैले औषद ll  

 आम्ही करच्या प्रते्यक कामाक घेतात तुगेलो  आवशिाव द l  

 ॐ नागनाथा ॐ शेषनाथा ll असी आसा आमका  सगल्याक 

 तुजेचेर भखक्त ll आमका सगल्याक वद तू  बरी बुध्दी – शखक्तl 

    ॐ नागनाथा  ॐ शेषनाथा  l l   
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देवा त का हाुंव आभारी 

देिा तुका हांि आभारी,  

देिा तुका हांि आभाsरी.  

माका मनुष्य जन्म वदल्या बद्दल,   

पे्रमळ आई बाब  वदल्या बद्दल,  

देिा तुका हांि आभारी.  

पे्रम करतले भाि बहीण वदल्या बद्दल,  

बरे कन्न वशकयतले मास्तर वदल्या बद्दल,  

देिा तुका हांि आभारी. 

सुध्रढ देह आवण बरी बुिी वदल्या बद्दल,  

माका सनु्तश्ट कुटुम्ब वदल्या बद्दल,  

देिा तुका हांि आभारी. 

जीिनात अनेक अनुभि वदल्या बद्दल,  

तुगेली सेिा करुक िेळ वदल्या बद्दल, 

देिा तुका हांि आभारी. 

देिा तुका हांि आभाsरी. 
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डॉ. देडवदास बी. नाईक  

 

डॉ. देविदास भाभा परमाणु 

अनुसंधान कें द्र में शास्त्रज्ञ है | 

उन्होने थमावकोल की कचरे की 

समस्यापर काफी वदनो तक 

संशोधन वकया है | थमावकोल का 

कचरा कम करने का यह आसनसा 

तरीका, डॉ. देविदास कॉलेज के विद्याथी तथा नागरीको ंको बताकर 

उसका प्रचार करते है | आप भी यह तरीका पढे और जरूर कोवशश करे 

के अपने आसपास में कचरा न बढाये |     

  

थमोकोल कचरे की मात्रा को कम करने का सरल तरीका 

थमोकोल की बड़ी मात्रा पैकेवजंग, इनु्सलेशन, सजािट, आवद विवभन्न 

अनुप्रयोगो ंमें प्रयुक्त होती है I अपने हले्क िजन (इसवलए अवधक मात्रा) 

और कम सै्क्रप मूल्य के कारण थमोकोल का प्रायुः पुननविीनीकरण नही ं

वकया जाता है I बहुतायत थमोकोल कचरा सड़को ं के वकनारे, तालाबो ं

और समुद्र के वकनारे पर वबखरा रहता है I 

थमोकोल विस्ताररत  पॉलीस्टीररन है वजसमें ९६ -९८ प्रवतशत अिरोवधत 

हिा रहती है I एसीटोन में घुलने से थमोकोल की मात्रा कम हो जाती है I 

यह अिरोवधत हिा के वनष्कासन से संभि होता हैI बड़े पैमाने पर 

थमोकोल की मात्रा को कम करने के वलए  उपरोक्त तथ्य पर आधाररत 

एक प्रवक्रया विकवसत की गयी है I थमोकोल के प्रकार के आधार पर 

और एसीटोन का अवधकतम इसे्तमाल करके आसानी से ~९७ -९८ 

प्रवतशत की मात्रा में कमी प्राप्त कर सकते हैं I ररसाि मुक्त ढक्कन युक्त 

एक व्यापक मुाँह की बोतल में एसीटोन लें I थमोकोल के टुकड़ो ं को 
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बोतल के एसीटोन में विसवजवत करते रहेंI प्रारंभ में थमोकोल काफी तेजी 

से घुलता चला जाता है और एक घोल की तरह बन जाता है I बाद में, 

गवठत घोल में, और थमोकोल टुकड़े डालें और बोतल अच्छी तरह से बंद 

रखें  I ३-४ वमनट में ये  टुकड़े घोल में वमल जाते हैं I कुछ अंतराल के 

बाद बोतल में और थमोकोल के टुकड़े डालते  रहें I  अंत में यह एक 

गाढ़ा घोल बन जाता हैI इस प्रकार १00 वमलीलीटर एसीटोन में, १0000- 

१२000 cm
3
 थमोकोल समेटा जा सकता है I इस गाढे पेस्ट का उपयोग 

करके विवभन्न िसु्तएाँ  बन सकती हैं, जैसे  गणेश मूवतवयााँ, मोदक, टर े, कटोरे 

आवद I   
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 श्री. देविदास नाईक यांच्या मराठी, कोकणी ि वहंदी भाषेतील कविता आनंद 

देऊन जातात. या कवितांमधून त्यांचा जीिनाकडे पाहण्याचा वनतळ 

दृष्टीकोन वदसतो. जीिनाकडून वशकलेले वत्रकालाबावधत सत्य या कविता 

अवतशय हळुिारपणे मांडतात. या कविता म्हणजे कृतज्ञतेतून ओसंडणारा 

आनंद आहे! किीचे आनंदगान आहे!      

 

 

Emotions – कविता संग्रह 

लेखक – देविदास बी. नाईक   

या कविता संग्रहात श्री. देविदास यांच्या इंग्रजी  

कविता आहेत.     

 

वचत्रातून ज्ञानेश्वरी मधील कमवयोगाचे दशवन या पुस्तकातून घडते. मराठी बरोबरच 

इंग्रजीतून ओिीचंा अथव, आजच्या संदभावत, आजच्या वपढीसाठी वदला आहे.  

लेखखका – सौ. दीपाली पाटिदकर 

 

Kalaapushpa Publication 

www.facebook.com/kalaapushpa  WhatsApp– 98224 55650 
 

 

इतर पुस्तके -  

http://www.facebook.com/kalaapushpa

