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वातं यदेवीची वनवणी आ ण समजावणी  

म यंतर  क ववय कुसुमा जांची ' वातं यदेवीची वनवणी' ह  क वता आपले मराठ ेमी िम  वनय मावळणकर व साद प ळेकर ा दोघांनीह  ( वतं पण)े 
पाठवली होती. सव मराठ जनां या पुन मरणाथ ती ा अनु दनीवर पु हा सवासमोर ठेवावी असा वचार कर त असतानाच आपले आणखी एक अ यंत 
वािभमानी मराठ ेमी िम  सुशांत देवळेकर ांनी कुसुमा जां या याच क वतेचे स कालानु प केलेले ' वातं यदेवीची समजावणी' हे पुनलखन वाचनात 

आले. आता दो ह  क वता समांतरच िस  कर त आहोत. 
 
 

वातं यदेवीची वनवणी (क व कुसुमा ज) 

 
 
प नाशीची उमर गाठली अिभवादन मज क  नका। 
मीच वन वते हात जोडुनी वाट वाकड  ध  नका।। 

सूयकुलाचा द य वारसा य पु ांनो तु हा िमळे। 
काळोखाचे क न पूजन घुबडांचे त व  नका।। 

 
अ ाना या ग यात माळा अिभमाना या घालु नका। 

अंध थां या कुजट कोटर  दवािभतासम दडू नका।। 

जुनाट पाने गळुन पालवी नवी फुटे हे यािन धरा। 

एक वसावे शतक समोर  सोळा या तव रडू नका।। 

 

 

वातं यदेवीची समजावणी (सुशांत हणे) 
 
 
http://sushantmhane.blogspot.com/2010/04/blog-post.html 
 
( द. १० नो हबर १९९६ या दैिनक सकाळ या दवाळ -पुरवणीत क ववय 
कुसुमा जांची ' वातं यदेवीची वनवणी' ह  क वता िस  झाली होती. 
हणजे सुमारे १४ वषापूव . ए हाना लोकांना काय सांग याची आव यकता 

आहे हे वातं यदेवीला उमगलं असेल. आता ती लोकांना काय समजावेल 
हे सांगणार  ह  क वता. अथातच क ववय कुसुमा ज आ ण शाह र 
अनंतफंद  ांची मा मागूनच.) 
 
 
कसली नीती, याय ह कसला कसली आशा ध  नका 
मीच सांगते जगायचे तर भलेपणाला भजू नका 
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वेतन खाऊन काम टाळणे हा देशाचा ोह असे । 
करितल दुसरे बघितल ितसरे असे सांगुनी सुटू नका।। 
जनसेवे तव असे कचेर  ती डाकंूची नसे गुहा। 

मेजाखालुन मेजावरतुन य कुणाचे लुटू नका।। 
 
बोथट पुतळे पथापथावर ह  थोरांची वटंबना। 

कणभर यांचा माग अनुसरा वांझ गोडवे गाउ नका।। 

स ा तारक सुधा असे पण सुरा ह मादक सहज बने। 
क रन मं दर  मी म दरालय अशी ित ा घेउ नका।। 

 
काश पेरा अपु या भवती दवा द याने पेटतसे। 

इथे ता ितथे न ता शंखच पोकळ फंुकु नका।। 
पाप कृपणता पु य सदयता संतवा य हे सदा मरा। 

भलेपणाचे काय उगवता कुठे तयावर भुंकु नका।। 
 
गोरग रबा छळू नका । पंड फुकाचे िगळू नका। 

गुणीजनांवर जळू नका। 

उणे कुणाचे दसता कंिचत देत दवंड  फ  नका। 
मीच वन वते हात जोडुनी वाट वाकड  ध  नका।। 

 
परभाषेत ह हा पारंगत ानसाधना करा, तर । 

माय मराठ  मरते इकडे परक चे पद चेपु नका।। 

भाषा मरता देशह  मरतो सं कृितचाह  दवा वझे। 

 
का ह ठकांनी वातं या या व नांनी ठक वले तु हा 
तेच खरे मानून आणखी मात भल या जगू नका 
 

ाचारच एकमेव ा जग याचा आधार असे 
 हायचे नसेल तर मग जवंत येथे राहु नका 

 
सदा लाच ा, या जमली तर हाच खरा यवहार असे 
देणेघेणे जमे न यांना तया जगाया देउ नका 
 
जनसेवे तव नसे कचेर  ती डाकंूची असे गुहा 
मेजावरतुन मेजाखालुन लुट यावाचुन राहु नका 
 
वेतन खाउन कामे करणे ल ण हे तर मूखाचे 
करोत दुसरे, बघोत ितसरे उगा लाज बाळगू नका 
 
वचार जाळा थोरांचे अन ्पुतळे यांवर थोर रचा 
जातींम ये तया वभागा काय तयांचे म  नका 
 
समतेचा जप करा मुखाने उतरंड  पण मनी जपा 
इतरांना उपदेश करा अन ् वतः तसे पण वागु नका 
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गुलाम भा षक होऊिन अपु या गतीचे िशर कापु नका।। 
 
कलम कर  ये तर  सालभर सण िशम याचा ताणु नका। 

सर वती या देवळातले तंभ घणाने तोडु नका।। 

पु  पशूसम वकती ते नर, नर न नराधम गणा तया। 

पर व ाचे असे लुटा  नाते याशी जोडु नका।। 

 
व छ साधना करा धनाची बैरागीपण नसे बरे। 

सदन आपुले करा सुशोिभत दुसयाचे पण जाळु नका।। 
त णाईचे बळ देशाचे जपा वाढवा त पर । 

करमणुक या गटारगंगा यात तयाला ाळु नका।। 

 
सुजन असा पण कुजन मातता ह यार हातामधे धरा। 

सौज या या बुर याखाली शेपुट घालुन पळू नका।। 
करा कायदे परंतु हटवा जहर जाितचे मनातुनी । 

एकपणा या मा न बाता ऐन घड ला चळू नका।। 

 
समान मानव माना ी ितची अ मता खुडू नका। 

दासी हणुनी पटू नका वा देवी हणुनी भजू नका।। 

ना तक आ तक असा कुणीह  माणुसक तच देव पहा। 

उ च नीच हा भेद घृणा पद उ कर यात या कुजू नका।। 
 
माणुस हणजे पशू नसे। हे या या दयात ठसे। 

'तगेल जो, तो जगेल' येथे हाच एक हो याय खरा 
असाल दुबळे तर मग येथे व न ज याचे पाहु नका 
 
असेल हंमत नर यावरती पाय देउनी जगा इथे 
नसेल तर मग शेपुट घालुन उगाच वाया भुंकु नका 
 
िग  हाईक हा िन य कशाला वकावयाची आस उगा 
परावलंबी राहा सदाचे नवी िनिमती क  नका 
 
परभाषेतच हा पारंगत यसाधना करा खर  
माय मराठ  सुखे म  ा परक चे पद सोडु नका 
 
भाषा कसली, देश ह कसला कुणी कुणाचे नसे इथे 
िन ा, ीती, भ  अस या मायाजाळ  गुंतु नका 
 
'असेच असते', 'हेच चालते' हा जग याचा मं  मरा 
उगा जगाला बदलाया तव ाणपणाने झटू नका 
 
'ज मा आला िन त मरतो' हेच सुखाचे वाटुन या 
ज मा आ ण मरा कधीह  'करा' असे पण हणू नका 
 
'श द बापुडे केवळ वारा' अथ फुकाचा शोधु नका 
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नर नारायण तोच असे। 

लाख लाख जन मा यासाठ  जळले मेले वस  नका। 
मीच वन वते हात जोडुनी वाट वाकड  ध  नका।। 
 
 

अस या क वता वाचा, वसरा, वचार यावर क  नका 
 

 

 

   


