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हिवेदि 
 

स्वगीय श्री. जयशकंर प्रसाद हे आधुचिक हहदी भाषेिे एक महाकवी. त्यािंी चलचहलेले “कामायिी” हा 
तर त्याचं्या प्रचतभेिा कळसि. साचहत्य ससं्कृती मंडळािे अन्य भाषा संपकक  सचमतीत, आंतरभारती योजिेमध्ये 
या महाकाव्यािा मराठी अिुवाद करूि प्रचसद्ध करण्यािे ठरचवले. माझे चमत्र आचि प्रचसद्ध पत्रकार श्री. मो. ग. 
तपस्वी यािंी या महाकाव्यािे भाषातंर करूि ते आम्हास प्रचसद्ध करावयास चदले. त्यामुळे आमिी कल्पिा 
साकार झाली आहे. कामायिीसारखी इतरही अिेक काव्ये व इतर साचहत्य कृती हहदी, बंगाली, गुजराथी, 
तामीळी, मल्ल्याळी, इत्यादी भाषातूंि मराठीत यावयास पाचहजेत आचि त्यािप्रमािे मराठीिी साचहत्यसंपदा 
इतर भाषेत चझरपली पाचहजे. 
 

वास्तचवक हे काव्य एक वषापूवीि प्रचसद्ध व्हावयास हव ेहोते. पि श्री. तपस्वी एका भयंकर अपघातात 
सापडले. त्यामुळे हा काव्यगं्रथ प्रचसद्ध होण्यास चवलंब झाला. या काव्याच्या प्रचसचद्धकरण्यास ज्यािंी ज्यािंी 
सहाय्य केले त्या सवांिे साचहत्य ससं्कृती मंडळ ऋिी आहे. 
 
 
४२,      ,             ग  
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रूपातंरकत्याचे हिवेदि 
 

हहदी साचहत्यािी तोंडओळख असिाऱ्या प्रत्येकाला महाकवी स्व. जयशकंर प्रसाद यािें िाव माहीत 
आहे ते त्याचं्या ‘कामायिीʼ या महाकाव्यामुळे. त्याि अपूवक अशा काव्यकृतीिे मि आचि ति जसेच्या तसे मराठी 
काव्यपे्रमीजिािंा सादर करण्यािा हा प्रयत्ि. म्हिजे मूळ कवीच्या प्रचतभा–चवलासािे आधीि पचरधाि 
केलेल्या या महावशेभषेूवरूि मराठीमध्ये त्याि मापािे बतेलेली ही िवी वस्त्राभरिे आहेत. िव ेवस्त्र मराठी आहे. 
िवा साजश्रृंगार मराठी आहे. पि मूळ िैसर्गगक सौंदयक, तेज आचि वलय सवक स्व. जयशकंर प्रसादािंी  धारि 
केले तसेि आहे. 
 
 
  –२ : ७१, 
           , 
 व      –३ 
 व        
१९८२. 

  
 

  . ग.       

 
  



 
           

प्रस्ताविा 
 

आयांच्या वाङ  मयात आचदपरुुष मिूच्या कथा आचि गाथा वदे, पुरािे आचि इचतहास यामध्ये सवकत्र 
चवखुरलेल्या आहेत. श्रद्धा आचि मिू याचं्या सहयोगािे मािवतेिा चवकास झाला ही एक रूपक कथा आहे असे 
प्रचतपादि चिरुक्त्ािंी सवकि इचतहासाबाबत करण्यािा जसा प्रयत्ि केला, तसाि गतकाळातही झाला असला, 
तरी मन्वतंरािा, म्हिजेि मािवतेच्या िवयुगािा प्रवतकक या िात्यािे मिूिी कथा आयांच्या अिुश्रतुीत खोलवर 
रुजलेली आहे ही गोष्ट मात्र चिर्गववाद होय. म्हििूि वैवस्वत मिूला ऐचतहाचसक परुुष माििेि योग्य होय. 
महापुरूषाचं्या गाथेत आचि इचतहासात खऱ्या खोट्या उपकथा घुसचविे सामान्यतः लोकािंा आवडत िाही. 
परंतु सत्य हे असत्यापेक्षा जास्त चवचित्र असते. आचद-युगात मािवाच्या प्रत्येक िमूिे ज्ञािोन्मेषाच्या 
अरुिोदय-काळात भाविािंी ओथंबलेली इचतवृ्े संग्रहीत केली होती. त्यािंा आज गाथा हकवा पौराचिक 
उपाख्यािे सबंोधूि वगेळे करण्यात येते, कारि त्या िचरत्रािंी मधूिमधूि भाविाशंी सागंड घातलेली असते. 
त्या घटिा चकत्येकदा अचतरंचजतही वाटत असतात. तथ्य शोधूि विेूि घेण्यास चिघालेल्या तकक बदु्धीला अशा 
घटिा रूपक होत्या, दृष्टातंासारख्या होत्या असा आरोप करूि मोकळे होण्यािी सोय असते. तरीही त्या 
घटिामंध्ये सत्यािा अंश असलाि पाचहजे एवढे तरी मान्य कराविे लागते. आजच्या मािवाजवळ त्याच्या 
वतकमाि संस्कृतीिा क्रचमक इचतहासि असतो. परंतु त्याच्या इचतहासाला जेथूि सुरुवात होते, त्याच्याही आधी  
चवद्यमाि असलेल्या सामाचजक िेतिेच्या पक्तक्तया आचि गडद रेखािंी त्याच्या चकतीतरी आधी होऊि गेलेल्या 
घटिािंा उल्लखे त्याच्या स्मतृीपटलावर रेखाटलेला असतो. परंतु तो काहीसा अचतरंचजत असतो. त्यामुळे त्या 
घटिा आज काहीशा िमत्काचरक वाटतात. कदाचित म्हिूिि आपल्याला आपल्या प्रािीि स्मृतींिा अथक 
चिरुक्त्ाचं्या आधारे लावावा लागतो. असा अथक लावतािा, आपल्या वतकमाि रुिीशी त्यािे काही सामंजस्य 
साधता याव ेअसा हेतू आपल्या मिात असतो. 

 
श्रद्धा आचि मिु म्हिजेि मिि याचं्या सहकायािे मािवतेिा चवकास झाला हे रूपक असले तरीही ते 

अचतशय भावरम्य आचि श्लाघ्य आहे. मािवतेिा मािसशास्त्रीय इचतहास बिण्यास ते समथक आहे. आज सत्यािा 
अथक आपि घटिा असा करीत असतो. आचि तरीही त्याच्या चतथीक्रमावरि सतुंष्ट ि होता, मािसशास्त्रीय 
संशोधिाच्या साह्यािे इचतहासातील घटिामंध्येही आिखी काहीतरी आपि पाहू इच्छीत असतो. याच्या मुळाशी 
िेमके कोिते रहस्य आहे? आत्म्यािी अिुभतूी! होय, त्याि भाविेिे स्वरूप ग्रहि करण्यािा प्रयत्िि सत्य 
हकवा घटिा बिूि प्रत्यक्षात साकारत असते. मग त्या सत्य घटिा स्थूल आचि क्षचिक बिूि त्यािें रुपातंर 
असत्य आचि अभाव यात होऊि जाते. परंतु सूक्ष्म अिुभचूत वा भाविा, चिरंति सत्याच्या स्वरूपात सुप्रचतचित 
असतेि. त्याच्याि माध्यमातूि युगायुगातील पुरुषािंी आचि पुरुषाथािी अचभव्यक्ती होत राहते. 

 
जलप्रलय ही भारतीय इचतहासातील अशीि प्रािीि घटिा आहे. चतिेि मिूला देवाचदकांिापेक्षा 

चवलक्षि अशी एक सवकस्वी चभन्न अशी मािव संस्कृती प्रस्थाचपत करण्यािी सधंी चदली. तो इचतहासि आहे. 
‘मिव े वै प्रातःʼ वगैरे या घटिेिा उल्लेख शतपथ ब्राह्मिाच्या आठव्या अध्यायात आढळतो. देवगिाचं्या 
उच्छंृखल स्वभाव, अचिबंध आत्मसंतोष यात अचंतम अध्याय लागला आचि मािवी भाविा म्हिजेि श्रद्धा आचि 
मिि यािंा समन्वय होऊि प्रािीमात्रास िव्या युगािी सूििा चमळाली. मिू या मन्वतंरािे प्रतीक झाले. मिू 
भारतीय इचतहासािे आचदपरुुष आहेत. राम, कृष्ट्ि आचि बुद्ध त्यािेंि वशंज होत. शतपथ ब्राह्मिात त्यािंा 
श्रद्धादेव म्हटले आहे-“श्रद्धा देवो वै मिुः” (का. १ प्र–१४–१५). भागवतात याि वैवस्वत मिू आचि श्रद्धा 
याचं्यापासूि मािव सषृ्टीिा प्रारंभ झाला असे मािले आहे. 
 



 
           

“ततो मिुः श्रद्धादेवः संज्ञायामास भारत 
श्रद्धाया ंजियामास दश पुत्रान् स आत्मवान्!” 

(९–१–११) 
 

छादंोग्य उपचिषदात मिू आचि श्रद्धा याचं्या भावात्मक व्याख्याही चदल्यािे आढळते. “यदा वै श्रद्धाचत 
अथ मिुते िाऽश्रद्धन् मिुते” ही व्याख्या काहीशी चिरुक्तासारखी आहे. ऋग्वदेात श्रद्धा आचि मिू या दोघािंी 
िाव ेऋषींसारखी आढळतात. श्रद्धा सूक्त्ात सायिािे श्रदे्धिा पचरिय देतािा म्हटले आहे–“कामगोत्रजा श्रद्धा 
िामर्गषका”. श्रद्धा कामगोत्रातील बाला आहे, म्हििूि श्रद्धा या िावाबरोबरि चतला कामायिी असेही म्हटले 
जाते. मिू प्रथम पथप्रदशकक आचि अग्ग्िहोत्र प्रज्वचलत करिारे तसेि इतर चकत्येक वैचदक कथािें िायक 
आहेत. ‘मिुहकवा अगे्र यज्ञिेजे; यदिुकृत्येमाः प्रजा यजन्तेʼ (५–१ शतपथ) याचं्याबद्दल वैचदक वाङमयात 
बऱ्याि गोष्टी चवखुरलेल्या आढळतात. परंतु त्यािंा क्रम स्पष्ट िाही. जलप्रलयािे विकि शतपथ ब्राह्मिाच्या 
प्रथम काडंाच्या आठव्या अध्यायापासूि सुरू होते. त्यात त्यािंी िाव उ्रचगरीच्या बर्फाळ प्रदेशात जाऊि 
पोहोिल्यािा प्रसंग वर्गिला आहे. तेथे पािी ओसरल्यािंतर मिूदेचखल ज्या चठकािी उतरले त्या जागेस 
मिोरवसपकि म्हटले आहे— 
 

“अपीपरं वै त्वा, वृके्ष िाव ंप्रचतबध्िीष्ट्व, 
तं तु त्वा मा चगरौ सन्त मुदकमन्तश्छैत्सीद् 
यावद् यावदुदकं समवायात-तावत् तावन्ववसपासीचत 
स ह तावत् तावदेवान्ववससपक तदप्येतदु्रस्य चगरेमकिोरवसपकिचमचत!” 

(अध्याय १ प्रपा–८–६) 
 

श्रद्धा आचि मिू यािें चमलि झाल्यावर त्याि चिजकि प्रदेशात उजाड झालेल्या सृष्टीिे पुिर्गिमाि सुरू 
झाले. परंतु असुर-पुरोचहत भेटल्यािे त्यािी पशुबळी चदला. “चकलाताकुली-इचत हासुर ब्रह्मावासतुः । तौ 
होितुः–श्रद्धादेवो वै मिुः–आव ंिु वदेावचेत । तौ हागत्योितुः–मिो । बाजयाव त्वचेत ।” 

 
या यज्ञािंतर मिूच्या मिात पूवकपचरचित देवप्रवृ्ी जागतृ झाली. त्या प्रवृ्ीमुळेि इडेशी संपकक  येताि 

मिू श्रदे्धखेरीज दुसरीकडे वळले. इडेबाबत शतपथात म्हटले आहे की चतिी उत्प्ी अथवा पोषि त्या पचवत्र 
यज्ञातूि झाले. त्या पूिक योचषतेस पाहूि मिूिे चविारले की  “तू कोि आहेस?” इडा म्हिाली, “मी तुमिी 
कन्या” मिूिे प्रश्ि केला–“ती कशी?” ती म्हिाली,  “यज्ञात तुम्हीि हवि केलेल्या दही आचि तुपातूि माझे 
पोषि झालेले आहे.” (शतपथ ६ प्र. ३ ब्रा.)  

 
मिूला इडेिे चवलक्षि आकषकि वाटले आचि ते श्रदे्धपासूि काहीसे दूर झाले. ऋग्वदेात इडेिा उल्लखे 

अिेक चठकािी आढळतो. चतिे विकि मिूिी पथप्रदर्गशका, मािवावर शासि करिारी असे केले आहे. 
“इडामकृण्वन्मिुषस्य शासिीम्” १–३१–११ ऋग्वदे. इडेबाबत ऋग्वदेात अिेक मंत्र आढळतात. “सरस्वती 
साधयन्ती चधयं ि इडा देवी भारती चवश्वतूर्गतः चतस्त्रो देवीः स्वधया वर्गहरेदमग्च्छद्रपान्तु शरिं चिषद्यʼ (ऋग्वदे २–
३–८)” आ िो यज्ञ ं भारती तुयमेग्त्वडा मिुण्वचदह िेतयग्न्त । चतस्त्रो देवीबकर्गहरेदं स्योिं सरस्वती स्वपसः 
सदन्तु”, (ऋग्वदे १०–११०–८) या मंत्रात मध्यमा, वैखरी आचि पश्यन्ती यािंी प्रचतचिधी असलेल्या भारती 
सरस्वतीबरोबरि इडेिेही िाव आलेले आहे. लौचकक संस्कृतात इडा शब्द पथृ्वी म्हिजेि बदु्धी, वािी 
इत्यादींिा पयायवािक आहे. “गो भ ूवािग्स्त्वडा इलाः” (अमरकोश). या इडेशी  हकवा वािीशी मिु हकवा 



 
           

मिािा चववाद झाला यािाही आिखी एक उल्लेख शतपथात आढळतो. या चववादात दोघेही आपले महत्व व चसद्ध 
करण्यासाठी भाडंतात. “अथातोमिसश्च” वगैरे (४ अध्याय, ५ ब्राह्मि). ऋग्वदेात इडेिे विकि धी, बदु्धीिे 
साधि करिारी मिुष्ट्यास िेतिा देिारी असे केले आहे. गतकाळात बहुधा इडा ही पृथ्वी वगैरीशी चिगडीत 
केली गेली असावी, परंतु ऋग्वदे ५–५–८ मध्ये इडा आचि सरस्वती याचं्याबरोबरि महीिा स्वतंत्र आचि 
सुस्पष्ट उल्लखे आढळतो–‘इडा सरस्वती मही चतस्त्रो देवीमकयोभवुःʼ. यावरूि मही आचि इडा या चभन्न आहेत. 
मेधसवाचहिी िाचडसही इडा म्हितात. 

 
यावरूि बदु्धीिा चवकास, राज्य–स्थापिा वगैरे मिूिे इडेच्या प्रभावािेि केले असे अिुमाि करता येते. 

पुढे तर इडेवरही आपला अचधकार स्थापि करण्यािा प्रयत्ि केल्यामुळे मिूवर देवगिािंा कोप ओढवला. ‘तदै्व 
देवािा ंआग आसʼ (७–४ शतपथ). या अपराधािी चशक्षाही मिूला भोगावी लागली. ‘तं रुद्रोऽभ्यावत्य चवव्याधʼ 
(७–४ शतपथ). इडा देवािंी बचहि होती. मिुष्ट्याला ितैन्य देिारी होती. म्हिूिि यज्ञात इडाकमक करण्यात 
येते. या इडेिा बचुद्धवाद श्रद्धा आचि मिू याचं्यात दुरावा चिमाि करण्यास कारिीभतू होतो. सहाचजकि 
बुद्धीवादाच्या चवकासातं, मािूस अचधक सुखाच्या मागे लागला की त्याच्या वाट्याला दुःख यायिेि. हे 
आख्याि इतके प्रािीि आहे की इचतहासात रूपकािे अदभतू चमश्रि झाले आहे. म्हििूि मिू, श्रद्धा आचि इडा 
ही इचतहासातील पाते्र असूिही साकेंचतक अथकही व्यक्त करत असतील तर माझी त्याला कोितीही हरकत 
िाही. मिु म्हिजे मिाच्या हृदय आचि मग्स्तष्ट्क या दोन्ही बाजू. त्यािंा सबंंधही श्रद्धा आचि इडा याचं्याशीही 
अगदी सरळ लावता येतो. “श्रद्धा ं हृदय्य याकूत्या श्रद्धया चबन्दते वसु!” (ऋग्वदे १०–१५१–४). या सवक 
पैलंूच्या आधारे ‘कामायिीʼ िे कथािक रिण्यात आले आहे. आता एक गोष्ट खरी  की ‘कामायिीʼ च्या 
कथािकािा गोर्फ चवितािा क्वचित प्रसंगी थोडी र्फार काल्पचिकताही वापरण्यािा अचधकार मी सोडू शकलेलो 
िाही. 
 

–जयशंकर प्रसाद 
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चचता 
 
 

चहमचगचरच्या उ्ुंग चशखेवर 
बसुि शीतल चशळा-छायीं, 

पाहत होता चभजल्या ियिीं 
एक पुरुष प्रलय प्रवाहीं! 

 
         , व          , 

एक प्रवाही, एक सघि, 
           व      

म्हिा तया जड वा िेति. 
 

दूरवरी पसरले शुभ्र चहम 
स्तब्ध तयाच्या हृदयासम 

चिरव चशळेवर र्फोडुि माथा 
परतुि जाई चवर्फल पवि. 

 
                      

साधिा जिू देव–स्मशािीं, 
   –                 

सुरू अवसाि चदिवािी. 
 

त्या तपस्व्यासमाि उन्नत 
देवदार दो िार उभे, 

चहमवृष्टीिे काकडूि जि ु
सदक धवल पाषाि उभे. 

 
          ,           , 

वीयक, ओज, बल, तेज र्फार, 
                        

मुक्तपिािे करी चवहार. 
 

कातर हिता वदिावरती 
जयात पौरुष ओतप्रोत, 

आंत उपेचक्षत तारुण्यािा 
वाहत होता मधुर स्त्रोत. 

 
 



 
           

   व            व    
अता ंशुष्ट्क वाळूत उभी, 

              –       
येत िालली वरी मही. 

 
प्रगटत होती ममक–वदेिा 

     व             , 
                   

                –     
 

“                      ! 
व्याली चवश्व–विािी तंू, 

      व       –        
                  ! 

 
अभावाचिया िपल बाचलके, 

ललाचटिी तंू खल–लेखा, 
धावपळि तंू कोमल चहरवी 

जलमायेिी िल रेखा! 
 

              –      
तरल चवषािी लहर लघू, 

                ,     
बचहरे! काहंह ि ये ऐकंू! 

 
हे व्याधीच्या सूत्रधाचरिी! 

तंूि आचध, तंू मधुमय शाप! 
हृदय–िभीिा धूमकेतु तंू, 

पुण्य सचृष्टचतल सुंदर पाप. 
 

या चिहश्चत मािवाकरवीं 
मिि करचवचशल सागं चकती? 

अमर का ंकधी भरावयािा? 
खिशी पाया खोल चकती? 

 
गारािंा घि जेचव चपकावंर 

तंू हृदयीं  दाटशी तशी! 
लपूि बसशी खोल अंतरी 

गुप्त धिािी ठेव जशी. 



 
           

बुचद्ध, आस, मचत, मचिषा, हिता, 
िावें हीं चकचत तरी तुझीं! 

पापि तंू, कर काळे येथुि 
इथे िसे लव गरज तुझी! 

 
ये चवस्मरिा, झाक चवषादा 

िीरवते! बस गप्प अता,ं 
जा िीघ िेतिे, जडतेिे 

शून्य मिा मम भर आता!” 
 

“चजतुकी कचरतो हिता मी त्या 
सौख्यािी गतकाळाच्या, 

अिंतात साकारत येती 
चततुक्तया रेघा दुःखाच्या. 

 
हे सृष्टीच्या अग्रदूता! ही 

हार तुझी, हा लोप तुझा, 
भक्षक वा रक्षक म्हि काहंीं 

केवळ मीिि उरे तुझा. 
 

वावटळींिो! हे दाचमचिच्या  
चदवा–याचमिी तव ितकि, 

त्याि वासिेिी उपासिा 
बघ हें तव प्रत्यावतकि. 

 
तंू तमसावृत मचि–दीपािंें 

घोर चिराशापूिक भचवष्ट्य! 
सुर–दंभाच्या महाि यज्ञीं 

सवकस्वि जाहलें  हचवष्ट्य! 
 

अमरत्वाच्या लकाकिाऱ्या 
पुतळ्या! सारे तव जयिाद, 

कंचपत होती आज प्रचतध्वचि 
होउचिया जिु दीि चवषाद. 

 
चिसगक हा दुदकम्य, चवसरलों 

अम्ही पराचजत घमेंडीत, 
चवलाचसतेच्या सचरतेमाजीं 

चवहरत होतों खुळ यथेष्ट. 



 
           

ते सवक बुडाले; बुडलें  त्यािंें 
वैभव, झाला हाहाःकार, 

देव–सुखावंर गरजत होता 
दुःख–जलचधिा िाद अपार!” 

 
“गेला कोठे सुखचवलास तो? 

स्वप्ििं तें? वा आत्मविंिा? 
देवािंी सुख–रजिी होती 

ओचढत ताऱ्याचं्या वसिा. 
 

धंुद सुगंधी वस्त्रामंधुिी 
चिथळत होते मधुमय श्वास, 

अिुरेिूतुि बहरत होता 
देव जाचतिा सुख–चवश्वास. 

 
सौख्यें, केवळ सौख्यें होतीं 

इतुकी कें द्री भतू चतथें, 
शीत पथीं िव दंव हबदूिें 

सघि चमलि जेवीं होतें. 
 

सकल तंत्र स्वाय् जगािें 
चतथें चवभव, बल, हषक अपार, 

झुळझुळत्या लहरींसम होता 
समृद्धीिा सुख–संिार. 

 
कीती–दीचप्त–शोभेिा होता 

रचवचकरिासंम िाित मोर, 
सप्तहसधुच्या तरल किातुंि 

दु्रमपिातुि हषक–चवभोर. 
 

अतुल शचक्त सामथ्यक असें कीं 
चिसगक िरिीं  चवित श्रातं, 

िळिळ कापंत होती  धरिी 
रोजि होउि पदाक्रातं. 

 
आम्ही होतों देव, कां ि मग 

चवश्रृंखल व्हावी सृष्टी? 
म्हिुिि झाली अशी अिािक 

घोर आपदािंी वृष्टी! 



 
           

गेले सवकि! गेला मधुमय 
सुरबालािंा सुख–श्रृंगार 

उषा ज्योत्स्िेसम यौवि–ग्स्मत 
मधुपासम चिहश्चत चबहार. 

 
मदम् वासिा-सचरतेिा तो 

कैसा अचत उन्मत प्रवाह, 
प्रलय सागरीं  संगम ज्यािा  

पाहुि उठला हृदयीं दाह!” 
 

“चिर चकशोर अन् चित्य चवलासी, 
सुरचभत ज्यािें चदगचदगंत, 

आज जाहला लुप्त कुठे तो 
रसाळ, मधुर, अिंत वसतं? 

 
कुसुचमत कंुजामधले आता ं

सरलें  पुलचकत पे्रमाहलगि, 
मौि जाहल्या मूग्च्छकत तािा 

आता ंकुठलें  वीिा–वादि! 
 

पडे ि आता ंकपोलावंरी 
छाया सुरचभत श्वासािंी, 

अता ंि होई स्कंधाखाली 
सळसळ ढळल्या पदरािंी. 

 
रुिझुिती  पैंजिे कंकिे 

वक्षावरती  रुळती हार, 
कलरव होता मुखर, गायिीं 

लय स्वरािंा हो अचभसार. 
 

आसमंत चिर धंुद सुगधंी 
प्रकाशास आकाश अधीर, 

एक अिेति गचत सकलािंी 
सदैव खाई हार समीर! 

 
प्रत्ययकारी मदि–व्यथेिें 

तिचवके्षपािें ितकि, 
मधुपाचं्या मधुिदं्रासम तें 

मचदर वृच्िें आवतकि. 



 
           

सुरा–सुरचभमय अरुि वदि तें 
आळसल्या ियिीं अिुराग, 

श्रातं कपोलावंर ओसंडे  
कल्पतरूिा पीत पराग. 

 
चवकल वासिेिे प्रचतचिधी 

गेले सगळे कोमेजूि, 
आपुल्याि ज्वाळेत जाळले 

िंतर गेले जळीं चवरूि!” 
 

“अगे उपेक्षामयी अमरते! 
चिरचवलाचसिी तृषातकते! 

चद्वधारचहत अचिचमष ियिाचं्या 
दशकिवशंी बुभचुक्षते! 

 
सरली अहलगिें तुझी ग 

पुलचकत स्पशकचह िुरे अता,ं 
कातरता मधु–िुंबिातली 

कष्टवी ि हें वदि अता!ं 
 

रत्ि–गवाक्षातूि येतसे 
जेथे मधुर मचदर समीर, 

असेल आता ंतेथे धडकत 
जल–जीवािंी धाड अधीर. 

 
देव–काचमिीच्या ियिातुि 

चजथे उमललें  िीलकमळ, 
आता ंतेथे कचरतें ितकि 

चपसाट प्रळयकंारी जळ. 
 

प्ररु्फल्ल पुष्ट्पाचं्या गंधािे 
दरवळिाऱ्या मचि–माला, 

झाल्या आज श्रृखंला, ज्यािंी 
बद्ध चवलासी सुरबाला. 

 
सुर–यजिाच्या पशुयज्ञािी 

ती पूिाहुचतिी ज्वाला,ं 
जळात जन्मुि जळे कशी ही 

भीषि लाटािंी माला! 



 
           

रडले का ंकुचि बघुि तयािंा 
आकाशी हें असे अधीर! 

कीं लागावें वरूि कोसळंू 
व्याकुळ प्रळय–हलाहल–िीर! 

 
हाहाःकार! माजले कं्रदि 

कचठि कुचलशही होती िूर, 
चदगंत झाले बधीर, होता 

गजकत भीषि चििाद कू्रर! 
 

चदशा पेटुिी डोंब उसळला 
वा चक्षचतजािे मेघ उधळले! 

सघि अंबरीं  प्रिंड कंपि 
झंझावातीं चवश्व लोपलें ! 

 
सूयकचह झाला मचलि, तमीं त्या 

अंधुक आभा होई लीि, 
वरुि कोपला, क्षिाक्षिाला 

दाटत गेली चतचमर–वीि. 
 

पंिभतुािंें भरैव चमश्रि 
कोसळतीं  तचडता–शकलें , 

जिूं हरवल्या प्रभात काळा 
शोचधचत उल्का अमर बळें  

 
पुन्हा पुन्हा त्या भीषि िादें 

बघुि धरेिें कंचपत ति, 
अिंत आहलगि देण्यासी 

जिूं उतरले िील गगि. 
 

िाित गजकत सागर लहरी 
जाळे जिु कचलकाळािें. 

ओचकत रे्फसा उसळत येती 
झुंड जिूं चवष–व्यालािें. 

 
खिे धरा, धगधगते ज्वाला, 

ज्वालामुचख टाकी चिःश्वास, 
क्रमाक्रमािे िालू होता 

चतच्या अवयवािंा ऱ्हास. 



 
           

कु्रद्ध जलचधच्या आघातािंी 
महाकच्छपासम धरिी,   

चविचलत, कंचपत, क्षिाक्षिाला 
होती चवकलोचद्वग्ि मिीं. 

 
चवलास–वगेें पुढे िालला 

तो अचत भीषि जलसंघात, 
तरल तमाशी प्रलय–वायुिे 

िालंू आहलगि, प्रचतघात. 
 

घटका येई चिकट क्षिोक्षि 
चक्षचतज जाहलें  कंुद क्षीि, 

बुडवुि सारी  धरिी, झाला 
जलचिचध मयादाचवहीि. 

 
तुडचवत होते अिुरेिलूा 

सड–सड गारािें कं्रदि, 
केव्हापंासुि िालंू होते 

पंिभतुािंें हें ितकि! ” 
 

“एकि होता पडाव, त्यासही 
शीड अथवा वल्हें िव्हतें, 

हहदकळे लाटावंर वडेा 
कोि तया ंवाली होते!  

 
घडी घडी  लाटाचं्या थपडा 

दडी मारुिी बसे थडी, 
कातर हृदयीं  भरे चिराशा 

साथीला चियतीि खडी. 
 

उठती लाटा िभा चशवाया 
असंख्य तचडता कडाडती, 

गरल घिाचं्या झडीत सतंत 
तुषार चिज सृष्टी रिती. 

 
त्या जलमय जगतात दाचमिी 

स्वयेंि होत्या िचकत होत, 
जिु चवराट वडवािल ज्वाला 

कं्रदत होत्या खंचडत होत. 



 
           

उदधीिे तळवासी जलिर 
तडर्फडुिी येती वरती, 

गृह डगमगता ंचमळे का ंकुिा! 
कुठे! कधी! लव चिहश्चती? 

 
वातावरिी  पवि गोठले 

श्वासािंी गचत झाली रुद्ध, 
आचि िेतिा करुि चवव्हळली 

चवर्फल जाहली िजर कु्रद्ध 
 

ग्रह, तारे, त्या महामंथिीं 
गमती बुडबुड्यासमाि, 

लुकलुकती  त्या प्रलय–पावसीं 
काजविे जिु साि साि. 

 
कुिी वदावें चकती लोटले 

प्रहर, चदवस, वा मास चकती, 
या गििेच्या उपकरिािंीं 

चिन्हेंही उरलीं िव्हतीं! 
 

काळे शासििक्र मृत्युिें 
कुठवर चर्फरलें  िसे स्मरि, 

गुरु मत्स्यािा एक तडाखा 
बसुि पडावा येइ मरि, 

 
तयािेंि पचर इथें र्फें चकलें  

या उ्रचगचरच्या आश्रयास, 
सुरसृष्टीिा ध्वसं अिािक 

पुन्हा लागला घेऊं श्वास. 
 

आज इथें मी अमरत्वािा 
चजवतं भीषि जजकर दंभ, 

सगाच्या पचहल्या अंकािा 
खल पात्रािंा जिु चवष्ट्कंभ!” 

 
“मरु जीवचिच्या मृगतृष्ट्िे! 

भीतीच्या अलस चवषादा! 
हे अगचतक प्रािीि अमृता! 

हे मोहयुक्त अवसादा! 



 
           

मौि! िाश! चवध्वसं! चिचबड तम! 
शून्य होत जो प्रगट अभाव, 

एक सत्य तो, अगे अमरते! 
अता ंचतथे तुज कुठे ठाव? 

 
मृत्यो! हे चिरचिदे्र! ही तव 

जंघा शीतल बर्फाळी, 
अिंतात तंू लहर बिचवसी 

कालसागरीं हहदोळीं. 
 

महाितकिातील चवषम सम 
सकल स्पंदिािें तू माप, 

तुझी चवभतूी बिते सृष्टी 
सदैव होउचिया अचभशाप! 

 
अंधारािा अट्टहास तंू 

मुखचरत सतत चिरंति सत्य, 
सुप्त सचृष्टच्या रोमरोहम तंू 

सुंदरतम हें गूढ चित्य. 
 

जीवि आहे क्षदु्र अंश 
व्यक्त चिळ्या घिमालात, 

सौदाचमचिच्या सुंदर स्पश े
क्षिभर राचह प्रकाशात.” 

 
प्राचशत होता पवि शद्व हे 

चिजकितेिा कोंदे श्वास, 
तीि प्रचतध्वचि बिुि घुमे तो 

चहमखंडाचं्या आसपास. 
 

घंू घंू करीत िालंू होतें 
अिग्स्तत्वािें ताडंव िृत्य, 

आकषकिचवचहि चवदु्यत्कि 
बिले भारवाही भतृ्य. 

 
मृत्यूसम शीतल चिराशिी 

दृश्य चदसतसे दृष्टीला, 
परम िभातुि भौचतक अिसुम 

धुकें  झाकते सृष्टीला. 



 
           

बाष्ट्प होउिी उडुि िालला 
आता भीषि जलसंघात, 

सौरमंडलीं िव आवतकि 
प्रलय चिशिेी येइ प्रभात!! 

 
 

• • • 
  



 
           

आशा 
 
 

स्विक शरािंी करीत वषा 
जयलक्ष्मी उषा पातली, 

काळरात होऊि पराचजत 
जहळ अंतधाि पावली. 

 
चिस्तेज सचृष्टच्या त्रस्त मुखीं 

पुन्हा उमलेलें  हास्यकमळ, 
वषा सरली, शरद पातला 

पसरे मंद सुखद पचरमळ. 
 

िवकोमल आलोक चवखुरला 
चहमलोकीं  भरुिी  अिुराग, 

जिूं खेळती श्वते सरोजीं 
ताबंसु चपवळा मधुर पराग. 

 
धरिीवरले चहम–आच्छादि 

हळंू हळंू चवरंु लागले, 
विस्पतींिा येइ िेतिा 

मुख प्रक्षाचळचत शीत जलें . 
 

िेत्र चकलचकले करीत सृष्टी 
पुन्हा प्रबुद्ध होउ लागली, 

आळस देउि लहर सागरीं 
पुन्हा पुन्हा झोपुं लागली. 

 
सागर–शजेेवर धरा वधू 

बसे सावरुि अता ंजरा, 
प्रलय–रात्रीच्या आठविीिें 

रुसते रु्फगते मधुि जरा. 
 

मिू पाहती तो  अचतरंचजत 
चबजि जिािा िव एकातं, 

कोलाहलिी  जिूं झोपला 
चहम शीतल जडतेसम श्रातं. 

 
 



 
           

इंद्रचिलािा महािषक तो 
सोमरचहत उलटा लटके, 

पवि घेतसे श्वास रेशमी 
सकल चिमाले जिु खटके. 

 
‘चवराटʼ होता हेम कालचवत 

आज भराया िवा रंग, 
कोि? अिािक प्रश्ि उठे हा 

उत्कण्ठा होइ दंग दंग. 
 

“चवश्वचवभो! सचवता वा पूषा, 
सोम, मरुत, िंिल पवमाि, 

वरुि, आचद चर्फरतात कुिाच्या  
चियतं्रिीं हे चिर अम्लाि? 

 
भ्रभूगं कुिािा प्रलयासम 

ज्यात सकल हे होत चवकल, 
अरे सृचष्टिी बलचिन्हें हीं 

तरीचह ठरलीं चकचत चिबकल! 
 

चवकल होउचि कापंत होता 
सकल भतू िेति समुदाय, 

चकती दुदकशा झाली त्यािंी 
होते सवक चववश, चिरुपाय. 

 
देव ि होतों, हेही िसती, 

पचरवतकिािे सवक धिी, 
गवक–रथािा तुरंग बिुिी  

खुशाल उधळो चकती कुिी. 
 

महािील या परमाकाशीं 
होवोचिया ज्योचतमाि, 

ग्रह, िक्षत्रें, हे चवदु्यत्कि 
कुिावर धरती सधंाि! 

 
क्षिात लपती, पुन्हा प्रगटती 

कोिािें हें आकषकि, 
तृि–रोपें ही चहरवीं होतीं 

केलें  कोिी रस–हसिि? 



 
           

लववुि माथा सवक माचिती 
स्ा कोिािी येथें, 

मूक प्रवििें कचरतीं ज्यािीं 
ते अग्स्तत्व असे कोठे? 

 
चिर रमिीया! असचश कोि तंू? 

येइल कसे मज सागंता! 
असशी कैसा? कोठे? –यािा 

चविारही थकवी चि्ा. 
 

चवराट पुरुषा! चवश्वचवभो! तव 
अग्स्तत्वािे होइ भाि— 

मंद धीर गंभीर स्वरािे 
हेंि गातसे सागर गाि.”— 

 
“चझरचझरीत मधुस्वप्िासंम ही 

सदय हृदयीं अचधक अधीर, 
व्यक्त होत का ंव्याकुळ आशा 

आज बिोिी  प्राि–समोर! 
 

पहा चकती स्पृहिीय जाहली 
मधुर जागतृी मूर्गतमाि, 

ग्स्मत–लहरींसम उंि उठोिी 
जिूं िािते मधुमय ताि. 

 
जीवि! जीवि! हाकं उठतसे 

खेळ खेळतो शीतल दाह, 
िरिीं होतो िम्र कुिाच्या 

िवप्रभाचतिा शुभ उत्साह? 
 

‘अहं अग्स्मʼ, हें वरदािासम 
का ंिाले गंुजि कािीं! 

मीचह लागल्यें म्हिू–ं‘मी असोʼ 
शाश्वत व्योमाच्या गािीं. 

 
देते हा संकेत कुिािी  

स्ा सरल चवकासमयी, 
जीवितृष्ट्िा आज का ंबरें 

इतुकी प्रखर चवलासमयी? 



 
           

जगूं काय मी? जगोिी परी 
रे्फडाव ेकुिािे पागं? 

अमर वदेिा घेउि, देवा! 
मरि कधी येइल? सागं!” 

 
“पवि सरकवी एक यवचिका 

मायेिा पट चर्फटे जि ू
चिरावरि जाहली प्रकृचत 

चहरवी, होती तशीि जिू. 
 

भातािीं सोिेरी रोपें 
दूर दूरवरी पसरलीं, 

शरद–इंचदरा भविािी 
जिूं वाटते वाट भली. 

 
चवश्वकल्पिेसम सुभव्य तो 

सुखशीतल संतोष चिधाि, 
बुडत्याशा अिलेिे ठरतो 

अवलंबि मचि–रत्ि–चिधाि . 
 

चहमचगचरिें घिदाट सुशोचभत  
लताचवभचूषत शुद्ध शरीर, 

झोपेंति सुखस्वप्ि पाहुिी 
पुलचकत झाले जिु अधीर. 
 

िरिावंरती ज्याच्या उसळे 
चिरवतेिी चवमल चवभचूत, 

गार झऱ्यािंी झुळझुळ होती 
चवखुरत जीवि अिुभतूी. 

 
अमयाद त्या चिळ्या अंिली 

हळूि हंसले पहा कुिी, 
जिूं चहमालय स्वयेंि हंसला 

हास्य चवखुरले चगरीं विीं. 
 

चशळामंधोिी शीळ घालुिी 
होता पवि कचरत गंुजि, 

त्या दुभदे्य अिल दृढतेिा 
प्रिार कचरतो जिु िारि. 



 
           

संध्येच्या मेघािंें सुंदर 
पाघंरुिी  रंगीत िीट, 

गगिस्पशी पवकतश्रिेी 
धारि कचरती चहम–चकरीट.  

 
चवश्व–मोि, सन्माि, मह्ा 

यािंी पसरे चतथे प्रभा, 
अिंताचिया प्रागंिात या 

जिूं भरतसे मूक सभा. 
 

ती अिंत िीचलमा िभािी 
होती जी जड, स्तब्ध, शातं, 

दूर दूर, अचत उंि उंि जी 
चिज अभावीं  होती भ्रातं. 

 
चतला दाचवते या जगतािें 

सुख, हास्य, उल्हास अजाि, 
जगतािी जिु प्रिंड उमी 

चहमचगरीिें तें सुघट उठाि. 
 

बसुि प्रज्वचलत वन्ही जवळी 
कचरती  हिति मिि चतथें, 

मूर्गतमंत जिु एक तपस्या 
पािगळीं तेथें वसते. 

 
तरीचह होती धडधड हृदयीं 

हिता उठे कधी िवीि, 
जाऊं लागे असेि त्यािें 

जीवि अग्स्थर रोज दीि. 
 

उमटत होते प्रश्ि चित्य िव 
अंधःकाराच्या मायेत, 

रंग बदलती जे क्षिोक्षिीं 
त्या चवराटाच्या छायेत. 

 
अधक प्रस्रु्फचटत चमळचत उ्रें 

सकमकक सकल सचृष्ट असे, 
चिज अग्स्तत्व चटकचवण्यासाठी 

जीवि होतें पूिक मग्िसें. 



 
           

तपीं मग्ि मिु िव िेमािें 
कमे अपुलीं करंू लागले, 

चवश्व–रंगी  कमकपटािे 
तािे घि होउं लागले. 

 
अिंताचिया कुशीसारखी 

होती गुहा चतथे रमिीय, 
तीत मिंूिी स्थाि बिचवले 

सुंदर, स्वच्छ आचि वरिीय. 
 

पचहला सचंित अग्ग्ि पेटला 
चिकट क्षीि रचव चकरिािंीं, 

शचक्त जागतृीच्या चिन्हासंम 
पुन्हा उर्फाळे ज्वाळािंी. 

 
जळू लागले पनु्हा चिरंतर 

अग्िीहोत्र चतथें त्यािें, 
तपािरिीं  पनु्हा एकदा  

समपीत जीवि मिुिें. 
 

जागा झाली देव–संस्कृती 
सुर–यजिािंी िव माया, 

पुन्हा लागली  धरंू तयावंर 
कमकमयी शीतल छाया. 

 
उठले मिू, जेवी  उगावा 

चक्षचतजावरती  उषाकातं, 
पाहंु लागले लुब्ध दृचष्टिें 

सृष्टीिी  माया रम्य शातं. 
 

शुचि यज्ञािा करुिी चिश्चय 
सचमधा कचरती मिु गोळा, 

धूमािा पट चविूं लागल्या 
चतकडे अग्िीच्या ज्वाळा. 

 
वृक्षाचं्या सुकलेल्या र्फादं्या 

कचरती  अग्ग्िचशखा सचमद्ध, 
आहुचतच्या िव धूम–सुगंधे  

िभ कािि झालें  समृद्ध. 



 
           

चविार आला मिात मिुच्या 
आहे मी वािलों जसा, 

असेलचह कुिी आचिक कोठे 
क्रमीत जीवि–पंथ असा. 

 
अग्िीहोत्रीं अन्न उरे जें 

कुठे तरी ठेवुि येती, 
यािें होइल तृप्त अपचरचित 

असे मािुिी सुखावती. 
 

चशकुि धडा दारुि दुःखािा  
सहािभतूी  कळे अता,ं 

आजवरी चप्रय होती त्यािंा 
एकातंाचतल िी रवता. 

 
चियतीच्या त्या चिरव शासिीं 

चववश िाललें  हें सािें, 
जेवी होते प्रशातं स्पंदि 

सागर तीरीं लाटािें. 
 

चवजि जगाच्या तंद्रीमध्ये 
होतें िालंू स्वप्ि सुिें, 

ग्रहकक्षाचं्या पचरघावरुिी 
काळ आपलुा पट तािे. 
 

प्रहर, चदवस, रजिी, हे येती 
चिघूि जाती शब्दहीि, 

चवराग भरल्या सृचष्टत जेवी 
चवर्फल ठरे आरंभ िवीि. 
 

धवल मिोहर शचशहबबाचंकत 
सुंदर चपठूर त्या रात्रीं, 

पुलचकत पावि सोमऋिािंें 
शीतल पवि पठि कचरती. 

 
दूर दूरवर चवशाल सागर 

खाली व्याकुळला अधीर, 
िभात वरती व्यग्र तसािी 

होता चिशापती गंभीर. 



 
           

त्या सुरम्य दृश्यात उघडले 
अलस िेतिेिें डोळे, 

उमललीं अिािक हृदयािंीं 
मधु भरलेलीं कमलदळें. 

 
अतींद्रीयशा स्वप्िलोहकिें 

रहस्य अचधक जचटल करूि,  
व्यक्त चिळ्या िहभ िल तेजािें 

कंपि गाजे सुख बिूि. 
 

िवजागतृ अिाचद वासिा 
मधुर प्राकृचतक क्षुधेसमाि, 

चिरपचरचितसें िाहत होते 
दं्वद्व, सुखद करूिी अिुमाि. 

 
चदवस रात्र वा रचव वरुिाच्या 

बालेिा अक्षय श्रृंगार, 
हंसूं लागले मीलि त्यािंें 

जीवि–हसधूच्या त्या पार. 
 

तपस्सयंमािें संचित बल 
तृषातक व्याकुळ होतें आज, 

अट्टहास करी अधीर तम तो 
चरतेपिािें सुिें राज्य. 

 
संथ–पवि स्पशािें पुलचकत 

चवकल होतसे श्रातं शरीर, 
आशचे्या अलकातुि येते 

मधुगंधािी लहर अधीर. 
 

होते झाले चवकल मिीं  मिु 
संवदेिेमुळे आहत, 

जी देई जगताला जीवि 
आचि करी  कटुतेिा अंत. 

 

“अहा! कल्पिेिे सुंदर हें 
चवश्व भासतें मधुर चकती, 

स्वप्िवाचटका पुलचकत होउि 
जागे, झोपे, सुखें चकती. 



 
           

संवदेिा आचि अन्तमकि 
संघषक िा कधी यािंा, 

कमतरतािंा, असर्फलतािंा, 
हवा कशाला परविा? 

 
अजूि कुठवर एकटाि मी? 

सागं जीविा! बोल जरा, 
कुिा ऐकव ूकथा? वदंु िको 

मूठ झाकली ठेव जरा! 
 

चतचमराच्या सुंदर भेदा तंू 
काचंत चकरि रंचजत तारा! 

व्यचथत जगाच्या साग्त्वक हबदो! 
तंू भरशी िव रस सारा! 

 
तप्त जीविा सुखदात्या 

प्रशातं छायेच्या देशा! 
अिंताचिया मापा! देशी 

चकती मधुरतम संदेशा. 
 

अगे शून्यते! मौि–साधिीं  
का ंअसंशी एवढी ितुर, 
इंद्रजाल–जििी! रजिी! तंू 
इतकी का ंझालीस मधुर? 

 
कामिा पातली हसधु–तटीं  

घेउि सायंतारा–दीप, 
स्विक वस्त्र र्फाडूि चतिे तंू  

हंसशी का ंग अशी प्रतीप? 
 

चतचमर–काजळीं  अश्रु कालवुि 
अिंत काळ्या स्ेिा— 

इचतहास चलचहत ती बसे जई 
कचरचश यत्ि मृदु हास्यािा. 

 
चवश्वसुमाच्या िाजुक भ्रमरी 

रजिी, तंू कोठुि येशी? 
येशी, िुंबुि लगेि जाशी 

कोठे हा टोिा चशकसी? 



 
           

कुठल्या चदगंत रेषेमध्ये 
हंुदक्तयासंम भरुिी श्वास, 

समीराच्या धापा टाचकत 
चिघूि जाशी कुठे खास? 

 
का ंिढचवचश हास्यािे मजले? 

िकोस इतकी हंसू व्यथक, 
दंवहबदू येचतल रे्फसाळुि 

माजेल पुन्हा अचत अिथक. 
 

कुिा पाहुिी काढुि बुरखा 
ग्स्मत उधचळत येशी  थबकत? 

चिजकि गगिी कुण्या िुकीसम 
जाशी तंू कुिा आठवत? 

 
रजत रु्फलाचं्या परागसदृश 

िको हशपंू असें िादंिे, 
या ज्योत्स्िेला पुरते ठावें 

तुलाि तव भरुळ पाडिे. 
 

वडेे, हं घे सावरुिी बघ 
ढळला आहे तुझा ंपदर, 

पहा चवखुरले माचिक मोती 
बेभाि ििंले! सावर. 

 
चवदीिक होते िील वसि का ं

तुझें, यौवि मस्तािी! 
पहा आहकिि दुचिया लुटते  

तव भोळे रूप काचमिी! 
 

असता ंअतुल अिंत वैभव 
का ंसुिला तुज तीव्र चवराग? 

भ्रातं वृच्िें धंुचडचस अथवा 
जीवि–वक्षावरले डाग! 

 
मीही चवसरलो आहे काहंी 

स्मरे िा परी काय िेमके, 
पे्रम, वदेिा, भ्रातंी, अन्य वा— 

ज्यातं मि सुखशायी होते? 



 
           

आढळले जर तुला अिािक 
लुटवुि त्यासही देउं िको, 

देइि बघ, तव वाटा तुजला 
कधी तयाला चवसरंु िको!” 

 
 

• • • 
  



 
           

श्रद्धा 
 
 

“कोि तुग्म्ह जगजलधीच्या तटीं 
रे्फचकला लाटािंी  मचि एक? 

करीतसा चवरािावर मूक 
प्रभेच्या धारािंी अचभषेक? 

 
मधुर चवश्रातं आचि एकातं— 

जगािे उमगलेले रहस्य 
एक करुिामय सुंदर मौि 

आचि िंिल महििे आलस्य!” 
 

अधोमुख करूिी कमलवदि 
भ्रमरीसम ते जई सािंद, 

ऐचकले मिुिें मधु गंुजि 
आचद कचविा जिु सुंदर छंद. 

 
लागला झटका एक सहषक 

चिरखती भाि हरपुिी, कोि 
गातसे हे सुंदर संगीत? 

कुतूहल राही  िा मग मौि. 
 

आचि चदसले तें सुंदर दृश्य 
ियहििे इदं्रजाल अचभराम, 

कुसुम–वैभवी  लचतकेसमाि 
िंचद्रकेला चबलगे घिःश्याम. 

 
भाविा जिूं मूतक, साकार, 

तिुलता उंि आचि उन्मुक्त, 
मधु–पविें जेवी चशशु साल 

सुशोचभत झाला सौरभयुक्त. 
 

मऊ गाधंार देचशच्या िील 
रोमयुत मेषािें वर िमक, 

झाचकत होते तिु तेजाळ 
भासे तें जिु कोमल वमक. 

 
 



 
           

चिळ्या वसिातुि त्या सुकुमार 
खुले मृदृ अधे उघडे अंग, 

उमललें  जिु चवजेिें रू्फल 
घिविीं घेउि अरुचिम रंग. 

 
अहा! तें सुवदि! पचश्चम िभीं— 

वळोिी येतािंी घि शाम, 
अरुि रचव हबब तया भेदूि 

चदसूं लागले जिूं छचवधाम. 
 

इंद्रिीलािें अथवा श्रृंग 
र्फोडुिी धगधगतो जिुं कातं, 

एक लघु ज्वालामुखी सुषुप्त 
माधवी  रजिी मधे अशातं. 

 
भरुुभरुु उडती कुरळे केस 

स्कंधीं, वदिीं, वारंवार, 
चवधुकडे घ्याया जाती  सुधा 

िील–घि–शावक जिु सुकुमार! 
 

आचि चकचत गोड लाघवी हास्य! 
करुिी  अरुि–अंकुरी  चवराम, 

रवीिा चकरि एक अम्लाि 
अचधक आळसला जिु अचभराम! 

 
चित्य यौवि–तेजािें दीप्त 

जगािी  करुि कामिा मूर्गत, 
स्पशाच्या ओढीिे पूिक 
प्रगटवी जडातं जेवी स्रू्फर्गत. 

 
उषेिी पचहली लेखा कातं 

मुदें माधुयािें सुस्िात, 
पहाटेच्या तारािंी कूस 

मदें झाली जिु लचितगात. 
 

कुसुम–विी धंुद मंद मलयें 
पसरला जिु सौरभ साकार, 

रचित परमािु पराग शरीर 
ठाकले घेउि मधु आधार, 



 
           

आचि त्यावरती पडे चटपूर 
िादंिे मिीषा–पुिविेे 

ग्स्मतािे मदचवह्वळ प्रचतहबब 
खेळते खेळ मधुचरमेिे. 

 
म्हिाले मिु–“पृथ्वी, आकाश, 

यापंढेु होउचिया चिरुपाय, 
जळतसे उल्केसम मी  भ्रातं, 

भटकतो  शून्यतेत असहाय. 
 

शलै, चिझकर, िव्हतो  िा! हंत! 
िव्हतो वा चवतळता चहमखंड, 

उदचधिें घेतले ि उदरीं 
खचित मी  दुदैवी  पाखंड. 

 
जाहले जीवि कोडे गूढ 

सुटेिा, व्यथक होइ अचभमाि 
चवस्मृतीच्या मागावर मी  

िालतो होवोचिया अजाि. 
 

बुडतसे चवस्मतृीत चदिरात 
सजल अचभलाषायुक्त अतीत, 

चतचमर–गभात वाढते चित्य 
दीि जीवहििे हे संगीत. 

 
म्हिूं का,ं आहे मी उदभ्रातं? 

चिळ्या गगिाच्या चववरीं आज 
वाट िुकलेली  एक झुळूक, 

शून्यतेंिे वा उजाड राज्य! 
 

स्तूप चवस्मचृतिा एक अिेत, 
ज्योचतिें अधुंकसे प्रचतहबब, 

आचि जडतेिी जीविरास, 
यशािा मी  सकंचलत चवलंब. 

 
कोि तंू ऋतुराजािा दूत 

चिरस या पािगळीं सुकुमार! 
घि तमीं सौदाचमचििी  रेघ 

तपिीं  पवि तरंग अचत गार. 



 
           

ग्रहािंी  आशा रचश्मसमाि 
हृदयरूपी कचवच्या तंू कातं— 

कल्पिेिा लघु तरंग चदव्य 
कचरशी खळखळ महििी शातं! 

 
लागली  बोलंु िवागत व्यचक्त 

शमवुिी  उत्कंठा सचवशषे 
देतसे जिु कोचकळ सािंद 

रु्फलला अमृतमस संदेश— 
 

“होता मिीं  िव उत्साह 
चशकावें लचलत कलेिें ज्ञाि— 

राहुिी  गधंवक प्रदेशात 
चपत्यािें अचतचप्रय मी संताि. 

 
भटकिें आवडता मम छंद 

वाढला  मुक्त िभतळीं  चित्य, 
कुतूहल शोचधत होते व्यग्र 

हृदय–स्ेिें सुंदर सत्य. 
 

दृचष्ट वळता ंया चहमचगचरकडे 
प्रश्ि कचर अधीर होउिी  मि, 

धरेिें आकंुिि भयभीत 
हाय हें कसें? असे पीडि? 

 
आपल्या मधुचरमेमधे मौि 

एक चिचद्रत संदेश महाि, 
करी जागृत होउि संकेत 

ि कळत िैतन्या ये उधाि. 
 

िाललें  मि, पडलीं  पावलें , 
शलैमालािंा हा श्रृंगार 

पाहुिी चर्फटे ियि–पारिें 
अहाहा! चकती सुंदर संभार! 

 
एकदा सहसा हसधु अपार 

िगतला ंटकरा देई कु्रद्ध, 
एकटें हें जीवि चिरुपाय 

आजवर चर्फरत असे सश्रद्ध. 



 
           

इथें चदसलें  हविािें अन्न 
भतू–चहत–रत कोिािें दाि! 

असे कुिी  अजुि इथें सजीव 
मिीं केले ऐसे अिुमाि. 

 
तपस्वी! का ंतुग्म्ह इतके क्तलातं? 

वदेिेिा कैसा आवगे? 
अहो! झाला ंहे चकती  हताश? 

कशाला धचरला हा उदे्वग? 
 

िसे का ंहृदयामधे अधीर 
लालसा जगण्यािी  लव शषे? 

िाहह िा करीत वचंित त्याग 
मािसीं  धरूिी  सुंदर वशे! 

 
भयािें दुःखाच्या अज्ञात 

करोिी चवघ्िािें अिुमाि, 
होतसा ंकमकपराङ् मुख आज 

भचवष्ट्याचवषयी  बिुि अजाि. 
 

महािैतन्य येउिी जाग 
हषक लीलामय कचरतें व्यक्त, 

चवश्व–उन्मीलि हे अचभराम 
सवक होतात यात अिुरक्त. 

 
कमकमंचडत मंगल उत्सगक 

उद् भव ेइच्छेतुि अचवराम 
िुकीिें करूि चतरस्कृत त्यास 

बिचवता ं तुम्ही  व्यथक भवधाम.” 
 

“चवगत रजिीतुि दुःखाच्या 
सुखािी  उगव ेिवल प्रभात 

एक हें तलम चिळें आवरि 
झाचकते सौख्यािे ति आंत. 

 
वाटतें जें तुम्हास अचभशाप 

चवश्व–ज्वाळािें उद् गमस्थाि, 
असे तें गूढ ईश–वरदाि 

िका हें चवसरंू तत्व वमहाि. 



 
           

चवषमतेच्या पीडेिें  त्रस्त 
टाचकतें धापा  चवश्व महाि, 

हेंि सुख, दुःख, प्रगचतिें सत्य 
हेंि धरिीिें मधुमय दाि 

 
चित्य समरसतेिा अचधकार 

उसळतो  कारि हसधुसमाि, 
व्यथेतुि चिळ्या चिळ्या लहरींत 

चवखुरती सुख मचि गि दु्यचतमाि.” 
 

लागले बोलंू मिु सचवषाद— 
“मधुर पविासम हे उच्छवास 

अचधक उत्साह–लहर चिबाध 
चिर्गमती  मािसात सचवलास. 

 
चकती  पचर जीवि हे चिरुपाय! 

पाचहलें , अता ि लव संदेह, 
चिराशा असे चजिा  पचरिाम 

सर्फलतेिें  तें  कग्ल्पत गेह.” 
 

िवागत व्यचक्त वदे सस्िेह—— 
“अहो तुग्म्ह त्यजला इतका  धीर! 

गमावुि  बसला ं जीवि–डाव 
हज  ती  ज्यास मरोिी वीर. 

 
तप िसे केवळ जीवि–सत्य 

करूि तो  क्षचिक दीि अवसाद, 
तरल आकाकं्षािंी  पचरपूिक 

सुप्त जिु आशिेा आल्हाद. 
 

सृचष्टच्या  जीवि–श्रृंगारास 
कुिी  िा  घेती  सुकलें  रू्फल, 

शीघ्र तें गळेल कीं हमखास 
भेटण्या तयास उत्सुक धूळ. 

 
खपेिा जीिक पुराति कात 

मुळी या सृष्टीला क्षि एक, 
चित्य िूतितेिा आिंद 

असे चतज पचरवतकि ही टेंक. 



 
           

युगाचं्या पाषािावंर सचृष्ट 
िालते पद टाचकत गंभीर, 

देव, गंधवक असुर, सगळेि 
चतला अिुसरती बिुि अधीर.  

 
एक तुग्म्ह, हा चवशाल भखंूड 

भरला सचृष्ट–वैभवें अमंद, 
समन्वय कमक भोग यािंा 

हाि जडतेिा चित्–आिंद. 
 

एकटे तुग्म्ह कसे असहाय 
हवि करंु शकता?ं तुच्छ चविार! 

तपस्वी! जे आकषकिशनू्य 
करंु ि ते शकले चिज चवस्तार. 

 
आपल्या भारें झुकता ंतरी 

घेतही िाहीं लव अवलंब, 
होउिी तुमिी सहधर्गमिी 

का ंि मी उऋि होऊं अचवलंब? 
 

समपकि घ्या, सेविेें सार 
कचरल ते संसचृतसागर पार 

आजपासुि या िरिावंरी 
जीविापकि हें चवगत चवकार. 

 
दया, माया, ममता, घ्या आज 

मधुचरमा घ्या, अगाध चवश्वास, 
आमुिा हृदयरत्िचिचध स्वच्छ 

खुला हा अता ंतुम्हास्तव खास. 
 

बिा ससंृचतिे मूळ रहस्य 
तुम्हा ंकरवीं ती वले रु्फलेल, 

अचखल जग व्हावें सौरभयुक्त 
सचि े्ं खेळा सुंदर खेळ. 

 
“आचि का ंिाहीं येत ऐकंू 

तुम्हा ब्रह्मयािें शुभ वरदाि— 
‘शचक्तशाली व्हा, चवजयी बिाʼ 

जगीं हे चििादतें जयगाि.” 



 
           

“भय िको तंू अमृत संताि 
अगे्रसर ही मंगलमय वृचद्ध, 

करी जीवि आकषकि–कें द्र 
स्वयें येईल सकल समचृद्ध. 

 
सुराचं्या असर्फलतािंा ध्वसं 

प्रिुर उपकरिें जमवुि आज, 
मािवािी बिला संपच् 

पूिक होवोत मिींिे काज. 
 

िेतिेिा सुंदर इचतहास 
अचखल मािव–भावािें सत्य, 

अंचकत व्हावें चदव्याक्षरीं 
जगाच्या हृत्पटलावंर चित्य. 

 
चवधात्यािी कल्यािी सचृष्ट 

सर्फल या भवूर होवो पूिक, 
हटो सागर, चवखुरो ग्रह–पुंज, 

आचि ज्वालामुचख होवो ििूक. 
 

यािंा गवे चठिगीसमाि 
जावो चिरडीत ती सािंद, 

यापढेु मािवतेिी कीर्गत 
अचिल, भ,ू जलीं ि राहो बंद. 

 
जलचधिे चिघो चकतीही प्रवाह 

बिो जलवासी हितातूर, 
पचर, ती सदैव असो दृढ मूर्गत 

अभ्युदय प्रभा पसरचवत दूर. 
 

जगीिी दुबकलता बल बिो 
वाढत्या हार अपयशातूि, 

वदिी हास्य रु्फलावें चतच्या 
सामथ्याच्या क्रीडेमधूि. 

 
शचक्तिें चवदु्यत्कि जे चवकल 

चवखुरले होउि चिरुपायि, 
त्या सकलािंा घालुि मेळ 

चवजचयिी मािवता व्हावीि.” 



 
           

• • • 
  



 
           

काम 
 
 

“जीवि–वहििा मधु वसतं तंू 
वाहत लहरींवरी िभाच्या, 

आचलस केव्हा ंिोर पावलीं 
उ्र प्रहरी मध्य राचतच्या! 

 
बघुि अशी का ंतुज येतािंा 

कुहू कुहू कोकीळ बोलले! 
चिरवतेत त्या आळसलेल्या 

कचलकािंी चिज िेत्र उघडले! 
 
लीलेिें तंू चशकचलस जेव्हा ं

लपुि बसाया मृिालातंरीं, 
तेव्हा ंमंद सुरचभिें धरिी 

वद, चिसरट िव्हती खरोखरी? 
 

करीत होचतस अंचकत जेव्हा ं
सरस हास्य चिज रु्फलारुं्फलावंर, 

होचतस चमळचवत कोचकळ–कंठें 
सूर झऱ्याचं्या सुर–तालावंर. 

 
चिहश्चत अहा! तो चकचत होता 

उल्हास चपकाचं्या मधुर स्वरीं, 
हषािा प्रचतध्वचि चििादे 

चदगंत जीविाच्या िभातंरी. 
 

चशशु चित्रकार िािंल्यािे 
अिंत आशा चिचत्रत कचरती, 

अस्पष्ट एक ज्योचतमकय चलचप 
जगताच्या िेत्रीं रंगचवती! 

 
लता–घंुघटातील दृचष्टिी 

ती पुष्ट्पधलवशी मधु धारा, 
पवि चरझचवतो मिास, वाटे 

तुच्छ चवश्व–गौरव सारा. 
 
 



 
           

तीं रु्फलें , हास्य तें, सौरभ तो, 
चिःश्वास गाळुिी आलेला 

तो कलरव, तें संगीत, अहा! 
कोलाहल एकातं जाहला!” 

 
मिू बोलती गूज मिींिे 

सोडुि चिश्वास चिराशिेा, 
चविार येती मािसीं, परी 

थाबंे ि वगे अचभलाषेिा. 
 

“जगताच्या हे िीलावरिा 
दुबोध ि तंू इतका गमसी 

तेज–हबब चमटल्या ियिींिें 
चजतुके वाटे गढू मािसीं. 

 
वरुिाच्या ज्योचतमकय िक्रा 

व्याकुळलें  का ंभ्रमि तुझें? 
तारािंीं रु्फलें  चवखुरली हीं. 

अपयश करण्या जाहीर तुझें! 
 

डोलतात िव िीलकंुज हे  
कुसुम कथाचह ि बंद जाहली, 

अंतचरक्ष भरलें  आमोहद 
चहमकचिका मकरंद जाहली. 

 
या इचंदवराच्या गंधािे 

जाळी चविते अमृतधारा, 
मि–मधुपासम अिुरागमयी 

बितसे मोचहिीिी कारा. 
 

परमािूंिा चवश्राम कुठे? 
कमकण्य वगे हा जबर चकती, 

कंपि कचरते अचवरत ितकि 
झाला उल्हास सजीव चकती! 

 
त्या िृत्य–श्रातं चिश्वासािंी 

कीचत असे मोहमय ही माया, 
समीर झरता ंझरता ंज्यातुि 

बितो या प्रािािंी छाया. 



 
           

बुजलीं रंध्रें आकाशािीं 
चवश्व जिूं घि होऊं लागलें , 

मूर्गछतचिचद्रत तेजें सगळीं 
डोळे थकुिी रडंू लागले. 

 
सौंयकपूिक िंिल रििा 

गूढ बिोिी जिूं िािती, 
मम िेत्रािंा चतथेि अडवुि 

कसुि तयािंी झडता घेती. 
 

जें काहंीं मज आज चदसतसे 
काय सवक तो भ्रम वा छाया? 

सुंदरतेच्या बुरख्यामध्यें 
दडले अपचरचित धि वा माया? 

 
मम अक्षयचिधे! काय रूप तव— 

ओळखता ंमज िि येइल का?ं 
प्राितंतुिा गंुता का ंतू? 

सोडचवण्यािे गमक मािंु का?ं 
 

माधवी चिशचे्या आळसल्या 
अलकीं लुकलुकता तारा तंू, 

कीं चवराि मरुप्रदेशातल्या 
अंतःसचललेिी धारा तंू! 

 
कािातं ओततें हळंू हळंू 

मधुरसधारा िपुिाप कुिी, 
िीरवतेच्या पडद्यामागे 

जिु कजबुजते काहंह कुिी! 
 

हा स्पशक िंदिी चझरचझरता 
संजे्ञला अचधकि गंुगचवतो, 

पुलचकत होउि चमटूि डोळे 
तंदे्रला समीप बोलचवतो. 

 
लिा असे चकती िंिल ही 

गोंधळूि जचर घंुघट घेते, 
लपूि बसता मृदुल करािंी 

डोळे माझे हळुि झाकंते! 



 
           

प्रबुद्ध चक्षचतजािी शाम छटा 
छायेत उचदत या शुक्राच्या, 

उषेसाचरखें रहस्य घेउि 
कायेत झोपली चकरिाचं्या! 

 
येते ती चकरिाचं्या वरती 

िवाकुंरािंी चवभा जशी, 
रोमरोहम मधु स्वर झंकारे 

जेचव दूर वाजावी बसंी. 
 

सवकि म्हिती–उघडा उघडा 
छवी पाहंु या जीविश्रीिी! 

स्वयेंि बितीं िव आवरिें 
दाटी होई बघिारािंी. 

 
िादंण्यासारखे जर चर्फटलें  

अवगंुठि हे आज सुशोचभत, 
चदसेल अथागं चिदािंद तो 

लाटा रे्फचकत, रत्िें उधचळत— 
 

आहे जागृत झालेला 
रे्फसाळ र्फिा चिज आपटीत 

उसळत चथरकत िाित आहे 
उन्म् होउचि गािे गात.” 

 
“असो काही तें, िकोि मला 

हे ओझे मधुर जीविािें, 
येवोत थव ेहव ेतेवढे 

पहथ दमी सयंमी बाधािें. 
 

िक्षत्रािंो! बघायिी का ं
लाचलमा उषेिी असे कशी? 

संकल्प पेटल्यावरी उरीं 
संदेह माचलका उरे कशी? 

 
कौशल्य असे हें कीचत कोमल 

दुभदे्य िादंिे होइल का?ं 
जािीव इंचद्रयािंी माझ्या 

माझाि पराभव बिेल का?ं 



 
           

प्राचशतो, होय आज प्राचशतो 
मी स्पशक, रुप, रस, गंधयुक्त 

मधुलहरींच्या आघातािंी 
स्विीं केवढे गंुजि मुक्त. 

 
तारे बिुिी आज चवखुरतो 

का ंहा स्वप्िािंा उन्माद! 
मदालसी चिदे्रत बुडंू का ं

भरूचिया मिामध्ये अवसाद? 
 

चशचथल िालली होत िेतिा 
लहरींमध्ये अधंाराच्या, 

मिु बुडत िालले हळू हळू 
त्या प्रहरीं उ्र रात्रींच्या. 

 
दूर चक्षतीजीं आकारा ये 

सृचष्ट स्मृतीच्या छायेिे, 
या मिास पडते िैि कुठे 

िंिल तें अपुल्या मायेिें. 
 

जागी जाि दडे चवस्मरिीं 
सुखस्वप्िािंी दुचिया जागे, 

कौतुक मिुच्या मचििें बिुिी 
जिु झाले क्रीडागंि जागें. 

 
आळसूि कचर चविार मािव 

िेतिा दुहेरी सजग असे, 
कािािेंही काि होउिी 

अंतचरिा घि रव श्रवत असे.” 
 

“तृषातक मी राचहलो अजुिही 
प्रलय–जलें चह तुष्ट ि झालो, 

आलें  पचर तें गेलें  चिघुिी, 
तृष्ट्िा लवचह ि शमवू ंशकलों. 

 
सृचष्ट सुरािंी चवलीि झाली 

माझ्या अिुशीलिात अिुचदि, 
मम अचतिार ि बंद जाहला 

उन्म् राचह सकला ंवढुेि. 



 
           

उपासिा कचरती ते माझी 
मम संकेत चवधाि जाहला, 

माझा चवस्तृत असे मोह जो 
देव–चवलास–चवताि जाहला. 

 
मी काम असे सहिर त्यािंा 

त्याचं्या आिंदािे साधि, 
हंसलो आचि हंसचवलें , त्यािंें 

होतो मीि कृचतमय जीवि. 
 

आकषकि बिुिी हंसली जी 
रचत ती, अिाचद वासिा तीि, 

अव्यक्त सृचष्ट–उन्मेषाच्या 
अंतरीं होती आस चतिीि. 

 
होतें अग्स्तत्व अम्हा ंदोघािंें 

त्या प्रारंचभक आव   म, 
ज्यातं सृजि िव ये अकारा 

िाम–रुपाच्या सुितकिासम. 
 

त्या सृचष्टलतेच्या यौविात 
पुष्ट्पवतीच्या माधवासवें 

मधुहास जाहला तो पचहला 
दो मधुर रुपें जन्मलीं सवें.” 

 
“ती आचद शचक्त राचहली उभी 

अपुला आळस दूर र्फें कुिी. 
लघु परमािू धावत सुटले 

चतिा रम्य अिुराग घेउिी. 
 

कंुकुमिूिक उधळती जिू ं
अहलगिास आतुर होउि, 

अंतराचळच्या मधु महोत्सवीं 
चमसळले िमकते चवदु्यत्कि. 

 
ते आकषकि अन् ते मीलि 

सुरू जाहले मधुचरम छायेत, 
यासि म्हिती–सारी सृष्टी 

जाहली प्रम् चिज मायेत. 



 
           

प्रत्येक िाश–चवश्लेषिही 
संलग्ि होइ, जन्मे सृष्टी, 

वसंतगेहह कुसुमोत्सव होता 
मकरंदािी होती वृष्टी. 

 
सचरताचं्या भजुवलेी पडुिी 

शलैचशखरें सिाथ जाहलीं, 
सागर व्यजि धरेिें झाला 

दोघें दोघें सवें िालली. 
 

मृिालाकुंरासंम जन्म गमे 
आम्ही दोघें म् जाहलों, 

त्या िवलसृचष्टच्या विातंरीं 
मृदु मलयवायुसम मस्त जाहलों. 

 
तृषा क्षधेुिें जाग ये अम्हा ं

काकं्षा–तृप्तीच्या समन्वयीं 
रचतकाम जाहलों त्या सजृिीं 

राचहलें  चित्य जें तरुि वयीं.” 
 

“रचत सखीि होती सुरबालािंी  
त्याचं्या हृ्ंत्रािी लय ती, 

मिें तयािंी उलगडिारी 
अिुरागमयी मधुमय होती. 

 
जागवीत मी होतो तृष्ट्िा 

ती देत असे तृचप्त तयािंा, 
आिंद–समन्वय होत, अम्ही 

ठेचवत होतों मागी त्यािंा. 
 

ते िा उरले, प्रमोद िुरला, 
िेतिा उरे, होउि अिंग— 

अग्स्तत्वास्तव असा भटकतो 
प्रारब्धाशी पडला प्रसंग.” 

 
“हें घरटें सुंदर कृत्यािंें 

हे जग कमांिे रंगस्थल, 
परंपरा सुस्थाचपत येथे 

चटके तोि जयात चजतुकें  बल. 



 
           

ऐसी असतीं मािसें चकती 
जी केवळ बितात साधिें, 

प्रारंभ आचिक अंतािे 
बितात स्वयें तािेबािे! 
 

उषेिी चभजटली लाली जी 
चवरघळते या चिळ्या अंबरीं, 

ती काय असे? —चदसे का ंतुला 
विांच्या मेघावडंबरी! 

 
अंतर असे चदवस रात्रीिें 

हा साधक कमे चवखूरतो, 
मायेच्या या िील अिंलीं 

आलोकािा स्त्रावि झरतो.” 
 

“उत्प्ीिे वादळ पचहलें  
होत सचृष्टिी प्रगती आता,ं 

मािव चिया शीतल छायीं 
सकल ऋिािंी कचरि सागंता. 

 
दोघािें उचित प्रत्यावतकि 

आचि जीविीं शुद्ध चवकास, 
पे्ररिा जाहलीं अचधक स्पष्ट 

चवप्लवीं जाहला जई िाश. 
 

चजिी लीला ही अशी चवकसे 
मूल शचक्त ती पे्रम कला, 

संदेश आपलुा देण्यास्तव 
जगात ती पातली चिमकला. 

 
तीि अपत्य अम्हा ंदोघािंें 

चकती मिोहर, साधे, भोळे, 
खेळ खेळले रंग ज्यासंवें 

असे कंुज तें जिु रु्फललेलें . 
 

जड–िैतन्यािी गाठं तीि 
उकल असे ती सकल िकुािंी, 

आहे शीतलता शाचंतमयी 
जीवहिच्या उष्ट्ि चविारािंी. 



 
           

चतच्या प्राचप्तिी असेल इच्छा 
तर हो ‘लायकʼ–असे म्हिोिी, 

तो ध्वचि सहसा मौि जाहला 
जिुं मुरली व्हावी मूक मधुिी. 

 
मिु िेत्र उघडुिी चविारती— 

“मागक कोिता चतथें पोंिवी? 
देवा! वद, त्या ज्योचतमकतीिी 

प्राचप्त मािवा केवी व्हावी?” 
 

देइल उ्र कोि पि चतथे! 
स्वप्ि अलौचकक भगं पावलें , 

पूवक िभीं चतकडे प्रािीिें 
अरुि रंग रस खुप चवखुरले. 

 
त्या कंुजाच्या पािोपािीं  

सुविक रश्मी खेळंु लागली, 
सुराचं्या सोमसुधा रसािी  

मिुच्या हातीं वले राचहली. 
 

××× 
 
 

िाललीं दो मिें कहधिीं पाथं जिु अश्रातं, 
इथें भेटायास भटकत राचहले जिुं भ्रातं. 
एक गृहपचत, एक होता अचतचथ चवगत चवकार, 
प्रश्ि जर का ंएक, तर उ्र चद्वतीय उदार. 
 
एक जीविहसधु, तर दुसरा लहर लघु लोल, 
एक िवल प्रभात, दूजा स्विक रचश्म अमोल. 
एक िभ वषा ऋतूचतल घिगहि अचभराम, 
दूसरा रंगीत चकरिें शोभतो घि श्याम. 
 
िदीकाठंी चतन्हीसाजंा चक्षतीजावर मेघ 
ओचढतो दो दाचमिींसह मिोहर आलेख 
युगल–महि संघषक अचवरत ओढ घेती पाश 
कोचिचह दुसऱ्यास घालंू शकत िव्हता र्फासं! 
 
 



 
           

चिचहत होता त्या समपकहि स्वीकृतीिा भाव 
होइ प्रगचत, आड संतत ये पचर अटकाव. 
चवजय–मागी हात हाता मधुर जीवि–खेळ, 
दो अपचरचित जीविािंा चियचत िाहे मेळ. 
 
चित्य पचरचित होत असुिी राचह काहंीं शषे 
लपुि राही तरी उहरिा गूढ भेद चवशषे, 
काििीं घिदाट जेवीं मागाग्न्तिा प्रकाश 
होत जाई दूर, रोखुि अचधर दृचष्ट भकास. 
 
कोसळे चिस्तेज रचव जलधीमधें असहाय 
चतचमर पटलीं बुडत होता तो चकरि समुदाय. 
िाश कमािा कचरतसे चदिाशी छळ छंद 
मधुकरीिा सुरस संिय होत जाई बंद. 
 
काचलमा धूसर चक्षतीजीं उठत होती क्षीि 
भेटतो अंचतम अरुि–आलोक वैभवहीि, 
हें क्षुद्र मीलि चवरचितें एक करूिा–लोक 
शोकभारें चवलगती चिजकि गृहातुि कोक. 
 
अजुिही मिु कचरत होते मिि लावुि ध्याि 
काम–संदेशें भरोिी घेत होते काि. 
आंत गेहीं जमत होतीं साधिें सामाि, 
अन्न, धान्ये, पशू यािंीं भरे गेह–चवताि. 
 
िवी इच्छा ओढ घेते, अचतचथिा संकेत 
चतथे िाले सरल शासियुक्त सुरुचिसमेत. 
बघत होते अग्ग्िशाळेतूि कुतुहलयुक्त 
िचकतसे मिु चिज चियचतिा खेळ बंधिमुक्त. 
 
काय माया! एक देई पशू अचतचथस साथ 
होत होता मोह करुिेिे सजीव सिाथ! 
िपल कोमल स्पशक कुरवाळी पशूिे अंग 
तोचह डुलवी पचु्छ–िामर येत संगेसंग. 
 
क्षिीं होउि रोम–पुलचकत उड्या मारी जीव, 
क्षिीं चगरक्तया घेइ अचतथीभोंवतीं रेखीव, 
क्षिीं चिज चिष्ट्पाप ियिीं बघुि अचतचथ–शरीर 
दृचष्ट पंथे सकल सचंित ओचत स्िेह–सुिीर. 



 
           

आचि त्या ंिुिकारण्यािा स्िेहचमचश्रत भाव. 
मंजु ममतायुक्त झाला हृदहयिा सद् भाव. 
पाहता ंबघता ंउभयता ंपातलींत समीप 
कचरत क्रीडा मधुर शोभि मुग्ध सरल अमूप. 
 
चवरचक्तिी राख चवखुरे ईष्ट्या–पविावर, 
रु्फलती चिधार–चिखारे होउिी प्रखरतर, 
एक जळता ंघोट चगळता ंयेइ गुिकी हाय! 
कोि देई अंतरा या वदेिामय दाह? 
 
“अहा! हा पशु आचि त्यािी ही सुंदर स्िेही 
चदल्या अन्नावरी यािें पोषि मम गेहीं, 
मी? कुठे मी? सकल घेती घेउिी चिज भाग 
आचि देती रे्फकुिी मम प्राप्य तुच्छ चवरागं! 
 
कृष्ट्ि कातळास चिकटल्या शवेाळासमाि 
कृतघ्िते! चकचत हृदयािें करशील अवसाि. 
हृदयचिचध लुटला, लुटारू करूि घोर अपराध 
वाचंछती मजकडुि आता ंसुख सदा चिबांध. 
 
जगीं या ज्या ज्या सरल सुंदर चवभचूत महाि 
सवक माझ्या, चित्य द्यावें तयािंी प्रचतदाि 
हेंि तर, मी ज्वचलत वाडव–वग्न्ह चित्य अशातं 
हसधुलहरींसम करो जग मला शीतल शातं.” 
 
खेळकर अभ्यागता आली समीप उदार 
िूक करता जेचव भासे चशशू मधुर अपार. 
म्हिाली—“हे काय, अजुिी िाललें  का ध्याि, 
दृचष्ट शून्यातंरीं, असती कािही बेभाि— 
 
मि असे चतसरीकडे, हें काय? कसला भेद?” 
माचििी ईष्ट्या चविमली, लीि आज उमेद. 
आचि गोंजारी हळुहळु करपद्म कोमल कातं 
पाहुिी ती रूप–सुषमा काहंहसे मिुशातं. 
 
म्हिाले, “अभ्यागते! होतीस कुठे अज्ञात, 
आचि हा सहिर तुझा जिु कचरत मचििी बात— 
सुलभशा भावी युगािी, का ंबिुि अधीर 
भेटतो तुज हा चिरंति स्िेहवत् गंभीर? 



 
           

कोि तंू अपुल्याकडे मज घेचश आकषूकि 
आचि ऐसे लालिावुि जाचश दूर चिघूि! 
सुधा–सचरते! िजर जाते चदपुि तुज चिरखूि 
तुला जािूि घेण्यािे भाि जाइ हरवुि. 
 
सुप्त कुठलें  गूढ तुचझया अतंरीं छचवमाि 
लता पल्लव देत जाती ज्यास छायादाि. 
पशू वा पाषाि, िािे सवांत िव छंद 
एक आहलगि चिमंत्रि देतसे सािंद. 
 
ठाइं ठाइं चवखुरलेल्या पे्रमराशी शातं 
दीि जग त्या वाहुिी ठेवी उधार चिवातं. 
िचकत मी बघतो लतािंा लचलत लास्यचवलास, 
अरुि मेघाचं्या सजल छायेत संध्या–वास— 
 
आचि होतो त्यामधें जेवी सहज सचवलास 
मचदर माधव–याचमिीिा मंद पदचवन्यास. 
ध्वस्त भविािा इथें हा चरता कोिा दीि 
सुिा पडला त्यातं वसण्या कोचिचह येइ ि— 
 
त्यातिी चवश्राम मायेिा अिल आवास, 
अरे ही  सुखझोप कसली, होतसे चहम–हास! 
वासिेिी मधुर छाया! स्वास्थ्य बलचवश्राम! 
हृदहयिी सौंदयक–प्रचतमा! कोि तंू छचवधाम! 
 
कामिािें चकरि देती चजला अपुले ओज 
कोि तंू, या भ्रातं चि्ािा चिरंति शोध! 
कंुद मचदरसे ग्स्मत उमले िादंिें वाटूि, 
का ंि तैसे हृदय खुललें  कपाटें उघडूि?” 
 
हंसुि वदली, “मी अतीथी अचधक पचरिय व्यथक 
िव्हता कधी उचद्वग्ि इतके तुम्ही एतदथक! 
िला, येतो पहा वरती बोलवाया आज 
सरल हंसरा िदं्र सजवुि मेघवाहि–साज. 

 
 

• • • 
  



 
           

वासिा 
 
 

काळोख हा लागला चवरंु पसरतो आलोक 
याि एकातंातं वसतो अता अिंत लोक, 
गोरज वळेेिे सुधामय मधुर ग्स्मत पाहूि 
अिुभतूी चिज दुःखािंी जाऊं या चवसरुि. 
 
उंि चशखरािें बघुि घ्या व्योम–िुंबि मस्त 
बघा मावळतीस कैसा होतसे सूयास्त 
िला, या िादंण्या रातीं घेऊं पाहुि आज 
जग िंदेरी स्वप्िािंें साधिेिें राज्य. 
 
हंसूं लागे सृचष्ट ियिीं उमलता अिुराग 
िंद्र न्हाला रागंरंगी उडे सुमि–पराग, 
धरूि मिुिा हात हंसली अभ्यागता पे्रय 
स्वप्ि–पंथे िालतीं ती, स्िेह हें पाथेय. 
 
देवदार चिकंुज गव्हर सवक ज्योत्स्िास्िात 
सकल कचरती एक उत्सव जाग्रिािी रात. 
येत होता मचदर ओला माधवीिा गधं 
पवि–मेघा ंवढुेिी तो कचर तया ंमधुबंध, 
 
पेंगुळोिी चशचथल पडली चिशा– छाया शातं 
चशचशर किाचं्या शजेेवर पहूडली चवश्रातं. 
आसमंती  धंुद त्या हृद् भाव झाले भ्रातं, 
कचरत होती सृजि छाया कुतुहलािे कातं. 
 
वदचत मिु, “अभ्यागते! तुज पाचहलें  चकचतवार, 
परी िव्हता कधी इतुका तुज रुपािा भार! 
मचदर मेघीं चििादे तें वासिेिें गीत— 
पूवकजन्म अथवा होता सुरम्य मधुर अतीत? 
 
चवसरुिी दृश्यास ज्या मी आज इथे अिेत, 
तेंि सग्स्मत लाजुिी मज कचरतसे संकेत. 
‘होत आहे मी तुझाʼ हा एकिी चिधार 
जाचिवचे्या परीघावर चर्फरे िक्राकार. 
 
 



 
           

िंद्रचकरि सुधा वषकती चथरकती सुकुमार 
भरे पविीं पुलक चशरचशर वाहुिी मधुभार. 
तुझ्या साचन्नध्यात इतुके का ंअचधर हे प्राि? 
मोचहले कुठल्या सुरचभिें तृप्त होउि घ्राि? 
 
का ंउगा शकंा मिीं ये–रुसलीस मजवरी? 
काढण्या रुसवा तुझा मी असमथक का ंपरी! 
करी रोमीं रुचधरासवें वदेिा संिार, 
कंप पाव ेउरीं स्पंदि घेउिी लघुभार. 
 
रंचगत ज्वालेच्या पचरघीं िेतिा सािंद 
चदव्य सुख मािूि काहंी गातसे िव छंद! 
शलभासमाि अंतरात जळे अचत उत्साह, 
तरीही जीवतं उरतो, िा र्फोड, िा दाह! 
 
कोि तंू या चवश्व–मायेिें कपट साकार 
प्राि–स्ेिा मिोहर भेद जिु सुकुमार! 
शातं छायीं घेइ ज्याच्या मािस हे चिश्वास, 
श्रातं पचथकासम करी चिज ग्लािीिा चविाश.” 
 
मधु चकरिासंम िील िभीं पुन्हा तो मृदु हास, 
हसधुिा आंदोल आचिक दचक्षि–पवि–चवलास! 
कंुज चिकंुज गंुजतात आत्म्यासम अव्यक्त, 
वदली अचतथी पनु्हा,ं मिू ऐचकती अिुरक्त— 
 
“िंिल मि चमत्रा तुमिे प्रम् वासिाही 
भारावले संवाद ते, तापले चिःश्वासही 
काही चविारंू पसूुं िका बघा केवी मौि 
पुिविेी मूती चिमकल बिुि बसले कोि! 
 
वैभवें िटल्या धरेिे धंुद िीलावरि 
चवखुरले भरभरूि ज्यावर लाजा होमािे कि— 
िक्षत्रपुजंािंी, जिु कुसुमािकिी अश्रातं 
उधळला मिींिा चवकार िारु–िरचि चिवातं.” 
 
जस–जसे मिु चिरचखती त्या याचमिीिे रूप 
ती अिंत प्रगाढ छाया पसरते अपरूप, 
मचदर तुषार वषकत होता सतत स्वच्छ अिंत 
होऊं लागले होतें मीलि–संगीतचह रसवतं. 



 
           

रु्फटत होते अग्ग्िकि, उ्ेजिा उद् भ्रातं, 
धगधगते ज्वाला मधुर, व्याकुळ वक्ष अशातं. 
वातिक्रासम चभरचभरत िढे महि आवशे 
अंतरी िुरला मिूच्या धीर तो लवलेश. 
 
कर धरोिी मदम्से मिु, म्हिाले, “आज 
पाहतो मी आगळािी मधुचरमामय साज 
तीि छवी! हो तीि जि!ू भलू पचर ही काय? 
भोंवऱ्याच्या चवस्मरिाच्या स्मृचत–िाव असहाय! 
 
जन्मसचंगिी एक होती, श्रद्धा चजिें िाम, 
कामबाला मधुर ती, या प्रािािंा चवश्राम, 
देत होतीं रु्फलें  चतजला अध्यातुि मकरंद 
चदव्य कातंी देत होती रूषमाचह सािंद. 
 
वािंलो प्रलयातही मग पिुमीलि–मोद 
मीलिा उरले जुिे जग, चकती कू्रर चविोद! 
स्वच्छ ज्योत्स्िा प्रगट झाली. धुके करूिी पार 
प्रिय चवध ठाके घेउिी िभी तारा–हार! 
 
कुरळे कंुतल गंुर्फतात गाल–माया जाल, 
चिळे डोळे तुझे रचिती तचमसे्त्रिी माळ. 
घि तमींिी गाढ चिद्रा जिू चिमे दृचष्ट 
मधुर हास्य तुझे जागवी जिू स्वप्िसृष्टी. 
 
जाहली कें द्रीतशी जिु साधिेिी स्रू्फर्गत 
सकल सुकुमायामधे दृढ रम्य िारी मूर्गत 
उन्हातान्हातूि श्रमता ंव्याकुळ आचि श्रातं 
पुरुष मी, भटकलो चशशुसम आजवरी चवभ्रातं. 
 
शशीिी चवश्राम–राका, बाचलकेसम कातं, 
चवजचयिीसम भासशी तंू माधुरीसम शातं. 
जेवी सदा तुडचवलेली पायवाट श्रातं 
शस्यश्यामल धािके्षत्री चवलोपते अशातं, 
 
तेचव मािस अहा! माझे तुझ्यात होइ लीि 
कामिापकि तुला कचरता काम होती पूिक. 
चवश्वराजे्ञ! रमचिके! गतू जगत–अचभमाि! 
आज घेई िेतिेिे हे समपकि दाि!” 



 
           

चशचशर रात्रींच्या दंवािे जेचव होउि लीि 
धूम–लचतका उंि गगिी िढावया दीि 
वाकली तेवी तिुलता लिेच्या भारें 
मोहरली पुरुषाच्या त्या सुखमय आधारें. 
 
आचि या िारीपिािी मूळ मधु अिुभचूत 
हंसुचिया जिुं आज हृदयीं िेतचवते प्रीती 
मधुर लिाचमश्र हित–सविेी उल्हास 
घेउिी चपक मािसींिा कचर कूजि–चवलास. 
 
पापण्या चमटतात, झुहते िाचसकेिे अग्र, 
भ्रलूता श्रविीं िढे चिबाध हकचित व्यग्र, 
स्पशक लागे करंू लिा कािा–कपोलासं 
रोमरंध्री रु्फले कदंब घुमारुि बोलासं. 
 
परी वदली, “काय देवा! आजिे समपकि, 
होईल का ंस्त्री–मिािे सदैव चिरबधंि? 
उपभोगाया दाि आज व्याकुळ पंिप्राि! 
दुबळी मी पचर, शकेि का ंघेऊं तुमिे दाि?” 
 
 

• • • 
  



 
           

लज्जा 
 
 

“कोमल अंकुराचं्या अंिलीं 
कळी सािुली जेवी लपते, 

गोरजाचिया धसूर पटलीं 
दीपासमाि जिू लुकलुकते, 

 
मधु स्वप्िाचं्या चवस्मृतीमधे 

महििा उन्माद खुले जेवी 
छायेत सुगधंी लहरींच्या 

बुद् बुद्   चवभव चवखुरतें जेवी, 
 

तैशीि गुर्फटुिी मायेंत 
ओठावरती बोट ठेवुिी 

सुरस वसंती कुतूहलािें 
सतेज ियिीं भरूिी पािी, 

 
चिरव मध्यरात्रीं लचतकेसम 

पुढे येतेस सागं कोि तंू? 
कोमल कर चिज रै्फलावोिी 

आहलगिािी टाचकत जादू! 
 

इंद्रजाल–पुष्ट्पातुि कुठल्या 
सुगंध कि घेउि पे्रमभरें 

अधोवदिें माळ गंुचर्फसी 
ज्यातूि माधवी धार झरे? 

 
पुलचकत कदंब–मालाि जिूं 

अंतरामधें देशी घालुि, 
आपल्याि र्फलभार भयािें 

र्फादं मिािी जाते वाकुि. 
 

वरदािासम टाचकतेस तंू 
कलाबतंूिी चविलेला, 

पदर मऊ िाजूक चकती हा 
गध सुगंुधािंी चभिलेला. 

 
 



 
           

रोम रोम मेिासम बितो 
सुकमायी मी मुरकुि जात्यें, 

संकोिें होत्यें अधी मी 
पचरहास–गीत ऐकंू येतें. 

 
मुक्त हास्य प्रकटते ग्स्मत बिुिी 

ियिात रु्फलतसे जादु–लता 
प्रत्यक्षात चदसे जें काहंीं 

ते स्वप्ि बिोिी जात अता.ं 
 

माझ्या स्वप्िात कलरवािंी 
सृष्टी जेव्हा ंजागी होते, 

येउि समीरावर तरंगत 
अिुरागािी माया डुलते. 

 
अचभलाषा अपुल्या यौविातं 

कचरते स्वागत त्या सौख्यािें, 
जीविातल्या बल–चवभवािें 

सुयोग्य अिकि कचरते त्यािें. 
 

चकरिािंा रि ूआवरशी 
िढत्यें मी ज्याच्या आधारें, 

सुरस चिझकरीं चशरोचिया मी 
बघण्या जात्यें प्रमोद–चशखरें. 

 
स्पशािा सकंोि, पाहता ं

िेत्र–संपुटें चमटुिी जातीं, 
चििाद कलरव पचरहासािें 

अधरी येउि चतथें थबकतीं. 
 

संकेत कचरते रोमावली 
गुपिुप वरजत उभी ठाकली 

बिोचिया भवुयािंी भाषा 
काळ्या रेषेसमाि भ्रमली— 

 
कोि तंू? मिािी परवशता? 

सवक स्वातंत्र्य चहसकुि घेशी, 
स्वच्छंद उमललीं जी पुष्ट्पें 

जीवि–उद्यािातुि खुडशी!” 



 
           

संध्येच्या लालीत हंसोिी 
घेउिी आश्रय चतिाि जिू ं

पडछाया गुिगुिली ऐसी 
श्रदे्धला उ्र देत जि—ू 

 
“िचकत िको होऊंस बाचलके! 

चहतहिति करी चिज मिािें, 
एक पकड मी सागें जगता—ं 

थाबंा, हिति करा कृतीिें. 
 

िभिुंबी चहमचशखरावरुिी 
कल–कोलाहल घेउिी साथ 

चवदु्यन्मय प्रािमयी धारा 
सळसळते चजच्यातं स-उन्माद, 

 
चजच्यातं मंगल कंुकम–शोभा 

खुलवीतसे उषेिी लाली, 
भोळा सुगधं पसरचविाऱ्या 

चजच्यात रम्य अिेक चहरवळी, 
 

ियिािंें रे्फडीत पारिें 
आिंद रु्फलासंम चजथें रु्फले 

वासंती वि–चवभवी ज्यािा 
पंिम स्वर चपकासंमाि खुले, 

 
मूच्छेसमाि व्याकुळलेला 

रोमरोहम जो गंुजत राही 
िेत्राचं्या साचं्यात येउिी 

सुरम्य स्वरुपें दावी काहंीं, 
 

ियि–िीलकातंाच्या रेघा 
ज्या गडद रंगामधें रंगती, 

ती िमक चजिें अंतरातल्या 
शीतलतेला चमळते शातंी, 

 
आवगे ज्यामंधे ऋतुपचतिा 

गोधूलीसमयासम ममता 
प्रभातीसम हंसे जागृती 

माध्यान्ह असे जयातं खुलता, 



 
           

िचकत चिघोिी आली सहसा 
जी अपुल्या प्रािी–गृहातुिी 

त्या िविंचद्रकेवरूि घसरे 
जी मािहसच्या लहरींवरुिी, 

 
पुष्ट्पाच्या कोवळ्या पाकळ्या 

चवखुरती चजचिया अचभिंदिीं 
मकरंद आपुला चमसळचवती 

स्वागताचिया रक्तिंदिीं, 
 

कोमल अंकुर सळसळ करुिी 
जयघोष चजयेिा ऐकचवती 

महििी सुखदुःखें जयामंध्ये 
आिंदोत्सव प्रमोद कचरती, 

 
उज्वल वरदाि िेतिेिें 

जग संबोधे सौंदयक जया ं
जयातं अिंत अचभलाषेच्या 

स्वप्िािंी बहरूि ये चकमया, 
 

मूर्गतमंत मी तीि िपलता 
गौरव मचहमा मी चशकवीत्यें 

बसिार असे जी ठेंि उद्या 
आजि ती समजावुि देत्यें. 

 
मी सुर–सृष्टीिी रचत–रािी 

मदिापासुि वचंित अपुल्या 
बिल्यें वर्गजत दीि मूर्गत जिु ं

अतृप्तीसम सचंित अपुल्या. 
 

अपुल्या चवगत अतीतासम मी 
उरल्यें केवळ अिुभवातंरीं, 

थकलेल्या चवषण्ि रमिीसम 
लीला चवलास बोितो उरीं. 

 
रतीि दुसरी–मी लिा 

चशकवीतसे मी शालीिता 
प्रम् सौंदयाच्या िरिीं 

िूपुर मी जिु रुिझुिता. 



 
           

भोळ्या गालींिी मी लाली 
ियिातं काजळासम खुलत्यें 

कुरळ्या कुरळ्या अलकासंम मी 
भरुळ मिािी बिुि जागत्यें. 

 
िंिल चकशोर सौंदयािी 

करीत असत्यें मी रखवाली 
मीि असे हळुवार िुरड जी 

कािावंरही िढवी लाली.” 
 
“तें सवक खरें, पचर वदचशल का ं

जीवि–पथ मम असे कोिता? 
या चिचबड रात्रीत संसचृतिा 

आलोकमय सुलेख असे कोिता? 
 

समजलें  असे हें आज मला 
दौबकल्यीं मी आहे िारी, 

कोमल सुंदर अवयव घेउि 
हरतिं आल्यें सदा चबिारी! 

 
परंतु हें मि स्वयेंि इतुकें  

चशचथल का ंबरें होउि जातें! 
ियिाकाशीं श्याम घिासम 

सहसा पािी का ंतरारतें? 
 

महातरूच्या सावलीत मिीं 
सवकस्व समपकि करण्यािी 

मोचहत ममता का जागतसे 
िपुिाप पडुिी राहण्यािी? 

 
अंधाराचतल िक्षत्रासंम 

िमिम करण्यािी मधुलीला 
अचभिय करते का ंहृदयीं या 

कोमल चिरीच्छता श्रमशीला? 
 

चिराधार होउिी पोहत्यें 
आज मी या अथागं मािसीं 

कधी ि यावी जाग, वाटते 
स्वप्िसृचष्ट ही हवीहवीशी. 



 
           

हेंि चित्र का ंस्त्री-जातीिें? 
भरतेस चवकल तंू रंग चकती! 

िौकटींत अस्रु्फट रेखेच्या 
कला तुझ्या आकारा येती. 

 
थबकत्यें जरा, पुन्ही थाबंत्यें 

चविार पचर मज येइ ि करता,ं 
वडेीचपशी मिाशीि जिुं 

बडबडत्यें मी मुळीं ि थकता! 
 

तोलमाप करण्यास बैसता ं
स्वतःि मी  तोलली जातसे, 

भजुलता गंुरु्फिी िर–वृक्षीं 
हहदोळ्यासम हहदोळतसे. 

 
या सर  मपिीं अन्य ि काहंीं 

केवळ उत्सगक ओसंडतो, 
मी द्यावें, पचर काचंह ि घ्यावें 

इतकाि अथक त्यातुि चिघतो.” 
 

“काय म्हिसी? तू थाबं िारी! 
संकल्पें अपुल्या अश्र–ुजलािें 

आधीि दाि तंू केलीस ग 
जीवहििीं सोिेरी स्वप्िें. 

 
िारी, तंू केवळ श्रद्धा ग 

चवश्वास–चहमगाच्या िरिीं 
पीयुष–स्त्रोतासम वाहत जा 

जीवहिच्या सुंदर मदैािीं. 
 

देवािंा जय, हार दािवी 
यािें सुरंु चित्य युद्ध इथें, 

संघषक सदा उरीं अंतरीं 
चजवतं पचर चित्य चवरुद्ध इथें. 

 
अश्रूंिी चभजल्या पदरावर 

लागले सवकस्व पसरावें, 
चिज ग्स्मतरेषेिें तुजला हें 

संचधपत्र लागेल चलहावें.” 



 
           

 
• • • 

  



 
           

कमम 
 
 

कमक–सूत्र संकेत वाटली 
सोमलता तई मिुतें, 

प्रत्यंिेसम िढवुि चतजला 
ओढी जीवि–धिुतें. 

 
त्याि पथीं झाले अगे्रसर 

सुटल्या तीरासम ते  
यज्ञ यज्ञ या कटु हाकेंिे 

राहंु ि शकले ग्स्थर ते. 
 

काम–कथि कािात गंुजतें 
मिात िव अचभलाषा, 

चविार कचरता मिु अचतरंचजत 
उसळत होती आशा. 

 
लालिावते लचलत लालसा 

सोम–सुधा पािासी, 
जीवहिच्या त्या दीि वैभवीं 

महििी जेचव  उदासी. 
 

अचवराम साधिा जीवहििी 
सोत्साह उभी होती, 

जेवी प्रचतकुल पविीं तरिी 
खोल परतली होती. 

 
श्रदे्धिे उत्साह–विि अन् 

काम-पे्ररिा चमळुिी, 
पवकत बिला पनु्ही राइिा 

भ्रातं अथक होवोिी. 
 

आधी तत्व व बितसे, िंतर 
पुष्टी होते त्यािी, 

बुद्धी घेउि तें ऋि कचरते 
सदा घमेंड तयािी. 

 
 



 
           

मि जेव्हा ंकचरतें चिचश्चत कीं  
हीं अमुक अपलुीं मतें, 

बुचद्ध दैव याचं्या आधरें 
संतत स्वप्ि चिरचखतें 

 
वारा त्यािंी लाट उठचवतो 

तेंि मग तरळे जळीं, 
खोल उरीं त्यािाि प्रचतध्वचि 

व्याप्त होइ िभ तलीं. 
 

सदा समथकि कचरतें त्यािें 
तकािी सवक चपढी, 

“अगदी हेंि सत्य! हीि असे 
उन्नचत सुखािी चशडी.” 

 
हे सत्या! हा एक शब्द तव 

चकती गहि रे बिला 
मेघेच्या क्रीडा–पंजचरिा 

पाचळव पोपट ठरला. 
 

धृपदासम गीताच्या िाले 
सत्र तुझ्या शोधािें, 

पचर तकाच्या स्पश ेहोशी 
रोपि ‘लाजाळूिे’ 

 
चकरत आकुचल असुर पुरोचहत 

तेथें भटकत होते, 
कष्ट साहुिी अिेक दोघे 

प्रलयीं तगले होते. 
 

बघूि मिुिा पशू, तयाचं्या 
तोंडा सुटले पािी, 

अचमष–लोलुप ििंल रसिा 
मखर होइ ियिािंी. 

 
“काय चकलाता, गवत खाउिी 

आचिक चकती जगावें? 
चजवतं पशु हा पाहुि कुठवर 

अपुले रक्त गळावें? 



 
           

या ंभक्षावें ऐसा काहंी 
उपाय मुचळि िसे का?ं 

बहुत चदसािंीं एकदा तरी  
सुखभोज चमळेल ि का!ं” 

 
आकुचल वदला–‘चदसे ि तुज का ं

त्या पशुच्या सभोंवती, 
सदैव असते एक सुग्स्मता 

मादकव ममता–मूती. 
 

अंधारा ती दूर पळचवते 
चकरिासंम तेजाच्या, 

मेघासम चवरते मम माया 
ममता शरािंी चतच्या. 

 
तरीचह िल, मी चवक्रम काहंी 

दावीिि करोचिया, 
येवोत चकतीही सुख दुःखें 

घेइि तीं साहुचिया.’ 
 

ऐसा करुिी चविार दोघे 
कंुज द्वारीं आले, 

ध्यािस्थ मिू जेथे होते 
हिति करीत बसले. 

 
“कमक यज्ञ जीवि–स्वप्िािंा 

देचतल स्वगक चमळवुिी, 
या चवपिी मािस आशिेें 

येइल पुष्ट्प उमलुिी. 
 

परंतु होइल कोम पुरोचहत? 
प्रश्ि िवीि उठतसे, 

कुठल्या चियमें यज्ञ करावा 
हा पथ कुठे जातसे? 

 
श्रद्धा! पणु्याई ती माझी 

अिंत चिर अचभलाषा, 
मग चिजकहि या शोधे आचिक 

कुिास माझी आशा!” 



 
           

करुिी वदिें गंभीर अती 
असुर चमत्र ते वदले, 

“ज्याचं्यास्तव हा यज्ञ, तयािंी 
अम्हा ंअसे पाठचवलें . 

 
आहातं यज्ञ करिार तुम्ही? 

मग प्रतीक्षा कुिािी? 
पुरोचहतािी? कराल कुठवर 

दैिा अशी चजवािी! 
 

रजिी प्रभात जन्मा येती 
ज्या प्रचतचिधीच्या योगें 

तम प्रकाश छाया बिुिी 
चदसती ज्याच्या योगें, 

 
दाखवीत पथ ‘चमत्र वरूि’ ते 

करंू सवक चवचध पूिक,  
िला, पेटवा, पुन्हा उठंू द्या 

वदेीतुि वन्ही स्विक.” 
 

“परंपरागत कमाच्या त्या 
लडी अप्रतीम चकती! 

जीव साधिेिे सुखकर क्षि 
ज्यातं गंुतले असती, 

 
जयातं असती साठंवलेल्या 

बहुत पे्ररकशा कृती, 
रोमाचंित सुखदायक पलुचकत 

मादि बिोिी स्मचृत. 
 

सामान्याहुि जरा चिराळी 
मधुर त्वरेच्या यचतिें 

उत्सवलीला करंु घटकाभर 
िुरे चवष्ट्ण्िता चजि, 

 
श्रद्धलाही बघचूिया ती 

वाटेल चवस्मय र्फार 
िाचवन्यािें लोभी मािसा 

हषुकचि िािे अपार.” 



 
           

यज्ञ समाप्त जाहला तचरही 
ज्वाला भडकत होती, 

दारुि दृश्य! सडा रक्तािा! 
चवखुरलेल्या अस्थी! 

 
वदेािी चिदकय प्रसन्नता, 

पशुिी कातर वािी, 
यािंी केलें  वातावरिा 

अचत कुग्त्सतसा प्रािी. 
 

सोमपात्र होतें भरलेलें  
पुरोडाशही होतें, 

श्रद्धा िव्हती चतथें, मिूिे 
झाले भाव जागते. 

 
उल्हास पहाया हवा चजिा 

तीि इथें िा आली, 
का ंमग ही सायास? वासिा 

गवे गजुक लागली. 
 

चजच्यातं संचित सुख जीवहििें 
सुंदर मूती बिलें ! 

हृदय करोिी उघडें चतजला 
कसें सागु तें अपुलें? 

 
िाहीं तीि प्रसन्न? यामधें 

रहस्य असेल काहंी, 
आज सुखीं बाधक होइल का ं

तो पशु मेल्यावरही? 
 

श्रद्धा रुसली, तर काय चतिा 
रुसवा मी काढावा? 

स्वयेंि वा ती समज दाखचवल 
मागक कोिता घ्यावा? 

 
पुरोडाशासवें सोमािें 

पाि मिु करंू लागले, 
प्रािाचं्या चरत्या पेल्यामधें 

मादकता भरंू लागले. 



 
           

संध्येच्या धूसर सावंल्यातं 
शलैचशखािंी रेखा 

अंचकत होती चवशाल व्योमीं 
मळलेली शचश–लेखा. 

 
श्रद्धा चिज शयि–गुहेमध्यें 

व्यचथत होउिी आली, 
वैराग्यािा बोझ उरावर 

मिोमिीं तळमळली. 
 

सुक्तया काटक्तयामंधूि ििंल  
वन्ही ज्वाळा जळती, 

त्या कंुद गृहीं चिज तेजािें 
अंधाराला छळती. 

 
मधेंि जाती पार चवझोिी 

शीत पवि झोतािें 
दुसऱ्याि क्षिीं पनु्हा पेटती 

तयाच्याि झुळुकेिें. 
 

कामायिी पहुडली होती 
िमासिीं आपुल्या, 

श्रममूती चवश्राम देतसे 
जिु चिज गात्रा ंथकल्या! 

 
हलके हलके जगत िाललें  

अपुल्या सुगम पथािें, 
हळू हळू उमलती तारका 

चवधु–रथ िेती हचरिें. 
 

पदर लोंबता ठेवी रजिी 
आपलुा धवल रुपेरी, 

ज्याच्या छायेमधें सुखाव े
दुःखी सृष्टी सारी. 

 
उंि शलैचशखरावंर हंसते 

िंिल प्रकृचत बाला, 
शुभ्र हास्य उधळते आपलुें  

पसरूि मधुर उजाला. 



 
           

जीवहििी उद्दाम लालसा 
लिेिें जी िटली, 

उन्मादािी मिोव्यथेिी 
सवेंि जोडी जमली. 

 
मधुर चवरक्ती व्याकुळलेली 

भरली हृदयाकाशीं, 
तरीचह होता िालू स्िेहल 

अंतदाह मािसीं. 
 

उघडझाप असहाय िालली 
भीषि िेत्रपुटािंी, 

आज स्िेहपात्रास लागते 
आंि कुचटल कटुतेिी.” 

 
“दुःख चकती हें, चप्रयकर माझा 

काहंी चभन्नि बिला, 
चितारलें  जें चित्र मािसीं 

स्वप्िभास तो ठरला. 
 

जागृत झाली दारुि ज्वाला 
इथें अिंत मधुविीं, 

कशी चवझावी, सागंा कोिी 
अता ंिीरव चिजकिीं. 
 

अिंत आकाशािें घरटें 
ज्यािंा व्यचथत चिवारा, 

त्याि वदेिा जाग्या ियिीं 
रु्फलवुि अलस रु्फलोरा. 

 
थरथर कापंचत िरि वायुिे 

चवचदशा उदासवािी, 
चवरघळे महा िीरवतेसम 

चवशाल मलीि गगिीं. 
 

व्याकुळतेला चमठी मारुिी 
उचरिीं तुषा वाढते, 

युगायुगाच्या वैर्फल्याच्या 
अवलंबािें िढते. 



 
           

चवषम आतपें आपुल्याि जग 
चवपुल तप्त त्रस्त्र असे, 

दाह भयंकर अंतरातला 
दाट चिळें पसचरतसे. 

 
हेलकावतो उदधी, लाटा 

ओसरती व्याकुळुिी, 
धूसर रेघ िक्रवालािी 

जिु जात होरपळुिी. 
 

सघि धूम वलयात कशी ही 
ितकि कचरते ज्वाला, 

चतचमर–र्फिी जिुं धारि कचरतो 
आपलुीि मचि–माला! 

 
हीि चवषारी चवषमता असे 

कं्रदि धरतीवरिें, 
शल्य उराचतल हे सलिारें 

दारुि चिमकमतेिे. 
 

जीवहििी चििूर दंशिें 
ज्यािंी आतुर पीडा, 

कलुषिक्रासमाि िािते 
बिुि ियहििी क्रीडा. 

 
िैतन्याच्या कोशल्यािें 

स्खलि म्हिती भलू ज्या ं
एक हबदू तो, ज्यातं उसळती 

उचद्वग्ितेच्या िद्या. 
 

हाय! तोि अपराध जगाच्या 
दौबकल्यािी माया 

धरिीिी वर्गजत मादकता 
चिरसचंित तम– छाया. 

 
चिळसर गरळािें भरलेलें  

िंद्र कपाल घेउिी, 
याि चिमीचलत तारा ंद्वारें 

घेई शातंी चपउिी. 



 
           

अचखल जगािें जहर प्राचशता ं
पुिरचप जगेल सृष्टी, 

इतके होते कुठुि तुम्हावंर 
अमत्यक शीतल वृष्टी? 

 
अिल अिंत चिळ्या लहरींवर 

बसला ंठाि माडुंिी, 
कोि चवभो! स्वदेासम तारे 

झरती देहावरूिी! 
 

समथक ते देण्यास पदीं या 
अंजली कमकसुमािंी, 

श्रातं पचथक जिु िभगंगेतहट 
रीघ लाचवती सािी? 

 
परंतु दुलकभ स्वीकृचत तुमिी 

त्यािंी िा चमळिारी! 
असर्फल ते परतचवले जाती 

जेवी चित्य चभकारी! 
 

भीषि चविाशाच्या ितकिी 
चवपुल जगािी माया, 

क्षिाक्षिाला िूति बिुिी 
प्रगटते चतिी काया. 

 
पूिकत्वासाठीि सवक जि 

िुका कचरत जाती का?ं 
जीविात यौवि आिाया 

जगुि पुन्ही सरती का?ं 
 

हा व्यापार महा गचतशाली 
कुठेि िसे वसत का?ं 

क्षचिक चविाशी सुग्स्थर मंगल 
हळूि हा हंसतो का?ं 

 
हा चवराग सबंंध मिािा 

कशी असे ही मािवता! 
प्राण्याबंद्दल प्राण्यामंध्यें 

उरे र्फक्त चिमकमता! 



 
           

जीवहििा संतोष दुजािें 
रुदि बिुि हंसतो का?ं 

एक एक चवश्राम प्रगचतला 
पचरकरसम कसतो का?ं 

 
एकाच्या दुव्यकवहारा कैसे 

दुसऱ्यािें चवसरावें? 
कुण्या उपायें कशा प्रकारें 

चवषािे अमृत व्हावें!” 
 

जागी झाली तरल वासिा 
मस्ती मादकतेिी, 

आता कोि जेथे जावया 
अडचवल वाट मिूिी! 

 
तुकतुकीत घड्या भजुवलेी 

खुले चिमंत्रि देती, 
अहलगि सौख्याच्या लहरी 

सुघट उरोजी चतरती— 
 

डौले जें वर खाली होई 
धीम्या चिश्वासािंी, 

जीविास ये भरती जेवी 
चहमकर पचरहासािंी 

 
जागृत होतें सौंदयक चतिें 

चिचद्रत जचर सुकुमारी, 
रूप–िंचद्रकेमधें उजळते 

आज चिशसेम िारी 
 

मासंल अिुरेिू चकरिासंम 
चवदु्यत्कि पसरचवती, 

अलकाचं्या पाशातं चजवािे 
कि कि गंुता होती. 

 
चवगत चविारािें श्रमहबदू 

बिले होते मोती, 
वदिावरती करूि कल्पिा 

त्यािंा ओचवत होती. 



 
           

स्पर्गशती मिु आचि कटंचकत 
होत होती वले ती, 

मधुर व्यथेच्या लहरींसम जी 
स्वस्थ पसरली होती. 

 
ते पागल सुख या जगतािें 

होतें चवराट बिलें , 
अंधार चमचश्रत प्रकाशािें 

होतें चवताि सजलें . 
 

कामायिी जागी काहंीशी 
सकल जाि गमावुिी, 

भाविेच्या आकृत्या स्वयेंिी 
बिती पुन्हा चवरोिी. 

 
हृदय सदैव समीप जयाच्या 

तेंि दूर की जातें 
क्रोध होतसे त्याच्यावरती 

ज्याशीं काहंी िातें. 
 

चप्रयास अव्हेरुिचह मिािी 
माया गंुतुि घेते, 

प्रत्यावतकिात प्रियचशला 
चतला परतवुि देते. 

 
श्रावि पविींच्या वलेीसम 

कोमल कर श्रदे्धिा 
हळुि घेतला मिुिें हातीं 

रोमा ंरु्फटली वािा. 
 

ियिीं सजली गोड व्यजंिा 
अिुिय भरल्या वििीं 

म्हिूं लागले मिू, “कशी ही 
माया तुझी माचििी! 

 
स्वगक बिचवला आहे मी जो 

करंू िकोस चवर्फल तया,ं 
रु्फलव अप्सरे! अतीताचिया 

िवगािािंी माया. 



 
           

या एकातंी ज्योत्स्िा–पुलचकत 
चवधुयुत िभोचवतािीं, 

घेऊं िकोस झाकुि डोळे 
इथें ि चतसरें कोिी! 

 
आकषकियुत धरा असे ही 

केवळ भोग्य आमुिी 
जीवाचं्या दो थडींत वाहे 

श्रम–िदी वासिेिी. 
 

याि अभावािी दुचिया ही 
चतिीि ही व्याकुळता 

ज्या क्षिीं चवसरंू शकंू आपुली 
आपि ही िेतिता. 

 
स्वगािी बिुि अिंतता 

तोि येथें हासंतो, 
दो थेंबात जीविािा रस 

बळेंि इथें वाहतो. 
 

मधुचमचश्रत हा देवसमर्गपत 
सोम िाख अधंारािंी, 

मादकतेच्या झुल्यावर चप्रये 
झुलंु ये दोघें चमळुिी!” 

 
जागी होती श्रद्धा तचरही 

मादक गंुगी होती, 
मधुर भाव चतचिया तिीं मिीं 

अपुली धंुद ओतती. 
 

स्वाभाचवक मुदे्रिें वदली— 
“हें काय तुम्ही म्हिता?ं 

आज या क्षिीं तर कुठल्याशा 
भाव–िदीत वाहता—ं 

 
उद्यािं जर झालें  पचरवतकि 

तर जगेल कोि पनु्हा? 
कुिास ठावें. कुचि िव साथी 

िव यज्ञ रिील पुन्हा! 



 
           

अन् होइल बचलदाि पिुरपी 
कोिा देवासाठी! 

घोर विंिा! याहुि बरवें 
आपि राहंू कष्टी. 

 
या अिला सृष्टीिे हे जे 

प्रािी असती उरले, 
त्यािंा काहंीं अचधकार ि का?ं 

व्यथकि का ंते सगळे? 
 

हीि काय मिु तुमिी भावी 
उिवल िव मािवता? 

जी सवकस्व घेिें जािें 
हाय! उरे मग शवता!” 

 
“श्रदे्ध! तुच्छ िसे सुख अपुलें  

स्थाि त्यासही काहंीं, 
दोि चदसाचं्या या जीवािें 

तेंि गुरुतम सारही. 
 

इंद्रीयािंी सकल लालसा 
सतत यशस्वी होते, 

चजथें उरािी तृचप्त चवलासी 
मधुर मधुर गुिगुिते. 

 
रोमाचंित त्या ज्योत्सिेध्यें 

होउि ग्स्मत उमलावें, 
आकाकं्षावंर श्वास समपुकि 

गळा ंगळे घालाव.े 
 

चवश्व माधुरी ज्याच्या सन्मुख 
मुकुर बिोिी जाते 

तें अपुले सुख स्वगक िव्हे! हें 
काय असें तंू वदते? 

 
मी चहमचगचरच्या चिचबड अंिलीं 

शोध जयािा कचरतो, 
तो अभाव या ििंल जीवहि 

स्वगक बिोिी हंसतो. 



 
           

वतकमाि जीवि–सोख्याशी 
मीलि जेथें होतें, 

छद्मी अदृष्ट अभाव बिवुिी 
तेथेंि कीं प्रगटते. 

 
परंतु सकल कृतींिी सीमा 

स्वतः आम्हीि असतों, 
पूिक कामिा व्हावी अमुिी 

िा तर यत्ि चवर्फल तो!” 
 

पसरवीत एक अिेतिता 
सचविय श्रद्धा वदली, 

“प्राि वािंले या सुचविारें 
जाि सृचष्टला आली! 

 
चिमकम भेदबुचद्ध ममतेिी 

कल्पुि, असेल उरली 
प्रलय–पयोचिचधिी भरतीही 

असेलिी ओसरली, 
 

स्वतःत सवक भरोिी कैसा 
करील चवकास व्यक्ती 

हा एकातं स्वाथक अचत भीषि 
िष्ट कचरल चिज शक्ती! 

 
इतरािंा हंसते बघा मिू, 

स्वयें हंसा, सुख चमळवा, 
चवशाल करुिी घ्या सुख अपलुें  

सवांस सुखी बिवा. 
 

रििामूलक सचृष्ट–यज्ञ हा 
असे यज्ञ–पुरुषािा, 

संसृचत सेवा भाग आमुिा 
चवकास करण्या त्यािा! 

 
सुखास करुिी स्वतःत सीचमत 

केवळ दुःखि उरेल, 
इतरािंी पाहुचिया पीडा 

तुम्हीि पाठ चर्फरवाल. 



 
           

चमटलेल्या कळ्या जर चिज दलीं 
सौरभ करचतल बंदी, 

उमलतािं त्या मरचतल, िसत्या 
जर चभजल्या मकरंदीं 

 
सुकचतल, झडतील, अन् चमळेल मग 

सौरभ तुडचवयलेला, 
आिाल कुठोिी मग वसुधेवर 

प्रमोद मधु भरलेला! 
 

केवळ अपुल्यासाठी असते 
तेवढेिं सुख िाही 

इतरािंाही चदसे, सुखाव,े 
तेि खरे सुख पाही. 

 
चिजकिातं का ंएकल्या तुम्हा ं

चमळतील प्रमोद सािे? 
त्यािें िाहीं रु्फलवयािें 

हृदय–सुमि कोिािें. 
 

तुमिा हा एकात वास्तचवक 
मयादा संसचृतिी, 

सुखे पविें जी वाढे बिुिी 
धारा मािवतेिी.” 

 
श्रदे्धच्या हृदचय उ्ेजिा 

पसरे वदता ंवदता,ं 
चतचिया ओठा ंपडते कोरड 

अंतदाह सोसता.ं 
 

चतकडे मिु घेउि सोमपात्र 
वदले वळे जािुिी 

“श्रदे्ध! घे हें िाख बचुद्धिे 
जाचतल बाधं वाहुिी. 

 
कचरि तेंि तंू खरेि म्हिसी 

सुख िा एकलेपािीं! 
ही मिधरिी! अधर थाबंचतल 

का ंमग सोमप्राशिीं? 



 
           

िजर चमसळली चप्रयकर–ियिीं 
चभजले अधर रसािें, 

रोमरोहम ितैन्य उसळलें  
धंुद हृदय चवजयािें. 

 
छद्मी वािी करी विंिा 

हृदयाचतल चशशुतेिी, 
त्या चिमकल प्रमुतेस घालते 

कसली भरुळ भ्रमािी. 
 

जीवहििा उदे्दश प्रगचतिी 
चदशा क्षिाधामध्यें 

अपल्या मधुर इंचगतािें जी 
बदलचव कपटामध्यें 

 
तीि शचक्त आधार मिोहर 

होत देत मिूला 
जी अपुल्या तिचवके्षपािंीं 

देई सौख्य मिाला. 
 

“श्रदे्ध! बघ हीं िटली रजिी 
सवें घेउिी िदं्रमा, 

होई तंूही या जीवहििी  
मम सौख्यािी सीमा. 

 
लिेिें आवरि झाकंतें 

प्रािाला अंधारीं, 
त्यास अहकिि करुिी टाकी 

‘तंू मी’ भेद उभारी. 
 

आिंद उसळतो सार दूर 
हीि असे गे बाधा 

आपुल्याि सुखीं मस्त होऊं ये 
व्यवहार असे साधा.” 

 
आचिक घेता ंआतुर िुबंि 

रक्त रोहम सळसळलें  
प्रशातं हृदयीं आग भडकली 

ति झालें  तहािेलें  



 
           

दो किाचं्या मीलिातंरी 
ज्वाला त्या गुहेतली, 

चवझुिी गेली िुरे जागता. 
जेवी सुखस्वप्िाली. 

 
 

• • • 
  



 
           

इष्ट्या 
 
 

दोि घडीच्या ििंलतेिें 
सरला हृदयािा स्वाचधकार! 

श्रदे्धिी ती मधुमय रजिी 
पसरचवते आता अधकार. 

 
मिूस उरले िव्हतें आता ं

मृगयेवािुि दुसरें काम 
मुखीं लागली िव रक्तािी 

हहसा–सुख लालीिें ललाम. 
 

चहसाि िव्हे, आचिक काहंीं 
शोचधत होतें हृदय अधीर 

र्फाडुि अवसादा जी वाढे 
प्रभतेुिी सुख–सीमा रुिीर. 

 
करतलीं मिूच्या होतें जें 

तयातं िुरे काहंींि िवीि, 
श्रदे्धिा साधा चविोदही 

चरझवी ि मिूला होइ दीि. 
 

उर्फाळुिी येते उरातुिी 
प्रबळ लालसा दुलक चलत कातं, 

तेजाळूि इंद्रधिूसम ती 
चवरोिी स्वयेंि होई शातं. 

 
“चिज उगमािें दार लावुिी 

चिजतील कुठवरी अलस प्राि? 
चिर िंिल ती हाकं चजवािी 

रडेल कुठवरी? कोठें त्राि! 
 

श्रदे्धिा प्रिय आचि त्यािी 
प्रारंचभक साधी अचभव्यक्ती, 

ज्यात िसे आतुर आहलगि 
भासे ि कुठेचह कुशल सूक्ती. 

 
 



 
           

भाविामयी ती स्रू्फर्गत िसे 
िविव्या ग्स्मतरेखेत चवलीि, 

अिुिय िाहीं, उल्हास िसे 
उमलत्या रु्फलासंम चिर िवीि! 

 
कधी ि येई वािीमध्यें 

ज्वािीिी सळसळ, अवखळता, 
बरसात िुरे िेत्रशरािंी 

िुरली िवतीिी ििंलता. 
 

केव्हाचंह बघा चदसते बसली 
चिवडीत शाचलका अचवश्रातं! 

अथवा अन्नधान्य साठंचवता ं
कधी ि भासे थकली, क्तलातं. 

 
साठंवी चबयािें अन् चतकडे 

तकलीवरती उमटतें गीत, 
सवकस्व व्यापिुी ही बसली 

मम अग्स्तत्व जाहले अतीत!” 
 

मृगया करुिी मिू परतले 
पुढेि होते गुहेिें दार, 

पचर आचिक पढुती जाण्यािी 
इच्छा िव्हती, कचरती चविार! 

 
टाकूि चदला मृग, धिुचह तसे 

मिु बसले होत चशचथल शरीर 
अस्ताव्यस्त पडलीं साधिें 

आयुध, प्रत्यािंा, श्रृंग, तीर! 
 

“मावळतीिी साजं ताबंडीं 
पडत िालली चिस्तेज क्षीि 

पचर ि परतला अजुि चशकारी 
आढळली का चशकार िवीि!” 

 
श्रदे्धच्या महि भाव उमटली 

मंदावते तकली बोटातं, 
उदासवािें मािस होते 

मृदु बटा गंुतती पापण्यात. 



 
           

केतकीच्या गाभ्यािी आभा 
मुखीं, ियिी आळसला स्िेह, 

िवकृशता थोडी लाजाळू 
कंचपत लचतकेसम होत देह! 

 
मातृत्वाच्या भारें झुकले 

बाधंले पुष्ट पयोधर आज, 
मृदु कोमल काळ्या लोकचरिी 

कंिुकी खुलचवते रुचिर साज. 
 

सोिेरी वाळूतुि वाहे 
काहलदी जिु भरुि उसास 

िभगंगेचतल इचंदवरािंी 
एक पचंक्त वा कचरते हास! 

 
चर्फक्तक्तया अस्मािी रंगािें 

केलें  होतें िवल पचरधाि, 
सोसते मधुर गभकवदेिा 

सहज उद्यािी जििी महाि. 
 

स्वदेकिासंम झळकत होता 
भावी जििीिा सरस गवक, 

वि–पुष्ट्पािंी वषा भवूर 
पातलें  सुमीप सुचदव्य पवक. 

 
पचहलें  मिूिे श्रदे्धिें 

तें िैसर्गगक चवषण्ि रुप, 
आशचे्या चवपरीत िेमकें  

ज्यातं िसती ते भाव अिूप. 
 

काहंींि ि वदले परी मिू 
िुपिाप पाहती साचधकार, 

श्रद्धा कचरते मंद मधुर ग्स्मत 
जिुं कळले चतज मिुिे चविार. 

 
स्िेहभरािें वदली श्रद्धा— 

“भटकला ंकुठे चदिभर चवराि, 
ही हहसा तुम्हास चप्रय इतकी 

हरवी घरदारािें भाि! 



 
           

काििीं तुम्ही असता ंजेव्हा ं
धावत मृगयेपाठीं शातं, 

मी इथें एकटी वाट बघत 
घेते िाहुल, मिीं आकातं! 

 
ढळला चदिकर चपवळा चपवळा 

तुग्म्ह चर्फरता ंहोउि रक्तस्िात, 
बघा िुंचबती चवहग युगलही 

अपुल्या चशशूिंा चिज घरट्यातं! 
 

घरात त्याचं्या चकलचबल िाले 
पचर सुिें आज मम गुहाद्वार! 

तुम्हासं सागंा उिें कशािे? 
बाहेर िेतो कवि चविार?” 

 
“श्रदे्ध! तुज काहंी िसे कमी 

परी सतावतो मला अभाव, 
चवस्मृतसे मधुर काहंीं तरी 

जिु करुती जातें चवकल धाव. 
 

चिरमुक्त पुरुष तो कशास्तवें 
घेईल सागं, अवरुद्ध श्वास! 

गचतशून्य पागंळा होवोिी 
का ंबिेल तो चिजीव रास? 

 
जेव्हा ंजड मोह बधंिासम 

कसतो प्रािािंें मृदु शरीर, 
व्याकुळता आचिक कसण्यािी 

मग तोडे बंध होत अधीर.” 
 

हसूि वदले, “बोलत असता ं
झरावें सुरम्य चिझकर–गाि, 

गािीं त्या उल्हास असावा 
प्रम् डुलाव ेज्यातं प्राि, 

 
आता ंकोठे ती व्याकुलता 

चजच्यातं पडे सवांिी भलू, 
आशचे्या िाजूक धाग्यासम 

तंू या तकलीमधे मशगलू. 



 
           

का?ं िाहीं तुजला चमळत काय 
छाव्यािें सुंदर मृदुल िमक? 

का ंचिवचडतेस बीज–चबयािें? 
िाहीं चशचथल मम मृगया–कमक. 

 
अन् ही चपवळी कातंी कसली? 

चविण्यािे का ंहे श्रम सखेद? 
हे कोिासाठी? सागं जरा 

दडला असे कवि यातं भेद?” 
 

“आत्मरक्षिासाठी जर का ं
असतील िालत तुमिीं अस्त्रें 

समजंू शकत्यें तें काहंीसें 
हहस्त्रापुढे रचक्षसी शस्त्रें. 

 
परंतु जे चिष्ट्पाप, जगुिही 

उपकारक व्हावयास समथक, 
का ंि जगावें त्यािंी होउि 

उपयोगी, मज कळला ि अथक! 
 

िमक आवरि असो तयािंें 
लोकर भागचवल माझे काम, 

जगात राहुि धष्ट पुष्ट ते 
दोहंु या तया,ं ते दुग्धधाम. 

 
ते ि आमुिे वैरी ज्यािंा 

पाळंू शकतो अम्ही सहेतू 
पशूहुंिी जर श्रेि असंू, तर 

बिंु या भवजलधीिा सेतू.” 
 

“मंजूर िसे मज कालत्रयीं 
सुलभ सौख्य जावें चिसटुि, 

जीवि संघषी आम्हाला 
हरवावें कुचि छळुि छळूि. 

 
काळ्या ियिाचं्या तारकातं 

मला चदसावें मम चित्र धन्य, 
माझ्या अंतचरच्या दपकिात 

उमटावें हबब तुझे अिन्य. 



 
           

िालिार िा संकल्प तुझा 
श्रदे्ध! लघु जीवि अमोल, 

जे सुख डोले इथें गौरवें 
उपभोगीिि, हा सत्य बोल! 

 
पाचहले ि का ंकधी सागं तंू 

स्वगीय सुखावर प्रलय–िृत्य? 
पुििाश, चिरचिद्रा आहे, 

मग इतका का ंचवश्वास सत्य? 
 

ही चिर प्रशातं मागंल्यािी 
मिात अचभलाषा का ंजागे? 

का कचरसी स्िेहािा संिय? 
कुिास्तवें? इतक्तया अिुरागें? 

 
हें जीवहििे वरदाि, मला 

दे रािी हा पे्रमोपहार! 
केवळ माझ्यािी हितेिा 

तव चित सदैव वाहो भार! 
 

मम सुंदर चवश्राम बिोिी 
आकारा येवो चवश्व एक, 

ज्यात प्रवाचहत मधुमय धारा 
लहराव्या लहरी एक एक.” 

 
“मी तर आहे एक बिचवले 

िला बघाया माझे कुटीर,” 
असे म्हित कर धरुिी श्रद्धा 

िेई तेथे मिुला अधीर. 
 

गुहेजवळ त्या विकािािंी 
होती कुटी जिु शाचंतपुजं, 

कोमल लचतका कर गंुर्फोिी 
बिचवती चजथें घिदाट कंुज. 

 
वातायिेंचह होतीं तेथें 

पिकपुष्ट्पाचं्या हभती शुभ्र, 
झुळुझुळु वाहत होता वारा 

डोकावुि होते जात अभ्र. 



 
           

कुटीत होता एक पाळिा 
िव वतेलतेिा सुरूचिपूिक, 

भमूीवर घाली रागंोळी 
सुमिािें कोमल सुरचभिूिक. 

 
चकती गोड होत्या अचभलाषा 

तयातं झालेल्या प्रचतहबचबत! 
मागंल्यािें गाि मिोहर 

होतें कोिा कोिा िुचंबत! 
 

मिू पाहती िचकत होउिी 
गृहलक्ष्मीिे तें िवचवताि! 

पचर मिा ि रुिले, प्रश्ि उठे— 
‘कोिािें हे सुख साचभमाि?’ 

 
स्तब्ध मिू पचर श्रद्धा वदली, 

“घरटें तर हे झाले तयार 
परी ि येथें येई अजुिी 

चकलचबल–रवािी गोड बहार. 
 

जाता ंआपि दूर जेधवा ं
मी या इथें राहत्यें बसूि, 

तकली घेउि सूत कातत्यें 
एकातंीं या खोल बुडूि. 
 

तकलीच्या आवतावरती 
माझे स्वरचह घेती आकार–– 

‘तकली! हळूि घे ग चगरकी 
गेले प्रभ ुखेळण्या चशकार. 

 
जीवािा मृदु तंतू वाढो 

या तुचझया मंुजळतेसमाि, 
चिरिग्ि प्राि दडो त्यामंधें 

सौंदयािा वाढोि माि. 
 

चविुिी दे तंू या चकरिासंम 
माझ्या जीवहििी प्रभात, 

घेइल झाकुि अपलुी गात्रें 
ही चिवकसिा सृष्टी चजच्यातं. 



 
           

त्या िेत्राचंतल वासिेवरी 
आवरि घाल तंू काचंतमाि, 

उजळूि चिघूं दे सोंदया 
लतेवर रु्फलल्या रु्फलासंमाि. 

 
या गुहेंत आता ंतो अचतथी 

पशूसम िसो चिवकसि िग्ि, 
जडतेंत आपल्या अभावाचिया 

राहंू ि शको तो कधी मग्ि.’ 
 

सुिें ि राचहल आता ंमाझे 
लघु जग तुमच्या अिुपग्स्थतीत, 

पसरवीि मी त्याच्यासाठी 
पराग केसर मधु सुगचंधत. 

 
पाळण्यातं झुलवीि तयातंें 

खेळवीि मुख घेइि िुंबिु! 
माझ्या छातीशी चबलगुचिया 

चर्फरेल मोदें दाचर–खोऱ्यातुि! 
 

मृदु मलयासम िाित येता ं
जावळ भरुुभरुु उडेल त्यािें, 

अधरावंर बहरेल तयाच्या 
प्रवाळ मधुमय मंद ग्स्मतािें. 

 
बाळ सोिुला मधु रसिेिें 

गोड बोबडे बोलुि बोल, 
कुसुम–रजीं मकरंद घोळुिी 

मम व्यथेवरी हशपुि देइल. 
 

त्या चिर्गवकार ियिामंध्ये 
पाचहि मी अपलुें  चित्र मुग्ध, 

मम ियिींिी सवक आंसवें 
जातील बिुि मग सुधाग्स्िग्ध.” 

 
“वले तुझी येईल बहरुिी 

पसरवीत सुख–सौरभ–तरंग, 
मी भटकावें शोचधत सुरभी 

विीं बिुचिया कस्तुचर–कुरंग. 



 
           

शल्य मला हें मुचळ ि साहवें 
पाचहजे मला माझे ममत्व, 

या पंिभतुाचं्या संसारीं 
मी रमि करावें बिुि तत्व व–– 

 
हे दै्वत, अरे ही चद्वधा वृच् 

पे्रमािे िको दावदेार! 
मी का ंयािक? छे, ि कदापी 

घेइि मागे चिज चविार. 
 

दातृत्वािें िकोस अपुल्या 
जलद बिोिी वषकवू ंहबदु, 

संिरेि मी या सुख–गगिीं 
होऊि कलाधर शरद–इंदु. 

 
िुकुि कधी बघशील मजकडे 

िेत्रकटाक्ष ग्स्मताळ रे्फकुि, 
मायाचवचि! वरदाि मािुिी 

िा घेइि तो गुडघे टेकुि! 
 

माझ्यावर या दीि कृपेिा 
भार लादण्या आपि समथक, 

ऐसे िकोस समजंू श्रदे्ध! 
होईल यत्ि तो सदा व्यथक. 

 
सुखी रहा तंू अपुल्या सौख्यीं 

दुःख साहंु दे मला स्वतंत्र 
‘परवश मि हेिी महादुःख’ 

घोकीि हाि मी महामंत्र. 
 

हा बघ जातो इथें टाकुिी 
साऱ्या संवदेिािंा पुजं 

काटेंि चमळोत मला सदोचदत 
लखलाभ तुला हे कुसुमकंुज!” 
 

असे वदोिीं, जळत्या हृदयें 
गेले मिु, झाला शनू्य प्रातं, 

‘थाबं जरासा हे चिमेही!’ 
श्रद्धा म्हिति राचहली श्रातं. 



 
           

 
 

• • • 

  



 
           

इडा 
 
 

“कुठल्या गहि गुहेतुि अधीर ॥ 
प्रभजंिासम चिघतो हा प्रक्षुब्ध जीवि महासमीर 
घेउिी चवकल परमािुपुंज िभ, अिल, अचिल, चक्षचत आचि िीर ॥ 
भयभीत चभवचवतो सकलािंा भयाच्या उपासिेत चवलीि 
प्रािी हा कटुता वाटतसे, कचरतसे जगाला अचधक दीि 
िाश, चिर्गमती, यातंि चमरचवत पदापदाला अपलुी क्षमता 
संघषक कधीिा करतो हा, चवरक्त पचर सकलावंर ममता 
अग्स्तत्वाच्या चिरधिुवरूिी केव्हािंा सुटला चवषम तीर 

भेदण्यास कुठले लक्ष्य अधीर ॥” 
 
“पाचहलेत मी ते शलैश्रुंग ॥  
जे अिल चहमािे आच्छाचदत, उन्मुक्त, उपेक्षापूिक तंुग 
आपल्या  जडतेिे प्रतीक, वसुधेिा करुिी माि–भगं ॥ 
अपुल्याि समाधीमधे सुखी, वाहत जाती सचरता अबोध 
घेउि त्यािें लव स्वदे–हबदु हे उभे ग्स्तचमत गतशोक–क्रोध, 
िको अशी जड मुचक्त, प्रचतिा, मजला माझ्या या जीवचििी, 
मरुतासम चिबाध गती मज हवी असे माझ्याि मिािी, 
जो िुंबिु जातो िरािरा ंप्रत्येक पदीं कंपि–तरंग 

तो जळता गचतमय मी पतंग ॥” 
 
“चिज ज्वालेिे पसरूि प्रकाश ॥ 
सोडुि आलो जेव्हा सुंदर प्रारंचभक जीवचििा चवकास 
कंुजविातुि, रािगुहातुि, मरु देचश शोचधतो चिज चवकास ॥ 
वडेा मी, कचध सदय जाहलो? तोचडयल्या िा साऱ्या ममता? 
कधी कुिावर द्रवलो? केली सवांशीि िा प्रचतयोचगता? 
वैरािी मम हाकं घुमतसे प्रचतसादािे उ्र िाही, 
झळेसारखा भाजत सुटलो रू्फल कधीि रु्फलचवले िाहीं. 
उध्वस्त स्वप्ि मी पाहतसे कल्पिा–लोकीं करूि चिवास 

पाचहला कधी वसंत–चवलास! ॥” 
 
“या दुःखी जीवहििा प्रकाश ॥ 
आकाशलतेच्या पािावर अपलु्याि सुखें झाला हताश 
वाटल्या मला ज्या मृदु कचलका, काटें ते माझ्या आसपास ॥ 
दुगकम पंथे चकती िाललों, थाबंलों कुठे होउिी श्रातं  
हंसती चशखरें उन्मुक्त मला, रडतो मी चिवाचसत अशातं 
भीषि छाया इथें िािते चियचत–िटीच्या अचभियािी 



 
           

पोकळ शून्यत्वीं पदोपदीं जाि बोिते वैर्फल्यािी 
पावस–रजिीमधे धावुिी काजव ेपकडता ंमी चिराश 

त्या ज्योचतकिािंा करूि िाश! ॥” 
 
“जीवि रात्रींच्या अंधारा. ॥ 
िील तरल जलचिधी बिोिी चकती पसरला तुझा पसारा 
चकरि चकचततरी ितैन्यािे बडुुि िालले त्यजुि चवकारा ॥ 
मादक भासे चतचमर चकती हा, ग्रासतो चिचखल चवश्वा अभगं 
मूतक होउिी पुन्हा लोपसी, हर घडी बदलता तू अिंग 
ममतेिी क्षीि अरुि रेखा साकार तुझ्यात ज्योचत–कळा 
सुवाचसिींच्या कुरळ्या अलकीं भागंाचतल जिु सोिसळा 
तंू चिवास चवश्राम चजवािा, मोहघि छायेिा चिवारा 

हे माया कंुतल संभारा ॥” 
 
“जीवि–रात्रींच्या अधंारा. ॥ 
अचभलाषेच्या िवधूमासम भटकतोस तू सैरावैरा 
अतृप्त लालसा–पीडेिा रु्फलतो ज्यातुि प्रखर चिखारा ॥ 
यौवि मधुवहििी काहलदी वाअते िुंबुिी चदगचदगंत 
चशशू मिाचं्या क्रीडा–िौका खेपा कचरती चजथे अिंत 
जादुगार ियहिच्या अजंिा! तुझ्यात हसते सुंदर छलिा 
धूसर रेखािंी िटलेल्या िंिल चित्रािंी िव–कलिा 
या प्रवाहसच्या श्यामल मागी कोचकळ–स्वर येती आकारा 

चशव ेप्रचतध्वचि िील अबंरा ॥” 
 
“हा उजाड चवराि िगर–प्रातं ॥ 
सुखदुःखािंी पचरभाषा जिु भग्िावशषेासंम चितातं 
चवकृत वक्र रेखािंी अपुल्या भचवष्ट्य सागंते इथे अशातं ॥ 
सुखद स्मृती, अतृप्त भाविा होउचिया चभरचभरती चवकीिक 
दुःख दुवासिा दबे या चढगाऱ्यात बिुिी पिक जीिक 
सुन्या सुन्या त्या कोपऱ्यामधे देइ आंिके ममता आता 
शुष्ट्क तरुवर मिोभाविा अमरलतेसम होती हचरता 
जीवि–समाचधच्या अवशषेावंर जळती जे दीपक अशातं 

ते स्वयेंि जाती चवझुि शातं ॥” 
 
“िाले हिति असे, मिु श्रातं ॥ 
श्रदे्धिा सुखसाधि–चिवास सोडुि आले जेव्हा ंप्रशातं 
रस्तोरस्ती भटकत थाबंत बघती इथें हा उजाड प्रातं ॥ 
वाहे सरस्वती वगेािे चिस्तब्ध जाहली चिशा श्याम 
अचिमेष चिरचखती िक्षत्रें वसुधेिी ती गचत चवकल वाम 



 
           

वृत्रप्िीिा गजबजलेला तटप्रदेश आता ंचकती सुिा 
देवेंद्राच्या जयगाथेिी स्मतृी वाढवी दुःखवदेिा 
तो पावि सारस्वत प्रदेश दुःस्वप्ि पाहता ंपडुि क्तलातं 

िहंुकडे पसरला ध्वसं भ्रातं ॥” 
 
“जीवहििा घेउि िवचविार ॥ 
जइं दं्वदं्व जाहले, असुरािंीं केला प्रािपुजेंिा प्रिार 
चतकडें देव आत्मचवश्वासािे तारस्वरें सागंती चविार––॥ 
‘मी स्वयेंि आहे चिराराध्य चिज मंगल उपासिेत चिमग्ि 
उल्हासािे शचक्त–कें द्र मी का ंजाऊं कुिाला व्यथक शरि? 
शचक्त–स्त्रोत आिंदे उसळत जीवि चवकास वैचित्र्यपूिक? 
अपुली िवचिर्गमती करोिी ठचवतो चवश्व हे हचरतपूिक’ 
प्रािाचं्या सुखसाधिेतिी सलंग्ि असुर कचरती सुधार 

कचरती चियम अचत दुर्गिवार ॥” 
 
“एक कचरत होता तिुपूजि ॥ 
अपूिक गवी समजत होता स्वतःसी दुसरा सवांगीि 
दोघािंा हेका दुर्गिदार, दोन्ही होते चवश्वासहीि ॥ 
तकास जोड जर शस्त्रािंी, होईल का ंि मग घोर युद्ध? 
संघषक तयाचं्या िालतसे ते भाव अहर्गिश चिरचवरुद्ध 
माझ्यात अग्स्मता, आत्ममोह, स्वातंत्र्यपूिक उच्छंृखलता, 
प्रलयभयािें देहरक्षिा पूजा करण्यािी व्याकुळता 
जुिें दं्वदं्व हें िव्या रुपािे मजला करीतसे अचधक करुि 

मी खराि आहे श्रद्धाशून्य!॥ 
 
“मिू तुम्ही श्रदे्धस चवसरला ं॥ 
क्षुद्र धूळ मािुिी झटचकलें  पूिक आत्मचवश्वासमयीला 
जीवितंतूवरी लोंबता जंतू माचिलें  तुम्ही जगाला ॥ 
सुखाराधिीं गेलें  जे क्षि, सत्य समजला ंतुम्ही तयािंा 
वासिापूर्गत स्वगक मािली व्यथक दवचडलें  तुम्ही ज्ञािा 
चवसरला पौरुषाच्या मोहीं िारीलाही अचधकार असे 
अचधकार–अचधकारी यािंा समरसतेिा संबधं असे” 
अशी गजकता ंकरडी वािी, गगिाला थरकापं जाहला 

शूल मिुस जिु वधुेि गेला ॥ 
 
‘कोि तें? अरे पुिरपी काम! ॥ 
ज्यािें या संभ्रमी टाचकलें , लुटलें  जीवहििे सुखचवराम 
साकारल्या पुन्हा त्या घटिा, ज्या होत्या उरल्या शषेिाम ॥ 
वरदाि आज चवगत युगािें कचरतसे कंचपत अंतरंग 



 
           

संतप्त ज्वाळेत शापाच्या जळतसे आज मि आचि अंग’ 
वदले मिु “मी, आजवरी का ंकेली केवळ भ्रातं साधिा? 
श्रदे्धिा स्वीकार करावा, तंूि िा चदली मला पे्ररिा? 
केला मी स्वीकार, चतिेही चिज हृदय चदलें  मज अमृतधाम 

मग का ंतरी मी पूिककाम? ॥” 
 
“मिु! चतिें तर तुम्हाला चदलें  दाि ॥ 
तें हृदय प्रियपचरपूिक सरल, ज्यातं जीवहििा भरला माि 
चवशुद्ध िेतिताि ज्यामंधे चिज शातं प्रभेिें ज्योचतमाि ॥ 
पचर तुम्ही चमळवला असे सदा चतिा कमिीय जड देह मात्र 
रूप–जलचधतुि भरूि घेतलें  तुग्म्ह अपुलें  केवळ गरळ–पात्र 
अबोध तुम्ही, अपूिकतेला आपलु्याि िा समजंू शकला 
देई पचरिय ज्यास पूिकता त्यािेि तुम्ही स्वयें थबकला ं
‘माझे काहंी हवें’ भाविा ही पूिकता सकुंचित अजाि 

मािस–जलधीिें क्षुद्र याि. ॥” 
 
हो, होण्या अता ंतुम्ही स्वतंत्र ॥ 
खापर र्फोडुि दुसऱ्यावरती अिुसरता ंअपुले अलग तंत्र 
दं्वद्वािा उद् गम तर सदैव शाश्वत असतो हा एक मंत्र ॥ 
शाखावंरती काटं्यासंगें िविवी रु्फलें  येचत बहरूि 
चिज रुचििे होउि चवद्ध तुम्ही हवें तें घेताहातं खुडूि 
तुम्ही प्रािमय ज्वालेच्या त्या प्रिय–प्रकाशा ग्रहि ि केले 
जीवहिच्या भ्रम चतचमरीं केवळ वासिा–मत्सरा स्थाि चदले 
दुखद प्रव क्ि आता होइल चियचत–िक्रािे एक यंत्र 

होइल शाचपत तव प्रजातंत्र ॥ 
 
ही अचभिव मािव प्रजा सचृष्ट ॥ 
दै्वतामध्ये गंुग चिरंतर विांिी राहो कचरत वृचष्ट 
दुबोध समस्या घडवोिी  रिो अपुल्या सरिाच्या यचष्ट ॥ 
िालो अिंत कलह कलत्र ऐक्तय िासुिी वाढोत भेद 
अचभलाचषत वस्तू पळोत दूर, पचर चमळो अिीग्च्छत दुःख खेद 
हृदयें असोत सदा झाकलीं अपुल्या वक्षींच्या जडतेिे 
ओळख िुरो परस्परािंी ठेिाळो जग अंधत्वािें 
सकल सुब्ा समीप असली तरीचह राचहल दूरि तुचष्ट 

दुःखि देइल सकुंचित दृचष्ट ॥” 
 
 
 
 



 
           

उठाव ेअचवरत िािा रंग ॥ 
अश्र–ुजलधरािंी िुबंाव ेअचभलाषािें शलै–श्रृंग 
जीवि–िद हाहाःकारपूिक उसळाव ेपीडेिे तरंग ॥ 
चदवस लालसामय ज्वािीिे गळोत सुकुिी पािगळीसम 
संदेह िव ेउठोत त्यातुि संतप्त सदा भयभींतासम 
पसरेल स्वकीयािंा चवरोध अवसेच्या कृष्ट्ि चिशसेमाि 
ही शस्य श्यामला सृचष्ट रमा दाचरद्र्ये होईल चवगत त्राि 
बिुि इदं्रधिु दुःख–ढगातंहर बदलेल िर हा अिेक रंग 

जिु तृष्ट्िा–ज्वालेिा पतंग ॥ 
 
ते पे्रम ि राचहल चिर पिुीत ॥ 
स्वाथकवरिीं मंगल रहस्य दबिू बसेल सदा भयभीत 
सकल सृचष्ट होइल चवरहाकुल वाऱ्यावर चवरेल करूि गीत ॥ 
आकाकं्षा–जलधीिी सीमा होईल चिराशा–चक्षचतज रक्त 
राग–चवराग करा सवांशी करुि स्वतःला शतशः चवभक्त 
बुद्धी करील वैर मिाशी रूद् भाव दोघामंधें िुरेल 
दाचवली चतिे जर एक चदशा, मि दुसऱ्याि चदशिेे पळेल 
रडरडुिी सरेल वतकमाि, रम्य स्वप्ििी ठरेल अतीत 

हहदोळे घेइल हार जीत ॥ 
 
संकुचित असीम अमोघ शचक्त ॥ 
जीविास बाधामय मागी जाईल घेउिीं गढू भचक्त 
अथवा अपूिक अहंकारी वाटेल रागमयी आसचक्त ॥ 
चियचतिी पे्ररिा बिोिी असीमासही पडेल सीमा 
चवद्या ज्ञािािा क्षदु्र अंश बिुिी गाइल अपलुा मचहमा 
होईल सकल कतृकत्वािी िश्वर छायेसम लचलत कला 
सातत्य चवभागुि क्षिामंध्ये काळ चिरंति चदसेल ढळला 
उमजेल िा तुम्हा,ं कटुतेहुि असतं सचदच्छेत महाशचक्त 

होतील चवर्फल त्या तकक –युचक्त ॥ 
 
जीवि जाईल बिुिी युद्ध ॥ 
त्या रक्ताग्िींच्या व   मधें जातील वाहुिी भाव शुद्ध 
अपुल्या शकंािंी कळवळुिी वागाल तुम्ही अपुल्या चवरुद्ध ॥ 
सदैव झाकूंि तुम्ही स्वतःला दाखवाल चिज कृचत्रम स्वरुप 
या धरेवरिा बिाल तुम्ही िालता बोलता दंभ–स्तूप 
श्रद्धा सृजिािें महागूढ चवश्वासािी मूतक माउली 
चिज िव–चिचध सवकस्व अपुकिी तुमच्या हातुि गेली छळली 
होऊि वचंित वतकमािा रहा अपुल्या भचवतव्यीं रुद्ध 

सवक प्रपंि होवो अशुद्ध! ॥ 



 
           

तुम्ही जरा–मरिीं चित्य अशातं ॥ 
आजवरी समजला ंजयाला जीवहििें पचरवतकि अिंत 
अमरत्व तेंि चवसराल अता ंतुग्म्ह म्हिा व्याकुळुि त्यास अंत ॥ 
दुःखी शाश्वत हिति–प्रचतका! श्रद्धाविंक अधीर बिुिी 
तव संतचत ग्रह–रचश्म–रिुिें तडर्फडो रु्फका भाग्य बाधुंिी 
‘कल्याि–भचूम हा लोक’ हीि श्रद्धा ंरहस्य जािो ि प्रजा 
समजुि त्या अचतिारी चमथ्थ्या परलोक विंिेमागे जा 
चिराश अपुल्या आशामंध्यें चिज बुचद्धवैभवीं राहुि भ्रातं 

कराल भ्रमंती सदैव श्रातं! ॥” 
 
शापवािी जाहली चवलीि ॥ 
िभ–जलधीच्या चवशाल उदरीं जिुं लुप्त जाहला महामीि 
मृदु मलय तरंगी रे्फिोपम तारागंि लुकलुकतात दीि ॥ 
चिस्तब्ध जाहला अचखल लोक तंद्राळू होता चवजि प्रातं 
चिचबड चिशचे्या पुंजासमाि मिू होते उसासत अशातं 
चविार कचरता—“आज पनु्हा मम अदृष्ट तेंि आलें  घडूि 
ज्यािें काळे सावट होते पूवी बसले जीवि ग्रासुि 
गेलें  तें आज चलहूि भचवष्ट्य! यातिा िालचतल अतंहीि 

आता ंअवचशष्ट उपाय ही ि ॥ 
 
कचरते सरस्वती मधुर िाद ॥ 
वाहत होती दाचर–खोऱ्यातूि चिलेप भाविेसम अबाध 
राचहले उपेचक्षत उपल सवक जेवी ते चििुर जड चवषाद ॥ 
होती प्रसन्नतेिी धारा चजच्यामधें केवळ मधुर गाि 
कमक चिरंतरतेिें प्रतीक िाले आत्मवश अिंत ज्ञाि 
चहमशीतल लाटा पनु्हा पुन्हा काठंावरती टकरा घेती 
अलोक अरुि चकरिािें चिज छाया तयावंरी उधळती 
अद् भतु सगळे! चिज चिर्गमत पहथ िालतो पचथक तो चिर्गववाद 

पुटपटुतो काहंी सुसंवाद ॥ 
 
उगवती गातसे मधुर गाि ॥ 
चजच्या प्रागंिीं एक उमललें  कमल घेउिी सुवकि पराग 
पचरमळे जयाच्या कळवळुिी श्यामल कलरवा आली जाग ॥ 
चकरिाचं्या धाग्यािंी चविल्या उषा–अंिली कंपि अमंद 
चिर्गमतो पहाटेिा वारा दशचदशी पसरण्यास मकरंद 
त्या रम्य र्फलकावरी प्रगटली िवल छवीसम सुंदर बाला 
ियिािंें रे्फडीत पारिें जिुं प्ररु्फल्ल िचलिािंी माला 
सुषमा मंडल मंद ग्स्मतािें पसरवी जगावर मधुर राग 

झोपला जीवहििा तम चवराग ॥ 



 
           

मोकळे केश जिु तकक –जाल ॥ 
चवश्व–चकरीटासम अचत उज्वल शचश–हबबासम रेखीव भाळ 
दो ियिपद्मदल िषक जिूं कचरतात अिुरागें घायाळ ॥ 
मधुपाच्या गंुजिें भारल्या मुकुल–आििीं खेळतें गाि 
वक्षावर एकत्र बाधंले सचृष्टिे सकल चवज्ञाि ज्ञाि 
करात कमक–कलश वसुधेिा जीविरस–सारें भरलेला 
दुसऱ्या करें चविार–िभाला चिभकय मधु अवलंब चदलेला 
होती चत्रदली चत्रगुिी िंिल आलोक वसिही मस्तवाल 

िरि िालती धरुचिया ताल ॥ 
 
प्रािािंी हाकं ध्विीस मुके ॥ 
जीवि–सर मूर्गछत स्तब्ध शातं, पसरले दशचदशीं दाट धुकें  
िंिल झुळुकचह आळसावुिी झोपली, जिूं चिज वाट िुके ॥ 
स्वयेंि चिज मधु हबदू पीते मुकुचलत कचलका सुन्न मिािी 
मधुर मौि, ध्वचि–रुद्ध चदगंतीं, वािी झाली जागी मिुिी 
“उजळ ग्स्मताच्या िैतन्यािी सागं कोि तंू सुविक छाया?” 
तंद्रा स्वप्िश्रृखंला तुटली चवखुरे केवळ उज्वल माया 
रोमाचंित हळुवार स्पशक तो दे हाकं अतीता, परी हुके 

िाितात लहरी पनु्ही चिकें  ॥ 
 
प्रचतभा–प्रसन्न उघडुि आिि ॥ 
ती वदली, “मी इडा, कोि पचर आहा ंचिमग्ि येथें आपि?” 
िारे्फकचळिीं दलें  र्फडकतीं ग्स्मते उधळुिी मंगल आिि ॥ 
“हे सुभगे! म्हिती मिु मजला, मी चवश्वपचथक साहतो क्तलेश” 
“स्वागत! पचर हा इथें पसरला चवराि सुिा सारस्वत देश 
होता हािी प्रदेश माझा ििंल बिला भौचतकतेिें 
येतील चर्फरोिी चदि अपलेु, मी इथें चतिते या आशिेें.” 
 

×  ×  × 

 
“बघ मी आहे इथें ठाकलों, काय चजवािें या मूल्याकंि 

सागं उघडुिी भचवष्ट्य–दालि! ॥ 
 
या चवश्व–गव्हरीं इंद्रजाल ॥ 
रचिले ज्यािें हे ग्रह तारे प्रकाश ताचडता िक्षत्रमाळ 
जलघीच्या भीषि लाटेसम खेळतो खेळ तो महाकाळ ॥ 
मग का ंया वसुधेच्या लघुतम प्राण्यास करावया भयभीत 
त्या काळािी चिदकय रििा केवळ सवकिाशािी जीत? 
का ंमग मूखक आजवर म्हिती सृष्टी चतजला जी िाशमयी 



 
           

चतिा अचधपचत असेल कोिी, अतक हाकं ज्या ंऐकू ि येई 
सुखधामा वढूेि बसैतो सतत चवषादािा िक्रवाल 

सोडला कुिी हा पट चवशाल! ॥ 
 
दूर शिीिा तो िील लोक ॥ 
जयाच्या छायेसमाि पसरे वरती खाली हा गगि–शोक 
म्हितात पचलकडे त्यािाही आहे एक चवराट आलोक ॥ 
तो देउचि चिज एक चकरि मम स्वातंत्र्य सुदृढ कचरल काय 
चियतीच्या जाळ्यातुि मुक्ती देण्यािा योजुचिया उपाय?” 

× × ×  

 
“कुिीही असो वदेल हेंिी, िरें ि अवलंबूि रहावें 
दुबकळता सामथ्यक सावंरुि ध्येयपथावर सदा िलावें 
कर ि पसरता िला चिज बळें, गचतिी अचभलाषा ज्यास िेक 

त्यािा मागक सदैव चिधोक ॥ 
 
तुम्हीि तुमिे साह्यक व्हावें ॥ 
अव्हेरुि बुद्धीिा सल्ला िरें कुिाला शरि चरघावें? 
चविार आचिक संस्कारािंा अन्य उपायि िसती ठाव े॥ 
ही प्रकृचत अचत रमिीय सकल ऐश्वयकयुक्त शोधकचवहीि 
करण्या चतजला अिावृत तुम्ही कचटबद्ध बिा, व्हा कमकलीि 
चियमि–शासि िरािरािंें कचरत वाढवा अपलुी क्षमता 
तुम्हीि यािे चििकयकते–चवषमता असावी वा समता 
चवज्ञािसुलभ ज्ञाि असें, िव िैतन्य जडासी द्यावें 

यश चदगचदगंतात पसराव े॥” 
 
हंसले गगि, तो शून्य लोक ॥ 
ज्याच्या उदरी वसुि िष्टले चकती तरी जीवि–मरि–शोक 
चकचतक उरािंी मधुर मीलिें आकं्रदती बिुि चवरह–कोक ॥ 
घेतला मिूिे अपुल्या चशरीं अपुलाि भार चवषतम आज 
उषेस आलें  हंसु पूवेला, िर आज बघतसे राजकाज 
कौतुक बघण्या त्वरें चिघाली िंिल मलयािी ती बाला 
गालीिीं लाली बघुि चतच्या ओघळती ताराचं्या माला 
पेंगुळल्या कमलविीं होतीं िालू मधुपािंी िोकझोक 

चवसरली वसुधा सगळे शोक ॥ 
 
 
 
 



 
           

“तचमस्त्रा जीवि रात्रीतली ॥ 
तुला पाहुिी तोंड झाकुिी पळतसे चक्षचतजाच्या अिंलीं 
तू इडे! उषेसम आज इथें चकचत उदार होउिी पातली ॥ 
कलरव करीत जागे झाले मम मिोभाविािें चवहंग 
हंसते प्रसन्नता उत्साहें बिोचिया चकरिािें तरंग 
अवलंब सोडुिी इतरािंा बचुद्धवाद मी जेव्हा ंवचरला 
सहज चिघालों पुढे, तर जिु ंखुद्द बुचद्धिा लाभ जाहला 
संकल्प बिोत चवकल्पािें, कमक ही साद जीविातली 

सुख–साधिे असोत परतलीं ॥” 
 

 

• • • 

  



 
           

स्वप्ि 
 
 

घेउि अरुि जलज केशर तें संध्या चरझचवत मि होती, 
कोमेजूि गळालें  केव्हा ंकमल, कुठे जाित होती! 
चक्षचतज भाहळिें कंुकू पसतो मलीि काचलमा चिज करें, 
कोचकळ-कूजि उगाि आता ंचभरचभरतें कचलकावंरती. 
 
कामायिी कुसुम–वसुधेवर, अता ंि तो मकरंद उरे, 
रेखाचित्रि उरलें  हातीं, त्यातं एकही रंग िुरे! 
प्रभाहतिा तो कलाहीि शचश, चकरि कुठे कुठे िादंिी 
ती साजंि, तारे रवी शशी यािंा मागि चजथें िुरे! 
 
चजथें कोकिद इंदीवर वा श्वते शतदलें  मगरळलीं, 
ती पुष्ट्पकरिी श्रद्धा होती, चजथें ि मधुप–दलें  आलीं 
मेघावली जींत तचडता वा श्यामलतेिें िावं िसे, 
ती चशचशर–कलेिी क्षीि धार गोठूि जाइ जी चहमतलीं. 
 
चिजकितेिी मौि वदेिा, चकरचकर िा रातचकड्यािंी, 
जगतािी अस्पष्ट उपेक्षा कळ आकारा ये सािी, 
केवळ हचरत–कंुज–छायािी देइ धरेला आहलगि, 
ती चवरहिदी एक सािुली, पलै थडीि िाहीं चजिी. 
 
चवहगबाचलकासंमाि चकरिें िील िभीं उडता ंउडता,ं 
थकुिी िाललीं स्वप्िलोकीं चमळवण्या जरा चिवातंता, 
चवरचहिीच्या जीविातं परी एक क्षिही चवश्राम िसे, 
सौदाचमिी स्मृतीिी िमके तम घि अंधारुि येता.ं 
 
संध्यािील सरोजातुि जें श्याम पराग गळत होते, 
चगचर खोऱ्यािंें आंगि–प्रागंि हळूि ते भाचरत होते, 
तृि गुल्मािंी रोमाचंित िग ऐकतात करुि कहािी 
श्रदे्धच्या सुन्या चिश्वासातं जे चिज स्वर भरीत होते— 
 
“जीविात सुख वा दुःख अचधक, मंदाचकिी सागंचशल का?ं 
िहभ िक्षत्रें अचधक, सागरीं वा बुडबुडे, मोजचशल का?ं 
तुझ्यातं प्रचतहबबे ताऱ्यािंीं, हसधु–मीलिा चिघालीस, 
वा दोन्हीं हबबें एकािीं हें कोडें उलगडचशल का?ं 
 
 



 
           

आवकाशाच्या या पटावरी चित्रें जीं बितीं पुसतीं, 
तयातं असती रंग चकती जे सुर–धिुतुि गाळुि येती, 
परी सकल अिु क्षिात चवरुिी व्यापक चिळ्या शून्यतेसम 
जगतािें आवरि, वदेिेिा धूसर पट हा चवितो. 
 
दग्ध उरातुि आिं ि उठते सजल आवसीं आज इथें 
अगचित स्िेह जाळुिी जळतो जसा असे लघु दीप कुठे? 
चवझो ि ती संध्या–चकरिासंम दीपचशखा या कुटीतली 
बरवें शलभा सचमप अन्यथा, सुखें एकटें ज्वलि इथें! 
 
आज ऐकिें मौि होउिी कोकीळ वदो काहींही, 
परी परागािंी पूवीसम धमाल ती उरली िाहीं, 
पािगळीिी सुिी र्फादं ही आचि प्रतीक्षेंिी संध्या, 
कामायचि! तंू कर कठोर मि हें सवक हळूहळू साही! 
 
चवरल चिकंुजें सकल टाचकती दीि उसासे दुःखािे 
त्या स्मृचतिा समीर वाहतसे, चमलि कथा मग कुिा रुिे? 
गर्गवि चवश्व जिु रुसत असे कुठल्याचह अपराधाचविा 
िेत्रदलािंी आसवाजंली पद प्रक्षाळील कुिािे? 
 
अहो मधुरतम, कष्टपूिकही, जीवहििे क्षि गेलेले! 
जेव्हा ंअिाथ होउि कोिी जोडी दुव ेचवखुरलेले, 
चिज चिर–सुंदरतेत जाहलें  होतें जें एकलें  सत्य, 
तें दडें, मग कसे सुटाव ेसुखदु:खािे गंुताळे! 
 
चवसर पडो त्या गत गोष्टींिा सार ज्यातं िुरले काहंीं, 
ती छाती िुरली धगधगती, शातं पे्रम उरलें  िाहीं, 
होत िालल्या लीि अतीतीं आशा, सुमधुर अचभलाषा, 
चििुर चवजय चप्रयािा झाला, पचर मम हार खचित िाहीं 
 
आहलगिे तीं पाशाि होतीं, ग्स्मत होते जिुं गगिलता, 
आचि मधुर चवश्वास खरोखर भ्रचमत मिािा मोहि होता, 
आज कुठे तें? वचंित जीवि! समपकिािा दंभ रु्फका, 
कधी तरी अर्गपयलें  काहंीं हेंि उरे अिुमाि अता!ं 
 
प्रिािंा चवचियम हा कसला व्यवहार अहो भीतीिा! 
देचशल चततकें  दे खुशाल तंू, घेिें हा भाव रु्फकािा! 
प्रतीर्फळािी तुच्छ अपेक्षा पूिक कधी िा व्हायािी, 
रचव देउि संध्येस लाभतो भव्य व्याप िक्षत्रािंा! 



 
           

घेवोि रु्फलाचं्या ताटव्यातुि गोड गंुजि इदं्रजालें , 
अरुि अंिलातूि िभाच्या हंसत हंसत जे चदि आले, 
पसरली ग्स्मतािी जइं माया क्रीडेिे िंद्रकलेच्या, 
येऊं ही भलुथाप देत ते कायमिे चिघूि गेले! 
 
मधुर चशरीष सुगधंें भरल्या जइं ऋतुरात्री माचििी, 
जागचृतिे आघात ि साहुि रक्त–मुखें जाती रुसुिी, 
गोड गोड आलाप–कथेसम गगि–अंिलीं चदि पसरतो, 
उडुगि रुपें ग्स्मत कचरतीं तइं मम स्वप्िें जाग येउिी.” 
 
विबालािंी कंुज–चिकंुजे सगळी विेु रवें भरलीं, 
हाक घरािी ऐकुि सृष्टी होती त्वरेिें परतली, 
पचर ि परतला तो परदेशी प्रतीके्षत लोटलीं युगें, 
रजिीच्या ओल्या ियिातूंि दंव–वृष्टी होउ लागली. 
 
मािस–कमळ स्मृतीिें उमलें , मकरंदािे सर ओघळती, 
टळक पारदशी मोती हे यातं चकती चित्रें िटतीं, 
भोळे अंश्रु, तरल तचडता कि, चवरह–चतचमरीं ियिालोक, 
पाथेय घेत हें, प्राि पचथक जगत कल्पिेिें रचिती. 
 
कोकिदािें शोि कोि िव तुषारकिािंी भरले, 
कचलका होती िूिक घेउिी हबबािंें चवश्व सािुलें , 
ग्स्मत पे्रमळ तें अिुरागािें जातें झोपायास तमीं, 
वषा–चवरह–आवसीं स्मचृतिे जळचत काजव ेभ्यालेले. 
 
सुन्या चगचरपथीं ध्विी चििादे गंभीर श्रृंगिादािा, 
दुःखसचरतेच्या काकं्षा–लहरी घेती आश्रय वाळूिा, 
िभ–दीप लागले, अचभलाषा–शलभ त्यावर झेप घेती, 
तरारले ियिीं पािी पचर ज्वाळ चवझे िा ज्वालेिा. 
 
“आई”—उठली हाकं एक मधु दुमदुमली ती कुटी सुिी, 
लगेि जििी धाव घेतसे शतगुचित उत्कंठा मिीं, 
कुरळे केस, धुळीिें भरल्या साि दोि भजुा चबलगल्या, 
रजिी तपग्स्विीिी झाली जागी पुन्हा चवझती धुिी! 
 
“होतास खट्याळा! कुठे सागं तू प्राक्ति माझे बिुिी, 
अरे चपत्याच्या प्रचतका! तंूही चदलेस सुखदुःख चमसळुिी, 
िंिल तंू या वि–हचरिासंम स्वच्छंद उधळतो जेव्हा,ं 
कशी करंू मी तुला मिाई, मी भीत्यें जाचशल रुसुिी!” 



 
           

“रुसेि मी, तंू कर मिधरिी, चकती बरवी कल्पिा ही, 
घे, आई! हे चमटले डोळे, बोलिार बघ मी िाहीं, 
भरलें  पोट रसाळ र्फळािंी, उघडिार िा झोप अता.ं” 
िुंबि घेता प्रसन्न श्रद्धा, सवेंि महि चवषाद काहंीं. 
 
लघु जीवहििे मधुर मधुर क्षम हलकेि प्रज्वचलत होती, 
मुक्त उदास िभाच्या हृदयीं र्फोड बिोिी ठसठसती, 
चदवा–श्रातं तेजािीं चकरिें िीलचिलयीं लपलीं कुठे, 
तोंि करुि स्वर क्षीि होउिी जाई चवरुिी या जगतीं. 
 
प्रियरचश्मिें कोमल बधंि मुचक्त बिोिी वाढतसे, 
दूर तरीही क्षिाक्षिा ंतें हृदया चकती सचमप गमतसे! 
मधुर िादंण्यासमाि तंद्रा धंुद मिा झाकंी जेव्हा,ं 
अचभन्न चप्रयकर तेव्हा ंत्यावर अपुलें  चित्र चिताचरतसे! 
 
कोमल कुसुमदलािंी होतें अचंकत जें वाऱ्यावरती, 
कामायचि चिज सवकस्वािें सुखस्वप्िि तें पाहत होती, 
युगायुगािी चवकल प्रताचरत जिुं पुसलेली तो लेखा, 
हाकं िातकािी बिोचिया िभीं रेघ उमटत होती! 
 
इडा अग्ग्िज्वालेसम पढुती जळत असे उल्हासािंी, 
मागक मिूिा उजळवीत ती चवपदिदीं झाली तरिी, 
उन्नचतिें आरोहि, मचहमा चगचरश्रृंगासम श्राचंत िसे, 
तीव्र पे्ररिेच्या स्त्रोतासम वाहतसे उत्साहािंी. 
 
ती सुंदर आलोक–रचश्मसम अन्तभदेी दृष्टीिें, 
पाही चजकडे, पंथ उघडतीं ग्रासले जया ंचतचमरािें, 
मिुच्या संतत सार्फल्यािी ती चवजय तारा होती, 
होते चदले श्रमोपहार चिज आश्रय–व्याकुल जितेिे! 
 
वसले सुंदर िगर मिूिें सकल जाहले सहकारी, 
कोट उभा दृढ, आतं जाहली भविािंी दाटी भारी, 
चतन्हीं ऋतंूत चिवाऱ्यािीं तीं सवकि लाभलीं साधिें, 
स्वदेकिािें मोती लेवुि िागंर चर्फरवी शतेकरी. 
 
धातू चवतळुि घडि िालली अलंकार वा शस्त्रािंी, 
कुिीं साहसी घेउि येती भेट िविव्या मृगयेिी, 
माचळिी वेंिती पुष्ट्पाचं्या अधोन्मीचलत िवकचलका, 
गंध–िूिक अन् लोध्र–कुसुम–रज लयलुट या प्रसाधिािंी. 



 
           

एकीकडे उठे ककक श ध्वचि प्रिंड घि–आघातािंा, 
तर चतकडे हृदयास मोहवी मधु स्वर–चवलास रमिींिा, 
वगक बिवुिी आपआपलेु पचरश्रमािें सत्र िाललें , 
त्याचं्या त्या श्रमदाि प्रथेिें प्रकाश वाढे पुरश्रीिा. 
 
देश–काल वाटती लघु तया ंभारी िंिल तडर्फ असे, 
सुखसाधिें जमचवती सगळीं जें जें त्याचं्या जवळ असे, 
पचरश्रमाच्या सामथ्यािें वाढले ज्ञाि, उदीमही, 
मािव–यत्िें वरती येई जें जें धरती–तळीं असे. 
 
रचक्षलें  मिूिें प्रलयीं जें जें त्यािंी दुचिया िटली, 
सृचष्ट–बीज अंकुरले, रु्फलले, धिधान्यें र्फळास आलीं, 
आज स्विेति प्रािी अपुल्या कुशल िव्या कल्पकतेिें 
स्वावलंबिाच्या धरिीवर चिभकय उभा, भीती सरली. 
 
मलय बाचलकेसमाि श्रद्धा त्या अद् भतु जगीं पोंिली, 
वसे–रक्षका ंहूल देउिी हसहद्वारें िगरीं चशरली, 
उंि उंि गुढ्या तोरिें, तसे रम्य प्रासाद उभे, 
धूप–धूम दरवळे, गृहातुि आभा ज्योतींिी खुलली. 
 
स्विककलशमंचडत भविाचं्या प्रागंिात रु्फलल्या बागा, 
प्रशस्त वाटा अधुिी मधुिी, कोठें कंुजाचं्या रागंा, 
त्यातं जोडपीं मुदें चवहरतीं, गळा घालुिी प्रियचमठी, 
िाले गंुजाराव मधुपािंा मचदरा–मोद मिीं जागा! 
 
देवदारुच्या उंि तरु-भजुीं गुरर्फटती समीर तरंग, 
सचजव अलंकारासम कलरव कचरती िारू बालचवहंग, 
वळुे–विातुि शीळ चिघे जी सुस्वर आश्रय चतज लाभे, 
िागकेशरी ताटव्यातुंिी खुलती कुसुमािें िवरंग. 
 
हसहासिासमोर मंडपीं चकतीक मंिकें  माडंलीं 
सुंदर सुंदर िमांिी जी कौशल्यें होतीं मढलीं, 
आल्हादपूिक गंध दरवळे शलै–सुंगधी धूपािा, 
श्रद्धा चविार कचरते स्वप्िीं ‘आल्यें मी कवि अंिलीं?’ 
 
आचि चतिें पाचहलें  समोरी िषक घेउि चिज दृढ करीं 
मिु, तो ऋतुमय पुरुष! तेंि मुख संध्या–लाचलमा ज्यावरी, 
मादक भावें समोर सुंदर चित्रासम हें कोि इथें 
बघावयाला ज्याला जीवि मरमरूि पुन्हा जिि वरी? 



 
           

ओतींत होती आसव इडा, तृषा ि ज्यािें कधी शमे, 
यथेच्छ प्राशुिही कंठािा ज्यात लव ि चवश्वास रमे, 
वैश्वािर–ज्वाळेसमाि ती मिंाकवरी बसैोिी, 
सौमिस्य चवखुरचवते शीतल जडताभास मुळी ि गमे. 
 
मि चविाचरती, “करावयािें आहे का ंउरलें  काहीं?” 
इडा म्हिाली, “येइल कैसे र्फळ कमातें लवलाही! 
वश झालीं का ंसकल साधिें?” “िाहीं, चरक्ति मी अजुिी, 
देश वसचवला, परंतु माझी उजाड मािस–िगरी ही. 
 
सुंदर वदि, ियहििी आशा, झाले हे पोर कविािे, 
िंद्रकोर जिूं प्रचतपदेिी, व्यचक्तचवते रोष मिािे, 
मािभगं करण्यािा लव अिुिय खुिावतो ियिामंधुिी, 
बोल बोल माझ्या िेतिते! तंू कुिािी? हें कुिािें?” 
 
“प्रजा आपलुी, प्रजापती मी सवांिाि तुम्हा ंगचित्यें, 
मग संदेह कशास्तव ऐसा, िवा प्रश्ि आज ऐकत्यें.” 
“प्रजा िव्हे, तंू माझी रािीं, भलुवू ंिकोस मज आता,ं 
मधुर मराळी! बोल–‘अता ंमी प्रिय मोती वेंित्यें.’ 
 
माझ्या धूसर भाग्याकाशीं स्विकपटासम प्रािीच्या, 
प्रगटलीस तंू स्वयें अिािक उधचळत ओंजळी प्रभेच्या, 
मी अतृप्त आलोक–चभकारी, हे प्रकाशबाचलके सागं, 
केव्हा ंशमेल तृषा आमुिी रसात या मधु अधराचं्या? 
 
ही आमोद–साधिें आचिक िंदेरी रात्रीिी छाया, 
स्वर–संिार चदगंती गंुजे, मि उन्म्, चशचथल काया, 
तर तंू प्रजा बिु िको रािी.” जागा जाहला िरपश,ू 
आचि पसरली मचदर घटेसम अंधारािी घि माया. 
 
आहलगि! अन् भय आकं्रदि! वसुधेला भरे कापंरें! 
त्या अचतिारीं दुबकल िारी पचरत्राि–पंथास वरे! 
महारुद्र हंुकारे व्योमीं माजे उत्पात भयािक, 
शाप बिे पाप–पचरभाषा! मिु–आत्मजा प्रजा अरे! 
 
वरती गगिीं क्षुब्ध जाहल्या देवशचक्त त्या क्रोधािे, 
रुद्र–िेत्र उघडला अिािक िगर व्याकुळे भीतीिें, 
प्रजापती बिला अचतिारी चशवि रहाव ेदेवािंीं? 
छे, म्हिुिीि िढे चशवधिुवर प्रत्यंिा ती सूडािें! 



 
           

सृचष्ट गाजंली, भरैविाथें ताडंवाथक िरि उिलला, 
सकल िरािर भतू–सृचष्टिा महािाश होऊं घातला, 
आश्रयाथक तळमळती सगळे, कलुषीं स्वतः मिु संचदग्ध, 
घडिार पुन्हा काहंी मािुि देह धरेिा थरथरला! 
 
प्रलयावगेें िळिळ कापंत सवकि शकंाकुल जंतू 
जो तो कचरतो अपलुी हिता, चछन्न जाहला स्िेह–तंतु, 
प्रजा–रक्षिीं दक्ष अहर्गिश ती स्ा लोपली कुठे 
इडा क्रोध–लिेिे तेथूि बाहेर िालली परंतु. 
 
पचहलें  चतिें व्याकुळ जिता राजद्वार उभी अडवुिी, 
प्रहरीगिही वरमुि गेले शुद्ध भाव ि त्यािें मिीं 
चियमि वृ्ी दबे जराशी, हटावें वा परतावें! 
आज प्रजा ही पार बदलली जी राचहली अिुगाचमिी! 
 
कोलाहल भोंवती माजला, मिु दडुिी चविार कचरती, 
द्वार बघोिी बंद, प्रजेिे सकल धोयक सयंम चवरती, 
शचक्त–तरंगीं प्रबल प्रकंपि, रुद्र–क्रोध भीषि झाला, 
महािील लोचहत ज्वालेच्या ितकि लहरी धगधगती. 
 
ती चवज्ञािमयी अचभलाषा पखं लावुिी उडण्यािी, 
जीवहििी असीम आकाकं्षा कधी ि कोठे झुकण्यािी, 
अचधकारािंी दुचिया आचिक त्यािंी मोहमयी माया, 
वगांिी जाहली दरी, ती कधी ि आता ंबजुायिी! 
 
अपेशी मिू क्षबु्ध जाहले, आकग्स्मक बाधा कैसी! 
झालें  काय कळेिा, जमली प्रजा कशास्तव ऐसी! 
पचरत्राि–प्राथकिा कळवळे, सुर–क्रोधें द्रोह माजला, 
इडा असे कीं तेथें! स्पष्टि तो घटिा–कुिक्र जैसी! 
 
“बंद करा ती द्वार–कवाडें, यािंा आंत ि येऊं द्या, 
चिसगात उत्पात होतसे, मजला थोडें पहुडंू द्या.” 
क्रोधें ऐसे वदोचिया मिु शयि–मंचदरास िालले, 
जुळचवत जमाखिक जीवहििा, मचि भय ‘होते काय उद्या!’ 
 
श्रद्धा घाबरलीं स्वप्िातंहर, दिकुि येई जाग चतली, 
मी काय पाचहलें  आता?ं तो इतका का कपटी बिला? 
स्वजिपे्रम पापशकी चकती, काहुर उठते भीतीिें, 
होइल काय अता ंही हिता ग्रासुि टाकी रजिीला. 



 
           

 
 

• • • 
  



 
           

सघंर्म 
 
 

श्रद्धा बघतें स्वप्ि, पचर तसें घडलें  होतें 
इडा संकुचित, लोक अतंरी क्षुब्धि होते. 
भौचतक अिथक बघुि चवकल ते घाबरती 
िृपिरिीं पचरत्राि तयािंी मिें मागती. 

 
परी चमळे अपमाि आचि दुवकतकिचह तसे, 
मिस्तापें सकला ंहृदयीं रोष होतसे. 
क्षुब्ध चिरचखती तिू इडेिी चपवळी चपवळी, 
चतकडे ताडंव िृत्य सृचष्टिें अग जग ढवळी. 

 
अपार दाटंी पातले सवक प्रागंिीं 
प्रहरी होते दक्ष द्वार ते बंद करोिी. 
चिशा घि चतचमर पटीं हलकेि लपुिीछपुिी 
पुन्हा पुन्हा प्रगटते मेघज्योचत लवलवुिी. 

 
मिु हिचतत काहंहसे मंिकीं, चविार कचरतीं 
क्रोध आचि शकंा उहरिे लिके तोचडती. 
“मी ही प्रजा रिुिी खरोखर तुष्टि होती, 
सागंावें पचर कचध मी यावंर रुष्टि होतो! 

 
चकतीं जवें लाचवयलें  यािंें िक्र चर्फराया 
चभन्न चभन्न हे एक होइ पचर यािंी छाया! 
चियमिाथक मी बुचद्धबलािें प्रयत्ि करूिी 
राज्यशकट हाचंकतो चवचवधतम चियम बिवुिी. 

 
मीदेचखल पचर चवचियम सगळे का ंमािाव?े 
लवचह ि मी स्वच्छंद, स्विकसम सदा चझजावें! 
माझीि असे जी सचृष्ट चतिी मलाि भीती, 
हक्क ि मज उन्मुक्त करावी मी चिज वृ्ी? 

 
श्रदे्धिा अचधकार समपकि चदलें  ि पचर मी, 
प्रचतपल गेलो पुढे, थाबंलो चतथें कधी मी! 
इडा चियमपरतंत्र पाहते करण्या मजला 
अचिबकन्ध अचधकार मुळी िा मान्यि चतजला. 

 
 



 
           

चवश्व एक बंधिचवचहि पचरवतकिि असे 
गतींत त्याच्या रचव, शचश, तारे, हे सवक कसे— 
रुप बदलती, सदैव वसुधा जलचिचध बिते., 
उदचध बिे मरुभचूम, सागरीं ज्वाला जळते. 

 
तरल अग्ग्ििी शयकत िाले सकल अंतरी 
चवतळुि स्त्रवती चहम–िग–सचरता सहज भवूरी. 
स्रु्फहल्लगािें ितकि क्षिभर आलें  गेलें ! 
ग्स्थरावण्यासी इथें कुिाला कधी र्फावलें? 

 
असंख्य तारे अिंताचिया महाि चववरीं 
लास्य रास रितात लोंबुिी या अधातंरीं. 
पविाच्या थरामंधूि चकती लहरी उठती 
हे असंख्य िीत्कार आचिक परवशता चकती! 

 
हे ितकि उन्मुक्त जगािें स्पंदि दु्रततर 
गचतमय होत िालले धरूिी अपुले लय स्वर. 
कधी कधी आपिा ंचदसे तें पिुरावतकि 
त्यासि म्हिती चियम िालतें ज्यािें जीवि. 

 
रुदि हास बितें पचर ियिीं तें तरारतें 
प्राि पाखंरू र्फडर्फड करुिी मुचक्त शोधतें. 
जीविात अचभशाप, ताप हा शापत असे, 
चविाशात या सचृष्ट–कंुज हें हचरत होतसे. 

 
‘चवश्व बदु्ध हे एका चियमें’, धृती जिूं ही 
प्रिारामुळें  आज व्याचपते जि हृदयें हीं. 
चियम पारखुि यािंी गचिलें  तें सुखसाधि 
शाचसत असाव ेचियामक हे मज मंजूर ि. 

 
मी चिरबधंिमुक्त मृत्यु–सीमा उल्लंघुि 
संतत जाइि पुढे असे हा माझा दृढ प्रि. 
महाचविाशाच्या सचृष्टत या जे क्षि अपलेु 
िैतन्यािा तोष तोि, मग स्वप्ि सगळे. 

 
प्रगचतशील मि थबकले जरा कूस बदलुिी 
इडा पुन्ही अचविल सामोरी सवक देउिी! 
आचि बदतसे–“चियामकि जर चियम ि पाचळल 
चिचश्चत जािा सवकस्वािा चविाश होइल!” 



 
           

“आ!ँ तंू आज इथें ही पुिरचप कशी पातली, 
कुठल्या िवीि उपद्रवािी माया रिली? 
आज पोंिलें  सवक काहंह हें ज्या थरावरी 
संतोष ि का?ं काय राचहलें  आहेि करीं?” 

 
“मिु, सकलािंी सदैव तुमिे स्वत्व जपाव े
अन्य सौख्य संतोष तयािंा कधी िसाव!े 
हे, प्रजापती! असें ि घडलें , घडेल ि कधीं 
अचिबकन्ध अचधकार भोगला इथें कुचि कधी? 

 
हा मिुष्ट्य आकार िेतिेिा िव चवकचसत 
एक चवश्व अपुल्या आवरिीं आहे चिर्गमत 
संघषक तयाचं्या अतंरात सतत िालतो 
दै्वतािी भाविा सदा जो मिात भरती— 

 
चवसरूि तया हे ओळचखती आता ंस्वतःस, 
राहुि समीप जोडत जाती चित अिेकासं. 
स्पधेमाजी उ्म ठरचतल, तेि उरावे 
त्यािंी जगकल्याि करूि शुभ पथ दावाव.े 

 
व्यचक्तिेतिा म्हिोिीि परतंत्र काहंहशी, 
रागपूिक, पचर दे्वष–पंचक चित बरबिलीशी, 
ठरल्या मागी पदापदावर ठोकर खाते, 
थकूि भागुि चिज ध्येयाच्या समीप जाते. 

 
हा जीवि–उपयोग हीि ती बुचद्ध–साधिा, 
ज्यातं आपलुें  श्रये ती खरी सुखाराधिा. 
घेचतल आश्रय सुखी होत जि जर त्या छायीं, 
प्रािासंम तर रमा तुम्ही त्या स्वराष्ट्र–कायीं. 

 
काळ प्रवाहीं देशकल्पिा स्वयें लोपते, 
चिरिैतन्यीं कालिक्र चिज क्षया शोधते.  
तें  अिंत िैतन्य िािते उन्मादािे  
तुम्हीचह िािा चिज चवस्मरिीं दै्वतबचुद्धिे. 

 
चक्षचतजािा पट उिलूि चशरा महा चववरात, 
घििादािा चििाद ऐका चवश्व–गव्हरात. 
ताल धरोिी िला, िाल ही लय िा सोडो 
िकळतही उरवीिा बसुेर स्वर िा छेडो.” 



 
           

“अस्से! तर मग िकोि आता समजचविे तुज, 
पे्ररिामयी तंू चकचत असशी कळले बघ मज. 
आजि जावोचिया परंतू परतलीस िा, 
कैसे सुिले तुजला ऐसे साहस करण्या! 

 
अचधकार अटळ प्रजापतीिा हाय हाि का?ं 
घेिे हें पाप ठराव?े मी साहावें का?ं 
चदलेस का ंप्रचतदाि कुिाला, सागंशील तंू? 
पाचजत केवळ ज्ञािि मजला जगचशल िा तंू? 

 
हवें मला जें तेंि िसे जर पदरीं पडलें  
घे मागे ते बोल व्यथक तंू जे जे वदले!” 
 
 × × × 

 
“इडे! मला तें सवक पाचहजे जें िाचहि मी 
तुजवर स्ा तर वृथा प्रजापती मी! 
तुज पाहुचिया सकल बंधिें जाती तुटुिी 
जिस्ेिी, अचधकारािंी हाव िा मिीं. 

 
या दुधुकषक सृचष्टिें सगळे भयाि प्रकंपि! 
पचर या हृदयापुढे तयािें क्षुद्रि स्पंदि! 
कठोर हें, तो प्रलय खेळही हंसुि खेळले! 
अता ंएकल्यापिीं पचर चकती कोमल बिलें? 

 
आहे जग लय एक, लीि मी व्हाव ेचतच्यात 
म्हिशी तंू? पचर सागं, सुख कुठे आहे अशात! 
आकातंािें एक अलग आकाश रचित मी, 
रोदिीं त्या असेल चिग्रह तुज चमळचवि मी! 

 
पुन्हा उर्फाळो उदचध आपुली सीमा सोडुि! 
वज्रगतीिें झंझा उसळो मि जि ढवळुि! 
डगमगत पुन्हा तरिी जावो लहरींवरुिी, 
रचव, शचश, तारे, सावध होवो पुन्हा दिकुिी. 

 
परंतु राही जवळी माझ्या, मम रािी तंू 
खेळिें ि मी, िको खेळूस खेळ असा तंू!” 

 
 



 
           

“सचद्विार माझे रुिती िा कसे तुम्हाला, 
उ्ेचजतं झाल्यािें मुकता ंतुम्ही  ध्येयाला. 
क्षुब्ध प्रजा बाहेर उभीसे, शरिागत ती, 
क्षिाक्षिाला भयकंचपत चित होत प्रकृती. 

 
सावधाि! मी शुभाकाचंक्षिी, अन्य ि कोिी 
सागंायािें सागुंि िुकल्ये, जाऊं चिघुिी?” 

 
“मायाचवचि! बस एवढ्यात तंू घेशी सुट्टी, 
भातुकलीचतल पोरें जेवी कचरती कट्टी! 
मूर्गतमंत अचभशाप बिुि तंू सन्मुख आचलस, 
संघषािी भचूमका मला तंूि दाचवचलस! 

 
रक्तस्िात या वदेीमधल्या भीषि ज्वाला, 
चवमोििािा उपाय त्यातुि तंूि चशकचवला! 
िार विक जाहले चवभागुि पचरश्रमािंा, 
शस्त्रें यंत्रें बिलीं, ज्यािंी िव्हचत कल्पिा! 

 
आज शचक्तिा खेळ खेळण्या िर आतुरला, 
संघषक चित्य प्रकृचतसंगें, भीचत कशाला? 
चियमािंी ती बाधा आता िकोस आिूं 
या हताश जीविीं सुखािे क्षि दे आिूं 

 
राष्ट्रस्वाचमिी! हें घे सगळे वैभव अपुलें  
केवळ तुजला सकल उपायें म्हिुं दे अपुलें ! 
हा सारस्वत देश समज तंू ध्वस्त पुन्हा कीं 
अग्िीि स्वतः तंू अन् हे सगळें धूम्रपटल कीं! 

 
“चवसरुि मम कतृकत्व मिु, अता ंऐसे ि म्हिा 
चमळालें  तुम्हा ंत्यातं एवढा गवक ि मािा! 
प्रकृचतसंगें संघषक तुम्हा ंमीि चशकचवले 
कें द्र बिवुिी तुम्हासं, अिचहत मी िा केलें ! 

 
आज तुम्ही आहातं चजयेच्या अंतयामी 
त्या चवखुचरत सचृष्टिा तुम्हा ंमी केले स्वामी. 
परी तोि अपराध आमुिा आज ठरतसे 
हो शी हो ि लावता ंभीषि गुन्हा घडतसे! 

 
 



 
           

मिू! पहा िालली लोपुिी भ्रातं चिशा ही, 
उदयािलीं हजचकते तमाला अरुि उषा ही. 
अजुि ि गेली वळे, मजवरी चवश्वास धरा, 
ग्स्थरावले हें क्षिातं सगळें धीर लव धरा.” 

 
आचि प्रमादािी ती घटका पनु्हा पातली, 
महालद्वाराकडे त्वरेिें इडा चिघाली. 
आहलगि पाशात परी मिु घेतली चतजला! 
वावरल्या हचरिीसम राही बघति अबला! 

 
“हा सारस्वत देश तुझा तंू यािी रािी 
वागतसे स्वच्छंद मला चिज अस्त्र करोिी! 
कपट हे अता ंजाि पागंळे िालायातें 
अपुल्या जाळ्यातूि माि तंू मुक्ति मातें! 

 
आता ंसहजि शासि–प्रगती कंुचठत होइल, 
पराधीिता आता ंमजला असह्य होइल. 
मी शासक, चिरस्वतंत्र मी, तुजवरही माझा— 
अचधकार असावा, जन्म सर्फल होवो माझा! 

 
चछन्नचभन्न होऊि अन्यथा पळापळाला 
सकल व्यवस्था बघ ही जाते रसातळाला. 
चदसतें वसुधा अचत भीतीिें पाव ेकंपि, 
ऐकंू येतें आचि िभािें चिभािें चिदकय कं्रदि! 

 
आज परी तंू पूिक बचंदिी मम करपाशीं. 
मम छाताशी...” शषे चिमालें  सवक उसासीं! 
हसहद्वार करकरलें , जिता आंत पातली, 
“हे सम्राज्ञी!” एकि ऐसी हाकं उसळली. 

 
चिज दौबकल्यीं मिूस होती धाप लागली, 
स्खलि–चवकंचपत िरिािंी थरथर ि थाबंली. 
सावध मिु चिज वज्रदंड घेऊि तेधवा ं
गरजुि वदले,–“ऐका, चत्रवार ऐकूि ठेवा— 

 
सकल तृचप्तिीं सौख्यसाधिें तुम्हा ंदाचवली, 
मीि चवभागुि श्रम वगांिी सोय लाचवली. 
प्रकोप चिसगािे आपि सोचशत होतों, 
थोडाही प्रचतकार ि करता,ं मौिि होतों! 



 
           

आज परंतु िुरलों आपि पशू, वििरें, 
काय तुम्हा ंया उपकारािंी स्मृतीही िुरे?” 
बदले मिीं डोंब उसळुिी क्रोध–दुखािा— 
“बघा बघा हो, आज पातका ंरु्फटली वािा! 

 
योगके्षमाहुिी अचधक तंू साठंवण्यािा 
लोभ चशकवुिी चदला जाि हा िवचवघ्िािंा 
संवदेिक्षम अम्ही जाहलो, हेंि चमळे सुख, 
जािुं लागलों कष्ट बिवुिी चिज कृचत्रम दुख! 

 
प्राकृत बल सकलािें हरलें  तंू यंत्रािंी! 
जजकर केले सारे जीवि शोषि करुिी! 
आचि झडेवर असला अत्यािार कराया 
जि–जीवावर काय पोचशली अपुली काया? 

 
आज बचंदिी अमुिी रािी इडा या इथें 
सागं यायावरा! आता,ं तव चिस्तार कुठे?” 

 
“म्हिजे एकाकी मी पुिरचप या रिागंिीं— 
घेरलें  आज मज प्रकृचतच्या या पुतळ्यािंी! 
ठीक! साहसी चवक्रमचिन्हें बघा चिज तिीं, 
राजदंड हा बघा होतसे वज्र चत्रभवुिी!” 

 
ऐसे वदुिी मिुिे भीषि अस्त्र उिललें  
‘सुर–वन्हीतुि’ त्याि क्षिाला डोंब उसळले! 
शर सुटती अचत तीक्ष्ि भयािक धिुषावरुिी, 
जिु तुटती िभ–धूमकेतु शतरंगािंी! 

 
वाढे रिधुमाळी, खवळली प्रजादलें  तीं 
समर पावसीं शस्त्रास्त्राचं्या चवजा िमकती. 
कू्रर मिू पचर वारि कचरती सकल शरािंें, 
चिज खड् गािें सडे हशचपती जि-प्रािािें! 

 
ताडंव झालें  वगेवाि अचत, चवकल परमाि ु
चियचत चवकषकिमयी त्रासले सकल अिुरेिु. 
अग्िीिक्रासमाि चर्फरती मिु घि चतचमरीं 
तो रचक्तम उन्माद िाितो चििूर करीं! 

 
 



 
           

उठे तुमुल रििाद भयािक होइ अवस्था, 
सरसावले चवपक्ष मौि पददचलत व्यवस्था. 
आहत सरती मागे, स्तंभा टेकुचिया मिु. 
लव चवसावती, टित्कारलें  दुलक क्ष्यी धिु. 

 
वाहतात वगेात चवषम, बोिरे मरुद् गि, 
सत्र मृत्युिें, चकलात आकुचल हे िेतागि— 
गजुकि वदले–“यास अता ंकदाचप सोडंु िका.” 
सावध मिु वदती सरसाविू, “हा दंभ रु्फका!” 

 
भ्याडािंो! मी तुम्हास होते अपुले गचिलें  
तुम्हीि दोघािंी पचर येथें द्रोह माचंडले! 
या तर, देती बळी कसा तें तुम्हा दाचवतो 
पुरोचहतािंो! यज्ञ िव्हे हा, सगंर असतो!” 

 
आचि लोळले असुर पुरोचहत चिचमषाधाति, 
इडा अजुिही वदते—“थाबंा,ं रिात चहत िि! 
भीषि जिसंहार जगीं या स्वयेंि होतो, 
वडे्या प्राण्या! उगा तंू का ंप्राि गमचवतो? 

 
गर्गविा! तंू थाबं, कशाला इतका चवक्रम 
जगूं द्या आचि जगा स्वयेंही सुख–जीविक्रम!” 
ऐकिार पचर कोि! धगधगे वदेी–ज्वाला, 
सामूचहक बचलपंथ आगळा असे चिघाला. 

 
रि आवशेें मत मिूिा कर ि थाबंतो, 
प्रजा–पक्षही परंतु अपलुें  धैयक ि त्यजतो. 
चतथें घर्गषता उभी इडा सारस्वत रािी 
सूड पेटला, रक्त वाहते बिुिी पािी! 

 
धूमकेतुसम चिघे रुद्र िाराि भयंकर, 
अपलु्या पुच्छीं घेउि ज्वाळा अचतप्रळयकंर, 
अंतराहळ त्या महाशचक्त हंुकार कचरतसे, 
शस्त्रास्त्रािंी रे्फक भयािक वगे धचरतसे, 

 
कोसळता ंती, मिू मुमूषूक पडचत धरेवर, 
रक्त–िदीिा पसरत होता पूर, भचूमवर 

• • • 
  



 
           

हिवेद 
 
 

क्षुब्ध क्तलातं सारस्वत िगरी 
काहंीशी मूकि होती, 

चजचियावरती चवष–कमांिी 
चवषाद–आवरिे होतीं. 
 

उल्काधारी प्रहरींसह ग्रह 
िक्षत्रें िहभ चर्फरत होतीं, 

वसुधेवर हें काय होतसे? 
अिु रेिु का ंव्याकुळती? 

 
जीविातं वागतृी सत्य, वा 

सुषृप्तीि सीमातं असे 
वारंवार कुचि सागें गुजकि 

‘ही भव–चिशा चवराट असे.’ 
 
चविार भीषि चिशािरासंम 

गरुडझेप प्रिण्ड घेती, 
सरस्वती ती वाहत होती 

धापा टाचकत एकातंीं. 
 

घायाळाचं्या हंुदक्तयामंधुिी 
होती जागी ममक–व्यथा 

पुरलक्ष्मी खग–चवहग रवािंी 
सागंत होती कमक–कथा! 
 

चतचिया दीपातूि चिघतसे 
धूसरशी प्रकाश रेखा, 

थाबंत थाबंत पवि वाहतो 
पडे चवषादािा चवळखा. 

 
 
 
 
 
 
 



 
           

भ्यालेला जिु मौि चिरीक्षक  
जागरूक िुपिाप उभा, 

असे गमे तम–चिल–आवरि 
जगा झाकुिी चशव ेिभा. 

 
मंडपात सोपाि सवकही 

सुिेि, त्यावर कुिी िसे 
झडा त्यावरी बसली होती 

अग्ग्िचशखा जिु जळत असे. 
 

राजचिन्हाचवरचहत तें मचदर 
समाधीसम उभें चतथें, 

कारि मिु आहात होवोिी 
चतथेंि कीं पडले होते! 

 
कोमेजोिी इडा बसैली 

स्मृचतलतेस घाचलत पािीं, 
घृिा आचि ममता यामंध्ये 

चिघूि गेल्या चकचत रजिी. 
 

िारीिें तें हृदय! अंतरीं 
सुधा हसधु लाटा उधळी, 

वडवाग्िी त्यातंिी जळोिी 
कािंि रंग जळीं चमसळी. 

 
मधु हपगट त्या तरलाग्िीत 

शीतलता संसचृत रिते 
क्षमा आचम अचतकू्रर सूड! या 

दोघािंी सचृष्ट िािते. 
 

“त्यािें केले पे्रम मजवरी 
हो, पचर तें अिन्य िव्हते, 

सुलभि होती ती अिन्यता 
स्थाि कुठेही जचर चतज चमळतें. 

 
लंघुि साऱ्या बाधा चवपदा 

धाव ेजे अबोध होउि, 
तेंि पे्रम अपराध जाहले 

जें जाई सीमा लंघुि!” 



 
           

“हो, अपराध! चकती परी तो  
एकटाि भीषि ठरला, 

कोपऱ्यातुिी उठुि अिािक 
आज चकती असीम बिला. 
 

आचि चवपलु उपकार सवक ते 
ती सहृदयतेिी माया, 

शून्यि होतें? केवळ तयातं 
खेळत होती  छलछाया?” 

 
“एक चवदेशी म्हििु पातला 

तइं हा चकती दुखी होता, 
धराि िव्हती जरा जयाला 

शून्य अिंति वर होता. 
 
सूत्रधार तो प्रशासिािा 

चियमािंा पाया बिला, 
स्वरचित िव्या सचंवधािािें 

मूर्गतमंत दंडि बिला! 
 

“सागर–लहरींवरुिी उठुिी 
िग–श्रृंगीं जो सहज िढे, 

अखंड गचतिें संस्थाचं्याही 
चित्यि जो राचहला पढेु. 

 
आज पडे तो जेचव मुमूषूक 

ते अतीत स्वप्िि ठरलें , 
जो सवकदा सखा सकलािंा 

त्या ंसवक पारखे झाले!” 
 

“परंतु माझा उपकारी जो 
तोि असे मम अपराधी, 

जो सवां गुिकारी होता 
तोि देई अता ंव्याधी. 

 
सगक–अंकुरािें दोन्ही हे 

पल्लव असती भले–बुरे, 
एक असे दुसऱ्यािी सीमा 

उभया ंघ्यावें का ंि बरें?” 



 
           

“सौख्य आपलेु वा इतरािें 
अचत होता ंदुःखि बितें, 

मग थाबंवें कोठें यािें 
ज्ञाि भाि जिूं हरपतें. 
 

भचवष्ट्य–हिता वाहत असता ं
प्राचि आजिें सुख सोडुि, 

स्वैर धावतो स्वयेंि पेचरत 
धोंड चिज पथीं चर्फरुि चर्फरुि. 

 
“त्यास दंड द्यावया बैसल्यें 

वा कचरत्यें रखवाली मी, 
कसलें  चबकट कूट  कोडें हें 

चकती चबकटतम झाल्यें मी? 
 
वास्तवाहुिी अचधक िागंली 

उठे मिीं गोड कल्पिा–– 
घडेल काहंीं याहुिसुंदर 

चमळवील सत्व–वरदािा.” 
 

चविार–तंद्रा क्षिीं भगंली 
दूर कुठोिी येइ ध्विी, 

कापत, चिरीत स्तब्ध चिशापट 
देत हाकं येई कोिी–– 

 
“दया करा हो, कुिी दाखवा 

असे प्रवासी मम कोठे? 
त्याि बावळ्याला भेटाया 

पहा घाचलत्यें मी खेटे! 
 

रुसि गेला ममत्वावरी 
ममता देउं ि शकल्यें मी, 

तो तर होता केवळ माझा 
चविवावें मग कोिा मी! 

 
भलू ता ंही शूल बिोिी 

सल वाढवी माझ्या उरीं, 
भेटेल कसा तो कुठे मला 

सागंा सागंा कुिी तरी!” 



 
           

इडा उठतसे, राजपथावर 
एक चदसे अंधुक छाया, 

वािींत चजच्या करुि वदेिा 
शोकचवव्हळ सारी काया. 
 

चशचथल शरीर, वसि ढळलेलें  
केसािंी विेी सुटली, 

गचलत–पिक गंधा मुकलेली 
जिुं कोमेजलेली कळी. 

 
िवकोमल अवलंब बरोबर 

एक चकशोर बोट धरुिी, 
िालत होता मूक धैयक जिु ं

अपुल्या मातेस खेटुिी. 
 
थकले दुःखी वाट िालता ं

माता–पुत्र उभयता ंते, 
जखमी होवोिी पडलेल्या 

भ्रातं मिुस शोचधत होते. 
 

इडा आज लव द्रचवत होतसे 
दुःखी जीवा ंपाहोिी, 

समीप जाउि चविारीतसे–– 
“कोि चवसरलें  तुम्हा ंजिीं? 

 
अपरात्रीं या भटकत ऐसे 

वदा, जाल तुम्ही कुठवरी? 
बसा! आज बेििै असे मी 

सागंा मज जी व्यथा उरीं! 
 

प्रदीघक जीवियाते्रमाजीं 
हरपले जे तेचह चमळती, 

जीवि असता,ं चिचश्चत मीलि 
दुःख–राचत्र चिघुिी जाती.” 

 
श्रद्धा थाबं,े कुमार थकला 

इथें लाभते चवश्रातंी, 
इडेसवें िालली त्या स्थळीं 

जेथे वग्न्हचशखा जळती. 



 
           

सहसा भडके वदेी–ज्वाला 
मंडपात प्रकाश पसरे, 

कामायिीस चदसलें  काहंीं 
क्षिात चतथवर जाइ त्वरें. 
 
आचि तेि मिु! खरेंि जखमी 
तें स्वप्ि का ंसत्यि होतें? 

“िाथ! काय हे! इथे तुग्म्ह असे!” 
िीर बिुि हृदय वाहतें! 

 
इडा िचकत, श्रद्धा तइं बसुिी 

मिूस गोंजाचरत होती, 
अिुलेपासम मधुर स्पशक तो 

व्यथा कशी मग राचहल ती? 
 
मूर्गछत िीरवतेंत काहंहसे 

स्पंदि हळंूि सुरू झालें , 
ियिाचं्या िारी कोन्यातुि 

िार अश्रहुबदु तरळले. 
 

कुमार होता पाहत मंडप 
भव्य, उंि प्रासाद, वचेदका, 

िवें मिोहर सवक काय हें 
गमते, इथें चिर्गमलें  का?ं 

 
आई वदली—“ये इकडे, बघ, 

तीथकरूप तव पडलेले,” 
“बाबा! आलो” वदता ंत्यािे 

रोम रोम पुलचकत झाले. 
 

“पािी दे, चदसती तहािेले 
बसलीस काय अशी इथें? 

सुन्या मंडपा कंठ रु्फटे िव 
ही सजीवता होचत कुठे?” 

 
आत्मीयता चवरघळे गृहह त्या 

एक साि पचरवार बिे, 
एक मधुर स्वर भारी सकला ं

श्रद्धा िव गीता गुिगुिे—— 



 
           

“तुमुल कोलाहलीं कलहीं 
मी मिींिी बात रे! 

 
चवकल ििंल चित्य होउि 

शोचधत्यें जइं सुषुप्ती–क्षि 
िेतिा जाई थकोिी 

तइं, मी मलयवात रे!  
 

चिरचवषादलीि मिािी 
या व्यथेच्या तम–विािी 

मी उषेसम ज्योचत–रेखा 
कुसुम चवकचसत प्रात रे! 

 
चजथें मरुज्वाला धगधगे 

चितकीिें मि तगमगे 
त्याि जीवि–घाटातली 

मी सरस बरसात रे! 
 

पवि प्रस्तर–तटीं–थाबंुि 
दग्ध जीवि जात वाकुि 

त्या करपल्या जग–चदिािी 
मी कुसुम–ऋतु रात रे! 

 
चिर चिराशचे्या ढगातुि 

मूतक अश्रुंच्या सरींतुि 
मधुप–मुखचरत मधुर मुकुचलत 

मी सजल जलजात रे!” 
 

स्वर–लहरीचतल अक्षर अक्षर 
संजीवि बिुि चवरघळे, 

पूवक अंिली प्रभा र्फाकली 
मिुिी चिज िेत्र उघडले. 

 
श्रदे्धिा आधार पुिरपी 

लाभ, हृदयीं कृतज्ञता, 
सद् गचदत मिु बसले उठुिी 

पे्रमें रु्फलली शब्दलता–– 
 
 



 
           

“श्रदे्ध! तंू आलीस, बरें हें! 
पचर मी होतो इथेंि का?ं 

सवकत्र पसरली इथें घृिा 
तेंि भवि, स्तंभ, वचेदका!” 

 
डोळे चमटुि घेतले क्षोभें 

वदले, “िेई दूर मला, 
या भीषि अंधारातं अता ं

अंतरो ि मी पनु्हा तुला. 
 

हात धरी! मी िालंू शकतो 
मात्र तुझा अवलंब हवा, 

अन् तंू कोि! सर मागे; श्रदे्ध! 
ये, रु्फलव हृदय–ताटवा.” 

 
श्रद्धा मौिपिें गोंजारी 

चवश्वास लकाके ियिीं, 
जिूं म्हितसे “माझेि तुम्ही 

कशास भ्यावें वृथा कुिी?” 
 

पािी चपउिी येइ तरतरी 
हळंूहळंू वदंू लागती, 

“घेउि िल मज या छायेतुि 
िको इथें ठेवु ंमागुती. 

 
मुक्त चिळ्या आकाशाखाली 

वा कुठल्या गुहेंत राहंू 
झेचलत आलो सतत चवप्ी 

पुढे येईल तें साहंू.” 
 

“थाबंा थोडी शचक्त येऊ द्या 
घेउि जाइि तुम्हा ंत्वरें 

तोपयकन्त इथें ह्या आम्हा ं
राहंु ि देचतल काय बरें?” 

 
इडा उभी लव संकोिोिी 

हा हक्क चहरावु ंि शकली 
श्रद्धा अचविल, मिू बोलती 

भाविदी वाहंु लागली–– 



 
           

“जीवि होतें जइं आकाकं्षी, 
उच्छंृखल, अिुरागपूिक, 

अचभलाषा होत्या जीविातंरीं 
ममत्वही होते संपूिक, 

 
मी होतो, सुंदर कुसुमािंी 

सघि स्विक छाया होती, 
मलयाचिलही होता लहरत 

उल्हासी माया होती. 
 

अरुि–पात्र घेऊिी येतसे 
उषा सुरचभत छायातलीं, 

माझें यौवि सुखें पीतसे 
चमटुि िेत्रदलें  आळसलीं. 

 
िवमकरंदें चिथळत होती 

शरे्फाली शरद–प्राहप्तिी, 
सुखि पेरती, सदैव सुंदर 

कुरळी अलकें  संध्येिीं. 
 

तोंि अिािक तम–वादळ हें 
उठलें  बळें चक्षचतजावरी, 

त्या आघातें चवक्षुब्ध चवश्व 
उदे्वचलत मािस लहरी. 

 
व्यचथत हृदय त्या चिळसर गगिीं 

िभगंगेसमाि खुललें , 
जेव्हा ंमंगलमय देवी! तव 

मंद ग्स्मत त्यामधें रु्फललें . 
 

चदव्य तुझी ती अमर अचमट छचव 
रस रंग खेळंू लागली, 

अद् भतु हेम–रेघ जिुं माझ्या 
उर–चिकषावरी उमटली. 

 
अरुिािल मिमंचदरातली 

मग्ध माधुरी िव प्रचतमा, 
चशकवू ंलागे स्िेहभरािें 

सौंदयािा मृदु मचहमा. 



 
           

त्या चदवशी तर उमजलें  अम्हा 
सौंदयक कशासी म्हिती! 

तेव्हा ंओळखलें , कोिास्तव 
प्रािी सुख–दुःख साहती. 

 
जीवि सागें यौविास, ‘तंू 

वडे्या पाचहलेस का ंकाहंीं?’ 
यौवि म्हिे उसासे टाचकत 

‘पाथेया जोडी काहंीं!’ 
 

मािस असता ंहोत चशपलें  
झालीस थेंब स्वातीिा, 

हृदय–सुमि डोललें , जईं तंू 
झालीस पराग तयािा. 

 
या शुष्ट्क पािगळीमधें तंू 

चहरवळ ही भरलीस चकती, 
मज गमे असे ही मादकता 

बिली ती इतकी तृप्ती! 
 

ज्या जगतीं दुःखािें वादळ 
पीडेच्या लहरी उठती, 

जीवि मरिि बिलें  होतें 
भगुंरता िाित होती. 

 
तेंि चवश्व उज्वल प्रशातंसे 

मंगल भासे चवश्वासें, 
वष ेकदंब तरुसमाि 

सृचष्टवैभव होत हचरतसें. 
 

शुभगें! ती पावि मधुधारा! 
बघुिी पयही मोचहत व्हावें! 

सोंदयाच्या शलै चशखेसम 
चजच्यािं जीवि धुवुि चिघावें. 

 
संध्या घेई माझ्याकडुिी 

तारकािंी अकथ्य कथा, 
चिद्रा सहजि जाई घेउि 

सकल श्रमािंी चवकल व्यथा. 



 
           

सकल कुतूहल आचि कल्पिा 
त्या िरिावंरी घुटमळे, 

धन्य धन्य ही जीवि घटका 
प्रसन्न हंसती कुसुम दळें. 

 
मधु वाचटका रु्फलली ग्स्मतािी 

श्वासात पाचरजात डुले 
गचत मकरंद–मंद मलयासम 

स्वरातं विेू मचळ ि जुळे! 
 

श्वासाचं्या पविावर माझ्या 
विेु–रवासमाि िढुिी, 

छेडलीस तंू चवश्व–गव्हरीं 
अचभिवशी चदव्य राचगिी. 

 
तळातले जीवि जलधीच्या 

सगळे मोती वर आले, 
जग–मंगल संगीत तुझें तें 

गाता ंरोम रोम रु्फलले. 
 

अलोक–रचश्मसम आशचे्या 
मम उहरिें काहंह घेउिी, 

लघु जलधर येई आकारा 
िंदेरी कडा लेवुिी. 

 
चवदु्यन्मालेसम त्यावर तंू 

िमकलीस चिज तेजािें 
आचि जलद तो चझमचझम बरसे 

मि हिब हचरत मोदािें. 
 

चशकचवलेंस तंू हंसता ंहंसता ं
खेळ असे जग खेळत जा, 

मेळ करोिी तंू साचंगतलें  
मेळ जगाशी घालत जा. 

 
हृदय असे चिचध, स्वच्छेिें तो 

दाि करा हवें तयाला, 
हा संकेतचह सौदाचमिीच्या 

िापल्यािें तंूि चदला. 



 
           

तुमुल वृचष्ट तंू सौभाग्यािी 
अन् मधु रजिी स्िेहािी, 

जीवि जर चिरअतृप्ती, तर 
तंू मूती सतंोषािी. 

 
चकती तरी उपकार तुझे हे 

मम प्रिया ंचमळे आसरा, 
आभार चकती तव मािंू मी 

संवदेिमय हृदय–झरा. 
 

अधम परी मी, कळली ि मला 
तव मागंल्यािी माया, 

आचि आज मी व्यथक धचरतसे 
हषक शोक यािंी छाया. 

 
मम सवकस्व क्रोध मोहाच्या 

उपादािें असे घडलें , 
असाि येई प्रत्यय आता ं

चकरि अजुि तमा ंि चशवलें . 
 

शाचपतसा मी जीवहििा हा 
कंकाल घेउि भटकतो, 

पोकळ वाश्यामधें जिूं त्या 
काहंी शोधता ंअटकतो. 

 
अंधार–आंधळा असे परी 

चिसगक हा ओढ लावतो, 
सवांवर, हो, स्वतःवरीही 

मी चखजतो आचि कावतो. 
 

िाहीं घेऊं शकलो जिुं मी 
जें तंू मज देऊं इग्च्छलें , 

िरोटींत माचझया चकती तू 
मधुचरम रसराज ओतले. 

 
गेले साडुंि गळूि सगळे 

ग्रहि करू िा मी शकलो, 
तकक  बुचद्धिीं चछद्रें होतीं 

हृदय–पात्र भरंू ि शकलो. 



 
           

हा कुमार माझ्या जीवहििा 
उच्च अंश, कल्याि–कळा! 

जबर प्रलोभि माझें, जेथें 
हृदय–चिधी स्िेहें झरला. 

 
सुखी रहा, असोत सवक सुखी 

सोडा मज अपराध्याला.” 
श्रद्धा मौि चिरचखते मिुच्या 

अंतरीं उठत्या वादळा. 
 

चदि सरला, रजिी घेवोिी 
तंद्रा चिद्रा येइ सवें, 

उमेद हरुिी पहुडली इडा 
कुमार होता चतच्यासवें. 

 
श्रद्धादेचखल चखन्न श्रातंशी 

हातािंी उशी करोिी, 
पडल्या पडल्या चविार कचरते, 

मिू मौि शाप प्राशुिी. 
 

चविार कचरती–“जीवि सुख का?ं 
छे! हें चवकट रहस्य असे, 

मिू! धाव या मायेपासुि 
काय व्यथा ही कमी असे? 

 
स्विकरचश्मसम ही प्रभातींच्या 

झगझगते िंिल छाया, 
श्रदे्धला दाखवू ंकसे मी 

कृष्ट्िवदि, कलुचषत काया! 
 

अिु चरपु सगळे कृतघ्ि, यािंा 
पुन्हा कसा चवश्वास धरंू? 

प्रचतहहसा अन् सूड दडपुिी 
मिोमिीं िुपिाप मरंू? 

 
श्रदे्धच्या साचन्नध्यीं काहंीं 

करता ंयेिारि िाहीं, 
तर मग जाइि, चजथें कुठें मज 

शातंी चमळेल लवलाही.” 



 
           

जागे झाले सवक प्रभातीं 
परंतु तेथें मिु िव्हते, 

‘बाबा कुठे?’ म्हित शोधी जिु 
कुमार–मि शातंि िव्हतें. 

 
इडेस वाटे सकलाहुंि मी 

अचधकि अपराधी आहे, 
कामायिी मौि बसलेली 

मि संभ्रमीं बुडंू पाहे. 
 
 

• • • 
  



 
           

दशमि 
 
 

िंद्रहीि होती एक रात 
झोपली चजयेंत स्वच्छ प्रभात 

 
िमिमत्या ताऱ्यािंी झळझळ, 
प्रचतहबचबत सचरता–वक्षस्थळ, 
धारा वाहे प्रचतहबब अटळ, 
उघडत होता हळु पवि–पटल, 

 
िुपिाप उभे तरु–पिकपात 
ऐचकती जिूं मधु गुचपत बात. 
 
धूसर छाया कचरतात भ्रमि 
लहरी येती िुचंबती िरि, 

 
“आई! तू आचलस इथें दूर 
केव्हािं बुडाला साजं–िूर 
या चवजिीं कुठला रुप–पूर 
तुज चदसे? परत, घर र्फार दूर 

 
चजथल्या धूमीं  पसरे िंदि” 
श्रद्धा घेई सुत–मुख िुंबि. 
 
“आई! का ंतंू इतकी उदास 
िाहीं का ंमी चित जवळपास, 

 
अशी तंू चकती चदसापासूि 
कसला चविार कचरतसे मौि? 
दुःख तुला वद कसलें  दारुि, 
उरीं बाचहरीं जाळी जें ति 

 
टाचकसी उसासे दीघक श्वास 
िाललीस जिुं होत हताश.” 
 
ती वदली, “िील गगि अपार 
ज्यातं लोंबती घि सजलभार, 

 



 
           

येती, जाती, सुख, दुख, चदस, पळ, 
खेळतो चशशूसम खेळ अचिल, 
झळाळे तारािंी िभस्थळ 
िभ–रजिीिे उडुगि अचवरल, 

 
हे चवश्व असे रे चकती उदार 
बाळा मम घरिें उन्मुक्त द्वार. 
 
हे लोिि–गोिर सकल लोक 
संसृचतिें कग्ल्पत हषक–शोक 

 
भाव उदचधतुि चकरि–पथािंी 
भरती हे जग स्वाचत–किािंी 
चित जागतृ उत्थािीं पतिीं 
चिझकर झरती िग आहलगुिी 

 
गुलाबी कोड्यािी मधु रोक 
त्यािीि असे ही िोकझोक— 
 
जग जागे िोचळत ियि लाल 
झोपे पाघंरुि तचमस्त्रा–जाल 

 
रंग बदलती इदं्रधिूसम, 
स्मृचत, संसचृत, िचत, प्रगहतत हे सम, 
चिज सुषमेंत कचरतसे िमिम 
त्यातं खुलती उडुदल अिुपम 

 
अवकाश सरोवहरिा मराल 
चकती सुंदरतम चकती चवशाल. 
 
याच्या थरोथरीं मूक शाचंत 
शीतल अगाधशी ताप–भ्राचंत 

 
पचरवतकिमय हे चिरमंगल 
ग्स्मत कचरती येथें भाव सकल 
हंसतो खळखळुिी कोलाहल 
उल्हासें भरलें  अतंःस्थल 

 
 



 
           

मम चिवाहसिी अचत मधुर काचंत 
हे घरकुल माझी सुखद शाचंत.” 
 
“अंबे! मग का ंइतका चवराग 
मजवरी का ंि तुझा अिुराग?” 

 
लगेि पाही श्रद्धा वळुिी 
इंडा उभी, वदिावर ग्लािी 
िंद्रहबब जिुं राहू–व्यसिीं 
मळले चवषण्ि चवष–रेखािंी 

 
काहंी ग्रहि कचर दीि त्याग 
झोपलें  भाग्य येउिी जाग. 
 
वदली, ʼ‘तुजशी कुठली चवरचक्त 
तंू जीवहििी अधंािुरचक्त 

 
मम चवयोग्यास तंू अवलंबि— 
देउि राचखयलें  तंू जीवि, 
तंू आशामय! चिर आकषकि 
मादकतेिें भरलेला घि 

 
मिु–मेधेिी चिर अतृचप्त 
तंू उ्ेचजत िंिल शचक्त! 
 
मी द्यावें तुज काय मोल, 
हें हृदय! आचि दो मधुर बोल, 

 
मी हंसत्यें, िी रडुिी घेत्यें 
चमळचवत्यें आचि उधळुि देत्यें 
यािें घेउि त्याला देत्यें 
दुःखासी मी सुखीं बदलत्यें 

 
अिुरागपूिक मी मधुर घोल 
चिरचवस्मरिािा ऊंि झोल. 
 
तव प्रभापूिक मुख बघुि र्फार 
मिु भलुले होते एक वार 

 



 
           

िारी माया ममतेिें बल 
शचक्तमयी ती छाया शीतल 
क्षमा करावी कुचि मग चिश्छल? 
जेिें धन्य बिावें भतूल, 

 
‘करशील क्षमा तंूʼ हा चविार 
मी सोडंू केवी साचधकार!” 
 
“आता ंि मी राहिार मौि 
पचर अपराधी येथे ि कोि? 

 
सुख दुःखे हीं सकल साहती, 
पचर सौख्यासि अपलुें  वदती, 
अचधकार ि सीमेंत राहती, 
आषाढ–ओढ्यासंम वाहती, 

 
रोखील मग तया ंकसे कोि? 
ते वदचत जगा–‘शुक्र आहा ंि!ʼ 
 
रू्फट इथें चित जाई वाढत 
कृचत्रम सीमा तुटती तटतट 

 
श्रम भागािें वगकि बिले 
बल गवांिे कारि बिले 
चियमािंें जग ज्यािंी रिलें  
त्यािंींि स्वयें रि माजवलें  

 
लालसा प्राशुिी सकल म् 
माझें साहस जाहलें  लुप्त. 
 
मी जिपद कल्यािी प्रचसद्ध 
अचत अविहतिें कारि चिचषद्ध 

 
मम सुचवभाजि जाहलें  चवषम 
मोडतात बिुिी चित्य चियम 
िािा कें द्रातं जलधरासंम 
वळत पळत वषकत उपलोपम 

 
 



 
           

ही ज्वाला इतकी असे कु्रद्ध 
मागे आहुती सदा समदृ्ध! 
 
भ्रमातं होत्यें का ंमी चितातं 
संहारबाध्य असहाय दान्त, 

 
प्रािी मृत्यु–दाढेत अचवरल 
जाती िुपिाप बिुि चिबकल! 
संघषक कमक हें चमथ्थ्या बल, 
ही बलचिन्हें, हे यज्ञ चवर्फल, 

 
ही भयोपासिा! प्रिचत भ्रातं 
अिुशासिािें छत्र अशातं! 
 
मी लुटलें  तव सौभाग्य 
आचि तुझा तो चदव्य अिुराग 

 
मी आज अहकिि झाल्यें ग 
माझीि मला मी रुिते िा ग 
जो काहंीं मी गातसे राग 
माझा मज ही ऐकंु ि ये ग 

 
क्षमादाि दे िको अिुराग 
सुप्त िैतन्या येवो जाग!” 
 
श्रद्धा वदे होत चवषम ध्वातं! 
“रुद्र रोष अजुिीही अशातं 

 
िढलीस चशरीं, लाभे ि हृदय 
व्याकुळुिी तंू कचरशी अचभिय 
िेति ममत्व हरपे सुखमय 
अता ंि उरला आलोक उदय 

 
सकल िालले चिज पंथी श्रातं 
प्रत्येक चवभाजि बिे भ्रातं. 
 
जीवि–धारा सुंदर प्रवाह 
सत्, सतत, प्रकाश सुखद अथागं 

 



 
           

तारा हबबें घेउिी करीं 
तकक मयी! मोजल्यास लहरी 
थाबंुिथाबंुि अष्टौप्रहरी 
जडतािी ती, भलू िा करी 

 
सुखदुःखािंी मधु ऊि– छावं 
सोडलास तंू हा सरळ ठाव. 
 
िैतन्यािा भौचतक चवभाग 
करुि जगीं वाटलास चवराग 

 
चिचतिें स्वरुप हें चित्य जगत, 
रूपें बदलत जाई शत शत, 
कि चवरह–चमलिमय िृत्यचवरत 
उल्हासपूिक आिंद सतत 

 
तल्लीि पूिक हा एक राग 
झंकार एकिी ‘जाग जागʼ! 
 
मी लोकाग्ग्ित तापुि चितातं 
देत्यें आहुती प्रसन्न शातं 

 
क्षमा ि करता ंकाचंह िाहसी 
जळत्या उरास अचधक दाहसी 
घे तर हा चिचध जो मजपाशी 
असो मला मम वाट पुरेशी— 

 
सुता! अस इथें, कर सुखद प्रातं 
चवचिमय करुिी कर कमक कातं— 
 
दोघे साभंाळा राष्ट्रिीचत 
शासक बिुि पसरावा ि भीचत 

 
मी मम मिुस शोधण्या ंजात्यें 
चगचर गव्हर घालीि पालथे 
गवसतील ते भोळे तेथें 
पे्रमस्िात मी, कपटी िा ते 

 
 



 
           

मग पाचहि कैसी िाले रीचत 
मािवा! पसरो तव यश कीर्गत!” 
 
बालक वदला, “तोड ि ममता 
आई! चर्फरवी िा मुख आता ं

 
तव आजे्ञिें करूिी पालि 
तो स्िेह सदा कचरतो लालि— 
मी मरो जगो पचर ढळो ि प्रि 
वरदाि बिो माझें जीवि! 

 
तंू ऐसी मज टाकुि जाता ं
हीि कूस आसरा मज आता!ं” 
 
“इडेिें पावि पे्रम अपार 
सौम्या! वाचरल तव व्यथा भार 

 
ही तकक मयी, तंू श्रद्धामय 
तंू मििशील कर कमक अभय 
वार चहच्या तापािंा सिंय 
होउं दे मािव भाग्योदय 

 
समरसतेिा कर तंू प्रिार 
बाळा! ऐक आईिी पुकार!” 
 
“चवश्वासपूिक अचत मधुर विि 
कधी ि यािें घडो चवस्मरि 

 
हे देचव! तुझा हा स्िेह प्रबल 
बिुचिया श्रेयोद् गम अचवरल 
आकषकि घिसम चवतरो जल 
जावो चवलया संताप सकल.” 

 
वदुि इडेिें स्पर्गशले िरि 
धचरला कुमार–कर मृदुल सुमि. 
 
तीं चतघें होतीं क्षिभर मौि 
चवसरलीं आपि कुठे, कोि! 

 



 
           

चवच्छेद बाह्य, पचर आहलगि— 
तें हृदयािंें, अचत मधुर चमलि 
भेटतात हत होउि जलकि 
लहरीिें हें पचरित जीवि, 

 
परतलीं दोघें िगर मौि 
जाता ंदूर उरलें  िा दोि. 
 
चिस्तब्ध गगि, दशचदशा शातं 
अिंतािेंि तें चित्र कातं 

 
काहंी थेंब शून्य हृदयावर 
घाम डंवरुिी चिशा–चशरावंर 
चिथळतो, परी होइ ि चिझकर 
गंभीर मचलि छाया भवूर 

 
सचरता–तट तरंुिा चक्षचतज प्रातं 
केवळ पसरचवतो दीि ध्वातं. 
 
शत शत तारामंचडत अिंत 
रु्फलला पुष्ट्प ताटवा वसंत 

 
हंसते वरिें तें चवश्व मधुर 
मंद प्रकाशें पूचरत अंतर 
वाहे माया–सचरता त्यावर 
उठते चकरिािंी उंि लहर 

 
थरीं खालच्या छाया अचवरत 
चिघिी जाते हलकेि येत. 
 
चिवातं होता सचरतेिा तट 
वारा  होता झोके खेळत 

 
हलके हलके लहरींिे दल 
तटीं आपटूि होई चिबकल 
‘छप छपʼ हा ध्विी होतो चवरल 
थरथरा कापंते दीचप्त तरल 

 
 



 
           

संसृचत भलुली स्वतः स्वतःत 
गंधचवव्हळ जिु सुम प्ररु्फचल्लत. 
 
मग सरस्वतीसम घेत श्वास 
श्रद्धा पाहतसे आसपास 

 
तोंि खुले दो ियि िमकले 
चशळेत पािूं चबिगाठवले 
तमीं काय हें क्षहि सळसळलें? 
कीं धाराजलिी खळखळलें ! 

 
छे! होता समीप गुहावास 
ज्यातं घेइ कुिी श्वासोच्् वास! 
 
तो चिजकि तट जिुं एक चित्र 
होता चकचत संुदर चकचत पचवत्र! 

 
होते काहंी उन्नत चगचरगि 
श्रद्धा घाली गगिा गवसि 
लोकाग्ग्ित ताविू सुलाखुि 
सुविक प्रचतमा ठरली पावि 

 
मिू बघती ती चकती चवचित्र 
मातृ–मूर्गत होती चवश्व–चमत्र. 
 
“रमिी ती तंू िव्हेि,” वदले, 
“चजचिया मिीं हव्यास भरले 

 
वचंिते! चिज सवकस्व दवडुि 
चमळचवलेस जें तंू रडरडूि 
पळूि आलो मी ज्यापंासूि 
तयासंही तंू सारे देउि 

 
चिदकय मि िाहीं कळवळलें? 
अद् भतु! तव मि कैसे घडलें ! 
 
ते श्वापदाहुि हहस्त्र अधीर, 
कोमल शावक तो बालवीर, 

 



 
           

ऐकत होता वािी शीतल, 
लोभस चकती, चकती तो चिमकल! 
पचर कठोर चकचत तव अंतःस्थल 
त्या इडेिें रचिला पुन्हा छल 

 
तरीही तंू राखलास धीर 
गेला सुटूि धिुवरुि तीर!” 
 
“अजुिही तुम्ही चकती साशकं 
चदल्यािें होई कुिी ि रंक! 

 
हा चवचिमय अथवा पचरवतकि, 
बितें ऋि तुमिें अचग्रम धि 
तुमच्या अपराधािें बंधि— 
बितें मक्ती, सोडूि स्वजि 

 
चिवाचसत तुम्ही, का ंहा डंक? 
द्या घ्या प्रसन्न मिें, चिःशकं!” 
 
“हे देवी! असशी चकती उदार 
तू मातृमूर्गत अचत चिर्गवकार 

 
हे सवक मंगले! तंू महाि 
कचरशी सकल दुःखािंें त्राि 
तव वािीतुि स्त्रव ेकल्याि 
वसशी ज्यातं, तें क्षमाचवताि 

 
मी भलुलो पाहुि तुज अपार 
िारीसम! हा अचत लघु चविार— 
 
सोचशतो तटाकीं या चिजकि 
मी समीर, क्षुधा, व्यथा दारुि 

 
भाविेचिया कािंी कािंत 
पुढेि आलो सदैव िालत 
याचंिया चवकारासंम चवकृत 
ठरलो शनू्यि मी स्ाच्युत 

 
 



 
           

बघंु िकोस लघुता वक्ष चिरुि 
बसला अिुताप तींत रुतूि.” 
 
“ही रात स्तब्ध ित हे िाथा! 
देतसे स्मरि चिज गत गाथा 

 
ती प्रलय शाचंत, तो कोलाहल, 
अपूकि जई जीवि अचवकल 
मी झाल्यें तुमिीं पूिक सकल 
चवसरेि कशी, मी का ंदुबकल? 

 
िला शोधु या शाचंत–प्रभाता 
सदैव तुमिी मी चिर कातंा. 
 
सुर–दं्वद्वािें प्रतीक बिूि 
मािव करो भलू–पचरमाजकि 

 
पसरलें  हें चवष महा चवषम 
चिज कमािें जें कचरती सम 
सवक होवोत मुक्त, सरो भ्रम 
रहस्य त्यािें होवो सयंम 

 
असत्य तें तें जाइल संपुि 
मळवाटा पडचतल चमटुि चमटुि.” 
 
पसरला शून्य असत अधंार 
अवकाशपटाच्या आरपार 

 
अंतबाह्य उन्मुक्त सघि 
अिल महाि चिळे अंजि 
जाहली भचूमका ग्स्िग्ध मचलि 
मिुिे होते अचिमेष ियि 

 
चकती अिंत तें शून्य सार 
काहंीं ि चदसे त्या पलै पार. 
 
स्ा स्पंदि मग डगमगलें , 
आवरिपटािी गाठं खुले, 

 



 
           

तमोदचधिें बिुिी मंथि, 
ज्योत्सिा–सचरतेिें आहलगि, 
रजत–गौर उज्वलतर जीवि, 
आलोक पुरुष! मंगल िेति! 

 
केवळ प्रकाश जिुं कल्लोळे, 
मधु चकरिािंी लहर उर्फाळे. 
 
तम बिला होता अलक–जाल, 
अंग अंग ज्योचतमकय चवशाल, 

 
अंतर्गििाद ध्वचििें पूचरत, 
ती शून्यभेचदिी स्ा चि्, 
िटराज स्वयें ितकिीं चिरत, 
अंतचरक्ष होते ग्स्मत चवखुरत, 

 
स्वर लय बिुिी देतात ताल, 
िालले लोपिुी चदशा काल. 
 
लीलेच्या स्पंदिीं आल्हाद, 
तो प्रभापुंज चिचतमय प्रसाद, 

 
आिंदपूिक ताडंव सुंदर, 
झरझरती उज्वल श्रम–सीकर 
िंद्र तारका बिती चदिकर, 
धूचलकिासंम उडती भधूर 

 
संहार सृजि हे युगुल पाद. 
गचतशील अिाहत होइ िाद. 
 
चवखुरले असंख्य ब्रम्हाण्डगोल, 
युग त्याग ग्रहि कचरतात तोल, 

 
वळतािं चवजेिी कू्रर िजर, 
कंपायमाि होत िरािर, 
िेति परमािु भगुंि प्रिुर, 
चवखुरत चवलीि होती क्षिभर, 

 
 



 
           

हें चवश्व घेइ महा हहदोल, 
पचरवतकि–पट घेतसे झोल. 
 
त्या शचक्त–स्वरुपािा प्रकाश, 
करी शाप–पापािंा चविाश, 

 
ितकिीं चिरत चिसगक गळूि, 
त्या काचंतसागरीं चवरघळूि, 
सुंदर स्वरुप कचरतो धारि, 
कमिीय होतसे अचतभीषि, 

 
हीरक–चगरीवर चवदु्यत् चवलास, 
उल्हाचसत महा चहमधवल हास. 
 
पाहती मिू िर्गतत िटेश, 
हतबुद्ध हाकं देती चवशषे, 

 
“हे काय! श्रदे्ध! घाल िेउि 
त्या िरिावंर, चिज बल देउि, 
चजथें अघ–पुण्य जळूि जळूि 
जाते चिमकल पावि बिूि, 
 
चमटतें असत्य तें ज्ञाि लेश 
समरस अखंड आिंद देश!” 

 
 

• • • 
  



 
           

रहस्य 
 
 

ऊध्वक देहश त्या िील तमातंहर 
स्तब्ध होतसे अिल चहमािी, 
पथ थकोचिया लीि, ितुर्गदक 
अवलोकी तो चगरी अचभमािी. 

 
दोघें पचथक िालती कचधिे  
उंि उंि ते िढति जाती, 
श्रद्धा पुढती मागुता ंमिू 
उत्साहें साहसी िालती. 

 
होता सुसाट वारा उलटा  
सागें, चर्फर माघारा पचथका 
भेदुि मजला चिघाला कुठे? 
प्रािािंाही िसे मोह का?ंʼ 

 
आकाशाला चशवू ंपाहते 
उंिि उंिी वाढत जाई, 
अंग अंग क्षतचवक्षत होतें 
भीषि गतक! भयंकर खाई! 

 
रचवचकरिें चहमखंडावंरती 
पडता ंचकती िंद्रमा बिती, 
पविीं चर्फरूिी िक्रगतीिे 
पनु्हा पुन्हा तेथेंि परतती. 

 
जलधर खाली धावत होते 
घालूि इंद्रधिुिी माला, 
कंुजर–कलभि ठुमकत होते 
साज पुरवी ज्या ंिंिल िपला. 

 
खाली भवूर होते वाहत 
शीतल शत शत चिझकर एवी, 
महाश्वेत गजमस्तकातुंिी 
चवखुराव्या मदधारा जेवी. 

 



 
           

उंि तरंूिी कंि विश्री 
गमे सपाट जिु मखमल चहरवी, 
िद्या रेचखती असुि वाहत्या 
चित्रकृती जिु रेचखव बरवी. 

 
सारी धरिी लघुतम भासे 
वरती घेरा महाशून्यािा, 
आज होतसे उषःकाल जि ु
उंिि िढण्याच्या रजिीिा. 

 
“कुठे िालचलस घेउि मजला 
श्रदे्ध! आता ंथकत िाललो. 
सरली हहमत या पचथकािी 
चिराधार मी हताश ठरलो. 

 
िल माघारी या िकरीतुि 
दुबळा मी, आता ंि लढिार, 
दमछाकीिा गार वात हा 
मी ि यापुढे मुळी चटकिार. 

 
माझे, हो, ते सारे होते 
माझेि, जयावंर रुसूि आलो, 
ते खाली दूर राचहले मागे 
परी ि त्यािंा चवसरंु शकलो.” 

 
श्रद्धा–वदिीं चिष्ट्कपट हास्य 
चवश्वास चदलासा देत खुलें , 
सेवा होती चतच्या अजंहलत 
काहंीं करण्या कर आसुसले. 

 
चवकल सख्याला आधार देत 
कामायचि मधुस्वरात वदली, 
“आलों खूपि दूर चिघोिी 
थटे्टिी िा वळे राचहली. 

 
चदशा चवकंचपत, पळ असीम हे 
माथ्यावरती चवशाल अिंत, 
जािवतें का ंकाहंीं, बोला 
खरेंि का ंचिज िरिीं पवकत? 



 
           

चिराधार जचर असंू उभयता ं
इथेंि आहे आज राहिें, 
चियतीिा खेळ असो काहंी 
उपाय दुसरा काहंहि िेिे. 

 
ियिापंुढिी ही काळोखी 
तुम्हासं सागें गाठा ऊंिी, 
सुसाट वारा सोसत असता ं
धैयक ि तुमिें व्हावें खच्ची. 

 
श्रातं परािंी डोळे चमटुिी 
चवहंग–युगुलासमाि राहंू, 
शून्य पवि हा पंख बिूिी 
देइल थारा, चटकूि राहंू. 

 
िका घाबरंु, सखल सकल हें, 
कुठे पातलो! बघा तर जरा,” 
मिू पाहती िेत्र उघडुिी 
जिुं चमळाले त्राि लव जरा. 

 
िवशक्तीिा अचभिव अिुभव 
ग्रह, तारे, िक्षत्र, लोपले 
चदि–रजिीच्या संचधप्रकाशी 
कुिीि िव्हतें अता ंगंुगलें . 

 
ऋतुिक्रािंी माया िुरली 
रेख मेचदिीिी चवलोपते, 
चिराधार त्या महाि लोकीं 
िविेतिता उदया येते. 

 
चतन्हीं चदशािंा प्रकाश–हबदू 
तीि वगेळे चदसूं लागले, 
जिुं प्रचतचिधी तै्रलोक्तयािे 
चवलग असूिी सजग जाहले. 

 
मिु चविारती–“कुठले िव ग्रह 
हे, श्रदे्ध! मज सागं सत्वरीं, 
कुठल्या लोकीं आलो मी ह्या 
मयलोकातुि िे मज दूरी.” 



 
           

“मध्य हबदू या चत्रकोिािा 
चवपुल शचक्तक्षमतायुत तुम्ही,  
प्रतीकें  इच्छा, ज्ञाि, चक्रयेिीं 
एकेका बघा िीट चिरखुिी. 

 
तो बघा त्या चतथें रागारुि 
उषा–कंदुकासमाि सुंदर, 
छायामय कमिीय कलेवर 
भावमयी प्रचतमेिें मंदीर. 

 
शद्व, स्पशक, रस, रूप, गधंाच्या 
सुडौल पुतळ्या सुपारदशी 
जिु ितकि कचरतात ितुर्गदक 
रू्फलपाखंरें चवचित्रदशी. 

 
त्रसत ऋतुच्या काििातं या 
अरुि परागपटाच्या छायीं, 
झोपत जागत चथरकत येती 
भावपूिक चिज मायामोहीं. 

 
तो संगीतात्मक ध्वचि यािंा 
लिकत हळंूि आळस देतो, 
मादकतेच्या लाटा उधचळत 
चिज अबंरास न्हाऊं घालतो. 

 
अहलगिािी मधुर पे्ररिा 
स्पशािें रोमािं रु्फलचवते, 
लाजाळूच्या िव लचतकेसम 
क्षिीं उमलते, क्षिात चमटते. 

 
जीवहििी ही कें द्रीय भचूम 
रसधारािंी हसचित होते, 
मधुर लालसेच्या लहरींिीं 
ही प्रवाचहका स्पंचदत होते. 

 
चजच्या तटावर तचडतािें कि 
ियि मिोहर धरूि आकृती, 
छायामय सुषमेंत न्हाउिी 
सुंदरशा धंुदीत चविरती. 



 
           

सुमें बहरल्या मातीमधुिी 
मधुर गंध येई चभजलेला, 
अदृश्य बाष्ट्प–कारंजातुि 
बहर बहरतो तुषारलेला. 

 
इथें हहडते पहा ितुर्गदक 
िलचित्रासम संसचृत–छाया, 
प्रकाश हबदू सभोंवतालीं 
ग्स्मत करीत बसलेली माया. 

 
तीि िालवी भाविक्र हें 
आसरथाच्या आसावरती, 
िवरसयुक्त आरे अचवरल 
िचकत िक्रवालास स्पशकती. 

 
इथें मिोरम चवश्व कचरतसे 
रागारुि–उपासिा िेति, 
मायावी परंपरा ऐसी 
जाळें पेरुि चजवास वसेि. 

 
ही अमूतक रूपें पुष्ट्पासंम 
केवळ विक गंधात रु्फलतीं, 
या चकन्नहरच्या आलापािें 
सुंदर झलेू येथे झुलती. 

 
भावभचूमका याि लोहकिी 
जन्मदाचयिी अघ–पुण्यािी, 
स्वभाव–सािें मूतक ओतती 
सोसुि ज्वाला मधु तापािी. 

 
यमी सयंमी व्याप लतेिा 
भावतरूला सहज चबलगता,ं 
जीवि–वहििे कोडें बितें 
आशिेीं िभ–पुष्ट्पें रु्फलता.ं 

 
सरे पािगळ एक बाजुला 
चिर वसंत ऋतुिे उगम जिि, 
एकि बधंि सुखदुःखािंा 
अमृत हलाहलािें मीलि.” 



 
           

“दाचवलेस हे अचत संुदर तंू 
पचर हे श्यामल चवश्व कोठले? 
कामायिी! सागं त्यामधें 
दडले भेद–रहस्य कोठले?” 

 
“आहे हा श्यामल कमक लोक 
अंधुक अधंारा काहंींसा, 
सघि होतसे अचवज्ञात हा 
धूमपटासम देश काहंहसा. 

 
अचवरत चर्फरे कमकिक्रासम 
हा, बिुिी चियचत–पे्ररिा, 
सवांपाठीं असे लागली 
व्याकुळलेली िवी ईषिा. 

 
श्रम–कल्लोळ असे पीडामय 
हे प्रवतकि महायंत्रािंें, 
क्षिभरही चवश्राम िसे लव 
प्राि गुलाम चक्रयातंत्रािें. 

 
भाव–जगािे सकल िागचरक 
सुखास दुःखीं असे बदलती, 
हहसा गवोन्नत हारातुि 
ताठरले अिु जेचव भटकती. 

 
भौचतकवादी सदेह काहंीं 
करुिी येथें जगूं िाहती, 
चियम भाव–राष्ट्रािे येथे 
दंड जाहले, सवक चवव्हळती. 

 
कचरती कमक, सतंोष िा पचर 
आसूडािें पे्रचरत होउि, 
कमक आिरत जाती अचवरत 
भीचतग्रस्त–से कंचपत होउि. 

 
चियचत िालवी कमकिक्र हें 
तृषाजचित ममत्व–वासिा, 
पाचि–पादमय पिंभतुािंी 
इथें िालते चित उपासिा. 



 
           

इथें सतत संघषक, चवर्फलता 
राज्य िालतें कल्लोळािंें, 
शयकत अंधारीं पळण्यािी 
िळलेलें  चि् समाजािें. 

 
स्थूल जाहले रूप धरोिी 
ही कमािी भीषि पचरिचत! 
आकाकें्षिी तीव्र चपपासा 
ही ममतेिी अचत चिमकम गचत. 

 
इथें शासिादेश घोषिा 
चवजयािा हंुकार ऐकवी, 
इथें भकेुिें चपडलेल्यािंा 
पुन्हा पुन्हा िरिींि लोळवी. 

 
इथें उन्नतीच्या भोक्तत्यािंीं 
दाचयत्व ओढलें  कमांिें, 
जळूि जाळुि चवखरुि पडले 
र्फोड वाहते दीि चजवािें. 

 
ऐश्वयािे साठे सारे 
इथें मृगजळासमाि चदसती, 
क्षचिक भोगभोगात लीि–से 
भाग्यवाि जि पुन्हा अडकती. 

 
महालालसा इथें यशािी 
अपराधािंी दुचिया रचिते, 
अंधपे्ररिेिें पे्रचरतशी 
कत्यामध्ये स्वतःस गिते. 

 
प्राितत्व वािी सधि साधिा 
जल, चहम–उपल इथें बितसे, 
तृषातक आहत होउि जळती 
मर मरूि जगिें शक्तय असे! 

 
लाल चिळ्या ज्वाला काहंींसें 
जाळूि गाळुि इथें ओतती, 
ऐरिीवरी घिाघात ते 
साहुि धातु अमरता घेती. 



 
           

वषा–घि गजूकि कोसळे 
तडी थडी हर घडीस पडती, 
कंुज–काििा तुडचवत बुडचवत 
सचरता सागर–भेचटस पळती.” 

 
“पुरे! दाखवू ंिकोस आचिक 
हें अचतभीषि कमक–जग असे, 
श्रदे्ध! उज्वल असे, काय तें? 
जिु रजतािा पुंजि भासे?” 

 
“ज्ञािके्षत्र तें, जेथें िाथा! 
सुख–दुःखाप्रत मोह खंत िा, 
न्याय येथला अचतशय चिमकम 
ठावें बचुद्धिक्रास दैन्य िा— 

 
अग्स्त–िाग्स्तिा भेद, चिरंकुश 
कचरती हे अिु तकक –युचक्तिें, 
हे चिःसंग, परी मुक्तीशी 
जोंचडचत िातें अिुिािािें. 

 
प्राप्यि लाभे, िव्हेि तृप्ती 
बुद्धी रिुिी भेद वाटते, 
सकल चवभतूी वाळूसमाि 
तृषातक दंचहवर इथें िाटते. 

 
न्याय, तपस्या, ऐश्वयक, यातं 
मरले सारे जीव भासती, 
या ग्रीष्ट्मी मरुदेशीं सुकल्या 
चिझकर–काठंासमाि गमती. 

 
मिोभावें कायक कमािा 
एकचि े्ं समतोल साधती, 
हे चिस्पहृ न्यायासिवाले 
चिज कतकव्या कधी ि िुकती. 

 
थेंब थेंब वाहत्या झऱ्यासम 
अपुले सीचमत पात्र घेउिी, 
हे जीविरस मागत चर्फरती 
अजरामरसे इथें बसोिी. 



 
           

इथें चवभाजि धमकतुळेिें 
अचधकारािंी व्याख्या कचरती 
हे चिरीच्छ, पचर काहंीं जोडुि 
सैल उसासे इथें टाचकती. 

 
कमलसरासम चिजत्व यािंें 
उ्म साग्त्वक तें तें घेतें. 
जीविातला मधुरस जेवी 
मधमाशी ती जमचवत असते. 

 
चटपूर ज्योत्स्िा शरद ऋतूिी 
अंधारसी भेदुि उजळे, 
ही अिवस्था, युगुल–मीलिीं 
चवकल व्यवस्था सदैव उधळे. 

 
पहा सवक ते सौम्य जाहले 
साशकं परी चिज दोषािंी, 
सकेत िालती दंभािे  
भवुई िढता पचरतोषािंी 

 
इथें अस्पशक रस जीवहििा 
िकाि स्पशूक चित साठंू द्या, 
एवढेि बस, िचशबीं तुमच्या 
तृषा! मृषा वचंित होऊं द्या. 

 
समन्वयास्तव जरी चिघाले 
पसरचवती हे घोर चवषमता, 
स्वत्व एक पचर दाचवचत दुसरें 
अचभलाषािंा ये असत्यता. 

 
व्यग्र आंत, पचर शातं बिोिी 
रत शास्त्राचं्या चित्य रक्षिी, 
चवज्ञािपूिक हें अिुशासि 
बदलत जाई हर क्षिोक्षिीं. 

 
हेंि चत्रपुर, जें तुम्ही पाचहलें  
तीि हबदु ज्योचतमकय इतुके, 
सुख–दुःखाचतल कें द्रि अपलेु 
चभन्न सवक हे झाले चकतुकें ! 



 
           

ज्ञाि दूर अन् चभन्न कृतीही 
पूिक मिीषा व्हावी कैसी? 
परस्परािंी भेंट ि होते 
ही चवडंबिा आहे ऐसी!” 

 
महाज्योचतिी उमटे रेखा 
श्रदे्धिें ग्स्मत तींत तरळतें, 
दोघें सुबद्ध झालीं सहसा 
पुिरचप ज्वाला ज्यातं जागते. 

 
खाली वरती लवलवती ती 
चवषम हवते भडकते होती, 
अिंत शून्यीं स्वर्गिम ज्वाळा 
सकला ‘िन्नाʼ देति होती. 

 
प्रलय–पावकािी शचक्त–लहर 
चत्रकोिात त्या उठे उर्फाळूि, 
ब्रह्माण्डातं श्रृंग डमरूिा 
चििाद टाकी अगजग व्यापिु. 

 
चिचतमय चिता भडवते अचवरल 
िृत्यचवन्यास महाकालािा, 
चवश्वरंध्र ज्वाळािंी भरुिी 
खेळे खेळे चवषम कृत्यािा. 

 
चवलीि इच्छा, कृती, ज्ञाि, हे 
स्वप्ि, झोप, जागतृी, जळाले, 
चदव्य अिाहत चििादातं त्या 
श्रदे्धसह मिु तन्मय झाले. 

 
 
 

• • • 
  



 
           

आिंद 
 
 

िालत होते हळू हळू 
तें एक पथक पचथकािंें, 

िद, तटीं चगचरपथावरुिी 
            व    . 

 
सोमलता पाघंरलेला  

धमक प्रचतचिधी वृषभ धवल, 
घाटं चकिचकित तालबद्ध 

ऐचटत धरी मंथर िाल. 
 

वाम करीं िव वृष–रि ू
दुजा करीं चत्रशलू घेउि, 

मािव होता येत सवें 
जिु कातंीि चिघाला लेवुि. 

 
हसहशावकासम अचभिव 

सुडौल होते अंग अंग, 
यौविा ये गंभीरता 

भाव उधळती िवल रंग. 
 

वृषामागुि इडा िाले 
काहंींि िा हंुकारता,ं 

अरुिवसिा संध्याि जिु ं
मौि सवक सूर हरवता.ं 

 
उल्हास उसळतो तरुिािंा 

मृदु चकलचकल तशी चशशूिंी, 
मचहलािंी मंगल गािीं 

चरझचवतीं मिें पहथकािंी. 
 

विगाईपृिीं ओझीं 
वाटिाल खेळतमेळत 

काहंी चशशु धेिूपाठीं 
बसले, तरी होते िचकत. 

 
 



 
           

माता सावंरीत त्यािंा 
सुख वातालाप करोिी, 

‘कुठे िाललो आपिʼ तें 
सागंत होत्या समजवुिी. 

 
एक म्हित होता–“आई! 

तंू कधींिी हेंि सागंते 
आलीि बघा ती जागा 

जेथ मी तुम्हाला िेते, 
 

पचर वाट ि सरते अजुिी 
चवश्रामािें िसे िाम, 

तें तीथक असे तचर कोठे, 
ज्यास्तवें प्रवास अचवराम?” 

 
“ते पुढिे पठार बघ िा 

चजथें देवदारािें वि, 
घि घेती भरूिी प्याला 

घेउिी जयािे चहमकि. 
 

हा उतार आपि जेव्हा ं
सहजि जाऊं उतरोिी, 

मग समोरीि अपलु्याला 
येईल तीथक तें चदसुिी.” 

 
तो इडे समीप जाउिी 

चविचवतो चतला थाबंाया, 
पोरि तो, उत्सुक होता 

आचिक काहंीं ऐकाया. 
 

ती चिज अचिचमष ियिािंी 
पादाग्र चिहाचळत होती, 

जिुं पथदर्गशका बिोिी 
हळू हळू िालत होती. 

 
वदली, “जात असूं आपि 

तो या जगतािा पावि 
साधिा–प्रदेश, कुिािें 

शीतल अचत शातं तपोवि.” 



 
           

 
“कैसे? का ंशातं तपोवि? 

िीट का ंिाहींस सागंत?” 
बालक चविारी इडेला 

ती सागें लव संकोित— 
 

“एकें  चदिीं कुिी मिस्वी 
त्या स्थळीं पातला होता. 

म्हिे जगाच्या ज्वाळािंी 
तो अचत पोळला होता. 

 
होरपळ तयािी भीषि 

पसरली चगरी प्रातंातं, 
त्या विव्याच्या ज्वाळािंी 

झालें  हें कािि अशातं. 
 

मग त्यािी अधांचगचि ती 
धंुडीत पातली तयास, 

पाहुिी अवस्था त्यािी  
ियिीं करुिेिा पावस. 

 
तीं आसवेंि झाली मग 

वरदाि कचरत जग–मंगल, 
चिमाले सारे ताप, वि 

जाहलें  हचरत सुख–शीतल. 
 

चगरी चिझकर पुन्हा खळाळुि 
रु्फलवती विश्री चहरवी, 

शुष्ट्क तरू येती बहरुि 
लाल लाल रु्फटे पालवी. 

 
तें युगुल तेथें बसोिी 

संसृचतिी सेवा कचरतें, 
संतोष समाधािािें 

सकल दुःख तापा हचरतें. 
 
 
 
 



 
           

चतथें महाऱ्हद अंचत चिमकल 
जे महििी तृषा भागवी, 

मािस म्हिती म्हििु तया 
चतथें, जाइ तो सुख चमळवी.” 

 
“मग या वृषास का ंउगाि 

कहर धरूि असें िालचवसी, 
का ंि बसैशी याच्यावर 

का ंउगाि देह चशिचवशी?” 
 

“सारस्वत िगर चिवासी 
आपि आलों याते्रला, 

हा व्यथक चरता जीविघट 
पीयुष जलें  भरण्याला. 

 
असे वृषभ धमकप्रचतचिधी 

यास देऊं तेथे सोडुि, 
चिरमुक्त असो हा चिभकय 

स्वच्छंद सदा सुख पावुि.” 
 

सावरेल सकल प्रवासी 
होता पुढे उतार र्फार, 

समतल घाटामधूि त्या 
विसंपदा चहरवीगार. 

 
श्रम, ताप, आचि वाटशीि 

क्षिाधात झाले पसार, 
समोर चवराट धवलचगरी 

चवलसे चिज तेजें अपार. 
 

पायथा मिोहर त्यािा 
श्यामल तृिराजी लहरे, 

िव कंुज गुहाघर सुंदर 
त्या सरोवरािें बहरे, 

 
काििीं मजंरी िािा 

चहरवी, चपवळी, रागंोळी, 
ऋतुकालोद्भव सुमिािंी 

झाचकयल्या लता डहाळी. 



 
           

पाहती प्रवासी थाबंुि 
तें अिुपम मािसरोवर, 

मृग चवहगा अचतसुखदायी 
छोटेसें चवश्व मिोहर. 

 
जिु पािूच्या कोंदिात 

बसचवले चहऱ्यािें पािी, 
लघु आरसा चिसगािा 

वा चिचद्रत राका रािी. 
 

चदिकर दडे िगामागे 
शचशहबब िढे गगिातं, 

अज्ञात आस धरूिी ग्स्थर 
कैलास सचंधप्रकाशातं. 

 
वल्कलवसिा संध्या ती 

सराजवळ आली होती, 
कदंब रसिा लेवुि जिु ं

तारे माळुि घाली होती. 
 

चवहगवृदं कचरती चकलचबल 
हंसािा िाले कलवर, 

चकन्नरींिा स्वर चििादे 
िभीं घुमते ताि अचभिव. 

 
मिू बैसले ध्यािमग्ि 

त्या मािसतीरीं चिमकळ, 
सुमिािंी ओंजळ भरुिी 

श्रद्धा उभी होती जवळ. 
 

श्रदे्धिें रु्फलें  उधळता ं
शत शत मधुपािंें गंुजि 

व्याचपतें मिोरम गगिा 
मिु तन्मय, परी बिेैि. 

 
मग सोमवाही वृषभही 

मंजुळ घंटािाद कचरत 
चिघाला इडेच्या संगें 

मािवही चिघे घाईत. 



 
           

होय, िुकली होती इडा 
पचर क्षमा ि िाहती होती, 

तें दृश्य डोळे भरोिी 
पाहण्यास आतुर होती. 

 
प्रकृचत मीलिें पुलचकत 

तो िेति पुरुष पुराति, 
चिज शचक्त–तरंगीं उसळे 

हषक–सागरीं उदे्वलि. 
 

श्रदे्धच्या माडंीवरती 
बैसे मािव जावोिी, 

ठेचवते इडा िरिावंर 
माथा पलुचकत होवोिी. 

 
गहहवरूिी वदे, “मम भाग्य 

मी आल्यें येथे िुकुिी, 
हे देवी! तुझीि ममता 

आचि मज इथें खेिुिी. 
 

भगवती! अता ंकळलें  ग 
खरेंि मी होत्यें अजाि, 

सकला मी चवसरत होत्यें 
हा एकि मला अचभमाि. 

 
बिवोिी एक पचरवार 

योते्रसी आम्ही आलों, 
ऐकुि हें चदव्य तपोवि 

अघ वाचरल म्हििुी धालों.” 
 

मिु हकचित मंद हंसोिी 
कैलास चतला दाखचवती, 

वदती, “येथें कोिीही 
परका ि कुिाला गिती. 

 
मी ि अन्य, स्वजि िा कुिी 

सकल असु अपलेु आपि. 
तुम्ही सवक अवयव माझे 

यातं तरतम भेद मुळी ि. 



 
           

शापबद्ध िा कुिी इथें 
तापदग्धही िसे कुिी, 

जीविधरा समतल येथें 
सारे असती समरसुिी. 

 
िैतन्य–सागरी जीवि हें 

लहरींसमाि चवखुचरत, 
व्यचक्तत्व छाप घेउि लव 

उभे आकार चिज चिर्गमत. 
 

या ज्योत्स्िेच्या सागरात 
बुडबुड्यासंम रूप धरोिी, 

िक्षत्रें चदसतीं येथें 
अपुली आभा िमकवुिी, 

 
तैसा अभेद सागरात 

प्रािािंा सृचष्टक्रम हा, 
सवात चमसळुिी रसमय 

राहतो भाव असीम हा. 
 

चिज सुखदुःखािंी पलुचकत 
हे चवश्व मूतक सिरािर 

चिचतिें चवराट ति मंगल 
हें सत्य सतत चिर सुंदर 

 
सेवा ि कधीही परकी 

ती चिज सुखसृष्टी आहे, 
अपुल्याि अिुरेिूत 

दै्वत हीि चवस्मचृत आहे. 
 

मम जािीव मीपिािी 
सवकस्पशी झालेली, 

सवक चभन्न पचरग्स्थतींिी 
मचदर घोट ती प्यालेली. 

 
चिशा–िेत्रपुटीं सुषुप्ती 

उषा–ियिातं घ्या जागुि, 
चदसावीत संुदर स्वप्िें 

गंुता झाल्या अलकातुि. 



 
           

िेतिािा साक्ष मािव 
चिर्गवकार व्हावा हंसुिी, 

खोल खाली रुतत जावा 
मािसाच्या मधुमीलिीं? 

 
चवसरुि सकल भेदभाव 

सुखदुःखाच्या अचभव्यक्तीत 
मािवा वद! ‘हा मी असाʼ 

चवश्व पाही घरकुल होत.” 
 

श्रदे्धच्या मधु अधरींच्या 
साि छािशा त्या रेखा 

रागारुि चकरिकलासंम 
उमलल्या बिुि ग्स्मतलेखा 

 
ती कामायिी जगािी 

मंगल कामिा एकली 
दीचप्तमाि होती प्रमुचदत 

मािस–तहटिी विवलेी. 
 

ती चवश्विेतिा पलुचकत 
प्रचतमाि पूिक कामािी, 

जिु अथागं महाऱ्हदात 
चवपुलता चिमकळ जलािी. 

 
ज्या मुरलीच्या िादािें 

हें शून्य होतें रागमय, 
ती कामायिी चवहसते 

िरािर होतसे तन्मय. 
 

क्षिात होती पचरवर्गतत 
अिु अिू चवश्वकमळािे, 

हहदळती हपगट पराग 
आिंद–सुधा–हषािे. 

 
अचत मधुर वाहतो वारा 

गंध तुषारुिी थेंबात, 
केसरा स्पशुकिी आला 

रज झाले सुखकर रंचजत. 



 
           

जिु तो मादक मुकुलािंा  
मादक चवकास करोचिया 

आला अस्पृष्ट अधरािंीं 
चकती िुंबिें घेउचिया. 

 
चथरकतो, थाबंतो मुरकत 

जिुं काहंी असे चवसरला, 
िव किक–कुसुम–रज धूसर 

मकरंद जलदासम रु्फलला. 
 

विलक्ष्मीिें जिु हशपले 
सडे पराग केसरािे, 

वा हेमकूट चहमजलात 
प्रचतहबब पाही स्वतःिे. 

 
संसृचतच्या मधु चमलिािे 

उच्छ  वास एका सुरात, 
िील िभागंिीं चिघाले 

िवी मंगल गािी गात 
 

वल्लरी ितकिीं रमल्या 
पसरल्या लहरी सुगधंी, 

मुरलीच्या रंध्रामधुिी 
सवांवर िढली धंुदी. 

 
मदमस्त होउिी  मधुकर 

िुपुरासंम गंुजि कचरती, 
झंकार वाचि–वीिेिे 

शून्यास भरूि चझरपती. 
 

उन्मादक वसतं वारा 
वाहतो, थाबंतो मधुिी, 

पचरमळात न्हातो चपकरव 
अन् धरा सुमि–वृष्टींिी. 

 
रेशमी  वसि झुळझुळते 

चवश्वसुंदरीच्या तिुवर, 
वा मादक गोड चशरचशरी 

येते संपूिक धरेवर. 



 
           

सुख सहिर दुःख चवदूषक 
करुचिया चविोदी अचभिय, 

चवस्मृतीपटाच्या मागे 
दडला होता जिु चिभकय. 

 
शाखाशाखावंर मधुमय 

मृदु मुकुलािंी जिुं झालर, 
रसगंधािंी प्ररु्फल्ल सुम 

हळूहळू बरसती भवूर. 
 

चहमखंड रचश्मयुत होउि 
मचि–दीप प्रकाश पसरवी, 

आदळूि समीर तयावंर 
अचत मधुर मृदंुग वाजवी. 

 
संगीत चििादे मिहर 

मुरली वाजे जीवहििी, 
संकेत कामिा बिुिी 

दाखवी चदशा चमलिािी. 
 

रश्मी जिुं होत अप्सरा 
िाितात अंतचरक्षात, 

गंधािा किकि विेिु 
िवल रंगमंि रितात. 

 
जिुं मासंल झाली होती 

चहमवती प्रकृती पाषािी, 
त्या रसावतकिीं  चवव्हळ 

होती हासंत कल्यािी. 
 

तो िदं्रचकरीट चहमालय 
स्पंचदतसा पुरुष पुराति, 

मािसीं  लहर–गौरीिें 
पाहतो सुकोमल ितकि. 

 
पारिें चर्फटे ियिािंें 

त्या चवमल पे्रम ज्योतीिें, 
सकलािंी ओळख पटते 

आपुल्याि कलाकलािें. 



 
           

जड िेति सारा समरस 
सुंदर साकार जाहला, 

िैतन्य एकिी चवलसे 
आिंद अखंड दाटला. 

 
 
 

• • • 


