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वििेदि 
 
चहदी महासागराि भारिापासून हजारो मलै दूर मॉहरशस बेिं इिर द्वीपसमूहासंह गेली असंख्य वर्ष े

अस्स्ित्वाि आहे. िारश ेवर्षांपूवी या मॉहरशस बिेंावर फक्ि डोडो नावािा पक्षी इिर पश पक्षयासंह रहाि 
असे. सोळाव्या-सिराव्या शिकापासून पोि यगीज, डि, इंग्रज, फ्रें ि या साम्राज्यवाद्ाचं्या वासाहहिक स्पधा 
स रू झाल्या आहण मॉहरशस बेिंावर या वसाहिवाद्ाकंडून त्यानंी अगोदरि ज्या देशाि सत्तास्पधा स रू 
केल्या होत्या त्या देशािंील माणसे वठेहबगार मजूर म्हणून नेली. फ्रें ि व इंग्रज याचं्यामध्ये सत्तास्पधा 
भारिाि स रू झाली व चहदी महासागरािील मॉहरशस बिें ऊसािे बेिं म्हणून त्यानंी हनवडले. त्याि काळाि 
पहाडाचं्या व नद्ाचं्या या हनसगयस ंदर बेिंावर जमीन कसण्यासाठी भारिािील हबहार, िामीळनाडू, आंध्र व 
महाराष्ट्रािून बोिंी भरभरून वठेहबगार मजूर स्त्री-प रुर्ष, म ले, मॉहरशस बिेंावर नेण्याि आली. आज १९८४ 
साली भारिीय लोकानंा या बेिंावर स्थलािंहरि म्हणनू जाऊन दीडश े वर्ष े प री होि आहेि. या बेिंावर 
आजिे मॉहरशस देशािे िरुण व धडाडीिे पंिप्रधान अहनरुद ध जगन्नाथ याचं्या नेिृत्त्वाखाली–मॉहरशस–
१५० वर्षे भारिीय स्थलािंहरिािंी हे वर्षय १ ऑक्िंोबर १९८४ पासून ३१ मे १९८५ पयंि राष्ट्रीय व 
आंिरराष्ट्रीय पािळीवर साजरे होि आहे. 

 
मॉहरशस बिेंावर इिर भारिीय भाहर्षकाबंरोबर मराठी भाहर्षक समाज गेली हदडश े वर्ष े वास्िव्य 

करून आहे. आज मॉहरशस बेिंावरील मराठी समाजािी लोकसंख्या पन्नास हजाराच्या जवळपास आहे. या 
मराठी लोकानंी आजवर मॉहरशस बेिंावर आपली मराठी भार्षा, महाराष्ट्रािी लोकससं्कृिी, उत्सव परंपरा 
व दशाविारासारखे लोकनाट्य हिंकवनू ठेवले आहे. इ. स. १९६४ सालापासून मॉहरशस देशाच्या 
हशक्षणक्रमामध्ये मराठी भारे्षच्या अभ्यासािा समावशे झाला आहे. आज मॉहरशसमध्ये स मारे सत्तर मराठी 
भारे्षच्या शाळा असून शभंराच्यावर मराठी हशक्षक-हशहक्षका मराठी भारे्षच्या अध्यापनािे काम करिाि. 
मॉहरशसिे भिूपूवय पंिप्रधान व हवद्मान गव्हयनर जनरल माननीय डॉ. सर हशवसूागर रामग लाम याचं्या 
कारहकदीि मॉहरशमधील पौवात्य हवद्ांिा अभ्यास व सशंोधन करणारी ‘महात्मा गाधंी संस्था’ १९७५ साली 
स्थापन झाली. भारिाच्या पंिप्रधान माननीय इहंदरा गाधंी यानंी या संस्थेिे उद्घािंन केले होिे. ‘महात्मा 
गाधंी संस्थे’ि गेली काही वर्ष ेमराठी भार्षा व पाठ्यप स्िक मंडळािे कायालय मॉहरशस बेिंावरील मराठी 
भारे्षच्या व साहहत्याच्या हवकासािे काम करीि आहे. धमा गोचवद, देवजी पडीया, संजय आनंद, श्रीमिी 
दयाबाय बाबाजी, प ष्ट्पाजी नारू, सौ. रत्नाबाय बापू अशी मराठी अध्यापक व लेखक मंडळी या हवभागाि 
अहधकार पदावर आहेि. ‘मॉवरशस मराठी मंडळी िेडरेशि’ ही मॉहरशस बिेंावरील मराठी समाजािी 
प्राहिहनहधक संस्था आहे. महाराष्ट्रामध्येही ‘महाराष्ट्र मॉवरशस वमत्र मंडळ’ ही संस्था गेले दीड शिक 
मॉहरशस देशािील भारिीय समाजासाठी महाराष्ट्राि काययरि आहे. या मंडळािफे मॉहरशसमधील कवी व 
लेखक धमा गोचवद, देवजी पडीया, सदानंद हभवाजी, सदाहशव गोचवद जगिाप यािें ‘मोरस मराठी’ 
भारे्षिील साहहत्य महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृती मंडळाला उपलब्ध झाले आहे. सदाहशव गोचवद या 
आज ऐंशी वर्ष े वयाच्या गृहस्थानंी आपले आत्मकथन हलहहले आहे. धमा गोचवद यानंी ‘माहेरी गेली’ ही 
कहाणी हलहहली आहे. देवजी पडीया व सदानंद हभवाजी यांनी एकाहंकका व नािंके हलहीली आहेि. 
हशवाय मॉहरशस बिेंावरील दशाविारािी मराठी संहहिाही मंडळाला प्राप्ि झाली आहे. मॉवरशस–१५० िर्ष े
भारतीय स्थलातंवरताचंी– हे वर्षय साजरे होि असिाना महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृिी मंडळाला 
मॉहरशसमधील या मराठी लेखकमंडळींिी प स्िके प्रकाहशि करिाना हवशरे्ष आनंद होि आहे. ‘मोरस 
मराठी’ भार्षा ही स द्धा मूळ मराठी मािृभारे्षच्या अस्स्ित्वािे एक अभ्यसनीय अंग बनले आहे. अभ्यासकानंा 
ही प स्िके हवशरे्ष उपय क्ि ठरिील असे मला मनःपूवयक वािंिे. 



 

          

 
  सुरेन्द्द्र बारकलगे 

  अध्यक्ष, 
  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृिी मंडळ. 
४२, यशोिि   
मंुबई-४०० २०   
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‘मोरस मराठी’ आवि मॉवरशसमिील मराठी भावर्षक लेखि 
 

‘महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृती मंडळा’चे अध्यक्ष व माझे स्नेही डॉ.स रेन्द्र बारचलगे यानंी 
मॉहरशस बिेंावरील मराठी माणसािंी कहाणी माझ्याकडून नीिं ऐकून घेिली. मी माझ्या मॉहरशस 
बेिंावरील म क्कामाि हलहहलेली माझी ‘मॉवरशस डायरी’ देखील त्यानंी समजावनू घेिली. मॉहरशस 
बेिंावरील मराठमोळ्या माणसानंी गेली दीडश े वर्ष े हिंकव न ठेवलेली आपल्या पूवयजािंी मराठी भार्षा—
हििा इहिहास डॉ. बारचलगे यानंी माझ्याकडून ऐकला. मी मॉहरशस बिेंावरील वयोवृद्ध, मध्यमवयीन व 
िरुण हपढीच्या स्त्री–प रुर्षानंा प्रत्यक्ष भेिूंन गोळा केलेल्या त्याचं्या संभार्षणाच्या व त्यानंी गाऊन 
दाखहवलेल्या मराठी गीिाचं्या व लोकगीिाचं्या माझ्याकडील ध्वहनहफिी डॉ. बारचलगे यानंी अभ्यासपूवयक 
ऐकल्या. आहण मॉहरशस बिेंावरील आजवर हिंकून राहहलेली मराठी भार्षा व िेथील मराठी मंडळींनी 
बेिंावरच्या आपल्या स्विंत्र राष्ट्रािील आिंरराष्ट्रीय बह भार्षाचं्या वािावरणाि जोपासलेली आपली मराठी 
भार्षा,–हिला नंिर जे ‘मोरस मराठी’ भारे्षिे स्वरूप प्राप्ि झाले–िी स द्धा डॉ. स रेन्द्र बारचलगे यानंी 
आपलीि मराठी भार्षा म्हणनू ‘सावहत्य संस्कृती मंडळा’ साठी स्वीकारली, हे मी ‘मोरस मराठी भारे्ष’िे 
महद भाग्य समजिो. त्याबद्दल डॉ. बारचलगे यानंा ‘मॉहरशस बेिंावरील ‘मॉवरशस मराठी मंडळी 
िेडरेशि’च्या विीने व आमच्या म ंबईिील ‘महाराष्ट्र मॉवरशस वमत्र मंडळा’च्या मी विीने धन्द्यवाद देिो. 

 
१९६७ सालच्या सप्टेंबर महहन्द्यािि मी मॉहरशस बेिंावर पहहल्यादंा पाऊल िंाकले. महाराष्ट्रािील 

थोर व कियबगार सकय स महर्षी कै. नारायणराव वालावलकर याचं्या ‘धी गे्रिं रॉयल सकय स’ बरोबर पूवय 
आहफ्रका खंडाि एक पत्रकार व लेखक म्हणून प्रवास करण्यािी सधंी नारायणरावानंी मला हदली होिी. 
मोंबासाहून एका खास डि महासागरी जहाजािून आठ नऊ हदवस चहदी महासागरावर िरंगि मी एका 
संध्याकाळी मॉहरशस बेिंाच्या पोिंय ल ईस या बंदराि येऊन थडकलो होिो. मग आमिा सकय सिा िळ 
मॉहरशस बेिंावरील कॉरोमॉडेल या स्थळावर पडला होिा. गंमि म्हणजे पहहल्या आठदहा हदवसाि सगळे 
मॉहरशस ‘धी गे्रिं रॉयल सकय स’च्या िार खाबंी भव्य िंबूि येऊन लोिंि होिे आहण मी िे जवळून हनरखून 
पहाि होिो. मग हळूहळू मॉहरशसच्या लोकजीवनाि मी रस घेऊ लागलो. मॉहरशसच्या पंिप्रधानापंासून िो 
मंत्रीमंडळ आहण संसद सदस्यापंयंि मला माणसे भेिंि गेली. मी त्यानंा भेिंि राहहलो. त्यावळेिे दोन 
संसद सदस्य माननीय हशवा बापू व गणू गंगाराम मला भेिंले आहण मॉहरशस बिेंावरील मराठी मंडळींशी 
माझा जवळिा व हजव्हाळ्यािा ऋणान बधं जडि गेला. िेव्हाि मला मॉहरशस बिेंावरील िारी पहाडा 
हदशानंा हवख रलेल्या व ऊस-शिेमळ्याि मजूर म्हणून काम करणाऱ्या व अन्द्य व्यवसायी मराठी माणसानंा 
प्रत्यक्ष त्याचं्या घरी जाऊन भेिंण्यािी, त्याचं्याशी बोलण्यािी, त्यािें जीवन समजून घेण्यािी संधी गणू 
गंगाराम व हशवा बापू या बेिंावरील ज्येष्ठ नेत्यानंी व समाजकाययकत्यांनी प्राप्ि करून हदली. मॉहरशस 
बेिंावरील मराठी समाजाि जन्द्माला आलेला व ज्यािा वशंज बाबल्या साविं हा चसध द गय हजल्यािील 
साविंवाडी पहरसरािील माणगाव भागािून एक बेठहबगार मजूर म्हणून दीडश े वर्षांपूवी या बिेंावर 
गेलेला–िो मॉहरशसमधील नामविं लेखक, हविारविं, कथा-कादंबरीकार व इहिहासािा हशक्षक–आनंद 
साविं मल्लू या बेिंावर मला भेिंला. ‘मॉहरशस मराठी मंडळी फेडरेशन’िा धडाडीिा िरूण काययकिा, 
त्यािा भाऊ हवरजानंद मल्लू व सगळे मल्लू क िं ंब, त्यािंी आई सयाबाई, त्यािें वडील, त्यािंा पहरवार मला 
भेिंला. मॉहरशस बिेंावरील माझ्या पहहल्या अडीि महहन्द्याचं्या म क्कामाि मॉहरशसमधील भारिीय 
समाजािी मी बरीि माहहिी प्रत्यक्ष भेिंीगाठीिून, संवादािून व हनरीक्षण व अभ्यासािून गोळा केली. माझी 
‘मॉवरशस डायरी’ अद्यावि हलहहली. मग म ंबईला परि आल्यावर ‘महाराष्ट्र िंाईम्स’ मध्ये एक दीघय 
लेखमाला हलहून या स्वप्नहनळ्या बिेंावरिी मराठी माणसािंी कहाणी मी महाराष्ट्राला साहंगिली. 



 

          

महाराष्ट्रीय माणसानंा िी कहाणी वािून प्रथमि मॉहरशस बिेंावरील मराठी माणसािें जीवन समग्र व 
स स्पष्ट असे आकलन झाले. नंिर ‘महाराष्ट्र मॉवरशस वमत्र मंडळा’ची स्थापना म बंईि झाली. म ंबई मराठी 
गं्रथसंग्रहालयािे त्यावळेिे संिालक, संघिंक व काययकिे कै. वास देवराव भिं यािें मला मोठे सहाय्य 
झाले. 

 
याि माझ्या पहहल्या भेिंीि एके हदवशी सकय शीि माझा पत्ता काढीि धमा गोचवद हा मराठी भारे्षिा 

हशक्षक मला भेिंायला आला. उंि, देहाने भरलेला, कष्टकरी समाजाच्या सवय ख णा अंगावर प्रकिं 
करणारा, लालसर वणय पण देखणा सिेज िेहरा, डोळे पाणीदार व भाव क, मॉहरशस बेिंावरील पािात्य 
पद धिीप्रमाणे त्याने सूिं-बूिं घािलेला, भव्य कपाळ आहण डोक्यावर काळेभोर केस व्यवस्स्थि चविरलेले. 
हशवाय िो िागंले मोरस मराठी बोलि होिा. त्याने बेिंावरील मराठी हशक्षणािी व हशक्षकािंी पहरस्स्थिी 
मला हवशद करून साहंगिली. आपल्या मराठी भारे्षि हलहहलेल्या कहविा व कथा त्याने मला वािायला 
हदल्या. मी जणू क णी त्यािा वर्षान वर्ष ेहरवलेला नािेवाईकि त्याला भेिंलो होिो. धमा गोचवद बोबहेसन 
सारख्या शहरापासून (हजथे आमच्या सकय सिा िळ पडला होिा) दूर खेड्याि रहाि होिा. त्याच्या 
बोलण्या-िालण्या वागण्यािून त्याने मला एक हवलक्षण ििंका लावला. मलाही वािूं लागले की, माझाही 
क णी य गान य गे फारकि झालेला महाराष्ट्र, मराठी भार्षा, मराठी साहहत्य यािंा वशंज प न्द्हा मला 
अद भ िपणे या बिेंावर भेिंला. ‘महाराष्ट्र िंाईम्स’ मध्ये मी हलहहलेल्या लेखमालेि धमा गोचवदच्या मॉहरशस 
देशाला उदे्दशून हलहहलेल्या मोरस मराठी कहविा या आवजूयन समाहवष्ट केल्या होत्या. म ंबई आकाशवाणीवर 
मी मॉहरशस भेिंीवर िीन व्याख्यानािंी माला ग ंफली. त्यावळेी धमा गोचवदच्या कहविा मी पेश केल्या व 
श्रोत्यावंर त्यािंा एक भावहनक प्रभाव पडलेला मला आढळून आला. 

 
इ. स. १९७९ साली महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आमंत्रणावरून मॉहरशस बिेंावरील मराठी 

मंडळीिे एक प्रहिहनधी मंडळ श्री. पे्रम लक्षमण याचं्या नेिृत्वाखाली म ंबईला आले. त्या मंडळाच्या 
प्रहिहनधीिे म ंबई, प णे व अन्द्य हठकाणी भरघोस स्वागि झाले. महाराष्ट्र राज्याने मॉहरशसमधील मध्यम 
पहरस्स्थिीिील मराठी म लाम लींना महाराष्ट्राि येऊन उच्च हशक्षण घेण्यासाठी सोयी-सवलिी उपलब्ध 
करून देण्यािे आश्वासन हदले. या प्रहिहनधी मंडळाबरोबर देवजी पडीया हा मॉहरशमधील नािंककार, 
कवी व मराठी भारे्षिा हशक्षक आलेला होिा. दरवर्षी ‘मॉहरशस मराठी मंडळी फेडरेशन’ िफे मॉहरशस 
बेिंावर १ मे रोजी ‘महाराष्ट्र वदि ि छत्रपती वशिाजी महाराज उत्सि’ राष्ट्रीय पािळीवर साजरा केला 
जािो. इ. स. १९८० साली १ मे रोजी साजरा होणाऱ्या या समारंभािा प्रम ख पाह णा म्हणून ‘मॉहरशस मराठी 
मंडळी फेडरेशन’ ने मला मॉहरशस बेिंावर आमहंत्रि केले. त्याप्रमाणे मी या द सऱ्या मॉहरशस भेिंीि बिेंावर 
दहा आठवडे म क्काम केला आहण हवशरे्षि सखोल व व्यापक अशी मराठी समाजािी माहहिी मी मराठी 
माणसाच्या वस्िीि घरोघरी जाऊन हमळहवली. माझी ही संशोधनात्मक कामहगरी सफल व्हावी म्हणनू 
‘मॉहरशस मराठी मंडळी फेडरेशन’ने मला अव्याहि सवय प्रकारिे सहाय्य हदले. हशवाय मॉहरशसनमधील 
‘महात्मा गाधंी संस्थे’ि िेथील अहधकारी वगाने व ‘मॉहरशस लेखक संघा’िे काययवाह प्रा. आनंद साविं मल्लू 
याचं्या मागयदशयनाने मी महाराष्ट्रािून मॉहरशस बिेंावरि स्थलािंहरि झालेल्या मराठी माणसािंी राखून 
ठेवलेली इगं्रजी अमदानीिील बरीिशी दप्िरे ध ंडाळली. त्यािंा अभ्यास केला, हवस्िृि िंीकाहिंप्पणी 
केल्या. ‘मॉहरशस देशा’ वरील माझ्या आगामी गं्रथाि त्याबद्दल सहवस्िर मी हलहहणारि आहे. या माझ्या 
द सऱ्या म क्कामाि मॉहरशस बिेंावरील मराठी भाहर्षक लेखक, कवी, लोकनाट्यकार, लोककलाकार मला 
भेिंले व मराठी माणसानंी या बेिंावर जोपासून ठेवलेल्या ‘दशाविारी’ लोककलेिी मूळ संहहिा मला 
हमळाली. हििे उपासक असे ज ने नव ेकलाकार मला भेिंले. धमा गोचवद, देवजी पडीया, सदानंद हभवाजी, 



 

          

प ष्ट्पाजी नारू, बाळशिें गोपाळ, सौ. रत्नाबाय बापू, सदाहशव गोचवद जगिाप, हशवाजी सोनीया, रास माल्ल,ू 
रूपसेन देवजी, िंत्रसेन बाप्पू हन इिर लेखक व कलाविं मंडळी मला भेिंली. 

 
‘माहेरी गेली’ ही आपली एक जाडजूड वहीि रेखीव देखण्या अक्षराि मराठीि हलहहलेली मोरस 

मराठी कहाणी धमा गोचवद यानंी मला वािायला हदली. धमा गोचवद आिा पहंडि धमा गोचवद झाले आहेि. 
‘महात्मा गाधंी संस्थे’िील ‘मराठी भार्षा पाठ्यप स्िक मंडळ’ हवभागाि िे काम करिाि. मॉहरशस बिेंावर िे 
भारिीय समाजािील धार्ममक हवधी व लग्न सोहळे अहधकृि प्रहशहक्षि धमयपहंडि म्हणून पार पाडिाि. 
पन्नाशीि आलेले धमा गोचवद यािें पूवयज महाराष्ट्रािून शभंर दीडश ेवर्षांपूवी या बेिंावर गेले. काही आठदहा 
वर्षांपूवी महाराष्ट्र सरकारने मॉहरशस बिेंावरील मराठी भारे्षच्या हशक्षकानंा पनवले येथील ‘प्राथहमक 
हशक्षक प्रहशक्षण महाहवद्ालया’ि मराठी हशक्षक प्रहशक्षणािी सधंी उपलब्ध करून हदली होिी. त्यावळेी धमा 
गोचवद, देवजी पडीया, सदानंद हभवाजी व अन्द्य हशक्षक-हशहक्षका महाराष्ट्राि आल्या होत्या. आपल्या 
पूवयजािंी भमूी त्यानंी भस्क्िभावाने पाहहली. आज मॉहरशस बेिंावर सरकारमान्द्य व खासगीहरत्या 
िालहवलेल्या सत्तर मराठी शाळा असून स मारे शभंर हशक्षक-हशहक्षका त्या शाळािूंन अध्यापक म्हणून काम 
करिाि. इ. स. १९६४ सालापासून मॉहरशस बेिंावरील प्राथहमक हशक्षणक्रमाि मराठी भारे्षिा, चहदी, 
िेलग,ू िामीळ, भोजप री या भारिीय भार्षाबंरोबर समावशे करण्याि आला. आिा गेली पधंरा वर्ष ेमॉहरशस 
बेिंावर ‘महाराष्ट्र साहहत्य पहरर्षद’ स्थापन झाली असून हिच्यािफे शहनवारी व रहववारी मराठी भारे्षच्या 
हवहवध उच्च परीक्षासंाठी खास वगय घेिले जािाि. मॉहरशस आकाशवाणी व दूरदशयनवर मराठी भारे्षिे 
काययक्रम सादर होिाि. मॉहरशस बेिंावरील मोरस मराठी भार्षा, त्या भारे्षिील बोलणे व हलहहणे, हे एक 
भार्षावास्िव आहे. 

 
‘माहेरी गेली’ ही धमा गोचवद यािंी कहाणी मॉहरशस बेिंावरील पूवेकडील अशा एका दािं व 

अरण्यग्रस्ि काळ्या नदीच्या पहरसराि पडिे, की िी स्थलकाळपाव े या संदभाि समजून घेण्यासाठी 
मॉहरशस बेिंािी भौगोहलक रिना स ब द्ध वािकाने समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘िामाहरन ब’े चकवा 
िामारीन चकवा िामार खेडेगावाि व ल मोने, शामारेल, बे ज्यूकँप, या घनदािं व चहदी महासागराला 
रूरभीर्षणपणे हभडलेल्या पहाडी भागाि धमा गोचवद याचं्या कथेिील मराठी पाते्र वावरिाि. मराठी माणसे 
प्रथम बोिंी भरभरून जेव्हा हरिटहिंश दलालानंी मॉहरशस बेिंावर नेली व त्यानंा राहण्यासाठी बिेंावरील 
स्थळािंी हनवड करण्यािी सधंी हदली िेव्हा मराठी मज रानंी ‘काळी नदी’ व हििा पहाडी प्रदेश पसंि केला. 
त्यािे एक कारण म्हणजे महाराष्ट्रािून आलेल्या या मराठी मंडळींना हा पहाडी हवभाग सयारी पवयिाचं्या व 
भीमाकृष्ट्णागोदा नदीच्या प्रदेशासारखा थेिं वािंला. आज या काळ्या नदीच्या प्रदेशाि त्यावळेिे मराठी 
समाजािे नेिे व रष्टे कै. लक्षमणराव व सौ. भागीरथीबाई पवार यानंी बाधंलेले ‘हवठोबा रख माई’िे देऊळ 
ऐंशी वर्ष ेउभे आहे. धमा गोचवद या पहरसरािील मराठी माणसाचं्या जीवनाशी ‘जो होय एक स खद :खपणी 
गडी िो’ असे समरस झालेले आहेि. या बेिंावरील कष्टकरी, कामकरी खेडूि मराठी स्त्रीप रुर्षािंी, िरुण-
िरुणींिी अद भ ि कहाणी धमा गोचवद यानंी आपल्या अद भ ि व अहभजाि मोरस मराठी भारे्षि सजीव 
साकार केली आहे. ‘माहेरी गेली’ या कथेिील काहीसे गूढ, अद भ ि व अमूिय वािावरण धमा गोचवद थेिं 
नेऊन मानवी स खद :खाच्या आंिहरक पण अनाकलनीय वास्िवाला हवलक्षण प्रत्ययकाहरकिेने व 
कलात्मकिेने नेऊन हभडहविाि. हजारो मलैावंरच्या चहदी महासागराच्या पोिंािून कधीकाळी प्रिंड भकंूप 
होऊन जलपृष्ठावर आलेल्या मॉहरशस बिें नावाच्या इवल्याशा भखंूडावर वावरणारी ही कष्टकरी माणसे 
एका आपल्या भिू, वियमान व भहवष्ट्यकालीन भहविव्याशी जशी हनगहडि आहेि िशीि एका हवहशष्ट 
समाजरिनेिही त्यािें सामाहजक, मानहसक व आस्त्मक पोर्षण झाले आहे. िशािही जािपाि हिंकून राहिे 



 

          

पण हिला छेद हमळि जािो. धमा गोचवद यानंी केलेला मोरस मराठी समाजािील लोकगीिािंा वापर 
त्याचं्या कहाणीला उत्किं भावहनक पहरमाणे प्राप्ि करून देिो. खरोखर डॉ.स रेंर बारचलगे यानंी ही 
कहाणी ‘महाराष्ट्र राज्य साहहत्य व संस्कृिी मंडळा’िफे प्रकाहशि करून मोरस मराठी भारे्षला व मोरस 
मराठी माणसाला सासं्कृहिक व साहहस्त्यक उत्थापन हदले आहे. 

 
मोरस मराठी लेखनािे स्वरूप ठरहविाना मॉहरशस बिेंावर प्रिहलि असलेल्या बेिंावरील मराठी 

माणसाचं्या वगेवगेळ्या वस्िींिील मराठी बोलींच्या लकबी व िऱ्हा अभ्यासकाला प्रत्यक्ष श्रवणमाध्यमािून 
लक्षाि घ्याव्या लागिील. मोरस मराठी भारे्षिे एक वैहशष्ट्ट्य नेहमीि ठळकपणे जाणविे. िे म्हणजे ज न्द्या 
हपढीिील वयस्कर स्त्रीप रुर्ष मंडळी जी मोरस मराठी भार्षा बोलिाि व हलहीिाि त्या मराठीिा ढंग 
शिकापूवीच्या महाराष्ट्रािील कामकरी, कष्टकरी, शिेकरी व क णबाऊ लोकाकंडून बोलल्या जाणाऱ्या 
मराठमोळ लोकबोलीिाि हिंकून राहहला आहे. या उलिं मॉहरशस बेिंावरील मराठी समाजािील नव्या 
हपढींिे मराठी भारे्षिील बोलणे काहीसे इंग्रजाळलेल्या वा फ्रें िाळलेल्या हमशनरी मराठी पद्धिीिे अमराठी 
उच्चारणािून होि आहे की काय असे क्वहिि वािंि रहािे. एक म्हणजे मोरस मराठी भारे्षच्या शाळा बेिंावर 
िारी हदशानंा मराठी भारे्षच्या अध्यापनािे व प्रसारािे कायय हजद्दीने करिाहेि. हवशरे्षि: ध्वहनहफिीच्या 
माध्यमािून आध हनक मराठी गीिे, नाट्यगीिे, कहविा, पोवाडे, अभगं, ओव्या, मराठी क िं ंबािूंन 
म लाम लींच्या कानावर वारंवार येिाि. मधून मधून मॉरीशस दूरदशयनवर व िेथील हित्रपिंगृहािून मराठी 
हित्रपिंही मराठी मंडळींना बेिंावर पहायला हमळिाि. हशवाय आकाशवाणीिून मराठी भार्षा व मराठी 
गाणीही मराठी मंडळी ऐकिि असिाि. िरीपण आध हनक मराठी भारे्षिा मोठा लक्षणीय प्रभाव मोरस 
मराठी माणसाच्या बोलण्या-हलहहण्यावर पडला आहे असे म्हणवि नाही. आज ज नी अस्सल मराठी भार्षा 
मॉहरशस बेिंावर हिंकून राहहली आहे िी िेथील मराठी आयाबायानंी स्मिृीि व ओठावर जपून ठेवलेल्या 
मराठी लोकगीिािूंन व लोककथािूंन असे ठामपणे म्हणिा येईल. अहलकडेि ‘मॉरीशस मराठी मंडळी 
फेडरेशन’ने ‘महात्मा गाधंी संस्थे’िील पौवात्य भार्षाचं्या अभ्यासदालनाच्या सहकायाने मॉरीशस बिेंावर 
दऱ्याखोऱ्यािंील खेड्यापाड्यािूंन मराठी माणसाकंडून गाईल्या जाणाऱ्या लोकगीिािंी श्रवणस ंदर 
ध्वहनफीि बिेंावर प्रसृि केली आहे. या संदभाि ऑक्िंोबर १९८२ मध्ये मॉरीशस हवद्ापीठािफे भरलेल्या 
Language Issue in Mauritius या साि हदवसाचं्या राष्ट्रीय पहरसंवादाि, मॉरीशस लेखक संघािे 
काययवाह व बेिंावरील हवख्याि कवी, कादंबरीकार, इहिहासकार व भार्षा अभ्यासक प्रा. आिंद सािंत मल्लू 
यानी The Role of Marathi Language in Multi-Cultural Mauritius हा आपला शोधहनबधं वािला होिा. 
‘लोक परंपरा’ हा हवर्षय िर्मििाना िे हलहीिाि, 

 
In Mauritius, Marathi culture as part of Indian culture, liberal and tolerant by nature, 

has remained essentially conservative. It has contributed to Mauritian culture while borrowing 
from and incorporating strands of the best from Indian. Western and Mauritian cultures. It has 
adapted itself to changing circumstances, keeping open its door to outside influences while 
preserving intact its distinct indentity. The strength of the Marathi culture has ensured the 
permanence of the Marathi language in Mauritius. The Marathi folk literature and folklore are 
extremely rich. Yet no academic study has even been made, no inventory, no attempt at 
preserving or storing the folklore has been undertaken by our academic or educational 
institutions. The Mahatma Gandhi Institute and Marathi Federation are now engaged in 
recording the folklore with a view to preserving and developing it. Mauritius would be 



 

          

surprised to discover the wealth of cultural heritage which lies buried around the coastal and 
mountaneous regions of Mauritius, echoing with the flok songs and music which accompany 
every ceremonial immersion of Ganapati. This is an urgent national task 

 
प्रत्यक्ष मॉरीशस बेिंावरील आजवर हिंकून राहहलेल्या मराठी भारे्षिील लोकसाहहत्यािा हविार 

माडंिाना प्रा.आनंद साविं मल्लू हलहहिाि, 
 
There is the distinct Konkan music and rhythm, coming alive in the homes and on 

festival occassions. The Common musical instruments are the taa (िंाळ), t e mridang, the 
dholak, peti (harmonium), veena, leghium (लेझीम) (sticks), kartal (cymbals). Traditional 
songs gave inspiration to the new songs and adaptations made by local people who find in 
the language a creative medium for self-expression...... There are those who speciallise in 
bhajans, others in kirtans, others in laoni (love lyrics), in abhang (devotional songs), in 
bhupali (morning prayers), in bharud. The popular folk song or “Lokgheet” is extremely rich 
and varied. These include among others, lullabies, festival songs, ritual songs, forest songs, 
boat songs, harvest songs, sung by men and women. They are the creations of ordinary 
people who pour out their hopes and fears, dreams and desires in a true democratic spirit. 
The Marathi folk tales are uncommonly rich drawing back from the ancient traditions of 
Sanskrit literature-the common Indian heritage. Many of those songs reverberate with the 
echoes of the ancestral homeland, the konkan hills, mountains, forests and coastline. But the 
decor is local, the Chameral and Black River Range or Sept Cescades. The girls, the women 
and village folk join in the chorus and the steps move and with the dances, the past comes 
back alive, meaningful, in all its spiendour and vitality. The latent creative energies are 
released in an explosion of ecstacy. The baby is lulled to sleep to the tune of the ‘Angai geet’ 
songs. He grows up intoning the Marathi songs from the home, the elders, the local Marathi 
Pathashala or from the Radio and television. 

 
१९८४ च्या नोव्हेंबर महहन्द्याि मॉहरशस बिेंावरील मराठी लेखक व कवी मंडळींनी ‘मॉहरशस मराठी 

लेखक संघ’ स्थापन केला. या प्रसंगी या मोरस मराठीि लेखन करणाऱ्या लेखक सघंाने ‘मराठी उर्षा’ या 
आपल्या म खपत्रािा पहहला िक्रम राहंकि अंक मराठी भारे्षिा आपला आहवष्ट्कार घडवीि प्रकाहशि केला 
आहे. धमा गोचवद हे या सघंािे अध्यक्ष आहेि. पे्रमदेव इट िूं, देवजी पडीया, राजेन रामा व होमराजेन 
गौरीया हे या संघािे सभासद आहेि. हवरजानंि मल्लू हे सहसंयोजक (Coordinator) आहेि. पहहल्याि 
अंकाच्या आपल्या संपादकीयाि संपादक हलहीिाि, ‘मॉवरशस मराठी लेखक संघ’ ही संस्था हनमाण 
करण्यािा हेिू हा की आपल्या िरुणाचं्या व िरूणींच्या अथवा आपल्या वियमानकालीन हपढीच्या हािून 
मराठी भारे्षिी सेवा होवो. हििी वाढ होवो, िी प्रत्येक मराठी माणसाच्या घरी दारी मनी हृदयी जाऊन 
नादंो. आपल्या िरुण लेखक आहण लेहखकाचं्या हािून हििा प्रिार व प्रसार होवो. मराठी भारे्षला 
पूवीप्रमाणे बोलली जावी. ऐकली जावी. ऐकली जावी. कथा असो. कीियन असो. भजन असो अथवा प्रविन 
असो. सवयिे सवय मराठीिून करिा यावी ही या संस्थेिे स्वप्न आहे. हीि हििी मनीर्षा आहे….’ ‘मराठी 
उरे्ष’च्या म खपृष्ठावर मराठी भारे्षिा सूयोदय होि आहे व फ लाचं्या एका नाजूक फादंीवर बसून स स्वर 



 

          

आवाजाि दोन हिमण्या हििे स्वागि करीि आहेि असे साधे पण भावपूणय रेखाहित्र देण्याि आले आहे. या 
अंकाि कथा, कहविा, हनबधं व िंीपणे आहेि. आजिे मॉहरशस बेिंावरील मोरस मराठीिील आघाडीवरिे 
कवी, नािंककार व हनबधंलेखक देवजी पहडया यानी ‘मराठी उरे्ष’ि एक भावनेला व ब द्धीला आवाहन 
करणारा–‘या आपि एक ििे मराठीमय िातािरि विमाि करू या.’ या शीर्षयकािा प्रदीघय पण बोलका 
लेख हलहीला आहे. आपल्या लेखाि मॉहरशस बेिंावरील मराठी भारे्षिी परंपरा व पहरस्स्थिी वणयन 
करिाना देवजी पडीया, आपल्या मोरस मराठी भारे्षि हलहीिाि, ‘आपले पूवयज महाराष्ट्रािून मॉहरशसला 
आले िेव्हा त्यानंी आपली मराठी भार्षा, संस्कृिी, धमय व परंपरा बरोबर आणली. इकडे त्यानंा लाखो अपेष्ठा 
सोसावी लागली िरी त्यानंी आपली भार्षा वापरली. पूजाअिा, देवाणघेवाण मराठीिूनि व्हायिी. कथा, 
कीियन, भजन, संध्यापाठ-सवयिे सवय मराठीिून होि असि. रात्रीच्या वळेी आपल्या म लानंा ध ळपािंीवर 
गमभन हशकहवले व आपापल्या क विीप्रमाणे व सोयीप्रमाणे ही मराठी भार्षा हिंकवली, महाराष्ट्राि ज्या 
प्रमाणे दर दहा मलैावंर मराठीिे स्वरूप बदलिे त्याि प्रमाणे इकडे स द्धा कोकणी मराठी, प णेरी मराठी व 
देशी मराठी भार्षा आपण नेहमी ऐकि आलो आहोि. पण आिा िी कानावर फार कमी पडिे. आज प्रत्येक 
मराठी माणसाच्या घरािून मराठीिी द दयशा होिाना हदसिे. िी आज फक्ि ज न्द्या माणसािंी भार्षा बनून 
बसली आहे. नवीन हपढी आहण हे िरूण वगय िर म ळीि मराठीिून बोलि नाहीि. आज आपल्या घराि 
प न्द्हा मराठी वािावरण हनमाण करावयास पाहहजे. आज प न्द्हा आपले घर हे मराठी घर म्हणून हनमाण 
करायिे आहे.’ 

 
आजच्या मॉहरशस बिेंावरील मराठी भारे्षिी द रवस्था वणयन करीि देवजी पडीया िेथील िरुण 

हपढीला हवलक्षण कळकळीिे आवाहन िळमळून करीि असिाना हलहीिाि, ‘मराठी अमृि आज कमी 
पडि आहे. नव्या ज न्द्याच्या या महाभयंकर वाविळीि आमिी थोर संिािंी माय माऊली, आमच्या प वयजािंी 
मधरंूपी, अमृिाशी पैज चजकणारी मराठी भार्षा आमच्याि असून िी परकी होि िालली आहे. आज हििा 
उपासमार होि आहे. आज िी नव्या ज न्द्याच्या भयंकर िक्रव्यूहाि सापडली आहे. नव्या ज न्द्याचं्या अक्राळ 
हवक्राळ जबड्याि िी सापडली आहे. आमिी मराठी नौका पहरवियनाच्या खोल सागराि काठापासून दूर 
दूर मृत्यूच्या म खाि िालली आहे अन आपण वळेीि सावध होि नाही. आपले पूवयज लाखो संकिंानंा 
वाक ल्या दाखवनू माय मराठीला जीविं ठेवले, आज आपल्याला भरपूर वाव असून, आम्ही हिला 
स्वहस्िाने, स्वचहिाने जणू मारि आहोि. हििी िी दारूण कळकळ ऐकून आमिे काळीज िीळ िीळ ि िंि 
नाही. उलिं कृिघ्नापं्रमाणे हििे मंदमरण आपल्या उघड्या डोळ्यानंी पाहि आहोि, बंध नो-भहगनीनो आज 
जर आपण सावध झालो नाही िर उद्ा आपले मरण आपल्या डोळ्यांनी पाहू. पूवयजाचं्या लाख प्रयत्नानंा 
काळीमा लाव ू त्या मधाच्या पोळ्याला भोक पाडू व त्यािील मध कण गमावनू बसू. आमच्या प वयजानंी 
मधमाशापं्रमाणे फ लाफ लािूंन वण वण करून कण कण मध  गोळा केले व मराठीरूपी पोळा हनमाण केला. 
िो लयास जाऊ नये म्हणून सवांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहहजे.’ 

 
आपल्या लेखािा समारोप करिाना देवजी पडीया भारावनू हलहीिाि, ‘आपल्याला प्रथम आपल्या 

घराि मराठीिे वािावरण हनमाण केले पाहहजे. स रुवािीला आपणास थोडी कठीणाई होणार. होऊ द्ा. 
प वयजािें आदशय आपल्या डोळ्यासमोर ठेवनू आपल्याला नवा इहिहास घडवला पाहहजे. आपली ि िंकी-
मोडकी मराठीि बोलू. हळू हळू श द्ध मराठी येईल. बाळ ज्याप्रमाणे आजन्द्म बोबडे बोलि नाही. त्याप्रमाणे 
आम्ही ि िंकी-मोडकी मराठी बोलणार नाही. िी पहािेंच्या सूययहकरणाप्रमाणे वाढि जाईल व प न्द्हा 
प वीप्रमाणे आपण मराठी बोलायला लागू. घरािील वािावरण मराठीमय करण्यासाठी मराठी हरकोडय-
मराठी गाणी, अभगं िसेि भजन, कीियन, प्राथयना, रेहडओ कॉसिंवर हरकोडय करव े व प न्द्हा प न्द्हा 



 

          

पहरवारासह ऐकाव.े अभ्यास कराव ेव गाणी कहविा गाव.े घराि आजोबा असिील, आजी असेल त्यानंी 
मराठीिून गोष्टी सागंायला लावणे… आपल्या म लानंा मराठी हशकायला, बोलायला, वािायला भरपूर वाव 
द्ा. सण समारंभाच्या वळेी त्याना भरपूर संधी द्ावी. मराठीिून हवहवध हवर्षयावंर वािालाप करा. भरपूर 
बोलिाल-ििा व संभार्षण केल्याने हजभेला मराठी बोलािी सवय होईल व मराठीिी अवीिं गोडी आपल्या 
मनाि भरेल... मी माझ्या मराठी भारे्षला कहधही पडू देणार नाही. या हजद्दीने िला आपण बरोबर प ढिा 
पाऊल उिलू. प्रत्येक मराठी माणसाला मराठी बोलायला हशकव.ू िला आपण बरोबर शपथ घेऊ. एकही 
घर मराठीमय झाल्याहवना राहणार नाही अशी दक्षिा घेऊ. असे केल्याने आपली मराठी भार्षा आपल्या 
वैभवाि नादेंल. मग िी रेहडओवरून दूरदशयनावरून िमकिाना हदसेल. घरोघरी, गावी व सबंध देशाि 
अहभमानाने मान उंि करून आपली मराठी चहडू शकेल व प्रशसंा द सऱ्यानंा सागेंल...’ 

 
मॉहरशस बिेंावरील मराठी माणसे गेली दीडश े वर्ष े आपल्या मायबोलीिी प्राणप्रहिष्ठेने व एका 

द दयम्य जीवनहनष्ठनेे उपासना व जोपासन करीि आहेि. एक छोिंासा महाराष्ट्रि एका छोट्याशा बेिंावर 
चहदी महासागराच्या पोिंाि मराठी भारे्षिा आहण मरहाठी सजयनक्षम अस्स्मिेिा बाणा उराशी बाळगि वाढिो 
आहे, पोसिो आहे, धडपडिो आहे, ही मोरस मराठी भारे्षिी वास्िविा महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ससं्कृिी 
मंडळाने प्रकाहशि केलेल्या िार मोरस मराठी प स्िकावंािें महाराष्ट्रािील मराठी माणसाच्या ध्यानीमनी 
आल्याहवना राहणार नाही. मराठी भारे्षच्या इहिहासािही या घिंनेिी समग्रपणे नोंद होणे आवश्यक आहे, 
असे प्रत्येक मराठी भाहर्षकाला पिंल्यावािून राहणार नाही. 
 
 
१३ फ लराणी   
साहहत्य सहवास  प्र. ्ी. िेरूरकर 
वान्द्रे (पूवय) म ंबई ४०००५१   
 
  



 

          

बाहु रािी 
 

ही माझी बाह ली रानी 
पाहा पाहा बाबा हहला 
हिच्या गळी शोभे जरी माळा 
ही माझी सहानी जनी रानी 
िला पाहू हििे गमि करनी  ॥ १ ॥ 
 
कमर लिक हन मिक हन िाले 
सारी िोळी नेस हन िाले 
असे िाले हििे गमिी कहानी  ॥ २ ॥ 
 
एक होिे राजारानी 
त्यानी हदले मोिी दाणी 
िे िीने लाहवले जमीनी 
त्यावर िीने घालीले पाणी  ॥ ३ ॥ 
 
हदनोहदनी वाढंू लागे 
कळ्याना फ ले भरंू लागे 
झाडाना मोिी फ िूं लागे 
मोत्यािंा रास पाहा हिि घरी  ॥ ४ ॥ 
 
िी सवांि झाली धनीमानी 
लोक हिला म्हणे बाहू रानी  ॥ ५ ॥ 

 
िमा गोकिद 
  



 

          

आपला आिडता देश 
 

चहद महासागरी बसला आहे आपला देश 
मोहरशस प्रहसद्ध झाला आहे आपला देश ॥ 
लावहून याचं्या गळ्यािं डोंगरी माळ 
नदी वाहूहन सोडी पायाखंाली गोडी िाळ 
उत्कशय होई पाहूहन डोंगरी कपाल 
असा थोर व स ंदर शोभला आपला देश    ॥ १ ॥ 
 
येथे ज्वालाम खीनें िोंड उघडला 
ज्यानी आपल्या म खािून पाणी सोडीला 
असा स्वछंद हनमयळ िान्द्ह हा हवझला 
अर्मिला देवसमा हा आपला आवडिा देश    ॥ २ ॥ 
 
आले होिे जेव्हा ंआपले वाढवडील 
सोना काढा दगड उलिं हन वडील 
बैसूहन आले आपले भारिी वाढवडील 
जहाजावरून त्यानी सोडली भरभरा रीळ 
उत्साह वािें पाह हन त्यानंा स दंर असा देश    ॥ ३ ॥ 
 
होिे दोदो पक्षी जे आज अदृश्य आहे. 
पोल वरजनीिी गोष्ट आपल्या सदृश आहे. 
रंगीि भ मी पहर सामारेलला इंरधन ष्ट्य आहे. 
पाह ण्यासं हिथे जागीिे इथे उत्तम दृश्य आहे. 
सोन्द्यासारखा हा आपला हपवळा िाबं स देश   ॥ ४ ॥ 
 
इथे लक्षमण पवारािी हिर स्मरहणय गाथा आहे. 
हजथे पंडीि आत्मारामािी हवहणमय गाथा आहे. 
हजथें मराठी िेि का मेळ वाढवािी शाळा आहे. 
हजथें हशवरायािी हवराजमान शूर गाथा आहे. 
असा स ंदर न्द्यारा हा शोभला आपला देश    ॥ ५ ॥ 
 
पापंलेम स असा एक हवशाळ उद्ान आहे 
ज्यािं नाना हवहवधािे भरलेले प्राण आहे 
ज्यािं हशव सागर रामग लामािे शाण आहे 
गण,ू बापू प ढारी असून मी प न्द्यवान आहे 
असा मोकळा शोभला हा आपला देश    ॥ ६ ॥ 
 
 



 

          

इथें आपण उत्तम शिेी करणारी शिेकरी 
इथें आपण उत्तम मोिी हमळहवणारी शहकारी 
आपणािं कोणीि न करिा इथें म ल खहगरी 
हजकडे हिकडे पाहा िौफरी हरभरी 
असा हवशावािा आपला स ंदर माया देश    ॥ ७ ॥ 
 
िमा गोकिद 
  



 

          

कोठूि आिाज येत आहे 
 

हबगूळ वाजे आजादीिे, गगन ग ंजिो नारानंी । 
हमळहवि आहे मराठ्यािी, गोडी नजर हसिाऱ्यासंी । 
एक बाि म्हणाव ेआहे, आज देशािे आवडत्यासंी ॥ 
जनासी, नेिासंी, फौजािे खरे कािरासी । 
 
(िेंक) –म्हणाव ेएक बाि मला या देशािे शूरासंी । 
संभलून राहा आपल्या घरी डरालेले रफिारासंी । 
नािि आहे, आपले द श्मन आपल्याि चभिीसी ॥ धृ ॥ 
 
हे मोहरशसिे राहणारे, ऐका वळेीिे हाकीला । 
पसरूनी आली फ िं इथे जो, दूर घालवा मा ंकालीला ॥ 
कधी जन्द्मू नये प न: या दे्वर्ष भाव होलीला । 
ज्यानी आत्मारामाला हनले, याद करा त्या काळीला ॥ 
सगळी िंोळी जळून जािे, म ठभर कोळिीनी ॥ धृ ॥ 
 
जागा ि म्हाना पवारािी जागीरािी रक्षा कराहवजे । 
जागा लाखो लोकािंी िस्स्वरािंी रक्षा कराहवजे । 
हली हली जे बनहवले, त्या िस्वीरािी रक्षा करावीजे । 
ह शार ह शार ि म्हाला आपली िस्वीरािी रक्षा करावीजे ॥ 
येि आहे आवाज इथे देऊळ मस्जीद ग रु द्वारानी ॥ धृ ॥ 

 
िमा गोकिद 
  



 

          

देशाचे उद्धार 
 

ए माझे देशराणा, ि म्ही हो शरू बना । 
ि म्ही देशािे करा आिा ंउपकार जरा । 
िन मन देऊहन रक्षावा रक्षावा ॥ धृ ॥ 
 
हे हशवािे प त्रगण, ि म्ही आिा ंकरा श धार । 
महाराष्ट्रािे ि म्ही हो मान हे गडे करा उद्धार । 
हो माझे हो माझे हशविनया दाखवा कला ॥ धृ ॥ 
 
कधी आपल्यािं हशव होईल हो बाधंवा जगािं आज । 
शदी पडली इथे महान अधमािे जगाि राज । 
हमळूहन हमळूहन हाि वाढून काम करा ॥ धृ ॥ 

 
िमा गोविन्द्द 

 
----- 

 
कृपा करी 

 
हवश्व जग जननी । ि जवर कृपा करी ॥ 
हवजय होई जगी । आपल्या भक्िा ंवरी ॥ 
हवघ्न सवय नाशनी । आपल्या जगा ंवरी ॥ 
हवमळ ब हद्ध भ वनी । िहू कडे स पसरी ॥ 
हमळव हन िार सरीिासी । सिि सते्रिी कळ्याण करी ॥ 
हविरन होई सवय जगासी । हवद्ा समई भक्िा वरी ॥ 
हनमयळ भाव जागे त्यासंी । िंाक हन उडी सागरी ॥ 
हवस्वािं पे्रम वधयकासंी । हवठ्ठळ फार कृपा करी ॥ 
 
िमा गोविन्द्द 
  



 

          

गेली सागूंि माझी आजी 
 

गेली सागंनू माझी आज ग 
माणसं पूवीिी होिी भोली 
 
त्याना खायला हमळि नव्हिं 
कधी हदवस उपाशी होिा 
त्यानंा हाणनू मारून आणि होिं. 
काही िरी बोलि नव्हिं: म काट्याने सोसि होिं 
जीव लावि होिं म लावरी 
 
त्यािी वाढि होिी म लं 
कोणी त्याना पाहि नव्हिं 
जशी बागेिील कोवळी फ लं 
त्याना म रडून फेकीि होिं 
गोऱ्या गोमट्याना भळिि स िि होिं 
म्हण न काय िरी करीि होिं 
काही ना करिा म्हणाव ंहाजी 
 
त्यानी पहहल्याि घिंक्याि धरलंन ठेवा 
मनाि हो धामाि 
त्यानी बायािी अरिट  ल िंलन ठेवा मनाि हो 
कोणी धडपड केली िर सोठािा मारा 
पडि होिं अंगावरी 
रक्ि वाहू लागे माझा अंगी 
 
िसतंराि गिपत 
  



 

          

बवहष्ट्कृत 
 

माझे अंगठे आहेि पंजासंारखे 
माझे िळव ेकड्यासंारखे दऱ्याखोऱ्याचं्या 
खाली माझ्या ग डघ्याच्या 
माझी कािडी आहे िंणक कासवाच्या कविासारखी 
माझी ि िंलेली नखे आहण कठोर हाि 
श्रम आहण स रक त्या धारण करिाि 
माझ्या पूवयजाचं्या ज्यानी केलं धाडस येण्याि ं
सूययिप्ि डोंगरी भागािून रत्नाहगरीच्या 
दूरवरच्या प्रदेशाि 
उिलण्यासाठी वर दगड सोन्द्यासाठी 
★ 
 
प्रहिध्वनी घ मणाऱ्या ढोलािें आहण ध ंदफ ं द नृत्यािे 
पूवयजाचं्या जंगलािून 
सळसळिाि माझ्या आहदवासी रक्िामध्ये. 
रक्िबंबाळ होि धन्द्याच्या ख नी िाब काखाली 
माझे पूवयज आणनू िंाकलेले दऱ्याखोऱ्यािूंन 
आहण रानिंी बोरावंर, मध आहण मासळीवर िे जगले. 
िरीही भयग्रस्ि भाडोत्री हशकाऱ्यापंासून 
ध ंडाळि हफरि होिे जे त्याचं्या म ंडक्यासंाठी 
★ 
 
उनाड रक्िि कॉसेअरि ं
हनघून येणाऱ्या मासेल  वरून 
वहािेय माझ्या धमन्द्यािूंन 
मी ठार करू शकणार नाही का आहशयाई माझ्यािला? 
मी होऊ शकणार नाही का पूणयपणे य रोहपयन? 
का मी जन्द्मलो असा? का? का? 
माझा रंग, माझे ि रंुग गज. 
मी आहे रक्िे िीन खंडािें 
सरहमसळलेले माझ्या सम रबेिंी घरावर 
मी आहे मलू या जगािे: 
बहहष्ट्कृि. 

 
कवी: आिंद (साितं) मलू्ल 
मॉवरशस 
मराठी अन वाद : प्र. ्ी. िेरूरकर  



 

          

To, 
P. S. Nerurkar 
Shivaji 
 
When Bharat was robbed, 

Cheated, deceived, trapped... 
Shivaji became a light to the people in gloom 
He blessed Mother India 

with his footsteps 
In the Darbar of Adil Shah 
When he refused to bow down 

to the Mughal Monarch 
To him to be strong 

was not the undoing of the weak 
Friend of the peasantry 

and the dispossessed 
His message of freedom 

based on dignity of Man 
Echoed in the heart of 

the Mauvala mountaineers, 
And it was “Comrades, be bold 

and never be meek. 
Follow me Marathas in the sandy hills 

to fight for a better tomorrow 
To me, a grave is better 

than a Kingdom from Aurangzbe. 
Forget not that if Afzul 

has been our enemy 
Banda Khan, patriot, our brother...” 

 
The waves stood still at Sindu Durga 
The wind gathered speed at Raigad. 
And Swept the Shah of Shahs off his feet. 

 
Hossnejee Edoo 
Mauritius  



 

          

वशिाजी 
 

जेव्हा भारि गेला ल बाडला 
फसवला, ठकवला, कोंडला 

हशवाजी झाला प्रकाश लोकानंा औदाहसन्द्याि. 
त्याने पावन केली मािा भारि 

आपल्या पावलानंी 
दरबाराि आहदल शहाच्या 
जेव्हा त्याने नाकारलं क र्मनसाि करायि ं

मोगल बादशहाला. 
त्याला बळकिं असण ं

नव्हिं लािार होणं द बळ्याि ं
दोस्ि क णब्यािंा 

आहण हनधयनािंा 
त्यािा संदेश स्वािंत्र्यािा 

उभारलेला प्रहिष्ठेवर माणसाच्या 
द मद मि होिा हृदयाहृदयाि 

मावळ्या डोंगरवासीयाचं्या. 
आहण िो होिा, ‘सवगंड्यानो, व्हा धीिं 

आहण कधीही नका होऊ शरणागि. 
माझ्या मागनू या मराठ्यानंो या वाल कामय डोंगरकपाऱ्यािून 

लढण्यासाठी अहधक िागंल्या उद्ासाठी 
मला थडगं अहधक बरं 

साम्राज्यापेक्षा औरंगजेबाच्या. 
हवसरू नका जरी अफझ ल 

होिा आपला शत्र ू
बंडा खान, देशभक्ि , आहे आपला भाऊ... 

 
लािंा स्स्थर झाल्या चसध द गाजवळ 
वाऱ्याने धरला वगे रायगडाजवळ 
आहण पाडले पािशहा मागनू पािशहा उिाणे 

दख्खनच्या वादळावर. 
 
मराठी अन वाद: प्र. ्ी. िेरूरकर 
मूळ कहविा : ह सेनजी एड, मॉहरशस 
 
टीप : 

१ मे १९८० रोजी मॉहरशस बिेंावर, प्र. श्री. नेरुरकर हे िेथे साजऱ्या झालेल्या ‘हशवाजी उत्सव व 
महाराष्ट्र हदवसा’िे प्रम ख पाह णे म्हणून हनमंहत्रि होिे. 



 

          

 
मॉहरशसमधील प रोगामी हविारािे आघाडींवरील कवी, समीक्षक व प्राध्यापक ह सेनजी एडू यानंी 

ही खास त्याहदवशी हलहहलेली कहविा ‘हशवाजी उत्सवा’ ि ‘महात्मा गाधंी’ संस्थे’ ि सादर केली. 
  



 

          

The Outcast 
 

My toes are like caws 
My soles like rifts of valleys 
Below my knee 
My skin is crusty like tortoise shell. 
My broken nails and callous hands 
The labours and wrinkles bear 
Of my forbears who ventured 
From the parched hills of Ratnagiri 
Into distant land 
To lift stone for gold. 
 

☆ 
 
The echoes of throbbing drum and frenzied dance 
From the ancestral jungle 
Pulsate in my tribal blood. 
Bleeding under the master’s murderous whip 
My forbears marooned into the ravine 
And on wild berries, honey and fish. 
Existed. 
Yet fearful of the hired hunters 
Prowling for their scalps 
 

☆ 
 
The vagabond blood of a Corsair. 
Hailing from Marseille 
Courses in my veins. 
Can’t I kill the Asian in me 
Can’t I wholly the Europeon be? 
Why was I born thus? Why? Why? 
My colour, my prison bars 
I am the blood of three continents 
Mixed on my island home. 
I am the child of the world: 
Outcast. 
 



 

          

Anand Sawant Mulloo 
Mauritius 
  



 

          

मॉवरशसचे गािे: 
 

सारे हमळ नी गाऊ गान । 
मॉहरशस हा देश महान ॥ धृ ॥ 
 
स ंदर शिेे हहरवीगार । 
रस्िे हदसिी काळेशार । 
रम्य वनश्री अपरंपार 
हदसि असे हा जरी लहान ॥ १ ॥ 
 
हवहवधरंग हे जहमनीिे । 
नंदनवन हे अवनीिे । 
सप्िरंग हे कहरिाि । 
इंरधनूिी वरिी कमान ॥ २ ॥ 
 
रंहगि सागर सभोविी । 
हनळसर डोंगर दऱ्या शोभिी 
इवल्या इवल्या नद्ा वाहिी । 
देश आम िा स्वगयसमान ॥ ३ ॥ 
 
इथे बोलिी बह भार्षा । 
वरे्षभरू्षा हन केशभरू्षा । 
धमय संस्कृहि हवहवध असे । 
स्वदेश-मोरस अम िा प्राण ॥ ४ ॥ 
 
मॉरीशस हा देश लहान 
मॉहरशस हा देश महान 
 
मॉरीशस बिेंावरील 
[मराठी लोकानंी रिलेले] 
  



 

          

एकदा सागरातूि 
उमळूि आले मोती 

 
एकदा सागरािून उमळून आले मोिी 
हृदयी माझ्या भासली हकरणे कोिंी 
आज खरा आनंद ज डला हकिी 
हजगर हिरूनी पहाव ेराहील स्मृिी ॥ 
 
भरि-रामािी आठवील ही भेिं 
गोष्ट खरी मारीि देसािी ऐिं 
गमन करिाना जेव्हा आकाशयानी 
स्मरेल हनजमनी माझ्या देशािी धरणी 
जनमानसािी लेऊनी अखंड प्रीिी ॥ 
 
पाकळ्यावर कमळाच्या कसे झळकिी 
भासिी ही दोन िंप्पोरे मोिी 
म खािून वाहे अमृिमय सहरिा 
सकळ समाजािे साहहत्य जहनिा 
वािं िाल ि मिी देईल स्मिृी ॥ 
 
िमा गोकिद 
  



 

          

ॐ्ी ग िे शा य ि म: 
 
दशािताराची कथा प्रारंभ 

 
हहर बोला हहर बोला हे 
ॐकारप्रधान आहे 
हवद्ासागरा आहे 
मािा हपिा आहे 
ग रु नाथा आहे 
संि सज्जना आहे 
 
ओिी 
 
स रास र अम्रिं व रणं स रोरेशा 
आधी वदूं ि ज गणेशा 
गणपिी गणपाला दीनबधूं दयाळा 
मिी मज बह  देई यश होई भक्िाला 
भजन पूजन नेणो अन्द्याय घाली पोिंा 
हसिील जन ऐसे िारी लक्ष खोिंा 
 
गिपतीची स्तुती 
 
ॐ नमो नमन शकंर िनयािे कहरिो 
उभे पदाजं ळ जोड हनया करिो प्रथम िव 
स शोहभि म र्षकवाहना वरी अरड नी 
धाव पाव जगदीशा नािंकामध्ये मी अजानी 
रंग सभा आज बह ि हमळाले या नािंक रंगणी 
कैसा नािंक रंग होईल कारण जीव हा डगमगिो. 
वक्रि ंड एकदंिा ि झ्या मस्िकी हहरामणी 
गळ्यामध्ये ि ळसी माळा झळके सग मणी 
िि र भ ज अविार हवष्ट्णूिा साक्षाि अज नी 
रंग सभेि आला प्रकाश जैसा भास्करणी 
प ढे मिी मज देई गणेशा िि थी आख्यान 
गोड कथा रस करी गणेशा जन मन रंजन 
ऐशी स्ि िी कैलासी ऐहकले कैवल्या दानी 
दास रामिरं िरणावर धाली लोळण 
ॐ नमो नमन... 
 
 



 

          

ओिी 
 
श्री वक्रि ंडं म र्षक वाहनं प्रभो 
दीन दयाळा चसदूर हितं्र हवभो 
पाष्ट्या क स द वा सहमपातं्र हवभो 
मदे स रवरणं नसिेि गायन हवभो 
 
ताल-द्वारपाल 
 
पावयिी परमेशा । जय हरी वर दे मपप रुर्षा 
तारे रामा तारे देिा िारि िारे 
 
ओिी गिपतीची 
 
श्री वक्रि ंडा लंबोदरा । भक्ि वत्सला हवध्नहरा 
त्वहरि येईगा हगहरजा प त्रा । नािंकारंभी उद्धारी गा 
जया जयाजी मोरेश्वरा । जया जयाजी लंबोदरा 
जया जयाजी हवघ्नहरा । गौरी क मारा ि ज नमो 
चसदूर िि नंी मूर्षक वाहना । गौरी नंदना ि ज नमो 
 
गिपती सभेत प्रिेश 
 
हगरजा स िा हवध्नहरा जय देवा गजनना 
कोमल नाजूक ि झे पाय । मजवर माया स्प िी नाय 
हरध्दी हसद्धी ि झे पाय । दास होऊन रमिी हो 
हवष्ट्णूिा अविार गणराय । केले महहर्षासूर अन्द्याय 
पावयिी म्हणे ब द्धीि बाळ । अविार हवध्न हनवारण 
कोठवरी वणाव ेि झे ग ण । नािंकामध्ये आहे की अज्ञान 
भाव ेनहमिो िव िरण । हो साय कायी या दीना 
 
ओिी 
 
िोरे प्रगिंला हवघ्नहरा । नाभी नाभी स त्र धारा 
ि झी ऐकूनीया करूणा थोरा । सभेि प्रगिंलो पाहे पा 
दीन उद्धारा कारण । म्या रूप धहरले सग ण 
िरी िू हनवदेी सकंष्टपूणय । जे काय इच्छा मनासी 
 
 
 



 

          

पद 
 
शकंर िनया नहमिो पाया मला िी स मिी दे 
हे गणराया व्यसन हराया मला िी स मिी दे 
नािंक कराया हे प्रभ ूराया मला िी स मिी दे 
हझजो काया शरण हरघाया मला िी स मिी दे 
येई सदया पहर रमाया मला िी स मिी दे 
ि ज स्मराया पद प जाया मला िी स मिी दे 
भक्िराया हशव वराया मला िी स मिी दे 
नव वराया िम त्याजाया मला िी स मिी दे 
सदये ि म्हा गणपिी हो सकळ सकहळका 
अज्ञान ही ब द्धी माझी िारी भाहवका 
नेिी नेिी स रिी म्हणिी ज्यािी ही लीला 
रिटह्मदेव शोध नीया बह ि हशणला 
वरण्याली वाणीलासी वाणी हनर्ममला 
बह  द ःख मोिनासी सग ण जाहला 
दीन स्वरये बहािी ि ज भक्िी वत्सला 
हरी का वीण ज्यािी संजी हाय काम का 
 
ब्राह्मिाची ओिी 
 
वालं भिंं ग ंडे भिंं । याव ेयाव ेआणा 
फार वळे झाला गणेश पूजना 
ईश्वर मूिी उभी घरी घंिें दोन 
अजून सोहळे ि झे का सरेना 
 
ब्राह्मि प्रिशे 
 
आलो म ला आलो म ला जरा जरा थाबं 
माझे मी पण हवसरलो बोडकीण धरले कान 
काल रात्री ग ंडग ल भिंा घरी होिे खंज री 
वडेा मी एक पारक झालो पोिं झाले भारी 
प्रािःकाळी वळे झाला आज प्राधना 
सूयय नारायणासी मी केला नमन 
 
भट पुजेची सामग्री सागंतो 
 
गंगा भागीरथी सरस्विीि यम ना गोदावरी नमयदा 
कावरेी सरयू महींर िनया शमयन्द्विी वहेदका 



 

          

हक्षप्रा वते्रविी महास रनदी ख्यािा गया गंडकी 
पूणा पूणय जले सम र नाना सहहि समपययामी. 
 
ओिी 
 
अबीर ग लाल ि वा िंदन कस्ि री 
नाना फ ले सोबि करी 
ियािे नाव हनवहेदिो करी 
िे िि री पहरयेसीजे 
जाई ज ई िऊ भिं मोगरा 
प ष्ट्पे माळिी द वांक रा 
बक ळ शवेिंीिा पसारा 
अपयण केले गजवदना 
फ लाि फूल उसािे फूल 
ियासी नाही लागेल मोल 
आणखी फूल ग लाबी फूल 
लाल फ लानंी गणोबा शोभला 
कानवल्या साडंग्या पापड पोळ्या 
मोदक लाडू घाऱ्या प ऱ्या 
शकय रा हमश्रीि लंगू वड्या 
असंख्य द रल्या आहणल्या 
आम्र जाबं िाड नारळी 
केळी बदाम पेरू आवळी 
रामफळे सीिाफळे िीन पोपया 
उठा वगेी गणेश भोजन कराया 
 
भट-संकल्प सोडिार 
आरती 
 

जय देव जय देव जय उंदीर मामा 
ि मच्या िरणािी गोडकी आम्हा 
रात्रीच्या प्रहरी िोरीिा थािं 
गडग्या मडक्यावरी ि मिी खिंपिं 
अविीि पडली बोक्यािी गाठ माजंरािी गाठ 
िोंडाि घालून रगडून िारण करीि 

 
पद 

 
वक्रि ंड एकदंिा कहलम लंिका 



 

          

मनोहवकार िाप भगंी िारी भाहवका 
रक्ि गंध अक्षिाही आप मंगला 
द वांकूर हबल्वपत्र सहमही कोवळा 
जास्वदं कमळ बक ळ हप्रय जे ि ला 
ग लाल अबीर धूप कप यरादी पालका 
म खश द्धीस िाबंूळ हा घेई हनहििी 
भक्ि जना मेळव नी करीि आरिी 
मंत्र प ष्ट्प श द्ध मने करीि ि ज प्रिी 
िव सेवलेागी देई श द्धसी मिी 
हेिी आिा प्राथी ि ला जगत् िालका 
 
भटाची स्तुती 
 
भोवी भोवी भो गणेशा देवा 
मनो भाव ेसदा करू ि झी सेवा 
ि झ्या भक्िीने यश मज हमळे 
उद्धार हनवाहा करी िू वहहले 
एकदंिा ि झे सोंड शोभले 
याि प्रसादे लाडू मज हमळे 
सव्वा शरे दाणा पान स पारी 
नारळानंी माझी भरहलया झाळी 
द वांक र सहमपात्र करूनी 
ि झ्या स्मरणाने हमळिी द गानी 
दास ि झे येिी पूजन कराया 
दहक्षणा मज देिी दोन हदडक्या 
ऐसा िू उदार हसद्धीच्या नायका 
ि झ्या प जेवीण वळे जाऊ नदे फ का 
 
भट सभा विसजजि 
 
जय हरी हवठ्ठल । जय हरी हवठ्ठल 
 
पद गिपतीचा 
 
या गणीदास देवािे घेई िारक नाम 
करूणा सागर चििीले िे करी पूणय काम 
महा हवष्ट्णूिे रूप हे जाण नोहे आण 
हभजाक्षर मंत्राने प जूनी बरे कराव ेध्यान 
िंाळ मृदंग नादाने स स्वर गाव ेगाण 



 

          

भाव भक्िीने ि ज वहंदिो अहा मूर्षक वाहन 
 
ताल-द्वारपाल 
 
गणपिी गणराजा थैय थैय था 
गणपिी गणराया िि र भ ज शोभे महाराजा 
 
ताल-रािा 
 
हरद्धी हसद्धी हवनायका नमू नमू मंगलदायका 
 
ओिी 
 
श्री वक्रि ंडा गजवदना 
प ढे िालवी दशाविार आख्यान 
श्रवण करी गा जन मनोरंजन 
हवध्नहरिा दयाहनधे 
 
िेव्हा बोहलला गजवदन 
ि झे इस्च्छि होिील पूणय 
ि ज होईल हत्रकाल ज्ञान 
करी ध्यान वागेश्वरीिे 
 
आया 
 
हरद्धी हसद्धी सहहि रामा हरद्धी हसद्धी........ 
संगे घेऊनी जय हवजय हो 
जािो कैलास मागानी रामा...... 
िोरे पावला संगे गजवदन 
गावा रसक जन हो रामा.... 
रातं्रहदवस सदा गजवदन 
 
सिज विसजजि 
 
ताल 
धाव हवभो करूणा करे... 
 
 
 



 

          

ओिी 
 
प्राथी ि जला सरस्विी 
धाव पाव मिी दे स्फ िी 
हे हवध्न आहे प ढिी 
वगेी हनवारी जगदंबीके 
 
शारदा रिटम्यािी क मारी 
वीणा प स्िक घेऊनी करी 
हंसा वरुनी गमन करी 
रिटह्म क मारी ि ज नमो 
 
ॐ नमो आदी माय नंदीनी 
हकरीिं क ं डळ शोभे श्रवणी 
वीणा हस्िकी हंस वाहहनी 
जग जननी ि ज नमो 
 
शारदा प्रिेश 
 
रिटह्म िनया नहमिो... 
जय वागेश्वरी देवी... 
 
संभार्षि 
 
हंस वाहहनी रिटह्म नंहदनी जगि जननी 
 
ओिी 
 
आिा नमू शारदा स ंदरी 
आला बसै नी हंसावरी 
हिने वळली माझी वैखरी 
आली रदयी हवज्ञानी 
म्हणे वत्सा स त्रधारा 
काय सकंष्ट हनवदेन करा 
ि जला प्रसन्न झालो करी थोरा 
सागं इच्छा हंसा ि झी 
िेव्हा म्हणे नािंक करिा 
मी अज्ञानी जगन्द्मािा 
नकळे कैसे वदू आिा 



 

          

नाही स्फ िी मजला गे 
नकळे कैसे होईल प ढे 
कायामध्ये येिील बह  साकडे 
िे िू हनवारी हे िू करी 
नािंक पाि स ज्ञ करी 
िेव्हा म्हणे वागेश्वरी 
िू चििा काही न करी 
जन मनोरंजन होईल द री 
मम स्मरण करी भक्ि राया 
 
पद 
 
ऐशी गजवदनािी ज्यानी भक्िी केली सािी 
ज्यानी भक्िी केली सािी अन प क मारािी 
पाकरू थैय वा वा पाकरू थैय 
ॐ दीग दीग थैय-िाहदना दीन िाहदना 
 
छंद 
 
रौपदीिे वस्त्र हरण कहरिा झाला द योधन 
म्हण नी ि झे नाम स्मरण पावलासी गे 
ॐ दीग दीग थैय.. 
 
छंद 
 
प्रसन्न होऊहनया बोल गे 
या रंग सभेमध्ये डोल गे 
परी मोरावरी बसै नीया सरस्विी आली गे 
ॐ दीग दीग थैय... 
 
ओिी 
 
नािंक पात्र स ज्ञ करी 
माझी जीवाग्री स्मरण करी 
सकळ खेळीया िे उद्धरी 
आहणक मागणे काय आहे. 
सत्य सत्य हत्रवािा 
ि झ्या खेळी या नाही हवध्नािा 
िेथ नी भय नाही काळािा 



 

          

ि जला आशीवाद आहे माझा 
िू जे नािंक योहजले मनी 
सपूंणय पावसी आनंदानी 
श्री शभंा हहमन बाळािे स्िवन 
सादर येथून होईल 
हंसारुढ होऊन 
रिटम्हा लोकी करी गमन 
 
ताल–शारदा विसजजि 
 
िाले हंसा रिटम्हा लोकी /िाले हंसा... 
 
िािा 
 
महादेव नाथ महेश्वरा देवा ि झे द्वारा 
 
ओिी 
 
कपूयगौरा चहदू शखेरा 
भाल लोिन शोभिो बरा 
गळा रुर माळािा पसारा 
ऐसा शकंर नहमिो 
नंदी वाहना िकोर िरंा 
नीळ कंठ वाहन पणी पै डोळा 
हािी डमरू हत्रशूळ 
ऐसा शकंर नहमिो 
हरा ईश्वर शायी हहमन गजमािा शकंरा. 
जेिं ि नी गंगा वाहे झ ळझ ळा 
भाल लोिनी भाल िरंा 
नंदी केश्वरा धाव ेगा 
श्री. शकंर माय बाप दयाळा 
ि झ्या कंठीिे शोभिी रूर माळ 
ि झ्या मस्िकी वाही मािा गगंा 
ि झ्या स्मरणाने पाप होिील भगंा 
 
ताल, पद-शंकर प्रिेश 
 
कैलास वासी हशव शभंा 
डमरू वाजवी नबा हे नवा 



 

          

नंदीवरी अरड नी हशव 
माडंीवरी बसेै गणेश देव 
अधांगी पावयिी शोभे हहरा 
जिेंि नी गंगा वाहे झ ळझ ळा 
 
संभार्षि 
 
ओिी 
 
कैलासाि नी हर हनघाला 
िो येथे येऊनी पोिला 
देवावया क्षमा भक्िाला 
अविारला योग योगी 
 
ताल 
 
अहो शभंा/कैलास हशवा पिी/अहो शभंा 
 
ओिी 
 
िेथे होिी हहमंर िनया 
हिने नहमले शभं ूपाया 
दशाविारािा अथय प रवाया 
समथय ि म्ही असाव े
शभं ूम्हण पावयिी लाग नी 
िू होशील िि र शहाणी 
ि जला सागेंन हवस्िारूनी 
दशाविारािी कथा 
जरी मी अज्ञानी हत्रजण 
िथापी ि मिे कृपा भजंन 
असेन िरी दया करून 
सागंा मजला हवस्िारूनी 
देवािे गजिमय आहण लेखणी 
काहढले अंजनी नेत्राि नी 
हत्रश ळािी करूनी ग्रहणी 
करूनी लेखणी हसद्ध झाले 
शभं ूम्हणे ऐक पावयिी 
रिटह्मा हद्वज आशा धहरिी 
प ढे दशाविार कथा हनहििी 



 

          

सावध हित्ती पहरयेसी जे 
आिा प्रगिेंल िि रानन 
त्यािे वदे करील हरण 
चसधू प त्र हवख्यािं जाण 
नाम हवधान शखंासूर 
ऐक मम हहमंर हगरी बाळा 
कैलासी जाऊ करी िाल 
िेथे कथीन कथा भाग वळेाले 
पवयि बाळे सावध होई 
 
पद 
 
पाडसा स त्रधारा जरा धीर धरे 
माझी आज्ञा ही ि जला 
ज्ञान होईल सभेला । हाि वर मी देिो 
ज्या वळेी होईल ि ज हवघ्न 
त्या वळेी कर माझे स्िवन 
द ःख दहररी हनरस नी मम स्मरण दूर होिी 
स खे नािंक करी । मी अरहडिो नंदीवरी 
कैलासी जािो सत्वरी माझा आशीवाद ि जला 
 
महादेि सभा विसजजि 
 
ताल 
 
स्मशान वासी हरूशी केशी । भक्िािी गोडी... 
 
ब्रह्मदेि सभा प्रिशे 
 
जय हरी रिटह्मदेव । जय हरी रिटह्मदेव 
 
संभार्षि 
 
जय हरी हवठ्ठल । हवठ्ठल हवठ्ठल 
 
शंखासूर प्रिशे 
शखंास रा ये महादेवा... 
 
 



 

          

संभार्षि 
ओिी 
 
हपिा जयािा सावळा 
मािेसी नाही कान डोळा 
प त्र जन्द्मला िोही गोळा 
नाम ियािे शखंासूर 
 
ताल 
हौसन ड ल्ला । हौसन ड ल्ला... 
 
ओिी 
 
कशास केले माझे स्िवन 
करी गा स त्रधारा मज कथन 
रिटह्म िारी वदे हनपून 
करी गा ियािे वदे हरण 
िे आम्हासी देऊन 
हित्त समाधान करी गा 
शखंासूर म्हणे नािंका कहरिा 
िारी वदे ि म्ही इस्च्छिा 
िे आण नी ित्विा 
हित्त समाधान कहरिो 
 
िेद हरूि शंखासूर विसजजि 
ओिी 
 
नाना हवधी करूणा वहहले 
शखंासूर रिटम्यािे वदे हहरले 
अन राष्ट कमय राहहले 
असूर सागरी पह डला 
 
शोक 
 
धाव पाव हरी मजला िारी 
ि ज वाि नी मज कोण कैवारी 
शखं िक्र हपिाबंर धारी 
लीला नािंक वैक ं ठा श्री हरी 
भक्ि कैवारी करूणा करी 



 

          

पाव सत्वरी आिा या वळेी 
गरूड गमन हपिाबंर धारी 
मधू म रािंका हे श्री हरी 
अनाथ नाथा भक्ि कैवारी 
दानव म्रदना हे श्री हरी 
 
िारद प्रिेश 
 
स्मरे केशवा माधवा भजा भजा 
दक्षण मािे िारी पहिि 
पावन होई ि म्ही जगा जगा । स्मरे केशवा 
 
संभार्षि 
 
वीणा घेऊहनया हािी । िाहलला हपत्याच्या भेिंी 
जाऊन प से ग ज गोष्टी हो । स्मरे केशवा... 
 
ओिी 
 
ऐकूनी हपत्यािा कळोळ 
धाव नी आला रिटह्म बाळ 
हािी वीणा ि ंबळ 
घेऊनी आला सत्वर 
 
आया 
 
नमस्कार करून हपत्यासी । रामा... 
वियमान प से हो हपत्यासी 
कोणी गाहंजले ि म्हासी हपिा । कोणी... 
सागंा मजसी ि म्ही आिा हपिा/रामा... 
 
छंद 
 
ऐक नारद वियमान/ि ज सागंिो हवस्िारून 
हित्त देऊन ऐक पूणय/एक माझे सत्य विन 
चसधू प त्र शखंासूर । िो ही माजला अफार 
वदे नेले हनशािर । रिटम्ह कमय हे राहहले 
 
 



 

          

ओिी 
 
नारद म्हणे हपत्यासी 
आिा चििा न करी मनासी 
मी जाऊनी वैक ं ठासी 
ॠर्षीकेशी पाठहविो 
 
िारद सभा विसजजि 
 
वीणा घेऊनीया हािी िालीला हवष्ट्णूच्या भेिंी 
जाऊन सागें ग ज गोष्टी हो । स्मरे केशवा... 
जय हरी नारायणा जय हरी नारायण 
 
ओिी 
 
जया जयाजी हनरंजना । जया जयाजी जगपालना 
जया जयाजी हवश्वभजंना । कमलवल्लभा महाहवष्ट्ण ू
िू असिा रिटम्हाडं िालका 
प्राण सख्या ि ज नायका 
द ष्ट दैत्य हनदालका 
रमा नायका ि ज नमो 
धाव पाव गा नारायणा 
धाव पाव गा लक्षमी रमणा 
धाव पाव गा मध स दना 
जग जीवना ि ज नमो 
 
विष्ट्िू प्रिेश 
 
ताल 
 
धावय पावय गा कमलावरा दीन दयाळा रामा... 
 
संभार्षि 
 
ताल 
 
कमळ नयना हरी भजा हो । कमळ नयना... 
 
 



 

          

ब्रह्मदेिाशी संभार्षि 
 
ओिी 
 
जया जयाजी वैक ं ठ हवहारा 
प राण प रुर्षा लक्षमी वरा 
भक्ि कैवारा करुणा करा 
पाव सत्वर या वळेा 
श्री केशवा माधवा नारायणा 
गोचवद हवष्ट्णू जनादयना 
वामन नेत्री हवक्र मध स दना 
दावन मदयना श्री रामा 
िू असिा मध  कष्ट भारी 
आम्हा गाहंजले द ष्ट अस री 
आनंद कंदा रमाघना 
लक्षमी रमणा ि ज नमो 
जय गोचवदा नारायणा 
जग पालका जग जीवना 
कशास केले माझे स्िवन 
करी गा िि रानना मज कथन 
चसधू प त्र शखंासूर 
िो ही माजला अफार 
वदे नेले हनशािर 
रिटह्म कमय हे राहहले 
जरी िो गेला स रास री 
घाला घालीन िस्करावरी 
ियासी मी हनदाळूनी 
वदे आणीन िि रानना 
जरी िो गेला देव लोका 
ध्यान करीन सहिद नायका 
धाक लावीन सत्य लोका 
वदे आणीन िि रानना 
जरी िो गेला सप्ि पािाळी 
शरे्षािी बसवीन दािं हखळी 
ियासी मी हनदाळ नी 
वदे आणीन िि रानना 
जरी िो गेला सप्ि सागरी 
मत्स्य रूप धारण करी 
सप्ि सागर ध ंडाळ नी 



 

          

वदे आणीन िि रानना 
ऐसे बोल नी नारायण 
मत्स्यरूप धरी आपण 
 
ताल -सभा विसजजि 
अगम हनगम ि म्ही भजा 
मत्स्यरूप ि म्ही धरा 
 
ओिी 
जेव्हा हरघाला सागरी 
लािंा उसळल्या अद भ ि भारी 
मत्स्यरूप धहरले श्रीहरी 
सम र त्याने उिंबळला 
प च्छे करूनी सम र जळ 
आकाशी उडवी िमाळ नीळ 
कोंडून गेले गगन मंडळ 
धाक पडला सत्य लोका 
 
शंखासूर प्रिशे 
 
कष्टाने ड ल्ला । कष्टाने ड ल्ला 
 
संभार्षि 
 
विष्ट्िू प्रिेश 
 
भक्ि कैवारा मत्स्य अविारा धरी चसधूरा 
 
ओिी 
 
सप्ि सागर ध ंडाळ नी 
काहढला शखंासूर शोधूनी 
 
दोघाचें युद्ध 
 
चसध च्या स िा थैय थैय था । चसधूच्या स िा 
येई गा शखंासूर वीर नाथा.... 
 
भक्िाच्या दािा थैय थैय था । 



 

          

भक्िाच्या दािा वधावा शखंासूर वीर आिा 
 
लाडूि बालंबा थैय थैय था । 
लाडूि बालंबा लाडू लाडू लाडूि बालंबा।.... 
 
ओिी 
 
हरी वधी शखंासूर 
गवय त्यािा करी दूर 
बीर सहबरी जम ना हिरी । 
अकडीि करणी वनमाळी 
 
ओिी 
 
ियाच्या मस्िकी गदा घालून 
जड जड केले िेधवा 
शखंासूर म्हणे गा श्री हरी 
जड जड झालो गदा प्रहरी 
आिा आम्हा कैसी उरी 
आज्ञा द्ावी प्राण रक्षावया 
िेव्हा बोहलला नारायण 
ि झा प्राण केला रक्षण 
ि झे हस्ि धरिील शोकडे 
माझे वैष्ट्णाव ेजन सारे 
प्रथम प हजिी पे्रम बरे 
नंिर मजसी दैत्य राया 
 
शंखासूर विसजजि 
 
हौसेन ड ल्ला । हौसेन ड ल्ला 
 
ओिी 
 
शखंास राशी वर देऊन 
हवजयी पावला नारायण 
िेथ नी हनघाला जगजीवन 
रिटम्यापाशी जािा झाला 
 
 



 

          

ताल- 
 
जय जय नारायणा । हरी नारायणा 
 
ओिी 
 
रिटह्मािे वदे देऊन 
संहिि पावला नारायण 
िेथ नी हनघाला लक्षमीरमण 
वैक ं ठाप री जािा झाला 
 
ताल-विष्ट्िू विसजजि 
 
कमळ नयना हरी भजा । 
कमळ नयना हरी भजा... 
 
ब्रह्मदेि विसजजि 
 
जय हरी हवठ्ठल हवठ्ठल हवठ्ठल । ... 
 

समाप्त 
  



 

          

गिपतीची आरती 
 
स्थाहपि प्रथमारंभी ि  मंगलमूिी ॥ 
हवघ्ने वारूहन कहरसी दीनेच्या प रिी ॥  
रिटम्ह हवष्ट्णू महेश हिघे स्ि िी करिी ॥ 
स रवर म नीवर गािी ि हझया ग णकीिी    ॥ १ ॥ 
 
जय देव जय देव जय जय गणराजा ॥ 
आरिी ओवाळी ि जला महाराजा     ॥ धृ. ॥ 
 
एकदंिा स्वामी हे वक्रि ंडा ॥ 
सवा आधी ि झा फडकिसे झेंडा ॥ 
लप लप लप लप लप लप हालवी गजश डंा ॥ 
गप गप मोदक भहक्षसी घेऊहन कहर उंडा    ॥ २ ॥ 
 
शेंदूर अंगी िर्मिि शोभि वदेभ जा ॥ 
कणी क ं डळ झळके हदनमहण उदय ि झा ॥ 
फर शाकं रा कहर िळपे मूर्षक वाहन द जा ॥ 
नाभी कमलावरिे खेळि फहणराजा    ॥ ३ ॥ 
 
भाळी केशहर गंधावर कस्िूरी हिंळा ॥ 
हहरे जहडि कंठी म क्िा फळ माळा ॥ 
माहणक दास शरण ि ज पावयिी बाळा ॥ 
पे्रमे आरिी ओवाहळन वळेावळेा     ॥ ४ ॥ 
  



 

          

रामायि कथा प्रारंभ 
 
प्राथजिा 
 
करीन नमीन वदंीन गौरी वल्लभा पदािे 
कथीन दशरथािी कीर्मि संपदाि 
 
िवशष्ठ प्रिशे 
 
जय हरी हवठ्ठल हवठ्ठल हवठ्ठल ।... 
 
संभार्षि 
 
ओिी 
 
श्री गजाननास नमस्कार करून 
श्री अयोध्यापिी राजा अजपाल नंदन 
हेि कीर्मि संपदा कथन 
करू त्यािे असे आशीवादे करून 
 
िवशष्ठ विसजजि 
 
जय हरी हवठ्ठल ।... 
 
ओिी 
 
दशरथ रहववशंी अयोध्यािा राजा 
क सळण नृपिीिी कन्द्या नेहमले यास भाजा 
 
म्हालदार प्रिशे 
 
अस्िके िो महाराजा ।.... 
 
संभार्षि 
 
दशरथ राजा सभा प्रिशे 
 
अजपाल नंदन । थैय थैय था । 
अजपाल नंदन येईगा दशरथ क ळभरू्षण 



 

          

संभार्षि 
 
िारे रामा िारे देवा ।... 
 
ओिी 
 
लग्न झाले या सम राि 
मग पािलो अयोध्याप राि 
राज्य करीिा मी िेथ 
सहस्र वर्षय लोिंली पहाि 
पहर प त्र पोिंी नाही सिंान 
हित्त राहहले व्याहपले मन 
रात्री पाहहले एक स्वप्न 
वहधले हिघे रिटाह्मण 
 
शोक दशरथाचा 
 
हशव हशव नारायण 
धाव मन मोहना । धाव मन मोहना 
वैक ं ठवासी देवा परमेशा जग पालना 
 
िवशष्ठ प्रिशे 
 
जय हरी हवठ्ठल ।... 
 
संभार्षि 
 
ओिी 
 
वहसष्ठ बोले दशरथ राजा 
रहववशंी हवजय ि झा 
प ण्य लोकी भभू जा 
महावीर िूि राजा 
ग रू म्हणे अजपाल स िा 
मृगयासी जाव ेआिा 
ऐकून दशरथ ग रूिे विन 
मनी आनंदला अजपाल नंदन 
साष्टागं नमस्कार करून 
मृगयासी िालला िेथून 



 

          

दशरथ विसजजि 
 
िारे रामा िारे देवा। ... 
 
िवशष्ठ विसजजि 
 
जय हरी हवठ्ठल हवठ्ठल हवठ्ठल। ... 
 
्ािि माता वपत्यासवहत प्रिशे 
 
अहा रे माझ्या श्रावणा ... 
 
संभार्षि 
 
अहा रे माझ्या श्रावण श्रावणा 
काशीला जािी बाह्मण हिघेजण 
 
ओिी 
 
मािा िी बोले श्रावण बाळाला 
िहान लागली ि झ्या हपत्याला 
पाणी आण हन पाजी या वळेा 
अहा रे बाळा श्रावणा 
ऐक नी श्रावण बोले मािेला 
कैसे िंाक नी जाऊ ि म्हाला 
ऐसे बोल नी शलेा साहडला 
कावड बाधंली वृक्ष फादंीला 
िी पाहहली कावड वृक्ष फादंी 
मािा हपिा त्यामध्ये 
अहा रे माझ्या श्रावणा । श्रावण ... 
 
ओिी 
 
वृक्ष हपहडिा िेहविा वृक्ष अनेक 
जल शोहधिा सूर कोर्षण देख 
अहा रे माझ्या श्रावणा । श्रावणा ... 
 
 
 



 

          

ओिी 
 
श्रावण झारी ब डव ूलागला 
दशरथ आवाज कानी ऐहकला 
हनवाण बाण सोडूहन हदला 
रामा रे रामा हरी हो रामा 
श्रावण बाळाच्या उदरी भेदला 
रडि बाळ भवूरी पडला 
 
कोणा स्वभाग्यािा बाण 
कहरिा आला राम स्मरण 
शर भेहदिा म्हणे राम राम 
िारी गा श्री हरी मज लागनू 
ऐकून दशरथ मनी कोिला 
म्या बाळ अवहिि वहधला 
कोणािा कोण आहेस िू बाळा 
हनवदेन करी गा मज या वळेा 
 
शोक दशरथाचा 
 
अहा ग रुनाथा धावा वगेी आिा 
या स ंदर बाळािा वध केला म्या आिा 
 
ओिी 
 
राजा शोक न करी या वळेा 
पाणी पाजाव ेमाझ्या आई बापाला 
आिा राजा एक य क्िी करावी 
मज हवष्ट्णलूोकी पाठवाव े
दशरथ काढी शर आप ल्या हािे 
िो ही पावला हवष्ट्णू सायोज पंथें 
पाहूनी राजा द ःखी जाहला 
पाणी घेऊनी सत्वर हनघाला 
 
दशरथ पािी घेऊि जातो 
 
िारे रामा िारे देवा ... 
 
 



 

          

ओिी 
 
कावडी पाशी उभा राहहला 
झारी नेऊनी देऊ लागला 
मािा िी बोले रात्रीच्या वळेा 
काय कष्ट झाले बाळा ि जला 
ऐकून राजासी गहहवर आला 
झालेला वृत्तािं कथन केला 
मला मृग असे भासला 
मी मृगावर बाण सोडला 
शर श्रावणाच्या हृदयी भेदला 
श्रावण हवष्ट्णू लोकी पावला 
 
शोक िसुदेि ि रूक्मीिीचा 
 
अहा रे माझ्या श्रावणा पाडसा 
प ण्य त्वा केले आम्हा दाही हदशा 
अहा रे बाळा आिा कोणािी आशा 
वृध आणाया इस्च्छले येथे सोहडले परदेशा 
अहा रे देवा आम्ही कोणािे काय केले 
गडबडा धरणी माय बाप लोळे 
 
शोक 
 
पाह नी राजा बोलिो सन्द्म ख 
करी जोडूनी िरणी ठेहविो मस्िक 
मािे िू काही न करी गे शोक 
प्रसन्न करीन बाळा श्रावणा साहरखे 
 
ओिी 
 
िी ही सत्वर शाहपली राया 
हे प त्र हनर्मवली शीघ्र काया 
िू प त्र प त्र करुहनया 
प्राण जाईल ि झा राया 
म्हणे अस्िे हित्ती कल्याण मािे 
हित्ती िृपिी पाव ेएकािें 
 
 



 

          

वतघाचे दहि 
 
राजाने एक य क्िी योजून 
हिघािे केले दहन 
 
िवशष्ठ प्रिशे 
 
जय हरी हवठ्ठल हवठ्ठल हवठ्ठल ... 
 
वतघी राण्या सभा प्रिेश 
 
िंदना घाली हपयो । िंदना घाली ... ... 
 
संभार्षि 
 
ओिी 
 
हिघी राण्या झाल्या गर्मभष्ठ 
कौसल्या स हमत्रा कैकयी महालाि 
िो वहसष्ठ येऊनी बोले दशरथा 
डोहाळे हिघीशी प साव ेआिा 
ऐकूनी ग रूिे विन 
मनी आनंदला अजपाल नंदन 
साष्टागं नमस्कार करून 
राजा िालला िेथून 
 
िारे रामा िारे देवा । ... 
 
ओिी 
 
कैकयी सदनी प्रवशेला 
मंिकी बसैली पाहहले डोळा 
हिने देहखले अजप त्राला 
िात्काळ पह डले या वळेा 
म्हणे कैकयी स ंदरी 
काय डोहाळे होिा मनािंरी 
 
 
 



 

          

पद 
 
स ंदरपणािा अहभमान मला 
रक्षी या बालका स दशयना 
 
ओिी 
 
िेथून हनघाला अजपाल नंदन 
जािा झाला स हमत्रा सदनी 
 
िारे रामा िारे देवा । ... 
 
ओिी 
 
स हमत्रा सदनी प्रवशेला 
मंिकी बसैली पाहहले डोळा 
हिने पाहहले अजपाल स िा 
पदाजूंळ जोहडले दोन्द्ही हस्ि 
म्हणे स हमत्रा स ंदरी 
काय डोहाळे होिा मनािंरी 
 
पद 
 
प्राणनाथा ऐसे वािंिे जीवासी 
वहडलािी सेवा अहर्मनशी 
आवडे हे एक नावडे अनेक 
सत्य हेिी आिा माझी भाक 
 
ओिी 
 
ऐकून स हमत्रािे विन 
मनी आनंदला अजपाल नंदन 
म्हणे स क मार सत्य विन 
डोहाळे ि झे होिील पूणय  
िेथून हनघाला अजपाल नंदन 
जािा झाला कौसल्या सदनी 
 
िारे रामा िारे देवा ।... 
 



 

          

ओिी 
 
राजा पाहे कौसल्यािे 
िी रिटह्म समाधी हदसिे 
जवळी उभा दशरथ 
पाहे ििंस्थ त्या क्षणी 
राजा िेव्हा कौसल्या देख 
कोण आहे मज ओळख 
राजा म्हणे ओळख सोहडले 
महाभिेू सपूंणय घेिले 
 
पद 
 
आणी रे धन ष्ट्य मारीन रावणा 
लंका हबहभरे्षना देईन मी 
अंगद स ग्रीव जाबं विं वीरा 
हन मंिा पािारा लवकरी 
िंाक नी पवयि ब जवारे सागरा 
पायवािं करा जावयासी 
लंके प ढे मोठे माझे वीण रण 
िोडीन बधंन स रवरािे 
हवश्वाहमत्र याग नेईन मी हसद्धी 
मारीन क ब द्धी दोघा जणा 
खरदूर्षणािंा घेईन मी प्राण 
धन ष्ट्य मोडीन भ जा बळे 
ध्यािी मज त्यािी बह ि आवडी 
न हवसंबे घडी त्यासी एक 
बोहलला वास्ल्मक िैसेि करीन 
विोन दावीन नामा म्हणे 
 
ओिी 
 
कौसल्यासारखे हनदान पाहहले 
महाभ िे धािंले ओळख सोहडले 
 
शोक दशरथाचा 
 
हशव हशव नारायण । धाव मन मोहना 
वैक ं ठवासी देवा परमेशा जग पालना 



 

          

िवसष्ठ सभा प्रिशे 
 
जय हरी हवठ्ठल ।... 
 
ओिी 
 
वहसष्ठ बोले दशरथा 
सव ंभ िे झडहपली आिा 
िार प त्र येिील जन्द्मास 
असे भरहलया नवमास 
सूयय वशंी जगन हनवास 
सूययवारी अविार होिील 
 
िवसष्ठ सभा विसजजि 
 
जय हरी हवठ्ठल ।... 
 
म्हालदार सभा प्रिेश 
जय अजपाल नंदन । सूययवशंी हवजय पूणय 
 
ओिी 
 
झाले प त्र क ळी दशरथा 
म्हणे िला पाहू कौि क 
 
म्हालदार विसजजि 
 
जय जय रघू नंदन । आनंदले भक्ि जन 
 
राण्या ि म्हालदार सभा प्रिशे 
 
िंदना घाली हपयो । िंदना घाली... 
 
ओिी 
 
भपूाजवळी उठ नी समान केला िया 
देखूनी आनंदला पद भजू त्या राजया 
 
 



 

          

िवशष्ठ प्रिशे (जािक वणयन) 
सिज वमळूि पाळिा गातात 
सिज सखी विसजजि 
ि 
वतघी राण्या विसजजि 
 
िल सखे जाये राधा । िल सखे जाये... 
 
म्हालदार प्रिशे 
 
अस्िके िो महाराजा ।... 
 
संभार्षि 
 
म्हालदार विसजजि 
 
जय जय रघ नंदन । आनंदले ऋर्षी गण 
 
म्हालदार ि रामलक्ष्मि प्रिशे 
 
रघूराया है पालक राया हो रघूराया 
वळे नको लाव ूलोिं उपकाया 
लीला अविार करी गा राया । रघ राया 
 
विश्ववमत्र सभा प्रिशे 
 
गोचवदराम गोचवदराम ।... 
 
संभार्षि 
 
ओिी 
 
दशरथ म्हणे हवश्वाहमत्रािे 
कैसे येणे केले नगरािे 
कौहशक दशरथापाशी येऊन 
विन माहगिले पाहहले जाणनू 
पूवीिे हदधले विन 
कृपा करावी मज लागनू 
हवश्वाहमत्र म्हणे ऐक प ढिी 



 

          

सागंिो ऐक मज प्रिी 
बारा गाव एक स्िन 
दीड गाव हििे वदन 
िी क ं भकणािी ज्येष्ठ बहीण 
होम हवद्वास करी येऊन 
अजपाल स ि रहववशंी क ळभरू्षणा 
रघ वीर देई मम रक्षणा 
 
पद 
 
नका नेऊ हे राघव राना हो 
ऋर्षी काही िरी येऊ द्ा हो करुणा 
अन्न पाण्यािा प्राि करीन 
अजून बालक िान्द्हा हो । ऋर्षी काही िरी... 
धन र्मवद्ा हशकले हो नाही 
अज नी पीि आहे पान्द्हा हो । ऋर्षी काही िरी... 
िापकूर प्रभ  दशरथ धाव नी 
लागे कौहशका िरणी हो । ऋर्षी काही िरी... 
 
ओिी 
 
मी नाही माहगिले काय येथे 
िू बोललासी माग यिाथय 
िू सूययवशंी जगन हनवास 
डाग न लावी सूयय वशंास 
 
छंद 
 
हहरिरं सत्यवानी 
वाहे डोमा घरी पाणी 
स्त्री प त्रासी हवक नी 
हसद्ध केले सत्य विनी 
 
सत्व सागर श्रीयाळ जाण 
हिलया साहरखे हनदान 
ऋर्षी हदधले भोजन 
सत्व राहखला संपूणय 
ऐसे सागंिा आहणक 
थोर थोर प ण्य लोक 



 

          

ि झ्या साहरखा नाही एक 
सत्व जाई ि झ्या देख 
 
ओिी 
 
कल्याण असो ि झे श्रीराम 
मी जािो आप ल्या आश्रमा 
 
विश्वावमत्र विसजजि 
 
गोचवद राम गोचवद राम ।... 
 
ओिी 
 
उलंघ नी द्वारासी िेथ 
बाहेर हनघाले ग रूनाथ 
 
िवशष्ठ प्रिशे 
 
जय हरी हवठ्ठल ।... 
 
ओिी 
 
वहसष्ठ बोले दशरथाप्रिी 
क्रोधे म नी गेले पंथी 
राम लक्षमण देई त्वरीि 
डाग न लावी सूययवशंास 
दशरथ धाव ेऋर्षी माग नी 
म्हणे थाबंा कौहशक म नी 
न्द्याव ेराम लक्षमण 
ि म्हासी करिो अपयण 
रघूवीर हदधले म नी कारण 
सवय देव द जारण 
 
दशरथ, भरत ि शतु्रघ्ि सभा विसजजि 
 
िारे रामा िारे देवा ।... 
 
 



 

          

पद–विसजजि 
 
प ढे हवश्वाहमत्र जाण पाठी राम लक्षमण 
हािी घेऊन धन ष्ट्य बाण 
िाले हालि डोळि राया हो । रघूराया ।... 
 
प्रिेश 
 
रघूराया हे पालक राया हो रघूराया 
वळे नको लाव ूलोिं उपकाया 
लीला अविार करी गा राया हो रघूराया ।... 
 
िवसष्ठ प्रिशे–रामास उपदेश 
 
ओिी 
 
हवश्वाहमत्र म्हणे रघूनाथा  
आड मागय िला आिा 
आड मागय म्हणिा आपण 
त्या मागी भय कोण 
हवश्वाहमत्र म्हणे राक्षसीण 
भय वािंिे मजलागनू 
बारा गाव एक स्िन 
दीड गाव हििे वदन 
िी क ं भकणािी ज्येष्ठ बहीण 
होम हवद्वास करी येऊन 
ऐसे संवादिा दोघे जण 
आरड फोहडली गजूयन 
 
िावटका प्रिेश 
 
गोक ळ मंडळ वीरा । राया रघूवीरा रघूवीरा... 
 
संभार्षि 
 
थैयो की राम थय । थैयो की राम थय... 
 
 
 



 

          

ओिी 
 
हवश्वाहमत्र भयभीि होऊन 
रक्षी रक्षी राघवा मजलागनू 
 
गोक ळ मंडळ वीरा राया रघूवीरा रघूवीरा 
 
ओिी 
 
करूनी िाहिंकेिे हरण 
हसद्ध नेले यज्ञ अजून 
 
तावडकेस घेऊि जातात 
असिी असिी िालना । िाहिंकेस घेऊन 
 
ओिी 
 
हििे बधूं स बाहू महलच्छ िौघेजण 
प्रलय करिील येऊन 
हवश्वाहमत्र म्हणे रघ नाथा 
ि म्ही यज्ञ रक्षाव ेआिा 
मी पळून जािो स्वगय लोका 
राक्षस भय वािंिे मका 
 
विसजजि 
 
रघूराया हे पालक राया हो रघूराया... 
 
म्हालदार प्रिशे 
 
अस्िके िो महाराजा... 
 
संभार्षि 
 
सुबाहू मवरच्छ प्रिशे 
 
एके िाबं िादे के एके िाबं थैयो 
 
 



 

          

भोजि, विद्या, तमासा ि बहीिीचा शोि 
 
शोक 
 
ड ड बाबा रे ड... 
 
विश्वावमत्र, राम लक्ष्मि प्रिशे 
 
रघू राया हे पालक राया... 
 
रामलक्ष्मि ि दैत्याचें युद्ध 
 
थैयो की राम थैय । थैयो की रामथय... 
 
ओिी 
 
स भाऊ महरच्छ मारून 
हसद्ध केले यज्ञ अजून 
 
पद 
 
प ढे हवश्वाहमत्र जाण । पाठी रामलक्षमण 
हािी घेऊन धन ष्ट्य बाण ।... 
 
ओिी-शीला प्रिशे 
 
अरण्य क्रीडा करीि जाण 
अहहल्या शीला देखून 
 
राम होऊनीया हखन्न 
आियय वािंिे शीला पाहून 
मज पाहिी शीला द रून 
झाली भय भीि पाहून 
 
पद 
 
रामा कौि क पाहसी काय 
उद्धरी म नी द्वारा 
अज्ञानाने घडले पाप 



 

          

कोप नी म नीने हदधला शाप 
सदय दूर करी संिाप 
िू मायबाप हदनािा । रामा... 
ऐक नी उठला िो रघूराय 
धहरला गौिम वधूवरी पाय 
केला सवयही दूर अपाय 
हर्षय न माय म हनला हो । रामा... 
 
ओिी 
 
अहहल्या शीला राघव ेम क्ि केले 
पद लागिा हदव्य होऊन गेले 
 
गौतम ऋर्षी प्रिेश 
 
पद 
 
रामिंर दयाळा हत्रलोक्य प्रहिपाला हो । रामिंर 
सवय द ष्टािा संहार केला 
महा संकिं उद्धारीला हो । रामिंर... 
 
अवहल्या सभा विसजजि 
 
िाले सखे जाये राधा ।... 
 
पद-विसजजि 
 
रघूराया हे पालक राया हो रघूराया ।... 
 
म्हादार प्रिशे 
 
अस्िके िो महाराजा ।... 
 
संभार्षि 
 
जिक राजा प्रिशे 
 
गोचवदा रामा थैय थैय था ।... 
 



 

          

संभार्षि 
 
िारे रामा िारे देवा ।... 
 
िृद्ध ब्राह्मि प्रिशे 
 
जय हरी हवठ्ठल हवठ्ठल हवठ्ठल ।... 
 
संभार्षि 
 
जय हरी हवठ्ठल ।... 
 
ओिी 
 
हवदेही नगरी राजा जनक 
िेथे रिटाह्मण आला एक 
हदला आशीवाद हवहधय क्ि 
रामा रे रामा हरी हो रामा 
राजा म्हणे गा हद्वज वरा 
कोठून येणे झाले या नगरा 
काही आज्ञा हे चककरा 
सागंा वगेी मजला खरा 
येरू म्हणे गा राजेश्वरा 
मी वृद्ध झालो अवधारा 
हभक्षा करी गा सािरा 
मनोरथ माझे करी गा प रा 
राजा म्हणे या हद्वजोत्तमा 
काय इच्छा आहे ि म्हा 
येरू म्हणे गा राजोत्तमा 
भमूी दान देगा आम्हा 
राया संकल्प करूनी प रा 
रिटाह्मणाशी हदधला धारा 
त्याने त्या स्थळी ज ंहपला नागंर 
ऋर्षी कमय आरंहभले सत्वर 
 
ताल 
 
हशव शभंा शभंा । सदा शभंा शभंा 
 



 

          

ओिी 
 
नागंर लागिा भमूीशी 
दाि अडकले पेिंीशी 
हवपे्र पाहे हवहप्रि 
िोि पेहिंि रत्न खंहिि 
 
अबला सहहि हवपे्रिे मन 
संकष्टी हपकले िे आप ले जाण 
म्हण नी पेिंी उिलून 
रामा रे रामा हरी हो रामा 
म्हणे मज राये हदधली भमूी दान 
त्या माजी सापडहलया धन 
 
जय हरी हवठ्ठल।... 
 
ओिी 
 
पेिंी नेऊन त्या क्षणी 
जनकापाशी केली अपयण 
राजा उघडोनी पाहे पेिंी 
िो कन्द्या रत्न देहखली दृष्टी 
मी हे उपजली सृष्टी 
न समाये आनंद पोिंी 
 
ब्राह्मि जातक ििजि 
 
ओिी 
 
पहहले नाम वदेाविी 
द सरे नाम पावयिी 
हिसरे नाम सीिा सिी 
िौथे जानकी पहरयेसिी 
 
ब्राह्मि विसजजि 
 
ओिी 
 
सप्ि वर्ष ेहोिी हियेसी 



 

          

प ढे कथा वियली कैसी 
 
परशुराम प्रिशे 
 
रहवक ळ मंडणा थैय थैय था 
रहवक ळ मंडणा येई गा भागयव क ळ भरू्षणा।.... 
 
संभार्षि 
 
िारे रामा िारे देवा।.... 
 
परशुराम ि जिक याचें संभार्षि 
 
महालात जातात 
 
िारे रामा िारे देवा।..... 
 
ओिी 
 
धन ष्ट्य ठेव नी सभेि 
राजे पािले मंहदराि 
 
सीता प्रिेश 
 
िंदना घाली हपयो िंदना घाली।... 
हजिा मािादे हजिा मािा दे।.... 
 
ओिी 
 
धन ष्ट्यािा घोडा करूनी येथ 
फेरा हफरहवला सवय नगराि 
 
हजिा मािादे हजिा मािादे 
 
परशुराम ि जिक सभा प्रिशे 
 
जो कियमान िापािा भला 
िो राजा सभेसी पािला 
 



 

          

सीता जाते 
 
ओिी 
 
राये पाहिा क्रोध भरले 
सूिना केली जनका वहहले 
म्हणे धन ष्ट्य हबघहडले 
हे कन्द्याने केले या वळेे 
 
जिक सीतेस हाक मारतो 
 
िंदना घाली हपयो िंदना घाली ।..... 
 
संभार्षि 
 
िंदना घाली हपयो िंदना घाली ।.... 
 
विसजजि 
 
िल सखे जाये राधा िल सखे जाये ।.... 
 
ओिी 
 
या धन ष्ट्यािा पण माडंवा 
मेळवाव ेसकळ भदेूवा 
धन ष्ट्य द खंड करीि मानवा 
ियासी कन्द्या अपावी 
 
परशुराम विसजजि 
 
िारे रामा िारे देवा।.... 
 
ओिी 
 
ऐसा सागं हनया वृत्तािं 
स्वस्िला गेला रेण का स ि 
जनक राया त्या वळेा 
मनी हविार पै केला 
 



 

          

सीता ि दासी सभा प्रिेश 
 
िंदना घाली हपयो िंदना घाली।.... 
 
ओिी 
 
हििे माहंडले स्वयंवर 
पत्र धाडाव ेसकळ नरेंर 
 
म्हालदार प्रिशे 
 
अस्िके िो महाराजा ।... 
 
संभार्षि 
 
ओिी 
 
पत्र देऊहनया दूि 
पाठवाव ेकदयळी वनाि 
 
म्हालदार जातो 
 
अस्िके िो महाराजा ।.... 
 
रामलक्ष्मि प्रिशे 
 
रघूराया हे पालक राया ।.... 
 
म्हालदार पत्र द्याियास येतो 
 
अस्िके िो महाराजा 
 
ओिी 
 
पत्र घेऊहनया दूि 
पाठहवले कदयळी वनाि 
 
 
 



 

          

म्हालदार विसजजि 
 
अस्िके िो महाराजा ।.... 
 
ओिी 
 
ऋर्षी वाहििा पत्र जाण 
ऐकिा होय रघूनंदन 
म्हणे नवल अहि दारून 
पहायासी येऊ ि म्हा सागंािीण 
 
पद 
 
स्वामी न्द्याव ेआम्हासी । हमहथला नगरासी हो 
कैसा िो स्वयंवर पाहू सीिेिा 
अत्यंि हे नवलासी हो । स्वामी न्द्याव.े.. 
कोण्या भपूाळा घालील माळा 
हे कौि क पाहू डोळा हो । स्वामी न्द्याव.े.. 
राजे हमळिील कोिंी न कोिंी 
त्यािंी आम िी होिील भेिंी हो । स्वामी न्द्याव.े... 
दशरथ िाि काय म्हणे ना 
हे सत्य हे जाणा हो । स्वामी न्द्याव.े... 
 
ओिी 
 
ऐसे म्हणिा रघूवीर 
मनी िोर्षला ऋर्षीश्वर 
सागंािी घेऊनी दशरथ क मार 
हमहथला भ वनी जािी सत्वर 
 
पद 
 
रघूराया हे पालक राया हो रघूराया।.... 
 
ओिी 
 
ऋर्षी येिा सभेि 
राजा आला धावि 
आसन देऊनी त्वरीि 



 

          

जवळी बैसहवले सभेि 
 
जनक पाहिा दशरथ क मार 
मनी िोर्षला अफार 
म्हणे देवा िीि श्री शकंर 
जामाि ऐसा देई वर 
 
पद 
 
जनक राजा ऋर्षी प्रिी बोले 
हे दोघे बालक कोठून आले 
कोणापासून उत्पन्न झाले 
यासी पाहािा नेत्र हनर्ममले 
 
पद 
 
ऋर्षी म्हणे ऐक नृपिी 
यािंी अयोध्या प री वस्िी 
लहान ि म्हासी हदसिी 
पहर मोठी यािंी कीर्मि 
राजा दशरथ यािंा हपिा 
राणी कौसल्या यािंी मािा 
यानंी रहक्षले मज यज्ञासी 
म्हण नी आहणले लग्नासी 
 
इदं्र चंद्र सभा प्रिशे 
 
गोचवदा रामा थैय थैय था।... 
 
संभार्षि 
 
िारे रामा िारे देवा।.... 
 
ओिी 
 
मग त्या स्वयंवरा हनहमत्त 
सकळ राजे आले धावि 
 
 



 

          

म्हालदार प्रिशे 
 
हनरा धनको धन राज ।... 
 
संभार्षि 
 
रािि प्रिशे 
 
सभा घिंमो रामोजय ।... 
 
संभार्षि 
 
पद 
 
या जगामध्ये मी एक श्रेष्ठ रावण रावण 
या सभेकारण येणे झाले माझे प्रयन प्रयन 
 
प लस्िी प त्र मी रावण प्रिावीर हवख्यािं जाण 
धाके कापिी सवय जन हत्रलोक्यािे 
 
ऐसा श्रेष्ठ मी दशाशीर मजसी हभिो शकंर 
इंराहदक सवय सूर मज भेणे लपिी 
 
हवमान माझे जािे गगनी गळबळा ऐहकले कानी 
या कारणे पािाळ अवणी म्या रावणाने 
 
ताल 
 
लंका पिी आले हो।..... 
 
ओिी 
 
मग त्या स्वयंवरा हभिरी 
रावण देहखली राजक मारी 
म्हणे चजकावी स्वयंवरी 
ऐसी मनािी आवडी 
 
िव जनक करी हवनंिी 
स्वामी पण आहे हनहििी 



 

          

कन्द्याहिया मनोरथ 
कोधंड हे आले येथे 
 
रावण म्हणे नृपिी 
माझी ि ज नकळे शक्िी 
मी सागंिो हे प ढिी 
ि म्ही ऐका मज प्रिी 
 
मेरू पवयिािी करूनी प री 
आकाशािी करूनी घडी 
सम र करूनी कोरडा 
ऐसी मनािी आवड 
 
पद 
 
म्या प्रसन्न केला हशवभोळा माझा भय कैकाला 
इंरा हािी ग ंहफल्या माळा म्या रावणाने 
द्वारी दीनकर कर जोडी धाके वायू घर झाडी 
अग्नी हािी ध वहवल्या ल गडी म्या रावणाने 
 
खंडूदेव ज्यािे नाव हनत्य नेम हर्षय दावे 
गणपिी हािी राहखल्या गाई म्या रावणाने 
 
रिटह्म होऊनीया वडेे मज प ढे वािे पािडे 
ख ळ ख ळ केले देवािे हाडे म्या रावणाने 
 
प ण्य प्रिापी मी ऐसा हलहवले हगरी कैलासा 
जनकािा पण मानावा कैसा म्या रावणे 
 
त्र्याबंक धन ष्ट्य हे काय मसक समान जग पाहे 
गोसावी नंदन प हजले पाय म्या रावणाने 
 
राम मानवा वा प ढे मज प ढे केवळ घ ंग रे 
ख ळख ळ केले देवािे हाडे म्या रावणाने 
 
ताल 
 
लंकापिी आले हो । 
 



 

          

पद 
 
कोण ि झ्या मनासी येिो । सागं ग सीिे 
पहहली क स ंबी द स्िर शाला । बाई िो काही नव्हे 
हवरादी हरहर दपकर ज्याला । बाई िो काही नव्हे 
माि मडळ झळकि गेला । बाई काही नव्हे 
 
मेघश्याम श्रीराम मनोहर । िेव्हा म्हणे नव्हे 
दशरथ नृपिी राजे धन धयर । िेव्हा म्हणे नव्हे 
 
रघ वीर म्या प्राणी आला ग बाई रघ वीर म्या प्राणी आला 
राघव म्या प्राणी आला ग बाई राघव म्या प्राणी आला 
या हवरहीि भपूाल सखे ग सवय जनका समान मला 
राघव म्या प्राणी... 
 
िळमळ बहू लागली धरणीवर पहडयली 
सकळ सखया धाविी । एक सावध बैसहविी 
एक नेत्री पाणी लाविी । एक मंजूळ वारा देिी 
एकस ख विन बोलिी । जर जर गात्र कापिी 
ॐकार म्हणनूी अिी शोक माहंडला 
राघव म्या प्राणी आला.... 
 
अग सखयानंो ि म्ही जा जा । मम जनकासी सागंा 
म्या आवहडला राम राजा मी अंिर त्यािी भाजा 
साडंी साडंी हा पण । कठीण धन  हे जाण 
यासी िढवील कैसा ग ण । मी त्यागीन आपला प्राण 
ॐकार म्हण नी जा जा अहि शोक माहंडला 
राघव म्या प्राणी आला ।... 
 
पद 
 
भाबड भिू मोहहि केले उपिरू िोळी 
उिावळा िो रावण मेला आिा िापाजवळी 
 
िािा 
 
हशवाय एवढे हवघ्न हनवारी हो । - (२) 
हा लंकापिी अपमान मान नी धन  हे पाडी उरावरी 
हत्रपूर भवानी स ंदरी हो । -(२) 



 

          

िौर्षष्ट योहगनी स ंदरी- (२) 
हा लंकापिी अपमान मान नी धन  हे पाडी उरावरी 
 
ओिी 
 
चििा फार करी मनी जनक िो ही जानकी नवरी 
द्ावी त्या रघूनायका खरे वािें मला अंिरी 
केला मी पण हा परंिू धन  हे वरील कैसा परी 
गोसावी स ि स्वामी राजा नृपिी रामा यिो क्षनम: 
 
ताल 
 
सभा घिंमो रामोजय ।.... 
 
ओिी 
 
क्रोधे रावण उठला 
मग सभेप ढे उभा राहहला 
पायी िाप पराक्रम उिहलिा 
भभूीवरी रेिंला 
नाकी िोंडी रूधीर वाहािसे 
िया स्थळी लोहळला 
गोसावी स ि स्वामी राजा नृपिी रामायिी क्षनम: 
 
आया 
 
अपमान जनकािा रामा अपमान जनकािा 
रावण सभेशी पहा कैसा केला 
दशशीर वीस भ ज्याच्या रामा । दशशीर... 
गवय ियािा पहा कैसा गेला 
रामा रामा रामा रामा हो।... 
 
रावण हाक मारी रामा रावण हाक मारी 
धन ष्ट्य पडले माझ्या उरावरी 
धावा धावा करी रामा धावा धावा करी 
धन ष्ट्य काढा माझ्या उरावरी 
रामा रामा रामा रामा हो । 
 
 



 

          

पद 
 
प्रधान आला भपूाजवळी । काहो ि म्ही उठा 
िाप योजा ग ण ि म्हा, वरील िी सीिा 
 
अंगी हा असे पूणय जोडला । काहो ि म्ही उठा 
िाप योजा ग ण ि म्हा । वरील िी सीिा 
 
कर जोडूनी हवनहविो आिा । काहो ि म्ही उठा 
िाप योजा ग ण ि म्हा । वरील िी सीिा 
 
श्लोक 
 
हवश्वाहमत्र म्हणे रघ त्तमा वीरा िू नवरा साहजरा 
घे गा त्र्यंबक िाप ओढ नी करे सीिेसी िू नवरा 
 
श्री रामे ग रू वहंदला मग सभेप ढे उभा राहहला 
गोसावी स ि स्वामी राजा नृपिो रामा यिो क्षनम: 
 
ताल 
 
रघ राया हे पालक राया।... 
सभा घिंमो रामोजय 
 
रािि ि राम याचें संभार्षि 
 
ओिी 
 
रामािे िहरत्र भहरिे कोट्यवधी गाई जे 
शत्रू िे अहहिे पहवत्र महहिे सीिा हित्ती साहहजे 
बंधंूिी रहििे म म ख उहििे दावी जना सहििे 
गोसावी स ि स्वामी राजा नृपिो रामायिो क्षनम: 
 
रघू राया हे पालक राया।... 
जय राम कथा लीला बह भो । जय राम कथा लीला 
 
पाळिा रामाचा 
 
बाळा जो जो जो रे क ळभरू्षणा । दशरथानंदन ॥ 



 

          

हनरा करी बाळा मन मोहना । रामा लक्ष मणा   ॥ धृ ॥ 
 
पाळणा लाबंहवला अयोध्येसी । दशरथािे वशंी ॥ 
प त्र जन्द्मला ऋर्षीकेशी । कौसल्यािे क शी    ॥ १ ॥ 
 
रत्नजहडि पालक । झळके अमोहलक ॥ 
वरिे पह डले क ळदीपक । हत्रभ वननायक    ॥ २ ॥ 
 
हालवी कौसल्या स ंदरी । धरूनी ज्ञान दोरी ॥ 
प ष्ट्पे वर्मर्षली स रवरी । गजयिी जयजयकारी    ॥ ३ ॥ 
 
हवश्वव्यापका रघ राया । हनरा करी बा सखया ॥ 
ि जवर क रवडंी करूहनया । साहंडन आप ली काया   ॥ ४ ॥ 
 
येऊहन वहसष्ठ सत्वर । सागें जन्द्मािंर ॥ 
राम पररिटह्म सािार । सािवा अविार    ॥ ५ ॥ 
 
याग रक्ष हनया अवधारा । मारूिी रजनीिरा ॥ 
जाईल सीिेच्या स्वयंवरा । उद्धरी गौिम दारा   ॥ ६॥ 
 
पर्मणल जानकी स रूया । भगं हनया हशविापा ॥ 
रावण लहज्जि महाकोप । नव्हे पण हा सोपा    ॥ ७ ॥ 
 
चसधू जळ होडी अवलीला । नामे िरिील हशला ॥ 
त्यावरी उिरूहनया दयाळा । नेशी वानर मेळा   ॥ ८ ॥ 
 
समूळ मदूयनी रावण । स्थाहपल हबभीर्षण ॥ 
देव सोडवील संपूणय । आनंदेल हत्रभ वन    ॥ ९ ॥ 
 
राम भावािा भ केला । भक्िा धीन झाला ॥ 
दास हवठ्ठले ऐहकला । पाळणा गाईला    ॥ १० ॥ 
  



 

          

पाळिा 
 
हळू हळू गाई हनजरे बाळा 
मोठा जट्टा धारी गोसावी आला 
स्वरिर भ जा जारे फहकरा 
हनजला माझा पालखी हहरा 
 
नको येऊ रे बाग ल बाबा 
हनजला माझा पालखी रावा 
सग ण ग णािे बालक माझे 
कोणी दावा हो यासम द जे 
 
लागली दृष्टी कोण्या पाहपणीिी 
उिरे प्रभा म ख िरंािी 
हालवी कौसल्या पे्रम पान्द्हा 
दास म्हणे आला वैक ं ठराणा 
  



 

          

अमर भूपाळी 
 
घन श्याम स ंदरा श्रीधरा अरूणोदय झाला 
उहठ लवकहर वनमाळी उदयािळी हमत्र आला   ॥ धृ. ॥ 
 
सायकंाळी एके मेळी हद्वजगण अवघे वृक्षी 
अरूणोदय होिाि उडाले िरावया पक्षी 
 
अधमर्षयणाहद करूहन िापसी िपािरणदक्षी 
प्रभाि काळी उठ हन कापडी िीथय पंथलक्षी 
करूहन सडासमाजयन गोपी क भ घेऊहन क क्षी 
यम ना जळासी जािी म क ं दा दध्योदन भक्षी 
म क्ििा होऊ पाहे कमहळणी पास हन भ्रमरा 
पूवय हदश ेम ख ध िले होिसे नाश हिहमरा 
उहठ लवकहर वनमाळी उदयािळी हमत्र आला   ॥ १ ॥ 
 
घरोघरी दीप अखंड त्याचं्या सरसाव नी वािा 
गीि गािी सपे्रमे गोपी सदना येिी जािी 
प्रविंोहन गृहकामी रंगावळी घाल  पाहिी 
आनंद कंदा प्रभाि झाली उठ सरली रािी 
काहढ धार क्षीरपात्र घेऊनी धेनू हंबरिी 
द्वाहर उभ गोपाळ हाक मारूहन ि जला बाहिी 
हे म क्िा हार कंठी घाहल या रत्नमाळा 
हािी वते्रयष्टी बरवी काबंळा घेइ काळा 
ममात्मजा मध सूदना ऋर्षीकेशी जगत्पाळा 
लहक्षिािी वास रे हहर धेन स्िनपानाला 
उहठ लवकहर वनमाळी उदयािळी हमत्र आला   ॥ २ ॥ 
 
प्रािः स्नाने करूहन गोहपका अलंकारे निंिी 
क ं क माहद िि यनी मंथना लागी आरंहभिी 
पे्रमभहरि अंिराि वदनी नामावहळ गािी 
अघ्ययदान देउहनया हद्वजगण देवाियन कहरिी 
नेमहनष्ठ वैष्ट्णव िे हवष्ट्ण पूजा समर्मपिी 
स्मािय हशवाियन सक्ि शक्िीिे शाक्िही आराहधिी 
ऋहर्षगण आश्रमवासी जे हनरंजनी धाले 
अरूणोदहय अप लाले ध्यानी हनम्न झाले 
पंि पंि उर्षःकाली रहविक्र हनधो आले 
एवढा वळे हनजलासी म्हण नी हहर समजेल नंदाला 
उहठ लवकहर वनमाळी उदयािळी हमत्र आला   ॥ ३ ॥ 



 

          

हवद्ाथी हवद्ाभ्यास्िव सादर ग रुपायी 
अध्यापन ग रू कहरिी हशष्ट्यही अध्ययना उदयी 
याहज्ञक जन क ं डामहध आह िी िंाहकिािी पाही 
रहवप्रभा पड हनया उजळत्या श द्ध हदशा दाही 
हे माझे पाडसे मावळे ऊठ कृष्ट्णाबाई 
हसद्ध सव ेबहळराम घेउहन गोधने वना जाई 
महनजन मान सहंसा श्री मनःकमल भ गंा 
म रहर पंकजपाणी पद्मनाथ श्रीरंगा 
शकिंान्द्िक सवेशा हे हहर प्रिाप ि ंगा 
कोहिं रहवह नी िेज आगळे ि हझया वदनाला 
होनाजी बाळ हनत्य ध्यािसे हृदयी नाममाळा   ॥ ४ ॥ 
  



 

          

आरती दशािताराची 
 
आरिी सपे्रम जय जय हवठ्ठल पररिटह्म ॥ 
भक्ि संकिंी नाना स्वरूपी स्थाहपसी स्वधमय ॥ धृ ॥ 
अंबकऋहर्षकारणे गभयवास सोहशसी ॥ 
वदे नेले िोरुहन रिटह्मया आण हनया देसी ॥ 
मत्स्यरूपी नारायण सप्िहह सागर ध ंहडसी । 
हस्ि लागिा शखंास रा ि झा वर देसी ॥ १ ॥ 
स रास र हमळ हनया सागर महथयेला 
मंदरािल रवी दोर हा वास कंी केला 
भारे करून पृथ्वी िेव्हा जाई रसािळा 
कूमयरूप धरूनी श्वबिो पृष्ठावर धहरला ॥ 
रसािळासी जािा पथृ्वी पाठीवर घेसी 
परोपकारासाठी देवा कासव झालासी 
दाढे धरूनी पृथ्वी नेिा वराहरूप होसी 
प्रल्हादाकारणे स्िंभी नरहरी ग रग रसी ॥ 
मािला राक्षस उपरव केला सकलासी 
अज्ञान गादी करी प्रस नी बदली हवप्रासी 
उिलून ज्ञाि झाला पृथ्वी दैत्य हहरण्यक्षी ॥ 
पाविे अविारी बळीच्या द्वाराला जासी 
हभके्ष स्थळ माग नी बळीला पािाळा नेसी 
सवय समपयण केले म्हण नी प्रसन्न त्या होसी 
वामनरूप धरूनी बहळच्या द्वारी हिहष्ठसी ॥ 
सहस्राज यन मािला जमदग्नीिा वध केला 
कष्टी िे रेणूका म्हण नी सहस्राज यन वहधला 
हनःक्षत्री पृथ्वी दान हदधली हवप्राला 
सहावा अविार परश राम प्रगिंला ॥ 
 
मािला रावण सवा उपरव केला 
िेहिीस कोिंी देव बंदी हहरले सीिेला 
हपिृविना लागी रामे वनवास केला 
हमळोहन वानर सहहि राजा राम प्रगिंला ॥ 
 
देवकी वस देव बंदी मोिन त्वा केले 
नंदा घरी जाऊनी हनजस ख गोक ळा हदधले 
गोरस िोहर कहरिा नवलक्ष गोपाळ हमळहवले 
गोहपकािें पे्रम देख नी श्री कृष्ट्ण भ लले ॥ 
 
बौद्ध कलंकी कहलय गी अधमय हा अवघा 



 

          

साडं नी हनत्य धमय सोड नी नंदािी सेवा 
म्लें च्छमदयन कहरसी म्हणोनी कलंकी केशवा 
बहहरहव जान्द्हहव द्ाहव हनजस खनंदसेवा ॥ आरिी 
 
जय कृष्ट्णा लीला बह  भो । जय कृष्ट्णा लीला ।... 
 
राधा खेळे मदन गोपाळ । राधा खेळे मदन गोपाळ (२) 
कृष्ट्णाने म रली वाजवली । राधा गौळण घाबरली (२) 
राधा खेळे मदन.... 
हहरिी म रली सोन्द्यािी । डोईवर घागर पाण्यािी (२) 
राधा खेळे मदन.... 
 
मंगलाष्टके 
 
स्वस्स्ि श्री गणनायकं गजम खं मोरेश्वरं हसस्ध्दिं ॥ 
बल्लाळो म रूढं हवनायकमहं चििामणी स्थेवरं ॥ 
लेण्याचर हगहरजात्मकं स खंर हवग्घेहरं ओझरं 
ग्रामो राजन संस्स्थिं गणपिी क याि सदा मंगलम् ॥ 
 
गंगा चसधू सरस्विीि यम ना गोदावरी नमयदा ॥ 
कावरेी शरयू मचहरिनया शमयन्द्विी वहेदका 
हक्षप्रा वते्रविी महासूरनदी ख्यािा गया गंडकी ॥ 
पूणा पूणय जले सम र सहरिा क याि सदा मंगलम् ।। 
 
हवश्वाहमत्र वहसष्ठ सवय हे ऋर्षी आले सीिे स्वयंवरा 
संगािे रघ राजे पूणय हवजयी लाव नी त्यािा हहरा 
हािी हत्रम क िाप घेउनी उभा शोभे जस नवरा 
गोसावी स ि स्वामी राज नृपिो रामा यिो स्वनना ॥ 
 
हर्ष ेएक स खे क रंग नयनी िरंानना कहमनी 
रामािे म ख देखिाि नयनी िल्लीन झाले मनी 
घेिी आरिी धाविी वणयविी ओवाहळिी श्रीपिी 
गोसावी स ि स्वामी राज नृपिो रामा यिो स्वनमा 
 
रामे हत्रम क िाप ओढ नी करे मोड हनया िंाहकले 
प ष्ट्पािंा वर्षाव देव कहरिी हत्रलोक आनंदले 
सीिा येऊनी माळ घालिी मळा सवय स खे आप ले 
गोसावी स ि स्वामी राज नृपिो रामायिो स्वनमा ॥  



 

          

कशी गाऊ तुझी थोरिी 
 
मी कशी गाऊ ि झी थोरवी 
आई मी कशी गाऊ ि झी थोरवी   ॥ धृ. ॥ 
 
या जगिी िूि मला आधार 
इथे नाही द जा मजला हनराधार 
बोल ओई हफिेंल का ि झे उपकार 
सवय जगिी मािृमन नीि पे्रमसागर   ॥ १ ॥ 
 
िू जागजाग नी सिि रातं्ररात्र 
अन आम्हा हदलेस ग स ख मात्र 
सदा हथजव नी हझझव नी ि झी गात्र 
िू या जगिी केलीस मज पात्र   ॥ २ ॥ 
 
स्नेहहृदय ि झे, िो वात्सल्यािा 
सद्दद हृदय ि झे, िो कैवळ्यािा 
कोमळमन ग ि झे, िो पे्रमळपणािा 
नीि बाळमन घडविेस िो आनंदािा  ॥ ३ ॥ 
 
हे सागरासम खोल ि झे हशकवण 
िव पे्रममायेने मम कहरिेस पावण 
हे हृदय ि झे, ममिे मध सदन 
िे मज न करवी कधी वणवण   ॥ ४ ॥ 
 
आहेस संगहिनी मािे, िूि बाळािे 
जगिी पे्रमसहरिा मािे, िूि बाळािे 
थोर दैवि मािे जगिी, िूि बाळािे 
िूि सवयस्व मािे भ वरी, िूि बाळािे  ॥ ५ ॥ 
 
आई वािंिे मग याव ेि झ्यापाशी 
आई ने मला ग ने िव पाशी 
आई ि झ्या पे्रमावािून मी ग उपाशी 
आई सागं झगडू हकिी या अधंाराशी  ॥ ६ ॥ 
 
मी कशी गाऊ ि झी थोरवी 
आई मी कशी गाऊ, ि झी थोरवी ॥ धृ.॥ 

्ी देिजी पावदया चंदािरकर  



 

          

प्रभूचरिी विवलि झाल्या पाकल्या 
 
मूळ म्हणे रम्य कळ्यास 
का बा िू असा उदास 
हृदयी स गधं कहरिो वास 
मग का िू असा उदास    ॥ १ ॥ 
 
रम्य पहािें थेंबे थेंब े
दवचबदू न्द्हािी फ ले-पानें 
उमळिी कळी मोहहिी मनें 
पाकळ्या ख ळवी रम्य बने    ॥ २ ॥ 
 
कळ्या झाल्या गंधय क्ि फ ले 
पाकळ्या उमलल्या आली पाखरे 
पहा मधूकण िाखाया आनंदे 
हभरहभरिी की बसिी िव हृदये   ॥ ३ ॥ 
 
िव पराग सेव नी ध ंद 
भ्रमर झाला कसा ग ंग 
भरी कसा वाऱ्याशी गधं 
वाहिी दाहीहदशा अिी मंद   ॥ ४ ॥ 
 
कळ्या आनंदाि ग लाब झाल्या 
दवहबन्द्दूि कशा पाकळ्या फ लल्या 
फ लल्या उमलल्या स गधंीि कल्या 
पानोपानी उमिंल्या कळ्या बहरल्या  ॥ ५ ॥ 
 
प्रभािे सहवहिहकरण त्यावरी नािे 
श भ्र रत्नासम दवहबन्द्दूशी खेळे 
प्रभपूूजेस्िव विेल्या हो कळ्या 
प्रभिूरणी हवहलन झाल्या पाकळ्या  ॥ ६ ॥ 
 

कवी – ्ी. देिजी पावदया चंदािरकर 
GROS-BOIS ROAD, MARE-D’ALBERT. 
MAURITIUS. 
  



 

          

बंिि 
 
न शािंी कधी लाभिे मला 
पाहहले जेव्हा पास नी ि जला 
न लागिे मन माझे कशािही 
करिाि आपली थट्टा सारी 
 
असिेस नयना प ढे जेव्हा िू माझ्या 
हवसरून जािो मी जग सारा 
न कशािी आठवण असिे मजला 
होिे काय, न कळिे मजला 
 
सखया न त्रास देऊ इि का मजला 
राह हन दूर करिेस इशारा 
न येऊ शकिो मी हप्रया 
आहे बधंन आप ल्या पाया 
 
न श्रृंखळा आहे ही कधी स िंणारी 
न हमलन होणार आपला कहध ही 
आय ष्ट्य हनघनू जाईल आपली 
असे वािंिे मजला कधी-कधी 
 
दूर जातो मी तुझ्या पासुिी 
 
नको पाहू वािं िू आज माझी 
िाललो दूर ि झ्या आज मागािूनी 
न भेिं होईल याप ढे आिा आमिी 
अशी िू आप ल्या घे हृदयी 
 
होिो जवली जेव्हा मी ि झा 
नावडिा होिो मी ि जला 
आिा अश्रू न ढाल िू आपला 
हवसरून जा िू याप ढे मजला. 
 
आहे मी गरीब जरीही 
आहेस िू सधन स क मारी 
आहेस िू मज हृदय मंहदरी 
हवसर न ि झी पडणार कहधही 
 



 

          

जीवनािून ि झ्या सखया 
जािो आहे दूर मी हप्रया 
भेिं न होईल आम िी प ढे या 
आहे ि जला विन हा माझा 
 

सदावशि महादू 
Le Grand Bois Road 

MAURITIUS 
  



 

          

समुद्राच्या काठी झाडाच्या तळी 
बसलो मी िारा घेऊिी ियिी 
 
सरळ िेंकीि िठला आपली मान 
सागरी पाहिो उठला मोठा िूफान 
हवसरलो मी आपले पूणय देहभान 
दिकलो हवमानािा आवाज ऐकोणी 
 
हविाराचं्या लािंा हृदयी जशा हजार 
लािंा सागरी िशा उठे हकिी अपार 
हकनारा भेिंाया हकिी धावपळ बेजार 
जशी िळमळ िाले माझ्या अिंकरणी 
 
वािें असे कधी वीर्ष एकदा खावे 
कधी मम वािें सम री आपले अंि कराव े
जगणे माशािें पहर पाहून लगेि समजले 
द खी मीि नव्हे या भव्य देवागंणी 
 
आस्व ेमी अलगद आपली प सली 
जवळिी सोनेरी वाळू मी सपािं केली 
अक्षरे दोनिार स ंदर मी िीि काढली 
वािें जणू हलहाव ेआपली सारी कहाणी 
 
सोसाट्यािा वारा एकाएक स िंला 
वाळूि जणू काय मोठा ि फान उठला 
डोळा मी आपला िेव्हा लगेि हमिंला 
पाहिो जेव्हा प न्द्हा िनया माझ्या नयनी 
 

राम मालू्ल 
BARAMIA, Rose Belle 

MAURITIUS 
  



 

          

दुुःखी जीिि 
 
द ःखी कष्टी मन माझे हे 
द ःखी कष्टी जीवन माझे हे 
श्रम माझे वाया गेले िे रे 
हरवले माझे सगळे िे रे 
हनराश परी न झाले रे 
फळआस ही न धरूनी जगले रे 
वय माझे हे लहानसे रे 
या लोकी येऊन बह  अन भवले रे 
मानवी जन्द्म न हमळिो सहजी 
आहे स्वहत्या ही महा पापी 
आस धरूनी प ढे मी जावया 
बघि रे देवा ि झ्या िरणा 
हनशीहदनी प्रार्मथिसे ि जला 
पावाव ेकेव्हाही एकदा िू मला 
हवश्वास माझा ि जवर भारी 
हवसरुनी िू मज न िारी 
करूणाथय माझ्या ऐकावी अहो परमेश्वरा 
होईल कदाकाळी म क्िी माझी िया स्मरणा 
 

कुमारी देियािी िाग्या 
Baramia 

Rose-Belle 
Mauritius 

  



 

          

िदंिा 
 
मनम क्ि होऊन गाऊ महहमा 
सदभावाने ि ज परमेश्वरा 
सूर हमसळ नी िरणी ि जला 
ठेव ूमाथा श्री गजानना 
 
काय अदभिू माया सौंदयािी 
हवहकरलेस िू या हवश्वंबरी 
पे्रक्षहणय जगी ही ठेवा ि जी 
सारे वदंीि ि ज सृष्टीस्वरूपी 
 
हनळसर डोंगर, मनोहर सागर 
हनर्ममलेस िू या भमूंडळी 
पशू पक्षी मानव हे सारे 
प्रभािी गाि ि ज भपूाळी 
 
हशिळ वारा हनमयळ पाणी 
जगी ि झ्याि कृपेिी छाया 
पे्रमभराने ग ण गाि मनमनी 
हवसाविे हे दीन िरणी ि झ्या 
 

दशरथ आबा 
Mr. Dasruth ABBA. 

Shiwajee Road, Melle Rose 
MAURITIUS 

  



 

          

आई 
 
बह  क्षमिा अन नम्रिा 
आई हृदय ि झे 
जगी एक ि ज मािा 
मज पे्रमे वाढहवले 
 
ि झ्याम ळे जगी स खी मी 
मजवर ि झी ममिा अपार 
स ंदर, पे्रमळ, हनमयळ , कोमळ 
ि ि कृपेिा सागर 
 
हित्ताकर्षयक स्नेही जननी 
मज एक ि ि आधार 
करुणा, क्षमिा, ममिा, नम्रिा 
ि ि जीवनाधार 
 
हहम्मि ि झी खडी पहाडी 
अखंहडि पे्रम ि ज हृदई 
हनभयय, सग ण, हशिळ, गंभीर 
ि ि एक पे्रमाधार 
 
स्मरण असो सदैव ि जी 
घडो सदा कर सेवा ि जी 
सिि माथे असो िरणी 
ि जवीन जीव हनराधार 
 

दशरथ आबा 
Mr. Dashruth ABBA 

Shiwajee Road, Melle Rose 
MAURITIUS. 

  



 

          

बाळ कौतुके 
 
बाळ जगािा स ंदर िारा 
आई मावळीिा िो हाय वासरा 
हासि ख लि त्यािा म खडा 
पे्रम अर्मपि जािो बापडा 
करा न हो कौि क त्यािा 
 
त्यािा हकलहबल जगा वगेळा 
हनत्य बागडे आवडे जनाला 
आनंदे ऐकू बोबडी भार्षा 
मनी राहािे एकि आशा 
करा न हो कौि क त्यािा 
 
हाि धरून त्याला सावरा 
सिि दाखवा स मागय त्याला 
हनष्ट्पाप अहा कोमल मनािा 
अंिःकरणापासून िागंला 
करा ना हो कौि क त्यािा 
 
पहवत्र पाहा स्वरूप त्यािा 
हमथ्या नाही बोल त्यािा 
धडा हा घ्यावा सवांना 
िेव्हा करावी त्यािी वदंना 
करा नाहो कौि क त्यािा 
 
हशल्प घडिो त्या बाळािा 
वाढि जािो प िळा त्यािा 
अंिी दडिो बाळपण त्यािा 
वडे लागिो िसा पोरािा 
करा ना हौ कौि क त्यािा 
 

पे्रमदेि ई टू 
Mel Rose, Mte Blanche 

HAURITIUS 
  



 

          

चालतो मी एकटा 
 
िलािो मी एकिंा, हािाि घेऊनी सोिंा, रातं्रहदवस न खािा हपिा 
हदवस काय, रात्र काय, जीवन माझे जािे जागिा ही जागिा. 
 
अंध असल्याने काही हदसि नाही, 
िरी आहे भावना मला जगाच्या सौंदयािी, 
म का असल्याने, ओठ अेकमेकावंर हिकिंलेले असिाि 
पण इिर आवाज कानी माझ्या घ मि असिाि. 
 
डोक्यावर हदव ेदेवािे, पायाखंाली हबकिं रस्िा 
मनी खेदािें ओझे घेऊन जािो क ठे क णास ठाऊक. 
 
वावडणे माझे पाहून सृष्टीस येिे रडू 
अश्रूम ळे हिच्या, रस्िा माझा होिो मऊ 
मऊ रस्त्याम ळे भार माझा होिो हलका 
देवास येिे दया, करेना िो मला बोलका. 
 
आहे शरीर माझे रोगय क्ि 
जगाला नाही मी उपय क्ि 
न बोलिा येिे, न आहेि नयन 
करू कसे देवा ि झे मी पूजन. 
 
इिर पे्रमाने, देवा मी स द्धा िव भक्ि 
काही नको मला फ िूं दे वािा फक्ि 
हृदयाि स्थापून ि झी मी मूर्मि 
हनहशहदनी ओवाळेन ि झी आरिी. 
 

–राजेि रामा 
ST. JULIAN D HOTMAN 

MAURITIUS 
  



 

          

माझा देश 
 
देश माझा चहद महासागरािा िारा 
शोभे इथे रम्य वनश्री अवधे मास बारा ॥ 
 
धमय संस्कृहि हवहवध माहनिी पहर राष्ट्र एक 
खादं्ास हभडव नी खादंा िालिी जहर भार्षा अनेक 
इथे नादंिो मनो मनािून पे्रमािा अहिरेक 
देश माझा स्वावलंबी स्विंत्र देश प्यारा ॥ १ ॥ 
 
कोणी म्हणिी नंदनवन हे अवघ्या भमूीिे 
क णी म्हणिी ड लिे पंकज चहदमहासागरािे 
कोणी म्हणिी आशास्थान हे शािंी समिेिे 
कोण म्हणे ही असत्यवाणी प सा साक्षी सागरा ॥ २ ॥ 
 
हनसगय रम्य सौंदयाने आनंदिे मन 
स खे ल िंण्या द रून येिी इथे बह जन 
कौि क कहरिे सारी द हनया वािें हा अहभमान 
देशी माझ्या सदैव वाहो स्वािंत्र्यािा वारा ॥ ३ ॥ 
 

सदािंद वभिाजी 
  



 

          

इथे पावहला इवतहास 
 
इथ न पाहहला इहिहास मॉहरशस देशािा 
रस्क्ि प्रवाह वाहहला हजथे वहडलजनािंा 
 
मानव आकृहि घेऊन इथेि मी 
प नः प नः जन्द्म धेिला हिरकालाने 
वगेवगेळी नाव ेधारण केली इथेि मी 
म ंडा हगरी अज हन उभा माझ्या साक्षीने 
रंग पाहहला इथेि मी बदलत्या वशेािंा 
रक्ि प्रवाह वाहहला हजथे वहडल जनािा 
 
बह  पादािें आघाि लागले या अंगाला 
मळकिं िढले िरी न िढत्या रंगाला 
फरके पडले िाबकािे माझ्या पाठीवर 
द लयक्ष केले धहिकाने क्षहमकाच्या हाला वर 
आजही हदसिो घाव िजेला िो फरक्यािा 
रक्ि प्रवाह वाहहला हजथे दहलि जनािंा 
हकिी घडामोडी घडल्या या भमूीवर 
िढण उिार पाहहली राजनीिीच्या सािंावर 
पाहहला रक्ि घाम आवलािंा पाझरिाना 
शीलािा अपमान पाह नी नभास पाहहले रडिाना 
पाहहला रनागंण इथेि ससं्कृिीच्या संघर्षािा 
इथून पाहहला इहिहास मॉहरशस देशािा 
 

िमा गोविन्द्दा प्रभाकर 
  



 

          

हे इवंदरा गािंी तुला माझा लाख प्रिाम 
 
हे इंहदरा गाधंी ि ला माझा लाख प्रणाम 
िू मानविेसाठी हदलास आपला प्राण 
ही ि झी कमय कहाणी राहील जगिी प्रमाण 
हनि दाखवील नरा नवमागय–नवा धाम    ॥ १ ॥ 
 
िू नेहरू स क मारी होिीस ज्योिी परी 
कशी िेवि होिीस हनि हिमीराकाशी 
दाही हदशा प्रकाहशि होिीस अमर ज्योिी 
देि होिीस हनहशहदनी सकला हदव्यप्रकाश    ॥ २ ॥ 
 
बघ परी द ष्ट मानवाच्या कू्रर हस्िे 
िू बळी पडलीस मानसहप्रय दर्मशनी 
होिीस जवाहरिी एकूलिी रत्नमणी 
िू गाधंी क ळास अमर करूनी गेलीस    ॥ ३ ॥ 
 
ि झी उज्ज्वल कािंी होिी भारिमािा 
ि झा उज्ज्वल भाला होिा जगजहनिा 
मानव धमयदाहयनी होिीस िू हवश्वमािा 
िृहिय द हनयेिी होिीस िू साक्षािमािा    ॥ ४ ॥ 
 
हनत्त ध्यानी-मनी-हृदयी हवश्वशािंिा 
सदा हिहमराि नी नवाशिेा प्रकाश फाकिा 
भारि जननी दाखवी इिरा ंधमयवािंा 
होिी मनी िव संकल्प हवश्वबधं त्वािंा    ॥ ५ ॥ 
 
हनत्यकमास्िव िू हनघालीस जावया 
परी काल दारी पाहा ि वा उभा ठाकला 
जीणय केली थोर क डी हवर्षारी आठ गोळ्या 
इंहदरा इरंज्योिी प्रकाश नी हाय मावळल्या    ॥ ६ ॥ 
 
आजन्द्म ज्यानंी विेल्या सवयस्व आपल्या 
ज्यानंी प्रस्थाहपली मानवधमय कळवावया 
श्रमश्वेदचबद  दीनाच्या ध्यानी-मनी पिंहवल्या 
त्या अमरज्योिीस परी नरदानवाने मावळल्या   ॥ ७ ॥ 
 
देशबाधंवास देऊनी स्वाहभमानािा ध्वजा 
स्वावलंबन केलीस आपली भारिीय प्रजा 



 

          

दाखहवलीस श्रमकष्ठाच्या त्या मंगळ हदशा 
जागव हन देशाप्रिी नवीन भारिािी नवआशा   ॥ ८ ॥ 
 
होिीस हवश्वजहनिा दीनजनािंी मािा 
जगाि हन गेलीस नाव मात्र राहहले आिा 
देवा द लयभ हमळणे हिजसम प न्द्हा आिा 
आज संपूणय मानवधमय द ःखसागरी ब डाला    ॥ ९ ॥ 
 
िू शािंी सामराज्य दूिदाहयनी 
निमस्िक होिो आज िव िरणी 
ि झे थोर हशकवण उरो ममहृदयी 
धमयवािेंवरी मम होवो नीि िव स्मृहि    ॥ १० ॥ 
 
मानवाच्या इहिहासाि अप्रहिम राहशील 
मानवाच्या इहिहासाला नवी हदशा देशील 
िव रक्िाने पेिंहवला नवजागृिीिा मसाल 
नवा प्रकाश दे मािे िव बहलदानािून सकल   ॥ ११ ॥ 
 
ि झे रक्ि देईल जगाला नवीन आशा 
रंजल्या गाजंल्या दीनानंा देईल हदलाशा 
ि झे ग णग णा नीि करिील दाही हदशा 
राहीशील अमर येईल प वेला जोपयंि उर्षा    ॥ १२ ॥ 
 

देिजी पावदया चंदािरकर 


