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मराठी भाषेत मि�त बालवाङ मयाची परपंरा १५० ह�न अिधक ्ु
वषा�ची आहे. १९�या शतकात ि�िटश राजवट स� झा�यानंतर ु
महारा��ात म�णालये �थापन झालीत व तेथपासन मराठी भाषेत ु ू
मि�त सािह�याची परपंरा स� झाली. त�पव� आप�याकडे ु ु ू
ह�तिलिखत प�तकांची िनिम�ती होत असे; परतं अशा प�तकां�या ु ु ु
बह��ती क�न िवत�रत कर�यात अनंत अडचणी अस�याने 
वाङ मयाचा साव�ि�क �सार होऊ शकला नाही. म�ण�ांतीमळे ् ु ु
मराठीत िनरिनराळे सािह�य �कार अि�त�वात आले. 
बालसािह�याचे नवे आिव�कारही याच काळात पढे आलेत. ु
�ारभंी�या काळात स�ंकत व इं�जी भाषेतील बालसािह�याची ृ
मोठया �माणावर भाषांतर े कर�यात आलीत. िश�णा�या ्
साव�ि�क�करणाबरोबरच मलांसाठी मबलक �माणात वाचन ु ु
सािह�य तयार कर�याची गरज िनमा�ण झाली. �यानसार वेळोवेळी ु

॥ अ�य�ांचे मनोगत ॥

२१�या शतकातील नवा अ�ययनशील समाज 
घडिव�यासाठी बालपणापासनच मलांची वाचनािभ�ची ू ु
स�ंका�रत कर�याची गरज आहे. मि�त व इले��ॉिनक ु
मा�यमांमळे आजकाल फार मोठया �माणावर बालसािह�य ्ु
िनमा�ण होत असले, तरी �यातन कोणते सािह�य िनवडावयाचे ू
यािवषयी मलांना आिण पालकांना यो�य ते माग�दश�न िमळत नाही. ु
हे ल�ात घेऊन िनरिनरा�या भाषेतील काही िनवडक प�तके ु
मलां�या वाचनात असावीत, या उ�ेशाने 'अ�रबालवाङ मय' ्ु
�क�पाची योजना आख�यात आली आहे. या योजनेअतंग�त 
मराठीतील बालसािह�याबरोबरच इतर भारतीय व िवदशेी 
भाषांमधील अिभजात सािह�याची िनवडक प�तके मराठीत ु
भाषांत�रत क�न �कािशत कर�याची योजना आहे. या 
प�तकांम�ये कथा, किवता, नाटक, कादबंरी अशा लिलत ु
वाङ मय�कारांबरोबरच िव�ान-तं��ान, इितहास, सामािजक ्
शा�े व सामा�य �ानािवषयी�या प�तकांचाही समावेश कर�यात ु
आला आहे. 
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अ�य�, 

मराठी भाषेचे वळण िनरिनरा�या कालखंडात कसे बदलत 
गेले आहे, याचा मागोवा घे�यासाठी, तसेच बालसािह�या�या 
आशयाचा परीघ कसा िव�तारत गेला याचे िवहगंमावलोकन 
कर�यासाठी ��तत �क�पातील पनः�कािशत कर�यात येणा� या ु ु
प�तकांचा उपयोग होईल. मराठी भाषे�या सशंोधकांना व ु
पाठयप�तकिनिम�ती करणा� या सपंादकांनाही या �क�पाचा ् ु
उपयोग होईल, असा िव�ास आहे. 

बाबा भाडं

महारा��ातील ि�िटश आमदानीतील व �वतं� भारतातील िश�ण 
खा�याने पढाकार घेऊन मलांसाठी वाचनपाठमाला सपंािदत ु ु
के�या. इतर अनेक खाजगी �काशन स�ंथांनी मलांसाठी नवीन ु
सािह�य �कािशत केले. पढे यथावकाश �वतं� बालसािह�यही ु
िलिहले जाऊ लागले. गे�या २०० वषा�तील बालसािह�याचा हा 
सम� पट ल�ात यावा या हेतने काही �ाितिनिधक बालसािह�य ू
पनम�ि�त कर�याची क�पना पढे आली. �यातनच ु ु ु ू
‘अ�रबालवाङ मय �क�प’ साकार झाला. मराठी भािषक मले, ् ु
िश�क आिण पालक या सवा�ना िनवडक बालसािह�य सहज 
उपल�ध �हावे या हेतने हा �क�प सािह�य स�ंकती मंडळाने हाती ृू
घेतला आहे. 

सजाण मराठी पालक व िश�कांनी ही �थंसपंदा आप�या ु
शाळांतन, वाचनालयांतन आिण घरोघरी�या �थंस�ंहातन मलांना ू ू ू ु
उपल�ध क�न �ावी, ही िवनंती. 

महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळ. ृ
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अशी अगंाईगीते ��येक आई�या त�डी असत. नादानकल ु ू
�ा�य का�यरचनांचा मलांना असा पाळ�यात असतानाच प�रचय ु

“बा नीज गडे नीज लिडवाळा,

माणसा�या जीवनात "बाळपण" ही एक मह�वाची अव�था 
आहे, याची जाणीव मराठी स�ंकतीने जोपासली आहे. मलांचे ृ ु
उ��वल भिव�य घडिव�यासाठी �या�यावर म�यस�ंकार ू
घडिवणे, �या�या आचार-िवचारांवर, वत�न�यवहारावर 
सि�चारांचा आिण सामािजक मानदडंांचा स�ंकार �हावा अशा 
प�तीचे मौिखक बालसािह�य �या काळात अि�त�वात होते. 
दनैंिदन जीवनात सभािषतांसारखी ही बोधवचने मलांना ऐकवली ु ु
जात. काटकसरीची जीवनरीत �जिव�यासाठी 'थ�बे थ�बे पाणी 
साचे' यासार�या �हणी, �वावलंबनाचे मह�व िबबंव�यासाठी 
दस� या�या �मावर ड�ला मार�या�या �व�ीचा िनषेध करणारी ृु
"आय�या िबळावर नागोबा", “आयजी�या जीवावर बाईजी उदार" 
अशा �हणी व वा��योगांचे भािषक चलन �चिलत होते. 
पालक�वाचा ठसा घेऊन अवतरलेली ही समाजभाषा मलांवर ु
नीितबोधाचे स�ंकार करणारी होती. भािषक अलंकरण, �पके, 
��ांत, अन�ासा�मकता हे सार े वाङ मयीन गणिवशेष दनैंिदन ्ु ु
बोलीत सहजपणे िमसळन बालमनाचे भरण-पोषण करीत होते.ू

अगंाईगीते हा मौिखक बालसािह�याचा आिदबधं �हटला 
पािहजे. सव�च दशेांत आिण सां�कितक परपंरांम�ये हा �पबधं  ृ
आढळतो. उदाहरणाथ�, आ�ंलस�ंकतीत lullaby या नावाने, ृ
बजंारा बोलीत 'लोरीगीते' या नावाने अगंाईगीतांचा �पबधं 
�चिलत आहे. 

मी िहदंिवते िहदंिवते अगंाई

॥ ��तावना ॥

पाळणा लवकश बाळाु

-१-

छक�यांनो तमची आई.”ु ु
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होत असे. या अगंाईगीतांत सां�कितक धारणा आिण सामािजक ृ
नमनादशा�नसार बालकांची �ितमािच�े रगंिवली जात. ु ु
“दशरथनंदना कलभषणा, जो जो र े बाळा" अशा मराठी ु ु
अगंाईगीतांतन रामाचा, क�णाचा नमनादश� िगरवलेला िदसतो. ृ ुू
ि��ती अगंाईगीतांत बालयेशची ��डा�पे गफंली जात असत. ू ु
समाजाला आदश�वत वाटणा� या �य� त�ची नावे इत�या 
लहानपणापासन मलां�या कानावर पडत.ू ु

  अ�रगं िम�रगं लवगंा िच�रगं

  गाई गोपीचा उतर ेराजा

मल वाढताना घरात�या थोरांनी मल होऊन मलांसाठी ू ू ु
केलेली म� त बडबड असे काहीसे या मौिखक परपंरतेील ु
बालगीतांचे �व�प आहे. या बाळगा�यातला अथ� शोध�याचा 
�यास क� नये. �यातली श�दांची, लयीची आिण सरावटीची ु
िझ�मड तेवढी अनभवावी.ु

  िचरता िचरता डब डब बाजाु ु

अस�या श�दांना �या खेळापरता अथ� असतो. घोळ�यात�या ु
मलांना एकेका श�दांनी सबंोधत शेवट�या श�द �या मलाकडे ु ु
िनदश�  करतो �या�यावरचा डाव उतरतो. एकेक क�न असे ्
सवगंडी बाजला होत जातात आिण शेवटी उरले�या खेळाडवर ू ू
डाव चढवला जातो. इथ�या श�दांना लौिकक��या अथ� नसला ्
तरी भािषक ��डाम�य मा� ठासन भरलेले असते. "इथे इथे नाच र ेू ू
मोरा' अस ंगाण ं�हणणारी आई क�पनेनेच तळहातावर मोराला 
बसवन बाळाला चारा भरवायला सांगत असते आिण �या लयी�या ू
खेळात मल ठेका ध�न खेळत राहाते. लोकवाडमयातील ्ू
बालगीतां�या रचनांना खेळात�या लय�ची गती असते. भ�डोळे 
उलगडत जावे तसे या बालगीतातन ओळीमागन ओळी उलगडत ू ू
जातात. िन�य �वाही असण ंही या बाळगा�याची अटच असते, 
असे �हटलं तर वावग ंहोणार नाही. �ा बाळगा�यांम�ये हातांनी 
टा�या वाजवणे, जिमनीवर पाय आपटणे, बोटां�या म�ा नाचवणे, ु
पायातले खळखळ घगं� वाजवणे अशा ��डामय हालचाल�तन ु ु ु ू
लय��या मा�ा गफं�या जातात. या ठो�यांना ताल असतो. या ु
लयतालां�या आवत�नातन बाळगा�यांना सगंीताचा साज चढवला ू
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ऐरावत र�न थोर, तया अकंशाचा मारु

जातो. 
'बालमनाशी िज�हा�याचा सवंाद साधणारी किवता �हणजे 

बालकिवता' अशी बालकिवतेची सटसटीत �या�या िवदंा ु ु
करदंीकर यांनी केली आहे. सतं तकोबारायांनी बालपणीचा मिहमा ु
गाताना �हटले होते,

“लहानपण द ेगा दवेा, मंगी साखरचेा रवाु

�याचे अगंी मोठेपण, तया यातना कठीण
तका �हणे जान, �हावे लहानाह�नी लहान’ु

लहानाह�न लहान हो�यातली मौज �या कव�ना समजली, 
�यांनी �ौढपणीही मलां�या भिमकेत जाऊन बालानभवां�या नाना ु ू ु
परी किवतेत गफं�या. बाह�लीशी खेळताना मलाला कधीच ती एक ु ु
जड, िनज�व व�त वाटत नसते. सा�ात एखा�ा िचमरडीशी खेळ ू ु
मांडन बसावे, तसा मलांचा बाह�लीशी सवंाद चालतो. सजीव-ू ु
िनज�वातला हा भेद िमटवन क�पने�या पातळीवर लिडवाळ खेळ ू
मांड�याची िकमया मराठीत�या अनेक कव�नी सा�य केलेली 
िदसते. कवी द� यां�या िशशगीतात आप�याला �हणनच गल गल ु ू ु ू ु ू
गालात हसणारी आिण ह� क�न �सणारी-फगणारी बाह�ली ु
भेटते.

 क�पने�या खेळात रमणे हा मलांचा �वभावधम�च असतो. या ु
�वभावधमा�शी �ामािणक राह�न अनेक कव�नी आप�या 
किवतांमधन हा र�य बा�यभाव फलवला आहे. �यामळे या ू ् ु ु
किवतांम�ये बाह�ला-बाह�लीची ल�ने लावणारी मलं भेटतात. कधी ु
एखा�ा फलाला नवरी समजन �या फलराणीचे ल�न लावन दतेात. ु ू ु ू
या ल�नात माणसांऐवजी तारका आिण फलांना व� हाडी �हणन ु ू
िनमंि�त कर�यात येते. मंजळ गायन करणार ेप�ी हे स�ीचे भाट ृू
बनतात आिण मंगलगाणी गातात. मा�तराणा सनई वाजवतो. 
असा एकंदर क�पने�या पातळीवरचा स�ीतला ल�नसोहळा ृ
अगदी खरोखरीचा वाटावा अशा प�तीने साजरा केला जातो. 
बालकव�नी 'फलराणी' या किवतेत हे बालनाटय ितत�याच ्ु
बा�यभावातन गीतब� केले आहे. कधी किवतेत�या िचमणीचा ू
खोपाच चोरीला जातो. आिण 'कागे तझे डोळे ओले?" �हणन ु ू
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थोर�या माणसांसारखी पोपट िचमणीची िवचारपस करताना ू
िदसतो. कधी िचमरडी पोर ंथोर�या माणसांसारखी जबाबदारी ु
िनभावताना िदसतात. िवनायकां�या किवतेतला पाच वषा�चा पोर 
कमरलेा लाकडी तलवार लटकावन िशवबाला 'खबरदार' �हणन ू ू
अडवताना िदसतो. मलांची ही नाटकं िनरागस आिण िनतळ ु
भावनेतन आलेली असतात, �यामळे ती कायमच सखावह आिण ू ु ु
आ�हाददायी असतात. या प�तकात�या किवतांतन अशी ु ू
िकतीतरी नाटयमय �थळं अनभवता येतील.् ु

- २ - 
किवतेतील छद – व� :ं ृ

प��प हेच किवतेचे ल�ण �हटले पािहजे. ग� आिण प� 
यातला ठळक फरक पढील�माणे सांगता येईल -ु

आनंदिनिम�ती हे का�याचे �योजन असते. केशवसतांनी ु
�हटले होते क�,

‘जे र�य ते बघिनया मज वेड लागेु

बालकव�नीही 'आनंदी आनंद गडे' या किवतेतन हाच भाव ू
�य� त केला आहे. आनंदाखेरीज जीवनदश�न आिण उद बोधन हेही ्
का�यिनिम�तीचे �योजन असते. केशवसतांनीच �हटले आहे :ु

‘प�पिं� तची तरफ आम�या करी िवधीने िदली असेु

गाणे मनात होय सवेिच जागे’

टेकिन ती या जनताशीषा�वर जग उलथिनया दऊे कसे”ु ु

ग� प� 
१. तक� िन�तेला �ाधा�य भाविन�तेला �ाधा�य
२. िवचारश� तीला आवाहन क�पनाश� तीचा िवलास 
३. वण�न-िव�ेषणावर भर �वर-भावफलो� यावर भरु
४. छंदम� त रचना ु चरणब� सगंीतमय रचना
५. काय�कारणभावाला मह�व सचकता, व�ता मह�वाची. ू
६. म�याथ��धान रचना ु ल�याथ� व अनेकाथ�ता हा िवशेष
७. अलंका�रकतेला मह�व नाही 
मािहती व त�य�धानतेला मह�व

अलंकार-��ांत, �ितमा-�ितके 
हे का�याचे शोभाकर धम� 
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किध व� धरवेर गगनातन कडकडते ,ु

किवतेतही ग�ा�माणे वण�ने असतात. पण ही वण�ने 
भावव�ीला पोषक वातावरण िनमा�ण करणारी, भावव�ीला हळवार ृ ृ ू
फंकर घालन जागवणारी असतात. ‘घन:�याम सदंरा अ�णोदय ु ू ु
झाला’ या भपाळीतले वण�न या जातीचे आह.े सडासमंाज�न, ू
घरोघरीचे अखडं दीप, गाई�ंया धारा, यमनाजळीचे गोप�चे �याण ु
यातन एक पिव� वातावरणिनिम�ती साधली जाते. कसमा�जा�ंया ू ु ु
‘अिहनकल’ किवतेत सापा�या उ�ाम हालचाल�चे वण�न -ू

किध गभ�रशेमी पोत म�ये जरतार

अशा अलंका�रक श�दात अवतरते. किवतेतली ही अलंका�रकता 
आिण छंदोब�ताच ग�ापे�ा किवतेला वेगळे अि�त�व�प �ा� 
क�न दते असते. वड��वथ�ने किवतेचे किवतापण हे ित�या 
उ��फत� भावािव�कारा�या उ�ेकात असते (Poetry is the ू
spontaneous overflow of powerful feelings and 
recollected in tranquillity) असे �हटले होते, ते याच अथा�ने! 
�हणन आपण येथे किवतेतील छंदोब�तेचा थोडा अिधक प�रचय ू
क�न घेऊ या. 

‘किध लवचीक पाते खड गाचे लवलवते्

 �मदचेे मादक व� जण सळसळते’ ू

जगात म�वतंर घडवन आण�याची श� ती किवतेत आहे, अशा ू
आ�मिव�ासाने कवी जग बदल�याची भाषा करीत आहे. शािहरांनी 
शरवीरांचे पोवाडे गाऊन लोकांम�ये �वातं�याची �ेरणा जागिवली ू
आहे. तकोबारायांसार�या सतंांनी जीवनदश�नाबरोबरच ‘भले तरी ु
दऊे कासेची लंगोटी, नाठाळाचे माथी हाण काठी’ अशा श�दांत ू
किवते�या मा�यमातन सामािजक रखवालदाराचे काय� िनभावले ू
आहे. ‘आगगाडी आिण जमीन’ सार�या किवतेतन शोषक आिण ू
शोिषत यां�यातील शोषणाचे वा�तव जीवनदश�न कसमा�जांनी ु ु
घडिवले आहे. यशवतं, माधव जिलयन यांनी मातिवयोगाने ृू
�याकळ होणा� या मलां�या भावनांचे दश�न घडिवले आहे. ू ु
थोड�यात सांगायचे तर आनंद, जीवनदश�न आिण उद बोधन हे ्
किवतेचे �योजन असते आिण प�ा�मक अिभ�य� ती ही किवतेची 
�ाथिमक ओळख असते.
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असे आहे; ग� अ�राचे िच�ह – असे आहे. मा�ाव�ाम�ये ु ृ
��येक चरणातील अ�रस�ंया मह�वाची नसन मा�ास�ंया ू
ठरावीक असते.

मा�ा �हणजे � ह�व �वरा�या उ�चारास लागणारा काल. 
लघची एक मा�ा; ग��या दोन मा�ा मानतात. लघ अ�राचे िच�ह   ू ु ु

नगण गणावा सव�लघ ॥ - (नमन)ू

तीन अ�रांचा िकंवा चार मा�ांचा जो समदाय �यास गण ु
�हणतात. गण दोन �कारचे असतात. अ�रगण आिण मा�ागण. 
अ�रगण आठ आहेत; मा�ागण पाच आहेत. � ह�व �वराला 'लघ' ू
�हणतात; दीघ� �वराला 'ग�' �हणतात. � ह�वदीघा�नसार ु ु
अ�रगणाचे आठ भेद पढील�माणे :ु
आ�लघ जो तो यगण �हणावा ॥ - (यमाचा)ू

का�य छंदोब� िकंवा व�ब� असते. छंद याचा अथ� व� िकंवा ृ ृ
प�. प�ा�या अ�रिनयमाला व मा�ािनयमाला छंद िकंवा व� असे ृ
�हणतात. व�े ही गेय �हणजे चालीवर �हणायची असतात. ृ
व�रचना किवते�या भावाशयाला अनकल असावी लागते. ृ ु ू
उदाहरणाथ�, क�ण रसप�रपोषासाठी िशख�रणी िकंवा मंदा�ांता 
व�ाची योजना साथ� ठरते. गभंीर िवचार�धान ृ
आशयािव�कारासाठी शाद�लिव��िडत व�ाचा वापर औिच�यपण� ृ ूू
मानला जातो, तर उपदशे�धान रचनेसाठी 'फटका' हा रचना�कार 
यो�य मानला जातो.

व�ाला चार भाग असतात. प�ा�या ��येक ओळीला 'चरण' ृ
िकंवा ‘पद’ (‘पाद’) �हणतात. व�ाचे मा�ाव� आिण अ�रगणव� ृ ृ ृ
असे दोन �कार असतात. याखेरीज �ाकत छंद हाही व�ाचा ृ ृ
ितसरा �कार अि�त�वात आहे. 

आ�ग� जो तो भगण �हणावा ॥ - (भा�कर)ु

मा�ा :

गण :

अ�ंयलघ जो तो तगण �हणावा ॥ - (ताराप)ू
रगण गणावा म�यलघ॥ - (रािधका)ू

 जगण �हणावा म�यग� ॥ - (जनास)ु
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१. अ�रगणव� े: ृ

(चरणात ८ अ�र,े गणाचा िनयम नाही) :

“सेवा करावया लावा दवेा हा यो�य चाकर ॥

इं�व�ा (चरणात अ�र े११; गण – त, त, ज, ग, ग.

अ�ंयग� जो तो सगण �हणावा ॥ - (समरा)ु
 मगण गणावा सव�ग� ॥ - (मानावा)ु

 व�ांचे अ�रगणव�े, मा�ा व�े, �ाकत व�े असे तीन ठळक ृ ृ ृ ृ ृ
�कार पडतात.

अ�रगणव�ाचे समव�, अध�समव� आिण िवषमव� असे ृ ृ ृ ृ
तीन भेद असतात. मराठीत समव�े आहेत; इतर व�भेद आढळत ृ ृ

�नाहीत. �या व�ाचे चारही चरण सारखे ते समव�. अन�भ  (८ ृ ृ ु ्
पादा�र)े, इं�व�ा (११ पादा�र)े, भजगं�यात (१२ पादा�र)े, , ु
वसतंितलका (१४ पादा�र)े , मािलनी (१५ पादा�र)े, िशख�रणी 
(१७ पादा�र)े, मंदा�ांता (१७ पादा�र)े, शाद�लिव��िडत (१९ ् ू
पादा�र)े, मंदारमाला (२२ पादा�र)े ही समव�े आहेत.ृ

 अ�रगणव�ांचे काही �कार :ृ
अन��भ  छद ंु ्

उदाहरण :

या त�ा�या िशर� आत – प� हो तमचा कर ॥"- मोरोपतं.ु

“ती इं�व�ा �हिणजे कवीन� ॥ येती त ता जा ग ग हे �मान� ॥

“कां टािकल� श� रणांत तेण� ॥ सा�ी पथासनच एक जाणे ॥ृ ुू

अ�र � चरणी आठ ॥ दवे तार मला �वर � ॥”

ह� कम� झाल� समरांत जे�हां ॥ �तािस कोठ� रणभी� ते�हां ॥”

भजगं�यात �हणावे तयाला ॥ �मान�च येती य चारी जयाला ॥ु
पद� �यािचया अ�र � येित बारा ॥ रमानायका द:ख माझ� िनवारा ॥ु

�“अन�भ छंद त� �याला ॥ एक नेम नसे गणी ॥्ु

या अ�र � येितल पािद ंअ�ा ॥ मारी अरी जो धरी शखंच�ा ॥
उदाहरण ;

उदाहरण :

भजगं�यात (चरणात अ�र े१२. गण – य, य, य, य. ) :ु
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“मना स�जना भि� तपथं�िच जाव� ॥ तरी �ीहरी पािवजेतो �वभाव� ॥

( चरणांत अ�र े- १४. गण त, भ, ज, ज, ग. )

येती िजथ� त भ जा ग ग हे सव� ॥ु ृ

उदाहरण :

उ�लंिघतो पवन भाग सदा नभाचे ॥

राजास िव�ाम तसा �णमा� नाह�. ॥

�हणित किव तयाला मािलनी व� ते�हां ॥ृ

जन� िनं� त� कम� सोडोिन �ाव� ॥ जग� व�ं त� सव�भाव� कराव� ॥”
वसतितलका ं

जाणा वसतंितलका�हय त�च व� ॥ृ

स�ंया चतद�श पदांितल अ�रांची ॥ु
होते जनांत अपक�ित� िनर�रांची ॥

घोडे कध� न खळती रिव�या रथाचे ॥

भभार शेष ध�र सतंत म�तकांतही ॥ू

मािलनी 
(चरणांत १५ अ�र.�  गण – न, न, म, य, य.) :

ह�रहर चरणाला आपले हीत याच� ॥ु

“त�वर सफलां�या आगम� न� होती ॥ु
जलदिह जलभार � खालती फार येती ॥

�ितचरिण ंिह प�ंा अ�र � ह� तयाच�॥
न न म य य असे हे सघं येतात जे�हां॥

सप�ष िवनयात� भा�यकाळ� धरीती ॥ु ु
उपकित क�र�यांची जािणजे हीच रीती ॥”ृ
िशख�रणी 

उदाहरण :

(चरणांत १७ अ�र,े गण – य, म, न, स, भ, ल, ग. ):
तया व�ा दतेी िवबध जन स�ंा िशख�रणी ॥ृ ु
जयाम�य� येती य म न स भ ला गा गण गणी ॥
दहा आणी सात �ितचरिण ंसांग ंतज िकती ॥ू ु

उदाहरण :
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(चरणांत १७ अ�र;े गण – म, भ, न, त, त, ग, ग.) :
मंदा�ांता �हणित ितजला व� तेम मंद चाले ॥ृ

कदा ध�व� जोडी व�रव�रिह सोडी त�र कदा ॥

कळे राज��ाची �व�रत शरसधंानकरणी ॥

�या�या पाद� म भ न त त हे आिण गा दोन आले ॥
ए�या पाद� गणित सतरा अ�रांचीच होते ॥

िवप�ा�या व�ाव�र िववरल�ा�तव रण� ॥

मदा�ाता ं ं

कदा नेणो ओढी शरिदतंिन काढी शर कदा ॥ु

साततकार� िजठ� हा घडे पाद तेथ� ग� एक अतंी वसे ॥ु

शाद�लिव��िडत ू

उदाहरण :

(चरणांत १९ अ्�र.े गण – म, स, ज, स, त, त, ग. ) :

“ जो लोकि�तय� िफर ेि�थर नसे ताट� जसा पारद ॥

तेज:पजं नभ�गणी पसरल� र�न� पहा न�र॥�ु

�वांत�येयपद�च िन�ल भवा�भोध�त जो पारद ॥

मंदारमाला कवी बोलती हीस कोणी िहला अ�धाटी अस� ॥

मा सा जा स त ता ग येित गण हे पादास क� जोिडत ॥

मंदारमाला (चरणात अ�र े२२; गण त, त, त, त, त, त, त, ग. )

“हाहा दवेी तद �दय फटत� दहे माझा गळाला ॥् ु

या आ��यान� िकित त�र सदा द:खभारा धराव�॥ु

एकोणीस पहा गणिन चरण� येतात ह� अ�र॥�ू

काढ� रामा भवनिदतनी खातस� फार गोते ॥ु

आहे व� िवशाल �यास �हणती शाद�लिव��िडत ॥ृ ू

उदाहरण :

�ीशांत:परच�वर�च उतर ेतो स�मनी नारद ॥"ु ु

वाटे श�य ि�भवन मला अतंरा�मा जळाला ॥ू ु

मोह �यापी िफरिफ�िन �यां काय आतां कराव�॥”

जो वण� �गनोदर� �ण िदसे पण�द क� शारद ॥ू ु
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वाचाळ मी नीट पाचा�रत� धीट याचा नयो वीट साचा हरी ॥

तरला ययाित राजा, दश�न होतांच सतंरायाच� ॥

मोरोपतंांनी �ाम�याने 'आया� 'व�ात रचना के�या आहेत.ु ृ

उ�ीित :

या मोिजतां एकपादांत िन�ांत येतील बेवीस क� अ�र � ॥

उदाहरण :

२. मा�ा व� े: ृ
मा�ा व�ांचे आया�, गीित, उ�ीती, आया�गीित, असे पाच भेद ृ

आहेत.
 आया� :

गीित :
पिह�या व ितस� या पदी १२ मा�ा, दस� या आिण चौ�या पदी ु

१८ मा�ा. उदाहरण :

खोटा जरी मी चखोटा मध� तंिच मोठा कपेचा न तोटा धर�॥ृू

आय��या �थमपदी आिण ितस� याला १२ मा�ा, दस� या आिण ु
चौ�याला १५ मा�ा. उदाहरण :

लवकर चाखायाला, त�डाश� गज पहा नेतो ॥
नतन प�लव फटला, असला त� आिणला ि�येन� तो ॥ू ु

वारावया ताप तारावया यास नारायणा तंिच ये स�वर॥�ू

दाता सखाचा सदा ता�रता आपदाताप हे एकदा तापट�॥ु
या स�ंसेवा�हया सपंदा द ेभया सगं नाशील या सकंटी॥

स�श�निच सदश�न, क�र गट चट कटक अतंरायांच� ॥ु
उपगीित :

पिह�या व ितस� या पदी १२ मा�ा, दस� या आिण चौ�या पदी ु
१५ मा�ा. उदाहरण :

य�न� �ेय कळाया, शा�ानभविह तसा भाव� ॥ु
स��ला शरण कपट, दभंिह टाकिनयां जाव� ॥ूु

पिह�या व ितस� या पदी १२ मा�ा, दस� या पदी १५ आिण ु
चौ�या पदी १८ मा�ा. उदाहरण :
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 दवेा मी शरण तला, आल� मज तंिच सांभाळ� ॥ु ू
तंिच समथ� पसाया, दिल�िप मा�या असेल जी भाळी ॥ू ु ु

३. �ाकत व� े: ृ ृ
ओवी, अभगं , िदडंी, साक�, घना�री ही �ाकतव�े आहेत.ृ ृ

ओवी :
ओवी हा मराठी का�यामधील एक छंद आहे. पव� सडा-िशपंण, ू

दळण-कांडण करताना बायका ओ�या रचीत असत व गात असत. 
जा�यावर बसले क� ओवी सचते अशी �हणही आहे. ओवीचे ु
साधारणपणे दोन �कार आहेत. �थंांमधील ओवी व 
लोकगीतातील ओवी. लोकगीतांतील ओवीचे उदाहरण :

मा�या ग ंदारावरनं । मलांचा मेळा गेला ।ु

अगंाई येग ंतग ंगाई । पाखराचे आई ।ु

ओवीला चार चरण असतात. तीन चरणां�या शेवटी यमक 
असते. चव�याला नसते. पिह�या तीन चरणास आठ आठ अ�र े
आिण शेवट�या चरणास सात अ�र ेअसावीत असा सव�साधारण 
िनयम आहे; परतं श�द व अथ� यांनसार कवी अिधक उणी अ�र ेु ु
घालतात. �ाने�री, दासबोध, एकनाथी भागवत असे अनेक 
मराठी �थं ओवीब� आहेत. �ाने�रीतील ओवीचे उदाहरण :

वषा�वावीण साग� ।जैसा जळ�  िनभ�� ॥

तािनयाला दध दईे । वाटी मधे ॥ू

तैसा िन�पचा� ।सतंोषी जो ॥

�यात मी ओळिखला । माझा बाळ ॥

आतां वदं ंकवी�र ॥ जे श�दस�ीचे ई�र ॥ृू
नातरी हे परमे�र ॥ वदंावे ते ॥

अभग :ं
 अभगं  हा एक व�-छंद �कार आहे. आ�याि�मक आशया�या ृ

अिभ�य��साठी मराठी सतं कव�नी अभगं या का�य�काराचा व 
छंदाचा �थम उपयोग केला. तकोबारायांचा अभगं घराघरात ु

िकंवा रामदासांची ओवी :
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साक� :
िहदंीत�या दोहा िकंवा चौपाई छंदासारखा हा एक छंद�कार 

वीरसेनाचा , तनय महा होता ।।
िनषधराजा नळ, नाम�येय होता ।। 

पोहचला आहे. छंद �हणन अभगं ाचे दोन �मख �कार पडतात. एक ू ु
मोठा अभगं व दसरा लहान अभगं .ु
मोठा अभग :ं

 मोठया अभगं ात ��येक चरणाचे चार खंड पडतात. पिह�या ्
तीन खंडात ��येक� सहा अ�र ेअसतात. तर शेवट�या चौ�या 
खंडात चार अ�र ेअसतात. दस�या व ितस�या चरणखंडा�या ु
शेवटी यमक जळिवलेले असते. तर शेवटचा खंड चरणाला पण��व ु ू
दणेारा असतो.

उदा. सदंर ते �यान । उभे िवटेवरी ।। कर कटेवरी । ठेवोिनया ।।ु

तोिच साध ओळखावा । दवे तेथ�िच जाणावा ।।२ ।।ु
अ�रस�ंयेचे बधंन नेहमीच काटेकोरपणे पाळले जाते असे 

नाही उ�चारानसार कमीजा�त अ�रहेी वापरली जातात. जोतीबा ु
फले यांनी अभगंाचे व� वाप�न 'अखंड' िलिहले. मढ�कर-ु ृ
करदंीकर या आधिनक कव�नीही अभगंाचे व� वाप�न किवता ु ृ
िलिह�या आहेत.

तळसीहार गळा कासे िपतांबर ।। आवडे िनरतंर तेची �प ।।ु

होय शगंारा, क�णरसा थारा ।।ृ

लहान अभग :ं

 जे का रजंले गांजले । �यासी �हणे जो आपले।।१ ।।ु

िदडंीला चार चरण असतात. चरणा�या शेवटी अन�ास िकंवा ु
यमक असते. या छंदास अ�रांचा िनयम नाही, मा� मा�ांचा िनयम 
आहे. ��येक चरणास १९ मा�ा असतात. ९ मा�ांचा एक व १० 
मा�ांचा एक असे दोन भाग होतात. उदाहरण :

तर लहान अभगंात दोन चरण असतात. ��येक चरणात आठ 
अ�र ेअसतात, व शेवटी यमक जळवलेले असते. उदाहरणाथ�,ु

िदडी :ं

कथा बोलं हे मधर सधाधारा ।। ू ु ु
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प�र िनंदील ह� कम� ॥ राम पापका�रणी ॥३॥

१. �ीगीत :
�ामीण भागात�या ि�यांनी जा�यावर दळण दळताना 

रचले�या ओ�या, झोपा�यावर झोके घेताना वा भ�डला खेळताना 
�हटलेली ��डागीते, , बाळाला झोपवताना �हटलेली अगंाईगीते, 
ल�नकाया�त �हटलेली िवधीगीते अशा �कार�या का�यरचना 
'�ीगीतां'त मोडतात. �ीगीतांम�ये भावनेचा कोमलपणा, घरगती ु

जनकमखात� मिनसह जातां, �भन� गौतमभाया� ।।ु ु
 घना�री छद :ं

घना�री छंद ओवी�माणेच असतो. चार ओव� िमळन एक ू
घना�री होते. घना�रीला १६ चरण असतात. चार चरण िमळन ू
ितचा एक पाद होतो; व ��येक पादा�या पोटचे चार चरण असतात. 
पिह�या ३ चरणांत ��येक� ८ अ�र ेव १२ मा�ा असतात, चौ�या 
चरणात ७ अ�र ेव ११ मा�ा असतात. ��येक पादांत तीन तीन 
चरणांची यमके आिण ��येक पादा�या चौ�या चरणाची यमके 
असतात. उदाहरण :

न �हणवे तज माय ॥ ज�मोज�म� वै�रणी ॥१॥ु

राबिव िसि�िस आ�िमं जो तो, गािधज मागिन ने �या ।।ु

नाह� तरी �ाण आ�य ॥ तझ� घालोिनयां �ा�य ॥ु

िव�सिहत �या�या जनक�व�, कौस�याधव तरला ।।

िशकिव बलाितबला िव�ा शत, अ�� िविध�या ने�या ।।

जाळोिनयां सामरा�य ॥ दाखिवत� करणी ॥४॥

अहो कैकयी ह� काय ॥ केल� तवां हाय हाय ॥ु

त�या वध� न अधम� ॥ तज माराव� हा धम� ॥ु ु

आहे. ��येक साक�ला दोन चरण िकंवा दोन अध� असतात; आिण 
दोह��या शेवटी यमक असते. ��येक अधा�त चार मा�ांचा एक गण 
असे सात गण �हणजे २८ मा�ा असतात. उदाहरण :

सव� जगदिभराम ॥ वना धािडला तो राम ॥

�ी रघवशं� ���ािथ�त, ल�मीपित अवतरला ।।ु

केल� िव�यात कनाम ॥ क� ह� पितमा�रणी ॥२॥ु

का�य�कार :
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बाळगा�यांम�ये मलां�या बाळपणी�या िनरागस ��डा, �यांची ु
बोबडी बडबड आिण क�पनेत रम�याची �यांची व�ी यांचा ��यय ृ
येतो. �ाचीन का�यातील '�ीक�णा�या बाळ��डा' �िस� आहेत. ृ
दही-दध चोरणारा माखनचोर, गोपाळांबरोबर िवटी-दांडचा खेळ ूू
मांडणारा अवखळ खेळाड, च�ंाला हातात पकड�याचा ह� ू
धरणारा ह�ी बाळ, बापा�या ताटातला घास बापाला भरवणारा 
�ेमळ प� अशी बाळ��डेची वण�ने �या किवतेत आढळतात. ु
मराठीत द�, मायदवे, माधव जिलयन यांनी िलिहले�या ू
किवतांतन भातकलीची गाणी, बाह�लीशी सवंाद, पावसा�या ू ु
आगमनाने हरखन जाणार े बालमन, मांजरी-क�याशी दो�ती ू ु
करणार ेबालिम�, परी, च�ं, भते अशा अ�ताची आवड असणार ेु ु
िशश आप�याला भेटतात. नादल�धता हे िशशगीतांचे खास ू ु ु
ल�ण. ही गीते एकवेळ अथ�श�य असतील, पण नादल�ध मा� ू ु्
हमखास असतात. ‘अ�रगं िम�रगं, लवगंा िच�रगं, िचरता िचरता डब ु
डब बाजा' हे याचे उ�म नमना उदाहरण.ु ु
३. जानपदगीत : 

कौटंिबक वातावरण; िदवाळी, दसरा, भाऊबीज यासारखे ु
सणावाराचे �सगं; माहेर�या माणसांिवषयी वाटणारा िज�हाळा 
आिण माहेरची ओढ, नणदंा, जावा, भाऊ, बिहणी, आई, बाबा 
अशा आ��वक�यांिवषयी�या भावनां�या छटा असले�या रचना 
असतात. बाळगा�यांम�ये मात�वा�या व�सलभावा�या छटा ृ
असतात. या गीताची भाषा �ीसलभ, साधी, नादानकल, बाई, गडे ु ु ू
सार�या �ीसलभ सबंोधनांची भाषा असते.ु

गांधीज�नी १९३० साली 'खेडयाकडे चला' असे आवाहन ्
के�यानंतर मराठी कव�नीही �ामीण जीवनािवषयी का�यलेखन 
कर�याकडे मोचा� वळवला. �ामीण बोलीतील श�दयोजना, �ामीण 
लोकगीतात�या लयी, मोटेवर पाणी भरताना �हणावयाची गाणी 
अशा �कार�या किवता िलिह�या जाऊ लाग�या. या 
�ामजीवनािवषयी�या किवतांना 'जानपदगीत' अशी स�ंा �ढ ्
झाली. रिविकरण मंडळातील कवी यशवतं, िग�रश, ग. ल. ठोकळ 
इ�यादी कव�नी जानपदगीते िलिहली आहेत. पेरणी, कापणी, सगी, ु

२. बाळगाणी अथवा िशशगीते :ु
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४. �ाथ�नागीते, भि� तका�य :

५. पोवाडा व �फित�गीते :ू

�याहारी, भलरी, लेझीम, पो�याचा सण इ�यादी िवषयांवर 
जानपदगीते िलिहली गेली आहेत. ‘�याहरीचा वकत झाला'; ‘िबगी ु
िबगी चल" अशी श�दरचना, ‘ढव�या'-’पव�या' अशी बैलांची नावे 
अशा �ामीण श�दरचनेचा ढंग हे जानपद का�याचे वैिश�य मानले ्
जाते.

'पोवाडा' हा खास मराठमोळा का�य�कार आहे. ‘पोवाडा' हा 
श�द 'पवाड' या श�दापासन बनलेला आहे. ‘पवाड' याचा अथ� यध, ू ु
झगडा, सघंष� असा होतो. रणभमी गाजिवणा� या शरवीरां�या ू ू
परा�माचे गणगाण करणार े क�ित�का�य �हणजे पोवाडा अशी ु
पोवाडयाची �या�या करता येईल. या का�य�कारात परा�मी ्
वीरां�या कथा कवनात रचन व डफ-तणत�या�या साथीने �हटली ू ु ु
जातात. मराठयांचा परा�म, �यांचा मोठेपणा, �यांची अि�मता, ्
राजिन�ा व रा�यासाठी �ाण पणाला लाव�याची तयारी यांचे 
�ितिबबं पोवाडयात पडलेले असते. अ�ानदास, तळशीदास ् ु
यां�यापासन अ�णाभाऊ साठे, अमरशेख यां�यापय�त अनेक ू
कव�नी िशवाजी, बाजी�भ दशेपांडे, राणी ल�मीबाई या ू
इितहास�िस� �य� त��या परा�मा�या गाथा पोवाडयातन ् ू
रच�या आहेत. �फत�ला पोषक असणारा ओजोगण आिण ू ु
वीररसाची �तीती हे पोवाडयाचे ठळक गणधम� आहेत.् ु

दशेभ� तीपर �फित�गीतेही पोवाडयासारखीच ओजोगण�धान ्ू ु
असतात. कसमा�जां�या किवतेतील �ांतीचा जयजयकार ु ु
करणारा शर वीर िकंवा भा. रा. तांबे यां�या किवतेतील ‘डम� ू

�ाथ�नागीतांत िकंवा भि� तका�यात आरती, �तो�, �ोक, 
भपाळी, ओवी, अभगं या �कार�या रचना आढळतात. छंदोब�ता ू
व मं�ा�ररमणीय�व हा या �कार�या किवतांचा गणिवशेष आहे. ु
भि� तभाव, ��ा, क�णा आिण भावफलोरा असलेली ही ु
�ाथ�नागीते उ�चारश�ी, पाठांतर, �मरणश� ती ु
वाढिव�यासाठीही पठण केली जातात. सतंां�या किवतेत 
�ासािदकता, उपमा-��ांतांचा वापर यामळे सबोधता व गेयतेचा ु ु
गणधम� ��ययाला येतो.ु
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सि�गीते हा �वतं� रचना�कार मानलाच पािहजे असे नाही; ृ
मा� स�ीत�या वेगवेग�या �पांचा �पका�मक वा �ितमा�मक ृ
आधार घेऊन बह�तांश का�यरचना होत असते. भौितक��या ्
झाडे, फले, फळे, पश-प�ी, सय�-च�ं-तार ेहे तेच असतात; पण ु ू ू
किवतेत किवमना�या भावाव�थे�माणे �याची वेगवेगळी �पे 
आिव�कत होतात. बाळगा�यातला पाऊस िनभ�रशील ��डेचा ृ
असतो, बोरकरां�या किवतेतला पाऊस गोप�ना �हाऊ घालणारा 
असतो, तर �ेस�या किवतेतला पाऊस द:खाला जाग आणणारा ु
असतो. औदबंर किवतेत �हटले तर एक िनळासावळा झरा, ु

आधिनक मराठी किवतेने आधी�या कथन�धान, महाका�य ु
वा खंडका�या�या �व�पा�या दीघ�का�याचे वळण बदलन �फट ू ु
भावकिवतेचे नवे वळण िगरवले. अ�पा�ररमणीय�व, लय, ताल व 
छंदोब�ता आिण भावनेचा नाजक आिव�कार ही भावकिवतेची ू
ल�णे. यमक-अन�ासांमळे येणारी गेयता मना�या अव�थे�माणे ु ु
�ेम, क�णा, िवलापा�या भावना �य� त करणारा आशय हे 
भावगीतांचे वैिश�य. अनेक सगंीतकारांनी चाली लावन ् ू
भावका�याला सांिगितक �प िदले; �यामळे �विनमि�का, रिेडओ, ु ु
िच�पटा�या मा�यमातनही ही गाणी गायली गेली आहेत.ू

डमडमत व शल खणखणत ��' यां�या गितमान व ओज�वी ु ु ू
कतीनाटयांतन �फित�दायक वातावरण उभे राहते; ओजोगणामळे ृ ् ु ुू ू
श�दांम�येही धावते चैत�य िनमा�ण होते. अगंावर रोमांच उभे 
कर�याचे साम�य� या श�दरचनेत असते. नवा जोम, नवा सदंशे 
पोहचिव�याची ताकद अशा किवतांम�ये असते. उदाहरणाथ�, 
केशवसतां�या 'ततारी' किवतेत िमळणारा �फित�दायक सदंशे ु ु ू
पहा. ज�या �ढ�ची जळमटे झाडन टाका असा सदंशे दतेाना ु ू
कवी�या श�दाला धार येते. 'जने जाऊ �ा मरणालागनी, जाळिन ु ु ु
िकंवा प�िन टाका, सडत न ए�या ठायी ठाका' अशा झणझणीत ु
श�दांत तो आका�रत होतो आिण '�ा�काल हा िवशाल भधर, सदंर ू ु
लेणी तयात खोदा' अशा मंगलवचनाने रिसका�या मनात�या 
सवेंदनांना जाग आणतो.
६. भावगीते :

७. सि�गीते :ृ
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टेकडीपलीकडचे गाव आिण डोहाकाठचा औदबंर व� असे ृु
स�ीवण�न आहे; पण सबधं  किवतेतन जी भावव�ी िनमा�ण होते ृ ृू
ित�या किवतेचे किवतापण असते. िनसग� केवळ पा��भमीसारखा ू
असतो. �हणन िनसग� किवता िकंवा सि�गीते असा �वतं� ृू
का�य�कार किवते�या वग�करणासाठी केला जात असला, तरी 
�यात िनसग�वण�ना�या आडन �य� त होणा� या भावव�ीचेच मोल ृू
अिधक असते.

९. गझल :

इं�जीतील 'सॉनेट' या रचना�काराव�न मराठीत 'सनीत' हा ु
का�य�कार �ढ झाला आहे. इंगजीत शे�सपीअर आिण 
िम�टनची सनीते �िस� आहेत. केशवसतांनी मराठी किवतेत हा ु ु
रचना�कार �जवला. �यांचे 'आ�ही कोण' हे सनीत ु
शे�सपीअर�या रचनेशी जळणार ेआहे. सनीत ही १४ ओळ�ची ु ु
रचना असते. �यात पवा�धा�त भावनेचे तरगं असतात आिण ू
उ�राधा�त �यािवषयीचे िचतंन असते. उ�राध� हा कलाटणी दणेारा 
असतो. केशवसतांनी सनीत रचनेसाठी शाद�लिव��िडत या ज�या ु ु ुू
अ�रगणव�ाचा वापर केला आहे. शाद�लिव��िडत हे गभंीर ृ ू
आशय �य� त कर�यासाठी अ�यतं उिचत असे व� आहे. सनीत हे ृ ु
िवचार�धान का�य अस�याने केशवसतांनी जाणीवपव�क ु ू
शाद�लिव��िडताचा औिच�यपण� उपयोग केला आहे. ूू

अर ेप�हा आय�यां�या पेटवा मशालीु ु

८. सनीत :ु

गझल हा फास�तन आलेला का�यरचना�कार आहे. गझल ू
रचनेत दोन दोन ओळ��या किवतांची एक मािलका असते. या 
ि�पदीला 'शेर' �हणतात. िकमान पाच व जा�तीतजा�त अकरा 
िकंवा सतरा' शेर असतात. ही ��येक ि�पदी ही एक सपंण� व �वतं� ू
किवता असते. गझले�या पिह�या ि�पदीस उद�मधे 'मतला' असे ू
�हणतात. व�, यमक (कािफया) , अ�ंययमक (रदीफ) हे गझलेचे ृ
म�य घटक आहे . गजल गणव�ात अथवा मा�ाव�ात रचली ु ृ ृ
जाते. गझलेतील ��येक ओळी�या मा�ा समानच असतात. 
उदाहरणाथ�, सरशे भट यांची पढील गझल पहा : ु ु

उष:काल होता होता काळरा� झाली
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जे कधीच न�हते �याची वाट का पहावी
आ�ही चार िकरणांचीही आस का धरावी

- ३ -

थाटदार घाटाची रचना केवळ नच का�य.

ितजो� यांत केले �यांनी बदं �वग� साती

उभा दशे झाला आता एक बिंदशाळा
िजथे दवेक�चा पा�हा दधाने जळालाु
कसे प�य दद�वी अन  पाप भा�यशाली्ु ु

आ�हावरी ससंाराची उडे धळमातीु

अजन र� त मागत उठती वध�तंभ सारेू

किवतेचा एवढा प�रचय करवन घेत�यावर 'ट ला ट , री ला री ू
�हणजे का�य नाही' हे ल�ात आले असेलच. बी कव�नी किवता 
�हणजे काय याचे उ�र दणेारी किवता िलिहली आहे; या 
किवतेतील पढील प�प�ं ती वाच�या �हणजे किवतेचे किवतापण ु
कशात असते, हे सहज �प� होईल.

धमसतात अजनी िवझ�या िचतांचे िनखारेु ू

"का�य न�हे श�दांचा सदंर नादमधर मेळु ु
अथ�चम�कितचाही नोहे ड�बारी खेळ.ृ
िनसग�स�ीची सा��ये, नीितपाठ भ�य,ृ

ऐ�या��मक साम�या�ची िनमा�ण�मता
अतंरगं ओथंबन ओसडें ती ’सदंरता’ु ु

िज�हार हेच �वानंदाचे. -’स�दय�िच’ का�य.”

आ�ही ती �मशाने �यांना �ेतही न वाली

कसा सय� अधंारा�या वाहतो पखालीू

आसंवेच �वातं�याची आ�हाला िमळाली.

केवळ स�दया�ची �फरणे ��फरणे िद�यु ु

मराठी वाङ मयात बालकिवतांची दीघ� परपंरा आहे. �ानदवे-्
तकोबांसार�या सतंकव�नीही बालानभवाला का�य�प िदलेले ु ु
आहे. �यां�या किवतेचा आशय आ�याि�मक असला तरी �यांनी 
बालभाषेत�या लिडवाळ आिण नटखट श�दांतन नानािवध ू
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बाळ��डांना का�य�प िदले आहे. बालकांचा बाह�लीशी चालणारा 
सवंाद �ानदवेांनी बोबडया बोलीतन नाटयमय प�तीने किवतेत ् ्ू
�पब� केला आहे. तकोबांनी तर आप�या का�यातन थेट ु ू
िवटीदांडचा आिण च�डफळीचा डावच मांडला आहे. पिंडत कव�ची ू ू
व�ब� किवताही क�णा�या बाळलीलांची वण�ने करताना खेळकर ृ ृ
होताना िदसते. ि�िटश राजवटीत पाि�मा�य किवते�या सपंका�मळे ु
मराठी किवतेने आधिनक वळण घेतले असले तरी बालकिवतेचा ु
िनम�ळ झरा अखंड वहात रािहला आहे. १८८१ साली िवनायक 
क�डदवे ओक यांनी 'बालबोध' हे केवळ मलांसाठी चालिवलेले ु
मािसक स� केले. या मािसकातन �या काळात ४०२ किवता ु ू
�िस� झा�या हो�या. याव�न आधिनक मराठी सािह�यात ु
बालकिवतेला िकती मह�वाचे �थान िदले गेले होते हे ल�ात येते. 
र.े नारायण वामन िटळक यांनीही १८७३ म�ये स� झाले�या ु
'बालबोधमेवा' या मािसकातन मलांसाठी िवपल लेखन केले. ‘ट ला ू ु ु
ट प ला प’ या नावाचे िशशगीतांसाठी एक �वतं� सदरही �यांनी ू
'बालबोधमे�या'तन चालिवले होते. बालकवी, द� यां�या ू
बालकिवता याच मािसकातन �िस� झा�या हो�या. िवदंा ू
करदंीकरां�या श�दात सांगायचे तर र.े नारायण वामन िटळक हे 
आज�या बालकिवतेचे आजोबा आिण मायदवे हे वडील आहेत. 
मायदवेांनीही मलांसाठी िवपल का�यलेखन केले आहे. ‘िशशगीत' ु ु ु
(१९३६), बालिवहार, िकलिबल (१९४४) �ा स�ंहातन �यां�या ू
बालकिवता सकंिलत झा�या आहेत. मराठी रिसकांनी 
बालकिवतेचा नेहमीच स�मान केला आहे. १९०७ साली 
जळगाव�या किवसमेंलनात किवता करणारा त�ण �यबंक बापजी ू
ठ�बर े यांस 'बालकवी' अशी स�मानाची पदवी दऊेन गौरव 
कर�यात आला, ही याची सा� आहे. वया�या तेरा�या वष� किवता 
िलह� लागले�या बालकव�नी र.े िटळक आिण ल�मीबाई िटळक 
यां�या माग�दश�नाखालीच का�यलेखनाचे �ारभंीचे धडे िगरवले 
होते. पढे १९१० साली वा. गो. आपटे यांनी खास मलांसाठी ु ु
'आनंद' नावाचे मािसक स� केले. यातनही आणखी काही न�याने ु ू
िलह� लागले�या कव��या बालकिवता �िस� होऊ लाग�या. 
केशवसत, तांबे, िवनायक या कव�नी, रिविकरण मंडळातील ु
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या प�तकात वाचनसलभतेसाठी किवतांचे ढोबळमानाने ु ु
वग�करण केले आहे. �यात स�वातीलाच लोकवाङ मयातील ्ु
मौिखक बालगीतांचा ग�छ सादर कर�यात आला आहे. मौिखक ु
परपंरतेील बालवाडमय �ाम�याने प�रसरल�यी असे. पव��या ् ु ू
�ामरचनेतील कोट, दवेळे, नदी, पाणवठे, आखर-अगंण, घर,े 
हवे�या, वाडे, गोठे, अगंण, परसदार या प�रसरातील भौितक 
व�तमा�ांशी, झाडे, प�ी, पाने, फले, गायी-�हशी, सय�दय-ू ु ू्
सया��त अशा पया�वरणीय घिटतांशी नाते जोडीत मलांसाठी गाणी ू ु
गायली जात, गो�ी सांिगत�या जात, कोडी-उखाणे घातले जात. 
या लोकलय��या तालावर प�रसराशी मै� जोडत मलांचे "बालपण" ु
स�ंका�रत होत असे. �ानसपंादना�या �ि�येत डोळे, कान अशा 
शारीर इंि�यांना सहभागी क�न घेणारा, आिण मन, ब�ी, ु
क�पकता या अितं�ीय श� त�ना काय��वण करणारा अनौपचा�रक 
िश�ण�यवहार हा या सामािजक जीवनाचा अगंभत भाग होता. ू

यशवतं, माधव �यिलयन, िगरीश या कव�नी बालकिवतेची परपंरा ू
पढे नेली. बिहणाबाई चौधरी,ग. ह. पाटील, ग. ल. ठोकळ यांनी ु
खेडयात�या बालजीवनाला आिण स�ी�पांना बालकिवतेत ् ृ
�थान िदले. इंिदरा सतंांनी मलां�या नजरतेन िनसगा��या छटा ु ू
किवतेत िटप�या. िवदंा करदंीकर, मंगेश पाडगावकर आिण 
�यानंतर अनेक कव�नी गमंतगाणी, खटयाळ िवनोदा�या किवता ्
िलह�न मलांचे मनोरजंन केले. ‘करील मनोरजंन मलांचे, जडेल नाते ु ु
�भशी तयाचे' असे सांगन साने ग�ज�नी मलांसाठी सािह�यलेखन ु ू ु ु
करणा� यांची �ित�ा आिण स�मान वाढवला. ‘�ौढ�वी िनज 
शैशवास जपणे, बाणा कव�चा हा असे' हा कवीचा �वभावधम� 
अस�याचे केशवसतांनी यापव�च सांिगतले होते. �ौढपणी शैशव ु ू
जप�या�या �ा व�ीमळे मराठीत बालकिवतेचे दालन िनरतंर ृ ु
सम� होत गेले आहे. अशा या सम� बालकिवते�या परपंरतेन ृ ृ ू
मठभर किवता िनवडताना बरीच दमछाक झाली. तरीही �यात�या ू
�यात �ाितिनिधक �व�पा�या पाचशेह�न अिधक किवता या 
प�तकात स�ंिहत कर�यात आ�या आहेत.ु

- ४ -
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�यामळे ओटयावर बसन परवचा �हणणे, कोडी-उखाणे घालणे, ्ु ू
गा�यां�या अ�ा�रां�या आिण �ामनामां�या भ�डया खेळणे ही एका ्
अथा�ने दनैंिदन जीवनातली अनौपचा�रक शाळाच होती. मलां�या ु
िनरी�णश� तीला वाव दणेारी कोडी रचण ं हा मौिखक 
बालवाडमयाचा रचना�कार �या काळी अि�त�वात होता. ्
उदाहरणाथ�, कोडी आिण उखाणे :

      लपलंय कोण? ओळखा पाह� ?  - वाघोबा

ईश�तवन आिण उपदशेपर किवतांचा एक िवभाग कर�यात 
आला आहे. लहान मलां�या मनातला दवे िकती िनरागस, ु
परोपकारी आिण आनंद लटणारा असतो, याचा ��यय दणेा� या या ु
किवता आहेत. ‘दवेा तझे िकती सदंर आकाश' ही ग. ह. पाटलांची ु ु
किवता असा आनंद पेरणारी आहे. मराठी स�ंकतीत ृ
बालपणापासनच मलां�या मनावर �ाथ�नेचे श� �वर िबबंवले ू ु ु
जातात. रोज िदवाब�ी�या वेळी “शभम  करोती क�याणम ' चा ् ्ु
शभिचतंनाचा स�ंकार �जिवला जातो. ओवी, अभगं, �ोक, ु
आया� अशा छंदोब� रचनातन ही �ाथ�नागीते रचली गेली आहेत. ू
मौिखक परपंरतेला ईश�तवनाचा हा िक�ा पढे �ांिथक रचना ु
करणा� या कव�नीही िगरवलेला िदसतो. रामदासांचे मनाचे �ोक, 

१.  ड�गरा�या घळीत करवदंी जाळीत

      गातय कोण? ओळखा पाह�  - कोिकळा.
२.  आ�ंया�या फांदीत पानां�या सांदीत

अप�यसगंोपनात, मलां�या सामािजक जडणघडणीत ु
ि�यांची मानिसक गतंवणक प�षां�या तलनेने अिधक असते. ु ू ु ु
मलांना वाढिव�यात �यांना जीवनसाफ�याचा आनंद �ा� होत ु
असतो. �यामळे मराठीत�या मौिखक बालसािह�यावर ु
�ी�ितभेचा ठसा अप�रहाय�पणे उमटलेला आहे. हे बालवाङ मय ्
ि�यां�या दनैंिदन कामांशी सलं�न आहे, �यापासन �याला वेगळे ू
काढता येत नाही. मसळाचा ठेका, बांगडयांची िकणिकण आिण ्ु
जा�याची लय हे या बाळगा�यांचे सघंटनत�व बनले आहे. “सात ू
दळताना �याचा वास आिण ि�यां�या गा�याचा �वर यामळे ु
र��यावरचे लोक आकिष�त होतात" हे महाकवी �ीहष� यांचे 
�ितपादन यासदंभा�त अथ�पण� आहे.ू
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क�णा�के हा याचा उतम नमना �हणता येईल. दवेाचे दवेपण सव� ु
कम�कांडातन म� त क�न मनातला साि�वक भाव जागवणा� या ू ु
अथांग क�णेत िभजव�याचे काम सतंांनी आिण आधिनक ु
कव�नीही केले आहे. “या झोपडीत मा�या' या किवतेतन तकडोजी ू ु
महाराजांनी ग�रबां�या दवेाची अनलंकत मत� श�दब� केली आहे. ृ ू
‘खरा तो एकिच धम�, जगाला �ेम अपा�वे’ या किवतेतन साने ू
ग�ज�नी दवेभावने�या मळाशी असलेला �ेमाचा �ोत ु ु
जागव�यावर भर िदला आहे. मलां�या िन:�वाथ�, श� मनाला ु ु
भावेल अशीच दवेाची मंगलगाणी कव�नी गफंली आहेत. �ीहरी�या ु
भजनासाठी बाळाला हाक मारताना

“�णझण ये �णझण ये झणकरी बाळाु ु ु ु ु ु

अशी व�सल साद घातली जाते. मलां�या किवतेतला दवेच मळी ु ु
आनंदी, सदंर आिण परोपकारी असतो. या दवेा�या सोबतीने ु
मलां�या मनाचा बालसलभ िनरागसपणा, श� -मंगल मनाची ु ु ु
ओळख यांचा स�ंकार कर�याची �मता आलेली ही बाळगाणी 
आहेत.

लट लट लट दड दड दड ठमकत ये बाळा”ु ु ु ु ु ु ु ु ु ुु ु ु

या कव�नी मलांसाठी उपदशेपर किवताही िलिह�या आहेत. ु
काय करावे, काय क� नये असा वत�नबोध या किवतांमधन िदलेला ू
असला तरी हा बोधाचा डोस डाचणारा नसतो. 'बर ेस�य बोला, 
यथात�य चाला" िकंवा "सदा दात घांसोिन त�डा धवाव�, कळाहीन ु
घाणरड�,बा नसाव�' असा रोज�या िन�यकमा�त पाळावया�या 
बोधाचा डोस मलांना जड जात नाही. कारण सभािषतासार�या ु ु
स�वा�या�मक रचनांतन शक� रावगठंीत गिटकेसारखा हा बोध ू ू ु ु
मलांना ह�याह�याशा सख-�ा�य भाषेत िदला जातो. हा भािषक ु ु
गोडवा घोळत अशी सभािषते मनावर दीघ�काळ िटकणारा स�ंकार ु
�जिव�याची िकमया साधतात. 

पौरािणक किवता, ऐितहािसक किवता, दशेभ� तीपर 
�फित�गीते यांचेही गट क�न िनवडक किवता �या �या गटाखाली ू
स�ंिहत के�या आहेत. मलांना बह��त बनव�यासाठी, �यांना ु ु
वाचनाचा खरा आनंद द�ेयासाठी शालेय िश�णाला जोड �हणन ू
परक वाचन काय दतेा येईल याचा �यांनी िवचार केला, �यात ू
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ऐितहािसक किवतांम�येही इितहासातील स�यास�य 
तपिशलांपे�ा इितहासप�षां�या च�र�ातील शौय�गाथा आिण ु
जादमयी िमथकांचे मलांना वेड असते. मलांनी मलां�या भिमकेतन ु ु ु ू ूू
इितहास वाचावा तसा बालक� �ी इितहास या किवतांतन वाचायला ू
िमळेल. बाल िशवाजी, िशवराय आिण बालवीर, छोटया माव�यांचे ्

िवनायक क�डदवे ओक यांचा �ाम�याने उ�लेख केला पािहजे. ु
�यांनी 'फलांची परडी' या नावाचा ऐितहािसक-पौरािणक-बोधपर ु
किवतांचा समावेश असलेला का�यस�ंह सपंािदत क�न अशा 
�कारचे वाचनसािह�य तयार कर�याचा �य�न केला होता. 
१९�या शतकातील या �योगाला दि�णा �ाईज किमटीचे 
पा�रतोिषकही िमळाले होते. �ा �योगाचा धागा पकडन मलांची ू ु
ऐितहािसक-पौरािणक वाडमयािवषयीची अिभ�ची िवकिसत ्
होईल व �यांची बह��तता वाढिव�यास उपय� त ठरतील अशा ु ु
िनवडक किवतांचे वेचे इथे सपंािदत केले आहेत. बालसलभ ु
सवंादा�मकता आिण कथा�म घाटा�या रचना हा या किवतांचा 
िवशेष आहे. मलांना गो� ऐकायला आवडते. मोठी माणसे ु
आप�यासारखी बोलताना, वागताना भेटली तर �यांना आनंद 
होतो. ल�मीबाई बेहेर ेयांनी विण�लेला रामाचा बालह� िकंवा वामन 
पिंडतां�या किवतेतील क�णा�या बाळ��डा वाचताना-ऐकताना ृ
पराणकथांतील ही पा�े मलांना आप�याच स�यासोब�यांसारखी ु ु
वाटतात. या कथाका�यात नाटय ख�चन भरलेले असते. ् ू
आनंदतनय यां�या शबरी आ�यानातली शबरी उ�ा �भ रामच�ं  ू
येणार ही वाता� वेल�ना, फलांना सांगताना हरखन गेलेली असते. ु ू
वेल�ना ती िवचारते, रामासाठी त�ही �ाल ना थोडी फले? ु ु
झ� याला ती िवचारते रामासाठी �ाल ना थोडे पाणी? झाडांनी 
रामासाठी फळे िदली, तरी क�ची, आबंट-तरट फळे रामाला कशी ु
काय दतेा येतील? �हणन �वत:च फळे चाखन रामासाठी गोड ू ू
मधर फळांची परडी भ�न ठेवणारी शबरीची �यि� तरखेा मलांना ू ु
भावते. दही-लोणी चो�न खोडया करणा� या क�णािवषयी मलां�या ् ृ ु
मनात �ेमभाव जागा होतो. पराणात�या अशा बालसलभ ु ु
आ�यानकथांचा एक ग�छ या स�ंहात समािव� कर�यात आला ु
आहे.
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२. अनकरण व�ीशी सबं� असलेली ��डा�धान नाटयमयता. ्ु ृ
आपण नाही ते आहो असे भासिवणे, अथ�हीन खोडया करणे, ्
कारणािशवाय खोटे बोलणे या गो�ी प�कळ मले ��डा�धान ु ु
अनकरणव�ी�या आहारी जाऊन करीत असतात. अशा �वैर ु ृ
अनकरणकतीतन येणार े बालनाटय हा या किवतांचा एक ्ु ृ ू
मह�वाचा गणिवशेष ठरतो.ु

गीत ही या किवतांची शीष�के परशेी बोलक� आहेत. द. आ. ितवारी ु ु
यांनी िलिहलेली मराठयांची स�ंामगीते िकंवा भा. रा. तांबे यांनी ्
रखेाटलेली झाशी�या राणीची वीररसय� त �यि� तरखेा या ु
�कार�या किवतांतन ��ययाला येणा� या वीर�ीचा स�ंकार, ू
�यां�या धाडस आिण परा�मातील अद भत रसाचा प�रणाम ् ु
यामळे मलांना ऐितहािसक का�यात �ची िनमा�ण होते. ु ु
इितहासाकडे पाहा�याचा िनकोप �ि�कोन तयार �हायला मदत 
होते. �यामळे बालसािह�यात ऐितहािसक का�याला िवशेष �थान ु
�ा� झाले आहे. 

१. वा�तव आिण अवा�तव यांना एक�प मानणारी क�पनाश� ती. 
अचेतनाचे चेतनीकरण हा बालकिवतेतील क�पनािवलासाचा 
क� �िबदं असतो. श�य-अश�य यातील सीमारषेा पसट करणे ुू
हाही बालकिवतेतील क�पनािवलासाचा एक भाग असतो.्

३. मं�स�श �वन�चे व आघातय� त बोलभािषक लय�चे ु
�वाभािवक आकष�ण. सगळेच कळले पािहजे असा आ�ह 
नसतो. �यामळे िनरथ�क बडबडही किवतेत अथ�पण� ठरते.ु ू

४. उघडी व �वैर िवनोदव�ी, दस� यांची फिजती करणे, ृ ु
आप�याला ि�य असले�या �य� तीची गमंत करणे ही िनरागस 
व�ी या िवनोदा�या क� ��थानी असते. �यामळे मलां�या ृ ु ु
िवनोदाला पखं असतात, पण डंख नसतो. बालकिवतेतला 
िवनोद िनम�ळ आिण �व�छंद असतो.

५. िविश� �कार�या रचनाप�तीशी सबं� असलेली स�दय�व�ी. ृ
साखळी गफंणी�या रचना, पायरीपायरीने चढणारा उ�सकता ु ु
वाढिवणारा घटना�म, च��य क�पनािवलास अशा अनेक 

िवदंा करदंीकर यांनी बालकिवतेचे पाच वि�िवशेष सांिगतले ृ
आहेत :
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 या वे�यांचे सपंादन करताना १९ �या शतकापासनची िविवध ू
पाठयप�तके, िकशोर मािसकांतील िनवडक किवतांचे सपंादन, ् ु

िच�ा�मकता हे बालकिवतांचे एक रगंबावर ेवैिश�य आहे. या ्
किवतांतन जांभळी वनमाला, सो�याह�न िपवळे ऊन, िनळासावळा ू
झरा, पाचची िहरवी राने असा सव� बाजनंी रगंो�सव दाटलेला ू ू
िदसतो. 

रचनाप�ती बालकिवतेत आढळतात.

स�ीशी तादा��य सािधत बालकिवता चराचराचा आनंद लटत ृ ु
असते. चराचर स�ीचे मानषीकरण क�न स�ीलाच बाल�प ृ ु ृ
द�ेयाची िकमया या किवतांतन सा�य होते. इथे फल ता��ा ू ू
बाळा�या �पात अवतरते, , िनझ�र अवखळ बाळ होऊन बागडतो, 
च�ं-तारकांचा समह आकाशात लपडंाव खेळणा� या सवगंडयां�या ्ू
�पात भेटतात. चेतन-अचेतनात�या सीमा पसट करणार ेु
मानषीकरण हा बालकिवतेत�या क�पनािवलासाचा एक ु
लोभसवाणा पैल आहे.ू

 बालकिवतेचे अनेक �पबधं  या स�ंहात समािव� कर�यात 
आले आहेत. अगंाईगीत, िशशगीत, ��डागीत , िवनोदी गीत, ु
�यि� तिच�े, श�दिच�े, कथाका�ये, �फित�गीते, बोधका�य अशा ू
िकतीतरी रचना�कारांनी य� त अशी किवतांची बाग या स�ंहातन ु ू
फललेली आहे. साधी व�े आिण गेय चाली यामळे अनेक ु ृ ु
किवतांम�ये पठणसलभता आली आहे. िहरवे िहरवे, लाजत ु
लाजत, डोलडोलत अशा �कार�या श�दां�या पनराव�ीमळे ु ृ ु
येणारी अन�ासा�मकता हे या बालकिवतांचे वैभव आहे. ु
नादसरावटी आिण �वपदांमळे येणारी गीता�मकता, गडे, बाई ग ंु ु ु
अशा सबंोधनामळे येणारा लिडवाळपणा, प�यांचा िकलिबलाट, ु
झ� यांचा खळखळाट, मधमाशीचा गजंारव, कोिकळे�या ताना ु
यामळे या सव� किवतांतन गोड सगंीताचा झरा �वािहत झालेला ु ू
िदसतो.

सदंरते�या समनावरचे दव चबंिन �यावेु ु ु ु
चैत�या�या गोड कोव�या उ�हात िहडंावे

अशा �कारची नादलय�ची िझ�मड असलेली ही िशशगाथा सवा�ना ु
किवतेची गोडी लावेल असा िव�ास वाटतो. 
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मगला वरखेडे ं
सपंादक, अ�र बालवाङ मय �क�प्

आनंदव�ली, नािशक - ४२२०१३.

इ-मेल : mangalawarkhede@gmail.com

आठवणीत�या किवतांचे तीन भाग, वाचनपाठमालेचे खंड, 
िनरिनरा�या कालखंडात �िस� झालेले का�यस�ंह, मलांसाठी ु
�िस� केली गेलेली मािसके आिण मलांनी िलिहले�या किवतांची ु
�कािशत झालेली प�तके यांचे फार मोठे साहा�य झाले. �यासाठी ु
या सव� कवी, सपंादक, �काशक यांचे मन:पव�क आभार. ू

मोबाईल नं. : ८५५२९१९४७१

गे�या दोनशे वषा�तील का�यस�ंह, पाठयप�तके व इतर ् ु
सबंिंधत सािह�य महारा��ातील अनेक �थंालयांतन उपल�ध ू
झाले �या सव� �थंालयांचे व �थंपालांचे मनःपव�क आभार !ू

ज�या पाठयप�तकांतील काही किवता किवनामािशवाय ्ु ु
छापले�या हो�या; अशा किवता ��तत स�ंहात ‘अनािमक’ या ु
नावाने सकंिलत के�या आहेत. तसेच, किवतेचे वेचे जेथन घेतले ू
आहेत, तेथील श�लेखन कायम ठेव�यात आले आहे. ु

‘िझ�मड किवतांची’ या प�तकाचे मखप� व किवतेला अन�प ु ु ृ ु
अशी िनवडक रखेाटने इचलकरजंीचे िच�कला िश�क �ीरगं मोर े
यांनी काढन िदली �यासाठी �यांचे मनःपव�क आभार ! तसेच ू ू
आतंरजालावरील म� तिच��ोतांतनही काही रखेाटने उपल�ध ु ू
झालीत �या अनािमक िच�कारांचेही मनःपव�क आभार !ू

२४, चेरी िहल, पाइपलाइन रोड, 
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कोण�याही स�ंकतीत आिण कोण�याही भाषेत बाळ गा�यांचा ृ
मोठा खिजना असतो. मराठी भाषेत�या लोकगीतांम�ये हा आनंदी 
गीतांचा फार मोठा खिजना आहे. बाळपणी मलांना बडबड ु
करायला आवडतं. तेच तेच श�द आव� क�न मलं भाषेची लय ृ ु
पकडतात. क�ा, मांजर, गाय, असे ग��ाय श�द उ�चार�यापे�ा ु
‘भ-भ’, ‘माऊ’, ‘ह�मा’ अशा नादानकल श�दांशी �यांच ंनातं जळतं. ू ू ु ू ु
आई मलांना घास भरवताना ‘इथं इथं नाचर ेमोरा, बाळ घाली चारा; ु
चारा खा पाणी पी, भर�कन  उडन जा’ अस�या गा�यांची जोड दतेे. ्ु ू
बाळाला �हाऊ घालताना ‘अडगलं मडगलं सो�याच ंकडगलं’ अशी ु ु ु
श�दांची लय पकडते. मली ‘आपडी थापडी’चा खेळ मांडतात; ु
‘गा� या गा� या िभगंो� या’ करीत फेर धरतात. ‘चांदोबा चांदोबा 
भागलास का’ �हणन चांद�या रा�ी च�ंाशी सवंाद साधतात. ू
पाऊसधारा कोसळतात ते�हा आनंदाने िवभोर होऊन ‘येर े येर े
पावसा, तला दतेो पैसा’ �हणन पावसाला आिमष दाखवतात. अशा ु ू
नानािवध बाळगा�यांबरोबर मलां�या बाळ��डा स� असतात. ु ु
शहरी, �ामीण, आिदवासी सव� मलं सारखीच असतात. �यां�या ु
भावव�ी िनरागस असतात. सवा��या मखी खेळणा� या अशा काही ृ ु
िनवडक बाळगा�यांचा सचं इथे सपंािदत केला आहे.   

॥ �शशगीते ॥ु
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२. आपडी थापडी... : लोकगीत    ३९

१५. इव इव घागर�या : आिदवासी बालगीत   ५२ु

३. नाच र ेमोरा : लोकगीत     ४०

९. झन झन पाखरा : लोकगीत    ४६ू ू

१३. वाकडी ितकडी बाभळ... : लोकगीत   ५१ू

२१. डोला बाई डोला : माधव �यिलयन   ५७ु

२४. चांदोबाची गमंत : ह. स. गोखले   ५९

१९. बोलतो कसा हा आई : भवानीशकंर पिंडत  ५५

१. अ�रगं िम�रगं : लोकगीत              ३९

४. अडगलं मडगलं : लोकगीत    ४१ु ु

७. सा बाई स ं: लोकगीत     ४४ू
८. आड बाई आड : लोकगीत    ४५

१०. माझी किपला गाय... : लोकगीत   ४७

५. चांदोबा भागलास का : मंगेश पाडगावकर   ४२

११. ये र ेये र ेपावसा : लोकगीत    ४८
१२. िदन िदन िदवाळी : लोकगीत    ४९

१४. गा�या गा�या िभगंो�या : आिदवासी बालगीत  ५२

॥ �शशगीते ॥ु

६. िझ�म पोरी िझ�म : लोकगीत    ४३

१६. ह�प ह�प माकड : आिदवासी बालगीत   ५३
१७. कंभारा कंभारा : आिदवासी बालगीत   ५३ु ु
१८. िटटवा िटटवीच ंलगीन : आिदवासी बालगीत  ५४

२०. धो धो पाऊस : वा. गो. मायदवे   ५६

२२. आली बघ गाई गाई : इंिदरा सतं   ५८
२३. �सका चांदोबा : काशीताई नाटेकर   ५९

२५. चांदोबा दईे : बालकवी    ६०
२६. मा�या या ओटीवर : ताराबाई मोडक   ६१
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(लोकगीत) 

अ�रगं िम�रगं
लवगंा िचर�गऽ 
िचरता िचरता
डब डब बाजा ऽु ू ु ू

उतर ेराजा !

~*~

गाई गोपीचा 

२. आपडी थापडी

१. अ�रग िम�रग 

(लोकगीत)

आपडी थापडी

~*~

तेल पाडऽू
तेलंगीच ंएकच पान 

ध�मक लाडू

धर धर बाब दो�ही कान !ू

गळाची पापडीु

�याऊ �याऊ िपतळीच ं पाणी िपऊ
भर�कन  उडन जाऊ... ्ु ू
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इथं इथं बस र ेमोरा 
बाळ घाली चारा  

ये ग ंये ग ंिचऊ

(लोकगीत)

चारा खा, पाणी पी 
एक पाय नाच र ेमोरा...

भर�कन  उडन जा... ्ु ू

चारा खा, पाणी पी
बाळा�या डो�याव�न 

~*~

३. नाच रे मोरा 
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वाजवी �ीहरी ॥२॥

द�नी दखेीलं ु

ड�गरी िकंकरी 

बाळ घरी आलं

सो�याच ंकडगलंु

ता��ा बाळा ॥१॥

अडगलं मडगलं ु ु
सो�यानी गफंलंु

४. अडगलं मडगलं ु ु

अडगलं मडगलं ु ु

��याचा वाळा

लपत छपत 

खणेनी ताडीलं ॥३॥ु
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मंगेश पाडगावकर 
५. चांदोबा भागलास का 

चांदोबा चांदोबा भागलास का ऽ
िलंबोणी�या झाडामागे लपलास का ?

िलंबोणीचे झाड करवदंी
मामाचा वाडा िचरबेदंी

मामा�या वाडयात येऊन जा्
तप  रोटी खाऊन जाऊ जा ू

तपात पडली माशी ु
चांदोबा रािहला उपाशी. 

चांदोमामा चांदोमामा भागलास काय?

प�तक  हरवन बसलास काय ?ु ू

गिणतात भोपळा घेतलास काय?

चांदोमा चांदोमामा लपतोस काय?

चांदोमामा चांदोमामा �सलास काय?

घरचा अ�यास केलास काय?

~*~
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घाल माझी वेणी.  

शभंर �पयाचा 

~*~

माझी मैि�ण गेली !

रस गळतो 

झाला तोटा !

सोड सोड मे�या 

मोडला काटा 

िझ�मा खेळतो 

आरसा फणी

वेणी फणी झाली
तळशी माग ंगेली ु

पळता पळता 

आबंा िपकतो 

कोकणचा राजा बाई 

िझ�म पोरी िझ�म 
कपाळाच ंिभगं ऽ

पोरी आ�या उठन ू

(लोकगीत)

पोरीत पोरी मीच ग ंगोरी

६. �झ�म पोरी �झ�म 

िभगं गेलं फटन ु ू
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७. सा बाई सं ू

िवडा रिंगला हार गिंफला ु

सा बाई स,ं सा बाई स ंू ू

सा बाई स ंसा बाई स ंू ू

बेला�या झाडाखाली महादवेा त ू

शेवतंीच ंफल मा�या गलाबाईला ॥२॥ू ु

िवडा रिंगला हार गिंफला ु

(क�हेरीचे, चमेलीचे फल गफंन �ा गीताची ू ु ू

बेला�या झाडाखाली महादवेा त ू

हवी तेवढी कडवी वाढवीत नेतात. ) 

बेला�या झाडाखाली महादवेा त ू

(लोकगीत)

झ�डच ंफल मा�या गलाबाईला ॥३॥ू ू ु

सा बाई स ंसा बाई स ंू ू

~*~

गलाबाच ंफल मा�या गलाबाईला ॥१॥ु ू ु

िवडा रिंगला हार गिंफला ु
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घाल ग पोरी िपगंा ऽऽ !

सपारीच ंझाड ग ंु

भार पडला चौघ�चा 

हळदीचा ऊंडा 

मामाची लेक गोरी 
हळद लावा थोडी !

रशेीम काठी ग�डा 
रशेम काठी हालती 
िचचेंखाली डलती !ु

८. आड बाई आड 

आड बाई आड ग ं

(लोकगीत)

एक�चा का दोघीचा 

सपारीला आ�या श�गा ऽऽु

दारचा पाह�णा उठेना ऽ

 

फोड काही फटेना ऽु

सपारीला आ�या श�गा ऽऽु

िचचं बाई गोड ग ं ऽ

िजभेचा फोड फटला ू

िजभेला आला फोड ग ंऽ

धर ग ंपोरी िपगंा ऽऽ !

~*~

दारचा पाह�णा उठला 
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मायेला सांग जा ऽ

जा मा�या माहेरा ऽ ॥४॥
झन झन पाखरां ऽू ू

जा मा�या माहेरा ऽ ॥ध.॥ृ

�यावर बस जा ऽ

झन झन पाखरां ऽू ू

झन झन पाखरां ऽू ू

िफ�न घडव जा ऽ

९. झन झन पाखरा ू ू

कमानी दरवाजा ऽ

झन झन पाखरां ऽू ू

�यावर बस जा ऽ

जा मा�या माहेरा ऽ ॥२॥

जा मा�या माहेरा ऽ

केतक�च ंबन ऽ

िशदोरी सोड जा ऽ

जा मा�या माहेरा ऽ ॥३॥

चदंनाच ंझाड ऽ

िनरोप सांग जा ऽ

तम�या लेक�नं ऽु
गरसाई मोडली ऽ

(लोकगीत)

�यावर बस जा ऽ ॥१॥

झन झन पाखरां ऽू ू

माहेर�या वाटेनं ऽ
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गाईचे पोट 

(लोकगीत)

गाईचे पाय 

गाईचे डोळे 

गाईचे दात 

~*~

चमकते िह� यांचे गोळे !

जशी दधावरती साय !ु

१०. किपला गाय...

जशी कापसाची मोट !

जसा आबें मोहराचा भात !

जसे नागवेलीचे पान !

माझी किपला गाय !!

गाईचे कान 
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येग ंये ग ंसरी 

११. ये रे ये रे पावसा 

ये र ेये र ेपावसा 
तला दतेो पैसा ु

पाऊस आला मोठा ।।

(लोकगीत)

माझे मडके भरी ।
सर आली धावन ू

~*~

पैसा झाला खोटा 

मडके गेले वाह�न ।।
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गाडं जाती वर�या टेक� 

िदन िदन िदवाळी 

गाया हरनी िच�कार फळं
गाई �हश�नी भरलं वाडं
नऊ वाडं जपंलं गाडंु

- १- 

गाई �हशी ओवाळी

- २ -

असली फडी नागाची 

अशी डरकाळी वाघाची 

गाई �हशी कणा�या ?ु

हाकारा मा�या बाळाचा 

(लोकगीत)

आई-बापांचा. 

अशी डरकाळी कणाची ?ु

असली फडी कणाची ?ु

आई-बाप कणाचे?ु

१२. िदन िदन िदवाळी

हाकारा घालती गव�या�या लेक�

हाकारा बाई कणाचा ?ु

ल�मणा�या.

िदन िदन िदवाळी 

ल�मण कणाचा ?ु

ल�मणाचे. 

गाई �हशी ओवाळी
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बाळात बाळ कणाच ं?ु
मावली मा�या बाळाची

आमच ंबाळ लाडाच.ं

~*~

पखं असलं मोराचं

पािहजे दध गाईचंू
फलात फल कशाच ं?ु ु
ते बाई फल जाईचंु

मावलीत मावली कणाची ?ु

असलं िशगं कणाच ं?ु
असलं िशगं  बैलाचं

दध पािहजे कणाच ं?ुू

असलं पखं कणाच ं?ु
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~*~

वाकडी ितकडी बाभळ ू

ितकडन िदला टोला ू

१३. वाकडी ितकडी बाभळ...ू

ित�यावर बसला होला 
इकडन िदला टोला  ू

तर गगनाला गेला 
टोल टोल गजंा ु
ढवळा बैल पजंा.  ु

(लोकगीत)
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~*~

िवचं चावला नाकालाू

पळता पळता पडली उडी, पडली उडी 
ितथन पारधी पळत जाई, पळत जाईू

इव इव घागर�या, घागर�याु ु

गा�या गा�या िभगंो�या
सई गेली ताकाला

~*~

गा�या गा�या िभगंो�या

(आिदवासी बालगीत)

सशाने धरली आ�ंयाची राई, आ�ंयाची राई

१४. गा�या गा�या �भगो�या 
(आिदवासी बालगीत)

१५. इव इव घागर�या ु
 

बाळाने घेतली मोठी उडी. 

आमचा बैल िसगंो�या

ससा पळाला ड�गर�या, ड�गर�याु ु
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१६. हप हप माकडू ू

माकडा�या शेपटीला शेरभर तप ।।ध।। ृू
ह�प ह�प ह�प

माकड पळाला शेकोटीला
तपानं ितथं पेट घेतला ।।१।।ु

दडी मारली माकडानं
केला काह�र सगळा �यानं ।।२।।

(आिदवासी बालगीत)

दसरी उडी मारली जोरानं ।।३।।ु
मामाची िमशी जाळली �यानं

बवांची दाढी लागली पेटायलाु
शेकोटीचे लोक लागले हसायला ।।४।।

~*~

१७. कंभारा कंभाराु ु

धव धव चच�ला ु ू ु ू ु ु

कंभारा कंभाराु ु

जाऊ जाऊ गगं�ला ु

जाऊ जाऊ व� हाडा 

गडग�ंया गो गडग�ं या ु ु ु ु

~*~

घेऊ घेऊ पाणग�ला ु

द ेद ेमडक�ला ु

खाऊ खाऊ मांड�ला ु
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काव काव करी आवतन कावळा दारोदारी 

बसवा बोकड मोहर ंखेकड, लई मजा �यारी 

जेवणाचा बेत ठरिवला �हैशी मावशी�या घरी 

दादार ेखेकड लई मजा �यारी. 

मोर नाचे रीस डोले कोक�ळ गायन करी

दादार ेघबड दळण करी.ु

गाढवाच ंब�ड लावली वरात दा�यावरी

दादार ेकोक�ळ गायन करी.

करवली शेळी बांधी मंडोळी, माकड घोडयावरी ्
दादार ेमाकड घोडयावरी.्

[ िदवटी : लहान मशाल, आवतन : आमं�ण, चवरी : शेपटी�या 
केसांचा पखंा, मोहर : पढे, रीस डोले : आपले �े��व, वैभव, ु
िदमाख दाखवत डोलणे ]

कशी तरी सरड गरड घबड दळण करीु
दादार ेवरात वा�यावरी

दादार े�हैशी मावशी�या घरी

दादार ेक�ा चवरी धरी. ु

दादार ेकावळा दारोदारी.
व�हाडी उंदीर, सगंती मांजर, घस वरमाईू

(आिदवासी बालगीत)

बेडक डराव डराव करीँ ँू
दादार ेडराव डराव करी. ँ ँ

ससा सभेदार को�हा हवालदार ु
मंगस िदवटी धरी.ु ु

िटटवा िटटवीच ंलगीन लागलं 

१८. िटटवा िटटवीचं लगीन
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�हाऊ घालता ‘बड बड’ �हणतोु ु ु ु

१९. बोलतो कसा हा आई 

�हणतो ‘मं मं’ भक लागताू
‘पा पा’ करतो पाणी मागता

भवानीशकंर पिंडत 

आई! आई! बोलतो कसा हा आई ! 

�हणतो ‘द द’ दधास बघताू ू ु
हसतो ‘ही: ही:’ । बोलतो कसा हा आई 

मा� घोकतो उठता बसता

‘टण टण ’ �हणतो सायकलीला् ्

~*~

तेल माखता करतो ‘तो तो’

�हणतो ‘पो पो’ मोटारीला

यास पाखर े‘िचऊ’ वा ‘काऊ’

‘गाई गाई’ । बोलतो कसा हा आई 

मला पाहता �हणतो ‘ताता’

‘माऊ’ मांजरी, मं�या ‘बाऊ’ु

�हणतो जे�हा झोपी जातो

‘बाबा’ करतो बाबा िदसता

‘याई याई’ । बोलतो कसा हा आई 

फळे िमठाई ‘खाऊ’, ‘आऊ’
‘ह�मा’ गाई । बोलतो कसा हा आई  

आिण बोलतो आगगाडीला
‘भप  भप  ई-ई’ । बोलतो कसा हा आई् ्
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खेळायचे आता कसे अगंणी

वा. गो. मायदवे 

धो धो धो धो पाऊस पडे 
अगंणात िकती पाणी हे चढे 

िफरवावा घोडा कसा �रगंणी?
बाबा, कोण खाली पाऊस पाडी
आिण पडायाला इथेच धाडी
रागवाना आता त�ही यातेु
खेळायाला ... िमळे आ�हाते

२०. धो धो पाऊस 

~*~
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२१. डोला बाई डोला 
माधव �यिलयन ु

कसा हवा तोला
गोड गोड बोला
बोडके हे खोला

डोला का हो ओला

नको काला गोला

डोला बाई डोला 

~*~

हाताचा या झोला 
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२२. आल� बघ गाई गाई 

दमलीस खेळिनया, झाक मोितयां�या िशपंा ू

�हणन का भारावले, डोळे मा�या लाडक�चे? ू

~*~

इंिदरा सतं 

फललासे िनिशगधं, घोटळली ताट�यांतु

आली बघ गाई गाई, चांद�यांचे पायी चाळ 

आली बघ गाई गाई, लोचनांचे घेई पापे

आली बघ गाई गाई किढतसे लांब झोका 

आली बघ गाई गाई, लावी करांगली गाली ु
�हणन का हसलीस, उमटली गोड खळीू

लािवले का अवधान ऐकावया �यांचा ताल? 

आली बघ गाई गाई शेजार�या अगंणात
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पाय नभाला लावावे?

~*~

पाय घसरला?
कशास उलटे चालावे?

ला�ा उडा�या नभाकडे 

ये ये ताई पहा पहा 

हौदाम�ये बघ बडालाु
कसा उतरला?

काशीताई नाटेकर 
२३. �सका चांदोबा 

गमंत नभी िकती अहा 
चांदोबा खाली आला

िकंवा पडला ?

चांदोबा चांदोबा दमलास का?

�याच चांद�या होती गडे. 

ला�ांचा लाड फेकलास का?ू

~*~

२४. चांदोबाची गंमत
ह. स. गोखले 



60 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

धावत धावत दवेा दातो

मी थांबे तल तोही थांबतो

२५. चांदोबा देई
बालकवी

मा�या माहे तोही थांबतो

आई आई चांदोबा मजला दईे

~*~
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थ�ब थ�ब पाणी िपऊन जातो - िपऊन जातो. 

मोर येतो नी लांडोर येते

िचमणी येते नी कावळा येतो

मैना येते नी पोपट येतो
पाणी उडवन खेळन जातो - खेळन जातो. ू ू ू

ताराबाई मोडक

मैना येते नी पोपट येतो

कोण कोण येतं - कोण कोण येतं? 
िचमणी येते नी कावळा येतो

होला येतो नी पारवा येतो

२६. मा�या या ओटीवर  

मंजळ बोलन जातो - बोलन जातो.ू ू ू

कोण कोण येतं - कोण कोण येतं?
मा�या या हौदावर

ह� ह� घ घ क�न जातो - क�न जातो. ू ू

मा�या या ओटीवर

टपटप दाणे िटपन जातो - िटपन जातो. ू ू

बडबड गगं े �हाऊन जातो - �हाऊन जातो. ु ु

थय थय थई थई नाचन जाते - नाचन जाते. ु ु ू ू

को�हा येतो नी पारवा येतो

थब थब नाचन जाते - नाचन जाते. ू ू
मोर येतो नी लांडोर येते
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िचमणी येते नी कावळा येतो

मैना येते नी पोपट येतो

~*~

कोण कोण येतं - कोण कोण येतं?

मोर येतो नी लांडोर येते

गोड गोड गाणी गाऊन जातो - गाऊन जातो.
कोिकळ येतो नी बलबल येतोु ु

मा�या या बागेत

पे� डािळंब खाऊन जातो - खाऊन जातो. 

इकडे ितकडे उडन जातो - उडन जातो. ू ू

आ�ंया�या डहाळीवर झलन जाते - झलन जाते. ु ू ु ू
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~*~

मलं हळ हळ मोठी होतात. ‘हर हर गगें, बड बड गगें'चा काळ ु ू ू ु ु
मागे पडतो. नवीन चोळी परकर घालन चल बोळ�याचा ससंार ू ू
स� होतो. बाह�लीशी मै� जळतं. मामा, मामी, आजी, पणजी अशा ु ु
गोताव�यापासन मी, माझ ंघर, माझा गाव अस ं िव� िव�तारत ू
जातं.आगगाडी धरां�या रषेा सोडीत ससाट वेगाने िनघते. ु ु
िवमानात बसन अफाट गगनात िहडंावेसे वाटते. बागलबोवा ू ु
�व�नात येतो.कवी अ�रां�या वाटेने मलां�या भाविव�ात हलकेच ु
उतरतात आिण बालगीतांचा मळा बह�न येतो.

॥ बालगीते ॥

मलांच ंरजंन करण ंहे बालगीतांच ं�योजन असतं. मलांचा कल ु ु
पाह�न �यां�याच भाषेत बोललं तरच ते श�य होतं. बोबडया बोलीत ्
बोलायला पालकांनाही आवडतं. ‘काय सांग बाई तला' अस ंन ू ु
�हणता 'काय थांग ंतते' अस ंसहज बाहेर येतं. मलं ि�थर �कतीची ु ू ु ृ
नसतात. फलपाखरासारखी चचंल आिण िभरिभरणारी असतात. ु
�यामळे �यां�याशी खेळताना मोठयांनाही मल �हाव ंलागतं. मग ्ु ू
मलांशी ग�ी करण ंकठीण नसतं. बालगीतांम�ये पालकांचा मलांशी ु ु
असा खेळीमेळीचा सवंाद स� असतो. बाळा�या आघंोळीला ु
बदकाला, मनी माऊला हटकन बोलवाव ं लागतं. बदक पोहत ू
जाऊन टॉवेल आणेल, मनी फलांच ं झबलं आणेल, िचऊ िपसांच ंु
टोपडं आणेल, असा खेळ चाल रहातो. मोठयांचा छोटयांशी सवंाद ् ्ू
हा बालगीतांचा एक मह�वाचा ट�पा असतो. मल थोडं मोठं झालं ू
क�, �याला खोडकर ��ांची कोडी टाकन मोठी माणसहंी ू
मलांबरोबर आनंद लटतात. ह�ीचे दात घासतं कोण? बा�पाचा ु ु
नैवे� खातो कोण? अस�या ��ांनी दोघांची करमणक होते. ू
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३. बोल बाई बोल (अगंाईगीत) : बालकवी   ७०

६. नवीन भाऊ : माधव �यिलयन    ७४ू

८. ताई माझी छकली : द�    ७७ु
९. लाज नको ताई : भा. रा. तांबे    ७८ू
१०. ताई : तकाराम धांडे     ७९ु
११. मा�या छकलीचे डोळे : िव. िभ. कोलते   ८०ु

५. ता�हा भाऊ : मोरो गणेश ल�ढे    ७२

१२. बोलत कां नाह�? : द�    ८१
१३. गाई पा�यावर : बी     ८२

४. जो जो बाळा (अगंाईगीत) : भा. रा. तांबे   ७१

१५. माझी बाह�ली : रा. बा. खानवलकर   ८८
१६. लाडक� बाह�ली  : शांता शेळके   ८९

१४. शहाणी बाह�ली : द�     ८७

१७. या बाई या : द�     ९१
१८. काळया रगंाचे गाणे : अ�णा ढेर े   ९२

॥ बालगीते ॥

१. काय थांग ंतत� : �ानदवे    ६७ु ु

१९. बागलबवा : क�याण इनामदार   ९३ु ु

२. बाळाची आघंोळ : �यो�सना दवेधर   ६८

७. माझी ताई : ना. वा. िटळक    ७६

२०. माझे घर : गणेश कडे     ९४ु

२५. लहानपणचा �वास : �ी. बा. रानडे           १०१
२४. माझे गाव : कसमा�ज            १००ु ु

२१. आमचे घर : माधव �यिलयन    ९५ू

२३. मा�या या दारातन : अनताई वाघ   ९९ू ु
२२. माझ� घर : बा. भ. बोरकर    ९७
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३७. आजोळी : शकंतला फडणीस            १२०ु

३४. पणजी : िव�ास वसेकर            ११७

४०. िच�कमामा : �ी. बा. रानडे            १२३ू

२७. �व�नातले गाव : स. ग. पाचपोळ           १०३

३८. आजोळ : नीिलमा गडंी            १२१ु

३२. पैठणी : शांता शेळके             ११४
३३. तपातली फलवात जशी : इंिदरा सतं           ११६ु ु

४२. सांग ना आई : िमिलंद घारपर े            १२५ु

४४. �व�न : नीिलमा गडंी             १२७ु

३०. मामाची गाडी : ग. ह. पाटील            १०६

३९. सोळा िप�लं होतात गोळा : लीलावती भागवत          १२२

३१. छोट मामा : अिनल सोनार            १०७ू

२८. मामाचे गाव : गणेश कडे            १०४ु

२६. बागलबोवा : वदंा िलमये            १०२ु ृ

३६. पणजोबांच ंघर : मंगेश पाडगावकर           ११९

२९. िशकरण : इंिदरा सतं             १०५

४१. बाळाचे मनोरथ : गोपीनाथ तळवलकर           १२४

४३. सांग ना आई : शकंतला फडणीस           १२६ु

३५. पणजी : नीिलमा गडंी             ११८ु
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मला पोतासी धलील�, सख मोत� वाटल� ।ु

१. काय थांगं तत�ु ु

काय थांग ंतत� बाई ! । काय थांग ं तत� ? ॥ु ू ु ू
जात होत� पानीया तेथ� भेतला सावळा ।

खां�ावली कांबला ॥
काय थांग ॥ु

�ानदवे 

किनकन आला सालंगपानी, मला पोतासी धलील� ॥ु ु

दोयवल तोिप मयल िपछाची ु

काय थांग ॥ु

�ानदवेा लाधले ॥
काय थांग ॥ु

घलग� माझ� फलत�, मग मी ललत बैसल� ।ु ु

िनवलतीचे कलपे कलनी ु ु

[ बोबडया बोलातले श�द - थांग = सांग, भेतला = भेटला, ् ू ू
डोयवल तोपी = डो�यावर टोपी, घलगे = गडघे, फलते = ु ु ु
फटते, सालंगपानी = शारगंपाणी, मोते = मोठे ]ु



68 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

लाललाल बादली

बाळाला अघंोळ घालया.ू

मनी हळच गेलीू

घेऊन आली. 

मो�या धावत गेला 

या र ेया, सगळेजण या 

बदक पोहत गेलं

हरहर गगें बडबड गगं े ु ु

घेऊन आला.

मऊमऊ टॉवेल 

फलांच ंझबलंु

िपसांच ंटोपडं
घेऊन आली.

पोपट उडत गेला 

साबणाची वडी

घेऊन आलं.

िचऊ उडत गेली

�यो�सना दवेधर 

घेऊन आला.

२. बाळाची आंघोळ 
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काऊ भर�कन उडाला ु

ससा पळत गेला 
कापसाची गादी
घेऊन आला 

तीट काजळ 

ह�ी डलत आला ु
स�डेत पाणी 

घेऊन आला. 

घेऊन आला.

बाळाची अघंोळ झाली 

गोड गोड गाणी गात रािहली. 
 

बाळाला झोप आली.
कोक�ळ राणी आली
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बालकवी

बोल बाई बोल ग

डोल बाई डोल ग 

गाई अगंाई काउिचऊ तज ग ू

हांस बाई हांस ग 

३. बोल बाई बोल 

नीज बाई नीज ग 

मा�या आिण मािणकांची रास ग 

त�या बोलाचे काय वाण मोल ग ु ू

जाइजईची लाख फले तोल ग ु ु
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जो जो जो बाळा ! १

िनजवीती । झळका गाउिन गीती ु ु
गाण� िकित गाऊं ? २

जो जो जो जो र े! ॥� ॥ु

िनजले िचउकाऊ

अप�या िपजं � यात ३ु

या वेळ� । िनजल� झाड�, वेली 

िनजली गोठयांत, 
र ेछिब�या । राघ मैना िनज�या ु

ह�मा ही । द द दउेिन पाहीू ू

बाळ गणी । झोप नेिल र ेकोणी ?ु
िनज र ेलिडवाळा !
िनज मा�या । छक�या िचम�या राजा,ु

घरट� त� । फां�ांमधनी झलती,ु ु

आला बागलबा ४ु

एकच हा चाळा ! ५
िख�दळश� । खदखद खदखद हसश�ु ु ु ुु ु ु ु
झ�प न तज बाळा ु

िनजला चांदोबा 

श�क गडे । झाल� िजकडे ितकडे ु

रा� िकती । चढली काळी भवत� 

४. जो जो बाळा
भा. रा. तांबे 
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चरण कोमल तांबस हे िकती ! ु

िकित शरीर तरी मद लागत� !ृ ु
भय मला, जननी, बह� वाटत�. 

बघतसे टक लाविनयां िकती !ु

िमिटतसे नयनां, जननी पहा ! 

रडतसे, वरतीिह न हा बघे ! ॥४॥

बघिनयां सख होय मना�ती. ॥२॥ु ु

चरण हालिवतो वर�यावरी.

िफरिवल� मख कां ? जननी,  अगे, ु

िचमक�या, छक�या, न रड�, उगा. ु ु
धर कर� िचमणी अथवा फगा. ु
जवळ घेउिनयां तज बैसत�,ु
िचमक�या, कमती वद काय त�. ॥५॥ु

िमटिनयां बह� घ� मठी धरी,ु ु

“िचमकला बह� बालक हा असे !ु

५. ता�हा भाऊ

सवगंडया, मज जाणािश क� मन� ? ॥३॥

िदपतस� बघतांच उजेड हा, 

मोरो गणेश ल�ढे 

वदन र�य िदसे नयनां�ती ॥१॥

िचमकला हसतो मज पाह�नी,ु

बघिनयां सख गे मज होतसे. ु ु
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िशकवते तज भक रडावया ?ु ू

सजवनी �वकर,�  बघ ! आिणली. ॥६॥ु

अजिन �ा वदता न मळ�च ये; ु ु

न समज� क�र ंव�तिह �यावया,ु
िचमकला तजला ज�र वाटतो, ु ु

कळतसे न तझ� वदण�, सये. ॥७॥ु

“आजिन हा, यमने, बह� नेणता;ु ु

रडं नको, तज आिणन खावया. ु ु
धर कर� बह� सदंर बाह�ली,ु

सखद होय पढ� तज वाढतां.ु ु ु

पढितं होय त�यासम थोर तो.” ॥८॥ु ु

अजिन दांत न या�ित खावया, ु
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जागवाया गदगदली याला क�ं का ?ु ु

नाकावर िदला काय �हशीने पाय ?

तारा पडला सोनेरी दाखवी माई

बघ मला बघन हा कसा हासतो !ू
िकलिक�या डो�यांनी हा कठ� बघतो?ु

गाजरा�या सारखा हा तांबडा छान 

बाजेवर पांघ�णाम�य� झोपतो. 

�हणे असा घर� आला आपला भाई. ु

“ आळशी हा अजनिह कसा िनजला ?ु

दऊंे याला सां�यांतन थोडासा खाऊ?ू

गाल िकती मऊ, खाती का ग हे साय ?

द ेग मा�या मांडीवर धाकला भाऊ ! 

कां नको ग ? च�च� ता�ह�ला िपतो,ु ु

होत� का ग मीिह असा लाल लहान ?

शेगडीची ऊब याला, झोपे सारखा, 
आघंोळीला उठिवती मा� मजला.

“बघ ंआई, कठ� माझा नवीन भाउ ू ु
काळोखांत कठे येऊं, कठ� मी पाह�?ं”ु ु
“समईची वात थोडी क�रत� पढ�,ु
ही आह� मी, समोर ये माझ� छबड�!”ु

[ छंद : च�ंकांत ]

माधव �यिलयन ू
६. नवीन भाऊ 
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अलगद येई तसा बाळ व�न;

“नको ऐकं ताईच� तं जा आतां खेळ ू ू

तस� भेटे आईलािह सानल� बाळ. ु

“नाह� बाळ ! गलाबाला आप�या फल ु ु ू

भक जशी लागनिह नच िदसते ू ु

जसा कवडसा पडे छपरांतन ू

परसांत�या पे�ला ये जस� फळ 

�दयांत बाळ तस� माझ� असत�.
आईसारख� ते होई �हणनी बाळ ू
मग दवे सा� यांचाच करी सांभाळ.”

“िचडिवते ताईटली कां मग मला ?
�हणे चतकोरावारी तला घेतला.”ु

माखं �हाऊं घाली मग �यायला दईे.”ू

येई तस� रा�� घर� सोनल� मल.ु ू

बाजेवर आई �याला झेलन घेई,ू

या बाळाची झोपायची झाली र ेवेळ.”
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या सवा�ह�न गोड गोड गे शील �प तझ� ु

गाई पांख�ं गानाला 

काय फला�या मला पाकळया दािवतील मौजे ु

येइल जवळ त�या �याश�;ु

एकिवध अथ� नसे �याला;
गान तझ� प�रसनी �विग�चे दत गानपट जे ु ु ुू

यांची उपमा नच साजे !

परी तव अथ� िकती हा�य� !

तं तर तेज�वी क�रशी ू

ताई, तं र�न गडे माझ� !ू
ताइ, तं पाख�ं गे माझ� !ू

ताइ तं न��िच माझ� !ू

नाचती सख�, ताइ माझे ! ु

न��ांचा गण चमके गे हा उस�या तेज�,
िनराळे वैभव तव त� ज� ! 

जसे हे ओठ गडे तझे ?ु

फल ह� हसंत�, तं हसंशी,ु ू

७. माझी ताई 
ना. वा. िटळक 

ताइ, तं फल गडे माझ�, ू ू
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जो जो गे जो जो ४

शाबास ताई ! माझी सोनली;ु
जो जो गे जो जो ३

वायिसधंला भरती आली,ु ू
नौका हालते वरत� खाल�,

मो��ा�ीचा झ�का हा बाळे !
आनंद दवेो तला वे�हाळे  !ु

परकर-िशडांची �ेधा उडाली,

भि� त�ीतीचे दोर बांधले;
दवेदयेच� झाड थोरल�,

सभंाळ ताई ! फांदी वांकली,

जो जो गे जो जो १

द� 

“झ�का द ेदादा” �हण लागली;ू

दोह� दोरांना ग�च आवळ�,

कंतल�वजा फडफड करी,ु
पायाच� व�ह� हाण स�वर�;

ताई गणाची माझी छकली,ु ु

८. ताई माझी छकल�ु

वायसागर� आ�या लहरी,ु
ताई तरगें नौका �यांवरी;

जो जो गे जो जो २
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चांदीचे �याले आणी चांदीची चहादाणी.

मा�या दारावरी हळ बोले कणी तरी ू ु

खंत कोणाची ग? आलं कोणाच ंग कोणी? 

पाही बिहणाताई, का ग त�या ओळखीचा? ु

लाज नको ताई, पाय ध�या आणी पाणी; ू ु

भा. रा. तांबे 

पाह�णा आला दारी कणी तरी ग रा�ीचा ु

लाज नको ताई, डफावरी वाजे थापू

९. लाज नको ताईू

लाज नको ताई कणी वाजवी बासरी. ू ु

मा�या दारावरनं कोण गेलं झपाटयाच?ं्
लाज नको ताई ते ग वार ंसोसाटयाचं्ू

लाज नको ताई कंक नको बारीतनी, ू ु ू ू

वेणीफणी करी घाईघाई घाली साज

मा�या दारावरी घोडयाची वाजे टाप्

कोणी कोणाच ंग सांजच ंआलं आज? 
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लाडक� सोनली इवली इवली ताई ु

मिहरपी क�ळे केस जण िशर�ाण. ु ू

परी ममतेिवना ते कणा कळावे कसे? ु

हसते खेळते िकती ही गडबड घाई. 

ही इवली िजवणी चटचट बोले काही ु ू ु ू

तकाराम धांडे ु

या दतंप�ं� क� असतील मािणकमोती 

१०. ताई

पाहता वाटते आताच अमत �याली. ृ

धावते आता ती बांधन आणील वारा. ू
हासता उमटते खळीही गालावरती

ते बोल ऐकता मनही मोह�न जाई.

या ने�ामाजी िव�ाची नवलाई.
भवयां�या धन�यावरी नािसका बाण ु ु

या इव�या नाजक ओठी उपजत लाली ू

खेळते जण ही िजकं�ल फलपाखरा ू ु

हा चेहरा भासे च�ंाची गोलाई

हे रवीच�ंाचे तेजही नयनी िवलसे
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११. मा�या छकल�चे डोळे ु
िव . िभ . कोलते

जरी बोलते ही मैना, माझी अजन बोबडे ू

नजर होईल कोणाची, लाव ं�ा ग गालबोट!ु
 

सव� जगाच ंकौतक, िह�या झांक�या मठीतु ु
मला लागती ते बाई, खडीसाखरचेे खडे!

कठे ठेव ंही साळंक�, मा�या डो�या�या िपजं � यात ु ू ु

बाई! कमळ कमळ, गोड िचडीच ं ग नांव!

कसे हांसले ग खदकन, मा�या बाईचे हे ओठु ु

मा�या छकिलचे डोळे , द�या कवडीचे डावु ु
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�सली माझी बाळ सोनली;ु
काय क�ं बाई? गड� तं बोलत कां नाह�? २ू

सांग, तला का भक लागली?ु ू

बोलत कां नाह�, झाल� काय तला बाई ? � ु ु

छकले ! ये खा ही, गडे, तं बोलत कां नाह�? ३ु ू

शेजा�रण वेणचा बाह�ला, ु

क� दादान� खोडी केली?

त�रच लाजनी ध�रिश अबोला !ु

चलबोळक�  जवळ मांिडल�, ू
िदल� सव� कांही; तरी तं बोलत कां नाह� ? १ू

ओळखल� बाई ! नको तं सांग ं नको कांह� ! ४ू ु

दउंे काय मी लाटन पोळी?ु

आई तजला राग� भरली?ु

 

नवरा तजला आज पािहला;ु

१२. बोलत कां नाह�?
द� 

चोळी परकर नवीन केले,
दागदािगने नवे घातले,

�स ंनको, घे ही बघ झाली;ू
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गाइ पा�यावर काय �हणिन आ�या? ु

उभय िपतरां�या िच�चोरटीला 

१३. गाई पा�यावर 
कवी बी

कां ग गगं ायमनािह या िमळा�या? ु

कोण मा�या बोलल� छबेलीला? 

श� न��� च�ं चांद�यांचीु

उ�ण वार ेवाहती नािसकांत 

नंदनांितल हलिवती व�लरीला,

दड रचलेली िचमकली म�यांची ुू
गडे! भईवर पडे गडबडन,ू ू
कां ग आला उ�पात हा घडन?ू

अ�य क�या �ीमान कलीनां�या ु
गौर चै��ची तशा सजिन येती, ु
रशेमाच� पोलक� िछट� लेती.

तला ‘लंके�या पाव�ती’ समान ु
पाह�नीया, होवोिन सािभमान
काय �यांितल बोलली एक कोण 
‘अहा! आली ही पहा, िभकारीण! 

गलाबांला सकिवती काि�मरांत. ु ु

कोण मा�या बोलल� गोरटीला? 

िवभा-िवमला आपटे-�धानां�या 



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 83्

मली असती शाळ�त�या चटोर; ु

बालस�रतािवधव�लर�समानु
नशीबाची चढतीच तव कमान; 

र�न सोन� मान�त ज�म घेते,

स�सगं� समहार का िभकारी? ू ु

राजराजे�र िनज िशर धरी त�;

धिलससंग� र�न का िभकारी?ू

वसतं�ी स�कार करायात�.

सर�वितही असणार सहज तेथ�;

कमळ होत� पकंांत, तरी येत�

�पसद गणसगंम� त�या तैस�,् ु ु

ना�रर�न� नरवीर असामा�य

भा�य िनि�त असणार त� अपेस� 

शहा�यान� ते श�द वेडयांचे!्

पाच मािणक आणखी िहरा मोत� 

भेट गगंायमनांस होय जेथ�ु

एकमेक�ला बोलती कठोर;
काय बाई! िच�ांत धरायाचे

कशी तंही मग मजमळ� िभकारी? ू ु

पकंसपंक�  कमळ का िभकारी? 

याच येती उदयास मलांतन.ु ू

ने�गोलांतन बालिकरण येती,ु
नाच तेजाचा तव मखी करीती; ु

गडे! ने�ां तव लव न तळ� येत�. ु
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उचबंळनी लाव�य वर वहाव�! ु

काय महती �या �थल� कि�माची!ृ

खर � सार!�  पण मळ महामायाू

पहा नवलाई ित�या आवडीची

तस� गाल� हासतां त�या �हाव�, ु

दानसीमा हो जेथ िनसगा�ची,

गौरक�णािदक वण� आिण �यां�या ृ

�यांत च�ंाच� चांदण� पडाव�.

खेळ चाले लघ रगंदवेतेचा!ु

छटा पातळ कोव�या सम वयां�या 

काय येथ� भषण� भषवाव�,ू ू
िविवध वसन� वा अिधक शोभवाव�? 

लाट उसळोनी जळ� खळ� �हाव�, 

सव� घेउिन तनवरी अद भताचा ु ् ु

आिदप�षाची काम�प जायाु

सि�शगंार ेिन�य नटायाची.ृ ृ

�ा� झाल� जीवांस थोर प�य�;ु
िव�भषण स�दय�लालसा हीू
असे मळांतिच, आज नवी नाह�! ू

�याच हौस�तन जग�प लेण�ू ू

तोच बीजांकर धरी तझा हेत,ु ु ू
िवलासाची होशील मोगरी तं!ू

ना�र मायेच� �प ह� �िस�,
सोस ले�यांचा �यांस ज�मिस�; 
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प�यवतंाचा ‘�वग�’ क�, कणाचा, ु ु
‘मकट’ क�त�चा क�या गिणजनाचा ु ु ु ु

तप:िस�ीचा ‘समय’ तप��याचा,
‘भोग’ भा�याचा कणा सभा�याचा;ु

माज धिनकाचा पडे िफका साचा, 

तला घेइन पोलक�  मखमलीच�,ु

�काशाचे वाहव� श� पाट!ु

न ये वदतां, अनभवी जाणती त�! ु

परी आव�र ंहा �लय महाभारी!

तदा बापाच� �दय कस� होत�,

ित�या केल� उि��न चांद�याला, 
हा�यलहर�ना फोडनी कपाटु

िदधसमास� घडवीतसे िवधाता

�ा� होतां प�र हे असे �सगं

तला पाह�न वाटत� अस� िच�ा! ु

�दय होत� हदरोिनया दभगं!ु

‘यशः�ी’ वा ही कणा महा��याची, ु
‘धार को�या रणधीर कटयारीची; ्

हौस बाई ! परवीन तझी सारी, ु ु

ढग� बळकट झाकोिन चिं �केला, 

कोड िकंिचत परिवतां न ये �यांचे; ् ु
�ाण �यां�यावर गतं ले सदाचे, ु

कड� मो�यांची, फल सवणा�च�,ु ू ु

असा माझा अिभमान गरीबाचा 
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लांब �या�या गांवास जाउनीया 

दवे दतेो सद गणी बालकांना् ु
काय �हणनी आ�हांस करटंयांना? ्ु

पार बदलिन ती बालसि� गेली! ु ृ

[ पकं = िचखल, िपतर = पव�ज, मोगरी = दखेणी मलगी, ू ु
करपाश = हाताची िमठी ]

 

गळां घालिन करपाश रशेमाचा ु

“गांिव ंजात�,” ऐकतां �याच काल� 

वद े“येत� मी” पोर अ�वाचा!

गढ घेत� ह� �यास पसोनीया!ू ु
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गलगल गालांतच कशी हसते. ४ु ु ु ु

सदा खेळते,

बघा बघा कशी माझी बसली बया. १

बघा बघा ते, 

इला बाई सार ेकाही कळते . ५
मला वाटते, 

१४. शहाणी बाहल� ु

टल टल कशी माझी सोनी बघते. ३ु ु ु ु

शहाणी कशी !

डोळे िफरिवते,

द� 

या बाई या,

 

कधी ह� ध�िन न मागे भलते. ६

साडीचोळी नवी ठेवी जशी�या तशी. ७

ऐक न येते,ू
हळहळ अशी माझी छबी बोलते. २ु ु
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गबर ेगाल फगवीते ु ु

रा. बा. खानवलकर 
१५.माझी बाहल� ु

मोठी ितची सांवली

घार ेडोळे िफरवीते 

लहान माझी बाह�ली 

लकलक ही पहाते ु ू ु ू

नकटे नाक उडवीते 

दांत कांही घासत नाही

पोळया के�या, क��या झा�या !

वरण केले, पातळ झाले 
तप सगळे सांडन गेले ू ू

थांबा करते गोड खाऊ

केळीचे िशकरण करायला गेली 
दोनच पडले दांत 

अगं कांही धत नाहीू

भात केला, करपन गेला !ू

असे भकेले न�का जाऊ ु

आडाचे पाणी काढायला गेली
धपकन पडली आत ! ्
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जाणार कशी पण सतंत पाऊस धार

पाऊस उघडता गेले माळावरती
गवतावर ओ�या मजला सापडली ती

शोधनी पहावी प�हा प�हा ती िचमणीु ु ु
वाटते सारखे जावे तयाच िठकाणी

खळ मळी न ितजला वारा झ�बे फारु

िमळणार तशी ना शोधनी दस� या लाखू ु

केसांवर फलले लाल िफतीचे फल ु ु

पण तीच सोनली फार मला आवडलीु

१६. लाडक� बाहल�  ु
शांता शेळके 

लाडक� बाह�ली होती माझी एक

िकती गोरी गोरी गाल गलाबच फललेु ु
हासती केस ते सदरं काळे करळेु ु
झाकती उघडती िनळे हासर ेडोळे
अन ओठ जसे क� आताच खदकन हसलेु

अगंात शोभला झगा रशेमी लाल

िकतीतरी बाह��या हो�या मा�याजवळी

मी लपन �हणते साई सटटा हो या याू ु
िकती शोध शोधली परी कठे न ती िदसलीु

मी गेले तीजसह माळावर खेळाया

परतले घरी मी होउन िहरमसलेलीु

�व�नात ितने मम रोज एकदा यावे
हलवन मला हळ माळावरती �यावेू ु
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पाह�नी दशा ती रडच आले मजलाू

केसां�या िझप� या रगंही गेला उडनू

लाडक� बाह�ली होती माझी �हणनीु

मैि�णी �हणा�या काय अहा हे �यान

कणी गेली होती गाय तडवनी ितजलाु ु ू

 

परी आवडली ती तशीच मजला राणी
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द� 

गलगल गालांतच कशी हसंते......४ु ु ु ु

डोळे िफरवीते,

या बाई या,

ऐक न येते,ू

शहाणी कशी!

बघा बघा कशी माझी बसली बया......१

हळ हळ अशी माझी िछब बोलते.......२ु ु

मला वाटते,
िहला बाई सार ेकाही सार ेकळते......५
सदा खेळते,

सािडचोळी नवी ठेिव जशी�या तशी......७

१७. या बाई या  

कधी ह� ध�रन न मागे वळते......६

बघा बघा ते,
टक टक कशी माझी सोिन बघते......३ु ु ु ु
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िझम  िझम  पावसाचे थ�ब पानोपानी् ्

१८. का�या रंगाचे गाणे 
अ�णा ढेर े

का�या का�या ढगामधे गोर ंगोर ंपाणी 

फलावर काळा भगंा गातो नवे गाणे ु ु

सावलीही काळी, ितचे खेळ गमतीचे 

मीही  आहे काळी, मा�या गालावर खळी
आजी �हणे, ‘ िकती गोड िदसते सोनली!’ु

का�या का�या फांदीवर िहरवीशी पाने 

माझे स�ा केस काळे, डोळे काळे माझे ु

काळी काळी माती िभजे पावसात छान 
िबयांतन झाड, झाड उंच करी मान ू
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१९. बागलबवा ु ु
क�याण इनामदार

सामसम झा�यावर आईु
�हणाली कर गाई- गाई

आ�ा येईल बागलबवा ु ु

उगाच खदखद हसेल ु ु

�या�या हातात असतो िदवा 

जा�या पाप�यांम�ये बसेल 

सांग�यासारखे आहे खप ू

बोलणे बदं आता बर ंका 
डोळे मळीच उघड नका ु ू

िमट�या डो�यांस िभतो फार ! 

बाप र े! वाजतायत पाय 

आ�ाळिव�ाळ �याचे �प 

घराबाहेर आला क� काय?

आला तसाच होईल पसार 
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तळशीचे वदंावनु ृ

२०. माझे घर 

झाडाझडपात आहे ु ु

मला ओढनीया नेत ु

लहानसे माझे घर,

पलीकडे ओढयावर ्

िचरबेदंी ओटयावर. ्

मा�या भोवताली गोळा.

मा�या गावातन जाते ू

गणेश कडे ु

माझे गाव ते सदंर,ु

लपलेले माझे घर.

िचमकली हीच वाट, ु

मा�या घराशी थेट. 

िपपंळा�या झाडापाशी 

माझी आई तेथे दारी 

कमा येते, चदं येतो ू

मा�या भावडंांचा मेळा, 

‘भाऊ आला’ �हणत, 
िमठी मग सोडवीतो 
हातावर खाऊ दते.

घरी गे�यावर होतो 
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२१. आमचे घर 
माधव जिलयन  ू

[छंद ओवी]

िनतळ थंडगार 

अ�क� पखंांचे त�

भरत� राग� आई

उ�हामाजी. ॥२॥

आमच� घर छान ु
शेजार� वाहे ओढा 
कागदी होडया सोडा 
दर जाती. ॥१॥ू

चतर न�हे तर ू

िवमान उडे तेथ�

उथळ वाहे पाणी

नाचता �यांत फार 
मौज वाटे. ॥३॥

पाह�न अगं ओल�

मागन दईे कांह�ू
खाउ गोड. ॥४॥

परस ंलांब �ंद ू
आमच� घर छान ु

मोगरा जाई कंद ु
फलतात. ॥५॥ु खेळायला. ॥१०॥

क�रतो गोड त�ड 

खोबर � झ�डंतील ू

झ�डंचा पहा काळ ू
मागतो सदा बाळ 

दठेांत थ�ब गोड 

मलांचे तो. ॥७॥ु

पा�यांत धतां साफु

काचेवाणी. ॥८॥

सोलन कोरफड ू

बफ�  हो आपोआप 

खोडकर. ॥६॥

आमच� घर छान ु
�हणती आ�हां �ाड 
क�रती परी लाड 

अडळशाच� फले ु ु

बाबा आई. ॥९॥

अगंण� सारव�या 
खडन� काढं िशडीू ू
लंगडी चढोवढी
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खडयांची थंड चल ू

भांडन के�हां के�हांू

 

लागेना परी घडी 
�हणत� जा ! फ गडी !ू

आता त� कोठ� गेल� 

प�वा�न� द.े ॥११॥

घरांत िज�याखाल�
ताईच� घरकल ू

एक �हाया. ॥१२॥

मन पसे. ॥१३॥ु
बा�याच� ह� भकेल� ु

आमच� घर छान ु
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२२. माझ� घर 
बा. भ. बोरकर 

त� �वतं� गो�यांत के�हां तरी के�हां तरी ृ
फेसाळ�या लाटांपाश� िसधसं�रते�या तीर�ु
बांधीन मी छोट�सेच लाल िचरबेदंी घर 
गार िवलायती वेल चढवीन िभतंीवर 

माग� िवहीर कांठाची वर �ाज� ताच� खोड 

फलपाखरां�यासाठी पढ� फलझाड� चार ू ु ु

वर पि�मेला ग�ची अ�यािसका पव�कडे ू

आिण येतां थोडा शीण बसिनयां ग�चीवर ू

गद� िहरव� �हाणीश� नीरफणसांचे झाड 

गार�या�यासाठ� कांह� गार नाजक पोकळीू

असा पहाटेला घेत ह���या चहाची ल�जत 
िलहीन मी भावगीत� तेथ� घमत ु

�यांत सव�स किपला, ओ�या चा� याचा िन सांठा 

नागमोडी �यां�यावर पानवेली िमरवेळी

केळबना�या कडेला �व�छ छोटासाच गोठा 

पार�यांची कजबज िखडक��या गजांवरीु ु

रखेाटीन भोवतीचे िच� एखाद � सदंर :ु

आबंा एकादा कलमी यावी �हणनीयां खार ु

शेजार�या माडावर पाहीन मी सोनसडे 
कान� सम�ाची गाज पढ� �थं �वणा��री ु ु
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कांठ� उ�ांचा तो किव �ेम� मला सांभाळील 

ऐकेन त� समाधान� डोळां घेऊिनयां �ाण 

�हणतील, “ सांगा गो� िकंवा �हणा नव� गाण�.”

कणी भिव�याचा किव आ�हां ऐकवील गाण� ु

अ�रां�या वाटेन�च उतरले भईवरी. ु

[ किपला - गाय, वारवाडी - क�करी ]

पोईत�या मासळीचा �वाद घेत साथ साथ 

झोपेन मी घोळवीत तझी अमल� सपारीु ु

त�या सगं� जाईनं मी इं�च�ंां�या माहेरा ु

जाळ� फेकणार ेकोळी �यां�या मासळी�या होडया ्

आिण सया��तास माझा रगंी घेऊन िशकारा ु

खपणार � वावराडी �यां�या िवसा�या�या िवडया  ्

बांगडयांशी खेळणारा कध� ओलेतीचा घट ्

आिण मग सेवीन मी जाईजईचा गे भात ु

कध� काजळता �स कध� उजळ घमट ू ु

वेतािचया खाटेवर थोडा बाग�त दपार�ु

थंडीवा� यांत पि�मनी शाल �कंध� घालशील 

घर� येतांच नातर � नाचतील आनंदान� 

रचिनयां सांगेन मी �यांना गा�यांतच कथा ू
जेण� जाणवेल �यांना उ�ां दस� याची �यथा ु
मग रलेन ग�च�त टक लावीन आकाश�ू
दाट काळोखांतही मी िचबं िभजेन �काश�

अस� माझ� गोड घर के�हां तरी, के�हां तरी
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अनताई वाघ ु

मा�या या दारातन ू
कोण कोण येतेऽ कोण कोण येतेऽ
मामा येतो िन मामी येते 
गोड गोड खाऊ दऊेन जाते 
काका येतो िन काक� येते 

मा�या या दारातन ू
कोण कोण येतेऽ कोण कोण येतेऽ

छान छान बाह�ली दऊेन जाते

दादा येतो िन विहनी येते 
चणे फटाणे दऊेन जाते ु

२३. मा�या या दारातन ू

गोड गोड पापी घेऊन जाते 

 

बाबा येतात िन आई येते 
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कसमा�ज ु ु
२४. माझे गाव 

उभा दवेाचा ड�गर 
मा�या गावा�या पव�ला ू

�याची माया गावावर 
सा� या गावाचा आजोबा 

मोड मिहरपी घेत 
रांगे रानातन वाट ू

िबलगते पाय�याशी
जशी लिडवाळ नात 

माझी नदी मायबाई

सावलीला आमराई

उ�रलेा वाहतसे 

बहरले शेतमळे 

�यात बाबा, आई, ताई

सायकंाळी खप खेळा ू

दि�णेला माझी शाळा 

अगंणात जई जाईु

नदीकाठी घाटावर

�हणे ये र ेये र ेबाळा 
िशका मन लाविनया ू

पि�मेला माझे घर 

घटंा वाजे घणाघणा 
नाद घमे आभाळात ु

छान छोटया दवेळात ्

परसात पा�रजात 
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िझगंत िचलमी फंकत सगळे । िविच� बोलत प�ष चालले ु ु

खोपट जाती बाळे वर ती । घेउिन गाढव चाले पढतीु
रचली �हिशवर मडक� भांडी । �यांवर फडफड करी क�बडी
मल पािठवर िवणीत चटई । कातक�रण ती प�गत जाईू

उंच खािलवर तार हालली । वळणोवळणी गाडी डलली ु

२५. लहानपणचा �वास 
�ी. बा. रानडे 

आगगाडी ती शी�गतीने । चाले पळती ड�गरराने
�ळ सरकले आले जवळी । पळती भरभर त�ं�या ओळी

सोिडत स�कार ेधडपडते । काळोखाला कािपत जाते ु
िवजयी होता लकलक ��ी । बघते खाली नटली स�ी ु ु ृ
पव�त मया�िदत मैदान । झािडत िनजली खेडी सान 

ने�पटावर िच� मनोहर । उमटत नच तो गेले दर ू

नांगरफिणने िवचंरलेली । िदसती काही शेते काळी

�णात पढती ड�गर फाटे । डबे भराभर िगळतो वाटे ु

िदसली भमी सपाट केवळ । िनळसर ड�गर दर न जवळ ू ू
न�ा कोरडया जळक� राने । गेली भरभर शी� गतीने 

तेच परी �या मैदानात । व� गतीने झळझळ वाहत ु ु

सरवटंासम मंद चालली । दीप�कािशत माला गेली ु

कातक� यां�या िकती झोपडया । िदस�या प�र �या �णांत गे�या 

डलली करणे शेते िपवळी । मळयात कणसे भ�िन वाकलीु ु

पव�त िशखरी ल�ढे भीषण । उडया मा�रती कडयाव�न
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त�ही दर घेऊन जाता?”ु ू

खाली डोके वर पाय !”

[ बागलबोवा : मलांना भीती दाखिव�यासाठीचे स�ग िकंवा पतळा. ]ु ु ु
 

“का�याक� अधंारात ु

२६. बागलबोवा ु

बागलबोवा �व�नात आले. ु
“बागलबोवा, बागलबोवा ु ु

वदंा िलमये ृ

एके िदवशी काय झाले

राहता कठे, करता काय?”ु

“खरचं का हो वेडया मलांना ् ु

“मला मले आवडतातु
बाक� सगळे आहेत बाता !”
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स. ग. पाचपोळ
२७. �व�नातले गाव 

मािझया �व�नात 

कणी नाही चोर ु

कणी नाही मोठा ु

यावे ऐसे गाव
िजथे भेदभाव
नाही कोठे

िजथे नाही जात 
नाही कणी धम� ु
जग�याचे मम� 
ठावे सवा� 

कणी नाही सावु
िजथे रकं राव 
नाही कणी ु

कणी नाही छोटा ु

एक पाणवठा 
सवा�साठी

एकमेका दतेी 
मदतीचा हात 
द:खावर मात ु
करावाया 

�ीतीची दवेाण 

�वातं�य, समता 

नांद ेमानवता 
ठायी ठायी

असो थोर, सान 

एकता, बधं ता ु

�ीतीचेच दान 

सबळांसी मान 

गाव माझे.  

�ीतीची घेवाण 

असे ते महान 

घरोघरी
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आईची आई ती वा�स�य अपार 

त�या �पे मला भेटला ई�र ु

एक �यास मना आजी�या �या 

पार�ंया अपार पसर�या 
दाट गद� छाया सखाचा ओलावा ु

तला सोडताना घेताना िनरोप ु

आजीने लाव�या रोपाचा िव�तार 

सतंांचा शेजार तच होतीू
त�या बोल�यात त�या चाल�यात ु ु

अमताचा ठेवा आजी होतीृ
वाह�या नदीत अखंड डंबावे ु
तसे मना �हावे आजीपाशी

वेदना अमाप मा�या मना 

हरी मखे �हणा हरी मखे �हणा ु ु

त�या वाग�यात पांडरगं. ु ु

मंिदर जाहले घर तझे ु
इव�या घरात �याला उभे केले 

मायेचा सागर मत�मंतू ं

पिव� जीवन एक परी

चाल दडक�ची स� केलीुु

तळशीची माया आजी�या मनात ु

२८. मामाचे गाव 

भ� ती ओसडंत ित�या ओठी

घगंर वाजले घाटया वाज�यात ु

मामा�या गावाचा िनरोप घेऊन 

जण �यांना ओढ आप�या गावाचीू ु

गाडी दणदण िनघतसे 

गणेश कडे ु

हबंारव �यात िमसळला 

आजी होती दारी होते वदंावन ृ
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इंिदरा सतं 

ताई नीटस कामाची, जपन िशकरण ढवळायची. ू

केळी�या बागा मामा�या, घडाघडांनी वाकाय�या, 

वाटीवर वाटी सपंवायची, मामाला ढेकर पोचवायची. 

आ�का मोठी हौसेची, भरपर केळी सोलायची,ू

२९. �शकरण 

मामा आम�या �ेमाचा, घडावर घड धाडायचा. 

आ�या मोठया हाताची, ितनेच साखर लोटायची, ्

आजी आमची मायेची, सायच साय ओतायची,

आई आ�ही मलखाची, पर ेपर ेत�र वाढायची,ु ु ु ु
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३०. मामाची गाडी 

ितला िख�ला�या बैलाची जोडी हो 

कशी दौडत दौडत येई हो

गळा खळखळ घगंर माळा होु ु ु ु

बाजरी�या शेतात,

ग. ह. पाटील 

मा�या मामाची रगंीत गाडी हो

नाही िबकट घाट,
सारी सपाट वाट,
मऊ गालीचे ठायी ठायी हो

मला आजोळी घेऊन जाई हो 

शीळ घालन मंजळ वाणी होू ू
पाजी बैलाना ओहोळ पाणी हो 

गाई िकलिबल िवहगं मेळा हो

करी सळसळ वात,

कोण कानोसा घेऊन पाही हो 
कोण लगबग धावन येई होू

माझे आजोबा चबंन घेती हो ु
गिहव�न ध�न पोटी हो

लेक एकलती,ु

कशी घमली अबेंराई होु

िकती कौतक होई हो. ु
नात एकलता, ू ु
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३१. छोट मामाू
अिनल सोनार 

शटा��या बाहीने पसतो ु

‘हा तर आमचा छोट मामा.’ू

गालावर�या घामा.

छोट मामा, छोट मामा, ू ू
केवढी �याची ढेरी, 

प�वीलाही घेरी.ृ

झबकेदार िमशा मामां�याु

गम�या छोट मामा,ू

लहान डोके, मोठे पोट, 

�याला भेटन �हणालाू

�याची ढेरी बघन येतेू

काळी टोपी, काळा कोट, 

बासदंीत बडा�या,ु ु

छोट मामा, छोट मामा, ू ू

ऐन दपारी झोपेम�येु
उंदरांनी करतड�या.ु

�यात चमकती डोळे,
मामाचा च�मा िभगंांचा 

वटारता डोळे मामांनी
वाघोबाही पळे

रामनाम जप लागे.ू

जैसे गलबत शीड उभा�न

बसे कधी न �रकामा.

डलत झलत चाले,ु ु

िबळात उंदीर थरथर कापत

लाटांवरती हाले.

मी खा�लेला िसहं गज�ना 

आबें तोडी, कै�या फोडी,

झोपेम�ये छोट मामाू

गोठया मध�या गायी.्

‘िपटंया मी न कधी घोरतो. ्

असला घो� लागे,

मामा मला �हणाला,

मामा गा ना �हणता मामा 

मले दचकती, अन हबंरती ्ु

पोटामधनी करतो.’ु

लगेच लागी कामा,

धोतर नेसन मामा ऐसाू

स�ी लागता मामा येईु

गाणे असले गाई,
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आजोबा िदसता पळतो,

काकांना खाली पाडी.

अन च�ं ावर पडला खडडा,् ्

ओळखी�या अन अनोळख��या ्

�हणे ह�ीला आणतो ओढनू
उ�ा जपंतो कामा.ु

मोठयां�या अन छोटयां�याही ् ् ्

सतत येतसे कामा.
आमचा छोट मामा.ू

आई�या खोडया काढी,्

आजीशी क�ती करतो,ु
आई �हणते, ‘घरात घसलाय’ ु
पिहलवान हा गामा.

‘मीच मारला च�डू

ससा न�हे तो’ शपथ घेऊनी
मला �हणाला मामा.

मामा कधी िवजार घाली
घाली पायजमा,
�हणे ‘�ा म�ये होती अपले’ ु
दो�ही पाय जामा.

आजी �हणाली,
‘छोटया, त तर आहेस �यांचा मामा, ् ू
होशील के�हा मोठा? याला
अ�कल द ेघनः�यामा ।’

‘त �हणते, क� ह�षार �य�� ू

वगा�तच बसला असता,

कसा लागला असता?’
शोध ग��वाकष�णाचाु

मन लावन वाचते.ू
िपटंयाची मा�तरीण तर्

‘िपटंया सारखा जर का तो्

च�मा लावन वाचते.’ू

‘श�डी न�हे, शेपट आहे ती ू
हात लावनी बघना.ु
मामा सांगे टोपीत मा�या 
लपलाय उंदीर मामा.’

झाडाव�नी फळ पडताना 

मला सांगतो,

‘�यटनला जर घरी डांबले ू
असते, 

‘शा��च हो, आशीवा�द 
आळशांचे घे, 
आघंोळी�या गोळीचा पण
शोध स�वरी लावन द.े’ू

कसे पािहले असते?’

�हणे आजीला
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त�डाला अडचण नसते,

वापर कर र े�हणते त.ू

य�ाची येताच बातमीु

आपली नाही, इतरांची,ु

फरक करीत जा, �हणते त,ू

�याचे म�े ऐकनी आजी ु ू

आ�हाला परक�य ठरवनीु

�हणतो, ‘सीमे पलीकड�यांना 

‘हातांनी कामे करताना 

‘हात असेना कठलाहीु

‘सालीसह केळी खा���याने

म�ांवरती म�े मामाु ु

म�त ग�धळन जाई.ू

मामा जवान होतो.

हाडे मोडीत नाहीत.

खाताना उज�या हाताचा 

लटपटचे लढतो.ु ू ु ू

ते घस�न पडत नाहीत.’

कारण ते दो�ही हातां�या
अगदी मधोमध असते.’

असेच फेकत राही.

धडे िशकिवले असते, 
करापती का उगा काढता? ु
िवचारले मी असते.’

‘त�ण होती, अगंकाठीही 

ही ढेरी घरी ठेवन ये.’ू

मी केला चोळामोळा, 

होती तरणी ताठी,
सै�याम�ये गेलो होतो 
भरती हो�यासाठी.’

भरतीवाला फौजी �हटला,
‘घरी जाऊनी जेवनी ये,ु
अन येताना आठवणीने्

न�क�च श�चा असताू

पण काय क� ढेरीने
केला सगळा घोटाळा. 

िशरजोर श�ही झाले,ू
बघ, रा��िहता�यास�ाु
हे पोट आडवे आले.’

‘दावीन �हणालो शौय� 
पण पोट दाऊनी आलो, 
सै�यास दािवली न पाठ 
बघ, ध�य ध�य मी झालो.’

‘सै�यात नाही मी �हणनीू

जगंलाम�ये जायचो दर.’ू

लहानपणी मी होतो शर,ू
मामा सांगे ‘बर ंका िपटंया,्

अनेकवेळा िफरत एकटा
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पायाखाली साप यायचे,
अजगर तर जागोजागी,
ितथे एकदा झाली होती
वाघीशी क�ती माझी.ु

जगंलही होते मोठे.’

‘लहानपणीची गो� आहे ही

सा�या दो�तांना दाव या.’ू

उ�ाच जगंल गाठ या,ू

जरी मारला पजंा �याने

आनंदन मी �हटले, ‘मामा ू

ते�हा त होता कोठे?ू

क� वाघाचा ओठ फाटला.

वाघाला मी बदडत असता 

गहेत दडला िभतीने.ु

ते�हा होते वाघ, िसहं अन्

‘लहान अस द ेजगंल आिण ू
लहान अस द ेजनावर,े ू

माझा मामा शर िकती ते ू

केवळ माझा कोट फाटला.

एकच ठोसा असा मारला

द�न पािहले िसहंाने,ु
परा�माला मा�या बघनी ु

एकदाच दाखव ना र.े’
शौय� तझे मा�या िम�ांना ु

मामा �हटला, ‘होतो एकदा 

मामा �हटला, ‘ह� तझा हा ु
मीही परिवला नसता का?’ु
आता कोठली जगंले, 
िपटंया, ्
आिण कोठला वाघोबा?

ताई �हणाली, ‘मामा त�हीु

िवमान वरती जाऊ लागता
घाब�नी रडलास का?’

िवमानात बसलात का?

िवमानतही बसलो,
उडेचना िवमान, बापडा

इंिजन गरम हो�यासाठी

आिण िवप�रत झाले,

�हटले, ध�का मा�,

ितक�ट काढन फसलो.’ू

कंटाळन मी खाली आलो,ू

मी िवमानातनी खाली ू
आलो, 

मला एकटयालाच सोडनी ् ु

िवमान ढकलत नेऊ.

सगळे उडन गेले.ू
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पाठीवरती थाप मा�नी

घेऊन तमचे वजन िवमानाु
उडता कैसे यावे?

मीही पसले, ‘त�ही इथे ु ु

पायलट मला �हणाला,

मग िवमान कसे उडाले?

�याचे तेच पळाले.’

‘तच सांग र ेिपटंया माझा ्ू
दोष आहे का काही?
बसलो होतो िवमानात पण 
तेच उडाले नाही.’

पायलट �हटला, त�हा ु
िभऊनी

भट�या छोट मामाू

आज तला सांगतो,ु

असला छोट मामा आमचा ू

एक पायलट घाबरला तर

�वतः�या गावाला आप�या ु
�वत: फार राहीना.

दसरा िवमान नेतो.ु

कशास असती दोन पायलट,

त�या गावी त कधी नेणार?’ु ू

रशेीम घेशील हजारवार
�हटले, ‘मामा तालेवार,

झकझक गाडीतनी आ�हालाु ु ु

गिहवरलेले �थम पािहले 

बाजस घेऊन मला �हणाली,ू

सारा उघडयावर ससंार.्

नसणारच र ेखा�यासाठी 

मामा �हटला, ‘कठली चांदी?’ु
कठ�या सो�या�या पेठा?ु

गारगेार बरफका गोला,

�रकामाच आहे गोठा.

िशकरण, पोळीला तोटा’

‘मामाला नाही मामी.’

�यालाही प�याचा आधार, ्

सो�या, चांदी�या पेठा, 

काय तला उपयोग सांगना, ु

खप क� दगंा म�ती,ू

ल�न क�न िदले न कोणी,

गायी, �हशी तर कधीच गे�या.

माये�या छायेिवना �याचा

त तर जी�स, टी-शट� ू
घालतोस

स�ीत आपण इथेच खेळ?ु ू

‘गाव तझा आहे मोठा,ु

रशेीम घेऊन हजार वार?

परवडेल क�फ� स�ती.ु

आजीला ते�हा आ�ही,

�याला आता घर ना दार,
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मलांम�ये खेळत रम�याचीु

आता तर खप उशीर झाला ू

ते�हा अथ� मळी ना कळला, ु
आजी�या �या श�दांचा

अथ� उमज�या श�दांचा.

पडले आहे कोडे,

दःख आपले झाकन असतो,ूु
सदा राहतो आनंदी.

शोधत असतो तो सधंी.

िवचारले मामास एकदा 

‘वराती�या मागन घोडे!’ू

मामा �हटला, ‘सांगतो, जे�हा 
मी होईन �हातारा,
‘नवरदवे’ मी असेन आिण त ू

चालत असेन मी वराती पढे, ु

‘धावपळ’ करणारा.

सवा�त मागे असेल घोडे. 

बनली असेल कशी �हण ही,

वरात जे�हा मांडवात येईल,

�हणेल ‘हा अपशकन झालाू

चालत आलाय सवा��या पढुे

बघन भटजी िचिं तत होईल.ू

आहे तरी कठे याचे घोडे?’ु

नवरदवे तर पायीच आला.

झालो बराच मोठा,

ह�यात अस�या �हणी?

मी ना रािहलो ‘िपटंया’ आता ्

डो�यात आणन पाणी,ू

डोळे िटपीत आजी उठली

माझे मला कळेना.

‘छोट मामा’, वय झाले तरीू
अजनी ‘छोटच’ होता.ु ू

आजी ऐकत होती सारे

चक कोणती झाली माझी?ू

मला �हणाली तला कशालाु

‘�ा वयात स�ा घोडयावर ्ु
चढच?ू

आमचे तर वरातीमागनच ू
घोडे.’

शकन अपशकन िवसरा थोडे,ू ू

उदास हसला मामा,

गावही खप बदलले,ू
िश�ण सपंले, मोठा झालो,

सांगेन �यां�या कानात हळच,ू

िदवस िनरागस बालमठीतनु ू
कधीच िनसटन गेले.ू
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जो होता तो तसा पव�चाू

कळले नाही कठे अचानक ु

समोर असनी मामा.ु

िकती तरी वषा�नी आता

न�हता छोट मामा.ू

नाही कळले मजला.

तोही शोधत होता बह�धा 

खप शोधनी सापडला नाू ु

भेटीस होता आला.

नजरही अध झालेली.ू

मामा िनघन गेला,ू

कठे हरवला, कसा हरवला,ु

�या�या �या भा�याला, 
ताई�या िकड�या दातांना, 
आजी�या हातांना.

बसला छोट मामा.ू
आजी�या जागेत �रका�या 

दाढी धरकटलेली.ु
गालफडे बसलेली होती,

डो�यांखाली वत�ळ काळे ु

पोट पाठीला िचकटन होते ू
ढेरी िश�लक न�हती,
तीही खणेची व�त �याची  ु ू
आता हरवली होती.

काही न करता, ग�प ग�पसा,

आई जवळी रा�ी ह�मसनू
रडला �हणती मामा.

फ� बोलला मामा.
‘येतो ताई’ इतके बोलनी ू

ितस�या िदवशी दोन श�द हे  

बसन होता मामा. ू

आमचा छोट मामा, बर ंकाू

तमचा आमचा छोट मामा. ु ू

िनघन गेला मामा.ू

आमचा छोट मामा,'ू
आमचा छोट मामा.ू



114 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

�या�या तळाशी अगदी खाली 

रगं ितचा सदंर धानी.ु

हीच पैठणी नेसली होती

फडताळात एक गाठोडे आहे; 

कं�या टोपडी शेले शालीु

जपन ठेवलेली एक पैठणीू

माझी आजी ल�नाम�ये 

शांता शेळके 

नारळी पदर, जरी चोकडी, 

एक तन एक मन.

पैठणीला के�हा पसलीु
शेवतंीची, चमेलीची 

िजथे आहेत जने कपडे, ु

पडली होती सा� यां�या पाया 
हाच पदर ध�न हाती

दरवळणारा स�म वास,ू

३२. पैठणी 

पैठणी�या अवती भवती 

ओळखीची अनोळखीची 

माखली बोटे 

धप कापर उदब�यांतन ू ू ू
जळत गेले िकती �ावण
पैठणीने या जपले 

आरास पदराआडन हसलीू

�यातच आहे  घडी क�न 

जाणीव गढ आहे �यास.ू
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मी धरते उरी कवळन ू

अवघे आय�य उलगडत गेलेु

कधीतरी ही पैठणी 

मऊ-रशेमी �पशा�मधे 

एक मउपणा �याला 
पैठणी�या घडीघडीतन ू

वषा�मागन वष� गेली, ू
ससंाराचा सराव झाला,
नवा कोरा कडक पोत 

मा�या आजीचे सोने झाले
अहेवपणी मरण आले, 

आजी भेटते मला जवळनू
मधली वष� गळन पडतात, ू
कालपटाचा जळतो धागाु

आजीला माझे कशल सांगाु
पैठणी�या चोकडयांनो ्

[ कंची : लहान बाळाची टोपी, धानी : श�दरी ] ु



116 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

इंिदरा सतं 

माझी आजी कशी, माझी आजी कशी!

३३. तपातल� फलवात जशीु ु

मऊ मऊ हाताची
चांदी�या केसांची
फलासार�या मायेची, तपातली फलवात जशी!ु ु ु

माझी आजी कशी, माझी आजी कशी!
ढग ढग भरडणार
वाघ, को�हा नमवणार
िवमानातन िफरणार, चतर, शर राणीच जशी!ू ु ू

माझी आजी कशी, माझी आजी कशी!

खोब�या�या वाटीची �हातारी जशी! 

मला जवळ घेणार

त�डात खाऊ दणेार, 

माझे लाड करणार
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पणजी �हणे, “कसलं? टवळं !”

िव�ास वसेकर 

वाकता येत नाही पण 

 

आधी कमरलेा प�ा बांधते 

िदसत नाही डोळयाने तरी 

िपकन िपकन झाली पान ू ू

मग त�डाचा प�ा सोडते 

मी �हणे, “पणजी, तझ ंसोवळं?” ु

कळतच नाही ितच ंतं� 

३४. पणजी 

झाडन काढले ल�ख अगंण ू

गोल ग�ंग भाकरी करी ु �

पणजी माझी छान छान 

रोज �हणते कसले मं� 

आ�जीला नसली तरी चालते 
िह�या लगडयाला मा� इ�ी लागते !ु
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३५. पणजी

येतात फलेच फले,ु ु

"पणजी आहे मला!" याची 

ित�या दार�या झाडांना 

पाय िनघत नसे,

गोधडी िशवन झाली क� ू

केवढी ऐट वाटे!

सने सने होते! ु ु

आ�ही गजर ेघातले क� 

ितचे चालच असे!ू

ित�यािशवाय आता कसे

"आणखी राहा थोडे," 

खात राहावे असे, 

घर ल�ख िदसे!

ित�या हातचे लोणचे 

उठ�यापासन झोपेपय�त ू

�हणे, "लाड क�!"ू

ितला सार ेिमळे!

याही वयात ितचे

पणजीचे काम स�,ु

िनिलमा गडंीु

ित�याकडन िनघताना ू
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मंगेश पाडगावकर 

पणजोबांच ंकोकणातलं 
घर कधीच पडन गेलं;ू

पाखरासारखं उडन गेलं !ू

३६. पणजोबांचं घर 

आता ितथे काहीच नाही,

डो�यांसमोर �यांच ं घर 

मी मा�या पणजोबांना 
कधीस�ा पा�लं न�हतं,ु

कधी उभ ं रा�लं न�हतं !

‘कोकण’ हा श�द आला 
वगा�त�या प�तकात, ु

ते�हा मा�या म�तकात !

मी डोळे िमटन घेतले, ू
मला रड आवरनेा;ू

भणभण भणभण होऊ लागलं

पणजोबांची हाक आली,
मला तोल सावरनेा ! 
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कोनाडया�या जोरावर ्

स�जा�या जरा वर 

गार गार द�ाच ंिशकंाळं

राय आव�याच ं झाड लदलेलं 

मा�या�या जरा वर 

कोठी�या जरा वर 
गळाची ढेप ठेवलेलीु

३७. आजोळी
शकंतला फडणीस ु

श�गांची पोती रचलेली

धा�या�या जरा खाली

अशी खाऊची चगं ळ

आई मा� तासन  तास भेटतच नाही. ्

 

िज�या�या जरा खाली

खंटाळी�या जरा खालीु

खेळािबळायची दगंल 

छपरा�या जरा खाली
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 काम करतानाही

वाचन करता करता

 बारीक ल� ितचे

असतो सतत वावर

 धागा जोडत राही !  

 रोजची कडक आई 
 होते मलगी खेळकर !ु

नीिलमा गडंी ु

गोधडी�यासाठी 

 गाठ टोचत नाही 

अथंरते ती थर 

दाराशीच कळते - 

उ�ा आपण जाऊ

रांगोळीतली फले !ु

 वाळवण आजीचे

 काय असते जाद ू

माजघरात ितचा

 कोण जाणे घरभर ! 

आजोळ असते आगळे ! 
�वागताला अगंणात

 जने पराणे सारेु ु

आजोबा �हणतात, “चला

 ितची िशवण घ� 

 ओटीवरती पापड

नाटक पाहायला !” 

३८. आजोळ
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एक िभतर,ं एक िझपरं

एक करतं खोडया िन दसर ंखातं मार. ् ु

आम�या लाल मांजरीला िप�लं आहेत सोळा ू

लीलावती भागवत 

 

एक ल�, एक म�

३९. सोळा िप�लं होतात गोळा

एक गोर,ं एक भरंु
इकडन ितकडन आईभोवती होतात सारी गोळा ू ू

वेगळी वेगळी नाव ंसगळी लाल िवसरते पार ू
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दोन पखाली वरती पाणी. 

�ी. बा. रानडे 

िच�कमामा खाती िच�क�ू

४०. �च�कमामा ू

िगळती मणभर मग गडदाणी ु
फकट िमळाले �हणनी �याले ु ू

ओला क�नी ग�द
ओठ िचकटले, फगले खाणे ु
�हणनी सटले द�द.ु ु

िच�कमामा खाती िच�क� ू
पैसा दतेी खोटा

घ� िचकटले दात.

नसता उरला गोटा.ु

िच�क�वाला ओढी िच�क� 
िच�कमामा घेती िगरक�ू
ठेवन हाती खोटे दातू

प�ावरती ितिकट लावती 

पळता श�डी गेली हाती

िच�कमामा खाती िच�क�ू

[ पखाल : पाणी आण�याची चामडयाची गोणी, द�द : पोट ]्

मामा बघ पळतात. 
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जाउन तेथे

स�ंयाकाळी

गोपीनाथ तळवलकर

मला वाटते

४१. बाळाचे मनोरथ 

िकंवा सदंर नौकेमधनीु ु
सम�ातनी भटकावे ु ु

िनळा िनळा तो
समोर ड�गर
चढनी �यावर पाहावे. ु

अफाट गगनी िहडंावे 

रा�य प�यांचे

राजपदाते िमळवावे.

छाया काळी जो धावे 
ते�हा वाटे
सोडिन सकळाु

प�र भमीवरू

िनज मातेला िबलगावे. 

बसिन िवमानीु
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तोतो झा�यावर 
नम�कार के�यावर 

गोर ंगोर ंपान 

गोठयात�या गोठयात ् ्

ह�ीचे दात घासतं कोण?

सांग ना ग आई

ह�माला दद दतंे कोण?ु ू

बा�पाचा नैवे� खातं कोण?

अगं कस ंछान 
माऊला तोतो घालतं कोण?

शकंतला फडणीस ु

पोटात�या पोटात

४२. सांग ना आई 

हस नको बाईू
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िमिलंद घारपरेु

सांग ना आई,

जहाज पा�यात खेळन ू

�याला दम कसा लागत नाही?

�याला सद� कशी होत नाही?

वारा पळन पळन ू ू

या सव� ��ांची उ�र े
मला कशी िमळत नाहीत?

सांग ना आई, 

घडयाळ िटक-िटक क�न ्

सांग ना आई, 

४३. सांग ना आई

�याचे पाय कसे दखत नाहीत?ु

रा�भर च�ं, तार ेजागन ू
सांग ना आई, 

�यांना झोप कशी येत नाही?

सांग ना आई, 
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िनिलमा गडंीु

�व�नाम�ये काय सांग ू

४४. �व�न

मा�या दारात येते, 

वाटेल ते घडते,
होडीम�ये बसन ‘मी’ू
ड�गरस�ा चढते!ु

रा�ीचे आकाश असे 

एकेक चांदणी मी 
झाडावर िचकटवते!

राणी मी होते!
इितहासाची पाने उलटी 

झाशीची? छे! इं�लंडची 

फडफडत नेते....

च�ंावरचे खडडे मी ्
पार बजवन टाकते ु ू
सया��या डो�यावर ू
एरडंाचे पान ठेवते!
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॥ आई�या क�वता ॥

आई-मलाच ं नातं हे जगातलं सग�यात सदंर नातं आहे. ु ु
माधव जिलयन यांनी '�ेम�व�प आई' अशा नेम�या श�दात ू
आईच ंवण�न केलं आहे. मग आई कठली का असेना. िपलां�या ु
चोचीत चारा भरणारी पि�णी असो, नाहीतर गोठयातली ्
वा�स�यिसधं गाय असो. ती फ� त लेकराची माय असते. �हणनच ू ू
कवी पाचपोळ िलिहतात, ‘हबं�न वासराले चाटते ज�हा गाय, 
ित�यामंदी िदसते मले त�हा माही माय'. बालकिवतांच ंफार मोठं 
दालन आई�या किवतांनी सम� झालेलं आहे. आईच ंअि�त�व ृ
हाच जीवनातला सवा�त मोठा आनंद असतो. ती असते ते�हा जातं 
गाण ंगातं, उखळात मसळ नाचतं आिण ती डो�यांआड झाली तर ु
जीव �याकळ होतो. माणसा�या आय�यात आई नसली तर �याची ू ु
'आईिवना िभकारी' अशी अव�था होते. हीच गो� मल दरावले तर ू ु
आईचीही होते. अथा�त दशेकाया�ला आिण कत��व गाजवायला ृ
गेले�या मलाचा िवरह कठ�याही आईला अिभमानाचा िदलासा ु ु
दणेाराच असतो. आई-मला�या व�सल ना�या�या अशा िकतीतरी ु
भावो�कट मराठी किवतांची बाग फलली आहे.ु

~*~
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१०. आई तझे दःख कणाला सांगशील : वीरा राठोड          १४६ु ुु
९. आई : लोकगीत             १४५

१५. राजहसं माझा िनजला : गोिवदंा�ज           १५५

१९. आई : यशवतं             १६३

२१. आई होती ते�हा : तकाराम धांडे           १६७ु

६. माझी आई : ल. िस. जाधव            १३९

३. सांग सांग र ेमला : ग. िद. माडगळकर           १३५ू
४. आई�या त�ारी : मंगेश पाडगावकर           १३७

१३. िनज िनज मा�या बाळा : द�            १५२

२३. माय : स. ग. पाचपोळ             १७२
२२. त कधी िदसली नाहीस : �योती लांजेवार          १६९ू

२५. नखरा : इंिदरा सतं             १७५

२०. �ेम�व�प आई : माधव �यिलयन           १६५ू

॥ आई�या क�वता ॥

१८. बाळ जातो दर दशेा : गोपीनाथ            १६२ू

८. आई : फ. मं. िशदं े             १४३ु

५. आईचा मार : साने ग�जी            १३८ु

२. आई आिण बाळ : ना. ग.ं िलमये            १३४

१४. अगंाईगीत : - भा. रा. तांबे            १५४

७. दािगना : सजंय चौधरी             १४१

१७. ितथ� माझी असणार नािह ंआई! : वा. गो. मायदवे          १६१

१२. समज मी झालो एक चा�याच ंफल : कसमा�ज          १५०ू ु ु

२४. घाल घाल िपगंा वा� या : क. ब. िनकंभ           १७४ृ ु

१. आई, थोर तझे उपकार : भा�कर दामोदर पाळंद े          १३३ु

११. कत�ता : िगरीश             १४८ृ

१६. आई आ�हां आठविशल ना? : िव. द. घाटे          १६०
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नीज न आली तर गीत �हणे ॥

१.आई, थोर तझे उपकार ु

आई, थोर तझे उपकार ॥ �० ॥ु ु

येई दखण� ते�हां मजला ॥ु
कोण करी उपचार ॥ ३ ॥

कोण कडेवर घेउिन िफरवी ॥
िच�� लोभ अपार ॥ ४ ॥

भा�कर दामोदर पाळंदे

वदत िवनोद,�  हांसत सोडी ॥

र�ण केल� फार ॥ ५ ॥

�ेम िजच� अिनवार ॥ २ ॥

कोण दधाची धार ॥ १ ॥ु

�यांिच िशविवल� वाढिवल� �वां ॥

बाळक दब�ळ होत� ते�हां ॥ु

थोर तझे उपकार  ॥ु

आहे मजवर भार ॥ ६ ॥

हा माझा अिधकार ॥ ८ ॥

�मरण त�या या �ढ ममतेच� ॥ु
होत� वारवंार ॥ ७ ॥

िन�य कराव� सा� तला म� ॥ु
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ना. ग.ं िलमये 

आई : पाय कशाला गडया तला?् ु

२. आई आ�ण बाळ

बाळ : त�याकले धावायाला !ु
आई : ग�डस हे हात कशाला?

बाळ : पापी �ाया तद गोल !ु

आई : कशास हे डोळे हसर?े
बाळ : क�दनी तद थेवायाला !ुु

आई : बर,े कशाला हे गाल?
बाळ : तदला ह�दकायास बर े!ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 135्

३. सांग सांग रे मला 
ग. िद. माडगळकर  ू

 
सांग मला र ेसांग मला, 
आई आणखी बाबा यातन, कोण आवडे अिधक तला? ू ु

आई आवडे अिधक मला ।

आई आवडे अिधक मला!

आवडती र ेवडील मला ।

कशीत घेता रा�ी आई, थंडी-वारा लागत नाही, ु

आवडती र ेवडील मला!

आई आवडे अिधक मला!

िमशा िचमक�या करती गदग�या, �यां�या अप�या गालाला! ु ु ु ु

आई सदंर कपडे िशवते, पावडर-ितट तीच लावतेु

गोिजरवाणी िदसते आई, परतं िभ�ी भागबाई,ु ू

त� हेत� हेचे खाऊ येती, बनवायाला सहज ितला ! 

मऊ सायीचे हात आईचे, सगधं  ितिचया पायाला ।ु

िनजता सगें बाबांजवळी, भते-रा�से पळती सगळीु

शि�वान िकती असती बाबा, थ�पड दते ी गर�याला।ु

िचगंम अन चॉकलेट तर, बाबा घेती र��याला ।्

आवडती र ेवडील मला ।

आई िदसते गोिजरवाणी, आई गाते सदंर गाणीु

घरात करते खाऊ आई, घरात�याला गमं त नाही

तीच सजिवते सदा मल�ना, �रबीन बांधन वेणीला ।ु ू
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रोज सकाळी नमन करावे, हात लावनी पायाला ।ू

धडा िशक र ेत बैलोबा, आईह�नही मोठे बाबाू

बाई �हणती माय पजावी, माणस ती ना असते दवेीु ू

आवडती र ेवडील मला ।

बाबांचा �म वरती राही, �यां�या पाया पडते आई ।

�हणन आया तयार होती, बाबांसगं े ल�नाला ।ू

आई आवडे अिधक मला ।

आवडती र ेवडील मला । 

बाबा येता िभऊनी जाई, सावरते ती पदराला ।

�या �रिबनीला पैसे पडती, ते तर बाबा िमळविन आणतीु
कणी न दतेी पैसा-िदडक�, घरात बस�या आईला ।ु
आवडती र ेवडील मला ।
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मंगेश पाडगावकर 

न सांगता ड�यातन िचवडा-लाड घेतले, ू ू
वेळ�या वेळी धवायला टाकावे क� नाही?ु

सगळीकडे प�तकं पहा पस�न ठेवलीत,ु

आघंोळ क�न आला आिण कपडे बदल�यावर 

झाकण लावन डबे नीट झाकावे क� नाही?ू

४. आई�या त�ारी 

घडया न घालता कपडे ितथेच टाकन गेला, ् ू

बटात�या मो�यांना वाईट वास येतोय,ु

िदलेलं काम नीट कराव ंक� नाही?

ितथेच टाकला टॉवेलाचा ओला ओला गोळा;
गिणता�या पेपराचे कालच माक�  कळले, 
एकण शभंर माका�पैक� िमळालेत सोळा !ू

सार�या अशा त�ारी करीत असते आई,

आपलं द�र �यवि�थत भराव ं क� नाही?

कोणािवषयी बोलते ती, काही कळतच नाही !
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५. आईचा मार

तज दःख होईल फार ।। आई ।। ु ु

घेिशल मके वारवंार ।। आई ।। ु

लाल त�या प�र ��ीखालीु

साने ग�जीु

आई! आई! त मज मार मार ू

चाबक उडवन र�ा उडवीू ू
मा�न मा�न मजला रडवी

लावी म�नयनांस धार ।। आई ।। 

�ेमसधेची गगंा भरलीु
िदसते गे अपरपंार ।। आई ।। 

मा�न मा�न तची रडिशलू
जवळी ओढन मजला घेिशल  ू

मांडीवरती मज बसविशल
हनवट ध�नी मज हसंविशलु

�ेमे तजला मी िबलगेनु

हरपेल मम दःखभार ।। आई ।। ु

आई, तझा मज �चतो मारु

तव अ�चें मजला �नान ू

�याह�न नािह दजे मज �यारु

मा�न करी उ�ार ।। आई ।।
मा�न मा�न तार
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असले तसले कर�याचे 

केरसणीची क�िन पजा ु ू

ल. िस. जाधव 

गमंत मा�या आईची
तीही घेते घरी िशकवणी
कठेच नसले�या पाठांचीु

िनयम सांगते खप नवे ू

६. माझी आई 

त�हा सांगतो िम�ांनो ु

पण कठेच नसते िलिहलेले ु
पालन कर�या �या िनयमांचे 

मगच अगंण झाडतसे 
जर केरसणीला लाथ लागलीु
�हणे पाया पड, ती ल�मी असे 

चलीसही पोता�न घेते ु

चलीस घासही दाखिवते ु

ते�हाच चल ती पेटवतेू
क�न झाला जरी सैपाक 

पालथी मांडी घाल नको ू

पालथे तर झोपच नये ू
थेट उताणे झोप नको ू

�हणते घडते अभ� उपटे 
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लाथ लागली चकन जरीु ू
कधी घर�या क�यासहीु

पाया पड �या क�या�याहीु
�हणे खंडोबाचा तो दवे असे 

आई जरी अडाणी माझी
माणसक�चे िनयम ितचे ु

‘सोता’ उपाशी राह�िनया 
घासातील घास ती दईे
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‘आई ग!ं त अगंठी का नाही घालत? ू

आई �हणाली,

सजंय चौधरी

सग�यांत मौ�यवान अगं ठी !’

‘आई ग!ं त माळ का नाही घालत? ू

‘बाळ, तच धर माझ ंबोटू

सो�याची... िपवळीध�म... गळाभर...’

‘बछडया, तच मार ग�याला घ� िमठी ् ू

अन धडधड दे् ू

मा�या बोटाभोवती.

त�या कोव�या हातांनीु

ती �हणाली,

आई �हणाली,

िह�याची... छान छान खडयाची.’्

हीच तर जगातली

तझ ंइवलं �दय... मा�या व�ावर. ु
यापे�ा मौ�यवान नाही बरं

७. दा�गना

लपेट तझी इवली नाचरी बोटंु

ती �हणाली,

दसरा कठला दािगना!’ुु
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िव�ा�या इितहासात नाही!’

ितनं धरलं आईच ंबोट बाळहातात

ओसडंत रािहले श� मोतीु
आई�या पाप�यांतन...ू
ित�या का�याभोर केसांवर.

आई �हणाली,

मारली घ� िमठी आई�या ग�याला

तेच दािगने �यावे िन सजावे.

एखाद ंझाड सज�याचं
दस�या झाडाची फलं माळनु ूु

एकही उदाहरण

‘आप�या आतन जे उगवन येतात ू ू
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आता नसली कठंच तरीही नाही �हणवत नाही. ु

िजवाच ंिजवालाच कळाव ंअस ंजाते दऊेन काही

फ. मं. िशदं ेु

सवा�त असते ते�हा जाणवत नाही

ज�ा पांगते पालं उठतात 
पोर�या जिमनीत उमाळे दाटतात
आई मनामनात तशीच जाते ठेवन काहीू

आई एक नाव असतं

८. आई 

घरात�या घरात गजबजलेलं गाव असतं !

आई असतो एक धागा 

घर उजळतं ते�हा ितच ंनसतं भान 
िवझन गेली अधंारात क� सैरावैरा धावायलाही कमी पडतं रानं !ू

वातीला उजेड दावणारी समईतली जागा 

िदसत काहीच नसलं डोळयांना तरी

माती मा� �याकळच ितची कधीच भागत नाही तहान ु
िपकं येतात जातात 

खोदत गेलो खोल खोल क� सापडतेच अतं:करणातली खाण 

याह�न का िनराळी असते आई?
ती घरात नाही तर मग कणाशी बोलतात गोठयात हबंरणा� या ु
गायी?
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सरतही नाही उरतही  नाही !

लेकराची माय असते 

दधाची साय असते ु
लंगडयाचा पाय असते 
धरणीची ठाय असते !

आई असते ज�माची िशदोरी 

नाव असतं

घरात�या घरात 
ग�बललेलं गाव असतं !

आई खरचं काय असते ?

वासराची गाय असते 

आई एक 

नसते ते�हा 
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९. आई 
(साने ग�जी यांनी सकंिलत केलेले लोकगीत)ु

हे ग कोण मोजती वाळवटंातील कण

फलाम�ये फल फल शोभते कमळाचे ु ू ू

िकती ओ�यांम�ये गाऊ मी ग माउलीचे ऋण 

तळहाताचा पाळणा ने�ीचा केला िदवा

माउली असावी िपलांपाखरांना 

आई�या �ेमाचे माप नाही

मलांवासरांना ससंारातु

चोचीने �यांना चारा भरिवते
माऊली असावी रानी�या पाखरांना 

माउली असावी गोठया�या वासराला ्

फलाम�ये फल फल ह�गंावे जाईचे ु ू ू
सख भोगावे आईचे बाळपणी ु

माउलीचे क� कठे र ेफेड दवेा? ु ू

अगं चाटायला पा�हावोनी

पाऊस शेताला माशाला ते पाणी 
तशी असावी जननी ता�हे बाळा
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जनावरावानी बडवलं तलाु

ग�यात लोढणं

छातीभ�न येईपय�त !

(मळ बजंारा किवतेचा मराठी अनवाद : िवनायक पवार)ू ु

नीज लाग दईेना रा�ंिदनीू

काळीज कधीच उघडलं नाहीस

त�या डो�याच ंझरणार ंपाणीु

अन पायाला पायखटी घालन् ु ू

आसवांचा बांध फटला तरीु

पण िदला नाहीस शाप कधी

त�या साताज�मा�या सोब�याने;ु

पा�या पावसात जीव मठीतु

�या ढावलोतन बोलत राहतेसू

रा� रा� जागलीस

�यात लपव�या आहेस अशा िक�येक रा�ी

डो�यां�या धारलेा बांध घातलास

तझे दःख कणाला सांगशीलु ु ु

ते�हा गायी गरचं होते ु

वीरा राठोड 

याडी तझ ंकाळीज आहे तरी िकती मोठं !ु

गाय होऊन ओरडलीस

झोपेत �व�नातही िकती करशील हळहळ

पोटात घालन लेकर ंबाळंू

गायी गरां�या गोठया दावणीला; ्ु

तझे गणगोत सगे सोयर े!ु

१०. आई 
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याडी, तच तर सांगायचीसू

बघ त लावले�या रोपाला फलं येताहेत ू ु

रा� जाईल िनघन, दःख होईल िनतळू ु

ही पाखर ंतझीच गाणी गाताहेत !ु

उजेडाची जीत होईल
वीरार,े ख�याचीच रीत होईल
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िग�रश

डा� तराच� वच शांतवी कपाळ. २ृ ू

कणा ग�रबाचा तळमळे िबचारा;ु

सेिवकेचा आधार एक हात! १ 

११. कत�ता ृ

[ िदडंी ] 
पोर खाटेवर म�य�याच दारा ृ ु

दर आई रिहली कोकणांत,ू

ताप �यान� भरतांच तडफडाव�;
पांखरान� एकल� फडफडाव�
हळ ग�जारी सेिवका दयाळ;ू ू

हाय! लागे तो घळघळां  रडाया! ३

आिण �यान� पिशल�च डा� तराला- ु
“अतां दादा, मरणार काय मी हो?”

कधी �याने �याव� न मळ� अ�न,ु
कठ� डोळे लावन बसे िख�न;ु ू

एक िदन तो �याकळ फार झाला ू

�दय हलनी डोळयांत उभ� पाणी,ु

प�हां ग�जा�न शांतवन जाई.ु ू

आिण डा� तर येतांच ग�जराया ;

तरी डा� तरची वद ेक�ण वाणी;

त�च लागे अ�ची धार वाह�! ४ ु

दोन गो�ी सांगन धीर दईेू
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आिण पिशल� लोचन� डा� तरान�. ८ ु

अतां बाळाला ट�चणार, त�च 

झण� डोळे िफरिवले बाळकान� 

हळच बोलावी बाळ डा� तराला ु
सोसवेना जीवास अतां ताण 

तोिह धमा��मा धांवनीच आला ६ु

“नको आतां! उपकार फार झाल�!
वद ेवासन पांख�ं दीन च�च- ु

रा� अधंारी माजली भयाण 

भीत...दादा...मरणास...मळ�...नाह�!ु
त...�ही...आई...!!” बोलला पढ� नाह�!ु ु

त�ही मजला िकित...गोड...वागिवल�! ७ु
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चा�या�या सावलीतनू

मी हळच उघडीन मा�या पाक�या ू

१२. चाफा 

आिण बघत राहीन त�याकडेु

मी उ�र दणेार नाही काहीच,

आिण नाचत रािहलो न�या पानांवर, 

रव��नाथ टागोर
(अनवाद : कसमा�ज)ु ु ु

सहज गमतीने,

फललो �या झाडा�या उंच फांदीवर ु

तर आई, त मला ओळखशील का? ू

‘बाळ कठे आहेस?’ त हाक मारशील ु ू

�हाणीघरातन त बाहेर पडशीलू ू
ओले केस खां�ावरती पस�न

पण तो माझा आहे

हासत बसेन फ� �वत:शीच,

हे तला कळणारच नाहीु

समज, मी झालो एक चा�याच ं फल ू

हासत रािहलो वा�यावर

त काम करीत असतानाू

पजा-�ाथ�ना कर�यासाठी,ू
त जाशील पलीकड�या अगंणात ू

ते�हा तला येईल एका फलाचा सवास ु ु ु
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त�या केसांवर आिण मांडीवर,ु

त�या हातातील प�तका�याु ु

दपार�या जेवणानंतरु

त गाय��या गोठयात जायला िनघशील्ू

िखडक�जवळ बसन त रामायण वाचशील, ू ू
पडेल या झाडाची छाया

ते�हा मीही टाक�न माझी िचमकली सावली ु

वाच�या पानांवर,

क� ही सावली त�याु
छोटया बाळाची आहे्

पण तला कळणारच नाहीु

स�ंयाकाळ उलट�यावर हातात िदवा घेऊन 

ते�हा मी एकदम जिमनीवर उडी घेईन
आिण प�हा होऊन तझा िचमकला बाळ, ु ु ु

त िवचारशील, ‘लबाडा,ू
कठे गेला होतास इतका वेळ?’ु
मी �हणेन, ‘मी तलाु
सांगणारच नाही.’

 
 

तला �हणेन, ‘आई, मला एखादी गो� सांग’ ु
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१३. नीज नीज मा�या बाळा 
द� 

 
बा नीज गडे, नीज गडे लिडवाळा!

हा सर धरी मा�या या गीताला ू

िनज नीज मा�या बाळा � ु

िनज नीज मा�या बाळा! २ 

कर कर वाजे फार 

रिव गेला र,े सोडिन आकाशाला ु
धन जैसे दभा��याला.ु

मम आशा जेवी अनेक, 

गणगोत जसे अपणाला. १

प�र अतंी िनराश होती;

बघ थकिन कसा िनजला हा इहलोक ु

�यांमधनी �या दाखिवती जगताला ु

हे द:खाने क�ह�िन कथी लोकांला ु

दा�र�य आपले बाळा. ु

कण शोधायाते िफरती, 

दा�र�य आपले बाळा. ु
वाहतो फट�तनी वारा;ु

बह� िदवसां�या ज�या कडा�या िभतं ी, ु ु

तज नीज �हणे सकमारा!ू ु ु

खडबड हे उंिदर क�रती,

लवक�र हेही सोिडतील सदनाला, 

कजनी �यां भ�के पडती.ु ु

हे कळक�चे जीण� मोडके दार 

अधंार वसे च�िहकडे गगनांत, ग�रबा�या जेवी मनात. 

सकवीतो अ�धारा;ु ू
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िद�वसना फािडल कोण?

िनज नीज मा�या बाळा! ३ 

दवैाने नाही पडले, 

काळजी पढे दवेाला!ु
तोवरती त झोप घेत जा बाळा; ू

ज�वरती या कड�त रािहलं �ाण, ु
त�व�र तज सगंोपीन;ु
तदनंतरची क�ं नको त िचतंा;ू

ज�वरती हे जीण� झ�पडे अपले ु

नारायण तजला �ाता. ु
दा�र�या चो�रल कोण?
आकाशा पािडल को?

�ैलो�यपती आतां �ाता तजला!ु

तज ज�म िदला, साथ�क नाही केले, ु

या दािह िदशा व� तला सकमारा;ु ु ु

िभ�ेिवण धदंा नाही. 

धन अ�य तेच िजवाला,

धन दा�र�याची रास;

तज �ान नसे अ�ानािवण काही; ु

भाव� भज दीनदयाळा,

िनज नीज मा�या बाळा! ४ 
मग रि�ल तो क�णासागर तजला, ु

तज कोिण नसे, छाया तज आकाश;ु ु

त�र सोडं नको स�याला, ु

 

तज कांही न मी ठेवीले.ु

गह िनज�न रान� थारा;ृ
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१४. अंगाईगीत

जो जो जो जो रे
घरटी ती - फां�ांमधनी झलती. ु ु
िनजले िचउकाऊ!
िनजवीती - झळका झळझळ गाती. ु ु ु

भा. रा. तांबे 

िनजला चांदोबा!

लिडवाळा - �णझण घगंरवाळाु ू ु ु
पायी वाजिवशी

रा� िकती - चढली काळी भवती!
आला बागलबोवा!ु

कशी बाळा - झोप िशवेना डोळा? 
िनज र ेिनज बाळा! 

गाणी िकती गाऊ?

िनजली गोठयात!्

आप�या िपजं �यातु
र ेछिब�या - राघ मैना िनज�या ू

या वेळी - िनजली झाडे वेली!

ह�मा ही - द द दउेनी पाहीू ू
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मग �दय बिधरची झाल�। अित द:ख िथजिव िच�ाला ु
होउनी कळस शोकाचा । �म ित�या मानस� बसला 

िनज िच� िच�नयनांला,

त� ित�या िजवाच� फल!ू

मांडीवर मेल� मल । तो �दया ध�का बसला ू

ह� िच� िदसे डोळयांला!

मांडीवर होत मलल!ू

मग रडिन वद ेती सकलां। ‘राजहसं माझा िनजला!’ ३ ु

जन चार भ�वती जमले। मत बाळा उचलायाला ृ

ह� कण� कणा सांगाव�! ु ु

त� िच� िदसे िच�ाला!

वाटतची होत� ितजला। ‘राजहसं माझा िनजला!’ २ 

आई�या बाळा ठाव�!

मग ऐकाव� या बोला । ‘राजहसं माझा िनजला!’ १

त�र शोक�  पडनी भल-ु ू

�ेमा�या गांवा जाव�-

तो काळ नाथिनधनाचा। हतभािग मना आठवला 
तो �सगं पिहला तसला। हा दसरा आता असला!ु

गोिवदंा�ज 

[ पितिनधनानंतर अ�पावध�तच बापडीवर एकल�या एक मलाच� िनधन ु ु
पाह�याचा �सगं आ�यावर असा �म होणार नाही ? ] 

त� �दय कस� आईच� । मी उगाच सांगत नाह�!

ह� कोण बोलल� बोला ? ‘राजहसं माझा िनजला!’ � ु

दद�वनगा�या िशखर� । नविवधवा द:खी आई ु ु

जे आनंदहे� रडत� । द:खांत कस� त� होई-ु

१५. राजहंस माझा िनजला 
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िहरकणीस आतां टपलां!

लपवीन! एकची मजला! ‘राजहसं माझा िनजला!’ ५

आध�च झ�प �या नाह�। खेळाचा एकच चाळा! 

वाजव ंनका पाऊल!ू

क�ं नका गलबला अगद�। लागली झ�प मम बाळा! 

जागतांच वा� यासरसा। खेळाचा घेइल आळा! 

मग झ�पायाचा कठला! ‘राजहसं माझा िनजला!’ ४ु

जा! नका उठव ंवे�हाळा। मी ओळखत� हो सकलां!ु
डोळयाला लागे डोळा। कां त�च भोवत� जमलां?
ह� दध जरासा �याला। आतांसा कोठ�  िनजला!ू

तो िहराच ते�हां नेला! 

लागेल तया चाह�ल!

प�र िजवापिलकडे याला- 

कां असल� भलत� सलत�। बोलतां अमंगळ याला?
छबकडयाव�िन मा�या या। ओवंाळिन टािकन सकलां!ु

झ�पेचा हलका फल!ू

घेत� मी पदराखाल�। पाह�चं नका लिडवाळा! 
मी गरीब िकितही असल�

बोलण� त�र ह� असल�-
खपणार नािह ंहो मजला। ‘राजहसं माझा िनजला!’ ६

ह� अस�च सांगिन माग�। नेलात िजवाचा राजा ु
दािवलािह िफ�नी नाह�। नािहतं का त�हां लाजा?ु
�यावयास आतां आलां। राजहसं राजस माझा! 
हा असा कसा द�ावा? ु
कोण�या जि�मंचा दावा?

ज�र कपाळ माझ� फटल�ु

कां उिगच गळा कापावा-
पाह�नी ग�रब कोणाला। ‘राजहसं माझा िनजला!’ ७ 
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म� िदले तया काढोनी,

नयनां�या िशपंांमधनी;ु

क� म�या समाधानाचे!ु

�या तरगंलहर�वरत�। राजहसं पोहत राही
सारखा पोह�नी दमला। मग मला भकेला बाही!ु

अ�चें मौि�कसमणी,ू ु

इतक� िह कळे न कणाला-। राजहसं माझा िनजला! ९ ु ु

ही अखंड या अ�चं ी। वैजयिंत मोहनमाळा। ू

तो चोराया का आलां?

मो�यांचा चारा असला। राजहसं खाउिन िनजला! १०

द�ैयाह�िन द�ैयिच झालां! राजहसं माझा िनजला! ११ 

�दयाच� क�दण याला!
कौ�तभ हा माळेमधला!ु

ते वैकंठे�र गेले। पिद ं�यां�या अपा�याला ु

मी क�रत अस� के�हांची। ध�िनयां उराश� बाळा 

या मा�या मानसरस�। सारख� �ेमजल वाही

हे काळे करळे केश। खेळतात डो�यावरत�ु
ही ��ी पहा मम वदन�। नेहम� अशी ही असती
ह� तेज अशा र�नांच�। झाल� का आहे कमती?
कानांत नाचती डल,ू
त�डावर हसंर ेफल,ू
जीवाची घालिन झल-ु ू
मी असाच झांिकन याला। राजहसं माझा िनजला! ८

या अ�या� उघडया त�ड�। बाळ काय बोलत नाह�?
या अ�या� उघडया नयन�। बाळ काय पाहत नाह�?

अथ� या अशा हसं�याचां मज माझा कळतो बाई!
ह� हस� मखावर नाचे!ु
जण ंबोल द�धपानाचे!ु ु
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ह� सव��वाच� फल। �या भवंती झालां गोळा ू

मजवरत� पाडायाची,

सख खपे काय डोळयांला? राजहसं माझा िनजला! १३ ु ु

क� ह�ही कळेना मजला। राजहसं माझा िनजला! १४ 

नाह�च क�पना �याची

तो दहे खांच दगडांत-छे:। नको नको ग बाई!

झांिकन मी बाळ असाच,

जा! जाउिन सांगा काळा। राजहसं माझा िनजला! १५ 

ह� अस� जाहले �हणतां। त�र दवेािच िनजला कां हो? 
ज�र िनद�य होउिन िनजला। आळवीन फोडिन टाहो ु

ही क� हाड आकाशाची,ु
क� असा पोटाचा गोळा। पोटांतिच दवेा राहो!

ज�र दत यमाचे आले। लाड�याच या �यायाला ू
�ते िन�र असले त�रही। भलतील पाह�नी याला ु

�दयाच� होउिन पािण। लागतील चबंायाला ु

हा तमचा कावा सगळा! राजहसं माझा िनजला! १२ु

मी मका असा घेतांना-ु
हा पहा-प�हां हसंला ना?ु
कां अशा िफरिवतां माना?

मी बघत�-किधचंा आहे। �यावरत� तमचा डोळा!ु
एकदां करावा �याचा वादान� चोळामोळा!
सवा��या मिनंचा लाहो,
हाच ना? �प� बोला हो, 
मी इतक� वेडी का हो- 

ज�र होउं नये त� झाल�। त�र सोडणार या नाह�! 
पाळणािह �तओ �याला। �ेम� ज�र िनजवी आई!

�दयाची खणनी खांच,ु

द:खांचे फ�र साज!ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 159्

त�र नाह� मी �ायची। या िजवा�या िजवाला!

जा! करा आपल� काळ� !ु
माझेही दमले डोळे!
�ाणांच� पस�िन जाळ�-
मी िनजत� घेउिन याला! राजहसं माझा िनजला! १६

सांगनी अस� सकलांश�। मत बाळ उराश� ध�नीु ृ

सारख� गाउनी गाण�। िनजवीन क�पवर याला!

त�मख� �वमख ठेवोनी। चिंबल� एकदां िफ�नीु ु ु
पािहल� नीट िनरखोनी। झिण ंतीही गेली िनजनी! ु

ज�र काळाचाही काळ। बाळाला �याया आला!

मग प�हां कध� ती उठली,ु
जाणीव कणा ही कठली?ु ु
प�र मित या ��� हटली-
“बोलेल कोण या बोला। राजहसं माझा िनजला!” १७

दमदमत� �थळ त� अजनी,ुु ु

मग माताप�ांव�र �या। त� गािळित कोमल पान�ु

दशिदशा दगडही कढती। मन दभगंनी शोकान�ुु

�या ए�च क�णागान�,
जा जाउिन ऐका कान�!
ऐकाल याच बोलाला। “राजहसं माझा िनजला!” १८ 

ढािळती लता िनज समन�। पशपि�िह रडती गान�ु ु
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प�र जीवनरस सदा वािहले, 

बालपणांितल तरल क�पना,

समरस झा�या तव चरणां. ॥४॥ 

माते! तव मंगल �नाना. ॥३॥

दहे त�या कारण� पडोत, ु
घड�या असितल चका घडोत, ु

प�हां समाधी घेतांना, ॥�.॥ु ु

प�र श�ाचा �काश अपरा,ु ु

�वातं�या�या िहमालयाव�र 

जगतांना वा मरतांना! ॥५॥ 

ढािळयल� मग अ�नं ा. ॥२॥ू

ता��यांितल �ेम-वासना,

तोिह न िदसला नयनांना. ॥१॥

आई! आ�हां आठविशल ना 

दते व�िचला ज�मिह सारा,

�वजनांचे उपहास सािहले,

आई! ल�जा तझी झांिकली,ु

 १६. आई आ�हां आठव�शल ना? 

अधंारामिध ंखडा पहारा, 

िव. द. घाटे 

जीण� िचरगट� य�न� आिणल�,ु

हाय! परी त� अपर� झाल�ु

पर�यांचेही �लेश भोिगले,

वाध��यांितल धम�भावना 

�ाण त�या पजन� रमोतु ू
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वा. गो. मायदवे 

धम चालिनयां लोटली बहार ू ु

१७. ितथ� माझी असणार ना�ह 
आई!

िवटीदांडचा खेळ मजेदार ू

गगं झालेला बाळ खेळ�यांत ु
एक बाई मोटर�तिन पहात १ु

बघाया �या गटगिटत बालकास ु ु
झण� थांबिव आप�या  मोटरीस ु
त�च मलगा मोटरीवर चढन ु ू
�हणे ‘गाडी कां िदली थांबवन?’ २ू

‘तला �याया ही थांबिवली पाह�ु
झण� बाबांना िवचा�न येई’ ं
‘आइ �हणते, बाबांस असे नेल�
वरी दवेान� �यांस बोलवील�.’ ३

‘बर,�  जाउिनयां कोट तझा आण’ु
‘आइ आहे िशवणार हो अजन.’ू
‘बर,े चल तं ऐसाच मोटरीत ू
घरी अम�या दईेन तला कोट. ४ु ु

खेळ , खाऊ दईेन ितथ� राह�’

‘ितथ� माझी असणार नािह ंआई!’ ५ 

बाळ उतर ेमोटरीव�नीही.
‘घरी अम�या कां सांग येत नाह�?’ु
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�व�नी तलाच पाहीलु
बाळ जातो दर दशेा, येऊन उमाळा ू

िच� ितचे िपलापाशी
उंच भरारी घेवन, घार िहडंते आकाशीु

बाळा, त�याकडे माझा, जीव तसाच लागेल ु

लावी पदर डो�याला!

नको जाऊ आतां बाळा, कणा बाहेर भेटायाु
िकती िशणीवसी काया 

नाही मायेचे माणस. ू

आज सकाळपासनू

कांही रािहल मागन. ू

१८. बाळ जातो दर देशा ू
गोपीनाथ 

मा�या लाड�या लेकाला.  
आणा ताजा भाजीपाला 

डो�यांचे ना खळे पाणी. 

आणा दध िजनसा न�या, ू

हात लागेना कामाला, वि� होय वेडयावाणी ृ ्

वा�यासारखी धावते, वेळ भराभरा कशी!
गाडी थांबेल दाराशी 

प� धाड वेळोवेळी, जप आप�या जीवासु

बाळ जातो दर दशेा, मन गेले वेडावनूू

�या�या आवडीचे चार, क� पदाथ� सदंरु
कांही दऊे बरोबर. 
�याचे बघा ठेिवले कां, नीट सामान बांधनू
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चारा मखी िपलां�या । िचमणी हळच दईेु ू

ते बोल येित कानी । ’आ�हास नािह आई’

दभा��य यािवना का ? । आ�हास नाही आईु

पाह�न अतंरा�मा । �याकळ मा� होई !ू

सांगेल ना �हणाया । आ�हा ’शभ ं करोित’ु
ताईस या कशाची । जाणीव काही नाही
�या सान बािलकेला । समजे न यात काही

ती हाक येइ कानी । मज होय शोककारी

वा�स�य हे पशचं े । मी रोज रोज पाहीू
गोठयात वासरांना । या चाटतात गाई्

उ�या तशा मखा�या । धावेल चबंना ती् ु ु

�वामी ित�ही जगाचा । आईिवना िभकारी.

यशवतं 
१९. आई

त�यािवना न कोणी । लावील सांजवातीू

ऐकिन घे परतं । ’आ�हास नािह आई’ू ू

आई ! त�याच ठायी । साम�य� नंिदनीचेु
माहेर मंगलाचे । अ�ैत तापसांचे

वा�स�य माउलीचे । आ�हा जगात नाही

ही �यनता सखाची । िच�ा सदा िवदारीू ु

शाळेतनी घराला । येता धरील पोटीु
काढन ठेवलेला । घालील घास ओठीू

आई !’ �हणोनी कोणी । आईस हाक मारी

कोणी त�यािवना गे । का �ा करील गो�ी ?ु

पाणी तरारताना । ने�ात बावर ेही

आई कणा �हण मी ? । आई घरी न दारी !ु ू
नोहेच हाक माते । मारी कणी कठारीु ु

सांगे तसे मलीना । ’आ�हास नािह आई’ु



164 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

गफंिन पव�जां�या । मी गाइले गणालाु ू ू ु

ने�ात तेज नाचे । �या शांत चिं�केचे
वा�स�य गाढ पोटी । �या मेघमंडळाचे

गांभीय� सागराचे । औदाय� या धरचेे

वा�स�य या गणांचे । आई त�यात साचेु ु

पचंारती जनांची । ना तोषवी मनाला

येशील त घराला । परतन केधवा गे !ू ू

कत��य माउलीचे । कर�यास येइ वेगे

सा�या सभाजनांनी । या वािनले कतीलाृ

�सणार मी न आता । ज�र बोलशील रागे
ये रागवावयाही । प�र येइ येइ वेगे 

या �यनतेमळे ही । मज �या�य प�पमालाू ु ु

दवड नको घडीला । ये ये िनघन वेगेू ू

 

हे गतंले िजवाचे । पायी त�याच धागेु ु

आई ! करावया त । नाहीस कौतकालाू ु

प�र जीव बालकाचा । तव कौतका भकेलाु ु
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माधव �यिलयन ू
 
�ेम�व�प आई । वा�स�यिसधं आई । ू

२०. �ेम�व�प आई 

बोलाव तज आता मी कोण�या उपायी ? ू ू

त माय, लेक� मी; त गाय, वास� मी; ू ू

गेली दरी यशोदा टाकिन येथ का�हा, ूु
अन रािहला कधीचा ता�हा ितचा भका ना? ् ु

ताटातटी जहाली, आता कसे क� मी? ु

सार ेिमळे परतं आई प�हां न भेटे,ू ु
तेणे िचताच िच�ी मा�या अखंड पेटे. 

जाया सती िशर ेजी आगीत, शांत राहे; 

नाही जगात झाली आबाळ या जीवाची, 

िच�ी तझी �मरनेा काहीच �परखेा, ु

�नै�य� �या सतीचे त दािवलेस माते,ू

ता��ास दर ठेवी - पा�हा तरीिह वाहे - ू

आईिवणे परी मी हा पोरकाच राही. 

तझी उणीव िच�ी आई, तरीिह जाची. ू

अ��य ���भचे सामी�य साध�याते. ू

िव�ाधन�ित�ा लाभे मला आता ही, 

आई हवी �हणनी सोडी न जीव हेका. ू
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अ�य� अ�धारा क� तीथ��प ओती । ु

कैलास सोडनी ये उ�केसमान वेगे.ू

ही भक पोर�याची होई न शांत आई ू
पाह�िनया द�यांचे वा�स�य लोचनांही ु

वाटे इथिन जावे, त�यापढे िनजावे  ू ू ु
ने�ी त�या हसावे, िच�ी त�या ठसावे ! ु ु

िकंवा िवदहे आ�मा तझा िफर ेसभ�ती, ू

व�ी त�या परी हे के�हा ि�थरले डोके, ु

आई त�या िवयोगे ��ांड आठवे गे । ु

दईेल शांतवाया ���पदं मंद झोके?

घे ज�म त िफ�नी, येईन मीिह पोटी, ू
खोटी ठरो न दवेा, ही एक आस मोठी ।
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आई होती ते�हा जातं गाण ंगायाचं

२१. आई होती ते�हा
तकाराम धांडेु

छतापय�त उडया मारायच.ं
दारात तळस छान डलायची. ु ु
स�काळी स�काळी मोग� याची 
फलं फलायची.ु ु
माजघराची धरकट मळकट ु

उखळाम�ये नाचताना मसळ ु

अगंणात िचम�यांचे थवे उतरायचे, 
अगंणही �यां�यासाठी पाय पस�न 
ऐसपैस बसायच.ं 

िखडक�ही गोड हसायची.

थकलेलं चकार िचमण�च ंबाळ ु
द�नच टक टक आईकडे पहायच,ंु ू ु ूु
आईनं कौतकानं �या�याकडे पािहलं क�,ु
�या�या पखंात बळ यायच.ं

िप�ल भर�कन उडायच.ंू ू
आई गळयातली झोळी 

खदकन  हस�यासारखं्ु

पाठीवर भ�कम बांधायची.
तरीही झोळीत�या मला 
ती पोटावर दो�ही हातांनी साव�न धरायची.
अशावेळी र��यातला काटाही
ती हळवारपणे बाजला सारायची,ू ू

मातेच ंअन  मातीच ंछान जमायचं्

मला कडेवर घेऊन पा�याला जायची
पाठीवर बांधन शेतात काम करायची.ू
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डबडबले�या ने�ांनी शेतात बांधावर 

िदवसभर �या एकमेक�शी िहतगज कराय�या.ु

ितच ंसपंण� आईपण लेक� सनां�या ओटीत घालन ू ु ू

ित�या पाठमो� या आकतीवर ि�थरावली.ृ

आई काम करायची.

त�या कानात काय सांगायची?”ु

आता मी आई�या आठवण�नी �याकळ होतो.ू

शेवटी मातीलाच िवचारतो,
कडामेरांनी आईला शोधतो 

ती �वग�धामया�ेला िनघन गेली. ू

“माते’ मला पाठीवर घेऊन 

ते�हा खर ंसांग,

शेवटी आईने येथली आवराआवर केली

ते�हा चारीधामांची नजरही �णभर 

“ितच ंएकच �हणण ंअसायच ं बाळ,
ते�हा माती माते�या मायाळपणे �हणते, ू

 

ते�हा शेतातील माती�या बांधावर बसतो

�यांच ंबोलण ंमा� कणालाच नाही समजायच.ंु

मा�यानंतर मा�या बाळाला सांभाळ!”  
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त िदसलीस मला. ू

पातीमागन पात चालतानाू

२२. त कधी िदसल� नाहीसू

न�याको�या जरीकाठी इरकली लगडयात्ु

पोटात�या कळवळ�या आतडयांना थोपिवत ्

रबरा�या वाहणाही पिह�या नाही त�या पायात. ु

तलावाला बांध घालताना 
रोजगार हमी योजनेत राबराब राबताना

रखरख�या उ�हात पावलं भाजीत

पायाला पालव ंबांधन दडदड धावत येणा�या ू ु ुु ु

तहान�या कोरडया ओठांनी ्

डो�यांत आसवांचा पावसाळा 
ज�मभर जाळतो उ�हाळा

त कधी िदसली नाहीसू

डोईवरचा सय� खाली उतरतानाू

त िदसलीस मला. ू

कापस वेचन ओटीत ठेिवतू ू

�योती लांजेवार 

पत�याची माळ ग�यात, गोठ-पाट�या हातात ु

पोटची माया बाभळीला टांगनू

त िदसलीस मला.ू

नागडया लेकाचा घामेजलेला मका घेताना् ु

िच�यािप�यांचे भिव�य घडिवताना

र�ताद��ती�या कामावर डांबराचे िपपे वाहताना ु
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चार कडां�या �व�नासाठी ु

गभा�र पावलं सांभाळन ठेवतानाू

गद��या वाटेव�न पाटी तोलतांना
ल�रला पदर अगंभर लपेटन अ� झाकतांना ू ू
कणी केली वाकडी नजरु

त िदसलीस मला. ू
तर- भर चौकात पाद�ाण हाती घेतांना 

भ�य इमारती�या चैलीवर 

िसम�ट रतेीचा मलबा डोईवर भरभ�न वाहताना 
त िदसलीस मला.ू

तेल-मीठ आणताना

‘खाय खाय बापा, पण इ�कोलात जाय’ �हणताना - 

मा�या हातच ंघमेलं सट दजेो’ �हणतांनाु ु

घरटया�या ओढीनं पावलं तझी् ु
दहेा�या काट�या... ससं ाराचा जाळ 
सावकाराच ंदणे.ं.. नांगराचा फाळ
अध�पोटी तझी सांजसकाळु
तरीही फकटच ंनाका�न �वािभमान जपतांना ु

स�ंयाकाळी पदराची गाठ बांधनू

त िदसलीस मला. ू

पाच पैशाच ंनाण ंलेका�या हातात दऊेन 

‘त तरी िसकन आबेंडकरावानी होजे बापा ू ू

त िदसलीस मला. ू

पाळ�यातली कोवळी माया पदराखाली घेत 
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लागमाच�म�ये पढेच चालनँ ु ू
‘नामांतर झालेच पािहजे’ �हणतांना,
पोिलसी दडंका हातावर झेलनु ू
ताठ मानेने कारागहात जातांना ृ
एकलता एक पोटचा गोळाु
गोळीबारात शहीद झालेला पाह�न

ज�माचे चीज झाले,’ �हणतांना
‘अर,े त भीमासाठी मेलासू

मरणास�न ��णालयात शेवट�या घटका मोजताना 

अस ंपोलीस अिधका�याला ठणकावन सांगताना ू

त िदसलीस मला. ू

‘दोनचार अ�ते लई भलं होतं’

कागदाकाचा वेचन वेचन जमवलेला पैसा ू ू

शेवटचा जयभीम घेतांना 

दी�ाभमीला दान करीत ू

न�याको�या जरीकाठी इरकली लगाडयात. ्ु

बाबा�या नावासाठी लढा र,े’ �हणत
‘एको�याने जगा र,े �मारक करा र,े

त कधीच िदसली नाहीसू

त िदसलीस मला. ू
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२३. माय
स. ग. पाचपोळ

माय �हने त�हाले माया गयाची हाये आन ु

इच काटयालेबी ितचा मोजत न�हता पाय ्ू

दा� िपऊन रोज मायले मार ेमाहा बाप 

पीठामंदी पाणी घालन मले पाजत जायू

कसाया�या दावनीले बांधली जसी गाय

पायात नसे वहान साधी िहडें अनवानी

बस झालं िश�शन याच,ं  घेऊ द ेहाती �मनं 

ित�यामंदी िदसते मले त�हा माही माय

आयाबाया सांगतात क� मी होतो ज�हा ता�हा 

थरथर कापे माय त�हा लागे ितले धाप

स�ीमंदी ज�हा मी येत होतो घरी ु
उसनं पासनं आणन खाऊ घाले नानापरी ू
क� नको घाई �हणे पोटभर खाय

भ�न येतं डोयात ित�या तापी पना�मायू

दकाया�या साली मायचा आटला होता पा�हा ु

िशकनशानी कठं मोठा सायेब होनार हाय ू ु

फनकाटया येचायले माय जाये रानी्

हबं�न वासराले चाटते ज�हा गाय

बाप माहा रोज लावे माय�या माग ंटमनं ु

भलतं सलतं सांगन �याचे भ� नका कान ू
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�हने क�हा िदसन सांग मले राजा तही रानी ु
बोलता बोलता एकदा ित�या डोयात आलं पानी 

या डोयानं पाहीन र ेमी दधावरची साय ु

प�हा एकदा ज�म �यावा माय त�या पोटी ु ु
�हणन वाटते मले तही भरावी सखानं ओटी ू ु ु

अन ठेवावे माय घ� ध�न तहे पाय. ् ु
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२४. घाल घाल �पगा वा-या 
क. ब. िनक�ब  ृ ु

घाल घाल िपगंा वा�या, मा�या परसात 

“सखी आहे पोर''- सांग आई�या कानात ु

माहेरी जा, सवासाची कर बरसात !ु

'' आई, भाऊसाठी परी मन खंतावतं !

 िवसरली का ग,ं  भाद�यात वस� झालं, 

का�या किपलेची नंदा खोडकर फार, 
ह�गंह�गंिनया करी कशी ग, बेजार !ु

च�ंकळेचा ग, शेव, ओलािचबं  होतो. 

परसात पा�रजातकाचा सडा पडे,
कधी फलं वेचायला नेशील त गडे?ु ू

किपले�या दधावर मऊ दाट सायु

िफ�न- िफ�न सय येई, जीव वेडावतो 

माया मा�यावर दाट जशी तझी, माय ! '’ु

 आले भ�न डोळे प�हा गळा िन दाटला ु

माहेरी�या सखाला ग, मन आचवलं. ु

माउली�या भेटीमाठी जीव �याकळला ! ू
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‘नख� यासाठी भारीच छळते.’
आई प�हा सांगत सटते,ु ु

रागावणे िन समजावणे 

केस कसे ठेवायचे ?

आईबरोबर बाहेर जाणे

मॅ�सी क� झगा?
पट क� पजंाबी?ँ

बट क� चपला ?ू

आप�या ह�ाने काय होते,

पायांत काय घालायचे ?
मोकळेच क� साख�या?

त�ड मा� रडवे िदसते. 

आईचाच ह� परवन टाकते. ु ू

अगंात काय घालायचे?

�हणजे �सणे िन फगणेु

�कट� क� घागरा ?

मोकळेच क� वे�या ?

गजरा क� �रब�या ?

इंिदरा सतं
२५. नखरा 

शेपटी क� श�डया ?्

�लीपर क� सडला ?ँ

तासभर �सते, फगतेु
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शाळा स� झाली क� मल मोठं होऊ लागतं. �याला समज ु ू
येऊ लागते. ते �वत: िवचार करायला लागते. क�पने�या जगात 
उड-बागड लागते. िभतंी�या आिण िबनिभतंी�या शाळेत नवे धडे ू ू
िगरव लागते. एवढीशी पाटी �याला धाक दाखव लागते, आिण ू ू
प�तकातली एखादी अळीही परी होऊन उड लागते. गिणताचा ु ू
पेपर असला तर 'पोटात कळ येऊ द'े असा वेडा िवचारही करते 
आिण क�पनेने �वत:च मा�तर बनन छडी मार�याची हौसही ू
भागवन घेते. शाळे�या सोबतीने वाढणा� या मलां�या अशा नाना ू ु
लीळा किवते�या या 'धळपाटी'वर तेवढयाच खेळकरपणाने ्ू
रखेाटले�या िदसतील.

~*~

॥ धळपाटी ॥ू
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२५. टण,टण,टण,टण : रव�� काळे            २०९

१३. प�तक आपला सखा : द�ा टोळ           १९७ु ु

१. िव�ा�शसंा : क�णशा�ी िचपळणकर           १८१ृ ू

१५. अ�यास करता करता : नीिलमा गडंी           १९९ु

२०. रगंपेटी : ��ा कांबळे             २०४

२. िव�ेची महती : मोरो गणेश ल�ढे            १८३

२१. िच�कार सगंणक  : महावीर ज�धळे           २०५

२३. एकदा मी : दास वै�             २०७ू

७. बो� चाले : बिहणाबाई चौधरी            १८९

३. माझी शाळा : िगरीश             १८४

८. �याहाव� कस� : रामदास             १९०

५. आज�व : सजंीवनी बोिकल            १८६

१२. मलास झोडपणा� या एका पतंोजीस : केशवसत          १९६ु ु

४. शाळेस रोज जाताना : ना. ग.ं िलमये           १८५

१९. दिब�णीतन : नीिलमा गडंी                              २०३ू ुु

२२. गानवादन : ना. वा. िटळक            २०६

२४. चला सटी झाली : वा. गो. मायदवे             २०८ु

९. वगा�त : शैलजा केतकर             १९२

६. पाटया िलह� : ल�मीबाई िटळक            १८८्

॥ धळपाटी  ॥ू

१४. माझा अ�यास : नीिलमा गडंी            १९८ु

१६. बह��पी ‘क’ : नीिलमा गडंी            २००ु
१७. िटंब : नीिलमा गडंी             २०१ु
१८. ितक�ट : नीिलमा गडंी            २०२ु

१०. पतंोजी : अनािमक             १९३
११. सद ग�ची ल�णे : एकनाथ            १९४् ु
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३३. कणा : कसमा�ज             २१८ु ु

२६. स�ी : इंिदरा सतं             २१०ु

२८. द�रवाला : मंगेश पाडगावकर            २१२
२९. प� यांची शाळा : सभाष वसेकर            २१३ु
३०. बेडक शाळेत गेला : �मती डहाणकर           २१४ृू ू

२७. द�र : नीिलमा गडंी             २११ु

३१. सांग सांग भोलानाथ : मंगेश पाडगावकर          २१५
३२. माधकरी : �ी. बा. रानडे            २१६ु

३६. माझी क�या : बी             २२२
३७. शाळेचा र�ता : ना. ग.ं िलमये            २२८

३५. �वग� : ग. ल. ठोकळ             २२१
३४. िबन िभतंीची शाळा : ग. िद. माडगळकर           २१९ू
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अनकळ ती जयाला िन�य तयाला उण� नसे कांह�. ।।६।। ु ू

ग�प�र उपदशे करी, सकंट-समय� उपायही सचवी,ु ु

�हणती एकमत� क�, धन िव�ासम नरास अ�य नसे. ।।२।। 

िव�ाबलसम अढळे न दज� बल कोणत�िह या लोक�;ु

१. �व�ा�शंसा

िव�ेन�च मन�या आल� �े��व �ा जगामाज�;ु

�यासािदक आ� मनी किव अवा�चीन सव� थोर तसेु

दउेिन िकंवा भोगिन उण� न होतां सदवै वाढतसेु

िचिंतत फळ दउेिनयां क�पत�प�र मनोरथां परवी. ।।७।। ु

[आया�]

ऐस� एकच िव�ा-धन, अद भत गण न हा द�यांत वसे. ।।३।। ् ु ु ु

क�णशा�ी िचपळणकरृ ू

नानािवध र�नांची कनकाच� असित भषण� फार;ू

न िदसे एकिह व�त िव�ेन�ही असा�य आहे जी. ।।१।।ू

न बला�कार � राजा, न चोर कपट�, जया हरायास
होई समथ�, �या�या अ�पिह सरं �ण� न आयास. ।।४।। 

प�र िव�ासम एकिह शोभादायक नसे अलंकार ।।५।। 

या सा�या भवन� िहत-कर िव�ेसारखा सखा नाह�;ु

तीन� िनज�भाव� वश केल� सकल िव�, अवलोक�! ।।८।। 
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दासांप�र वश हाउिन क�रती �या�या सम�त क�यांत�. ।।१०।। ृ

�ानबळ�  आकळनी केल� मनज� �वदाससम �यांत�. ।।९।। ु ु
��ा पशप�यांची काय कथा? पांचही महाभत�ु ु ू

िवस�िन पर�परांचा िवरोध जल वि�ह सेिवती �यात�;

�याच� व�� िविणती, रथ ओिढित, लोिटतीिह नौकांत�;
बह� सांगण� कशाला? क�रती तो सांगतो तयां त� त�! ।।११।।

मोठे मोठे त�वर मोडी, फोडीिह जी िशलाराशी,
िव��लता नर � ती केली सदंशेहा�रका दासी! ।।१२।।ु

िव�े�या साम�य� केला रिव िच�कार मनजान�;ु
होऊिन अिंकत वायिह त� करी �यास स�वर � गान�! ।।१३।। ु ु ु

याप�र सकल सख� जी दईे, दःखे सम�त जी वारी,ु ु
�या िव�ादवेीत� अन�यभाव� सदा भजा भारी. ।।१४।।

नाह� परोपकाराप�र दसर � थोर प�य ह� वचनुु
स�य असे त�र िव�ादानाश� त�य प�य आिणक न. ।।१५।। ु ु

ऐ�य�बलधनािदक सौ�य� �सवे सम�त जी काह�,
ती िव�ा जो दईे, तेण� वद काय त� िदल� नाह�? ।।१६।। 
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२. �व�ेची महती
मोरो गणेश ल�ढे 

रा� शोभते पण� शशीनेू

िव�ा जशी बालपणात येते

होई त�हाला न कोण बोलता ।।३।।ु

खेळा, प�र �यात न लोभनी रहाु

उदक शोभते कमल प�ं�ने

िव�ा येई वय फार वाढता ।।२।।

अ�यास साधनही खेळ सािधताू

वाटे त�हाला जरी खेळ गोड हाु

वाटे बरा बालपणात खेळ
जातो प�र �यथ� उगाच वेळ

तैशी न येई पढती कधी ते ॥१॥ु

वाके जशी कोमल वेल लवकरी
बा�यात िव�ा मती तेवी ती करी
वाके न होता बह� थोर क� लता

या लोक� तैसे ।।४।।
शोभे स�कल सत प�ाने्ु ु
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३. माझी शाळा 

�मत�चे पव��या फलक पढत� राहित खडे ृ ुू ं

त�या �यां�या गाव� सतत प�षाथा�स गमत�. ३ु ु

तझ� बाळ� , तझे ग�वर, तझे सेवक मला ु ु ु ु

�द� भारावोनी गणगणत मी �यांत रमत�,ु ु

िकती होता तझा उगम अगद� सान, नगर� ु

तझ� जे�हां जे�हां सहज मजला दश�न घडे ु

िगरीश 

जण रानांतील �फिटकधवला िनम�ळ झरीू
अतां िव�तार � या मन कतकनी येथ िखळत�ु ु ु

सदा प�य; �ेम� तजवर असे जीव जडला ू ु
त�या उ�कषा�त� �विन �दया येइ भरत�ु ु

तरगंनी भाव� िवनत �दय� तज नमत�. १ु ू

[ व� : िशख�रणी ]ृ

नदी�या स�दय� अतल सख ने�ांस िमळत�. २ु ु

ग�च� तं मा�या असिश मधर �व�न, सभगे !ु ू ु ु
मन: स�दया�चा सखमधर क� ताजच बघ� ु ु
कणांतनी त�या अतल िदसते वि� िवमला ृू ु ु
गमे ठाय� ठाय� ग��दियचंा भाव रमला. ४ु

तला होवो वा �मरण मम, माते ! प�र मन� ु
�मती मा�यासगं� मधर तव मी नेइन जन�ृ ु
तझी थोरी सवा� पटवन सदा दइेन मख� ु ु ु
तवाशीवा�दान� िमळितल मला आतंरसख� .५ु
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‘ये मला, खेळ या िमळनी !’ु ु ु

टोळे कसे गवतावरती
आनंद ेटण टण उडती !ु ु

४.शाळेस रोज जाताना 
ना. ग.ं िलमये 

शाळेस रोज जाताना । मज िव�ने येती नाना ! ॥�॥ु
िकित प�ी गाती गाणी 
झाडाव�र �हणती बसनी,ु

प�र उशीर टाळायला । मी िनघे तडक शाळेला !

खेळाया बोलावीती
प�र उशीर टाळायला । मी िनघे तडक शाळेला !

प�र उशीर टाळायला । मी िनघे तडक शाळेला ! 

बोलावी झिण मजलागी !

प�र उशीर टाळायला । मी िनघे तडक शाळेला !

वाटेितल झाडे वेली,
हालिवती पाने अपली;ु
बोलिवित मजला जवळी !

[ वेिधतसे : आकिष�त क�न घेतो ]

प�र उशीर टाळायला । मी िनघे तडक शाळेला ! 

गा�डी वाजविन पगंी ु ु

बह� जमती जन �या जागी,

वेिधतसे नकळत बाळा 
वाखाणिन अप�या माला ु ु
बाजस खेळणीवाला ू
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बेबीताई दनेार हायेत त�ची बकं ु

थोडया�या बी खचा�त �हाय पाडनार तला ु

�रबनी नग,ं द�र नग,ं नग ं पैस ंखायाला 

�हयांनाच पडतील बग थोडंस ंपैकं

माये ग माये, नग ंतोड माजी साळा ू
पन येक नव ंकाम हाय िमळनार मला 

भाकरीबी भराभरा थापन टाकंन ू

सजंीवनी बोक�ल 
५.आजव�

माये ग माये, नग ंतोड माजी साळा ू
लई लई िशकन मो�ं �हायाचयं मला ू

परवा आम�या बाई �हन�या का �हाई
तमची पोरगी डो�यानं लई बेश हाई ु

लई लई िशकन मो�ं �हायाचयं मला ू

फाटं उटंन, र�ंयामं�याला बगनं  

तवापन येकच सपान पडतंय  मला ्ू

बकरीची घान लोटन जाईन पा�याला ू
पन माये ग माये, नग ंतोड माजी साळा ू

गनवेश फाटलाय  पन चालंल मला ्

पन माये ग माये , नग ंतोड माजी साळा ू
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पाच क�चीब�ची िन दा�डया दादला 

माये ग माये, नग ंतोड माजी साळा ू

मी जानते ग माये त�या काळजा�या कळाु

लंबर काडीन पयला 

�यो आस� मा�यासाठी हाय सो�याचा गोळा 
माय ग माये. नग ंतोड माजी साळा ू
नग ंतोड माजी साळा ू

पन मी हाय ना त�यासगं  ंदकं झेलाया ु ु

तवा तज ंडोळं भ�न ये�याल ना घळाघळा ु

आन  माये, जवा लय िशकन ् ू
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दहा पहा, एकावरती श�य िलहा. १०ू
नऊ कसे ! - एका�या तो उलट िदसे ९ 

पांचान� - आ पस�न वरती बघण� ५ 

बघ इकडे-एकाचे मख डािवकडे १ ु

ल�मीबाई िटळक 

तीन तरी - डा�या बाजस हात पसरी ३ ु

६. पाटया िलह् ू

चार कसे? - मांडी घालन शांत बसे ४ ू

चला गडे घेऊन पाटया िलह� ंअकडे्

दोन कसे ? - अधा� िवचं असाच िदसे २ु

साताचा-तकडा पडला िजलबीचा ७ ु
सहा कसे ? - तीना�या तो उलट िदसे ६ 

आठाची-आकंडी �भजी मा�याची ८ ु
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असो�ाची शाळा : असोद ेगावाची शाळा  ]

पो� ह ंशबंर शबंर 

इमानानं िशकावती

दतेी अव�याले इ�ा 

अर ेअसो�ाची शाया 

भरीभरीसनी माप ! 

हाया-हाळ : गरांना पाणी िप�यासाठी बांधलेला हौद. ु

तठी ‘आबा’ मायबाप 

शायामधी भारी शाया 

कधीमधी टांगटोली

[ टांगाटोली : शाळेत न येणा� या मलास इतर मले �याचे हातपाय ु ु
ध�न उचलन शाळेत आणतात �यास ‘टांगाटोली’ �हणतात. ू

ह�दंडत हायाकडे 

हाया समोरची शाया 

ितचा प�ला नंबर !

ढोर ंपा�यावर गेले 

पो� ह ंशायीतन आले ू

७. बो� चाले 
बिहणाबाई चौधरी 

बो� चाले क�क�ु ु
तशा पाटया पेनिशली 
पो� ह ंिनंघाले िश�याले 
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ओळीस ओळ लागेिचना अक� ल� मा�ा भेदीना ु

रामदास 

वाटोळ�  सरळ मोकळ� वोतल� मसीच� काळ�

पिहल� अ�र ज� कािढल� �थं सपेंत� पहात गेल�

अ�रांच� काळेपण टांकाच� ठ�सरपण

अ�र मा� िततक�  नीट नेम�त पैस काने नीटु

८. �याहाव� कस�

ज� दखेतांिच चतर समाधान पावती    १ु

कळकळीत ओळी चािल�या ढाळ�  म� तामाळा जैशा.  २ु ु ु

आड�या मा�ा �याही नीट अक� ल� वेलांटया.   ३्ु

�ा�ण� बालबोध अ�र घडसन कराव� सदंरू ु

एक टांक� िच िलिहल� ऐस� वाटे.     ४

तैस�िच वळण वांकण सारख�िच अवघ�.    ५

खाल�चे ओळीस �पश�ना अथवा लंबा�र.    ६

पान िशशान� रखेाटाव� �यावरी नेम�त �याहाव�
दरीजवळी न �हाव� अतंर ओळ�च�.    ७ू

गरज केली ह� घडेना लेखकापासनी.    ८ु
कोठ� शोधािस अडेना चक� पाहतां सांपडेनाु
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�याच� वय आहे नतन �यान� �याहाव� जपनू ू
जनास पडे मोहन ऐस� कराव�.     ९

बह� बारीक त�णपण� कामा नये �हातारपण�

भ�वत� �थळ सोडन �ाव� म�य�च चमचमीत �याहाव�ू
कागद झडतांिह झडाव� न लगेिच अ�र.    ११

ऐसा प�ष तो पहावा �हणती लोक.    १२ु

 

ऐसा �थं जपन �याहावा �ािणमा�ास उपजे हेवा. ू

नाना गोफ नाना बासन� मेणकापड� िसधंरवण�ु
पेटया कलप� जपण� प�तकांकारण�.    १३् ु ु

म�यम िलिह�याची करणी केली पािहजे.    १०
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बाकन बाक.्

फ�यावर िलिहतो 

असन काळा ू

अ�यास पसतं ु

अ�यासाचा फलवतो ु

नवनंव ंिशकवा 

शैलजा केतकर 

एवढीशी प�ी 

एवढासा खडू

�हणत बसतं.

दाखवते धाक 
गपचप असतो ु ु

एवढासा फळा 

छान छान अ�यास 

एवढस ंड�टर 

मळाच मळा.

िशकवत बसतो. 

९. वगात �
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शाळेशी जाताना 

शाळेचा पतंोजी 

थंडीवीण ।।३।।

शाळा बाळाला आवडो

तम�या धाके ।।४।।ु

पाटी द�राचे झाले 

रडे कशाचे र ेआले?
भय आई वाटते 

मले कापती थराराु

अनािमक 
१०. पंतोजी

शाळेशी जाताना
रडे कशाचे र ेआले?

ओझे आई ।।१।।

पतंोजीचे ।।२।।

�याचा केवढा दरारा

पतंोजी पतंोजी

घरी ना तो दडो 
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िश�यापासिन सेवा घेण� । ह� �व�न�िह न �मर ेमन� ।ू

ग��वाचा ताठा अगं� । सव�था िशग� लाग� नेदी ॥ु

�याचा जैसा जैसा भावो । तैसा तैसा करी अनभवो । ु

एकनाथ 

ऐसा मी एक महायोगी । ह�िह न िमरवी तो जग� ।

११. सद ग्�ची ल�णे ु

तोडी िश�याची भवबधं न� । उठवी ठाण� अहकंाराच� ॥

जो श�द�ान� पारगंत । ��ानंद ेसदा ड�लतं ।ु ु ु

तरी ग��वाचा अहभंावो । अणमा� पाहा हो धरीना ॥ु ु

तरी जो कायावाचामन� । अितकपाळ दीनाकारण� ।ृ ू

ज� ऐकतां अतं:करण� । सखी होण� सद भाव� ॥ु ्

िश�य�बोधन� समथ� । यथोिचत िनजभाव� ॥ ु ु

िश�य दखेावा प�ासमान । ह� �मितवा�य असे �माण । ु ृ

आतां सद ग�ची ज� िनजल�ण� ।  राया सांगेन तजकारण� । ् ु ु

िश�याची सेवा �वय� करण� । प�य�व� पाहण� िनजिश�यां ॥ू

��� दखे� नेण� गौण । िश�या दखेे पण���ा�व� ॥ू

िश�य सेवा करी िनजभावाथ� । प�र तो सेवक न �हणे �यात� ।
�यासी भगव�प सव� भत� । िश�य वेगळा तेथ� सेवक�व� नर े॥ू ुू
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आप�या योग�ेमाच� सांकडे । �व�न�िह न घाली िश�याकडे ।ु

योग�ेम : उदरिनवा�ह 

उठवी ठाणे अहकंाराच� : अहकंार घालवणे 

िनजांगे : �वतःह�न 

�मितवा�य : धम�वचन ृ

दहे� असेिन नाह� अहकंित । गेह� असोिन नाह� गहासि� त ।ृ ृ

िश�यसकंट अितगाढ� । िनवारी रोकड� िनजांग� जो ॥

शेख� लोकांमाज� लौिककि�थित । सख� वत�ती लोकांस�रस� ॥ ु

[ भवबधं न : ससंाराचे बधंन 

गेह� : घरात ]
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केशवसत ु

१२. मलास झोडपणा-या ु
एका पंतोजीस 

[शाद�लिव��िडत]ू

कोण� मख�पण� ग�पण तला �रा ! असे र ेिदल� ?ू ु ु ू
कां खाटीक न जाहलास ? तजला त� शोभत� चांगल� ?ु
या बाळां�त फार िनद�यपण� कां तं असा मा�रसी ?ू
केला र ेअपराध काय असला यांनी ? वद � र ेमश�.

पाहोनी �ितकार-अ�म अश� ह� बालक� , यांवर 
�याव� हातसखा ! त�या ग�पण हा डाग मोठा तर ! ु ु ु
हातांला तिझया जरी खमखमी होती, तरी ते मके ु ु ु ु
ध�डे आिणक व�  काय न�हते ? ताड� तयांला सख� ! ृ ु

के�हां धाकिह, पा�रतोिषक कध�, गोडीगलाबी कध�,ु

यांच� �यन असेल ( ह� मज कळे ) कांह� �वपाठा�तर�,ू

क�बायास घशांत मठभर र ेबाळांिचया मि�का,ृू
�यांचा �वग� सम�ही झडिपतां चोपिन �याला फका ! ू ु

कांपा ! म�ध मल� समोर बघनी, जे�हां छडी �या कर� ! ु ु ु
ह� के�हां िशवत� तरी तमिचया कां �� र ेअ�तर� ?ु

काढायास परतं त� भ�िनयां, ही रीित नोहे बरी. ु

िश�ा यो�य कध� क�िन ग� ते नांवास येती सधी. ु ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 197्

भरलेले भांडे लवडंताच 

कालचे, आजचे, उदयाचे 
इकडचे ितकडचे पर�हावरचे 
आईची माया, दवेाची छाया 

पाणी प�तकात िशरते ु
भकंपा�या, महापरा�या कथांनी ू ु

प�तकाला सगळे सगळे िदसते. ु

खप काही असते ू

च�ं-सय�-तार ेू

प�तकाचे अन  आपले ्ु

िव�ानाची जाद, जादची िकमया ू ू

प�तकात असे ु

डोळे ओले करते.

�हणनच दो�तीचे नाते असते. ू

�हणनच प�तकाचे अन  तमचे ्ू ु ु
ते प�तकात असते ु

१३. प�तक आपला सखाु ु

 
द�ा टोळ 

प�तकात काय असतं ?ु
मीच िवचारतो, ‘सांगा, काय नसतं ?

दो�तीचे नाते असते. 

परी होऊन उडत जाते 

कोिकळेचे कह�कह� गाणे ु ु
नदीचे झळझळ वाहणे ु ु

एखादी अळी प�तकात िशरते ु

बालकाचे धाडस, बािलकेचे साहस 
सगळे सगळे प�तकात असते. ु

जे सया�ला न िदसते ू
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तरीस�ा मला मा�ु

‘िबि�कटे चार िन गो�या पाच’

बाईकंडन िमळतो मारू

कसली करणार भाजी?’

एवढे मोठे धड �याचेू

नीिलमा गडंी ु

िच�े काढतो ते�हा मी

मीच होतो िशवाजी

चार पायांना पेलेल काय?

गिणता�या तासाला तर 

१४. माझा अ�यास

इितहास िशकता िशकताना 

आईला �हणतो, ‘मासाहेब ँ

ह�ीला काढतो आठ पाय ! 

आवडीची नावे येतात फार 

त�डाला पाणी सटते आिणु
उ�र माझे मोठेच येते !’

असली बेरीज नेमक� चकते ु
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वेलांटी�या वेलीला 

म�याची िन माझी 

‘�नेह’ ‘मै�ी’ श�दांतली 

१५. अ�यास करता करता 
नीिलमा गडंी ु

अ�यास करता करता 
खप गमं त झाली ! ू

‘लीली’ची फले आली ु

जोडी जशी जमली 

जोडा�र ेजळली! ु

काना दतेाना मी एकदा 

उंचावरची ‘घार’ झाली 
जिमनीवरचे ‘घर’ ! 

मा�ेपढे मा� माझी ु

काणाडोळा केला तर 

मा�ा चालेना ! 
‘कैरी’ िशवाय अ�यासाला 
गोडी येईना !
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१६. बह�पी 'क ' ु

वाटले �याला �यावे थोडे डो�यावर ओझे

एक काठी सोबत घेता �याला आला आ‘का’र ! 

एक जांभई दऊेन ‘क:’ झोपी गेला पार !

‘िक’ती छान ! हो ‘क�’ नाही? अशी रीत सोपी ! 

थोडया वेळानंतर, �याला ही ‘कं’टाळला !्
िदले टाकन, ठेवला फ� कंकवाचा िटळाू ु

नीिलमा गडंी ु

एकटा राह�न राह�न ‘क’ कंटाळला फार

शेवटी �हणाला, “पर े! आता स�गे झाली फार !”ु

पढे मागे उ�हापावसा वाटलं, हवी टोपी !ु

कधी छोटे, कधी मोठे ! यावे ‘क’ ‘क’ क�न ! ु ू
मग वाटले पहावे, एक शेपट लावनू ू

‘के’ ‘कै’ ‘को’ ‘कौ’ - ! फार झाले बोजे !
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‘शेडी’ची झाली ‘श�डी’ 

िहडंन िहडंन असेू ू

पण�िवराम बनले !ू

‘अग’ झालं ‘अगं’ 

‘रग’ बनला ‘रगं’

वा�या�या शेवटी येऊन 
िटंब अगदी दमले

‘भाडे’ बनले ‘भांडे’ 

इकडे ितकडे िहडंले... 
एकदा एक िटंब 

फलपाख� झाले !ु

‘नदी’चा केला ‘नंदी’
‘माडी’ची केली ‘मांडी’ 

श�दां�या बागेम�ये 

‘बाब’चा केला ‘बांब’ ू ू

१७. �टब 
नीिलमा गडंीु

‘कडी’ची केली ‘कंडी’ु ु
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मोठमोठया लोकांची !्

आई �हणते “गद�तन, ू

ितक�ट लागता प�ाचा 

नीिलमा गडंीु

दशेोदशेीची िकतीतरी 
ितिकटे मा�या घरी

ितिकटावर असतात 
िच�े कशाकशाची... 

�ययॉक�  ते ब�क... ू ु ु

बाबा �हणतात, “डकव याू
डो�यावर ितक�ट !”

�वास होतो स�ु

छंद आहे मला भारी 

१८. ितक�ट

ितिकटे जमव�याचा 

फलांची िन प�यांचीु

प� जाते त�त� !ु

जाईल ना हा नीट?”
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नीिलमा गडंीु

िदपन जातात डोळे ू

लांबचे ड�गर, शेते 

१९. द�बणीतनु ू

दिब�णीतन बघताना ूु
एकेक गमंत िदसते 
सया�व�न बधाचे ू ु
िटंब रांगत जाते

आकाश िदसते खोल 

एरवी िदसत नाही ते 
िदसते आगळेवेगळे

एका �णाम�ये कसे 

काळ - अतंर - वेग यांचे 
गिणत आवड लागतेू

नजरसेमोर असते

नदी िन र�ते, घरे

जवळ येते सारे

सार ेजग जे�हा असे 
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२०. रंगपेटी 
क. ��ा कांबळे ु

वाढिदवासा�या िदवशी एक गमं त झाली 
ताईने सोनला रगंपेटी िदली ु
सोनने मग केली खपच धमाल ू ू

सोनला कळेना अशी कशी हरवली. ु

कागद सपंला �हणन रगंिवले िभतंीवर ू

आईने रगंपेटी गायब केली

आप�याच हाताने रगंवले आपलेच गाल 

वाघाला काढली िशगें दोन 

ह�ी रगंला गद� लाल 

सोनची बघन धमाल ू ू

च�ंसय� आकाशात एकाच वेळीू

�श, पाणी, कलर हवे तसे वापरले 

स�या�या गळयात ठेवला फोन 

बाबां�या नाकाला रगं लावन जोकर केलेू

झाडे, प�ी, फळे,फले काढली कागदावरु

आईने केली कमाल 

स�ंया�या झाडाला लटकवली केळी

िनळे जांभळे परीचे गाल 
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मन गतंलेु

िच�कार झाले ?

महावीर ज�धळे 

कोरडे-ओले 

कागद कठे ु

सगंणक कसे 

रगं �यात.

िच�ा िच�ांत 

२१. �च�कार संगणक  

सगंणकात 
�तले डोळे 

िच�ािच�ांत.

पेि�सल कठे ु
तरीही िच� आले. 

कंचला कठे ु ु

रगंारी हात 

िच� आले 
िच� गेले 



206 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

वन�पती िभजवीत झणी

टप टप टप टप श�द िनघे 

ना. वा. िटळक 

उडया मा�रत नदी दरी ु
खळ खळ खळ खळ श�द करी;
र�य डहाळीवर उडनी ु
राघ बसता होय �वनी;ू

२२. गानवादन 

झरा िनघाला िग�रव�नी;

आनंद ेतो ज� वळघे;

गाई तणावर चरताना ृ
श�द मद रजंिव कानां;ृ ू
घन�छाय रानी गाई
कोिकल, तो �ितरव होई;

तीर सटे रानामधनीु ु
येतो �याचा गोड �वनी;
नाद असे हे मौजेचे 

गायनवादन िशक�याला 

ते�हा अमत हे साचे ! ृ

काम न येथे िलिह�याचे.

नको जीव आता झाला 

अस�ंय िव�ालय-माला !
परतं जे�हा िच�ाला ु

जे�हा न चले मनजाचे ु
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एकदा मी बाबांचा च�मा घातला 

टाप-टीप  वगा�त गेलो ्

एकदा मी आजोबा झालो 

आईला, बाबांचा नमना वाटला ु

एक खर ंसांग का यारो ू

एकदा मी सर झालो 

काठी टेक�त दवेाला गेलो 

एवढं सगळं मी �व�नात झालो 

एकदा मी झाड झालो 
धो धो पावसात खप नहालो ू

२३.  एकदा मी 

वाहत वाहत नदीत गेलो 

एकदा मी च�ं झालो 

एकदा मी किवता िलिहली 

चांद�यांची िवजार �यालो 

एकदा मी पाऊस झालो 

पावसाम�ये वाह�न गेली

एकदा मी कथा िलिहली
वा� यासगें उडन गेलीू

दास वै� ू
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मी मा�तर होईन ! प�तक हाती घेईनु

त�ही शोधन मला पकडायचे ॥३॥ु ू

त�ही एकदम उभे राहायचे ! ॥५॥ु

२४. चला सटी झाल� ु

मी प� प� करीत पोचवायच� ! ॥१॥ 

मी लपन छपन िनसटायचे ू ू

वा. गो. मायदवे 

मी मोटारवाला ! त�ही गांवा चला ु

त�ही सवा�नी डबे बनायचे ु

मी बनेन चोर ! त�ही िशपाई �वार ु

मी होईन भट ! पोथी सांगेन झट 
त�ही मला तप वाढायचे ु ू

मी बनेन इंजीन ! िशटी जोरात फंक�न ु

मी त� फगन चालायचे ! ॥४॥ु ू्

मी ऐटीत आत िशरायचे 

नाही नाही बर ेभांडायचे ! ॥६॥

मी  पैसे घेऊन बसवायच� 

म�य� नाही कणी हसायचे ु

त�ही ओळीत मागन धावायचे ॥२॥ु ू

चला सटी झाली, आता खप खप खेळायचे ॥ध.॥ु ू ू ृ

िमळन क� नाटक ! स�गे सजव झक ू ू
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िशकन मोठं �हायचयं  मला!ू

ए आई शाळेत जायचयं मला!

शाळेत म�जाच म�जा करायचीय मला!

ए आई शाळेत जायचयं मला!

आदश� नाग�रक �हायचयं  मला!

पाऊस झेलत शाळेत जायचयं मला!

ए आई शाळेत जायचयं मला!

नम�ते टीचर �हणायचयं मला!

रव�� काळे
२५. टण,टण,टण,टण......

शाळेला नमन करायचयं  मला!
घण,घण घटंा ऐकायचीय मला!

ए आई शाळेत जायचयं मला!

नवीन पोषाखात िमरवायचयं  मला!
नवीन दो�तांना भेटायचयं मला!

नवीन वगा�त बसायचयं  मला!

चॉकलेट �यांना �ायचयं मला!

वगा�च ंनव ं�प पहायचयं  मला!

ए आई शाळेत जायचयं मला!

मनापासन �ाथ�ना �हणायचीय मला!ू

ए आई शाळेत जायचयं मला!
प�तकांचा छान वास �यायचाय मला!ु

िम�ांशी शेकहड करायचेत मला!ँ

पावसा�या किवता �हणाय�यात मला!
शाळेत�या झाडांशी बोलायचयं मला!
िम�ांचे हालहवाल िवचारायचेत मला!



210 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

फटबॉलची लाथु

वादळ वारा 

कागदा�या होडया ्

छानच मो�ी 

िन गा�यां�या भ�डया ्

िन सट  सट  गारा ् ्

रानात�या वाटा

इंिदरा सतं 

स�ी �हणजे...ु

च�ड िन बॅट ू

िन गो��चा िप�ा

िन नाटकांचा थाट 

अशी आमची स�ीु

आजीने धाडलेली

२६. सटटीु ्

आ�ंयाची पेटी

स�ी �हणजे...ु

वळीवा�या धारा 

रगंां�या वडया ्

िपवळा िबबटया ्

स�ी �हणजे... ु

स�ी �हणजे...ु
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२७. द�तर

भरपर प�तके नीट ू ु

दोन सदंर िखसेु

नीिलमा गडंी ु

सांभाळते माझे द�र 
व�ा पेि�सल�सकट 
सेवेला मा�या त�पर

द�राला मा�या आहेत 

साठवतो मी �यात
चां�ा आिणक िपसे

शोभेसा भ�कम प�ा 
चालतो आ�ही ऐटीत 

बैला�या पाठीवर विशडं 
उंटा�या पाठीवर मदार 
आम�या पाठीवर द�र 

छान रगंीत द�राला 

नका क� उगाच थ�ा !

खषीत क� �वीकार !ु
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तरीस�ा कणालाच �याच ंकाही वाटत नसतं ! ु ु

डबा तयार कर�याची ितला असते घाई !

ढीगभर व�ा आिण ढीगभर प�तकं,ु

�यांनी द�र शाळेत �यायच,ं स�ंयाकाळी आणायच;ं

आमची सगळी द�र ंवेळेवर असतील तयार ! 

सकाळी आईची फारच धांदल उडते, 

बाबां�या ऑिफसात जेवणाचा डबा जातो,

बाबां�या ड�यापे�ा माझ ंद�र जड असतं !

हजारो मलांवर �यांचे खप उपकार होतील,ु ू

२८. द�तरवाला 

उशीर जर केला तर डबेवाला थांबत नाही;

पाठीव�न इतकं ओझ ं�यायच ंआिण आणायच,ं

इतकं काम िमळेल क� �यांना नाही झेपायच ं! 

मंगेश पाडगावकर 

माननीय म�यमं�ी महारा�� रा�य यांनीु
या चांग�या कामासाठी घेतला पािहजे पढाकार;ु
मलां�या वतीने मी �यांना खा�ी दतेो,ु

डबेवाले असतात तसे द�रवाले का नाहीत ?
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सभाष वसेकर ु
२९. प-यांची शाळा

आहे एक शाळा 

होतात गोळा !

गिणताचा जाच 

करता नाच !

गधंव� िशकवतो 

गो�ी सांगायला 

प� यांची रीत 

फलाची दौत ु

प� यां�या रा�यात 

शाळेम�ये प� या 

काय तरी बाई

मधाची शाई !

पाना�या पाटीवर 
िलिहतात गाणी
गाणी िलहायला 
परागाची लेखणी !

प� यांना नाही

पानाफलांवर ु

गोड गोड गाणी

िशकवते राणी !

फलांना कसे ु
�ावेत रगं 
मलांना कसे ु
करावे दगं 

�व�नाचे जाळे 
कसे िवणावे
हळ हळ फल ू ू ू
कसे उमलावे 

िवषय िकती छान 
डो�याला नाही

होणार नाही ! 

असावी बाई 
आ�शी शाळा 

मळी काही ताण ु

क�णी नापास ु

प� यां�या शाळेत 
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बेडकाची टणिदशीु
ग�ज�ची घाबरगडंी ु ु

वगा�बाहेर उडी. 

�वारी आली

गिणत िशकव लागले ग�जीू ु
मलां�या खोडया ु

एक िदवस काय झालं

आपाप�या जागी.

बेडकदादा�या उडया ू

तेवढयात ग�ज�ची ु

३०. बेडक शाळेत गेला ू

�ाथ�ना, �ित�ा, हजेरी झाली

�मती डहाणकर ृ ू

पोचला दसरी�या वगा�त.ु

‘बेडकदादा आला ू
बेडकदादा आला.’ू

मलांनी केला गलका ु

मले पळालीु

बेडक टणटण उडया मारत ू ु ु
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सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय?

भोलानाथ… भोलानाथ…

आठवडयातनं रिववार, येतील का र ेतीनदा?्

भोलानाथ उ�ा आहे, गिणताचा पेपर

भोलानाथ… भोलानाथ…

मंगेश पाडगावकर   

शाळेभोवती तळे साचन, स�ी िमळेल काय?ू ु

भोलानाथ… भोलानाथ…

भोलानाथ, भोलानाथ.. खर ंसांग एकदा

लाड हळच घेताना आवाज होईल काय?ू ू

पोटात मा�या कळ येऊन, दखेल का र ेढोपर?ु

भोलानाथ दपारी आई झोपेल काय?ु

३१. सांग सांग भोलानाथ 
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बरबर लागे पाउसधारा, िचखल माखला अगं� सारा ु ु

३२. माधकरीु
�ी. बा. रानडे 

मख िहरमसल�, घांस क�बल�; द�र घेउिन पळे जरी ! ७ु ु

पाय� चटके तापे डोक� , धांपा टाक�त पळे जरी १

भणभण झ�बे वारा अगंा, बधीर गा�� पाय� भेगा 

ग�रब िबचारा माधकरी, द:ख तयाला ज�मभरी ॥�॥ ु ुु

कडक उ�हान� जीव घाबर,े कपोल सकले धम� िभजले ु

घ� तपेली, झोळी ध�रली, धांवत जातो घरोघरी ! २

िवट�या अप� या मकटयावांचिन, व� दपार� अगं � कोठिन ु ु ु ुु
ही धािम�कता लोकांक�रता, िन�य सोिशता क� जरी ! ४

सण आनंदी घरोघर� ज�र, िन�य कपाळ� सटे न वारी ु
िशळी बरसली, खवट आबं ली, भो� ता व�तस िमळे परी ! ५ु ु

नांवा ध�रली कर� तपेली, अ� त�डी, घांस िगळी ! ६ू

हात कांपती, दांत वाजती, कडकडतो हा घडी घडी ! ३ु ु

‘उशीर' कोठ� कठ� ‘सपंल�’ ! िमळे कालवण भा�य उदले �ु

झोळी थोडीिह अजिन न भरली, शाळेची तर घटंा झाली ु

कणा कळवळा येई बोला, द:ख तयाच� अणपर� ! ८ु ूु
िशळ�  �यांतल� रा�ीक�रतां, िनजे उपाश� अपर � पडतांु
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नंबर गेला एक खालत�, जाइल नादारी ही भीती 
सांजसकाळ� अ�यासच क�र, फरसत खेळा कठ� तर� ! ९ु ु

गोसावी, भट, ध�य िभकारी, तेलं�याच� भा�य िकतीत�र 
पैसा दरच, प�तक धोतर, जन� �ावया नसे घरी ! १०ु ुू

िनजे कणा�या ओटीवरत�, अध� धोतर खाल� वरत�ु
एकच सदरा तोच उशाला; दया न येते जगा परी ! ११

पोट� ध�नी पाय जळवनी, कडकडतो हा रा�भरी ! १२ु ु ु

प�यांत आला अ�यासाला, पदोपद� जग अडवी �याला ु

ग�रब  िबचारा माधकरी ? १३ु

यजमानाला पलंग िगरदी, आतं उकडत� खपते गादी ु

िव�ा क�रतो, हाल सोिशतो, शर न�हे का खरोखरी ! ू
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कसमा�ज ु ु

‘ओळखलंत का सर मला’- पावसात आला कोणी

३३. कणा

कपडे होते कद�मलेले केसावरती पाणी.
�णभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाह�न :
‘गगंामाई पाह�णी आली, गेली घरटयात राह�न :
माहेरवाशीण पोरीसारखी चार िभतं�त नाचली 
मोकळया हाती जाईल कशी-बायको मा� वाचली-

“पैसे नको सर, जरा एकटेपणा वाटला-

�साद �हणन पाप�यांमधे पाणी थोडे ठेवले-ु

पडक� िभतं  बांधतो आहे. िचखलगाळ काढतो आहे
कारभारणीला घेऊन सगें सर, आता लढतो आहे 

िभतं खचली चल िवझली होते न�हते नेले ू

मोडन पडला ससंार तरी मोडला नाही कणा ू

िखशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला,

पाठीवरती हात ठेवन नसते लढ �हणा.”ू ु
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सर ऐकया या भ�ं यांचाू ु ु

स�ण बांधी उलटा वाडा, ु

मासोळीसम िबन पायांचे 

िफरते फलपाख�ु

पा�यावरती चाले घोडा

िबन िभतंीची उघडी शाळा 

ग. िद. माडगळकरू

लाखो इथले ग�ु

यांशी गो�ी क�

बघ बगं ला या मं�यांचा, ू ु

िबन िभतंीची उघडी शाळा 

झाडे, वेली, पश, पाखर ेु

३४. �बन �भतीची शाळा... 

फलाफलांचे रगं दाखवील ु ु

लाखो इथले ग�...ु

बेडिकचे लेक�

खबदाडातील खिजना �याचा 

लाखो इथले ग�...ु

लाखो इथले ग�...ु

कसा ज�धळा रानी �जतो, 

फ�त खाऊनी क�

उंदीरमामा कोठे िनजतो

िबन िभतंीची उघडी शाळा 

िबन िभतंीची उघडी शाळा 
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भ�या सकाळी उ�हात �हाऊ, 

िबन िभतंीची उघडी शाळा 
लाखो इथले ग�...!ु

अखंड साठा क�

कडया दपारी प��ात पोह�् ु
िमळेल तेथन घेउन िव�ा ू
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आतं लािव�या असितल रगंी बेरगंी तचिबरी ३

असेल तेथ� वहात सदंर दधासारखी नदीु ु

असितल भारी रिंगत कपडे बाळांचे तेथ�या

३५. �वग�

असितल खाऊ दते घेउनी पैसे दाटमटी ५ ू ु

ग. ल. ठोकळ 

प�हा काढनी नसितल किधहंी पेिटमध� ठेिवले ८ ु ु

असितल चालत ढगाव�नही टािकत हळं पावल� ६ु

असितल प�ी झाडावत� गोड गात बैसले १ 

पखं लावनी िहडंत वरत� असितल ितथल� मल�ु ु

मनास माने िततके भटकत असितल ते सारखे ९ु

असितल डोलत िहरव� िपवळ� कमळ� पा�यामध� २ 

असितल तेथ� िजकडे ितकडे िवख�न पडल� फल�ु

घर � तेथल� सरखे असितल चमकत सो�यापरीु

झगमग झगमग करीत असितल ितथले सदंर िदवेु
िवझतिह नसितल ते वा� यान� जण ंदसर ेकाजवे ४ु ु
रोजच ज�ा भरत असावी ितथ� नदी�या तट�

खप दािगने असितल �यांनी अगंावर घातलेू

मळ�च नसितल �यां�या निशब� अ�यासाच� बक�ु ु

िशवले असितल शेवतंी�या गफंिनया पाक�या ७ ु ु

नसितल �यांना ठोक �ावया ितथ� खा� मा�तर 
�वग� असा मज बघावयाला िमळेल का लौकर १०
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[ शाळेतील एका मलीला कोणी िभकारीण �हट�याव�न घरी ु
येऊन ती �फंदन �फंदन रडत आहे आिण बाप ितची समजत ु ु ूू ू
काढीत आहे असा �सगं  या किवतेत कि�पला आहे. ]

कोण मा�या बोलले गोरटीला ?

३६. माझी क�या 
बी

गाइ पा�यावर काय �हणिन आ�या ?ु
का ग गगंायमनािह या िमळा�या ?ु

उभय िपतरां�या िच�चोरटीला

उ�ण वार ेवाहती नािसकात
गलाबाला सकिवती काि�मरात,ु ु

नंदनाितल हलिवती व�लरीला,
कोण मा�या बोलले छबेलीला ?

श� न��े च�ं चांद�यांचीु
दड रचलेली िचमकली म�यांचीुू

गडे ! भईवर पडे गडबडन,ू ू
का ग ंआला उ�पात हा घडन ?ू

िवभा-िवमला आपटे-�धानां�या
अ�य क�या �ीमान कलीनां�याु
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कमळ होते पकंांत, तरी येते

नशीबाची चढतीच तव कमान;

‘अहा ! आली ही पहा, िभकारीण!’
काय �याितल बोलली एक कोण

बालस�रतािवधव�लरीसमानु

स�सगें समहार का िभकारी ?ू ु

पकंसपंक�  कमळ का िभकारी ?

मली असती शाळेत�या चटोर;ु
एकमेक�ला बोलती कठोर;

गौर चै��ची तशा सजिन येती,ु

तला ‘लंके�या पाव�ती’ समानु

काय बाई ! िच�ांत धरायाचे

र� न सोने मातीत ज�म घेते,

वसतं�ी स�कार करायाते.

धिलससंग� र� न का िभकारी ?ू

रशेमाची पोलक� िछटे लेती.

पाह�नीया, होवोिन सािभमान

राजराजे�र िनज िशरी धरी ते;

शहा�याने ते श�द वेड�यांचे !

कशी तही मग मजमळे िभकारी ?ू ु
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ना�रर� ने नरवीर असामा�य.

भा�य िनि�त असणार ते अपेसे.

याच येती उदयास मलातन.ु ू

भेट गगंायमनास होय जेथे,ु
सर�वितही असणार सहज तेथे;

ने�गोलातन बालिकरण येती,ु

�पसद गणसगंमी त�या तैसे,् ु ु

नाच तेजाचा तव मखी करीती;ु

गडे ! ने�ा तव लव न तळो येती.ु

तसे गाली हासता त�या �हावे,ु

पाच मािणक आणखी िहरा मोती

उचबंळनी लाव�य वर वहावे !ु

लाट उसळोनी जळी खळे �हावे,

�यात च�ंाचे चांदणे पडावे;

�यात च�ंाचे चांदणे पडावे;

गौरक�णािदक वण� आिण �यां�याृ
छटा पातळ कोव�या सम वयां�या

सवे घेउिन तनवरी अद भतांचाु ् ु
खेळ चाले लघ रगंदवेतेचा !ु

लाट उसळोनी जळी खळे �हावे,
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‘मकट’ क�त�चा क�या गिणजनाचा.ु ु ु ु

िवलासाची होशील मोगरी त !ू

काय येथे भषणे भषवावे,ू ू

असे मळातिच, आज नवी नाही !ू

तपःिस�ीचा ‘समय’ तप�याचा,

आिदप�षाची काम�प जायाु
खर ेसार े! पण मळ महामायाू

�ा� झाले जीवास थोर प�ये;ु

‘भोग’ भा�याचा कणा सभा�याचा;ु

प�यवतंाचा ‘�वग�’ क�, कणाचा,ु ु

िविवध वसने वा अिधक शोभवावे ?

�याच हौसेतन जग�प लेणेु ू

काय महती �या �थली कि�माची !ृ
दानसीमा हो जेथ िनसगा�ची,

स�ीशगंार ेिन�य नटायाची.ृ ृ

िव�भषण स�दय�लालसा हीू

ना�र मायेचे �प हे �िस�,
सोस ले�यांचा �यास ज�मिस�;

पहा नवलाई ित�या आवडीची

तोच बीजांकर धरी तझा हेत,ु ु ू
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‘धार’ को�या रणधीर कटयारीची;्

िदवसमासे घडवीतसे िवधाता

�काशाचे वाहवी श� पाट !ु

तला घेइन पोलके मखमलीचे,ु

परी आव�र हा �लय महाभारी !

तला पाह�न वाटते असे िच�ा !ु

तदा बापाचे �दय कसे होते,

�ाण �यां�यावर गतं ले सदाचे,ु
कोड िकंिचत परिवता न ये �यांचे;ु

कडी मो�यांची, फल सवणा�चे,ु ू ु

�दय होते हदरोिनया दभगं !ु

ित�या केले उि��न चांद�याला,

न ये वदता, अनभिव जाणती ते !ु

हौस बाई ! परवीन तझी सारी,ु ु

‘यशः�ी’ वा ही कणा महा��याची,ु

ढगे बळकट झाकोिन चिं �केला,

हा�यलहर�नी फोडनी कपाटु

माज धिनकाचा पडे िफका साचा,

�ा� होता प�र हे असे �सगं

असा माझा अिभमान गरीबाचा
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काय �हणनी आ�हास करटंयाना ?्ु
दवे दतेो सद गणी बालकांना् ु

वद े“येते मी” पोर अ�वाचा !

गढ घेतो हे �यास पसोनीया !ू ु
लांब �या�या गावास जाउनीया

“गािव जातो,” ऐकता �याच काली
पार बदलिन ती बालसि� गेली !ु ृ

गळा घालिन करपाश रशेमाचाु
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ना. ग.ं िलमये 

िकती प�ी गाती गाणी

प�र उशीर टाळायाला । मी िनघे तडक शाळेला ! १  

झाडावरी �हणती बसनी,ु

प�र उशीर टाळायाला । मी िनघे तडक शाळेला ! ३ 

वाखाणनी अप�या मालाु ु
वेिधतसे नकळत बाळा

३७. शाळेचा र�ता

शाळेस रोज जाताना । मज िव�ने येती नाना !

‘ये मला खेळ या िमळनी !’ु ू ु

टोळ कसे गवतावरती
आनंद ेटण टण उडती !ु ु
खेळाया बोलवीती
प�र उशीर टाळायाला । मी िनघे तडक शाळेला ! २
गा�डी वाजवनी पगंीु ु

बह� जमती जन �या जागी,
बोलावी झणी मजलागी !

बाजस खेळणीवालाू

हालिवती पाने अपली;ु

प�र उशीर टाळायाला । मी िनघे तडक शाळेला! ५

प�र उशीर टाळायाला । मी िनघे तडक शाळेला! ४ 
वाटेितल झाडे वेली,

बोलािवती मजला जवळी ! 
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लाकडी घोडयावर �वार होऊन 'टप टप टापा टािकत ्
चालणारा बालवीर, सय� ढगाआड होईपय�त पतंग उडिवणारा पोर, ू
क�पने�या िवमानात बसन वायवेगाने आकाशात भरारी घेणारा ू ु
बालवैमािनक अशी मलांची िकतीतरी �यि� तिच�े मराठी कव�नी ु
रखेाटली आहेत. िभगंरी, च�ड, िवटीदांडचे खेळ तकाराम ू ू ु
महाराजांसार�या सतंांपासन आजही मलं खेळताहेत. कधी ू ु
आपणच माकड, अ�वल आिण को�हा होऊन अिभनयाचे खेळ 
मांडन बसायचे; कधी सक� सवाला होऊन रबरी वाघाशी झजंायचे. ू ु
जगाचे भान िवसरणा� या अशा ��डाम�न बालकांची िकतीतरी 
खेळगाणी या स�ंहात आहेत.

~*~

॥ खेळगाणी ॥
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२५. कशासाठी पोटासाठी - माधव �यिलयन          २५९ू

७. दवाखाना : िवदंा करदंीकर            २३९
८. िवमान : ना. द. तांबे             २४०

१९. िभगंरी : कमला पवार             २५३

६. माकडाचे दकान : िवदंा करदंीकर           २३८ु

१७. खेळ : मोरो गणेश ल�ढे            २५०

४. छोटा सक� सवाला : ना. ग.ं िलमये           २३६

१३. पतंग : िवदंा करदंीकर            २४६
१२. पतंग : अ. �ा. परािणक            २४५ु

१४. िवटीदांड : तकाराम             २४७ू ु

३. टप टप टािकत टापा : शांता शेळके           २३५

११. कागदी पतंग : माधवानज            २४३ु

१. काय गडे : ल�मीबाई िटळक            २३३

१५. च�डफळी : तकाराम             २४८ु ु
१६. च�ड : िमस मेरी भोर             २४९ू

१०. पतंग - ल. िस. जाधव             २४२

२. छोटा वीर : ग. बा. बावळे            २३४

॥ खेळगाणी ॥

१८. तर मग ग�ी कोणाशी : भा. रा. तांबे           २५२

२०. भोवरा : के. ना. डांगे             २५४
२१. बिघतलीय गमंत : पि�नी िबिनवाले           २५५

५. को�होबाची सक� स : िवदंा करदंीकर           २३७

९. िवमान : गोपीनाथ             २४१

२२. फ�या र े: वसधा पाटील            २५६ु ु
२३. �रगं �रगं �रगंण : िकशोर पाठक            २५७
२४. िझ�मा : र. द. सरजंामे            २५८



232 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

३२. बालवीराची शपथ : ना. के. बेहेर े           २६९

२६. आवाजांची गमंत : अ�णा ढेर े            २६०
२७. पडसे न ये�याचा मं� : िवदंा करदंीकर           २६१
२८. बागलबोवा : िवदंा करदंीकर            २६२ु
२९. माझ� घडयाळ : िवदंा करदंीकर           २६४्
३०. घडयाळ : केशवसत             २६६् ु
३१. आजीचे घडयाळ : केशवकमार           २६८् ु

३४. पड आजारी : भानदास            २७३ु ु
३५. या बाळांनो : भा. रा. तांबे            २७४
३६. जादगार : िवदंा करदंीकर            २७६ु
३७. खेळराणी : प. िश. रगेे             २८०ु

३९. नाच गाऊ : सजंीवनी             २८२ू

३३. �योत : िव. म. कलकण�            २७१ु

४२. लॉलीपॉप : वदंा िलमये            २८९ृ

३८. उंदराची फिजती : एकनाथ आ�हाड           २८१

४१. कोडी आिण उखाणे             २८४
४०. एक मलगा : लोकगीत            २८३ु
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मानेचा-घाट असे तो तळईचा ु

१. काय गडे 

�यावरती-ना झाडी प�र लव नसतीु

िकती लांब-नाक जण ंक� मलखांब ू

ल�मीबाई िटळक 

काय गडे-ड�गर चालत येत पढ�ु

कानांचा-थाटमाट जण ंसप�यांचा ु ु
इवलाले-डोळे जण ंझ�प� गेले ु

श�पट-अगिदचं ना शोभा दते ू
कां दवे�- �पड� ऐस� घडवाव�?
खा� तरी-तोडन झाड� उदर भरीू
सांग बर-� �ा �ा�यांचे नांव खर.�

दांत कसे-शेतक� याचे  फाळ जसे 

पाय कसे-इमारतीचे खांब जसे 
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२. छोटा वीर 

कपडयां�या । सदं र वेलबटीचा । खोिगर चढवीत�.् ु ु
दांडची । बदंक बघ ही अमची । खां�ावर घेत�.ु ुु

मौजेची । पहा लढाई अमची । तजला दाखिवत�. ु ु
हा भगं ा । श� माझे अगंा । भोवित गणगणत�.ु ू ु ु

ग. बा. बावळे 

चपळाई । माझी तजला आई । आता दाखिवत�. ु

दो�यांनी । लगाम �या�या वदन� । जलदी घाऽिलत�. 

अऽंगणी । घोडयासह धांवोनी । गो�या झाऽिडत�.्

जलदीने । घोडयावर ऐटीने । आता मी बसत�.्

श�सी । एका गोळीसरशी । ठारिच माऽ�रत�.ू

काठीचा । घोडा बघ हा अमचा । तजला दाखिवत�.ु ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 235्

३. टप टप टािकत टापा 
शांता शेळके 

पाठीवरती जीन मखमली पािय �पेरी तोडा !

उंच उभारी दो�ही कान 
ऐिटत वळवी मान-कमान 
मधेच के�हा दडकत दडकत चाले थोडा थोडा !ु ु

टप टप टप टप टािकत टापा चाले माझा घोडा 

पाठीवर मी होता �वार 

सात अर�ये, सम� सात ु

आला आला माझा घोडा, सोडा र�ता सोडा !
ओलांिडल हा एक दमात 

घोडा माझा फार ह�शार 

नसता �याला पर ेइषारा. कशास चाबक ओढा !ु ु ु
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सरकसवाला, मी मौज दािवत� सकलां ! ५

ह�ी हा काळया मातीचा,
सरकसवाला, मी मौज दािवत� सकलां ! ४

ऐसे �ाणी जमविन नाना,ु

बगंाली वाघिह रबराचा,

खातो मीही �यांसह खाना !

साख�र छावा हा िसहंाचा ! 

सरकसवाला, मी मौज दािवतो सकलां ! ६ 

बसविन एका ताटी �यांना ु

घेत� गादीवर कोलांटी,

सरकसवाला. मी मौज दािवत� सकला ! २
बाजा त�डाचा बह� वाजे,
घोडा काठीचा हा साजे,

ना. ग.ं िलमये 

माझी काम� नवलाईची !

दादा�या मग खां�ावरती,

सरकसवाला, मी मौज दािवत� सकलां ! ३
छातीवर मोटार चढे ही,
सरकस बघनी बोले आई !ु

सरकसवाला, मी मौज दािवत� सकलां ! � ु

चढिन उडी मी घेतो उलटीु

सरकसवाला, मी मौज दािवत� सकलां ! १ 

घाली रगंण �या आवाजे,

‘पदके’ िमळिवयल� गांठ�च�,

क� मी ‘डो�यावर घर घेई’ !

४. छोटा सकसवाला �

साधतील ती इतरां कैची ?
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५. को�होबाची सकस �
िवदंा करदंीकर  

को�हाबान� काढली 

सगळेच �हणतात 

कासव उगाळत�

“बघायला हवी”

मणभर सठं;ु
सई�या नेढयांतन ू ू

सक� स नवी;

जातो उंट. 

मंगी�या डो�याव�न ु

सशा�या पाठीवर 

बोलतात एक 

िसहं करतो 

मारतो उडी.

चढतो ह�ी 

च�ंाची ब�ी.

करतात खेचर;�

करतात दसर.�  ु

आिण मालवतो 

माणसाची न�कल

सगळयावर कडी:

सक� स जनी;ु

सगळेच �हणतात, 
“पहायला हवी”. 

जािहरात नवी.

खातो बदाम.

बैलाएवढी

भरलेल� गाडी.

खेळत� क�ती.ु

को�होबास�दांु

आिण ओढते 

माकड करत�

आप�याच सावलीश�

करतो काम !
दो�ही हातांनी 

िवदषक� म�ती;ु

बेडक� फगते ु
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िवदंा करदंीकर 
६. माकडाचे दकान ु

काढा साप.”

काढले दकान;ु
एका माकडाने 

मनीने आणले 

�हणाली, “शेटजी,
पैसे नवे,

उंदीर हवे.”

छान, छान !
आली िग� हाइके 

ग�ड �हणाला 
घेऊन झाप, 
“दोन �पयांचे 

�हणाले, “मधाचा 

को��ाने मािगतला 

आिण �हणाला,

अ�वल आले 
नाचवीत पाय,

भाव काय?”

गळाचा रवा;ु

लावन गधं, ू
“आता झाले 
दकान बदं.”ु

“मांडन ठेवा !”ू

माकड �हणाले 
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७. दवाखाना 

गाढव �हणाल�
“कान लांब."
क�ा �हणाला, ु

िवदंा करदंीकर 

“शेपट वाकडी.”ू

उंट �हणाला,

खा काकडी !”

“वाढल� वजन.”

“सांगतो उपाय:
रोज रा��

डॉ�टर �हणाला,
“सांगत� उपाय:
रोज करा 
शीषा�सन.” 

ह�ी �हणाला,

डॉ�टर �हणाला 

“आल� कबड."ु
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वेगिह वायसमान. ४ु

८. �वमान 
ना. द. तांबे 

अफाट सागर तो न जमानीु

नाद जयाचा घमतां कान�ु

िग�रवर उंचिह लहान मानी
पर ेन �या अ�मान. ३ु

असे जयाची उंच भरारी 

हलविनं पखंा उडत नभ� ह�ु

 

बघ ह� गर गर िफर ेिवमान � ु

पि�च जण ंमहान. १ू

गर गर िफर ेिवमान 

बघती सार ेयेई कठनीु ु
उचलिन वरती मान. २ु

घािलत सा� या जगात फेरी



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 241्

९. �वमान
गोपीनाथ 

घारच अथवा िफरते गगन�,

िकित मौज िदसे ही पहा तरी

म��य धांवतो चह�बंाजनंी,ू

ह�बेह�बे ह� �याच परी.   १

ह� िवमान िफरत� अधांतर�. � ु
खोल नद�तन कािपत पाणीु

रिवकररिंजत मेघांमधनी,ु

घम घम  नाद � िदशा घमवनी,् ्ु ु ु ु
�वास क�र ह� जगावरी.   २
परतं के�हां पाउस गारा ु
�ांत वेधनी टािकित सारा,ु

�व�छ चांद�यामध� पोह�नी,

नवल न�हे का खरोखरी ?  ३

िदसेल शोभा अपव� व�नी,ू
ड�गर, रान�, ओहळ, तिटनी

�हन��� आकाशांितल 

“भेटाया अपणां प�वीितल ृ
िवमान बघनी मनांत �हणितल,ु

पहा जाउनी िवमानांतनी,ु

�यांतनिह ह� जाइ भरारा,ू

येित माणस� कणीतरी.”   ५ु

आिण कठ� सागरलहर�;   ४ु

नेइं िवमाना, मज �या ठायां
नको जगाची सफर कराया,

जेथ माय मम वास करी.   ६

नको सय�च�ंावर जाया;ू
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गोते घेती पतंग काही

तर काही उंच-उंचच उडती 

पतंग येती व�तीवरती
अनेकरगंी पतंग उडती

काटाकाटी य� चालतेु

डगमगती अन िगर�या घेती ्

बघावयाला छान वाटते 

कटले�या �या पतंगा�या 

पतंग, मांजा, गोळा करतो 

आ�हालाही वाटे उडया. ू

कटती पतंग पतंगातिनु

मग पतंगप�ी होऊिनया 

िभडती पतंग पतंगाशी 

पतंग न�हे, ते प�ी असती 

ल. िस. जाधव 

दरदर�या माडीवरलेू ू

ग�रबीतही मौज िमळिवतो 

धावत सटतो मागे आ�ही. ु

१०. पतंग

आनंदाने म� िवहरतीु

मांजा सटतो, पतंग धरतो ु
िजकंन येतो, आनंदानेु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 243्

खले िकती रगं तरी तयाचा ु

�णांत येई पिथवीतलाला ृ

उडे मजेन� गगन� पतंग 

भले न �या  पाह�िन कोण साचा ? १ु

�णैक व�ावरती बसनीृ ू

११. कागदी पतंग 
माधवानज ु

तया बघनी मन होय दगं;ू

�णांत जाई उडनी नभाला;ु

डले मन� मानिन हष� मानी ! २ु ु

घे झेलकावे अप�या तनत�;ु ू

पतंग मारी गगन� भरारी

सखास सीमा कठनी रहाती ! ४ु ु ु

हे �फित�दवेी ! किवराजमात� !ू

ध�िनया आ�यभत दोरी;ू

�वि��य तेजांतिन अशं मात� ु

क�न आदंोलक मा�तात�

असन तो केवळ कागदाचा ू
सखी िकती दहे तरी  तयाचा ! ३ु

मला ि�थती ती ज�र ल�ध होती

हे िद�य श� ते ! क�र ंगे कपेत� ृ

द ेथोडका स�वर िकंकरात�. ५

तेजांश तो मानिन िद�य दोरा ु
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फोडिनयां �ार झण� नभाच� ू

�णैक स�दय� बघन �याच�ू

आणीन सार� जमवन र�न�;ू

सप�माला �वकर� करीन. ८ ु

जाईन दवेालिय ंक�पनेचे. ७

हे �फित�दिेव ! मग �व�पदांला ू

वण�न मी िकंकर �व��भाव 

लटन भांडार ितच� �य�न� ु ू

पाहीन स�ी मग मी ितथनी. ६ृ ू

सवण�र�जतं तयां गफन ु ू ु ू

वाह�न ती सदंर प�माला;ु

[ मा�त : वारा, िकंकर : सेवक ]

िशरने �या र�य पर� सरांचे;ु ु

िवचारवायवरत� बसनीू ू
चढेन �या�यावर मी भरारा;

नवीन का�य� रचनी सैदवे. ९ु
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काळा बरखा जग घेईल ु

पतंग चढवा हे वा� यावर 

सय� ड�गराआड लपेल ू

रगं ढगांवर मावळतीचा 

मउमउ वाळंत पाय रोवनी ु ु
दऊंे झटका दोरा ओढिन ु

पखं नको �यांजला. 

 

खेळ त�वरी हा चालेल

बाजस ड�गरमळा. ु

सोडा सोडा रीळ भराभर

मजेदार आपला. ु

लाल िपवळसर िकती मजेचा 

जश� पांखर � आभाळांत 
पखं पस�नी तरगंतात 

खेळ िकती चांगला !

क�ं चला सरवात बरोबर ु

ढगांस भेटायला.

झळझळ वारा नदीकांठचा ु ु

िदसितल तैसे पतंग रिंगत 

पतंग जाितल वर वर चढिन ु

गडयांन�, पतंग उडव ं चला. � ू ु

१२. पतंग 

पतंग उडव ंचला ू

अ . �ा. परािणक ु
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१३. पतंग 
िवदंा करदंीकर 

वा� याश� खेळे क�ती,ु

घालतात कां �या घारी?

अ� : 

उंच िकती वरत� जातो !

कबतरां�या बरोबरीू
दडाकक�चा खेळ करी. ु
घेऊन िगरक�,

पतंग मजला आवडतो;

�णांत मेघाआड दडे.
दोरा ध�नी उंच चढे;

मा�न िफरक�,

हवी तशी दगंाम�ती !

सभ�वत� �या�या फेरी 

खेळगडी तेथ� नाना 
िचम�या नी राघ, मैना. ू
खप खेळ ते खेळावे;ू
वा� यावरत� पोहाव� !

जगास ज� ना कध� िमळे,
पाणी �याव� ढगांतल�. 

िदसेल का तेथन �यालाु
मामा�या घरचा माळा ?
िदसेल का तेथन पढ�ु ु
ड�गरमा�यापलीकडे ?
आिणक तेथन तं आई,ु ू

उंच उडाव�;
वाटे आकाश� जाव� !

पतंग �हाव�;

आई : 
अस� कध� ना बोलाव� ! 

फलांस टकटक;ु ु ु
मलांस टकटक;ु ु ु

िदसिशल क� मजला नाह� ?
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झेली तेण� तो गोिवला 

पढे एक पाटीु

 

एकमेकां हाका मारी

राजी आल� नांव

तका �हणे आतांु

सारा िवटीदांडू

खेळ मोडावा परता...

तकाराम ु

आणीक कांह� खेळ मांड ू

 

ि�थर नाह� कोठ� पाव 

एक धाव� हातिपटी

कोणी हाणे टोला

१४. �वटीदांड ू

बह� अगंा आले डाव

फेरी न चकोिच धाव ु

झेल जाळी एक धरी

एकएके दोघां आटी
एका सोसपोट�
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गडी जवं पाहे आपणासमान

सांगे सकळांसी �हाव� एक�कडे 

मज हा नलगे आणीक सांगाती 

गीत गाता दवेां खेळवनीू

बैसोिनया वाटी गिडयागडी 

१५. च�डफळी ु

 

या र ेच�डफळी खेळं आता ू ू
खेळ मांिडयेला यमने पाबळी ु

आपला�या परी क�रतील सेवा ु

आणिव�या डांगा चवगणांकाठी ु

नाह� नारायण �हणे दजा ु
जाणोनी गोिवदं � सकळांचा भाव 

तकाराम ु

तयांसी उपाव तोिच सांगे 

च�ड राखा गडे त�ह� माझा ू ु

नवजावरळ एकमेकां

जाईल तो पाहा धरा च�ड ू

आपण िनराळा एकलािच 
िचतंिनयां च�ड हाणे ऊ�व�मखे ू ू ु

येऊं लवलाही �हणे धरा
धरावा तयान� �याच� बळ �यांसी 
येरा आिणकांसी लाग न�हे
[ पाबळ : तीर, डांगा : काठया ]्

च�ड धरा ऐस� सांगतो सकळां ू

पाहातिच ठेली न चलता कांह� 

राखावी बह�त� हाक माझी 
माझे हाके हाक मेळवा सकळ 

एकासम तक�  अवकेिच राहा ु

ठेल� सकळीक पाहातिच
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१६. च�ड ू
िमस मेरी भोर

परतिन �ा !ु

वाहवा ! वाहवा ! च�ड हाू

वाहवा ! वाहवा ! च�ड हाू
एक बाजू

ति� फ� का ु

िकित त�र वेळां फेिकयला 

तर आतां

वाहवा ! वाहवा ! च�ड हा ू

अि� फ� कूं

आतां थोडे दर स�ंू

फेकं आतां खप वरती ू ु

जिमिनवरी 

ह ं! आला !

काय �णतां ?

क�ं

घेइ उशी  

वाहवा ! वाहवा ! च�ड हाू

तर तो आपण घेउिनयां

हपटं हपटं खप, तरीू ू ू

वाहवा ! वाहवा ! च�ड हा ू

सावध का ? सदंर िकित त�र किचत अहा ! ु

सगळे िमळनी खेळं या ॥ � ॥ु ू ु

ति� झेला ु
हो, हो च�डस वाट ु

  
 हो फेका 

हपटं तरी ु

सदंर िकित त�र किचत अहा !ु

दसरी बाजु ू

 सदंर िकित त�र किचत अहा ! ु
झेलिन अ�� परत िदला ु

सदंर िकित त�र किचत अहा ! ु

 हा ध�रला ! 

अि� झेलं ू

उंच कशी 
 उसळिन उडतां झेलं वरी ु ु

 �या तर �या ! 

सदंर िकित त�र किचत अहा ! ु

झेलं सहजिच त�र हात� ू

[ ह� कडव� सपंतांच दो�ही रांगां�या मधल� अतंर वाढवायच�]

[�ा कड�यांत विण��या�माणे दोन चार वेळां च�डची फेकझेल झा�यानंतर.]ू

[च�ड चार पाच वेळ उंच फेक�या झेल�यानंतर.]ू
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[ इं�व�ा ]
केला रवीन� िनजताप दर,ू
वाहे हराया �म हा समीर;

१७. खेळ
मोरो गणेश ल�ढे

िच�ास वाटे ज�र तो मजेचा ।।४।। 

गडी िवभागा, अथवा, समान;

[ उपजाित ]

शाळ�तल� काम क�न सार�
�ाया त�हां तोष त� तयार.ु

पळा, पळा ! कोण पढ� पळे तोु

ठेवीतसे दवे पहावयाला ।।१।। 

होऊिनयां खंट बसा जपन,ु ू

ह� सि�-स�दय� खल� त�हांलाृ ु ु

�या स�गटया भांडण लािवताती, ्

खो दउेनीयां उठवा गडयाला;्

खेळावयालािग ंिनघा, चला र े।।२।। 

खेळं नका केवळ गिंजफांचे,ू

पाह� ंबर � ! कोण थकन जातो;ू

ते खेळ गादीवर बैस�याच�; 

घेऊिन माथां फल-प�प-भारु

क� खेळ खेळा ति�ह लंगडीचा, ु

अध� करा य�न पळावयाला ।।५।।

होई न त�सगंित सौ�य-दाती ।।३।। 
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सा�या गडयांना �म सारखाच,्

बाल�व आहे वय वाढ�याच�,

क�ड�त अध�, अथवा, चला या,

[ इं�व�ा ]

ते खेळ दतेात सख� त�हांला, ु ु

�ा सरक�डी रमवा मनाला ।।६।। ू

खेळांमध� खेळ तथािप पाटया,्
�यायाम द�ेयास तयार मोठया;्

घेऊिनयां सर धरा गडयाला;्ू
बाहेर अध�िह िनघा पळाया,

[ इं�व�ा ]

[ उपजाित]

�हणिन खेळांमिध ंखेळ हाच ! ।।७।। ू

�नायसं साम�य� चढावयाच�; ू

खेळा तरी टाकिन आळसाला. ।।८।। ु



252 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

गफं मो�यां�या माळा ु ू

भा. रा. तांबे 
१८. तर मग गटटी कोणाशी्

त�या गळांु
मा�या गळां

“ताई, आणखी कोणाला?”

“तज कंठी, मज अगंठी!”ु

“वेड लागले दादाला!” 
“मला कणाचे, ताईला!” ु

“तज पगडीु
मज िचरडी

‘दादा, साग बाबांलाू
सांग ितकड�या �वारीला!’

“चल र ेदादा चहाटळा !”

“आणखी गोफ कोणाला?” 

“आणखी शेला कोणाला?  

खसखस गािलं हस - ु ू ु ू ू
“वरवर अपले �स �स!”  ु ू ू
“चल िनघ, येथे नको बस” ू ू

कशी कशी आज अशी

“आता ग�ी फ दादाशी” ू

“घर तर माझे तस तस” ू ू

ग�मत ताईची खाशी!”

“तर मग ग�ी कोणाशी?”
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१९. �भगरी

िभगं िभगं िभगंरी 

सारखी सारखी 

पायावरती

िगरक� खाऊन 

एक होती िभगंरी 

कमला पवार 

िफरते गोल

जातो तोल

िझगं िझगं िझगंरी 

आली च�कर 

िफरता िफरता 

ितला आहे एक पाय

िगरक� खाय 

ितच ंनाव िझगंरी 

िभतंीवरती
मारली ट�कर
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२०. भोवरा

रगं िकती नामी, रगं िकती नामी !

के. ना. डांगे

शाबास भोव�या ! कमाल केिलस वेळी

�त�ध किध राही , �त�ध किध राही

�या िकतीही िफरवा, थकवा येइ न काही
िख�याचे टोक, तयावर झोक, पाह�नी रोख
कसा सांभाळी, कसा सांभाळी

मग असे वाटते , मळी तो िफरतच नाहीु

भोवरा , िफर ेगरगरा, पहा हा जरा

गगंणे , कोण पण जाणे ! तयाचे गाणे ,ु
जसा क� भगं ा , जसा क� भगं ा ,ु ु
क�र गड;गड; अप�याशीच , घािलता िपगं ाु ु ु

िवसावा नाही, िवसावा नाही,

नाचतो , उभा राहतो, अहा डोलतो !

आकार, मनोहर फार , कशी ही आर

तो िखशात घालन शाळेतही नेतो मीु

असा िफरिवतो , तसा िफरिवतो,
वर�यावर िफरवन, हातावर तो घेतोु

िकती तरी , लोभ �यावरी ! पहा तर करी,
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भोव�याला असतो एकच पाय! 
दस�या पायाचे कामच काय?ु
फोनला असतो एकच कान 
ऐकन ऐकन होतो हैराण! ू ू
तीन हात िफरवत भोवती
पखंा �हणतो ‘उकडतंय िकती!’

२१. ब�घतल�य गंमत 
पि�नी िबनीवाले 

िगरणीचे त�ड केवढे मोठे 
पोते पोते गह� खाते!

एकजात सगळे आधंळे!
मोरा�या िपसा�याला शभंर डोळे 
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खरचं ना पण त वर जाणार? ू
ितथन उ�र, ‘काय हो राव?’ू

 

फ�या फ�या - फगशील िकती? ु ु ु

गेलास जर का उंचच फार

जोडन द ेटेिलफोनची तारू

ढगांना पार करणार का? 

२२. फ�या रे ु

ता�यांशी खोखो खेळणार का? 

वसधा पाटील ु

क� मध�याम�ये ‘फट’ �हणणार?्

आभाळी उंच जाशील िकती? 
प�यांशी गो�ी करशील िकती? 

रोजच रा�ी ग�पांचा वार

च�ंा�या घरी म�काम मार ु

मी �हणेन, ‘हॅलव हॅलव’ 

वा�याशी झजं घेशील िकती?ु
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२३. �रग �रग �रगण 
िकशोर पाठक

फे�यात अगंण 

ढगाचा पाह�णा 

िटपेल तो शहाणा

�रगं �रगं �रगंण
फे�यात अगंण
अगंणात दखेणा 

िपसा�यात पाच ू

�रगं �रगं �रगंण 

िकती बाई नाच ू

पावसाच ं पोर

अगंणात उखाणा 

हा तर मोर

अगंणात िटकली 

फे�यात अगंण 

फे�यात अगंण 

ढगाने टाकली 

�रगं �रगं �रगंण

तळं लागे साच ू

ही तर चांदणी

मग लागे भ� 

ही तर गारा
वेच भराभरा

िकती बाई वेच ू

अगंणात लावा 

लक लक  क� ् ्

ढगात ग�दणी 

ढगाचा िदवा 

�रगं �रगं �रगंण
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िझ�मा खेळ ये िझ�मा नाच ये-ू ू

अधंारी ही रा� काळी

२४. �झ�मा
र. द. सरजंामे

आकाशीचे तारांसगें- िझ�मा खेळ ये ।। ू

कोणी पाहीना मिळहीु

बैसलीसे अ�ंधती

िहमिगरी चकाकती
हास�या या �योतीसगें- िझ�मा खेळ ये ।। ू
चवथीची च�ंकोर

का�या मेघामागे जाऊ
वीज नाचे पैज लावू
नाच�या या पोरीसगें- िझ�मा खेळ ये ।।ू
दि�णेचा झझंावात
रानफले उफाळतु
झझंावाती दोघे रगं - िझ�मा खेळ ये ।।ू ू

झोत झाले गगनाचे

लाज�या या पोरीसगें- िझ�मा खेळ ये ।। ू

एकटीच अतंराळी-िझ�मा खेळ ये ।।ू

ऐशा िद�य झोतासगें- िझ�मा खेळ ये ।।ू

पेटे वन चदं नाचे

हळ चाले सकमारू ु ु

स�ऋष�मधे सती

लाड�या या आजीसगें- िझ�मा खेळ ये ।। ू
चांद�या�या च�ं�योती
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२५. कशासाठी पोटासाठी 
माधव �यिलयन ू

खंडा�या�या घाटासाठी 
चला खेळ आगगाडी, ू
झोका उंच कोण काढी? 
बाळ, नीट कडी धरू

ऐका ककक  िश�ी झाली ्ु ु

कशासाठी पोटासाठी 

नका िभऊ थोडयासाठी ्

उजेड तो दर कसाू
इवलासा कवडसा

इंिजनाची पहा खोडी 
बोग�ात धर सोडीू

कोकण ते तळी पडे 

बोग�ात गाडी आली 

नागफणी डावीकडे

अधंारात लख लख ् ्

पाठमोरी आता गाडी 

झोका चाले खाली वर 

मागे क�े िभ�यापाठी ु

खड खड  भक भक ् ् ् ्
तारखांब हे वेगात
धावे गाडी सटे भानु

ित�यावर दोन होले

आली मंबई या जाऊु
�ळ सगें धावतात

थंड वारा वरघाटी

खोल दरी उ�लासाची 
दोन डो�यांचा राजमाची 
पडे खळाळत पाणी

वाट मंबईची काढीु

आता जरा वाटे दाटी
फेसाळ�या दधावाणी ु

डावलन माथेरानू

मागे मागे धावतात
तार खाली वर डोले

झाडी िफर ेमंडलात

राणीचा तो बाग पाह� 
गद� झगमग हाटी
कशासाठी? पोटासाठी! 
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अ�णा ढेर े

बैलां�या ग�यांत घळघळ माळ ु ु

िटणिटण घटंा सांज सकाळ

थईथई कारजं ंगारच गारु ु

२६. आवाजांची गंमत

झ� या�या पा�यात झळझळ ताल ु ु

िकणिकण बांगडया खळखळ चाळ ् ु ु

कईकई मोटेची झरझर धारु ु

गईंगईं भगंा काळाशारु ु ु

व�हव र ेहोडी सप सप सप
आला आला पाऊस टप टप टप 
नको जाऊ िचखलात रप रप रप 

जा ना ग, मनीमाऊ शक  शक  शक  ् ् ्ु ु ु

सईंसईं िवमान ढगां�या पारु ु

दध िपते, तला मा� टक टक टक ु ु ु ुू
आई घेते पापा चक चक चक ु ु ु
तो मला आवडतो खप खप खपू ू ू

नको चाल जोरात धप धप धपू
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पडसे गेले; चले जाव!

बारा बोर,े चौदा वैरी;

मग कटली सहा इंचु

२७. पडसे न ये�याचा मं� 

अ�करमाशी श�कर िचचं 

िवदंा करदंीकर 

चौदा वैरी केले ठार
बफा�म�ये झाले गार;

िचचेंम�ये कटला आवळाु

काव�याने केले कावकाव 
आव�याम�ये कटला कावळा ु

पे�म�ये कटली कैरीु
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सात कमी वय सात हजारा ! 

आिणक भरतो अपले ढोल� ! ु

- पड�या िभतं ीितल कोनाडे!

बागलबोवा पण �हातारा; ु

ससर जशी खडकांतन येई. ु ू
जीभ िफर ेदातातन पाही; ु

कान सपा�याह�न मोठाले. ु

उमर तयाची काय िवचारा :

पोर श�बडे रडव� �चत� !
कािह ंन �याला दसर � पचत� ! ु

- गारचेे चकमकते गोळ� !  
आिणक खाल� नाक फदाड�; 

दांत वाटती दगडच काळे;  

घेउन जातो असल� बाळ�  

२८. बागलबोवा ु
िवदंा करदंीकर 

कणा न कळतो �याचा कावा! ु

भीषण �याच� �प अस� ह� :

िपकलेली डो�यावर श�डी;
- तागाची तकतकती प�ढी! 
गरगर िफरती िहरवे डोळे; 

येउन बसतो बागलबोवा,ु

मी तर या डो�यांन� पाह�

समोर�या �या अ�ंयावरत�
रा� पसरते जे�हां भवत�,
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आपण बसतो �या पानांवर; 
आिणक जे�हां िपकते आडी, 

 

बागलबोवा ितकडे गेले!ु
झाड पहा त� पढच� हाले;ु

एक हळ मग खा�या काढी! ू

पस�िन पान� नंतर �यावर 
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सदंर िदसत� पहा कस�!  ु

२९. माझ� घडयाळ ्
िवदंा करदंीकर 

दादा उठतो,

सांग कोणाच� आवडत� 

िकटिकट �याची सदा असे.  

गडबड क�रतां मार िमळे, 

कटकट कोणा क�ं नये’ 

िदवसां िकटिकट, 

घडयाळ माझ� लखलखत�, ्

घडयाळ माझ� नव� असे;्

‘उगाच वटवट बोलं नये,ु

- तंच नािह ंकां �हणत अस� ू

रा�� िकटिकट, 
घडयाळ माझ� गणी मळ� ् ु ु

दादा �याचा कान िपळी; 

रागान� िचडनी जात�,ू
झ�प लागते दादाला,
त� नच खपत� पण �याला; 
पहाट होतां गरगरत�,ु ु
दादाला जाग� करत�. 

झरळांची वाटे खोली ! ु

रा�� िनज�या�या वेळ� 

करकरते, प�र ना खळत�, ु ु

दादाच� तर जन� मळ�, ु ु

कटकट किध ंना करी खळी ! ु

ह�िह न �याला कस� कळे 
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मोडन घेत� कध�कध� ! ू
हात असे िफरवन आध� ू

घडयाळ माझ� परी पहा;्

घडयाळ दादाच�, आई, ्
सवा�ना क�रत� घाई. 

चाळा �याला मळ� न हा.  ु

खेळ रगंला असे जरी 

गो� न राजाची सरली; 

कणास सचल� ? ु ु

वै� आणनी,ु

बाबा �हणती, ‘छे, झाली.’ 

दादा दतेो प�हां जरी, ु

सकाळचे अवघे सात, 
�हणती खेळा बाग�त

खोड कोठची जायाची ?

मध�च दादा परा करी. ु

िकती वाजल� पहा तरी! 

हात जोडनी,ु

घडयाळ माझ� गणी परी, ् ु

घडयाळ असल� ्

िफरिवत बसत� हात तरी ! 

लाज तयाला ना �याची;

िचमटा घेतो,
ते�हां मग त� ग�पा बसे, 
घडयाळ माझे किध ंन अस� ! ्

उगाच बसत� ऐट�त

रा�� निशबी कोनाड�, 
िदवसा क�रत� पढ�पढ� ु ु

हालवीत अपले हात;ु
लहानमोठे हात तसे
पाह�न येई मला हस�
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‘आला �ण - गेला �ण’  १ 

िवसांवािह तो नाह� पण;

३०. घडयाळ ्
केशवसत ु

गडबड घाई जगांत चाले,
आळस डल�या दतेो पण; ु
गभंीरपणे घडयाळ बोले -्

घडयाळास या घाई नाह�,्

�ढ िनयिमत �हावयास मन, 

�यां�या �दयी हािणत घण, 

लवाज�याचे ह�ी झलतीु
ल� �यांकडे दतेो कोण, 
िमत रव जर हे सावध क�रती -

‘आला �ण - गेला �ण!’ ३ 

काळ - ऐक ! - गातो अप�याश�ु
‘आला �ण - गेला �ण!’ ४

‘आला �ण - गेला �ण!’ २ 

आनंदी आनंद उडाला,
नवरीला वर यो�य िमळाला !

‘आला �ण - गेला �ण!’ ६

भोजन, वादन, नत�न, गान ! 
काळ हळ ओटीवर बोले -ू

घडयाळ बोले अप�या वाचे -् ु

कत��या जे त�पर �यांच�

�याच� �हणण� �यानी घेई -

‘आला �ण - गेला �ण!’ ५

थाट बह�त मंडपांत चाले -

कत��याला िवमख आळशीु
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‘कौतक भारी वाटे लोकांु

तेण� फकटिच िजणे होतसे !ु
दाखिव�या पाह�या िदमाखा,

झटा ! करा तर स�कितला !’ृ

‘आला �ण - गेला �ण !’ ८

‘आला �ण - गेला �ण!’ ७

�हाव�, प�ा�ाप न�िनयां,ु

�यानी सतंत अप�या आण ु
तर त�णा र े! मला वाटत�,

वाध��य जर सौ�यांत जावया

घडयाळ ज� ह� अिवरत वदत� -्

सचिवत ऐस�, काळ वदतसे -ु
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आजीला िबलगन ऐकत बस जे�हां भतां�या कथा,ू ू ु

“अध� रा� िकं र”े �हणे उलटली, “गो�ी पर!े जा पडा!” ु

केशवकमार (�. के. अ�े)ु

�याची िटक  िटक  चालते न किधहंी, आहे मके वाटत�; ् ् ु

३१. आजीचे घडयाळ्

“अ�यासास उठीव आज मजला आजी पहाटे तरी,”

“काळा झांजर जाहले, अरवला तो क�बडा, ऊठ क�!” २ 

दईे ठेवनी त� कठे अजिन ह� नाह� कणा ठाउक;ु ु ु ु

साडेपांचिह वाजतात न कठे तो हाक ये नेमक�,ु

िक�ली दईे न �यास ती किध,ं तरी त� सारखे चालते! १ 

ताईची कर�यास जमंत, तस� बाबसव� भांडताू

जा जा लौकर!” कािनं तो घणघणा घटंा�वनी आदळे. ३

जाई झोप उडन, रा� िकित हो �यानी न ये ऐकतां !ू

जे�हां मी ितज सांगनी िनजतस� रा�� िबछा�यावरी.ु

जाई सपंिनया सकाळ न मळ� प�ा कधी लागता!ु ु
“आली ओिटवरी उ�ह� बघ!” �हणे आजी, “दहा वाजले! 

खेळा�या अगद� भरांत गढनी जातां अ�ही अगंणीु

बोले, “खेळ पर,े घरांत परता! झाली िदवेलागण,ु
हो के�हा ितिनसांज त� न समजे! आजी परी आतनीु

सांगे वेळ, तशाच वार-ितिथही आजी घडयाळांतनी् ु
थंडी पाउस ऊनही कळतसे सार ेितला �यांतनी ! ु

ओळीने बसनी �हणा परवचा ओटीवरी येउन!” ४ु

आजी�या जवळी घडयाळ कसल� आहे चम�का�रक,्

लागे तो िधडधांग पव�ितवरी वाजावया चौघडा. ५

गाठोडे फडताळ शोधिन ितचे आल�! तरी ना िमळे! ६ु
मौजेचे असल� घडयाळ दडनी कोठे ितने ठेिवले?् ू
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सवा�चा िव�ास । सहज� बसेल 
ऐस� श� शील । ठेवीन मी ।।१।। ु

ना. के. बेहेर े

�यांसाठ� िझजवीन । काया माझी ।।३।। 

दवे, दशे, राजा । ग�, आ�इ� ु

[ अभगं  ]

बधं सकलांना । मानीन मी ।।४।। ु

अनाथां�या साहा�या । जाईन धावन ू

व�-िनब�लांश� । िनरपे� ।।५।। ृ
सौज�य दावीन । ि�या-बालकांश� 

मक� जनावर � । गणिनयां िम�ु ू

३२. बालवीराची शपथ

यांशी एकिन� । राहीन मी ।।२।।

सानां करवाळीन । वदंीन थोरांना ु

मनान� �स�न । राहीन मी ।।८।। 

ग�, आईबाप । अिधकारी खर ेु

कोसळो सकंट� । कत��य कठीण 

भतदया �त । आचरीन ।।६।। ू

आ�ा �यां�या �वर � । पाळीन मी ।।७।। 
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झटेन यां मी िनयमां नमाया
परोपकार� िझजवीन काया ।।११।।

��य आिण वेळ । खच�न जपन ू

शरीरान� श� । मनान� िनम�ळु
कतीन� सरळ । राहीन मी ।।१०।।ृ

करीन मी श� ध�न भावा ।। ु

[ �ोक : उप��व�ा ]

अनाथां दईेन । उरले त� ।।९।। 

�भ, तशी दशे, नपालसेवा ृू
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काचेचा मग महाल तो

घर � मंिदर � लखलखल� 

कंिदल �याला जन �हणती 

दवेापढत� नेवोनीु

आतां झाल� मी िबजली

समई केल� मला कणी ु

दवेा ठाउक काय पढ�ु

कणी बांधनी मज दतेोु ु

पढ� िमळाल� मज बरव� ु

नवा बदल मा�यांत घडे. ५ 

िनघनी आल� बाहेर ु

मीच तयांितल प�र �योती. ३

वरात मजवांचन अडेू
झगझगाट तो कसा पडे ! ४ 

सोिडत काळासा धर ! २ू

ब�ीच� त� �प नव� 

घरांघरांतन िमणिमणती ! १ ु

शेतक�यांची आवडती 

३३. �योत

झाल� इवली मग पणती 

आध� होत� मी िदवटी 

िव. म. कळकण�ु
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एकच ठाव� काम मला

दहे जळो अन जग उजळो !! ६ ्

�काश �ावा सकलांला 
कसल�ही मज �प िमळो 
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खिडसाखर, मनका, बेदाणा,ु

३४. पड आजारी ु
भानदास ु

नकोच जाण� मग शाळेला,
काम कणी सांगेल न मजला,ु

स�ं�, साखरिलंब ंआणा;ू

‘जा बाहेरी.’ मौज हीच वाटे भारी ॥३॥

बसेल गो�ी सांगत आजी,

पड आजारी । मौज हीच वाटे भारी ॥ ध ॥ ु ृ

मउ मउ गादी िनजावयाला,
चैनच सारी । मौज हीच वाटे भारी ॥१॥ 

िमळेल सांजा, साबदाणा,ू

दगंा थोडा ज�र किण ंकेला, ु
मी काविन सांगेन तयाला,ु

झटितल ठेवाया मज राजी,

जा बाजार� । मौज हीच वाटे भारी ॥२॥ 

भवत� भावडंांचा मेळा,

मज शेजारी । मौज हीच वाटे भारी ॥४॥ 

असल� आजारीपण गोड
असिन क�हती कां जन मढ ?ू ू
ह� मजला उकलेना गढ -ू

काम� करितल सार ेमाझ�, 

�हणन िवचार� । मौज हीच वाटे भारी ॥५॥ू
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या बाळांनो, या र ेया 

३५. या बाळांनो

लवकर भरभर सार ेया !

आज िदवस तमचा समजा. ु
�व�थ बसे

मजा करा र े! मजा मजा ! 

भा. रा. तांबे 

तोिच फसे,

हे रावे

या नगराला लागिनयां ु

गीत मधर चह�बाज भर,े ु ु

दािवन मी,

सवास पसर,े रसिह गळे. ु

ते रावे

नवी बघा या ही दिनया ! ु
तर मग कामे टाकिनयां ु

िजकडे ितकडे फल� फळ� , ु

पखं पाचचे मोरांना,ु
िटपित पाखर ेमो�यांना, 

सदंर ती दसरी दिनया. ु ु ु

पर �यांचे 

लवकर भरभर सार ेया ! २

नवभमीू

सो�याचे

लवकर भरभर सार ेया ! १

या बाळांनी या र ेया

या बाळांनो ! या र ेया 

खळखळ मंजळ गाित झर;े ु
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नवी बघा या ही दिनया ु

दखेावे

चपलगती

दखेावे

मौज िदसे ही थोडयांना, ्

ह�रण िकती! 

पखं फडकती घोडयांना, ्

लवकर भरभर सार ेया ! ३

तर मग लवकर धाविनया ु

या बाळांनो, या र ेया 
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 मोठा झा�यानंतर र े

३६. जादगारु
िवदंा करदंीकर 

आई :

मी तर होईन जादगार; ू

घेईन रिंगत पेटारा;
जादचा मालच �यारा !ू
मंगस, बेडक, नाग असे ु ु ु

जादचे मं�च भारी;ू

मंगस घालन पो�यांत, ु ु ू
फरशान� मा�रन गांठ! ु

वाजवीन मी तडातडा. 
 डमडम डम�

होणार अ� कोण बर?�  

जादची डम� - िटपरी.ू

गमंतजमंत मी करणार : 

वाजवीन मी मग पगं ी, ु
सापांना आिणन गगं ी. ु

घणसाचा चाबक बडा ू

वळवळ क�रितल आतं कसे ! 

मं�तं� हे उगाच कां? 

 िटपरी ट��
मळ�च त�ही िभऊ नका; ु ु

अ� : 
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�हणाल, जादगार खरा ! ू
असा पािहला ना दसरा ! ु
भ�म मं�नी उंच उडे; ु
पैशाचा पाऊस पडे.

ताईचा मग शोध करी. 

 डमडम डम�

रडितल पाह�न िखसे �रते!

खोली लावन मग रडते... ू

�हणेन मी, “चल जा, 

शेजा�रल पोर ेसार�

आिणक भरितल सव� िखसे. 

 डमडम डम�

राजाचा मलगा दारीु

पसतं कोणा ना पडते;

त� करितल गोळा पैसे

 िटपरी ट��
चोर घर� मग पळितल ते, 

आिणक िशकलेली नाह�; 

िचतंा प�र ना असे मला; 

करील मग तो गयावया; 
नाह� िमळणारच अमची ताई.” ु

क�प नी काळी ताई,ु

 िटपरी ट��

धांवत येितल सामोर�; 

मी तर गे जादवाला.ू
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आिणक येईल मला दया. 
राजप� हा थोर जरी,ु
तो नवरा, ताई नवरी.

खरच� , आई, तला नव� ु
धडक� लगड� दोन हव�. ु

अगद� बघ फाटन गेला;ु

�हणितल सारी : 

तही �यांना �प� अस�ू

 िटपरी ट��

भाऊला बघ लंगोटी

पडला पढती ढीग परा;ु ु
काय कमी जादगारा?ू

“वेळ नसे आ�हास” - परी 

सांग, “अ�हांला वेळ नसे.” 

पाह�िन अमचा थाट असा ु

 डमडम डम�

�हणेन मी गो�यास तरी ! 
शेजा�रल बकळा काक�ु

हव� धोतर � लांब भल�;

नकोच का याह�न मोठी? 
बाबांना पचंाबदल�

बोलतील तजश�, “या क� !” ु

“अहो बसा.”

कमळीचा परकर सगळा 
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िवचार येईल मग करतां !

पोिलस ना नेतील कणी ु

बर�या आिणक डबे भले
पहा कसे भ�नी गेले!

बाबांना प�हा ध�नीु

आई : 

 डमडम डम�

आ�ह झाला जर भलता,

भाऊ मग ना फ�साठी

अ� : 

 िटपरी ट��

मा�या जाद�याच गणे?ुू

बर�यामधनी तप असे. ु ू

उरले ना कांह�च उणे

ड�यांत साखर फ� िदसे.

रािहल वगा��या पाठ�.
भाडयाक�रतां मग भ�या ्
दईेल ना दईे िठ�या ! 

नको; नको बोलं बाळ, ू
 थांब थांब र ेलिडवाळ... 

नको कोण तं �हणणार! ू
होइन मी जादगार.ू
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िनसटन प�हां घे कोलांटी. ु ु

सहज अगं ही लविवत मनवी

३७. खेळाराणी
प. िश. रगेेु

[ नािदया कोमानेच , माि�अल ऑिलंिप�स; १९७६, िह�यासाठी ]् ँ

ठाम दांिडवर ठाय जरास�;

इथ� इथ� तर ितथ� ितथ�ही
पलटन उलटी, उलटन पलटी. ु ु

मंतरलेली ि�कोणिमती;
रषेाच इथ� गोलपरायण, 
गोलिह लांबिवतो वेलांटी. 

वेल �हणावी? िगरा�  प�ी?
वा� याची क� उभीच काठी?
उगाच सार � तोलन, मोलन !
न ये बांधतां ही कामाठी. 
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३८. उ ंदराची फ�जतीं एकनाथ आ�हाड

पाव िकलो िजलेबी 

सकाळीच दकानात ु

उंदराकडे न�हतं 
काहीच कामधाम 
�यानं मग काढलं 

किपलागाय आली

िमठाईच ंदकान ु

वासरासाठी नेली

बफ� �हणे चाखायला 
आला सस�यागडीु

स�ंयाकाळी बडबडत 
�हैसबाई आली
अधा� िकलो 
पेढयांसाठी ्

उडया मारीत दपारी ् ु

�ा जरा थोडी

घाई केवढी केली 

िबळात ठोकली धम !ू

दकान उघडं टाकन ूु
�यानं

रा�ी दकान बदं करता ु
आली मनीमाऊ

सांगा काय दऊे?

मांजर �हणे 
िमठाईिबठाई

रा�ी�या जेवणाला 

उंदराने िवचारलं 

घरी �यायचयं तला ु

नको बर ंमला

मांजराच ंऐकन उंदीर ू
झाला घामाघम ू
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शांतपणाने हसत राह� !   ५ 

३९. नाच गाऊ !ू

आपण सार ेनाच गाऊ   ध.  ृू
गोलावरती फेर ध�नी

सजंीवनी

तालसरावर नाचत राह� !   १ ु

घगंर पायी बांधनी घेऊु ु ु

फलपाखरापरी मजेनेु
फलाफलावर गगंत राह� !   २ु ु ु

उंच उंच वर िहडंत राह� !   ३ 
माशापरी कणी पा�यामधनी ु ु
मजेमजेने पोहत राह� !   ४ 

कणी िवमानापरी हवेतनु ू

कधी चांद�या होउनी सगळे 

आपण सार ेबहीणभाऊ !   ६
हास, खेळ खेळ मजेनेू ू
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लोकगीत

एक होता मलगा ु

मसळ झालं खषु ू
बाहे�न आली घस ू
घशीनं केलं बीळु

४०. एक मलगाु

िबळात गवसला तीळ
ितळाच ंकाढलं तेल

�याला गवसला ह�लगा 

तेलात तळली भजी

आईनं िदला मार. 
भजी खा�ली फार

ह�ल�याची केली उसळ
जेवायला आलं मसळ ु



284 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

२०.  जीभ नाही, तरी बोलते काय? (घटंी)
२१.  डोळा आहे, पण डोके नाह�. (ऊस)

६.   सईसारखे शीर, करवतीसारखी धार, ु

१३.   केस आहेत, पण तेल लावता येत नाही. (�श)

२.   तरतर चाले, �याची श�डी हाले! (िवचं)ू

१२.   दात आहेत, पण चावता येत नाही. (कंगवा )

३.  जिमनीवर पडला, कोप� यात दडला, 

१४.   डोके आहे, पण िवचार करता येत नाही. (टाचणी)

 हाती येत नाही हाच चम�कार घडला. (काळोख)
४.   पायी घगंरवाळे, कमानीसारखे पाय, ु ु

८.  जीभ आहे, पण बोलता येत नाही. (बट)ू
७.   पाय आहेत, पण चालता येत नाही. (खच�)ू

      (डास)

९.   हात आहेत, पण िलिहता येत नाही. (घडयाळ / खच�)् ू

११.   तोड आहे, पण खाता येत नाही. (भांडे)

१५.   नाक आहे, पण नथ घालता येत नाही. (सई)ु

१७.  पखं नाहीत, तरी उडते काय? (पतंग)

१०.   गळा आहे, पण गाता येत नाही. (सरई)ु

 �याचा बेत नाकळे, पण िशगंावर डोळे. (गोगलगाय)

 अजन का घरी आले नाहीत, कोणी थोपटले क� काय?  ू

१.  आथंरली गोधडी, पसरले पाय, 

५.   अकरमकर पाख�, �याला चकरमकर डोळे, 

 केशहीन माथा, पोटी जटाभार. (केतक� / केवडा)

१६.   कान आहेत, पण ऐकता येत नाही. (कढई)

१८.  पाय नाहीत, तरी पडते काय? (थंडी / पाऊस / ऊन)
१९.  पाय नाहीत, तरी चालते काय? (घडयाळ / डोके)्

४१. कोडी आ�ण उखाणे 

 फडफड वाजे �याचे नाव काय? (हातमाग)
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 राणीने ठेिवले पलंगाखाली, 

  �यात ज�मली कमलाराणी. (नारळाचा क�ब)

 हाय हाय ! क� काय? 

२७.  पांढर ंपातेल िपवळा भात  :-अडें 

३२.  पािटल बवा राम राम, दाढी िमशा लांब लांब  :- कणीसु
३३.  पाणी नाही, पाऊस नाही, तरी रान कस ं िहरव,ं 

२५.  इथेच आहे पण िदसत नाही :-वारा 

 कात नाही, चना नाही, तरी त�ड कस ंरगंलं:-  :-पोपट ु

 :-कंड�टर/ बस वाहक

३६. सगळे गेले रानात,अन िझपरी पोरगी घरात :-केरसणी् ु
३७. सपभर ला�ा, �यात एक �पया. :-चांद�या आिण च�ंू

२३.   आकाशातन  पडले मािणकमोती, ू

 राजाने मािगतले तर दऊे काय? (गारा)

२६.  दोन भाउ शेजारी, भेट नाही ज�मा�तरी :-डोळे 

 ओसरीवर बसले मोगल राजे. (च�पल)

२८.  ितखट, मीठ, मसाला  चार िशगं कशाला :-लवगं

 उघडन पािहली तर मो�याने भरली :-भ�डीू

२४.   करकर वाजे पायी साजे, 

३८. एक�ला डोके आहे पण डोळा नाही, 

 राजाने िदले राणी�या हाती, 

 दसरीला डोळा आहे पण डोके नाही (टाचणी आिण सई)ुु
३९. ड�गरा�या घळीत, करवदंी जाळीत लपलंय कोण?

 :-चल आिण तवाू
३१.  तीनजण वाढायला बाराजण जेवायला :-घडयाळ्

 (वाघोबा)

३४. प�ष असन पस� वापरतो,वेडा नसन कागद फाडतो ु ू ू

३५. मकट या�या डो�यावर,जांभळा झगा अगं ावर :- वांगु ू

२२.   कातळ फोडन िनतळ पाणी, ू

२९.  िहरवी पेटी काटयात पडली,्

३०.  तीन पायांची ितपाई, वर बसला िशपाई  
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 आजोबांना आधार �ायला 

 (कोक�ळा)
४१. पावसा-पा�यात शाकारायला

४०. आ�ंया�या फांदीत पानां�या सांदीत गातंय कोण?

 उ�हा-ता�हात सावरायला 

 ओळखा पाह�? (छ�ी)
 सतत असते सोबतीला

 सांगा पाह�? (भोवरा)
४३. पांढरा श� गोरा गोरा ु
 डौलात चालतो पहा �याचा तोरा 
 कधी वाटोळा कधी अध�वत�ळू

 सकाळ होताच पांढ� या लाल रगंांचा पडतो पाऊस 

४२.  एक डोकं, एक पाय 

४५.  एवढंस ंकाट�, घर कस ंराखतं? (कलप)ु ू
४६. साता-सम�ापलीकडे राजाने केला भात ु
 भांडं खा�लं िन टाकन िदला भात (खा�रक)ू
४७.  एका नगरात दगड िन गोटे 

 डो�यांतन लागली पा�याची धारू
 जीभ करते हाय हाय

 हळहळ थांबताच जागीच कलंडे ू ू

 सांगा िहचे नाव काय? (िमरची)
४९.  लाल मखमली पेटी, ब�ीस मोती आत 
 सांगा पाह� चटकन , हे तर आपले ... ? (दात)्

 पाहातच राहा �याचा रोजचा फेरा (च�ं)

४८.  इटकली, िपटकली परा�म फार !ु ु

४४. स�ंयाकाळी मंद मधर पसरतो सवासु ु

 खायला चवदार, मनाने मऊ मोठे (बटाटा)

 ओळखा पाह�? (�ाज� ताची फले)ु

 वत�ळा�या �रगंणात गोलगोल िफर ेू
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५४.  िपव�या घोडयावर बसवत नाही्

५८. झाडांची सावली थंडगार ! 

 नदी आहे पण पाणी नाही

 सकाळी उठन पाहतो तर एकही नाही. (चांद�या)ू

 (उ�र : धर) ू

५५.  गाव आहे पण व�ती नाही

५६. पा�यापे�ा पातळ, िवषापे�ा कडू

 न थांबता, न थकता िफरत आहे 
 ित�ही भवने भ�न आहेु

५३. एवढासा गड, �यात ब�ीस लाड (दात)ू ू

 सजग मलास �या पडले कोडे !ु

 हाती चाबक धरत नाहीू

 दईेन सो�याचा गडू

 ग��वाकष�णाचा लागला शोध ! ु

 (आयझॅक �यटन)ू

५२. एवढासा गड, �याला पाह�न रड (कांदा)ू ू

 झाडांना सोसवेना फळांचा भार !

 (उ�र : वाघ, साप, सय�)ू

 वारा वाहताच फळ खाली पडे ! 

 पांढर ेफल पाहवत नाहीू

 कोणी लावला हा शोध ? ओळखा पाह� ?

 (उ�र : नकाशा)

 असा माझा उखाणा

 माझा उखाणा िजकेंल �याला 

५७. तीन आ� याचे चाक 

 कणालाच िजकंता येत नाहीु

 (उ�हाळा-पावसाळा-िहवाळा असे तीन ऋतंचे चाक)ू

५०. िहर�यागार नगरीत मोतीच मोती
 वेचन वेचन वेचाल िकती? (भ�डी)ू ू
५१. मा�या मामा�या शभंर गायी
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 ओळखा पाह�?

 (बहावाचे झाड)

५९. फलिवत िपसारा अविचत दश�न दतेो ु

 ती� वासामळे जवळ करत नाही कणीु ु

 (धमकेत)ू ू
६०. आठ-दहा पाक�यांचा कंद का कळी?

 ओळखा कोण ?

 (लसण)ू

 च�ं सय� वा� यांबरोबर आकाशात राहतोू

६१. आकष�क रगंांनी भरळ पाडणारीु

 र��या�या दो�ही बाजनंी पायघडया घालणारी ्ू

 औषधी गणधमा�ची ही सव��े� मळीु ु

 लाल, िपवळी, जांभळी रगंांनी खणावणारीु

 कोण?
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४२. ल ा ॅल�प ा ॅप 

१.  िपवळे �प िपवळा थाट
 सया�ची हे बघते वाटू

 डो�यातन लागली पा�याची धार ू

३. ड�गररानात िन द�याखो�यात
 गणगणत असते आप�याच तो�यात ु ु
 सदा िहची घाई थांबत नाही कधी 
 ओळखा बर ेही तर...

 सांगा िहचे नाव काय?

४. लाल मखमली पेटी 

 ओळखा वर ेचटकन ्
 हे तर आपले...

 ब�ीस मोती आत 

वदंा िलमये ृ

२. इटकली िमटकली परा�म फार ु ु
 सय� जाताच होते मलल ओळखा बर ेहे ?ू ू

५. जळत राहते सगधं दतेे ु
 पगंतीला पजेला शोभा येतेू

 जीभ करते हायहाय -

६. जातो कठन येतो कठन ु ू ु ू
 फलांचे वास नेतो लटन ु ु ू

 उखाणा ओळखील �याला आ�खी िचचं

 पोटात माणसे पण रा�स नाही
 गडगडाट करते पण तोफ नाही
७. पखं िमरवते पण प�ी नाही
 ओळखा बर ेहा तर...
 लहरी याचा कारभार सारा 

 आभाळात जाते खप खप उंचू ू
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 सांग बर ंमला त ओळखलंस काय?ू

 काटयांचा पण आहे �ास ्

 ओळखा बर ेहे...

(उ�र े- १. सय�फल, २. िमरची, ३. नदी, ४. दात, ५. उदब�ी, ू ू
६. वारा, ७. बोइंग िवमान, ८. गलाब, ९. इं�धन�य, १०, ु ु
गोगलगाय, ११. काकडी)

 फलांमधे भलता �बाब ु

 बघता बघता होते अ��य 

१०. पाठीवर घर िन पोटात पाय

११. कोवळी आिण ताजी को�हा िहला राजी 
 चव िहची फाकडी ओळखा बर ेही...

९. धन�य आहे पण नाही बाण ु

८. सदंर �प सदंर वास ु ु

 ओळखा बर ेहा तर...

 सात रगंांची सदंर खाणु
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  कोिकल वण� बघनी �हणती काक.”ु

 एकोिणसा�या शतकात क�णशा�ी िचपळणकर यांनी ृ ू
सय�, ह�रण, िसहं, कोिकळा, आबंा, बाभळ यां�यािवषयी ू ू
‘अ�योि� त’ या अथा�लंकाराचा वापर क�न सि�गीते िलिहली ृ
आहेत. अ�योि� त �हणजे दस� यास उ�ेशन केलेली उ� ती. ूु
�या�याब�ल बोलायचे �या�यािवषयी काहीच न बोलता 
दस� याब�ल बोलन आपले मनोगत �य� त कर�याची प�ती ूु
�हणजे अ�योि� त. उदाहरणाथ�, मख� माणसांना िकतीही गोड ू
श�दांत सांिगतले तरी सांगणा� याचा अथ� कळत नाही असे लोक 
काळा रगं िदसतो �हणन कोिकळेलाही काळाच �हणणार. हीच गो� ू
किवतेत अ�योि� त अलंकारात पढील�माणे सांिगतली जाते - ु

  हे मख� यांस िकमपीही नसे िववेक ू

  “येथे सम�त बिहर ेबसतात लोक 
  का भाषणे मधर त करीशी अनेक ु ू

~*~

एकदा का मल घर-अगंण ओलांडन बाहेर�या जगात पाऊल ू ू
टाक लागलं क� �या�या भाविव�ात पश-प�ी,  झाडे-फले, ू ू ु
पाळलेली क�ी-मांजरी, गोठया-तबे�यातले गाई-घोडे, सक� शीतले ्ु
वाघ-िसहं,  त�यातली बदके-बगळे,  गो�ीतले ससा-कासव, 
झाडावरची फलपाखर-ेमधमाशा,  वा�ळात�या मं�या आिण ु ु
पाठीवर घर घेऊन िफरणा� या गोगलगाई अशी जीवस�ी नांद ृ ू
लागते. च�ं-चांदणे, ढग-पाऊस, न�ा-धबधबे, िहवाळा-पावसाळा, 
यां�याशी सवंाद स� होतो. सहलीला जा�याची आिण पावसात ु
िभज�याची गमंत वाट लागते. स�ीिनरी�णाचा छंद जडतो. ृू
मलां�या नजरनेे असे िनसग�वाचन करायला किवमन लागते. ु
मराठीत अशा स�ीवाचना�या किवतांचे मोठे उ�ानच फलले आहे.  ृ ु

॥ स��गीते ॥ृ
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१४. गलाबदादा : लोकगीत            ३२२ु

२३. उठा उठा िचऊताई : कसमा�ज           ३३३ु ु

१६. प�ी : कसमा�ज             ३२४ु ु

२०. पांखरांची शाळा : ग. ह. पाटील             ३२९

१५. फलांचे गाणे : कसमा�ज            ३२३ु ु ु

१७. रानपाखरा : गोपीनाथ            ३२५

१९. पांखरा ! येिशल का परतन? : ना. वा. िटळक          ३२८ू

२१. केवढ� ह� �ौय�! : ना. वा. िटळक            ३३०

१३. चांफा : बी              ३२०

२२. िचवंिचवं िचमणी : भा. रा. तांबे            ३३२

१८. आ�ही तर जगंलची पांखर े: पांडरगं �ावण गोर े          ३२६ु

२५. पाळ�व पोपटास : का�यिवहारी           ३३५
२४. िचऊताईची िपले : भवानीशकंर पिंडत           ३३४

॥ स��गीते ॥ृ

२. बाभळझाड : वसतं बापट            ३०५ु

४. झाडां�या किवता : रणे दांडेकर            ३०८ू
५. एक होते झाड : ना. गो. श�ल            ३११ु
६. माझे झाड : अनािमक             ३१२
७. आ�व� : िवनायक क�डदवे ओक           ३१३ृ
८. आबंा : र�ेमा बलभीम राऊत            ३१५
९. आबंा पाडाला आला : क. ब. िनक�ब           ३१६ृ ु
१०. औदबंर -बालकवी             ३१७ु
११. िपपंळ : गणेश कडे             ३१८ु
१२. एक छोटं बी : अ�णा ढेर े            ३१९
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[ ि�जकळे : प�ी, शाद�ल : वाघ ]ु ु

जाळ�  तोडिनयां बळ�  ह�रण तो टाळोिन दावाि�नला,ु

दशेी ताप परी जसा व�रवरी येशी नभ�, भा�करा, 
शाद�लािदक सव� द� दडती िगय�तर� जाउनी,ु ु

क.सया��योि� त ू

१. अ�योि� त 
क�णशा�ी िचपळणकर ृ ू

दखेनी उदया त�या ि�जकळ� गाती अती हष�नी,ू ु ु ु

अ�य�च� पिद ंथोरही िबघडतो हा बोल आहे खराु

[शाद�लिव��िडत ]ू

ख. ह�रणा�योि� त 

�याधाचे चकविन बाणिह महावेग� पढ� चािलला,ु ू ु
त� घाईतं उडी फसिन पडला आडामध� बापडा;ु
होती सव�िह य�न िन�फळ, जरी होई िवधी वांकडा.  

[ दावाि�न : वणवा, �याध : पारधी ]
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[��धरा]

भगें गजंारवात� क�रित िश�र ंअसे म� ह�ीिह जीत�,ु ु
डोळां दखेोिन होते पळत भयभर � सोडनीयां धतीत�,ु ृ
जेथ� म� ताफळांचा खच बह� पडला, �या गहेमािज ंआतां ु ु

ग. िसहा�यो� ती : १ं

[शाद�लिव��िडत]ू

खा�यावांचिन रोडला ज�र, जरायोग� बह� वाळला, ु

[ धती : धैय� ]ृ

उ�म�ि�पगडं भेदन करायाचीच इ�छा करी, 

िसहा�यो� ती : २ं

िसहंा�या, �� को�हे कलकल क�रती म�यन� �यास नेतां.ु ृ ु

रोगान� अितपीिडला, ज�र मरायात�िह क� टेकला, 

मानी; �� जनावरांप�र तणा �पश�च ना केसरी. ु ृ

[ केसरी : िसहं ]

जो उ�मता गजां�या खरतरनखर� फोडनी म�तकांते ु

[ धाला : त�, सतं � ]ृ ु

मेघां�या गज�नेन� खवळिन वरत� िसहं पाही �वभाव�,ु

िसहा�यो� ती : ३ं

धाला र� ता िपऊनी; नच मत पश�या इि�छतो तो कणात�.ृ ु

[��धरा]

काका, �वां भीित सारी �यजिन त�वरी मांसखंडास खाव�,ु
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घ. शका�योि� त : १ु

�वतं� वनवि��या घिडघडी सखात� �मर.�  ृ ु

साळीच� शेत मोठ� झडक�र िपकल� सोडनी तो िनघाला, ु

[िशख�रणी]

[ शक : पोपट, कनकपजं र : सो�याचा िपजंरा ]ु

फल� मधर खावया असित, िन�य मेवे तसे, ु

बसे �ा िसहंा�या पिद ंबह�त आवेश ध�नी. 

कसा �या नादात� �णभ�रिह तो पामर करी?

शका�योि� त : २ु

[ �ा : क�ा, म� : धदं , माजलेला ]ु ु

�यान� �या नारळात� िफ�िन िफ�िनयां फोड�या य�न केला, 

[��धरा]

िसहा�यो� ती : ४ं

कतीच� आयाळ�  जडविन गळा प� क�नी, ृ ु ु

तरी जो ऐकोनी िभउिन पळती म�िह करी;

[प�वी]ृ

िहरजेिडत सदंर� कनकपजंर�ही वसे, ु
अहिन�श तथािप तो शक मनांत द:ख� झर,ेु ुु

दखेोनी नारळीचा त�, शक भलला एक �या�या फळाला, ु ु

आशेचाची न तेण� प�र बळकटही चचं चा भगं झाला ु
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प�रसिन तव वाणी पामरां सौ�य नाह�, ु

[मािलनी]
शका�योि� त : ३ु

बळकट िपजंराही तज नाह� बसाया, ू
िफरत बह�त बोके �ाड भारी घर� या, 

�हणिन िदवस कांह� मौन सेवन राह�. ु ू

सांगाव� काय ? �या�या मगपितिह भय� रान सोडन गेले,ृ ू
तो पकंामािज ंआजी गजवर फसला, यि� त नाह� िनघाया. ु

च. गजा�योि� त 

[ पकं : िचखल ]

छ. बका�योि� त 
[िशख�रणी]

�याची �पधा� कराया इतर गज कध� श� त नाह�च झाले, 

तप�या� वाटे क�रत जण ंडोळे िमटिनयां,ु ु
उभा राहे एके चरिण ंधरणीत� ध�िनयां 

बका ऐशा ढ�ग� तव अमित मासेच ठकती, 

अ�हेरीती, पहा, हे कलकल क�नी श� को�हे तयाला. ु

प�र �ाते तझ� कपट लवलाह� उमजती. ू

[ बक : बगळा ]
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[वसतंितलका]

हे मख� यांस िकमपीिह नसे िववेक, ू

लोटेत� त�कोटर� लपिनयां कोठ� तरीही रहा. ु

तेथ� आ� फलोिन गधं िवखर ेचोह�कडे आगळा. ॥२॥ु

वणा�व�न तजला गणतील काक. ॥१॥ु

ज. कोिकला�योि� त 

या माळाव�र व� एकिह नसे, बाळा खळया कोिकला, ृ ु
येथ� मंजळ श�द काढिन गळा कां शोिषशी आपला ?ु ु ु

जयास अवलोकनी सरत�िह िच�� िथजो,ु ु

कां, बा, स�वर श�द कािढिश िपका? राह� उगा: काळ हा ू

[प�वी]ृ

[शाद�लिव��िडत]ू

कां भाषण� मधर तं क�रशी अनेक. ु ू

जेथ� बोल अमोल वाटित तझ�, तो दशे, बा, वेगळा: ु

तया सतत सेिवती िवहग आ�व�ा िकती;ृ
परी िपकिच एकला मधर वािण लाधे कती. ॥३॥ु ृ

येथ� सम�त बिहर ेवसताित लोक,

वसतंसमय� फले, प�रमळ�  िदशा �यािप जो, ु

पान� ती� िहम� गळोिन िदसती झाड� जळा�यापरी, 

[ काक : कावळा ]

[शाद�लिव��िडत]ू

गज� कक� श श�द थोर क�नी काकावली �यांवरी. ॥४॥
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[ सधा : अमत ]ु ृ

गधं� य� त फल�, फळ� िह असती �याच� सधे�या परी,ु ु ु
वाटे जो रमणीय भषण वन�ीचे मख�च�, भलाू ु
आ�ा �या िपक सेिवतां समसमां सयंोग क� जाहला!

�याचे प�लव मंगल�द, िशणा छाया जयाची ह�र, 

वन� िवलसती बह� िविवध व� च�ह�कडे,ृ

ट. बाभळीिवषयी अ�योि� त 

झ. चदना�योि� तं
[प�वी]ृ

जयास न िदल� फळ�  न कसम�िह दवै� जरी,ु ु
शरीर िझजविन जो त�र परोपकारा करी. ू

तयांत मज चदंनासम न एकही सांपड�;

कांटयांन� भरल� शरीर अवघ�, छाया नसे दाटही,्
नाह� वास फलांस, भक न िनवे �या�या फळ�  अ�पही,ु ू
नाह� एकिह पांथ येत जवळ� त�या, असो गो� हीू

ठ. आ�ा�योि� त 
[शाद�लिव��िडत]ू

अ�याच� न फळ� िमळोत �हणनी होशी तयांत� वही.   ु
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अगंावरचे िपकले काटे 

सतारप�ी �हाता� याला सोलत आहे, ु

आभाळात खपसन बोटे ु ू

वारा खात गारा खात 

खां�ावरती सतारांचे घरटे घेऊन ु

२. बाभळझाड ु
वसतं बापट

ताठर कणा टणक पाठ 

दहेा फटले बारा फाटे ु

बाभळझाड उभेच आहे ू

मा�यावरची हळद िवटली
अगंावरची लवलव िमटली 

बाभळझाड उभेच आहे ु

जगले आहे, जगते आहे 
काकळतीने बघते आहे ु

उभेच आहे 

िचटर  फटक ... िचटर  फटक ् ् ् ्

छाताडाची ढलपी फटली ु

अ�सल लाकड, भ�कम गाठ ू

बाभळझाड उभेच आहे ु

टक ... टक ... टक ... टक ् ् ् ्

शोषत आहे 
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आठवते ते भलते आहे 

अ�सल लाकड, भ�कम गाठ ू

उरात मा�या सलते आहे 
आत काही कळते आहे, 
आत फार जळते आहे 

ताठर कणा टणक पाठ 

बाभळझाड उभेच आहे ु
वारा खात गारा खात 
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३. झाड
दास वै� ू

एक होतं झाड 
िनघालं र��यानं ताडताड 

कडक उ�हाळा, गरम उ�हाळा 
पानं लागली वाळायला 
झाड लागलं पळायला 

वाटेत भेटला उ�हाळा 

एक होतं झाड 
िनघालं र��यानं ताडताड 

वाटेत भेटला िहवाळा 

िनघालं र��यानं ताडताड 

वाटेत भेटला पावसाळा 
आभाळ गळतंय आवर घाला 

थंडी स� झ�ब�याशीु

एक होतं झाड 

झाड थांबले िहवा�यापाशी

पानं लागली काकडायला 
झाड लागलं पळायला 

आता काय कराव?ं
अगं कशानं पसाव?ंु

कोण�याही ऋतला भीत नाहीू

लांब लांब मळं खोल रोवलीु
ते�हापासन झाड चालत नाहीू

झाडाने एक य� ती केलीु

पानं-फां�ा ओ�यािचबं 
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झझंट नसते शाळेचे.

झाडं अशी कशी असतात?

झाडांना असतात कठे पाय ु

तरी कशी काम करतात ?

नको ओझे अ�यासाचे 

माणसांसारखी िदसत नाहीत 

तरी कशी उभी राहतात ?

नको पाटी नको प�तक ु
नको ओझे द�राचे

झाडांनो, तमचे आपले बर ेअसते ु

नको �सवा नको भांडण 
नकोच ओझे कंटाळयाचे 
झाडांनो, तमचे आपले बर ेअसते ु

- १ - 

नको परी�ा नको िश�ा 

४. झाडां�या क�वता 

झाडांनो, तमचे आपले बर ेअसते ु

रणे दांडेकर ू

झझंट नसते शाळेचे. 

झझंट नसते शाळेचे.

- २ - 

पण माणसांपे�ा काम करतात !

असतात कठे हात झाडांना ु
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िचडीचप लपायच ं आहे ू

झाडं �हणजे माणसचं असतात ! 

झाडांना असतं कठे नाक ु
तरी कसा  �ास घेतात ?
माणसांसारखी िदसत नसन ू
माणसांचे िम� असतात 

झाडं �हणजे झाडं  नसतातच ! 

- ३ -

झाडांनो, िहरवीगार सावली तमची ु
आईसारखी कशीत घेते ु
झाडांनो, तम�या फांदया ु

ताल दतेात पखं पाखरांचे 
गाणे गातात आनंदाचे. 
झाडांनो, त�ही बहरता, फलता ु ु
सांगा ना काय गिपत �याचे ?ु

िकती िकती हात तमचे. ु

आ�हांलाही तम�यासारखं ु
मोठ ठं मोठ ठं �हायच ं आहे ् ्
बहारायच ंअन  फलायच ंआहे. ् ु
तम�याच कशीत िश�न आता ु ु
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गार गार सावलीच ंरान असतं.

झाडं �हणजे काय असतं ? 

अन  घर नसले�या िकती मलांच ं् ु

झाडं �हणजे काय असतं ? 

गोड गोड फळांच ंदान असतं. 

झाडं �हणजे एक घर असतं ! 

टाळया वाजवणा� या पानांच ं
एक आनंदी मन असतं 

- ४ -

पानां-फलांच ंएक अ�खं गाव असतं ु
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अडंयाम�ये होते िपल् ू

ना. गो. श�ल ु

एक होते झाड आिण सभोवताली 

डहा�यांना ती होती पाने 
पानांवरती होते घरटे 

५. एक होते झाड 

घरटयाखाली होती पाने्

िपलाभोवती होते अडें

गवत सदंर, गवत सदंरु ु

अडंयाखाली होते घरटे ्

घरटयाम�ये होते अडें ्

पानांना �या हो�या फां�ा

िहरवे िहरवेगार...

फां�ांवरती हो�या डहा�या

फां�ांवरती हो�या डहा�या 
डहा�यांना ते होते झाड 
झाडाखाली 
गवत सदंर, गवत सदंरु ु

झाडावरती फां�ा हो�या

िहरवे िहरवेगार...
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झाड अस�च उभ� ह� माझ� राहील �ा तरी रान� ।।९।। 
येवोत वादळ�  बह� वष� घन घोर मसळ घारांन� ।। ु

जा शी� दर, जा तं आहे बा लागली तझी ��ी ।। ू ुू
�हणनी झाड पहा त� झाल� आहे िकती तरी क�ी ।।८।। ू

इ�छा हीच असे ह� राहो आहे तस�च �ा दारी हे ।।७।। 

(िव�ा खाते, म�य �दशे, मराठी प�तक २र े१९१८ मधन)ु ू

झाड न ह� आ�ंयाच� ही माझी होय सपंदा सारी ।। 
घािलत हो�या मा�या बिहणी �ा�या सभ�वती फगडया ।।६।। ्ु
येथे गडयांसव� मी बाळपण� मा�र�या अनेक उडया ।। ् ्

लािवयल� ह� मा�या आजान� झाड आमचे दार� ।। 

तोडं नको नको त� आवडत� झाड आमच� आहे ।।१।। ू
फांदी काय तयाच� पानिह तोडावया पढ� हात ।। ु

व� असनिह होता �ाची तो घेत काळजी भारी ।।३।। ृ ू

असतील माग� न िमळे �हणिन पढ� शेषम�तक� ठेल� ।।४।। ू ु
आहे जनाट त� हा खोल िकती ह� पहा मळ�  गेल� ।। ु ु

जा जा लांकडतोडया, क�रशी तं काय कम� बापा ह� ।। ्ु ू

६. माझ� झाड

�याचा सरले �याचा �ा दडंान� करीन मी घात ।।२।। 

वर ज� शाखा चढती वाढत त� जाय आमच� िव� ।।ु
ऐस� वाटिन माझ� आनंदाने उचबंळे िच� ।।५।। ू
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ठाय� त�या वसतसे गण हा पसतं ु ु

होत� अमप सख, कोण �हणेल नाह� ? ॥३॥ू ु

उ�ण� दमोनी तवसि�नध ये �वासी 
छाया तझी �थम द ेसख बा तयासी ु ु

नाह� तयांस तलना भवनांत कोठ� ॥१॥ु ु

७. आ�व�ृ

आहेत प�लव तझे शभकाय�िच�ह� ु ु

आ�ा ! त� िदसित या शतशा वनांत 
नाह� त�यासम दजा गमत� मनांत ु ु

सव� समानपण केवळ मित�मंत ं ू

िवनायक क�डदवे ओक 

आहेत क� गण तझ� उपय� त मोठे ु ु ु

अ�यांत हा गण पहा ितळमा� नाह� ु
वदं ंनये मग तरो ! तज कां जनांही ? ॥२॥ुू

�यानंतर � अमतत�य त�या फलांही ृ ु ु

क� कोिकळ� अिधक लोभ उणा न काक�
वाखािणतात गण हा सर सव� नाक� ॥४॥ु ु

कोणाकडन उपकार कध� न घेण� ू
ज� दवेवेल सख त� इतरांस दणे� ु
या वत�ना बघिन साधिह लाजतातीु ु
क� भि� त ते क�िन मि� तस मागताती ॥५॥ु

सतंोषती जनमन� बघतां िविख�न�
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�या ई�र ेजन िदल� तज भिमलोक�ु ु ू
�याची अशीच िनरपे� कती िवलोक� ! ृ
बापांतले वळण पण� मलांत आल�, ू ु
आ�य� ह� त�वरा ! वद काय झाल� ? ॥६॥     
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क. र�ेमा बलभीम राऊत ु
८. आंबा  

आ�ंया�या झाडाला मोहर छान ॥� ॥ु

कैरीचे झाले आ�ंयात मधरांतर ु

मलांना वाटली फोड फोड ॥१॥ु
आबंा झाला गोड गोड 

कोकणचा आबंा  राजा कसा 
लोकांनी मा�य केला जसा 
कोकणची माती आहे लाल 
�हणन राजाचा रगंही केशरी फार ॥२॥ू

डॉलस� पाह�न सरकार खश ू

राजा जातो फॉ�रनला 

आबें पाह�न आ�हीही खश ॥३॥ू

दवेाने िदले एक िनसगा�चे दान 

मोहराचे झाले कैरीत �पांतर 

डॉलस� िमळतात आ�हाला 
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९. आंबा पाडाला आला 
क. ब. िनक�ब  ृ ु

भर गलाबां आला वास अगंणी झाला !ु
कोणी फगडया घाला- बांधा झाडाला दोला !्ु

चला, फलां�या माळा घाला डौलाने गळां !ु

लागा गायला कणी गोड, मंजळ गाणी !ु ु

ितच-ं नको त �फंद- घर उ�हात बांध ! ू ु ूू
पर े�सण ंबाई आता या, करा घाईु

आबंा पाडाला आला िझ�मा खेळ या चला !ू

का ग �सली इंद? कोण िचडवी? -िसधं ?ूू

गलबासाचा तरा- िशरी साजरा कराु ु

प�ह ंपहात वाट चला उडव थाट !!ू
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शेतम�यांची दाट लागली िहरवी गद� पढे.ु

१०. औदंबर ु

झांकळनी जळ गोड कािळमा पसरी लाटांवरु

ऐल तटावर पैल तटावर िहरवाळी घेऊन

चार घरांचे गांव िचमकले पैल टेकडीकडेु

िनळासांवळा झरा वाहतो बेटाबेटांतन.ु

 

पायवाट पांढरी तयांतिन अडवीितडवी पडेु

बालकवी 

 

िहर�या करणांमधिन चालली का�या डोहाकडे.ु ु

पाय टाकनी जळांत बसला असला औदबंर.ु ु
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११. �पपळ 

�या�या सावलीत सांगे कथा मला माझी आई 

स�ंयाकाळी �या�या तळ� दीप तेवतो अखंड  

�या�या पानापानांतन मं� मंगलाचा गाजे ू

गणेश कडे ु

सख �वगा�तले स�ा असे �या�यापढे वाया.ु ु ु

आिण सांगते सवा�ना �याची �ाथ�ना करावी 

असा पराणप�ष �याची घरावर छाया ु ु

आजोबांनी लावलेला दारी उभा हा िपपंळ 
सदोिदत मा�यासाठी �ाची सावली शीतळ 

‘शभ ंकरोित’ मं�ाला कधी पडेनाच खंड ु
आजोबांची छबी वाटे �ा�या दहेात िवराजे 
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काय होत असेल बर ं�याच ंितथे आत ?

जमीनबाई, जमीनबाई वाट �ा ना जरा 

१२. एक छोटं बी 
अ�णा ढेर े

झाड झोपलंय  बीमधे, जाग ं करा �याला ्

बी हसते, हळच फटते, अकंर होतो जागा ू ु ू
चला चला आता सार ेकामालाच लागा 

के�हाचा वर थांबला आहे उजेड आिण वारा 

आळं करा, पाणी घाला, लाड करा �याचे 
सरासरा रोप वाढेल, झाड होईल मोठे 

एक छोटं बी जातं जिमनी�या पोटात 

येऊ द ेना बाहेर जरा, फार उशीर झाला 

न�या झाडासाठी प�हा िबया मातीत ठेव.  ु ू

बी जातं खोल खप, थोडं थोडं पाणीू
बाक� सगळा अधंारगडप, पाणी �हणे गाणीु ु

फलं येतील, फळं येतील, फळं आपण खाऊ ु
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वीज चटकन लवे 
मेघ ध�ं धावे 

गडगडाट करी दा�ण. 

लागन किळके�या अगंा ु

घाली उडयांवर उढी 

वाय घाली धांगडिधगंा ु

नदी गज�न करी िवहरण.ु

कडा िध�पाड वेढी 

१३. चांफा 
बी 

चांफा बोलेना, चांफा चालेना,
चांफा खंत करी कांह� के�या फलेना ु

आल� माळ सारा िहडंन ु

गेल� केतक��या बन� 

आ�ही गळयांत गळे िमळवन.ू

गेल� ‘आ�ंया�या’ बनी 

नागासव� गळाल� दहेभान. 

कोलाहलाने गलबले रान. 

�हटली मैनांसव� गाण� 

गधं दरवळला बनी 

ह�बंर पशसंव� घालन ु ु
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मळ� आवडेना ! र ेआवडेना !! ु

िदठ� दीठ जातां िमळन ु

खेळं िझ�मा िझम -पोरी िझम -पोरी िझम  !् ् ्ु

सि� सांगे खणा ृ ु

उण� क�ं आपण दोघेजण 

आपण क�ं श�द रसपान. ु

जन िवषयाचे िकडे 

गा�� गेल� पांगळन ु

आ�हा मख�तंभ राणा ु

आ�हां िदल� आहे आदंण 

अगं� रोमांच आले थरथ�न 

नाच ंउडं घालं  फगडया ु ु ु ु

चांफा फल� आला फलन ु ु ु

िवस�नी जगाच� जगपण. 

ह� िव�ाचे आगंण 

तेज� िदशा गे�या आटन ु
कोण मी- चांफा ? कोठ� दोघे जण ! 

[ ह�बंर : गव�यांची मले, िदठी : ��ी ]ु

चल ये र ेये र ेगडया ! 

यांची धांव बा�ाकडे 
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लोकगीत

िनळी-जांभळी �रिबन जशी! 

नाजक ओठ लाल लाल जशी!ू

िपवळी ध�मक हळद जसा!

१४. गलाबदादा ु

गलाबदादा कळी कशी?ु

शेवतंीबाई तझा रगं कसा?ु

कद�ळीताई तझा झपका कसा?ु ु
क�बडेदादाचा तरा जसा!ु

बोगनमामी तमची वेणी कशी?ु
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१५. फलांचे गाणेु
कसमा�ज  ु ु

गोड सकाळ� ऊन पडे 

�दय� अमच� इवलीशीु
येवोनी फलल� जगत� ु

दतेो उधळिन ु
सगंध या तो सेवाया ु
हळंच या पण हळंच या ू ू

िहर�या पानांतन वरत�ु

किध ंपाना�या आड दडूं

किध ंवा� या�या झोतान�

आनंदाचे पडित सडे 

किध ंआण ंलटक� च रडं ू ू

डोलत बसत� गमतीन�

प�र गधंा�या मिध ंराशी
हासिन डोलिन ु ु

हळंच या हो हळंच या ु ू

या आ�हांला भेटाया
हळंच या पण हळंच या ू ू

अमच� अतंर ु
िनम�ळ सदंर ु
अम�या या अगंावरती ु
त� हेत� हेचे रगं िकती
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कसमा�ज  ु ु
१६. प�ी

काकोबा कावळे 
झाडावर बसतात 
टकमक टकमक 

आढयाशी बांधतात 

मनाने भाबडे 

चह�कडे बघतात.

िपसांचे घरटे. 

िचऊताई िचवटे 

रगंाने तांबडे 
जागे �हा �हणतात 

मलां�या लाड�या ु

लालाजी क�बडे.
प�यांचा राजा मी 

कोिकळा मावशी

जांबावर थांबतात 

सकाळची �याहरी

वा� यावर िवणतात. 

आ�ंयावर लपतात 
�वरांची झालर 

राघराव बोलते ू

फळावर चालते. 

िपसारा फलवन ु ू
मोरोबा नाचतात 

सवा�ना सांगतात. 
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सतेज डोळे चमचम करत� जण ंर�न� गोिजर�  १ु

गोपीनाथ  

पाय िचमकले पखं िचमकले, दहे तझा सानला,ु ु ु ु

रा� सपंता ड�गर चढनी वर येतो भा�कर ु

वाट चालनी स�ंयाकाळी रिव सोडी अबंरा ु
आिण तिह मग पखं उभा�न जासी अप�या घरा. ू ु

�हणन का तज रवीबरोबर माय तझी धािडते ?ु ु ु

शरीर िनळसर, शोभे झालर िठप�यांची �यावरी 

अफाट आभाळांतन कैसे उडतां येत� तला ?ु ु

१७. रानपाखरा 

सया�सगें जासी येसी सदाकदा कां बर?�ू

रानपांखरा रोज सकाळ� येसी मा�या घरा 
गाण� गाउन मला उठिवसी िम� िजवाचा खरा. 

शेजार� आहेत काय र ेपर�परचं� घर?े   ३

सांगतोस का ितला कसा हा छानदार बगं ला ? 
होते का र ेकध� आठवण माझी सखया तला?  ४ु

त�यासारख�  जाव� वाटे उडत मजेन� वरीु

तंही �या�या सगें य�स� गात गात स�वर   २ू ु

दहे एवढा अपाय कोणी करील तजला इथ� ु

[ गोिजरी : सदंर, दखेणी, भा�कर : सय� ]ु ू

नेिशल का मज त�या िब� हाड� बसविन पखं ावरी ?ु ु

मजाच होइल स�या पांखरा, नेइं एकदा मला  ५ 
माय तझी येईल, सय�ही येइल भेटायला. ु ू
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तोडावी किध ंबोर � कांटे काठीन� दाबनी ु

लागती भाजिन िकित चांग�या !    १ु

मा�रत िमट�या यथे�छ खातां सधा त�छ बापडी ु ु ु

थोडक� काय मजा द ेतरी 

लसण कांदा चटणी मग ती वरी ू

गळचट श�गा चवळी�या वा जरठ पोपटी भ�या ु

फळ�  तिश ंखाव� त� िकित तरी 

पांडरगं �ावण गोर ेु

माघांितल चवदार हरभरा ऐन रका�यावरी 

अ�हांला कमी कोणत� बर?�
शेत-माउली अम�यासाठ�, अ�ही ितच� ल�कर �ु

जरा का जठरा�नी कावला 

खडिन मगा�या श�गा किध ंक�वळया ु ु ु
जातां येतां खा�या  पाटयांत�या 

मध चाखावा गोड मोहळा वर�यावर झाडनी ु

पांचही प�वा�नां लाजवी 
वाणी�या कसदार नारळी ह�रडयाची ती चवी 

िहडंता का�ी रान� वन� 

िफरकतां दाट िचलाट�तनी ु

१८. आ�ही तर जंगलची पांखरे 

िकित सेवावी जगंल�या या मे�याची माधरी ु

पस�िन पानावरी िशदो� या सोडा�या त�तल�
करावी दपारची �याहरी ु

उजाडतां िदन खावा भाजन रोज तरीचा ह�ळा ु ु

बाज�रची ती गोड िशळी भाकरी 

सरांची पडेल नवल न उडी !    २ ु
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�फिटकासम हा िनम�ळ झळझळ जवळ वाहता झरा ु ु

गर � पोहण� �ाव� काळेशार डोह पाह�नी ु

गद� सांवली अ�ंयाखाल� काय मजा लोळतां 

फंकिन पांवा नाद भरावा गोड वन� स�वर� ु ु ु

महाल-माडी अ�हां झोपडी रान सदा मोकळ�

ओजंळी भ�न �याव� जला 

डबाव� तडंब जिलं मागनी ु ु ु ु

वायची झळक गार लागतां ु ु ु

चढोनी रात� माळयावरी
धनवतंा-घ�र ंकाय कणा यासमु
लाभतील ह� गोड सख� िन�पम ु

[ ह�रडा : भाजले�या कोव�या धा�या�या कणसांतले दाणे, जरठ 
: िनबर ]

अ�ही तर जगंलच� पांखर � !   ३
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पांखरा! येिशल का परतन ?  � ू ु

म��ेमान� िद�या खणांतन ु ु

नारायण वामन िटळक 

एक तरी अठवन? पांखरा!  १ू

१९. पांखरा ! ये�शल का परतन? ू

हवेसव� िमसळ�या मािझया 
िन:�ासा वळखन? पांखरा!  २ू

ये आतां घे शेवटचे हे 

वा� यावरचा तरगं चचंल 
जािशल तं भडकन ! पांखरां !  ३ू ू

राह� िन�य जपन ! पांखरा !  ६ू

तव चचंची खण ! पांखरा !  ५ ू ू

थांब, घेउं द े�प तझ� ह� ु

ज�मवरी मजसव� पहा ही 

िवसर मला, प�र अमया�द जग 

अ� दोन िपऊन ! पांखरा !  ७ ू

�दय� पण� भ�न ! पांखरा !  ४ ू
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होत� पास आ�ही, दतेी िदपोटी ब�ीस 

िचम�यांची पोर � भारी ग�गाट करती!  १
उतरत� ऊन, जाते टळनी दपार ू ु

भर�कन इथ� ितथ� उडती मौज�त !   ४ ु
खेळकर मल�, नको कराया अ�यास ु

ल� यांचे पांगलेल� पे��या बाग�त 
मा�तरच यांना हवे आमचे रागीट !  ६ ु

उजळणी �हणती का जमनी रगंण�?  ३ू

यांना नाह� सटी, भली मोडली खोड क� !  ८ ु

२०. पांखरांची शाळा 

पांखरांची शाळा भर ेिपपंळावरती

परी��त कां न आई �हायच� नापास?  ५ 

गळक� ग शाळा यांची, िभजती सगळे!  ७ 
रिववारी, सणवार� आम�यासारखी ु

ग�पा शाळेमध�, कध� ध�रतो न हेका  ९

ग. ह. पाटील 

बाराखडया काय आई, घोकती  अगंण�?

तारवेर झोके घेती बसनी रांग�त ू

पावसा�यांतही शाळा आमची न गळे ु

पारावर जसा यांचा भरतो बाजार !  २ 

यां�याह�न आ�ही आई शहाणे, न�हे का? 

मौज काय सांग?ं  िमळे स�ीही शाळेस!  १०ू ु

[ िदपोटी : ‘डे�यटी’ या इं�जी श�दाचा अप�ंश, शाळा ु
तपासणीस ]
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[प�वी]ृ
�णो�िण ंपडे, उठे, प�र बळ�  पडे बापडी,

िकती घळघळां गळे �िधर कोमलांगांतनी,ु

करा मधर हा ! चला, भरिवत� त�हां एकदां,ु ु
करी जतन यापढ� �भ िपता अनाथां सदा!   २ ु ु
अहा! मधर गाउनी रमिवल� सकाळ� जनां,ु
कत�न मज मा�रतील नच ह� मन� क�पना;ृ
त�हां�तव मख� सख� ध�न घांस झाडावरीु ु ु

िनघन नरजाितला रमिव�यांत गेल� वय, ू

उदार बह� शर हा नर खरोखरी जाहला ू

�हणे िनजिशश�ंती, “अिधक बोलवेना मला, ू

�णैक बसल� न त� िशरत बाण मा�या उर�.  ३ 

�हणन विधल� मला ! िकित दया ! कसा हा नय ! ू

नारायण वामन िटळक 

�हणाल, ‘भलली जगा, िवसरली ि�यां ल�करां’ु

नसे लविह उ�णता, नच कश�त मा�या िशरा, ु

चके पथिह; येउनी ि�तिमत �ि�ला झांपडी;ु

तशीच िनजकोटरा परत पातली पि�णी   १

त�हांस अिज अिंतचा कवळ एक म� आिणला;ु

�हणन अितसकंटे उडत पातल� मी घरा;ू

�मरा मजबरोबरी प�र दयाघना ई�रा.”   ५

२१. केवढ�  ह� �ौय! �

वधन मज पांखरा िनरपराध क� दब�ला !   ४ू ु

�हणन त��या तळ� िनजिल ती ि�जा भवर�.ू ू
असो, �िधर वाह�नी नच िभजो सश�या तरी ु

नर � ध�उन नािशल�; खिचत थोर बि�दबल !!  ६ु
िजवतं बह� बोलक�  िकित सर�य ंते उ�पल,ु
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[ �िधर : र� त; कोटरा : घरटे; पांडर : पांढर,े िफके ]ु

िन��ाण दहे पडला ! �मही िनमाले !   ७ 

केल� वरी उदर पांडर िन�कलंक;ु
चचं तशीच उघडी पद लांबवीले ू

मात�त ते पस�रले अितर�य पखं,
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िचमणी पाहे सवतीला सवतीला.

एक :- “िचउताई िचउताई, काय बघतां काय बघतां?”

दसरी :- “दखेल चोच .”्ु ु

२२. �चव�चव �चमणी

अरसा ल�बे िभतंीला िभतंीला. 

ितसरी :- “पडेल खोऽच चोचीला चोचीला.”

 भा. रा. तांबे 

िचवंिचवं िचमणी छतांऽत  �तांऽत.

चवथी :- “उगीच िशणतां कां वायां कां वाया?”

पावल� िफरव ंया पट पट  या पट पट  ् ् ् ्ू

दसरी :- “टच  टच  िचउताई, काय क�रतां काय क�रतां?”् ्ु

भर�ऽ िचमणी उडाऽली उडाऽली.ु

एक :- “फटेल काच .”्ु

भरभर आली रागांत रागांत. 

चवथी :- “काऽय होइल सवतीला सवतीला?”

ितसरी :- “ती तर तमची पडछाया पडछाया”ु

सव�जणी :- “टाळया वाजव ंया चट चट  या चट चट . ् ् ् ्ु

छतांत जाउिन दडाऽली दडाऽली.” 
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अजनही ! ू

डोळयांवर झोप कशी 

२३. उठा उठा �चऊताई

चोह�कडे ! 

सोनेरी पांखर � ह� 

कसमा�ज ु ु

उठा उठा िचऊताई 
सारीकडे उजाडल�
डोळे तरी िमटलेले 

घरटया�या दारापाशी 

आजनही ! ू

लगबग पांखर ेह�
गात गात गोड गाण� 
िटपतात बघा दाणे 

झोपले�या अशा त�ही ु
आणायच� मग कोणी 
बाळासाठ� चारा पाणी
िचमक�या ?ु

बाळाच� नी घेतां नांव 

उठोिनयां दर जाई ू
भर भर. ू ू

जागी झाली िचऊताई 
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�व�छ होइल आभाळ उजेडन ू

असे तमच� घरकल उंच उंच ु ू

कोणत�ही नच द:ख यांस जाचीु

गात िचवं, िचवं, िचवं ! भर� जा उडन. ४ु ू

नसे यांना मिळं काळजी कशाची ु

२४. �चऊताईची िपले 

शेवरी�या उबदार िबछा�यांत 

बाप चारा आणन दइे गोड ू

जळ� भावडें एक, दोन, तीन. ु

जोर येइल पखंात खप ते�हां ू

भवानीशकंर पिंडत 

अहा ! सोनकल� सान िपल� छान ु

िदवस कांही �या थोडका िवसांवा 

माउलीला िबलगन झ�पतात. १ू

नका बाळांनो ! डोकव ंउगाच ू

माय परवी दररोज नव� कोड. २ु

पखं इवले- �यांनी कसे उडाल? ३
तो जाउन जर खालत� पडाल 
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िकिततरी फळ�  पाडाच� 

ही लीला तव िन�याची 
िपजं� यांत अडकिन आय�याची झाली तव माती. ५ु ु

च�चीन� फोडायच�

क�रतोस गजारा धनी टािकतो �या तकडयांवरती. ु ु

मालक तव हौशी फार 

करवाळी वारवंार ु

का�यिवहारी

�यावरी �वैर उतराव� 

कवटी तं कवठावरलीू

हे डािळंबाचे दाणे वेडया ! घात तझा क�रती � ु ु

ती च�च आज बोथटली 
फोिडलीस एका काळ�

२५. पाळ�व पोपटास 

क�र माया ज�र अिनवार 

तं पािळंव पोपट �याचा �हणनी त�छ तला गिणती. ू ु ु ु

चैन�त घ�त िगर�यांसी 
�व�छंद � विनं िफरलासी
गगनांत �वैर उडलासी
ते �वातं�याचे िदन सो�याचे आठव तं िच��. ३ू

चािहल त� झाड बघाव�

फळ िदसेल त� फोडाव� 
मग उडनी जाव� खशाल, असली ते�हांची रीती. ४ु ु
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ते�हांच टािकतो मालक दाणे असेल तजपढत�. ७ु ु
तो वदले त� बोलाव�

पव�ची िहमंत गेलीू

येतांच धनी नाचाव� 

हे दाणे िदसती छान 

िपजं� यांत मेले िकती अभागी पोपट या जगत�.

�व�वाची ओळख नरलीु

हा अध:पात तव झाला 
डािळंबिच कारण याला 

हे डािळंबाचे दाणे वेडया ! घास तझा क�रती. ९ु

�या�य ते िवषासम जाण 

भलिनयां अशा तकडयांला ु ु ु

क�रतोस ध�याची ‘हांजी हांजी’ तं पोटासाठ�. ६ू
नादान व�ी तव झाली ृ

ज�र लाल आिण रसपण� ू

नाचत �या स�काराव� 

िपजं� यांत िमळती �हणिन तयांची मिळं नाह� महत�. ८ु ु
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बसला घसा. 

ठेवला पैसा 

२६. काव�याची मेजवानी

कावळीला �हणाला,

िवकत आणन ू
खाऊ मासा’

कोट सावरत 

टपकन पैसा 

‘खमंग खासा

दीपा गोवारीकर 

कावळयाने कोटाला 

िखशात जपन ू

कावळा उडाला 

नदीत पडला. 

हसला मासा 
 पैसा िगळन ू

कावळया�या रडन ू

िशवला िखसा 
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केशवसत ु

सदंर बागडत� ! ु

प�पपरागा सेिव ंिहडें ु

२७. फलपांख�ं ु

तेथ� फलपांख�ं पहा ह�ु
लता�मांची शोभा िदसते,ु
जेथ� िहरवळ फार िवलसते,

किलकांव�नी, प�पांव�नी,ु
गधंय� त अवकाशामधनी,ु ु

सदंर िवषयांव�नी साची ु

पितसहवास�व�नावरती
फलपांखराची वा म�धेची जैशी वि� ृू ु

हालचालही ती !

िनव�धपणे इकडे ितकडे 
वन��तनी अहा ! बागडे;ु
�याचा हेवा �दय� उपजनी ु

मोदभर � क�नी !

�मण करी, गित तशीच वाटे 

ितिमर� आ�ह� िन�य रखडण�,
िववचंनांतिच िजण� कंठण�,
प�पपतंगि�थित ही कोठिन ु ु
आ�हांला िमळण� ! 

तरल क�पना जशी कवीची,

मन होई वेड� !

िवचर,े फलपांखराची तशी -ु
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अस� यास का िचतंा कांह�?

ज� र�य त� बघिनयां मज वेड लागे;ु

ही मज खोटी वाटे वाणी;

गाण� मनांत मग होय सव�िच जागे;
गात� �हणन कवन� फलपांखरात�,ू ु
�हायास सौ�य मम िख�न अशा मनात�.

नच याची �ि� ! 

अकाल�च जो आ�हां �याया

[ �म : व�, झाड ]ृु

म�यमख� पाही ! ृ ु ु

‘सव� िवनाशी असती �ाणी,’

त�त वसे ह�, न कध� क�ी,
�ी�माच� खर े�प िवलोक�

बह� सौ�याची कसिमत सि�, ु ु ृ

फलपांख�ं मरण पािहल�ू
आहे का कोण�?

यास ‘उ�ां’ चा िवचार नाह�, 
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फलपांख� ।ु
छान िकती िदसत� । फलपांख�ंु

गणेश हरी पाटील 

या वेलीवर । फलांबरोबर ु

दरच त� उडत� । फलपांख�ं ुू

गोड िकती हसत� । फलपांख�ं ु

हालवनी झलत� । फलपांख�ंु ु ु
पखं िचमकले । िनळेजांभळे ु

गोल मणी जण ंते । फलपांख�ं ु ु

मी ध�ं जाता । येइ न हाता 

डोळे बा�रक । क�रती लकलक ु ु

२८. फलपांखं�ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 341्

कठलं फल माळलं !!ु ू

मी ित�या ��ाला 

“भारी गोड िदसलं ! 

मंगेश पाडगावकर 

केसांत मा�या येऊन बसलं

सदंर फल असलं?”ु ू

माझी मै�ीण �हणाली,

झलत आलं झलत,ु ु

उ�र �ायच ंटाळलं;

२९. फलपाख� िनळं िनळं ु

फलपाख� िनळं िनळं ु

फलासारखं फलत !ु ु

सांग ना, कठन आणलंस ु ू

मलाच फ� त ठाऊक मी 
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आली कोठन ू

३०. फलपाखरे ु
ल. िस. जाधव

ही फलपाखर ेु

ही तर गिल�छ व�ती

�यांचा करती 

फांजर काटेरी ती
फलपाखरचे �यात पकडतीु
फाटले पखं 

हा खेळ असे 
जीवघेणा 

हो �यांचे 

कसे कळेना ?
�या मांगमलांना काहीु

कणी एक ु
�यातील मलगा ु

पाठलाग 

बघा यां�या हाती

भांडतो उनाड मलांशीु
नको �हणे 
पकड �यांना ू

ती उनाड मले धावोिन ु

ती दवेांची फले र ेअसती ु

हाय ! फलपाखर ेिकती तडफडतीु
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दोन हात दहा बोटं ? 

पाखराची कारािगरी

िपलं िनजले खो�यात 

सगरणीचा चांगला ु

िमये ग�याग�ंया नर 

जरा दखे र ेमानसा ! 

३१. खो�यामधी खोपा 

जसा िगल�याचा कोसा 

बिहणाबाई चौधरी 

ितची उलशीच चोच ू

जसा झलता बगंला ु

तेच दात, तेच ओठ 
तले दलेे र ेदवेानं ु

 

खोपा इनला इनला 

जीव झाडाले टांगला !

दखेा िपलासाठी ितनं

अर ेखो�यामधी खोपा 

झोका झाडाले टांगला 

ितचा िपलामधी जीव 

सगरीन सगरीन ु ु
अशी माझी र ेचतर ु
ितले ज�माचा सांगाती
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३२. घरटे 
अनंत काणेकर 

काडयाकाट�या, िहर�यािपवळया गवताची पाती
तांबसकाळीू
पाहताच मा�या टेबलावर, नक�याच साफ पसन ठेिव�या,ु ु ू

टेबलापाशी, िखडक�वर - अगदी जवळ मा�या हाताशी 
िचमणीचे एक अपर ेघरटे ! ु

िचडन पािहले इकडे ितकडे !-ू

वाटले पाडावे आिण करावी साफसफाई

आपसांत काही िचविचवली;

बांध लागली आपले घरटे दखेता डोळा ! ू ु

आ�ही माणसे िव�ासतो ना िनज�वही व�त एकमेकांवर ू

नाही,- थांबली; आिण िन:शकं उडन खशाल ू ु

िचम�या त�ही खशाल सोडता घरटे आपले ु ु ु
आिणक िप�ले मा�या हाताशी ?

िभर� वाजले ितत�यात पखं - ठेप�या िचम�या ु
िखडक�त दोन.

माणस दांडगा मोडील घरटे, फेक�ल िप�लेू

कडयाकोयडें, ितजो� याकलपे, पोलीसपहार,े कचे� याकोट� -ु ु

िचमणािचमणी;
चोच�त काडया ध�न पाहती िनरखन मज ू

लवही न त�हां वाटली भीती?ु

वाटले आता जातील परत -
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- थरार ेअतंर कत�तेने ृ

मान ! 
माझीच वाटते मजला लाज - मोडणार होतो 
मघाशी तमचे िचमणे घरटे !ु
- आिण मी माणस !ू

वेडया िचम�यांनो, केवढा केलात माझा हा 
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बालकवी 
३३. घरटा 

नाही ग ंबाई मळीच नाही, मऊ गवत दईे न तशीु ु

नाही ग ंबाई मळीच नाही तझा माझा सबंधं काही?ु ु

राहीन मी घरटयािवना! िचमणी उडन गेली राना.् ू

किपला मावशी, किपला मावशी, 
घरटा मोडन त का जाशी?ू ू

नाही ग ंबाई, िचऊताई, तझा घरटा कोण नेई?ु

गरीब िबचा�या िचमणीला सगळे टपले छळ�याला

कावळे दादा, कावळे दादा, 

क�बडी ताई, क�बडी ताई, 

आता बाई पाह� कठे? जाऊ कठे? राह� कठे?ु ु ु

िपजंरा िकती छान माझा! सगळा शीण जाईल तझाु

माझा घरटा नेलास, बाबा?

िचवं िचवं िचवं र े। ितकडे त कोण र?े् ् ् ू

िचमणीला मग पोपट बोले, का ग ंतझे डोळे ओले?ु
काय सांग बाबा तला? घरटा माझा कोणी नेला?ू ु

िचऊताई िचऊताई, मा�या घरटयात येतेस, बाई?्

माझा घरटा पािहलास बाई?

जळो तझा िपजंरा मेला! �याचे नाव नको मला !ु
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िभतं खचली कलथन खांब गेलाू

िख�न नीरस एकांतगीत गातो

सय� म�या�ही उभा राहेू

३४. पारवा 

तला काही जगतात नको मानु

ित�या कौलारी बसिन पारवा तोु

बालकवी 

जनी पडक� उद�व�त धम�शालाु ्

घार मंडळ �याभवती घालताहे
प�ी पानां�या शांत साव�यांत
सखे साखरझोपेत प�गतात.ु

तला नाही प�र हौस उडायाचीु
गोड िहर�या झब�यात दडायाचीु
उ�ण झ�या बाहेर तापतात
गीतिन�ा तव आतं अखंिडत

िच� िकंवा तव कोव�या िवखारे
दखतेखपते का सांग सांग बा रेुु

परी �णही कोठन िटकायाचीु ू

क�णगीते घमवीत जगी आज.ु

झोप सौ�यानंदात मानवाची

दःखिन�े िनि��त ब�राजुु

गोड गावे मग भान हे कठनु ू
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दःखिन�ा ती आज तला लागेुु
तझे जगही िनि��त त�या सगेंु ु
िफर ेमा�या जगतात उ�ण वारे
तला �याचे भानही नसे बा र.ेु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 349्

गोगलगाय गोगलगाय, �हण खोटी न�हे काय?

[ िनजमाग� : आप�या वाटेने ]

गोगलगाय गोगलगाय । दोन िशगें िबनापाय !

�येयमाग� आ�मीत । गेली गेली झाली ग� ु

भयभीत जे�हा होते । शखंामाजी ही दडते 

पीळ दऊेनी पोटाला । िनघे आप�या कामाला 

चाल तझी मंद अशी । वीस फट दर ताशी !ु ू

शोधा बघ  जा जा थेट । चमचमणारी वाट ू

सोपानदवे चौधरी 

असा काही िहचा थाट । मागे चम चम  करी वाट ् ्
अगं तझे लोळागोळा । काय त�या अगंी कळा ! ु ु

सापडेल त�हांलागी । चाललीसे िनजमाग�ु

३५. गोगलगाय 

चतर ही असे भारी । जीवालागी जपणारी ु

बैसनीया  कशावरी । शखंोबाची िनघे �वारी?ू

नका �हण र ेटोचनी । गोगलगाय माझी गणीू ू ु

शखंोबाचे छ� वर । तेच अ�, तेच घर 

ऐटीम�ये पाठीवरी । शखंोबाची बसे �वारी !

नाही पाय, नाही पखं  । अकलेचा वरी शखं 
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३६. मंगीताई ु

ितखटाची चव तरी 

क�याण इनामदार

मान वर क�न त�ही ु

िदवस-रा� चालत राहता 

बघत नसता कधीच काही 

िश�त अगंात केवढी मोठी 
िगरवली का कठ�या शाळेत ु

घेतली का हो कधी सांगा? 

मंगीताई... मंगीताई ु ु

गळासाठी - साखरसेाठी ु
रांग सोडन धावत नाहीत ू

मंगीताई त�ही पाटी!ु ु

जीव एवढातेवढा तरी 

तरी त�हास थकवा नाही ु

फेर धरता, घालता िपगंा 
िमठाई�या ताटाभोवती 

त�ही कधीच नसतात घाईत ु
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काय इं�धन�याचे चो�रयले रगंु

शांता शेळके 

नाच गडे उभा�न सदं र िपसाराु

भ�य त�या िपसा�याचा फलव फलोराु ु ु

काय तझा िपसा�याचा सांग मी िदमाख ु ू

डो�यावर िचमकला डोलतसे तराु ु

३७. थई थई नाच मोरा ु ु

थई थई नाच मा�या अगंणात मोराु ु

िन�या मखमलीवर िहर ेलाख लाख

िन�या िन�या िपसा�याचा फलव फलोरा ु ु

रगंीबेरगंी छटांनी झळाळते अगं

सा�या पाखरांचा राजा शोभतोस खरा
मान उंच उभा�नी फोिडसी का टाहो
ढगांना का बोलिवसी “याहो, याहो, याहो”
आ�या बघ वरतन सळसळ धाराू

थई थई नाच मा�या अगंणात मोराु ु
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म. का. कारखानीस 
३८. खार 

लहान सदंर गोिजरवाणी िदसे कशी  ही खार ु
गलगलीत ह� अगं मजेच� शेपट ग�डेदार. १ ु ु ु

लहान डोळे लकलक बघती, �ि� िकती त�र छान !ु ु
खटकन कोठ� सहज वाजल�, त�रिह ऐकती कान. २ु

उभ� करोनी शेपट बैसे ऐटीम�य� फार ु
मालक�ण ही जण ंरानाची िदसे अशी ही खार.  ३ु

सरसर सरसर पळत जातसे र��यांतिन ही पार ु
भरभर भरभर त�व�र चढते. श�डयावर ही �वार ! ४

चळवळ चळवळ सदा करी, �णभर नाही �थीर
�व�थ बसाया जरा तरी, कठला इजला धीर? ५ु

�णांत बसते शांत जण�, िच� मजेच� छान, 

काम करी ही आनंदाने, मध�च खेळे खेळ 

गोड गोड बह� खा�याची िहज आहे भारी खोड. ७

�णांत पळते कशी  पहा, उभारोिन ही कान. ६

दवडी नच ही मळ� कध�ही फकट आपला वेळ. ८ ु ु ु

िदवसभरी ही वनांत िफरते. फळ�  जमिवते गोड 



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 353्

िकती िखळाड गमतीची, सदंर भारी खार.ू ु

भारी अचपळ ज�र असशी, गरीब त�र तं फार. ू

[ िवहगं : प�ी ] 

त�या गणांला, �पाला नसे गडे गे पार. ९ु ु

येइन भेटायास वन� तजला वारवंार. १०ु
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िकती माझा क�बडा ऐटादार, 

गमे िवहगांितल बडा फौजदार ! ४ 

खा� खाया दतेांच बोलतो जो 
मधर-कंठा पि�णी कोिकळेच�?ु

३९. कोंबडा !

जण ंजा�वदंी-फल उमललेल� ! ३ ू ू

च�च �याची िचमकली बांकदार ! ु

असा नटवा शक त�हां आवडो तो ! २ ु ु

कणी असतो नािद� पोपटाचा ु

करायाच� मज काय िपसा� याच� ?

कणा आवडतो मोर िपसा� याचा ु
असे कोणाला छंद कोिकळेचा;

मला आहे प�र नाद क�बडयाचा ! १ 

िशरोभाग� छानसा तरा हाले ु
चाल �याची िकित बर � डौलदार !

िपसारा �याचा िकती झ�कदार 

अध� पाय� पांढरीशी िवजार 

द��स�न कारखानीस 

“उठा मखा�नो ! झ�प काय घेता ?ू
अ�ण-उदयाचा काल असे आतां !
करा कांह� त�र आळसा �यजन,”ू
उष: काल� सांगतो ओरडन ! ५ ू
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िकती माझा क�बडा हो शहाणा 
लोक-क�याणा झटतसे पहा ना !
बर-� वाईट �या �हणा कणी कांहीु
�ा�-कत��या सोडणार नाह� ! ६

लोक-क�याण� द� असा �ाणी

�हणिन क�रतां का मानभगं �याचा ?ु
जरी आवडला नािह ंतो त�हांला ु
सदा दईे आनंद म�मनाला ! ८

�रका�यांचा या बडेजाव खास ! ७

अती प�रचय जाहला क�बडयाचा 

मोर, पोपट, कोिकळा, राजहसं
जग� मजला या िदसत नसे कोणी ! 
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४०. कोंबडा 
अिनल 

माला�या ध��यावर
पहाट झाली
धरातन, धळीतन, वाफेतन ु ू ु ू ू

कातरतेने कापणा� या आवाजात 

कौला� घरांना 

धा�या�या पो�यां�या, िमर�यां�या थै�या�या 
दवेदारी खो�यां�या 

स� झाला कचकचाट ु ु ु

उलटयासलटया डागां�या सोबतीत ु

‘ककऽच क’ु ू ू

गेली होती �यांची रात 

करडीशी तेलकट.  

होती एक दबळी हाक.  ु
खेडयातील िव�ाला 

क�बले�या क�बडयांचा 

आरवला �यांतला एक क�बडा 

आरव�यात �या�या �या

बासां�या प�यां�या पेटा� यांत 

फटणा� या तांबडया�या होऊन भास ु

िहर�यागार मळयांना 

डवरले�या झाडांना, झडपांना ु
नाचणा� या रोपटांना 

वेल�नी झाकले�या कंपणांना ु
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कणसे भ� आले�या ज�धळया�या शेतांना 

कणीकडन साद नाहीु ू

तरा�  उडवीत ठमकणा� या शेजा� या�या क�बडयाला ू ु

िपजं� यात क�डलेली 

जा�या�या घरघरीला 

हाक ती ! 

अडंी फोडन आले�या तलगांना ू

मरणाचीच पहाट पाहात 

[ बांस : कळक, बांब; तलग : िपल, िशवर : तषार, बारीक थ�ब ]ू ू ु

कण�यांमधील दा�यां�या साठयांना 

सडया�या िशवरांना 

आरव�याचा आत� रव ! 

क�बडा !! 

मरणा� या रा�ीतन ू

दारापढ�या रांगोळयांना ु

बारीक�या गळयामधन उमटणा� या ओ�यांना ू

आिण �या�या क�बडयांना -

एका कैदी क�बडयाची 

तरी प�हा आरवला एकवारु

सा� या �या�या जगाचा �यात आठव ! 
पसट पसट होणा� या ु ु
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कठे िनघाले हे सहलीला कठन आले असतील ?ु ु ू

अिनल अवचट 

जाळी�या गाडीत क�बडया िकती बैस�या ग�च्

४१. कोंबडया ्

लकलक नजरा िपव�या चोची अखंड कोलाहल.  ु ु
वेष पांढरा लाल टोपी हा घालन गणवेषू

िकती भांडणे िखडक�साठी लगबग आिणक म�ती 
िदसतच नाही िश�त मलांना कठे सहल मा�तर?ु ु

एक बर ेत�हाला आता नाही ते कळणार, ु
चोची आपटत बसली पोर,े लोखंडी जाळीवर 
गजबज�या र��याने जाई म�य सहल वेगात ृ ु

उ�साह केवढा रटेारटेी चढती अगंावरती

बघन �या पोरांनो सगळे ��ी आता िवझणार ू

म�रान या िव�ा�या�ना.. करा मोकळे कंठु
असन काही तासांनीच ही गडबड होईल शांतू
दगंाम�ती िव�न जाईल पडतील सगळे गार 
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कावळा �हणे मी काळा ।

४२. कावळा व बगळा 
रा. दवे   

पांढरा श� तो बगळा ।ु

वाहवा तयाची क�रती ।

लोक हे ॥२॥

िदसतसे ॥१॥

पैशाचा साब अिणला ।ू

फासनी सव� श�रराला ।ु

झडकरी ॥३॥

खडकासी घािशत बसला ।

घािशल� अगं बह� बळ�  ।

मग िवचार �यान� केला ।

निदवरी ॥४॥

मजलाग� िध�कारीती ।

र� त �यामळ�  ।ु
 वाह� ंलागल� ।

बापडा शेवट� मेला ॥५॥ु
घाबरा झाला ।



360 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

माळते समनावलीु
तेधवा वणवा �हणे मी 

खेळती �या आसरा. 

कोिकळा घाली �वरांचा 

चदंनाची सावली.

मोरपखंी फ�वरा ु

कोिकळा जे�हा �वरांची

जांभळया डोही झपझा� ु

कोिकळा जे�हा �वरांची

�मझमे वारा नभी. ु

आ� लेउिन पखं ते�हा 
फलिवते पखंा िनळा ु

४३. कोिकळा 

उघडते अबदािगरी 
जगंले शाहीर होती

होउ बघतो कोिकळा.

श�द होते मंिजरी.

कसमा�ज ु ु

कोिकळा जे�हा सरांचा ु

( गझल )

काि�मर ेक�रते उभी 
हो नदीची न�यशाला ृ

कोिकळा जे�हा �वरांची
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कोिकळा िशिशरात िश�नी 

कोिकळा जे�हा सरांचे ु

कोिकळा जे�हा ढगांना 

धसरावर �व�न �यां�या ू
एक सदंर वाहते. ु

आत�तेने बाहते 

ग�द गगनी फेकते 
अचंलावर पैठणी�या 

बांधता श�यावरीू
आसमंते होत सारी

रा� अ�र ओतते. 

या जगाला सव� ते�हा 

कोिकळा �वरिश�प असले 

जाग थोडी येतसे. 

��ध आिणक बावरी.ु

[ अबदािगरी : छ�ी; मंिजरी : मोहोर, तर;े झपझा� : ‘जा पोरी जा’ ु ू
हे वा�य झपाटयाने उ�चारले �हणजे होणारा श�द, न�य -् ृ
गायनातला अ�यानंदाचा झपाटा ]

बफ�  जे�हा होतसे 
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“बलबल गवई कण� मा�रला ?” िचमणा �हणतो “मी !”ु ु ु

४४. आटपाट नगरांितल काहण� 
(बलबल)ु ु

माधव 

“कां र ेिचम�या सांग मा�रला बलबल तं नामी?”   १ ु ु ू

“कारण कसल� घेउन बसलां जगांत हरकाम� ?
नवी धनकली सहज पािहली, आहे का नामी !”   २ु

“पकडिन �याला आिणल ऐसा कोण पढ� येतो?”   ३ु ु

कबजाम�य� डोमकावळे घेती िचम�याला,

�हणे ससाणा, “पकडिन �याला घेउिन मी येत� !”ु

आिण आिणली बगळयान� ती  �णांत अमलांत !   ६ 

आिण आिणला खराच �यान� पकडिन िचमणा तो !   ४ु

ससर माकली ठाव तया द ेअप�या उदरांत !   ७ ु ु ु

अ�नंी  आप�या तयाला �यांन� िभजवील� !   ८ ू ु

हसं� िदधली िचम�यालाग� िश�ा दहेा�त,

बोलिन ऐस� हसंत उडाला िनद�य िचमणा तो !ु

मेले�या बलबलाभ�वत� प�ी मग जमले, ु ु

नेउिन टाक� नद�त कवडा िचम�याच� �ेत 

�याय तयाचा करावयाला हसं पढ� आला.    ५ु
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बाळांनो ! ही आटपाट 

“�माण आ�ा !” �हणिन उडाला पि�वदं सारा, ु ृ
गलाब घेउिन च�च�म�ये आला माघारा.    ११ु

नकाशांत नका शोध ंू

“ि�य होत� बलबलास अप�या फल� गलाबाच� ु ु ु ु ु

वाह� ंलागले इतर पि� मग फल� गलाबाच�ु ु
बलबलावरी उठे समाधी �णांत प�पांची !    १३ु ु ु

समािध�थल त� कणी !ु

“तला वािहला ! आजपासनी हा नोहे माझा !”ु ु

आिण हजार� वष� पढत� रािहल ती िटकन !   १४ु ु

नगरांितल काहण� !      १५ 

समािध बांधा �याच फलांन� ि�य गधं वा�ची.”   १० ु

वष� झाल� हजार, त�रही समािध ती अजन !ु

बोलिन अप� मकट बलबल  प�यांचा राजा !   १२ ु ु ु ु ु

सप� गधं वा�स �ावया शेवटला मान, 
सव� िवहगंां खगे�राच� सटल� फमा�न,    ९ ु
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गा शेवटचा बोल लपनिह ु

ऐकव तव मध बोल ।।ध.।।  ु ृ
ऐकव तव मध बोल, कोिकळे, ु

एक तझा �वर आत� खरोखर ु

४५. ऐक तव मध बोल ु

वसतं नाह� अजन सपं ला, ु
कां झालीस अबोल? ।।२।। 

पहावया भगोल,ू

माधव �यिलयन ू

नकोत मजला मैना, राघू
साळंक�, चडंोलु
नकोत मजला िविवध सरांचे ु
कि�म हे िहदंोल ।।१।।ृ

वाटे मज िबनमोल,

सखे वसतंासगें जा मगु

पणा�माज� खोल ।।३।।

जातां जातां फोल! ।।४।।
नको क�ं पण आस एवढी 
दाबिन िच� िवलोलु
पािहन नंतर वाट वष�भर 

[ चडंोल : एक प�ी; िहदंोल : गायनातला झला ]ु
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४६. मो�या शीक रे 
द�

मो�या शीक र ेअ आ ई !
सांग ंिकतीत�र बाई !ु

अ आ इ ई किठण िकती;

�हण ंद ेकोणी काह�ु

दादा आई �हणतात�,

तजला कध� न येइल ती.ु

मो�या, शीक र ेअ आ ई ! १

य य ये ये जवळ कसा, ू ू
गपचप येथ� बैस असा. ु ु
ऐक �यान द ेशीक तसा;

मो�या, शीक र ेअ आ ई ! २ 

कां र ेभकंत नाह�?ु
मो�या, शीक र ेअ आ ई ! ३ 
  

अ आ इ ई भकं  कस�, ु

�हणतां तजला येत नसे,ु
िशकिवन तज येईल तस�;ु

धडा पिहला घेई ं
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मधसदन  ु ू

ल�धा मा�याकडे पाहतो ु

मलाच येउन खेटेल तो । खेटेल तो 

मा�या पाया चाटं लागतो ।ु

४७. माझा क�ा ु

सलाम �हणतां सलाम करतो 

तकडा दतेां जीभ काढतो ु

च�ड छ�ी घेउन येतो ।ू

जो तो माझा करील हेवा ॥ � ॥ु

िगर�या खाउन लोळण घेतो ।

असाच क�ा दरे ेदवेाु

श�पट अपल� ध�ं पाहतो ु ु

जे�हा ते�हां खाऊ खातो 

मािगल पाय� उभा राहतो 

मा�या भ�त� उडया मा�रतो 
खोटा चावा घेऊं बघत�

दांत मखांितल मोज ंदतेो ु ू

शेपट ग�डा घोिळल तो । घोिळल तो ु
असाच क�ा आवडतो । आवडतो ु
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४८. आमचा मो�या 

भा�यांना खाऊ दईे

कळते सगळे �यास जसे 

धावत येतो

मो�या अमचा मौजेचा ु

भावडें भांडत नाही
धडंिनया काही काही ु ु

कसमा�ज  ु ु

खेळगडी तो गमतीचा 
“माऊ” ही �याची ताई 

समजन उमजन वागतसे ु ू

हाक �ािव तो 

अम�यासगें असायचा ु
मो�या अमचा मौजेचा! ु

तोही िबलगे अगंाशी बसता फोटोसािठ तसे 

िम� ‘मोग�या’ एक तया 
सदाकदा ये भेटाया

मो�या अमचा मौजेचाु

दोघे िमळनीू

सदाकदा तो

हळच �वारी मधे घसेू ु

जाती घ�नी

जाता बाबां�यापाशी

येती िफ�नी
लळा आ�हाला बह� �याचा 
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४९. मनीताई 
जलेखा मलाणी ु ु

मनीताई, मनीताई 

मऊ मऊ उशी

काय तझ ंगपीत? ु ु

वाघाची मावशी

आवाज नाही करीत 

बसतेस �सन ू

�हणतेस �वतःला 

दध, लोणी, तप ूु

ग�यात घगं� वाजेु

नखर ेफार तझुे

चलीपाशीु

चालतांना तू
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५०. दव्ाडमनी 
अ�ातवासी 

दगं अशी खेळात तरीपण

आिण काय ये �यािन मागनु
�यािल दध चो�नीू

जशी काय ही बाई कोणी

सदा दगं अगंणी
नजर असे पण चोरटी िकती

अशी ही �ाड आमची मनी.ु

डोळे इवलाले लकलकतीु ु

गणी आिण अवगणीु ु
अशी ही �ाड आमची मनी ु

अगंाला कापस डकवनीू ु
आली बफा��या दशेातिनु

मऊ रशेमाह�नी

अिधकच घारपेणात खलतीु

अशी ही �ाड आमची मनी. ु

गका� दइेल (तोिह एक �ण)

अशी ही �ाड आमची मनी ु

िबलग का पण पळाली दरीू ु

मनी मावशी मािझ मांजरी

मला ओरबाडनीु

वाळन ही पण जाईल अ�काू

त�हांह�न लाडक� िकित तरीु

लाडक� जरी �ाड ही मनी.

अशी �ाड तर ग�� सोड का?ु

अशी ही �ाड आमची मनी. ु

िकंवा थोडे दध तोड का?ुू

नका बोल िहज कणीू ु
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जिमनीवर चालतोस 

दो�हीकडे िमरवतोस. 

५१. बदक 
जलेखा मलाणी ु ु

पा�यात िफरतोस 

बदका, बदका

चपटी चोच
रगं तझा पांढराु
िदसतोस गटगटीत ु ु
िकती - िकती साजरा. 

बोलावतोस िम�ांना 
िफरतोस गटात

�वॅक  �वॅक  क�न ् ्

िकती त शहाणा.ू
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सवा�ह�िन िनराळे ते वेगळे तरगें

आहे क�प वेडे िप�ल तयांत एक ॥१॥ु ू

होते क�प वेडे िप�ल तयांत एक ॥ध॥ु ू ृ

जे ते तयास टोची दावी उगाच धाक

एके िदनी परतं िप�लास �या कळालेु

ग. िद. माडगळकर ु

एका त�यात होती बदके िपले सरखेु

�याचेच �या कळाले तो राजहसं एक ॥३॥ 

होते क�प वेडे िप�ल तयांत एक ॥२॥ु ू

कोणी न �यास घेई खेळावयास सगें

५२. एका त�यात होती 

दाविन बोट �याला �हणती हसन लोकू ू

भावडंा ना िवचारी, सांगेल ते कणाशीु

पा�यात पाहतांना चो�िनया �णैक

िप�लास दःख भारी, भोळे रडे �वतःश�ु

भय वेड पार �याचे वा�यासवे पळाले
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उगीच उसळी मा�न मासळी, मधनच वर नसते येतू

५३. तळयाकाठी 
अिनल 

अशा एखा�ा त�या�या काठी बसन रहावे, ू
मला वाटते, िजथे शांतता �वतःच िनवारा शोधीत 
थकन आली असते ू

जळातला िहरवा गाळ िन�याशी िमळन असतो काही ू
गळन पडत असताना पान मळी सळसळ करीत नाहीू ु

साव�यांना भरवीत कापर ेजलवलये उठवन दतेू

पखं वाळवीत बदकांचा थवा वाळत िवसावा घेत असतो ू
दर कोप�यात एक बगळा �यानभगं  होऊ दते नसतोू

�दयावरची िवचारांची धळ हळहळ िजथे िनवळत जाते ू ू ू
अशा एखा�ा त�या�या काठी बसन राहावे, मला वाटते!ू
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५४. माझे प� वषभ सकळ ु ृ

धेनकांसेह�िन ओिढत� । पय �ािशतां मातेच� ॥ु

द:ख दखेोिन तळमळ । मज अपार वाटतसे ॥ु

पाठ� बह�भार वाहोिनयां । अहोरा� िशणताती ॥

भके तणोदक नेिदत । उपेि�ती िनद�या ॥ु ृ

शि� तन� खांद� पाठीव�त� । ओढनी नेती बह� भारात� ।ु

(शेतकरी बैलाला फार �ास दतेात �हणन कामधेनने इं�ाकडे ू ू
गा� हाणे नेले)

ऐसे कम� सरनायका ! िकमथ� �यांत� िनिम�ले ॥ु

�दगडमाती का�भार । सदां मा�रती-िन�र ।

व�स� बधंन� तळमळत� । भके�या आ�ोश� बोभात� ।ु

म� ते�र ु

नांगर, शकट, रथ, गोिणया । धा�यमळण� तेलघािणया ।

गाळी�दान� अपार । क� क�रतां वोिपती ॥

आ�ोश� पावत� क�ात� । त� द:ख मात� अपार ॥ु

माझे प� वषभ सकळ । क� भोिगती सव�काळ ।ु ृ

शीत उ�ण पज��य वात । िनरा�य� सव� साहत ।

मे�या वोिपती अनािमका । �वचे�या क�रती दोरपादका ।ु
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[ शकट : गाडा; गोिणया : पोती; वोिणती : मारतात; बोभाती : 
ओरडतात; पय : दध; वोिपती : िवकतात; सरनायक : इं� ]ुू
 

परम खेद वाटे मात� । जाण िनि�त� सरशेा ॥ु
दीन� दब�ळ�  अश� त� । त� ह� पािवजे द:खात� ।ु ु
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धतलेला सदरा मग नीट घािलन ु

५५. नंदीबैल 

आला बघ नंिदबैल ! आई ! जाउं द े

वा. गो. मायदवे 

सोड अतां, लौकर मज मौज पाह� ंद े�.ु

ऊन नको पाणी मज ओत थंड त� 
चोळं नको अगं न का �व�छ वाटत� ?ु
पसल� मी अगंात� सव� राह� ंद े१ु

मागाह�िन गधंिह त� नीट लािवन 
लाडही खाइन मग आिध ंधाव ंद े२ू ु

बग बग बग गोड कसा ढोल चालतोु ु ु ु ु ु
खळ खळ खळ घगं रह� मधिन वाजतो ु ु ु ु ु ु ु ु ु
नाच ंद ेनंदी हा मान हलव ंद े३ू ु

सदंर किश अगंावर झल घातली ु ू
पोर � बघ बघ�या ह� कठन धावल� ु ु
नंदीला पैसा द े! खेळ होउं द े४
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बैल घामाची �ितमा बैल �माचे �तीक

बैल घराची �ीमंती बैल दारचे वैभव

बैल पोसणारा बाप घास दणेारी माऊली

बैल कणगीचा भाऊ दोही करांनी दणेारा

बैल कळाची मि�का बैल गोकळीचा वसाु ु ु

बैल ब�ाची क�णा बैल येशची वेदनाु ू

बैल भकेचा द�मान बैल अ�मान साऊली ु ु

मा�या अगंणी रांगोळी �या�या पावलांवर ठसा. 

सार ेउदार बैलाने मा�या पेवात लोटले

बिहणी�या पदरात ख�यातले ओतणारा

बैल सतंाह�नी सतं आ�ही नेणते अभागी

बैल वेदातली ऋचा उपिनषदी �ाथ�ना

बैल वाडे बांधणारा बैल गोठयात िवरागी्

बैल मा�या िशवारात काढी िहरवे �वि�तक 

िशवारात उगव�या बैल हगंामाचा धनी
बैल बरसते नभ बैल दांडातले पाणी

बैल मा�या गोठयातील िपढयािपढयांचा �काश् ् ्

बैल ल�मीचा आ�य धन खरात साठलेु

बैल श��चा सोहळा मा�या भ��चा उ�सव 

५६. बैल 
िव�ल वाघ 

बैल आभाळाची कपा बैल धरतीचा जप ृ
का�या मातीची प�याई बैल फळलेले तपु
बैल च�ंाचा वशंज बैल सया�चा वारसू
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नांगरा नांगरा फाळ द े

दध िदले वासराला ू

बळ िदले नांगराला 

कणसा कणसा धा�य द े
कस िदला कणसाला 

गाई गाई, दध द ेू

पसा पसा धा�य घे ! 

५७. गाई, गाई !

जिमनी जिमनी  कस द े

राजा मंगळवेढेकर 

वासरा वासरा बळ दे

फाळ िदला जिमनीला 
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कानांचा - थाटमाट जण ंसप�यांचा ु ु

दांत कसे - शेतक�याचे फाळ जसे 

काय गडे - ड�गर चालत येत पढ�ु

पाय कसे - इमारतीचे खांब जसे

ल�मीबाई िटळक 
५८. ह�ी कसा ?

�यावरती - ना झाडी प�र लव नसती ु

इवलाले - डोळे जण ंझ�प� गेलेु

िकती लांब - नाक जण ंक� मलखांब ू
मानेचा - घाट असे तो तळईचाु
श�पट - अगिदचं ना शोभा दतेू
कां दवे� - �पड� ऐस� घडवाव� ?
खा� तरी - तोडन झाड� उदर भरी ू

[ तळई : तोलणार ेखांड ]ु

सांग बर � - �ा �ा�याच� नांव खर.�
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५९. उ ंटाची त�ार ं अनािमक 
[िदडंी]

िमळे चारा िचमणीस खावयाला,
गोड पे� िमळतात पोपटाला;
क�बडाही शेतांत मजा मारी,
‘काय खात� मी’ कणी ना िवचारी ! १ु

अगं माझे वांकड� मा� कां र � ? ५ 

िमळे जागा उबदार मांजरास,

िकती िसहंाचे �प डौलदार ! 

िफर ेरानांतिन ित�ही काळ को�हा,ु

िमळे तैसा क�बडीला खराडा. ु
रहायाला म�ढीस म�ढवाडा,

कणी बैलावर बसोनी िफरनेा,ु

अशा सोय�चा मला मा� तोटा. ३

जीव माझा वाहतां भार गेला ! ४ 

अहो, सदंर िदसतात जग� सार,े ु

भार पाठीवर लांडगा धरीना;

गाइबैलांना ऐसपैस गोठा, 

‘कठ� वसत� म�’ कणी ना िवचारी ! २ु ु

रहायला िपजंरा पांखरास;
िफर ेक�ा ऐिटन� घर�दार�,ु

िकती घोडयाची मान बांकदार !
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ते उ�ह वाळवटंाितल तो �स�न वारा त�

आ�य� सांगतो परवा एकटाच िदसला उंट 

कोरडा उर ेहा उंट तप कसले? करतो शोक. 

अिनल अवचट 

गजबज�या शहरी रा�ी चालले उ�याने तप?
ही �वचा ल�बते आहे कशता ही आहे सांगत ृ

ते तार ेलकलकणार ेदािवती खा�ीची वाट ु ु

ढंकन बघेना कोणी या वाळवटं राजास ु ू

या कोकल�या मोटारी डो�यावर �काशझोत 

६०. उ ंटाचा शोक ं

अ�नाने भर�या शहरी हा दःखीक�ी जीवु
राह�न इथे या शहरी म�भमी असे डो�यात ु

गदमर ेजीव गद�त येतसे ितकडची सादु

वाळत पाय रोवीत तांडयांचा घगंरनाद ्ू ु ु
कशी आहे माणसजात आणते कठे ओढन ु ु ू

ते रा�य हवेतच िवरले मगजळात वाह�न गेले ृ
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ल. िस. जाधव 

वडा�या झाडावर 

आ�ही सगळीच पोर े

६१. वानर 

आले वानर हो एक 

ितथे जमलो एकेक 

लांब शेपट ऐटदार ू
लाल त�ड वानराचे 

इथे ितथे झोकदार 

वडािचया झाडाखाली

छान जने मा�तीचे ु
इथेच का आले वानर ? 

आ�ही पोर ेआनवळी 
भलतेच खोडगनी ु
वानराकडे पाह�न आ�ही
न�टे नाक खाजिवले 

घेई फां�ांवर उडया 

�� पडला मांगाला 

होते दऊेळ सदंर ु

सार ेअचिंबत झाले 
न�हे साधे हे वानर 
कणी �हणे दवे आले ु
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वानरा�या रोखाने 

आ�हालाही िखजवत तेही

कणी पजाच मांडलीु ू
कणी हातच जोडले ु

कणी गलाल टाकले ु ु

वानरदखेील िचडले 
तसेच क� लागले 

नाक खाजव लागले ू
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महावीर ज�धळे 
६२. को�होबाची वरात 

घरात बस�या

वाजवी उंट

करव�या बस�या 

चार दोन ह�ी

िनघाली वरात 

ब�गीत बसले

को�होबाची वरात 

ब�गी उभी दारात 

िनघाली थाटात 

को�होबाची ल�नाची 

झटकन  आले्

डो�यावर ब�ी 

नवरानवरी घरात 

एक दोघी हस�या 
चार-चौघी �स�या 

पाच �वरी बाजा 

ह�ीचा पाय

ब�गी गेली मोडन ू

को�होबा हसले 

दोघांची वरात

मनीताई हसते

जागोजागी बांधले 
केळीचे खंटु

ब�गीला लागला 

सार ेगेले पळन ू

नवरीजवळ बसले 

गपचप घरातु ू

िफदीिफदी दारात
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६३. �हैस 

फलासारखा एक कावळा माळन बसते िशगंावर ु ू

सथं सथं रवथं करीत झलत अ��य गा�यात ु
थ�ब जे�हा ओघळत असतात िखड�यां�या िभगं ांवर

एक �हैस बसन असते समोर सांच�या पा�यात ू

कठ�या जगात जगते ही ? आवाजही करीत नाही.ु
पावसाह�न अथ�सघन डोळयात काळीभोर शाई.
काळया बदं अि�त�वा�या म� पेटीत िश�पासारखी
कसले गाणे झलत असते ? खोलपणा कसा िदठीत ? ु

मंगेश पाडगांवकर 

थांबले�या काळाम�ये खोदले�या िश�पासारखी 

डब�यामधला एक बेडक तारवटले�या डोळयांचा:ू

[ अचल : न ढळणारी, अढळ; िदठी : ��ी; �ालातीत : 
काळा�या पलीकडील ]

अचल उरते, अिधकच खोल होते िदठी

कालातील जाणीव घेऊन सभोवताल असते पारखी. 

िदसत नाही गाडी िहला आिण गद� ल�बणारी?

‘पलायन' �हणतो अशा जग�याला, शेजारचा 

काळया बदं अि�त�वाची म� पेटी 

ितक ितक  काळया अगंावरती थ�बाची फले होतात ् ् ु
काळयाभोर शाईमागे कसली गाणी झलत असतात? ु

पलीकड�या �ळांव�न धर सोडीत जाणारीू

जनाट मळ�या कांबळयासार�या आकाशातन ु ू
येतात धारा नागमोडी गद� क�न 
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पाय मोडनी मांडीवरतीु

केस मऊ मऊ िकतीतरी

‘ब� ब�’ क�नी शेळीपासी

वा. गो. मायदवे 

मान मरडनी बागडते ु ु

िचम�या ! उघडी त�ड, बघ तला ू ु

टणटण हे नाचनाचते,ु ू ु ू

लहान�या ये बैस जरा 

पकडन धरता हाता लागती ू

पापा घेऊन तझा बघ का ु ू

अहा कोक� सफेद सदंर ु

मला अितशय आवडते ॥१॥

अर ेिनसटनी गेलास ु
मला फसिवले �हणन का तू ू
नाचनाचशी ? शाबास ! ॥४॥

६४. कोक�

आले का ते दात तरी ॥२॥

गोड लागतो िकती खरा ॥३॥
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गोिजर ेकोक� काळे। नउ दहा िदनांचे सगळे

कोक� घाब�न गेले । सािजर!े ८ 

दगडांचे त�ंचे पाठी। हाय र!े ११ 

घेउनी परत �या ह�ती। करवािळत वरचेवर तीु

प�र थ�ब असा ना चाटी। का बर?े ७ 

हबंरडे ऐक आले। आनंदिसधं उसळलेू ू

मऊमऊ केश ते करळे। शोभले. ५ ु

तो माता �याची होती। शोधीत दर िशशसाठीुू

िव� हे मिदत मग केले। रिवकर.े ९ ु

काल�या िठकाणावरती। सोिडले. १० 

�तिन शरासारखे घसले। िकती �वर!े १२ ु

लटकन छातीशी िनजले। तासही भराभर गेलेू

हळ दध थोडके �याले। मग �वर ेत�ड िफरिवलेू ू

कोवळी मेिथ ना खासी। का बर?े ६ 
लाड�या का असा भीसी। मी त�पर तव सेवेसी

बघ तेथे तिझयासाठी। आिणली दधाची वाटीु ु

का भटकिस येथे बोले। का ने� जाहले ओले

का त�यापासनी चकली। सांग र!े २ ु ू ु

६५. चकलेले कोक�ु

हा हाय कोक� बचडे। िकती बे बे क�नी अरडे
उचलोिन घेतले कडे । गोिजर!े ३ 

िव. दा. सावरकर

कोणी का तला दखिवले। सांग र!े १ ु ु

तो नवल मंडळीना ते। जाहले. ४ 
मग थोपटनी �या हाते। आिणले गहाते �यातेु ृ

धिन तझा �र क� भारी। का माता रागे भरलीु ू
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धो धो पावसात खप नहालो ू

वा� यासगें उडन गेलीू

दास वै� ू

वाहत वाहत नदीत गेलो 

एकदा मी झाड झालो

एकदा मी पाऊस झालो 

पावसाम�ये वाह�न गेली

आभाळात िफ�न आलो 
एकदा मी घार झालो 

एकदा मी किवता िलिहली 

६६. एकदा मी

एकदा मी च�ं झालो 

एकदा मी कथा िलिहली 

चांद�यांची िवजार �यालो 

टाप-टीप  वगा�त गेलो ्

एकदा मी आजोबा झालो 

एक खर ंसांग का यारो ू

आईला, बाबांचा नमना वाटला ु

एकदा मी सर झालो  

काठी टेक�त दवेाला गेलो 

एवढं सगळं मी �व�नात झालो 

एकदा मी बाबांचा च�मा घातला 
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अनािमक 
६७. मधमाशी 

उठिन सकाळ� ती मधमाशी ॥ु
जाते क� मध िमळवायासी ॥
थ�ब� थ�ब� सांठिव �यासी ॥
उ�ोगी मोठी ॥१॥

आळस ितजला ठाउक नाह� ॥
सव� िदवस ती खपत� पाह� ॥
थंडी ऊन �हणेना कांह� ॥

 

उ�ोगी मोठी ॥३॥

उ�ोगी मोठी ॥२॥

थोडा �हणनी मळ� न �सते ॥ु ु
सांठवनी तो जपिन ठेिवते ॥ु ु

कोणालाही तो िशकवावा ॥
सांठा �याचा िन�य करावा ॥

गोड गोड मध िनपटिन घेते ॥ु

थोडाही गण िमळतां �यावा ॥ु

ठेवा ह� िच�� ॥४॥
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िवदंा करदंीकर 

परी चढली झाडावर,

‘सकाळी उठन करतेस चोरी!’ू

तरी मधमाशी िशरली आत.

िफरत असते फलापाशी.ु

मधमाशीला आला राग, 

मधमाशीला �हणाली परी;  

परी पळाली आप�या घरांत, 

तरी मधमाशी आली वर.

�हणाली, ‘दतेे िजभेला डाग.’

ते�हापासन मधमाशीू

फल �हणाले  ‘अग ं परी,ू

६८. मधमाशी 

दड येऊन मा�या घरी.’ 



390 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

[अभगं  ]

६९. को�याचा �य�न 

ग�रब बापडा कोळी ते�हां, द:खी अितशय झाला ॥४॥ु ु

एका कोिळयान� एकदां आपल� ।ू

तेथनी सखाने खालत� तो आला ।ु ु

अनािमक 

धा�याव�नी प�हां प�हा पडे ॥१॥ु ु

[कामदा] 

परी मग झाला क�ी बह� ॥

आस खंटवी, येतसे रड� । आगं टाकनी भिमसी पडे ॥२॥ु ु ू

[अजंनी गीत]

चार वेळ तो �ापरी पडे । जाय बापडा भागनी, पढ� ॥ु ु ु

लागे हळहळ वरितं चढाया ॥॥ु ु
जाळयाजवळी प�र प�चिनयां ।ु
आदळला खाल� ॥३॥

मागती जाळीया-माज� जातां ये ना ।ु

फ�िन एकदां धीर ध�िनयां ।ु

जाळ�  बांिधयेल� उंच जाग� ॥

[ सा�या]
पांचही वेळा य�न क�िनयां, आल� यश न तयाला ॥

िहमंत ध�नी िफ�नी आणख�, धागा चढनी गेला ॥ु
प�र जाळयामिध ंिशरतांना तो, झोक जाउनी पडला ॥५॥
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[िदडंी]
“अहा ! मज ऐसा दवै -हत �ाणी ।
खिचत जगत� या िदसत नसे कोणी!” ॥
िनराशेन� बोलनी अस� गेला ।ु

झटे िन�याचे बळ�  । अतं� �याला यश िमळे ॥७॥ 

बह� घेई खबरदारी । जाई, प�चे जाळयावेर� ॥

परी िच�� �व�थता न ये �याला ! ॥६॥

हळच मग आतं िशर े। पोट� आनंदान� भर े॥ु

[अभगं ]
मग वेग� वेग� ऊठे । धागा चढं लागे नेट� ॥ू
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सतत �ास एक �यास फकट न दवडीिह �ासु

अजनिह मी तासतास रािह उभा सावकाशू

खालीवर खालीवर वणवण चाले िदनभर
िव�ांित नच �णभर! �ा किध िमळाली !!

७०. कोळी 

�विचत य�न होत िवफल तटनिह जाते घरकलु ू ु

मौज ही पहावयास! िकितकदा सकाळी !! 

िवण�या येथे िशकला! �हणन आज शाली! ू

शि� लािवतो पणास! वेळही ज�र आली !! 

साव�न पनरिप बळ! जोिडतसे जाळी !!ु

�ाची पाह�न कला बि�वतं नर पिहलाु

हेच वेड बाळपणी नच सटले ते अजनीु ु

अ�ातवासी 

बांिधतो घर ेआपली कोप�यात कोळी ु

�मितसाठी मीिह �हणिन! िलिहत प�हा ओळीृ ु ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 393्

हा ससा चपळ िकती आई

िचमक�या दोन हातांनी ु

कापस िपजंला जसा ू

पाहता द�नी, पाहता द�नीु ु

हा असे िकती गे िभ�ा 

खट  ऐक येता कानी् ू

सर�वतीबाई सभेदारु
७१. ससा

आणन यास त दईे। पकडनीू ू ू
खादाड असे हा मोठा 
गवताचा क�रतो च�ा। खाऊनी

अणकचीदार दातांनी। तोिडतोु ु

िदसे मज जसा, िदसे मज जसा 

आणन यास तो दईे। पकडनीू ू

िदसताच याजला क�ा। हा पळेु

हा दर जातो धावोनी। लपतसेू
थ�ब हे िदले कंकाचे ु

आणन यास तो दईे। पकडनी...ू ू
ने� पाह�नी, ने� पाह�नी

 

वाटते साचे 
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नारायण वामन िटळक 

वन सव� सगिं धत झाल�ु

म� सार � वन ह�डक�ल�,
फल कोठ� नकळ� फलल� । मज तर�.ु ु
�वगा�त 
िद�य व�ास ृ
बहर ये खास 

७२. रानांत एकट�च पडलेल�  फल ू

मन माझ� मोह�न गेल� । िकिततरी !

अस� क�पील�-अस� क�पीले;

परी आमोद�
जगामिध ंपिहले-जगामिध ंपिहल�

रािनं धािडल�-रािनं लावील�?

मन माझ� मोह�न गेल� । िकिततरी !

फल दगडाआड लपल� । लहानस� ु

फलांची राणी,ु
तं गडे ू

मन माझ� मोह�न गेल� । िकिततरी ! २

मी �ेम� वदलो �याश�,
‘कां येथ� दडनी बसशी । ि�य फला ?ु ु

िदस�यांत 

मन माझ� मोह�न गेल� । िकिततरी !’ ३

प�र िफरतां िफरतां िदसल�

फार त� साध�
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िनविडल� 
�भन� �थान ू

त�च मज झाल�-त�च मज झाल�

त� लाजत लाजत समन ु
मज �हणे थोडक�  हसंन ! ‘तेधवा ु

र�य उ�ान

मन माझ� मोह�न गेल� । िकिततरी !’ ४

[ आमोद : सगधं  ]ु
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माझी सर ती नाह� कोणा, चला सरा दर" ॥२॥ू

गलाब, जाई, जई, मोगरा, चांफा, शेवतंीु ु

जईला परी ह� कस� होय मा�य ?ु

असे पांढरा रगं सवा�स मा�य

दा. िव. फफे 

[च�ंकांत]

७३. फलांचे भांडण ु

बागेमाजी एकसरान� फलिनयां डलती ॥१॥ु ू ु

जो तो �हणतो, ‘ऐका ऐका, मीच अस� थोर 

[मािलनी]
झडक�र मग बोले शेवतंी ती उठन ू
“मजसम जगत� या फल नाह�च अ�य ू
सबकिच िपवळा हा रगं माझा पहा ना ु
मधर मम सगधं ा कोण घे ना शहाणा?” ॥३॥ु ु

[भजगं�यात]ु

वद ेहांसन� “शेवतंीबाइ, ध�य !ु

“अहा मजऐसा खिचत कणी नाह�ु

जग� नािह ंमाझेपरी खास अ�य” ॥४॥

�प माझ� ह� नयनर�य पाह�

वद ेचांफाही, “मीच िमरिव ंमान�” ॥५॥

[िदडंी]

रगं िपवळा हा जण ंिकं जग� सोन�”ु
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[�तिवलंिबत]ु
उठिन जाइ �हणे मग स�वर�ु
“भिगिन मािझ असे जइ ही खरीु
िकित ग नाजक वेलिह आमचा ु ु
�मर मोह�िन ये बघ लांबचा” ॥६॥

[कामदा]
मोगरा वद ेमागती �वर�ु

खडिन घेती मग �यास पतं. ॥१०॥ु ू

ग�छ, हो, िशर� शोभतो िकतीु

सांगे फलांना मग एक गो� ु

[मािलनी] 

जाती न �या�या किध ंद� वाटे ु
गलाब दहे� ध�र छान कांटे ु

िवनय ध�िन लावी उ�रात� िवलंब” ॥८॥

�हणन त�हां लिटतीिह सार े॥९॥ू ु ु

खिचत मज िदसे हा थोर आहे गलाब ु

नाजक अ�यतं त�ही असां र ेू ु

[उपजाित]

दवेदिेवही हाच मागत�” ॥७॥

“गलाब आहे, सकळांत �े� ु

�हणिन याला क�र ंमी पसतं”ू

“सांगता कणा ऐट ही बर?ंु

हसंन हळंच बोले, “काय हा �यथ� गव� !ु ु
�वण क�रत होता एक माणस सव� ू
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पाह�न तजला हरवन गेलो, ु ू

असा कसा र ेसांग लागला, 

७४. गवतफला ु

सांग तझा र ेतझा लळा. ु ु

पतंग उडिवत िफरताना; 

िवस�न गेलो िम�ाला; 

तला पािहले गवतावरती, ु
झलता झलता हसताना. ु ु

िम�ासगें माळावरती,

इंिदरा सतं 

रगंरगं�या, सानसान�या, ु ु
गवतफला र ेगवतफला; ु ु

िवस�नी गेलो पतंग निभचा; 

अशा त�या र ेरगंकळा. ु

पराग िपवळे झगमगती. 

मलाही वाटे लहान होऊन, 

नीळ िनळली एक पाकळी, ु

त�या सगंती सदा रहावे, ु

दोन बाजला सळसळती; ु

त�याह�नही लहान र;ेु

िवस�न शाळा, घर सार.े

िहरवी नाजक रिेशम पाती, ु
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७५. टपटप पडती अंगावरती  
मंगेश पाडगावकर 

टप टप पडती अगंावरती �ाज�ाची फलेु
िभर िभर िभर िभर �या तालावर गाणे अमचे जळे! ु ु

करणावरती, झाडांखालीु
ऊन-सावली िवणते जाळी
येतो वारा पाहा भरारा, गवत खशीने डले !ु ु

दर दर हे सर वाहतीूू ू
उ�हात िपव�या पाहा नाहती
हसते धरती, फांदीवरती हा झोपाळा झले!ु

फलांसारखे सव� फला रेु ु

गाणे अमचे लक-लक ताराु ु ु
पाऊस, वारा, मोरिपसारा या गा�यातन फले! ू ु

गाणे अमचे झळ-झळ वाराु ु ु

सरात िमसळिन सर, चला रेु ू ू
गाणे गाती तेच शहाणे बाक� सार ेखळे!ु
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येता जाता रडायच ंनसतं

बकळी सांगते ु

सकंटा�या िचखलात बडायच ं नसतंु

सावळया रगंाने िहरमसायच ं नसतंु

कमळ सांगते 

क. तेजस आवटे ु

रातराणी सांगते 

सकंटांना बडवन �यावर डलायच ं असतं ॥५॥ु ू ु

सदाफली सांगते ु

सदा हसवन हसायच ं असतं ॥३॥ू

७६. फलांचा संदेश ु

काटयातस�दा हसायच ंअसतं ॥१॥ु

अधंाराला घाबरायच ंनसतं 

गलाब सांगतोु

काळोखातही फलायच ंअसतं ॥२॥ ु

�स�स रहायच ं नसतंू ू

गणा�या गधंाने िजकंायच ंअसतं ॥४॥ु
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गफंं अपला हार भला ॥ु ू ु

हार अपला वाह� ंतया ।ु
तोिषत होइल दवे धनी ॥

एकिच रांगे मध� बस ं ।ू

जीवन लाविन स�काया� ॥५॥ु

फलांसारखे छान िदस ं॥ु ू

(िव�ा खाते, म�य �दशे, मराठी प�तक २र े१९१८ मधन)ु ू

असा नसावा भेद बघा ॥४॥

शोभा अपली पाहोनी ।ु

हा मोठा हा लहानगा ।

िदसतो सदंर िकती तरी ।ु

आपण सार� सान मल� ।ु

ढवळ� िपवळ� लाल िनळ� ।
बह�रगंाच� त� सगळ� ॥

दवेा घरच� अहो फल� ॥३॥ु

हात धरोिन चला चला ।

जात जाितच� अश� फल� ।ु

७७. फलांचा हार ु

गलाब, मोगरा, जाई, जई ।ु ु
सदाफली ती तशी �ई ॥ु

पाह�िनयां मन फार भले ॥१॥ु

सतांत ओविन एक भला ।ु ु
हार तयाचा गिंफयला ॥२॥ु

वास मनाला गगं  करी ॥ु
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मख��ालन कर� अिंगकारी भाकर -काला ॥ १ ॥ु

आनंदकंदा ! �भात झाली उठ सरली राती ॥

हबंरताित वांसर ेह�र धेन�तन-पानाला ॥ २ ॥ु

कंकमािद चच�नी मंथनालािग ंआरिंभती ।ु ु ु

अ�य�दान दउेिनयां ि�जजन दवेाच�न क�रती ॥

सायकंाळी एके मेळ� ि�जगण अवघे व�� ।ृ

७८. घन �याम संदरा ु

�वत�िन गहकम� रगंाविळ घालं पाहती ।ृ ू

पव�िदशे मख धतल� । होतसे नाश ितिमरा ॥ू ु ु

काढ� धार �ीरपा� घेउिन धेन हबंरती ।ू

उिठं लवक�र गोिवदंा । सांव�या नंदकमारा ।ु

�ारी उभे गोपाळ तजला हांक मा�िन बाहती ॥ु

अ�णोदय होतांिच उडाले चरावया प�ी ।

यमनाजळासी जाती मकंदा ! द�योदन भ�� ॥ु ु ु

हे समनहार कंठी । घािल या गजंमाळा ।ु ु
हाती वे�का� बरव� । कांबळा घेइं काळा ॥

म�ता होऊं पाहे । कमिळणीपासिनयां �मरा ॥ु ु

घरोघरी दीप अखंड �यां�या सरसाविन वाती ।ु

क�िन सडासमंाज�न गोपी कंभ घेउिन क�� ।ु ु

घन�याम सदंरा �ीधरा अ�णोदय झाला ।ु

होनाजी बाळा 

उठ� लवक�र वनमाळी ! उदयाचळ� िम� आला ॥ � ॥ु

अघमष�णािद क�िन तापसी तपाचरणद�ी ।
�भातकाळ� उठिन कापडी तीथ�पथं ल�ी ।ु

गीत गाित स�ेम� गोपी सदना येित जाती ॥

ममा�मजा मधसदना । �षीकेशी जग�पाळा ।ु ू ु

�ातः �नाने क�िन गोिपका अलंकार नटती ।

�ेमभ�रत अतंरांत वदन� नामाविळ गाती ।
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अ�नोदय होतांिच । आपले �यािनं म�न झाले ॥ु

नेमिन� वै�णव ते िव�ण-पजा समिप�तीु ू
�मात� िशवाच�नस�, शि�त� शा� आरािधती ॥
ऋिषगण आ�मवासी । जे कां िनरजंनी धाले ।

येवढा वेळ िनजलािस�हणिन ह�र कळेल नंदाला ॥ ३ ॥ु
िव�ाथ� िव�ा�यासा�तव सादर ग�पायी ।ु
अ�यापन ग� क�रित िश�यही अ�यायना उदय� ॥ु
याि�कजन कंडांत आह�ती टािकताित पाह� ।ु

हे माझे सावळें पाडसे उिठं क�णाबाई ।ृ
िस� सव� बिळराम घेउिन गोधन� वना जाई ॥

कोिटरव�ह�िन तेज आगळ� तिझया वदनालाु

मरहर पकंजपाणी । प�नाम �ीरगंा ॥ु

होनाजी बाळा िन�य �यातसे �दिय नाममाळा ॥ ४ ॥ु

मिनजनमानसहसंा । गोपीमनःकमलभगं ा ।ु ृ

पचंपचं-उषःकाल� । रिवच� िनघ� आल� ।

शकटांतक सव�शा । हे ह�र �तापतंगा ।ु

रिव�भा पडिनयां उजळ�या श� िदशा दाही ॥ु ु
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७९. गोकण�चे फल ू
ग. ह. पाटील 

गोकण�चे फल बाईं ू
गोकण�चे फल  ॥ध॥ृू

कान� झलतो डल ु ू

जण ंयशोदा ू
माईचें ह� मलू

गोकण�च� फल ू

मना पािडत� भल ू
वेलीवर त� 
हलत� डलत� ु

महादवे िश�रं

याचा आहे डौल जसा क� 

िनळा पांढरा रगं याच� 

धरी लाडक�  
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जण दईे ह� बोध मलांला ।ु ु

(िव�ा खाते, म�य �दशे, मराठी प�तक २र े१९१८ मधन)ु ू

कांटे असती सवा�गावर ।

सकळ वदित वाचे । सबक ह� फल गलाबाच� ।।२।। ु ू ु

फलतां ती साच� । सबक ह� फल गलाबाचे ।।१।।ु ु ू ु

हा राजा जण सव� फलांचा ।ु ु

िप� शमिव श�ररात� सखकर ।ु

फल गलाबाच� । सबक ह� फल गलाबाच� ।।ध.।।ृू ु ु ू ु

जण समनाच� र�ण यावर ।ु ु

िनघते �ाच� सगधं  अ�र ।ु

८०. गलाबाचे फलु ू

गलाब किळ गलकंद मधरतर ।ु ु ु

रगं गलाबी मोहक �ाचा ।ु
सवास सटतो घम घम �याचा ।ु ु

लहानशी किळ िदसे मनोहर ।

कौतक �या �भच� । सबक ह� फल गलाबाच� ।।३।। ु ु ु ू ु
चांगलपण अवडे सकळांला ।ु

�हा सद गिण �ा सख दशेाला ।् ु ु
भषण �वकलाच� । सबक ह� फल गलाबाच� ।।४।। ू ु ु ू ु
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द�ा�य क�डो घाटे 
८१. �भात 

[चाल-घनः�याम सदंरा.] ु

�ेमळ भाव� सरळ मनान� विंद ंजग�पाला. १ 

दिहवंर पडल� मौि� तकव�ी जण ंभवर झाली;ृ ु ू

मंदमंद मधगिंध समीरण येती भेटाया;ु
आिलंगिन सांगती ‘काळ हा दवडं नको वांया.’ ३ु ु

हा�यवदन ही समनमंडळी उठिन उष:काल�;ु ु

�स�नवदना वनल�मी ही शिचभ�त िदसते;ु ू
नानािवध नवप�लव वाह�िन दवेपजा क�रते. ५ु

त�वर उठले, �फ�ल झाले, आनंद � डलती;ु ु

�भात झाला रवी उदलेा ऊठ उिशर झाला;

त�मय होउिन मानसपजा जण ंका हे क�रती. ६ू ु

िवहगं उठले गाउं लागले त�व�र के�हांचे;

गगनिवहारी खग वैतािलक वायव�र बसनी;ू ु

�ेमरगंरिंगत ही ि�मतमिख पव� िदशा खलली. २ ु ू ु

दिहवंरतोय� जण ंकां �ात:�नान क�रत बसली. ४ु

मंजळ वाणी ऐक, जण ंहे गायक �वग�च�. ७ु ू

�भगण गाती उंच अबंर� ति�लन होऊनी. ८ ु ु
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त�वसनावत तंग परातन पव�त हे िदसतीृ ु ु

खळखळ वाहत लगबग येती तिटनी िग�रव�नी;
दवेदश�ना जण ंचाल�या भािवक या त�णी. ९ु

ऊठ मानवा ! आळिव ं �भला जाइं शरण �यात�. ११ु

व�कलधारी, आ�ऋष� जण ं�यान ध�िन बसती. १०ु

िजकडे ितकडे मंगलमय ह� भमंडल िदसत�;ू

[ दिहवंर : दव; समीरण: वरा; िवहगं: प�ी; वैतािलक : 
�ातःकाळी �ततीपाठ; अबंर : आकाश, वसन : व�, तिटनी : ु
नदी; तंग : उंच ]ु
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ते�हा तला येईल एका फलाचा सवास ु ु ु

पण तो माझा आहे

हासत रािहलो वा�यावर

हासन बसेन फ� त �वतःशीच,

८२. चाफा

समज, मी झालो एक चा�याच ं फल ू

फललो �या झाडा�या उंच फांदीवर ु

आिण नाचत रािहलो न�या पानांवर, 

‘बाळ कठे आहेस?’ त हाक मारशील ु ू
मी उ�र दणेार नाही काहीच,

आिण बघत राहीन त�याकडेु
मी हळच उघडीन मा�या पाक�या ू

�हाणीघरातन त बाहेर पडशीलू ू
ओले केस खां�ावरती पस�न

कसमा�ज ु ु

चा�या�या सावलीतनू

सहज गमतीने,

तर आई, त मला ओळखशील का?  ू

त जाशील पलीकड�या अगंणातू
पजा-�ाथ�ना कर�यासाठी,ू

त काम करीत असतानाू

हे तला कळणारच नाहीु
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८३. उगवले नारायण

उगवले नारायण, उगवले गगनांत

सोनपावलांनी दवेा, उजळले माझे घर ।।२।।

डल लागे आनंदाने वदंावन�ची तळस! ।।३।।ु ू ृ ु

वा�रया�या झळिकने हसें मंिजरी मंिजरी ।।४।।ु ु

सडा फलांचा घालतो, मोती-पोव�या�या राशी ।।५।। ु

सख वेिचत� ससंारी, माउली मी भा�यवतं ।।६।।ु

हसें मंिजरी मंिजरी, �ाज�ा�या पावलाश�

 

उजळले माझे घर, झळाळले ग कळस

मोती-पोव�या�या राशी, वैभवाला नाही अतं

वदंावन�ची तळस, िदसे िहरवी अिंजरीृ ु

उ�ह� आली अगंणात, उ�ह� आली ओटीवर
�भा सोनीयाची फांके उ�ह� आली अगंणात ।।१।।

बिहणाबाई 
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८४.  या हो सयनारायणा�ू

या हो सय�नारायणा ! ू
या हो या लौकर

इंिदरा सतं

हळदीकंकवानीु

तेजा�या वषा�वात

तेज�वी िप�याचे ते

आकाशा�या म�यभागी 

येऊ दते मा�या घरी

सो�या�या पावलांनी 

या हो या लौकर.

झगमगे धरा.

भषवा हे घर.ू

आलात भा�करा,

उघडी दालने ही

मंगलसचकू

अगंण सारवीले

�वागता आतरु

वा�स�याचे हात

रिेखले �व�तीक

या हो सय�नारायणा !ू

िकरणांचे झोत
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िकरणे �पेरी

िनरोप घेताना 

खेळती अगंणी.
ग�जारा बालकांना

झरोके कौलारी 

आई�या मायेह�न

िशणले अतंर

�हाऊ द ेससंार.

उघडी तावदाने 

रग� ाळोत घरामाजी

सो�या�या वेशीतनू

या हो अगंणात
सय�नारायणा ! ू

कोमल करांनी 

रगंवा तावदान

गलाबी आनंदातु
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वा� या�या पखंावरती

झाडां�या श�डयावरती

८५. हळद उ�हाची
सदानंद रगेे 

हळद उ�हाची खळ खळ ते ् ्

होडी�या शीडावरती
एक पाख� िकल िबल ते ् ्
काठा�या दठेावरती
खळी मासळी िझळ िमळ ते ् ्ु

वाळ�या दलईवरतीू ु
िनळी िशपंली ह�र ह�र ते ् ्
माळा�या भाळावरती

िपपंळपालिव सळ सळ ते ् ्

िपवळे जावळ भर भर ते ् ्ु ु

ि�ितजा�या धारवेरती 
भरी टेकडी झर झर ते् ्ु ु ु
िपगंट कौलारावरती 

वत�ळ लािडक थर थर ते ् ्ू

मनात काही िशर िशर ते. ् ्

पा�या�या पाठीवरती

वेल धराची सर सर ते ् ्ु

�व�नां�या वाटेवरती
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िकलिबल गाणे स� जहाले ु

८६. सकाळ

आनंदानं हसली

ककचक अरवलं क�बडं ु ु ू

उठन हो बसली,ू

गालाम�ये हसन �हणालं,  ू

पव� िदशेला ि�ितजावरतीू

िवझली हो न�ी,
चम चम चम चम चांद�यांची ् ् ् ्

श.ं ल. नाईक

पसरली लाली

धार काढ�या चरवी घेऊन
गोठयात आली माय ्

हबंरली हो गाय,

जागे झाले प�ी

पहाट हो झाली,

परसामधली फलं सारी ु

गोठयामधलं वास� पाह�न ्

�काशाच ं�प पाहता 

रांगत रांगत दारी येऊन 
सोनेरी हो बाळ,

“झाली बघा सकाळ!”
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िहर,े माणक� , पांच फटनी पखंिच गरगरती !ू ु ु

साळीवर झोपल� जण ंका पाळ�यांत झलती. ू ु

पहा पांखर � चरोिन होती झाडावर गोळा. 

[ साळ : भाताची ताटे ]

झळकन  सळकन  इकडन ितकडे िकित दसर� उडती !् ्ु ु ु ु

कठ� बडाला पलीकिडल तो सो�याचा गोळा ु ु

८७. सायंकाळची शोभा 

रगं िकती वर त� हेत� हेचे इं�धन�याचे.ु

अश� अचल फलपांखर � फल� सािळस जण ंफलतीु ु ु ु

भा. रा. तांबे 

िपवळ�  तांबस ऊन कोवळे पसर ेचौफेर ु
ओढा नेई सोन� वाटे वाह�िनया दर. ू

झाडांन� िकित मकट घातले डोिकस सोनेरी ु ु
करणावर शेतांत पसरला गलाल चौफेरी !ु ु

िहरव� िहरव�गार शेत ह� सदंर साळ�चे ु
झ�के घेत कस�, चह�कंडे िहरवे गालीचे !

सोनेरी, मखमली, �पेरी, पखं िकतीकांचे 
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आिण िकती करती आतं-बाहेरी ये-जा ।।३।। 

[ परधा�या रा�या : बैलांची नावे; कालवड : पाडी ]

अिधकािधक खाली-वर होई जीव माझा ।।४।। 

िकरिकरती रातिकडे, झा�या ित�हीसांजा ।।ध.।। ृ

उिशर होई काढाया गाई�ंया धारा

लवकर कां सोिडती न मोट तरी थोडी

गरगरला जो िपसाळ काल जरा कांहीु ु

आिण बैल कस�याही बजती आवाजा ।।२।। ु

यशवतं 

शाल िहरा कालवडी दतेी ह�कंाराु

८८. झा�या ित�हीसांजा 

वाट तरी सरळ कठ� पांिदितल सारीु

‘जेवणार मी पढयात’ घाली मध �ंजी्ु ु

�हणती �या मे�याला कािळज क� नाही
प�र पाठीराखी ती आहे अ�भजा ।।५।।ु

टवका�रती कान जरी वाजे दरवाजा ।।१।। 

�यांतनी तर आज रा� अधंारी भारीु

झोपेने प�गळली तरी न नीजे मंजीु

अजनी कसे येती ना, परधा�या राजाु

िनव�यावर ह�रडया�या उसळीस न गोडी्
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कांकणा�या गोड धदंीत ु

बोलावी पायवाट घरा. 
भाकरीचा वास दरवळे 

चालला रिव आप�या घरा ु

८९. र�व चालला घरा 
नारायण सव� ु

सो�याचा ओलांडन उंबरा ू

ढग डलत झलत चालले ु ु

नवलाख दीप िझळिमळे 

नदीतटी बडवन घागरु ू
िबगी परते गवळयाची नार 
ड�गरावर गरा�याचा पोर ु
हाकवीत वळवी िख�लार 
खां�ावर टाकन नांगरा ू

तारकांची माळिनया वेणी ु

च�ंिह आिण दधधारा ू

भाली च�ंितलक रखेनी ु
गधं केवडयाचा उधळन ू

प�ीगण परत लागले ु

वाटेकडे लाविनया डोळे ु

दारी उभी प�वी िहरकणी ृ
रगं येतो सि�दरबारा ृ

भ�य पव��या नगरात ू

उभी असतील हसरी फले ु
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कोणती, कोठली? ना कळे कायत� ।

सान होतां पढ� ग� झाली िदसे ॥ु ु

मी पळ�  ती पळे मौजही वाटली ॥५॥

एकदां स�भात� फल� तोडतां ।ु ु

९०. सावल�

सय� जातां वरी सान ही होतसे ।ू

ना कळे काय ह� गढ आहे तरी ॥३॥ू

मी उठ� ती उठे मी बस� ती बसे ।

एक आहे अशी सानली सावली ।ु

ना कळे कायत� काम हीच� मश� ॥२॥

रािहली का घर� जाउनी पाहतां ।

ना कध� बोलते, ना हसे ना �से ॥

जेथ जात� ितथ� येत ती आपली ॥ु

�याड ही काय क�? ना मला सोिडते ॥१॥

सय� येतां परी ती उभी ठाकली ।ू

(िव�ाखाते, म�य�दशे, मराठी प�तक दसर,े १९१६ मधन)ु ूु
 

ये प�हा उंच हो उंच ताडापरी ।ु

हो कध� ती पढ�, ये कध� पािठश� ।ु

शोधतां भागल� ना िदसे ती कठ� ॥४॥ु

मी वळोनी बघ� त� िदसेना कठ� ॥ु
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�हणे सग�यांशी वागायच.ं  

�हणे आभाळ होतं खाली, 

अडचण फार झाली. 

लागलं सारखं रड. ू

कोणे एके काळी

९१. आभाळ 
ल�मण खेडकर 

माणसालाच �याची 

येता-जाता डो�याला 
ते कणालाही लागायच,ं ु
उनाड पोरासारखं

राग राग �हातारीने, 
हाणला �याला झाड, ू
वर जाऊन आभाळ 

समजत काढली दवेाने ू

आजही अधनमधन.ू ू
आठवलं क� आभाळ रडतं 
तला �हातारी दतेो शोधन, ु ू
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९२. तारकांचे गाण� 
बालकिव ठोमर े

किण नाह� ग, किण नाह� । आ�हांला पाहत बाईु ु
शांित दाटली च�िहकडे । या ग आतां पढ� पढ�ु ु
लाजत लाजत हळच हांसत ू
खेळ गडे खेळं कांह� । कोणीही पाहत नाह� १ू

सदंर त� त� नटवन । कोमल त� त� खलवन ु ू ु ू
�ेमा�या वसतीक�रतां । जग सगळ�  फलव ंआतांु ू

झ�प लागली जगताला । या ग आतां खेळं चला ३ ु

िद�य रवांन� गाण� गाउिन 

या िनम�ल अवकाशांत । �ेमाच� पे�ं शेत 

जाउिनयां खेळं आतां । ही गाण� गातां गातां ४ू

फ� किन �ा इकडे ितकडे । थोडेसे दवंिबदं गडे ु ु

अध��मीिलत फलवोनी । लप ंचला किलकांत कणीु ू ु

सोडिनयां अपले �ास । जग� नाचव ंउ�हास ु ु ू

मंदयािमनी सव� गगंनीु ु

िव�ाला िनजवायाला । वा� याचा बनव ंझोला २ू

होउिनयां आपण राह� ं। लोकां�या मौजा पाह� ं५ 

स�रतां�या लिहर�वरत� । नाच ंया िनभ�य िच�� ू

किव�दयांत गरके घेत 

अनेक असले खेळ क�ं । �ेमाशा िव�ांत भ�ं 

�भातकाळ� नामिनराळ�
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िवजया जहागीरदार 

लाही लाही उडाली

९३. तारे

वेचन वेचन परत देू ू

ला�ांची परात

ढगांम�ये बडाली. ु

ढगांनी ला�ा फेक�या 

सांडली दारात

ढगा ढगा ला�ा दे

�याच तारां�या िटक�या 
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भ�न गेले आकाश!

वाटते रहावे बघत

लक लक  चम  चम  ् ् ् ्ु ु

९४. चांद�या

आकाशात येऊ लागली 

डॉ. नीिलमा गडंीु

एकेक चांदणी सावकाश 
हळहळ बघता बघता ू ू

सारखे �यांचे चाल ू

आहेत तरी या िकती? 

सपंन गेले आकडेू

ठेवले �यात पकडन!ू

शेवटी माझे डोळे 

पडले होते कोडे!

मी घ� घेतले िमटन ू

जराही नये हल!ू

एक - दोन - तीन - चार 

सग�या चांद�यांना 
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हरी सखाराम गोखले 

[चाल : आनंदी आनंद गडे ]

ये ये ताई पहा पहा 

९५. चांदोबाची गंमत 

गमंत नामी िकती अहा !

चांदोबा खाल� आला 
हौदाम�य� बघ बडला ु
कसा उतरला ?

आई आई !

उलटा चालं नको कध� ू
पडिशल ऐसा जलामध� 

िकंवा पडला ?

त�ड मळिवल� !

पाय नभाला लावावे ?

बोलत नाह� 
चांदोबा तं रडं नको !ू ू

हौद रडयान� भरलास 

िकती उंच ह� आभाळ 

िकती िकती ह� रडलास 

ताई तं मज हसं ंनको. ू ू

कशास उलट� चालाव� ?

त�र हा ताई !

पाय घसरला ?

तेथिन हौद िकती खोल ु

तेज पळाल�
अगं ठेचल� !
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ढगांत बांधलं 

मलं आिण फलंु ु

चांदोबा�या घरी 
चांदोबाने घर 

परी एक आली 

९६. चांदोबाचे घर 

�हणे चल जाऊ

िवलास मोर े

चांदोबाचा रथ 

रा�ी �व�नात 

दारात टांगलं. 

आकाशात पळतो 
पांढरा ससोबा 
ढगात धावतो 
चांदोबा�या दारी 
चांद�यांची बाग 

चांदणी तोरण 

िदसती जागोजाग 
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सौ. शारदाबाई परांजपे 

मलगा :- च�डपरी िदसतसे निभ ंकाय आईु ू
डोळां िदसे �ण न त�च लपिन जाईू
प�वीवरी मधन ज� न उजेड येईृ ु
अधंार त� चह�कंडे पसरोिन राही

आई :- हा पण�च�ं उगवे गगनांत बाळा ू

९७. चं� आ�ण ढग 

तो चांदण� पस�नी सखवी जगाला ु
रा�ंिदन� झटिन शांतिव हा धरसे�ु
काळोख होय ढग झांिक �हणोन �यास�

मलगा :- आई, अहा िदसत अहा िकित शोिभवतं  ु
�लोकांस क�िन सदा सख फार दते ु

लोपे घडोघिडं शशी गगनांत जे�हां 

 

हा �ाड मेघ मग कां लपवी तयाला 

भासे अमोिलकपणा न ितचा तयाला 
आई :- व�त मळे सतत जी सहज� कणाला ू ु ु

वाटे न तो किधिंह नावडता कणाला ु

�याचा जगास कळतो उपयोग ते�हां 
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ितठं इवाइन जाणार नाही

पण त�हाला सांगन िठवतोु ू

का ितठं मोकार अधंार पडलाय

९८. चं� आ�ण डोंगर 

अन आप�याला जाऊन दीव ं लावायचेत ?्

काही उपेग �हयाचा असलं तं 

�यांना आवडीनं ‘भाऊ’ �हणन हाक माराू

आर ंकाय बोलाता न  चावळाता्

ितठं आिगनगाडी जाणार नाही

�ये�या अगंणात परसात िहडंन िफ�न पहाू

िजकडं िनघालात ितकडं जाऊन 

आ�या मानव जाती�या माहेराची वाट. 

झोपडया िदस लागतील् ू

आर,ं एकदा �या ड�गर राजाला भेटाया जा

आता च�ंाव ंजायाचा �हजंी खायाची गोट हाये का? 

वाट पाह�यात 

बर,ं जायाच ंआसलं त जा बवाु

मळात कठन आलोय ते माहीत असाया पैजेु ु ू

ितठं एस. टी. जाणार नाही

�हणे, दिनया चा�ली च�ं ाव ंअन त�ही जा ड�गराव ं् ुु

पायीच चालायची ही

दम�यासारखं वाट�याव ं अन लांब पढं गे�यावं् ु

तकाराम धांडे ु

बर,ं ितठं काय आपलं सोयर ंधायर ंभावबदं  

गवता�या अन कारवी�या कडा�या् ु

तीठं माणस ंराहा�यात

ते त�हाला दवे मानतीलु
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कारण ते शबरीचे वशंज हायेत.

पण या काटयाकटयातन अन दगड गोटयांतन् ् ् ्ु ू ू

अन कळथाच ं िपठलं खाऊ घालतील् ु
कबेरा�या मोठेपणानंु

घरात असलं नसलं ती नागलीची भाकर

त�ही राम नसला तरी चाललु

जो �यां�यापय�त येतो
तो �यांना रामासारखाच वाटतो. 
रामाब�ल अजन एक गोट �यांना माहीत हायेू

तो शबरी�या झोपडीपय�त आला

�हणन तो राम झालाू

अस ंतीठली �हतारी माणस ंअजन सांग�यात.  ू
जाउ�ा ती लई जनी गोट झालीु

अन इथ�या माणसांमधे िमसळन चौदा वषा�चा वनवास भोगला ् ू

पण आता स�या �यां�या घरात, दारात, शेतात 
उंदीर घश�ची कटंबेची कटंबे पोसली जातात ु ु ु ु ु

जाऊ�ा, �यांचा वाटा �यांना िमळालाच पैजे.  
आव,ं ितठ�या झाड-येलीच ंअन जडी बटीच ं् ु

त�हा ही माणस ं�हणतात

सगळं गण �यां�यात उतारलेतु

रामरा�य ये�यासाठी रा�यक�या�नी आदगरु
चौदा वष� वनवास भोगाया पैजे

ही माणस ंजरासी उगाळन जखमेव ंलावलीना ू
त जखमा ब�या �हऊन जातील. 
अन सरपणा िकती?् ू
पचंमहाभतांशी लढाया क�नू

�ा सग�या ट��या टोण�यातन पडत झडत ू

�यांना मांडलीक बनवनू
�यां�याशी जमवन घेऊनू
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हातात ट�भा ध�न ताटकळत उभा राहतो 

अजन एक म�ाची गोट सांगतू ु ू
जगत असतात शभंर वषा�पय�त. 

त�हा तमचा हा च�ंु

ढोला�या तालावर
रा�ी�या टाइमाला

 

बेधदं �हऊन ही माणस ं नाच लागतात नाु ू

िदवस िनघेपय�त

�यांना सोयरा क�न अन िनसगा�चे लाडके �हऊन ्

�यां�या सणासदीलाु
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�मझम गाणी. ू

चारी िभतंी चांद�या�या 

चांद�या�या वेलीवर 
चांदणीचे फल.ू

घरामागे तळे 

चांद�याचे ससे. 

चांद�याचा साज. 

परसात अगंणात 
चांद�याची वेल 

कसमा�ज ु ु
९९. पनव ु

चांद�याचे घर 
माझे गाव चांद�याचे 

चांद�याचे दार. 

चांदपखंी लहर�ची

वडबाबा डोलतात 
डोले बाळ जसे 

�यात चांद�याचे पाणी

फांदयांतन बागडतीु

दर�या �या ड�गरांना ू
फटे  हस आज ु ू
िमरिवती अगंावर 
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अशी जाद करी सारीू
पनवेची रात. ु

धरवेर, गगनात 

आकाशात वर 

मा�या मानसात 

च�ंदवेा, च�ंदवेा 

पनवेचा राजा राही ु

तला नम�कार. ु
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यगामागनी चालली र ेयगे हीु ु ु

िकतीदा क� �ीतीची याचना !

न�हाळीतले ना उमाळे उसासे

िदमाखात तार ेनटोनी थटोनी

कळे त पढे आिण मी मागती !ू ु ु

कसमा�ज ु ु

करावी िकती भा�करा वचंना

न ती आग अगंात आता उरे

मला वाटते िव� अधंारले !

तवा सांडलेले कठे अतंराळातु ु

परी अतंरी �ीतीची �योत जागे

िकती काळ क�ेत धाव त�या मीू ु

वेचिनया िद�य तेजःकणू
मला मोहवाया बघे हा सधांशु ू

न जाणे न येणे कठे चालले मीु

तपाचार �वीका�नी दा�ण

िशरी टािकती िद�य उ�काफलेु

अिव�ांत राहील अन जागती्

िवझोनी आता यौवना�या मशाली
ऊरी रािहले काजळी कोपर े!

परतं त�या मत�वाचन दवेाु ु ू ू

१००. प�वीचे �ेमगीत ृ
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ऋष��या कळी उ�रलेा �वु ु
िनराशेत स�ंय�त होऊन बैसे

घेऊ ग�याशी कसे काजवे

िपसाटापरी केस िपजंा�नी हा

करी �ीितची याचना लाजनी -ु

नको �� शगंार तो दब�ळांचाु ृ ु

शहा�न येते कधी अगं, त�याू

करी धमकेत कधी आज�व !ू ू

िपसारा �भेचा उभा�न दारी
पहाटे उभा श� हा �ेमळु

लाल होऊिनया लाजरा मंगळ. 

परी िद�य ते तेज पाह�न पजनू ू

तझी दरता �याह�नी साहवे !ु ू

तळी जागणारा िनखारा उफाळनू
येतो कधी आठवाने वर

�मतीने उले अन सले अतंर !ृ ्

गमे क� त�या �� �पात जावेु
िमळोनी गळा घालनीया गळाु
त�या लाल ओठांतली आग �यावीु
िमठीने त�या ती� �हा�या कळा !ु

अमया�द िम�ा तझी थोरवी अन्ु
मला �ात मी एक धिलःकणु

धळीचेच आहे मला भषण !ु ू
अलंकार�याला परी पाय तझुे
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१०१. अनंत 

अनंत तारा न��े ही अनंत या गगनात
अनंत दी�ी, अनंत वसधा, हे शिशसय� अनंत.ु ू
वरती खाली सव� साठले वातावरण अनंत,

बालकवी

माप कशाचे, कणा मोिजता, सव� अनंत अनंत.ु

‘मी’ ‘माझे’ या वथा क�पना, त कोणाचा कोण?ृ ू

िकतेक मानव झटती, क�रती हाडाचेही पाणी,

अनंत सार ेिव� जाहले अनंतात या लीन,

अनंत वसधा आजवरी हो परी मोजली कोणी!ु

उदा�तेचा सागर हा, िच�छांतीचा िव�तार.

फार कशाला िद�विनंताची तरी कणी सांगावी?ु

�हणोत कोणी ‘आ�ही गिणला हा �ह- हा तारा,’

�ान तझे त �हणशी ‘जाईल’, कोठवरी जाईल?ु ू

कणी मोिजला, कणास �याची लांबी�ंदी ठावी?ु ु

तव वैभव हे तझे धनी ही, हे अ�य�च महाल,ु ु

त�या क�ित�चे माप गडया का काळाला मोजील!्ु

जाितल का गगनास भेदिन? अनंत का होतील?ू

परतं सांगा कणी मोिजला हा सगळाच पसारा?ु ु

िकतेक गेले मी मी �हणता या च�� िचरडन.ू

�� मानवा, सांग कशाचा बाळिगसी अिभमान?ु

िवशाल वरती गगन न�हे, हे िव�ाचे कोठार,
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टपटप पानात वाजती र े 

काळा काळा कापस िपजंला र े ू

१०२. नाच रे मोरा 

आता तझी पाळी  ु

ग. िद. माडगळकर ू

फलव िपसारा नाच  ु

नाच र ेमोरा नाच!  

ढगांशी वारा झजंला र े ु

नाच र ेमोरा, 

वीज दतेे टाळी  

झर झर धार झरली र े 
झाडांची िभजली इरली र े 
पावसात �हाऊ  

आ�ंया�या वनात  

काहीतरी गाऊ  
क�न पकारा नाच  ु

थ�ब थ�ब त�यात नाचती र े 

पावसा�या रघेात  
खेळ खेळ दोघात  ू
िन�या स�गडया नाच  ्
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पावसाची �रमिझम थांबली र े 
तझी माझी जोडी जमली र े ु

कमानीखाली �या नाच 
सात रगंी कमान  

[ इरली : पळसाची पाने व कामटयांनी केलेली छ�ी ]्

 

आकाशात छान छान  
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�ीधर बाळक�ण रानडे ृ

उडं बागडं हसं ंखेळं द े!ू ू ू ु
उघड पावसा ऊन पडं द ेू

कळी उमलं द ेफला फलं द,ेु ु ु ू

१०३. पावसाच� गाण� 

पान� वा� याम�य� डलं द ेु ू
टपटप खाल� थ�ब पडं द ेू
तालावर �या मला नाच ंद े१ु

डोकाविन ढग आतं पाह� ंद े! २ु

सम� झाला ! आली भरती,ु

पाठिशविणचा खेळ बघ ंद े! ३ू

घरटयामधनी िपलं पहात�ु ू
मंगी रांगेमध� धांवते ु

पाय उठव ंद ेवाळवरतीु ू

उंच चाल�या घारी वरत�

िचमणी ओले पखं सकिवते ु

आभाळ पडे खोल खालती

बगळे रांगा ध�नी उडती;

साखर-खाऊ ितला घालं द े! ४ु
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रगं �यांवरी सदंर खलतीु ु

गातां गातां मला खेळं द े! ६ु

जाळ� कोळयांची बघ िभजती

थांब पावसा हार क�ं द े! ५

थांब पावसा ऊन पडं द ेू

िह� यासारखे थ�ब चमकती;

बसे फलावर फलपांख�ं ु ू
मला सांगत� मौज चल क�ं 
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शाळेला िनघताना पाउस  

आई �हणाली, “नकोच जाउस ” 

पाहत होते मी िखडक�तन, ू

कणी घस�नी पडला खाली, ु

िभजन गेले सगळे कपडे, ू

पडती धो धो धारा धडकन, ू

१०४. पावसाचे गंमतगाणे 
मंगेश पाडगावकर 

�याची गमंत काय सांग  ू

�याची गमंत काय सांग  ू

मोटारी पडले�या अडकन, ू

�याची गमंत काय सांग  ू

शाळेला िनघताना पाउस  
�याची गमंत काय सांग  ू

छ�ी �याची उलटी झाली, 

�याची गमंत काय सांग  ू

�याची गमंत काय सांग  ू

िखडक�वरती बसन कावळा ू

उगारता मी हात पळाला, 
�याची गमंत काय सांग  ू

मोठयाने ओरड लागला, ् ू

आई �हणाली, “नकोच जाउस ”
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शाळेला िनघताना पाउस  
�याची गमंत काय सांग ू

बाबा लौकर तयार झाले,
कामाला जा�यास िनघाले,

�याची गमंत काय सांग ू

�याची गमंत काय सांग ू

आई �हणाली, “नकोच जाउस ” 

मला �हणाली, “घे ग ंबाई ” 

�याची गमंत काय सांग ू

�याची गमंत काय सांग ू

गरम दध घेउिनया आईू

शाळेला िनघताना पाउस 

दधाबरोबर चार िबि�कटे,ु

बटात �यां�या पाणी िशरले,ु
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झोडपतो उगाच हा वेली�या मला ॥ १ ॥ु

पांघ�ण घालं वर, ू

काय - “नको तोडं फल,ू ू

पांघराया नाह� कांह�

िशपंडन पाणी, आई ! िभजिव फला ॥ � ॥ू ु ु

पस ंडोक� , अगं पाय?ु ू

का क�ं, उघडा हा राहे छकला ॥२ ॥ु

िनजव ंया गादीवर,ू

१०५. खळा पाऊस ु

पाऊस खळा । िकित पाऊस खळा !ु ु

 काकडन गेला िकती बघ माकला ॥ ३ ॥ू ु

िगरीश 

नाचे िकती वेडयापरी,
बडबडे कांह�तरी

दीनवाणी वेलीबाई,

उचलन आण ंकाय,ू ू

दऊंे काय, सांग आई, आणन तला ? ॥४ ॥ु ु

वेल- पावसाच� मल ?ू
ऊन येतां चमकेल �याचा डोळला?” ॥५॥ु



440 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

आिण “येऊं मी घरांत ?

नको आई- ! चमकेन मीही आपला ! ॥६॥ु

फल शहाण� होईल ?ू

िभज ंनको अगंणांत?”ू

मज वेडा �हणतील ?

मग वेडी �हणतील सगळे तला ! ॥७॥ु
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१०६. आला पाउस, आला वारा !
िव. म. कलकण� ु

आला पाउस, आला वारा!

आला पाउस, आला वारा !

मधन वरती वीज कडाडेू

आला पाउस, आला वारा ! 

गवताचे वर डलेल पानु

िभजले र�ते िभजली झाडे

िहरवा, ओला पाह�िन चारा!

सव� मलांची क�रत काळजीु

पाहत राही गळ�या धारा

अगंणाम�ये क�रत पकाराु
मले परतं पळन जातीु ू ू

आता होईल िहरवे रान

गाय न खाई वैरण काही

शाल घेउनी बस�या आजी

गाईगरांचे हरले भानु

पडती धारा पहा भरारा
आला पाउस, आला वारा !

जमले काळे ढग हे वरती 

�णी धावती धरणीवरती
आकाशातन तट�या ताराू ु
आला पाउस, आला वारा !

मधन �याचा डोळा उघडेू
िभजावयाची वाटिन भीतीू

नाचे िबजली �यात चमकती

सय� लोपला ढगापिलकडेू

आला पाऊस, आला वारा ! 
दडन बससी काय िदनकरा ?ू
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नको नको �हणताना,

नाचणार, नाचणार

ये र ेघना, ये र ेघना

नको नको िकती �हण,ू

वारा बघे चरगळु ू

टाकिनया घरदार ु

वारा मला रसपाना. 

मनमोर भर राना
नको नको �हणताना,

आरती �भ ु

�हाऊ घाल मा�या मना

१०७. ये रे घना 

फले माझी अळमाळ,ु ु ू

गधं गेला रानावना

वाजणार दर वेणूू
बोलावतो सोसाटयाचा,्
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तणपण� स�ज तषाृ ृ

१०८. गडद िनळे जलद भ�िन 
आले 

धदं सजल हसीत िदशा, ु

बा. भ. बोरकर 

गडद िनळे गडद िनळे जलद भ�नी आले
शीतल तन चपल चरण अिनल गण िनघालेु

िदन लंघनी जाय िगरी, ु
पद उमटे ि�ितजावरी
प�राग व�ी होय माड भ�य �हालेृ

उतट बघनी हरी क�णा ु

मंदािकनी व�नी धवल िवहगवदं  डोलेृ

ि�थर पल जल, पल सलील

मीन चमकनी उसळे, ु
जलवलयी रव िमसळे

रजत नील ता� नील 

ह�रत धरा हो गहना

त�ीचे धन घनात बघनी मन िनवालेृ ु

िहर�या तटी नावांचा क�णमेळ खेळेृ

नवथर रस रगं गहन क�रती नयन ओले
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ढोर पथी अचल चिकत
तण िवस�नी जवळील ते िखळवी गगनी डोळेृ

धसर हो ि�ितज �व�रत, ू

टप टप टप पडती थ�ब 
मनी वन�चे िवझती ड�ब
व�सल ये वास, भमी आशीव�च बोलेू
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 वारा चार बाजन दरवाळलो ू

 तरयांची केलंस ग�धावळ 

मेलो आजन खय � हवलो ू

 िशरा पडो त�या त�डावरु

डोब�यात�या कल�चो ड�गो ु

सावकाश सावकाश वत 

 चमकताना वीजेक वाटली मजा 

आता तरी धड पड 

यदं तरी बरा येवो पीक ू

पजा उ�म सावतं (इय�ा : १० वी)ू

सकलेलो बांडक डरावताु ू

असा �हणाक खोटी इलो
सगळा अगदी िभजवन गेलो. ू

 धबाधबा कोसळला व�ण राजा 

 लावणेक येळ नाय फावलो

िगम असो भाजान सरलो

 �हाळी �हाळ भरान �हावलो 

नायतर मागायची लागात भीक. 

 मातेयेचा वास परमाळलो 

[ िगम : ि��म - उ�हाळा, खय : कठे, बांडक : बेडक, िडचो : ु ू ू
डेगळ / ढोकरी मासा; कल�चो ड�गो : खेकडया�या नां�या; आवस ्ू ु
: आई; ग�धावळ : नासाडी; �हाळ : पा�याचे ओहोळ, झर,े 
लावणेक : लावणीला, पेरणीला ]

आवस माका हळहळ भरवता ू ू

िडचो मासो पळवता 

१०९. हसान रडवता पावस 
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११०. करामती पावस 

 तो �हणजे पावस असता. 

तो �हणजे पावस असता. 

 कधीपण धडम धडम करता ु ु

 तो �हणजे पावस असता. 

कधी सकाळीच , कधी दपारीच ु

 कधीपण लकलक करता 

वेळेचा तेका , भान नसता
कधीही येता , कधीही जाता 

तो �हणजे पावस असता. 

�पेश रमेश जगंले (इय�ा ५ वी.)

  आमाक घाबरवन टाकता ू

कधी भ�या म�यानरा�ी 
टपटप आवाज करता 

 कधी थोडो तर कधी भरपर येता ू
 कधी जरासो तर कधी धो धो करता 
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भ� ती स�यवान प�डरकर (इय�ा ७ वी)ु
१११. पाऊस

दाटलेले नभ, सोसाटयाचा वारा्

दगडगोटे �यातच �हाले

फाटलेले आभाळ, पावसा�या धारा

बाहेरी गार�यात, गोधडीची ऊब
गरम-गरम खा�याची मजा खपू
इकडे-ितकडे करते ती चचंल फार

सळसळ झर,े खळखळ नाले

िचबं होऊन आज उभी जा�यावर खार
घरात खप �यायला सपू ू
आकाशात�या पावसाचे बदलते �प
पावसा�या धारांचा होतो मारा
आकाशात�या तारा होऊन पडतात गारा
पावसाची मजा येते खपू
प�हा प�हा येऊ द ेअसेच �प. ु ु
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परा�ार ेिगळंकत करणारा ु ृ

आजारांना िनमं�ण दणेारा 

तो �हणजे पाऊस

तोही असतो पाऊस ! 

रडणा� यांना हसवणारा 
तो �हणजे पाऊस

कणाल धनंजय सावतं (इय�ा : १० वी)ु

वैशाखा�या वण�यात दवेदत वाटणारा ू

तोही असतो पाऊस !

११२. पाऊस

तोही असतो पाऊस !

तहान भागवणारा तो पाऊस

हसणा� यांना रडवणारा 

शेती उद�व�त क�न दगा दणेारा ्

तो �हणजे पाऊस

तोही असतो पाऊस !

तडफडणा� या जीवांची 

तो �हणजे पाऊस

आगमनाने बळीराजाला सखावणारा ु

तोही असतो पाऊस !
पा�यात िभज�याचा आनंद दणेारा 

पर-महापरात यमदत असणारा ू ु ू



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 449्

बघता बघता मला, 

११३. पा�याची गाणी

सच लागली गाणीु ू

िटपन घेते मीू

डॉ. नीिलमा गडंीु

गारांचे प�हा पाणीु
पा�या�या होतात गारा 

झरझर �यांचे बोल

भरती�या लाटांना 
मो�यांचे फटती पखं ु

टप टप ठे�यावर 

�यां�या गा�यामधे 

वाफेचे प�हा पाणी ु
पाहता जाद अशी ू
गणगणते मी गाणीु ु

थ�बांची जळते ओळ ु

पा�याची होते वाफ 

घमत राही शखंु
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हे तषार स�स� उंच फेकते ु ु ु

 िवजया जहागीरदार 
११४. होडी

ठमक ठमक लाडक� होडी चालतेु ु
डलत डलत वाकडी होडी चालतेु ु
चालते त�त�, वाजते च� च�ु ु ु ु

व�हवा झ�म� धावते त� त�ु ु ु ु
िशड भ�भ� उडते, म�त वाटते. ु ु
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११५. पावसाची सर 
वा. न. सरदसे ाई

येईना कोणी

बघन खोल ू

नदी�या काठी

सरी�या त�डच ं

चम  चम  चम ् ् ्

आकाशात जमले 

दयाळ दवेानं ू

�णात आणलं 

नदीचा डोह 

सरीचा गेला 

ढम  ढम  ढम ् ् ्

िवजेची काठी 

वाटली भीती

पा�यात तोल 

घातलन पाठी 

मदत करायला 

काळेभर ेगोल ु

ढगांचे ढोल 

पळालं पाणी

पावसा�या सरीला 
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स� �वरात िभजनी जाई ू

हा पाऊस अनावर होई. 

हा पाऊस अनावर होयी

अतंरगंी कोक�ळ कंजन ु

ऊर फटनी फेसाळत दधधारा वाही ु ु ू

वेलीवरचे फल इवले ु

११६. हा पाऊस
जी. ए. बवा ु

दहेी दाटन न�ी,ू

हा पाऊस अनावर होयी. 
गा�यात त� िचबंनीृ ू
अगंी िहरवाई येई 

मोर िपसारा ल�ख ऊन भरारी मा�न जाई, 

हे िनळेशार अबंर, दहेी उत�न येई

पसरवीत राही
हा पाऊस अनावर होयी. 
सर�या रजनी, च�ं नभी 
कोर िदशेची भलवीत येई ु

रा� अवघी पागो�यांनी मदगधं ाचे तरगंृ

जलधरांनी िचबं अगें, 
बहर व�ांना दईेृ

गीत उ�हाचे गाई 
हा पाऊस अनावर होयी.
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११७. पावसा
भीमसेन दठेे

त�या ये�यानंु

सम�ा�या लाटांनी ु
ह�रत �ांती�या 

पड लाग�यातू

पावसा त आलास ू

न�ा ना�यांनी

त जरा जवळ येू

त�या ये�यानंु

त दाणादाण करीत ू

साफ कोसळनू

त�या कानात सांगतो ु

कोसळलास 

ये पावसा, 

गवता�या पा�यांनी 

बसक� माणसं

फाटले�या छ�परातन ू

झाडांनी, फलांनीु

फटले�या कौलातन ु ू

आ�ही बस�या घरातील 

चटई�या िभतं ी

िव�कळीत झालोय र.े 

तटले�या प�यातन ु ू

इथला ��येक अणरणे ू ू
फलन गेलाु ू

चमकणा�या �व�नांनी. 

�वागत केलं तझंु
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िचखलात �तलेले 

आ�हा �वाहा कर�यास टपलेले 

बस�या माणसांना 

िकडामंगीु

पावसा,

�हातार ेदखणस� ु

त�या ये�यानं जरु

सगळेच ऋतू

तला येऊ नको अस ंतरी कस ं�हण ?ु ू

लाखो फलत असतीलु

िचमकली पोरंु
बघ कशी असहायपणे हबंरतात, 

आ�ही तर पावलागिणक िचरडणार े

माफ कर बाबा -
आ�हा बस�या घरातील

तझ ं�वागतु
करता येत नाही र े!
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पाऊस येतो टपटप 
वीज करते काडकाड

११८. वीज िन पाऊस 
शकंर वैदय 

वीज करते लपलप 

पाऊस आला ताडताड

पाऊस आला सरसरत 
वीज करते धडम धाड ्ु ु

वीज मधीच िनघन जाईू
पावसा�या �यानात 

पावसाचा थयथयाट
वीज करते गडगडाट 

आलेच नाही

वीज गेली गरगरत ु ु
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उ�म कोळगावकर 
११९. �वजेची रेल 

ड�गराचा माथा ितला 

नभी जात होती

ड�याड�यांत भरलेली 

रले अशी भरधाव 

हसन हसन बघे ू ू

ढगांची रले 

पावसाची पोती

ढगांची रले अशी

धावत भरधाव 

घाब�न सया�ने ू

आदळली ड�गरावर 
सपंलाच खेळ

वारादादा सैरावैरा 

डबे रलेचेल 

�याची वळे बोबडी

ढगांची रले ितला 

 झक झक  आली नभी ् ्ु ु

ढगांची रले 

मारली कठे दडीु

िदमाखाने िनघे 
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िवजेची वेल 

कोसळता रले 
भयाने थरथर े

पावसाची फटली पोतीु
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चोिहकंडे, तेज फांकल� सगळ� , वाटे प�पांची ॥ु

करी सडा, पाडिन पाउस थोडा, �यावर रांगोळी ॥ु

च�ंाची, कोरच िदसते साची, अहाहा िकित रगं ॥

१२०. इ ं�धन�य ुं

ए ताई, ताई धांवत येई बघ ही आकाश� ॥

अनािमक 

आकाश�, गमंत झाली कैशी ढग हा करी सडा ॥

रांगोळी, बघ ही नामी खलली, जण का च�ं ाची ॥ु ु

िकित रगं, ितजम�य� भरल� सांग, बघ हे चोिहकंडे ॥

प�पांची, माळ गिं फली साची, पाह�िन ते दोघे ॥ु ु
ते दोघे, नाचित बह� आनंद,�  गाती �व�छंद � ॥ 
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उठती वरत� जलदांवरत� अनंत स�ंयाराग पहा;

१२१. �ावणमास 
बालकवी 

�ावणमास� हष� मानस� िहरवळ दाटे चोिहकडे;
�णांत येत� सरसर िशरव�, �णांत िफ�नी ऊन पडे. 

वरत� बघतां इं�धनचा गोफ दहेरी िवणलासे, ू ु
मंगल तोरण काय बांिधल� नभोमंडप� किण भासे !ु

झालासा सया��त वाटतो, सांज अहाहा ! त� उघड�;ू
त�िशखरांवर, उंच घरांजवळ िपवळे िपवळ�  ऊन पडे. 

सव� नभावर होय रिेखल� सदंरतेच� �प महा. ु

बलाकमाला उडतां भासे क�पसमांची माळिच ते, ु
उत�िन येती अवनीवरत� �हगोलिच क� एकमत�.

फडफड क�नी िभजले अपले पखं पांखर � सांव�रती,ु

पा�रजातही बघतां भामा-रोष मन�चा मावळला !

सदंर ह�रणी िहर�या करण� िनज बाळांसह बागडती. ु ु

िख�लार � ह� चरत� रान�, गोपिह गाण� गात िफर,े

सवण�चपंक फलला,िविपन� र�य केवडा दरवळला;ु ु

सदंर परडी घेउिन हात� परोपकंठी श�मतीु ु ु
सदंर बाला या फलमाला र�य फल�-प�ी खडती. ु ु ु ु

मंजळ पावा गाय तयाचा �ावणमिहमा एकसर�ु ु
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वदन� �यां�या वाचिन �याव� �ावण मिह�याच� गीत. ु

[ जलद : ढग, मेघ; बलाकमाला : बग�यांची रांग; अवनी : 
प�वी; िख�लार े: गरांचे कळप, िविपनी : अर�यातृ ु
भामा रषेा : महाभारतातील कथा - नारदाने �ीक�णाला ृ
पा�रजातकाची फले भेट िदली. �ीक�णाने ती �ि�मणीला ु ृ
िदली. �ि�मणीने ती केसात माळली. ही वाता� स�यभामेपय�त 
पोहोचली. स�यभामेने पा�रजातकाचे झाड आप�या वािटकेत 
लाव�याचा ह� धरला. �ीक�णाने स�यभामेचा ह� परवला. ृ ु
आिण ितचा राग मावळला.  ]

दवेदश�ना िनघती ललना, हष� माइना �दयांत 
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स�दया�चा िद�य झरा  बालवसतंिच तं चतरा;ू ु

झ�प कोठनी तला तरी,  हांस लाड�या ! नाच कर�,ु ु

बालकवी 

िग�रिशखर,�  वनमालाही दरीदरी घमिवत येई !ु

पाचचं� िहरव� रान�  झलव गडे, झळझळ गान� !ू ु ु ु

ह� पढच� िपवंळ� शेत�  सळसळती - गाती गीत�;ु

बालझरा तं बालगणी,  बा�यिच र े! भ�रसी भवन� !ू ु ु

बालत� हे च�िहकडे  ताल तला दतेात गडे !ु
�ेमभर � �यांवर तंिह  म� - मिण उधळिन दईे  !ू ु ु
बदबद - लहरी फलवेली  फलव सार�या भवंताल�,ु ु ु ु
स�दय� �दयांमधली  द ेिव�� उधळन खल� !ू ु
गद� साव�या सखदायी  वेल�ची फगडी होई !ु ु

�मलासी खेळिन खेळ  नीज सख� �णभर बाळ !ु ु

घे लोळण खडकावरती,  िफर गरगर अगंाभवंत�;

वसतंमंडप - वनराई  आ�ं याची पढत� येई.ु

कडयाव�िन घेऊन उडया  खेळ लतावेली फगडया.ु

इवलाल� गवतावरत�  रानफल� फलती हसंती,ु ु
झलिवत अपले तर े- तर े िनळी ल�हाळी दाट भर.ेु ु ु ु

१२२. िनझरास �

जा हळहळ वळसे घेत  लपत - छपत िहरवाळ�त;ु ु

जादन�च त�या बा र े?  वन नंदन बनल� सार � !ुू

या लहरीलहरीमधनी  �फित� िद�य भ�रसी िबिपन�ु ू

इं�धनची कमान ती  स�ंया खलते वरत�;ू ु
र�य तारका लकलकती  नीला�ण फलकावरत�;ु ु

आकाशामधनी जाती  मेघां�या सदंर पिं�;ु ु

श� चिं�का नाच करी  �वग�धरवेर एकपरी;ु
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वेधिन �यां�या तेजान�  िवस�िनयां अवध� भान�ु
ह� िद�य� येती तजला  रा�ंिदन भेटायाला !ु

धदं �दय तव परोपरी  मग उसळी लहरीलहरीु
�या लहरीमधनी झरती  िद�य त�या सगंित !ु ु

गा�यान� भरल� रान�, वर - खाल� गाण� गाण� !
गीतमय ि�थरचर झाल� !  गीतमय ��हांड डले !ु

मरली�या कािढत ताना  वदंाविनं खेळे का�हा;ु ृ
धदं क�िन तो नादगण�  जडताही हसंवी गान�;ु ु

�य� तस� अ�य�िह त�  तव गीत� डलत� डले !ु ु

पव�त हा, ही दरीदर�  तव गीत� भरल� सार�,

गाऊिन ह� झळझळ गान  िव�ाच� ह�रसी भान !ु ु
िद�य तया�या वेणपरी  तंिह िनझ�रा ! नवलपरीु ू

गोिप त�या िहर�या वेली  रास खेळती भवंताल� !ु
त�या वेणचा सर तरी  चराचरावर रा�य करी !ु ु ू

नवल न, �या �ाशायाला  �वग�िह जर भवर आला !ू
गधंवा� ! तव गायन र े वेड लािवना कणा बर � !ु

िद�यरस� िवरण� जीव  जीिवत ह� याच� नांव;

अ�य तव गायन वाहे  अ�यांत नांदत राहे !

मी किवतेचा दास, मला  कवी  बोलती जगांतला,

जडतेला िखळनी राही  �दयबधं उकलत नाह� !ु
प�र न झर ेमा�या गान�  िद�यांची असली �ेणी !

या िद�या�या धिंदगण�  िद�याला गासी गाण�,ु ु

िशकवी र,े िशकवी मात�  िद�य तझ� असल� गीत� !ु

तंच खरा किवराज गणी  सर�वतीचा कंठमिणू ु

त� जीिवत न िमळे मात�  मग कठनी असल� गीत� ?ु ु
िद�यांची सदंर माला  ओवंाळी अ�य तजला !ु ु

का�यदिेवचा �ाण खरा  तंच िनझ�रा ! कवी�रा !ू
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�ेमझरी - का�य�फित�  ती आ�म�योती िच��ू

त�िव सि�ची सतार ही गाइल मम गाण� कांह� !ृ
 

फलवेली - लहरी अस�या  मम �दय� उसळोत ख�या !ु ु

�ेमशांितस�दया�िह ं वेडावनी वसधामाईु ु
मम �दय� गाइल गाण�  र�य त�या झळझळ वाणी !ु ु ु
आिण जस� सगळ�  रान  गात� तव मंजळ गान,ु

वि�लता ठाय� ठाय� ठाय�  िवकस ंद ेस�दया�ह� !ृ ू

�गटवनी चौदा भवन� िद�य ितचे पसरी पाणी !  ु ु
अ�ैताच� रा�य गडे !  अिवि�छ�न मग चोिहकंडे !
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वख� त�ीचा पानोपानी बघन झाले ओले-ओलेृ ू

फणा डोलिवत झ�ब पाहे अ�त-रवी�या कवचकंडलाू ु

उंचवटयावर �हशी गोठ�या तसेच कोठे काजळ काळे्

िन�या जळावर कमान काळी कठे दधावर आली शेतेु ु

िजकडे ितकडे गवत बागडे कठे िभिंत�या चढे कडेवरु
ती �हातारी थरथर कापे सखासवे होऊनी अनावरु

१२३. �व�च� वीणा 
बा. भ. बोरकर 

तारांमधला पतंग कोठे भलन गेला गगनमंडलाु ू

थंडा�याची कारिंजशी कठे गद� बांबची बेटेु ू

कोठे तट�या लाल कडयावर चपळ धीट बकरीची पोरे्ु
एक �यातले लचे आईला सटीन का�ती गोर ेगोरेु

पव�ला राऊळ इं�ाचे कोरीव सगंमरवरी रगेंू

घाटाम�ये िशरली गाडी अन  रा�ीचा पडला पडदा्

फलपाखरी फल थ�यावर कठे सांडली कंकमिटंबेु ू ु ु ु

पण िच�ांची िविच� वीणा अजन क�रते िदडदा िदडदाू

आर�पानी पा�यावरती तर�या बग�यांची �ितिबबं े

कठे आवळीवरी कावळा मावळतीचा शकन सांगेु ू
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१२४. गानवादन
 ना. वा. िटळक

खळ खळ खळ खळ श�द करी; 
उडया मा�रते नदी दरी् ु

र�य डहाळीवर उडनीु
राघ बसता होय �वनी;ू

वन�पती िभजवीत झणी
झरा िनघाला िग�रव�नी;
टप टप टप टप श�द िनघे
आनंद ेतो ज� वळघे;

काम न येथे िलिह�याचे. 

गाइ तणावर चरतानाृ
श�द मद रजंिव कानां;ृ ू

येतो �याचा गोड �वनी; 
नाद असे हे मौजेचे

ते�हा अमत हे साचे !ृ

गायनवादन िशक�याला 

घन�छाय रानी गाई
कोिकल तो �ितरव होई;

परतं जे�हा िच�ालाु

तीर सटे रानामधनीु ु

अस�ंय िव�ालय-माला! 

नको जीव आता झाला 

जे�हा न चले मनजाचे ु
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पर � �यात� त� नदी�प येई ॥३॥ू

जरी करी सा�िह द:िखताला ॥ु

खळ खळ खळ ऐसा श�द होतो जलाचा ॥
द�िन कळत नाह� अि�धचा क� नदीचा ॥ु

हेत धरी िसधंस भेट�यासी ॥ू ु
आनंदनी कंिठतसे पथासी ॥२॥ु

ओहोळ पव� अगद� लहान ॥ू

ओढे नाले अ�पसे जे िमळाले ॥ 

वषा�काळ� सा� पज��य होई ॥

मधिन उठित लाटा पवा�ताचे समान ॥ु

१२५. पर आलेल� नदी ू

ज�मास येई दगडांमधन ॥ू

िसधं िवशाल नलगे किध ंअतं �याला ॥ू

भ�िन जल िह वाहे द�-थडीन� भ�न ॥१॥

सोडी न शांतपण तो सहसा फगोनी ॥ु
येती न�ा बह�त �यांत िमळावयाला ॥

िमळो िकती ही धन मानवाला ॥

�यांना सगं� घेउनी वाट चाले ॥

शीला �यजी कमित अ�पगण� चढोिन ॥४॥ु ु

लपे न �याचा पिहला �वभाव ॥
धर� मला या�तव थोर भाव ॥५॥ ु

[ िव�ा खाते, म�य�दशे, मराठी प. २र,े १९१८ ]ु
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िव. म. कलकण�ु
१२६. नदीचे गाणे 

घेउिनया घट येती ललना

जेथे जाइन-तेथे फलिवनु

मले खेळती लाटांवरती!! ४ ु

नेती जल जे हवे तयांना;
गर-ेवासर ेजवळी येतीु

बांधिनही मज नेणाराची-!ु

दरीदरीतन, वनावनातनु ु

मी पढेच धावत जाते!! ६ु

मी कोणाची- मी सवा�ची,

मी मंजळ गाणे गाते,ु

बाग मनोहर आनंदाची! ५

झळझळ मी वाहत येते,ु ु

भमीतिन जे मला भेटती २ ू ु

मी पढेच धावत जाते... १ ु

कठे आ�त� मा�यावरती-ु

�यांना भेटिन जाते पढतीू ु
लताव� िकित काठावरती,ृ

कठे ल�हाळी खेळत बसतीु
फलवेली मज समने दतेी,ु ु

वसली गावे तीरावरती

शीतल अपली छाया धरती! ३ ु

दरीदरीतन, वनावनातनु ु
झळझळ मी वाहत येते-ु ु
मी मंजळ गाणे गातेु
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१२७. संथ िनळे हे पाणी
 मंगेश पाडगांवकर 

म�येच ि�तीजाव�नी
िवज लकाकन जाईु

उघडनी लोचन पाहीु

हळच चांदणे ओलेु
िथबके पा�याव�नी
कसला �ण सोनेरी
उमले �ाणामधनीु

सथं िनळे हे पाणी
वर श�ाचा ताराु
दरवळला गधंाने
मनाचा गाभारा
 

अन �यान�थ िगरी ही
िशळ घालतो वारा

भ�न काज�याने हा

अविचत थबके वारा

िनरवतेस िकनारी

सथं िनळे हे पाणी

कर�या लहर�मधनीु ु

एकलीच अधंारी

वर श�ाचा ताराु

दर कमान पलाचीुु

थरथर�या पा�याला
कसले गपीत िवचारीु

चमके िपपंळ सारा
ि�तमीत होऊनी तेथे

िकरक�र रातिकडयांची्

थरथरते अधंारी
ओढ लागनी छायाु
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कठ� खांचांत रग� ाळे । करी पाणी अशी केली ु

कणी तांदळ वा कांडे । ��यांचे भगंती हांडे ु ू

भ. �ी. पिं डत  

नगाचा ऊर फोडोनी । पढ� येसी उफाळोनीु

खषीच� दान कोणात� । िमळ�  ऐस� कध� काळ� ! ु

तला हा मानवी जतं । �हणोनी फार सांभाळी ु ू
िवजेचा ज�मदाता तं । �काशाचा िनश� हेत ू ू

िकती उंचाव�नी तं । उडी ही टािकशी खाल�ू

घळीमाझा�र ंघोटाळ�  । वरी येऊिन फेसाळ�  

कडयांना लंघनी माग� । िचपांना लोिटसी राग�ु

१२८. धबधबा 

उड� पाणी फवारोनी । दर��या सद� भ�ताल� 

िशर� कोलांटन� वेग� । िशळेचा फोिडसी मौली ु

कश� घेसी ल�हाळयांना । तयांचा तं जण� वाली ु ू

तषारांचे िहते मो�य� । जणो तं फेिकसी हात�ु ू

उभी ताठयांतली झाड� । तयांच� मोिडसी हाड�

जण� �योमांतनी येसी । �पाता जािस पातळ� ु

म�यांचा क� भगा सांडे । कणा�या लट ही भाळ� ? ु ु ू
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मोडके दऊेळ, �यावरी िपपंळ

िचचंां�या श�डयांना, वडयां�या दाढयांना ् ् ्

नदी�या शेजारी, गडा�या िखंडारी

 भा. रा. तांबे
१२९. वारा

झाडां�या ओळीत, वेळं�या जाळीतू
िदवसा दपारी, जांभळी अधंारीु

कोण�या ग �या ठायी, राहते गे आई?...

कोण गे जोराने, मोठयाने मोठयाने् ्

सारखी िकती वेळ, ऐक ये ती शीळ...ू

मंडळ धरोनी, नाचती ऐकोनी

उरात धडधडे, धावता मी पडे
पळालो तेथन कोण ये मागन?ू ू
 

वाळली सोनेरी, पाने गे चौफेरी

हाका मी मा�र�या, वाको�या ऐिक�या

ओढोनी हालवी, कोण गे पालवी

झाडां�या साऊ�या, नदीत काप�या
िकती मी पािहले, इतकेची दखेीलेु

शीळ गे वाजवी, पाखरा लाजवी
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१३०. �चमणी
 भा. रा. तांबे 

िचऊ िचऊ िचमणी छतात - छतात
आरसा ल�बे िभतंीला - िभतंीला 
िचमणी पाहे सवतीला - सवतीला
भरभर आली रागात - रागात 

एक - िचऊताई िचऊताई ! काय बघता, काय बघता ?
दसरी - टच टच  िचऊताई काय क�रता, काय क�रता ?् ्ु
ितसरी - ती तर तमची पडछाया - पडछायाु
चौथी - उगीच िशणता का वाया - का वाया?

सा� याजणी - टा�या वाजव या चट चट  - या चट चट  !् ् ् ्ू

दसरी - दखेल चोचु ु

चौथी - काय होईल सवतीला - सवतीला?

भर� िचमणी उडाली - उडालीु

एक - फटेल काचु

पावले िफरव या पटपट - या पटपटू

ितसरी - पडेल खोच, चोचीला - चोचीला

छतात जाऊन दडाली - दडाली !
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आिण नदीचा �वाह

१३१. िकती तरी िदवसांत
 बा. सी. मढ�कर 

िकती तरी िदवसांत

आहे माझी ही जनीचु

नाही चांद�यात गेलो
िकती तरी िदवसांत

आिण वाह�या पा�याची

गावाकड�या नदीत

नाही नदीत डंबलोु

के�हा तरी चांद�यात

आज अतंरात भीती

प�हा जाऊन िनभ�यु

होऊन मी जलमय.

ख�या चांद�याची थोडीु

ख�या चांद�यांची ओढु

अगंावर काटा काढी.

बरा �हणन हा इथेू
िदवा पारवा पा� याचा
बरी तोतया नळाची

शीळ ओळखीची तीच.

िशरी धार सखी ॠचाु
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 अिनल 

गोठल� िहमाि�तं गगंाजल क� सार � ॥१॥ 

१३२. �श�शर 

सस�ही दउेन बसले दडी

लोपले ध�यांतच सव� उषेचे रगं ॥२॥ ु

उपविनंचा गेला बहर सव� ओस�नी

गारठ�या राघ मैनाू

झाडांची गळली पात, लता भयभीत
कंठातच िथजल� कोिकळमिनच� गीत ॥४॥

फलां�या झड�या क� पाक�याु

चढली िशिशर ऋतची कळाू

कोषांतच पडल� फलपांखर � म�नी ॥३॥ु

स�ीला भरल� ह�व, थरथर ेअगंृ

 

पसर � फलाफलांवर दनैाु ु

सटले सोसाटयाचे माघामधले वारे्ु

िमट�या वेल�वर�या क�या

आली स�ीव�र अवकळाृ

भरली ह�रणांना ह�डह�डी
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याह�िन ठावे काय ितयेला - सा�या भो�या फलराणीला ?ु

�णयचचंला �या �लीला - अवगत न�ह�या कमा�रकेला,ू ु

�या सदंर मखमालीवरती - फलराणी ही खेळत होती.ु ु

आ�दोली स�ंये�या बसनी - झोके झोके घेते रजनी;ु

आई�या मांडीवर बसनी - झोके �यावे, गावी गाणी;ु

 बालकवी

तोच एकदा हासत आला - चबंन �हणे फलराणीला-ु ू ु

जादटोणा �यांनी केला - चैन पडेना फलराणीला;ुू
�या रजनीचे ने� िवलोल - नभी चमकती ते �हगोल !

डलता डलता गगं होउनी - �व�ने पाही मग फलराणी -ु ु ु ु

या कंजातन �या कंजातन - इव�या�या या िदवटया लावन,्ु ु ु ु ू
म�यरा�ी�या िनवा�त समयी - खेळ खेळते वनदवेी ही.

परा िवनोदी स�ंयावात - डोलडोलवी िहरवे शेत;ु

"छानी माझी सोनकली ती - कणाकडे ग पाहत होती ?ु ु

लाजलाजली या वचनांनी - साधी भोळी ती फलराणी !ु
तो रिवकर का गोिजरवाणा - आवडला अम�या राण�ना ?”ु

�णयिचतंनी िवलीनवि� - कमा�रका ही डोलत होती;ृ ु

"कणी कणाला आकाशात - �णयगायने होते गात;ु ु
हळच मागनी आले कोण - कणी कणा द ेचबंनदान !”ु ु ु ु ु

िहरवे िहरवेगार गािलचे - ह�रत तणा�या मखमालीचे;ृ

१३३. फलराणीु

िनजली शेते, िनजले रान, - िनजले �ाणी थोर लहान.
अजन जागी फलराणी ही - आज कशी ता�यावर नाही ?ू ु

�या दवेीला ओ�या सदंर - िनझ�र गातो; �या तालावर -ु

कोण बर े�या स�ंयेतन - हळच पाहते डोकावन ?ू ु ू

गोड िन�या वातावरणात - अ�याज-मने होती डोलत;

झलिन रािहले सगळे रान - �व�नसगं मी दगं होउन!ु ु

लागेना डो�याशी डोळा - काय जाहले फलराणीला ?ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 475्

गतंत गतंत किव �या ठायी - �फत�सह िवहराया जाई;ु ु ु

आिणक तेिथल वनदवेीही - िद�य आप�या उ�छवासाहीु

वधवरांना िद�य रवांनी, - कणी गाइली मंगल गाणी;ू ु

�याने तर अिभषेकच केला - नवगीतांनी फलराणीला ! ु

�यात कणीसे गिंफत होते - पर�परांचे �ेम ! अहा ते !ु ु

दवमय हा अतंपट िफटला - भेटे रिवकर फलराणीला !ु

िलहीत हो�या वातावरणी - फलराणीची गोड कहाणी !ु

तेजोमय नव मंडप केला, - ल�ख पांढरा दहा िदशाला,

आकाशी चडंोल चालला - हा वाङिन�य करावयाला;

पर�परांना खणविन नयनी - �या वद�या ही अमची राणी !ु ु ु

तो �योमी�या �ेमदवेता - वा� यावरती िफरता िफरता -

�वग�भमीचा जळिवत हात - नाचनाचतो �भातवात;ू ु
खेळिन दम�या �या �हमाला - हळहळ लागित लपावयालाु ु ु

िव� लागले सशंयजाल, - सपंत ये िवरहाचा काल.
श� ध�याचे व� लेविन - हष�िनभ�रा नटली अवनी;ु ु ु

आकाशीची गभंीर शा�ती - मंदमंद ये अवनीवरती;

िजकडे ितकडे उधिळत मोती - िद�य व� हाडी गगनी येती;
लाल सवण� झगे घालनी - हासत हासत आले कोणी;ु ु

हळच आ�या उत�न खाली - फलराणीसह कर�या केली.ू ु

�व�नसगंमी रगंत होती - तरीिह अजनी फलराणी ती!ु ु

�णयखेळ हे पाह�िन िचि� - िवरहाता� फलराणी होती;ु

कणी बांिधला गलािब फेटा - झकमणारा सदंर मोठा!ु ु ु

हे थाटाचे ल�न कणाचे - सा�या भो�या फलराणीचे !ु ु
गाऊ लागले मंगलपाठ - स�ीचे गाणार ेभाट,ृ
वाजिव सनई मा�तराणा - कोिकळ घे तानावर ताना!
नाच लागले भार�ाज, - वाजिवती िनझ�र पखवाज,ु
नवरदवे सोनेरी रिवकर - नवरी ही फलराणी सदंर !ु ु
ल�न लागते! सावध सार!े सावध प�ी ! सावध वार े!



476 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

आनंदी आनंद गडे ! इकडे ितकडे चोिहकंडे 

वाहती िनझ�र मंदगती, डोलती लितका व�तिट, ृ

डोलत वदले -

पि� मनोहर किजत र,े कोणाला गातात बर े?ू

�मर गगंले, ु

िदशांत िफरला, 

१३४. आनंदी आनंद गडे ! 

इकडे ितकडे चोिहकंडे..... आनंदी आनंद गडे !

कणास बघते ? मोदाला ! मोद भेटला का �याला ?ु

जगांत उरला,

तयामधे तो, 

मेघ रगंले, 

सखे िवहरतो, ु

वरती खाली मोद भर,े वायसगें मोद िफर;ेू

 बालकवी

नभांत भरला, 

मोद िवहरतो चोिहकंडे...... आनंदी आनंद गडे !

सदवै वसतो, 

इकडे ितकडे चोिहकडे..... आनंदी आनंद गडे !

गान �फरले, ु

इकडे ितकड, चोिहकंडे...... आनंदी आनंद गडे !

िच� दगंले, 

सय�िकरण सोनेरी हे, कौमिद ही हसंते आहे, ू ु

नीलनभ� न�� कसे, डोकावनी हे पाहातसे;ु

खलली स�ंया �ेमाने, आनंद ेगाते गाणे;ु

कमल िवकसले, 
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�वाथा��या बाजारांत, िकती पामर ेरडतात,

म�सर गेला, 

�यांना मोद कसा िमळतो, सोडनी �वाथा� तो जातोु
�ेष सपंला, 

आता उरला
इकडे ितकडे चोिहकंडे...... आनंदी आनंद गडे !
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�. अ. परािणकु
१३५. फलराणीचे ल�नु

राघ आला, मैना आलीू

व� हाडी मंडळी �टेशनवर आली
गाडीने जोराने िश�ी िदली

ठर�या�माणे व� हाड जमलं

‘नवरी मलगी’ राह�नच गेली. ु

धावत आ�या खा�ताई

फलराणीच ंल�न करायच ं !ु

सामान घेऊन �वासाला िनघालं

सारी काळजी दर झालीू

ल�नाला मा� सवा�नी यायच ं !!

िचमणा-िचमणीने गद� केली

�यांनी केली लगीनघाई
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िवठ- िवठ पोपटापासन गोड बोलण ं िशक ।।३।। ू ू ू ू

िवराटसागरापासन औदाय� िशक ।।७।। ू ू
हे िशक क� ते िशक, �यापे�ा  स�ीपासन ृू ू ू

स�ी स�दया�तन काय काय िशक ...? ।।१।। ृ ू ू

खळखळणा�या नदीपासन खश राहाण ं िशक ू ू ू

आपण सार ेजीवन जगण ंिशक ।।८।।ू

ए�हढयाशा कॅमेरात, काय काय िटप । ् ू

कांगा�पासन वा�स�य िशक ।।६।। ू ू

भई थई मोरापासन, नाचण ंिशक... ु ु ु ू

झळझळ झ�याच ंिनम�ळ पाणी...ु ु

घनदाट झाडांपासन ऐ�यभाव िशक ।।५।। ू ू

हरणापासन िशक आपण, चपळाईनं पळणंू ू
िसहंापासन िशक, शरासारखं जगण ं।।४।।ू ू ू

ह�पऽ ह�प ऽऽ माकडापासन कसरती िशक ू ू

१३६. स�� - द�� ... ृ ृ
 �. अ. परािणक ु

ठेव तस ंआपलं मन, मधरवाणी ।।२।। ू ु

िहरवळीपासन �ेम करण ंिशक.ू ू
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आिण या मातीतन चैत�य गावेू
या नभाने या भईला दान �ावेु

या नभाने या भईला दान �ावेु
आिण मा�या पापणीला पर यावेू

१३७. या नभाने 

कोणती प�ये अशी येती फळालाु
ज�ध�याला चांदणे लखडन जावेू

गतंलेले �ाण या रानात माझेु

पाहता ऋतगधं कांती सांडलेली

ना. ध�. महानोर

फाटक� ही झोपडी काळीज माझे
मी असा आनंदनी बेहोष होताु
श�दगधें त मला बाह�त �यावेू

पाखरांशी खेळ मी मांडन गावेू
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१३८. जग हे संदर िकती !ु
 उ�म कोळगावकर

जग हे सदंर िकती माणसा, जग हे सदंर िकती !ु ु
पव� िदशेला पसर ेलालीू
सय� उगवतो हासत गालीू

म� त आपला गधं  उधळतीु ु

कणकण इथला उजळन िनघतो, चमचम करते माती ! ू

सगधं घेऊन येती वार,े िदशािदशांतन जाती.ु ु

झाडे हसती, फले उमलतीु

िहरवे िहरवे सजले ड�गर 
घाटामध�या वाटा सदंरु
�ाणी िहडंती मजेत येथे, प�ी िभरिभरती !

िनळे िनळे ते अथांग सागर
�चडं लाटांचा वर वावर 
लीळा जळा�या पाह�न आपली, गगं न जाई मती. ु ु ू

�यात शोध त सखे सोबतीू
�ेमफलां�या फल�या बागा, त�याही अवती भवती !ु ु ु

पहा माणसे अवती भवती
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जग गलाम सार ेया स�ाटापढती.ु ु

चालला पढे तो-काय ऐट!आनंद!ु

थयथया नाचता नरडयांवर �ेतां�या,्

पणा�वर समने मोडिन माना पडतीु ु

टाकली यमाने कटयार वा कनकाची्

१३९. अिह-नकलु

थरथरती झडपे हादरती नववेलीु ु

हा वळसे घािलत आला मंथर नाग,

किध लविचक पाते खड गाचे लवलवते,्

वा ता�डव करता सोम �ाशनी कालीु

हे कंकण िनखळिन पडले भवर काली.ु ू

किध व� धरवेर गगनातन कडकडते,ु

कसमा�ज ु ु

मधनीच उभारी फणा, करी फ�कारु ू

मागा�वर या�या लवत तणाची पातीृ

र�ात नाहली,िशरमंडावळ भालीु

ये �वालामिखला काय अचानक जाग!ु

किध गभ�रशेमी पोत मधे जरतार

अ�नीचा ओहळ ओहळतो जण मंद,ु

चालली बळ�चा वेध घेत ही धदं.ु

�मदचेे मादक व� जण सळसळते.ू

ओतीत िवखारी वातावरणी आग
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चांच�य िवजेचे,दया�चे गांभीय�

अगंारकणाप�र नयन कणाचे लाल,ु

चालला पढे तो लचकत मरडत मान,ु ु
अवतर ेमित�मान  म�हाराितल तान्ू

चालला म�यचा मानकरीच महान!ृ ु

हा थांब-कणाची जाळीमधे चाह�ल,ु

भमीस मा�नी मागे ती� तडाखा,ू

थबकलाच जागी सप� घालनी वळसा,ु

पडलीच उडी! क� तिडतेचा आघात!
उ�केप�र तळपत क�यात घसले दात,ु

आर� ओठ ते �वजा जण र�ा�या,ू

िवळ�यावर िवळखे कसन चढवी सप�,ू

र ेनकल आला!आला दखे नकल!ू ू

फंफाट करी अन  िपशापरी �वेषात!्ु

रण काय भयानक, लोळे आग जळात!
आदळती,वळती,आवळती �ोधात,

िवि�छ�न तनतिन उपसिन काढिन दातू ु ु ु

आषाढघनांशी झजें वादळवात!ु

घे फणा उभा�न मरणाचा कानोसा.

शतखंिडत झाले ते गव��नत ऊर

�रप समोर येता सोडिन अन  आडोसा,्ु ु

जण िजकंायासी गगनाचे �वािम�वु

�िण धळीत गेली वहात तो िवषधारु

वायाप�र गेला नकल वनातिन दर.ु ु ू
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स�ंाम सर े, र�ाचे ओघळ जाती,

िपजंन कापसापरी पडे तो नाग,ू
ते खंड िगळाया जमले िकटक भोती!

[ अिह : साप, नकल : मंगस, तैमदा : त�ण सदंर �ी; सोम : ू ु ु ु
अमत, तांडव : थयथयाट, िशवन�य; �रप : श� ]ृ ृ ु ू

आनंद े�हाती �यात तणाची पाती,ृ
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जरासीक पाक� म�येु

१४०. डायनासरू
 िव�ास वसेकर

वचा-वचा खात जाय

घसला मो�ा डायनासरु ू

ईऽऽ आवाज कसला बेसर ू
नको असली बाग आ�हाला 

शीऽऽ फ� दाडं नाक �याच ं

शी:, �याच ंशेपट काय! ू

नसेल िजथं डायनासरू

ईऽऽ चालण ंिकती भेसर ू
फता-फता आपटी पाय 

अशा जागेत, अशा बागेत 
पळा, उडा येथन भर�र�ू ू
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ग�हा�या शेताला िकंमत फार 

१४१. उ ंिदरमामां राजा मंगळवेढेकर 

उंिदरमामांनी केला एक बेत 
�यायचे ठरवले ग�हाचे शेत 

राणीची मनी आली िमशा पशीत ु

मामाजी �हणाले सहाच परेु

मनीला पाह�न उडे घाबरगडंीु

मामांनी पळवला राणीचा हार 

हार टाकन पळाले िबळा�या त�डीू

राणी�या हाराला दहा िहर े

उरले�या चारांतन घेऊ घरू

मामा िनघाले मोठया खशीत् ु

घेऊ गाडी, आिण मंडाशाला जर ु
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�माल केला चोळामोळा !

 भवानीशकंर पिंडत

िबळात बसनी उंिदरमामा !ु

�ताप तमचा पहा कसा तर! ु
या हो ! या बाहेर घडीभर 

काल रा�भर त�ही आपलाु ु
हवा तसा धडगस घातला ! ु ू
बाबांचा नवा शट� फाडला
धागा-धागा अलग काढला, 
कोटाचा गळभाग कापला

आईचे ज�रपातळ चावनीु

१४२. उ ंिदरमामां

घालिवता का वेळ �रकामा?

छान बनिवली म�छरदाणी ! 
लाविन आपली दतंर कातर -ु ु ु
केली झ�याची मा�या झालर ! 
ताईचा करकरीत जपंर

दादोबांचा झकास �वेटर
केले �याचे िधरडे सदंर;ु

आिणक आता िबळात दडनीु

छापा घालनी पािडल िनपिचत ु

परा�माची कोण बढाई

उसवलात करतडनी लोकर ! ु ु

ितचा लागता दणकट पजंा

झोप काढता खशाल पडनी; ु ु

परी इशारत �यानी �या ही, 
मनी मावशी येउनी अविचत

जाल िवस�नी सा�या गमजा !  
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१४३. िनसग सहल �
 श.ं ल. नाईक

गपकन  ससा उठला, ्

पळत हो सटला.ु

रानामध�या िनसगा�च ं

सहलीचा आनंद लटला ु

मारीत होते उडया !्

झाडावरचे वानर सारे

समोर�या गवतामधन ू

या झाडाह�न �या झाडावर 
करीत होते खोडया,्

ड�गरा�या िदशेनं

स�दय� घेतलं पाह�न, 

गवतावरती धावन !ू

 

गात होता गाणी!

ओढयाकाठी मासे खा�या ्
बगळे होते िफरत.

िजकडं पहाव ंितकडं 
गेलो आ�ही वर.

खळाळत होतं माळावरती 
ओढयाच ंपाणी,्
एक गराखी �हशीवर बसन ु ू

गवताम�ये सदंर हरणंु

वाकडयाितकडया वाटेनं ् ्

होती हो चरत,

िहरवा प�रसर.
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१४४. गंमतगाणी
 तज�नी वजंारा

मांडी घालन प�ती ू ु

झगा झाला घ�

�याला आली स�ती ु

पावडरीत िशरली 

बाहेर पडली 

�हणन �याने काढली ू

गोरी गोरी होऊन 

�याने घातला झगा 
एक होता फगा ु

एक होता ह�ी 

एक काळी मंगी ु

फगा फटला फ�ु ु

एक आहे मोर 
थोडा िशरजोर 

घेतो वारा 
फलवन िपसारा ु ू

रोड �हावे �हणन ू
िपते फ� त पाणी

एक आहे क�बडा 
जरासा च�बडा 
सकाळी झोपन छान ू
दईे दपारी बांगु

एक आहे �हैस 
बरीच ऐसपैस 

एक होता वेडा 

“वार!े शहाणा”

वेडा �हणाला, 
�याला भेटला रडेा 

“याला हाणा”
रडेा �हणाला, 
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िचमकली िचमणी, दाणे टाक�यावर खाई ु

त गे�यामळे घर सनेसने वाटे. ू ु ु ु

 

 क. �वीण गोपाळराव गायकवाड (इ. ९वी)ु

िचविचव िचम�यांची, िकती गोड भासे

पाणी िपऊन रानात भर�कन  उडन जाई. ्ु ू

रोज िचम�यांची शाळा, तारवेर बसे. 

आले आले दर�वनी, मोबाईलू
िचम�यांच ंजीवन नेलं िहरावन. ू

१४५. �चम�यांचा �हास

एकेकाळी िचम�यांची मौज िकती असे 
��येका�या अगंणात िचमणी येऊन बसे. 

अग ंअग ंिचमणे गेलीस त कोठे?ू
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व�तंनीच जपलय.ंू
कधी आत� रषेाही उमटतात,

कधी तरी फटतो पाझर.ु

व�तं�या चेह�यांवरू

कधी जग�यावरची ��ा ढळली
क� या व�तंतच अडकत जातो जीवू

व�तदवेाय न�ःु

िकंबह�ना व�तच माझे नातलग, सगे -सोयर.े ू

अन िव�ासाने भाबडे श�द िनघतात,्

मा�यात�या ��येक व�ीलाृ

अन िनज�व ��पणाला मा�या्

नातीही या व�तच जपतात.ू

मा�यातलं सजीवपण.
व�तच घडवतात मला.ू

१४६. व�तइझमु

दाराआड अन दाराप�याड्

ि�यांका डहाळे

व�तं�या गद�तच ��येक ज�म�ण घालवलाय ू
य�ंवतच सगळा खेळ इथं चालय ू

िदसतं ते फ� व�तिव�.ु
व�त बोलतात, व�त म�या होतात.ू ू ु
�यां�यातच राह�न मला कळतं



492 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

१४७. घेता

घेणा� याने घेत जावे;

दणेा� याने दते जावे;

वेडयािपशा ढगाकडन् ू

घेणा�याने घेत जावे. 

स�ा�ी�या कडयाकडन् ू
िहरवी िपवळी शाल �यावी,

तकोबाची माळ �यावीु

वेडेिपसे आकार �यावे;

िहर�या िपव�या माळाव�न

र�ामध�या ��ांसाठी
प�वीकडन होकार �यावे. ृ ू

भरले�याशा िभमेकडनू

दणेा� याने दते जावे;

िवदंा करदंीकर

छातीसाठी ढाल �यावी. 

उसळले�या दया�कडनू
िपसाळलेली आयाळ �यावी;

घेता घेता एक िदवस
दणेा� याचे हात �यावे !
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मी �हणतो, ‘लवकर उठन ू

आई �हणते, ‘त�यासारखे ु

जायचा र�ता होणार के�हा?’ 

१४८. ��न 

सगळे नाहीत उगाच लोळत!’ 

डॉ. िनलीमा गडंीु

सय� नाही का कंटाळत?’ ू

मी �हणतो, ‘च�ंावरती

त इंिजिनअर होणार ते�हा!’ू
आई �हणते, ‘िशकन मोठा ू

झाडाना आघंोळ घालणार कोण?’ 
मी �हणतो, ‘र��यावर�या

आई �हणते, ‘िवषय बदलनू
आघंोळीला उशीर करतंय कोण?’

मी �हणतो, ‘पाळ या काू
घरात आपण एखादा ह�ी?’ 

नसते �� येतात कठन?’ु ू

धावताना मी दमते परती!’ु

 

आई �हणते, ‘त�याच मागेु

मी �हणतो, ‘िदवसभर
चांद�या बसतात कठे लपन?’ु ू
आई �हणते, ‘त�या डो�यातु
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पाणी पहा मेघ िपतात खार,े 

आकाशमाग� नव मेघप�ं ती; 

पे�िनया ते मण धा�य एक, 

तैसेिच तेही िदन आिण राती; 

अनािमक

ऋत वसतंािदक येित, जाती, ू

अचक चाले �म जो असा र,े ू
हे सि�चे कोतक, जाण सार े।। ृ ु

दतेी परी गोड िफ�िन सार;े
तेणेिच हा होय सकाळ लोक�, ु
हे सि�चे कौतक, बा, िवलोक� ।। ृ ु

तथािप तेथे जळ गार वाहे
झ�यांतनी, कौतक थोर, बा हे ! ।। ु ु

वैशाखमासी �ितविष� येती,

१४९. स��चे चम�कारृ

नेम�िच येतो मग पावसाळा,
हे सि�चे कौतक जाण बाळा ।। ृ ु

खंड�स घे शेतकरी अनेक; 
प�पे फळे दिेत त� कसे र?े ु
हे सि�चे कौतक होय सार े! ।। ृ ु

ते तापले ड�गर उ�णकाळी
पाने तणे वाळिन श�क झाली; ृ ु ु
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वसिंत ते पालवतात सार,े

वठोिन गे�या त�लािग पाणी, 
घालावया जात न कोिण रानी; 

हे सि�चे कौतक होय, बा, र े! ।। ृ ु

दावी �भ, �यास अन�यभावेू
�ाथ�त जा सांजसकाळ िन�य 
जोडी सखाची िमळवाल स�य ।।ु

 

ऐसे चम�कार िनज�भावे
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१५०. हस रे मा�या मलाु
साने ग�जीु

हस र ेमा�या मला! १ ु

िचमणी येउन

काय �हणे मला?

वारा वदे
कानामधे
गीत गाईन तलाु
ताप ह�रन
शांित दइेन

नाचन बागडनू ू

िचविचव क�रन
िचतंा ह�रन
हस र ेमा�या मला! २ ु

फळफल दईेनू

झाड बोले मला

िहरवे िहरवे

छाया दइेन

हस र ेमा�या मला! ३ु

डोले बरवे

जेथे पािहन

हस र ेमा�या मला!  ५ ु

न�ानाले

पाऊस पडेल
प�वी फलेलाृ ु

जेथे जाइन

ऐक ये मला

बघशील भरले
हस र ेमा�या मला! ४ ु

मेघ �हणे मला

�स नकोू
रड नकोू
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॥ खेडया�या क�वता ॥

मराठी कव�नी आप�या किवतांतन खेडया�या जीवनाचे ्ू
िनरिनरा�या अगंांनी िच�ण केले आहे. या किवता वाचन ू
बालकमारांना महारा��ाचा �ामीण भगोल आिण �ामीण स�ंकती ु ू ृ
यांचा सबोध प�रचय होतो. केशवसतां�या किवतेत स�ा�ी�या ु ु
पाय�याशी असले�या कोकणातील र�य खेडयाचे दश�न घडते. ्
कोकणातले ड�गर, उंच कडे, धो धो पडणारा पाऊस, डलणारी ु
शेते, कण�यांची घर ेअसे िवहगंावलोकन के�यासारखा दश�नपट ु
नजरसेमो�न सरकत जातो. पण �याचबरोबर हलकेसे �वि�तक 
रखेणारी गिहणी, पाह��याला मीठ भाकरीचा गोड पाह�णचार ृ
करणारा अित�यशील शेतकरी अशा मलखावेग�या माणसांचाही ु
प�रचय होतो. नारायण स�या��या किवतेतन कोकणात�या ड�गरी ु ू
शेतीत राबणा� या क�क� यांचा अनभव वाचता येतो. ग. ल. ठोकळ ु
यां�या किवतेतन दशेावर�या पठारावर�या गावांचा प�रचय होतो. ू
उजाड माळ, िहरवळीचा अभाव, चकन माकन येणार े ढग, ु ू ू
पडक�झडक� मावळदाची घर,े झडपे ओरबाडणा� या शे�या-म�ढया ्ु
आिण सतत शेतात राबणार े शेतकरी यांचे जीवनदश�न घडते. 
दाराशी िवदभा�त�या कापसा�या शेतांची श�ता, िविहरीवरचे ु
मोटगाणे, का�या मातीत चालणारी ितफण, धोबी, गवळी, िशपंी, 
गराखी, कोळी, िभ�ल, पाथरवट, वासदवे, अशा अलतेदार-ु ु ु
बलतेदारांचा गावातला राबता या किवतां�या मा�यमातन ु ू
आप�याला कळतो. गावात सणावाराला फार मह�व असतं. 
�ामस�ंकतीचा तो अिवभा�य भाग आहे. न�या वषा�ची स�वात ृ ु
चै� श� �ितपदलेा घरोघरी गढी उभा�न होते. �यानंतर वष�भर ु ु
होळी, पोळा, िदवाळी, भाऊबीज अशा सणांना गावाला आनंदाचे 
भरते येते. वा. भा. पाठक यांनी खेडयाचा उजाड�यापासन ् ू
मावळतीपय�तचा खेडयाचा सम� िदन�मच किवतेत सांिगतला ्
आहे. पावसाची िझ�मड, सगी�या िदवसातली लगबग आिण ु
द�काळातली होरपळ असे खेडया�या जीवानाचे असे नानािवध रगं ्ु
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आिण ितथ�या माणसां�या सखद:खाचे अनेक कंगोर े नकळत ु ु
बालकमारां�या मनावर �ामीण जीवनाचा एक वेगळा ठसा उमटवन ्ु ू
जातात. 

खेडयां�या किवतांतन आप�याला महारा��ातील खानदशे, ् ू
माणदशे, मराठवाडा, िवदभ�, कोकण अशा सव� �दशेात�या 
मराठी�या �ामीण बोल�चा ढंग ऐकायला िमळतो. ईज, वटी, झोयी, 
िबजवाई असले व� हाडी ढंगाचे श�द वैदभ� बोलीचा नाद घेऊन 
येतात. पाचवाणी जाळ, र� तावाणी चमक, खळा सम�दर, लाटांचा ू ु
िधगंा आप�याला कोकणी बोलीतली गाज ऐकवतो. पोया�या 
सणाला बैला�या आघंोयी अशा खानदशेी बोलीत येणारा 
शेतक� यां�या जीवनातला आनंद अनभवता येतो. ु
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२. खेडयातील आनंद : वा. भा. पाठक           ५०५्

७. वाट : अिनल              ५१४

॥ खेडया�या क�वता ॥

१. एक खेडे : केशवसत             ५०१ु

३. खेडयांतील घराकडे : वा. भा. पाठक           ५०७
४. माझे गाव : ग. ल. ठोकळ            ५०९
५. माझ ंगाव : श.ं ल. नाईक            ५११
६. असा होता गाव : पि�नी िबनीवाले           ५१३

८. ओढयाची गणगण : कसमा�ज            ५१५् ु ु ु ु
९. शेतक�तील सख : यशवतं            ५१६ु
१०. कापसाचे शेत : शकंर बळवतं च�हाण           ५१८
११. ड�गरी शेत : नारायण सव�            ५१९ु
१२. म�याम�ये : ना. गो. श�ल            ५२१ु
१३. ख�यावर : ग. ल. ठोकळ            ५२२
१४. मोटकरी : ना. घ. दशेपांडे            ५२३
१५. पाथरवट : अमरशेख             ५२४
१६. ितफण : िव�ल वाघ             ५२५
१७. िजराईत : शिशकांत िशदं े            ५२६
१८. द�काळ : अनंत फंदी             ५२७ु

२५. रांगोळी घालतांना पाह�न : केशवसत           ५३९ु

१९. गरा�याचे गाणे : भा. रा. तांबे            ५२८ु

२६. चला, चला उ�ोगाला : भालच�ं वै� - क�याणकर      ५४१
२७. मं�या : ल. िस. जाधव            ५४२ ु

२०. कोळयाचे गाण� : अनंत काणेकर           ५३०

२३. नं�ा बैल : प�वीराज तौर            ५३५ृ

२१. िभ�लाचा पोर : गोपीनाथ            ५३२

२४. वासदवेाचे गाणे (लोकगीत)            ५३८ु

२२. िचमणा वासदवे : के. नारखेडे            ५३४ु



500 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

३४. भाऊबीज : आनंद टेकाडे            ५५४

३०. पोया ( पोळा ) : बिहणाबाई चौधरी           ५४७

२८. पाणपोई : यशवतं             ५४४

३२. िदवाळीचा आनंद : आनंद टेकाडे           ५५२

३६. लेजीम : माधव �यिलयन            ५५८ु

३८. ग�रबीचा पाह�णचार : ग. ल. ठोकळ           ५६१

२९. गढी उभारनी : बिहणाबाई चौधरी           ५४५ु

३१. होळी : िवदंा करदंीकर            ५५०

३३. िदवाळीचा सण : माधवानज            ५५३ु

३९. सदारणा : तकाराम धांडे            ५६३ु ु

३५. लेजीम : �ी. बा. रानडे            ५५६

३७. जा�यावरची गाणी (लोकगीत)            ५६०



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 501्

�यास िग�ा�व�र हव� पडायास�;

पडिन असण� कोठले सोस�यास ? ३ु

स�ािग�र�या पाय�याला सपीक ु

परी राही तो सि�मध� राणा. ४ृ

उंच नािहतं दवेळ�  मळ� तेथ�,ु

१.एक खेडे 

परी साधी झ�पडी ितथ� पाह�;

एक खेड� तीवरी वसिन राहे. १ु

व�िन सदंर मंिदर � न �या ठाय� ु

र�य खोर � क�कणामध� एक;
नदी �यामधनी एक वाहताहे,ु

[िदडंी]

मंिदरांतिन नांदते रोगराई,ु
झ�पडयांतिन रोग तो कठिन राही? २् ु ु ु

रोग आहे हा बडा क� िमजासी,

केशवसत ु

झ�पडयांितल घ�गडयांव�र �यास,् ्

परी ड�गर आहेत मोठेमोठे;
दवेळ� �या दवेास बळ�  आणा,

उंच ड�गर ते, उंच कडे भारी,
पडे धो धो �यांिचयाव�िन वारी,

अशा ठाय� दवे तो �वय� राहे ! ५
भ�वताल� रान त� दाट आहे;
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�तो� ओढे थांब�यावीण गाती,

व�गण तो हालनी ड�लताहे;ृ ु ु
अशा भ� ती�या �थळ� दवे राहे ! ६ 

अशी नैसिग�क भ�यता उदास 

तसा खेडया�या थाट तोिह साधा ्
भ�यतेला �या क�रतसे न बाधा. ७

सर वार ेआपला िन�य दतेी,ू ु

तया खेडया�या असे आसपास;्

सरळ साधेपण, असे िनसगा�च�
मल आवडत�; केिव ंत� तयाच�ू

अहा! अ�ात �थळ� अशा, मात�

भ�यतेला आणील बर � बाधा ?

एक गवता� खोप रहायात�,

लाधती, तर िकित सौ�य म�मनाल ! १०

तरी नसती क�ित�ची मला चाडी ! ११

तरी नसत� मी �� िश�णानेु
तरी नसत� मी द�र�ी धनान�, 

तरी होत� त� �वग�सख� थोड�,ु

लहा�या �या गांवांत झोपडयांत 

खपोनीयां ते तदा सख� शेती,ु

शेतवाडी एक ती खपायाला, 

भले कणबी लोक ते राहतात;ु

सरळ अपला ससं ार चालवीती. ९ु

िनसगा�चा थाटही असे साधा. ८
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पढ� माझ� चालेल कस�, ऐशीु

फलझाड� वाड�त शोभवीण�;ू

कध� येता पाह�णा जरा घराला, 

�वि�थती त�र तिळत� न मी जगाश�. १७ ु

वेळ पडतो थोडीच �या �थळास ! १४

थ�क होत� मी मन� तया ठाया १६

तेथ िचतंा �ािसती न िच�ासी;

“तझ� घर हे” वदत�च मी तयाला;ु

�यांत इतका का असे थाटमाट !”ु

नीच लोकांला मला नमायास 

गरढ� ोर � मी बाळगनी कांह�,ु ु
दधभत� ठेिवतो घर� पाह�. १५ू

गोि� �या�या दर�या ऐकिनयां,ुू

“असे जग त� एवढ� का अफाट !

अस� वदत� मी �यास िव�मय�सी,

शेत नांगरणे पेरण� सखान�,ु

क�ित� �हणजे काय हो ?- एक िशगं  :
ि�य �ाणांह� आपिलया फंक.ु ु

िशगंनादिह जाईल म�िन माग� ! १२

क�ित� �हणजे काय र े? - एक पीस :
िशर� लोकां�या �यास चढायास, 

रखाडीला जा िमळिनयां वेग�;ू

छर ेपडती प�यास खावयास; 
मागनी त� गळणार ह�िह खास ! १३ु
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सय�च�ंािदक दर इथिन तार ेू ुू

�वग�लोक� सपंि� फार आहे,
इथ� तीचा कोटयशं तोिह नोहे;
�हणिन द:खान� �हणत “हाय ! हाय"ु ु

तध� तेजाचा लोळ िदसे साचा. 

वीरिवजयां�या िद�य वत�मान�

कणी तार ेतेजि�व फार �हाया;ु
तरी, �वपथा जाताता सोडनीयां,ु

�मण अपल� टािकत� धरा काय? १८ु

परी अ�नी तो �यांिचया िचतेचा ! १९

क�ण कदन� पाहत� न �या �थान�;ृ

डाग काळे िदसते न मळ� तेथ� ! २०ु

तस� जग ह� मािनत� अलग सार;�

भा�करा�या तेजाळपण� मात�

जसे ने�छं �यांव� चढायास,ू
इि�छतो नच या जग� यावयास ! २१

तेथ गरजा मािझया लहा�या �या 
सहजग�या भागनी सदा जा�या;ु
�हणिन माझ� जग असे त�िच खोर�ु
सखी मजला रािखत� िचर अहा र े! २२ु
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तोच जागे होतसे सव� खेडे 

२. खेडयातील आनंद ्
वा. भा. पाठक 

फटे ि�ितज तांबडे जो न थोडे ु

त�ण आखाडयाकडे धाव घेती्
व� भपा�या �भस आळिवतीृ ू ू
उठनी गिहणी लगाबगा अगंणात ृू
सडासमंाज�न करत राहतात 
आिण वदंावन कणी परसदारीृ ु
न� भावे सा�ांग नम�कारी
सान थोरांना समय पहाटेचा 
असा वाटे उ�साह उमेदीचा 
मी ही िमळनी �यां�यात गमे जाणे ू

***

सय� म�या�हावरी चढत आहेू

आिण सौ�यी �या भािगदार �हावे 

बसन पाटा�या वाह�या कडेला ू
गडी सार ेएक� जमनी आले ु

िनघे पा�यावर गरा- वासरांचा ु
बसे कणी पांथ�थ िवसा�यास ु
गाव- शीवे�या व� सावलीस ृ

नाद िमसळे �याम�ये पावरीचा!

पण� शांती खेडयात नांदताहे ्ू

सोड आता लागले �याहारीलाू

नाद कानावर पडे घगंराचा ु
थवा येई वर लोट धळीचा ु

मोट सटली मोकळे बैल झाले ु
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माग� ध�नी आप�या कोटरांचा ु

असा वाटे हा गोड िवसा�याचा 

कळस िपवळे शोभती दवेळाचे 

दावणीशी वासर ेओढ �याया 

समय सवा�ना हाच िवसा�याचा 

थवा आकाशी उडे पाखरांचा 

एकमेकांना सखे भेट�याचा ु

घरामधनी लागेल सांजवात ु

आिण सौ�यी �या भािगदार �हावे

सांज झाली सटे मंद वात ु

मीही िमळनी �यां�यात गमे जावे ू

***

मीही िमळनी �यां�यात गमे जाणे ू
आिण सौ�यी �या भागीदार �हावे 

आिण आता लागती हबंराया !

सानथोरांना समय शांततेचा 

ऊन पसर ेकोवळे सोिनयाचे 

***
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हे कळस अिलकडे दवेीच� दउेळ 

खणा गांव�या िदस ंलाग�या �प� मला लोचन�ु ू

ही चोिहकंडे पसरली िदसे िहरवळ 

माळावर पातल� लागला िदस ंगांवकोस हा ू
वाडग� �यांत िदस ंलागती.ू

३. खेडयांतील घराकडे 
वा. भा. पाठक 

उडे िकित खळबळ �दयांतनी.ु
दशेमखांच� िहरव� सदंर शेत� ह� शोभतीु ु

[ मोठया उ�सकतेने शहरवासी िव�ाथ� आप�या खेडयांतील ् ्ु
घराकडे जात आहे; �या�सगंी�या �या�या भावनांचे दश�न... ]

काय त�र मौज कथं ही पहा !ू

त� लांब दरवर निदच� जल िन�ल ू

वटिपपंळ ते आिणक दसरी शोभे व�ावलीृु

गर-� वासर � िदस ंलागल� चरतांना या इथ� ु ू

�यांत त� घर � गडप जाहल�. १

गराखी तसे तयांमागते.ु ु

�ि�ही आ�य� लािवती. 
िकती आदर � ख�या िदलान� मजकडेच धांवतीु

खबरबात आ�हां स�दी �ा सांगन”ु
ह� गोड भाषण� �यां�याितल ऐकन ु
मोठया �ेमान� मी �यांचा िनरोप तो घेउनी 
चाललां पहा पढ� हष�नी. २ु ु

बाळपण�चे िम� यांमध� असितल माझे िकती 

“काय राव होतां शहरामिध ंिकित िदन 
रीत ही �ेमळ यांची िकती !
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एक टािकतां पाउल पढत� �दय मद � ह� उडे ु ु
�यांत ही िवचारावली उठे. 
जायाचे हळं परसा�या �या मािगल दारांतनी ु ु

असितल ताई भाऊ खेळत ‘हि�प’ ितथ� अगंण�
कस� सवा�नाही चकवनी. ु ु

धम ती धांव घेउनी तसे. ३ू

ह-ंकळल�-ही तर माझी ताई गडे !
िकित रोखिन टाक� ��ी ही मजकडे ु
घाईतं सांग�या गेली आईकडे 

पाहत� मजकडेच कोणस� !

मौज मी दइेन ही उडवनी ! ु

माउलीस मग थ�क कराया आ�ही जाऊं कसे 
आ�य� बघितल वरत� सारजेण 

माळवदावर उभ� राह�नी अर ेपरतं अस�ू

तो सागरगोटा वरचेवर झेिलन 

[ माळवद : प�कळ माळजमीन असलेला �दशे ]ु

पिव�चा बेत िवफल जाहला ! ४ू

िकती प�र चचंल मन जाहल�
बघतां बघतां मा�ितच� ह� दवेालय लागल�

चांफा िदसतो �प� आम�या येथन परसांतला ु ु

मी चोरचो�नी मागित हळं जाइन ु ु

पहा िकित उंच तरी वाढला !

दार� येइल अतां माउली ओवाळाया मला 
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ग. ल. ठोकळ

दर दर ते, नसेल ठाउक त�हांस �याचे नाव ुू ू

४. माझे गाव

माझे ओबडधोबड गाव 

पव� िदशेला स�िगरीचे पसर े�ंद पठार ू

हनमंताचे छोटे दउेळ दईे मा� उठाव ु

चकन येती कधीमधी ढग, क�रती मग िशडकाव ु ू

पडक�झडक�, माळवदाची घर ेिवखरली दाट ु
गावक� यांना मचळ पाणी परवी एकच बावू ु

उंच िभरकते घार, कावळे उगीच क�रती काव 
ओरबािडती झडपे शेळया, करडे क�रती नाच ु

गावकस ते जनाट, �याला कठे कठे भगदाड ू ु ु ु

िचचं, कवठ ही तरळक झाडे, चह�कडे िनवडंग ु ु

उघडी बाळे इकडे ितकडे क�रती धावाधाव

जरी न परते पोटालागी, जरी न झाके अगं ु

ध�न कोपरा �यावर वसले, खालाटीितल गाव

कशीबशी बैलांची गाडी धडकत घेई ठाव 

िदसितल मधनी उघडी शेते, माफक येई पीक ु

कठेिह फेका नजर, त�हांला िदसेल माळ उजाड ु ु

कठे न िहरवेगार, तयाचा िदसेल पण� अभाव ु ू

जवळन वाहे ओढा, �याला पाणी पाणकळयात ु

ितथे न जाई मोटरगाडी, ितथे न गेले �ळ 

तरी िदलाने शोभन िदसती गावकरी उमराव ु

बाभळ माझे दाट, बनी �या कोण करी िशरकाव ?ु
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िपकवावे शेतात, यािवना दजी न �यांना हाव ु
कसेिह असले गाव, तरी ते माझे मजला �यार 
�मरण तयाचे होता उठती �दयी कोमल भाव !

[ माळवदाची घर े- धा�याची घर,े खलाटी - खोलगट जागा ]

क�न सारखे काम, डवडवा गाळन अपला घाम ु ु
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 श.ं ल. नाईक

उंच उंच कडे इथले

घर माझ ंकौला�,

गावा�या हो पव� िदशेला ू

५. माझं गाव 

ड�गर कशीत माझ ंगाव ु

गावाकडे धाव घेते
मा�या मनाच ंपाख�! 

भवताली दाट झाडी,

त�याची हो गोल कडी! 

सकाळ�या हो मंगलवेळी 
प�ी जागे होतात,

�ावणमासी जे�हा मी

िकलिबल गाणी गातात! 

ड�गरावरचा सदंर प�रसर ु

उंचाव�न प�रसर सारा 

िनसगा�च ं�प पाहता
हरपन जातं माझ ंभान! ू

त�याकाठ�या झाडांवर 

िच�ासारखा िदसतो छान, 

गावाकडे जातो,

पाह�न मी येतो! 
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जागोजागी िहर�या रानी 
फलं फलतात रगंीत,ु ु
ड�गरावर�या धबध�याच ं
ऐक येतं सगंीत!ू

िहर�या िहर�या गवताम�ये 

प�रसर सारा पाह�न 

[ पारणे : समाधान, उपास सोडणे ]

िफरतात मोर, हरण,ं

िफटतं डो�याच ंपारण!ं
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माहीत नाही नाव.
राजा होता असातसा 

एक होता िशपंी

अशी मारी बात..... 

असे होते लोक 
आिण असा होता गाव

६. असा होता गाव 

एक होता हलवाई 

बस�या बस�या दकानात ु
खात राही िमठाई 

घालन �वारी उभी. ू

कापड घेई फार
िदवाळीचे कपडे
िशम�याला तयार... 

�याचे नाव दलवाई 

रोज नवी खबीु

एक होता गवळी

पि�नी िबनीवाले 

पाणी घाली दधात ु

एक होता धोबी

शट� नवा पट नवीँ

�हैस फार पाणी िपते 
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जरा अडचिणची चढउतरिणची

मला आवडते वाट वळणाची

ि�ितजाकडची पढची पढचीु ु

सरघसरणीची पायफसणीची

मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची

ही अिलकडची निद�या थिडची

लवणावरची पानबसणीची

सागवेळ�या भर रानीची ू

मला आवडते वाट वळणाची

७. वाट 

मला आवडते वाट वळणाची

अिश भलविणची ह�लकाविणची ु

दाट झाडीची, नागमोडीची

अिनल 

मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची

घाटमा�याची ती पिलकडची

मला आवडते वाट वळणाची
इथची ितथची किध किणकडचीु

मला आवडते वाट वळणाची
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कसमा�ज ु ु

कणी येऊ नका, कणी जाऊ नकाु ु

ऐका िकंवा ऐक नका ू

सांगा िकंवा सांग नका ू

कणी येऊ नका, कणी जाऊ नकाु ु

सेवा िकंवा सेव नका ू

कणी येऊ नका, कणी जाऊ नकाु ु

अखंड वाहे झळझळ पाणीु ु

शोधा िकंवा शोध नका ू

८. ओढयाची गणगण् ु ु

िफरतो गाणे गात मजेने 

दतेो जीवन त�वेल�ना 

कणी येऊ नका, कणी जाऊ नकाु ु

लपडंाव एकटा खेळतो



516 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

९. शेतक�तंील सख ु

सि�सती�या आनंदा�या �स�न उ�सविदन�ृ

पव�-पि�मा खळाळांतनी वाहे जलवािहनीू ु
मांडवी अमची मंदािकनीु
दर ड�गरासमीप अगद� ती�या तीरावरी ू
आमची जमीन वतनी बरीु
भरदार िशवारामध� िपक�  दाटल�

यशवतं 

उगव�या भानची �भा नभ� फांकलीु
बांधावर गवत� िहरव� फ�फावल�
वनल�मीचे अिभनव वैभव उतास जण ंचालल� ु
खगांन� त��वागत गाियल� ॥१॥

िशवारामध� गात येउनी 
व�णकपेचा िवलास ऐसा पाह�न मनमोहन ृ
वाटल� िच�� मजलागन ु
कोप� याव�रल �या आ�त��या तळ�

भक  लागतां चटणी िकंवा कांदा अन  भाकर ्ू
खाउनी �ावी वर ढ�कर ॥२॥

मद तणांकराची मखमल गादी भली ृ ृ ुु
ब�ंयास टेकनी, च�वित� जण ंबळी, ु ु ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 517्

करावी राखण मळण� कध�
धमाळ-बाळा जोडी घेउिन मोट धरावी कध�ु

नको त� परवशतेच� िजण� ! ॥३॥

िनजाव� वाकळ मग पस�नी

लाख पट�न� हे न सखद का किषकम� राबण�! ु ृ

रास घालनी डोळे भ�नी सतं ोष� पाह�नीु

वर च�ंतारकामांिडत त� अबंर 

वाजती गळयांितल बैलांचे घगंर ु ु
पाय�यास पडनी वा�या क�र गग�र ु ु ु
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व�चनी आणील सार � पीक गेहा गात गाण� ! ४ु

हा जण ंहेलावतो �ीरोदधी क� मत� वाटे ू ू
खोप माथ� �यांत शोभे, मेढ माग� ट�क�यासी

वाटते हे कां नभ�चे खािलं आले सव� तार े

शेषशायी िव�ण जेव� शोभत� क� या िनवास� ३ु

आिण हष� व�चनीयां तारकांचे नेइ मोत�ु

यांिवना तेजाळ मोत� वा िहर � ते काय �हावे ! १

१०. कापसाचे शेत 

हेच आ�हां होत लोक� दौलतीचे िद�य ठेवे !

भासते क� चालत�स� तारकामेळयांतनी या ु

फ�ल झाल� शेत ऐस� डोलतांना मंद वात�ु

शकंर बळवतं च�हाण 

कापसाचे शेत माझे हो फलोनी श� सार�ु ु

फ�ल झा�या कापसा�या या अशा शेतांतनी जी ु ु
िहडंतांना सािभमान� क�पना हो गगं  माझी !ु

जेिव ंचाले अबंर�चा हांसरा तो च�ंराया ! २

य उषादवेी शभांगी रगंनी क� स�भात�ु ु ु

तेिव ंमाझी येउनी शेतावरी ती �ीतराणी

मत� ऐशी सपंदा �वग�य नेम� येत गेह�ू
आिण माझी ��सखी ती हष�नी वेडीच होई !ु
येइ भाव� एक ल�मी क� दजीत� भेट�या ही !ु
ह�च सालोसाल दवेा, मागण� ना अ�य कांही ! ५

[ दौलत : सपं�ी; �ीरोदधी : द�धसम�; मेढ : आधार�तंभ; गेह ुु
: घर ]
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११. डोंगरी शेत
नारायण सव� ु

आडाच ंपानी बाई ग पानी वडाव ं िकती 
घरात ता�हा माझा ग ता�हा रडंल िकती 

आलं वरीस राब मी मराव ंिकतीू

आलं आलं वरीस जमीन नांग�न

पर एक मेला, सावकार ठोला*
िहसकन घेतो बाई सो�याचा गोळाू

�हागाइनं बाई घातला हैदोस

कनाच ंदऊे आन कनाच ं ठेव्ु ु ू

अस ंउपाशी राह�न ग, आ�ही मराव ं िकती

या ससंारा बाई सांजी* येईना

ड�गरी शेत माझ ंग मी बेन* िकतीू

गळा आवळी बाई सावकारी फास

उभ ंपीक नाचे सो�यानं फलनु ू

अशीच वसा�वर वस� जातील िकती

कवळाचे* भार ेबाई ग घेऊन चढाव ंिकती 

र� गाळन अगंा धडत िमळंनाू ू

ता��ाच ंरडं ऐकन पा�हा येईल िकती ू

क�ाच ंफळ बाई पदरात पडंना
टीचभर पोटाला, हातभर दहेाला, जपाव ंिकती
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अ�य � हाया कंक कपाळाु ू

(* बेन - पेरणे, कवळाचे - गवताचे, ठोला - आडदांड, सांजी - ू
भरवसा)

तोड जलमाचे काच, हे रावणी फास एक�च ं िनशाण हाती. ू ु ु

ससंार वेली�या फलवाया फलाु ु
�प नाव ंआण माय धरतीलाू
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म�याम�ये मोट चाले, कई ंकई ंकई ंु ु ु

वा� यासगें डोलतात, सळ सळ सळ 
रोपे कशी वाढतात, भर भर भर 

थारो�यात पाणी आले, खळ खळ खळ ु ु ु

१२. म�याम�ये 

पाटाम�ये पाणी वाहे, झळ झळ झळ ु ु ु

राखणवाला बोलत असे, ह�ई ंह�ई ंह�ई ं

ना. गो. श�ल ु

[ थारोळे : मोटेचे पाणी साठिव�याचा हौद ]
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ताटाला जनं ल�ब ंलागलं झबंर मो�याचंु ु ु

ग. ल. ठोकळ 

शेतामंदी पीक अवदंा आलं सो�याचं

कड�याचा घातलाय  दडंा खळयाभोवताल�् ु
िन� ही � हायली पात जपाची, मोडण बी झाली ु

िदवस कासराभर आला वर चला ख�याऽवर 

िशवारांतला समदा उपटन काढलाय शाळु ू

हगंामा�या िदसामध� लइ �हतो जीव जेर 

चला गडयांनो बैल घेउनी जपं आज पात ु ू

झणकाभाकर खाउन लौकर �हार ंतैयारु

१३. ख�यावर

प�ढया बांधन गजं घातलं वावरांत वाळं ु ू

क�नशान शेजर ंघातली खळयावरी पेर 

सवसंांजच ंयेितल दाण ंअप�या हातांत ु

ितवडयाभवत� जवा बैल �ो िफरितल गरगऽर 
कणसांतन मग भाइर येितल दाण ंभरभऽरु

सटंल वारा तवा गडयांनो लाग ंवावडाया ु ु

मदानांतला उडन जाइल मग समदा भस ू ू
िन�खळ खाल� रािहल ढवळी दा�यांची रास 

िदवस कासराभर आला वर चला ख�याऽवर

[ शाळ : िहवा�यात िपकणारी �वारी; ितवडा : मळणीचा खांब; ू
दडंा : जडी; ढवळी : पांढरी; कासरा : दोर ]ुु

दोन पारच ंबैल सोडनी भाकर खाऊ या ु

दवेाजीच ंनांव घेउनी चालं भरभऽर ! ू
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१४. मोटकरी
ना. घ. दशेपांडे 

ही मोट भर ेभरभरा 
चढे करकरा जी 
िविहर�त बघा वांकनीु
जरा धाकनी जी १ु

�हणा लावणी जी ५

थइथई िफर ेहा झरा ु ु

चला र ेघरा जी 

फेस गरगर ेजी 

चौफेर बहरला मळा 
खले नवकळा जी ३ु

काळ�त िदसे हीवरा 

कसा कंबरा जी २

लवलवित कसे नाचर े

बांधन बैल दावणीू

पा�यांत लई भोवर े

ह� काम रािहल� करा 

लावणी करा जी 

गह� ंहरबरा जी 

ये सांजकाळ साजरा 

ओिंबचे तर ेजी ४ु
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आहेच सोबत

�हणनी आधी या पाडनी टाका ू ू

पाथरवट मी न�या यगातीलु

एक दगड त�र घड �ा र ेया मा�या हातन ू ू

बस �ा माझा �या दगडाव�रू

टाळा धोका 

दउेनी ध�का

लोकशि� तचा साधिन मोकाु

एक छि�नचा एक घाव त�र

आज इमारत जनाट झाली ु

येथे बांधा या जागेवर

जनाट इमला झाला सारा पाडन टाका ु ू
दउेिन ध�का 
 

असेन ज�र मी अ� रांगडा

मानवतेचे नवीन मंिदर

पाडन टाकाू

मारा हाका जमवा लोका

जीव अकारण मरतील खाली

आिणक बांधा नवी इमारत

जनाट इमला झाला सारा पाडन टाका ु ू
दऊेिन ध�का

१५. पाथरवट 
अमरशेख 
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वटी बांधन पोटाले पाराबती उनारते ू

झोयी काटीले टांगते �यात तानलं लळते ु

घरती�या आगंोपांगी लाळानौसाच ंग�दनं

ितचा क�तरीचा वास भल जीवाले पाळते ु ू

मैना तटली पाहेते राघ ितफन हानते ु ू

ितफन चालते 

१६. ितफण 

ितफन चालते 

काया मातीत मातीत ितफन चालते ितफन चालते 

िव�ल वाघ   

नंदी बैला�या जोळीले सदाशीव हकालते 

ईज नाचते थयथय ढग ढोल वाजवते 

वटी पोटाले बांधते झोयी काटीले टांगते 

�यात तानलं लळते ढग बरसते ु
ितफन चालते 

काकरात िबजवाई जस ंहासर ंचांदनं 

सरीवरी सरी येती माती �हातीधती होते. ु

भल जीवाले पाळते वाट सांजीले पाहेते ू

राघ ितफन हानते ढग बरसते ू

वला टाकती ितफन िशत वखर पाहेते ू

काया ढेकलात डोया िहव� सपन पाहेते 

काटा पायात �तते, लाल रगात सांडते िहव� सपन फलते ु
िहव� सपन फलते ढग बरसते ु

[ ितफन : तीन फ�यांची पांभर; सदािशव : शकं र ]

पानी िभजलं ढेकल लोनी पायाले वाटते ू

ितफन चालते

डोया सपन पाहेते काटा पायात �तते 
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१७. �जराईत 
शिशकांत िशदं े

ऐक येत गोड गाणीू

पव� होते बागाईत ू

मोटनाडा स�ंकतीचा ृ

सतारा�या नेटावर ु

बारमाही झर ेपाणी

भरलेला असे वाडा 

गावक�चा ताळेबदं 

पोटभर िमळनही ु

[ वषभ : बैल ]ृ

य�ंवत झाले गाव 

लोहारा�या भा�यावर 

िजराईत �याची हाव 

वषभा�या क�ावर ृ

कंभारा�या चाकावर ु

जरी चाले गावगाडा 
सख ओसडं न जाय ु ू

आधिनक होता होता ु
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�यांतन चवथाई* रि�ल� । तीन िह�ये गत�ाण ।।ू

अ�छेर दीडपाव दाणे । �पयाचे तेही न िमळे ।।

(* अप�व - फळ, सोत - पानांिवना फांदी, सोट, रोठा - क�चे 
फळ, बरबडे - एक जगंली झाड; या�या िबया दळन भाकरी ू
करतात, वषभ - बैल, सकर - ड�कर, म� - मांजर, मंडक - ृ ुू ू
बेडक, चवथाई - एक चतथा�श, ताजवा - तराज, सरी - समान ू ु ू
ि�थती)

सरी* सव��लाग� जाणा । एकसार�याची वेदना ।

अनंत फंदी

व�ास न राहे एक पण� । मग अप�व* राहतील कोठन ।ृ ू

धनाढयािस न िमळे दाणा । मग िनध�न कैसा वाचतो ।।्

सोतरोठे* बरबडे* भ�न । तरी वांचले नाह�त ।।ू

वषभ* धन सकर* �ान� । म�* मंडक* गणपतीवाहन� ।ृ ु ू ू

अस� ज� भ�य नये त� भि�ल� । शेवट� ई�र� उपेि�ल� ।

हातान� तोलाव� सवण� । धा�य मोजावे ताज�यान�* ।ु

कोण कोणाचा समाचार घेतो । यांत वांचतो कोणता ।।

(१८०२ साली पडले�या द�काळाचे वण�न)ु

सव�ही भि�ल� िभका�यान� । शेवट� �ाण गेले हो ।।

१८. द�काळु

कोण �ेताला ओिढतो । येथे अव�यांचा �ाण जातो ।
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भा. रा. तांबे 

�फिटकाप�र िनम�ळ हा खळखळ झरा जवळ वाहतो. ॥ � ॥ु

पांवा फंकिन मंजळ नाद � रान भ�िन टािकत�,ु ु ु

उ�हाची भीती कवणाला ?

१९. गरा�याचे गाणे ु

करणावरत� वडाखालत� गाइ वळत बैसत�ु

गाईमंाग� रानोमाळ� शीळ भ�रत िहडंत�,
द� याद� यांतिन रान-ओहळावरी मौज मा�रत�.ु

आनंदान� डोळे भरतां �भजीला �ािथ�त�,ु

पाउस काय क�रल मजला ?
िभत� मी कोठ� थंडीला ?
�ीमंताप�र ग�रबा कोठ� वारा तो दखिवतो?ु
दवेाजीव�र सदा हवाला टाकिन मी राहत�. ॥१॥ु

�धा लागतां कांदाभाकर यथे�छ मी जेिवत�.ु
िफरतां िफरतां करवदं ेही तोडिन मी भि�त�,ु
काठ�ने मी काटे दाबनी बोरह� ी तोिडत�.ु
धिनका ताट ��याच� जरी,
पांचिह प�वा�न� �यावरी,
नाह� गोिड मखाला परी.ु

तषा लागतां नीर झ� याच� ओजंिळन� मी िपतो,ृ

गाईसगें िहडंिन रान� थकिन सख� जेिवतो,ु ु ु
जाड� भरड� खाउिन धिनकाह�िन अिधक तोषत�. ॥२॥
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प�छ उभा�िन थवा गाइंचा �या वेळ� नाचतो,ु
मोरमगटब�सीवा�याप�र उभा मौज पाहत�.ु ु

गाईसगें हवेत ता�या िन�यिच मी राहत�. ॥३॥

द:खा�या लोहास लािवतां सखसोन� बनिवतो.ुु

घ�गडी अवडे काळी िशर�,

दर टाकनी �यांस शांितने सख� िदवस लोिटतो.ु ुू

चढ�या पडावयाची िभती;

काय क�र �यांचे खोटी �तती?ु

[ नीर : पाणी; �धा : भक; ब�सी : क�ण; परवशता : पारतं�य ]ु ू ृ

ओहळावरी थवा तयांचा पानी जे�हां िपतो,

कवासना घािलित िधगंा तो महाल मी टािकत�ु

ग�रबा अहकंती काय ती?ृ

समाधान हा प�रस जहा ! मज रानांतिच लाभतो,

दडं क�र ंगाइ राख�या, परी 

परवशते�या िबडया ��या�या पायांत न बांिधत�,

�ोध, काम, मद, म�सर यांही गांव सदा गज�तो 

िनज �दयाचा धनी धरिणच� धिन�व अवमािनत�. ॥४॥

उभा राह�नी �ेम� �यांना शीळ अहा घािलत� ! 
कशाला मंिदल मज भरजरी?
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माशावाणी काळजाची तळ मळ्
सफेत  फेसाची वर खळबळ, ्

ग सजणे, होडीला बघतो ध�ं !
पा�यावर दइे ना ठ�ं,

आला हसंत  सिमंदर, डलत फेसावर, ् ु
आिण मा�यािह नव�या उर� !

झाला खळा सिमंदर, नाजक  होडीवर,्ु ु

ग सजणे, होडीला बघतो ध�ं !

ग सजणे, होडीला बघतो ध�ं !

मािझ होडी सिमंदर. ओढी खाल�वर,

लाटांचा िधगंा स�,ु

सय�नारायण हसंतो वरी,ू

होडीश� गो�ी क�ं,

र� तावाणी चमक  पा�यावरी;्

सोनं िपकलं दािहिदशांतर�,

तांबडं फटे आभाळांतर�,ु

त�या गालावर तस ंकाइ तरी ! ु

िहरव ंिहरव ंपाचवाणी जाळ,ू

अनंत काणेकर

आला खश�त  सिमंदर, �याला नाह� िधर,्ु
होडीला दइे ना ठ�ं,

२०. कोळयाचे गाण�

ग सजणे, होडीला बघतो ध�ं !
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िहर�या साडीला लालभडक धारी;
गो� या भाळ� त�या लाल  िचरी,्ु

ग सजणे, वा� यावर जण ंपांख�ं !ु

उर� कसली ग, गोड िशरिशरी?

चाले होडी भ�भ�,ु ु
खशी झाला सिमंदर, �या�या उरावर,ु
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करवदं ेिवक�यासाठी । ये िभ�लाचा पोर. ३

शािळ�ामासम काळा । दहे कसा घोट�व 

गोपीनाथ 

उंच उंच ड�गर भवत� । चढले नील नभांत 

२१. �भ�लाचा पोर 

िभरिभर वारा �यापिनयां । टाक� सारा �ांत. १ु

त�वेल�नी फलले�या । �या खो� यांत सरखेु ु
झळझळ वाहे िनझ��रणी । �फिटकावाणी एक. २ु ु

त�च कणी चपळाईने । ड�गर व�घन थोर ु ु

तेजदार नागावाणी । िदसे कोवळा जीव. ४

साधा भोळा भाव मख� । आिण िदसे आवेश. ५ु

ओठ िचमकले िवलग जरा । होती मधन मधन ु ु ु
श� िहरक�यांसम िदसती । दतं िकती शोभन. ६ु ू

“ करवदं े�या, करवदं”े । सांगतसे गज�न. ७ू

असेल याची पण�कटी । जवळच र�य िनवा�त ु
मातािपतरांसह तेथ� । रहात हा सौ�यांत. ८

एक कर� घेउिन  परश । दस� या हात� �ोण ू ु

�वातं�याचा खराखरा । शािहर आहे हाच ु
नागरव�तीचा नाह� । या जीवाला जाच. ९

�व�छ गोल डो�यांत नसे । भीतीचा लवलेश 
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िहडंाव� रानोरान� । आनंदांत खशाल. १०ु

घाट सोडनी कध�च ये । गाडी िनघनी दर ु ु ू
प�र न हले डोळयांपढनी । तो िभ�लाचा पोर. ११ु ु

प�यांची ऐकत गाण� । दते तयांना ताल 
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२२. �चमणा वासदेव ु

थय थय थय नाचत येई

‘�ाल जरी पैसा एक, 

पैशाचे दान कराव�,

वासदवे आला दार�, वासदवे आला,ु ु

‘विडलां�या तम�या नांव�ु

िचमणा वासदवे आला. � ु ु

माई प�य िमळिव�याला’ । दार� वासदवे आला. ४ु ु

नाचिनयां आतां थकला, ु

खाऊ गोड �यावयाला । दार� वासदवे आला. ५ ु

के. नारखेडे 

ख�विनयां येथ� आला,ु
कांही दान करा �याला ! दार� वासदवे आला. १ु

माई, धम� करा याला’ । दार� वासदवे आला. ३ु

�ा एकच पैसा �याला 

सखवी गाउनी त�हांला । दार� वासदवे आला. २ु ु ु

टोपीवर मोरिपसांला 

बांधिनयां घगंर पाय�ु ु ु

दवे त�हां दइेल लाख.ु
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म�ह ंत बआ हरकायच ं भानु

२३. नं�ा बैल 

�यो यायचा मा�या अगंणात 
अन  करायचा ्

दरसाल िमरीग पडला क� 

प�वीराज तौरृ

गबगब गबगब गबगब ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु

चारचौघांत �ायचा हाळी
खाजवायचा पोळी 

गबगब गबगब गबगब ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु
नं�ाबैल ऐकायचा टवका�न कान 
हाव �हणन आपली हालवायचा मान ू

‘पाऊल पडंऽऽल का वो ऽऽ‘

गबगब गबगब गबगब ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु ु

खाक� चड डी अन  ढवळा सदरा घालन ् ् ू

�या बी पसायचो जोशात येऊन ु
‘का ओऽ नं�ाबैला पाऊस पडऽऽ का ?’
नं�ाबैल ऐकायचा टवका�न कान 

बॉ मपलंतं जायच ं हरकन भान ू
उ�र �ायचा हालवन मान ू

चडडीवर लाललाल करदडा सरकवन  ् ूु
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आमचा पोटटयाचा जमायचा घोळका 
काट� बोलायची
‘आ नं�ाबैलतं हाय भारी बोलका’ँ
अन  आमी घमायचो नं�ाबैला�या मागं् ु
नायी जायचो शाळंत नायी पकडायचो जागा 

मही शाळा �हजंी एक खोपटू
फळयावर काढलो लई मो�े िशगं क�
वरडायचो 
‘ते तर हाय मोप ‘ट’ ’ू

नं�ाबैला�या माग ं�या टोळकं घेऊन िहडंलो 
पावसा�या आशेनं मोपमोप घमला ु

खा�लाकडं �याला का बआ नेला ?’ु

मलांत बा लई मजा वाटली 
एक िदस अशी �याची याद आली

नं�ाबैल बी हरामखोर !

�या मायला पावसा�या !

पढलं कायी बोललाच नायीु

एक िदस कळलं, नं�ाबैल मेला !

िदस आले, िदसे गेले दसकाळ पडला ु
हरभंर ंरान म�ह ंओस माळ रडला 

�हाता� याला पसलंु

�यो आपला गेला क� पाऊस बदबद पडला 

�यो कायी पडलाच नाही

‘नं�ा कठं गेला?ु
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नं�ा�या यादीनं �याला कसनंस ंझालंु
�हाता� या�या डोळा पाणी भ�न आलं

गबगब गबगब �वारी दारी आली ु ु ु ु ु ु ु ु
गतसाली एक िदस हाळी �या ऐकली

धावतपळत अगंणात गेलो 

िदसामाग ंिदस िनघन गेले ू
नं�ाला सार ेइस�न गेले 

घटकाभर पाहता गिहव�न आलो 
िजते ती ितथं दोन माणस ंउभे होते 

नं�ा गेला तवा ते लईलई रडले 

िमरग जवळ आला तसा नं�ा दाटन आलाू
पोटापा�यासाठी

गावात आजबी �यो गबगब करतोय ु ु ु ु

पैशासाठी लोकां�या पायाबी पडले 

नं�ाचा मालक अन  पोरगा ते होते ्

गबगब ऐकताच बाप मान डोलवतोय ु ु ु ु

पोरगा झाला मालक अन  बाप नं�ा झाला ्
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सासवडामंदी सोपानदवेाला

दान पावलं, दान पावलं

मंगई पैठानात नाथमहाराजाला ु

२४. वासदेवाचे गाणे ु

प�यामंदी पारवतीलाु

(लोकगीत)

दऊेळगाव�या बालाजीदवेाला 

आळंदीमंदी �यानबादवेाला

िशगंणापर�या महादवेालाू
अमळनेर�या सखारामबाबाला 

दहे�मंदी तकाराम बाबालाु

भांबड�यामंदी रोकडोबाला ्ु

पढंरपरात इठोबारायालाु
क�ढणपरात त�काबाईला ु ु
जेजरीमंदी खंडोबारायाला ु
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रांगोळी मग �या �थल� िनजकर � घालावया लागली, ॥१॥

म�य� �वि�तक रिेखल�, मग ितन� आलेिखले गो�पदा; ।

होती मंजळ गीत गात वदनी अ�प� कांही तरी,ु

तीथ�, दवे, सती, मनी, नरपती, दवे ी तशा पावना ु

आध� ते िलिहले ितन� रिव, शशी, न��माला तदा,

प�म�, िब�वदल�, फल�, तळसही, च�ािदक�  आयध�,ु ु ु
दवेांची िलिहल�; न एक उरल� ज� िच�ह िव�� सध� ! ॥२॥ु

�ोक 

बालाक�  अपली �भा िवतरल� ने�ो�सवा �यावर; ।ु
तीची जी भिगनी अशी शभ-मखी �ार� सती पातली,ु ु

२५. रांगोळी घालतांना पाहन ू
 केशवसत ु

होत� आगंण गोमय� सकल ही समंािज�ल� सदंर,ु

गेला दाटिन सव� शांत रस तो त�ण� मद�यतंर�; ।ु

िच�� मी अवलोिकल� अजवरी का�य� िकती चांगल�,

लीलेने �वकर � परतं चतर े! �वां कािढ�या आकती,ु ु ृ
�या या पाह�िन रगंली अितशय� ही आज माझी मती ! ॥४॥

रांगोळ�त त�या िवशेष गण जो आय� मला वाटतो ु ु
�प��व� इत�या अश�य िमळण� का�यांत, िच�ांत तो; ।ु

अ�त��ि�पढोिनयां सरक�या;-सतं ोष झाला मना ॥३॥ु

�व-भ�सगंम हा तयांत इत�या अ�पावकाश� नसे ू ु

�यांही दिेखल न �मरिेच इतक� म�ि� आनंदिल ।ु ृ

कोण� दाखिवला अजन, सभगे ! हा सा�य तत� असे ! ॥५॥ू ु ू
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आिद�यािदक आकती सचिवती िद�य�व गे उ�जल;ृ ु
तैस� �वि�तक सचवी सफलता धमा�थ�कामांितल,  ।ू
पािव�य�ित गो�पद,�  तळस ही, शोभेस ही सारस�,ु
प�प� �ीितस, च� ह� सचिवत� �ारी  हरी या असे ! ॥६॥ु ु

होत� मी त�र पाद सेवन तझे र�य �थल� या कती ॥७॥ु ु ृ

�ा िच�हांतिन हा िनषेध िनघतो आहे गमे म�मन�: ।ु

नात�, �नेह, िनदान ओळख जरी येथ� मला आिणती,

आय�, �वागत ह� िनघ� सहज �ा �व�लेखनापासनी ॥९॥ु

आय�, तं उपचा�रकाच गमशी दवेी तयांची �वय� ! ।ू

िच�� क�मष �यािचया वसतसे ऐशा जना लागनी ु

लोभ�ोभजये उदा� �्दय� �हायास कां इि�छसी ! ।

सा�याही िवषयांत आशय कध� मोठा िकती आढळे;
िन�या�या अवलोकन� प�र िकती होती जग� आधंळे ।

कोठ� �वग�सम�ता �गटते ह� नेहम� पाहण�. ॥१०॥

ये येथ� तर, या शभाकित मन� सांठिव अ�यासनी.”ु ृ ु

आहे िनम�ल काय अतंर तझ� ! मांग�य क� जाणश� ?ु

पापे�छवर ह� सदश�न पहा आणील क� सांकड�. ॥८॥ू ु
“जा माग�  अप�या, न �ि� कर या �ाराकडे वांकडी,ु

[ गोमय : गाईचे शेण; �भा : तेज, �काश; िब�वदल : बेलाचे 
पान; आिद�य : सय� ]ू

त�व� मंगल सव� ही िवहरती �वग� त�या �ा अये ु

रांगोळी  बघनी इत: पर होण� तय� शाहण�,ु
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होडीवाला नावाडी, व�हव व�हव व�हवीतो...

चला, चला उ�ोगाला, शरीर लाव कामाला ू
लाकडतोडया रोज कसा, तोड तोड तोिडतो...्ू
चटणीवाला रोज कसा, वाट वाट वाटीतो... 

सोनाराचे काम पहा, ठोक ठोक ठोक�तो... 

धोबी कपडे रोज कसा, बडव बडव बडवीतो... 
प�डी घेऊन शेतकरी, झोड झोड झोडीतो...
आळशी मलगा मा� पहा, नीज नीज नीजतो...ु

र�तेझाड रोज कसा, झाड झाड झाडीतो...ू

२६. चला, चला उ�ोगाला 
भालच�ं वै� - क�याणकर 

तपक�रवाला रोज कसा, घोट घोट घोटीतो... 
उखळाम�ये हमाल हा, कांड कांड कांडीतो...
करवत घेऊन सतार हा, काप काप कापीतो... ु
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२७. मं�या ु
ल. िस. जाधव 

िकती मोटा मांगडा वो ु

मं�या �हातो िपपंळावर ु
उगवत आमशालाु ु

रात�याला वा�यासग ं

आ�ही समदी समदी पोर ं

आया घे�याित झाकन ु
घोळसलं लेकराला
ववाळन टाक िलंबलोनं ू

आम�या�या आदंारात ु

पोर ंलपती धड�यात ु

मं�या िहडंं समदीकडं ु

मं�या कठंबी िदसतो ु ु

पर घाबरी मं�याला ु

�याच ंत�ड काळं काळं 

�हायी बघत िपपंळाकडं 

लेकराला �या दावतो. 

एक िदस उगिवला 

�यानं िपपंळासमरू
िततं ब�िभ�ख आला ु ू

ब�िवहार बांधला ु
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�याबी गेलं वो उडन ू
समदी व�ती होई शानी 

मं�या गेला क� उडन ु ू

[ मं�या : बाळाचे भत; धडतं : कापड, व�; िलंबलोण : �� ु ू ू
काढ�याचे सािह�य; �या : भय, भीती ]

िफ� लागती िततन. ु
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मि�केचे मा� माझे कंभ, ही माझी नवाई ३ृ ु

वायवीची भ�वत� आदंोलनी �या विंचतातीु ु
झ�बती अगं� झळा अन  मछ�ना ये ठाियठंाय�् ू

यशवतं 

येइं भाई, येथ पाह� घातली ही पाणपोई

ससंतीचा हा उ�हाळा त�खली होई िजवाचीृ
धम�जाती कोणती ती भेद ऐसा येथ नाह�

२८. पाणपोई 

सांवली नाह� कठेह�, तापतो मात�ड डोईु
�ांत पांथा !  बांधली ही तिझयासाठ� सराई २ू

आ� जे कोणी कवी त��फित��या �या िसधं गगंा ू ु

�वेदिबदं अ�धारा यांिवना पाणीच नाह� १ुू

आिण�या वाह�न खांदी कावडी �यांतील कांही
पांथसेवासाधन� ह� �हावयात� गार पाणी

हो जरा ताजा तवाना, येउं द ेसाम�य� पाय� 
ओजंळी, द� ओजंळी, आकंठ घेई वा िपऊनी 

[ ससंती : र�ता, �वेदिबदं : घाम, �ांत : थकलेला-भागलेला; ृ ू
पांथ : �वासी, कावड : आड�या वेळ�या दोन टोकास दोन ू
दो� या बांधन पा�याचे भांडे वाह�न ने�याचे साधन ]ू

जो दवा दशेील पांथा तेवढी माझी कमाई. ४ु
पावत� त�ी मना, सचंारतां  अगं� उमेदी ृ
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२९. गढी उभारनीु

न�या वरसाच ं दनें

हां हां �हनता गेला र े

अर,े उठा झाडा आगं 

कसे पडले घोरत 

आता पोथारा र ेघर 

गेलं साली गेली आढी

गढीपाड�याचा सन ु
आता आगंन झाडनी ू

त�ही येरांयेरांवरीु

करीसन सारवन 

असे िन�सयेलावानी

रामपहार िनंघनी ू

सधारा र ेपडझडीु

लोभ वाढवा वाढवा 

आता पाडवा पाडवा

आता उभारा र ेगढीु

बिहणाबाई चौधरी

सोडा मनातली आढी

गढीपाड�याचा सन ु

गेली राधी महारीन

दारी उभारा र ेगढीु
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रामनाम �या र ेआता 

चै�ा�या या उ�हामधी
जीव �हये कासाईस 

रामनवमीचा दीस 

करा माझी सधारनीु
पडी जातो तो ‘पाडवा’

आता गढीपाड�याले ु
�हना ‘गढी उभारनी’ु

कसे भांग घोटा पे�हे 
उभा जमीनी�या मधी
आड �हनती उ�याले 

आस �हन नही कधी ू

कस ं�हनती पाडवा ?   

[ िम�सयेलावानी : आळशा�माणे; पोथारा : पोतेर ेघाला ]

जस ंउ�याले आडवा 

काय लोकाचीबी त� हा 

गढी उभारतो �याले ु
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आज बैलाले नीवद 

श��या घगंरा�या लावा ु

सजवा र ेघरदार 

च�हे पेटवा पेटवा ु

करा आघंोयी बैला�या 

३०. पोया ( पोळा ) 

आला आला शेतक� या 

उठा उठा बहयनाई,

आता बांधा र ेतोरनं

लावा श�दर िशगंाले ू

घटंया घगं� िमरवा ु

लावा िशगंाले श�दर ू

बिहणाबाई चौधरी

बांधा कवडया�या गेठा 

हाती घेईसन वाटया 

गयामधी बांधा जीला 

आगंाव� हे झल छान ू

आता श�दराले घोटा ू

माथां रसेमाचे ग�डे 

पोयाचा र ेसन मोठा 

चारी पायात प�जेन 

परन�या पोया ठेवा ु
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बैल कामदार बदंा 

दानचा� याचाज िमंधा 

पीक शेतक� या हाती
या�या जीवावर शेती !

वढे नागर वखर 
नही क�ाले गनती

उभे कामाचे िढगार े

याले कहीनाये झल ू

रांधा परना�या पोया ु
आज बैलाले खराक ु

होऊ �ार ेमगदलू
बशीसनी यायभरी
आज क� �ा बागल ू

माझ ंयेळीच ंसांगनं 

च�हा पेटवा पेटवा ु

आज पोया�या सनाले 

उठा उठा आयाबाया 

माझ ंयेवढं मांगनं

आता ऐका मनातलं

खाऊ �ा र ेपोटभरी

कसे बैल कदाळता ु
आदाबादीची आवड 
वझ ंिशगंाले बांधता 
बािशगंाच ंडोईजड 



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 549्

�हते आपली हाऊस 

फेडा उप काराच ंदनंे ्

नका ह�डाल बैलाले ू
माझ ंऐका र ेजरास ं

[ िनवद : नैवे�; कहीनाये : कधीकाळी; मगदल : म�त, म�गल; ूू
याय : िदवस ]

शेतक� या तझ ंरीन ! ु

आज पजंा र ेबैलाले ु

बैला, खरा तझा सन ु

आन बैलाले तरास 
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चला अतां �या क�हाड हात�; ु

समय असे हा म�या�हीचा झाला. 

ज�या काळच� जन� िनशाण� चढवा. ु ु
खड डा खोल खणा र,े्

होळी जीण� �ढीची.

आिणक टाका मळ गाडनी सार,�  ू ु

तीच त�हांला जाची.ु

पढत� िफरवा डोळा.ु

आिणक तेिह झरारा;

आिणक होळी मढवा :

घाव नेमके मारा;

दवे ितथ� �ा ठ�वन;ु

तोडा आिणक �या खां�ावर होळी, 

 िवदंा करदंीकर 

रा� असे िशम�याची;
वाट कणाची बघतां?ु
उशीर झाला भलता;
समय असे हा म�या�हीचा झाला.

३१. होळी

पहा फाडनी डोळे पण� सभ�त�; ु ू
- शकंा काय कणाला?ु

- मागे?

रा� आजची

- लोक न येती?

कोण पहाया लागे?

आपण जाऊं पढत�.ु
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जशी मनांतन,ु

ओता वैर िवषारी आणी ओता वि� जगारी; ृ ु

�या य�ांतच,

घाण जाऊं द ेजळनी सारी आजच.ु

ज�या काळचे आणा सडके फडके,ु

टाका आणन �या�यावरत� सरपण.ू

उ�साहाचा, �वातं�याचा,
स�ंमणाचा,

तशी जनांतन,ु

कोनकोपर ेशोधा अप�या घरचे;ु

- सरपण कठच�?ु

घरभे�ांना, उदािसनांना, �याडांना, भ�दनंा.ू

बडवा डंका,
शखं अतां िवजयाचा फंका,ु

िदवस ठरो सो�याचा;

आग पहा ही भडके;

न�या यगाचा; न�या जगाचा; न�या ख�या आशांचा !ु ु

घाण जग� जी सांचे -

घाण इथ� या घेऊन;

सरपण तम�या घरच�.ु

करा मोकळ�  खां�ावरच� मडक�  :
ओता �वाथ� इथ� नी सारी ओता फंदिफतरी; ू

आिणक लोटा �यांतच, 

- नको िवचारच;

िदवस उ�ांचा -

[ िशमगा : होळीचा िदवस ]
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आनंदराव क�णाजी टेकाडे ृ

िदवाळीचा सण । मलांबाळां हष� ॥ु

३२. िदवाळीचा आनंद 

घेती परामष� । नाना रीत� ॥
थोर माणसांची । आटापीट चाले ॥
परी मलेबाळे । आनंदात ॥ु

भीषण लढाई । िव�ाळ द�काळ ॥ु
आनंदात खळ । नाही मलां ॥ु
दगेा दवेा । आ�हां आनंद मलांचा ॥ु
जप हा थोरांचा । �हणनीच ॥ ु

ऐसे प�र कधी । मी न �हणणार ॥
�हणो वेडा पीर । कोणी मला ॥
आनंद मलांना । �ावया झटेन ॥ु

मलां�या आनंद े। आनंदला थोर ॥ु
मग तोही पोर । झालाच क� ॥

�यांतच मानीन । आनंद मी ॥ 
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३३.  िदवाळीचा सण 

बांधिनया िक�ले-क�ं या �यांवरती ह�ले ु
भावी प�षाथा�चे िक�े िगरव ंया काळ�. ३ु ू

[ िभकबाळी : प�षांनी कानात घालावयाचा मो�यांचा दािगना ]ु

खेळाचा धदंा- येतसे भरती आनंदा 

आली िदपवाळी । गडयांनो । आली िदपवाळी ॥� ॥ु

अलंकार लेव-ंकरोनी थाटमाट जेवंू ू

नळे-च�ं�योती-फटाके फलबा�या वातीु

उडव ंबदंक लटोपटीची घालिनया गोळी. ४ू ुु

रोज रोज शाळा-पर ेती आला कंटाळा ु

त�छ �यांपढ� कड� आगंठया कंठी िभकबाळी. ु ु

मौजेन� �हाऊं-कपाळ� लाल गधं लावंू

चार िदवस आतां-मनाला कसली ना िचतंा 

दा�काम सोडं-धडाधड बार नवे काढं ू ू

खेळगडी नाना- जमविन खेळं खेळांना ु ू

माधवानज ु

उडं बागडं जश� पांख़र े�वैर अतंराळ�. १ू ू

लाड कर�ंया शकंरपाळे खाऊं कडबोळी. २ु

फारच गमतीचे । खरोखर िदवस िदवाळीचे 
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एक पतळी ितस भाउराय दईे ॥ु
�ीित यान� का �य� त होय साची? ।

आज �याच� नच भान ितला कांही ॥२॥

भाउराया लाड�या पहातांच ।

झटे �याचा स�कार ती कराया ॥१॥

पव�वत�न िवस�न सव� गेली ॥३॥ू

िनज-�ेमात� �य� त कराया ही ।

�हणिन गगं आनंदम�न झाली ॥ु ू

परी केवळ समजत ही मनाची ॥५॥ू

िकती लाविन बोलली तया राग� ॥ु

न�या रगं� बापडी दगं झाली ।ु
भर े�ेमान� �दय ितच� साच ॥

िकती  �याश� भांडली याच माग� ।

कंकमाचा र�य द ेितलक भाल� ॥ु ु

िकती वेळां ध�रयला अबोलाही ।

िदवाळीचा सण भाउबीज आली ।

वरी मंगल अ�ता लावनीयां ।ु

घर� येतां आपला भाउराया ।ु

�वय� ओवंाळी गगं भाउराया ॥४॥ु

तया मग ती आदर � �नान घाली ।

आनंद टेकाडे 
३४. भाऊबीज.
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एकमेकांशी खेळ खेळतांना ॥

भाउराया बसवन भोजनास ।ू

करी मिनंचे आप�या पर � कोड ॥६॥ु ु
सप�वा�न� वाढनी �यास गोड ।ु ु

िवनोदान� बोलतां चालतांना ।

करी गगं आ�ह फार �यास ॥ू

उभयतांत� िच�ांत ध�य होई ।
भाउबीजेचा सिदन सख� जाई ॥७॥ु ु

[ िव�ाखाते, म�य�दशे, मराठी, प�तक दसर,े १९१८ ]ु ु
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िदवस सगीचे स� जाहले ु ु

शेतकरी-मन �फ�ल झाल�ु

३५. लेजीम 
�ीधर बाळक�ण रानडे ृ

ओला चारा-बैल माजले 

छन झन, खळ झण-झण खळ, झन िझन, लेिजम चाले जोरांत !ु ु

चौघांन� वर पाय उचलले 
िसहंासिनं �या उभे रािहले 

टप ढम, ढम ढम, डफ तो बोले लेिजम चाले जोरांत !ु ु ु

छन खळ ढम ढम, छन छन, पट ढम, लेिजम चाले जोरांत !ु ु ु

भरभर डफ तो बोले घमनी ु ु

खळ खळ, छन छन, झण छन, खळ झन, लेिजम चाले जोरांत !
बाजस, मांगे, पढ� वांकनीु ु ु

डफ तो बोले, लेिजम चाले 

रांग खेळ�या स�ज जहाली 
पट�यांची वर टोक�  डलली ु

शािहर दोघे ते डफवाले 

िदवटी फरफर क�ं लागलीु ु

लेिजम चाले मंडल ध�नी

वेळाच� �या भान न उरल�
नादभरान� गगं नाचले ु
छननन, ढम ढम. खळ छन, ढम ढम, लेिजम गगें नादांत !ु ु ु ु ु
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पहांट झाली, तारा थक�या 

रा�� साधी लेिजम चाले 

ढम झन, खळ खळ, लेिजम खाल� :- “चला जाउं या शेतांत.”ु
 

छन छन, खळ खळ, झणझण, छन छन, रा� सपं ली नादांत !

परी न थकला लेिजममेळा 

छन छन, खळ खळ, झणझण, छन छन, लेिजम गगें नादांत !ु

िसहंासन त� डलं लागले ु ू
शािहर वरत� नाच ंलागले ु

[ सगी : हगंाम; िदवटी : लहान मशाल; पटका : फेटा; मंडल : ु
वत�ळ ]ू

िदनभर शेत� �मनी खपले ु

गवई नलगे सतारवाले 

गरगर िफरले लेिजमवाले 

डफवाला तो च�ं उतरला 
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कांबळीवरती �हातार े। िवसांवा घेउं दते सार,े

पाहते पांढर पोशाखी । खेळते काळी धौशा क� !

माधव जिलयन ू

चला र ेखेळं लेजीम । �हण ंया जय जय बलभीम ! �ू ू ु

रसान� ऊंसिह भरलेला । चालतो भक-तहानेला. ू
गळाचा खमंग हा वास । दरवळे खलिवत जीवास.ु ु
अगं� भर ता��याचा । कणाला िहशेब क�ांचा ?ु

सगीचे �यांतिन हे दीस । कशाची तोड न शेतीस.ु ु

आपण परी बालभीम । खळाखळ खेळं लेजीम ! १ू

वाजतो धडम  धडम  ढोल । गडयांनो, उठा धरा गोल !् ्ु ु ु ु
फरफर ेढणाढणा पोत । दाखवी वा� याचा झोत ु ु
चांद�या पाहतात मौज । क� ते आहेतच रोज;

खळाळिन लेिजम फेरांत । दमदम� आनंद � रात.ु ु ु

सपंल� िदवसाच� काम । सांजचा परतो आराम;ु

३६. लेजीम 

हरभरा शाळचा ह�रडा । मधनी िन�याचा तकडा;ू ू ु

सरका उठा बसा खाल� । माग� पढ� भ�वताली.ु

�फित�चे ऐका र ेबोल । वाजे धडम  धडम  ढोल. २् ्ू ु ु ु ु

धरा र ेफेर किठण बांका । पाउल� तालावर टाका. 

खळाखळ लेिजम वाज ं�ा । उभ� ह� िशवार गाज ं�ा !ू ू
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चालं �ा जण ंघोडदौड । नीट �ा तालाला जोड.ु ू
चालं �ा एक धम��� । चढ �ा घोष� वीर �ी. ु ु ू
दाखवा पाय� चपळाई । होउं �ा खप हातघाई !ू
चाला घाईला ताल ! चालला धदं�तच काळ;ु

लागती घामा�या धारा । रानचा वरी गार वारा;
जोम पण मराठबा�याचा । मावळी िजवतं पा�याचा.

[ पोत : पेटिवलेला काकडा; धौशा : मोठी नोबत; पांढर : 
गावातले लोक; काळी : शेतजमीन; बांका : धाडसी, शर, ू
धम��� : िझबं ड ]ु

धळोरा उडला पायांन� । उजेड� पांढरतो रान�.ु ु

खळाखळ वाजे लेजीम । दमदमे जय जय बलभीम ! ३ ु ु
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३७. जा�यावरची गाणी 
(लोकगीत)

दळणा�या िमसे मी जा�यावर बसे
रामरायाला ओबी गाईन उ�हासे
पहाटे�या �हराम�ये वासदवेा�या आ�या ह�डंीु
बापजी�या मा�या वाडा बिळयाचा धडंीु

जनीला दळ लागे दवे िव�ल दवे सावळाू

सरदार माझा बधं पेटी तबला वाजिवतो ू

िव�ल गाई ओवी िहरवा मोतीचरू

एकलीच ंनातं दोघ�चा येतो गळा

पहाटे�या �हरात कोण मंजळ गाणी गातो ु

शीवेला केलं शेत गावदंरीला केला मळा 

मा�या�या म�यामंधी कोण हौशा गाणी गातो 

सरलं दळन सर�या तपात पाच गह� ु ु
भ� त गाती मखातन येर ेबा िव�लाु ू

आ�हा दवेाने िदले भाऊ आ�ही बिहणी ओ�या गाऊ

स�या पढं रीराया मा�या फलझाडांना पाणी दतेो ु

पढंरपर माझे माहेर आहे दरू ू

गाणे �हण �हण बसली माझी घाटी ू ू
िगरीजामाय वेडी पाजी अमताची वाटीृ

पहाटेच ंदळण जनाबाई दळी

बया�या बाळाचा मोटक� याचा एका गळा 

िशणभाग माझा गेला दो�हीला ओवी गाता 

जनाबाई गेली झोपी गाण ंगातो वनमाळी

सहावी माझी ओवी तळशीचे ग गणु ु

िव�ल माझा िपता �ि�मणी माझी माता 
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पा�हनं, चला या आतां, ह� पगा िपढं टाकलं

िकती अप�क झालं हाए, ह� कां�ाच ं बेसन !

िनिचतीनं जेवा आतां, जायच ंन शेतावरी 

ग. ल. ठोकळ 

कोन�या त�ही गांवाच?ं  गाठडं ितठं राह��ंा, ु ु

३८. ग�रबीचा पाहणचार ु

घ�गडी टाकली इठं, बसा तीवर 
अनमान क�ं नका आतां, हे समजा अपलं घर ु

वाढळ चालतां जनं, लई भागलांू ू
ह� पगा. काढलंय  पाणी, आघंळ कराया चला ् ू

आटपा िबगीनं जरा, ताट वाढलं

या बसा पा�हनं अस,ं  रामराम �या !

वाढली पगा �वारीची जाड भाकरी 

लइ सगरण मपली बर ंकारभा�रण ु

लसणीची चटणी उजन पगा वाढली ु
ती मधन त�डी लावा, लागती ितखट चांगली !ू

चापन अतां होउं �ा. क�ं नका कमीू
मीठ भाकरी ग�रबाची, �या गोड करोनी त�हीु
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आनक� येक चतकोरा, �यायला पािहजे बर ं!

हो, झालंच आतां, उठा, चला भाइर

ह� खांड �या सपारीच,ं  �ा त�डामिद ंटाकनीु ु

ही भरली िचलमीमद� तमाख अहा ू

कां राव हात राखनी अस ंजेवतां ?ु

�या हातावरत� पाणी, नी बसा पथारीवर 

पा�हनं, नीट िभिं तला बसा टेकनीु

पेटली कशी पण नामी, झरका तर घेउन पहा !ु

जायच ंकाय �हगंतां? झ�प �या जरा 

इक �यांत कस ंउरकलं?  ह� न�ह ंखरं्

ए अगऽ वाढ क� �यांना, हां �येस जाहलं अतां !

[ वाढळ : फार वेळा; िबगीनं : लवकर; िपढं : पाट; मपली : ू
माझी; अप�क : छात, उ�म; �येस : बे�ट-उ�म; पथारी : 
बैठक ]

भारीच त�ही हे बवा, जायचचं  का ?ु ु

जाताल उ�ां, कां घाई? छे, बेत न�ह ंहा बरा 

शेवट� िनघालांत ना ? जपनीच जा ू

तारीख चालली वायां, ग�रबाच ंऐकं नका ू

ग�रबाची ओळख ठेवा, या बर,ं रामराम �या !
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सदारणा चाल हाये. ु ू

जस�ची तं लईच आबाळ 
उ�हाळयात िपये�या पा�याचीच मारामार.

दधडेरी स� झालीूू

लवकरच सबिसडीवर इंजना िमळ�यात 

तकाराम धांडे ु

गे�या साली नाबाड�कडन जस� िमळालीू

पिह�या प�ी आता लई बेस हाये 

३९. सदारणा ु

इिहरी मंजर �ह�यात ू

जेठवडी जस� मटामटा बसली 

ड�गरा-खंगरात�या आिदवाशी खेडया-पाडयांवर 

खण-खण खण�या तरी पाणी लागत नयं

दहा िलटराची.

ती िचहापरतं दध िदयालाय उठना ु ू
तवर गामामंिधच �हजंी एकदम पायाजवळच 

‘परतेक खेडा र��यानं जोडा’

आता दस� यापासन गावात म�कामी ू ु
येसटी बससेवा स� �हणार हाये.ु

तरी अध� उभेच � हऊन पाह�यात...  

गावापय�त सडक परी झालीु

भरमसाठ वाढली.
�यात तर�या पोरांचा भरणा मोठा 
मारती�या दवेळात प�याचे चार डाव बस�यात 

रोजगाराची हमी िमळाली

बचकाएवढया गावाची खाणेसमार ेु

पाणकळयात वहाळामधन पलासहीत वह�न गेलीू ु
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मंजर �हऊन येतो. ू

[ ड�गर-खंगर : ड�गरखोर;े जस� : सकं�रत गायीची जात; 

गराढोरांमाग ंरानावनात लेक�बाळ�चा ु

पण सदारणा काय परी �हत नय ु ु

सदारणा पोहोचणार हाये.ु

कडक पहा� यात फकाट िश�शान ु

पण �याअगदरच बरीच पो� ह ंज�म�यात ू

भेट दणेार हायेत... 
पैसा येतो, पैसा अडतो, पैसा िजरतो

गावात चौथीपय�त साळा 
पोरीसोरीचय ंतस ंबर ंचाललये.

पण गावात�या गावात क�ाच ं िश�शान 

पण आता मोकार आ�मशाळा  िनघा�यात. 
पाय घसरायचा �याव 

पण आता समाजमंिदराच ंबांधकाम 

अन  काही कपोषणानं मर�यात. ् ु

आता लवकरच मं�ीमहादवे 

काही पैशांची वाफ �हऊन आभाळात जातो 

सामाजात�या शेवट�या घटकापय�त 

मग सदारणेसाठी प�हा पैसा ु ु

जोरात चाल हाये ू

जाय ंग ठमे गराकं अन  �हय ंग िचमे शेळयांकं.्ु

कपोषीत भागाला हेिलकॅ�टरमधन ु ू

असहंी �हण�यात. 

काही हरकत नाही

वहाळ : ओहोळ, बच�याएवढी : छोटेसे ]
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महारा�� �हटला क� 'दगडां�या दशेा, कणखर दशेा' असे िच� 
�थमदश�नी आप�या मनासमोर उभे रहाते. या �ामीण 
महारा��ाखेरीज मंबई-प�यासारखी थोडीशी का होईना महानगर ेु ु
आप�या रा�यात आहेत. या महानगरीय जीवनाची त� हाच िनराळी 
आहे. खेडयात�या जीवनातली सकाळ क�बडया�या आरव�याने ् ्
होते, तशी महानगरातली सकाळ िगरणी�या भ��याने होते. 
खेडयात बैलगाडयांचा खळखळ नाद तर महानगरात ् ् ु ु
लोकलगाडयांचा खडखडाट. महारा��ाची राजधानी मंबई हे ् ु
जगात�या िनवडक महानगरांपैक� एक आहे. १६ �या शतकापासन ू
पोत�गीज व इं�जांनी मंबईवर रा�य केले. सम�मागा�ने मंबईचा ु ु ु ु
सपंण� जगाशी सपंक�  जोडला गेला. र�ेवे लाइनमळे सपंण� भारताशी ू ु ू
हे शहर जोडले गेले आहे. मंबई�या जीवनावर िकती तरी कव�नी ु
किवता िलिह�या आहेत. बालकमार वाचकांना मंबई शहराचा ु ु
इितहास, या शहराची भरभराट आिण इथ�या लोकांचे जीवनदश�न 
होईल अशा िनवडक किवता या स�ंहात समािव� के�या आहेत. 
�वातं�यापव� मंबई शहरावर इं�जी राजवट होती. या ू ु
राजवटीत�या मंबईचे दश�न गोिवदं नारायण माडगावकर यां�या ु
किवतेतन घडेल. प�े बापरावांनी मंबईची लावणी िलिहली आहे. या ू ू ु
लावणीतन पव��या मंबईचा व�ती भगोल आप�याला वाचता येतो. ू ू ु ू
मलबार िहल, �ट रोड, चदंनवाडी, िचचंपोकळी, मोतीबाजार, ँ
शेअरबाजार अशा नाना भागात राहाणा� या गरीब-�ीमंतां�या 
जीवनाचा एक धावता पट अणाभाऊंनी या किवतेत रखेाटला आहे. 
एके काळी मंबई हे कापडिगर�यांचे शहर �हणन ओळखले जाई. ु ू
िगरणगावात�या कापडिगर�यात काम करणा� या कामगारां�या 
जीवनाची कहाणी नारायण स�या�नी 'िगरणी�या लावणी'तन कथन ु ू
केली आहे. मंबई हे माणसांनी गजबजलेले शहर आहे. इथे शांतता ु
अशी �विचतच अनभवायला िमळते. कधी हे शहर गणपती�या ु
उ�सवात दगं असतं; कधी अचानक उसळले�या दगंलीने हैराण 

॥ महानगरीय क�वता  ॥
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होतं. लोकलची गद�, िभका� यांची गद�, बदंकधारी सीआरपी ू
जवानांची गद� अशा गद�ने वेढले�या शहरात�या जनजीवनाचे 
का�य�प दश�न या िनवडक किवतांतन घडेल. मंबई�या ू ु
किवतांतन महानगरीय बोलीतील श�दकळेचे वेगळेपणही ल�ात ू
येईल. 
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१. मंबई : गोिवदं माडगावकर            ५६९ु

३. िगरणीची लावणी : नारायण सव�            ५७२ु

६. जलवाहक बॉटल : हेमंत भगवान सावळे           ५७८

२. मंबईची लावणी : अ�णाभाऊ साठे           ५७०ु

५. केबल आरती : हेमंत भगवान सावळे           ५७६

॥ महानगरीय क�वता ॥

४. द�ंया�या दस�या िदवशी : रघ दडंवते           ५७४ुु
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अजब कंपनी शहर �याजला लंकेची उपमा साजे । 

रथगाडयांची गद� होती �हा बाजला माग� िफरा ।् ू
भर र��याम�ये उभे िशपाई लोकां �हणती सरा सरा । 

अजब कंपनी शहर �याजला लंकेची उपमा साजे ।
काय हो मंबई बदं र उमदा कोटयविध िफरतात जहाज� ।्ु

(* िशरा - सदंर, छानदार. नव खंडी - भरपर लोकस�ं या)ु ू

गोिवदं माडगांवकर

मोठे मोठे सावकारसाहेब रथ िफरवीती झरा झरा ।
नव खंडीचे* माणस पाह�न रथ �हणती हा बरा बरा । ु

त�हेत�हेचे रिंगत बगंले ऐन इं�जी पहा त�हा ।
ग�हन�राच� त� मजेचे िदसते उमदा खब िशरा* ।ू

िजकड� ितकड� अशीच गद� रथ जातां घडघड वाजे । 

१. मंबईु
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अ�णाभाऊ साठे

टां�यांची घोडी मरती र��यावरती ।।

मसणवटी महश । चदं नवाडी सोनापर ।ू ू

२. मंबईची लावणीु

�ट रोड, गोखले रोड । सडस रोड, िव�स�ट रोड । ँ ँ

रो�यांची रोज तोबा गद� झडती ।।

हातगाडी हमालांची । भारी गडबड खटा�यांची । 

िमळेल ते खाऊनी घाम गाळती ।।१।।

अरबी सागराचा वेढा िह�या भोवती ।।२।।

मंबईत उंचावरी । मलबार िहल इं�परी ।ु ु
कबेरांची व�ती ितथं सख भोगती ।।ु ु

असे िकती रोड इथं नाही गणती ।
ग�ली-बोळ िकती आत । ना�यांचा नाही अतं । 

परळात राहणार े। रातिदवस राबणार े।

आगीनगाडी मोटारगाडी । िवमान घेतं उंच उडी । 

धडपड इथं वाहतक�ची रीघ लागती ।।३।।ु

�यांची गाजे �याती इथं आहे क�त� ।।
टाचा घासन मरणा�यांची । िबनवारशी सडणा� यांची । ू
सागरा�या काठी बघा सोय लागती ।।४।।

स�ट जॉज�, बाटलीवाला । के.ई.एम. वािडयाला । 

टी.बी., गरमी, पटक�, परमा । ख�ज, ताप, खोकला दमा । 
असे नाना रोग होऊन कैक मरती ।।५।।
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भडकन उठती आधीमधी । दगेंखोर होऊन कधी । ू

माणसाला माणस खातं । लटतं आिण लटलं जातं । ू ु ु
तीस लाख लोक एका जागी राहती ।।

आपसामधे क�न गद� मडद े पाडती ।।६।।ु

लोअर परळ, िचचंपोकळी । वरळी�या �या ज�या चाळी । ु
नाही नवा रगं �यां�या िभतं ीवरती ।।
नायगाव, धारावीला । माटं�या�या शेजाराला । ु
बेकारांची पोर ंघाणीम�ये लोळती ।।७।।

मोतीबाजार, शेअरबाजार । ितथे चाले मोठा �यापार । 
सार ेस�ेवाले ितथं स�ा खेळती ।।
फोरास रोड, तीन ब�ी । गोलिपठा ना�यावरती । 
शरीर िवकन िकतीएक पोट भरती ।।८।।ू

लाल झ�डा घेऊन हाती । करायाला इथे �ांती । 
मजरांची िपढी नवी पाऊलं टाकती ।।ु
अ�णाभाऊ साठे �हणे । बदलनी हे दबळे िजणे । ु ु
होणार जे िवजयी ते रण करती ।।९।।
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झडपीनं घालन वारा । कापसा न दईे  थारा । ू

मारवा मोतीया िपवळा । तरा खोवन ।ु ू

शाल पैठणी भगवा । झळके िपतांबर ।ू

िवणतो माझा कबीर भोळा । जगा नटवन ।।ू

तंततंतला जोडनी । व� गफंन ।ु ू ू ु ू
ऐका घामाची कहाणी । िफरवी कळ ��ावानी । 

झ�बती चै�ा�या झळा । िभजे �ावणात शेला । 

जोडन तटले�या तारा । तारा जळवन ।।ू ु ु ू

मलमल आिण दोरवा । झोक साडीचा िहरवा । 

शोभे काळी च�ंकळा । मोरिपसावानी डोळा । 

ऊब चो�रतो िहवाळा । हे�न ऋतंचा हा चाळा । ू

रगं घेऊन आभाळाचा । िहर�या सोनाळ शेताचा । 

सात वाजता सकाळी । भ�गा वाजवी भपाळी । ू

नाना ऋतं�या हो कळा । खलवी माझा व�मळा । ू ु

३. �गरणीची लावणी

स� पिहली पाळी । मोठया डौलात ।्ु
चाक िफर ेगरगरा । सत िनघे भरभरा ।ू

नारायण सव�ु

नटवाया वसधंरा । आम�या घामातन ।।ु ू

लेवन सत नऊवारी । नखरा बािबणीचा भारी । ू ू
कांडी गोल फेर ेमारी । मग सा�यातन ।ू

सातरगंी इं�धनत । व� िभजवन ।।ू ू

जण गलाबाचा कळा । टाक� भलवन ।।ु ु ु ू
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लाज राखाया �ीह�र । गेला धावन ।ू

पैका नाही इंधनाला । काय िशजवाव ंबोला ।
धिनकांचा वाढे जोर । ऐट दावन ।ू

कौरवांचे दरबारी । घाला घातला हो िनरी ।

परवन धडत अगंाला । क�ण�पे तो पातला ।ु ू ू ृ
सोडिवली �ौपदीला । लाज राखन ।।ू

िनम�न धन आ�ही सार ं। मालक असन झालो चोर । ू ू

का िशवाव ंपोटाला । टाके घालन ।।ू
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आज गाडी तयार आहे

४. दं�या�या दस�या िदवशीु
 रघ दडंवतेु

कालच दगंा झाला तरी
आज सगळं शांत आहे
काल चालत चालत घरी गेलो होतो 

दोन नंबर�या �लॅटफॉम�वर

नेहमीसार�याच गद�जवळ

शांतपणानं बसन आहेतू

शांतपणानं बसन आहेतू

फ� घडयाळ फटलं आहे् ु
नेहमीसारखीच गद� आहे

हातात तेवढी बदं क आहेू

चार नंबर�या �लॅटफॉम�वर पण
नेहमीसारखीच गद� आहे

फ� सीआरपीचे जवान

नेहमीची गद� न  फटकं घडयाळ् ्ु
मधे सीआरपीचे जवान
�यापलीकडे िभका�यांची गद�

नेहमीसार�या गद��या जोडीला
नेहमीसारखेच िभका�यांचे ससंार आहेत 
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फ� पाऊस येईल का �याचीच जरा काळजी आहे 

नेहमीसारखे जातील
 

सगळं प�हा नेहमीसारखं आहेु

पढ�या वष� लौकर या �हट�यावर ु
उ�ा गणपती नेहमीसारखे येतील 
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 असा त लोकांचा लाडका दवे ।ू

असा त मलांचा लाडका दवे । ू ु

 हगंामा, िड�नी नी �टार गो�ड ।

�यां�यासाठी तर खास असतात वािह�या ।

 घर�यां�या जेवणाचा होत नाही िवचार ।

 चॅनल तझे हे िकती अनेक ।ु

 आणतोस त कलस� टॉक�ज नी �लस ।ू
 मािलका पाहताना बाया होतात त�लीन ।

डोरमेॉन नी िसनचॅन पाहतात मले ।ु
त�याचमळे दवेा वाचते अ�न ।ु ु

 मिहलांना दाखिवतो मािलका न�या ।

मोठयांना आवडतात त�यावरील गाणी नी बात�या ।् ु

जय दवेा जय दवेा जय केबलदवेा ।

हेमंत भगवान सावळे, इय�ा नववी

 पाहतात लोक तला जीवापाड ।ु

 जय दवेा, जय दवेा॥३॥

पाहत राहतो। मी तला रा�ंिदवसा ।ु

 जय दवेा, जय दवेा॥१॥

जय दवेा जय दवेा॥ध.॥ृ

काट�न पाहताना मले जेवणात करतात िव�न ।ू ु

मलांसाठी आिणतो काट�न नवे ।ु ू

जय दवेा, जय दवेा ॥२॥

असा त सवा�चा लाडका दवे॥४॥ू

५. केबल आरती
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 जय दवेा, जय दवेा, जय केबलदवेा ।

 सवा�चे करी मनोरजंन ।  

 जय दवेा, जय दवेा॥५॥
 आरती क�रतो नी ओवाळतो तला ।ु

 नसतोस दवेा जे�हा त ।ू
 सव� होतात हालाचे बेहाल ।
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तहान शमवणा� या पा�याचे घर असते
जलाचे वाहन असते

 जीवनाची पहाट होताना 

६. जलवाहक ब ा ॅटल

कोरडया घशाला शांतता दणेा� या ्

आिण जीवनाचे मह�वाचे अगं असते.

बॉटल �हणजे काय असते? 

हेमंत भगवान सावळे, इय�ा नववी

 बॉटल �हणजे काय असते?
 पिह�यांदा शाळेत जातानाचे 
 �व�न असते

 लागणार ेएक साधन असते. 
बॉटल �हणजे काय असते?

अमताचे �थान असतेृ
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॥ गोडी मराठीची  ॥

भाषा हे पर�पर सवंादाचे मा�यम आहे.भाषेमळेच माणसे ु
एकमेकांशी आपला दनैंिदन �यवहार क� शकतात, �यापार – 
उिदमापासन िश�ण आिण मनोरजंनापय�त सव� �े�ात भाषेतनच ू ू
�यवहार होत असतो. इितहासाचाय� िव. का. राजवाडे यांनी �हटले 
होते क�, ‘भाषा हे िवकारिवचार �दश�नाचे जबरद�त मा�यम आहे. 
अथा�त �यासाठी भाषा सम� असावी लागते. मराठी भाषा ही सव� ृ
�कारचा �ान�यवहार कर�यासाठी आिण िवचार-भावनांची 
अिभ�य� ती कर�यासाठी परशेी सबल अस�याचा िव�ास ु
आप�या मराठी कव�नी वेळोवेळी बोलन दाखिवला आहे. ‘माझा ू
म� हाटािच बोल कवतके, परी अमतात�ही पैजा िजकें' अशा श�दांत ु ु ृ
�ाने�रांनी मराठी भाषेची महती गायली आहे. फादर ि�टफ�स या 
पोत�गीज कवीने फलांम�ये मोग� याचे फल आिण सगधंाम�ये जसा ु ु ु ु
क�तरीचा सगधं �े� समजला जातो तशी भाषांम�ये मराठी भाषा ु ु
�े� अस�याचे �हटले आहे. वरकरणी मराठी भाषेचा त�डवळा 
काहीसा रांगडा वाटत असला तरी अमताची गोडीही या भाषेत ृ
तेवढीच आहे. नारळा�या फळात करवटंीआड दडलेले पाणी जसे 
गोड असते, तशी मराठीची गोडी अिवट अस�याचे कवी 
अ�ानिस� यांनी �हटले आहे. भाषेतला हा गोडवा आपोआप येत 
नसतो. �ानोबा, तकोबा, जनाई�या अभगंांनी, शािहरां�या ु
पोवाडयांनीही मराठी भाषा सम� झाली आहे. मराठी भाषेने फास�, ् ृ
इं�जी श�दांशी कधी तंटा मांडला नाही. या पाह��या भाषांकडन ू
मराठीने आ�थेने अनेक नवनवीन श�द घेतले आिण आप�या 
घरात �ळवले. अलीकडे इं�जी शाळांची चलती आहे. मले फाड ु
फाड इं�जी बोल लागली आहेत; मा� तेवढयाने मराठी भाषेचा ्ू
� हास होणार नाही. जाडे जाडे इंि�लश श�द बोलणा� या मलांना ु
जेवताना मराठीत�या वरणभात आिण िपठ�याला दसर े इं�जी ु
श�द सापडत नाहीत. मराठी ही आप�या जीवनाचा आिण 
स�ंकतीचा अिवभा�य भाग आहे. मराठी भाषेचा आप�या सवा�ना ृ
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अिभमान असला पािहजे. मराठी�या अि�मतेचा, ित�यात�या 
गोड�याचा आिण रोखठोकपणात�या स�दया�चा वेध घेणा� या काही 
िनवडक किवता या स�ंहात समािव� के�या आहेत. आप�या ्
मनातला सशंय दर हो�यासाठी, �ान �बळ हो�यासाठी भाषेचाच ू
आप�याला आधार �यावा लागतो. मराठी भाषा ही अशी तम�या ु
आम�या क�याणाचा माग� �श�त करणारी आहे. 
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६. माय माझी मराठी : श.ं ल. नाईक            ५९०

९. त� ता : अ�ण कोलटकर            ५९४

॥ गोडी मराठीची ॥

११. किवतेचा मिहमा : रामदास            ५९७

३. मा�या मराठीची गोडी : िव. म. कलकण�           ५८५ु
२. मराठीची महती : अ�ानिस�            ५८४

४. माझी मराठी : ना. गो. नांदापरकर           ५८७ू

८. अ आ आई, म म मका - मधसदन कालेलकर          ५९३ु ू

१०. िपकं� : मंगेश पाडगावकर            ५९५

१. मराठी भाषेची �शि�त : फादर ि�टफ�स           ५८३

५. लाभले आ�हास भा�य बोलतो मराठी - सरशे भट          ५८८ु

७. मराठी �थंकारांस �ाथ�ना : गगंाधर रामच�ं मोगर े          ५९१
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जैसी हरळांमाज� र�निकळा । क� र�नांमाजी िहरा िनळा । तैसी 
भाषांमाज� चोखळा ।भाषा मराठी ॥१॥ 

पिखयांम�य� मयो� । �िखयांमध� क�पत� । 

फादर �टीफ�स 

मरािठया ॥२॥ 

१ मराठी भाषेची �श��त 

जैसी प�पांमाज� प�प मोगरी ।ु ु

भाषांमध� मान थो� । मरािठयेसी  ॥३॥

या दीिपचेंया भाषांमध� तैसी । बोली मरािठया ॥४॥

[ �ख : व�, क�ळ : �भा, तेज, हरळा : खंडा, गारगोटी ]ृ

क� प�रमळांमाज� क�तरी । तैसी भाषांमाज� सािजरी । ु

 तारांमध� बारा राशी । स�वारांमाज� रिव-शशी । 
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जे स�ंकताचा गव� घेती । आिण �ाकतात� िनंिदती ।ृ ृ

ते विंचती भीतराथा� । अ�पमितचे जाण पां ।।

होइजे सख सतं�ी । �वानभ�ान ।।ु ु ु

(* नेट�पाट� : नीटनेटके, कद�ळीफळ : केळ, उखरवाणी : 
खडबडीत)

भीतरी नेट�पाट�* । उ�म िदसे ।।

२. मराठीची महती
अ�ानिस�

नारळीच� फळ गोमट� । वर� पाहतां िदस� करवटं� ।

क� कद�ळीफळ* प�वघडी। वरीवरी पाहतां सालडी। 
भीतरी अमतरस गोडी । तैसी वाणी मराठी ।।ृ

ते गिव�� अहकंती । आप�वाथ� बोलके ।।ृ
जे व�रव�र पाहतां । फळाची क�रती उपेि�ता ।

तैसी उखरवाणी* म� हाटी । परी भीतराथ� घािलतां �ि� । 
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मना िन�य मोहिवत

३. मा�या मराठीची गोडी 
िव. म. कलकण� ु

मा�या मराठीची गोडी 
मला वाटते अवीट
मा�या मराठीचा छंद 

माझी मराठी गोडी

�ानोबांची तकयाची ु

रामदास िशवाजीची 

म�ेशाची जनाईचीु

उभी शाहीर मंडळी
मज�याची मानकरीु

बधं खळाळा गळाले

‘या र,े या र ेअवघे जण, 

सा� भीमे�या पा�याची 

हाक मायमराठीची

डफ तणतणे घेऊनु ु

कोवळीक िवसावली.
अभगं ा�या तालावर

वीरांची ही मायबोली 

पहाटे�या जा�यावर 

नांगराचा चाले फाळ 
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िहचे �व�प दखेणे

िह�या मखी वेद होती ु

िहची चाल तडफेची

िन�य नवे �प दावी
मा�या मराठीची थोरी 

अवनत होई माथा

साि�वकाची, कांचनाची 

आचाया�चे आशीवा�द 

मखी उमटते ओवीु

क�णा गोदा िसधंजळ ृ ु

िह�या ने�ी �भा दाटे 

िहची वाढवती कांती 
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तोडा िचरा द�धधाराच येती,ु

माझी मराठी मराठाच मीही,

फेडिनया �ांित, िनम�ल माझी, ु

 ना. गो. नांदापरकर ू

माझी मराठी असे मायभाषा,

मराठीच श�यातनी �ांितला ।।१।। ू ु

पळाली सधा �वग�लोकाकडे ।।ध.।। ु ृ

कधी �यावयाचे मळी ना कणाु ु
आ�ही मराठे िहचे प� लोक�,ु

िह�या क�ित�चे तेज लोक� चढे

जाईजईची कळी कोवळी ही,ु

४. माझी मराठी 

आकंठ �यालो िहचे द�ध अगंी,ु

गोडी न राहे सधे - मािज आता, ु

परी साच झेलील हेमा�ीला

पहा रोमरोमांतनी या खणा ।।२।। ु ु

न हे र� वाहे शरीरातनीु

प�हा लंघनी जावया नम�दा ।।४।।ु ु

अशी गाउनी गोड गाणी सदा
ऐकोिनया �फित� खेळेल लोक�,ू

(सपंािदत भाग)

वेचीन वाणी िह�या वण�नी, मी,

असे श�द येतील हो ! �यातनी ।।३।। ु
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 सरशे भट ु

एवढया जगात माय मानतो मराठी ्

जाहलो खरचे ध�य ऐकतो मराठी 

५. लाभले आ�हास भा�य 
बोलतो मराठी

आम�या मनामनात दगंते मराठी ु

लाभले आ�हास भा�य बोलतो मराठी 

आम�या रगरगात रगंते मराठी ु
आम�या उरा उरात �पदंते मराठी ु

धम�, पथं, जात एक जाणतो मराठी 

आम�या नसानसात नाचते मराठी ु

आम�या िपलािपलात ज�मते मराठी ु

येथ�या िदशािदशात दाटते मराठी 
येथ�या नभानभात गज�ते मराठी 

आम�या लहान�यात रांगते मराठी ु

येथ�या दरीदरीत िहडंते मराठी 
येथ�या वनावनात गजंते मराठी ु

येथ�या कळीकळीत लाजते मराठी 
येथ�या त�लतात साजते मराठी 

आम�या मलामलीत खेळते मराठी ु ु ु
आम�या घराघरात वाढते मराठी ु

येथ�या फलाफलात हासते मराठी ु ु
आम�या कला कलात नांदते मराठी ु ु ु
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येथ�या नभामधन वष�ते मराठी ू
येथ�या िपकांमधन डोलते मराठी ू

आप�या घरात हाल सोसते मराठी ु
हे असे िकतीक ‘खेळ’ पाहते मराठी 

येथ�या न�ांमधन वाहते मराठी ू
येथ�या चराचरात राहते मराठी 

शेवटी मदांध त�त फोडते मराठी

पाह�णे जरी अस�ंय पोसते मराठी 
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अभगंांतन बोलते,ू

अतंःकरण फलते. ु

माय माझी मराठी

वारक�यां�या वारीत 

अमता�या बोलीत ती ृ

आहे हो मोठी,

माय माझी मराठी
�ाने�रीत �कटली, 

आ�हा वाचकां भेटली. 

तकोबांची गाथा वाचता ु

अिभमान आपण ध� !

घमते भ� ता ओठी. ु

माय माझी मराठी

माय मा�या माऊलीचा 
सवंध�न ितच ंक�,
माय माझी मराठी

माय माझी मराठी

वाडी व��यावर ती
छान सवंाद साधते. 

६. माय माझी मराठी
 श.ं ल. नाईक

खेडया पाडयात नांदते, ् ्
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र�ी �हण ंतरी ती बा�यापरतीच काळजी वाहे;ू ु

दवेोत सादर � मम िवनितकडे �थंकार ते कान. ॥७॥

हो कां दीन, कध� नच यो�य उपे�ावया तरी हो ! ती. ॥६॥

�या शर पव�जांची तम�या ही चालली लया वाणी. ॥८॥ू ु ु

�हणतात जे ‘मराठी भाषा होणार ही असे न�;
िमळणार काय क�नी �यथ� िहला वांचवावया क� ?’ ॥१॥

द ेज�म मा� माता, भाषा �यवहार चालवी सकळ;

�यांचे तमचेिह ंत�हां  राखायाच� असेल नांव तरी ु ु

मातेिशवाय ज�मिह जाय, न भाषेिशवाया एक पळ. ॥४॥

�ा हात हीस �ा हो ! प�याचे �ेय �यावया पदर�. ॥९॥ु

गगंाधर रामच�ं मोगर े 

�यांना ह�च पसा क� ‘मरणो�मख होय आपली माय,ु ु
�हणनी औषध कांही प�� दऊे ं  नये ितला काय?’ ॥२॥ु ु

माता, तशी �वभाषा, सेवाया होय आपणां उिचत;
िकंबह�ना मातेह�िन अिधक िहची यो�यता असे खिचत. ॥३॥

आबालव�द- र�ण - काय� ही द� सारखी राहे. ॥५॥ृ

७. मराठी �ंथकारांस �ाथना �

�ा�तव �या कोणां �ा िनजभाषेचा असेल अिभमान,

उपकार थोर ऐसे िन�य िजवे आपणांवरी होती,

�यां�या परा�मांची आनंद �  गातसां त�ही गाण�,ु
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तम�या भ�य यशान� भ�नी टाक�ल हो िदशा दाह�. ॥१८॥ु
�यरोगम� त अतं� तमची होऊन दशेभाषा ही, ु ु

ते जाह�यास जागे, सदिभ�चीलिह जागवायास 

सदिभ�ची�या योग� पाविनयां िन�य यो�य स�ं कारा, ु

�थं�काश क�रतां �ा�तव अगद� स�ं नका माग�;
�हणजे उजाडल� ह� जाणिन होतील तेच हो जागे. ॥१४॥ु

पडतात आज, तैसे न त�हां पडतील फार आयास. ॥१५॥ु

मग जो त�हां जना�य न िमळे �हणनी त�ही असां िख�नु ु ु

राहील श�द होउिन जनमत, �याचा झडोिन मळ सारा. ॥१६॥ु

सेवा करावयाला तमची लागेल तो अिवि�छ�न. ॥१७॥ु

रजनी�म तो �यांचा नाह� िन:शेष पावला नाशा;
त�व�र चीज गणांचे तम�या होईल ही नसे आशा. ॥१३॥ु ु

कोणी सा�ा करो वा न करो, कत��य होय ज� कम�,
केल�च पािहजे त�; �ेय�कर हाच आपणां धम�. ॥१०॥

या�तव िव�द�जन हो, उघडा उघडा �वबि�दभांडार;�ु
अ�ान�वांत हरा, नाना �थं -�काशन- �ार.�  ॥११॥

न �हणा ‘रिसकिच नरले’ ; दवैाचा जाह�यामळ�  कोप,ु ु
आहे स�ंित �यांना, बांधव हो, गाढ लागल� झ�प. ॥१२॥
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घ घ घडयाळ, थ थ थवा्

ब ब बदक त�त� चालेु ु

 मधसदन कालेलकर ु ू

अ आ आई, म म मका

ग ग गाडी झक झक जाईु ु

मांिडवर बसा िन खद कन  हसा्ु ्

मी तझा मामा द ेमला मका ु ु

भ भ भटजी, स स ससा

प प पतंग आभाळात उडे

ह ह ह�मा, गोड दध दते ेू

क क कमळ पा�यावर डलेु

बाळ जरी खटयाळ, त�र मला हवा्

ढ ढ ढगांत चांदोमामा दडे

च च िचऊ अगंणात येते

८. अ आ आई, म म मका 

बाळ माझे कसे गोड गाणे गाई 



594 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

टरबज, ठसा, डबा, ढग आिण बाणू

अननस, आई, इजार आिण ईडिलंबू

सग�यां�या �वत:�या मालक��या जागा आहेत

उखळ, ऊस आिण एडका

कप, खटारा, गणपती आिण घर

सगळे आपापले चौकोन सभंाळन बसलेतू

९. त� ता 
अ�ण कोलटकर 

चमचा, छ�ी, जहाज आिण झबलं

ऎरण, ओणवा, औषध आिण आबं ा

पतंग, फणस, बदक, भटजी आिण मका
यांचा एकमेकाला उप�व हो�याची श�यता नाही

य�, रथ, लसण, वाहन आिण शहामगृू
षटकोन, ससा, ह�रण, कमळ आिण �ि�य
या सग�यांनाच अढळपद िमळालंय

आई बाळाला उखळात घालणार नाही
भटजी बदकाला लसणाची फोडणी दणेार नाही

तलवार, थडग,ं दौत, धन�य आिण नळु

शहामग जोपय�त झबलं खात नाहीृ
टरबजाला धडकन जहाज दभगं णार नाहीु ू ु

तोपय�त �ि�य पण गणपती�या पोटात बाण मारणार नाही
आिण एड�यानं ओण�याला ट�कर िदली नाही
तर ओण�याला थड�यावर कप फोडायची काय गरजाय

सगळे आपाप�या जागी ठाण मांडन बसलेतू
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मा�या पायात साधी च�पल, 

यांना त�या इं�जीतु

आता ग�प बसलास ना? 

मराठी�या �ेमामळुे

इं�जीची ितची ऐट

मी आपला पाणी िपतो ! 

बघ तला घाम फटला !” ु ु

ती �हणाली, “केक या श�दाला 

मी ितला ताडकन �हटले,
“वरणभात आिण िपठले 

ित�या त�डात ऊठसट, ू

मराठी श�द कठला?ु

मळीच मला ऐकवे ना !ु

जाडे जाडे इंि�लश श�द 

सांग बर ेश�द कठले?'' ु

ग�प मला बसवे ना,

िपकं� इंि�लश शाळेत जाते, 
मी ितला फार िभतो !

ित�या पायात छान बट ! ू

ती वॉटर ि�ंक करते, 

१०. �पक�
मंगेश पाडगावकर 
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हे ऐकन िपकं � ग�प,ू

असा श�द िमळे ना ! 

ितला काही सचे ना,ु
इं�जीत िपठले खाईल 

आता िपकं� घरी गपचप ु ू
मराठीत िपठले खाते, 
आिण वरणभातावर
मराठीत िलंब िपळते !ू
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११. क�वतेचा मिहमा 

जेण� भि� तमाग� कळे या नांव किव�व. ५

जेण� �ान उमजे या नांव किव�व. ४
जेण� अनताप उपज� जेण� लौक�क लाजे ु

किव�व असाव� स�लप� । चरणबदं ॥ ३९ ॥ ु
मद मंजळ कोमळ भ�य अद भत िवशाळ ृ ु ु्ु

तटे सशंयो िनधा�र � िनधा��रतां. ३ु
शकंा आशकंा ��यतंर � नाना वा�य� शा�ाधार�

जेण� �ान ह� �बळे, जेण� वि� ही मावळे ृ

गौ�य माधय� रसाळ भि� तरस�. २ु

किव�व असाव� सोप� । किव�व असाव� अ�प�प� । 
किव�व असाव� �ांजळ अ�वयाच�. १
किव�व असाव� िनम�ळ किव�व असाव� रसाळ 

- २ -

रामदास 

किव�व नसाव� वादांग । किव�व नसाव� रसभगं । 
किव�व नसाव� रगंभगं । ��ांतहीन ॥ १५ ॥

किव�व नसाव� धीटपाठ । किव�व नसाव� खटपट । 

हीन किव�व नसाव� । बोिलल�िच न बोलाव� । 

- १ -

किव�व नसाव� उ�ट । पाषांडमत ॥ १४ ॥

किव�व नसाव� कटीळ । ल�िनयां ॥ १६ ॥ु ु
किव�व नसाव� पा�हाळ । किव�व नसाव� बा�कळ । 

छंदभगं न कराव� । म�ाहीन ॥ १७ ॥ ु
भि�हीन ज� किव�व । त�िच जाणाव� ठ�ब� मत । 
आवडीहीन ज� व� त�व । कंटाळवाण� ॥ १९ ॥ृ
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जेण� भगवतं �गटे या नांव किव�व. ६
जेण� दहेबि�द तटे जेण� भविसधं आटे ु ु ु

जेण� घडे समाधान जेण� तटे ससंारबधंन ु
जयास मािनती स�जन, या नांव किव�व. ८ 

जेण� सद बि� लागे जेण� पाखांड भगं े ् ु
जेण� िववेक जागे या नांव किव�व. ७
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अशा श�दांत कवी वसतं बापट यांनी मराठी माणसा�या मनातली 
भावना �य� त केली आहे. िशवाजी महाराजां�या परा�माची 
वीरगाथा सांगणारा रायगड, �ानदवे-तकारामा�या भि� तका�याने ु
गजबजलेले भीमा-इं�ायणी नदीचे काठ, होनाजीची भपाळी आिण ू
शािहरांचा डफावर थाप मा�न �हटलेला पोवाडा ही मराठी 

॥ महारा��गीते ॥

आपण �या �ांतात रहातो �या महारा��ाला गौरवशाली 
इितहासाची परपंरा आहे. एक हजार वषा�पव� वर�चीने 'महारा��ी ू
भाषे'चे �याकरण िलिहले होते.

 गौरीशकंर उ�या जगाचा, मनात पिजन रायगडाू
 भ�य िहमालय तमचा अमचा, केवळ माझा स�कडाु ु

उ�ोतनसरी�या (इ. स. ७७८) 'कवलयमालाकथा' यांत १८ ू ु
दशेी भाषांची यादी िदली असन �यात 'मरह�'चा उ�लेख येतो. ू
सामा�यत: िजथे मराठी भाषा बोलली जाते तो महारा�� अशी 
�या�या करायला हवी' परतं भारताला �वातं�य िमळा�यानंतर ु
दशेाची भाषावार पनर�चना कर�यात आली. �यानसार  १मे ्ु ु
१९६० रोजी आजचे 'महारा�� रा�य' अि�त�वात 
आले.“कोकणप�ी, गोदा व क�णा यांचे खोर,े तापी व पण�चे खोर ेृ ू
आिण वधा�-वैनगगेंचे खोर ेअसे महारा��ाचे चार �वाभािवक िवभाग 
आहेत .आज�या महारा��ात कोकण, पि�म महारा��, खानदशे 
(उ�र महारा��), मराठवाडा आिण िवदभ� यांचा समावेश होतो. 
आप�या रा�याचा इितहास, इथली कत��ववान माणसे, इथ�या ृ
कलापरपंरा, इथला �यापार -उ�ोग या िवषयी अि�मताभाव 
जागिवणा� या अनेक किवता या स�ंहात समािव� कर�यात आ�या 
आहेत. आपण सार ेभारतीय आहोत; �यामळे आप�याला सा� या ु
भारताचाच अिभमान असणे �वाभािवक आहे; परतं �यातही ु
आप�याला महारा��ाचा काकणभर अिधकच अिभमान वाटत 
असतो. या मराठी�या रा�त अिभमानाचा आिव�कार इथे स�ंिहत 
केले�या किवतांतन अनभवायला िमळतो.ू ु
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माणसाची ��ा�थाने आहेत. महारा��ाची भमी सपं�न आहे. ू
िहरवे तळकोकण, का�याभोर मातीत केळी�या बागा फलवणारा ु
खानदशे, कापसाची च�ंावळ िमरवणारा िवदभ�, वे�ळ�या 
कैलासले�यांची आिण अिजठंया�या िच�ांची कलापरपंरा ्
िमरवणारी मराठवाडयाची भमी, गोदाकाठ�या दडंकार�या�या ् ू
स�ंकतीचा वारसा िमरवणार ेनािशक-�ंबके�रची तीथ��े�े, आिण ृ
स�ा�ी�या ड�गरकपारीतन, िक��यां�या ब�जांतन िननादणारी ू ु ू
मराठयांची शौय�गाथा ही महारा��ाची ओळख आहे. महारा��ा�या ्
इितहासाची व सतंां�या भ� तीपरपंरचेी ही उ��वल यशोगाथा 
अनेक कव�नी आप�या किवतांतन आळवली आहे. �यात�या ू
काही िनवडक किवता या स�ंहात समािव� कर�यात आ�या 
आहेत. 
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१६. वे�ळ�या कैलासमंिदरी : पढंरीनाथ रानडे          ६३४
१७. मराठबाणा : माधव �यिलयन            ६३७ु

१४. माझा व� हाड : सरशे भट            ६३१ु
१५. तीथ��े� नािशक : लोकगीत            ६३२

१८. मराठी माती : कसमा�ज            ६३८ु ु

१३. खानदशे : आबा महाजन            ६२९

८. ऊठ ऊठ स�ा�े : िवदंा करदंीकर           ६१७

११. कोकणचा राजा : लोकगीत            ६२६
१२. माझा खानदशे : श. रा. राणे            ६२७

२. महारा��गीत : �ी. क. को�हटकर           ६०४ृ
३. �ी महारा��गीत : गोिवदंा�ज            ६०६

१. महारा��गीत : लोकगीत            ६०३

५. जय महारा�� : अमरशेख            ६१०

९. केवळ माझा स�कडा : वसतं बापट           ६१८
१०. िहरव� तळक�कण : माधव            ६२१

॥ महारा��गीते ॥

६. स�ा�ी : गगंाधर रामच�ं मोगर े            ६१२

४. महारा��ल�मी : िवनायक            ६०८

७. मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा : उषा िलमये          ६१४ु
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िकसना�या �खमीनं नला�या द�मंतीनं

धानाच ंिपक लई उ�या कपासी�या रासी

रामाच ंरामटेक महाराठी लोक येती

वो माहे िगरजाबाई

वो माहे िगरजाबाई

गोदीचे पानी घेई नब�दा कक लावे ु ू

(लोकगीत ) 

िसवाजी जल मला म� हाठा थई थई नाचे ् ु ु

महाराठ द�ेयामंधी िपकाची कमती नाई 

िफरगंा भई घसे, बी कोठारात हासे ु ु

१ महारा�� गीत 

िसते�या कंडी �हाती घळे पापाचे धोवतीु
वो माहे िगरजाबाई

वो माहे िगरजाबाई

महाराठ वर केला दवे द�ेयामंधी आला 
वो माहे िगरजाबाई

महाराठ खदखद हासे जीव चिविद�या खेले 
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�ी. क. को�हटकर ृ

बह� असोत सदंर सपं�न क� महा ु

अटकेव�र जेथील तरिंग ं जल िपण�ु

२. महारा��गीत 

ि�य अमचा एक महारा�� दशे  हा ॥� ॥ु ु

गगनभेिद िग�रिवण अण नच िजथ� उण�ु
आकां�ांपढित िजथ� गगन ठ�गण�ु

तेथ अडे काय जलाशय-नदांिवण�?
पौ�षािस अटक गमे जेथ द:सहा ॥१॥ु

�ासाद कशास जेथ �दयमंिदरे
सद भावांच�च भ�य िद�य आगर�्

रमण�ची कस िजथ� नमिण - खिन ठर ेृू
श�द ितच� शीलिह उजळिव गहा गहा ॥२॥ु ृ ृ

न�न खड ग क�र,ं उघडे बघिन मावळे ् ु
चतरगं चमच�ही शौय� मावळे ु ू
दौडत चह�कंडिन जव� �वार जेथलेु
भासित शतगिणत जरी असित एकले  ु
य�नामा प�रसिन �रप शिमतबल अहा ॥३॥ु ु

र�नां वा मौि� तकांिह म�य मिळं नर ेू ु ु
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िव�म वैरा�य एक जािग ंनांदती 

सतत महारा��धम�मम� मिनं वसो 
वचिन लेखनीिह मराठी िगरा िदसो 

गीत मराठयांचे �वण� मख� असो ु

धम�-राजकारण समवेत चालवी

दहे पडो त�कारिण ंही असे �पहा ॥५॥ृ

�फत� दी� धितिह दते अतंरी ठसो ृू

पसर ेय�क�त� अशी िव�मयावहा ॥४॥

[ तरग : घोडा; �पहा : इ�छा, आकां�ा ]ु ृ

शि� तयि� त एकवटिन काय� सािधतीु ु

ज�रपटका भगवा झ�डािह डोलती 
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नाजक दशेा, कोमल दशेा, फलां�यािह दशेाु ु

 

�यवहारा परमाथा�सी,

अजंन कांचन करवदंी�या काटेरी दशेा

अपार िसधं�या भ�य बांधवा, महारा�� दशे ाु

मंगल दशेा, पिव� दशेा, महारा�� दशेा

ज�रपट�यासह भग�या झ�डया�या एकिच दशेा्

बकलफलां�या �ाज���या दळदारी दशेाु ु

जोडी इह परलोकांसी, 

गोिवदंा�ज 

�णाम �यावा माझा हा �ीमहारा�� दशेा

३. �ी महारा��गीत 

राकट दशेा, कणखर दशेा, दगडां�या दशेा

भावभि��या दशेा आिणक ब�ी�या दशेाु
शाहीरां�या दशेा क�या� मदा��या दशेा

�येय जे त�या अतंरी, ु
िनशाणावरी, नाचते करी;

वैभवािस, वैरा�यासी

�णाम �यावा माझा हा �ीमहारा�� दशेा ॥१॥

स�ा�ी�या स�या, िजवलगा, महारा�� दशे ा
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मंगल वसती जन�थािनंची �ीरघनाथांचीु

 

पाषाणा�या दहेी व�रसी त िहर�या वेषाू
गोदा, क�णा, भीमा तिझया ललािटं�या रषेाृ ु

तिझया दहेी करी �ित�ा �थम �ाणांचीु

�येय जे त�या अतंरी….. ॥२॥ु
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िढली कांस �यांची �हणनी हांसती, हसंोत, ु
तयांन�च करणी केली �सगंी अचाट. 
खोल गढे परस�ा ती ढासळली लाथ�. ५ 

४. महारा��ल�मी 
िवनायक 

महारा��-ल�मी मात� जग� ध�य वाटे,
यशोगीत तीच� गातां मन� हष� वाटे. � ु

पन: प�हां  परच�ान� तािडली िबचारी,ु ु
दीघ�काल खचली होती पारतं�यभार�,
�ादशा�द द�काळान� जाहली िभकारी,ु
सकंटांत तीच �हणोनी कर� उंच माथे. १ 

न ये नीट ध�रतां �याला लेखणी करांनी,

कोण तया िशवराया�या पावला यशात�? ३

िवळा कोयत�च जयांची काय त� ह�यार,�

परी यवनस�ेची जो करी धळधाणी,ू

जो मन� �वदशेिहतांचे धरोनी िनशाण 

तेच वीर बनले समय� मावळे मराठे. २

कपा�ि� सपं�ीची न �याचे िठकाण�,ृ

 मावळात वास, न ठाव� जया बा� वार,�
नेमधम� �याचे लोक� कषीकम� सार,�ृ

�वजा कौिपनाची िमरवी भारतांत थाट�. ४ 

कढीभातखाऊ �हणती �ा�णां जगांत,

साधसतं झाले, असती, तयांची न वाण,ु
मा� रामदासा लाधे समथा�िभधान,
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कासया वहावी िचतं ा मन� मग जहाल,
रा� सर ेते�हां उगवे िदनिह पव�वाटे. ६ू
 

पव� िद�य �यांचे, �यांना र�य भािवकाळ,ू
बोध हाच इितहासाचा सदा सव�काळ, 
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जण सतंाजी अन बाजी स�ा�ी सातपडािद्ू ु
आज ही छाती उघडोनी । गज�तसे पव�तराजी

माती सगधं उधिळते । द�रकपार �रजवी मनातेु

शतकानशतक पहा वळिन । िलिहली आप�या र�ाने ु ु ु

या पव�तराजी कस�या । कव�तीच तापवले�या

�ानेशापासिन िभ�ल वारली। घेऊ िनत नवरसना ।। ु

जय महारा�� ।।

जय महारा�� ।।

स�दय� महारा��ाचे । �णा�णा ��यया येते

जय महारा�� ।।

घाला पण आम�या छातीवर अन पाहा मराठी बाणा ्ु

 

महारा��ाभोवती पसर�या । अ�रसेना �यांनी िचर�या 

अन इितहासाची पान� । भरली सारी अिभमान�्

गोमांतक, वे�ळ दािव अजठंा । अमर मानवी �व�ना ।। 

५. जय महारा�� 

गाऊ उंचावनी माना । घेऊ तानावर ताना ।।ु

अमरशेख 

जय महारा�� सयं� महारा��ा�या गाऊ गाना ।ु

श�दो�चाराची खोटी । श�ला वाटते धा�तीु

कोयना िन गोदा, क�णा । भागवनी आमची त�णा ृ ु ु ृ

कधी उ��प खंदक�पाने पािण पािज श�ंनाू

 

भाषेचा थाट मराठी । अिहराणी क�कणी घाटी

उदरात मोित िपकवोनी । महारा�� उभा सखवोनीु

 

ही परपंरा घेऊन िमरिवतो । आमचा मावळ ता�हा ु
जय महारा�� ।।

घेऊिन �फित� �यातन जागव जगत श��नाू ू ू
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राखिन �यां�या ह�काला । बांधिन लोकरा�यालाु ु
कानडी, िहदंी, गजराथी । आ�ं ओ�रसाही साथीु

जय महारा�� ।। 

फडकव �वज समानतेचा । पवा� न जीवाची करता ू

 

मंबईपासनी नागपर सखसनद । वाट सकलांनाु ु ू ु ू
जय महारा�� ।।

�वातं�य शांतता �थाप । अवघे जग �याने �याप ू ू

सयं� महारा�� दाखव । िवभवा �त चढताना ु ू
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गगंाधर रामच�ं मोगर े

[ शाद�लिव��िडत ]ू

कोठ� घोष करीत प�यतिटनी जाते सम�ाकडे ु ु

६. स�या�ी

कोठ� दग�म उंच उंच िशखर� भेदोिन तारापथा ु
िव�ंया�ी-�त आचरोिन अडव ंपाहे रवी�या रथा ू

�याचा मारिह साह�नी परिवतो �ेम� मल�चे लळे ॥१॥ु ु

सया�चे करह� भय� दचकनी माघावरती बापडे ू ु
कोठ�  खोल महाभयानक दरी पाहोिनयां �यांकडे 

कोठ� भाग�वराममाग�णभय� जो भी� माग� पळे 

कोठ� शीतळ वाहती झळझळां अ�छोदकाचे झर ेु ु
�यां�या केवळ दश�न�च सगळी त�णा जनांची हर ेृ
कोठ� र�य सरोवर,�  �फिटकभा श�दोदक�  �यांिचया ु
केली लि�जत शारदद� -िकरणां दवेोिनयां आ�या ॥३॥ु
कोठ� �योमपथ� मिह�ह िशर � उंचावनी आपलीु
घालाया बघती जण ंिनजगळां िन:सार मेघावली ू
कोठ� पालवतां लता �िचरता सा� या �दशेास ये 
वाट� पांघरली सर�य िहरवा शेला वन�ी �वय� ॥४॥ु ु

खाल� आदळती धडाधड जण ंपापाचलाचे कडे ॥२॥ू

ताराया भजकां सदािशव कठ� �योित: �व�पे वसे ु

कोठ� �ा िववर� लपोिन बसती बौि�दकां�या कतीृ
कोठ� येउिन ही िहमालयसता �ा स�शगंी बसे ु ृ

होते कंिठत �यांकडे िनरिखतां कारािगरांची मती ॥५॥ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 613्

द:ख� या�तव आज सोडिन तला ही चालली क�पना ॥१०॥ु ुु

�या �ा िसहंगड� िनरतंर िशवा �वारा�य आतां करी ! ॥७॥

जेथ� ऐकिन चौघडे धडकतां रा�यिभषेको�सव�ु

�या �ा रायगडावरोिन भगवा झ�डा पडे खालत�

[ ��धरा ]

ता�हाजीसम वीरिसहं पडला �या कारण� सगं र� 

 

फ� काया शकले न �ि� �रपही �या�याकडे वांकडी ु

कोठ� हे उंच माना क�िन गड यश�तंभ राया िशवाचे 

गेल� त� तेज गेल� ! प�षविह ते भा�यशाली िनमाले ! ॥६॥ु

�याचा मावळनी �ातापतरणी के�हांच गेला तरीु
गव� मान वरी करोिन बसला जो �ा िगरी�या िशर�

नाचे हष�भर � िवर� तिह तरी तो  जावळीचा कवी

�याचा एकिह लेश याव�र नसे िच�ांत �ा रािहला 

�या�या वाघनखांसह �म�िनयां त�लीन होते मती ॥८॥
तो हा पाह�िनयां �ातापगड �या राया िशवाची कतीृ

नाह� घोरपडीिशवाय िशवली िभतंीस �या�या िशडी

आतां राह�िनयां इथ� असखची होणार आहे मना ु

ऐस� पाह�िनयां गळे सहजची �या मावळयांची �ती ॥९॥ु

दतेी आ�हां मराठयां �मरण घिडघडी आम�या वैभवाच� 
गेला ! तो काळ गेला िनघिन, िवभवही न� त� सव� झाल�ु

[ शाद�लिव��िडत ]ू

स�ा�े ! तज पाह�नी �थम जो आनंद झाला मला ु
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ना समधर �ा�े िमळती चाखायला ु ु

ना उगवायचे तणांकर मजवरतीृ ू

उषा िलमये 
फ�र स�या�ीचा 

ना िपकावयाची सवण�शाली शेतीु
प�र मनाम�ये मी खंत न मानायाचा 

ना अिंजर येथे िमळायचे खा�याला 

७. मज खशाल िहणवा ु

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

जण खेळ खेळती बालक अगंाव�नीू
अनपमेय वाटे मोदिच वा�स�याचा ु

भा�यवान झालो शोक नर ेज�माचा ु

रामदास आिणक तकाराम हे सतं ु

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

िकितकदा बैसले मा�यावरित िनवांत 

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

हे शरीर झाले पिव� पव��मत�नी ृू

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु
सदंशे िमळाला येथ तयां �फत�चा ू

वाहतो सानले िनझ�र खळखळ क�नीु

िशव-छ�पत��या पावन पायधळ�नी ु

प�र �याच एकदा अनभव करवदं ांचा ु
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मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

चरडीत कोवळा ह�रडा कणखर हातीु

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

ते सार ेफ�र मीही बधं तयां�या ु

सांडला मजवरी तस तया दा�यांचा ू

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

तोरणा-रायगड उभे जयां�यावरती

बािजराव पिहले घोडयाव�नी जाती 

आसरा िदला �यां िनभ�य मातकशीचा ृ ृ

गाईन पवाडा मावळ�या वीरांचा

अन  दजे िकतीत�र �ांितवीर िव�यात ् ु
लपिवला फाकडा वासदवे बळवतं ु

मी उभा अजनहो सांगाया इितहास ू

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

ज�र कराल माझा ितर�कार उपहास 

िकितकदा बोललो �यां�याशी गजगो�ी ु
टाकली िकितकदा �यांवर आदर��ी

भ�िनया ने� �वरा�य दिेखयले मी 

अिभमान वाटतो �यां�या सहवासाचा 

अिभषेक घेतला श�ं�या र� ताचा ू

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु

पािहले परा�म मराठमो�यांचे मी 

उधळीत मराठेशाही वैभव क�ित� 
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हे यगायगांचे स�ंकितचे अवशेष ु ु ृ
दशेांस तयांचे �फित�शािल सदंशे ू
�ावया उभा मी सेवक महारा��ाचा 
मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा ु
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ऊठ ऊठ स�ा�े, घमिवत बोल मराठी खडे;ु
समतेच� ह� तफान उठल�; उठले सागरकडे.ु

हीच मराठी िज�या मखान� वदली �ाने�री;ु
िशवबान� तरवार घासली याच मराठीवरी;
िह�या �वागतासाठ� झडले तोफांचे चौघडे. 

िटळक, गोखले, फले, रानडे, आगरकर वैखरी-ु

८. ऊठ ऊठ स�या�े
िवदंा करदंीकर 

ऊठ खेडता, प�हां एकदां झाडिनयां घ�गडी;ु ु ु

�वतं�ते�या पांच मशाली जळती वेदीवरी;

ऊठ मजरा, प�हां मार�या आघाडीवर उडी;ू ु
एकजट ही पाह�न पडितल अ�यायाला तडे. ू

�ा �योतीवर दीप पेटवा चला भिव�याकडे.

तेच मराठे आ�ही; आ�ही स�ा�ीचे सळे;ु
�वरा�यांतनी पढ� चला र,े  चला सरा�याकडे. ु ु ु

�वतं�तेचा मं� जयांना गभा�म�य� िमळे,

दया��या भरती�या लाटा महारा��अगंना 
कंकणनादा िभउिन तयां�या श� सोिडती रणा;ु
वीज माळनी वेणीवरत� �याही घस�या पढ�. ु ु ु
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इथली चिंबन मी मातीु

या मातीचे कण लोहाचे, तणपा�यांना खड गकळा ृ ्

िधक  तमचे �वग�िह साती् ु

जनी जनाद�न बघणारा तो ‘एका’ �्दयी एकवटे 

ती माझी मी ितचाच ऐशी जविळक कायमची झाली 
इं�ायिण�या डोहामधली गाथा ओली ती ओली 

जनाबाइ�या ओवीम�ये माझी मजला खण पटे ू

भ� तीचा मेळा दाटे 

क�णे�या पा�यातन अजनी वाहतसे ला�हा सगळा ृ ु ु

गौरीशकंर उ�या जगाचा, मनात पिजन रायगडा ू

�यार मला हे किभ�न कातळ, �यार मला छाती िनधडी

भ�य िहमालय तमचा अमचा, केवळ माझा स�कडा ु ु

तम�या अम�या गगं ायमना, केवळ माझी िभवरथडीु ु ु

ि��त ब� िव�ाचे शा�ते, त�याचा आधार मला ु ु

जयदवेाचा जय बोला प�र माझा ना�याचा नाच 

चो�याची पैरण फाटे 

मधगजंन लखलाभ त�हाला, बोल रांगडा �यार मला ु ु ु

कबीर माझा, तळसी माझा, �ाने�र प�र माझाच ु

वसतं बापट
९. केवळ माझा स�यकडा 
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मा�यासाठी भीमाकाठी भावभि� तची पेठ खले...ु

होनाजीची सोनलावणी वेड लावते प�र मजला 

त�हास तमचे �सवे फगवे �या सगळा नाजक नखरा ु ु ु ु

तमचे माझे �यालतराणे दोघेही ऐक गझला ु ू

रामायण तर तमचेमाझे भारत भारतवषा�चे ु

िभवईवर चढते धदं ु

िनग�ण मानवतेची पजा करणार ेक� दते भले ु ू

छ�पतीची वीरकहाणी िनधान मा�या हषा�चे 

रजपतांची िव�मगाथा तम�याप�र मजला �चते ू ु

अिभम�यचा अवतारच तो होता माझा जनकोजीू
द�ाजीचा शेवटचा तो श�द अजन �दयामाजीु

बच जाये तो और लढे 
पाउल रािहल सदा पढे ु

�दयां�या �दयात परतं बाजी बाजीची सचते ू ु

मा�यासाठी रािहल गाठी मरह�याचा ह� खरा 

थाप डफाची कडकडता प�र बाही माझी फरफरलीु ु

कडाडणारा बोल खडा जो दरीदरीमधनी घमला ु ु
उघडिन मा�या �दयकवाडा तोच पवाडा दमदमला ु ु ु

मदगं मोठा समधर बोले, मंजळ वीणा अन  मरलीृ ु ु ु ् ु

तटातटा तटती बदं ु
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औट हात दहेात अचानक वादळ घसमटनी जाते ु ु
उचबंळे �दयात प�हा ते इितहासाशी �ढ नाते ु

कळे मला काळाचे पाउल �तवेगाने पढित पडे ुु
कळे मला ि�ितजाचे वत�ळ �णो�णी अिधकिच उघडे ु

मा� भाबडया �दयात 

ती िवझवाया पहाल कोणी म� त क�न झझंावात ु

तेवत आहे जी �योत 

दहा िदशांचे तट कोसळले, �व दो�ही आले जवळीु

मज ग�रबाची कांबळवाकळ सकळांसाठी आथं रली 

मीिह माझे बाह� पस�न अव�या िव�ाते कवळी 

कोिट कोिट छा�यांचा येथे कोट उभा� िनिमषात 

मा�या घरची िवशाल दार,े खशाल ही राहोत खली ु ु
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 माधव 

नील नभ� घन नील बघिन क�र समन� �वागत कडा,ु ु ु

मदालसा �व�छंद लोळती जलदवेी सदंरी !ु

रा��दिेवच� िनसग�िनिम�त केवळ नंदवन !

झळझळ गाण� मंजळवाण� गात वाहती झर,े ु ु ु

तरिंगणी�या तट� डोलती नाग केतक�वनी !

१०. िहरव� तळकोंकण 

िहर�या िपव�या मदल दलां�या र�य गािल�यावरीृ ु

व�ां�या राईतं रगंती शकंत मध गायन�ृ ु ु्

द�रखो� यांतिन मािणकमोत� फलिन झांकले खडे;ु ु ु

गोमेदां�या नटे फलांनी बरसाितंत तेरडा !ु

�व�न� गगं ित गोकण�ची फले िनळ� पांढर� !ु ु

शारद समय� कमलवना�या तर�या श�येवरी 

उधिळत सोन� हसे नाचर � बािलश सोनावळ !
कडेकपार� खेळ मा�तासह खेळे िहरवळ, 

किवका�यांतिन, तशी जीतंनी �वते मा�वी झरी,ु ु

खेळत िखदळत न�ा चाल�या गणगभंीराकडे ु

स�ा�ी�या तळ� शोभत� िहरव� तळक�कण, 

िशलो�चयांतिन झ�झ� जेथ� गगंाजळ पाझर;ेु ु ु

आमोदा उधळीत फल� ती बकळीची मंजरी;ु ु
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िशताबाइ�या गोड हातचे पोहे जे कानन� 

�स�नता पसरीत वाजविन जादची पांवरी !ु ू
फलपांखरांव�िन िवहरती प�पवनांितल परी ू ु

इितहासाला वाता� �याची �त नाह� जाहल�,ु

गळे वसतंी टपटप जे�हां आ�ं याची डाहळी ! 

कठ� आढळे फळभाराने लवलेली आवंळी,ु
कठ� गािळती भळभळ अपल� प�व फळ� जांभळी,ु ु ु ु

रागाने द ेबाइलवेडा कवडा िभरकावनी,ु

अजिन पहा या ! मंिडत �यांनी क�कणचे हे सडे ! ु

कठ� हलिवतो िपपंळपान� िपपंळ पारावर,ु
कठ� वडा�या पारबंीवर झोक�  घे वानर !ु

रोप� �यांची बनिन पसरली नाचत चोह�कड� !ु

वनदवे�सह िझ�मा खेळत त�व�र नप राहतोृ

कठ� बेहडयाव�र राघ�तव िवरही मैना झर,ेु ू ु

दतंकथांसिह िव�मित �याची होउिनयां रािहली,ृ

�ाणिवसांवा परत न आला �हणिन िच� बावर े!ु

मधमाशांची ल�बित पोळ� कठ� साि�वणावरीु
रगं खेळती कठ� �मोद � पांगार ेशेवरी !ु

“िझ�मा खेळे क�कणाचा तो नपाळ” �हणती मली,ृ ु

िपकले आबें गळिन भतळी रस ज�व�र वाहतो ु ू
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पोट� साखरगोटे प�र ध�र कंटक बाहे�नी
झल� कठ� तो फणस परातन रिहवासी क�कणी. ु ु ु

�हणिन कोपनी नदीिकनार� रातंबी रािहली !ु ु
कोठ� िचचेंवर शठ आबंा क�र शीतळ सांउली, 

कठ� थाट धनदाट कळिकचा �यांत सचंर ेकणीु ु
पिंग बजािवत फंिद मशाफर दया�पर सोडनी !ु ु ु ु

उठे मोहमय सगं ीताचा अ�फट कोठ� �वनी !ु

कठ� सरगंी - मकलकला�या सि�मत वदनांतनी ु ु ु ु ु ु

िनझ�रतीर� रानजाइ�या फल�या कंजांतनी ु ु ु

िहदंोळयाव�र बसिवित जे�हां अबंा शभदाियनी,ु

िशवयो�याचा बेल वाढवी भावभ� तीचे बळ; 

कोरांटीच�, नादवटीची, नेवाळीच� फल� ु

नीललोचना क�कणगौरी घालिन चै�ांगण� ु

दरवळलेला प�रमंळ सेिवत िफरित अ�सरा वन� !

िपकल� �हणनी रानोरान� करवदं ेतोरणे ु

औदबंरत� अवधताचा छाया द ेशीतळ ूु

आईनिकंजळ क�रती मांि�कमं�बळा दब�ळ !ु

फलिन कठ� फलबाग तयांनी अवघे �गंा�रले !ु ु ु ु ु

हळदीकंकं तदा वांिटतां नसो �सादा उण�,ु ू

बघिन पांढरी भतपाळ वेताळ कािढतो पळ,ु ू



624 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

पाडिन तळशीवरी िचमकली हलती िनज सांउली ! ु ु ु

पानफलां�या बाह�िन माळा अजंिन�या नंदना ु

भ�िडउंिडण�वरी बैसनी करकरती कावळे;ु

लाजत लाजत हळच उघिडतां िनज नाजक पाक�या!ु ु

ल�जारिंजत नवयवत��या कोमल गालांसम ु

गडागडावर िनवास जेथ� माय भवानी करी 

िचवं िचवं श�द क�रत िनंवावर खार भराभर पळे 

रगंिन काज, भरले �यांनी िग�र ड�गर दग�म !ु ु ु

�स�या सिखची घमत पारवा क�रतो समजावणी !ु
ितथ� मंडलाकार मनोहर नत�न आरभंनी,ु

राहे उधिळत फल� ितथे खरचांफा चरणांवरी !ु ु

ितजवर व�नी वैध�या�या �इ चकवी यातना !ु

िविवध सवास� िहरवा चांफा चिकत करी मानस,ु
मंद मंद मध गधं  पस�रतो भइचांफा राजस,ु ु

हसें उपवन� अध��मीिलत सवण�चपंककळी,ु

पराग िपवळे, धवल पाक�या, परीमळ अबं र भरी, 
घािलत �ंजी �मतो भगं �या नागचपंकावरी !ृ

सौगिंधक उ�छ वास सोिडती �ाज� ता�या क�या,्

�या  उ�छ वासां िपउिन िबजेचा चांद हष�िनभ�र� ्
होउिनयां बेभान नाचतो िनळाविंत�या घर� !
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पढे िवराजे िनळाविंतच� िनळेच जळमंिदर.ु

िनकट माजल� िनवडंगांची बेट� कंटकमय,ु

रा��दिेवच� िनसग�िनिम�त ऐस� नंदनवन 

धदं िसधंला मारवेिलची मया�दा घालन ु ु ु

माग� �यां�या डले नारळी पोफिळच� आगर, ु

 

 

उभी सैकती क�कणदवेी रािखत तळक�कण;

आ�य �यांचा क�िन नांदती कोिचदं  ेिनभ�य,

स�ा�ी�या तळ� शोभत� िहरव� तळकोकण.
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कोकणचा राजा िझ�मा खेळतो 

मऊ मऊ वाळत लोळण घेतो ू

आबंा िपकतो रस गळतो 

कोकण�या मातीत भाताची शेती
आ�ंया�या राईत कोिकळ गाती

कोकण�या राजाचा पाह�णा होतो. 
भटो भटो चला आ�ही पण येतो 

कोकणचा राजा सागराला जातो 

११. कोकणचा राजा
लोकगीत 

बकळी�या फलांचे पडतात सडे ु ु
कोकमं जांभळं िन काजचा मेवा ू
कोकण�या राजाने रोजरोज खावा. 

कोकण�या वाटे घाट मोठे मोठे 

भटो भटो त�ही िनघालात कठे ?ु ु

करवदंीची जाळी िन फणसाला काटे 
काटे� या फणसाचे गर ेकसे गोड गोड 
जाळीत िश�न करवदं ेतोड तोड 
नारळी िन पोफळीची उंच उंच झाडे 

आ�ही िनघालो कोकण�या वाटे 
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प�र धा�य िपकवी

केळी�या पहा बागा 

मा�या खानदशेची

रास जण मो�यांची.ू

दतेी वाटस�स. 

र��यां�या कडेस 

 श. रा. राणे 

चाले आबंराईत 

मेघांची अवकपा ृ

क�रते फट फट . ् ्

सदा खानदशेावरी 

धा�य बह� िपकते

१२. माझा खानदेश 

काळीभोर जमीन 

मोट तेथे हाकतो 
शेतकरी तो बघा.

जागोजाग िविहरी

क�ाळ शेतकरी.ू

कठे कोक�ळकजन ु ु

कठे ‘जाप’ मशीन ु

आपली छाया सदा ु

उंच हे िनंबव� ृ
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िचचें�या कठे रांगा ु

सौ�याचा सागर 

िहरवे चह�कडे 
वाटे बह� िनवांत 
वन�ी जण असे ू
मानवाची िनिम�त. 

िचचंांनी भाराव�या 
गाभळले�या िचचंा ु
सटे पाणी त�डाला. ु

माझा खानदशे 

�वेदिबदंनंी पनीत    ूू
झाला हा पवा�पार ! ु
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१३. खानदेश 

िहरवा उभा शे सातपडाु
वाहे त�ीिगरनानं पानी

आ�हना खानदशेनी अिहराणी

फरकांडे गावले असा
झलतस मनोराु

आ�खा महारा��मा �यारी 

उपनदवेले बाराही मिहना

आबा महाजन

गरमपानीना झरा 

पांडवसना वाडा

थरथर ेवा�यावर पान

भरीत कय�यानी भाकरी

गास म� ताई नगरीु

असा टमदार जनापराना ु ु ु

गोड मेह�नना बोरं

केयीना िहरवा बनमा

पद मालयना गणपतीबा�पा्

सानेग�जीसनी शाडाु
बालकवीसना हाऊ िनसरग 

खले कमयनी शानु

ओठसवर माऊलीना मिहमा 



630 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

सौसारनं सांगस त�व�ान 
आ�हनी बिहनाबाई
काया माटीले दनंे
त�ी* िगरना माई

(* त�ी : तापी नदी)
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सरशे भट ु
१४. माझा व ह� ाड 

(* सोकारी : र�क, बगं �याच ं: 
िवडया�या पानाची जात)्

तेथे अजन झोपलाू
भोळा िकसान - शकंर ।।

रगें बगं�याच*ं पान 

काथ लावी नारायन’ ।। 

मा�या व�हाडाकडेच 
महादवेाचा ड�गर

‘चना लािवते ल�मी ु ु

मा�या व�हाड दशेात 

होई कबेर सोकारी* ।। ु

राघ नभीचे बोलतीू

जशी सजिनया चाले ु

नांद ेअजन गोकळ;ू ु

मा�या व�हाड दशेात 

‘इथे राजे हो उतरा!’ ।। 

ठमकते ठाईठाईु

गावागावाले सतंरा; 

�यारा म� हाटी शगंार; ृ

मा�या व�हाड दशेात 

को�या पाटलाची पोर ।। 

मा�या व�हाड दशेात 

कपाशीची च�ंावळ ।। 

मा�या व�हाड दशेात
सोने िपकते वावरी
�याची कराया राखण 
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श�डीच ंनारळ गगंाबाईला वाहायाच.ं

नािसक �यबंके�र गगंाबाई पिहली क�या 

काय प�य केलं तमी नािशक�या लोका ु ु

लोकगीत

आभडं गगंा बाई दयेे नािसकला वेढा 

१५. तीथ��े ना�शक �

िनघाली गगंाबाई सडका पव�त फोडनी ु

आघंोळीला गगंा दश�नाला राम सखा 

भोळया शकंराने जटा आपिट�या घडाघडा 

नािसक-�यबंके�र यांना घेतले वेढनीु

नािसकपासनी मला �यबंके�रला जायाचंु

आदंन मागती नािसकची सारी दिनया ु

नाही आकळली गेली नािसकामधन ू

आघंोळीशी येती पचंवटीचे �यापारी
रामकंडावरी कोणी सांिडली सपारी ु ु

रामकंडावरी कोणी सांिडला गलालु ु
आघंोळीशी येती पचंवटीचे दलाल 

आघंोळीशी येती रामल�मणना जोडा 

येथन तेथन गगंा काढली बांधन ू ू ू

रामकंडावरी धवळा धोतराचा िपळा ु
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राम कर ेदान हात लाव सीतामाई 

सकाळी उठनी कशाने ओले झाले ु

राम कंडावरां धवळया पाच गायीु

रामजी�या दश�नाला गगंा उत�नी गेले.

रामकंडावरी िहरवी पालखी कोनाची ु

रामकंडावरी सो�याच ंबाई स�ंयापा� ु
आघंोळीशी येती हे काय दशरथाचे प�. ु

आघंोळीशी येती सीता जानक� रामाची
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िछि�न हतोडे घडवन गेले �व�नाितल �वगा�चे इमले ु

घडलेली ही कथा 

वे�ळ नामे 

िश�पिचतार े

स�ादी�या 

शतक आठवे चाल असता ू

स�डेवर�या 

जगदबंा एकदा 

खेळ खेळले 

िद�कालांशी 

वे�हाळांशी 

पव� �हणजे फारच पव� ू ू

िकतीक शतके 

आिण तशातच 

स�ा�ी�या कातळातन खडकामध�या पाताळातन ु ु

य� िक�न� या गधंवा�सह नाचत आ�या 

हजार बाराशे वषा��या आणखी पव� ू

पढंरीनाथ रानडे 

खडकावरती 

१६. वे�ळ�या कैलासमंिदरी 

ब�दमहे�र दवेदवेता सगळया पथंांचे तीथ�कर ु

व� दवेता आिण जलप� या ृ

िश�पकोरके 

खडकामध�या 

फेर नाचले 

वे�ळ�या गगनात नाचली 
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जमवन �याने िश�पकोरके ु

खडकामध�या वे�हाळांशी

एक अलौिकक िश�प िचतारी 
तेथे आला 

तो किवव�सल िश�पिचतारी

खडकां�या अणरणेमधले ु ू

दािह िदशाितल ह�शार सगळे 

वे�ळ ड�गर उभा पोख�न 
एक िवल�ण खेळ मांडला 

अन वे�ळचे पाथरवट ते 
खडकावरती नाच-नाचनीु
िद�कालाशी लढले होते 

�यांचे िहतगज चाल होते ु ू

खडकावरती धदं नाचले ु
�यां�या अ�त आघातांनी ु
तालसरांचे वदं वाजले ु ृ

सह�ावधी िछि�न हतोडे 

�छंद अन�भ  गीत तराणे ्ु
वे�ळ�या खडकास िबलगले 

िछि�न हतोडयां�या �पशा�ने 

धदं चांदणे फलन आले ु ु ू

राघमैना बोल लागले ू ु
खडकामध�या जांभळ रानी ु

ड�गरात�या गभा�मधले 

खडकामधले �या�िसहं अन 
शाद�ल ह�ी धाव लागले ुु

िश�प िदवाणे डोल लागले ु
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[शाद�ल : वाघ, मेधावी : बि�मान]ुू

िचतारलेला उ�कटलेला 

ले�यामधला तो राजे�र 

िवराट मेधावी आ�हाद 
रखेारगंांचा उ�हास 

अ�त वे�ळचे िश�पायन ु

उमट लागले ु

एक िचरतंन अ�त �वि�नल ु

अवकाशाचे त�मय नत�न 

िश�पकोर�यां�या �ितभेचा 

िछि�न हतोडयांनी खडकावर 

िवराट मेधावी उ�हास 

खडकामधले �काश छावे 

जग �याला �हणते कैलास 

ढोलक� यांची िदडदा िथरथय 
अन खडकां�या पाताळातन ु

उलटे सलटे ु

खडकामधले हे गीतायन हे रगंायन 

न�य तरा�यांचा �दयगंम ृ

तालसरां�या छांदो�यांचा ु

गीतांचे सर िछ�नीची लयु

�यांचे गा�ड खडकावरती

ले�यामधला ग�े�र तो ु

आिध कळस मग पाया उमटे 

छिबछायांचे घेती चबंन ु

जग �याला �हणते कैलास

पराणात�या रागरािग�या ु
अवतारां�या कथा-कहा�या 
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सदा व�ं जो �ा�कम��णेता महारा��स�ाट  िशवाजी �भ् ू

खडे दग� सा�हेर, फ�डा, परांडा, अशेरी असे द� चोह�कडे; ु
महारा�� हा क�णपाषाणदहेी, परी लोहपाणीिह अगंांत या,ृ

१७. मराठबाणा 

न�ा �हािणती तािप, क�णा िन गोदा, िभमा, मांजरा, वैनगगंा ृ
तया. 

माधव �यिलयन ु

महािसधं याला असे पािठराखा, तसे सा� स�ाचलाचे कडे, ु

महा�मा खरा जो �वधमा�िभमानी परी धम�वेडास थारा न द,े
सम�व� गण�ाहक�व�च योजी �वक�यांस जो रा��काया�मध�,ु

तया प�य ती प�य त�सेवकाला न कां सतंमाता महारा��भ? ू ू ू

िजचा ‘अमतातेिह िजकं�ल पैजा’ असा बोल ये ��ययाचा िनका, ृ
पहा िभ�नजातीय प�पाकरांही िदसे गािलचा क� िहची वािटका, ु

मराठीस अ�याय कोठ�िह झाला, �वदशे� िवदशेी कणी गांिजल� ु
मराठी कसा मी न सतंाप माझा धडाडे जरी ती� द:खािनल�? ु

�साद � त�या कोणती �य� आशा क�ं अ�य हे व�ं  वागी�री?ु
मराठी जनांच�च वच��व राहो �वतः�या महारा��दशे� तरी -

मराठी अशी �ानदवेी जयाची असे मायबोली मराठीच तो,
�द� र� द ेसा� तो बधं माझा, कठ�ही असो उ�च वा नीच तो. ु ु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 638्

१८. मराठी माती
कसमा�ज ु ु

मा�या मराठी मातीचा
लावा ललाटास िटळा 
िह�या सगंाने जाग�या
द�याखो�यांतील िशळा. 

िह�या कश�त ज�मलेु
काळे कणखर हात 

तेज स�रतांमधन ू

र�नजिडत अभगं

केली म�यवरी मात. ृ ू

पेटे �यावर मशाल 
ित�या दी�ीन� उजळे

ओवी अमताची सखी ृ

�वािभमानाच� ओहोळे. 

मला िहचे मिहमान.. 

िदवा झोपडीत मंद

नका �हण ंहीन दीन ू
मा�या मराठी मातीला

कडे कपार�त उभी

सर�वतीची पालखी. 
येथ� दवेाचे मंिदर

घर दशेाचे िवशाल. 

िह�या िशवाची दवेळे 

चारी वणा�तिन िफरेु

�यां�या दद�म धीरानेु

�वग�लोकाह�न थोर
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येथ� शगंाराचा �वर ृ

नाह� �ीमंत सोनेरी 

रसरगंांत िभजला

िह�यासाठी रमापित
राहे वाळवटंावरी.

नाह� पसरला कर

कधी िहने ना सािहली 

खड ग खंबीर रािहल�्

िह�या ��चेी हवेली.

नका क�ं अवमान 

कधी मागायास दान 

कधी लवली ना मान. 

मा�या द�र�ी मातीचा

मायदशेांतील िशळा.

झाल� वसधेच� घर. ु

िह�या गगनांत घमुे

मा�या मराठी मातीचा

िह�या प�ां�या बाह�तु
आ� �वातं�याची �ाही 

येथ� अहतंा �वली

लावा ललाटास िटळा 

भिव�याचे वरदान. 

�वण�िसहंासनापढुे

आहे समतेची �वाही. 

िह�या सगें जागतील

िवळा कोय�यां�यासाठी 

सदा कंगाला�या पाठी.

िह�या दा�र�यांत आहे्

येथ� फडकला झ�डा

अ�यायाची सलतानीु

आहे म�य�या दाराशीृ ू
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‘बलसागर भारत होवो, िव�ात शोभिन राहो' हे साने ग�ज�चे ु ु
गीत शालेय जीवनात ��येक मला�या ओठावर नाचत असते. ु
मातभमीसाठी आपले �ाण पणाला लावणार ेता�या टोपे, झाशीची ृ ू
राणी ल�मीबाई, �वातं�यलढयात बिलदान दणेार े �वातं�य ्
सैिनक या सवा�िवषयीची कत�तेची भावना �य� त करणारी गीते ृ
मराठी कव�नी िलिहली आहेत. भारताला �वातं�य िमळवन ू
द�ेयासाठी आझाद िहदं सेनेची �थापना करणार ेसभाषच�ं  बोस, ु
अिहसंा आिण �ेमा�या मागा�तन बलाढय इं�जी स�ेला ह�पार ्ू
करणार े महा�मा गांधी, भारतीय सिंवधानात समतेचे सवण�पान ु
िलिहणार ेडॉ. बाबासाहेब आबेंडकर, मातभमी�या �ेमाने �याकळ ृ ुू
होऊन 'सागरा �ाण तळमळला' हे गीत िलिहणार े �वातं�यवीर 
सावरकर, शेजार�या श�रा��ांनी केले�या आ�मणाला त�ड ू
द�ेयासाठी सा� या भारतीयांना साद घालणारा 'जय जवान जय 
िकसान'चा नारा दणेार े लालबहादरशा�ी, फलामलांत रमणार ेु ुू
शांतीदत जवाहरलाल नेह�, 'जनगणमन' आिण 'वदं ेमातरम ' या ्ू
रा��गीतांनी ��येक भारतीया�या मनात दशे�ेमाची आिण 
एका�मतेची भावना �जिवणार े कवी रव��नाथ टागोर आिण 
बिकमच�ं, आिण दशेासाठी �ाण�याग करणार े िकतीतरी 
अनामवीर यां�या �मरणानेही दशे�ेमाचे रोमांच उभे रहातात. 
मराठीत दशेभ� तीपर गीतांचा आिण �फत�गीतांचा फार मौ�यवान ू
ठेवा उपल�ध आहे. '�ांतीचा जयजयकार' ही कसमा�जांची ु ु
किवता महारा��ात�या �वातं�यवीरांची �ेरणा जागवणारी किवता 
होती. अशा काही �फत�गीतांचा एक सचं इथे स�ंिहत कर�यात ू
आला आहे. ही गाणी मराठी माणसा�या अि�मतेचा अमतठेवा ृ
आहेत. अशी अनेक गाणी मराठी माणसा�या मनात �जन बसली ू
आहेत. ही गाणी �हणजे करमणक�चे साधन नसन मराठी मनाचा ु ू
अिवभा�य भाग बनली आहेत.

॥ �फत� गीते ॥ू
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रा�� �हणजे केवळ भ�दशे नसतो. रा��ाला �वत:चा ू
�ेरणादायी इितहास असतो. परपंरा असतात. ग. िद. 
माडगळकरांनी �हट�या�माणे भारत हे �वातं�य, शांतता आिण ू
सयंमाची िशकवण दणेा� या �ेिषतांचे रा�� आहे. अशा या 
मातभमीचे पांग फेड�यासाठी आपणा सवा�ना वचनब� कर�याची ृ ू
�ेरणा दणेारी ही �फत�गीते आहेत.ू
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१. हा िहदं दशे माझा : आनंदराव टेकाडे           ६४५

॥ �फत� गीते ॥ू

२. माझी ज�मभमी : ना. वा. िटळक            ६४७ू
३. गे मायभमी: सरशे भट             ६४८ू ु
४. जयो�तते : िव. दा. सावरकर            ६४९ु
५. हे रा� � दवेतांचे : गािदमा            ६५०
६. बल-सागर भारत होवो : साने ग�जी           ६५१ु
७. हा दशे असा घडला : रॉय िकणीकर           ६५२
८. अिज�ंय भारत : योगे�र अ�यकंर           ६५५
९. गाउं �यांना आरती : यशवतं            ६५६
१०. �ांतीचा जयजयकार : कसमा�ज           ६५८ु ु
११. �वातं�याचे आ�ही िशपाई : साने ग�जी          ६६१ु

२२. ह�र आला हो : बा. भ. बोरकर            ६८०

१५. उ�गं आमची उ�र सीमा : वसतं बापट           ६६६ु ु

१७. सागरा �ाण तळमळला ! : िव. दा. सावरकर          ६६८

२४. डॉ. बाबासाहेबांना �णाम ! : िव. म. कलकण�          ६८३ु

१२. चढव गगनी िनशाण - बा. भ. बोरकर           ६६२ू

२१. �ांत त�हां कां पडे ? : माधव �यिलयन           ६७५ु ू

१४. िजकं िकंवा म� : ग. िद. माडगळकर           ६६५ू ू

१६. जय जवान जय िकसान : गािदमा           ६६७

२३. सभाषबाब : गगंाधर महांबर े            ६८२ू ू

२५. कोलंबसाचे गव�गीत : कसमा�ज           ६८४ु ु

१९. अनामवीरा : कसमा�ज             ६७२ु ु

१३. सदवै सैिनका, पढेच जायचे - वसतं बापट          ६६३ु

१८. आवाहन : िवदंा करदंीकर            ६७०

२०. बाळ चालला रणा : प�ा गोळे             ६७३
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आनंदराव क�णाजी टेकाडे ृ

रमवी िजथे िनकंजा । हा िहदंदशे माझा ॥ु

जगदीश ज�म घेई,

आनंदकंद ऐसा । हा िहदंदशे माझा ॥

होऊिन रािह किलजा । हा िहदंदशे माझा ॥

पदवीस थोर नेई,

घमवीित क�ित�वाजा । हा िहदंदशे माझा ॥ु

शीलास भषवीती ू

शक वामदवे �यागी,ु

१.हा �हद देश माझा 

स�यास ठाव दईे, 

दमयिंत, जानक� ती, 

चढवी �वधम�साजा । हा िहदंदशेा माझा ॥

व�ीस ठेिव �यायी ृ
स�यािस मािन राजा । हा िहदंदशे माझा ॥

नटली नटेश-िग�रजा । हा िहदंदशे माझा ॥

जनकािद राजयोगी,

िव�ास मोह घाली;
ऐशी मकंद-मरलीु ु ु

गगंा िहमाचलाची,
वसती िजथ� सदाची,
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�सविन ध�य होई,ू

पथराज िसहं िशवजी,ृ ु
�वातं�यवीर गाजी,
क�रती रणांत मौजा । हा िहदंदशे माझा ॥

ितलकािद जीव दहे�, 

मरती �वलोककाजा । हा िहदंदशे माझा ॥

जिग ं�यािवना कणीही ु
�मरणीय अ�य नाह� 
थोरांत थोर समजा । हा िहदंदशे माझा ॥

पजोिन �यास जीव� ू
वदंोिन �ेमभाव� 
जयनाद हािच गजा� । हा िहदंदशे माझा ॥

[ आनंदकंद : आनंदाचा उगम; काज : काम ]
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साम�य� नामी त�या ज�मभमी, तसे पािहले मी न कोठे तरी । ु ू

त कामधेन ! खरी क�पव�ली ! सदा लोभला लोक सारा तला, ू ू ु

�ेणी जयांची सदा मािझया गे, मना पजनी आप�या वाकवी । ू ु

साम�य� नामी त�या ज�मभमी, तसे पािहले मी न कोठे तरी । ु ू

सटी तला वाह�नी ध�य ! माते, अशी �पसपं �न त िन�तला ु ु ू ु

यांची यशे �या न�या सद गणांना मला अिप�ती, �येय ते गे जरी, ् ु

साम�य� नामी त�या ज�मभमी, तसे पािहले मी न कोठे तरी ।ु ू

झालो, तरी गे तषा म�मनाची कधीही कधीही न होणे कमीृ

माते ! महा�मे तझे, त�ववे�े, तझे शर यो�,े तझे स�कवी, ु ु ू ु

२. माझी ज�मभमीू

वारा त�या �पश�ने शद ध झाला, मला लाधला ! भा�य हे केवढे ! ु ु ्

ना. वा. िटळक

माते ! �वये दिेश जे अ�नपाणी, सधा बापडी कायशी �यापढे ! ु ु ु
त बाळगीशी मला �कंिध अकं� ! सखाची खरी हीच सीमा परी ! ू ु ु

या वैभवाला त�या पाह�नीया, मला �फित� न�याथ� होते जरी, ु ू ृ

साम�य� नामी त�या ज�मभमी, तसे पािहले मी न कोठे तरी ।ु ू

त�या महोदार सार�वता�या महासागरीचा जरी मीन मीु

आई ! ग��थान अतंी जगाचे तझे ! यात शकंा न काही जरी ु ु
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मी पायधळ घेतो जे�हा तझी जराशी, ु ु
माझी ललाटरषेा बनते �यागकाशी !

गे मायभ तझे मी फेडीन पांग सार;ेू ु

[ पांग फेडणे : इ�छा पण� करणे; ललाट : कपाळ ]ू

आणीन आरतीला हे सय�, च�ं, तार.ेू

जे�हा त�यामळे �ा ज�मास अथ� आला ! ु ु

श�दात सोड मा�या आता हळच पा�हा. ू

माझी त�या दधाने गेली िभजन वाणी !ु ूु

३. गे मायभमीू
सरशे भट ु

आई, त�यापढे मी आहे अजन ता�हा; ु ु ू

आई, त�यापढे ही माझी �यथा कशाला? ु ु

आई, तझी अशी मी गाईन रोज गाणी ु
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४. जयो�तते ु

रा��ाच� चैत�यमत� तं नीती सपंदांचीू ू

िव. दा. सावरकर 

जयो�तते । जयोऽ�तते ।ु ु
�ी मह�मंगले िशवा�पद ेशभद ेु
�वतं�ते भगवती �वामहम  यशोयतां वदं े।् ु

परवशते�या नभांत तंिच आकाशी होशी ू

�वतं�ते भगवती तंच जी िवलसतसे लालीू
तं सया�चे तेज उदिधच� गांभीय�िह  तंिच ू ू ू
�वतं�ते भगवती अ�यथा �हणन�तेची 

�वतं�ते भगवती योिगजन पर�� वदती
ज� ज� उ�म उदा� उ�नत मह�मधर त� त�ु

�वतं�ते भगवती �ीमती रा�ी तं �यांची ू

�वतं�ते भगवती चांदणी चमचम-लखलखशी

गालावर�या कसमी िकंवा कसमां�या गाली ु ु ु ु

मो�-मि� ही तझ�च �पे तलाच वेदांतीु ु ु

हे अधमर�रिंजते सजनपिजते �ी �वतं�तेु ू

�वतं�ते भगवती सव� तव सहकारी होती 

 

[ उदिध : सम�; परवशत : गलामिगरी; यत : जोडलेले; िशव : ु ु ु
मंगल, क�याणकारी ]

तजसािठ मरण त� जनन, तजवीण जनन त� मरण ु ु
तज सकल-चराचर-शरण चराचर-शरणु
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येथेच मेळ झाला, साम�य� सयंमाचा

िशर उंच उंच �हावे, िहमवतं पव�ताचे
आ-च�ंसय� नांदो, �वातं�य भारताचे ॥१॥ू

येथे नसो िनराशा, थोडया पराभवाने

कत��यद� भमी, सीतारघ�माचीू ू

५. हे रा� � देवतांचे 

आ-च�ंसय� नांदो, �वातं�य भारताचे ॥ध०॥ृू

पाथा�स बोध केला, येथेच माधवाने

रामायणे घडावी, येथे परा�माची

हे रा� � दवेतांचे, हे रा� � �ेिषतांचे

हा दशे �त�य �याला, गीतास�य अमताचेृ
आ-च�ंसय� नांदो, �वातं�य भारताचे ॥२॥ू

येथेच ज�म झाला, िसद धाथ� गौतमाचा्
हे �े� प�यदायी, भगवान तथागताचे्ु

ग. िद. माडगळकर ू

आ-च�ंसय� नांदो, �वातं�य भारताचे ॥३॥ू

येथे िशव-�तापी, नरिसहं यो�यतेचे

येथे परपंरांचा स�मान िन�य आहे

स�याथ� झजं �यावी, या जाग�या �थेचेु

आ-च�ंसय� नांदो, �वातं�य भारताचे ॥५॥ू

हे रा� � िव�माचे, हे रा� � शांततेचे

जनशासनातळ�चा पायाच ’स�य’ आहे

आ-च�ंसय� नांदो, �वातं�य भारताचे ॥४॥ू

[ आ-च�ंसय� : च�ं -सय� आहेत तोपय�त, शा�त; �ेिषत : ई�राचा ू ू
दत, धम�पदशेक; �त�य : दध ]ू ू

येथे सदा िननादो, जयगीत जागताचेृ
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जगतास शांती दईेल, तो सो�याचा िदन येवो ।।

हे कंकण क�र बांिधयले, जनसेवे जीवन िदधले ।। 

ही माय थोर होईल, वैभवे िद�य शोभेल

वैभवी दशे चढवीन, �वातं�य �यास अिप�न
हा ितिमर घोर सहं�रन, या बधं  सहा�याला हो ।। ु

हातांत हात घेऊन, �दयास �दय जोडनू

दशेाथ� �ाण हे उरले, मी िस� मरायाला हो ।। 

बल-सागर भारत होवो, िव�ात शोभिन राहो ।।ु

ऐ�याचा मं� जपन, या काय� करायाला हो ।।ू

िव�ास परा�म दाव, ही माय िनजपदा लाहो ।। ू

हे जीवन ना त�र �यथ�, भा�यसय� तळपत राहो ।। ू

[ कंकण क�र बांिधयेले : अगंीकत �येयाचा अिभमान ]ृ

६. बल-सागर भारत होवो

 

या उठा क� हो शथ�, सपंाद िद�य प�षाथ�ुु

साने ग�जीु

क�र िद�य पताका घेऊ, ि�य भारत-गीते गाऊ 
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रॉय िकणीकर 

ता�या टोपे 

७.  हा देश असा घडला 

ता�या टोपेची तलवार 

झाशीची राणी

शपथ घालते �तापगडची ! 

तराजतले त�त फोडते ू

छ�पती िशवाजी 
छ�पत�ची आली �वारी
छ� धरा हो ढाळा चवरी ! 

एक िशवाजी, एकच उरले ! 

सभाषबाब ु ू

स�ावनची �ांितगीते ! 

राणी ल�मी ही झाशीची 

िकतीक राजे आले, गेले 

शभंर मा�िन मोजा एक 
घात करी जो मायभिमचा ू
लाख वगळिन मोजा एक ु
सभाष नेता दसलाखांचा ु

गाते झाशीची समशेर 

कराबणीवर �ांती�या �वाला ! 
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जवाहरलाल नेह� 
जवाहरांचे रमते किवमन 

आबेंडकर 

महान जीवन गांधीज�चे 

भारतमाता अमची आई ! ु

इव�या इव�या फलांमलांत ु ु

नेता �यासिच �हणती जगात ! 

राज घाट हे �यागतीथ� !
स�य, अिहसंा अन  शांतीचे ्

दादाभाई नौरोजी 

कंठमणी मा�या दशेाचा !

महा�माजी 

ऐका असतील �यांना कान 

िजिंकतसे तो िव�द ध जनमन्

िशवािशवीला घाला गोळी

िटळक िटळा शोभे भा�याचा 

दादा, दादा, दादाभाई

ध� नका खोटा अिभमान ! 

आबेंडकरांची आरोळी 

कलदीपक हा ल� कळांचा ु ु
महाप�ष हा यगायगांचा ! ु ु ु

िटळक 

अवतरले दसर ेिसद धाथ� !्ु

दशेासाठी दहे ठेिवती 
दऊेळ घडते �यां�यावरती ! 
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एकच किवता पाठ करा र े

रव��नाथ टागोर 

टाटा 

िकमया क�रती हजार हात ! 
लोखंडाची बघा क�बडी 
घािलतसे सो�याची अडंी ! 

बिंकमच�ं 

भारत गातो गाणे लाल

अमर िचरतंन सहा अ�र े
व ंद ेमा त र म  !्

टाटां�या टाटानगरीत 

बिंकमबाबचंा बगंाल ू

रव��राणा कवी कव�चा

जनगणमन अिधनायक जय हे
भारत भा�यिवधाता आहे ! 

गाणे �यांचे िलहा िन वाचा 
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योगे�र अ�यकंर 
८. अ�ज�य भारत 

अिज�ंय भारत, अिज�ंय जनता 
ललकारत सार,े �वज िवजयाचा उंच धरा रे

मातीमध�या कणांकणांतन �वातं�याचे घमते गायन ु ु
�गतीचे र ेपाऊल पढले सघंटनेचा मं� जपा रेु

भा�यवान ते जवान सगळे हासत खेळत रणी झजंले ु
�वातं�या�तव मरण िजकंले मान राखला मातभमीचा र ेृ ू

इितहासा�या पानोपानी बिलदानाची घमती गाणी ु
धनदौलत र ेदऊे उधळन परा�माचे गीत गाऊया रेू
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आिण सौभ�ापरी दतेात जे आ�माह�ती
गाउं �यानां आरती. ५

क�दला अधंार माग� खांचखडडे मातले ्ं
त�करांनी वेिढले,

गाउं �यांना आरती. २

�वाथ�हेतला िदला स�ेंप �यांनी जीिवत� ू
तो पराथ� पाहती, 
आ�िव�तारांत �यां�या दशेही सामावती 
गाउं �यांना आरती. ३

दा�यमि� त �येय हो, ु
आिण माक� डेयसे जे िजकंती काळा�ती,
गाउं �यांना आरती. ४

रा��च�ो�दारण� कणा�परी �यांना मती ृ

दहे जावो, दहे राहो, नािह ं�यांना तत ि�ती्
लोकसेवा द ेरती,

दशे �यांचा दवे, �यांचे दा�य �यांचा धम� हो 

स�ंमी �या जाहले, क�णापरी जे सारथी ृ

९. गाउ �यांना आरती ं

ज�मले या भारत�. 

गाउं �यांना आरती. १

यशवतं 

सगंरी वीरा�णी जे धैय�मे� सकंट�
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�ाळनी �यांची मन�, ु

या िवचार� म�मना 

गा तयांची आरती. ७

कोिटदीप�योितशा �यां�या कती, �यां�या �मती ृ ृ

जाह�या  िदड मढ लोकां अिप�ती जे लोचन� ् ू

गाउं �यांना आरती. ६

बोिधत� क� एवढी होवो तरी ते स�कती ृ

[ अ�णी : नेता, म�य; �ालणे : धणे, ि�ती : िफक�र; क�दणे : ु ु
भ�न जाणे; त�कर : चोर; िदङ मढ : आ�य�चिकत; सगंर : य�; ् ु ु
सौभ� : सभ�ा प� अिभम�य; माक� डेय : एक ऋषी. शकं रा�या ु ु ु
िपडंीला िवळखा घालन यमदतांना परतावन लावणारा ऋषी  ]ू ूू

नेटक�  कांह� घडेना, काय हेत जीवना ू
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पोलादाची काय तमा मरणा�या दारात ?

बलशाली मरणाह�न आहे अमचा अिभमान ु

अहो हे कसले कारागार ?

कसमा�ज ु ु

अन  व�ांचे छातावरती �या झेलन �हार ! ् ू
गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार 

खळखळ �ा या अदय शखं ला हातापायांत ृू

गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार !

सहंारक काली, तज दतेी बळीच आ�हानु

१०. �ांतीचा जयजयकार 

�� भक पोटात घाल �ा खशाल थैमानु ू ू ु

तिडताघाते कोसळेल का तारांचा सभंार ?

सपा�नो उ�ाम, आवळा कसिनया पाशू

गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार!

(अ�न�याग क�न म�य�या दारात पाऊल टाकताना ृ ू
राजब�ंां�या ओठावर असलेच गाणे �फरले नसेल काय?)ु

िपचेल मनगट परी उराितल अभगं  आवेश 

कधीही तारांचा सभंार ?

करतड �ा आतडी क� �ा र� ताचे पानु ू

म�यजंय आ�ही! आ�हांला कसले कारागार ?ृ ु
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होउिनया बेहोष धावलो �येयपथावरती

नाचिवता �वज तझा गतंले शखंलेत हातु ु ृ
त�या यशाचे पवाड गाता ग�यात ये तातु

ब� करांनी अखेरचा तज क�रती �िणपात ु

पदोपदी पस�न िनखार ेआप�याच हाती ु

किध न थांबलो िव�ांती�तव, पािहले न मागे 

एकच तारा समोर आिणक पायतळी अगंार 

गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार!

�ासांनो, जा वायसगें ओलांडिन िभतंू ु
अन  आईला कळवा अम�या �दयाितल खंत ् ु

त�या मि�चे एकच होते वेड परी अिनवार ु ु
तयांना वेड परी अिनवार
गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार!

बांध न शकले �ीतीचे वा क�त�चे धागेू

सांगा वेडी तझी मले ही या अधंारातु ु

होता पायतळी अगंार

चरणांचे तव पजन केले �हणिन ग�हेगारू ु ु
दतेा जीवन-अ�य� तला ठरलो वेडेपीरु
दिेशल ना पण त�या कशीचा वेडयांना आधार ्ु ु
आई, वेडयांना आधार्
गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार!
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कशास आई, िभजिविस डोळे, उजळ तझे भाल ु
रा�ी�या गभा�त उ�ाचा असे उषःकाल

गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार!

[ अ�य� : पजा, स�मान, तिडत : वीज; तांत : आतडयाची तार; ्ू
�िणपात : नम�कार; सभं ार : समदाय ]ु

नाचत गज�त टाक बळ��या ग�यांवरी फास 

शरीरांचा कर सखेनैव या सखनैव सहंारु ु

र� तमांस लट�यास िगधाडे येउ दते �रु ू

सरणावरती आज आमची पेटतात �ेतेु

लोहद�ड तव पायांमधले खळखळा तटणारु

मरणा, सखनैव सहंारु

पहा मोकळे केले आता �यासाठी ऊर

उठितल �या �वालांतन भावी �ांतीचे नेतेू

आई, खळाखळा तटणारु

आता कर ॐकारा, तांडव िगळावया घास 

गजा� जयजयकार �ांितचा गजा� जयजयकार!  
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११. �वातं�याचे आ�ही �शपाई 

क� हाल हे अमचे भाई, सखव ि�यतम भारतमाई ।।१।। ु ु ू

जोर आमचा कणी न साही, सखव ि�यतम भारतमाई ।।४।।ु ु ु ू

साने ग�जी ु

समानतेची, �वतं�तेची 

धैया�ची ती अभगं ढाल 

क� सवा�ची दाणादाण

परक� अथवा �वक�य झाला 

जाचकाच ग�रबांना नरव ु ू
झोपडयांतनी मोदा फलव् ु ू
म� तयांना क� लवलाही, सखव ि�यतम भारतमाई ।।६।।ु ु ू

जलम आ�हा अस� झालाु ू
जलम जाळ ठायी ठायी, सखव ि�यतम भारतमाई ।।५।।ु ू ू ु ू

�यागाची ती व�े लाल 

दशेभ��चा सिद�य सोमु

िन�यदडंा करात राही, सखव ि�यतम भारतमाई ।।२।। ु ू

पताकेवरी िच�हे साची 

िवरोध आ�हा करील कोण?

�वातं�याचे आ�ही िशपाई, सखव ि�यतम भारतमाई ।।ध.।। ु ू ृ

िपऊिन क� �ाणांचा होम

िद�य पताका फडकत जाई, सखव ि�यतम भारतमाई ।।३।। ु ू



662 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

िवराटश�� आ�ही मानव, वाण अमचे दिलतो�ारण ु

१२. चढव गगनी िनशाण ू
बा. भ. बोरकर 

कोिट मखांनी गज� जय जय �वतं� िहदं�थानु ू ु

िनशाण अमचे मनःशांतीचे, समतेचे अन िव�शांतीचे ्ु
�वि�तिच�ह हे यगायगांचे ऋिषमखतेजमहानु ु ु

चढव गगनी िनशाण, आमचे चढव गगनी िनशाण ू ु ू

मठ न सोड जरी सटला कर, गाऊ फासही जरी आवळला तर ु ू ु
ठेव िनभ�य ताठ मान, ही झाले जरी िशरकाणू

साह� श�ा�ांचा पाऊस, आ�ही ��हादाचे वारस 
स�य िवदारक आण भवर दभगं नी पाषाणू ू ूु

मनव बळीचा िक�रट उ�ट ठेवनी पाद�ाणू ू

नामे �या�या म�यजंय हे चढव वरती िनशाणृ ु ू
िहमालयासम अमचा नेता, अजातश� आ�मिवजेता ु ू

 

[ ऋिषमख : �स�न मख; ��हाद : िहर�यकिशपचा प�. िव�णने ु ु ू ु ू
नरिसहंाचा अवतार घेऊन ��हादाचे र�ण केले होते. बिळ : 
िव�णने वामनाचा अवतार धारण क�न बळीराजाकडन �वग�, ू ू
प�वी व पाताळ या ित�ही लोकाचे दान घेतले होते. ]ृ
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१३. सदैव सैिनका, पढेच जायचे ु

सदवै सैिनका, पढेच जायचेु

सदा त�यापढे, उभी असे िनशा ु ु
सदवै काजळी, िदसाय�या िदशा 
मधन मेघ हे, नभास �ासती ू

वसतं बापट 

मधेच या िवजा, भयाण हासती 
दहा िदशांतनी, तफान �हायचे ु ु

न मागती तवा, कधी िफरायचे ु ु

सदवै सैिनका, पढेच जायचेु

�लोभने तला, न लोभ दािवतीु

न मोह भासतो, गजांत वैभवी 

िवशीण� व� हो, िवदीण� पावले

न द�ैयही तझे, कधी सरायचे ु
सदवै सैिनका, पढेच जायचेु

वसतं वा शरद, तला न ती ि�तीु

न मोहबधं ने, पदास बांिधती 

नभांत सय� वा, असो िनशापती !ू

न लोचना तवा, सखे िमटायचेु ु
तरी न पाय हे, कधी िवसावले !

िवरोध �ोध वा, तला न थांबवी ु
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फलाफलांवरी, सवण� शोभ देु ु ु ु
जगास शांतता, सहा�य लाभ देु ु
न पाय तोवरी, तझे ठरायचेु

खगांसवे जगा, सखात गाउ देु

[ ि�ित : िफक�र, िवशीण� : जीण�, िवदीण� : भ�न ]

नभात सैिनका, �भात येउ दे
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िजकं िकंवा म�ू

लढतील मिहला, लढतील बालक 

हानी होवो िकतीिह भयकंर
िपढया िपढया हे चालो सगं र् ्

भई न दऊे एक तसभरु ू
म� प�हा अवत� ।।३।। ु

अतंी िवजयी ठ� ।।४।। 

झाशीवा�या रणराणीचा 
दशे आमचा िशवरायाचा ु

श�ा�ांना श�च उ�र 

शथ� लढयाची क� ।।१।। ्

शीर तळहाती ध� ।।२।।

१४. �जक �कवा म� ू
ग. िद. माडगळकर ू

माणसक��या श�सगें य� आमचे स�ु ु ु ु ु
िजकं िकंवा म� ।।ध.।। ृू

लढती सैिनक, लढ नाग�रक ू
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छातीची क�नी ढाल, लाल या सिंगनीस िभडवू

हा धवलिगरी हा नंगा, हा ि�शळ कांचनगगं ाू

परच� येतसे ज��हा, चौदांची एकच िज�हा

रा��ाचा �ढ िनधा�र, क� �ाणपणे �ितकार 

धावन ितथेही जाऊ, �वातं�य-मं� हा गाऊू
अ�याय घडो शेजारी, क� दिनये�या बाजारीु

ज�र हजार अम�या जाती, सकंटाम�ये िवरघळती ु

पर�यांचा येता ह�ला, ��येक घर बने िक�ला 

ज�र झडं पडं श�ंची आली, िखंड िखंड लढवु ु ू ू

१५. उ�ंग आमची उ�र सीमा ु ु
वसतं बापट 

उ�गं आमची उ�र सीमा इंच इंच लढवु ु ू
अिभमान ध�, बिलदान क�, �वज उंच उंच चढव ू

हे कोिट कोिट भजदडं, होतील इथे �वजदडंु

बलवतं उभा िहमवतं, क�र हैवानाचा अतं

मग प�, पथं ज�र ल� आमचे, सागरात बडवु ु ू

�ा नसानसांितल र�, जाळीन आसरी त�तु
आ�ही न कणाचे दास, नवा इितहास प�हा घडवु ु ू

[ पडं : दांडगाई करणार;े सगंीन : बदं क��या अ�भागी लावलेले ु ु
स� यासारखे ह�यार. ]ु
 

�वातं�य, बधं ता, समता यांचा घोष सदा घमवु ु ू
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िकसान होऊनी कसा, भिम स�य �यामलाू

आप�या �मे क�, �स�न दिे व अ�नदाु

१६. जय जवान जय िकसान 

एक सर, एक ताल, एक गाऊ िवजयगान !ू

गािदमा 

जय जवान, जय िकसान !!

अिखल दशे पािठशी, ‘जवान’ �हा रणी चला

यौवनास यो�य र,े शौय� आिण �वािभमान
जय जवान ॥१॥

श� िम� जाणनी, सावधान सव�दाु ु

उ�या जगात आपली, सदवै उंच ताठ मान !ु
जय जवान ॥२॥

अिज�ंय सै�य आमचे, गाजवी परा�माु
भिमदास दाखवी, िनिम�तीत िव�माू
�वतं� िहदं दशे हा, �वतं� िसधं  आसमान ।ु
जय जवान ॥३॥
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जगद नभवयोग� बननी, मी,् ु ु

हा �यथ� भार िव�ेचा. 

गभंीर �वदाकितं बघनी, मीृ ु

नव कसमयता �या सलता, र,ेु ु ु ु

फलबाग मला, हाय ! पारखा झाला !ु

ही फसगत झाली तैशी ।
भिवरह कसा सतत साह� ंयापढती, ू ु

क�, ितने सगधं ा �याव� !ु
ज�र उ�रण� �यय न ित�या हो साचा, 

गणसमन� मी व�िचयली या भाव�, ु ु

सागरा, �ाण तळमळला ।।१।।

शक पजं�र ंवा हरीण िशरावा पाशी, ु

तव अिधक श� ती ऊ�रणी मी, 

ती आ�व�-व�सलता, र,े ृ

दशिदशा तमोमय होती, 

सागरा, �ाण तळमळला ।।२।।

तो बाल गलाबिह आतां, र,े ु

िव�सल� या तव वचन�, मी, 

‘येईन �वर’�  कथिन सोिडल� ितजला, ु

१७. सागरा �ाण तळमळला ! 

तद  जननी�द  िवरहशिंकतिच झाल�, प�र तवां वचन ितज िदधल�,् ् ु

िव. दा. सावरकर 

ने मजसी ने परत मातभमीला, सागरा �ाण तळमळला ।।ध.।। ृ ृू
भमाते�या चरणतला तं धता, मी िन�य पािहला होता; ू ू ू
मज वदलासी अ�य दिेश चल जाऊ; सि�ची िविवधता पाह�.ृ

‘माग�� �वये मीच पि� वाहीन. �व�रत या परत आणीन!’ृ
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िभऊिन कां आ�ंलभमीत�, ू

बह� िजवलग गमते िच�ा, र,े
तज स�र�पते, जी स�रता र,े ु

या फेनिमष� हसंिस, िनद�या, कैसा, 

�व�वािम�वा सां�त जी िमरवीते, 

निभ ंन��� बह�त, एक प�र �यारा 
मज भरतभिमचा तारा. ू
�ासाद इथ� भ�य; परी मज भारी
झ�पडी आईची �यारी. 
ितजवीण नको रा�य, मज ि�य साचा-
वनवास ित�या जरी वनीचा. 
भलिवण� �यथ� ह� आता, र,े ु

ति�रहाची शपथ घालतो तजलाु

कां वचन भिं गसी ऐसा? 

सागरा, �ाण तळमळला ।।३।।

अबला न मािझ ही माता, र,े
ज�र आ�ंलभिम भयभीता, र,े ू

[ अग�ती : महाभारतातला सम��ाशन क�न कालकेयाला ठार ु
मा�न दवेांना म� त करणारा ऋषी; आ�व�व�सलता : बाबाराव ु ृ
सावरकर यांचेसाठी िदलेली उपमा; बालगलाब : लहान भाऊ ु
‘बाळ’ सावरकर यांचेसाठी योजलेली उपमा; नवकसमयता : ु ु ु
घरातील प�नी, विहनी, बिहणी या ि�यांसाठी योजलेला श�द; 
पाश : जाळे; िववासनं : ह�पारी; फलबाग : भगरचे घर; स�रतती ु ू
: सम�; शक : पोपट ]ु ु

मज िववासना ते नेसी? 
म�मातेला अबल �हणिन फसवीसी? ु

जो आचंमनी एक �णी तज �याला, ु
किथल ह� अगि�तस आतां, र,े 

सागरा, �ाण तळमळला ।।४।।
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रगं घेउनी �रपर� ताचा ,ु

�वातं�याचा, स�दमा�चा, मानवतेचा र.े 

िनशाण �वातं�याच� चढवा;

िवरोध लाथेखाल� तडवा;ु

इितहास िलहा भिवत�याचा, 

तोफां�या ठे�यावर साचा 

कत�त अपले िन�य वाचा;ृ ु
आिणक ठेचा परवशतेचा नाग िवषारी र.े 

�ाण पणा लाविनयां लढवा;ु

किळकाळाला हाणिन ठोकर, मरणच मारा र.े ु

�लयकाळचा नाचाच नाचा;

टांक आप�या �या भा�याचा,ु

नवयवकांनो, सघं टनेची तरवार कर� �या र.े ु

िशवरायाची �म�नी मत�ू

कराच परमे�छेची पत�;ु

ओलांडिनयां सागर साती ु
�वातं�याच� िगळते मोत�;
मगर धरा ती; पकडा हात�;

१८.  आवाहन 
िवदंा करदंीकर 

�या मगरी�या पाडा दाढा, उदर िवदारा र.े 

जगांत पसरा भारत��त�;

गतकालांतिन घेउिन �फत� भिव�य उजळा र.े ु ू
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पचं�ाणा क�िन समप�ण 

बोला हरहर, िजकंा सगंर, िवजय पकरा र.े ु
िवजय ितचा तर िवजयी त� रण;
�ांतीला जा �ा आमं�ण; 
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१९. अनामवीरा 

�तंभ ितथे ना कणी बांधला, पेटली ना वात ु

धगधगता समरा�या �वाला या दशेासाठी 
जळावया�तव ससंारातन उठोिनया जाशी ू

कसमा�ज ु ु

अनामवीरा, िजथे जाहला तझा जीवनांतु

मकपणाने तमी लोपती स�ंये�या रषेाू

 

मरणाम�ये िवलीन होसी, ना भय ना आशा 

जनभ��चे त�यावरी नच उधाणले भाव ु

जरी न गातील भाट डफावर तझे यशोगान ु
सफल जाहले तझेच हे र ेतझे बिलदानु ु

�रयासतीवर नसे न�दले कणी तझे नाव ु ु

�णाम माझा पिहला तजला म�यजंय वीरा. ु ृ ु

[ भाट : �तितपाठक; �रयासत : दशे  ]ु

काळोखातनी िवजयाचा हे पहाटचा तारा ू
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शांती उ�ा�या जगाची. 

मीही महारा�� क�या 

मखावाटे काढणार,ु

धम� जाणते िवरांचा. 

मीच लावनी ठेिवली ु
त�या तलवारीस धार. ु

अशभाची सावलीही ु
नाही पडणार येथे
अर ेमीही सांगते ना
जीजा ल�मीशी नाते. 

खां�ावरी या िवसावे 

नाही थ�बही दःखाचा, ु

२०. बाळ चालला रणा 

नाही एकही ह�दंका

बाळ, चाललासे रणा 

प�ा गोळे 

�हणिनया मा�या डोळा ू

याच िव�मी बाह�नंी 

घरा बांिधते तोरण, 

तज क�रते औ�ण.ु
पचं�ाणां�या �योत�नी 

�वतं�ता राखायची, 
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श�� दईेल भवानी,
त�या श�ांना, अ�ांना ु

िशवरायांचे �व�प
आठवावे रणांगणी.

ध�य करी माझी कस ू
येई िवजयी होऊन,

दधभात भरवीन.ू
प�हा मािझया हाताने ु
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आ�मश�ी मेळवा,ु

अतंरी मारा बडया;्ु

िहदंभ वीर�स जी वैभवाला पावली ू ू

िहदंप�ांनो, �वतःला लेिखतां कां बापडे ?ुु

सपंली पव��हांची रा�, झाल� तांबड�. ४ू

�ानगगंा वाहते पव�कडे, घाला उडया,्ू

िझगंनी डोलं नका;ु ू
ल� �ा च�ह�कडे, �ा कालवैिश�याकडे ! २ 

ओज पव�चे  न तेथे तीथ� त� आतां सडे. ३ू ं

�ांत त�हां कां पडे ? ॥� ॥ु ु

�ांत त�हां कां पडे ?ु

ध�यता �ाया कशीला अगं झाडा, �हा खडे ! १ु

जीण� �या कैव�यकंडी घाण दखेा माजली,ु

मोकळी ही खा हवा, चैत�य अगं� खेळवा,

वािघणीच� दध �यालां, वाघब�चे फांकडे.ू

डंबतां कां �या जल� ?ु

कां अतां खालावली ?

पव�जांची थोरवी लाभे प�हां बोलन का ?ू ु ू

२१. �ांत त�हां कां पडे ? ु
माधव जिलयन ू

मंिडती जे फ� त डोक�  तेच गोटे कोरडे ! ५ ु
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दावनी �या लायक�;ु

�ा�ण�वाची बढाई लाज ही वेदास हो !

�े�ता ज�म�च का ये ? जाितदपा�ला �यजा,
िहदंतेला या भजा,ु
नेमका कां भेद भासे ? सा�य सार � कां दडे ?६

षि�पचें दास हो ! ू
लोकसेवा, स�यश�द� ह� कराया �हा सडे. ७ु

कम�योग� एक �हा र,े नायक� वा पायक� 

खानदान�तील नादाना, कर� घे फावड�. ८

जो करी कत��य, घामेजिन खाई भाकरी ू
ध�य �याची चाकरी !

एक र� ताचेच आह� सा� दईे आतंड�. १०

एकनाथाची कशी आ�हांस होई िव�मतीृ
जो दया मानी �मती,ृ
जो कडे घे अ�ंयजाच� पोर ता�ह� श�बड� ! ११

कम�जा िस�दी ! न गीतावा�य ह� खोट� पडे. ९

लेखणी, बदं क �या वा तागडी वा नांगर ू

उ�नित �वातं�यजा ! 
राजक� वा गावक�- सार� झगारा जोखड� ! १२ ु

सकंराची बडंखोरीची उभारा या �वजा !

िहदंवी �हा चाकर;
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भारता�या राउळ� ब�ीस कोटी दवेता 
जाग�या, या पावतां 

क�ती ते ख�त होती,  पोळ साई-जोगडे. १५ 

‘बत  िशकन ’ �हा ! ‘ब�फरोशी’ कासया बाला�ही?् ्ु ु

 पोट जाळायास द�ेहार ेपजारी माजवी,ु
ई�राला लाजवी, 

म�य दी�ा काय ती?ु

मि� तसगें �वग� लाभे- कोण पाही वांकड� ? १३ ु

चड �या अन  चेतवा ह� �ढ धमा�च� मढ� ! १४ ्ू

काय िभ�ेची �ित�ा ? चैन चाले आयती,

उ�नतीची घे हमी;

सोडवा �े�� लढनी रा�यस�ेचे लढे. १८ु

मािनती वेडयास साध �वाथ�साध भाबडे. १६ु ु

�ा�ता दावा त�ही,ु

आचरा शांित�मा, िनंदोत ते जे िनंदती,

ही अिहसंा �ेमनीती वाटतां नामद�मी ु

वैरबाधा खास िद�य �ेममं�ान� झडे. १७ 

जो अिहदंी �याजला ठेवा दरी, चारा खडे. १९ु

�ि� रा��ाची हवी �वाथा�तही जी नेहमी 

सयंमीला न ि�ती. 

भ� त �हा स�या�ही!
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अधं ऐशाराम कां?

कायदा पाळा गतीचा, काळ माग� लागला. 

शौय� ह� दावाल का िक�ले िमशांचे आकडे ? २४

बधंला हाणावयाला प�क�नी दा�यहीु

हांकनी िध�का�नी �ा �यास सैतानाकडे ! २१ु

तो असो जैचदं वा राघो भरारी वा कणीु

बधंलाही गांजनी जो श�गेह� मोकली ु ु ु

ना गणा �याची �ित�ा, त� िवषारी रोपड� ! २२

तो �वरा�याचा खनी !ु

इि�छतां �वातं�य, �ा �वातं�य ह� अ�यासही,

श� आणावा गह�.ु ृ

कां न कोणा आस ही ?

�वािमकाय� जीव द,े 
‘जो बच�गे तो लढ�गे’ ! शर द�ाजी वद,ेू

दोष हा रा���न  अ�ापीिह दशे ाला नडे. २० 

मळ सा�ात  तो कली !्ू

कां गलामांचे त�हां स�तान होण� आवड� ? २३ु ु ु

काळ रा��ां�या चढाओढ�त लोटी खामखा, 

�वग� िजकंा वा मही ! ऐका रण�चे चौघडे. २५ 

थांबला तो सपंला !
आव�याला शि� त येई आिण र�ता सांपडे. २६
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एर�ह� माफ� करा. 

िच� माझ� भाबड�. २८

िहदंप�ांनो, िहताचे त� त�ही हात� धरा ु ु

मोकळीक��या मद � उ�कषा� तेथ� बागडे ! २७ु

श�द माझे बोबडे अन  �ान माझ� तोकड� ्

[ कैव�यकंड : मो� - म� ती िमळावी �हणन �नान कर�यासाठी ु ु ू
पिव� मानले जाणार ेपा�याचे कंड; मंडती : खरडप�ी-हजामत ु ु
करणे; जाितदप� : जातीचा अहकंार; षि�प : काम�ोधािद सहा ु
िवकार; जयचदं  राघो भरारी : इितहासातले ग�ार प�ष. जयंदाने ु
प�वीराज चौहानाशी ग�ारी केली; राघोबादाने माधवराव ृ
पेश�यांशी ग�ारी केली. ]

तेथ स�दया�सव�;
जा िगरी�या पैल जा ! समि�द नांद ेवैभव� ृ
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बा. भ. बोरकर 

ह�र आला हो, ह�र आला हो

सगळा पकं गळाला हो 

२२. ह�र आला हो 

भ�ंयांघर� ह�र आला हो
ह�रजन झालो सवा�था�नी 

झाडा र�ते, झाडा अगंण

सौभा�याची आज िदवाळी 

दसरा समजिन िदवस आजचा ु

घरधिनण�नो घेउिन बाळां
लावा कंकमिटळक कपाळांु ु

रगंी फगडी घाला हो ु

�हाउिन या हो, लावा चदं न

आनंदाने पाळा हो 

या, पोरांनो धमाल उडवा
टाळ ढोलक� मदगं बडवाृ

छळ िगिळला तो येई फळाला

चोखोबांना घेउिन नाचे 

ह�रनामाचा लेिजम खेळत 

बळ चढले गळ�या गा�ांला

�वर िभडवा आभाळा हो 

भागवतांचा मेळा हो
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चला क�ं दिहकाला हो 

उजिळत सदन� उजिळत गगने 

पडती आनंदा� �यांचेू
पायपोस पसरा �दयांचे

या ह�रला ओवाळा हो.

��वळ�या नयना �ाणांनी

�याव�नी ह�र आण या घरीू

गाउिन ओ�या गाउिन गाणी
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ि�िटशांशी दयाया झजं असामा�य तझे धैय� ु ु

ते�हा होई तझी साथ �ाण लाविनया पणा ु ू

त आझाद िहदं सेना �थािपयलेली न�याने ू

पढे नैसिग�क सरा�याची वाढे �या�ीु ु

त�या िभ�न मतांमळे घडे नवा इितहास ु ु

‘�ा हो र� त, �या �वातं�या’ यांचा िदलासा िव�ास 

२३.  सभाषबाब ु ू
गगंाधर महा�बर े 

�वातं�या�या स�ंामात ध�यबाब त सभाषू ू ु
त�या च�र�ाला आहे एक सोनेरी सवास ु ु

योग, अ�या�म, ई�री सा�ा�काराची ही ओढ
शोध ग�चा �यावया बालमन घेई वेड ु
उ�च िश�णानंतर घेशी �वातं�याचा �यास 

�ांितकारकांचा जे�हा चढे जोर आदंोलना 

कधी एकांती राह�नी तझे चाले दशेकाय� ु

िझयाउददीन होऊनी केला काबल �वास ू

मायभमीचा म� तता होते एक �व�न मनीू ु
साकाराया ते पािठशी िहटलर, मसोिलनीु
होती दर��ी, �यास, योजक�व सोबतीस ू

सरसेनापतीपद �वीकारले त मानाने ू

यद धरगं पालटला झाली �व�नांची समा�ी ु ्

 
�� लागे कतांताची उंबरा�या या फलास ृ ु
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आमचे �णाम बाबांना ! ु

बधंचंी �हणनी पावले ू ु
चालली करीत गज�ना -
‘भीमराव, �या नजराणा’

२४. ड ा ॅ. बाबासाहेबांना �णाम !

आमचे �णाम बाबांना ु
�या थोर प�य चरणांना !ू

दिलतांचे झाले वाली
ितिमरात �योत लािवली 
ग�रबांस जाग आिणली 
िदली एक नवी �ेरणा 
आमचे �णाम बाबांना !ु

िशकिवली न�याने समता 
‘चवदार तळयाची कथा’ 
हे ‘जीवन’ सवा�क�रता -

िव. म. कलकण�ु

अ�याय दर सारा र ेू

सांगती मं� दबळयांना ु
आमचे �णाम बाबांना !ु

�हा जागे, मोठे �हा र े

तळमळीची ही घोषणा 
आमचे �णाम बाबांना !ु

ते िशकले, मोठे झाले 
ते िशकवायाते झटले 

बिंद�त ठोठवा दार े
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नािवका ना कठली िभतीु
आिण, तट द ेअखंड उ�का वषा�वात अ�नी ु ू

आिण तयांची ही अिधराणी दभगं धरणीला ु
करायला पाजळ द ेपलीता ।ू

क� �वगा�तन कोसळलेला, सड समाधान ु ु

फट द ेनभ मा�यावरतीु ू

करी हे तांडव थैमान ।

पद�यता, तव िभषण नत�न असेच चाल द ेु ू

दड �ा पाताळी सिवताु

सहकाया�नो का िह खंत, ज�म खलाशाचा 

न��ापरी असीम नभाम�ये सचंरावे

िमळाया �म� सैतान

िदशांचे आ�हांला धाम

जमवनी मेळा वेताळांचा या दया�वरती ु

झजं�या अखंड स�ं ामु

ढळ द ेिदशाकोन सार े।ू
िवराट वादळ हेलकाउ द ेपव�त पा�याचे 

ता�सरा �ाशन मात द ेद�ैय नभामधलेु ू ु

कसमा�ज   ु ु

हजार िज�हा त�या गज� द े�ित�विनने �या ु ु
सम�ा, डळमळ द ेतार े।ु ू

२५. कोलंबसाचे गवगीत �
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िनिम�तो नव ि�ितजे पढती ।ु

काय सागरी ता� लोटले परताया मागे 

कोटयवधी जगतात िजवाण जगती अन मरती ् ू

चला उभारा श� िशडे ित गवा�ने वरती ु

अनंत आमची �येयस�� अनंत अन  आशा ्ु

असे का आपला बाणाु
�याह�नी घेऊ जळी समािध सखे, ु
कशासाठी जपावे पराभत �ाणा !ू

जशी ती गवताची पाती
नािवक आ�ही परतं िफरतो सात नभांखाली ु

घराची वा िवतभर कारा
मानवतेचे िनशाण िमरव महासागरातू

माग� आमचा रोध शकित ना धन, ना दाराु ु

िजकं खंड खंड सारा ।ु

कथा या ख�या सागरालाु

िकनारा तला पामराला ।ु
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‘पव� िद�य �याचें �यानंा र�य भावी काळ' हा बोध कर�यासाठी ू
कवी िवनायक व इतर अनके कव�नी ऐितहािसक किवता िलिह�या 
आहते. इितहास तोच असला तरी ��यके कवीने आपाप�या 
नजरनेे इितहास वाचला आह.े ��यकेाने आपाप�या 
�कतीधमा�नसार इितहासाचा अ�वयाथ� लाव�याचा �य�न केला ृ ु
आह.े काही कव�नी इितहासात�या उ��वल �यि� तरखेाचंी 
च�र�गाथा किवततेन गफंली आह;े काही कव�नी इितहासात�या ू ु
�रेणा जागव�यावर भर िदला आह.े काह�नी घटना�मानसार ु
इितहास कसा घडला याची सा�तं कहाणी सागंणे पसतं केले आह.े 
छ�पती िशवाजी महाराज हे महारा��ा�या इितहासातले सवण�पान! ु
�यामळे िशवच�र�ावर अनकेानंी कवने िलिहली. १९ �या शतकात ु
परशरामपतं ता�या गोडबोले यानंी िशवाजी राजाचे वण�न करणारी ु
किवता िलिहली, महा�मा फ�यानंी िशवाजी हा रयतचेा राजा �हणन ु ू
'कळवाडीभषण'राजाचा पोवाडा िलिहला. महादवे मोर�ेर कंटे यानंी ु ू ु
राजा िशवाज��या च�र�ावर महाका�य िलिहल.े ही परपंरा पढे कवी ु
िवनायक,साधदास, माधव जिलयन, वा. भा. पाठक, शाहीर ु ू
अमरशखे अशा िकतीतरी कव�नी िव�ता�रत केली. �यात�या काही 
िनवडक किवता यथेे सकंिलत के�या आहते. या किवततेन ू
मराठया�ंया इितहासातील अनके �यि� तरखेा आिण रोमाचंक ्
�सगंा�ंया कहा�या वाचायला िमळतील.मराठयाचंा गिनमी कावा, ्
बिहज� नाईक, िचमाजी अ�पा, सनेापती गोखले यासार�या 
�ययेवडेया �यि� तरखेाचें दश�न घडत.े रायगड िक�ला, ्
शिनवारवाडा या ऐितहािसक वा�तचें वभैव कळत.े इितहासातला ू
हा घटनापट उलगडत असताना मराठी�या ओज�वी 
श�दकळेचाही ��यय यतेो. बालकमारानंा या किवता वाचन ु ू
न�क�च इितहासाची गोडी लागले आिण रा���मेाची भावनाही 
��विलत होईल. काठीचा घोडा क�न लटपटची लढाई लढणारा ु ू ु ू
या किवततेील बालवीर सव� बालकमारानंा �रेणादायी ठरले !ु

॥ ऐितहा�सक क�वता ॥
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(इसवी सन १६४६ पासन सन १६८० पय�त)ू

रा�य मराठे यांच� �थािपत केल� मळ� िशवाजीन� ।।ु

१. �शवाजी राजाच� वणन�
परशरामपतं गोडबोले ु

आया�

यवनां�या रा�यावर बैसिवले ह�क �याच गाजीन� ।।१।।
�या प�षाच� वण�न सकवीस करावयास यो�य असे ।।ु ु

�याचे  च�र� सार ेबघता वणा�वया असे भारी ।।
 िव�तारात� टाकिन थोडयातिच आिणतो कथा सारी ।।३।।्ू
��यात िशवाजीचे पव�ज उपनाव भोसले �यांचे ।।ू

क� �या समान दसरा कोणी  िहदंतं जाहलिच नसे ।।२।।ु ू

पिहले रहावयाचे होते वे�ळ गाव ते �यांचे ।।४।।

पाळी सेना अगिणत पाह�िन �या श� घेित मिन भीती ।।१०।।ू

िहदं�थानाम�ये  िहदतें लढिन िजिंकते झाले ।।७।।ुु ू

अिभमान फार �याला जातीचा आणखी �वधमा�चा ।।

िद�लीस राजधानी क�िन ितथे रािहले ध�िन गव� ।।

जेथे कोरीवलेणे अतळ ।। �िस� असे ।।५।।ु
��यात �े� वे�ळ ।। दौलताबादपेासन जवळ ।।ू

�हणती मनांत आले हे िहदं�थान आमचे सव� ।।८।।ुु

भोस�यां�या वशं ामाजी ।। होता एक प�ष मालोजी ।।ु
�याचा प� शहाजी ।। जो जनेक िशवाजीचा ।।६।।ु

�यां�या वशंांत पढे झाला सत जो शहाजहानाला ।।ु ू

या�तव परधमा�चा �ेष करी �यात फार िहदंचंा ।।११।।ु

गभंीर शर म�गल पिह�याने पि�मेकडिन आले ।।ू ू

ओ�या

तो त�ावर बसला �हणती औरगंजेब जन �याला ।।९।।
तो शर चतर गणवान  रा�य करी ध�िनया बरी नीती ।।्ू ु ु
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िनजमशाही कडन काम ।। माधवाकडे होते कायम ।।ू

मग  काही कारणाने गेला िद�लीपतीस सोडन ।।ू

बापाने  मेळिवले होते जे ते असन �याह�न ।।ू

�या  शहाजीचा प� िशवाजी ।। सन सोळाशे स�ािवसामाजी ।।ु

आया� 

मालाजी याला लौकरी ।। �ांता  स�ां िमळाली ।।१८।।ु

पणे आिण सधे हे दोन ।। �ांत जाहगीर िमळाले ।।१७।।ु ु

आया�

होता गण� �हणिन बह�त गणीही तदा�ये बसती ।।१२।।ु ू ु

तो मालोजी होता पव� आि�त शहाजहानाचा ।।ू
पदवी दऊेनी केला मोठा �यानेच तो लहानाचा ।।१४।।

�याच सरकाराकडन ।। मालोजीस स�माने क�न ।।ू

मालोजी मे�यावर �याचा अिधकार बादशाहाने ।।
तोच, शहािजस िदली तोिह करी चाकरी इमानाने ।।२०।।

�या सरदारांम�ये मालोजी भोसला �हणिन एक ।।ू

आपला प�  शहाजी यास ।। क�या �याची दवे िवली ।।१५।।ु

ओ�या
िशदंकेर�या माधवास ।। भीड घालिनया सायास ।।ू

चाकण  आिण िशवनेरी ।। �ा  िकलबांची  िक�लेदारी।।

होता सरदार करी �वामीची चाकरी ध�िन नेक ।।१३।।

�या�या पदरी मोठे मोठे सरदार शर बह� असती ।।ू

चालत होता सरजंाम ।। दहा हजार फौजेचा ।।१६।।

बडतां िनजमाशाही शहािज हा म�गलाकडे गेला ।।ु
�याचा िदलीपाितने स�मान  िप�याह�नी अिधक केला ।।१९।।

तो िवजयपरपतीचा राहे आ�य सदवै  जोडन ।।२१।।ु ू

�ांत  अिधक मेळिवले �याने  करनाटकांत  जाऊन ।।२२।।
ओवी

ज�मास पावला तो गाजी  ।।िशवनेरी िक��यांत ।।२३।।

िशवनेरीत उपजला �हणिन िशवाजी असे तया नाव ।।ू
ठेिवित हा अवतारी ऐसा  िच�ांत ध�रती जन भाव ।।२४।।
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बाळपणांतिच �याची  कितमित पाह�िन िवल�णा वाटे ।।ृ
होईल परा�मी हा िजकंिन लावील श�ला वाटे ।।२५।।ु ू

करनाटकांत कराया �वारी ।। शहाजी िनघाला ते अवसरी ।।
कटंबाची माणस� सारी ।। पणे  म�कामी ठेिवली ।।२६।।ु ु ु ु
होता िदवाण �ाचा दादोजी  क�डदवे नामाने ।।
�या�या करी िनरिवला प� िशवाजी शहािजने माने ।।२७।।ु

िश�ा लाविन नीट यास वळवा नाही उणे चाकरा ।।ू
आहे भार त�हांवरीच अवघा याला िवसबं  नका ।।ु ू
ऐसे  सांगिन  जाय सै�य सह तो �वारीस कना�टका ।।२८।।ु

�ोक

ओवी

आहे  फारिच ह�ड हा चपळही सांभाळ याचा करा ।।

िशवाजी �यास नकळत ।। क�ये  करी अचाट ।।२९।।ृ
एकोणीस वष� वयाला ।। झाली नाहीत  तोच िनघाला।।

ओ�या
होता दादोची िशकिवत ।। तरी  नमानी तयाचे उ� ।।

िमळविनया  सै�याला ।। तोरणा िक�ला  िजिकला ।।३०।।ु
िदडंी

�ोक

तो  आप�या �ांताचे जातीने काम चालव लागे  ।।३३।।ू

�हणे दादोजी  तदा िशवाजीला ।। असे करणे  हे यो�य  नसे तजला ।ु

दादोिजने  याप�र बोध �याला  ।। केला तरी य� िनरथ� झाला ।।
थारी नसे जीव सदा तयाचा ।। क� बोल लागले �हणे ध�याचा ।।३२।।

यि� �यि�ने घेतले ।। िशवाजीने नंतर ।।३४।।ु ु

िविदत झाले बादशाह याला ।। तरी होईल सव��वनाश अपला ।।३१।।ु

बह�धा  या िचतं ेने दादोजी मरण पाव�या मागे ।।

ओ�या

आया�

िवजापर�या अमलांतले ।। परदंर आिण दसर ेिक�ले ।।ू ु ु
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िशवाजीने  अित �व�रत ।। आपली स�ा वाढिवली ।।३५।।

शर  पाहोिन पायदळ । सै�य �याने जमिवले ।।३६।।ू

िद�ली  िवजापर यां�या  मलाखांत ।।  लट क�न  अस�ं यात ।।ू ु ु

आया�
होता वि�गंत तो  िवजयपरपती करी िवचारास ।।ृ ु
धाडिन सै�य स�वर मारावे ध�िन बडंखोरास ।।३८।।ू

अफजलखान सरदार ।। सै�यासिहत महाशर ।।ू

घाटमाथा �ांत मावळ  ।।  तेथील  रिहवासी  लोक सबळ ।।

पाठिवला िशवाजीवर ।। य�  कराया �या सव� ।।३९।।ु

ओवी 

साक� 
िशवाजीने मग मन� आप�या कपटी िवचार केला ।।
खलबत कर�या�याच  िमसाने तो एकांती नेला ।।४०।।
ते खानाला खर � वाटेल बोलत बसले दोघे ।।

सन सोळाशे अ�ेचाळीस ।। त�  क�याण सभा �यावयास ।।ु

मा�िन वाघनखे खानाचा �ाणिच सहसा तो घे ।।४१।।

य�ने  केला प�र तो िसि�स ।। गेला नाही �या काळी ।।३७।।

सोळाशे चौस�ी  �याचा बाप शहाजी मेला ।।

                        आया� 

आया� 

�ा वष�च  िशवाजी राजा �हणविन घे अपणाला ।।४३।।ू

कपटी �हणोत कोणी �यास प�र असे खराच तो शर  ।।४२।।ू

ते�हापासिन िशवराई हे पैसे �िस� झाले ।।ू
�यापारांत  वजन ते नाणे  �या�या दशेी चाले ।।४५।।

िशवछ�पती ऐसी म�ा तां�याची पाडिवली ।।४४।।ु

क�, श�स पडावे समयी िजकंावयास फार जेड ।।४६।।ू

आप�या नावाची एक नवी टाकसाळ ही केली ।।

सा�या

मा�िन  �या खानाला  �या�या सै�यास पळिवले दर ।।ू

केले िशवािजराये गादीचे �थान म�य रायगड ।।ु
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गज�र दशेी जाऊिन लिटली सरतिह दोनदा सारी ।।४९।।ु ु ु

चाळीस सह� पायदळ ।। तीस हजार अ�वबळ ।।

�या�या  पराभवाची िवजापरकरांस शि� तो नवती ।।ू

अवरगजेंब या�तव �यावर िचतंांत फार रागेला ।।५७।।

सापडली जिश तेथे ती कोठे न गवसली लट ।।ू

तो जळमागा�ने  मलबार �ांतावरी करी �वारी ।।

बाजारबणगे  या वेगळ ।। �याची गणती  असेना ।।५४।।ु

त�काळ िशवाजीवर सेना दऊेिन तयास पाठिवले ।।५८।।

�ा दोन  गो�ी साधावया ।। िशवाजी िनघाला जावया ।।

सेना नेउिन ह�बळी नामक सपं�न शहर ते लिटले ।।ु

ओवी 

आपले  दो�ही मनोरथ ।।  िसि�स नेले �या शर े।।५५।।ू
आया�

�यामाजी म�य  दोन गड ।। रायगड आिण �तापगड ।।ु

प�र  िद�ली�या  पितने ध�रली प�रभव करावयास  मती ।।५६।।

भाऊ �यकंोजी या पासन ।। आपला िवभाग �यावा �हणन ।।ू ू

येऊिन  दि�ण दशेी य� कराया िशवाजी वर गेला ।।ु

स�ा�ीव�र केले िक�ले  बह�तिच नवे िशवाजीने ।।
जे दगम� मनजाला लंघावे क� िव �यािश बाजीने ।।४७।।ुु

आले िव�न कराया जे कोणी �यास ध�िनया किटले ।।५०।।ु

ते�हापासिन नाही पडली ��यास िकमिपही तट ।।५१।।ू ू
ओ�या 

ते फारची अवघड ।। चढावयास  ।।४८।।

कना�टक� ते�हा  तया ।। सव� फौज अपार ।।५३।।

आया�

आिण िवजापरकराचे मलखांतन ।। लट बह�त  आणावी ।।५२।।ू ु ू ु

ऐिसया  सै�या  सिहत ।। जाऊिन दि�ण दशेांत ।।

िदलीपित�या मलख सतत �वा� या करीत तो गेला ।।ु ु

जयवतंिसगं नामा  मोठा सरदार �यास बोलिवले ।।

जाणिन अिजकं  �याने सामोपापे  क�न वश केला ।।५९।।ू
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चौथाई, सरदशेमखी हे दोन ।। ह�क द�ेयाचे ठरिवले ।।६७।।ु

बाजा करील ते�हा पनरिप दि�ण  िदशेस पाहीन ।।६०।।ु
मी शरण बादशहा �ित जाऊिन �ा समीप  रािहन ।।

िद�लीस बादशाहा  �ित भेटाया िनघन तो गेला ।।६१।।ू

काही  निमता िच�ांत ।। अवरगंजेबास भेटाला ।।६२।।
तेथे �या�या  इ�छे�माणे ।। स�मान केला नाही बादशाहाने ।।
�हणन  काही द��राने।। बादशाहाला बोलला ।।६३।।ू ु

सन सोळाशे सास�ांत ।। िशवाजी पोचला िद�लीत ।।

बोलन िशवाजीने सरदराशी  करार हा केला ।।ू

�हणन ग� �पे िनघाला ।।  परत आला दि�णे ।।६४।।ू ु
प�र तो िचि� ंभय पावला ।। क� कैद करील हा मला ।।

आया�
मग अवरगंजेबाने  काही मतलब मनांत आणन ।।ू
िदधलाच िशवाजीला राजा ऐसा िकताब जाणन ।।६५।।ू

ओ�या
आरगंजेब आिण िवजापरकर ।। याचा चालला असता समर ।।ू

ओ�या 

तो सिंध पाह�न सखर ।। �वाथ� साधी िशवाजी ।।६६।।
औरगंजेबाचा ह�कम घेऊन ।। िवजापर करापासन ।।ु ू ू

ते कर होता ह�तगत ।। सन सोळाशे स�रांत ।।
िदलासभा खानदशे यास ं।। ते दो�ही ह�क बसिवले  ।।६८।।ु

पेशवाई�या अिधकाराला ।। शामराज पतं नेिमला पिहला ।।
मोरोपतं िपगंळा मग केला ।। िशवाजीने पेशवा ।।७०।।

बाजी फसलकर  ितसरा ।। हे बाळिम� िशवाजीचे ।।७१।।

ऐसा िशवाजी राजा चतर ।। पदरी सरदार महाशर ।।ु ू

पिहला ता�हाजी मालसरा ।। येसाजी कंक हा दसरा ।।ु ु

�याकडे सोपन  काय�भार ।। �ढ केले �वरा�य  ।।६९।।ू

हे लढाया िजकंन  िवजयी झाले ।। िशवाजी�या फार कमी आले ।। ू
�हणन �यास मोठाले ।। अिधकार  िदले िशवराये ।।७२।।ू
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आया�

सेनापती �या�या मरणानंतर ।। झाला हबंीरराव मोिहता ।।७३।।

ऐसा िशवाजी राजा �तािप ।। जो मराठयांचे रा�य �थापी ।।्

होता �तापराव गजर ।। घोड�वारांचा म�य सरदार ।।ु ु

त�का ठेविन दहेासी ।। परलोका पावला ।।८१।।ू

ऐशी रा�य�यव�था केली ।। अ��धान मंडळी �थािपली ।।

जे जे �ांत िशवाजीने ।। िजकंन  घेतले परा�माने ।।ू

�ांची नावे आिण कामे योिजली ।। ती सांगतो ऐकावी ।।७५।।

ितसरा केला पतं  सिचव ।। �याकडे  द�र िदधले सव� ।।

पिहला पेशवा म�य �धान । �यास िदवाणिगरीचे काम सांगन ।।ु ू

चव�याचे मं�ी हे नाव ।। िशबदं ीचे काम �ाकडे ।।७७।।

यां�या वसलांचे काम �याने ।। अवाजी सोनदवेास सांिगतले ।।७४।।ु

पाचवा केला सेनापती ।। तो सव� सै�याचा  अिधपती ।।
सहावा समंत समती ।। पररा�य सबं धंी काम �याकडे ।।७८।।ु ु

श�स  घाली जो टोपी ।। तो ही काळा वश झाला ।।८०।।ू

�ोक 

दसरा पतं अमा� �धान ।। सव� जमाखच� �याकडे ।।७६।।ु

आठ�याचे पिंडतराव हे नाम ।। शा�ाथ� �याने सांगावा ।।७९।।

असता सन सोळाशे ऐशंी ।। म�यचे बोलावणे झाले �यासी ।।ृ ु

सभंाजी हे नाव �या थोर�याचे ।। होते राजा राम हे धाकटयाचे ।।८२।।्

सामा�य मराठयां�या वशी उपयोिन �या िशवाजीने ।।्
 �वपरा�मे िमळिवले राजा हे पद जनात गाजीने ।।८३।।

�ेप�नावे वष� �या�या वयाला ।। ते�हा होते प�ही दोन �याला ।।ु

सातवा �यायाधीश िन�काम ।। �याय कर�याचे �ाकडे काम ।।

अ��धान

(‘मराठयां�या इितहासावर लहान मलांक�रता सोपी किवता’ �ा ् ु
१८९४ साली �कािशत झाले�या पि�तकेतन.)ु ू
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२. �ी�शवबांची �जजाई

शकक�या�ला काळ �हणे ‘�या’-त यगिनमा�ता ू ु

सय�कांत खांडेकर ू

�ीिशवबांची माय िजजाई महारा��ाची शान 
िह�या यशाचे, परा�माचे गाऊया जयगान !

मित�मंत ही तेज �सवली तेजवती माता ू

मंगला, �वातं�याचे पावन अप� दान

�ीिशवबांची माय िजजाई महारा��ाची शान !

या तेजाने शतकोट�चे फलोत पचं�ाणु
�ीिशवबाची माय िजजाई महारा��ाची शान ! 

दशेासाठी जळत रािहली �योती हीच महान 

िशवरायां�या बालमनावर क�रता स�ंकार 
यगायगांचे �व�न मराठी झाले साकार ु ु

साधीभोळी माय मराठी झाली रणराणी

�ीिशवबांची माय िजजाई महारा��ाची शान !

�वतं�तेचे सर घमवनी िशवबां�या कानी ू ु ु
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३.बाल �शवाजी
साधदास ु

नाकेला अन  गलजार ।  सांवळा िन सदंर भासे,् ु ु
कस�याशा क�नी बेतां । मधनमधन िकंिचत  हांसे;्ु ू
इवला�या �या�या दहे� । सरदार� ऐट िवलासे.

�यारीच नजर दा�याची,

द�ांचा कद�नकाळ ! १ु
छाती न पढ� जा�याची, ु

��येक पाउलासरसा । पारतं�य चरडिन टाक�,ु ु

लंगोटया पोरांमधनी । ल�करी पे�रतो वाणी.् ु

डो�यांत चमक पा�याची,

भि� तला परा िदलदार ु

��येक हालचाल�ने । आईची ल�जा झांक�.

ह� ��य कठ�स� बोल�;ु
त�नादी गगंिन डोले,ु ु

मावळी जमवनी बाळ�  । खेळतो खेळ मदा�नी,ु

ग�रबांचा हा सरदार 
इवलीशी क�र ंतलवार,

��येक कटा�ाम�य� । चैत�य नव� हा फ� क�,

िशवनेरी िक��यावरल�,

दईेल जान वे�हाळ ! २

साधदास द ेकरताल ! ३ ु

अगंरखा कंबरप�ा । ती इजार तंग तमानी,ु
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मठ�त �या�या मठ असे ही खड गाची तो बर�्ु ू

उडिवन राइ राइ एवढया ! � ् ु

शीव ही ओलांडिन तीरसे ?ु

या नसानसांतन िहमंतबाजी वसे ु

असे या त�ही खडया अगंण� ! ्ु

कशाला ताठा तज हा हवा ?ु

कठ� तव भाला बरची तर� ?ु

मला का ओळखल� हो त�ह� ?ु

खबरदार जर टांच  मा�नी जाल पढ�, ु

पोर �हणनी हस�यावारी वेळ नका नेउं ही ू

वीर तं समजलास काय र े?ू

�वार : म�यांत जाउन मोटेच� ते पािण धराव� तवांु

लगाम ख�चा हा घोडीचा राव टांग टाकनीु

िचधंडया-उडिवन राइ राइ एवढया !    १ ् ्

क�या गांवचे पािटल आपण कठ� चाललां असे ु ु

ह� हाडिह माझ� लेचेपेचे नस�
हा मद� मराठयाचा मी ब�चा अस�, 

थोर मारसी अशा बढाया परा�मा�या जरी

४. �शवराज आ�ण बालवीर 
वा. भा. पाठक 

[ ‘मी परत येईपय�त या िशवेव�न त कोणािह �वारास जाऊं दऊे ू
नकोस’ ही िशवबापासन मोठया क�ाने िमळवलेली कामिगरी ू
सावळया बजावीत आहे. ]

साव�या : खबरदार जर टांच मा�नी जाल पढ�, िचधंडया-ु
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( �वार प�र मन� हळं कां हसे ? )  ू

िकती ते आ�हांला ठाउक� !

ह� खड गाच� बघ पात� िकित चमकत�्

खबरदार जर पाऊल पढ� टाकशील, ु

साव�या : आपण मोठे दाढीवाले अहां वीर बायक�

तडफ आम�या िशवबाजीची त�हां मािहती न का ?ु ु

त�हांसारखे असतील िकती लोळिवले नरमणीु
आम�या िशवबान� भररण�ु

ह�कमािवण �यां�या समजा याचेपढ� ु

यापढ� तझी वद िहमंत का राहते ?ु ु

दािवतां फशारक� कां फका ?ु ु

िचधंडया-उडिवन राइ राइ एवढया !    ३

दईेन न जाऊं शर वीर फांकडे ू

लालभडक त� वदन जाहल� बाळाच� मग कस�

अणकचीदार अित भा�यांचे टोक त�ु

िचधंडया-उडिवन राइ राइ एवढया !    २ ् ्

प�हा सांगतो खरबदार जर जाल पढ�, ु ु

मी अस� इमानी चेला �यांचेकडे 

चल इनाम घे हा माझा शेला तला ु

‘उडिवन राइ राइ एवढया !’’     ४ ्

�या बाळा�या नयन� चमके पाणी �वेषामळ�ु

“आहेस इमानी माझा चेला खरा 

च�ं िदसे एक जण ंदसरा तपतो रिव का तर ू ु

पण बोल साव�या प�हां बोल एकदांु

�वार प�र सौ�य ��ीन� खले.ु

खबरदार जर टांच मा�नी जाल पढ�, िचधंडया-्ु

ऐका िशवबाचे हे �वर 
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तडिवत ड�गरकडे,ु
िशवरायांचे शर मावळे पढे चाललो पढे  ! ू ु ु

भय कोणाचे नाही !
कशास �यावे? अमचे र�णु
करी भवानी आई !
पाउल पढती पडे,ु
िशवरायाचे शर मावळे पढे चाललो पढे ! ू ु ु

इव�या इव�या या तलवारी,
इव�या इव�या ढाली !

मंगेश पाडगावकर 
५. छोटया मावळयांचे गाणे 

िशवरायांचे शर मावळे,ू

अम�या दशेासाठी !ु

माग� न अमचा अडे,ु

िशवरायाची श�� आहे

िशवरायाचे शर मावळे पढे चाललो पढे ! ू ु ु

िशवरायाची हाक अ�हांला

िवजयघोष हा झडे,

सदवै अम�या पाठी !ु

िशवरायाचे शर मावळे पढे चाललो पढे !ू ु ु

आ�हा बघनी झाली !ु
श�ंना पळ�याची घाईू
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िशवदवेा�या जयघोषान� वन ह� िननदाव� !   ४

अ�िबदं  हे िनशादिेवचे टपटपले खाल�;   ७ु ु

मरदंलोलप भगंसघं हा झलतो भवंाताल�,   ५ु ृ ु

िनशादिेवचा उषादिेवचा स�िन लपडं ाव,

ग. �य.ं माडखोलकर 
६. �शवरा�य�भषेक 

िकर� रान ह� द� याद� यांतिन जगंल घनदाट,ु
िनझ��रण�चे िन�य यांतनी झळझळती पाट;   २ु ु ु

मधरमाधव�पशा�नं या फल�या फलवेली,ु ु ु

दवंिबदंनं� खलली िविपन�ी गाते गीत�,ुू

िनता�तमंजळ नवलपरीची िद�य उष:स� त� !  १०ु ू

�थलदवे�नां ! जलदवे�नां ! आज चला जाऊं-

वनराजीला आनंदान� �ेमान� डलवा !ु

रायगडावर, िशव�भला जयगीते गाऊं !   १ू

�या गीतांन� या गीतांनी एक�प �हाव�,

सि�सतीच� हेलावित जण ंम�ध तरल गान� !  ६ृ ु ु

हे झळझळ�या िनझ��रण�चे मंजळ रसरगं,ु ु ु

ि�थरचर उजिळत पढ� येतसे पहा सय�दवे.   ९ु ू

जडाजडांतिन आनंदाने खलवा पडसाद !   ११ ु ु

िशवदवेाच� वैभवगीते वा� याव�र फलवा !   १२ु

िशवरायाच� वैभव पाह�िन �� फार झाली,

परमेशाचे पिढयतें हे भाट गाित यांत�,

यांतच िमसळा ते तमचे हळवार ��रगं !   ३ ु ु

वा� यांनी ह� व�वरांच� सळसळती पान� !ृ

मंदवाय�या िहदंो�यावर आदंोलन घेते !   ८ु

या नादांतिन िमसळिन अपले र�य गीतनाद,ु ु ु
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जग�मंगले ! भवािन माते ! आज तवां याव�,ु

�वातं�यासह झाला धम��फत�चा अ�त;   १४ू
तीथ��े��, धम��े�� होउिन उ�व�त,

दा�यतिम���त रा�� या �ितप�च�ं ान�,

यश:�कष� या�या उ��वल रा��तेज झाल� !  १६

त�या �साद � �वातं�योदय आज प�हां झाला,ु ु
धम��ारक, रा��ो�दारक नप हा अवतरला !  १८ृ

आनंदान� या राजाला अभयदान �ाव� !   १३

तझा तंच हा वाढिव ंराजा �ेमान� आई !ु ू

त�या कपेने पावो अ�य प�याची बढती ! ु ृ ु
ही स�याची, �वातं�याची च�ं कला चढती !  २० 

पन��जीिवत केल� पस�िन आशेच� िकरण� !  १५ु

अभयदान या तव राजाला तंच आज दईे ं!   १९ू

 वैभव या �ित�च�ंाच� पण��वा गेले,ु

त�या कपेन� आज तप�या सफल सव� झाली !ु ृ
महारा��भ �वातं�याच� ह� लेण� �याली.   १७ू

[ भगं सघं : भ�ं यांचा थवा, िवपीन : अर�य दा�यतिम���त ृ ु
रा�� : �ल��छां�या गलामिगरीतले रा�� ]ु
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माधव जिलयन ू
७. �शव-�ताप 

भवानी आमची आई, िशवाजी आमचा राणा.ु ु

करी जो �व�व र�ाया तयारी आ�मदानाची,

ह�डा हा पव� बाजला पढार ेदते ही  �वाही- ू ू ु

भवानी सा� हो �याला, गित �वग�य मानाची.  ६

�तापी िहदंशाहीची इथनी गाजली �ाही.   ९ूु

पहातां तेज त� दवैी िनमाली रा�सी माया.   ५

मराठी आमची बोली, गनीमी आमचा बाणा .  १ु ु

�वरा�य� िहदंवी आतां मराठी काळ हा जाणा-
भवानी आमची आई, िशवाजी आमचा राणा.  १०ु ु

परतं श�चा पाया खणनी हा करी ध�वा.   ४ू ू ू ु

मराठयां�या �दशेाचा कणा हा स�बधं ारा,

उभे हे खांब पोलादी मराठी िहदंशाहीचे.   ३ु

अशांचा �होर�या सजा�, �हण ं�ा �याजला च�वा,ू ु

िनघाला काळ अ�झ�खां ध�नी पोर आणाया,

कशाचा पारतं�याला द� याखो� यांत या थारा ?  २ 

िशवाजी द ेभवािनला तमाचा िपडं दाणीला,

अडाणी मावळे काळे िशपाई शर पाईचे, ू

अनाथा �ल��छ सेनेला न सोडी, झोडनी काढी.  ८ु
गड�ची वाजतां भांडी उठनी भांडली झाडी,ू

पहा हा च�ं  बीजेचा क�नी दाखवी लीला !  ७
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८. समाजवादी �शवछ�पित 
अथात अमर अ�भलाषा �

आनंद �याला कसला । झाला उमगेना मानवाला ॥

अरिब दया�चा चेहरा खलला । बांधावर आ�व� डलला ॥ु ृ ु
आ�ंया�या डोिलंत कोयाळ दडला । सर मंजळ �यानं काढला ॥ू ू

अमरशेख 

चौक १

एक राि� स�िग�र हसला । हसताना िदसला ।

रा�ी�या गद� अधंाराला । िच�न सय�दय कसा झाला ॥ू

पवाडयाचा थाट । �यािन �या राजे ॥
अहो राजे जी राघबा दाजी ॥१॥ु

केली थापेबाजी । �यािन िशवबाला डाक �हटलं ॥ू
इितहासकार इं�जी । मलखाचे पाजी ।ु

चाल 

अमर शाहीर िशवबाचा भाट ।

गाउं लागले । चराचर होऊन िशवबाचे भाट ॥  आग ळा होता ् ्
�या�या गा�याचा घाट ।

मराठयाला कध� नािह पटलं । कभांड कशापाय� रचलं गेलं ते ॥ु

काढिल शािहरानं �यातनच वाट ॥ु

सय� न�हता िशवबा ज�मले । िव� आनंदले । ू

इं�जीच ंबट �यािन चाटलं । �यािन िशवबाला चोर �हटलं ॥ू

ऐका त�ही राजे ॥ अहो राजे जी राघबा दाजी ॥ु ू

हष� मयरानं टाहो फोडला । पोपटाचा थवा गात उडाला ॥ु
िचन�यानी िचवंिचवाट केला । बोध मग मानवाला झाला ॥
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नािह तडवाय च ंगजरा�याला । तडवाय  च ंफ� इं�जाला ।् ्ु ु ु

रायगडाव�न दब�ण होित लागली । ु
ट��यांत ित�या ही तोफ अचानक आला जी ॥

चाल : धावती   

सरतेला इं�जािन पिहली वखार घातली जी ॥ु

चाल : िमळवणी 

इं�ज हे चोर । जळवा �ा मा�या वशंवेिलला ।

चाल : बदल 

तेथनच िद�लीवर तोफ �यानी रोिखली ।ु

िशवबा हे �� ेहोते थोर । हेरलं �यािनं सार ं। 

तराज�या बसन काटयावर । ितच ं न�हतं कांिह ंभागणार ं।ु ु
रा�य ती होती हाकणार ंअव�या �ा भारतावर ।

मराठयां�या शर भािव िपिढला । �ासितल �हणन चढव ं ह�ला ।ू ु ू

तसचं म�गली सरदाराला । िह�का दावायचा बेत केला ।
मन सबा �ो िशव�भिन केला । मंबई�या घोडबदं राला ।् ु ू ु

लोळिवलं हो चोर इं�जाला । तसचं राजापर दाभोळाला ।ू

माव�यांना नीट । मागा�वर �यािन आिणलं काल ॥

जी जी जी ॥

कध� दोन वष� इं�जाला । सखाचा �ास नािह लाभ ं िदला ॥ु ू

खािडत सरते�या थेट िशरला । िन��या शेपटाचा तडाखा मारला ।् ु

�या �या गो� यांनी दावा मांडला । घात ला त�ंगांत आिण कांड ला ।् ्ु

मराठी जन �दयाचा लाल । िजजाई पोिटं िनपजला बाळ ॥

तराफा खािडत उभा केला । नवा दवे मासा ज�मा आला ।

नािह केिल �यानं लटालट । केिल एकजट ।ु ू ू

श� खरा दाबला पढ�या िपिढला । भािव िपढीनं पण �याला हेरला ।ु ु

ऐका बघा राजे ॥ अहो राजे जी राघबा दाजी ॥ु
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वषा�व दग डी गारांचा वित� स� �हावा ।् ु

आिद प�ष ल�मणिसहं, सजनिसहं, िदिलपिसहं, िसहंजी ु
महाराणा भोजाजी, दवेराजजी, इं�सेन, शभक�ण, �पिसहं ु ृ
भिमं�, धापजी, बिहरट दाजी र ंहे जीहे जी बिहरट जी एकाह�न ू
एक रणगाजी ॥जी जी ॥

मराठयाचा भा�योदय झाला जी जी जी ॥

चौक २ : चाल 

आडरािन आई बर ंबाळ सापडला जावा ।

चाल 

िशवाजी सरजा अवतरला । 

एवढयांत गहेचा आसरा �याि�न लाभावा ।ु

अचानक ड�गराचा कडा कोसळला जावा ।

चाल 
अित लटालट जाळपोळ । उडे हाःहाःकार । मराठयाभर ।ु ू

वाघबा�या डका��यािन किलजा फाटिन जावा ।ु ु

केलं किठण माय बिहिणला ॥

चाल : िमळवणी 

नव ं�हाई �यात । शहाजीनं परा�म पेरला ॥

ससंाट वादळानं जीव घाब�न जावा ।ू

वशंवेल खलाजीची, कण�िसहं सभंाजीची । बाबाजी�या पोट� 
आले मालोजी ॥

असा �सगं महारा��ा�या नशीिब यावा ॥जी॥

चौकडन मसळधार पाऊस येउं लागावा ।ु ु

पेराव ंतेच पीक येतं । जगाची रीत ।

मालोजी पोिट परा�मी शहाजी जी जी जी ॥

कडकडन िवजेनं �यांत डोळा उघडावा ।ु

आई बाळ िमळन  गहेम�य� जीव दडवावा ।्ु ु

माजला बकासर, केला हो कहर । अ�चे िजणे जग�याला ॥ू ु
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चाल 

चाल 

पाणवठा बदं  जाहला ॥ गर,ं ढोर ं�हेित छावणीला ॥ु
वेिठला मद� जिंपला ॥ु
काय वण� मराठयास कळस जल माचा झाला ॥ जी जी जी ॥्ु ु
उन तान पाऊस आिण वारा । असा खपणारा । 
व� ना िनवारा । उपाश� िदवस रा� राबन ॥  ु
शेतं िपकिवतो घाम गाळन । सगीच ं शेत उभ ंपाह�नं । ू ु
मराठा कणिब जाइ हरकन ॥ जी जी जी ॥ु ू

हलती, डलती शेित करोनी �णांत उ�व�त ।ु
आिदलशािहचा िपसाट घाली �याभ�ती ग�त ॥
काल िवजापर आज िद�लीची धडक मराठयाला ।ु
डकरमसडंीमळं भरिल होित धडिक मराठयाला ॥ु ु ु
तळ ल�करी परक�यांचा िदसे महारा�� ।
उघडया डो�यांिन मरण पहावे लागतसे �प� ॥
ह�ी, घोडे�वार, �वार सांडणी, पायदळ ल�कर ।
म�या, ख�याची, उ�या िपकाची वाट लािव सार ं॥
िफरिंग इं�ज आग लािव किध ंआप�या गोठयाला ।ु
दरडीचा पण िमळे न आसरा दीन मराठयाला ॥  उरला सरला ु
जीव गाडला करप�ी खाली ।
�हणन बधं नो हर हर भेरी िशवबाची झडली ॥ु ु

�यांत बाजी घोरपडे । बाजी मोिहते, खंडागळे । 
सावतं दसेाई खोपडे । सव�, डिबर आिण पांढर े।ु
चोर होते सार�ेया सार े। पर�यांचे पाय  चेपणार े।्
�विकयांचा घात करणार े। करणार ेहो ॥
िनंबाळकर जाधव अन मोर ेजी जी जी ॥्

चाल 

इमानाने पर�या�या दार� । जाितवतं मराठे जगित खरकटयावरी ॥

जाधवांिच करिण लई �यारी । मामेभाऊ होित जगदवेराव ही 
�वारी ॥  राघोजी माने हाडवैरी । हे सदा �यां�यावरी ॥
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तो �मपजन करणारा । �वतः बागन माग� दावणारा ।ू ू

च��यह भेदिनही येइल िवजयी होवोनी ।ू ु

जी जी जी ॥

अिभम�य शोिधते मराठी मढमित जनता ॥ू ू

असो िबकट चढण उतरण । जाई बाळ िशवा सपाटयानं । 

असाच िदि�वजयी अिभम�य दते े िजजा मानी ॥ू

आला आला िशवाजी आला । अ�णोदय झाला ।

बाळपणची ऐकावी कथा । िजजाईसतानं । ु

िदसला हलकट �या�या भ�वती टािकतसे फासे ॥

चौक ३

चाल 

च��यहाह�न फास भयकंर आ�हांभ�ित होता । ु

चाल 

दशेािच �यथा । जाणिन �वतः केलं काय काय ।  �यािवणा नािह ु
झाले िशवराय । विंदले माता, ग�चे पाय ॥ु

िदसे काबाडक� करणारा । �याला बाळिशवबा दईे तरा ।ु

थोर �या आईचे उपकार । 
�हाइं र ं�हाई तम�यानं �हाई िफटणार ॥ जी जी जी ॥ु

चाल 

मराठयांनो करा र ंजयजयकार ॥

�यसनी, शौिकन माणस �यांना श� दजा भासे ।ु ु ु

थंिड पाउस ऊन नािह ंवारा । असा घातला पालथा द�रखोरा ।

वाघ िसहं �ापद ेयांची । भीित न�हित �याला कवणाची ।

न�हते श�, होते घ�रदारी ठाय� ठाय� ॥ जी जी ॥ु
मि�लम न िफरिंगच कांह� । ्ु

चाल 

लाल जनतेला, िजजानं िदला, यो�य समयाला ।

गड िक�ले िनरी�ण केले । चोरवाटा माग� िनरखले ।
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आिध राजिबडं असलेल� । िपडं �यायामान� कसलेले ।

साहसाची आवड �यांना मोठी । िनधा�र घेइ �यांना पाठ� ।

मो�याची कणस ंलागिल �याला । सो�याची ताटं िशवाराला ।

शोभा �यािनं आणिल िसहंासनाला । भोसले कलदीप िसहंासिनं ु
रिव तळप ंलागला ॥ु

शहाजीनं पेरलं िपक आलं । िहरव ंगार झालं ।

गोड बोलन जना मोहिवले । िकित श� आपलेसे केले ।ु ु
कांिह ंश� होते कसलेले । �यांना कपट जिलं पकिडले ।ु
दवैाला पगं ठरिवल� । मनगट �े� �हिणतल� ।ु

मैदानी मदा��या कला । सा� या लाग�या िशवबा चरणाला ।

चाल : िमळवणी 

डलं लागलं । िजजाइचा मळा फलन आला ॥ु ू ु ू

िशवा रायगड� होता गेला । ताटं थेट गेली रायगडाला ।

मग �हय मन दादा । दादा र ंदाजी जी ॥

चौक ४ : चाल : धावती 

िशवबा सरजा राजा होतो । भिमहीनां �ेमे कविळतो ॥ू

भ लागवडीला आिणतो । माळरान� मळा फलिवतो ॥ू ु

जरब�त रा�य चालिवतो । परी जनतेला सखिवतो ॥ु
िशवबाच ंनांव जो घेतो । अन  चो� या छापे घालतो ॥  ्

सावकार जो कर चकिवतो । स��नं �याला दिंडतो ॥ु

�यासाठ� चौ�या बसिवतो । यमसदिनं चोर पाठिवतो ॥

�यांना जिमन िमळवनी दतेो । िमळवन िबयाण ंदतेो ॥ु ू

जो शरपणा दावतो । कडं, तोडा, घोडा �याला दतेो ॥ू

महसलाची िश�त लािवतो । झेपेल इतका कर घेतो ॥ु

इनामदारी �या�य ठरिवतो । जिमनदारालाही रोिधतो ॥
दवेािच धरित मानतो । ती फ� कसणा� याला दतेो ॥

पण सावकारांना आडिवतो । ऐपती �माणचं घेतो ॥

सरकारी नोकर जो होतो । �याला खिषत सदा ठेवतो ॥ु
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ग�रबांना वचन जे दतेो । ते परपेर पाळतो ॥ु ू
परधमा�ला विंदतो । सवा�ना �यािय वाटतो ॥

चाल 
न�हित स�ा पोिलसां हाती । 

महारा��ाचा वारा, पाणी सव� कांिह ं�यार � ।

काय िबशाद लागली माय �यािल कोणाची ॥

धन मान �ाणाह�न �यार आम जनतेला जी जी ॥

सभासद िनवडले �याय तोलनी दतेी ॥ु

या दावाया मद� मराठे समध ंचला या र े॥

�यायदाते थोर छ�पित । 

�यायदान� ढवळाढवळीची । 

काळाबाजार हा श�दच न�हता िशवबा समयाला ।

हाक घमे मग निवनच गगिन नव महारा��ांत ।ु

दाव ंजगाला आ�हीच वारस �ीिशवरायाचे ॥ु

पडं पाळेगार, मातले जिमनदार सावकार सार े।ु

जळवा सग�या न�च के�या हो�या न�ह�या �या ॥

लाच खायची न�हित िहमंत, कणाची छाती ॥ु

चाल

वाट लािवतो सवा�ची िशवबा परभार े॥

हा डंका वाजला झािल च�िहकडं �याित ॥

िशवबानं घेउन अवतार �वजा रोिवला जी जी ॥

चाल

परक� हाकला सगळे घालन पेकाटांत लाथ ॥  ू

पटवन �वरा�याचा अथ� िदला जनतेला ।ू

सभा �यायदाना�यासाठ� । 

परक� स�ेिव�� लढण� �ीद मराठयाचे ।

शेठया एखादा नाडी जनतेला िमळे फांस �याला ॥

चाल 

जिमनी वाटन िद�या िशवबान� कसणारांना �या ।ु

मावळा मराठा सव� घेऊन सगंतीला जी जी ॥
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चाल
"�हा पढ� चला पढ� �हा पढ� चला पढे । हाक कािन िशवबाची ु ु ु ु
गगिन झडित चौघडे ॥

उठा बधंनो गड स�ािवस अजन श� हात� ॥ु ु ु

जे�हां िशवबा सजा� रिण आला । ख�या मैदानाला ।ु

�हा पढ� चला पढ� ॥ु ु

चाल 
द�खनचे मद� लढणार ेमराठे शर ॥ ू

आिदलशािहचा कजका इमला । क�ं या जिमनदो�त सगळा हो ु
॥ या हो या राजे ॥

�व�न�ही गलामी नाह� सहन करणार ॥ु

चाल

कांबळी, उशाला ध�डा न भाकर कांदा आ�हां ज�र �यार ॥्

�हा पढ� चला पढ� ॥ िदि�ल आिदलशाहीला चार�यास या खडे ॥ु ु

ज�मता ठाव ं�हाइ आ�हां िजण ंलाचार । 

गड ठाकला उभा आपला राख�यास शेती ।ु

�हणनीच लावनी �ाण पणा लढणार ं॥ु ु

चौक ५

स��या मराठयाच ं एक �ीद ह�च असणार ं॥

�हा पढ� चला पढे ॥ या मरािठ जनतेचे रा�य �थाप�या चला पढ� ॥ु ु ु

हेर हे�न जमिवले असे मराठे वीर ॥

िहदं मि�लम भेद वलांडन जमिवले शर ॥ु ू ूु

�हा पढ� चला पढ� ॥ आनंद � �वज गगिनं िशवबाचा फडफडे ॥ु ु

रवी लकाकला । �वनी "हर हर महादवे" घमला ॥ु

ग�ंढोर ं�हाइ जमिवली िनि�त िख�लार ं॥ु

स�ा�ीन� बाह� पसरले उभा�न िक�ले ।
जाळीखाल� वाघ मावळे पाजळती भाले ॥
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सगधं घेऊन प�प येई त� अथ� नवा सांगे ।ु ु

िदिल साथ ठ�ग �या बिहज�ला । सारा वारा आप ला हेर झाला ।् ्

अरबी दया� बनला होता ह�कमाचा बदंा । ु

�हणन िमळवला िवजयदग�वर िवजय मराठयांनी ।ु ु

बाब जण फटला । दगडांतही नवा जीव आला ।ँ ु ु

खेळ िवटीदांड गोटयांचा पोरांचा सटला । ू ु

थेट म�दतं दगड घसला हो श��या दादा ॥ त�ही ऐका ॥ु ु ुू

वा� यानं रगं पालिटला । कोपरान  कोपरा �यािपला ।्

कळवलं हे झाडा झडपाला । चराचर लागलं कामाला ।ु

उठ ला अव घा मराठा उठला । बाण जण सट ला ।् ् ्ु ु

मनसबा आगळा �यानं रचला । शेतक� या�या गोफणीत बसला ।ु

चाल

चाल

तो धाडी उडत प�ाला । पोप टाला, �ह�या पार�याला ।्

द�मनाचा माथा �याला िदसला । ु

द�रखोरा आग�या धदं�त नाच ंलागला जी जी ॥ु ु
चाल 

ढाल तलवा�रचा श� धरायचा खेळ �यानी थाट ला ॥्ु

सगधं दरवळं या ऐ�याचा �ी िशवबामाग� ॥ु ु
दवंिबदंचंी कोमलताही पण� लया गेली ।ूू
िठण गी आगीची भासे अरीला गठिड �यािच वळली ॥्

भासे िशपाई िशवबाचा तो स�चा अन खंदा ॥्

�ाच इं�जाच ंटोपडं उडवलं पाजलं होतं पाणी ॥
तोफेमधन पण गोळा उडाय चा अजब मास�याचा ।्ु
कद�नकाळच भासे श�ला िशवबा भ�स�याचा ॥ु

चाल 
अफझल खानानं फजल बकवा केला ॥ू ु ू
िवजापर दरबारी िवडा काय उचलला ॥ू

अिभम�य िशवबानं खल कौरव ओळिखला ॥ु
�या �तापगड� अिभम�य होता वेिढला ॥ु
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न�या दय�धनाचा कोथ ळा �यानं कािढला ॥्ु

चाल : िमळवणी 
िशवबानं असा स�याज िवडा धािडला ॥

असा मोड श�चा केला । झ�डा उभिवला ।ु
गिनिम का�याला । महारा��ांत ज�म घातला जी जी ॥
िनव�श बािज घोरपडा क�न टािकला ॥
च�ंराव मो� याकडं गेला । चचका�न पािहलं �याला ।ु
ईष�ला तोिह पडलेला । �याचा परा परा मोड केला ।ु ु
बाया मलं सोडन बािक�याना �वग� दािवला जी जी ॥ु ु

पाच सातशे हि� सािथला । पाच हजार उंट कािफला ।

थय थय थय थय िन��या बोटावित� �याला नाचिवला । ् ् ् ्

तीन मिहने लागले फौज खाली यायाला ॥

चाल

या अफाट फौजेचा �यह आगळा रचलेला ॥ू

एक राि� िशवबाचा गिनिम कावा जागला । 

दोन हजार छकडे घोडयांचे होते सािथला जी जी ॥

दरोब�त पहारा बसिवला । कडयाभ�वती कडा रचलेला ।

�या�या च��यहाचा चथडा चथडा जाहला ।ू ु ु

आिण आम जनतेचा दवा �यानं घेतला ॥ु
बांदलांचा पडंावा �यानं मोडन कािढला ॥ु ु

चाल

�या�या आतं खान बसलेला । सदोदीत सावध असलेला ।  

शािह�ता प�याम�य� आला । एक ल� सै�य िदमितला ।ु

तीन हजार छकडयावर दा�गोळा लादला ॥
ब�ीस कोटीचा खिजना होता पािठला ॥

चाल

तो शा�ता खाना�या पाठी �ण लागला ।

मो� यांच ंनांव लावणारा नािह किण उरला ॥ु

अिभम�य िशवा पनः खशाल िसहं गिड आला ॥ु ु ु
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चाल 

लालबदं �यांचे चेहर ं। पण पडलं काळंिठ�कर ं।ु

�या म�य� सजा� अडकला । िदली धडक �यह फोडला ।ू

दरबारांत मान नािह �याला । रांग ितसरी िमळाली �याला ।

अिभम�य राजगिड अिभमान� धडकला जी जी ॥ु

पळतां थोिड भइ क�रत श�ला दावन गिनमी कावा ॥ु ु ु

ऐका बघा राजे ॥

िद�ल�त भरलं कापर ं। पोतगीझ इं�ज हे चोर ं।ु

एक समय अचानक आला । िशवबा सजा� आ�याला गेला ।

श�नं गराडा िदला । आ�याला �यह रचलेला । ु ू

अितरथी श� आघािडला । व�चव�चन कािढला, कठ� वेिढला ,ु ू ु
ठेचन कािढलान गिनिम क�याचा िह�का �याला दािवला ्ु

��तम जमानाचा जमाना पालटन िदला ।ू ु
�या उदयभानचा परा अ�त घडिवला ।ु ु

चाल 

तो मन� बह�त कोपला । रोकडा श�द सोडला ।

महारा��ा�या द� याकपा�रत िसहंाचा छावा ।

िद�लीरखानाचा िदल हलवन सोिडला ।ु

िशवबाचा पाह�न दळभार । हादरलं िवजापर सार ं। ु

दशेमख पडं पाळेगार ं। मातले ते झाले गारगेार ं। ू ु

नवा मनसबा मनांत बांधा हे िशवबा सांगे ।ु

कसिल लढाई ? अर ेकसिल लढाई मळ हातचा झाला ।

बेत आपला परा कराया धावा �या माग� ॥ु ु

पाचिवला पजतो तलवार बरिच अन  भाला । ्ु

जे काय� हाितं घेउं पर ेनेउं शेवटाला ।ु
�वातं�य राखतो दउेन �ाणा�या मोला ।

चाल 

दावन िदलं जगताला । ज�मता आ�हा मराठयाला ।ू



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 717्

चाल 
आफझल यमसदनाला । पाठवन परा मोड केला ।ू ु

श�ला वागवायची नीित । आगिळ �याची होती ।ु

’बेटा डरो मत’ बोिलला । पाठीव�न हात िफरिवला ।

चौक ६ : चाल 

भरलं होतं कापर ं�याला । िशवबानं धीर �याला िदला ।

पोशाख उमरावाचा िदला । आिण घोडा िदला सगंितला ।
�याला बह�मान दऊेन, मोठया इ�जतीनं । 
िवजापर दरबारास पाठिवला ॥जी॥ु

दीप स�ंकती । आजही माग� दािव जगतास ।ृ
पर�ी माता वाटे िशवबास । आज झाला परा स�ं कितचा � हास ।ु ृ
होइल �यामळ�च स�यानास जी ॥ु

�याचा मलगा शोधन कािढला । जो गद� झािडत लपलेला ।ु ु
िभितमळं गाळण उडालेला । िशवबापढं �याला उभा केला ।ु ु

इतकं दर कशाला जाव ं। िगरगांव चौपािटला जाव ं।ू
दादर, प�यांत थोडं भटकाव ं। शाळा, कॉलेजभवित िहडंाव ं।ु

िमरवीत र��यानं नेलं । नीितशा� पािय ंतडिवलं ।ु

आ�चे िधडंवडे काढन । टाकती माणसक�च गाडन जी जी ॥ू ू ु ू

�सगं येती ते, आज त�ही उघडया डो�यानी पहाव ं जी ॥ु

चाल 

ग�लोग�ली आिण दारोदारी, । मायबिहिणवरी । 

एकोणीसशे �ेपन साल । को�रयांत य� स� झालं ।ु ु

डोळं सताड उघडं ठेवाव ं। कानावरच ंझाकनं काढाव ं।

अमे�रकन सै�य ितथं आलं । उ�र को�रयांत गेलं ।

नाहीतर आज�या दिनय�त । िवसा�या शतकात । ु

�� प�षाचा �ा सोडन । श� दशे ांत�या ि�या ओढन ।ु ू ु ू

नस� बायानािह पकिडलं । �यांना नागडं उघडं पण केलं ।

सांगतो काय होतं ।

चाल 
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तो असिन राजा पर समाजवादी सरजा ।ु

आ�� यांत िशवबाच ंथडग ंबांधणा� याला । 

आरमार पव� होतं फ� म�केला जाया । ू

चौक ७ : चाल 

आरमार उभारलं पि�मेस राखाया ।
भारत� ज�म िदला �यानं गिनिमका�याला । 

जो दःख, द�ैय, दा�र�य अधंकाराला । ु

आजही हवा मज असाच िशवबा माझा ।

चटक�त सा�रतो दर, नमावे �याला ।ु ू
चाल 

थडग ंबांधन �याव ं लागलं िशवबा चरणाला ।ु

तो राजा कसला लोकशाहीचा किलजा ।

भारताचा पहारकेरी मराठा झाला ।

स�ंकित नीितसाठ� खरा माग� दावाया । ृ
�या समोर आजही छ�पती िशवराया ।

तो समाजवादी महारा��ाचा राजा । 

चाल 

क�याण�या सभेदाराची - सन आई मानली साची ॥ु ू
वागणक दउेन मानाची, । पाठिवले िद�लीला सेवा क�नी �यांची ॥ू

कना�टक �ांित राणीला - 

दग�ध नरकाची सजा फमा�िवली �याला ॥ु

आई मलगी केशर िसगंाची । ु

दहेांत शासन िदलं �याला । 

ितला चोिळ बांगडी केली - स�दय�पतिळ गिहवं�न सासरी गेली ॥ु

िशवबा�या सरदारनं �ास िदला तो कळला ।

परक� �ी मानी माता । असा िशवबा सजा� होता ॥ जी हा ॥

धारातीथ� पडले�या आप�या एका श�ची ॥ु

िदला �ास कणी बाईला, । बांबने झोडपन ठार क�रतसे �याला ॥ु ू ु
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अशी फलवेली । पनः उगवली नािह बघा राजे ॥ु ु

राि��या अधंाराला सय� कध� िचरणार ? ू

भागवीत होता आिध जनते�या गरजा ।

�यानं िशवबा सरजाचा िक�ा आज िगरवावा ।

अहो ॥ किध ंबर � पनरिप स�िगरी हसणार ? ु

ठाव ं�हवता िवसावा फ� ठाव ंहोित �जा ।

फटन तो गोड ग�यानं गीत कध� गाणार ॥जी॥ु ु

�या थोर समाजिशवबाचा पोवाडा गावा । 

िचम�यांचा िचव िचवाट  आग ळा कधी होणार ?् ् ्

आनंद �याचा कध� उसळन वर येणार ? ु

न�यासाठी धडपडे �यास �हणे त मर जा ।ू

नफेबाज चोर �यानं सव� दर सारावा ।ू

सारी हयात घोडयावर गेिल । काया िझजवली । 

बांधावर आ�ंयाचा व� कधी डलणार ?ृ ु

अिज समाज-िशवबा बनन मजपढं यावा ।ु ु

मजरा माझा �या महान स�ंकितब�जा ।् ृु ु

�जा सिख केली, । क�त� पसरली । ु

अरबी दया�चा चेहरा कध� खलणार ?ु

आ�ंया�या डोिलत कोयाळ कध� गाणार ? 
हषा�नं मयर किध ंसांगा टाहो फोडणार ?ु

झोपडीवर सखाच ं तोरण कधी िदसणार ?ु

पोपटांचा थवा किध ंगात पनः उडणार ?ु

शािहरा�या मन�ची ओढ, । काळजाचा फोड ।

तो साडेतीन कोटीत समवला जावा । 

अवघा समाज सम�-सखी बनवावा । ृ ु

एक ही आशा । शािहराचा गोड ह� परवावा । राजे जी जी ॥ु

स�ेचा नांगर जरब�त �यानं चालवावा । 

ही फ� अमर अिभलाषा । दजी �हाई भाषा ।ु
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तरी ��ािळती श�ला ती� डोळे.ु

िदसे ठ�गणी मत�, ही बावळीशी;ू

जरी मािनती लोक ह� �प भोळ� ,

ह�शार�त ऐसा नसे अ�य कोणी,

असे �ंद छाती, खर ेगोल दडं 

[ बिहज� नाईक : िशवाजी महाराजां�या ग�हेर खा�याचा �मख. ु ु
न�कल करणे, वेषांतर करणे, चतराईने सभंाषण करणे, ग� ु ु
भाषेत सदंशे पाठिवणे यात पटाईत. िशवाय तलवारबाजी व 
दांडप�यात पारगंत असले�या बिहज� नाईकाला वेषांतर ्
के�यावर िशवाजी महाराजांखेरीज इतर कोणीही ओळख शकत ू
नसे. �याची ही कत��वगाथा.  ]ृ

कठ� बैसला कोण, तो काय बोले.ु

महादवे मोर�ेर कंटे ु

कळे सव� �याला कठ� काय चाले, ु

९. बिहज� नाईक 

[ भजगं�यात ]ु

भर ेजोर अगंांत; त�वा उदडं.

करी रोज जो पािहजे तोिह वेष.
घडे श�लोकांत �याचा �वेश;ु

बह� शि� त पायांत, िहडें �वदशेी;

िनघे, दौड चाले, जस� काय पाणी ! 
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कथी थोर राजास तो स�य- खाणी.

कध� लांब दाढी, सजे व�द काजी;ृ

पडे तेज �या नारदाचे तस� त�

कध� घाण व��, परा होय पाजी.ु

कर� दभ�, पचंांग, �वारी िनघाली.

कळे व� ज� �यास, ते सव� आिण,ृ

कध� जानव� श� हा वीर घाली.ु

घडे वास �या नारदा तीन लोक�,
सदा �वग�, पाताळ, म�य िवलोक�.ृ ू

िवणा हाितं, गीत� अलापीत चाले;
करी, इं� शोभे, ितथ� न�य ताल�;ृ

कध� �वग� सोडन प�वीस येतो;ृू
महाअतंराळांतनी धांव घेतो;ु

तट� जेिव ंतारा, नभ� च�क होत�;ु

कध� चालतां, प�चतो सय�-लोक�,ू
कध� आडवाटे, िफर े�वग�लोक�;

तसा हा बिहज� िफर ेसव� दशे�,
कशाचा प�हाळा ! �रघे खानदशेी. 
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१०. रायगडावर काय आहे ?
मोरो गणेश ल�ढे   

रा��ाचा इितहास पण� करण� कत��ये ह� आपल� ।ू ु
�या�या िनम�ल ��पटावर असे ह� �प� रखेाटल� ॥
�यान� रायगडी �वास क�नी  घालावयाला भर ।
�याम�य� िनजबि�दला रमवनी �हाव� सदा स�पर ॥ु ु

‘तेथ� काय असे गडांवर’ अस� आणा न िच�� कदा ।

�गंारािदक स�जनि�य  रसां �यां�या च�र�� भरी ।ु

डो�यांनी बघतां �थळे मितलता घे चा�ता ती नवी ।

ट�का�या व�नी िनघे िहरकणी धैय� तळ� यावया ।
िकंवा य�न करी महार वरती जा�यास काढी तया ॥

िकंवा  नतन योजनी िनजमन� काढिनया दाखवी ॥ू ू ु

काळोखांतील व�तला नव अस� स�दय� दतेो रवी ॥ु

होतां दश�न िनम�ळ� िशवगण� रगेंल �याची मती ॥ु

येई येथ च�र�कार त�र तो सजंीवनी मेळवी ।
सांगाडयामिध ंचेतना भ�िनयां �यालािग ंतो खेळवी ॥्

केल� रा�य िशवािजन� बनवनी ज� वण�नीय �थल ।ु
‘तेथे काय नसे’ मनास अप�या ऐस� पसाव� सदा ॥ु ु

आला तो ज�र िच�कार वरती िच�� जनी रगंवी ।ु

�ेम� नतन नाटकांत रचनी त�लीन लोकां करी ॥ू ु

कोणी नाटककार येउिन वरी पाही समाधी�ती ।

तेथ� काय कमी तयास पडत� सद बि�च� �या बल ॥् ु
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चाखाया रस �यांतला रिसक ते होतील क� घाबर े॥ 

भ�ना पाह�िनयां समािध जल त�ने�ांतनी  पाझर े! ॥ु
येथ� ये किव दश�नास तरी तो िच�ांत द:खे भर े।ु

�याची िच�च�र�गायनरस�  वाणी िशवा�या िशर े।

�ेमान� ज�र जाल तेथ भर ती घालाल मोठी सखी ॥ु

टाळा आळस जा वरी बघिन �या ने�� िशवा�या कती ॥ु ृ

�याची लीन मित �ण� िशवगण� रगंिनयां बावर े॥ु ू

[ च�ंकांत : �यावर च�ं ाचे िकरण पडले असता �व सटतो असा ु
एक मणी; िवध : च�ं  ]ु

जैसा पाह�न च�ंकांत िवधला �ेमामळ�  पाझर े॥ु ु

िज�ासावश जाल होउन तरी �ानाथ� जोडाल क� ।

कत��यास मन� धराल त�र द ेउ�साह त�हां�ती ।ु

�फत�चे फटतील नतन गमे वाणीस �या�या झर े।ू ु ू

पव�चा इितहास र�य सगळा िच�ांत �या�या �फर े।ू ु
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११. सात 

[ िशवाजीचा सेनापती �तापराव गज�र याचा एके िठकाणी पराभव ु
होऊन तो पळाला. िशवाजीला ही वाता� समजताच रागा�या 
भरात �याने सेनापतीला एक िनभ��सना�मक प� िलिहले. ते 
वाचन आले�या उ�ेगा�या आवेशात �तापरावाने सात ू
सरदारांसह थेट श��या छावणीत �वेश केला. या वेडया ्ू
�य�नाम�ये ते ससातही वीर �ाणास मकले. किवतेची स�वात ु ु
िशवाजी�या प�ापासन आहे. ]ू

“�त ध�य जाह�या �विन आपली वाता�  ।ु ु ु
वेडात मराठे वीर दौडले सात !

रण सोडिन सेनासागर अमचे पळता ु ु

भर िदवसा आ�हा िदस लागली रात”ू
वेडात मराठे वीर दौडले सात !

ते कठोर अ�र एक एक �यातील 
जाळीत चालले कणखर ताठर दील 

अबलािह घरोघर ख� या लाजितल आता !

“माघारी  वळणे नािह मराठी शील 
िवसरला महाशय काय लािवता जात ?”

वर िभवई चढली दात दाबती ओठ 

वेडात मराठे वीर दौडत सात !

छातीवर तटली पटबदंाची गाठु

�यानातन उसळे तरवारीची पात ु
वेडात मराठे वीर दौडले सात ! 

कसमा�ज ु ु

डोळयांत उठे काह�र ओलवे काठ 
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“ज�र काल दािखली �भ, गिनमांना पाठ ु
ज�र काल िवसरलो जरा मराठी जात 

वेडात मराठे वीर दौडले सात !

खालन आग, वर आग, आग बाजनं ी,ू ू

वेडात मराठे वीर दौडले सात !

ते िफरता बाजस डोळे िकंिचत ओले ु
सरदार सहा सरसािविन उठले शेले 

हा असा धावतो आज अरी-िशिबरांत 

दगडावर िदसितल अजिन तेथ�या टाचा ु

कोसळ�या उ�का जळत जळत सात दया�त 

खग सात जळाले अिभमानी वण�यात 

तव मानकरी हा घेउिन शीर करात”

वेडात मराठे वीर दौडले सात !

समशेर उसळली सह� �र इमानी,ू

ओढयात तरगें अजिन रगं र� ताचा ु

वेडात मराठे वीर दौडले सात !

ि�ितजावर उठतो अजिन मेघ मातीचा ु

आ�य�म�ध टाकन मागती सेना ु ू ु

अ�ाप िवराणी किण वा� यावर गात ु
वेडात मराठे वीर दौडले सात !

छावणीत िशरले थेट, भेट गिनमांना 
अपमान बजिव�या सात अप�नी माना ु ु

गद�त लोपले सात जीव ते मानी

�रिकबीत धळीचे मेघ सात िनिमषात ु
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१२.  मदानी झांशीवाल��

य�कर प�रिचत झालेले खड गा�या भ�य मठीस ् ु

द. आ. ितवारीु

�यां�यांत पलायन माजे 

[ १८५७ �या ि�िटशांिव���या �वातं�यलढयातील एक अ�णी ्
सेनापती झाशी�या राणी ल�मीबाई यांनी िदले�या सघंषा�ची 
रोमांचक कहाणी या किवतेत श�दब� कर�यात आली आहे. ]

य�कण� सदा उ�साही ऐकाया रणघोषास 

‘� रोज’ आ�ंल नरवीर ू

लावाया भा�य कसाला तेजि�विन क�र क�लोळ 

गना�ळी कलपी गोळे खिदरांगारासम सटले ु ु

मोचा�वर गोर ेजे जे 
‘घनगज�’ तोफ ज� गज� 

आपणही वेष� सजली मदा�नी झांशीवली   १
सजिवल� सै�य शरांचे ू

िवजियनी जय� फरफरली मदा�नी झांशीवाली  ३ु ु

धम -धडडड -धडडड  नाद � आकाश भरोनी गेल�् ् ्ु

बांधोनीया तोफांचे 

झांशी�या कहराम�य� िसहंीण िनजे घायाळ ु

झांिश�या तटावर शीर 

पसरली लाल चादर क� अधंा� या रा�� गमल�

ब�जा ब�जावर मोच� ु ु

य�ने� िन�य अनरागी आर� त रण�थानास ु

आपटन झाला जेर ू
िहदंीत बोलला बोली ‘मदा�नी झांशीवाली’   २

गज�ना उठे भवंताल� �वातं�ये�छंचा काळ ू
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भतो  न भिव�यित ऐशी उडवा दि�ण बाजला ू ू

तलवारीवरही लढली मदा�नी झांशीवली   ५

पडघम िबगलां�या नाद� िशगें कणा�चे नाद ु

िफतरान� केली मात किलजास प�चला हात ु

गरगजंा�या ब�जाला आणवा ‘कडकिबजली’ ला ु

दा��या कोठरांत जेजालांची बरसात 
िक��यांत आिण नगरांत म�यचा �ळयाकांत ृ ू

पािहली �जा हतभागी
वा�स�य� �दय� �वली मदा�नी झांशीवाली   ४ 

बोलवा गोषखानाला बोलवा खदाब�साला ु

शहराला जागोजाग�
लाग�या भयकंर आगी

ज� ितसरा सटला  बार ु
त� कन�ल झाला ठार 
नंतर चमके तलवार 

खाल� वरत� भरलेला स�ंामाचा उ�माद 
चढ�या ईष��या श�द� चढ�या िवजयाचे श�द 
जातीची अबला होती 
य�कला ठाउक न�हतीु

उ�रसे धरळा िदसतो आशेन� राणी पाहेु
‘ता�या टोपे आले का ?’ उ�कंठा लागन राहे ु
त� ‘ता�या आले आले !’ आनंद गडांत न मावे 
टो�यांनी टोपीवाले 

�बलांची केली माती

समशेरीवरत� ध�रले 
एकदांच चालन गेले ु
इकडे चपला चकमकली मदा�नी झांशीवाली  ७

इितहास� गाजिन गेली मदा�नी झांशीवाली   ६ु
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य� ती-य� तीचे य� श� तीला िगळनी बसल� ु ु ु ु
पिहलीच फळी ज� आली फोडन �रसाले गेले ू
‘द ेमाय धरिण गे ठाव' ऐस� सकलांना झाले
 �वारांचा पायदळांचा 
ह�ला चढला जोराचा 

शोभली िशरी चदंरेी सदंर ब�ी ना�रगंीु

दवेता रण�थानाची

भिवत�यतेस ना पाही  

िक��यांतन बािहर आली मदा�नी झांशीवाली  ११ु

मित�मंत ल�मी साचीू

आप�या बळाची कास ु

कमरसे दपेटा भारी समशेर लटकली जगंीु

कत��वशि�कला बाहीृ

थरकेना िहमंतवाली मदा�नी झांशीवाली   ८

अगंाची होउन लाही

धैया��या मे�वरची तेज�वी अिवचल तारा 

�ादश िदवसांपय�त एकटीच झजंत होतीु

सर � रोज�या कमक� दररोज पलटणी येतीू ु
सा�ाला टोपे आले �यांची गित ही उफराटी

शौया��या जलिनिधवरची भीषण िसधं ची धारा ू

दळभार पळे ता�यांचा 

भीतीही ितजला �याली मया�नी झांशीवाली  ९

घालन जपा झांशीस’ू

‘�यथ� ती परांची आस

उठली आवेश� भरली मदा�नी झांशीवाली   १०

पायजमा पाय� श� गिहरा अगंरखा अगं�ु

जमवोनी सगंरशरां  बोले ती धीरोदारा ू

झांशी�या सौभा�याची 
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इं�जी �रसाले पढती �यांिटजटं फौजा माग�ु

अरबांची बदं �ेयांची ु

पाह�न झजं िनकराची ु

दारावर दौडत आले ले�टनंट कन�ल वेग�

‘�टअट� ’ ‘लोथ’ दोघांनीू

पिह�या झेपेन� घेई ‘िमकलीजाना’ची जान 

िग�रवरची जैसी स�रता तट िभजिवत पढची जाते ु

‘डीकाला’ केला शीक मरडन हात मा�न ु ू

क� भकंपाची लहरीू

सवेंिगिन तैशी गमली मदा�नी झांशीवाली   १४ 

सतं� भासली स�ंया सतं� भासली काली

उफळोनी नािगण आली मदा�नी झांशीवाली  १२

इकडे ही ह��लड; ितकडे  बावटा तटाला लागे 

कन�ल �या�टन गो� यांची

दस� या उसळीन� घेई ‘बोनस फॉ�सा'चे �ाण ु

गद�त िशडया लावोनी

चवताळन वािघण गेली मदा�नी झांशीवाली   १३ु
चढिवल� सै�य पाहोनी

झझंावाताची लहरी उ�छेिदत व�ां जाते ृ
घनमंडिलं जैशी िबजली जेथ� जेथ� लखलखते 

अचलांसिह कांपिवणारी
सव�� िफर ेअिनवारी 

आर� त उषा ती गमली आर� त चिंडका गमली

स�ं�ध ित�या ने�ांत �ोधाची चढली लाली ु
लखलखाट मात�डाचा 
चकचकाट पण�दचा ू ू
दािवला खेळ तेजाचा 
र� तान� श�रर� �हाली मदा�नी झांशीवाली   १५
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पढचा दरवाजा बाणीचा तटही गेला ु
सदं�रचे हात न परले अ�िदशा सांवर�याला ु ु
कावरीबावरी झाली शहरांत घोळका घसला ु
श��या पाठोपाठ ू
अरबी लढव�यांसिहत 
घातली उडी शहरांत 

चह�कंडन आ�या टोळया ु

�फत�चे वळसे िदधले ू

�यां�याही सटती गोळयाु

छातीस लागतां छाती सगंीन सरकली मागे 

झाडां�या मागे कोणी झडपां�या माग� कोणीु ु

भीतीन� लपनी छपनी सोिडती बदं का द�नीु ु ु ु

गेली होती रगंोनी

मत पौ�ष जागत केल�ृ ृ
हतबल बलवतंिह केले

तरवारीवर तरवार खणखणाट होऊं लागे 

पडवी�या माग� कोणी वळचिण�या माग� कोणी

रणकलाकशल वीरांनी कौश�य गाईल� जीच�ु

क�र क�ल िह�येवाली मदा�नी झांशीवाली   १६ 

अरबांनी बेहोषान� िशरकटाइ केली वेग�

गद�नबाज�त िशरोनी

िक��यांत िफरिव�या ढाला 

िशरिशरी भरोनी लढली मदा�नी झांशीवाली  १७

मदा�नी मद�िन गेली मदा�नी झांशीवाली   १८ु

सरिमसळ होउनी राणी

गणवतं �थंकारांनी �िंथले समरगण जीचे ु ु
पोवाडे गावे वाटे �वातं�या�या िहरकिणचे 

भारतास भषण झाली मदा�नी झांशीवाली   १९ू
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[ कहर : गहा; गना�ळ : तोफेचा एक �कार, खिदरांगारासम : ु ु
खिदर + अगंार + सम  = खैरा�या झाडा�या लाल रगंासारखे ्
अ�नीगोळे, जेजाल : लांब नळीची िफरक�ची तोफ, चपला : 
वीज; दळभार : सै�य; मे� : पव�त; अचल : पव�त; य�कर : यत  ्
+ कर; य�कण� : यत  + कण� ]्
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१३.  झां�शवाल� 

गो� यांची क�डी फोिडत, पाडीत वीर इथ� आली ।।२।। 

घोडयावर खं�ा �वार,्

कडकडा कडाडे िबजली,

िमळतील इथ� शाहीर,

ती परा�माची �योत मावळे इथे झांिशवाली ।। ध. ।।ृ

भा. रा. तांबे 

तांबेकलवीर�ी ती,ु

मग क�ित��प ती उरली,

नेवाळकरांची क�ित�,

ती िहदंभमी�या, परा�माची इित�ीच झाली ।।३।। ू

�ा दगडां फटतील िजभा कथाया कथा सकळ काळी ।।४।।ु

लविवतील माना वीर,

हातात नंिग तलवार,
खणखणा क�रत ती वार,

त�, झर ेढाळीतील नीर,

 

श�ंची ल�कर ेिथजल�,ू

मदा�नी राणी ल�मीबाई मत� महाकाली ।।१।।ू
िहदंभ�वजा जण जळती,ू ू

र ेिहदंबांधवा, थांब या �थळी अ� दोन ढाळी,ु
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क�कणचा पगडीवाला 

१४. मोहरा इरेस पडला 

[ िचमाजी अ�पा (ज�म : १७०७, म�य : १७४०) हे पेशवे बाळाजी ृ ू
िव�नाथ भट यांचे प� व पिह�या बाजीराव पेश�यांचे धाकटे बधं ु ू
िचमाजी अ�पांनी पोत�गीजांशी दोन वष� िनकराची झजं दऊेन ु ु
१७३९ साली वसईचा िक�ला िजकंला व सा�ी बेटांवर मराठयांची ्
स�ा स�थापन केली. िक��या�या ित�ही बाजला पाणी होते. ू
जिमनी�या बाजने स�ंग लावावे, तर व�न पोत�गीज आगीचा वषा�व ू ु ु
करीत. �यामळे िक�ला हाती येईना. ते�हा िचमाजी अ�पाने ु
सैिनकांना भाविनक आवाहन केले. “माझे डोके तोफेने उडवन ू
वसई�या िक��यात पडेल असे करा, �हणजे तरी माझा हेत पण� ू ू
होईल.” िचमाज��या या ईष�ने मराठे सैिनक श�वर तटन पडेले व ू ु ू
�यांनी वसईचा िक�ला िजकंला. िचमाजी अ�पांची ही शौय�कथा द. ु
आ. ितवारी यांनी का�यब� केली आहे. ]

बेलाग� दग� जजंीरा वसईचा िक�ला असला ु
द�मान ‘िफरगंी’ ितथला आटोपे ना कोणाला ु

द. आ. ितवारीु

�या िसहंाला पकडाया भारतीय ‘िचमणा’ सजला 
गो�याचा टोपीवाला 

लागली झजं उभयांला ु
ब�दीचा डाव उडायला मोहरा इरलेा पडला !   १ु

कडकडाट व�नी �हावा
सारखा अि�न वषा�वा 
प�र िसहंाचा तो छावा 
परतेना िहमंतवाला मोहरा इरलेा पडला !    २

जण ंघ�घावत मधमाशा मोहोळाला िबलगा�या ु
तळहाती िशर घेउिनयां चालन तटाव�र जा�या ू
मद� �या मराठी फौजा रणक�ित� जयां�या गा�या 
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बोलाविन सरदारांना तो समरधरधंर बोले ु ु
“शरांन� ! वेढा �ाया चार मास होउिन गेले ू
आवडते कंठमणीही काय� काय �यांनी केल� ?
बेिहमंत जे असतील 
परतोिन ते जातील 
मी आहे िन�यशील 
जा कळवा �ीशाह�ला,” मोहरा इरलेा पडला !   ३

“घालनी उडी स�ंामी िजकं�ल भयकंर काळ ु
मी असा घेतला होता एकेक िनवडनी लाल ु
मी त�हांस मािनत होत� शौया�चे तेजोगोल ु
जाहली परी�ा आजी
मित िख�न जाहली माझी
�हणतील काय ते बाजी ?
जा कळवा क� दादाला मोहरा इरलेा पडला !   ४

िशर तटनी �या आघात� िक��यांत पडं �ा �यात�ु ु ू

लागला िवषारी बाण सकलां�या अतं:करण�

“इष�स वीर हा चढला मोहरा इरलेा पडला !”   ५

उत�नी र� त डोळयांत नजराही गे�या िफ�नी 
�वनी ‘हर हर’ ऐसा झाला 

श�ांस प�चले हात लढव�यांचे फरफ�नी ु ु

“राखं िनज लौक�काला,” मोहरा इरलेा पडला !   ६ू

��येक वद ेगिहवं�नी 
डोळयाला आणी पाणी 

ि�य असेन ज�र त�हात� परवाच अिंतमे�छेत�”ु ु

बोलती सकल या बोला 

ती िनवा�णीची वाणी 

तोफे�या त�डी मात� बांधोनी उडवा हात� 

पाठी�या सट�या ढाला ु
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श�ची पकड सटेना ू ु

उडिवले सरगंी बार तट लोळिवला मात�त ु
गज�ना एकदम झाली पडले�या िखंडारांत 
ज� बांध तटाचा फटला ु

गोळयां�या मा� याखाल� चर खोदोनी रते�त 

त� सेनासागर सटला ु

बदंक�स भाला िभडला मोहरा इरलेा पडला !   ७ु

आगी�या वषा�वांत 

धैया�चा िक�लेवाला 

वारव�र क�रतिच वार अनसरले शर पवार ु ू

सामना भयकंर झाला मोहरा इरलेा पडला !   ८

गरनाळी तोफा मोठया घकंार कराया सज�या ु

बावटा ध�िन त�डांत 

घायाळ धडाधड खाल� तन िकितकां�या धडपड�या ु

कदमा�या पढत� कदम चालले कदम सरदार ु

भ�सला चढे जोमांत 

िश�ंाचा खंदा घोडा चालला जण ंक� तीर ू

छातीचे िनधडे वीर िच�ंया प�र �यां�या झा�या 
पगडीची फौज हटेना 

तो समय आिण ती मत�ू
ठाके किवनयनांपढत�ु

बेहोष होउनी लढला मोहरा इरलेा पडला !    ९

रा��ाची वाढे िकत�

आठवतां या वा�याला ‘मोहरा इरलेा पडला’ !   १०

पोत�गीज िक�लेवाला अ�पां�या शरण� आला ु

[ बेलाग� : दःसा�य ]ु

तो िवजय�ीचा ‘िचमणा’

शौया�ची शथ� जहाली बावटा तटाव�र चढला 
जयनादान� वसईचा िद��ांत अहा ! दमदमला ु ु
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१५. पण� दरबार�ु

[ िटप सलतान हा �हैसरचा परा�मी राजा. क�नड भाषेत ‘िटप’ ू ु ू ू
याचा अथ� ‘वाघ’. तो वाघा�माणे शर यो�ा होता. मा� प�या�या ू ु
मराठा फौजेशी लढताना िटपलाही कापर ेभरले होते. इं�ज ू
आिण िद�ली�या मोगल फौजेलाही मराठयांचे भय वाटत असे. ्
शर मराठावीरां�या शौय�गानाची ही किवता. ]ू

अ�ातवासी 

तळपती ितखट त�वारी. ८ 

बांधनी चगंु

तळपती ितखट त�वारी. ७

तळपती ितखट त�वारी. ५ 

फरफर ेलाख िभमथडीु ु

वांकती थोर सरदार
िदि�लचे वीर 

सलामी खडी

रणरगं प�यांितल दगं ु

झडतसे फेरी 

तळपती ितखट त�वारी. ६
पण� दरबार�ु

केवढी ! प�याची भीित ु
पहा, कांपती 
चळचळा वैरी

घेित ललकारी

श��या खडया समशेरी्ु
वांकती पण� दरबार�ु

तळपती ितखट त�वारी. १ 
पेशवे म� हाटी �वारी

तो वाघ, वाघ �हैसरीु

िटप चौधरीू
कांपतो उर�

तळपती ितखट त�वारी. २

तळपती ितखट त�वारी. ४ 

उचलती िवडे 

तळपती ितखट त�वारी. ३

चौघडा यशाचा झडे 

थाट सरदारी

ऐकतां भेरी
पहा, थरथर 
इं�जी बावटा धीट 
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अ�य� �यास अप�िन �यान�-आप�या उ�ण �िधराचा,ु ु

[ ‘गोकलखां’ ही किवता मराठयांचा अखेरचा सेनापती बाप ् ू
गोखले यां�या शौय�गाथेवर आधारलेली आहे. िटप ू
सलतानालाही �या�या तलवारीने जेरीस आणले होते. आ�ी�या ु
मराठे व इं�ज यां�यात झाले�या लढाईत �ाणपणाने लढताना 
२० फे�वारी १८१८ रोजी गोख�यांचा म�य झाला. या ु ृ ू
समशेरबहा�र सेनापती�या वीरमणावरची ही िवलािपका. ]

िविदत तो नसे कोणाला-गोकलखां लढनेवाला? १ 

वीरनाम सतंत गाजे 

�वातं�यसय� अ�ताला-पावतां महारा��ाचा,ू

कलह थोर �हणनी माजे ु

वीर हा परी शेवटला !-गोकलखां लढनेवाला ! २

समरांत व�िचले �ाण,

य�दाचा डंका वाजे  !ु

�भ दोन मह�वाकां�ी-राहण� न िहदं�थान�  !ु ु

ितिमर तेज एके समय�-वसितल का �याच िठकाण�?
अिसलता नांदण� दोन-श�य क� िव ंएके �यान�  !

हा कोण इथ� पडलेला?-“गोकलखां लढनेवाला !” � ु

श�व�र पडला तटन,ू ु ू
शौया�ची शथ� क�न, 

माधव 

चढिवला रि� तमा र�य-ति�दबंावरत� साचा !

१६. गोकलखां 
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अ�या�या मैदानांत-लागला अखेर िनकाल  !्

क�रताती ‘पाणी  ! पाणी  !

खड गांचा गेला काळ्
�व�वाला िवसर ेढाल

लोळ�या �वजा धल�त-मकिनयां पव�िवभवासी ू ु ु ू
कोरडा कंठ होवोनी

बदंक�वरी बोथटले-ज�र कराल त�र करवाल  !ु

�ेतां�या जागोजाग - राश�वर पड�या राशी  !
र� ताच� घडल� �नान-अ�या�या रणभमीसी  !ू

चावी प�र अधरो�ाला  !-गोकलखां लढनेवाला  ! ४

 भालेही कवडीमोल  !

पा��या�य स�ंकतीपढती-पौवा�य� प�ती फोल  !ृ ु

घायाळ होउनी पडला-गोकलखां लढनेवाला  ! ३

घायाळ िशपाई कोणी

वीरोिचत श�येवरत�-पह�डला प�हा न उठाया  !ु

पातला जरी क�पांत-त�र अतं न िन�ेला या  !
र� ताचा वाह�िन पर ू

�लानीही वारवंार  !

अवशेष उ� तेजाचा-िन:शेष आज �हायचा  ! 

श��या, बघं तां �याला ू
ग�ांचा �याव�र डोळा  !ृ

ये दब�लता अिनवार  !ु

�ढ तरी धरी खड गाला  !-गोकलखां लढनेवाला  ! ५्

अ�रला न �यामळ�  िन�ा- तो सजला िन�ा �याया  !ु

िच�� न परी गडबडला-गोकलखां लढनेवाला  ! ६

कांपर � सटे अगंाला ु

शेवटला आशातंत-शेवट�या �ीमंतांचा,ू

हा अ�तंगत रिव-िकरण-�णमा�� लोपायाचा  !
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इहलोकांितल उ�कष�-हा िद�य राजिन�ेचा  !
हा अखेरचा क�लोल-दाि�णा�य शौया��धीचा  !
हा शेवटला उ�छ वास-�ी�वतं�तादवेीचा  !्
आचंके अखे�रस आले,
एकदां शरीरिह हाले,
पांढर ेजाहले डोळे  !
िन��ाण होउनी पडला-गोकलखां लढनेवाला  ! ७

हो तयार ज�मांतिच या  !

खणखणाट तरवार�चा-आतां न प�हा �हायाचा  !ु

मंदभा�य बाजीराया  !

यापढ� न भगवा झ�डा-कोठ�ही नाचायाचा  ! !ु

समशेरबह�र गेला-गोकलखां लढनेवाला  ! ९

आधार तझा हा तटला-गोकलखां लढनेवाला  ! ८ु ु

�फित��द गात� गान  !ू

मद�मक� मेली सारी-वरपगडा अधम�वाचा  !ु

शांतीच� बसल� ठाण�  !
आतां न कध� मैदान�
रगंतील न��िधरान�  !

िवहगे�र िवगत�ाण-कोलहाल काकोलांचा  !

सपंला इथ� इितहास-िशवराया�या रा�याचा  ! 
आतां न रािहला काळ-मदा�नी पोवाडयांचा  !

समरघोष ‘हरहर !’ ऐसा-�वण� न कध� यायाचा  !

ही �वरा�यिन�ा मेली,-सळसळाट घरभे�ांचा  !ु ु

व�-लता पाषणांला-गोकलखां लढनेवाला  ! १०ृ
आठवतो तेिथल अझन ु

द�क�यफलां भोगाया,ृु

आटला झरा येथन-चैत�यय� त वाणीचा  !ू ु
अ�याच� त�र मैदान 
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तीन बाजलंा खंदक खोल,ु

माधव 

आ�शि�चे त�ही िकंकर,ु

[ ठाणे िज��ातील पालघर ताल�यात तारापरचा ु ू
पोत�गीजकालीन िक�ला आहे. १७३९ साली िचमाजी अ�पाने ु
हा िक�ला गिनमी का�याने िजकंला. �यासबंधंीची ही किवता. ]

ए�गाराचा दते इशारा !

ए�गाराचा दते इशारा !

मद� मराठे ! उठा ! उठा तर !
गज�त ‘हर ! हर !’ चला करा सर 

१७. तारापरचा सं�ाम ू

[ चाल-ततारी ]ु
“तडम  तडम  हा झडे नगारा ् ्ु ु ु ु

बलंद बांका गढ तारापर !    १ु ु

भगवा झ�डा उडे फरारा 

चव�या बाजस पाणी लोल;ु
आतं िजवांचे �याया मोल 
उडडाणो�सक आयस गोल !् ु

भय न तयांचे त�हांस ितळभर ु

उठा ! करा सर गढ तारापर !   २ु

धम�रि�का महारा��ाची 
�स�न अबंा त�हां साची;ु

भीित न उरवी िफरिंगयांची !

सैतानी औलाद भयकंर 

करा ितचा सर गढ तारापर !   ३ु
कहर उडिवते क�िन इथ� घर 

वर प�याई िशवरायांचीु



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 741्

अय��ांची तमा कणाला ?ु

अय��ांची तमा कशाला 
िशवशाही�या रणमदा�ला ?
स�तानी जे धम� जगावर ु
अ�य धम� �यां स� न पळभर,
गलाम �यांचे िचरा चराचर !   ४ु

कचिदल पापी नादानांला !

महारा��स�दम�र�ण� 

वर वर चढतो नभ� िदवाकर !

डबवायाला गढ तारापर !    ७ु ु

बघित त�हां ते पव�ज व�नीु ू

सरगं नामी उडती सार,ेु

खाडीमध�या माडीमाजी

फौजबदं सदा�र मातबर

व�चिन गेले तन मन वाणी,ु ु

मरािठयांचा सेनासागर

बदं गडाची दो�ह� �ार�

दावा �यां प�षाथ� करोनी !ु

ए�गाराला उठले स�वर !    ६

हालं लागला गज�त ‘हरहर!’ु

अस�ंय �या�या तािबन गाजी

एकामागिन एक अतंर�ू

तटास पडल� प�र िखंडार े!

स�धार रणधीर िचमाजीू

पहावया हा अपव� सगंर ू

'क�ं अरीची’ �हणती ‘भाजी !’

मद� मराठे ! उठा उठा तर !”   ५

पवार, िशदं;े शर होळकरू
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सरगंिनिम�त दार� दार� ु
िनघे घसाया सेना सारी;ु
गिनमाचा प�र मारा भारी
क�िन करामत दावी �यारी !
व�िन कोसळे आग भयकं र 

वष�ित गोळया ितथ� अपार !   

‘अिंज�य बांका गढ तारापर !   ८ु

िकती अधोगित जातां घेती 

तडम  तडम  त�र झडे नगारा ् ्ु ु ु ु

भगवा झ�डा उडे फरारा 

चढल� तेण� �फरण अनावर ु

गज�त ‘हरहर ! जय जय शकं र’ !

ओितत राहे आग िनरतंर 

खंदकांवरी सांक पडती,ू

करावया सर गढ तारापर !   ९ू

स�तम हशमी बेदरकार ु ु

तसेच प�र सांव�नी उठती

अगिणत होके उडित भराभर

थबकिन बोले मरािठ ल�कर,ु

सगम न एकिह प�र िखंडार ु

बलंद बांका गढ तारापर !    ११ ु ु

करावया सर गढ तारापर !   १० ू

ए�गाराचा दते इशारा !

�यांव�नी रणधीर धांवती !

महारा��ाच� धांवे ल�कर,

�णांत झाले खंदकपार !

गज�त चाल� पनरिप ल�कर ु

ए�गाराचा दते इशारा !
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ि��तग�चा चेला ढंगी !ु

गोळयांची �या तमा कणाला ?ु
कचिदल पापी नादानांला !
हो�यांची �या तमा कणाला ?ु

शा�णव किळंचे समरधरधंर !ु ु
िखंडारांवर घसले स�वर ु

कर� घेउनी िफरगं नंगी 
धावतं आला म�त िफरगंी !
िखंडारी रण माजिव जगंी 

करवया सर गढ तारापर !    १२ु

िपडंिच �यांचा गलाम �यांला !ु

ए�गाराचा दते इशारा !

लढे िफरगंी, दावी �णभर

भगवा झ�डा उडे इशारा !

तळहाताव�र घेउिनयां िशर 

बलंद बांका गढ तारापर !    १५ ु ु

अपेश �याचा ठरला वांटा !

अिज�ंय बांका गढ तारापर !   १३ु

तडम  तडम  त�र झडे नगारा ् ्ु ु ु ु

ए�गाराचा दते इशारा !

करावया सर गढ तारापर !   १४ु

हटे न माग� मद� मराठा !

तळहातावर घेउिनया िशर 

रणांत पडले िकती वीरवर,

लढित भवाचे भगव� िकंकर 

िफरिंगयाचा नतर ेताठा,ु

असेल �याचा सतं करटंा 

िखंडारी त�र झजं मातबर;ु
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उपाय सारा करी अपाया,
सीमेपरत� माणस जाया ! ु
तरीिह ईषा� मनी िशपायां  
भगवी दी�ा गढास �ाया !
इरसे आल� मरािठ ल�कर,

खचिव मराठी िहमंत अध� !

ए�गाराचा दते इशारा !

करावया सर गढ तारापर !   १८ ु

िशडयांवरोनी झाली गद� !

ए�गाराचा दते इशारा !

बक� दाजी द��त चाले,ु

र�ं शकेना सतं झेिवयर !ु

‘अिंज�ंय बांका गढ तारापर !’   १७ु

चेव येउनी उठले बेडर

‘िवजयवतं िनत सतं झेिवयर !”

तडम  तडम  त�र झडे नगारा ् ्ु ु ु ु

धतोड द�मन  म�िन भराभर्ु ु
िशडी लागली पनरिप स�वर !   १९ु

तटास लाविन िशडया भराभर ु

भगवा झ�डा उडे फरारा 

िफरिंगयाचे िफरले ताल� !

िफरिंगयांचे गज� ल�कर,

झटे �यावया गढ तारापर !   १६ ु

करावयाला मदा�मद�

िशडया लोटनी त� �रप दद�ु ु

िशवशाहीचे डंबर हिंबर 

समथ� ग�चे समथ� चेले,ु
ए�गाराला तयार झाले !
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चढले दसर ेजगंबहा�र ु
गत�ाण तो पडे खालती

ढालेवरत� झेिलत गोळी

लागिन गोळी परी ललाट�ु

गडांत िशरले उत�िन खाल� !

आिंतल  मेढेकोट फोिडला,

कािबज केली �थम सफेली !
ढालेवरत� झेिलत गोळी

‘असो िकतीही वसइ मातबार 

िनशाण भगव� घेउिन  हात�
चढे तटावर एक पदाती,

ठर ेन एकिह तरी तटावर ! 

मदा�ने बह� आले काम�,
�णभर पडली िशडी �रकामी !
गाजवावया त�ड मद�मी ु

बलंद बांका गढ तारापर !    २०ु ु

धीट धारक�र उठले नामी !

चढिन  तटावर क�रती स�वर ु
 भगवा दीि�त गढ तारापर !   २१ु

उदार होउिन िनज जीवावर 

गिनमाला तव ंिच�िन चराचर 
िखंडारांतिन घसल� ल�कर ु ु
करावया सर गढ तारापर !   २२ु

उगारला अ�र सव� तोिडला !
जवांमिद�ने बलंद िक�ला ु
िफरिंगयाचा कािबज केला !
िवजयानंद ेगज� ल�कर 

दशा अखे�रस हीच ितची पर !   २३
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जासद सटले कळवायाला ु ु
छ�पत�ला, �ीमंतांला 
‘द�मन दाणा कटनी मेला ् ुु
�माम��या यश त�वारीला !
भगवा झ�डा ध�िन िशरावर 
िशवशाहीचा बनला िकंकर 
बलंद बांका गढ तारापर !’   २४ ु ु

[ सांक - फ�यांचा पल / साकव, हशमी - तक� लोक  ]ू ू ु
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ितथ� का रान माजाव� ! कठ� तो वैभवी नर !   ८ु ू
सभ�त� फफ� र ेघोडा, झलवा हि� दारांत ु ु ु

िनमाल� शाहसनच� परी �य�य� महामर   ७ू ू ू
मराठेशािह�या माग� जरा होती तझी आस ु

िहरीरी वीर भाऊची, मन�चा �वेष चेतन ू

१८. शनवारवाडा 

इथ� झ�डा मराठयां�या उडे वा� यावरी �वैर   ३

िवखारी गारदी घाला िनखार ेम�सरा�नीचे 

जळाली वैभव� सार�; िनमाले छाितचे शर  २ू

िवचारी यि� तंनी सार � जहाले शांत काह�र   ६ ु

इथ� त�वार बाजीची िवराजे, म�त रगेंल 

हटान� नाचवी घोडे क��े�ांत चौखर  ४ु ू

[ ग�जल : व� - वसतं  ]ृ

त�या िवि�छ�न �पाला बघनी फाटतो ऊर ु ू
हळाळे जीव; अ�चं ा �मत�नी दाटतो पर   १ृू ू

तटां�या भगं�या िभतं ी फटोनी चौथरा गेला ु

िगरीश 

अरीला कांपवी भीती; इथनी माधवी नीती ू
पकारी पेशवाईचंा दरारा भारत� दर   ५ु ू
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फवारोनी िजथ� धारा �पेरी सांडले िबदूं

खराव� काय जो�यांनी फटनी काळवडंनी ु ू ू
कडयांनी हाय, गजं ाव�; िदसाव� �प भेसर !  ११ू

ितथ� हा प�कारजंी िवटांचा कोरडा चर !   ९ू

तणांची लाट ही हाले: कणाचे शर रोमांच ?ृ ु ू

�मतीन� पाहण� आतां मराठी तेज वा वाणीृ

मराठी शर मदा�चे पवाडे गाियली वाणीू
घकाराव� िदवाभीत� ितथ� का काढनी सर !   १०ु ु ू

रण��या �याच मदा�ची असे वा काय ह�ह� �र ?  १२

कणाला नांव ठेवाव� ! नशीबा लावण� हात !ु

नको गे क�पने धाव;ं बर � होण� मन� चर   १३ू ू

कठ� कोणाकडे पाह�,ं िनराशे जीव आतर !   १४ु ू
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ग. बा. वाबळे 
१ ९. छोटा वीर

काठीचा घोडा बघ हा अमचा । तजला दाखिवतो ।।ु ु
दो� यांनी लगाम �या�या वदनी । जलदी घाऽिलतो ।।
कपडयां�या सदं र वेलबटीचा । खोिगर चढवीतो ।।् ु ु
दांडची बदंक बघ ही अमची । खां�ावर घेतो ।।ु ुु
जलदीने घोडयावर ऐटीने । आता मी बसतो ।।्
मौजेची पहा लढाई अमची  । तजला दाखिवतो ।।ु ु
हा भगंा । श� माझे अगंा । भोवती गणगणतो ।।ु ू ु ु
चपळाई माझी तजला आई । आता दाखिवतो ।।ु
अगंणी घोडयासह धावनी । गो�या झािडतो ।।् ु
श�शी एका गोळीसरशी । ठारिच माऽ�रतो ।।ू
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छोटेसे सरदार...

 

छोटी तलवार...
छोटयाशा �यानामधी छोटी तलवार हो ्

छोटयाशा घोडयावर छोट सरदार हो् ् ू

छोटे छोटे फार मजेचे 

श�वर रोखन बसतीू ू

तारा वैशपंायन 

छोटेसे सरदार...

छोटेसे सरदार...

घोडयावरती �वार होऊनी ्

२०. छोट सरदार ू

दोहो बाजस सै�य तयांचे ू

ह�कम सटता बदं क घेतीू ु ू

सलाम घेती, सलाम दतेी

आिण सोिडती बारही ठो ठो 

छोट सरदार...ू

जाती अवघड र��यामधनी ु
कधी न दमती कधी न �मती
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मेघ िवतळले गगन िनवळले

भावपण� क� िवन� वदं नू
नव अ�णाचे होऊ आ�ही.. �ितभाशाली भाट

�ितिबिंबत ते होउिन उठले.. भारतभिमललाट ू
ि�ितजावर नव रगं उसळले 

२१. शतकानंतरची र�य पहाट 

शतकानंतर आज पािहली पिहली र�य पहाट 

वसतं बापट

आजवरी�या अधंारात

फिकरांनी शतय� मांिडले 
वेदीवरती र� त सांडले
�या र�ाची ि�ितजावर ये.. आ�ण मंगल लाट 

दीप पेटविन घरदारांचेु

�या �योत�चे तेज िमसळनी... ु

अनंत झाले उ�कापात

परते अ�, दबळे �ंदनु ू ु

 

झाले आज िवराट 

पजन केले �वातं�याचेू

एकवटोनी तेज तयांचे ितिमर सर ेघनदाट
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पराणे आिण महाका�ये हा ��येक भाषेतला एक सां�कितक ु ृ
वारसा असतो. भारतीय सािह�यात रामायण, महाभारत ही 
महाका�ये आिण भागवत-पराणां�या कथांचा सम� ठेवा उपल�ध ु ृ
आहे. १९ �या शतकापय�त महाका�ये आिण पराणे यांना ु
िश�ण�मात म�यवत� �थान होते. या िलिखत वाडमयाखेरीज ्
मौिखक लोकवाडमयातन, क�त�न-आ�यानातन पराणे आिण ् ू ू ु
महाका�यात�या कथानकांचे आिण �यि� तच�र�ांचे कथन-�वण 
कर�याची परपंरा आप�या भाषेत आहे. आज आधिनक जीवनाचे ु
सदंभ� बदलले असले तरी या पौरािणक कथा-आ�यानातन �य� त ू
होणारी मानवी म�ये, माणसा-माणसातील �ेमाचे बधं, भ� ती ू
आिण नैितकतेचा स�ंकार कर�याची �मता यामळे �ा किवता ु
कालबा� झाले�या नाहीत. या स�ंहात आज�या बालकमारांना ु
काहीशा दब�ध वाटतील अशा पिंडती वळणा�या किवता न ु
िनवडता वाचन सहज समजतील अशा पौरािणक आशया�या ू
किवता िनवड�या आहेत. सदानंदाचा येळकोट या 
लोकगीतापासन मायदवेां�या शबरीगीतापय�त मलांना �चतील ू ु
अशा थोडयाच किवता येथे सपंािदत के�या आहेत. या किवतांतन ् ू
रामाचा बालह�, राम आिण भरत यां�यातले िनखळ बधं�ेम, शबरी ू
िभ�लीणीची उ�या बोरांचा रामाला पाह�णचार कर�यामागची ्
िनम�ळ भ� ती-भावना यातन नकळत जीवनम�यांचा स�ंकार ू ू
होतो. वा�या, भ�या, खंडोबा अशा लोकदवैतांचे मराठी ु
स�ंकतीतील �थान ल�ात घेऊन �यासदंभा�त�या काही ृ
किवतांची िनवड केली आहे. आ�यान का�यातली कथनशैली 
आिण लोकगीतातली मं�ा�मक भाषेची लय अशा अनो�या 
का�यभाषेचाही यातन अनभव घेता येईल.ू ु

॥ पौरा�णक क�वता ॥
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३. शबरी आ�यान : आनंदतनय            ७६२

५.  क�ण-यशोदा : लोकगीत            ७६७ृ
६. �ीक�णाची मरली : वामन पिंडत           ७६८ृ ु

८. सदानंदाचा येळकोट : लोकगीत            ७७७
७. �वा�यान : उ�व िचद घन            ७७१ु ्

९. वा�या : भवानी शकंर पिंडत            ७७८

२. भरत - भाव : वामन पिंडत            ७५९

११. भी�माज�न-य�द : वामन पिंडत           ७८१ु ु

१.रामाचा ह� : ल�मीबाई बेहेर े            ७५७

॥ पौरा�णक क�वता ॥

४. शबरीगीत : वा. गो. मायदवे            ७६६

१०. भ�या : भ. ना. कदम             ७८०ु
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“खेळ�या च�ं द”े , ह� धरोनी बसले !

“बाह�ली नको जा-च�ं खेळ�या दईे ं॥ १ ॥

ल�मीबाई बेहेर े

कौस�या दावी पण� च�ं रामाला ू
च�ंमा पाह�नी रामच�ं  हे हसंले 

मग मरली वाजिव�याला । द ेकर�ु
समजावी माता �याला । बह�परी

प�र त�ी नचरामाला । लवभरी ृ

पाचारी ि�य नाथाला । धाडनी ु

कात�क पौिण�मा र�य िनशासमयाला,

सेवक; तो स�वर गेला ।धांवनी ु

“तज काय जाहल�? सांग असा कां रडसी?ु
आकाश फोडनी च�ंसय� तजसाठ�ु ू ु

१. रामाचा हटट ्

“सोन�या, उगी तं सबक बाह�ली घेई”ंु ू ु

बह� समजत क�रती, खेळ दउेनी नाना ु
ना �णभर थांबे रामच�ं रडतांना !’

मज च�ं खेळ�या दईे”ं ऐस� बोले 

अकंावर माता �याला । घेउनी,

खेळण� फ� कनी गडबड भवर लोळे ु ू

तो जाउिन सांगे सव� व� राजाला,ृ
मग दशरथ राजा झडक�र तेथ� आला ! ॥ २ ॥

करवाळी राजा �दय� ध�नी �यासी ु

आणीन खेळ�या; मग कां होसी क�ी?’
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आनंदीत केल� रामाला राजान�

“�ा मला च�ं खेळाया । आणनी”ु
आरसा आणवी राया । �यांतनी ु
च�ंाची मग �या छाया । दावनीु

�ितिबबं पाह�नी नाचे तो हषा�न� ! ॥ ३ ॥ 

[ अकं : मांडी ]
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२. भरत - भाव 
वामन पिंडत 

मग भरत विस�� आिणला ज� अयो�ये,

तवां हेत केला �वभता� मराया.ु ु

[ मािलनी ]

भरतजनिन धाडी, कानना राघवासी;
दशरथ मत झाला, राम जातां, िवयोग�;ृ

[ उपजाित ]

भरत जविळ नाह�, मातल�ामवासी;ु

नग�र गतधवा ते, आिण िनव�य� यो�द,े 

जनिनकतकचे�ा बि�दत� आकळेना. ॥२ ॥ृ ु ु

केला तवां दखेत भत�घात; �ण� ितवाटा रिच�या ितघांत;ु ृ

व�ा�त सांगे भरतािस माय, �वानंद जीचा ि�जगीन माय ृ

वना धािडल� जेधवां रामराया,

जाळील तीत� िनज�ि�पात�, पाहे असा, हालिवनाच पात�
�हणे, “अहो पािपिण ! पाप�पे ! जळो तझ� त�ड जड�व�पे! ॥४ ॥ु

जन मतसम दखेे, हेत कांह� कळेना,ृ ु

तण बह�त िदसांचे, अि�न�या ज�िव ं योग�! ॥१ ॥ृ

भेदिन व�: �थळ श�द तीचा, करी महा�ोभ महा मतीचा ॥३ ॥ू

जाळीन ह� त�डिच जाण आध�, मख� जया दिेस अनंत आधी ु

श��न मी, ल�मण राम जोडे, राजा ितजा, तीस अनथ� जोडे! ॥६ ॥ु

[ भजगं�यात ]ु

अहा! रामसीता अशा दपंतीत�
वना धािडल�,  मार�ले कां पतीत�? ॥७॥

न माय तं वै�रण होिस साची, माझे मन� भाव खरा असाची! ॥ ५ ॥ू
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�यिजन त�र मला ह� पाप तझ� न लागे! ॥८॥ू

त�या वध� न अधम�, तज माराव� हा धम�;ु ु

[ घना�री ]

सव�-जगदिभराम, वना धािडला तो राम, 

[ मािलनी ]
नकळत पितताच� खादल� अ�न ओक� 

�हणिन उद�र ंत�या दहे हा ज�मला गे ु ू

न �हणवे तज माय, ज�मोज�म� वै�रणी!ू

त�र पितत न�हे तो, पाप�पे! अहो क�;

अवो कैकेयी! ह� काय, केल� तवां? हाय! हाय!ु

केल� िव�यात कनाम, क� हे पितमा�रणी!ु

प�र िनंिदल ह� कम�, राम पापका�रणी. ॥९॥

कौस�ये�या ये गहा सानराग�;ृ ु
�यात� दखेे जेधवां राममाय

मोकळा क�िन कंठ तेधवां, आठविन मिनं जानक�धवा ु

[ शािलनी ] 

ते रडे, भरतही तसा रडे, ज�वरी नयन होित कोरडे! ॥११॥

[ भजगं�यात ]ु

वथा धािडला राम माझा वनासी;ृ
न दखे� शक�  �या जग�जीवनासी. ॥१२॥

त�या माउलीचेच हे खेळ सार!ेु

िध�का�नी गोि� मातेिस सांगे 

�ीमाचा शोक लोक� न माय. ॥१०॥

[ रथो�दता ]

�हणे, “वांसरा ! घात झाला असा र!े
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अर!े राघव� �यािपले लोक सार े
तरी नावर ेशोक माझा कसा र?े
तषा�ांत डोळे घन�याम रामा ृ
पहायास र!े सव�लोकािभरामा. ॥१३॥

[ �वागता ]
जानक� जनकराजकमारी, पाय कोमल िजचे , सकमारीु ु ु

�हणे राममाता, “अर ेवांसरा ! मी
तझा जाणत� �ेम-उ�हास राम�;ु
तला रामसेवेिवण� काम नाह�ु

[ उपजाित ]

[ वैखरी : भाषण, �प� वाणी ]

त� विस� वदला भरतात�, रामपाद-िनजलाभ-रतात�

चालली जिश वना अनवाणी, बोलली कटकटा जनवाणी,.” ॥१४॥

 न रा�यािदकांची जया कामनाही.” ॥१७॥

[ �वागता ]

“पािळं याव�र सम�त धरा हे, राजनीित क�र;ं सावध राह�.” ॥१८॥

मी ��ह�याशतपाप लाह�, ठाव� असे लेश जरी मला ह�

प�रसतां मग बोलत तो असे,
भरत शोक अनेक ितचे असे 

“जनिनं, गोि� सम�तिह हे खरी
प�रस येिवषय� मम वैखरी. ॥१५॥

खड ग� विस�ािस अ�ंधितत� वध�, जरी ठाऊक ह� मतीत�!” ॥१६॥्

[ �तिवलंिबत ]ु

[ भजगं�यात ]ु
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३. शबरी आ�यान 
आनंदतनय 

िनघे दडंका राम कोदडंपाणी;
सव� चािलली जानक� क�रवाणी; ।

�यात� मी �ढ िचि� ंठेिवन बरा, �याकारण� ही तप�” ॥४॥

ॠिषवर मग �यांसी आिणती आ�मासी ॥२॥

�या वन� क�रित िझकंत िझ�ली,ृ
दाट त� ह�डिक कानन िभ�ली; ।
जेथ व� बह� प�व फळांचे,ृ

वांछी दश�नलाभ होईल कध�? शोधी अर�यांतरी ॥३॥

सव� चािलला ल�मण �वानभाव�. ॥१॥ु

तीघ� याप�र चडंदडंकवन� �व�छंदशी िहडंती,

�ितिदवस िदनांस� पावित ते �मांसी;

�व�रत चरणचाली चािलला घोर रान�,

आला राम वना �हणोिन ललना ऐकोिन आनंदली,

कराया वन� �वािमसेवा, �वभाव� 

वाचे राघवनाम सतंत जपे, त� �यानही अतंरी;

‘मी वदंीन पदारिवदं” �हणनी जातां पथ� मंदली,ु
“माझा राम असेल तो �िधतसा चडंांश�या आतप�,ु ु

�ांत तेथ िफरती अबलांचे ॥५॥

�ढतर मिनं भाव� पण� �याची िशराणी; ।ू

त� तेथ� शबरी अखंड िवचर,े पाप� ितची खंडती ।
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ओट� भरी, चतर ते उतरोिन भमी, ु ू
भेटी िनघे. “ नयिनं पािहन तो िवभ मी” ॥६॥ू

रामापढ� धांवतसे सकामा ।ु ु

दाही िदशां दउेिनयां िनरी�ा,

चाखी मख�, गोड कड कळाया,ु ू

लागे मध सरस त� वसनांत झांक�; ।ू

ट�चिन दांते रसही कळाया ॥७॥ू

जेथ� जग�जनक ल�मण जानक� ते ॥८॥

मोठया �म� वळघनी सफळा त�त�,ु
तोडी फळ� , वदिनं गात जगद ग�त�,् ु

माग� फळांची क�र ते परी�ा; ।

आली िवना िनकट उ�म िभि�लणी ते,

�या�या म�तिकं दीघ� नतन जटा, फेटा िदसे टोप तो,ू

कट व�ल �यािच रसहीन फळास टाक�,्

माज� वेि�त व�कल� झळकती, दजा �हणे कोण तो ? ।ू
आ�या� अित पावली, बघिनयां तणीर पाठीवरी,ु ू
राजीवा� असा िवलोकनी, वध धांवे जशी बावरी ॥९॥ु ू

दखेोिन डोळां �दयािभरामा 

प�ांग झाली �वमख� भजाया,ु ु
सा�ांग वदंी रघराजपायां ॥१०॥ु

रामांि� वदंन नमी, न उठेच कांह�,ू
राम� करांबजयग� उचलोिन बाह�, ।ु ु
आिलंिगली �व�दयी शबरी बरी ते;
आनंदले अमर भािवती बावरी ते ॥११।।
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घाली नेणिन शा�िष�द प�षा उि�छ� दतेां बळ� , ु ु

परम  मिनं सखावे नाथ तो जानक�चा ॥१५॥ु

लोकनायक �हण�  “सख झाल�.” ।ु

आ�माराम रमापती िनजमख� झाला फळ�  अिप�ता. ॥१६॥ु

िभ�ली बोलिन बोल सदंर असे, रामाकर� ती फळ�ु ु

�ेम� �ेमभर,�  �स�न�दय�, भ� तजनांचा िपता,

िभि�ल�या वनफळ� मन धाल�,

तोयबा�प नयनांत िनघाल�. ॥१७॥
�ेम राम�दय� बह� आल�.

तवां पािहजे बा ! फलाहार केला; ।ु

अगा ! आिणल� सेिव ंसीतािभरामा !” ।।१२॥

“बह� िदससी राघवा तं भकेला;ू ु

त�या कारण� �यां फळ�  गोड रामा !ु

सार� �तांिकत फळ� िनरखन डोळां,ू
“कां हो ! अश� ?” ितस पसे रघराज भोळा ।ु ु
“चचंपटेच बह� चोिखिलं पांखरांनी,ु ु

“चचं�त� ह� न�हती कपाळा ! ु ृ

मधरतर फळांची पण� घेऊिन गोडी,ु ू

िनरखिन रघराज� भाव �या िभि�लणीचा,ु ु
मग मज रघनाथा ! ठेिवतां होय खोडी;ु

मी कां तश� आिणन? हा कपाळा !

नेणो िदला �ितफळास नखांक रान�” ॥१३॥

�यां आप�या चाविन श�द दांते,ु ु ु
चाखिन घ� मीच कर � त�हांत� ॥१४॥ू ु
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विंदतां बह� सख�च, वध ते ु ू
ल�नी, िवनटली चरणासी; ।ु
रामच�ं िवभ आचरणासीु

आिलंिगली पनरिप �मदा िकराती,ु

बा�पक� क�िन ते पद धते ॥१८॥ू

जे अतंर� सतत िचिंतत दीसरात�: ।

“माग�” �हणे वरद. “जे �वमनास ये त�” ॥१९॥

“माझ� मनोगत िवयोग तझा न �हावा,ु

जोडिन अजंिल नम�, �तिवतां ितयेत�ु

�प� त�या �ढ असेन महानभावा!” ।ु ु
�वामी �हणे, “तज िवयोग कध� न वाटे,ु
जा, शेवट� िमळिस िच�मयराजवाट�” ॥२०॥

दतेां असे वर ितसी रघनायकान�, ।ु
झाली कताथ� शबरी, प�रसोिन कान�, ॥ृ
आिलंगनी, मग ितघ� िनघती वनात�ु
आनंदनंदन �हणे  “प�रसां” जनांत� ॥२१॥

तणीर : बाण ठेव�याचा भाता; राजीवा� : (राजीव + अ�) ू
कमळासारखे डोळे; अबंज : कमळे; तोयबा�प : अ�, िफराती : ु ू
िभ�लीण, �मदा : त�ण सदंर �ी. ] ु

[ कोदडंपाणी = कोदडं (धन�य) + पाणी (हात) = हातात धन�य ु ु
धारण केलेला; जाणक� : सीतेचे नाव; िशराणी : कौतक, आवड, ु
प�यसचंय; चडं  : अवाढ�य, मोठे, घनदाट; पदारिवदं : ु
पदकमल; मंदली : रग� ाळली; चडंाश : सय�; आतप : उ�ह, ु ू
िझ�ली : िचलटे; वळघणे : चढणे; िजभ : �भ; वसन : व�;ू ू
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कड क�च� फळ�  रामा, कश� दईेन गऽबाई? ६ू

मख� लागाल घोकाया, “जय �ीराम �ीराम !” ३ु

उ�ां �ीराम येऊं द!े त�हांला मीच दावीन ु
फळ�  ह� �यांस अप�नी, सख�  �यापािय ंलोळेन ! ७  ु

बघोनी नाथ हषा�न�, मला उ�माद येईल 

पहा ! ह� अिप�ल�  कैशी, फळ�  �ा थोर व�ांन� ! ५ृ
लतांनो �ाल ना प�प� ? झ� यांनो �ाल ना पाणी?ु

[ सख�यदं ी - सखद �वाह ]ु ु

नका आण ंमनामाज� चकोनी दोष होतील ४ू ु

न�हे - कोठन ह� उ�� ? जराश� चावलेल� ह� !ू

वनाला सव� �ा आतां, खरा आनंद होणार ! १

४. शबरीगीत 

“ लतांन� ! सांग ंका त�हां, उ�ां �ीराम येणार !ु ु
वा. गो. मायदवे

त�हां कोठिनयां ठावा, कसा �ीराम तो आहे ु ु
सख�यदंी झरा तेथ�, सदाचा वाहतो आहे २ु

उ�ां पाहाल डोळयांन�, सखाचा पण� आराम ु ू
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क�णा घािलतो लोळण, यशोदा आलीया धावन  ृ ू
असलं ते कसलं बाळा तझ ंजगा�या वेगळंु

[ इ�च : िचचं  ]ू ू

 

आई मला चांद�या द ेध�न, �या�या ला�ा द ेक�न

काय पािहजे बाळा तजला दतेे मी आणनु ू

काय पािहजे बाळा तजला दतेे मी आणन ु ू

५.  क�ण-यशोदा ृ

क�ण घािलतो लोळण यशोदा आलीया धावन ृ ू

आई मला इ�च द ेध�न, �याची अगंठी द ेक�न ू
असलं र ेकसलं बाळा तझ ंजगा�या वेगळंु
क�णा घािलतो लोळण, यशोदा आलीया धावन ृ ू

(लोकगीत )

आई मला आभाळ द ेध�न, �याची गादी द ेक�न 
असलं र ेकसलं बाळा तझ ंजगा�या वेगळंु

क�णा घािलतो लोळण, यशोदा आलीया धावन ृ ू

क�णा घािलतो लोळण, यशोदा आलीया धावन ृ ू

काय पाहीजे बाळा तजला दतेे मी आणन ु ू

काय पाहीजे बाळा तजला दतेे मी आणन ु ू

आई मला साप द ेध�न, �याचा चाबक द े क�न ू
असलं र े कसलं बाळा तझ ंजगा�या वेगळंु
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न त� �यांचे मन ह� भकेल� ॥२॥ृ ु

मात�तन�चा रस आननांत;ृ

ने� सदंर जश� शतप�� ॥५॥ु

वेण�या �विनरसेिच ंिविच�� ॥३॥ु

�यां�या िवमानांतिह बायकांनी;

�त�ध होित िलिखत� जिश ंिच��;
आमच� नवल काय अगाई !ु

वामबाह�व�र गालिह डावा,

त� होय वेण�विन काननांत ।ु
गळे िगळेना पय वांसरांते,ु

गोपवेष ह�र तोिच जपावा ।

आ�य� कान� पडतांच केल�;

आ�य� वाटे गगन� सरांत� ॥४॥ु

म�लवेष रिचला अिभराम,
�ीधर �भ सव� बळराम ।ु

वेण�वनी तो सरगायकांनी;ु ु

मोरप� मगट� त�प��;ु ु

मोहती �जपश मग गाई;ृू

वामन पिंडत 

अगं व� अधर� धरी पावा;

६. �ीक�णाची मरल�ुृ

तो ठसा �व�दयांत पडावा ॥१॥
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आ�य� ते�हां क�रत� अगाई ॥६॥

सये असा �यां ह�र दिेखला गे,
तो �ेमरगं� मिनं रिेखला गे ।
पाचा�रतो वेणरव�िच गाई;ु

गजंारव� �मर गजंित �यांत दवे�;ु ु

आपादकंठ वनमाळ अशी िवराज�;

क�ण तोिच  �दयांत जपावा ॥७॥ृ

�दि�णा ते अवघे ितला हो;

वन�  राजहसंी िपकांनी शकांनी ु
�वनी गोड तो आयकोनी �वकान� ।

गोधन� बह� पढे नच जाव�;ु
ठाव एकिच ध�िन िथजाव� ।
वाजवी �हणिन जो िनज पावा;ु

आपादमाळा �भ क�णजीची,ु ृ
सधा िपती षट पद क�ण जीची ।् ृु

वेण�वनी िमसळला मद वासदवे� ।ु ृ ुु

ते सेिवती मधप होउिन दवेराजे ॥९॥ु

 �वर � येउनी सेिवयेल� हरीत�.

क�िन गजं ारव घेित लाहो ॥८॥ु

वदन लाविन ते सकल ि�ती;ु
नयन झांकिन अ�य न लि�ती ।ु
ि�थर मन� क�नी ि�थर आसना 

महापाप ह� नाम �याच� हरीत� ॥१०॥

क�रित ते खग क�णउपासना  ॥११॥ृ
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जयांची मन� उ�म�वािस जाती ॥१२॥ 

यशोद ेतझा प� वशं�वरांनीु ु

 

 

[ वेणरव, वेण�वनी : बासरीचे सगंीत ]ु ु

सधा ओि�ंची वष�तो या �वरांन�ु
तई ंभ�वते मोहती दवेजाती;



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 771्

स-कमार आ-कण�-प�-ने� ु ु

पसे मातेसी भ� त-राज-योगीु

सय�-वशंी उ�ानपाद राया ू

�हणे माता, ‘ता�हया तोिच तझा ू

पांच वष� लोटली �वा  आगं �ु

७. �वा�यान ु
उ�विचद घन   ्

ठाण-माण रिेखल� जेिव ंिच� ॥२॥

राज-��ी-स�मख उभा ठेला ू

प�राणीची पड� न द ेछाया ॥१॥

िपता ठाऊका नािह ंतयालाग�

भ� त-राज वैकंठ-पाळ-िम� ु

किन�ेश� अ�यतं �ीित-माया 

[ िदडंया ]

‘नको जाऊं मारील राज-भाजा’ ॥४॥

�पवतंी तयास दोन जाया 

‘तात कोठ� तो सांग मज वेग�’ ॥३॥

पव�-प�य� शभ िदवस ऊगवला ू ु ु
मलांसगें तो राज - गहा गेला ु ृ

ये� बोले, ‘पाहीन िपता माझा’

व�र�ेसी जाहला एक प� ु

िपता पाहे त� मोह झळंबला ॥५॥

धराधीश बोलती �यास �जा’
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राव कैसा खेळवी कवतक� ू

रडत गेला माउली जेथ होती

बाळ-श�द � खेळवी तनजाला ू

अनीवार मोहिस पर आला ू

न साहे त� राणीस, कोप आला ॥६॥

�हणे, ‘कवण बैसला राज-अकं� 

�व राजा होईल िन�य� क� ॥७॥ु

उचबंळे �ोधाि�न, िशखा टाक�

धरोनीयां साप�न भाव िच�� 

ऊचलोनी मांिडये बैसवीला 

पद � लोटोनी पािडयला �ीत�

न खंडेच त� ने� अ�पात� ॥८॥ु

�हणे माता, ‘ ता�हया काय झाल�

बझावीतां माउली काय बोले ु

वसे कोठ� तो सांग लवलाह�
तया माग� अिवनाश एक ठाय 

कोण� पापीय� तज गांिजयेल�’ू

पद  माग� नठवी दजी माय' ॥११॥ू ु

‘�वामी जौस� मांडीस बसवीले 

रमारगें �थािपतां काय चाले’ ॥१०॥
अ�ही दवेासी नािह ंपिजयेल� ू

राज-भाजेने पद � लोिटयेले’ ॥९॥

�व बोले, ‘तो दवे कसा आहे ु

‘मज राय� मांिडये बैसवीले 
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लवलाह� लागला �वा-पाठ�ु

�व गेला घेणार रा�य-ओझ�ु
‘सव� सौ�याच� मळ बाळ माझ� ू

वन� �ाण �यागील लोक-लाजे 

बझावीत� तज ध�िन हनवटी ु ु ू
�हणे, ‘बाळा ऐक बा एक गो�ी

नेण� काय मा�रल� द� भाज�’ ॥१५॥ु

तजवीण� दाटला �ाण कंठी ॥१६॥ू

माय बोले, ‘सव�� दवे आहे 

तयालागी धिंडतां महा-योगीु
पव� प�य� द�षण तयांलागी ॥१२॥ू ु

चराचरही �यापिन िव� राहे ू

तज काय होईल द�षण’ु
�व बोले, ‘�यागीन तरी �ाण ु

‘प� गेला’ रायािस दत सांगे ु ू
राय झाला घाबरा मोह-सगें ॥१४॥

रडत पाठ� लागली माय मागे 

हरी दईेना जरी द�षण’ ॥१३॥

उभा जैसा तैसािच िनघ� वेग�
रडत पाठ� लागली माय माग�

तझी ब�दी काय बा वय सान ु ु
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�व बोले, ‘दईेल जगदीश’ ु

�व बोले, ‘दवेािस लाज माझी’ ॥१८॥ु

नको जाऊं दईेन एक गांव’

�व बोले, ‘मागेन जग�नाथा’॥१७॥ु

‘अध� रा�य दीधले आण तझ�ू

नाम घोष� त� मख गज�ताहे ू

‘पांच गांव दीधले फ�र आतां’

हरी-भ� तीचा डौल कसा दहे�
अनतापे क�द�या िदशा दाही ॥२०॥ू

िनरजंन�  जावोिन उभा राहे 

द�नीयां अ�ा�-सता पाहे ुु

�व बोले; ‘दइेजे रमा-रगं�’ु

काळ-त�डा जाहल� जगामाज�’ ॥१९॥

�व बोले, िपतयास ‘तात दवेा ु

�व बोले, ‘दईेल दवे-राव’ु

‘सव� रा�य दीधले फ�र माग�’

‘�नेह कां र ेसांिडला �वा आजीु

तया ��ी साय�य-पद लाहे ॥२१॥ु

जवळ येऊनी पसे बाळकासीु

राय बोले, ‘दईेन एक दशे’

‘वय सान तं कोण वनवासी’ू

आतां येत� मी लोभ अस� �ावा’

पव� व� सांगतां  नारदासीृू
आयकोनी तोषला दवे-ऋषी ॥२२॥
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‘ग�-मं�ावांचोिन दवे क� चा ु

�वा कान� सांगिन मनी गेला ु ू ु

तया ��ी स�मख उभा ठेला ॥२४॥ू

अभय ह�त ठेवोिन िशर� साचा 

चतभ�ज सायध घननीळीु ू ू
िद�य मत� �या �व� दिेखयेली ॥२५॥ू ु

िद�य कांतीची दीि� �काशली

जपतांची �दय� �काशला 

मं� सांगे त� �ादशा�रांचा ॥२३॥

�ती सा� या बोलती अशी वाचा’ु

नम�कार � पिजला �षीकेशीू
�हणे दवे, ‘तं माग इि�छतासीू
धराधीश क� �वग�भोगवासी 

लोकलीला वैकंठपाळ आला ु

क�ं इं� सांग आपणासी’ ॥२६॥

�व बोले, ‘मज भि� त सदा दईे ंु
पद दीजे नठवी दजी आई’ू ु
दवेयानी वाहोिन �वा नेला ु
अढळ सपद� नेवोिन बैसवीला ॥२७॥ु

सव� तेजाची एक मस झाली ू
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िशर� सरवर� समनवि� केली. ॥२८॥ु ु ृ

[ वैकंठ - पाळ - िम� : वैकंठाचा पालक जो िव�ण �याचा िम� - ु ु ु
भ� त; आ - कण� - प� - ने� : कानापय�त गेले असन ू
कमालासारखे आहेत ने� �याचे. ठाण - मान : �या �यानी �या 
�माणाचे अवयव असावयाचे �या �यानी �या �माणाचे होते - 
�माणाब� . येख बोले : �व बोले. रमा - रगें : ल�मीला ु
रजंिवणारा िव�ण. अ�ा� सता : आठ डोळे असणा� या ू ु
��दवेाचा प� - नारद; साय�य - पद : मो�. �ादशा�र : ‘ॐ ु ु
नमो भगवते वासदवेाय’ हा १२ अ�री मं�.]  ु

बालश� तीची बह�त ध�य झाली
मनी सव� घािलती �यास फेरा ु
च�ंसया�िद �हगण तारा ू
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(लोकगीत)
८. सदानंदाचा येळकोट 

िचतंामण मो� या 

आसमंत तारा 

नाना परी

ग�डाचा ग�डा 

सदानंदाचा येळकोट !

हरहर महादवे

दवे ओवाळी

मो�याचा तरा ु

सदादवे लाल.

कंबरी करधोडा 

आरती करी

सो�याची जेजरीु

पावमे तोडा
िनळा घोडा 

अगंावर शाल

�हाळसा सदंरी ु

दवे चालले जेजरा.ू
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अगंर�याला नसती बटण�,

मध�च कडकड चावी मणगट 

पचंा खां�ावरी । आला र े। वा�या ओटीवरी. २

(लोकगीत)

ल�फे मधनी कािढित डोक� , ु
डोई ं�या�या मंिदल झळके,

भडंा� यांने कपाळ झांके,

धोतर लोळे पायांखाल�,

हलवी �या�ांबरी । आला र े। वा�या ओटीवरी.  ३

कथी भािकत� खोट�नाटी

९. वा�या 

सोडिनयां जेजरी । आला र े। वा�या ओिटवरी. �ु ु ु

काळा गडंा कर� । आला र े। वा�या ओटीवरी. १

कांखेमाज� ल�बे झोळी,

डगला चढवी वर ऐटीन�,

सा�यांभो�यां फसवी कपटी

भडंा� या�तव वेळोवेळी

पै�यासाठ� सव� लटपटी-
 क�रतो नानापरी । आला र े। वा�या ओटीवरी.  ४

सतळीच� �या जािग ंवे�ण�,ु

पाठीमाग�, लािव कटकट
मख� सारखी चालिव वटवट, ु

धरण� दार� धरी । आला र े। वा�या ओटीवरी.  ५
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जनांस जमवी बाजसं चारी,ु
‘येळकोट’ क�र ‘जयम�हारी’
खंडोबा�या नांवे फेरी 
घरोघर� हा करी । आला र े। वा�या ओटीवरी.  ६ 

गात पवाडे घटंी वाजवी,
खबीखबीन� सवाल सनवी ु ु ु
‘जा जा �हणतां पाय न हलक� 
िमळती थोड� तर� । आला र े। वा�या ओटीवरी.  ७



780 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

१०. भ�या ु
भ. ना. कदम 

सबंळी�या तालावर 

अगंी पेहराव अबेंचा 

बदला तेलाचा िहदंोळे ु

भ� ती ओसडें अपार 

भ�या नाचतो ग दारी,ु

हाती परडी अबेंची

भाळी मळण कंकवाचीु

गळा माळ कवडयांची

दान िदले जने� याचे ु

लावी अगंारा भ� ताला 

 

भ� ता खशाल ठेव माये ु

जागी झाली आठवण 

केली होती साठवण 

तझे  लेक� अनवाणीु

िहडें दारोदार भ�या ु

पोत पाजळे दारोदारी

पगडी मानाची मनाला 

करी अबें िवनवणी

फेरी भ�याची ग आलीु
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�ित�ा जे केली यदकळवर � ‘य� न कर�,’ु ुु

रथ� दिेखले क�णक�तेय दोघे,ृ

भी�माकडे रव भयानक ददंभीचा;ु ु

जाती िशवा अिशव हे अपस�य साच�.” ४

असे गव� तो ही हरावा मनाचा

“दि��ह आिज गमत� मज, स�यसाची !ु

वामन पिंडत     

�हणे भी�म, ‘मा�या शरांत� यदो, घे !’ ३

पौलोम ही असर गोसरिव�तापी.” ५ु ु

धर�ना श�ात� कदनसमय� मी िनज कर�;

�ित�ेत� भी�म� मिनं अविथल� या �ढतर.�  १

मनाचा असा भाव �या वामनाचा. २

िपता शतंन, माय �याची नदी जे ू

‘घडेना ह� िम�या ज�र, त�र न मी भागवत र,े”

११. भी�माजन-य�द � ु ु

�वय� श� ऐशास स�मान दीजे;ु

नपा ! ऐिकजे य� दवे �ताच�,ृ ु
गमे ह�िच साफ�य त�या �तांचे;ू

गव�ि� त फा�गन वद,े “जगदकेराया,ु
आहे असा कवण तो झगडा कराया;
�यां काळखंज विधले अतल�तापी,ु
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िपतामह वद ेतया, “�बळ तं, पथानंदना !ृू

िभड� रणधरधंरा ! जय घडो सख�  वा न वा. ६ु ु

रमेश रिथं सारथी चतर वागवी �पदना;ु

पारीि�ता ! मग शरासन पांडवान�,
तो भी�मदहे खिचला शरतांडवान�,
�या�या ि�ये सकळ प�भवांड वाने. ७

�वय� गतवय�क मी, सरस वीर तं र े! नवा”ू

गांगेय कोपा चढला कसार ेऽ ! 
�या मािनती हािच कतांत सार;ेृ
गज�िनयां िसहंरव� जयात� । 

“ �वां काय कम� क�रजे लघल�कराने ऽ ु
बोलिनयां मग धन ध�रल� करान�.  ू ू
त�  �यािपल� सकळ सै�य महाशरांनी 
भी�म�, जसा पितत होय ह�ताश रान�. ९

तो �तोम येतां बह� सायकांचा 

पाह�, जण� मा�रल आज यात� ! ८

झालिच पाथ� �यवसाय काचा 

प�पवण� नटला पळसाचा,ु
पाथ� सावध नसे पळ साचा. 
पािहल� जवं िनदान तयाच� 

झाली नपा ! सव� भयांध सेना. १०ृ

त� िदसे वदन आनत याच�. ११

काचावला वीर, पढ� धसेना,ु
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हा म�याथ� जनाद�ना ! ु
िव�ेश नाकेश वा 

क�जे, सव� जनांत होइल मषा, ृ
हो आपली वैखरी.” १६ु

त� मात� मग कोण रि�ल पहा, 
िच�� त�या केशवा !ु

मज गमे, भ� त�ित�ा खरी

असा येतां दखेे रथ िनकट तो �यामल हरी,

“ये रथाव�र झण�, यदराया !ु

शरात�, चापात� �यजिन वदला ग�ददरव�,ु

ध�य होइन तदाच रण� या. १४

तझीच क� वाहतस� हरी  र े!ु

�तोद मग ठेिवला, उतरला रथाध: �थळी,

िम�या झडो हे त�र वैखरी र े! १५

“माराव� मजला अस�च असल� 

�हणे, “�ेमळ भी�म हा, जय घडे न या दब�ळी”ु

खङ  दईेन िवकोश कराया;्

“�ीमाधवावांचिन आन दवेा ु

नपा ! गांगेया�या �दिय ंभर�या �ेमलहरी ृ

कर� कमलने� तो �िथत च� त� �वीकारी, 

तोिडं म�तक, पडो चरण� या,

�मोद यम-नंदना बह� तसा यश�वी करी ! १२

“जग�नाथे  केल� मज सकल लोकांत बरव�.” १३

भज�, तरी हो ! मज आण दवे ा,
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केल� िवलोकन मद-ि�मत पीतवास�;ृ ु
वेग� िफरोिन चढला मग तो रथात�

[ कदन : य�; अविथणे : योजणे; पाथ� : अज�न; क�तेय : कण�, ु ु
ददभंी : नगारा,नौबत; स�यसाची : अज�न अपस�य : उलटे ]ुु ु

पाथा�िचया परिवणार मनोरथात�. १७ु

ह� भी�मवा�य प�रसोिन जगि�नवास�,
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�यि� तिच�ण हा िच�काराचा, िश�पकाराचा, कथा-कादबंरी 
लेखकाचा �ांत समजला जातो. िच�कार िकंवा िश�पकार एखा�ा 
�य� ती�या ��य �ितमेच ंदश�न घडिवतो. च�र�-आ�मच�र� वा 
कथा-कादबं� यातन �य� ती�या ��य �ितमेखेरीज �या�या ू
�वभावदश�ना�या नाना छटा रखेाट�यावर भर असतो. किवतेतही 
िच�कारा�माणे कमीत कमी श�दात �यि� तिच� रखेाट�याचे बधंन 
असते. माणसाचे रगं�प, �याची जडणघडण, �याची 
�वभाववैिश�ये ल�ात घेऊन कवी �यि� तिच� रखेाटत असतो. ्
ब� याचदा आप�या तरल क�पनाश� ती�या जोरावर कवी 
का�पिनक �यि� तिच�ेही िनमा�ण करतो.

॥ �य��त�च�े ॥

महान �य���या सहवासातन आपण िविवध �कारचे �ान ू
िमळ वन अनभवसपं �न होत असतो आिण यातन हे जीवन ू ु ू
जग�याची व जीवनाकडे पाह�याची नवीन ��ी िमळते. मराठी 
किवतेत सतंसािह�यापासन का�यातन �यि� तिच� रखेट�याची ू ू
परपंरा आहे. पढंरपर�या िव�लाचे प�मय �यि� तिच� रखेाटताना ू
�ाने�रांनी 'पांडरगं कांती िद�य तेज झळकती' अस ंिव�ला�या ु
मत�च ं��य �प िचि�त केलं आहे. असचं वण�न सतं तकोबारायांनी ू ु
'राजस सकमार मदनाचा पतळा' या अभगंातन केलं आहे. ु ु ु ू
आधिनक मराठी किवतेतही वा�तव िव�ातील �य� ती आिण ु
का�पिनक �यि� तिच�े रखेाटणा� या किवता आहेत. जोतीबा फले, ु
लोकमा�य िटळक, महा�मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर अशा 
िवभत�ची उ�म �यि� तिच�े मराठी किवतेतन रखेाटली गेली ू ू
आहेत. �याबरोबरच बबंवाला, टांगेवाला, पो�टमन, दकानदार, ु
िभकारी अशा जनसामा�यां�या �यि� तिच�ांचेही एक सम� दालन ृ
मराठी किवतेत आहे. �यांना आपण आप�या जीवनाचे नमनादश� ु
मानतो �यांना आपण कसे जातीगटात बदंीवान क�न टाकले आहे 
याचे अतंम�ख करणार े ��यकथन कसमा�जां�या ‘पतळे’ या ु ु ु ु
किवतेतन आप�याला घडतं. भाषे�या वेगवेग�या रगंातन तयार ू ू
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झालेले प�मय �यि� तिच� वाचताना एखाद े िच� (पो��ट) 
पािह�याचा अनभव आप�याला िमळतो. बालकवी ठ�बर े यांचे ु
�यि� तिच�, िकंवा मढ�करांची कोळसेवाला, फलाटदादा, गणपत 
वाणी ही �यि� तिच�े याचा उ�म नमना आहे. जे इतरांना कधी ु
उमगलेच नाही, ते यातन वाचकाला पाहायला िमळते. �यि�िच� हे ू
केवळ �या �य��चे जीवनदश�न नसते, तर माणस �हणन घडलेले ू ू
अनभवदश�नच असते याचा ��यय या किवता वाचताना ु
आप�याला येईल. बालकमारांना अशी �यि� तिच�े रगंरषेांबरोबर ु
किवतेतनही िलह�न पाहता येतील.ू
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॥ �य��त�च�े ॥

१०. फलाटदादा - बा. सी. मढ�कर ८०७
११. कोळसेवाला - बा. सी. मढ�कर ८१०

१४. डाकवाला - रा. बा. खानवलकर ८१४

५. सतं - कसमा�ज ७९४ु ु

८. कादरखा - केशवकमार ८०३ँ ु

२. िटळकां�या पत�याजवळ - कसमा�ज ७९०ु ु ु

१५. पो�टमन - द. िव. फफे ८१५

१. �योितबा गोिवदंराव फले - यशवतं मनोहर ७८९ु

१२. बबंवाला : लीलावती भागवत ८११
१३. लाला टांगेवाला : ना. गो. श�ल ८१३ु

४. भीमराव रामजी आबेंडकर - यशवतं ७९३

६. पतळे - कसमा�ज ७९९ु ु ु
७. ठ�बर े- सदानंद रगेे ८००

९. गणपत वाणी - बा. सी. मढ�कर ८०५

३. बापज�ची �ाण�योत : मनमोहन ७९२ू

१६. िभकारीण - ग. ल. ठोकळ ८१७
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आम�या �ॉिनक अधंारावर तटन पडलेला त प�हा एक ु ू ू ु
“�योितबा” 
�योितबा, त�याही परा�मा�या िवजा आम�या मनगटात ु
सळसळत आहेत.

आता आ�ही आम�या खां�ावर घेतली आहे

यशवतं मनोहर 

त�या थड�यावरील िवझलेली �वजा चेतवनु ू

�योितबा, आम�या उ�थाना�या इितहासालाही �दय आहे
आिण त�या आठवण��या आशयावर ते आसवांनी ओथंबन ु ू
आले आहे
काळजांना आग लाग�यािशवाय 
हात तरवारी होत नसतात

म�तकात न�या जिमनीचे पीळ उफाळन येत नसतातू
आ�हाला माहीत आहे इथ�या आभाळाह�न तझे काळीज मोठे ु
होते
आिण �काशलास �या काळाह�न

त बांधलीस कबर इं���थाची ू
िव�ोही �ितभेची शथ� क�न

१. �योितबा गो�वदराव फलेु

आिण त�या करणीने ि�थती ि�धा झाली होतीु
त�या वाणीवर �ांती िफदा झाली होतीु
तझे �दय मोठे होते हेही आ�हाला माहीत आहेु

आिण पायाखालील जमीन पेट�यािशवाय

वत�मानाची ि�ितजे परपंरां�या बिंदवासातन सोडवीतू
त जायबदंी केलीस भतकाळातील शोषणाची हेड आिफसेसू ू

आिण इितहासाचे सिंधसाध सांधे आलास िखळिखळे क�नू
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ओसरता वारा जशी ि�थरावी �योती.

िनज अ�ोशाने िननादवी घन रात !

जी पाह�िन सागर थबके, परते आत.

आदळतो जीवर अजन पि�म-वात,ू

वर असीम गगनी न��ां�या राशी,

दया�वर होता वाहत म�द समीर,

ती अिंज�य छाती ताठर अन रणशील.्

कसमा�जु ु

क�लोळत अ�त�र कािह तरी काह�र !

सांदीत बसिन रातिकडयांची सेना्ू

��ीत ड�गरापरी भर ेती मित�,ू

काजळले होते गगनाचे कंगोर,े

घ�गावे वादळ जेवी जीण� गडात,

तम-लांिछत सागर पसर ेया बाजस,ू

पळणीत टेकले माथे �ांत अधीर,ु

तो वळले डोळे नकळत बाजस वरती,ु

उ�ाम िनराशा क�र तांडव �दयात,

ती कणखर मत� धीट मराठी थाटू

२. िटळकां�या पत�याजवळु

�ण एक आतला शांत ग�बला झाला

उ�म� गोपर ेदर टेकडीपाशी.ु ू

कङगाल खोपटी को�यांची पायाशी्
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कण �� घेउनी सखदःखांचे हाती,ु ु ु

जो धळीत लाभे अखेरची िव�ांती.ु

धापावत आ�ही जीवनमागा�वरती,

�ण खाली वरती, �णात आिण तळाला !

ते होते जीिवत- हाती ध�िन हताश
खळखळती �यांवर �ढ पोलादी पाश
�वज चढवायाची एक अद�य मनीषा
ते होते जीिवत- अन हा जीिवतभास !्

पणा�प�र वा� यावरती हलतो, डलतोु

हे जीवन कसले, ही मरणांची माला,
मासोळी झटते तोडायास गळाला,
दया�वर वाहे दभगं लेली नावु
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ती पहा, ती पहा, बापज�ची �ाण�योतीू

३. बापज�ची �ाण�योत ू
मनमोहन 

तारकांची समनमाला दवे �यांना वाहतीु

पेटता दहेेही आता, िद�यता दाबन जातीू

चदंनाचे खोड लाजे हा िझजे �याह�िनही

प�वी�या अ�ांशी लाली, प�वी�या रखेांशी लालीृ ृ

आज कोटी लोचन��या अ�माला सांडतीु

चार गो�या �या उडा�या, दशिदशांना कािपताती

नाव �याचे ऐकनीया थरकली िसहंासनेु
ना करी तलवार होती, हा अिहसेंचा पजारीु

झजंला राजासवे हा, रगंला रकंासवे हाु

 
 

म�य�या अतंीम वेळी नाव रामाचे मखीृ ु ु

राख तझी भारता�या ितलक घाली र ेललाटी. ु

[ बापजी : महा�मा गांधी ]ू

िसधं गगंा आिण यमना ध�य झाली अि�थंनीु ु

स�य मानी दवे आिण झजंला खोटयासवे्ु
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अर ेया बेशरम अ�याचा�यांना फाडताना आ�ही िवजयी होऊ

परमे�रा�या �ेतावर बसन कम�िवपाकाला माती िदलीस ू
ती अनेकांना हैराण करणारी यगधंर िज� त कठे ठेवलीस? ु ू ु

असे िवजांचे श�साठे त कठे ठेवलेस, कठे ठेवलेस?ू ु ु

अशी तझी ती जलाल घटना त कठे ठेवलीस?ु ू ु
अर ेया मन�या मलांनाही माणस होणे भागच पडेलू ु ू

असा तझा बलंद आवाज त कठे ठेवलास?ु ु ू ु

ते तझे इमान त कठे ठेवलेस?ु ू ु

४. भीमराव रामजी आंबेडकर

आिण मला समजन घेऊ शकेलू

आमची ल�रलेली आय�ये िशवलीसु

गांजले�या ज�मांना नरकातन ओढन पोटाशी घेतलेस.ू ू
ती माउलीची माया त कणाजवळ ठेवलीस?ू ु
सग�या मापदडंांनी चरणरज �हावे

ते तझे सागराएवढे शहाणपण त कठे ठेवलेस?ु ू ु

ते त�या चरणांचे य�तीथ� त कठे ठेवलेस?ु ु ू ु
अस�याला, ढ�गाला लाथांनी तडवणारेु

तो सईदोरा कठे ठेवलास?ु ु

 यशवतं मनोहर

�यां�यावर िवन� होऊन मी ललाट ठेवावे

तझे ते कठोर िनण�यशा� कठे ठेवलेस?ु ु

अर ेमी �याची ‘भ��’ करावी, श�� करावी
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मा�या घरा�या एकलक�डया कौलारावर ्

झेप घेते आकाशात हरवलेपणानं

आज आहे महो�सव मा�या श�दांचा 

अ�रांनी त�याच मेघशील जीवनातनु ू

लोहारा�या भ�ीतील एखादी कलंदर िठणगी 

५. संत

“साधसतं येती घरा तोिच िदवाळी दसरा”ु

त�या वाटेवरची धळ आप�या पखं ांवर वाह�यासाठी.ु ू

आकाशाच ंमन कळत नाही 

िदवा होऊन भ� झा�यािशवाय

उचललं आहे मा�या िजराईत 

त�याच �वागता�या कमानीवर तोरण बांध�यासाठी.ु

कसमा�जु ु

�हणन थोडं वारपेण - थोडं िदवेपण -ू

बसले आहेत िन�या पाखरांचे थवे

पण बारीकसा सय� हो�यासाठीू

उसासले आहेत मा�या िनरथ�क नभावर
सह�ावधी वारकरी ने� तला पाह�यासाठीु

वारा होऊन म� झा�यािशवायु

(कसमा�जांनी नािशकम�ये �ी. बाबा आमटे �ांचा स�कार ु ु
घडवन आणला होता. ते�हा भाषणाऐवजी �यांनी सादर केलेली ू
किवता)

�काशा�या दवेळात िशरता येत नाही 

काळा�या परमाणत का होईना ू
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आिण तरीही - मा�या सभोवार�या िचरबेदं काळोखाला

�ा �णाला माखलेलं हे मोठेपण.
तसचं आहे मा�या श�दांच ं

तस ंपािहलं तर कोण त आिण कोण मी?ू

अपरािजत क� हाड मारणारा तु ू

�णभर िदमाखानं जळ�यासाठी नंतर अनंत काल 
सकंोचािशवाय िवझ�यासाठी.

कोसां�या न�हे तर जगां�या अतंराने िवभागलेले दोन अनोळखी 
�वासी.

जातात के�हा तरी तडे 
आिण �यातन पाहतो मी �तंिभत होऊनू

त�या �काशमय िव�ातील काही अि�न-रषेा.ु
�व�नात िवतळले�या माणसा�माणे 

अशाच शभंर आभासात 
पहाट रा�ी�या िन:श�दातनू
मी पािहले आहे तझे िश�पिच�ु
तीनशे मैलांव�नही.
सोमनाथ�या सय��ोही जगंलात प�वी�या गभा�त पाय ृू
खोचणा� या िवराट व�ावरृ

सज�न डॉ�टरां�या सभागहात ृ

�ापदां�या समहात िसहंाचा �वर होणारा ू

दब�या दये�या िचखलातन माणसक�ला बाहेर काढणारा त -ू ु ूु

सपा��या �दशेात ग�डाच ंघर होणारा

मा�या दहेात महारोगाची लस घाला �हणन आ�हान फेकणारा त ू ू
-

ड�गरा�या सळ�यासारखा उभा राह�नु

वण�या�या समोर घनघोर पाऊस होणारा द:खा�या समोर फ� ु
िनभ�ळ माणस होणाराू
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प�वीवर�या �यवहारात ई�राचा हात ृ

अर ेआ�ही आहोत असे करटें क� आम�या पेठेत लागतात 
पताका फ� मं�ी आले तर -

माणसांपय�त पोचवणारा त –ू

सोनेरी अबंारीचे ऐरावत जे�हा झल लागतात र��यावरु ू

उद�व�त मना�या मोह��यातन आसवां�या दलदलीतन् ू ू
द:खानं उसवले�या दिनयेवर अमताच ंिसचंन करीत.ृु ु

आम�या ग�यातले कोमल गांधार जातात िनषादा�या ती� 
प�ीवर

ते�हा आमचे लाचार िहशेबी हात जळन येतात छातीवर -ु ू

आिण त�यासारखे सतं ऐिहका�या �पचं ातील ई�री अशंाचे ु
रखवालदार

आिण

तम�या मखमली पाल�यांचेु

दोन शतकं गे�यानंतर शोध लागतो आ�ही वाळवटंावरू

तम�या मेले�या मतांचे,ु

मातीत िमसळले�या तम�या �ेतांचे.ु

�याचा जयजयकार कर�याकरता.

आ�ही होतो मशालजी आिण टाळकरी 
तम�या पायखणा,ु ु

िनघन जातात ग�त घालीत अधंारात,ू

आ�ही होतो मतवाले शर िशपाई ू
सरं�ण कर�यासाठी
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ल�ावधी �चडं आकार

एखादा ग�छ एखादा हार -ु
फाव�या वेळातला नम�कार -

पण तरीही -

हे महामानवा,

तीस पायांवर सरपटणा� या कॅल�डरातील एखादा शिनवार, 
�रकामा रिववार.

�यात�याच एका सा�ा�कारी �णाला 
आ�हाला कळतं -
आज सारा ससंार उभा आहे �ांती�या दाराशी
जने पडते आहे नवे घडते आहेु

र�बबंाळ होऊन.
जिमनीवरती जटा आपटीत रडते आहे 

आ�ही दणेार आहोत तला फ� ु

काळा�या �मशानातन उठलेली भतावळू ु

मातीतन उठत आहेत गज�ना करीत ू

ते फ� त�यासार�याच ंहात उभा�नु

तांबडेलाल, काही तोड�यासाठी काही जोड�यासाठी.

काळा�या िकना� याव�न धावणार स�ंामशील माणसपण.ू

पोलादा�या कारखा�यातील जळ�या रा�सी तळयांसारखेु

या ऐितहािसक हलक�लोळात सनातन आिण अिज�ंय आहे

'' त�ही जाता तम�या गावा अमचा रामराम �यावा.''ु ु ु
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िव�कटले�या शरीरांचा चरगळले�या आ��यांचा जथा घेऊनु

हे याि�का,

त त�या मागा�नं जा मागे वळन पाह� नकोसू ु ू
जो िहशेब कधी केला न�हतास 
तो यापढेही कधी क� नकोस.ु

आम�या िदवाणखानी िद�यांचा �काश त�या रा�ीवर पडणार ु
नाही

आम�या जयघोषां�या जमावातही त राहणार आहेस एकटाू
दि�ण �वावरील बफा�सारखा अगदी एकटा.ु

असेच एकाक�पण लाभले होते ब�ालाु
�या�या ��ेचे िकरण मला िदसताहेत त�या पथावरु

पण असेच एकाक�पण लाभले होते ि��ताला

त�या अलौिकक वेदनेसाठी आ�ही रडणार नाहीु

�या�या हाताचा ठसा मला िदसतो आहे त�या हातावरु

तला साथसोबत आ�ही करणार नाहीु

चालवील हाती - धरोिनया.''
'' जेथे जाशी तेथे - तो तझा सांगातीु

हीच तझी सोबत आिण हेच तझे सरं�ण...ु ु
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मी फ� त मराठयांचा.्

एका चौथ�यावर बसले

िशवाजीराजे �हणाले ,

आिण ते �हणाले ,

मा�या पाठीशी मा�

मी तर फ� त

६. पतळे ु

फ� मा�यांचा.

मी फ� त बौ�ांचा.
िटळक उद गारले ,्

गांध�नी ग�यातला गिहवर आवरला

�योितबा �हणाले ,शेवटी मी झालो

फ� सरकारी कचे�यातील िभतंी !

िच�पावन �ा�हणांचा.

आिण िटप ंगाळ लागले .ू

आबेंडकर �हणाले ,

एकेक जातजमात तरी
तरी त�ही भा�यवान.ु

कसमा�जु ु

शहरातील पाच पतळेु
म�यरा� उलट�यावर

तम�या पाठीशी आहे.ु
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खणखणीत. 

शामळशेट शाळी�ाम. ू
पहाव ंते�हा �याला

�वभावानं राणी�या �पयासारखा ल�ख  ...्

(या किवतेत बालकव�चे �यि� तिच� रखेाटले आहे. ल�मीबाई 
िटळक �ा िनवेिदका आहेत. बालकव��या म�य �सगंाचे ृ ू
�दय�ावक िच�ण या किवतेत कवीने कसे केले आहे ते पहा.)

७. ठोंबरे 

ठ�बर ेएकण भोळसटच होता.ू

सदानंद रगेे

द�ेहा�यातला दवेच जसा... 

भत डसलेलं असायच.ंू

“ठ�बर,े ये बाबा..”
मग ठ�बर ेयायचा

माझ ंबापडीच एकच ं काम - 

एक िदवस ठ�बर ेमला �हणाला :
“आई आज मन दखतंय  सारखं सकाळपा�नं.”्ु
मला वाटलं, नेहमीचाच वा�टपणा चाललाय �याचा
मी पोळी लाटन त�यावर घातली.ू

दॅट कड बी ए होली घो�ट...”ु

�याची �� काढाय�या.

िदवेलागण झाली क� 

िन ल�मीबाई मीठमोह�यांनी ु

“त कशाला लागतेस �या भता�या पाठीस? ू ु

तो �हणाला, “खरचं आई, तम�या ग�याश�पत!” ु

िटळकांना सांिगतलं क� ते �हणत :



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 801्

मी �हटलं, “मे�या, मी मे�ये तर तझ ंर ेकाय जाणाराय?”ु
तो �हणाला, “मग मी जातो म�न..”

दपारी मला सांडगे घालायचेत. ु
मी �हटलं, “तेवढं मा� नको क�स. मला रडायला वेळ नाही. 

िन स�ंयाकाळी िटळकांशी भांडायचयं..”्
त�यावरची पोळी परतत हो�ये

िन आकाशात कठं िदसेनासा झाला. ु

�याचा ठणका लागलाय सारखा.”्

बोलता बोलता तो धमू

तो �हणाला : “छान क�पना आहे.

मी ओरडतेय “ठ�बर,े थांब...्

पण तो धावतच होता...
िनझ�रासारखा धावत होता...

खरचं छान. गड. ए�सलंट.ु

“आई, मा�या मनात एक औदबंर उगवतोय ु

मी �या�यासारखाच हेल काढीत �हटलं :

तळशी�या पांदीतन तो मला िदसत होता. ु ू

असा वेडयासारखा धावतोस काय?”्

वेणी फॉर फलराणी.ु

नाही तर अस ंकर,

माय फलराणी.”ु

खाली येऊच नका....

“छान, आता िटळक िन तू

ते�हा मा�या कानाशी लागन तो �हणाला, ू

�याची फलं आण.ु

अखेर तो एक िठपका झाला. 

त�या फलराणीला वेणी क� आपण.”ु ु

दोघे �या�यावर जाऊन बसा च�वीस तास

�ळाव�न धावतच सटला.ु

- तझा तो औदबंर आकाशाला लागला क� ु ु
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आप�याला कशाला पचंाईत? 
असेल एखा�ा ‘होली घो�ट’चा...

िटळक रा�ी उशीरा घरी आले
ते�हा �यां�या िपशवीत
मातीनं बरबटले�या वहाणाचा जोड होता... 
मी कणाचा �हणनही िवचारलं नाही. ु ू



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 803्

 हे हेरतचे अ�ोड

(मंबईत आले�या िहदं-पठाणां�या द�ंयांत गारद झाले�या एका ु ू
पठाण वीरास उ�ेशन सदरह� ‘िवलािपका’ रिचली आहे.)ू

८. कादरखा ँ

िध�पाड दहे हा अडवा । पसरला सहा अन फट !् ू

चिणदार चोळणा आतां । फाटन होय िचरगट !ु ू ू
बैसला पठाणी बडगा । बाजला दर िनमट !ू ूू

�या ओिढित िच�लेिप�ले ! 

अफगाण-द�यांितल आतां । डरका�या फोिडित शेर ! ु

 केशवकमारु

िचखलांत बडाले क�ले !ु

बर�यांतिन कंदाहारी । उडलासे हाहाःकार !ु ु

हा कोण इथ� पडलेला? । कादरखा काबलवाला ।।ध.।। ँ ृु

अलबखार अबंिन गेला । ‘कादरखा काबलवाला’ ।।२।। ू ु ु ु

किण मा�र तयावर ड�ला । ‘कादरखा काबलवाला’ ।।१।। ु ु

“�या ह�आ” ओरडिन ऐस� । बडिवतात सगळे ऊर !ु

िखसमीस िखशांितल उरल�

पालथे पिलकडे पडले । िव�ाळ िख�यांचे बट !ू

 ते बदामिप�ते गोड

तो शरबत पीतां पीतां । दचकेल मध�च अमीर !

 रडरडनी होती रोडू
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 िहडेंल कोण वा आतां

�याजा�तव बसनी दार� । ग�रबांचा घेइल �ाण ?ु
खाणार कोण या पढत� । त� किलंगडे को�न ?ु

हा बसेल मानगटीला । ना तरी होउन पीर !ु

तो आला डगलेवाला, 

तो िहगं काबली आतां । िवकणार यापढे कोण ?ु ु

सजवील नर नयनांचा । क� सरमा घालिन कोण ?ू ु ू

 र��यावर मांडिन खाटाु
 ह��कासह मा�रल बाता -

घालन चमेलीमाळा ! ‘कादरखा काबलवाला’ ।।३।। ू ु

क�ं नका गलबला अगद� । झोपला असे हा वीर !
ज�मांत असा पिह�यान� । पह�डला शांत गभंीर !
राहण� िजत�, ज�र माग� । �हा दोन पावल� दर !ू

जा पळा - पचंना�याला

अडकिवल क� सा�ीला,
मग �हणाल, परता भवं ला । ‘कादरखा काबलवाला’ ।ु ु
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९. गणपत वाणी
बा. सी. मढ�कर

गणपत वाणी िबडी िपताना 
चावायाचा नसितच काडी; ु
�हणायचा अन मनाशीच क� ्
�ा जागेवर बांिधन माडी;

िमचकाविन मग उजवा डोळा ु
आिण उडवनी डावी िभवयी. ु

लकेर बेचव जैशी गवई.
िभरकाविन ती तिशच �ायचा ु

िग�हाइकाची कदर राखणे; 

�व�नांवरती धर सांडणेू

िमणिमण जळ�या; आिण लेटणे 

असे झोपणे मािहत होते.

गोणपटावर िवटकररगंी

वािचत गाथा �ीतकयाचा. ु

खोबरले अन तेल ितळीचे ्

आडोशाला वास तपाचा;ु

िजर,े धणे, अन धा�ये गिळत, ्

�विचत िबडीचा वा पणतीचा्

सतरजंी अन उशास पोते; ्

िवकन बसणे िहशेब कोिळत; ू
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सदवै �त�या आिणक �त�या. 

चाविन चाविन फेकन िदध�या,ु ु ु

गणपत वाणी िबडी बापडा
िपतािपताना म�न गेला;

दकानात�या जमीनीस �याु

एक मागता डोळे दोन

काडया गणपत वा�याने �या ्

दकानात�या जमीनीस ती ु

दवे दतेसे ज�मांधाला !

काडे गणपत वा�याने �या 
हाडांची ही ऐशी केली

सदवै �तली आिणक �तली.
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फलाटदादा, इंजनवाली

िकित पायांची छोटया-मोठया ् ्

१०. फलाटदादा

सपाट, नाजक, नखरबेाज ु

येते गाडी, जाते गाडी;
फलाटदादा, आली ही 

फलाटदादा, फलाटदादा;

येते गाडी, जाते गाडी;

छातीवरती तमांस समदा !ु

नकटी नािगण त�लख तार

पण 

फलाटदादा, गेलां पचवन ! ू

िशगंल पडला, गेली गाडी! 

िकती बटां�या ठोकर टाचा ु
मऊ चामडी गेलां ह�गंन;ू

पण 

का आता ही िवलेि��क�ची 

िह�मत तमची खरी पहाडी,ु

िकतीक गेला गडी तडवनी ु ु

फलाटदादा, फलाटदादा, 

फलाटदादा, फलाटदादा, 

बा. सी. मढ�कर

िशगंल पडला, गेली गाडी ! 

फलाटदादा, आली ही 

पसदं पिहली भपकेदार

िबलगन गे�या िकती चपं�या;ु
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मछीदार अन मछीबगर बी;्ु ु

फलाटदादा, बोला वो तिम ! ु
वहाण गेली दािवत िटक�या ! 

आली गाडी, गेली गाडी; 

हमाल-पोट�र िनळेतांबडे

परी न हसलां, अथवा रडलां, 

िकती बावटेवाले दादा

िकती रांगडी ठसकेदार

रामरामचा फफाट हरघडी ! ु

तमी पािहले हजर जबाबी !्ु
पचक  पान �ा कनी थंकले;् ु ु
किन मायेचे िनरोप िदधले;ु

िवलायती किन मके घेतले !ु ु
हर  गाडा�ची �यारी िश�ी;्

पर सम�ांची बा�रक बात !
तमांस दादा, ठाऊक आहेु

उरांत गिपते िकतीक तम�या ! ु ु
बोला वो तिम !ु

िदमाख दािवत, घेत सलामी,

िविड-मािचस  किन इक�त िफरले;् ु

‘�’ गाडी ही येई-जाईू

हर  �ाय�हर�या �यारा हात;्

झगाळ, जन क� रानीवानी !ु

बोला वो तिम, बोला वो तिम, ु ु
फलाटदादा, आली गाडी; 

गेली गाडी !

िकित तो�याने ऐटबाज अन्

मनांत ठसली फलाटदादा,
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झोकदार ही प�लेवाली ?

िशगंल पडला :

आता त�र वो बोला, बोला ! 

बोला वो तिम !ु

बोला वो तिम;ु

फलाटदादा, आली गाडी;

गेली गाडी.

फलाटदादा, फलाटदादा,

फलाटदादा, 

बोला वो तिम ! पाठ टेकत� ु

[ िशगंल : िस�नल ]

लटांबराची गबाळ सथं

बरी वाटली ऐसपैसशी,

सीधे �ळ िन खडी गोमटी; 

चटकचांदणी िथ�लर पटली ? 

मालगािड का बोलघेवडी

घरल�िम जन यडीभाबडी ? ु ु

फलाटदादा, बोला बोला ! 
िमि�कल िशगंल िहरवा झाला; 
गेली गाडी;

�या जीवाला ध�रलं पोट�,

फलाटदादा, फलाटदादा... !

िमि�कल िशगंल, भोळा सांधा; 

गेली गाडी :

�ा सम�ां�या गो�ी सांगा; 

फटाकडी वा ‘लोकल’ गाडी 

क�प काळी पाठ लावतां, ु
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लोखंडाचे वळले नाग;

११. कोळसेवाला 

दण कट दडं�नाय जैसे् ू

किभ�न का�या मांडया ्

धगधगणा�या भ�ीपढ�या ु

बा. सी. मढ�कर

�काशात ही तळपे कांती, 

जैसा पोलादाचा िचरला साग. 

जशी ओलसर िशसवी-न�ी 
पॉिलशलेली चांद�यात ती. 

टणक  कोळसा पिव�यात हा ्
खो�िन घेई पावडयात अन ् ्
झोकिन दईे पहा लीलया ु
तसाच भ�ीत अचक झर कन . ् ्ू

आिण फरफर ेभ�ी जैसी ु ु
हले सावली-�काश तैसा; 
भालावरला �माल श�ु
िजरवन घेई घाम जरासा. ु

य�ंयगाितल नवन�याचाु ृ
�थाणभाव हा �गटे येथेु
मनो� म�ा िशि�पत एक ु

अहा, कोळसेवाला काळा ! 
न�या मनितल िग�रधर-पतळा !!ू ु

सगंमरवरी मांसाम�ये.
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१२. बंबवाला
लीलावती भागवत 

मागे नाही हटणार !

आ�यानंतर सांगतो

काम पर ंकरणार... दर �हा ु ू

लावली िशडी

जाता जाता घालतो

इथन काय पडतो.. ू

धरली जाळी

बबंवाला चाललाय  ठणणणणणणण  ् ्

बबंवाला चालला ठणणणणणणण  ्

नीट आत बसा राव

कठवर सार ंसोसाल?ु

कोट टोपी घाला राव

बबंवाला चाललाय ठणणणणणणण  ्

ठणणणणणणण  ्
दर �हा दर �हा ू ू

कठे चालला सांगा रावु

�याला नाही डरणार !

सोडली नळी

दर �हा, दर �हा, ठणणणणणणण  ्ू ू

धर खाऊन गदमराल !ू ु
बबवाला चाललाय ठणणणणणणण  ्

जाळ लागन होरपळाल ू

पाणी फेकले फश  फश ् ्ु ु
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सपंलं काम
आग िवझली ह�श  ह�श ् ्

जातो परत... सलाम सलाम 
आता आराम

ठणण  ठणण  ठणण . ् ् ्
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लाल टांगा घेऊन आला लाला टांगेवाला

सदरा लालेला �याची िवजार लालेलाल 

लगाम लालेलाल �याचा चाबक लालेलाल ू

१३. लाला टांगेवाला 

टांगा लालेलाल �याचा घोडा लालेलाल 

ना. गो. श�ल ु

ऐका लाला गातो गाणे लाला लाला ला. 

लालेलाल चाबक उडिवत आला टांगेवालाु

टोपी लालेलाल �याचा ग�डा लालेलाल
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पढचे दारीु

१४. डाकवाला
रा. बा. खानवलकर

सय� उगवलाू
वरती आला
घडयाळ बोले आठ ्
त� बाहेरी

‘ठो- ठो’ वाजे थाप

डाकेचा हा
िशपाईदादा
प�ा कमरलेा 

लाविन काखेलाु

तशी तोवरी
फ�कड छोटी 

पाच लखोटे बाबांला
दोन दतेसे आबाला 
एकिच बाप काकाला ू

एकिह लखोटा !
 

बाक� सारे

लबाड मोठा

ने माघार े

मज दईेना

गडंाळिन बेटा !ु ु
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कवणिह कठला तो मािहती �यास वाडी ु
धडधड चढनीयां जातसे उंच माडी. ३ ु

सवा�त पो�टमन हा उपय� मोठा. १ ु

पाय� तमान चढवन सरखे खाक�ु ू ु

झरझर पथ चाले सारखा िन�य नेम�

१५. पो�टमन

बांधी �माल तसला अपलेिह डोक� ु

[ िदडंी ]

दा. िव. फफे

िकती प�� हो असित याजपाश�

[ वसतंितलका ]

कठे कवणाची मािहती तयाश�ु
�म� लाविन िफर�यास तो िनघाला ु
मोद वाटे पाह�नी दर �याला. २ू

[ मािलनी ]

घ�र ंघ�र ंिश�नीयां मा�र हांकािह नाम� 

घालिन कोट मग तो कमरसे प�ा ू

मनी-ऑड�री हांक मा�न दईे
कध� पास�ल� घेउनी हाच येई

गमे हा मलांना धनी फार मोठा. ४ ु
कध� �यास पैशांस येई न तोटा

[ भजगं�यात ]ु
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िवचारा तयाला त�ही आडवाटा. ५ ु

तयाचेमळ�  पोचती वत�मान�ु

नसे आडकाठी कठ�ही तयासु

कळे �यास माणस क� सान मोठा ू

जग� राहतां येइ लोकां सखान�. ६ु

 
 

कणा ‘रावसाहेब !’ बोले बघन ु ू
कणा ‘भाउ !’ ‘नाना !’ �हणे तो हसंन ु ू

�धाना-घर�ही पहा जाय खास
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मी िकती तरी, िफरल� दारोदार 

कांह�च बर,�  आतां उरल� नाह�

�या िदवश� ह�, कंक माझ� पसल�  ु ू ु
मज अभाळ उघड� पडल� 

मी आजवरी, वांचिवल� बाळाला 

वाचवा लाडका ता�हा
दखेवे न याची दनैा.

१६. �भकारीण

घेउनी कडेवर पोर

भीक माग�याला �ाण

पण अतां फटेना पा�हाु

या तीन िदसांपासन खाया कांह�ु
शीतही िमळाल� नाह� 

मज दीनेची, क�व येउं �ा कांह�
घाला हो िभ�ा माई ॥ध.॥ृ

 ग. ल. ठोकळ

ह� ऊन िकती, कडक तापत� बाई
अगंाची फटते लाहीु

कंठांत गतंले �ाणु
जाहला जीव हैराण

घाला हो िभ�ा माई ॥१॥

दो मिह�यांच�, सव� घेउनी बाळ 
वणवणल� रानोमाळ 

िचचेंचा खाउन पाला 

ितळतीळ तटे, माझ� कािळज बाई ु
घाला हो िभ�ा माई ॥२॥
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चालेल अ�हांला वाढा 
तो चाविनयां, बाळाला भरवीनु

कां हो माई, अशा लािवतां दार

बाळा, चल, पढत� जाऊं ु
केिवलवाण� नच पाह� ं
हा मकाच घे तज खाऊ ु ु
चल, भीक अतां, आपण मगायाला 
दवेा�या जाउं घराला. ३

दो िदवसांचा, िशळा वाळला तकडा ु

मांडीवर मग िनजवीन 

नािह ंमी प�हां येणार ु
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‘जे न दखेे रवी, ते दखेे कवी' असे �हणतात. �यामळे ु
किवते�या िवषयांना कठलेच बधंन नसते. िनसग�वण�नांपासन ु ू
�यि� तिच�णापय�त, बाळगा�यांपासन ऐितहािसक-पौरािणक ू
का�यापय�त, ओवी-अभगं ापासन लावणी-पोवाडयापय�त किवतेचे ्ू
ि�ितज िव�तारलेले असते. �यामळे सव�च किवतांचे िवषयानसार ु ु
वग�करण करता येत नाही. अशा चौकटीबाहेर�या िनवडक किवता 
'सकं�ण�' या शीष�काखाली येथे सकंिलत के�या आहेत. ‘मी कोण', 
आ�ही कोण' अशी �वगत सभंाषणांचा खेळ मांडन बसले�या काही ू
किवता आहेत. नातं, ससंार, मन यािवषयीचे मम� सांगणा� या 
भा�यकिवता आहेत. नवा िशपाई, ततारी, मा�या गो�या�या भमीत ु ू
अशा �फत�गीतांना जवळ जाणा� या काही किवता आहेत. अजब ू
राजा, छ�ीचे उपकार अशी काही गमंतगाणीही आहेत. �यामळे ु
'अशी असावी किवता' असे किवतेचे एकच एक ल�ण सांगता येत 
नाही. मनाला साद घालणारा कठलाही िवषय किवतेला वावडा ु
नाही आिण घरगती सभंाषणा�या भाषेपासन अलंकार-�ितमां�या ु ू
भाषेपय�त कठलीही भाषा किवतेला व�य� नाही, हे या किवता वाचन ु ू
आप�या ल�ात येईल. किवतेला व�-छंदा�या लयीत डोलता ृ
आले नाही, तरी म� त छंदात आिण ग� सभंािषतातनही ती ु ू
आपला आशय �य� त कर�याला समथ� असते. �ितभावतं 
कव��या अशा नानािवध म� त आिव�कारांचे लीळादश�न ु
आप�याला या किवतांतन घडेल. ू

॥ संक�ण क�वता ॥�
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१ . मी कोण?

िवचा�रल� जो ताईला

�हणती �यांचा ‘भाचा’ मी. 

आई बाबांचा ‘बाळ’

तो बोले मज हासन -ू

ग. म. वै� 

आजी आजोबा दोन

अस� तझा त�र मी कोण? ु

अस� एकटा लिडवाळ. 

आ�या मामा नी मामी

पण मी ‘मामेभाउ’ तझा. ु
‘आतेभाऊ’ तं माझाू

सांगित तं ‘नात’ �हणन. ू ू ु

‘भाऊ माझा’ �हणे मला. 
वसतं मामांचा आला

काका काक पण मजला  ू

‘दादा’ मज हाका मारी. 

�� तयाला मी केला. 

िनरिनराळी मज नाव�
कां ऐशी त� सांगावे.

‘पत�या’ �हणती त� अपला. ु ु

सशी आमची सोनकली  ु ु ु
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सावता माळी

मोट नाडा िवहीर दोरी, अवघी �यािपली पढं री ।। 

आ�हांहाती मोट नाडा, पाणी जाते फलझाडा ।।ु

साव�याने केला मळा, िव�ल दिेखयला डोळा ।।

ऊस गाजर रताळ, अवघा झालासे गोपाळ ।। ू ू

कांदा मळा भाजी, अवघी िवठाबाई माझी ।। ु
लसण िमरची कोिथंिबरी, अवघा झाला माझा हरी ।। ू

सावता �हणे केला मळा, िव�लपायी गोिवला गळा ।। 

२. अमची मािळयाची जातु

अमची मािळयाची जात, शेत लाव बागाइत ।।ु ू

शांती शेवतंी फलली, �ेम जाईजई �याली ।।ु ु
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३. आ�ही कोण?

आ�ही कोण �हणिन काय पससी? आ�ही अस लाडके ।ू ु ू

केशवसतु

िव�ी या �ितभाबले िवचरतो चोहीकडे लीलया ।
दवेाचे, िदधले असे जग तये आ�हांस खेळावया ॥

सारहेी बिडवार येिथल पहा ! आ�हांपढे ते िफके ।ु

फोले पाखिडता त�ही, िनवडतो ते स�व आ�ही िनके ! ॥ २ ॥ु

श�यामािज वसाहती वसिव�या कोणी सरां�या बर े? ।ू ु
प�वीला सरलोकसा�य झटती आणावया कोण ते ? ॥ृ ु
ते आ�हीच, सधा कत�मधिनया �यां�या सदा पाझर े।ु ृ ु

पािण�पश�च आमचा शकतसे व�तं�ती �ावया ॥ु ू

िद�कालांतिन आरपार अमची ��ी पहाया शके ॥ १ ॥ू ु

स�दया�ितशया, अशी वसतसे जाद करांमािज या ।ू

ते आ�हीच, शर�य मंगल त�हां �यांपासनी लाभते ! ॥ ३ ॥ु ु

 
[ िद�काल : दाही िदशा; सरलोक : दवेलोक, �वग� ]ु

आ�हाला वगळा - गत�भ झणी होतील तारांगणे ।
आ�हाला वगळा - िवकेल कवडीमोलावरी हे िजणे ! ॥
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आ�हाला वगळा - गत�भ झण� होतील सा�ािहके ! ।
आ�हाला वगळा - खलास सगळी होतील ना मािसके ! ॥

िकंवा ‘ग�छ’ ‘तरगं’ ‘अजंली’ कसा अ�ािप ना वािचला? ।ु

�याचे वा�धन वाप�न लपव ं ही आमची ल� तर े! ॥ २ ॥ू ु

दो�तांचे घट बैसवन क�ं या आ�ही तयांचा उद े।ू
द�मनांवर एकजात तटनी क� ल�बव चामड� ! ॥ ३ ॥ु ु ूु

दाव गाउिन आम�याच किवता आ�हीच र��यामधे, ॥ू ु

(केशवसत, �मा करा.)ु

चाले �यावरती अखंड �तितचा वषा�व प�ांतनी? ॥ १ ॥ु ु

[ केशवसत यां�या ‘आ�ही कोण’ या किवतेचे िवडंबन ]ु

ते आ�ही - परवाङ मयातील क�ं चो�न भाषांतर,े ।्

केशवकमार (�. के. अ�े)ु

डो�यांदखेत घालनी दरवडा आ�ही कबेराघरी ! ।ु ु

४. आ�ही कोण? (�वडंबन)

आ�ही कोण? �हणन काय पसतां दांताड व�गाडनी? ।ू ु ु

ते आ�ही - न कणास दऊे अगदी याचा सगावा परी ! ॥ु ु

का�याची भरग�च घेऊिन सदा काखोिटला पोतडी, ।

फोटो मािसक प�तकांत न त�ही का आमचा पािहला? ॥ु ु ु
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एक िदवसही एका िठकाणी राह�न मन हे िवटे.

च�पल आिण बडं ी िशव�या पर ेआ�हां सईदोरा.ु ु

५. आ�ही कोण 

दीड दमडीचे घर बांध�या जगत जगत त�ही मरता.ु

तकाराम धांडेु

आ�ही न िभतो टी.सी., पोिलसा, खशाल र�ेवेतन िफरतो ु ू

जगावरती रा�य क� हाती घेऊन एक कटोरी.

आ�हां न �चते त�हांपरी खराडयासम ते घरटे्ु ु

जरी धाडीले त�गां तरी िसहंासनी जण िवराजतो.ु ू

राजा आिणक रकंापढती खशाल क� िवनव�या.ु ु

आ�ही कोण �हणनी काय पसता? आ�ही अस िभकारी ू ु ू

हे िव�च आमचे घर असता मग आ�हां कशाची िचतं ा? ु

आ�हांला वगळा झणी जगातन उदारता जाईलू

दवेाने िनिम�ले असे जग हे आ�हां भीक माग�या

ससंाराची अन दशेाची त�ही काळजी करा् ु

आ�हांला वगळा तीथ�या�ेची गद� कमी होईल.

[ केशवसतां�या ‘आ�ही कोण’ किवतेचे िवडंबन ]ु
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�यातच ग��वाकष�ण घडले !ु

ते फळच केले असते ग� 

वाफेने उडाले भांडयावरचे झाकण ्

�या उडाले�या झाकणालाच

व�ाव�न फळ खाली पडलेृ
�यटनचे मन खालीवर झालेू

आ�ही काय केले असते ?

वाफेची श�� िदसली वॅटला

 सोपानदवे चौधरी
६. आ�ण आ�ही

पड�या फळाची आ�ा समजनू

अगदी ग��साद �हणन !ु ू

शोध लागला, क�पना सचली नवी ु
आ�ही काय केले असते?

त�डा�या वाफेची एवढीच श�� ! 

या बिह�याने केले �विनलेखन
ितखट कानाचे आ�ही कोण?
तर घर बस�या ऐकत बसलो �ामोफोन ! 
कसले िव�ान, कसला बोध !
‘िभतंीला कान असतात’

तो िव�ानवेडा येिडसन

हासडली असती एक िशवी

एवढाच आमचा शोध !

िवधा�या�या पोटावर पाय दऊे न 
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आकाशलहर�शी ओळख क�न 

घमिवली जगभर आकाशवाणी ु
आ�ही बघत रािहलो आकाशाकडे 
उंच उंच माना क�न

तेही आ�हांला कळले नाही ! 
अहो, ए�रयलला कळते

�पटिनकांचा सचंार च�ंलोकावरी ु

गेला �यातच तो माक�नी

फ� आकाशलहरी गे�या
आम�या डो�याव�न

��ी अतंग�लपटावर
�यांचा सचंार अतंराळात

कोणता मान च�ंमा !ू

आ�ही फ� उपभोगी

सशंोधक िनमा�ते सार ेित�हाईत 

ते अतं�र�ात, आ�ही आटो�र�ात ! 

सव� �मख शोधांचे धनीु

आ�हांला काय �याची तमा ! 

आिण आ�ही मा� उभे

पाि�मा�य िव�ानयोगी

आ�ही रािहलो फ� िग�हाईक !

या प�वी�या सालपटावर !ृ

भवरी�या च�ं ावरच आमची �वारी ! ू

आ�ही फ� गात बसलो

नभीचा च�ं रािहला नभांतरी

कागदी बाण उडिवणा�या

ते य�ंकार, आ�ही द��तीकार ु
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तं अ�लड साधी पोर ! लाडके, ू
ग�जन� कि�पली थोर ! लाडके, ु

मन अधीर गेल� माहेरा तव गेल� !

ही मनांत तिझया बाई ! वासना ु

ह� �ौढपणाच� ओझ� फ� कन दऊंेु

माहेर� आपण भाउिबजेला जाऊं, 

ल�मीबाई िटळक

ही गाडी वाजे खड  खड  खड  खड  दर, ् ् ् ् ू

७. मी तझी मावशी ु

ही भरली घागर त�या िशरावर बाळे ! ु
तं उभी? लागले कठ� कठ� तव डोळे? ू ु ु

ह� इकडे उडत� धड धड तवही ऊर !

मेघांत गवसला च�ंच दसरा िदसशी ! ु

तज कशास हा ससंार ? लाडके, ु

तं �स�न आतां, �ण� िख�न तं होशी, ू ू

हा दोन िदवस त�र टळो �हणोनी झाल� 

येतील �यावया बाबा अथवा भाऊ, 

सचतील तेवढे खेळ खेळनी घेऊं ु ु

भर बघ ंप�हा अ�हंी ! लोचना ू ु ू
ये हासत आतां आिलंग� मज बाळे ! 
मी तझी मावशी, तला �यावया आल� !ु ु
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८. नातं
क. शािलनी तरमडेु ु

ना�याला तोलताच येत नाही 
कोण�याच वजनात

पण िदसत नाही

ना�याला मोजताच येत नाही 

ना�याला मन आहे

कोण�याच श�दांत

ना�याला झालरही लावता येत नाही

ना�याला रगं आहे

पण जाणवत नाही

कोण�याच उपमेची

काळासगें वाहणारं

नातं आहेच असं

नाहीतर
मानलं तर मानलं

नकळत जळणारंु
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माता घालिन भषण� �हणतसे सांभाळ तोडे सरी; ू ू

सदा ‘ल�मी ल�मी’ �हणिन तजला कौतक करी ु ु ु

तझी सास सा�वी बह� सदय गे फार सरळ,ु ू

क�णाजी नारायण आठ�येृ

[ मंदा�ांता ]

[ शाद�लिव��िडत ]ू

‘आई येत�’ हळच वदली, श�द कांह� फटेना, ू ु

भाला कंकम लावनी फळ नव� ओटीमध� घातल�, ु ु ु

मात�ेमा मदतर मना य�न के�या सटेना;ृ ृ ुु
मातेलाही गिहवंर फट� कंठ आला भ�न, ु

[ िशख�रणी ]

आल� मळ �हणोिनयां �थम ज� क�या िनघे सासर�; ू

बाला सद गद होय अ�जलही गालांवरी पातल� ।।१।। ् ु

�नेह� सांगे मधर वचन� घ� पोट� ध�न ।।२।। ु

नको वाटं दऊे ितळभर मली वाइट मना,ू ु
नको क�ी होऊं उिशर बह� होईल गमना

पश� बाळे डोळे िकमिप �दय� दःख न करी ।।३।। ु ु

सदवैान� लाभे जगितवर जी जोड िवरळ; ु

धर� �ेमा तंही मजसम सखान� ितजवरी ।।४।।ू ु

तला स�ंांतीला अणिवन बये ! म� झडकरीु

९. सासरची पाठवणी
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ह� लोकि�य �हावयास बरव� आहेत गे ल�ण� ।।५।।

[ ��धरा ]

[ शाद�लिव��िडत ]ू
मया�दा धरण� �वकाय� करण� साधेपण� वागण�,
‘�ा �ा व�त’ �हणोिनयां नच कध� कोणासही मागण�;ु
ज� पानावरती पडेल समय� नेम�त त� भ�ण�,

सद�थंान� रमाव� शयिनं पह�डतां �ीहरीत� नमाव� ।।६।।्

व�ां पा�ां जपाव� किध ंनच पस�यावीण बाहेर जाव�;ु
सवा�आधी उठाव� �मरण ध�िनयां, मागनी �वां िनजाव�, ु

काम� काज� �माव� अळस क�िनयां �वां न कोठ� गमाव�; 

[ शाद�लिव��िडत ]ू
हष� काम करीत जा झडकरी होईल ज� ज� तला,ु

[ इं�व�ा ]

सकाळ� मली काढनी केरवार,े गहा सारवोनी कर� �व�छ सार;�ु ू ृ

मोठे नसाव� िटकली नसावी, लोकांमध� स�जनता िदसावी ।।१०।। 
वेणी बरी घालिनयां सकाळ�, अ�यादर � कंकम लाव भाळ�;ु ु ु

फटोनी त� येत जे�हां बहार, फल� व�चनी गफं तं लांब हार ।।९।। ु ु ु ु ू

फल� �वि�तक�  रांगोळीच� िलहाव�, अश� क� जन� कौतके त� ु ु
पहाव� ।।८।। 

िनगा चांगली राख वदंावनाची, जया पाहतां ति� �हावी मनाचीृ ृ

[ भजगं�यात ]ु

येतां झ�प तयांस नीट िनजव� गाण� मख� गाउनी,ु
सास�या घर�या ध�िन ममता सांभाळ सा�या मलां;ू ु

िकंवा घेउिन खेळव� किटवरी स��तत� दाउनी ।।७।। ु
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[ ��धरा ]

पती-श�षा बोलण� न� वाचे,ु ु

काय���थ� करोनी बह�त चतरता दाखवावी जनांना;ु

सांगा�या भपत��या अित सरस कथा, शरशा राउतां�या,ू ु ू
खोटया गो�ी न सांग� भयजनक अशा रा�सां�या भतां�या, ् ु

एरडंाचे, नको गे िनजमख िशणव ंगाळनीयां ग�हाळ ।।१२।। ु ू ू ु

टो�या कं�या िशवा�या परकर, अवघ� सा�नी िन�य काम�,ु

[ भजगं�यात ]ु
नको फार ह�यास गे भषणांचाू

अलंकार हे जाण तं बायकांचे ।।१३।।ू

धर� लोभ िच�� सदा सद गणांचा;् ु

प�वा�न� शाकभा�या �िचकर चट�या रायत� भात नाना, 

�ावा सद बोध बालां, किधचं बस ंनये बायकांन� �रकाम� ।।११।। ् ु

नीतीच� सार घेई ंिनवडिन बरव� द�ध जैसा मराळ,ु ु
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बिहणाबाई चौधरी
१०. संसार 

मधी गोडं�याचा ठेवा 

�हण नको र ेलोढनं ! ू
येडया, गयातला हार

लोटा कधी �हन नहीू

बाक� अवधा लागे गोड 

राऊळा�या कयसाले 

�हन नको र ेभीलावा ू

दखेा ससंार ससंार 

मधी िचकने सागरगोटे !

अर,े ससंार ससंार 

�याले गोड भीमफलंू

श�ग वरतन काटे ू

नही रडनं कढनंु

एक त�डा मधी कड ू

अर,े ससंार ससंार 
खीरा येलावरचा तोड 

अर.े ससंार ससंार 

अर,े वरतन काटे ू

अर ेससंार ससंार 

अर ेससंार ससंार 
खोटा कधी �हण नहीू

जसा तवा च��ावर ु
आधी हाताले चटके 
त�हा िमयते भाकर !

दो�ही जीवाचा इचार 

दो�ही जीवाचा सधार ु

सखाद:खाचा बेपार !ु ु

दखेा, ससंार ससंार 

मंग जीवाचा आधार ! 

आधी दवेाचा ईसार 

दतेो द:ख़ाले होकार ु

अर,े ससंार ससंार 

ऐका, ससंार ससंार 

अन  सखाले नकार ् ु

कधी नगद उधार 

�या�यावरती मदार 

मा�या दवैाचा जोजार

[ जोजार : ससंाराचा धबडगा; 
ईसार : खरदेीपव� �ावयाची ू
आगाऊ र�कम; िभलावा : 
िब�बा; िभमफल : िब�याला ू
आलेले गोड फल ]ू

मा�या जीवाचा मंतर 
असा मोठा जादगार ू

असा ससंार ससंार 
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दणेा� याने दते जावे

वेडयािपशा ढगाकडन् ू

प�वीकडन होकार �यावेृ ू

छातीसाठी ढाल �यावी

११. देणा य� ाने देत जावे
िवदंा करदंीकर 

दणेा� याने दते जावे

घेणा�याने घेत जावे

िहर�या िपव�या माळाव�नी
स�ा�ी�या कडयाव�नी्

वेडेिपसे आकार �यावे
र�ामध�या ��ासाठी

उसळले�या दया�कडनू
िपसाळलेली आयाळ �यावी
भरले�या िभमेकडनू

घेणा� याने घेत जावे

दणेा� याचे हात �यावे.

तकोबाची माळ �यावीु

दणेा� याने दते जावे

घेता घेता एक िदवस
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केशवसतु

एक ततारी �ा मज आणिनु ु

१२. ततारी ु

कोण ततारी ती मज दईेल?ु

चम�कार! ते पराण तेथनीु ु

ज�शाची का? पसा मनाला!ु

पडसाद मके जे आजवरीु

�हणती ध�नी ढेरी पोटे

ततारीने �ा सावध �हा तर!ु

िध�कार अशा मखा�लागनीू ु

सतंाने रा�सी त�हालाु
फाडनी खाती ही हतवेलाू

अवकाशा�या ओसाडीतले

होतील ते वाचाल स�वरी

दीघ� िज�या �या िकंकाळीने

सदंर, सो�वळ गोड मोठेु

भेदिन टािकन सगळी गगन�ु
फंिकन मी जी �व�ाणानेु

अशी ततारी �ा मजलागनी ु ु

फंक मारीता िजला जबरीु

�ढी, जलम यांची भेसरु ू ू

अिलकडले ते सगळे खोटे
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िव�म काही करा, चला तर!

�ालायाला तमची �िधरेु

बसनी का वाढिवता मेदा?ु

सडत न ए�या ठायी ठाका

सदंर लेणी तयात खोदाु

गतशतकांची पापे घोरे

शरांनो! या �वरा करा र!ेू

ततारी�या �ा सराबरोबरु ु

जाळनी िकंवा प�नी टाकाु ु

िनजनामे �यावरती न�दा

जने जाऊ �ा मरणालागनीु ु

सावध!ऐका पढ�या हाकाु

धार धरिलया �यार जीवावर

खां�ास चला खांदा िभडवनीू

�ा�काल हा िवशाल भधरू

रडतील रडोत रांडापोरे

धमा�चे माजवनी अवडंबरु

िवस�नीया जे जातात खळुे

पािहजेत र!े �ैण न �हा तर!

नीतीचे पद जेथे न ढळे
धम� होतसे तेथेच ि�थर

नीतीला आिणती अडथळे

ह�ला कर�या तर दभंावर तर बडंावर

समतेचा �वज उंच धरा र!े 
नीतीची �ाही पसरा र!े
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िनयमन मनजासाठी, मानवु
नसे िनयमनासाठी, जाणा;
�गतीस जर ते हाणी टोणा

िमरवा नीज ओजाचा अिभनव!

घातक भल�या �ितबधंांवर 
ह�ला ने�या करा �वरा र!े 
उ��तीचा �वज उंच धरा र!े

झगा�नी द ेदऊेनी बाणाु

वीरांनो! तर पढे सरा रेु
आवेशाने गज�त हर-हर!

तंबळ स�ंामाला क�रतीु

दवेावर झ�डा िमरवीती! 

[ ततारी : फंकन वाजिव�याचे एक वा�; �ालन : धणे; �िधर : ु ु ू ु
र� त; ओज : तेजि�वता ]

पव�पासनी अजनी सरासरू ू ु ु ु

दवेां�या मदतीस चला तर!

स�ंित दानव फार माजती
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लहान-मोठे मज न कळे,

कोण मला वठणीला आण शकतो ते मी पाहे ! ू

सव�� खणा मा�या घर�या मजला िदसताहेत;ु

कोण मला वठणीला आण शकतो ते मी पाहे ! ू

कोठेही जा - पायांखाली तणावता भ िदसते,ृ ृ ू

पिजतसे मी कवणाला? तर पिजतसे अपणाला ू ू

म�यास मा�या कंपण पडणे अगदी न मला साहे ! ु

िजकडे जावे ितकडे माझी भावडें आहेत,

‘मी’ हा श�दच मजला नलगे, सपं�ी हे लोक ु
आणनी तो िनजिशरी आिढती अनथ� भलते दखे ! ू

�ा�ण नाही, िहदंही नाही, न मी एक पथं ाचा, ू

न�या मनितल न�या दमाचा शर िशपाई आहे.ू ू

तोच पितत क� जे आखडती �दशे साक�याचा ! 

बघता मन हष�न डले;ू ु

अप�याम�ये िव� पाह�नी, पजी मी िव�ाला;ु ू

खादाड असे माझी भक,ू

उ�हात िदसती गोड फले,ु

कोठेही जा - डोईवरती िदसते नीलांबर ते !

कोण मला वठणीला आण शकतो ते मी पाहे ! ू

ती माझी - मी �यांचा, एकच ओघ आ�हांतिन वाहे ! ु

सावलीत गोिजरी मलुे

चतकोराने मला न सख;ू
कपातील मी नच मंडकू ू

केशवसतु
१३. नवा �शपाई 
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कलह कसा जाइल िमटनीु

साध-अधम हे �यिह गळे,ु
दर जवळ हा भाव पळे;ू

कोण मला वठणीला आण शकतो ते मी पाहे !ू

हलवा क�रता ितळावर जसे कण चढती पाकाचे,
अह�ंफित��या क� �ाभोवते वे�न तेिव जडाचे;ू
आत समिच िनग�ण ितलक, वरी स�श सगण तो पाक, ु ु

सव�च मोठे - साध - जवळ, �या सकली मी भ�नी राहे ! ु

प�र अ�या बोचाया ध�रतो काटे क� ��येक !
अशी ि�थती ही असे जनी

�ेिषत �या�या न�या दमाचा िशपाई आहे !

िचतंा वागे हीच मनी
शांतीचे सा�ा�य �थाप बघत काळ जो आहे,ू
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१४. आगगाडी आ�ण जमीन 
कसमा�ज ु ु

नको ग ! नको ग !!

पायाशी लोळत 
िवनवी नमन ू

आ�ंद ेजमीन 

वेगात व�न 

िकतीक िखंडार े
िकतीक ढाळसी

चालले च�न !ु

आ�ंद ेजमीन 
नको ग !नको ग!!

जाळीत जाऊ त ू
बेभान होऊन !

धावसी मजेत 

आिणक खाली मी 

छातीत पाडसी

व�न िनखार े!

फवारा सोडन ू
ढगात धराचा ु

बोलली माजन -ू
गज�त गाडी ती 

गज�त पकारा ु
आपला दरारा !ु

िफरत गरारा 

शीळ अन कक� श

चला र ेच�ानो ,

इंधन घालन ू

िशरली घाटात

घोटात िगळीत !

छातीत रोवन ू

अफाट वेगात 

अशीच च�दत 
धावेन !धावेन !

गवा�त फंकन ु ू

मैलाचे अतंर 

पोलादी टाचा या 

पोटात जळते 

जगावे जगात 
कशाला भेकड 

दब�ळ! अशीच ु
खशाल ओरड ु
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ऐकन वचनू

"दब�ळ भेकड !ु

उ�ाम गाडीचे 

�ोधात इकडे 
थरार ेजमीन 

घमले पहाडु

सडाचा घमारा ू ु
हवेत पेटला 

�वेषाने पकारी ु

पलाचा डोलारा ु

घम�या कपारी!ु

कोसळे दरीत 

भयाण आ�ोश 
उठला �णाध� 

हजार शकले 

कापले आकाश !

उलटी पालटी

पडली खालती !

हादर ेजगंल 

होऊन गाडी ती 



844 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

आिण धिनकांची वाहने पथात

�दयी �या�या जण जात आ�याला !ु

कसमा�ज ु ु

�भा दीपांची फले अ�तराळीु

कोप� यासी गणगणत अन अभगं्ु ु

जात होती ती आप�या मदात !ु

चार िदवसांचा �यातही उपास

उभे भवती �ासाद गगनभेदी

नयन िथजले थरथरित हातपाय

भोवत�चा अधंार जो िनमाला

�प द�ैयाचे उभे मत� काय ?ू

�हणे, रािहन िदन एक मी उपाशी

जीभ झालेली ओरडन शोषू

चाल लाग तो दीनबधं वाट !ु ु

पथी लोकांची होय दाटी गद�

१५. सहानभितु ू

दौलतीची िनत चालते िदवाळी !

क�व यावी पण तयाची कणालाु

तोच येई कणी परतनी मजरु ू ू
जात उपहासिन पसर�या करालाु

उभा के�हांचा एक तो अपगं

बघिन दीना �या उभा�नी ऊरु

परी लाभ द ेदोन घास �यासीू
िखसा ओतिन �या भ�या ओजंळीतु ु
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असे वागले मोठमोठे शहाणे;

उ�ां काय होईल त� कोण जाणे ? ।।५।। 

�म� वेड या श� आहे रहाण�;ु

तरी आज हो पव� ह� सोिनयाच� !

असे नेम का क� तसा तं न होसी ?ू

उ�ां काय होईल त� कोण जाणे ? ।।२।। 

उ�ां काय होईल त� कोण जाणे ? ।।४।। 

अमोलीक आय�य तो चोरतो क�;ु

धन� मेळव ंमंिदर � थोर बांध;ंू ू

उ�ां काय होईल त� कोण जाणे ? ।।३।। 

नसे आळसासारखा चोर लोक�; 

‘उ�ां हो उ�ां’ हे तयाचे बहाणे;

उ�ां काय होईल त� कोण जाणे ? ।।१।। 

तयांतील पाहा िकती आज मेले !

[ भजगं�यात ]ु

ध�र�ीवरी काल जीवतं ठेले;

तला ही अव�था नसे का वहाण� ?ु

पढ� ह� क�ं, त� क�ं प�य साध;ंु ु ू

द�र�ी, मके, आधंळे, पाहतोसी;ु

तझीया मन� चांगले �हावयाच�;ु

अक�मात ये ह� िजणे दीनवाणे; 

१६. उ�ांचा काय नेम? 
िवनायक क�डदवे ओक
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िवचारोिन िच�� खर � काय पाही ।।६।।

�हणोिन तला वाटत� ज� कराव�;ु
करायास त� आज वा लाग भाव�;
दजा आज�या सारखा वेळ नाही; ु
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 आपलाही िदवस येईल

आय�य सखदःखाचे ड�गर असतंु ु ु

कळी बनन ज�मायच ं असतंू

 उगवन मावळणा� या सया�सारखं असतंू ू

आय�य हे फलासारखं असतंु ु

 

सखात हसवत आिण दःखात रडवतच असतंु ु

 आय�य खरचं खप काही असतंु ू

१७. आय�य  - एक संदर �वासु ु
�णल पढंरीनाथ भसारी (इय�ा नववी)ु

 आय�य मड�या�माणे असतंु
पण फलन मा� सवा�ना आनंिदत करायच ंअसतंु ू

 ओ�या मातीतन घडवायच ं असतंू

िनमा��य बनन न� �हायच ं असतंू

 हसत-खेळत जग�याच ं
 ते एक मा�यम असतं

पण ड�गर पार क�न जावचं  लागतं
हेच तर आय�यात िजकंायच ंअसतंु
 आय�य एक नवीन िदवस असतंु

 या आशेवर जगत रहायच ं असतं...
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१८. दार

दारातन टा-टा करावे.ू

 प. िश. रगेे ु

बाहेर जाताना दार लावावे.
आत आ�यावर दार ओढन �यावे.ू
दारात उभे राह� नये - उगाच;
पण दारापय�त पोचवायला जावे.

दाराला फट असावी - दस�यां�या,ु
कारण मग �यांना आपले डोळे असतात -
आप�या िभतं �ना जसे दस�यांचे कान असतात.ु
दाराव�न जावे, टाळ�यासाठी आिण टेहळ�यासाठीही. 

ते आपले मालक;

दार लावतात ते िभ�े,
आपले जाग�क शेजारी.

उघडतात ते आपले िम�,

दार धाडकन  बदं क�न बाहेर ठेवतात्

िसनेमांतील, गो��तील.) 

ठोठावा �हणजे उघडेल

आत�या सस�ज खोली�या दाराआडु

दार फोडतात ते डाक असतात,ू

म�पणे रडायला अवसर िमळवा �हणन.ु ू
(आजबाज�या उशा या वेळी खप मऊ असा�यात. ू ू ू

िकंवा आतन प�कळ वेळ उ�र येत नाही �हणनू ु ू

पलंगावर अगं टाकनू

िकंवा बबं वाले, 

उघडन दतेात ते िफतर.ू ू

दारां�या बाबतीत

�विचत िसनेमातील �ेय�या -
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कोण�याही िववि�त* दाराचा िवशेष उ�लेख न करता. 

कलपे असावीत,ु

दार उघडे टाक नये;ू

असे नेहमी दडपन सांगत राहावे -ू

घर-दार सोडावे, सोड नये;ू

स�ंकतात बायकोची रा�त भीती ल�ात घेऊन ृ

वेळ, �सगं आिण मड यांचे भान ठेवन.ू ू

दाराला कडया असा�यात, अडसर असावेत,्

�यां�या िशपायांशी ओळख करावी, 

(दारही चक नये, आप�या �वा��यासाठी.)ु ू

�यांना बस �ावे ू
कारण ते उठ�याची श�यता नसते.

या बदलले�या दाराची* �य�प�ी नीट ल�ात ठेवावी ु
परतं काहीही एक करताना,ु

दारावर िटचक� मारावी, टक  टक  करावे् ्

दारापाशी धरणे धरावे -

दाराशी ित�त राहावे, व�र�ां�या, मं�यां�या.

वेळ अस�यास,
आपला फोटो छापन येत अस�यास.ू

हे नेहमी पि�लंगी अनेकवचनी असते -ु

घराला जोडलेले. 

िक�ली िवसर�याची श�यता नस�यास
अगंचे आधिनक लॉकही असावे.ु

कारण एखादा मेगॅ�थिनस* �यावर मग िलिहतोही. 

(* िववि�त - िविश�, मेगॅ�थिनस - इ.स.प. चौथे शतक, �ीक ू
सेनानी से�यकस याचा दत : याने केलेली भारताची वण�ने ू ू
�िस� आहेत.)

टाकावेही,

दार नीट लावावे - रा�ी, अस�यास.
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 वीरा राठोड 

चदंामामा चदंामामा झोपडीत येना 
ताकाच ंकालवण पोटभर खाणा
उलस ंसपक, आबं ट असेल थोडं ु
याडी�या हाताने खाऊ होईल गोड
सगी�या िदसात तला दईेन मी पोळीु ु
तोवर आमची थोडी रीती राहते झोळी 

झोपडीत राह�न आ�ही तोडतो र ेऊस

खरच ंसांगतो चदंामामा रा�ीला भेटू
चदंामामा आमचे हाल कणाला नको सांग ु ू

पावसा�यात झडीत िभजतोर ेआ�ही

गादीवर झोप�याची तझी होते हौसु

(बजंारा किवतेचा मराठी अनवाद - िवनायक पवार)ु

निशबात आम�याच गाव कसे नाही

बारा कोस चालन िजथे तांडा रटेू ू

ग�रबाच ंहे आमं�ण नाही नको सांगू

१९. आमं�ण

[ याडी : आई ]
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वाटा�यांचे वरण । बांध लागा धरण ।।ू

�स नका ! फग नका ! जेवायला चला ! अिध जेवायला चला ! ।।ध.।। ु ु ु ृ

खीर भारी गोड । वर िलंबाची फोड ।।

२०. बह��याचे जेवणास 
आमं�ण
श.ं िच.ं �ीखंडे

खासेराव ! भलेराव ! जेवायला चला ! ति�ह जेवायला चला ! ु

भोप�याच ं भरीत । ताक करकरीत ।।

खाऊन भट पोट चोळी । माझी वाढणार भोळी ।। खासेराव... ।।ध.।। ृ

आले वाडिप हजार । ति�ह िपऊ नका फार ।। खासेराव... ।।ध.।। ु ृ

लोणकडे तप । ति�ह वास �या खप ।।ू ु ू
भ�डयाची भाजी । केली काल ताजी ।।्

दमडी एवढी पोळी । वर लाडवाची गोळी ।।

िचमटभर भात । ताटे भरिल सात ।।ु

िचचंो�याची उसळ । ऊन पाणी घसळ ।।ु

पिळभर सार । पण खाता क�र गार ।।

चट णीचा वास । नािक भरला आसपास ।।्
आमिट�या साठ । वाटया भर�या काठोकाठ ।।्
बसा जेवायला ताठ । मारा श�डीला गाठ ।। खासेराव... ।।ध.।।ृ

धवणाची कढी । गलबिशची वडी ।।ु ु
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िमठाचा खडा । �यावर िशिड लावन चढा ।।ू

�स नका ! फग नका ! जेवायला चला ! अिध जेवायला चला ।।ु ु ु

ही ऐकन वाणी । �या�या त�डाला पाणी ।।ु

कोिशबंीर खाशी । �यात अडीचशे माशी ।

�याची कांदा खाते राणी । ऐका गजािच गाणी ।।

 

भजािच मजा । िमट�या मारी गजा ।।

खासेराव ! भलेराव ! जेवायला चला ति�ह जेवायला चला ! ।। ु
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िकतीक िचनले कण-कणले ु ु

िव�नाथ खैर े

अण र ेअण आहात िकती ?ू ू

अण र ेअण त आहेस काय ? ू ू ू

घटतो भार, िनघते तेज 

लावाल माया क� दावाल भीित ? 

कणांचा पजंका, ग�ा नाय ु

धनले उणले अन िबनले्ु ु ु

आठदहा र ेआळ�चे

जगात िजथे काही असेल ितथे 

उणले अमचे माळिवतो ु ु

२१. अण रे अणू ू

अण र ेअण त आहेस कठे ?ू ू ू ु

आ�ही �या�णव कळ�चेु

असे तरी, असे तसा

एकास दसरा िमळतो रेु

खेळ �यांचा िगरक�चा

भारभंार ते िमळते मोज 

असेन ते�हा िदसेनासा 

कणािश कोणी जळतो रेु ु

छोटयाशा �रगंणी िफरक�चा ्

जग हे सार ेमेळिवतो
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�या भेट�ची साखळी 

िबनले धनले गा�याचे ु ु
ठ�बे सा�या वजनाचे 

जे�हा िबनले भेटतात ु
फटतात िकंवा फजतात ु ु

अफाट श�� मोकळी 

मोकाट सोडा जाळील 
मठीत ठेवा पाळील. ु
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२२. छ�ीचे उपकार
�ीपाद क�ण को�हटकरृ

छ�ी गे मािनत� तज खरी मी अपली माउली; ु ु

आटपसर किध ंव� च�यांच� नेसिन येशी सव�, ु ु
यि�शी सेिविस मज गौरव�.

लािवत� �णांत मी पळवनी.ु
किध ंखांचा खळगे अविचत पथ रोिधती;
किध ंितिमर खंटवी समळ माझी गित; ु ू
सोपान कध� मज उतरावे लागती; 
ऐशा सकंिटं दउेिन ट�का, रि�िस सांधे भली, 
कपेची क�रिस बरी साउली. १ ृ

�ापद र�खी मागा� जे�हां �यात� तज ट�चनीु ु

कपेची क�रिस बरी साउली. ॥ध.॥ ृ ृ

िनजव�ा किध ं�प झ�याच� दउेिन वातावरी
पोहसी; िदसिस भ�य िकित तरी ! 

िनवा�रत� नच नेितस त�र निभ ंदध�रवेगािनल� ु

च�ंा जैसा प�रवेष तशी शोभिवसी मम मखा; ु

जल बल� िनवा�िन िवडंिबसी अबंदा; ु

मम िशर� तरगंिन या रीतीन� सदाु
दािगना कोण त�यासा�रखा ?ु

कपेची क�रिस बरी साउली. २ृ

वा�रसी रिवकरो�त सकल आपदा; ू
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अि�न�या िजभा, अ�रशर िकंवा त�वतां 

िभविवत� उभा�नी तज झण�;ु

�यवधान �हणोनी तज म�य� घालनी ु ु

अथवा दगा�वरी नराला श� जई ंक�िडतो,ुु

म� वषभ ज� दा�ण गज�त मजव�र ये धांवनीृ ु
पिव��याह�नी जो बह� आगळा.ू

मागा�न� भेटित खल ज� मजलागनी,ु

रि�त� �वतांला तद ��ीपासनी;् ु

अजनी माते उपकार तझा कथ�याचा रािहला, ु ु

कपेची क�रिस बरी साउली. ४ृ

नराला सौधांत�र ंगांिठतो,

भोवती र�कगण ठेिवतो.

दवैा�या दिव�पाकयोग� अि�न जई ंपेटतो,ु

ज�र अससी �या�या सि�नध तं दवे ता, ू
तो �णाधा�त क�र तजसह िनज म�ता; ु ु

प�चित नच �या; चकिविस याप�र महासकं टावली; ु
कपेची क�रिस बरी साउली ३ृ

[ यि� : काठी; सोपान : पाय� या; अबंदा : ढग; अ�रशर : श�चे बाण ]ू

भर र�तामिध ंिनिम�िस याप�र िनवांत खोली खली; ु
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�याच ंभाजलं अगं 
रडलं स ंसंू ू

एक टोमॅटो िप�का 

२३. चटका 

एक िहरवी िमरची

भलं थोरलं वांग ं

पि�नी िबनीवाले

बा�याला आलं हस. ू
ितखटमीठ िहगं
भरीत झालं खमंग. 

उकडला अ�खा 
उकळताना फटला ु
बा�याला आनंद वाटला. 
आईनं केलं सपू
भरकलं खप खप.ु ू ू

मलखाची ल�चीु ु

त�डाला बसला चटका 
बा�याला लागला ठसका 

भाजीत लपन बसली ू

िजभेला आला फोड 
बा�याची िजरली खोड.

बा�याला नाही िदसली 
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२४. अजब राजा 
उ�म कोळगावकर

गजबपरचा अजब राजा ू
�याने केली काय मजा 
लोकांना �हणाला, 
नाचा खप बस नका कोणी चप ू ू ू

�यांतला होता एक असा 

गाता गाता पेढे खा 

अजब राजाची अजब बात 

नाचता नाचता गाण ंगा 

 

पेढे खाऊन हसा हसा 
खशीत सगळे िदसा िदसा ! ु

�याने केले कायद ेसात. 

��येकाने पाळावा ससा. 
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मनीच ंिप�ल ू

िशवायला चला. 

जेवायला चला.
लोळताना �हणतं 

गारांची बरसात 

वेचायला चला. 

धावताना �हणतो 

पायाशी लोळतं 

छोटासा मोती 
लपाछपी खेळतो 

बरसात �हणते 

खेळायला चला. 

गवताच ंपातं 

िनळंिनळं पाख� 

२५. ते �हणतात

झ�यातलं पाणी 

पळायला चला. 

आ�ंयावर गातं 
गाताना �हणतं 
नाचायला चला.

खळाखळा हसतं 

डोलताना �हणतं 

हसताना �हणतं 

िझ�मड पावसात 

कसमा�जु ु

वा�यावर डोलतं 
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साव�या पोरी रानभर भटक

म�दी�या रगंाची पावले फटक 

लकलक मणी डोळे िमटक ु ु

वसधा पाटील ु

अटक मटक चवळी चटक

अटक मटक चवळी चटक

अटक मटक चवळी चटक 

अटक मटक चवळी चटक 

२६. अटक मटक 

सोनेरी पाखरास कर बाई अटक

अटक मटक चवळी चटक 

अटक मटक चवळी चटक 
फलां�या वासाची होिशल का बटक? ु

अटक मटक चवळी चटक 
झाडा-वेल�ना झ�यावाणी लटक ु
अटक मटक चवळी चटक 

चटक चांदणी िजवाला िचटक 
अटक मटक चवळी चटक
चांद�या रा�ी वा�यासगें सटक

सोनेरी केसांनी आभाळ झटक 
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िम� �हणतात

२७. खंत

आई �हणते,

वडील �हणतात,

क. जय�ी पढं रीनाथ गायके (इ. ९वी)ु

खर ंबोलन उपयोग नाही कारण -ू
खोटं बोल�यािशवाय
काम होतंच नाही.

ग�जी सांगतातु
अ�यास त सोड नकोू ू

खोटं कधी बोल नकोू

अ�यास क�न उपयोग नाही कारण -
माक�  घे�याचे माग�च लई. 

�यां�याकडं आपण आशेनं 
मान उंचावन पाहतोू

दशेा�या एकता व अखंड�वासाठी
आपसात तंटे नकोत

एखा�ा वा�त िकंवा पत�याचे ू ु
पण तेच लोक

भिमपजन करताना �हणतात -ू ू

ते �यासपीठाव�न सांगतात 

आता ग�प बस�यात िदवस गेले खप ू
जातीसाठी, धमा�साठी, नावासाठी 
सघंषा�िशवाय पया�यच नाही.
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रोज उगवणा�या िदवसागिणक

श�द नवे,

आता आम�या

सांगा कोणाकडे पाह�न चालावे

मग �यात भाग घेणारहेी असतात 

ऐकायला येती

एवढीच वाटते खंत 
एवढीच वाटते खंत !

सतं आिण साधचें थवेू

या उगव�या िपढीनं
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क. न�ता ��हादराव मालगे (इ. ९वी)ु

एकदा अचानक काय झाले

आईने घेतली हातात काठी

छोटने ‘िड�नी’ लावलेू

डोरमेॉनला िमळाली सजा 

भीमाने हडंी चो�न नेली
घरात एक ‘हगंामा’ झाला 

‘सी.एन.’ने तर कमाल केली

२८. गंमत

‘पोगो’वरही आली मजा 

आईचा राग अनावर झाला 

छोटला वाटली गमंत मोठीू
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आईसारखे कणीच नसे.ु

असे कसे? असे कसे?

असे कसे? असे कसे?
रा�ीलाच चांदणे िदसे

 

असे कसे? असे कसे?

मोरालाच सदंर िपसेु

२९. असे कसे   असे कसे 
क. तो�णी िगरोळकर (इ. ६वी)ु
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बा. भ. बोरकर 
३०. मा�या गो�या�या भम�त ू

पावसांत दारापढुे

कडयाकपारीमधोनी ्

मा�या गो�या�या भम�त ू

उ�हा�यांत खारा वारा 

घट फटत� दधाचेु ु

मा�या गो�या�या भम�त ू

मा�या गो�या�या भम�त ू

ओलाव�या लोचनांनी

आ�ंया फणसांची रास 
फल� फळांचे पाझरु

मा�या गो�या�या भम�त ू

पानाफलांची कसरु ु
वन�ीची कारािगरी 

मा�या गो�या�या भम�त ू

फळ� फलांचे सवासु ु

पशप�यां�या िकनारी ु

गडया नारळ मधाचे ्

सो�या चांदी�या र ेधारा 

येत� चांदण� माहेरा 

भेटे आकाश सागरा 

चाफां पानावीण फले ु
मा�या गो�या�या भम�त ू

सागरात खेळे चांदी

भाव श�दांवीण बोले

मा�या गो�या�या भम�तू
गडया साळीचा र ेभात्
वाढो आई�या मायेने
सोनकेवडयाचा हात्

मा�या गो�या�या भम�तू

भोळाभाबडा शालीन

मा�या गो�या�या भम�तू
िज�या सपारीचा िवडा ु

आित�याची अग�याची

अि�निद�यांतन हसेु
पाचपोव�यांचा चडा ु

सा� या षड रसांची नांदी ्

मा�या गो�या�या भम�तू
काळे काजळाचे डोळे 
�यांत सािव�ीची माया
ज�मज�मांतरी जळे
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श� वेदनांच� गाणीु

मा�या गो�या�या भम�त ू

साजे वैरा�याची तीट 

ताजमहाल भ���या

वीरशगंार�या भाळ�ृ

मा�या गो�या�या भम�त  ू

खड गा जडावाची मठ ् ू

लाल माती, िनळे पाणी 

अ�तं�या चांद�यांचे ू

मा�या गो�या�या भम�तू

खोल आर� घावांत

उंच धड दवेळांचे ू

रामायणाह�नी थोर
मक उिम�लेची कथा ू

मा�या गो�या�या भम�तू

िस� कण�यां�या त�डीु

मा�या गो�या�या भम�त ू

मा�या गो�या�या भम�त ू

सखाह�नी गोड �यथा ु

गधं तेथ� उलगडे. 

तणी समनांचे ग�द ृ ु

श� स�दया�चे वेद ु

परा मा�या कवनांचाु
सारा माझा जीव जडे 
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३१. मन वढाय वढाय
बिहणाबाई चौधरी

िकती हाकला हाकला

मन मोकाट मोकाट

मन वढाय वढाय
उ�या पीकातलं ढोर

िफरी येतं िपकांवर 

उंडारलं उंडारलं

�याले ठायी ठायी वाटा 

जस ंवारा वाहादन 

याच ं�यार ंर ेतंतर 

�याले उतार ेमंतर ! 

�याले हाती धर ेकोन ?

आर,े इच, साप बराू

गेलं गेलं आभायात

मन ज�री ज�री

मन पाख� पाख�

मन लहरी लहरी

जशा वा� यानं चाल�या
पा�याव� ह�यार ेलाटा 

�याची काय सांग मात ? ू
आता �हतं भईवरु

मन च�पय च�पय
�याले नही जरा धीर 
तठे �हयीसनी ईज
आलं आलं धत�वर 

आस ंकस ंर ेघडलं 
कठे जागेपनी तलेु ु

मन एवढं एवढं

आसा कसा र ेत योगी ू

दवेा, आस ंकस ंमन ?

दवेा, कस ंिदलं मन

अस ंसपन पडलं !

काय तझी करामत ! ु

जसा खाकसचा दाना 

आभायात बी मायेना 
मन केवढं केवढं ?

[ खाकस : खसखस ]

आस ंनही दिनयात ! ु
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॥ ईश�तवन व उपदेशपर क�वता ॥

ईश�तवन आिण �ाथ�ना याला मानवी जीवनात आपले 
�वत:चे �थान आहे. �ाथ�ना हा केवळ कम�कांडाचा िवषय नसन ू
मना�या शांतीचा आिण मानवी क�याणा�या �ा�ीसाठी 
करावया�या आ�मिचतंनाचा िवषय असतो. �ाने�रां�या 
पसायदानापासन साने ग�ज��या 'खरा तो एकिच धम�' या ू ु
किवतेपय�त जगाला �ेम अपा�वे हे शभिचतंनच या किवतांची �ेरणा ु
आहे. दवे दखणा� या दातासारखा िकरिकरणारा िकडका नसतो, ु
तो पावसा�या धारांसारखा आनंदाने िभजन समोर येत असतो. ू
दवेाची भीती बाळग�याचे कारण नाही. गणपतीबा�पाचे पोट 
वाढले, तर �याला जोरबैठका काढायचा मं� िशकवणारा रोकडा 
भ� तही या किवतेतन भेटतो. दवेाने आप�याला सदंर आकाश, ू ु
सदंर �काश, सदंर झाडे, सदंर वेल�चे जग िदले आहे; �या सदंरतेत ु ु ु ु
आपण दवे पािहला पािहजे. मत�पजे�या कम�कांडात ू ू
अडक�यापे�ा खरा दवे कठे पहावा याचा मनोबोध करणा� या या ु
किवता आहेत.

मलांना उपदशे करणा� या काही बोधकिवताही येथे स�ंिहत ु
के�या आहेत. सतंांनी आप�या किवतेतन िनरिनरा�या प�तीने ू
बालकमारांना बोधामत पाजले आहे. ‘िशवी कोणा दऊे नये, ु ृ
कोणासगें भांड नये' िकंवा 'गोड फार खाऊ नये, पािहले ते माग नये' ू ू
अशा विडलधा� यां�या भाषेत तकोबारायांनी मलांना उपदशे ु ु
करणा� या किवता िलिह�या आहेत. चोखोबांनी 'ऊस ड�गा प�र 
रस नोहे ड�गा' या अभगंातन 'िदसते तसे नसते, �हणन जग फसते' ू ू
हा धो�याचा इशारा दऊेन माणसातलं माणसपण कस ंवाचायला ू
हव ंयाची िशकवण िदली आहे.

या िवभागात ई�राशी सबंिंधत इतरही काही किवता म�ाम ु
िनवड�या आहेत. उदाहरणाथ�, लातर�या भकंपात िनसगा��या ू ू
कोपाला थोपव न शकणा� या ई�रा�या मया�दा दाखिवणा� या ू
शाळकरी मलीची किवता पहावी. आजकाल लोक ई�राला शरण ु
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जाऊन �याचा मं�जागर कर�यापे�ा सगंणक आिण इंटरनेटला 
शरण जाऊन ‘हर ेडॉट, हर ेकॉम’ चा मं�जागर कर�यात म�न 
आहेत, यािवषयाची एक नवी �ाथ�ना येथे स�ंिहत केली आहे. 
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२. क�णा�के : रामदास             ८७५

॥ ईश�तवन व उपदेशपर क�वता ॥

१. ईश�ाथ�ना : भा�कर दामोदर पाळंद े           ८७३

३. दवेा तझ� िकती सदंर आकाश : ग. ह. पाटील          ८७७ु ु

६. बसिवला गणपती : लोकगीत            ८८०
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४. दवेाचे घर - ग. िद माडगळकर            ८७८ू

११. खरा तो एकिच धम� : साने ग�जी           ८८६ु

१३. सर�वतीची भपाळी : गोिवदं            ८९०ू
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२७. मनाचे �ोक : रामदास            ९१०
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भा�कर दामोदर पाळंद े  

हरो ताप माझा जळो पापराश�

शशी सय� हे िन�य आ��त �या�या ू
पदाला सदा मी नम� �या अजा�या 

अ�हांला सखान� भवा�धी तराया ु

तारी मला दीनस�या अनाथा 

दवेा, त�या मी निमत� पदांत�ु

नसे इ�दाता दजा या नराश� ॥ २ ॥ु

कपेची त�या नाव द ेदवेराया ृ ु
नसे भगंभीती अशी अ�य नाह�
न ती �ा� होतां, बडाव� जनांह� ॥ ३ ॥ु

[ भजगं�यात ]ु

[ इं�व�ा ]
�वे�छा �भाव� जगतािस िनिम�सी

[ इं�व�ा ]

ज� वा�रत� सव�िह आपदांत� 

१ . ईश�ाथना�

ठेव� त�या सि�नध िव�नाथा ॥ १ ॥ु

वण� ितला बा मितमंद मी िकती ॥ ४ ॥ू

�वे�छ�च अतंी �भ �यािस मोिडसी ु
द��य आहे भगवन  तझी कती् ृुु
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कठ� थोरी ती अतल सागराची ॥ ५ ॥ु ु

[ िदडंी ]

[ आपदा : आप�ी; वा�रत : म� ती; शशी : च�ं, भव : ससं ार; ु
अ�धी : सम�; भवा�धी : ससं ार�पी सम�, भगं भीती : ु ु
भगं�याची मोड�याची भीती. द��य : अग�य ु

काय तलान� जोिखजे नगाला ू

कठ� चचं ही अ�प पांखराची ु ू

काय व�ान� झांिकजे जगाला ॥ ६ ॥

कठ� क�त� ती िव�पालकाचीु
कठ� वाणी ही मढ सेवकाचीु ू

अस� पापी मी दीन ये सहाया 

काय वण� मी �वािम�या यशाला ू

तला वदं� मी दास दवेराया ु
नसे ब�दी बा �व��तती कराया ु ु

शि� त नाह� बा द:ख सहाया ॥ ७ ॥ु

काय सया�ला उजिळती मशाला ू
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रघपित मित माझी आपलीशी करावी ।ु ु

रघ - कळ िटळका र ेहीत माझ� कराव� ।ु ु

तन - मन माझ� राघवा �प तझ� ।ू

�वजन - जनधनाचा �यथ� �यां �वाथ� केला ॥

२. क�णा�के 

अचपळ मन माझ� नावर ेआवरीतां ।
परम िदन - दयाळा नीरस� मोह - माया ॥

सकळ �यजिन भाव� कांस तझी धरावी ॥ २ ॥ु ू

रामदास

अनिदिनं अनताप� तापल� रामराया ।ु ु

िवषय - जिनत सख� सौ�य होणार नाह� ।ू

[ मािलनीव� ]ृ

भजन - रिहत रामा सव�ही ज�म गेला ।

तजिवण िशण होतो धांव र ेधांव आतां ॥ १ ॥ु

तजिवण रघनाथा ओखट� सव� कांह� ॥ु ु

द�रत द�र रहाव� �यां �व - �प� भराव� ॥ ३ ॥ु ु

तजिवण मज वाट� सव� ससंार वोझ� ॥ु
�चिळत न करावी सव�था बि�द माझी ।ु

सकळ �वजन - माया तोिडतां तोडवेना ॥
घिड घिड िवघडे हा िन�यी अतंरीचा ।
�हणविन क�णा हे बोलत� दीन वाचा ॥ ५ ॥ु

चपळपण मनाच� मोिडतां मोडवेना ।

अचल भजन लीला लागली आस तझी ॥ ४ ॥ू
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तळमळ िनवव� र ेराम का��य - िसधं ।ू
षड  - �रप - कळ माझ� तोिडं यांचा िवरोध ॥ ६ ॥् ु ु ू

तजिवण क�णा हे कोण जाणेल माझी ।ु
िशणत िशणत पोट� पािहली वाट तझी ॥ू
झडक�र झड घाल� धांव पचंानना र े।
तजिवण मज नेती जबंक� वासना र े॥ ७ ॥ु ु

जळत �दय माझ� ज�म कोटयानकोटी ।ु

�व-जन-जन-धनाचा कोण सतंोष आहे ।
रघपितिवण आतां िच� कोठ� न राहे ॥ु

मजव�र क�णेचा राघवा पर लोट� ॥ू

िवषय सकळ नेती मागता ज�म दतेी ॥ ८ ॥ु

[ ओखटे : िकळसवाने, �िचहीन; मित : ब�ी, अतं :करण; द�रत ु ू
: पाप; षड �रप : काम, �ोध, मोह, मंद व म�सर हे सहा ् ु
मनोिवकार मन�याचे श� समजले जातात. पचंानन : िसहं; ु ू
जबंक : को�हा ] ु

िजवलग िजव घेती �ेत सांडोिन दतेी ।
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ग. ह. पाटील 
३. देवा तझ� िकती संदर आकाश ु ु

सदंर �काश । सय� दतेो ु ू

सदंर चांद�या । च�ं हा सदंर ु ु

सदंर वेल�च� । सदंर ह� फल� ु ु ु

इतक�  सदंर । जग तझ� जर ु ु ु

चांदणे सदंर । पडे �याच� ु

सदंर ह� झाड� । सदंर पाखर�ु ु

िकती तं सदंर । असशील!ू ु

[ तलान� जोिखजे नगाला : व�तची वजनाने िकंमत करणे ]ू ू

तश� आ�ही मल� । दवेा, तझ� ु ु

दवेा, तझ� िकती । सदंर आकाश ु ु

िकती गोड बर � । गाणे गाती 
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िनळे िनळे घाट

झळझळ पाट ु ु

 ग. िद माडगळकर ू

ऐक मजा तर ऐक खरी

िन�या िन�या पा�याचे 

िन�या िन�या ड�गरात 
िनळी िनळी दरी 

सोनेरी मैनेचे सोनेरी गाणे

इव�या इव�याशा, 

िनळी िनळी वाट, 

चांदोबाचा िदवा मोठा लावला वरी

सो�याची केळी, सो�याचा पे�

चांदी�या झाडांना सो�याची पाने

सोनेरी आ�ंयाला सो�याची कैरी

िटक�या-िटक�यांचे 
दवेाचे घर बाई उंचावरी

दवेा�या घरात गलाबाची लादीु

चांद�यांची हडंी, चांद�यांची भांडी 
मऊ मऊ ढगांची अथंरली गादी

४. देवाचे घर 
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माझा दवे हसत असतो,

िकरिकरणारा िकडका नाही !

मळीस�ा िचडका नाही;ु

फलांतन फलत असतो;ु ू ु

५.  माझा देव
मंगेश पाडगावकर 

माझा दवे सांग कसा?ू
माझा दवे रगंांनी सजन येतो !ू
पाऊस पड लागला क�,ू
धारा झेलीत आनंदाने िभजन येतो !ू

दखणा�या दातासारखाु

माझा दवे सगधं ानेु

िहरवागार झलत असतो !ु
झाडां�या फां�ांतनू

मा�यासारखाच �यालास�ा
अ�खा लाड आवडतो !ू

मा�यासारखाच तोस�ा
नाचत बागेत बागडतो, 
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६. बैस�वला गणपती
लोकगीत 

बाई, मी बैसिवला गणपती

नाचणी बाळ गोपाळ सोडा चालतसे अगंणी 

हाय कता� आिण करिवता मिहमा िकती सांग ू

गणराया�या सवे शोभती शकंर अन  पाव�ती ्

फले, उदब�ी, कापर मोदक ठेिवले दवेापढे ु ू ु
आनंदा� अचानक वाहतीू
दवेािधदवे भा�करा येऊन बसता मा�या घरा 
आळव तयाला जरा मनाचा हेत होईल परा ू ु ु

आज चतथ��या िदनी मंगल मत� ठसली मनीु ू

दारात िशपंले सडे चांदणे रांगोळीचे पडे 

सव� िमळन �ीमत�ला गाऊ चला आरती ू ू
बाई मी बसिवला गणपती 
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७. गणपितबा�पा 

गणपितबा�पा मोरया, 

गणपितबा�पा, गणपितबा�पा,

गणपितबा�पा. गणपितबा�पा, 

गणपितबा�पा, गणपितबा�पा,

िवदंा करदंीकर 

एकिवस मोदक खािशल का ?

जोर बैठका काढ दहा !

ध�द वाढल� िकती पहा;

स�डेखाली हसिशल का ?

पढ�या वष� लौकर या;ु

पढ�या वष� येिशल का ?ु

गणपितबा�पा, गणपितबा�पा,

गणपितबा�पा, गणपितबा�पा,

गणपितबा�पा, गणपितबा�पा,
उंदरावरती बसिशल का ?
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८. ��ास आवाहन 

डम�, ि�शळ आिण शखं ही या ��ाची आयधे आहेत. या ू ु
आयधां�या नादातन तो आप�यात जाग�क करतो, सजग ु ू
ठेवतो आिण भानावर आणतो] 

शखं फंकत ये, येई ��ा !ु

खडबडिव िद�गजां, तडव रिवमािलका,ु

[ शकंर अथा�त महादवे या ��ावतारी दवेाची ही �ाथ�ना आहे.

डमडमत डम� ये, खणखणत शल ये,ु ु ू

कडकडा फोड नभ, उडव उडमि�का,ु

 भा. रा. तांबे

�लयघनभैरवा, करीत कक� श खा

ओढ ह�ीव�नी म� नप खालती, ृ

धगधिगत अि�नमंिध उजळ भ�ा !

�र िव�ाळ घे �� म�ा !ू ु ु

मांड वादळ, उधळ िगरी जशी मि�काृ

पाड िसहंासने द� ही पालथ�,ु

खवळव� चह�कंडे या सम�ां !ु

जळ तडाग सडे, बडबडे, तडतडेु ु

मकट रकंास द,े करटी भपा�ती,ु ु ू
झाड खटखट तझ� खड ग श�ां !्ु ु

"शांित ही" बापडे बडबडित जन-क�डे ु
धडधडा पोट तट ! �� ये चह�कंडे,
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पव� नरिसहं तं �गटनी फािडलेू ू ु

द ेजयांच� तया वीरभ�ा !
बनिन नप, तापनी चडं , जन नािडलेु ृ ु
द� जयी अ�य गह� दरवडे पािडले,ृु

[ �� : िशव-शकंर, भैरव : िशवाचा एक अवतार, भ� : शभ, ु
क�याण  मंगलकारक. वीरभ� : िशवाचे नाव.]
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ितिमरातनी तेजाकडे ू
�भ आम�या ने जीवना ॥ध॥ृू ु
समनांत त, गगनांत तु ू ू
ता�यांम�ये फलतोस तु ू

९. सवा�मका �शवसंदरा � ु

स�म� जे जगताम�ये

 कसमा�ज ु ु

सवा�त �या वसतोस तू
चोहीकडे �पे तझी ु

सवा��मका िशवसदंरा �वीकार या अिभवादनाु

�मतोस त शेताम�येू

िनत जागवी भीतीिवना ॥३॥

पसतोस �यांची आसवेु

क�णाकरा क�णा तझीु
असता मला भय कोठले?

पाहीन मी तव पाउले

जाणीव ही मा�या मना ॥१॥ 

जे रजंले अन गांजले्

�वाथा�िवना सेवा िजथे 

मागा�वरी पढती सदाु

त राबसी �िमकांसवेू

तेथे तझे पद पावना ॥२॥ ु

सजन�व या �दयाम�ये ृ
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�भनाम िन�य गावे, या झोपडीत मा�या ॥२॥ु

शांती सदा िवराजे, या झोपडीत मा�या ॥७॥ 

जाता तया महाला, ‘म�जाव’ श�द आला

महाली मऊ िबछाने, कंदील शामदाने

ती सव� �ा� झाली, या झोपडीत मा�या ॥१॥
राजास जी महाली, सौ�ये कधी िमळाली 

पहार ेआिण ितजो�या, �यातनी होती चो�याू

आ�हा जमीन माने, या झोपडीत मा�या ॥५॥

कोणावरी न बोजा, या झोपडीत मा�या ॥६॥

भमीवरी पडावे, ता�यांकडे पहावेू

येता तरी सखे या, जाता तरी सखे जा ु ु

 सतं तकडोजी महाराज ु

दारास नाही दो�या, या झोपडीत मा�या ॥३॥ 

१०. या झोपडीत मा�या 

पाह�न सौ�य माझे, दवे�� तोही लाजे

िभतीने यावयाला, या झोपडीत मा�या ॥४॥
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कणा ना �यथ� िशणवावे, कणा ना �यथ� िहणवावे ु ु
सम�ता बधं मानावे, जगाला �ेम अपा�वेु

तया जाऊन हसवावे, जगाला �ेम अपा�वे

िजथे अधंार औदा�य, िजथे नैरा�य आल�य 

सदा ते दतेची जावे, जगाला �ेम अपा�वे

सम�ता धीर तो �ावा, सखाचा श�द बोलावा ु

तया जाऊन सखवावे, जगाला �ेम अपा�वे ु

अनाथा सा� ते �ावे, जगाला �ेम अपा�वे

कणा ना त�छ लेखावे, जगाला �ेम अपा�वेु ु

�काश तेथ नव�यावे, जगात �ेम अपा�वे 

सदा जे आत� अितिवकल, जयांना गांजती सकल 

असे जे आपणापाशी, असे जे िव� वा िव�ा 

�भची लेकर ेसारी, तयाला सव�ही �यारी ू

 साने ग�जी ु

खरा तो एकची धम�, जगाला �ेम अपा�वे 

जगी जे हीन अितपितत, जगी जे दीन पददिलत 

जयांना ना कोणी जगती सदा ते अतंरी रडती 

तया जाऊन उठवावे, जगाला �ेम अपा�वे 

११. खरा तो एक�च धम �
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भरावा मोद िव�ात, असावे सौ�य जगतात 

पराथ� �ाणही �ावे, जगाला �ेम अपा�वे

सदा हे �येय पजावे, जगाला �ेम अपा�वेू

�याने �ेममय �हावे, जगाला �ेम अपा�वे 

[ िवकल : िव�ल, मोद : आनंद ]

जयाला धम� तो �यारा, जयाला दवे तो �यारा

असे हे सार धमा�चे, असे हे सार स�याचे
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�यायान� व�तचा उपभोग �यावा । आनंद करावा ॥ भांडं नये ॥ू ू

सव� सखी �हावे िभ�ा मी मागत� । मनजा सांगत� ॥ जोती �हणे ॥ु ु

आहे एक धनी  
�योतीबा फले ु

१२. सवा�चा िनम�क 

सवा�चा िनम�क आहे एक धनी । �याच� भय मन� ॥ धरा सव� ॥

धम� रा�य भेद मानवा नसावे । स�यान� वता�व� ॥ ईशासाठ� ॥

िनम�कान� जर एक प�वी केली । वाही भार भली ॥ सव��ांचा ॥ृ
तण व� भार पाळी आ�हासाठ� । फळ�  त� गोमट� ॥ छायेसह ॥ृ ृ
सखेसोईसाठ� गरगर फेर े। रा�ंिदन सार � ॥ तीच करी ॥ु
मानवांचे धम� नसावे अनेक । िनम�क तो एक ॥ जोती �हणे ॥

�ीपरष� सव� क�करी �हाव� । कटंबा पोसाव� ॥ आनंदाने ॥ु ु ु
िन�य मलीमलां शाळ�त घालाव� । अ�नदान �ाव� ॥ िव�ा�या�स ॥ु ु
साव�भौम स�य �वत: आचराव� । सख� वागवाव� ॥ पगं लोकां ॥ु ू
अशा वत�नान� सवा� सख �ाल । �वत: सखी �हाल ॥ जोती �हणे ॥ु ु

द�र�ी मलांनी िव�ेस िशकाव� । िभ�ा�न मागाव� ॥ पोटापत� ॥ु ु

�ीप�षासंाठी शाळा �या घाला�या । िव�ा िशकवा�या ॥ भदे नाह� ॥ु
�विहतासाठी खच� जे करीती । अधोगती जाती ॥ जोती �हणे ॥

�वता:�या �य�यता �यगं े सधारत� । स�यान� वागत� ॥ सवा�सगें ॥ु ु

�यात दजाभाव नसावा अतंर� । मग मौजा मारी ॥ जगामाजी ॥ु
आ�मपरी�ेत असावे सावध । जोती करी बोध ॥ धत� लोकां ॥ू

िव�ान व�दांनी िव�ादान �ाव� । िभ�ेकरी �हाव� ॥ गांवाम�ये ॥ ृ

मा�याशी लोकांनी जस� बा वता�व� । तस� मी वता�व� ॥ जगासगें ॥
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जरी तझी सखालागी तळमळ । तरी पाठबळ ॥ स�य घेई ॥ु ु
धैया�ने वागाव� स�य आळवन । सखी करा जन ॥ जगामाजी ॥ू ु
मग त अवघाची सख�प होशी । त�न तारशी ॥ दस� यास ॥ू ु ु
खर � ह�च �ान आ�मपरी�ण । ब�दीच� ल�ण ॥ जोती �हणे ॥ु
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ध�य ध�य स�दय�, ध�य �व��स�नप�यानन ।।५।।ु

�या दी�ीला, �या ��ीला, वदती वागी�री ।।३।। 

उ�सवा, ये या सकं�त�ना ।।
जग�मंगले, सकल मंगलासह द े पददश�ना ।।४।।

१३. सर�वतीची भपाळीू

िवमल हा�यसमव�ीम�ये असो तझे �वागत ।।ु ृ ु

गोिवदं 

सकल मनांचा िवकास येतो आज आप�या घरा ।।ध.।। ु ृ

िनरतंर, असो तझे �वागतु
परमा��या�या िच�स�दया�, येई बा हासत ।।१।। 

�याच वसतंा, तिदय िवकासा, सर�वती बोलती ।।२।।

सगण शांत �वि�च�मित�ला गातो मी गायन ।।ु ू
शारद,े गातो मी गायन ।।

बधंहो, जयजयकार करा ।।ु

आ�मवेिल�या �फित�फलांवर वसतं जे िवकसती ।। ू ु
बि�चे, वसतें जे िवकसती ।।ु

िव�का�य वाचीत बैसली िच�मयरावरी ।।ू

हे वा�दवेी, असे �ाथ�ना ये या सकं�त�ना ।।

नमने वाह�िन �तवने उधळा, जयजयकार करा ।।

दीि� जी, िच�मयरावरी ।।ू
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[िवमल : िनम�ळ, दीि� : तेज, �काश, वा�दवेी, वगी�री : 
सर�वत, सकं�त�न : �तती, गौरव, ई�राचे नामो�चरण]ु

पाह�नी, च�ंहार हासरा ।।

चराचरांचा दािव िच�पट अम�या �मरणावर ।। ु

िक�रट शोभला �व�मौलीला अम�य त�वांचा ।। ू
शारद,े अम�य त�वांचा ।।ू

भराभर, अम�या �मरणावर ।।ु

डोले कंठी स�छा�ांचा च�ं हार हासरा ।।

जीवा�मा �यातन बोलवी परमा�मा डोलवी ।।१०।।ू

�या �ानाह�न जगात सदंर एकच परमे�र ।।८।। ु

स�दया�ह�िन िद�य िद�यतर िहचे �ान सदंर ।।ु

सखदःखाचे दउेिन झोके िजवांना खेळवी ।।९।। ु ु

िवजेऐवजी �यात जळे िचत च�ंाचे झबंर ।।११।।् ु

दिेव ही, श�दांचे नाचवी ।।
िवचारकारजंावर तषार श�दांचे नाचवी ।।ु

खरोखर, िहचे �ान सदंर ।।ु

दिेव ही, झोपाळे डोलवी ।।

भाली फलला, गाली खलला का�यिद�यिबजवरा ।।७।। ु ु

�दयमंिदरी �ाण-श� तीचे झोपाळे डोलवी ।।

अ�ण राग �यातन उधळला सद गणर�नांचा ।।६।।ू ् ु
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त�या कपेने र ेहोितल मोित मि�केचीु ृ ृ

त�या कपेने र ेहोईल सधा �या िवषाचीु ृ ु

माझा सदा नम�कार
१४. असो तला देवा ! ु

साने ग�जीु

असो तला दवेा ! माझा सदा नम�कारु
त�या दयादात�वाला अतं नािह पार ।। असो ।। ु ृ

त�या कपेने र ेहोितल फले फ�राचीु ृ ु

त�या कपेने र ेहोितल सप� र�य हारु ृ
असो तला दवेा ! माझा सदा नम�कार ।।ु

त�या कपेने र ेहोईल उषा �या िनशेचीु ृ

त�या कपेने र ेहोईल पगं िसधंपारु ृ ु ु

त�या कपािसधंमधला िबदं ज�र िमळेु ृ ू ू

असो तला दवेा! माझा सदा नम�कार ।।ु

त�र �भो! शतज�मांची म�षा शमेलृ

[ मतषा : माझी तहान ]ृ

असो तला दवेा! माझा सदा नम�कार ।।ु

तझे �हणिन आलो राया! बघत बघत दार ु ू
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१५. �यामल 
ि�यांका डहाळे 

होई उगाचच आत� 
साव�या भ� तीसाठी 

मन उदास �याकळ ू

मन �यामल तषात�.ृ
कटीवरी दो�ही हात 
ठेवोनी िव�ल उभा 
मािझया मनाशी

एक आणा कठे टाक काहीच कळेना.ु ू

राहोनी मज पाहे

कळसाकडे धावे मन ओढळ.ू

च�ंभागे�या �वाही

ना कळे दगडातही भ� ती

सैरभरते वाळवटंात.

ठेवोनी पिहले पाऊल 

उंब� याबाहेर साव�या दहे ाला 

कोणात दवे मज काही कळेना 

िझरपते आतंर�दयात 

र� त उसळ उसळे.
चोखोबा�या पायरीवर 

केली भीक मागायाची स� ती.

कर कर र ेिव�ला माझी ि�धेतन सटका.ू ु
बाहेरचा दहे र ेफाटका फाटका 

लावोिनया म�तक� धळ ू

�यान लावे अभगंा. तकयाची अखंड ओवीु

मन बावर ंबावरं

दवे असाच ि�थर 

मन �याकळ �याकळ ू ू
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ख�यावर राखणीला 

क�पना दधाळ ु

गोडी वाटते कामाला 

लावी वाकन ग ं रोपंू

भर सगी�या िदसांत ु

�पश� साव�या पायांचा

पाणी िपऊन फगतो ु
मऊ ढेकळी वरबंा 

नट�यात स� या-वाफं

वाढे घामाची ग ंशोभा 

येई धावत वोठोबा
का�या आई�या ओढीनं

िजथं िजथं माझी पात 

१६. �वठोबा 

ितथं शेजारीच उभा ।

करी साथ काळोखात 
हाती खर�याची मठ ु ू
धरी सगंतीनं पात 

िचखलात लागणीला 

दगडा�या दहेामंधी
नाही लपत िवठोबा 

प�ढया बांधते रखमा ् ु
भलरी�या तालावर 
िवठ काढतो कडबा ू
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१७. गो�वद 

त�याचा तो िव�ल हो ु
मीरचेा िग�रधर क�
गोविळयांचा का�हा हो 

गोविळयांचा का�हा हो 
सगळेयांचा ता�हा हो 
राधेचा घनः�याम हो 
गोिवदं माझा गोिवदं हो 
गोिवदं गोिवदं गोिवदं हो 

प. िश. रगेे ु

ना�याचा पांडरगं क�ु
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१८. ऊस डोंगा प�र 

कमान ड�गी परी तीर नोहे ड�गा । 

चोखा ड�गा परी भाव नोहे ड�गा । 

रस नोहे डोंगा 

नदी ड�गी परी जळ नोहे ड�गे । 

ऊंस ड�गा परी रस नोहे ड�गा । काय भललासी वरिलया रगंा ।।१।।ु

काय भललासी वरिलया रगंा ।।४।।ु

सतं चोखामेळा

काय भललासी वरिलया रगंा ।। ३ ।। ु

अभगं

काय भललासी वरिलया रगंा ।।२।।ु

(ड�गा - वाकडा. वरिलया-वरचा, नोहे-नाही)
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कॉम कॉम डॉट कॉम 

हर ेडॉट हर ेडॉट 
डॉट डॉट हर े हर े

कॉम कॉम हर ेहर े

डॉट कॉमी मन रगंता 

ईमेल डॉटकॉम नमो�तते ु

१९. नवी �ाथना �

से�ह से�ह मॅटर से�ह 
एटंर -एटंर िडलीट िडलीट 

दास वै�ू

हर ेकॉम हर ेकॉम 

‘�हायरस; ब�दी िवनाशय ु

नेट-नेट इंटरनेट 

ईमेल करोती सवंादम ्
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चालतांना धांव ंनये ॥ २ ॥ू

सतं तकारामु

िशवी कोणा दऊंे नये ॥

२०. मलांस उपदेश ु

कोणासगें भांडं नये ॥ १ ॥ू

अनवाणी चालं नये ॥ू

खोटी सा� दऊंे नये ॥

दस� याच� चो�ं नये ॥ु
खोट� कध� बोलं नये ॥ ४ ॥ू

गोड फार खाऊं नये ॥

िच�� धरी जो हे बोल ॥
�याच� क�याण होईल ॥ ६ ॥

जािमन कोणा होऊं नये ॥ ३ ॥

[ अभगं  ]

ग�सी वदंाव�, जीव� भाव� ॥ १ ॥ु

पािहल� त� माग ंनये ॥ ५ ॥ू

विडलांची आ�ा, घेत�यावांचन ॥ू
कोठ� घरातन, जाऊं नये ॥ २ ॥ू

सकाळी उठोनी, दवेासी भजाव� ॥
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शाळेसी जातांना, मलांनी वाट�त ॥ु
तमाशा पाहत. राह� ंनये ॥ ३ ॥

िच� त� ठेवाव�, िव�ेवरी ॥ ४ ॥

आपलाल� िच�, श� करा ॥ २ ॥ु ु

तका �हणे  िहत, होय तो �यापार ॥ु
करा, काय फार िशकवाव� ॥ ४ ॥

नका क�ं नाश, आय�याचा ॥ १ ॥ु

नेिमय�या वेळ�, शाळेम�य� जाव� ॥

बाळपणी िव�ा-,व�ासी लावावे ॥ृ

िहत त� कराव�, दवेाच� िचतंन ॥
क�िनयां मन, श� भावे ॥ ३ ॥ु

त�णपणी �याव�, फळ �याच� ॥ ५ ॥

[ अभगं  : तकाराम ]ु

सकळां�या पायां, माझे दडंवत ॥

आतां तरी पढ�, हाची उपदशे ॥ु
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सदा दांत घांसोिन त�डा धवाव�,ु

िववेक� िवणे सव�ही दभं झाला,

कळाहीन घाणेरड�, बा, नसाव�

सम�तांिश ंभांडेल तोची करटंा. 

सदा सव�दा य�न सोडं नये र,े ू

बह� खेळ खोटािच आल�य खोटा, 

बर � बोलण� िन�य जीव� धराव�. ॥ ३ ॥

�तीतीिवण� बोलण� �यथ� होत�, 

बह� काळ हा खेळ कामा नये र.े ॥ २ ॥

बह�तां जनांलािग ंजीव� भजाव�,
भ�या सगंत� �याय तेथ� वसाव�. ॥ ४ ॥

�सगंी अखंडीत वाचीत जाव�.
िदसामािज कांह�तरी त� िलहाव�,

गण�े� ऊपा�य �यांना कराव�, ु

िवचारि� वण� सव�ही �यथ� हो त�. ॥ ५ ॥

बह� नेटका स�जला साज केला.

[ भजगं�यात ] ु

धरा बि�द पोट� िववेक�  त�ही हो, ु ु
बरा गण तो अतंरामािज ंराहो. ॥ १ ॥ू

बह� मािनती लोक येण� त�हांला  ु

रामदास 

बर � स�य बोला यथात�य चाला,

२१. मलांस बोध ु
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परी शेवटी सव� सोडोिन �ाव�,

‘भला र ेभला!’  बोलती त� कराव�, 

[िववेक : सारासार िवचार ]

बह�तां जनांचे मख� येश �याव�.ु

मराव� परी िकित��प� उराव�.  ॥ ६ ॥



902 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

सभेम�य� लाज� नये बा�कळपण� बोल� नये 

अितवाद क�ं नये पोट� कपट ध�ं नये 
शोिध�यावीण व�ं नये कलहीन कांता. १.ु

िव�ा�यास सोडं नये कांही के�या.  २.ू
�ण�णा �स� नये लिटका प�षाथ� बोलं नये ु ू

रामदास 
२२. काय काय क�ं नये. 

व� तयास ख�द ंनये ऐ�यतेसी फोडं नये ूू

[ ओ�ंया ]

के�यावीण सांग� नये आपला परा�म. ३.ु
सखा आगं दऊंे नये �य�त प�ष� सांडं नयेु ु ू
क� क�रतां �ास ंनये िनरतंर. ४.ू

पैज होडे घालं नये कांह� के�या. ५.ू

परपीडा क�ं नये िव�ासघात. ६.
समय� याया चकं नये स�वगण सांडं नयेू ु ू

कोणाचा उपकार घेऊं नये घेतला तरी राख� नये 

स�यमाग� सोडं नये अ��वपथ� जाऊं नयेू

नीच उ�र साह� नये त�ड� िशवी अस� नये 

पोट� िचतंा ध�ं नये क� � खेद मानं नयेू

किठण श�द बोलं नये किठण आ�ा क�ं नये ू

वैरीयास द�डं नये शरण आिलया. ७.ू

किठणता ध�ं नये कोणेिवषय�. ११.
थोरपणे चकं नये �यायनीित सोडं नये ु ू ू

कदा अिभमान घेऊं नये अस�याचा. ८.

अ�माण वत� नये कदा काळ�. ९.

अ�माणे वत� नये कांह� के�या. १२.   ू

[ ख�द : िहणव, होड : �पधा�, शय�त ]ूू

समय� धीर सोडं नये कांह� के�या. १०.ू
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२३. उपदेशपर आया �
अनािमक 

स�य सदा बोलाव� सांगे ग� आिण आपला बाप ।ु ु
खोट� भाषण करण� स�जन �हणतात ह� महापाप ॥

ग�रबास सा� �हाव� स�� चक�यास माग� दावावा ॥ू ु

जो नर परोपकारी �या�या प�यास बा नसे गणती ।ु

क� �या स�कमा�चा दवेावर िन�य� पडे भार ॥

लोक� जो न अनावर द:खानल होय त�िच िवझवावा ॥ु

िश�ा दवे तयाला क�रल �हणोनी उग�िच बैसाव� ॥

मोठेपण दस� याला दशेील जरी तरीच तं मोठा ।ूु

या�तव पर उपकार�  िनजिहत समजोिन दहे  िझजवावा ।

श� �यनसार करावा दीनावर अ�प थोर उपकार ।ु

जो नर क�रतो �याला नलगे साधावया दजा योग ॥ु

थोर असो नीच असो, अड�या िबघड�यास हात लावाला ।

दहेाचा, ब�दीचा. िव�ाचाही असा सदपयोग ।ु ु

दवेासमान मानिन �याचा स�मान मानस� ठेवा ॥ु
जो जो िनजिहतकता� �याची �याची करा त�ही सेवा ।ु

थोर असो नीच असो, ‘तो ध�य’ अस�च लोक �या �हणती ॥

िदधल� द:ख परान�, उसन� फेडं नयेिच सोसाव� ।ूु

‘मी मोठा’ �हणतो जो, �याचा मोठेपणा असे खोटा ॥
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[पर : परका, श�; िनज : आपले, �वतःचे ]ू

स�य मखाच� मंडण, वाणीच�ही मरोरमाभरण  ॥ु

स�य मन�यापणांचे चीज, यशाच�िह बीज स�यिच र े।ु
जीवन जीवदशेच� जीवा��याच�ही तेज त�िच खर � ॥

सव�ही धम� जगांितल एकमत� सांगतात ही नीित ॥

सौभा�य मितसतीच� स�य, गणांच� शिच�भावरण ।ु ु

वदतां स�य कध�ही न धरावी लाज, भीड वा भीती ।
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मायबापांवर �स ं नको ू

उणी तराज तोलं नको ू ु

बह�त कज�बाजारी होऊिन बोज आपला दवडं नको ु
(चाल बदलन) िवडा पैजेचा उचलं नको ू ु

गहाण कणाच� डलव ंनको ु ु ु

िहमायती�या बळ�  ग�रबग�रबांला तं गरकाव ंनको ु ू ु ु

िबकट वाट विहवाट नसावी, धोपट  मागा� सोडं नको ु

भली भलाई कर कांही,

वम� काढनी शरमायाला उण� कणाला बोलं नको ु ु ु

मी मोठा शाहणा धनाढयिह, गव�भार हा वाह� ंनको 

२४.  उपदेशपर फटका 

ससंारामिध ंऐस आपला, उगाच भटकत िफ�ं नको 

( चाल बदलन ) ू

दर एकला बस ंनको ूू

कध� �रकामा बस ंनको  (चाल पिहली ) ू

बडवाया दस� याचा ठेवा, क�नी हेवा, झटं नको ु ूु

�यवहराम�य� फस ंनको ू

पण अधम�-माग� िश�ं नको ं

अिंग ंन�ता सदा असावी, राग कणावर ध�ं नको ु

परी उलाढाली भलभल�या, पोटासाठ� क�ं नको. ॥ १ ॥

दो िदवसांची जाईल स�ा, अपेश माथां घेउं नको 

नाि�तकपिण ंतं िश�िन जनाचा बोल आपणा घेउं नको ू

अनंत फंदी

चल सालसपण ध�िन िनखालस, खोटे बोल बोलं नको ु

एकाह�िन एक चढ जगामिध,ं थोरपणाला िमरव ंनको ु

अस�यावर भीक माग ं नको ु
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�ने�ासाठी पदरमोड कर, परतं जािमन राह� ंनको ॥ २ ॥ु
गांव तझा, थोड ध� नको (चाल पिहली) ु
नस�यावर सांगणे कशाला 

गावयास अनंद फंदीचे फटके माग� स�ं नको ॥ ३ ॥

उगीच िनंदा �तती कणाची �विहतासाठी क�ं नको ु ु
बरी खशामत शाह�यािच प�र मखा�ची ती मैि� नको ु ू
क�ाची ब�र भािज भाकरी, तपसाखरचेी चोरी नको ू
आ�या अितथा मठभर �ाया माग� पढती पाह� ंनको । ु ु

अस�या गांठी धनसचं य, कर स�काय� �यय, हटं नको ू
आतां तज गज गो� सांगत�, स�कमा� ओस�ं नको ु ु
( चाल बदलन ) सिवचारा कात�ं नको ू ु

िदली ि�थती दवेान� त�तच मान� सख, किध ंिवटं नको ु ू

स�सगं अतं�ं नको 
�ैताला अनस�ं नको ु
ह�र-भजना िव�म�ं नको 
( चाल पिहली ) 

[ ओस�ं नको : मागे स� नको; कारतं नको : िभऊ नको. ]ू
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आज िवसरली का आई ग त�या लाड�यास ?ु
�याची पजा केली आ�ही तोच कोपला आज ू

मला �वत:ला आज गावचा िदसेनाही ठाव 

मातेनेच मातेची महती मातीमोल केली-

आरतीस �या साथ िदली र ेघरात�या सवा�नी 

सज�या घराची पाहतोय मी झाली �मशानकळा 

मग का न क�हैया धरणीमधले हादर ेत आवरले ू
काल रातीला तझी आरती केली बघ बाबांनीु

आई त�या त हातांनी मज भरवलास घास ु ू

ताई तला का बाळासगें लागली ग झोप ?ु

काल सांजचे गजबजलेले िक�लारी गाव 

मग कसा �हणन मी परमेशा  र ेतला क�णसावळा ृू ु

गणराया त आ�हा सवा�चा आहेस ना सखकता� ू ु

क� क�नी दमनी, �मनी थकली का खप ?ु ु ू

धरणीमाते, माता ना आमची ? मग का त रागावली ?ु ू

गोवध�न पव�त उचलोनी गोकळ त सावरले ु ू

भो�याभाबडया या भ� तांची नाही राखली लाज ्

क. उमेश जनाद�न माळी ु

[ ३० स�ट�बर १९९३ रोजी गणेश िवसज�ना�या िदवशी 
मराठवाडयातील िक�लारी गाव भकंपात गाडले गेले. �या ् ू
अनभवावरील ही किवता... ]ु

आ�य� वाटते मला अजन मी जीवतं आहे कसा ?ू

२५. आकांत 

तडफडला हो भाऊ माझा जळावीन मासा जसा 
काल सांजला बिहण लाडक� आली माझीया घरा 
ित�या बरोबर आला होता सोन ितचा गोजीरा ू
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मग का न गणेशा झाला नाहीस आमचा त िव�नहता� ु ू

कान न िदले त मलाच दवेा यमा�या र ेफासा ू
पण कसा �हणन मी िन�पा�यांना नेणारांना भला  ू

आ�य� वाटते मला अजिन मी जीवतं आहे कसा ?ु

पचं�ाण सवा�नी वािहले भगवतंा र ेतला  ु
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व�व�ली आ�हां सोयरी वनचर।े प�ीही स�वर ेआळिवती।।ृ ु

मऊ मेणाह�न आ�ही िव�ण-दास। किठण व�ास भेद ंऐसे।।ू ू

ह�रकथा भोजन परवडी िव�तार । करोिन �कार सेव �ची ।।ू

मेले िजत असो िनजोिनयां जागे। जो जो ज� ज� मागे त� त� दऊंे।। 

२६. तीन अभंग 
सतं तकारामु

१

आकाश मंडप पिथवी आसन । रमे तेथे मन ��डा करी।।ृ

तका �हणे होय मनासी सवं ाद। आपलािच वाद आपणासी।।३।।ु ु

२

तका �हणे पाहा श�दिच हा दवे । श�दि� च गौरव पजा क�ं ।।२।।ु ू

आ�हा घर� धन श�दांचीच र�ने । श�दांचीच श�� य�ने क�ं । 
श�दिच आम�या जीवाचे जीवन । श�द � वाट धन जनलोकां ।। ु ू

येणे सखे �चे एकांताचा वास। नाही गणदोष अगंा येत।। ु ु

कंथाकमंडल दहे उपचारा । जाणिवतो वारा अवस� ।।ु

३

मायबापाह�िन बह� मायावतं । क�ं घातपात श�ह�नी।ु
भले तरी दऊंे गांडीची लंगोटी। नाठाळाचे काठी दऊंे माथां।। 

अमत ते काय गोड आ�हांपढ�। िवष त� बापड� कड िकती।। ृ ु ु ू

 [ कंथा : कांबळे, परवडी : पव�णी, आनंदाचा काळ ]

तका �हणे आ�ही अवघेिच गोड। �याचे पर � कोड �याचे प�र।। ु ु
(श�दाथ� - कंथा-कांबळ परवडी-पव�णी, आनंदाचा काळ.)
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२७. मनाचे �लोक 

मना वासना द� कामा नये रेु

मना धम�ता नीित सोडं नको होू

सतं रामदास

मना अतंरी सार िवचार राहो ॥
मना पाप-सकं�प सोडिन �ावाू
मना स�यसकं�प जीवी धरावा
मना क�पना ते नको िवषयांची
िवकार � घडे हो जनी सव� छी छी ॥

नको र ेमना काम नाना िवकारी 

मना सव�था पापब�ी नको रेु

नको र ेमना �ोध हा खेदकारी 

नको र ेमना सव�दा अिंगका�

मना स�जना हेिच ��या धरावी 
दहेे �यािगता क�ित� मागे उरावी

मना बोलणे नीच सोशीत जावे
�वये सव�दा न� वाचे वदावे
मना सव� लोकांिस र ेनीववावे ॥ 

न होता मनासा�रखे दःख मोठे ॥ ु

अती �वाथ�ब�ी न र,े पाप सांचे ु

परी अतंरी स�जना नीववावे ॥ 

मना �े� धा�र� जीव� धरावे 
नको र ेमना म�स� दभं भा� ॥ 

मना चदंनाचे परी �वां िझजावे

घडे भोगणे पाप ते कम� खोट�

नको र ेमना ��य ते पढीलांचेु
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दहेे दःख हे सख मानीत जावेुु

िवचारी मना तं िच शोधन पाह�ू ू

सदा सव�दा �ीित रामी धरावी

जनी सव�सखी असा कोण आहेु

मना �वां िच र ेपव�सचंीत केल�ू
तयासा�रखे भोगणे �ा� झाले ॥

 

दःखाची �वये सांिड जीवी करावी ु

िववेक�  सदा स�व�पी भरावे ॥ 

(वासना-इ�छा. दभं-खोटेपणा. नीववावे-शांत करावे, समाधान 
�ावे. पव�सिंचत - पव�ज�मातील पाप-प�य)ू ू ु
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चलां क�पत�ंचे आरव । चेतनािचतंामण�चे गांव । 

तोषोिनं मज �ावे । पसायदान ह� ॥१॥

द�रतांचे ितिमर जावो । िव� �वधम� सय� पाहो । ूु

येथ �हणे �ी िव�ेशराओ । हा होईल दानपसावो । 

भतां पर�पर � जडो । मै� जीवाच� ॥२॥ू

२८.पसायदान

आतां िव�ा�मक�  दवे� । येणे वाग य�� तोषाव� ।्

ज� खळांची �यकंटी सांडो । तया स�कम� रती वाढो । 

�ाने�र 

जो जे वांछील तो त� लाहो । �ािणजात ॥३॥
वष�त सकळ मंगळी । ई�रिन�ांची मांिदयाळी । 
अनवरत भमंडळी । भेटत भतां ॥४॥ू ु ू

बोलते जे अण�व। पीयषाचे ॥५॥ू
च�ंमे जे अलांछन । मात�ड जे तापहीन । 
ते सवा�ही सदा स�जन । सोयर ेहोत ॥६॥ु
िकंबह�ना सव� सखी । पण� होऊिन ितह� लोक� । ु ू
भिज जो आिदप�खी । अखंिडत ॥७॥ु
आिण �थंोपजीिवये । िवशेष� लोक� इय� ।
��ा�� िवजय� । होआवे जी ॥८॥

येण� वर � �ानदवेो । सिखया जाला ॥९॥ु
[ अण�व : सम�, आरव : आवाज, �वनी, पसाय : �साद, ु
मंिदयाळी : समदाय, �यकंटी : वाकडेपणा, वां�छा : इ�छा ]ु
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॥ कवी प�रचय ॥

१. अ�ातवासी (िदनकर गगाधर केळकर)ं

२. अ�ानिस�
ज�म : इ. स. १३५८ म�य : १४१८ृ ू

ज�म : १० जानेवारी १८९६; म�य : १९९०. िश�ण बेळगाव ृ ू
व पणे येथे. १९१५ पासन 'अ�ातवासी' या टोपणनावाने ु ू
का�यलेखन. ‘अ�ातवास�ची किवता' हा का�यस�ंह. कवी 
अ�ातवासी यांनी प�याचे राजा केळकर स�ंहालय �थापन केले. ु
परशरामपतं गोडबोले, क�णशा�ी िचपळणकर, केशवसत, ु ृ ू ु
अिनल इ�यादी मराठीतील �ाितिनिधक कव��या का�याचा 
एकि�त प�रचय �हावा �हणन �यांनी 'महारा�� शारदा' या नावाचे ू
प�तक सपंािदत केले होते.ु

मोहोळ, िज�हा सोलापर येथील रिहवासी. कवी अ�ानिस� ू
हे नागेश स�ंदायाचे उपासक होते. �यांचे मळ नाव अनंतिस� ू
असावे. सव�सामा�य मलांह�न वेगळी आ�याि�मक जाण ु
अस�यामळे �यांना ‘अ�ानपणी िस�ि�थती' �ा� झा�या�या ु
समजतीतन 'अ�ानिस�' �हटले जाऊ लागले. ‘वरदनागेश' हा ु ू
�यांचा �थं �िस� आहे.
३. अनतफदी (अनत भवानीबावा घोलप) ं ं ं

ज�म : १७४४. म�य : १८१९ सगंमनेर येथे सराफ�चा ृ ू
�यवसाय. शाहीर व क�त�नकार. पेश�यांची मज� सपंािदत क�न 
शािहरी केली. पव� सगंमनेर येथ� मलकफंदी �हणन एक फक�र ू ू
होता. तो नेहम� लोकांत चम�का�रक रीतीन� वागत असे �हणन ू
�यास फंदी �हणत. �या फिकराचा आिण अनंतफंदीचा �नेह असे. 
याव�न यासही लोक फंदी �हण ंलागले. उपदशेपर कटाव, फटके, ू
लाव�या या का�य�कारात किवता िलिह�या. ‘िबकट वाट विहवाट 
नसावी, धोपट माग� सोड नको' हा फटका �िस� आहे. नाना ू
फडणीस, यशवतंराव होळकर, फ�ेिसहं गायकवाड इ�यादी 
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�य� त�वर पोवाडे िलिहले. ‘पािनपतचा पोवाडा' व 'खड�याची ्
लढाई' हे पोवाडेही लोकि�य आहेत. 
४. अिनल (आ�माराम रावजी देशपाडे)ं

ज�म : ११ स�ट�बर १९०१ िवदभा�तील मित�जापर येथे. म�य ृू ू ू
: ८ मे १९८२. अमरावती�या िहदं हाय�कलमधन शालेय िश�ण. ू ूू
प�या�या फ�य�सन कॉलेजातन त�व�ान िवषय घेऊन बी. ए. ु ु ू
�यानंतर नागपरह�न एलएल. बी. १९२४ साली शांतीिनकेतन -ू
कलक�ा येथे नंदलाल बोस यां�या माग�दश�नाखाली भारतीय 
िच�कलेचा अ�यास. अमरावती येथे विकली, ह�शगंाबाद येथे 
�यायाधीश, िद�ली येथे नॅशनल फंडाम�टल ए�यकेशन स�टरचे ू
सचंालक �हणन काम केले. १९५८ �या मालवण येथील अ. भा. ू
मराठी सािह�य समेंलनाचे अ�य�पद भषिवले.ू

१९३० पासन का�यलेखन. म� तछंदा�मक किवता ू ु
लेखनासाठी �िस�. ‘फलवात' (१९३२), '�ेम आिण जीवन' ु
(१९३५), ‘पेत� �हा’ (१९४७) ' 'सांगाती' (१९६१), 'दशपदी' 
(१९७६) हे भावकिवतेचे का�यस�ंह �िस�. ‘भ�नमत�' ू
(१९४०), ‘िनवा�िसत िचनी मलास’ (१९४३) ही खंडका�ये ु
�कािशत. 
५. अ�यकर योग�ेरं

ज�म : ५ नो�ह�बर १९२९. म�य : १४ नो�ह�बर २०००ृ ू
मराठी िवषयात एम. ए. नािशक येथे एच. पी. टी. 

महािव�ालयात मराठीचे �ा�यापक. योगे�र अ�यकंर हे 
�ाम�याने गीतकार �हणन महारा��ाला प�रिचत आहेत. ‘अ�रा ु ू ु
नेऊ नको माधवा’, 'अिज�ंय भारत', 'अिभमानाने मीरा वदते’, 
'अमताची गोडी त�या’, 'आज मी नाथा घरी आले’ 'गोिवदंा र ेृ ु
गोपाळा' 'गोदाकाठी उमटली रामाची पावले' यासारखी एकाह�न 
सरस गाणी �यांनी िलिहली व �याकाळ�या अनेक मराठी 
िच�पटांम�ये ती गाजली.
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ज�म : २० ऑ�टोबर १९१७, बाश�, िज. सोलापर येथे. म�य ृू ू
: २८ ऑग�ट १९६९. सातवीपय�त िशकलेले कवी अमरशेख हे 
िगरणीकामगार होते. समाजवादी चळवळीत व सयं� त ु
महारा��ा�या आदंोलनात �यांनी कलापथका�ार े गावोगाव 
लोक�बोधनाचे व राजक�य जाणीव जागतीचे काम केले. पोवाडा ृ
आिण लावणी या का�य�कारात �यांनी गीते िलिहली. 'कलश’, 
'धरतीमाता' हे �यांचे का�यस�ंह �िस� आहेत. ‘बडं पाटला�या ू
गो�ी' हा कथास�ंह, ‘पिहला बळी' हे नाटक आिण 'कला�वास' हा 
आठवण�चा सगंहही �िस� आहे.
७. अवचट अिनल �यबकं

६. अमरशेख (शेख महबब हसन)ू

ज�म : २६ ऑग�ट १९४४, ओतर, िज�हा पणे येथे. ू ु
आठवीपय�त ओतर येथे िश�ण; �यानंतर वै�क�य पदवीपय�तचे ू
िश�ण प�यात. मा� वै�क�य पदवी घेत�यानंतर वै�क�य ु
�यवसाय न क�रता पण� वेळ लेखन करणे पसतं केले. त�णपणी ू
सामािजक चळवळ�म�ये सि�य सहभाग. �यसना�या िवळ�यात 
अडकले�या त�णां�या जीवनात नवे चैत�य आण�यासाठी 
प�यात '�यसनम� ती क� �' ही स�ंथा �थापन केली. ‘पिण�या', ु ु ू
‘माणस'ं, ‘क�डमारा', ‘अधेंरनगरी िनपाणी' इ�यादी सामािजक 
��ांवरचे ��य� पहाणी क�न िलिहले�या व�ांतलेखनाची ृ
प�तके; ‘अमे�रका' हे �वासवण�न, '�वत:िवषयी' हे ु
आ�मकथना�मक प�तक �िस�. अवचटांना बासरीवादन, ु
का�िश�प, िच�कला, ओरोगामी असे नानािवध छंद आहेत. छंद ्
कसे जोपासावेत यािवषयीचे अनभव कथन करणार े �यांचे ु
'छंदािवषयी' हे प�तक मलांनी आिण यवकांनी अव�य वाचले ु ु ु
पािहजे. केवळ मलांसाठीही �यांनी लेखन केले आहे. ‘म�त म�त ु
उतार' हा का�यस�ंह, ‘गो�ीत आिण स�ीत' हे मािहतीपर कथनाचे ृ
प�तक हे �यांचे बालवाडमयासाठी मह�वाचे योगदान आहे.्ु
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८. आठ�ये क�णाजी नारायणृ
ज�म : ३ जानेवारी १८५३ सातारा िज��ातील ट�भ येथे. ू

म�य : २९ नो�ह�बर १९२६ पणे येथे.ृ ुू
शालेय िश�ण पाचवीपय�त. विडलांकडन वैिदक वाडमयाचे ्ू

धडे. सातारा िज��ात पाच वष� िश�काची नोकरी. �यानंतर 
मंबईस िच�कलेचे िश�ण. कोचीन येथे भाषािश�क. कोचीनह�न ु
केरळकोिकळ नावाचे मराठी मािसक स� केले. ‘मळीचा समाचार' ु ु
(१९३०), 'सासरची पाठवणी' (१९३४), 'माहेरचे मळ' (१९३०) ू
इ�यादी किवतास�ंह �कािशत. िच�मयता हे �यां�या किवतांचे 
वैिश�य होते. किवतेतील िच�ा�मकतेचा गणधम� ल�ात घेऊन ् ु
�यांना शकंराचाया�नी 'महारा��भाषािच�मयर' ही पदवी बहाल ु
केली होती. किवतेखेरीज �यांनी रामक�ण परमहसं, िववेकानंद , ृ
लोकिहतवादी यांची च�र�े िलिहली. चीनचा इितहास िलिहला. 
डॉन ि�व�झोटचे फाकडे तरवारबहा�र' हे सिं�� भाषांतर केले.

कना�टक�या अण� गावचे रिहवासी. शहाजी महाराजांचे ग�. ु
आ�यानपर का�यरचना केली. एकण वीस आ�यानका�ये ू
िलिहली, �यापैक� सीता�वयवंर, तािटकावध, सदामच�र�, ु
क�णच�र� ही आ�यानका�ये �िस� आहेत. �यांनी पद, कटाव ृ
रचनाही के�या असन १७० पद े �कािशत आहेत. �यांना ू
'महारा��कवी' �हणन सबंोधत.ू

९. आनदतनय (गोपाळ आनदराव)ं ं

ज�म : ८ माच� १९३० कोकणात व�गला� ताल�यात त�डोली-ु ु
बागलां�या राईत. म�य : २६ एि�ल १९७६. िश�ण सावतंवाडी व ृ ू
कडाळला. एस. एस. सी. पय�त िश�ण. मंबई आकाशवाणी क� �ात ु ु
�टाफ आिट��ट �हणन नोकरी. १९५२ पासन कथा व किवता ू ू
लेखन. जोगवा (१९५९), िदवेलागण (१९६२), न��ांचे दणेे 
(१९७५) हे का�यस�ंह �िस�. एक श�य बाजीराव (१९६६), ू
सगे सोयर े (१९६७),अव�य (१९७२), कालाय त�मै नम: 
(१९७२),अजब �याय वत�ळाचा (१९७४) ही नाटके �िस�. झाडे ू

१०. आरती �भ (िचतामण �यबक खानोलकर)ं ंू
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वडगाव, ता. मावळ येथील रिहवासी. २००३ साली 
रामभाऊ प�ळेकर िव�ािनकेतनम�ये िशकत असताना 
का�यलेखन. ‘फलांचा सदंशे' ही किवता शालेय जीवनात ु
िलिहलेली किवता आहे.

११. आवटे तेजस

मंबई महापािलके�या शाळेत िश�क. अ�रांची फले, ु ु
आभाळाचा फळा, खरचं सांगतो दो�तांनो, गमंतगाणी, त�यातला 
खेळ, पखं पाखरांचे, म�जाच म�जा, हसर ेघर हे बालकिवतास�ंह 
�कािशत. महारा�� शासनाचा बालकिवतेसाठी वा. गो. मायदवे 
पर�कार, मंबई महानगरपािलकेचा आदश� िश�क पर�कार �ा�. ु ु ु

१२. आ�हाड एकनाथ 

न�न झाली (१९६१), रा� काळी घागर काळी (१९६२), अजगर 
(१९६५), क�डरा (१९६६), ि�शकं (१९६८), गणराया आिण ु ू ु
चानी (१९७०), अगोचर (१९७०), िपशा�च (१९७०), 
पाषाणपालवी (१९७६) या कादबं� या �िस�. ‘सनई (१९६४), 
राखी पाख� (१९७१), चाफा आिण दवेाची आई (१९७५) हे 
कथास�ंह �िस�. बालवाडमयही िलिहले.्

चाळीस वषा�त प�नास बालकिवतांचे स�ंह �िस�. 
�ाणीस�ीवरील किवतांचा 'जगंलिजम' (१९७९) हा स�ंह, ृ
‘आभाळाचे पखं' (१९९८) हा प�ीजगतावरील किवतांचा स�ंह, 
‘बडबडणारी गाणी' (२००५) , गा� या गा� या िभगंो� या, हे 
बालगीतस�ंह, भलभलै�या (१९९४) व 'उलटयासलटया दशेात' ् ्ु ु ु्
(२०००) फलपाख� : रगं मोही हे दीघ�किवतास�ंह �िस�. ु
नादमधर गेय किवता लेखन. पशप�ी, िनसग�, खेळ, शाळा, ू ु
बागलबोवा, भते, कौटंिबक नातीगोती, िव�ानजगत इ�यादी ु ु ु
िवषयांवर मलांसाठी किवता िलिह�या. याखेरीज पाच भागात ु
'अिभनव गो�ी' �कािशत. नवी धरती नवे आभाळ (१९८५) ही 
कादबंरी. 

१३. इनामदार क�याण
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१६. ओक िवनायक क�डदेव

ज�म : इ. स. १५३२ पैठण येथे. म�य : इ. स. १५९९ृ ू
१५. एकनाथ (सत)ं

ग�रबीमळे िश�णाची परवड. साता� याह�न इं�जी ितसरी ु
उ�ीण� झा�यावर �वबळावर इं�जीचा अ�यास केला. १८६१ 
पासन िश�काची नोकरी, अहमदनगर�या शाळेत हेडमा�तर. ू
मलांक�रता बालबोध नावाचे मािसक ३४ वष� चालवले. ओकांनी ु
एकण ६५ प�तके िलिहली. �यापैक� १६ च�र�पर प�तके आहेत. ू ु ु
पीटर िद�ेट, डयक ऑफ वेिलं�टन, वॉरन हेि�टं�ज, आ��ेड द ् ू
�ेट, सर टॉमस म�ो, अ�ाहम िलंकन यांची जीवनच�र�े िलिहली. 
सबोध इितहासाची काही प�तके िलिहली. िहदं�थानचा कथारस ु ु ु
(१८७१), िशपायां�या बडंाचा इितहास (१८७४), �ा�स 

ज�म : ४ जानेवारी १९१४ इंडी- िवजापर येथे ; म�य : १३ ृू ू
जलै २०००. बेळगाव ही कम�भमी. शेला, म�दी, मगजळ, रगंबावरी, ु ू ृ
बाह��या, गभ�रशेीम, िच�कळा, वशं कसम, िनराकार हे का�यस�ं ह ु ु
�िस�. �यांनी कथालेखनही केले. शामली, कदली, चैत हे �यांचे ू
कथास�ंह �िस� आहेत. अ�पा�ररमणीय�व हे �यां�या किवतेचे 
वैिश�य आहे. मलांसाठीही �यांनी िवपल किवता िलिह�या आहेत. ् ु ु
‘मामाचा बगंला' हा बालकिवतांचा स�ंह �कािशत झाला आहे.

१४. इिदरा ( इिदरा नारायण सत)ं ं ं

ज�म : २५ फे�वारी १८४०, र�नािगरी िज��ातील हेदवी ु
येथे. म�य : ९ ऑ�टोबर १९१४ मंबईस.ृ ुू

आई-विडलांचा लहानपणीच म�य झा�याने आजोबांनी ृ ू
सगंोपन केले. जनाद�न�वामी हे �यांचे ग�. आप�या आय�या�या ु ु
पवा�धा�त तीथा�टन केले. भावाथ� रामायण, चत:�ोक� भागवत, ू ु
आनंदलहरी इ�यादी �थंरचना �िस�. भा�डे, गौळणी व 
अभगं रचना के�या. या रचना �िस�. ‘दादला नको ग बाई’, ‘स�वर 
पाव गे आई मला, रोडगा वाहीन तला' ‘काटया�या अणीवर' ही ्ु
भा�डे िवशेष �िस�.
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दशेातील रा�य�ांतीचा इितहास (१८७६) व इितहास तरि�गणी 
(१८७८) �ा प�तकांचा �यात समावेश आहे. मधमि�का ु ु
(१८७१), मलांस उ�म ब�ीस (१९७९), िशर�तेदार (१८८१) ु
यासारखी काही मािहतीपर प�तके िलिहली.ु

िकशोर मािसकातन का�यलेखन. ‘भ�या' ही किवता ू ु
'िकशोर'�या िदवाळी अकंात �िस� झाली होती.

ज�म: २ िडस�बर १९०५ मंबई येथे. . म�य : ४ मे १९८०. बी. ु ृ ू
ए.; एलएल. बी. पय�त िश�ण मंबईत. विकली, प�का�रता व ु
�ा�यापकाचा �यवसाय. चांदरात व इतर किवता (१९३३) 
'चौकोनी आकाश' हे किवतास�ंह �कािशत. घरकल, ू
िनिशकांताची नवरी, झजं ही अनवािदत नाटके; धर आिण इतर ु ु ू
एकांिकका, सांबर आिण इतर एकांिकका हे स�ंह �कािशत. 
िपकली पाने (१९३४), िशपंले आिण मोती (१९३६), तटलेले ु
तार े (१८३८) उघडया िखड�या (१९४५) , �काशाची दार े्

२०. काणकेर अनत आ�मारामं

ज�म : २३ ऑग�ट १९१८ धालवल, िज. र�नािगरी येथे; 
म�य : १४ माच� २०१०. �ानपीठ पा�रतोिषक िमळालेले ृ ू
मराठीतील �िस� कवी. �वेदगगंा, मद गधं, धपद, जातक, ृ ृ्
िव�िपका, सिंहता, आिदमाय इ�यादी का�यस�ंह �कािशत झाले 
आहेत. मलांसाठी �यांनी िवपल का�यलेखन केले. राणीची बाग, ु ु
एट लोकांचा दशे, एकदा काय झालं, सशाचे कान, टॉप, परी ग परी, ू
अजबखाना, सक� सवाला, िपशीमावशी आिण ितची भतावळ, ू
बागलबोवा हे बालकिवतेचे स�ंह �िस� आहेत. ‘�पशा�ची पालवी', ु
आकाशाचा अथ�' हे लिलत लेखांचे स�ंह �कािशत झाले आहेत.

१८. करदीकर िवदा (गोिवद िवनायक करदीकर)ं ं ं ं

तळेगाव दाभाडे येथील रिहवासी. डॉ. अ�णासाहेब चोभे 
हाय�कलम�ये िश�ण. २००३ साली शालेय िश�ण घेत ू
असतानाच किवता लेखन. रगंपेटी ही किवता �यापैक� एक.

१९. काबळे ��ां

१७. कदम भ. ना.
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ज�म १५ नो�ह�बर १८९४ ह�रपर, सांगली येथे. . म�य : २१ ृू ू
जानेवारी १९७५. िश�ण बी. ए.; एलएल. बी. मामलेदार, िज�हा 
�यायाधीश �हणन काम. का�यिवहार (१९२३), �फित�लहरी ू ू

२२. कारखानीस द��स�न नारायण

२१. कािनटकर काशीबाई गोिवदरावं

ज�म : १८८१, म�य : २७ जन १९६८. मंबई िव�ापीठाचे ृ ुू ू
पदवीधर. सरकारी शाळेत िश�काची नोकरी. बालकमारांसाठी ु
कथा, किवता, ऐितहािसक, मनोरजंक इ�यादी िविवध �कारचे 
सािह�य लेखन. ‘खेडेगावची शाळा' (१९३१), ‘बालमन' 
(१९३८) ही प�तके लोकि�य ठरली.ु

(१९७०) हे लघिनबधंस�ंह व अनि�तका (१९७९) हे आ�मच�र� ु
�कािशत. १९५७ साली औरगंाबाद येथे झाले�या भारतीय 
सािह�य समेंलनाचे अ�य�, १९६७ साली 'प��ी' िकताब. 

२३. कारखानीस महादेव काशीनाथ

ज�या िवचारसरणी�या सनातनी कटंबात ज�म झा�याने ु ु ु
अिशि�त. ल�नानंतर पती�या �ेरणेतन मराठी व इं�जी भाषेचे ू
�ान िमळवले. रगंराव (१९०३), पालखीचा ग�डा (१९२८), या 
कादबं� या; शेवट तर गोड झाला (१९८९), चांद�यातील ग�पा 
(१९२१) व िशळो�या�या गो�ी हे कथास�ंह �कािशत. ह�रभाऊ 
आपटे व आनंदीबाई जोशी यांचे च�र� िलिहले.

ज�म : १७ ऑग�ट १९०८; म�य : १९८६. मंबई�या िकंग ृ ुू
जॉज� हाय�कलम�ये मराठीचे िश�क होते. �यां�या अनेक किवता ू
पाठयप�तकांम�ये समािव� झा�या हो�या. ‘ि�ितजावर' आिण ् ु ्
'का�यिवलास' हे दोन का�यस�ंह �िस� आहेत. नादमधरता व ू
गेयता ही �यां�या किवतेची वैिश�ये आहेत. क�बडा, कावळा, ्
पोपट, मैना इ�यादी पशप�यां�या भाव�पांची िच�णे �यांनी ु
बालकिवतेतन रखेाटली आहेत. ू

२४. का�यिवहारी (ध�डो वामन ग�े)

ज�म : २० जानेवारी १८६१, अ� ेिज. सातारा येथे. . म�य : ृ ू
३० जानेवारी १९४८, पणे येथे.ु
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२७. कडे गणशे दामोदरु

(१९३६), �फित�नाद (१९५०), �फित�िवलास (१९५४) हे ू ू
का�यस�ंह �िस�. साधी, अनलंकत व बोधपर आशयाची किवता ृ
हे वैिश�य.्

ज�म : १८४९, मंबई येथे. म�य : १९१७. वै�क�य िश�ण ु ृ ू
मंबईत. िवलायतेला जाऊन इंिडयन मेिडकल सि�ह�सची परी�ा ु
उ�ीण�. मंबई�या �ट मेिडकल कॉलेजात �ा�यापक. �यानंतर ँु
ल�करात ले�टनंट कन�ल सज�नची नोकरी. सोलापर, कराची, ू
िसधं, बलिच�थान, अफगािण�थानात काम. सगंीताची आवड. ु
वया�या २१ �या वष� 'भ� तीसधा' का�य. १९०९ �या बडोद ेयेथे ु
झाले�या अिखल भारतीय मराठी सािह�य समेंलनाचे अ�य�. 
इंिदरा (१८८४) हे खंडका�य, िवलापलहरी (१८८२) हे का�य�थं 
�कािशत. सम�ातील जलचर �ा�यांवर 'जलिधज वण�न' ्ु
(१८८०), मंबई इला�यातील िवषारी वन�पती, िहदं�थानातील ु ु
औषधी वन�पती ही प�तके �िस�.ु

ज�म : २९ नो�ह�बर १८३५ सातारा िज��ातील माह�ली 
येथे. .म�य : ८ ऑ�टोबर १८८८. मंबई�या िव�सन ृ ुू
हाय�कलमधन मॅि�क व एलिफ��टन कॉलेजातन बी. ए. मंबई, ू ू ू ु
अहमदाबाद येथे स�ंकतचे �ा�यापक. �ाचीन भारतीय वाडमयाचे ृ ्
अ�यासक. ‘राजा िशवाजी' हे महाका�य �िस�. मन (१८७२), 
‘राजाराम महाराज', 'ऋषी' हे का�य�थं �कािशत.

२६. कटे महादेव मोर�ेरंु

२५. क�ित�कर का�होबा रणछोडदास

ज�म २१ मे १९२६ मकटी, िज�हा धळे येथे. , म�य : ु ु ृ ू
खानदशेातील अमळनेर येथे. अमळनेर येथे �ताप 
महािव�ालयात मराठीचे �ा�यापक. ‘आभाळाच ंदान. तापीतीर व 
�पश�पालवी हे तीन का�यस�ंह �िस�. शालेय तसेच िव�ापीठीय 
पाठयप�तकांत किवता समािव�. ‘माझे घर', ‘आईचे अभगं ', ् ु
तापी�या अितशय �ासािदक व छंदोब� किवता �यांनी िलिह�या. 
अिहराणी ओ�यांवर �यांनी नवभारत व अ�य िनयतकािलकांतन ू
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ज�म : ७ ऑ�टोबर १९१७ सांगली िज��ातील मणेराजरी ु
येथे. प�यात िश�ण, सोलापर�या दयानंद कॉलेजात मराठीचे ु ू
�ा�यापक. फलवेल, ललकार, च�ंाची गाडी, रगंपचंमी, गाडी ु
आली झक झक, बालगीतस�ंह �िस�. िवसज�न हे खंडका�य, ु ु
पहाटवारा, कमळवेल, अि�नी, भाववीणा, पाउलखणा, मगधारा हे ु ृ
का�यस�ंह �िस�.

लेखन केले होते. सतं सािह�याचा �यां�या किवतेवर �भाव आहे. 
२८. कलकण� िवनायक महादेवु

२९. कसमा�ज (िव�ण वामन िशरवाडकर)ु ु ू

‘िकशोर' मािसकातन का�यलेखन. ‘वगा�त' ही किवता ू
िकशोर�या जलै १९८० अकंातन घेतली आहे. इय�ा ३ री साठी ु ू
ही किवता पाठयप�तकात समािव� कर�यात आली आहे.् ु

ज�म : १३ ऑग�ट १८९८, सासवड, िज. पणे. म�य : १३ ु ृ ू
जन १९६९. आचाय� अ�े या नावाने महारा��ाला सप�रिचत. ू ु
नाटककार, कवी, प�कार, व� ते, िच�पटकथालेखक, सयं� त ु
महारा�� चळवळीचे नेते अशी �यांची िविवधांगी ओळख आहे. पणे ु
येथे िश�क व म�या�यापक �हणन �यांनी काम केले. `नवयग ु ू ु
वाचनमाला' या नावाची शालेय �िमक प�तकांची मािलका हे ु

३०. केतकर शैलजा

३१. केशवकमार (��हाद केशव अ�)ेु

ज�म : २७ फे�वारी १९१२ नािशक िज��ातील िपपंळगाव ु
येथे. म�य : १० माच� १९९९. जीवनलहरी, िवशाखा, समीधा, ृ ू
िकनारा, मराठी माती, �वगत, िहमरषेा, वादळवेल, छंदोमयी, 
मारवा, रसया�ा, �वासी प�ी हे किवतास�ंह �कािशत. दसरा ु
पेशवा, क�तेय, राजककट, आमच ंनाव बाबराव, ययाित आिण ु ु ु ्
दवेयानी, वीज �हणाली धरतीला, नटस�ाट ही नाटके रगंभमीवर ू
आली. १९८८ साली �यांना �ानपीठ पर�काराने स�मानीत ु
कर�यात आले. �यां�या �ांतीचा जयजकार किवतेने 
�वातं�यवीरांना �ेरणा िमळाली होती. मलांसाठीही �यांनी किवता ु
िलिह�या.
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�यांचे शै�िणक �े�ातील मोठे योगदान आहे. मराठी रगंभमीवर ू
‘सा�ांग नम�कार’, ‘मो�ची मावशी’, ‘ल�नाची बेडी’, ‘�माचा 
भोपळा’, ‘तो मी न�हेच’ ही �यांची िवनोदी व सामािजक नाटके 
गाजली होती. िवनोद�धान नाटकांची नवी परपंरा �यांनी घडवली. 
'ग�दि�णा', ��हाद', 'वीरवचन' ही �यांची नाटके शालेय ु
रगंभमीवर अनेक वषा�पासन लोकि�य आहेत. ‘अ�े िप�चस�’ ही ू ू
स�ंथा �यांनी �थापन केली होती. �यांनी साने ग�ज��या कथेवर ु
आधा�रत ̀ �यामची आई` या िच�पटाची िनिम�ती व िद�दश�न केलं 
व या िच�पटाला रा��पत�च ं सवण�पदक लाभलं. यािशवाय ु
महा�मा फले यां�या जीवनावरील िच�पटाची िनिम�तीही �यांनी ु
केली `मी कसा झालो ?, ‘क� हेचे पाणी’ ही �यांची आ�मच�र�े 
�िस� आहेत. �यि� तम�विवकासाचा नमनादश� �हणन ‘मी कसा ु ू
झालो` हे आ�मकथन शालेय िव�ा�या�नी आवज�न वाचले पािहजे. ू
अ�यांनी मराठीत िवडंबन या का�य�काराला �ित�ा िमळवन ू
िदली. `केशवकमार` या टोपण नावाने �यांनी िवडंबन किवता ु
िलिह�या. ̀ झ�डची फले` हा �यां�या िवडंबन गीतांचा स�ंह �िस� ू ु
आहे. िवडंबनासाठी ते सवा�ना प�रिचत असलेली �िस� किवता 
िनवडीत. ‘आ�ही कोण', ‘मोहरममधली मद�मक�’, र��यांवर ू
पडलेले िवडीचे थोटक' इ�यादी िवडंबनकिवता �िस� आहेत. ू

ज�म : िद. ७ ऑ�टोबर १८६६ रोजी मालगडं, िज.र�नािगरी ु
येथे. म�य : ७ नो�ह�बर १९०५ ह�बळी येथे. आधिनक मराठी ृ ुू
का�याचे जनक �हणन केशवसतांची ओळख आहे. १८८५ पासन ू ु ू
�यांनी का�यलेखनास �ारभं केला. १८८५ ते १९०५ या काळात 
�यांनी १३२ किवता िलिह�या. �यां�या किवतेने 
�यि��वातं�याची, समतेची, �ांतीची, न�या मनची "ततारी" ू ु
फंकली. �ढी-परपंरा��त जग उलथन टाक�याचा, समानतेची ु ू
वागणक द�ेयाचा आप�या किवतेचा यगधम�च आहे असे ू ु
मानले.समाजातील अ�याय, िवषमता, अधं��ा, या िवषयांवरील 
किवता �यांनी िलिह�या. आ�ही कोण?, �फत�, नवा िशपाई, ू

३२. केशवसत ( क�णाजी केशव दामले)ु ृ



924 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

ततारी, सतारीचे बोल, झपझा�, हरपले �ेय, मित�भजंन, गोफण या ु ू ू
काही �यां�या उ�लेखनीय किवता. वड��वथ�, शेली, िकटस ्
यांसार�या इं�जी कव��या किवतांचा �यां�यावर फार मोठा �भाव 
होता. इं�जी का�यातील चौदा ओळ�चा सॉनेट हा का�य�कार 
‘सनीत’ या नावाने �यांनी मराठीत लोकि�य केला. ‘भगं, प�पा�त, ु ृ ु
फलपाख� या �यां�या िनसग�किवता िवशेष �िस� आहेत. ु
आधिनक मराठी किवतेवर केशवसतांचा फार मोठा �भाव आहे. ु ु
बालकवी, गोिवदंा�ज, रद� ाळकर, का�यिवहारी हे कवी �वत:ला 
केशवसतांचे िश�य �हणवन घेत. �यांनी 'ततारी मंडळ' नावाचे एक ु ू ु
मंडळही �थापन केले होते.
३३. कोपड�कर शरदच�ं

'अ�माडी गमंत' हा बालका�यस�ंह. रामक�ण परमहसं, ृ्
�वामी िववेकानंद, सतं गाडगे महाराज यांची मलांसाठी च�र�े ु
�िस�. िशकवण �ाने�रीची हा �थं �कािशत.

ज�म : १ नो�ह�बर १९३२, को�हापर येथे. म�य : २५ ृू ू
स�ट�बर २००४. मंबई�या सर जे. जे. कला महािव�ालयातन ु ू
िच�कला िश�ण. ‘अ�ण कोलटकरची किवता', ‘िभजक� वही', 
'िचरीिमरी' हे किवतास�ंह. आधिनक काळातील महानगरीय ु
जीवनावर किवता लेखन. ‘तरसासारखे �टल', टोळासारखे धणी ू ु
वाळत घालायचे िचमटे, रानडकरासारखी मसडंी मारणारा रिेडओ ु ु
अशा �ितमा �यां�या किवतेत आढळतात. महानगरीय जीवनात 
��येक जण आप�यापरता पहात असतो, बाक��या जगाशी �याला ु ्
काही दणेे -घेणे नसते अशा चौकटब� जीवनावरील �यांची 'त� ता' 
ही किवता �िस� आहे.
३५. कोलते िव�ण िभकाजीु

 ज�म : २२ जन १९०८ नाखले, िज�हा बलढाणा येथे; म�य : ृू ु ू
८ एि�ल १९९८. १९६६ ते १९७२ या काळात नागपर ू
िव�ापीठाचे कलग�. ‘ल�हाळी' का�यस�ंह, ‘सोडिच�ी' हे नाटक, ु ु

३४. कोलटकर अ�ण बाळक�णृ
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३६. को�हटकर �ीपाद क�णृ
ज�म :२९ जन १८७१ नागपर येथे. म�य : १ जन १९३४ ृू ू ू ू

पणे येथे. शालेय िश�ण अकोला येथे, महािव�ालयीन िश�ण पणे ु ु
येथे. बी. ए. (१८९१), एलएल. बी. (१८९७). अकोला व खामगाव 
येथे विकलीचा �यवसाय. कवी, नाटककार, िवनोदी लेखक व 
िनबधंकार. गीतोपायन (१९२४) हा का�यस�ंह. �यातील 
'महारा��गीत' हे िवशेष लोकि�य झाले. अ�प�यो�ारा�या ृ
िवषयावर '�यामसदंर' (१९३५) ही कादबंरी. ‘सदा�याचे पोहे' ु ु
(१९१०) हा िवनोदी लेखस�ंह. यातील सदामा, बडंनाना, ु ू
पांडता�या �ा �यि� तरखेा गाज�या. वीरतनय, मकनायक, ू ू
ग�मंजषा, मितिवकार, �ेमशोधन, वधपरी�ा, सहचा�रणी, ु ु ू
ज�मरह�य, प�रवत�न, िशवपािव�य, �मसाफ�य, मायािववाह ही 
नाटके �िस�. ‘आ�मव�' (१९३५) हे आ�मच�र� �िस�.ृ
३७. कोळगावकर उ�म ध�डू

‘सािह�यसचंार' हा समी�ालेखस�ंह �कािशत. महानभाव ु
सािह�याचे सशंोधक. महानभाव त�व�ान या िवषयावर �थं तसेच ु
लीळाच�र�, पचंोपा�यान इ�यादी महानभाव प�तकांचे सपंादनही ु ु
केले. 

३८. खाडेकर सय�कात रामच�ं ं ंू
ज�म : २ एि�ल १९२६, म�य : १५ जन १९७९. ृ ू ू

को�हापर�या रयत िश�ण स�ंथेत शाह� महािव�ालयात मराठीचे ू
�ा�यापक. ‘सावली' (१९५४), ‘पानफल' (१९७३), हे ू
का�यस�ंह �िस�. ‘छमछम' (१९६२) हा बालका�यस�ंह ू ू
�कािशत. गेय किवता िलिह�या. �यां�या किवतां�या �विनमि�का ु
िनघा�या. ‘या फलां�या गधंकोशी', ‘गोड तझी बासरी �ीहरी' ु ु
इ�यादी गाणी लोकि�य झाली.

ज�म : ३ माच� १९४९, खानदशेातील कोळगाव, िज. 
जळगाव येथील. 'छ�पापाणी' हा पिहला बालगीतांचा स�ंह. 
जगंलझडी, तळपाणी हे इतर का�यस�ंह. नािशक आकाशवाणी 
क� �ाचे सेवािनव� सचंालक.ृ
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३९. खानवलकर रा. बा.
इंिजन �ाय�हर, पोलीस, पो�टमन यां�याब�ल छोटया ्

मलांना िवल�ण कतहल असते. खानवलकर यांनी या ु ु ू
�यि� तरखेांवर आधा�रत किवता िलिह�या.
४०. खेडकर ल�मण

४३. िगरीश (शकर केशव कानटेकर)ं

२०११ साली इय�ा ९ वीत िशकत असताना का�यलेखन. 
‘िचम�यांचा � हास' ही किवता 'सजनपखं' या का�यस�ंहात ृ
समािव�. 

४१. गायकवाड �वीण गोपाळ

 शालेय िश�ण रिहमतपर-फलटण येथे. एम. ए. पय�त िश�ण ू
पणे येथे. प�या�या अिह�यादवेी हाय�कलचे पिहले सप�रट�ड�ट. ु ु ू ु
प�या�या फ�य�सन व सांगली�या िविलं�डन महािव�ालयात ु ु
मराठीचे �ा�यापक. महारा�� शारदा मंिदर व रिविकरण मंडळाचे 
सद�य. ‘बालगीत' (१९२०) हा पिहला का�यस�ंह. वीणाझकंार 
(१९२१), यशो-िगरी (१९२२), ‘कांचनगगंा' (१९३०), ‘फलभार' 
(१९३४), ‘मानसमेघ' (१९४३), ‘च�ंलेखा' (१९५१), 
‘कांचनमेघ' (१९५५), ‘सोनेरी चांदणे (१९६१) हे भावगीत स�ंह 
�कािशत. ‘िनझ�र सगंीत' (१९१६), ‘अभागी कमल' (१९२३), 
‘कला' (१९२६), ‘आबंराई' (१९२८) ही खंडका�ये �िस�. 
‘मराठी नाटयछटा' या िवषयावर �थं. ‘�व�नभमी' हे माधव ् ू
जिलयन यांचे च�र� िलिहले. शालेय मलांसाठी १९३८ ते १९५४ ू ु

िकशोर मािसकातन बालकिवता लेखन. ‘कोणे एके काळी ू
आभाळ होतं खाली' ही क�पकतापण� किवता या स�ंहात समािव� ू
कर�यात आली आहे.

इय�ा ९ वी �या वगा�त िशकत असताना िलिहलेली 'खंत' ही 
किवता '�व�नपखं ' या का�यस�ंहात समािव�. 

ज�म : २८ ऑ�टोबर १८९३ सातारा िज��ातील फ�यापर ू
येथे, म�य : १९७३.ृ ू

४२. गायके जय�ी पढरीनाथं
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इय�ा ६ वी �या वगा�त िशकत असताना िलिहलेली ‘असे 
कसे? असे कसे ?’ ही किवता २०११ साली �िस� झाले�या 
'�व�नपखं ' या का�यस�ंहात समािव� झाली.

४६. गोडबोले परशराम ब�लाळु

ज�म : २९ नो�ह�बर १९०७, म�य �दशेातील मंडला येथे. 
म�य : ७ जन २०००.ृ ू ू

४७. गोपीनाथ (गोपीनाथ गणशे  तळवलकर)

या काळात 'अ�ण वाचनमाला' ही पाठयप�तके सपंािदत केली. ् ु
१९५५ साली ‘मराठी सािह�य १ ते ३’ ही पाठयप�तके सपंािदत ् ु
केली.

 ज�म : १७९९ वाई येथे. म�य : ३ स�ट�बर १८७४ पणे येथे. ृ ुू
िश�ण वाई येथे. मंबई�या नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटीत, पणे ु ु ु
पाठशाळे�या छापखा�यात भाषांतरकाराची नोकरी. १९ �या 
शतकात मराठी पाठयप�तके तयार कर�या�या कामात �यांचा ् ु
सहभाग होता. �यांनी स�ंकतमधील वेणीसहंार, उ�ररामच�र�, ृ
शाकंतल, म�छकिटक, नागानंद व पाव�ती-प�रणय या सहा ु ृ
नाटकांची मराठी भाषांतर ेकेली. मराठयां�या इितहासावर लहान ्
मलांक�रता सोपी किवता (१८६४), बालबोधामत (१८७४), ु ृ
गगंामहा��य हे प��थं व व�दप�ण (१८६०) हे छंदिवषयक प�तक ृ ु
�िस�. �यांनी मराठीतील �ाितिनिधक किवतांचे वेचे सकंिलत 
क�न 'नवनीत' (१८५४) हा का�य�थं िस� केला होता. अनेक 
वष� तो िनरिनरा�या अ�यास�मात किवते�या अ�यासासाठी 
पर�कत कर�यात आला होता.ु ृ

४४. िगरोळकर तो�णी

ज�म : ५ िडस�बर १८९४ म�य : १६ माच� १९६२. ृ ू
प�रि�थतीमळे औपचा�रक िश�ण घेता आले नाही. �वबळावर ु
िश�ण. प�या�या िमशनरी शाळेत िश�क. ‘काहीतरी’ (१९२५) ु
हा का�यस�ंह. छोटेखानी गेय किवता, व�सल रस�धान 
का�यरचना हे िवशेष. �ासािदक बालगीते िवशेष गाजली. 

४५. गोखले हरी सखाराम
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ज�म : १० जलै १९१३ म�य : १२ फे�वारी १९९८. िश�ण ु ृ ू ु
एम. ए. पय�त. �ीितपथावर (१९४७), नीहार (१९५४), �व�नजा 
(१९६२), आकाशवेडी (१९६२), �ावणमेघ (१९८८) हे 
का�यस�ंह �कािशत. ‘चा�या�या झाडा', ‘आईपणाची भीती', 
'ल�मणरषेा' या किवता गाज�या. रायगडावरील एक रा�, नवी 
जाणीव, �व�न या नािटका व वाळवटंातील वाट ही कादबंरी 
�िस�.

‘आ�ही तर जगंलची पाखर'े �ा िवषयावर बालकिवता. झ�ड, ू
गोकण�, तरवड, िनवडंग, बाभळीची फले यािवषयी किवता. ु ु
बाळपणीची खेडयातली मौज हरवली, खेडी ओसाड झाली ्
यािवषयीची खंत किवतेतन �य� त केली आहे.ू

मॅि�कपय�त प�यास व महािव�ालयीन िश�ण मंबई येथे. ु ु
आिथ�क प�रि�थती िबकट अस�याने महािव�ालयीन िश�ण 
अध�वट सोडन खानदशेात जळगाव, पाचोरा येथे िश�काची ू
नोकरी प�करली. 'आनंद' मािसकाचेही सपंादन केले. 
आकाशवाणीवर 'बालो�ान' व 'िशशिवहार' हे काय��म करीत. ु
'मलांचे नाना' �हणन ओळखले जात. �यां�या 'दवा�कर' (१९२९) ु ू ूु
या का�यस�ंहातील 'रायबा', 'बाल जातो दर दशेा, (मात�दय)', ृू
‘रानपाखरा' �ा किवता लोकि�य झा�या. ‘सारसबाग' हा 
बालगीतस�ंह �कािशत. ‘नवयग वाचनमाला' , 'अ�ण ु
वाचनमाला' या पाठयप�तकां�या सपंादनात आचाय� अ�यां�या ् ु
बरोबरीने सहभाग. �ीक�ण, ब�, येश ि��त, महमद पैगबंर आिण ृ ु ू
झरत� यांची च�र�े 'आिशयाचे धम�दीप' या प�तकात समािव�. ृ ु
जोतीबा फले, डॉ. आबेंडकर, नेताजी सभाषच�ं , �वामी ु ु
िववेकानंद, जवाहरलाल नेह�, लालबहादर शा�ी यांचीही च�र�े ू
िलिहली. ‘�ाने�रीतील स�दय�िव�' हा रस�हणा�मक �थं, 
ब�ायन हे खंडका�य िलिहले. सात राजहसं, सशाची ह�शारी हे ु
बालसािह�य �कािशत.
४८. गो� ह ेपाडरग �ावणं ंु

४९. गोळे प�ा िव�णू
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५१. गोिवद (गोिवद �यबक दरकेर)ं ं ं

 ज�म : २६ मे १८८५ गजरातेत नवसारी येथे. म�य : २३ ु ृ ू
जानेवारी १९१९ िवदभा�तील सावनेर येथे. १९०४ म�ये 
मॅि�क�या परी�ेनंतर प�यात फ�य�सन कॉलेजात �वेश घेतला, ु ु
मा� िश�ण अ�या�वर सोडले. िकल��कर नाटक कंपनीत नटांना 
िशकवणार ेमा�तर �हणन नोकरी केली. १९०९ पासन गोिवदंा�ज ू ू
या टोपणनावाने का�यलेखन. ते �वत:ला केशवसतांचे िश�य ु
�हणवन घेत. �यांनी केशवसतां�या �मरणाथ� 'ततारी मंडळ'ही ू ु ु
�थापन केले होते. ‘वा�वैजयतंी' (१९२१) हा �यांचा का�यस�ंह. 
‘�ेमाचे शाहीर' अशी �यांची ओळख. किवतेखेरीज नाटक आिण 
िवनोदी सािह�य िलिहले. राजस�ंयास, एकच �याला, भावबधं न ही 
�यांची गाजलेली नाटके. ‘बाळकराम' या टोपणनावाने �यांनी 
िवनोदी लेखन केले. ‘�रकामपणाची कामिगरी' (१९२१) हे िवनोदी 
लेखनाचे प�तक �िस�.ु

पशप�यांचे भाविव� कथन करणा� या गो��चा 'त�याकाठी, ु
म�याकाठी' कथास�ंह �िस�. मलांसाठी किवताही िलिह�या. ु
िकशोर मािसकातन का�यलेखन. ‘काव�याची मेजवानी' ही ू
किवता िकशोर िदवाळी अकंातन �कािशत झाली. ‘वसा' ू
कथास�ंह, िदवस सोिनयाचे, खसखस आिण खसखस, कहाणी ु ु
गळा�या ढेपेची, िकटिकनगरीत िपटिपट राजा, तडा, सा�ांग ध�प ु
ही प�तके �कािशत.ु

 ज�म : ९ फे�वारी १८७४, म�य : २८ फे�वारी १९२६. ु ृ ू ु
कवी गोिवदं नािशकचे. बालपणीच अपगं�व आ�याने �यांना फारसे 
िश�ण घेता आले नाही. १८९० पासन �यांनी का�यरचनेस �ारभं ू
केला. �वातं�यवीर सावरकरां�या सहवासामळे �यांनी ु
दशेभ� तीपर कवने िलिहली. �वातं�यशाहीर �हणन �यांना ू
ओळखले जाते. ‘सदंर मी होणार', ‘िटळकांची भपाळी' या �यां�या ु ू
गाजले�या किवता.
५२. गोिवदा�ज ( राम गणशे गडकरी)ं

५०. गोवारीकर दीपा गजानन
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५४. घारपर ेिमिलदंु

५६. िचचाळकर अ. र.ं

५७. िचपळूणकर क�णशा�ी हरीृ

 क�णशा��नी १८५२ साली ‘िवचारलहरी’ हे पाि�क आिण ृ
१८६५ साली 'शालाप�क' मािसक स� केले. ‘शालाप�का'तन ु ू
�यांनी मराठी �याकरणावर २५ िनबधं �कािशत केले. ‘अरिेबयन 
नाइटस ' या �थंाचे �यांनी 'अरबी भाषेतील सरस व चम�का�रक ् ु

सतत �� िवचारत रहाणा� या मलां�या िज�ासापत� ु ू
करणा� या खसखशीत किवता िलिह�या. िकशोर मािसकातन या ु ु ू
बालकिवता �कािशत झा�या आहेत.

चालीवर �हणता येतील अशी बालगाणी िलिहणारा कवी. 
बालकव��या 'िहरवे िहरवे गार गालीचे' या किवते�या तालावर 
गाता येणारी 'थंडी'ची किवता या स�ंहात समािव� कर�यात आली 
आहे.

ज�म : १८२४ पणे येथे. म�य : २० मे १८७८ पणे येथे. ु ृ ू ु
वेदशा�सपं�न क�णशा��चे सपंण� िश�ण घरीच झाले. ृ ू
िव�ाथ�दशेतच �यां�या ग�जनांनी �यांना 'बह�पती’ पदवी बहाल ु ृ
केली होती. ‘ि�िटश अमदानीत �थापन झाले�या पणे पाठशाळेत ु
ते वेद, �यायशा�, अलंकारशा� व धम�िव�ा िशकिवत’. पणे ु
कॉलेज �थापन झा�यावर ते अिस�टंट �ोफेसर �हणन ू
अ�यापनाचे काम करीत. १८६५ साली पना �ेिनंग कॉलेजचे ू
पिहले �ाचाय�पद �यांनी भषिवले. ि�िटशांनी मराठीत उ�म ू
प�तके तयार करवन घे�यासाठी �थापन केले�या 'दि�णा �ैज ु ू
किमटी'चे ते से�ेटरी होते. िनबधंकार िव�णशा�ी िचपळणकर ू ू
यांचे वडील.

मलांसाठी व�ब� किवतालेखन. कापसा�या डोलणा� या ु ृ
शेताचे लयब� वण�न करणारी किवता या स�ंहात समािव� 
कर�यात आली आहे.

५५. च�हाण शकर बळवतं ं

५३. घाटे द�ा�य क�डदेव : पहा द�
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६०. चौधरी सोपानदेव

खानदशेातील कविय�ी बिहणाबाई चौधरी यांचे प�. प.ं िव�ण ु ू
िदगबंर पल�कर यां�या नािशक येथील गांधव� महािव�ालयात ु
िश�ण व तेथेच िश�काची नोकरी. १९२० पासन का�यरचना. ू
�तापी �तापिसहं, प�य�ोक महा�मा हे पोवाडे. का�यकेतक� ु

गो�ी' नामक पाच भागात भाषांतर केले. सॉ�ेिटसचा इितहास, 
अथ�शा� प�रभाषा, अनेकिव�ा मलत�व स�ंह, कािलदासा�या ू
'मेघदता'चे भाषांतर इ�यादी �थं �कािशत. ‘प�र�नावली' ू
(१८६५) या स�ंहात �यां�या �फट किवता स�ंिहत झा�या ु
आहेत. ‘अ�यो� ती' हा का�य�कार �यांनी �ढ केला. अ�यतं कमी 
श�दात आ�व�, बाभळ या झाडांिवषयी, ह�रण, वाघ इ�यादी ृ ू
�ा�यांिवषयी�या �यां�या 'अ�यो� ती' �िस� आहेत.

५९. चौधरी सजयं
ज�म : २८ ऑग�ट १९६५. नािशकचे कवी सजंय चौधरी 

यांचा पिहला का�यस�ं ह 'माझ ं इवलं ह�ता�र' हा २००५ साली 
�िस� झाला. �यातील 'आईसाठी काही किवता' िवशेष लोकि�य 
झा�या. फाटत जाणा� या �व�नांना टाके घालणारी आई, बाळाची 
इवली नाचरी बोटं हीच आईची सग�यात मौ�यवान अगंठी, 
पाऊस नसतो कधीही िहदं वा मसलमान अशा किवतांमळे ु ुू
लोकि�य झालेला कवी. 

ज�म : १६ ऑ�टोबर १९०७, जळगाव येथे. म�य : ४ ृ ू
ऑ�टोबर १९८२ जळगाव येथे.

५८. चोखामळेा
ज�म : १३३८. पढंरपरजवळ�या म�गळवेढे गावचे रिहवासी. ू

चोखामेळाचे सपंण� कटंब पढं रपर�या िवठोबाचे भ� त होते. प�नी ू ु ु ू
सोयराबाई, बहीण िनम�ळाबाई, भाऊ बकंा, मलगा कम�मेळा या ु
सवा�नी अभगंरचना केली. �या काळ�या अ�प�यतेमळे �यांना ृ ु
पढंरपर�या मंिदरात जाऊन िवठोबाचे दश�न घेता येते न�हते, याची ू
खंत चोखामेळां�या ‘ऊस ड�गा परी रस नो�हे ड�गा, काय 
भललासी वरलीया रगंा' या अभगंातन �य� त झाली आहे. ु ू
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अिखल भारतीय बालकमार सािह�य समेंलना�या अ�य�. ु
छम छम गाणी, जा बाई जा, िडंग िडंग िडयॉगं, लपाछपी, िहरक�या, ु ु
खडीसाखरचेा वेल हे बालका�यस�ंह. परदशेात पोपट, हरणाईती 
सशंोधक या कथा, िनम�ळ कहा�या हे पारपं�रक कहा�यांचे 
पनवा�चन, िभरिभर या स�ंकारकथा व पाचची दीपमाळ ही ु ू
बालकादबंरी �कािशत.

(१९३२) 'अनपमा' (१९४९) हा का�यस�ंह �कािशत. ु
‘सोपानदवेी' (१९६२) हा सोपानदवे चौधरी यां�या सम� 
किवतांचा स�ंह �कािशत.

‘शर जवान', या बालकांचे भाविव� उलगडणा� या िकशोर ू
कादबं� या िलिह�या. मलांना भारतभमीचा प�रचय क�न दणेार ेु ू
'भारत माझा दशे आहे' हे सबोध प�रचयपर प�तक िलिहले. 'तमचा ु ु ु
खेळ होतो' व ‘केतक�ची फले' हा ितस� या जगतातील बालकां�या ु
किवतांचा स�ंह �कािशत. लोकसमहा�या भाषा, लकबी, िनसग�, ु
�ाणी, प�ी, क�टकां�या जग�याचे िनयम यांचे दश�न �यां�या 
बालसािह�यातन होते. पराभत धम�, सभं आिण पीळ, सगं�छ�वम , ्ू ू ु
मावळतीची उ�हे या कादबं� या व 'होरपळ' हे आ�मकथन 
�कािशत.

६२. जाधव ल. िस.

६१. जहािगरदार िवजया

६३. ज�धळे महावीर रामच�ं
ज�म : ४ माच� १९४८. बाल सािह�यकार, लेखक, प�कार व 

सपंादक. एक पाय त�यात, पावसाचे पाय, िचमणी िचमणी खोपा द े
हे बालगीत स�ंह. तसेच खंडया आिण कावळा, साळंक�ची ् ु
सावली, िशवाची वाडी, आणखी एक िबरबल, आसव ंगाळणारी 
कसव,ं मंग�यां�या बेटावर, न सपंणार ंगाव, सातच ंपीठ इ�यादी ु ू
बालसािह�य �कािशत. िशवाय वारी, अभगं आिण अनंग, िहरवे 
ढग, िहर�या डहा�या आिण करवदंी आभाळ, काळा च�ं, 
सम�ातले आकाश, िकरणपाणी, �व�न�ांतीचा �दशे, तोल, ु
लौिकक, ि�कालस�ंया इ�यादी प�तके �िस�.ु
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६५. िटळक ल�मीबाई
ज�म : १८७३, म�य : ३ फे�वारी १९३६. ल�नापव�चे नाव ृ ुू ू

मनताई गोखले. र.े नारायण वामन िटळक यां�याशी १८७९ साली ु
वया�या सहा�या वष� ल�न. 'कर�ंयातला मोदक' ही लोकि�य 
किवता. ‘भरली घागर' हा का�यस�ंह, ‘�मितिच�े' हे आ�मच�र�, ृ
ि��तायन चे ६१ अ�याय िलिहले.

ज�म : ६ िडस�बर १८६१ करजगाव, िज. र�नािगरी येथे. म�य ृ ू
: ९ मे १९१९ मंबई येथे. र.े नारायण वामन िटळक हे 'फलामलांचे ु ु ु
कवी' �हणन ओळखले जातात. क�याणला चौथीपय�त िशकले, ू
�यानंतर नािशक येथे येऊन काही िशकले व १८८० साली शाळा 
सोडली. मा� नंतर गणेशशा�ी लेले यां�याकडन स�ंकत िशकले, ृू
इं�जी आिण मराठी सािह�याचे भरपर वाचन केले. १८७९ साली ू
�यांनी ल�मीबाईशंी िववाह केला. १९०० साली �यांनी ि��ती 
धम� �वीकारला. ि��ती धमा��यासात�या काया�मळे �यांना ु
'र�ेहरडं' पदवीने सबंोधले जाऊ लागले. 

िकशोराव�था ओलांड�यापव�च िटळकांनी का�यलेखन स� ू ु
केले होते. �यांची किवता छंदोब� असायची. ओवी, अभगं, िदडंी, 
साक� अशा छंदात �यांनी का�यरचना के�या. ‘बालबोधमेवा' या 
मलांसाठी चालिवले�या मािसकासाठी �यांनी मह�वाचे योगदान ु
िदले. �वत: ‘का�यकसमांजली' व 'ऋषी' ही मािसके चालिवली. ु ु
‘िटळकांची किवता' (१९१४) हा �यांचा का�यस�ंह �कािशत 
झाला आहे. ‘घडयाळ काय �हणते?’, ‘मलांस यो�य ब�ीस' अशा ् ु
बोधपर किवता �यांनी िलिह�या. तसेच 'पाखरा येशील का परतन', ू
‘मा�या ज�मभमीचे नाव' यासार�या भावकिवता िलिह�या. ू
‘वनवासी फल', ‘बापाचे अ�’ यासारखी खंडका�ये िलिहली. ू ू
'ि��तायन' नावाचे ओवी छंदातील येश ि��ताचे च�र� िलिहले. ू
'अभगं ाजली' आिण 'भजनस�ंह' अशी भि� तपर का�याचीही रचना 
केली.

६४. िटळक नारायण वामन



934 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

६८. ठोकळ गजानन ल�मण

ज�म : ५ एि�ल १८९०, धापेवाडा, नागपर येथे ज�म. म�य : ृू ू
१६ फे�वारी १९६४. ‘आनंदकंद ऐसा, हा िहदं दशे माझा' हे ु
दशेभ� तीपर गीत लोकि�य. आनंदगीत भाग १ ते ४ हे का�यस�ंह; 
सगंीत मथरा, सगंीत मधरमीलन ही नाटके �िस�.ु ु
६७. टोळ द�ा �ी.

ज�म : २१ िडस�बर १९३५.िश�ण : बी. ए. बी. कॉम. पणे ु
महापािलकेचे ऑिडटर �हणन सेवािनव�. बालसािह�याची ७५ ृू
प�तके �िस�. �यापैक� जाद सपंली, गोडया पा�याचे बेट या ्ु ू
कादबं�रका; लोकांचा राजा शाह� महाराज, महारा��ाचा महाप�ष ु
म. फले ही च�र�े, शाळा नसलेला गाव ही एकांिकका �कािशत. ु
यािशवाय का�यलेखन. १९९८ �या अहमदनगर येथे झाले�या 
बालकमार सािह�य स�मेलनाचे अ�य�पद भषिवले.ु ू

७०. ढेर ेअ�णा

िकशोर मािसकातन का�यलेखन. बेडक शाळेत गेला तर काय ू ू
याची गमंतजमंतपर किवता या स�ंहात समािव� कर�यात आली 
आहे.

ज�म : १९५७ पणे येथे. िश�ण प�यास. मराठी िवषयात ु ु
पीएच. डी. पदवी सपंािदत केली. पण� वेळ लेखनाचा �यवसाय. ू
काळोख आिण पाणी, क�णिकनारा, शा�ताची िशदोरी, किवते�या ृ
वाटेवर, न�या ज�या�या काठावरती, उव�शी, मै�ेयी हे का�यस�ंह ु
�कािशत. ‘सदंर जग हे' हा बालका�य स�ंह. �ाम�याने �ाणी, ु ु

ज�म : २६ मे १९०९ म�य : २ जलै१९८४. बी. ए. बी. टी. ृ ुू
पय�त िश�ण. प�यात लेखनवाचन भांडार हे प�तकांचे दकान स� ु ु ुु
केले. मीठभाकर (१९३८) आिण सगी (१९३३) हे �ामीण ् ु
जीवनावरील जानपद गीतांचे स�ंह �िस�. गावगडं, ट�भा, िठणगी ु
इ. कादबं� या; कड साखर, क�दण, पिहले चबंन, सगधं, ू ु ु
ि�ितजा�या पलीकडे इ�यादी कथास�ंह �कािशत.
६९. डहाणकर �मतीू ृ

६६. टेकाडे आनदराव क�णाजीं ृ



अ�रबालवाङ मय । िझ�मड किवतांची । 935्

भाजे, ता. मावळ. िज. पणे येथील शालेय िव�ािथ�नी. ु
‘अि�नी' या का�यस�ंहात किवता समािव�.

७४. ताबे भा�कर रामच�ं ं

प�ी, झाडं, ड�गर या िनसग�घटकांवर बाल किवता िलिह�या. 
मलांनी िनसग�च�ाचा भाग �हणन जगाव ं असा सदंशे दणेारी ु ू
किवता. अ�णा ढेर ेयांनी कथा व लिलतलेखही िलिहले आहेत. 
‘लोकस�ंकतीची �पे' हा स�ंकती-अ�यासावरचा �थं �कािशत.ृ ृ

मलांसाठी किवतालेखन. ‘असे कसे’ या किवतेचा इय�ा ु
दसरी�या पाठयप�तकात समावेश. ् ुु

७२. तळपदे निलनी

७३. ताबे ना. द.ं

७१. तरमडे शािलनीु

मलांसाठी किवता िलिहणार ेआठवणीतले जने कवी. ‘गरगर ु ु
िफर ेिवमान' ही गाजलेली किवता.

 ज�म : २७ ऑ�टोबर १८७३ म�य �दशेातील मंगावली ु
येथे. , म�य : ७ िडस�बर १९४१ �वा�हेर येथे. झाशी व दवेास येथे ृ ू
िश�ण. अलाहाबाद िव�ापीठातन मॅि�कची परी�ा �थम �ेणीत ू
उ�ीण� झा�यानंतर आिथ�क प�रि�थती िबकट अस�याने पढचे ु
िश�ण घेता आले नाही. म�य �दशेात दवेास स�ंथान�या 
यवराजाचे िश�क �हणन काम केले. �यानंतर राज�थानात ु ू
�तापगड येथे पोलीस सप�रटं�ड�ट, �यायाधीश, िश�णखा�याचे ु
रिज��ार अशा पदांवर काम केले. १९३७ साली ते �वा�हेर 
स�ंथानचे 'राजकवी' झाले. �यांनी �ाम�याने गेय किवता िलिहली. ु
�यांना सगंीताचे उ�म �ान होते, �यामळे कोण�या किवता ु
कोण�या रागात वा चालीवर �हणा�यात यांचे िनदश� ही ते 
किवतेसोबत िलह�न ठेवीत. �यांची भावगीते, नाटयगीते लोकि�य ्
झाली आहेत. परमे�रावर �यांची ��ा होती, �यां�या किवतेतनही ू
ती �कट झाली आहे. ‘�ेम' हा जीवनाचा मलमं� अस�याचे ते ू
मानीत. �यामळे �यांनी अनेक �ेमकिवताही िलिह�या. ु
आय�या�या उ�रपवा�त �यांनी म�यिवषयी िचतंन करणा� या ु ृ ू
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७५. ितवारी दगा��साद आ�मारामु

किवता िलिह�या. ‘जन पळभर �हणतील हाय हाय; मी जाता 
राहील काय� काय?’ ही �यांची गाजलेली किवता. तांबे यांची 
बालगीते वैिश�यपण� आहेत. �वभावातील अनेक र�यछटा ् ू
दश�िवणारी बालगीते �यांनी िलिहली.

ज�म : १६ स�ट�बर १८८७ म�य : २१ ऑ�टोबर १९३९.ृ ू
कवी दगा��साद यांचे घराणे उ�र�दशेातले, पण वा�त�य ु

खानदशेात होते. दशेभ� तीपर गीतरचना केली. का�यकसमांजली ु ु
(१९१६), का�यर�नमाला (१९२०) हे का�य�थं, मराठयांची ्
स�ंामगीते (१९२०),मनोहरलीला (१९२०), झाशीची 
स�ंामदवेता (१९२५) , महाराणा �तापिसहं (१९२६), मा�यांची 
यमना (१९२६), नंिदनी (१९३०), मराठी िशवराजभषण ु ू
(१९३१) ही ऐितहािसक कथाका�ये �िस�. का�यतषार ु
(१९२३) हा रा��ीय गीतांचा स�ंह. चडंीशतक (१९२७) हे 
दीघ�का�य.

ज�म : २९ एि�ल १९०९, यावली, िज. अमरावती येथे. म�य ृ ू
: १० नो�ह�बर १९६८.

ितसरीपय�त िश�ण. ग� आकडोजी महाराज यांनी तकडोजी ु ु
महाराज असे नाव ठेवले. सतं तकडोजी महाराजां�या घरा�याचे ु
दवैत िव�ल. अधं��ािनम�लन, अ�प�यतािनवारण, ृू
दशेभ� तीजागरण, अिहसंा व आ�मसयंमनाचे धडे दणेारी 
का�यरचना. गावोगावी ग�दवे सेवा मंडळे �थापन केली. ु
�ाम�व�छतेचे अिभयान चालिवले. �यामळे �यांना 'रा��सतं' या ु
उपाधीने गौरिव�यात आले. अनभवसागर भजनावली (१९४२), ु
सेवा�वधम� (१९४७), रा��ीय भजनावली (१९४८) इ�यादी 
प�तके �कािशत. �यांचा '�ामगीता' (१९५४) हा अ�ानी जनतेचे ु
लोकिश�ण करणारा का�य�थं लोकि�य आहे.

७६. तकडोजी महाराज (मािणक बडोजी ठाकर)ंु ू

७७. तकाराम (सत)ंु
सतं तकाराम यांचा ज�म १६०८, दहे� येथे. म�य : १७ माच� ु ृ ू
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ज�म : १४ जानेवारी १९७९, जालना येथे. शालेय िश�ण 
'जवाहर नवोदय िव�ालय' परतर (िज�हा जालना) येथे झाले. ू
�यांचे महािव�ालयीन िश�ण दवेिगरी महािव�ालय, औरगंाबाद 
येथे झाले. नांदडे येथील �वामी रामानंद तीथ� मराठवाडा 
िव�ापीठात मराठीचे �ा�यापक. शालेय िव�ाथ� असतानाच 
लेखनास �ारभं. छोटया मलांसाठी �िस� सािह�यकत�चे ् ृु
अनवाद, ‘गाव आिण शहरा�या मधोमध' हा किवतास�ंह ु
�कािशत. खिजना आनंद कथांचा (बोधकथांचा स�ंह) ,जपानह�न 
आणले�या छोटयां�या मोठया गो�ी (नऊ जपानी कथांचे ् ्
अनवाद) ,जाद�या िबया ( मळ कथा - िम�समासा ॲनो), जॉन ु ू ुू
ॲपलसीडची गो� ( मळ कथालेखक - अिलक�) , फिड�नांडची गो� ू
( मळ कथालेखक - मनरो िलफ) ,बसराची �थंपाल (मळ कथा - ू ु ू
जेिनट िवटंर), लेक�स प� (चाल� चॅ�लीन यांचे िजरा�डीन यांना 
प�) , सजनपखं (शालेय मलां�या किवतांचा सपंािदत का�यस�ंह, ृ ु
�वाती काटे यां�या सहकाया�ने) �कािशत.
७९. द� (द�ा�य क�डो घाटे)

ज�म : २७ जन १८७५ अहमदनगर येथे. म�य : १८९९ ृू ू
बडोद ेयेथे. शालेय िश�ण अहमदनगर�या िमशन हाय�कलम�ये, ू
महािव�ालयीन िश�ण मंबई व इंदर येथे. कलक�ा िव�ापीठातन ु ूू
बी. ए. पदवी. प�यात नतन मराठी िव�ालयात िश�काची नोकरी. ु ू
बालबोधमेवा, का�यर�नावली इ�यादी िनयतकािलकातन एकण ू ू

७८. तौर प�वीराज भा�कररावृ

१६५०. पढंरी�या िवठोबाचे भ� त. वारकरी स�ंदायाचा 
�ानदवेांनी पाया रचला आिण तकोबारायांनी �याचा कळसा�याय ु
िलिहला . दहे��या ड�गरावर आ�याि�मक साधना. तकोबारायांची ु
‘अभगंगाथा’ �िस�. ‘ह�तत', 'हमामा’, 'िवटीदांड', ‘च�डफळी' अशी ू ू ू ू
��डागीते िलिहली. 'व�व�ली आ�हा सोयरी वनचर'े यासारखे ृ
स�ी व पया�वरण सवंध�नाचे अभगं  िलिहले. कम�ठ लोकांनी �यां�या ृ
अभगं ा�या गाथा इं�ायणीत बडव�या; पण तकोबां�या भ� तीमळे ु ु ु
�या त�न आ�या अशी आ�याियका आहे.
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५१ किवता �िस�. �यां�या म�यनंतर १९२२ साली �यांचे प� ृ ुू
�िस� सािहि�यक िव. द. घाटे यांनी 'द�ांची किवता' हा 
का�यस�ंह �िस� केला. द�ांनी �ाम�याने िनसग�किवता व ु
रा��ीय किवता िलिह�या. द� हे गायन-वादन कलेत िनपण होते; ु
�यामळे �यां�या किवता गेय आहेत. क�ण व व�सल रसाने य� त ु ु
भावगभ� किवता हा �यां�या किवतांचा िवशेष आहे. �यां�या 
बालकिवतेतही व�सलभाव असतो.
८०. दाडेकर रणें ू

नांदडे येथे एम. ए. पय�त िश�ण. र�नािगरी िज��ातील 
लोकमा�य िटळकांचे ज�मगाव िचखलगाव, दापोली येथे शाळा 
चालिवली असन शै�िणक �योग करतात. ‘नको पाटी, नको ू
प�तक', ‘िन�या आभाळवाटांनी', ‘थ�याने उडणार े प�ी', ु
‘आपणही असे पखं पस�न वा� यावर �वार �हावे' इ�यादी किवता 
�िस�. "�ेन टॉिनक" मािसकातन सदरलेखन. अ अ अ�यासाचा, ू
आता शाळेत जायच,ं खेळातन भाषािवकास, मलं घडवताना, ू ु
कणव, िशकव या आनंद,े �जवा, डॉ. कलाम यांची दशस�ी, ८०० ू ू ू
शालेय �क�प, मी शाळा बोल�ये (कथा) इ�यादी प�तके ु
�कािशत.

सोलापर िज��ातील ट�भण� येथे बालपण. अहमदनगर येथे ू ु
रिहवास. पदवीपय�त िश�ण. �वतः शेती करतात. खेडयात�या ्
बदल�या जीवनसदंभा�चा वेध घेणा� या, धरणीमातेशी सवंाद 
साधणा� या किवतांचे लेखन. ‘केळी�या गा�यात दाटली कमळ 
बाई’ यासार�या गाजले�या किवता. ‘सीझर कर �हणतेय माती’, 
‘धग असतेच आसपास’ हे का�यस�ंह �कािशत. महारा�� 
फाउंडेशनचा लिलत �थं पर�कार �ा�. ु
८२. धाडे तकारामं ु

रानकवी. अहमदनगर िज��ातील बागडीची माची या 
आिदवासी पाडयावर रिहवास. आिदवासी ठाकर जमाती�या ्

८१. दधाळ क�पना जािलदर ंु
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भाषेत किवता लेखन. रानात�या माणसाच ं रोजच ं जगण ं हा 
किवतेचा िवषय. ‘वळीव' हा का�यस�ंह �िस�.
८३. नादापरकर नारायण गोिवदं ंू

नागपर िव�ापीठात मराठीचे �ा�यापक. उ�मेष आिण उ�ेक, ू
चवथीचा चांद, िपचलेला पावा (भावगीते), कसम करडंक, कबीर ु ु
वचनावली, उघडी नयन, सचंय, आधिनक किवतेचे �णेते इ. ु
प�तके �िस�.ु

मलांसाठी का�यलेखन. ‘च�ं आिण ढग’ ही किवता िवशेष ु
�िस�. 

 ज�म : १४ स�ट�बर १९०१ मराठवाडयात. म�य : ९ जन ् ृ ू ू
१९५९. अिलगड िव�ापीठातन स�ंकतम�ये एम. ए. पदवी. ृू
है�ाबाद�या उ�मािनया िव�ापीठात �ा�यापक. ‘म� तमयरांची ु ु
भारते' हा �बधं. ‘वाि�वलास'(१९२८) हा का�यस�ंह. 
मायबोलीचा इितहास िलिहला. मराठीचा मोहोर (१९५६), 
माहेरची मराठी (१९५३), मराठीची माया (१९५८) हे �ीगीतांचे 
स�ंह सपंािदत केले. ‘माझी मराठी' हा �यांचा का�यस�ंह �यां�या 
म�यनंतर �िस�.ृ ू

८५. िनक�ब क�ण बळवत ंु ृ

८६. पिडत भवानीशकर �ीधरं ं

 आनंदवन, मधराणी, मो�याचा कंठा, काल�या गो�ी इ�यादी ु
बालसािह�य �िस�. 

८४. नारखेडे के.

८७. पराजपे शारदाबाईं

ज�म : ९ ऑग�ट १९२० म�य : ३० जन १९९९.ृ ू ू
 �ाथिमक व महािव�ालयीन िश�ण नािशक येथे. म�बई ु

िव�ापीठातन एम. ए. पदवी. धारवाद, बेळगाव येथे मराठीचे ू
�ा�यापक. १९३४ पासन का�यलेखनाला स�वात. उ��वला ू ु
(१९४५), उिम�ला (१९५४), अनबधं  (१९६५), अ� (१९७५), ु
पखं प�लवी (१९८९) हे का�यस�ंह; ‘सायसाखर' (१९५४) हा 
बालगीतस�ंह, ‘मगावत� ' (१९७०) हे खंडका�य �िस�. पारख ृ
(१९७३) हा समी�ा�थं �कािशत. 
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धनगर समाजात ज�मले�या या कवीने एम. ए. पय�त िश�ण 
घेतले. म�य : १९ जन २००५. बलढा�याचे �थंपाल नर��  ृ ुू ू
लांजेवार यांनी पाचपोळ यां�या िनधनो�र 'स. गो. पाचपोळ यांची 
किवता' या नावाने �यांचा का�यस�ंह �कािशत केला.

िव�ालयीन व महािव�ालयीन िश�ण पणे येथे. ु
खानदशेातील जळगाव, धळे, बोड� येथील �ेिनंग कॉलेजचे ु
�ाचाय�. िश�णािधकारी �हणनही काम. ‘बालशारदा' हे �यांचे ू
पिहले प�तक. , पाखरांची शाळा (१९६०) हा बालगीत स�ंह, ु
रानजाई (१९३४), िलंबो�या (१९६१), ग�तवा�यांची गीते 
(१९९६) हे का�यस�ंह. मधचे िम� आिण मला पखं असते तर ु
(१९६४), मजेदार बालगो�ी (१९६२) हे बालकथास�ंह 
�कािशत.

८८. पवार कमला

ज�म : १९ ऑग�ट १९०६ ज�नर ताल�यातील िपपंळवाडी ु ु
येथे. म�य : १ जलै १९८९.ृ ुू

९०. पाटील गणशे हरी

‘िभगं िभगं िभगंरी, ितच ंनाव िझगंरी' यासार�या नादमधर ू
��डाकिवतांचे लेखन. ‘िकशोर' मािसकाने सपंािदत केले�या 
'गमंतगाणी' स�ंहात समािव�.
८९. पाचपोळ स. ग.

ज�म : १५ िडस�बर १९३० मंबई येथे. एम. ए. बी. एड. पय�त ु
िश�ण मंबईत. जे. जे. �कल ऑफ आट�स मधन आट�स  मा�टर ही ् ्ु ू ू
पदवी. गोरगेाव�या शाळेत िशि�का. ‘जमनाके तीर' (१९६८), ु
‘वगळी' (१९७७). ‘वड' (१९७९), ‘बासरी' (१९८१), ‘करपलेली 
पालवी' (१९८५), ‘वशंाचा िदवा' (१९८६),’सोबत' (१९९४) 
इ�यादी २७ कथास�ंह �कािशत. िपयानो आिण इतर एकांिकका 
(१९७४) आिण महाभारत (१९८७) हे एकांिकका स�ंह �िस�.

९१. पाटील वसधा प�ाकरु

ज�म : १४ स�ट�बर १९५० जळगाव जामोद ताल�यातील ु
टाकळी पारसकार या छोटया गावात.्
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९४. पाडगावकर मगशें
ज�म : १० माच� १९२९ व�गला� येथे.ु

ज�म : १९ ऑग�ट १९०५. म�य : २७ जानेवारी १९८९. ृ ू
प�या�या वािडया महािव�ालयात �ा�यापक. ‘आशागीत' ु
(१९२३) हा �फटका�य स�ंह; �वासी (१९३५), मानवता ु
(१९३९), ओढणी (१९३९) ही तीन खंडका�ये �िस�. नकोत 
�या गो�ी (१९३४) हा लघिनबधं स�ंह व 'आशेचे िकरण' ु
(१९४९) ही कादबंरी �िस�. ‘खबरदार जर टाच मा�न जाल पढे' ु
हे बाल िशवाज��या �यि� तरखेेवरील नाटयगीत �िस�.्

९२. पाठक िकशोर �यबकं
ज�म : २२ ऑ�टोबर १९५२ धळे िज��ातील िपपंळनेर ु

येथे. नािशक�या पेठे िव�ालयात शालेय िश�ण, प�या�या ु
अिभयांि�क� महािव�ालयातन बी. ई. पदवी. नािशक�या मेरी ू
स�ंथेत अिभय�ंयाची नोकरी. ‘पालव' (१९७९), िन�पण 
(१९९८), आभाळाचा अन�वार (१९९८) हे का�यस�ंह �िस�. ु
पा�यातला िदवा हा लिलतस�ंह व '�रगं �रगं �रगंण' हा का�यस�ंह 
�कािशत.
९३. पाठक वामन भाग�व

मराठी व स�ंकत िवषय घेऊन एम. ए. १९५३ ते १९५५ ृ
साधना सा�ािहकात सहसपंादकाचे काम. मंबई आकाशवाणीवर ु
काय��म िनमा�ता �हणन काम. अमे�रके�या 'यनायटेड �टेटस  ्ू ु
इ�फम�शन सि�ह�स' क� �ात मराठी िवभागाचे �मख सपंादक. ु
धारान�य (१९५०), िज�सी (१९५२), छोरी (१९५४), उ�सव ृ
(१९६२), िवदषक (१९६६), सलाम (१९७८), गझल ू
(१९८३), भटके प�ी (१९८४), बोलगाणी (१९९०) हे 
का�यस�ंह �कािशत. भोलानाथ, बबलगम, चांदोमामा, 
अफाटराव, फलपाख� िनळं िनळं हे �यांचे �िस� बालगीत स�ंह. ु
वा�िटका हा िवनोदी किवतांचा स�ंह �कािशत.
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ज�म : १८३२ मेणवली येथे . म�य : १८७३ृ ू
९५. पाळदे भा�कर दामोदरं

९८. फडणीस शकतलांु

९७. परािणक �. अ.ु

�ाथिमक व मा�यिमक िश�ण ठाणे येथे. मंबईस एलिफ��टन ु
हाय�कलम�ये िश�काची नोकरी. �यानंतर र�ेवेत व �यायालयात ू
नोकरी. िव�ाखा�यात भाषांतरक�या�चे काम. �ाथ�ना समाजात 
�यांनी िलिहलेली गीते �हटली जात. ‘र�नमाला' हा गीत स�ंह, 
गीतासधा हा गीतेवरील सम�ोक� किवतेचा स�ंह �िस�. ु
‘िव�मोव�शीय' नाटकाचे भाषांतर केले.
९६. परािणक आ. �ा.ु

बालपणी�या आठवणी किवताब� के�या. पतंग उडिव�याची 
मौज िटपणारी किवता या प�तकात स�ंिहत केली आहे. ु

धळे येथील रिहवासी. �यवसाय िश�काचा. लहान मलांना ु ु
कोणते िवषय आवडतात आिण कोण�या शैलीत ते मांडायला हवेत 
याची उ�म जाण असणार ेकवी. िनसग� व दशेभ� तीपर किवता 
िलिह�या. ‘मामा पळाले धम' हा बडबडगीतांचा स�ंह. मौज ू
आगळी ज�ेची (१९९२), जगंली लहरी अजब राजा (१९९३), 
सजलाम सफलाम (१९९७), �णामवीरा (१९९९) गधंमयी ु ु
(२००२), अ�रवैभव (२००५), ह�ीचा ब�डबाजा (२००८), 
प�यांची शाळा (२००८) इ�यादी का�यस�ंह �कािशत. सादको 
(१९८०), चतर राजकमारी (१९८१), चतर कंभार (१९८८), ु ु ु ु
जादची च�क� (१९८९), नऊ आळशी एक उ�साही (१९८९) ू
भीम परा�म (१९९६) या बालकथा �िस�. 

छोटया िशशगटासाठी व मोठया िकशोरगटासाठी ् ्ु
का�यलेखन. ‘सांग ना ग आई' �ा का�यस�ंहात मलां�या मनातील ु
�ािणजगतातील कतहल जागिवणा� या किवता िलिह�या आहेत. ु ू
‘बदकाचा �ॉक', ‘पखं फटले च�डला’ अशी बोलक� शीष�के ु ू
असले�या किवता मलांना गतंवन ठेवतात. मलांसाठी 'धैय�वती' ु ु ू ु
नावाची शौय�कथाही �यांनी िलिहली आहे.
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व�छंदा�मक गेय बालकिवता िलिह�या. ‘पो�टमन' ही ृ
दनैंिदन जीवनात मलांना कतहल वाटणारी �यि� तरखेा. कवीने ु ु ू
वसतंितलका, िदडंी, मािलनी, भजगं�यात या सबोध व�ांम�ये ु ु ृ
पो�टमनची का�या�म �यि� तरखेा रखेाटली आहे.

१०१. फले (महा�मा) जोतीराव गोिवदरावंु

१००. फादर �टीफ�स

नािशक येथील ि��ती धम�पदशेक सी. पी. फेरार यां�या 
प�नी. अहमदनगर�या अमे�रकन िमशन मल��या शाळेतील ु
िशि�का. म. फले यांनी िमसेस फेरार यां�या शै�िणक काया�ने ु
�भािवत झाले होते. ‘चम�का�रक गो�ी' (१९३५), ‘बालबोध गो�ी' ्
(१८३८), ‘या�ेक�चा व�ांत (१८३८) हे कथास�ंह �कािशत. ृ
�यांनी मलांसाठी का�यलेखनही केले. ‘कटंब�वणनीती' (१८३५) ु ु ु
हा क�टंिबक आचार कसे ठेवावेत यािवषयीचा �थं �िस�.ु

९९. फफे रा. िव.

ज�म : १५४९, म�य : १६१९. पोत�गीज गो�यातील ृ ुू
सािहि�यक. 'ि��तपराण' हा गाजलेला �थं. 'जैसी हरळामाजी ु
र�निकळा,क� र�नामाजी िहरा िनळा, तैसी भाषांमाजी चोखळा 
भाषा मराठी' या मराठी�या वैभवाचे गीत �िस�.

ज�म : १८२७, म�य : २८ नो�ह�बर १८९०. थोर ृ ू
समाजसधारक महा�मा फले यांनी अ�प�यांसाठी व मल�साठी ु ु ृ ु
प�यात शाळा काढ�या, प�नी सािव�ीबाईस िशकवन िशि�का ु ू
बनिवले. इं�लंड�या राणीसमोर शेतक� यां�या दःि�थतीचे गा� हाणे ु
मांडले. शेतक� यां�या मलांना तं�िश�ण �ावे, अशी इं�जांनी ु
नेमले�या हटंर किमशनकडे मागणी केली. स�यशोधक समाजाची 
�थापना क�न सामािजक सधारणेची चळवळ चालवली. ु
‘शेतक� याचा आसड', ‘गलामिगरी', ‘�ा�णांचे कसब' ही प�तके, ू ु ु
‘ततीय र�न' नाटक (१८५५), छ�पती िशवाजी महाराजांवरचा ृ
पोवाडा (१८६९) िलिहला. मराठीतील 'अभगं ा"�या धत�वर 
'अखंड' या नावा�या का�य�कारात किवता िलिह�या. 
१०२. फेरार (िमससे)
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१०३. बापट वसत (िव�नाथ वामन बापट)ं
ज�म : २५ जलै १९२२ क� हाड येथे म�य : १७ स�ट�बर ु ृ ू

२००२. प�या�या नतन मराठी िव�ालयात व सर परशरामभाऊ ु ू ु
िव�ालयात िश�ण. बालपणापासन छंदोब� किवता लेखन. ू
१९४२ �या चले जाव आदंोलनात सहभाग. �वातं�यलढयात ्
कारावास. साने ग�जी, ना. ग. गोर े यां�या बरोबरीने ु
रा��सेवादलात काम व सेवा दला�या कलापथकासाठी पोवाडे, 
�फित�गीते व कवने िलिहली. चगंामंगा (१९८३), अबडक तबडक ू
(१९८५), आ�ही (१९८५), हे बालगीतस�ंह �कािशत. 
बालगोिवदं (१९६५) हे बालनाटय �कािशत. िबजली (१९५२), ्
सेत (१९५७), अकरावी िदशा (१९६२), सक�ना (१९७२), िशगं ू
फंकले रणी (१९८२), शर मदा�चा पोवाडा (१९८८), मेघ�दय ु ू
(१९८८), तेजसी (१९९१), राजसी (१९९१), रिसया (१९९३) 
हे का�यस�ंह �िस�. बारा गावच ंपाणी हे �वासवण�न �कािशत. 
१९९९ �या मंबई�या अिखल भारतीय मराठी सािह�य समेंलनाचे ु
अ�य�पद भषिवले होते.ू
१०४. बालकवी (�यबक बापजी ठ�बर)ें ू

ज�म : १३ ऑग�ट १८९० खानदशेातील धरणगाव येथे, 
म�य : ५ मे १९१८ खानदशेातील भादली येथे र�ेवेखाली ृ ू
अपघाती म�य. इं�जी पाचवीपय�त िश�ण, पढे नािशकला स�ंकत ृ ु ृू
व बडो�ाला इं�जीचे अ�ययन. िश�णासाठी ते अहमदनगरला 
गेले. तेथे कवी र.े ना. वा. िटळक आिण '�मितिच�े'कार ल�मीबाई ृ
िटळक यांचा �ेमळ सहवास लाभला. बालकव��या 
�यि� तम�वा�या जडणघडणीवर िटळक कटंबीयांचा मोठा �भाव ु ु
होता. १९१४ साली प�या�या िमशन �कलम�ये िश�काची ु ू
नोकरी. बालपणापासनच किवतालेखन. बालमकंद (१९०३) ही ू ु ु
�यांची पिहली किवता. १९०७ साली जळगाव�या किवसमेंलनात 
�यांनी किवता वाचली. �याने �भािवत होऊन समेंलना�य� कन�ल 
डॉ. का�होबा रणछोडदास क�ित�कर यांनी �यांचा ‘बालकवी’ ही 
पदवी दऊेन गौरव केला. ते�हापासन ते ‘बालकवी’ या नावानेच ू
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�ौढांना आपले बालपण आठवावे अशा बालमना�या किवता 
िलिह�या. काठीचा घोडा करणा� या लहान मलाची किवता िवशेष ु्
लोकि�य.

ओळखले जाऊ लागले. १९११ साली प�याला आ�यावर ु
बालकव�ची राम गणेश गडकरी उफ�  कवी गोिवदंा�ज यां�याशी 
मै�ी झाली. �यांनी केशवसतां�या �मतीदाखल ‘ततारी मंडळ’ ु ृ ु
�थापन केले. ‘औदबंर’, ‘िनझ�रास’, ‘फलराणी’ अशा िनसग�किवता ुु
�यांनी िलिह�या. �यां�या म�यनंतर १९२३ साली ‘बालकव�ची ृ ू
किवता’ हा �यांचा का�यस�ंह �िस� झाला. 
१०५. बावळे ग. बा.

"पेि�सल कागदावर ओढ�यावर दोन रघेा मार�यावर

त�या�या काठावर दोन ि�कोण ड�गर नाही �हणेल कोण?” 
ही किवता �िस�. 

िमडास, टागोरां�या बालकिवता, टागोरां�या गो�ी ही 
बालसािह�याची प�तके �िस�. मलां�या आय�यातलेच िवषयही ु ु ु
काही किवतांम�ये आढळतात. 

१०७. बी (नारायण मरलीधर ग�)ेु ु
ज�म : १ जन १८७२ िवदभा�तील मलकापर येथे. म�य : ३० ृू ू ू

ऑग�ट १९४७ म�य �दशेातील िछंदवाडा येथे. मॅि�कपय�त 
िश�ण. िज�हा �यायालयात कारकनाची नोकरी. १९२९ साली ु
सेवािनव�. ‘बी' या टोपणनावाने किवता िलिह�या. '�णय-पि�का' ृ
ही पिहली किवता १८९१ साली ह�रभाऊ आपटे यां�या 
'करमणक' प�ात �िस� झाली. चाफा, फलांची ओजंळ, िपगंा, ू ु
वेडगाणे इ�यादी �िस� किवता. ‘फलांची ओजंळ' (१९३४) हा ु
का�यस�ंह �िस�. 

१०६. िबनीवाले पि�नी गोिवदं

मग मोठं वत�ळ काढलं पा�याच ंछान तळं झालंु
एक िनघाली पाऊलवाट दोन बाजला जगंलदाटू
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१०८. बेहरे ेल�मीबाई
आठवणीत गेले�या माग�या िपढीतील कविय�ी. आईकडे 

खेळ�यासाठी च�ं मागणारी ‘रामाचा ह�' ही किवता लोकि�य 
झाली.

ज�म : १९५१. मलांसाठी किवता, कथा, गीते,कादबंरी ु
लेखन.
११०. बोरकर बाळक�ण भगवतंृ

१०९. बोक�ल सजीवनीं

 ज�म : ३० नो�ह�बर १९१०, गो�यातील कचकडे गावी. म�य ु ु ृ ू
: ८ जलै १९८४. आजोळ 'बोरी'चे �हणन बोरकर. �ाथिमक ु ू
िश�ण पोत�गीज शाळेत. धारवाड�या शाळेतन मॅि�क. गो�या�या ु ू
वा�को शाळेत िश�क. १९३४ साली बडो�ा�या सािह�य 
समेंलनात 'तेथे कर माझे जळती' या किवते�या गायनाने �िस�ी. ु
जीवनसगंीत (१९३७), दधसागर (१९४७), आनंदभैरवी ू
(१९५०), िच�वीणा (१९६०), िगतार (१९६५), चै�पनव ु
(१९७०), चांदणवेल (१९७२), कांचनस�ंया (१९८१), 
अनरािगणी (१९८२), िच�मयी (१९८४) हे का�यस�ंह �कािशत. ु
िनसग� किवता आिण �ेमकिवता िलिहली. छंदोब� व नादल�ध ु
किवतांसाठी बोरकरांची �याती आहे. �यामळे �यांना 'आनंदया�ी ु
कवी' �हटले जाते. कागदी होडया, घमटावरचे ओआरवे, ् ु
चांद�यांचे कवदसे, पावलापरता �काश, मावळता च�ं, ु
अधंारातील वाट, भावीण, ि�यकामा, ि�यदिश�नी, सम�ाकाठची ु
रा� ही इतर ग� प�तके �कािशत.ु

ज�म : १५ एि�ल १९३२, अमरावती येथे. म�य : १४ माच� ृ ू
२००३. नागपर�या िवदभ� महािव�ालयातन बी. ए. ‘त�ण भारत', ू ू
‘मराठा' या दिैनकांचे वाता�हर, सा�ािहक बह�मतचे सपंादक. 
१९५० पासन का�यलेखन. गझलकार �हणन �िस�. ू ू
�पगधं ा(१९६१), रगं माझा वेगळा (१९७४), ए�गार 
(१९८३),झझंावात (१९९४) हे का�यस�ंह �िस�. ‘उष:काल 

१११. भट सरशे �ीधरु
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होता होता काळरा� झाली', ‘आज गोकळात रगं’, ‘चल उठ र ेु
मकंदा' या किवता लोकि�य झा�या.ु ु

१९०६ साली िशशवगा�त अ�यापन करता करता मलांसाठी ् ु ु
सोपी अिभनयगीते रचली. मला-मल�साठी वेगळे सािह�य कसे ु ु
याचा नमनादश� िमस भोर यांनी घालन िदला.ु ू

११३. भोर िमस मरेी

११२. भागवत लीलावती भा�कर

ज�म ११ िडस�बर १९२५. िश�ण बी. ए. प�या�या १९८५ ु
साली झाले�या सहा�या बालकमार सािह�यसमेंलनाचे अ�य�. ु
साने ग�जी कथामाला, आतंरभारती, रा��सेवादल या स�ंथांशी ु
जवळचा सबंधं. गमंतजमंत (१९६६), अगडंबगडं (१९६९), 
चॉकलेटचा बगंला (१९८५), बाळांसाठी गाणीच गाणी (१९८६) 
हे बालगीतस�ंह �कािशत. रगं (१९६०) हा का�यस�ंह; अटकळ 
व इतर बालवगनाटय (१९८३), आभाळिम� भाग १ व २, ्
वेताळा�या गो�ी, करी मनोरजंन जो मलांचे, तेनालीराम�या ु
चातय�कथा इ�यादी बालकथास�ंह �िस�. �या. रानडे, रा��िपता ु
गांधी, डॉ. राधाक�णन, प.ं जवाहरलाल नेह�, इंिदरा गांधी, ृ्
लोकनायक जय�काश नारायण या रा��ीय ने�यांची च�र�े �िस�. 
भारतािवषयी मािहतीपर 'आपला भारत' ही प�तकमाला, हरवलेले ु
आभाळ, झाडांची गाणी-झाडां�या गो�ी हे लिलत िनबधं �कािशत. 

ज�म : ५ स�ट�बर १९२१, कोकणातील रोहे येथे. िश�ण 
प�यात. १९४० साली भा. रा. भागवत यां�याशी िववाह. ु
�पश�वेली (१९६७), छाया झालीसे �काश (१९६९), ह�कंार 
(१९७८), मा िनषाद (१९७८), घरटं (१९८०) या कादबं� या, जे 
ने�ी साठिवले (१९६४) हे �वासवण�न, पांढरा चाफा (१९६८) हे 
�यि� तिच�णा�मक प�तक �िस�. ‘बालसािह�य : �वाह आिण ु
�व�प' (१९९५) हा अ�यासपण� �थं �कािशत. ू

११४. मगळवेढेकर राजा (वसत नारायण मगळवेढेकर)ं ं ं
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ज�म : १ िडस�बर १९०९, खानदशेात; म�य : २० माच� ृ ू
१९५६, िद�लीत. मॅि�कपय�त खानदशेात, महािव�ालयीन 
िश�ण प�यात फ�य�सन कॉलेजातन व बी. ए. झा�यानंतर आय. ु ु ू
सी. एस. साठी लंडनला िकं�ज कॉलेजात िश�ण घेतले. मंबईत ु
'टाइ�स ऑफ इंिडया'त सहसपंादक; एलिफ��टन 
महािव�ालयात �ा�यापक, १९३८ पासन मंबई आकाशवाणी ू ु
क� �ात नोकरी. मराठीतील नवका�याचे �णेते. शालेय जीवनातच 
‘रमेशबाळ’; या टोपणनावाने का�यलेखनाला स�वात केली होती. ु
‘िशिशरागम' (१९३९), ‘काही किवता' (१९४५), 'आणखी काही 
किवता' (१९५१) हे �यांचे का�यस�ंह. मढ�करां�या का�यात 

११५. मनमोहन (गोपाळ नरहर नात)ू
ज�म : ११ नो�ह�बर १९११, तासगाव, िज. को�हापर येथे ू

ज�म. म�य ७ मे १९९१. मळ सावतंवाडीचे रहाणार,े पण ृ ू ू
�यवसायािनिम� प�यास वा�त�य. तळेगाव�या समथ� ु
िव�ालयात शालेय िश�ण. शाळेत अस�यापासनच का�यलेखन. ू
शाळेत असताना 'हाय�कल' नावाचे पाि�क चालिवले. १९३६ ू
साली 'झपझा� ' कादबंरी �कािशत. सभाषच�ं बोस यां�या ू ु
िनधनानंतर 'राजहसं माझा िनजला' ही किवता; म. गांधी यां�या 
ह�येनंतर 'ती पहा बापज�ची �ाण�योती' या किवता िलिह�या. ू
‘यगायगाचे सह�वासी' हे दीघ�का�य व आिद�य हा िनवडक ु ु
किवतांचा स�ंह �िस�.

११७. मढ�कर बाळ सीताराम

११६. मराठे सजीवनी रामच�ं ं
ज�म : १४ फे�वारी १९१६. म�य : १ एि�ल २०००. मराठी ु ृ ू

व िहदंी िवषयात एम. ए. का�यसजंीवनी (१९३२), राका 
(१९३९), ससंार (१९४३), छाया (१९४९), िच�ा (१९५७), 
च�ंफल (१९७१), मी िदवाणी (१९८१), आ�मीय (१९९४) हे ू
का�यस�ंह �िस�. ‘बर ंका ग आई', ‘नको बाई �स' इ�यादी ू
नादमधर बालगीते लोकि�य. रव��नाथ टागोर यां�या ु
'गीतांजली'चा मराठी अनवाद �िस�.ु
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खेडयात�या नदीकाठ�या �व�छंद अनभवापासन ् ु ू
महानगरात�या क�दटले�या गद��या अनभवापय�त मानवी ु
जीवना�या अनेक अनभवछटा �य� त झा�या आहेत. ‘रा�ीचा ु
िदवस' (१९४२), ‘तांबडी माती' (१९४३) व पाणी (१९४८) या 
कादबं� याही �यांनी िलिह�या आहेत. तसेच 'सगंम', कण�, बदकांचे 
गपीत व औ�ण या सगंीितकाही िलिह�या. ‘वाडमयीन महा�मता' ्ु
आिण 'स�दय� आिण सािह�य' हे �यांचे समी�ा �थंही �िस� 
आहेत.

ज�म : १६ स�ट�बर १९४२, अिजठंयाजवळील पळसखेडे ्
येथे. जळगाव�या मळजी जेठा महािव�ालयात बी. ए. चे पिहले वष� ु
पण� झा�यावर िश�ण सोडले. शेती हा �यवसाय. रानात�या ू
किवता (१९६७) हा पिहला का�यस�ंह. �यानंतर वही (१९७०), 
पावसाळी किवता (१९८२), �ाथ�ना दयाघना ( १९८४), 

ज�म : १९७५. जळगाव येथे महसल खा�यात अिधकारी. ू
गमती�या रा�यात, मौजमजा, �रमिझम गाणी, िचऊचा मोबाईल, 
वाघोबाची गांधीिगरी, गमतीदार खेळांचा खिजना, लैइ म�जा र,े 
िबि�कटांचा बगंला, म�हा मानाना गावले जाऊ (अिहराणी 
बालगीते), िहप िहप ह�र � हे बालकिवतास�ंह �कािशत. टांगाटोळी, 
शेखिच�ली, आबाची गो� हे बालकमार कथास�ंह, ठ��या ही ु
बालकादबंरी व ऑपरशेन भ�द बाबा हे बालनाटय �िस�. शालेय ्ू
पाठयप�तकात किवता समािव�. ् ु
१२०. महानोर नामदेव ध�डो

११९. महाजन आबा गोिवदां

 ज�म : ३१ जानेवारी १९३१ मालवण येथे. म�य : २३ ृ ू
िडस�बर २००८. प�या�या "िफ�म अॅ�ड टेिलि�हजन इि��टटयट ्ु ू
ऑफ इंिडया'म�ये �थंपाल.गीतकार, काही मालवणी किवता 
�िस�. ओळखपाळख , िकशोरनामा ही प�तके �िस�. िचमकले ु ु
घरकल अपले, दवेाघर�या फला, पव��या दवेा तझे सय�दवे नाव, ु ु ु ू ु ू
रगंनी �ीहरी क�त�नी, शभकंरोती �हणा मलांनो ही गीते �िस�.ु ु ु

११८. महाबर ेगगाधरं ं
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िश�ण मंबईत. मॅि�कची परी�ा नापास. पण�वेळ लेखन. ु ू
‘केसरी' तन लेखन. नंतर नागपरला �थाियक. १९३३ साली ू ू
'म� ता�मा' ही पिहली कादबंरी �िस�. �यानंतर भगंलेले दऊेळ ु
(१९३४) , शाप (१९३६), कांता (१९३९), दहेरी जीवन ु
(१९३९), मखवटे (१९४०), नवे ससंार (१९४१) डाकबगंला, ु
नागक�या (१९४२) चदंनवाडी (१९४३) या कदबं� या �िस�.
१२२. माडगळकर गजानन िदगबर ंू

ज�म : १ ऑ�टोबर १९१९ शेटेफळ येथे. म�य : १४ िडस�बर ृ ू
१९७७. िश�ण आटपाडी, औधं येथे. मॅि�क नापास. ‘��चारी' ्
िसनेमात काम केले. िव. स. खांडेकर यांचे लेखिनक �हणन काम. ू
िच�पटासाठी पटकथालेखन. भ� त दामाजी, पिहला पाळणा 
इ�यादी िच�पटांसाठी गीते िलिहली.’सगधंी वीणा' , ‘जोिगया' , ु
‘चार सगंीितका’, ‘गीतरामायण', "का�यकथा”,’चै�बन', 
‘गीतगोपाळ’, ‘गीतासौभ�’ इ�यादी का�यस�ंह �कािशत. 
क�णाची करगंळी, ‘तपाचा नंदादीप’, ‘चदंनी उदब�ी’ इ�यादी १० ृ ु
कथास�ंह �कािशत. ‘आकाशाची फळे’, ‘उभे आडवे धागे’ या 
कादबं� या �कािशत. ‘मंतरलेले िदवस', ‘वाटेवर�या साव�या', 
तीळतांदळ' हे आ�मकथना�मक लेखन; ‘य�ा�या साव�या' हे ुू
नाटक �िस�. 

पानझड, ितची कहाणी, पळसखेडची गाणी (१९८२) हे 
का�यस�ंह �कािशत झाले. याखेरीज 'गधंारी' ही कादबंरी, गपसप, 
गावाकड�या गो�ी हे कथास�ंह �कािशत. यशवतंराव च�हाण यांचे 
मौिलक िवचार व ऐसी कळव�याची जाती हे लेखस�ंह �कािशत. 
१९७८ साली �यांची िवधानप�रषदवेर आमदार �हणन िनय� ती ू ु
झाली होती. भारत सरकारने 'प��ी' पदवी दऊेन �यांचा गौरव 
केला.
१२१. माडखोलकर गजानन �यबक ं

ज�म : २८ िडस�बर १८९९ म�य : २७ नो�ह�बर १९७६.ृ ू
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ज�म : २१ जानेवारी १८९४ बडोद ेयेथे; म�य २९ नो�ह�बर ृ ू
१९३९ पणे येथे. �ाथिमक िश�ण आवळस, िज. पणे येथे, ु ु
�यानंतर बडोद ेयेथे एम. ए. पय�त िश�ण. फास� िवषयात एम. ए. 
ची पदवी सपंादन केली. �यानंतर बडो�ास व पणे येथे फ�य�सन ु ु
कॉलेजात व को�हापर येथे राजाराम महािव�ालयात फास�चे ू
�ा�यापक. १९३९ साली �यांना किवतेतील 'छंदोरचना' या 
िवषयावरील �थंासाठी मंबई िव�ापीठाने डी. िलट . ही सव��च ्ु
पदवी �दन केली. �याच वष� जळगाव येथे भरले�या महारा�� 
सािह�य समेंलनाचे अ�य�पदही �यांनी भषिवले. �या काळात ू
किवता करणा� या कव�नी 'रिविकरण मंडळ' नावाचे मंडळ �थापन 
केले होते. �याचे ते सद�य होते. कवी िगरीश, यशवतं, माधव 
जिलयन हे या मंडळात एक� येऊन किवता वाचन करीत, ू
किवतेिवषयी चचा� करीत. १९१९ साली 'िनिशगधंाची फले' ही ु
�यांची पिहली किवता �िस� झाली. �यांनी ३५० ह�न अिधक 
किवता िलिह�या. ‘ग�जलांजली' (१९३३), �व�नरजंन 
(१९३४), मधलहरी व इतर किवता (१९४०) हे �यांचे का�यस�ंह ु
�कािशत झाले. �यां�या गझल, सनीत, भावका�यपर किवता या ु
स�ंहात समािव� झा�या आहेत. 'तटलेले िदवे' (१९३८) हा ु
केवळ सिनतांची स�ंह आहे. याखेरीज 'िवरहतरगं' (१९२६), ु

१२३. माधव (माधव केशव काटदर)े

क�टम खा�यात नोकरी. छ�पती िशवाजी महाराज, शाह� 
महाराज, सवाई माधवराव या ऐितहािसक �य� त��या गणगौरवपर ु
किवता आिण ऐितहािसक घटंनावर किवता िलिह�या. बालकवी, 
िवनायक, गोिवदंा�ज, र.े ना. वा. िटळक या कव��या जीवनावर 
किवता िलिह�या. �वावरील फले (१९१५), फेकलेली फले ु ु ु
(१९२१) हे का�यस�ंह �िस�. ‘स�ा�ी�या तळी शोभते िहरवे 
तळकोकण' ही �यांची सवा�त गाजलेली किवता. 
१२४. माधव जिलयन ( माधव �यबक पटवध�न)ंू

ज�म : ३ िडस�बर १८९२ म�य : ३ स�ट�बर १९५८.ृ ू
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१२९. मलाणी जलेखा गलाहसनेु ु ु �

पणे िज��ातील शेलारवाडी, दहे�रोड येथील िव�ाथ�. ु ् ्
‘स�ष�' का�यस�ंहात किवता समािव�. 

१२७. माळी उमशे जनाद�न

१२६. मालग ेन�ता ��हादराव

‘सधारक' (१९२८), नकलालंकार (१९२९) ही खंडका�ये �िस� ु ु
झाली आहेत. उमरख�याम�या '�बाया' या पिश�यन का�याचेही 
�यांनी भाषांतर केले. ‘फास�-मराठी कोश' तयार केला. भाषाश�ी ु
व िलपीसधारणा यािवषयातही �यांनी मह�वाचे काम केले आहे.ु
१२५. मायदेव वासदेव गोिवदंु

ज�म : २६ जलै १८९४. म�य : ३० माच� १९६९. �ारभंी ु ृ ू
'वनमाळी' या नावाने का�यलेखन. भावतरगं (१९२९), 
अिभनयगीत (१९३२), िशशगीत (१९३६), भाविनझ�र ु
(१९३८), बालिवहार, िकलबील (१९४४) छंदगीत हे का�यस�ंह 
�कािशत. सॉ�ेिटस हे नाटक �कािशत. ‘चला सटी झाली' हे ु
अिभनयगीत �िस�. मलांना आवडतील अशी ��डागीते िलिहली. ु
चार चार ओळ��या किवता िलिह�याचा �योग लोकि�य केला.

१२८. म� ते�रु

इय�ा ९ वी �या वगा�त िशकत असताना िलिहलेली 'ग�मत' 
ही किवता २०११ साली 'सजनपखं' या का�यस�ंहात समािव�.ृ

 १६ �या शतकाचा उ�राध� व १७ �या शतकाचा उ�राध� या 
कालखंडातील कवी. म� ते�राचे 'महाभारत' ही रचना �िस�. ु
याखेरीज स�ेंप रामायण, भावाथ� रामायण, �ीक�णच�र� इ�यादी ृ
का�यरचना. सतंच�र�े, पद ेव आर�या िलिह�या. ्

सांगली िज��ातील �हैसाळ (िमरज) येथे वा�त�य. बी. ए. 
बी. एड. पय�त िश�ण. जयिसगंपर येथे िशि�का. ‘गमंतगाणी' हा ू
बालगीतस�ंह �िस�.
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िकशोर मािसकातन किवतालेखन. िकशोर�या िदवाळी ू
अकंातील 'चांदोबाचे घर' ही किवता या स�ंहात समािव� कर�यात 
आली आहे. बालमना�या क�पनाश� तीला चालना दणेारी 
�ासािदक किवता िलिहली. कवीला आकाशात चांदोबाच ं घर, 
चांद�यांची बाग आिण ढगात धावणारा ससोबा िदसतो.

१३०. मोगर ेगगाधर रामच�ं ं
ज�म : २१ जानेवारी १८५७, िशरगाव िज. ठाणे येथे. म�य : ृ ू

११ जानेवारी १९१५, मंबई येथे.ु
�ाथिमक िश�ण िशरगावला, मॅि�कपय�त िश�ण मंबईस. ु

बकेत व �यानंतर मंबई�या रॉयल एिशयािटक सोसायटीत ँ ु
कारकनाची नोकरी. महारा��जनिवलाप, मोग� याची फले हे ु ु
का�यस�ंह. िवलापका�य, �फटका�य, उपहासका�य इ�यादी ु
रचना�कारात का�यलेखन. िव�णशा�ी िचपळणकर, तकोजीराव ू ू ु
होळकर इ�यादी इितहास�िस� �य� त�वर िवलािपका िलिह�या. 
पदवीचा पाडवा, अिभनव धम� �थापना, मेथाज�ची मजलस ही 
उपहासका�ये �कािशत झाली.
१३१. मोर ेिवलास

ज�म : ९ माच� १८९९, तारळे,िज�हा सातारा येथे. म�य : ृ ू
२६ नो�ह�बर १९८५.

शालेय िश�ण ७ वी फायनल पय�त. शासना�या िश�ण 
िवभागात नोकरी. स�वातीला 'तारकानाथ' आिण 'दासानदास' या ु ु
टोपणनावाने लेखन व नंतर यशवतं या नावाने का�यलेखन. 
रिविकरण मंडळाचे सद�य. िम��ेमरह�य (१९१९), यशवतं 
(१९२१), वीणाझकंार (१९२२), भावमंथन (१९३०), 
जयमंगला (१९३०), बिंदशाळा (१९३२), का�यिक�रट 
(१९४१), यशोगधं (१९४१), यशोिनधी (१९४१), यशोिगरी, 
ओजि�वनी (१९४६), पाणपोई (१९५१), वाकळ (१९५६) हे 
का�यस�ंह �िस�. छ�पती िशवरायां�या जीवनावर महाका�य 
िलिहले. लोकमा�य िटळकां�या िनधनावर िवलािपका िलिहली. 

१३२. यशवत (यशवत िदनकर प�ढरकर)ं ं
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�ामीण जीवनावर जानपद किवता िलिह�या. बडोद े सरकारने 
१९४० ला 'राजकवी' िकताब िदला. १९५० साली मंबई येथे ु
झाले�या अिखल भारतीय मराठी सािह�य समेंलनाचे अ�य�पद 
भषिवले. १९६० साली 'महारा�� कवी' आिण १९६९ साली ू
भारत सरकारने 'प�िवभषण' पदवीने स�मािनत केले.ू
१३३. राऊत अनत ं

अनंताची अभगं वाणी हा का�यस�ंह �कािशत. जातीभेद न� 
होऊन समाजात एकता नांदावी या �यासाने �व� होऊन ृ
का�यलेखन. िवचार�धान अभगंरचना हे �यां�या किवतेचे वैिश�य ्
आहे. 
१३४. राउत र�ेमा बलभीम

 गोरगेाव, मंबई�या शाळेत िशकणारी िव�ािथ�नी. ‘उ�रा' या ु
का�यस�ंहात किवता समािव�.

गोर बजंारां�या गोरमाटी भाषेत का�यलेखन. िवनायक पवार 
यांनी या किवतांचा मराठी अनवाद केला. या दो�ही भाषेतील ु
किवतांचा 'िपढी घडायेरी वाते' हा स�ंह �कािशत.

फैजपर, िज. जळगाव येथे मराठीचे �ा�यापक (सेवािनव�). ृू
‘आनंद' मािसकाचे सपंादक वा. गो. आपटे यां�यावर पीएच . डी. ्
साठी सशंोधन�बधं. िकशोर कथा, कादबंरी व नाटयलेखन. ्
जरीची टोपी, पाचािमखी पांड, बेगद, खर ंसख, अजब माणस, ू ु ू
कोरांटीची फलं, �व�नभगं , प�रवत�न इ�यादी कथा-कादबं� या ु
�िस�. पाच �ी-िवभती हे नाटक, कंिदल ही आ�मकथना�मक ू
कादबंरी, कोसलाकारांची सतरा वष� हे भालच�ं नेमाडे यां�या 
बालपणा�या जडणघडणीिवषयीचे अनभवकथन �िस�.ु

१३६. राण ेश. रा.

१३७. रानडे पढरीनाथं
ज�म :१९३०. कवी. लेखक, इितहासिवषयक लेखन. 

‘वे�ळ�या कैलासमंिदरी' ही गाजलेली किवता.

१३५. राठोड वीरा
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१३८. रानडे �ीधर बाळक�ण ृ
ज�म : २४ जन १८९२ नागपर येथे. म�य : १९८४. मंबई ृ ुू ू ू

िव�ापीठातन बी. ए. व एम. ए�सी. पदवी सपंािदत केली. ू
मनोरमाबाई रानडे यां�याशी िववाह. ‘�ीमनोरमा' हा पतीप�न�चा 
एकि�त का�यस�ंह �िस�. ‘काळा�या दाढेत' हे खंडका�य, 
महारा�� रसवतंी भाग १ ते ३ हे सपंािदत का�य�थं �कािशत. 
'नवयग वाचनमाला' या पाचवी ते सातवी�या वगा��या ु
पाठयप�तकांचे सपंादन. ‘िदवाळीची डाली' हे �हसन व ् ु
'कंपणाव�न' हे छायानाटय �कािशत. ‘िटंबनानांचा रिेडओ' हे ्ु ू
मलांसाठी आकाशवाणीव�न ��ेिपत झाले�या सािह�याचे ु
प�तक �कािशत. ु
१३९. रामदास (सत) (नारायण सया�जीपत ठोसर)ं ंू

ज�म : इ. स. १६०८, मराठवाडयातील जांब या गावी. म�य : ् ृ ू
१६८२. आईविडलांनी ठेवलेले नाव नारायण; परतं रामभ� त ु
�हणन 'रामदास' या नावाने किवता लेखन. ‘मनाचे �ोक', ू
‘क�णा�के', ‘दासबोध', ‘रामायण' या का�यरचना.
१४०. रॉय िकणीकर (रघनाथ रामच� िकणीकर)ंु

ज�म : १९०७ गलबगा� येथे. म�य : ५ स�ट�बर १९७८. मंबई ु ृ ू ु
िव�ापीठातन एम. ए. पदवी सपंािदत केली. आकाशवाणीवर काही ू
काळ नोकरी. रा� (१९७१), उ�ररा� (१९७१) हे किवतास�ं ह 
�कािशत. चार व आठ चरणां�या किवता िलिह�या. मंगळस�, ू
द�ेहारा, झाशी�या राणीचे नाटक, ये ग ये ग िवठाबाई, खिज�याची 
िवहीर ही नाटके िलिहली.

ज�म : २ ऑग�ट १९१०,मीठबाब, िज�हा र�नािगरी येथे. 
म�य : १७ फे�वारी १९७८, मंबई येथे. शालेय िश�ण कराची व ृ ु ुू
मंबई येथे. लंडन �कल ऑफ इकॉनॉिम�स मधन बीए�सी. पणे, ु ू ू ु्
अहमदाबाद व मंबईस वाहतक��या अथ�शा�ाचे �ा�यापक व ु ु
गो�या�या चौगले महािव�ालयात �ाचाय�. कवी, कथाकार, ु
कादबंरीकार, नाटककार. ‘छंद' या �ैमािसकाचे सपंादन. ‘साधना' 

१४१. रगे ेप�षो�म िशवराम ु



956 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

(१९३१), फलोरा (१९३७), िहमसेक (१९४१), दोला ु
(१९५०), गधंरखेा (१९५३), प�कळा, दसरा प�ी (१९६६), ु ु
�वानंदबोध (१९७१), ि�याळ (१९७२), स�दगाथा, अनीह ु
(१९८४) हे का�यस�ंह �कािशत. �पक�थक, मनवा हे 
कथास�ंह: सािव�ी, अवलोिकता, रणे, मातका या कादबं� या व ृू
छांदसी हा समी�ा�थं �कािशत. कालयवन नाटक �कािशत.्

शालेय िश�ण मंबई�या छिबलदास हाय�कलम�ये. जे. जे. ु ू
�कल ऑफ आट�स मधले िश�ण प�रि�थती िबकट अस�याने ्ू
अ�या�वर सोडले. र�ेवेत नोकरी धरली. १९५८ साली बी. ए. 
झाले. एकण २८ प�तके �कािशत. �यापैक� अ�रवेल, गधंव�, ू ु
दवेापढचा िदवा, �ांकशीचा प�ी, वेडया किवता हे का�यस�ंह ्ु ु
�कािशत. जीवनाची व�े, काळोखाची िपसे, चांदणे, च�ं सावली 
कोरता, मासा आिण इतर िवल�ण कथा हे कथास�ंह �कािशत. 
चांदोबा चांदोबा, झोपा�याची बाग हे बालवाडमय �िस�.्

ज�म : २५ नो�ह�बर १९५०, इमामवाडा येथे. म�य : ८ ृ ू
नो�ह�बर २०१३. िश�ण : एम. ए. पीएच . डी. मराठी�या ्
�ा�यापक. िदशा, श�द िनळे आभाळ, अजन वादळ उठले नाही, ू
एका झाडाचे आ�ंदन हे का�यस�ंह �िस�. भारतीय समाज 
आिण �ी (वैचा�रक लेखन), आजची सािव�ी (दीघ� कथा), माझा 
जम�नीचा �वास (�वास वण�न) इ�यादी सािह�य सपंदा �कािशत. 

ज�म : १९२३. कविय�ी, गीतकार, लेिखका व सामािजक 
काय�क�या�. ‘मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा' ही किवता ु
िवशेष गाजली. 

१४४. िलमये उषा

१४३. लाजेवार �योित बाबरावं ू

१४२. रगे ेसदानद शातारामं ं
ज�म : २१ जन १९२३, राजापर, िज. र�नािगरी येथे. म�य : ृू ू ू

२१ स�ट�बर १९८२ मंबई येथे.ु
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ज�म : ११ ऑ�टोबर १८८९ म�य : १ िडस�बर १९७३. ृ ू
प�या�या फ�य�सन कॉलेजातन बी. ए. पढंरपर, जळगाव, मंबई येथे ु ु ू ू ु
िश�काची नोकरी. मािसक मनोरजंन मधन 'बालभिगनी' या ू
टोपणनावाने मलांसाठी लेखन करीत. जीवनलता, क�णािसहं या ु
अनवािदत कादबं� या. नवीन बालगीत (१९२३), बालवाचन, ु
मनोरजंक सवंाद (१९२९), नीितकंज, िशशकथा (१९३३), ु ु
रामायण-महाभारतातील गो�ी (१९४३), मातगीतांजली (रा��ीय ृ
गीतांचा स�ंह-१९२६), साखरफटाणे (१९२६) हे का�यस�ंह ु
�कािशत.

 ज�म : २० नो�ह�बर १८५४, वरसई, पेण येथे. . म�य : ११ ृ ू
नो�ह�बर १९२० . �ाथिमक िश�ण पेण येथे. िश�क व शाळा 
तपासनीसाचे काम. बालोपयोगी व शालोपयोगी का�यलेखन. 
उपदशेमाला, बोधशतक, शतक�य हे का�यस�ंह �कािशत. 
‘रायगड काय �हणतो’ हे खंडका�य �िस�. मलांचे �ाथिमक ु
िश�ण, उ�ोग कसा करावा हे िनबधंस�ंह �िस�. 

१४७. ल�ढे मोरो गणशे

१४८. वजारा तज�नीं

१४५. िलमये नारायण गगाधर ं

१४६. िलमये वदांृ
ज�म : १४ फे�वारी १९३०, मंबई येथे. ल�नापव�चे नाव वदंा ु ु ू ृ

क�ण िहल�कर. िश�ण : बी. ए. 'िन:श�दांचे रगं' (१९६६), ृ
‘काळोखकमळ’ (१९८१), हे का�यस�ंह �कािशत. ‘जतंरमंतर’ 
(१९६६), लॉलीपॉप (१९७१), ‘कमाल आिण धमाल' (१९७७), 
‘िटव�याबाव�या' (१९९२), ‘अटकमटक’ (१९९४) हे 
बालगीतस�ंह �कािशत. लॉलीपॉप म�ये नवे उखाणे िलिहले 
आहेत.

मोर, मंगी, ह�ी, �हैस, क�बडा, रडेा अशा �ािणजगतािवषयी ु
बडबडगीतांसार�या अन�ासा�मक किवता िलिह�या आहेत.ु
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१५२. वाघ िव�ल िभकाजी

१५१. वाघ अनताईु

 ज�म : १ जानेवारी १९४५, िहगंणी, िज. अकोला येथे. 
मराठी हा िवषय घेऊन एम.ए. पी एच. डी. अको�यातील ’िशवाजी 
कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालया’ तन �ाचाय� �हणन ू ू

१४९. वसकेर िव�ास �भाकर
लेखक, कवी आिण �ा�यापक. ‘पैगाम', ‘कबीरवड' (२००८) 

पो��ट पे�स, तरी आ�ही मतदार राजे हे का�यस�ंह �कािशत. 
िक�लारी भकंपा�या पा��भमीवर 'रािशभिव�य' ही किवता िवशेष ू ू
गाजली. सखाची दार ंहा कथास�ंह �कािशत.ु
१५०. वसकेर सभाष �यबकरावंु

ज�म : २३ माच� १९४९. शखं िशपंले, गा�यांचे गाव, प� यांची 
शाळा हे बालका�यस�ंह �कािशत. ‘घरापढे थांबला टांगा', ु
'प� यां�या रा�यात आहे एक शाळा’ या �िस� बालकिवता. 
‘बालभारती' पाठयप�तकात किवतांचा समावेश. प�रचे अ�, ् ु ू
सम�ातील श� हे कथास�ंह �कािशत.ु ू

ज�म : १७ माच� १९१०, पणे येथे. म�य : २७ स�ट�बर ु ृ ू
१९९२. प�यातील ह�जरपागा शाळेत १३ वष� िशि�का. महा�मा ु ू
गांधीज��या “खेडयाकडे चला” या आदशेाने �े�रत होऊन १९४५ 
साली �ामसेिवकां�या िशिबरात दाखल झा�या. तेथे �ये� 
िश�णत�� ताराबाई मोडक यां�याशी भेट झाली. बोड� येथे 
बालवाडीत िशि�का �हणन अनताईनंी काम केले. �याकाळात ू ु
बालवाडीत मले येत नस�यामळे अनताईनंीच मलां�या अगंणात ु ु ु ु
जायचे ठरवले. �यातनच 'अगंणवाडी' या सकं�पनेचा ज�म ू
झाला.१९५६ पासन �यांनी ठाणे िज��ातील कोसबाड येथे ू
िश�णकाय� केले. िवशेष �हणजे आजबाज�या प�रसराला ू ू
जळतील अशी बडबड गीते िलिहली. “कोसबाड�या टेकडीव�न”, ु
“करणशाळा” , “िट�लची करामत”, अशी प�तके �िस�. 'िश�ण ु ू ु
पि�का' या मािसकाचे सपंादन केले. भारत सरकार�या “प��ी” 
या िकताबाने स�मािनत.
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१५५. वै� दास ह�रहररावू

ज�म : १५ स�ट�बर १८७२, धळे येथे. म�य : ३० माच� ु ृ ू
१९०९. गिणत क�चे अस�याने फायनल नापास. पोलीस 
खा�यात व नगरदवेळे येथे जहािगरदाराकडे नोकरी. ‘िवनायकांची 
किवता' हा स�ंह. प�ना, पद िमनी, तारा, राणी दगा�वती, सयंोिगता, ् ु
क�णाकमारी या ऐितहािसक ि�यां�या गौरवगाथा कथन ृ ु
करणा� या किवता िलिह�या. ‘हतभािगनी' या किवतेतन ू
पारतं�यातील िहदंमातेचे क�णिच� रखेाटले. ‘�भावती' हे 
सगंीतनाटक िलिहले.

 ज�म : १० िडस�बर १९६७. बालपण नांदडे िज��ात�या 
मदखेड येथे. शाळेत असताना �ामीण जीवन जवळन अनभवता ु ू ु
आले. औरगंाबाद�या डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर िव�ापीठातन ू
पद�य�र िश�ण पण� केले व �याच िव�ापीठात मराठी िवभागात ु ू

िनव�. 'बालभारती’ इय�ा १ ते ७ चे सपंादन �मख. कपाशीची ृ ु
च�ंफले, काया मातीत मातीत, गावशीव, पढंरी�या वाटेवर, ु
पाऊसपाणी, साय, वषभ, स�, िप�पय इ. का�यस�ंह �कािशत. ृ ू
गाडगे बाबां�या जीवनावर 'डेब' ही कादबंरी �कािशत. दवेक�नंदन ू
गोपाला या िच�पटासाठी गीत, पटकथा व सवंादलेखन याब�ल 
पर�कार िमळाला. 'का� या मातीत मातीत ितफन चालते' ही ु
लोकि�य किवता. व�हाडी �हणी आिण लोकधम� हे प�तक ु
�कािशत. 
१५३. वामन पिडतं

ज�म : १६०७ िवजापर येथे. म�य : १६९५. शेष हे आडनाव. ृू ू
िवजापर दरबारात �थंपाल. स�ंकत व फारशी भाषेवर �भ�व. ृ ुू
‘स�ोक वामनाचा' हे �यां�या का�यरचनेचे वैिश�य. सम�ोक� ्ु
गीता, यथाथ�दीिपका ही गीताटीका िलिहली. रामज�म, 
अिह�यो�ार, सीता�वयवंर, भरतभाव ही रामकथेवर आधा�रत 
का�यरचना. गज��मो�, बाल��डा, क�णज�म इ�यादी आ�याने ृ
�िस�.
१५४. िवनायक (िवनायक जनाद�न करदीकर) ं
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मनी आिण इतर किवता (अिभनयगीत स�ंह), बालगोिवदं हे 
का�यस�ंह, ककच क�बडा, फेरीवाला, नानांची ह�शारी, रानपाखर,ं ु ू
िच�कार छोट, सावलीची िकंमत, ढोलक�ची करामत, �यापा� याचे ू
डोके, जादची फंकणी, बाह��यांची करामत, बातमीदार बडंया, ्ुू
�मरणिच�, चोरीचा शोध, माणकाच ं झाड ही बालवाडमयाची ्
प�तके �कािशत. गांधीज�चा साधेपणा, आगरकरां�या आठवणी ु
इ�यादी च�र�पर प�तके �कािशत.ु

१५९. शेळके शाता जनाद�नं

१५७. वैशपायन तारां

ज�म : १५ जन १९२८ ओतर िज�हा पणे येथे. म�य : २३ ृू ू ु ू
स�ट�बर २०१५. एम. ए. पय�त िश�ण पणे येथे. मंबई, अमरावती ु ु
येथे मराठीचे �ा�यापक. काल�वर, दश�न हे का�यस�ंह . आला 
�ण गेला �ण हा कथास�ंह �कािशत. “�वरगगें�या काठावरती 
वचन िदले त मला” , “पालखीचे भोई” अशा एकाह�न एक सरस ू
का�यरचनांची िनिम�ती.

१५६. वै� शकर िवनायकं

ज�म : १९४८, िहगंोली िज��ातील कळमनरी येथे. कवी, ु
�ा�यापक. िवडंबनगीते िलिहली. अवशेष, आई आिण इतर 
किवता, आिदम, आय�य वेचताना, कबधं, गणगौळण, गाथा, ु
जलस, िद�ली ते िद�ली, फिकराचे अभगं, �ाथ�ना इ�यादी ु ू
का�यस�ंह �कािशत. २०१४ साली सासवड येथे झाले�या 
अिखल भारतीय मराठी सािह�य समेंलनाचे अ�य�पद भषिवले. ू
'आई एक नाव असतं, घरात�या घरात गजबजलेलं गाव असतं!’ 
ही किवता लोकि�य झाली.

अ�यापन करतात. "तता�स" "त�पव�" हे किवतास�ंह. ‘क ू ू
किवतेचा’ हा बालकिवतास�ंह व भर� हे ‘बालकमार वाङ मय’ व ्ु ु
आजबाजला" हा लिलत लेखस�ंह �िस�.ू ू

१५८. िशदे फक�रराव मजाजीं ंु

ज�म : १२ ऑ�टोबर १९२२, इंदापर, िज. पणे येथे. म�य : ृू ु ू
६ जन २००२. शालेय िश�ण प�या�या ह�जरपागा शाळेत, ू ु ु
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१६०. �ीखडे रामच� िचतामणीं ं ं

ज�म : ६ माच� १९३७ ज�मगाव : का�हे, 
ता.िचपळण,िज.र�नािगरी िश�ण : एफवायबीए ‘माझी किवता’ ू
‘आभाळपखं ‘चांद�याची तोरणे’ अगंाई ते गझल-�बाई हे 
का�यस�ंह. �याची वदंावी पाऊले, आ�ही हरलोय, प�वी ृ
िजकंलीय , ‘को जागित�?’ ही नाटके �िस�.

१६२. सरदेसाई वासदेव नरहरु

ज�म : ८ जानेवारी १८९९ शेळोली िज�हा को�हापर येथे. . ू
म�य : १ ऑ�टोबर १९६१. िश�ण को�हापर�या राजाराम ृ ू ू
हाय�कलम�ये. मंबई�या �ट मेिडकल कॉलेजात वै�क�य िश�ण ँू ु
घेऊन को�हापरात वै�क�य �यवसाय. स�ोक गोिवदं हा ु ु
का�यानवाद �िस�. स�ोक मानस हा का�यस�ंह व ु ु
तलसीदासां�या रामच�रतमानसचा अनवाद �िस�.ु ु्

महािव�ालयीन िश�ण प�या�या स. प. महािव�ालयात. को�ी ु
समाजातील पिहली एम. ए. झालेली मिहला. नवयग व द.ै मराठा ु
प�ात काम. �यानंतर नागपर, मंबई येथील महािव�ालयात ू ु
मराठीचे अ�यापन. वषा� (१९४७), �पसी (१९५६), ग�दण 
(१९७५), अनोळखी (१९८६), ज�म जा�हवी (१९९०), 
पव�स�ंया (१९९६), इ�यथ� (१९९८), िकनार ेमनाचे (१९९९) हे ू
का�यस�ंह �कािशत. िनळा िदवा (१९४८), िलली (१९४९), थई ु
थई नाचर ेमोरा (१९६१), मीना�ी (१९६४), िटप िटप चांदणे ु
(१९६६), किवता करणारा कावळा (१९८७), झोपेचा गाव 
(१९९०) हे बालसािह�य �कािशत. तोच च�ंमा (१९७६), 
क�यांचे िदवस, फलां�या राती (१९८६) हे गीतस�ंह �कािशत. ु
‘धळपाटी' हे आ�मच�र�ा�मक लेख अशी एकण १०० प�तके ू ू ु
�िस�. आळंदी येथे झाले�या अिखल भारतीय मराठी सािह�य 
समेंलनाचे अ�य�पद भषिवले.ू

१६१. सरजाम ेर. द.ं
‘�मितवैिच�य' हे प�तक �कािशत.ृ ु
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ज�म : १८७७, सांगली येथे. म�य : ६ एि�ल १९४८. ृ ू
�ाथिमक व मा�यिमक िश�ण सांगलीला; महािव�ालयीन िश�ण 
प�यास फ�य�सन कॉलेजातन. सांगली येथे हाय�कलात िश�क. ु ु ू ू
बालपणापासन का�यलेखन. वनिवहार हा का�यस�ंह, �यानंतर ू
रणिवहार, गहिवहार, िनमा��य स�ंह हे �फट का�याचे �थं ृ ु
�कािशत.

ज�म : २४ िडस�बर १८९९, र�नािगरी िज��ातील पालगड 
येथे; म�य : ११ जन १९५०. खानदशेातील अमळनेर येथे ृ ू ू
�येयवादी िश�क �हणन कारिकद�. �वातं�य चळवळीत पाच वेळा ू
त�ंगवास भोगलेले खंद े काय�कत�, कवी, कादबंरीकार, ु
बालसािहि�यक, ‘साधना' सा�ािहकाचे स�ंथापक सपंादक, 
रा��सेवक, अनवादक अशी साने ग�ज�ची िविवधांगी ओळख ु ु
आहे. अ�ंयजांसाठी पढंरपरचे मंिदर खले �हावे �हणन �यांनी ू ु ू
पढंरपरला स�या�ह केला होता. १९३२ साली ध�या�या त�ंगात ू ु ु
असताना �यांनी िवनोबांनी त�ंगात िदलेली गीता�वचने िलह�न ु
काढली. भारतातील िविवध भाषांतील सािह�याचे आदान�दान 
�हावे �हणन �यांनी 'आतंरभारती' हा भाषांतर �क�पाचा पर�कार ू ु
केला होता. १९२८ साली �यांनी 'िव�ाथ�' मािसकाचे सपंादन 
केले. िव�ाथ�दशेपासनच ते का�यलेखन करीत. ‘प�ी' (१९३५) ू
हा �यांचा गाजलेला का�यस�ंह. या स�ंहात भारता�या 
�वातं�याकां�ेने �े�रत झाले�या ग�ज��या रा��वादी �फरणा�या ु ु

१६४. साधदास (गोपाळ गोिवद मजमदार)ंु ु ु

ज�म : १ ऑग�ट १९२०, वाटेगाव, िज. सांगली येथे. म�य : ृ ू
१८ जलै १९६९. शालेय िश�ण नाही. पोवाडे लेखन व शािहरी ु
का�य िलिहले. माझी मंबई, खाप� या चोर इ. नाटयलेखन. फिकरा, ्ु
वारणेचा वाघ, माकडीचा माळ, वैजयतंा, आग, अहकंार, आवडी, 
ग� हाळ, िच�ा या कादबं� या �िस�. १४ लोकनाटये �िस�. ्ु
क�णाकाठ�या कथा इ. कथास�ंह �िस�. ृ

१६३. साठे अ�णाभाऊ

१६५. सान ेग�जी (पाडरग सदािशव सान)ें ंु ु
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किवता �िस� झा�या अस�याने इं�ज सरकारने हा का�यस�ंह 
ज� केला होता. ‘खरा तो एकिच धम�, जगाला �ेम अपा�वे' ही �यांची 
गाजलेली किवता. ‘�यामची आई' (१९३५) या मातभ� तीपर ृ
कादबंरीला मराठी सािह�या�या इितहासात अ�र वाडमयकतीचे ् ृ
�थान �ा� झाले आहे. या कादबंरीतील '�याम' ही �वत: 
ग�ज�चीच �यि� तरखेा आहे. आचाय� अ�े यांनी कादबंरीवर ु
आधारले�या '�यामची आई' या िच�पटास रा��ीय पर�काराने ु
गौरिव�यात आले होते.

 साने ग�ज�नी गोपाळक�ण गोखले, इितहासाचाय� राजवाडे ु ृ
यांची च�र�े िलिहली. धडपडणारी मले (१९३७), �याम ु
(१९३७), जीवनकलह (१९३८), पनज��म (१९३९), आि�तक ु
(१९४०), �ांती (१९४०), सती (१९४०), गोड शेवट 
(१९४३), रामाचा शेला (१९४४) इ�यादी कादबं� या िलिह�या. 
मलांना वेळोवेळी सांिगतले�या 'गोड गो��'चे १० भाग, आवड�या ु
गो��चे सहा भाग �िस� झाले आहेत. ‘भारतीय स�ंकती' ृ
यािवषयीचे िचतंनपर प�तक, ‘सदंर प�े' या प�तकातन प��प ु ु ु ू
िचतंन �िस� झाले आहे. इतरही अनेक अनवाद �यांनी केले ु
आहेत. बालांपासन �ौढांपय�त सवा�साठी �यांनी लेखन केले. ू
मौिखक लोकसािह�यातील गीते जमवन सपंािदत केली. �यां�या ू
वाडमया�या �भावाने �येयवादी त�णांची एक िपढी स�ंका�रत ्
झाली, हे �यांचे फार मोठे योगदान आहे.
१६६. सावरकर िवनायक दामोदर 

ज�म : २८ मे १८८३, भगर, िज. नािशक येथे. म�य : २६ ृू ू
फे�वारी १९६६. शालेय िश�ण भगर येथे, महािव�ालयीन ु ू
िश�ण प�या�या फ�य�सन कॉलेजात. लंडनला बॅ�र�टर पदवी ु ु
सपंादन केली. भारतीय �वातं�य लढयासाठी नािशकला 'अिभनव ्
भारत' स�ंथा �थापन केली. �वातं�यस�ंामाला �ेरणा दणेार े
��ोभक सािह�य िलिह�यामळे इं�जांनी �यांना का�या पा�याची ु
िश�ा ठोठावली व अदंमान�या त�ंगात धाडले. लंडनह�न भारतात ु
नेणा� या ि�िटशां�या बोटीतन �ा�स�या मास�लस बदंराजवळ ू
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१६८. सव� नारायण गगारामंु
ज�म : १९२६, म�य : २०१०. मंबईत र��यावर ृ ुू

सापडले�या या अनाथ मलाला गगंाराम सव� यांनी आपलं नाव ु ु
िदलं व सगंोपन क�न वाढिवलं. सातवीपय�त िश�ण झाले. 
िगरिणकामगार, शाळेत िशपाई आिण िश�काची नोकरी केली. 
कामगार चळवळीत सहभागी झाले. क�करी वगा��या जीवनाचे 
िच�ण करणारी व क�क� यां�या भाषेत बोलणारी किवता िलिहली. 
‘ऐसा गा मी ��' (१९६२), माझे िव�ापीठ (१९६६), जाहीरनामा 
(१९७५), सनद (१९८२), न�या माणसाचे आगमन (१९९५) हे 
का�यस�ंह �िस�. भारत सरकारने 'प��ी' पदवी दऊेन �यांचा 
स�मान केला. सोि�हएत लॅ�ड पर�कार, जन�थान पर�कार, ु ु
महारा�� शासनाचा वाडमयपर�कार, १९९५ �या अिखल ् ु
भारतीय मराठी सािह�य समेंलनाचे अ�य�पद इ�यादी 
मानस�मान िमळाले. रा�यभर का�यगायन क�न �यांनी मराठी 
रिसकांची किवतेची अिभ�ची वाढिव�यासाठी योगदान िदले.

�ािणस�ीिवषयीची िशशगीते िलिहली. या स�ंहासाठी ृ ु
िनवडलेली 'ससा' ही किवता याच �कारात मोडणारी आहे.

१६९. होनाजी बाळा

सागरात उडी टाकन सम� पार केला. �यावरील 'ने मजसी ू ु
मातभमीला, सागरा �ाण तळमळला' ही किवता �िस�. ृ ू
र�नािगरीला �थानब� असताना �यांनी का�यलेखन केले. 
१९३८ �या मंबई सािह�य समेंलनाचे अ�य�. ‘माझी ज�मठेप' ही ु
आ�मकथा, १८५७ चे भारतीय �वातं�यसमर, मॅझेनीचे 
आ�मच�र� व राजकारण, िशखांचा इितहास, इितहासाची सोनेरी 
पाने इ. �थं; स�ंय�त खडग, कमला, उ:शाप, इ�यादी नाटके, ्
गोमांतक हे खंडका�य, काळे पाणी ही कादबंरी �कािशत. 
‘जयो�तते �वतं�ते भगवते' हे रा��ीय �तो� �िस�.ु

ज�म : अदंाजे १८ �या शतका�या अखेरीस व १९ �या 
शतका�या �ारभंी. शाहीर व लावणीकार. जातीने गवळी, विडलांचे 

१६७. सभेदार सर�वतीु
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१७०. �ानदेव (सत �ान�ेर)ं

नाव सयाजी, आडनाव शेलारखाने. ‘घन:�याम सदंरा' ही भपाळी ु ू
महारा��ात�या घराघरात �हटली जाते. खड�या�या लढाईचा व ्
रगंा�या दरबाराचा पोवाडा �िस�. 

ज�म : १२७१ पैठणजवळील आपेगाव येथे. समाधी : 
१२९६. िनव�ी, �ानदवे, सोपान व म� ताबाई ही चार भावडें. ृ ु
�ानदवे हे सतंकवी. �यांनी भागवतस�ंदायाचा �हणजेच वारकरी 
स�ंदायाचा पाया घातला. �ाने�री, अमतानभव, चांगदवे पास�ी, ृ ु ्
ह�रपाठाचे अभगं  ही वाडमय िनिम�ती.्
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अमरशेख : पाथरवट (५२४), जय महारा�� (६१०), समाजवादी 
िशवछ�पित अथा�त अमर अिभलाषा (७०६)

अ�ातवासी : �ाडमनी (३६९), कोळी (३९२), पण� दरबार� ु
(७३६)

॥ कवी-का�य सची ॥ू
अनत फदी : द�काळ (५२७), उपदशेपर फटका (९०५)ं ं ु
अनािमक : पतंोजी (१९३), कोडी आिण उखाणे(२८४), माझे 

झाड (३१२), उंटाची त�ार(३७९), मधमाशी (३८८), 
को�याचा �य�न(३९०), फलांचा हार (४०१), गलाबाचे ु ु
फल (४०५), सावली (४१७), इं�धन�य(४५८), पर ू ु ू
आलेली नदी (४६६), स�ीचे चम�कार (४९४), ृ
उपदशेपर आया�(९०३)

अिनल : क�बडा (३५६), तळयाकाठी (३७२), िशिशर (४७३), 
वाट (५१४)

अ�यकर योग�ेर : अिज�ंय भारत (६५५)ं

अवचट अिनल : क�बडया (३५८), उंटाचा शोक (३८०)्

आिदवासी बालगीत : गा�या गा�या िभगंो�या (५२), इव इव 
घागर�या (५२), ह�प ह�प माकड (५३), कंभारा कंभारा ु ु ु
(५३), िटटवा िटटवीच ंलगीन (५४)

इनामदार क�याण : बागलबवा (९३), मंगीताई (३५०)ु ु ु
उ�व िचद घन : �वा�यान (७७१)् ु

आवटे तेजस : फलांचा सदंशे (४००)ु

एकनाथ : सद ग�ची ल�णे (१९४)् ु
ओक िवनायक क�डदेव : आ�व� (३१३), उ�ांचा काय नेम? ृ

(८४५)

आनदतनय : शबरी आ�यान (७६२)ं
आरती �भ : ये र ेघना (४४२)ु

अ�ानिस� : मराठीची महती (५८४)
आठ�ये क�णाजी नारायण : सासरची पाठवणी (८३२)ृ

आ�हाड एकनाथ : उंदराची फिजती (२८१)
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कदम भ. ना. : भ�या (७८०)ु
करदीकर िवदा : को�होबाची सक� स (२३७), माकडाचे दकान ं ं ु

(२३८), दवाखाना (२३९), पतंग (२४६), पडसे न 
ये�याचा मं� (२६१), बागलबोवा (२६२), माझ� घडयाळ ्ु
(२६४), जादगार (२७६), मधमाशी (३८९), घेता ु
(४९२), होळी (५५०), ऊठ ऊठ स�ा�े (६१७), 
आवाहन (६७०), दणेा� याने दते जावे (८३६), 
गणपितबा�पा (८८१)

काबळे ��ा : रगंपेटी (२०४)ं
काणकेर अनत : घरटे (३४४), कोळयाचे गाण� (५३०)ं
कारखानीस द��स�न : क�बडा ! (३५४)
कारखानीस म. का. : खार (३५२) 
कालेलकर मधसदन : अ आ आई, म म मका (५९३)ु ू
काळे रव�� : टण,टण,टण,टण (२०९) 
का�यिवहारी : पाळ�व पोपटास (३३५)
िकणीकर रॉय : हा दशे असा घडला (६५२)
कटे महादेव मोर�ेर : बिहज� नाईक (७२०)ंु

कलकण� िव. म. : �योत (२७१), आला पाउस, आला वारा ! ु
(४४१), नदीचे गाणे (४६७), मा�या मराठीची गोडी 
(५८५), डॉ. बाबासाहेबांना �णाम ! (६८३)

कडे गणशे : माझे घर (९४), मामाचे गाव (१०४), िपपंळ (३१८)ु

कसमा�ज : माझे गाव (१००), समज मी झालो एक चा�याच ंु ु
फल (१५०), कणा (२१८), फलांचे गाणे (३२३), प�ी ू ु
(३२४), उठा उठा िचऊताई (३३३), कोिकळा (३६०), 
आमचा मो�या (३६७), चाफा (४०८), पनव (४२८), ु
प�वीचे �ेमगीत (४३०), अिह-नकल (४८२), ओढयाची ृ ्ू
गणगण(५१५), मराठी माती (६३८), �ांतीचा ु ु
जयजयकार (६५८), अनामवीरा (६७२), कोलंबसाचे 
गव�गीत (६८४), सात (७२४), िटळकां�या पत�याजवळ ु
(७९०), सतं (७९४), पतळे (७९९), आगगाडी आिण ु
जमीन (८४२), सहानभित (८४४), ते �हणतात (८५९), ु ू
सवा��मका िशवसदंरा (८८४)ु
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केशवसत : मलास झोडपणा� या एका पतंोजीस (१९६), घडयाळ ्ु ु
(२६६), फलपांख�ं (३३८), एक खेडे (५०१), रांगोळी ु
घालतांना पाह�न (५३९), आ�ही कोण? (८२५), ततारी ु
(८३७), नवा िशपाई (८४०)

कोलटकर अ�ण : त� ता (५९४)

खाडेकर सय�कात : �ीिशवबांची िजजाई (६९८)ं ंू
खानवलकर रा. बा. : माझी बाह�ली (८८), डाकवाला (८१४)

खैर ेिव�नाथ : अण र ेअण (८५३)ू ू

केशवकमार : आजीचे घडयाळ (२६८), कादरखा (८०३), ् ँु
आ�ही कोण? (िवडंबन) (८२६)

िगरीश : कत�ता (१४८), माझी शाळा (१८४), खळा पाऊस ृ ु
(४३९), शनवारवाडा (७४७)

गडी नीिलमा : पणजी (११८), आजोळ (१२१), �व�न (१२७), ंु
माझा अ�यास (१९८), अ�यास करता करता (१९९), 
बह��पी ‘क’ (२००), िटंब (२०१), ितक�ट (२०२), 
दिब�णीतन (२०३), द�र (२११), चांद�या (४२१), ूु
पा�याची गाणी (४४९), �� (४९३)

गोपीनाथ : बाळ जातो दर दशेा (१६२), िवमान (२४१), ू
रानपाखरा (३२५), िभ�लाचा पोर (५३२)

गोर ेपाडरग �ावण : आ�ही तर जगंलची पांखर े(३२६)ं ंु
गोळे प�ा : बाळ चालला रणा (६७३)

को�हटकर �ी. क. : महारा��गीत (६०४), छ�ीचे उपकार ृ
(८५५)

खेडकर ल�मण : आभाळ (४१८)

कोळगावकर उ�म : िवजेची रले (४५६), जग हे सदंर िकती ! ु
(४८१), अजब राजा (८५८)

गायकवाड �वीण गोपाळराव :  िचम�यांचा �हास (४९०)

िगरोळकर तो�णी : असे कसे :  असे कसे (८६४)

गोखले ह. स. : चांदोबाची गमंत (५९), चांदोबाची गमंत (४२२)
गोडबोले परशरामपत : िशवाजी राजाचे वण�न (६९१)ंु

गायके जय�ी पढरीनाथ : खंत (८६१)ं

कोलते िव. िभ. : मा�या छकलीचे डोळे (८०)ु

केतकर शैलजा : वगा�त (१९२)
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च�हाण शकर बळवत : कापसाचे शेत (५१८)ं ं

िटळक ना. वा. : माझी ताई (७६), गानवादन (२०६), पांखरा ! 
येिशल का परतन? (३२८), केवढ� ह� �ौय�! (३३०), ू
गानवादन (४६५), माझी ज�मभमी (६४७)ू

जाधव ल. िस. : माझी आई (१३९), पतंग (२४२), फलपाखर ेु
(३४२), वानर (३८१), मं�या (५४२)ु

चोखामळेा : ऊस ड�गा परी (८९६)

टेकाडे आनद : िदवाळीचा आनंद (५५२), भाऊबीज (५५४), हा ं
िहदं दशे माझा (६४५)

डहाणकर �मती : बेडक शाळेत गेला (२१४)ू ृ ू

जगले �पेश रमशे : करामती पाऊस (४४६)ं

ठोकळ ग. ल. : �वग� (२२१), माझे गाव (५०९), ख�यावर 
(५२२), ग�रबीचा पाह�णचार (५६१), िभकारीण (८१७)

चौधरी सोपानदेव : गोगलगाय (३४९), आिण आ�ही (८२८)

जहागीरदार िवजया : तार े(४२०), होडी (४५०)

टोळ द�ा : प�तक आपला सखा (१९७)ु ु

िचपळूणकर क�णशा�ी : िव�ा�शसंा (१८१), अ�यो� ती ृ
(२९९)

घाटे िव. द. : आई आ�हां आठविशल ना? (१६०)

चौधरी सजय : दािगना (१४१)ं

िटळक ल�मीबाई : पाटया िलह� (१८८), काय गडे (२३३), ह�ी ्
कसा (३७८), मी तझी मावशी (८३०)ु

घारपर ेिमिलद : सांग ना आई (१२५)ंु

चौधरी बिहणाबाई : बो� चाले (१८९), खो�यामधी खोपा 
(३४३), उगवले नारायण(४०९), गढी उभारनी (५४५), ु
पोया (५४७), ससंार (८३५), मन वढाय वढाय (८६७)

ज�धळे महावीर : िच�कार सगंणक  (२०५), को�होबाची वरात 
(३८३)

गोवारीकर दीपा : काव�याची मेजवानी (३३७)

गोिवदा�ज : राजहसं माझा िनजला (१५५), �ी महारा��गीत ं
(६०६)

गोिवद : सर�वतीची भपाळी (८९०)ं ू
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ताबे ना. द. : िवमान (२४०)ं

तौर प�वीराज : नं�ा बैल (५३५)ृ

द� : ताई माझी छकली (७७), बोलत कां नाह�? (८१), शहाणी ु
बाह�ली (८७), या बाई या (९१), िनज िनज मा�या बाळा 
(१५२), मो�या शीक र े(३६५), �भात (४०६)

तकडोजी (सत) : या झोपडीत मा�या (८८५)ंु

दधाळ क�पना : िवठोबा (८९४), ु

देवधर �यो�सना : बाळाची आघंोळ (६८)

डाग ेके. ना. : भोवरा (२५४)ं

तरमडे शािलनी : नातं (८३१)ु

तकाराम : िवटीदांड (२४७), च�डफळी (२४८), मलांस उपदशे ु ू ु ु
(८९८), तीन अभगं  (९०९)

देशपाडे ना. घ. : मोटकरी (५२३)ं
धाडे तकाराम : ताई (७९), आई होती ते�हा (१६७), च�ं आिण ं ु

ड�गर (४२५), सदारणा (५६३), आ�ही कोण (िवडंबन) ु
(८२७)

ितवारी द. आ. : मदा�नी झांशीवाली (७२६), मोहरा इरसे पडला ु
(७३३) 

तळवलकर गोपीनाथ : बाळाचे मनोरथ (१२४), 

ढेर ेअ�णा : काळया रगंाचे गाणे (९२), आवाजांची गमंत (२६०), 
एक छोटं बी (३१९)

ताबे भा. रा. : जो जो बाळा (अगंाईगीत) (७१), लाज नको ताई ं ू
(७८), अगंाईगीत (१५४), तर मग ग�ी कोणाशी (२५२), 
या बाळांनो (२७४), िचवंिचवं िचमणी (३३२), 
सायकंाळची शोभा (४१४), वारा (४७०), िचमणी 
(४७१), गरा�याचे गाणे (५२८), झांशीवाली (७३२), ु
��ास आवाहन (८८२) 

दडवते रघ : द�ंया�या दस�या िदवशी (५७४)ं ु ु

डहाळे ि�याका : वा�तइझम (४९१), �यामल (८९३)ं ु

दाडेकर रणे : झाडां�या किवता (३०८)ं ू

देव : कावळा व बगळा (३५९)
देठे भीमसने : पावसा (४५३)
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नारखेडे के. : िचमणा वासदवे (५३४)ु

पवार कमला : िभगंरी (२५३)

नाईक श. ल. : सकाळ (४१३), िनसग� सहल (४८८), माझ ंगाव ं
(५११), माय माझी मराठी (५९०) 

नादापरकर ना. गो. : माझी मराठी (५८७)ं ू

नाटेकर काशीताई : �सका चांदोबा (५९)

िनक�ब क. ब. : घाल घाल िपगंा वा� या (१७४), आबंा पाडाला ु ृ
आला (३१६), 

पिडत भवानीशकर : बोलतो कसा हा आई (५५), िचऊताईची ं ं
िपले (३३४), धबधबा (४६९), उंदीरमामा ! (४८७), 
वा�या (७७८)

पराजपे शारदाबाई : च�ं आिण ढग (४२४)ं

पाटील ग. ह. : मामाची गाडी (१०६), पांखरांची शाळा (३२९), 
फलपांखं� (३४०), गोकण�चे फल (४०४), दवेा तझ� ु ू ु
िकती सदंर आकाश (८७७)ु

पाटील वसधा : फ�या र े(२५६), अटक मटक (८६०)ु ु

पाचपोळ स. ग. : �व�नातले गाव (१०३), माय (१७२)

पाठक िकशोर : �रगं �रगं �रगंण (२५७)
पाठक वा. भा. : खेडयातील आनंद (५०५), खेडयांतील घराकडे ्

(५०७), िशवराज आिण बालवीर (७००)
पाडगावकर मगशे : चांदोबा भागलास का (४२), पणजोबांच ंघर ं

(११९), आई�या त�ारी (१३७), द�रवाला (२१२), 
सांग सांग भोलानाथ (२१५), फलपाख� िनळं िनळं ु
(३४१), �हैस (३८४), टपटप पडती अगंावरती  (३९९), 
पावसाचे गमंतगाणे (४३७), सथं िनळे हे पाणी(४६८), 
िपकं� (५९५), छोटया माव�यांचे गाणे (७०२), माझा दवे ्
(८७९)

परािणक अ. �ा. : पतंग (२४५)ु

प�डरकर भ� ती स�यवान : पाऊस (४४७)ु

पाळदे भा�कर दामोदर : आई, थोर तझे उपकार (१३३), ं ु
ईश�ाथ�ना (८७३)

परािणक �. अ. : फलराणीचे ल�न (४७८), स�ी - ��ी (४७९)ु ु ृ
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भट सरशे : लाभले आ�हास भा�य बोलतो मराठी(५८८), माझा ु
व� हाड (६३१), गे मायभमी(६४८)ू

भानदास : पड आजारी (२७३)ु ु

बेहरे ेल�मीबाई : रामाचा ह� (७५७)

भागवत लीलावती : सोळा िप�लं होतात गोळा (१२२), बबंवाला 
(८११), 

मनमोहन : बापज�ची �ाण�योत (७९२)ू

मगळवेढेकर राजा : गाई, गाई ! (३७७), उंिदरमामा (४८६)ं

बोरकर बा. भ. : माझ� घर (९७), गडद िनळे जलद भ�िन आले 
(४४३), िविच� वीणा (४६४), चढव गगनी िनशाण ू
(६६२), ह�र आला हो (६८०), मा�या गो�या�या भम�त ू
(८६५)

भसारी �णल पढरीनाथ : आय�य :  एक सदंर �वास (८४७)ंु ु ु

मधसदन : माझा क�ा (३६६)ु ु ु

बेहरे ेना. के. : बालवीराची शपथ (२६९)
बवा जी. ए. : हा पाऊस अनावर (४५२)ु

बोिकल सजीवनी : आज�व (१८६)ं

फडणीस शकतला : आजोळी (१२०), सांग ना आई (१२६)ंु

बापट वसत : बाभळझाड (३०५), केवळ माझा स�कडा ं ु
(६१८), सदवै सैिनका, पढेच जायचे (६६३), उ�गं ु ु
आमची उ�र सीमा (६६६), शतकानंतरची र�य पहाट ु
(७५१)

फफे दा. िव. : फलांचे भांडण (३९६), पो�टमन (८१५)ु
फले �योितराव : सवा�चा िनम�क आहे एक धनी  (८८८)ु

बालकवी : चांदोबा दईे (६०), बोल बाई बोल (अगंाईगीत) (७०), 
औदबंर(३१७), घरटा (३४६), पारवा (३४७), तारकांचे ु
गाण� (४१९), अनंत (४३२), �ावणमास (४५९), 
िनझ�रास(४६१), फलराणी (४७४), आनंदी आनंद गडे !  ु
(४७६)

िबिनवाले पि�नी : बिघतलीय गमंत (२५५), असा होता गाव 
(५१३), चटका (८५७)

बावळे ग. बा. : छोटा वीर (२३४)

बी : गाई पा�यावर (८२), माझी क�या (२२२), चांफा (३२०)
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म� ते�र : माझे प� वषभ सकळ (३७३)ु ु ृ
िमस मरेी भोर : च�ड (२४९)ू

मनोहर यशवत : �योितबा गोिवदंराव फले (७८९)ं ु

महाजन आबा : खानदशे (६२९)
महानोर ना. ध�. : या नभाने (४८०)

माधव : आटपाट नगरांतील कहाणी (बलबल) (३६२), रानांत ु ु
एकट�च पडलेल� फल (३९४), िहरव� तळक�कण (६२१), ू
गोकलखां (७३७), तारापरचा स�ंाम (७४०)ू

मालग ेन�ता ��हादराव : गमंत (८६३)

माळी सावता : अमची मािळयाची जात (८२४)ं ु

माडगावकर गोिवद : मंबई (५६९)ं ु

महाबर ेगगाधर : सभाषबाब (६८२)ं ं ू ू

माडगळकर ग. िद. : सांग सांग र ेमला (१३५), िबन िभतंीची ू
शाळा (२१९), एका त�यात होती (३७१), दवेाचे घर 
(८७८), नाच र ेमोरा (४३३), िजकं िकंवा म� (६६५), ू
जय जवान जय िकसान (६६७), हे रा� � दवेतांचे (६५०), 
दवेाचे घर (८७८)

माडखोलकर ग. �य. : िशवरा�यािभषेक (७०३)ं

माधव �यिलयन : डोला बाई डोला (५७), नवीन भाऊ (७४), ु
आमचे घर (९५), �ेम�व�प आई (१६५), कशासाठी 
पोटासाठी (२५९), ऐक तव मध बोल (३६४), लेजीम ु
(५५८), मराठबाणा (६३७), �ांत त�हां कां पडे ? ु
(६७५), िशव-�ताप (७०५)

माधवानज : कागदी पतंग (२४३), िदवाळीचा सण (५५३)ु

मलाणी जलेखा : मनीताई (३६८), बदक (३७०)ु ु

मढ�कर बा. सी. : िकती तरी िदवसांत (४७२), गणपत वाणी 
(८०५), फलाटदादा (८०७), कोळसेवाला (८१०)

माळी उमशे जनाद�न : आकांत (९०७)

मायदेव वा. गो. : धो धो पाऊस (५६), ितथ� माझी असणार नािह ं
आई! (१६१), चला सटी झाली (२०८), नंदीबैल ु
(३७५), कोक� (३८५), शबरीगीत (७६६)
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मोडक ताराबाई : मा�या या ओटीवर (६१)

रानडे �ी. बा. : लहानपणचा �वास (१०१), िच�कमामा ू
(१२३), माधकरी (२१६), पावसाच� गाण� (४३५), ु
लेजीम (५५६)

मोगर े गगाधर रामच� : मराठी �थंकारांस �ाथ�ना (५९१), ं ं
स�ा�ी (६१२)

मोर ेिवलास : चांदोबाचे घर (४२३)
यशवत : आई (१६३), झा�या ित�हीसांजा (४१५), शेतक�तील ं

सख (५१६), पाणपोई (५४४), गाउं �यांना आरती ु
(६५६), भीमराव रामजी आबेंडकर (७९३)

राऊत र�ेमा बलभीम : आबंा (३१५)
राठोड वीरा : आई तझे दःख कणाला सांगशील (१४६), आमं�ण ु ुु

(८५०)
राण ेश. रा. : माझा खानदशे (६२७)
रानडे पढरीनाथ : वे�ळ�या कैलासमंिदरी (६३४)ं

रगे ेसदानद : हळद उ�हाची (४१२), ठ�बर े(८००)ं
लाजेवार �योती : त कधी िदसली नाहीस (१६९)ं ू

रामदास : �याहाव� कस� (१९०), किवतेचा मिहमा (५९७), 
क�णा�के (८७५), मलांस बोध (९००), काय काय क�ं ु
नये (९०२), मनाचे �ोक (९१०)

िलमये उषा : मज खशाल िहणवा फ�र स�ा�ीचा (६१४)ु
िलमये ना. ग. : आई आिण बाळ (१३४), शाळेस रोज जाताना ं

(१८५), शाळेचा र�ता (२२८), छोटा सक� सवाला 
(२३६)

लोकगीत : अ�रगं िम�रगं (३९), आपडी थापडी... (३९), नाच र े
मोरा (४०), अडगलं मडगलं (४१), िझ�म पोरी िझ�म ु ु
(४३), सा बाई स ं(४४), आड बाई आड (४५), झन झन ू ू ू
पाखरा (४६), माझी किपला गाय... (४७), ये र े ये र े

रगे ेप. िश. : खेळराणी (२८०), दार (८४८), गोिवदं (८९५) ु

ल�ढे मोरो गणशे : ता�हा भाऊ (७२), िव�ेची महती (१८३), 
खेळ (२५०), रायगडावर काय आहे ?(७२२), 

िलमये वदा : बागलबोवा (१०२), लॉलीपॉप (२८९)ंृ ु
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वजारा तज�नी : गमंतगाणी (४८९)ं

वाघ अनताई : मा�या या दारातन (९९)ु ू
वसकेर सभाष : प� यांची शाळा (२१३)ु

वाघ िव�ल : बैल (३७६), ितफण (५२५)

िवनायक : महारा��ल�मी (६०८)
वै� ग. म. : मी कोण? (८२३)
वै� दास : एकदा मी (२०७), झाड (३०७), एकदा मी (३८७), ू

नवी �ाथ�ना (८९७)
वै� भालच� क�याणकर : चला, चला उ�ोगाला(५४१)ं

वाबळे ग. बा. : छोटा वीर (७४९)

वसकेर िव�ास : पणजी (११७), डायनासर (४८५)ू

वामन पिडत : �ीक�णाची मरली (७६८), भी�माज�न-य�द ं ृ ु ु ु
(७८१), भरत - भाव (७५९)

पावसा (४८), िदन िदन िदवाळी (४९), वाकडी ितकडी 
बाभळ... (५१), आई (१४५), एक मलगा (२८३), ू ु
गलाबदादा (३२२), वासदवेाचे गाणे (५३८), ु ु
जा�यावरची गाणी (५६०), महारा��गीत (६०३), 
कोकणचा राजा (६२६), तीथ��े� नािशक (६३२), क�ण-ृ
यशोदा (७६७), सदानंदाचा येळकोट (७७७), बसिवला 
गणपती (८८०)

वै� शकर : वीज िन पाऊस (४५५)ं
वैशपायन तारा : छोट सरदार (७५०)ं ू
िशदे फ. म. : आई (१४३)ं ंु
िशदे शिशकात : िजराईत (५२६)ं ं

शेळके शाता : लाडक� बाह�ली  (८९), पैठणी (११४), टप टप ं
टािकत टापा (२३५), थई थई नाच मोरा (३५१)ु ु

सजीवनी : नाच गाऊ (२८२)ं ू
�ीखडे श. िच. : बह��याचे जेवणास आमं�ण (८५१)ं ं ं

सत इिदरा : आली बघ गाई गाई (५८), िशकरण (१०५), ं ं
तपातली फलवात जशी (११६), नखरा (१७५), स�ी ु ु ु
(२१०), गवतफला (३९८), या हो सय�नारायणा (४१०)ु ू

श�ल ना. गो. : एक होते झाड (३११), म�याम�ये (५२१), ु
लाला टांगेवाला (८१३)



976 । िझ�मड किवतांची । अ�रबालवाङ मय्

साधदास : बाल िशवाजी (६९९)ु

सावळे हमेत भगवान : केबल आरती (५७६), जलवाहक बॉटल ं
(५७८)

ि�टफ�स फादर : मराठी भाषेची �शि�त (५८३)
होनाजी बाळा : घनः�याम सदंरा (४०२)ु

सभेदार सर�वतीबाई : ससा (३९३)ु
सव� नारायण : रिव चालला घरा (४१६), ड�गरी शेत (५१९), ु

िगरणीची लावणी (५७२)

सावरकर िव. दा. : चकलेले कोक� (३८६), जयो�तते (६४९), ु ु
सागरा �ाण तळमळला ! (६६८)

साठे अ�णाभाऊ : मंबईची लावणी (५७०)ु

सावत पजा उ�म : हसान हसान रडवता पाऊस (४४५)ं ू

�ान�ेर : काय थांग ंतत� (६७), पसायदान (९१२)ु ु

सोनार अिनल : छोट मामा (१०७)ू

सरदेसाई वा. न. : पावसाची सर (४५१)

सान ेग�जी : आईचा मार (१३८), हस र ेमा�या मला (४९६), ु ु
बल-सागर भारत होवो (६५१), �वातं�याचे आ�ही 
िशपाई (६६१), खरा तो एकिच धम� (८८६), असो तला ु
दवेा! माझा सदा नम�कार (८९२)

सरजाम ेर. द. : िझ�मा (२५८)ं

सावत कणाल धनजय : पाऊस (४४८)ं ंु





मराठी सा�ह�यात �ानदेव-तुकोबांपासून 
बालकवी-कुसुमा�जांपय�त बालक�वतांची 
दीघ � परंपरा आह.े �यात�या �ा�त�न�धक 
�व�पा�या पाचशेहन अ�धक क�वता या ू
�ंथात संपा�दत कर�यात आ�या आहते. 
बालक�वतेचे अनेक �पबंध आहते. 
अंगाईगीत, �शशुगीत, �ीडागीत, �वनोदी 
गीत, �यि� त�च�े, श�द�च�े, कथाका�ये, 
�फू�त�गीते, बोधका�य इ�यादी 
रचना�कारांनी य�ु त अशी क�वतांची बाग 
या सं�हातून फुललेली आह.े साधी वृ�े 
आ�ण गेय चाली यामळेु अनेक क�वतांम�ये 
पठणसुलभता आली आह.े �हरवे �हरवे, 
लाजत लाजत, डोलडोलत अशा �कार�या 
श�दां�या पुनरावृ�ीमळेु येणारी 
अनु�ासा�मकता ह ेया बालक�वतांचे वैभव 
आह.े अशा नादलय�ची �झ�मड असलेली ही 
�शशुगाथा सवा�ना क�वतेची गोडी लावेल 
असा �व�ास वाटतो.


