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िय हगररिात्मक

िय हगररिात्मक हसद्धी हवनायक िय िय मयुरेश्वरा ।।
बल्लाळे श्वर वरद हवनायक िय िय हवघ्नेश्वरा ।।
िय हचतामणी िय रांिणच्या मिागणपती सवेश्वरा ।।१।।

अष्टहवनायक म्िणूनी नांदिी मऱ्िार्ीच्या नगरी ।।
पावन करीिी मंगल करीिी नर्नाट्य कलाकु सरी ।।
वंदन कररतो आधी तुिला हिवपावटती कु मरा ।।२।।

लखलखतो मुक्तिार अंगावर के िरीया ।।
िोभहवती रत्नमणी फ़कररर् कं कणी घागररया ।।
तेिःपुंि रूप तुझे ते दाखवी या पामरा ।।३।।

फरि करी दुष्टनाि कमल करी संिीवना ।।
सत्व पािी करी अंकुि करी मोदक मधुरमना ।।
हवद्या धन संपदासी आहिष द्या करूणाकरा! ।।४।।

िे सरस्वती

िे सरस्वती िे भगवती िे हवश्वमोहिनी
नमन तुला िारदा िे वाहग्वलाहसनी ।।ध।।

वेदपुराण माला अन्
ब्रम्िमय वीणावादन
श्र्वेत िंसी तव हविार दि फ़दिातूनी ।।१।।

िुभ्ांबर वसन तुझे
श्र्वेत कमल आसन तुझे
अलंकार हवभूहषत तनु मंगल तेिहस्वनी ।।२।।

संत, कवी, ऋषी मुहनिन
सवाट मुखी तव नतटन
हवद्यािी तूच, ऐश्वयटिी तूच संिीवनी ।।३।।

असावे सदा मुखी तव नाम

सुखदुःखातिी तुला न हवसरो मन माझे श्रीराम
असावे सदा मुखी तव नाम ।।ध।।

चळो न बुद्धी संकर्ातिी
असो नाव मग वादळातिी
फ़कतीिी असला कठीण भयंकर िा िीवन संग्राम ।।१।।

लाभो दौलत फ़कती िक्ती
परर न हवसरो मन तव भक्ती
तूच दाता आहणक घेता मनी नसो अहभमान ।।२।।

वाल्याला रामायण स्फु रले
तव नामाने पत्थर तरले
खारी सम तव सेवा िोऊहन हमळावया वरदान ।।३।।
असावे सदा मुखी तव नाम

िनुमंताची मधुर वाणी
िनुमंताची मधुर वाणी
सांगे सीतेला रामाची किाणी ।।ध।।

इक्ष्वाकु वंिात चक्रवतीच्या कु ली
पुण्यिील दिरथ नपती गेला िोवोनी
तपस्येत ऋषीतुल्य इं द्रासम बलवान
दयाळू पराक्रमी अिी ख्याती त्याची िनीमनी ।।१।।

पुत्र तयाचा राम लाडका चंद्रासम अनुपम
हनपुण िस्त्र हवद्येत धनुधटर धमाटच्या रिणी
सत्य प्रहतज्ञ वद्ध हपत्याची आज्ञा िोता त्यािी
बंधु लक्ष्मण, पत्नी सीतेसि फ़फरला रानोवनी ।।२।।

बहु मायावी दैत्यांचा वध रामाने
खर दुषणासम दुष्ट रािसा पाठहवले यमसदनी
कत्य तयाचे कळता त्याचे िािला क्रोधाहवष्ट रावण
मगरूपाने मरीच पाठवून कपर्ाने पळहवली िनकनंफ़दनी ।।३।।

सीतेला िोधीत रामलक्ष्मण मतंग वनी आले
सुग्रीवासी स्नेि करून वालीचा वध करूनी
सिस्त्र वानरे हनघाली सीतेच्या िोधाथट
संपातीने सांगता आलो समुद्र मी लंघुनी ।।४।।

रघुनाथाच्या मुखातून मी ऐकले िानकीचे रूप
तिीच लिणे आहण रं गरूप दष्टीस माझ्या पडू नी
हविाल लोचन वैदि
े ीच्या िोधाथट कपी िा आला
इतुके बोलून गप्प िािला वानरहिरोमणी ।।५।।

देवा काय मागू मी तुला?

देवा काय मागू मी तुला?
सवटस्व फ़दले तू मला ।।ध।।

काया फ़दधली वाचा फ़दधली
फ़दधले मन तू मला ।।१।।

काया हिणू दे परोपकारी
वाचा अपूट दे तुहझया भिनाला ।।२।।

अद्भुत दुहनया नयना दाहवली
सुखाच्या रािी फ़दल्या िीवनाला ।।३।।

िक्ती फ़दधली बुद्धी फ़दधली
संकर्ातिी वेळोवेळी धैयट फ़दले तू मला ।।४।।
देवा काय मागू मी तुला

वदली हवदेि नंफ़दनी

कहपवरा रे घेऊहन िा रे देते िा फ़दव्य चुडामहण
दे संदि
े माझा श्री रामाला वदली हवदेि नंफ़दनी ।।ध।।
िोईल स्मरण माझे, मम मातेचे, तुमच्या हपताश्रींचे
िा फ़दव्य चुडामहण अवलोकु नी ।।१।।

हनरोप घेता सीतेच्या चरणावरती मस्तक ठे वुनी
कर सिाय्य कहपवरा मला सोडहवण्याला बंदीवासातुनी
गहिवरली ती आले हतचे नयन अश्रूंनी भरूनी ।।२।।

कु िल कथावे श्री रामासि सवाांना तारा मला दुःख समुद्रातुनी
िगवावी ईषाट मि सोडहवण्याची त्यांच्या मनी िी किाणी ऐकवुनी
वदली सद्गद िोऊन करीत हवनवणी ।।३।।

सीतेचे ते बोल ऐकता पवनकु मार वदला हिरावर अंिली िोडु नी
वानरसेनेसि सत्वर येतील श्रीराम आहण नेतील तुला हिकू नी
िोईल मीलन तव श्री रामचंद्रािी ििी चंद्र आहण रोहिणी ।।४।।

वदे हवठ्ठला रूहममणी

पिार्ेस घालतसे कु णी तुळिीस पाणी
द्या िो दिटन आता वदे हवठ्ठला रूहममणी ।।ध।।

आहणल्या कु णी तुळिीच्या माळा
कु णी लाहवण्या आतुर के िर कस्तुरीचा रर्ळा
घेऊनी औिणाची तार्े उभ्या साऱ्या सुवाहसनी ।।१।।

ऐकताहच िाक गरूड ठाकला सत्वर
आले हवठ्ठल रूहममणी बैसूहनया पाठीवर
तव नामाच्या गिरी गेला आसमंत भरूहन ।।२।।

पािे पुंडहलक वार्, कर हनढळ्याचे वरी
ठे वा कर्ीवर िात उभे रिा हवर्ेवरी
फ़फर्णारे पारणे डोळ्यांचे न्यािाहळता चक्रपाहण ।।३।।

माझ्या अंगणात आिे तुळिी वद
ं ावन

माझ्या अंगणात आिे तुळिी वंदावन
प्रहतफ़दनी प्रातःकाळी घडे मला दिटन ।।ध।।

घालते मी तुळिीस पाणी उषःकाळी
वंदावनातली महत्तका लाहवते मी भाळी
बघते मी त्यात हनत्य लक्ष्मी रमण ।।१।।

सभोवती सडा रांगोळी घालून
कररते मी पूिा हतची दीप घताचा लावून
हिच्या िाखी वसे ब्रम्िा पणोपणी देवगण ।।२।।

समस्त तीथटिेत्रे हतच्या चरणािी
गंगा भागीरथी वाितसे हतच्या मुळापािी
तुळिीची माळा गळा असे हवठ्ठलाचे ध्यान ।।३।।

असता देव्िाऱ्यात माझ्या लक्ष्मी नारायण

असता देव्िाऱ्यात माझ्या लक्ष्मी नारायण
मी किाला करू सकल तीथाटर्न ।।ध।।

देव्िारी असता हिवतनय गिानन
िेत्र अष्टहवनायक िायचे न प्रयोिन
सकल सुरांआधी कररतो मी तयाला नमन ।।१।।

राम दरबार असता माझ्या घरी
किाला िावू मी अयोध्या नगरी
नको अमरनाथ कािी मम हृदयी हिवाचे स्थान ।।२।।

नको िावया द्वारका, मथुरा, पंढरपुरा
राधा मोिन वास करी माहझया घरा
हवठ्ठल रूहममणी देव्िारी, दारी तुळिी वंदावन ।।३।।

िावूनी देहू आळं दीला काय म्िणून मी नाचू
गाथा तुकयाची, गीता ज्ञानेिाची िर घरीच मी वाचू
समथट स्वामी, साईबाबा देती हनत्य स्वप्नी दिटन ।।४।।

महच्छद्र गोरखांचा असता कर हिरी
किास िावू मी तोरणमाळ हगरीकं दरी
देवघरात चाले मिाभारत रामायणाचे पारायण ।।५।।

चंद्रकोर

िळू िळू चंद्र कोर
नािी कळे किी फु ले
के िरात हभिलेला
चंद्र कसा मनी झुले

िळू िळू रठबकू न
हबब गळे कले कले
आहण कळू आले मला
चंद्रकोर किी फु ले.

रूपवती

रं ग फ़फका मखमली के तकी
अधर कळी कदटळी
छर्ा िरािी तांबूस गाली
वरी लािरी खळी

हनळा हपसारा खुलता वरती
मंद चमकली रे ती
अन् पाचूंच्या लार्ांवरूनी
आली रूपवती

िणात िसूनी िणात गाऊनी
गेली मंिूळ गान
आहणक उरलो मंत्रमुग्ध मी
वैिाखाचे दान!

तरी उभी का तू दूर?
हझरहझरणारा रं ग गुलाबी
चमचम चंदरे ी पदर
सावरून बोर्ात कन्िेरी
अिी उभी का तू दूर?
भुरभुरणारी बर्मोगरी
खुणाहवते वर िळु वार
आहण संभ्हमत सीमेवरती
अिी उभी का तू दूर?
हभरहभरणारी तहषत पाखरे
उत्सुक मानस सरोवर
मलूल मेिद
ं ीत अडवून त्यांना
अिी उभी का तू दूर?
लाल गुलाली संध्या प्राची
वार्िी हवरली हितीिावर
आहणक आलीस फ़कती युगांनी
तरी उभी का तू दूर?

सूयट

माझे अंगाराचे मन िणू तळपतो सूयट
वारा घालीते आकाि अंगी पांघरूनी धैयट
या सूयाटच्या भोवती धरतात स्मती फे र
आहण भासतात त्यािी िणू ग्रिगोल दूरवर
धागे बांधुहनया फ़कती आिे िोडले अंतर
ते तोडू न सोडू न कसे िातील ते दूर?
मनी दार्ली िरी खोल एक हुरहुर
कसा िाऊ मी िवळी माझे रठणग्यांचे कर
िी व्यथेची दुधारी घुसे मनी आरपार
ज्वाला उफाळती दूर आत पेर्ूनी हनखार!

लेणे
हवरिनलातील हवकल मनावर
कल्पद्रुमांची हनळसर पाने
दग्धकािळी हनिेवरती
आकाि उलूनी झरे चांदणे
हबबिी आपुले अंतर फोडू हन
रठबकू हन सलत्या िलास रं गे
कं र्क रूतल्या कहलका फु लूनी
धुंद गंध वाऱ्यात तरं गे
हमर्त्या धूसर हिहतिा ओठी
खुलले लवलव तांबूस गाणे
अिून का मग (पाषाणाचे?)
अबोल माझे सुंदर लेणे?

ज्योती

लाहवयल्या नयन ज्योती
अश्रूंचे ओतूहन तेल
ििारती बावरती
हनःश्वास र्ाकीता खोल
कधी हस्थरे ल का दष्टी
तुि कळे ल का कधी मोल
पािण्या अंतरी सष्टी
ताऱ्यांचे तेि सलील
ती सष्टी पाहून पाहून
स्वरकल्पांचा घेऊन
गाऊन कोफ़कळा थकली
ते सुख सारे साहून

आिा
फु लाफळांची आिा िोती
कु णास नसते?
माहित नव्िते स्वप्न असे िे
मगिळ असते
प्रीत के ली मी हिहति लंघून
कोण न करतो?
िाप मला िा माहित नव्िता
िो तो िरतो
पाण्यामधल्या ििीहबबाला
धरता िाती
िातामध्ये आले पाणी
आहणक माती

तुझी आठवण
फ़कती मधुर मधुर
हप्रये तुझी आठवण
येता नवरसी बुडे
माझे तन आहण मन
सखी तुझी आठवण
पािळली तलवार
येते कापीत या माझ्या
मनास गे अलवार
तुझी आठवण हप्रये
ििी पावसाची सर
बुडवुनी र्ाकते गं
माझे हचमुकले घर
इं द्रधनुसारखी गं
सखी तुझी आठवण
हवरिाच्या काळ्या मेघी
येते हृदयी खुलून

काय दोष तुझा त्यात?

काय दोष तुझा त्यात सदा रािते धुंदीत
आिे मुळी चंदनाची प्रीत माझी सुगंधीत

काय दोष तुझा त्यात िाते िरखुनी भान
प्रेमातच माझ्या मुळी आिे तसलीच िान

काय दोष तुझा त्यात पािताच फु ले कळी
चांदण्याची प्रीत माझी आणी सागरा उसळी

काय दोष तुझा त्यात माझे िरवते मन
आिे मुळी ओथंबले हृदयात तुझे प्रेम

काय दोष दुहनयेचा िोई िळु हनया खाक
आिे मुळी भरलेले हतच्या निरे त पाप

कल्पना
ह्या माझ्या लोचनांनी
आसवांचे दान फ़दले
आहण माझ्या ह्या िातांनी
पुसण्याचे भान फ़दले
कानांनी ह्याच माझ्या
कडकडार् ऐकहवले
पण माझ्या पावलांनी
नेिमी पुढेच नेले
हिहति पुढे दावूहनया
बुद्धीने मि थांबहवले
पण माझ्या कल्पनेने
पलीकडचे दाखहवले.

िान
मला काय िोते िवे
ह्याची िोती तुला िाण
तुझी नभाची ओंिळ
अडली द्याया फु ल पान
सागराच्या फ़कनाऱ्यािी
झाली व्याकू ळ तिान
लार्ांनीच अथांगिा
फ़दले आसवांचे दान
चांदव्याच्या चांदण्यात
येता हप्रतीस उधाण
फे कला तू पेर्लेला
मला िाळण्यास बाण
नािी फ़दले कसे म्िणू
घेतो फ़दलेल्याची आण
त्याच ज्वाला आसवांची
आि हमरहवतो िान

मन माझे बावरले

मनी चांदणे, ओठामधुनी
गीत मधुर फु लले
लाख लपहवता भाव प्रीतीचे
आि तुला िे कळले

मनात नव्िते कधीच माझ्या
फु लवायाची फु ले
तरी अचानक आि कसे िे
मुग्धगंध दरवळले

िरी सािण्यािोगे नसतील
अपराध मी के ले
हृदयी धरिील का तू हवसरून
मन माझे बावरले.

दुपार

तप्त धुळीवर यावी ििी पावसाची सर
भर दुपारी तू तसे माझे गाठले गं घर
िणभर तू दारात करता पदरािी चाळा
तापलेल्या मनावर गार झुळला गं वारा
‘येना!’ म्िणता येऊहन तुझे धुंद गं पािणे
भर दुपारी फु लले माझ्या मनात चांदणे
औपचाररक बोलून घेता िातात मी िात
त्यास ओथंहबले गं तू तुझ्या ऊष्ण आसवांत
तुझ्या हुंदमयांचे अथट िेव्िा मला गं कळले
फ़कती फ़कती माझे गं िे उर भरूहनया आले
झाल्या िेव्िा हतन्िी सांिा, गेली लोर्ू हनया दार
माझ्या मनात पेर्ली रणरणती दुपार!

फु लपंखी...

फु लपंखी ओठाआड तुझे मोहतयाचे दात
चमकता, उिळते माझ्या मनातील वात
फु लाफु लांच्या साडीत फ़कती फ़दसते नािूक
भंगाचे िे मन माझे कधी करील ना चूक!
ठीक नािी वेळावून असे तुझे िे पािणे
रोखलेल्या निरांना िड िाईल सािणे
िेव्िा फ़दसतो मला ना तुझ्या गालावर राग
हृदयात कु ठे तरी लागे चंदनास आग
तू, मी नािी फु लहवली कधी िब्दांची िी फु ले
भासे दूर नािी वेळ हृदयास िोण्या खुले

घास
िदट हपवळ्या दुपारी
हनळे आकाि बेिार
काळा रठपका बनून
वर हिडतसे घार
सावलीत थांबलेली
गाय करते रवंथ
बांधलेल्या वासराची
हतच्या मनी दार्े खंत
बाभळाच्या झाडाखाली
लेकरास हनिवून
आई वेहचतसे भात
कापलेल्या िेतातून
घास मुखी भरहवण्या
चाले उन्िावर मात
कापलेल्या िेतामध्ये
सावलीत, आकािात

िवटरी

चांदव्याचा मांडूहनया
हिहतिावर आईना
िवटरीने के ला सुरू
साि, मन िे साहिना
न्िाऊनिी चांदण्यात
फ़दसे सावळीच रात
िोते तुझ्याच रूपात
चांदण्यांची बरसात
गदट राईतुनी िेव्िा
िदट कािळी ती ल्याली
मोरपंखी नयनांची
तुझ्या आठवण झाली

रथ

रथ येऊ दे सोनेरी, के िरी या नभातून
सष्टी स्वागतास उभी मोती दवांचे घेऊन
रथ येऊ दे रे तुझा बिरला पाररिात
वार् तुझीच पाितो करावया बरसात
बुडूहनया अंधारात झाले काळे काळे िळ
के व्िा उिळते पिा तुझी मंद सोनसळ
उभे ठाकले पवटत रथ येऊ दे रे तुझा
ओंिळीत त्यांच्या आिे झाली उत्सुक िैलिा
वात सारून सारून गेले िळू हनया तेल
ये रे लवकर आता िाऊ पाितसे तोल

सोहनयाचा िण

तुझ्या मुठीमध्ये आिे
आता सोहनयाचा िण
नको खंत गेलेल्याची
आता येणाऱ्याची आण

याच िणी घाल घाव
नको दवडू रे िक्ती
बांधण्यास मंफ़दराला
िवी यत्नांचीच भक्ती

पण लाव सारे बळ
पाषाण िे फोडण्यास
उद्या ह्याच मंफ़दराचा
तू रे िोणार कळस!

इं द्रधनु

िेव्िा खुले इं द्रधनु काळ्या काळ्या मेघासवे
िट्टी माझे मन म्िणे रं ग िवे तेच नवे
फु लपाखरांचे पंख हवकसती फु लांसवे
छंदी माझे मन म्िणे पंख िवे तेच नवे
िेव्िा उमलूनी फु ले गंध िाई वाऱ्यासवे
धुंद माझठे मन म्िणे गंध िवे तेच नवे
हनळ्या हनळ्या आकािात िाती बगळ्यांचे थवे
स्वच्छंदी िे मन म्िणे छंद िवे तेच नवे
सष्टी रोि फु लतसे घेऊहनया रूप नवे
अरे माझ्या वेड्या मना तुला काय काय िवे!

तराणे
िगास िर त्या कळले नािी
आपुले नाते
अतूर्तेची ग्वािी देतील
रं ग नभाचे!
िदट कािळी पाषाणांची
पुर्े ियावर
उमलणार ती कधीच नािी
फु ले तयावर
आहणक िर तू पुिा आरं हभली
भावफु लांनी
तुझ्या फु लांची मातीच िोईल
त्याच िूलांनी
म्िणून म्िर्ले कािीबािी
अिा िगाने
पवाट नािी, गाऊ आपण
िेच तराणे!

वार्

पाहून पाहून वार् फ़कती िे
अंतर मम िोई वेडे
दार्दार्ू नी तव स्मतीचे
हनळे चांदणे मनास वेढे
धूसर धूसर गीत गाऊनी
लिर सावळी िाते
कवेत हमर्ल्या कळ्या फु लांवर
ठे वूहन गार उसासे
हुं हू हुं हू करूनी पारवा
िांत धुमयाला फसहवतसे
चाहूल लागून पुसर् तुझी अन्
बावरलेले मन िळते

तयाला प्रेम असे िे नाव

हिथे न लागे दोन मनांचा कधी कु णाला ठाव
तयाला प्रेम असे िे नाव

भावबंधनांची िी नाती
हिथे युगांची िणात िुळती
िन्मिन्मांतरी न तुर्ती पडोत फ़कतीिी घाव!

इथे राव ना रं क कु णीिी
रूपगर्ववता असो गुणीिी
फु ले कं र्के सवाट िाती कु णा भेद ना भाव!

इथे ना हलपी इथे न भाषा
पुरे हस्मताची पुसर् रे षा
िीवन पणाला लावून द्यावे असाच सुंदर डाव!

भेर्
कोणी फ़दला िार
कोणी फ़दले तुरे
कोणी माहणक मोती
कोणी फ़दले हिरे
सोहनयाच्या मिाली
दीप झुंबर फ़फरे
मी तर कफल्लक
काय देऊ बरे ?
लावण्य खाणीवर
ऐश्वयट झरे !
    
देतो एक भेर्
त्यिून सारे
िरवू नको मम
अंतरीचे तारे !

आषाढाची घुमे पावरी

आषाढाची घुमे पावरी हिरव्या तालावर
हनळे उतरले मोर सावळ्या डोंगरमाथ्यावर

गाभूळलेल्या नभी गदटिा
डंख मारीता वीि सारखा
नवरसधारा झरू लागल्या काळ्या धरतीवर

ज्वालेमध्ये िणू आहुती
पडता मद्गं ध पसरे वरती
वरूणराि का यज्ञ आरं भी समद्धी खातर?

श्रवे रूपेरी धन मातीवर
रं ग चंदनी ल्याले िलधर
कु बेरची का अलका उतरे या भूवर या भूवर?

स्वप्ने भंगन
ू गेली...

स्वप्ने भंगून गेली
ज्यात मनोरे संगमरवरी, नित्रांच्या वेली!
ज्यात रे हखल्या प्रेमभावना
ज्यात कोरल्या मनोकामना
अनुपम लेणी रं गहवताना
मातीस हमळू नी गेली!
ज्या मंफ़दरी सूर गवसले
िीवनाचे संगीत हवलसले
पाहून त्यांना प्राक्तन िसले
हवराण िागा के ली!
या अंधारी हवराण िागी
मीच एकर्ा फ़फरे अभागी
प्राणज्योत िी तरीिी िागी
िरी आिा हवझलेली!

भाता तुझ्या कर्ीला!

पुष्पाहूनी म्िणावे का मी तुला मदुला
हृदयांतरी तुझ्या गे असता कठोर हिला

नवरं ग श्रावणाचे कुं तली हनथळले
ज्वाला हतथे उसळल्या अन् िे मोिोर िळले
िीवन हिथे करपले आिा हमळे धुळीला

भाषा हिथे कळाली िब्दाहवना प्रीतीची
निरे त बेईमानी फ़दसली सुलोचनेची
ते िल्य आत रुतूनी नयनास पूर आला

का कोवळ्या मनाच्या माझ्याच िीवलगे तू
के ली हिकार माझी हनष्ठु र हनदटये तू
हृदयात बाण माझ्या भाता तुझ्या कर्ीला!

अिून...

अिून पािता दंवात न्िात्या चाफे कळीचे रूप
मनात माझ्या फू ल उमलते तव आठवणींचे हनत

अिून लवत्या गदट डिाळी हनळ्या िलावर भरती रं ग
संथ उमलती त्यात अनंत तव भेर्ीचे मंद तरं ग

अिून तीरावर अवखळ वारा धरूनी रे तीचा हिरवा छंद
िळू च िाई लहतका मधूहन नेत बकु ळीचा गंध

अिून खुलत्या हिहतिावरती अडखळते संध्येचे पाऊल
नभात धूसर हनळ्या अंतरी सलील रूपेरी लागून चाहूल

अिून धरे च्या वीणेवरती तारा िलती आकािातील
स्वरात हमळता गीत तुझे ते अिून ऐकतो आसमंतातील

मी कसा ?

मी कसा?
हवचार त्या रूंद हपपळ विालापानांचे हिरवे दात हवचकावीत
आहण बदामी लाल डोळे हमचकावीत
िसत सांगतील...
फोफावलेल्या िाखा
दाखहवतील माझ्या िीवनाच्या फ़दिा
घारीचं लि वेधणारा िेंडा
दाखहवल आिेची हपसे....
तू िसिील उपिासाने... पणएक मात्र ध्यानी धर
खोल खोल गेलेल्या वाकडया मुळ्यांना
नको हवचारूस माझी किाणी
कारण...
मी अश्रूंनीच त्यांना वाढहवले आिे.

असतेस िेधवा तू...

हचता मला िी ग्रासे बोचून काळिास
असतेस िेधवा हप्रये माझ्या तून उदास

घेऊ का वेदनेचे कार्े करूनी गोळा
अन् प्रीतीच्या फु लांच्या घालू करूनी माळा
मुखचंद्र पाहूनी ये व्याकु ळता िीवास

अवहचत का गं आले डोळे तुझे भरूनी
फू ल पावसात माझे गेले िसे सुकूनी
वनास ििी लागे तिी लागे आग मनास

सार िरा बािूस िा...

सार िरा बािूस िा
पदराचा िाहमयाना
नुकताच उगवला
चांद मला पाहू दे ना
हनळ्या हनळ्या नयनांची
कमले िी उमलू दे
अधीर या मनाची गं
धुंदी िरा उसळू दे
ओठांवर खुलू दे ना
गुलाबास मंद मंद
भंग िोई अधीर ना
हपण्यास तो मकरं द

आमुची िाळा

गावातल्या वेिीपािी आमुची िी िाळा छान
सदा बिरूनी रािी सभोवती हिरवे रान
गच्च हिरवे कार्ेरी हनवडु ंग डवरले
त्यावरच उमलती रोि हचखाळीची फु ले
मंफ़दराच्या बािूस त्या रोि प्राथटना िी िोई
आिे सवाांसिी खुली ज्ञानामत पाणपोई
िोता सुरू मग िाळा कु ठे रमते हवज्ञान
कु ठे कहवता सुंदर कु ठे गहणताचे पान
घडतील वार्े मला अनघड या मोत्यांचे
कु णी कवी कु णी ज्ञानी कु णी िास्त्रज्ञ उद्याचे!

आि आकािी

आि आकािी धुंद चांदणे पवन घुमे सुरात
मंद मंद पाऊले र्ाकू नी आली मधुमय रात

चंद्र कलि िा हिरी पाहूनी
मोिरले यमुनेचे पाणी
हनळ्या हनळ्या या लार्ांवरती आि किी िी बरसात

नयनातले कािळ ओले
दूर मुरलीचे सूरिी गेले
वार् पाहूनी थकली राधा कलि बुडे िलात

हखन्नता
आली हखन्नता मनास
कोठे िावे ते कळे ना
वार्े उदास उदास
कोठे पाऊल वळे ना
हस्थर दष्टी एके ठायी
नािी मना कु ठे ठाव
दूर दूर स्वप्नातले
गेले िरवून गाव
नको नको त्याच स्मती
आल्या पंख पसरून
झाली फ़कलहबल आत
पान पान थरारून
रातभर उरातच
तांडा रािणार आता
आहण ओसाड िोईल
सारे हनघूहनया िाता

िीवन

िीवन असावे सुंदर सुंदर कळीसारखे मुग्ध मनोिर
दवहबदूच्ं या स्पिाटने ते फु लत रिावे असे हनरं तर
फु लपाखरापरी असावे िीवन अपुले असेच चंचल
िग िे उपवन येथे हविरून मधु चाखावा फु लाफु लातील
हिमालयासम भव्य असावे कांती असावी आरसपानी
हृदयामध्ये असून कातळ गंगेचे स्त्रवते ज्यातून पाणी
िीवन म्िणिे अथांग सागर, त्यात असावी भरती ओिोर्ी
आहण तुफानी लार्ांखाली असावेत ते सुंदर मोती
िीवन म्िणिे अंबर हनळे त्यात असाव्या मेघमाहलका
ढगाआडू नी चंद्र फ़दसावा कु ठे फ़दसावी मुग्ध तारका
िीवनी असाव्या श्रावणधारा वादळ व्िावे कधी भयंकर
आहणक िोऊनी िांत खुलावे इं द्रधनुने त्याच्या नंतर
पूवटछर्ेसम िीवन फु लावे हतन्िीसांिांचा भाव खुलावा
अन अस्ताच्या सूयाटसम तो िीवनी पूणटहवराम असावा!

अपराध

फ़दसे तळे िांत िांत वािे मंद मंद वारा
पवटतांच्या पलीकडे हवझू लागला हनखारा

फ़दसे धग अिूनिी पहिमेच्या मेघावर
आली चांदणे हिपीत चंद्रकोर सष्टीवर

एकर्ा मी काठावर खडा फे कता िळात
झाले सारे हवचहलत येता वलये पळात

अंगअंग हवस्कर्ू न तळे लागले ते िळू
के लेला मी अपराध तेव्िा आला मि कळू

आकािातील...

आकािातील प्रािक्ताची फु ले लागता गळू
तव स्मतींच्या झोमयावरती मन लागले हिदळू

सळसळ येता पिार्वारा
गोड गुलाबी उठे ििारा
धुंद मुलायम स्वप्नांमध्ये ओढू नी घेिी िळू

मेंदी भरल्या िाता धरूनी
घनहनळाच्या पंखांवरूनी
िळू च बसवून मिला नेिी िुक्र लागता ढळू

उतरताच त्या चंद्र मिाली
कमलफु लांनी स्पिूटन गाली
तव अधरांची मधुर कु िबूि येते मिला कळू

तू येिील का?

अफार्..... दूर.....
खवळत्या सागरातून वल्िवीत...
हचब पापण्या घेऊन....
वादळािी झुंिलेले, वषेत हवखरलेले...
ओथंबलेले कािळी कुं तल घेऊन...
फु लणाऱ्या श्वासांनी, कन्िेरी बोर्ांनी
ढळते वस्त्र सावरीत वीिेचे पैंिण बांधून...
हपिलेल्या काळ्या थव्यातून िपून येताना
दंव गोठले हमर्ले गुलाब घेऊन...
माझ्या पाऊलखुणा हमर्हवत
मागे वळू न न पािता...

पेर्त्या मिालीमागून...
...तू येिील का?

िोवरी

िोवरी तुहझया स्मतींचा गंध उरी वाितािे
तोवरी श्वासात माझ्या प्राणहप्रये श्वास आिे

छेडीली तू अधर वीणा कानी माझ्या गूंितािे
तेच माझ्या िीवनाचे गीत अन् संगीत आिे
िोवरी ह्या मिफ़फलीची माझ्या मनी आरास आिे

गोड सिवासात अिूनी ऊन स्पिी धुंद मी
आहण एकांती बसूनी भोगी िा आनंद मी
िोवरी माझ्या सभोवती ह्या िणांचा पाि आिे

नभातल्या हनळाईची

नभातल्या हनळाईची सखी तुला आण गं
चांदण्याचं िसु तुझ्या ओठांवर आण गं

चंदरे ी भाळावर बर् तुझी काळी
गोऱ्या गोऱ्या गालावर लाल लाल खळी
फ़फरवू नको मान अिी सोडू हनया बाण गं!

के तकीचा रं ग तुझा भरिरी साडी
धरू नको मनामध्ये भलतीच अढी
यौवनाच्या सागराला आलंय उधान गं!

स्वर ऐकू हनया तुझा कोकीळािी लािे
चालताना बांधावर चाळ तुझा वािे
चालू नको चाल अिी पेर्ते िे रान गं!

रात िळे

रात िळे रात िळे
कमलकळ्या फु लवूनी िांत िो हनळे तळे
भंग धवल कमलात, मन माझे तळमळे
रात िळे रात िळे
दूर सखी दूर..दूर काय करू ना कळे
मधुर िीतल चांदणे आग लावूनी िळे
रात िळे रात िळे
सांवरूनी पाितसे वस्त्र िे हनळे हनळे
चांदण्यात चंद्रमुखी? लागले मला खुळे
रात िळे रात िळे
उलुनी के वड्यातूनी धुंद गंध दरवळे
आठवण मनी तुझी नाहगण िणू सळसळे
रात िळे रात िळे

स्वप्न

स्वप्नी येऊहनया माझ्या कां राहिलीस तू स्तब्ध
कां न ओठातून तुझ्या एक उमर्ला िब्द
काय मनीषा घेऊनी आली िोतीस तू सांग
कां तू खुलवूनी गेली माझ्या मनात िी सांि
िोते चमकत तुझ्या आंसवे गं पापण्यात
गुलाबाच्या पाकळ्यांचे रं ग िोते गं गालात
हभडवीता निर मी तुझ्या नयनास हनळ्या
ओठांवर गं फु लल्या कदटळीच्या लाल कळ्या
सांग लावू काय आता तुझ्या िसण्याचा अथट
डोळ्यांमध्ये तुहझया िोती आंसवे का व्यथट?
कु ठे भेर्िील आता तुला हवचारू मी कसे
किी येिील स्वप्नात झोप डोळ्यावर नसे

वसुंधरे च्या वीणेवरती

वसुंधरे च्या वीणेवरती िुळल्या श्रावण तारा
कळीकळीतून राग हवलसले वािे पैंिण वारा

आि धरे चे यौवन फु लले
या मातीतून गंध उमलले
अधीर धरे ने घनहनळाला के ले कसा इिारा

हपतांबरावर मोती झरती
इं द्रधनुचा मंडप वरती
विवल्लरी नतटन करीती फु लवूनी पणट हपसारा

मन मानेना

मन मानेना मानेना तुिहवण सूर लागेना
िण िण बने युग युग ना सांगू फ़कती या नयना

छु म छननन् वािे वारा
झुम झननन् आल्या धारा
झणझणले अंबर िे तूच छेहडली िी वीणा?

सखी तुझ्या या नाचतात
सिल कुं भ हिरी िातात
बेचैन िोऊन तुला िोहधतसे राना वना

वैिाखी रखरखल्या
श्रावणधारा श्रवल्या
तुिहवण श्रावण वणवा पेर्वी या तन मना!

आि कसे?

आि कसे ऊर भरूनी आले आली किी िी याद
उमलुनी गेल्या लाख वेदना आली कोठू न साद

मला वार्ले हवसरूनी गेलो फु ला कळ्यांची बिार
िखम उकलुनी ह्या काट्यांनी चाळहवले हनखार
हृदय कु णािवळ करू मी खुले न् मनमुराद

किास आहण कोणाखातर िीवन िगतो म्िणून
मनात येता लाख प्रश्न िे आले नयन भरून
उमर्ू नी गेले बेचैनीचे ररत्या मनी पडसाद!

अथट
बिार घेऊनी िीवनी माझ्या
हनरागस बाले सम तू आली
कणखर या मग दगडामधुनी
मोर पालवी उमलून गेली
िीवनास मग रं ग लाभले
इं द्रधनुच्या रं गामधुनी
कवच फोडू नी िुने कािळी
फु ले उमलली खडक दुभंगूनी
पुष्पपरागाहूनिी नािूक
िोडू न फ़दधले तू िे धागे
दुहनयेचे मग भानच नुरले
मी नच पाहिन आता मागे
परीकथेतील रािकु मारा
परी मी हनर्वभड िोईन आता
हिकू न नेईन नगरीस माझ्या
बंद करो मग रािस वार्ा

हपसारा

तुझ्या स्मतींचा हपसारा
िेव्िा मनात हिदोळे
लाख लाख वेदनेचे
त्यास फु र्तात डोळे
पदलाहलत्य ते त्याचे
िेव्िा िोते मग सुरू
वीि पेर्ूहनया आत
सरी लागतात झरू
कल्पनेच्या कलिात
पाहूहनया मगिळ
मनमोर माझा िोई
फ़कती व्याकू ळ व्याकू ळ

चैत्राचा महिना आला
चैत्राचा महिना आला
आली कोफ़कळा मािेरी
कू हूूँ कू हूूँ करी िषाटने
आंब्याच्या झाडावरी

मोरपंखी नयनांच्या पोरी
नाचती रर्पऱ्यांच्या तालावरी
चैत्राची पालवी फु र्ली
फांद्या फांद्यांवरी

मने आनंदन
ू ी गेली
आई बाबांच्या घरी
हृदयी िंकरा घेऊन
गौरी आली गं मािेरी

उन सावली
उन सावली सावली
उब हितळ हितळी
कु ठे वाळला पाचोळा
कु ठे हिरवी पालवी

चढणीच्या वळणावर
स्पिे झुळूक कोवळी
मना आल्िादून िाई
िादू िी उषःकाली

हमळे प्रसाद आल्िाद
गार वाऱ्याच्या ओंिळीत
भय ग्रीष्माचे न उरे
असता हिदोरी असली

दुःख माझे
दुःख माझे सुकुमार
सुरभीत सुमांपरी
फु लपाखरे नेतील
अलगद पंखावरी
दुःख माझे अलवार
प्रभातीच्या दवापरी
अरूण तो चुंबीत नेईल
मदुलिा हबबाधरी
दुःख माझे चांदण्याचे
हझरपते ििी करी
नेईल तो िळु वार
संपताना िवटरी
दुःख माझे खोल खोल
अनंत आकािा परी
स्वगांगेत पाझरे ल
पिटन्याच्या धारे परी

िला रे
रं ग रूप ना तुला िला रे
तुला आफ़द ना अंत
तुझ्यात सारे वास करी रे
सकल ब्रम्िांड अनंत

अहखल रसात अमतातिी
सबल वीयट तू तेि ज्वलंत
तू समस्त हवश्वाचे बीि
सवट व्यापी प्रलयंकर संथ

आपो मूल हि सवटस्य सवटमप्सु प्रहतहष्ठतम्।।
आपोSमतरसो यापः िुक्रमापो बलं मिः।।
सवटस्य बीिमापो वै सवटमप्सु प्रहतहष्ठतम्।।
-बिद्परािरस्महत
मिाभारत, खंड १ला प. ३४६

भास्करा
उषःकाली के िरी भास्करा
प्रभातकाली उिळिी फ़दिा
परािण काली तळपत राििी
उधळीत उष्ण प्रकािा

संध्या समयी हिहतिावरती
रं ग उधळीिी कुं कु मसा
नित्रांचे फ़दवे लावीत
येते चंफ़द्रका आकािा

ससा
ससा ससा ससा रे ससा
चांदोबाच्या मांडीवरती िाऊन तू
बसलास कसा ।।ध।।

डोळे लुकलुक करूनी तारका
चोरून तुला बघतात किा
ससा ससा ससा रे ससा।।१।।

चैत्र असो वा वैिाख तसा
चांदण्यात तू निातोस कसा
ससा ससा ससा रे ससा।।२।।

ििांक म्िणती चांदोबाला
कु िीत त्याच्या म्िणून ससा
ससा ससा ससा रे ससा।।३।।

I Wandered Lonely as a Cloud

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line.
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed—and gazed- but little thought
What wealth the show to be had brought:
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils/
William Wordsworth (1807)

मी हविरत िोतो एकाकी मेघापरी

मी हविरत िोतो एकाकी मेघापरी
िो उं च उं च तरं गी हगरीदरी,
तेधवा अचानक गेली निर थव्यावरी,
समुि, गोकणीचा सोनेरी,
तळ्यासमीप तरूतळी,
फडकत नाचत मंद झुळुकेवरी,

अहवरत चमकत्या तारकासम
आहणक आकािगंगेवरी लुकलुकत,
पंक्तीत अनंत पसरले ते
खाडीत अनुमागाटपयांतः
दिसिस्त्र दग्गोचर हनहमषात,
हिरे डोलहवत आनंदाने िोती नाचत.

नाचत िोत्या िललिरी समीप, पण त्या
चमकत्या प्रमुफ़दत लार्ांवरिी त्यांनी के ली मातः

कवीिी िोऊ िकला उल्िहसत,
त्या िषटभरीत सवंगड्यांच्या सिवासातः
एकर्क बघता सुक्ष्म हवचार मनी आला
ह्या दष्याने कोणता ठे वा आहणला मिप्रतः

अनेकदा िेधवा पहुडतो मंचकी
िून्यमनस्क ककवा हचताक्रांत िोत,
तेधवा पडतो लख्ख प्रकाि अंतःचिूत
ते एकांतातील परमसुख अनुभवीत;
आहणक तेधवा मम हृदय िोतसे ओतप्रोत प्रमुफ़दत,
आहणक रािते करीत नत्य गोकणीच्या फु लासमवेत.

हवल्यम वडटस्वथटच्या ‘आय वॉन्डर लोन्ली ऍि ए मलाऊड’ ह्या कहवतेचा अनुवाद
११-४-२०१५

प्रदीघट कुं भक

चालेना ढग आकािातील
िाले न तरूचे पान
हनिल सारा आसमंत
न कानावर येई सुमधुर गान

संसतीचा उष्मा न सोसवे
लावून बसलो ध्यान
तरी न येतसे मंदाहनल तो
घेऊन हितल तान

सष्टीिी करते प्रदीघट कुं भक
तोल राखण्या समान
सष्टीचे िे रिस्य िाणूनी
करू हतचा सन्मान
२१-०५-२०१५

िारे िारे पावसा
िारे िारे पावसा
तुला देईन पैसा
पैसा खरा िोईना
पाऊस कसा िाईना
पावसा येरे िेतावरती
बरसू नको घरांवरती
घरांवरती बरसला तर
पाणीच पाणी ििरभर
िेतावरती बरसला तर
हपके वाढतील भराभर
हिरवे हिरवे िोईल सारे
हपकास येतील मोत्याचे तुरे
सोन्याची मग िोईल िेती
पैसा िोईल खराखुरा
आनंदाला येईल पूर
दाररद्र्य मग िोईल दूर

आली हखडकीत माझ्या

आली हखडकीत माझ्या
कबुतरांची िोडी
दोघे िोते काढीत
परस्परांची खोडी

मोरपंखी माना
िोते वेळावीत
के िरी पावलांचे
पदलाहलत्य करीत

चंचूंवर चंचू घासून
करीत गुर्र् घूूँचा ध्वनी
आल्या धावतच साऱ्या
तुझ्या स्मती माझ्या मनी

चल आपण िोऊ
चल आपण िोऊ फु लपाखरू
दोघेिी फु लबागेमध्ये फ़फरू
नकोच व्िाया फु लपाखरू
पोरं धरून लागतील कु स्करू
चल मग आपण िोऊ पिी
हनळ्या अंबरी काढू निी
पिी व्िायला नकोच ना
हिकार करील तो ससाणा
मग िोऊया सुंदरिी िरणं
पळत बागडत पाहू हिरवी वनं
नकोच व्िाया िरणे िावूनी वनात
फ़दसता व्याधाला करील िणातच घात
मग िोऊया मासोळी पोहूया पाण्यात
लार्ांवर िोऊनी स्वार मौि फ़फरण्यात
मग राहिल कु णाची भीती किाला
गळ कोळ्याचा अडके ल ना घिाला
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