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पत्री : ई कविता संग्रह  

लखेक : सान ेगरुुजी  

 

● साने गुरुजी विवित सावहत्य हे प्रताविकार मुक्त 

आहे. हे िाचनासाठी विनामलू्य आहे. त्यािर सिााचा 

कायदेशीर हक्क आहे. हे पुस्तक वितरणासाठी 

तसेच िाचनासाठी विनामलू्य उपिब्ि आहे. हे 

पुस्तक आपण जास्तीत जास्त िोकांना िाचनासाठी 

फॉरिर्ा  करू शकता.    

 

 

साभार : www.saneguruji.net 

 

मुिवचत्र  : गुगि साभार 

 

ई प्रकाशन : नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ  

 

प्रकाशन वदनांक : २६ जानेिारी २०१७  

( भारतीय प्रजासत्ताक वदन ) 

 

नेटभारी प्रकाशन क्रमांक - ४९   

( नेटभारी अंक ३६+ वदिाळी अंक २+ ई पुस्तके ११ = ४९ ) 

 

© NETBHAARI E SAHITYA CHALAVAL ® २०१७ 

 

 

● हे ई पुस्तक िाचनासाठी पणूापणे मोफत उपिब्ि 

आहे.... हे पुस्तक िाचनू झाल्यािर आपण आपल्या 

वमत्रांना फॉरिर्ा  करू शकता... पण त्याचे 

िाचनाव्यवतररक्त दुसरा िापर वकंिा िेबसाईट, 

ब्िॉगिर ठेिण्यापिूी नेटभारी ई प्रकाशनाची 

पानिानगी घेणे आिश्यक आहे...    
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सान ेगरुुजी गं्रथ मावलका  
 
नटेभारी प्रकावित सान ेगरुुजींची ई पसु्तके   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगामी सान ेगरुुजी वलवखत पसु्तके   

१. गीता हृदय  

२. राष्ट्रीय वहंदूधमम 
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पांडुरंग सदाविि साने (सान ेगरुुजी) 
(वर्सेंबर २४, इ.स.१८९९ - जनू ११. इ.स. १९५० ) 

 

पांरु्रंग सदावशि 

साने ऊफा  साने गुरुजी 

(वर्सेंबर २४, इ.स. १८९९ - 

जनू ११, इ.स. १९५०) हे 

भारतीय स्िातंत्र्यसवैनक, 

समाजिादी विचारिंत, 

सामावजक कायाकते, मराठी 

सावहवत्यक होते. सािी, 

सरळ, ओघिती भाषा, 

भािपणूा संस्कारक्षम 

वनिेदनशिैी हे त्यांच्या 

िेिणाचे विशेष गुण होते. 

'श्यामची आई', 'निा प्रयोग', 

'संुदर पते्र', 'वहमाियाची 

वशिरे', 'क्रांती', 'समाजिमा ', 

'आपण सारे भाऊ' इत्यादी 

त्यांचे विपिू सावहत्य प्रवसद्ध 

आहे. 

साने गुरुजींचा 

जन्म कोकणातीि 

रत्नावगरी वजल्यातीि 

पािगर् या गािी झािा. त्या 

वठकाणी िोताचे काम ते 

करीत असत. िोताचे घराणे 

सािारणतः िभैिसंपन्न ि 

श्रीमंत समजिे जाते ि  

त्यांच्या आजोबांच्या िेळची 

पररवस्िती तशी होती ही. 
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पण सदावशिरािांच्या िेळेपासनू मात्र घराण्याची आविाक वस्िती 

घसरत गेिी. ती इतकी की, सदावशिरािांचे घरदारही जप्तीत नाहीसे 

झािे. अशा ररतीने बरे् घर पण पोकळ िासा झािेल्या या घराण्यात २४ 

वर्सेंबर, इ.स. १८९९ रोजी पांरु्रंग सदावशिांचा जन्म झािा. त्यांच्यािर 

त्यांच्या आईच्या वशकिणुकीचा फार मोठा प्रभाि पर्िा होता. त्यांच्या 

आईने त्यांच्या बािमनािर जे विविि संस्कार केिे त्यातनूच गुरुजींचा 

जीिनविकास झािा. त्यानी इंग्रजी सावहत्यामध्ये एम. ए. ही उच्च पदिी 

वमळििी होती.  

 

वशक्षण पणूा झाल्यािर त्यांनी अमळनेर येिीि प्रताप हायस्कूि 

येिे वशक्षक म्हणनू सहा िषे (१९२४ ते १९३०) नोकरी केिी. प्रताप 

हायस्कूिच्या िसवतगहृाची जबाबदारी सांभाळताना त्यांच्यातीि 

वशक्षकािा अविक िाि वमळािा. त्यांनी िसवतगहृातीि विद्यार्थयाांना 

स्ितःच्या उदाहरणातनू स्िाििंबनाचे िरे् वदिे, सेिाितृ्ती वशकििी. 

अंमळनेर येिीि प्रताप तत्त्िज्ञान कें द्र येिे त्यांनी तत्त्िज्ञानाचा अभ्यासही 

केिा. 

 

इ.स. १९२८ सािी त्यांनी ‘विद्यािी’ हे मावसक सुरू केिे. 

त्यांच्यािर महात्मा गांिींच्या विचारांचा फार मोठा प्रभाि होता. ते स्ितः 

िादीचाच िापर करत असत. इ.स. १९३० सािी त्यांनी वशक्षकाची 

नोकरी सोरू्न सविनय कायदेभंगाच्या चळिळीत भाग घेतिा. त्यांनी 

‘कााँगे्रस’ नािाचे साप्तावहक काढणे, दुष्काळात शेतकऱयांची करमाफी 

व्हािी म्हणनू प्रयत्न करणे, जळगाि वजल्यातीि फैजपरू येिीि कााँगे्रस 

अवििेशन (१९३६) यशस्िी होण्यासाठी काया करणे, इ.स. १९४२ च्या 

चळिळीत भवूमगत राहून स्िातंत्र्याचा प्रचार या माध्यमांतनू त्यांनी 

राजकीय काया केिे. फैजपरू येिीि अवििेशनात महात्मा गांिींच्या 

विचरसरणीस अनुसरून त्यांनी 'मिैा िाहणे' ि ग्राम स्िच्छतेची इतर 

कामे केिी. त्यानी राष्र सेिा दिाची स्िापना केिी. ‘पत्री’  या त्याचं्या 

पवहल्या काव्यसंग्रहातनू त्यांनी देशभवक्तपर कविता प्रवसद्ध झाल्या 

आहेत. त्यातीि बिसागर भारत होिो सारख्या कवितांचा 

नागररकांिरीि िाढता प्रभाि िक्षात घेऊन विवटश सरकारने त्या 

काव्यसंग्रहाच्या प्रती जप्त केल्या. 
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बलसागर भारत होिो। विश्वात िोभनुी राहो।। 

राष्ट्राथम प्राण ह ेउरल।े मी वसद्ध मराया हो ।। 

—साने गुरुजीकृत काव्यपंक्ती 

 

समाजातीि जावतभेद, अस्पशृ्यता यांसारख्या अवनष्ट रूढी ि 

परंपरांना साने गुरुजींनी नेहमी विरोि केिा. पंढरपरूच्या विठ्ठि मंवदरात 

हररजनांना प्रिेश वमळािा यासाठी त्यांनी १९४६ च्या दरम्यान 

महाराष्राचा दौरा केिा, या भवूमकेिा पावठंबा वमळिण्याचा प्रयत्न केिा. 

अिेर त्यांनी या मुद्यािर उपोषणाचा मागा अििंबिा ि त्यांना यश 

वमळािे. ‘एका पांरु्रंगाने दुसऱया पांरु्रंगािा िऱया अिााने मुक्त केिे,’ 

असे त्या िेळी म्हटिे गेिे. 

 

स्िातंत्र्य वमळाल्यानंतर ते समाजिादी पक्षात सामीि झािे. 

स्िातंत्र्यानंतर आंतरभारती चळिळीच्या मागााने त्यांनी भारत 

जोर्ण्याचा प्रयत्न केिा. विविि राजयांतीि िोकांनी एकमेकांची 

संस्कृती समजनू घ्यािी, अनेक भाषा समजनू घ्याव्यात असे या 

चळिळीत अवभपे्रत होते. ते स्ितः तवमळ, बंगािी आदी भाषा वशकिे 

होते. १९४८ मध्ये त्यांनी ‘सािना’ साप्तावहक सुरू केिे. त्यांच्या किा, 

कादंबऱया, िेि, वनबंि, चररते्र, कविता यांमिनू त्यांच्यातीि 

संिेदनशीि सावहवत्यकही आपल्यािा वदसतो. मानितािाद, सामावजक 

सुिारणा ि देशभक्ती ही मलू्ये त्यांच्या सावहत्यात ठायी ठायी वदसतात. 

त्यांनी एकूण ७३ पुस्तके विवहिी. त्यांनी त्यांचे बहुतांश िेिन हे 

तुरंुगात असतानाच केिे. श्यामची आई ही सुप्रवसद्ध कादंबरी त्यांनी 

नावशकमिीि तुरंुगात असतानाच विवहिी. आचाया विनोबा भािे-रवचत 

'गीता प्रिचनेसुद्धा विनोबा भािे यांनी िुळे येिीि तुरंुगात (१९३२) 

सांवगतिी ि साने गुरुजींनी विवहिी. याच िुळ्यातीि तुरंुगात त्यांनी 

स्िातंत्र्यिढ्यातीि सहभागाबद्दि सुमारे १५ मवहन्यांचा तुरंुगिास 

भोगिा. तसेच पुढे बंगिोर येिीि तुरंुगात असताना त्यांनी 

वतरुिवल्ििर नािाच्या किीच्या 'कुरि' नािाच्या तवमळ महाकाव्याचे 

मराठीत भाषांतर केिे. नंतर फ्रें च भाषेतीि Les Misérables या 

कादंबरीचे 'दु:िी' या नािाने मराठीत अनुिादन केिे. र्ॉ. हेन्री िॉमस 

या जगप्रवसद्ध मानििंशशास्त्रज्ञाच्या The story of human race या 
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पुस्तकाचे मराठीत 'मानिजातीचा इवतहास' असे भाषांतर केिे. 'करीि 

मनोरंजन जो मुिांचे, जरे्ि नाते प्रभुशी तयाचे' हे गुरुजींच्या जीिनाचे 

सार होते. मनोरंजनातनू मुिांिर सुसंस्कार करण्यासाठी गुरुजींनी 

अनेक पुस्तके विवहिी. साने गुरुजींचे भारतीय संस्कृती आवण वहंदू 

िमाािर वनरवतशय पे्रम होते. त्यानी भारतीय संस्कृती हा गं्रि विवहिा. 

तसेच भारतीय संस्कृतीतीि अनेक महापुरुषांची चररते्र विवहिी. त्यांचे 

'मोरी गाय' हे पुस्तक प्रवसद्ध आहे. मातहृृदयी गुरुजींनी आई िवर्िांच्या 

पे्रमािर 'मोिकरीण' नािाची अप्रवतम कादंबरी विवहिी जयािर पुढे 

जाऊन मराठी वचत्रपट वनघािा. गुरुजींनी विवहिेिी 'िरा तो एकवच िमा  

जगािा पे्रम अपाािे' ही कविता :- 

 

जगी ज ेहीन अवतपवतत, जगी ज ेदीन पददवलत 

तया जाऊन उठिािे, जगाला प्रमे अपामि े

जयांना ना कोणी जगती सदा त ेअंतरी रडती 

तया जाऊन सखुिािे, जगाला प्रमे अपामिे 

समस्तां धीर तो द्यािा, सखुाचा िब्द बोलािा 

अनाथा साह्य त ेद्याि,े जगाला प्रमे अपामिे 

सदा ज ेआतम अवतविकल, जयांना गांजती सकल 

तया जाऊन हसिाि,े जगाला प्रमे अपामिे 

कुणा ना व्यथम विणिािे, कुणा ना व्यथम वहणिािे 

समस्तां बंध ुमानािे, जगाला प्रमे अपामि े

प्रभूची लकेरे सारी तयाला सिमही प्यारी 

कुणा ना तचु्छ लखेाि,े जगाला प्रमे अपामिे 

अस ेज ेआपणापािी अस,े ज ेवितत् िा विद्या 

सदा त ेदतेची जािे, जगाला प्रमे अपामिे 

भरािा मोद विश्वात असािे सौख्य जगतात 

सदा ह ेध्यये पजूािे, जगाला प्रमे अपामिे 

अस ेह ेसार धमामच ेअस ेहे सार सत्याच े

पराथी प्राणही द्याि,े जगाला प्रमे अपामिे 

जयाला धमम तो प्यारा, जयाला दिे तो प्यारा 

त्यान ेप्रमेमय व्हािे, जगाला प्रमे अपामिे 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e9
 

ही कविता भारतीय संस्कृतीची द्योतक आहे. त्यांनी आपल्या 

पे्रमळ व्यवक्तत्िाने पुढीि वपढीतीि अनेक िोर व्यवक्तत्िे घर्वििी. उदा. 

- एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, मिु दंर्िते, ग. प्र. प्रिान, प्रकाशभाई 

मोहार्ीकर, प्रा. प्र. द. पुरावणक, िा. रा. सोनार, सी. एन. िाणी, शांतीिाि 

पटणी, यदुनाि िते्त, राजा मंगळिेढेकर, रा. ग. जािि, दादा गुजर इ. 

 

आंतरभारती 

१९३० मध्ये साने गुरुजी वत्रचनापल्िीच्या तुरंुगात होते. 

त्यािेळी दवक्षणेकर्च्या अनेक भाषातजज्ञांशी त्यांच्या संबिं आिा होता. 

अनेक भाषांचे िभैि आपल्यािा अज्ञात असल्याचे त्यांना जाणििे. आपण 

भारतात राहत असनूही इिल्या िेगिेगळ्या प्रांतांत बोिल्या जाणाऱया 

भाषांची मावहती आपल्यािा नसते; या भाषा वशकायच्या असल्यास तशी 

संस्िाही आपल्याकरे् नाही याची िंत नेहमी साने गुरुजींना िाटायची. 

यातनूच 'आंतरभारती'ची संकल्पना त्यांना सुचिी. 

 

प्रांतीयता या भारतीयाच्या एकत्िािा बािक ठरणार असे त्यांना 

िाटू िागल्यामुळे त्यांनी प्रांताप्रांतांतीि दे्वष नाहीसा होऊन सिा बंिुत्िाचे 

िातािरण िाढािे, यासाठी वनरवनराळ्या प्रांतातीि िोकांना परस्परांच्या 

भाषा वशकाव्यात, चािीरीती समजनू घ्याव्यात यासाठी आंतरभारतीचा 

प्रयोग करून पाहण्याचे ठरवििे. त्यासाठी पसैा जमिनू वनरवनराळ्या 

प्रांतीय भाषा वशकू इवच्छणाऱया विद्यार्थयाांसाठी रिींद्रनाि टागोर यांच्या 

शांवतवनकेतनाप्रमाणे काही सोय करािी, ही मनीषा त्यांनी महाराष्र 

सावहत्य संमेिनामध्ये याच ठरािािर बोिताना व्यक्त केिी होती[ संदभा 

हिा ]. त्यासाठी त्यांनी काही पसैाही गोळा केिा होता. पण हे काया अपुरे 

असतानाच ११ जनू, इ.स. १९५० रोजी त्यानी आत्महत्या केिी. 

 

माणगािच ेआवण पणु्याच ेसानगेरुुजी स्मारक 

साने गुरुजींच्या स्मरणािा  'सानेगुरुजी राष्रीय स्मारक' या 

नािाची संस्िा महाराष्रातल्या रायगर् वजल्यातल्या माणगाि 

नजीकच्या िर्घर या वनसगारम्य गािात आहे. १९९९मध्ये ३६ एकर 

जागेिर या संस्िेच्या पवहल्या टप्पप्पयाचे काम पणूा झािे आहे.. यामध्ये 

विद्यािाांच्या वशवबरासाठी दोन र्ॉरमेरी आवण कॅवम्पंग साइट बांिण्यात 
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आल्या होत्या. सारे्तीनशे विद्यािी माितीि इतकी या र्ॉरमेरीची क्षमता 

आहे. युिा श्रमसंस्कार छािणी, वमत्रमेळािा, सावहत्यसंिाद, भाषा अनुिाद 

कायाशाळा असे अनेक उपक्रम या संस्िेत वनयवमत होत असतात. 

शाळांच्या अनेक उपक्रमांसाठीही या र्ॉरमेरी उपिब्ि करून वदल्या 

जातात. 

 

या संस्िेने आता (२००९ सािी) प्रकल्पाच्या दुसऱया टप्पप्पयाचे 

काम हाती घेतिे आहे. या दुसऱया टप्पप्पयात 'सानेगुरुजी भिन' आवण 

'आंतरभारती अनुिाद कें द' अशा दोन प्रकल्पांची योजना आििी आहे. 

साने गुरुजींच्या कायााचा आढािा घेणारे कायमस्िरूपी प्रदशान 

'सानेगुरुजी भिना'मध्ये होणार आहे. सानेगुरुजींचे स्मारक उभारणे हा 

या भिनामागचा उदे्दश आहे. तसेच 'आंतरभारती अनुिाद कें द्र' हे साने 

गुरुजींनी पावहिेल्या स्िप्पनांची प्रवतकृती असेि. हे कें द कााँप्पयुटर, 

इंटरनेट, ऑवर्यो-वव्हजयुअि रूम अशा सोयीसुवििांनी सजज असेि. इिे 

सुसजज िायिरीही सुरू करण्याचा संस्िेचा मानस आहे. या 

िायिरीमध्ये िेिक, अभ्यासक, सावहवत्यक शांतपणे संशोिन, अभ्यास 

करू शकतीि, अशी संस्िेची योजना आहे. सानेगुरुजींचे आंतरभारतीचे 

स्िप्पन सत्यात उतरिण्यासाठी ही संस्िा झटत आहे. 

 

पुण्यातही साने गुरुजींचे स्मारक आहे. प्रायोवगक रंगभमूीच्या 

विविि विषयांिरीि नाटकांच्या सादरीकरणासाठी या स्मारकाजिळ 

बॅ.नाि प ैरंगमंच या छोट्या नाट्यगहृाची उभारणी करण्यात आिी आहे. 

 

सावहत्य 

गुरुजींनी विपुि सावहत्य विवहिे. कादंबऱया, िेि, वनबंि, 

काव्य, चररते्र, नाट्यसंिाद इत्यादी सावहत्यांच्या विविि के्षत्रात त्यांची 

िेिणी अविरत चाििी. त्यांची एकूण ७३ पुस्तके आहेत. िरदा 

प्रकाशनाने ती ३६ िंर्ांत पुन:प्रकावशत केिी आहेत. त्यांच्या 

सावहत्यातनू कळकळ, स्नेह, पे्रम गोष्टींिर भर आढळतो. त्यांची 

सािीसुिी भाषा िोकांना आिर्िी. त्यांच्या मनात राजकीय, सामावजक 

ि शकै्षवणक विषयासंबंिी जे विचारांचे, भािनांचे कल्िोळ उठिे, ते ते सिा 

त्यांनी आपल्या िेिणीद्वारे प्रकट केिे. वकती तरी घरगुती सािे प्रसंग 
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त्यांनी हृद्य ररतीने िणान केिे आहेत. कुमारांच्यासाठी ध्येय दशाविणारे 

मागादशाकपर सावहत्य, चररते्र आदी विवहिी, प्रौढांसाठी िेि, वनबंि 

विवहिे, माता भवगनींना स्त्री जीिन ि पत्री अपाण केिी.त्यांची ’श्यामची 

आई' ि 'श्याम' ही पुस्तके विशेषत्िाने गाजिी. 

 

सान ेगरुुजी यांच ेप्रकावित सावहत्य 

 

 अमोि गोष्टी (हे पुस्तक बोिके पुस्तक-Audio book म्हणनू 

पण वमळते) 

 आपण सारे भाऊ भाऊ 

 आवस्तक 

 इस्िामी संस्कृवत 

 कताव्याची हाक 

 किा आवण इतर वनबंि 

 किा म्हणजे काय? 

 कल्की अिाात संस्कृतीचे भविष्य 

 'कुरि' नािाच्या तवमळ महाकाव्याचे मराठी भाषांतर 

 क्रांवत 

 गीताहृदय 

 गुरुजींच्या गोष्टी 

 गोर् गोष्टी (किामािा), भाग १ ते १० 

o भाग १ - िरा वमत्र 

o भाग २ - घामाची फुिे 

o भाग ३ – मनबूाबा 

o भाग ४ - फुिाचा प्रयोग 

o भाग ५ – दुःिी 

o भाग ६ - सोराब आवण रुस्तुम 

o भाग ७ - बेबी सरोजा 

o भाग ८ – करुणादेिी 
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o भाग ९ - यती की पती 

o भाग १० - वचत्रा वन चारू 

 गोर् वनबंि भाग १, २ 

 गोर् शेिट 

 गोष्टीरूप विनोबाजी 

 जीिनप्रकाश 

 तीन मुिे 

 ते आपिे घर 

 वत्रिेणी 

 वदल्िी र्ायरी 

 देशबंिु दास 

 िर्पर्णारी मुिे 

 निा प्रयोग 

 पंवर्त ईश्वरचंद्र विद्यासागर 

 पत्री 

 भगिान श्रीकृष्ण ि इतर चररते्र 

 भारतीय संस्कृती (मराठीसह इंग्रजी आवण अन्य भारतीय 

भाषांत) 

 मानिजातीचा इवतहास 

 मोरी गाय 

 मगृावजन 

 रामाचा शेिा 

 राष्रीय वहंदुिमा . (भवगनी वनिेवदता यांच्या मळू पुस्तकाचा 

अनुिाद) 

 विनोबाजी भािे 

 विश्राम 

 श्याम िंर् १, २ (हे पुस्तकही बोिके पुस्तक म्हणनू वमळते.) 
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 श्यामची आई 

 श्यामची पते्र 

 सती 

 संध्या 

 समाजिमा . (िेिक : भवगनी वनिेवदता ि साने गुरुजी) 

 सािना (साप्तावहक)(संस्िापक, संपादक) 

 संुदर पते्र 

 सोनसािळी ि इतर किा 

 सोन्या मारुती 

 स्त्री जीिन 

 स्िप्पन आवण सत्य 

 स्िगाातीि माळ 

 वहमाियाची वशिरे ि इतर चररते्र 

◙ ◙ ◙  
साभार : मराठी विवकपीवडया 
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अनकु्रमवणका 
 

१. पत्री समपाण श्रीराम  

२. हृदय मदीय ति वसंहासन होिो  

३. मजिर कृपा करािी  

४. एक वकरण 

५. माझी बुर्त आज होर्ी 

६. अवत आनंद हृदयी भरिा 

७. मम जीिन हररमय होऊ दे! 

८. मजिा तुझ्यािीण जगी नाही          

कोणी 

९. ति अल्प हातनू होई न सेिा 

१०. सदयहृदय त ूप्रभु मम माता 

११. वदसतात सुिी तात! सारेच 

िोक 

१२. देिा! िाि िाि िाि 

१३. दु:ि मिा जे मिा ठािे 

१४. नयनी मुळी नीरच नाही 

१५. िेि 

१६. जीिनतरू 

१७. मज माहेरािा नेई 

१८. येतो का तो दुरून 

१९. पजूा मी करु रे कैशी? 

२०. कमामय पजूा 

२१. मजरू 

२२. श्रमाची महती  

२३. मन माझे संुदर होिो 

२४. मी केिळ मरुनी जािे 

२५. असो तुिा देिा! माझा सदा 

नमस्कार 

२६. िेणु 

२७. मनमोहना 

२८. मनोमंवदर-राम 

२९. हृदयाकाशी मेघराशी 

३०. देिा! झुरतो ति हा दास 

३१. प्रभु! सतत मदंतर हास ूदे 

३२. जागतृ हो माझ्या रामा! 

३३. हे नाि! येईन ति वनत्य कामी 

३४. हे तात! दे हात करुणासमुद्रा 

३५. तुजिीण अिार मज कोवण 

नाही 

३६. काही कळेना, काही िळेना 

३७. आईचा मार 

३८. वदव्य आनंद 

३९. कैसे िावियिे मी दार 

४०. हस रे माझ्या मुिा! 

४१. झुरतो मी रातं्रवदिस 

४२. काय सांग ूदेिा, कोणा सांग?ू 

४३. नमस्कार 

४४. गार्ी िीरे िीरे हाक 

४५. आशावनराशा 

४६. ये रे मिा तार 

४७. वनरािार 

४८. दािि मज अपुिे चरण 

४९. येिो िसंतिारा 

५०. माझे ध्येय 

५१. तुझ्या हातातिा 

५२. रर्ण्याचे ध्येय 

५३. वद्वविि अनुभि 

५४. हे संुदरा अनंता! 
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५५. रर्ायाचा िागिासे देिा एक 

छंद 

५६. रामिेर्ा 

५७. आई, दार उघर् 

५८. देिाजिळ 

५९. जीिननाि 

६०. सुिामतृाची मग वनत्य िार 

६१. तुिा देतो मी जवमन ही विहून 

६२. आशा 

६३. सोन्याचा वदिस 

६४. पे्रम का करािे? 

६५. प्रािाना 

६६. प्रसन्नता 

६७. प्रकाश केव्हा भिनी भरेि? 

६८. हृदयाचे बोि 

६९. जीिनापाण 

७०. जीिनात माझ्या सदा राम 

गंुवफन 

७१. तुजसावठ जीि हा 

उरिाकरुणाष्टक 

७२. जीिनबाग 

७३. भाग्याचे अशु्र 

७४. तळमळतो रे तुझा तान्हा 

७५. वनिााणीचे सांगणे 

७६. कवि येवशि हृदवय रघुराया 

७७. का मजिा देता पे्रम? 

७८. अशु्र 

७९. माझा देि 

८०. प्रभु मम हृदवय आज येणार! 

८१. फुिाची आत्मकिा 

८२. मयसभा रावहिी भरुन 

 

८३. िरा िमा  

८४. कशासाठी जगािे? 

८५. जीिनातीि वदव्यता 

८६. वमत्रांसाठी प्रािाना  

८७. संत 

८८. मेघासारिे जीिन 

८९. िंदन 

९०. मदीय त्या नमस्कृती 

९१. निीन संन्यास 

९२. विपवत्त दे तीवह हिी विकासा 

९३. दु:ि आनंदरुप 

९४. पे्रमिमा  

९५. परी बाळािा सकळ ती समान 

९६. गं्रिमवहमा 

९७. गुढीपार्िा 

९८. नागपंचमी 

९९. दसरा 

१००. संक्रांत 

१०१. िहान वमत्राबद्दि! 

१०२. िहानपणची आठिण 

१०३. मतृ्युवमत्र 

१०४. शांवत कोण आणते? 

१०५. गायीची करुण कहाणी 

१०६. जीिनवमत्रास! 

१०७. कसे तरी मग जग वदसते? 

१०८. पे्रमाचे गाणे 

१०९. आत्मा ओत रे ओत 

११०. वनरोप 

दिेभक्तीपर कविता 
१११. भारतमाता 
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११२. मनमोहन मवूता  तुझी माते 

११३. माझी एकच इच्छा 

११४. प्रभु! भारवतचे िभैि कोठे 

गेिे? 

११५. स्िातंत्र्याचे अम्ही वशपाई! 

११६. आमचे काया 

११७. देशभक्त वकवत ते मरती 

११८.  भारतसेिा 

११९. जा रे पुढे व्हा रे पुढे! 

१२०. बिसागर भारत होिो! 

१२१. हा देश िभैिी न्यािा! 

१२२. भषूण जगतािा! 

१२३. भारतजननी सुििवन 

साजो 

१२४. हृदय जणु तुम्हां ते नसे! 

१२५. माझा महाराष्र भाग्ये सजो 

१२६. भारतमाता माझी िािण्याची 

िाण! 

१२७. मरणही ये तरी िररन मोदे 

१२८. वदव्य मी स्िगा वनमीन 

१२९. देशासाठी मरु! 

१३०. तेव्हा घरे् उन्नती! 

१३१. तुफान झािो! 

१३२. वप्रय भारता संुदरा! 

१३३. दुबळी मम भारतमाता! 

१३४. देशभक्ताची विनिणी! 

१३५. मातभृवूमगान 

 

१३६. गाऊ मी कसिे गाणे? 

१३७. स्िातंत्र्य 

१३८. स्िातंत्र्यदेिीचे शुभ आगमन 

१३९. स्िातंत्र्यानंदाचे गाणे 

१४०. भारतास! 

१४१. भारता ऊठ! 

१४२. िंदे मातरम्! 

१४३. भारतजननी ति शरणम्! 

१४४. सुसंस्कृत कोण? 

१४५. िरा हुतात्मा! 

१४६. ऊठ झुगारुन देई बेर्ी 

१४७. प्रभु-प्रािाना! 

१४८.  राष्राचे उद्यान 

१४९.  राष्रपताका 

१५०. झेंर्ागीत 

१५१. नियुिक 

१५२. बाि-िदृ्ध संिाद 

१५३. एकच िेर् 

१५४. स्िातंत्र वदव्यदशान! 

१५५. भारतातीि मुिे 

१५६. महाराष्रास! 

१५७. राणा प्रताप 

१५८. महात्माजींस 

१५९. िरे सनातनी 

१६०. िंर्काव्य 

१६१. माझी पत्री 

१६२. विद्वानांचे अवभप्राय 
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पत्री समपमण 

श्रीराम  
 

अनंत आई झगरे् मनात 

उसंत ना संतत चाितात 

वकती वनराश वकवत िोर आशा 

वकती मनी चाितसे तमाशा।। 

 

कसे तुिा दािु समस्त माते 

अशक्य ते या दुबळ्या मुिाते 

परी कळािी तुज मन्मनाची 

वस्िती, अशी आस तुझ्या मुिाची।। 

 

म्हणनू जो हा हृदयात वसंिु 

उचंबळे, त्यावति एक वबंदु 

समवपातो ठेिनू नाम पत्री 

तुझ्या महोदर पदी पवित्री।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े २८-२-२५                   
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हृदय मदीय ति वसंहासन होिो  
 

हृदय मदीय ति वसंहासन होिो।। 

अवभनितम रमणीया गुणवनिान 

मवूता तुझी वििसत राहो।।हृदय....।।। 

 

दंभ दपा काम क्रोि 

बहु कररती विरोि 

उपजे न ज्ञानबोि 

वतवमर सकि जािो।।हृदय....।।। 

 

भवक्तभाि-गंिाची 

सवद्वचार-सुमनांची 

मंगिमय-गानांची 

पजूा तुज पािो।।हृदय....।।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२६ 
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मजिर कृपा करािी  
 

प्रभुिर मजिर कृपा करािी 

मवतमविनता हरािी माझी।। मजिर....।। 

 

भरो पे्रम अंतरंगी 

जर्ो जीि संतसंगी 

मम अहंता गळािी सारी ।। मजिर....।। 

 

नुरो तम अता समीप 

जळो हृदयी ज्ञानदीप 

मवत ति पदी जर्ािी माझी।। मजिर....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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एक वकरण 
 

एक वकरण मज देई 

केिळ एक वकरण मज देई।। 

 

कोटी रवि-शवश 

त ूपेटविशी 

विश्वमंवदरी पाही 

परर मम हृदयी 

वतवमर सदाही 

श्रमुनी जीि मम जाई।। एक....।। 

 

वकती कृवम-कीटक 

रोगोत्पादक 

बुजबुजाटा जण ूहोई 

दे सौभाग्या 

दे आरोग्या 

तम मम वििया नेई।। एक....।। 

 

मी िर्पर्तो  

मी ओरर्तो 

कोवण न िािो भाई 

आस तुझी मम 

हरर झर्कारर तम 

मुळी न सुचे मज काही।। एक....।। 

 

एक वकरण ना 

मागे फार 

एक वकरण शुभ 

देऊन तार 

प्रणवत तुझ्या शुभ पायी 
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तेज:वसंिो! 

प्रकाशवबंदु 

दे, होईन उतराई।। एक....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े सप्टेंबर १९३४ 
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माझी बडुत आज होडी 
 

माझी बुडत आज होडी 

मज कर धरून काढी।। माझी....।। 

 

तफुान झाला सागर सारा 

मज सभोती िढेी।। माझी....।। 

 

लोवटतील मज भीषण लाटा 

खवचत मतृ्य-ुतोंडी।। माझी....।। 

 

िांत करी रे तफुान दयाम 

काळमुखी न िाढी।। माझी....।। 

 

अपराध तझु ेरवचल ेकोटी 

परर धरी न आढी।। माझी....।। 

 

पनुरवप मात ेराहीन जपनूी 

करीन कधी न खोडी।। माझी....।। 

 

रागािली जरी माय मुलािरी 

संकटी न सोडी।। माझी....।। 

 

य ेकरुणाकर य ेमुरलीधर 

हात धरुनी ओढी।। माझी....।। 

 

वकती झाल ेतरी मूल तझु ेमी 

प्रमे कधी न तोडी।। माझी....।। 

 

इतर कुणी त ेधािान यतेील 

आस अिी न थोडी।। माझी....।। 
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बाळ तझुा हा होऊन हतमद   

हाक तजुवस फोडी।। माझी....।। 

 

आजपासुनी ति करर राया 

सोपिीन होडी।। माझी....।। 

 

मुरली िाजि सागर िांति 

िादळास मोडी।। माझी....।। 

 

मुरली िाजि, िादळ लाजि 

दाि गीतगोडी।। माझी....।। 

 

जीिन ति पदी िाहून बालक 

हात तात! जोडी।। माझी....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े ऑक्टोबर १९३४ 
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अवत आनंद हृदयी भरला 
 

अवत आनंद हृदयी भरला 

वप्रयकर प्रभु मम हृदयी आला 

िोक पळाला 

खदे गळाला 

पापताप दूरी झाला।।अवत....।। 

 

मम तनमनधन 

मम हे जीिन 

अवपमन पदकमला।।अवत....।। 

 

वचंता सरली 

भीती नरुली 

त्रास सकळ सरला।।अवत....।। 

 

प्रमेरज्जुन े

प्रभलुा धरण े

जाईन मग कुठला।।अवत....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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मम जीिन हररमय होऊ द!े 
 

मम जीिन हररमय होऊ द े

हररमय होिो 

प्रभमुय होिो 

हररिी वमळून मज जाऊ द।े। मम....।। 

 

रुसने हररिी 

हसने हररिी 

हररभजनी मज रंगू द।े। मम....।। 

 

गाईन हररला 

ध्याइन हररला 

भिसागर मज लंघू द।े। मम....।। 

 

हररनामाचा 

पािक साचा 

अघिन घन मम जळू द।े। मम....।। 

 

हते हरीच े

बते हरीच े

सकल कृतींतून दािू द।े। मम....।। 

 

िडे सखुाच े

लागो हररच े

हररिी वमळून मज जाऊ द।े। मम....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, जून १९३४ 
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मजला तझु्यािीण जगी नाही कोणी 
 

मजला तझु्यािीण जगी नाही कोणी।। 

अगवतक वनविदीन 

मजलावग िाट े

सदा दीन या लोचनी यईे पाणी।। मजला....।। 

 

मम कायम जगी काय 

न कळे मला हाय 

वस्थती तात ही होत केविलिाणी।। मजला....।। 

 

असले वजण ेभार 

िाट ेमला फार 

जणू दईे पाठीिरी कोणी गोणी।। मजला....।। 

 

दिेा दयाळा 

हतदीन बाळा 

घऊेन जा ठेवि वनज पूज्य चरणी।। मजला....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े ऑक्टोबर १९३४ 
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ति अल्प हातून होई न सिेा 
 

ति अल्प हातनू होई न सिेा 

मम कंठ दाट े

वकती खंत िाट े

हुरहूर िाट ेअहोरात्र जीिा।। ति....।। 

 

सिेा करािी 

सिेा िरािी 

मानी वनत्य बोल ेअस ेफक्त दिेा।। ति....।। 

 

वकती द:ुख लोकी 

वकती लोक िोकी 

परर काही य ेना करायास दिेा।। ति....।। 

 

वदसता समोर 

वकती सानथोर 

झटती, मला िाटतो वनत्य हेिा।। ति....।। 

 

हृदयात सिेा 

िदनात सिेा 

उतरे न हातात करु काय दिेा।। ति....।। 

 

खाणवेपण ेझोप 

मज िाटत ेपाप 

िाट ेसदा तात! की जीि द्यािा।। ति....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े ऑक्टोबर १९३४ 
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सदयहृदय त ूप्रभ ुमम माता 
 

सदयहृदय त ूप्रभु मम माता 

घईे कडिेर हासि आता।।सदय....।। 

 

अगवतक बालक 

कुणी ना पालक 

वत्रभिुनचालक तू द ेहाता।।सदय....।। 

 

काही कराया 

यईे न राया 

लाजविती मज माररती लाथा।।सदय....।। 

 

धाित यऊेन 

जा घरी घऊेन 

िाचि मज त ूनाथ अनाथा।।सदय....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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वदसतात सखुी तात! सारेच लोक 
 

वदसतात सखुी तात! सारेच लोक 

हसतात जगी तात! सारेच लोक।। 

मम अंतरंगात 

परर ही वनरािा 

भरतात डोळे जळे, जावळ िोक।।वदसतात....।। 

 

खाण ेवपण ेगान 

जग सिम बभेान 

अस ेफक्त माझ्याच हृदयात दु:ख।।वदसतात....।। 

 

फुलतात पषु्ट्प े

गातात पक्षी 

रड ेएक मवच्चत्त ह ेवनत्य दखे।।वदसतात....।। 

 

जनमोददुग्धी 

वमठाचा खडा मी 

किाला? तझु ेजाई घऊेन तोक।।वदसतात....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े ऑक्टोबर १९३४ 
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दिेा! धाि धाि धाि 
 

दिेा! धाि धाि धाि 

या कवठणसमयी पाि।।दिेा....।। 

 

अगवणत रस्त ेवदसती यथे े

पथं मजवस दाि।।दिेा....।। 

 

अपार गोंधळ बघनुी विकळ 

दईे चरणी ठाि।।दिेा....।। 

 

हा मज ओढी तो मज ओढी 

कररती कािकाि।।दिेा....।। 

 

कुणी मज रडिी कुणी मज चढिी 

म्हणू कुणास साि।।दिेा....।। 

 

घऊेनी जा मज प्रभु चरणी वनज 

नरुली कसली हाि।।दिेा....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े ऑक्टोबर १९३४ 
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दु:ख मला ज ेमला ठाि े
 

दु:ख मला ज ेमला ठािे 

मदश्रचुा ना 

अथम कळे त्या 

आत जळून मी सदा जाि।े। दु:ख....।। 

 

‘अस ेभकेुला 

हा कीतीला’ 

ऐकून, भरुनी मला याि।े। दु:ख....।। 

 

‘एकांती बस े

अवभमान अस’े 

िदवत अस ेत ेमला चािे।। दु:ख....।। 

 

‘या घरच्यांची 

वचंता साची’ 

ऐकून, खदे न मनी माि।े। दु:ख....।। 

 

नाना तकम  

कावढत लोक 

नयनी सदा या झरा धाि।े। दु:ख....।। 

 

त ूएक मला 

आधार मुला 

बसून तझु्यािी विलापािे।। दु:ख....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, ऑक्टोबर १९३२ 
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नयनी मळुी नीरच नाही 
 

नयनी मुळी नीरच नाही 

करपून वकती मम अंतर जाई।। नयनी....।। 

 

रडूनी रडूनी सरल ेपाणी 

िदुनी िदुनी विणली िाणी 

आत जळत परर वनविवदन पाही।। नयनी....।। 

 

रडता मी ना आता वदसतो 

लोक सकळही परर हा फसतो 

अश्रवुिण ेरडण ेअवत दाही।। नयनी....।। 

 

खाई वकडा तो आता कळीस 

भ्रमर आत पोखरी काष्ठास 

िोक तसा हृदयास सदाही।। नयनी....।। 

 

अमतृधारा य ेघऊेन ति 

िोकानळ हा प्रभ ुझवण विझि 

आस उरे ति केिळ आई।। नयनी....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े ऑक्टोबर १९३४ 
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िले 

मी प्रभरुाया! त्िदगंणांतील िले 

काळजी का न घिेील।। 

 

मी एका या बाजुस पडलो आहे 

िाट त्ित्कृपचेी पाहे 

त्ित्करुणचे ेजल थोड ेतरर वमळु द े

मज यथे ेजीि धरू द े

त ूलक्ष जरा मधुनमधुन तरर दईे 

यईेल धीर मम हृदयी 

मज अंकुर मग फुटतील 

मज पल्लि िुभ यतेील 

मम जीिन ह ेहासले 

ती यऊे द ेमम भाग्याची िळे 

काळजी का न घिेील।। मी....।। 

 

ह ेबघ वकवत रे! माझ्याभिती गित 

त ेमजवस िाढु ना दते 

मज झाकोळी गदुमरिी त ेसतत 

विर िरर मुवळ करू ना दते 

ह ेखाऊवनया मारून टावकल मात े

उपटविल जरी ना हात े

ह ेउपट विषारी गित 

ज ेमदकुंरा अडिीत 

द ेमला विकासा पथं 

य ेसखया तू, मरण जरर न यिेील 

काळजी का न घिेील।। मी....।। 

 

मज घालाि ेवनज हातांनी परुण 

मग भरभर मी िाढेन 

कवध खत घाली थोड ेतरर त ूराया 
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यईेल भरारुन काया 

कुणी काळवज ना आजिरी मम केली 

म्हणून ही विकलता आली 

परर पोविल जरर कुणी मजला 

प्रकटले कला मम विमला 

प्रकटले वदव्यता सकला 

मी त्िदगंणी म्हणूवनच झालो िले 

काळजी का न घिेील।। मी....।। 

मग फुटवतल रे वदव्य धुमारे मात े

मांडिी चढि वनज हात े

द ेछोटासा मंडप मज घालून 

त्यािर प्रभवुज! पसरेन 

कवध यतेील ती फुल ेफळे मधु 

मजला 

लागले ध्यान मन्मवतला 

होईन अवतच उत्कंठ  

कवळ हळुच होइल प्रकट 

त ूहोविल बघनुी हृष्ट 

मग सुंदरिी वकवतक फुल ेफुलतील 

काळजी का न घिेील।। मी....।। 

 

जरर सकळ फुल ेसखया! ना फळतील 

झडतील कावह गळतील 

ती कावह तिी िांझ प्रभु! वनघतील 

वकवतकांस वकडी खातील 

वकवतकांस फळे धरवतल परर सडतील 

िाढ ना नीट होईल 

परर एक दोन तरर वदव्य 

रसभररत मधुर तजु सवे्य 

यतेील फळे प्रभु भव्य 

ति पद=-पजूा-कामी ती यतेील 
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काळजी का न घिेील।। मी....।। 

 

यापरर दिेा! त्िदगंणी विकसू द े

बहरू द,े मुद ेपसरू द े

मजमाजी ज ेआहे त ेिाढिुन 

त्िच्चरणकमवळ िाहीन  

परर िाढाया आहे करुणा-िरण 

िाढेन सदय जरर चरण 

मविकास त्ित्पजूाथम 

ना इतर हते ुहृदयात 

हा एकच सखया हते 

फलपषु्ट्पी हा िले तिाचमन कररल 

काळजी का न घिेील।। मी....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, सप्टेंबर १९३२ 
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जीिनतरू 
 

प्रभु! जन्म सफल हा व्हािा 

मम जीिनतरु फुलिािा।। प्रभ.ु...।। 

सत्संगवतसवलला दईे 

सविचार रविकर दईे 

िरैाग्य बंधना लािी 

ह ेरोप िावढला लािा।। मम....।। 

 

त ूविकार िादवळ पाळी 

मोहाच ेकृवम तू जाळी 

श्रद्धचे ेखत तू घाली     

टिटवित हररत िोभािा।। मम....।। 

 

धयैामचा गाभा भरु द े

प्रमेाच ेपल्लि फुटु द े

सत्कममसमुांनी नटु द े

सच्छील-सरुवभ पसरािा।। मम....।। 

 

गुंगोत भवक्तच ेभृंग 

नांदोत ज्ञान-विहंग 

कूजना करुत निरंग 

िांवतच्या फळी बहरािा।। मम....।। 

 

बंधंूस सािली दिेो 

बंधंूस सौख्यरस दिेो 

सिेते सकुोनी जािो 

हा हते ुविमल परुिािा।। मम....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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मज माहरेाला नईे 
 

यइे ग आई 

मज माहरेाला नईे।। 

 

तगमग कररतो माझा जीि 

तडफड कररतो माझा जीि  

जवेि जळाविण त ेराजीि 

सकुुनी जाई।। मज....।। 

 

िकृ्ष जसा तो मूळािीण 

फूल जस ेत ेिृंतािीण 

मीन जसा तो नीरािीण 

तस ेमज होई।। मज....।। 

 

सदिै यते ेति आठिण 

भरुन यतेी दोन्ही नयन 

तगमग कररत ेअंत:करण 

सचुनेा काही।। मज....।। 

 

ितजन्मांचा मी उपिासी 

एक कणवह ना माझ्यापािी 

त ूतर औदायामची रािी 

कृपने ेपाही।। मज....।। 

 

तझु्याजिळ मी सदा बसािे 

त्िन्मुखकमला सदा बघाि े

भवक्तप्रमे ेउचंबळािे 

हते ुहा राही।। मज....।। 

 

िात्सल्यान ेमज किटाळ 
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तप्त अस ेमम चुंबी भाळ 

प्रमेसधुा सकुल्या मुवख घाल 

जिळी घईे।। मज....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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यतेो का तो दुरून 
 

यतेो का तो दुरून 

बघा तरर, यतेो का तो दुरून।। 

 

यतेो का मम जीिनराजा 

यतेो का मम अंतरराजा 

कंठ यइे गवहिरून।। बघा तरर....।। 

 

केिळ त्याच्यासाठी जगलो 

केिळ त्याच्यासाठी उरलो 

हृदय यतेस ेभरून।। बघा तरर....।। 

 

िाट बघोनी त्याची सतत 

रडुनी रडुनी वनविवदन अविरत 

डोळे गले ेसजूुन।। बघा तरर....।। 

 

यईेल केव्हा माझा वजिलग 

मम हृदयाची होई तगमग 

जीि जातस ेझरुून।। बघा तरर....।। 

 

यतेांची मम जीिन राणा 

ओिाळून मी पचंप्राणा 

टावकन त्याचिेरून।। बघा तरर....।। 

 

जीिनिल्लभ पडता दृष्टी 

धाित जाउन घावलन दृढ वमठी 

जाइन तत्पवद मरून।। बघा तरर....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, एवप्रल १९३२ 
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पूजा मी करु रे कैिी? 
 

पजूा मी करु रे कैिी? 

यिेी परर, पजूा मी करु रे कैिी?।। 

 

पडके ह ेघर माझ े

कैसा बोलिू? हृवषकेिी!।। पजूा....।। 

 

अशंू्रचा माझ्या हार 

घालू का तो ति कंठासी?।। पजूा....।। 

 

सटुतात ज ेसुसकारे 

तचेी संगीत, दिेा! तजुसी।। पजूा....।। 

 

जमल ेअपयि माझ े

त्याच्या दाविन निैदे्यासी।। पजूा....।। 

 

द्याया तजुलावग योग्य 

नाही कावहच माझ्यापािी।। पजूा....।। 

 

गोळा मी केल्या वचंध्या 

कैिा दािू त्या मी तजुसी!।। पजूा....।। 

 

मोती फेकुन दिेा! 

जमवित बसलो मी मातीसी।। पजूा....।। 

 

त्ित्स्पिम परर वदव्य होता 

मतृ्कण होवतल मावणकरािी।। पजूा....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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कमममय पूजा 
 

पजूा कररत ेति ह,े प्रभिुर! 

अवखल चराचर, कमम करोनी।। पजूा....।। 

 

रवि, िवि, तारे 

सतत अंबरर तळपनू 

वतवमर समस्त हरोवन।। पजूा....।। 

 

सागर उसळवत 

धािती दु्रतगवत तवटनी 

ध्यये उदात्त धरोनी।। पजूा....।। 

 

िारे िाहवत 

डोलवत तरुतवत वकवततरी 

फलपषु्ट्पावन भरोनी।। पजूा....।। 

 

जीिन हे मम  

तवेि स्िकवमम रमोनी 

जाउ वझजून वझजूनी।। पजूा....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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मजूर 
 
आम्ही दिेाच ेमजूर 
आम्ही दिेाच ेमजूर 
कष्ट करू भरपरू।। आम्ही....।। 
 
बाहरेरल ही ितेी करुन 
धनधान्यान ेवतला नटिुन 
फुलाफळांनी वतला हसिुन 
दुष्ट्काळा करु दूर।। आम्ही....।। 
 
हृदयावतलही ितेी करुन 
स्नहेदयचे ेमळे वपकिुन 
समानता स्नहेाला वनमुमन 
सौख्य आण परू।। आम्ही....।। 
 
रोगराइला करुनी दूर 
घाण सकळही करुनी दूर 
स्िगम वनमुम तो या पथृ्िीिर 
बदल ूसारा नूर।। आम्ही....।। 
 
वदिसभर अस ेकष्ट करून 
जाउ घामाघूम होउन 
रात्री भजनी जाऊ रमुन 
भक्तीचा धरु सूर।। आम्ही....।। 
 
कमाममध्य ेवदव्यानंद 
सिेमेध्य ेवदव्यानंद 
नाही अन्य फळांचा छंद 
नाही कावह जरूर।। आम्ही....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
 

 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e4
3

 

श्रमाची महती  
 

जरर िाट ेभटेािे 

प्रभलुा डोळयांनी दखेाि।े। जरर....।। 

 

श्रम वनविवदन तरर बापा! 

सत्कमी अनलस रंगािे।। जरर....।। 

 

प्रभु रात्रंवदन श्रमतो 

विश्रांतीसखु त्या नच ठाि।े। जरर....।। 

 

प्रभलुा श्रम आिडतो 

जरर तू श्रमविल तरर तो पािे।। जरर....।। 

 

पळवह न दिडी व्यथम 

क्षण सोन्याचा कण समजाि।े। जरर....।। 

 

सत्कमाांची समुन े

जमिुन प्रभपुद त ूपजुािे।। जरर....।। 

 

रवि, िवि, तारे, िारे 

सागर, सररता, श्रमवत बघाि।े। जरर....।। 

 

सिेचेी महती जाणी 

कष्टांची महती जाणी 

कषु्टवनया प्रभपुद गाठािे।। जरर....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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मन माझ ेसुंदर होिो 
 

मन माझ ेसुंदर होिो 

िरी जािो 

हरी गािो 

प्रभपुदकमली रत राहो।। मन....।। 

 

िषेमत्सरा न वमळो अिसर 

कामक्रोधा न वमळो अिसर 

वनष्ट्पाप होउनी जािो।। मन....।। 

 

प्रमेपरू हृदयात भरू द े

भूतदया हृदयात भरू द े

िम, समता, सररता िाहो।। मन....।। 

 

पावित्र्याच ेिातािरण 

वचत्ताभोिवत राहो भरून 

कुविचार-धूवल ना यिेो।। मन....।। 

 

आपपर असा न उरो भाि 

रंक असो अथिा तो राि 

परमात्मा सकळी पाहो।। मन....।। 

 

धयैम धरू द,े त्यागा िरु द े

कष्टसंकटां वमठी मारु द े

आलस्य लयाला जािो।। मन....।। 

 

अिचेा िुभ दीप जळू द े

नरैाश्याच ेघन तम पळू द े

मवन श्रद्धा अविचल राहो।। मन....।। 
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सत्याची मज सिेा करु द े

सत्यास्ति मज केिळ जग ुद े

सत्यात स्िगम मम राहो।। मन....।। 

 

करुनी अहवनमि आटाआटी 

ध्ययेदिे गाठायासाठी 

ह ेप्राण धािुनी जािो।। मन....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, जून १९३२ 
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मी केिळ मरुनी जाि े
 
काय कराि?े 
मी केिळ मरुनी जाि े
सदिै चाल ेओढाताण 
हृदयािरती पडतो ताण 
उरल ेअल्पही न मला त्राण 
कुणा सांगाि।े। मी....।। 
 
क्षणभर वनममळ गगनी उडतो 
दुस-याच क्षणी दरीत पडतो 
खालीिर करुनी मी रडतो 
वकवतक रडािे?।। मी....।। 
 
सदभाि मनी क्षण डोकािवत 
धरू जाि ेतो अदृश्य होती 
केिळ हाती यते ेमाती।। मी....।। 
मणृ्मय व्हाि े
 
कोणािरती विश्वासािे 
कोणाला मी िरण ररघािे 
कोणा हाती जीिन द्याि े
कुणाला ध्यािे।। मी....।। 
 
दिेाचा न मज आधार 
दिेाचा न मज आधार 
कोण पवुिल मल्लोचन-धार 
वतन ेिाळाि।े। मी....।। 
 
मम जीिवन मज न वदस ेराम 
जगवुन न आता काही काम 
अविलंब ेमी मदीय नाम 
पसुुन टाकाि।े। मी....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, जून १९३२ 
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असो तलुा दिेा! माझा सदा नमस्कार 
 
असो तलुा दिेा! माझा सदा नमस्कार 
तझु्या दयादाततृ्िाला अंत नावह पार।। असो....।। 
 
तझु्या कृपने ेरे होवतल फुल ेफत्तराची 
तझु्या कृपने ेरे होवतल मोवत मवृत्तकेची 
तझु्या कृपने ेरे होवतल सपम रम्य हार 
असो तलुा दिेा! माझा सदा नमस्कार।। 
 
तझु्या कृपने ेरे होइल उषा त्या वनिेची 
तझु्या कृपने ेरे होइल सधुा त्या विषाची 
तझु्या कृपने ेरे होइल पगंु वसधुपार 
असो तलुा दिेा! माझा सदा नमस्कार।। 
 
तझु्या कृपावसंधूमधला वबंदु जरर वमळेल 
तरर प्रभो! ितजन्मांची मत्तषृा िमले 
तझु ेम्हणवुन आलो राया! बघत बघत दार 
असो तलुा दिेा! माझा सदा नमस्कार।। 
 
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 

प्रभो! काय सांगू तलुा मी िदोनी 

 

प्रभो! काय सांगू तलुा मी िदोनी।।ध।ृ। 

 

तझुी गोड यतेा स्मतृी, आसिानी 

पहा नते्र यतेात दोन्ही भरोनी।। प्रभो....।। 

 

कृपचेी तझु्या कल्पना वचवत्त यतेाच 

पाषाण जातील रे पाझरोनी।। प्रभो....।। 

 

अनंता! तझु्या िभैिाला विलोकून 

जाई अहंभाि सारा गळोनी।। प्रभो....।। 
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उदारा! दयाळा! तझु्या दणेग्यांचा 

सदा वदव्य िषामि होई िरुनी।। प्रभो....।। 

 

कृपचेा तझु्या गोड मिेा वमळाया 

सखु ेजन्म घईेन मी वफरवफरोनी।। प्रभो....।। 

 

जस ेनीर मीनास तिेी तझुी रे 

स्मवृत जीिनाधार राहो बनोनी।। प्रभो....।। 

 

जसा श्वास प्राणास तिेी तझुी रे 

स्मवृत जीिनाधार राहो बनोनी।। प्रभो....।। 

 

तझु ेप्रमे राया! तझुी भवक्त राया! 

सदा रोमारोमांत राहो भरोनी।। प्रभो....।। 

 

तझु ेगीत ओठी तझु ेप्रमे पोटी 

तलुा एक जोडीन जवग या जगोनी।। प्रभो....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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िणे ु
 

हृदयंगम िाजत िणूे 

स्िरै न विचरवत इंवद्रयधनूे।। हृदयं....।। 

 

जीिन-गोकुवळ य ेिनमाळी 

अवमत सखुाची सषृ्टी भरली 

विरर धररन तदीय पदांबुज-रेणू।। हृदयं....।। 

 

प्रमेळ गोपी या मम ितृ्ती 

िडेािुन प्रभरुूपी जाती 

प्रभवुिण िदवत की कावहच नणूे।। हृदयं....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग (गोकुळाष्टमी), ऑगस्ट १९३२ 
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मनमोहना 
 

मनमोहना! भिमोचना! 

भूक लागली 

ति चरणांची 

वकवत तरर साची 

मम लोचना।। मन....।। 

 

सकलकारी 

तजुला बघ ुद े

तन्मय होउ द े

वप्रयदिमना।। मन....।। 

 

ितजन्मािवध 

मूवतम न वदसली 

मज अंतरली 

अंतरमणा।। मन....।। 

 

सोवड कठोरा! 

वनषु्ठरता ति 

धीर न मज लि 

मम जीिना!।। मन....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, सप्टेंबर १९३२ 
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मनोमंवदर-राम 
 

बाल्यापासुन 

हृदयात बसनु 

गोष्टी सांग ेगोड 

परुवि माझ ेकोड 

सोडुन गलेा परर तो आज माझ ेधाम 

कोठे गलेा सांगा रुसनु माझा श्याम 

कोठे गलेा माझा मनो-मंवदर राम 

हाय मी काय करू।। 

 

सखु ओसरे 

हास्य दूर सरे 

खळे संपल े

बोल थांबल े

माझ्या घरामधल ेवदि ेमालिून 

माझी होती नव्हती दौलत चोरून 

गलेा कैसा केव्हा हच्चोर पळून 

हाय मी काय करू।। 

 

आता उंवदर घिुी 

यथे ेवदिावनिी 

कररवतल खडबड 

कररवतल गडबड 

पोखरून टाकवतल माझ ेहृदय-राउळ 

कामक्रोधा आयत ेवमळेल िारुळ 

आत वचंतचे ेविरेल िटिाघळु 

हाय मी काय करू।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, नोव्हेंबर १९३० 
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हृदयाकािी मघेरािी 
 
हृदयाकािी मघेरािी 
आल्या का जमून 
हृदयाकाि त्यांच्या भारे 
सारे गले ेनमून।। 
 
यणेार आहे स्िावम माझा 
यणेार आहे राजा माझा 
त्याच्यासाठी म्हणून 
मनोमंवदर धुिून टावकन 
वनममळ ठेविन करून।। हृदया....।। 
 
कामक्रोधांच्या िटिाघळांनी 
नाना िासनांच्या उंवदरघिुींनी 
घाण ठेिली करून 
धुिायाला मघेधारा 
आल्या भरभरून।। हृदया....।। 
 
अंतबामह्य होिो िषृ्टी 
भरो हृदय भरो दृष्टी 
मळ जािो झडून 
कान ेकोपरे िुद्ध होिो 
मळ न राहो दडून।। हृदया....।। 
 
हृदय वनममळ िरीर वनममळ 
बुवद्ध वनममळ दृष्टी वनममळ 
जीिन वनममळ बघून 
प्रसन्न होइल प्राणसखा 
हृदवयं ठेविल धरून।। हृदया....।। 

◙ ◙ ◙  

-धुळे तरंुुग, जून १९३२ 
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दिेा! झरुतो ति हा दास 
 
दिेा! झरुतो ति हा दास 
कररतो जरर सायास।। दिेा....।। 
 
िापीजिळी बाळ जाउन 
आत पाहतो डोकािून 
माता यईे हळूच मागनु 
प्रमे ेउचली त्यास।। दिेा....।। 
 
मोहाजिळी दिेा जाता 
का न पकडिी माझ्या हाता 
असुनी सकल जगाची माता 
का मजिीच उदास।। दिेा....।। 
 
धी- बलिभैि मात ेनलग े
जनगौरि- यि मात ेनलग े
एक मागण ेतजुला माग े
द ेवनममळ हृदयास।। दिेा....।। 
 
लहानसा दिंवबंदु साठिी 
विमल वनजांतरर तजेोमय रवि 
तवेि तलुा मी वनममल हृदयी 
ऐिी मजला आस।। दिेा....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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प्रभ!ु सतत मदतंर हासू द े
 

प्रभु! सतत मदतंर हासू द।े। 

तझु्या कृपचेा िसंतिारा 

जीिनिवन मम नाचू द।े। प्रभ.ु...।। 

 

विश्वगं्रथी पानोपानी 

दृवष्ट तजुवच मम िाचू द।े। प्रभ.ु...।। 

 

ठायी ठायी तजुला पाहुन 

उचंबळुन मन जाउ द।े। प्रभु....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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जागतृ हो माझ्या रामा! 
 

जागतृ हो माझ्या रामा! 

ह ेहृदयस्था! सखुधामा!।। जागतृ....।। 

 

त ूभक्तजना आधार 

त ूब्रह्ांडा आधार 

हरर सकल मोहअंधार 

जलदश्यामा!।। जागतृ....।। 

 

करर मन्मवत वनममळ पतू 

भरर भक्ती ओतप्रोत 

त्िद्ध्यान लाग ुवदनरात्र 

सविश्रामा!।। जागतृ....।। 

 

लाविल ेतजुकडे डोळे 

ितिार जाहल ेओल े

ह ेहृदय वकती गवहिरल े

घतेा नामा।। जागतृ....।। 

 

मज नको मान धन कीती 

मज लौवककावच ना प्रीती 

वनज दाखि मंगल मूती 

परुिी कामा।। जागतृ....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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ह ेनाथ! यईेन ति वनत्य कामी 
 
ह ेनाथ! यईेन ति वनत्य कामी।। 
भिदीय इच्छा 
प्रकटीन कमी 
अश्रांत अत्यंत कररन श्रमा मी।। ह.े...।। 
 
सखुिीन ह ेलोक 
हरुनी मन:िोक 
वझदिीन काया प्रमोद ेसदा मी।। ह.े...।। 
 
अशू्र पसुाि े 
जन हासिािे 
याहून नाही जगी कावह नामी।। ह.े...।। 
 
वितळून जाईन 
जवि मणेबत्ती 
दईेन अल्प प्रकािा तरी मी।। हे....।। 
 
वचत्ता वििो स्िाथम 
न कधीवह दिेा 
न जडो कधी जीि मवण-भूवम-हमेी।। ह.े...।। 
 
स्मरुनी सदा मी 
तजु वचवत्त िागने 
तजुिीण नाही कुणी अन्य स्िामी।। ह.े...।। 
 
वनरपके्ष सिेा 
खरर तीच पजूा 
अपीन ती त्ित्पदाला सदा मी।। ह.े...।। 
 
इच्छा अस ेहीच 
परुिून ती तचू 
न ेदास अंती तझु्या वदव्य धामी।। ह.े...।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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ह ेतात! द ेहात करुणासमदु्रा 
 

ह ेतात! द ेहात करुणासमुद्रा।। 

वनज मग्न कमामत 

जग सिम ह ेवनत्य 

पाहील कुवण ना मम म्लान मुद्रा।। ह ेतात....।। 

 

होई सधुावसंधु 

होई दयाइंदु 

होई मला गोड माहरे रुद्रा!।। ह ेतात....।। 

 

वििो ना अमांगल्य 

मजला विििेा! 

अभद्र धरो जीि हा ना, स-ुभद्रा!।। हे तात....।। 

 

प्रभु! ज ेखरे थोर 

दतेी सदा धीर 

सांभावळती त ेहता दीनकु्षद्रा।। हे तात....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े सप्टेंबर १९३४ 
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 तजुिीण अधार मज कोवण नाही 
 

तजुिीण अधार मज कोवण नाही।। 

पथ कोण दािील 

कर कोण घईेल 

नईेल सांभाळुनी कोण, आई!।। तजुिीण....।। 

 

बघतो तझुी िाट 

नयनांतानी पाट 

गळा दाटतो सांगु तजुलावग कायी।। तजुिीण....।। 

 

हसतात सारे 

न दया कुणा रे 

वदिा िून्य राया! तझु्यािीण दाही।। तजुिीण....।। 

 

पवथ मी उभा रे 

हसतात सारे 

मला होवटती, मी रड ेधावयधायी।। तजुिीण....।। 

 

जग मत्त ह ेजात 

नत मी उभा तात! 

य ेहात धरुनी मला नीट नईे।। तजुिीण....।। 

 

कवधही तझु्यािीण 

पद मी न टाकीन 

जािो जरी जन्म हा सिम जाई।। तजुिीण....।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े सप्टेंबर १९३४ 
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काही कळेना, काही िळेना 
 

काही कळेना, काही िळेना।। 

वनरभ्रिा अकािात 

कुठूनिी अभ्र ेयते 

झणी सूयम झाकोळीत 

तजे त ेपडनेा।। काही....।। 

 

जरा िरी यईे मोड 

कुठूनिी तो य ेकीड 

खाइ अंकुराला गोड 

िाढ ती घडनेा।। काही....।। 

 

पतगं जो िरती जाई 

तोच उलट िारा यईे 

क्षणामध्य ेगोता खाई 

तो िरी चढेना।। काही....।। 

 

मला गम ेतोची आला 

उठे वमठी मारायला 

परी भास सारा ठरला 

तो कधी वमळेना।। काही....।। 

 

अिी वनरािा ही फार 

जीि होइ हा बजेार 

लोचनीवच अशू्रधार 

ही कधी सकेुना।। काही....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, एवप्रल १९३४ 
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आईचा मार 
 

आई! आई! तू मज मार मार।। 

 

मारुन मारुन मजला रडिी 

चाबुक उडिुन रक्ता उडिी 

लािी मन्नयनांस धार।। आई....।। 

 

लाल तझु्या परर दृष्टीखाली 

प्रमेसधुचेी गंगा भरली 

वदसत ेग ेअपरंपार।। आई....।। 

 

मारुन मारुन तचूी रडविल 

जिळी ओढुन मजला घवेिल 

तजु दु:ख होईल फार।। आई....।। 

 

माडीिरती मज बसिविल 

हनिुट धरुनी मज हसिविल 

घवेिल मुके िारंिार।। आई....।। 

 

प्रमे ेतजुला मी वबलगने 

ति अशंू्रच ेमजला स्नान 

हरपले मम दु:खभार।। आई....।। 

 

आई! तझुा मज रुचतो मार 

त्याहुन नावह दुज ेमज प्यार 

मारुन मारुन तार 

मारुन करर उद्धार।। आई....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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वदव्य आनंद 
 

वदव्य आनंद 

मन्मना एक गोविंद।। 

 

विषयिासना मम मािळली 

सकल अहंता माझी गळली 

ितृ्ती प्रभोरूपोन्मुख िळली 

न दुजा छंद।। मन्मना....।। 

 

ख-या सखुाचा झरा वमळाला 

भदेभाि तो सकल वनमाला 

आज तपस्या यइे फळाला 

तटुल ेबंध।। मन्मना....।। 

 

भािभवक्तची गंगा भरली 

ज्ञानपकंज ेसुंदर फुलली 

अपार िांती हृदयी जमली 

सटुला गंध।। मन्मना....।। 

 

सम मम आता डोळे उभय 

सम मम आता प्रमेळ हृदय 

परम सखुाया झाला उदय 

मी वनष्ट्पदं।। मन्मना....।। 

 

िांत समीरण, िांत अंबर 

िांत धररत्री, िांत मदतंर 

रहािया यतेस ेवनरंतर 

गोड मुकंुद।। मन्मना....।। 

 

अता जगाची सिेा कररत 
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दीनदु:वखतां हृदयी धररत 

नइेन जीिन ह ेउिमररत 

मी स्िच्छंद।। मन्मना....।। 

 

अिांत अवस्थर लोकां पाहुन 

तळमळती ह ेमाझ ेप्राण 

त्यांना आता नउेन दइेन 

सवच्चत्कंद।। मन्मना....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑगस्ट १९३० 
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कैस ेलावियल ेमी दार 
 

पडला हा अंधार 

कैस ेलावियल ेमी दार 

सौंदसामन ेसषृ्टी सजली 

संगीतान ेसषृ्टी भरली 

दृष्टी परी मी माझी वमवटली 

वदसल ेमजला ना सार।। कैस.े...।। 

 

तरु डोलती िले नाचती 

उत्साहाच्या अखंड मूती 

आनंदाची जगी वनवममती 

सतत हो करणार।। कैस.े...।। 

 

वनममल सुंदर पषु्ट्प ेफुलती 

पररमल दतेी लघ ुजरर वदसती 

प्रकाि धरणीिरी उधवळती 

सदिै ती हसणार।। कैस.े...।। 

 

पहा पाखरे मूतामनंद 

वकती त्यांच ेत ेसुंदर रंग 

वकलवबल ऐकुन वकती तरंग 

सहृदय-मवन उठणार।। कैस.े...।। 

 

नभी तारका सदा चमकती 

सागरािरी लहरी हसती 

डोळे अमुच ेजरर ह ेबघती 

िवृत्त उचंबळणार।। कैस.े...।। 

 

सुंदर साधे वचमण ेगित 

िसुंधरेला त ेनटिीत 
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दृष्टी जगाची त ेवनििीत 

वहरि ेवहरिे गार।। कैस.े...।। 

 

विश्वामधला प्रत्यके कण 

जगात फेकी प्रकािवकरण 

प्रकािमोद ेकोंद ेवत्रभिुन 

घइे न तोवच वभकार।। कैस.े...।। 

 

कृतज्ञतचेा सद्भािाचा 

स्नहेाचा वन:स्िाथम प्रीवतचा 

भक्तीचा वनष्ट्पाप अश्रुचा 

प्रकाि अपरंपार।। कैस.े...।। 

जगात भरल ेरमणीयत्ि 

जगात भरल ेअस ेविित्ि 

जगात भरलसे ेसत्यत्ि 

कोण परी बघणार।। कैस.े...।। 

 

मनजु-मानसी डोकािून 

खोल अस ेजो सदिं बघनु 

झालो केव्हावह न तल्लीन 

केला मी वधक्कार।। कैस.े...।। 

 

िवृत्त करोनी वनज अनदुार 

रागािोनी सकळ जगािर 

काय साधल ेअहा खरोखर 

झालो मी भूभार।। कैस.े...।। 

 

पायांपािी मावणकमोती 

प्रकािवसंधू सदा सभोती 

वभकार वतवमरी केली िस्ती 

आवण अता रडणार।। कैस.े...।। 
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अशंू्रच ेबांवधल ेबंगल े

वतवमराच ेगावलच ेपसररल े

नरैाश्याच ेगाण ेरवचल े

केला हाहा:कार।। कैस.े...।। 

 

जगापासुनी गलेो दूर 

मोदा सोडुन गलेो दूर 

प्रकाि सोडुन गलेो दूर 

आवण पनु्हा झरुणार।। कैस.े...।। 

 

िोके आता भरतो ऊर 

वजिास आता सदिै हुरहुर 

किांस आता करु मी कुरकुर 

झाल ेज ेहोणार।। कैस.े...।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑक्टों. १९३० 
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हस रे माझ्या मलुा! 
 
िारा िद े
कानामधे 
गीत गाइन तलुा 
ताप हररन 
िावत दइेन 
हस रे माझ्या मुला।। 
 
वचमणी यउेन 
नाचून बागडून 
काय म्हण ेमला 
वचिवचि कररन  
वचंता हररन 
हस रे माझ्या मुला।। 
 
वहरि ेवहरिे 
डोल ेबरि े
झाड बोल ेमला 
छाया दइेन 
फळफूल यइेन 
हस रे माझ्या मुला।। 
 
समुन िद े
मोठ्या मोद े
प्रमे दइेन तलुा 
गंध दइेन रंग दाविन 
हस रे माझ्या मुला।। 
 
रिी ििी 
तारारािी 
वदव्य दाविन तलुा 
दईेन प्रकाि 
बोल ेआकाि 
हस रे माझ्या मुला।। 
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पाऊस पडले 
पवृथ्ि फुलले 
मघे म्हण ेमला 
नद्यानाल े
बघिील भरल े
हस रे माझ्या मुला।। 
 
वहरि ेवहरिे  
कोमल रि े
तणृ म्हण ेमला 
माझ्यािरी 
ियन करी 
हस रे माझ्या मुला।। 
 
जथे ेजाइन 
जथे ेपावहन 
ऐकू य ेमला 
रडू नको 
रुसू नको 
हस रे माझ्या मुला।। 
 
पदोपदी  
अश्रु काढी 
कुवण न बोलला 
सषृ्टी सारी 
मंत्र उच्चरी 
हस रे माझ्या मुला।। 
 
माझ्या अश्रुंनो 
माझ्या वमत्रांनो 
खोवलमध्य ेचला 
दार घऊे लािुन 
या तवुम्ह धािून 
तवुम्हच हसिाल मला।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, माचम १९३१ 
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झरुतो मी रात्रंवदिस 
 

होतो मी कासािीस। झरुतो मी रात्रवंदिस।। 

श्रद्धचे्या दुबळया हाती। त्ित्प्रकाि धरण्या बघतो 

बाळ जसा भूमीिरुनी। चंद्राला धरण्या धजतो 

अंधारामधुनी दिेा। त्िवन्नकट यािया झटतो 

मूल मी कळेना काही 

कािराबािरा होई 

डोळयांना पाणी यईे 

अंतरी तझुा मज ध्यास।। झरुतो....।। 

 

त्ित्प्रसाद मज लाभले। होती मम हृदयी आिा 

त ूप्रमे मला दिेील। होती मम हृदयी आिा 

त ूपोटािी धरिील। होती मम हृदयी आिा 

परर माय माउली रुसली 

या बाळािर रागिली 

ती यईेना मुवळ जिळी 

य ेमाझ्याजिळी बसै।। झरुतो....।। 

 

रात्रीच्या समयी िांत। सळसळती तरुची पान े

मी वखडकीपािी जात। सोत्कंठ बघ ेनयनान े

प्रभु माझा बहुधा यतेो। घतेली धाि का त्यान े

बाहरे वखडकीच्या हात 

धरण्याला त्याचा हात 

मी कावढतस ेसोत्कंठ 

ठरला परर केिळ भास।। झरुतो....।। 

 

आकािी बघनुी तारे। गवहिरत ेमाझ ेहृदय 

ह ेथोर थोर पणु्यात्म।े का कररवत प्रभसु न सदय 

वदसती न तयांना काय। अशू्र मन्नवेत्र ज ेउभय 

ह ेमंगल वनममळ तारे 
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कवथवतल प्रभलुा सारे 

हृदयावतल माझ ेिारे 

बाळवगतो ही मवन आस।। झुरतो....।। 

 

प्रभु आला ऐस ेिाट।े तो वदस ेवनवबड अंधार 

हृदयात जरा आनंद। तोच यइे िोका परू 

समुनांचा िाट ेहार। तो कररत भजुंग फुत्कार 

रडकंुवडस यईे जीि 

कोमजे ेहृद्राजीि 

कररतो न प्रभजुी कींि 

प्रािाि ेिाट ेिीष।। झरुतो....।। 

 

पकंांतनु याि ेिरती। रमणीय सगंुधी कमळे 

भूमीतनु याि ेिरती। अंकुरे मदृुल तजेाळे 

दु:खवनराितेनु तिेी। उघडी मम आिा डोळे 

परर वहम ेकमळ नासािे 

अंकुरा वकडीन ेखाि े

आिने ेअस्ता जाि े

दु:खाची दउेन रास।। झरुतो....।। 

 

आसवनरािचेा खळे। खळुेनी खळुेनी दमलो 

िंचना पाहुनी माझी। सतत मी प्रभजुी श्रमलो 

हंुदके दउेन दिेा! ढसाढसा वकवतकदा रडलो 

तजु पाझर दिेा फुटु द े

त्िन्मूवतम मजवस भटूे द े

त्िच्चरण मजवस वभजिू द े

हसिी हा रडका दास।। झरुतो....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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काय सांगू दिेा, कोणा सांगू? 
 

काय सांगू दिेा, कोणा सांगू?।। 

 

माझ्या वचत्ता आता नाही मुळी धीर 

रात्रवंदन िाह ेडोळयांतनू नीर 

तजुला िाट ेकाय माझी चीरचीर।। काय....।। 

 

धूळीमध्य ेगले ेतनमन मळून 

तझू्या अमतृहात ेटाकी रे धुिून 

तझू्या पायाजिळी ठेिी मग वनजिून।। काय....।। 

 

कुविकारांची थंडी टाकी गारठिून 

नाही नाही काही मजला संरक्षण 

तझूा िलेा दिेा घाली पांघरूण।। काय....।। 

 

मघेािीण कैसा नाचले रे मोर 

चंद्रािीण कैसा हासले चकोर 

आईिीण सांग कोठे जाइल पोर।। काय....।। 

 

तझूा एक दिेा! अनाथा आधार 

भक्तांचा तू सतत चालवितोवस भार 

म्हणुनी आलो तझू ेिोवधत िोवधत दार।। काय....।।  

 

मात!े मंगलमूत!े उघडी आता दार 

माझ्या िोका नाही, आई! अंत पार 

तझू्या बाळा आता तार वकंिा मार।। काय....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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नमस्कार 
 

असो तलुा दिेा माझा सदा नमस्कार 

कसा होउ उतराई मी काय बोल ुफार।। असो....।। 

 

वदल ेवनळे आकाि तस ेचंद्र सूयम तारे 

वदल ेजीिनाधार अस ेवदिारात्र िारे 

सरसररत्सागर वदधल ेवकवतक त ूउदार।। असो....।। 

 

िसुंधरा सुंदर वदधली श्रमामूवतम माय 

वहरवि वहरवि सषृ्टी वदधली दृवष्ट तपृ्त होय 

फुल ेफळे धान्य ेदउेन चालविवि भार।। असो....।। 

 

माय बाप बंधू भवगनी आप्त सख ेस्नहेी 

वदल ेप्रमे त्यांच ेम्हणनुी सकळ सह्य होई 

कृतज्ञता मतै्री प्रीती तू वदलीस थोर।। असो....।। 

 

तसा दहे अव्यंग वदला हृदयी वदलसे 

बुवद्धची वदली दणेवग रे केवि िणुम तीस 

अिा साधनांनी तरर त ेवदसो तझु ेदार।। असो....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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गाडी धीरे धीरे हाक 
 
गाडी धीरे धीरे हाक। 
बाबा धीरे धीरे हाक 
धीरे धीरे हाक।। गाडी....।। 
 
बलैांना त ूफार न मारी 
प्रमे ेत्यांना त ूचचुकारी 
प्रमेाची जी बळकट दोरी 
तीन ेत्यांना राख।। गाडी....।। 
 
हाती परर तद्गती असािी 
म्हणुनी िसेण ती घालािी 
त्यामना परर ती कळू न द्यािी 
टोचाि ेहळु नाक।। गाडी....।। 
 
ठेिी अपलु ेप्रसन्न बलै 
घाली पाठीिरती झूल 
केिळ सोडी परी न सलै 
िाटू द ेति धाक।। गाडी....।। 
 
गाडी बाबा मजबुत ठेिी 
उत्साहाच ेओगंण दईे 
मागी ती ना मोडुन जािी 
धयै ेपढुती ठाक।। गाडी....।। 
 
सािध राहुन पथंा पाही 
असवतल खळग ेठायीठायी 
गाडी जाइल खाली पाही 
करर न डोळेझाक।। गाडी....।। 
 
अंधारी ना मागम वदसले 
गाडी पढुती तझुी घसुले 
असले दलदल वतथ ेफसले 
रुतले बाबा चाक।। गाडी....।। 
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चाक रुत ेतरर खांदा दईे 
वनराि मुवळ ना वचत्ती होई 
हृदयी भगिंताला ध्याई 
करुणा त्याची भाक।। गाडी....।। 
 
चोरवह यवेतल व्याघ्रवह यवेतल 
बलै बुजोनी तहूी भीविल 
वभऊ नको तो स्िामी यइेल 
मारी त्याला हाक।। गाडी....।। 
 
पवथ कंटाळा जरर कवध यईे 
गोड प्रभुची गाणी गाई 
भूक लागली तरर त ूखाई 
भक्तीचा मधुपाक।। गाडी....।। 
 
संतजनांच्या उपदिेाचा 
भगिंताच्या मधु नामाचा 
चारा बलैा दईे साचा 
वदसवतल तजे ेझाक।। गाडी....।। 
 
मागम क्रवमता ऐसा बापा 
पाििील ना पापातापा 
प्रिास सखुकर होइल सोपा 
वचंता सारी टाक।। गाडी....।। 
 
इष्टस्थाना मग त ूजाविल 
प्राप्तव्य तझु ेतलुा वमळेल 
सौख्यान ेमन िोसंडले 
वदव्यानंदा चाख।। गाडी....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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आिावनरािा 
 

पतीत वखन्न अवत द:ुखी उदासीन 

तळमळे जीि जसैा जळािीण मीन।। 

कोठे जाऊ कोणा पाहू वनराधार बाळ 

अशंू्रनी ओल ेझाल ेमाझ ेदोन्ही गाल 

 

मदीय हृदयात वनरािेचा सूर 

अंधार सभोिती भरलास ेभसूेर 

मनोरथमुकुलांचा माझ्या झाला नाि 

वतळभर उरवल नाही मला मुवळ आस 

 

आकांक्षा स्िप्न ेजणू माझी स्िाथममूल 

म्हणून काय आज पडली खात धूळ 

वभकारर जरर केली इतकी मी िणिण 

ररकावम झोळी माझी जिळ नाही कण 

 

लाजने ेमरतो मी दािु कुणा मुख 

या जवन्म नावह जण ुमजलावग सखु 

किाला मी राहु जवग फेकु द ेह ेप्राण 

मनी म्हण ेअस ेतोवच ऐकु यइे गान 

 

अनंत वसंधुमध्य ेवमळािा फलक 

अपार अंधारात वदसािी झलक 

तान्हले्याला लाभािी पाण्याची चळुुक 

घामाघूम झालले्याला िा-याची झळुुक 

 

तसा मला ऐकु आला िब्द मोठा गोड 

दाखि ुलागला मला माझ्या सौभाग्याचा मोड 

‘विकारांची िासनांची तझु्या झाली राख 

आकांक्षा मनोरथ ज ेज ेझाल ेखाक 
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त्यातून तो बघ वदसतो यते आहे िर 

आिचेा प्रकािाचा अंकुर सुंदर  

भविष्ट्य बघ तझुा सुंदर उज्ज्िल 

वनराि नको होऊ सोस थोडी कळ 

 

प्रमेाच ेपावित्र्याच ेपल्लि फुटतील 

सिेचेी त्यागाची फुल ेफुलतील 

प्रिांत िांवतची फळे लागतील 

तझु्या मनोिवृत्त मुला मोद ेडोलतील 

 

पसू पूस अशू्र सारे हास रे बाळा हास 

तझु्या भविष्ट्याचा बघ यतेो गोड िास’ 

कुवण तरर हृदयात बोल ेअसा सूर 

‘हुरहुर नको करु बाळा! जाईल दनै्य दूर’ 

 

वनरािेतनू अस ेयवेत आिचे ेवकरण 

आिा जाउन पनु्हा घरेर वनरािा भीषण 

आिावनरािांच्या अिा लाटांिर मीन 

खाली िर होइ तझुा, दिेा! दास दीन।। पतीत... 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, माचम १९३१ 

  

 

 

 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e7
6

 

य ेरे मला तार 
 

ध्ययेहीन 

कममहीन 

िवक्तवहन दीन 

घतृहीन 

मवतहीन 

पदोपवद िीण।। 

 

मवतमंद  

वनरानंद 

हृदवय दुगांध 

नाना बंध 

नाना छंद 

नाही सखुकंद।। 

 

नाही मान 

नाही स्थान 

मनािर ताण 

मनी घाण 

जाई प्राण 

होई ओढाताण।। 

 

वनराधार 

हृतसार 

झालो भूवमभार 

डोळयां धार 

अवनिार 

य ेरे मला तार।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, माचम १९३१ 
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वनराधार 
 

फुलापरी 

दिंापरी 

हळु मदीय मन 

विजपेरी 

विषापरी 

कठोर सारे जन।। 

 

तषृा मला 

कु्षधा मला 

मदीय कंठ प्राण 

कण न वमळे 

जळ न वमळे 

मजवस माररत बाण।। 

 

नयन झरे 

हृदय भरे 

कुणाच ेपाहु दार 

दार लाविती 

हाकलनु दतेी 

कुवण न मज आधार।। 

 

अंधार पड े

गगन रड े

िणिण मी कररत बाळ 

तझु्या दारी 

आलो तारी 

करर त ूतरर सांभाळ।। 

 

अंगािरुन 
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हात वफरिून 

घ ेमला जिळ 

डोळे पिुी 

बोल ेमिी 

प्रमे ेद ेकिळ।। 

 

अंवक वनजि 

गीत ेररझि 

ताप मम सरो 

तवूह वनषु्टर 

होवि जरर दूर 

तरर हा दारी मरो।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, माचम १९३१ 
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दाखि मज अपलु ेचरण 
 

ह ेिरणामतजन-करुण! दाखि मज अपलु ेचरण।। 

मी पतगं सूत्रािीण 

मी पाखरु पखंािीण 

मी मीन जीिनािीण 

मज फारच होई िीण।। दाखि....।। 

 

ह ेप्रबळ िासनािारे 

खळेण ेकररवत मज बा रे 

उडविती भ्रमविती जोरे 

सांभावळल तजुविण कोण।। दाखि....।। 

 

मी पापपंकरत कीट 

दुगांवध मनी य ेिीट 

होईल हृदय कवध नीट 

मज बरि ेिाट ेमरण।। दाखि....।। 

 

िवेढतो घोर अंधार 

मजवस ना वदसतस ेपार 

कोण रे अस ेआधार 

कासाविस होती प्राण।। दाखि....।। 

 

मी तझुी बघतस ेिाट 

डोळयांत अश्रचु ेलोट 

हृदयात िोक घनदाट 

त ूमाय बाप गरुु जाण।। दाखि....।। 

 

य ेकरे मला कुरिाळी 

मी मूल मला प्रवतपाळी 

मी फूल होइ तू माळी 
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य ेयइे करी उद्धरण।। दाखि....।। 

 

घ ेमांडीिर वनज बाळ 

प्रमेानं चुंबी गाल 

ही इडावपडा तू टाळ 

त ूमंगल त ूअघहरण।। दाखि....।। 

 

ह ेजीिन होिो सफळ 

करर पणूम हते ुमम विमल 

मम वनश्चय राहो अचळ 

आदिम असो आचरण।। दाखि....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑगस्ट १९३० 
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यिेो िसंतिारा 
 

निजीिन-प्रदाता। चतैन्य ओतणारा 

सकुल्यास हासिीता। आला िसंतिारा 

 

आला िसंतिारा। िनदनै्य हारणारा 

सटुला सगंुध गोड। भरला वदगंत सारा 

 

रानीिनी बहार। आला फुलांफळास 

समवृद्ध पाहुनीया। आनंद पाखरांस 

 

िलेी तरू रसान।े जातात भरभरोनी 

डुलतात नाचतात। नितजे संचरोनी 

 

फुटतो मुक्या वपकाला। तो कंठ गोड गोड 

सजत ेसपुल्लिांनी। त ेिुष्ट्क िकृ्ष-खोड 

 

सोत्कंठ गायनान।े वपक नादिीत रान 

पररसून त ेसहृदय। विसरून जाइ भान 

 

सषृ्टीत सिम यतेो। जण ुजोम तो निीन 

ज ेज ेिठून गले।े त ेत ेउठे नटून 

 

सषृ्टीत मोद नांद।े सषृ्टीत हास्य नांद े

संगात गोड गोड। सषृ्टीत सिम कोंद े

 

सषृ्टीत य ेिसंता। परर मन्मनी वििीर 

मम जीिनी िसंत। यणे्यास का उिीर 

 

का अंतरी अजून। नरैाश्य घोर आहे 

का लोचनांमधून। ही अश्रधुार िाह े
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अंधार अंतरंगी। भरला असो अलोट 

काही सचु ेरुच ेना। डोळयांत अश्रलुोट 

 

उत्साह लिे नाही। उल्हास अल्प नाही 

इिलीवह ना उमदे। झालो हताि पाही 

 

सत्स्फूवतमचा स्फुवलंग। ना एक जीिनात 

मले्यापरी पड ेमी। रडतो सदा मनात 

 

हतिुष्ट्क जीिनाचा। वनस्सार जीिनाचा 

जरर िीट यइे तररही। न सटुचे मोह त्याचा 

 

ओसाड जीिनाची। भूमी सदा बघून 

िणिचे पटेतात। मवन, जात मी जळून 

 

ओसाड जीिनाच।े पाहून िाळिंट 

करपून जीि जाई। यईे भरुन कंठ 

 

पाहून जीिनाचा। सारा उजाड भाग 

मज यइे भडभडोनी। मज य ेमदीय राम 

कम ेअनंत पडली। वदसतात लोचनांत े

परर एकही कराया। राया! न िवक्त मात े

 

संसार मायभूचा। सारा धुळीत आज 

काही कराियाला। यईे मला न काज 

 

हृदयी मदीय भरत।े दिेा अपार लाज 

काहीच हातवुनया। होई न मातकृाज 

 

असुनी वजिंत मलेा। जो कममहीन दीन 

मनबुवद्ध दहे त्याची। ती व्यथम, फक्त िीण 
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या मातसृिेनात। या मातकृामकाजी 

िाट ेमनातकाया। वझजुद ेसदिै माझी 

 

परर जोर ना जराही। संकल्पिवक्त नाही 

मवनच ेमनी तरंग। जाती वजरून पाही 

 

मम जीिनात दिेा। यिेो िसंतिारा 

गळू दते जीणम पण।े फुटु द ेनिा धुमारा 

 

विरु दते मनात जोम। विरु द ेमतीत तजे 

करण्यास मातसृिेा। उठु दचे जवेि िीज 

 

खळेो िसंतिात। मज्जीिनी अखंड 

करुदचे मातसृिेा। अश्रांत ती उदडं 

 

असु द ेसदा मदीय। मुखपषु्ट्प टिटिीत 

असु द ेसदा मदीय। हृत्कंज घिघिीत 

 

तोंडािरील तजे। आता कधी न लोपो 

आपवत्त आदळोत। अथिा कृतांत कोपो 

 

दृष्टीमध्य ेअसू द।े नि वदव्य ब्रह्तजे 

िाणीतही िसू द।े माझ्या अमोघ आज 

 

पायांमध्य ेअसू द।े बळ अवद्र िाकिाया 

हातामध्य ेअसू द।े बळ िज्र त ेधराया 

 

हसु द ेवििंक जीि। पाहून संकटांना 

वनवश्चत जाउ द ेरे। तडुिीत कंटकांना 

 

वनजीि मी मढे रे। पडलो अस ेहताि 

चढु द ेकळा मुखाला। करु द ेकृती करांस 
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हातून अल्प तरर ती। सिेा िुभा घडू द े

न मढ्यापरी पडू द।े चंडोलसा उडू द े

 

चतैन्यवसंधू तू रे। द ेवदव्य जीिनास 

जरी मतृ्यू तो समोर। विलसी मुखी सहुास्य 

 

संजीिनांबुधी त।ू संजीिनास दईे 

द ेस्फूवतम जळजळीत। नरैाश्य दूर नईे 

 

त ूएक िवक्त माझी। त ूएक तारणारा 

ज ेदीन हीन त्यांची। त ूहाक ऐकणारा 

 

हतजीि-जीिनांच्या। रोपास कोण पाळी 

त ूएक िाढवििी। तवूच प्रबुद्ध माळी 

 

हृदयी बसून माझ्या। फुलिी मदीय बाग 

मातावपता सखा त।ू गरुु तचू सानरुाग 

 

फुलतील िाळिंट।े हसतील िुष्ट्क रान े

नटतील भू उजाड। गातील पवक्ष गाण े

 

जरर त्ित्कृपा-िसंत। यईेल जीिनात 

चंडोलसा उडने। संस्फूतम गात गात 

 

त्ित्स्पिम अमतृाचा। मजला मतृा वमळू द े

मम रोमरोवम रामा। चतैन्य संचारु द े

 

आता सदा दयचेा। सटुु द ेिसंतिारा 

फुल ुदचे जीिनाचा। जगदीि भाग सारा 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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माझ ेध्यये 
 
करीन सिेा ति मोलिान। असो अहंकार असा मला न 
मदीय आहे बळ अल्प दिेा। बळानरुूपा मम घइे सिेा।। 
 
कधी कुणाच ेमजला पसूु द।े जलाद्रम डोळे मग तो हसू द े
अनाथदीनाजिळी िदने। सुखामतृाच ेप्रभु िब्द दोन।। 
 
कधी करािा पथ साफ छान। कधी हरािी मयल-मूत्र-घाण 
बघून रागातम करीन घाई। बनने त्याची वनरपके्ष आई।। 
 
जया न कोणी प्रभु मी तयाचा। तदथम हे हात तदथम िाचा 
तदथम ह ेप्रमेळ नते्रदीप। सदिै जागा मम तत्समीप।। 
 
कधी कधी मंगल मी वलहीन। कथा निी िा कविता निीन 
वलहीन मी नाटक िा वनबंध। करीन भाषांतर िा सबंध।। 
 
जगात ज ेज ेसवुिचारिारे। मदीय भाषते भरोत सारे 
अस ेसदा िाटतस ेमनात। तदथम माझ ेविणतील हात।। 
 
करीन ज्या ज्या लघिुा कृतीस। वतच्यात ओतीन मदतंरास 
समस्तकमी हृदयारविंद। फुलले, पजूीन तय ेमुकंुद।। 
 
अस ेप्रभूची कृवतरूप पजूा। अस ेसदा भाविल जीि माझा 
मदतंरीची वमसळून भक्ती। मदीय कमी, वमळिीन मुक्ती।। 
 
कुठेही सादंीत जरी पडने। वतथ ेफुलाचपेरर मी हसने 
मला समाधान असो तयात। असो तझु ेवचंतन त ेमनात।। 
 
असो तझु ेनाम मदीय िक्त्री। असो तझु ेरूप मदीय नते्री 
असो तझु ेप्रमे मदन्तरात। भरून राही मम जीिनात।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, जानिेारी १९३३ 
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तझु्या हातातला 
 
खरोखरी मी न अस ेकुणी रे। चराचराचा प्रभु त ूधनी रे 
हल ेतझु्यािीण न एक पान। उठे तझु्यािीण न एक तान।। 
 
त्िदगंणांतील लतिेरील। लहान मी कु्षद्र दररद्र फूल 
तझु्या कृपने ेरस गंध दािो। तझु्याच सिेते सकुोन जािो।। 
 
मदीय हा जीिनकंुभ दिेा। तस,े उदारा! मधुरे भरािा 
करून त्ित्कमम ररता बनािा। तझु्याच पायी फुटुनी पडािा।। 
 
फुट ेजरी नीट तमु्ही करािा। ररता तरी तो वफरुनी भरािा 
रसा समपूमन पनु्हा फुटले। फुटून आता चरणी पडले।। 
 
फुट ेकरा नीट ररता भरािा। असाच हा खळे सरुू रहािा 
तझु्या न सिेते कधी दमू द।े अनंत खळेांत सदा रमू द।े। 
 
जणू तझु्या मी मुरली मुखात। तझुचे गीत प्रकटो जगात 
बनने िणूे ति मी मुखीची। अस ेअसोिी प्रभु एक हीची।। 
 
तझु्या करांतील बनून पािा। कृताथम हा जन्म मदीय व्हािा 
करािया मूतम िुभ स्िहते।ू करी मला साधन आपलु ेत।ू। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, जानिेारी 
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रडण्याच ेध्यये 
 

केव्हा मी कृवतिीर होइन, न त ेकाहीच मात ेकळे 

डोळयांतनू मदीय वनत्य विपलुा ही अश्रधुारा गळे 

 

स्िप्न ेखळेवितो वकती वनजमन:सषृ्टीत रात्रवंदन 

ना यतेी परर मूतीमंत करण्या नाही मला तो गणु।। 

 

या माझ्या हृदया बघा उघडुनी मी ध्ययेिादी अस े

ध्ययेालाच अहवनमि स्मरतस ेवचत्ती दुज ेना िस े

 

ध्यये ेमात्र मदतंरी विलसती, ध्ययेचे ती राहती 

माझ ेलोचन अश्रुपणूम म्हणुनी खाली सदा पाहती।। 

 

इच्छािवक्त जया नस ेप्रबळ ती जी पिमता िाकिी 

यवच्चत्ता लघहुी विरोध रडिी नरैाश्य ज्या कापिी 

 

त्याला ध्यये असून काय? रडतो वनविमण्ण रात्रंवदन 

िाट ेध्ययेविहीन कीट असण,े तहेी बरे याहुन।। 

 

ध्यये ेजी धररली उरी न मम का ती? वचत्त त्या का भलु?े 

दिेा! ध्यये मदीय वनत्य रडण ेह ेका अस ेवनवममल?े।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२७ 
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विविध अनभुि 
 

भरला हा अंधार। सारा भरला हा अंधार।। 

कू्रर पिू हे वहंसक भसेरु 

गदारोळ कररतात भयंकर 

थरथरत ेभीवतन ेमदतंर 

वनरखवुन हे कातार।। सारा....।। 

 

िाघ गरुगरेु अंगािरती 

भजुंग फूत्कारात ेकररती 

विंचू कररती नांगी िरती 

नावह कुणी आधार।। सारा....।। 

 

डोळे जसै ेखवदरांगार 

वझंज्या पसरुन भसेरु फार 

धािुन यईे हा अंगािर 

वपिाच्चगण अवनिार।। सारा....।। 

 

काट ेरुतती टुपती दगड 

भजुंग विंचू वदसती रगड 

मरुन जाइन रावहन ना धड 

डोळयां लाग ेधार।। सारा....।। 

 

भयभीतीन ेमी गांगरत 

ितदा मागी मी अडखळत 

जखमा होती िाहे रक्त 

केला हाहा:कार।। सारा....।। 

 

पाहुवन दु:खाचा बाजार 

माझ ेझाल ेमन बजेार 

अंगी उरला अल्प न जोर 
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पडली गात्र ेगार।। सारा....।। 

 

तीक्ष्ण नखांनी फाडफाडुन 

दातांनी चािुन कडकडुन 

टाकतील मजला खाऊन 

कररवतल िाट ेठार।। सारा....।। 

 

झंजािात ेजसै ेपान 

कांप,े तिेी मी बलहीन 

प्रभजुी, कोणा जाऊ िरण 

िदि ेना मज फार।। सारा....।। 

 

ह ेविश्वंभर करुणासागर 

ह ेपरमशे्वक परमोदार 

िवेधत आहे तझुचे दार 

तार मला रे तार।। सारा....।। 

सरला घन अंधार। आला प्रकाि अपरंपार।। 

प्रभूची मुरली हळुच िाजली 

क्षणात सारी सषृ्टी बदलली 

समुन ेपायाखाली फुलली 

हरला माझा भार।। आला....।। 

 

गदारोळ तो सकळ वनमाला 

प्रकाि आला सत्पथ वदसला 

करुणासागर तो गवहिरला 

जाइन आता पार।। आला....।। 

 

अभ्र ेयतेी विलया जाती 

वफरुन तारकातती चमकती 

तिैी झाली मदतंरवस्थवत 

उदया य ेसवुिचार।। आला....।। 
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वििकेदडंा करी घउेन 

िरैाग्याची िहाण घालनु 

धयै ेपढुती पाऊल टावकन 

खाइन मी ना हार।। आला....।। 

 

डसािया ना धजती सपम 

व्याघ्रिकृांचा हरला दपम 

भीवत न उरली मजला अल्प 

विलया जात विकार।। आला....।। 

 

हलके झाल ेमाझ ेहृदय 

मोह पािल ेसमूळ विलय 

सदभािाचा झाला उदय 

केला जयजयकार।। आला....।। 

 

मदतंरंगी मंजुळिाणी 

िाणी तमुची िुभ कल्याणी 

प्रभु! यऊे द ेऐकू वनविवदनी 

विनवित िारंिार।। आला....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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ह ेसुंदरा अनंता! 
 
ह ेसुंदरा अनंता! लािण्यकेवल-सदना। 
कवध भटेिील मजला। कंदपमकोटी-िदना! 
 
सकलांवह या वजिांच्या। प्रमेाथम त ूभकेुला 
वचत्त ेहराियाला। सवचतोवस रंगलीला 
 
संध्या समीप यतेा। भररिी नभांत रंग 
ति हृत्स्थ प्रमेवसंधु। त्याचचे त ेतरंग 
 
सांजािता नभात। उधळीत रंग यिेी 
रमिीवि या वजिानंा। कर लिेही न घिेी 
 
रमिाियास जीिा। सखुिाियास राया! 
वनज वदव्य वचत्रिाळा। कररिी खलुी बघाया 
 
हसिाियास जीिा। विकिाियास राया! 
वनज भव्य वचत्रिाळा। कररिी खलुी बघाया 
 
वपिळे वनळे गलुाबी। नाररंगी गौर लाल 
संवमश्रण ेसरुम्य। कररतात जीि लोल 
 
काळे कवभन्न मघे। कररतोस त ेसिुणम 
त्ित्स्पिम वदव्य होता। राहील काय दनै्य 
 
घालूवनया वकरीट। कान्हाच का उभा तो 
ऐसा कधी कधी तो। आभास गोड होतो 
 
रक्तोत्पल ेसरुम्य। फुलली अनंत गंमती 
त ेहंस कांचनाच।े गमतात तथे रमती 
 
कररती प्रसन्न वचत्त। कररती गंभीर धीर 
वचत्र ेविवचत्र बघनुी। हृदयात भािपरू 
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िोभा नभात भव्य। िोभा नभात नव्य 
बघनुी अपार भरती। हृदयात भाि वदव्य 

कररतोस रंगबदल। राया क्षणाक्षणाला 
इकडवेह रंग विविध। चढतात मन्मनाला 
 
कररतोस रंगफेर। दिेी निा मुलामा 
त ूदाितोस गोड। जादू मुलांस आम्हां 
 
मोडूवनया क्षणात। रवचिी निाकृतीस 
बघनुी तझुी चलाखी। वकती मोद मन्मतीस 
 
गंभीर होइ वचत्त। दुस-या क्षणीच हसत े
हसल ेन जो परेुस।े वतस-या क्षणीच रडत े
 
यतेी मनी विचार। त ेमतृ्य-ु जीिनाच े
जण ुजीि त्या घडीला। दोल्यािरीच नाच े
 
होताच िासरान्त। होताच भास्करान्त 
जण ुपरू िभैिाला। चढतो िरी नभात 
 
यतेा समीप अंत। जीिासही अनंत 
ऐस ेवमळेल भाग्य। करु मी वकमथम खंत? 
 
जण ुमतृ्य ुरम्य दार। त्या जीिना अनंत 
सौभाग्यहेत ुअस्त। करु मी वकमथम खंती? 
 
श्रीमंत त्या प्रभूचा। मी पतु्र भाग्यिंत 
होऊ सवचंत का मी। करु मी वकमथम खंत? 
 
ऐसा विचार माझ्या। हृदयात गोड यईे 
माझी महावनरािा। प्रभजुी पळून जाई 
 
ज ेरंजल ेप्रपचंी। ज ेगांजल ेजगात 
ररझिियास त्यांना। नटतोवस त ूनभात 
 
दाररद्रय दु:ख दनै्य। वनंदापमान सिम 
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सायंनभा बघोवन। विसरून जाइ जीि 
 
रंगच्छटा अनंत। आकार त ेअनंत 
करु िणमना कसा मी। बसतो मुका वनिांत 
 
बघतो अनंत िोभा। हृदयी उचंबळोनी 
वमवटतो मधचे डोळे। यतेात त ेभरोवन 
 
गालांिरून अशू्र। यतेात घळघळोनी 
सायंतनीन अर्घयम। दतेो तलुा भरोवन 
 
नटतोवस रंगरंगी। त ूवदव्य- रूप- वसंधू 
त ूतात मात गरुु त।ू वप्रय त ूसखा सबंुधु 
 
राहून गपु्त माग।े कररतोसी जादुगारी 
रवचतोवस रंगसषृ्टी। प्रभ ुत ूमहान वचतारी 
 
वकती पाहु पाहु पाहु। तपृ्ती न रे बघून 
ितभािनांवन हृदय। यईे उचंबळून 
 
भिदीय वदव्य मूवतम। केव्हा वदसले नयनां 
वभजिीन आसिांनी। केव्हा त्िदीय चरणां 
 
ह ेसुंदरा अनंता। लािण्यकेवल-सदना 
कवध भटेिील मात।े कंदपमकोवट-िदना। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, ऑगस्ट १९३२ 
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रडायाचा लागलास ेदिेा एक छंद 
 

अनंत वदधली ही िसुंधरा घर 

वििाल अंबराच ेवितान सुंदर 

 

चंद्रसूयम तारे वदल ेवदिारात्र दीप 

िारा वदला प्राणसखा सदिै समीप 

 

वनझमरांच ेसागराच ेवदलसे संगीत 

वकवततरी दिेा तझुी अम्हांिर प्रीत 

 

वहरव्या वहरव्या तणृाच ेवदल ेगावलच े

सौंदयामन ेभरलले ेजण ुमखमालीच े

 

वहरव्या गदम तरुिलेी यांची मंवदरे 

वदली मनोहर ज्यांत कुणीही विरे 

 

पाण्यान ेभरलले ेवदलसे सागर 

सररत्सरोिर, िपी, झरे मनोहर 

 

फुल,े फुलपाखल ेवदली खळेायास 

वजकड ेवतकडे लाविलीस वचत्र ेबघायास 

 

भव्य अस ेउभ ेकेलसे डोंगर, पहाड 

वकवततरी परुवििी बापा आमच ेलाड 

 

माता, वपता, बवहण, भाऊ, सख ेयांच ेप्रमे 

वदलसे, दिेा! चालवििी वनत्य योगक्षमे 

 

दहे बुवद्ध इंवद्रय ेह ेहृदय दऊेन 

जगात खळेायाला वदलसे धाडून 
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आनंदान ेओतप्रोत भरुन वदलसे जग 

परर माझ्या हृदयाची सदिै तगमग 

 

तझु्या सषृ्टीमध्य ेकोंद ेआनंद 

परर माझ्या अंतरंगी भरे िोकपरू 

 

सषृ्टीमध्य ेतझु्या दिेा भरल ेरे संगीत 

परर माझ्या अंतरंगी सदा िोकगीत 

 

दिेा! वदल ेखरे तू परर कममहीन 

मवतमंद भाग्यहीन ति दास दीन 

 

दिेी परर घतेा यो ना करु काय सांग 

िोकांबुवधमवध गलेो बुडुन रे अथांग 

 

हसुन खळुेन जीिन न्यािे जवग या मुद े

कला मला साधनेा ती, जीि हा स्फंुद े

 

घतेा य ेना आनंदाचा आस्िाद मी मंद 

रडायाचा लागलास ेमला एक छंद।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, माचम १९३१ 
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रामिडेा 
 

मला हसता का? हसा हसा सारे। वचत्त माझ ेपरर रड ेिोकभारे 

मनामवधल खडूु केवि मोहमोडा। मला सांगा, मी अस ेरामिडेा।। 

 

मला झडकार कुवण राम दाखिा रे। तयािीण मला िून्य गम ेसारे 

कोण उकवलल त्यािीण मोहिढेा। मला सांगा, मी अस ेरामिडेा।। 

 

मला पत्ता सांगाल काय कोणी। राम राहे तो कोणत्या वठकाणी 

रामसीतचेा कुठे अस ेजोडा। मला सांगा, मी अस ेरामिडेा।। 

 

द्याल कोणी का मला िदा राम। द्याल कोणी तो का मुनीजन- 

विश्राम 

कुणी माझ्या परुिील काय कोडा। मला सांगा, मी अस ेरामिडेा।। 

 

उठा सत्िर मज राममूती दािा। जया ध्याि ेजो अहोरात्र गािा 

मला धरिनेा धीर अता थोडा। मला सांगा, मी अस ेरामिडेा।। 

 

राम कोठे? ति अंतरंवग आहे। राम कोठे? सिमत्र िोभहात े

नयन िड्ेया! उघडून बघ ेनीट। धीट होऊन घ,े ऊठ रामभटे।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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आई, दार उघड 
 

वकती धडपडलो वकती भागलो मी। वकती श्रमलो यािया तझु्या 

धामी 

वकती रडलो मी सतत धावयधायी। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

तझु्या पायांिी दइे आस-याला। नको दूर करु आई िासराला 

तझु्या पायांविण कावह नको पाही। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

मला वभिविवत ह ेिकृ व्याघ्र घोर। मला घाबरविवत उग्र दुष्ट चोर 

खाऊखाऊ कररतात धीर नाही। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

थंवडिा-याचा बाळ उभा दारी। सकळ थरथरत ेअंग बघ ेभारी 

घइे पोटािी ऊब मला दईे। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

ठेि मजला त ूवनजिुनी कुिीत। मला अंगाई गाइ गोड गीत 

वकवतक जन्मािवध झोप मला नाही। दार उघड अता, आइ! जीि 

जाई।। 

 

अवमत जन्मांची लागली तहान। कस ेतडफडती प्राण हीन दीन 

ति प्रमे- पयोधर गोड दईे। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

तलुा करुणचेा बोलतात वसंधु। मला का दिेी एकही न वबंदु 

मीच नािडत ेपोर सांग कायी। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

अनकेांना तू सतत पािलीस। परी मजिरती का ग कािलीस 

तझु्यािीण ेआधार अन्य नाही। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

अनकेांना तू दवेि साउलीस। का ग माऊली! मजिरी रुसलीस 

तझु्यािीण मला ओस वदिा दाही। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 
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बाळ दारी रडतस ेदीनिाणा। तलुा य ेना का आज प्रमेपान्हा 

कस ेआईच ेहृदय कवठण होई। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

चकोरात ेतो आइ! असा इंदु! चातकाला तो जवेि नीरवबंदु 

तझु ेदिमन मज तस ेप्राणदायी। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

बोल माझ्यािी,आइ! एक बोल सधुा- सागरकल्लोळ 

तझुा िब्द मला निप्राणदायी। दार उघड अता,आइ! जीि जाई।। 

 

आइ! गले ेहे खोल वकती डोळे। तझु्यासाठी मत्प्राण ह ेभकेुल े

अहवनमि त्िविरहवग्न फार दाही। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

वपके पाण्याविण जावत ग ेसुकून। मुल ेमातवेिण जावत ग ेझरुुन 

तझु्याविण माझा जीि सकुुन जाई। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

कामधनूे होईल का कठोर। ताप दइेल का कधी चंद्रकोर 

किी गंगा होईल तापदायी। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

मातमवहमा ना आज मालिािा। मातगृररमा ना आइ! घालिािा 

ब्रीद सांभाळी त ेन लया नईे। दार उघड अता, आइ! जीि जाई।। 

 

आइ! माझी ही ििेटील हाक। आइ! बाहरेी यउेवनया टाक 

अजुन बाहरेी तू जरी न यिेी। तझु्या पोराच ेप्रते त ूपहािी।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, म े१९३३ 
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दिेाजिळ 
 
तझु्याविण ेकोवण न मात ेित्सल ेमला ग े
तझुा ध्यास आता आई सिमदिै लाग े
अनाथास नाथ ग कोणी ना कुणीवह पाता 
तचू तात माझा, प्रमेवस्नग्ध तवूच माता।। 
 
पाप अंतरंगी आहे संचल ेअनंत 
सचु ेरुच ेकावह न िाट ेवदिारात्र खंत 
पापपंकमग्न मला तू काय ठेििील 
नस ेअस ेआई!  ति ग ेकू्रर दुष्ट िील।। 
 
परम सदय कोमल मात!े  त ेत्िदतंरंग 
त्ित्कृपाबुधीच ेयिेो मजिरी तरंग 
मवलन मानसी मम ज ेज ेसकल त ेधुिाि े
विमल पणु्यिान आई!  लकेरु कराि।े। 
 
नको गिम हिेा दािा लोभ तो नसािा 
विषयिासनाकंद मळासकट तो खणािा 
नको मान उच्च स्थान प्रभु!  नकोच वकती 
मनी िसो एक सदा ती तझुी मधुर मूती।। 
 
करु काय?  संतापविती िासनाविकार 
हीन दीन दुबळा मी तो िीण होइ फार 
विषयडोवह डंुब ेमोद ेमन्मनोमतगं 
कधी आइ!  या ितृ्तीचा कररवि सांग भंग।। 
 
मवदवंद्रया सकळा कररतो मी तझु्या अधीन 
तचू त्यास आिर मी तो त्ित्पदी सलुीन 
तझु्यािरी घालनु आता सिम दु:खभार 
विसंबून रावहन दिेा!  तार वकंिा मार।। 
 
मला दिेदिेा! िाट ेसांगण्यास लाज 
मान घालनुीया खाली अस ेउभा आज 
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जगी घालिोनी दिेा!  ित्सरांस तीस 
काय मळेिील?े  काही नावह!  वधक् कृतीस।। 
कोप अल्प झाला न कमी, कामिासना ती 
अहोरात्र गांवजत, वचत्ती अल्प नाही िांवत 
लोभ लपु्त झाला नाही, व्यथम सिम काही 
फुकट फुकट सारा गलेा जन्म हाय पावह।। 
 
कु्षद्र- िस्त-ु लोभी गलेो गुंतनुी वकतीदा 
कु्षद्र िस्त ुहृदयी धरुनी मावनल ेप्रमोदा 
कला नावह, विद्या नावह, िील तवेह नावह 
हाय हाय दिेा!  वस्थवत ही मन्मनास दाही।। 
 
अता तरी दिेा! ठेिा हृत्स्थ मोह दूर 
आता तरी होिो मन हे विमल धीर िीर 
सदु्गणावच सत्कृत्याची मौवत्कके अमोल 
जीिनांबुधीत बनू द ेरुवचर गोल गोल।। 

नसो व्यथम, साथमक होिो, प्रभो!  जीिनाच े
फुलो फल जीिनमय ह ेअता एकदाच े
वदसो रंग रमणीय अस ेिास दरिळू द े
तझुी कृपा झाली आहे हे मला कळू द।े। 
 
मदाचरण होिो धुतल्या तांदळासमान 
पढेु पढेु पाउल पडु द ेजाउ द ेचढून 
तझुी कृपा होई तरर ह ेसिम िक्य िाट े
नको अंत पाहू आता, लाि बाळ िाट े
 
स्नहेमयी माउवल त ूग ेसाउली वजिाची 
तचू एक आधार मला आस त ूनताची 
नको उपकूे्ष त,ू मात!े  अश्रु ह ेपसुािे 
मला नीट मागामिरती आणण्यास धाि।े। 
 
वतवमर घोर नरैाश्याचा मानसास घरेी 
मला यइे मदध:पाता बघनु घोर घोरी 
कृपाकौमुगदीच ेआता वकरण यउे दते 
उदासीनता वचत्ताची सकळ संहरोत।। 
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वकती मनोरथ मी दिेा मनी मांवडयले े
भव्य वकवत ध्ययेांना मी मनी खळेिील े
वदस ेमला ज ेज ेमोठे तचे तचे व्हाि े
अस ेमनी िाट,े हाती कावहही न व्हाि।े। 

जस ेमुल यात्रमेध्य ेखळेणी विलोकी 
फुगा घइे वकंिा वचमणी खळखळुाच तो की 
अस ेत्यास होई, कोप ेतो वपता तयाचा 
कावहही न घउेन दईे, बाळ रडत त्याचा।। 
 
तस ेजगी बाप्पा दिेा!  जाहल ेमदीय 
करु ह ेकरु की त ेहा वनश्चयो न होय 
मदुत्साह सतरा कामी विभागून जाई 
म्हणुन दिेराया!  हाती कावहही न यईे।। 
 
ग्रंथकार प्रवतभािान् या सत्कवि प्रभािी 
राष्ट्रितृ्त- संिोधक- सत्कृवत करी करािी 
दयािंत व्हाि ेसंत प्रभपुदाब्जरक्त 
करुन लोकसिेा वकंिा आटिू स्िरक्त।। 
 
अिी वकती ध्यये ेरात्रंवदन मला वदसािी 
कावहही न कररता िष ेव्यथम सिम जािी 
उभा ररक्त हस्त ेत्िवत्संहासनासमोर 
प्रलवज्जत, प्रभजुी!  ठरलो मी वदिाळखोर।। 
 
वदली बुवद्ध, िवक्तवह, वदधली इंवद्रय ेसमथम 
वदला दहे अव्यंग असा व्हािया कृताथम 
अल्प साथमकावह ना केल,े मनोबुवद्धदहे 
भ्रष्ट विकल सारी केली, नाविल ेस्िगहे।। 
 
िास घतेला रे माझा वनत्य िासनांनी 
किी तझुी पजूा कारु मी िासल्या फुलांनी 
अता तझु्या ओवतन पायी कढत अश्रु माझ े
प्रभो!  अस ेिदताना ह ेवकवत मदतं भाज।े। 
 
वदल ेभांडिल त ूदिेा!  सत्कृपासमुद्रा ! 
कावह मी न केल ेझाली म्लान दीन मुद्रा 
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पोवट होइ अनतुाप परी वटकत अल्प काळ 
मोह-मधर-रुप ेफसतो वफरुन वफरुन बाळ।। 
पनु्हा पनु्हा पाप ेरवचतो यवेत अशू्र डोळा 
नावह त्यांस वकंमत, त ून प्रभवुज!  मूढ भोळा 
खरे अश्र ुअनतुापाच ेयवेत एकदाच 
म्हणुन अश्रु माझ ेह ेतो नसवत खास साच।। 
 
प्रभो!  तलुा सारे कळत ेतजुवस सांगु काय 
तार तार तार मदीया तचू थोर माय 
नावह काय माया?  य ेना कळिळा तलुा ग े
तझुा बाळ भाग,े घईे लोभवुन िा राग।े। 
 
कधी कधी, आई!  िाट ेजाउ की मरुन 
नाही कावह उपयोग जगी ह ेवजण ेजगून 
भूवमभार केिळ झालो कममहीन कीट 
न लागले आता माझ्या मना िळण नीट।। 

पदोपदी घसरत जातो मोहमागमगामी 
कामना अनंता धररतो मी मनात कामी 
या न जवन्म मज लाभले प्रभा पणु्यतचेी 
अहा अहोरात्र मनाला गोष्ट हीच जाची।। 
 
अहोरात्र झगडत आहे अंतरात, आई ! 
समर ह ेन संपले अस ेिाटत ेकदाही 
ररपूजंिळ झुंजत आहे एकला सदिै 
अता धीर नाही आई!  मविरुद्ध सिम।। 
 
नको नको जीिन दिेा!  नको अता आयु 
ज्योत जीिनाची विझिी सरो प्राणिायु 
जगा प्रभो!  उपयोग अस ेतरर नरे जगािे 
भूवमभार जो कुवण त्यान ेिीघ्रची मराि।े। 
 
भल ेजगाच ेमी दिेा अल्पही न केल े
पणु्यिंतजननयनी मी अश्रु आवणयल े
परस्िांत वनषु्ठरतने ेवनत्य पोवळयले े
अन्य जीिनांस वकतीदा दु:खदग्ध केल।े। 
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मनी वनत्य पापविचारा हसत खळेिील े
कुकमामत जीिन सारे अहोरात्र नले े
विंचु अंतरंगी डसती िकेडो सदिै 
म्हणुन मरण आता हतेू मनी एकमिे।। 
 
पापविस्मतृी ना दिेा दीिनी पडले 
स्मवृतवपिाच्चगण मानलेा सिमदा धरील 
मरुन जाउ द ेरे आता द ेमला मतृीस 
मरण दइे, कररतो चरणा साश्रु मी नतीस।। 
 
होय, यवेत विमलवह माझ्या अंतरी विचार 
अल्पकाळ वटकुन परू त ेवफरुन जात दूर 
जिी िीज लिुनी जाई ध्िांत वफरुन राही 
तिी होइ मवच्चत्ताची गवत सदिै पाही।। 
 
सविचार धरण्या जाि ेतोच जावत दूर 
हषमफुल्ल मिदनींचा जाइ गळुन नूर 
वखन्नता अपारा पसरे अवत वनराि िाट े
यवेत अश्र ुनयनी वकवत हे अंतरंग फाट।े। 
 
त्ित्कृपा न, म्हणवुन न राहे सविचार वचत्ती 
दु:खदनै्यनरैाश्याची घरेरत ेविपत्ती 
पदोपदी होणारे हे बघनु मदन्याय 
सांग तचू जीिन मग हे मज रुचले काय।। 
 
असा सरी, दिेा!  ऐक प्राथमना विनम्र 
हृदय समुन्नत हे होिो विमल िांत िुभ्र 
तझुी मूवतम मधुरा राहो मवन, घडो विकास 
परुि परुि, दिेा!  माझी एक हीच आस।। 
 
नयन यवेत भरुनी िदतो तजुवस कळिळोनी 
आत जात आहे, आई!  बघ वकती जळोनी 
नको अंत आता पाहू धाि धाि धाि 
सत्पती मला सतत तू हात धरुन लाि।। 
 
अजुन पाप करण्यातवच ना िाटत ेकृताथम 
पाप जाहल्यािरर तरर त ेनयन आद्रम होत 
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अजुन नाि नाही झाला सिम तोच यईे 
अस ेअजुन आिा म्हणुनी िीघ्र यईे आई!।। 
तझु्या करी दतेो माझी मंद रुग्ण नाडी 
अस ेअजुन धुगधुवग तोची औषधास काढी 
रसायना वदव्या दईे बाळ हासिािा 
वनज प्रभो!  करुणामवहमा आज दाखिािा।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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जीिननाथ 
 

तणृास दखेून हस ेकुरंग। मरंदपान ेकरर गान भृंग 

जलांतरंगी करर मीन नाच। तिानरुागी प्रभु मी तसाच।। 

 

दयासधुावसंधु तमु्ही अपार। सखुामतृाच ेतवुम्ह डोह थोर 

लहानसा तथे बनून मीन। विजपेरी चमचम मी करीन।। 

 

मदीय तू जीिननाथ दिेा। मला स्िपायांजिळीच ठेिा 

ति स्मवृत श्वाससमान जीिा। मदीय संजीिन तचू दिेा।। 

 

मदीय तू नाथ मदीय कांत। मदीय तू प्राण मदीय स्िांत 

मदीय तू सषृ्टी मदीय दृष्टी। मदीय तू तषु्टी मदीय पषु्टी।। 

 

वजथ ेवतथ ेमी तजुला बघने। कुदने नाचने मुद ेउडने 

तलुाच गातील मदीय ओठ। तझुचे त,े ना इतरा िरोत।। 

 

कधी कधी त ूलपिी गलुामा। परी तलुा मी हुडकीन रामा 

तलुा लपडंाि रुच ेसदिै। गड्या परी तू मम जवेि जीि।। 

 

कधी न जाई बघ दूर आता। तझु्या वियोग ेमज मतृ्य ुनाथा 

वप्रया! तझु ेपाय मदीय डोई। बसू अस ेसतत एक ठायी।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, वडसेंबर १९३२ 
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सखुामतृाची मग वनत्य धार 
 

कळया जळीिीण किा फुलाव्या। वदिा उषवेिण किा खलुाव्या 

उचंबळे इंदुविना न वसंधु। तसाच मी त्िविण दीनबंधु।। 

 

किास वचंता परर ही उगीच। वजथ ेवतथ ेमाय अस ेउभीच 

वजिा किाला कररतोस खंत। वजथ ेवतथ ेहा भरला अनंत।। 

 

अनंत नते्री तजु माय पाह।े अनंत हाती तजु िढेताहे 

जरा तझु ेत ूउघडी स्िनते्र। वदसले सिमत्र वपता पवित्र।। 

 

जरा जरी त ेउघडाल दार। प्रकाि तथे ेभरतो अपार 

हिा विरे वनममळ आत खूप। तसचे आह ेप्रभचु ेस्िरुप।। 

 

करी न त ूबंद वनजांतरंग। विरेल तो अंतरर विश्वरंग 

सताड ठेिी उघडून दार। सुखामतृाची मग वनत्य धार।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, जानिेारी १९३३ 
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तलुा दतेो मी जवमन ही वलहून 
 

जीिनाच्या ओसाड िाळिंटी। कधी कररविल कारुण्यमेघिवृष्ट 

कधी वझमवझम पाऊस पावडिील। िाळिंटांच ेमळे िोभतील।। 

 

जीनाची मम पवडत ही जमीन। लागिवडला आणील सांग कोण 

मला िवक्त नस ेकुिलतावह नाही। जगी कोणाच ेसाह्य तवेह नाही।। 

 

मिागत कर त ूपवडत िािराची। मला काही नको सिम घइे तचूी 

तलुा ज ेज ेप्रभ ुमनी आिडले। पवडत भूवमत या सकळ त ेवपकेल।। 

 

मला मोबदला नको एक दाणा। लागिवडला ही पवडत भूवम आणा 

तलुा दतेो ही जवमन मी वलहून। मला कावह नको दावि पीकिून।। 

 

मळे होवतल ओसाड िािराच।े पाहुवनया सखुतील नते्र साच े

जवमन माझी ही फुकट न रे जािी। तलुा करुणा एिढी आज यािी।। 

-नाविक तरंुुग, म े१९३३ 
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आिा 
 

संपोनीया वनिा। उजळत ेप्रभा 

वदनमणी उभा। राहे नभी 

 

लाखो मुक्या कळया। त्या तदा हासती 

खलुती डुलती। आनंदान े

 

ऊध्िममुख होती। दिे त्या पाहती 

गंध धुपारती। ओिावळती 

 

तसै ेमाझ ेमन। यतेाच प्रकाि 

पािले विकास। अवभनि 

 

तोिरी तोिरी। अंधारी रावहन 

वदन ह ेनईेन। आयषु्ट्याच े

 

फुलले जीिन कळी। केव्हा तरी 

आिा ही अंतरी। बाळगीतो 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२८ 

 

 

 

 

 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e1
0

9
 

सोन्याचा वदिस 
 

जन्ममरणांची। पाउल ेटाकीत 

यतेो मी धाित। भटेािया 

 

पापांच ेपिमत। टाकूवनया दूर 

यतेो तझु ेदार। गाठािया 

 

वदिसेंवदिस। होउनी वनममळ 

चरणकमळ। पावहन तझू े

 

पाहुन पायांस। वनितील डोळे 

सखुाच ेसोहळे। लाभतील 

 

कधी तो सोन्याचा। यईेल वदिस 

परेुल ही आस। अंतरीची 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, ऑगस्ट १९३२ 
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प्रमे का कराि?े 
 

उदास झालो त्या वदििी। वनराि िाट ेफार मनी 

कष्टी झालो मनात मी। बुडतो िाट ेघोर तमी 

सभोिती भरे अंधार। वदस ेन कोठे आधार 

भोजनािरी नस ेमन। दुस-यांस्ति परर जाऊन 

दोन घास त ेकस ेतरी। खािून गलेो बाहरेी 

होत ेरडिले ेिदन। होत ेपाणरल ेनयन 

सायंिळेा ती झाली। प्रभा न धरणीिर उरली 

प्रभा न उरली हृदयात। विरत ेहृदयी घन रात्र 

मदीय मदृु हळु हृदयात। िाट ेकुवण मज न जगात 

प्रमे जयांचिेरर केल।े डोळयांपढुती त ेआल े

डोळयांपढुती त्या मूती। क्षणात सुंदर अितरती 

तनमन मी ज्या वदधल।े समोर सगळे त ेआल े

यदथम डोळे मम रडल।े यदथम दिेा आळविल े

ज्यांच्या वहतमंगलास्ति। प्रमे ेरडला मम जीि 

मदीय सुंदर ज ेकाही। जयांस वदधल ेसदिैही 

स्मतृी तयांची मदतंरी। आली एकाएवक खरी 

असले का मत्स्मवृत त्यांना। यइेल जल का तन्नयना 

वदसले का मन्मूवतम तया। गवहिर यइेल का हृदया 

विसरलचे त ेअसतील। उठे असा मन्मवन बोल 

मदथम ना कुणी रडतील। मदथम ना कुणी झरुतील 

मला न कोणी स्मरतील। मला न कोणी वलवहतील 

किास वलवहवतल मी कोण। कोण्या झाडाच ेपान 

अस ेजिळ तरर त ेकाय। केिळ आह ेहे हृदय 

वििाल बुवद्ध न मज कावह। स्ियंप्रज्ञता ती नाही 

विद्या नाही कला नस।े अवभमानी जग मला हस े

किात नाही पारीण। जगात वदसतो मी दीन 

धयैम धडाडी ती नाही। सदिै माग ेमी राही 

िरीरसौष्ठि त ेनाही। घरदार मला त ेनाही 

पसैा अडका ना एक। जगात केिळ कफल्लक 
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भव्य भडक ज ेलखलवखत। झगमगीत त ेवदपिीत 

अस ेन मजपािी काही। मत्स्मवृत कोणा कवि राही 

कुणी स्मराि ेका मजला। कुठल्या झाडाचा पाला 

परी मी तरी करु काय। आहे केिळ ह ेहृदय 

प्रमे त्यात ज ेमला वमळे। सदा जगाला त ेवदधल े

असचे ज ेना मजजिळी। द्याया य ेना कवधकाळी 

प्रमे मदतंरीच ेवदधल।े तचु्छ जगा परर त ेवदसल े

असले दोषी मत्प्रमे। असने वकंिा मी अधम 

प्रमेपरू ज ेमी वदधल।े असले विष त ेत्या गमल े

जगात मी तर कमनविबी। वधक्कारी मज सषृ्टी उभी 

प्रमे तरी मी का केल।े स्िाथे होत ेका भरल?े 

प्रमेाचा तो मोबदला। हिा किाला तरी मला 

प्रमे जगाला वदल्याविना। जगी रहाया मज य ेना 

हृदय प्रमे ेभरलले।े कळा लागती जरी न वदल े

दउे एकदा मी लाग।े कावह न ठेिी मग माग े

सिमस्िा मी अवपमतस।े कोण परी ह ेजाणतस े

मना! जगाच ेपासून। व्यथम काय इच्छा करुन 

प्रमेाचा तो मोबदला। हिा किाला बरे तलुा 

दते सदा रे तू राही। हृदय ररकाम ेजो होई 

विचार ऐस ेहळुिार। मनात उडवित कल्लोळ 

विचार कोमल मवन भरल।े माझ ेमानस गजबजल े

तडंुुब भरला हृदबंुवध। अगवतक िाट ेमनामधी 

पाझरल ेहो मदतंर। डोळयां लाग ेजलधार 

माझ ेभरलले ेहृदय। भरलले ेडोळे उभय 

भािनोत्कटा मदितृ्ती। गात्र ेसगळी थरथरली 

तो मागामन ेजात। ‘कुणी न मजला’ ह ेगात 

तोवच पावहली समोर मी। फुल ेमनोहर अवत नामी 

कावह रुपरेी सोनरेी। विमल पाकळया एकेरी 

परागपुजंासभोिती। सकळ पाकळया जपताती 

पुजं मधोमध काळासा। नयनाममध्य ेबुबुळ जसा 

जपवत पापण्या बुबुळाला। तवेि पाकळया पुजंाला 

फुल ेन प्रमेे भरलले।े मजला गमल ेत ेडोळे 
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प्रमेान ेओथंबललेी। दृष्टी तयांची ती वदसली 

सत्प्रमेाच ेभरुन घड।े डोळे लािून जगाकड े

होवत उभी ती गोड फुल।े लक्ष जगाच ेना गले े

िाट पाहानी वदिसभरी। वनराि झाली वनजांतरी 

दृष्टी जरािी लिललेी। मला फुलांची ती वदसली 

उघड ेअद्यापी नयन। होत ेत्यांच ेरसपूणम 

उभा रावहलो वतथ ेक्षण। हृदय यउेनी गवहिरुन 

प्रमे द्यािया जगाप्रती। होती उत्सुक फुल ेवकती 

प्रमे भरललेी दृष्टी। कररती मजिर ती िषृ्टी 

प्रमे ेभरली मनोहर। प्रमे ेन्हावणवत मदतंर 

वदिसभर कुणी ना भटे।े आल ेगले ेवकवत िाट े

मला थांबता पाहून। त्यांच ेआल ेमन भरुन 

डोल ुलागली मोदान।े बोल ुलागली प्रमेान े

होती तोिर फुल ेमुकी। िदती परर होऊन सखुी 

सहानभूुतीचा स्पिम। उघडी त्यांच्या हृदयास 

बोल ुलागली मजप्रती। गोड तरी ती वगरा वकती 

‘वदल ेआमुच ेप्रमे तलुा। प्रमेतषृाताम भल्या मुला! 

प्रमे द्यािया आवम्ह जगतो। दउेन आनंद ेमरतो 

फार अम्हा जरर न सगंुध। आह ेत्यातच आनंद 

सदा मावनतो, ज ेअसत।े जिळ, दतेस ेजगता त े

दणे्यासाठी समुत्सकु। दणे्यामध्य ेखरे सखु 

कुणी न भटेल ेआम्हाला। खंत िाटली वचत्ताला 

वदिस संपनुी अंधार। पडू लागला बाहरे 

भरलले ेप्रीतीच ेघड।े ररत ेन झाल ेकुणापढेु 

भरलले ेप्रीतीच ेघड।े तसचे पडलते बापडु े

तिात त ूआलास। प्रकाि जसैा अंधास 

तस ेिाटल ेआम्हाला। मोद मनाला बहु झाला 

यऊेन यथे ेरमलास। प्रमेे बघनुी आम्हांस 

घ ेतर सारे प्रमे तलुा। प्रमेतषृाताम भल्या मुला 

घ ेसारे ह ेप्रमे तलुा। प्रमे हि ेना तलुा मुला’ 

अस ेबोलनुी मज बघती। गोड मनोहर ती हसती 

अमतृिवृष्टच जणु कररती। सकुलले्या हृदयािरती 
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सकूुन गले्या ितेास। जसा वमळािा पाऊस 

तस ेझाल ेमदतंरा। विसरुन गलेो जगा जरा 

डोल ुलागली फुल ेमुद।े िा-यािरती आनंद े

यईे मदतंरही भरुन। पढेु ओढिुन मम िदन 

तयांस धररल ेमी भाली। करी तयांना कुरिाळी 

धररल ेप्रमे ेहृदयािी। प्रमेवसंधु त्या समुनांसी 

पनु्हा बघतस ेपनु्हा करी। हृदयी त्यांना घट्ट धरी 

अपार भरला आनंद। सकळ पळाला मत्खदे 

दाउ कुणा हे रमणीय। दृश्य मनोहर कमनीय 

प्रसंग मोठा स्मरणीय। हृदयाल्हादक किनीय 

तया फुलांना मी म्हटल।े ‘तमु्ही मज वकवत तरर सखुिील े

विसािा तमु्ही मज वदधला। िोक तमु्ही मम घालविला 

मदीय डोळे हासविल।े ओल ेहोत ेज ेझाल े

मदीय हृदया फुलिील।े होत ेकोमजेुन गले े

धररतो तमु्हां हृदयािी। कृतज्ञता मी दाि ुकिी 

तमु्हास काव्यी गुंफीन। कृतज्ञता मी दािीन 

िदुनी धररल ेहृदयािी। जाणारे बघती मजसी 

मज िड्ेयाला त ेहसल।े लज्जने ेक्षण मन भरल े

वफरुन फुलांना पाहून। वफरुन एकदा हंुगून 

वफरुन तया कुरिाळून। वफरुन हृदयािी धरुन 

वनघून गलेो तथूेन। प्रमेान ेओथंबून 

विचार आला मदतंरी। सवृष्टि प्रमे सदा वितरी 

मनजु दतेस ेप्रमेकण। परमेश्वर हे कोवटगणु 

समुन तारका तरु िारर। प्रकाि-रुप ेप्रकट हरी 

प्रमे दतेस ेसिाांत।े कळे न िड्ेया जीिात े

प्रकािवकरण प्रमेाच े। भरलले ेकर दिेाच े

किटाळाया यतेात। मोदप्रमेा दतेात 

या िा-याच्या रुपान।े प्रभचु यतेस ेप्रमेान े

अंगा प्रमे ेस्पिम करी। गणुगुण गाण ेउच्चारी 

नद्या िाहती ज्या भव्य। प्रभचुी करुणा ती वदव्य 

वजकड ेवतकडे प्रमेाचा। पाउस पाडी प्रभु साचा 

अनंत दतेो प्रमेास। कळे न िड्ेया जीिास 
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प्रभचु ेप्रमे न बोलतस।े मुके राहुनी िषमतस े

प्रमे करो िा न करोत। अनंत हस्त ेभगिंत 

प्रमे दतेस ेसकळांला। विचार हृदयी मम आला 

मला िाटली मग लाज। वचत्तामाजी ता सहज 

प्रमे अगोदर दिेान।े वदल ेतयास्ति मनजुान े

कृतज्ञ राहुन आजन्म। द्याि ेवनरपके्ष प्रमे 

भगिंताची ही पजूा। सदा वजिा रे करर माझ्या 

यातच साथमक खरोखर। पनु्हा न मळिी वनजांतर 

पनु्हा न केव्हा रड आता। प्रमे सिमदा द ेजगता 

प्रमे सदा त ूदते रहा। प्रमेवसंधु त ूहोइ पहा 

प्रमेसागर प्रभरुाज। प्रमे द्यािया ना लाज 

जगास द्यािे स्िप्रमे। हाच करी तू वनजनमे 

जगास वनरपके्ष प्रमे। दणे ेहा करर वनजधमम 

सरोत दुसरे त ेधमम। प्रमेदान ह ेत्ित्कमम 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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प्राथमना 
 

माझ्या ओठािरर थरथरे प्राथमना एक हीच 

व्हाि ेमाझ्या कवध न भगिन् हातनुी कमम नीच 

श्रद्धा राहो हृदवय अस ुद ेत्ित्स्मतृी दिेराज! 

वचंतचे ेना वकमवप मग त ेनाथ! केव्हावह काज 

◙ ◙ ◙  
वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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प्रसन्नता 
 

पिुी अहंता वनज पापमूळ। खराखरुा होउन रावह मूल 

वजथ ेअहंकार वजथ ेघमेंड। प्रसन्नता तथे न दावि तोंड।। 

 

समस्तपापस्मवृत ज ैजळेल। गळा वपिाच्चापरी ना बसले 

जणू पनुजमन्मच मानसाचा। तदा घड ेलाभ प्रसन्नतचेा।। 

 

प्रसन्नता स्िस्त न िस्त ुबापा। प्रसन्नता मुवक्तच मूतमरूपा 

प्रसन्नता िस्त ुन मत्यमभूची। प्रसन्नता सुंदरता प्रभूची।। 

 

प्रसन्नता बाळ मनोजयाच।े प्रसन्नता बाळ तपोबळाच े

प्रसन्नता संयमन-प्रसूती। प्रसन्नता मंगलपणु्य-मूवतम।। 

 

सदिै सिेारत िांत दात। त्िवदवंद्रय ेपाहुन विश्वकांत 

तदवंग लोभ ेवफरिी करात।े प्रसन्नता त ैिररत ेतयांत।े। 

 

सधुारसाचा प्रभचु्या कराचा। जया िुभ स्पिम घडले साचा 

तदीय त ेजीिन होइ नव्य। प्रसन्नता-लाभ तयास वदव्य।। 

 

िसुंधरेच्या हृदयामधून। जसा झरा यते उचंबळून 

तसा मनोमोद अनंत आत। प्रसन्नतारूप धरून यते।। 

 

असले ज्याच्या हृदयी अथांगा। मनोहरा मंगलभािगंगा 

तदाद्रमता जी वझरप ेकृतीत। प्रसन्नतानाम वतलाच दते।। 

 

अनंत जन्म प्रथम श्रमािे। अनंत जन्मािवध संतपािे 

अनंत िळेा पडुनी चढािे। प्रसन्नतने ेमग रे नटाि।े। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, म े१९३३ 
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प्रकाि केव्हा भिनी भरेल? 
 

मदीय या मानस-मंवदरात। तमोमयी सतत घोर रात्र 

कुठे अस ेदीप? कसा वमळेल?। प्रकाि केव्हा भिनी भरेल?।। 

 

जिी विजचेी कळ दाबताच। प्रकाि सिमत्र करीत नाच 

कुठे अस ेती कळ मंवदराची। सदिै हे धुंवडत हात साची।। 

 

मदीय हे हात दमून गले।े मदीय डोळे बनतात ओल े

कधीच का ना कळ सापडले। असाच का दास सदा रडले? 

 

तझुा सदा मी कररतो पकुारा। पनु्हा पनु्हा दावितसा नकारा 

अस ेप्रभो कोठिरी वटकेल। प्रकाि केव्हा भिनी भरेल? 

 

रिी ििी अंबरी लाविलसे। वनज प्रकाि ेभरलसे विश्व 

मदतंरी ज्योवत न लावितोस। वदस ेस्मिानासम गहे ओस।। 

 

क्षणी परी यइे मनी विचार। उचंबळे तत्क्षणी मोदपरू 

मना मुक्यान ेप्रभपुाय चपे। प्रकाि यईेल पहा अपाप।। 

 

अस ेविजचेी कळ सत्पदांत। पदा धरी तजे भरे घरात 

सदिै जो दावबल पाय त्याच।े घरात नाच ेवबजली तयाच।े। 

 

अहा मला त्ित्कळ रे वमळाली। मदीय वचंता सगळी पळाली 

अता न सोडीन कधीच पाय। वचर-प्रकाि ेतम दूर जाय।। 

 

प्रकाि यतेा मम मंवदरात। बसने मी नाचत गीत गात 

ति प्रभ!ु प्रमेसधुा वपऊन। खराखरुा पागल मी बनने। 

 

नरेुल माझ ेमज दहेभान। न भूक लागले न िा तहान 

सखुाश्र ुनते्रांतनु चालतील। तनूिरी रोम उभारतील।। 
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प्रकाि नाचले अनंतरंग। सुदास नाचले डुलले दगं 

बनले िडेाच बनले मत्त। तझु्यात जाईल वमळून भक्त।। 

 

जलात जाती वमळुनी तरंग। सदिै एकत्रच अंग रंग 

धरुन राही समु वनत्य िृंत। तझु्यात जाईल वमळून भक्त।। 

 

प्रकाि यिेो सदनात थोर। हो समस्त प्रभु वचत्तघोर 

सदा प्रकािास्ति मी भकेुला। प्रकाि द्यािा प्रणती पदाला।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, एवप्रल १९३३ 
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हृदयाच ेबोल 
 

मला तझु्यािीण कुणी कुणी न। खरोखरी मी तजुिाण दीन 

नसचे आधार मला कुणाचा। मला विसािा पद- सारसाचा।। 

 

सख्या वजिाचा मम आसरा त।ू उदार माता मज िासरा त ू

गड्या वदलाचा मम वदलरुबा त।ू म्हणने मी संतत एक त ूत।ू। 

 

मदीय तू बोध मदीय मोद। मदीय वचत्ता प्रभु! तू विनोद 

मदीय संगीत मदीय गान। त्िमके रे जीिन मामकीन।। 

 

मदीय तू खान मदीय पान। मदीय तू स्थान मदीय मान 

मदीय तू सौख्य मदीय ठेिा। तझु्याविण ेकावह न दिेदिेा।। 

 

तझुाच आधार तझुा विसािा। तझुाच हे तात! करीन धािा 

तलुाच मारीन सदिै हाका। कृपांबरान ेवनज बाळ झाका।। 

 

तझु्यािरी सिम मदीय भार। तझु्यािरी सिम सख्या मदार 

तझुचे मात ेजरर बंद दार। मदीय दु:खास न अंत पार।। 

 

तझु्यािरी सिम उड्या मदीय। सख्या जरर प्रमे नरेु त्िदीय 

तरी न सत्कमम घडले हाती। समस्त हे जीिन होइ माती।। 

 

न जीि पखंाविण पाखरास। न आस गायीविण िासरास 

पतगं सूत्राविण ना तरंग।े तझु्याविण ेदास तझुा न रंग।े। 

 

न मूल हास ेजरर अंवबका न। चकोर दु:खी जरर चंवद्रका न 

िन ेिसंताविण हासती न। तझु्याविण दास तझुा सदुीन।। 

सचु ेिसतेाविण ना वपकाला। सकेु जरी पाऊस ना वपकाला 

जळाविण ेजाइ जळून मीन। सकेु तसा दास भिविहीन।। 
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अनाथनाथा! उघडा जगात। दररद्र दु:खी पडलो पथात 

मदीय तू लाज न राखिील। तरी वनज ब्रीद गमाििील।। 

 

सख्या अनंता करुणािसंता। तझु्याविण ेकोण कलंकहंता 

मदीय मावलन्य धुिाियात।े तझु्याविण ेकोण समथम मात।े। 

 

करी तझु ेमूल धुिून नीट। करी मुलाला विकिून धीट 

तदीय घ ेहात तझु्या करोत। पडले ना तो न घडले घात।। 

 

असो तझुा हात मदीय माथा। न दूर लोटी मज दीननाथा 

मदतंरंगी करुनी वनिास। सिुास द्यािा मम जीिनास।। 

 

वदला किाला नरजन्म मात।े जरी न तत्साथमक होइ हात े

वदली किाला तनु मानिाची। जरी अस ेिवृत्त सदा पिूची।।  

अमोल मोती मजला वदलसे। धुळीत मी मळेविल ेतयास 

अयोग्य हाती बहुमोल ठेिा। वदला वकमथम प्रभु दिेदिेा।। 

 

अमोल लाभ ेनरजन्म दिेा। परी घडनेा ति अल्प सिेा 

किी तलुा ही नरजन्ममाती। पहाित?े सांग, जयास गाती।। 

 

मलाच ठािी मम िदेना रे। न कल्पना यइेल ती परा रे 

वकमथम मी ढावळत आसिांत।े तलुावह मावहत नसले का त?े।। 

 

अनाथ दोषी दुबळा गरीब। सदिैत्याच ेरडण ेनिीब 

न दिे ना मानि त्या न कोणी। सदा रडाि ेवतवमरी बसोवन।। 

 

सकाळ होिो अथिा दुपार। प्रभात वकंिा रजनी गंभीर 

मला अस ेएकच काम साच।े अखंडनते्राश्रवुिमोचनाच।े। 

 

रडून रात्रवंदन दोवन्ह डोळे। फुटून जािोत बनोत गोळे 

तलुा नस ेभाग्य बघाियाच।े नरेु तरी कामच लोचनांच।े। 
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परोपरी मी तजु आळिीन। सदिै गीत ेरचुनी निीन 

तझुी घडो भटे न िा घडो रे। मुळी तझु ेगीत तरी असो रे।। 

 

मुखी असो नाम तरी वनदान। तयास मी मावनन मवन्नधान 

न आठिी माय जरी मलास। न बाळ केव्हा विसरेल तीस।। 

 

वकतीवह झाल ेजरर खोडसाळ। तरी उरािी धरर माय बाळ 

मदीय माता परर फार मानी। न पतु्रहाका पररस ेवह कानी।। 

 

सदिै माता जपती मुलांना। सदिै माद्या जपती वपलांना 

जगात माता विसरेल बाळ। तरी जगाचा जिळीच काळ।। 

 

मला न पोटी धररिील आई। मला न नते्री बघिील आई 

किास हा जन्म तरी वदलास। मला अहोरात्र रडाियास।। 

 

न आत्महत्या करण्यास िीर। जरी बघाया तजुला अधीर 

न रोगही वमत्र बनले पाही। न दिे त्याला जवग कोवण नाही।। 

 

रड ेरड ेसतत त ूरड ेरे। न जोिरी त्ित्तनु ही पडे रे 

रडाियाचावच तझुा स्िधमम। रडाियाच ेकरर वनत्य कमम।। 

 

वनराि होतो बनतो भ्रवमष्ट। विवनंदतो व्यवक्त जगद्-गररष्ठ 

समस्त मात ेहसतात लोक। कुणा कळे आंतर आइ! िोक।। 

 

असाच हा चंचल दुविमचार। िदून त ेहासती सान-थोर 

तझु्या मुलाची कररती टिाळी। मुका वबचारा परर अश्रु ढाळी।। 

 

अनंत आनंद तझु्या जगात। न मी रडाि ेकवधही मनात 

सदिै दिेा मजला हसू द।े कधी उदासीन न रे बसू द।े। 

 

हस ेसदा मिदनी असाि।े मदास्य ह ेवखन्न कधी नसािे 

अस ेजरी िाटतस ेमनात। सदा उभ ेअश्रचु लोचनात।। 
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भरुन यतेी मम नते्र दिेा। मला कळेना मम पापठेिा 

मला न तत्कारण त ेकळेना। मदश्रधुारा कवधही सरेना।। 

 

िसंत यईे वपक गोड गाई। िनस्थली रम्य सजून राही 

फुलाफळांना प्रभु य ेबहार। मदीय नते्री परर अश्रधुार।। 

 

िरद ऋत ूय ेसखुद प्रसन्न। धरा सधान्या सररता प्रसन्न 

प्रसन्न आकाि प्रसन्न तारे। मदीय नते्री परर अश्रु बा रे।। 

 

विषाद जाऊन विकास यिेो। अकममता जाउन कमम यिेो 

वनिा सरोनी हसु द ेउषलेा। िरो सदा मन्मन जागतृीला।। 

 

सरोनी अंधार उजडे यिेो। वनबद्ध माझी मवत मुक्त होिो 

स्िततं्रतचे्या गगनी उडू द।े विचारनक्षत्रफुल ेखडूु द।े। 

 

कधी न आता प्रभ ुमी रडाि।े वििंक उत्साहभरे उडाि े

स्िपखं आनंदुन फडफडाि।े िरीिरी सतत मी चढाि।े। 

 

सदिै उत्साह असो मनात। सदिै सिेा अस ुद ेकरांत 

असो सदा िांवत मदतंरात। भरुन राही मम जीिनात।। 

अखंड आकषुमवनया ग्रहांस। सभोिती नाचवि त्या वदनिे 

पदांबुजाभोिती इंवद्रयांस। धरुवनया लावि वफराियास।। 

 

प्रदवक्षणा ती तजुला करोत। ति प्रकािे विमल नटोत 

हरेल अंधार सरेल रात्र। तझु्या प्रसादा बनतील पात्र।। 

 

सचुो रुचो ना तजुिीण काही। जडो सदा जीि तझु्याच पायी 

तझुाच लागो मज एक छंद। मुखात गोविंद हरे मुकंुद।। 
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तझुाच लागो मज एक नाद। सरोत सारेच वितडंिाद 

तझुा असो प्रमेळ एक बंध। मुखात गोविंद हरे मुकंुद।। 

 

अनंत ह ेअंबर नीलनील। उभ ेन माग ेजरर का असले 

तरी न ताराद्युवत ती खलुले। सपुाश्वमभूमी चढिीत मोल।। 

 

समस्त माग ेकृवतच्या मदीय। असो भिन्मूवतम विलोभनीय 

समस्त कम ेपदकासमान। तझु्या िुभांगी झळकोत छान।। 

 

िुभकृतीची मम िजयंती। गळा तझु्या घावलन भूषयन्ती 

उरी तझु्या सुंदर ती रुळेल। बघून त्िन्नते्रनदी वनघले।। 

 

मनोज्ञपषु्ट्पासम गंधिंत। पवित्र तारांपरर दीवप्तमंत 

सरुम्य मोत्यांपरर पावणदार। असा कधी अवपमन कममहार।। 

 

नस ेमला ज्ञान खरी न भवक्त। नस ेमला योग न ती विरवक्त 

नस ेतपस्या पदरात जाड। तरी तझुी मी कररतोच चाड।। 

 

कधी मदश्रु प्रभजुी पसुाल। कधी वनजांकी वनजबाळ र्घयाल 

तमु्हास मी मावनत मायबाप। कधी बरे दूर कराल ताप।। 

 

जरी मुलाला ढकलाल आज। जरी न राखाल तदीय लाज 

जरी न पाजाल अनंत पान्हा। जगले ना तो तरर दीन तान्हा।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, म े१९३३ 
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जीिनापमण 
 
जीिनसमुना मदीय दिेा! त्िच्चरणी िावहन 
दुसरी आवणक इच्छाच न 
मकरंद त ूघ ेतचू गंध घ ेसुंदरता त ूबघ 
ति सिेतेवच सकंुुद ेिुभ 
आह ेगंध काय तो परी 
आह ेसुंदरता का तरी 
आह ेरस तरर का वतळभरी 
असो कसहेी तलुा आिडो, गोड करुन घउेन 
सखुिी प्रभिुर माझ ेमन।। 
 
जर वभकारी जीिन माझ ेतरर तजु त ेअवपमन 
हृदयी धररविल त ेतोषनु 
ररत्या जीिना ति हस्ताचा स्पिम सधुामय घड े
तरर पररपणूमतसे त ेचढे 
त्िवस्त्मत-वकरण जीिनांबरी 
पडतील दोनचार त ेजरी 
तरर त ेहोइल रे भरजरी 
स्िताच त ेमग वनजांगािरी बसविल तू घालनु 
जाईन दिेा मी लाजुन 
 
धिृपाळाच्या मुक्या कपोला िंख लाविला हरी 
िदेोच्चारण मग तो करी 
मदीय जीिन अरवसक ररक्त प्रभु तू भररविल रस े
जरर तजु दइेन त ेसौरस े
य,े य,े जीिन घ ेत ूमम 
मत्करधताम ना त्ित्सम 
प्रकाि द ेमज घउेवन तम 
ररता घडा मी तलुा दउेनी क्षीरांबुवध वमळविन 
मज मौवत्कक परर तजु मतृ्कण।। 

सख्या अनंता मनोिसंता घ ेमम जीिनिन 
आह ेवनष्ट्फळ ह ेभीषण 
विचारतरु तू फुलिी फळिी लाि भािनालता 
स्फूवतम-समीरे आंदोवलत े
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सदगानांच ेकूजवि वपक 
सत्कमामच ेहासवि िुक 
यिेो भािभवक्तला पकु 
जगी न अन्या फुलिाया य ेह ेहन्नंदनिन 
फुलिी तचू जगन्मोहन।। 
 
प्रभु ति चरणी जीिनयमुना माझी ही ओवतन 
ति िुभ चरण प्रक्षावळन 
त्ित्पद- धूवल स्पिामयाला यमुना कवि तडफड े
िरिर धडपडुनी ती चढे 
िसदुिेाच्या हातातला 
पद लांबिुवन तिुा लाविला 
आत्मा यमुनचेा तोषला 
तझु्या पदाच्या स्पिामसाठी दिेा मज्जीिन- 
यमुना तडफडत ेवनविवदन।। 
 
तनमन माझ ेतलुा िाढल ेजीिनपणामिरी 
याि ेप्रभवुज आता लौकरी 
पांचाळीच्या पानास्ति त्या अधीर झाला कस े
या ह्या दीनास्तिही तस े
पांचाळीच्या पानी चि 
मम तममनावह ती ना लि 
तरर करर बाळाच ेगौरि 
वकवत विनिू मी वकवत आळिु मी कंठ यइे दाटुन 
याि ेधािुन मनमोहन।। 
 
आला आला कृष्ट्णकन्हयै्या राधाधर- लोलपु 
वप्रय ज्या भािभवक्तच ेतपु 
आला आला िबरीची ती खाणारा बोरके 
आला तोषणार गोरस े
जीिनपात्र तयाच्या पढेु 
केल ेतनमन िाढुन मुद े
माझी दृवष्ट तत्पती जड े
जीिनयमुना गलेी तत्पदगंगमेवध वमसळुन 
गलेा जीि वििवच होउन।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, माचम १९३३ 
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जीिनात माझ्या सदा राम गुंवफन 
 

जीिनात माझ्या सदा राम गुंवफन 

सकळ इंवद्रयांनी माझ्या राम चुंवफन।। जीि....।। 

 

सत्यं वििं सुंदराच े

पजून मी काररन साच े

ह्यास्ति मी या जीिाच े

मोल अवपमन 

राम गुंवफन।। जीि....।। 

 

विमलभाि सरलभाि 

मधुरभाि प्रमेभाि 

सिेा वन:स्िाथमभाि 

त्यात ओवतन 

राम गुंवफन।। जीि....।। 

 

ज्ञान, भवक्त, कमम तीन 

पदर अस ेदृढ धरुन 

श्रद्धने ेपीळ भरुन 

मोक्ष वमळविन 

राम गुंवफन।। जीि....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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तजुसावठ जीि हा उरला 
 

कारुण्यिसंता रामा। तजुसावठ जीि हा उरला।। 

या जगात तजुविण कोणी। नाहीच खरोखर रामा 

त ूहृदयी असनुी दिेा। का वचत्त भलुतस ेकामा 

तजु सदिै हृदयी धरुनी। ति गोड गाउ द ेनामा 

तजु सदिै मी आळविन 

तजु सदिै मी आठविन 

त ूजीिन मी तर मीन 

तजुविण जीि घाबरला।। तजुसावठ....।। 

 

हृदयात जरी त ूनसिी। मी अनंत मोही पडतो 

तजुलगी विसरुन रामा। ितिार पडुन मी रडतो 

त ूनको कधीही जाऊ। हृदयातनु तजु विनिीतो 

जरर मूल चकुुन दुर जाई 

िापीत पडाया पाही 

धरर धाित यउेन आई 

रघिुीर तवेि धरर मजला।। तजुसावठ....।। 

 

जरर इतर िस्त ुहृदयािी। वनविवदन मी प्रभिुर धररतो 

हृदयाच्या आवतल भागी। तजुिीच वहतगजु कररतो 

एकांती बननुी रामा। तजुला मी स्मरुनी रडतो 

ति चरण मवन यिेोनी 

ति मूवतम मनी यिेोनी 

यतेात नते्र ह ेभरुनी 

वकवतकदा कंठ गवहिरला।। तजुसावठ....।। 

 

बसवुनया रघिुरा दोघ।े करु गोष्टी एको ठायी 

ठेिीन भाळ मम दिेा। रमणीय तझु्या रे पायी 

प्रमेांबुवध गंवभर तवे्हा। हलेािुन यइेल हृदयी 

मन तझु्याच पायी जडु द े
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तन ुतझु्याच पायी पडु द े

मवत तझु्याच ठायी बुडु द े

तजुिीण गवत दुजी न मला।। तजुसावठ....।। 

 

एकची आस मम रामा। त ूठेि विरी मम हात 

होईन पािनांतर मी। मंगल तचू मम तात 

त्ित्पिम सधुामय होता। संपले मोहमय रात्र 

कवध मोह न मग विितील 

पापावद दूर पळतील 

भदेावद भाि गळतील 

सिेीन सदा पदकमला।। तजुसावठ....।। 

 

ज ेआिडत ेतजु दिेा। त ेकरोत माझ ेहात 

ज ेआिडती तजु दिेा। त ेिब्द ओठ बोलोत 

ज ेआिडती तजु दिेा। त ेविचार मवन नांदोत 

तनमनमती तजु अपीन 

सिेते सतत राबने 

जाईन त्ित्पदी वमळुन 

ही इच्छा परुिी विमला।। तजुसावठ....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, एवप्रल १९३३ 
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करुणाष्टक 
 

अहा वचत्त जाई सदा ह ेजळून। मला दु:ख भारी, श्रम ेमी रडून 

पिुी कोण नते्रांतली अश्रधुार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

िनी वनजमनी दीप जिेी वदसािा। वदसोनी झवण तोवह िात ेविझािा 

तसा यउेनी जातस ेसविचार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

मला षविपू भावजती गांवजताती। मला िासना सिमदा नागिीती 

तझु्या भवक्तची िाजू द ेएकतार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

मदीयांतरी वदव्य पावित्र्य साजो। तया पाहुनी सिमही पाप लाजो 

असो मन्मती सन्मतीच ेअगार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

असज्जीिन ेमी अहोरात्र वखन्न। न य ेनीज मात,े रुच ेत ेन अन्न 

मदीयांतरंगािरी घोर भार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

तझुा एक आधार ना अन्य मात।े तझुा बाळ सांभाळ हे विश्वमात े

मला कष्टिीतात नाना विकार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

तझुा एक विश्वास विश्वा समस्त। असत्कल्पनांचा करी िीघ्र अस्त 

कृपने ेमनाचा हरी अंधकार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

वदसो प्रमेळा वनममळा ितृ्ती नते्री। िसो पणु्यता मावझया वनत्य िक्त्रीं 

मनी वनत्य नांदोत त ेसविचार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार तार।। 

 

तझु ेफूल मी होउ द ेसविकास। तझु ेमूल मात ेतझुी एक आस 

वकती प्राथुम मी सांगु मी काय फार। प्रभो दीन दासा तझु्या तार 

तार।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, १९३० 
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जीिनबाग 
(नाचत म्हणाियाच ेगाण)े 

 

प्रभु माझी जीिनबाग सजि।। 

 

कुिल त ूमाळी 

बाग सांभाळी 

स्िगीय सौंदय ेती रे खलुि।। प्रभ.ु...।। 

 

गत काळावतल 

सगळा खळमळ 

भरपरू यथे ेखताला सडि।। प्रभु....।। 

 

िषे मत्सर 

हचेी फत्तर 

फोडुन, प्रमेाच ेिकृ्ष फुलि।। प्रभु....।। 

 

मोह विकार 

बाग खाणार 

िरैाग्य-दडंान ेत्यांना घालि।। प्रभु....।। 

 

ति करुणचेा 

मंगलतचेा 

विितम िसंतिारा िाहि।। प्रभु....।। 

दृढ श्रद्धचे े

सद्भक्तीच े

सुंदर मांदार यथे ेडुलि।। प्रभु....।। 

 

उत्साहाची 

आनंदाची 
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थुइथुई कारंजी यथे ेउडि।। प्रभ.ु...।। 

धतृाच ेअवभनि 

घालनु मांडि 

त्यािर िांतीच ेिले चढि।। प्रभु....।। 

 

चाररत्र्याच े

पावित्र्याच े

िीतल िांतस ेकंुज घडि।। प्रभु....।। 

 

सत्प्रवतभचे े

सतज्ञानाच े

गुंगूगुंगू वमवलंद गुंगि।। प्रभु....।। 

 

सहजपणाच े

सतस्फूतीच े

करु दते विहंगम गोड रि।। प्रभु....।। 

 

परमकै्याचा 

झोला साचा 

बांधुन त्यािर जीि झलुि।। प्रभु....।। 

 

फुलिुन जीिन 

तथे ेवनिसुन 

मग गोड गोड तू िणूे िाजि।। प्रभ.ु...।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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भाग्याच ेअश्रु 
 

अनतुाप- आसिांनी। कासार मानसाच े

भरत ेतडंुुब तवे्हा। ती भवक्तिेल नाच े

त्या भवक्तिलेािरती। वचत्पद्म त ेफुलले 

यऊेवनया मुकंुद। मग त्यात तो बसले 

रड त ूसदिै बाळा। भरु द ेतडंुुब हृदय 

यईेल भवक्त मग ती। होईल सवच्चदुदय 

त ेभाग्यिंत अश्रु। जिळी तझु्या विपलू 

हसिील लौकरीच। जरर आज त ूमलूल 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, माचम १९३२ 
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तळमळतो रे तझुा तान्हा 
 

तळमळतो रे तझुा तान्हा।। 

कामधने ुतू माझी दिेा 

चोरु नको रे अता पान्हा। तळमळतो....।। 

 

धन कृपणाला जल मीनाला 

तवेि मला तू सख्या कान्ह्या। तळमळतो....।। 

 

गोकुवळ गोरस सकळां वदधला 

प्रभवुज अजी त ेमनी आणा। तळमळतो....।। 

 

अजुन दया जरर तू ना कररविल 

ठेिु किाला तरर प्राणा। तळमळतो....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, ऑगस्ट १९३२ 
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वनिामणीच ेसांगण े
 
नािी मोह प्रभवुज अथिा प्राण घऊेन जाई 
नईे दहे त्िररत अथिा ही अहंता हरािी 
माझ ेवचत्त वस्थर करर न िा थांबि श्वास दिेा 
पािां तोडी सकळ, धरि ेधीर ना, मतृ्यु दिेा।। 
 
आनंदान ेहृदवय धरु का बदबुदांच ेपसारे? 
मतृ्युंजा का परम- रवतन ेपूजु सोडून तारे? 
पीयूषाची प्रभवुज मजला लागलीस ेवपपासा 
कांजी लािू कवि मग मुखा? वसद्ध मी सिमनािा।। 
 
मात ेप्रमेामतृजलवनध ेमंगल ेह ेउदारे 
दृश्यादृश्या सवृजवि सगळे हे तझु ेखळे सारे 
मवच्चत्तांतगमत तम हरी, द ेप्रकािांिु एक 
आह ेमी कु्षविकल बहुता जवन्मचा कावह फेक।। 
 
मवच्चत्ती जी सतत उठती िादळे िांत व्हािी 
विध्िंसािी मम मदगहृ ेसिम आसवक्त जािी 
यिेो वचत्ती स्मरण न कधी कावमनीकांचनांच े
मात!े ह ेद ेमजवस, अथिा प्राण फेकीन साच।े। 
 
त्ित्कारुण्यांबुवधमवधल ना वबंदू लाभ ेजरासा 
मात!े मात ेजरर, तरर गळयालावग लािीन फासा 
आई होिी कृपण कवि तू बाळ जाई सकूुन 
त्ित्कारुण्य ेजलद भरल ेपाठिी वबंदु दोन।। 
 
विश्वाधारे। अगवतक तलुा बाळ हा हाक मारी 
दारी आला सहृदय!े तारर िा त्यास मारी 
ह ेप्रमेाब्ध!े परमकरुणालंकृत!े हे अनंत!े 
द ेआधारा मज न रडिी ित्सल!े स्नहेमतृ!।। 

◙ ◙ ◙  
वत्रचनापल्ली तरंुुग, फेब्रिुारी १९३१ 
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कवध यवेिल हृदवय रघरुाया 
 
कवध यवेिल हृदवय रघरुाया 
कवध करुणचेी कररविल छाया।। हृदवय....।। 
 
मोह न मजला मवळ आिरती 
अगवतक मी अवत 
पडतो पाया।। हृदवय....।। 
 
बहुमोलाच ेह ेमम जीिन 
ह ेकरुणाधन 
जाई िाया।। हृदवय....।। 
 
होइल सदया जरर ि दया ति 
ठेिु किास्ति 
तरर मम काया।। हृदवय....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, सप्टेंबर १९३२ 
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का मजला दतेा प्रमे? 
 

मम हातांनी कावह न होइल काम 

का मजला दतेा प्रमे? 

मी िांझ अस,े कसवल न राखा आस 

ती आिा होइल खाक 

जवग द:ुख नस ेआिा-भंगासारे 

त ेप्रमे म्हणुवन ना द्या रे 

प्रमेाला लायक नाही  

करुणलेा लायक नाही 

साहाय्या लायक नाही 

तवुम्ह सोडुन द्या माझ ेसकळवह नाद 

का बसता घावलत िाद।। 

 

तो प्रमेाचा पाउस मजिर होई 

परर दु:ख हचे मज दाही 

त्या प्रमेाला लायक मुवळ नसताना 

का दतेी मजवस कळेना 

त ेजो जो हे दाखवितात प्रमे 

हृदयात भकता वकवत िरम 

मी काय तयांना दऊे 

मी काय तयांना दािू 

मी काय तत्पदी िाहू 

मद्दनै्यान ेडोळे ओल ेमाझ े

हृदयािर दुधमर ओझ।े। 

 

मज्जीिन ह ेवनष्ट्फळ दीन दररद्र 

गतसार अतीि कु्षद्र 

वकवत सांगु तमु्हां अश्रु न वदसती काय 

ती ऐकु ि य ेका हाय 

मम सुसकारे कावन न का त ेपडल े
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वदसती का न डोळे भरल े

जा सकळ तवुम्ह माघारे 

मजकड ेन कुवणवह बघा रे 

तवुम्ह थोर कममकर सारे 

परर मी न अस,े मी न कररतस ेकाही 

मरतो ना म्हणुनी राही।। 

 

त्या दगडाला काय घालनुी पाणी 

यईेल कधी ना फुलनुी 

त्या मलेले्या खोडा घालनु पाणी 

यईेल काय भरभरुनी 

मतृ दहेाला अपुमन िस्त्र ेअन्न े

तो उठेल का चतैन्य े

ह ेव्यथम सिम सायास 

हा अनाठावय हो त्रास 

यतेील कवध न कामास 

तो बंधंूनो विकाससंभि जथे े

अवपमज ेसकलही तथे।े। 

 

मी जगती या कममिून्य हत जीि 

का कररता माझी कीि 

ना कवध काळी अंकुर मज फुटतील 

ना फुलफेळे धरतील 

ना छायाही दइेल जीिन माझ े

िदताना मन्मन भाज े

का उगाच यतेा प्रमे 

मी वनराि वनवष्ट्क्रय अधम 

मी मत हत वनपवतत परम 

का लाजविता प्रमे समपुमन मात े

ह ेप्रमे जावळ हृदयात।े। 
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त ेप्रमेाच ेतमुच ेसदलंकार 

परर मजला मारक गरल 

ती प्रमेान ेअवपमतसा जी मदत 

मज सदिै ती रडिीत 

मी प्रमे किाला घऊे 

जगतास काय मी दऊे 

मी मदत किाला घऊे 

मी घते अस ेदउेन िके काही 

हा विचार हृदया दाही।। 

मी तमु्हाला काय दउे परतनू 

मी काय दउे हो खूण 

मी जगताच्या पासनु घतेो भारी 

परर अजुनी रडत वभकारी 

मज घालाया यईेना हो भर ती 

म्हणुनी ह ेलोचन रडती 

मज वकती मराि ेिाट े

त ेभित्प्रमे मज काट े

मवत दाट ेअंतर फाट े

हा पोवळतस ेविचार माझ्या हृदया 

म्हणुवन ना प्रमे द्या न दया।। 

 

मजपासोनी अपके्षा तमु्हां असती 

प्रमेाची म्हणनुी िवृष्ट 

हा उपयोगा यइेल तमु्हां िाट े

प्रमेाच ेम्हणुनी नात े

मज वनलोभी पवित्र पािन गणनुी 

दतेसा प्रमे आणोनी 

परर तमु्हां सांगतो सत्य 

करु नका अपके्षा व्यथम 

मी हताि दुबमळ पवतत 

हा उपयोगी नाही, यइेल वदसनुी 
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मग जाल सकलही फसुनी।। 

 

त ेपतु्राला मायबाप िाढविती 

कररतात वकती त ेप्रीती 

मवन आिा की होइल मोठा पतु्र 

िाधमक्यी दइेल हात 

हा यइेल की पतु्र आमुच्या कामा 

मवन इच्छुन दतेी प्रमेा 

जरर उनाड मुलगा झाला 

वकवत द:ुख आईबापाला 

केिढा ढका आिलेा 

त्या हृदयीच्या खळेविलले्या आिा 

जातात सिमही नािा।। 

 

तवुम्ह कावहच का अपके्षा न ठेिून 

दतेसा प्रमे आणून 

तवुम्ह कावहच का आिा ना राखून 

दतेसा प्रमे िाढून 

मजिरर तमुच ेप्रमे सदा ज ेवदसत े

वनरपके्ष काय त ेअसत े

प्रमेास न का फलिास 

प्रमेा न कसवल का आस 

ज ेदते असा तवुम्ह द्यास 

त ेवनरपके्ष प्रमे अस ेजरर जिळ 

मज त्याचा द्यािा किळ।। 

 

मज गंध नस ेरंग नस ेना िुभ्रता 

पावित्र्य नस ेना मधता 

मी दुगांध ेभरलले ेह ेफूल 

त ेविषमय फळ लागले 

या सगळयाला असाल जरर का वसद्ध 

तरर करा प्रीवतन ेबद्ध 
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होिो न वनरािा तमुची 

मागून थोर हृदयाची 

म्हणुन ही कथा मम साची 

मी सांगतस ेतमुच्या चरणांपािी 

आणून अशू्र नयनांसी।। 

 

जो पाप्याला हृदयापािी धररल 

प्रमेान ेत्या न्हाणील 

ज्यापासोनी इिवलवह नाही आस 

जो त्यासवह द ेप्रमेास 

त ेप्रमे अस ेदुवममळ दुवममळ जगती 

या भिुवन नस ेतत्पावप्त 

प्रमेाच्या पाठीमाग े 

आिांच ेअसती लाग े

त ेप्रमे हतेनु ेजाग े

मग रडती की प्रमे व्यथमची केल े

त ेसारे मावतत गले।े। 

 

कवध केलले ेप्रमे न जाई व्यथम 

ज्याला ही श्रद्धा सत्य 

तो पडललेा पजमन्याचा थेंब 

कवध तरर िरर आवणल कोंब 

तो टाकीचा पडललेा जो घाि 

दगडास करीलवच दिे 

ही आिा जरर हो अमरा 

त ेप्रमे तररच तवुम्ह वितरा 

ना सोडा कवधही धीरा 

मम जीिन ह ेफुलले ितजन्मांनी 

ह ेठेिुवन मवन द्या पाणी।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े जानिेारी १९३५ 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e1
4

1
 

अश्र ु
 
नको माझ ेअश्रु 
हावच थोर ठेिा 
बाकी सारे नईे 
परी ह ेलोचन 
माझ ेरुप मज 
हवेच तातमात 
अशू्र माझ ेथोर 
अशू्र कल्पतरु 
अशू्र माझ ेमला 
अशू्र भटेिवतल 
 
अशू्र माझा जीि 
दिेा त्याच्यािीण 
अशू्र िाचिीविती 
माझा फुलिीती 
अश्रुच्या वबंदुत 
नको तो गोविंदु 
सगळे ह ेजग 
सखा माझा परी 
अश्रुस पजूीन 
मनी साठिून 
 
कधी नऊे दिेा 
माझा एक 
धन, सखु, मान 
राखी ओल े
अशू्र दावितात 
प्राणदात े
ज्ञानदात ेगरुुिार  
माझ ेखरे 
गोड हासिवतल 
माझ ेध्यये 
 
अश्रु माझा प्राण 
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न जगने 
अशू्र हासिीती 
जीिनतरु 
माझा सखुवसंधु 
नऊे कधी 
वतरस्कार करी 
अश्रु एक 
अश्रुस ठेिीन 
अहोरात्र 
 
इिलासा अश्रु 
जीिाला चढिी 
इिलासा अश्रु 
पाषाणाच ेकरी 
इिलासा अश्रु 
वनमीत अिीट 
इिलासा अश्रु 
अवमत वपकती 
इिलासा अश्रु 
कोट्यािवध गोष्टी 
इिलासा अश्रु 
दिेी सरस्िती 
 
इिलासा अश्रु 
संसारी महोच्च 
इिलासा तारा 
परी तो मोजून 
बाळकृष्ट्णाच ेत े
यिोदा ब्रह्ांड 
इिलीिी मूवतम 
परी त्रलैोक्याची 
इिलसे ेपान 
स्िामी तपृ्त होत 
इिलसे ेपान   
लीलने ेतळुीत 
इिलासा अश्रु 
सारे त्यात राहे 
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पिमत बुडिी 
मोक्षपदी 
परी िज्रा चरुी 
निनीत 
खारट आंबट 
सधुावसंधु 
ओलािा तो वकती 
माझ ेमळे 
परी त्याच्या पोटी 
साठलले्या 
परी बोल ेवकती 
तथे ेमूक 
 
नका मानू तचु्छ 
स्थान त्याच े
वदसतो दुरुन 
कोण यईे? 
इिलसे ेतोंड 
दखे ेत्यात 
बटु िामनाची 
केली वमती 
पांचाळी अवपमत 
ब्रह्ांडाचा 
रुवक्मणी ठेिीत 
विश्वंभरा 
तसा माझा आहे 
भाग्य माझ े
 
इिलासा अश्रु 
करीतस ेतणूम 
इिलासा अश्रु 
जीिनग्रंथाला 
इिलासा अश्रु 
वियोग तो नसो 
इिलासा अश्रु 
तोिरी सकळ 
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अश्रु माझी आिा 
अश्रु हा वनममळ 
अश्रु हा लहान 
अशू्र नारायण 
पोटात ठेिीन 
मी ना विसंबेन 
 
अपणूामला पणूम 
सांगू काय 
पणूम विरामाला 
गोड दईे 
माझा मज असो 
त्याचा कधी 
जो माझ्याजिळ 
भाग्य माझ े
 
अश्रु माझ ेबाळ 
जिळ असो 
अश्रु हा महान 
आह ेमाझा 
डोळयांत ठेिीन 
त्याला कधी 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, माचम १९३३ 
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माझा दिे 
 
‘जग ह ेमंगल 
म्हण ेमदतंर 
‘दिे तो दयाळ 
म्हण ेमदतंर 
यतेाच वनरािा 
वचत्त ह ेअिांत 
जरा यतेा वचंता 
अिांत मानस 
‘लहरी हा दिे 
जीिन भसूेर’ 
‘जग ह ेिाईट 
अस ेम्हण ेमनी 
श्रद्धा जी ठेविली 
क्षणात ती जात 
वनरािेत आहे 
वनरािा ही लोटी 
 
जग ह ेसुंदर’ 
आिमेाजी 
दिे परमोदार’ 
आिमेाजी 
जरा जीिनात 
परी होई 
जरा होता त्रास 
माझ ेहोई 
कठोर वनषु्ठर 
म्हणू लाग े
अमांगल्य-खनी’ 
संतापोनी 
होती अंतरात 
मरोवनया 
सदगुण-कसोटी 
दुमामगामत 
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श्रद्धचेा चंद्रमा 
हृदयाकािात 
दु:ख-संकटात 
गोड जो हासत 
ईश्वराची कृपा 
जीिन पवित्र 
सदा श्रद्धािंत 
सदा सिेारत 
मंगलाच्यािर 
सखुाची हा सषृ्टी 
अिघाची संसार 
मनी ह ेठेिून 
तोची माझा दिे 
हृदयायी ठेिीन 
 
वनरािावनिेत 
िोभ ेज्याच्या 
घोर विपत्तीत 
तोची धन्य 
पाही जो सिमत्र 
त्याच ेधन्य 
सदा आिािंत 
धन्य तोची  
सदा ठेिी दृष्टी 
करु पाह े
सखुाचा करीन 
झट ेसदा 
त्याला मी पजूीन 
भवक्तप्रमे े

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, ऑगस्ट १९३४ 
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प्रभ ुमम हृदवय आज यणेार! 
 

प्रभु मम हृदवय आज यणेार! 

मम जीिन-मरुभूमीत अता ित पाझर फुटणार 

परम िांवतच ेपरम सखुाच ेअवमत मळे वपकणार।। प्रभु....।। 

 

मुक्या वबचा-या जीिवपकाला कंठ आज फुटणार 

हृदयमंवदरी निगीतांचा मधुरध्िवन उठणार।। प्रभु....।। 

 

प्रभु- करुणचेा िसंतिारा जीिनिवन सटुणार 

िठलले्या मत्सदितृ्तींना नि अंकुर फुटणार।। प्रभु....।। 

 

मावलन्याची कापमण्याची मग िस्त्र ेगळणार 

पोषाख मला नितजेाचा निरंगी वमळणार।। प्रभु....।। 

 

भ्रम मम जावतल संिय िंका आज सकल वफटणार 

ितजन्मांची वचरवचर माझी कायमची वमटणार।। प्रभु....।। 

 

सकल बंधन ेआज तटातट तटुुन धुवळत पडणार 

मन्नयनांतनु भािभवक्तची गंगा घळघळणार।। प्रभ.ु...।। 

 

म्लान असा मिदनचंद्रमा सकल आज खलुणार 

सकुलले ेमम बागबगीच ेसहज सरस फुलणार।। प्रभु....।। 

 

कुविचारांच ेधुके सकल त ेआज उडुन जाणार 

हृदयमंवदरी वचत्सूयम अता वचर मंगल जळणार।। प्रभु....।। 

 

जीिात्माच ेितजन्माच ेग्रहण आज सटुणार 

वचदबंरी मज उंच उडाया पखं वदव्य फुटणार।। प्रभु....।। 

 

दनै्य दुरािा वनरािा सकल आज हटणार 
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अवभनि- मंगल- मधुर- मनोहर तजे ेमी नटणार।। प्रभु....।। 

 

अवमत यगुांची यरेझार मम आज सकल खटुणार 

परमकै्याच्या परमानंदा अगवणत मी लटुणार।। प्रभु....।। 

 

परमकै्याच्या झोल्यािरती प्रभसुह मी झलुणार 

प्रमेसमाधी लागनु माझी परममुद ेडुलणार।। प्रभ.ु...।। 

 

िब्द अंबरी तवडत अंबुदी प्रभा रवित विरणार 

तरंग अंभोधीत तसा मज्जीि वििी वमळणार।। प्रभु....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, ऑक्टोबर १९३२ 
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फुलाची आत्मकथा 
 
फुलापरी या जगात सुंदर एक हासरे मुल 
दुसरे सज्जनमन कोमल 
फुलापरी सावजरे गोवजरे वतसरे तारक िरी 
चौथ ेवस्मत सवतिदनािरी 
इतकुी पवित्रता कोठली 
इतकुी सुंदरता कोठली 
इतकुी पररमलता कोठली 
वनष्ट्पाप अिी फुल ेिोभती पवित्र आत्म्यापरी 
पसररवत मोद धररत्रीिरी।। 
 
फुला पाहुनी सदिै माझ ेजळत ेपापी मन 
भरती पाण्यान ेलोचन 
स्पिम कराया धयैम नस ेमज थरथरती मत्कर 
लवज्जत मले्यापरर अंतर 
माझा स्पिम विषारी अस े
माझी दृष्टी विषारी अस े
लािू हात फुलाला कस े
मवलन होउनी जाइल जळुनी हात लागला तरी 
ऐस ेिाट ेमज अंतरी।। 
 
एके वदििी प्रात:काळी माझ्या मागामिर 
फुलल ेहोत ेसमु सुंदर 
दिंवबंदूनंी न्हाल ेहोत ेमधुर गंध दरिळे 
रविन ेितवकरणी चुंवबल े
माझी दृवष्ट तयािर बस े
िाट ेपढेु न जाि ेअस े
पाहुन मज समु जणु त ेहस े
गंगायमुना मन्नयनांतनु आल्या गालांिरी 
लज्जा भरली माझ्या उरी।। 
 
फुला पाहुनी मदीय हृदयी विचार ित उसळती 
थरथर मदगात्र ेकापती 
मज्जीिन मज वदस ेवदस ेत ेफूलवह दृष्टीपढेु 
भसेरु विरोध आणी रड े
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मत्कर समुना मी जोवडल े
खाली वनज विर मी नमविल े
भवक्तप्रमे ेमग विनविल े
‘सुंदर समुना! सखा, सदगुरु, परब्रह् तू मम 
माझा दूर करी हृत्तम।। 
 
तलुा किान ेअिी लाभली सुंदर जीिनकळा 
सांग ेमजला त ूवनममळा 
लहानिा या तझु्या जीिनी इतकुी वनदोषता 
आली कोठुन िद तत्त्िता 
आचरलासी तप कोणत े
केल ेअखंड जप कोणत े
सांग स्िकीय जीिनकथ े
त्िदीय जीिनरहस्य मजला कळेल बापा जरी 
जाइन मीवह तरोनी तरी’।। 
 
बहुत वदसांनी मूल आइला पाडस िा गावयला 
भटे,े तसै ेहोइ फुला 
पलुवकत झाल,े डोल ुलागल,े प्रमे ेिदल ेमला 
“य ेय ेजिळी माझ्या मुला! 
माझा हृदयवसंधु हा अता 
कररतो तझु्यापढेु मी ररता 
पररसािी मज्जीिन-कथा” 
तिच ऐकुन कर जोडुन मी वस्थर झालो अंतरी 
बोल ेसमुन बानरीपरी।। 

“होतो प्रभचु्या पायांपािी सदिै मी अंबरी 
त्याची कृपा सदा मजिरी 
सूयामच्या सोनरेी करािर बसनुी एके वदनी 
आलो प्रभपुद मी सोडुनी 
पथृ्िी पाहू आह ेकिी 
ऐसा मोह धरुन मानसी 
सोडुनी आलो मी स्िावमसी 
झरझर सरसर नाचत नाचत रविवकरणांचिेरी 
उतरु लाग ेधरणीिरी।। 
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खाली खाली जो जो बाळा! यऊे लागलो 
तो तो अंध होउ लागलो 
विकास गलेा, सगंुध सरला, सुंदरता संपली 
िंपाहपिी तनु कंपली 
तारा अस्मानातनु तटु े
त्याच ेतजे उरत ेका कुठे? 
माझा धीर सकळही सटु े
दयासुंदरा िसुंधरेन ेवनजकर केल ेिरी 
झलेनु ठेिी पणाांतरी।। 
 
अंध जाहलो, बंधी पडलो, अंधार सभोिती 
न कळे काय अस ेमदगती 
हाय! हाय! मज मोह किाला वििला बोलनु अस े
रात्रवंदन मी वकवत रडतस े
बोल ेमनात तजु कुवणतरी, 
‘आता रडुन काय रे परी 
तप त ूथोर अता आचरी 
प्रभचुरणच्यतु फुला! विकसास्ति तप त ूआदरी 
त्याविण गवत ना या भूिरी’।। 
 
अश्रु पसुुन मग गंभीर असा वनश्चय केला मनी 
झालो ध्यानस्थ जसा मुनी 
वदव्य अस ेप्रभुचरण अंतरी दृवष्टपढेु आणुन 
गलेो ध्यानमग्न होउन 
सगळी बाह्य सषृ्टी विसरत 
केिळ वचंतनात रंगत 
जण ुमी प्रभवुसंधुत डंुबत 
अिा प्रकारे मुला! तपस्यासमारंभ मी करी 
करुनी रडगाण ेवनज दुरी।। 
 
कधी कधी गज वकरणी भास्कर भाजुन तो कावढत 
कवध ती थंडी गारठवित 
मारुन मारुन गाल कोिळे लाल कररत मारत 
पाउस कवध वभजिुन रडवित 
दु:ख ेहीची हासिवतल 
रविकर हचेी रंगिवतल 
िारे हचेी डोलिवतल 
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प्रभपु्रसाद ेथबथबलले ेदु:ख दु:ख त ेिरी 
धररला धीर असा अंतरी।। 
 
जिी तपस्या िाढु लागली विकासही िाढला 
तप सविकासजननी, मुला! 
मंद मधुरसा गंध मदगंी लाग ेरे यािया 
लाग ेलािण्य फुलािया 
िारे दतेी कवध बातमी 
‘सतत बसविल न असा तमी 
िळे तझुा तू मोद ेक्रमी’ 
वतकड ेमाझ ेलक्षच नव्हत,े ध्यास एक अंतरी 
होिो स्िीय तपस्या परुी।। 
वकवत वदन रात्री ऐिा नले्या ध्यानरसी रंगनु 
मजला काळाच ेभान न 
तपस्या करी, आपोआप प्रकटले विकास तो; 
फसतो जो ना विश्वासतो 
श्रद्धा अमर असािी मनी 
आिा अमर असािी मनी 
श्रद्धा जीिन- संजीिनी 
श्रद्धा, बाळा! वजिा नाचिी चमत्कारसागरी 
दईे मौवक्तक अंती करी।। 
 
घाली वप्रय भूमाय सदोवदत माझ्या िदनी रस 
मज मत्तपस्यते सौरस 
सुंदर मज वनज पणाांचा ती आश्रम द ेबांधुन 
गलेो ध्यानी मी रंगनु 
माझी तहानभूकच हरे 
माझ ेभानच मजला नरेु 
वचंतन एक मात्र त ेउरे 
सौंदयामच्या महान सागरी तन्मय झालो जणू 
माझा अहं न उरला अण।ु। 

सगंुध मग तो भरुन रावहला सा-या मज्जीिनी 
पाहे प्रकटायालागनुी 
सुंदरता रंगली अंतरी आत कळा लागती 
प्रभचुी सवृष्ट पहायाप्रवत 
तरर मी आिरीत मानसा 
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उल्ल ूहोउन जाइन कसा 
होता प्रभिुर मम भरिंसा 
अधीर होता कायम वबघडत,े अधीर होण ेअंध 
न कधी अधीर होई बघ।। 
 
अधीर होउन अंड ेफोडी विनता, मग पांगळा 
लाभ ेअरुण वतला तो लळुा 
सहस्त्र िष ेिाट बघोमी दुसरे फोडी मग 
प्रकट ेगरुत्मान् सदा बघ 
कमी रंगािे माणस े
फळ त ेवचंत ुनय ेमानस े
लाभले परी भरल ेरस े
कष्ट संकट ेसोसनु सतत सिेाकमी रमा 
यइेल चरण चरुाया रमा।। 
 
बाळ घावलतो रुजत बी, बघ ेउकरुवनया सत्िर 
यइेल कैसा िरर अंकुर? 
जरा जाहली नाही तमुची थोडी जी चळिळ 
तोची मूखम विचाररवत फळ 
घावलत जाि ेबीजा जळ 
सिेमेध्य ेन पडो खळ 
सुंदर डोलले िरी फळ 
अधीर म्हणनुी मी ना झालो फुलविल परमशे्वर 
होत ेसश्रद्ध मदतंर।। 
 
रविकर आता प्रमे ेस्नहेे मजलागी चुंवबती 
िारे प्रदवक्षणा घावलती 
अधीर जण ुमज बघाियाला झाल्या वदिा 
सरली जण ुमज्जीिन-वनिा 
तररही िांत रावहलो मनी 
अवधकवच तपस्यते रंगनुी 
बाळा! तपवच सखुाची खनी 
तरस्यतेची आनंद खरा तत्त्ि धराि ेउरी 
फळ त ेिांछु नय ेलौकरी।। 
 
एके वदििी सायंकाळी वकरण िदवत कोमळ 
‘उदवयक विकास ति होइल’ 
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ऐस ेसांगनु, मोद ेचुंबुन, गले ेवनघनुी कर 
उत्सुक पिन करी वभरवभर 
हळुहळु उषा जिळ यतेस े
माझी पाकळी ती खलुतस े
दुसरी फुलत,े वतसरी हस े
वनिा संपली, अमतृत्िाची उषा झळकली िरी 
अमतृवसंचन मजिर करी।। 
 
उषा दवेिन ेमला चुंवबल ेधरणीमांडीिरी 
भास्कर माझ ेजातक करी 
आनंदान ेकृतज्ञतने ेमुके मदीयांतर 
विश्वी दखे ेविश्वंभर 
करुणा सकळ तयाची अस े
प्रभु मदरुप ेदावि जगा वनज पवित्रता माधुरी 
माझा हक्क नस ेत्यािरी।। 
 
सगंुध माझा सुंदरता मम त्याची ही दणेगी 
म्हणुनी ठेवित उघडी जगी 
मला किाला संचय- मवत ती? माझ ेकावहच नस े
प्रभचु ेप्रभुस समपीतस े
माझ ेलटुोत सारे धन 
हचेी िांछी माझ ेमन 
त्याग ेपरमशे्वर पवूजन 
सिेा करुनी सकुुनी जाइन, जाइन प्रभचु्या पदी 
मग ती पतनभीवत ना कधी।। 
 
अिी मुला ही ऐवकलीस का माझी जीिनकथा 
रुचले तरर आदर मत्पथा 
कल्याण तझु ेहोिो बाळा! अश्रु आपलु ेपसु 
बटेा रडत असा ना बस 
करर त ूमुका पाहुन श्रम 
साहुन दु:ख ेसंकट तम 
न वििो मना वनरािा भ्रम 
परुी तपस्या होता ठेिी प्रभ ुफळ हातािरी 
न कधी अधीर हो अंतरी”।। 
 
पवित्र समुना नमना करुनी, सदगद साशू्र असा 
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होतो कापत मी िलेसा 
सतजे सुंदर गंभीर मंगल विमल भािनाबुवध 
हलेाि ेमम हृदयामधी 
‘ही मम ििेटची आसिे 
आता रमने कमामसिे 
लाग ेवििाह श्रद्धसेि े
कमम कराि ेसदा तपाि’े वनश्चय धररला उरी 
‘आहे जगदबंा मग िरी’।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, नोव्हेंबर १९३२ 
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मयसभा रावहली भरुन 
 

मम दृष्टीला भसेरु वदसत ेभिुन 

मयसभा रावहली भरुन।। 

 

ज ेवदसत ेअस ेरुप िस्तचु ेिरुन 

ज ेआत न यते ेवदसुन 

मम डोळे ह ेवनविवदन जाती फसुन 

त्यामुळे जात मी खचनु 

ज ेिाटतस ेजाउ उरािी लािू 

त ेबघ प्राण मम घऊे 

दभं हा जगाचा धमम 

उलटचे जगाच ेकमम 

मग वमळेल केिी िमम 

मन्मन होई वखन्न िमम हे बघनु 

मयसभा रावहली भरुन।। 

 

मज ओलािा िरुन मनोहर वदसला 

जाताच जीि परर फसला 

मद्दग्ध जण ुप्राण वतथे मी नले े

यईेल टिटिी गमल े

मज्जीिन ज ेम्लान फुलापरर होत े

त ेतथे ेनले ेहोत े

तो आग अवधकची उठली 

जीिाची तगमग झाली 

िंचना रक्तांची कळली 

ज ेआद्रम वदस,े टावक तचे करपिुन 

मयसभा रावहली भरुन।। 

 

कुणी मज वदसला वदव्यज्ञानांभोधी 

िाटल ेकररल वनममळ धी 
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मज मोक्षाचा दाविल िाट ेपंथ 

िाटल ेहररल हा खंत 

नि चकु्ष मला दइेल हा गरुु गमल े

जाऊन चरण मी धररल े

तो गलुामवगररगरुु ठरला 

मज अंधवच कररता झाला 

अघपथं दाविता झाला 

मम आिचे ेअंकुर गले ेजळुन 

मयसभा रावहली भरुन।। 

 

ज ेसधुारल ेऐस ेिाटत होत े

ज ेभाग्यवगररिर रमत े

ज ेवनजतजे ेवदपवित होत ेडोळे 

अवभनि निसंस्कृवतिाल े

ज ेकैिारी स्िाततं्र्याच ेवदसती 

ज ेसमत्िगीत ेगाती 

परर जिळ तयांच्या गलेो 

तो दचकुन माग ेसरलो 

िकृ व्याघ्र बरे मी िदलो 

त ेकररवत सदा समतादींचा खून 

मयसभा रावहली भरुन।। 

त ेिांतीची सूके्त गाती ओठी 

परर काळकूट त ेपोटी 

त ेएवककडे तोफा ओवतत नविन 

परर िरुन िांतीच ेगान 

त ेएवककडे दास्यी दुवनया नतेी 

स्िाततं्र्यभक्त म्हणिीती 

चराचरा वचरुन इतरगळे 

त ेस्िततं्रतचे ेपतुळे 

उभविती कस ेमज न कळे 
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हा दभं कसा प्रभिुर कररतो सहन 

मयसभा रावहली भरुन।। 

ज ेपािन, त ेजगती ठरती पवतत 

परर पवतत, पतूस ेगवणत 

यत्स्पिामन ेश्रीविि होइल पूत 

अस्पशृ्य त ेजगी ठरत 

ज ेआलस्य ेदभं ेदप ेभरल े

त ेस्पशृ्य पूज्य परर झाल े

दुवनयचेा उलटा गाडा 

ज ेसत्य म्हणवत त ेगाडा 

ज ेथोर म्हणवत त ेपाडा 

ह ेदभंाला पवूजवत धममच म्हणनु 

मयसभा रावहली भरुन।। 

 

मज दीप गमे आहे तथे ेभव्य 

दािील पथं मज वदव्य 

त्या दीपाचा पथं सरळ लकू्षन 

चाललो धीट होऊन 

मज दीप अता वदसले सुंदर छान 

पडतील पद ेना चकुुन 

परर वतथ ेभयद अंधार 

ना अंत नस ेतो पार 

ना पथं नस ेआधार 

या अंधारा भजवत दीप मानून 

मयसभा रावहली भरुन।। 

 

मदूृ िीतलस ेसुंदर वदसल ेहार 

सपम त ेप्राण घणेार 

वकवत सुंदरिी सखुसररता ती वदसत 

परर आत भोिरे भ्रमत 

ज ेअमतृ मला जीिनदायी वदसल े
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त ेगरल मवृतप्रद ठरल े

मगृजळे सकळ संसारी 

होतस ेवनरािा भारी 

ही वकमथम धडपड सारी 

त ेकांचन ना कांत वदस ेज ेिरुन 

मयसभा रावहली भरुन।। 

 

ज ेजगताला जीिन अंबुद दतेी 

त्यामाजी विजा लखलखती 

या जगवत जणू जीिनगभी मरण 

परर दइे जीिनामरण 

ज्या मखमाली त्यातच कंटक रुतती 

परी कंटक कोमल फुलती 

ह ेकस ेसकल वनिडाि े

परमहंस केिी व्हाि े

जलरवहत पय कस ेप्यािे 

ह ेकोण मला दइेल समजािून 

मयसभा रावहली भरुन।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, फेब्रिुारी १९३३ 
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खरा धमम 
 

खरा तो एकची धमम। जगाला प्रमे अपामि े

 

जगी ज ेहीन अवत पवतत 

जगी ज ेदीन पददवलत 

तया जाऊन उठिाि।े जगाला....।। 

 

जयांना कोणी ना जगती 

सदा ज ेअंतरी रडती 

तया जाऊन सखुिािे। जगाला....।। 

 

समस्ता धीर तो द्यािा 

सखुाचा िब्द बोलािा 

अनाथा साह्य त ेद्याि।े जगाला....।। 

 

सदा ज ेआतम अवत विकळ 

जयांना गांवजती सकळ 

तया जाऊन हसिाि।े जगाला....।। 

 

कुणा ना व्यथम विणिाि े

कुणा ना व्यथम वहणिाि े

समस्ता बंध ुमानाि।े जगाला....।। 

 

प्रभूची लकेरे सारी 

तयाला सिमही प्यारी 

कुणा ना तचु्छ लखेाि।े जगाला....।। 

 

वजथ ेअंधार औदास्य 

वजथ ेनरैाश्य आलस्य 

प्रकािा तथे नि न्याि।े जगाला....।। 
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अस ेज ेआपणापािी 

अस ेज ेवित्त िा विद्या 

सदा त ेदतेची जाि।े जगाला....।। 

 

भरािा मोद विश्वात 

असाि ेसौख्य जगतात 

सदा ह ेध्यये पजूाि।े जगाला....।। 

 

अस ेह ेसार धमामच े

अस ेह ेसार सत्याच े

पराथम प्राणही द्याि।े जगाला....।। 

 

जयाला धमम तो प्यारा 

जयाला दिे तो प्यारा! 

तयान ेप्रमेमय व्हाि।े जगाला....।। 

 

खरा तो एकची धमम। जगाला प्रमे अपामि।े। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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किासाठी जगाि?े 
 

अस ेका जीिनी अथम? 

अस ेरे, जो जगी वचंता 

अस,े जो आपदा व्याधी 

अस,े जो दुदमिाभूता।। 

 

अस,े जो गोरगररबांच्या 

न गले ेज्ञान झोपडीत 

अस,े जो गोरगररबांची 

मुल ेथंडीत कुडकुडत।। 

 

अस,े अज्ञान जो जगती 

अस,े जो अश्रु या जगती 

अस,े जो बंधु लाखो ह े

उपािी वनत्य रे मरती।। 

 

अस,े जो त्रास मत्तांचा 

अस,े जो राजकी जुलमु 

अस,े जो दीन दुबळयांचा 

जगी उच्छेद रे परम।। 

 

अस,े जो दु:ख या जगती 

अस,े जो वखन्नस ेिदन 

समीप प्रीवतन ेजाता 

हस ेज ेजवेि त ेसमुन।। 

 

अस,े जो जाणण्या काही 

अस,े जो कायम करण्याला 

अस,े स्िाततं्र जो जगती 

कृतीला आवण रे मवतला।। 
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अस,े जो दुष्ट त्या रुढी 

अस,े जो जाच धमामचा 

अस,े जो घाण सिमत्र 

अस,े जो सूर िोकाचा।। 

 

असा हा जीिनी अथम 

असा हा जीिनी हते ू

विपददु:खावब्ध- तरणाला 

जगाला होइ त ूसतेू।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, छात्रालय १९२७ 
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जीिनातील वदव्यता 
 

आयषु्ट्याच्या पथािर। सखुा न तोटा खरोखर 

दृष्टी असािी मात्र भली। तररच सापड ेसखुस्थली 

सुंदर दृष्टी ती ज्याला। वजकड ेवतकड ेसखु त्याला 

आिा ज्याच्या मनामध्य।े श्रद्धाही मंगल नांद े

सदिै सुंदरता त्याला। फुलचे वदसतील दृष्टीला 

 

प्रचंड िादळ उठे जरी। गगन भरे जरर मघेभरी 

तरी न आिा त्यागािी। दृष्टी िर वनज लािािी 

िारं िमवतल, घन वितळे। नभ मग डोकािले वनळे 

वनिवेिना ना यते उषा। असो भरंिसा हा खासा 

दयासागर प्रभरुाजा। सकलवह जीिांच्या काजा 

आयषु्ट्याच्या पथािरी। रत्नांची रािी पसरी 

दृष्टी असािी परर विमला। फुलचे वदसतील दृष्टीला 

 

मावणकमोती अमोवलक। होती आपण परर विमुख 

संसाराच्या पथािरी। मावणकमोती प्रभु विखरी 

मुलािररल त ेप्रमे वकती। मातचे ेत्या नस ेवमती 

मायलकेरांच ेप्रमे। बहीणभािांच ेप्रमे 

वमत्रावमत्रांच ेप्रमे। पवतपत्नीच ेत ेप्रमे े

गरुुविष्ट्यांच ेत ेप्रमे। स्िावमसिेकांच ेप्रमे 

मावणकमोती हीच खरी। डोळे उघडुन पहा तरी 

 

तषृातामस जरर वदल ेजल। िीतल पलेाभर विमल 

कु्षधातामस जरर वदला कण। हृदयी प्रमे ेविरघळून 

ज्ञान अस ेआपणाजिळ। वदल ेकुणा जरर त ेसढळ 

कृतज्ञता त्या सकळांच।े िदनी सुंदर वकवत नाच े

कृतज्ञतचे ेिच िदती। तचे खरे मावणकमोती 

 

कृतज्ञतसेम सुंदरस।े जगात दुसरे कावह नस े
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रत्न ेअवि ही अमोवलक। मागत आपण परर भीक 

आयषु्ट्याच ेहे स्थान। मावणकमोत्यांची खाण 

रत्नजवडत मुकुटाहून। वत्रभुिनसंपत्तीहून 

अवधक मोलिान हा खवजना। ररता कवधवह तो होईना 

कुणास चोराया य ेना। कुणास पळिाया य ेना 

मावणकमोती ही जमिा। जीिन सुंदर ह ेसजिा 

प्रभु- हतेसु परुिा जगती। करी करोनी िुभा कृती 

सत्य मंगला पाहून। संसार करु सखुखाण 

हृदयी ठेिु या सवुिचारी। विश्व भरु या सखुपरूी 

काट्यािरर ना दृष्टी िळो। काट ेपाहून मन न जळो 

आिा अपलुी कवध न ढळो। फुलािररच ती दृवष्ट वखळो 

सोडून हा मंगल मागम। उगीच पटेविती आग 

वचंध्या पाहुन ओरडती। आवतल रत्ना ना बघती 

उगीच रडती धडपडती। बोट ेमोवडवत कडकड ती 

राग ेखाती दात वकती। डोळे फाडुन वकवत बघती 

जीिनपट विसकटिून। सुंदर ततंू तोडून 

किास वचंध्या या म्हणती। खोटी दुवनया त ेिदती 

अस ेनस ेपरर जीिन ह।े सुखसररता मधुरा िाहे 

सखुास नाही मुवळ तोटा। संसार नस ेहा खोटा 

दृष्टी करािी वनज पतू। वनराळेच मग जग वदसत 

वदसतील मग मावणकमोती। वमळेल सकळा श्रीमंती 

ही श्रीमंती सिाांना। सदिै दतेो प्रभरुाणा 

तत्त्ि अस ेह ेमवन आणा। नांदा मोद ेना गाना।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, छात्रालय १९२८ 
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वमत्रांसाठी प्राथमना  
 
वििुद्ध मत्स्िांत सदिै राहो। विचार वचत्तांत पवित्र यिेो 
न पापसंपकम  मना असािा। न लोभलिे प्रभजुी! वदसािा।। 
 
करी सदा सत्कृवत तीच व्हािी। अिी मला उत्सकुता असािी 
नको मला मत्स्तवुतलालसा ती। घडो जनांच ेवहत वनत्य हाती’ 
अस ेप्रभो प्रावथमयल ेअनंत। विलोवकसी काय मदीय अंत 
न वचत्त होई विमल प्रिांत। अधी रम ेसतत विश्वकांत।। 
 
न ऐकिी हाक मदीय काय। दयाद्रम त ूकोमल दिेराय 
विमागमगामी मज बाळकात।े न सत्पथी आवणवि काय होत?े।। 
 
जरी अध:पात मदीय व्हािा। सदिै पकंांतच हा रुतािा 
अिी त्िवदच्छा जरर ती असले। कसा तरी बाळ िरी चढेल?।। 
 
तझु्या मतीच्या नच मी विरुद्ध। सहाियास सिम सदिै वसद्ध 
मदथम आता न कधी िदने। बुडने वकंिा प्रभजुी! तरेन।। 
 
मदुद्धतृीच ेमज नावह काही। अता न प्राथीन मदथम पाही 
परी सख ेज ेमम स्नहेपूणम। तदथम रात्रवंदन आळिीन।। 
 
जयािरी प्रमे अपार केल।े यदथम अशू्र नयनांत ठेल े
वदल ेजयात ेसगळे मदीय। अस ेसख ेज ेमम लोभनीय।। 
 
जयाविना ना मजला विसािा। मनात ज्यांच्याजप म्या करािा 
झरेु अहोरात्र यदथम जीि। जयािरी जीि जड ेमदीय 
जयाविण ेिून्य उदास िाट।े जयाविण ेमानस फार दाट े
जयांिरी जीि मदीय लोल। वहरेच माझ ेजण ुज ेअमोल।। 
 
मदीय ज ेदिे धरेिरील। मदीय पजूा मन ह ेकरील 
यदीय सौख्य मम सौख्य नांद।े यदीय दु:ख ेमम जीि फंुद।े। 
 
जयांस आनंद अपार द्यािा। विचार रात्रदंीन हा करािा 
यदथम ह ेजीिन अपमण्याला। वकतीकदा हा प्रभु वसद्ध झाला।। 
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मलाच यिेो दुखण ेतयांच।े यदथम िाट ेमज हचे साच े
मला जयांची प्रभरुाज सिेा। गम ेसधुचेा स्पहृणीय ठेिा।। 
 
प्रसन्नता यवत्प्रदिमनान।े मनास िाट ेन तिी किान े
बघून ज्या दृवष्ट मदीय तप्त। वनि ेसखुाि ेमम जीि तप्त।। 

बवहश्चर प्राण जणू मदीय। सख ेअस ेज ेमम आंतरीय 
तया तरी सत्पवथ दिे ठेिी। अधोगतीला न कधीवह नईे।। 
 
तदुन्नती सतत होत राहो। उदार तवच्चत्त पवित्र होिो 
कृताथम होिोत असोत धन्य। न कोणताही मज काम अन्य।। 
 
अनन्यभािे कररतो प्रणाम। प्रभो! करा हा मम पणूम काम 
मदीय ज ेवमत्र तयां सदिै। करा कृती मागत एकमिे।। 
 
तया दयाळा वनज दइे हाता। वनिारर आघात बनून माता 
तदीय चाररत्र्यकळी फुलू द।े तदीय कीवतम वत्रजगी भरू द।े। 
 
असोत अंतबमवह रम्यरुप। सख ेप्रभो! ठेवि सखुी अमूप 
सदा पवित्रा कृती तत्करांनी। घडो न जािोत कधीवह रानी।। 
 
त्िदीय कारुण्यिसंत- िात। सटुो सहुृज्जीिनकाननात 
फुलो डुलो, हा मम एक काम। परुा करािा, रघिुीर राम!।। 

जनात होिोत पवित्रनाम। परुा करा हा जगदीि! काम 
नस ेमला रे मम जीिनािा। तयार मी तो मम सिमनािा।। 
 
मदथम मी प्रावथमन त ेन आता। मदथम ना मी नमिीन माथा 
मदथम ना प्रावथमन मी कधीही। परी सख्यांच्यास्ति याचना ही।। 
 
प्रभो! सख ेज ेवप्रय प्रमेधाम। तदथम वचंता मज हचे काम 
सखुात ठेिी प्रभ ुत ेसदिै। पनु:पनु्हा मागत एकमिे।। 
 
मदथम नाहे रडतील डोळे। तदथम होतील सदिै ओल े
न जीिनाची मम आस मात।े सदिै जािोत सख ेसुपथं।े। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली, सप्टेंबर १९३० 
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संत 
 
भरो विश्वात आनंद। िांती नांदो चराचरी 
म्हणून जळती संत। महात्मे भास्करापरी।। 
 
असो विकास सिाांचा। हरो दनै्य सरो तम 
म्हणून जळती वनत्य। महात्म ेभास्करासम।। 
 
नस ेसौख्य विलासात। त्यात ना राम िाटत 
हराियाला जगत्ताप। तपती संत सतत।। 
 
फळे लागोत मोदाची। लोकांच्या जीिनािरी 
म्हणून जळती वनत्य। महात्म ेभास्करापरी।। 
 
सखुासीन विलासात। पाही मरण तन्मन 
मरण्यात तया मौज। जळण्यातच जीिन।। 
 
पटेलले ेहोमकंुड। संताच ेतवेि जीिन 
परवचंता सदा त्यांना। कररती प्राण अपमण।। 
 
राम ना ऐषारामी। राम ना लोळण्यामध्य े
राम तो एका गोष्टीत। पराथम जळण्यामध्य।े। 
 
पराथम जळती तारे। रविचंद्रवह तापती 
पराथम पळती िारे। नािके न विसािती।। 
 
पराथम जगती मघे। पराथम तरु वतष्ठती 
पराथम पिमत उभ।े कदा काळी न बसैती।। 
 
पराथम सररतासंघ। पराथम सुमन ेतणृ े
पराथम फळधान्यादी। पराथम भिन ेिन।े। 
 
तसचे ह ेमहा संत। पराथम जळती सदा 
तोच त्यांना सदानंद। प्रणाम ित तत्पदा।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, नोव्हेंबर १९३२ 
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मघेासारख ेजीिन 
 
काय कराि े
मी मघेासम विचराि।े। 
 
तनिुर दु:खाच ेकांबळे 
वचंता-चपला हृदयी जळे 
िांवत क्षणभर मज ना वमळे।। काय....।। 
 
कवध सवन्मत्रसंगतीमधे 
घटकाघटका रमती मुद े
कवध मी फवटगं कोठे उड।े। काय....।। 
 
कवध मी िुभ्र रुप्याच्या परी 
कवध सोनरेी िषेा करी 
परर ना ओलािा अंतरी।। काय....।। 
 
कवध मी जनमतिा-यासिे 
जाऊ दतेो मजला जि े
होतो सुज्ञ परी अनभुिे।। काय....।। 
 
कवध वकवत अधोगती पाितो 
थोराथोरांविवह झगडतो 
टपटप अशू्र मग ढावळतो।। काय....।। 
 
कवध मी िरिर वकवत जातस े
मन ह ेवचदबंरी रमतस े
इिलहेी मावलन्य न वदस।े। काय....।। 
 
कवध मी होतो मुवन जण ुमुका 
बघतो प्रसन्न प्रभचु्या मुखा 
लवुटतो अनंत आंतर सखुा।। काय....।। 
 
कवध मी जगा सपुथ दावितो 
मोठ्यामोठ्यान ेगरजतो 
हाका मारुन मी विकवितो।। काय....।। 
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यते ेकवध मन ओसंडुन 
यतेो प्रमे ेओथंबुन 
तप्ता िांतवितो िषुमन।। काय....।। 
 
कवध गगनाहुन गरुु होतस े
कवध वबंदुकल ेमी बनतस े
ब्रह्स्िरुप अनभुवितस।े। काय....।। 
 
कवध मी हासतो रडतो कधी 
कवध मी पडतो चढतो कधी 
कवध कुमती मी परर कवध सधुी।। काय....।। 
 
कवध िाक्पटू केिळ कोरडा 
कवध मी भरललेा हो घडा 
कवध जनसंगत कवध मी सडा।। काय....।। 
 
ऐिा अनंत कररतो कृवत 
अनभुवितो मी विविध वस्थवत 
अंती वमळविन परर सदगवत।। काय....।। 
 
जीिन यापरर मी नइेन 
वदन मी ऐस ेमम कंवठन 
मजला आवणक त ेमागम न।। काय....।। 
 
कवध तरर पणूमत्िा पावहन 
रसमय अंतबमवह होइन 
सिेा करुनी मग रावहन।। काय....।। 
 
गळेन विणललेी तनु यदा 
वसंधुत बुडले हा बुडबुडा 
वमळविन मंगल सवच्चत्पदा।। काय....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, छात्रालय १९२६ 
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िंदन 
 
मी िंवदतो पदरज ेविनय ेतयांची 
ज्यांची मन ेविमल सुंदर सोवनयाची 
ज ेसंकटास न वभती न जयास पाि 
आिा सदिै अमरा न कधी उदास।। 
 
काय ेकरून, िदती न कधी मुखान े
उत्साहमूवतम मवत सांद्र दयारसान े
ज ेठेविती वनजसखुािरती वनखारा 
त्या िंवदतो नरिरा विमला उदारा।। 
 
स्िाथी खरोखर वतलांजवल दउेनीया 
संतोषिीत पर कष्टवह सोसुनीया 
श्रद्धा जया अविचला रघनुाथपायी 
माझी नमून मवत जात तदीय ठायी।। 
 
ज्या मोह ना पडतस ेपदिीधनांचा 
ज्या धाक ना कवध अस ेररपचु्या बळाचा 
अन्याय ना कवध बसून विलोकतील 
त ेिंवदतो नरमणी गवुण पणु्यिील।। 
 
ना पाहतील नयवन कवध सत्यखून 
ना दीनभंजन तस ेबघती दुरुन 
जाळाियास उठती सगळा जुलूम 
ऐिा नरांस कररतो िति: प्रणाम।। 
 
त्यांच्यापरी मवत मदीय वििुद्ध राहो 
त्यांच्यापरी हृदय कष्टदिास साहो 
त्यांच्यापरी परवहतास्ति मी वझजािे 
त्यांच्यापरी जवग जगून मरुन जाि।े। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, छात्रालय १९२७ 
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मदीय त्या नमस्कृती 
 
वििुद्ध भाि अंतरी 
कृती उदार यत्करी 
सदिै जो अस ेव्रती 
मदीय त्या नमस्कृती।। 
 
न पापा यन्मना विि े
विि ेतरी झरेु वजि े
करी सदा वनजोन्नती 
मदीय त्या नमस्कृती।। 
 
परोपकार आिड े
स्ततुी जयास नािड े
सवुनममळा सदा मती 
मदीय त्या नमस्कृती।। 
 
सदिै ईश्वरस्मतृी 
स्िदिेकारणी रता 
तयास िणुम मी वकती 
सदिै त्या नमस्कृती।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, छात्रालय १९२८ 
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निीन संन्यास 
 

उत्साहवसंधु थोर। वचत्तात नाचिील 

संन्यास हा निीन। राष्ट्रास हालिील 

 

मावलन्य संहरुन। स्फूतीस पटेिील 

संन्यास हा निीन। राष्ट्रास चतेिील 

 

कमामत रंगवुनया। लोकांस रंगिील 

संन्यास हा निीन। आलस्य घालिील 

 

सिेते राबुवनया। लोकांस राबिील 

संन्यास हा निीन। राष्ट्रास िोभिील 

 

सिेते रंगवुनया। िस्त्र ेन रंगिील 

संन्यास हा निीन। राष्ट्रास जागिील 

 

दास्यास दूर करुन। चतैन्य खळेिील 

संन्यास हा निीन। मोक्षास पाििील 

 

राष्ट्रास उद्धरील। दनै्यास भंगिील 

संन्यास हा निीन। राष्ट्रास हासिील 

 

क्षण एक ना बसले। बंधूस जीििील 

संन्यास हा निीन। दिेास भूषिील 

 

बांधील कारखान।े िाळा उभारिील 

संन्यास हा निीन। राष्ट्रास िाचिील 

 

रस्त ेकरील नीट। संडास साफ करील 

संन्यास हा निीन। घाणीस संहरील 
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अस्पशृ्य बाळकांना। जाऊन तो धुिील 

संन्यास हा निीन। भदेास घालिील 

 

सिमत्र आत्मतत्त्ि। आचारर दाखिील 

संन्यास हा निीन। न िदले फक्त बोल 

 

गायींस पोषवुनया। भरपूर दूध करील 

संन्यास हा निीन। आरोग्य िाढिील 

 

ऐक्यास वनमुमवनया। सत्प्रमे दाखिील 

संन्यास हा निीन। सत्पथं विकिील 

 

राष्ट्रास भूषिील। विश्वास तोषिील 

संन्यास हा निीन। सन्मुवक्त चाखिील 

 

संन्यास हा निीन। सूत्रांस हालिील 

संन्यास हा निीन। संसार चालिील 

 

राहूवनया अ- सक्त। सिेा सदा करील 

संन्यास हा निीन। सत्पथं हा िरील 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, नोव्हेंबर १९३२ 
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विपवत्त द ेतीवह हिी विकासा 
 

करुन माता अनरुाग राग। विकासिी बाळ- मनोविभाग 

फुल ेकरु सिेुन उष्ट्णिीत। जगी अस ेहीच विकासरीत।। 

 

वपका हि ेऊन तस ेपाणी। तरीच त ेयइेल भरभरोनी 

प्रभो! न संपत्ती सदिै माग।े विपवत्तही द ेमज सानुराग।े। 

 

कवभन्न काळे घनमघे यतेी। परी जगा जीिनाधार दतेी 

विपवत्त यतेील अनके घोर। परंत ुदतेील विकास थोर।। 

 

विपवत्त ही वचत्तविकास- माता। दुजा नस ेसदगरुु बोधदाता 

विपवत्त मानीन सदा पवित्र। विपवत्त माझ ेघडिी चररत्र 

 

विपवत्त मानीन मनी अमोल। विपवत्त माझ ेबनिील िील 

विपवत्त आकार मनास दईे। विपवत्त खोट ेभ्रम दूर नईे।। 

 

विपवत्त आणील जळास डोळा। वमळेल पाणी तरर जीिनाला 

विपवत्त डोके जरर तापिील। स्िजीिना ऊबच ती वमळेल।। 

 

विपवत्त मांगल्यखनी खरीच। विपवत्तरुप ेवमळतो हरीच 

उरावि मी लाविन ती विपवत्त। कधी न जाईन जळून वचत्ती।। 

 

विपवत्तमाजीच विकासबीज। घनांतरी िास करीत िीज 

विपवत्तंतनू प्रकटले तजे। विपवत्तपकंी िुभवचत्सरोज।। 

 

कधी न लाग ेझळ ज्या नराला। न आच लाग ेकवध यन्मनाला 

तया न पणूमत्ि कधी वमळेल। गंभीर त्या जीिन ना कळेल।। 

 

विपवत्त ही जीिनिीट भाजी। विपवत्त संजीिनधार पाजी 

विपवत्त आणी रुवच जीिनाला। विपवत्त द ेस्फूवतम सदा मनाला।। 
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प्रकाि अंधार, तरीच िाढ। सदा न मारा न सदिै लाड 

विपवत्त द्या, द्या मधुन प्रकाि। प्रभो! अस ेमागतस ेपदांस।। 

 

विपवत्त द ेतीही हिी विकासा। सदिै दिेील करील नािा 

सदिै थंडी, तरर गारठेल। कळी, न ती सुंदरिी फुलले।। 

 

सदिै दु:ख ेतरर य ेवनरािा। वदस ेन मांगल्य वदस ेन आिा 

मनी विरे िषे तिीच चीड। भरे वतरस्कार मनी उदडं।। 

 

म्हणून दिेा! प्रणती पदास। विपवत्त ना संतत द ेकुणास 

करुन कारुण्य करुन कोप। विकसिी जीिन- रम्यरोप।। 

 

प्रभो! विनम्र प्रणती पदांस। विपवत्त द ेतीवह करी विकास 

परी कृपाळा! न सदिै ती द।े तरीच मांगल्य मनात नांद।े। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३४ 
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दु:ख आनंदरुप 
 

कतमव्याला कररत असता दु:ख आनंदरूप 

व्हाि ेमात,े मजवस भरु द ेअंतरंगी हुरूप 

जाि ेद:ुख ेखचनु न, िरी सिमदा म्या चढािे 

व्हाि ेक्लिे ेविचवलत न मी, धीर गंभीर व्हाि।े। 

 

दु:ख ेव्हाि ेजळुन सगळे वचत्तमावलन्य खाक 

सदभािांची िुभ झळकु द ेतथे लािण्यझाक 

दु:ख ेव्हाि ेविमलतर मन्मानसांबु प्रसन्न 

दु:ख ेव्हाि ेवस्थरमवत अवत स्िांतरंगांत धन्य।। 

 

दु:ख ेयतेा, हृदयी भरु द ेिाश्वताचा विचार 

दु:ख ेयतेा, उठुन पसु द ेदीननते्रांबुधार 

दु:ख ेयतेा सहज मम हा जीि चंडोल व्हािा 

जािा ध्यानांबरर उडुवनया वदव्य गानी रमािा।। 

 

दु:खािीण ेजगवत न अस ेजीिना पणूमता ती 

दु:ख ेहोत ेहृदय सरस, प्रावण त ेधन्य होती 

दु:ख ेउल्लू मवतस कररती खोल गंभीर धीर 

दु:ख ेदृष्टी विमल कररती नवेत्र ंआणून नीर।। 

 

आपत्तीला सतत समजा दूत हा ईश्वराचा 

व्हाि ेना हो विमुख, करण ेवनत्य सत्कार तीचा 

आिीिामद प्रभवुज वितरी दउेनी दु:ख- िषे 

सत्कारािा मुवदत हृदय्, क्लिे मानून तोष।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली फेब्रिुारी १९३१ 
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प्रमेधमम 
 

वहंदू आवणक मुसलमान त ेभांडत होत ेतदा 

राष्ट्रािरती महदापदा 

वजकडवेतकडे हाणामारी दगंधेोप ेसरुु 

माझा जीि करी हुरहुर 

परस्परांच्या खपुवित होत ेपोटामध्य ेसरेु 

ऐकुन माझ ेअंतर झरेु 

गले ेबंधुभाि विसरुन 

गले ेमाणसुकी विसरुन 

गले ेपिुच अंध होउन 

अवििकेान ेपरस्परांच ेकावपत होत ेगळे 

माझ्या डोळयांतनु जळ गळे।। 

 

वखन्न होउनी, उदास होउनी वनराि होउन मनी 

बसलो होतो मी त्या वदनी 

एकाएकी अन्यत्र मला आहे बोलािण े

नव्हत ेिक्यच त ेटाळण े

सायंकाळी गाडी होती वतवकट वतच ेकाढुन 

बसलो गाडीत मी जाउन 

नव्हत ेलक्षच कोणीकड े

यईे पनु:पनु्हा मज रड े

भारवत माझ्या का कवलवकड े

विचार नाना काहुर उडवित मानस िोके जळे 

प्रभु द ेसमुवत कधी ना कळे।। 

दिे मािळे पवश्चमभागी लाल लाल त ेवदस े

रक्तच का त ेतथे ेअस े

काय वतथहेी खून चालल?े रवि का कुवण माररला? 

कुवण तत्कंठ काय कावपला? 

भसेरु ऐसा विचार यउेन मवन गलेो दचकुन 

पाहू लाग ेटक लािुन 
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विरल ेलाल लाल त ेपरी 

तारका चमकू लागत िरी 

िांती पसरे धरणीिरी 

लाल लाल रुवधरानंतर का िांवत जगाला वमळे 

कावहच मन्मवतला ना कळे।। 

 

गाडीमध्य ेवदि ेलागल,े तारका िरर जमकल े

वतवमरी प्रकाि जगता वमळे 

भारतीय जनता हृदयांबरर प्रमेतारकातती 

केव्हा चमकु बरे लागती? 

प्रमेदीप कवध भारतीय-हृन्मंवदरर पाजळवतल? 

केव्हा िषे सकल िमवतल? 

िरती ता-यांना पाहुन 

ऐस ेविचार करर मन्मन 

मधुनी पाझरती लोचन 

वखडकीच्या बाहरेच मन्मुख ज ेअशंू्रना मळे 

डोळे प्रभचुरणी लाविल।े। 

गाडीमध्य ेनानापररच ेहोत ेतोथ ेजन 

वतकड ेनव्हत ेमाझ ेमन 

एकाएकी वखडकीतनु परर आत िळविल ेमुख 

विद्यदु्दीप कररत लखलख 

गोड गोड मी िब्द ऐवकल ेभरलले ेप्रीतीन े

गलेो मोहुन त्या िावणन े

होती एक मुसलमावनण 

होती गरीब ती मजुररण 

वदसली पोक्त मला पािन 

आिडता तत्सतु बाहरेी पनु:पनु्हा पाहत 

होती त्याला समजावित।। 

 

गरीब होती बाई म्हणनुी नव्हता बुरखा वतला 

होता व्यिहार वतचा खलुा 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e1
8

0
 

प्रभचु्या सषृ्टीमध ेउघड ती िागतस ेवनभमय 

सदय प्रभिुर ना वनदमय 

खानदावनच्या नबाबांस ती आिरण ेबंधन े

गररबा वििंक त ेवहंडण े

होती तजेस्िी ती सती 

वदसली प्रमेळ परर ती वकती 

बोल ेमधुर वनज मुलाप्रती 

मायलकेरांचा प्रमेाचा संिाद मनोहर 

त्याहुन काय जगी सुंदर?।। 

 

“नको काढु रे बाळा! डोके बाहरेी सारख”े 

बोल ेमाता ती कौतकेु 

“वकवत सागंािे फार खोडकर पनु्हा न आवणन तलुा” 

ऐस ेबोल ेप्रमे ेमुला 

“य ेमजजिळी मांडीिर या ठेिुन डोके वनज 

बटेा! नको सतािू मज 

झाली भाकर ना खाउन 

जाई आता तरर झोपनु 

डोळयांमध्य ेजाइल कण” 

अस ेबोलनु प्रमे ेघईे बाळ जिळ ओढुन 

ठेिी मांडीिर वनजिुन।। 

 

पाच सहा िरुषांचा होता अल्लड तो बालक 

माता कररत ेतत्कौतकु 

क्षणभर त्यान ेिांत ठेविल ेडोके मांडीिरी 

चळुबुळ मधुन मधुन तो करी 

पनुरवप उठला, गोड हासला, मातसेही हासिी 

जाया संमवत जण ुत्या हिी 

का रे उठवस लबाडा अता 

डोळे वमटुनी झोप ेअता 

ऐस ेअम्मा ती बोलता 

वफरुन वतच्या मांडीिरती बाळ गोड झोपला 
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त्याचा मुका वतन ेघतेला।। 

 

मुसलमान बाईिजेारी होती एक कुणवबण 

होत ेकरुण वतच ेआनन 

लहान अभमक बसली होती मांडीिर घउेन 

पाणरलले ेतल्लोचन 

एकाएकी मूल रडाया मोठ्यान ेलागल े

पाजायास वतन ेघतेल े

घाली पदर तन्मुखािरी 

लािी स्तनास तन्मुख करी 

अभमक आकं्रद ेत ेपरी 

पनु:पनु्हा ती स्तनास लािी अभमकमुख माउली 

परर त ेतोंड लाविना मुळी।। 

 

“पी रे बाळा! ही िले्हाळा! नको रडू रे असा 

रडुनी बसला बघ रे घसा 

वकवत तरर रडविल उगी उगी रे काय तलुा जाहल े

गले ेसकुुन वकती सोनलु े

उगी उगी रे पहा पहा ह ेवदि ेलागल ेिरी” 

राह ेबाळ उगा ना परी 

त्याला पायािर घालनु 

हलिी आई हलेािुन 

बघत ेअंगाई गािुन 

रड ेतयाच ेकवम न होइ परर अवधकच रडू लागला 

िाट ेमरण बरे जनवनला।। 

 चहा वचरुट वचिडा भवज यांच ेभक्त तदा कोपल े

मातिेरर गरुुगरुु लागल े

“वकवत रडविवि ग ेत्या पोराला ट्यांहा ट्यांहा करी 

होतो त्रास इथ ेवकवत तरी 

दांडक थोपट टाक वनजिुनी 

घटंाभर रडतस े
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लाजच बायांना या नस”े 

ऐकून वनदमय त ेबोलण े

बालक आपवटल ेजननीन े

बाकािरती वनषु्ठरपण े

“तवूह कारट्या आईला या आलास छळािया” 

बोल ेमाया विसरुवनया।। 

 

पनु्हा उचवलल ेवतन ेतान्हुल ेप्रमे न रागाित े

क्षणभर जण ुत ेभांबाित े

“उगी उगी रे तलुा नावह हो बाळा! मी बोलल्य े

दिैच वफरल ेरे आपलु े

पी रे राजा, पी हो थोड,े िाटले तलु बरे” 

ऐस ेबोल ेती गवहिरे 

बाळ स्तना न लािी मुख 

माता खाऊ पाहे विख 

करुनी पायांचा पालख 

बसली हलवित वफरुनी त्याला अगवतक भरल्या मन े

िदि ेकावह न वतज िावणन।े। 

 

केविलिाणी हताि होउवन बसली ती माउली 

रडत ेबाळक माडंीिरी 

मनात म्हटल ेमी दिेाला ‘बाळ करी रे उगी’ 

परर मिाणी ती िाउगी 

प्रमे ेहृदयी िोसंडोनी स्िपर सकल विसरुनी 

हाती बालक त ेघउेनी 

असत ेजरर मी समजाविल े

असत ेवकवत सुंदर जाहल े

नव्हत ेभाग्य परी तउेल े

मदहंकारे दूर राहुनी आळविला मी प्रभु 

दभंवच परर तो जाण ेविभ।ु। 

 

मुसलमान बाईच ेत्या अस ेहृदय खरे आइच े
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गले ेकळिळुनी मन वतच े

पतु्रप्रमेाचा वतज होता पािन तो अनभुि 

समुधुर मंगल सुंदर विि 

मांडीिरती डोके ठेिुन बाळ वतचा झोपला 

होता हळुच वतन ेउचवलला 

तथे ेवचरगटु मग पसरुन 

त्यािर वनज बाळक वनजिुन  

उठली बाई मुसलमावनण 

वहंदू बाइच्या जिळी गलेी बोल ेमधुर स्िरे 

कुणवबण फारच त ेगवहिरे।। 

 

“द्या मजजिळी, द्याच जरासा, घते ेत्याला जरा” 

ऐस ेबोलनु पसरी करा 

“फारच आहे रडत सारखा दृष्ट काय लागली 

घामाघूम तनू जाहली 

रडुनी रडुनी दमला तररही रडण ेना थांबिी 

दूधही अंगािर ना वपई 

द्या मजजिळ जरा लकेरा 

संकोच न तो इिला करा 

घउेन बघत ेमी त्या जरा” 

प्रमेाच ेअनकंपचे ेत ेगोड िब्द बोलनु 

घईे बाळक ती ओढून।। 

गोड बोलत ेमुलाजिळ ती “रडू नको रे असा 

रडुनी रडविवस आइस कसा” 

वटचक्या िाजवि, वदि ेदाखिी, हातांनी नाचिी 

त्याच ेहातपाय खाजिी 

कानी त्याच्या कुरम  कररतस ेभांड ेती िाजिी 

अम्मा अभमक त ेखळेिी 

तवे्हा चांद उगिला नभी 

फुलिी बालकिदनच्छवब 

“रो मत उवग हां बटेा अबी” 
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प्रमे ेबोलनु, बाळ डोलिी िात्सल्य ेखळेिी 

त्याच ेरडण ेती थांबिी।। 

 

चमत्कार जाहला खरोखर बाळ-रड ेथांबल े

हासू खळूे त ेलागल े

अम्मा त्याला िरती उडिी घइे करी झलेनु 

बाळक हसत ेत ेखळुेन 

गोड गोड त ेहास्य तयाच ेडब्यात पसरत अस े

इतरांनाही सखुिीतस े

यतेी चंद्रवकरण गावडत 

अभमक गोड तस ेहासत 

माझ ेमानस मोहाित 

कृतकृत्य तया अम्मलेागी मनात जण ुिाटल े

अवमत प्रमे मनी दाटल।े। 

 

“उगा रावहला, खळुे लागला, पाजा त्याला अता 

झोपल ेक्षण न लागता” 

अस ेबोलनुी अम्मा दईे अभमक जननीकरी 

घईे माता मांडीिरी 

पाजायाला मूल घतेल ेस्तनास लािी मुख 

बाळ प्रािी होई सखु 

भरल ेमातचे ेलोचन 

भरल ेमातचे ेत ेस्तन 

भरल ेगवहिरुन तन्मन 

बाळराज तो राजस होता पीत पोटभर पय 

झाल ेमातहृृदय सखुमय।। 

 

पनु:पनु्हा ती त्या बाळाला घट्ट आिळुन धरी 

माता सखुािली अंतरी 

बाळान ेह ेररत ेकराि ेभरलले ेस्िस्तन 

ऐस ेिांछी वकवत तन्मन 

पोटभरी तो प्याला धाला पदर दूर साररत 
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बालक वनजमुख-िवि दावित 

हसण ेमधुर वकवत मनोहर 

काळेभोर नयन सुंदर 

मुख मोहाच ेमाहरेघर 

अवमत सखुाच ेभरल ेआल ेघइे मुके वकवततरी 

माता, तपृ्त न परर अंतरी।। 

 

“काय लबाडा! झाल ेहोत,े रडाियाला मघा 

आता गलुाम हसतो बघा 

मघा कोणत ेआल ेहोत ेभूत गलुामा तलुा 

चािट कुठला िडेा खळुा 

पहा पहा हो वकवत तरी हसतो, तवुम्ह याला हसविल े

अमतृ त्याच्यािर विंपल े

ओळख पिूमजवन्मची जण ु

संिय मज न िाटतो अणु” 

ऐस ेबोलनु हलिुन हनु 

मुका तयाचा घइे आई बाळक त ेहासल े

पोटी प्रमेान ेघतेल।े। 

कृतज्ञतने ेकुणवबण वकवत ती हृदया भरली अस े

गवहिर पोटी माित नस े

हासत खळेत बाळक वनजला क्षणात मांडीिर 

आइस आिरे न गवहिर 

अम्मचे ेमुख कृतज्ञतने ेभरल्या नते्री बघ े

िब्द न बाहरेी परर वनघ े

“तमु्ही हासविला मद्बाळक...” 

परर वतज िदिनेा आवणक 

पाहे भरल्या नते्री मुख 

अम्मचेा ती हात आपलु्या हाती प्रमे ेधरी 

त्यािरर गळती अश्रचु्या सरी।। 

 

भरलले्या अंतरातून त्या िच बाहरे न फुट े
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नयनी प्रमेझरा परर सटु े

हृदयामधला भाि सकल तो विमलाशू्र दाविती 

तथे ेिब्द सकळ खुंटती 

मुकेपणा तो बलेनु दािी अनंत हृदयातल े

अन्योन्यासवच सगळे कळे 

थोडी ओसरली भािना 

झाला अिसर संभाषणां 

पवुिती पदरान ेलोचना 

दोन अिा त्या माता वदसल्या गंगायमुनांपरी 

नवत मी केली दुरुनी करी।। 

 

कुणवबण मग ती हळुच सोवडत ेपदराच्या गावठस 

काढी त्यातून सपुाररस 

अम्मलेा द्याियास जिळी दुसरे कावहच नस े

कुणवबण दीन दररद्री अस े

कृतज्ञतलेा प्रकट कराया उत्सकुता मानिा 

त्याविण समाधान ना वजिा 

करण्या कृतज्ञता प्रकट ती 

परुत ेपोद्यांची मूठ ती 

असु द ेिस्त ुकिी िा वकती 

कृतज्ञतचेा वसंधु माितो बाह्य-वचन्ह-वबंदुतं 

जसैा विश्वंभर मूवतमत।। 

 

सपुाररच ेत ेखांड कावढल ेअम्मलेा त ेवदल े

भरल ेकृतज्ञतने ेभल े

साधे नव्हत ेखांड, अमोवलक मंतरलले ेअस े

वजविचा भाि त्यात तो िस े

मावणकमोत्यांच्या रािीहुन वत्रभिुनलक्ष्मीहुन 

अवधकवच कृतज्ञतचेी खणु 

होती कवठण सुपारी जरी 

प्रमे ेवभजललेी ती परी 

अम्मचे्या ती दईे करी 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e1
8

7
 

दउेन पाही पनु्हा तन्मुखा भरलले्या लोचनी 

अम्मा विरघळली ती मनी।। 

 

होत ेमांडीिरती वनजल ेमूल गोड गोवजरे 

सावजरे दमल ेरडुनी खरे 

रडाियाच ेकस ेथांबल?े काय जादु जाहली 

माझी िवृत्तच ती गुंगली 

क्षणात पडला प्रकाि माझ्या हृदयी सुंदर परी 

कळली गोष्ट मला अंतरी 

निवपवढचा तो बालारुण 

होता कररत अवमत रोदन 

होता भकुा, न परर घ ेस्तन 

भदेातीत प्रमे वपउन तो बालप्रभु तोषला 

खलुला फुलला मग हासला।। 

मुसलमान मी, मी वहंदू, ह ेमाता त्या विसरल्या 

प्रमेसमुद्री त्या डंुबल्या 

माता तथेुन एकच, त्यांचा धमम एकची अस े

एकच ित्सलता ती अस े

हास्य, अश्रु त ेएकच असती सगळयांना समजती 

हृदय ेहृदयाला जोवडती 

एक प्रमेधमम तो खरा 

कळतो सकळांच्या अंतरा 

परर ना रुचतो अजुनी नरा 

हृदयांतील या सद्धमामला दडपनु पायातळी 

जवग या माजविती ह ेकली।। 

परस्परांची िरेै विसरा विरोध त ेमालिा 

प्रमे ेजीिन वनज रंगिा 

परस्परांची उणी न काढा परगणुगौरि करा 

कर धारुनी सहकायाम करा 

परस्परांच्या संस्कृवतमधल ेवहतकर मंगल बघा 

बघ ुद ेदृवष्ट सुंदर िुभा 
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होऊ प्रभुच ेयात्रकेरु 

सगळे सपुथं आपण धरु 

जग ह ेआनंदान ेभरु 

कधी परी हे होइल? कवध का होइना मी तरी 

पवूजन प्रमेधमम अंतरी।। 

 

मोठे मोठे आग लािण ेहाच धमम मावनती 

प्रते ेउकरुन ती कावढती 

इवतहासावतल जनांपढेु हे भतुािवळच मांवडती 

मंगल विि ना त ेदाविती 

विझितील ना िणि ेकोणी तलेच त ेओवतती 

साथमक ह्यांतच त ेमावनती 

खोट्या स्िावभमान-कल्पना 

खोट्या धमामच्या कल्पना 

कररती स्मिान नंदनिना 

न अहंतचे ेमहंत व्हाि ेधमम अहंता नस े

धमम प्रमेी नांदत अस।े। 

 

धमामच ेसत्प्रमे हवेच हो सुंदर वसंहासन 

वदसती धमम वतथे िोभनु 

िषेमत्सरांच ेत ेआहे धमामला िािड े

धमाम प्रमे एक आिड े

प्रमेरुप तो परमशे्वरही प्रमे ेत्याला पहा 

पजूा प्रमेाची त्या िहा 

सकळही दिेाची लकेरे 

कोठे भदे तरी तो उरे 

झाल ेपाप अता त ेपरेु 

जीिनपथंा उजळो आता प्रमेदीप िाश्वत 

पािू मंगल मग वनवश्चत।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, नोव्हेंबर १९३३ 
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परी बाळाला सकळ ती समान 
 

तीन िषाांचा बाळ गोड आला। नस ेसीमा जणु त्यावचया सखुाला 

हास्य त्याच्या मुवख गोड वकवत साज।े मूवतम गोंडस ती गोवजरी 

विराज।े। 

 

अधर मधुर तस ेगोड गाल डोळे। सखुानंदान ेभरुन जणू गले े

काय झाल ेसखु एिढे अपिूम। तया बाळा, ज्यापढेु तचु्छ सिम।। 

 

“काय सापडल?े हससी का असा रे। लबाडा सांग सांग सारे” 

प्रश्न ऐकुन लागला हसायाला। अवधक वनज मोदा दाखविता 

झाला।। 

 

वखिामाजी तो बाळ बघू लाग।े “काय आहे रे त्यात मला सांग”े 

वफरुन हसला मत्प्रश्न ऐकुनी तो। कौतकुान ेपरर पनु्हा तो 

पहातो।। 

 

हास्य ओठांतनु दाबल्या वनघाल।े बाळकान ेमग फूल कावढयले े

वखिातनूी त ेगोड गलुाबाच।े वदव्य सुंदर सदधाम सगंुधाच।े। 

 

कावढ बाळक त ेप्रथम फूल एक। दुज ेकाढी मग त्याहुनी सरेुख 

आवण वतसरे त ेकण्हरेरच ेलाल। सकल संपवत्त प्रकट करी बाळ।। 

 

परी राह ेसमु अजुन एक आत। वखिामावज पनु्हा घावल बाळ हात 

फूल चौथ ेबाहरे कावढयल।े सिम सकुलले ेिाळुन ज ेगले।े। 

 

चार पषु्ट्प ेमज दाखिून हास।े चार पषु्ट्प ेमज दाखिून नाच े

पनु्हा चारीही ठेवि ती वखिात। हसनु बाळक तो दूर वनघुन जात।। 

 

तीन पषु्ट्प ेरमणीय गोड छान। परी चिथ ेत ेगवलत िुष्ट्क दीन 

तमु्ही म्हटल ेअसतचे तया घाण। परी बाळाला सकळ ती समान।। 
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◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, छात्रालय १९२९ 

गं्रथमवहमा 
 
दु:खाला ज ेविसरिवनया वदव्य आनंद दतेी 
एकांती ज ेपरम वनकट स्नवेह सप्रमे होती 
वचत्ती ज्यांच्या मुवळ न विितो भदे हा साि चोर 
सिाांनाही सखुवित सदा ग्रंथ ह ेसंत थोर।। 
 
कोणी यिेो परुुष िवनता बावलका बाल िदृ्ध 
सिाम दतेी सरुस, कररती बुवद्धत ेज ेसमदृ्ध 
गांभीयामत ेवकवत तरर पहा जीिनी आवणतात 
आपन्मग्ना हत-जन-मना ग्रंथ ह ेतातमात।। 
 
तमु्हां द्याया सतत असती गं्रथराज ेतयार 
पावित्र्याची परम विमला ज्ञानपीयूष-धार 
जी संसारी तवृषत हृदय ेग्रंथ ह ेज्ञानवसंधु 
त्यांना होती मधुर, वनिती सवेिता एक वबंदु।। 
 
झाल ेगले ेवकवतक परर त ेग्रंथ आहते वनत्य 
आनंदाला वितरुन जगा दाविताती सुपथं 
सिेा धामी विवपवन कररता ग्रंथ तिैीच कारी 
नाही सा-या भिुवन असल ेवमत्र वनत्योपकारी।। 
 
रात्री प्रात:समवय उघडा ग्रंथ केव्हावह िाचा 
यषु्ट्मत्सिेा विपलु करण ेहाच आनंद त्यांचा 
वहंडायाची अविचलमन ेकाळवसंधूिरून 
ज्याला इच्छा, वफरविवत तया ग्रंथ हातात धरून।। 
 
नानालाप ेरमविवत मना ग्रंथ ही गोड िणूे 
ज ेज ेिांछी मन वितररती ग्रंथ ही कामधनूे 
मातीलाही कनक कररती लाजिीती परीस 
नाही मोठा वहतकर सखा अन्य गं्रथापरीस।। 
 
आयषु्ट्याची वहतकर वदिा ग्रंथ ह ेदाखिीती 
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जीवित्िाची विकविवत कला नूतना दृवष्ट दतेी 
उन्मत्तांना नमविवत विपदग्रस्त त्या हासिीती 
प्रज्ञािंत वस्थर करुवनया मूखम त्या लाजिीती।। 
संबोधूनी कररवत जगदुत्कषम हे ग्रंथ साध े
गं्रथलोके मनजुमवतला कायमकौिल्य लाध े
वन:स्िाथी ह ेअवखल-भिुनाचायम सदग्रंथ वदव्य 
मानव्याला उचवलवत िरी पंथ दािीत भव्य।। 
 
माता भ्राता वप्रयसख गरुु तात िा रम्य कांता 
नानारुप ेरमविवत पहा ग्रंथ ह ेमानिाता 
ज ेना कोणाप्रवतवह कवथल ेगं्रथकारे विचार 
त ेया ग्रंथी प्रकट, उघड ेअंतरातील सार।। 
 
सांग ेना जी वप्रयतमजनापाविही ग्रंथकार 
ओती ती हो खळबळ इथ,े विितृ स्िांतदर 
पापदु्र ेत ेसकळ वदसती वचत्तकंदािरील 
यईे सारे हृदय कळुनी गूढ गंभीर खोल।। 

गं्रथाकारे विमल अमरा वदव्यरंगा समाधी 
लािण्याची परम मधुरा लखेक स्िीय बांधी 
कैस ेतथे ेझळकवत वह-यांसारख ेसविचार 
जसै ेनानाविध मवण तस ेभािनांच ेप्रकार।। 
 
ग्रंथामाजी अमर असती वदव्य चतैन्यरुप 
कत,े विश्वा सखुविवत सदा मोद दतेी अमूप 
केव्हाही ना मवृत विितस ेथोर सदग्रंथकारा 
लोकोद्धारा वनविदीन उभा द्यािया ज्ञानधारा।। 
 
त्रलैके्यी या वफरविवत तमु्हां ग्रंथ दऊेन पखं 
तत्त्िज्ञानी कवि मुवन तस ेभटेती राि रंक 
अंतयाममी उसळविवत त ेगोड आनंदपरू 
केव्हा केव्हा रडविवत वकती गाउनी दु:खसूर।। 

संसाराच ेवत्रविध मनजुा दाविती ग्रंथरुप 
नाना रुप ेमनजुहृदया ज्ञान दतेी अमूप 
छेडोनीया तरल हृदयी सूक्ष्म तारा अनंत 
जीिात्म्याला पररसविवत त ेवदव्य संगीत ग्रंथ।। 
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ज ेज ेकाही घडत असत ेमानिी जीिनात 
अंतबामह्य प्रकट कररती ग्रंथ सामथ्यमिंत 
अंत:सषृ्टी गरुु वकती तरी बाह्यसषृ्टीपरीस 
त ेसदग्रंथांिरुन कळत ेहोइ अंतविमकास।। 
 
केव्हाही दुमुमख न वदसती ग्रंथ वनत्य प्रसन्न 
ना कोणाला कवथवतल कधी गोष्टी त्या वभन्न वभन्न 
गं्रथांऐस ेपरमसखु ना दवेखल ेया जगात 
ग्रंथी होता वनरत मज तो होउ द ेमतृ्य ुप्राप्त।। 
 
आदिामला, िुभ अिुभ िा स्िीय रुपा बघाया 
दतेी ग्रंथ स्िकरर मनजुा, या वमष ेउद्धाराया 
‘सत्याचा तो विजय ठरला, सत्य पजूा सदिै’ 
सदग्रंथी ह ेसतत असत ेसूत्र हो एकमिे।। 
 
मात ेना त ेविभि रुचत ेराजिाड ेनको त े
नात ेगोत ेमजवस नलग ेनाम मोठे नको त े
िस्त्रांची ती तलम न रुची ना अलंकार काम 
व्हाि ेमाझ्या वनकट परर ह ेग्रंथ कैिल्यधाम।। 
 
रात्री माझ्या वनकट असु द ेतलैसंपूणम दीप 
इच्छा नाही इतर असु द ेगं्रथराज ेसमीप 
कोठे रानी मग सदवन िा अन्य दिेी तरंुुगी 
आनंदान ेपररहररन मी काळ सदग्रंथ-संगी।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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गढुीपाडिा 
 
नूतन संित्सर आला। मोद मनाला बहु झाला 
घालनु सुंदर सडे पथी। िोभा कररती लोक वकती 
उंच गढुी ही उभारली। चमके तजे ेनभ:स्थळी 
सुंदर पट सुंदर माळा। गढुी सजिली समंुगला 
मंद िायनु ेकिी डुल।े जनमवतकवलका मुद ेखलु े
विसरा मावगल िुभािुभ। नूतन करण ेआरंभ 
विसरा मावगल कलहाना। विसरा मावगल अपमाना 
विसरा दुष्ट्कृवत मागील। टाका पढुती पाऊल 
मावगल मंगल घऊेन। पढेुच जाऊ चालून 
वनमाम उज्ज्िल आकांक्षा। वनमाम हृदयी िुभ िांछा 
नूतन जीिन सजिाि।े आिने ेपढुती जाि े
दु:ख दनै्य नरैाश्य कथा। हरु संहरु जगदव्यथा 
आनंदरसा वनमूम या। विपलु समस्ता दऊे या 
आनंदाच ेसाम्राज्य। स्िाततं्र्याच ेसाम्राज्य 
मांगल्याच ेसाम्राज्य। भूिर वनमूम या आज 
चला सकल सिंगडे तमु्ही। आपणास ना कावह कमी 
स्िगम धररत्रीिर आणू। पथृ्िी मोदान ेन्हाणू 
विजयध्िज उभिू वदव्य। स्िाततं्र्याच ेत ेभव्य 
चला उभारा गढुी उंच। कुणी न राहो जवग नीच 
करु िर अपलु्या या माना। घऊे सन्मानस्थाना 
गढुी नाचत ेगगनात। श्रद्धा नाच ेहृदयात 
सदिै आिा बाळगनु। सदिै विजयी होऊन 
गढुीपाडिा िुभंकर। करु साजरा खरोखर।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९९९ 
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नागपंचमी 
 

अवज नागपंचमीचा। आला पवित्र िार 

वनज अंतरंगी आज। राखा मुळी न िरै 

हृदयात प्रमेपरू। भरपरू आज िाहो 

आनंद सिम जीिा। जगतात आज राहो 

हा नागपंचमीचा। वदन थोर थोर साचा 

जो सपम मूतम मतृ्य।ु त्यालावह पजूण्याचा 

मतृ्यवुहही गोड माना। सपामवह पजू्य माना 

जो दुष्ट घइे चािा। त्यालावह दिे माना 

सिाांतरी सदिं। सिामत सवच्चदिं 

आह ेविकाियाच।े ह ेनागपंचमीस 

प्रमेा सदिै दऊे। अिर्घया चराचरास 

आह ेविकाियाच।े ह ेनागपंचमीस 

नागावह पजू्य मानू। त्या प्रमे गोड दऊे 

मग बंधुबंध ुआम्ही। वकवत गोड रीवत राहू 

हा थोर थोर वदिस। वदधला तमु्हां आम्हांस 

घालून पिूमजांनी। प्रमेा विकाियास 

िषामत एक वदिस। ना सषु्ट दुष्ट पाहू 

वदनी ह्या तरी वनदान। सिाांस प्रमे दऊे 

अितै तत्त्ि थोर। कमामत आणण्यास 

आह ेविकाियाच।े ह ेनागपंचमीस 

ती संस्कृती उदात्त। अपलुी िुभा अनंत 

जण ुसाठिीत एका। ऋवष नागपंचमीत 

त्या थोर पिूमजांची। पाहून थोर दृष्टी 

मज यतेस ेभरुन। ही होइ अश्रिुवृष्ट 

डोळयांमधून आज। िाहोत प्रमेगंगा 

सौख्यांबुधीत सारे। या रे वििंक डंुबा 

िाणीमधून आज। माधुयम त ेस्त्रिू द े

करणीमधून सिम। स्नहेामतृा झरू द े
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िलेीिरील फूल। तहेी न आज तोडा 

वहरव्या तणांकुराला। त्याही न आज तोडा 

काडी न आज मोडा। लािा कुणा ढका न 

प्रमेात आज राहो। सषृ्टी उभी बुडून 

र्घया फािडे न कुदळ। असतील जीिजंत ू

दुखिा न त्यांस आज। आणा न त्यांस अंत 

भूमाय ही क्षमचेी। मूती वतला न दुखिा 

न खणा मुळीच आज। गाऊन गीत सखुिा  

जगतात आज कोणा। भयभीवत ती नसू द े

आजी परस्परांत। विश्वास तो िसू द े

लघ ुजीि कीड मुंगी। तणृपणम मतृ्कणाही 

दुखिी न आज बंधो। सिमत्र दिे पावह जीि 

सिमत्र आत्मतत्त्ि। समदृवष्ट थोर ठेि 

सकलांवह त्या सणांत। ह्या नागपंचमीस 

आह ेमहत्त्ि फार। िाट ेमदतंरास 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२८ 
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दसरा 
 

आला दसरा, रमणीय सखुाचा हसरा।। आला....।। 

 

माझ ेमम ही सीमा लंघा 

िमिा अंत:कवलचा दगंा 

परोपकारामाजी रंगा 

दु:खा विसरा।। रमणीय....।। 

 

अज्ञानाची संपो रात्री 

लािा ज्ञानाच्या त्या ज्योती 

भू-मातचेी मंगल वकती 

भिुनी पसरा।। रमणीय....।। 

 

सदगुण-सोन ेआज लटूु या 

दुगुमण सारे दुरी घालिु या 

वनज-वचत्तािर वमळिू विजया 

ह ेना विसरा।। रमणीय....।। 

 

मनािर जरी विजय वमळेल 

स्िाततं्र्यावदक सहज यवेतल 

भाग्यश्री ती धाित यइेल 

िंका न धरा।। रमणीय....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२७ 
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संक्रांत 
 

मकर-संक्रांत 

सखुाच्या सकुाळा 

चला हलिा करु 

या रे सारी जण े

कलह-मत्सर 

िगेडी पटेिा 

कळकळ तळमळ 

िगेडीच्यािर 

स्नहेाच ेर्घया वतळ 

भक्तीच्या िकम रे 

औत्सकु्याच्या हात े

सुंदर हलिा 

प्रमेाच ेरोमांच 

वपतळी ती फुल े

दयचेा श्रद्धचेा 

रंग केिराचा 

वदव्य हा हलिा 

मन ेजोडणारा 

चला एकमकेां  

गोडीन ेया राहू 

आली िुभ िळेा 

चला करु 

मोढ्या आनंदान े

श्रमािया 

कोळस ेजमिा 

हृदयाची 

वपतळी सुंदर 

द्या ठेिून 

वनममळ सावजरे 
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पाक करा 

हळूच हलिा 

होऊ लाग े

काटा हाच खलु े

हलव्यान े

सहानभूुतीचा 

हाच िोभ े

मन ेमोहणारा 

अवभनि 

दऊे घऊे खाऊ 

संसारात 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२७ 
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लहान वमत्राबद्दल! 
 

अस ेमाझा वमत्र हो लहान। तदगणुांच ेपरर सकल कररवत गान 

ऐकुनीया वकवत सौख्य होइ मात।े अस ेठाि त ेफक्त मन्मनात।े। 

 

दृष्टी वनममळ मुखमंडल प्रसन्न। वदस ेन कधी तो कुणालावह वखन्न 

दु:ख वनज लपिी, अन्य दु:ख जाई। हरायात ेतो सदोदीत पाही।। 

 

िीवणमाजी िाहत ेप्रमेगंगा। करर न कोणाच्या कधी मनोभंगा 

हृदय हाळु त्यांच ेफुलापरी रम्य। कायमिवक्त परी तदीया अदम्य।। 

 

िील त्याच ेसिाांवि वनष्ट्कलंक। करी जिळ सदा गोरगररबरंक 

गिम वचत्ताला नसचे तो ठािा। जगवन्मत्र जणू कुणािी न दािा।। 

 

अंतरंगी खळेिी सविचार। घड ेहातनु सिमदा सदाचार 

जरी घडली हातून अल्प चूक। अश्रु आवणल लोचनी कररल िोक।। 

 

वनज स्िल्पवह अपराध घोर मनी। परी दुस-याचा वचवत्त कधी नाणी 

जरी दुस-याचा अल्प गणु वदसले। स्तिन त्याच ेकरुवनया मवन 

सखुले।। 

 

दिेभक्तीचा तदतंरी परू। दिेसिेचेा हृदवय उठे सूर 

िस्त ुपरदिेी सदा ठेवि दूर। तया स्िाततं्र्याचीच हूरहूर।। 

 

स्िता िापरुनी िुद्ध सावध खादी। िळवि परमनही गोड िचें बोधी 

कायम करुनी जो ना कधी िदले। वनज स्तवुत ऐकुन लाजुन जाईल।। 

 

कायम दुस-याच ेसतत य ेकराया। स्ियंसिेक तो स्रिदा सहाया 

असा नाही पावहला यिुा अन्य। बघवुन त्याला िाटत ेधन्य धन्य।। 

 

मुखी त्याच्या त ेहास्य सदा गोड। िब्द अमतृासम नावह तया जोड 
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प्रमेपणूम वकती सरळ मधुर डोळे। वदव्य सुंदर त ेतजे भावळ खळेे।। 

दतं वनममळ त ेजणू मोवतयांच।े अधर पातळ जणू िले पोिळयांच े

नाक सरळ परी जरा बाकदार। वदस ेमुद्रा वदलदार ती उदार।। 

 

सदा गाठाया ध्यये उच्च पाही। सदा वदनवदन जो िरवत िरवत जाई 

थोर त्याच ेत ेजीिन मज िाट।े तया पाहुन गवहिरे हृदय दाट।े। 

 

अस ेत्याला िुभ नाम नामदिेष करो नामासम ितमना सदिै 

नाम अन्िथमक दिेराय होिो। तझुी त्याच्यािर सिमदा दया हो।। 

 

प्रभो! तमुच्या मी लागतस ेपाया।  तयािर ठेिा सदा दया-छाया 

मनोरथ त्याच ेपणूम करा दिेा। तवच्छरािरती िरदहस्त ठेिा।। 

 

मदायषु्ट्यवह ह ेतयालावग द्याि।े अस ेज ेज ेमत्सत् तयास द्याि े

प्रभो! सांभाळी त्यास त ूकृपने।े सकल संकट मोहावद लयात ेन।े। 

 

दयावसंधो ह ेदीनबंधु दिेा। अस ेमाझी प्राथमना एकमिेा 

वमत्र माझा मत्प्राण जणू अन्य। कृताथम करा तज्जीिनास धन्य।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२७ 
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लहानपणची आठिण 
 
होतो मी लहान 
आनंदान ेमनी 
नाचता नाचता 
क्रीडा-रसपान 
टपकन आिाज 
जीि माझा भ्याला 
भानािरी आलो 
अंगणी वहंडलो 
दवेखल ेमी दृश्य 
माझ ेतो लोचन 
झाडािरुवनया 
पडलसे ेसाच े
लोळा गोळा त्याच े
मन्मना गवहिर 
आसन्नमरण 
घरात घिेोनी 
मऊ कापसाची 
झारी आणीयलेी 
वचमुकली चोच 
घातल,े हृवत्संधु 
मधून त ेपाहे 
हृदय कोिळे 
बारीक धान्याच े
चोचीत घातल े
मज त्या िळेेला 
खळे तो रुचनेा 
वपलाच्या समीप 
कोठेही न गलेो 
वफरिीत डोळे 
जीि हुरहुरु 
हात लािताच 
खळेत अंगणी 
नाचतयस े
हरपल ेभान 
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करीतय े
अंगणात झाला 
एकाएकी 
पाहू मी लागलो 
चहूकड े
अत्यंत करुण 
ओलािल े
वपलू पाखराच े
विव्हळत 
पखं ना खंबीर 
आिरेना 
वपला उचलोनी 
िीघ्र आलो 
गादी छान केली 
पावणयाची 
उघडून वबंदु 
हलेाित 
उघडोनी डोळे 
माझ ेभरे 
कण मी आवणल े
हळूहळू 
काहीही सचुनेा 
खाणवेपण े
बसून रावहलो 
सोडूवनया 
दुबमळ पाखरु 
करी माझा  
चीं चीं चीं चीं करी 
हृदय विदारी 
त्याच्या मऊ अंगा 
कापूसही टुप े
होत ेहबकल े
िदेना अपार 
‘कैस ेयाच ेदु:ख 
काय मी रे करू 
दिेा आळविल े
दयचे्या माहरेा 
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पाखराजिळ 
त्याला समजावित 
‘खाई दाणापाणी 
काय तजु माझा 
नको रागिू हो  
िाचिाया प्राण 
होई बरा नीट 
मग जा त ूथटे 
आठिण तजु 
कुिीच्या उबचेी 
यईेल स्मतृी ह े
जरा होई पाहे 
यथे ेउण ेतजु 
करांत घईेन 
गादी मऊमऊ 
त्यािर वनजिीन 
माझ ेन ऐकिी 
तोंड ह ेमलूल 
आई, बघ कैस े
कैस ेकाय करू 
आई बघ याला 
काही तरी करी 
उपाय थकल े
वमटीत तो डोळा 
त्याचा िब्द 
हात माझा खपु े
जणू िाट े
उंचािरुन फार 
होती त्यास 
अजाण मी हरू 
दिेराया’ 
‘िाचि पाखरा 
विश्वंभरा’ 
होतो मी बोलत  
गोड िब्दी 
पी रे माझ्या राजा 
राग यतेो 
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मीही रे लहान 
झट ेतझु े
होई जरा धीट 
आईकड े
यते ेका आईची 
गोड गोड 
खरे जरी आहे 
चांगला तू 
पडू ना दईेन 
कुरिाळोनी 
तलुा मी घालीन 
थोपटून 
का रे गोड बोल 
का रे केल े
करीत पाखरु 
सांग मज 
होत ेकाय तरी 
उपाय त’ू 
झाला लोळा गोळा 
क्षणामाजी 
मदृुल ती मान 
हृदयरडल े
पाखरा राजसा 
मजसी तोडून 
मी ना कोणी तझुा 
आई आह ेपरी 
धाय मोकलील 
प्राण ती सोडील 
चोचीमध्य ेदाणा 
तलुा न बघून 
रडले ती िोके 
वघरट्या घालील 
तझु्या आईसाठी 
नको ताटातटुी 
मऊ मऊ तलुा 
टाकून त ूप्राणा 
संबोवधल ेऐस े
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पािल ेत ेमतृी 
मी माझ्या लहान 
“मूठमाती यास 
आईजिळून 
घतेल ेपवित्र 
सोिळयाची होती 
फाडून घतेली 
रेिमाच्या िस्त्री 
गुंडाळून, गहे 
बागमेध्य ेगलेो 
जथे ेत्या फुलती 
मोग-याजिळ 
रडत खणली 
आसिांच्या जळे 
पवित्र ती केली 
दगडधोंड्यास 
टाकून पडल े
माझ ेवकती 
गलेास सोडून 
क्षणामध्य े
िाट ेतलुा जरी 
घरी तझुी 
टाहो रे फोडील 
तझु्यासाठी 
यईेल घऊेन 
रडले ती 
िडेी ती होईल 
वभरीवभरी 
वतच्या प्रमेासाठी 
करु राजा 
घातला वबछाना 
जािी परी 
पाखरास वकती 
हाय गले े
बोललो भािास 
चल दऊे” 
रेिमाच ेिस्त्र 
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गुंडाळाया 
जुनी एक चोळी 
धांदोटी मी 
वपलाचा त्या दहे 
सोवडयले े
मोगरे ििंेती 
तथे ेगलेो 
जागा नीट केली 
खळगी एक 
भूमी ती विंवपली 
जणू आम्ही 
बाजूस करोनी 
दहे उचलोनी 
फुल ेठेिीयलेी 
अशू्र त ेनते्रीच े
ििेटल ेस्नान 
वपलाला प्रमेाच े
डोळयांतील धारा 
लोवटली ती माती 
मऊ मणेाहून 
त्यािर लोटून 
डोक्यािर तवे्हा 
िोकान ेभरललेा 
वपलाची ती आई 
िर वघरट्या घाली 
“तझु ेबाळ गले े
नको ओरडोनी 
त्याला नाही काही 
मातपृ्रमेाविण े
वदल ेत्याला पाणी 
वदल ेवबछान्यास 
नको ग ओरडू 
माझी कासावििी 
बसैली पवक्षणी 
करी आतमस्िर 
उरललेी माती 
माता ती पहात े
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कठोर िाटल े
डोळयांतनू लोट े
माती लोटुवनया 
माता यईे तीर 
हंुगीतस ेमाती 
डोळयांतनू पाणी 
प्रदवक्षणा घाली 
मातीत खपुसूनी 
ठेवियलेा 
िजेारी तयाच े
थांबती ना 
घातल ेअशंू्रच े
दु:खाच ेत े
स्नान त्या घावलती 
मोठ्या कष्ट े
मऊ लोण्याहून 
वदली माती 
पक्षी ओरडला 
त्याचा िब्द 
पहािया आली 
केविलिाणी 
गले ेहो पवक्षणी 
फोडी टाहो 
पडू वदल ेउण े
सारे वदल े
वदल ेत्याला घास 
मऊ मऊ 
माऊली त ूअिी 
होई फार” 
िरी डहाळीिर 
आरडून 
लोवटली मी हात े
भरल्या नते्री 
कतमव्य त ेमोठे 
अश्रुपरू 
झालो आम्ही दूर 
तिैी खाली 
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प्रमेळ पवक्षणी 
माझ्या आल े
वपलास पवक्षणी 
चोच राही 
ििेटला घास 
ििेटल्या बोला 
गलेी ती माउली 
माझा िोके ऊर 
गलेी ती पक्षीण 
कररत आतमस्िर 
बळे िोकपरू 
आलो हो वनघून 
आईस म्हणालो 
माझ ेगले ेआज 
दहा वदन त्याच े
आसिी वभजिीन 
मोग-याजिळ 
तथे ेमी रडने 
आई म्हण,े “िड्ेया, 
कतमव्य त ूकेल े
पाखराला रोग 
सतुक किाला 
मोग-याला तझु्या 
त्यात त ेबसले 
तमु्हांला बघले 
सगंुध अपील 
जा य ेहातपाय 
नको करु कष्ट 
जिेायच ेझाल े
श्रमलासी फार 
आईच ेबोलण े
माझी मी धुतल े
हातपाय माझ े
जिेाया बसैलो 
पोटामध्य ेएक 
भरोनीया यईे 
घास नतेा िर 
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वपला जणू वदला 
बोल ेजणू 
पनु्हा डहाळीिर 
फुटू पाह े
उडूवनया दूर 
गलेी गलेी 
आम्ही आिरुन 
घराप्रती 
“वििू नको मज 
पाखरु त े
सतुक धरीन 
जागा त्याची 
रोज मी जाईन 
दोन्ही िळेा” 
सतुक कसल े 
य ेघरात 
नव्हता कसला झाला 
तरी त्याच े
फुल ेजी यतेील 
यऊेवनया 
प्रमेाला दईेल 
गोड गोड 
धुिून त ेनीट 
आता मनी 
घईे घास चार 
पढंरी त”ू 
त ेतदा ऐवकल े
हातपाय 
धुिुन मी आलो 
वखन्न मनी 
घासही न जाई 
अंतरंग 
तोंडाच्या जिळ 
िरुन त ेजळ 
खाऊन बळेच 
सदगदीत झालो 
काही वदन चनै 
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पढेुपढेु त्रास  
िोकापरू गलेा 
खळेात बुडाली  
संसारसागरी 
करी चमत्कृती 
आज तो प्रसंग 
वलहून काढला 
लहानपणीच े
आह ेका अजून 
का झाल ेपाषाण 
जगी िािरुन 
सोवनयाचा घडा 
ठेिािा भरुन 
सत्स्मतृींची सधुा 
प्रािािी पाजािी 
गोड आठिणी! 
आज नाही साचा 
करी माझ ेमन 
प्रमेान ेभरलले े
जीिनात माझ्या 
आणािी वनममळा, 
प्रमे मानिांना 
प्रमे सिम प्राण्यां 
प्रमे दऊे द ेग े
पाषाण मतृ्कणां 
सिमत्र पाहू द े
िषुम द ेसत्प्रमेा 
घळघळे 
थोडसे ेमी गलेो 
पनु:पनु्हा 
पडनेा जीिास 
ओसरला 
आठिण गलेी 
ितृ्ती पनु्हा  
संस्मतृी विस्मतृी 
अवभनि  
पनु्हा आठिला 
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भरल्या मन े
प्रमेळ मन्मन 
जसै ेतसै?े 
भािनाविहीन 
इतकुी िष?े 
मानिी जीिन 
सतस्मतृींनी 
भरुन ठेिािी 
स्नहे्यांसख्यां 
लहानपणीचा 
रावहलो मी 
पनु्हा आज ओल े
करी पनु्हा 
पनु्हा प्रमेकळा 
आठिणी! 
प्रमे पाखरांना 
दऊे द ेग े
झाडा माडा तणृा 
दऊे द ेग े
मला माझा आत्मा  
वनरंतर 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२६ 
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मतृ्यवुमत्र 
 

( कोलरेरज किीन ेएका अभमकाच्या मतृ्यपु्रसंगी चारच ओळींचा 

श्लोक वलवहला, त्याचा अनुिाद.) 

 

अद्याप पातकान।े नाहीच स्पविमललेी 

अद्याप दु:खदनै्य।े नाहीच भावजललेी 

तो यइे मतृ्यवुमत्र। कवळ गोड ही खडुीत 

फुलली न पणूम तोची। दिेासमीप नते 

‘दिेासमीप आता। कवलके फुल ेसखुान े

यथे ेवकडी न खाती’। मतृ्यू िद ेमुखान े

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे १९२८ 
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िांवत कोण आणत?े 

(जगात मोठमोठ्या लढाया होताता. ििेटी तह होतात. िांती यते.े 

परंत ुह ेतह, ही िांवत कोण घडिून आणत?े सतीच ेअशू्र ि संतांची 

प्राथमना. एका इंग्रची कवितचे्या आधारे.) 

िस्त्रास्त्रांनी सटुती न कधी प्रश्न त ेजीिनाच े

ना केव्हाही वमटवतल लढे संगरान ेरणाच े

िांती यते ेभिुवन न कधी बााँबतोफावदकांनी 

अकी वनमी अमतृरस ह ेऐवकल ेकाय कोणी?।। 

 

यदु्धी जाई पवत मरुवनया होइ पत्नी अनाथा 

बाळा घईे जिवळ रडत ेफोडूनी स्िीय माथा 

िोकािगे ेअगवतक अिी सोवडत ेअश्रधुार 

त्या अशंू्रनी सकल जगती िांवतचा यइे परू।। 

 

“यिेो दिेा! सकल भिुनी प्रमे, दािी सपुथं 

मिधंना, सतत चकुती, तू क्षमा मूवतममंत” 

ऐिी अंत:करवण करर जी प्राथमना वनत्य संत 

आणी तीच प्रिमुवन रण ेिांततचेा िसंत।। 

 

ज ेकारुण्य ेकढत कढत श्वास तो संत सोडी 

त्यांच्यामध्य ेअवभनि अस ेतचे त्याला न जोडी; 

धममगं्रथांमवधल सगळे सार त ेमूवतममंत 

सत्यशू्र तो उभय वमळुनी होतस ेआपदतं।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, फेब्रिुारी १९३१ 
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गायीची करुण कहाणी 
 

रवि मािळला, वनिा पातली, िांत वदस ेह ेजग 

संपनु कामाची भगभग 

तम ेहळुहळु पहा पसररल ेपट काळेसािळे 

त्यात वत्रभिुन गरुफटविल े 

गगनी लकुलकुती तारका 

अिलोकनास सखुकारका 

न परी अंधकार-हाररका 

चांदोबा बालकानंदकर आज वदसनेा िरी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

 

“वियले आजी गाय आपलुी, बाबा! सोडू नका 

कोणी लाविल वतजला ढका 

भरलले ेगोवजच ेवदिस वतज पाडस होइल नि े

आम्ही खळूे मग त्यासिे 

गोजी दूध बहुत दइेल 

खिमस, आई! तू कररविल 

आम्हां नाही ना म्हणविल 

गंमत होइिल मोठीच करु मजा अता लौकरी” 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

 

बाप म्हण ेवनज मुलांस “मजला विचार करण ेपड े

गोवजस उपिास घरी घड े

दोन चार वदन जावतल अजुनी वचंता कावह न करा 

दिेा हृदयामाजी स्मरा 

जाइल जर गाय वफरािया 

तणृ वतज वमळेल त ेखािया 

काडी एक न घरर द्यािया” 

ऐस ेबोलनु विचारपिूमक दाि ेकरर तो दुरी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 
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मंद मंद पाउल ेटावकत ेधने ुसखुान ेचरे 

पोटी गभम िाटल ेवफरे 

प्रसिसमय य ेजिळ वतचा मग तणृ खाण ेसंपल े

पोटी कळा, अंग तापल े

पढुती तदगवत ती खुंटली 

तथे ेगररब गाय थबकली 

पथ गावडया अस ेपदतळी 

विचार तो न, प्रसििदेना वतजला कष्ट करी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

 

दहा िाजुनी गले ेहोत ेरात्रीचा समय तो 

अवधकवच अंधकार दाटतो 

त्या मागामन ेगाडी जाई िळे वतची ती अस े

परर त ेधनेमुानसी नस े

पढुच ेकोणाला कळतस े

मी मी म्हणणारा चकुतस े

ही तर गाय वबचारी अस े

या मागामन ेजाइल गाडी विचार न तदतंरी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

रागान ेफणफण ेभगभग ेगाडी यईे जि े

यणे ेजावहर करर वनजरिे 

उिीर झाला जण ुजायाला बफेामपणा वदस े

स्िरैरवण धािपळ करीतस े

‘मागामतून दूर हो सरा 

जरर पररसाल न होइल चरुा 

जाि ेलाग ेमग यमपरुा’ 

प्रचंड ऐसा घोष कररत य,े घसा न बसतो परी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

 हाकेिरती गाडी आली िब्द वतचा ऐकला 

धनेसु टाकि ेन पाउला 

सिम गभम बाहरे न आला प्रसिसमयिदेना 
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होत्या होत वतला दारुणा 

जो जो वनकट गावड यतेस े

तो तो वचत्त वतच ेउलतस े

बळ हलण्यास जागच ेनस े

मरणाचा अवत दु:खद आला विचार धने्िंतरी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

मतृ्यभुयान ेधनेा दचकली, खचली, थरके मन 

मानस मदृुल वनघ ेपोळून 

बहुतके वतचा गभम यते चो बाहरेी वभवतन े

तो वतज गावठलचे गावडन े

विलंब पळभर तथे ेनस े

करुणा दया न काही िस े

झरझर गाडी ती जातस े

जसा विजयेा लोळ कोसळे गदारोळ ती करी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

 

दीन गावयन ेमरणकाळचा हंबरडा फोवडला 

गगनी विलयाला पािला 

जिळ न कोणी करुणासागर म्हणती परमशे्वर 

परर त ेकवठण तदीयांतर 

अंग वच्छन्नवभन्न जाहल े

चेंदुन जाइ ित्स कोिळे 

तथे ेरक्त-तळे तुबंल े

कू्रर गावडन ेबळी घतेला घइे अस ेवकवततरी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

 

िज्रालाही पत्थरासही पाझर फुटत ेतदा 

पाहुन धनूेची आपदा 

प्रात:काळी करुण दृश्य त ेपाहुन पलुवकत जन 

भरती पाण्यान ेलोचन 

हळहळताती नारीनर 
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कररती गमन मग घरोघर 

िदती वकती एक परस्पर 

सखुदु:खाच्या ििंामधुनी सटुली ही लौकरी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

 

केविलिाणी करुण कहाणी धन्यास जवे्हा कळे 

मानस त्याच ेिोके जळे 

म्हण ेमनी “वनज बाळाच ेनच वहतिच मी ऐवकल े

कटु ह ेफळ मज दिे ेवदल”े 

यतेी अशू्र डोळयांतनु 

स्फंुदस्फंुदत बाळकगण 

घरात रडती नारीजन 

अस ेकोण ताररता, मारण ेत्याच्या वचत्ती जरी 

प्रभु ति कठोर करणी खरी।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे,१९२८ 
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जीिनवमत्रास! 
 

(मरण ज्याच्या जिळ आल ेआहे, परंत ुजो जगू इवच्छत आह,े असा 

एक तरुण आपल्या जीिनास उद्दिूेन म्हणतो. इंग्रजीत अिी एक 

लहान कविता मी िाचली होती. ती कल्पना मनात यउेन ही मी 

मराठीत वलवहली आहे.) 

 

“वचरवमत्र सखा सहोदर 

मम तू वमत्र उदार सुंदर 

सहसा वनघतोस सोडुनी 

मम माया सगळीच तोडुनी।। 

 

िदु काय कस ेकळेच ना 

िच कंठातनु त ेवनघचे ना 

सगळे स्िचररत्र आठि े

हृदयी िोक अपार साठिे।। 

 

सदया सखया! मनोहरा! 

िद केिी उघडू मदतंरा 

मज सोडुन ना गड्या वनघ े

मम आिा मम हतेा त ूबघ।े। 

 

वकवत यतेा विचार मोहना! 

वप्रय वमत्रा मम गोड जीिना 

सखया! मज एक ठाउक 

घडली भटे तझुी, न आवणक।। 

 

जमली ति वनत्य संगती 

परर केव्हा कवध िा वकमथम ती 

न कळे न िळे मला लि 

सगळे त्या प्रभचुचे लाघि।। 
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धररली ति फार आिडी 

वकवत माझी जमली तझुी गडी 

वदनरात्र सदिै सवन्नधी 

तझुी माझी नव्हती तटुी कधी।। 

हसलो रडलो वकतीकदा 

परर दिेी मज धीर त ूसदा 

सखुदु:खरसी सखा खरा 

मज दिेी न कधीवह अंतरा।। 

 

रडिीत अनंत आपदा 

परर त ूमवन्नकटी उभा सदा 

पवुििी स्िकरे मदश्रतु े

वप्रयबंधो वकवत केवि िणम त।े। 

 

सखया! सकला मदतंर 

वस्थवत तू जावणवि जवेि ईश्वर 

सदसत ्मम ज ेतजुप्रती 

कळलले ेतजु सांगु मी वकती।। 

 

विहरून अवभन्न आपण 

भिुनी जो वमळाला कधी कण 

कटु गोड तसाच चावखला 

न दुजा भाि मनात रावखला।। 

 

बघता तरर त ूअमूतमसा 

हृदयी राहुन वनवममिी रसा 

ति रूप न दवेखल ेजरी ी़ 

ति तो िास सदा मदतंरी।। 

 

नयन ेनयनांत पाहण े

तजु बाहरे तस ेविलोकण े
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िररिी मवि एकरूपता 

असिी व्यापनु पणूम हृतवस्थता।। 

कवध िुभ्र सरेुख चांगल े

कवध काळे तजु रंग मी वदल े

सजिीत तलुा जस ेसचु े

नटिी तहूी तसा, तलुा रुच।े। 

 

न कधी तजु रुष्ट दवेखल े

वकवत त ूप्रमे मला सदा वदल े

चढिी पडिी बरोबर  

बसिी िा पळिी भराभर।। 

 

प्रगती अथिा अधोगती 

त्यवजली त ून मदीय संगती 

गगनी चढिूवनया िरी 

तजु मी दाखविली पनु्हा दरी।। 

 

कवध िभैिता तलुा वदली 

कवध कष्टवस्थवत तीवह दाविली 

तजु ना कुरकूर मावहती 

ति वनष्ठा तरर िणुम मी वकती।। 

 

कवध रम्य विलास मांवडल े

झवण सारे परर त ेझगुाररल े

िदिी परर एक िब्द ना 

करु वमत्रा ति केवि िणमना।। 

 

मम बाल्य तसचे यौिन 

बघनुी जाविल काय सोडुन 

न मदीय विकास जोिरी 

सखया त ून वियोग आदरी।। 
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मज सोडुन घोर या तमी 

नच जाई, िरती चढेन मी 

तजुला नटिीन मी बघ 

पसरीन वत्रजगात सौरभ।। 

 

घसरेन न मी अत:पर 

मम कतृमत्ि वदसले सुंदर 

धिलोज्िल कांवत दइेन 

तजुला जाउ नकोच सोडुन।। 

 

परुिीन गड्या तझु ेलळे 

वपकिीतो बघ मुवक्तच ेमळे 

बघ ह ेवदसती मुके कळे 

न फुलाि ेिद का? तलुा कळे।। 

कसनुी खपनुी वकती बरे 

बघ केली मदृु िुद्ध भूवम रे 

झवण यइेल खास पाउस 

सखया जाइ न तू, न रे रुस।। 

जरर मी वफरलो इतस्तता 

क्षण मी ना दिडीन रे अता 

घडली जरर हातनुी अघ े

मज कंटाळुन जाइ ना, बघ।े। 

 

कररतो अध- माजमनाप्रती 

सखया! वनत्य करीन सत्कृती 

अवजपासनु नूतना वदिा 

मज लाग,े मग सोवडिी कसा?।। 

 

अपलु ेरमणीय गोड त े

स्मरणीय स्मर तू प्रसंगी त े

भरसागरर त ून सोवडल े
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वदसत ेतीर न सो, ना भल।े। 

 

वकवत रे अनरुक्त आपण 

कवध झालो न वियुक्त रे क्षण 

अिनी ियनी वजथ ेवतथे 

अविभक्त, स्मर, अंतरंवग त।े। 

 

जरर िृंत गळून जातस े

जगती या जगण ेफुल ेकस?े 

जरर नीर समग्र आटल े

तरर त ेनीरज केवि रे फुल?े।। 

रुसनुी जरर जाइ अंबर 

च्यतु नक्षत्रतीवह सुंदर 

तरुला जरु मळ ना धरी 

तरर कैस ेफळफूल त ेिरी?।। 

 

खवुडता स्पहृणीय अंकुरा 

वमळत ेत ेन कणीस ना तरुा 

जरर वनझमर बंद होइल 

तरर िापी सकुुनीच जाईल।। 

 

कररता दुरर जीिनाश्रया 

मग पाि ेझवण िस्त ुती लया 

न तझु्यािर का विसंबून? 

करर, वमत्रा! न कठोर रे मन।। 

 

तजु वनषु्ठरता न िोभत े

तिठायी मम दृवष्ट लोभत े

तजुिीण जगी न मी उरे 

मज आधार तझुाच एक रे।। 
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जगी होइन नीट चांगला 

मग सारे म्हणतील हा भला 

जगतास सखुास दइेन 

न जगाला मुवळ भार होइन।। 

 

मम गोड फुलले जीिन 

मग तदगंध सटुले पािन 

जगता वितरीन मी रस 

जगता या नटिीन नीरस।। 

 

फुलिी समुनांस भास्कर 

नटिी जीिवि सवृष्ट सुंदर 

फुलिीन तिी जनांतरे 

मवन माझ्या वकवत य ेअस ेबरे।। 

 

वकवत खळेवितो मनी अिा 

मध ुआिा, परर माररिी किा? 

मम हते ुअपणूम राहती 

वकवत िाट ेमवन खदे ना वमवत।। 

 

न तलुा वदसली सरस्िती 

मम संग,े न तिी रमा सती 

वदसली न उमावह वचन्मया 

म्हणुनी काय अधीर जािया?।। 

 

मजला जवग वमत्र ना कुणी 

मज गले ेसगळेच सोडुनी 

मजला ति आस होवत रे 

परर तवूह त्यवजिी कसा बरे?।। 

गळल ेसगळे मनोरथ 

मम आिा सगळया पदच्युत 
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परुिी न जगात एकही 

मम सद्धते ुकठोर दिेवह।। 

 

सगळा मम धीर मािळे 

वकवत नते्रांतनु नीर ह ेगळे 

वदधल ेमम सिम मी तलुा 

परर जािी अवज सोडुनी मला।। 

 

जवग जन्म मदीय जाहला 

ति मी स्नहे तदिै जोडला 

तजु मी वदनरात्र पवूजल े

परर मात ेअवज तचू टावकल।े। 

 

रडण्यास्ति मात्र जन्मलो 

जगता केिळ भार जाहलो 

मज सोडुन जावि, जीिना! 

वकवत जाळी, बघ, िोक मन्मना।। 

 

मज सोडु नयचे ती, अस े

जरर िाट ेबहु, त ेघड ेकस?े 

मजपासुन जावि ज ैदुरी 

पहुडोन वक्षवतला हतापरी।। 

जगतास समीप ओढल े

परर मात ेजगतचे सोवडल े

अपिाद तझुा तरी कसा? 

नविबाता मम खळे हा असा।। 

 

करु मी तरर काय हाय रे! 

मम उदध्िस्त समस्त हाय रे 

परुला मम हते ुएक ना 

मज जािी रडिून, जीिना!।। 
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वकवत रे हुरहूर मानसी 

हृदयी कं्रदन धीर ना मिी 

मम स्िप्न समस्त संपल े

जण ुिंपाहत वचत्त कंपल”े।। 

 

विनिून सदुीन जाहलो 

सखयाच्या वकवत कंवठ झोंबलो 

करुणा नपुज ेमनामधी 

मम हलेािुन य ेहृदबंुधी।। 

 

वफरुनी िदलो सगदगद 

“मम वमत्रा! धररतो तझु ेपद” 

परु तो न बघवेह वनषु्ठर 

अवत झाला गमनाथम आतरू।। 

 

िच ऐक सख्या मदवंतम 

परम प्रमे तझु्यािरी मम 

न मज, त्यज मत्सिे रहा 

बघिी मन्मुखही न रे अहा।। 

 

सकल वप्रयबंध लोपल े

ति माझ्यािर नते्र कोपल े

तटुत ेअवज भािबंधन 

गळत ेमदहृदयािलंबन।। 

 

सखया! जरर जावि जा परी 

िदतो एकच, ठेि अंतरी 

तजुला पकडीन मी पनु्हा 

करुनी जावि मदीय तू गनु्हा।। 

 

वकवत दखे अनंत काळ हा 

तजुला ओवढन मी पहा पहा 
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जगता वितरीन मी सखु 

मग आझ ेकररिील कौतकु।। 

करुनी जगदापदा दुरी 

भरु सारी धरणी सखुस्िरी 

वितरुन मुदा िुभा जनी 

कलहिषे समूळ मारुनी।। 

जगतात समस्त बंधुस े

बघ, नांदू अम्ही सिम सौरस े

सकळा समता स्िततं्रता 

करु भूमीिर स्िगम नांदता।। 

 

करुनी वनज-कायमपूणमता 

तजुलाही वितरीन धन्यता 

तरर जाइ, विलंब ना करी 

वस्थर मी िांत विकंप अंतरी।। 

 

मज सोवडवि त,ू न मी तलुा 

जननी सोडुन जातस ेमुला 

न वफकीर, पनु:पनु्हा परी 

तजु भटेने रिींदु जो िरी।। 

 

ितिारवह जन्म घइेन 

मम हतेपू्रवत पणूम पावहन 

तजु खवेचन मी पनु:पनु्हा  

दमिी कोण बघूच य ेकुणा।। 

तरर य,े मम रामराम घ े

हृदयी स्नहे धरून तू वनघ े

परतून तलुो विलोवकन 

अविलंब,े हृदयावस लाविन।। 

 

जरर जावि वििंक जा परी 
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वितरी हा मज आवि अंतरी 

तजु ििेटचचे मागण े

करर त ेपणूम गड्या न ना म्हण।े। 

 

‘घवृतचा न झरा सकुो, झरो; 

मरताही तम ना मवन विरो’ 

मज द ेसखया असा िर 

मग जाई तजु जायच ेजर।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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कस ेतरी मग जग वदसत?े 
 

नसती जगी या जरी मुल े

नसती जगी या जरी फुल े

नसत ेअंबरर िरर तारे 

नसत ेगाणारे िारे 

कस ेतरी मग जग वदसत।े 

ह ेमन्मवतला ना कळत।े। 

 

जरी जगती या जल नसत े

रविच ेतजे जरी नसत े

नसत ेजरर त ेतरुिले 

नतस ेवदनरजनी- खळे 

कस ेतरी मग जग वदसत।े 

ह ेमन्मवतला ना कळत।े। 

 

नसती जरर ही िसुंधरा 

धनधान्यिती मनोहरा 

विहंगम जरी हो नसत े

गाय बलै हे जरर नसत े

कस ेतरी मग जग वदसत।े 

ह ेमन्मवतला ना कळत।े। 

 

नसत्या प्रमेळ जरी माता 

प्रमेसधुचे्या त्या सररता 

परोपकारी जन नसत े

परदु:ख ेयन्मन जळत े

कस ेतरी मग जग वदसत।े 

ह ेमन्मवतला ना कळत।े। 

 

कृतज्ञता जरर ती नसती 
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प्रमेबंधुता जरर नसती 

अश्रु जगी या जरर नसत े

हास्य जगी या जरर नसत े

कस ेतरी मग जग वदसत।े 

ह ेमन्मवतला ना कळत।े। 

 

सुंदर सकळवह या िस्त ु

मधुर मनोहर या िस्त ु

जगण ेम्हणनुी धरेिर 

सह्य होतस ेखरोखर 

ह ेिभैि ह ेसखु नसत।े  

कस ेतरी मग जग वदसत।े। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२७ 
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प्रमेाच ेगाण े
 

(भूतकाळ भविष्ट्यकाळाला उद्दिूेन गाण ेम्हणतो) 

 

बा नीज, सख्या! नीज गड्या लवडिाळा! 

राजसा परम िले्हाळा।। 

 

या सकळ जगी उठल ेविषमय िारे 

िषेाच ेउडत फिारे 

ही अवखल मही सूडबुवद्धन ेभरली 

हृदयचे जण ुकुणा नरुली 

जवग झाला रे सळुसळुाट कामाचा 

क्रोधाचा मात्सयामचा 

परर वभऊ नको तू, बाळ! 

धरर प्रमेिवृत्त तू अढळ 

प्रमे हचे ति वदव्य बळ 

या प्रमेाच्या सामथ्य ेजगताला 

दिेील िळण नि, बाळा।। बा नीज....।। 

 

सत्प्रमेाची आहे अदभतु िक्ती 

प्रमे हीच खरर वचच्छक्ती 

या प्रमेाच ेिणमन कोण करील 

तोकड ेिब्द पडतील 

त ूप्रमेाचा सागर हृदयी जमिी 

सकुलले ेजग ह ेफुलिी 

िमिाया विश्विषे 

य ेघउेन त ूप्रमेास 

भरपरू िावट जगतास 

त ूदिेील प्रमे जरी जगताला 

बदलविल आजच्या काळा।। बा नीज....।। 
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ना जगवत कधी प्रमे वदल्यान ेसरत े

ह ेप्रमे कधी ना मरत े

त ेवदधल्यान ेिाढतस,े जागवित े

परहृदवय सुप्त ज ेअसत े

परहृदयाचा विकास कररत ेप्रमे 

प्रमे एक जगदवभराम 

बाळ त ूनजोनी आज 

प्रमेान ेहृदयी साज 

हो सज्ज पढेु वकवत काज 

त ूनीज अता यइेल ति कृवतिलेा 

करर तवे्हा प्रमे-सकुाळा।। बा नीज....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, वडसेंबर १९३० 
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आत्मा ओत रे ओत 
 
आत्मा ओत रे ओत 
वनमामिा वदव्य तजेाचा झोत।। आत्मा....।। 
 
फुलिी रे फुलिी 
सकुला फुलिी 
हलिी रे हसिी 
विद्या हसिी 
राष्ट्रात पटेि वनममळ ज्योत।। आत्मा....।। 
 
होऊ द ेहोऊ हो 
राष्ट्रविकास 
होऊ द ेहोऊ हो 
िास्त्रविकास 
िाहु द ेितमुख संस्कृवतस्त्रोत।। आत्मा....।। 
 
प्रकट करी रे 
अंतररचा दिे 
प्रकट करी रे 
अंतररचा भाि 
असिी त ूवदव्य रे ितनाचा खोत।। आत्मा....।। 
 
परमात्म्याचा  
पतु्र त ूअवभनि 
बळिंताचा 
पतु्र त ूअवभनि 
वनभमय असिी तू केसररपोत।। आत्मा....।। 
 
स्िाततं्र्याच े 
मंवदर सुंदर 
िास्त्रकलांच े
कळस मनोहर 
ददैीप्यमान त्याला झळकोत।। आत्मा....।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, फेब्रिुारी  
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वनरोप 
 

(घरी फार वबकट पररवस्थती असलले्या उत्तम पाटील या वमत्रास 

धाडललेा हा वनरोप.) 

 

वनरोप धाडू काय तलुा मी बांधो गणुसुंदरा 

त्िवत्स्थती रडिी मम अंतरा 

असहाय तझुी दिा बघोनी मन्मन ह ेगवहिरे 

सटुती नयनांतनु ित झरे 

बघतो सत्त्ि तधुे ईश्वर 

त्याचा असिी त ूवप्रयकर 

म्हणुनी यईे आपदभर 

कृपा प्रभचुी होइ जयािर जवग सखु ना त्या नरा 

घण हाणुन तो बघती वहरा 

 

जस ेजस ेह ेदूर कररतस ेवधक्कारुनी जग कुणा 

घवड घवड करुवन मानखंडना 

जस ेजस ेजगदाघात विरी बसती वनविवदन मुला 

भावजवत अंगार जस ेफुला 

होउवन वनरहंकृवत तसातसा 

बनतो वनममळ जण ुआरसा 

पावहल तो प्रभपुद- सारसा 

भाग्य वमळे त्या भटेायाच ेजगदीिा सुंदरा 

होइल मुक्त वनरंजन खरा 

 

नको घाबरु नको बािरु अभंग धीरा धरी 

करुणा वितररल तो श्रीहरी 

जगात त्याच्याविण कोणाचा खरा आसरा नस े

बाकी फोल सोलपट जस े

द ेत ूसकुािणु त्याच्या करी 

तोची विपत्समुद्री तरी 
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नइेल सांभाळून बंदरी 

सूत्र प्रभकुरर दइेल धरुनी श्रद्धा अचलाऽमरा 

नाही नाि कधी त्या नरा।। 

 

श्रद्धा वजंकी श्रद्धा विकळवि संकटमय पिमता 

श्रद्धा अमतृधारा मतृा 

विपवत्तवमर संहरी चंद्रमा श्रद्धचेा सोज्िळ 

श्रद्धा दुबमल जीिा बळ 

श्रद्धा असले यन्मानसी 

तो जवग होइल ना अपयिी 

संजीिनीच श्रद्धा जिी 

श्रद्धा धरुनी गडबडलले्या मवतला करर तू वस्थर 

होइल विपद्दिचेा चूर।। 

 

कतमव्याचा पथं वबकट हा उत्साहा िाढिो 

वनश्चय वतळभर ना हालिो 

जिी संकट ेयतेील तिी त्िदीय चमको प्रभा 

यइेल मंगल िळेा िुभा 

तजु मी सहाय्य करु काय रे 

पामर वनधमन मी दीन रे 

झरती माझ ेलोचनझरे 

त्िदथम वनविवदन आळिीन परर सखया जगदीश्वरा 

जो जोवडतस ेउभयांतरा।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, म े१९३३ 
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दिेभक्तीपर कविता 
भारतमाता 
 
ह ेभारतमात ेमधुरे! 
गाइन सतत ति गान।। 
 
त्याग, तपस्या, यज्ञ, भूवम ति वजकड ेवतकडे जाण 
कममनीर वकवत धममिीर वकवत झाल ेतदगणगा न।। गाइन....।। 
 
वदव्य अस ेति मात ेकररता इवतहासामतृपान 
तन्मय होतो मी गवहिरतो हरपनू जात ेभान।। गाइन....।। 
 
दउेन दउेन दीन जाहवलस तररही दिेी दान 
परजीिन सांभावळवि संतत अपुमन अपलुी मान।। गाइन....।। 
 
सत्त्िाचा सत्याचा जगती तवूच रावखिी मान 
तझु्या कथा ऐकाया उत्सकु भगिंताच ेकान।। गाइन....।। 
 
एकमुखान ेवकवत िणुम मी आई ति मवहमान  
थकल ेिषेवह, थकल ेईिवह, अतलु तलुा तलुना न।। गाइन....।। 
 
धूळीकण, फळ, फूल, खडा िा असो तरुच ेपान 
तझुचे अनुपम दाखविती मज पवित्र त ेलािण्य।। गाइन....।। 
 
मांगल्याची माधुयामची पावित्र्याची खाण 
परमिेाच्या कृपाप्रसाद ेनरेुल तजुला िाण।। गाइन....।। 
 
समरसता पािण ेतझु्यािी मदानंद हा जाण 
यि:पान ति सदिै कररतो कररतो मी त्िद्धयान।। गाइन....।। 
 
बहुभाग्यान ेबहुपणु्यान ेझालो ति संतान 
ति सिेा मम हातनु होता हरपो माझा प्राण।। गाइन....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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मनमोहन मूवतम तझुी मात े
 

मनमोहन मूवतम तझुी मात े

सकल जगाची माय माउली 

गोड अस ेवकवत नात।े। मनमोहन....।। 

 

कुरिावळवि त ूसकल जगाला 

वनिविवि अमतृ-हात।े। मनमोहन....।। 

 

स्नहेदयचे ेमळे वपकवििी 

दिेी प्रमेरसात।े। मनमोहन....।। 

 

सकळ धमम ह ेबाळ तझु ेग े

सांभावळवि त्यात।े। मनमोहन....।। 

 

भदेभाि तो तजुजिळ नस े

सखुविवि त ूसकळांत।े। मनमोहन....।। 

 

श्रद्धा दिेी ज्ञाना दिेी 

साररवि दूर तमात।े। मनमोहन....।। 

 

थोर ऋषी ति थोर संत ति 

विकविवत िुभ धमामत।े। मनमोहन....।। 

 

सररता सागर सवृष्ट चराचर 

गाती तझु्याच यिात।े। मनमोहन....।। 

 

ति िुभ पािन नाम सनातन 

उचंबळवि हृदयात।े। मनमोहन....।। 

 

त्ित्स्मरणान ेत्िदगणु-गान े
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भरुवन मदतंर जात।े। मनमोहन....।। 

 

ति सिेा मम हातनु होता 

मरण सधुारस िाट।े। मनमोहन....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e2
3

8
 

माझी एकच इच्छा 
 
एक मात्र वचंतन आता एकची विचार 
भाग्यपूणम होईल कधी वहंदभूवम थोर 
दु:ख दनै्य जाउन विलया होउ ह ेस्िततं्र 
जन्मभूमी माझी, ध्यानी मनी हाच मंत्र।। 
 
दिेदिेसिेसेाठी सिमही करीन 
वचत्त वित्त जीिन माझ ेसिम हारिीन 
प्राणपषु्ट्प माझ ेमाझ्या मातभूृवमकामी 
जरी यइे उपयोगाला वकवतक होइ नामी।। 
 
मघे जवेि जीिन सारे दइे या धरेला 
जीिना समपुमन जाई तो परी लयाला 
पराथामथम जीिन त्यांच,े तवेि हो मदीय 
मायभूवमसाठी माझ ेसिम कावह होय।। 
 
कदा तलुा पावहन आई! िभैिी अपार 
पारततं्र्यपकंांतनु त ूहोविल कवध पार 
चनै ना मुळी मज पडत,े घोर हाच मात े
त्िदुद्धारकायी केव्हा कृवत करीन हात।े। 
 
थोवड फार सिेा होिो या मदीय हाती 
घड ेजरी, होइल मजला सौख्य जीिनांती 
याच जवन्म याची डोळा मी तलुा स्िततं्र 
बघने का? न कळे कैस ेअस ेदिै-ततं्र।। 
 
तझु ेभाग्य पावहन डोळा मायभूवम काय? 
मम प्राणज्योवत आधी मालिले काय? 
असो कावह होिो घइेन वफरुन अन्य जन्म 
तझुी करुन सिेा जाइन होउनी सधुन्य।। 
 
जरी दहे पडला माझा तररवह मी वफरून 
इथ ेजन्म घइेन आई वनश्चय ेकरून 
पनु:पनु्हा त्ित्सिेचेा सदानंद-मिेा 
मला वमळो, मात!े परुिा हते ुदिे-दिेा!।। 
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पषु्ट्प, पणम, तरु, िलेी िा विलाखंड हीन 
पिु, प्रावण, पक्षी कोणी सपम, मुंवग, मीन 
कोणतावह यिेो मजला जन्म कममयोग े
दु:ख नाही त्याच,े परर त ेदु:ख त्िवियोग।े। 
 
तझु्या धुवलमाजी िाट ेलोळण ेसखुाच े
इथ ेपाय पािन वफरल ेरामजानकीच े
इथ ेनामघोष ेवफरल ेसंत त ेअनंत 
तझु्या धुळीमधला झालो कीट तरर पसंत।। 

तझुी धूळ आई प्रमे ेलावितो स्ि-भाळी 
इथ ेजन्मलो मी म्हणुनी प्रमे-नीर ढाळी 
वकतीकदा जातो आई हृदवय गवहिरून 
राहतो धुळीत पडूनी साश्रु सदगदून।। 
 
तझु्या धुळीपढुती मजला मोक्ष तचु्छ िाट े
तझु्या धुळीमध्य ेमजला मोक्ष वनत्य भटे े
तझुी धूळ म्हणज ेआई सिम भाग्य माझ े
तझु्या धुळीसाठी आई झगुारीन राज्यें।। 
 
तझुा आई! न वियोग मला जन्मजन्मी व्हािा 
कोणतावह जन्म मला यिेो तो इथचे यािा 
सदा तझु्या चरणांपािी आइ! मी असने 
स्िगम मोक्ष त्यापढुती मी तचु्छ त ेगणीन।। 
 
तझु ेपिन पािन, आई! तझु ेपणु्य पाणी 
तझु ेवनळे आकाि वकवत स्िच्छ रत्नखाणी 
तझु ेचंद्र तारे वदसती वकवत सरुम्य गोड 
तलुा नस ेसा-या भिुनी खवचत आई! जोड।। 

 तझु ेपाय सागर मात ेअहवनमि क्षाळी 
तझु्या विरी िुभ कर ठेिी िंभ ुचंद्रमौळी 
तझु्या रुपलािण्याला ना तलुा जगात 
तझु ेचराचर हे अिघ ेस्तोत्र वनत्य गात।। 
 
तझुा थोर मवहमा मात!े मंगल!े उदारे! 
तझुी कीती िणूमन धाल ेथोर थोर सारे 
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ऋषी िद े‘दुलमभ आहे जन्म भारतात’ 
दिे तवेह जन्मुन यथे ेआई! धन्य होत।। 
 
तझु ेभाग्य न वदस ेम्हणनुी विश्व वखन्न होई 
तझु ेभाग्य गले ेम्हणुनी सषृ्टी वखन्न होई 
तझुी मुल ेपरर का अजुनी उदासीन, आई! 
त्िदुद्धारकायामसाठी उठवत का न भाई?।। 
 
उठा सकळ बंधंूनो! या करुच मुक्त माय 
रुवपभजुंगपािांत वतच ेत ेपवित्र पाय 
पवक्षराज गरुड बनू या मुक्त ही स्िमाता 
झणी करु, न विलंबाची िळे आज आता।। 
 
विलंबास जरर का क्षणही बंधुंनो कराल 
माय ही मरेल अहा हा! तवुम्हवह रे मराल 
उठा, झोप सोडा, तळपा सूयमस ेप्रभाि े
करा कायम नटे ेदास्या झगुारुन द्याि।े। 
 
चला, उठा, मी तरर आता चाललो पढुारा 
मातलृोचनींच्या मजला बघिती न धारा 
तझु ेअश्र ुआई! माझ्या मी करी पिुीन 
प्रवतज्ञसे कररतो तजुला मुक्त मी करीन।। 
 
आइ! धावयधायी रडतो त्िविपत् बघून 
पनु:पनु्हा कायामला मी लागतो उठून 
बुवद्ध हृदय गात्र ेमाझी चंदनासमान 
वझजोत ग ेद्याया तजुला जगी श्रषे्ठ स्थान।। 
 
वदगंतात िवृद्धगंत मी कीवतम ति करीन 
तझुी मूवतम मधुरा वदव्या अंतरी धरीन 
तझु ेनाम सतत ओठी गान गोड कंठी 
तझुी प्रीवत अतलुा अचला साठिीन पोटी।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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प्रभ!ु भारवतच ेिभैि कोठे गले?े 
 
प्रभु! भारवतच ेिभैि कोठे गले?े 
राष्ट्र ह ेवदस ेमलेले े
तो भाग्याचा भास्कर अस्ता गलेा 
अंधार भरुनी उरला 
ती वसविद्या सकल कला मालिली 
दनै्याची पाळी आली 
गोकुळे यथेली गलेी 
विपलुता यथेली गलेी 
अन्नान्नदिा ही आली 
ह ेकवठण कस ेवदिस अस ेरे आल े
कोणत ेपाप त ेझाल।े। प्रभु...।। 
 
श्रीरामांनी भूषविली ही भूमी 
सत्त्िाढ्य हररशं्चद्रांनी 
विवब, मांधाता, राज ेयथे ेझाल े
परर दुवदमन आजी आल े
श्रीविि, बाजी गाजी रणिादूमल 
यथेचे खळेल ेखळे 
ती राजषीचंी भूमी 
ती ऋषीश्वरांची भूमी 
ती िीरांची ही भूमी 
वन:सत्त्ि अजी कावह नस ेउरलले े
दु:खाच ेभांड ेभरल।े। प्रभु...।। 
 
जरर जवग झालो अस्पशृ्य अम्ही सगळे 
तरर काहीच वचत्ता न कळे 
वनजबंधंूना दूर लोवटतो अजुनी 
ठेवितो पिुच त्या करुनी 
जरर जग थुंके तररही श्रषे्ठाश्रषे्ठ 
मांवडती बंड ह ेदुष्ट 
उपवनषद ेजथे ेझाली 
तथेचे विषमता भरली 
सद्धमाम ग्लानी आली 
ह ेसनातनी अनतृदिे जण ुझाल े
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माणसुकी विसरुन गले।े। प्रभ.ु..।। 
 
या भूवममध्य ेमरणाचा डर भरला 
बाजार वकड्यांचा झाला 
ती मवृत म्हणज ेिस्त्र फेकण ेदूर 
करर गीता जगजावहर 
परर मरणाला वभणार आम्हांिाणी 
जगतात कुणी ना प्राणी 
जन्मल ेवजथ ेअितै 
मरणाला तथे ेऊत 
त ेमोठाल ेिब्दच ओठी उरल े
भयभदे अंतरी भरल े।। प्रभ.ु..।। 
 
बहुभाग्यान ेनायक गांधी वमळती 
परर डरती घरर ह ेबसती 
तो राष्ट्राचा ओवढ एकला गाडा 
वझजिीत अहवनमि हाडा 
तो मूतम महान यज्ञ, मूतम तो धमम 
मोक्षाच ेदािी िमम 
परर िािदूक हे वभतरे 
ह ेभुंकत बसती कुतरे 
कुवण कममक्षवेत्र न उतरे 
ह ेिब्दांच ेपजूक हरहर झाल े
दुदिै घोर ओढिल।े। प्रभ.ु..।। 
 
प्रभु! गजूम द ेभीषण तमुची भरेी 
हल ुदते मढी ही सारी 
वनजकतमव्या कराियाला उठु द े
मरणास वमठी मारू द े
वनज बंधंूना अस्पशृ्य न लखेोत 
रूढीस दुष्ट जाळोत 
तत्त्िांस कृवतत आणोत 
ओवठंच ेकरुन दािोत 
सद्धमम खरा आचरुत 
त ेरुढींच ेराज्य परेुस ेझाल े
प्रमेान ेहोिो ओल।े। प्रभ.ु..।। 
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प्रभु! गजूम द ेभीषण तमुची भरेी 
मवत जागतृ होिो अमुची 
प्रभु! यऊे द ेगलुामवगररचा िीट 
होउ द ेसमस्तां धीट 
त ेवहंदु तस ेिीख मुसल्मानादी 
होउ द ेबंधुस ेआधी 
विसरु द ेकु्षद्रता सारे 
विसरोत मागच ेसारे 
ऐक्याच ेखळेो िारे 
वकवत लाग ेतो त्याग करा रे सगळे 
परर ऐक्य पावहज ेपवहल।े। प्रभ.ु..।। 
 
प्रभु! गजूम द ेभीषण तमुची भरेी 
करु दते मुक्त वनज माता 
मन विमल असो, स्िाथम दुरी राहू द े
वनजमाय- कायम साधू द े
त ेहोउवनया िडे ेमातसेाठी 
उठु दते बंधू ह ेकोटी 
घऊे द ेउडी आगीत 
घऊे द ेउडी अब्धीत 
ओत ुद ेविष तोंडात 
परर मातचे ेिदन वदसो फुललले े
मोक्षश्रीन ेनटलले।े। प्रभ.ु..।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२८ 
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 स्िातंत्र्याच ेअम्ही विपाई! 
 

स्िाततं्र्याच ेअम्ही विपाई। सखुिू वप्रयतम भारतमायी।। 

 

दिेभवक्तचा सवुदव्य सोम 

वपउन करु प्राणांचा होम 

कष्ट, हाल हे अमुच ेभाई।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

धयैामची ती अभंग ढाल 

त्यागाची ती िस्त्र ेलाल 

वनश्चयदडंा करांत राही।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

समानतचेी स्ितंत्रतचेी 

पताकेिरी वचन्ह ेसाची 

वदव्य पताका फडकत जाई।। स्िातंत्र्याच.े...।। 

 

ऐक्याचा झडतस ेनगारा 

कृवतरणविंग ेभररवत अंबरा 

चला यार हो करु रणघाई।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

कवळकाळाला धक्के दऊे 

मरणालाही मारुन जाऊ 

प्रताप अमुचा वत्रभिुन गाई।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

विरोध आम्हां करील कोण 

सूयमवह आम्हांसमोर दीन 

प्रताप ेवदिा धिळू दाही।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

विरोध आम्हां करील कोण 

करु सिाांची दाणादाण 

जोर आमुचा कुणी न साही।। स्िाततं्र्याच.े...।। 
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असत्य अन्यायांना तडुिू 

दुष्ट रुवढंना दूरी उडिू 

घाण अता ठेिणार नाही।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

जिी पटेललेी ती चूड 

तसचे आम्ही भरैि चंड 

औषधास दास्यता न राही।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

परकी अथिा स्िकीय झाला 

जुलूम आम्हां असह्य झाला 

जुलूम जाळू ठायी ठायी।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

जाच काच गररबांना नरुिू 

झोपड्यांतनुी मोदा फुलिू 

मक्त तयांना करु लिलाही।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

श्रषे्ठकवनष्ठत्िाच ेबंड 

मोडू करुन प्रयत्न चंड 

अस्मादगण या िपथ ेघईे।। स्िाततं्र्याच.े...।। 

 

दिे अमुचा करु स्िततं्र 

मनोबुवद्धला करु स्िततं्र 

स्थापन करणार लोकिाही।। स्िातंत्र्याच.े...।। 

 

अनंत यत्न ेअखंड कृवतन े

परमिेाच्या कृपाबलान े

सफल मनोरथ वनवश्चत होई।। स्िातंत्र्याच.े...।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३० 
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आमच ेकायम 
 

अम्ही मांडू वनभमय ठाण। दऊे हो प्राण 

स्िाततं्र्य-सधुचे ेवनजजननीला घडिू मंगलपान।। अम्ही...।। 

 

स्िाथामची करुनी होळी 

छातीिर झलेू गोळी 

करु मतृ्यवुि खळेीमळेी 

मातभूृवमच्यासाठी मोद ेकरु सारे बवलदान।। अम्ही...।। 

 

श्रीकृष्ट्ण बोलनुी गलेा 

जय अखरे सत्पक्षाला 

ना पराभूवत सत्याला 

जयजयकारा करुनी पढुती घसुु होउन बभेान।। अम्ही...।। 

 

ही मंगल भारतभूमी  

करु स्िततं्र वनश्चय आम्ही 

हा वनश्चय अंतयाममी 

मातमृोचना करुनी जगी वतज अपूम पवहल ेस्थान।। अम्ही...।। 

 

यतेील जगावतल राष्ट्र े

िंवदतील भारतमात े

करतील स्पिम चरणात े

धन्य असा सोन्याचा िारस दाविल तो भगिान।। अम्ही...।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, माचम १९३० 
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दिेभक्त वकवत त ेमरती 
 
धयैममूवतम उज्ज्िलकीती। दिेभक्त वकवत त ेमरती 
त्यागरावि मंगलमूती। दिेभक्त वकवत त ेमरती।। 
 
मातभूृवम हसिायात े
मायभूवम सखुिायात े
वनजबंधू उठिायात े
बवलदाना मोद ेदतेी।। दिेभक्त....।। 
 
वनजमात-ृमोचनासाठी  
वनजबंध ुसमुदधवृतसाठी 
वनज सकल सखुाच ेिरती 
ठेिून वनखारे हाती।। दिेभक्त....।। 
 
वनज यौिन वनजधनमान 
वनज आप्त सकल बंधु-गण 
ह ेजात सकल विसरून 
करतळी प्राण वनज घतेी।। दिेभक्त....।। 
 
करर घवेत सतीच ेिाण 
होऊन मनी बभेान 
घतेात उडी धािून 
मरण वदस ेजरर त ेपढुती।। दिेभक्त....।। 

ना चनै पड ेजीिास 
दिे वदस ेरात्रवंदिस 
त्या दिेभवक्तचा ध्यास 
दिेविचारान ेजळती।। दिेभक्त....।। 
 
सहन तो विलंब होई 
जीिाची तगमग होई 
करपून तन्मती जाई 
मरणाचा पथ मग धररती।। दिेभक्त....।। 
 
तजेाला किटाळाि े
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ह ेध्यये पतगंा ठाि े
मरुनीही त्यास्ति जािे 
ही वदव्य िवृत्त तवच्चत्ती।। दिेभक्त....।। 

अजगरस ेपडल ेससु्त 
वनजबंध,ु बघनु अस्िस्थ 
त्या जागवत दणे्या त्िररत 
प्राणांचा बवळ त ेदतेी।। दिेभक्त....।। 
 
चचने ेकावह न लाभ 
याचनते कावह न लाभ 
स्िािलंबनान ेिोभ 
घोषणा िीर त ेकररती।। दिेभक्त....।। 
 
अजुन तरी झापड उडिा 
स्िाततं्र्यध्िज फडफडिा 
दिेकायम करण्या धािा 
झाला का केिळ माती।। दिेभक्त....।। 
 
र्घया स्िदवेिच्या त्या आणा 
मवन धरा जरा अवभमाना 
जगताला दािा बाणा 
उद्धरा माय वनज हाती।। दिेभक्त....।। 
 
सखुविलास सारा राहो 
आलस्य लयाला जािो 
कतमव्य-जागतृी यिेो 
संप ुद ेवनरािा-रात्री।। दिेभक्त....।। 
 
आिचेा होिो उदय 
कायामचा आला समय 
भय समूळ पािो विलय 
वनष्ट्कंप करा वनज छाती।। दिेभक्त....।। 
 
िरुवनया पडो आकाि 
िा होिो अिवन-वन:पात 
कायामला घाला हात 
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र्घया करुन मोक्षप्रावप्त।। दिेभक्त....।। 
 
दिेभक्त वकवत त ेमले े
चंदनापरी त ेवझजल े
तत्कायम अजुन ज ेउरल े
त ेपणूम करा वनज हाती।। दिेभक्त....।। 
 
तडफडत िरी असतील 
पाहून तमु्हां सखुलोल 
त्या िांती-लाभ होईल 
जरर उठाल मातसेाठी।। दिेभक्त....।। 
 
ही िळे नस ेवनजण्याची 
ही िळे नस ेहसण्याची 
ही िळे अस ेमरण्याची 
ना मोक्षाविण विश्रांती।। दिेभक्त....।। 
 
जरर नसाल तमु्ही कु्षद्र 
तरर उठाल जसै ेरुद्र 
ती चळिळ करण ेउग्र 
र्घया रक्तध्िज वनज हाती।। दिेभक्त....।। 
 
आरती वनजप्राणांची 
ओिाळा मंगल साची 
ही पजूा वनज मातचेी 
सत्प्रसाद वमळिा मुवक्त।। दिेभक्त....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑक्टोबर १९३० 
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भारतसिेा 
 

वप्रय भारतभू-सिेा सतत करुन 

जाईन सखुान ेमरुन 

जरर मातचे ेकायम न कररवतल हात 

तरर झणी झडुन जािोत 

जरर मातचे ेअश्रु न पवुिवतल हात 

तरर झणी गळुन जािोत 

वप्रय बंधंूच्या उद्धवृतच्या कामात 

ह ेहात सदा राबोत 

हातांस एक आनंद 

हातांस एकची छंद 

तोडण ेआइच ेबंध 

ह ेध्यये करी कररता, तनु वझजिीन 

जाईन सखुान ेमरुन।। वप्रय....।। 

 

जोिरर बंधू पोटभरी ना खाती 

ना िस्त्र तदगंािरी 

जोिरर त्यांना स्िपरमत्त रडविती 

ितमागाांनी नागविती 

जोिरर त्यांना ज्ञानवकरण ना वमळती 

अंधारी वखतपत पडती 

तोिरर न झोप घईेन 

अंतरी जळुन जाईन 

सौख्यास दूर लोटीन 

मी सखुािया झटने बांधि दीन 

जाईन सखुान ेमरुन।। वप्रय....।। 

 

या िररराच ेजोड,े भारतमात!े 

घालीन त्ित्पदी होत े

या बुद्धीला त्िदथम मी श्रमिीन 
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सिेते हृदय रमिीन 

जरर दहेाच ेकरुन, आइ! बवलदान 

स्िाततं्र्य यइे धािून 

तरर झगुारीन हा जीि 

ही तझुीच, आई! ठेि 

ति फुलो िदन-राजीि 

मी घते अिी, आइ! तवुझच ग ेआण 

जाईन सखुान ेमरुन।। वप्रय....।। 

 

मी प्राविन ग ेमतृ्यभुयाचा घोट 

होइन आइ! मी धीट 

मी खाइन ग ेभदेभाि ह ेदुष्ट 

होईन, आइ! ग ेपषु्ट 

मग करण्यात,े मात!े तजुला मुक्त 

सांवडन मी माझ ेरक्त 

त्िवच्चंतन वनविवदन कररन 

त्ित्सिेन वनविवदन कररन 

सखुवगररिर तजु चढिीन 

मग भाग्याच ेअश्रु चार ढाळून 

जाईन सखुान ेमरुन।। वप्रय....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, जून १९३२ 
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जा रे पढेु व्हा रे पढेु! 
 

झाप ूनको झवण ऊठ रे 

पाहे सभोती ज ेघड े

घनगजमना उठत ेनभी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

रणभरेर विंग ेिाजती 

ध्िवन काय ना कानी पड?े 

पडलास मुदमडापरी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

ललनीवह सजल्या संगरा 

नर केवि माग ेतो दड?े 

चल, ऊठ, जागतृ वसंहसा 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

ना मषे त ूतर मानुष 

बें बें करोनी ना रड े

वनजकममिवक्तस ओळख 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

बांधून, मदाम! कंबर 

त ूअंबरी िरती उड े

वनजपखं-बल भलुलास त ू

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

जािो खचोनी धीर ना 

लंघाियाच ेहे कड े

द ेहात मदामसी खदुा 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 
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ह ेदुगम दुगमम दुष्ट्पथ 

तरर त ेवफरोनी त ूचढे 

पडण्यात ना अपमान रे 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

ितदा पडे तो रे चढे 

बसनुी न काही त ेघड े

पिु तो, न जो यत्ना करी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

पसरुन आ यतेी जरी 

पवथ संकट ेतरर ना अड े

बलभीम हो तू मारुती 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

वगवळ राक्षसी तरर ना डरे 

य ेपोट फाडुन ना रड े

मग हाक फोडी िीर तो 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

लाटा वकतीही आदळो 

ितचूणम त्या कररती कड े

वगरर ना खच ेघन पाऊस े

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

जरी कष्ट-िषृ्टी होइल 

डोके करर मारापढेु 

अवभमन्य ुहो अवभराम तू 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

चतैन्य खळेो जीिनी 

त ूना पड ेजिेी मढे 
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हो स्फूवतम मूतम प्रज्िला 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

कृवतपथं तू अिलंबुनी 

करर बंद हे िाक्बुडबुड े

िाणी परेु करणी करी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

बाहु स्फुरो ना ओठ त े

ति वपळिटू द ेआतड े

हा मतृ्य ुनाही गंमत 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

ओठािंरील प्रमे त े

ज्िाळेपरी ना धडधड े

ना पटेिी त ेअंतर 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

ती तोंडदखेी आरती 

ओिाळ ना त ूयापढेु 

स्िप्राण करर पचंारती 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

लाग ेवदव्यान ेरे वदिा 

राखुंवड कामी ना पडे 

तो दते जीिन, जो वजता 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

मोक्षामतृाच ेमंगल 

आणी भरोनी रे घड े

पाजी तषृाताम आइला 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 
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मात ेस्िहात ेलिेिी 

स्िाततं्र्यलक्ष्मीच ेचडु े

सत्पतु्रधमाम आचर 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

बघ मोक्षनगरिार ह े

वदसत ेपढेु उघड ेफुड े

तो भीरु कातर जो नठेु 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

कमामबुधीमवध घ ेबुडी 

त्या मुवक्तमौवक्तक सापड े

पापी करंटा जो नठेु 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

िररत ेजयश्री त्या नरा 

कमी वनरंतर जो बुड े

ना कममहीना िभैि 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

नरिीर-िृंद उठािती 

वनज कममतचे ेचौघड े

हएेक गंवभर िाजती 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

विर धूस वटप्पर घाईत 

ना िाचिी वनज कातडे 

सिेते मरतो तो जग े

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

कुरिावळतो स्िप्राण जो 

मलेाच तो जरर ना सड े
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जो प्राण द,े तो ना मतृ 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

काळा कुरोंडी ही तनू 

जरर मातकृामी ती पड े

सोन ेवतच ेहोई तरी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

ज्या स्फूवतम ना वतळ अंतरी 

ती काय जाळािी धुड े

जरर न स्फुवल्लंग, न जीिनी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

वठणगी पडू द ेजीिनी 

िीरापरी व्हा रे खड े

रक्तध्िजा धरुनी करी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

जरर मूठभर तरर ना भय 

व्हा छावतच ेना बापडु े

व्हा वसंह व्हा नरपुंगि 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

खाऊ न केव्हाही कच 

माघार िब्द न सापडे 

कोिात बोला आमुच्या 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

कमामत आत्मा रंगिा 

आत्मा जरी कमी जड े

स्िाततं्र्य तरर त ेलाभत े

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 
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सिेते आत्मा ओतण े

मांगल्य-मोक्ष श्रीकडे 

हा पथं एकच जािया 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

स्िाथी वनखारा ठेिुनी 

रमतो स्िकमी जो मुद े

तो मुक्त होतो आयका 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

विित ेवनरािा ज्यास ना 

लोभावि ज्याच ेिाकड े

तो मुक्त होतो आयका 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

कमी अहोरात्र श्रम े

परर मान कीवतम न आिड े

त ेमुक्त होतो आयका 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

न विलास घ,े स्ि-विकास घ े

वनंदावदके जो ना वचड े

तो मुक्त होतो आयका 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

ज ेअंबरात उफाळती 

ना लोळती िणेी वकड े

त ेमुक्त होती आयका 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

सिमत्र करर संचार जो 

कोठेच काही ना नड े
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तो मकु्त होतो आयका 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

करुनी महाकृवतही जया 

अिडंबराच ेिािड े

तो मुक्त होतो आयका 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

विर घउेनी हातािरी 

जो कममसमरी या लढे 

करर माय अमरा तो वनज 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

जरर व्हाल योद्ध ेसंयमी 

तरी मोक्षफळ हाता चढे 

फाकेल भिुनी सु-प्रभा 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

 

निमंत्र र्घया तजे ेनटा 

व्हा वसद्ध सारे सौंगड े

चढिा स्िमाता िभैिी 

जा रे पढेु व्हा रे पढेु।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, जानिेारी १९३३ 
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बलसागर भारत होिो! 
 

बलसागर भारत होिो 

विश्वात िोभनुी राहो।। 

बलसागर....।। 

 

ह ेकंकण करर बांवधयल े

जनसिे ेजीिन वदधल े

दिेाथम प्राण ह ेउरल े

मी वसद्ध मरायाला हो।। 

बलसागर....।। 

 

िभैिी दिे चढिीन 

स्िाततं्र्य त्यावस अपीन 

हा वतवमर घोर संहररन 

या बंध ुसाहाय्याला हो।। 

बलसागर....।। 

 

हातात हात घऊेन 

हृदयास हृदय जोडून 

ऐक्याचा मंत्र जपून 

या कायम करायाला हो।। 

बलसागर....।। 

 

करर वदव्य पताका घऊे 

वप्रय भारतगीत ेगाऊ 

विश्वास पराक्रम दािू 

ही माय वनजपदा लाहो।। 

बलसागर....।। 

 

या उठा करु हो िथम 
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संपादु वदव्य परुुषाथम 

ह ेजीिन ना तरर व्यथम 

भाग्यसूयम तळपत राहो।। 

बलसागर....।। 

 

ही मुक्त माय होईल 

िभैि ेवदव्य िोभले 

जगतास िांवत दईेल 

तो सोन्याचा वदन यिेो।। 

बलसागर....।। 

◙ ◙ ◙  
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हा दिे िभैिी न्यािा! 
 

जगदीि दयाघन दिेा 

हा दिे िभैिी न्यािा।। 

 

त ूसुंदर मंगलमूती 

परुिािी मनीची आती 

ह ेदीन धराि ेहाती 

त ूसकळ वसवद्धचा ठेिा।। हा दिे....।। 

 

बलदाता त ूमवतदाता 

त ूगणपती ऐक्य-विधाता 

भयहताम तू सखुकताम 

आम्हांस समवय या पािा।। हा दिे....।। 

 

त ूकलह सकळ हे वमटिी 

त ूप्रमे आम्हांला विकिी 

ततू्याग तपस्या विकिी 

जनमवन न वतवमर उरिािा।। हा दिे....।। 

 

करु दते माय वनज मुक्त 

उठु दते सिम सत्पतु्र 

त ेसकल वनज समपोत 

हा लोभ सकळ हटिािा।। हा दिे....।। 

 

जरर होइल भारत मुक्त 

तरर होइल जग सखुभररत 

पािले विषमता अस्त 

आनंद जगी वपकिािा।। हा दिे....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, ऑगस्ट १९३१ 
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भूषण जगताला! 
 

भूषण जगताला 

होइल, भूषण जगताला 

भारत वमळिुन श्रषे्ठ पदाला।। भूषण....।। 

 

विद्या यवेतल कलावह यवेतल 

भारत जरर हा स्िततं्र झाला।। भूषण....।। 

 

विकविल समता, स्नहे, सुजनता 

दइेल जगता िांवतसखुाला।। भूषण....।। 

 

प्रमेाच्या स्िगामस विवनवममल 

पवूजल मग िुभ प्रभुपद-कमला।। भूषण....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, ऑगस्ट १९३१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e2
6

3
 

भारतजननी सखुखवन साजो 
 

भारतजननी सखुखवन साजो 

तविभिान ेस्िगमवह लाजो।। भारत....।। 

 

स्िाततं्र्याची अमतृधारा 

प्रािुन वनविवदन रुवचर विराजो।। भारत....।। 

 

विद्यािभैििाङमयिास्त्र े

कलावदकांचा डंका िाजो।। भारत....।। 

 

पािन मोहन सुंदर िोभून 

नाम वतच ेिुभ भिुनी गाजो।। भारत....।। 

 

वदव्य िांवतची अमतृ-स-ुधारा 

संतप्त जगा सतत पाजो।। भारत....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२९ 
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हृदय जण ुतमु्हां त ेनस!े 
 

हृदय जण ुतमु्हां त ेनस।े। 

बंधु उपािी लाखो तररवह 

सवुचत विलास कस।े। हृदय....।। 

 

परदिेी वकवत िस्तू घतेा 

बंधुस घास नस।े। हृदय....।। 

 

बाबू गनूे जरर त ेमरती 

तररही सुस्त कस।े। हृदय....।। 

 

खादी साधी तीवह न घतेा 

असुन सवुिवक्षतस।े। हृदय....।। 

 

माणसुकी कवि तीळ ना उरली 

बसता स्िस्थ कस।े। हृदय....।। 

 

जगतामध्य ेवनज आईच े

हरहर होइ हस।े। हृदय....।। 

 

कोट्यािधी तवुम्ह पतु्र असोनी 

माता रडत बस।े। हृदय....।। 

 

दिेभक्त त ेहाका माररवत 

त्यांच ेबसत घस।े। हृदय....।। 

 

स्िदवेिच ेत ेसाधे अजुनी 

तत्त्ि न वचवत्त ठस।े। हृदय....।। 

 

बंधू खरा जो बंधुसाठी 
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प्राणवह फेवकतस।े। हृदय....।। 

 

पतु्र खरा जो मातसेाठी 

सिमवह होवमतस।े। हृदय....।। 

 

बंधू रडता आई मरता 

कुवण का स्िस्थ बस।े। हृदय....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, सप्टेंबर १९३१ 
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माझा महाराष्ट्र भाग्य ेसजो 
 

माझ्या महाराष्ट्रभूमीत मोठे 

प्रतापी पनु्हा िीर वनमी विभो 

िास्त्रज्ञ, यंत्रज्ञ, िागीि, विल्पी, 

कलाविद् खरे थोर वनमी प्रभो 

श्री, नीवत, संपवत्त, सदबुवद्ध, सहकायम 

आरोग्य, ऐक्यावद यथे ेरुजो 

धािो यिोगंध दिेा! वदगंतात 

माझा महाराष्ट्र भाग्य ेसजो।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२९ 
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भारतमाता माझी लािण्याची खाण! 
 
(नाचून म्हणाियाच ेगाण)े 
 
भारतमाता माझी लािण्याची खाण 
गाइन वतच ेगान, मी गाइन वतच ेगान 
कररन वतच ेध्यान, मी कररन वतच ेध्यान 
भारतमाता माझी लािण्याची खाण 
प्राणांचीही प्राण, माझ्या प्राणांचीही प्राण, माझ्या प्राणांचीही प्राण 
भारतमाता माझी लािण्याची खाण।। 
 
मांवडन वनभमय ठाण, मी मांवडन वनभमय ठाण 
दइेन माझ ेप्राण, मी दइेन माझ ेप्राण 
हातात घतेल ेआहे सवतच ेमी िाण।। गाइन...।। 
 
जावळन सारी घाण, मी जावळन सारी घाण 
कावटन रुवढरान, मी छावटन रुवढरान 
हसिीन आइच ेज ेमुख झाल ेम्लान।। गाइन...।। 

उडविन दाणादाण, मी उडविन दाणादाण 
कररन धूळधाण, मी कररन धूळधाण 
स्िाततं्र्य-विरोधकां दतेो मी आव्हान।। गाइन...।। 
 
विसरेन दहेभान, मी विसरेन दहेभान 
कापनु दइेन मान, मी कापनु दइेन मान 
मातलेा जगामध्य ेदइेन पवहल ेस्थान।। गाइन...।। 
 
नरुविन कसली िाण, मी नुरविन कसली िाण 
कावढन रुतल ेबाण, मी कावढन रुतल ेबाण 
मातलेा घालीन माझ्या हातांनी मी स्नान।। गाइन...।। 
 
सिमस्िाच ेदान, कररन सिमस्िाच ेदान 
घतेो आज आण, मी घतेो आज आण 
मातलेा घडविन माझ्या मोक्षामतृपान।। गाइन...।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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मरणही य ेतरी िररन मोद े
 

मरणही य ेतरी िररन मोद े

जनवनच ेपरर जगी यि भरु द।े। मरणही....।। 

 

िीट िवन्हत पड े

दृढ तरी ती घड े

तजे कष्ट ेचढे 

ह ेकळू द।े। मरणही....।। 

 

हाल होिोत त े

वचत्त ना मुवळ वभत े

दास्य ज ेजाळत े

नष्ट करु द।े। मरणही....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, ऑगस्ट १९३१ 
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वदव्य मी स्िगम वनमीन 
 

ध्यये दईेन 

वदव्य मी स्िगम वनमीन 

सवचंत सगळे वदसती लोक 

वजकड ेवतकडे भरला िोक 

करुन तयांिर अमतृसके 

तया उठिीन।। वदव्य....।। 

 

मले्यापरर ह ेवदसती बंधू 

उरला न वदस ेजीिनवबंदु 

वनमुमन मी संजीिनवसंधु 

तया वजििीन।। वदव्य....।। 

 

गलुामितृ्ती वजकडे वतकड े

दुबळी ितृ्ती वजकड ेवतकड े

चतैन्याच ेभरभरुन घड े

तया पाजीन।। वदव्य....।। 

 

स्िाततं्र्याची लाविन ज्योत 

स्फूतीचा मी वनवममन स्त्रोत 

तजेाचा मी सोवडन झोत 

दनै्य दिडीन।। वदव्य....।। 

 

भदेभाि मी जावळन सारे 

ऐक्याच ेमी सोवडन िारे 

वदव्यबळाच्या जयजयकारे 

राष्ट्र उठिीन।। वदव्य....।। 

 

कररन त्यागा त ेउद्यकु्त 

वनभमयतचे ेविकविन मंत्र 
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वन:िस्त्राच ेदइेन िस्त्र 

पथं दािीन।। वदव्य....।। 

 

आळस दिडून सिेा दइेन 

विलास दिडून विकास दइेन 

खदेा दिडून बोध दइेन 

भाग्य दईेन।। वदव्य....।। 

 

कळकळ विकविन तळमळ विकविन 

सदगुण संघटना मी वितररन 

सत्याचा सत्त्िाचा िोभन 

ध्िज उभिीन।। वदव्य....।। 

रुढी जाळुन विचार दइेन 

हृदयमतीला वनममळ कररन 

श्रद्धा सद्धमामला दइेन 

मोक्ष दईेन।। वदव्य....।। 

 

मंगल उज्िल त ेदइेन 

पािन वनममळ त ेदइेन 

सुंदर सत्य वििा दइेन 

दिे दईेन।। वदव्य....।। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, म े१९३२ 
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दिेासाठी मरु! 
 

दिे आमुचा िभैििाली िाली सकलवह जगताचा 

तद्ध्यानामवध रंगनु जाऊ गाऊ त्याला वनज िाचा 

पराक्रमान ेवनजमातलेा वमरिू सा-या जगतात 

कीवतमध्िज विश्वात उभारु वनजतजेान ेदुदाांत 

 

िीरापरर तरर उठा झणी 

वदगंत वजंकू चला क्षणी 

वनजमातलेा स्मरुवन मनी 

मुकंुदपादांबुज िंदुवनया प्राणांिर हाणू लाथ 

कोण करी जगी विरोध आता करु सिाांचा वन:पात।। 

 

धन्य मािळे पािन झाल ेदिेासाठी वनज-मरण े

जगण ेभूषण आम्हां कायस ेभीवत किाला मवन धरण े

दों वदिसांची तनु तर साची िाचिुनी तरर काय वमळे 

दिेासाठी उदार होऊ मतृ्य ुकुणाला जगी टळे 

 

हसू यमाचा फास जरी 

हसू जगाचा जाच जरी 

हसू सदोवदत वनजांतरी 

धयैम हासत तजे ेतळपत वनजमातचेा सन्मवहमा 

वत्रभिुवन अिर्घया पसरु दािू मातचेा िभैिगररमा।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२७ 
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तवे्हा घड ेउन्नती! 
 

उत्साही मुखमंडल ेभजुगस ेदोदांड वदव्याकृती 

नानापवत्त पथी जरी वदसती ना लोप ेयदीया धतृी 

मोठे कायम कराियास बघत ेवदव्या सदा यन्मती 

ऐस ेपतु्र यदा इथ ेवनपजती तवे्हा घड ेउन्नती।। 

 

स्नहेान ेभरल ेपरस्पर सदा विश्वास ज ेदाविती 

सिाांची सहकार थोर करण्यासाठी अस ेसंमती 

ऐक्याच ेकळुनी महत्त्ि न कधी ज ेमत्सरे भांडती 

ऐस ेपतु्र यदा इथ ेवनपजती तवे्हा घड ेउन्नती।। 

 

ज्यांच्या वनभमय अंतरी सतत जो सत्स्िावभमान स्फुरे 

ज्यांच्या दृवष्टसमोर जाच जुलमी दुष्ट जनांचा नरेु 

भीती एक जगत्पतीस, न दुजा कोणावह, ज ेसवु्रती 

ऐस ेपतु्र यदा इथ ेवनपजती तवे्हा घड ेउन्नती।। 

 

तजेाला किटावळती परर सदा ज ेविस्त सांभावळती 

अन्याला सखुिािया स्िसुखही वन:िंक ज ेहोवमती 

वचत्ती उज्िल भािना परर विचाराला न ज ेसोवडती 

ऐस ेपतु्र यदा इथ ेवनपजती तवे्हा घड ेउन्नती।। 

 

दिेाची अतलुा वनरंतर िस ेभक्ती यदीयांतरी 

दिेाच ेवहत ज्यात तीच कररती काय ेसदा ज ेकरी 

भूमातसे्ति ज ेसदा वझजविती िाणी, िप,ु श्री, मती 

ऐस ेपतु्र यदा इथ ेवनपजती, तवे्हा घड ेउन्नती।। 

 

दिेासावठ सवचंत अन्य कसली वचंता न ज्यांना अस े

दिेासावठ फकीर वनत्य हृदयी ती मातमूृती िस े

सिेा वनत्य रुच,े सचु ेन दुसरे सिेते ज ेरंगती 

ऐस ेपतु्र यदा इथ ेवनपजती, तवे्हा घड ेउन्नती।। 
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जवे्हा ऐक्य सहानुभूती उदया यतेील आम्हांमध्य े

त्यागी उद्यममग्न होवतल यदा, बंधुत्ि वचवत्त जड े

जवे्हा स्िाथम असले दूर, हृदया िाटले सत्यीं रती 

जवे्हा वनभमयता वदसले नयनी, तवे्हाच राष्ट्रोन्नती।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२६ 
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तफुान झालो! 
 

नाही आता क्षणवह जगण ेभारती या गलुाम 

मारु सारे भय हृदवयच ेवनमूम स्िाततं्र्यधाम 

नाही एक क्षणवह खपत ेदास्य विश्वंभराला 

स्िाततं्र्याला वमळउन चला जाउन तत्पजूनाला।। 

 

जो या आह ेक्षवणक िरररी अंवतम श्वास एक 

भूमातलेा सखुविन सखु ेहोउ मद्रक्तसके 

माता आता क्षणभररवह ना बंधनी ह्या बसू द े

जािो माझी तनु परर मम म्लान माता हसू द।े। 

 

कैस ेसाहू? सतत जरर त ेआइला नागिीती 

कैस ेपाहू? सतत जरर त ेबंधुंना गांवजताती 

बसैाि ेका विलपत? न का पौरुषाचा स्फुवल्लंग 

न श्वानाच ेिरु हत जीण, होउ या धीरवधंग।। 

 

झालो का हो सकळ इतकेु श्वान पस्तीस कोटी 

कैस ेदास्यी सतत वपचतो नावह का त्िषे पोटी 

आहो का हो हृदवय बघण ेमषे मानूष िा त े

सारे तमु्हां जग भरवडत ेधान्य त ेजवेि जात।े। 

 

आता ओठी मधुरतम त्या गाउ या मातगीता 

आता सारे उठुन करु या बंधमुक्त स्िमाता 

ना लािाि ेक्षणवह पळवह भारत ेमुक्त व्हाि े

लोकी आता िर करुवनया मस्तकात ेजगाि।े। 

या रे सारे वमळून करु या आवध ऐक्यािलंब 

स्पशृ्यास्पशृ्य ेसकळ उडिू जाळु ह ेभदेदभं 

हालक्लिेा मुवळवह न वभण ेस्िीय स्िाततं्र्य घणे े

तजे ेपटूे अनलसम ही िभैिी माय नणे।े। 
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या दहेाच ेकररल तकुडे राईराईसमान 

कोणी क्रोधे तरर सतत मी उंच राखीन मान 

ओठी माझ्या वप्रयजनवनच ेवदव्य नाचले गान 

माझ्या मातसे्ति कररत हो मी मुद ेदहेदान।। 

मारी मात ेकुवण जरर न ती मन्मनोमातमूृती 

कंठा कापी कुवण जनवनवच ती न कंठस्थकीती 

हालांची ना लिवह उरली आज आम्हां गमुान 

आता गलेो खिळून खरे आवम्ह झालो तफुान।। 

 

केला विरोध जरर या सगळया जगान े

ना गांगरुन मुवळ जाउ आता भयान े

मोक्षाथम ज ेज्िवलत राष्ट्र उभ ेअसले 

त्याच्यापढेु न जगती कुवणही वटकेल।। 

 

या भारतास हसिू करुवन स्िततं्र 

त ेदिेभवक्तमय या म्हणु वदव्यमंत्र 

सिमस्ि-होम करण ेसगळे उठा रे 

िारे पहा प्रबळ, ह ेझडती नगारे।। 

 

ही िळे बंधु न अस ेतमुच्या वनजचेी 

ही िळे बंधु न विलास-विनोदनाची 

स्िाततं्र्य िळे िुभ वदव्य अपूिम आली 

आता उठा सकळही झवण याच काळी।। 

 

आली घडी पनुरवप परतोन य ेना 

जो जातस ेक्षण कधी वफरुनी वमळेना 

ना आळिी तवुम्ह बना न बना उदास 

या आइच ेसकळही झवण तोडु पाि।। 

 

उत्साहसागर बना दृढ धयैममूती 

स्फूवतम प्रचंड उसळो वमळिा सकुीती 
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होईल माय अपलुी ितबंधमुक्त 

तजे ेउठाल सगळे जरर रे सपुतु्र।। 

 

ह ेराष्ट्रतजे सगळे भडके उफाळे 

ह ेदिेभवक्तस पाहा ितपरू आल े

ह ेठेउनी वनज सखुािरती वनखारे 

दास्या पदी तडुविण्या सतु वसद्ध सारे।। 

 

झालो तफुान सगळे न अता गमुान 

झालो तफुान सगळे नच दहेभान 

झालो तफुान करु हासत दहेदान 

स्िाततं्र्य आणु अथिा मरु हीच आण।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, फेब्रिुारी १९३१ 
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वप्रय भारता सुंदरा! 
 

वप्रय भारता सुंदरा!।। 

ज्ञानविहारा! परम उदारा! 

कुदिा जाइल ति कवध दूरा?।। भारता....।। 

 

सत्त्ि कुठे ति? त्याग कुठे ति? 

तोडी किण ति सयुिो-हारा?।। भारता....।। 

 

पतु्र न वदसती, िरैी गमती 

ज ेतजु लोवटवत दुगमवत-दारा।। भारता....।। 

 

िोक न करर त ूप्रभलुा वप्रय त ू

अितरुन तलुा ताररल, मधुरा!।। भारता....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, ऑगस्ट १९३१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e2
7

8
 

दुबळी मम भारतमाता! 
 

दुबळी मम भारतमाता 

दीन विकल वदसत ेअनाथा।। दुबळी....।। 

 

कोट्यािवध ह ेपतु्र असोनी, यवेत न कोणी त ेधािोनी 

आज वतला कुवण दइे न हाता।। दुबळी....।। 

 

य ेकरुणाकर, य ेमुरलीधर, भारतभूमी तजु ही वप्रयकर 

य ेनतनाथ! खरोखर आता।। दुबळी....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, ऑगस्ट १९३१ 
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दिेभक्ताची विनिणी! 
 

सवन्मत्रानंो! सबुांधिांनो! पररसािी मदवगरा 

यथाथाम पररसिी मदवगरा 

गारगोटीच्या परी न व्हािे, व्हािे सुंदर वहरा 

धिळाि ेवनज-यि:सरंुग ेविश्व सकल सुंदर 

उठा रे, विश्व सकल सुंदर 

मुकंुद पजूुन वनजान्तरंगी करा यत्न दुधमर 

यत्नास यि प्रभु दईे 

श्रद्धसे यि प्रभु दईे 

आिसे फळ प्रभु दईे 

कतमव्याच ेकंकण बांधुन करी, न उदरंभर 

बनाि,े केिळ उदरंभर 

महायिात ेबलविभिात ेसंपादा सत्िर।। 

 

ज्ञान नको, बळ नको, नको त ेिील, नको त ेधन 

आम्हाला नको नको त ेधन 

वनरस्तविक्रम होउन दुबमल ऐस ेम्हणती जन 

खरे न ह ेिरैाग्य, बंधुंनो! खरे तपस्िी बना 

तमु्ही रे खरे तपस्िी बना 

दणे्यासाठी वमळिा ज्ञाना वमळिा दौलत धना 

भाग्यास जगी वमरिाि े

िभैिी राष्ट्र चढिािे 

कीवतमन ेविश्व िधेाि े

स्िावभमानधन अनंत सतत संचिून अंतरी 

सख्यांनो, संचिून अंतरी 

स्िगमसखुात ेसंपादािे राहोनी भूिरी।। 

 

मेंढ्यापरर ना पडा बापडु,े मरण त्याहुनी बरे 

खरोखर मरण त्याहुनी बरे 

मले्यापरर ह ेजीिन कंठुन कोण जगी या तरे 
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लोखंडाची कांब त्यापरी दहे करा कणखर 

अगोदर दहे करा कणखर 

दहेाहुन वनज मग उत्साही करा धीरगंवभर 

आकाि कोसळो िरी 

पदतळी भूवम हो दुरी 

मज वफकीर नाही परी 

ध्ययेोन्मुख मी सदिै जाइन पतगं दीपािरी 

जसा तो पतंग दीपािरी 

ऐसा वनश्चय करा, भस्म हो, जाउ न माग ेपरर।। 

 

स्िाततं्र्याच्या स्िगाममध्य ेजीिात्मा रंगिा 

बंधुंनो! जीिात्मा रंगिा 

पारततं्र्यिृंखला कडाकड बलतजे ेभंगिा 

वनजांतरंगी अखंड अिादीप पाजळोवनया 

गड ेहो दीप पाजळोवनया 

नरैाश्याची वनिा नािकर सत्िर न्यािी लया 

तर उठा झडकरी अता 

लािा न मुवळ विलंबता 

द्या धीर दुबमला हता 

विजयाचा जयनाद घोषिा दुमदुमोन अंबर 

जाऊ द ेदुमदुमोन अंबर 

स्िगी गावतल यषु्ट्मन्मवहमा मग नारद-तुबंर।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२७ 
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मातभूृवमगान 
 

ह ेिुभकीत ेजगविश्रुत ेभारतमात ेविमलतरे 

मंगलमूत ेमानसपतू ेत्िन्नमन ेजन सकल तरे।। 

अवतकमनीय ेिुभ रमणीय ेनमनीय ेस्तिनीयिरे 

विद्यानंद ेिभैिकंद ेिंदऽेहं त्िा ंप्रमे-भरे।। 

जगदभूषण ेमनस्तोषण ेविपच्छोषण ेमधुरतरे 

सकलपािन ेअघविनािन ेकवलमलदहन ेपणु्यपरे।। 

तत्त्िपंवडत ेसमुुवनमंवडत ेिाङमयसररत ेविजयिरे 

िुभवगररभूवषत ससुररत-्परूरत सिुनालंकृत अवतरुवचरे।। 

सदय-मानस ेिात्सल्यरस ेप्रसादपणू ेदनै्यहरे 

अजरे विशं्वभरे दिेत ेकविस्ततु ेपरमाथमपरे।। 

अन्नदावयनी ज्ञानदावयनी जगन्मोहीनी प्रभवुप्रय े

तपोभूवम त,ू कममभूवम त,ू वनस्तलु वनरुपम वनरंतरे।। 

त्िदगणुगायन, त्ित्पदिंदन, त्ित्सिेन, मत्कमम खरे 

त्ित्सुत हे मदभूषण मात!े परमोदारे स्नहेसरे।। ह ेिुभ...।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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गाऊ मी कसल ेगाण?े 
 

ह ेजीिन केविलिाण।े 

गाऊ मी कसल ेगाण?े।। 

 

जवग झालो आम्ही दीन 

जीिनािीण जणु मीन 

ही अमुची वस्थवत वकवत हीन 

मन जळत ेमम अपमान।े। गाऊ..।। 

 

आमुच ेअस ेना काही 

सत्तचेी िस्त ूनाही 

सतुळीचा तोडा नाही 

दुदमिा दखेण ेनयन।े। गाऊ..।। 

 

ना गावयगरेु ती वदसती 

िासरे न ती बागडती 

दूध तपू िब्दची उरती 

दुवममळ त ेझाल ेखाण।े। गाऊ..।। 

 

जी अन्न जगाला दईे 

ती उदार भारता मायी 

वकवत रडत ेधायीधायी 

वमळती ना चारवह दाण।े। गाऊ..।। 

 

अन्नास माय मोताद 

घईे न वतची कुवण दाद 

सतु घावलत बसती िाद 

पोट का भरे िादान।े। गाऊ..।। 

 

उद्योग सकलही गले े
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बकेार सिमही झाल े

जगताती अध ेमले े

श्रयेस्कर याहुन मरण।े। गाऊ..।। 

 

दणे्यास नावह तो किळ 

यासाठी माता विकळ 

अवपमती नद्यांना बाळ 

जळतोच ऐकुनी कान।े। गाऊ..।। 

 

उपजली न मरती तोची 

वप्रय बाळे भारतभूची 

मजेिावन मतृ्यसु साची 

मांवडला खळे मरणान।े। गाऊ..।। 

 

ना िस्त्रवह अंगी र्घयाया 

ना मीठवह थोड ेखाया 

ना तले वदिा लािाया 

मवृत यनेा म्हणुनी जगण।े। गाऊ..।। 

 

लागल्या िकेडो जळिा 

संपत्ती नतेी सिाम 

आमुची न कोणा पिाम 

आवम्ह हताि होउन रडण।े। गाऊ..।। 

जाहलो लोक फटफवटत 

वन:सत्त्ि भतुांसम वदसत 

पािल ेसिमही अस्त 

वकवत वदिस अस ेह ेपडण।े। गाऊ..।। 

 

भारतीय जनता रोड 

वन:सत्त्ि कररत काबाड 
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मोजुन र्घया हाडन् हाड 

पोटभरी न वमळे खाण।े। गाऊ..।। 

 तजेस्िी विद्या गलेी 

ती पोपटपंची उरली 

जी गोष्ट पवश्चमे वलवहली 

ती आम्हां श्रवुतसम मान।े। गाऊ..।। 

 

सत्कला मािळे सारी 

सच्छस्त्र ेमलेी सारी 

अनकुरण ेकररत वभकारी 

िणेात सदा हो सडण।े। गाऊ..।। 

 

ती थोर संस्कृती गलेी 

ती गजान्त लक्ष्मी गलेी 

परुुषाथम सत्त्िता गलेी 

उरली ती स्मवृतची वचन्हे।। गाऊ..।। 

 

सोन्याचा जथे ेधूर 

द्रव्याचा जथे ेपरू 

ती वचंतमेाजी चूर 

भारतभू कैिी बघण।े। गाऊ..।। 

 

भरललेी होती बाग 

भरलले ेहोत ेभाग्य 

त ेगले ेपरर सौभाग्य 

अपमान ेआता जगण।े। गाऊ..।। 

 

तो बाग मनोहर गलेा 

हा मसणिटा हो झाला 

दिैाची भसेरु लीला 

आवम्ह गलुाम म्हणनुी जगण।े। गाऊ..।। 
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कुवण उंवदर आम्हां म्हणत 

ती मयेो वनंदा कररत 

जग अस्पशृ्य आम्हां गवणत 

वकवत वनंदा ऐकू कान।े। गाऊ..।। 

 

अज्ञानपकंगत लोक 

आढळे घरोघर िोक 

नांदतात सावथ अनके 

ठाण वदल ेदृढ रोगान।े। गाऊ..।। 

 

ितेकरी माग ेभीक 

विकललेा माग ेभीक 

तो वभकारी माग ेभीक 

धंदा ना वभक्षिेीण।े। गाऊ..।। 

 

हृदयाची होई होळी 

आपदा सदा ही पोळी 

खाऊ का अफुची गोळी 

मज सहन होइ ना जगण।े। गाऊ..।। 

खाऊन अफू परर काय? 

ही रडले सतत माय 

बंधंूची न हरे हाय 

काय वमळे मज मरणान।े। गाऊ..।। 

 

हा वहमालय वदस ेवखन्न 

या सररता वदसती दीन 

पिूपवक्षिनस्पती हीन 

सोवडती श्वास दु:खान।े। गाऊ..।। 

ह ेपरात्परा भगिंता 

ह ेअनंत करुणािंता 

ह ेजगदीिा बलिंता 
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ऐकाि ेह ेरडगाण।े। गाऊ..।। 

 

िाजिी मनोहर पािा 

मोहांधवतवमर हा जािा 

खडबडुनी लोक उठािा 

उघडािी अस्मन्नयन।े। गाऊ..।। 

 

द ेस्फूवतम आम्हाला वदव्य 

कृवत करु द ेउत्कट भव्य 

स्िाततं्र्य यउे द ेनव्य 

हलिािी अस्मिदन।े। गाऊ..।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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स्िातंत्र्य 
 

प्राण अपामिे। स्िाततं्र्यसौख्य वमळिाि।े। 

 

केिळ बडबड ना कामाची 

गरज अस ेवनविवदन कष्टांची 

कष्टत जाि।े। स्िाततं्र्य....।। 

 

विलास-सखुभोगांना सोडा 

मोह सकळ त ेमारक तोडा 

स्िाथाांकुर वचत्तातील मोडा 

वनममळ व्हािे ।। स्िातंत्र्य....।। 

 

दिेभवक्तचा मनात काम 

भारतभूच ेिदनी नाम 

दृवष्ट वदसािी तजेोधाम 

वनभमय व्हािे ।। स्िातंत्र्य....।। 

 

िषे कलह त ेविसरुन जाि े

बंधुबंधुचपेरर सजािे 

हाती हात प्रमे ेर्घयाि े

पढेु दौडाि े।। स्िाततं्र्य....।। 

 

उचंबळोनी ितृ्ती जािी 

उचंबळोनी हृदय ेजािी 

िडेािुन जण ुमवत ती जािी 

तन्मय व्हािे ।। स्िाततं्र्य....।। 

 

गलुामवगररिर हाणा घाि 

दास्या दिेी नरुोच ठाि 

प्रयत्नािरी ठेिुन भाि 
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सदा झुंजाि े।। स्िाततं्र्य....।। 

 

स्िाततं्र्याची जया तहान 

धािून जाऊ घऊे ठाण 

गाठू ध्ययेा दऊे प्राण 

व्रत ह ेर्घयाि े।। स्िाततं्र्य....।। 

 

परिितचे ेतोडा पाि 

तोडा तोडा हरपो त्रास 

चीड न यते ेकाय तमु्हांस 

चला चमकािे ।। स्िातंत्र्य....।। 

 

परदास्याच्या पकंी कीट 

असण ेयाचा यिेो िीट 

होउन सािध नीट सधुीट 

वनजपद र्घयािे ।। स्िाततं्र्य....।। 

 

स्िाततं्र्याचा ईश्वरदत्त 

हक्क करोनी घऊे प्राप्त 

करु यत्नाची अपिूम िथम 

मरुनी जाि े।। स्िाततं्र्य....।। 

 

वनज मरणान ेमंगल यइेल 

वनज मरणान ेिभैि यइेल 

वनज मरणान ेमोक्ष वमळेल 

मरण िराि े।। स्िाततं्र्य....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, जानिेारी १९३० 
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स्िातंत्र्यदिेीच ेिभु आगमन 
 

आनंदाचा। 

उगिला वदिस सोन्याचा।। 

 

मावलन्यरात्र लोपली 

सौभाग्यउषा उजळली 

सत्कीवतमगढुी उभविली 

चला रे नाचा।। उगिला....।। 

 

गंभीर भरेरगजमन 

िंखावद मंगलस्िर 

दिेता यतेस ेदुरुन 

मांगल्याचा।। उगिला....।। 

 

त ेपहा मराठी भाल े

चपळेपरर चमकत आल े

मंदील पावठिर खळेे 

तच्छौयामचा।। उगिला....।। 

 

ित्रचु्या वपऊन रक्ताला 

यज्जीि वनरंतर घाला 

तो आला रजपतु भाला 

तत्तजेाचा।। उगिला....।। 

 

त ेपहा वििाजी राज े

तो प्रतापवसंहही साज े

पवृथ्िराजवह तथे विराज े

धन्यत्िाचा।। उगिला....।। 

 

ती वजजा तमु्हां वदसली का 
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ती उमा तमु्हां वदसली का 

लक्ष्मीवह तमु्हां वदसली का 

पावित्र्याचा।। उगिला....।। 

 

दुदंुभी नभी दुमदुमली 

मावणकमोती उधवळली 

स्िाततं्र्यदिेता आली 

जयघोषाचा।। उगिला....।। 

 

सिकै्य-सुंदरासन 

मांवडल ेबहुत सजिून 

दिेता वदसतस ेखलुनु 

मोक्षश्रीचा।। उगिला....।। 

 

सखुवसंधु वकवत उचंबळे 

भाग्यात वचत्त दगंल े

मोदात विश्व रंगल े

कैिल्याचा।। उगिला....।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२८ 

 

 

 

 

 

 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e2
9

1
 

स्िातंत्र्यानंदाच ेगाण े
 

(लाहोरला स्िातंत्र्याचा ठराि पास झाला ती िाताम ऐकून केलले े

गाण.े) 

 

मंगल मंगल वत्रिार मंगल पािन वदन हा धन्य अहो 

भारत प्यारा स्िततं्र झाला जय बोला जय बोला हो।। 

 

मिेाडाच्या रणिादूमला उठा, उठा वििराया हो 

माता अपलुी स्िततं्र झाली जय बोला जय बोला हो।। 

 

वदिा आज का प्रसन्न वदसती वनममळ वदसती सांगा हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

पिन आजचा पािन िाट ेकारण मजला सांगा हो 

भारतमाता मुक्त म्हणुनी जय बोला जय बोला हो।। 

 

पाषाणांची फुल ेजाहली का त ेमजसी सांगा हो 

गतबंधन भू झाली म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

मातीची ही मावणकमोती झाली का मज सांगा हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

काट्यांची मखमल मदूृ झाली चमत्कार का झाला हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

सतजे आजी अवधकच वदसतो वदनमवण का मज सांगा हो 

आई झाली मुक्त म्हणुनी जय बोला जय बोला हो।। 

 

पिमतातनुी खो-यांतवूनही दुगाांतनु का गाणी हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 
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नद्या आज का तडंुुब भरल्या िाहाियाच ेविसरुन हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

उचंबळे का अपार सागर सीमा सोडुनी आज अहो 

भारत झाला मुक्त म्हणुनी जय बोला जय बोला हो।। 

 

गगनमंडपी विमानगदी झाली का मज सांगा हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

स्िगामतनू समुिवृष्ट होतस ेअपार का मज सांगा हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

नारद तुबंर गाणी गाती सरुमुवन हवषमत त ेका हो 

भारत झाला मुक्त म्हणुनी जय बोला जय बोला हो।। 

 

कैलासािर डमरु िाजतो नाच ेविििंकर का हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

चार मुखांनी चतरुानन की सामगायना कररतो हो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

सषृ्टी नाचत ेविश्व हासत ेचराचर भरे मोद ेहो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

पाहा पाहा त ेविश्वजन बघा, भटे घउेनी आल ेहो 

भारत झाला स्िततं्र म्हणनुी जय बोला जय बोला हो।। 

 

वचनी जपानी अमरेरकन त ेआल ेिंदन करण्या हो  

‘भारतजनवन! क्षमस्ि’ म्हणती जय बोला जय बोला हो।। 
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तातमर मोगल अफगाणादी िजेारी त ेआल ेहो 

‘भारतजनवन! क्षमस्ि’ म्हणती जय बोला जय बोला हो।। 

यरुोपातल ेसारे गोरे सविनय साशू्र आल ेहो 

‘भारतजनवन! क्षमस्ि’ म्हणती जय बोला जय बोला हो।। 

भारतमाता अनाथनाथा प्रमेे कुरिाळीत अहो 

आपपर वतला नाही ठाि ेजय बोला जय बोला हो।। 

 

आज जगाच ेभाग्य उदले ेिभैि फुलल ेअगवणत हो 

उचंबळे सखुसागर मंगल जय बोला जय बोला हो।। 

 

दनै्य पळाल ेदु:ख गळाल ेकलहद्रोह दुरािवत हो 

नव्या मनूचा उदय जाहला जय बोला जय बोला हो।। 

 

चकुली माकली जगातील ती राष्ट्र ेजिळी घउेन हो 

प्रमे ेन्हाणी त्यांना भारत जय बोला जय बोला हो।। 

वपिळी ढिळी काळी सारी भिुनामधली बाळे हो 

भारतमातजेिळ नाचती जय बोला जय बोला हो।। 

 

“भलपेणान ेखरेपणान ेप्रमे ेसकळवह िागा हो 

सखुास वनमाम” बोल ेभारत जय बोला जय बोला हो।। 

 

“िांवत नांदु द ेअता अखंवडत आनंद सहा नांदो हो 

विसरा मावगल” बोल ेभारत जय बोला जय बोला हो।। 

 

“परमिेाची सकळ लकेरे सुखने भिुनी खळूे हो 

स्िगम वनमुम या” बोल ेभारत जय बोला जय बोला हो।। 

 

“परस्परांच ेहात धरु या फेर धरुनी नाचू हो 

िांवतगीत गा” बोल ेभारत जय बोला जय बोला हो।। 
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“थोर भारता! मागमदिमका! तचू आमुचा सदगरुु हो” 

िदती सारी राष्ट्र ेसदगद जय बोला जय बोला हो।। 

 

अनंत झाली सपुषु्ट्पिषृ्टी गगनामधुनी तवे्हा हो 

थ ैथ ैथ ैथ ैनाचु लागल ेगाउ लागल ेजय जय हो।। 

जयजय भारत वप्रयतम भारत जयजय भारत बोला हो 

जयजय जयजय जयजय जयजय जय भारत जय बोला हो।। 

 

आनंदान ेडोला हो 

आनंदाशू्र ढाळा हो 

जयजय भारत जयजय भारत जयजय भारत बोला हो।। 

 

हृदय कपाट ेखोला हो 

बांधा वचत्सखुझोला हो 

नाचा त्यािर नाचत बोला जयजय भारत बोला हो।। 

 

जय बोला जय बोला हो।। 

जय भारत जय बोला हो।। 

जयिब्दान ेअंबर कोंद ेजय भारत जय बोला हो।। 

 

भारत प्यारा स्िततं्र झाला जयजय म्हणनुी बोला हो 

सषृ्टी सकलही स्िततं्र झाली जयजय म्हणनुी बोला हो।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, २६ जानिेारी १९३० 
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भारतास! 
 

मनोहरा भारता! मदतंर दिेा! त्िन्मुखकळा 

िोभले कधी वदव्य ेतजे ेकळे कळेना मला 

मोहरात्र संपले कधी ही उषा कधी यइेल 

सदभाग्याची सुंदर वकरण ेकदा बरे पसररल 

स्िाथम कधी जाईल लयाला, कलह कधी सरवतल 

सद्धमामची परमकै्याची फुल ेकधी फुलवतल 

ह ेभाइभाइच ेपरर होतील कधी वहंवदजन 

कधी हृदया वमळवतल हृदय,े जोडले मनाला मन 

उठतील कधी तजेान ेहातात हात घालनु 

अलौवकक अपिूाम कृवत कररवतल त्ित्सतु कधी वनममळ 

आनंदाशू्र त्िन्नयनांतनु िाहिवतल घळघळ।। 

 

अस्मन्माता करु स्ितंत्रा ध्यये हचे लोचनी 

त्ित्पतु्रांच्या वदसनुी केव्हा उठवतल त्िन्मोचना 

जपती अजुनी वनज िरररांना अमूल्य ठेव्यापरी 

मरणाची ती भीवत कु्षद्रा अजुन तदीयांतरी 

वनज आप्तांच्या वनज गहेांच्या मोही ह ेअडकती 

रडती, पडती, प्रखरता न ता पटेिी वचत्ताप्रती 

तोवडतील आई! केव्हा त्ित्सुत हे मायापाि 

त्ित्स्िाततं्र्याचा केव्हा लागले एक त्या ध्यास 

त्िदभक्तीचा तो केव्हा दरिळेल तन्मवन िास 

दिेभक्त तो रक्त एकच व्रती इतर विसरुन 

घइे करी जो िाण सतीच ेिज्रमूवतम होउन।। 

 

नयनी, िदनी, भाळी, ज्यांच्या दिेभवक्त रेवखली 

नररत्न ेना अिी सहस्त्रािवध अजुनी दवेखली 

ज्यांच ेजीिन तहानलले ेस्िाततं्र्यसधुसे्ति 

तळमळत ेजळत ेमन ज्यांच,े धीर न धररत ेलि 
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उच्चारी आचारी ज्यांच्या अखंवडत प्रगटत े

स्िाततं्र्याची मंगल गंगा, तरुण अस ेवकवतक त?े 

भोगािरती दृवष्ट तयांची विलासकैजीिन 

अनंतभोगी भ्रमरसम रम ेवनत्य तयांच ेमन 

भािना उज्िला नाही मले्यापरर वदसती तरुण 

स्िाततं्र्यरिीच ेज्यांनी आगामी व्हाि ेअरुण 

हसिाि ेवनजजननींच ेमुखकमल जयांनी करुण 

व्यसनिरण हे तरुण बघोनी जीि वकती तडफडे 

मदतंराला ठाि,े मात!े अश्रुसडा मम पड।े। 

 

तझु्या भारता! िातािरणी वजकड ेवतकडे कदा 

स्िाततं्र्याच ेिारे उठवतल पळािया ररप-ुमदा 

स्िाततं्र्याच ेपरुुषाथामच ेपराक्रमाच ेतस े

विचार केव्हा रोमरोवमं त ेभरवतल भरपूरस े

दिेभवक्त पावजतील केव्हा माता वनज लकेरा 

दिेप्रमे ेवदव्य ेभरवतल कधी तदीयांतरा 

अज्ञानसागरी बुडती, भारतीय माता अजुनी 

दिेभवक्त पाजील कोण माता जरर पडती वनजुवन 

दिेभक्ती खळेे जो ना मातांच्या नयनी िदनी 

तोिरर नाही आिा, दिेा! त्िदुद्धतृीची मला 

दृश्य अस ेह ेनरैाश्याच ेपाहुन दाट ेगळा 

 

मातावपतरे विक्षक रमवतल दिेभवक्तसागरी 

जवे्हा तवे्हा आिलेा मम पल्लि फुटवतल तरी 

वजकड ेवतकडे एक वदसािे दृश्य दिेभवक्तच े

कानी यािे वजकड ेवतकड ेिब्द दिेभवक्तच े

विचारविद्यतु एकच खळेो सिाांच्या हृन्मनी 

ध्यये वदसािे एक सिमदा सिाांना वनविवदनी 

सिाांच्या दृष्टीपढुती स्िाततं्र्यवचत्र िोभािे 

सिाांनी यत्न करािे त्यासाठी जीिभेाि े

प्राणवचत्त वित्त अस ेज ेसिमस्ि सखु ेिचेाि े

लाखो जवे्हा अिा विचारे उठवतल मग तळपला 
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भाग्यसूयम ति समज भारता! संिय नाही मला 

प्रसन्न होवतल वदिा, वनरािावनिा नष्ट होइल 

त्िदभाग्याच ेजगी पिाड ेसत्कवि मग गावतल 

त्िन्मुखकंजी लािण्याची वदव्य चढेल प्रभा 

गगनमंडपी िृंद सरुांचा रावहल यउेन उभा 

पषु्ट्पिवृष्ट कररतील तझु्यािर मग गंधिमस्िर 

यिोगान ति गावतल डोलत प्रमेान ेवनभमर 

होईल वत्रभिुनी तवे्हा सोहळा महानंहाचा 

बोलतील एकामकेा जन सारे नाचा नाचा 

िांतीचा मांगल्याचा स्नहेाचा सौभाग्याचा 

तो वदन यइेल त्ित्पतु्र जरी िडे ेत्िदभवक्तन े

होतील, कररवतल िथम वजिाची मरतील स्फूतीन।े। 

◙ ◙ ◙  
-धुळे तरंुुग, जून १९३० 
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भारता ऊठ! 
 

ऊठ ऊठ, भारता! तू ऊठ उज्िला! 

अवभनिबलिभैियुत िोभ मंगला।। 

दिवदिांत कीवतमगंध मधुर दरिळो 

त्ित्पािन-नामबळे दुररत त ेपळो 

धयैम तझु ेिौयम तझु ेअवमत ना ढळो 

जीणम िीणम सकळ आज ज ेतझु ेगळो 

दास्य ेना वफरुन कधी मुख तझु ेमळो 

िांता, दाता, कांता 

रुवचर थोर कृवत कर त ूसतत वनममळा।। ऊठ....।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑगस्ट १९३० 
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िंद ेमातरम्! 
 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम् 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम्।। 

 

ति गतिभैि पनुरवप वमळिू 

ति सत्कीवतम न पनुरवप मळिू 

उज्िल करु ति िदन वत्रभिुवन 

करु कष्ट तझु्यासाठी वनविवदनी 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम् 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम्।। 

 

तजु पनुरवप जननी ग ेहसिू 

तजु राष्ट्रांच्या िीषी बसिू 

सकळ जगाची होविल माता 

दवेल हतपवतता त ूहाता 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम् 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम्।। 

 

अश्रु न आई! आता ढाळी 

आइ! नआता पाही खाली 

त्ित्सुत आम्ही पराक्रमान े

वमरिू तजु जवग सन्मानान े

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम् 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम्।। 

 

ऊठ, पहा आवम्ह सारे भाई 

एक जाहलो द्रोह न राही 

घसरु पढुती वमळिू विजया 

दास्य झणी ति नऊे विलया 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम् 
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िंद ेमातरम् िंद ेमातरम्।। 

 

विद्यािभैिविकास यइेल 

तििदनांबुज, आइ! फुलले 

तजु भाग्यवगरीिरर बघ नऊे 

त्िच्चरणी रत सतत राहू 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम् 

िंद ेमातरम् िंद ेमातरम्।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑक्टोबर १९३० 
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भारतजननी ति िरणम्! 
 

भारतजननी ति िरणम्। भारतमात ेति िरणम् 

मोददावयनी बोधदावयनी अन्नदावयनी ति िरणम्।। 

 

विद्यािंत ेति िरणम् 

िभैििंत ेति िरणम् 

अनंत-तजे:प्रसिे अस्मन्मानससखुद ेति िरणम् 

 

विक्रमकाररवण ति िरणम् 

पवित्रकाररवण ति िरणम् 

पणु्यकममसत्प्रभाितंस ेह ेज्ञानरस ेति िरणम् 

 

लािण्यमय ेति िरणम् 

अनाद्यनंत ेति िरणम् 

अवत-रुवचरे सवुचरवस्थरकीत ेपरमोदारे ति िरणम् 

 

अवत-महनीय ेति िरणम् 

अवत-रमणीय ेति िरणम् 

सरुिर-मुवनिर-नरिर-प्रत्यह-नमनीय ेहे ति िरणम् 

 

विमल ेकमल ेति िरणम् 

वनत्यानंद ेति िरणम् 

िरणागतजन-अभयदावयनी तापहाररणी ति िरणम् 

 

सजुल ेसुफल ेति िरणम् 

अजरे अमरे ति िरणम् 

भवक्तज्ञानामतृलवेिवन ह ेिांतरुवपणी ति िरणम् 

 

तपवस्िनी हे ति िरणम् 

महायोवगनी ति िरणम् 
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भाग्याभाग्य ेविजयापजय ेसततहावसनी ति िरणम् 

 

प्रभवुप्रय!े ह ेति िरणम् 

प्रभपुररपाल्य ेति िरणम् 

त्ित्पदकंजी रंुझी घालू वमवलंदसम अवम्ह ति िरणम्।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑक्टोबर १९३० 
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ससंुस्कृत कोण? 
 
अन्यां करील जगती वनज जो गलुाम 
तो दुष्ट, संस्कृवत न त्या िठ तो हराम 
तो रानटी मज गम ेन मनषु्ट्य खास 
जो मानिा करुन ठेवितस ेस्ि-दास।। 
 
पापी कृतर्घन अवतदांवभक वित्तदिे 
अन्यांस वनत्य लटुण ेकृवत ही सदिै 
ऐस ेअसून ‘अवम्ह संस्कृत’ बोलतात 
ना लाज ती जणु अणूवह तदतंरात।। 
 
जातील तथे कररती भयद स्मिान 
अन्यांस नागिुवनया कररतात दीन 
ज ेकोवण या पिुंस संस्कृत नाि दतेी 
त्यांना नस ेलि विचार उदार वचत्ती।। 

अन्यांस जो तडुवितो पिू त्या गणाि े
त्या व्याघ्र िा िकृ म्हणा, नर ना म्हणािे 
तो रानटी पवतत, संस्कृवत ती न त्याला 
न स्थान यन्मवन अस ेलि बंधुतलेा।। 
 
ओतीत तोफ िरती वफरिी विमान े
मान ेतसा विहरतो वमरि ेमदान े
ही संस्कृती जरर अस,े िकृव्याघ्ररीस 
त्यांना ससंुस्कृत म्हणा मनुजापरीस।। 
 
स्िाथाांध वनत्य बननुी कररती लढाई 
िस्त्र ेपहा अमुवच! हीच सदा बढाई 
रक्ताथम ज ेतवृषत चावटत ओठ वनत्य 
माझ ेसुसंस्कृत तया िदती न ओठ।। 

जथे ेअस ेविजय, जथे असले वित्त 
तथेचे ससंुस्कृत अस,े न असचे सत्य 
मोठे यदीय मन, सिम समान मानी 
त्यालाच संस्कृवत अस,े नच ती विमानी।। 
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मानव्य ना अिगणी न कुणावह जाची 
जो काळजी वनज करी कररही पराची 
अन्यापदा बघनु धाित िीघ्र जाई 
त्याला ‘ससंुस्कृत’ म्हणा न दुजा कुणाही।। 
 
कोणी न या जवग असो कवधही गलुाम 
नांदो स्िततं्र सगळे, मवन हाच काम 
दीना साहाय्य करण्या वनरपके्ष धाि े
त्याला ‘ससंुस्कृत’ वििषेण ह ेवमळाि।े। 
 
ज्याला समस्त जग ह ेअपलुचे िाट े
दु:खी कुणीवह बघनु स्िमनात दाट े
ज्यालास्िदिे सगळे वनजबंधु सारे 
त्याला ‘ससंुस्कृत’ म्हणाल तरी खरे रे।। 
 
पोळी तपुात वभजिील न आपलुीच 
संसार जो करर न अन्य लटूुन नीच 
मोद ेमरेल इतरा ंहसिाियाला 
तमु्ही ‘सुसंस्कृत’ खरा म्हणण ेतयाला।। 
 
ना आढ्यता, सरलता मधुरा समीप 
डोळे यदीय गमती अनरुाग-दीप 
कापट्य ना मवन, विनम्र वििुद्ध िील 
त्याला ‘ससंुस्कृत’ अिी पदिी खलुले।। 
 
लािीत िोध म्हणनुी न सधुारललेा 
ओतील तोफ म्हणुनी न सधुारललेा 
ज्याच ेउदार मन अंतर त ेवििाल 
त्याला ‘ससंुस्कृत’ अस ेम्हणण ेखिुाल।। 
 
जाईन मी मरुन, ना दुसरे मरोत 
जाईन मी विणनु ना दुसरे विणोत 
ऐस ेम्हण,े हृदवय जो धरर दीनरंक 
त्याला ‘ससंुस्कृत’ तमु्ही म्हणण ेवििंक।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, माचम १९३१ 
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खरा हुतात्मा! 
 

सत्याचा जगतात खून कररती, सत्यास फासािरी 

दतेी ह ेमदमत्त पापवनरत स्िाथाांध ह ेआसरुी 

अन्याया अवभवषक्त आज कररती वनलमज्ज वसंहासनी 

ज ेज ेसत ्अिकाि त्यास नुरला त्या न विचारी कुणी।। 

 

दभंाला किटावळती सतत हे पापासची पवूजती 

संपददिैत अवचमती गरीब ज ेत्यांच ेबळी अवपमती 

सारासार-वििकेअल्प न वदस ेसदबुवद्ध झाली मतृ 

लोकी या भरल ेवकती तरी पहा सिमत्र हे दुष्ट्कृत।। 

 

ऐिा या समयी जगास सगळया सत्पथं जो दावितो 

ध्ययेध्यास उदात्त आत्मकृवतन ेलोकांस जो लावितो 

क्रांती जीिवन जो अपिूम घडिी पाडी उभारीतस े

विश्वा उन्नत जो करी मवन धरा की तो हुतात्मा अस।े। 

 

विश्वाला किटावळतो पसरुन प्रमे ेभजुा आपलु्या 

प्रमेान ेबदलािया बघतस ेज्या कल्पना हो खळुया 

क्रातंी रक्तविहीन जो कररतस ेदीना जना उद्धरी 

सोिी कष्ट अनंत त्यास पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 

 

क्लिेान ेहसतो न धार खचतो हासले फासािरी 

ध्ययेप्रावप्त कराियास पविता ती ना कधी आदरी 

होिो अल्प तरीही तषु्ट हृदयी आिा सदा अंतरी 

कतमव्याथम जग,े तयास पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 

 

यतेी संकटरािी घोर वठक-या त्यांच्या प्रताप ेकरी 

स्िाथामपासनु वनत्य दूर, अचि श्रद्धा अमत्याम िरी 

ज्याच ेवनममळ हते,ु दभं लि ना, वनष्ट्पाप बाळापरी 

िरैाग्याकर थोर, त्यास पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 
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केल ेसाध्य जगात काय न बघा, त ेयत्न केल ेवकती 

साध्यासावठ नरे, तयािरुवनया र्घया तत्परीक्षपे्रती 

ध्ययेासावठ उदडं यत्न करर जो आजन्म, जाती जरी 

सारे बंध ुविरुद्ध, त्यास पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 

 

सोिी वनत्य दुरुवक्त िांत हृदय,े दाररद््रय ज्याच ेधन 

जाई धािुन दखेताच दुबळा दु:खातम कष्टी जन 

पापीही जिळी करी वनजगुण ेपावित्र्य दईे, धरी 

प्रमे ेत्या हृदयी, तयास पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 

 

वधक्कारी न कुणा, गणुास बघतो, तत्त्िा न सोडी कधी 

दिेद्रोह धरी दुरी, विरवत त ेज्याच्या मनी ना कधी 

दिेा एक भज ेतयास हृदयी ध्यातो, न भीती धरी 

कोणाचीवह जगी, तयास पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 

 

द्रव्य ेमानमरातब ेन, पदिीदान ेन होई िि 

सत्तने ेदबला न जात विलस ेवनदोष ज्याच ेयि 

चाररत्र्यािर डाग नाही इिला, घालून तलेा जरी 

डोळयांमावज बघाल, त्यास पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 

 

ध्ययेी जीिवन वभन्नती न उरली त ेध्यये यज्जीिन 

ना रात्री वदन िा बघ ेश्रमतस ेखची तदथम क्षण 

ध्ययेाच ेअवनिार िडे, न जगी त्यागा यदीया सरी 

ऐिा थोर नरास वदव्य पदिी िोभ ेहुतात्मा खरी।। 

 

ऐिी थोर महा विभूवत वदसत ेजवे्हा धररत्रीिरी 

स्िाथी दुष्ट असत्य दभंमवत ज ेत ेकापती अंतरी 

सत्या स्थापनु प्रमे वनमुमन जगा दतेो धड ेउज्िल  

ज ेहोता पडल ेतयांस उठिी द ेदुबमळाला बळ।। 

 

ऐसा एक जगात आज मजला गांधी महात्मा वदस े

दीनांसाठी सदा जळे तळमळे सत्यास पजूीतस े
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होती जी मळली धुळीत पडली ती भारती संस्कृती 

दिेोनी उजाळा वतला करर निी िानू वकती तत्कृती।। 

 

गांधी धममच, मूतम सत्य गमती, धमामथम तज्जीिन 

गांधी प्रमेच मूतम, वनममळ सदा प्रमेाद्रम त्यांच ेमन 

गीता चालवत बोलती मज गम,े गीताथम त्यांची कृती 

ऐिी थोर विभूवत लाभत अम्हां, भाग्यास नाही वमती।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, जानिेारी १९३१ 
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ऊठ झगुारुन दईे बडेी 
 

उज्िला! वनममला 

ह ेभारतिषाम 

ह ेमंगलदिेा 

ऊठ झगुारुन दईे बडेी दिडी स्िक्लिेा।। 

 

वकवततरर, बापा! काळ लोटला तजुला रे वनजुनी 

सकल बंधन ेतोवडि तडातड तजेस्िी बननुी 

अमतृा! भारता! 

विर िर कर आता 

ऊठ झणी आता 

त्ित्पदािरी त्रलैोक्य उभ ेठेविल रे माथा।। 

 

पराक्रमान ेतजे ेआता दास्या तडुिाि े

तझु ेपिाड ेजगात जरर रे सकळांनी गािे 

पािना! मोहना! 

रमणीया भव्या 

स्तिनीया वदव्या 

राष्ट्रांच्या तू विरी िोभ रे अवभनि सत्सवे्या।। 

 

तझुी संस्कृती अनंत, रुवचरा, वनममल, अमरा, ती 

धुळीत परके वमळि ुपाहती, ऊठ सोड भीती 

दुजमया! वनभमया! 

सरुिरमुवनपूज्या 

वत्रभिुनसंस्तव्या 

अनंत कीती वदगंतात त ूवमरिी वनज वदव्या।। 

 

तझु ेबळ वकती तझुी धवृतती वकती त ेआणी ध्यानी 

अिनीिरती धन्य होउनी िोभ ेस्िस्थानी 

प्रमेळा! कोमळा! 
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प्रखर बन ेबापा 

हटिी वनज तापा 

दीनापरर ना पडुनी राही दूर करी पापा।। 

 

स्िाततं्र्याच्या स्िगी नांद,े दास्यात ेतोडी 

दनै्य वनरािा वनरानंदता सकल झणी मोडी 

सद्रता! सवु्रता! 

विक्रांता दािी 

भाग्याला वमरिी 

दु:वस्थवत अपलुी विपवत्त अपलुी विलयाला न्यािी।। 

 

डोळे उघडुन केिळ पाही धयैम मनी धरुनी 

नमेले अिनी सारी वनजबळ यइेल तजु कळुनी 

दुधमरा! गंवभरा! 

सागरसम धीरा 

मरेुपरर धीरा 

िीरा! िासरवणसम तळप ेकरर आत्मोद्धारा।। 

 

समय असा ना पनुरवप यइेल विलंब ना लािी 

व्हािा स्िाततं्र्योदय आता भाग्यिळे यािी 

वसंहसा भीमसा 

ऊठ त्िषेान े

झळके तजेान े

दुगमवत अपलुी विक्रमवसंधो त्िररत लयाला न।े। 

 

स्िावभमानघन तू रे होई वखतपत न पडाि े

धाि,े विजय ेजगी िभैि ेतू रे िोभािे 

ऊठ रे! ऊठ रे! 

त ूतर जगजठेी 

कृवत करर तू मोठी 

त्ितभाग्यदूेिरी लोभ ुद ेसकल-जगतदृष्टी।। 
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स्िततं्र होउन सच्छांतीच्या सुंदर संदिेा 

तचू जगा द ेहीच अस ेरे इच्छा जगदीिा 

उज्िला! वनममला 

ह ेभारतिषाम 

ह ेमंगलदिेा 

ऊठ झगुारुन दईे बडेी दिडी स्िक्लिेा।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑगस्ट १९३१ 
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प्रभ-ुप्राथमना! 
 

करुणाघन अघिमन मंगला जनादमना श्रीहरी 

मुकंुदा मनोहरा श्रीहरी 

कृपाकटाक्षा क्षण तरर फेकी, दिेा! दीनांिरी 

हतबल विकल, प्रभो! जाहलो वनराधार केिळ 

खरोखर वनराधार केिळ 

पदारविंदा तझु्या मुकंुदा पवूजतसो द ेबळ 

पसरला वनवबड अंधार 

द ेकर वहतकर तू तार 

होऊ द ेअस्मदुद्धार 

विर िर करुनी जगी िािरु भाग्यश्रीला िरु 

िभैिा संपत्तीला िरू 

प्रपंच सुंदर करुनी दिेा परमाथामही करु।। 

 

संकटांबुधीिरुनी यतेी पिन परम भीषण 

भयंकर पिन परम भीषण 

आिचेा त ेदीप टावकती झणी, प्रभो विझिुन 

पनु:पनु्हा परर पाजळीतसो आिादीपाप्रती 

उज्िला आिादीपाप्रती 

धयैामन ेपाउल ेटावकतो पढुती रे सत्पथी 

त्ित्कृपा अम्हांिर असो 

त्िदध्यान मानसी िसो 

भयभीवत न वचत्ती असो 

सद्धमामचा सत्कमामचा विजयध्िज उभिुन 

समंुगल विजयध्िज उभिुन 

भूमातचे्या सि ेमंगल ेउजळू ह ेवत्रभिुन।। 

 

प्रगवतपथािर पराक्रमानं, गोविंदा, िोभिू 

भारता या अमुच्या िोभिू 

तदभाग्येंदूिरी सवृष्टची दृवष्ट सदा लोभिू 
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अितैाचा आनंदाचा िांतीचा सुंदर 

िुभंकर िांतीचा सुंदर 

संदिे जगा वितररल भारत सकलकलहसंहर 

ही पवित्र मंगल क-ती 

करण्यास अम्हां द ेधतृी 

कर वनममळ अस्मन्मती 

जय जगदीिा! जय परमिेा! जयजय ह ेश्रीहरी 

मुरारे जयजय हे श्रीहरी 

धीबल वितरी, प्ररेणा करी, द ेस्फूती अंतरी।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२८ 
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राष्ट्राच ेउद्यान 
 

राष्ट्रीय जीिन 

ओसाड मदैान 

या रे वनमूम तथे े

या रे सारे जण 

स्िाथामच ेपाषाण 

करु त्यांच ेचूणम 

भीषण भजुंग 

मारा आधी साच े

ठायी ठायी त्यांची 

टाका विध्िंसून 

अज्ञान-दलदली 

होिो िुद्ध हिा 

रुढींच ेह ेदुष्ट 

कराच विध्िंस 

दुष्ट आचारांची 

जाळािी ही सारी 

वदव्य स्िाथमत्याग 

पसरु ती हाती 

ऐक्याच ेभरपरू 

बाग सिुोवभत 

प्रयत्न अनंत 

उद्यान समस्त 

सविचार-िकृ्ष 

भसूेर भयाण 

भगभगीत 

रमणीय उद्यान 

श्रमािया 

भदेांच ेपाषाण 

चला आधी 
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क्रोध मात्सयामच े

प्राणघणे े

िारुळे भयाण 

आधी आधी 

सा-या या आटिा 

आरोग्याची  

मारोतच डास 

त्यांचा आधी 

जाळी ही काटरेी 

माजललेी 

 

अमोलीक माती 

आधी आधी 

घालू या रे खत 

तरर होई 

हाच सिसंत 

िोभिील 

सदितृ्तीच ेिले 

पिन िाहले  

मंदार सुंदर 

बकुळ भाग्याच े

सच्छील पषु्ट्पांचा 

प्रमे अवलकुल 

सत्कमम ताटि े

उद्यान पवित्र 

सदगुण-विहंग 

विश्वजनमना 

खरी समानता 

यांच्या कल्पकता 

आिचे ेअखंड 

स्फूतीच ेतळपोत 

नाचोत कारंजी 
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ख-या श्रीमंतीची 

श्रद्धचेी बाळके 

खळेोत गोमटी 

अिा राष्ट्रोद्यानी 

मांडील स्िासन 

सखुाचा सोहळा 

पाहले जो डोळां 

पावित्र्याचा 

िुभ मांगल्याच े

फुलािते 

गोड पररमल 

गुंगू गुंगो 

फुलोत सिमत्र 

भरारो ह े

करोत कूजना 

िडेािोत 

वदव्य स्ितंत्रता 

फोफािोत 

हौद त ेिाहोत 

वदव्य मीन 

ख-या उत्साहाची 

अंतरीच्या  

सवच्चिापीतटी 

कौतकुान े

तो जगन्मोहन 

िुभंकर 

भाग्या चढे कळा 

तोची धन्य 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२९ 
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राष्ट्रपताका 
 
करु िंदना प्रभाती। करु कीतमना प्रभाती 
राष्ट्रप्रभा पताका। िंदून पजूु हाती 
स्िाततं्र्यमंत्रपूत।े स्िातंत्र्यगीतगीत े
ज्योवतममय अखंड।े स्िाततं्र्यसविभूत े
ह ेउज्िल ेपताके। तजेवस्ि हे पताके 
तजु पाहुनी सदिै। कवळकाळ पोटी धाके 
खलुतात तीन रंग। वकवत गोड गोड गोड  
ह ेतीन रंग म्हणज।े िम िौयम धमम जोड 
िांतीस दावि हररत। सत्त्िास दावि धिल 
िौयामस केिरी तो। दािीत अथम विमल 
चकरा िरी विराज।े श्रमगौरिास दािी 
समता स्िततं्र्यच।े हे वचन्ह सपु्रभािी 
रमिील उद्यमांत। सिाांस वनत्य झेंडा 
दईेल सिम लोकां। साधा स्िततं्र्य धंदा 
जाळील दास्य सारे। नमिील मत्त लोक 
वितरील सौख्य सिाां। दडिील दीन-िोक 
ह ेवनममळे पताके। तू मोक्षमागमदीप 
न वदसले दनै्य दास। जरर तू सदा समीप 
त ूमूतम राष्ट्रिवृत्त। त ूमूतम राष्ट्रकीती 
त ूत्याग मूवतममंत। तू मूतम राष्ट्रदीप्ती 
त ूिौयम धयैम िीयम। तू स्िावभनामसूयम 
ज ेस्तव्य सवे्य भव्य। त ेसिम त ूअपिूम 
राष्ट्रास तचू आस। राष्ट्रा तझुीच कास 
आधार त ूजनांचा। विश्वास त ूअम्हास 
त ूना तरी न काही। ना राष्ट्रानाम राही 
ना वित्त अब्रु जीि। स्िाततं्र्यलाभ नाही 
करा गजमना धीर उजमस्िला ती। वजला ऐकुनी कापती त ेअराती 
उठाि ेअता एकदाची समस्ती। चला झाडुनी जीिनातील ससु्ती।। 
आम्हां थोर िीरा ंजगी कोण िारी। अम्हां वदव्य िीरां जगी कोण 
मारी।। 
करु मुक्त आम्ही वप्रया भारतात।े प्रवतज्ञा अिी ऐकिीतो जगात।े। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, ऑक्टोबर १९३० 
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झेंडागीत 
 
ऊठा बंधुनो! प्रभात झाली झेंडािंदन करु चला 
प्रतापिाली गगनी फडके अमरध्िज तो पाहु चला।। 
जवेि चराचरर िाय ुिाहुनी जीिनरस तो ओवततस े
प्रभातकाळी तिेी ध्िज हा अस्मन्मानस फुलवितस।े। 
प्रभातकाळी वदनकर कोमल समुगण जिेी हसवितस े
सुंदर हसरा ध्िज हो विजयी तवेि मनाला खलुवितस।े। 
हसिी वचत्ता, आिा वनमी, स्फूवतम अंतरी संचरिी 
तजेोदायक वतवमरविदारक तळप ेध्िज हा जसा रिी।। 
पहा स्िकीया करा हलिुनी आपणास तो बोलवितो 
माझ्याखाली गोळा व्हा रे तमाम सारे तो िदतो।। 
झेंड्याखाली तमाम सारे जमाि करु या मोदान े
अंतरंग रंगिू चला रे िौय ेधयै ेिीयामन।े। 
राष्ट्राचा हा प्राण अमोवलक राष्ट्राच ेह ेजीिन हो 
सिमस्ि अस ेअपलु ेज ेज ेत ेत ेझेंडा दावित हो।। 
ज्या राष्ट्रात ेझेंडा नाही त्यात ेनाही जगी मान  
मान तयाची िरी न होई कररती त्याचा अपमान।। 
विद्या िभैि कला कीवतमच ेअबू्रच ेअवभमानाच े
संरक्षण होतस ेजरर िरी गगनी झेंडा हा नाच।े। 
झेंडा म्हणज ेजीिन अपलु ेझेंडा म्हणज ेस्िप्राण 
झेंडा म्हणज ेराष्ट्र अपलु ेझेंडा दिैत ना आन।। 
स्िाततं्र्याच ेवचन्ह समंुगल म्हणज ेझेंडा हा आहे 
झेंडा फडके झळके जोिरर तोिरर िभैियि राहे।। 
झेंडा चमके जोिरर अपलुा विश्वी विजयी विक्रांत 
राहू तोिरर आपण तजे ेवनभमय वनममळ वनभ्र भराां  
झेंडयाला या वित्ताहून प्राणांहुनवह जपा सदा 
झेंडा अपलुा जीि धममही झेंडा अपलुा दिे िदा।।  
ऐक्याच्या िातािरणाचा झेंडा असतो वनमामता 
स्िाततं्र्याच्या संगीताचा झेंडा असतो उदगाता।। 
झेंड्यासाठी नाना दिेी नाना विरी वनजरक्त 
वदल,े प्राणही फेकुन वदधल,े झेंड्याच ेव्हा तमु्ही भक्त।। 
लाखो कररती बवलदान मुद ेएका या झेंड्यासाठी 
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झेंड्याचा मवहमा न िणमि ेकधी कुणाही या ओठी।। 
सिमस्िाच ेसिकै्याच ेराष्ट्रत्िाच ेह ेवचन्ह 
एकवचत्त समूतम जाहल ेधरा अंतरी ही खूण।। 
एका अत्तर थेंबामध्य ेलाखो कोटी समुनांच े
ओवतल ेअस ेसिमस्ि तस ेझेंड्यामध्य ेराष्ट्राच।े। 
झेंडा दािी परंपरेला झेंडा संस्कृवत गात अस े
झेंडा तमुच्या पिूमिभैिे सदगुणिृंद ेचमकतस।े। 
मधमािा त्या पोळयासाठी वनविवदन जिेी जपताती 
झेंड्याला या राखू आपण करू प्रवतज्ञा प्राणांती।।  
ज ेआताच ेज ेपिूीच ेभविष्ट्य काळातीलवह ज े
अपलु ेमंगल सुंदर उज्िल त ेया झेंड्यामध ेसज।े। 
झेंडा सुंदर थोर वतरंगी ललामभूत वत्रजगात े
त्रलैोक्य उभ ेअवभराम अिा या झेंड्याला नत नमत।े। 
प्रात:स्मरणीया रमणीया िरणीया झेंड्या नमन 
तलुा कररतस,े ति भक्तीन ेजािो अमुच ेभरुन मन।। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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नियिुक 
 

हसो वदिस िा असो वनिा ती। असो पौवणममा असो अमा ती 

अम्हांस नाही लिही भीती। पढेुच घसुण ेठरली नीती 

 

अदम्य आम्ही पढेुच जाऊ। धयै ेिौय ेपढेुच धािू 

स्मिानिांती अम्हां रुचनेा। भयनकाला करु आव्हाना 

 

प्रचंड पिमत पायी तडुिू। लोळ विजचेा हाती अडिू 

छातीिर ती झलेू गोळी। करु मतृ्यिुी खळेीमळेी 

 

वदव्य असीम प्रताप अमुचा। पढेुच घसुण ेनमे सदाचा 

धिृाजिळची थंडी यिेो। तन अमुचीही गोठून जािो 

 

सहारातली यिेो आग। पढेुच जाऊ कावढत माग 

अफाट दयाम मना न वभििी। प्रचंड तवटनी मना न डरिी 

 

भीषण दाट प्रचंड कानन। द-याखोरर जी वफरवित नयन 

असोत वकल्ल ेकड ेअसोत। जाऊ दृढ वनज पाय रोवित 

 

धूमकेत ुत ेअभद्र यिेो। तफुान डोक्यािर घोंघािो 

अपत्तींच ेपिमत यिेो। मतृ्यू यउेनी सन्मुख राहो 

 

मतृ्य ुअस ेतो वमत्र आमुचा। संकट तो तर सखा वजिाचा 

ह ेवप्रय सगळे सख ेसिंगडी। आम्हािरर त ेकररवतल न कडी 

 

रडािया ज ेआम्हां यवेतल। हसिुन आम्हां तचेी रडवतल 

अम्हां किाची तमा न वतळभर। रणधीर अम्ही वनभमय िीर 

 

निभारतसुत आम्ही वदव्य। र्घयाया जात ेउत्कट भव्य 
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जसा मारुती िरवत उडाला। जन्मताच धरण्यास रिीला 

तजेाथम तस ेअसो भकेुल।े राहु न आता मतृ पडलले े

रडत झरुत ना अवम्ह बसणार। भाग्यवगरीिर दृढ चढणार 

 

खिुाल कोणी करो विरोध। झुंजार अम्ही वनभमय योध 

प्राणांची ना अम्हां वफकीर। नस ेकिाची अम्हां वजकीर 

 

त्यागान ेतळपणार हीर। झालो आम्ही खरे फकीर 

भारतात या आणू तजे। भारतात या आणू िीज 

 

भारतात या आणू जोम। भारतात या वनमूम प्रमे 

प्राण भारती सतजे आणू। ज्ञान भारती वजिंत आणू 

 

जन्म सफल हा तरीच मानू। स्िततं्रता भारतात आणू 

आम्ही यिु निभारत-पतु्र। व्रती पवित्र ज्िलच्चररत्र 

 

घावलत न बसू िाद वितडं। केिळ जमवित बसू न फंड 

भरैि आम्ही दुजमय चंड। करु दास्याच ेवतळवतळ खंड 

 

तजे आमुच ेवदव्य उदडं। जावळल अिघ ेह ेब्रह्ांड 

वहमालयाला गदगद हलिू। वसंहालाही वहसड ेदऊे 

 

कोण अम्हाला कररल विरोध। झुंजार अम्ही वनभमय योध 

प्राणांिर जाहलो उदार। कोण अता घइेल माघार 

 

विचार केिळ रुच ेन सतत। कृती करािी ह ेअमुच ेव्रत 

लंबकापरी आंदोलनता। दइेल कवध न वस्थवत समुन्नता 

 

या ज ेउत्सुक नि कायामला। चला उठा या वदव्य रणाला 

काय काम त ेविचारता का? ऐका तरर त ेउरो न िंका 

 

राजकीय िा सामावजक त।े दास्य अम्हांत ेसहन न होत े
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या दास्याला पवद तडुिाया। अन्यायाला पवद तडुिाया 

जगददुष्टता ही बदलाया। दु:खवनरािा दूर कराया 

दुष्ट रुढींना बुडिायाला। दुष्ट धमम त ेउडिायाला 

 

िषैम्याला दूर कराया। दाररद््रयाला दूर कराया 

रोगराइला दूर कराया। दुष्ट्काळाला दूर कराया 

 

पापाला त्या दूर कराया। अज्ञानाला दूर कराया 

संकुवचताला दूर कराया। संचयबुवद्धस दूर कराया 

 

मदोद्धतांचा मद उतराया। उद्दामांची रग वजरिाया 

पुजंपतींची पत हरिाया। सत्ता त्यांची ती हरिाया 

 

अवम्ह उठलले ेयिु तजेाळ। अवम्ह आगीच ेजळत ेलोळ 

करी घतेल ेसवतच ेिाण। उठलो आम्ही यिु बभेान 

 

झालो आता जस ेतफुान। अम्हां किाची नस ेगमुान 

मान अता ही िर करणार। कुणास आता ना डरणार 

 

बडेर बिेक बदेरकार। पढेुच आता अवम्ह घसुणार 

िाटमेध्य ेज ेज ेिाइट। टाकू करुनीच नायनाट 

 

अिास्तविक ज ेजुलमाच ेज।े रास्त नस ेज ेपाक्त नस ेज े

भ्याड अस ेज ेमवलन अस ेज।े दुष्ट अस ेज ेनष्ट अस ेज े

ज ेसडलले ेज ेकुजलले।े वनरुपयोवग ज ेज ेमलेले े

विरोध ज ेज ेकररल विकासा। त्याच्या त्याच्या करुच नािा 

 

त्या सिाांना पथृ्िीिरुन। सुदूर दऊे वभरकािून 

या ज ेउत्सुक या कायामला। तजे आणु या स्िजीिनाला 

 

या या सगळे सख ेसहोदर। या ज ेनियिु परम उदार 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e3
2

2
 

या रे सगळे, समानतचेी। माधुयामची मांगल्याची 

सिकै्याची सारल्याची। स्िततं्रतचेी समदृ्धतचेी 

सच्छांतीची सतज्ञानाची। सदभक्तीची सत्स्फूतीची 

 

वनमूम पािन मंगल गंगा। अनंतरंगा वदव्य अभंगा 

सत्प्रमेाला करु अवभषके। सत्याला या करु अवभषके 

 

मानव्याला करु अवभषके। बंधुत्िाला करु अवभषके 

यात्रकेरु हो आपण सारे। यात्रलेागी चला वनघा रे 

 

वदव्य वनिाण ेहाती र्घयारे। सदध्ययेाची गाणी गारे 

खरे तरुण नि आपण होऊ। भारतास या िोभनु राहू 

 

धिृबाळाच ेप्रल्हादाच।े सत्त्िवसंधु वचमण्या वचलयाच े

रोवहदास अवभमन्यू यांच।े सत्यकाम नवचकेता यांच े

 

िुकसनकांच ेउपमन्यूच।े ज्ञानिेांच ेवििबाजींच े

जनकोजीच ेविश्वासाच।े िंिज आपण पवित्र साच े

 

परंपरा ही आहे थोर। वतचा आपणा अनंत जोर 

परंपरा ही पढेु चालिू। परंपरा ही कवध न मालिू 

 

परंपरेचा नंदादीप। सदिै पटेत ठेि ुसमीप 

स्िप्राणांच ेघालू तले। सदा दीप हा मग तिेले 

 

यथाथम आपण होऊ तरुण। नव्या मनूच ेहोऊ अरुण 

परमिेाच ेकरुन ध्यान। हीच घउे या मनात आण 

 

‘हसो वदिस िा असो वनिा ती। असो पौवणममा असो अमा ती 

अम्हासं नाही लिही भीती। पढेुच घसुण ेठरली नीती’ 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९२९ 
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बाल-िदृ्ध संिाद 
 

िाळा सटुली कटकट वमटली बाळे मग जमली 

िदन ेतजेान ेफुलली 

िाळा सटुत ेकधी अिी त ेिाट बघत होत े

बाळक तजेस्िी हो त े

सगळे जमल ेएके ठायी रांग झावल नीट  

वदसती उल्हासी धीट 

झेंडा घउेन नायक झाला सिाांच्या पढुती 

मग वमरिणूकीस वनघती 

हुकूम झाला कूच कराया मग िानरसनेा 

वनघाली गात वदव्य गाना 

उत्साहान ेउल्हासान ेबाळे ती वनघती 

मुखान ेमातगीत म्हणती 

जो वनघाली तोच भटेला िदृ्ध एक त्यांस 

विचारी प्रश्न बालकांस 

 

िदृ्ध: कुठे, मुलांनो! जाता तमु्ही? वनिाण हे कसल?े 

सांग ेकाम कोण असल?े 

लहान तमु्ही बाळ मजने ेहासत खळेाि े

मांडीिरती लोळाि े

खाि ेप्यािे मौज करािी वचंता ना करण े

हसुनी इतरां हासविण े

बाल िय अस ेअजुनी तमुच ेहसण्या रडण्याच े

क्षणात रुसण्याफुगण्याच े

कुठे जातसा वनिाण घउेन? वदसता मज िडे े

परता माग ेर्घया पढेे 

मुलामुलींनी घरी बसाि ेआईिजेारी 

जाि ेकधी न बाहरेी 

चला सकळही परता तमु्ही माझ ेऐकािे 
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िदृ्धा सदिै मानाि े

परता, बघता काय अस ेरे ऐकाि ेमाझ े

तवुम्ह तर गोड बाळराज’े 

 

एक मुलगा: अमुचा आहे नायक हा हो तमु्हा सांगले 

कसला खळेतसो खळे 

बोलत नाही आम्ही कोणी विस्त अस ेअमुची 

आज्ञा ऐकतसो याची 

सांग गड्या रे यांना सारे यांना समजािी 

िंका त्यांवच न ठेिािी 

आम्ही सगळे उभ ेराहतो रांगमेवध नीट 

त्यांना सांग, तटू धीट।। 

िदृ्ध: नायक तमुचा? काय बोलता? पावळतसा विस्त? ठेउन त्याच्यािर 

वभस्त? 

विपायीच जणु झाला? करता थट्टा िदृ्धाची नसािी बुवद्ध अिी साची? 

 

नायक: अहो खरोखर आम्ही सगळे आहोत विपायी खोट ेसांगुन करु 

कायी? 

विस्त पाळतो, नीट िागतो, जातो खळेाया 

कसला खळे सांगतो, या 

गाणी गािी सुंदर सुंदर भारतमातचेी 

वचत्त ेहरण्या लोकांची 

दिेभवक्तची स्िदवेिची ती वदव्य गावण गातो 

रस्त्यांतून गात जातो 

वनिाण अपलु्या दिेाच ेह ेझेंडा राष्ट्राचा 

सुंदर अपिूम तजेाचा 

तीन रंग हे पहा केिरी वहरिा हा धिल 

िरती चरका हा विमल 

धमकै्याच ेस्िाततं्र्याच ेझेंडा ह ेवचन्ह 

झेंडा समानता-खूण 

थोरामोठ्यांनी हा केला झेंडा वनमामण 
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भारतसिेचेी खूण 

या झेंड्याची गाणी गातो कररतो तत्पजूा 

तवे्हा िाजवितो बाजा 

लोकां करण ेजागतृ, जागतृ करण ेव्यापारी 

म्हणुनी अमुवच वनघ ेस्िारी 

दुकानदारापािी जाउन जोडुन त्या हात 

िदतो काय अम्ही गोष्ट 

नका विकू हो नका विकू तो परदिेी माल 

होती बंधंूच ेहाल 

नका खरेदी करू नव्यान ेपरदिेी माल 

होती दिेाच ेहाल 

परदिेातील मोहक िस्तू िस्त्र ेन विकािी 

भारतमाय न रडिािी 

घरोघरीही जातो आम्ही आळीआळीत  

गातो दिेभवक्त- गीत 

जो जो आम्हां िळे सापडे सांभाळुन िाळा 

दतेो तो या कायामला 

खळे अमुचा हाच, अम्हाला यातच आनंद 

नाही इतर अम्हां छंद 

किास पढेे दतेा? त्यातवह साखर परदिेी 

िाइट िाट ेआम्हांसी।। 

 

िदृ्ध: मला िाटत ेभय, बाळांनो! साहस न कराि े

झडकर तमु्ही घरर जाि े

िाट तमुवच त ेपहात असवतल घरी आइबाप 

होइल त्यांस वकती ताप 

जा परतनु माघारे, ऐका आवगत न विराि े

स्िगहृी िांतपण ेजाि े

जा माघारे म्हाता-याचा ऐकािा बोल 

मन वनज ठेिा समतोल।। 
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नायक: भीती न विि ेथोडी दवेखल अमुच्या वचत्ताला 

न वभतो जगात कोणाला 

वन:िंक अम्ही सारे जातो गात दिेगीत े

आम्ही नावह मुळी वभत्र े

गांधीजींच ेनाि नाचत ेओठांिर वनत्य 

नाही कवळकाळा भीत 

भारतमातचे ेहो आम्ही छोट ेसरदार 

न रुच ेखळे, न घरदार 

भारतमातचे ेहो आम्ही भािी आधार 

घऊे कधी न माघार 

अमुच्यामध्य ेअस ेपहा हा सुभान त्या नाि 

त्याच ेतजे वकवत अपिूम 

लहान आहे तरर तो आह ेवसंहाचा छािा 

भीवत न िब्द त्यास ठािा 

लहान वदसतो तरर तो आहे वदव्य बालिीर 

अदभतु त्याचा तो धीर 

पलीकड ेतो बालक दुसरा नाम ेवििराम 

मोठा वनश्चवय अवभराम 

पलीकड ेतो बाळ हासतो ‘साधु’ त्यास म्हणती 

त्याच्या वनश्चयास ना वमवत 

प्रल्हाद, वभका, रामदास तो वत्रबंक तो चौथा 

त्यांची स्मवृत राहो वचत्ता 

वकवतकांची मी सांगू नाि ेबालिीर सारे 

काळवह त्यांच्यािी हारे 

भीतीच्या ना सांग ेगोष्टी आम्हां भय नाही 

हृदयी दिेदिे राही 

गांधीजींच ेनाि मुखी मग भीवत किी राही 

भीती सिम पळुन जाई 

तीन रंगी हा झेंडा अमुचा वतम्ही जगी वफरिू 

याला तजेान ेवमरिू 

लयास सारी वचत्तामधली भयभीती जािी 

सिेक दिेाच ेभािी 
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अम्ही भयाच ेवगरवित बसलो धड ेजरी आज 

होइल पढेु केवि काज 

स्िाततं्र्याला वमळिायाला वमळल ेराखाया 

वझजिू आवम्ह मुद ेकाया 

नस ेमोह तो आता आम्हां खाण्यावपण्याचा 

मोह न उरला नटण्याचा 

गाणी गािी झेंडा र्घयािा यातच आनंद 

आम्हां इतर नरेु छंद 

खळेायाला जरी आिड ेिळे नस ेत्याला 

करण ेस्िततं्र दिेाला 

स्िस्थ न आता अम्हां बसैिे आम्ही जरर बाळ 

होऊ काळाच ेकाळ 

बाळच होता धिृ परर सोडुनी अन्यायी बाप 

जाई दिेाच ेसवमप 

अढळपदािर नउेवनया बसिू 

त्याला स्िाततं्र्य ेनटिू 

रोवहदास तो बाळच होता सोिी वकती कष्ट 

छवळ जरर कौविक तो दुष्ट 

सत्त्ि न त्यान ेत ेहारविल ेतजे ेतळपतस े

होऊ बाळवह आवम्ह तस े

लहान होत ेवकती लिांकुि तरर ना डगमगल े

लढण्या रामािी सजल े

लहान होता वचमणा वचलया सत्त्िास्ति मलेा 

भूषण भारतास झाला 

कड्यािरुन लोवटती घावलती जळत्या खाईत 

परर तो प्रल्हाद न भीत 

तप्त तलै कढईत टावकती बाळ सधुन्िा तो 

हसतो कृष्ट्ण कृष्ट्ण म्हणतो 

मान न लििी श्रीविि भूपवत परक्या सत्तलेा 

नव्हती िष ेत ेसोळा 

लहान होत ेसमथम तरर त ेत्यावगवत घरदार 
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त्यांच्या धवृतस नावह पार 

जनकोजी विश्वासराि त ेत ेमाधिराि 

दतेी भीतीस न ठाि 

सोळा सतरा िष ेत्यांची सनेापवत होती 

लाखो लढायांत लढती 

लहान आम्ही तरर ना भीती, काळाच ेकाळ 

ना अळुनाळ न लवडिाळ 

म्हणू नय ेकी लहान आहे छािा वसंहाचा 

घइे प्राण गजेंद्राचा 

म्हणू नय ेकी लहान वपल्लू तल्लख नागाच े

चािे कडकडून साच े

स्फुवलंगकण तो लहान न म्हणा लहानिी वठणगी 

लाविल आग समस्त जगी 

लहान न म्हणा त्िषे ेसणणण कररत जाइ तीर 

तोवडत ररपचु ेझवण िीर 

लहान म्हणुनी अम्हां वभिविता वभणार ना आम्ही 

यऊे दिेाच्या कामी 

डी व्हॅलरेा होता म्हणती तीनच िरषांचा 

तडुिी ध्िज ररपचुा िाचा 

अस ेमॅवझनी बाल्यापासुन दिेास्ति दु:खी 

राह ेसदोवदत सुतकी 

काळा पट्टा िोकवनदिमक हातािर बांधी 

िाचा गोष्ट त्यावच आधी 

लहान म्हणुनी गोंजारुनी घरात ठेिून 

फळ त ेकाय? जाउ मरुन 

मराियाच ेतमु्हां आम्हां आहे सगळयांत े

वकमथम धरण ेभीतीत े

कतमव्याचा रस्ता वदसतो आम्हांस समोर 

यिेो संकटवेह घोर 

कतमव्य अम्ही करण ेत्यातच आम्हां आनंद 

नाही रुचत इतर छंद 
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िदृ्ध: मराियाच ेअस ेएक वदन जरर त ेसगळयांत े

आजच का जा मरण्यात े

लहान तमु्ही, करा तयारी, धष्ट पषु्ट व्हािे 

खाि ेप्यािे खळेाि े

अभ्यास करा ज्ञाना वमळिा उतािीळ व्हा न 

अजुनी बाळ तमु्ही सान 

कतमव्यच्यतु व्हा न सांगतो, कतमव्य कराया 

आह ेिळे अजुवन राया! 

मोठे व्हािे तनामनान ेज्ञानवह वमळिाि े

मग त ेकतमव्य कराि े

अपक्ि बुद्धी अजुनी तमुची, तमु्हास त ेम्हणती 

मकम ट िानरसनेा ती 

खोड्या करण,े गंमत करण,े स्िभाि हा तमुचा 

काळ प्रसन्न बाल्याचा 

करा तयारी, धरुन हुिारी, भािी कायामची 

ठेिा स्मवृत वचत्ती त्याची 

नका हट्टाला पटूे त्यान ेन घड ेकल्याण 

अंती रडवतल हे नयन 

कमिायाची िळे अस ेतनु ना गमिायाची 

वमळिा जोडवह ज्ञानाची 

घाई न करा सकळ नासती काय ेघाईन े

र्घयाि ेसकळवह धीरान े

जा माघारे हात जोडतो होवतल रे हाल 

मात ेबघिवतल न बाळ 

राजस सुंदर बाळ तमु्ही रे मदृु जण ुनिनीत 

माझ ेअंतरंग भीत 

फुलापररस सकुुमार अरे कुवण यउेन तडुिील 

पाय ेतमु्हा कुसकररल 

सदगुण वमळिा, ज्ञाना वमळिा, करा वनजविकास 

याि ेपढुती कामास 

सुंदर िरररे मन ेसुंदर करा आवध तमु्ही 

पजूा पढेु मातभूृमी 
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भविष्ट्य आहे अपार तमुच्या समोर का घाई 

मन्मन कळिळोन जाई 

अविचार नका करु मुलांनो िदृ्धाच ेऐका 

सोडा सिम तमु्ही हकेा 

जा माघारे आईबाप त ेअपलु ेहसिािे 

त्यांच्या सवन्नध नाचािे 

नायक: पोक्त अस ेजरर सल्ला तमुचा न रुच ेहृदयास 

न पट ेअमुच्या बुद्धीस 

केिळ िाचनु घरात बसनुी ज्ञान त ेन वमळत े

ज्ञान प्रसंगानचे कळत े

दिेभवक्तच ेधड ेिाचनुी केिळ ना अथम 

पसु्तक केिळ त ेव्यथम 

आली आह ेसंवध विकाया दिेभवक्त चीज 

घऊे केवि धरर नीज 

िस्तपुाठ हा दिेभवक्तचा समोर असताना 

िावचल कोण पसु्तकांना 

प्रत्यक्षाच ेज्ञान अस ेज ेमहत्त्ि त्या फार 

उपयोगी न ग्रंथभार 

भािी कायाम करण्यासाठी आजपासुनीच 

वमरिू धड ेज ेमहोच्च 

धयैम, धडाडी, त्याग, अभयता, बाणा सत्याचा 

विकतो ओनामा त्याचा 

घरात बसनुी मोठा झाला कोणी ना केव्हा 

बसता फस,े समय जवे्हा 

िानर म्हणती! चषे्टा ना ती, तो ना अपमान 

अमुचा तोच खरा मान 

िानरांस त्या संग ेघईे प्रभू रामचंद्र 

वजंकी बलाढ्य असुरेंद्र 

पालाखाऊ िानर कररती जगताला चवकत 

करुनी रािण रवण वचत 

पालाखाऊ िानर कररती करणीस अचाट 
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घाली जग तोंडी बोट 

िानर होत ेपरी तयांनी सरुिर सखुिील े

स्ियि वत्रभिुवन वमरिील े

िानर झाल ेपजू्य तयांचा नायक हनमंुत 

झाला दिे थोर संत 

िानर नािाची न िाटत ेआम्हां वतळ लाज 

करण ेमातभूृवम-काज 

गांवध महात्मा कररवतल अमुच ेप्रमेे कितकू 

अमुच ेतचे सिम सूख 

लहान आम्ही तरी जागिू दिेभवक्त हृदयी 

सखुिू भारतभू- मायी 

लहान तारा अस ेतरी तो चमके तजेान े

वतवमरा अल्प तरर लया न े

लहान असल ेफूल तरी त ेकरुनी छायलेा 

रक्षी मदृ ुदिवबंदुला 

लहानासवह यथािवक्त य ेकरािया काम 

नलग ेकीवतम नको नाम 

क्षमा करा हो मदिज्ञचेी, हते ुअस ेिुद्ध 

व्हाि ेअम्हािरर न कृद्ध 

तमु्ही जाहला िदृ्ध परर अस ेउल्हासी अमुची 

ितृ्ती वनभमय तजेाची 

नका रोख ुहो स्िदिेकायाम अडथळा न आणा 

अमुचा वनश्चय तवुम्ह िाना 

आिीिामदा द्या आम्हात ेअमुच्या हातून 

होिो दूर माय-िीण 

आिीिामदा द्या भय न विरो अमुच्या वचत्तांत 

दऊे मातभूृस हात 

आिीिामदा द्या की वनश्चय राहो अविचवलत 

वनममळ असो सदा वचत्त 

त्रास, हाल ही अम्हां भूषण ेथोर अलंकार 

सांगू काय तमु्हां फार 

मनी िुभचे्छा तमु्ही बाळगा ‘स्िततं्र हा दिे 
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करु द ेलौकर जगदीि’ 

जगदीिाला स्मरा अम्हाला उत्तजेन द्याि े

अमुच ेकौतकू कराि े

जरी आमुच ेआइबाप त ेविरोध कररतील 

आम्हां ओढुन नतेील 

त्यांना िळिा कथुन िब्द त ेधीराच ेचार 

की ह े‘वदव्य बाळ िीर 

घडो स्िभूमीसिेा यांच ेहातनु हे हीर 

दऊे यांस चला धीर’ 

नायक िदृ्धाला ह ेऐस ेबोलत जो बोल 

ज ेस्फूतीच ेकल्लोळ 

तोच वतथ ेतो वपता तयाचा अकस्मात आला 

पकडी घट्ट नायकाला 

 

बाप: अरे कारट्या! यथे ेअससी िोधुन मी दमलो 

िणिण करुनी मी श्रमलो 

डोळा चकुिुन अहो कारटा वनसटुन की आला 

नाही धाक मुळी याला 

वकतीदा तलुा बजािल ेकी सांड सकल फंद 

असले नकोतची छंद 

नको गळयाला लािू अमुच्या फास घरी नीघ 

नीघच उचल पाय िीघ्र 

 

नायक: बाबा! बाबा! नका अस ेहो बोल ुनका मात े

होत ेदु:ख मन्मनात े

कटु विष िमता मला तावडता या िाग्बाणांनी 

यते ेमन्नयनी पाणी 

घरी न बाबा मला राहि ेकरु तरी काय 

मारी हाक दिेमाय 

घरी बसैण ेनरक िाटतो मला मूवतममंत 

तगमग होत ेवचत्तात 
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मारुन टाका मुलगा तमुचा, तमुचा अवधकार 

जािा जरर ना बाहरे 

घरी बसैण्यापके्षा मरण ेरुच ेतात! मात े

मारा तमुच्या पतु्रात े

अनके वनघती मजसम मुलग ेकसा घरी राहू 

माझ ेतोंड कुणा दािू 

बाबा! राग न तमु्ही करािा, धररतो मी पाय 

सांगा मी तरर करु काय? 

 

(गाण)े 

 

हृदवय मम भरतभूवम ‘जा’ िद ेमला 

‘जा’ िद ेमला 

घरर बसण ेहा न गम ेमागम मज भला 

मागम मज भला 

भारतभू मारर हाक 

‘य ेसिेसेावठ ठाक 

करी मद्दास्यास खाक 

पसुुन टाक मत्कलंक 

उठूवनया मुला’ 

हृदवय मम भरतभूवम ‘जा’ िद ेमला 

‘जा’ िद ेमला 

भारतमातचे्या हाकेला ओ न कसा दऊे 

कैसा घरामध्य ेराहू? 

 

बाप: तत्त्िज्ञान ेतझुी नको त ूमजला विकिाया 

यथूेन िीघ्र काढ पाया 

मोठ्या गप्पा नकोत मजला यथेुन चल वनमुट 

ऐके िदतो जी गोष्ट 

बापाचा ना राग तझु्या का ठाउक रे तजुला 

चल वनघ उचल पाऊलाला 

खपणार मुळी नाही मजला ति िडे ेचाळे 
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चल तू घरी ब-या बोल े

गाठ अस ेबघ माझ्यापािी ध्यानी धरर नीट 

चल, बघ घरास त ूथटे 

 

नायक: ठार करा परर मी ना यइेन घरास माघारा 

तन ुही तमुची तवुम्ह मारा 

दहेास तमु्ही माराल परी मना न माराल 

तनुच ेकरा हालहाल 

घरे सोडिुनी असली जाऊ भारतभूमीत 

वहंडू स्िततं्र अवम्ह मुक्त 

चला, मुलांनो! गीत म्हणा रे, मी ना जाणार 

होिो ज ेज ेहोणार. 

बाप: फरफटीत मी नइेन ओढुन गरुापरी तजुला 

तमािा वदसले जगताला 

घरी य ेखरा थोबाड तझु ेपहा रंगिीन 

इंगा तलुा दाखिीन 

बांधुन ठेविन माळयािरती चार वदिस तजुला 

कावह न दइेन खायाला 

धरुन बकोटी नइेन ओढुन काय पाहतोसी 

चल बघ अपलु्या भिनासी 

चल घरर, पोरा! कुठे जावि रे पोरा! वफर माग े

आता ििेटच ेसांग े

 नायक: गांवध महात्मा वपता आमुचा सकळवह बाळांचा 

धररतो पथं अम्ही त्यांचा 

भरतभूवम ही माय माउली आम्हां बाळांची 

सिेा सदिै करु तीची 

चला, मुलांनो! गीत म्हणा रे दिेाच ेवदव्य 

करु या कृवत सुंदर भव्य 

चला, काय रे बघता? बाबा जातील माघारे 

म्हणु या वदव्य गीत सारे 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e3
3

5
 

बाप: तमािा न मी जगास इवच्छत दािाया पोरा 

परर करर विचार मवन सारा 

पनु्हा न तजुला घरात घइेन दािु नको िदन 

माझ ेबंद तलुा सदन 

मी न कुवण तझुा, त ून माझा, ऐस ेसमजािे 

ध्यानी नीट, आवण जाि े

मलेा माझा मुलगा म्हणवुन साखर िाटीन 

माझ ेबंद तलुा सदन 

 

नायक: बाबा! तमु्ही पजू्य मला जरर मज ना राहित े

जाण ेभाग मला पडत े

दारािरुनी झेंडा जाई तो मज बोलािी 

जण ुतो बोटान ेखणुिी 

झेंडा मजिी वकती बोलतो, मारी मज हाक 

माझ ेमलाच ठाउक 

घरात आता ना माझ्यान ेबसिे क्षणभरही 

डसती विंचु तस ेहोई 

रागािा, ना बाबा! र्घया ना घरात, परर हृदय 

राहो सदिै त ेसदय 

मनी तरर म्हणा, जनात न जरी ‘बाळक गणुिंत 

माझा धिृवचलयावमत्र’ 

भीती तमु्हां जरर माझी िाट,े तरर सत्संबंध 

सोडा असो प्रमेबंध 

‘वमळो न खाया परी असो हा वचत्ती भगिान’ 

िदला तकुाराम धन्य 

‘वमळो न खाया मरु उपािी सत्त्ि न परर गमिू’ 

िदला हररशं्चद्र राऊ 

परर जाऊ द ेत्या हो गोष्टी, मी ना यईेन 

तमुच ेघर न बाटिीन 

हृदयसदन परर असो मोकळे, द्यािी ही भीक 

मागत मी ना आणीक 

नका घउे हा बाळक अपलु्या घरात माघारा 
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दऊे नका वतथ ेथारा 

मी न तमु्हाला सताियाला घरात यईेन 

घतेो चरणांची आण 

सांगा आईस, बाबा! माझ ेप्रणाम सप्रमे 

कररतो मातभूृवमकाम 

आईची मज आइ बोलिी काय िदू फार 

यईे लोचनांत नीर 

मनात तमुच ेकृतज्ञतने ेभक्तीन ेस्मरण 

कररन स्त्रिवतल मन्नयन 

कुठे तरी मी बसने जोिर जीिन राहील 

थारा भारत दईेल 

वििाल अंबर िरी, धररत्री खावल पसरललेी 

प्रमे ेस्नहे ेभरललेी 

दमलले ेह ेमदगं, बाबा! वतजिर टाकीन 

जाइन आनंद ेवनजून 

कंदमुळे मी खाइन दवेतल फळे िकृ्षराज 

माझी रावखतील लाज 

कधी कधी मी गोड कोिळया बोख्या खाईन 

वचंता काही न मी कररन 

अडुळिावच ती फुल ेतिी ती फुल ेअगस्त्याची 

दवेतल मध ुमज मध साची 

भारतभूमी समदृ्ध सुंदर दइेल खायास 

फळमुळ अथिा पाल्यास 

खाइन पाला कृतज्ञतने ेमावनन मोदास 

कंवठन सखु ेजीिनास 

नद्या, झरे त ेदवेतल पाणी स्फवटकासम छान 

सांभावळतील मत्प्राण 

िारा मजला िारा घावलल हरील मम िीण 

पल्लि सुंदर पांघररन 

भारतमाता पडू न दइेल कसलीही िाण 

घरर परतनू न यईेल 

घरात र्घयाि ेन मला,िाट ेजरर मी अपराधी जो मी दिेकायम साधी 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e3
3

7
 

माघारा मज घउे नका जरर तमुच ेनकुसान 

उघड ेअसो हृदयसदन 

मातहूेनी स्िवपत्याहूनी दिे दिे थोर 

मजला दिेाचा घोर 

मातभूृवमची सिेा कररता तमुचीही सिेा 

होत,े कळे दिेदिेा 

मुलािरी या प्रमे असू द,े माया ठेिािी 

माझी स्मतृी असो द्यािी 

काय वकती मी सांगू, बाबा! उघडा मम हृदय 

तथे ेवदसले भूमाय 

हनमंुताच्या हृदयामाजी सदा रामराय 

हृदयी मम भारतमाय 

तमुच्यास्तिही आह ेहृदयी भरलले ेप्रमे 

पवहल ेपरी दिेकाम 

र्घया ििेटचा नमस्कार हा सविनय सप्रमे 

धररतो भित्पादपद्म 

चला, मुलांनो! म्हणा गीत रे भारतमातचे े

आपण तत्सतु तजेाच े

चला, म्हणा रे ध्िजगीतात,े जनता-वचत्तांत 

वनमूम स्फूतीचा झोत 

मुल ेलागली गीत म्हणाया बाप बघ ेराग े

नायक परर न बघ ेमाग े

 

‘झेंडा भारतमातचेा हा आला फडफडत 

झळकत तजे ेविक्रांत 

झेंडा उन्मत्तांना नमविल दीना सखुिील 

झेंडा जुलमु संहरील 

झेंडा दइेल राष्ट्राला या वदव्य स्िाततं्र्य 

झेंडा हररल पारततं्र्य 

झेंडा भारतमातचेा हा भाग्यिंत आला 

बोला जय भारत बोला’ 
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 मुल ेवनघाली गात, रावहला वपता तथे बघत 

गात्र ेक्रोध ेथरथरत 

िदृ्ध वतथ ेतो होता तो मग वपत्याजिळ गलेा 

बोल ेसौम्य िच ेत्याला 

“आपण झालो वपकली पान ेउपयोग न अपलुा 

आता राम राम बोला 

निी वपढी ही पढेुच जाइल, त्यातच आनंद 

मानू, घाल ुन वनजबंध 

गलुाम न करू प्रमे ेअपलु्या, दऊे मोकळीक 

करोत उड्डाण वििंक 

आिीिामदा त्यांना दऊे करोत सत्कायम 

आपण भारतीय आयम 

चला, वफराया जाऊ आपण दोघ ेम्हातारे 

बोल ूमनातील सारे 

वदन मािळला टकेडीिरी बसूै जाऊन 

झालो वपकलले ेपान” 

 

म्हातारे त ेगले,े गलेी मुल ेगीत गात 

आला भाग्योदय खवचत 

बाळे जी जी गाणी गावतल, गोष्टी कररतील 

ज ेज ेखळे खळेतील 

भविष्ट्यकाळाच ेत ेअसत ेत्यातच सदबीज 

आली जिळ भाग्यबीज 

स्िततं्र होइल, सुंदर होइल भारत हा खवचत 

लिकर सत्य सत्य सत्य 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, सप्टेंबर १९३१ 
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एकच िडे 
 

मातभूृवम! माझ्या वचत्ता एक िडे लाग े

मायभूवम! वचंतवन ति ग ेजीि वनत्य जाग े

झोपबीप न सुच ेमात ेहायहाय िाट े

हीन दीन त्िवस्थवत बघनुी अंतरंग फाट।े। 

 

काय आइ! करू मी कोठे जाउ ग ेत्िदथम 

परततं्र्य पाहून िाट ेजन्म सिम व्यथम 

वचत्त वित्त बुद्धी माझी दहे हा मदीय 

जरी तझु्या कामी यतेी धन्य धन्य होय।। 

 

मला सदा िाट ेद्याि ेसिमही त्िदथम 

तलुा िभैिािर नतेा होउ द ेमदस्त 

दहे इंवद्रय ेही सारी सिमदा खपािी 

त्िदुद्धारकायी आई धन्य धन्य होय।। 

 

तझु्या ध्यानरंगी रंगो ह ेमदतंरंग 

मुखी िसो गोड तझु्या सत्कीवतमच ेअभंग 

हात पाय बुवद्ध अखंड श्रमो त्िदुद्धारा 

दूर कररन वझजुनी झटुनी पारततं्र्यभारा।। 

 

थोर महात्म्यांना ज ेज ेस्फुरवत ग ेउपाय 

आचरेन न गणीन मनी संकट ेअपाय 

तझुा विपाई मी आई ‘का’ न मी म्हणने 

पढेु घसुनु धारातीथी झुंजता पडने।। 

 

घाि घालण्याला उत्सुक, िृंखला तझु्या मी 

तोडुनी, तलुा चढविन ग ेआइ! मोक्षधामी 

तझु्यासावठ आई! लाखो सतु तझु ेखपोत 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e3
4

0
 

तझु्या िृंखला भंगू द ेअंवग ना खपुोत।। 

विपत् तझुी जाइल विलया दनै्य हे हरेल 

तजे वदव्य त्िन्मुखकंजी माउली! फुलले 

कलाज्ञानिभैियोग ेआइ! िोभिील 

वनकट विश्व घवेिल राष्ट्र ेसिम हषमतील।। 

 

धन्य तो न वदन यइेल का जो अस ेमदायु? 

न यो, त्िदुद्धारी परर मज्जन्म सिम जाऊ 

आइ! सिम जीिन तवुझया अवपमल ेपदाला 

हा विचार दइेल अंती िांवत मन्मनाला।। 

 

तझु्या पोवट जन्म पनु्हा मी घइेन प्रमोद े

पनु: पनु्हा जन्मुन सिेा करुवनया मरु द े

आइ गोड सिेा ति ग ेअमतृमधुर मिेा 

प्रभो! दइे जन्मोजन्मी मला मातसृिेा।। 

 

मातसृिेनाविण दिेा! मागण ेन काही 

एक मात्र आनंद अस ेमजवस हाच पाही 

चंदनापरी मदगात्र ेसिमदा वझजू द े

अहवनमि श्रमुनी श्रमुनी िांवतन ेपडू द।े। 

◙ ◙ ◙  
-वत्रचनापल्ली तरंुुग, सप्टेंबर १९३० 
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स्िातंत्र वदव्यदिमन! 
 

अवज घमुघमुली स्िततं्रतचेी भरेी 

दुमदुमली दुवनया सारी 

अवज राष्ट्रान ेस्िततं्रतचेी केली 

घोषणा धीर या काळी 

अवज राष्ट्रान ेसिम िृंखला अपलु्या 

तोडुवनया फेकुन वदधल्या 

अवज राष्ट्रान ेगलुामवगररच ेपाि 

फेवकयल ेदावह वदिांस 

तरर उठा उठा हो सारे 

जयनाद ेगगन भरा रे 

वनज झोप सिम झाडा रे 

जयघोष करा कोण तमु्हात ेिारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

वनज राष्ट्रान ेआज मांवडल ेठाण 

र्घया हावत सतीच ेिाण 

व्हा वसद्ध तमु्ही प्राणापमण करण्यात े

त्यागाविण कावह न वमळत े

संू यणेा-या बंदुवकच्या गोळयांना 

सकुुमार फुलांसम माना 

वनज छातीला वनष्ट्कंप करा झलेा 

तोफेचा तीिर गोळा 

डोळयांत विजचे ेतजे 

लखलखो तमुवचया आज 

प्राणांच ेघाला साज 

त्या स्िततं्रदिेीच्या िुभ िरररी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

बहुधन्य तमु्ही यिस्िी करा काज 
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दिेाथम मरोनी आज 

अवज सखु माना धन्य आपणा माना 

की दतेा यवेतल माना 

या मातलेा मोक्षामतृ त ेद्याया 

अपाम या अपलुी काया 

श्रीविि बाजी तानाजी जनकोजी 

तत्त्याग दाखिा आजी 

कष्टांची पिाम न करा 

हालांची पिाम न करा 

प्राणांची पिाम न करा 

ही संधी अस ेआली सोन्यासारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

ह ेपहा वकती करुण तरवण-तजेाळ 

ह ेसजल ेकोमल बाळ 

ह ेस्िततं्रतसेाठी सारे उठल े

अवभनि-नितजे ेनटल े

तमु्ही धन्य खरे धन्या तमुची माय 

हषले आज वििराय 

ह ेतरुणांनो तजेस्िी िीरांनो 

बाळांनो सकुुमारांनो 

पाहुनी तजे हे तमुच े

मन खचले त्या काळाच े

त ेरविकर वफक्कट साच े

व्हा आज पढेु मोक्ष यतेस ेदारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

त्या लहरींच्या लहरी पाठोपाठ 

सागरात उठवत अलोट 

त्या ज्िाळांच्या ज्िाळा पाठोपाठ 

िणव्यात नाचती दाट 

त्यापरर तमु्ही वटप्परघाई खळेा 
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ही स्िाततं्र्याची िळेा 

घरदार अता सारे राहो दूर 

भारतभू करण ेथोर 

मरण्याला उत्सकु व्हा रे 

मोक्षास्ति उत्सकु व्हा रे 

हालास वमठी मारा रे 

भय कोण तमु्हां दिवडल जवग माघारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

या ललनाही मरण्यासाठी आल्या 

मदामनी झािीिाल्या 

अवम्ह ना अबला जगता हे कळिाया 

दिेास्ति उठवत मराया 

वनज बांवधवत त्या धयै ेिौय ेपदर 

कररती ना कुणाची कदर 

त्या पहा पहा िीरांपरर हो सजल्या 

जगताच्या दृष्टी वथजल्या 

पाजाि ेबाळा ज्यांनी 

न्हाणाि ेबाळा ज्यांनी 

प्रमेात रमाि ेज्यांनी 

त्या मरणाला किटावळवत ह्या नारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

कवि मरणा ना भारतकन्या डरती 

मरणात ेमारुन जाती 

ती सावित्री मरणासन्मुख ठाके 

मवन यवत्कंवचतवह न धोके 

ती असरुािी लढत ेभास्िर भामा 

रामासम लढली रामा 

ती संयकु्ता वदव्य पवद्मनीदिेी 

खाईत उडी ती घईे 

ती उमा लढाया जाई 
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ती रमा सती हो जाई 

ती लक्ष्मी तळपत राही 

ही परंपरा रावखवत भारतनारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

या मातचे्यासाठी मरण्यासाठी 

उठु दते बाळके कोटी 

त ेधयैामन ेमरण मान ुद ेखळ 

मोक्षाची आली िळे 

वनज कष्टांनी स्िाततं्र्यात ेआणू 

मोक्ष अस ेमरण ेजाणू 

त ेमज वदसत ेवदव्य अस ेस्िाततं्र्य 

तो भारत वदसतो मुक्त 

त ेदिमन वदव्य बघा रे 

सत्प्रवतभा दाविल सारे 

ही वदव्य दृवष्ट तवुम्ह र्घया रे 

त ेदृश्य पहा, ऐका ती ललकारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

त ेअिवनिरी सरुिर-मुवनिर आल े

पणु्यात्म ेसारे जमल े

त ेश्रीराम श्रीकृष्ट्णाजुमन यतेी 

विवब हररशं्चद्र त ेयतेी 

त ेिाल्मीवक व्यास मुनीश्वर आल े

सनकावदक ऋवषिर आल े

त ेबुद्ध पहा महािीरही वदसती 

िंकराचायम लखलखती 

त ेपवृथ्िराज वदसल ेका 

त ेप्रताप तरर वदसल ेका 

वििछत्रपती वदसल ेका 

त ेसिम पहा आल ेपणु्याकारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 
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श्रीभारतभू मंगलासनी बसली 

ती अपिूम सुंदर वदसली 

रवि कोवट जणू एके ठायी वमळल े

तत्तजे तस ेलखलखल े

वकवत िाद्य ेती मंगल िाजत गोड 

या प्रसंगास ना तोड 

वकवत हार तरेु मोती मावणक-रािी 

मातचे्या चरणांपािी 

अवभषके कराया उठती 

स्िाततं्र्यमंत्र त ेम्हणती 

‘ॐ समानी ि आकूवत:’ 

ती अवभवषक्ता जननी िोभ ेभारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

त ेिस्त्र पहा वदव्य अमोवलक वदधल े

पररधान जनवनन ेकेल े

ती रत्नांच ेअलंकार त ेल्याली 

भारतभू तजे ेफुलली 

त ेसप्तषी नक्षत्रांच ेहार 

अवपमती अमोवलक फार 

त्या दावह वदिा तत्तजेान ेधिल 

धिळल ेविश्व ह ेसकळ 

सिाांनी भटेी वदधल्या 

मरेुपरर रािी पडल्या 

सखु-कथा अपिूाम घडल्या 

ती श्रवुत तथे ेिांवतगीत उच्चारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

त्या पवतव्रता स्िगाममधुनी यतेी 

श्रीसीता श्रीसावित्री 

त्या भारतभूमातचेी िुभ भरती 

प्रमेान ेमंगल ओटी 
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िुभ िंखादी िाद्य ेमंगल झडती 

ध्िनी अनंत तथे ेउठती 

जयघोषाची एकच झाली टाळी 

आनंद ेसषृ्टी भरली 

अक्षता स्िपणु्याईची 

वपजंर ती पावित्र्याची 

घऊेन करी वनज साची 

त्या थोर सती लाविवत भारतभाळी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

 

मग सकळ मुल-ेमुली आइच्या जिळी 

आली त्या प्रमे ेकिळी 

ती झळंबली प्रमे ेमातलेागी 

वबलगली आइच्या अंगी 

त ेदिेमुनी मुलांस आिीिामद  

दतेात धन्यतािाद 

सत्कन्यांची सत्पतु्रांची आई 

िोभत ेभरतभू माई 

आनंदाशंू्रच ेलोट 

प्रमेाशंू्रच ेलोट 

खळखळा िाहती तथे 

वकवत सखु वपकल ेदिे भारता तारी 

दुमदुमली दुवनया सारी।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे छात्रालय, १९३० 
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भारतातील मलु े
 

(एक अवििावहत तरुण भवगनी स्ित:ला उद्दिूेन म्हणत)े 

 

भारतात या नस ेमुलांचा तोटा तो वतळभरी 

नाही िाढविणारा परी 

विचारहीनापरी िागती मायबाप बापडु े

बघवत न काय मुलांच ेघड े

बाळे घरात खंडीभर 

नाही िस्त्रवह अंगािर 

नाही खायाला भाकर 

विचारमिेा दूर रावहला, रोगी अवत वचरवचरी 

बाळे वदसती वकवत घरोघरी।। 

 

किास तरर त ूवििाह कररिी, आवधच ज ेबाळक 

त्यांची होई त ूपाळक 

त्यांची होई खरीखरुी त ूमाता प्रमेाकरा 

वनमी वनममळ सिेा-झरा 

ठायीठावय अभागी मुल े

जिैी वकड्यान ेखाल्ली फुल े

बघनुी अंतरंग ह ेउल े

जा त ेबाळक जलळी घईे प्रमेान ेसत्िरी 

होई त्यांची जननी खरी।। 

 

भारतमातचे्या बागवेतल समुन ेही विकसिी 

सजिी नटिी तू हासिी 

खाया दईे, ल्याया दईे, मनोबुद्धी िाढि 

यातच जािो जीिन ति 

याहुन धन्य काय अन्य त े

फुलिी फुल जरर कुवण एक त े

प्रभपुद त्याला त ेलाभत े
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हावच धमम ग ेहावच मोक्ष ग ेध्यये अंतरी घरी 

या सिेेसी न दुजी सरी।। 

 

(ती पढुील ध्यये वनवश्चत करत.े) 

 

गरीब कोणी कुणबी हमाल। तदीय संिवधमन गोड बाळ 

तयास मी सुंदर िाढिीन। फुलांपरी वनममळ मी करीन।। 

तयास मी घालनु न्हाण वनत्य। तयास मी दइेन स्िच्छ िस्त्र 

तयास साधी विकिीन गाणी। न घाण दईेन पडूवह कानी।। 

तयास नईेन सदा वफराया। नदीतटाकी, वगरर िा चढाया 

तयासि ेखळे मुद ेकरीन। तयाविण ेकोवण जणू मला न।। 

मुलचे माझ ेबनतील दिे। करीन तत्पजून मी सदिै 

मुलांस संिधुमन भारताच्या। पडने पायािरती तयाच्या।। 

कळया मुक्या या वप्रय भारताच्या। विकासिोनी चरणी तयाच्या 

समपुमनी प्रमेभरे, मरेन। सुख ेप्रभूच्या चरणी वमळेन।। 

◙ ◙ ◙  
-नाविक तरंुुग, जानिेारी १९३३ 
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महाराष्ट्रास! 
 

महाराष्ट्रा! ऊठ दष्ट्रा ित्रमुमी रोिुनी 

वसंहसा तू साज िौयम ठाक तजे ेखिळुनी।। 

 

वदव्य गाणी विक्रमाची दुगम तझू ेगाउनी 

अंबरस्थां वनजमरांना हषमिीती वनविवदनी।। महाराष्ट्रा...।। 

 

दरीखोरी खोल, गलेी िीररके्त रंगनुी 

िषे ती संतोषिीती त्िद्यिाला गाउनी।। महाराष्ट्रा...।। 

 

अंबुरािी कररत सिेा त्ित्पदा प्रक्षाळुनी 

त्ित्कथलेा दिवदिांना ऐकिीतो गजुमनी।। महाराष्ट्रा...।। 

 

म्लानता ही दीनता ही स्ित्त्िदाही दिडुनी 

स्िप्रताप ेतळप तरणी अवखल धरणी वदपिुनी।। महाराष्ट्रा...।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२८ 
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राणा प्रताप 
 

स्िाततं्र्यसूयम राणा। वचत्ती प्रताप आणा 

चाररत्र्य वदव्य त्याच।े त्याचा अभंग बाणा 

रजपतू पतूकीती। कुळिील बाटिीत 

परर थोर पिूमजांची। राखी प्रताप नीती 

तो मानवसंग तसै।े दुसरेवह अन्य मोठे 

स्िाथाांध होउनीया। ठरल ेजगात खोट े

अवभमानिून्य झाल।े ररपगुौरिास गाती 

स्िकरीच पजू्य धमाम। दतेात मूठमाती 

स्िाथाांवद नीचिवृत्त। याचाच पकं माज े

परर त्यामधून वदव्य। रमणीय पषु्ट्प साज े

रजपतूभूवमपंकी। कमनीय वदव्य गंध 

कमल प्रताप एक। द ेभूस सौख्यकंद 

सिमत्र अंधकार। भरला भयाण घोर 

त्यात प्रताप िोभ।े िुभकांवत चंद्रकोर 

ररप-ुसनै्यसागरात। भूमाय तारण्याला 

धयैम प्रताप एक। नौका अभंग झाला 

जयमत्त ित्र ुमाग।े लोटािया न कोणी 

परर एकटा प्रताप। ठाके सरुेंद्रिाणी 

समरात सवेलमाला। दािून वदव्य भाला 

तत्तजे हारिील।े वनस्तजे ित्र ुकेला 

हळदीत खळखळाट। ररप-ुरक्त िाहिील े

वनज अल्प सनै्य तररही। आश्चयम थोर केल े

केल ेअनंत कष्ट। रानािनात गलेा 

वनज ित्रिुी सदिै। लढण्यात जन्म नलेा 

विख्यात सत्कुलाची। ती कीवतम वनष्ट्कलंक 

राहो, म्हणून मानी। झाला प्रताप रंक 

घईेन ना जरी मी। मत्प्राण तो वचतोड 

पेंढ्यािरी वनजने। कोंडाच अन्न गोड 

सखुभोग सिम िज्यम। ररप ुजो धरी वचतोड 
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करुनी अिी प्रवतज्ञा। पाळी न त्यास तोड 

वसंहासमान िूर। मरेुपरी सधुीर 

भीष्ट्मापरी प्रवतज्ञा। पाळीत थोर िीर 

आपवत्त घोर आल्या। तरर त्या न तो जुमानी 

तारामती पतीच्या। सम सत्त्ि स्ित्ि मानी 

वनजा-मायभूवम-सिेा। कररता, न त ेकुटुबं 

स्मरल,े सदिै हृदय। भू-भवक्तन ेतडंुुब 

स्िाततं्र्य-रक्त िीरा। ररप-ुदुजमया सधुीरा 

दिेी-स्ितंत्रतचे्या। कंठामधील वहरा 

स्मरण प्रभाििाली। तजेवस्ि त्ित्कृतीच े

दिेास जोिरी रे। भय तो न त ेमतृीच े

त्िन्नाम वदव्य-मंत्र। उठिील भारताला 

दईेल वदव्य िवक्त। अपील िभैिाला 

स्िाततं्र्यरक्त जीिा। त्िन्नाम स्फूवतम दईे 

स्िाथामवद नीच िवृत्त। सगळया लयास नईे 

भ्याडा ंकरील िूर। वन:सत्त्ि चतेिील 

उठिील धूलीपवतता। त्िन्नाम वदव्य-िील 

त ूलाज भारताची। त ूआस भारताची 

चंद्राकम  जोिरी तो। त ूकीती भारताची 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२८ 
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महात्माजींस 
 

विश्वाला वदधला तमु्हीच भगिन् संदिे मोठा निा 

ज्यान ेजीिन सौख्यपणूम करण ेसाधले या मानिा 

त ेिरैाग्य वकती! क्षमा वकवत! तपश्चयाम वकती! थोरिी 

कैिी एकमुख ेस्तिू? वमरिता भास्िान् जसा तो रिी।। 

 

आिा तवुम्ह अम्हां सदभ्यदुयही तमु्हीच आधार हो 

त ेचाररत्र्य सवुदव्य पाहुवन अम्हां कतमव्यसंस्फूवतम हो 

तमु्ही भूषण भारता, तमुवचया सत्कीवतमची भूषण े

ह ेत्रलैोक्य धरील, धन्य तमुच ेलोकावतमहारी वजण।े। 

 

बुद्धाच ेअितार आज गमता, यिूेच वकंिा नि े

प्रमेाभोवध तमु्ही, भिद्यि मला दिेा! न त ेिानि े

इच्छा एक मनी सदा मम भित्पादांबुजा वचंतण े

त्यान ेउन्नवत अल्प होइल, अिी आिा मनी राखण।े। 

 

गीता मावझ तमु्ही श्रवुतस्मवृत तमु्ही तमु्हीच सत्संस्कृवत 

त्यांचा अथम मला वििंक विकिी तो आपलुी सत्कृती 

पणु्याई तवुम्ह मूतम आज वदसता या भारताची िुभ 

धाि ेवदव्य म्हणुनी आज भिुनी या भूवमचा सौरभ।। 

 

तमु्ही दीपच भारता अविचल, प्रकु्षब्ध या सागरी 

श्रद्धा वनवममतसा तमु्हीच अमुच्या वनजीि या अंतरी 

तमु्ही जीिन दतेसा नि तसा उत्साह आम्हां मतृां 

राष्ट्रा जागविल ेतमु्ही प्रभु खरे पाजूवनया अमतृा।। 

 

तमु्ही दृष्टी वदली, तमु्ही पथ वदला, आिावह तमु्ही वदली 

राष्ट्रा तजेकळा तमु्ही चळविली मागी प्रजा लाविली 

त्या माग ेजरर राष्ट्र सतत उभ ेसश्रद्ध हे जाइल 

भाग्याला वमळिील, भव्य विमल स्िाततं्र्य संपावदल।। 
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विश्रांवत क्षण ना तमु्ही जळतसा सूयामपरी सतत 

आम्हाला जगिािया वझजविता हाडे, सदा राबत 

सारे जीिन होमकंुड तमुच ेत ेपटेलले ेसदा 

वचंता एक तमु्हां किी पररहरु ही घोर दीनापदा।। 

 

होळी पटेवलस ेवदस ेहृदवय ती त्या आपलु्या कोमल 

दऊे पोटभरी कसा किळ मदबंधंूस या वनममळ 

ह्याची एक अहवनमि प्रभु तमु्हां ती घोर वचंता अस े

वचंतावचंतन वनत्य नूतन अस ेउद्योग दािीतस।े। 

 

कम ेवनत्य भित्करी वििध ती होती सहस्त्रािधी 

ती िांवत वस्मत त ेन लोपत नस ेआसवक्त वचत्तामधी 

िषेी िांत हरी तसचे वदसता तमु्ही पसा-यात या 

वसंधु कु्षब्ध िरी न िांवत परर ती आतील जाई लया।। 

 

गाभा-यात वजिावििाजिळ त ेसंगीत जाल ेसदा 

िीणा िाजतस ेअखंड हृदयी तो थांबतो ना कदा 

झोप ेपाथम तरी सरुुच भजन श्रीकृष्ट्ण श्रीकृष्ट्णस े

दिेाचा तमुचा वियोग न कदा तो रोमरोमी िस।े। 

 

िणूम मी वकवत काय मूल जण ुमी िडेाित ेमन्मती 

पायांना प्रणवत प्रभो भरवत ह ेडोळयांत अशू्र वकती 

ज्या या भारवत आपलु्यापरर महा होती विभूती, तया 

आह ेउज्ज्िल तो भविष्ट्य, वदसत ेविश्वंभराची दया।। 

◙ ◙ ◙  
-अमळनरे, १९२६ 
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खरे सनातनी 
 

मी मांवडतस ेविचार साधे सरळ 

ह ेअमतृ नस ेहे गरळ 

मी सनातनी धमामचा सदभक्त 

मी पवूजतस ेऋवषसंत 

वनज संस्कृवतचा अवभमान अस ेमात े

मी पवूजत भूमातते े

वनज संस्कृवत व्हािी थोर 

ती होिो ना अनदुार 

हो एकच मजला घोर 

मी नम्रपण ेिदतो ओतनु हृदय 

तवुम्ह ऐका सारे सदय।। 

 

ज्या निनि हो सतत पल्लि फुटती 

त्या सनातन अस ेम्हणती 

ज ेनिनि हो ज्ञान िुभंकर यते े

तो िदेच मात ेगमत े

तो िदे अस ेअनंत, हळुहळु मूतम 

होऊन वदस ेजगतात 

निविचार मी घईेन 

मी पढुवतपढुवत जाईन 

सौंदयमवसंधु जोडीन 

जो ज्ञानाला सादर सतत घईे 

तो खरा सनातनी होई।। 

 

ज ेवनत्य नि ेसनातन तया िदती 

जीणाम न सनातन म्हणती 

श्रीगीतचे ेवनत्य निीनच सार 

ज्ञानशे्वर म्हणती थोर 

ती िाढ परुी ज्याची झाली त्यात े
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मरण्याच ेकेिळ उरत े

सद्धमम सदा िाढेल 

निनविन रंग दािील 

नि अथम अंवगकारील 

ह ेिाढतस ेसदिै जीिनिास्त्र 

तविकास असतो होत।। 

 

त्या िब्दांचा अथम िाढतो वनत्य 

तो अनंत असतो अथम 

त्या यज्ञाचा बघा तमु्ही इवतहास 

वकवत झाला अथम-विकास 

जन मरताती कल्पना न परर मरत े

ती सतत िाढत जात े

त ेविचार होती खोल 

होतील कल्पना विमल 

हा विकास सकक सकल 

जवग चालतस ेमानि जातो पढुती 

मुंगीपरर जरर ती प्रगती।। 

 

त ेठरल ेना अजुवन जीिनी काही 

वसद्धांत ना एकवह पाही 

जवग वहतकर ती वहंसा अथिा प्रमे 

ना झाला अजुवन नमे 

त ेसत्य सदा पजूािे िा अनतृ 

अद्याप न मत वनवश्चत 

ह ेप्रयोग सारे अजुनी 

कररतात महात्म ेझटुनी 

का वबळात बसता घसुनुी 

वनजबुद्धीला स्ितंत्र करुनी उठण े

निरंग ेउत्कट नटण।े। 

 

ह ेबाल्यदिमेाजी जीिनिास्त्र 
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ना वनवश्चत काही त्यात 

ज्याबद्दल ना िंका वतळभर कोणा 

जवग ऐस ेकावह वदस ेना 

तो घउेवनया सादर पिूामनभुि 

संपदा ज्ञानास नि 

त ेपिूमज सिमज्ञानी 

जरर म्हणाल तमु्ही कोणी 

त ेहसवतल तमु्हां िरुनी 

त ेफरक सदा होत ेदखेा कररत 

ऋवष ऋवषला नाही वमळत।। 

 

तो मागतस ेदिेा विश्वावमत्र 

मवत सतजे वनभमय मुक्त 

तो गायत्रीमंत्र सनातन वदव्य 

मागतस ेबुद्धी भव्य 

तो धमामचा पाया म्हणता िदे 

िदेाथ ेज्ञानच वसद्ध 

ज्ञानासम पािन नान्य 

त ेवमळिुन व्हा रे धन्य 

परर घरात बसता घसुनु 

जो घरर बसला त्यास वमळे ना काही 

त्या एकच मरण ेराही।। 

 

तवुम्ह उघडा रे बंधंूनो वनज डोळे 

ना अंध असािे भोळे 

ज ेइतर जगी थोर विचारा कररती 

ज ेप्रयोग नि दाखविती 

तवुम्ह त्याचाही विचार सादर करण े

उपयुक्त अस ेत ेघणे े

ज्ञानाचा मक्ता न कुणा 

अवधकार सिम राष्ट्रांना 

अवभमान दतेस ेमरणा 
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त ेऋवषमुवन ना केिळ यथे ेझाल े

ह ेबघण ेउघडुन डोळे।। 

 

ह ेकवलयगु ना सत्ययुगवच ह ेमाना 

प्रभचु्या न करा अपमाना 

जो रवि उगिे तारा ज्या लखलखती 

त ेतजे न त्यांच ेकमती 

ह ेकवलयगु ना गंगा पािन तीच 

फळपषु्ट्प तरु हे तचे 

प्रत्यके वदिस जो वदसतो 

तो अनंतततेनु यतेो 

पावित्र्य ेवतळ ना कवम तो 

तो मूखमपणा बाष्ट्कळपण त ेसोडा 

सविचार निनि जोडा।। 

 

त ेऋवषमुवन हो काय एकदा झाल े

त ेकाय आज ना उरल े

त ेपनु:पनु्हा ऋवषमुवन अितरतात 

भिुनात सदा सिमत्र 

तो लवेनन तो तसैा सन्यत्सने 

ह ेऋषीच जनतामान्य 

नि मंत्र जगा जो दईे 

नि तजे जगा जो दईे 

िषैम्य लयाला नईे 

तो ऋवष जाणा जाणा तोची संत 

तवुम्ह उघडा अपलु ेनते्र।। 

 

श्रीज्ञानिे ेसंस्कृतातल ेज्ञान 

सिाांस वदल ेिाटून 

श्रीनाथांनी चालविल ेत ेकाम 

परर त्यांना छवळती अधम 

ती ज्ञानाची खलुी कराया दारे 
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झगडल ेसंत त ेसारे 

तवुम्ह अनंत छवळल ेत्यांना 

परर आज दतेसा माना 

ह्या गोष्टी ध्यानी आणा 

त्या संतांच ेकाम चालिा पढुती 

सिाांना दणे्या मुक्ती। 

 

ह्या भारतभूमाजी आजवह संत 

आहते करु नका खंत 

ह ेसंत खरे गांधी पािनचररत 

दीनास्ति सतत वझजत 

तो धमम खरे त्यांनाच कळे सत्य 

ज ेगीता आचरतात 

अंबरांबुधीच ेकळत े

गांभीयम कुणाला जवग त े

बुवड घते उडत िा त्यात े

सद्धमामचा गाभा संतच वमळिी 

तो पवंडत साली चघळी।। 

 

ती पांघरुनी िालजोवड ज ेबसती 

प्रमेा न जगा ज ेदतेी 

जवग अन्याया पाहुन ज ेना उठती 

ज ेिषैम्य ेना जळती 

जवग दास्याला दभंा दनै्य बघनु 

उठतात न ज ेपटूेन 

त्या जडा ंकळे का धमम?  

त्या मतृा कळे का िमम? 

ज ेघोवकत बसती धमम 

तो धमम कळे आचरतो जो त्यास 

ना धमम कळे इतरांस।। 

 

वनज धमामला ओठािर ना वमरिा 
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सतत्त्ि ेजीिवन वजरिा 

तवुम्ह प्रमे करा विचार करण ेवनत्य 

जगतात बघा सिमत्र 

या दिेाला वदिस चांगल ेआणा 

नि मंगल वमरिा बाणा 

बंधुता जीिनी यिेो 

तो विचार हृदयी यिेो 

त ेधयैम कृतीच ेयिेो 

सतज्ञानान ेसत्करणीन ेवमळिा 

गलेले्या अपलु्या विभिा।। 

 

वनजधमामच ेकरा मुख तमु्ही उजळ 

मवत उदार होिो विमल 

ज्या बंधंूच ेछळण आजिर केल े

पिुहून नीच ज्या गवणल े

त्या अस्पशृ्या हरजन पािन म्हणण े

प्रमेान ेहृदयी धरण े

आचारी यिेो समता 

प्रमेाची िाहो सररता 

दभंाची न उरो िाताम 

तवुम्ह संसारी अंध-धी न रे व्हािे 

मवत हृदय वनज न माराि।े। 

 

ती सोडािी कु्षद्र सकल आसक्ती 

ध्ययेाची लागो भक्ती 

तवुम्ह मानव्या उठण ेपजूायास 

वनज मोक्षवह वमळिायास 

वनज कातवडला न कुणी कुरिाळाि े

ध्ययेास्ति सिमवह द्यािे 

सत्तजे भारती भरु द े

सदभाि भारती भरु द े

सदविचार रवि उगिू द े
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ती संप ूद ेकापमण्याची रजनी 

राहोत कुणी ना वनजुनी।। 

 

ह ेसनातनी सकळ खरे होिोत 

ज्ञानात ेवमवठ मारोत 

नि ऐकुवनया विचार ह ेनाचोत 

नि करणीस्ति जागोत 

ह ेिषैम्या दभंा दुरर निेोत 

त्यागान ेह ेतळपोत 

यज्ञ ह ेसनातन तत्त्ि 

ज्ञान ह ेसनातन तत्त्ि 

मोक्ष ह ेसनातन तत्त्ि 

तवुम्ह त्याग करा, ज्ञान िरा, व्हा मुक्त 

व्हा खरे सनातन-भक्त।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े फेब्रिुारी १९३५ 
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खंडकाव्य 
 

सत्याग्रही या नािाच े एक खंडकाव्य गरुुजींनी १९३० मध्य े

वत्रचनापल्लीस असताना वलवहल े होत.े त्यातील जो भाग मबळ 

आितृ्तीमध्य ेहोतो तो यथे ेदते आहे. 

 

थोडा संदभम : श्रीमंत आईबापांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याच े

िय अठरा िषाांच ेहोत.े त्याचं आठ-नऊ िषाांच्या एका मुलीिी लग्न 

लागलले ेहोत.े तो सत्याग्रहात स्ियंसिेक झाला होता. तो तरंुुगात 

अवतसारान ेमरण पािला. त्याच्या आजारपणाची तारही खड्ेयात 

िळेेिर पोहचली नाही. मरणाचीच तार एकदम घरी गलेी. 

आईबापांना जबर धक्का बसला. तो मतृपतु्र रात्रीच्या िळेी वदव्य 

िषे धारण करुन आईबापांची समजूत काढण्यास यतेो. रात्रभर 

विचारिाताम करुन त्यांच े समाधान करुन प्रभात होताच परत 

जातो. 

 

मातचेा िोक 

 

कैसा बाळ वनमाला 

न दया भगिंताला।। कैसा....।। 

 

‘लवडिाळा बाळा 

बाळा िले्हाळा 

य ेभटेायाला।। 

तजुविण कोवण न मजला।। कैसा....।। 

 

यवेिल माघारा 

माझ्या पाखरा 

राजस राजकुमारा 

धीर असा रे धररला।। कैसा....।। 
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यवेिल भटेाया  

आिा ही सखया 

होती मम हृदया 

काळ कसा परर वफरला।। कैसा....।। 

 

बाळा काय करू 

प्राणा केवि धरू 

िोका केवि करू 

िोक सखा मम ठरला।। कैसा....।। 

 

ह ेकू्ररा काळा 

कैसा रे नलेा 

पाझर ना फुटला 

घावलवि घोर घाला।। कैसा....।। 

 

एकुलता बाळ 

मावणक वबनमोल 

मोती तजेाळ 

दुदिैी मी अबला।। कैसा....।। 

 

िून्य वदस ेसषृ्टी 

माता मी कष्टी 

भरत ेही दृवष्ट 

अंत न पार न दु:खाला।। कैसा....।। 

 

घउे कुणा जिळ 

दउे कुणा किळ 

बोल ुकुणा जिळ 

ति मुखचंद्र अंतरला।। कैसा....।। 

 

मुख िवि न हसले 
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हृदय न सखुिील 

बोल ना ररझािील 

राम न जीिवन उरला।। कैसा....।। 

 

ित्साविण गाय 

मोकवलत ेधाय 

तळमळत ेगाय 

प्राण जािया सजला।। कैसा....।। 

 

सखु सगळे आट े

कंठ वतचा दाट े

हृदय वतच ेफाट े

िरणागत ती मरणाला।। कैसा....।। 

 

हंबरडा फोडी 

ससु्कारे सोडी 

बुडत ेहो होडी 

करुणासागर भरला।। कैसा....।। 

 

डोळे डबडबल े

मानस गजबजल े

अंतर गवहिरल े

माता पडली धरणीला।। कैसा....।। 

 

(माता िोकान ेधरणीिर पडत.े जिळच वपता असतो, त्याची 

वस्थती) 

 वपत्याची वस्थती 

 

वपता बसैलाहे िोकमग्न वखन्न 

पिुीत नयन िारंिार 

कालिाकालि हृदयी होतस े
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सपम जणू डस ेअंतरंगी 

धीर धरी परी पनु्हा यईे नीर 

डोळया लाग ेधार अवनिार 

‘ध्यानी मनी बाळा नव्हत ेमरण 

लौकर सटूुन भटेिील 

मराियासाठी बाळ हा चालला 

विचार न आला कधी मनी 

मघेाची चातक चंद्राची चकोर 

घनाची मयूर िाट पाहे 

तषृातामस जल कु्षधाथामस अन्न 

तसै ेहोत ेमन तझु्याकडे 

तझु्या िाटकेड ेहोत ेसदा डोळे 

ितिार आल ेझाल ेबाळा 

हाती रे माउली वदन त ेमोजीत 

घास नस ेघते अश्रिुीण 

आठिण वतला क्षणाक्षणा यािी 

सदगवदत व्हािी िवृत्त बाळा 

आिािलेीिरी िज्र रे कोसळे 

हृदय ह ेजळे काय करु 

कोणाचा आधार संसारी आम्हाला 

तझु्या या मातलेा केण बाळा 

कोणाला ती प्रमे ेहाक मारील 

हात वफरविल कोणािरुनी 

बाळा कैसा काय गलेास टाकून 

दोघांस लोटून दु:खपरूी 

तरंुुगात माझ्या नको जाऊ बाळा 

सांवगतल ेतलुा िारंिार 

अश्रु मी ढावळल ेपदर पसरीला 

दृढवनश्चयाला िररल ेतिुा 

नाही त ूऐकील ेतरंुुगी गलेास 

होती परी आस भटेिील 

भटेिील आम्हां सखुाचा सोहळा 
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पाहू आम्ही डोळा होती आिा 

आता कसची आिा आकाि फाटल े

हृदय दाटल ेमाझ्या बाळा 

आिचे ेजळून झाल ेकोळस े

जळािीण मास ेतसै ेआम्ही 

एक माझा बाळ तोही दिे नते 

आम्हाला ठेिीत रडािया 

आवण लग्न केल ेनकुत ेरे थाटान े

अभागी वपत्यान ेबाळा तझु े

मांडोनी सोहळा मावनला आनंद 

अभागी मवतमंद ठरलो परी 

आठ िरुषांची लहानिी बाळा 

जाण ेना मरणाला अजून जी 

लग्न म्हणज ेिाट ेवजला एक खळे 

तोच आली िळे िधैव्याची 

िधैव्य त ेकाय मरण त ेकाय 

संसार तो काय ना कल्पना 

हसाि ेखळेाि ेसखु ेखाि ेप्याि े

जनांनी म्हणािे विधिा वतला 

मांडीिर वजन ेप्रमेान ेलोळािे 

जनांनी म्हणािे विधिा वतला 

वतच्या जीिनाची आम्ही केली माती 

कल्पना परी ती नाही वतला 

वतच्या जीिनाची आम्ही केली राख 

नाही त ेठाऊक परी वतला 

मांडीिरी मान वतन ेठेवियलेी 

आम्ही मुरगवळली रुढीदासी 

रडताना आम्हा पाहुनी रडले 

परी न समजले गंभीरता 

मोवडली हो मान गोड या मनैचेी 

हृदयास जाची िल्य तीव्र 

करोनीया आम्ही वििाहसोहळा 
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दावबयलेा गळा कोवकळेचा 

फुटले ज ेकंठ गािया स्फुरेल 

मनैा ना काढील गोड िब्द 

बाळ-कोवकळा ही मोठी ज ैहोईल 

मनात झरेुल अपरंपार 

िोक-गीत ेसदा बाळा आळिील 

वटप ेती गाळील टपटप 

घळघळ अश्रधुार ती सोडील 

हातांना जोडील जगन्नाथा 

जळेल अंतरी जवे्हा का कळेल 

मरणाचा खोल अथम वतला  

जळेल अंतरी जवे्हा तो कळेल 

वििाहाचा खोल अथम वतला  

आग लागो आम्हा आग त्या रूढीला 

बळी हो वदधला बावळकेचा 

काय आईबाप वतच ेत ेकरतील 

द:खान ेजळतील क्षणाक्षणा 

नयनांसमोर बाळेला पाहोनी 

जातील जळोनी अंतरंगी 

घतेील पोटािी कन्या ती अजाण 

अशू्रभरे स्नान घावलतील 

काय करर दिेा कोठे तरी जाऊ 

कोठे बाळा पाहू राजसाला 

किाला हा पसैा किाला व्यापार 

एक जो आधार तोही गलेा 

ज्याच्यासाठी केली आटाआटी 

त्यािी ताटातटुी केली दिेा 

िोक-िवन्ह आता वजिंत जाळील 

प्राण न घईेल परी माझा 

दाही वदिा ओस भरला अंधार 

डोळयांना ही धार आता सदा 

वहच ेतरी केिी करु समाधान 
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दईेल ही प्राण िोकिडेी 

आम्ही दोघ ेआता कोणाकड ेपाहू 

एकमकेां दाउ दीन अश्रु 

हाय काय झाल ेकेिढा आकांत 

केिढा आघात आम्हािरी’ 

मनी ह ेविचार मनी ह ेउदगार 

मनािरी भार फार पड े

असह्य तो झाला िकृ्ष उन्मळला 

भार फार झाला वपता पडे 

माय धरणीला वपता धरणीला 

तथे उचंबळला िोकवसंधु 

(त्या उभयतांच ेसांत्िन करण्यास िजेारी यतेात.) 

 

जमुवनया जन त ेसमजाविती 

रडू नका रडणार तरी वकती 

जिी असले तया प्रभचुी मती 

वमळतस ेसकळांस तिी गती।। 

 

रडुवन काय, वििके मनी धरा 

उपजण ेमरण ेन चकेु नरा 

अवज स्िदिेवहताथम मरे सुत 

सकृुवत तो करर िंि समुन्नत।। 

 

जरर जगी मरण,े मरण ेतरी 

करुवनया कृवत, जी जन उद्धरी 

िदवत संत अस ेिच सतत 

करुवन तचे कृताथम भित्सुत।। 

 

रडु नका मुळी, ना मळिा मुख 

वगळुवन द:ुख मनी धरण ेसखु 

अमरता वमळिी वमरिी यि 
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धिवळतो सतु आज वदिा दि।। 

 

रडु नका मुळी धीर मनी धरा 

अमरता न जगात कुणा नरा 

सतु गणुी रुचला परमशे्वरा 

धररल तो हृदयी वप्रय लकेरा।। 

 

करु नका हृदयी मुळी खंत ती 

नरुवल की आपणाप्रवत संतती 

भरतभूवममधे वकवत बाळक 

तवुम्ह बना करुणाघन पाळक।। 

 

रडु नका मुवळ अश्रु न ढाळण े

भरत-माय-मुल ेतवुम्ह पाळण े

वनजसतुानन तथेच पाहण े

मवत धरुन अिी जवग राहण।े। 

 

(लोक जातात. अंधार पडू लागतो. मातावपतरे वखन्न बसतात.) 

 

त ेमाय-बाप पवुिती वनज लोचनांत े

अशू्रच त ेन उरल ेमुवळ मोचनात े

त ेबसल ेिरुवन िांत मनी सवचंत 

ना दु:ख पतु्रवनधनासम ह्या महीत।। 

 

राह ेकुणी, सकल त ेबहुतके गले े

यतेीच अश्रु वफरुनी भरतीच डोळे 

आकांत ना परर अता रडण ेमुक्यान े

य ेहंुदका मधुवन ऐकु कुणास कान।े। 

 

अंधार आज भरला भरल्या घरात 

त्याहून दाट भरला भरल्या मनात 

लािी कुणी तरर तदा सदनात दीप 
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आिा नस ेवतळ परी हृदयासमीप।। 

 

ती बसैली उभयतां पतुळेच वखन्न 

आधारहीन समुन ेजणु ितृहीन 

भूमीिरी उभय ती पडली अिांत 

डोळा क्षणकैभऱ लागतस ेतिात।। 

 

(बाहरे रात्र बरीच होत.े जगात िांतता असत.े) 

रात्रीच ेबाहरेच ेस्िरूप 

 

अंधार। वनवबड पसरला बाहेर 

आकािी। मािळला उगिून ििी 

अश्रु जस।े तारे चमकवत नभी तस े

गार सटु।े िारा, पणमध्िवन उमट े

सळसळती। पान ेजणू ती तडफडती 

रातवकड।े त्यांचा कानी ध्िनी पड े

फांद्यांत। िडिाघळु त ेफडफडत 

िरर वफरत। पुजं तमाचा जणु उडत 

िांत परी। सषृ्टी होती ही सारी 

जग हमल।े दमुनी झोपी त ेगले े

एक घरी। जाग ेमधुनी कुणी तरी 

अश्रुसरी। पडती त्थ् धरेिरी 

 

(अिा त्या रात्री मतृबालक वदव्य िषे धरुन आईबापांच ेसांत्िन 

करण्यास यतेो. तळुिी िृंदािनाजिळ उभा राहून तो आई, बाबा 

अिी मंजुळ हात मारतो. माता दचकून उठून बाहरे यते.े िगरेै.) 

 

रात्रीच्या त्या समवय वनजली िांतिी सषृ्टी सारी 

‘आई, बाबा’ कुवणतरर अिी हाक मंजुळ मारी 

झाल ेिांत क्षवण परर, जिी लाट मंदा उठोनी 

िांतांभोधीिर पनुरवप जावि तथे ेविरोनी।। 
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िकृ्षच्छाखातवत तळुविच्या हालती अंगणात 

अंधाराला जण ुवनजविण्या िकृ्ष त ेआंदुळीत 

झाला होता जण ुकी अवखल प्रांत तो स्तब्धतचेा 

‘आई, बाबा’ मदूृ करुणिी य ेपनु्हा ऐकु िाचा।। 

 

“आईबाबा, पनुरवप तमु्हा बाळ भटेाियाला 

िात्सल्यान ेविरुन तमुच्या यथे बाहरे आला 

आई, बाबा! तवुम्ह तळुविच्या अंगणामावज याना 

द्यािा प्रमे ेमजवस तमुचा अंवतम प्रमेपान्हा”।। 

 

‘आईबाबा’ पनुरवप उठे िब्द माधुयम-रािी 

“मारी का हो” दचकुवन िद े“बाळ हाका अम्हासी?” 

‘आईबाबा’ पनुरवप अस ेिब्द ती म्लान माता 

ऐके, धाि,े भ्रम जण ुवतला दु:खदग्धा अनाथा।। 

 

“आला आला वफरुवन अपलुा बाळ आला घराला 

हाका मारी, झवण तवुम्ह उठा बाळ बाहरे आला” 

धाि ेिगे,े पदर अथिा केिही सािरी न 

“आल ेबाळा” करुण नदली गायिी माय दीन।। 

 

“आई” ‘आली, बघ बघ तझुी पाडसा माय आली’ 

िोकािगे ेहलत िदली, मागच ेदार खोली 

“कोठे आह?े वदसत नयना ना कसा बाळ माझा 

झाला भास क्षवणक? न वदस ेराजस प्राणराजा”।। 

 

“आई, पाही ति सतु इथ,े यते कैस ेन तात?” 

ि”आल,े तहेी बघ” “तवुम्ह बसा िांत, ऐका वनिांत” 

माता धाि ेपरर कररतस ेखूण तो वदव्य बाळ 

बोल े‘ि’आई, हृदयी धरण ेतो न ग ेआज काळ”।। 

 

दिेाचा मी, परर तमुवचया भटेीलागून यते  
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यषु्ट्मच्छोके गवहिरुन मी जाहलो सदगवदत 

आल ेवचत्ती समजउ जरा अपलु ेतात माय 

आलो आई म्हणवुन दुरुनी िंवदतो पजू्य पाय।। 

 

आई, माझ्यािरर जरर तझु ेप्रमे आह ेअपार 

संसारी या अमर असला दखेला ना प्रकार 

भूमातचे्या वप्रय जनवन ग ेमोचनासावठ आज 

लाखो जािे मरुवन, जरर ती रावहलीसले लाज।। 

 

माता त ूमवत्प्रय खरी परी आज सिामजणांची 

ही भूमाता रडत बसली दास्यदाररद्रय जाची 

मातांची जी परम सदया मंगला थोर माता 

त्राता नाही वतजवस उरला झावल लोकी अनाथा।। 

 

यासाठी मी त्यजुवन सगळे आइ धािून गलेो 

गलेो, दिे ेमज उचवलल,े मी तमु्हांलावग मलेो 

मोहत्याग ेभरतजननीकारणी लागतील 

सारे बंधू, मजवस मग त ूधन्य ग ेमावनिील।। 

 

झाल ेना ग ेमुळी बघ वतथ ेआइ थोडवेह हाल 

क्लिेांची ती अवम्ह वमरवितो वनत्य कंठात माळ 

मतृ्यूला ना मुवळ भरत-भूपतु्र आता वभणार 

ह ेत्िदबाळे सकल जगता दाविल ेथोर सार।। 

होत ेमात ेजिळ वकवत त ेथरे स्नहेाद्रम वमत्र 

भूमातचे ेभजक सगळे वदव्य ज्यांच ेचररत्र 

काही मात ेपडु न ह्धल ेत ेउण ेत्या सख्यांनी 

नाही होऊ स्मरण तमुच ेत ेवदल,े सत्य मानी।। 

 

माझ्या ओठािरर तळुविच ेठेविल ेपजू्य पान 

मद्दिेाच ेस्मरण करुनी सोवडल ेिांत प्राण 
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मात,े माझ्यास्ति न रडण,े का म्हणोनी रडाि?े 

दिेासाठी वफरवफरुनी ह ेप्राण माझ ेपडाि।े।” 

 (त्या मातलेा ह ेपटत नाही. ितस्मवृत वतच्या हृदयात उचंबळतात. 

हृदय भरून यऊेन ती पढुीलप्रमाण ेबोलत.े) 

 

“काय बाळा ह ेबोलसी कठोर 

भरुवन यतेो मम िोकभरे ऊर 

प्रमे करुन वकती तलुा िाढिील े

जावि विसरुन का सिम बाळ बोल।े। 

 

तलुा हातांचा करुवन पाळणा रे 

खळेिील ेझवेलल ेवकती बारे 

जरा दुखल ेखपुल ेवक जप ेबाळा 

स्मरण तजु उरल ेकाय न िले्हाळा।। 

 

तझुा पाहुवन मुखचंद्र बाळराजा 

हृदयवसंधु उचंबळुन जाई माझा 

जरी मूवतम तझुी अंगणात खळेे 

दुरुवन बघवत तलुा हे मदीय डोळे।। 

 

जरी जािी क्षण दूर, हुरहुर 

सरुू होई मम वचवत्त हळूिार 

तझुा कानी पडताच गोड सूर 

पनु्हा यािा मत्सौख्यरसा पूर।। 

 

तलुा लािािी दृष्टी वतन्ही सांजा 

तलुा जपल ेमी सांगु वकती राजा 

अस ेआम्हाला एक तझुी जोड 

म्हणुनी झाला संसार सिम गोड।। 

 

जसा िणव्यामवध भाजतो कुरंग 
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तसा तजुला जाचील का तरंुुग 

याच वचंतने ेझोप मुवळ न यािी 

रामनामािवळ उठुन म्या जपािी।। 

 

रामराया बाळास सखुी ठेिी 

हाल सोसाया िवक्त तया दईे 

बाळ माझा सखुरुप घरा आणी 

अस ेविनवित मी नयवन यइे पाणी।। 

 

रात्र व्हािी जग सिम ह ेवनजाि े

परी वनद्रासखु नावह अम्हां ठाि े

आळिािा भगिंत वजिभेािे 

तलुा बाळा हृदयात आठिािे।। 

 

वदिस होत्य ेमी मोवजत रे बाळा 

मला ठाउक कंवठल ेकस ेकाळा 

पोवट प्रमेाचा भरुवन य ेउमाळा 

गळवत गालांिर अश्रु त ेघळाळा।। 

परी रडण ेह ेअिुभ मनी यईे 

पसुुवन नयना विनवित प्रभूपायी 

मातहृृदय तलुा ज्ञात अस ेरामा 

ठेििील कसा दु:वख सदा आम्हा।। 

 

जीि माझा धरर आस, जरी झरुला 

एक मवहना चो फक्त अता उरला 

बाळ माझा यईेल धररन पोटी 

अश्रु िदवतल, िदिले जरर न ओठी।। 

 

सखुाचा तो पाहीन सोहळा मी 

बाळ माझा यईेल पनु्हा धामी 

अिी आिा हृदयात खळेिीत 
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बाळ होत्य ेरे वदिस रावत्र नते।। 

 

अकस्मात परी मरण आयकेन 

रडत बाळा मी धाय मोकलून 

कसा गलेासी टाकुवनया बाळा 

कसा काळ तलुा ओवढत िले्हाळा।। 

 

वकती आल ेहृदयात रे विचार 

हृदयहादक ज ेिोक दवेत फार 

किी बाळाची जाहली असले 

वस्थती तथे,े तो कोमल जण ुफूल।। 

 

तरंुुगात वतथे एकला असले 

जिळ त्यच्या कुवण तथे ना बसले 

कोण मातसेम दयाक्षमा दािी 

आईनचे जगी िुश्रषुा करािी।। 

 

वदली असती मदृु मांवड मी उिीला 

तलुा असत ेवनजविल ेरे कुिीला 

तलुा मदृ ुगादी वदली असवत बाळा 

तझु ेअसत ेचपेल ेमी कापळ।। 

 

सदोवदत मी राहून उिापािी 

तझुी बाळा रे बननु एक दासी 

तझुी सिेा प्रमेाद्रम असवत केली 

परर काय पहा दिैगती झाली।। 

 

जरी असत ेमी जिळ तझु्या बाळा 

धयैम होत ेना न्याियास काळा 

तझु ेअसत ेमी प्राण िाचिील े

परी बाळा ह ेकाय बरे झाल।े 
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कोण होत ेरे औषधास द्याया 

कोण होत ेति चरण चरुाया 

कोण होत ेपडताच हात द्याया 

कुणी दाविल का तरंुुगात माया।। 

 

िब्द तथे ेमध ुऐकण्या न यईे 

कुवण न कोणाची िास्तपसु्त घईे 

दुधाताकाचा थेंब नस ेकोणा 

जरी पडला आजारर दीनिाणा।। 

सखुामाजी तू बाळ िाढलास 

दवहदुधाविण ति जात नस ेघास।। 

जरा यइे जरर िास तो तपुास 

रुसनु जािी तू कररवि रे उपास।। 

 

केवि कारागहृ सौख्य तलुा दईे 

बाळ जाण ेरे सिम तझुी आई 

तझुा घटुमळला जीि रे असले 

घोट न दुधाचा लाभला असले।। 

 

किासाठी गलेास रे तरंुुगी 

सखु ेअसतासी मातमृदूृत्संगी 

किालागी आगीत बाळ गलेा 

पनु्हा भटेाया नावह जगी उरला।। 

 

तझु्या आजारीपणाची कथा ती 

दगड पररसनु होतील विरुन माती 

बाळ कैस ेमम अश्रु थांबतील 

हृदय फुटत ेरे तटुत तीळ तीळ।। 

 

मरण चकुल ेजरर नावह जगी कोणा 

मतृ्य ुयािा ना असा दीनिाणा 
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वनज-वप्रयजन-मधुसंगतीत यािा 

मतृ्य ुहोइल तो सह्य तरी जीिा।। 

तझुी बाळा ती दूर मायबाप े

तलुा भटूे िकली न पिूमपाप े

तझु ेदिमन घडल ेन ििेटील 

कस ेअशू्र ह ेबाळ थांबिील।। 

 

तझु ेगले ेअसतील गाल खोल 

तस ेनयन तझु ेतारका-विलोल 

िवक्त उठण्याची उरवल ती नसले 

कस ेअशू्र ह ेबाळ थांबतील।। 

 

जरी उघड ेग्लानीत पडे अंग 

हळुच पांघरुणा कोण घावल सांग 

जरी तजुलावग लागली तहान 

वदल ेअविलंब ेजळ कुणी उठून।। 

 

कोण केसांिरुवनया हात वफरिी 

कोण मदृ ुबोल ेहृदय तझु ेररझिी 

कोण प्रमेभरे मुके वतथ ेघईे 

कोण प्रमेान ेवस्नग्ध तलुा पाही।। 

 

अनास्थने ेमदबाळ मला मुकला 

अनास्थने ेमदबाळ अहा सुकला 

बाळ आम्ही उभयता रे अभागी 

कावह करु िकलो त ेन तझु्यालागी।। 

 

घरी गावयगरेु केिढे वखलार 

वकती संपत्ती ति वपता कुबेर 

घरी होती ती किाची न िाण 

परी कारागवृह जाइ तझुा प्राण।। 
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आम्ही घरर होतो बाळ रे सखुात 

तपूसाखर जरर रडत तरी खात 

तलुा नव्हता सगु्रास त्याच िळेी 

कस ेअश्र ुन गळतील बाळ गाली।। 

 

तझुा बाळा श्रीमंत वकती बाप 

परी ओढिल ेपहा पिूम पाप 

एक पवैह न खचमता बाळ आली 

कस ेअश्र ुन गळतील बाळ गाली।। 

 

कोण कुरिाळी तथे तझु्या अंगा 

कोण दावि वतथे प्रमे-हृतरंगा 

कुणी मांडी का वदली प्रमेरंगा 

कुणी घातली का सांग मुखी गंगा।। 

 

बाळ जात ेफाटून वचत्त माझ े

कस ेकुसकुरल ेफूल मधुर ताज े

बाळ माझा ना िाचविला कोणी 

मतृ्यिुाताम ती फक्त पड ेकानी।। 

 

फत्तरासवह फुटतील झरे राजा 

वकती पडवतल हृदयास घरे माझ्या 

काय समाजाविवि? बोलिी किाला 

जगी समजािी कोण माउलीला।। 

 

भटे होउ न वदवल गायिासराची 

काय पवूिमल त ेपाप बाळ जाची 

पतु्रवनधनासम अन्य न हृद्रोग 

बाळ साह ेना क्षण तझुा वियोग।। 

तलुा वबलगू द ेधररन तलुा पोटी 

मुके अगवणत घईेन दइे भटेी 
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वनकट राही त ूसदा पाखरा रे 

खळे बागड मधुरा न दूर जा रे।।” 

(अस े बोलून माता मुलास पोटािी धरण्यास धाित.े परंत ु तो 

दिेाघरचा सोिळा बाळ दूर होतो ि आईला दूर होण्यास खूण करतो. 

आईचा विलाप चालला असता वपत्याची मन:वस्थती किी होती ती 

पहा- 

वपता परी वखन्न उगीच राह े

मधचे नते्रांतनु नीर िाह े

उदास ऐके हृदयाद्रम बोल 

रुतोवन वचत्ती बसती सखोल।। 

 

संवचत राही वमवट लोचनात े

तटुोनी जाई अवज पतु्रनात े

विचारकाहूर उठे मनात 

वनिातं राहे हृदयी अिांत।। 

 

न दु:ख ज ेिब्दविभाव्य होई 

मनास अत्यंत असीम दाही 

तसा न अंगार तनूस जाळी 

उफाळ जसैा तनलुावग पोळी।। 

 

समुद्र जसा िडिानळान े

वपता जळे आत तसा मनान े

न बोलला िब्द-िदले कायी 

फुट ेतदीयांतर जवेि लाही।। 

 

मूकेपणा दावि तदीय िोक 

गम ेतया िून्य समस्त लोक 

मुखािरी वखन्न वदस ेवनरािा 

विरे मनीही करण्या वनिासा।। 
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मनािरी तो जरर दु:खभार 

करीत होता स्िमनी विचार 

विचार त ेऐकुन बाळकाच े

तरंग यतेी हृदयी तयाच।े। 

 

मनात होता जरर दु:खभग्न 

वपता वदस ेखोल विचारमग्न 

वदसािया लागत त्या स्िदिे 

यदथम तत्पतु्र िरी मतृीस।। 

 

(बाप मुका ि वखन्न आहे अस ेबघून मातलेा पनु्हा उमाळा यतेो. ती 

मुलाला ‘य ेरे’ म्हणत ेि ‘मुलाला काही सांगा’ अस ेपतीला 

विनवित)े 

 

“यईे यईे रे 

मनोहरा 

सकुुमारा सुंदरा 

राजस पाडसा  

स्नहेाळा 

बाळा गणुगंभीरा।। यईे....।। 

 

सांगा हो तमु्ही  

लिलाही 

बाळ कसा तरर राही 

यथे ेज्या योग े

नच जाई 

सखुविल दु:खी आई।। यईे....।। 

 

तमु्ही मूक कस े

पतु्रला 

चार िब्द तरर बोला 
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मातपृ्रमेाचा 

ओलािा 

आणा तदहृदयाला।। यईे....।। 

 

प्रमेाचा पान्हा 

पाजु कुणा 

यइे न कोणा करुणा 

ह ेकरुणािंता 

दयाघना 

द ेमज मम बाळ पनु्हा।। यईे....।। 

(ती माता पनु्हा पतु्राला किटाळाियास धाित.े तो स्िगीय पतु्र 

खणुाितो ि दूर होतो. तो वतची पनु्हा समजूत घालतो.) 

 

“आई नाही हृदय मम हे जाहल ेग ेकठोर 

आह ेमात ेपरर वनविवदनी अंतरी एक घोर 

त्ित्प्रमेाची स्मवृत विमल ती कैवि जाईल आई 

पजू्या मूती ति सतत ह्या अंतरंगात राही।। 

 

आई िाट ेतजुवस करुणा फक्त त्िदबाळकाची 

दु:खी सारी वखतपत परी लकेरे भारताची 

िाट ेपतु्र ेति वकवततली सोविल ेहाल कारी 

पाही डोळे उघडुन परी बाळके दीन सारी।। 

 

ना खायाला वमळत कळही ना करी पाि आणा 

आपदग्रस्ता सकल जनता ना वमळे एक दाणा 

राहायाला घर न उरल ेिस्त्र ना नसेण्याला 

आई नाही उरवल वमवत ग ेभारती आज हाल।। 

 

वकत्यकेांना घरर न वमळत ेदतेस ेज ेतरंुुग 

होती गादी मजवस जननी तथे लाभ ेपलंग 

होत ेतथे ेवनयवमत वभषग् औषधे द्याियात े



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e3
8

1
 

केव्हा केव्हा वमळत जननी दूधही प्याियात।े। 

 

लाभ ेकोणाप्रवत जनवन ग ेतथे ेती पािरोटी 

सायंकाळी कवध कवध वमळे ताकही अधमलोटी 

राह ेकोणी कवधवह न वतथ ेएकही तो उपािी 

राह ेअन्नाविण जरर कुणी यवेत त ेचौकिीसी।। 

 

बाहरेी ह्या परम जपता, पतु्र कोटी उपािी 

मात ेदतेा घतृ मधु हधी, ना पिुी कोवण त्यांसी 

वहंदुस्थानी हरहर वकती जाहलीस ेहलाखी 

कोणा य ेना हृदवय करुणा, सिम आई उदासी।। 

 

श्रीमंतांच ेसजवत उठती बंगल ेत ेमहाल 

मोटारीही उडवत, बघतो बंधुच ेकोण हाल 

पाषाणाचहुेन अदय ह ेगांवजती सािकार 

हाहा:कार ध्िवन उठतस,े ना दया, ना विचार।। 

 

माझ ेरात्रवंदन तळमळे वचत्त बंध्िापदने े

धुव्िा जाि ेउडवित गम ेभीमसनेी गदने े

सौख्यी नांद ेपतसमुख तो वनत्य श्रीमंत एक 

दाररद्रयी हा मरत दुसरा ना जगी या वििके।। 

 

एके सौख्यी सतत असण ेअन्य लाखो मराि े

एकासाठी वझजुवन वझजुवन बाकीच ेदीन व्हाि े

श्रीमंताच ेघरर झडतस ेरोज ती मजेिानी 

लाखो अन्नाविण मरवत हे बंधु ग ेदीनिाणी।। 

 

माझ्या नते्री अविरल जळा घोर िषैम्य आणी 

मवच्चत्तान ेविरघळुवनया आइ ह ेहोइ पाणी 

ऐके आतमस्िर उठतस ेअंबरी जाय हाय 

आई नाही ह-दय सधना िुद्ध पाणाण काय?।। 
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आलस्याला वमळती सगळे भोग सारे विलास 

कष्ट ेरात्रवंदन परर तया ना परेु दोन घास 

अन्याया या सहन कररती िदेिदेांतिाल े

गीता ओठी परर विषमता घोर ही त्यांस चाल।े। 

अन्नभाि ेमरत असता बंधु, जाई घिात 

लाडु वजल्बी, हरहर कस ेवचत्त लाग ेअिांत 

कैस ेझाल ेस्िजन कठीण-स्िांत कारुण्यहीन 

बंधू लाखो तळमळती हे मीनस ेिाररिीण।। 

 

वचत्ती आई लि तवुम्ह वििकेा करा धमम काय 

मानव्याच ेवनज मवन बघा उज्ज्िल ध्यये काय 

विश्वामाजी वकती विषमता दु:खद प्राणघणेी 

झाला यथे ेनरक दुसरा लक्ष दईे न कोणी।। 

 

श्रीमंताच्या सदवन भरल्या रम्य गाद्या पलंग 

रस्त्यामध्य ेश्रमुन पडतो दीन टाकून अंग 

श्रीमंताच ेघरर झळकती वदव्य विद्यतु्प्रदीप 

अंधारी तो मजुर मरतो सपम विंचू समीप।। 

 

श्रीमंताच ेलवलतभिनी नतृ्यसंगीत होत 

होत प्राणांवतक कहर त्या चंद्रमौळी घरात 

श्रीमंतान ेवकवत सवुख िुक श्वान माजामर मनैा 

मदबंधंूची हरहर परी काय ही हाय दनैा।। 

 

श्रीमंताथम श्रमत असता घममधारा सटुाव्या 

पजमन्यी त्या जवमवनत जिा उपळा हो फुटाव्या 

सारा जािा वदन परर घरी कावह ना खाियात े

नाही त्याला वमळत तकुडा ना परेु ल्याियात।े। 

 

थंडीिा-यामवध वचमुकली लक्ष बाळे मरािी 

आईबाप व्यवथतमती तदिवृत्त िडेीच व्हािी 

वहंदुस्थानी गररब विपद ेअंत ना पार दखेा 
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श्रीमंताचा तररवह परुिी दानिी दिे हकेा।। 

 

‘गंग ेगोद’े िदुवन जननी अवपमती बाळकांना 

पोटामध्य ेतवटवन धररती दीन त्या अभमकांना 

खाया नाही म्हणुन वकवत त ेआत्महत्या करीत 

आई नाही मुवळच उरली भारती न्यायनीत।। 

 

दाररद्रयान ेमरत असता पोटाच ेगोड गोळे 

दिेाला हे बघित कस ेत्यास ना काय डोळे 

गलेा गलेा सदय तमुचा दिे आई मरून 

र्घयािा आम्ही झगडुन वनजोद्धार आता करून।। 

 

पाडायात ेसकळ असती उद्धाराया न कोणी 

मारायात ेसकल उठती तारण्या नावह कोण 

साहाय्याला कुवण न, िदती िब्द ना सानकंुप 

आई आता अवम्हच करण ेस्िोद्धतृी ती विकंप।। 

 

राह ेपायांिर वनज उभा भाग्य त्यालाच लाभ े

जो जो आई जगवत िररतो स्िािलंबनास िोभ े

ऐश्वयामची कधी न घडत ेप्रावप्त आिाळभूता 

होत ेप्रावप्त त्िररत परर ती उत्कटोत्साहयकु्तां।। 

सूयामच ेत ेविभि उसन ेघतेस ेचंद्र वमंधा 

अधाम केव्हा कवध मुवळच ना डागही वनत्य बंदा 

तारे कैस ेवमरिवत परी वनत्य तजे ेस्िततं्र 

स्िोद्धारात ेकरुवन वमरिू घउे स्िातंत्रमंत्र।। 

 

अन्नभाि ेतडफडत ह ेजोिरी आइ बंधू 

मदरक्ताचा पसररन सडा सांडुवन वबंदु वबंदु 

अन्निस्त्राविण न भिुनी जीि कोणी रहािा 

त्याच्यासाठी वझजुनी वझजुनी आई मज्जन्म जािा।। 
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माझ ेबंधू अधन अधमी सािकारी वपळािे 

तसै ेनानाविध कर वकती लागती त्यांस द्याि े

बंधंूना ना लिणवह वमळे चावटती भूवम खरी 

आई, ऐिी सकुरुण कथा वचत्त माझ ेविदारी।। 

लोकांपािी कण न उरला तो उरे िोकापरू 

बोलायाच ेबळ न उरल ेतो उरे िोकसूर 

नाही धंदा उतर उरला मतृ्यिुाचून आता 

त्राता नाही वनजजनवह ना दवेत साहाय्य हाता।। 

 

खडेोपाडी वदसत सगळे लोक बरेोजगार 

दारुमध्य ेबुडवत विपदा िणमि ेती न घोर 

दारुमध्य ेधुवळस वमळती खानदानी घराणी 

आई ऐिी सकुरुण कथा लोचनी पावण आणी।।” 

(मुलगा भािनाभरात भारताची दनै्यदिा िणमन करीत असतो. 

परंत ुमातलेा पटत नाही. ती एकदम पढुीलप्रमाण ेबोलू लागत.े) 

“मला ना कळत ेबाळा समजािी तझुा वपता 

म्हणती खोवट स्त्रीबुवद्ध ऐकेन तमुच्या कथा।। 

 

वपत्याला पटिी बोल जरर त्या पटती तरी 

मला त्यातच आनंद तन्मना तषु्ट त ूकरी।। 

 

तमुचा वहतसंिाद बसनुी यथे ऐकत े

प्रकाि पडला वचत्ती अल्पसाही बरेच त।े। 

 

तझु्या गोड मुखा बाळा बसत ेयथे पाहत 

तझु्या गोड कथा बाळा बसत ेयथे ेऐकत।। 

 

जरर ना कळल ेमात ेत्िदबोल मज अमतृ 

ऐकत ेलक्ष लािून मुक्याच ेघउेनी व्रत।।” 

 

(वपता मुलाजिळ बोलू लागतो.) 
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“बाळ मी ऐकल ेबोल तझु ेज ेखोल गंवभर 

ऐकता कंठही दाट ेिोकान ेभरतो उर।। 

 

दिेाची वस्थती ही हीन लोक सिमवह वनधमन 

समस्त वदसती दीन यते ेह ेभरुनी मन।। 

 

उपाय ना परी बाळा आम्हाला एकही वदस े

बघून तमुच ेयत्न सारेच जग ह ेहस।े। 

 

ईश्वराच्या कृपनेचे यतेील वदन चांगल े

अंधारामागनुी जिेी प्रकािकर त ेभल।े।” 

(हा दिैिाद ऐकून मुलगा त्िषेान ेबोलू लागतो.) 

 

“बाबा ह ेबोलता काय प्रयत्नदिे तो तरे 

प्रयत्नास सदा आधी धराि ेहृदयी नरे।। 

 

नरका नंदनाच ेत ेयत्न तो रुप दतेस े

प्रयत्न कररती राष्ट्र ेपथृ्िीिर पहा कस।े। 

 

यत्न जो करर त्या दिे साहाय्य कररतो सदा 

संकटात पढेु जातो हरर दिे तदापदा।। 

 

गोिधमनास त ेकाठ्या आवध गोपाळ लाविती 

मग तो लावितो बोट श्रीकृष्ट्ण िदु मी वकती।। 

 

बोलतो फक्त मदबंधू कृतीचा िंख तो परी 

करील दिे तो काय बघतो कोण अंतरी।। 

 

भािनांचा अस्त झाला विचार उरला नस े

वदसती वनजवल सारे मदबंधू पिु त ेजस।े। 
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झाल ेसकल मदबंधू विश्नोदरपरायण 

नारायण कस ेत्यांना करर मोक्षसमपमण।।” 

(लोकांच्या मनोितृ्तीच ेतो तरुण पतु्र िणमन करतो.) 

 

“न केिळावह भािना न केिळावह िल्गना 

विचार भािना कृती तरीच होइ उन्नती।। 

 

उदार भािना नस ेविचार ना मनी िस े

कृती म्हणाल िून्य ती किी घडले उन्नती।। 

 

मनास टोचणी नस ेमती सखोल ती नस े

खिुालचेंडु बसैती किी घडले उन्नती।। 

 

वजिंत भाि ना वतळ तटु ेन वचत्त वतळवतळ 

न मान-कीती-चाड ती किी घडले उन्नती।। 

 

पिूसमान जीिन पिंूतही वकती गणु 

न सत्यिस्तचुी रती किी घडले उन्नती।। 

 

स्िदिे न स्िधमम न स्िकमम न स्ििमम न 

उगीच व्यथम जल्पती किी घडले उन्नती।। 

 

स्ििस्त्र न स्ििस्त ुन स्ििस्त्र ि स्ििास्त्र न 

उगीच नंवद डोलती किी घडले उन्नती।। 

 

मत स्ि न मवत स्ि न कुठेच कावह राम न 

अजागळापरी गती किी घडले उन्नती।। 

 

समस्त हे परभतृ खरा न एक पवंडत 

करील आत्म-आरती किी घडले उन्नती।। 
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मदांध ग्रस्त मत्सरे प्रमत्त दते उत्तरे 

घमेंड की अम्हा मती किी घडले उन्नती।। 

 

सदिै िवृत्त उममट सदिै एक तकम ट 

करी टिावळ दुममवत किी घडले उन्नती।। 

 

गंभीरता वििुद्धता न ठाउकीच उद्धटा 

सदिै छद्म दाविती किी घडले उन्नती।। 

 

स्िितमनात िक्रता स्िभाषणात आढ्यता 

जगास तचु्छ लवेखती किी घडले उन्नती।। 

 

जगात आवम्ह िाहण ेनस ेजणू अणू उण े

पदोपदी परर च्यवुत किी घडले उन्नती।। 

 

हुिार राजकारण अवम्हच जाणतो खणु 

अिी करुन स्िस्ततुी किी घडले उन्नती।। 

 

अम्हीच डाि जाणतो अम्हास कोण सांगतो 

अिी करुन स्िस्ततुी किी घडले उन्नती।। 

 

सदुवक्त ती पटचे ना सबुुवद्ध ती असचे ना 

िद ेतिी नस ेकृती किी घडले उन्नती।। 

 

समीप बुवद्ध ती नस ेवदली तरी न घतेस े

मनी सदा अहंकृती किी घडले उन्नती।। 

 

वदिाळखोर हा अस ेहस ेजगात होतस े

मनी परी न लाज ती किी घडले उन्नती।। 

 

स्ितास मागम ना वदस ेपरास वनत्य जो हस े
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न यत्न ना पढेु गती किी घडले उन्नती।। 

 

टप ेसद ेबकापरी स्िरुप सावजरे िरी 

मध्यचे चोच माररती किी घडले उन्नती।। 

महान खरे जगदगरुु सदिै यत्पदा धरु 

करी न त्या नमस्कृती किी घडले उन्नती।। 

 

जगात काय चालल ेस्िभूत केय चालल े

न ह ेकुणीही पाहती किी घडले उन्नती।। 

 

पलंगपवंडता-करी घडले केवि चाकरी 

न जोिरी खरे व्रती किी घडले उन्नती।। 

 

असावि एकतानता असावि भाि-तीव्रता 

तरीच होतस ेकृती कृतीविण ेन उन्नती।। 

 

परंत ुकाय ही दिा बघनु दु:ख मानसा 

न दिेभवक्त ती वदस ेखिुाल खातपीतस।े। 

 

बघून दिेदुगमती खिुाल खळे खळेती 

कु्षधातम बंध ुपाहुन सचु ेतयांस भोजन।। 

 

खिुाल नाच चालती अनंत द्रव्य ओवतती 

विचार यइे ना मनी दररद्रता वकती जनी।। 

 

सहानभूुवत-वबंदु न सखुी समस्त वनंदुन 

न वचंवध एक दवेतल परस्ि मात्र घवेतल।। 

न सत्य त ेमुळी उरे कसा समाज हा तरे 

असत्यदिे पूवजती असत्य वनत्य िागती।। 

 

न बंधुभाि अल्पही दया क्षमा न नािही 
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न ऐक्य त ेकुठे वदस ेसदिै भांडखोरस।े। 

 

घरात रोज भामडती पथात वनत्य भांडती 

मनी सदिै भांडती जनी समस्त भांडती।। 

मजते खळे मांवडती वतथहेी भांडु लागती 

गंभीर प्रश्न कावढती वतथहेी भांडती वकती।। 

 

करंट लोक ह ेअस ेकिास भाग्य यतेस े

विदीणम होइ मन्मन बघून आपलु ेजन।। 

 

यदा सबुुवद्ध यइेल तदाच कायम होइल 

विचार भािना मनी कृती घडले हातनुी।। 

 

म्हणून म्हणतो बाबा विचारा पटेिू जरी 

पटेिू जनवचत्तात ेकृवत होईल ती खरी।। 

 

तरंुुगी असताना मी होउनी भािवनभमर 

वलवहल ेगीत मी एक म्हणु का गोड सुंदर।।” 

 

(एकदम प्रमेान ेआई बोलू लागत)े 

 

“बाळ माझा किी झाला केव्हापासून रे गड्या 

लबाडा गीत त ूकेल ेसरुान ेम्हण रे खड्या।। 

 

आिाज ति आकषी आधीच हृदया मम 

त्यात स्िकृत गीतास िदता अमतृासम।। 

 

केव्हापासून झालास कवि पवंडत िहाणा 

गाई त ेगीत तू बाळा आनंद ेभरर मन्मना।। 

 

पहा हा थांबला िारा त्िदगीत पररसािया 

सखया त ेतझु ेगाण ेलाग रे लाग गािया।।” 
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(मुलगा गाण ेम्हणतो) 

 

दीनिरण्या िुभलािण्या धन्या त ूमाउली 

होवतस तप्त जगा साउली।। 

 

तझु्या विचारे यते ेमाझ ेगवहिरुन ग ेमन 

यतेो कंठ वकती दाटुन 

इवतहास तझुा क्षणकै बसता यतेो नयनांपढेु 

िोके वपळिटत ेआतडे 

हृदय गजबज ेदृष्टी भरत ेपडवत अश्रचु ेसड े

िाट ेसकळ चराचर रड े

अनंत दखेाि ेभरभर ग ेचलवच्चत्रपटसम 

वदसती हृदय वनवममती तम 

उदात्त िाङमय कुठे, कुठे त्या कला कुठे ज्ञान त े

िभैि मात!े आहे कुठे? 

वकती तपस्या त्याग वकती ति िरैाग्य तझु ेवकती 

सत्त्िा नव्हवत तझु्या ग ेवमवत 

झाला अंतबामह्य वभकारी पतु्र तझुा आज ग े

गलुाम केिळ म्हणुनी जग े

अनकुरण करी दुस-यांमागुन मंद जातस ेसदा 

पजूी भक्तीन ेपरपदा 

कला असो सावदत्य असो िा असो राजकारण 

जाई जगताच्या मागनु 

स्ियंस्फूवतमचा झरा आटला स्िततं्र मवत ती नूरे 

प्रवतभा वदव्य सिम ती मरे 

जुनी संस्कृती वजिंत नाही उरल ेकेिळ मढे 

तरर वकती किटावळवत बापडु े

नि संस्कृवत ती कळली नाही विचार कुणी ना करी 

दारे लािुन बसती घरी 

निीन-गंभीर-विचार-गगना उड्डाणा मारुनी 

तारक यइे न कुणी घउेनी 
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जसा मारुती गगवन उडाला जन्मताच वनभमय 

वदसता रक्तभास्करोदय 

मतृ्यसुमीपवह नवचकेता तो ज्ञानास्ति जातस े

आजी त्ित्सतु कोठे तस े

विद्या नाही, सदगणु नाही, बसलो कर जोडुन 

जाई भाग्य अम्हा सोडुन 

दया नस ेसद्धमम नस ेतो नरुला एकवह गणु 

जाई भाग्य म्हणनु सोडुन 

गणुांजिळ नांदत ेअखंवडत लक्ष्मी चंचल नस े

चंचल जनमत मात!े अस े

अम्ही भांडलो म्हणवुन कष्टलो, कष्टतसो रडतसो 

कृतकममफळे भोगीतस े

सदगुण यवेतल तवे्हा होइल भाग्योदय आमुचा 

तोिरर पाि रावह ित्रचुा 

मात!े अमुच्या दुष्ट्कृत्यांनी रडत अहा असविल 

कसच ेपतु्र मनी म्हणविल 

एक वसंह तो बरा नको ह ेपवस्तस कोटी वकडे 

जाती वचरडुन त ेबापडु े

एक चंद्र तो बरा किाला अनंत त्या तारका 

ज्या ना अंधकारहाररका 

वििालिाखा पसरुन उभा एक परेु िटतरु 

नलग ेकु्षद्रिनस्पवतभरु 

यते अस ेअसतील तझु्या का विचार मवन अंवबके! 

विमल ेस्नहेाळे सावत्त्िके 

अम्ही करंट ेदुगुमणखाणी सतु न तझु ेिोभत 

बसलो श्वानासम भुंकत 

पररवस्थती न आकळ कळेना सांवगतल ेना िळे 

पडलो तररवह गिम ना गळे 

सरपटणारे सरडे सकळवह गरुुत्मान् कुणी नस े

जो तो वबळात घसुुनी बस े

वचखलामध्य ेखड ेफेवकतो वतथचे घतेो उड्या 
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घईे न कोणी सागरी बुड्या 

कूपमंडुकापरर अद्यापी उगावळतो ग ेजुन े

एकच िाजवितो तणुतणु े

जगी नगारे प्रचंड भरेी िाजत मात!े वकती 

ससु्त त्ित्सतु परर बसैती 

ध्ययेिाद तो नरुला, परर जरी वदसला, कररती टर 

झाल ेपिूच उदरंभर 

हसू की रडू उदास होत ेवनराि होत ेमन 

यइे प्रकाि का कोठुन 

चतैन्याची कळा आवमच्या अंतरंवग संचरो 

वदव्य स्फूतीन ेमन भरो 

उत्कटता उज्िलता यिेो भव्य नव्य आिडो 

ध्ययेी वििाल दृष्टी जडो 

अनंत तजे ेज्िलवन्नि अस ेधगधगीत लोळस े

पटुेन करु रुढी-कोळस े

वकती विषारी वकती वभकारी रान गित माजल े

सगळे पावहजते जाळल े

नि प्रकािा पहाियाला होिो सरुु धडपड 

करु द ेजीिात्मा तडफड 

बंवदिास हो सरो, विचारा विश्व असो मोकळे 

पखंा फडफडिू द ेबळे 

सकळ बंधन ेजीिात्म्याची बुद्धीची स्फूवतमची 

तटुुनी जाउ दते आजची 

वििाल सुंदर निीन गंवभर प्रश्न वकती जीिनी 

जाऊ भटेाया त्या झणी 

होिो विक्रम मतृित ्अस्मत् वस्थवत आता पालटो 

त्िन्मुखिवि नितजे ेनटो 

जाउ द ेजाउ द ेदिेा! अस्तास सिम दुभामग्य 

यउे द ेयउे द ेदिेा! त ेमंगल िुभ सौभाग्य 

होउ द ेहोउ द ेबंधू! त्ित्कायम कराया योग्य 

िोभो पनुरवप भारतमाता जवि पिूी िोभली 

सत्या वििा सुंदरा भली। दीनिरण्या....।। 
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(मुलाच ेगाण ेसंपताच माता गवहिरून म्हणत)े 

 

“बाळा अतीि मधुरा कविता तझुा रे 

कोणी तलुा विकविल ेमवत ही भरे रे 

गाणी परी किण ऐकवि बाळ आता 

जािील सोडुन मला करुनी अनाथा।। 

 

बाळा तझुी हृदयहारर रसाळ गाणी 

साधी वकती सरळ सुंदर रम्य िाणी 

त ूआवणिी अमुवचया नयनांत पाणी 

जािील रे करुवनया मज दीनिाणी।। 

 

त्ित्काव्यगंध मुवळ ना कळला जगाला 

आला कसा तजुिरी घनघोर घाला 

बाळा कळीसमच जीिन जो तझु ेरे 

यते ेतलुा मरण, वनघणृ काळ तो रे।।” 

(मुलगा आईची समजूत कराियासाठी बोलतो) 

 

“स्िाततं्र्यसंगीत तो वदव्य भगिंत वनमीतस ेमायभूमीिर 

ही जीिन ेआमुची त्यात होतील तानापरी आइ ग ेसुंदर 

मज्जीिनाची वतथ ेगुंवफली जात सत्तान झालो अमत्यामपरी 

आई नस ेस्िाथम, या भारताची प्रभा फाकु द ेरम्य विश्वांतरी।। 

 

जरर ना वलवहल ेकाव्य काव्याचा विषय स्िता 

आइ मी जाहलो आज त ूमान मवन धन्यता 

स्िाततं्र्य-सत्कथा वनमूम तदथम मम जीिन 

आइ ना दु:ख त ेिाटो तू िांत करर ग ेमन।। 

 

मोक्षाची पािन गंगा वनमामया भारतांतरी 

मज्जीिन सदवबंदु वमळाला िोक न करी।। 
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बाबा तथे ेतरंुुगात विचार मवन खळेत 

पटेिाि ेजागिाि ेह ेसमग्रवह भारत।। 

 

जधेिा तीव्र ितृ्तीच ेउत्कट-स्िांत त ेनर 

उठतील हजारांनी आपल्या भारतािर।। 

 

तधेिा तजे य ेईल दिे ना सुखलोलपुा 

दिे यईेल मागूनी मरा आधी तमु्ही खपा।। 

जवे्हा राष्ट्रामवध वनपजवत उन्नत ध्ययेिादी 

त्यागी तजेोमय तरुण त ेसवु्रती सत्यिादी 

खडेोपाडी कररवतल जरी त ेविचारप्रसार 

दिेोिारा मग तवुम्ह िदा काय लाग ेउिीर।। 

 

खडेोपाडी झवण उडिुनी कल्पनांच ेफिारे 

स्िाततं्र्याच ेप्रबळ भरुनी भारती वदव्य िारे 

‘कैस ेतमु्ही मनजु असुनी राहता रे गलुाम 

याच्यापके्षा मरण बरि ेया म्हणू सिम राम।। 

 

मलेले ेना पडुवन असण ेमदमस ेहो उठाि े

स्िीय स्थानाप्रवत पनुरवप पौरुष ेिीघ्र र्घयाि’े 

ऐस ेलोकांप्रवत कथुवनया पटेिू अंतरंग 

पािा तोडू करु उठुवनया िृंखलांचा विभंग।। 

 

कोणी नाही धरवणिरर या आपणािीण दीन 

तजे ेतकुम  वस्थर वमरितो तो उभा चंड चीन 

पोलादाच ेपरर वचमुकला धन्य पोलंड दिे 

अफगाणात ेनमुन असतो आंग्लभूचा नरेि।। 

 

झाल ेजाग ेखडबडुन त ेआज इवजप्त सुप्त 

दािी तजे:प्रसर प्रगटी स्िीय सामथ्यम गपु्त 
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ईिान्यलेा डुलत असतो िभैिान ेजपान 

छोटी मोठी कृवत परर, तया अग्रराष्ट्रांत मान।। 

 

आयलांड प्रवथत भिुनी मळेिी स्िीय मोक्ष 

भव्य क्रांती कररत रविया विस्मय ेपावह विश्व 

दिेोदिेी सकळ जनता पटेललेी पहा ती 

वहंदुस्थानी परर न उठती सिम झोपाच घतेी।। 

 

स्िाततं्र्यान ेहसवत खलुती राष्ट्रके सानसान 

वहंदुस्थानाहुन ितपटीन ेजरी ती लहान 

उत्कषामला करुन कररती वचत्कलािावग्िलास 

विश्वा दतेी, जरर लघ ुतरी, संस्कृतीचा प्रकाि।। 

 

दु:खी पगूं पवतत दुबळे रावहलो हो वभकारी 

आता पथृ्िी वदपिु उठुनी तजे दािून भारी 

िक्ती आहे जगवत अतलुा एक ती वनश्चयाची 

लक्ष्मी, ज्याला अविचल अस ेवनत्य वनधामर, त्याची।।” 

 

(बाप म्हणतो, “आपणात भांडण े वकती धममही बुडत चालला. 

महारांना म्हणतात वििा. आचार उरला नाही तर कस ेहोणार?”) 

 

काय सांगाल लोकांस लोकांमध्य ेनस ेबळ 

ऐक्य नाही धमम नाही कोठे दाबाल रे कळ।। 

 

स्पशृ्यास्पशृ्य तस ेअन्य िाद माजून रावहल े

भ्रष्टता माजली सारी हलकल्लोळ माजल।े। 

 

ब्राह्णब्राह्न्यांची खडाजंगी अस ेसदा 

जागा न उरली कोठे बाळा टाकािया पदा।। 

 

वहंदू आवण मुसलमान पाण्यात बघती जस े
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विश्वास लि ना उरला बाळ होईल रे कस।े। 

 

धमामस लागतो डाग धमम श्रषे्ठ सनातन 

आचारा बुडवितात माझ ेह ेकरप ेमन।। 

धमम हा प्राण जीिाचा धमामथम सिम पावहज े

त्याच धमामस टाकोनी बाळा वचत्तांत लावजज।े।” 

(मुलगा बोलतो) 

 

“बाबा होत वकती मदीय हृदयी कालिाकालि 

अस्पशृ्यापरर मानतुो तरर कस ेत ेआपलु ेबांधि 

श्रषे्ठाश्रषे्ठ समस्त ढोंग, न अस ेअस्पशृ्य हा मानि 

नाही थोर विचार तात वदसतो लोकांतरंगी लि।। 

 

दिेाच ेघरर पाप घोर कररतो अस्पशृ्य या लखेनुी 

आल ेनाही जगात खास समजा अस्पशृ्य त ेहोउनी 

आम्ही मानि हीन दीन तररतो त्या धमम हो मावनतो 

ऐसा धमम जळो मनषु्ट्यहृदय ेजो भाजण्या सांगतो।। 

 

कुत्री पोपट डास ढेकुण तिा मुंग्या तिी मांजरे 

यांनी ती न विटाळती अपवुल हो स्िप्नांमध्यहेी घरे 

यतेी पवक्षपिू खिुाल बसती दिेालयी वनभमर 

जाता य ेपरर मानिास न वतथ ेवधक् वधक् असा हा नय।। 

 

कोल्ही ओरडती, स्मिान-िसती, तथे ेतया राखनुी 

धंद ेसिम गवलच्छ ज ेसकळ त ेप्रमे ेतया दिेुनी 

‘तमु्ही स्िच्छ बना, सुसंस्कृत बना, मावलन्य दूरी करा’ 

ऐस ेह ेिदण ेगम ेखपुसण ेघोरव्रणी तो सरुा।। 

 

बाबा एकही त्याजला न वदधला ज्ञानप्रकािांिु तो 

बाबा कू्ररपणा असीम बघनुी मज्जीि हा कापतो 

िष ेकैक हजार मानि परी केल ेतयांना पिू 
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नाही दाखविल ेकधीवह चकुुनी त ेप्रमे िा त ेअसू।। 

 

बाबा घोर कलंक हा अपवुलया ह्या थोर धमामिरी 

डागा मावनतसो सभूुषण सदा हा! हा! कस ेअंतरी 

मानव्या अिमावनतो मनजु तो वधक्काररतो प्रौवढन े

पाषाणासम जाहलो जरर किी ही आपलुी हो मन।े। 

 

दिेा मावनतसा करी झवण उठा अस्पशृ्यता ना उरो 

त्यांच ेक्लिे विपन्नता विकलता दुभामग्य सारे सरो 

सारे बंध ुबनू खरे वनज मन ेप्रमे ेअता रंगिू 

मातलेा कलहावदकी मुवळ अता ना तात हो खंगिू।।” 

 (बाबा मुसलमानांस आपण सदा नाि ेठेितो परंत ुत ेसारेच िाईट 

नसतात. भलबेुरे सा-यांत आहते.” अिी विचारसरणी मुलगा 

मांडतो.) 

 

“वहंदु धमम सामनतसे विकिी आचार उल्टा परी 

इस्लामी जन िागती अवधक त ेएकत्र बंधूपरी 

अन्या बंधुस आगगावडमवध तो भटे ेमुसलमान जरी 

बोल ूलागवत, एक होवत, वमळती, खातील एकत्रही।। 

 

आम्हां संकुवचतांतरांस गमत ेकी तो मुसलमान अरी 

दृष्टी नावह वििाल, तीन ितके माग ेविहारा करी 

दऊे घालिुनी अम्हांस गमत ेयथूेन बाहरे त्या 

ज्यांच्या यथे अनके आजिरर त्या झाल्या वपढ्या नांदत्या।। 

 

मातचे ेपरित्र ुत ेविसरतो, आहे मुसलमान तो 

ऐस ेवनत्य कथांतनुी अजुनही काव्यांतनुी दावितो 

पोिाड ेअजुनी म्हणू गरजती कापा मुसलमान ज े

राष्ट्राच ेनि प्रश्न खोल बघण्या धी आमुची ना धज।े। 

 

इस्लामी म्हणज ेकठोर ठरला दुिृमत्त पापी ठक 
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नाही तद्-हृदयास पाप म्हणुनी िस्त ूजणू ठाउक 

वहंदूचं्या बळजोररन ेपळिुनी न्याव्या वस्त्रया सतत 

ऐस ेवनत्य अम्ही जना विकवितो की ह ेमुसलमान-व्रत।। 

 

ना ह ेसत्य मुळी, तयातवह पहा त ेनांदती सदगुण 

प्रामाणीकपणात नावह कमती त ेतात वहंदुहुन 

इस्लामी गिळी न नीर वमसळी, वहंदु कसा तो अस े

जो पिूमग्रह-दूवषतांतर नस ेत्या सिम काही वदस।े। 

 

नाना गाि पहा, घरोघर वतथ ेत ेभतृ्य प्रामावणक 

इस्लामी वदसतील खळेविवत ज ेप्रमे ेमुल ेबाळक 

ज ेश्रीमंत कुबरे तदभिवनही इस्लावम त ेचाकर 

वनष्ठापिूमक कामधाम कररती संपावदती भाकर।। 

 

होतो घते समस्त एकिटुनी अन्योन्य-सत्- संस्कृती 

ती रामायणभारतोपवनषद ेभाषांतरीली वकती 

इस्लामी कविंनी, सकुाव्य वलवहल ेयथेील भाषांतनुी 

प्रमे ेिाढविल ेकलांस नमुन ेउत्कृष्ट त ेवनमुमनी।। 

 

केली जी रणकंदन ेविसरुनी वहंदुमुसलमान जनी 

माता भारत एक ही सकवळकी ितृ्ती मनी आणनुी 

जो जो भारतभूवमला पदतळी ठेिील तो तो ररपू 

मानोनी, करण्या स्िततं्र वनजभू या तात सारे खप।ू। 

 

मोठे संकट दूर आवध करु या बारीक राहो दूरी 

मातचे्या हृदयात खोल घसुली ही दास्यरुपी सरुी 

होऊ या झवण एक, एक हृदयी तो राष्ट्रधमम स्मरू 

इस्लामी जन तोवह बंधू समजू ितृ्ती उदारा करू।। 

 

धमामचा जरर खोल पाहु तरर तो आत्मा अस ेएकच 

आम्हालाच नको, पहा पडतस ेरुढ्यावदकांचा खच 

ज ेतमु्हां वदसतात भदे असती काळ वस्थतीच्यामुळे 
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त्या भदेांसच मुख्य माननु पहा ह ेभांडताती खळेु।। 

 

का हा सनातन प्रवथत हो, त्याचा कळे अथम का 

रुढीच्या भजकांस तात मुवळ तो नाहीच हो ठािुका 

ज ेसतत्ि कुठे वदसले जगती ज ेसत्य कोठे वदस े

त ेत ेघइे सनातनी जरर खरा, तददृवष्ट कोती नस।े। 

 

तत्त्िाची महती अस,े न महती व्यक्तीस; सत्याप्रत 

सांगो िंकर, बुद्ध, विस्त, मन ुिा पगंैबर प्रवेषत 

ज्ञानोबा कथु िा कबीर कथु द ेएका तकुा नानक 

जो जो धमम सनातनी असत तो सतत्त्ि-संग्राहक।। 

 

दखेा धवमम सनातनी सगुणही आहे तस ेवनगुमण 

आह ेयज्ञच फक्त दिेवह नस ेमीमांसकालागुन 

बुद्धाला अितार मावनत असो, केला तया आपलुा 

ही संग्रहकता अस ेम्हणनु हो हा धमम आहे भला।। 

 

जसै ेत ेअितार मावनत असो श्रीरामकृष्ट्णावदक 

बुद्धविस्तमहंमहासवह चला मानू जगत्तारक 

होत ेसांगत सिमदा विकवित श्रीरामकृष्ट्ण प्रभु 

आवलंगील जगा सनातन जरी हा धमम आहे विभ।ु। 

(बाबा, इतर धमाांतील उदात्त गोष्टीच आपण बघाव्या. महान 

धममसंस्थापकांची वनंदा करण ेबरे नव्हे.) 

 

“जो दिेास वभतो अस ेअवधक तो, तो उच्च, तो सत्कृती 

नाही िंि कुळास मान वलवहल ेऐस ेकुराणी वकती 

झाल्या थोर विभूवत या जगवत ज्या हे विश्व ज्या िंवदत े

त्यांना तवुम्हवह मान द्या अरब ह ेऐस ेकुराण सांगत।े। 

 

लोखंडाहुन अवग्न थोर, जल त ेअग्नीहुनी उदबळ 

िारा िाररहुनी, तयाहुन अस ेमोठा वगरी वनश्चळ 
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त्या अद्रीहुन थोर ज ेसदय ज ेवनष्ट्पाप ज ेअंतर 

ऐस ेया जगतास वनत्य कररत ेश्रीमत्-कुराण जावहर।। 

 

आकारी प्रभु तो नस,े विभु महान ना मूवतममयामवदत 

तमु्ही बंध ुसमस्त, ईश्वर मनी भािोन जा िागत 

िजेा-यास जरी नस ेतझुी तू दते जा भाकर 

साध्या, सुंदर गोवष्ट सांगत अिा विष्ट्यांस पगंैबर।। 

 

बुद्ध प्रीती कथी अनंत, न अस ेजी िस्तमुयामवदत 

यषु्ट्मत्प्रमेजलामबुधीत सगळे राहो जगत ्डंुबत 

कोणाला दुखिा मुळी न, न कुणा जीिास लािा ढका 

आचारा मधुरा सरुम्य असल्या बुद्धोपदिेी विका।। 

 

पश्चात्ताप खरा मनास तरर तो घईेल विश्वंभर 

प्रमेान ेजिळी, जरीवह असला दुिृमत्त पापकंर 

घाली बंध्िपराध पोवट सगळे, जसै ेतझु ेदिे तो 

तत्त्ि ेऐवि उदार सुंदर जगा तो विस्त हो अवपमतो।। 

 

ज ेज ेसुंदर सत्य हृद्य, उचलू सिाांवह धमामतनुी 

होऊ थोर सनातनी तरर खरे थोरांस या सिेुनी 

‘अकािामधला तझुा मज अस ेठाऊक तो बाप रे’ 

ऐस ेबोल ुन पजू्यवनंदन करी तो जीि कैसा तरे।। 

 

काही अन्य म्हणोत मी कररन मवच्चत्तास मोठे खरे 

ज ेज ेसत्य वदसले त ेनमुवन मी घईेन अत्यादरे 

ऐिी िवृत्त सनातनी कुठुनही यिेो प्रकािप्रभा 

ओलािा कुठलावह तो वमळिुनी सदिकृ्ष राहे उभा।। 

ओलािा हृदयास द्या वमळिुनी ठेिा न त ेकोरडे 

िषेान ेजगतात तात उपज ेतो िषे िाढे नड े

प्रमेात ेप्रकटोवनया गणु वदस ेतो मुख्य मानूवनया 

दूरी दुगुमण त ेकरून, झगडू तो स्िगम वनमामिया।। 
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रामोपासक गाणपत्य कुवण िा श्रीकृष्ट्णनामी रत 

जसै ेएक घरात आज वदसती प्रमे ेसखु ेनांदत 

विस्तोपासक रामभक्त अथिा पगंैबराला नत 

ह ेएक्या घरर नांदण्यास नसती का तात हो संगत।। 

बाबा थोर अपाय ह्या सकळही श्रीमविभूती िुभा 

पजूाि ेमनजु ेतयांस वमळत ेजथूेन ज्याला प्रभा 

सन्यत्सने असून विवस्त, बनला तो चीनराष्ट्राग्रणी 

राष्ट्राच्या जनकापरी समजती त्या लोक सारे वचनी।। 

 

तो सनेापवत नोवग विश्चन जगविख्यात िौयामकर 

त्यात ेदइे जपान मान न मनी आणीत धमाांतर 

तसै ेआपणही खिुाल कुठल्या धमामस मानो कुणी 

होऊ वचवत्त उदार, सत्यमय तो पजूू बनोनी गणुी।। 

 

वनष्ठा राखनु आपलुी, न दुखिू जी अन्यवनष्ठा खरी 

अन्याच्या हृदया जरा दुखविण ेती होय हत्या तरी 

सांभाळून परस्परांस करुनी घऊे विकासा चला 

दणे ेहाच धडा समग्र जगता या भारतान ेभला।। 

 

राह ेजीि धरुन दिे अपलुा कंगाल दु:खी मुका 

आह ेध्यये तयास काय? पडतो वचवत्त प्रकािांिु का? 

आह ेहा जगला किास जगती प्राचीन हो भारत 

दिेोनी टकरा अनंत वटकला काळावि हा झुंजत?।। 

 

स्िाततं्र्या वमळिून काय जगती सांगले हा भारत? 

दास्यी लोवटल काय अन्य जनता होऊन सत्तारत? 

ऐश्वयी वमरिले काय जगती मत्तोन्मदांधापरी, 

विश्वाला लटुुनी जगास करुनी दुवममळ ती भाकरी।। 

 

व्हािा भारत िीघ्र मुक्त तरर तो व्हािा वकमथम िदा 

नाही खास जगामधील असती त्या पोसण्या आपदा 
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िांताचा जगतास सत्पथ भला दािािया भारत 

होतो मुक्त, म्हणून ईश्वरकृप ेतो जाहला ना मतृ।। 

 

यदु्धाचा जगतास िीट लढुनी यईेल तो अंतरी 

िांतीचा मग त्या तहान हृदयी लागले तीव्रा खरी 

तवे्हा भारत हा स्िततं्र जगता दािािया सत्पथ 

अग्र ेहोइल, नीट चालविल हा विश्वंभराचा रथ।। 

 

नाना धमम विवभन्न त ेअसुवनही प्रमेादरे राहती 

िजेारी, विकिील सिम जगता ही भारती संस्कृती 

वहंदु विश्चन पारसीक विखही त ेजनै बौद्धावदक 

इस्लामी अणखी कुणीवह सगळे नांदोवन वनमूम सखु।। 

 

घऊे सिमवह तात! थोर हृदय ेअन्योन्य ज ेचांगल े

होऊ उन्नत उत्तरोत्तर गळा घालून भाि ेगळे 

िांती िांवतविहीन यदु्धवनरता दािािया भारत 

आह ेहा जगला, न ईश्वरकृप ेतो जाहला हो मतृ।। 

 

बाबा उदार िुभ उन्नत ह ेविचार 

सिमत्र भारतजनी करण ेप्रसार 

वन:िंक वनभमय बनोनी कथाियास 

याि ेपढेु जनवहतास कराियास।। 

 

त ेआग पटेविवत सिमवह हाय बाबा 

खोटीच दाखविवत ऐट आवण रुबाबा 

ना भांडण ेवमटविती परर िधममान 

बाबा करोवन अवज कावपवत दिे-मान।। 

 

लािािया सजवत लोक समस्त आग 

ना िांवतचा कुवणवह दाखविण्यास मागम 

ओतीत तले सगळे विझिी न कोणी 

प्रत्यके दिेवहत हचे मनात मानी।। 
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लाग ेकधी तरर जगी मनजुा विकाया 

ना भांडण ेवहत अस.े श्रम िळे िाया 

होऊवनया स्िमवन केवण तरी उदार 

लागचे िांत करण ेहलके विकार।। 

ना ह्यांत तो कवमपणा मच हावन यात 

होण्यात उन्नत सदा सखु थोर तात 

तो दिे ना हृदवय मात्र समीप ओठा 

पजूीतसो सकळही अवभमान खोटा।। 

जो व्यावपतो सकल विश्व, तदथम तात 

भांडािया उठवत, दुममवत िाटतात 

ना दिेभवक्त हृदयी अवभमान-भक्त 

भांडोवनया सतत सांवडवत बंधुरक्त।। 

 

बधूेिरी कर कधी न कुणी उगारी 

जो लकेरे प्रभूवच मवन मनात सारी 

ना बंध-ुरक्त सखुिी जगदीश्वराला 

दिेा न पवूजवत, परी अवभमानतलेा।। 

 

होऊन सदम मवन एक, स्िततं्र होऊ 

विश्वास विक्रम अनंत सतुजे दाऊ 

स्िाततं्र्यही वमळविण ेन मळुी रणान े

मारू न, आवम्ह वमळिू अमुच्या मतृीन।े। 

 

न तात यदु्धमागामन ेस्िाततं्र्य भारता वमळे 

न अत्याचार करुनी सत्य हे मन्मना कळे।। 

 

ऐक्याचा एकजूटीचा वन:िास्त्राचा तसा नि 

संदिे द्यािया लोका हजारो लागती यिु।। 

 

विचार-जागतृी मोठी यदा दिेात होइल 
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उठतील भय-त्याग ेतवे्हा स्िाततं्र्य यइेल।। 

 

तात म्या काय सांगाि ेउठोनी मातभूृस्ति 

प्रमे ेत्याग ेजरी िोभू िळे मोक्षाथम ना लि।। 

 (बाप बोलतो) 

 

विचार बाळ ह ेखोल जनास रुचतील का 

िंका वचत्तांत ही माझ्या म्हणून बसतो मुका।। 

 

धमामच्या कल्पना रुढ स्िातंत्र्यप्रावप्तच्या तिा 

तविरुद्ध जना गोष्टी िद त ूरुचतील का।। 

 

(ह ेऐकून मुलगा एकदम आििेान ेम्हणतो.) 

 

ध्ययेाचा एक माणूस हलिील उभी िरा 

तात! गंभीर वचत्तांत विचार करण ेजरा।। 

 

म्हणले जनता मूखम हसले अिमावनल 

ध्ययेाचा नर तो थोर पद माग ेन घईेल।। 

 

निीन कल्पना लोका रुचत ेनच तत्क्षणी 

उपहासास्पद ठरे कल्पनाप्रसु जो जनी।। 

 

वनश्चयान ेपरी ठाण मांवडतो िीर तो यदा 

िंदाया यवेत तत्पाद टाकुन स्िमनोमदा।। 

 

धयैामन ेप्रथम नभात एक तारा 

ठाके नंतर उडुिृंद यते सारा, 

छातीचा नरच धज ेजली विराया 

यतेी मागनु सगळेच यवेत बाया।। 
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वनमी जो पदसगरा तयास मान 

त्याला या जवग वमळत ेमहोच्चस्थान 

लाग ेही पढुवत कुणीतरी घसुाया 

लागचे प्रथम कुणी तरी मराया।। 

 

कोणीच प्रथम जरी पढेु न यईे 

सारे प्रके्षक, जगदुन्नती न होई 

ध्ययेाच ेनरच िरी समाज नतेी 

घऊेन ध्िज पढुती सदिै हो ती।। 

 

सददृष्टी नच रममाण पावथमिात 

आकषी वनविवदन यन्मना उदात्त 

श्रद्धने ेमरवत अस ेवकतीक संत 

ध्ययेात ेजवग करण्यास मूवतममंत।। 

 

ध्ययेाला वचकटुन वनत्य राहतात 

आघाता वनजविरर सिम साहतात 

ना घतेी पदवह कधी वभऊन माग े

ज्योवत प्रज्िलीत यदतंरंवग जाग।े। 

 

सत्याला धरुवन मनात सिमदाही 

तजेान ेनरिर तो पढेुच जाई 

सांगाती वमळवत जरी तरी बरेच 

थांब ेना पढुवत वनघचे एकलाच।। 

 

मोहाला करुन दुरी असत्य सांडी 

लोभात ेकरुन दुरी मदा विभांडी 

श्रद्धचेा धरुन करी प्रिांत दीप 

ध्ययेाच ेहळुहळु जातस ेसमीप।। 

 

लोकांचा प्रबळ सटु ेवनरोध-िारा 

दीपात ेविझवि विवनवमम अंधकारा 
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आिने ेज्िवलत करी पनु:पनु्हा तो 

पाऊल वस्थरमवतन ेपढेुच घतेो 

सत्याचा धरुन मनी प्रचंड जोर 

विर्घनांचा करुन समस्त चूर चूर 

वनद्रा न, तळमळ होत फार जीिा 

अत्यतु्कंवठत बघण्या स्िध्यये- दिेा।। 

 

वचत्ताची तगमग होइ, नावह िांवत 

दृष्टीला वदसत अखंड वदव्य सषृ्टी 

कष्टा आमरण करीत, कायमवनष्ठा 

ही वदव्या उठविल अंवत सपु्त राष्ट्रा।। 

 

लोकांच्या कळकळ वजंवकत ेमनाला 

विश्वास प्रगटिुनी, करी कृतीला 

सौख्याचा अनपुम सोहळा पहाया 

लागले प्रथम जगात या मराया।। 

वनंदने ेन खचत ना चढे स्ततुीन े

अंधारी वबकट चढे कड ेधतृीन े

ज्यािळेी सकळवह बंधू झोपलले े

थोरांनी समवय तिावह कष्ट केल।े। 

 

ज्यािळेी सकळवह बंध ुघोरताती 

हाकांनी मुवळ न कदावप जाग घतेी 

खोली ना नयन जरीवह हालिील े

थोरांनी समवय अिावह कष्ट केल।े। 

 

एकाकी झटवत जगास हषमिाया 

एकाकी उठवत तमास संहराया 

एकाकी वनघवत विपवत्त दूरिाया 

एकाकी मरवत समस्त उद्धाराया।। 
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ध्ययेाच ेिरर अपलु ेसदिै डोळे 

ठेिून वस्थर, करर काम तो न बोल े

सत्याचा मम पवथ अंि तो असले 

मात ेसद्यि तरर अंवत त ेवमळेल।। 

 

ऐिी ती हृदवय अखंड िवृत्त िदु्ध 

ठेिोनी, कररत विरुद्धतवेि यदु्ध 

सत्याचा धिृ नयनांसमोर तारा 

राखोनी कररत अखंड यत्न सारा।। 

 

एकाकी विरत पढेु, पडोवह काया 

एकाकी धजवत पहाड िाकिाया 

एकाकी कररत कमाल िथम यत्न 

बांधाया वनज पदरात सत्यरत्न।। 

 

लािोवन तनमनवित्त त ेपणाला 

ध्ययेाथी वझजवित, तात, आपणाला 

ओतोनी सकल सखुािरी वनखारे 

कष्टांना कररत सदा मरे अहा रे।। 

जाताती मरुन अस ेजगात थोर 

हालांना सहन करुन घोर घोर 

मलेलेी मवत अवजबात ना जयांची 

त ेतवे्हा उघवडवत दृवष्ट एकदाची।। 

 

सत्याला कसनु पहावत मतृ्यपुािी 

सत्त्िाला बघवत कसून संकटािी 

ज्िाळांच्या मधुन घसूुन िीर जाई 

लाटांिी प्रबळ करीत हातघाई।। 

 

घालोनी स्िविरर वकरीट कंटकांचा 

हालाचा वमरिुन कंठी हार साचा 
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मतृ्यूला वनरखुवनही करीत चाल 

भटेाया मुवदत अिास विश्वपाळ।। 

 

सोसोनी छळ करुनी अवहंस यदु्ध 

त्यागात ेतळपवत वदव्य विस्त बुद्ध 

आपत्ती वकवतक तया महंमदाला 

आल्या त्या तडुिुन विश्विंद्य झाला।। 

 

बू्रनोला हरहर जावळल ेवजिंत 

सॉके्रटीसवह मरणा िरीत िांत 

सोसोनी सकलवह हाल त ेअपायो 

प्रस्थापी वस्थरमवत सत्य गॅवललीओ।। 

 

एकाकी प्रथम महान उठे वििाजी 

होत ेना प्रथम कुणी तयास राजी 

वनषे्ठन ेजनमन तो करी स्िकीय 

त्यागान ेवमळवित अंवत वदव्य ध्यये।। 

 

ऐसा या भिुवन सदा अस ेप्रकार 

ध्ययेाथी बनून वजिािरी उदार 

िाटले न बघत होइ अग्रगामी 

ईक्षने ेविफल करी न आयु नामी।। 

 

मागोनी मग अनकुारिील लोक 

यतेी हो, धरुन मनात नीट रोख 

यासाठी प्रथम कुणी तरी उठाि े

लाग,े ह ेखडतर तत्त्ि आयकाि।े। 

(ध्ययेाथी परुुषांच े िणमन करुन मुलगा म्हणतो की, आज ह्या 

भारतात किींद्र रिींद्रनाथ ि मुनींद्र महात्मा गांधी ह े दोन थोर 

ध्ययेिादी परुुष जगाला मागम दाखिीत आहते.) 
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आजी या सकलवह भारतात दोन 

ध्ययेाथी अचल वििालधी महान 

ध्ययेाच्यास्ति झटती सदिै तात 

अश्रांत श्रम कररती पढेुच जात।। 

 

टागोर प्रवथत तसचे थोर गांधी 

पणु्यात्म ेउभय प्रवसद्ध ध्ययेिादी 

दोघांनी बघनु जगातल ेप्रकार 

केला हो वनविवदन अंतरी विचार।। 

 

यदु्ध ेही बघनु जगातील अघोर 

स्िाथामची वनरखनु लालसा अपार 

सत्तचेी बघनु जगातील घमेंड 

दोघांच ेहृदय त ेविदीणम त ेदुखंड।। 

 

सत्तचेा कारुन वििंक दुष्ट्प्रयोग 

लोकी या सजृन अनंत दु:खभोग 

तोफांनी करुन जगास या गलुाम 

गिामन ेवमरवित हे खल प्रकाम।। 

 

लोकांना लटुुन करुन स्िीय दास 

िक्तीन ेहरुन मुखामधील घास 

दािोनी अहरह पाििी कृतीत े

गिामन ेस्तविवत पनु्हा स्िसंस्कृतीत।े। 

 

कल्याणा कररत असो अम्ही जगाच े

टेंभा हा वमरविवत, सिम दभं साच े

मारोनी िर, िदतात पषु्ट्पिवृष्ट 

दु:खान ेभररवत निंृस सिम सषृ्टी।। 

 

पाहोनी सकल जगामधील दभं 

दुष्टािा बघनु जगातला अबंध 
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स्िाथामच ेबघनु वहडीस ह ेस्िरुप 

दोघांच्या हृदवय विचार य ेअमूप।। 

जीिात्म्या कररत वनबद्ध यंत्रिवक्त 

वनमोमी हृदवय अदम्य स्िाथमभवक्त 

दहेाच ेसकळ गलुाम होत दास 

आळा ना मुवळवह तसचे िासनास।। 

 

मी मोठा प्रबळ जगात श्रषे्ठ मीच 

तोरा हा वमरविवत उद्धतांत नीच 

दहेाला सखुविवत पषु्ट तो करोनी 

जात ेह ेहृदय सदा परी मरोनी।। 

 

लाभािी वनजिनलावग तपूपोळी 

अन्यांची कररत खिुाल राखहोळी 

बांधाया वनज रमणीय बंगल्यास 

ठेिाि ेकरुन जगास सिम दास।। 

होिोनी सकल जगात जवेि दिे 

दास्या ठेिुन इतरांस सिमदिै 

ना लज्जा तीळवह मनात, थोरिीच 

िाट ेही, वकवत तरर लोक होत नीच।। 

 

मोटारी उडविवत तवेि ती विमान े

मोठाल ेअवमत अजस्त्र कारखान े

याला त ेिदवत समस्त संस्कृती की 

ठेिाि ेवखतपत मात्र अन्य पकंी।। 

 

‘माराि ेइतर’ िदले संस्कृती न 

वचत्ताची पिुसम िवृत्त ही वनहीन 

सिाांचा जरर रमणीय तो विकास 

जागा ती तररच असले संस्कृतीस।। 
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तमु्हाला जरर रुचत ेस्िततं्रता ती 

अन्या का पकडुन ठेविता स्िहाती 

पथृ्िीचा जणु वदधलाच ताम्रपट्ट 

राष्ट्रांना अबल करीत वनत्य गट्ट।। 

 

गिाांध प्रबळ बनून पावश्चमात्य 

औद्धत्या प्रगट करी सदिै व्रात्य 

ना त्याला हृदय जणू नसचे भाि 

चोराचपेरर लटुुनी वफरुन साि।। 

 

‘ज्याची ही वप्रयकर भूवम तथे त्यान े

नांदाि,े प्रगवत करीत ती सखुान े

राष्ट्र ेही सकळ असोत ही स्िततं्र 

सांभाळू सकल वमळून विश्वयंत्र।। 

 

घऊे या करुन समस्तही विकास 

दािू द ेवनवखल जन स्ियोग्यतसे 

दािू द ेअवखल जना स्ि-सुंदरत्ि 

सिाांना प्रकटिु द ेविविष्ट स्ित्ि।। 

 

उद्यांनी सकल फुलोत या जगाच्या 

जाि ेना पवथ मुवळही कुणी कुणाच्या 

राष्ट्रांनी करुवन अिी जगी व्यिस्था 

वनमामि ेमधुर अपिूम िांवतगीता।। 

 

घिेोनी गणुलि जो अस ेपराचा 

साठा तो करु हृदयी अमोल त्याचा 

िक्षाची पसरवत दूर दूर मूळे 

ओलािा वमळविवत, ना म्हणून िाळे।। 

 

तसै ेया जगवत करुन मानिांनी 

घिेोनी वकरण समीप िा दुरूनी 
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उत्कषाम झटुन करीत हो रहाि े

िाढोनी, जगवत सखुास िाढिाि।े। 

 

सत्पषु्ट्प ेविविध फुलोत संस्कृतीची 

अपूम त्या प्रभसु मनोज्ञ माळ त्यांची 

ती वनमी मधुर जसा ध्िनी सतार 

सदगंधा वितररल हावह वदव्य हार।। 

 

भटूे या, ग्रहण करु परस्परांचा 

आनंद ेजरर वदधला सदिं साचा 

ना र्घयािा ग्रह विपरीत तो करून 

मोती त ेवमळत बघाल ज ैबुडून।। 

 

ििेाळ प्रथम िरी तमु्हां वदसले 

मोती ना िरिर खोल त ेअसले 

पकंात ेविसरुन पकंजा विलोकी 

नांदाि ेगणुिरणाथम सिमलोकी।। 

 

लोकी या वकवत तरी दु:ख हो स्िभािे 

भांडोनी सतत वकमथम िाढिाि े

केला या भिुवन विनाि मानिांनी 

सामक्षा वदसती पहा स्िलोचनांनी।। 

 

झाल ेज ेविसरुन सिम आज जाऊ 

दिेाला वनविदीन अंतरंवग गाऊ 

वनमूम या सकल जगात बंधुभाि 

िाढाया विपलु असो सदिै िाि’।। 

 

संदिेा वितररत ह्या जगा रिींद्र 

िाणीन ेमधुर वनतांत हा किींद्र 

िाट ेहा रवि म्हणज ेमुकंुद-िणे ु

िंदािा वनजविरर तत्पदाब्ज-रेण।ु। 
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विश्वाला विसरविती दुराग्रहात े

सध्याची उपवनषद ेयदीय गीत े

आकािी विहरत जो सदा पवित्र 

मांगल्या पसररत वनत्य यच्चररत्र।। 

जो अंतबमवह रमणीय वनष्ट्कलंक 

मोठे यद्-हृदय गंभीर ज ेवििंक 

जथे ेत ेअगवणत स्िाथम माजलले े

तथेवेह धवृतमवत हे रिींद्र गले।े। 

 

गािोनी गि हृदयंगम स्िगीत े

स्थापोनी गरुुतर विश्वभारतात े

एकत्र वस्थर करर पिूम-पवश्चमलेा 

जो होता भ्रम विलयास आज गलेा।। 

गांधीही असनु असचे ध्ययेिादी 

स्िाततं्र्य स्िजनवहताथम घवेत आधी 

होईल स्िजन यदा खरा स्िततं्र 

दतेा यइेल जगतास िांवतमंत्र।। 

 

गांधी ह ेपरम पवित्र दीनबंधु 

दाररद्रयी समरस होवत प्रमेवसंधु 

उद्धारा कवथवत निीनसा उपाय 

त्यागान ेतळपवत तजे त ेन माय।। 

 

फुलासमान कोमळ मुलासमान वनममळ 

वििाल अंबरासम गंभीर अंबुधीसम।। 

 

िसुंधरेसम क्षमी वगरीपरी सुवनश्चळ 

पवित्र गांगतोयसा वििुद्ध सत्य यदबळ।। 

 

अपाप कोकरापरी सतजे केसरी जसा 
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अथांग प्रमेसागर तमास दूर सूयमसा।। 

अनाथ-दीन-ित्सल उदार अब्द-सदृि 

सहानभूुवतवनझमर सधुसेमान यद्यि।। 

विरक्त जो िुकापरी सहा ररपूसं वजंवकता 

प्रबुद्ध िाक्पतीसम धुरीण सिम जाणता।। 

(गाण)े 

 

धरु चरणासी। िंदु या महापरुुषासी।। 

फासािरर जरर कुवण चढिील 

दइेल त्याला प्रमे-वनममळ 

अिुभ मनी ना कधीवह वचंवतल 

मंगलरािी।। िंदु....।। 

 

दाररद्रयािी समरस होत 

कवटला पचंा एक लावित 

अनाि-रोगग्रस्ता धररत 

वनजहृदयासी।। िंदु....।। 

 

अगवणत अनभुि नानापररच े

मळेिुनी त ेबहुमोलाच े

प्रश्न सोडिीत जीिनाच े

थोर महषी।। िंदु....।। 

 

लाखो लोकांची चपल मन े

घतेो िधेुन वनज िचनान े

सिाांनाही िांत ठेिण े

यत्कृवत ऐिी।। िंदु....।। 

 

घोर समवयही पढेु जो सदा 

पढेु टावकल ेवफरिी न पदा 

लागू दईे ना मदबाधा 

वनजवचत्तासी।। िंदु....।। 
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स्िकीय दोषां उघड ेकररतो 

दुस-याच ेगणु सदिै बघतो 

चूक पदरर घउेनी दावितो 

थोर मनासी।। िंदु....।। 

अविरत करण ेसत्यिोधन 

अविरत करण ेसत्यवचंतन 

अविरत करण ेसत्याचरण 

ध्यास हा ज्यासी।। िंदु....।। 

 

जगा अवहंसा व्यापक विकिी 

मनानवेह जो कुणा न दुखिी 

आपण करुनी इतरां करिी 

कृवत-िूरासी।। िंदु....।। 

 

वन:िस्त्राच ेिस्त्र वनमुमनी 

पद-दवलतांच ेकरी दउेनी 

प्रयोग पही सदिै करुनी 

कममयोग्यासी।। िंदु....।। 

 

क्षमा सहनिीलता अभयता 

सत्यभवक्त तवि सत्याग्रहता 

यांच्या जोरािरी वमळविता 

स्िाततं्र्यासी।। िंदु....।। 

जगातून या तरिारीला 

जगातून पाििी बलाला 

दूर कराया उभ्या रावहल्या 

धवृत-मूतामसी।। िंदु....।। 

 

जगातून या दाररद््रयाला 

जगातून या गलुामवगररला 
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दूर कराया घतेा झाला 

संन्यासासी।। िंदु....।। 

 

गररबांना जो बंधू िाट े

पवततांना जो पािन िाट े

दु:वखतास जो त्राता िाट े

अहा ऐिासी।। िंदु....।। 

 

बुडत्याला जो तारक िाट े

बद्धांना जो मोचक िाट े

स्फूवतमप्रद जडजीिा िाट े

चला हो त्यासी।। िंदु....।। 

 

हास्य जयाच ेअतीि सुंदर 

संकटातही िांत मनोहर  

प्रमे वपकविण ेया पथृ्िीिर 

ठाि ेज्यासी।। िंद.ु...।। 

लोकां कैिा वमळेल भाकर 

स्िातंत्र कस ेवमळेल लौकर 

हृदवय कसा यइेल परमशे्वर 

वचंता ज्यासी।। िंदु....।। 

 

विश्वधमम सत्याचा पाळी 

विश्वधमम प्रमेाचा पाळी 

सत्यप्रमेास्ति ती जगली 

मूती ज्याची।। िंदु....।। 

 

स्िततं्रता अवपमण ेभारता 

पररहरण ेही जगत्कू्ररता 

दाखिुनी प्रमेाच्या पथंा 

ध्यये ह ेज्यासी।। िंदु....।। 
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केिळ सखुलालसा नसािी 

सत्यसुंदरा कृती असािी 

प्रमेान ेही सवृष्ट भरािी 

इच्छा ज्यासी।। िंद.ु...।। 

अस ेह ेगांवध पणु्यात्मे करीत वचंतना सदा 

भारतामधली माझ्या किी ही हरु आपदा।। 

 

सदिै ही मना वचंता लागली िांवत ना अस े

अंतज्िमवलत ज्िालावद्र तवेि तन्मूवतम ती वदस।े। 

 

हस ेिरी जरी गोड आत ती आग पटेली 

किी मी हसिू माझी थोर भारत माउली।। 

 

पस्तीस कोट ह ेबंधु दररद्रदिे ह ेसख े

गलुाम, सखुिांवतला ज्ञानाला सिम पारख।े। 

 

संस्कृती माररली जात ेव्यसनहेी बळािती 

किी मी थांबिू माझ्या राष्ट्राची ही अधोगती।। 

 

उपािी असती लोक िोकपीवडत आतमस े

अंधार भरला सारा यांना मी सखुिू कस।े। 

 

तळमळे तडफड ेजीि महात्मा गांवधंचा सदा 

स्िाततं्र्य-सखु- ल्लाभ बंधुंना होइ तो कदा।। 

 

लढला आविकेमाजी चंपारण्यामध्य ेलढे 

खडेावजल्ह्यातही भांड,े भांड ेबाडोवलच्या मध्य।े। 

 

हजारो कररती कष्ट नाम गले ेवदगंतर 

िंद्य स्तव्य महान गांधी िधेी सिम जनांतर।। 
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लोकांच्या सखुदु:खािी एक होईल जो नर 

वजिाच ेकरुनी रान तन्मन ेतोवच वजंवकल।। 

 

महात्मा गांवध हे थोर दु:खातम-जन-तारक 

मरतात जनांसाठी म्हणुनी होवत नायक।। 

त्याग प्रमे तथा सिेा वििाल मवतही तया 

उलगडी जाहल ेगुंत ेम्हणून वमळिी जया।। 

 

ध्ययेिादी असोनीही व्यिहार न सोवडतो  

समोर संकट ेदखे ेध्यये ना परर टावकतो।। 

 

वनभमय-स्िांत िांतात्मा व्यिहार-विदग्रणी  

स्फूवतम दाता भीवतम-हताम तो धुरीण बन ेजनी।। 

 

ठेिून वदव्यदृष्टीही व्यिहारपटुत्िही 

जनांस उठिी कायाम संन्यासी वदपिी मही।। 

 

वििाल दृवष्ट ती आह ेअपार त्याग तो अस े

धडाडी िांवतही आहे उण ेकाहीवह त ेनस।े। 

 

उदार नीवतधमामन ेसत्यान ेजवग वनभमय 

सार घतेी, करोनीया सिमधममसमन्िय।। 

 

अजातित्रूस ेझाल ेमुक्तात्मे ररप ुना जया 

परर ह ेदास्य दाररद््रय पाििीन, िद,े लया।। 

 

रूढींचा दभंपापांचा अन्याय्य- राजनीवतचा 

कराया नाि हा ठाके हराय भार भूवमचा।। 

 

भारतातील ह ेहाल बघून उठती आता 

प्रवतज्ञा कररती घोर वमळिीन स्िततं्रता।। 
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माझ ेवन:िस्त्र हे यदु्ध अस ेअंवतम जीिनी 

आणील मजला मतृ्य ुन िा स्िाततं्र्य मज्जनी।। 

 

वजथ ेवचंतन त ेकेल ेसोवडती स्िीय आश्रम 

भारत करण्या मुक्त वनघती करण्या श्रम।। 

अनिाणी दडंधारी सानलुी मूवतम ती उभी 

रावहली वनकरे धयै ेवदपली धरणी उभी।। 

 

सोडी सावत्त्िक िक्तींच ेफिारे भारतामधी 

सत्स्फूवतम संचरे वदव्य उठती मतृ तो मढी।। 

 

चालला विश्विंद्यात्मा वनघाला हलल ेजग 

तजेाच ेझोत त ेसोडी उठल ेबंधुही मग।। 

 

धममयदु्धाथम ती मूवतम वनघ ेबाहरे उज्ज्िल 

अस ेयदु्ध कधी झाल?े वन:िस्त्राच ेवजथ ेबळ।। 

 

धममयदु्ध नस ेझाल ेअस ेकोठे महीिर 

अपिूम घडिी गोष्ट भारती परमशे्वर।। 

 

तात, त ेचालल ेगांधी पायांनी जरर ऊन त े 

सत्त्िाची वदव्य िक्तीची प्रभा विश्वात फाकत।े। 

 

लाखो यऊेन त ेलोक घतेी दिमन मवतमच े 

अंतरी स्फूवतमच ेलोट उठती दिेभक्तीच।े। 

 

‘मदीय रणविद्यते सनेानी पवहला मरे 

या तमु्हां दावितो’ बोल े‘मराि ेकेवि त ेखरे’।। 

अस ेबोलून तो वदव्य धीर गंभीर उत्कट 

वनघतो मरण्यासाठी तजे:संदीप्त उद्धट।। 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e4
2

0
 

मात,े रात्रवंदन तळमळे थोर गांधी महात्मा 

भूमातचेी बघनु विपदा तो जळे अंतरात्मा।। 

 

िाधमक्यीही अनुपम तप ेपटेिी राष्ट्र सिम 

कष्ट ेमोठ्या भरतभिुनी आवणती मोक्षपिम।। 

मोठ्या कष्ट ेजवि भवगरथ ेआवणली मत्यमलोका 

स्िगांगा, तत्कृवतसम महात्मा करी हे विलोका 

आणयात ेवकवत तरर महायास स्िाततं्र्यगंगा 

तत्त्यागाला वमवत न तलुना वनश्चया ना अभंगा।। 

 

आई पिूी सखुरत अस ेज ेविलासी अमीर 

दिेासाठी त्यजुन सगळे आज होती फकीर 

लोळाि ेग ेपसरुनी मऊ गावदवगदी पलंगी 

दिेासाठी उठुन बनती आइ त ेझाडु भंगी।। 

 

जात ेकारागवृह सकळ त ेनहेरंूच ेकुटुबं 

दिेप्रीती हृदवय भरली िुद्ध त्यांच्या तडंुुब 

होत ेलाखोपवत परर वभकारी जिाहीरलाल 

दिेासाठी श्रमवत वकवत, त ेजस ेलाल बाल।। 

 

टाकाि ेग ेमजसम तिुा कोवट ओिाळुवनया 

आई! ज्यांचिेरुन मरती दवेत त ेस्िीय काया 

मायामोहा तडुिुन अम्हां दिेकायामथम जाण े

प्राणा दणे ेगणुगणुत ग ेअंतरी वदव्य गाण।े। 

 

जो जो आहे तरुण म्हणनुी त्यास ना राहिले 

सौख्य ेत्याला विषसम, पलंगी तया आगलोळ 

दीपी घाली उवडस वनकरे त्या पतंगासमान 

जािू धािू भडकवल वचता दउे दिेाथम प्राण।। 

 

तारुण्याच ेसमवय असत ेिवृत्त वन:स्िाथम मात े

तजेस्िी ज ेझवण रुचत त ेमोवहत ेअंतरात े
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भीती वचत्ता वतळ न विित ेभािनाही उदार 

मात,े ऐिा तरुण यिुकांचिेरी दिेभार।। 

 

दिेोदिेी तरुण कररती क्रांती ताता सदिै  

त्यांच ेहाती जनवन असत ेसिमदा दिे-दिै 

तकुम स्थानी तविच रवियामावज तिैी वचनात 

केली क्रांती तरुण यिुकी तत्त्ि आणा मनात।। 

 

होतो अग्रसेर तरुण जो, िदृ्ध तो पाय ओढी 

उन्मात्तात ेतरुण नमिी, िदृ्ध त्या हात जोडी 

उत्साहात ेतरुण िररतो, िदृ्ध नरैाश्यिादी 

स्िततं्र्यात ेतरुण वितरी, िदृ्ध तो वनत्य बांधी 

 

भूमातलेा सतत विपदी अस्मदाधार एक 

आम्ही तीत ेसजिु करुनी आमुचा रक्तसके 

दिेामाजी तरुण जन ज्या कल्पना बाळगीती 

तसैी दिेवस्थवत बनतस ेसांगती िंद्य मती।। 

 

‘माझ्यासाठी मरवतल मुद ेपतु्र माझ’े जपान 

बोल,े तिेी िदवत सगळे अन्यही दिे जाण 

ऐिी प्रौढी परर न िदता यइे या भारताला 

आई आम्हां तरुणतरुणां लागला डाग काळा।। 

 

भूमातचे्या बघवुन विपदा चनै ना ग ेपडािे 

तद्दास्याला झवण चरुडण्या आइ आम्ही मराि े

आनंदान ेवनज तनु सखु ेमातासिेेस द्यािी 

काळोखी जी वनजिुभयिा लागली ती पसुािी।। 

 

तान्हाजीची कृवत कवि? अम्हां काय बोलले बाजी? 

आई, सारे िरुन िदती ‘प्राण द्या मातकृाजी’ 

आवलंगािे वनज सतु तया राखण ेग ेघरात 

आईबाबा परम अघ त ेर्घया विचारा मनात।। 
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आई िातािरण भरल ेवदव्य- विद्यतु्प्रिाहे 

राह ेगहेी किण यिु तो आज ग ेसौख्यमोहे 

नाही तो ग ेतरुण, वदसतो िदृ्ध नामदम षढं 

राह ेस्िस्थ स्िगवृह जरर ह ैपटेता यज्ञकंुड।। 

यािी स्फूवतम प्रबळ-तर ती रक्त त ेसळसळािे 

भूमातचे्यास्ति मवृत िराियासआम्ही उठाि े

राहो ना ती अिनियनाची स्मतृी अंतरंगा 

िडेािोनी अवम्ह जननीच्या धािण ेबंधभंगा।। 

 

नांद ेगहेी जनवन सतु जो आजला खातपीत 

आलापीत स्िवनत किन ेतो पिू ग ेखवचत 

नीच प्राणी परम तदध:पात ग ेजन्म सात 

मातचे्या उद्धवृतसमवय जो लक्ष तवेह न दते।। 

 

आई माझ्याहुन वकवतक त ेकोिळे सान बाळ 

हालांमध्य ेहसत असती नावह का ग ेकमाल? 

‘दिेासाठी तनु वझजिु ही’ बाळ त ेबोलताती! 

मोठ्यांच्याही िच पररसनुी अश्रु नते्रांत यतेी।। 

 

स्िाततं्र्याची घमुघमुतस ेभारती आज भरेी 

व्हाि ेजाग ेझवण तरर अता, झोपलो अिरेी 

मात,े मात ेअडविवि किी पावडिी केवि मोह? 

दिेद्रोहा करु म्हणवि का? मी अस ेघट्ट लोह।। 

मायापािी झटवदवि झगुारुन दतेात बंधू 

होती वसद्ध प्रमुवदत मन ेतो जरर क्लिे-वसंधू 

गहेी राहू? मरण बरि ेत्याहुनी त ेवििंक 

लािू कैसा वप्रयभरतभूमावयला मी कलंक।। 

 

प्राणत्याग ेवनजयि वटको, नीवत ही पिूमजांची 

रोमी रोमी भरवल अमुच्या गोष्ट ही सत्य साची 
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दऊे प्राणां वफवकर न करु सोडु ना स्िावभमान 

सत्त्िासाठी कररत असती थोर त ेदहेदान।। 

न करा अल्पही िोक आईबाबा मदथम तो 

दु:खाची ही नस ेगोष्ट पारतंत्र्यास मी धुतो।। 

 

उपािी बंधु ज ेकोटी त्यांना अन्न वमळािाया 

कररती यत्न ज ेथोर त्यात गलेो मरोवनया।। 

 

धन्य या वनधना माना िदि ेमज फार ना 

आईबाबा सखुा माना नीर आणा न लोचना।।” 

 

(इतक्यात एकदम एक गाण ेऐकू यते.े तवे्हा मुलगा विचारतो.) 

 

“तात, कोठून ह ेयते ेगीत ऐकािया बरे 

कोण गातो वदव्य गाण ेमोवहतो मन्मना खरे।।” 

 

(बाप सांगतो) 

 

“बाळ िजेारच्या गहेी कवि एक रहातस े

दिेाचा ध्यास त्या वनत्य पहाट ेरोज गातस।े। 

 

स्िाततं्र्याची वदव्य गाणी वखडकीत बसूवनया 

गातस ेहोत तल्लीन िवृत्त ती पािुनी लया।।” 

 

(मुलगा म्हणतो) 

 

“तात त ेऐकु या गीत अपिूम मज िाटत े

अधीर मम ह ेकान ऐकाया गान वदव्य त।े।” 

 

(स्िाततं्र्यिावहराच ेस्फूतीगीत) 
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समुद्रलाटा अदळताती कविवचत्ता ज्या सदा मोवहती 

वनळे मनोहर सागरपाणी अनंत रत्नांची ती खाणी 

अस्तोदय त ेरविच ेसुंदर वदनरजनी िा प्रिांत अंबर 

अनंत तारे सरुम्य इंदु तरुिवेललता त ेदिवबंदु 

फुल ेसगंुधी मुल ेमनोहर विहंगगण पाखरे खळेकर 

मयूर कोवकळ चकोर चातक हररणपाडस ेतसै ेहंस 

चक्रिाक िा भसेरु घकु गजेंद्र िा त ेवसंहिािक 

चंचळ चपळा अंबद काळे चपळ िायुच ेिडे ेचाळे 

सररत्सरोिर कमळे सुंदर वमवलंद मंजुल-गुंजारिकर 

िन ेउपिन ेआम्रबकूल अिोक चंपक कदली मदृुल 

पषु्ट्कररणी कारंजी वनझमर चंदनचचमन माळा सुंदर  

वहरि ेवहरिे गित वचमुकल ेद-या खोल ज्या वभिवित डोळे 

पहाड मोठे प्रचंड पिमत नभास विर ज ेदउेन उचवलत 

प्रमे ेविव्हल रमणी रमण लताकंुज त ेप्रमेराधन 

चुंबन अवलंगन प्रकार विषवय जनांच ेहे िृंगार 

काव्य सवृष्टच्या ह्या संसारी मला न गोडी भरे विसारी 

ह्या िस्तूंचा मी ना भक्त यािर मन्मन ना आतक्त 

अस ेवभकारी खरा फकीर ह्या िस्तूंची मज न वफकीर 

हृदय किीच ेपरी मम आहे प्रबळ भािनािारा िाहे 

प्रवतभा स्फुरत ेमदतंरंगी काव्य नाचत ेमनस्तरंगी 

वचता भडकली मदीय वचत्ती गीत थरथरे ओठािरती 

गीत किाच?े मद्दिेाच ेस्िाततं्र्याच ेसमानतचे े

स्िततं्रतचेी गाइन गाणी जनात अथिा वनजमन रानी 

स्िततं्रतचे ेविचार-िारे िातािरणी भरीन सारे 

स्िाततं्र्याच ेरणसंग्राम हृदयोद्दीपक जगदवभराम 

स्िाततं्र्याच ेझगड ेभीषण जथे ेचाल ेमारण मरण 

त्यांची गाणी वििंक गाइन तदभक्तांची गाणी गाइन 

प्राण अवपमल ेज्या िीरांनी त्यांना गुंवफन माझ्या किनी 

स्िततं्रतचेा मी िाहीर करीत आहे जगजाहीर 

नसानसांतनु ओवतन जोम स्िाथामचा मग कराल होम 

वसंहाच ेपरर तमु्ही उठाल धीर गजमना तमु्ही कराल 

दिेभवक्तचा प्रिाहपरू खळखळाट िाहिीन धीर 
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दिेभवक्तचा सागर खोल हृदयी वनवममल माझा बोल 

कठोर हृदय ेमदृु निनीत ेकररवतल माझी निीन गीत े

मदृ ुनिनीता िज्र करीन वदव्य अस ेमी वनवममन किन 

पाषाणाला फोवडल पाझर ऐस ेवनवममन िाक्कल्लोळ 

िदेजडांची िवृत्त हलले ऐस ेवनवममन काव्य रसाळ 

षढंवह होवतल रणझुंजार ऐसा ओवतन किनी जोर 

त्यागा उन्मुख मरणा सन्मुख मावनतील त्यामध्य ेखरे सखु 

अिी जनांची ितृ्ती करीन स्िाततं्र्याची गीत ेवनमुमन 

होय, किाला विचारता रे स्िाततं्र्याचा अस ेकिी रे 

हसा, हसा, परर रडाल अंती मदध्ययेाची मला संगती 

स्िाततं्र्याच ेसरोिरात मरावलनी मत्कविता रमत 

स्िाततं्र्याच ेसमंुवदरात विचार माझ ेसदिै गुंगत 

स्िाततं्र्याच ेस्िगीमाजी सदिै चमके प्रवतभा माझी 

स्िाततं्र्याच ेनभोवितान तथे ेघतेो मी उड्डाण 

स्िाततं्र्याच ेवििाल गगन तथे ेघतेो वििंक तान 

स्िततं्रतचेा, मायभूवमचा वप्रयकर माझ्या भारतभूचा 

पवित्र माझ्या भारतभूचा उज्ज्िल माझ्या भारतभूचा 

मंगलतम मम भारतभूचा स्िाततं्र्योन्मुख भारतभूचा 

किी अस ेमी धीर निीन सदिै पवूजन भारत-चरण 

भारतभूची मंगल धुळी सतत माझ्या भाळी 

भारतमात ेति िुभ गान मजला िाट ेअमतृपान 

तलुाच गाइन तलुाच ध्याइन तलुाच िंवदन मी गवहिरुन 

हीच प्रवतज्ञा माझी मात ेपरुिी प्रमेाकरे अमतृ े

त्िांिंदऽेहम् तििै गऽेहम् 

(गाण ेसंपताच माता म्हणत)े 

 

“सुंदर वकवतकरर हे गाण ेिडेािुन जाि ेप्राण े

पहा तरू ह ेगवहिरल ेटपटप गळती अश्रजुल े

पहा तटु ेतो नवभ तारा ऐकुन गीता मनोहरा 

गपु्त खालती यिेोनी गीताचा ऐकत ध्िनी 

बाळ, कस ेरे हे गाण ेिडेा जण ुहा किी मन े
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िडेा इतरांनावह करी हृदवय भािनापरू भरी” 

 

(मुलगा म्हणतो) 

 

“वचत्रकार कवि ह ेसारे होवतल एकसरे 

भूमातचे ेह ेभक्त भाग्य वतच ेत ेिाढवित 

भारतभूच्या भाग्याची तहान सिाांना साची 

दिेामाजी स्िततं्रता आणायाला उत्कटता 

किीवचत्रकारांनाही दास्य तयांच ेमन दाही 

दिेासाठी ति गलेा सतु, न निल ह,े हा झाला 

धमम आइ ग ेसकळांचा ध्यास समस्त दिेाचा” 

 

(इतक्यात एकदम दुसरे गाण ेगाण ेऐकू यते.े) 

कोठुन दुसरा ध्िनी यतेो हळुहळु मोठा हा होतो 

 

(आई म्हणत)े 

“प्रभातफेरी करािया मुल ेचालली रे सखया 

रुच ेतयांना ना िय्या वनघती जागवृत ती द्याया.” 

 

(मुलगा म्हणतो) 

“ऐकू आई तरर त्यांच ेगीत रोमहषमक साच”े 

 

(प्रभातफेरीच ेगाण)े 

उठा बंधुंनो! पहा उगिला भास्कर िळेेिरी 

तमोहर भास्कर िळेेिरी 

प्रकाि पसरी वजकडे वतकड े

धरणीिरर अंबरी।। 

 

झोपचेी का िळे अस ेही उघडा रे लोचन 

आपलु ेउघडा रे लोचन 

झापनु बसलो म्हणून आल ेआल ेहे दुवदमन 

झापड उडिा डोळे उघडा पहा काय चालल े
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सभोिती पहा काय चालल े

स्िाततं्र्याच्या वदव्य विचारे राष्ट्र सिम रंगल े

गलुामवगररचा अजुन न आला िीट तमु्हाला कसा 

बंधुंनो, िीट तमु्हाला कसा 

स्िाततं्र्यास्ति कष्ट कराया कंबर आता कसा 

ऐिीही सोन्यासरी। संधी न पनु्हा यईेल 

जरी उठाल झडकरर सारे। भाग्योदय तरर होईल 

प्रगटिा आपलु ेतजे। स्िाततं्र्य माय वमळिील 

उठा, करािी अचाट करणी, झोप नस ेही बरी 

बंधुंनो, झोप नस ेही बरी 

उठा उठा रे मायभूवम ही मुक्त करा सत्िरी।। उठा...।। 

 

वहंदुमुसलमान एक होउनी स्िाततं्र्यास्ति उठा 

उठा रे एक वदलान ेउठा 

स्िाततं्र्याचा वनजसत्तचेा फडकू द ेबािटा 

ब्राह्ण अब्राह्ण बंधंूनो परेु करा भांडण े

कु्षद्र ती परेु करा भांडण े

श्रषे्ठकवनष्ठ न कोणी उठुनी दिेास्ति झुंजण े

मायभूवमच्यासाठी जो ना धाि ेअस्पशृ्य तो 

समजण ेमनात अस्पशृ्य तो 

बंधुबंधुस ेउठा उठा रे भारत बोलावितो 

मायभूवमसाठी आता होउवनया भाई भाई 

भांडणा तमु्ही विसराि ेही स्िाततं्र्याची घाई 

ही स्ितंत्र भूमी करण ेआपलुी भरतभूमाई 

गलुाम म्हणुनी जगण ेआता आपण धरणीिरी 

अत:पर आपण धरणीिरी  

स्िततं्र भारत कराियात ेउठा उठा सत्िरी।। उठा बंधुंनो....।। 

(मुलगा म्हणतो) 

“आई पावह हे दृश्य सिम या भारतािरी 

सिमत्र जागतृी झाली तम ना जनतांतरी।। 
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मुल ेबाळे पहा एक विचारे भारली जिी 

हसले वदव्य तजेान ेभारताननसच्छिी।। 

 

भारताच ेवदव्य भाग्य मदीय नयना वदस े

आनदे िांवत ती नांद ेिाि ना कलहा अस।े।" 

(गाण)े 

वप्रयकर भारत, गणुमवण भारत, स्िाततं्र्या पािो 

सकल विकलता 

विलया जाउन 

वनजतजेा लाहो।। वप्रयकर....।। 

 

संहारुन संसार-विषमता 

वनमुमन धरणीिरती समता 

िावतपथा दािो।। वप्रयकर....।। 

 

मोहमवलनता दुरवभमानता 

असरु-समरता सत्ता-रसता 

जगतातनु जािो।। वप्रयकर....।। 

 

मनजु-वदव्यता विश्वबंधुता 

उदया यिेो मरुनी पिुता 

िरवत जगा नवेि।। वप्रयकर....।। 

 

धमम सकल होिोत उदार 

हंसासम जन वनिडो सार 

स्नहे विपलु होिो।। वप्रयकर....।। 

 

करुवन वनजांतर-वतवमर-वनरास 

करुन घउे द ेजगा विकास 

प्रवतबंध न राहो।। वप्रयकर....।। 

 



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e4
2

9
 

उत्साहाचा आनंदाचा 

सहृदयतचेा जगदकै्याचा 

पिन मधुर िाहो।। वप्रयकर....।। 

 

ज्ञानवह िाढो आदर िाढो 

श्रद्धा िाढो सदगणु िाढो 

परमात्मा यिेो।। वप्रयकर....।। 

 

उत्तरोत्तर प्रकाि लाभनुी 

पणूमतकेड ेडोळे लािुनी 

प्रभसु मनजु पाहो।। वप्रयकर....।। 

(मुलगा ह ेवदव्य दिमन वपत्यास घडवितो ि विचारतो, “बाबा, तमु्ही 

भारतमातसेाठी नाही का मरणार, नाही का वझजणार?” तवे्हा बाप 

म्हणतो,) 

“बाळ मी सिम दईेन सिेा हातिू ह्या घडो 

जनांची कररता सिेा मदीय दहे हा पडो।। 

आम्ही दोघ ेजीिनात ेउदात्ततर रे करू 

बाळा ह ेगणु-लािण्य संसार लीलया तरू।। 

पतु्र त ूआमुचा धन्य अंजना घालनुी अम्हा 

वदधली वदव्य त ूदृष्टी हरुनी मोहता तमा।। 

प्रकाि तो पहा यतेो पसरेल मवहिरी 

त्यापरी सत्प्रभा यते ेआमुच्या सुप्त अंतरी।।” 

 

(मुलगा म्हणतो, “खरेच बाबा, प्रभातप्रभा फाकत आह ेि भाग्याची 

प्रभाही भारतािर फाकेल; भारतमाता स्िाततं्र्यान ेतळपले.”) 

 

प्रकाि आला पहा तरी। स्िततं्रता भारतािरी 

अमरत्िाची प्रभाचिी। उषा चमकत ेआकािी 

सकल लोपला अंधार। सषृ्टी वदसत ेमनोहर 

पिन िाहतो 
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समुगण फुलतो 

पररमल भरतो 

हृदयाल्हादक वदगंतरी।। प्रकाि....।। 

 

चराचरा ह्या विश्वाला। चतैन्याची चढे कळा 

वनद्रातदं्रा दुरािली। जागवृत सकलांतरर आली 

तरु डोलती 

विहंग उडती 

कलरि कररती 

सरुम्य मंजूळ िुभ स्िरी।। प्रकाि....।। 

 

हररत-श्यामल-तणृािरी। नाचत वकरण ेसोनरेी 

मोत्यांसम हे दिं वदसत।े प्रकाि हृदयी साठवित े

मऊ गवलच े

लािण्याच े

ह ेमोत्यांच े

सवृष्टदिेता ही पसरी।। प्रकाि....।। 

 

पहा पहा तो उभा रिी। विश्वाचा तो मुका कवि 

काव्य ओवततो विश्वात। श्रद्धा याची हृदयात 

तजेोरािी 

चराचरािी 

दतेी आिी 

आिा दतेो खरीखरुी।। प्रकाि....।। 

 

जगी लोपनुी अंधार। प्रकाि यतेो बाहरे 

उत्साहाच ेमाहरे। बना सांगतो प्रभाकर 

दु:ख न राही 

अभ्र न राही 

प्रकाि यईे 

पडला उठलो पनु्हा परी।। प्रकाि....।। 
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प्रकाि यतेो जन उठती। बंध भराभर त ेतटुती 

मायामोहातनु सटुती। आिलेा पल्लि फुटती 

िभैि यते े

भाग्य हासत े

तजे फाकत े

विकास यइेल घरोघरी।। प्रकाि....।। 

वदव्य कोंदला आनंद। िुभ मंगल परमानंद  

नाचवत गाणी गाऊन। हाती हाता घऊेन 

विद्या यते े

कला िोभत े

मूती वदसत े

प्रभूची मज भारतांतरी।। प्रकाि....।। 

(मुलगा म्हणतो, “बाबा, माझी ितृ्ती सदगवदत झाली आहे. 

भारतमातचे ेग्रहण सटुलले ेवदसत आहे. पहा पहा.” गाण)े 

ग्रहण सटुल ेग्रहण सटुल।े। 

माझ्या मातचे ेपाि सारे तटुल।े। ग्रहण....।। 

 

पारततं्र्याच ेनाि आता कुठल।े। ग्रहण....।। 

 

आता बुद्धीिर नरुवतल पटल।े। ग्रहण....।। 

 

िषेकलहावद वदसवतल वमटल।े। ग्रहण....।। 

 

भारतमाताच ेपांग आज वफटल।े। ग्रहण....।। 

 

प्रवतभलेा हो पाझर फुटल।े। ग्रहण....।। 

 

आमच्या प्रमेाला पल्लि फुटल।े। ग्रहण....।। 

 

दनै्य नरैाश्य सकळवह हटल।े। ग्रहण....।। 
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जयजयकाराच ेध्िवन ित उठल।े। ग्रहण....।। 

 

वकवत आनंद सखु वकवत वपकल।े। ग्रहण....।। 

 

भारतमातचे ेमुख तजे ेनटल।े। ग्रहण....।। 

 

(मुलगा आईला म्हणतो, “आई तलुासदु्धा माझ्या मरणाच े आता 

िाईट िाटणार नाही; भारतमातचेी हजारो मुल ेस्ित:ची समज. मला 

प्रमे वदलसे त ेत्यांना द.े आई, मी वनषु्ठर नाही.”) 

 

“आई ना मवन आण बाळ ति हा वनष्ट्प्रमे पाषाणसा 

आह ेप्रमे कृतज्ञता वकवत मनी िब्दांत िणूम कसा 

त ूस्नहेाद्रम मदथम त ेवपकविल ेप्रमेामतृाच ेमळे 

आई मी विसरेन का? परुविल ेमाझ ेसदा त ूलळे।। 

 

आई त ूजपलीस सतत मला प्राणांपरी आपलु्या 

आई त ूश्रमलीस ग ेवनविवदनी ह्या िाढिाया मुला 

आई ना ऋण त ेवफट ेकवध ति प्रमेास सीमा नस े

माझ ेअंतर त्िविचार करता िोसंडुनी यतेस।े। 

 

गंभीरांबुवधहून खोल गगनाहूनी अस ेविस्ततृ 

मात ेप्रमे तझु ेन ग ेिदित ेिाणी वतथ ेकंुवठत 

पथृ्िीच ेअणरेुणु तारक त ेत ेमोजता यवेतल 

त्ित्प्रमेामतृ-मापनी मवत परी िडेािुनी जाईल।। 

 

आई जीि मदीय सतत तझु्या प्रमेामतृ ेपोसला 

भूमातसे वतला सखुी बसिण्या मी तो सखुान ेवदला 

खदेात ेन करी, हस ेजनवनय,े प्रमे ेबघ ेमन्मुख 

आता ििेटच,े पहा पसरत ेतथे ेप्रभा सन्मुख।। 
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आई भूवमिरी जनास सखुिी मानी तझुी ही मुल े

प्रमेस्नहे तयांस द ेमज वदल ेज,े ल हासिी ही फुल े

कतमव्या परमादरे करुवनया, यिेील भटेािया 

तथे ेबाळ बसले हा तजुकड ेदृष्टीय लािूवनया।।” 

 

िदुवन िचन ऐस ेजाहला सदगदीत 

नयनी घळाघळा त ेतधेिा अश्रु यते 

परर वफरुन पसुोनी लोचना बाळ बोल े

परत जरर मधूनी नते्र होतात ओल।े। 

मुलगा स्ित:च्या विधिा नििधूबद्दल सांगतो) 

“अजुनी जननी मला अस े

िदण ेएक परी िदू कस े

अविनीत मला न त ूगणी 

मम िब्दा परसोवनया मनी।। 

 

कवठणा करुणा वकवत वस्थती 

मम पत्नी अजुनी लहान ती 

विधिा िदचील लोक ह े

मवन यऊेन मदीय धी दह।े। 

 

अिहलेन ना वतच ेकरी 

मुळी आबाळ वतची न ती करा 

न वतला श्रमिा, करा सखुी 

फुलिािी कवलका हसन्मुखी।। 

 

न ढका हृदयास लाविज े

जननी काळवज नीट घइेज े

लवतका हळुिार िाढिा 

गणु-िील ेरमणीय िोभिा।। 

 

विकिून करा सधुी वतला 
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तवुम्ह दणे ेसवुिचार िवक्तला 

मनजुास जरी सवुिक्षण 

तरर होईल जगात रक्षण।। 

 

सकलीवह असो पररवस्थती 

सवुिचार-प्रभु वनत्य रवक्षती 

जरर बुवद्ध विनीत होइल 

न पडे िक्र कधीवह पाउल।। 

 

जरर पालक इवच्छती वतच े

तरर माहरे असो वतला वतच े

जरर ती असली कुठे तरी 

वतजला होउ न दु:ख अंतरी।। 

 

‘मम भिवन वहच ेपांढरे पाय आल े

म्हणुवन मम सतुाच ेप्राण हा हाय गले.े’ 

जनवन नच िदाि ेत्िा ंअस ेलोकरीती 

कवठण कटु निंृसा ही अस ेलोकनीती।। 

 

‘अिुभ अिदसा ही कैवि आली घरात 

वमळवित सवुख माती ही करी मत्सतुान्त 

परम अिकळा ही आवज आली घराला 

हरहर हर सारा हा वहन ेघात केला’।। 

 

िचन िदुवन ऐस,े मानसात ेतदीय 

तवुम्ह कवध दुखिा ना, काय तद्दोष होय? 

कळतिळत नाही सान बाळा वबचारी 

जनवन! हृदय तीच ेना कधी त ूविदारी।। 

 मदृ ुमधुर त-हने ेिागिाि ेमुलीला 

सहज कवध मदीय ध्ययेही सांग तीला 

हसत विकत मोठी नीट होईल जवे्हा 
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भिजलवधमधूनी पार जाईल तवे्हा।। 

 

परत जरर कराया िाटला तो वििाह 

तरर परम सखुान ेतो करो सौख्यिाह 

गमत अपररणीता बावलका आइ मात े

करुवन वनजवििाहा सिेुद ेसन्मुखात।े। 

 

जरर कररल वििाहा पाप ना त ेगणाि े

उलट विमल धमाम अंवगकारी म्हणाि े

तवुम्ह वतजवस सखुान ेसंमवत स्िीय द्यािी 

मवत करपनु आई ती तदीया न जािी।। 

 

करण ेक्षम तवुम्ह तन्मवत 

वनज कतमव्य कराियाप्रती 

मग बोल तमु्हास तो नस े

जननी मी िदु काय फारस”े 

 

(माता गदगदून बोलत)े 

 

“करर न लिवह वचंता बाळ मी िाढिीन 

ति करुण िधूला सिमदा मी जपने 

हृदय न दुखिीन प्राण गले्यावह माझा 

तवुझच िपथ माझ्या मोहन प्रमेराजा 

नयन बुबुळ तिेी तीस मानीन वनत्य 

सखुविन विकिीन प्रमे दईेन सत्य 

मुवळ न मवन करािी बाळ िले्हाळ खंत 

जरर जगवत मदीया अश्रलुा ती न अंत 

जमल ेजल लोचनामधी 

वकवत हलेािुन य ेहृदबंुधी 

पदरे झवण ती पिुी परी 

मग गांभीयम िरी मुखािरी।।” 
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(आईच्या डोळयांत पनु्हा अशू्र जमलले ेपाहून मुलगा ििेटच े

सांगतो) 

 

वकवत मी समजाविल ेतलुा 

न रड ेदइे वनरोप तू मुला 

नच मोहदरीत त ूपडे 

परर कतमव्यवगरीिरी चढे।। 

धरर धीर मनात गाढसा 

न रडाि ेजननी ढसाढसा 

जगता सखुिी सदा सय े

वकवत मी सांगु बरे तलुा बय।े। 

 

रडण ेप्रभजुीस नािड े

रडण ेद्रोह तदीय तो घड े

हसुनी मज द ेवनरोप तो 

मरणान ेति पतु्र िोभतो।। 

 

मवृत ही सदलंकृती मला 

मवृत दते ेमज वकवतम वनममळा 

सतु धन्य खराच जाहला 

जननी त ूकरर थोर सोहळा।। 

 

करुनी वनज नते्र कोरड े

वनज कतमव्य करािया पढेु 

झवण वसद्ध वििंक आइ हो 

मवत मोद ेति दु:ख हे सहो।।” 

 

(मातचे ेम्हणण)े 

 

“ठेिून हृदयी ततू ेस्मरुन त्ििचा सदा 

हृदयी भगिंताच्या धरुनी पािना पदा।। 
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प्रमेस्नहेामतृाचा मी सकुाळ धरणीिरी 

करीन बाळका वनत्य िाक्य ह ेहृदय धरी।। 

 

यईेल लोचनी पाणी त्ित्स्मतृी मज यउेन 

कतमव्य करण्यासाठी पसूुन परर टावकन।। 

 

दोन ही वपकली पान ेश्रमुनी गळती यदा 

भोटाया तजुला यऊे बघाया प्रभुमच्या पदा।।” 

(मुलगा म्हणतो) 

 

“मोहवतवमर नािाया आला दिेाचा हा बाळ 

आई बाबा वनरोप द्यािा दिे कररल सांभाळ 

यतेो बाळ अता 

सखुिा भारतमाता। यतेो बाळ अता।। 

(मुलगा आता कायमचा जाणार हा विचार मनात यऊेन मातलेा 

फार दु:ख होत.े ती मुलाला सदगवदत होऊन म्हणत-े) 

आपार पान्हा हृदयात हाट े

आपार पाणी नयनांत लोट े

पसूुवनया ती परर लोचनांस 

अतीि कष्ट ेिदत ेमुलास।। 

 

“उभा राहा नीट जरा समोर 

गड्या तलुा पावहन एकिार 

अस ेतझु ेदिमन ििेटील 

पनु्हा न त ेह्या भिुनी वमळेल”।। 

 

समोर यऊेन सुपतु्र राही 

तयास माता अवनमेष पाही 
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बघू न दतेी भरतीच डोळे 

पिुी, पनु्हा त ेबनतीच ओल।े। 

 न बोलि ेतवृप्त म ती बघून 

भरेच पाणी नयनी वफरुन 

पनु:पनु्हा लोचन त ेपसूुन 

तयास ठेिी मवन साठिून।। 

 

वपत ेजणू बाळकरुप आई 

वपतावह साश्रु स्िसतुास पाही 

उचंबळे ित्सलता अनंत 

न िणमनाला कवि हा समथम।। 

पनु: पनु्हा बाळक-मूवतम पाही 

न तवृप्त ती मातमृनास होई 

‘मदीय मात!े मम िळे आली’।। 

िदून ती मूवतम अदृश्य झाली।। 

 

टिटिीत ती तरुची पान।े विहंग गाती मंजुळ गाण े

सषृ्टी सांगत ेदु:ख वगळाि।े कतमव्यास्ति पनु्हा उठािे।। 

◙ ◙ ◙  
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माझी पत्री 
 

कुठुन आणू समुन ेसिुासी 

उदार मात ेति पजूनासी 

न बाग यईेल कधी फुलून 

सपुषु्ट्प-रोप ेजळती सकूुन।। 

 

जुई न जाई न गलुाब राही 

न मोगरा ग ेवनविगंध नाही 

न पाररजात ेन वटके बकूल 

न रोप त ेएकवह ग ेजगले।। 

 

कुठून आणू बहुमोल पान े

प्रयत्न केल ेवकवत लकेरान े 

जग ेन आई तलुसी न िले 

जळेल दूिीकुंर ना हसले।। 

 

सपुषु्ट्प नाही न पवित्र पान 

सदिै खालीच मदीय मान 

सदिै माझी परडी ररकामी 

श्रमूवनही बाग बय ेवनकामी।। 

 

मदतंरांतील उदडं पाणी 

अखंड दतेो नयनी भरोनी 

तरी न ही बाग फुलून यईे 

बघू वकती िाट मनात आई।। 

 

कराियाला ति पजूनाला 

वकती परी उत्कटता मनाला 
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वकती तरी दाबु वकतीक रोधु 

वकती सदा मी समजािू बोधू।। 

न िाट आता बघतो किाची 

कुचंबणा ना कररतो मनाची 

असले बागते मदीय ज ेज े

समवपमतो त ेति पादपजू।े। 

 

अनंत-मावलन्ययुत ेवििीण े

वनरस्त-तजे ेकृि हीन दीन े

किीतरी ही परडीत पान े

करून गोळा भररली मुलान।े। 

 

मदतंरांतील अपार पाणी 

सदुीन पानांिर विंपडोनी 

करुन मी वनममळ आवणली ही 

करुन घ ेगोड तयांस आई।। 

 

हसोत सारे मम पजूनाला 

न तू हसािे जननी मुलाला 

वभकार माझी म्हण त ून पत्री 

समवपमतो जी चरणी पवित्री।। 

◙ ◙ ◙  
-पणु,े २७ फेब्रिुारी १९३५ 
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वििानांच ेअवभप्राय 

।।एक।। 

 

  ‘पत्री’ ह्या नािानचे प्रस्ततु काव्यसंग्रहाच े स्िरुप 

ध्यानात यते.े एका श्रषे्ठ किीन े म्हटल्याप्रमाण े काव्याचा 

अविष्ट्कार म्हणज ेजिी झाडाला निी पालिी फुटत,े तसा असािा. 

श्री. सान ेयांची कविता झाडाच्या नव्या पालिीसारखी सहजस्फूतम 

आह.े तवे्हा पत्री ह ेत्यांनी आपल्या कवितलेा वदलले ेनाि अन्िथमक 

होय. दुसरे एक अस े की िळेोिळेी प्रभूचा धािा करून किीन े

वत्रविध तापान े होरपळलले्या आपल्या काव्याला पत्री ह े नाि 

पसंत केल,े यात किीची विनयिीलता वदसून यते.े 

श्री. सान े यांची पषु्ट्कळिी कविता भवक्तपर आहे. 

प्रभूप्रमेाप्रमाण े त्यांची दिेभक्तीही उत्कट आहे. प्रभुप्रमे आवण 

दिेभक्ती ह ेत्यांच्या काव्याच ेदोन प्रमुख विषय. ह्यावििाय त्यांच े

फुलामुलांिरील प्रमे, वनरवनराळया प्रसंगी त्यांना आलले ेअनुभि, 

वमत्रप्रमे हहेी विषय प्रस्ततु काव्यसंग्रहात आढळून यतेील. विषय 

कोणचा का असनेा, किी त्या विषयात रंगून जातो. विषयािी 

त्याची समरसता होत.े श्री. सान ेयांच े हृदय अत्यंत संस्कारक्षम, 

निनीतीसारख ेमदूृ आहे. ‘अशू्र’ नािाच्या त्यांच्या कवितते त्यांनी 

म्हटल ेआह.े 

अश्रु माझा जीि 

अश्रु माझा प्राण 

अश्रु फुलिीती। जीिनतरु 

 

  अस े ह े हळूिार अंत:करण असल्यामुळे श्री. सान े ह े सिम 

विश्वािर प्रमे करीत असतील, ह े सांगाियास नको. विश्वािर 

आपण प्रमे करािे तथापी विश्वाच्या प्रमेाला सिमस्िी आपण 

नालायक आहोत, ‘फत्तराला कधी पान े फुटतील का?’ अिी त े

पचृ्छा करतीत. यातही किीची िालीनता वदसून यते.े 
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असो श्री. सान ेयांच ेअंत:करण मदूृ असल ेतरी त्यांच्यात 

कोणत्याही प्रकारचा दुबळेपणा नाही. दिेाची हीनदीन वस्थती 

पावहली म्हणज ेत्यांच्या प्रवतभलेा स्फुरण चढत,े त्यांच ेअंत:करण 

भरून यते.े त्यांच्या सावत्िक त्िषेाला, उत्साहाला, आििेाला 

सीमा राहत नाही. आपल्या सिमस्िाचा होम झाला तरी हरकत 

नाही, परंत ु आपण आपल्या मायभूमीच े गतिभैि वतला प्राप्त 

करून दऊे, अिी ती प्रवतज्ञा करतात. मादमि, माधुयम, लीनता या 

गणुांबरोबर कणखरपणा, जोम, ओज, तजे इत्यादी गणुांचा 

त्यांच्या काव्यात उत्कषम झाललेा वदसून यईेल. 

प्रस्ततु काव्यसंग्रहातील श्री. सान े यांनी प्रभूचा धािा 

िावचत असता आवस्तक्यबुद्धी नसललेा िाचकसदु्धा त्यात तल्लीन 

होऊन जाईल. किीची आपल्या विषयािी झाललेी तल्लीनता 

पाहून त्याला आनंद होईल आवण आता ज े त्यांच्या भवक्तपर 

काव्यासंबंधी सांवगतल े त े त्यांच्या दिेप्रमेविषयक 

काव्यासंबंधीही खरे आह.े त्यांची दिेभक्तीविषयक कविता िाचत 

असता दिेभक्तीचा गंध नसललेा िाचकसदु्धा श्री. सान े यांची 

विषयांिी झाललेी समरसता पाहून त्यांच्या काव्याच े कौतकु 

करील. श्री. सान े यांच्या या समरसतमेुळे काव्यात िब्दाथामचा 

एकजीि झाललेा वदसून यतेो. भािनचेा आििे, कल्पनचेा विलास, 

उपमारुपकावद अलंकार, िब्द आवण ितृ्त, या बाबतीत विसंगती 

वकंिा ओढाताण झाललेी आढळणार नाही. अिा प्रकारची 

काव्याची एकरूपता, साहवजकता आपल्याला क्िवचतच 

पाहाियास सापडत.े श्री. सान ेयांच्या भाषतेील साधेपणा, प्रसाद 

आवण माधुयम ह ेगणु किीच्या सरळ वनष्ट्पाप मनाची साक्ष दतेात. 

थोडक्यात सांगाियाच ेम्हणज ेप्रस्ततु किीच्या प्रमेळ, वनस्िाथी, 

त्यागिील ितृ्तीची छाया त्यांच्याकवितिेर सिमत्र पसरललेी आह े

आवण या व्यवक्तवनष्ठ गणुांनीच त्यांच े काव्य सिाांना आिडले 

असा मला भरिसा िाटतो. 

श्री. सान े यांच्या काव्याचा एक ठळक दोष म्हणज े

संयमाचा अभाि. अशू्र, लहानपणची आठिण, बालिदृ्ध-संिाद 

इत्यादी त्यांच्या कविता आहते याच्यापके्षा आटोपिीर आवण 
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सटुसुटीत असत्या तर बरे झाल ेअसत.े काव्यातील प्रसंग चांगल,े 

कल्पना, भािना, अलंकार आवण िब्द यांचीही िाण नाही. पण 

संयमाचा अभाि असले तर रसहानी होत,े िाचकांचा विरस होतो. 

किीन ेआत्मसंयमन केल ेनाही तर िणमनाचा पाल्हाळ, पनुरुक्ती, 

एकाच विचाराची लािललेी लांबण हे दोष काव्यात वनरंतरच ेठाण े

दतेात. आत्मसंयम नसले तर काव्याची रचना विवथल, विस्कळीत 

होईल आवण रचनासौष्ठि ह ेतर उत्तम काव्याच ेमुख्य लक्षण होय. 

श्री. सान ेयांचा आणखी एक दोष म्हणज ेत ेिब्दांची काटकसर 

करीत नाहीत. अगदी थोड्या िचेक िब्दांनी जर आपला अथम 

व्यक्त करता यते असले, तर िब्दांचा पाऊस पाडू नय.े एखाद्या 

कदू्रप्रमाण े आपल्याजिळ असलले्या िब्दसंग्रहाचा 

काटकेोरपणान े उपयोग करािा. व्यक्त अथामपके्षा अव्यक्ताथामची 

व्यंगाथामची महती जास्त. ध्िनी हा काव्याचा आत्मा ही गोष्ट 

किीन ेकधीही विसरता कामा नय.े श्री. सान े संस्कृतज्ञ आहते. 

त्यांना चकोरचंवद्रका, चातक आवण मघे इत्यादी संकेत सहज 

सचुतात. तथावप अिाप्रकारे संकेत त्यांनी आपल्या काव्यात 

िापरू नय,े हचे उत्तम. 

िर सांवगतलले े दोष सहज टाळता यतेील. यापढुील 

काव्यरचनते श्री. सान ेहे दोष टाळतीलही. अस ेझाल ेतर त्यांच्या 

काव्याची िोभा जास्तच खलुून वदसले. दोषवदग्दिमन ह ेकाम कटू 

तर खरेच. परंत ु त े केल्यावििाय गत्यंतर नाही. आवण ‘यदग्र े

विषवमि तत्पररणामऽेमतृोपमं भिवत’ या न्यायान ेकटू िचनांचाही 

गोड पररणाम होतो. वनदान श्री. सान े यांच्या बाबतीत तरी ह े

भविष्ट्य खरे ठरेल. कारण त्यांच े कोणी दोष दाखविल े तर त्या 

माणसाच ेत ेउपकार मानीतील; चिताळून त्याच्या अंगािर धािून 

जाणार नाहीत. 

सरत ेििेटी एक गोष्ट नमूद करािीिी िाटत.े ती ही की, 

प्रस्ततु काव्यसंग्रह प्रवसद्ध करण्यात यिाचा हते ूनाही, धनाची 

अपके्षा नाही. मानाची हाि तर नाहीच नाही. किीच्या काही 

वमत्रांनी पसु्तकाच्या छपाईचा खचम आपण प्रथम तरी दऊे अस े

सांवगतल.े यामुळे प्रस्ततु पसु्तक आज प्रवसद्ध होत आहे. 
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महाराष्ट्रातील रवसक िाचक किीच्या गणुांच ेचीज करतील अिी 

मला खात्री िाटत.े 

◙ ◙ ◙  
वद. ३-४-१९३५                                                                                    -

--रामचंद्र कृष्ट्ण लागू 
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।।दोन।। 

 

  श्री. सान ेयांनी आपला ‘पत्री’ नामक काव्यसंग्रह मजकड े

पाठविला आवण त्यािर अवभप्रायिजा थोडसे े वलहाियास 

सांवगतल.े पत्रीतील समुारे एकि े साठ स्फुट कविता आवण 

‘सत्याग्रही’ या खंडकाव्याचा अपरुा भाग मी बारकाईन ेिाचला. 

त्यािरुन मला ज ेकाय िाटल ेतचे या वठकाणी वलहीत आह.े 

 

पत्रीतील आरंभीच्या समुारे ८५ कवितांत किीन े

आपणाकडे साधकाची भूवमका घऊेन आपल्या सुखदु:खाची, 

आिावनरािचेी ि कल्पनाध्ययेाची करुणकहाणी. प्रभूचरणी 

वनिदेन केली आहे. उदात्त आवण प्रसन्न विचार, वनममळ आवण 

हळूिार भािना आवण पवित्र िातािरण ह्यामुळे बहुतके प्राथमना 

आनंददायक झाल्या आहेत. िाणी आवण मन ह्यांना पावित्र्य 

वमळाि ेि आत्मिुद्धी व्हािी, हा हतेू वकत्यके प्राथमनांच्या मुळािी 

वदसतो. ‘िसंतिारा’, ‘हृदयाच े बोल’ ि ‘दिेाजिळ’ ही 

आत्मवनिदेनात्मक स्तोत्र ेमधूर आहते. ‘नयनी मुळी नीरच नाही, 

‘सोन्याचा वदिस’, ‘दिेा झरुतो ति हा दास’, ‘ह ेनाथ यईेन ति 

वनत्य कामी’, ‘काही कळेना काही िळेना’ ि ‘भाग्याच ेअशू्र’ या 

भािगीतांतून कल्पनानाविन्य ि आतमता उत्कटतने ेव्यक्त झाली 

आहते. 

 

ह्या सिम प्राथमनांचा एकवत्रत विचार केल्यास अस े वदसत े

की, ह्या प्राथमना जरी वनरवनराळया गये ितृ्तांत वलवहल्या आहते तरी 

त्या सिाांत प्रकट झाललेी ितृ्ती एकच म्हणज ेकरुणोत्कट आहे. 

सूक्ष्म रीतीन े पावहल्यास ध्ययेाच्या आभासापासून तो 

ध्ययेवसद्धीपयांतची किींच्या मानवसक वस्थत्यंतराची आंदोलने 

यथे े वदसतात. तसचे संकट ेआवण वनरािा ह्यांतनू मागम काढीत 

किीच ेमन आिा आवण आनंद ह्यात अस ेवस्थर झाल ेआहे, ह्याचाही 

प्रत्यय यतेो. 
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स्िततं्र विषयािरील स्फुट काव्यांपकैी ‘ग्रंथमवहमा’ ह्या 

कवितमेधील व्यापक दृवष्टकोण, ‘िांती कोण आणील’ यातील 

निसंदिे, ‘प्रमेाच ेगाण’े यातील अश्वासन आवण ‘हस रे माझ्या 

मुला’ यातील सूचक प्रमेभाि अपापल्यापरी हृदयहारी ि अवभनि 

िाटतात. 

पत्रीतील दुस-या विभागात स्िदिेभक्तीपर स्फुट किन े आली 

आहते. आधी केल े आवण मग सांवगतल े हा रामदासांचा दडंक 

त्यांच्या किनांस लागू पडतो म्हणूनच त्यांची राष्ट्रीय किन े

िवैिष्टयपणूम उतरली आहेत. द.े भ. सािकर, स.े बापट वकंिा 

गोविंद िाहीर ह्यांनी वलवहलले्या किनांत जो आििे ि जी स्फूती 

दृष्टीस पडत े वतच ेप्रत्यंतर श्री. सान ेयांच्या ‘जारे पढेु व्हा रे पढेु’, 

‘नियिुक’, ‘तफुान झालो’ इत्यादी किनांतून आपणास वमळतो. 

‘बलसागर भारत होिो’, ‘भारतास’ ि ‘स्िाततं्र्याच े गाण’े ही 

गीतत्रयी प्रत्यके वहंदिावसयान े मुखोदगत करािी एिढा तीत 

वजिंतपणा आहे. उत्कट राष्ट्रप्रमे, दुदमम आिािाद आवण 

अंत:करणाची खरी तळमळ ह्यांमुळे श्री. सान ेह्यांची राष्ट्रीय गीत े

स्फूवतमदायक ि मनोिधेक झाली आहते, यात िंका नाही. 

 

‘सत्याग्रही’ ह ेखंडकाव्य मला अपरेुच िाचाियास वमळाल े

पण वह-याची उज्िलता त्याच्या एका पलैूिरुनही वदसत,े तसचे ह्या 

काव्याबद्दल म्हणता यईेल. या खंडकाव्यास कथानक फारस े

नाहीच तरी पण सतीच ेिाण धारण करणा-या सत्याग्रही िीरान े

आपल्या दिेाच्या सद्यवस्थतीविषयी ज े सडतेोड ि भािनोत्कट 

विचार प्रगट केल ेआहते, त ेप्रत्यकेास आत्मसंिोधन कराियास 

लाितील इतके प्रभािी आहेत. 

श्री. सान ेह ेध्ययेिादी आहेत. स्िाथमत्याग ि वनरपके्ष सिेा 
ह े त्यांच े व्रत होय. ‘विचार भािना कृती, तरीच होई उन्नती’ ह े
त्यांच्या जीिनाप्रमाण ेत्यांच्या काव्याचहेी रहस्य वदसत.े 

 
वनममळ भािनचे े ि ओघिती पण मधुर भाषासरणीच े

‘जीिन’ वमळाल्यामुळे त्यांची ‘पत्री’ टिटिीत वदसत े ह ेखरे तरी 
पण प्रत्यक्ष कृतीिर अवधवष्ठत झालले्या त्यांच्या जीिनाच्या 
सूयमवकरणांत वतची िोभा अवधक िदृ्धगत झाली आहे, यात िंका 
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नाही! थोडक्यात म्हणज ेअगोदर स्ित:च त ेकाव्याच ेविषय झाल े
आहते आवण मगच त्यांनी ही काव्यपत्री िारदचे्या पायी अपमण 
केली आहे. वतच ेस्िागत मराठी रवसक मोठ्या आनंदान ेि आदरान े
करतील, अिी मला पणूम खात्री िाटत.े 

◙ ◙ ◙  
वद. ६-४-१९६५                              
-िामन भागमि पाठक 
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।।तीन।। 

 

  रा. सान े यांचा ‘पत्री’ हा काव्यसंग्रह िाचीत असता 

त्यांच्या प्रत्यक्ष पररचयाच्या िाचकांसमोर खदु्द सान्यांची मूतीच 

उभी राहत.े इतकी त्यांची कविता हुबहुेब त्यांच्यासारखी आहे. ह े

साम्य दोघांच्या अंतरंगात ि बाह्यांगातही समप्रमाणात वदसून यते.े 

सान्यांच्या हृदयाप्रमाण े त्यांची कविता प्रमेळ, मोकळी, वनममळ, 

जरा हळिी पण वनवश्चत ध्ययेासाठी ‘हाल होिोत तो वचत्त ना मुळी 

वभत’े अस े ठासून सांगण्याइतपत कणखर आह.े त्याचप्रमाण े

त्यांच्या साध्या ि विनीत बाह्यांगाला साजले असचे त्यांच्या 

कवितचेहेी बाह्यांग आहे. वतच्यात निीन जाती-ितृ्तवदकांचा 

डामडौल नाही, कलचेा बडजेाि नाही, वपिाप्रमेाच ेनाचरंग नाहीत 

ि कवित्िाचा अहंभाि तर नाहीच नाही. पण खदु्द सान ेि त्यांची 

कविता या दोघांनाही ‘िषे असािा बािळा, अंतरी असाव्या नाना 

कळा’ या समथाांच्या बोलाची पक्की खणुगाठ बांधून ठेिललेी 

वदसत.े 

आपल्या परमशे्वरपर काव्यात सान्यांनी ईश्वराला हृदय 

वपळिटून आतमरिान ेआळविल ेआह.े सागरातील आपल्या होडीला 

िल्हविण्यास थोडी मदत मावगतली आहे. अंधारात एकाददुसरा 

वकरण यावचला आहे, पण या याचनते विरजोर वभका-याचा हट्ट 

नाही, आतताईपणा नाही की आक्रोि नाही. यथूेन तथूेन विनयाच े

बोलण े ि लीनतचे े चालण.े रा. सान े यांनी अश्रुंच े एक निीन 

तत्त्िज्ञान या कवितते मांडल े आहे. िाचकांस त्यांच्या किवतत 

कवितते वनरािेच ेससु्कारे ि सिमत्र अशू्रच ेपरू वदसून यतेील. याच े

कारण त्यांच े वचत्त फार हळुिार ि भािनािि आहे. पण अस े

भािनाप्ररेरत अशू्र यणे,े दिेबांधिांची ि धममबांधिांची दु:ख ेबघून ि 

सखुहेी दखेून गवहिरुन जाण्याइतपत हृदय वजिंत असण,े ह े

खरोखर भाग्याच े लक्षण आहे. म्हणून त े म्हणतात, ‘अशू्र माझी 

आिा, अशू्र माझ ेबळ.’ 

‘माझ े ध्यये’ या एका कवितते सान्यांच े समग्र 

जीिनसिमस्ि ओतलले े वदसत.े श्रम हा त्यांचा दिे आह े ि श्रम ह े
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त्यांच ेपजूासावहत्य आहे. िहरींच्या तकलबुी ि वदखाऊ जीिनाला 

कंटाळून त े खडेोपाडीच्या राहणीन े गरीब पण मनान े श्रीमंत 

असलले्या आपल्या िकेडो दिेबांधिांिी समरस झालले ेआहते. 

जानपदिाङमयाचा एक नमुना म्हणून यातील बरीच काव्य े

दाखविता यतेील. त्यात खड्ेयांच्या सखुदु:खाला कळिळयाची 

िाचा फोडली आह.े 

सदर कवितलेा वतच्या साधेपणामुळे, तळमळीमुळे ि 

किीच्या खडतर तपस्यमेुळे एक रमणीय िवैिष््टय आल ेआह.े रा. 

सान े यांनी असल े ‘दिेीकार लणे’े मराठीिर चढविल,े याबद्दल 

कोणासही आनंदच होईल. 

◙ ◙ ◙ 
वद. १०-४-१९३५                                     

-के. ना. िाटि े
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।।चार।। 

 

  रा. पा. स. सान ेयांनी िळेोिळेी रवचलले्या किनांचा संग्रह 

‘पत्री’ नाि या संग्रहास वदल ेआहे, त ेत्यांच्या ितृ्तीिी फार जुळत े

आह.े ज्या दयामय दिेिर भरिसा ठेिून आवण ज्याच्यापढेु आपला 

‘इिलासा अशू्र’ टपाटपा गाळून आपल े हृदय हलके करण्याचा 

व्यिसाय सान े अंतमुमख होऊन चालवितात. त्यालाच ही ‘पत्री’ 

त्यांनी िावहली आह!े ‘पत्रं पषु्ट्पं फलं तोयम्’ या िगामतील ही पत्री 

आह.े वहच्यातच सान े यांच े प्रसन्न, स्ित: हसून दुस-यास 

हसविणारे ‘वनममळ हृदय’पषु्ट्प सापडले. यातच ‘बांधील कारखान े

िाळा उभरिील’, ‘संन्यास हा निीन राष्ट्रास िाचिील’ अिा 

प्रकारच्या निीन संन्यासाच ेमधूर फलही वदसून यईेल. आवण अिी 

ही पवित्र पत्री सान ेयांनी ज्या ‘अशंू्रच्या वबंदूत’ माझा ‘सखुवसंधू’ 

मावनला आहे, त्या वसंधूच्या तोयात श्रद्धने े वभजविली आह.े या 

अशू्रच े ‘मावणकमोती’ या पत्रीत सिमत्र विखरुलले े वदसतात आवण 

त्यांच े ‘पाणी’ कोणालाही क्षणभऱ तरी भारुन टाकल्यावििाय 

राहणार नाही. 

 

काव्याचा आत्मा रस हा मानला आहे. त्या दृष्टीन ेपावहल े

तर सान ेयांच्या पत्रीत अंगचा रस आहे. व्यापत अथामन ेभवक्तरस 

पत्रीत भरपरू आहे. दीनांच्या विषयी अपरंपार तळमळ जागजागी 

वदसत.े वतला िावब्दक रुप दतेाना विविधता ि सौंदयम ही जर 

आजच्यापके्षाही अवधक पत्रीत असती तर पत्री फारच मोहक 

िाटली असती. जास्त तजलेा पत्रीतील अशू्र, का मजला दतेा प्रमे, 

इत्यादी दहा-िीस किनात चमकताना स्पष्ट वदसतो. 

‘लहानपणची आठिण’ ित्सलरसान े डिरललेी आह.े दास 

किीच्या मनाची घडण मूळची किी आह,े त े यात उत्तम प्रकारे 

प्रवतवबंबीत झाल े आहे. ‘जा रे पढेु व्हा के पढेु’ ह े किन 

स्फूतीदायक उतरल े आहे आवण ‘स्िाततं्र्यानंदाचा जयजयकार’ 

मनामध्य ेहषामनंदाच्या ऊमी उचंबळविल्यावििाय राहत नाही. 
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तळमळ, सदभािना, उच्च ध्यये, दीनसिेा, अवपमत जीिन 

यांच ेप्ररेक सूर पत्रीतील किनाकिनात भरलले ेआढळतात. खरे 

आह ेकी तचे तचे सूर सिमत्र भरलले,े कधी तचे तचे िब्द पनु:पनु्हा 

कानी पडलले े पाहून या एकतानतमेुळे कंटाळिाणपेणा िाटतो. 

चंचल मनाच्या भ्रामरी ितृ्तीला हे रुचणार नाही. तथावप संयमी 

मनाला या पत्रीपासून वन:संिय सत्त्िभाि दाटून यतेील. 

बापटांच्या चतैन्य गाथ्यानंतर त्याच जातीची ही पत्री मराठी 

िाङमयात आपल्या तजेान ेतळपले. 

◙ ◙ ◙ 
-दत्तो िामन पोतदार 

  



   पत्री : ई कविता संग्रह साने गरुुजी 

 

   नेटभारी : ई सावहत्य चळिळ netbhaari@gmail.com 

 
 

P
ag

e4
5

2
 

।।पाच।। 

 

  रा. रा. पां. सदाविि सान ेयांचा पत्री नामक कवितासंग्रह 

समग्र िाचला. पत्रीची एकंदर ‘पणम’ (पषृ्ठ) संख्या समुारे ३८० 

असून त्यांपकैी ३०० पषृ्ठांत गीतकिजा स्फूटप्राय अिा १६१ 

कविता असून बाकीच्या पषृ्ठांत त्यांच्या ‘सत्याग्रही’ या अजून 

अप्रकावित अिा खंडकाव्यातील जो भाग आज प्रवसद्ध 

करण्यासारखा आहे, तो वदला आहे. संग्रवहत केलले्या कवितांच े

लहानमोठे आकार आवण विषयांची विविधता यांच्या दृष्टीन े

संग्रहाचा सरसकटपणा ‘पत्री’ या अन्िथमक नामात सूवचत झाला 

असून किीच्या कवित्ििक्तीच े अवभनि कौमायम आवण 

भक्त्यतु्कट ईश्वरसमपमणबुद्धी यांचाही रम्य ध्िनी त्यांत प्रतीत 

होण्यासारखा आह,े अस ेमला िाटत.े  

संग्रहातील ब-याचिा कवितांचा जन्म वनरवनराळया 

वठकाणच्या कारागहृिासाच्या अिधीत झाला आह,े ही गोष्ट यांच्या 

ििेटी वदलले्या स्थानवनदिेािरुन प्रामुख्यान े प्रतीत होतिे 

वतच्या िारे ‘विपत्ती द ेतीही हिी विकासा’ या कविततेील किीच्या 

उदगारास एक प्रकारच ेवििषे करुणरसपूणम यथाथमत्ि न स्िारस्य 

प्राप्त झाल े आहे. म्हणून प्रस्ततु संग्रह केिळ फुरसतीचा 

बुवद्धविलास नसून, बाह्य कष्टप्रद पररवस्थतीमुळे अवधकच उत्कट 

वचंतनात्मक होणा-या अिा भवक्तपूणम, सावत्िक, ससंुस्कृत ि 

कतमव्यवनष्ठ अंत:करणात अखंड उचंबळणा-या आवण 

स्ियंस्फूतीन े ि प्रबळ िगेान े काव्यरुप पािलले्या अंतिृमत्तीच्या 

उदगारजलान े वनमामण झालले े ह े रम्य ि सवत्िक आल्हाददायक 

अस े ‘अच्छोद सरोिर’च आहे, अस े म्हणण्यास हरकत नाही. 

त्यामुळेच त्यातील वकत्यके कवितांचा सकृद्दिमनी भासणारा 

प्रमाणरवहत दीघमविस्तार कंिळ काव्यरचनचे्या दृष्टीन ेवकत्यकेास 

अयकु्त िाटण्याचा संभि असला तरी ‘परूोत्पीडतडागस्य। पररिाह: 

प्रवतवक्रया’ (जळ तुबंता तडागी फोडािा लागतो जसा पाट) या 

न्यायन ेत्या त्या िळेच्या उत्कट ितृ्तींना परुी िाट करून दणे्याच्या 
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दृष्टीन े हा विस्तार स्िाभाविक ि समथमनीय िाटले यात िंका 

नाही. 

सारांि, मन:पिूमकता (Sincerity)  हा जो कोणत्याही ख-या 

काव्याचा खरा वनदिमक असा मुख्य गणु तो पत्रीत सिमत्र 

विपलुपण े वनदिमनास यतेो. पत्रीतील कवितांच े मुख्य विषय 

ईश्वरवनष्ठा, ईश्वरप्राथमना, स्ित:ची हीन ि अगवतक वस्थती, 

स्ित:च्या जीिनकायामच े वचंतन, राष्ट्राची सद्य:वस्थती, वप्रय 

भारतभूमीचा उद्धार ि वतची स्िाततं्र्यप्राप्ती ह े आहते. या 

सिाांसंबंधीही किीच्या मनाची उत्कट तळमळ, भवक्तप्रिणता 

आवण ससंुस्कृत उदबोधक विचारसरणी हे गणु चांगल े प्रतीत 

होतात आवण काव्यरचनाही त्या त्या ितृ्तीस साजिेी विनम्र ि 

उदात्त, सावत्िक, आििेपणूम, आिा ि उत्साहप्ररेक आवण 

प्रसंगोपात्त अत्यंत हृदयस्पिी करुणरसोत्कट ि मादमियकु्त अिी 

आह.े 

पत्रीतील भवक्तविषयक कवितांसंबंधी जी एक गोष्ट 

प्रमुखपण े ध्यानात यते े ती ही की त्यातील आत्माविष्ट्कार ि 

आत्मापमण यांच े स्िरूप आपल्यातील श्री तकुाराम-

नामदिेावदकांच्या उदगारांत यणेा-या ‘सख्यमात्मवनिदेना’पके्षा 

सध्याच्या कविियम रिींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी, 

वथऑसॉवफस्ट िगरैेंच्या उदगारात वदसून यणेा-या आत्मापमणाच्या 

ि सिेािरणतचे्या कल्पनांिी त्यांच े जास्त सादृश्य आह े आवण 

सध्याच्या पररवस्थतीच्या संस्काराच ेप्रवतवबंब या दृष्टीन ेत ेअगदी 

स्िाभाविक आह.े 

स्िातंत्र, राष्ट्राची सद्य:वस्थती ि मातभूृमीच्या 

उद्धाराविषयीची तळमळ या संबंधाच्या कविता अलीकडच्या 

वकत्यके पोषाखी ि स्िसखुलोलूप किींच्या कवितांप्रमाणे 

िरपांगी कळकळीच्या नाहीत वकंिा ठरीि साच्याच्या, खोडसाळ 

ि अवतियोक्तीपूणम नाहीत, तर ज्याचा िरील गोष्टींिी 

जीिनकायामिारा प्रत्यक्ष वजव्हाळयाचा संबंध वनगवडत झाललेा 

आह ेआवण तत्प्रीत्यथम ज्या व्यक्तीन ेस्ित: दहेकष्टावदिारा खस्ता 
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खाऊन, आश्रमादी जनताविक्षणकायामला स्ित:ला िाहून घऊेन 

आत्मापमण करण्याचा सक्रीय उपक्रम चालविला आह,े अिा 

किीच्या या राष्ट्रीय कविता असल्यामुळे खरे औवचत्य ि स्िारस्य 

त्यात आहे आवण म्हणूनच पत्रीतील अनके राष्ट्रीय कवितांतनू 

सावत्िक राष्ट्रकायमयोगाची स्फूती दणेारी तजेस्िी विचारसरणी ि 

उदात्त ध्ययेात्मक रम्य कल्पना ि आिावचत्र ेभरपरू सापडतात, 

यात निल नाही. 

अवभप्रायारंभीच दिमविल्याप्रमाण े पत्रीतील कवितांची 

विविधता ि विपलुता फार असल्यामुळे किीच्या वनरवनराळया 

गणुांच्या वनदिमक अिा वनिडक कवितांचा अितरण े दऊेन 

थोडक्यात वनदिे कररत यणे ेिक्य नाही. हे जरी खरे असल ेतरी 

मासल्याकररता किीच ेजीिनध्यये ि त्याची ईश्वरसमपमणात्मक 

बुद्धी यांची द्योतक अिी दोनच अितरण ेखाली दऊेन बाकीच्या 

लक्षणीय कवितांचा फक्त क्रमांकासवहत नामवनदिे करतो. 

अश्रु पसुाि े

जन हासिािे 

याहून नाही दुज ेकाही ना मी 

ह ेकिीच ेजीिनध्यये आह.े 

तझु्या करांतील बनून पािा 

कृताथम हा जन्म मदीय व्हािा 

यात ईश्वरापमणबुद्धी गोड रीतीन ेदिमविली आहे. 

िले (१४), जीिनतरू (१५), मजूर (२०), असो तलुा दिेा 

माझा सदा नमस्कार (२४), प्रभो, काय सांगू तलुा मी िदोनी (२५), 

िणूे (२६), आई, तू मज मार मार (३७), वदव्य आनंद (३८), कैस े

लावियल ेमी दार (३९), हस रे माझ्या मुला (४०), गाडी धीरे धीरे 

हाक(४४), आिा वनरािा (४५), यिेो िसंतिारा (४९), तझु्या हातात 

(५१), रामिडेा (५६), मयसभा रावहली भरून (८३), मघेासारख े

जीिन (८९), िंदन (९०), मदीय त्या नमस्कृती (९१), विपत्ती द,े 

तीवह हिी विकासा (९३), प्रभूप्राथमना (१४८), राष्ट्राच ेउद्यान (१४९), 
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भारतीय मुल े (१५७), महात्माजींस (१६०), खरे सनातनी (१६१) 

ह्या कविता मला वििषेच आिडल्या. 

रा. सान ेत्यांच्या अनके लहान-मोठ्या गद्यकृतींच्या िारे 

कसलले े लखेक म्हणून महाराष्ट्र िाचकांस चांगल े पररवचत 

आहते. पत्रीतील काव्यरचनतेही त्यांच ेभाषापटुत्ि चांगल्या प्रकारे 

दृगोचर होत आहे. तसचे यातील काव्यिलैी सहजरम्य, 

आल्हाददायक, प्रौढ, सवुश्लष्ट ि यथोवचत असून, वतच्यात 

सहजप्रिावहता ि गायनोवचत िब्दलावलत्य ि नादानकूुलता ही 

आहते. काही वठकाणी मात्र ‘रडिले े िदन’, ‘पाणरलले े नयन’ 

अिासारख े कणमकटू वकिा काव्यरसाकषमक िब्दप्रयोग वकंिा 

ओठांिर ‘थरथरणारी’ प्राथमना अिासारख े नादलबु्धतचे्या वकंिा 

विदिे िाङमयसंस्काराच्या अवनिायम मोहिितचे ेद्योतक अस े‘अ-

सभुग’ कल्पनाविष्ट्कार आढळतात. पण अिी स्थळे फारच 

क्िवचत ि पत्रीतील एकंदर रचनासौष्ठिाच्या मानान ेपाहता ती 

गालबोटिजा समजण्यास हरकत नाही. 

पत्रीतील एकंदर कवितांच े िपैलु्य आवण त्यातील ब-

याचिा भागाच्या रचनने ेव्यापललेा अल्पकाळ यांच ेव्यस्त प्रमाण 

प्रमाण यांचाही विचार सहजगत्या डोळयांपढेु उभा राहण्यासारखा 

आह ेि त्यािरून किाही विषम पररवस्थतीत क्षणि: कणिश्चिै 

अिी मनाची सारखी अव्यग्र अनुसंधानपर, साधनापर ि 

उद्योगवनरत ितृ्ती ठेिल्यास अल्पकाळात आत्मानंदकारी ि वप्रय 

मातभृाषोत्कषामच्या कायामस पोषक अिी वकती तरी 

िाङमयवनवममती होऊ िकत,े याचाही आमच्यातील तरुण ि 

होतकरू कवििगामस रा. सान ेयांच्या पत्रीिरून स्फूवतमदायक ि 

मागमदिमक िस्तपुाठ वमळण्यासारखा आहे, अस े मला िाडत.े 

पत्रीच्या संकलनाच्या पाठोपाठ रम्य सौरभपूणम अिा पषु्ट्पांचा 

संग्रहही अथामत् कतमव्यप्राप्तच आहे. त्यास अनसुरून यानंतर रा. 

सान े यांच्या इतरही गद्य-पद्य िाङमयपषु्ट्पांच े प्रकािन त्यांचा 

तरुण सिेकसंघ करणार आहे. तो त्यांचा हते ू लिकरच सफल 

होिो ि गणुग्राही महाराष्ट्र जनता त्याला उत्तजेन दणे्याच ेकतमव्य 

करीलच, असा भरिसा मी प्रकट करतो. रा. सान े यांच े
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जनताविक्षणाच ेव्यािहाररक प्रयत्न आवण राष्ट्रीयत्ि पोषक अिा 

गद्यपद्यात्मक िाङमय रचनचे्या िारे त्यांची अखंड चाल ूअसललेी 

वप्रय मातभूृमीची सिेा यांचा सदिै उज्ज्िल उत्कषम ि प्रगती होिो, 

अिी अंत:करणपिूमक उच्छा व्यक्त करतो. 

◙ ◙ ◙  
वद. १६-४-१९३४                               

-श्री. नी. चाफेकर 
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।।सहा।। 

 

  िस्तवुस्थतीवनरपके्ष अस े वनकामी काव्य भरपरू वनपजत,े 

परंत ु श्री. सान े ह े ररकामटकेड े म्हणून कुडाला तुबंड्या 

लािणारांपकैी नाहीत, ही संतोषाची गोष्ट होय. त्यांच्या काव्यात 

अंत:करणाची तळमळ ि कळकळ पदोपदी व्यक्त होत असल्यान े

राष्ट्रजागतृीच े कायम ह्या काव्यगं्रथांमुळे सलुभ होणारे आहे. 

सद्य:पररवस्थतीविषयीच े किीच े विचार अहंकाराचा उन्माद न 

झालले्या कोणालाही मानितील. किीच्या वनविमकार सावत्िक 

ितृ्तीमुळे काव्याला प्रौढत्ि ि उदारत्त्ि आल े आहे. 

गीतारहस्यापासून प्रारंभ होणा-या तरंुुगिाङमयाचा विचार केला 

तर तरंुुग हा प्रौढ िाङमयाचा पोविंदा आहे, अस ेम्हणािसे ेिाटत.े 

◙ ◙ ◙  
-ना. गो. चापकेर 
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स्िभाि ि गणुदोषमीमांसा 

गोपाळरािांच्या आयषु्ट्यक्रमाकड ेनजर वदली तर आपण 

आश्चयमचवकत होतो. केिळ दृढवनश्चय ि उद्योग यांच्या जोरािर 

मनषु्ट्य काय करू िकतो हे त्यांनी मूवतममंत दाखिून वदल.े १८८७ 

मध्य े हररभाऊ आपट े आवण गोपाळराि यांचा स्नहे जमला. 

गोपाळरािांनी हररभाऊंस सहज प्रश्न केला की ''हररभाऊ, पढेु 

आपल्या आयषु्ट्यक्रमात तमु्ही काय व्हाि े अस े तमु्हांस िाटत?े'' 

हररभाऊंनी गोपाळरािांस तोच प्रश्न केला. गोपाळराि म्हणाल,े 

''कॅवबनटे वमवनस्टर होऊन आपल्या दिेाची कामवगरी करािी 

अिी माझी इच्छा आह,े'' ''समाजास सन्मागमदिमक असा विख्यात 

कादबंरीकार व्हाि ेअिी माझी इच्छा आहे,'' अस ेआपट े म्हणाल.े 

गोपाळरािांची मनीषा पाहून आपटयांस आश्चयम िाटल.े परंत ु

गोपाळरािांनी आपल े ध्यये गाठल े ह े हररभाऊंनी आपल्या 

डोळयांनी पावहल ेआवण त्यांस मोठे कौतकु िाटल.े साम्राज्यात जी 

सन्मानाची जागा त्यांनी वमळविली, दिेात ज े त्यांनी महत्त्िाच े

लोकनायकत्ि पटकाविल े हे सिम   त्यांस एकदम आयत े िाढून 

आल े नाही. एकेक पायरी चढत चढत त े िर गले.े हळूहळू सिम 

फुलल.े एकेक पाकळी उमलत होती. सरतिेिेटी सिम फूल फुलून 

दिवदिात त्याचा सिुास दरिळून रावहला.  ियाच्या अठराव्या 

िषाांपासून त्यांच्या कामवगरीस प्रारंभ झाला. प्रोफेसर, 

सािमजवनक सभचे े वचटणीस, बले्िीकवमिनपढुील साक्षीदार, 

प्रांवतक कायद-े कौवन्सलातील सभासद, राष्ट्रीय सभचे े वचटणीस 

ि अध्यक्ष, अवखल वहंदी राष्ट्राच े पढुारी, रॉयल कवमिनिरील 

मेंबर, परराष्ट्रात अवधकृत िकील, अनके संस्थांच ेसंस्थापक अिा 

प्रकारे त्याचंा तीस िषाांचा आयुष्ट्यपट वचतारला गलेा. मतृ्यूच्या 

िळेेस त्यांच ेिय फक्त ४९ िषाांच ेहोत.े यरुोपमध्य ेि अमरेरकेमध्य े

लोक सािमजवनक कामात, दिेाच्या कारभारात पन्नािी 

उलटल्यानंतर पढेु यतेात. परंत ु वहंदुस्तानात पावहल े तर बुध्दी 

जास्त लिकर पररपक्ि होत ेअस े वदसत.े अकबर राज्यािर आला 

त्या िळेेस तो अिघा तरेा िषाांचा होता. वििाजी महाराजांनी 

तोरण्यािर तोरण बांवधल े त्या िळेेस त्यांस वमसरूडही फुटली 
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नसले. पवहला बाजीराि विसाव्या िषीच पिेिा झाला. आवण िीस 

िषाांत  आपल्या अतलु पराक्रमान े त्यान ेसिाांस नमविल.े पवहल े

माधिराि ह े तर सोळा िषाांच े असता पिेि-ेपदािर अवधवष्ठत 

झाल.े आवण सिम पिेि े मंडळात कायमकताम अस े नाि त्यांनी 

वमळविल;े परंत ुगाडी जोरान ेचालविली तर बलै थकून जातात, 

त्याप्रमाण े या नरिीरांच े दहे लिकर थकतात, आधुवनक 

महाराष्ट्राकडे नजर वदली तरी हचे वचत्र वदसत.े वचपळूणकर, आपट,े 

आगरकर यांच्यासारखी रत्न े फारच लिकर वदिंगत झाली. 

त्यांचचे उदाहरण गोखल्यांनी वगरविल.े गोखलहेी वहंदुस्तानास 

फार वदिस लाभल ेनाहीत. परंत ुकेसरीतील मतृ्यूलखेात अितरण 

वदल्याप्रमाण े 'मुहूतम ज्िवलंत श्रयेो न च धूमावयतं वचरम्॥' पषु्ट्कळ  

धुमसून आजूबाजूच्या लोकांस डोळे चोळण्यास लािण्यापके्षा 

क्षणभर चमकािे आवण लोकांस मागम दाखिून द्यािा. गलुाब 

अल्पकाळ असतो, आवण सिाांस ररझवितो; सखुवितो. परंत ु तो 

कंटकासनािर असतो ह ेविसरुन चालणार नाही. 'न तपस्या तरर 

ना विकास' हे अबावधत तत्त्ि आहे. वटळकसधु्दा त्यांच्यािर 

आलले्या मानवसक, िारीररक दगदगीला न जुमानता इतके 

वदिस जगल ेयाच ेकारण त ेस्ित:च सांगत, की 'मी जात्या कठोर 

अंत:करणाचा आहे.' दगदगीचा मनािर ि त्यामुळे दहेािर त ेफार 

पररणाम करून घते नसत. गोखल्यांच ेयाच्या अगदी उलट होत.े 

त्यांच्या मनािर फार पररणाम होईल. कायम करीत असता, लढाया 

लढत असता गोखल्यांस मरण आल.े त्यांच्या मतृ्यून े सिम दिे 

हळहळला. क्षणभर सिम लोक भदेभाि विसरून गले.े गोखल्यांनी 

आपल्या गणुांनी सिाांची अंत:करण ेकाबीज केली. आपल्या अल्प 

आयषु्ट्यक्रमांत ज्या महनीय गणुांनी त्यांनी ही अजरामर कीती 

संपादन केली, त्या गणुांच े आपण थोडथोड ेवनरीक्षण करू या. या 

गणुांबरोबरच त्यांच्या उवणिा, त्यांचा स्िभाि, त्यांच्या कायामची 

वदिा याचाही संक्षपेान ेविचार करण ेप्राप्त आहे. 

त्यांच्या सिम कामवगरीस पायाभूत झाललेा गणु म्हणज े

त्यांनी केललेा दांडगा अभ्यास. भािी कायामस योग्य  ि क्षम 

होण्यासाठी, त्यांनी दहेाची पिाम केली नाही.  सतत दहाबारा िष े
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न्या. रानडे ि रा. ब. गणिे व्यंकटिे जोिी यांच्याजिळ त्यांनी 

दिेातील सिम महत्त्िाच्या प्रश्नांचा सांगोपांग अभ्यास केला. 

त्यांनी वििषेत: आकडिेास्त्राचा जोश्यांजिळ फारच कसोिीन े

अभ्यास केला. दिेाची तरफदारी करणा-यास सिम खडान्खडा 

मावहती असली पावहज,े या दृष्टीन े त्यांनी यरुोपच्या इवतहासाचा 

फार मननपिूमक अभ्यास केला होता. जुन्या राज्यपध्दती किा 

अवस्तत्त्िात आल्या आवण त्यात कसकस ेफरक पडल ेयांच ेत्यांनी 

काळजीपिूमक ज्ञान वमळविल.े िाच्छा म्हणतात :- ''Nothing so 

broadenss the mental horizon in politics as History. The angle of 

vision is greatly enlarged. Parochial views of men and things are 

superseded by catholic views. The parish is forgotten and all the 

world becomes  his country. Nothing, therefore, is more valueable 

than history and no accomplishment is more suited to him  who 

aims at being a better citizen than the same subject.'' 

गोखल्यांनी इवतहासापासून फार धड ेघतेल.े परंत ुह ेसिम 

विकून जर मांडता यते नसले तर काय फायदा? म्हणून 

गोपाळरािांनी याही बाबतीत लहानपणापासून सक्त महेनत 

घतेली होती. त्यांनी इंग्रजी भाषिेर प्रभतु्ि वमळविल.े कोठे उत्तम 

िब्द, उत्तम िाक्य वदसल े की त े यांनी औत्मसात केलचे. 

बकम सारख्या महापवंडताच्या ग्रंथांतील उतारे त्यांस तोंडपाठ 

असत, या सिम तयारीमुळे इंग्रजी भाषा त्यांच्या वजव्हाग्रािर खळूे 

लागली. त्यांची भाषा सोपी, सहजसुंदर, परंत ुजोरदार आह.े बंगाली 

िक्त्यांमधील अलंकार आवण मथेांच्या भाषतेील विनोद ि 

कोवटक्रम ह े गणु त्यांच्या भाषते नाहीत. परंत ु सरलता आवण 

मनोहरता वतच्यामध्य े आहे. मोरोपतंांनी म्हटल्याप्रमाण े

'कृताभ्यंगस्नाना कनकमवणभूषविरवहता। विराज े वसंदूरे 

धिलिसन े भूपिवनता॥' अिी गोपाळरािांची िाग्िधू होती! 

गोखल्यांच्या १९०७ च्या आरंभीच्या उत्तर वहंदुस्थानातील दौ-

याच्या िळेी वहंदुस्थान ररव्हू्य त्यांच्या भाषसंेबंधी वलवहतो:- ''We 

think his speeches do not rise to the level of oratory, and speaking 

broadly, they are inferior, as speeches, to the efforts of Mr. Lal 
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Mohan Ghose, Babu Surendranath Banerjee and Sir. Pherojshah 

Mehta, among living Indians Mr. Gokhale's diction is chaste but one 

misses in it the almost classic phraseology of the Hon'ble Dr. Rash 

Behari Ghose. There is again no humour, no sarcasm, no lofty 

declamation, no piercing  invective, such as characterised for 

instance, Mr. Lalmohan Ghosa's still famous speech on the Ilbert 

Bill delivered at Dacca nearly a quarter of century ago, In some 

respects, however, Mr.  Gokhale is equalled by few and surpassed 

by none among his compatriots. In directness of expression and 

lucidity of  exposition, in grasp of principles and mastery of detail, 

we hardly know his equal. Read his speeches full of eloquence, full 

of  earnestness, vigorous masterpieces of sustained argument; there 

is hardly  a superfluous word in them or any which one can easily 

improve. As a debator Mr. Gokhale  is not equal to Sir, Pherojshah 

Mehta neither perhaps as a stateman. In the higher qualities of 

statemanship, we think he is  inferior  only to Sir Pherojshah.'' त े

आपल्या िाणीत वनग्रह दाखिीत. िकृ्तत्ि आििेपणूम असल ेतरी 

त्यात मनाचा आिरललेा भाि स्पष्ट वदस.े इंग्लंडमध्य े या 

मनोवनग्रहाचा त्यांस फार फायदा झाला. आकडिेास्त्रातील ज्ञान 

ि इंग्रजी भाषिेरील प्रभतु्ि यांच्या जोडीला त्यांच्या भाषणात 

विषयाची सुंदर मांडणी अस.े एकामागून एक साखळीच्या 

दुव्याप्रमाण ेत्यांच्या भाषणातील दुि ेअसत.या गणुत्रयामुळे त्यांची 

कायद ेकौवन्सलमधील भाषण ेअमोघ ठरली. आकडयांच्या सम्यक 

ि अचूक ज्ञानान े त्यात कोणालाही खोड काढता यते नस.े 

वब्रटवॅनकाकारांनी त्यांच्या भाषणाच े िणमन खालीलप्रमाण े केल े 

आह:े 'His  persuasive  eloquence, close reasoning, accurate 

knowledge of the subjects discussed and instincts of statemanship 

won him the Indian leadership.' 

◙ ◙ ◙  
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