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➢ शवन मूल्य शवतरण स ठी उपलब्ध . 

➢ आपले व चनू झ ल्य वर आपण ह ेफ़ॉरवडि करू शकत  . 

➢ हे ई पुस्तक वेबस ईटवर ठेवण्य पूवी शकां व  व चन व्यशतररक्त कोणत ही 

व पर करण्य पूवी ई प्रशतष्ठ नची लेखी परव नगी घेणे आवश्यक आहे. 
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समपिण पशत्रक  

 

जो ज्ञ त असनू अज्ञ त आह,े 

ज्य ल  रूप असनू जो रूप तीत आह,े 

जो सत्य, शशव आशण सुांदर आह,े 

त्य  चैतन्यमय परम त््य ल - 

म झ्य  अल्पमतीनें अनवु शदत केलेली 

गीत ांजलीची ही भ व ांजली! 
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दोन शब्द 

 

'गीत ांजली' च  भ व नवु द करणे म्हणजे गगन ल  गवसणी 

घ लण्य चे क म. 'गीत ांजली' म्हणज े त्य  चैतन्यमय परम त्म्य च्य  

भव्यतेच , शदव्यतेच , उद त्ततेच  आशवष्क र कधी परोक्षपणे कधी 

अपरोक्षपणे, कधी शनसग िच्य  लील ांमधनू तर कधी म नव च्य  

कृतीमधनू व्यक्त होण रे त्य चे दशिन केवळ शवलोभनीय. जग तील 

सवोत्कृष्ट स शहत्यकृती म्हणनू सन्म शनत झ लेल्य  य  ग्रांथ च  

भ व नवु द करत न  मी अनेकद  भ वशववश झ ले आशण अनेकद  

भ व कुलही. त्य  चैतन्यमय परम त्म्य नेच म झ्य कडून ह ेक म करून 

घेतले. म झे मन अगदी भरून प वले. म झ्य  अल्पमतीनसु र केलेली 

'गीत ांजली'ची ही अनवु शदत भ व ांजली म झ्य स रख च आनांद 

रशसक ांन  दवेो. 

 

प्र . डॉ. शशशकल  कशडिल े
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THOU hast made me endless, such is thy pleasure. This 

frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever 

with fresh life. 

 

This little flute of a reed thou hast carried over hills and 

dales, and hast breathed through it melodies eternally new. 

 

At the immortal touch of thy hands my little heart loses 

its limits in joy and gives birth to utterance ineffable. 

 

Thy infinite gifts come to me only on these very small 

hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there 

is room to fill. 
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तझुी म धरुी ही की  

त ूमल  सतत उल्हशसत ठेवले आहसे.  

ह  न जकू घट  

त ूपनुःपनु्ह  ररक म  करतोस  

आशण अखांडपणे  

त ज्य तव न्य  जीवनरस न ेभरून क ढतोस. 

 

दऱ्य खोऱ्य ांमधनू ही वेळूची  

लह नशी वेण ूघेऊन त ूशिरल स  

आशण शनरांतर मधरु स्वरसौंदय ांचे  

सांगीत आळवीत र शहल स.  

म झे ह ेलह नस ेहृदय  

तझु्य  ह त च्य  अमर स्पश िन,े  

आनांद ने बेहोश होते  

आशण अशनविचनीय, शब्द तीत व णील  जन्म दतेे. 

 

म झ्य  य  लह नश  ह त त  

तझु्य कडून अगशणत भेटी येत त.  

यगु म गनू यगेु ज त त,  

म त्र त ूअजनूही भरभरून दतेच आहसे  

आशण अद्य पही भरण्य स ठी  

खपू ज ग  ररक मी आह.े  
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WHEN thou commandest me to sing it seems that my 

heart would break with pride; and I look to thy face, and tears 

come to my eyes.  

 

All that is harsh and dissonant in my life melts into one 

sweet harmony- and my adoration spreads wings like a glad 

bird on its flight across the sea. 

 

I know thou takest pleasure in my singing. I know that 

only as a singer I come before thy presence. 

 

I touch by the edge of the far-spreading wing of my song 

thy feet which I could never aspire to reach. 

 

Drunk with the joy of singing I forget myself and call 

thee friend who art my lord. 
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त ूजेव्ह  मल  ग णे ग यची आज्ञ  करतोस,  

तेव्ह  म झे हृदय अशभम न न ेिुलनू ज त.े  

नेत्र ांत अश्र ूद टत त.  

मी अशनशमषपण ेतझु्य  मखुकमल कडे प हतच र हतो  

आशण म झ्य  जीवन त जे जे क ही कठोर आशण शवसांव दी आह े 

ते स रे सुांदर ससुांव दी स्वरैक्य त शवरघळून ज त े 

आशण म झ  स र  भशक्तभ व  

समदु्र वरून भर री म रण ऱ्य   

आनांदी पक्ष्य च्य  पांख स रख  पसरतो. 
 

मल  म हीत आह ेकी, 

 म झ्य  ग ण्य त त ूखपू रमतोस.  

केवळ एक ग यक म्हणनूच  

मी तझु्य समोर येऊन उभ  र हू शकतो.  

ग यन द्व रे दरूवर पोहचण ऱ्य  स्वरपांख ांनीच  

मी तलु  स्पशि करू शकतो.  

अन्यथ  तझु्य  चरण ांन  स्पशि करण्य ची  

म झी उत्कट इच्छ  कधीही पणूि होऊ शकण र न ही. 
 

ग ण्य च्य  आनांद ने बेहोश झ ल्य मळेु  

मल  स्वतःचेच शवस्मरण होते  

आशण त ूजो म झ  परमेश्वर आहसे  

त्य ल  मी म झ  सख  म्हणनू ह क म रतो.  
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I KNOW not how thou singest, my master! I ever listen 

in silent amazement. 

 

The light of thy music illumines the world. The life 

breath of thy music runs from sky to sky. The holy stream of 

thy music breaks through all stony obstacles and rushes on. 

 

My heart longs to join in thy song, but vainly struggles 

for a voice. I would speak, but speech breaks not into song, 

and I cry out baffled. Ah, thou hast made my heart captive in 

the endless meshes of thy music, my master! 
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म झ्य  स्व मी, मल  समजतच न ही की,  

त ूइतके समुधरु सांगीत ग तोस तरी कस?े  

मी अव क् होऊन ऐकतच र हतो. 

 

तझु्य  सांगीत च्य  प्रक श न े 

स रे जग उजळून शनघ ले आह.े  

तझु्य  सांगीत च्य  जीवनद यी श्व स ने  

स र  आसमांत व्य पनू र शहल  आह.े  

तझु्य  सांगीत च्य  प वन गांगोत्रीच  प्रव ह  

स ऱ्य  कठीण प्रस्तर ांन  भेटून  

वेग ने पढेु ज त आह.े  

तझु्य  अदु्भत सांगीत त  

आपल ही सरू शमसळ व  अस ेमल  खपू व टते;  

परांत ुशकतीही प्रयत्न केल  तरी  

म झ्य  कां ठ तनू शब्दच िुटत न हीत. 

 

मी प्रयत्न करतो,  

परांत ुम झे बोल सरु ांच ेरूप ध रण करीत न हीत  

आशण मग मी गोंधळतो 

आशण आक्रां दन करतो.  

अरे जगन्न यक ,  

तझु्य  मोहमयी सांगीत च्य  य  अि ट सरु वटीत  

म झे हृदय बांशदस्त झ ले आह!े  
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LIFE of my life, I shall ever try to keep my body pure, 

knowing that thy  

living touch is upon all my limbs. 

 

I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, 

knowing that thou art that truth which has kindled the light of 

reason in my mind.  

 

I shall ever try to drive all evils away from my heart and 

keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the 

inmost shrine of my heart. 

 

And it shall be my endeavour to reveal thee in my 

actions, knowing it is thy power gives me strength to act. 
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म झ्य  जीवन च्य  जीवन ,  

तझु  चैतन्यमय स्पशि  

म झ्य  सव ांग वर सतत असतो  

ह ेम हीत असल्य ने मी म झे शरीर  

सदवै शनमिळ ठेवण्य च  प्रयत्न करीन. 

 

म झ्य  मन त शववेकशक्तीच  प्रक श प डण रे  

सत्य तचू आहसे ह ेमल  म हीत असल्य ने  

म झ्य  शवच र तनू असत्य ब जलू  ठेवण्य च  मी सतत प्रयत्न करीन. 

 

म झ्य  हृदय तील दवे लय च्य  ग भ ऱ्य त  

तचू शवर जम न आहसे ह ेज णनू  

म झ्य  मन तील सवि प प,े दषु्कृत्ये  

मी क ढून ट कण्य च  प्रयत्न करीन  

आशण म झ्य  मन त सदवै प्रेम चेच पषु्प  

बहरलेले असेल य ची क ळजी घेईन. 

 

आशण म झ्य  सवि कृत्य ांन  स मर्थयि दणे्य ची  

शक्ती तझुीच आह ेह ेज णनू  

म झ्य  सवि आचरण तनू तचू प्रकट होत र हशील,  

य च  मी कसोशीन ेप्रयत्न करीन.  
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I Ask for a moment's indulgence to sit by thy side. The 

works that I have in hand I will finish afterwards. 

 

Away from the sight of thy face my heart knows no rest 

nor respite, and  

my work becomes an endless toil in a shoreless sea of 

toil. 

 

Today the summer has come at my window with its sighs 

and murmurs; and the bees are plying their minstrelsy at the 

court of the flowering grove.  

 

Now it is time to sit quiet, face to face with thee, and to 

sing dedication of life in this silent and overflowing leisure. 
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ह ेभगवांत , क्षणभर तरी  

तझु्य  ब जलू  बसण्य ची म झी इच्छ  परुी कर.  

म झ्य  मन ल  श ांतत ही ल भत न ही.  

म झ्य  ह त तील क म ेमी नांतर पणूि करीन. 

 

तझु  चेहर  म झ्य  दृशष्टपथ त नसेल तर  

म झ्य  शजव ल  चैन पडत न ही,  

म झ्य  कृती शकन र  नसलले्य  पररश्रमरूपी स गर तील  

अशवरत कष्ट बनत त. 

 

वसांतक ल आज म झ्य  द र शी आल  आह.े  

त्य च  सगुांध दरवळतो आह े 

आशण त्य च  गुांज रवदखेील च ल ूआह.े  

मधम श्य  वनर ईच्य  मांडप त  

वसांत च्य  स्ततुीचे क व्यगुांजन करीत आहते.  

आज वसांत ऋत ूत्य च्य  श्व स-उच््व स ांसमवेत  

म झ्य  द री आल  आह.े 

तझु्य  समोर समोर श ांतपणे बसनू  

य  शनव ांतपण त आशण शनःस्तब्धतेत  

जीवन च्य  समपिण ची ग णी ग ण्य ची वेळ आली आह.े  
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PLUCK this little flower and take it, delay not! I fear lest 

it droop and drop into the dust. 

 

It may not find a place in thy garland, but honour it with 

a touch of pain from thy hand and pluck it. I fear lest the day 

end before I am aware, and the time of offering go by. 

 

Though its colour be not deep and its smell be faint, use 

this flower in thy service and pluck it while there is time. 
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प्रभ,ू ह ेलह नस ेिूल खडूुन घे,  

उशीर करू नकोस.  

मल  भीती व टते की,  

अन्यथ  ते कोमेजनू, गळून ज ईल आशण म तीमोल होईल. 

 

तझु्य  गळ्य तील ह र मध्ये  

कद शचत त्य ल  स्थ न शमळण र न ही.  

पण ते िूल खडुत न  होण री वेदन   

तझु्य  ह तनू शमळ ली तर  

त्य ने त्य  िुल च  गौरवच होईल.  

म्हणनू तचू ते तोड.  

मल  ह ेसमजण्य पवूीच शदवस म वळून ज ईल  

आशण तझु्य  सेवेची वेळ टळून ज ईल य ची मल  भीती व टते. 

 त्य  िुल च  रांग गडद नसेल,  

सगुांधही सौम्य असेल  

पण तझु्य  सेवेस ठी त्य च  व पर कर  

आशण वेळीच खडूुन घे. 
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MY song has put off her adornments. She has no pride of 

dress and decoration.  

 

Ornaments would mar our union; they would come 

between thee and me; their jingling would drown thy 

whispers.  

 

My poet's vanity dies in shame before thy sight. O master 

poet, I have sat down at thy feet. Only let me make my life 

simple and straight, like a flute of reed for thee to fill with 

music. 
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म झ्य  गीत न ेआपल ेस रे  

अलांक र उतरवनू ठेवले आहते.  

त्य ल  अहांक र च  पेहर व व  सज वटी न ही.  

अलांक र मधेमधे येऊन  

शमलन ल  ब ध  आणतील.  

ते तझु्य  आशण म झ्य मध्य ेयेतील.  

त्य ांच्य  शकणशकण ट च्य  झांक र ने  

तझुी कुजबजू मल  ऐकू येण र न ही. 

 

तझु्य समोर मी कवी आह,े ह  अहांक र गळून पडतो.  

ह ेकशवर ज, मी तझु्य  चरण ांशी बसलो आह.े  

िक्त मल  म झे जीवन  

वेळूच्य  वेणपू्रम णे सरळ आशण स धे करू द,े  

जेणेकरून त्य त त ूसांगीत भरू शकशील. 
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THE child who is decked with prince's robes and who 

has jewelled chains round his neck loses all pleasure in his 

play; his dress hampers him at every step.  

 

In fear that it may be frayed, or stained with dust he keeps 

himself from the world, and is afraid even to move. 

 

Mother, it is no gain, thy bondage of finery, if it keep one 

shut off from the healthful dust of the earth, if it rob one of the 

right of entrance to the great fair of common human life. 
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ज्य  ब लक न ेर जपतु्र च  वेश पररध न केल  आह े 

आशण ज्य च्य  गळ्य त शहऱ्य म णक ांचे ह र आहते  

ते ब लक खेळ तील आपल  सवि आनांद गम वनू बसते.  

 

आपल्य  पोश ख मळेु ते प्रत्येक प वल गशणक अडखळत.े  

आपली वस्त्रे, भषूणे ि टतील, धळुीने म खतील  

य  भीतीने ते जग प सनू दरू र हते.  

एवढेच न ही तर त्य ल  ह लच ल करण्य चीदखेील भीती व टते.  

 

म ते, त ूघ तलेल्य  ऐटब ज पोश ख चे बांधन  

त्य ल  जर धरणीम तेच्य  आरोग्यद यी धळुीप सनू दरू ठेवण र असेल, 

 स म न्य म नवी जीवन च्य  मह न य त्रोत्सव प सनू  

त्य ल  वांशचत करण र असेल तर त्य च  क य उपयोग?  

ते अशजब त श्रेयस्कर व  ल भद यक न ही. 
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O FOOL, to try to carry thyself upon thy own shoulders! 

 

O beggar, to come to beg at thy own door!  

 

Leave all thy burdens on his hands who can bear all, and 

never look behind in regret. 

 

Thy desire at once puts out the light from the lamp it 

touches with its breath. It is unholy-take not thy gifts through 

its unclean hands. Accept only what is offered by sacred love. 
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अरे मखू ि, तलु च तझु्य  ख ांद्य वर व हून नेण्य च   

प्रयत्न करण!े  

अरे य चक , स्वतःच्य च द र शी  

शभक्ष  म ग यल  येण!े 

 

तझु  स र  भ र सविस्वी त्य  समथि ह त वर सोपव,  

जे ते भ र सहजपणे पेल ूशकतील  

आशण कधीही पश्च त्त प ने म गे वळून प हू नकोस. 

 

त्य ने प्रक शशत केलेल  शदव   

तझु्य  अशभल षेच्य  श्व स न ेस्पशि करत च  

त त्क ळ म लवतो.  

त्य  अशभल षेच्य  गशलच्छ ह त ांनी आणलेल्य  भेटी  

स्वीक रू नकोस,  

क रण ते अपशवत्र आह.े  

जे पशवत्र प्रेम ने शदले आह े 

तेच स्वीक र. 
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HERE is thy footstool and there rest thy feet where live 

the poorest, and lowliest, and lost.  

 

When I try to bow to thee, my obeisance cannot reach 

down to the depth where thy feet rest among the poorest, and 

lowliest, and lost. 

 

Pride can never approach to where thou walkest in the 

clothes of the humble among the poorest, and lowliest, and 

lost.  

 

My heart can never find its way to where thou keepest 

company with the companionless among the poorest, the 

lowliest, and the lost. 
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जेथ ेसव ांत गरीब, दीन आशण पर भतू झ लेले र हत त  

तेथेच तझुी प वले ठेवण्य ची ज ग  आह,े  

तेथेच तझेु प य शवस वत त.  

मी तलु  लवनू प्रण म करण्य च  प्रयत्न करतो  

परांत ुसव ांत गरीब, दीन आशण पर भतू झ लेल्य ांसमवेत र हण ऱ्य   

तझु्य  प वल ांच्य  ज गेपयांत म झ  प्रण म पोच ूशकत न ही. 

 

सव ांत गरीब, दीन व पर भतू झ लेल्य  लोक ांमध्ये  

त ूनम्रतेचे वस्त्र पररध न करून व वरत असल्य ने  

अहांक र तेथ ेकधीही पोच ूशकण र न ही. 

 

अत्यांत गरीब, दीन व सविस्व गम वलेल्य  लोक ांची  

त ूस थ करत असल्य ने मल  (म झ्य  हृदय ल )  

तेथ ेयेण्य च  म गि स पडत न ही. 
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LEAVE this chanting and singing and telling of beads! 

Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple 

with doors all shut? 
 

Open thine eyes and see thy God is not before thee! 
 

He is there where the tiller is tilling the hard ground and 

where the pathmaker is breaking stones. He is with them in 

sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put 

off thy holy mantle and even like him come down on the dusty 

soil! 
 

Deliverance? Where is this deliverance to be found? 
 

Our master himself has joyfully taken upon him the 

bonds of creation; he is bound with us all for ever. Come out 

of thy meditations and leave aside thy flowers and incense! 

 

What harm is there if thy clothes become tattered and 

stained? 
 

Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy 

brow. 
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ह ेमांत्रपठण, य  प्र थिन , ह ेग यन, जपम लेचे मणी ओढण,े 

ह ेस रे थ ांबव . 

 दवे लय चे स रे दरव जे बांद करून  

य  दवेळ च्य  एक की अांध ऱ्य  कोपऱ्य त त ू

 कुण ची पजू  करतो आहसे?  

डोळे उघडून बघ, तझु  दवे तझु्य समोर न हीच! 

 

जेथ ेखडक ळ शेत ची मश गत च लली आह,े  

जेथ ेप थरवट रस्त  तय र करण्य स ठी दगडिोड करत हते  

तेथ ेतो उभ  आह.े 

 कडक उन्ह त आशण धवु ध र प वस तही  

तो त्य ांच्य  बरोबरच असतो.  

त्य चे स रे कपडे धळुीन ेम खले आहते.  

तमुचे ते ध शमिक वस्त्र ब जलू  ठेव   

आशण त्य च्य स रखेच य  धळुीच्य  रस्त्य वर उतर . 

 

मकु्ती?  

ही मकु्ती स पडण र तरी कुठे?  

आपल्य  स्व मीनेच आनांद ने  

स्वतःवर सजृन चे बांधन ल दनू घेतल ेआह े 

आशण त्य न ेस्वतःल  आपल्य  सव ांशीच क यमच ेब ांधनू ठेवले आह.े 
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तमुच्य  ध्य नध रणेतनू ब हरे य   

आशण ती िुले आशण धपूदीप स रे ब जलू  ठेव .  

तमुचे कपडे ि टले व  धळुीने म खले तर क य शबघडण र आह?े  

त्य ल  भेट   

आशण क ब डकष्ट करत न , शनढळ च  घ म ग ळत ांन   

त्य च्य  ब जनूे उभे रह . 
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THE time that my journey takes is long and the way of it 

long. 

 

I came out on the chariot of the first gleam of light, and 

pursued my voyage through the wildernesses of worlds 

leaving my track on many a star and planet. 

 

It is the most distant course that comes nearest to thyself, 

and that training is the most intricate which leads to the utter 

simplicity of a tune. 

 

The traveller has to knock at every alien door to come to 

his own, and one has to wander through all the outer worlds 

to reach the innermost shrine at the end. 

 

My eyes strayed far and wide before I shut them and said 

“Here art thou!” 

 

The question and the cry “Oh, where?” melt into tears of 

a thousand streams and deluge the world with the flood of the 

assurance “I am!” 

  



a 

31 
 

 

म झ्य  प्रव स ल  खपू वेळ ल गण र आह े 

आशण प्रव स च  म गिही खपू ल ांबच  आह.े  

प्रक श च्य  पशहल्य  शकरण बरोबर  

मी रथ तनू ब हरे पडण्य स ठी शनघ लो.  

शवश्व च्य  शनजिन, ओस ड रस्त्य वरून प्रव स करीत करीत  

अनेक ग्रह आशण त रे य ांच्य वरून रस्त  क ढीत शनघ लो. 
 

ह  सव ांत खपू ल ांबच   

तरीही तझु्य  एकदम जवळ आणण र  जवळच  रस्त  आह.े  

एख द्य  सलुभ स्वर ांच्य  लयीकडे नेण रे  

ते शशक्षण अत्यांत गुांत गुांतीच ेआह.े  

स्वतःच्य  घर च्य  द र शी पोहचण्य पवूी  

प्रव श ल  गल्लीतील प्रत्येक घर चे द र ठोठव वे ल गत े 

आशण ब हरेच्य  सांपणूि शवश्व तनू भ्रमांती करून आल्य नांतरच 

 अांतरांग तील आतल्य  दवे लय च्य  ग भ ऱ्य पयांत अखेर पोहचत  येत.े 
 

मी डोळे बांद करण्य पवूी ते शवस्ि रले गलेे  

आशण मी म्हण लो, "अरे व , त ूतर इथेच आहसे!" 
 

"अरे कुठे?"  

ह  प्रश्न आशण उद्ग र  

अश्रशूबांदूांच्य  हज रो सररत ांच्य  प्रव ह त शवतळले गेले  

आशण "मी आह"े य  आश्वस्त शब्द ांच्य  मह परु ने जग व्य पल ेगेले.  
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THE song that I came to sing remains unsung to this day. 

 

I have spent my days in stringing and in unstringing my 

instrument.  

 

The time has not come true, the words have not been 

rightly set; only there is the agony of wishing in my heart. 

 

The blossom has not opened; only the wind is sighing by. 

 

I have not seen his face, nor have I listened to his voice; 

only I have heard his gentle footsteps from the road before my 

house.  

 

The livelong day has passed in spreading his seat on the 

floor; but the lamp has not been lit and I cannot ask him into 

my house. 

 

I live in the hope of meeting with him; but this meeting 

is not yet. 
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जे ग णे ग ण्य स ठी मी इथ ेआलो  

ते य  क्षण पयांत ग शयलेच न ही. 

 

मी म झे शदवस व द्य च्य  त र  जळुवण्य त  

आशण शवस्कशळत करण्य त घ लवले आहते. 
 

खरे तर ती वेळ अजनू आली न ही,  

शब्दयोजन ही बरोबर झ ली न ही.  

ग ण्य च्य  व्य कुळतेन ेम झे हृदय व्य पले आह.े  

 

अजनू कळी उमललीच न ही.  

केवळ व ऱ्य ची मांद झळूुक व हू ल गली आह.े  

मी त्य च ेमखुकमल प शहले न ही,  

आशण त्य च  आव जदखेील ऐकल  न ही.  

म त्र म झ्य  द र वरून  

त्य च्य  हळुव र प वल ांची च हूल मी ऐकली आह.े 
 

म झ  सांपणूि शदवस त्य च्य स ठी आसन तय र करण्य त गेल , 

 परांत ुघर त अजनू शदव  ल गल  न ही.  

मी त्य ल  आत बोल व ूशकत न ही. 
 

मी त्य ल  भेट यची आश  उर शी ब ळगनू जगत आह,े  

परांत ुअजनू भेट झ लीच न ही.  
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MY desires are many and my cry is pitiful, but ever didst 

thou save me by hard refusals; and this strong mercy has been 

wrought into my life through and through. 

 

Day by day thou art making me worthy of the simple, 

great gifts that thou gavest to me unasked - this sky and the 

light, this body and the life and the mind saving me from perils 

of overmuch desire. 

 

There are times when I languidly linger and times when 

I awaken and hurry in search of my goal; but cruelly thou 

hidest thyself from before me.  

 

Day by day thou art making me worthy of thy full 

acceptance by refusing me ever and anon, saving me from 

perils of weak, uncertain desire. 
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म झ्य  इच्छ  तर अगशणत आहते  

आशण म झे आक्रां दन अगदी दयनीय आह,े  

परांत ुत ूनेहमीच त्य  पऱु्य  करण्य स  

कठोरपणे नक र दऊेन मल  व चशवल ेआहसे  

आशण तझु्य  ब  अग ध कृपेनेच  

म झे जीवन अांतब िह्य घडशवल ेआह.े 

 

मी न म गत ही  

शदवसेंशदवस त ूस ध्य  परांत ुमह न भेटी दतेो आहसे.  

ह ेअनांत आक श, ह  सुांदर प्रक श, ह ेशरीर, ह  प्र ण आशण ह ेमन ह े

 स रे दऊेनच त ूमल  अशतहव्य स च्य  धोक्य प सनू दरू ठेवले आहसे. 

 तझु्य  दशिन स ठी मी शनघ लो आह.े 

 कधी कधी मी ससु्तपण ने रेंग ळतो  

तर कधी कधी ध्येय म ग ेध वत सटुतो,  

परांत ुकठोरपण ेत ूम झ्य प सनू दरू सरतोस.  

शदवसेंशदवस म झ्य  अशनशश्चत, दबुिल व सन ांच्य  धोक्य प सनू  

त ूमल  पनुःपनु्ह  सतत व चवतोस  

आशण म झ  स्वीक र करण्य स  

त ूमल  अशधक शधक प त्र बनवतोस. 
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I AM here to sing thee songs. In this hall of thine I have 

a comer seat.  

 

In thy world I have no work to do; my useless life can 

only break out in tunes without a purpose. 

 

When the hour strikes for thy silent worship at the dark 

temple of midnight, command me, my master, to stand before 

thee to sing.  

 

When in the morning air the golden harp is tuned, honour 

me, commanding my presence. 
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मी तझेु ग णे ग ण्य स ठीच इथ ेआलो आह.े  

य  तझु्य  दरब र त म झी ज ग   

एक  कोपऱ् य त आह.े 

 य  तझु्य  जग त मल  करण्य जोगे  

कोणतेही क म न ही,  

परांत ुम झे ह ेव्यथि शजण ेउगीचच य  ग ण्य तनू व्यक्त होते. 

 

ह ेभगवांत ,  

मध्यर त्री दवे लय त श ांतपणे  

तझुी पजू  करण्य ची घशटक  येईल, 

 तेव्ह  त ूमल  तझु्य समोर उभे र हून ग ण्य ची आज्ञ  कर.  

सक ळच्य  व त वरण त जेव्ह  सोनेरी वीणेचे सरू उमटू ल गतील  

तेव्ह  मल  हजर र हण्य च  आदशे दऊेन  

म झ  गौरव कर. 
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I HAVE had my invitation to this world's festival, and 

thus my life has been blessed. My eyes have seen and my ears 

have heard. 

 

It was my part at this feast to play upon my instrument, 

and I have done all I could.  

 

Now, I ask, has the time come at last when may go in and 

see thy face and offer thee my silent salutation? 
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जग च्य  य  आनांदोत्सव त  

मल  आमांत्रण शमळ ले आह े 

आशण त्य मळेु म झे जीवन धन्य झ ले आह.े  

म झ्य  नेत्र ांनी स रे प शहले आह े 

आशण म झ्य  कण ांनी स रे क ही ऐकल ेआह.े 

 

य  आनांदोत्सव त  

मी म झे व द्य व जव वे असे ठरले होते  

आशण मीदखेील शक्य तेवढ ेसवि केले. 

 

आत येऊन तझेु दशिन घेण्य ची,  

तलु  मकू अशभव दन करण्य ची वेळ  

आत  आली आह ेक ?  

एवढेच मल  शवच र यचे आह.े 
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I Am only waiting for love to give myself up at last into 

his hands. That is why it is so late and why I have been guilty 

of such omissions. 

 

They come with their laws and their codes to bind me 

fast; but I evade them ever, for I am only waiting for love to 

give myself up at last into his hands. 

 

People blame me and call me heedless; I doubt not they 

are right in their blame. 

 

The market day is over and work is all done for the busy. 

Those who came to call me in vain have gone back in anger. 

I am only waiting for love to give myself up at last into his 

hands. 
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मी केवळ प्रेम च्य  ह ती  

स्वतःल  अपिण करून  

त्य च्य  ह त त सोपव वे म्हणनू व ट प हत आह.े  

म्हणनू खपू उशीर झ ल  आह े 

आशण य च  मल  अपर ध व टत आह.े  

लोक मल  क यदके नूांच्य  बांधन त अडकव ूप हत त,  

पण मी नेमक  त्य तनू शनसटतो.  

मी केवळ प्रेम च्य च ह ती स्वतःल  अपिण करण्य स ठी  

थ ांबनू र शहलो आह.े 

 

लोक मल  दोष दते त  

आशण मल  शनष्क ळजी म्हणत त.  

त्य ांचे दोष रोप गैरव जवी आहते असेही न ही.  

ब ज रच  शदवस सांपल  आह े 

आशण क म स ठी आलेल्य  स ऱ्य ांच ेक म सांपले आह.े  

जे लोक मल  व्यथि ह क  म र यल  आले  

ते र ग र ग ने परत गेले आहते.  

मी केवळ प्रेम च्य च ह ती स्वतःल  सपुदूि करून  

त्य ल  अपिण करण्य स ठी थ ांबनू र शहलो आह.े 
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CLOUDS heap upon clouds and it darkens. Ah, love, 

why dost thou let me wait outside at the door all alone? 

 

In the busy moments of the noontide work I am with the 

crowd, but on this dark lonely day it is only for thee that I 

hope. 

 

If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly 

aside, I know not how I am to pass these long, rainy hours. 

 

I keep gazing on the far-away gloom of the sky, and my 

heart wanders wailing with the restless wind. 
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मेघ ांची गदी द टून आली आह े 

आशण सवित्र अांध र द टल  आह.े  

अश वेळी ह ेदीनदय ल   

त ूमल  एकट्य ल च द र ब हरे क  बसवनू ठेवले आहसे? 

 

दपु रच्य  क म च्य  गडबडीच्य  वेळी  

मी लोक ांच्य  गदीमध्येच असतो,  

परांत ुआत  य  अश  क ळोख्य  एक की शदवस त  

मी केवळ तझु्य च आशेवर बसनू आह.े 

 

त ूजर मल  तझेु दशिन शदले न हीस,  

मल  दलुिशक्षत करून त ूजर म झी अवहलेन  केलीस 

 तर ही कां ट ळव णी प वस ळी उद स ल ांबलचक वेळ  

मी कशी कां ठ वी?  

दरूवर मी आक श च्य  अांधकु प्रक श कडे  

नजर ल वनू बसलो आह े 

आशण म झ  प्र ण  

य  बेचैन तिु नी व ऱ्य बरोबर आक्रां दत आह.े 
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IF thou speakest not I will fill my heart with thy silence 

and endure it. I will keep still and wait like the night with 

starry vigil and its head bent low with patience. 

 

The morning will surely come, the darkness will vanish, 

and thy voice pour down in golden streams breaking through 

the sky. 

 

Then thy words will take wing in songs from every one 

of my birds! nests, and thy melodies will break forth in 

flowers in all my forest groves. 
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अरे परमेश्वर , त ूजर बोलल  न हीस  

तर तझेु ह ेमौनच मी हृदय त भरून घेईन आशण सहन करीन.  

ज्य प्रम णे र त्र त रे प्रज्वशलत करून,  

अशनशमष नेत्र ांनी  

आपले मस्तक ख ली व कवनू  

सहनशीलतेने ख ली बघत र हते  

त्य प्रम णे मी स्तब्ध र हीन.  

प्रभ त शनशश्चतच होईल.  

अांध र च  न श होईल  

आशण तझु्य  अमतृमय व णीच्य  सवुणिध र   

आक श तनू वेग ने ख ली कोसळतील  

आशण मग म झ्य  प्रत्येक पक्ष्य च्य  घरट्य तनू  

तझुी व णी ग यन चे पांख पसरवील  

आशण म झ्य  स ऱ्य  वनर ईत  

तझु्य  मधरु स्वरसांगीत न ेिुले िुलतील. 
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ON the day when the lotus bloomed, alas, my mind was 

straying, and I knew it not. My basket was empty and the 

flower remained unheeded. 

 

Only now and again a sadness fell upon me, and I started 

up from my dream and felt a sweet trace of a strange fragrance 

in the south wind. 

 

That vague sweetness made my heart ache with longing 

and it seemed to me that it was the eager breath of the summer 

seeking for its completion. 

 

I knew not then that it was so near, that it was mine, and 

that this perfect sweetness had blossomed in the depth of my 

own heart. 
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त्य  शदवशी जेव्ह  कमळ शवकशसत झ ले  

तेव्ह  म झे मन इतस्ततः भटकत होते  

आशण मल  ह ेसमजलेच न ही.  

म झी िुल ांची परडी ररक मीच होती  

आशण िुल ांकडे म झे लक्ष गेलेच न ही. 

 

आत  परत एकद  म झे मन शवषण्ण झ ले आह े 

आशण मी स्वप्न तनू ज ग  झ लो आह.े  

दशक्षणेच्य  व ऱ्य च्य   

अनोख्य  सगुांध ची झळूुक मल  ज णवली आह.े  

त्य  सांशदग्ध म धरुीच्य  उत्कट इच्छेने  

म झ  जीव क स वीस झ ल  आह े 

आशण मल  व टते आह ेकी,  

पररपणूितेची व ट प हण ऱ्य  वसांत च   

ह  उत्सकु सगुांध च  श्व स आह.े  

त्य वेळी मल  ह ेज णवल ेन ही की,  

तो इतक  जवळ होत   

आशण तो म झ च होत ,  

इतकेच न ही तर ही पणूित्व ची म धरुी  

म झ्य  स्वतःच्य  हृदय तनूच मोहरली होती. 
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I MUST launch out my boat. The languid hours pass by 

on the shore- Alas for me!  

 

The spring has done its flowering and taken leave. And 

now with the burden of faded futile flowers I wait and linger. 

 

The waves have become clamorous, and upon the bank 

in the shady lane the yellow leaves flutter and fall. 

 

What emptiness do you gaze upon!  

 

Do you not feel a thrill passing through the air with the 

notes of the far-away song floating from the other shore? 
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म झी नौक  मी आत   

स गर च्य  प ण्य वर सोडलीच प शहज.े  

समदु्रशकन ऱ्य वर रेंग ळत बसण्य ची वेळ  

अखेर सांपली आह.े 

 

वसांत ने आपल  बहर सवित्र उधळल  आह े 

आशण आत  त्य न ेरज  घेतली आह े 

आशण आत  सकुलेल्य , शनरुपयोगी िुल ांच्य  ओझ्य ने  

मी व ट बघत रेंग ळतो आह.े 

 

स गर च्य  ल ट ांमध्ये  

आत  खळबळ सरुू झ ली आह े 

आशण त्य च्य वरील छ येच्य  जलम ग िवर  

शपवळी प ने शभरशभरत पडत हते. 

 

तमु्ही शनू्य नजरेने क य बघत !  

तमु्ह ल  स गर च्य  दसुऱ्य  शकन ऱ्य वरून  

तरांगत येण ऱ्य  दरूवरच्य  सांगीत च  व ऱ्य तनू पसरण र   

थर र ज णवत न ही क ! 
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IN the deep shadows of the rainy July, with secret steps, 

thou walkest, silent as night, eluding all watchers. 

 

Today the morning has closed its eyes, heedless of the 

insistent calls of the loud east wind, and a thick veil has been 

drawn over the ever- wakeful blue sky. 

 

The woodlands have hushed their songs, and doors are 

all shut at every house. Thou art the solitary wayfarer in this 

deserted street. Oh my only friend, my best beloved, the gates 

are open in my house- do not pass by like a dream. 
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आष ढ तील मेघ ांच्य  घनद ट छ येत  

त ूर त्रीस रख  शनःस्तब्धपणे  

सव ांची नजर चकुवनू  

हळुव र प वल ांनी आल स.  

आज पवूेच्य  सोस ट्य च्य  व ऱ्य च्य   

अखांड घोंघ वण्य कडे दलुिक्ष करून  

प्रभ तक ल न ेआपल ेनेत्र शमटले आहते  

आशण सदवै ज गतृ असण ऱ्य  नील नभ वर  

मेघ ांच  ज डजडू पडद  ट कल  आह.े 

 

वेळूच्य  बन तील कूजन शनःस्तब्ध झ ले आह.े  

प्रत्येक घर ची द रे आज बांद झ ली आहते.  

य  शनजिन रस्त्य वरून  

तचू एक की शिरण र  मशु िीर आहसे.  

म झ्य  एकुलत्य  एक सख्य ,  

म झ्य  शप्रयतम ,  

म झ्य  घर चे दरव जे उघडे आहते.  

एख द्य  स्वप्न स रख   

म झ्य  घर समोरून शनघनू ज ऊ नकोस. 
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ART thou abroad on this stromy night on thy journey of 

love, my friend? The sky groans like one in despair. 

 

I have no sleep tonight. Ever and again I open my door 

and look out on the darkness, my friend! 

 

I can see nothing before me. I wonder where lies thy 

path!  

By what dim shore of the ink-black river, by what far 

edge of the frowning forest, through what mazy depth of 

gloom art thou threading thy course to come to me, my friend? 
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म झ्य  शमत्र !  

य  व दळी र त्री  

त ूप्रेम पोटी येण्य स शनघ ल  आहसे.  

आक श जण ूनैर श्य ने अश्र ूढ ळीत आह.े  

आज म झ  डोळ्य ल  डोळ  ल गल  न ही. 

 म झ्य  शमत्र ,  

मी एकस रख  पनुः पनु्ह  द र उघडतो आह े 

आशण अांध र त दरूवर दृष्टी ट कतो आह.े 

 

मल  ब हरे क हीच शदसत न ही.  

कोणत्य  म ग िने त ूयेतो आहसे न कळे.  

दरूवरच्य  कोणत्य  धसूर क ळ्य  नदीशकन ऱ्य ने,  

कोणत्य  घनद ट अरण्य च्य  ब जनूे,  

कोणत्य  गडद अांधक र तनू  

मल  भेटण्य स ठी  

म झ्य  शमत्र   

त ूव ट क ढीत आहसे? 
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If the day is done, if birds sing no more, if the wind has 

flagged tired, then draw the veil of darkness thick upon me, 

even as thou hast wrapt the earth with the coverlet of sleep 

and tenderly closed the petals of the drooping lotus at dusk. 

 

From the traveller, whose sack of provisions is empty 

before the voyage is ended, whose garment is torn and 

dustladen, whose strength is exhausted, remove shame and 

poverty, and renew his life like a flower under the cover of thy 

kindly night. 
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जरी शदवस म वळल  असले  

आशण पक्ष्य ांच ेकूजन सांपले असेल,  

थकल  भ गल  व र  जरी व हण्य च  बांद झ ल  असले  

तरी आत  अांधक र च्य  ज डजडू पडद्य ने मल  झ कून ट क.  

ज्य प्रम णे धरणील  त ूशनद्रचे्य  दलुईने झ कले आहसे,  

ज्य प्रम णे स यांक ळी कमळ च्य  प कळ्य   

त ूहळुव रपण ने शमटल्य  आहसे,  

त्य प्रम णे म झ्य वर क ळोख च  पडद  ट क..  

ज्य ची शशदोरी प्रव स सांपण्य पवूीच सांपली आह,े  

ज्य चे कपडे ि टले आहते आशण धळुीने म खले आहते,  

ज्य ची त कद सांपषु्ट त आली आह,े  

त्य चे द ररद््रय आशण वेदन  त ूदरू कर.  

त्य ची ल ज त ूदरू स र  

आशण तझु्य  करुण मय र त्रीच्य  आवरण तनू  

जस ेप्रभ तक ळी िूल उमलत े 

तसेच त्य च ेजीवनही नवचैतन्य ने पल्लशवत कर. 
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IN the night of weariness let me give myself up to sleep 

without struggle, resting my trust upon thee. 

 

Let me not force my flagging spirit into a poor 

preparation for thy worship. 

 

It is thou who drawest the veil of night upon the tired 

eyes of the day to renew its sight in a fresher gladness of 

awakening. 
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य  थकव्य च्य  र त्री  

कोणतीही धडपड न करत   

तझु्य वर पणूिपणे शवसांबनू  

मल  शनद्रचे्य  आधीन होऊ द.े  

म झ्य  य  धकल्य भ गल्य  शजव ल   

तझु्य  पजेूची वेडीव कडी, कशीतरी तय री करण्य स ठी  

मल  सक्ती करू नकोस.  

तचू शदवस च्य  थकल्य  भ गल्य  डोळ्य ांवर  

र त्रीच  पडद  ट कतोस;  

जेणेकरून सक ळी ज गतृ होण्य च्य  वळेी  

दृष्टी नवचैतन्य ने त जीतव नी होते. 
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HE came and sat by my side but I woke not. What a 

cursed sleep it was, O miserable me! 

 

He came when the night was still; he had his harp in his 

hands, and my dreams became resonant with its melodies.  

 

Alas, why are my nights all thus lost? Ah, why do I ever 

miss his sight whose breath touches my sleep? 
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तो आल   

आशण म झ्य जवळ येऊन बसल ;  

परांत ुमल  ज ग आली न ही.  

म झ्य  ददुवे ,  

एवढी कसली क ळझोप मल  ल गली होती? 

 

र त्रीच्य  श ांत समयी तो आल .  

त्य च्य  ह त त वीण  होती  

आशण म झे स्वप्न त्य च्य  वीणेच्य  स्वर ांनी झांक रले,  

अरेरे, म झ्य  स ऱ्य  र त्री अश  क  बरे व्यथि शनघनू ज त त?  

ज्य च  श्व स म झ्य  शनद्रले  स्पशि करतो  

त्य चे दशिन मल  कधीच क  घडत न ही? 
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LIGHT, oh where is the light? Kindle it with the burning 

fire of desire!  
 

There is the lamp but never a flicker of a flame, - is such 

thy fate, my heart? Ah, death were better by far for thee!  
 

Misery knocks at thy door, and her message is that thy 

lord is wakeful, and he calls thee to the love- tryst through the 

darkness of night. 

 

The sky is overcast with clouds and the rain is ceaseless. 

I know not what this is stirs in me - I know not its meaning.  

A moment's flash of lightning drags down a deeper 

gloom on my sight, and my heart gropes for the path to where 

the music of the night call me. 

 

Light, oh where is the light! Kindle it with the burning 

fire of desire!  

 

It thunders and the wind rushes screaming through the 

void. The night is black as a black stone. Let not the hours 

pass by in the dark. Kindle the lamp of love with thy life.  
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प्रक श,  

कुठे आह ेप्रक श?  

कुठे आह ेशदव ? 

 इच्छेच्य  अग्नीने तो प्रदीप्त कर ! 

 

शदव  आह ेपण ज्योत न ही,  

हचे म झ्य  नशशबी शलशहले आह ेक ?  

य पेक्ष  मतृ्य ूशकतीतरी च ांगल ! 

 

वेदन  द र वर ठोठ वत ेआह े 

आशण स ांगते आह ेकी,  

तझु  प्र णशप्रय भगव न ज ग  आह.े  

आशण शनबीड अांधक र  

य  र त्री तलु  शमलन स ठी सांकेतस्थळी बोल वत आह.े 

 

आक श मेघ ांनी द टून गेल ेआह े 

आशण प ऊस अशवरत कोसळत आह.े  

अश  य  घोर र त्री  

म झ्य  शजव ची क  बरे घ लमेल होत आह?े 

 मल  क ही समजेन स ेझ ले आह.े  

क्षण ध ित वीज लख्खकन चमकून ज त े 

आशण म झ्य  डोळ्य ल  अांध री येत.े  
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दरूवर कुठेतरी र त्रीचे सरुू झ लेले सांगीत  

मल  आमांशत्रत करीत आह े 

आशण म झ  प्र ण तो रस्त  स पड व  म्हणनू धडपडत आह.े 

 

प्रक श,  

कुठे आह ेप्रक श?  

कुठे आह ेशदव ?  

इच्छेच्य  अग्नीने तो प्रज्वशलत कर !  

मेघ ांच  गडगड ट होतो आह े 

आशण व र  ससु ट व हतो आह.े  

र त्र क ळ्य कशभन्न प ष ण स रखी क ळी आह.े  

अांध र त वेळ व य  घ लव ूनक .  

तमुच्य  प्र ण ने प्रेम च  दीप प्रज्वशलत कर . 
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OBSTINATE are the trammels, but my heart aches when 

I try to break them. 

 

Freedom is all I want, but to hope for it I feel ashamed. 

 

I am certain that priceless wealth is in thee, and that thou 

art my best friend, but I have not the heart to sweep away the 

tinsel that fills my room. 

 

The shroud that covers me is a shroud of dust and death; 

I hate it, yet hug it in love.  

 

My debts are large, my failures great, my shame secret 

and heavy; yet when I come to ask for my good, I quake in 

fear lest my prayer be granted. 
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म झी बांधने हट्टी आहते.  

त्य प सनू सटुक  व्ह वी अशी खपू इच्छ  असत,े  

परांत ुती ट कू गेल्य स मन दःुखी होते. 

 

मल  मकु्ती हवी आह.े  

परांत ुमकु्तीची अपेक्ष  करत न दखेील मी लशज्जत होतो. 

 

मल  ह ेशनशश्चत म हीत आह े 

की त ूम्हणज ेअनमोल ठेव  आहसे.  

इतकेच नव्ह ेतर  

त ूम झ  सविश्रेष्ठ सख  आहसे,  

परांत ुम झ्य  खोलीत भरून र शहलेले  

िुटके तटुके बेगड क ढून ट क यल  म झे मन धजत न ही. 

 

मल  आच्छ दनू ट कण रे वस्त्र  

धळुीचे आशण मतृ्यचूे वस्त्र आह.े  

मी त्य च  शतरस्क र करतो;  

परांत ुतरीही त्य ल  प्रेम ने शमठी म रतो. 

 

म झी कजे मोठी आहते,  

म झी असिलत  भय नक आह.े  

जे केले असत  ल ज वे अश  शकतीतरी गपु्त गोष्टी आहते  
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आशण त्य ांची सांख्य  प्रचांड आह.े  

तरीही जेव्ह  मी म झ्य  कल्य ण स ठी तझु्य कडे येतो  

तेव्ह  मन त भीती र हून ज त ेकी,  

त ूजर म झी प्र थिन  मांजरू केलीस  

तर य  स ऱ्य  हीन गोष्टी सोड व्य  ल गतील.  

त्य  मी कश  सोड व्य ? 
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HE whom enclose with my name is weeping in this 

dungeon. I am ever busy building this wall all around; and as 

this wall goes up into the sky day by day I lose sight of my 

true being in its dark shadow.  

 

I take pride in this great wall, and plaster it with dust and 

sand lest a least hole should be left in this name; and for all 

the care I take I lose sight of my true being. 
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म झ्य  न व ख ली  

ज्य ल  मी झ कून ठेवले आह े 

तो य  क र गहृ त अश्र ूढ ळीत आह.े  

मी सतत सभोवती उांचच उांच शभांत ब ांधण्य त व्यस्त आह.े  

जसजशी ही आक श पयांत उांचउांच होत ज त आह े 

तसतस  त्य  शभांतीच्य  क ळ्य  छ येत  

मी स्वतःच्य  सत्य स्वरूप प सनू दरू ज त आह.े 

 

ही उांचच उांच शभांत उभ रण्य त  

मल  अशभम न व टत आह.े  

य  शभांतील  मी क ळजीपवूिक  

व ळू आशण म तीच  लेप दते आह.े  

मल  भीती व टते की,  

असे केले न ही तर शभांतीत एख द ेशछद्र र हून ज ईल.  

मी शजतकी ज स्तीत ज स्त क ळजी घेतो  

शततकी म झ्य  सत्य स्वरूप प सनू म झी दृष्टी दरू ज त.े 
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30 

I CAME out alone on my way to my tryst. But who is 

this that follows me in the silent dark? 

 

I move aside to avoid his presence but I escape him not.  

 

He makes the dust rise from the earth with his swagger, 

he adds his loud voice to every word that I utter.  

 

He is my own little self, my lord, he knows no shame; 

but I am ashamed to come to thy door in his company. 
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शमलन च्य  स ांकेशतक भेटीस ठी मी शनघ लो,  

पण य  नीरव अांधक र त  

कोण बरे म झ  प ठल ग करीत आह?े  

त्य ल  ट ळण्य स ठी मी ब जलू  सरकतो,  

परांत ुमी त्य च्य  त वडीतनू सटूु शकत न ही. 

 

आपल्य च तोऱ्य त च लत न   

तो आजबू जचूी धळू उडवीत च लल  आह.े  

मी उच्च रलेल्य  प्रत्येक शब्द त  

तो स्वतःच  उच्च स्वर शमसळत असतो. 

 

म झ्य  दवे शधदवे   

तो म झ  स्वतःच च अहां आह.े  

त्य ल  क ही ल जलज्ज  न ही.  

म त्र त्य ल  घेऊन तझु्य  द र त येण्य ची  

मल च ल ज व टते. 
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31 

“PRISONER, tell me, who was it that bound you?" 

 

“It was my master,” said the prisoner.  

 

“I thought I could outdo every- body in the world in 

wealth and power, and I amassed in my own treasure- house 

the money due to my king. When sleep overcame me I lay 

upon the bed that was for my lord, and on waking up I found 

I was a prisoner in my own treasure-house." 

 

“Prisoner, tell me who was it that wrought this 

unbreakable chain?" 

 

“It was I,” said the prisoner, “who forged this chain 

very carefully. I thought my invincible power would hold the 

world captive leaving me in a freedom undisturbed. Thus 

night and day I worked at the chain with huge fires and cruel 

hard strokes. When at last the work was done and the links 

were complete and unbreakable, I found that it held me in its 

grip." 
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"अरे बांशदव न , मल  स ांग तरी,  

कुणी तलु  ब ांधनू ठेवले आह?े"  

"म झ्य  म लक ने", बांशदव न म्हण ल .  

त्य नांतर तो म्हण ल ,  

"मल  व टल ेकी, धनसांपत्ती आशण सत्त   

य त जग तील सवि म णस ांमध्ये मी वरचढ ठरेन.  

आशण र ज च्य  भय मळेु  

मी म झ्य  घर तील कोष ग र तच सवि सांपत्ती जम  केली.  

जेव्ह  झोपेने मल  ग्र सले  

तेव्ह  म झ्य  प्रभसू ठी असलेल्य  शबछ न्य वरच मी झोपलो  

आशण ज ग  होऊन प हतो तो म झ्य  लक्ष त आल ेकी,  

म झ्य  धन च्य  कोष ग र तच मी बांशदस्त आह.े" 

 

"बांशदव न , स ांग तरी  

ही न तटुण री श्रृांखल  घडवली तरी कुणी?" 

 

बांशदव न म्हण ल ,  

"तो मीच,  

ज्य ने ही शृांखल  अत्यांत क ळजीपवूिक तय र केली.  

मल  व टले की,  

म झीच दभेुद्य त कद  

सवि जग ल  बांशदस्त करून  
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मल  अब शधत स्व तांत्र्य दईेल  

आशण म्हणनू र त्रांशदवस  

प्रचांड अग्नी आशण घण घ त च्य  सह य्य ने क म करून  

मी ही शृांखल  घडवली  

आशण अखेर जेव्ह  क म सांपले  

आशण कड्य ांमध्ये कड्य  अडकवल्य  गेल्य   

तेव्ह  म झ्य  लक्ष त आले की,  

त्य  शृांखलेच्य  पकडीत मीच आवळल  गेलो आह.े" 

 

  



a 

73 
 

32 

By all means they try to hold me secure who love me in 

this world. But it is otherwise with thy love which is greater 

than theirs, and thou keepest me free. 

 

Lest I forget them they never venture to leave me alone. 

But day passes by after day and thou art not seen. If I call not 

thee in my prayers, if I keep not thee in my heart, thy love for 

me still waits for my love.  
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य  जग त  

जे जे म झ्य वर प्रेम करत त  

ते ते मल  म झ्य  सरुशक्षततेस ठी पकडूनच ठेवत त,  

परांत ुय उलट सव ांपेक्ष  मह न असलेले  

तझेु प्रेम मल  बांधमकु्तच ठेवते.  

मी त्य ांन  शवसरेन य  भीतीने  

ते मल  मोकळे सोडतच न हीत  

आशण शदवस ांम गनू शदवस ज त त  

परांत ुतझेु दशिनही मल  घडत न ही. 

 

मी जरी तझुी प्र थिन  केली न ही,  

म झ्य  हृदय त तलु  स्थ न शदले न ही  

तरी तझेु म झ्य वरचे प्रेम  

अद्य पही म झ्य  प्रेम ची व ट प हत आह.े 
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33 

WHEN it was day they came into my house and said, “we 

shall only take the smallest room here.” 

 

They said, 'We shall help you in the worship of your God 

and humbly accept only our own share of his grace”; and then 

they took their seat in a corner and they sat quiet and meek. 

 

But in the darkness of night I find they break into my 

sacred shrine, strong and turbulent, and snatch with unholy 

greed the offerings from God's altar. 
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शदवस  ते म झ्य  घरी आले  

आशण म्हण ले की, 

 “घर च्य  एख द्य  कोपऱ्य त आम्ही पडून र हू". 

ते म्हण ले, 

 "दवेपजेूत आम्ही तलु  मदत करू  

आशण नम्रपणे आमच्य  व टेल  येईल  

तेवढ च त्य च  कृप प्रस द आम्ही स्वीक रू";  

असे म्हणनू त्य ांनी एक  कोपऱ्य त ज ग  घेतली  

आशण अत्यांत नम्रपण ेते स्वस्थ बसनू र शहले. 

 

परांत ुर त्रीच्य  अांध र त प हतो तो  

म झ्य  लक्ष त आले की,  

ते द ांडगटपण ने अन वर होऊन  

म झ्य  पशवत्र दवे लय त शशरले  

आशण आपल्य  गशलच्छ ह त ांनी,  

अध शीपण ने त्य ांनी दवे समोरील प्रस द ओढल . 
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34 

LET only that little be left of me whereby I may name 

thee my all. 

 

Let only that little be left of my will whereby I may feel 

thee on every side, and come to thee in everything, and offer 

to thee my love every moment. 

 

Let only that little be left of me whereby I may never hide 

thee. 

 

Let only that little of my fetters be left whereby I am 

bound with thy will, and thy purpose is carried out in my life 

and that is the fetter of thy love.  
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परमेश्वर ,  

म झ्य त म झ  इतक  थोड स च मीपण  ब की र हू द ेकी,  

तलु च मी म झे सविस्व म न वे. 

 

म झ्य  च री ब जूांन   

सवित्र तचू आहसे  

ह ेमल  ज णवत र ह वे.  

प्रत्येक गोष्टीच्य  रूप न े 

मीच तझु्य कडे य वे,  

तझु्य शी पणूित्व ने एकरूप व्ह वे,  

क्षण क्षण ल  म झे प्रेम तलु  अपिण कर वे  

एवढीच म झी इच्छ  शशल्लक र हो.  

मल  म झ्य तील इतकेच शशल्लक र हू द ेकी,  

मी तलु  कुठेही झ कून ठेव ूनय.े 

 

तझु्य  इच्छेशी मी ब ांधल  ज वो,  

तझु्य  इच्छ पतूीस ठी मी जग व े 

हचे मल  तझु्य  प्रेम चे बांधन अस वे.  

एवढेच म झे प श ब की र ह वेत. 
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35 

WHERE the mind is without fear and the head is held 

high; 

 

Where knowledge is free; Where the world has not been 

broken up into fragments by narrow domesite walls; 

 

Where words come out from the depth of truth; 

 

Where tireless striving stretches its arms towards 

perfection;  

 

Where the clear stream of reason has not lost its way into 

the dreary desert sand of dead habit; 

 

Where the mind is led forward by thee into ever- 

widening thought and action-  

 

Into that heaven of freedom, my Father, let my country 

awake. 
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जेथ ेमन शनभिय आह े 

आशण म थ  उांच उचललेल  आह,े  

जेथ ेज्ञ न मकु्त आह,े  

जेथ ेजग च ेक्षदु्र, सांकुशचत शभांतींनी शवभ जन झ ले न ही,  

जेथ ेशब्द सत्य च्य  ग भ्य तनू येत त  

जेथ ेअथक पररश्रम तनू पणूित्व च  ध्य स धरल  ज तो,  

जेथ ेसयकु्ततेच्य  शनमिळ सररतेच  म गि  

मतृप्र य सवयींच्य  रखरखीत व ळवांट त लोप प वत न ही,  

जेथ ेत ूमन ल   

सतत अखांड शवस्त रलेल्य  उद त्त शवच र आशण कृतीकडे नेत असतोस. 

 

त्य  स्व तांत्र्य च्य  स्वग ित, 

 ह ेम झ्य  दवे ,  

म झे र ष्र ज गतृ होऊ द.े. 
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36 

THIS is my prayer to thee, my lord- strike, strike at the 

root of penury in my heart. 

 

Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. 

 

Give me the strength to make my love fruitful in service. 

 

Give me the strength never to disown the poor or bend 

my knees before insolent might.  

 

Give me the strength to raise my mind high above daily 

trifles. 

 

And give me the strength to surrender my strength to thy 

will with love.  
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भगवांत ,  

म झी तलु  कळकळीची प्र थिन  आह ेकी,  

म झ्य  हृदय तील दौबिल्य च्य , द ररद््रय च्य  मळु वर  

त ूजोरद र आघ त कर.  

म झी सखुदःुखे सहजपणे भोगत  य वीत य स ठी मल  स मर्थयि द.े 

 

म झे प्रेम सेव  करण्य त यशस्वी ठर वे  

य स ठी मल  स मर्थयि द.े 

दीनदबुळ्य ांन  मी कधीही न क रू नय े 

आशण उन्मत्त धनद ांडग्य ांसमोर मी कधीही गडुघे टेकू नय,े 

 य स ठी त ूमल  स मर्थयि द.े 

 दनैांशदन क्षलु्लक गोष्टींप सनू  

म झ्य  मन ल  उन्नत होण्य स ठी मल  शक्ती द.े 

म झी सवि शक्ती  

तझु्य  इच्छ शक्तीच्य  पररपतूीस ठी  

प्रेम ने अपिण करण्य चे स मर्थयि त ू 

मल  द.े 
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37 

I THOUGHT that my voyage had come to its end at the 

last limit of my power,- that the path before me was closed, 

that provisions were exhausted and the time come to take 

shelter in a silent obscurity. 

 

But I find that thy will knows no end in me. And when 

old words die out on the tongue, new melodies break forth 

from the heart; and where the old tracks are lost, new country 

is revealed with its wonders. 
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मी शवच र केल  की,  

म झ  प्रव स सांपलेल  आह.े  

म झी त कद आत  क्षीण झ ली आह.े  

म झ्य समोरच  रस्त  बांद झ ल  आह,े  

म झी शशदोरी सांपली आह े 

आशण आत  प्रशसद्धीप सनू दरू ज ऊन  

एक ांतव स त श ांतपणे आश्रय घेण्य ची वेळ आत  आली आह.े  

मल  म हीत आह ेकी,  

तझु्य  इच्छ शक्तील   

म झ  ह  अस  अांत म न्य न ही.  

जेव्ह  शजभेवरून जनुे शब्द नष्ट होत त  

तेव्ह  हृदय तनू नवनवीन सांगीत च ेससु्वर उमटू ल गत त  

आशण जेथ ेजनु  रस्त  सांपतो  

तेथ ेआश्चय िन ेभरलेल  नव  प्रदशे दृष्टोत्पत्तीस येतो. 
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38 

THAT I want thee, only thee- let my heart repeat without 

end. All desires that distract me, day and night, are false and 

empty to the core. 

 

As the night keeps hidden in its gloom the petition for 

light, even thus in the depth of my unconsciousness rings the 

cry - I want thee, only thee. 

 

As the storm still seeks its end in peace when it strikes 

against peace with all its might, even thus my rebellion strikes 

against thy love and still its cry is - I want thee, only thee. 
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मल  त,ू  

केवळ तचू हव  आहसे.  

म झ्य  हृदय तनू स रख  ह च घोष होऊ द.े  

ज्य  व सन ांच्य  म गे  

मी र त्रांशदवस ल गलो होतो  

त्य  मळु तच शमर्थय  आशण व्यथि आहते. 

 

सवित्र अांध र द टलेल  असत न ,  

र त्र ज्य प्रम णे आपल्य  अांधक र त  

प्रक श च्य  प्र प्तीची प्र थिन  लपवीत असते  

त्य चप्रम णे म झ्य  मन त अज णतेपणीही,  

"मल  त,ू केवळ तचू हव  आहसे,"  

ह ेशब्द शनन दत असत त.  

तिु न ने प्र णपण ने श ांतीवर शकतीही आघ त केले तरी  

अखेर त्य ल  श ांतीच हवी असत,े  

त्य चप्रम णे ह ेईश्वर ,  

मी बांडखोरपण न ेतझु्य वर शकतीही आघ त केले तरी  

"मल  त,ू तचू हव  आहसे"  

म्हणनू म झे हृदय आक्रां दत असत.े 
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39 

WHEN the heart is hard and parched up, come upon me 

with a shower of mercy. 

 

When grace is lost from life, come with a burst of song.  

 

When tumultuous work raises its din on all sides shutting 

me out from beyond, come to me, my lord of silence, with thy 

peace and rest.  

 

When my beggarly heart sits crouched, shut up in a 

corner, break open the door, my king, and come with the 

ceremony of a king. 

 

When desire blinds the mind with delusion and dust, O 

thou holy one, thou wakeful, come with thy light and thy 

thunder. 
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जेव्ह  म झे हृदय कोरडे आशण शषु्क होईल  

तेव्ह  त ूतझु्य  करुणेच्य  वष िव च्य  रूप ने म झ्य  हृदय त ये.  

जेव्ह  म झ्य  हृदय तील स री म धरुी सांपलेली असेल  

तेव्ह  त ूसमुधरु सांगीत च्य  ससु्वर ांनी म झे हृदय भरून ट क. 

 

जेव्ह  कम िच्य  गलबल्य ख ली आशण भ र ख ली  

मी दबल  ज ऊन सवि ब जूांनी बांशदस्त होईन,  

तेव्ह  म झ्य  श ांशतस्वरूप परमेश्वर ,  

त ूम झ्य  हृदय त श ांतत  आशण स्व स्र्थय घेऊन ये. 

 

जेव्ह  म झे दररद्री कां ग ल मन क्षदु्र बननू  

दीनव णीपण ने एक  कोपऱ्य त स्वतःल  बांशदस्त करून घेते  

तेव्ह  ह ेउद र र ज शधर ज , सम्र ट ,  

म झ्य  मन ची कव डे तोडून  

त ूर ज शधर ज मह र ज च्य  जल्लोष त आशण वैभव त आत प्रवेश कर. 

 जेव्ह  म झे मन क्षदु्र व सन ांनी आशण भलूभलुय्य ने झ कोळून ज त े

 आशण त्य ल  शदसेन से होत े 

तेव्ह  ह ेपरमपशवत्र ज गतृ ईश्वर ,  

त ूतझु्य  तेजस्वी प्रक श ने आशण धीरगांभीर आव ज न े 

म झ्य  हृदय त प्रवेश कर. 
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40 

THE rain has held back for days and days, my God, in 

my arid heart. The horizon is fiercely naked-not the thinnest 

cover of a soft cloud, not the vaguest hint of a distant cool 

shower. 

 

Send thy angry storm, dark with death, if it is thy wish, 

and with lashes of lightning startle the sky from end to end. 

 

But call back, my lord, call back this pervading silent 

heat, still and keen and cruel, burning the heart with dire 

despair.  

 

Let the cloud of grace bend low from above like the 

tearful look of the mother on the day of the father's wrath. 

  



a 

90 
 

 

म झ्य  रखरखीत हृदय त  

शकत्येक शदवस ांप सनू वष िच्य  जलध र ांनी प्रवेशच केल  न ही.  

शक्षशतज एकदमच शनरभ्र आह.े  

पसुटस  ढगदखेील न ही.  

ि र क य दरुवर कुठेतरी  

एख दी थांडग र जलध र  कोसळल्य च दखेील अस्पष्ट सांकेत न ही. 

 

तझुी जर इच्छ  असेल तर  

मतृ्यनूे क ळेकुट्ट झ लेले भीषण त ांडव  

आशण त्य प ठोप ठ आक श त य  टोक प सनू त्य  टोक पयांत 

 कडकड ट करण ऱ्य  शवजेन ेआसमांत दण णनू सोड. 

 

परांत ुम झ्य  परमेश्वर ,  

कृपय  म झ्य  हृदय ल   

भय नक शनर शेन ेज ळण री शस्थर, स्तब्ध असह्य कू्रर अशी  

ही उष्णतेची ल ट म घ री बोल वनू घे.  

वशडल ांच  क्रोध ग्नी भडकलेल  असत न   

आई ज्य प्रम णे अश्रपूणूि नजरेने प हत असते  

त्य प्रम णे ह ेपरमेश्वर ,  

तझु्य  कृपेच  मेघ वरून ख ली ओसांडू द.े 
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41 

WHERE dost thou stand behind them all, my lover, 

hiding thyself in the shadows? 

 

They push thee and pass thee by on the dusty road, taking 

thee for naught. I wait here weary hours spreading my 

offerings for thee, while passers- by come and take my 

flowers, one by one, and my basket is nearly empty. 

 

The morning time is past, and the noon. In the shade of 

evening my eyes are drowsy with sleep. Men going home 

glance at me and smile and fill me with shame. I sit like a 

beggar maid, drawing my skirt over my face, and when they 

ask me, what it is I want, I drop my eyes and answer them not. 

 

Oh, how, indeed, could I tell them that for thee I wait, 

and that thou hast 

 

promised to come. How could I utter for shame that I 

keep for my dowry this poverty. Ah, I hug this pride in the 

secret of my heart. 
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I sit on the grass and gaze upon the sky and dream of the 

sudden splendour of thy coming - all the lights ablaze, golden 

pennons flying over thy car, and they at the roadside standing 

agape, when they see thee come down from thy seat to raise 

me from the dust, and set at thy side this ragged beggar girl a-

tremble with shame and pride, like a creeper in a summer 

breeze. 

 

But time glides on and still no sound of the wheels of thy 

chariot. Many a procession passes by with noise and shouts 

and glamour of glory. Is it only thou who wouldst stand in the 

shadow silent and behind them all? And only I who would 

wait and weep and wear out my heart in vain longing. 
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म झ्य  प्र णशप्रय सख्य ,  

त्य  सव ांच्य  म गे स वलीत उभ  र हून  

त ूस्वतः क  अस  लपनू र हतोस?  

त ूनगण्य आहसे  

व  त ूतेथ ेन हीसच अस ेसमजनू  

ते तलु  ढकलनू धळुीच्य  रस्त्य वर शनघनू ज त त.  

तझु्य  समपिण स ठी आणलेली िुले घेऊन  

मी त सन ्त स थकूनभ गनू तझुी व ट प हत असत.े  

म त्र एक म गनू एक प्रव सी येत र हत त,  

म झ्य कडून िुले घेत त  

आशण म झी िुल ांची परडी जवळजवळ ररक मीच होत.े  

सक ळची वेळ तर केव्ह च टळून गेली  

आशण आत  म ध्य न्हही सांपली आह.े  

स यांक ळच्य  य  धसूर वेळी  

म झे डोळे झोपेने जड वल ेआहते.  

घर कडे परतण री म णस ेम झ्य कडे दृशष्टक्षेप ट कत त, 

 हसत त आशण मी लशज्जत होते.  

मी एख द्य  शभक रणीस रखी चेहऱ्य वर पदर घेऊन बसते  

आशण जेव्ह  ते मल  शवच रत त की मल  क य प शहज,े  

तेव्ह  म झी नजर ख ली झकुते  

आशण मी त्य ांन  उत्तरच दते न ही. 
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अरे, स ांग तरी मी त्य ांन  कस ेस ांग ूकी,  

त ूमल  येण्य चे वचन शदल ेआहसे  

आशण मी तझुीच व ट प हत आह.े 

 मल  स ांग यल सदु्ध  ल ज व टते की,  

दणेगी दणे्य स ठी मी म झ्य जवळ ह ेद ररद््रयच ठेवले आह.े  

अरे, खरेच ही गोष्ट मोठ्य  अशभम न ने  

म झ्य  हृदय त मी गशुपत म्हणनू ठेवली आह.े  

मी गवत वर स्वस्थ बसते  

आशण आक श कडे टक ल वनू बघते  

आशण अच नकपण ेमोठ्य  डौल ने  

आशण थ ट म ट ने  

व वैभव ने त ूयेत आहसे  

असे स्वप्न प हत.े  

शदव्य ांच  झगमग ट आशण लखलख ट आह,े  

तझु्य  रथ वर सोनेरी शनश ण िडकत आह.े  

रथ तील आसन वरून त ूख ली उतरतोस  

आशण वसांत तल्य  व ऱ्य च्य  झळुकेने  

वेलीस रख्य  थरथर क पण ऱ्य   

य  ि टके कपडे घ तलेल्य ,  

लशज्जत अशभम नी मलुील  उचलनू  

तझु्य  ब जलू  बसवतोस  

तेव्ह  रस्त्य च्य  कडेल  दतूि ि उभे असलेले लोक  

आश्चय िने आ व सत त. 
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परांत,ु वेळ पढेु सरकतेच आह े 

आशण तझु्य  रथ च्य   

च क ांच्य  आव ज ची च हूल दखेील ल गत न ही.  

रस्त्य वरून वैभव ने झगमगण ऱ्य  अनेक शमरवणकु   

थ ट म ट त आशण ड मडौल त व जतग जत शनघनू ज त त.  

केवळ तचू एकट  त्य ांच्य म गे  

श ांतपणे स वलीत उभ  र हतोस क ?  

आशण केवळ व ट प हत,  

अश्र ूढ ळीत तझु्य  भेटीच्य   

उत्कट अशभल षेच्य  व्यथि अपेक्षेन े 

म झे हृदय शवदीणि होत र हत.े 
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42 

EARLY in the day it was whispered that we should sail 

in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would 

know of this our pilgrimage to no country and to no end. 

 

In that shoreless ocean, at thy silently listening smile my 

songs would swell in melodies, free as waves, free from all 

bondage of words. 

 

Is the time not come yet? Are there works still to do? Lo, 

the evening has come down upon the shore and in the fading 

light the seabirds come flying to their nests. 

 

Who knows when the chains will be off, and the boat, 

like the last glimmer of sunset, vanish into the night? 
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भल्य  पह टेच आपल ेठरल ेहोते की,  

केवळ त ूआशण मीच िक्त  

एक  नौकेत बसनू प्रव स ल  शनघ ू 

आशण जग त कुण ल ही  

आपल्य  य  शनरुद्दशे तीथिय त्रेच्य  प्रव स ब बत  

व  आपण कोठे ज ण र आहोत य ब बत समज ूनय.े  

य  अप र शवश ल स गर त  

ल ट  जश  बांधमकु्त होऊन नतृ्य करीत असत त  

त्य चप्रम णे शब्द ांच्य  बांधन तनू मकु्त होऊन  

मी म झ्य  ग यन चे स्वरम धयुि  

िक्त तलु च ऐकशवण र आह े 

आशण त ूक हीही न बोलत  शस्मतपवूिक ते ऐकण र आहसे.  

ती वेळ अजनू आली न ही क ?  

अजनूही क ही क म ेउरक यची ब की र शहली आहते क ?  

प ह , स गरतीर वर आत  सांध्य क ळ होऊ ल गली आह े 

आशण त्य  मांद धसूर प्रक श त  

समदु्रपक्षी आप पल्य  घरट्य ांकडे परत यल  ल गले आहते. 
 

कोण ज ण ेकी य  शृांखल  कधी तटुतील  

आशण ज्य प्रम ण ेअस्त ल  ज ण र  रशवर ज  

आपले शकरण र त्रीच्य  अांध र त बडुवनू ट कतो,  

त्य प्रम णे आपली नौक   

र त्रीच्य  अांध र त केव्ह  प्रव स स ठी शनघेल?  



a 

98 
 

43 

THE day was when I did not keep myself in readiness for 

thee; and entering my heart unbidden even as one of the 

common crowd, unknown to me, my king, thou didst press the 

signet of eternity upon many a fleeting moment of my life.  

And today when by chance I light upon them and see thy 

signature, I find they have lain scattered in the dust mixed with 

the memory of joys and sorrows of my trivial days forgotten. 

 

Thou didst not turn in contempt from my childish play 

among dust, and the steps that I heard in my playroom are the 

same that are echoing from star to star. 
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त ूयेण र म्हणनू त्य  शदवशी  

मी अशजब त तझु्य स ठी तय रीत नव्हतो  

आशण म झ्य  र ज शधर ज ,  

गदीतनू अकस्म त येण ऱ्य  एख द्य  अनोळख्य स रख   

त ूअगदी आगांतकुपणे आल स  

आशण म झ्य  जीवन तील अनेक क्षणभांगरु क्षण ांवर  

त ूअनांतक ळ ची मोहोर उमटवलीस.  

आशण आज जेव्ह  योग योग ने  

मी त्य च्य वर प्रक श प डतो  

आशण तझुी मदु्र  प हतो  

तेव्ह  मी शवसरलेल्य  म झ्य  जीवन तील  

क्षदु्र, नीरस शदवस ांच्य  धळुीत शमसळलेल्य   

सखुदःुख च्य  स्मतृीबरोबर ती शवखरुललेी शदसते.  

धळुीत खेळत असलेल्य   

म झ्य  ब शलश खेळ ांकडे  

त ूतचु्छतेने कधीही प ठ शिरवली न हीस  

आशण म झ्य  खेळघर त त्य  वेळी  

मी ऐकलेल  तझु  पदरव  

अगदी य  त ऱ्य प सनू त्य  त ऱ्य कडे ज ण ऱ्य   

तझु्य  पदरव च्य  प्रशतध्वनीस रख  होत . 
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44 

THIS is my delight, thus to wait and watch at the wayside 

where shadow chases light and the rain comes in the wake of 

the summer. 

 

Massengers, with tidings from unknown skies, greet me 

and speed along the road. My heart is glad within, and the 

breath of the passing breeze is sweet. 

 

From dawn till dusk I sit here before my door, and I know 

that of a sudden the happy moment will arrive when I shall 

see. 

 

In the meanwhile I smile and I sing all alone. In the 

meanwhile the air is filling with the perfume of promise. 
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जेथ ेछ य  प्रक श च  प ठल ग करत,े  

प ऊस उन्ह ळ्य च्य  प ठोप ठ येतो  

तेथील रस्त्य च्य  कडेल   

श ांतपणे उभे र हून शनरीक्षण करीत र हण्य त  

मल  खपू आनांद शमळतो..  

वेगवेगळ्य  शक्षशतज ांवरून  

सांदशे घेऊन येण रे दतू  

मल  अशभव दन करून त्वरेने रस्त्य वरून पढेु ज त त.  

म झे हृदय आनांशदत होत.े  

व ऱ्य च्य  मांद झळुकेच  श्व सोच््व स मधरु असतो. 

 

पह टेप सनू सांध्य क ळपयांत  

मी द र शी बसनू र हते  

आशण मल  ख त्री आह ेकी,  

अच नकपण ेअस  एक सखुद क्षण शनशश्चत येईल  

जेव्ह  मल  त्य च ेदशिन होईल.  

मध्यांतरीच्य  वेळ त  

मी एकटीच मन शी हसत े 

आशण ग त र हते.  

व त वरण तही आश्व सन च  दरवळ असतो. 
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45 

HAVE you not heard his silent steps?  

He comes, comes, ever comes.  

 

Every moment and every age, every day and every night 

he comes, comes, ever comes. 

 

Many a song have I sung in many a mood of mind, but 

all their notes have always proclaimed, He comes, comes, ever 

comes."  

 

In the fragrant days of sunny April through the forest path 

he comes, comes, ever comes. 

 

In the rainy gloom of July nights on the thundering 

chariot of clouds he comes, comes, ever comes. 

 

In sorrow after sorrow it is his steps that press upon my 

heart, and it is the golden touch of his feet that makes my joy 

to shine. 
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तमु्ह ल  त्य च्य  प वल ांची  

हळुव र च हूल ल गली न ही क ?  

तो येतो, येतो, येतच असतो. 

 

प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक यगु त, प्रत्येक शदवशी आशण प्रत्येक र त्री 

 तो येतो, येतो, शनशश्चतच येतो.  

मन च्य  वेगवेगळ्य  मनशस्थतीमध्य,े  

म झ्य  लहरीनसु र मी खपू ग णी ग त असतो;  

परांत ुत्य  ग ण्य तनू  

मी येतो, येतो, नक्कीच येतो  

असेच स्वर शनन दत असत त.  

उन्ह ळ्य तील वसांतक ळच्य  सगुांधी शदवस ांत  

वनर जींच्य  म ग िवरून  

तो येतो, येतो, खरेचच येतो. 

 

मेघ च्छ शदत आष ढ च्य  उद स र त्री  

मेघ ांच  गडगड ट करण ऱ्य  रथ तनू  

तो येतो, येतो, येतच असतो. 

 दःुख वर दःूखे कोसळत असत न ,  

त्य च्य  चरणस्पश िन ेम झे हृदय शनवते  

आशण त्य च्य  चरणस्पश िनेच  

म झ्य  आनांद ल  झळ ळी शमळत.े  
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46 

I KNOW not from what distant time thou art ever coming 

nearer to meet me. Thy sun and stars can never keep thee 

hidden from me for aye. 

 

In many a morning and eve thy footsteps have been heard 

and thy messenger has come within my heart and called me in 

secret. 

 

I know not why today my life is all astir, and a feeling of 

tremulous joy is passing through my heart. 

 

It is as if the time were come to wind up my work, and I 

feel in the air a faint smell of thy sweet presence.  
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मल  कळत न ही की,  

मल  भेटण्य स ठी त ूशकती ल ांबनू कधीच  शनघ ल  आहसे!  

तझेु सयूि आशण त रे  

तलु  म झ्य प सनू कधीही लपवनू ठेव ूशकण र न हीत.  

शकतीतरी सक ळी आशण सांध्य क ळी  

तझु्य  प वल ांची च हूल मल  ल गली आह े 

आशण आत तर तझु्य  दतू ने येऊन  

म झ्य  हृदय त ह ेगशुपत स ांशगतल ेआह ेकी,  

तय र हो,  

आत  भेटण्य ची वेळ आली आह.े  

मल  समजत न ही की  

म झे हृदय अस ेउचांबळून क  आले आह?े  

आशण म झे मन एवढ ेहषोत्िुल्ल कस ेझ ले आह?े 

 

आत  अशी वेळ आली आह ेकी, 

 मी म झे स रे क म आवरून ठेव वे!  

हवेतनूदखेील  

तझु्य  अशस्तत्व ची सगुांधी झळूुक ज णव ूल गली आह.े 
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47 

THE night is nearly spent waiting for him in vain. I fear 

lest in the morning he suddenly come to my door when I have 

fallen asleep wearied out. Oh friends, leave the way open to 

him - forbid him not. 

 

If the sound of his steps does not wake me, do not try to 

rouse me, I pray. I wish not to be called from my sleep by the 

clamorous choir of birds, by the riot of wind at the festival of 

morning light. Let me sleep undisturbed even if my lord 

comes of a sudden to my door. 

 

Ah, my sleep, precious sleep, which only waits for his 

touch to vanish.  
 

Ah, my closed eyes that would open their lids only to the 

light of his smile when he stands before me like a dream 

emerging from darkness of sleep. 
 

Let him appear before my sight as the first of all lights 

and all forms. The first thrill of joy to my awakened soul let it 

come from his glance. And let my return to myself be 

immediate return to him.  
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जवळजवळ सांपणूि र त्र 

 त्य ची व ट बघण्य त अशीच शनघनू गेली. 

 मल  भीती व टते की,  

थकल्य मळेु सक ळी म झ  डोळ  ल गलेल  असत न   

तो अच नक येऊन म झ्य  द र शी उभ  र हील.  

म झ्य  शमत्र ांनो,  

त्य च्य स ठी व ट मोकळी ठेव .  

त्य ल  अडव ूनक .  

मी तमु्ह ल  प्र थिन  करत ेकी,  

जर त्य च्य  प वल ांच्य  च हुलीने मी ज गी झ ले न ही  

तर कृपय  मल  उठव ूनक .  

म झी इच्छ  आह ेकी,  

प्र तःक ळी सयूोदय च्य  प्रक श सोहळ्य च्य  वेळी होण ऱ्य   

पक्ष्य ांच्य  शकलशबल कूजन ने  

व  व ऱ्य च्य  दांग्य ने  

म झी झोपमोड होऊ नय.े  

ि र क य म झ  भगवांत अच नकपण ेद र शी आल  तरी  

म झी झोप मोडू नक . 

 

म झी शनद्र ,  

ग ढ शनद्र   

केवळ त्य च्य  स्पश िन ेसांप वी म्हणनू मी व ट प हत आह.े  
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तो जेव्ह  झोपेच्य  अांधक र तनू पडलेल्य  स्वप्न प्रम णे  

म झ्य समोर उभ  र हील  

तेव्ह च त्य च्य  मांदह स्य च्य  प्रक श न े 

म झ्य  शनशद्रस्त डोळ्य ांच्य  प पण्य  उघडतील. 

 

त्य ल  म झ्य  दृष्टीसमोर  

सवि दीप ांमधील पशहल्य  प्रक श च्य  स्वरूप त येऊ द.े  

त्य च्य  नजरेच्य  दृशष्टके्षप तनू  

म झ्य  ज गतृ आत्म्य ल   

आनांद च  पशहल  थर र शमळू द े 

आशण म झे स्वतः कडे परतणे  

ह ेत तडीने त्य च्य कडेच परतण ेअस ूद.े 
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48 

THE morning sea of silence broke into ripples of bird 

songs; and the flowers were all merry by the roadside; and the 

wealth of gold was scattered through the rift of the clouds 

while we busily went on our way and paid no heed. 

 

We sang no glad songs nor played; we went not to the 

village for barter; we spoke not a word nor smiled; we 

lingered not on the way. We quickened our pace more and 

more as the time sped by.  

 

The sun rose to the mid sky and doves cooed in the shade. 

Withered leaves danced and whirled in the hot air of noon. 

The shepherd boy drowsed and dreamed in the shadow of the 

banyan tree, and I laid myself down by the water and stretched 

my tired limbs on the grass. 

 

My companions laughed at me in scorn; they held their 

heads high and hurried on; they never looked back nor rested; 

they vanished in the distant blue haze. They crossed many 

meadows and hills, and passed through strange, far away 

countries. All honour to you, heroic host of the interminable 

path! Mockery and reproach picked me to rise, but found no 
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response in me. I gave myself up for lost in the depth of a glad 

humiliation - in the shadow of a dim delight. 

 

The repose of the sun-embroidered green gloom slowly 

spread over my heart. I forgot for what I had travelled, and I 

surrendered my mind without struggle to the maze of shadows 

and songs. 

 

At last, when I woke from my slumber and opened my 

eyes, I saw thee standing by me, flooding my sleep with thy 

smile. How I had feared that the path was long and wearisome, 

and the struggle to reach thee was hard! 
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प्र तःक ळच  श ांतत  स गर  

पक्ष्य ांच्य  कूजनलहरींमळेु हले वल .  

रस्त्य ांच्य  ब जचूी िुले आनांद ने हलत होती.  

मेघ ांच्य  िटीमधनू सवुण िच्य  र शी  

सवित्र शवखरुल्य  ज त होत्य .  

आम्ही म त्र आमच्य  म ग िने गडबडीत च लत ज त होतो.  

आम्ही शतकडे लक्ष शदलेच न ही.  

आम्ही आनांद ने ग णी ग यली न हीत  

व  खेळलोही न ही.  

आम्ही खेड्य त ज ऊन ब ज रह ट वर क्रयशवक्रयही केल  न ही.  

आम्ही चक र शब्द बोललो न ही  

व  हसलोदखेील न ही.  

आम्ही रस्त्य वरदखेील रेंग ळलो न ही.  

जसजस  वेळ होत होत  तसतशी  

आम्ही प वले वेग ने उचलत होतो. 

 

सयूि म र्थय वर आल . 

 कबतूर हळुव र आव ज करीत स वलीत येऊन बसल.े 

 दपु रच्य  गरम व त वरण त व ळलेली प ने  

नतृ्य करीत शभरशभरत र शहली. 

 वटवकृ्ष च्य  छ येत मेंढप ळ ससु्त होऊन स्वप्न प हत झोपी गेल  

 आशण मी नदीच्य  जवळ शहरवळीत  
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ह त प य ल ांब करून  

म झ्य  थकल्य  शरीर ल  आर म दणे्य स ठी पहुडलो.  

म झे शमत्र म झ्य कडे बघनू शतरस्क र न ेहसले. 

 त्य ांनी आपली म थी त ठ करून  

घ ईघ ईने च ल यल  सरुुव त केली.  

त्य ांनी म गे अशजब त वळून प शहले न ही  

व  शवश्र ांतीही घेतली न ही. 

 दरूवरच्य  शनळसर धकु्य त ते शदसेन से झ ले.  

त्य ांनी अनेक कुरणे आशण टेकड्य   

तसेच दरूवरचे चमत्क ररक प्रदशे ओल ांडले.  

न सांपण ऱ्य  व टेच्य  शरू यजम न ांनो,  

तमुच  सन्म न असो.  

उपह स आशण शनभित्सन   

म झ्य  मन ल  मी उठ वे म्हणनू टोच ूल गली,  

परांत ुम झ्य कडून क हीच प्रशतस द शमळ ल  न ही.  

मी र त्रीच्य  मांद प्रक श त  

स्वतःल  म नवांदनेच्य  डोह त झोकून शदले. 

 

म झ्य  हृदय वर सयू िने कशशद  क ढलेली  

शहरवट उद सीनत  पसरली.  

मी शकती प्रव स केल  हदेखेील मी शवसरलो  

आशण कोणत ही प्रशतक र न करत   

मी स वली आशण सांगीत च्य  चक्रव्यहू त  
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स्वतःल  झोकून शदले.  

आशण अखेर जेव्ह  मी झोपेतनू ज ग  झ लो  

आशण डोळे उघडून प शहले तो  

त ूम झ्य  ब जलू  उभ  होत स  

आशण तझु्य  शस्मतह स्य ने म झी झोप उड ली होती. 

 

छे, मल  उग चच शकती भीती व टली होती की,  

तझु्य पयांत पोचण्य च  म गि  

खपू ल ांबच  आशण दमछ क करण र  आह े 

आशण खपू सांघषिमयही आह.े 
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49 

You came down from your throne and stood at my 

cottage door.  

 

I was singing all alone in a corner, and the melody caught 

your ear. You came down and stood at my cottage door. 

 

Masters are many in your hall, and songs are sung there 

at all hours, But the simple carol of this novice struck at your 

love. One plaintive little strain mingled with the great music 

of the world, and with a flower for a prize you came down and 

stopped at my cottage door. 
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त ूतझु्य  शसांह सन वरून ख ली उतरल स  

आशण म झ्य  झोपडीच्य  द र शी येऊन उभ  र शहल स.  

मी एकट च एक  कोपऱ्य त ग ण ेग त होतो.  

आशण ते सरू तझु्य  क न वर पडल.े  

त ूख ली आल स आशण सरळ  

म झ्य  झोपडीच्य  द र शी येऊन उभ  र शहल स.  

तझु्य  दरब र त ग ण रे खपू जण आहते  

आशण तेथ ेअखांड सांगीत च ल ूअसत.े  

परांत ुय  अननभुवी ग यक चे ह ेस धेसधु ेग णे  

तझु्य  हृदय च्य  प्रेम ल  ज ऊन शभडल.े  

व्य कुळ करण र  ह  करुण एक की स्वर  

जग च्य  मह न सांगीत त शमसळल   

आशण बशक्षस ख तर  

एक पषु्प ह त त घेऊन त ूख ली उतरल स  

आशण म झ्य  झोपडीच्य  द र शी येऊन थ ांबल स. 
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50 

I HAD gone a begging from door to door in the village 

path, when thy golden chariot appeared in the distance like a 

gorgeous dream and I wondered who was this King of all 

kings! 
 

My hopes rose high and methought my evil days were at 

an end, and I stood waiting for alms to be given unasked and 

for wealth scattered on all sides in the dust. 
 

The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me 

and thou camest down with a smile. I felt that the luck on my 

life had come at last. Then of a sudden thou didst hold out thy 

right hand and say “What hast thou to give to me?” 
 

Ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar 

to beg! I was confused and stood undecided, and then from 

my wallet I slowly took out the least little grain of corn and 

gave it to thee. 
 

But how great my surprise when at the day's end I 

emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold 

among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had had 

the heart to give thee my all. 
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मी खेड्य तील रस्त्य वरून द रोद री ज ऊन  

शभक्ष  म गत शिरत होतो.  

आशण अच नक त्य  वेळी  

दरुवर एख द्य  भव्यशदव्य स्वप्न प्रम णे  

तझु  सोनेरी रथ मल  शदसल .  

मल  आश्चयि व टले की, 

 कोणत्य  र ज शधर ज च  ह  रथ आह?े 

म झ्य  आश  पल्लशवत झ ल्य   

आशण मी शवच र केल  की,  

म झे व ईट शदवस आत  सांपले आहते  

आशण मी न म गत च शनशश्चत शमळण ऱ्य  शभक्षेची  

आशण रस्त्य वर सवित्र धळुीमध्ये उधळल्य  ज ण ऱ्य  धन ची  

व ट प हत बसलो. 

 

मी जेथ ेउभ  होतो तेथ ेरथ थ ांबल .  

तझुी नजर म झ्य कडे वळली  

आशण त ूसहु स्य मदु्रनेे ख ली उतरल स.  

मल  व टले की,  

अखेर म झे नशीब उजळल.े  

अच नक त ूतझु  उजव  ह त म झ्य पढेु पसरल स  

आशण म्हण ल स,  

"मल  दणे्य स ठी तझु्य जवळ क य आह?े" 
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क य ह  र जेश ही शवनोद!  

अरे, त ूतझु  ह त शभक्षेस ठी  

एक  शभक न्य समोर पसर व स?  

मी अत्यांत गोंधळलो!  

क य कर वे हचे मल  समजेन .  

आशण मी मग म झ्य  झोळीतनू  

ध न्य च  एक लह नस  कण क ढल  आशण तलु  शदल . 

 

परांत ुक य आश्चयि!  

शदवस म वळल्य वर जेव्ह  मी म झी झोळी ररक मी केली  

तेव्ह  ध न्य च्य  त्य  शनकृष्ट शढग ऱ्य त  

मल  सोन्य च  लह नस  कण स पडल .  

मी ओक्स बोक्सी रडलो  

आशण मल  व टले अरे म झे सविस्वच  

मी तलु  द्य यल  प शहज ेहोत.े 
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51 

THE night darkened. Our day's works had been done. We 

thought that the last guest had arrived for the night and the 

doors in the village were all shut. Only some said the king was 

to come. We laughed and said, “No, it cannot be!” 

 

It seemed there were knocks at the door and we said it 

was nothing but the wind. We put out the lamps and lay down 

to sleep. Only some said, “It is the messenger!” We laughed 

and said, “No, it must be the wind!” 

 

There came a sound in the dead of the night. We sleepily 

thought it was the distant thunder. The earth shook, the walls 

rocked, and it troubled us in our sleep. Only some said it was 

the sound of wheels. We said in a drowsy murmur, “No, it 

must be the rumbling of clouds!” 

 

The night was still dark when the drum sounded. The 

voice came, “Wake up! Delay not!" We pressed our hands on 

our hearts and shuddered with fear. Some said, “Lo, there is 

the king's flag!” We stood up on our feet and cried, “There is 

no time for delay!" 
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The king has come but where are lights, where are 

wreaths? Where is the throne to seat him? Oh, shame! Oh utter 

shame! Where is the hall, the decorations? Someone has said, 

"Vain is this cry! Greet him with empty hands, lead him into 

thy rooms all bare!" 

 

Open the doors, let the conch-shells be sounded! In the 

depth of the night has come the king of our dark, dreary house. 

The thunder roars in the sky. The darkness shudders with 

lightning. Bring out thy tattered piece of mat and spread it in 

the courtyard. With the storm has come of a sudden our king 

of the fearful night. 
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र त्रीच  अांध र अशधकच गडद झ ल .  

शदवस चे स रे क मक ज कधीच सांपले होत.े  

आम्ह ल  व टल ेकी,  

येण र  शेवटच  प हुण  र त्रीस ठी येऊन पोचल  असेल  

आशण खेड्य तील घर घर ांची स री द रे बांद झ ली असतील.  

म त्र क हीजण म्हण ले की,  

अजनू र ज  य यच  आह.े  

आम्ही हसलो आशण म्हण लो,  

"छे! ते शक्य न ही!" 

 

असे व टले की,  

द र वर ठोठ वल्य च  आव ज येत आह.े  

परांत ुआम्ही म्हण लो की,  

दसुरे शतसरे क ही न ही,  

तो तर व ऱ्य च  आव ज आह.े  

आम्ही आमचे शदवे म लवल े 

आशण झोप यच्य  तय रील  ल गलो.  

म त्र क ही म्हण ले,  

"अरे, तो तर कुणी दतू आह.े"  

आम्ही हसलो आशण म्हण लो, 

 "छे! तो तर व र च आह.े"  
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मध्यर त्रीच्य  समु र ल  आव ज आल .  

आम्ही झोपेतच शवच र केल  की,  

दरू कुठेतरी व दळ आले असल ेप शहजे.  

धरणी ह दरली, शभांती थरथरल्य ,  

आमची झोपमोड झ ल्य मळेु आम्ही त्र सलो.  

म त्र क हीजण म्हण ले की,  

“तो च क ांच  आव ज आह”े.  

आम्ही झोपेत बरळलो,  

“छे, तो तर मेघ ांच  गडगड ट आह.े”  

 

पडघम व जले तेव्ह  र त्रीच  अजनूही शनबीड अांध र होत .  

"उठ  आत ! उशीर करू नक ",  

अस  आव ज आल .  

आम्ही आमचे ह त हृदय शी घट्ट धरले  

आशण भीतीने घ बरून गेलो.  

कुणीतरी म्हण ले,  

"बघ  तर खरे! र ज च  ध्वज शदस ूल गल  आह!े"  

आम्ही त डकन उठलो आशण म्हण लो,  

"ब परे आटप  आटप , आत  उशीर कर यल  वेळच न ही". 

 

आशण र ज  आल ,  

परांत ुकुठे आह ेतो शदव्य ांच  झगमग ट?  

कुठे आहते ह रतरेु?  
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त्य ल  बस यल  द्य यच ेशसांह सन तरी कुठे?  

शकती ल शजरव णे अगदी ल शजरव णे!  

कुठे आह ेसभ गहृ आशण कुठे आह ेसज वट?  

कुणीतरी म्हण ले,  

"व्यथि आह ेह  आरड ओरड !  

त्य चे ररक्त ह त नेच स्व गत कर .  

आशण तमुच्य  ररक म्य  खोल्य ांकडे त्य ल  घेऊन ज !" 

 

उघड  स री द रे आशण होऊ द ेशांखध्वनीच  न द ।  

मध्यर त्रील  आपल्य  अांध ऱ्य  ओस ड घर च  र ज  आल  आह.े 

आक श त गडगड ट होतो आह,े  

शवज ांच्य  लखलख ट न ेअांध र क पतो आह.े  

तझु्य  ि टक्य तटुक्य  चटईच  तकुड  आण  

आशण पसर त्य  प्र ांगण त  

व दळ बरोबरच अच नकपण ेभय नक र त्रीच   

आपल  र ज  आल  आह.े 
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52 

I THOUGHT I should ask of thee - but I dared not - the 

rose wreath thou hadst on thy neck. Thus 1 waited for the 

morning, when thou didst depart, to find a few fragments on 

the bed. And like a beggar I searched in the dawn only for a 

stray petal or two. 

 

Ah me, what is it I find? What token left of thy love? It 

is no flower, no spices, no vase of perfumed water, It is thy 

mighty sword, flashing as a flame, heavy as a bolt of thunder. 

The young light of morning comes through the window and 

spreads itself upon thy bed. The morning bird twitters and 

asks, “Woman, what hast thou got?" No, it is no flower, nor 

spices, nor vase of perfumed water - it is thy dreadful sword. 

 

I sit and muse in wonder, what gift is this of thine. I can 

find no place where to hide it. I am ashamed to wear it, frail 

as I am, and it hurts me when I press it to my bosom. Yet shall 

I bear in my heart this honour of the burden of pain, this gift 

of thine. 

 

From now there shall be no fear left for me in this world, 

and thou shalt be victorious in all my strife. Thou hast left 
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death for my companion and I shall crown him with my life. 

Thy sword is with me to cut asunder my bonds, and there shall 

be no fear left for me in the world. 

 

From now I leave off all petty decorations. Lord of my 

heart, no more shall there be for me waiting and weeping in 

corners, no more coyness and sweetness of demeanour. Thou 

hast given me thy sword for adornment. No more doll's 

decorations for me! 
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मल  व टले की,  

तझु्य कडून म गनू घ्य व ,  

त ूतझु्य  गळ्य त घ तलेल्य  ह र तल  गलु ब.  

पण म झी न ही झ ली शहांमत.  

त ूसक ळी ज ईपयांत मग मी व ट बघत बसले.  

व टले,  

कद शचत तझु्य  शबछ न्य वर ह र चे क ही अवशेष पडल ेअसतील 

 आशण मग सक ळी एख द्य  शभक ऱ्य स रखे  

एख दी दसुरी इकडे शतकडे शवखरुलेली प कळी शमळेल  

म्हणनू मी शोध ूल गलो. 

 

ब परे!  

मी क य प शहले ह?े  

तझु्य  प्रेम ची कोणती खणू त ूठेवलीस?  

तेथ ेिुले नव्हती,  

प कळ्य  नव्हत्य ,  

सगुांधी प ण्य च ेपषु्पप त्र दखेील नव्हत.े  

तेथ ेहोती तझुी ज्योतीस रखी तळपण री,  

वज्र स रखी जड, शशक्तश ली तलव र.  

पह टेच  कोवळ  प्रक श शखडकीव टे आल   

आशण शबछ न्य वर सवित्र पसरल .  

प्रभ तीच  पक्षी शकलशबल करीत आल   
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आशण शवच रू ल गल ,  

"ब ई ग, क य शमळ लां तलु ?"  

छे, न  िूल, न  प कळ्य , न  सगुांधी प ण्य चे पषु्पप त्र.  

ती आह ेएक भय नक तलव र. 

 

मी बसल ेआशण आश्चय िन ेथक्क झ ले.  

क य अजब भेट शदलीस त!ू  

मल  कळेन  की ही आत  लपव बी तरी कुठे?  

मल  ती धर यची दखेील ल ज व टते.  

मी तर पडल ेइतकी अशक्त दबुळी  

आशण जेव्ह  मी हृदय शी कवट ळते  

तेव्ह  ती मल  टोचते.  

तरीदखेील य  वेदनेच  भ र सहन करून  

मी म झ्य  हृदय त तझुी भेट सन्म न ने जपनू ठेवीन. 

 

आत  य पढेु मल  जग त कश चीही भीती व टण र न ही 

 आशण म झ्य  सवि लढ य ांमध्ये त ूशवजयी होशील. 

 त ूस थीद र म्हणनू मतृ्यलू  म झ्य  जवळ ठेवले आहसे  

आशण मी त्य ल  म झ्य  जीवन च  मकुुट घ लीन.  

मल  बांधमकु्त करण्य स ठी ही तलव र म झ्य जवळ आह े 

आशण जग त मल  आत  कश चेही भय उरले न ही. 

 

य  क्षण प सनू 
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 मी म झे खोटे खोटे क्षदु्र सज वटी अलांक र ट कून दतेे.  

म झ्य  प्र ण शधपती,  

कोपऱ्य त बसनू व ट प हणे  

आशण अश्र ूग ळणे  

आत  बांद  

आशण त्य चबरोबर ल ज ळूपण  आशण ल डीगोडीची व गणकूही बांद, 

 त ूआत  तझुी तलव रच  

मल  अलांक र म्हणनू शदली आहसे.  

ब हुल्य  सजवण्य च  खेळ आत  परेु झ ल . 

  



a 

129 
 

53 

Beautiful is thy wristlet, decked with stars and cunningly 

wrought in myriad coloured jewels. But more beautiful to me 

thy sword with its curve of lightning like the outspread wings 

of the divine bird of Vishnu, perfectly poised in the angry red 

light of the sunset. 

 

It quivers like the one last response of life in ecstasy of 

pain at the final stroke of death; it shines like the pure flame 

of being burning up earthly sense with one fierce flash. 

 

Beautiful is thy wirstlet, decked with starry gems; but thy 

sword, O lord of thunder, is wrought with uttermost beauty, 

terrible to behold or to think of. 
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च ांदण्य ांनी मढवलेल े 

आशण लक्ष वधी रांगीबेरांगी शहऱ्य ांनी कौशल्य ने घडवलेले  

तझेु मनगटी कडे ि रच सुांदर आह,े  

परांत ुत्य पेक्ष ही मल  अशधक सुांदर व टत े 

तझुी लखलखती ब कद र तलव र,  

जण ूपांख िैल वनू आक श त उड्ड ण घेण र  शवष्णचू   

तो दवैी पक्षी  

सयू िस्त च्य  र गीट ल लबुांद गोळ्य वर झेप वण्य च्य  तय रीतच आह.े 

 

मतृ्यनूे शदलेल्य  शेवटच्य  दणक्य न े 

जीवन च्य  अखेरच्य  वदेनेच्य  प्रशतस द स रख  तो थरथरत आह.े 

 एख द्य  भय नक स्िोट ने ज ळण ऱ्य   

ऐशहक भ वनेच्य  शवशदु्ध ज्योतीस रख  धगधगत आह.े 

 

च ांदण्य ांच्य  रत्न ांनी जडवलेल ेतझेु मनगट चे कडे सुांदरच आह.े  

परांत ुमेघगजिनेच्य  दवे ,  

शजल  बघण ेव  शजच  शवच र करणेही भयप्रद आह े 

अशी तझुी तलव र तर आत्यांशतक सौंदय िने घडवलेली आह.े 

  



a 

131 
 

54 

I ASKED nothing from thee; I uttered not my name to 

thine ear. When thou took'st thy leave I stood silent. I was 

alone by the well where the shadow of the tree fell aslant, and 

the women had gone home with their brown earthen pitchers 

full to the brim. They called me and shouted, “Come with us, 

the morning is wearing on to noon.” But I languidly lingered 

a while lost in the midst of vague musings. 
 

I heard not thy steps as thou camest. Thine eyes were sad 

when they fell on me; thy voice was tired as thou spokest low 

– “Ah, I am a thirsty traveller.” I started up from my day-

dreams and poured water from my jar on thy joined palms. 

The leaves rustled overhead; the cuckoo sang from the unseen 

dark, and perfume of babla flowers came from the bend of the 

road. 
 

I stood speechless with shame when my name thou didst 

ask. Indeed, what had I done for thee to keep me in 

remembrance? But the memory that I could give water to thee 

to allay thy thirst will cling to my heart and enfold it in 

sweetness. The morning hour is late, the bird sings in weary 

notes, neem leaves rustle overhead and I sit and think and 

think.  
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मी तझु्य कडून क हीच म शगतले न ही.  

मी तझु्य  क न शी म झे न वदखेील गणुगणुले न ही.  

जेव्ह  त ूशनघ ल स तेव्ह  मी स्तब्ध उभी र शहले.  

जेथ ेवकृ्ष ची छ य  शतरकी पडत होती  

तेथ ेशवशहरीच्य  ब जनूे मी एकटीच उभी होते.  

आप पल्य  म तीच्य  घ गरी  

क ठोक ठ भरून घेऊन शस्त्रय   

घरोघरी ज यल  शनघ ल्य  होत्य .  

त्य ांनी मल  ह क  म रल्य   

आशण जोर न ेओरडत म्हण ल्य ,  

“आमच्य बरोबर चल, सक ळ सरली आह े 

आशण आत  म ध्य न्हीची वेळ आली आह.े"  

परांत ुमी म त्र स्वप्न ळूपणे, ससु्तपणे रेंग ळत र शहले. 

 

त ूआल स  

पण तझुी च हूल मल  ल गली न ही. 

 जेव्ह  तझुी म झी नजर नजर झ ली 

 तेव्ह  तझेु डोळे दःुखी शदसत होते;  

हलक्य  आव ज त बोलण र   

तझु  आव ज थकलेल  होत .  

त ूम्हण ल स,  

"मी एक तह नलेल  व टसरू आह.े"  
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मी म झ्य  शदव स्वप्न तनू ज गी झ ले  

आशण म झ्य  घ गरीतले प णी  

तझु्य  ओांजळीत ओतले.  

वकृ्ष वरची प ने सळसळली,  

अदृश्य अांधक र तनू कोशकळेचे कूजन ऐकू आले  

आशण रस्त्य च्य  वळण वरून  

सोनच फ्य च्य  िुल ांच  सगुांध दरवळत आल . 

 

त ूम झे न व शवच रलेस,  

तेव्ह  लज्जेने मी शनःशब्द उभी र शहले.  

खरे तर मी तझु्य स ठी असे क य केले होते की,  

त ूम झे न व आठवणीत ठेव वेस?  

परांत ुतझुी तह न भ गवण्य स ठी  

मी तलु  प णी दऊे शकल,े  

ही सखुद स्मतृी,  

एक गोड आठवण म्हणनू म झ्य  हृदय त बांशदस्त र शहली.  

खपू उशीर झ ल  आह.े  

पक्षी थकलेल्य  आव ज त कूजन करत आहते.  

शनांब च्य  वकृ्ष ची प ने वर सळसळत हते.  

मी पनुःपनु्ह  शवच र करीत बसल ेआह.े 
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55 

Languor is upon your heart and the slumber is still on 

your eyes.  

Has not the word come to you that the flower is reigning 

in splendour among thorns? Wake, oh awaken! Let not the 

time pass in vain! 

 

At the end of the stony path, in the country of virgin 

solitude, my friend is sitting all alone. Deceive him not. Wake, 

oh awaken! 

 

What if the sky pants and trembles with the heat of the 

midday sun – what if the burning sand spreads its mantle of 

thirst - 

 

Is there no joy in the deep of your heart? At every footfall 

of yours, will not the harp of the road break out in sweet music 

of pain? 
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तझेु मन अजनूही ससु्त वलेल ेआह े 

आशण तझु्य  डोळ्य ांवर अजनूही झोप आह.े  

तझु्य  क न वर आलां न ही क  की, 

 िूल क ट्य ांमध्येही वैभव ने र ज्य करीत असत.े  

अरे, ज ग  झ लेल्य  त,ू  

पणूिपणे ज ग  हो,  

उग चच वेळ दवडू नकोस!  

य  दगडी रस्त्य च्य  टोक ल  असलेल्य   

आत्यांशतक एक ांत च्य  प वन दशे त  

म झ  शमत्र एकट च बसल  आह.े  

त्य ची िसवणकू करू नकोस.  

अरे, ज ग  झ ल स न !  

त ूपणूिपणे ज ग  हो. 

 

म ध्य न्हीच्य  सयू िच्य  प्रखर उष्णतेने  

आक श ध प  ट कू ल गल े 

आशण थरथरू ल गले तर क य –  

धगधगती व ळू आपल्य  तह नेचे आवरण पसरू ल गली तर क य?  

 

तझु्य  हृदय तील खोल अांतरांग त आनांद द टल  न ही क ?  

तझु्य  प्रत्येक प वल बरोबर रस्त्य वरील वीण   

क रुण्य च्य  ददिभऱ्य  सांगीत न ेशनन दण र न ही क य?  
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56 

Thus it is that thy joy in me is so full. Thus it is that thou 

hast come down to me. O thou lord of all heavens, where 

would be thy love if I were not?  

 

Thou hast taken me as thy partner of all this wealth. In 

my heart is the endless play of thy delight. In my life thy will 

is every taking shape. 

 

And for this, thou who art the king of kings hast decked 

thyself in beauty to captivate my heart. And for this thy love 

loses itself in the love of thy lover, and there art thou seen in 

the perfect union of two. 
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तझु  आनांद म झ्य त पणूित्व न ेभरलेल  आह.े  

म्हणनूच त ूम झ्य कडे ख ली आल  आहसे.  

ह ेशत्रभवुनन यक ,  

मी जर नसतो तर तझु्य  प्रेम चे क य झ ले असत?े  

य  सवि वैभव च  त ूमल  भ गीद र करून घेतल ेआहसे.  

तझु्य  आनांद च  अखांड खेळ  

सदवै म झ्य  हृदय त च लल  आह.े  

म झ्य  जीवन त तझुीच इच्छ   

शवशवध रूपे ध रण करून आक र घेत आह.े 

 

आशण य स ठी ह ेर ज शधर ज   

त ूस्वतःल  सौंदय िने पररपणूि करून 

 म झे मन शजांकण्य स ठी प्रयत्नशील आहसे.  

तझेु प्रेम  

भक्त च्य  अांतःकरण तील प्रेम त शवलीन होत असल्य ने  

दोघ ांच्य  पररपणूि झ लेल्य  शमलन त तचू शदसतो आहसे. 

 

  



a 

138 
 

57 

Light, my light, the world-filling light, the eye-kissing 

light, heart-sweetening light! 

 

Ah, the light dances, my darling, at the centre of my life; 

the light strikes, my darling, the chords of my love; the sky 

opens, the wind runs wild, laughter passes over the earth. 

 

The butterflies spread their sails on the sea of light. Lilies 

and jasmines surge up on the crest of the waves of light.  

 

The light is shattered into gold on every cloud my 

darling, and it scatters gems in profusion. 

 

Mirth spreads from leaf to leaf, my darling, and gladness 

without measure. The heaven's river has drowned its banks 

and the flood of joy is abroad.  
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प्रक श,  

म झ  प्रक श,  

जग ल  व्य पनू ट कण र  प्रक श,  

डोळ्य ांन  सखु वण र  प्रक श,  

हृदय ल  म धरुी दणे र  प्रक श! 

 

म झ्य  शप्रयकर ,  

म झ्य  जीवन च्य  कें द्रस्थ नी ह  प्रक श जण ूनतृ्य करतो आह े 

आशण हो, म झ्य  प्र ण धीश ,  

ह  प्रक श म झ्य  हृदय तील प्रेम ची त र अचकूपणे छेडतो आह,े  

वर सवित्र शनरभ्र आक श पसरल ेआह,े  

व र  सोस ट्य ने व हतो आह,े  

आशण परृ्थवीवर सवित्र ह स्य पसरल ेआह.े  

प्रक श च्य  स गर वर िुलप खरे आपली शीड ह क रत हते.  

लीली आशण जस्मीनची िुले  

प्रक शलहरींच्य  म र्थय वर वेग ने हलत हते.  

म झ्य  शप्रयकर ,  

प्रत्येक मेघ वर प्रक श ने आपल ेसवुणिकण उधळले आहते  

आशण अत्यांत उद रहस्ते सवित्र शहरे, म णके इतस्तत: िेकली आहते 

शप्रयकर , प न प न ांवर ह स्य शवलसत आह े 

आशण अमय िद आनांद सवित्र पसरल  आह.े  

स्वग ितील नदी दथुडी भरून व हत आह े 

आशण सवित्र दरूवर आनांद ल  परू आल  आह.े  
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58 

LET all the strains of joy mingle in my last song--the joy 

that makes the earth flow over in the riotous excess of the 

grass, the joy that sets the twin brothers, life and death, 

dancing over the wide world, the joy that sweeps in with the 

tempest, shaking and waking all life with laughter, the joy that 

sits still with its tears on the open red lotus of pain, and the joy 

that throws everything it has upon the dust, and knows not a 

word. 
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म झ्य  अखेरच्य  ग ण्य त  

मी आजपयांत ग यलेल्य  सवि गीत ांमधील  

आनांद च्य  स्वर ांचे शमलन व्ह वे.  

ज्य  आनांद मळेु ही धरती आनांद ने हसनू तणृमय होऊन ज त े 

आशण आनांद च ेशहरवेग र ग शलचे पसरवत,े  

ज्य  आनांद न ेजीवन आशण मतृ्य ूही दोन्ही भ वांडे  

स ऱ्य  जगभर धुांद होऊन नतृ्य करत त,  

जो आनांद व दळ च्य  रूप न ेयेतो  

आशण स ऱ्य  शनशद्रस्त जग ल  हलवनू हलवनू ह स्य न ेज ग ेकरतो,  

जो आनांद दःुख च्य  रक्त कमल वर अश्रजूल च्य  रूप न ेशोभनू शदसतो, 

 जो आनांद आपल ेसविस्व धळुीत झोकून दऊेन  

अशनविचनीय होऊन र हतो  

तो आनांद म झ्य  अांशतम गीत च्य  सरु ांमध्ये प्रगट व्ह व . 
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59 

Yes, I know, this is nothing but thy love, O beloved of 

my heart- this golden light that dances upon the leaves, these 

idle clouds sailing across the sky, this passing breeze leaving 

its coolness upon my forehead. 

 

The morning light has flooded my eyes--this is thy 

message to my heart. Thy face is bent from above, thy eyes 

look down on my eyes, and my heart has touched thy feet. 
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म झ्य  हृदयेश्वर ,  

प्र णेश्वर ,  

हो, मल  म हीत आह े 

ह ेदसुरे शतसरे क ही नसनू तझेु प्रेमच आह.े  

प न प न ांवर नतृ्य करण र   

ह  तझु  सोनेरी प्रक श,  

आक श त आळस वनू प्रव स करण रे ह ेढग,  

म झ्य  भ ल ल  शीतल स्पशि करून ज ण री  

ही व ऱ्य ची मांद झळूुक ह ेस रे तझेु प्रेमच आह.े 

 

प्रभ तक लीन प्रक श ने म झे डोळे शदपले आहते.  

ह  त ूम झ्य  हृदय ल  शदलेल  सांदशे आह.े  

तझेु मस्तक वरून ख ली व कले आह.े  

तझुी नजर म झ्य  डोळ्य ांन  शभडली आह े 

आशण म झ्य  हृदय ने तझु्य  चरण ांन  स्पशि केल  आह.े 
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On the seashore of endless worlds children meet. The 

infinite sky is motionless overhead and the restless water is 

boisterous. On the seashore of endlesss worlds the children 

meet with shouts and dances.  

 

They build their houses with sand and they play with 

empty shells. With withered leaves they weave their boats and 

smilingly float them on the vast deep. Children have their play 

on the seashore of worlds. 

 

They know not how to swim, they know not how to cast 

nets. pearl fishers dive for pearls, merchants sail in their ships, 

while children gather pebbles and scatter them again. They 

seek not for hidden treasures, they know not how to cast nets. 

 

The sea surges up with laughter and pale gleams the 

smile of the sea beach. Death- dealing waves sing meaningless 

ballads to the children, even like a mother while rocking her 

baby's cradle. The sea plays with children, and pale gleams 

the smile of the sea beach. 
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On the seashore of endless worlds children meet. 

Tempest roams in the pathless sky, ships get wrecked in the 

trackless water, death is abroad and children play. On the 

seashore of endless worlds is the great meeting of children. 
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य  अि ट जग च्य  स गरतीर वर मलु ेभेटत त.  

वर शनःस्तब्धपण ेअनांत आक श पसरलेले आह े 

आशण ख ली अस्वस्थ प ण्य मध्य ेखळबळ म जली आह.े  

अि ट जग च्य  य  स गरतीरी मलुे जमत त.  

आनांद ने आरड ओरड  करत त आशण न चत त.. 

 

व ळूने ते आपली घरे ब ांधत त  

आशण ररक म्य  शांखशशांपल्य ांशी खेळत बसत त.  

ते व ळलेल्य , सकुलेल्य  प न ांची न व बनवत त  

आशण हसतखेळत अथ ांग स गर वर तरांग यल  सोडून दते त.  

जग च्य  स गरतीर वर मलुे आपल ेखेळ खेळत असत त.  

त्य ांन  पोहत  येत न ही, त्य ां 

न  समदु्र त ज ळेही ट कत  येत न ही,  

मोती शोधण रे कोळी मोत्य ांस ठी बडुी म रत त,  

व्य प री आप पल्य  जह ज तनू प्रव स करत त,  

मलुे म त्र दगडगोटे एकत्र करत त  

आशण परत शवखरून ट कत त.  

ते गपु्त खशजन्य च  शोध घणे्य म ग ेल गत न हीत  

आशण ज ळी कशी ट क वीत हदेखेील त्य ांन  समजत न ही. 

 

स गर,  

ह स्य ची उकळी िुटल्य प्रम णे वेग ने उसळतो  
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आशण शिकट प्रक श चे ह स्य समदु्रशकन ऱ्य वर पसरत.े  

जशी आई मलु ल  झोपवत न  प ळण्य त अांग ईगीत ग ते  

तसेच प्रलयांक री ल ट  मलु ांन  अथिहीन गीत ग त त.  

स गर मलु ांशी खेळतो  

आशण स गरशकन र  शिकट प्रक श ने ह स्य करतो. 

 

अि ट जग च्य  स गरतीर वर मलुे भेटत त,  

पथहीन आक श त व दळ घोंघ वते,  

म गि हरवलेली जह ज ेस गर त बडुत त,  

मतृ्य ूदरूवर असतो  

आशण मलु ेखेळत असत त.  

अि ट जग च्य  समदु्रशकन ऱ्य वर  

मलु ांचे भव्य सांमेलन भरलेले असत.े 
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The sleep that flits on baby's eyes--does anybody know 

from where it comes? Yes, there is a rumour that it has its 

dwelling where, in the fairy village among shadows of the 

forest dimly lit with glow worms, there hang two timid buds 

of enchantment. From there it comes to kiss baby's eyes. 

 

The smile that flickers on baby's lips when he sleeps--

does anybody know where it was born? Yes, there is a rumour 

that a young pale beam of a crescent moon touched the edge 

of a vanishing autumn cloud, and there the smile was first born 

in the dream of a dew- washed morning--the smile that 

flickers on baby's lips when he sleeps. 

 

The sweet, soft freshness that blooms on baby's limbs--

does anybody know where it was hidden so long? Yes, when 

the mother was a young girl it lay pervading her heart in tender 

and silent mystery of love--the sweet, soft freshness that has 

bloomed on baby's limbs. 
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ब ळर ज च्य  डोळ्य वरून भरुिकन उडून ज ण री झोप  

कुठून येत ेह ेकुण ल  म हीत आह ेक ?  

हो, अशी अिव  आह ेकी परीच्य  एक  खेड्य त,  

क जव्य ांनी मांदपणे प्रक शशत झ लेल्य  जांगल च्य  छ येत,  

दोन शभत्र्य  ज दचू्य  आल्ह दद यक कळ्य  ट ांगनू ठेवल्य  आहते. 

 तेथनू ती शनद्र  ब ळर ज च्य  डोळ्य ांचे चुांबन घ्य यल  येत.े  

ब ळर ज च्य  ओठ ांवर,  

जेव्ह  तो शनशद्रस्त होतो तेव्ह  लकुलकुण रे शस्मत कुठे जन्म घेते,  

ह ेकुण ल  ठ वकू आह ेक ?  

हो, अशी अिव  आह ेकी चांद्रकोरीच्य  कोवळ्य  शिकट शकरण न े 

शरद ऋतचू्य  पसुट होत ज ण ऱ्य  मेघ ांच्य  कडेल  स्पशि केल   

आशण तेथ ेदव ने शभजलेल्य  प्रभ तक ळ च्य  स्वप्न त  

प्रथम शस्मत च  जन्म झ ल .  

तेच शस्मत ब ळर ज  झोपलेल  असत न   

त्य च्य  ओठ ांवर शवलसत असत.े  

ब ळर ज च्य  शरीर वर शदसण र  गोड मलु यम त ज  टवटवीतपण  

 कुठून येतो ह ेम हीत आह ेकुण ल  की  

इतके शदवस कुठे लपल  होत  तो?  

हो, जेव्ह  आई कोवळी तरुणी होती  

तेव्ह  शतच्य  हृदय वर प्रेम च्य  हळूव र, शनस्तब्ध रहस्य च्य  रूप न े

 तो हृदय ल  व्य पनू र शहल  होत .  

तोच आह ेतो गोड, मलु यम, त ज  टवटवीतपण .  
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62 

When I bring to you coloured toys, my child,I understand 

why there is such a play of colours on clouds, on water, and 

why flowers are painted in tints--when I give coloured toys to 

you, my child. 

 

When I sing to make you dance truly know why there is 

music in leaves, and why waves send their chorus of voices to 

the heart of the listening earth--when I sing to make you 

dance. 

 

When I bring sweet things to your greedy hands I know 

why there is honey in the cup of the flower and why fruits are 

secretly filled with sweet juice - when I bring sweet things to 

your greedy hands. 

 

When I kiss your face to make you smile, my darling. I 

surely under- stand what pleasure streams from the sky in 

morning light, and what delight that is which the summer 

breeze brings to my body--when I kiss you to make you smile. 
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म झ्य  वत्स ,  

जेव्ह  मी तझु्य समोर रांगीबेरांगी खेळणी आणते 

 तेव्ह  म झ्य  लक्ष त येत ेकी,  

मेघ ांवर आशण प ण्य वर रांग ांच  इतक  सुांदर खेळ क  च ल ूअसतो 

 आशण िुलां इतक्य  वेगवेगळ्य  रांग ांच्य  छट ांमध्ये क  रांगवली ज त त 

 जेव्ह  म झ्य  वत्स  मी तझु्य समोर रांगीबेरांगी खेळणी आणत.े 
 

जेव्ह  त ून च वेस म्हणनू मी ग णे म्हणत े 

तेव्ह च मल  खरोखरी समजत ेकी,  

प न ांमध्ये सांगीत क  आह े 

आशण मनःपवूिक ऐकण ऱ्य  परृ्थवीच्य  हृदय कडे  

ल ट  आपल ेससु्वर तील स ांशघक गीत क  प ठवत त –  

जेव्ह  त ून च वेस म्हणनू मी ग णे म्हणत.े 
 

जेव्ह  मी तझु्य  अध शी ह त त शमठ ई दतेे  

तेव्ह  मल  समजते की पषु्प मध्ये मध क  आह,े  

िळ ांमध्ये गपुचपूपणे गोड रस क  भरून ठेवल  आह.े  

जेव्ह  मी तझु्य  अध शी ह त त शमठ ई दतेे. 
 

जेव्ह  त ूहस वेस म्हणनू मी तझु्य  चेहऱ्य चे चुांबन घेते  

तेव्ह  म झ्य  र ज , मल  शनशश्चतपण ेसमजते की,  

प्र तःक लच्य  प्रक श त कोणती प्रसन्नत  व हते आह े 

आशण वसांत तील व यचूी मांद झळूुक म झ्य  शरीर ल   

शकती सखुद व टते आह े 

जेव्ह  मी त ूहस वेस म्हणनू तझु्य  चेहऱ्य चे चुांबन घेते.  
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Thou hast made me known to friends whom I knew not. 

Thou hast given me seats in homes not my own. Thou hast 

brought the distant near and made a brother of the stranger. 

 

I am uneasy at heart when I have to leave my accustomed 

shelter; I forget that there abides the old in the new, and that 

there also thou abidest.  

 

Through birth and death, in this world or in others, 

wherever thou leadest me it is thou, the same, the one 

companion of my endless life who ever linkest my heart with 

bonds of joy to the unfamiliar. 

 

When one knows thee, then alien there in none, then no 

door is shut. Oh, 

 

grant me my prayer that I may never lose the bliss of the 

touch of the one in the play of the many. 
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पररशचत नसलेल्य  शकतीतरी जण ांशी  

त ूम झी ओळख करून शदलीस.  

शकतीतरी अनोळखी घर ांमध्ये  

त ूमल  ज ग  करून शदलीस. द ू

रच्य ांन  त ूजवळ आणलेस आशण  

परकीय ल  भ ऊ केलेस. 

 

जेव्ह  मल  म झ  पररशचत शनव र  सोड व  ल गतो  

तेव्ह  मी बेचैन होतो,  

पण नव्य मध्ये जनु्य च  व स असतो  

आशण तेथ ेत ूअसतोसच ह ेमी शवसरतो. 

 

जीवन मध्ये, मरण मध्य,े  

य  जग मध्य ेव  अन्यत्र कुठेही,  

जेथ ेकुठे त ूमल  घेऊन ज शील तेथ ेतेथे  

तचू म झ  जन्म जन्म च  सोबती असशीलच  

आशण सवि अपररशचत ांबरोबर त ूम झे प्रेम चे बांध ब ांधशील.  

तलु  ज णल्य वर कुणी परक  उरत न हीच.  

मग कोणतेही द र बांद नसते.  

दवे शधदवे , म झी ही प्र थिन  त ूम न्य कर की,  

अनेक ांच्य  खेळ त तझु्य  स्पश िच्य  परम नांद प सनू  

त्य  कृप प्रस द प सनू मल  कधीही वांशचत व्ह वे ल ग ूनय.े 
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ON the slope of the desolate river among tall grasses I asked 

her, “Maiden, where do you go shading your lamp with your 

mantle? My house is all dark and lonesome - lend me your light!” 

She raised her dark eyes for a moment and looked at my face 

through the dusk. “I have come to the river", she said, “to float 

my lamp on the stream when the daylight wanes in the west.” I 

stood alone among tall grasses and watched the timid flame of her 

lamp uselessly drifting in the tide.  

 

In the silence of gathering night I asked her, “Maiden, your 

lights are all lit - then where do you go with your lamp? My house 

is all dark and lonesome - lend me your light.” She raised her dark 

eyes on my face and stood for a moment doubtful. “I have come,” 

she said at last, “to dedicate my lamp to the sky.” I stood and 

watched her light uselessly burning in the void. 

 

In the moonless gloom of midnight I asked her, “Maiden, 

what is your quest, holding the lamp near your heart? My house 

is all dark and lonesome, - lend me your light." She stopped for a 

minute and thought and gazed at my face in the dark. “I have 

brought my light,” She said, “to join the carnival of lamps.” I 

stood and watched her little lamp uselessly lost among lights. 
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उज ड नदीच्य  उत र वरील व ढलेल्य   

उांच गवत त उभे र हून मी शतल  शवच रल,े  

"मलुी, शदव्य वर आवरण ट कून त ूशदव  कोठे घेऊन च लली आहसे? 

 म झ्य  घर त पणूि अांध र आह ेआशण ते एक की आह.े  

तझु  शदव  कृपय  मल  त त्परुत  द!े"  

शतने शतचे क ळेभोर डोळे क्षणभर वर उचलले  

आशण शतन्ही स ांजेच्य  धसूर प्रक श त  

म झ्य कडे बघनू ती म्हण ली,  

"जेव्ह  पशश्चमेकडे सयूि म वळतो  

आशण शदवस च  प्रक श कमी होत ज तो  

त्य  वेळी ह  शदव  नदीत सोडण्य स ठी मी आले आह.े"  

त्य  उांच व ढलेल्य  गवत त  

मी एक की उभ  र शहलो  

आशण शतच्य  शदव्य ची ज्योत भरतीबरोबर शनष्क रण व हत ज त न  

 मी प शहली. 

 

र त्र होत असत न च्य  शनव ांतसमयी  

मी शतल  शवच रले,  

"मलुी, तझु्य जवळचे सवि शदवे प्रक शशत झ ले आहते  

मग त ूतझु  शदव  घेऊन कुठे शनघ लीस?  

म झ्य  घर त पणूि अांध र आह े 

आशण म झे घर एक की आह.े  
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मल  तझु  शदव  त त्परुत  द.े"  

शतने शतचे क ळेभोर डोळे म झ्य  चेहऱ्य वर रोखल े 

आशण क्षणभर ती स शांकपणे उभी र शहली.  

आशण अखेर म्हण ली,  

"मी म झ  शदव  आक श ल  समपिण करण्य स ठी आणल  आह.े"  

मी उभ  र शहलो  

आशण शतच  शदव  शनरथिकपण ेशनू्य त जळत न  प शहल . 

 

चांद्र नसलेल्य  उद स र त्री मी शतल  शवच रले,  

"मलुी, हृदय शी शदव  धरून त ूकश च  शोध घेते आहसे?  

म झ्य  घर त पणूि अांध र आह े 

आशण म झे घर एक की आह.े  

तझु  शदव  त त्परुत  मल  द.े" 

 ती क्षणभर थ ांबली, शतने शवच र केल   

आशण अांध र त म झ्य  चेहऱ्य कडे शतने टक ल वनू प शहले  

आशण ती म्हण ली,  

“शदव्य ांच्य  आनांदोत्सव त स मील होण्य स ठी  

मी म झ  शदव  आणल  आह.े"  

मी उभ  र शहलो  

आशण शतच  शदव  व्यथिपणे अनेक शदव्य ांमध्ये न हीस  झ लेल  प शहल . 
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What divine drink wouldst thou have, my God, from this 

overflowing cup of my life? 

 

My poet, is it thy delight to see thy creation through my 

eyes and to stand at the portals of my ears silently to listen to 

thine own eternal harmony?  

 

Thy world is weaving words in my mind and thy joy is 

adding music to them. Thou givest thyself to me in love and 

then feelest thine own entire sweetness in me. 
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म झ्य  दवे शधदवे ,  

म झ्य  जीवन च्य  य  भरभरून व हण ऱ्य  पेल्य मधनू 

 त ूकोणत ेस्वगीय पेय शपऊ इशच्छतोस?  

कशवर ज , स्वतःच केलेली ही शवश्वशनशमिती  

म झ्य  डोळ्य ांद्व रे बघ यची तलु  ि र इच्छ  होतेय न ?  

स्वतःचे शचरांतन, ससु्वर सांगीत  

म झ्य  क न च्य  प्रवेशद्व र शी उभे र हून  

श ांतपण ने तलु  ऐक यच ेआह ेक ?  

तझुी ही सषृ्टी  

म झ्य  मन त सुांदर व णी रचीत आह े 

आशण तझु  आनांद  

त्य  व णीत सांगीत ओततो आह.े  

त ूप्रेम ने आपले सविस्व मल  दतेोस  

आशण मग स्वतःची अप र म धरुी  

म झ्य मध्ये प हू इशच्छतोस. 
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She who ever had remained in the depth of my being, in 

the twilight of gleams and of glimpses; she who never opened 

her veils in the morning light, will be my last gift to thee, my 

God, folded in my final song. 

 

Words have wooed yet failed to win her; persuasion has 

stretched to her its eager arms in vain.  

 

I have roamed from country to country keeping her in the 

core of my heart, and around her have risen and fallen the 

growth and decay of my life. 

 

Over my thoughts and actions, my slumbers and dreams, 

she reigned yet dwelled alone and apart. 

 

Many a man knocked at my door and asked for her and 

turned away in despair. 

 

There was none in the world who ever saw her face to 

face, and she remained in her loneliness waiting for thy 

recognition. 

  



a 

160 
 

 

जीवन मध्ये जे सतत म झ्य  अांतरांग त खोलखोल र शहले आह,े जे 

सांशधप्रक श त केवळ प्रक श च्य  चक कीस रखे ओझरत े शदसले आह.े 

प्रभ तक लीन प्रक श त ज्य ने आपल्य ल  अव्यक्तच ठेवल े ते म झ्य  

जीवन च्य  अखेरच्य  सांगीत त म झी अांशतम भेट म्हणनू मी तलु  अपिण करीन. 

 

शब्द ांनी त्य च्य वर प्रेम केले, परांत ुशब्द त्य ल  शजांकू शकल ेन हीत, 

मन वळशवण्य चे आपल ेउत्सकु ब हुप श त्य च्य भोवती पसरल ेपण ते व्यथिच 

गेले. म झ्य  हृदय च्य  अांतस्थ ग भ ऱ्य त ते ठेवनू मी दशेोदशेी शिरलो आशण 

त्य भोवतीच म झ्य  जीवन तील स रे चढ़ उत र, यश पयश शिरत र शहले. 

म झ्य  शवच र आशण कृतींमध्ये, म झ्य  शनद्रते आशण स्वप्न त त्य न ेम झ्य वर 

हुकूमत ग जवली. तरीही ते दरूवर एक कीच र शहले. 

 

शकतीतरी जण ांनी ते प्र प्त व्ह वे म्हणनू म झे द र ठोठ वल ेपरांत ुस ऱ्य ांन  

शनर शेने परत ज वे ल गले. त्य ल  समोर समोर प हण रे जग त कुणीही न ही 

ते आपले एकटेच र शहल,े व ट प हत की, कधीन  कधी त ूत्य ल  शनशश्चतच 

ओळखशील. 
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Thou art the sky and thou art the nest as well. 

 

O thou beautiful, there in the nest it is thy love that 

encloses the soul with colours and sounds and odours. 

 

There comes the morning with the golden basket in her 

right hand bearing the wreath of beauty, silently to crown the 

earth. 

 

And there comes the evening over the lonely meadows 

deserted by herds, through trackless paths, carrying cool 

draughts of peace in her golden pitcher from the western 

ocean of rest.  

 

But there, where spreads the infinite sky for the soul to 

take her flight in, reigns the stainless white radiance. There is 

no day nor night, nor form nor colour, and never, never a 

word. 
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तचू आक श आहसे  

आशण घरटेदखेील तचू आहसे.  

ह ेसौंदय िच्य  सुांदर ,  

त्य  घरट्य त तझुेच प्रेम आह,े  

जे आत्म्य ल  रांग,  

आव ज आशण सवु स ने वेढून ट कत.े 

 

प्रभ त श ांतपणे,  

हळुव रपणे परृ्थवील  मकुुट प लण्य स ठी  

उजव्य  ह त त सोनेरी परडी घेऊन येते  

आशण सौंदय िची म ळदखेील शतच्य जवळ असते  

आशण कळप शनघनू गेलेल्य  एक की कुरण ांवरून  

न मळलेल्य  प ऊलव ट ांवरून,  

शवश्र ांतीच्य  पशश्चम स गर वरून  

आपल्य  सोनेरी घ गरीत  

श ांततेच  शीतल व ऱ्य च  झोत घेऊन  

स यांक ळ येते.  

परांत ुजेथे आत्म्य ल  उड्ड ण घेण्य स ठी  

अनांत आक श पसरलेले असते  

तेथे शनष्कलांक शभु्रधवल तेज असते.  

तेथे नसत ेर त्र,  

नसतो शदवस,  

नसत ेरूप, नसतो रांग  

आशण अशजब त अशजब तच नसतो शब्द.  
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Thy sunbeam comes upon this earth of mine with arms 

outstretched and stands at my door the livelong day to carry 

back to thy feet clouds made of my tears and sighs and songs. 

 

With fond delight thou wrappest about thy starry breast 

that mantle of misty cloud, turning it into numberless shapes 

and folds and colouring it with hues everchanging. 

 

It is so light and so fleeting, tender and tearful and dark, 

that is why thou lovest it, O thou spotless and serene. And that 

is why it may cover thy awful white light with its pathetic 

shadows. 
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म झ्य  अश्रूांनी,  

ससु्क ऱ्य ांनी  

आशण सांगीत ने भरलेले मेघ  

तझु्य  प य शी आणण्य स ठी  

तझेु सयूिशकरण य  धरतीवर  

आपले ह त पसरून शदवसभर  

म झ्य  द र शी रेंग ळत त. 

 

अगदी प्रेमपवूिक आनांद ने त ुत र ांशकत हृदय भोवती  

धकु्य च्य  ढग ांचे आच्छ दन गुांड ळतोस  

आशण त्य च ेअगशणत आक र ांत, रूप ांत रूप ांतर करून  

अखांड बदलण ऱ्य  छट ांनी त्य ांन  रांगवतोस.  

अरे, शनष्कलांक प्रसन्न, श ांत, उद त्त दवे !  

ते इतके हलकेिुलके,  

क्षणभांगरु, हळुव र, न जकू आशण गडद असते  

म्हणनूच त ूत्य वर प्रेम करतोस.  

आशण म्हणनूच  

तझु  तेजस्वी धवल प्रक श  

आपल्य  करुण मय छ येने आच्छ शदत असतो. 
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The same stream of life that runs through my veins night 

and day runs through the world and dances in thythmic 

measures. 

 

It is the same life that shoots in joy through the dust of 

the earth in numberless blades of grass and breaks into 

tumultuous waves of leaves and flowers. 

 

It is the same life that is rocked in the ocean cradle of 

birth and of death, in ebb and in flow. 

 

I feel my limbs are made glorious by the touch of this 

world of life. And my pride is from the life- throb of ages 

dancing in my blood this moment. 
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म झ्य  नस नस ांतनू जो  

जीवनप्रव ह र त्रांशदवस व हतो  

तोच जीवनप्रव ह  

सांपणूि जग तनू व हतो  

आशण त लबद्ध प्रम ण त नतृ्य करीत असतो.  

 

धरतीच्य  म तीतनू  

अगशणत गवत ांच्य  प त्य ांतनू  

तेच जीवन आनांद ने उसळून वर येत े 

आशण आवेश ने प ने  

आशण िुल ांच्य  ल टेच्य  रूप त वर येते. 

 

स गररूपी प ळण्य च्य   

भरती - ओहोटीमधील  

जन्म आशण मतृ्यतू  

तेच जीवन प ळण  झलुवीत असत.े  

मल  व टते य  जीवन च्य   

चैतन्य च्य  स्पश िन े 

म झी स री इांशद्रये तेजस्वी बनली आहते  

आशण यगु नयुगु ांप सनू य  क्षण पयांत  

म झ्य  रक्त त नतृ्य करण रे ह ेजीवन- स्पांदन ह  म झ  गौरव आह.े  
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IS it beyond thee to be glad with the gladness of this 

rhythm? to be tossed and lost and broken in the whirl of this 

fearful joy? 

 

All things rush on, they stop not, they look not behind, 

no power can hold them back, they rush on.  

 

Keeping steps with that restless, rapid music, seasons 

come dancing and pass away-colours, tunes, and perfumes 

pour in endless cascades in the abounding joy that scatters and 

gives up and dies every moment. 
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य  सांगीत च्य  त लबद्धतेच्य  आनांद त रमनू ज ण े 

तलु  जमण र न ही क ?  

य  भीतीयकु्त आनांद च्य  भोवऱ्य त हलेक वे ख त व हत ज त नष्ट होणे 

 तलु  जमण रच न ही क ? 

 

स रे वस्तजु त गशतम न असत,े  

क हीच थ ांबत न ही,  

क हीच म गे वळून प हत न ही,  

कुणीही त्य ांन  थ ांबव ूशकत न ही.  

ते पढेु पढेुच ज त असत.े  

त्य  आनांद च्य  चांचल,  

जलद त ल वर सह ही ऋत ून चत येत त,  

सवि जग ल  रांग, गांध, स्वर य मध्य ेआनांद ने बडुवनू ट कू प हत त  

आशण ह  आनांद सवित्र पसरत ज तो,  

समशपित करतो  

आशण क्षण क्षण ल  शवलीन होत ज तो. 
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That I should make much of myself and turn it on all 

sides, thus casting coloured shadows on thy radiance- such is 

thy maya. 

 

Thou settest a barrier in thine own being and then callest 

thy severed self in myriad notes. This thy self--separation has 

taken body in me. 

 

The poignant song is echoed through all the sky in many-

coloured tears and smiles, alarms and hopes; waves rise up 

and sink again, dreams break and form. In me is thy own 

defeat of self. 

 

This screen that thou hast raised is painted with 

innumerable figures with the brush of the night and the day. 

Behind it thy seat is woven in wondrous mysteries of curves, 

casting away all barren lines of straightness. 

 

The great pageant of thee and me has overspread the sky. 

With the tune of thee and me all the air is vibrant, and all ages 

pass with the hiding and seeking of thee and me. 
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तझुी म य  अशी की  

मी म झ्य तनू खपू क ही तझु्य स ठी कर वे,  

त्य ल  स ऱ्य  ब जूांनी वळव वे  

आशण तझु्य  तेज वर त्य ांच्य  रांगीबेरांगी छ य  प ड व्य . 

 

त ूस्वतःच्य  अशस्तत्व त खपू अटक व शनम िण करतोस  

आशण मग स्वतःच्य  शशस्तबद्ध अशस्तत्व ल   

लक्ष वधी अपररशमत ससु्वर त आळवतोस.  

ह ेतझेु आत्मशवभ जन म झ्य  शरीर त वस्तील  आल ेआह.े 

 

ममिभेदक हृदयस्पशी ग णे,  

शवशवधरांगी अश्र,ू हस,ू आश्चयि आशण आश   

य ांच्य  रूप न ेआक श त प्रशतध्वनीत झ ले आह.े  

ल ट  उसळत त आशण म वळत त,  

स्वप्ने शनम िण होत त आशण धळुील  शमळत त.  

म झ्य तच तझु्य  अशस्तत्व च  पर भव आह.े 

 

शदवस आशण र त्रीच्य  कुां चल्य न े 

त ूउभ रलेल्य  पडद्य वर असांख्य आकृती रांगवल्य  गेल्य  आहते.  

त्य  म गे तझेु शसांह सन 

 सरळपण च्य  सवि रेष  ब जलू  करून  

शवलक्षण गढूगम्य, थक्क करण ऱ्य   
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वळण वळण च्य  रेष ांनी शवणल ेगेले आह.े 

 

तझुी आशण म झी शोभ य त्र   

सवि आसमांत त पसरली आह.े  

तझु्य  आशण म झ्य  सरु ांनी  

स रे व त वरण स्पांशदत झ ले आह.े  

आशण तझु्य  म झ्य  लपांड व त 

 यगु म गनू यगेु व्यतीत होत आहते. 
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He it is, the innermost one, who awakens my being with 

his deep hidden touches. 

 

He it is who puts his enchantment upon these eyes and 

joy fully plays on the chords of my heart in varied cadence of 

pleasure and pain. 

 

He it is who weaves the web of this maya in evanescent 

hues of gold and silver, blue and green, and lets peep out 

through the folds his feet, at whose touch I forget myself. 

 

Days come and ages pass, and it is ever he who moves 

my heart in many a name, in many a guise, in many a rapture 

of joy and of sorrow.  
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म झ्य  आत्म्य ल ,  

म झ्य  अांतरांग तील तो हृदयस्थ  

आपल्य  खोल छुप्य  स्पश िन ेज गतृ करतो. 

 

म झ्य  डोळ्य ांवर  

तो ज दचुी आनांदमयी मोशहनी घ लतो  

आशण सखुदःुख च्य  शवशवध त लबद्ध स्वर ांनी मजेत  

म झी हृदयवीण  झांक रत ठेवतो. 

 

आपल्य  म येन े 

तो क्षशणक सोन्य -च ांदीच,े शहरव्य -शनळ्य  रांग च े 

थक्क करण रे त त्परुते ज ळे शवणतो,  

त्य  ज ळीच्य  ज ळीतनू डोक वतो,  

आशण त्य  दृष्टीच्य  स्पश िन े 

म झे दहेभ न हरपनू ज त.े  

शदवस येत त, यगेु उलटत त  

आशण तो म झे हृदय सतत  

अनेक न म ांत,  

अनेक रूप ांत,  

सखुदःुख च्य  अत्य नांद त हलेक वीत असतो. 
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Deliverance is not for me in renunciation. I feel the 

embrace of freedom in a thousand bonds of delight. 

 

Thou ever pourest for me the fresh draught of thy wine 

of various colours and fragrance, filling this earthen vessel to 

the brim. 

 

My world will light its hundred different lamps with thy 

flame and place them before the altar of thy temple. 

 

No, I will never shut the doors of my senses. The delights 

of sight and hearing and touch will bear thy delight. 

 

Yes, all my illusions will burn into illumination of joy, 

and all my desires ripen into fruits of love. 

  



a 

175 
 

 

सविसांगपररत्य ग करून मकु्ती शमळवण े 

ह ेमल  म न्य न ही.  

आनांद च्य  सहस्र वधी बांधन ांत  

मी स्व तांत्र्य ची सखुद शमठी अनभुवीत असतो. 

 

ह ेम तीचे भ ांडे त ूसदवै  

रांगीबेरांगी सवु स च्य  मद्य च्य  त ज्य , आल्ह दद यक जोमद र घोट न े

 क ठोक ठ भरत असतोस. 

 

तझु्य  ज्योतीने  

म झे जग शनरशनर ळे शेकडो शदवे प्रज्वशलत करील  

आशण तझु्य  दवे लय समोरील वेदीवर ठेवील.  

न ही,  

म झ्य  ज शणवेच ेद्व र मी कधीही बांद ठेवण र न ही.  

दृष्टीच , श्रवण च  आशण स्पश िच  आनांद,  

तझु  आनांद ध रण करील. 

 

होय,  

म झे स रे आभ स,  

स रे भ्रम  

आनांद च्य  तजेस्वी प्रक श त भस्मस त होतील  

आशण म झ्य  स ऱ्य  इच्छ  पक्व होऊन प्रेम ची िळे दतेील.  



a 

176 
 

74 

The day is no more, the shadow is upon the earth. It is 

time that I go to the stream to fill my pitcher. 

 

The evening air is eager with the sad music of the water, 

Ah, it calls me out into the dusk. In the lonely lane there is no 

passer-by, the wind is up, the ripples are rampant in the river. 

 

I know not if I shall come back home. I know not whom 

I shall chance to meet. There at the fording in the little boat 

the unknown man plays upon his lute. 
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आत  शदवस सरल  आह.े  

स वल्य  परृ्थवीवर उतरल्य  आहते.  

घ गर भरून आणण्य स ठी  

नदीवर ज ण्य ची आत  वळे झ ली आह.े 

 

प ण्य च्य  झळुझळु व्य कुळ सांगीत न े 

स यांक ळच  व र  बेचैन झ ल  आह.े 

 तो मल  ब हरे बोल वतो आह.े 

 य  शतन्ही स ांजेच्य  वेळी रस्त  शनजिन आह,े  

व र  घोंघ वतो आह,े  

नदीवर तरांग उसळत आहते. 

 

मी घरी परत येईन शकां व  न ही  

ह ेमल  स ांगत  येत न ही.  

आज तेथ ेमल  कोण भेटेल  

हहेी मल  म हीत न ही.  

नदीवरच्य  लह नश  नौकेत  

कुणीतरी अज्ञ त व्यक्ती वीण  व जवीत आह.े 
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Thy gifts to us mortals fulfil all our needs and yet run 

back to thee undiminished. 

 

The river has its everyday work to do and hastens through 

fields and hamlets; yet its incessant stream winds towards the 

washing of thy feet.  

 

The flower sweetens the air with its perfume; yet its last 

service is to offfer itself to thee.  

 

Thy worship does not impoverish the world. 

 

From the words of the poet men take what meanings 

please them; yet their last meaning points to thee. 
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आम्ह  मत्यि लोक ांन   

आमच्य  स ऱ्य  गरज  पणूि भ गवण्य इतपत  

त ूआम्ह ल  भरभरून भेटी दतेोस  

तरी त्य  थोड्य ही कमी न होत  तझु्य कडे परतत त. 

 

नदील  आपले शनत्य च ेक म असत.े 

 खेड्य तनू शेत तनू ती खळखळत व हत ज त े 

तरी शतच  अखांड स्रोत तझेु प य धणु्य स ठी ध वत असतो. 

 

पषु्प आपल्य  समुधरु सवु स न े 

व त वरण दरवळून ट कते,  

तरी तझु्य  चरण वर समशपित व्ह वे  

हीच त्य ची अांशतम सेव  असत.े  

तझु्य  पजेूने जीवन समदृ्ध झ ल्य शशव य र हतच न ही.  

कशवजन ांच्य  क व्य तनू लोक  

स्वतःल  योग्य व टेल तो अथि क ढत त  

म त्र अखेर खर  अथि तझु्य कडेच शनदशे करीत असतो. 
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Day after day, O lord of my life, shall I stand before thee 

face to face. With folded hands, O lord of all worlds, shall I 

stand before thee face to face. 

 

Under thy great sky in solitude and silence, with humble 

heart shall I stand before thee face to face. 

 

In this laborious world of thine, tumultuous with toil and 

with struggle, among hurrying crowds shall I stand before thee 

face to face?  

 

And when my work shall be done in this world, O King 

of kings, alone and speechless shall I stand before thee face to 

face? 
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म झ्य  जीवन च्य  प्रभ,ू  

शदवस म गनू शदवस ज त हते,  

मल  तझु्य समोर उभे र हत  येईल क ?  

शवनम्रपण ेह त जोडून, दवे शधदवे ,  

मल  तझु्य  समोर समोर उभे र हत  येईल क ?  

 

य  भव्य आक श ख ली एक ांत त,  

शनःशब्दपणे, शवनयशील हृदय ने  

तझु्य समोर मल  उभे र हत  येईल क ? 

 

मेहनत घेऊन तय र केलेल्य  तझु्य  य  जग त  

कष्ट आशण धडपड य ांच्य  ध वपळीत,  

ध वपळ करण ऱ्य  य  जनसमदु य त  

मल  तझु्य  समोर समोर उभे र ह यल  शमळेल क ? 

 

आशण जेव्ह  म झे य  जग तील क म सांपेल 

 तेव्ह  ह ेर ज शधर ज ,  

मल  शनःशब्दपणे एकट्य ल   

तझु्य समोर उभे र हत  येईल क ? 
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I know thee as my God and stand apart - I do not know 

thee as my own and come closer. I know thee as my father and 

bow before thy feet - I do not grasp thy hand as my friend's. 

 

I stand not where thou comest down and ownest thyself 

as mine, there to clasp thee to my heart and take thee as my 

comrade.  

 

Thou art the Brother amongst my brothers, but I heed 

them not, I divide not my earnings with them, thus sharing my 

all with thee.  

 

In pleasure and in pain I stand not by the side of men, and 

thus stand by thee. I shrink to give up my life, and thus do not 

plunge into the great waters of life. 
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तलु  दवे समजनू मी तझु्य प सनू दरू उभ  र हतो.  

त ूम झ  आत्मीय आहसे,  

असे समजनू मी तझु्य जवळ येत न ही.  

मी तलु  म झ  शपत  समजनू  

तझु्य  प य वर लोट ांगण घ लतो. 

 म झ  शमत्र म्हणनू तझु  ह त मी म झ्य  ह त त घेत न ही. 

 

जेव्ह  त ूख ली उतरतोस  

आशण आमच  होऊन स्वतः आमच्य कडे येतोस  

तेव्ह  तलु  शमत्र समजनू हृदय शी धर व ेह ेमल  सचुत न ही. 

 

सवि ब ांधव ांमधल  त ूएक म झ  बांध ूआहसे, 

 परांत ुमी त्य कडे दलुिक्ष करतो.  

म झे धन सव िमध्ये व टून म झे सविस्व तलु  द्य वे 

 हहेी मल  समजत न ही.  

लोक ांच्य  सखुदःुख च्य  वेळी  

मी त्य ांच्य स ठी ध वनू ज त न ही  

आशण तझु्य  ब जलू च नसुत  उभ  र हतो.  

म झे जीवनसविस्व द्य यच्य  वेळी मी सांकोचतो  

आशण कधीच धड डीने शवश्वक य िच्य  मह स गर त 

 स्वतः उडी म रून झोकून घेत न ही. 
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When the creation was new and all the stars shone in their 

first splendour, the gods held their assembly in the sky and 

sang, “Oh, the picture of perfection! The joy unalloyed!” 

 

But one cried of a sudden – “It seems that somewhere 

there is a break in the chain of light and one of the stars has 

been lost."  

 

The golden string of their harp snapped, their song 

stopped, and they cried in dismay – “Yes, that lost star was 

the best, she was the glory of all heavens!” 

 

From that day the search is unceasing for her, and the cry 

goes on from one to the other that in her the world has lost its 

one joy! 

 

Only in the deepest silence of night the stars smile and 

whisper among themselves – “Vain is this seeking! Unbroken 

perfection is over all!” 
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जेव्ह  शवश्व चे नकुतेच सजृन झ ले होत े

 तेव्ह  स रे त रे, स ऱ्य  च ांदण्य   

आपल्य  पणूि वैभव ने, तेज न,े लखलख ट ने तळपत होत्य .  

परमेश्वर ने आक श त एक सांमेलन बोल वनू ग णे ग यले,  

"व ! पणूित्व चे, पररपणूितेच ेक य उत्कृष्ट शचत्र!  

अगदी शनभेळ, शनख लस, आनांद!" 
 

परांत ुकुणीतरी एक एकी ओरडल े–  

"कुठेतरी प्रक श ची स खळी तटुलेली शदसते आह.े  

एक त र  शनखळल  आह.े" 
 

वीणेची सोनेरी त र एकदम तटुली, 

 सांगीत थ ांबले आशण भीतीने घ बरत ते ओरडले, 

 "अरे हो, तो शनखळलेल  त र  सव ांमधल  उत्कृष्ट त र  होत ,  

तो आक श चे वैभव, प्रशतष्ठ , तेज होते." 
 

त्य  शदवस प सनू त्य  त ऱ्य स ठी अखांड शोध सरुू आह े 

आशण एक कडून दसुऱ्य कडे 

 ह च दःुख च  आक्रोश बोलल  ज त आह ेकी,  

शवश्व ने आपल  अप र आनांद  

त्य  त ऱ्य च्य  शनखळण्य न ेगम वल  आह.े 
 

म त्र र त्रीच्य  खोलवर नीरव श ांततेत  

त रे हसत त आशण एकमेक ांत कुजबजुत त,  

"ह  शोध घणे ेव्यथि आह!े सवित्र अखांड पररपणूित च आह.े"  
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If it is not my portion to meet thee in this my life then let 

me ever feel that I have missed thy sight - let me not forget 

for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my 

dreams and in my wakeful hours. 
 

As my days pass in the crowded market of this world and 

my hands grow full with the daily profits, let me ever feel that 

I have gained nothing - let me not forget for a moment, let me 

carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my 

wakeful hours. 
 

When I sit by the roadside, tired and panting, when I 

spread my bed low in the dust, let me ever feel that the long 

journey is still before me - let me not forget for a mement, let 

me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my 

wakeful hours. 
 

When my rooms have been decked out and the flutes 

sound and the laughter there is loud, let me ever feel that I 

have not invited thee to my house - let me not forget for a 

moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams 

and in my wakeful hours.  



a 

187 
 

ह ेदवे शधदवे ,  

य  जन्मी जरी मल  तझेु दशिन झ ले न ही तरी,  

तझु्य  चरण पयांत य  जन्मी मी पोच ूशकलो न ही  

य  गोष्टीची व्यथ  आशण वेदन   

मल  स्वप्न त आशण ज गतृीतही होत र ह वी. 

 

य  जग च्य  गजबजलेल्य  ब ज र त  

म झे शदवस व्यतीत झ ले  

आशण म झ्य  ह त त शनत्य धनसांपत्ती भरभरून शमळ ली तरी दवे ,  

मल  तझुी प्र प्ती झ लीच न ही.  

ही गोष्ट मी क्षणभरही शवसरू नय े 

आशण स्वप्नी आशण ज गतृीमध्ये ही वेदन   

मल  क यम ठसठसत र ह वी. 

 

जेव्ह  मी रस्त्य च्य  ब जलू  ध प  ट कीत  

थकूनभ गनू धळुीमध्ये म झे अांथरूण पसरतो,  

तेव्ह  मल  सतत य चे भ न र ह वे की,  

अजनूही प्रव स ची बरीच ल ांब मजल  

मल  ग ठ वय ची आह े 

अजनू त ूमल  प्र प्त झ ल च न हीस. 

 ही गोष्ट सदवै म झ्य  मन त र ह वी, 

 क्षणभरही मल  य ची शवस्मतृी होऊ नय े 

आशण ह ेदःुख चे शल्य 
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 म झ्य  स्वप्न त आशण ज गतृीतही मल  बोचत र ह व.े 

 

जेव्ह  म झ्य  सशुोशभत घर तील मैिलीत  

ह स्य शवनोद ची जोरद र क रांजी उसळत असतील,  

ब सरीवर सशु्र व्य सांगीत च ल ूअसेल  

तेव्ह  तलु  म झ्य  घर त आणण ेझ ले न ही.  

त ूम झ  अशतथी दवे कधीच झ ल  न हींस  

य ची मल  कधीही चकूुनही शवस्मतृी होऊ नय े 

आशण ही गोष्ट स्वप्न त व  ज गतृीतही  

म झ्य  मन ल  टोचत र ह वी  

आशण म झे मन सदवै य  गोष्टीने व्य कुळ व्ह वे. 

 

  



a 

189 
 

80 

I AM like a remnant of a cloud of autumn uselessly 

roaming in the sky, O my sun ever-glorious! Thy touch has 

not yet melted my vapour, making me one with thy light, and 

thus I count months and years separated from thee. 

 

If this be thy wish and if this be thy play, then take this 

fleeting emptiness of mine, paint it with colours, gild it with 

gold, float it on the wanton wind and spread it in varied 

wonders. 

 

And again when it shall be thy wish to end this play at 

night, I shall melt and vanish away in the dark, or it may be in 

a smile of the white morning, in a coolness of purity 

transparent. 
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अरे म झ्य  सदवै तेज:पुांज रशवर ज ,  

शरद ऋततूील म गे रेंग ळण ऱ्य ,  

आक श त शवन क रण भटकण ऱ्य  मेघ प्रम णे मी आह.े  

तझु्य  स्पशिशन अजनू म झे व ष्प शवतळले न ही,  

जेणेकरून मी तझु्य  तेज शी एकरूप होईन  

आशण म्हणनू मी मल  तझु्य प सनू शकती मशहने आशण वष,े  

शकती क ळ दरू र ह वे ल गत आह ेह ेमोजीत र हतो. 

 

जर तझुी हीच इच्छ  असले,  

जर तझु  ह च खेळ असेल तर  

म झी ही क्षशणक ररक्तत  शवशवध रांग ांनी रांगव,  

त्य ल  सोन्य च  मलु म  द,े  

त्य ल  बेलग म व यवूर सोड  

आशण न न  आश्चय िच्य  रूप न ेसवित्र शवखरू द े 

आशण जेव्ह  परत  

तलु  र त्री य  खेळ च  अांत करण्य ची इच्छ  होईल  

तेव्ह  मी शवलीन होऊन अांध र त न हीस  होईन  

शकां व  प्र तःक ळच्य  सहु स्य त  

व  पशवत्र प रदशी शीतलतेमध्ये शवतळून ज ईन. 
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ON many an idle day have I grieved over lost time. But 

it is never lost, my lord. Thou hast taken every moment of my 

life in thine own hands. 

 

Hidden in the heart of things thou art nourishing seeds 

into sprouts, buds into blossoms, and ripening flowers into 

fruitfulness. 

 

I was tired and sleeping on my idle bed and imagined all 

work had ceased. In the morning I woke up and found my 

garden full with wonders of flowers. 
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शकतीतरी वेळ   

ररक मटेकड्य  शदवशी गेलेल्य  व्यथि क ळ बद्दल  

मी शोक करीत र शहलो,  

पण दवे शधदवे ,  

तो क ळ क ही व्यथि गेल  न ही.  

म झ्य  जीवन तील प्रत्येक क्षण  

त ूस्वतःच्य  ह त त घेतल स. 

 

वस्तजु त च्य  हृदय त लपनू बसनू  

त ूबीज ांन  खतप णी घ लनू  

त्य तनू अांकुर िुटवतोस,  

कळ्य ांन  बहर आणनू त्य ांची िुले करतोस  

आशण पररपक्क झ लेल्य  िुल ांचे िळ ांमध्ये रूप ांतर करतोस.  

मी थकलेलो होतो आशण ससु्तपणे म झ्य  शबछ न्य वर झोपलो होतो. 

 मल  व टले स री क म ेजण ूठप्प झ ली आहते,  

परांत ुउठून बघतो तो क य  

सक ळी म झ  सांपणूि बगीच   

आश्चयिक रकररत्य  िुल ांनी बहरल  होत . 
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Time is endless in thy hands, my lord. There is none to 

count thy minutes. 

 

Days and nights pass and ages bloom and fade like 

flowers. Thou knowest how to wait. 

 

Thy centuries follow each other perfecting a small wild 

flower. 

 

We have no time to lose, and having no time we must 

scramble for our chances. We are too poor to be late. 

 

And thus it is that time goes by while I give it to every 

querulous man who claims it, and thine altar is empty of all 

offerings to the last. 

 

At the end of the day I hasten in fear lest thy gate be shut, 

but I find that yet there is time. 
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ह ेप्रभ,ू तझु्य  ह त त अनांत क ल आह.े  

तझु्य  क ळ चे क्षण मोजण र  कुणी न ही. 
 

र त्र आशण शदवस येत त आशण ज त त.  

ि र क य यगेुयगेुदखेील उमलत त  

आशण िुल ांस रखी कोमेजनू ज त त.  

म त्र प्रतीक्ष  कशी कर वी ह ेत ूज णतोस.  

लह नश  र नटी िुल ल  पररपक्व करण्य स ठी  

शतक म गनू शतके ज त त.  

व य  घ लवण्य स ठी आमच्य जवळ वेळ न ही  

आशण वेळ नसल्य मळेु  

सांधी शमळण्य स ठी आम्ह ल  धडपड व ेल गते.  

आम्ही अत्यांत गरीब असल्य न ेउशीर करण ेआम्ह ल  परवडत न ही. 
 

आशण अश प्रक रे वेळ शनघनू ज तो  

आशण जो त्य च्य वर हक्क ग जवतो  

त्य  प्रत्येक शचडखोर म णस ल  मी दतेो  

आशण तझुी वेदी समशपित करण्य च्य  भेटीप सनू  

अखेरपयांत वांशचतच र हते. 
 

शदवस च्य  अखेरीस तझेु द्व र बांद होईल य  भीतीने  

मी प्रचांड घ ईघ ई करतो,  

परांत ुम झ्य  लक्ष त येत ेकी  

अजनूही वेळ सांपलेली न ही.  
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Mother, I shall weave a chain of pearls for thy neck with 

my tears of sorrow. 

 

The stars have wrought their anklets of light to deck thy 

feet, but mine will hang upon thy breast. 

 

Wealth and fame come from thee and it is for thee to give 

or to withhold them. But this my sorrow is absolutely mine 

own, and when I bring it to thee as my offering thou rewardest 

me with thy grace. 
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आई, 

 तझु्य  गळ्य त घ लण्य स ठी  

म झ्य  दःुख श्रूांनी मी मोत्य ची म ळ गुांिीन,  

तेजस्वी त रे जडवलेल ेपैंजण तझु्य  प य त घ तलेले आहते,  

परांत ुम झी म ळ तझु्य  वक्षस्थळ वर रुळेल.  

सांपत्ती आशण कीती तझु्य कडून शमळत त  

आशण कुण ल  द्य यच ेआशण कुण ल  द्य यचे न ही  

ह ेतझु्य च ह त त असत,े  

परांत ुम झे दःुख ह ेसविस्वी म झे आह े 

आशण जेव्ह  मी ह ेदःुख तझु्य जवळ  

तलु  म झी भटे म्हणनू अपिण करीन  

तेव्ह  त ूतझु्य  कृप प्रस द नेच म झ  गौरव करशील. 
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It is the pang of separation that spreads throughout the 

world and gives birth to shapes innumerable in the infinite 

sky. 

 

It is this sorrow of separation that gazes in silence all 

night from star to star and becomes lyric among rustling 

leaves in rainy darkness of July. 

 

It is this overspreading pain that deepens into loves and 

desires, into sufferings and joys in human homes; and this it 

is that ever melts and flows in songs through my poet's heart. 
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शवरह च्य  वदेन  सविदरू शवश्व त पसरत त  

आशण अनांत आक श तील असांख्य आक र ांन  जन्म दते त. 

 

हचे शवरह चे दःुख र त्रीच्य  प्रहरी  

अशनशमष नेत्र ांनी त ऱ्य -त ऱ्य ांमधनू मकूपणे व्यक्त होते  

आशण आष ढ च्य  मेघ च्छ शदत प वस ळ्य त  

सळसळण ऱ्य  प न प न ांमधनू भ वसांगीत च्य  रूप न ेऐकू येत.े 

 

म नवी घर घर ांतनू ह च सवित्र व्य प्त करण र   

शवरह, प्रेम आशण अशभल ष , सखु आशण दःुख य त  

खोलवर द टून र हतो.  

ह च शवरह सतत प झरत प झरत  

म झ्य  कवी हृदय तनू 

 गीत ांच्य  रूप न ेव हत र हतो. 
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When the warriors came out first from their master's hall, 

where had they hid their power? Where were their armour and 

their arms? 

 

They looked poor and helpless, and the arrows were 

showered upon them on the day they came out from their 

master's hall. 

 

When the warriors marched back again to their master's 

hall where did they hide their power?  

 

They had dropped the sword and dropped the bow and 

the arrow; peace was on their foreheads, and they had left the 

fruits of their life behind them on the day they marched back 

again to their master's hall. 
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जेव्ह  दवे शधदवे  दरब र तनू योदे्ध प्रथमतः ब हरे पडल े 

तेव्ह  त्य ांच ेप्रचांड स मर्थयि कुठे लपल ेहोते? 

 कुठे होते त्य ांचे शचलखत  

आशण कुठे होती त्य ांची शस्त्र?े  

 

ज्य  शदवशी ते दवे ांच्य  दरब र तनू ब हरे पडल े 

त्य  शदवशी ते दीन आशण असह य्य व टत होते.  

आशण त्य ांच्य वर च री ब जूांनी ब ण ांच  वष िव होत होत . 

 

जेव्ह  ह ेयोदे्ध आपल्य  प्रभचू्य  घरी परतले 

 तेव्ह  त्य ांची प्रचांड शक्ती कुठे लपु्त प वली होती? 

 

त्य ांची तलव र, धनषु्यब ण स रे कुठे गळून पडल ेहोते?  

त्य ांच्य  चेहऱ्य वर अप र श ांती होती  

आशण जीवन त कम वलेल ेसवि क ही  

ते जेव्ह  प्रभचू्य  दरब र त परतल,े 

 तेव्ह  गळून पडल ेहोते. 
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DEATH, thy servant, is at my door. He has crossed the 

unknown sea and brought thy call to my home. 

 

The night is dark and my heart is fearful yet I will take 

up the lamp, open my gates and bow to him my welcome. It 

is thy messenger who stands at my door. 

 

I will worship him with folded hands, and with tears. I 

will worship him placing at his feet the treasure of my heart. 

 

He will go back with his errand done, leaving a dark 

shadow on my morning; and in my desolate home only my 

forlorn self will remain as my last offering to thee. 
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ह ेमतृ्य,ू  

तझु  सेवक म झ्य  द र शी आल  आह.े  

अज्ञ त प्रदशे ओल ांडून तो आल  आह े 

आशण त्य न ेतझेु आमांत्रण  

म झ्य  घरी येऊन मल  शदल ेआह.े  

र त्र अांध री आह े 

आशण म झे क ळीज भीतीने धडधडत ेआह.े  

तरीही मी शदव  घेऊन म झे द्व र उघडीन  

आशण त्य च ेनतमस्तक होऊन स्व गत करीन.  

म झ्य  द र शी तझु  दतू थ ांबल  आह.े  

मी ह त जोडून स श्र ूनयन ांनी त्य ची पजू  करीन.  

म झ्य  हृदय च ेसवि धन त्य च्य  चरणी अपिण करून  

मी त्य ची पजू  करीन. 

 

तो शनरोप ठेवनू  

म झ्य  प्र तःक ळ वर क ळी छ य  ठेवनू शनघनू ज ईल  

आशण म झ्य  एक की ओस ड घर त  

केवळ म झे ददुवैी अशस्तत्व  

तलु  समशपित करण्य स ठी अखेरची भेट म्हणनू शशल्लक र हील. 
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IN desperate hope I go and search for her in all the 

corners of my room; I find her not. 

 

My house is small and what once has gone from it can 

never be regained. But infinite is thy mansion, my lord, and 

seeking her I have come to thy door. I stand under the golden 

canopy of thine evening sky and lift my eager eyes to thy face. 

 

I have come to the brink of eternity from which nothing 

can vanish - no hope, no happiness, no vision of a face seen 

through tears. 

 

Oh, dip my emptied life into that ocean, plunge it into the 

deepest fullness.  

 

Let me for once feel that lost sweet touch in the allness 

of the universe.  
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घर च्य  क न कोपऱ्य त शनर श ग्रस्त होऊन  

मी शतच  शोध घेतल ,  

परांत ुती स पडली न ही. 
 

म झे घर लह नस ेआह े 

आशण त्य तनू जे एकद  गेले त्य ची कधीच भरप ई होत न ही.  
 

परांत ुम झ्य  दवे शधदवे   

तझेु घर तर अि ट आह,े भव्य आह े 

आशण म्हणनू शतच  शोध घेण्य स ठी  

मी तझु्य  द र शी पोचलो आह.े 
 

स यांक ळच्य  सोनेरी छत च्य  आक श ख ली  

मी उभ  आह ेआशण म झी उत्सकु नजर  

तझु्य  चेहऱ्य कडे ल गली आह.े  
 

मी शचरांतन च्य  कड्य च्य  अांशतम टोक शी पोचलो आह े 

आशण येथनू आश , सखु, शदसण र  चेहर मोहर   

ह ेक ही क ही नष्ट होऊ शकत न ही. 
 

अरे, म झे ररते जीवन त्य  स गर त बडुव ,  

सखोल पररपणूि पणूितेत ते बडुव .  

मल  िक्त एकद च तो शवश्व च्य  पस ऱ्य त हरवलेल  गोड स्पशि ज णव ू

द्य .  
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Deity of the ruined temple! The broken strings of Vina 

sing no more your praise. The bells in the evening proclaim 

not your time of worship. The air is still and silent about you. 
 

In your desolate dwelling comes the vagrant spring 

breeze. It brings the tidings of flowers - the flowers that for 

your worship are offered no more. 
 

Your worshipper of old wanders ever longing for favour 

still refused. In the eventide, when fires and shadows mingle 

with the gloom of dust, he wearily comes back to the ruined 

temple with hunger in his heart.  
 

Many a festival day comes to you in silence, deity of the 

ruined temple. Many a night of worship goes away with lamp 

unlit. 
 

Many new images are built by masters of cunning art and 

carried to the holy stream of oblivion when their time is come. 

 

Only the deity of the ruined temple remains 

unworshipped in deathless neglect.  
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उदधू्वस्त दवे लय च्य  दवे ,  

वीणेच्य  तटुलेल्य  त र  आत  अशजब त तझेु स्ततुीगीत ग त न हीत. 

 स यांक ळच्य  वेळी  

तझु्य  पजेूची वेळ झ ली ह ेस ांगण री घांट  आत  घणघणत न ही.  

स रे व त वरण 

 तझु्य ब बत आत  स्तब्ध आशण श ांत आह.े  

 

य  तझु्य  उदध््वस्त वसतीस्थ न त  

वसांत ची हळुव र व हण री झळूुक येत.े  

ती िुले आल्य ची वदी दते त.  

म त्र ही िुले तझु्य  पजेूस ठी आत  समशपित केली ज त न हीत. 

 

तझु  पजु री अजनूही कृपेची आस धरून भटकत रह तो,  

पण ती सतत न क रली ज त.े  

सांध्य क ळी धळुीच्य  उद सीनतेत  

जेव्ह  प्रक श आशण स वल्य  एकमेक ांत शमसळत असत त  

तेव्ह  भकेुल्य  हृदय ने थकून भ गनू  

तो य  उदध््वस्त दवे लय त येतो. 

 

उदध््वस्त दवे लय च्य  दवे ,  

उत्सव चे अनेक शदवस तझु्य कडे शनःस्तब्धतेत प र पडत त.  

अनेकद  र त्रीची पजू  शदव  न ल वत च सांपन्न होते. 
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शशल्पकलेच्य  धतूि कल क र ांनी अनेक मतूी घडवल्य .  

म त्र त्य ांची वेळ आली की,  

त्य  दखेील शवस्मतृीच्य  पशवत्र प्रव ह त व हून ज तील. 

 केवळ उदध््वस्त दवे लय तील दवे  

श श्वत क ळ दलुिशक्षत र शहल्य न े 

पजेूप सनू अक्षम्यपण ेवांशचत र हील. 
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89 

No more noisy, loud words from me - such is my master's 

will. Henceforth I deal in whispers. The speech of my heart 

will be carried on in murmurings of a song. 

 

Men hasten to the king's market. All the buyers and 

sellers are there. But I have my untimely leave in the middle 

of the day, in the thick of work. 

 

Let then the flowers come out in my garden, though it is 

not their time, and let the midday bees strike up their lazy 

hum. 

 

Full many an hour have I spent in the strife of the good 

and the evil, but now it is the pleasure of my playmate of the 

empty days to draw my heart on to him; and I know not why 

is this sudden call to what useless inconsequence! 
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म झ्य  स्व मीची इच्छ  आह ेकी  

आत  गडबड, गोंधळ चे मोठ्य  आव ज तील शब्द नको.  

म्हणनू य पढेु मी क नगोष्टी करण र आह.े  

म झ्य  हृदय ची भ ष  आत   

गीत च्य  गुांज रव त रूप ांतररत होईल.  

र ज च्य  ब ज र त लोक घ ईगदीने ज त आहते.  

स रे शवके्रते आशण ग्र हक तेथ ेआहते.  

परांत ुक म च्य  गदीत मल  नको तेव्ह  सटुी शमळ लेली आह.े  

म्हणनू म झ्य  उद्य न त िुले येण्य च  क ळ नसेल  

तरी िुले िुल ूद े 

आशण म ध्य न्हीच्य  मधम श्य   

त्य ांची आळस वलेली गणुगणु करू द.े  

खपू वेळ मी च ांगल्य  आशण व ईट च्य ,  

भल्य  आशण बऱु्य च्य  सांघष ित घ लवल ,  

परांत ुम झ्य  ररक मपण तील शदवस च्य  खेळगड्य चे नशीब की,  

आत  म झे हृदय त्य न ेत्य च्य कडे आकशषित केले आह े 

आशण मल  समजत न ही की  

ह ेअच नक बोल वणे क  आले आह?े  

त्य च  क हीही पररण म होण र न ही. 
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On the day when death will knock at thy door what wilt 

thou offer to him?  

 

Oh, I will set before my guest the full vessel of my life - 

I will never let him go with empty hands. 

 

All the sweet vintage of all my autumn days and summer 

nights, all the earnings and gleanings of my busy life will I 

place before him at the close of my days when death will 

knock at my door. 
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जेव्ह  मतृ्य ूतझेु द र ठोठ वेल  

त्य  वेळी त ूत्य ल  क य भेट दणे र?  

 

अरे, म झ्य  प हुण्य समोर  

मी म झ्य  जीवन चे पणूि प त्र ठेवण र आह.े  

त्य ल  मी ररक्त हस्त ांनी अशजब त ज ऊ दणे र न ही. 

 

म झे शदवस जेव्ह  सांपत येतील तेव्ह   

ज्य  वेळी मतृ्य ूम झे द र ठोठ वेल तेव्ह   

म झ्य  शरद तील शदवस ांच   

आशण वसांत तील र त्रींच   

मधरु मध मी त्य ल  दईेन  

आशण म झ्य  व्यस्त जीवन तील सांशचत धन  

आशण अशजित सांपत्ती त्य च्य पढेु ठेवीन. 
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91 

O Thou the last fulfilment of life, Death, my death, come 

and whisper to me! 

 

Day after day have I kept watch for thee; for thee have I 

borne the joys and pangs of life.  

All that I am, that I have, that I hope and all my love have 

ever flowed towards thee in depth of secrecy. One final glance 

from thine eyes and my life will be ever thine own. 

 

The flowers have been woven and the garland is ready 

for the bridegroom. After the wedding the bride shall leave 

her home and meet her lord alone in the solitude of night. 
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ब  मतृ्य,ू  

त ूम झ्य  जीवन तील अांशतम पररपणूित  आहसे.  

ये आशण म झ्य शी गजुगोष्टी कर. 

 

सांपणूि जन्मभर मी तझुी प्रतीक्ष  करीत र शहलो.  

तझु्य स ठीच म झ्य  सखुदःुख ची व्यथ  घेऊन मी शिरत र शहलो. 

 

मी जो क ही आह,े  

मी जे क ही शमळवल,े  

ज्य ची म्हणनू आश  उर शी ब ळगली ते स रे  

आशण म झे सवि प्रेम नकळत खोलवरपण ेतझु्य कडेच ध वत होत.े  

तझु्य  नजरेच  एक अखेरच  दृशष्टक्षेप  

म झे जीवन पणूितः तझु्य शी एकरूप करून ट कील. 

 

िुल ांच  ह र गुांिून वर स ठी तय र झ ल  आह.े  

शवव ह नांतर स्वतःच ेघर सोडून  

आपल्य  शप्रय दवे बरोबर  

एकटेपण ने  

र त्री  

एक ांत त वध ूत्य ची भेट घेईल. 
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I know that the day will come when my sight of this earth 

shall be lost, and life will take its leave in silence, drawing the 

last curtain over my eyes. 

 

Yet stars will watch at night, and morning rise as before, 

and hours heave like sea waves casting up pleasures and pains. 

 

When I think of this end of my moments, the barrier of 

the moments breaks and I see by the light of death thy world 

with its careless treasures. Rare is its lowliest seat, rare is its 

meanest of lives. 

 

Things that I longed for in vain and things that I got - let 

them pass. Let me but truly possess the things that I ever 

spurned and overlooked. 
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मल  म हीत आह ेकी,  

तो शदवस येण र आह े 

जेव्ह  म झे य  धररत्रीचे दशिन होणे सांपनू ज ईल,  

म झे जीवन मौनपण ेय  जग च  शनरोप घेईल  

आशण म झ्य  नेत्र ांवर अखेरच  पडद  पडेल. 

 

तरीही आक श त त रे चमकत रह तील,  

पवूीप्रम णेच प्र तःक ल होईल  

आशण क ळ बरोबर जीवनस गर वर  

सखुदःुख च्य  ल ट  हलेक वत र हतील. 

 

जेव्ह  मी म झ्य  जीवन च्य  य  अांतीम क्षण ांच  शवच र करतो  

तेव्ह  क्षण ांचे अडसर कोसळून पडत त  

आशण मतृ्यचू्य  प्रक श त  

तझेु अपरांप र खशजन्य ने भरलेले जग मी पह तो.  

त्य ची सव ित ख लची ज ग  दशुमिळ आह,े  

त्य ची जीवन तील क्षदु्रत ही दशुमिळच.  

ज्य ांची मी वथृ  आश  करीत बसलो  

आशण जे मल  शमळ ले ते स रे ज ऊ द.े  

मल  त्य च वस्तूांच  खरोखरीच ल भ व्ह व   

ज्य  आजप वेतो मी शतरस्क र ने दरू स रल्य  होत्य   

आशण ज्य ांच्य कडे मी दलुिक्ष केले होते.  
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I Have got my leave. Bid me farewell, my brothers! I bow 

to you all and take my departure.  

 

Here I give back the keys of my door - and I give up all 

claims to my house. I only ask for last kind words from you.  

 

We were neighbours for long, but I received more that I 

could give. Now the day has dawned and the lamp that lit my 

dark corner is out. A summons has come and I am ready for 

my journey. 
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मल  आत  शनघ यच ेआह.े  

रज  शमळ ली आह.े  

म झ्य  बांधनूो कृपय  मल  अखेरच  शनरोप द्य .  

मी तमु्ह  सव ांन  प्रशणप त करतो आशण प्रव स ल  ब हरे पडतो. 

 

म झ्य  घर ची च वी मी तमु्ह ल  दते आह े 

आशण म झ्य  घर वरचे सवि अशधक र मी सोडीत आह.े  

मी केवळ तमुच्य कडून अखेरच्य  गोड शब्द ांची अपेक्ष  करीत आह.े 

 

प्रदीघि क ळ पयांत आपण एकमेक ांचे सोबती होतो,  

परांत ुमी शदले त्य पेक्ष  मल  शकतीतरी ज स्त शमळ ले  

आशण आत  शदवस उज डल  आह े 

आशण मी अांध ऱ्य  कोपऱ्य त प्रज्वशलत केलेल  शदव  शवझल  आह.े  

मल  आत  शनघण्य च  हुकूम िम िवल  गेल  आह े 

आशण मी आत  प्रव स ल  सज्ज झ लो आह.े 
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At this time of my parting, wish me good luck, my 

friends! The sky is flushed with the dawn and my path lies 

beautiful.  

 

Ask not what I have with me to take there. I start on my 

journey with empty hands and expectant heart. 

I shall put on my wedding garland. Mine is not the red-

brown dress of the traveller, and though there are dangers on 

the way I have no fear in my mind. 

 

The evening star will come out when my voyage is done 

and the plaintive notes of the twilight melodies be struck up 

from the King's gateway. 
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य  शनरोप च्य  वेळी म झ्य  शमत्र ांनो मल  शभेुच्छ  द्य .  

प्र तःक ळच्य  प्रक श ने आक श सशुोशभत झ ले आह े 

आशण समोर सुांदर रस्त  शदसतो आह.े 

 

मी ज त ांन  म झ्य जवळ क य घेतल ेआह ेह ेशवच रू नक .  

मी ररक म्य  ह त ांनी आशण आश व दी मन ने  

म झी य त्र  सरुू केली आह.े 

 

मी म झ  शवव ह च  ह र घ लण र आह.े  

य त्रस्थ च  ल ल, तपशकरी रांग च  पोश ख मी घ लण र न ही. 

 

आशण जरी पढेु रस्त्य त धोके व  सांकटे असतील तरी  

म झ्य  मन त भय न ही. जे 

व्ह  म झ  प्रव स सांपेल  

तेव्ह  स यांत र  आक श त उगवल  असेल  

आशण सांधीप्रक श च ेसरेुल स्वर  

र ज च्य  मह द्व र तनू उमटत असतील. 
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I Was not aware of the moment when I first crossed the 

threshold of this life. 

 

What was the power that made me open out into this vast 

mystery like a bud in the forest at midnight!  

 

When in the morning I looked upon the light I felt in a 

moment that I was no stranger in this world, that the 

inscrutable without name and form had taken me in its arms 

in the form of my own mother. 

 

Even so, in death the same unknown will appear as ever 

known to me. And because I love this life, I know I shall love 

death as well. 

 

The child cries out when from the right breast the mother 

takes it away, in the very next moment to find in the left one 

its consolation.  
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ज्य  क्षणी मी जीवन ची सरुूव त केली  

त्य  क्षणी मल  अशजब त ज णीव नव्हती. 

 

ती कोणती शक्ती होती  

ज्य मळेु एख द्य  जांगल त मध्यर त्री उमलण ऱ्य  कळीप्रम णे  

मी य  अि ट गढुतेत प्रवेश केल . 

 

जेव्ह  प्र तःक ळी मी प्रक श कडे प शहले  

तेव्ह  एक  क्षण त मल  उमजल ेकी,  

य  जग त मी परक  न ही  

आशण म झ्य  स्वतःच्य  आईच्य  रूप न े 

न म आशण रूप नसलेल्य  अगम्य ने  

मल  ब हुप श त घेतल ेआह.े  

अगदी तसेच मतृ्यचू्य  वेळी  

तेच अज्ञ त, ज्ञ त असल्य स रखे समोर प्रगटेल  

आशण मल  म हीत आह,े  

मी जीवन वर प्रेम करीत असल्य ने मतृ्यवूरही प्रेम करीन. 

 

आई जेव्ह  आपल्य  ब लक ल  प जत न   

उजव्य  स्तन प सनू क ढत ेतेव्ह  ते रडत े 

परांत ुदसुऱ्य च क्षणी ड वीकडच्य  स्तन ल  ल वनू  

आई त्य च ेस ांत्वन करत.े  
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When I go from hence let this be my parting word, that 

what I have seen is unsurpassable.  

 

I have tasted of the hidden honey of this lotus that 

expands on the ocean of light, and thus am I blessed-- let this 

be my parting word. 

 

In this playhouse of infinite forms I have had my play 

and here have I caught sight of him that is formless. 

 

My whole body and my limbs have thrilled with his touch 

who is beyond touch; and if the end comes here, let it come - 

let this be my parting word. 
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जेव्ह  मी येथनू ज ईन तेव्ह   

म झे हचे अखेरचे शब्द असतील की,  

मी जे प शहले आशण जे मल  ल भले  

ते मन त ठसण रे होते.  

प्रक श च्य  अथ ांग स गर वर उमलण ऱ्य   

कमलपषु्प तील दडलेल  मकरांद मी च खल   

आशण मी परमसखु अनभुवल.े 

 

य  अनांत रांगरूप आक र च्य  खेळघर त  

मी मनसोक्त खेळलो  

आशण येथेच मल  त्य  रांग, रूप, आक र शवरशहत चे,  

शनगुिण चे रुप तीत चे दशिन झ ले. 

 

जो स्पश ितीत आह े 

त्य च्य  स्पश िने म झे स रे शरीर  

आशण म झे स रे अवयव रोम ांशचत झ ल.े  

आत  य  क्षणी जरी मतृ्य ुआल  तरी त्य ल  येऊ द.े  

हचे म झे अखेरचे शब्द असतील. 

 

  



a 

224 
 

97 

When my play was with thee I never questioned who 

thou wert. I knew nor shyness nor fear, my life was boisterous. 

 

In the early morning thou wouldst call me from my sleep 

life my own comrade and lead me running from glade to 

glade. 

 

On those days I never cared to know the meaning of 

songs thou sangest to me. Only my voice took up the tunes, 

and my heart danced in their cadence. 

 

Now, when the playtime is over, what is this sudden sight 

that is come upon me? The world with eyes bent upon thy feet 

stands in awe with all its silent stars. 

 

  



a 

225 
 

जेव्ह  मी तझु्य बरोबर खेळत होतो  

तेव्ह  त ूकोण आहसे ह ेमी कधी शवच रल ेन ही.  

तेव्ह  मल  ल ज नव्हती व  भयही नव्हते.  

म झे जीवन भयांकर खळबळीने वह त होते.  

पह टेच्य  वळेी शजवलग शमत्र प्रम णे  

त ूमल  झोपेतनू ज ग  करण्य स ठी  

शकतीतरी ह क  म र यच स  

आशण आपण गवत गवत तनू पळत र ह यचो.  

त्य  शदवस त त ूजी ग णी ग यच स  

त्य च  अथि समजनू घेण्य चे मी कधीच कष्ट घेतल ेन हीत.  

म त्र त्य  ग ण्य बरोबर म झ्य  आव ज च  सरू मी शमसळ यच े 

आशण म झे हृदय थईुथईु न च यचे. 

 

आशण आत  खेळ ची वेळ सांपलेली असत ांन   

ह ेमी अच नक कोणत ेदृश्य पह त आह?े  

स रे जग तझु्य  चरण ांकडे नतमस्तक होऊन आश्चय िने प हत आह.े  

ि र क य स रे त रे दखेील स्तब्ध झ ले आहते. 
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I Will deck thee with trophies, garlands of my defeat. It 

is never in my power to escape unconquered. 

 

I surely know my pride will go to the wall, my life will 

burst its bonds in exceeding pain, and my empty heart will sob 

out in music like a hollow reed, and the stone will melt in 

tears. 

 

I surely know the hundred petals of a lotus will not 

remain closed for ever and the secret recess of its honey will 

be bared. 

 

From the blue sky an eye shall gaze upon me and 

summon me in silence. Nothing will be left for me, nothing 

whatever, and utter death shall I receive at thy feet. 
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म झ्य  पर भव च्य  प ररतोशषक ांनी आशण ह र ांनी  

मी तलु  सजवीन.  

पर भतू होऊन पळून ज ण ेह ेअशजब त मी सहन करू शकण र न ही.  

 

मल  य ची ख त्री आह ेकी,  

म झ  अहांक र गळून पडेल,  

म झे जीवन अन वर दःुख ने बेभ न होईल  

आशण म झे ररक्त हृदय एख द्य  पोकळ ब सरीच्य  सांगीत स रख े 

हुांदके दईेल. 

 

मल  ख त्री आह ेकी,  

कमलपषु्प ांच्य  हज रो प कळ्य  क ही सदवै शमटून र हण र न हीत 

 आशण मकरांद च  गपु्त कप्प  उघड च र हील. 

 

शनळ्य शनळ्य  आक श तनू एक नेत्र म झ्य कडे कट क्ष ट कील  

आशण श ांततेन ेमल  शनमांत्रण प ठवील. 

 

म झ्य स ठी क हीही शशल्लक र हण र न ही,  

अगदी क हीसदु्ध  न ही  

आशण तझु्य  प य शी तो शनखळ मतृ्य ूम झे स्व गत करील. 

 

  



a 

228 
 

99 

When I give up the helm I know that the time has come 

for thee to take it. What there is to do will be instantly done. 

Vain is this struggle. 

 

Then take away your hands and silently put up with your 

defeat, my heart, and think it your good fortune to sit perfectly 

still where you are placed. 

 

These my lamps are blown out at every little puff of 

wind, and trying to light them I forget all else again and again.  

 

But I shall be wise this time and wait in the dark, 

spreading my mat on the floor; and whenever it is thy 

pleasure, my lord, come silently and take thy seat here. 
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जेव्ह  मी म झे सकु ण ूसोडतो  

तेव्ह  मल  म हीत असत ेकी,  

त ूआत  त्य च  त ब  घेण र आहसे.  

जे क ही कर यच ेअसत ेते तत्क ळ होते.  

उग चच धडपड करण ेव्यथि आह.े  

 

म्हणनू म झ्य  मन ,  

ह त ब जलू  घे आशण  

श ांतपणे पर भव स्वीक र  

आशण अस  शवच र कर की,  

ह ेतझेु सौभ ग्य समज की जेथ ेतझेु स्थ न आह े 

तेथ ेत ूव्यवशस्थतपण ेबस वे. 

 

म झे शदव ेव ऱ्य च्य  लह नश  झोत नेदखेील शवझनू ज त हते  

आशण स रे शवसरून  

मी त्य ांन  पनुःपनु्ह  प्रज्वशलत करण्य च  प्रयत्न करीत आह.े 

 

परांत ुय  वेळी मी शह ण  होण र आह े 

आशण आसन पसरून श ांतपणे अांध र त व ट बघत बसण र आह े 

आशण म झ्य  दवे शधदवे  जेव्ह  तझुी इच्छ  होईल  

तेव्ह  श ांतपणे ये आशण येथ ेआसनस्थ हो. 
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I Dive down into the depth of the ocean of forms, hoping 

to gain the perfect pearl of the formless. 

 

No more sailing from harbour to harbour with this my 

weather- beaten boat. The days are long passed when my sport 

was to be tossed on waves.  

 

And now I am eager to die into the deathless. 

 

Into the audience hall by the fathomless abyss where 

swells up the music of toneless strings I shall take this harp of 

my life. 

 

I shall tune it to the notes of forever, and when it has 

sobbed out its last utterance, lay down my silent harp at the 

feet of the silent. 
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शनर क र स गर तनू शनख लस रत्न शमळण्य च्य  आशेन े 

मी रूपस गर त खोलवर बडुी म रली,  

परांत ुआत  परेु! 

 

य पढेु म झी ही जीणि नौक   

मी बांदर  बांदर तनू अशजब त ह क रत नेण र न ही.  

ल ट ांवर हलेक वे ख ण्य च ेशदवस आत  सांपले आहते  

आशण आत  अमरत्व प्र प्त करण्य स ठी  

मी मरण्य ल  उत्सकु झ लो आह.े 

 

म झ्य  प्र ण ची वीण  घेऊन  

जेथ ेक न ने ऐकल ेज त न ही अस ेसांगीत  

अखांडपणे शनत्य ग यले ज ते  

त्य  अथ ांग भव्य सभ गहृ त मी ज ईन.  

तेथ ेमी म झ्य  वीणेल  शचरांतन च  सरू ल वीन  

आशण त्य तनू अखेरच  हुांक र ब हरे पडल्य नांतर  

त्य  नीरव च्य  प य शी मी म झी शनस्तब्ध वीण  ठेवीन. 
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Ever in my life have I sought thee with my songs. It was 

they who led me from door to door, and with them have I felt 

about me, searching and touching my world. 

 

It was my songs that taught me all the lessons I ever 

learnt; they showed me secret paths, they brought before my 

sight many a star on the horizon of my heart. 

 

They guided me all the day long to the mysteries of the 

country of pleasure and pain, and, at last, to what palace gate 

have they brought me in the evening at the end of my journey? 
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जीवनभर मी तलु  ग यन च्य  द्व रे अखांड शोधीत र शहलो.  

म झ्य  ग यन न ेमल  द रोद र नेल े 

आशण त्य च्य मळेुच मी शवश्व ल  शोधतो आह े 

आशण कुरव ळतो आह ेअसे मल  ज णवत र शहले. 

 

मी जे जे क ही शशकलो ते स रे  

म झ्य  ग यन नेच मल  शशकवल ेआह.े  

म झ्य  गीत ांनी मल  गढू म गि द खवले आहते,  

म झ्य  हृदय क श च्य  शक्षतीज वर  

शकतीतरी उगवत्य  त ऱ्य ांच   

त्य ांनी पररचय करून शदल  आह.े  

सखुदःुख च्य  य  दशे तील शकत्येक रहस्ये  

त्य ांनी मल  उलगडून द खवली आहते.  

आशण अखेर म झ्य  जीवनसांध्येच्य  वेळी  

म झ्य  प्रव स ची स ांगत  होत ांन   

त्य  म झ्य  ग यन ने शदव्य प्र स द च्य   

प्रत्यक्ष द र शीच मल  आणनू सोडल ेआह.े 
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102 

I Boasted among men that I had known you. They see 

your pictures in all works of mine. They come and ask me, 

“Who is he?” I know not how to answer them. I say, “Indeed, 

I cannot tell.” They blame me and they go away in scorn. And 

you sit there smiling. 

 

I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes 

out from my heart. They come and ask me, “Tell me all your 

meanings.” I know not how to answer them. I say, “Ah, who 

knows what they mean!” They smile and go away in utter 

scorn. And you sit there smiling. 
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मी लोक ांमध्ये अशभम न न ेस ांशगतल ेकी  

त ूमल  म शहत आहसे.  

म झ्य  सविकल कृतींमध्ये  

त्य ांन  तझुी शचत्र ेशदसली.  

त्य ांनी म झ्य जवळ येऊन मल  शवच रल,े  

"कोण आह ेह ?"  

क य उत्तर द्य वे हचे मल  समजेन .  

मी म्हण लो, “शनशश्चत मी क हीच स ांग ूशकत न ही.”  

त्य ांनी मल  दोष शदल  आशण ते शतरस्क र ने शनघनू गलेे.  

आशण त ूतेथ ेशस्मतह स्य करीत बसल स, 

 तझु्य  गोष्टी मी अमर क व्य त गुांिल्य   

म झ्य  अांतःकरण तनू गढू उत्स ह च  अगदी उद्रके झ ल .  

ते आले आशण त्य ांनी शवच रले,  

"य  सव ांच  अथि आम्ह ल  स ांग."  

त्य ांन  कस ेउत्तर द्य यच ेहचे मल  समजेन .  

मी म्हण लो, “कोण ज ण,े क य अथि आह ेत्य ांच !”  

ते हसले आशण त व त व न ेतचु्छतेने शनघनू गेले  

आशण त ूतेथ ेशस्मतह स्य करीत बसल स. 
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103 

In one salutation to thee, my God, let all my senses 

spread out and touch this world at thy feet. 

 

Like a rain-cloud of July hung low with its burden of 

unshed showers let all my mind bend down at thy door in one 

salutation to thee.  

 

Let all my songs gather together their diverse strains into 

a single current and flow to a sea of silence in one salutation 

to thee. 

 

Like a flock of homesick cranes flying night and day 

back to their mountain nests let all my life take its voyage to 

its eternal home in one salutation to thee. 
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ह ेपरमेश्वर ,  

म झ्य  एक  नमस्क र त  

म झे स रे तझु्य  शवश्वरूप चरण ांवर समशपित व्ह वे.  

आष ढ च्य  न कोसळलेल्य  प वस ांच्य  सरींच्य  भ र न ेव कलेल्य  

 कृष्णमेघ प्रम णे 

 म झे मन एक च नमस्क र ने  

सविस्वी तझु्य  प्र स द च्य  द्व री अपिण व्ह वे.  

आजवर ग यलेल्य  म झ्य  शभन्नशभन्न ग यन चे स रे सरू  

एकशत्रत होऊन एक  प्रव ह च्य  रूप न ेश ांतीच्य  स गर त  

म झ्य  एक  नमस्क र बरोबर शमसळून ज वे. 

 

आपल्य  घर कडे परतण्य स ठी उत्सकु असलेले हांस  

ज्य प्रम णे र त्रांशदवस प्रव स करीत 

 पवित वरील आपल्य  घरट्य ांकडे परतत त  

त्य प्रम णे एक  नमस्क र त म झ  स र  जीवन प्रव स  

त्य  मह मतृ्यचू्य  पैलतीर वर असलेल्य   

शचरांतन घर कडे ज ऊन पोच व . 

 

|| सम प्त ||.  
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चांद्र, फुले, मगृ, त रे येती 

जसे धररत्रीवर 

तशी कशवत  ररझशवत येते 

ई स शहत्य वर 

 

खपु स र् य  कशवत  व चण्य स ठी 

आपल्य  सुांदर कशवत ांच  आनांद इतर ांन  

दणे्य स ठी 
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