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हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध .

•

आपले वार्ून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवर्च करू शकता .

•

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वार्नाव्यहतररक्त कोणताही

वापर करण्यापुवी ई साहहत्य प्रहतष्ठानर्ी लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मनोगत मी आपल्यासारखाच एक काव्यरससक .कववतांचे संग्रह जमा करणे हा माझा छं द .
माघया घरममाझा स्वत चा असा एक कववतांच्या पस्तकांचा:मोठा संग्रह आहे .

त्यांचा ींपयोग ककन कवींची आयण

.त्यात असलेल्या प्रस्तावना आता दसमवअ आहे त

त्यांच्या कववतांची स्अख ककन मयावी या हे तन
ू े मी हे पस्तक सलहायचा यनश्चय
.केला

हे करमत असताना, पहहला कवी कोण असा ववचार मनात आलासंत ., पंत आयण तंत
यांचा

मागोवा

घेत

)शाहहरम

काव्य(, थेट

गाथासप्तशती जो इसवी सनाच्या

मराठीतला

पहहला

काव्य

संग्रह

पहहल्या शतकात रचला गेला, इथपयांत मागे

गेलोमानवी जीवनातील शाश्वत मल्
ू यांचा परस्कार करणारा हा आमय मराठीतील
.येहठ ग्रंथ होय

.

माघया यनवत्ृ तीच्या काअात समअालेल्या वेअेचा ींपयोग ककन इंटरनेट प्रमाणेच
इतर पस्तके यातन
ू माहहती जमवलम आहे .

प्राचीन कवी मकं दराज ते नरें द्र, संतकवी सावता माअी ते नामदे व; ज्ञानेश्वर
तकाराम

-

- एकनाथ, रामदास, पंतकवी मक्तेश्वर ते मोरोपंत, शाहमर अनंत फंदम ते

पठ्ठे बापराव, अवावचीन कवी नव्या यगाचे प्रवतवक केशवसत; रववककरण मंडअ; बापटपाडगावकर-ववंदा, आधयनक नव काव्याचे प्रवतवक बामढे करांपयांत अनेक
.कवींच्या काव्याची झलक येथे वाचायला समअे ल

. सी .

कवीची खरम स्अख हम त्याच्या काव्यातूनच होतेत्यामअे कवींची माहहती दे .ताना
त्यांची जात, त्यांना सहन करावे लागलेले अत्याचार, त्यांनी केलेले चमत्कार, त्यांच्या
ववर्यीच्या आख्याययक, दं तकथा टाअल्या आहे त.त्या नेटवर ींपलवध आहे तच .

आचायव अत्रें नी एके हठकाणी सलहहले आहे की 'ज्ञानेश्वरांनी सभंत चालवलम ककंवा
रे ड्याच्या मखातून वेद वदवले याहमपेिा त्यांचा मोठा चमत्कार म्हणजे वयाच्या २०-

व्या वर्य ज्ञानेश्वरमसारखा एक अ त ग्रंथ रचला आहे आयण तो आपल्यासमोर
आहे ' हा केवढा मोठा चमत्कार आहे .

२२

माझी भसू मका या महान साहहत्यकपी सागराच्या तअाशी जाऊन, ींत्तमोत्तम मोती

शोधन
ू आणून वाचकांच्या स्ंजअीत मयायचेत्यामअे मी संग्रहक ., संकलक आयण
संपादक अशा भसू मकेतून काम केले आहे .

माघयासारख्याच काव्य रससकांना हे पस्तक वाचन
ू अचधक जाणन
ू घ्यायची इच्छा
व्हावी हमच माफक अपेिा.

आपल्या प्रयतकिया जाणन
ू घ्यायला आवडेल.
फोडडले भांडार"
धन्याचा हा माल
मी तव हमाल
भारवाहम".
संकलक, संपादक रत्नाकर महाजन
----------------------------------

यी. रत्नाकर महाजन

यी रत्नाकर महाजन हे वयाची ऐंशी
स्लांडलेले एक तरुण लेखक. एअर

इंडडयातन
ू यनवत्ृ तीनंतर त्यांच्या साहहत्त्यक
प्रयतभा ववशेर्त्त्वाने प्रफ़ल्लमत झाल्या.
त्यांनी भारतीय हवाई वाहतकीवर तीन

खंडांचे एक पस्तक सलहमले. त्यानंतर ई

साहहत्य प्रयतहठानसाठी पंख २ आयण पंख २
हम जागयतक हवाई वाहतकीच्या इयतहासाची

तोंडस्अख ककन दे णारम दोन ई पस्तके त्यांनी सलहमलम. याच काअात स्ररगॅमी या
ववर्याचा सखोल अभ्यास ककन त्यांनी अनेक हठकाणी प्रात्यक्षिकांसह भार्णे केलम.
लोकांच्या आग्रहानसार त्यांनी स्ररगॅमी या ववर्यावरहम एक पस्तक सलहमले जे

ज्योत्स्ना प्रकाशन यांनी प्रकासशत केले. आपल्या अभ्यासाच्या किा रुं दावत त्यांनी
हहंद ू धमवग्रंथांचा मअापासन
ू अभ्यास करायला घेतला व त्यावरहम “धमवग्रंथ” नांवाचे
एक संदर वाचनीय पस्तक सलहून ई साहहत्यच्या वाचकांसाठी ववनामल्
ू य हदले.

या सोबत संगीत आयण वाचन यांमवारे ते सतत नवीन नवीन काहम सशकत असतात
व त्यावर स्फ़ट लेखन करणे हा त्यांचा छं द आहे .

अफ़ाट आयण वैववध्यपण
ू व वाचन आयण सािेपी लेखन ककन ते ई साहहत्यच्या

वाचकांना ववनामल्
ू य दे तात. तरुणांना लाजवील असा त्यांचा ींत्साह कायम वद्
ृ ींगत
राहून त्यांना ींदं ड अयहय आयण ींत्तम आरोग्य लाभो व त्यांचे कडून वाचकांची व
मायमराठीची सेवा घडो हमच आमची शभेच्छा!

टमम ई साहहत्य

आता वंद ू कवीश्वर
-संत रामदास

या दुसऱ्या भागात खालील कवींर्ा समावेश आहे १) के शवसुत: कृ ष्णाजी के शव दामले
२) रे व्हरं र् नारायण वामन रटळक
३) ‘हवनायक’ जनादचन करं दीकर
४) गोववदाग्रज : राम गणेश गर्करी
५) बालकवी –त्र्यंबक बापुजी ठोमरे
६) माधव जूहलयन : माधव त्र्यंबक पटवधचन
७) हगरीश : शंकर के शव कानेटकर
८) यशवंत : यशवंत ददनकर पेंढरकर
९) र्ंद्रशेखर हशवराम गोऱ्हे
१०) माधवानुज - काहशनाथ हरी मोर्क
११) ‘बी’ – नारायण मुरलीधर गुप्ते
१२) भास्कर रामर्ंद्र तांबे
१३) गोववद : गोववद त्र्यंबक दरे कर
१४) दत्त - दत्तात्रय कोंर्ो घाटे
१५) बहहणाबाई र्ौधरी
१६) स्वातंत्र्यवीर हवनायक दामोदर सावरकर
१७) के शवकु मार : प्रल्हाद के शव अत्रे
१८) अहनल : आत्माराम रावजी देशपांर्े
१९) अनंत (आत्माराम) काणेकर
२०) सोपानदेव र्ौधरी

प्रार्ीन काव्य - कवी संत :

ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम इत्यादी संत कवींनी हवहवध प्रकारर्ी
काव्यरर्ना के ली. त्यांनी के वळ तत्त्वज्ञानावर ग्रंथ रर्ले नाहीत तर हररकथाहनरुपण के ले; तसेर्
वैयहक्तक भावना व्यक्त करणारे अभंगही रर्ले. या सवच काय रर्नेत त्यांर्ा हेतू परमाथचसाधन
हार् होता. स्वत: परमाथाचर्ा मागच शोधीत तो इतरानाही दाखवावा यासाठी त्यांनी काव्य
रर्ना के ली.
देवाददकांर्ी र्ररत्रे सांगून आहण साधुपुरुषांच्या जीवनकथा गाऊन ते संसारार्ा
फोलपणा आहण मानवी जीवनार्ी नश्वरता काव्यातून वारं वार सांगत. जग हे सवच माया आहे, हे
सवच नश्वर आहे. तेव्हा नश्वरातात न गुरफटतात ईश्वरार्ी वाट धरावी हेर् त्यांच्या उपदेशार्े
सार आहे. त्यासाठी समजावयास सोपा असा काव्यरर्नाप्रकार म्हणजे ओवी आहण अभंग;
त्यार्ार् त्यांनी सराचस उपयोग के ला.

पंहर्त कवी –
वामन पंहर्त आहण मोरोपंत हे या युगार्े अध्वयूच होत. पुराणातील कथांर्े रसाळ
अनुवाद करण्याच्या कामी त्यांनी आपली काव्यशक्ती प्रगट के ली. हररगुणगान हार् त्यांच्याही
काव्यरर्नेर्ा प्रधान हेतू होता.

शाहहरांर्ी कामहगरी महाराष्ट्रात स्वराज्यार्ा सूयोदय झाल्यावर सवच समाजात नव्या र्ैतन्यार्ी जाणीव
झाली. वीरांच्या पराक्रमाने सवाांर्ी अंत:करणे उर्ंबळू न येत होती. अशा वातावरणात शाहीर
जन्माला आले. शाहहरांनी पोवार्े रर्ले, लावण्याही रर्ल्या. वेदांतपर उपदेश करणारी
कवनेही काहींनी रर्ली. त्यांर्े मुख्य कायच म्हणजे पराक्रमार्े वैभव उपभोगणाऱ्या समाजार्े
मनोरं जन करणे.

स्वतंत्र काव्यरर्नेस प्रारं भ परकीय भाषांतील काव्यांर्ी मराठीत भाषांतरे झाली तरी मूळ काव्यातील हवदेशी
वातावरण मराठीतही हवदेशीर् राहहले होते. आपल्या काव्यात आपल्या संस्कृ तीर्े प्रहतवबब
वठले पाहहजे, अशी जाणीव कवींमध्ये उत्पन्न झाली. आहण त्या दृष्टीने काव्यरर्नेस आरं भ 'राजा
हशवाजी' या काव्यापासून झाला. ते महादेव मोरे श्वर कुं टे यांनी १८७१ मध्ये हलहहले. कुं टे
म्हणतात, "राष्ट्रांच्या प्रगतीला शास्त्राइतकीर् काव्यार्ीही आवश्यकता आहे. काळाला अनुरूप
असा नवीन कहववगच हनमाचण झाला पाहहजे. खालर्ा आहण वरर्ा हे दोन वगच जवळ आणून राष्ट्र
एकजीव के ले पाहहजे. यानेर् राष्ट्रहहत साधेल. भाषा व्यवहारातील पाहहजे."
"के शवसुतांनंतर आधुहनक कहवतेर्ी धुरा वाहणारे गोववदाग्रज, बालकवी, रे . रटळक,
रें दाळकर इत्यादी कहवश्रेष्ठ १९२० च्या आसपास आपले जीहवत कायच संपवून गेले होते.
यार् सुमारास रहवदकरणमंर्ळ व तांबे यांर्े काव्य वाजुगाजू लागले ते या नंतरच्या
लगतच्या काळात. आधुहनक कहवतेच्या दृष्टीने के शवसुतांर्ी पहहली हपढी कहल्पली तर
गोववदाग्रज-बालकवी यांर्ी गणना दुसऱ्या हपढीत होते. रहवदकरण हे हतसऱ्या हपढीर्े; तांबे हे
वयाने ज्येष्ठ असले तरी त्यांर्ा पररर्य महाराष्ट्राला रहवदकरणमंर्ळाच्या काळातर् झाल्याने
तांबे यांर्ाही अंतभाचव हतसऱ्या हपढीतर् करावा लागतो. बोरकर, कु सुमाग्रज, इं ददरा संत,
संजीवनी मराठे वगैरे कवी-कवहयत्रींर्ा समावेश र्ौथ्या हपढीत होतो.

आधुहनक कवीपंर्क के शवसुत, रटळक, हवनायक, गोववदाग्रज आहण बालकवी यांर्ा आधुहनक कवीपंर्क म्हणून
उल्लेख करण्यात येतो. या पार् कवींनी आधुहनक काव्यार्ा प्रवाह सुरु करून त्यास हनहित
वळण लावले.

१) के शवसुत: कृ ष्णाजी के शव दामले (१८६६-१९०५)

त्यांच्या मृत्युनंतर बारा वषाांनी (१९१७ मध्ये) हरी नारायण आपटे यांनी त्यांच्या
कहवतांर्ा संग्रह प्रहसद्ध के ला. त्यानंतर त्यांच्या काव्यातील वैहशष्ये टीकाकारांच्या लक्षात
आली आहण या कवीने काव्यात नवे युग सुरु के ले आहे असा अहभप्राय कवीच्या मृत्यूनंतर १२
वषाांनी व्यक्त होऊ लागला.
के शवसुतांना शेल,े बायरन, वर्चस्वथच, ब्राउवनग, टेहनसन इत्यादी इं ग्रज कवींच्या आहण
पो, इमसचन, लॉंगफे लो आहण वॉल्ट हव्हटमन या अमेररकन कवींच्या काव्यास्वादाने एक नवी
दृष्टी हमळाली यात शंका नाही.
या नव्या युगांच्या जाहणवांर्ा पहहला हंकार के शवसुतांच्या कहवतातून आहवष्कृ त
झाला. म्हणून ते आधुहनक मराठी कहवतेर्े युगप्रवतचक नेते. के शवसुतांनी मराठी कहवतेला
अंतमुचख के ले.
" के शवसुतपूवच कहवता पौराहणक आख्यानांर्ा प्रपंर् भहक्तभावाने मांर्ीत होती. कवीर्े
वैयहक्तक जीवन आहण त्याला येणारे हवहवध अनुभव हे काव्यहवषय होऊ शकत नव्हते. काव्याने
दोन टोके गाठली होती. एक देवाददकांच्या कथांभोवती घोटाळणारे भहक्तभावार्े आहण दुसरे
पेशवाईच्या अंत काली बोकाळलेल्या हवलासी स्वच्छंद लावणीर्े. कहवता देवळाच्या
गाभाऱ्यातून जी बाहेर पर्ली ती शाहहरांच्या संगतीत नतचकी बनून नृत्यशाळे त जाऊन खार्ी
झाली.
इं ग्रजी वाङ्मयाच्या पररर्याने हतर्ा संपूणच कायापालट घर्ला आहण ती माता, भहगनी,
पत्नी, कन्या या कु लस्त्रीच्या र्तुर्ववध स्वरूपात रहसकांच्या दृष्टीस पर्ू लागली. इं ग्रजी
वाग्मायाच्या पररशीलनाने मराठी कहवतेर्े अंतरं गही आमुलाग्र बदलून गेले. बहहरं ग आहण
अंतरं ग यातला हा बदल के शवसुतांच्या काव्यरर्नेत पराकोटीला पोर्लेला ददसतो, म्हणून
त्यांना नव्या युगार्े जनक म्हणायर्े.
'देव दानवा नरे हनर्वमले, हे मत लोका कवळू द्या' या त्यांच्या काव्यपंक्तीत त्यांर्ा महान
क्रांहतकारक दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. ' ती माझी मी त्यांर्ा - एकर् ओघ आम्हातुनी वाहे' अशी
त्यार्ी भावना होती.

" गंगौहापरर भव्य, के शवसुता, सावेश वाणी तुझी "

१) तुतारी एक तुतारी द्या मज आणुनी
फुं कीन मी जी स्वप्राणाने
भेदन
ु ी टाकीन सगळी गगने
दीघच हजच्या त्या कककाळीने;
अशी तुतारी द्या मज लागुहन
२) झपूझाच ! हषचखेद ते मावळले
हास्य हनमाले
अश्रु पळाले;
कं टकशल्ये बोथटली
मखमालीर्ी लव वठली;
काही न ददसे दृष्टीला
प्रकाश गेला
हतहमर हरपला;
काय म्हणावे या हस्थतीला ?
झपूझाच ! गर्े झपूझाच !

३) स्फू ती काठोकाठ भरू द्या पेला, फे स भराभर उसळू द्या !
प्राशन कररता रं ग जगार्े क्षणोक्षणी ते बदलू द्या !
अमुच्या भाळी कटकट हलहहली सदैव वटवट करण्यार्ी

म्हणेल जग आम्हास मद्यपी, पवाच कसली मग यार्ी !

४) नवा हशपाई नव्या मनूतील नव्या दमार्ा शूर हशपाई आहे
कोण मला वठणीला आणू शकतो ते मी पाहे !
ब्राह्मण नाही, वहदूही नाही, न मी एक पंथार्ा,
तेर् पहतत की जे आखहर्ती प्रदेश साकल्यार्ा !

५) आम्ही कोण ? आम्ही कोण म्हणुहन काय पुसशी ? आम्ही असू लार्के
देवार्े, ददधले असे जग तये आम्हास खेळावया
हवश्वी या प्रहतभाबले हवर्रतो र्ोहीकर्े लीलया
ददक्कालातुहन आरपार अमुर्ी दृष्टी पाहाय शके !

२) रे व्हरं र् नारायण वामन रटळक (१८६५-१९१९)

"हतसाव्या वषी या नाहशकच्या ब्राह्मणाने ह्स्तधमच स्वीकारला, तेव्हा काय कल्लोळ
उर्ाला असेल यार्ी कल्पना करता येईल; त्याला तोंर् ददले व 'मराठीपण' कायम ठे वण्याच्या
आग्रहामुळे रुष्ट झालेल्या हमशनमधील वारीष्ठांशीही सामना ददला. रटळक हिस्ती झाले ते
रोजगाराच्या लोभाने नाही तर प्रर्हलत वहदु समाजरर्नेत न लाभणारी आंतररक शांती तेथे
लाभेल या आशेने. ती लाभली असावी असे त्यांच्या भक्तीकाव्यावरून वाटते.
धमाांतरामुळे सामाहजक संबंधात त्यांर्ी, अस्पृश्य म्हणून, ओढाताण झालीर् असेल;
पण साहहत्यक्षेत्रातही त्यार्ी सावली त्यांना सुटली असे नाही. बाहप्तस्मा घेतार् ते मराठी
परं परे ला पारखे झाले ही ओरर् र्ुकीर्ी आहे. उलट, ती परं परा त्यांनी इतक्या कसोशीने
राखली ही त्यांर्ी कतचबगारी ! "धमाांतर म्हणजे देशांतर नव्हे" असे ते नेहमी म्हणत.
" 'फु लामुलांर्े कवी' हे रटळकांर्े वणचन अनेक वषे र्ालत आलेले आहे. फु लांहवषयीच्या
रटळकांच्या कहवता हवशेष लोकहप्रय झाल्या; पण त्यातही बोधपरतेकर्े स्पष्ट कल आहे."
रटळक म्हणतात "काव्य म्हणजे व्याकरण नव्हे; शुद्धलेखन नव्हे; काव्य म्हणजे काव्य !
वस्त्राभरणे म्हणजे सौंदयच नव्हे. आधी सौंदयच, मग ही उपकरणे." त्यांनी छंदशास्त्राशी खेळ के ले
नाहीत. काही सोपी वृत्त,े मनात बसलेल्या र्ार उर्त्या र्ाली आहण अभंग इतकार् त्यांर्ा
छंदांर्ा प्रपंर्.

१) के वढे हे क्रोयच !
क्षणोक्षहण पर्े, उठे परर बळे , उर्े बापर्ी,
र्ुके पथहह येउनी हस्तहमत दृष्टीला झापर्ी;

दकती घळघळा गळे रुहधर कोमलांगातुनी,
तशीर् हनजकोटरा परत पातली पहक्षणी.

म्हणे हनजहशशूंप्रती 'अहधक बोलवेना मला,
तुम्हास अहज अंहतर्ा कवळ एक मी आहणला;
करा मधुर हा ! र्ला ! भरहवते तुम्हा एकदा
करो जतन यापुढे प्रभु हपता अनाथा सदा !

म्हणाल भुलली जगा, हवसरली हप्रया लेकरा,
म्हणून अहतसंकटे उर्त पातले मी घरा ;
नसे लवहह उष्णता, नर् कु शीत माझ्या हशरा,
स्मरा मज बरोबरी परर दयाघना ईश्वरा !'

मातीत ते पसरले अहतरम्य पंख
के ले वरी उदर पांर्ुर हनष्कलंक !
र्ंर्ू तशी उघर्ी, पद लांबहवले,
हनष्प्राण देह पर्ला, श्रमही हनमाले !

२)

पाखरा ! येशील का परतून ?
मत्प्रेमाने ददल्या खुणातून
एक तरी अठवून ? पाखरा !

३) ‘हवनायक’ जनादचन करं दीकर (१८७२-१९०९)

" हवनायकांच्या कहवतेइतकीर् त्यांच्या रं गेलपणार्ी र्र्ाच झाली आहे; फक्त ती जरा
दबल्या सुरात होते इतके र्. कहवपेक्षा त्यांच्या कहवतेर्े आयुष्य जास्त असते हेर् समाधान."
"या दुरंगीपणात ढोंग नाही, कारुण्य आहे. जर्लेल्या छंदांर्े पाश इच्छा असून तोर्ता
येत नाहीत या अगहतकतेच्या जाणीवेने उत्पन्न झालेली हवव्हलता 'प्रत -' या स्वपत्नीस उद्देशून
हलहहलेल्या कहवतेत पाहावी. "दुदव
ै े जर्ले मला व्यसन जे, ते साहवेना तुला ?" पण जन्मार्ा
संबंध जोर्ला तो "घ्यावा गोर् करून ह्यातर् भले हे का कळे ना तुला ?" असा कळवळू न प्रश्न
हवर्ारला आहे. त्या कालर्े रुक्ष, सहानुभूहतशून्य गृहजीवन आहण हनसगचस्फु तच रक्तातील
रं गेलपणा यातील ओढाताणीने दुखावलेल्या ददलदार माणसार्ी ही कहाणी वाटते."
१)

"महाराष्ट्र-लक्ष्मी माते जागी धन्य वाटे,
यशोगीत तीर्े गाता मनी हषचदाटे.
पूवच ददव्य ज्यांर्े,त्यांना रम्य भाहवकाळ ,
बोध हार् इहतहासार्ा सदा सवचकाळ,
कासया वहावी वर्ता मनी मग जहाल,
रात्र सरे तेव्हा उगवे ददनहह पूवचवाटे".

२) हतभाहगनी तळहाती टेकुनी ही स्वहशराते बैसली !
मस्तकी के श हवखुरले,
श्वास र्ालले, अश्रू लोटले,
गळे जल गाली - वर्तेने पोळली !
कल्याण काय नेणती,
हनत्य भांर्ती, आपसात ती,
परां वश झाली - स्वत्वाला हवसरली !
गेले ददन यावे कसे,

वतचन असे, एकदा फसे __
गाय जी गाळी _र्ेपत ती र्ालली !"

४) गोववदाग्रज : राम गणेश गर्करी (१८८५-१९१९)

" आधुहनक कहवता साधारण वार्कापयांत नेण्यार्े कायच गोववदाग्रजांनी के ले. त्यांना
अजोर् लोकहप्रयता लाभली. पद्याप्रमाने गद्यातही त्यांच्या अनुकरणार्ी साथ पाहता पाहता
फै लावली.
'बाळकराम' म्हणून महाराष्ट्राला त्यांच्या र्मकदार हवनोदार्ा पररर्य आहेर्.
याहशवाय त्यांच्या नाटकात हवनोदाने हजारो प्रेक्षकांना हस्तहमत के ले आहे. त्यांच्या काव्यातही
ही हवनोदबुद्धी र्ोकावते.पण हा बेर्र हवनोदी लेखक रात्रीबेरात्री एकयाने बाहेर पर्ावयास
भीत असे आहण सामाहजक रूढींवर उपहासार्े शस्त्र हतखटपणे र्ालहवणारा हा सुधारक
अहतशय देवभोळा होता. पण अशा हवसंगतीने त्यांच्या हर्त्राला अहधक रं गत येते आहण
त्यातील माणुसकीही उठू न ददसते. ' अनाहमकाच्या अभंगात' देवभोळे पणार्ी ओळख पटेल; तर
हभत्रेपणार्े उरफाटे रूप घुबर् आहण स्मशान यांच्या भेसरू गाण्यातील रौद्र-बीभत्स वणचनात
सापर्ेल !"
"भाषेच्या नादी लागलेला हा कवी मधुर शब्दपंहक्त आहण धुंद ओळी इतक्या
मुलायमपणे हलहून जातो की रहसकां र्े क्षणभर भान हरपावे.
'प्रेमार्े शाहीर' ही गोववदाग्रजांर्ी आणखी एक पदवी प्रख्यात आहे. त्यांच्या
प्रेमहवषयक कहवतांनी त्या वेळी तरुण महाराष्ट्रावर मोठीर् मोहहनी घातली होती. त्यांर्ी
प्रेमभंगांर्ी गीते वार्ल्यावर ती के वळ कल्पनेर्ा खेळ नसावीत असे वाटते. त्यांतून हनघालेली
हनराशा अनेक कहवतांवर पसरली आहे. पण नैराश्यातही तरुण मनाला कसलीतरी गोर्ी वाटत
असते ! म्हणून या कहवतांबद्दल अनेकांना वाटणारी ओढ ! 'प्रेम आहण मरण' या कहवतेच्या
उत्कृ ष्टपणार्ा उल्लेख वर आलार् आहे.

" तो योग, प्रीतीर्ा रोग,
खरा हटयोग लागला
ज्याला हे असे, लाभले मरणही त्याला."

'कृ ष्णाकाठी कुं र्ल' या अपूणच राहहलेल्या ऐहतहाहसक कथन-काव्यावरून त्या ददशेने
गोववदाग्रजांनी फार मजल मारली असती असा अंदाज बांधता येईल.
गोववदाग्रजांर्ी कल्पनाशक्ती क्वहर्त अमूताचर्ा शोध घेऊ लागली तरी ती मुताचच्या
आधारानेर्. त्यांच्या कहवतेत सुंदर शब्दहर्त्रांर्ी पखरण आहे. कधी आतील मानहसक प्रहतमा
रे खीव नसली तरी शब्दांनी थरारलेला आपल्या कल्पनेने ती जाणून घेतो. के वळ शैलीने
साध्यासुध्या वार्कातीलही कवी जागृत काणारी ही दकहवता आहे."
अनाहमकार्े अभंग –

१) कहवत्वार्ा येथे वाहहला मीपणा | लक्ष्मीनारायणा तुझे पायी ||
गणांमात्रांर्ा तो नको ताळे बंद | नको वृत्त छंद नाम गाया ||

हवनाकानामात्रा आहणक वेलांटी | लेखन कामाठी मांहर्ली हे ||
साहहत्यार्ी कळा झाली हतऱ्हाईत | शुद्धाशुद्धातीत नाम तुझे ||
म्हणे "XX" जे जे मनी मुखी आले | ते ते येथ झाले ब्रह्मापचण ||

२)

नेघे देवा तुझा नावा | तुझामाझा उभा दावा ||

नामे उद्धररले सारे | मीर् एक राहीन बा रे ||
तुझ्या नावा गालबोट | सुखे खावे दातओठ ||
पाहू बोलाहवल्यावीण | हरी का ते माझा शीण ||
देवा तुझी घ्याया लाज | "XX" ठाकलासे आज ||

३)

काय महहमा नामांदकत | आज दाखवा प्रर्ीत ||
पूवी नाव झाले फार । नको त्यार्ा बहर्वार ॥
दाहव मज प्रत्यय काही । नको संतांर्ी ती ग्वाही ॥
देणेघेणे हातोहात । उधारीर्ी नाही बात ॥
धन्य "XX" भाग्यवंत । देवा तुझा पाही अंत ॥

४) राजहंस माझा हनजला !
(पहतहनधनानंतर अल्पावधीतर् बापर्ीवर एकु लत्या एका मुलार्े हनधन पाहण्यार्ा
प्रसंग आल्यावर असा भ्रम का होणार नाही ?)

हे कोण बोलले बोला ? 'राजहंस माझा हनजला !'
दुदव
ै नगाच्या हशखरी | नवहवधवा दु:खी आई |
ते हृदय कसे आईर्े | मी उगार् सांगत नाही |
जे आनंदह
े ी रर्ते | दु:खात कसे ते होई ___
हे कु णी कु णा सांगावे !

आईच्या बाळा ठावे !
प्रेमाच्या गावा जावे __
मग ऐकावे या बोला | 'राजहंस माझा हनजला !'

५) फु ल ना फु लार्ी पाकळी -

खुनी खड्ांनी भरले रांजण वाल्ह्यार्े फु टले सारे |
उरले रामायण ते नटवी श्रीरामा हनज आधारे ||

गोकु ळातल्या र्ोरार्ा नर् गोपींना आता त्रास |
श्रीकृ ष्णार्ी गीता उरली द्याया मरत्या उल्हास ||

काटे सुकले फांदीवरती - धन त्यांर्ी झाली राना |
गुलाब देवा, तुम्हा वाहहला, गोर् करुनी तो का घ्याना ||

दूषण वगळू हन भूषणमात्रे प्रभूपूजन करर काळ असे |
तुम्ही आम्ही कष्टी होणे हा कु ठला मग न्याय असे ?||

६) 'माझा मृत्यूलेख' यावज्जीवहह 'काय मी' न कळले आत्पांप्रती नीटसे
हमत्रातेहह कळे न गूढ- न कळे माझे मलाही तसे
अज्ञाता ! मरणोत्तर प्रकट ते होईल तुते कसे ?

कोठे आहण कधी तरी जगहत मी होऊनी गेलो असे
( An April Fool's Work - १-४-१९१८)

७) एखाद्यार्े नशीब काही गोर् फु ले सदा हवहरती स्वगाांगनांच्या हशरी,
काही ठे हवतसे कु णी रहसकही स्वच्छंद हृन्मंददरी
काही जाउनी बैसती प्रभुपदी पापापदा वारर ते,
एखादे फु टके नशीब म्हणुनी प्रेतास शृंगाररते !

८) महाराष्ट्रगीत मंगल देशा ! पहवत्र देशा ! महाराष्ट्र देशा |
प्रणाम घ्यावा माझा हा, श्रीमहाराष्ट्र देशा ||
राकट देशा, कणखर देशा, दगर्ांच्या देशा |
नाजूक देशा, कोमल देशा, फु लांच्याही देशा ||
अंजनकांर्नकरवंदीच्या काटेरी देशा |
भावभक्तीच्या देशा आहणक बुद्धीच्या देशा ||
शाहहरांच्या देशा, कत्याच मदाांच्या देशा
ध्येय जे तुझ्या अंतरी - हनशाणावरी - नार्ते करी |
जोर्ी इहपरलोकासी - व्यवहारा परमाथाचसी - वैभवाहस वैराग्यासी |
जररपटक्यासह भगव्या झेंड्ाच्या एकहर् देशा |
प्रणाम घ्यावा माझा हा, श्रीमहाराष्ट्र देशा ||

५) बालकवी –त्र्यंबक बापुजी ठोमरे (१८९०-१९१८)

" सौंदयाचर्ी द्वाही दफरहवण्या बा तव अवतार " - गोववदाग्रज
" लक्ष्मीबाई रटळकांच्या स्मृहतहर्त्रात बालकवींर्े र्टका लावणारे हर्त्र आहे.
' ठोमरे बालकवी होता; पण कवीपेक्षाही तो बाल अहधक होता " या लक्ष्मीबाईंच्या
शब्दात बालकवींच्या आयुष्यार्े आहण काव्यार्ेही सार आले. दाररद्र्य, हशक्षणार्ी आबाळ,
अहस्थरता, हार् पाढा या कवीबाबतही खरा आहे. पण रटळकांनी त्याला मुलासारखा वाढवला
आहण त्यांच्या घरी तो मुलासारखा हसला हखदळला; स्वत:र्े घर असे फारसे नव्हतेर्.

"सुखदु:खांच्या व्योमाहाच्या, 'सुटला फे ऱ्यांतुनी'
नसे जग याच्या ध्यानी मनी "
"सुखदु:खांच्या व्योमाहाच्या, 'सुटला फे ऱ्यांतुनी'
नसे जग याच्या ध्यानी मनी "
आहण हा मुशादफर एके ददवशी आपल्यार् तंद्रीत र्ालत असता आगगार्ीखाली
सापर्ू न मरण पावला. या वातेने रटळक कु टुंब हादरले आहण गर्कऱ्यांना काही ददवस
वेड्ासारखे झाले. ती "क्षीण हसतमुख मूर्वत" पुन्हा ददसणार नाही या हवर्ाराने अनेक स्नेह्यांनी
अश्रू गाळले. या कवीतील गोर्वा असा की ज्याला त्याला तो हवासा वाटे. तोर् गोर्वा त्याच्या
कहवतेत भरून राहहला आहे. प्रल्हाद के शव अत्र्यांनी लहानपणी बालकवींच्या कपयावर
खरर्लेल्या कहवता वार्ून आपणास कसे धुंद वाटत असे यार्े वणचन के ले आहे. झरझर कहवता
हलहायर्ी, कोणी मनापासून ऐकली नाही तर कागद र्ुरगाळू न फे कू न द्यायर्ा असा त्यांर्ा
खाक्या. आज त्यांच्या पुऱ्या दीर्शे कहवताही उपलब्ध नाहीत. दकती र्ुरगळू न गेल्या असतील
यार्ी कल्पना करीत हवषाद मानावयार्ा ! 'एका उन्मनस्काला पाहून' या कहवतेत रटळकांनी

बालकवींच्या काव्यसमाधीर्े हर्त्र काढले आहे. ती समाहध उतरल्यावर हा मुलांबरोबर
खेळायला मोकळा ! "पहहल्या व दुसऱ्या हनझाचरांपैकी कोणता र्ांगल हे मलार् कळत नाही"
असे बालकवी म्हणत. असा काहीसा बालसुलभ सरळपणा त्यांच्यात शेवटपयांत होता. कसलार्
हनबरपणा त्यांच्यात आला नाही. त्यांच्या शैलीर्े नाजूक सौंदयच अगदी सहजस्फु तच आहे. हा
हतर्ा मोठा गुण. त्यांनी हलहावे ते सुंदर व्हावे असे त्यांना सौंदयाचर्े देणे होते.
बालकवींना वेर् होते ते सौंदयाचर्े.

"सुंदरतेच्या सुमनावरर्े दव र्ुंबुहन घ्यावे
र्ैतन्याच्या गोर् कोवळ्या उन्हात वहर्ावे
प्रीहतसाररका गीत हतर्े ऐकावे कानी
बनवावे मन धुंद रं गुनी काव्यसुधापानी "

ही त्यांर्ी लालसा. पण पूणच सौंदयच आहण आपण यांच्या आर् या जर् देहार्ी आवरणे
येतात. "अंधारार्े पाश मनार्े हे गळु नी जावे" यार्ी त्यांना तळमळ लागते. वयाबरोबर ही
तळमळ वाढली. पहहल्या उत्साहात ' इकर्े हतकर्े र्ोहहकर्े के वळ आनंद ददसत होता; इतके
सौंदयच भोवताली हवखुरले आहे तरी "स्वाथाचच्या बाजारात" अर्कलेला माणूस ते पाहात नाही
आहण ते दु:ख करीत बसतो. लहर्वाळपणे कवी त्यांना ते सौंदयच उकळू न दाखवतो. पण हळू हळू
हा उल्हास मावळला आहण

"काय बोर्ते ते समजेना
ह्र्दयाच्या अन्तर्ह्ूचदयाला"
अशी अवस्था येऊ लागली.
"जीव ओढतो वरवर जाया र्ैतन्यापाठी
हाय ! सुटेना दृढ देहाच्या परर बसल्या गांठी"
संसाराच्या पहहल्या तापानेर् करपून जाऊ लागलेला हा बालकवी त्यातून सुटण्यार्ी धर्पर्
करीत होता. मृत्यूर्ी छाया मनात तरळत होती; हतर्ी भीती वाटत होतीही आहण नव्हतीही.
"स्वप्नीहह स्वप्ने बघत
स्वप्नातर् व्हावा अन्त"

कदाहर्त् मृत्युच्या पार वसलेल्या प्रदेशात त्या सौंदयाचर्ा माग लागेल ही आशा होती.
"रं गांर्े आकषचण हे बालकवींर्े वैहशष्य इतर फार थोड्ा मराठी कवीत ददसते.
'औदंबर' सारखी छोटी कहवता रं गछटांनी कशी न्हाऊन हनघाली आहे ! रं ग, नाद आहण रे खा
यांर्ी इतकी गोंर्स संगती फु लहवणारा कवी शतकात एखादार् हनघायर्ा."

फु लराणी हहरवे हहरवे गार गाहलर्े - हररत तृणाच्या मखमालीर्े
त्या सुंदर मखमालीवरती - फु लराणी ही खेळत होती
गोर् हनळ्या वातावरणात - अव्याज मने होती र्ोलत.
प्रणय र्ंर्ला त्या भ्रूलीला - अवगत नव्हत्या कु माररके ला !
आईच्या मांर्ीवर बसुनी - झोके घ्यावे, गावी गाणी ;
याहहन ठावे काय हतयेला - साध्या फु लराणीला ? ..१.

गाऊ लागले मंगलपाठ - सृष्टीर्े गाणारे भाट,
वाजहव सनई मारुतराणा - कोदकळ तानांवर ताना !
नार्ू लागले भारद्वाज - वाजहवती हनझचर पखवाज,
नवरदेव सोनेरी रहवकर - नवरी ही फु लराणी सुंदर !
लग्न लागले ! सावध सारे ! - सावध पक्षी ! सावध सारे !
दंवमय हा अंत:पट दफटला - भेटे रहवकर फु लराणीला ! ...८

श्रावणमास श्रावणमासी हषच मानसी हहरवळ दाटे र्ोहहकर्े ;
क्षणात येते सरसर हशरवे, क्षणात दफरुनी ऊन पर्े !
वरती बघता इं द्रधनूर्ा गोफ दुहरे ी हवणलासे
मंगल तोरण काय बांहधले नभोमंर्पी कु णी भासे !
झालासा सूयाचस्त वाटतो, सांज अहाहा ! तो उघर्े ;

तरुहशखरांवर, उं र् घरांवर, हपवळे हपवळे उन पर्े !
उठती वरती जलदांवरती अनंत संध्याराग पहा !
सवच नभावर होय रे हखले सुंदरतेर्े रूप महा !
बलाकमाला उर्ता भासे कल्पसुमांर्ी माळहर् ते,
उतरुहन येती अवनीवरती ग्रहगोलहर् की एकमते !

बाल-हवहग - (अष्टददशांर्ा गोफ)
सांज खुले सोन्याहहन हपवळे हे पर्ले ऊन
र्ोहहकर्े लसलशीत बहरल्या हहरवाळी छान !
पांघरली जरतार जांभळी वनमाला शाल
सांध्यतेज हगररहशखरी हवखरी संमोहनजाल
त्या तेजार्ा प्राण हर्मुकला संध्येर्ा दूत
बाल हवहग आनंद मूर्वतमान् झुलतो गगनात !

औदुब
ं रऐल तटावर पैल तटावर हहरवाळी घेउन
हनळा सावळा झरा वाहतो बेटाबेटातून
र्ार घरांर्े गाव हर्मुकले पैल टेकर्ीकर्े;
शेतमळ्यांर्ी दाट लागली हहरवी गरदी पुढ.े

पायवाट पांढरी तयातून अर्वी हतर्वी पर्े
हहरव्या कु रणामधुन र्ालली काळ्या र्ोहाकर्े
झाकळु नी जळ गोर् काहळमा पसरी लाटावर
पाय टाकु नी जळात बसला असला औदुब
ं र

तू तर र्ाफे कळी - (काही अपूणच गीतांमधील एक)
"गदच सभोती रान साजणी, तू तर र्ाफे कळी !
काय हरवले सांग शोहधसी या यमुनच्े या जळी ?"
ती वनमाला म्हणे, "नृपाळा, हे तर माझे घर.
पाहत बसते मी तर येथे जललहरी सुंदर.
हररणी माझी हतला आवर्े फारर् माझा गळा ;
मैना माझी गोर् बोलते हतजला माझा लळा.
घेऊन हाती गोर् हतला त्या कु रणावरती दफरे
भाऊ माझा, मंजुळवाणे गाणे न कधी हवरे ."
'हृदयार्ी गुंतागुंत' " हे ज्ञान मला तर अज्ञानापारर भासे
मी सोर्हवता ते उलटे बांधी फासे
मम हवटले शब्दहर्दकत्सा सारी
मी दफरता गरगर बुहद्ध तयामाझारी."
'हनराशा' "सुंदर सगळे , मोहक सगळे
हखन्नपणा परर महनर्ा न गळे
नुसती हरहूर होय जीवाला - का न कळे काही !"

' आनंदी - आनंद ' "आनंदी आनंद गर्े इकर्े हतकर्े र्ोहहकर्े
वरती खाली मोद भरे वायूसंगे मोद दफरे ;
नभात भरला, ददशात दफरला, जगात उरला
मोद हवहरतो र्ोहहकर्े आनंदी आनंद गर्े !"

आधुहनक कवीपंर्कातले शेवटर्े कवी गोववदाग्रज १९१९ साली ददवंगत झाले.
त्यांच्या मृत्यूमुळे आधुहनक काव्यपरं परा एकदम तुटल्यासारखी वाटावी इतका त्यांच्या
काव्यार्ा प्रभाव होता. परं तु त्यार् सुमारास काव्यहक्षहतजावर नव्या कवीमंर्ळार्ा उदय झाला
तेर् सुप्रहसद्ध रहवदकरणमंर्ळ - स्थापना १९२३

हर्न्ह :

पुण्यातले सातआठ कवी एकमेकांर्ा हात धरून भीत भीत एका रठकाणी जमले आहण
त्यांनी एका कोपऱ्यात एक लहानशी शेकोटी पेटवली. हतर्े नाव ‘रहवदकरण मंर्ळ.’ ही मंर्ळी
दर रहववारी एकत्र जमत. आहण हलहहलेल्या कहवता र्हा हपतां हपतां एकमेकांना वार्ून
दाखवत. आहण त्यावर र्र्ाच करीत. ‘रहवदकरण मंर्ळा’र्े स्वरूप अहभनव होते. काव्य
हनर्वमतीसाठी स्थापन झालेली ती एक प्रकारर्ी सहकारी पेढीर् होती म्हणानात. ‘रहवदकरण
मंर्ळा’त ही मंर्ळी सामील झाल्यापासून त्यांच्या पूवीच्या स्वरूपात एकदम फरक पर्ला.
आहण त्यांच्यापैकी काहींर्ी र्ेहरे े पट्टी तर अहजबात बदलून गेली. ही दकमया त्यामधल्या के वळ
एकार् माणसाने के ली. त्यार्े नाव प्रा. माधव पटवधचन ककवा माधव जूहलअन्. हेर् ‘रहवदकरण
मंर्ळा’तले खरे ‘रहव’ होते. बाकीर्ी हनदान त्यावेळी तरी दकरणे होती. माधव जुहलअन् हे
फग्युचसन कॉलेजात फाशी भाषेर्े प्राध्यापक म्हणून नुकतेर् त्यावेळी नेमण्यात आलेले होते.
फाशी कहवतेर्ा आहण फाशी त्यांच्यावर त्यावेळी हवलक्षण पगर्ा बसलेला होता. त्यामुळे
कहवतेच्या प्रांतात सामान्यपणे वावरणाऱ्या माणसापेक्षा त्यांच्यामध्ये एक वेगळे र् व्यहक्तमत्व
तयार झाले होते. त्यांच्या हवर्ारात आहण भाषेत अनेक र्मत्काररक खोर्ी भरलेल्या होत्या.
त्यांर्ा पररणाम ‘रहवदकरण मंर्ळा’च्या सभासदांवर इतका झाला की त्यापैकी पुष्कळसे माधव
जुहलअनच्या दृष्टीकोनाने काव्याकर्े पाहू लागले आहण जवळ जवळ त्यांच्यार् वृत्तांत आहण
भाषेत कहवता हलहू लागले. ‘रहवदकरण मंर्ळा’र्ा फाशी फॅ शन पंथ अहतशय हवसंगत होता.
गणपतीर्ी आरती र्ालू असताना त्यार् रठकाणी ‘गॉर् सेव्ह द ककग’ हे गाणे एखाद्याने सुरु

करावे म्हणजे भाहवक मनाला कसे वाटेल? तसे मला वाटले ! हवर्ंबन काव्य ही त्यार् माझ्या
दुखावलेल्या भावनेर्ी वाङमयीन प्रहतदक्रया होती.
माधव जुहलअन् यांच्या काव्यार्ा आत्मा आहण वपर् इतका बदलत गेला की अखेर
आरशात त्यांना आपला र्ेहरा ओळखता आला की नसता यार्ी शंका आहे. त्यांच्या कहवतेर्े
प्रारं भीर्े स्वरूप इतके बेंगरूळ आहण धेर्गुजरी होते की ते बघून आमच्यासारख्या
शब्दसंगीताच्या आहण ध्वहनसौंदयाचच्या उपासकांना हवलक्षण हादरा बसला. माधव जुहलअन्
यांर्ी वृत्ती आहण प्रहतभा बंर्खोरार्ी होती यात मुळीर् संशय नाही. पण के शवसुतांना ज्या
अथाचने बंर्खोर कवी म्हणता येईल, त्या अथाचने माधव जुहलअन् ह्यांना काही बंर्खोर म्हणता
यायर्े नाही. के शवसुतांर्े बंर् हे वैर्ाररक बंर् होते. खरे बंर् होते ते. माधव जुहलअनांर्े बंर् हे
हनव्वळ भाषेपुरते होते.
‘वन्दे त्वमेकम् अल्लाह अकबर’ हा र्ोक्यावर पगर्ी आहण कमरे ला लुंगी नेसलेल्या
त्यांच्या त्यावेळच्या काव्यार्ा एकार् हवहक्षप्त नमुना माझ्या म्हणण्यार्ी सत्यता पटवून
द्यावयास पुरेसा आहे.

– आर्ायच प्र. के . अत्रे

६) माधव जूहलयन : माधव त्र्यंबक पटवधचन (१८९४-१९३९)

'मराठी असे आमुर्ी मायबोली' ही महाराष्ट्रात अत्यंत लोकहप्रय झालेली कहवता आहे.
'कवी' या दृष्टीने त्यांर् पररर्य मराठी वार्कास होतार् पण त्यांनी फासी भाषेर्ा
रहसकपणे अभ्यास के ला होता. हतच्यामधील वातावरणार्ा पुष्कळर् पररणाम मनावर झालेला
असताना त्यांनी काव्य प्रांतात प्रवेश के ला. परं तु त्यांनी फासी कहवतांर्ा अनुवाद करण्यातर्
आपली लेखणी हझजवली नाही. त्यांच्या काव्य संग्रहात मराठी कहवतार् हवपुल आहे. कारण
फासी ही त्यांर्ी परीक्षाहवषयार्ी भाषा होती, तरी मराठी ही त्यांर्ी मायबोली होती. फासी
भाषेवर त्यांर्े प्रभुत्व होते, परं तु आपल्या मायबोलीहवषयी त्याच्या अंत:करणात अथांग भक्ती
होती. त्या भक्तीने त्यांनी मायबोलीर्ी फार उच्च दजाचर्ी सेवा के ली.
त्यांर्ा पहहला काव्यग्रंथ 'हवरहतरं ग' १९२६ साली प्रहसध्द झाला.
स्वत:च्या फासीच्या अध्ययनामुळे त्यांच्या काव्यात व लेखनात 'परकी' शब्द सहज येत
असत. परं तु तो दोष आहे असे पटल्यावर त्यांनी आपल्या लेखनापासून शुद्धीकरणास सुरुवात
के ली. एकही परकी शब्द न आणता उत्तम मराठी हलहहण्यात आहण बोलण्यात त्यांनी यश
संपादन के ले.
सौंदयाचर्ी ओढ ही के वळ शरीरोपभोगासाठी तर्फर्णारी वासना नसून जीवनातील
एक शक्ती आहे हे त्यांनी आपल्या प्रणयगीतांत दाखहवले. ते 'हवरहतरं गा'च्या प्रस्तावनेत या
संबंधी म्हणतात :
" सौंदयच दशचनापासून हजवाला हवश्रांती आहण मनार्ी उन्नती झालीर् पाहहजे.
दुसऱ्याला उपसगच न पोर्हवता स्वत:र्े जीवन सवाांगसुंदर करण्यार्ा प्रत्येकाला जन्महसद्ध हक्क
आहे. म्हणून सौंदयाचर्े अन्वेषण करून ते इतरांस प्रतीत करून देणे कवीर्े एक कतचव्य आहे."
१) तेथे र्ल राणी -

कोठे तरर जाऊ बसुनी शीघ्र हवमानी - अज्ञात रठकाणी.
स्वातंत्र्य हजथे, प्रेम इमानी - तेथे र्ल राणी !
सामाहजक संबंध सखे, हे न रटकाऊ; - हे स्नेह ददखाऊ !
मी तूज, मला तू, प्रभू दोघास हनदानी.

२- फटकळ अभंग (
१. र्ालला असेल आज नामघोष - काय कं ठशोष देवासाठी !
माणूसपुरार्ा राउळाला वेध, हवठ्ठलार्ा वेर्ा भक्तगण.
र्ंद्रभागेकाठी वालुकेर्े कण, त्याहनहह जन उदंर् ते.
२. तुझ्या माहात्म्यार्ा आषाढीर्ा ददन, तथाहप वंददन दुरून मी.
या लोकांसारखा कसा हेऊ धाव ? मोक्षार्ी त्या हाव नाही मला.
कशी मागू देवा ! कै वल्यार्ी भीक, हवी मोकळीक प्रपंर्ार्ी.
माझा एकयार्ा कशाला उद्धार ? राहहला संसार करोर्ांर्ा.
३. तुझे भक्तगण तुझे देवपण, घेती हहरावून पांर्ुरंगा.
तुला स्वतापरी मानूहन सार्ार, सारे सोपस्कार कररती ते.
र्ुकूनी ये तुझे नाम हजव्हेवर, पापार्े र्ोंगर भस्म होती.
तुझ्या नामार्ा हा हवहर्त्र महहमा, के वी न्यायसीमा ओलांर्ी रे ?

४. कटीवर हात ठे वूहन हतष्ठत, पुढे काय गत पांर्ुरंगा ?
भक्तांनी घातले तुला हे दाहगने, पराक्रमाहवणे रटकती न.
आपुहलया बळे राही न सदार्े, तुझे पाषाणार्े राऊळही
रहाया अभंग सुंदर ते ध्यान, हवे अहधष्ठान कशार्े रे ?

५. पुरे झाली देवा, आजवर शोभा, मार आता तोबा भक्तांना या.
युगे अठ्ठावीस परवश हजणे जणू हमरवणे प्रेतयात्रा.
कोणीही कोठु हन यावे झोर्पावे, त्यास हनष्ठाभावे सेहवतोर् !
एकमेकांवर खातो दातओठ, भररतो हे पोट उहच्छष्टाने.

७) हगरीश : शंकर के शव कानेटकर (१८९३-१९७३)

सामाहजक सुधारणेस अत्यावश्यक अशी हवर्ारपरं परा आहण तत्त्वज्ञान काव्यद्वारा
प्रसृत करणे हे रहवदकरणमंर्ळाच्या ध्येयांपैकी एक प्रमुख ध्येय होते. हगरीशांनी आपल्या
काव्यातून यार् ध्येयार्ी हेतुपुरस्सर जोपासना के ली आहे. १९२८ साली त्यांर्ी 'आम्बराई'
प्रहसद्ध झाली. ग्रामीण जीवनावरील ते पहहले खंर्काव्य आहे. त्या खंर्काव्यात त्यांनी आपल्या
रसवंतीर्े भरास आलेले सौंदयच प्रगत के ले. त्यानंतर 'कांर्नगंगा', 'फलभार' आहण 'मानसमेघ'
या स्फु ट कहवतासंग्रहात त्यांच्या भावगीतांर्े सौंदयच व्यक्त झाले आहे.
'काव्यहशल्पी' असे त्यांर्े वणचन के ले आहे. नागर जीवनाइतकीर् ग्रामीण
जीवनाहवषयीही त्यांना आपुलकी असल्याने त्यांनी हवशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हन
कामकरांच्या जीवनातील हवहवध प्रसंग वेळोवेळी रं गहवले आहेत. १९३९ साली त्यांनी
वहदुस्तानर्ी सफर के ली. त्या प्रवासात रहसकपणे पाहहलेली हहमालयातील स्वगचतुल्य आनंद
देणारी अहवस्मरणीय दृश्ये , 'मानसमेघ' या कहवतासंग्रहात काव्यरुपाने रहसकांपुढे प्रगट झाली
आहेत.

१) 'संसारवन' काटेकुटे रानी, दकती या माजले फु लांर्े साजले वृक्ष परी
दगर्धोंड्ाला, पाय ठे र्ाळती हहरवळ मोती परी मऊ
वहस्र आरोळ्यांनी, जरी रान भरे हनझचर, पाखरे , गाती इथे
प्रखर उन्हाने, तापे रान काय परी गार छाया, कु ठे भारी
संसाराच्या राणी, दु:खसुख ऐसे ठे हवले आपैसे दयाला तू
कशासाठी बोल, लावला मी तूज सापर्ते गूज, नीट जाता

२) सारं गीवाला मनमोहन वाजवुनी सारं गी, काढी मंजुळ सूर
हवश्व हनजले, शांत झाले
मनमोहन वाजवुनी सारं गी, काढी मंजुळ सूर

एक धरणी मात्र र्ोले
हवश्व हनजले, शांत झाले
गंभीरपणाने अंधारातून छेर्ीत जाई सूर.
३) कृ तज्ञता पोर खाटेवर मृत्युर्ार् दारा
कु णा गरीबार्ा तळमळे हबर्ारा
दूर आई राहहली कोकणात
सेहवके र्ा आधार एक हात !
सुंदर हहरवे माळ !
हनवली राणे, गुरे-वासरे ;
हनवली झार्े रानपाखरे ;
धनी अंतरी हनवाले सारे ;
शेतकऱ्यांच्या पोटामधला हनवेल कहध पण जाळ ?
४) माझी शाळा तुझे जेव्हा जेव्हा सहज मजला दशचन घर्े
स्मृतींर्े पूवीच्या फलक पुढती राहहत खर्े
हृदी भारावोनी गुणगुणत मी त्यात रमतो
तरं गुनी भावे हवनत हृदये तुज नमतो

५) भलरी भल र, भल र - भलरर दादा ! भल गहर् दादा !
तांबर् फु टलं झुन्झुमुन्जू
सुकीर र्ांदहन लागली इझु
थंर् वात करतुया कु जुबज
ु ू
म्होर हात र्ाहलव जोसात मदाच
भलरर दादा ! भल गहर् दादा !

८) यशवंत : यशवंत ददनकर पेंढरकर (१८९९-१९८६)

रहवदकरणमंर्ळाने १९२३ सालापासून आधुहनक काव्याच्या दुसऱ्या कालखंर्ास आरं भ
के ला. त्या कालात यशवंतांर्ा हवकास झाला. परं तु इतर कवींच्या सहवासात आहण
वातावरणात वावरत असताही यशवंतांर्े वैहशष्य अबाहधत राहहले. त्यांनी आपल्या काव्याने
एक स्वयंहसद्ध प्रांत फु लहवला आहे. 'यशवंती' या त्यांच्या पहहल्या काव्यसंग्रहापासून तो
'ओजहस्वनी' या काव्यसंग्रहापयांत यशवंतांर्े वैहशष्य कायम राहहले आहे. 'माझ्या कहवता' हा
माझ्या सुखदु:खांर्ा पररपाक आहे' असे त्यांनी स्वत:र् सांहगतले आहे.
भोवतालच्या जीवनात खोटेपणा, दांहभकता, अरे रावी ही ददसून येईल. ही मनार्ी
व्यापकता त्यांच्या जीवनातील अहतशय कष्टमय पररहस्थतीतही व्यक्त होत होती.
१)

'अन्य नको वरदान | प्रभो मज | अन्य नको वरदान |
कोणी अवती-भवती माझ्या
जमले ककवा जमहवले ज्या
पुरावायते त्यांच्या गरजा
द्या सामथ्यच हनदान !'

२) 'पाणपोई' या संग्रहात ते आपल्या रहसकवृंदास म्हणतात -

' येई भाई येथ पाही घातली ही पाणपोई
धमच-जाती कोणती ती भेद ऐसा येथ नाही

- श्रांत पांथा ! बांधली ही तूहझयासाठी सराई.
- ओंजळी, दो ओंजळी, आकं ठ ककवा घे हपऊनी
हो जरा ताजातवाना, येउ दे सामथ्यच पायी.
पावता तृप्ती मना, संर्ारता अंगी उमेदी
जो दुवा देशील पांथा तेवढी माझी कमाई.'

३)
'आई' म्हणोहन कोणी आईस हाक मारी
ती हाक येई कानी

मज होय शोककारी

नोव्हेर् हाक माते

मारी कु णी कु ठारी.

आई कु णा म्हणू मी

आई घरी न दारी !

ही न्यूनता सुखार्ी

हर्त्ता सदा हवदारी

स्वामी हतन्ही जगांर्ा आईहवना हभकारी - १
येशील तू घराला

परतून के धवा गे ?

दवर्ू नको घर्ीला

ये ! ये ! हनघून वेगे !

हे गुंतले हजवार्े
कतचव्य माउलीर्े

पायी तुझ्यार् धागे ;
करण्यास येई वेगे.

रुसणार मी न आता जरी बोलशील रागे.
ये रागवावयाही

परर येई येई वेगे ! - ७

४) जग-रहाटी :
जगा ! तुझी सारी तऱ्हा सदा उफराटी !
एक तरी बागेतील
फु ल कौतुके देशील
बाळहगली आशा फोल

अता पुष्पराशीमाजी बुर्े मात्र ताटी ! - १
सतावून यावज्जीव
ओलांर्ता आता शीव,
दाखहवतो प्रेमभाव
पररमाजचनार्ी धन्य तुझी ही रहाटी !

५) वंदन तुज मायभूमी वंदन तुज मायभूहम ! हे अखेरर्े !
न कळे तव दशचन कहध दफरुनी व्हायर्े !
मरणाच्या दाढेमहध र्ाललो जरी,
मरणाच्या भीहतर्ा न लेशही उरी.
मरणाच्या खाईमहध आयु कं ठले,
मरणार्े काय तया बुजगबाहले ?
ग्रीष्मार्ा दाह काय वाळल्या तृणा ?
राखेला जाहळल का अहग्न तो पुन्हा ?
परर तुझी न भेट मला व्हायर्ी पुढे,
ह्या शल्ये हे तुटते मात्र आतर्े.
हमळणार न अंत्यशयन गे त्वदंदकर्े
वंदन तुज मायभूहम ! हे अखेरर्े !

काव्यसंग्रह : यशवंती, ओजहस्वनी, भावमंथन, जयमंगला, बंददशाळा. 'मोतीबाग' बालगाण्यांर्ा संग्रह.
बर्ोदे सरकारने राजाश्रय देऊन 'राजकवी' ही पदवी ददली.
रहवदकरण मंर्ळातले इतर कवी ४) श्री. बा. रानर्े ५) गं. त्र्यं. मार्खोलकर ६) द.ल.गोखले ७) ददवाकर ८) मनोरमा रानर्े

९) र्ंद्रशेखर हशवराम गोऱ्हे (१८७१-१९३७)

रहवदकरणमंर्ळाच्या काळापयांत ते काव्यलेखन करीत होते. परं तु आधुहनक काव्याच्या
हवहशष्टस्वरूपाशी ते अखेरपयांत कधीही समरस झाले नाहीत. पंहर्तीकाव्यार्ी वैहशष्ये, म्हणजे
सवाांना पत्करे ल असा काव्यहवषय, परं परे ने रूढ झालेल्या वृत्तजातीर्ा हबनर्ूक वापर,
अलंकारांर्ा हवपुल उपयोग आहण घोटीव, ददमाखदार भाषा ही होत. ती सवच र्ंद्रशेखरांच्या
कहवतेत प्रकषाचने आढळू न येतात. त्यांनी आपल्याभोवती सरहद्दींर्ी एक रे षा आखून घेतली
होती. परं तु त्या रे षेच्या बंधनात त्यांच्या लेखणीने हमळहवलेले यश मात्र हवलोभनीय आहे यात
शंका नाही. त्यामुळेर् जुने असूनही नवीन कवींच्या व टीकाकारांच्या मेळाव्यातही ते प्रहतष्ठा
हमळवू शकले. या कालखंर्ात इतरही अनेक कवी पंहर्ती पद्धतीने काव्यरर्ना करीत होते. प्राणु
दकत्येकांर्े काव्य नव्याजुन्यार्ा मेळ घालण्याच्या क्षीण प्रयत्नांमुळे अयशस्वी झाले, तर इतरांर्े
काव्यगुणाच्या कमतरतेमुळे व शाहब्दक जर्जंबालतेमुळे दुलचहक्षत झाले. आधुहनक काळातही जुने
सूत्र घेऊन पुढे जाणारे व हस्थर होणारे प्राहतहनहधक कवी म्हणून एका र्ंद्रशेखरांर्ार् हनदेश
करावा लागेल. र्ंद्रशेखरांर्े सारे आयुष्य कारकु नी पेशात व दाररद्र्यात गेले. काव्यावरील
हनष्ठेमुळे त्यांनी सांसाररक सुखार्ी व संपत्तीर्ी फारशी पवाचही के ली नाही. अखेरच्या काळात ते
बर्ोद्यार्े राजकवी झाले.
१) कहवतारहत " तुझ्यास्तव उपेहक्षल्या बहहवधा सुहवद्या कला,
तुझ्यास्तव न ती पदे, उपपदे, हमळाली मला;
तुझ्यास्तव हजूरर्ा जरर गुलाम झालो स्वता,
तुझ्यास्तवहर् गांजलो तरर हनबंधाते अता.
तुझ्यास्तव न लोभता हवभवमागच मी टाळले,
तुझ्यास्तव सखे ! मला स्वजन तेहह कं टाळले;
तुझ्यास्तवहर् हलेना मम गृहवधानी घर्े,

तुझ्यास्तव जनाहनी हवजन हा मला आवर्े.
२) काय हो र्मत्कार - (अत्यंत गाजलेली कहवता)
"गोधूम वणच तीर्ा हरणाच्या पार्सापरी र्ोळे .
स्नेहाळ वदन नामी, प्रसन्न हवधुवबब जेहव वाटोळे .
तो के शपाश काळा भाळावरर लांब आर्वे कुं कू ;
जणु म्हणहत शब्द तीर्े आम्ही कोदकलरवासही वजकू .
घेती पाटील साड्ा हौसेच्या रे शमी दकनारीच्या,
ऐनेदार खर्ीच्या झळकहत र्ोळ्या तया कु मारीच्या,
साधीर् कं कणे ती, कदा तदाकार नागमोर्ीर्े,
शोभहत शुद्ध रुप्यार्े तयावरी गोल गोठ जोर्ीर्े.

१०) माधवानुज - काहशनाथ हरी मोर्क (१८७२-१९१६)

व्यवसायाने र्ॉक्टर.
"कोणत्याही देशातील कवींर्ी र्ररत्रे धुंर्ाळू न पाहहली तर त्यात दैन्य व दाररद्र्य
याहशवाय दुसरे काय आढळते ? मेल्यावर जे जग या कवींना र्ोक्यावर घेऊन नार्ते, ते
हजवंतपणी त्यांच्याकर्े ढु ंकूनही बघत नाहीत."
'सुनीत' मराठीमध्ये प्रर्हलत व्हावे म्हणून के शवसुतांनी जे प्रयोग के ले, त्यात त्यांना
माधवानुज व तांबे या दोनर् प्रमुख कवींकर्ू न प्रोत्साहन हमळाले. त्यांनी हलहहलेली सुनीते
'भगवद्गीता', 'काल, कीती आहण हवस्मृती' व 'जादूर्ा प्रभाव' ही त्यांर्ी सुनीते हृदयंगम आहेत.
त्यांर्ी दुष्काळावरील गाणी आहण 'स्मृतीहर्त्र', हवसरलेले गाणे', 'माझ्या लहानपणीर्ी
बाग', 'स्मशानगीत' या कहवता मनाला र्टका लावतात.
माधवानुजांर्ी दोन गाजलेली गीते १) कृ ष्णा - कोयनेर्ा संगम

सखेग,े सुरेख, संगम दकती, कृ ष्णा हमळाली कोयनेप्रहत
दकती हवशाल तट हे अहा !
हप्रय सखे उभी तू रहा
क्षण येथील शोभा पहा
सखेग,े सुरेख, संगम दकती, कृ ष्णा हमळाली कोयनेप्रहत

२) ददवाळी सण आली ददपवाळी, गड्ांनो, आली ददपवाळी ।
रोज रोज शाळा, पुरे ती आला कं टाळा
र्ार ददवस आता, मनाला कसली ना वर्ता
उर्ू बागर्ू जशी पाखरे स्वैर अंतराळी.

३) हवसरलेले गाणे दे शांती

गान मनाते मधुर दकती ?

ददनरजनी

होतो गुंगत मी वदनी,

हतभागी

गेलो हवसरून त्या लागी,

वणवण मी

संप्रहत दफरतो वनभूमी,

गीरीकु हारी

हनझचरवल्ली तरुहनकरी

११) ‘बी’ – नारायण मुरलीधर गुप्ते (१८७२-१९४८)

'Bee' या इं ग्रजी टोपण नावाने ते कहवता करीत असत. ते प्रमुखत: तत्ववेत्ते कवी
आहेत. सामान्य हवषयातही त्यांना जो माठा आशय ददसतो तो बहश: तत्वज्ञानात्मक असतो.
त्यांच्या या तत्वज्ञानार्ी बैठक सवचस्वी भारतीयार् आहे. के शवसुतांप्रमाणे पहिमेकर्ू न आलेल्या
आधुहनक प्रज्ञावादार्े संस्कार त्यांच्यावरती झालेले ददसत नाहीत; ककवा रटळकांप्रमाणे त्यांर्ी
वृत्ती धमचशील व भाहवकही नाही. त्यांच्या मनावर पगर्ा ददसतो तो वेदान्त तत्वज्ञानार्ा. या
वृत्तीमुळेर् की काय, त्यांर्ी कहवता संपूणचत: आधुहनक असली तरी स्वत:र्े व्यहक्तत्व त्यांनी
हतच्यापासून बव्हंशी अहलप्त ठे वले आहे. आधुहनक कहवतेबद्दल व कवींबद्दल त्यांना गाढ प्रेम व
आदर वाटत होता. आहण या प्रेमादरातूनर् ते काव्य लेखनाकर्े वळले असावेत. 'बीं'र्ी
आहवष्कार पद्धती संस्कृ त प्रर्ुर, हक्लष्ट, बोजर् व दकत्येक रठकाणी बरीर्शी संददग्ध अशी आहे.
हवशेषत: ते जेव्हा काही रुपकांर्ी योजना करतात तेव्हा ती संददग्धता अहधक जाणवते. त्यामुळे
त्यांच्या दकत्येक कहवता वार्ताना हे काहीतरी र्ांगले आहे, पण नक्की काय आहे ते समाजात
नाही, अशी जाणत्या रहसकांर्ी अवस्था होते. 'कमळा'सारख्या काही काव्यातून मात्र त्यांच्या
शैलीर्े प्रौढगंभीर परं तु प्रासाददक स्वरूप प्रकट झाले असून त्यामुळे ती रमणीय झाली आहेत.
जुन्या भारतीय तत्त्वज्ञानाप्रमाणेर् पुरोगामी सामाहजक हवर्ारही त्यांनी आत्मसात के ले होते
यार्ी साक्ष अनेक कहवतांतून हमळते.
१ (वेर्गाणे टला री-रीला ,टजन म्हणे काव्य करणारी
आकाशार्ी घरे
ज्याला प्रकाशार्ी दारे
ग्रहमाळांच्या वर अर्सरी-ग,

जन म्हणे काव्य करणारी.

२) माझी कन्या गाइ पाण्यावर काय म्हणुहन आल्या ?
का ग गंगायमुनाहह या हमळाल्या ?
उभय हपतरांच्या हर्त्त र्ोरटीला
कोण माझ्या बोलले गोरटीला ?

३) कमळा नभ:हशलेवर कोर र्मकते र्ढत्या र्ंद्रार्ी
हनकषावरर्ी जशी ठळकशी रे षा सोन्यार्ी !
कोमल आहे कोणी श्यामा वर्ताकु ल बसली,
लावण्यार्ी दकशोरगंगा वाट काय र्ुकली !

४) दीपज्योतीस सोन्यार्ी तनु जाहळतेस अपुली पाषाणमूतीपुढे,
मुग्धे ! ते वद कोण पुण्य तुहझया हातास तेणे र्ढे ?
सारे हवश्व बुर्े तमात हतकर्े भांबावुनी बापुर्,े
गे ! हनष्कं प, तुला परं तु इकर्े, ही ध्यान-मुद्रा जर्े.

५) र्ाफा र्ाफा बोलेना, र्ाफा र्ालेना,
र्ाफा खंत करी, काही के ल्या फु लेना.

१२) भास्कर रामर्ंद्र तांबे (१८७४-१९४१)

आपल्या काव्याहवषयी तांबे यांनीर् हवस्तृत खुलासा के ला आहे. ते म्हणतात : "माझ्या
कहवतेर्ी वाढ माझ्या जीवनाच्या संगतीने झाली आहे. माझ्या कहवतांर्ा आधार येथून
तेथपावेतो समाजाच्या अंतबाचह्य अवलोकनावर आहे"
वयाच्या ४६ व्या वषाांपयांत कवी म्हणून त्यांर्ी फार थोड्ा लोकांना माहहती होती !
त्यांनी काव्य लेखनास आरं भ के ला. तीस वषे त्यांर्े काव्य वार्कांपुढे फारसे आले नाही.
प्रहसद्धीर्ी हौस तर दूरर् परं तु अगदी स्पष्ट नावर् असल्याने भास्करराव यांच्या
काव्यार्ा पररर्य मराठी वार्कास फार उहशरा झाला. त्यांनी काव्य हलहहण्यास १८९० पासून
म्हणजे वयाच्या १६व्या वषीर् सुरुवात के ली होती.
त्यांच्या कहवता राग-तालात रर्लेल्या असल्याने त्यांना गेयता प्राप्त झाली. मराठी
काव्य प्रांतात हा एक नावर् प्रकार तांबे यांच्यापासून सुरु झाला. १९२० साली तांबे अहभनव
व आकषचक स्वरुपात महाराष्ट्र-काव्योद्यानात आकहस्मकपणे प्रगत झाले. आता ते त्या काव्याने
असंख्य रहसकांच्या अंत:करणात वावरत आहेत.
आधुहनक मराठीतील गीतकाव्यार्े प्रवतचक मानण्यात येते.
त्यांच्या काही प्रहसद्ध कहवता
१) अजुहन लागलेहर् दार
२) कशी काळ नाहगणी
३) कळा ज्या लागल्या जीवा

४) कु हण कोर्े माझे उकहलल का
५) घट हतर्ा ररकामा
६) घन तमीं शुक्र बघ
७) र्रहण तुहझया मज देई
८) जन पळभर म्हणतील हाय हाय
९) र्ोळे हे जुलहम गर्े
१०) हतनी सांजा सखे हमळाल्या
११) तुझ्या गळा माझ्या गळा
१२) ते दूध तुझ्या त्या
१३) नववधू हप्रया मी बावरतें
१४) हनजल्या तान्ह्यावरी माउली
१५) हपवळे तांबुस ऊन कोवळे
१६) भाग्य उजळले तुझे
१७) मधु मागशी माझ्या
१८) मावळत्या ददनकरा
१९) या बाळांनो या रे या
२०) रे वहदबांधवा थांब

१)

हनजल्या तान्ह्यावरी माउली दृहष्ट सारखी धरी
हतर्ा कलीजा पदरीं हनजला
हजवापलीकर्े जपे त्याजला
कु रवाळु हन हर्मण्या राजाला र्ुंबी वरर्ेवरीं

२)

कळा ज्या लागल्या जीवा, मला कीं ईश्वरा ठाव्या !
कु णाला काय हो त्यांर्ें ? कु णाला काय सांगाव्या ?

उरीं या हात ठे वोनी उरींर्ा शूल का जाई ?
समुद्रीं र्ौंकर्े पाणी, हपण्याला थेंबही नाही
जनांच्या कोरड्ा गप्पा, असे सारे जगद्बंधू !
हमामा गजचनेर्ा हो, न नेत्रीं एकही वबदू

३)

मावळत्या ददनकरा

अघ्यच तुज जोर्ु हन दोन्ही करां !

जो तो वंदन करी उगवत्या

जो तो पाठ दफरहव मावळत्या

रीत जगार्ी ही रे सहवत्या ! स्वाथचपरायणपरा.

४)

हपवळे तांबुस ऊन कोवळे पसरे र्ौफे र
ओढा नेई सोने वाटे वाहहनया दूर.
झार्ांनी दकती मुकुट घातले र्ोकीस सोनेरी
कु रणावर शेतात पसरला गुलाल र्ौफे री !

५)

जन पळभर म्हणहतल, 'हाय हाय !'
मी जातां राहहल कायच काय ?
सूयच तळपहतल, र्ंद्र झळकहतल;
तारे अपुला क्रम आर्रहतल,
असेर् वारे पुढे वाहहतल,
होईल कांहह का अंतराय ?

६)

मधु मागहश माझ्या सख्या, परर
मधुघटहर् ररकामे पर्हत घरी !

आजवरी कमळाच्या द्रोणीं
मधू पाहजला तुला भरोनी,
सेवा ही पूर्ववर्ी स्मरोनी
करर न रोष सख्या, दया करीं.

१३) गोववद : गोववद त्र्यब
ं क दरे कर (१८७४-१९२६)

बालपणी शालेय हशक्षणार्े संस्कार त्यांच्यावर मुळीर् झाले नाहीत असे म्हंटले तरी
र्ालेल. परं तु त्यांर्ी प्रहतभा जन्महसध्द आहण प्रभावी होती. हशक्षणार्े अत्यल्प संस्कार
असतानाही गुणसंपन्न साहहत्य हनमाचण के ल्यार्े उदाहरण गोहवदांहशवाय फक्त एकार् ददसते. ते
म्हणजे लक्ष्मीबाई रटळकांर्े होय. गोववद प्रथमत: तमाशासाठी लावण्या हलहहत. पुढे सावरकर
प्रभृतींच्या सहवासात त्यांच्या मनाने व प्रहतभेने वेगळे वळण घेतले. स्वातंत्र्यशाहीर ही पदवी
महाराष्ट्रकवींत कोणाला यथाथचतेने लावता येत असेल तर ती गोववदांनार् होय. पारतंत्र्यार्ा
जळजळीत द्वेष आहण स्वातंत्र्यार्ी अदम्य आकांक्षा हे हवशेष त्यांच्या काव्यात अत्यंत उत्कटतेने
प्रकट झाले आहेत. स्वातंत्र्यार्ी इतकी प्रखर उपासना अन्य कोणत्याही कवीने के ली नाही.
स्वातंत्र्यासाठी सतीर्े वाण पत्करणाऱ्या तरुणाच्या सहवासात ते होते. त्यामुळे त्यांर्ी कहवता
कमचशीलतेतून स्फु रण पावलेली आहण कमचशीलतेला प्रेरणा देणारी अशी होती. गोदावरीच्या
तीरावर वावरलेल्या या अपंग कवीच्या काव्यातील स्वातंत्र्यभावना नुसती अहधक जळजळीत
होती असे नाही, तर अहधक हवधायकही होती.

१) सुंदर मी होणार ! सुंदर मी होणार! आता सुंदर मी होणार ,
सुंदर मी होणार । हो । मरणाने जगणार ॥
वषचत्रय मम देह मरतसे, तो आता मरणार
वषचत्रय मम प्राण जातसे, तो आता जाणार ॥
आनंदी आनंद जाहला, तनु क्रांती होणार !
मरणार्ा परमेश्वर मजवर करुणाघन वळणार !
आनंदी आनंद जाहला, मारता मी हसणार;
हासत मरणे गोववदार्ा प्रेमपंथ ठरणार !

२) सरस्वतीर्ी भूपाळी नामाने वाहहन स्तवने उधळा, जयजयकार करा,
बंधुहो । जयजयकार करा

सकल मनांर्ा हवकास येतो आज आपुल्या घरा ॥
हे वाग्देवी, असे प्राथचना ये या संकीतचना,
उत्सवा । ये या संकीतचना,
जगन्मंगले, सकाळ मंगलासह दे पददशचना ॥
सौंदयाचहहन ददव्य ददव्यतर हहर्े ज्ञान सुंदर,
खरोखर । हहर्े ज्ञान सुंदर,
त्या ज्ञानाहन जगात सुंदर एकार् परमेश्वर ॥

१४) दत्त - दत्तात्रय कोंर्ो घाटे (१८७५-१८९९)

अल्पवयात मरण पावलेल्या या कवीर्ी (अवघे २४ वषे) कहवता स्वाभाहवकपणेर् फार
थोर्ी आहे. परं तु जी आहे ती मात्र फार गुणशाली व पृथगात्म आहे. त्यांर्ी भाषाशैली इतर
समकालीनांहून अहधक प्रसन्न व लाहलत्यपूणच आहे. कोमल भावना, रहसक वृत्ती आहण तरल
कल्पनाशक्ती ही त्यांर्ी वैहशष्ये होत. ' हनज हनज माझ्या बाळा ' व 'फु ले हवकणारी पोर '
यांच्यासारख्या कहवतातून प्रकट झालेली त्यांर्ी सामाहजकता फार हृदयंगम आहे. त्यात आवेश
ककवा तत्वघोष नाही, परं तु समाजरर्नेतील अन्यायार्े कारुण्य वार्कांच्या अंत:करणात
वबबहवण्यार्े सामथ्यच त्यात खहर्त आहे.त्यांर्ी प्रेमकहवता सरळ व काहीशी रं गेल आहे.
हनसगाचहवषयीर्ी जी रसज्ञ व लाहलत्यरम्य वृत्ती पुढे बालकवींमध्ये हशगेला पोहोर्ली, हतर्े
पहहले सुंदर दशचन दत्तांच्या कहवतेतर् होते.

१) हनज नीज माझ्या बाळा - ( एक अत्यंत गाजलेली कहवता)
बा नीज गर्े नीज गर्े लहर्वाळा !
हनज नीज माझ्या बाळा !
रहव गेला रे सोर्ू नी आकाशाला,
धन जैसे दुभाचग्याला.
अंधार वसे र्ोहीकर्े गगनात,
गररबांच्या जेहव मनात.
बघ थकु नी कसा हनजला हा इहलोक,

मम आशा जेहव अनेक.
खर्बर् हे उं ददर कररती,
कण शोधायाते दफरती,
परर अंती हनराश होती;
लवकरर हेही सोहर्तील सदनाला,
गणगोत जसे आपणाला.

२) नवे पान उघर्ले !
जन्मापासुन पाहहली वरवरी तेवीस पाने पुरी;
कोण माहहत आणखी दकती तरी पाहीन या भूवरी ?
दृष्टीदेखत आज पान सरले, आले नवे बाहहर;
जाणू काय अम्ही शुभाशुभ दकती वार्ील तो यावर ?

३) हवश्वाहमत्रीच्या काठी शहशरायाही आत उतरला,
कलहंसापरर पोह लागला;
तरटनीने जणु हृदयी धररला;
प्रेमळ कान्त पाहनी इथे एकांत !
वरती खाली ददसते गगन;
मध्ये लंहबत अपुले भवन;
वातावरणी आधाराहवण
गोहजरवाणी फे दकला र्ेंर्ु हा कोणी !

१५) बहहणाबाई र्ौधरी (१८८०-१९५१)

" प्रहतभा हे कवीला हनसगाचर्े देणे आहे. ते त्याच्याबरोबरर् यावे लागते. यत्नार्ा ककवा
हवद्येर्ा त्याच्याशी काही संबंध नाही, हे माझे आता ठाम मत झाले आहे. कोदकळे ने तोंर् उघर्ले
की आपोआप संगीत वाहू लागते. प्राजक्तार्ी कळी उमलली की ती सुगंधार्ेर् हन:श्वास टाकू
लागते. तसे जातीच्या कवीर्े आहे. त्यार्े हृद्यर् ताल धरून बसलेले असते. त्यामुळे त्याच्या
हजभेवर शब्द जो येतो तो मुळी नार्तर् येतो. सृष्टीर्े सौंदयच तेवढे त्याच्या र्ोळ्याला ददसते.
आहण जीवनातले संगीत त्याला ऐकू येते. र्ोंगराच्या कपारीआर्ू न जसा एखादा झरा उर्ंबळत
असतो, तसे काव्य एकसारखे त्याच्या हृदयातून उसळ्या घेत असते."
" ज्या काळात के शवसुत, हवनायक, तांबे, 'बी' ककवा गोववदाग्रज हे महाराष्ट्रार्े
प्रहतभाशाली कवी आपल्या काव्यार्ा बहार महाराष्ट्रावर उधळीत होते, त्यार् काळामध्ये
जळगावात राहणाऱ्या एका शेतकऱ्याच्या घरात एक अर्ाणी मराठी गृहहणी जात्यावर दळता
दळता ककवा शेतामध्ये काम करता करता आपल्या खेर्वळ भाषेत 'संसारार्ी गाणी' गात होती.
या गाण्यामध्ये जाहतवंत हजव्हाळ्यार्े आहण अलौदकक प्रहतभेर्े काव्य प्रगत होत होते. ह्यार्ी
वषाचनुवषे कोणाला जाणीव नव्हती. "मानसा, मानसा, कधी व्हशील मानूस !" ह्या मानवतेला
त्यांनी ददलेल्या अमर संदश
े ाने तर मराठी वायमयात त्यांर्े स्थान अढळर् करून ठे वले आहे !
" - आर्ायच अत्रे.
१) कशाला काय म्हनू नही हबना कपाशीन उले

त्याले बोंर् म्हनू नही

हरी नामाईना बोले

त्याले तोंर् म्हनू नही

हनजवते भुक्या पोटी हतले रात म्हनू नही
आखर्ला दानासाठी त्याले हात म्हनू नही
इमानाले इसरला

त्याले नेक म्हनू नही

जन्मदात्याले भोवला त्याले लेक म्हनू नही

२) संसार अरे संसार संसार

जसा तवा र्ुल्ह्यावर

आधी हाताले र्टके

! तवा हमयते भाकर

ऐका, संसार संसार

दोन्ही जीवार्ा इर्ार

देतो दु:खाले होकार अन् सुखाले नकार

३) मन मन वढाय वढाय
दकती हाकला हाकला

उभ्या हपकातलं ढोर
दफरी येतं हपकांवर

मन पाखरू पाखरू

त्यार्ी काय सांगू मात ?

आता व्हतं भुईवर

गेलं गेलं आभायात

४) देव अजब गारोर्ी धरत्रीच्या कु शीमधी बीयहबयान हनजली
वऱ्हे पसरली माटी

जशी शाल पांघरली

बीय टरारे भुईत

सवे कोंब आले वऱ्हे

गह्यरलं शेत जसं

आंगावरती शहारे

५) खोप्यामधी खोपा अरे खोप्यामधी खोपा

सुगरणीर्ा र्ांगला

देखा हपलासाठी हतनं झोका झार्ाले टांगला
हपलं हनजले खोप्यात जसा झुलता बंगला
हतर्ा हपलामधी जीव

जीव झार्ाले टांगला

१६) स्वातंत्र्यवीर हवनायक दामोदर सावरकर - (१८८३-१९६६)

सावरकरांच्या काव्यात वीररस, देशभक्ती, कल्पनेर्े भव्यत्व, हवर्ारप्रधानता, तरल भावुकता इत्यादी
दशचन घर्ते. सागरास(ने मजहस ने...), माझे मृत्यूपत्र, गोमंतक अशा कहवता प्रहसद्ध आहेत. जयोस्तुते हे
स्वातंत्र्यदेवतेर्े गीत यांवरूनही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्फू र्वतदायी काव्यप्रहतभेर्ी जाणीव आपल्याला
होते.

सागरास ने मजसी ने परत मातृभम
ू ीला
सागरा प्राण तळमळला ||धृ.||
भूमातेच्या र्रणतला तू धूता,
मी हनत्य पाहहला होता;
मज वदलासी अन्य देशी र्ाल जाऊ;
सृष्टीर्ी हवहवधता पाहू,
तैं जननीर्ह्ुद हवरहशंदकतहर् झाले
परर तुवां वर्न हतज ददधले,
मागचज्ञ स्वये मीर् पृष्ठी वाहीन.
त्वररत या परत आणीन !
गंभीर त्वदाकृ हत बघुनी, मी,
हवश्वसलो या तव वर्नी, मी,
जगदनुभवयोगे बनुनी, मी,
'येईन त्वरे ' कथुहन सोहर्ले हतजला,
सागरा, प्राण तळमळला !

माझे मृत्युपत्र -

की घेतले व्रत न हे अहम्ह अंधतेने
लब्ध प्रकाश इहतहास-हनसगच-माने
जे ददव्य, दाहक म्हणुहन असावयार्े
बुध्याहर् वाण धररले करर हे सतीर्े
(शेवटर्े कर्वे)

१७) के शवकु मार : प्रल्हाद के शव अत्रे (१८९८-१९६९)

ज्या काळात मी कहवता हलहू लागलो तो ‘नवीन कहवते’च्या वैभवार्ा काळ होता.
के शवसुतांच्या ‘तुतारी’च्या ललकाऱ्या त्या वेळी वातावरणामध्ये एकसारख्या उर्ंबळत होत्या.
बालकवींच्या प्रहतभेर्ा ‘अरुण’ महाराष्ट्राच्या हक्षहतजावर नुकतार् उगवलेला होता.
‘पंर्प्राणार्ा पंर्म’ लावून गोववदाग्रज कोदकळांच्या उन्मादाने प्रेमार्ी रागदारी आळवीत होते.
‘बी’ कवींच्या र्ौघड्ाने हन तांबे कवींच्या सनईने शारदेच्या मंददरात माधुयाचबरोबर
एकप्रकारर्े मांगल्यही हनमाचण झाले होते. नवकहवतेर्ी एक हवलक्षण धुंदी आमच्या र्ोळ्यावर
त्या वेळी र्ढली होती. या धुंदीमधून आम्हाला वीसएकवीस साली पुण्याच्या ‘रहवदकरण
मंर्ळा’ने जागे के ले. नुसते जागे के ले नाही तर गार पाण्यार्ी बादली घेऊन ती आमच्या
र्ोक्यावर त्या मंर्ळाने अक्षरश: भर्ाभर्ा ओतली. त्यार्ा पररणाम दुसऱ्या कोणावर काय
झाला, हे काही मी सांगू शकत नाही. पण माझ्या स्वत:वर तरी असा झाला की, भावकाव्यार्े
गंभीर अवगुंठन झुगारून देऊन माझ्यामधला व्रात्य हवर्ंबनकार र्ु रकाळी फोर्ू न एकदम बाहेर
पर्ला. माझ्या प्रहतभेला आलेली ‘दुपारर्ी फु ले’ एकदम गळू न पर्ली. आहण हतच्यावर
सरासरा ‘झेंर्ूर्ी फु ले’ फु लून आली. ‘रहवदकरण मंर्ळ’ जर प्रकट झाले नसते तर माझ्या
बुद्धीच्या खोल कपारीआर्ू न हवनोदार्ा र्ांगला मनगटाएवढा झरा वाहतो आहे यार्ा मुळीर्
सुगावा लागला नसता, हे अगदी खरे आहे!
हवर्ंहबत कवींर्ी टर उर्वावी ककवा त्यांर्ी फटफहजती करून त्यांना कहवतेच्या
क्षेत्रातून उठवून लावावे असा काही ‘झेंर्ूर्ी फु ले’ हलहहण्यात माझा हेतू नव्हता. सदर कवींच्या

काव्यातले मला वाटणारे दोष हसत हसत आहण गमतीजमतीने त्यांच्या आहण वार्कांच्या
हनदशचनाला आणावे आहण वान्ग्मायात एक नवी मौज हनमाचण करावी, एवढार् माझा उद्देश
होता. सामान्य वार्कांच्या आहण श्रोत्यांच्या दृष्टीने तो माझा हेतू अपेक्षेपक्षा यशस्वी झाला.
पण हवर्ंहबत कवींर्ी मने न दुखावली जाण्याच्या बाबतीत मात्र मला हततके से यश आले नाही.
काही कहवहमत्र माझ्यावर अहतशय रागावले आहण काहीना मनापासून वाईट वाटले.
‘हवर्ंबन’ या शब्दार्ा अथच ‘हास्यास्पद नक्कल करणे’ ककवा ‘वेर्ावण्या दाखवणे’ असा
होत असल्याने आहण ‘हवर्ंबन’र्े ‘हवटंबने’शी अहधक साम्य असल्यामुळे सदर वाङमय प्रकार हा
अहनष्ट आहे असा सामान्य माणसाच्या मनावर एक संस्कार होत असतो. तो मात्र बरोबर नव्हे,
असे मला या रठकाणी आग्रहाने सांगावयार्े आहे. ‘हवर्ंबन’ ही संभाहवत साहहहत्यकांनी
करण्यासारखी गोष्ट नाही, असाही त्या नावावरून एक ध्वनी सूहर्त होतो., तोही भ्रामक आहे.
कारण हवर्ंबन हा हवरोधी भक्तीर्ा एक प्रकार आहे. ज्या काव्यार्े हवर्ंबन करायर्े ककवा ज्या
कवीर्े हवर्ंबन करायर्े ते काव्य आहण तो कवी लोकहप्रय असायला हवा. तरर् त्याच्या
हवर्ंबनार्ा आस्वाद वार्कांना घेता येईल. मूळ काव्य हजतके प्रहसद्ध हततकी त्याच्या
हवर्ंबनार्ी गोर्ी अहधक. लुंग्यासुंग्या कवींर्े ककवा काव्यार्े हवर्ंबन मुळी होऊर् शकत नाही.
आहण झाले तर ते वार्णार कोण आहण समजणार कोणाला ? ‘रहवदकरण मंर्ळा’तले कवी जर
फाटके तुटके असते आहण त्यांच्या काव्यात गुणार्ा लवलेश नसता, तर ‘झेंर्ूच्या फु लां‘ना
महाराष्ट्रात जी अपरं पार लोकहप्रयता लाभली, ती मुळी लाभालीर् नसती. एखाद्या कवीर्े
हवर्ंबन करणे म्हणजे त्याबद्दल अप्रत्यक्षपणे आदर व्यक्त करण्यासारखेर् आहे. हवर्ंबन काव्यार्े
हे स्वरूप एकदा लक्षात आले म्हणजे हवर्ंबनकाराबद्दल कोणार्ाही गैरसमज होणार नाही. –
वार्कांर्ा नाही आहण हवर्ंहबतांर्ाही पण नाही ! उलट हवर्ंबनकार हा पुष्कळांना आपला
उपकारकताचर् आहे असे वाटेल !
- आर्ायच प्र.के .अत्रे (प्रस्तावना ‘झेंर्ूर्ी फु ले’)

१) र्ाफा - (सुप्रहसद्ध Bee कवींच्या 'र्ाफा' ह्या हृदयंगम कहवतेच्या र्ालीर्ी व पालुपदार्ी
थोड्ाशा बदलाने सदर कहवतेत उसनवारी के ली असली तरी यापलीकर्े त्या थोर कहवतेर्ी
कोठल्याही तऱ्हेने बदनामी करण्यार्ा प्रस्तुत कहवतेत प्रयत्न के लेला नाही)
र्ाफा बोलेना । र्ाफा र्ालेना
र्ाफा खंत करी । कोणी त्यासी पुसेना !

गेला फु लांच्या ग वनी । सारा हशणगार लेवुनी,
बसला र्ोके उं र्ावूनी । कोणी त्यासी बधेना ॥
सुकुनी झाली र्ोळामोळा । फु ले ती करी बाजूर्ी गोळा,
र्ुकवूनी मग इतरार्ा र्ोळा । र्कवी आपुल्या पाना ?

२) मनार्े श्लोक मना, नीट पथे कधीही न जावे,
हनशापाहण के ल्याप्रमाणे र्ालावे,
जरी वाहने मागुनी कै क येती
कधी ना तरी सोहर्जे शांतवृत्ती ।
मना सज्जना, र्ार आण्यात फक्त
तुला व्हावयार्े असे 'देशभक्त' !
तरी सांगतो शेवटी युक्ती सोपी,
हखशामाहज ठे वी सदा गांहधटोपी !

३) वाहवा, वाहवा, नेहरू हा !
वाहवा, वाहवा, नेहरू हा
सुंदर दकतीतरर खहर्त अहा !
तर तो आपण पाहू या,
त्याला जाऊहन सांगू या;
नेहरूकाका,
मुंबई टाका
आई आहे अमुर्ी
नाही कु णाच्या बापार्ी !

४) मंत्री हा जुहल्म गर्े मंत्री हा जुहल्म गर्े, यास पुन्हा हनवर्ू नका
छहळतो हा फार तुम्हा, यास मत देउ नका ॥
साधूर्ा आव जनी
सत्तेर्ी हव मनी
माहगल दारी घुसुनी
खातो हा भाव फु का !

५) पररटास पररटा येशील कधी परतून
कोट रे शमी लग्नामधला मानेवर उसवून !
उरल्या सुरल्या गुड्
ं ांर्ीही वासलात लावून !
बाररकसाररक हातरुमाला हातोहात उर्वून !
सदऱ्यांर्ी या इस्तररने तव र्ाळण पार करून !

१८) अहनल : आत्माराम रावजी देशपांर्े (१९०१-१९८२)

पुण्यासारख्या सनातनी वातावरणात फग्युचसन कॉलेजमध्ये हशकत असताना अहनलांनी
प्रेमसाधना के ली आहण हनमाचण झालेल्या सामाहजक हवरोधापुढे न र्गमगता खंबीरपणे आहण
शांतपणे आपले ध्येय साध्या करून दाखवले. अहनलांर्ा हा आंतरजातीय प्रेमहववाह होता.
दोघेही पतीपत्नी कवी होते. त्यांच्या पहहल्या कहवतासंग्रहार्े नाव त्यांनी 'फु लवात'
असे ठे वले. कु सुमावती = फु ल, अहनल = वात !
'काव्य म्हणजे संगीतगभच हवर्ार' अशी अहनलांनी काव्यार्ी व्याख्या के ली आहे.
त्यांर्ी पुस्तके 'फु लवत', 'पेतेव्हा',

अहनलांच्या 'हर्रयौवन' या संग्रहाच्या पररहशष्टात मुक्तछंदाहवषयी माहहती आली आहे.
" मुक्तछंद मुक्तछंद तालार्ी आवश्यकता मानीत नाही हा हनष्कारण गैरसमज आहे. छंदास
तालार्े बंधन आवश्यक नाही ही मुक्तछंदार्ी भूहमका नाही; कधीही नव्हती. तालबद्ध
अक्षररर्ना म्हणजेर् छंद ही छंदार्ी व्याख्या पूणचपणे मान्य करूनर् मुक्तछंदार्ा प्रयोग के ला
गेला आहे. हा प्रयोग करणारांना तालाच्या काव्यातील कायाचर्ी पूणच ओळखही आहे.
मुक्तछंदार्ी बंर्खोरी तालाहवरुद्ध नाही, तर तालावर बद्धछंदात जी पोलादी र्ौकट
बसहवण्यात येते हतज हवरुद्ध आहे. छंदाच्या प्रत्येक ओळीर्ी लांबी ठराहवक असली पाहहजे;
तीत तालार्ी हनयहमत आवतचने आली पाहहजेत; त्यात दोन, तीन व र्ार अशा हनयोहजत ओळी
असल्या पाहहजेत. ही छंदार्ी स्वाभाहवक बंधने नव्हेत. ह्या गोष्टी म्हणजे छंदावर लादलेली

पोलादी र्ौकट. ह्या र्ौकटीतून छंदास मुक्त करणे हेर् मुक्तछंदार्े उदद्दष्ट. छंदावर लादलेल्या
पोलादी र्ौकटीतून मुक्त झालेला छंद तो मुक्तछंद."
"अहनलांनी मुक्तछंदार्े प्रवतचन के ले तरी ह्या मुक्तछंदातून व्यक्त होणारा हवर्ार
आक्रस्ताळी स्वरूपार्ा नाही. आक्रस्ताळे पणा, ऊरबर्वेपणा हा अहनलांच्या कहवतेत कु ठे बसत
नाही. त्यांच्या कहवतेर्े बहहरं ग हे संथ लयीत सामावणारे आहे. त्यामुळे खोटा, ऊरबर्वा आवेश
त्यांच्या कहवतेत कु ठे येत नाही. अन्यायाहवरुद्ध व्यक्त होणारी र्ीर्ही कु ठे मुठी आवळू न जल्लोष
करीत नाही. त्यांच्या मनातला संताप हा संयत, समघात, शांत अशा सुसक
ं ृ त मनार्ा संताप
असतो, आहण तो तसार् व्यक्तही होतो.'प्रेम आहण जीवन'मध्ये एकीकर्े आत्महत्येमुळे अस्वस्थ
झालेला कवी आहे तर दुसरीकर्े त्या अस्वस्थतेवर मात करण्यासाठी स्वत:र्ी जीवन हनष्ठा
आहवष्कृ त करण्यार्ा बाणा आहे."
"मी थोड्ार् कहवता हलहहल्या तर कु ठे काय थोर्े झाले ?
इतक्या हलहहल्या गेल्या हातून हेर् काय थोर्े झाले.'

१) सारं ग वेळ झाली भर मध्यान्ह

माथ्यावर तळपे ऊन

नको जाऊ कोमेजून

माझ्या प्रीतीच्या फु ला रे

२) सायंतारा गगहन उगवला सायंतारा

मंद सुशीतल वारा

हाक तुझी मज स्पष्ट ऐकू ये येइ सखे, ये बैस जवहळ, ये
घाल गळा मम तव कर कोमल

पसरू दे श्वासार्ा पररमल

घेई मम हृदयात हनवारा

गगनी उगवला सायंतारा

३) आळवणी थकले रे र्ोळे माझे

वाट तुझी पाहता

वाट तुझी पाहता रे

रात्रंददन जगता

४) झळ के ळीर्े सुकले बाग

असुहनया पाणी

कोमेजहल कवळी पानं असुहन हनगराणी
अहश कु ठे लागली आग जळहत जसे वारे
कु ठे तरी पेटला वणवा भर्के वन सारे

५) मानवता अन्याय घर्ो कोठे ही हर्र्ू न उठू आम्ही
घाव पर्ो कोठे ही

तर्फर्ू आम्ही

हाल पाहून हळहळू

होवोत कोठे ही

हपळवणूक पार्ील पीळ आम्हा असो कोणार्ीही

६) रुसवा अजुनी रुसून आहे खुलता कळी खुले ना
हमटले तसेर् ओठ की पाकळी हले ना !
रुसवा असा कसा हा ज्या आपले कळे ना
अजुनी रुसून आहे खुलता कळी खुलेना !

१९) अनंत (आत्माराम) काणेकर : (१९०५-१९८०)

काणेकरांर्ा 'र्ांदरात' हा कहवता संग्रह प्रहसद्ध झाला १९३३ साली.
या संग्रहाच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत काणेकर म्हणतात, " 'र्ांदरात' हे माझे
पहहलेर् पुस्तक; आहण या पहहल्यार् पुस्तकाने मला हवलक्षण लोकहप्रयता हमळवून ददली.'
'र्ांदरातीच्या' पहहल्या आवृत्तीत अवघ्या ४८ कहवता होत्या. परं तु या हर्मुकल्या संग्रहाच्या
वेगवेगळ्या पैलूंनी वेगवेगळ्या प्रकारर्े वार्क आकर्वषत झाले.
काणेकरांना ही जी लोकहप्रयता हमळाली ती देखील एकदम एका रात्रीत हमळावी तशी
हमळाली. यार्े कारण 'र्ांदरात' या संग्रहाला नवीनता, आधुहनकता, अकृ हत्रमता आहण
असांकेहतकता यातून हनमाचण झालेले आकषचक देखणेपण प्राप्त झाले होते.
त्यांनी प्रेमकहवता, हवनोदी कहवता तसेर् हवर्ंबन कहवता हे तीनही प्रकार
यशस्वीररत्या हाताळले.
काणेकरांर्े अत्यंत गाजलेले गीत म्हणजे 'आता कशाला उद्यार्ी बात हे हर्त्रपट गीत.
१)

आता कशाला उद्यार्ी बात
बघ उर्ु नी र्ालली रात !
भरभरुहन हपऊरसरं ग नऊ ,
र्ल बुर्ुहन जाऊ रं गात

२) नळावर तणतणून भांर्णाऱ्या एका बाईस
बाई ही रणरं गार्ी खाणी, धुणाऱ्या बायांर्ी ही राणी |

लागली भांर्ण्या सहज मांजरावाणी |
हशव्या दे अस्सल शुद्ध मराठी; | जमवी दकती ही लोकांर्ी दाटी !
पर्साद अजुनी घुमती र्ाळीपाठी.

३) कोळ्यार्े गाणे आला खुशीत् सवमदर, त्याला नाही हधर
होर्ीला देईना ठरू,
ग सजणे, होर्ीला बघतो धरू !

४) ' र्ौकोनी आकाश ' आहे अनंत हनळे आकाश
आहण अनंत आहेत तारे ;
ठावूक सारे
र्ौकटीत परी माझ्या हखर्कीच्या
कोंर्लेले हे र्ौकोनी आकाश
आहण त्यातले र्ारपार् तारे
मजला प्यारे .

२०) सोपानदेव र्ौधरी (१९०७-१९८२)

"कवी म्हणून मी महाराष्ट्राला पररहर्त झालो तो माझा शालेय जीवनात हलहहलेल्या
कहवतांनी. त्या कहवता 'काव्य के तकी' म्हणून पुस्तक रूपाने प्रहसद्ध झाल्या. हा माझा
पहहलावहहला कहवतासंग्रह होता. यानेर् मला अमाप प्रहसद्धी ददली. त्यानंतर 'अनुपमा' हा
माझा दुसरा काव्यसंग्रह प्रहसद्ध झाला; पुढे ज्या कहवता हलहहल्या गेल्या तो हतसरा काव्यसंग्रह
काढावे असे मानत आले, परं तु ते मनातल्या मनातर् राहहले; प्रत्यक्षात उतरले नाही. उभ्या
महाराष्ट्रात आहण हजथे मराठी भाषा बोलली जाते अशा परप्रांतीय शहरात माझे काव्यगायनार्े
हजारोनी कायचक्रम झाले." - सोपानदेव र्ौधरी.

१) आहण आम्ही वृक्षावरून फळ खाली पर्ले
न्युटनर्े मन खालीवर झाले
त्यातर् गुरुत्वाकषचण घर्ले !
आम्ही काय के ले असते ?
पर्त्या फळार्ी आज्ञा समजून
ते फळर् के ले असते गट्ट
अगदी गुरुप्रसाद म्हणून !
त्यांर्ा संर्ार अंतराळात
दृष्टी अंतगोलपटावर
आहण आम्ही मात्र उभे
या पृथ्वीच्या सालपटावर !
सवच प्रमुख शोधांर्े धनी
पाहिमात्य हवज्ञानयोगी
आम्ही फक्त उपभोगी
ते यंत्रकार, आम्ही दुरुस्तीकर
संशोधक हनमाचते सारे हतऱ्हाईत

आम्ही राहहलो फक्त हगहाचईक !

२) यंव रे हशकार ! (ही त्यांर्ी खूप गाजलेली कहवता. कायचक्रमात हमखास सादर करीत असत)
एकदार् वहर्ता वहर्ता

गेलो होतो हशकारीस मी

एक हरण ददसत सामोरी

धरली बंदक
ू नामी

नेम धरला तो असा की

काय सांगू राव तुम्हा

बंदक
ू पुढे अन र्ोळा मागे !
...
जीवाहनशी तर हरीण सुटले

कु ठे तरी झुर्ुपात दर्े

बघता बघता आहण नेमकी

गोळी ये अमुर्ेकर्े

राहहली बंदक
ु जागी

काय सांगू कमच आता

आम्ही पुढे अन गोळी मागे !

आम्ही पुढे अन गोळी मागे !
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