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• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता  . 

• ह े ई प स्तक वेबसाईटवर ठेवण्याप वी ककवा वाचनाव्यहतररक्त कोणताही 

वापर करण्याप वी ई साहहत्य प्रहतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े 

  



श्री. रत्नाकर महाजन 
 

 

श्री रत्नाकर महाजन हे वयाची ऐंशी 
ओलांडलेले एक तरुण लेखक. एअर 
इंडडयातून ननवतृ्तीनंतर त्यांच्या साहहत्त्यक 
प्रनतभा ववशषेत्त्वाने प्रफ़ुल्लीत झाल्या. 
त्यांनी भारतीय हवाई वाहतुकीवर तीन 
खंडांच ेएक पसु्तक ललहीले. त्यानंतर ई 
साहहत्य प्रनतष्ठानसाठी पंख १ आणण पंख २ 
ही जागनतक हवाई वाहतुकीच्या इनतहासाची 
तोंडओळख करून देणारी दोन ई पसु्तके त्यांनी ललहीली. याच काळात ओररगॅमी 
या ववषयाचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी अनेक हठकाणी प्रात्यक्षिकांसह भाषणे 
केली. लोकांच्या आग्रहानसुार त्यांनी ओररगॅमी या ववषयावरही एक पसु्तक 
ललहील ेजे ज्योत्स्ना प्रकाशन यांनी प्रकालशत केले. आपल्या अभ्यासाच्या किा 
रंुदावत त्यांनी हहदं ूधममगं्रथांचा मळुापासनू अभ्यास करायला घेतला व त्यावरही 
“धममगं्रथ” नांवाच ेएक सुंदर वाचनीय पसु्तक ललहून ई साहहत्यच्या वाचकांसाठी 
ववनामलू्य हदले. 

या सोबत संगीत आणण वाचन यांद्वारे त ेसतत नवीन नवीन काही लशकत 
असतात व त्यावर स्फ़ुट लेखन करणे हा त्यांचा छंद आहे. 

अफ़ाट आणण ववैवध्यपणूम वाचन आणण सािेपी लेखन करून ते ई साहहत्यच्या 
वाचकांना ववनामलू्य देतात. तरुणांना लाजवील असा त्यांचा उत्साह कायम 
वदृ्ींगत राहून त्यांना उदंड अयषु्य आणण उत्तम आरोग्य लाभो व त्यांच ेकडून 
वाचकांची व मायमराठीची सेवा घडो हीच आमची शभेुच्छा! 

 

टीम ई साहहत्य 
 



 

 

 

 

 

आता वंद ूकवीश्वर 

-संत रामदास  



'आता वदं ूकवीश्वर' या पसु्तकाचा हा नतसरा आणण शवेटचा भाग सादर करीत आहे.  

या भागातले कवी :  

१) ना. घ. (नागोजीराव घनश्याम) देशपांड े  

२) प.ु लश. (परुुषोत्तम लशवराम) रेगे   

३) बा. सी. (बाळ सीताराम) मरे्ढकर   

४) बा. भ. (बाळकृष्ण भगवतं) बोरकर   

५) मनमोहन : गोपाळ नरहर नात ू  

६) कुसमुाग्रज : ववष्णू वामन लशरवाडकर    

७) वा. रा. (वामन रामचंद्र) कांत  

८) पद्मा : पद्मा ववष्णु गोळे  

९) इंहदरा : इंहदरा नारायण सतं  

१०) ववदंा करंदीकर   

११) वसतं बापट  

१२) मगंेश पाडगावकर   

१३) शांता शळेके -  

१४) नारायण (गगंाराम) सवेु -   

१५) आरती प्रभ ू- चचतंामणी त्र्यबंक खानोलकर   

गीतकार -  

१६) राजा बरे्ढ -   

१७) पी. सावळाराम - ननवतृ्तीनाथ रावजी पाटील    

१८) ग. हद. गजानन हदगबंर माडगळूकर  

१९) सरेुश (श्रीधर) भट  

२०) जगदीश खेबडुकर -   

२१) सधुीर मोघे -     

२२) वदंना ववटणकर -    

२३) ववद्रोही कववता -  शरच्चंद्र मतु्ततबोध,  केशव मेश्राम, नामदेव र्ढसाळ, दया पवार, मत्ल्लका 
अमरशखे, फ.म.ु लशदें.   

  
  



१) ना. घ. (नागोजीराव घनश्याम) देशपांड े(१९०९-२०००) -  

 
 

मराठीतले पहहले ध्वननमहुद्रत भावगीत ’रानारानात गेली बाई शीळ’ 

जन्म हदवशी नागपचंमी होती म्हणून नाव नागोराव ठेवण्यात आले. त्यांना लहानपणापासनूच कववता 
करण्याचा छंद होता. चचत्रकलेचेही उत्तम अगं होत.े व्यवसायाने त ेवकील होत.े  

१९२९ साली त्यांनी ललहहलेली शीळ ही कववता वगमलमत्र गायक गोववदंराव जोशी (जे परेु्ढ जी.एन. जोशी 
या नावाने प्रलसद् झाले) यांनी कायमक्रमांमधून गायला सरुुवात केली. ती अनतशय लोकवप्रय झाली. 

" ना.घ. देशपांडयांच्या कववतलेा समाजाला काही सांगायचे नाही. ती आपल्याच मयामहदत पररघात 
गुतंलेली आहे. त्या पररघात अन्य ववषय येत नाहीत. या प्रणय-धुंद काव्यातील स्त्री ही केवळ स्त्री 
आहे - ती परजातीची अथवा सपंत्तीने परवगामतील नाही, पररत्यतता नाही, पनतता नाही अथवा 
बालववधावाही नाही. नतच्यावर कसलाही अन्याय झाललेा नाही. नतच्या स्त्रीत्वाला असा कोणताच 
आगतंकु गणु चचकटववलेला नसल्यामळेु नतच्याववषयीच ेपे्रम 'शदु्' आहे __म्हणज ेत ेफतत पे्रम आहे. 
त्यात दया, सहानभुतूी, उद्ार इत्यादी 'सामात्जक' लचांड ेनाहीत. जेथे समाजाचा ववसर पडायला पे्रम 
शोधायचे तथेे पनु्हा त्याच्या बऱ्यावाईटाची उजळणी कशाला ? ' झाले जगाचे कड ेमाझ्यातझु्या एवरे्ढ' 

असे आपल्यापरुत ेजग आवरणारी ही प्रेम-समाधी आहे. ती उपऱ्या ववचारांनी र्ढळत नाही."   

मराठीतले पहहले भावगीत 

’रानारानात गेली बाई शीळ’ 

परेु्ढ १९३२ साली एच.एम.व्ही.ने ती जी.एन.जोश्यांच्याच आवाजात ध्वननमहुद्रत केली. यातनू भावगीत 
हा प्रकार मराठी सगंीतिते्रात रूर्ढ झाला. ’रानारानात गेली बाई शीळ’ हेच त ेमराठीतले पहहले 
भावगीत.  

काव्यसगं्रह : 'शीळ', 'अलभसार', 'खूणगाठी' या काव्यसगं्रहास साहहत्य अकादमी परुस्कार देऊन 
गौरवण्यात आले. यालशवाय 'कंचनीचा महाल', 'गुफंण' हे सगं्रही प्रकालशत झाले.  

 

 



१) रानारानांत गेली बाई शीळ -  
  रानारानात गेलल बाइ शीळ ! 
  राया, तलुा रे, काळवेळ नाही ! 
  राया, तलुा रे, ताळमेळ नाही !  

  थोर, राया, तझुं रे, कुळशीळ ! 
२) तझु्यासाठी - 
  तझु्यासाठी ककतीदा तझु्यासाठी रे ! 
  मी  दहेुरी बांधल्या खणूगाठी__खूणगाठी रे ! 
  मी दपुारी सोसले ऊन माथी__ऊन माथी रे ! 
  लाववल्या मी महंदरी साजंवाती__सांजवाती रे ! 

३) वपसाट मन -  
  मन वपसाट माझे अडले रे, 
  थांब जरासा ! 
  वनगान रान गणुगणुले; 
  दरूात हदवे लमणलमणले; 
  मधुजाल तमाने ववणले रे, 
  थांब जरासा !   

४) आता -  
  अतंरीच्या गरू्ढ गभी एकदा जे वाटले गऽ ! 
  एकदा जे वाटले त ेप्रेम आता आटले गऽ ! 
  दरू सोनेरी सखुाचे पाहहले आभास मी त ू: 
  रंगले आभाळ पवूी : तचे आता फाटले गऽ ! 
५) फार नको वाकू - 
  फार नको वाकू   जरी उंच बांधा ;   

  फार नको झाकू  तझुा गौर खांदा  

  दोन  ननळे डोळे  तझुे फार फंदी, 
  साज तझुा आहे  जुईचा सगुधंी  

  चचत्त मऊ माझे  जशी रानकळी : 
  धुंद तझुी आहे   नदी पावसाळी. 
  श्वास तझुे माझे  जसा रानवारा, 
  प्रीत तझुी माझी  जशी सांजतारा.  

      

 

 

 



२) प.ु लश. (परुुषोत्तम लशवराम) रेगे (१९१०-१९७८) 

काव्यसगं्रह : 'फुलोरा', 'हहमसेक', 'दोला', 'गधंरेखा', 'पषु्कळा', 'दसुरा पिी', स्वानदंबोध' 'वप्रयाळ', 
सहुृदगाथा. त्यांच ेइतरही गद्य लेखन प्रलसद् आहे.    

"रेग्यांच्या कववता ं  तील हा काव्यभाव एक वलैशष््यपणूम कामभाव आहे. त्याचा पहहला ववशषे असा की, 
तो जीवनोत्सकुतचेे एक कल्पक रूप या अथामने तो कववतते व्यतत होतो. त्याचा दसुरा ववशषे असा 
की, त्यात भारतीय कलेच्या प्राचीन परंपरेतील ननकोप, न-ननैतक व ववमतुत दृष्टी आहे. तशीच त्यात 
आल्हाददायक सौंदयमदृष्टीही आहे. परंत ुया दोन ववशषेांहून या कामभावाचा आणखी एक महत्वपणूम 
ववशषे आहे; हा कामभाव केवळ शारीररक पातळीवर राहात नाही. तो स्वत:पलीकड ेजातो, स्व-अतीत 
होऊन तो पे्रमात व ज्ञानात उत्क्रांत होत राहतो. त्याच्या या उत्क्रमणाच्या कक्रयेतच मानवी मनाचे 
उत्क्रमण होत असत े" 

१) लपंट ओले वस्त्र होउनी - 
  लपंट ओल ेवस्त्र होउनी  

   अगं अगं तव ललपंनू घ्यावे  

  हुळहुळणारे वस्त्र रेशमी  

   होउन वरवर घोटाळाव े 

  भईुवर ननखळून नवख्यापरर तजु  

   दरुून रात्री तसे पहावे; 
  पहाट होता पश्मीन्याची  

   शाल होउनी तजु छपवावे. 
२) त्रत्रधा राधा -  

  आकाश ननळे तो हरर  

  अन ्एक चांदणी राधा __ 

  बावरी  

  यगुानयुचुगची मन-बाधा  

  ववस्तीणम भईु गोववदं  

  अन ्िेत्र ेसालळचे राधा__  

  स्वच्छंद  

  यगुानयुचुगची वप्रयवंदा. 
  जलवाहहनन ननश्चल कृष्ण  

  बन झुकले काठी राधा__ 

  ववप्रश्न  

  यगुानयुचुगची चचर-तदं्रा.    

 
 
 
 
 

३) पषु्कळा  



  पषु्कळ अगं तझुं, पषु्कळ पषु्कळ मन;                
    पषु्कळातली पषु्कळ त ू 

  पषु्कळ पषु्कळ माझ्यासाठी. 
  बघताना ककती डोळे पषु्कळ तझुे, 
  देतांना पषु-पषु्कळ ओठ; 
  बाहू गळ्यात पषु्कळ पषु्कळ, 
  पषु्कळ ऊर, 
  पषु्कळाच त ू, पषु्क-कळावतंी, 
  पषु्कळ पषु्कळ पषु्कळणारी.       

४) उद्गार - 
  आपणाला दोन गोष्टी  टाळायला हव्यात : 
  तलुा मी ; मला त.ू 
 

  अलीकड ेपनु्हा स्वप्नात  सारखा तचू येतोस. 
  का हा माझा इतका ध्यास ? 

 

  पहहले आठवायला जर    इतकी वष ेलागली  

  तर ववसरायला ककती लागतील ! 
 

५) पेपर  
  रोज सकाळी चहा वपताना  
   हवा चवीला खरपसू पेपर  
  चेतववतो जो ववश्वचच सारे, 
   ववरघळतो जो पापण्यांचवर; 
  कामाला जाताना अमचुी  
   ज्यात लशदोरी, जंतरमतंर; 
  गदीमध्ये, तयमूध्ये जो  
   जना-मनातील सरकवव अतंर. 

 

 

 

 

 

 

 



३) बा. सी. (बाळ सीताराम) मरे्ढकर (१९१०-१९८४) 

 
'आधनुनक नवकववतचेे जनक' 

कववतलेा सवम जोखडातनू मतुत करून स्वततं्र केल्याच ेशे्रय मरे्ढकरांकड ेजात.े त्यांच्यामळेुच आजच े
कवी इततया सहजतनेे आणण मोकळेपणाने ललहू शकतात !   

' लशलशरागम 'चे प्रास्ताववक : श्रीधर बाळकृष्ण रानड े 

" उत्तरवारा म्हणाला - 

"वसतंात फुटलेली पालवी, मदं वायबूरोबर डुलणारी आणण विृपोषण करून करून त्यावर फुलांचे व 
रसाळ फळांचे घोस आणणारी कोमल पाने शरदऋतपूयतं सषृ्टीसौंदयामत भर घालीत रलसकांना 
अल्पस्वल्प आनदं देत होती. हेमतंात जीववतकायम सपंववण्यास सरुुवात करून लशलशरागमाचे वेळी ती 
उत्तरवाऱ्याची, हहमतषुारांची, बफम गारांची मागम प्रतीिा करीत आहे. 

अनेक लशलशर आले नन गेले. झाडाखाली पानांच्या पाचोळ्यात जमलेला दाट थर बराचसा मातीत 
लमळून गेला. अनेक असहाय पाने उत्तरवाऱ्याबरोबर उडत, चगरतया खात हदगतंाला गेली. उरलीसरुली 
थोडीशी कडपेारीत अचानक अडकून राहहली. कडपेारीतल्या या पानांवरल्या लशरांच्या जाळ्यात 
गतकालीन उत्कट भावना अस्पष्ट उमटलेल्या हदसतात. मललू शषु्क देठ, जरठ वपवळा कुरतडलेला 
पणमभाग आणण लशरा अशा जीणम देहातच त्या भावना तग धरून असतात. एका दगुमम कडयाच्या 
कपारीत सदैुवाने काही पाने सापडली ती ही. 

झाडांनी टाकल,े हहमतषुारांनी गोंजारल,े गारांनी झोडपले आणण उत्तरवाऱ्याने चगरतया खात 
उन्हातान्हात सोडले. आता पनु्हा तोच उत्तरवारा त्या पानांचे शषु्क सांगाड ेएकत्र करीत करीत तथेे 
आला आणण म्हणाला --" 

'काही कववता'ंचे प्रास्ताववक - बा. सी. मरे्ढकर  

 

 



" 'लशलशरागम' प्रलसध्द झाल्याला आठ वष ेझाली. त्यानतंरच्या ह्या पाचपन्नास कववता. 

शबदांवर थोडी हुकमत असली आणण लय तोंडवळणी पडली म्हणजे कववता ललहहण ंफारस ंकठीण 
नसत.ं त्यापलीकड ेकाही परु्ढील ललखाणात आहे ककंवा नाही हे वाचकाच ठरववणार. त्याचं मत अनकूुल 
पडल ंनाही तर लेखकान ंयोग्य तो बोध घ्यावा. पण 'भलूमके'चा टोप चर्ढवनू आणण तळहटपांचे पैंजण 
घालनू नकटीला शारदेचं सोंग घ्यायला लावणं हा त्यावर तोडगा खास नाही."   

मरे्ढकरांच्या कववतचे्या नसुत्या पहहल्या ओळी वाचल्यातरी त्यांचे वेगळेपण सहज जाणवत.े 

 
१)   काळ मारुनी गेला टपली 
  न कळत; 

  डोतयावरती तळुई  

  उदात्ततचेी खुद्कन हसली, 
  जणु दररयामचध धोका - समई.   

 

२)   गणपत वाणी त्रबडी वपताना  

  चावायाचा नसुतीच काडी; 
  म्हणायचा अन ्मनाशीच की  

  ह्या जागेवर बांचधन माडी ; 

  लमचकावनुन मग उजवा डोळा  

  आणण उडवनुी डावी लभवयी, 
  लभरकावनुन ती तलशच द्यायचा  

  लकेर बेचव जसैी गवई. 
  

३)  त्जथे मारत ेकांदेवाडी  

  टांग जराशी ठाकुरद्वारा, 
  खडखडत ेअन ्टॅ्रम वाकडी 
  कंबर मोडुनन, चाहटत तारा; 
  त्या नातयावर तगं हवेली  

  उत्साहाची हठगळ्या चोळी  

  घालनुन बसली, बोथटलेली  

  लशळी स्तनाग्र ेझाककत : 
 

४)   न्हालेल्या जण ुगभमवतीच्या  

  सोज्वळ मोहकतनेे बदंर  

  मुबंापरुरचे उजळत येई  

  माघामधली प्रभात सुदंर. 

 
५)   पतंचरली जरर रात्र हदव्यांनी, 



  तरी पपंतो कुणण काळोख; 

  हसण्याचे जरर वेड लागले, 

  भुकंतात तरर अश्रू चोख. 
 

६)   वपपात मेले ओल्या उंहदर; (अत्यतं गाजलेली कववता)  

  माना पडल्या, मरुगळल्याववण ; 

  ओठांवरती ओठ लमळाल े; 

  माना पडल्या, आसततीववण. 
 

७)  फलाटदादा, फलाटदादा,  
  येत ेगाडी, जात ेगाडी; 
  फलाटदादा, आली ही - 
    पण  

  लशगंल पडला, गेली गाडी ! 
 

८)   अशा येथल्या ससंारात  

  जगण्याचाही चुकला पार्ढा; 
  आणण शवेटी पररत्स्थतीचा  

  गळयाखालती उतरे कार्ढा. 
  - सवे जन्त ुरुहटन: | सवे जन्त ुननराशयााः | 

  सवे नछद्राणण पचंन्त ु| मा कत्श्चत ्द:ुख-लॉग ्भरेत ्||   

      

 

 
 

 

 

 



४) बा. भ. (बाळकृष्ण भगवतं) बोरकर (१९१०-१९८४) 

 
"ज्ञानेश्वरीच्या शबदकलचे,े पदलाललत्याचे ऋण बोरकराचंी शलैी सातत्याने वागवीत आली आहे. 
बोरकरांची रचना, चतरु व शहाणी होण्यासही ज्ञानदेवीचे बरेच सहाय्य झाले असावे. गोमाताकीय सतं 
कवी सोहहरोबा अतं्रबये यांच्या पद रचनेचा व गोमतंकातील लोकगीतांचाही काही एक ठसा बोरकरांच्या 
शलैीवर उमटलेला हदसतो. बोरकरांचे व्यत्ततत्व व कववत्व असे ससं्कारबहुल आहे. त्यात आपापत: 
परस्पर ववरोधी वाटणारेही काही प्रवाह आहेत. या रसलपंट कवीवर रसवज्यम हदसणाऱ्या गाधंीजीचंा 
असलेला प्रभाव अशापकैीच. बोरकरांचा 'महात्म्यायन' रचण्याचा सकंल्प ककंवा राजकारणात सहभागी 
होण्याची त्यांची उमी यातनूच उहदत झालेली. 'दधुसागर' एक साधा 'धबधबा', पण बोरकरांनी त्याचे 
वणमन करताना त्यातनू एक महहम्नस्तोत्र उभे केले. 
  हास खदखदनू असा दधुसागरा 
  लासल्या चगररदरीत फेक फेस पांर्ढरा  

  हास्यी तव वेदघोष  

  सजृनाचा हदव्य तोष  

  जीवनकल्लोळ हषम शभुकंरा  

 

  कृष्ण व ननळा रंग बोरकरांच्या ववशषे लोभातला.  

 

  ननळावले मन, ननळावले तन 

  ननळावले नवनीत घटातनू, 

  ननळ्या वेळुनतल शीळ ननळी सणख, ननळा उरातील पीळ  

  ननळ्या ननळ्या प्राणानतल ज्योती  

  ननळी ननळी डोळ्यातील मोती 
  घननीळाच्या ननळ्या गाललचंा ननळा ननळा मी तीळ' "  

      (प्रस्तावना, चांदणवेल. गो.म.कुलकणी)  

  

 



 बोरकरांची गाजलेली गीत े- 
 

१)  कलश तजु समजाव ुसांग ?  का भालमनी उचगच राग ? 

  हास्याहुन मधु रुसवा   हेमतंी उष्ण हवा  

  सधं्येचा साज नवा   हा का प्रणयानरुाग?  

 

२)   डोळे तझुे बदामी देती मला सलामी  

  त्यानेच हा असा मी झालो गड ेननकामी  

 
३)   तव नयनाचे दल हलले ग ! 
  पानावरच्या दवत्रबदंपूरर  

  त्रत्रभवुन हे डळमळले ग ! 
 

४)   सररवंर सरी आल्या ग  

  सचैल गोपी न्हाल्या ग  

  गोपी झाल्या लभजून चचबं  

  थरथर कापनत ननबं-कदंब 

 
५)   तथेे कर माझे जळुती हदव्यत्वाची जेथ प्रतीती  

 

  यज्ञी ज्यांनी देऊनन ननजलशर  

  घडडले मानवतचे महंदर  

  परी जयांच्या दहनभमूीवर  

  नाही चचरा नाही पणती 
  तथेे कर माझे जळुती  

 
६)  गडद ननळे गडद ननळे जलद भरुनी आले  

  शीतलतन ुचपलचरण अननलगण ननघाले  

 

७)   जीवन त्यांना कळले हो  

  मीपण ज्यांचे पतव फळापरर  

  सहजपणाने गळले हो  

 

८)   स्वगम नको सरुलोक नको मज लोभस हा इहलोक हवा  

  ततृ्प्त नको मज मतु्तत नको पण येचथल हषम नन शोक हवा  

 
 
 

९)   नाही पणु्याची मोजणी  नाही पापाची टोचणी  त्जणे गगंौघाचे पाणी  



  पजूेतल्या पानाफुला  मतृ्य ूसवांग सोहळा  धन्य ननमामल्याची कळा  

 
१०)   'दीपका' ! मांडडले तलुा सोननयाचे ताट  घडववला जडववला चंदनाचा पाट  

  घरदार प्रकाशाने भारी काठोकाठ   दारी आलेल्याची सोपी करू पायवाट  

 
 

११)   माझ्या गोव्याच्या भमूीत गडया नारळ मधाच े 

  कडयाकपारीमधोनी घट फुटती दधुाचे  

  माझ्या गोव्याच्या भमूीत आंबया-फणसांची रास 

  फुली फळांचे पाझर फळी फुलांचे सवुास  

 
१२)     ववरले सगळे सरू तरी ही उत्तर-रात्र सरेुल  

  ओसरल्यावर आपण सजणे अशीच ओल उरेल  

  सरेल अपलुी वाट नतथ ेही अशीच लाट फुटेल  

  पहाट होता स्वप्न आपलेु फुलात ओलावेल  

 
१३)   तापल्या आहेत तारा तोवरी गाऊनी घे  

  स्वप्न आहे लोचनी हे तोवरी पाहून घे  

 
१४)   त ूगेल्यावर कफके चांदणे, घरपरसहूी सनेु-सकेु  

  मलेु मांजरापरी मकुी अन ्दर दोघांच्या मधे धुके   

     

 

 
 

 

 

 



५) मनमोहन : गोपाळ नरहर नात ू(१९१२-१९९१) 

 
कवववयम मनमोहन यांची कववता ही एक बडंखोर कवीची कववता आहे. बडंखोरपणा हा मनमोहनांच्या 
रतताचाच धमम आहे. ' तोंड ेफोडाया शतकाचंी सरकवली मी वरती बाही' असे म्हणत शतकांना आव्हान 
देऊ इत्च्छणारा हा बडंखोर कवी. त्यांच्या बडंखोर वतृ्तीची चणुूक ननरननराळ्या प्रकारांनी काव्यात हदसनू 
येऊ लागली. भराभर कववता ललहून त्यांची पसु्तके प्रलसध्द करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला. मराठी 
कववततेील सांकेनतकता, नाववन्याचा अभाव, कवींची आत्मसतंषु्ट आणण स्वप्नरंजनात्मक वतृ्ती अशा 
अनेक दोषांववरुध्द त्यांनी सातत्याने प्रकट बडंच उभारलेले. परेु्ढ परेु्ढ तर 'राजकवींना' शह देण्यासाठी 
मनमोहन स्वत:ला 'लोककवी' ही म्हणून घेऊ लागले.  

'आपल्या परुोगामी ववचारांची अलभव्यतती मनमोहनांनी मो्या अवसाने केलेली आहे. 'मतूीभजंन' या 
कववतते देवाच्या छाताडावर घणाचे घाव घालायला सज्ज झालेला कवी देवाला एक आरोपपत्रच वाचून 
दाखवतो.  
 'तझु्या देव्हाऱ्याशी लाख समया आणण मी मात्र हदडकीच्या रॉकेलला महाग !  

 तझु्या दारात चौघड ेआणण माझ्या वाट्याला मात्र चगरणीचा भोंगा' अशा ववरोधातनू सवम 
 आरोपाचंी फैर झडत.े  

" मनमोहन मातसेमान, वेदासमान असलेल्या स्त्रीची स्ततुी गातात व परुुषांना बजावनू सांगतात, की 
जे स्वाततं्र्य तमु्हाला हवे तचे तमु्ही त्स्त्रयांनाही द्या. स्त्री-पाववत्र्य तमु्ही जपा, पण हाच कटाि परुुष-
पाववत्र्याबद्दलही ठेवा ! 

 

मनमोहनांची दोन भावगीत ेखूप प्रलसध्द होती. 

१)   कसा ग गड ेझाला, कुणी ग बाई केला - राधे तझुा सलै अबंाडा ? 
 
 
 
 
 
 
 



२)   मतै्रत्रणणनंो सांग ूनका नाव घ्यायला !  

  नका ववचारू स्वारी कशी  

  हदसे कशी आणण हसे कशी  

  कस ंपाडल ंमला फशी  

  कशी जाहले रात्ज-खुषी  

  नजीक येत महूुतम-वेळा  

  मतै्रत्रणणनंो सांग ूनका नाव घ्यायला !   

 
३)   शे्रष्ठ कवी जन्माला याया, मराहठचे गभामशय कोत े|    

  अभगं ओव्यांच्या सोप्याश्या  

  ननसरडयातनुी मलुगी वार्ढली  

  ववधुर 'ससं्कृत' त्यालश शारदा  

  बळे बळे ही गोडड जोडली  

  धान्य दळाया 'जाती' घडली-िेत्री शालन कणीस नव्हत े| 

  शे्रष्ठ कवी जन्माला याया मराहठचे गभामशय कोत े| 

     
४)  'राजकवी'ंना थोबाडाया, लोककवी मी पहहला झालो | 

  इंग्रत्ज राज्यामधले भारत  

  शालन ्! त्यातले 'वपवळे तकुड'े 

  जस्ती तल्वारी म्यानातनू  

  घालनू राजे कफरती नागड े 

  त्याचे 'भाट' पाहून मनी मी - जेव्हा शरमनुनया गेलो  

  'राजकवी'ंना थोबाडाया, लोककवी मी पहहला झालो |  

 

५)  एक अत्यतं गाजलेले गीत - 
  ती पहा, ती पहा, बापजुींची प्राणज्योती  

  तारकांची समुनमाला देव त्यांना वाहती           

   

 

 

 

 

 

 



६) कुसमुाग्रज : ववष्णू वामन लशरवाडकर (१९१२ -१९९९) 

 
कुसमुाग्रज म्हंटले की त्यांच्या ' गजाम जयजयकार क्रांतीचा' ह्या ओळी आठवतात. 

१९३९ साली डमडम येथील तरंुुगातील राजबदं्यांनी अन्नत्याग केला आणण प्राणांनतक उपोषणाच्या 
त्यांच्या भयकंर ननश्चयाने सवम देशाचे लि डमडम तरंुुगाकड ेवळले. त्या राजबदं्यांचे क्रानतमय जीवन, 
त्यांची अचल ध्येयननष्ठा आणण जीवन्मतृांनाही चैतन्य देणारी देशभतती, ही आठवनू सवांची अतं:करणे 
आदराने भरून आली. 

त्याप्रसगंी लोकांना खालील काव्यपतंती ऐकू आल्या : 
१)   ' गजाम जयजयकार क्रांतीचा गजाम जयजयकार ! 
  अन ्वज्ांचे छातीवरी घ्या झेलनू प्रहार !  

  पदोपदी पसरून ननखारे आपलु्याच हाती  

  होऊननया बेहोष धावलो ध्येय पथावरती  

  कधी न थांबलो ववश्रांतीस्तव, पाहहले न मागे  

  बांधू न शकले प्रीतीचे व कीतीचे धागे  

  एकच तारा समोर आणणक पायतळी अगंार  

  होता पायतळी अगंार  

  गजाम जयजयकार क्रांतीचा गजाम जयजयकार ! (कुसमुाग्रज वय वष े२७) 

२) कोलबंसाचे गवमगीत - 
  'मागम आमचुा रोधू शतती ना धन ना दारा  

  घराची वा ववतभर कारा  

  मानवतचेे ननशाण लमरव ूमहासागरात  

  त्जंकुनी खंड खंड सारा ' 

या गीतातल्या त्यांच्या ओळी नवे जग ननमूम पाहणाऱ्या आजच्या मानवालाही मागमदशमक आहेत. 

त्यांचा पहहला काव्यसगं्रह 'जीवनलहरी'. 'जीवनलहरी'तील कुसमुाग्रज नव्या जाणणवेने 'ववशाख'ेत प्रगट  
झालेले हदसतात.  'स्वप्नाची समाप्ती' हे अनतसुदंर पे्रमगीत म्हणज ेकुसमुाग्रजांच्या कल्पकतनेे 
काठोकाठ भरलेला अमतृ कलश आहे. ही कववता ककतीही वेळा वाचली तरी रलसक मनाची तपृ्ती होणार 
नाही.  
 
 



३)   'कार्ढ सख,े गळ्यातील - तझुे चांदण्याच ेहात    

  क्षिनतजाच्या पलीकड े - उभे हदवसाचे दतू !' 
 

४) 'लललाव' या कववतते भाडंवलशाही समाजरचनेत सावकारांच्या टाचखेाली चचरडल्या जाण्याऱ्या 
शतेकऱ्याचे कवीने केलेले चचत्रण कुणाला हृदयस्पशी वाटणार नाही ? कष्टकरून अधमपोटी राहणाऱ्या 
त्या बापडयाच्या झोपडीतनू धान्य, बाजले, थाळी, गाडगीमडकी वगरेै सवम वस्त ूलललावाकररता बाहेर 
कार्ढल्या जातात ! त्यांचे उपाशी पोर भकेुने व्याकूळ होऊन रडू लागत े! गरीब त्रबचारी शतेकरीण 
त्याला शांत करण्याकररता पाजू लागत े! लगेच सावकाराचे लि नतच्याकड ेजात;े आणण  
    'ऊर उघड ेत ेनतचे न्याहळोनी  

   थोर थैलीनतल वाजवीत नाणी  

   'आणण ही रे !' पसुतसे सावकार  

   उड ेहास्याचा चहूकड ेववखार !'  

 

५) ज्या समाजरचनेत गरीबाच्या जगण्याच्या हतकाचा आणण स्त्रीच्या शीलाचा असा लललाव मांडला 
जातो ती समाजरचना शतय नतततया लवकर नष्ट झाली पाहहजे असा त्वेष वाचणाऱ्याच्या मनात 
उत्पन्न करण्याची शतती या कववतते नन:सशंय आहे. 

 

"जुना धमम, जुनी नीती, जुनी समाजरचना म्हणत े'देवाला शरण चला. तो दयाघन आहे. सवम द:ुखांचा 
पररहार करण्याला तोच समथम आहे !' पण हा उपदेश भोंदपूणाचा नसला तरी मखूमपणाचा आहे हे 
कुसमुाग्रजांना कळून चुकले आहे. मानवजातीने ज्या हदवशी दगडातनू देव ननमामण करून त्याच्यापरेु्ढ 
आपले डोके वाकववल,े त्याच हदवशी हदवशी नतने आपल्या प्रगतीच्या मागामत एक अनलु्लघंनीय धोंड 
ननमामण करून घेतली. हा काल्पननक देव दबुमळांचा लमत्र होऊ शकत नाही. तो सत्ताधाऱ्यांना आणण 
सपंत्तीवाल्यांना मात्र सहाय्य करू शकतो. म्हणूनच 'देवाच्या दारी' या कववतते कुसमुाग्रज देवाची जी 
सभंावना करतात ती अगदी यथाथम वाटत.े 

 
    ' म्हणतात तझु्या  दयेला न अतं  

   पकुारती सतं   थोरी तझुी  

   चचमण्यांच्या घरा लावसी मशाल  

   केवर्ढी ववशाल   दया तझुी !   

   जळातले जीव     तापत दपुारी  

   वाळवटंावरी   ओर्ढसी त ू! 
   तझु्या महहम्याची  प्रचंड परुाणे  

   गमती तराणे   अथमहीन !' 
 
 
 



 

६)   'कोट्यवधी जगतात त्जवाण ू जगती अन ्मरती  

  जशी ती गवताची पाती  

  नाववक आम्ही परंत ुकफरतो सात नभाखाली  

  ननलममतो नवक्षिनतज ेपरु्ढती. 
  चला उभारा शभु्र लशड ेती गवामने वरती 
  कथा या खुळ्या सागराला  

  'अनतं अमचुी ध्येयासत्तत अनतं अन ्आशा  

  ककनारा तलुा पामराला !' 

 

७) वा. रा. (वामन रामचंद्र) कांत (१९१३-१९९१) 

 
टोपणनाव - रसाळ वामन, अलभत्जत, आणण कांतकाव्यसगं्रह : 
'दोनलुी', ’पहाटतारा’, ’बगळ्यांची माळ’, 'मरणगधं' (नाट्यकाव्य), 'मावळत ेशबद', 'रुद्रवीणा' 
'वाजली ववजचेी टाळी', 'वेलांटी', ’शततारका’, ’सहज ललहहता ललहहता’ पहाटतारा, फटत्कार, वेलांटी,   

 

गाजलेल्या काही कववता / गाणी - 
१) आज राणी पवूवमची ती प्रीत त ूमाग ूनको 
२) त्या तरुतळी ववसरले गीत 

३) बगळ्यांची माळ फुले अजुनी अबंरात 

४) राहहले ओठातल्या ओठात वेड ेशबद माझे,  
५) भेट होती आपलुी का ती खरी, की स्वप्न माझ े? 

६) सखी शजेाररणी, त ूहसत रहा; हास्यांत पळे गुफंीत रहा 
 

 



परुस्कार - 
१९६२-६३ 'वेलांटी ' या काव्यसगं्रहास महाराष्ट्र शासनाचा परुस्कार 

१९७७-७८ 'मरणगधं ' या नाट्यकाव्यास महाराष्ट्र शासनाचा परुस्कार 

१९७९-८० ' दोनलुी' या काव्यसगं्रहास महाराष्ट्र शासनाचा 'केशवसतु ' परुस्कार 

१९८९-९० 'मावळत ेशबद' या काव्यसगं्रहास महाराष्ट्र शासनाचा 'केशवसतु' परुस्कार 

सन्मान - 
१९८८ महाराष्ट्र साहहत्य पररषद, पणेु यांच्यातफे उत्कृष्ट वा्मयसेवेसाठी सन्मान 

१९८९ महाराष्ट्र साहहत्य पररषद, हैदराबाद यांच्यातफे उत्कृष्ट वा्मयसेवेसाठी सन्मान 

१९८९ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ससं्कृती मडंळातफे प्रदीघम वा्मयसेवेसाठी गौरववतृ्ती देऊन सन्मान 

  

८) पद्मा : पद्मा ववष्णु गोळे (१९१३-१९९८) 

 
या मराठी कवनयत्री, लेणखका, नाटककार होत्या. 

कववतासगं्रह - 

आकाशवेडी, श्रावणमेघ, प्रीनतपथावर, ननहार, स्वप्नजा, स्वप्न. 

१) आम्ही कुलीनांच्या कन्या - 
  आम्ही कुलीनांच्या कन्या चाफेकळ्या पानाआड 

  मळुी मांडू ना आरास मगु्धपणे लाव ूवेड ! 
  आम्ही कुलवती कन्या वाद फुकाचा ना घाल ू 

  शबद चतरु मोजके हहरे-माणकांशी तोल ू 

  आम्ही कुलशीलवती नाही बोलणार प्रीत  

  कुलीनांच्या डोळ्यांनाच समजेल गरू्ढ हेत ! (नीहार) 
 
 
 
 



२) लक्ष्मण रेषा - 
  तचू एकदा म्हटले होत े  

   प्रीत ववसरणे अशतय नाही, 
  प्रामाणणक त ू-- ववसरलासही ! 
   मलाच पण त ेजमले नाही. 
  ववसरलास त ू-- मी झाले  

   रे, केवळ गहृमहंदरभषूा; 
  ववसरुनी जाया तलुा, मजपरेु्ढ  

   मीच ओहर्ढली लक्ष्मणरेषा. (नीहार)  

३) स्वप्नमयी - 
  तझु्या नाजूक बांध्याला राजहंसीची गोलाई  

  तझु्या चरणचालीत नाचगणीची चपळाई  

  तझु्या हसऱ्या डोळ्यात आकाशाची ग ेननळाई  

  काळ्या केसात श्वासात दरवळे जाईजुई 

  तझु्या मदृलु कांतीला ताज्या दधुाची णझलई  

  तझु्या केतकी स्पशामत चांदण्याची शीतळाई (नीहार)  

 

४) आम्ही महाराष्ट्रकन्या - 
  आम्ही महाराष्ट्रकन्या  

  माय मराठी आमचुी; 
  स्वगामहुनीही आम्हाला  

  माया मराठी भमूीची. (आकाशवेडी) 
 

५) अवखळ ये पोरीसमान - 
  अवखळ ये पोरीसमान आज सकाळ  

  तोडीत गळ्यातील सोन्याची फुलमाळ  

  नादात वाजववत रुमझुम अपलेु चाळ  

  घरट्यांतनुन उडवी खगास हीच खट्याळ (नीहार)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



९) इंहदरा : इंहदरा नारायण सतं (१९१४-२०००) 

 
काव्यसगं्रह : 

गभमरेशीम, ननराकार, बाहुल्या, मरवा, मगृजळ, मेंदी, रंगबावरी, वशंकुसमु, फुलवेल, शलेा. 

कथासगं्रह - कदली, चतै,ू श्यामली, इंहदरा सतं यांच्या समग्र कववता. 

१९५०च्या दशकात त्यांनी स्त्रीवादी कववता ललहण्यावर आपले लि कें हद्रत केले. आई, पत्नी, मलुगी या 
नात्यांतनू भारतीय स्त्रीच ेहदसणारे खडतर जीवन त्यांनी आपल्या कववतांमधून हळुवारपणे मांडले आहे.  

 

परुस्कार - 
साहहत्य अकादमी परुस्कार गभमरेशीम,  अनतं काणेकर परुस्कार गभमरेशीम 

साहहत्य कला अकादमी परुस्कार घुघंरुवाळा,  महाराष्ट्र शासन परुस्कार शलेा रंगबावरी 
मगृजळ,  कुसमुाग्रज प्रनतष्ठानचा जनस्थान परुस्कार 

१) झोका -  
  उंच उंच माझा झोका  

   झोका बाधंला आकाशाला; 
  झोका चर्ढता उतरता  

   होतो पदर वारा वारा ! 
 

२)   कंटाळा आला आहे ...मलुांचा. त्यांच्या  

  खाण्यावपण्याचा, हट्ांचा, त्यांच्या दंग्याधुडगसुाचा. 
  .. कंटाळा आला आहे  ..ह्यांचा. ह्यांच्या 
  बोलण्याचालण्याचा, सवयीलकबींचा. एकूण तपलशलांचा. 
  .. कंटाळा आला आहे ..घराचा. सजलेल्या  

  दालनांचा, टीपदार देखरेखीचा, चववष्ट रसोईचा. 
  .. तरी पडदा पडतो आहे, वर जातो आहे  

  सवम काही ठाकठीक आहे. 
 
 



३)   नको नको रे पावसा  असा चधगंाणा अवेळी : 
  घर माझे चंद्रमौळी  आणण दारात सायली; 
  नको नाचू तडातडा  असा कौलारावरून : 
  तांबे-सतलेी-पातलेी  आण ूमी भांडी कोठून ? 

 

४)  दारा बांधल ेतोरण  घर नाचले नाचले ; 
  कधी येणार अगंणी  सोनचाफ्याची पाउल े? 

 

ववदंा करंदीकर, वसतं बापट आणण मगंेश पाडगावकर 

वसतं बापट, ववदंा करंदीकर आणण मगेंश पाडगावकर या कवींनी सतत चाळीस वष ेबहृन्महाराष्ट्रात 
प्रवास करून आपल्या काव्यवाचनाने मलुखु गाजववला. त्या काळात त्यांच्या कववतांनी मराठी रलसकांना 
वेड ेकेले होत.े काव्यरलसकावंर गारुड करणारी एक अजब बेहोषी या नतघांच्या काव्यवाचनात असायची. 
१९५० त े१९९० अशी तबबल चार दशके या नतघांच्या काव्यवाचनाची मोहहनी कायम होती. 

माझे भाग्य असे की याचंे कायमक्रम होत असत तो काळ माझ्या शाळा / कॉलेज आणण नतंर नोकरीची 
सरुुवातीची काही वष ेअसा होता. मुबंईत होणारे कायमक्रम मी सहसा चुकवीत नसे. त्यामळेु त ेवाचून 
दाखवीत असलेल्या कववता तोंडपाठ झाल्या होत्या. आजही आठवले की जुन्याकाळात रमनू जातो.   

१९९०च्या दशकानतंर मात्र उतारवयामळेु नतघांनीही कायमक्रम कमी केले आणण नतंर या त्रयीतले एकेक 
जण गळायला लागले. आधी वसतं बापट गेले, नतंर ववदंांनी ननरोप घेतला आणण शवेटी 'या जन्मावर, 
या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे' म्हणणा रे मगंेश पाडगावकरही गेले. मात्र बापट-पाडगावकर-करंदीकर 
कुणीही नसल,ं तरी त्यांनी रुजवलेली काव्यवाचनाची गोडी मात्र मराठी मनांमनांत णझरपली आहे. 

बापट-पाडगावकर-करंदीकर या नतघांच्याही काव्याच ेरूप एकमेकांपिेा वेगळे होत.े वसतं बापटांची 
कववता ससं्कृतप्रचुर आणण रोमॅत्न्टक होती, पाडगावकराचंी कववता भावकववता होती, तर ववदंांची 
कववता या दोघांपेिा वेगळी, म्हणजे कें द्रस्थानी माणूस असलेली वास्तववादी होती. परंत ुवेगळ्या 
धाटणीच्या तीन शलैी एकत्र ऐकायला लमळत असल्यामळेु रलसक त्यांच्या काव्यवाचनाला आवजूमन 
हजेरी लावायचे. त्यांच्या या काव्यवाचनाच्या यशाचे गमक त्यांच्या काव्यवाचनाच्या शलैीतही होत.े  

वसतं बापटांचा आवाज काहीसा वपचका होता. पण त्यांच्यात नट दडलेला असल्यामळेु 'सपुारी' ककंवा 
'अस्सल लाकूड भतकम गाठ, ताठर कणा टणक पाठ'सारख्या कववता त ेम्हणायचे, तवे्हा रलसकासंमोर 
ती कववता दृश्यमान व्हायची.  

ववदंांचा आवाज त्यांच्या कववतसेारखाच टोकदार होता; त्यामळेु त्या आवाजात 'धोंडया न्हावी' ककंवा 'ती 
जनता अमर आहे'सारखी कववता ऐकताना एकदम भारुन जायला व्हायचे.  

तर कववतावाचन करताना मगंेश पाडगावकर एकदम खजामतला आवाज लावायचे. या आवाजात 'सलाम' 
ककंवा 'एक त्जप्सी आहे माझ्या खोल मनात दडून'सारख्या कववता म्हणताना त्याचंा एकदम आश्वासक 
सरू लागायचा. या वलैशष्ट्यांमळेुच या त्रयीने मराठी र लसकांवर अिरशाः अचधराज्य गाजवले. ववशषे 
म्हणजे पसेै मोजून घेऊन मग आपली कववता ऐकवायची सवय या नतघांनीच महाराष्ट्राला लावली.  

 



१०) ववदंा करंदीकर (१९१८ - २०१०) - 

 
ववदंानी मराठी कववतते अनेक प्रकारच ेप्रयोग यशस्वीरीत्या हाताळले. उदा: ववरूवपका. मराठी 
बालकववता ललहून एक नवा पायडंा पाडला.  

त्यांचे काव्यसगं्रह - श्वेद्गगंा (१९४९), मदृ्गधं (१९५४), धपृद (१९५९),जातक (१९६८), ववरूवपका 
(१९८०), सहंहता (१९७५), आहदमाया (१९९०), मलुांसाठी - राणीचा बाग (१९६१), सशाचे कान (१९६३), 
परी ग परी (१९६५) 

२००६ साली त्यांना ज्ञानपीठ परुस्काराने सन्माननत करण्यात आले. 

त्यांनी स्वत:च स्वत:च्या कववतांचे इंग्रजी भाषांतर 'Vinda Poems' (१९७५) या नावाने प्रकालशत केले. 
त्यांनी लघनुनबधंही ललहहले. 

ज्ञानपीठ परुस्कार (२००६) लमळवणारे त ेनतसरे मराठी कवी/लेखक. त्यापवूी १९७४ साली ज्येष्ठ लखेक 
ववष्णू सखाराम खांडकेर आणण १९८७ साली कवववयम कुसमुाग्रज यांना हा मनाचा परुस्कार लमळाला 
होता.   

१) चचधंी -  (त्यांच्या कववता वाचनाच्या कायमक्रमात परु्ढील पांच कववता हमखास असायच्या) 
  चचधंी होती कृष्णआधी; 
  चचधंी उरली कृष्णेनतंर; 
  काळोखाची हटचभर चचधंी  

  ब्रह्माचे लपवी अवडबंर. 
  या चचधंीशी जपनू बोला. 
  सजृनापासनू सरणापावत 

  चचधंीचा लमचलमचतो डोळा. 
२) सब ्घोड ेबारा टतके - 
  त्जतकी डोकी नततकी मत;े   त्जतकी लशत ेनततकी भतु;े 
  कोणी मवाळ, कोणी जहाल; कोणी सफेद, कोणी लाल; 
  कोणी लठ्ठ, कोणी मठ्ठ;  कोणी हठले कोणी घट्; 
  कोणी कच्चे, कोणी पतके; सब घोड ेबारा टतके ! 
 
 
 
 
 
 



३) तरुणपणी - (ववरूवपका) -  

  लहानपणी त्याने एकदा दयाममध्ये  

  लघवी केली. 
  आणण आपले उवमररत आयषु्य  

  त्यामळेु  

 
 

  दयामची उंची ककती वार्ढली  

  हे मोजण्यात खची घातले.   

४) तचे त े- 
  सकाळपासनू रात्रीपयतं   तचे त े! तचे त े! 
  माकडछाप दंतमजंन;   तोच चहा, तचे रंजन; 
  तीच गाणी, तचे तराणे;  तचे मखूम, तचे शहाणे; 
  सकाळपासनू रात्रीपयतं   तचे त े! तचे त े! 
  
     

५) घेता - 
  देणाऱ्याने देत जावे;  घेणाऱ्याने घेत जावे. 
  घेता घेता एकहदवस  देणाऱ्याचे हात घ्यावे ! 
६) झपताल - 
  ओचे बांधून पहाट उठत े.. तवे्हापासनू झपाझपा वावरत असतसे. 
  ..कुरकुरणाऱ्या पाळण्यामधून दोन डोळे उमल ूलागतात; 
  आणण मग इवल्या इवल्या मोदकमठुीतनू तझु्या स्तनांवर 

  बाळसे चर्ढत.े उभे नसनू वावरत असतसे. तझु्या पोतऱे्याने  

  म्हातारी चूल पनु्हा एकदा लाल होत.े 
         

सुदंर भावगीत े- 
  १) माग ूनको सख्या जे माझे न राहहलेले;  

  त ेएक स्वप्न होत ेस्वप्नात पाहहलेले. 
   

  २) सवमस्व तजुला वाहुनी माझ्या घरी मी पाहुणी  

  सांग ूकसे सारे तलुा, सांग ूकसे रे याहुनी.  

  ३) घेउनी जा सवम माझे, काहहही ठेव ूनको; 
  द:ुख माझे एकटीचे, तवेरे्ढ नेऊ नको. 
 
 
 
 
 
 



११) वसतं बापट - ववश्वनाथ वामन बापट (१९२२ - २००२) - 

 
बापट तरुण वयातच भारताच्या स्वांतत्र्यलढ्यात सहभागी झाले होत.े इ.स. १९४२ च्या चलेजाव 
चळवळीत त्यांचा सहभाग होता. ऑगस्ट १९४३ पासनू जानेवारी १९४५ पयतं त ेतरंुुगात होत.े 

त ेहदल्लीच्या साहहत्य अकादमीचे सदस्य होत.े  लहानपणापासनू बापटांवर राष्ट्रसेवा दलाचे आणण साने 
गरुुजींच्या सहवासाचे ससं्कार झाले. शवेटपयतं त ेराष्ट्रसेवा दलाशी सलंग्न होत.े 

'त्रबजली' ह्या त्यांच्या पहहल्या काव्यसगं्रहावर ह्या ससं्कारांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. 'अकरावी 
हदशा', 'सकीना' आणण 'मानसी' हे त्यांचे ’त्रबजली’नतंरचे काव्यसगं्रह होत.े त्यांनी लहान मलुांसाठीही 
कववता ललहहल्या. वसतं बापट इ.स. १९८३ त ेइ.स. १९८८ या काळात साधना ननयतकाललकाचे सपंादक 
होत.े 

पौराणणक व ऐनतहालसक कथानकांवरची त्यांची नतृ्यनाट्येही प्रभावी ठरली. ’केवळ माझा सह्यकडा' ही 
त्यांची कववता सवमतोमखुी झाली. 'गगन सदन तजेोमय' सारखे अप्रनतम प्राथमनागीत त्यांनी ललहहले. 
काललदासाच्या ववरही यिाची व्याकुळता त्यांनी मेघहृदयाच्या रूपाने मराठीत आणली. त्यांची ’सकीना’ 
उदूमचा खास लहेजा घेऊन प्रकटली आणण, ’तलुा न ठेवील सदा सलामत जर या माललक दनुनयेचा, कसा 
सकीना यकीन यावा कमाल त्यांच्या ककमयेचा’, सांगनू गेली. 

१९९९ मध्ये मुबंई येथे झालले्या ७२ व्या अणखल भारतीय मराठी साहहत्यसमंेलनाचे अध्यिपदही 
त्यांनी भषूववले होत.े  

यगुोस्लोत्व्हयातील आंतरराष्ट्रीय कववसमेंलनात भारताच ेअचधकृत प्रनतननधी म्हणूनही त ेसहभागी 
झाले. १९७७ व १९९३मध्ये अमेररकेत आणण १९९२ मध्ये आखाती देशांत त्यांचा काव्यदशमन हा 
कायमक्रम झाला. चंगा मगंा, अबडक तबडक, आम्ही गरगर चगरकी, कफरकी, फुलराणीच्या कववता आणण 
परीच्या राज्यात हे त्यांचे बालकववतासगं्रह आहेत, तर बालगोववदं हे बालनाट्य त्यांनी ललहहले. 

काव्यसगं्रह : 

 



अकरावी हदशा, अनालमकाच ेअभगं आणण इतर कववता, अबडक तबडक (बालकववतासगं्रह) 

अहा, देश कसा छान. आजची मराठी कववता (सपंाहदत, सहसपंादन डॉ. चारुशीला गपु्त)े 

आम्हा गरगर चगरकी (बालकववतासगं्रह), चंगा मगंा (बालकववतासगं्रह), ताणेबाणे 

तजेसी, परीच्या राज्यात (बालकववतासगं्रह), प्रवासाच्या कववता, कफरकी (बालकववतासगं्रह) 

फुलराणीच्या कववता (बालकववतासगं्रह), त्रबजली, मानसी, मेघहृदय, रलसया, राजसी, शततारका 

शतकांच्या सवुणममदु्रा, लशगं फंुककले रणी, शरू मदामचा पोवाडा, सकीना, सेत ू

वसतं बापट यांच्या गाजलले्या कववता 

 

१) केवळ माझा सह्यकडा -  

 
  भव्य हहमालय तमुचाअमचुा, केवळ माझा सह्यकडा  

  गौरीशकंर उभ्या जगाचा, मनात पतू्जन रायगडा  

  तमुच्याअमचु्या गगंायमनुा, केवळ माझी लभवरथडी  

  प्यार मला हे कलभन्न कातळ, प्यार मला छाती ननधडी  

  मधुगुजंन लखलाभ तमु्हाला, बोल रांगडा प्यार मला  

  णिस्त बदु् ववश्वाचे शास्त,े तकुयाचा आधार मला  

    चधक् तमुचे स्वगमही साती  

    इथली चुंत्रबन मी माती  

  या मातीचे कण लोहाचे, तणृपात्यांना खडगकळा  

  कृष्णेच्या पाण्यातनू अजुनी वाहतसे लाव्हा सगळा     

  

२) गगन सदय तजेोमय 
गगनसदन तजेोमय 

नतलमर हरून करुणाकर 

दे प्रकाश देई अभय 

 

छाया तव, माया तव 

हेच परम पणु्यधाम 

वाऱ् यातनू ताऱ् यांतनु 

वाचले तझुेच नाम 

जगजीवन जनन-मरण 

हे तझुेच रूप सदय  

 

 



३) बाभळुझाड 
   अस्सल लाकूड, भतकम गाठ  

   ताठर कणा टणक पाठ  

   वारा खात गारा खात बाभळूझाड उभेच आहे  

   जगले आहे, जगत ेआहे 

   काकुळतीने बघत ेआहे  

   खांद्यावरती सतुाराचे घरटे घेऊन उभेच आहे.   

४) सदैव सनैनका, परेु्ढच जायचे 
   सदैव सनैनका   परेु्ढच जायच े

   न मागतुी तवुा  कधी कफरायचे  

   नभात सनैनका  प्रभात येउ दे  

   खगासवे जगा  सखुात गाउ दे 

   फुलाफुलावरी  सवुणम शोभ ूदे  

   जगास शांतता  सहुास्य लाभ ुदे 

   न पाय तोवरी  तझुे ठरायचे  

   सदैव सनैनका  परेु्ढच जायचे  

    

५) लावणी इवलीची - (कायमक्रमात हमखास म्हणत असत !) 
  इटुक इवली लभगंरभावली बबुबळुत्रबजली काळीभोर  

  चचटुतक चचमणी चटुुतक त्जवणी खळकन ्हास ूफुटे त्रबलोर !      

   पकम रचोळीमधली पोर  

   झकम न झाली फूलटपोर  

  नाचणनजरी सळुसळुपदरी छळछळ छळत ेनछंटनछचोर ! 
 

६) लावणी अखेरच्या ववनवणीची  
   ततु्म्ह जीव लावला, मतै्र आपलेु जुने  

   केलेत माफ ततु्म्ह शभंर माझे गनु्हे  

   हे एकच आता अखेरचे मागणे  

   ही मफैल अपलुी अखंड चालो अशी  

   अत्म्ह जाणारच की कधीतरी पटहदशी   

 

 

 

 

 



१२) मगंेश पाडगांवकर - मगंेश केशव पाडगांवकर (१९२९ - २०१५ ) 

 
परुस्कार - महाराष्ट्र भषूणपरुस्कार, साहहत्य अकादमी परुस्कार (इ.स. १९८०)  

सलाम या कववतासगं्रहासाठी यांना इ.स. १९८० साली साहहत्य अकादमी परुस्कार देऊन गौरवण्यात 
आले. 

प्रकालशत साहहत्य 
अफाटराव, आता खळेा नाचा, आनदंऋत,ू आनदंाचे डोही, उदासबोध, उत्सव कबीर (कबीराच्या दोह्यांचा 
अनवुाद), कववता माणसाच्या माणसासाठी, काव्यदशमन, गझल, चगरकी, चांदोमामा छोरी, त्जप्सी, झुले बाई 
झुला, तझुे गीत गाण्यासाठी, तणृपणे, त्रत्रवेणी, धारानतृ्य, नवा हदवस, ननबंोणीच्या झाडामागे, फुलपाखरू 
ननळं ननळं, बबलगम, बोलगाणी, भटके पिी, भोलानाथ, मीरा, मखुवटे, मोरू, राधा,  वार्ढहदवसाची भेट, 

वात्रहटका, वादळ (नाटक), ववदषूक, वेड कोकरू, शबद, शलममष्ठा, शोध कववतचेा, सलाम, सटु्ी एतके सटु्ी, सरू 
आनदंघन, सरूदास, िणणका 

मगंेश पाडगांवकर यांच्या काही ववशषे प्रलसद् कववता 

१) मी फूल तणृानतल इवले - 
  जरी तणुझया सामर्थयामने  

  र्ढळतील हदशाही दाही  

  मी फूल तणृानतल इवले   

  उमलणार तरीही नाही  

२) ननलममती - 
  कळले ज्या िणी अधंाराला  

  नित्रांशी अपलेु नात े 

  ज्या िणण भेदनुन भमूीचा ठार  

  रुजून आले हहरवे पात े!   

 

 

 



३) सत्कार - 
  पहहल्या हहरव्या तणृपात्याचा आज असे सत्कार  

   उरी जेव्हा ज्वालारस झेलनु 

   धरतीने तप केले दारुण  

  सकुता सकुता नद्या म्हणाल्या हाच ववश्वसहंार  

  पहहल्या हहरव्या तणृपात्याचा आज असे सत्कार  

  

४) अहो जग परेु्ढ गेले - (ही कववता त ेआपल्या सरुुवातीच्या काळात हमखास वाचीत असत) 
  घराघरात घमुले तवे्हा ततुयाचे अभगं  

  ननजलेल्या मनातला प्रकटला पांडुरंग  

  अमतृात ेपजैा त्जंकी अशी ज्ञानेशाची ओवी  

  होती आणीत मनांना नवी अमतृ-पालवी  

   आता सारे बदलले  

   अहो जग परेु्ढ  गेले  

  ववसरा तो जुना घोष : 'रखमुाईवरा बापा' 
  आता ओठओठावर 'लारीलप्पा लारीलाप्पा' 
 

५)  तझुे गीत गाण्यासाठी - 
  नतन्ही लोक आनदंाने भरून गाउ दे रे  

  तझुे गीत गाण्यासाठी सरू लाव ूदे रे  

 
 

६) श्रावणात घन नीळा बरसला -  

  श्रावणात घन नीळा बरसला ररमणझम रेलशमधारा 
  उलगडला झाडातनू अवचचत हहरवा मोरवपसारा  

 

७) अशी पाखरे येती - 
  अशी पाखरे येती आणणक स्मतृी ठेवनुी जाती  

  दोन हदसाचंी रंगत सगंत दोन हदसांची नाती  

 

८) पहहलीच भेट झाली -  

  पहहलीच भेट झाली, पण ओर्ढ ही यगुांची  

  जाद ूअशी घड ेही या दोन लोचनांची  

 

९)     अखेरचे येनतल माझ्या हेच शबद ओठी; 
  लाख चकुा असनतल केल्या, केली पण प्रीती  

 
 
 



अत्यतं गाजलेली काही गीत े:  
    

१) जेव्हा तझु्या बटांना उधळी मजुोर वारा 
२) दार उघड, दार उघड, चचऊताई, चचऊताई दार उघड ! 
३) सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडले काय? 
४) कधी बहर, कचध लशलशर परंत ुदोन्ही एक बहाणे  
५) लाजून हासणे अन ्हासनू त ेपहाणे  
६) भेट तझुी माझी स्मरत ेअजुन त्या हदसाची  
७) शबद शबद जपनु ठेव बकुलळच्या फुलापरी 
८) शकु्रतारा, मदं वारा, चांदणे पाण्यातनुी  
९) असा बेभान हा वारा, कुठे ही नाव मी नेऊ ? 
१०) या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे  
११) जवे्हा नतची नन माझी चोरून भेट झाली  
१२) दरू आतम सांग कुणी छेडडली असावरी 
१३) शबदवाचुन कळले सारे शबदांच्या पललकडले  
१४) हदवस तझुे हे फुलायच ेझोपाळ्यावाचून झुलायचे  
१५) माझे जीवनगाणे, माझ ेजीवन गाणे  
१६) मी फुले ही वेचताना सांज झाली  
१७) डोळ्यात सांज वेळी, आण ूनकोस पाणी  
१८) एक त्जप्सी आहे खोल माझ्या मनात दडून  
१९) माग हवे त ेगड ेत,ू माझे पखं माग ूनको  
२०) सांगा कस ंजगायचं ? कण्हत कण्हत की गाणं म्हणत ? 

एकदा पाडगावकराचंी पावसावरची कववता 'ललज्जत'ने पाहहली आणण पाडगावकरांना ववचारल,े 'आमच्या 
जाहहरातीत वापरू का ही कववता?' पाडगावकरांनी आनदंाने परवानगी हदली आणण ती जाहहरात अनोखी 
ठरली. पाडगावकरांच्या काही नमनेुदार पाऊस-कववता 

ररमणझम पावसात जाऊ ग,ं 

गणु गणु गाणे गाऊ ग ं! 
थेंब टपोरे आले ग,ं 

सगळे गोकुळ न्हाले ग,ं 

थुइथुइ नाचत न्हाऊ ग ं 

ररमणझम पावसात जाऊ ग ं! 

 

 

 

 



 

१३) शान्ता ज. शळेके -  (१९२२-२००२) 

 
कायमिेत्र साहहत्य, पत्रकाररता, राजकारण, चचत्रपट, लशिण 

साहहत्य प्रकार कथा, कादंबरी, कववता, चररत्र लेखन, वतृ्तपत्रांत सदरलेखन 

शांता शळेके या कें द्रीय कफल्म प्रमाण मडंळाच्या, तसेच राज्य नाटक पररननरीिण मडंळाच्या सदस्य 
होत्या. 

शांताबाईंची गीत ेडॉ. वसतं अवसरे यांनी आपल्या नावाने प्रकालशत केली !  

अगंतपगंत, अनोळख, अलौककक, आधंळी, इतस्तत:, इताथम, एक गाणे चुलीचे. 

काव्यसगं्रह : कववता ववसाव्या शतकाची, कववता स्मरणातल्या, कळ्यांचे हदवस फुलांच्या राती,   

काही जवळ काही दरू, ककनारे मनाचे, गोंदण, चौघीजणी, जन्मजान्हवी, जाणता अजाणता, तोच 
चंद्रमा, त्रत्रवेणी : गलुजार, धूळपाटी, ननवडक शांता शळेके 

पत्रम ् पषु्पम ्, पावसाआधीचा पाऊस, पवूम सधं्या, बासरी, मधुसचंय, मनातले घर, मेघदतू 

अनवुाद, रंगरेषा, रूपसी, रेशीमरेघा, लललत नभी मेघ चार, लेकुरवाळी, वडीलधारी माणस ं

वषाम, शांतस्मरण, श्रावण लशवरा, सतीचा वाडा, ससं्मरणे 

असखं्य प्रलसद् गीतांपकैी काही मोजकीच - 
 

१) अपणाम तप कररत ेकाननी    २) आज चांदणे उन्हात हसले 
३) आज मी आळववत ेकेदार    ४) आला पाऊस मातीच्या वासात 

५) आली सखी आली वप्रयामीलना   ६) ऋत ुहहरवा, ऋत ुबरवा 
७) कलश गौळण राधा     ८) कळ्यांचे हदवस फुलांच्या 
९) का धररला परदेश     १०) काटा रुत ेकुणाला 
११) काय बाई सांग ू     १२) ककलत्रबल ककलत्रबल पक्षि 

१३) गगना गधं आला     १४) गजानना श्री गणराया 
१५) गणराज रंगी नाचतो    १६) चादंण्या रात्रीतले त े

१७) छेडडयल्या तारा     १८) जय शारदे वागीश्वरी 
 
 



 

१९) जाईन ववचाररत रानफुला    २०) त्जवलगा राहहले रे दरू 

२१) जे वेड मजला लागले    २२) तलुा न कळले मला न 

२३) तोच चदं्रमा नभात     २४) दाटून कंठ येतो 
२५) ननळ्या अभाळी कातरवळेी    २६) नाही येथे कुणी कुणाचा 
२७) पप्पा सांगा कुणाच े    २८) पनुवेचा चंद्रम आला 
२९) प्रीनत जडली तझु्यावरी    ३०) मध्यरात्रत्रला पड ेनतच्या 
३१) मनाच्या धुदंीत लहरीत    ३२) मराठी पाउल पडत ेपरेु्ढ 

३३) मागत ेमन एक काही    ३४) मागे उभा मगंेश 

३५) माज ेरानी माजे मोगा    ३६) माजो लवताय डावा डोळा 
३७) माझी न मी राहहले     ३८) मी डोलकर डोलकर 

३९) रूपास भाळलो मी     ४०) रेशमाच्या रेघांनी  

४१) वादलवारं सटुल ंगो     ४२) शारद सुदंर चंदेरी 
४३) शाल ूहहरवा पाच नन    ४४) शरू अम्ही सरदार 

४५) सांग ूकशी वप्रया मी     ४६) हाऊस ऑफ बॅम्ब ू

४७) ही चाल तरुुतरुु     ४८) ही वाट दरू जात े

४९) हे बधं रेशमाच े



शांता शळेके यांना लमळालेले परुस्कार :  

गहदमा गीतलेखन परुस्कार १९९६, सरुलसगंार परुस्कार (’मागे उभा मगंेश, परेु्ढ उभा मगेंश’ या 
गीतासाठी), कें द्र सरकारचा उत्कृष्ट चचत्रगीत परुस्कार (चचत्रपट भजुंग), यशवतंराव चव्हाण प्रनतष्ठान 
परुस्कार (२००१) साहहत्यातील योगदानाबद्दल.  

१९९६ या वषी आळंदी येथ ेझालेल्या अणखल भारतीय मराठी साहहत्य समंेलनाचे अध्यिपद 

 

१४) नारायण (गगंाराम) सवेु - (१९२६-२०१०) 

 
साहहत्य िेत्रातील योगदानासाठी यांना १९९८ चा पद्मश्री परुस्कार देण्यात आला. 
काव्यसगं्रह : ऐसा गा मी ब्रह्म, जाहीरनामा, नव्या माणसाचे आगमन, माझे ववद्यापीठ, सनद 

परुस्कार - 
कुसमुाग्रज प्रनतष्ठानचा जनस्थान परुस्कार (२००४), मध्यप्रदेश सरकारचा कबीर परुस्कार 

पद्मश्री परुस्कार (१९९८) 

नारायण सवेु हे परभणी येथे इ.स. १९९५मध्ये भरलेल्या अणखल भारतीय मराठी साहहत्य समंेलनाचे 
अध्यि होत.े 

१) गाणे - 
  छानसे घरकुल नांदत ेगलुमोहराखाली  

  केवळ कांकणे ककणककणली असती. 
  रोजच आला असता चदं्र णखडकीत  

  नित्रांपलीकडची एक दनुनया असती. 
  भरल्या पोटाने अगा पाहतो जर चंद्र  

  आम्हीही कुणाची याद केली असती. 
२) लालबाग - 
  तझु्याच कुशीचा आधार घेतघेत  

  कौलारी छपराचंा आडोसा घेत  

  ग्रथं लेनननचा पठण केला आम्ही  

  बधं तोडणारा हातोडा घेतघेत. 
 
 



 

३)   लतु अगंावर सडलेली  

  तमुची दनुनयाच ननराळी  

  अमचुी दनुनयाच ननराळी  

४)  

  एका नव्या सघंषामत - 
  हा माझाही देश; आणण त्यातील हे पोकेपोकेसे लोक  

  आपल्या घरालाच अस ेपोकेपण यावे; तर काय करावे ? 

 
 

१५) आरती प्रभ ू- (१९३०-१९७६) : चचतंामणी त्र्यबंक खानोलकर  

 
काव्यसगं्रह : 'जोगवा'- १९५९, 'हदवेलागण' - १९६२, 'नित्राचंे देणे' - १९७५    

सगंीत नाटक अकादमी परुस्कार - १९७६ व साहहत्य अकादमी परुस्कार १९७८ त्यांच्या 'नित्रांचे देणे' 
या काव्यसगं्रहास. 

सगंीतकार हृदयनाथ मगंेशकर यांनी त्यांच्या गीतांना चाली लावल्या आणण ती गीत ेअजरामर केली. 

'गेले द्यायचे राहूनी', 'ये रे घना', 'त ूतवे्हा तशी' वगरेै. 

त्यांच्या गाजलेल्या कादंबऱ्या : 'रात्र काळी घागर काळी', 'कोंडुरा', 'त्रत्रशकूं', 'गणुराया आणण चानी',     

गाजलेली नाटके - 'एक शनू्य बाजीराव', 'अजब न्याय वतुमळाचा'.    

१) मनाचा दगड - 
  गेले द्यायचे राहून  

  तझुे नित्रांच ेदेणे;  

  आसपास आता कळ्या 
  आणण थोडी ओली पाने. 
  आता मनाचा दगड  

  घेतो कण्हत उशाला; 
  होत ेकळ्यांचे ननमामल्य 

  आणण पानाचंा पाचोळा. (जोगवा) 
 



 

२) आड येत ेरीत - 
  नाही कशी म्हण ूतलुा, म्हणत ेरे गीत; 
  परी सारे  हलतयाने : आड येत ेरीत. 
  नाही कशी म्हण ूतलुा, ववडा रे दपुारी; 
  परी थोरांच्या समोर घ्यायची सपुारी. 
  नाही कशी म्हण ूतलुा, पहाटगाणी; 
  परी घालायचे आहे तळुशीच पाणी. (जोगवा)  

 

३) ये रे घना - 
  ये रे घना  ये रे घना  

  न्हाव ूघाल माझ्या मना  

  फुले माझी  अळुमाळू  

  वारा बघे  चुरगळू  

  नको नको  म्हणताना  

  गधं गेला  रानावना  (हदवेलागण) 
 

४) उदासी - 
  ती येत ेआणणक जात,े 
  येताना कचध कळ्या आणणत,े 
  जाताना पण फुले मागत.े 
  येणे-जाणे, 
  देणे-घेणे  

  असत ेगाणे जे न कधी ती म्हणत े 

  ती येत ेआणणक जात.े..  (नित्रांच ेदेणे) 
 

५) त ू- 
  त ूतवे्हा अशी, 
  त ूतवे्हा तशी, 
   त ूबहरांच्या बाहंूची. 
  त ूऐल राधा,  

  त ूपलै सधं्या, 
   चापेकळी प्रेमाची. 
  त ूकुणी पिी : 
  वपसांवर निी  

   कववतचे्या ईश्वराची. (नित्राचंे देणे) 
  
 
 



 
 

गीतकार - (हा स्वततं्र भाग केला आहे) 

एक काळ होता की गीतकारांना कवींपेिा कमी समजत असत ! पण भा.रा. तांबे, शांताबाई शळेके, 
मगेंश पाडगावकर इत्यादी कवी असे होत ेकी त ेकववता तर करीतच तसेच गीतहेी ललहहत. परेु्ढ हा भेद 
नाहीसा झाला. एक गोष्ट प्रकषामने जाणवत.े गीतकारांना कवींपेिा जास्त प्रलसद्ी लमळत.े 

 

१६) राजा बरे्ढ - (१९१२-१९७७)  

 
 

" राजा बरे्ढ म्हणजे कववमनाचं एक राजत्रबडं व्यत्ततमत्व. अबोल परंत ुकल्पनाववलास मात्र दांडगा. 
ककत्येक नवीन कल्पना त्यांनी अमलंात आणल्या. मराठी साहहत्य सभेची स्थापना, कथाकथन ह्या 
प्रकाराची ननलममती आणण पे्ररणा त्यांचीच.कव्वालीची जुगलबदंी हा प्रकार त्यातलाच. उत्तम शबदरचना 
करणे हा हातखंडा. म्हणून अनेक नाट्यगीत,े चचत्रपटगीत ेआणण भावगीत ेहे सहजरीत्या ललहहत 
असत." - बबन बरे्ढ (राजाभाऊंचे धाकटे बधंू)       

हे सपंादक, चचत्रपट अलभनेत,े गद्य लेखक, नाटककार, कादंबरीकार, कथाकथनकार आणण गायक 
असले तरी त्यांची खरी ओळख मराठी कवी आणण गीतकार अशीच होती. 

राजा बरे्ढ यांनी १९४० च्या आसपास ‘लसरको कफल्म्स' मध्ये दोन वष ेत्यांनी कामे केली. १९४२ मध्ये 
त े’प्रकाश स्टुडडओ'त रुजू झाले. बधंू बबनराव यांच्या मदतीन ंत्यांनी "स्वानदं चचत्र' ही ससं्था उभी 
केली.  

स्वाततं्र्यवीर सावरकर हे राजा बरे्ढ याचंे दैवत होत.े त्यांचे राष्ट्रप्रेम त्यांच्या ‘क्रांनतमाला' (१९५२) या 
सगं्रहात २१ कववता आहेत. स्वाततं्र्यपवूम आणण स्वाततं्र्योत्तर काळातील देशभत्ततपर गीत ेआहेत. 
प्रत्यि सावरकरांनी ‘प्रस्तावनेत' ‘‘आपण स्वताःच नामवतं, सपु्रनतत्ष्ठत प्रनतभासपंन्न साहहत्त्यक 
असल्याने, माझ्या प्रस्तावनेची गरज नाही असे गौरवोद्गार कार्ढले आहेत. 

 



 

’क्रांनतमाला’तील ‘ववस्मतृीत गुफंलेली क्रांनतमाला', ‘गगनात आज जो चंद्र सखुे लमरवावा । त ेतजे 
घेऊनी कररती काजवे कावा । तो बाब ूगेन,ू कोतवाल उरलेले । ववसरलो अनालमक ककती बळी गेलेल'े, 

‘सजुला सफुला देश आमचा', ‘हहमालय चथजला । चथजला धीरचा । गगंा लसधंुतनुी वाहतो प्रवाह 
रुचधराचा' अशा सवमच कववतांमध्ये मगंल पांड,े हुतात्मा फडके, चाफेकर, सेनापती बापट अशा 
क्रांनतवीरांची नावे गुफूंन त्यांना जनतनेे ववस्मतृीत टाकल्याचे दाुःख व्यतत केले आहे. 

‘घडू दे पनु्हा एकदा भारत' मधून सावरकरांच्या हदव्य देशभततीचा गौरव केलेला असनू, ‘नवोन्मेषशाली 
कवींच्या कव'े असे सावरकरांना सबंोधले आहे. 

१९६४ साली मुबंईत बरे्ढ यांच्या परु्ढाकाराने प्रथमच कथाकथनचा कायमक्रम झाला. या कायमक्रमात प.ु ल. 
देशपांड,े ग.हद. माडगळूकर यांनी प्रथमच त्यांच्या कथा कथन केल्या होत्या. 

राजा बरे्ढ यांच्या काही गाजलेल्या कववता  - 

 
१) अजून यौवनात मी  

२) आनदं मनन माईना  

३) उधं ग अबं ेउध ं। दार उघड बये दार उघड ॥  

४) कधी भेटेन वनवासी  

५) कशी रे तलुा भेटू  

६) कळीदार कपरूी पान  

७) घाई नको बाई अशी  

८) चांदणे लशपीत जाशी चालता त ूचंचले  

९) जय जय महाराष्ट्र माझा  

१०) डोळे मोडडत गौळण राधा  

११) त्या चचत्त-चोरट्याला का  

१२) दे मला गे चहंद्रके  

१३) नका मारु खडा  

१४) पे्रम केले काय हा झाला गनु्हा  

१५) माणझया माहेरा जा  

१६) मोहुननया तजुसगें नयन  

१७) लेऊ कशी वल्कला  

१८) हसतसे अशी का मनी  

शाहीर साबळे यांनी त्यांच्या यशस्वी गान-कारकीदीचे शे्रय राजा बरे्ढ यांच्या ’जय जय महाराष्ट्र माझा’ 
या गीताला हदल ेआहे. 

 

 



 

राजा बरे्ढ यांच्या नावे १८ कववतासगं्रह, ४ नाटके, ९ सगंीनतका, ५ एकांककका, एक कादंबरी आणण 
लशवाय ववववध प्रलसद् साहहत्याचे भावानवुाद आहेत. 

ककती रे हदन झाले (पत्रमय कादंबरी) 

छंदमेघ (मेघदतूाचा काव्यमय अनवुाद) 

नाटके : पेचप्रसगं, स्वप्नगधंा, ही रात सवत बाई, अशी गमंत आहे, चतरु ककती बायका.        

काव्यसगं्रह : मखमल, महंदका, माणझया माहेरा जा, योजनगधंा, वीणागीत,े शृगंार श्रीरंग (गीत 
गोववदंचा काव्यानवुाद), शफेाललका - गाथा सप्तशतीचा काव्यानवुाद, हसले मनी चादंणे, ओहोळ, 
क्रांनतमाला.   

 

१७) पी. सावळाराम - ननवतृ्तीनाथ रावजी पाटील (१९१३ - १९९७)  

 

भावगीत ेमराठीत रुजवण्यात ग. हद. माडगळूकर, शांता शळेके यांच्यासह सावळाराम यांचेही नाव घेतले 
जात.े मराठी गीतांना सवुणमकाळ आणण्यात त्यांचाही मोठा वाटा होता. 

सावळाराम यांचे 'गगंा जमनुा डोळ्यात उभ्या का' हे गाणे ववशषे गाजले.  

पी. सावळाराम यांची काही गाजलेली गीत े

१) असावे घर त ेअपलेु छान 

२) आई कुणा म्हण ूमी 
३) आली हासत पहहली रात 

४) कल्पविृ कन्येसाठी  

५) कोककळ कुहुकुहु बोले 

६) कृष्णा लमळाली कोयनेला 
७) गा रे कोककळा गा 
८) गोड गोत्जरी लाज लाजरी 
९) गगंा जमनुा डोळ्यांत उभ्या 
१०) गधं फुलांचा गेला 

११) घट डोईवर घट कमरेवर 

१२) चंपक-गोरा कर कोमल 

१३) त्जथे सागरा धरणी लमळत े

१४) जो आवडतो सवांला  

१५) तचू कताम आणण करववता 
१६) दपमणी बघत ेमी गोपाळा 
१७) देव जरी मज कधी भेटला 
१८) धागा धागा अखंड 

१९) पवूम हदशलेा अरुणरथावर 

२०) पठैणी त्रबलगनु म्हणत े



२१) परं्ढरीनाथा झडकरी 
२२) प्रीत सागरी तझु्या स्मतृीच े

२३) पे्रम तझु्यावर कररत ेमी 
२४) प्रेमा काय देऊ तलुा 
२५) बाळा होऊ कशी उतराई  

२६) माणझया नयनांच्या कोंदणी  

२७) मानसकन्या कण्वमनुींची 
२८) मानसीचा चचत्रकार तो 
२९) मलुी त ूआलीस अपलु्या 
३०) मतूम रूप जेथे ध्यान 

३१) रघनुदंन आले आले 

३२) रघपुनत राघव गजरी गजरी 

३३) राधा कृष्णावरी भाळली  

३४) राधा गौळण कररत े
३५) ररमणझम पाऊस पड े

३६) लेक लाडकी या घरची 
३७) ववठु माझा लेकुरवाळा 
३८) ववठ्ठल तो आला आला 
३९) शपथ दधुाची या 
४०) सखी ग मरुली मोहन 
४१) हरवले त ेगवसले का 
४२) हसले आधी कुणी 
४३) हृदयी जागा त ूअनरुागा  

४४) ज्ञानदेव बाळ माझा 

परुस्कार आणण सन्मान-  

पी. सावळाराम यांच्या कववतांच्या साध्या सोप्या रचनांमळेु कुसमुाग्रजांनी त्यांना 'जनकवी' ही उपाधी 
बहाल केली.  

 

१८) ग. हद. गजानन हदगबंर माडगळूकर (१९१९-१९७७) 

 
ववख्यात मराठी कवी व पटकथा–सवंाद-लेखक. त्यांच्या उल्लेखनीय पसु्तकांपकैी काही अशी :  

कववता–जोचगया, चार सगंीनतका, काव्यकथा, गीत रामायण, गीत गोपाल, गीत सौभद्र. 
कथासगं्रह–कृष्णाची करंगळी, तपुाचा नदंादीप, चंदनी उदबत्ती.  

कादंबरी–आकाशाची फळे.  

आत्मचररत्रपर–मतंरलेले हदवस आणण वाटेवरल्या सावल्या. 

त्यांच्या गीत रामायणाने तर कीतीचा कळस गाठला; त्यांना ‘महाराष्ट्र-वाल्मीकी’ ही सन्माननीय पदवी 
लोकांनी स्वयसं्फूतीने हदली.  

तफुान और हदया, दो आखँ ेबारह हाथ, गूँज उठी शहनाई हे त्यांनी ललहहलेले उल्लेखनीय हहदंी चचत्रपट. 

 

 



 

माडगळूकर हे उत्तम चररत्र अलभनेतहेी होत.े परु्ढचं पाऊल, लाखाची गोष्ट, पेडगावचे शहाणे, वऱ्हाडी 
आणण वाजतं्री ह्या चचत्रपटांत त्यांनी केलेल्या भलूमका ससं्मरणीय ठरलेल्या आहेत. 

भारत सरकारने पद्मश्री देऊन (१९६९) त्यांचा सन्मान केला. १९७३ मध्ये यवतमाळ येथे भरलेल्या 
मराठी साहहत्यसमंेलनाचे अध्यिपद त्यांना देण्यात आले होत.े                

'चैत्रबना' तील गीतांना अथामनरुूप चाली देऊन ती गीत ेलोकवप्रय करण्याच्या कायामतील अधाम वाटा श्री 
सधुीर फडके या मान्यवर सगंीत हदग्दशमकांचा आहे. श्री. प.ुल. देशपांड,े माझ्याशी ओळख होण्यापवूीच 
माझी गीत ेआवडीने गात होत.े योगायोगाने परेु्ढ त ेमाझ्या गीतांचे सगंीतकार झाले. या उभयता 
लमत्रांच ेऋण ही फेडता येण्यासारखी गोष्ट नाही.  

आपल्या चचत्रपटातनू ही गीत ेचचत्रत्रत करववणाऱ्या ककती ननमामत्याची नावननशी सांग ू? ककती 
हदग्दशमकांशी आभारप्रदशमक हस्तांदोलन करू ? ककती गायक-गानयकांच्या ओटीत मनमोकळे धन्यवाद 
घाल ू? ककती सगंीत हदग्दशमकांचे ऋण आनदंाने माथी घेऊ ? 

श्री. व्ही. शान्तारामापासनू गोववदंराव घाणेकरांपयतं अनेक ननमामत ेया चतै्रबनाच्या लावणीस कारण 
झाले आहेत. राजा परांजप्यांपासनू मधुकर पाठकांपयतं अनेक हदग्दशमकांनी याला 'चैत्र' रूप हदले आहे. 
मगेंशकर भचगनीपासनू, स्वत: सधुीर फडतयांपयतं कैक गायक-गानयकांनी या चतै्रबनाला स्वर सगुतं्ध्दले 
आहेत. श्री. वसतंराव देसायांपासनू वसतं पवारांपयतं मराठीतील लहानमो्या सगंीतकारांचे हात या 
नवशोभेसाठी राबल ेआहेत. हे 'चैत्रबन' त्या सवांचे आहे. मी सवांचा ऋणाईत आहे." ग.हद.मा. 
प्रस्तावना चतै्रबन.    

त्यांच्या गाजलेल्या गीतांची सखं्या इतकी मोठी आहे की नसुता उल्लेख करायचा तरी काही पाने 
लागतील. त्यामळेु अगदी थोडतयात - 

१) अपराध मीच केला, लशिा तझु्या कपाळी ! जाणीव हीच माझ्या जीवा सदैव जाळी ! 

२) वेद मतं्रांहून आम्हा वदं्य 'वदें मातरम'् 

३) कबीराचे ववणतो शले ेकौसल्येचा राम बाई कौसल्येचा राम 

४) चचचंा आल्यात पाडाला हात नगा लावसू झाडाला .. माझ्या झाडाला ! 

५) हरवले माझे काहीतरी .. काय हरवले, कसे हरवले, काहह कळेना परी ! 

६) बाळा जो जो रे .. पापणीच्या पखंात झोप ुदे डोळ्यांची पाखरे ! 

७) एका तळ्यात होती बदके वपले सरेुख .. होत ेकुरूप वेड ेवपल्ल ूत्यात एक ! 

८) बगुडी माझी सांडली ग जाता साताऱ्याला .. चुगली नगा सांग ूग माझ्या म्हाताऱ्याला  

९) एक धागा सखुाचा, शभंर धागे द:ुखाचे .. जरतारी हे वस्त्र मानवा तणुझया आयषु्याचे  

१०) उद्वा, अजब तझुे सरकार ! लहरी राजा, प्रजा आधंळी, अधातंरी दरबार !   

 



 

११) इंद्रायणी काठी, देवाची आळंदी .. लागली समाधी, ज्ञानेशाची  

१२) सांग मला रे सांग मला .. आई आणखी बाबा यातनु .. कोण आवड ेअचधक तलुा ? 

१३) देवा, दया तझुी की ही शदु् दैवलीला .. लागो न दृष्ट माझी माझ्याच वभैवाला  

१४) एकवार पखंावरूनी कफरो तझुा हात .. शवेटचे घरटे माझे तझु्या अगंणात  

१५) भारतीय नागररकाचा घास रोज अडतो ओठी .. सनैनकहो तमुच्यासाठी  

१६) या डोळ्यांची दोन पाखरे कफरतील तमुच्या भवती  

१७) रम्य ही स्वगामहून लकंा .. हहच्या कीतीच्या सागर लहरी नाद्ववती डकंा  

१८) गोम ूमाहेराला जात ेहो नाखवा .. नतच्या घोवाला कोंकण दाखवा  

१९) आईसारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही  

२०) पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा .. आई मला नेसाव शाल ूनवा    

 

१९) सरेुश (श्रीधर) भट (१९३२-२००३) 

 

 
गझल म्हणजे काय ? 

"एकाच वतृ्तातील, एकाच यमक (काकफया) व अन्त्ययमक (रदीफ) असलेल्या प्रत्येकी २-२ ओळींचा 
ककमान पाच ककंवा त्याहून अचधक कववतांची बांधणी म्हणजे गझल. गझलेमधील ह्या प्रत्येक दोन 
ओळींच्या कववतलेा आपण "शरे" म्हणतो. कुणी शरेाला "द्ववपदी" म्हणतात. गझलेतील प्रत्येक शरे हा 
आपल्या जागी एक सपंणूम अलभव्यतती असलेली स्वततं्र व सावमभौम कववताच असत.े" 

" गझलेच्या पहहल्या शरेाला "मतला" म्हणतात. प्रत्येक शरेात दोन ओळी असतातच.  पण 
मतल्याच्या शरेात दोन्ही ओळीत यमक (काकफया) आणण अन्त्ययमक (रदीफ) असत े" सरेुश भट. 

 

 

 



 

" सरेुश भटांना गझलचे फार मोठे आकषमण आहे. कारण 'गझल' हे केवळ वतृ्त नसनू ती एक वतृ्ती 
आहे. एव्हडचे नव्हे तर नतच्यात एक सकू्ष्म आणण सुदंर ननवतृ्तीही आहे.  स्वाथामच्या बाजारात 
धडपडण्याला आपण चुकीने प्रवतृ्ती मानीत आलो आहो. िणभर ननवतृ्त मनाने जगाकड ेपाहत आल्या  
लशवाय खऱ्या प्रवतृ्तीची गोडीच कळत नाही. जीवनात नसुत्याच उंदीर-उडया मारीत धावत सटुणे 
म्हणजे प्रवतृ्त जीवन जगणे नव्हे. ननव्वळ जगण्यासाठी म्हणून करावी लागणारी धावपळ कुणाला 
सटुली आहे ? पण काही िण त्या धावपळीचा अन्वयाथम लावण्यासाठी कार्ढावे लागतात. असा एखादा 
िणच कववतलेा जन्म देऊन जातो." - प.ुल.देशपांड े     

काही गाजलेल्या गझलेंचे मखुड े- 

१) चदं्र आता -   चंद्र आता मावळाया लागला 
     प्राण माझाही र्ढळाया लागला  

    तोच मी होतो गड ेहा तोच मी  

    जो तलुा आता कळाया लागला (एल्गार)  

 

२) दंश  -   येणारा हदवस मला हेटाळत हसणारच     

    जाणारा हदवस मला जाताना डसणारच (एल्गार) 
  

३) भल्या पहाटे ननघनू आले - सख्या तलुा भेटण्यास मी या भल्या पहाटे ननघनू आले  

    घरातनुी चोरपावलांनी लपनू आले .. जपनू आले (एल्गार)  

 

४) तोरण -   आता जगायाचे असे माझे ककती िण राहहले ? 

    माझ्या धुळीच ेशवेटी येथे ककती कण राहहले ? (एल्गार)  

 

५) केव्हा तरी पहाटे -  केव्हा तरी पहाटे उलटून रात्र गेली  

    लमटले चकूुन डोळे हरवनू रात्र गेली  (एल्गार)  

   

६) उजाडल्यावारी सख्या - उजाडल्यावरी सख्या ननघनू जा घराकड े 
    अजूनही उशीवरी हटपरू चांदणे पड े (एल्गार)   
 
७) सनु्यासनु्या मफैलीत - सनु्यासनु्या मफैलीत माझ्या तझुेच मी गीत गात आहे  
    अजूनही वाटत ेमला की, अजूनही चांदरात आहे  (एल्गार)  
 
८) व्यथम -   सरू माग ूतलुा मी कसा ? 
    जीवना त ूतसा __ मी असा ! 
    त ूमला, मी तलुा पाहहले; 
    __द:ुख माझं ! तझुा आरसा ! (रंग माझा वेगळा)  
 
 



 
९) गौळण -   सणख, मी मज हरपनु बसले ऽ ग 
    आज पहाटे श्रीरंगाने मजला परुत ेलटुले ऽ ग  
    साखरझोपेमधेच अलगद प्राजततासम हटपले ऽ ग (रंग माझा वेगळा)  
 
१०) माझी उदास गीत े-  माझी उदास गीत ेत ूऐकतोस का रे ? 
    अन ्आसवात माझ्या त ूनाह्तोस का रे ? 
    येताच त ूसमोरी मी दवमळून जात े 
    माझ्या समान तहूी गधंाळतोस का रे ?   (रंग माझा वेगळा)  
 
११) उष:काल होता होता -  उष:काल होता होता काळ रात्र झाली ! 
    अरे, पनु्हा आयषु्याच्या पेटवा मशाली ! (रंग माझा वगेळा)  
 
१२) रंग खेळतो हरी -   आज गोकुळात रंग खेळतो हरी; 
    राचधके, जरा जपनू जा तझु्या घरी ! (रंग माझा वेगळा)  
 
१३) समजावता न आले - समजावनुी व्यथेला समजावता न आले !  
    मज दोन आसवांना हुलकावता न आले ! (रंग माझा वगेळा)  
 
१४) रंग माझा वेगळा -  रंगनुी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा ! 
    गुतंनुी गुतं्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा ! (रंग माझा वेगळा)  
 
१५) चादंण्यात कफरताना - चांदण्यात कफरताना माझा धरलास हात ! 
    सखया रे, आवर ही सावर ही चांदरात ! (रंग माझा वगेळा)       

 

 
 

 

 



 

२०) जगदीश खेबडुकर - (१९३२- २०११)   

 

 

लोकसगंीत, पोवाडा, अभगं, ओवी अशा ववववध काव्य प्रकारांमध्ये त्यांनी रचना केल्या.  

जगदीश खेबडुकर यांना ६०हून अचधक परुस्कारांनी सन्माननत करण्यात आले होत.े 

गहदमा परुस्कार, कोल्हापरूभषूण परुस्कार, फाय-फौंडशेन परुस्कार, साहहत्य सम्राट परुस्कार 

रसरंग फाळके परुस्कार, व्ही.शांताराम स्मनृत जीवनगौरव परुस्कार, लशवाजी सावतं परुस्कार 

बालगधंवम स्मारक सलमतीचा बालगधंवम परुस्कार, शाहू परुस्कार, करवीर भषूण, दरूदशमन जीवनगौरव 

कुसमुाग्रज साहहत्य परुस्कार, शरद क्रीडा आणण सांस्कृनतक प्रनतष्ठानातफे हदलेला राम कदम  

कलागौरव परुस्कार.  

काही गाजलेली गीत े:-  

१) अग ंनाच नाच राधे 

२) अरे मनमॊहना 
३) आकाशी झेप घे रे पाखरा 
४) आमचा राजू का रुसला 
५) आली आली हो भागाबाई 

६) आली ठुमकत नार लचकत 

७) ऐरणीच्या देवा तलुा हठणगी हठणगी वाहू दे 

८) कशी नलशबान ंथट्ा आज मांडली 
९) कस ंकाय पाटील बरं हाय का? 

१०) ककती सांग ूमी सांग ूकुणाला  

११) कुठं कुठं जायचं हननमनूला 
१२) कुण्या गावाचं आल ंपाखरू 

१३) कोण होतीस त ूकाय झालीस 

१४) ग ंबाई बाई झोंबतो गारवा 
१५) चदं्र होता सािीला 
१६) छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी 

१७) टाळ बोले चचपळीला 
१८) तझुे रूप राणी कुणासारखे ग?ं 

१९) हदसला ग ंबाई हदसला 
२०) दे रे कान्हा चोळी अन लगुडी 
२१) देहाची नतजोरी भततीचाच ठेवा 
२२) धुदंी कळ्यांना धुंदी फुलांना 
२३) नाच ूकशी, लाजू कशी, कंबर लचकली 
२४) वपकल्या पानाचा देठ 

२५) ब्रह्मा ववष्ण ूआणण महेश्वर 

२६) मला इष्काचच इंगळी डसली 
२७) मला हे दत्तगरुू हदसले, 

२८) मला हो म्हनत्यात लवगंी लमरची 
२९) या रावजी बसा भावजी 
३०) सख्या रे घायाळ मी हररणी 
३१) सत्यम लशवम सुदंरा 
३२) सोळाव ंवरीस धोतयाच ंग ं



   
२१) सधुीर मोघे - (१९३९ - २०१४) हे एक मराठी कवी, गीतकार व सगंीतकार होत.े  

 
 
परुस्कार :  
पहहल्या वषी सवोत्कृष्ट गीतकार अल्फा गौरव परुस्कार 
'मराठी कामगार साहहत्य पररषदेतफे 'गहदमा परुस्कार'  
गहदमा प्रनतष्ठानातफे चतै्रबन परुस्कार 
'महाराष्ट्र साहहत्य पररषदे'चा 'कवववयम ’ना.घ. देशपांड'े परुस्कार  
पहहल्या वषी सवोत्कृष्ट गीतकार मटा गौरव परुस्कार 
महाराष्ट्र राज्य परुस्कार सवोत्कृष्ट गीतकार ४ वेळा 
'महालक्ष्मी ' परुस्कार  
साहहत्यकार 'गो. नी. दांडकेर 'स्मतृी परुस्कार - मणृ्मयी परुस्कार  
'दीनानाथ मगंेशकर प्रनतष्ठान' प्रथम वषम 'शांता शळेके 'परुस्कार - हस्त ेश्रीमती लता मगंेशकर  
सरूलसगंार परुस्कार सवोत्कृष्ट गीतकार २ वेळा  
    
कववता सगं्रह : 
आत्मरंग, गाण्याची वही, पिांचे ठसे, लय, शबद धून, स्वततं्रत ेभगवती 
 
सधुीर मोघे यांची काही लोकवप्रय भावगीत ेआणण चचत्रपट गीत े- 
 
१) आहदमाया अबंाबाई 
२) एक झोका चुके काळजाचा 
३) एकाच ह्या जन्मी जण ू
४) कुण्या देशीच ेपाखरू 
५) गोम ूसगंतीन ंमाझ्या त ू
६) जरा ववसाव ूया वळणावर 
७) झलुतो बाई रास-झुला 
८) दयाघना का तटुले 

९) हदसलीस त ूफुलले ॠत ू
१०) हदस ंजातील हदस ंयेतील 
११) कफटे अधंाराचे जाळे 
१२) मन मनास उमगत नाही 
१३) माझे मन तझुे झाले  
१४) माय भवानी तझुे लेकरू 
१५) रात्रीस खळे चाल े
१६) ववसरू नको श्रीरामा 
१७) सणख मदं झाल्या तारका 



१८) सजणा पनु्हा स्मरशील ना 
१९) सरू कुठूनसे आले अवचचत 
२०) सांग त ूमाझाच ना 
२१) सांज ये गोकुळी सावळी सावळी 
२२) रंगनुी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा  
 

२२) वदंना ववटणकर -  (अज्ञात - २०११) 

 
मराठी कवनयत्री, गीतकार, बालसाहहत्यकार, नाटककार होत्या. मुबंईतील बालनाट्यननलममती करणाऱ्या ’वदंना 
चथएटसम’च्या त्या सचंाललका होत्या. 

त्यांनी बालरंगभमूीसाठी ललहहलेली रॉत्रबनहूड, हटमहटम हटबं ूबमबम बगडम, बजरबटू् इत्यादी बालनाट्ये 
गाजली.  

वदंना ववटणकर यांनी प्रेमगीत,े भततीगीत,े कोळीगीत,े बालगीत ेअशी ७०० हून अचधक गाणी व समुारे १५०० 
कववता ललहहल्या आहेत. अरूण पौडवाल, अननल मोहहले, सधुीर फडके, श्रीकांत ठाकरे, श्रीननवास खळे अशा 
सगंीतकारांनी त्यांच्या गीतानंा चाली हदल्या असनू सलुोचना चव्हाण, प्रभा अत्र,े शोभा गटूुम, जयवतं कुलकणी, 
सरेुश वाडकर, मोहम्मद रफी, हेमतंकुमार, आशा भोसले अशा नामवतं गायकांनी  

काही लोकवप्रय गीत े- 
१) नात ेजुळले मनाशी 
२) पररकथेतील राजकुमारा 
३) अचधर याद तझुी जाळीतसे रे हदलवरा 
४) हा रुसवा सोड सख े

५) हे मना आज कोणी 
६) शोचधसी मानवा राऊळी महंदरी 

वदंना ववटणकर याचंे कववतासगं्रह : एवप्रल फूल, बजरबटू्, भ ंभ ंभोला, हे गीत चादंण्यांच े



ववद्रोही कववता - 

" मतुतीचा शोध घेणाऱ्यांचा हा बहंदस्त शबदलर्ढा असला तरी त्याला समस्यांच्या खुल्या वाटांचे भान आहे. 
त्याचे आवाहनही आहे आणण आजमवही. दशकांच्या वाटचालीत धरणारे शवेाळ, पडणाऱ्या मयामदा, ननमामण 
होणारे खाचखळगे यांचाही ववद्रोही कववतनेे भोगानभुव घेतला आहे. ती जर कववता असेलच तर नतच्यातील 
सत्याचे सोने एक ना एक हदवस असामान्यत्वाचा ठसा प्राप्त करेल. मतुतपणाने व मतुतमनाने 
वावरणाऱ्यांना ही अनभुतूी येणार, समाजाच्या सखुदखुा:सोबत हा प्रवासच स्वाततं्र्याचा खराखुरा अन्वयाथम 
समजावनू देईल. त्यांना तोडून केवळ कालावादाचे व आदशामचे स्वप्न ही कल्पनाच ठरावी. " Freedom is 

possible only within a society and within an imaginary isolation from it" हे सतू्र मात्र ध्यानात ठेवायला 
हवे."   

" जीवनाच्या ववराट प्रवाहाला अनेक रंगछटा असतात. धालममक व ननैतक छटा परंपरेची महावस्त्र ेलेवनू येत 
असल्यामळेु त्या झटकन डोळ्यात भरतात. तात्त्वकतचे्या अचधष्ठानाने त्यांना सजवता येत.े पण 
अनभुवजन्य प्रत्यिातील जी व्यावहाररक मेख असत ेती राजकीय, सामात्जक, आचथमक, व सांस्कृनतक 
रंगाचा बेरंग करत.े अशा बेरंगी व बेरं्ढगी प्रत्यिात सवंदेक-व्यत्ततमत्वाला स्वत:च स्वत:च्या मदतीसाठी 
झेप घ्यावी लागले. आत्मसाहाय्याथम घेतलेली वेगवान धावाच ववद्रोही कववता हे नाव धारण करत.े"   

"शाहीर धेगड ेम. गांधीं यांच्या, समाज पररवतमनाबद्दलच्या भलूमकेचे ववश्लेषण करताना म्हणतात - 
  " गांधी महात्मा कसला  

    र्ढोंगाला समाज फसला." 

तर केरुबवुा गायकवाड ' हररजन ' शबदाला ' कपट ' म्हणून ननकालात कार्ढतात. 

"नको नको ववठोबा देव आम्हाला. पावला का सांगा कधी महाराला ?" असा सवाल ववचारून, 
चोखामेळ्याला शवेटी पायरीवर नतष्ठत ठेवणाऱ्या परं्ढरपरू ननवासी ववठ्ठलालाही नकार शबदांचा ननषधे झेंडा 
दाखवतात."    

" उपलबध ससं्कृनतसकंल्पनेचा व नतच्या लाभाचा अत्यल्प फायदा सखुी, सधन व सत्ताधाऱ्यांच्या भोवती 
वावरणाऱ्यांनाच लमळत असतो. तचे मलू्य सकंल्पना, तत्वज्ञान व कलासौंदयामचे ननकष ठरवीत असतात. 
तचे ववशदु् केलेले जीवशास्त्र सांगतात. त्यामळेु समाजाचा सगळ्यात मोठा भाग सततच दरू ठेवला जातो. 
हा बहुसखं्य वगम अनेक उणीवांनी आणण गडंानी ववस्कळीत झालेला असतो. त्याच्या फुटेलपणाचाच सतत 
लाभ घेतला जातो. त्याला आपापसात अनेक छोट्यामो्या खऱ्याखोट्या कारणांनी आपसात झुंजवले जात.े 
आपले वचमस्व सतत हटकवण्याचा हा एक खास मागम असतो. अशा सवम तऱ्हेच्या सामान्यांना व 
बहुसखं्याकांना सततच ह्या ना त्या कारणाने दरू ठेवणाऱ्या व्यवस्थेच्या उच्छेदासाठी ववद्रोही कववता 
साकारत असत.े" 

 

 

 



"मतुतीचा शोध घेणाऱ्यांचा हा बहंदस्त शबदलर्ढा असला तरी त्याला समस्यांचा खुल्या वाटांचे भान आहे. 
त्याचे आवाहनही आणण आजमवही. दशकाच्या वाटचालीत धरणारे शवेाळ, पाडणाऱ्या मयामदा, आणण ननमामण 
होणारे खाचखळगे यांचाही ववद्रोही कववतनेे भोगानभुव घेतला आहे. समाजातील सामान्यांबरोबर राहणाऱ्या 
सामान्य होऊन गेलेल्यांची ही कववता आहे. ती जर कववता असेलच तर नतच्यातील सत्याचे सोने एक ना 
एक  हदवस असामान्यत्वाचा ठसा प्राप्त करेल. फतत मतुतपणाने व मतुतमनाने वावरणाऱ्यांना ही 
अनभुतूी येणार, समाजाच्या सखुदाुःखासोबतचा हा प्रवासच स्वाततं्र्याचा खराखुरा अन्वयाथम समजावनू देईल. 
त्यांना तोडून केवळ कलावादाचे व आदशामचे स्वप्न ही कल्पनाच ठरावी. ' Freedom is possible only 
within a society and not within an imaginary isolation from it ' हे सतू्र मात्र ध्यानात ठेवायला 
हवे. " - केशव मेश्राम, प्रस्तावना 'ववद्रोही कववता'.        
     

१) शरच्चंद्र मतु्ततबोध - 
  पाहठशी ववराट ओझे द:ुखाने बधीर गात्र 

  दास्याच्या अधंारातनू कोहटश: शरीरे जात  

  कमामच्या चरकातनू वपचून नन:सत्व होत  

  जीवन जाहले होत ेववषाचंा कडवट घोट  

२) केशव मशे्राम -  

  नाच - 
  रंगमचंावर मी पाय टाकताच डफावर थाप पडली, 
  झाडाझाडांवर लटकलेली वटवाघळे दचकली,    

  झाडीतले जून - जुनाट काजवे दचकून उडाले: 
  त्यांचे कुल्ले झगमगले, साऱ्यांना उजेडाच वाटला, 
  माझ्या पहहल्याच एन्ट्रीला अधंार टकम न फाटला.   

३) नामदेव र्ढसाळ - 
  दरग्याच्या वाटेवर - 
  लीक झालेला सयूम  ववझत गेला  

  रात्रीच्या लमठीत  तवे्हा जन्मलो मी  

  फुटपाथवर   चचलबटलेल्या चचरगटुात 

  आणण झालो मी अनाथ  

  मला जन्म देणारी गेली  आकाशीच्या बाप्पाकड.े 
४) दया पवार - 
  चचमणी - 
  देवांच्या भाकड कथांचा समदु्र  

  गरू्ढळलेल्या अपरंपार लाटा  

  गडुघाभर पाण्यात उभी चचमणी  

  नाकातोंडात जात ेपाणी  



 
 
 
 

५) मत्ल्लका अमरशखे - 
  सभंाववत सयूामसारख े- 
  सभंाववत सयूामसारख ेतमु्ही नेहमीच ननववमकार असता  

  ननत्यनेमाने पाठ कफरवनू चालायला लागणारे. 
  तमुचे ववचार मरुलेल्या लोणच्यासारखे बदं बरणीत  

  सारं पचंततं्र तोंडपाठ असतयं तमु्हाला. 
  तमु्ही हुकुमाचे पत्त ेहातात ठेवनूच नेहमी खेळता. 
६) फ.म.ु लशदें -  
  ननघाले  हे चक्र - 
  ननघाले हे चक्र । मुडंकी छाटीत  

  मरण वाटीत । नवसांचे ॥ 

  चक्रपाणी दीन । आवरेना शस्त्र  

  लमटलेले नेत्र । सहंारात ॥ 

           - ववद्रोही कववता - स.ं प्रा. केशव मेश्राम   

 
 
 

मराठी पद्य वतृ्त-ेछंद - 

गद्य व पद्य यातील फरक - 
आपल्या मनात येणारे ववचार आपण भाषचे्याद्वारे व्यतत करतो. ही ववचार व्यतत करण्याची पद्ती दोन 
प्रकारची आहे. :  

'गद्य' - आपल्यामनात जसे ववचार येत जातात त ेजसेच्या तसे बोलनू दाखववणे. आपल्या या      

स्वाभाववक बोलण्याला 'गद्य' असे म्हणतात. 
 

'पद्य' - हे ववचार ककंवा याच वातयातील शबद काही ठरावीक क्रमाने ललहून त ेसरुावर म्हणता येतील 
 अशा पद्तीने त्याची रचना केली तर त्याला 'पद्य' असे म्हणतात.  

कववतचेे 'व्याकरण' ! व्याख्या - 
 

'चरण', 'लय' - पद्याचा चरण म्हणताना सारख्या अतंराने ताळी वाजवीत राहावे असे वाटत.े यालाच 
 'लय' असे म्हणतात. 
 

'वतृ्त', 'छंद' - पद्यात ही जी ववलशष्ट शबदरचना आपण करतो नतला 'वतृ्त' ककंवा 'छंद' म्हणतात. 
 



'अिरगणवतृ्त' -  अिरांच्या सखं्येनसुार आणण ऱ्हस्व-दीघम क्रमाने येणारी शबदरचना.   

 
 
 
 
 
 

'मात्रावतृ्त', 'जाती' - अिरापंेिा मात्रांचे बधंन आहे अशी पद्यरचना. 
 

'मात्रा' - एखाद्या अिराचा उच्चार करण्यास जो कालावधी ककंवा वेळ लागतो त्याला मात्रा असे 
 म्हणतात. (म्हणूनच 'ची' अिर पषु्कळदा 'चच' असे ऱ्हस्व ललहहत असावेत !) ऱ्हस्व-दीघमला 
 लघ-ुगरुू असेही म्हणतात. 
 

'गण' - गण म्हणजे कववततेील अिरे मोजण्याच ेमाप ! तीन अिराचंा गट . 
 

'यती' - कववतचेे चरण म्हणताना आपण मध्येच काही अिरांनतंर थांबतो. या थाबंण्याच्या जागेला 
 ककंवा ववरामाला 'यती' असे म्हणतात. 
 

मराठीत नेहमी आर्ढळणारी अशी प्रमखु अिरगणवतृ्त,े मात्रावतृ्त ेव छंद -  

 

 इंद्रवज्ा, उपेंद्रवज्ा, उपजाती, भजुंगप्रयात, द्रतुववलतं्रबत, वसतंनतलका, माललनी, लशखररणी, 
 मदंाक्रांता, परृ्थवी, हररणी, शादुमलववक्रीडडत, स्रग्धरा, मदंारमाला, समुदंारमाला.  

 

मात्रावतृ्त े(जाती) - कटाव, फटके, भपूाळ्या व आरत्या, अगंाई-गीत ेव पाळणे, लावण्या, भृगं, हदडंी, 
 आयाम, उद्व, बालानदं, भपूनतवभैव, चंद्रकांत, सयूमकांत, साकी, अकू्रर, फटका, केशवकरणी, 
 महुद्रका, नववधू, प्रणयप्रभा, जीवनलहरी, अनषु्टुभ, मतुतछंद.    

 

शबदालकंार - 
 

१) अनपु्रास - एखाद्या वातयात ककंवा कववतचे्या चरणात एकाच अिराची पनुरावतृ्ती होऊन त्यातील 
 नादामळेु जवे्हा त्याला सौंदयम प्राप्त होत,े तवे्हा 'अनपु्रास' हा अलकंार होतो. उदा: 

"गडद ननळे गडद ननळे जलद भरुनन आले, 
शीतलतन ुचपलचरण अननलगण ननघाले"   

 

२) यमक - कववतचे्या चरणाच्या शवेटी, मध्ये ककंवा ठरावीक हठकाणी एक ककंवा अनेक अिरे वेगळ्या 
 अथामने आल्यास 'यमक' हा अलकंार होतो. उदा: 
 " ससुगंती सदा घडो, सजुनवातय कानी पडो ! 
 कलकं मनतचा झडो, ववषय सवमथा नावडो !" 
 



३) श्लेष - एकच शबद वातयात दोन अथांनी वापरल्यामळेु जेव्हा शबद चमत्कृती साधत ेतवे्हा 'श्लेष' 
 हा अलकंार होतो. उदा: 
 "कुस्करु नाक ही समुने | 
 जरी वास नसे नतळ यास, तरी तमु्हास अवपमली स-ुमने ||"  

 
 
 
 
 

४) उपमा - दोन वस्तूतंील साम्य चमत्कृतीपणूम रीतीने जेथे वणमना केलेले असत ेतथेे 'उपमा' हा  अलकंार 
होतो. उदा:  

 

  " आभाळागत माया तझुी आम्हावरी राहू दे |” 
 

५) उत्प्रिेा - उपमेय हे जण ूउपमानच आहे अस ेजेथे वणणमलेले असत ेतथेे 'उत्प्रेिा' हा अलकंार होतो. 
 उदा: 
 " ककती माझा कोंबडा मजदेार | मान त्याची ककती बाकदार | 
 लशरोभागी तांबडा तरुा हाले | जण ूजास्वदंी फूल उमललेले || 
 अधमपायी पांर्ढरीशी ववजार | गमे ववहगांनतल बडा फौजदार ||"  

 

६) अपन्हुती - उपमेयाचा ननषधे करून त ेउपमानच आहे असे जेव्हा सांचगतले जात ेतवे्हा ' अपन्हुती' 
 अलकंार होतो. उदा:  

 " आई म्हणोनी कोणी, आईस हाक मारी  

 ती हाक येई कानी, मज होय शोककारी  

 नोहेच हाक मात,े मारी कुणी कुठारी " 
 

७) रूपक - उपमेय व उपमान यात एकरूपता आहे. ती लभन्न नाहीत असे वणमन जथेे असत ेतथेे  'रूपक' 
हा अलकंार असतो. उदा : 
 " बाई काय सांगो, स्वामीची ती दृष्टी 
 अमतृाची वषृ्टी, मज होय "  

 

८) व्यनतरेक - उपमेय हे उपमानापेिा शे्रष्ठ आहे असे वणमन केले असले तर 'व्यनतरेक' हा अलकंार 
 होतो. उदा: 
 " अमतृाहुनीही गोड, नाम तझुे देवा " 
 

९) अनन्वय - उपमेयाला दसुऱ्या कशाचीच उपमा देता येत नसेल म्हणजे जेव्हा उपमेयाला 
 उपमेयाचीच उपमा हदली जात ेतवे्हा ' अनन्वय ' हा अलकंार होतो. उदा: 
 " झाले बहु, होनतल बहु, आहेतहह बहु, परंत ुयासम हा " 



 

१०) भ्रात्न्तमान - उपमेयच आहे असा भ्रम ननमामण होऊन तशी काही कृती घडली तर तथेे ' 
 भ्रात्न्तमान' हा अलकंार असतो. उदा:  

 " भृगें ववरात्जत नवी अरववदं पत्र े 

 पाहूनन माननुन नतचीच ववशाल नेत्र े 

 घालीन अजंन अशा मनतने तटाकी  

 कांत ेवथृा उतरलो, लभजलो ववलोकी " 
(भुगं्यांनी सशुोलभत झालेली कमलपत्र ेहे दमयतंीचे नेत्रच आहेत असे समजून नतच्या डोळ्यांत अजंन 
घालावयास नलराजा परेु्ढ सरसावला व पाण्यामळेु लभजला.)  

 
 
 

११) ससदेंह - उपमेय कोणत ेव उपमान कोणत ेअसा सदेंह ककंवा सशंय ननमामण होऊन मनाची जी 
 द्ववधा अवस्था होत,े त्या वेळी 'ससदेंह' हा अलकंार असतो. उदा: 
 

 " चंद्र काय असे, ककंवा पद्म या सशंयांतरी, 
 वाणी मधुर ऐकोनी कळले मखु असे त.े " 
 

१२) अनतशयोतती - कोणतीही कल्पना आहे त्यापेिा खपु फुगवनू सांगताना त्यातील असभंाव्यता  अचधक 
स्पष्ट करून सांचगतलेली असत.े त्यावेळी  'अनतशयोतती' हा अलकंार होतो. उदा: 
 " जो अबंरी उफळता खुर लागलाहे  

 तो चंद्रमा ननज तनवूरर डाग लाहे."   

 

१३) दृष्टांत -  एखाद्या ववषयाचे वणमन करून झाल्यानतंर ती गोष्ट पटवनू देण्यासाठी त्याच अथामचा 
 एखादा दाखला ककंवा उदाहरण हदल्यास 'दृष्टांत' अलकंार होतो. उदा: 
 

 " लहानपण देगा देवा, मुगंी साखरेचा रवा  

 ऐरावत रत्न थोर, त्यासी अकुंशाचा मार."   

 

१४) अथामन्तरन्यास - एखाद्या सामान्य ववधानाच्या समथमनाथम ववशषे उदाहरणे देऊन शवेटी सामान्य 
 लसद्ांत कार्ढला तर 'अथामन्तरन्यास' हा अलकंार होतो. उदा: 
 " बोध खलास न रुचे अहहमखुी दगु्ध होय गरल, 
 श्वानपचु्छ नललकेत घातले होईना सरळ " 
 

१५) स्वभावोतती - एखाद्या व्यततीचे, प्राण्याचे, वस्तचू,े त्याच्या स्वाभाववक त्स्थतीचे ककंवा 
 हालचालीचे यथाथम पण वलैशष््यपणूम वणमन याला ' स्वभावोतती' अलकंार म्हणतात. उदा: 
  "मातीत त ेपसरले अनतरम्य पखं  



  केले वरी उदर पांडुर ननष्कलकं ! 
  चंचू तशी उघडी, पद लांबववल,े 

  ननष्प्राण देह पडला, श्रमही ननमाले !"   

 

१६) अन्योतती - दसुऱ्याला उद्देशनू बोलनू आपले मनोगत व्यतत करण्याच्या या पद्तीला ' अन्योतती' 
 असे म्हणतात. उदा:  

 "येथे समस्त बहहरे बसतात लोक, का भाषणे मधुर त ूकरीशी अनेक, 
 हे मखूम यास ककमवपही नसे वववेक, रंगावरून तजुला गणतील काक."   

 

१७) पयामययोतत -  एखादी गोष्ट सरळ शबदात न सागंता ती अप्रत्यि रीतीने सागंणे यास         
 'पयामययोतत' असे म्हणतात. 
  'त्याचे वडील सरकारचा पाहुणचार घेत आहेत.' 
 
 
 
 

१८) ववरोधाभास - एखाद्या ववधानावर वरवर हदसायला ववरोध असे वाटत;े पण वास्तववक तसा ववरोध 
 नसतो. अशा हठकाणी ' ववरोधाभास' हा अलकंार असतो. उदा:  

 

"कठोर वज्ापेिाही मदृ ूपषु्पहुनी अशी, 
लोकोत्तरांची हृदये कळती न कुणासही."  

   

१९) असगंती - एका हठकाणी आणण त्याचे कायम दसुऱ्याच हठकाणी असे जेथे वणमन असत ेत्यास 
 'असगंती' अलकंार म्हणतात. उदा:  

 

"गलुाब माझ्या हृदयी फुलला, रंग तझु्या गालावर खुलला, 
काटा माझ्या पायी रुतला, शलू तझु्या उरर कोमल का ?" 
 

२०) सार - एखाद्या वातयातील कल्पना चर्ढत्या क्रमाने मांडून उत्कषम ककंवा अपकषम साधलेला असतो, 
 तवे्हा 'सार' हा अलकंार होतो. उदा:  

" आधीच मकम ट तशातहह मद्य प्याला, झाला तशात जरर वतृ्श्चक दंश त्याला, 
झाली त्यास तदनतंर भतूबाधा, चेष्टा वद ूमग ककती कवपच्या अगाधा."  

 

२१) व्याजस्ततुी - (व्याज = खोटे, कपट, र्ढोंग) बाह्यत: स्ततुी पण आतनू ननदंा ककंवा बाह्यत: ननदंा 
 पण आतनू स्ततुी असे जथे ेवणमन असत ेतथेे 'व्याजस्ततुी' हा अलकंार असतो. उदा: 
 "होतो वदनचदं्राच्या दशमनाचीच आस । 
 अधमचदं्रच त ूद्यावा, कृपा याहून कोणती ॥  

 



२२) व्याजोतती - एखाद्या गोष्टीच ेखरे कारण लपवनू दसुरेच कारण देण्याचा जेथ ेप्रयत्न होतो तथेे 
 'व्याजोतती' हा अलकंार असतो. 
 "येत िण ववयोगाचा पाणी नेत्रामध्ये हदसे, 
 'डोळ्यात काय गेले हे ? म्हणुनी नयन पसेु." 
 

२३) चेतनगणुोतती - ननसगामतील ननजीव वस्त ूसजीव आहेत अशी कल्पना करून ती मनषु्याप्रमाणे 
 वागतात ककंवा कृती करतात असे जेथ ेवणमन असत ेतथे े' चेतनगणुोतती' हा अलकंार असतो. 
 उदा: 
 "आला हा दारर उभा वसतं फेरीवाला  

 पोत ेखांद्यावरर सौद्याचे, देइल ज्याचे त्याला." 
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