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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई 

सावहत्यबद्दल साांगा. 

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 
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अनुवािक : वसंत बागुल 

३०२, न्यु हशवम अपार्टमेंर् 

स्रे्शन रोड, उल्हासनगर-४, हि. ठाणे 

फोन: 0251-2587832, 8149068977 

vasant_pandit2002@yahoo.com 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवट हक्क लेखकाकड ेसुरहित असून पुस्तकाच ेककवा त्यातील अंशाचे पुनमुटद्रण वा 

नाट्य, हचत्रपर् ककवा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक आह.े  तस ेन 

केल्यास कायिशेीर कारवाई होऊ शकते.  

  



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

प्रकाशक : ई साहहत्य प्रहतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन : ३१        २०१७(मध्यरात्र) 

 

      ©esahity Pratishthan®2018 

हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडट करू शकता.   

• ह ेई पुस्तक वेबसाईर्वर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापुवी ई -साहहत्य प्रहतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े   
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अनुवािकाचे मनोगत 

 वाङ्मय प्रकारात मला काव्य ह्या प्रकाराने फार पूवी आकर्षित केले होते. त्या काळात मी 

काव्यलेखन करायचो पण त्यात काही त्रुर्ी असाव्यात असे वार्ल्यान े मी सुप्रहसद्ध कवींच्या रचना 

वाचावयास सुरूवात केली. त्यात ‘हमर्ाट गाहलब आहण त्यांच्या उिूट गिला’ ह ेसेतू माधवराव पगडी ह्यांचे 

गाहलबच्या गिलांचे भािांतर वाचण्यात आले आहण मी भारावून गेलो. पण उिूटवर प्रभुत्व नसल्याने उिूट 

काव्यातील कवी मीर, गाहलब आहण इक्बाल ह्यांच्या इतर रचना वाचणे कठीण  होते. म्हणून मी हहिी 

काव्याकड े वळलो. त्यात मला हररवंशराय बच्चन ह्याचं्या मधुशालेने मंत्रमुग्ध केले. मी हतचा मराठीत 

अनुवाि केला आहण तो प्रकाहशत करण्यासाठी त्यांची परवानगी माहगतली. त्यानंी मला परवानगी दिली 

खरी, परंतु त्या वेळच्या पररहस्ितीत मला ते अशक्य होते. आि तो योग येत आह.े अनेक उिूट कवींनी 

मद्यावर हलहहले आह.े पण बच्चन यांच्या मधुशालेत वेगळेपण आह.े मदिरेची त्यांनी नुसती महती गायली 

नाही तर तीतनू िीवनाच े सखोल व हवस्तृत स्वरूपाचे िशटन घडहवले आह.े मधुशालेच्या वाचना-

श्रवणापेिा मला हतचा अनुवाि करताना हतच्याशी अहधक एकरूप झाल्याची अनुभूती आली. कवीन ेमदिरा 

म्हणिे भक्ती, हपणारे म्हणि ेभक्तिन आहण साकी म्हणि ेपरमेश्वर अशा गूढािाटने हलहहले आह.े 
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 हा अनुवाि करताना ह ेकाम दकती कठीण आह ेह ेत्या वेळी मला िाणवले. तरीपण मी प्रयत्ांची 

पराकाष्ठा केली. त्यासाठी मला अनेक हहिी, मराठी, उिूट, संस्कृत भािांच्या शब्िकोिांचे सहाय्य घ्यावे 

लागले. आहण ह ेकरताना मूळ साहहत्यकृतीशी प्रामाहणक राहून आशय िसाच्या तसा ठेवण्याचा मी प्रयत् 

केला. मूळ लेखकाशी सह अनुभूती घेऊन समरस होऊन भावानुवाि करण्याचा प्रयत् केला. 

 िोर हहिी साहहहत्यक सुहमत्रानंिन पंतांसारखयानंीही मधुशालेची स्तुती केली आह.े लोकनायक 

ियप्रकाश नारायण आहण राष्ट्रहपता महात्मा गांधींनासुद्धा ती आवडली, ह्यातच हतची िोरवी आह.े  

 मधुशालेच्या अनुवािासंिभाटत मला सौ. हन. न. बापर् ह्या हहिीच्या अध्याहपका ह्यांनी उपयुक्त 

सूचना केल्या आहण प्रोत्साहन दिले. श्री. दिलीप मालवणकर ह्यानंी ती प्रकाहशत करण्यात बहुमोल सहकायट 

केले, त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आह.े  

- वसंत बागुल 
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अहभप्राय 

 कोणत्याही गद्य वा पद्य साहहत्याच्या मान्यताप्राप्त आकृतीबंधाचा अनुवाि करणे ही अत्यंत अवघड 

कला असल्याचा हनवाटळा सारस्वतांनी दिलेलाच आह.े काव्याचा अनुवाि करताना अनुवािकत्याटला या 

कलेशी स्वतःच्या भावस्वराचा आंतररक गोफ बेमालूमपणे हवणत राहून अिाटहभव्यक्तीची पकड अहधक घट्ट 

करावी लागते. भािा ह े वाङ्मयाचे प्रभावी माध्यम असल्यामुळे अनुवादित काव्याला साहहत्यमूल्य प्राप्त 

होण्यासाठी कवीच्या मूळ भािेवरही अनुवािाची हुकमत असणे क्रमप्राप्त आह.े कलाकृतीच्या न्याय्य 

भावानुवािात भािाप्रभुत्वाबरोबर कायाप्रवेशाचे ज्ञानही महत्त्वपूणट भूहमका बिावत असते.  

 हररवंशराय बच्चनसारखया ज्येष्ठ आहण नामांदकत कवीच्या “मधुशाला” या रहसकहप्रय काव्याचा 

अनुवाि करण्याचा मोह वसतं बागुल यानंा व्हावा ह ेमराठी िाणकारांचे भाग्यच म्हणावे लागेल. कारण 

बच्चनिींच्या काव्याशी तािात्म्य पावल्यानंतर आंतररक उमीतून आलेला हा अनुवाि अनुभूतीचे पिरही 

उलगडत िातो. 
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 मुळात “मधुशाला” हीच बच्चनिींना िीवनाची शाळा वार्त होती. िीवनव्यापी िषृ्टीकोन 

हचतारताना त्यानंी त्याच्या रचनाबंधातनू सखोल िीवनिषृ्टी व िीवन हसद्धांतावर गहहरा प्रकाश र्ाकला 

आह.े हाला, प्याला, मधुबाला व मधुशाला या प्रहतकातून वाणीचे रहस्य उलगडण्याचा स्तुत्य प्रयत् केला 

आह.े त्यांच्या मदिरेने मृत्यूलाही िीवन लाभल्याचा सािात्कार होतो आहण प्रकृती-पुरुि ‘मद्यालय’ होऊन 

बेहोशी अनुभवू लागतात. भक्त आहण परमेश्वर अशा गूढािाटनेही ‘मधुशाला’ आस्वािकाला चैतन्यमय 

अनुभूती ितेे.  

 वसंत बागुलांनी हा सवट शब्िातीत अनुभव िशाचा तसा मराठीत मांडण्यासाठी अहवरत श्रम घेतल े

आहते. हहिी शब्िांचा मराठी शब्िांत अनुवाि करताना, भावपररपोिाला धक्का लागणार नाही याची 

काळिी घेतली आह.े 

अधरोंपर हो कोई भी रस हिव्हा पर लगती हाला, 

भािन हो कोई हािो में लगना रखखा ह ैप्याला 
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 या पंक्तीचा अनुवाि- 

असो कोणताही रस अधरी हिव्हवेर मदिरा भास,े  

पात्र असो हाती कसलेही चिक सुधेचा करर भास े

 असा सोप्या शब्िात सहिपणे केला आह.े 

हितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा ह ैप्याला, 

हितनी दिल की मािकता हो उतनी मािक ह ैहाला, 

 या ओळीचे खालीलप्रमाणे केलेले मराठीकरण वेधक आह.े 
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हितके हृिय असेल अिांग अिांग आह ेचिकही हततका, 

हततकीच उन्मािक मदिरा उन्माि हृियाचा हितका 

 याहशवाय क्रमांक ३९,६४,७०,८७,९४ अशा काही रचनांकडहेी सरल अनुवािाचे उिाहरण म्हणून 

पाहता येईल.  

 बच्चनिींच्या हहिी शब्िांना समपटक असे मराठी शब्ि शोधून बागुलांनी काही रठकाणी अहधक 

तरलतम भावाहभव्यक्ती साधली आह.े भावुकता ऐविी अनुरागी, ध्यान ऐविी स्मरण, चुंबन ऐविी स्पशट 

आहण घन-श्यामल ऐविी गिट सावळ्या इत्यािी उहचत शब्िांनी रचनेचे उिात्तीकरण होते. मात्र 

बच्चनिींच्या ‘विाटऋतू’ या शब्िासाठी वापरलेला ‘पाणकळा’ हा मराठी शब्ि मराठी माणूस कधीच 

हस्वकारणार नाही. ‘मुझको तहनक मलाल नही’चे भािांतर ‘मला िराही िःुख नसे’ अशा उत्कर् ओळीत 

झाल्याने अनुभव हृद्य होत गेल्याचे िाणवते. तर ९७ क्रमांकाच्या रचनेचा अनुवाि शब्िशः झाल्यान े

हृियाला हभडत नाही.  
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 क्रमांक ३५,३६,३७,३८,४४ सारखया रचनातंून आपोआप नैसर्षगक घर्नाक्रमाची ओळख 

रहसकाला होते. आहण मानवी मनाची उिात्त भावना अधोरेहखत करणारी क्रमांक १०३ सारखी रचनाही 

हाती लागत.े  

 बच्चनिींच्या उत्कृष्ट रचना म्हणून वाचाव्याशा वार्णाऱ्या ‘मधुशाला’तील क्रमांक 

९,१३,२४,४६,५०,५८ इत्यािी रचनाचंी मराठीतील माडंणी पररणामकारक होत नाही. तसेच क्रमांक ३ 

आहण ८५चा मराठी अनुवाि सैल मांडणीने हवस्कळीत होत गेल्याचे िाणवते.  

 ‘मधुशाला’तील सवट रचना आठ ओळींच्या आकृतीबंधात आहण िसुऱ्या, चौथ्या व आठव्या ओळीच े

अंत्य यमक साधणाऱ्या असल्यामुळे रहसकानंा लयबद्ध अहवष्काराचा सुखि अनुभव ितेात. बागुलांनी 

मराठी अनुवािासाठी ‘मदिरालय’ हा समानािी शब्ि घतेल्याने िसुऱ्या चौथ्या ओळीशी शेवर्च्या ओळीच े

यमक िुळत नाही, पररणामी अंत्य यमकामुळे येणारी आस्वाि प्रदक्रया हशहिल होते. मात्र मूलािाटला कोठेच 

बाधा येत नाही, ह ेहवशेि. 
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 पद्य वाङ्मयाचा अनुवाि करताना अनुवािकाला त्याच्या प्रहतभेचा वापर संयमानेच करावा लागतो. 

मूळ कलाकृतीचे लोभस रुपड ेअन्य भािेतून साकारणे हाच त्या मागचा प्रामाहणक हतेू असतो. या हतेनू े

पे्रररत होऊन वसंत बागुलांनी बच्चनिींच ेशब्ि भांडार मराठी रहसकांना उपलब्ध करुन दिले. त्यांचा हा 

पहहलाच प्रयत् असल्यामुळे नवखेपणाच्या काही खुणा िाणवल्या तरी, तो िोि ठरणार नाही इतकी 

रचनेची सफाई त्यानंी आत्मसात केली आह.े  

 मराठी वाचक त्यांच्या या अनुवादित कलाकृतीचे मनापासून स्वागत करतील असा हवश्वास वार्तो.  

 वाङ्मय िेत्रातील त्यांच्या पुढील वार्चालीस शुभेच्छा! 

 ३९/२/२,अचटना, सी-२७, एरंडवणा, पुणे. 

 दिनांक ७ माचट २००६                      (डॉ.कल्याण इनामिार) 
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माझ्या आठवणीतल ेबाबिूी 

● अहमताभ बच्चन 

 साहहत्याहवियी बाबुिींची हनष्ठा आहण बांहधलकीची इतकी पराकाष्ठा होती की, 

एकिा िेव्हा नेहरुिींनी माइकल दफशर हलहखत आपल्या िीवन चररत्राचे हहिीत भािांतर 

करावयास दिल े असता ते रात्रंदिवस एक करुन त्या कामात गंुतले. कारण त्यांना त्या 

कामासाठी केवळ पाच दिवसांचा अवधी हमळाला होता. िेव्हा बसून हलहहताना िकल ेकी 

ते उभे राहून हलहहत, अशी त्यांची कायटपद्धती होती. त्या िरम्यान एक दिवस मी पाहहले की 

ते बसून हलहहत होते पण आपला डावा हात त्यांनी आकाशाकड े उंचावुन धरला होता. 

हवचारल्यावर त्यांनी सांहगतले की, उिव्या हाताने अखंडपण े हलहहल्याकारणाने त्यांच्या 

हाताला कळ लागली होती आहण त्यांनी आपल्या इच्छाशक्तीने उिव्या हाताची कळ डाव्या 
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हाताकड ेस्िानांतरीत केली होती म्हणून त्यांनी आपला डावा हात उंच धरुन ठेवला होता 

आहण त्यांची लेखणी अहवरत चालत होती.  

 आमच्यावर बाबूिींचे खपू प्रेम होते. इतकेच नव्ह ेतर आम्हा लहान मुलाचं्या छोट्या 

छोट्या हालचाली आहण खोडसाळपणावरही त्यांचे पूणट लि असायचे. एकिा िेव्हा 

शाळेच्या हभतीवर खडूने रेघा ओढल्याकारणाने मला मार खावा लागला तेव्हा माझी 

अवस्िा पाहून त्यांना खूप राग आला. त्यांनी तात्काळ मला सायकलीवर बसहवले आहण 

शाळेत पोहोचताच मुखयाध्यापकांना खूप फर्कारले.  

 बाबुिी त्यांची मते आमच्यावर लाित नसत. ना व्यहक्तगत रुपात ना सामाहिक वा 

कोणत्याही. त्यांच्या स्वभावाची िाणीव मला लहानपणापासूनच झाली होती. त्याच्याशी 

संबंहधत िोन घर्ना मी आपल्याला सांगतो. एक माझ्या शाळेच्या काळातील आहण िसुरी 

सन १९८५ची आह.े िेव्हा मी नैहनताल मध्य े हशकत होतो. तेव्हा आिारपणामुळे “श्रेष्ठ 
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अहभनेता” ह्या स्पधेत भाग घेऊ शकलो नाही. त्यामुळे मी खूप उिास झालो होतो. अशा 

वेळी मला बाबुिींचा सिंशे हमळाला- 

 “िर झाल ेतुमच्या मनासारख ेतर उत्तम 

 िर न झाल ेतर त्याहूनही उत्तम” 

 तिाहप त्यावेळी मी याचा अिट समिू शकलो नाही. िसुरी घर्ना रािकारणात प्रवेश 

करण्याच्या काळातील आह.े िेव्हा मी बाबूिींना माझा हनणटय सांहगतला, तेव्हा ते खूप 

अस्वस्ि झाल,े पण ते म्हणाल-े िर तुला वार्त ेकी तू िे करतो आहसे ते योग्य आह ेतर मी 

तुला अडवणार नाही. आहण मला लवकरच िाणीव झाली की माझा हनणटय चुकीचा होता. 

याखेरीि त्यानंी मला सिवै साि दिली. 
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 हशस्त तर त्यांच्या स्वभावात हभनललेी होती. आहण त्यांच्याकडून आमच्यात ती 

उतरून आली होती. मला कधी आठवत नाही की, मी त्यांना ठराहवक वेळी न उठताना व 

ठराहवक वेळी मंदिरात न िाताना पाहहले असले. 

 मला मधशुाला िीवनाची शाळा वार्ते. त्यांनी साहहत्याच्या एका नवीन प्रवाहाचा 

आरंभ केला. त्या मदिरा हववािात त्यांनी केवळ मदिरेचे गुणगान केले नाही परंतु 

मधुशालचे्या माध्यमातून िीवन समिहवले आह.े िीवनाच्या मूळ हसद्धांतावर प्रकाश 

र्ाकला आह.े मधुशालाच नव्ह ेतर त्यांच्या प्रत्येक पुस्तकातून एक सखोल िषृ्टी, एक हवशिे 

िषृ्टीकोन हमळतो.         
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संबोधन 

● हररवंशराय बच्चन 

 माझे मािक, 

 त्या दिवसात उमर खैयामच्या हृियाच्या भावफुलांना आपल्या भािेच्या तारेत गंुफून 

तुझ्या चरणांवर अपटण करून र्ाकले आह.े तुला त्यांना पाहून आनंि झाला. आनंि झाला या 

गोष्टीचा की तुझा एक भक्त तुझ्या आज्ञेचे पालन करू शकला, पण माझे हृिय तर संतुष्ट झाल े

नाही. िसुऱ्याची वस्तू आपल्या परडीत घेऊन तुझ्या मंदिरात येताना माझ्या मनात दकती 

लाि होती ते तुला काय ठाऊक! िर त्या फुलांसाठी तुझी आज्ञा नसती आहण मी आपल्या 

इच्छेने त्यांना घेऊन तुझ्यािवळ येण्याचा प्रयत् केला असता तर किाहचत मी मागाटतच 

गाडला गेलो असतो. तुझ्या मंदिरापयंत पोहचूच शकलो नसतो. पण तुझी आज्ञा आहण तुझ्या 
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प्रसन्नतेच्या हवचारांनी मला तुझ्यािवळ आणून र्ाकले; तरीही तुला ह े सांगायला काही 

नुकसान झाल ेअस ेमी समित नाही की, भक्त भगवंताच्या चरणांवर कोणतीही भरे् त्याच्या 

प्रसन्नतेच्या हवचाराने अपटण करीत नाही. िीन, हीन, िररद्री भक्त हा हवचारच केव्हा 

आपल्या मनात आण ूशकतो की, तो भगवंताच्या चरणांवर कोणतीही अशी वस्तू अपटण करू 

शकतो, ज्यामुळे तो प्रसन्न व्हावा. तो तर भक्ताचं्या चरणांवर आपली भरे् आपल्या 

हृियाच्या संतोिाकररताच अपटण करतो. भगवंताच्या चरणांवर तो काही आपल े ठेवून 

आपल्या हृियाचा भार हलका करतो, एक ओझे उतरहवतो. त्या दिवसात िी िसुऱ्याची फुल े

मी तुझ्या चरणांवर अपटण करून र्ाकली त्यामुळे माझ्या हृियाचा भार हलका झाला 

नाहीच, माझ्या हृियावरचे ओझे उतरले नाहीच, माझ्या हृियाला संतोिही झाला नाही. 
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 माझ्या या बोलण्यामुळे, मी दकती स्वािी आह!े असाच तू हवचार करीत असशील, 

अस े हवचार माझ्या मनात येतात. िे तुझ्या प्रसन्नतेत आपली प्रसन्नता समिून घेत नाही. 

प्रसन्नता तर मला खूप झाली होती. आपल्या आराध्यिवेतेच्या ओठावंर प्रसन्नतेची रेिा 

पाहून कोणता भक्त आनंिाच्या भरात अंहतम सीमेला स्पशट करणार नाही, कोणता भक्त 

आनंिाहतरेकाने वेडा होणार नाही! पण भक्ताचे हृिय आनंि आहण प्रसन्नतेसाठी व्याकूळ- 

हवव्हळ होत नाही. प्रसन्नता तर आत्मचेतनेची एक अनुभूती आह.े भक्त तर आत्मसमपटण 

करून त्या हवस्मृती शोधीत आह,े ज्या हिट आहण खेिापासून िरू आहते. अरे हा 

आपलेपणाचा भार! अरे ह्याला उतरवून फेकण्याची आतुरता! अरे ह्या महान त्यागातही 

स्वािाटची सत्ता! मनुष्यिीवन दकती अपूणट आह.े आमच्या महान त्यागातही आमचा स्वािट 

आह.े  
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परंपरेचा पाया ह्याच त्याग- स्वािाटच्या महान भावनेवर हस्िर आह.े  मेघ आपल े

आपलेपण असंखय िेंबांमध्य,े िेंब िलधारा आहण नद्यांमध्ये आहण नद्या आपले आपलेपण 

समुद्रात हरहवण्यात आतुर आहते. आहण तो समुद्रही तर प्रत्येक वेळी हविुब्ध राहून कुण्या 

अशाचा शोध घेत आह ेकी, ज्याच्या चरणांवर आपली संपूणट िलराशी अघ्यटरूपात अपटण 

करून ररक्त व्हावा. पृथ्वी आपले आपलेपण असखंय वृि- वेली- रोपांमध्य,े वृि- वेली- रोप े

आपले आपलेपण फुले आहण कळ्यांमध्ये, फुल े आहण कळ्या आपले आपलेपण सुगंहधत- 

अहनलात हमसळण्यात व्याकूळ आह.े आहण तो अहनल तरी हनरंतर चंचल राहून कुण्या 

अशाच्या शोधात आह ेकी ज्याच्या पिराला एकिा फक्त एकिा झुळकावून तो त्यातच लुप्त 

होऊन िावा. पतंग आपल ेआपलपेण दिव्यासमोर, दिवा आपल ेआपलेपण दिवसासमोर, 

दिवस आपले आपलेपण रात्रीसमोर आहण रात्र- चंद्र, तारका रत्ांनी सिवलेली रात्र आपल े

आपलेपण सूयाटसमोर अपटण करण्यासाठी व्याकूळ आह.े आहण तो सूयटसुद्धा आिी सृष्टीच्या 
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कुण्या अशा महान ज्योतीच्या चरणांना प्राप्त करण्यासाठी तपस्या करतो आह,े ज्याची एकिा 

आरती उतरवून तो हवझून िावा. 

 अशा प्रकारे वािक आपले आपलपेण स्वरांमध्ये प्रकर् करुनही इच्छा करतो की, तो 

कुणाच्या कानात िणभर गंुिारव करुन हवस्तृत गगनात िीण होत हवलीन होऊन िावा. 

हचत्रकार आपल ेआपलेपण रेिा तसेच रंगात प्रकर् करुन ही इच्छा करतो की, तो कुणाच्या 

तरी डोळ्यात िणभर प्रहतहबहबत होऊन धूसर होऊन लपून िावा. हशल्पकार आपल े

आपलेपण पािाण प्रहतमांमध्ये अहभव्यक्त करून ही अहभलािा करतो की तो कुण्या कोमल 

हाताचा िहणक स्पशट हमळवून तुकड े तुकड े होऊन पृथ्वीवर हवखरून िावा. कवी आपल े

आपलेपण शब्ि ओळीत प्रकर् करून इच्छा करतो की तो कुणाच्या हृियाला त्वरेने स्पशट 

करून िगाच्या हनहबड गलबल्यात लपून िावा, हरवून िावा. हो तर ह्या स्वािी 

मानवाच्या, ज्यात मी एक आह,े अंहतम अहभलािा आत्मानंि नाही, आत्मसमपटण आह.े 
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ह्याचे सौभाग्य याला त्या दिवशी प्राप्त होऊ शकल े नाही. याच कारणास्तव हततक्या 

तत्परतेने आि िे काही आपलेपण घेऊन तुझ्या चरणांवर पुन्हा उपहस्ित झालो आह.े ह्या 

अहनवायट स्वािाटसाठी मी िमेची हशिा मागत आह.े मला हवश्वास आह े की मी हनराश 

परतणार नाही. कधीच परतलो नाही.  

 आि मदिरा आणली आह.े मदिरा हिला हपऊन भहवष्याची हभती पळून िाते आहण 

भूतकाळातील िारुण िःुख िरू िातात. हिला हपऊन मान-अपमानाचे भान रहात नाही, 

आहण सन्मानाचा गवट नाहीसा होऊन िातो. हिला ओतून मनुष्य आपल्या िीवनाची व्यिा, 

िःुख, समस्यांना काहीच समित नाही आहण हिला चाखून मनुष्य श्रम, संकर्, संताप 

साऱ्यांना हवसरुन िातो. हाय, िीवनाची मदिरा िी आम्हाला हववश होऊन प्यावी लागली. 

दकती कडवर् आह!े ही मदिरा त्या मदिरेच्या नशेला उतार िईेल. िीवनाच्या िःुखिायक 

स्मृतींना हवस्मृतीच्या गतेत लोरू्न िईेल. त्याच प्रकारे प्रबळ िवै, ििुटम्य काळ, हनरपेि कमट 
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आहण हनिटय हनयतीच्या कू्रर, कठोर, कुर्ील आघातापासून रिण करेल. िीण, िुद्र, 

िणभंगुर िबुळ्या िग-िीवनाची समस्त आहध व्याधीची ही एक महौिधी आह.े माझे हृिय 

सांगते की, आि हहची तुला आवश्यकता आह.े घे हहचे पान कर; आहण हहच्या नशेच्या धुंिीत 

स्वतःला, आपल्या िःुखाला, आपल्या िःुखि वेळेला आहण काळाच्या कठीण चक्राला हवसरुन 

िा. घ ेहहला पी, आहण ह्या मकरंिाने आपल ेिीवन नूतन आनंि, नूतन स्फूती आहण नव्या 

िोशाने भरुन र्ाक. अरे कुणाला ठाऊक आह ेकी िसुऱ्याला मिोन्मत्त करुन र्ाकणारा स्वतः 

दकती हवनाशाचे भांडार आह!े कुणाला ठाऊक आह ेकी िसुऱ्याला शीतलतेचे  िान करणारा 

स्वतः दकती भयंकर ज्वालेत भस्म होत असतो. 

 ही माझ्या हृियाची मदिरा आह.े समिू नको तू एकर्ा आहसे. तू िळतो आहसे पण 

पररणाम माझ्यावर सुद्धा होतो आह.े तू िळत आहसे, मी गळत आह,े तू तापतो आहसे मी 
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हवतळतो आह.े मी पण शीतल मदिरेच्या शोधात आलो होतो;  पण तू मला आपल ेहृिय 

दिलेस, हृियाची ज्वाला दिली. ही माझ्या हृियाची मदिरा तुझ्या ज्वालेने गळून हवतळून 

प्रवाहहत होऊन उसळली आह.े घ े हहला हपऊन आपल्या हृियाच्या अहिला शांत कर. िे 

हृिय काल मदिरेने तहानलेल ेहोते तेच आि तहान भागहवणारी मदिरा झाली.  

 कवीचे हृिय फक्त हृिय नाही, त्याच्या हृियाच्या कुशीत हतन्ही काळ लोक हनद्रा घेत 

असतात. सृष्टी िधुहपत्या पोरीसारखी खेळते, आहण प्रलय खट्याळ पोरासारखा िगंा करतो, 

त्याचे हृियांगण आकाशाचे गाणे, वाऱ्याचे हास्य आहण सागराचे रुिन ह्यांनी प्रहतध्वनीत 

होत असते. त्याच्या हृिय मंदिरात िन्म-िीवन-मृत्यू अहवरत गतीने नृत्य करीत असतात. 

ह्या कारणाने कवीच्या हृियाच्या गळण्याबरोबरच आि सारे हवश्व मािक मदिरेत बुडून गेल े

आह.े पाणी आहण िमीन, आकाश आहण वाय,ू सागर आहण पृथ्वी, स्वगट आहण नरक, िड 
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आहण चेतन, रात्र आहण दिवस, वन आहण उपवन, तळे आहण नद्या, हमलन आहण हवरह, 

प्रणय आहण सघंिट, आशा आहण हनराशा, िन्म आहण िीवन, काळ आहण कमट, साऱ्या वस्तू 

ज्यांचे अहस्तत्व ह्या हवश्वात आह.े आि मदिरा-पेला-मधुशालामय आभाहसत होत आह.े  

 माझ्या हमत्रा, बघ सारा हनसगट मधुशाला बनून डोलत आह.े ये तुला पुरुि बनवून मी 

मायारुहपणी चंचल साकी वाला बनते. मी माझ्या हाताने पेला भर-भरुन तुझ्या ओठांना 

लावते आहण तू अनंत काळापयंत अनंत तृिेने हहला पीत िा. ना मी पािताना िकणार ना 

तू हपताना. 

 भगवंता िमा, िमा! अरे, आपल्या ह्या मृत मातीच्या भांड्याला तुझ्या ज्योहतमटय 

अधरांपयंत आणायचे िसु्साहस! माझा अहभमान िमा कर, माझे हात िरिरताहते, माझा 

पेला हलतो आह.े माझी मदिरा सांडते आह.े अरे माझे पाय सदु्धा लर्पर्ताहते. शरीराच्या 

गात्रागात्रांचे सांधे हवलग होताहते, रोम-रोम कंप पावतो आह!े  अरे मी पडले, पडले.......  
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● ● ● 

 माझी मदिरा तुझ्या चरणांवर पुन्हा अपटण झाली. मी संतुष्ट आह,े भक्ताची मदिरा- 

हवनम्र भक्ताची मदिरा भगवंताच्या ओठावर नव्ह,े तर चरणांवर अपटण करण ेयोग्य आह.े 

पण वर बघते, तर ह े काय? तुझ्या डोळ्यात हा तुझा उन्मत्तपणा कसला? वेडगळपणा 

कसला? मस्ती कसली? तुझे ओठ हालताहते? तू हसतोस का? काय तू काही सांगतो आहसे? 

काय ह ेकी- 

हपऊन मदिरा मस्त िाहला तर प्रीत केली का मदिरेवरती! 

 काय, तुला मदिरा हपण्याच्या अहभलािेनेच नशा चढली? धन्य तू आहण धन्य मी! 

पण तू मला त्या नहशल्या डोळ्यांनी बघू नकोस, माझा िीव न िाणे कसा व्हायला लागतो. 



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

घे, मी डोळे झाकून घेत आह.े त्या नहशल्या डोळ्यांकड ेपाहवलेही िात नाही आहण त्यांना 

पाहहल्याहशवाय राहवलहेी िात नाही. त्यांना एकिा पुन्हा पाहून घेते.  

 मी त्यांना शोधणार आह.े त्या मािक डोळ्यांची एकर्क लावून पाहण्याची लकब 

मला अनंत काळापयंत उन्मत्त ठेवील. भक्ताला हवी सागराची तहान आहण िेंबाने संतोि. 

तुझ्या नहशल्या डोळ्यांची मदिरा हनरंतर माझ्या पापण्यांच्या पेल्यात ओसंडत राहो आहण 

िो मला पाहहल तो तुझ्या मदिरेने धुंि होऊन िाईल. 

प्रयाग                                                                    तुझ्या नहशल्या डोळ्यांच्या 

२७ ऑगस्र् १९३३                               

हनरंतर ध्यानात 

मी. 
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पररहशष्ट 

  

येिे मी मधुशालेवर चार रुबाया सािर करीत आह.े काव्यवाचन करताना मी िनतेच्या 

मनोरंिनािट ऐकहवत होतो. अनेकांना त्या पुस्तकात न पाहहल्याने हनराशा झाली आहण 

त्यांनी आग्रह केला की ह्या पण मधुशालामध्ये समाहवष्ट केल्या िाव्यात. मी त्यांना ह्या 

पररहशष्टाच्या अंतगटत ठेवीत आह.े मधुशालाचे बहुतेक वाचक आहण श्रोते एकेकाळी 

समिायचे की, कुणी कुणी अिूनही समित असतील, की हतचा लेखक दिवस- रात्र िारूच्या 

नशते धुंि राहतो. खरी गोष्ट ही आह े की मदिरा नावाच्या द्रवपिािाटशी माझा अिरशः 

काडीमात्र संबधं नाही. नशेबद्दल नकार िणेार नाही. िीवनच एक नशा आह.े कहवतासदु्धा 

एक नशा आह.े आणखीही दकतीतरी नशा आहते. आपल्या प्रेमींचा भ्रम िरू करण्यासाठी मी 

एक रुबाई हलहहली होती.  
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स्वतः न हपतो , िसुऱ्यांना पण पाित असतो मदिरा मी 

स्वतः न स्पर्षशत , पण िसुऱ्यांना ितेो हाती पेला मी 

बड्या बड्या उपिशेक तज्ञाकडून ह ेहशकलो आह े

स्वतः न िाता िसुऱ्यांना पण िाखवतो मी मदिरालय 

 तरीही हनरंतर प्रश्न होतच राहहले, आपण हपत नाही मग आपल्याला मदिरेवर 

हलहहण्याची प्रेरणा कोठून हमळते? प्रश्न भोळा होता, पण होता हवश्वसनीय. एके दिवशी 

लिात आले की कायस्िांच्या कुळात िन्मलो आह.े िे हपण्यात प्रहसद्ध आहते ककवा होते. 

चंिबरिाईच्या गीतामध्ये कधी वाचलेली एक िष्टपिी आठवली. हवचार करायला लागलो. 
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पूवटिांनी केलेल ेमधुपान माझ्यावर काही संस्कार तर सोडून गेले नाहीत? भोळ्याभाबड्या 

लोकांना भलुवायला एक रुबाई हलहहली. 

मी कायस्ि कुळाचा माझ्या पूवटिांनी इतकी ओतली 

मम िहेाच्या रक्तामध्य ेपचंाहत्तर र्के्क मदिरा 

वारस हक्क मला आह ेमदिरालय अन् पररसरावरी  

माझ्या आिा- पणिाच्या हस्ते हवकल ेह ेमदिरालय. 

 पृथ्वीराि गीतांच्या अंहतम अध्यायात शहाबुद्दीन घोरीच्या िरबारात आंधळा केला 

गेलेला पथृ्वीराि चौहान िेव्हा शब्िवेधी बाण मारण्यासाठी बसतो, तेव्हा चंिबरिाई 

त्यांना काही धमट-हनतीचा उपिशे करते. एका िष्टपिीत सांगतो की हवहभन्न िातीचे लोक 

िेव्हा प्रधान होतात तेव्हा कसा व्यवहार करतात. िष्टपिीच्या आठवणीतून िते आह.े 
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खहत्र होय परधान खाय, खंडौ दिखरावै, 

साहु होय परधान भरै घर, राि िँमाव,ै 

कायि को प्रधान अहो हन हस रह ैहपयन्तौ, 

बम्मन होय प्रधान सिा रक्खवै हनहिन्तौ, 

 नाई प्रधान नहह दकहिए, चन्ि हवरि साँची चवै 

 चहुआन बान गुन सट्ठव,ै मन चुदक्कस मोरै् तव ै

 पण खरेतर ह ेआह ेकी आम्ही लोक आमोढाचे कायस्ि आहोत िे आपल्या आचार-

हवचारांच्या कारणाने आमोढाचे पांड ेम्हर्ले िातात आहण ज्यांच्याकड ेएक ितंकिा आह ेकी 
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कुणी िारु प्यायली की त्याला कोड होईल. ह े एक हनयतीचे गूढ आह े की ज्यांनी िारु न 

हपण्याची इतकी कठोर प्रहतज्ञा केली होती त्यातच एका वंशिाने मदिरेची इतकी वदकली 

केली. फ्राईड असता तर त्याने म्हर्ले असते मधशुालेच्या गायकाला- गायकाच्या गायकाला 

ह्याच वंशात िन्म घ्यायचा होता. मधशुालेची लोकहप्रयता माझ्याकरीता एक समस्या आह.े 

मी हतला शेकडो हिारोंच्या सभेत शेकडो वेळा ऐकहवल े आह े पण आिही िेव्हा कोठे 

कहवता ऐकवायला उभा राहतो तर एकाच आवािात लोक मधुशालेची मागणी करतात. 

माझ्या सवाटत अहधक पुस्तकात सवाटत िास्त मधुशाला वाचली िाते. एक गोष्ट सुचली, अस े

प्रहसद्ध आह ेकी, िशी िशी िारु िुनी होते तशी तशी ती िास्त नशीली होऊन िाते. एक 

रुबाई हलहहली.  

अनेक डोक्यावर िारूचा चार दिसांनी नशा उतरूनी गेला 

अनेक हाती िोन दिस ओसंडत ओसंडत ररता पेला  
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पण वाढता प्रभाव सुरेचा काळाबरोबर ह्याच्याच 

िुनी पुराणी होता माझी अिून नशीली मधुशाला   

 शेवर्ी अिून एक रुबाई ज्यावेळी मी मधुशाला हलहहली होती त्यावेळी माझे िीवन 

आहण काव्य प्रपंचात पतु्र ककवा संततीची भावना मुखय नव्हती. आपल्या तृष्णेची सीमा 

सांगताना मृत्यूच्या पहलकड ेगेलो पण श्राद्ध पयंतच “प्राणहप्रये िर करशील माझे श्राद्ध तर 

असे कर!” िेव्हा स्मृतींचे आधार अिून पुढे िरी दिले तरी तहानेने तोपयंत सदु्धा आपल ेहात 

पसरहवल.े  

हपतृपिी रे पतु्रा माझ्या अध्यट न घे पण घे पलेा  

बैस कुठेही पण िा गंगा सागरात भरुनी मदिरा 
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कुठे भूमीची हभिू ि ेमाती, हमळेल तृप्ती आत्म्याला  

तपटण अपटण कर तू मिला वाचत – वाचत “मधुशाला”, 

    

● ● ●   
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मृि ुभावों के अंगूरों की आि बना लाया हाला, 

हप्रयतम, अपने ही हािों से आि हपलाऊँगा प्याला, 

पहल ेभोग लगा लूँ तेरा दफर प्रसाि िग पाएगा, 

सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला।।१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मृिभुावांच्या द्रािांची मी आि गाळली ही मदिरा,  

हप्रयतम आि मी हनिहातांनी चिक लावी तुहझया अधरा; 

आधी नैवेद्य हो तुलाच, मग प्रसाि हमळेल िगाला; 

सवाटआधी तुझेच स्वागत करते माझे ह ेमदिरालय. 
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प्यास तुझे तो, हवश्व तपाकर पूणट हनकालूँगा हाला, 

एक पाँव से साकी बनकर नाचँूगा लेकर प्याला, 

िीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, 

आि हनछावर कर िूगँा मैं तुझ पर िग की मधुशाला।।२। 
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ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

तृिा तुला तर, हवश्व तापवून   गाळून घेईल मी मदिरा, 

एका पायावर साकी बनूनी नतटन घेऊन चिक करा; 

िीवनाचे माधुयट तुझ्यावर कधीच ओवाळून झाले, 

आि बहाल मी तुिवर करतो सवट िगाचे मदिरालय. 
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हप्रयतम, तू मेरी हाला ह,ै मैं तेरा प्यासा प्याला, 

अपने को मुझमें भरकर तू बनता ह ैपीनेवाला, 

मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझ ेपी तू होता, 

एक िसूरे की हम िोनों आि परस्पर मधुशाला।।३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हप्रये तुझा मी तृहित चिक, अन तू असशी माझी मदिरा, 

माझ्यामध्ये भरून तूला तू बनतो आह ेहपणारा; 

मी तुिला भरभरून घेता, िगं तू मला हपऊन झाली; 

आम्ही िोघे परस्परांना परस्परांचे मदिरालय. 
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भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, 

कहव साकी बनकर आया ह ैभरकर कहवता का प्याला, 

कभी न कण-भर खाली होगा लाख हपए,ँ िो लाख हपए!ँ 

पाठकगण हैं पीनेवाले, पुस्तक मेरी मधुशाला।।४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अनुरागी त्या द्रािलतेतून गाळून कल्पनेची मदिरा 

कवी होऊन आला साकी भरून चिक कहवतेचा सारा, 

कणभरही कधी ररता न होइल लाख हपओ द्वी लाख हपओ! 

वाचक असती ह ेहपणारे पुस्तक माझे मदिरालय.  
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मधुर भावनाओं की सुमधुर हनत्य बनाता हू ँहाला, 

भरता हू ँइस मध ुसे अपने अंतर का प्यासा प्याला, 

उठा कल्पना के हािों से स्वयं उसे पी िाता हू,ँ 

अपने ही में हू ँमैं साकी, पीनेवाला, मधुशाला।।५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मधुर भावनांची सुमधुर  हनयहमत बनहवतो मी मदिरा 

ह्याच मधुने भरतो आपुला तृहित चिक मनभर सारा; 

भरून मानस हस्ते स्वतःच रसवंती ररचवत असतो; 

स्वतःच मी आह ेसाकी, अन् हपणारा, अन् मदिरालय. 
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मदिरालय िाने को घर से चलता ह ैपीनेवला, 

'दकस पि से िाऊँ?' असमंिस में ह ैवह भोलाभाला, 

अलग-अलग पि बतलात ेसब पर मैं यह बतलाता हू ँ- 

'राह पकड़ तू एक चला चल, पा िाएगा मधुशाला।'। ६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मदिरालयी िाण्याकररता तो घरून हनघतो हपणारा, 

िावू कोणत्या मागाटन?े संभ्रहमत भोळा हबच्चारा 

सारे िाहवती हवहवध मागट, पण हचे मी ठासून सांगतस े

एक पंि तू ठाम धरून चल, हमळेल तुिला मदिरालय. 
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चलने ही चलने में दकतना िीवन, हाय, हबता डाला! 

'िरू अभी ह'ै, पर, कहता ह ैहर पि बतलानेवाला, 

हहम्मत ह ैन बढँू आग ेको साहस ह ैन दफरँु पीछे, 

कककतटव्यहवमूढ़ मुझ ेकर िरू खड़ी ह ैमधुशाला।।७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

चालत चालत हाय दकतीतरी िीवन माझ ेसंपहवले! 

सांगतात पण ‘िरू अिूनही’ ज्यांनी पि ह ेिाखहवले 

पुढे िावया हहम्मत नाही परत दफराया साहस ना 

कककतटव्यहवमूढ असा मी, िरू उभे ते मदिरालय. 
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मुख से तू अहवरत कहता िा मधु, मदिरा, मािक हाला, 

हािों में अनुभव करता िा एक लहलत कहल्पत प्याला, 

ध्यान दकए िा मन में सुमधुर सुखकर, सुंिर साकी का, 

और बढ़ा चल, पहिक, न तुझको िरू लगेगी मधुशाला।।८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मुखातून तू वित रहा मध,ू सुधा, मद्य, मािक, मदिरा, 

चिक लहलत कहल्पत घ ेअनुभव मानून तूच तुझ्याच करा, 

स्मरण कररत िा मनात सुमधुर, सुखकर सुंिर साकीचे 

आहण पुढे चल पांिस्िा तुि, िरू न भासे मदिरालय. 
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मदिरा पीने की अहभलािा ही बन िाए िब हाला, 

अधरों की आतुरता में ही िब आभाहसत हो प्याला, 

बने ध्यान ही करत-ेकरत ेिब साकी साकार, सखे, 

रह ेन हाला, प्याला, साकी, तुझे हमलेगी मधुशाला।।९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मदिरापानाची अहभलािा स्वयं िाहली िर मदिरा, 

अधरांच्या आतुरतेतच चिकाचा होई भास खरा, 

मनात करता स्मरण हतिे साकारच साकी खराखुरा, 

नुरतो साकी, चिक, सुधा अन् प्राप्त होई तुि मदिरालय. 
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सुन, कलकल़ , छलछल़ मधुघर् से हगरती प्यालों में हाला, 

सुन, रूनझुन रूनझुन चल हवतरण करती मध ुसाकीबाला, 

बस आ पहुचं,े िरु नहीं कुछ, चार किम अब चलना ह,ै 

चहक रह,े सुन, पीनेवाले, महक रही, ले, मधुशाला।।१०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

ऐक ही खळबळ सळसळ मधुर घर्ातून चिकी पड ेमदिरा, 

रूणझुण रूणझुण पावली वार्त मधु साकी बाला अहधरा; 

बस पोहोचलो, िरू न काही, चार पावले िायाच े

ऐक गलबला करती हपणारे िरवळते घे मदिरालय.   
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िलतरंग बिता, िब चुंबन करता प्याल ेको प्याला, 

वीणा झंकृत होती, चलती िब रूनझुन साकीबाला, 

डाँर् डपर् मधुहवके्रता की ध्वहनत पखावि करती ह,ै 

मधुरव से मधु की मािकता और बढ़ाती मधुशाला।।११। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

वाित िलतरंग, िणू िेव्हा स्पशटत प्याला चिकाला,  

वीणेचा झंकारच िणू रुणझुणत येई साकीबाला 

िर्ावणीतून हवके्रत्याच्या उमरे् ध्वनी मृिगं िणू,  

मधरूवाने मधुची मािकता वाढवत ेमदिरालय. 
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मेंहिी रंहित मृिलु हिेली पर माहणक मध ुका प्याला, 

अंगूरी अवगुंठन डाले स्वणट वणट साकीबाला, 

पाग बैंिनी, िामा नीला डार् डरे् पीनेवाल,े 

इन्द्रधनुि से होड़ लगाती आि रंगीली मधुशाला।।१२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

माहणक मदिरा चिक, मेहिंी रंग मृि ुहातावरती,  

कांचन काया साकीबाला अंगुलीचे गुंठन त्यावर, 

पगडी बैंगणी विे हनळा  बैठक मारून ते हपणारे 

इंद्रधनूशी स्पधाट करते रंगहबरंग ेमदिरालय. 
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हािों में आने से पहल ेनार् दिखाएगा प्याला, 

अधरों पर आने से पहल ेअिा दिखाएगी हाला, 

बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहल,े 

पहिक, न घबरा िाना, पहले मान करेगी मधुशाला।।१३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हाती येण्यापुवी खाई भाव दकती रे हा प्याला  

अधरी स्पशाटआधी मदिरा करील दकतीदकती नखरा, 

साकी येण्याआधी म्हणतील भीडपेोर्ी  “नको नको” 

पहिका आधीच हभऊ नको रे, मानी असते मदिरालय. 
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लाल सुरा की धार लपर् सी कह न इस ेिनेा ज्वाला, 

फेहनल मदिरा ह,ै मत इसको कह िनेा उर का छाला, 

ििट नशा ह ैइस मदिरा का हवगत स्मृहतयाँ साकी हैं, 

पीड़ा में आनंि हिस ेहो, आए मरेी मधुशाला।।१४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अहिहशखेसम लाल सुरेची धार, नको समिू ज्वाला, 

मदिरा फेसाळे हहस समि ूनकोस व्रण हा हृियाला, 

िःुख कैफ ह्या मदिरेचा अस्फुर् स्मृहतचे साकी हो; 

वेिनेत िे सुख अनुभवती, त्यांच्यासाठीच मदिरालय. 
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िगती की शीतल हाला सी पहिक, नहीं मेरी हाला, 

िगती के ठंडे प्याले सा पहिक, नहीं मेरा प्याला, 

ज्वाल सुरा िलते प्याल ेमें िग्ध हृिय की कहवता ह,ै 

िलने से भयभीत न िो हो, आए मेरी मधुशाला।।१५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

वसुंधरेच्या हीम सुधेसम, पहिका नच माझी मदिरा, 

मृण्मय चिकापरी न हशतल पहिका, माझा चिक िरा 

अहिसुरा चिकातील िाहक कहवता हविग्ध हृियाची; 

भय नसेल ज्यांना िळण्याचे, त्यासंाठी मम मदिरालय. 
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बहती हाला िखेी, िखेो लपर् उठाती अब हाला, 

िखेो प्याला अब छूत ेही होंठ िला िनेेवाला, 

'होंठ नहीं, सब िहे िह,े पर पीन ेको िो बूंि हमले' 

ऐसे मध ुके िीवानों को आि बुलाती मधुशाला।।१६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

पाहहली असेल स्त्रवती मदिरा, आि पहा पेर्ती सुरा, 

चिक पहा स्पशटताच ओठी हा अधरांना िळणारा 

अधर काय, हा िहे िळो, पण िोन िेंब प्यायला हमळो 

अशाच मदिरा वडे्यांना ह ेआि बोलहव मदिरालय. 

  



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

धमटग्रन्ि सब िला चुकी ह,ै हिसके अंतर की ज्वाला, 

मंदिर, मसहिि, हगररि,े सब को तोड़ चुका िो मतवाला, 

पंहडत, मोहमन, पादिरयों के फंिों को िो कार् चुका, 

कर सकती ह ैआि उसी का स्वागत मेरी मधुशाला।।१७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

धमट-ग्रंि िाळून र्ादकले अंतर-धगत्या ज्वालेन,े 

मंदिर, मशीि, चचटही सारे तोडे िो उन्मत्तपण,े 

ब्राह्मण, खहलफ़ा, पाद्री यांचे बंधही िो तोडू शकला, 

करत ेआह ेआि तयांचे स्वागत माझे मदिरालय. 
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लालाहयत अधरों से हिसने, हाय, नहीं चूमी हाला, 

हिट-हवकंहपत कर से हिसने, हा, न छुआ मधु का प्याला, 

हाि पकड़ लहित साकी को पास नहीं हिसने खींचा, 

व्यिट सुखा डाली िीवन की उसने मधुमय मधुशाला।।१८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

उत्कंरठत अधरांनी ज्याने हाय स्पर्षशली ना मदिरा, 

हिट हवकंहपत हातांनी, न हाय,स्पर्षशला चिक िरा, 

लहित साकीचा कर धरुनी िवळ न ज्याने कवळीले, 

व्यिटच केले शुष्क तयाने िीवन मधुचे मदिरालय. 
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बने पुिारी प्रेमी साकी, गंगािल पावन हाला, 

रह ेफेरता अहवरत गहत से मध ुके प्यालों की माला' 

'और हलये िा, और पीये िा', इसी मंत्र का िाप करे' 

मैं हशव की प्रहतमा बन बैठंू, मंदिर हो यह मधुशाला।।१९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

बनो पुिारी प्रेमळ साकी, पहवत्र गंगािल, सुरा, 

िपत राहो अहवरत गतीने मधुचिकांची माळ करा 

“अिून घे तू, अिून पी त,ू”हाच मंत्र शुभ िपो सिा, 

हशवप्रहतमा मी बनून हवराहित, मंदिर मम ह ेमदिरालय. 
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बिी न मंदिर में घहड़याली, चढ़ी न प्रहतमा पर माला, 

बैठा अपने भवन मुअहज्र्न िकेर महस्िि में ताला, 

लुरे् ख़िाने नरहपतयों के हगरीं गढ़ों की िीवारें, 

रहें मुबारक पीनेवाल,े खुली रह ेयह मधुशाला।।२०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

घंर्ानाि न झाला मंदिरी, हार न चढला प्रहतमेला, 

बांगी बसला घरी आपुल्या र्ाळे लावून महशिीला, 

लुर्ले गेले धनही नृपहतचे, हगरीिगुांचे तर् पडल;े 

असो खुशाल हपणारे पण अन, खुले असो ह ेमदिरालय. 
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बड़ ेबड़ ेपररवार हमर्ें यों, एक न हो रोनेवाला, 

हो िाए ँसुनसान महल वे, िहाँ हिरकतीं सुरबाला, 

राज्य उलर् िाएँ, भूपों की भाग्य सुलक्ष्मी सो िाए, 

िम ेरहेंग ेपीनेवाले, िगा करेगी मधुशाला।।२१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

खानिान हनवंश िाहली, रडणारा न कुणी उरला, 

हनिटन झाल्या महाल माड्या  हििे नाचती सुरबाला, 

सत्ता उलिो रािांची भाग्यलक्ष्मी हनदद्रस्त असो; 

पुरून उरहतल पीणारे, अन्   िागृत राहील मदिरालय. 
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सब हमर् िाएँ, बना रहगेा सुन्िर साकी, यम काला, 

सूखें सब रस, बन ेरहेंग,े दकन्त,ु हलाहल औ' हाला, 

धूमधाम औ' चहल पहल के स्िान सभी सुनसान बनें, 

िगा करेगा अहवरत मरघर्, िगा करेगी मधुशाला।।२२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

सवटनाश होईल, तरीपण उरेल साकी यमकाळी 

सारे रस होतील शुष्क, मदिरा उरेल अन हविवल्ली 

धामाधुम न भरगिीची सवट स्िळे हनिटन होता  

िागृत राहील स्मशान अहवरत, िागृत राहील मदिरालय.  
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भुरा सिा कहलायेगा िग में बाँका, मिचंचल प्याला, 

छैल छबीला, रहसया साकी, अलबेला पीनेवाला, 

परे् कहाँ से, मध ुऔ' िग की िोड़ी ठीक नहीं, 

िग ििटर प्रहतदिन, प्रहतिण, पर हनत्य नवेली मधुशाला ।।२३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

नेहमीच नालस्ती िगी तरी मस्त चिक, चंचल शूर हा, 

छैल छबीला, गलुछबू साकी, अल्लड अट्टल पीणारा; 

परे्ल कोठून, मदिरालय अन् िग ही िोडी योग्य नसे 

प्रहतदिनी, प्रहतिणी, ििटर हो िग, हनत्य नवे पण मदिरालय.  
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हबना हपये िो मधुशाला को बुरा कह,े वह मतवाला, 

पी लेने पर तो उसके मुह पर पड़ िाएगा ताला, 

िास द्रोहहयों िोनों में ह ैिीत सुरा की, प्याले की, 

हवश्वहविहयनी बनकर िग में आई मेरी मधुशाला।।२४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

चव न बघता मदिरेला िो नाव ठेवतो तोच खुळा, 

प्याल्यावर तर पडले त्याच्या वर्वर् तोंडाला र्ाळा; 

सेवक द्रोही िोघांमध्य ेहविय वारुणी, चिकाचा; 

हवश्वहवियीनी बनून िगती आले माझ ेमदिरालय. 
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हरा भरा रहता मदिरालय, िग पर पड़ िाए पाला, 

वहा ँमुहरटम का तम छाए, यहा ँहोहलका की ज्वाला, 

स्वगट लोक से सीधी उतरी वसुधा पर, िखु क्या िाने, 

पढ़ ेमर्षसया िहुनया सारी, ईि मनाती मधुशाला।।२५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

बहरुन असते ह ेमदिरालय, हहमसंकर्च िगतावर हो, 

मोहरमचा अंधार हतिे, तर इिे होळीची ज्वाळा हो, 

स्वगाटतून उतरली पृथ्वीस, िःुख हतला कुठुनी ठावे, 

मरण शोकगीत िहुनया रडते, ईि साहिरे मदिरालय. 
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एक बरस में, एक बार ही िगती होली की ज्वाला, 

एक बार ही लगती बार्ी, िलती िीपों की माला, 

िहुनयावालों, दकन्त,ु दकसी दिन आ मदिरालय में िखेो, 

दिन को होली, रात दिवाली, रोर् मनाती मधुशाला।।२६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

विाटमधुनी एकच वेळी भडके होळीची ज्वाळा, 

एकच वेळी करते मिा  उज्ज्वल दिपकांची माळा; 

सिन हो एकिातरी मद्यालयात येऊन पहा, 

दिवसा होळी, रात्री दिवाळी, रोि करीतसे मदिरालय! 
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नहीं िानता कौन, मनुि आया बनकर पीनेवाला, 

कौन अपररहचत उस साकी से, हिसने िधू हपला पाला, 

िीवन पाकर मानव पीकर मस्त रह,े इस कारण ही, 

िग में आकर सबसे पहले पाई उसने मधुशाला।।२७। 

 



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िाणत नाही कोण, मनुि आला िगती तृष्णा घेऊन 

कोण न िाणे त्या साकीला हिने वाढहवले िधु पािून; 

िीवन हमळता हपऊन माणूस धुंि रहातो, कारण ह े

िगात येऊन सवांआधी प्राप्त िाहले ज्या मदिरालय.  
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बनी रहें अंगूर लताए ँहिनसे हमलती ह ैहाला, 

बनी रह ेवह हमर्र्ी हिससे बनता ह ैमधु का प्याला, 

बनी रह ेवह मदिर हपपासा तृप्त न िो होना िाने, 

बनें रहें य ेपीने वाल,े बनी रह ेयह मधुशाला।।२८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अिय राहो द्रािलता त्या ज्यांपासून हमळते मदिरा, 

अिय राहो ती माती ज्यामधुनी चिक आकारा, 

अिय राहो सुधा तृिा ती तृप्ती ज्या ंठावूक नस,े 

अिय राहो हपणारे, अिय राहो ह ेमदिरालय.  
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सकुशल समझो मुझको, सकुशल रहती यदि साकीबाला, 

मंगल और अमंगल समझ ेमस्ती में क्या मतवाला, 

हमत्रों, मेरी िेम न पूछो आकर, पर मधुशाला की, 

कहा करो 'िय राम' न हमलकर, कहा करो 'िय मधशुाला' 

।।२९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

सुखरुप समिा मला, सुखी िर असेल ती साकीबाला, 

शुभाशभु वारे्ल काय त्या िो नशेत पुरता बुडला, 

हमत्रांनो मम कुशल न पुसा येऊन पुसा मदिरालयाचे, 

म्हणू नका ‘ियराम’  सवटिण म्हणत रहा ‘िय मदिरालय’.   
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सूयट बने मधु का हवके्रता, हसधु बने घर्, िल, हाला, 

बािल बन-बन आए साकी, भूहम बने मधु का प्याला, 

झड़ी लगाकर बरसे मदिरा ररमहझम, ररमहझम, ररमहझम कर, 

बेहल, हवर्प, तृण बन मैं पीऊँ, विाट ऋत ुहो मधुशाला।।३०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

सूयट बनो मदिरा हवके्रता, हसधु बनो घर् िल मदिरा, 

मेघ होऊनी येवो साकी, सुरा चिक हो अपुली धरा, 

अहतवृष्टी होवो मदिरेची ररमहझम-ररमहझम, ररमहझम विो 

वेल, झुडुप, तृण बनुन हपतो मी पाणकळा हो मदिरालय. 
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तारक महणयों से सहित नभ बन िाए मधु का प्याला, 

सीधा करके भर िी िाए उसमें सागरिल हाला, 

मत्त समीरण साकी बनकर अधरों पर छलका िाए, 

फैल ेहों िो सागर तर् से हवश्व बने यह मधुशाला।।३१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हहरेिहडत ताऱ्यांचे नभ  हो चिक सुधेचा भरलेला, 

सुलर्ा करूनी भरून घ्यावी त्यात वारुणी हसधु-िला, 

हपसार् वारा साकी होऊन अधरावर सांडुन िावा, 

सागर-तीर व्याहपले ज्याने, हवश्व बनो ह ेमदिरालय. 
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अधरों पर हो कोई भी रस हिहवा पर लगती हाला, 

भािन हो कोई हािों में लगता रक्खा ह ैप्याला, 

हर सूरत साकी की सूरत में पररवर्षतत हो िाती, 

आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में ह ैमधुशाला।।३२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

असो कोणताही रस ओठी हिव्हवेर मदिरा भास,े 

पात्र असो हाती कसलेहीचिक सुधेचा करर भासे, 

िरेक मुख साकीचा चेहरा पररवर्षतत होऊन िातो, 

िषृ्टीपुढे काहीही असो, पण नयनामध्ये मदिरालय. 
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पौधे आि बने हैं साकी ले ले फूलों का प्याला, 

भरी हुई ह ैहिसके अंिर हपरमल-मधु-सुररभत हाला, 

माँग माँगकर भ्रमरों के िल रस की मदिरा पीत ेहैं, 

झूम झपक मि-झंहपत होत,े उपवन क्या ह ैमधुशाला!।३३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

रोपे बनली साकी चिक फुलांचा लेवुन आि हशरी, 

मधू-सुगंहधत-रसमय मदिरा भरूहनया अपुल्या अधरी, 

मागत मागत भ्रमरांचे िल प्राशन करती रस मदिरा, 

गुंगत-झेप मिोन्मत होती, उपवन हचे दक मदिरालय! 
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प्रहत रसाल तरू साकी सा ह,ै प्रहत मंिररका ह ैप्याला, 

छलक रही ह ैहिसके बाहर मािक सौरभ की हाला, 

छक हिसको मतवाली कोयल कूक रही डाली डाली 

हर मधुऋत ुमें अमराई में िग उठती ह ैमधुशाला।।३४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

रसभररत प्रत्येक साकीसम, मंहिरी मंहिरी चिक अस,े 

सुगंहधत मािक रसनारस ज्याच्यातून ओसंहडतसे, 

हवहस्मत िी मिमस्त कोदकळा फ़ांद्यांवर कूहू कूहू करत,े 

आमराई िर ऋतूवसतंी सचेत होते मदिरालय. 
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मंि झकोरों के प्यालों में मधुऋतु सौरभ की हाला 

भर भरकर ह ैअहनल हपलाता बनकर मधु-मि-मतवाला, 

हरे हरे नव पल्लव, तरूगण, नूतन डालें, वल्लररयाँ, 

छक छक, झुक झुक झूम रही हैं, मधुबन में ह ैमधुशाला।।३५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

चिकातून मंि वार्याच्या सुरा सगुंहधत मधुऋतूची  

भरभरून हा अहनल पाितो  हिोन्मादित धारेची, 

हहरवी हहरवी मिृलु पालवी, नवे वृि शाखा वेली 

सळसळ, झळझळ डोलत आह ेमधुवनी आह ेमदिरालय.  
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साकी बन आती ह ैप्रातः िब अरुणा ऊिा बाला, 

तारक-महण-मंहडत चािर ि ेमोल धरा लेती हाला, 

अगहणत कर-दकरणों से हिसको पी, खग पागल हो गाते, 

प्रहत प्रभात में पूणट प्रकृहत में मुहखरत होती मधशुाला।।३६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

साकी बनुनी प्रातःकाळी अरूण-उिा बाला येई, 

शाल चांिण्या गुफुंनी िवेून मोल करून मदिरा घईे, 

अनंत दकरणांनी ज्या हपऊनी  खग वेड ेहोऊन गाती, 

रोि प्रभाती भव्य हनसगी मुखररत होते मदिरालय.  
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उतर नशा िब उसका िाता, आती ह ैसंध्या बाला, 

बड़ी पुरानी, बड़ी नशीली हनत्य ढला िाती हाला, 

िीवन के संताप शोक सब इसको पीकर हमर् िाते 

सुरा-सुप्त होत ेमि-लोभी िागृत रहती मधुशाला।।३७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

नशा उतरण्यापूवी त्याची, सांिवेळ मग ती येते, 

खूप िुनी अन् कडक नशेची मदिरा हशपडून िाते, 

क्रोध, शोक िीवनरस सारे हहला हपता हवरुनी िाती, 

सुरासुस्त होती मि लोभी, िागृत राह ेमदिरालय. 

  



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

अंधकार ह ैमधुहवके्रता, सुन्िर साकी शहशबाला 

दकरण दकरण में िो छलकाती िाम िुम्हाई का हाला, 

पीकर हिसको चेतनता खो लेन ेलगत ेहैं झपकी 

तारकिल से पीनेवाले, रात नहीं ह,ै मधुशाला।।३८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अंधःकार हा मधहुवके्रता, सुंिर साकी चंद्रकळा, 

दकरणा दकरणा मधून विटते चिक चांिण्यांचा ओला, 

शुद्ध हरपता हपऊन हिला, पेंगाया लागे सचेतना 

नित्रांना ररचहवत िाती, रिनी नसे, ह ेमदिरालय. 
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दकसी ओर मैं आँखें फेरँू, दिखलाई ितेी हाला 

दकसी ओर मैं आँखें फेरँू, दिखलाई ितेा प्याला, 

दकसी ओर मैं िखेू,ं मुझको दिखलाई ितेा साकी 

दकसी ओर िखेूं, दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला।।३९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िषृ्टीिेप मी हििे र्ाकतो, दिसते मि मदिरा तेिे 

िषृ्टीिेप मी हििे र्ाकतो चिकची मि दिसतो तेिे 

हििे पाहतो हतिे मला िषृ्टीसमोर दिसते साकी, 

हििे हििे मी पाही तेि ेिषृ्टीपिी मम मदिरालय. 
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साकी बन मुरली आई साि हलए कर में प्याला, 

हिनमें वह छलकाती लाई अधर-सुधा-रस की हाला, 

योहगराि कर संगत उसकी नर्वर नागर कहलाए, 

िखेो कैसों-कैसों को ह ैनाच नचाती मधुशाला।।४०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

साकी होऊहन मरुली आली चिक स्वय ेघेऊहन हाती, 

हिच्यामधनु ओसंडत आली अधर सुधारस मदिरा ती; 

योहगरािही ज्याच्या संगती नर्वर नागर म्हणहवल,े 

पहा कशा लोकानंा नतटन करण्या लाहव मदिरालय. 
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वािक बन मध ुका हवके्रता लाया सुर-सुमधुर-हाला, 

राहगहनयाँ बन साकी आई भरकर तारों का प्याला, 

हवके्रता के संकेतों पर िौड़ लयों, आलापों में, 

पान कराती श्रोतागण को, झंकृत वीणा मधुशाला।।४१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

वािक होऊन मधुहवके्रता सुस्वरसुर मदिरा आणी, 

राहगणी होऊन साकी आल्या, चिक चांिण्यांचा आणी, 

हवके्रत्याच्या संकेतावर िौडत लय सुर आलापी 

श्रोत्यांना भरभरूनी ि ेझंकार वीणेचा मदिरालय. 
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हचत्रकार बन साकी आता लेकर तूली का प्याला, 

हिसमें भरकर पान कराता वह बहु रस-रंगी हाला, 

मन के हचत्र हिसे पी-पीकर रंग-हबरंगे हो िाते, 

हचत्रपर्ी पर नाच रही ह ैएक मनोहर मधुशाला।।४२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हचत्रकार रुप घेउनी साकी चिक कंुचल्याचा बनतो, 

ज्यात भरभरून पाित मदिरा तो बहु रस-रंगीत करतो 

हपऊन हिला हचत्रे मनसातील इंद्रधनूसम सिधिती, 

कॅनव्हासवर नृत्य करीतसे एक मनोहर मदिरालय. 
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घन श्यामल अंगूर लता से हखच हखच यह आती हाला, 

अरूण-कमल-कोमल कहलयों की प्याली, फूलों का प्याला, 

लोल हहलोरें साकी बन बन माहणक मध ुसे भर िातीं, 

हसं मत्त होत ेपी पीकर मानसरोवर मधुशाला।।४३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

गिट सावळ्या द्रािलतेतून मदिरा सरसर उतरतसे, 

सूयट-कमल कोमल कहलकांच ेपात्र, फुलांचा चिक असे,  

चंचल लहरी बननू साकी माहणक मधुने भरभरुनी, 

हपऊन होती धुंि हसंही मानसरोवर मदिरालय. 

  



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

हहम श्रेणी अंगूर लता-सी फैली, हहम िल ह ैहाला, 

चंचल नदियाँ साकी बनकर, भरकर लहरों का प्याला, 

कोमल कूर-करों में अपने छलकाती हनहशदिन चलतीं, 

पीकर खेत खड़े लहरात,े भारत पावन मधुशाला।।४४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

द्रािवेली सम हहमपंक्तीची हहमिलासम मधुमदिरा, 

चंचल सररता साकी होऊन, चिक भरूनी लार्ा वारा, 

दकनार्यांवरी मिृलु करांनी दिनभर ओसंहडत क्रमती 

हपऊन शेते उभी डोलती, भारत पावन मदिरालय. 

  



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

धीर सुतों के हृिय रक्त की आि बना रहक्तम हाला, 

वीर सुतों के वर शीशों का हािों में लेकर प्याला, 

अहत उिार िानी साकी ह ैआि बनी भारतमाता, 

स्वतंत्रता ह ैतृहित काहलका बहलवेिी ह ैमधुशाला।।४५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

शूरपतुाचं्या हृियातील रक्ताची लाल बने मदिरा 

वीरपुताचं्या शीरकमल-िानाचा हाती चिक खरा, 

अहतउिार िानशूर साकी आि िाहली भारतमा, 

स्वतंत्रता ही तृहित काहलका, बहलवेिी ह ेमदिरालय. 
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ितुकारा महस्िि ने मुझको कहकर ह ैपीनेवाला, 

ठुकराया ठाकुरद्वारे ने िखे हिेली पर प्याला, 

कहा ँरठकाना हमलता िग में भला अभाग ेकादफर को? 

शरणस्िल बनकर न मुझ ेयदि अपना लेती मधुशाला।।४६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हझडकारले मला महशिीन े“अरे बेवडा” मि म्हर्ल,े 

धुडकाहवले िवेळानेही हाती चिक िरा दिसले, 

कुठे आसरा हमळेल िगती िभुाटगी नाहस्तकाला? 

बनूनी ना िर आश्रयआश्रम स्वीकारते मि मदिरालय.  
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पहिक बना मैं घूम रहा हू,ँ सभी िगह हमलती हाला, 

सभी िगह हमल िाता साकी, सभी िगह हमलता प्याला, 

मुझ ेठहरन ेका, ह ेहमत्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता, 

हमल ेन मंदिर, हमल ेन महस्िि, हमल िाती ह ैमधशुाला।।४७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

पहिक बनूनी मी भर्कत आह,े हमळते मदिरा सवट स्िळी, 

सवट स्िळी भेरे् हप्रय साकी, हमळे चिक हा सवट स्िळी, 

हनवाऱ्यास मि हमत्रांनो, कष्ट न काहीही पडती; 

हमळो न मंदिर हमळो न महस्िि हमळते खात्रीस मदिरालय. 
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सिें न महस्िि और नमार्ी कहता ह ैअल्लाताला, 

सिधिकर, पर, साकी आता, बन ठनकर, पीनेवाला, 

शेख, कहा ँतुलना हो सकती महस्िि की मदिरालय से 

हचर हवधवा ह ैमहस्िि तेरी, सिा सुहाहगन मधुशाला।।४८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मशीि सिे न, आहण नमािी, अल्ला ताला सांगतस,े 

नरू्न िरू्न साकी येते  अन् हपणारा िार्ात बस,े 

शेख कुठे तुलना होईल का मदिरालय अन महशिीची, 

हचर हवधवा ही मशीि तुझी,  सौभाग्यवती मदिरालय! 
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बिी नफ़ीरी और नमार्ी भूल गया अल्लाताला, 

गाि हगरी, पर ध्यान सुरा में मि रहा पीनेवाला, 

शेख, बुरा मत मानो इसको, साफ़ कहू ँतो महस्िि को 

अभी युगों तक हसखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला!।४९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

शहनाईचा सूर ऐकता नमािी हवसरे अल्लाला, 

वीि पड,े तरी मि-सुरेतच, हपणारा ध्यानी झाला; 

शेख, मनाला लावू नको ह ेस्पष्ट सांगतो, महशिीला 

युगयुगांती हशकवीतच राहहल, ध्यानधारणा मदिरालय. 
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मुसलमान औ' हहन्ि ूह ैिो, एक, मगर, उनका प्याला, 

एक, मगर, उनका मदिरालय, एक, मगर, उनकी हाला, 

िोनों रहते एक न िब तक महस्िि महन्िर में िाते, 

बैर बढ़ात ेमहस्िि महन्िर मेल कराती मधुशाला!।५०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मुसलमान अन् हहि ूवेगळे, चिक िोहींचा एक अस,े 

एकच त्यांचे मदिरालय अन, एकच त्यांचे मद्य अस े

िोघे होती एक न िोवर मशीि-मंदिरी ते िाती, 

वैर वाढवी मशीि-मंदिर ऐक्य घडहवते, मदिरालय! 
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कोई भी हो शेख नमार्ी या पंहडत िपता माला, 

बैर भाव चाह ेहितना हो मदिरा से रखनेवाला, 

एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर हनकले, 

िखेू ँकैसे िाम न लेती िामन उसका मधुशाला!।५१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कोणी असो तो शेख नमािी, ब्राम्हण माळा िपणारा, 

वैरभाव मग असो दकतीही मदिरेवर तो िळणारा 

एकिाच पण मधुशालेच्या समोरून तो िर गेला, 

पाहू कसा मग धरत नसे पल्लव त्याचा मदिरालय. 
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और रसों में स्वाि तभी तक, िरू िभी तक ह ैहाला, 

इतरा लें सब पात्र न िब तक, आग ेआता ह ैप्याला, 

कर लें पूिा शेख, पुिारी तब तक महस्िि महन्िर में 

घूँघर् का पर् खोल न िब तक झाँक रही ह ैमधुशाला।।५२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अन्य रसांना स्वाि तोवरी, िोवरी मदिरा िरू अस,े 

गर्षवत सारी पात्रे िोवरी, चिक न पुढती येतो अस े

कररती पूिा शखे, पुिारी, तोवरी मशीि-मंदिरी 

पिर सावरून बािूस, िोवर  डोकाव ेन मदिरालय. 
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आि करे परहरे् िगत, पर, कल पीनी होगी हाला, 

आि करे इन्कार िगत पर कल पीना होगा प्याला, 

होन ेिो पैिा मि का महमूि िगत में कोई, दफर 

िहाँ अभी हैं महन्िर महस्िि वहाँ बनेगी मधुशाला।।५३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

आि ठेवते िग संयम, पण कच्छपी लाहवल मग मदिरा, 

आि कररत हधक्कार िगत पण चिक उद्या लाहवल अधरा; 

प्रकर् होत प्रेिीत नशेचा िगात कोणी – बघत रहा, 

आि हििे ते मंदिर मशीि बनेल तेिे तेव्हा मदिरालय. 

 



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

यज्ञ अहि सी धधक रही ह ैमध ुकी भर्ठी की ज्वाला, 

ऋहि सा ध्यान लगा बैठा ह ैहर मदिरा पीने वाला, 

मुहन कन्याओं सी मधुघर् ले दफरतीं साकीबालाए,ँ 

दकसी तपोवन से क्या कम ह ैमेरी पावन मधुशाला।।५४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

यज्ञवेिीसम भडके अिी मद्याच्या भट्टीची ज्वाळा, 

ऋिी -सम ध्यान लावूनी बसला  तृहित कोणी मदिरावाला  

मुहनकन्या -सम मधुघर् घेऊनी  ठुमकत त्या साकी बाला, 

तपोवनाहून कमी कुठेशी ह ेपावन मम मदिरालय. 
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सोम सुरा पुरखे पीत ेि,े हम कहते उसको हाला, 

द्रोणकलश हिसको कहते ि,े आि वही मधुघर् आला, 

वेदिवहहत यह रस्म न छोड़ो वेिों के ठेकेिारों, 

युग युग से ह ैपुिती आई नई नहीं ह ैमधुशाला।।५५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

पूवटि सोमरसा आस्वादिती आम्ही म्हणतो त्या मदिरा, 

द्रोण कलश ज्या म्हणत असत हा आि तोच मधुघर् ओला. 

वेिप्रिा हनर्षमत ना सोडा, वेिांच्या ठेकेिारांनो, 

अनंत युगे पूिन चाल,े नवे नसे ह ेमदिरालय. 
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वही वारूणी िो िी सागर मिकर हनकली अब हाला, 

रंभा की संतान िगत में कहलाती 'साकीबाला', 

िवे अिवे हिस ेले आए, संत महतं हमर्ा िेंगे! 

दकसमें दकतना िम खम, इसको खूब समझती मधुशाला।।५६। 

 



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

तीच सुरा, िी होती सागरमंिनातूनी आलेली, 

त्या रंभेच्या िहुहता िगती ‘साकीबाला’ झालेली; 

सुर-असुर ज्या घेऊनी आले, संत महतं करतील नष्ट! 

कुणात आह ेधैयट दकती, ते उत्तम िाणे मदिरालय.  
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कभी न सुन पड़ता, 'इसने, हा, छू िी मेरी हाला', 

कभी न कोई कहता, 'उसने िूठा कर डाला प्याला', 

सभी िाहत के लोग यहाँ पर साि बैठकर पीते हैं, 

सौ सुधारकों का करती ह ैकाम अकेले मधुशाला।।५७। 



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कधी न ऐकू येई, “हा बघ हशवला माझ्या मदिरेला” 

कधी कुणी ना म्हणे “चिक हा उष्टा यान ेमम केला” 

सवट िातीचे लोक इि ेमांडीला लावून मांडी पीती; 

शंभर सुधारकाचंे करते कायट एकरे् मदिरालय.  
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श्रम, संकर्, संताप, सभी तुम भूला करते पी हाला, 

सबक बड़ा तुम सीख चुके यदि सीखा रहना मतवाला, 

व्यिट बने िाते हो हहरिन, तुम तो मधुिन ही अच्छे, 

ठुकराते हैं मंदिरवाल,े पलक हबछाती मधुशाला।।५८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कष्ट, हवपत्ती, क्रोध सवट त ूमदिरा हपऊहन हवसरूनी िा 

धडा घेतला हाच तू मोठा, घेत रहा तू धुंि मिा; 

व्यिट न बना तुम्ही हो भिनी, तुम्ही अस ेमधूिनची बरे; 

हझडकारती मंदिरवाले, करर  सहिट स्वागत मदिरालय. 
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एक तरह से सबका स्वागत करती ह ैसाकीबाला, 

अज्ञ हवज्ञ में ह ैक्या अंतर हो िाने पर मतवाला, 

रंक राव में भेि हुआ ह ैकभी नहीं मदिरालय में, 

साम्यवाि की प्रिम प्रचारक ह ैयह मेरी मधुशाला।।५९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

 समिषृ्टीने स्वागत करते सवांचे साकीबाला, 

ज्ञानी, अज्ञानी फरक काय मद्याने हझगून गेला 

रावा-रंकामध्ये कधी ना  भेिभाव करर मदिरालय 

आद्य प्रचारक समािवािी असचे माझ े मदिरालय. 
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बार बार मैंने आग ेबढ़ आि नहीं माँगी हाला, 

समझ न लेना इसस ेमुझको साधारण पीन ेवाला, 

हो तो लेन ेिो ऐ साकी िरू प्रिम संकोचों को, 

मेरे ही स्वर से दफर सारी गूँि उठेगी मधुशाला।।६०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

पुन्हा-पुन्हा मी पुढे होऊहन आि न माहगतली मदिरा, 

यावरून मि समिू नका की हा साधारण हपणारा, 

आधी लाि, संकोच हवतळू ि ेमग मि घेऊ ि ेसाकी, 

स्वरात माझ्या धुंि होऊनी िमुिमुेल ह ेमदिरालय. 
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कल? कल पर हवश्वास दकया कब करता ह ैपीनेवाला 

हो सकत ेकल कर िड़ हिनसे दफर दफर आि उठा प्याला, 

आि हाि में िा, वह खोया, कल का कौन भरोसा ह,ै 

कल की हो न मझुे मधुशाला काल कुरर्ल की मधुशाला।।६१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

उद्या? उद्या वर हवश्वास कधी करतो का तो हपणारा, 

उद्या अचेतन होऊ शकतील म्हणून आि घे चिक करा, 

आि हाती होते ते गेले, काय उद्याचा भरवसा  

िगाबाि फ़सव्या काळाच,े नको उद्याचे मदिरालय. 
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आि हमला अवसर, तब दफर क्यों मैं न छकँू िी-भर हाला 

आि हमला मौका, तब दफर क्यों ढाल न लूँ िी-भर प्याला, 

छेड़छाड़ अपने साकी से आि न क्यों िी-भर कर लूँ, 

एक बार ही तो हमलनी ह ैिीवन की यह मधुशाला।।६२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

आि लाभली वेळ, अताशी, मद्य न का मनसोक्त हपऊ, 

आि हमळाली सधंी मि मग  का न चिक मनसोक्त भरू, 

िट्टा मस्करी साकीशी मी आि न का मनसोक्त करू, 

एकिाच तर मि ह ेहमळते िीवन नामक मदिरालय. 
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आि सिीव बना लो, प्रेयसी, अपन ेअधरों का प्याला, 

भर लो, भर लो, भर लो इसमें, यौवन मधुरस की हाला, 

और लगा मेरे होठों से भूल हर्ाना तुम िाओ, 

अिक बनू मैं पीनेवाला, खुले प्रणय की मधुशाला।।६३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

आि सचेतन कर, तू सखये, चिक आपलु्या अधरांचा, 

भर-भरून घे यौवन मधुरस तारुण्याच्या मदिरेचा 

आहण हभडव तू माझ्या ओर्ी भान नुरो िरू-सरण्याचे, 

अश्रांत मी हपणारा होवो, मुक्त प्रणयमय मदिरालय. 
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सुमुखी तुम्हारा, सुन्िर मुख ही, मुझको कन्चन का प्याला 

छलक रही ह ैहिसमें माहणक रूप मधुर मािक हाला, 

मैं ही साकी बनता, मैं ही पीने वाला बनता हू ँ

िहाँ कहीं हमल बैठे हम तुम़ वहीं गयी हो मधुशाला।।६४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

लावण्यवती, सुंिर चेहरा कांचन चिकच मला खरा, 

ओसंडत ज्यातून माणके- कांती-मधु-मािक-मदिरा, 

बनतो, साकी मीच, हपणाराही मीच असा होतो, 

हििे कुठेही बसलो मी-तू तेच बनावे मदिरालय. 
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िो दिन ही मधु मुझ ेहपलाकर ऊब उठी साकीबाला, 

भरकर अब हखसका ितेी ह ैवह मेरे आग ेप्याला, 

नार्, अिा, अंिािों से अब, हाय हपलाना िरू हुआ, 

अब तो कर ितेी ह ैकेवल फ़र्ट - अिाई मधुशाला।।६५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िोनच दिवस मि मधु पािूनी साकीबाला उबगतस,े 

आता तर आिळूनी ितेे चिक मिपुढे ती भरत,े 

लहडकपणे नखऱ्याने आता, हाय पािणे िरूच हो, 

आता तर कतटव्य आपले पाळत असते मदिरालय. 
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छोरे्-से िीवन में दकतना प्यार करँु, पी लूँ हाला, 

आने के ही साि िगत में कहलाया 'िानेवाला', 

स्वागत के ही साि हविा की होती िखेी तैयारी, 

बंि लगी होन ेखुलत ेही मेरी िीवन-मधुशाला।।६६। 

 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िणभंगुर िीवनात दकती मी  प्रेम करू, हपवू मदिरा, 

िगी प्रवेश करताच म्हणहवला िातो मी हा ‘िाणारा’ 

स्वागतसमयासह  पहहली ती तयारी हनरोप िणे्याची, 

उघडताच ह ेबंि लागले होऊ िीवन-मदिरालय! 
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क्या पीना, हनद्वटन्ि न िब तक ढाला प्यालों पर प्याला, 

क्या िीना, हनहित न िब तक साि रह ेसाकीबाला, 

खोने का भय, हाय, लगा ह ैपान ेके सुख के पीछे, 

हमलन ेका आनंि न ितेी हमलकर के भी मधुशाला।।६७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

प्यावे काय, हनद्वदं्व न िोवर प्याल्यावर प्याला भरला, 

काय िगाव,े हनहित न िोवर बरोबर राह ेसाकीबाला, 

गमावण्याचे भय, लागे ह,े प्राप्तीच्या सौखयामाग,े 

प्राप्तीचा आनंि न ितेे, प्राप्त होऊनही मदिरालय. 
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मुझ ेहपलाने को लाए हो इतनी िोड़ी-सी हाला! 

मुझ ेदिखाने को लाए हो एक यही हछछला प्याला! 

इतनी पी िीने से अच्छा सागर की ले प्यास मरँु, 

हसधु-तृिा िी दकसने रचकर हबि-ुबराबर मधुशाला।।६८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मला पािण्यासाठी आणली इतकी िोडीशी मदिरा! 

मला िाखवाया आणला उिळ एक हा चिक िरा! 

इतकीशी हपऊनी िगण्यापरर सागर तृिेचे मरण बरे; 

हसधूतृिा बनहवली कुणी त्यावर हबितूूल्यसे मदिरालय? 
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क्या कहता ह,ै रह न गई अब तेरे भािन में हाला, 

क्या कहता ह,ै अब न चलेगी मािक प्यालों की माला, 

िोड़ी पीकर प्यास बढ़ी तो शेि नहीं कुछ पीने को, 

प्यास बुझाने को बुलवाकर प्यास बढ़ाती मधुशाला।।६९। 



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

 

काय सांगतो, आता नुरली मदिरा तुहझया रे पात्री, 

काय सांगतो चालणार न चिकांच्या आता पंहक्त; 

अल्प हपऊनी तृिा वाढली तर प्याया नुरले काही; 

तृिा शमहवण्यासाठी बोलवून तिृा वाढवी मदिरालय. 
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हलखी भाग्य में हितनी बस उतनी ही पाएगा हाला, 

हलखा भाग्य में िैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला, 

लाख पर्क तू हाि पाँव, पर इससे कब कुछ होन ेका, 

हलखी भाग्य में िो तेरे बस वही हमलेगी मधुशाला।।७०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अस ेललार्ी हलहहली हितकी हततका मदिरा लाभ तुला, 

असेल ललार्ी िसा हलहीला  तसाच चिकच हमळे तुला, 

करी आकाश पाताळ एक, पण ह्याने काही घडणार का, 

असे ललार्ी हलहहले तुहझया तेच हमळे तुि मदिरालय. 
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कर ले, कर ले कंिूसी तू मुझको िनेे में हाला, 

ि ेल,े ि ेले तू मझुको बस यह रू्र्ा फूर्ा प्याला, 

मैं तो सब्र इसी पर करता, तू पीछे पछताएगी, 

िब न रहूगँा मैं, तब मेरी याि करेगी मधुशाला।।७१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कर, कर तू कंिूिपणा मिला मदिरा िणे्यामध्ये, 

घे ि,े घे ि ेमला फक्त तू तुर्का-फुचका चिक सुधे; 

मी संतोि मानतो यावर, पिात्ताप हो उद्या तुला ; 

नसने िेव्हा मी, तेव्हा मम, आठवण करील मदिरालय. 
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ध्यान मान का, अपमानों का छोड़ दिया िब पी हाला, 

गौरव भूला, आया कर में िब से हमट्टी का प्याला, 

साकी की अंिार् भरी हझड़की में क्या अपमान धरा, 

िहुनया भर की ठोकर खाकर पाई मैंन ेमधुशाला।।७२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मान पान अहभमान त्याहगला, मदिरा सेवीली मी िेव्हा, 

नुरला गौरव, आला हाती चिक मातीचा धुंि िेव्हा, 

नखर् याने हझडकारत साकी काय धरावा अपमान, 

िहुनयाभरच्या ठेचा खाऊन हमळहवले मी मदिरालय. 
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िीण, िुद्र, िणभंगुर, िबुटल मानव हमर्र्ी का प्याला, 

भरी हुई ह ैहिसके अंिर करु्-मधु िीवन की हाला, 

मृत्यु बनी ह ैहनिटय साकी अपने शत-शत कर फैला, 

काल प्रबल ह ैपीनेवाला, संसृहत ह ैयह मधुशाला।।७३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िीण, िुद्र, िणभंगुर िबुटळ मानव चिक मृहत्तकेचा 

भरली आह ेअंतरी कडवी-गोड िीवनाची मदिरा 

मृत्यू झाला हनिटय साकी बाहू शकेडो पसरहवल,े 

काळ प्रबळ आह ेहपणारा; संस्कृती ह ेमदिरालय. 
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प्याल ेसा गढ़ हमें दकसी ने भर िी िीवन की हाला, 

नशा न भाया, ढाला हमन ेले लेकर मधु का प्याला, 

िब िीवन का ििट उभरता उस ेिबात ेप्याल ेसे, 

िगती के पहले साकी से िूझ रही ह ैमधुशाला।।७४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

चिकासम घडवनू कुणी शरीरी िीवन मदिरा भरहवयली, 

नशा न रूचली, त्यातच आम्ही चिक वारुणी ओहतयली, 

िःुख िीवनाचे उसळतसे चिकाने त्या िडपत मी, 

िगातील पहहल्या साकीशी झुंित आह ेमदिरालय. 
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अपने अंगूरों से तन में हमन ेभर ली ह ैहाला, 

क्या कहत ेहो, शेख, नरक में हमें तपाएगी ज्वाला, 

तब तो मदिरा खूब हखचेगी और हपएगा भी कोई, 

हमें नरक की ज्वाला में भी िीख पड़गेी मधुशाला।।७५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

द्रािासम आपुल्या िहेातून भरभरली आम्ही मदिरा; 

काय सांगता, शखे, नरकी तापवेल आम्हा ज्वाला, 

आमच्यातुनी गळेल मदिरा अस ेहपणारा कुणीतरी, 

नरकाच्या ज्वालेतही आमुच्या िषृ्टीस पड ेमदिरालय. 

 



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

यम आएगा लेन ेिब, तब खूब चलूँगा पी हाला, 

पीड़ा, संकर्, कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला, 

कू्रर, कठोर, कुरर्ल, कुहवचारी, अन्यायी यमरािों के 

डडंों की िब मार पड़गेी, आड़ करेगी मधुशाला।।७६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

यम येईल घेण्याला िेव्हा, चालू खूप मदिरा हपऊनी, 

िःुख, संकरे्, कष्ट नरकामय काही न कळहतल मिरमणी, 

कू्रर, कठोर, कपर्ी, कुहवचारी अन्यायी यमरािाचं्या 

सोट्यांचा होवो प्रहार मम रिणास ये मदिरालय. 
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यदि इन अधरों से िो बातें प्रेम भरी करती हाला, 

यदि इन खाली हािों का िी पल भर बहलाता प्याला, 

हाहन बता, िग, तेरी क्या ह,ै व्यिट मुझे बिनाम न कर, 

मेरे रू्रे् दिल का ह ैबस एक हखलौना मधुशाला।।७७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िर अधराशी िोन घडींचा प्रेमालाप करे मदिरा, 

िर ह्या ररत्या करांच ेरंिन करतो प्याला घर्कभरा, 

तुझे होतस ेकाय वाकड ेिगा, मला बिनाम न कर; 

भि काळिाचे मम केवळ एक खेळणे मदिरालय. 
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याि न आए िखुमय िीवन इससे पी लेता हाला, 

िग हचताओं से रहने को मुक्त, उठा लेता प्याला, 

शौक, साध के और स्वाि के हते ुहपया िग करता ह,ै 

पर म ैवह रोगी हू ँहिसकी एक िवा ह ैमधुशाला।।७८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

याि न येवो िःुखि िीवन, ह्याकररता हपतो मदिरा, 

िग-हचतेपासून राहण्या, मुक्त, मी घेतो चिक करा, 

छंि, मौिा अन रसनसेाठी िरी िहुनया पीते मदिरा, 

मी तो रोगी आह ेज्यावर, एकच औिध मदिरालय. 
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हगरती िाती ह ैदिन प्रहतदिन प्रणयनी प्राणों की हाला 

भि हुआ िाता दिन प्रहतिन सुभगे मेरा तन प्याला, 

रूठ रहा ह ैमुझस ेरूपसी, दिन दिन यौवन का साकी 

सूख रही ह ैदिन दिन सुन्िरी, मेरी िीवन मधुशाला।।७९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

दिवसेंदिवस सरते आह,े  प्राणहयनी, प्राणाची मदिरा 

भि होतसे दिवसेंदिवस, िहे चिक हा प्राणपरा, 

रूसताह ेमिवर; ही सुंिर, दिन प्रहतदिन यौवन साकी, 

शुष्क होतसे रमणी प्रहतदिन, माझे िीवन मदिरालय.  
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यम आयेगा साकी बनकर साि हलए काली हाला, 

पी न होश में दफर आएगा सुरा-हवसुध यह मतवाला, 

यह अंहतम बेहोशी, अंहतम साकी, अंहतम प्याला ह,ै 

पहिक, प्यार से पीना इसको दफर न हमलेगी मधशुाला।८०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

यम येईल तो साकी होऊन सवे घेत श्यामल मदिरा, 

हपऊहन भानावर येई न मिोन्मत्त हा हपऊनी सुरा; 

अखेरची बेहोिी, शेवर्चा साकी, प्याला अंहतम, 

पहिका तृिातट होऊन पी तू, पुनरहप हमळे न मदिरालय. 
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ढलक रही ह ैतन के घर् से, संहगनी िब िीवन हाला 

पत्र गरल का ले िब अंहतम साकी ह ैआनेवाला, 

हाि स्पशट भूल ेप्याले का, स्वाि सुरा िीव्हा भूले 

कानो में तुम कहती रहना, मधु का प्याला मधुशाला।।८१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कायेच्या कंुभातनू ओघळत,े िेव्हा िीवन-मदिरा, 

पात्र हविाचे घऊेन अंहतम असेल साकी येणारा, 

चिकाचा हवसरेल स्पशट कर,  स्वाि सुरेचा हिव्हाही, 

कानी सांगत रहा सिा तू मदिरा-प्याला, मदिरालय. 
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मेरे अधरों पर हो अंहतम वस्त ुन तुलसीिल प्याला 

मेरी िीव्हा पर हो अंहतम वस्त ुन गंगािल हाला, 

मेरे शव के पीछे चलने वालों याि इस ेरखना 

राम नाम ह ैसत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला।।८२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

ओठांवर माझ्या अंती ते पान ना तुळशी, असो चिक, 

हिव्हवेरती राहो अंती मदिरा, ना गंगेचे तीिट, 

प्रेतामागूनी माझ्या यणेाऱ्यांनो हा आठव ठेवा- 

“रामनाम ह ेसत्य”, न म्हणता, म्हणा ‘सत्य ह ेमदिरालय.’ 
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मेरे शव पर वह रोये, हो हिसके आंस ूमें हाला 

आह भरे वो, िो हो सुररभत मदिरा पी कर मतवाला, 

ि ेमुझको वो कान्धा हिनके पग मि डगमग होत ेहों 

और िलू ंउस ठौर िहा ंपर कभी रही हो मधुशाला।।८३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मम प्रेतावर रूिन करावे, त्याने ज्याला मदिराश्र,ू 

हनश्वासही सोडावा त्यान,े गंहधत िो हपऊहन मदिरा, 

मि द्यावा खांिा त्यांनी ज्यांचे पाय नशेने डगमगती, 

अन िाळावे त्या स्िळी, िेिे असेल पूवी मदिरालय. 
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और हचता पर िाय ेउंढेला पात्र न हित का, पर प्याला 

कंठ बंध ेअंगूर लता में मध्य न िल हो, पर हाला, 

प्राण हप्रय ेयदि श्राध करो तुम मेरा तो ऐसे करना 

पीन ेवालों को बुलवा कऱ खुलवा िनेा मधुशाला।।८४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

आहण हचतेवर हशहपत िाव ेतूप नको, तर चिक सुरा, 

द्रािलतेने, बांदियला घर् आत न पाणी पण मदिरा, 

प्राणहप्रये िर करशील श्राद्ध माझे, तर तू असे करा 

हपणाऱ्यांना आमंत्रुनी, उघडून द्यावे मदिरालय. 
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नाम अगर कोई पूछे तो, कहना बस पीनेवाला 

काम ढालना, और ढालना सबको मदिरा का प्याला, 

िाहत हप्रय,े पूछे यदि कोई कह िनेा िीवानों की 

धमट बताना प्यालों की ले माला िपना मधुशाला।।८५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

नाव कुणी िर पसुले तर सांगा मी केवळ हपणारा, 

काम पािण ेआहण भरहवण ेसवानंा चिकी मदिरा, 

िात, हप्रये िर पुसली कोणी, तरी सांगणे वेड्याची, 

धमट सांगण,े माला िपणे चिकांची, अन मदिरालय. 

  



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

ज्ञात हुआ यम आने को ह ैले अपनी काली हाला, 

पंहडत अपनी पोिी भूला, साधू भूल गया माला, 

और पुिारी भूला पूिा, ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, 

दकन्त ुन भूला मरकर के भी पीनेवाला मधुशाला।।८६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

चाहुल येता यमरािाची घेऊहन काळ्या मदिरेला 

ब्राह्मण आपुली पोिी हवसरला साधू हवसरला िपमाला, 

आहण पुिारी पूिा हवसरला, ज्ञानी हवसरला सारे ज्ञान, 

पण न हवसरला मेल्यावरही हपणारा ते मदिरालय. 

  



Madhushala  harivanshrai Bachchan  

 
E Sahity Pratishthan  www.esahity.com 

यम ले चलता ह ैमुझको तो, चलने ि ेलेकर हाला, 

चलने ि ेसाकी को मेरे साि हलए कर में प्याला, 

स्वगट, नरक या िहाँ कहीं भी तेरा िी हो लेकर चल, 

ठौर सभी हैं एक तरह के साि रह ेयदि मधुशाला।।८७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

यम हनघतो घेऊहन मला तर, हनघ ूि ेघेऊहन मदिरा, 

घेऊ ि ेसाकीला माझ्या चिक घेऊहन सवे करा; 

स्वगट, नरक अिवा कोठेही घेऊहन चल वारे्ल हतिे, 

सवटच असती स्िळे सारखी सव ेअस ेिर मदिरालय. 
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पाप अगर पीना, समिोिी तो तीनों - साकी बाला, 

हनत्य हपलानेवाला प्याला, पी िानेवाली हाला, 

साि इन्हें भी ले चल मेरे न्याय यही बतलाता ह,ै 

कैि िहा ँमैं हू,ँ की िाए कैि वहीं पर मधुशाला।।८८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

पाप हपणे िर, समिोिी ह ेहतघहेी – ही साकीबाला, 

हनत्य पािणारा हा प्याला, प्याल्या िाणाऱ्या मदिरेला, 

सवे यांसही घेऊहन चला न्याय योग्य ह ेसांगतस,े 

बंदिवान मि हतिे कराव ेबंदित िेिे मदिरालय. 
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शांत सकी हो अब तक, साकी, पीकर दकस उर की ज्वाला, 

'और, और' की रर्न लगाता िाता हर पीनेवाला, 

दकतनी इच्छाएँ हर िानेवाला छोड़ यहा ँिाता! 

दकतने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी ह ैमधुशाला।।८९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कुण्या उरातील ज्वाला साकी, आिवरी झाली तृप्त, 

हर हपणारा “अिून-आणखी”, पुन्हा-पुन्हा िाई सांगत, 

दकतीतरी इच्छा सोडून  िातो हर एक इिून िाणारा! 

मनोरिांचे िडग ेदकतीशा बनून उभे ह ेमदिरालय. 
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िो हाला मैं चाह रहा िा, वह न हमली मुझको हाला, 

िो प्याला मैं माँग रहा िा, वह न हमला मुझको प्याला, 

हिस साकी के पीछे मैं िा िीवाना, न हमला साकी, 

हिसके पीछे िा मैं पागल, हा न हमली वह मधुशाला!।९०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

ज्या मदिरेची इच्छा धरली, ती मदिरा न हमळाली मला, 

चिकाचा ज्या मी अहभलािी, चिक कधी तो न लाभला, 

ज्या साकीच्या मागे होतो वेडा, तो न हमळे साकी, 

ज्यामागे मी होतो वेडा ते न हमळे मि मदिरालय! 
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िखे रहा हू ँअपने आग ेकब से माहणक-सी हाला, 

िखे रहा हू ँअपने आग ेकब से कंचन का प्याला, 

'बस अब पाया!'- कह-कह कब से िौड़ रहा इसके पीछे, 

ककतु रही ह ैिरू हिहति-सी मुझस ेमेरी मधुशाला।।९१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

पहात आह ेपढु्यात आपुल्या रत्-मदिरा केव्हाचा, 

पहात आह ेपढु्यात आपुल्या चिक सुवणी केव्हाचा, 

“प्राप्त िाहले आता!” म्हणूनी मागे धाव ेकेव्हाचा, 

हितीिासम पण िरू राहहले मि पासून मम मदिरालय. 
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कभी हनराशा का तम हघरता, हछप िाता मधु का प्याला, 

हछप िाती मदिरा की आभा, हछप िाती साकीबाला, 

कभी उिाला आशा करके प्याला दफर चमका िाती, 

आँख हमचौली खेल रही ह ैमुझस ेमेरी मधुशाला।।९२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

नैराश्याचा हतहमर घेरता, लपतो कधी मद्याप्याला, 

लपून िाते प्रभा सुरेची,  लपून बसे साकीबाला, 

कधी आशेचा दकरण चमकूनी चिकच चमकावूनी िात,े 

लपंडाव हा खेळत आह ेमिशी माझे मदिरालय.  
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'आ आग'े कहकर कर पीछे कर लेती साकीबाला, 

होंठ लगाने को कहकर हर बार हर्ा लेती प्याला, 

नहीं मुझ ेमालूम कहा ँतक यह मुझको ले िाएगी, 

बढ़ा बढ़ाकर मुझको आग,े पीछे हर्ती मधुशाला।।९३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

‘पुढे पढेु ये ’ म्हणता म्हणता मागे सरते साकीबाला, 

ओठ लावण्या सांगूनी पर्कन िरू करी साकी प्याला, 

ना मि ठावूक कोठवरी ही मिला घेऊहन िाईल, 

पुढे पढेु नेऊहन मला, मागे सरत ेते मदिरालय. 
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हािों में आने-आने में, हाय, दफसल िाता प्याला, 

अधरों पर आने-आने में हाय, ढुलक िाती हाला, 

िहुनयावालो, आकर मेरी दकस्मत की ख़ूबी िखेो, 

रह-रह िाती ह ैबस मुझको हमलते-हमलते मधुशाला।।९४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हातामध्ये येता येता, हाय, चिक हनसरू्नी िातो 

अधरावरती येता येता, हाय मदिरा िाते सांडूनी; 

िनहो, येऊन माझ्या ििुवैाचा असला खेळ पहा 

हमळता-हमळता राहून िाते मिला माझ ेमदिरालय. 
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प्राप्य नही ह ैतो, हो िाती लुप्त नहीं दफर क्यों हाला, 

प्राप्य नही ह ैतो, हो िाता लुप्त नहीं दफर क्यों प्याला, 

िरू न इतनी हहम्मत हारँु, पास न इतनी पा िाऊँ, 

व्यिट मुझे िौड़ाती मरु में मृगिल बनकर मधुशाला।।९५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

प्राप्य नसे तर, होत अस ेमग, मदिरा कायम लपु्त न का,  

प्राप्य नसे तर, होत अस,े मग चिकही कायम लपु्त नका; 

िरू न इतुकी हहम्मत त्याग,ू िवळ न इतुकी, प्राप्त करू, 

वाळवंर्ी मि व्यिट पळहवत,े मृगिळ बनूनी मदिरालय. 
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हमले न, पर, ललचा ललचा क्यों आकुल करती ह ैहाला, 

हमले न, पर, तरसा तरसाकर क्यों तड़पाता ह ैप्याला, 

हाय, हनयहत की हविम लेखनी मस्तक पर यह खोि गई 

'िरू रहगेी मधु की धारा, पास रहगेी मधुशाला!'।९६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हमळत नसे पण मोहहत करूनी का मदिरा व्याकूळ करी, 

हमळत नसे पण लोभ-लोभवून चिक असा का त्रस्त करी, 

हाय सर्वीची हचत्र लेखणी हलहून ललार्ीला- 

 ‘मधू धारा िरु राहील, परंतु, समोर राहील मदिरालय!’ 
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मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका अब तक हाला, 

यत् सहहत भरता हू,ँ कोई ककतु उलर् ितेा प्याला, 

मानव-बल के आग ेहनबटल भाग्य, सुना हवद्यालय में, 

'भाग्य प्रबल, मानव हनबटल' का पाठ पढ़ाती मधुशाला।।९७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मदिरालयी बसलो केव्हाचा,  हपवू न शकलो पण प्याली, 

प्रयत् पूवटक भरतो, परंतु चिक उधळुनी िईे कुणी 

“मानवशक्ती पुढती िबुटळ भाग्य” ऐकले शाळेत; 

“भाग्य-प्रबळ, मानव िबुटळ” हा धडा हशकहवते मदिरालय. 
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दकस्मत में िा खाली खप्पर, खोि रहा िा मैं प्याला, 

ढँूढ़ रहा िा मैं मृगनयनी, दकस्मत में िी मृगछाला, 

दकसन ेअपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया, 

दकस्मत में िा अवघर् मरघर्, ढँूढ़ रहा िा मधुशाला।।९८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

नहशबी होती ररक्त नरोर्ी शोधीत होतो चिकाला, 

नहशबी होते मृगाहिन अन् शोधीत मी मृगनयनीला; 

भाग्य िाणण्यातच आपुल्या मिसम वंहचत ना कोणीही; 

नहशबी होते स्मशान िगुटम, शोधीत होतो मदिरालय. 
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उस प्याल ेसे प्यार मुझ ेिो िरू हिेली से प्याला, 

उस हाला से चाव मुझे िो िरू अधर से ह ैहाला, 

प्यार नहीं पा िाने में ह,ै पाने के अरमानों में! 

पा िाता तब, हाय, न इतनी प्यारी लगती मधुशाला।।९९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

आवड मिला त्या चिकाची, िो हाताला लांब अस,े 

त्या मदिरेचा छंि मला िी अधरापासूनी िरू अस;े 

प्रेम नसे प्राप्तीत कधीही अस ेप्राप्तीच्या अहभलािेत! 

िे िे होते प्राप्त, ना उरते मि आवडते मदिरालय.  
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साकी के पास ह ैतहनक सी श्री, सुख, संहपत की हाला, 

सब िग ह ैपीने को आतुर ले ले दकस्मत का प्याला, 

रेल ठेल कुछ आग ेबढ़त,े बहुतेरे िबकर मरते, 

िीवन का संघिट नहीं ह,ै भीड़ भरी ह ैमधुशाला।।१००। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

आह ेसाकीिवळ िराशी श्री, सखु, संपत्तीची सुरा 

आह ेिग हपण्याला आतुर घेऊन िवैी चिक करा; 

धकाधुकीने पुढेच सरती, अनेक हचरडून ते मेले, 

िीवनसंघिाटहून अलगच, गिीभरले मदिरालय. 
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साकी, िब ह ैपास तुम्हारे इतनी िोड़ी सी हाला, 

क्यों पीन ेकी अहभलिा से, करत ेसबको मतवाला, 

हम हपस हपसकर मरत ेहैं, तुम हछप हछपकर मुसकात ेहो, 

हाय, हमारी पीड़ा से ह ैक्रीड़ा करती मधुशाला।।१०१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िवळी तुझ्या िर साकी, आह ेमदिरा इतुकी, िोडीशी 

का हपण्याच्या लोभाने तू मिोन्मत्त सवा ंकरीशी 

भरडून िातो, मरतो आम्ही,  तू लपून हसशी आम्हा; 

हाय, आमुचा िीवच िातो खेळत असते मदिरालय. 
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साकी, मर खपकर यदि कोई आग ेकर पाया प्याला, 

पी पाया केवल िो बूंिों से न अहधक तेरी हाला, 

िीवन भर का, हाय, हपरश्रम लरू् हलया िो बूंिों ने, 

भोल ेमानव को ठगन ेके हते ुबनी ह ैमधुशाला।।१०२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

साकी, मरणाच्या आकांती कुणी केला िर चिक पुढ;े 

हपऊ न शकला अहधक सुरेच ेिोन िेंबची बापुड,े 

िीवनभरचे, कष्ट हाय, त्या िोनच िेंबांनी लुर्ल,े 

ठगहवण्याच्या हतेू भोळ्या मनुिा बनले मदिरालय. 
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हिसने मुझको प्यासा रक्खा बनी रह ेवह भी हाला, 

हिसने िीवन भर िौड़ाया बना रह ेवह भी प्याला, 

मतवालों की हिह्वा से हैं कभी हनकलते शाप नहीं, 

िखुी बनाया हिसने मुझको सुखी रह ेवह मधुशाला!।१०३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िीने मिला तृहित ठेहवले त्या मदिरेचे असो भल,े 

ज्याने िगणे धावपळहवल ेचिकाचेही असो भले, 

मदिराप्रेमींच्या हिव्हांतूनी कधी न हनघती शाप पहा, 

मला बनहवल ेिःुखी ज्याने, सुखी असो ते मदिरालय. 
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नहीं चाहता, आग ेबढ़कर छीनूँ औरों की हाला, 

नहीं चाहता, धके्क िकेर, छीनूँ औरों का प्याला, 

साकी, मेरी ओर न िखेो मुझको तहनक मलाल नहीं, 

इतना ही क्या कम आँखों से िखे रहा हू ँमधुशाला।।१०४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कधी न वारे्, पुढे होऊनी हहसकू िसुऱ्याचंी मदिरा, 

वारे् ना मि, धके्क िऊेनी हहसकू िसुऱ्यांचा प्याला, 

साकी मिकड ेपाहू नको त ूमला िराही िःुख नसे, 

हहेी नसे िोडके नयन मम पाहत आह ेमदिरालय! 
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मि, मदिरा, मधु, हाला सुन-सुन कर ही िब हू ँमतवाला, 

क्या गहत होगी अधरों के िब नीचे आएगा प्याला, 

साकी, मेरे पास न आना मैं पागल हो िाऊँगा, 

प्यासा ही मैं मस्त, मुबारक हो तुमको ही मधुशाला।।१०५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मद्य, मदिरा, सुरा, वारुणी, ऐकूनच झालो धुंि, 

काय हस्िती होईल िर कधी घशाखाली उतरे मद्य, 

साकी माझ्यािवळ न ये त ूमी होऊन िाईन वडेा; 

तृहितच मी हो मस्त, तुला हो लखलखलाभो मदिरालय! 
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क्या मुझको आवश्यकता ह ैसाकी से माँगूँ हाला, 

क्या मुझको आवश्यकता ह ैसाकी से चाहू ँप्याला, 

पीकर मदिरा मस्त हुआ तो प्यार दकया क्या मदिरा से! 

मैं तो पागल हो उठता हू ँसुन लेता यदि मधुशाला।।१०६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

काय मला हो गरि पडावी साकीकड ेमदिरा मागू, 

काय मला हो गरि साकीच्या चिकाची ईिाट मी करू 

हपऊन मदिरा मस्त बनू तर कसले प्रेम त्या मद्याशी! 

मी तर वेडा होऊनी िातो शब्ि ऐकता  “मदिरालय”! 
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िनेे को िो मुझे कहा िा ि ेन सकी मुझको हाला, 

िनेे को िो मुझे कहा िा ि ेन सका मुझको प्याला, 

समझ मनुि की िबुटलता मैं कहा नहीं कुछ भी करता, 

दकन्त ुस्वयं ही िखे मुझ ेअब शरमा िाती मधुशाला।।१०७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

द्यावयास मि सांहगतले पण मदिरा िऊे न शकली मला, 

द्यावयास मि कहिले होत ेिऊे न शकली चिक मला, 

समिूनी मनुिाची िबुटलता सांगणेच मी िांबहवले, 

परंतु आता पाहूनी मला स्वतः लािते मदिरालय!  
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एक समय संतुष्ट बहुत िा पा मैं िोड़ी-सी हाला, 

भोला-सा िा मेरा साकी, छोर्ा-सा मेरा प्याला, 

छोरे्-से इस िग की मेरे स्वगट बलाएँ लेता िा, 

हवस्तृत िग में, हाय, गई खो मेरी नन्ही मधुशाला!।१०८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

तृप्त अस ेमी एके काळी मदिरेवरती िोड्याशा, 

साधा होता साकी माझा, चिकही होता छोर्ासा; 

छोट्याशा या िहुनयेची मम स्वगट िषृ्ट काढीत होता  

अफार् िगी, ह्या हाय, हरवूहन गेले ते मम मदिरालय! 
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बहुतेरे मदिरालय िखे,े बहुतेरी िखेी हाला, 

भाँहत भाँहत का आया मेरे हािों में मधु का प्याला, 

एक एक से बढ़कर, सुन्िर साकी ने सत्कार दकया, 

िँची न आँखों में, पर, कोई पहली िैसी मधुशाला।।१०९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मदिरालय मी दकहतक पाहहली तर्हतेर्हचेी मी मदिरा 

नाना आले प्रकार हाती माझ्या चिक व सुरेचे, 

एकाहून एक वरचढ, सुंिर साकींनी केला सन्मान, 

तरी नावड ेमम डोळ्यांना िुन्या-सारखे मदिरालय! 
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एक समय छलका करती िी मेरे अधरों पर हाला, 

एक समय झूमा करता िा मेरे हािों पर प्याला, 

एक समय पीनेवाले, साकी आहलगन करत ेि,े 

आि बनी हू ँहनिटन मरघर्, एक समय िी मधुशाला।।११०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

एके काळी सांडत होती मदिरा अधरावर माझ्या, 

एकेकाळी शोभतत होता चिकही हातावर माझ्या, 

एकेकाळी साकी, हपणारे, होते आहलगन िते, 

आि िाहले स्मशान हनिटन, एक काळचे मदिरालय! 
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िला हृिय की भट्टी खींची मैंने आँस ूकी हाला, 

छलछल छलका करता इसस ेपल पल पलकों का प्याला, 

आँखें आि बनी हैं साकी, गाल गुलाबी पी होत,े 

कहो न हवरही मुझको, मैं हू ँचलती दफरती मधुशाला!।१११। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

पेर्वून हृियाची भट्टी गाळली मी आसव मदिरा, 

खळखळ ओघळतात तयातून  िणिण पापण्यांचा पेला, 

डोळे झाल ेसाकी आि, गाल िाहले हपऊन गुलाबी; 

म्हणू नका रे हवरही मला, मी बोल-चालते मदिरालय! 
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दकतनी िल्िी रंग बिलती ह ैअपना चंचल हाला, 

दकतनी िल्िी हघसन ेलगता हािों में आकर प्याला, 

दकतनी िल्िी साकी का आकिटण घर्न ेलगता ह,ै 

प्रात नहीं िी वैसी, िैसी रात लगी िी मधुशाला।।११२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

दकती िलि ह ेरंग बिलते मिचंचल मदिरा आपलुा 

दकती लवकरी हघसला िातो चिक लागूहन हस्ताला, 

दकती झरझरा सुिंर साकीच ेआकिटण ओसरते, 

प्रातः नुरते तसे िसे की रात्री वार्ले मदिरालय. 
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बूँि बूँि के हते ुकभी तुझको तरसाएगी हाला, 

कभी हाि से हछन िाएगा तेरा यह मािक प्याला, 

पीनेवाले, साकी की मीठी बातों में मत आना, 

मेरे भी गुण यों ही गाती एक दिवस िी मधुशाला।।११३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िेंबा-िेंबासाठी कधी ही मदिरा तुि व्याकूळ करील, 

हा मद्याचा चिक तुझा कधी कुणी हहसकावले; 

हपणाऱ्या, साकीच्या गोड बोलण्या भुलू नको; 

माझेही गुण असचे गात  होते एक दिन मदिरालय! 
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छोड़ा मैंन ेपि मतों को तब कहलाया मतवाला, 

चली सुरा मेरा पग धोने तोड़ा िब मैंन ेप्याला, 

अब मानी मधुशाला मेरे पीछे पीछे दफरती ह,ै 

क्या कारण? अब छोड़ दिया ह ैमैंन ेिाना मधुशाला।।११४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

त्यहिले मी मत-ंपंिा िेव्हा तेव्हा म्हणहवलो मतवाला, 

सुरा हनघे मम-चरण धुवाया िेव्हा मी फोहडत प्याला; 

आता अहभमानी मदिरालय, माझ्या मागे दफरत असे; 

काय कारण?े आता सोडून दिले मी िाणे मदिरालय. 
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यह न समझना, हपया हलाहल मैंन,े िब न हमली हाला, 

तब मैंन ेखप्पर अपनाया ले सकता िा िब प्याला, 

िल ेहृिय को और िलाना सूझा, मैंन ेमरघर् को 

अपनाया िब इन चरणों में लोर् रही िी मधुशाला।।११५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अस ेन समिा, प्यालो िहरच मी, िेव्हा मदिरा न हमळे, 

घेऊ शकत होतो मी प्याला पण मी नरोर्ी हस्वकारली; 

िळल्या हृिया अिून िाळणे िाणल,े मी स्मशानास, 

हस्वकारल,े िेव्हा चरणांवर ह्या लोळण घेते मदिरालय. 
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दकतनी आई और गई पी इस मदिरालय में हाला, 

रू्र् चुकी अब तक दकतने ही मािक प्यालों की माला, 

दकतने साकी अपना अपना काम खतम कर िरू गए, 

दकतने पीनेवाले आए, दकन्त ुवही ह ैमधुशाला।।११६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

ह्या मदिरालयी दकती मदिरा आली अन् प्याली गेली, 

आिवरी दकती तुरू्न गेली मािक चिकांची माला  

दकतीक साकी अपुले-अपुले काम संपवून िरू गेल,े 

दकती हपणारे आले गेल,े हतिेच आह ेमदिरालय. 
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दकतने होठों को रक्खेगी याि भला मािक हाला, 

दकतने हािों को रक्खेगा याि भला पागल प्याला, 

दकतनी शक्लों को रक्खेगा याि भला भोला साकी, 

दकतने पीनेवालों में ह ैएक अकेली मधुशाला।।११७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

दकती अधरांचे स्मरण कराव ेसांगा मािक मदिरेन,े 

दकती करांचे ठेवावे स्मर सांगा वडे्या चिकाने, 

दकती चेहऱ्यांचे ठेवील आठव सांगा हा भोळा साकी, 

दकती हपणारे येिे आहण एक हबचारे मदिरालय. 
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िर िर घूम रहा िा िब मैं हचल्लाता - हाला! हाला! 

मुझ ेन हमलता िा मदिरालय, मुझ ेन हमलता िा प्याला, 

हमलन हुआ, पर नहीं हमलनसुख हलखा हुआ िा दकस्मत में, 

मैं अब िमकर बैठ गया हू,ँ घूम रही ह ैमधुशाला।।११८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

िारो िार मी भर्कत होतो मदिरा! मदिरा! हाकारी  

मला न दिसले मदिरालय, अन ना-ही हमळे तो प्यालाही; 

हमलन िाहले अखेरीस पण हमलनाचे सुख नच नहशबी 

मी आता हनिल बसलेला, दफरते आह ेमदिरालय. 
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मैं मदिरालय के अंिर हू,ँ मेरे हािों में प्याला, 

प्याल ेमें मदिरालय हबहबत करनेवाली ह ैहाला, 

इस उधेड़-बुन में ही मेरा सारा िीवन बीत गया - 

मैं मधुशाला के अंिर या मेरे अंिर मधुशाला!।११९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मदिरालयात मी आह,े अन चिक असे माहझया करी, 

मदिरालय चिकातच हबहबत करणारी मदिरा भारी, 

उठाठेवीतच एका सारे िीवन मम संपूनी गेल,े 

मदिरालयात मी आह,े की, माझ्या मध्ये मदिरालय! 
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दकसे नहीं पीने से नाता, दकस ेनहीं भाता प्याला, 

इस िगती के मदिरालय में तरह-तरह की ह ैहाला, 

अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार सभी पी मिमाते, 

एक सभी का मािक साकी, एक सभी की मधुशाला।।१२०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कुणाचे न हपण्याशी िुळते, कुणा नावड ेचिक िरा; 

या िहुनयेच्या मदिरालयी रे तऱ्हतेऱ्हचेी मधु मदिरा, 

आपआपल्या इच्छे सारे हपऊन होती मिमत्त; 

एकच सवां मािक साकी एकच सवां मदिरालय. 
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वह हाला, कर शांत सके िो मेरे अंतर की ज्वाला, 

हिसमें मैं हबहबत-प्रहतहबहबत प्रहतपल, वह मेरा प्याला, 

मधुशाला वह नहीं िहाँ पर मदिरा बेची िाती ह,ै 

भेंर् िहाँ मस्ती की हमलती मेरी तो वह मधुशाला।।१२१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

ती मदिरा, करु शके शांत िी माझ्या हृियातील ज्वाला, 

हिच्यात मी हबहबत-प्रहतहबहबत िणोिणीसा चिक मला 

मदिरालय ते नव्ह,े की िेि ेमदिरेचा हवक्रय होतो, 

बहिस िेि ेधुंिी हमळते  माझे तर ते मदिरालय. 
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मतवालापन हाला से ले मैंने ति िी ह ैहाला, 

पागलपन लेकर प्याल ेसे, मैंने त्याग दिया प्याला, 

साकी से हमल, साकी में हमल अपनापन मैं भूल गया, 

हमल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला।।१२२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

उन्माि घेऊहन मदिरेपासूनी त्याग सुरेचा मी केला, 

वेडपेण घेऊन चिकातून त्याग चिकाचा केला मी, 

साकीस भेरू्न त्यात सामावून ििुेपणा मी त्याहियला, 

मदिरालयाची गोडी घेऊन हवसरून गेलो मदिरालय. 
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मदिरालय के द्वार ठोंकता दकस्मत का छंूछा प्याला, 

गहरी, ठंडी सांसें भर भर कहता िा हर मतवाला, 

दकतनी िोड़ी सी यौवन की हाला, हा, मैं पी पाया! 

बंि हो गई दकतनी िल्िी मेरी िीवन मधुशाला।।१२३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मदिरालयाचे द्वार ठोकतो नशीबाचा प्याला ररक्त, 

सांगत होता हर मतवाला लांब हनश्वास सोडीत, 

दकती अल्पशी यौवनमदिरा हाय मी रे हपऊ शकलो 

बंि िाहले दकती लवकरी माझ ेिीवन मदिरालय. 
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कहा ँगया वह स्वर्षगक साकी, कहा ँगयी सुररभत हाला, 

कहा ँगया स्वहपनल मदिरालय, कहा ँगया स्वर्षणम प्याला! 

पीनेवालों ने मदिरा का मूल्य, हाय, कब पहचाना? 

फूर् चुका िब मधु का प्याला, रू्र् चुकी िब मधुशाला।।१२४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

कुठे अस ेतो स्वगीय साकी कुठे ती मदिरा सुगंधीता, 

गेले ते स्वहिल मदिरालय कुठे चिक तो सुवणीता! 

हपणाऱ्यांनी मदिरेच ेते मोल कधी िाणले हाय? 

फुरू्न गेला चिक मधुचा, भिच िेव्हा मदिरालय! 
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अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, 

अपने युग में सबको अिभुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, 

दफर भी वृद्धों से िब पूछा एक यही उत्तर पाया - 

अब न रह ेव ेपीनेवाले, अब न रही वह मधुशाला!।१२५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

अपुल्या काळी सवाट लाहडक वार्ली अपुली वारूणी, 

अपुल्या काळी सवाट अद्भुत प्याली आपलुी लाडाची, 

तरीही वृद्धा ंहवचारले तर एकच ह ेउत्तर आल-े 

अता न उरल ेते हपणारे अता न उरल ेमदिरालय!  
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'मय' को करके शुद्ध दिया अब नाम गया उसको, 'हाला' 

'मीना' को 'मधुपात्र' दिया 'सागर' को नाम गया 'प्याला', 

क्यों न मौलवी चौंकें , हबचकें  हतलक-हत्रपुंडी पंहडत िी 

'मय-महहफल' अब अपना ली ह ैमैंन ेकरके 'मधुशाला'।।१२६। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

‘मय’ ला करूनी शुद्ध दिल ेमग नाव हमळाले ‘मदिरा’ त्यास, 

 ‘मीना’ ला ‘मधुपात्र’  म्हणाले ‘चिक’  नाव दिले ‘सागरास’ 

का न ‘मौलवी’ हबचके िचके हतलक हत्रपुंडी ब्राह्मणही, 

 ‘मद्य-मैफल’ हस्वकारली मी अता बनवूनी ‘मदिरालय’. 
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दकतने ममट िता िाती ह ैबार-बार आकर हाला, 

दकतने भेि बता िाता ह ैबार-बार आकर प्याला, 

दकतने अिों को संकेतों से बतला िाता साकी, 

दफर भी पीनेवालों को ह ैएक पहलेी मधुशाला।।१२७। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

दकती रहस्ये ज्ञात करतस ेपुनः पुन्हा मदिरा येऊन, 

दकती भेि उकलनूीया िातो पुनः पुन्हा प्याला यऊेन, 

दकती अिांनी सकेंतांनी  उकलूनी िातस ेसाकी, 

तरीही हपणाऱ्यांना आह ेएकच कोड ेमदिरालय! 
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हितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा ह ैप्याला, 

हितनी मन की मािकता हो उतनी मािक ह ैहाला, 

हितनी उर की भावुकता हो उतना सुन्िर साकी ह,ै 

हितना ही िो ररसक, उसे ह ैउतनी रसमय मधुशाला।।१२८। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हितके हृिय असेल अिांग, अिांग तो चिकही हततका, 

उन्मािक ती मदिरा हततकीच, मािक हृियाचा हितका, 

हितके मन अनुरागी असे हततकीच सुंिर साकीही, 

हितका असेल िो रहसक, त्यास रसमय हततके मदिरालय.  
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हिन अधरों को छुए, बना ि ेमस्त उन्हें मेरी हाला, 

हिस कर को छू ि,े कर ि ेहवहिप्त उसे मेरा प्याला, 

आँख चार हों हिसकी मेरे साकी से िीवाना हो, 

पागल बनकर नाचे वह िो आए मेरी मधुशाला।।१२९। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

स्पशट करी ज्या अधराला, मम मदिरा त्या उन्मत्त करी; 

करास ज्या तो स्पशट करी करीतो, त्यास हवभ्रहमत चिक करी; 

निर हभडहवली ज्याने मम साकीशी तो होईल वडेा, 

वेडा होऊन करील नतटन िो हस्वकारील मम मदिरालय. 
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हर हिव्हा पर िखेी िाएगी मेरी मािक हाला 

हर कर में िखेा िाएगा मेरे साकी का प्याला 

हर घर में चचाट अब होगी मेरे मधुहवके्रता की 

हर आंगन में गमक उठेगी मेरी सुररभत मधुशाला।।१३०। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हिव्ह ेहिव्ह ेवरती दिसेल मदिरा माझी मधुवंती, 

करा करातून दिसेल माझ्या साकीचा प्याला अंती, 

घराघरातुन चचाट होईल मम मधहुवके्रत्याची अता, 

िारोिारी घमघमार् करी सुगंधीत मम मदिरालय. 
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मेरी हाला में सबन ेपाई अपनी-अपनी हाला, 

मेरे प्याले में सबन ेपाया अपना-अपना प्याला, 

मेरे साकी में सबन ेअपना प्यारा साकी िखेा, 

हिसकी िैसी रुहच िी उसने वैसी िखेी मधुशाला।।१३१। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

माझ्या मदिरेमध ेिनांना लाभे आपापली मदिरा 

माझ्या चिकामध्ये िनांना भेरे् अपुला चिक खरा 

माझ्या साकी मध्ये िनांनी पाहहयली अपुली साकी; 

ज्याची िैसी अहभरुची त्याने तसे पाहहले मदिरालय. 
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यह मदिरालय के आँसू हैं, नहीं-नहीं मािक हाला, 

यह मदिरालय की आँखें हैं, नहीं-नहीं मधु का प्याला, 

दकसी समय की सुखिस्मृहत ह ैसाकी बनकर नाच रही, 

नहीं-नहीं कहव का हृियांगण, यह हवरहाकुल मधुशाला।।१३२। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मदिरालय-चे अश्रू असती, नसे नस ेमदिरा मािक; 

मदिरालय-चे लोचन असती, नसे नस ेमधुचा चिक; 

कधी काळीची सुखि-स्मृहत ही नृत्य कररतसे साकी इि,े 

नसे नस ेकहवचे हृियांगण, हवरही व्याकूळ मदिरालय.  
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कुचल हसरतें दकतनी अपनी, हाय, बना पाया हाला, 

दकतने अरमानों को करके ख़ाक बना पाया प्याला! 

पी पीनेवाले चल िेंगे, हाय, न कोई िानेगा, 

दकतने मन के महल ढह ेतब खड़ी हुई यह मधुशाला!।१३३। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

दकतीक इच्छांचा बळी िऊेनी, मदिरा ही बनवू शकलो, 

दकती आकांिा हमळवूनी मातीत, चिक असा बनवू शकलो! 

हपऊनी हपणारे िातील हनघूनी, हाये ना िाणेल कुणी, 

ढासळले दकती मनमहाल, मग उभे राहहल ेमदिरालय!  
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हवश्व तुम्हारे हविमय िीवन में ला पाएगी हाला 

यदि िोड़ी-सी भी यह मेरी मिमाती साकीबाला, 

शून्य तुम्हारी घहड़याँ कुछ भी यदि यह गुंहित कर पाई, 

िन्म सफल समझेगी िग में अपना मेरी मधुशाला।।१३४। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हवश्वा, तुि हविमय िीवनी आणू शकेल मदिरा, 

िर िोडीशी ही माझी मतवाली साकीबाला, 

उिास तुझ्या ह्या घर्ीका काही िर ही गुंहित करु शकली 

िन्माचे समिेलच सािटक िगात, माझे मदिरालय!  
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बड़-ेबड़ ेनार्ों से मैंन ेपाली ह ैसाकीबाला, 

कहलत कल्पना का ही इसने सिा उठाया ह ैप्याला, 

मान-िलुारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, 

हवश्व, तुम्हारे हािों में अब सौंप रहा हू ँमधुशाला।।१३५। 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मोठ्या लाडाने गवाटने वाढहवली साकीबाला; 

सिा रम्य कल्पनांचा हहने चिक करी धरीला, 

प्रेम-गौरवाने तुम्ही ठेवा ह्या माझ्या सुकुमारीला, 

हवश्वा, तुझ्या करी आता स्वाहधन करतो मदिरालय. 
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हपररशष्ट से 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

 

स्वय ंनहीं पीता, औरों को, दकन्त ुहपला ितेा हाला, 

स्वय ंनहीं छूता, औरों को, पर पकड़ा ितेा प्याला, 

पर उपिशे कुशल बहुतेरों से मैंन ेयह सीखा ह,ै 

स्वय ंनहीं िाता, औरों को पहुचंा ितेा मधुशाला। 
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स्वतः न हपतो  ,िसुऱ्यांना  पण पाित असतो मदिरा मी 

स्वतः न स्पर्षशत   , पण िसुऱ्यांना ितेो हाती पेला मी 

बड्या बड्या उपिशेक तज्ञाकडून ह ेहशकलो आह े

स्वतः न िाता िसुऱ्यांना पण िाखवतो मी मदिरालय 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

मैं कायस्ि कुलोिभव मेरे पुरखों ने इतना ढ़ाला, 

मेरे तन के लोहू में ह ैपचहत्तर प्रहतशत हाला, 

पुश्तैनी अहधकार मुझ ेह ैमदिरालय के आँगन पर, 

मेरे िािों परिािों के हाि हबकी िी मधुशाला। 
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मी कायस्ि कुळाचा माझ्या पूवटिांनी इतकी ओतली 

मम िहेाच्या रक्तामध्ये पंचाहत्तर र्के्क मदिरा 

वारस हक्क मला आह ेमदिरालय अन् पररसरावरी  

माझ्या आिा - पणिाच्या  हस्ते हवकले ह ेमदिरालय. 

 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

बहुतों के हसर चार दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, 

बहुतों के हािों में िो दिन छलक झलक रीता प्याला, 

पर बढ़ती तासीर सुरा की साि समय के, इसस ेही 

और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला। 
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अनेक डोक्यावर िारूचा चार दिसांनी नशा उतरूनी गेला 

अनेक हाती िोन दिस ओसंडत ओसंडत ररता पेला  

पण वाढता प्रभाव सुरेचा काळाबरोबर ह्याच्याच 

िुनी पुराणी होता माझी अिून नशीली मधुशाला 

  



मदिरालय  वसतं बागलु 

ई सादित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 

हपत ृपि में पुत्र उठाना अध्यट न कर में, पर प्याला 

बैठ कहीं पर िाना, गंगा सागर में भरकर हाला 

दकसी िगह की हमर्र्ी भीग,े तृहप्त मुझे हमल िाएगी 

तपटण अपटण करना मुझको, पढ़ पढ़ कर के मधुशाला। 
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हपतृपिी रे पुत्रा माझ्या अध्यट न घे पण घे पेला  

बैस कुठेही पण िा गंगा सागरात भरुनी मदिरा 

कुठे भूमीची हभि ूि ेमाती, हमळेल तृप्ती आत्म्याला  

तपटण अपटण कर तू मिला वाचत – वाचत “मधुशाला”, 
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श्री वसंत बागुल : एक कलंिर लेखक 

वसंत बागुल एक हशिक. मालेगावच्या शाळेतले. पण PhD 

ला हनेर्रक इब्सेन च्या नार्कांचा अभ्यास करायचा म्हणून 

ते िेर् नॉवेहिअन भािा हशकायला नॉवेमध्ये पोचले. नोकरी 

धंिा तात्पुरता सोडून. हतिे राहून, पडतील ती कामं करून 

हतिली भािा हशकून त्यांनी इब्सेनच्या मूळ पुस्तकांवरून मराठी अनुवाि केले. 

मग गेल े िपानमध्ये हतिल्या साहहत्याचा अभ्यास करायला. नंतर न्युयॉकट  

(अमेररका), बर्ममगहॅम-लंिन-इंग्लंड- फ़्रॅं कफ़ुर्ट (िमटनी)  अशी िहुनया दफ़रून 

हतिल्या भािा हशकून त्यांनी डझनभर पुस्तकांचे (नॉवेहियन, इंहग्लश, 
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अमेररकन, िपानी) अनुवाि केले. हशवाय हहिीतल्या हररवंशराय बच्चन यांच्या 

मधुशालाचा मराठीत छंिानुवाि केला आह.े या हशवाय त्यांची स्वतः हलहीलेली 

नार्के , एकांदकका, लेख, कहवता आहतेच. प्रकाशझोतापासून िरू राहहलेला हा 

एक मनस्वी कलंिर लेखक. त्यांची डझनभर पुस्तकं आता एक एक करून ई 

साहहत्य मधून वाचकांकडे येतीलच. 

आपल्या अहभप्रायांची वार् ते पहात आहते. 

त्यांचा पत्ता 

वसंत बागुल, ३०२, न्यु हशवम अपार्टमेंर्, स्रे्शन रोड, उल्हासनगर-४, हि. ठाणे 

फोन: 0251-2587832, 8149068977 

vasant_pandit2002@yahoo.com 
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ई साहहत्य प्रहतष्ठान 

मराठी भािा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार् यांकडे लि 

नका िऊे. मराठीत कधीच नव्हते इतके वाचक आहते आता. पुवी पुस्तकाच्या 

एका आवृत्तीच्या हिार िोनहिार प्रती छापल्या िात. पाच हिार म्हणि े

डोक्यावरून पाणी.  

आता ई पुस्तकांच्या िमान्यात एक एक पुस्तक पाच िहा लाख 

वाचकांपयंत िातं. विाटला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होतात. वाचक 
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एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडट करतात. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु रु्ि, 

वेबसाईर्, पेन्राईव्ह, हसडी अशा असंखय मागांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायलीत. 

सुसार् सुर्हलत. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून ते िगाच्या पारठवरच्या 

प्रत्येक िशेात. रॉकेर्च्या वेगाने सुसार् सुर्लेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोणी 

िांबवू शकत नाही. 

या धूमधडक क्रांतीत साहमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी 

सािरांना यात ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठवा. तुम्ही 

फ़क्त िहा वाचक आणा. ते शंभर आणतील. आहण ते िहाहिार. तुमच्या व्हाट्सप 
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ग्रुपमधून याची िाहहरात करा. आपल्याला फ़ुकर् पुस्तकं वाचकांपयंत 

पोहोचवायची आहते. आपल्याला रर्व्ही पेपर ची िाहहरात परवडत नाही. 

आमचे वाचक हचे आमचे िाहहरात एिंर्. तेच आमची ताकि. मराठी भािेची 

ताकि िगाला िाखवू. 

 “Language is the blood of the soul into which 

thoughts run and out of which they grow.”  

– Oliver Wendell Holmes 
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