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या संग्रिािील सर्व कवर्िांच ेिक्क त्या त्या गीिकाराच्या/र्ारसाच्या नांर्े 
आिेि. िी गाणी सादर करण्यापुर्ी त्यांचिेी संपकव  साधणे आर्श्यक आिे. 

िे पुस्िक ई साहित्य प्रतिष्ठानिरे्फ़ वर्नामूल्य वर्िररि केले जाि आिे. िे 
ई पुस्िक आपण आपल्या ओळखीच्या लोकांना र्फ़ॉरर्र्व करू िकिा.  

िे ई पुस्िक इिर कोणत्यािी स्र्रूपाि सादर करणे, ककंर्ा र्ेबसाईटर्र 
ठेर्ायच ेअसल्यास ई साहित्य प्रतिष्ठानची परु्वपरर्ानगी घेणे बंधनकारक 
आिे.  
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… आणण थोर्ी ओली पान े
 

िाळेि खपू ज्ञान शमळर्लं, गणणि ं शिकलो. तनरतनराळी िास्रं शिकलो. परक्या 
भाषा शिकलो. पण आयुष्याि अिा र्ेळा येिाि… ज्या कोणत्यािी तनबंधाि शलहििा 
आल्या नािीि ककंर्ा िास्राि मांर्िा आल्या नािीि. अिा भार्ना. अिी उचबंळ. 
अिी अर्स्था. त्यांना नांर् देिा येि नािी. त्यांच ं र्णवन करिा येि नािी. र्णवन 
करायला गेलं की भुसा भरलेल्या प्राण्याि आणण जजर्ंि प्राण्याि जो र्फ़रक असिो 
िसा र्फ़रक त्या र्णवनाि आणण त्या मनःजस्थिीि असिो. अिी संध्याकाळ, जजला 
िबदांच्या चचमटीि पकर्िा येि नािी. अस ंरूप जे दसुऱ्याकर्े मांर्िाच येि नािी. 
असा अनुभर्, ज्याचा चटका थमावशमटरर्र मोजिा येि नािी. 

अिा र्ेळी मायबोलीिल ं गाणं कानी रंजी घालिं. अगंभर थर थर थर नाचरा… 
गारर्ा जाणर्िो. “अगंणाि गमले मजला सपंले बालपण…” िा अनुभर् िार्ािार्ाि 
जाणर्िो.  “चांदण्याचा गंध आला पौणणवमेच्या रारी…” म्िणिाना सुगंध नाकािी 
दरर्ळिो.  “तिन्िी सांजा सखे शमळाल्या…” ऐकिाना जीर् चटुपुटिो.  “फुलले रे क्षण 

माझ…े” म्िणिाना हृदय पैंजण िोिं.   “पाउल थकले, माथ्यार्रच ेजर् झाले ओझ…े” या 
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िबदांिून घायाळ ििािा पोखरि जािे. “मन नाजुकिी मोिीमाळ…” म्िणिाना मनाची 
नाजुक नाजुक कार्री बार्री अर्स्था िोिे. त्या त्या अनुभर्ांना, त्या क्षणांना 
जजर्ंिपण लाभिं. त्याचा चटका पुन्िा पुन्िा अनुभर्ाला येिो. पुन्िा पुन्िा र्ोळे 
ओलार्ून येिाि. खोलर्र … आिमध्ये… पेिीपेिीि िी र्ेदना जाणर्िे. 

या गाण्यांच ेगीिकार, संगीिकार, गायक, र्ादक यांना भले खपू नार् शमळाले, 
सन्मान शमळाला (असेल ककंर्ा नसेलिी… कािी कािी िर गुमनामीिच जगले 
असिील…) पण त्यांनी आपल्याला जे हदलं त्याच ंमोल करणं िक्य नािी. अगंार्र 
रु्फ़ललेला रोमांच, मनाि रु्फ़ल्लेला िाटर्ा ककंर्ा छािीि उभारलेला आत्मवर्श्र्ास यांच ं
मोल कोण आणण कस ंकरणार? त्यांनी मला, माझ्या अव्यक्ि भार्नांना िबद हदले. 
एखाद्या शमरासारखे र्ळेेला उभे राहिले. स्पिव केला. गंध हदला. आयुष्य या 
गाण्यांशिर्ाय एक गणणि झालं असिं. ककंर्ा एक तनबंध. र्र एक शिषवक. िरे्टी एक 
पूणव वर्राम. दिा पैकी दिा शमळाले असिेिी. पण जगणे मार एखाद्या जनार्रासारखे 
झाले असिे. 

पण िस ंझालं नािी. आपल्या पूर्वजांनी भाषा ियार केल्या. पक्षयांकरू्न गाण ं
घेिल.ं आपल्या मनािल्या भार्ना प्रतिबबबंबि करणारी गाणी तनमावण केली. आणण 
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आपल्याला बिाल केली. बरेचदा त्या गाण्यािले सूर इिके सुंदर िोिे की िबदांकर् े
लक्षच गेलं नािी. अनर्ट िबदांचे अथव िोधण्याच्या भरीला पार्लं नािी. 

मागे र्ळून पाहिल्यार्र जाणर्िं. मराठीिल्या गीिकारांनी ककिी मौल्यर्ान 
संपत्िी तनमावण केली आणण उधळली आपल्यार्र. एकेका ओळीि ककिी ककिी गिन 
अथव. ककिी समजूि. ककिी गोर्र्ा. थोर्ा र्ेळ सूर बाजूला ठेर्ून तनव्र्ळ िबदांच ं
रसपान करार्.ं आणण त्या िुद्ध भार्ाला णझरपू द्यार्ं. अथावि असं िोि नािी. िबद 
र्ाचिा र्ाचिा सूर कानाि गुंजन करि रिािािच. िाल हृदयाला ठेका देिोच. िरीिी 
नुसि ेिबद र्ाचण्याची एक खास मजा असिेच. जुना शमर भेटल्यासारखं र्ाटिं.  

िी गाणी रेिमी आिेि. िलम. मुठीि मार्ेल अिी सार्ी बनायची म्िणे पुर्ी. 
िसा आयुष्यभराचा अनुभर् या गाण्यांच्या दोन ओळींि मार्िो. आयुष्यभराला पुरेल 
इिकं ििाणपण देिाि यािल्या दोन ओळी. पण जीन्सच्या जमान्याि रेिमाच ंकाम 
काय? कपाटाि देखार्ा म्िणून ठेर्ण्यासाठी ठीक आिेि. र्ाईट र्ाटिं. िा अमूल्य 
ठेर्ा आिे. िाजमिालासारखा शमरर्ार्ा असा.  अर्फ़ाट. सुंदर. रेिमी. सुगंधी. 

मराठीि नािी म्िटलं िरी पन्नास एक िजार गाणी असिील. त्यािली जनवप्रय 
गाणीिी िजारो. त्यािली िबदप्रधान गाणी, ज्यांच्याि काव्याची खास चमक आिे 
अिी गाणी तनर्र्ली. िरीिी िा संग्रि बघिा बघिा खपु मोठा झालाय. त्यामुळे 
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त्यािून चार भाग करायच ेठरर्ले. िा पहिला. दसुरा भक्िीप्रधान, तिसरा सामाजजक 
आणण राष्रीय, आणण चर्था मराठी लोकगीिांचा. िे याच र्षावि येिील.  

िा संग्रि बनर्िाना अनेक हठकाणािून उसनर्ारी केली आिे. पण त्यािील सर्ावि 
मोठा खजजना शमळाला िो “आठर्णीिील गाणी” या  र्ेबसाईटर्र. अलका वर्भास 
यांनी एकट्याच्या बळार्र बनर्लेली िी र्ेबसाईट. र्ेर् याखेरीज ज्याच ंर्णवन करिाच 
येणार नािी अिी िी गोष्ट. अलकािाईंनी अकरा र्ष ंअथक मेिनि घेऊन सुमारे िीन 
िजार गाण्यांचा खजजना जमा करून वर्नामूल्य, कसल्यािी परिरे्फ़र्ीची अपेक्षा न 
ठेर्िा मराठी लोकांसाठी खलुा करून हदला आिे. मराठी गाण्यांची वर्िषे आर्र् 
असणाऱ् यांसाठी www.aathavanitli-gani.com िी एक पररपूणव रेर्फ़रंस साईट आिे. 
अलकािाईंसारख्या व्यक्िी आणण अिाच कािी संस्थांमुळे मराठीची पिाका      
र्ौलाने र्फ़र्कि रािील याचा वर्श्र्ास र्ाटिो. 

िशमळ भाषेिील मिाकर्ी असे ज्यांना म्िणिाि िे सुब्रमण्यम भारिी. त्यांची 
एक सुप्रशसद्ध कवर्िा आिे ज्याि त्यांनी भारिाच्या वर्वर्ध प्रांिांच ंर्णवन केलेलं आिे. 
त्याि मिाराष्राच ंर्णवन “कोमल कवर्िा आणण रांगड्या लढर्ययांचा” देि असं केलं 
आिे. बंगालच े गुरदेर् रवर्दं्रनाथ टागोर यांनी गीिांजली शलहिण्यापुर्ी संि 
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िुकारामाच्या गाथेचं बंगाली भाषांिर केलं िोि.ं आणण त्याच प्रभार्ाखाली त्यांनी 
गीिांजली शलिीली.  

िे सगळं ऐकिाना दोन गोष्टी जाणर्िाि. पहिली िी की आपण ककिी ककिी 
श्रीमंि आिोि. ककिी मोठ्या इस्टेटीचे मालक आिोि. मराठी म्िणजे एक मोठ्ठा 
राजर्ार्ाच. ककिी मोठी दालनं! कसलं भारी र्फ़तनवचर! ककिी भव्य इंटेररअर. कसले 
गाशलच!े कसली भारी िार्दानं! ककिी सुंदर बाग बगीच.े कारंजी. गाद्या चगद्वया… 
अबब! दतुनयेिले सर्ावि श्रीमंि पेिर् ेि ेआपणच. या भार्नेने अशभमानाने ऊर भरून 
येि.े मान िाठ िोिे. खांदे गर्ावने र्र िोिाि.  

पुढच्याच क्षणी दसुरी जाणीर् जागी िोि…े ककिी करंटे आपण. आपल्यानंिर या 
र्ाड्याि, या गाद्या चगरद्यांर्र कोणी लोळणार की नािी िे िी माहििी नािी. कोणी 
पाऊल टाकील की नािी या अशलबाबाच्या गुिेि? की सगळे त्या सािा समुद्रापारच्या 
श्रीमंि राणीच्या र्ैभर्ाि मग्न िोणार? खेर्गेांर्ािली गरीब मुल ंश्रीमंिांच्या र्ाड्यार्र 
रोषणाई बघायला धार्िाि िस ंआपल्या पुढच्या वपढ्या तिकर्च्या रोषणाईला भुलणार 
का? एखादा भुईनळा आपल्या िािाने लार्ायला शमळाला यािच धन्य मानणार का? 
कधी िरी टुररस्ट म्िणून आपले आजोबा कसल्या घराि रिायच ेि ेबघायला म्िणून 
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येिीलिी. एखादं गाणं ऐकिीलिी. पण त्यांना या ओल्या पानांचा र्ास कळण्याची 
िक्यिा नािी. या भार्नेने छािीि कळ उठि.े मान िरमेन ेखाली जािे. 

खिं िीच… की आम्िी, आमच्याच वपढीने िे घर्र्ून आणलंय ना… दोष द्यायला 
समोर र्फ़ार िर आरसा आिे. िेव्िा… 

 
“मम म्िणिाना आिा िसिो थोर्े  
शमटून घेिो र्स्िुजस्थिीचे र्ोळे…”  

 
सुतनल सामंि 
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    कफटे अंधाराच ेजाळे  

 
सुधीर मोघे 

 
कफटे अधंाराचे जाळे झाले मोकळे आकाि  

दरीखोऱ्यािंून र्ािे एक प्रकाि प्रकाि  

 

रान जागे झाले सारे पायर्ाटा जाग्या झाल्या  
सूयव जन्मिा र्ोंगरी संगे जागल्या सार्ल्या  
एक अनोखे लार्ण्य आले भरास भरास  

 

दंर् वपऊन नर्ेली झाली गर्िाची पािी  
गाणी जुनीच नव्याने आली पाखरांच्या ओठी  
क्षणापूर्ीचे पालटे जग उदास उदास  

 

झाला आजचा प्रकाि जुना कालचा काळोख  

चांदण्याला ककरणांचा सोनसळी अशभषेक  

सारे रोजच ेिरीिी नर्ा सुर्ास सुर्ास  

 

साऱ्या रंगार्र आली एक सोनेरीिी झाक  

शभर् ेकाळजाला थेट तनळ्या क्षक्षतिजाची िाक  

िुझ्या नसण्याची कळ गेली िळास िळास  

 

“िुझ्या नसण्याची कळ 
गेली िळास िळास...” 
िे पुस्िक बनर्ि 
असिानाच मोघे सरांच्या 
तनधनाची दःुखद बािमी 
आली. त्यांना ई साहित्य 
टीम िरे्फ़ वर्नम्र श्रद्धांजली 
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प्रथम िुज पाििा  
 

ग. हद. मार्गूळकर  

 
 
प्रथम िुज पाििा जीर् र्ेर्ार्ला  
उचलुनी घेिले तनज रथी मी िुला  
 
 

स्पिव िोिा िुझा वर्सरलो भान मी  
धुदं श्र्ासािला प्राशिला गंध मी  
नयन का देििी शमटुनी ि ूघेिला  
 
 

जाग धुदंीिुनी मजसी ये जेधर्ा  
कर्ळुनी िुजसी मी चुबंबले िेधर्ा  
धार्िा रथ पथी पळभरी थांबला  
 
 
 
      

  

“त्या” क्षणाचं केर्ढं िे 
संुदर र्णवन. “धार्िा 
रथ ...” ...त्या क्षणाला 
सर्व वर्श्र्च 
थांबल्याचा अनुभर्. 
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ये रे घना, ये रे घना 
 
 

आरिी प्रभू 
 
ये रे घना, ये रे घना 
न्िाउ घाल माझ्या मना 
 

फुले माझी अळुमाळु, र्ारा बघे चरुगळू 

नको नको म्िणिाना गंध गेला रानार्ना 
 

टाकुतनया घरदार नाचणार, नाचणार 
नको नको म्िणिाना मनमोर भर राना 
 

नको नको ककिी म्िणू, र्ाजणार दरू र्ेणु 

बोलार्िो सोसाट्याचा र्ारा मला रसपाना 
 
 

  

अळुमाळु, मनमोर... 
चचतं्र्यंचे खास अनर्ट 
िबद.. 
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िकु्रिारा मंद र्ारा 
मंगेि पार्गार्कर 

 
िुक्रिारा, मंद र्ारा, चांदणे पाण्यािुनी 
चदं्र आिे, स्र्प् न र्ािे धुदं या गाण्यािुनी 
आज िू र्ोळ्यांि माझ्या शमसळुनी र्ोळे पिा 
िू अिी जर्ळी रिा 
 

मी किी िबदांि सांगू भार्ना माझ्या िुला ? 
िू िुझ्या समजून घे रे लाजणाऱ् या या फुला 
अिंरीचा गंध माझ्या आज िू पर्ना र्िा 
िू असा जर्ळी रिा 
 

लाजऱ् या माझ्या फुला रे गंध िा बबलगे जजर्ा 
अिंरीच्या स्पंदनाने अन ् थरारे िी िर्ा 
भारलेल्या या स्र्रांनी भारलेला जन्म िा 
िू अिी जर्ळी रिा 
 

िोचधले स्र्प् नाि मी िे ये करी जागेपणी 
दाटुनी आलास िू रे आज माझ्या लोचनी 
र्ाकला फांदीपरी आिा फुलांनी जीर् िा 
िू असा जर्ळी रिा 
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आज अचानक गाठ पर् े 
 

आ. रा. देिपांर् े'अतनल' 
 
आज अचानक गाठ पर् े 

भलत्या र्ेळी भलत्या मेळी  
असिा मन भलिीचकर् े 

 

नयन र्ळवर्िा सिज कुठेिरी  
एकाएकी िूच पुढे  

 

दचकुतन जागि जीर् नीजेिच  

क्षणभर अिंरपट उघर् े 

 

गूढ खणू िर् कळून ना कळून  

भांबार्ुन मागे मुरर् े 

 

तनसटुतन जाई संधीचा क्षण  

सदा असा संकोच नर् े 

  

फ़्लॅिबॅक : अंिरपट... 
या इर्ल्यािा गाण्याि 
एक शसनेमाच ठासून 
भरलेला आिे. सीन 
बाय सीन. नीट र्ाचा.. 
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खेळिाना रंग बाई िोळीचा  
 

यादर्रार् रोकर् े 

 
खेळिाना रंग बाई िोळीचा िोळीचा  
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा  
 

आम्िी िरण्या ग पोरी  
जमलो गार्ा बािेरी  
सख्याची आली स्र्ारी  
उर्वर्ली िी वपचकारी  
घािला ग घेरा त्यानं टोळीचा, टोळीचा  
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा  
 
झणण पाऊल अर्घर्लं  
आणण काळीज धर्धर्लं  
काय सांगु मी पुढलं  

क्षणािच सारं घर्ल ं 

जीर् झाला घाबरा भोळीचा, भोळीचा  
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा  
 

मला काहि समजंना  
मला कािी उमजंना  
त्याला कोणी सांगंना  
कुणाला िो ऐकंना  
र्ार् साधला ऐनर्ेळीचा, र्ेळीचा  
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा  
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ग बाई बाई झोंबिो गारर्ा  
 

जगदीि खेबूर्कर  
 
 

चदंनाच्या पलंगी िजे मखमली लाल  

दोन उिा रेिमी, गरम लोकरी िाल  

पर झोप नािी आली जागरण झालं काल  

रंग मिाली ऊब असून का  
काटा फुलिोय नर्ा  
ग बाई बाई झोंबिो गारर्ा !  
 

अगं नाजूक ग मला रिली उिी  
आली जांभई ग तनजले बदलून कुिी  
णखर्कीमधनुी खणुर्ि िोिा  
चर्थीचा चांदर्ा  
ग बाई बाई झोंबिो गारर्ा !  
 
 

रागारागान ंगेले मी कोन्याि ग  

चचबं न्िाऊन मी पाहिलं ऐन्याि ग  

मनाि माझ्या घुमु लागला मदनाचा पारर्ा  
ग बाई बाई झोंबिो गारर्ा !  
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आज आला िुम्िी माझी केली कदर  
झाली नजरानजर घेि ेलाजून पदर  
खिुाल यार्ं जर्ळ घ्यार्ं धरून िाि आर्र्ा  
ग बाई बाई झोंबिो गारर्ा !  
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रजतननाथ िा नभीं उगर्ला । 
 

गोवर्दं बल्लाळ देर्ल  
 
 
रजतननाथ िा नभीं उगर्ला 
राजपथीं जणंु दीपचच गमला ॥ 

 

नर्युर्िीच्या तनहटलासम ककति । 
वर्मल हदसे िा ग्रिगण भोंर्िीं । 
िुभ्रककरण घन तिशमरीं पर्िी । 
पंकीं जेवर् ंपयाच्या धारा ॥ 

 
  
 

  
तनहटल : कपाळ 

वर्मल : स्र्च्छ 

पंकी : चचखलाि 

पय : पाणी 

कल्पनावर्लासाची कमाल 
म्िणिा येईल अिी 
कवर्िा 
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राजाच्या रंगम्िाली 
 

योगेि 

राजाच्या रंगम्िाली सोन्याचा बाई पलंग 

रूप्याचं खांब त्येला मोत्याची झालर 

राजाच्या रंगम्िाली पराची मऊ गादी 
जरीचा चांदर्ा रेिमी शिणगार 
गर्नी, सजनी, गर्नी सजनी ग 
 

राजाच्या रंगम्िाली रानी िी रसली 
बोल ंना, िसं ना, उदास नजर 
राजाच्या रंगम्िाली राजानं पुशिलं 
र्ोळ्यांची कमळं उघर्ा व्िटांची र्ाशळंबं 
गर्नी, सजनी, गर्नी सजनी ग 
 

राजाच्या रंगम्िाली रानी र्ो सांचगि े

सुना सोन्याईन म्िाल किाला बडर्र्ार 
मायेच्या पूिापायी रानी ग रर्ीि े

आसर्ांची गंगा व्िाि ेशभजीला पदोर 
गर्नी, सजनी, गर्नी सजनी ग 

  

सौंदयव, र्ैभर् असिानािी 
राणी का बरं रर्िे? 
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जजर्लगा राहिले रे दरू  
 

िांिा िळेके 
 
जजर्लगा, राहिले रे दरू घर माझ े!  

पाउल थकले, माथ्यार्रच ेजर् झाले ओझ े 

 
 

ककरव बोलिे घन र्नराई  

सांज सभोंिी दाटुन येई  

सुखसुमनांची सरली माया, पाचोळा र्ाजे  

 
 

गार् मागचा मागे पर्ला  
पायिळी पथ तिशमरी बुर्ला  
िी घटकेची सुटे सराई, शमटले दरर्ाज े 

 
 

तनराधार मी, मी र्नर्ासी  
घेशिल केव्िा मज हृदयासी ?  

िूच एकला नाथ अनाथा, महिमा िर् गाजे  
  

मन वर्षण्ण करणारा एक 
एक र्ेचक िबद. आणण 
तनराि मनाचं चचर उभं 
करणारं िांिाबाईंचं 
अजरामर गीि. जर् झाले 
ओझ,े पाचोळा र्ाजे, सुटे 
सराई, मी र्नर्ासी, मागे 
पर्ला अिा िबदांिून 
असिाययिेची पराकोटी 
उभी केली आिे. साधे 
सुधेच िबद. पण गिन 
गंभीर चचर उभं केलंय.  
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रार आिे पौणणवमेची 
 

िांिाराम नांदगार्कर 

  

 
 
रार आिे पौणणवमेची, िू जरा येऊन जा 
जाणणर्ा थकल्या जीर्ाच्या एकदा ऐकून जा 
 

तनथळला िो भार् सारा वर्िळल्या चदं्रािुनी 
शमसळल्या मदृ ुभार्नािी झोपल्या पानांिुनी 
जागिी नेरांिली िी पाखरे पािून जा 
 

पाखरे पािून जा, जी र्ाढली पंखावर्ना 
सूर कंठािील त्यांच्या जािला आिा जुना 
त्या पुराण्या गीतिकेचा अथव ि ूऐकून जा 
 

अथव िू ऐकून जा, फुलर्ील जो र्ैराणिी 
रंग िो पािून जा, जो िोषर्ी अधंासिी 
ओंजळीच्या पाकळ्यांचा स्पिव ि ूघेऊन जा 
 

  

वर्िळला चंद्र, र्ाढली 
पंखांवर्ना, यािून एक 
गोष्ट ियार िोिे..  
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बगुडर् माझी सांर्शल ग  
 

ग. हद. मार्गूळकर 
 
 
 
बुगडर् माझी सांर्शल ग  

जािा सािाऱ्याला ग जािा सािाऱ्याला  
चगुशल नगा सांगू ग  

माझ्या म्िािाऱ्याला ग माझ्या म्िािाऱ्याला !  
 

माझ्या िजेारी िरूण राििो  
टकमक टकमक मला िो पाििो  
कचध खणेुने जर्ळ बाििो  
कचध नािी िे भुलले ग बाई,  

त्याच्या इिाऱ्याला, त्याच्या इिाऱ्याला !  
 
आज अचानक घरी िो आला  
पैरण, फेटा तन पाठीस िमेला  
फार गोर् िो मजसी गमला  
हदला बसाया पाट मी बाई,  

त्याला िजेाऱ्याला, माझ्या िजेाऱ्याला !  
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घराि नव्िि ेिेव्िा बाबा  
माझा मजर्र कुठला िाबा  
त्याची चधटाई िोबा िोबा !  
वर्िळु लागे ग लोणी बाई,  

बघिा तनखाऱ्याला, बघिा तनखाऱ्याला !  
 

त्याने आणणली अपुली गार्ी  
ियार जंुपून णखलार जोर्ी  
मीहि ल्याले ग वपर्ळी सार्ी  
र्ेड्यार्ाणी जोर्ीने ग गेलो,  
आम्िी बाजाराला, आम्िी बाजाराला !  
 

येण्याआधी बाबा परिून  

पोचणार मी घराि जाउन  

मग पुसिील काना पािून  

काय िेव्िा सांगू मी ग बाई,  

त्याला बबचाऱ्याला, त्याला बबचाऱ्याला !  
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राधे िुझा सलै अंबार्ा 
 

मनमोिन नािू 
 
 
कसा ग गर् ेझाला ? कुणी ग बाई केला ? 

राधे, िुझा सैल अबंार्ा ! 
 

पथृ्र्ीच्या पेल्याि गाशळली, रजनीच्या बागेतिल द्राक्ष े

भुलर्ुतन िुजला र्नाि नेली, रसरसलेली रार रंगली 
र्ाजवर्िा बासरी,   

कचपािांचा नाग उलगर्ी फर्ा ! 
 

पहिल्या चचंल भेटीमधली, बाल्याची कबुिरे पळाली 
र्ेणी तिपेर्ी कुरळी मदृलुा, सुटली घाशलि गंध-सर्ा ! 
 

भ्रमर रंगी िा श्याम सापर्,े नीलकमल कचपाशि िर् गर् े

अरणोदय िोिाच उलगर्,े पाकळी पाकळी िोइ मोकळी 
या कोड्याचा झाला उलगर्ा ! 
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आज कुणीिरी यार्े  
 

ग. हद. मार्गूळकर 
 
 
आज कुणीिरी यार्,े ओळणखचे व्िार्े  
 
 

जिी अचानक या धरणीर्र  

गजवि आली र्ळर्ाची सर, िसे ियाने गार्े  
 
 

वर्चारल्यावर्ण िेि ूकळार्ा  
त्याचा माझा स्नेि जुळर्ा, िािी िाि धरार्े  
 
 

सोरु्तनया घर, नािी-गोिी  
तनघून जार्े िया संगिी, कुठे िेिी ना ठार्े  
 
 
 
 
 

  

वर्चारल्यावर्ण िेिू कळार्ा 
!!!.  
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बांधले मी बांधले इंद्राच ेिोरण  
 

इंहदरा संि 
 
बांधले मी बांधले, इंद्राचे िोरण बांधले  

शिपंण घािले, चाफ्याच ेशिपंण घािले  
 

उन्िाचे पाटर् नेसले, टाकले  

र्ाऱ्याच ेपैंजण घािले, फेकले  

र्ोळ्यांि काजळ, केर्र्ा, अत्िर  
लार्ले, पुसले  
 

िषावच ेहिदंोळे सोर्ले, बांधले  

मयूर मनाच ेरसले, िासले  

हिदंोळे िषावच,े मयूर मनाच े 

िासले, नाचले  
 

हदसला, लपला, चकोर मनाचा  
फुलला, ढळला, बिर चदं्राचा  
लामण सूऱ्याचा, श्रार्ण नेराचा  
वर्झले, िेर्ले  

  

उन्िाचे पाटर्, र्ाऱ् याचे 
पैंजण, िषावचे हिदंोळे, 
मयूर मन, मनाचा चकोर, 
नेराचा श्रार्ण... ककिी 
ककिी प्रतिमा....  
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या सखुांनो या 
 

ग. हद. मार्गूळकर 

 
 
या सुखांनो या 
एकटी पथ चालले, दोघांस आिा िाि द्या, साथ द्या 
 

वर्रिांिीचा एकांि व्िा, अधीर व्िा आशलगंने 
गाली-ओठी व्िा सुखांनो भार्र्ेर्ी चुबंने 
िोउनी स्र्र र्ेळूचे र्ाऱ्यासर्े हदनराि या, गाि या 
 

आमुच्या बागेि व्िा लडर्र्ाळ िुम्िी पाखरे 
ियनघरच्या या छिाची व्िा रपेरी झंुबरे 
िोऊ द्या घर नांदिे िुम्िीच त्यांना घास द्या, िाि द्या 
 

अगंणी प्राजक्ि व्िा, सौधार्री व्िा चांदणे 

जोर्प्याचे गूज जुईचे चचमुकल्यांचे रांगणे 

यौर्नी सिजीर्नी, दोन्िी मनांच ेगीि व्िा, प्रीि व्िा 
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र्ार् मांरू्न भांरू्न  
 

ना. घ. देिपांर् े
 
र्ार् मांरू्न भांरू्न मोरू् नको र्ार् मोरू् नको  
 

आणले ि ूिुझ ेसर्व, मी आणले  

सर्व कािी मनासारखे मांर्ले  

िूच सारे िुझ ेदरू ओढू नको  
 

सोर्ले मी िुझ्याभोर्िी सर्व गे  

चदं्र ज्योिीरसाच ेरपेरी फुगे  

फंुकरीने फुगा, िाय, फोरू् नको  
 

'गोकुळीचा सखा' िूच केले मला  
कौिुकाने मला िार िू घािला  
िार िासून घालून िोरू् नको  
 

काढले मी िुझ ेनार्, िू देणखले  

आणण माझ ेपुढे नार् ि ूरेणखले  

िूच र्ाचनू, लाजून, खोरू् नको  
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राधा गौळण कररि े
 

पी. सार्ळाराम 

 
राधा गौळण कररिे मंथन 

आवर्रि िररचे मनाि चचिंन 
 

सुर्णव चपंक यौर्न कांिी 
हिदंोलि िी मागे पुढिी 
उजव्या र्ाव्या झुलत्या िािी 
कृष्ण कृष्ण ि ेबोलि कंकण 
 

नाद मुरलीचा पर्िा कानी 
बार्रली िी गोकुळ िररणी 
छुमछुम छंदी घुंगूर चरणी 
गुणगोवर्दंी गेली रंगून 
 

राधेवर्ण िे मंथन चाले 

नर्ल बघाया नर्तनि आले 

ध्यान तियेच ेउघर्ी र्ोळे 

दृष्टी पुढिी देर्कीनंदन 

 

  

घुसळण िोिाना लोणी 
(नर्तनि) बािेर का आले?  
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फुलले रे क्षण माझ े 
 

तनिीन आखर्े 
 
 
फुलले रे क्षण माझ ेफुलले रे  
मेंदीने, िकुनाच्या.. िकुनाच्या मेंदीने  
सजले रे क्षण माझ ेसजले रे  
 
 

झुळूक र्ाऱ्याची आली रे लेऊन कोर्ळी सोनफुले  

साजण स्पिावची जाणणर् िोऊन, भाळले मन खळेु  

या र्ेर्ाच,े या र्ेर्ाच,े नाचरे भार् बबलोरे  
मेंदीने.. िकुनाच्या मेंदीने  
खलुले रे क्षण माझ ेखलुले रे  
 
 

ओढ िी बेबंद, श्र्ासाि, ध्यासाि, स्र्प्नाि येणे िुझ े 

भांबार्ल्या माझ्या ऊराि, स्पिावि, रेशिम काटे िुझ े 

मनमोराच,े मनमोराच,े जादभुरे िे वपसारे  
मेंदीने.. िकुनाच्या मेंदीने  
िसले रे क्षण माझे िसले रे  
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रीि िी, प्रीि िी उमजेना  
जर्ला का जीर् िा समजेना  
किी सांगू मी, किी सांग ूमी  
माझ्या मनीची कथा रे  
मेंदीने.. िकुनाच्या मेंदीने  
भुलले रे क्षण माझ ेभुलले रे  
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राहिले रे अजून श्र्ास ककिी 
 

सुरेि भट 
 
राहिले रे अजून श्र्ास ककिी 
जीर्ना, िी िुझी शमजास ककिी 
 

आजची राि णखन्न िाऱ्याचंी 
आजचा चदं्रिी उदास ककिी 
 

मी कस ेिबद थोपर्ू माझ े? 

हिरं्िी सूर आसपास ककिी 
 

द:ुख माझे... वर्रंगुळा त्यांचा 
मी करार् ेखळेु कयास ककिी 
 

ओळखीचे कुणीिरी गेले... 

ओळखीचा इथ ेसुर्ास ककिी 
 

िे कस ेप्रेम? या किा आिा ? 

मी जपार् ेअजून भास ककिी ? 

 

सोबिीला जरी िुझी छाया... 
मी करू पांगळा प्रर्ास ककिी ? 
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अजुनी रसनूी आिे  
 

आ. रा. देिपांर् े'अतनल' 
 
 
अजुनी रसूनी आिे, खलुिा कळी खलेु ना  
शमटले िसेच ओठ की पाकळी िले ना !  
 
 

समजूि मी करार्ी म्िणुनीच िू रसार् े 

मी िास सांगिाच रर्िािी िू िसार्े  
िे आज का नसार्े? समजार्णी पटे ना  
धररला असा अबोला की बोल बोलर्ेना !  
 
 

की गूढ कािी र्ार् र्रचा न िा िरंग  

घेण्यास खोल ठार्, बघण्यास अिंरंग ?  

रसर्ा असा कसा िा ज्या आपले कळेना ?  

अजुनी रसूनी आिे, खलुिा कळी खलेु ना !  
 
 

  

पत्नीवर्रिानंिरची कर्ी 
अतनल यांची िी कवर्िा.  
मुळािच सोनं. कुमारांनी 
त्याचा दाचगना केला. 
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टप ्टप ्पर्िी अंगार्रिी  
 

मंगेि पार्गार्कर 
 
टप ्टप ्पर्िी अगंार्रिी प्राजक्िाची फुले  

शभर ्शभर ्शभर ्शभर ्त्या िालार्रिी गाणे अमुचे जुळे !  

 

कुरणार्रिी, झार्ांखाली  
ऊन-सार्ली वर्णिे जाळी  
येिो र्ारा पािा भरारा, गर्ि खिुीने रु्ले !  

 

दरू दरू िे सूर र्ाििी  
उन्िाि वपर्ळ्या पिा नाििी  
िसि ेधरिी, फांदीर्रिी िा झोपाळा झुले !  

 

गाणे अमुच ेझुळ-झुळ र्ारा  
गाणे अमुच ेलुक-लुक िारा  
पाऊस, र्ारा, मोरवपसारा या गाण्यािुन फुले !  

 

फुलांसारखे सर्व फुला रे  
सुराि शमसळुतन सूर, चला रे  
गाणे गािी िेच ििाणे बाकी सारे खळेु !  
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राया चला घोड्यार्रिी 
 

र्संि सबनीस 

 
राि अिी बिराि राजसा, िुम्िी नका ना रसू 
अिो राया चला घोड्यार्रिी बसू ! 
 

नर्ा देखणा आणा घोर्ा 
जजन कसुनी लगाम जोर्ा 
झुलिी ररकीब खाली सोर्ा 
उगा र्ाटिं खपू कफरार्ं 
नकाच कािी पुसू 
अिो राया चला घोड्यार्रिी बसू  
 

नेशिन सार्ी नव्या घर्ीची 
गभव रेिमी लाल खर्ीची 
चोळी घालीन र्र ऐन्याची 
तनळ्या मोकळ्या आभाळार्र 
चदं्र लागला हदसू 
अिो राया चला घोड्यार्रिी बसू  
 

मंदील चढर्ा बांधा िलेा 
उचलून घ्या ना पुढ्याि मजला 
िलक्या िािान ेवर्ळखा घाला 
शमठीि येईल पुनर् नभीची 
कसल ंआलं िस ू

अिो राया चला घोड्यार्रिी बस ू 
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र्ाशलगं र्ाशलगं काय म्िनिोस 

 
राम मोरे 

 
र्ाशलगं र्ाशलगं काय म्िनिोस ?  

भलिाच बाईल येर्ा हदसिोस !  
 

रूप बार्ळं णझपरं केस  

हिप्पीर्ानी सारा र्ेष  

घर ना दार भुईला भार  
घरार्र चकरा काय मारिोस ?  
 

दार-मटक्याचा नाद िुला  
चोरीचीिी ठार् कला  
पत्त्याचा इमला िुला ना जमला  
मिालाची बाि आिा काय करिोस ?  
 

नार मी मोठ्या घरची रं  
बापिी माझा पाटील रं  
साधनु मोका मारिोस धक्का  
िािाि इस्िर् काय धरिोस ?  
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केळीच ेसकुले बाग  

 
आ. रा. देिपांर् े'अतनल' 

 
केळीचे सुकले बाग असुतनया पाणी  
कोमेजली कर्ळी पानं असुतन तनगराणी  
 
 

अिी कुठे लागली आग जळिी जस ेर्ारे  
कुठे िरी पेटला र्णर्ा, भर्के बन सारे  
 
 

ककिी दरूची लागे झळ आंिल्या जजर्ा  
गाभ्यािील जीर्नरस, सुकि ओलार्ा  
 
 

ककिी जरी घािले पाणी, सार्ली केली  
केळीचे सुकले प्राण बघुतन भर्िाली  
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प्रेमा काय देऊ िुला  

 
पी. सार्ळाराम 

 
 
प्रेमा, काय देऊ िुला ?  

भाग्य हदले िू मला  
 
 

प्रीतिच्या या पाखराचे रत्नकांचनी पंख देऊ का  
देऊ िुला का िषवगंध िा जीर् फुलािून मोिरलेला  
 
 

या हृदयीच्या जलर्ंिीची तनळी ओढ िी िुला िर्ी का  
रूप मोहिनी लार्ण्याची िर्ी िुझ्या का चदं्रकलेला  
 
 

मोिक सुंदर जे जे हदसिे, िूच ियांचा जन्मदािा  
घेिील का रे माझ्याकररिा अधरीच्या या अमिृाला  
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ठाऊक नािी मज कािी  

 
मधसुूदन कालेलकर 

 
ठाऊक नािी मज कािी !  
ठाऊक आिे का िुज कािी, किी िोिी रे माझी आई ?  

 

मऊ जिी िी साय दधुाची िोिी आई का ििी मायेची ?  

बागेिील िे कमल मनोिर आई िोिी का ििीच सुंदर ?  

देर्ाघरी का एकटी जाई ?  

ठाऊक आिे का िुज कािी, किी िोिी रे माझी आई ?  

 

चचउकाऊची कथा चचमुकली सांगि िोिी का िी सगळी ?  

अम्िांसारखे िुभंकरोिी म्िणे रोज का देर्ापुढिी ?  

गाि अस ेका िी अगंाई ?  

ठाऊक आिे का िुज कािी, किी िोिी रे माझी आई ?  

 

मऊ साइिून आई प्रेमळ ! गंगेिून िी आिे तनमवळ  

अमिृाच ेघास भरवर्ि ेआभाळापरी माया करीिे  
आईर्ाचनू मीिी वर्रिी  
ठाऊक आिे का िुज कािी, किी िोिी रे माझी आई ?  
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अखेरच ेयेतिल माझ्या  

 
मंगेि पार्गार्कर 

 
अखेरचे येतिल माझ्या िेच िबद ओठी  
लाख चकुा असतिल केल्या, केली पण प्रीिी  
 

इथ ेसुरू िोण्याआधी संपिे किाणी  
साक्षीला केर्ळ उरिे र्ोळ्यातंिल पाणी  
जखम उरी िोि ेज्यांच्या िचे गीि गािी  
 

सर्व बंध िोरु्तन जेव्िा नदी धुदं धार् े 

मीलन र्ा मरण पुढे िे तिला नसे ठार् े 

एकदाच आभाळाला अिी शभर् ेमािी  
 

गंध दरू ज्याचा आणणक जर्ळ मार काटे  

अस ेफूल प्रीिी म्िणजे कधी िाय र्ाटे  

िरी गंध धुडंर्ि धार्े जीर् िुझ्यासाठी  
 
आिव गीि आले जर िे कधी िुझ्या कानी  
गूज अिंरीच ेकचथले िुला या स्र्रांनी  
र्ोळ्यांिुन माझ्यासाठी लार् दोन ज्योिी  

साक्षीला केर्ळ उरिे !!! 

या गीिाची प्रत्येक ओळ 
म्िणजे एक एक दाचगनाच 
आिे. मनाला चुटपुट 
लार्णारे गाणे  
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गंध रु्फ़लांचा गेला सांगून  

 
पी. सार्ळाराम 

 
 
गंध फुलांचा गेला सांगून  

िुझ ेतन माझे व्िार्े मीलन, व्िार्े मीलन  

 
 

सिज एकदा जािा जािा शमळुतन िसल्या अपुल्या नजरा  
दो हृदयांच्या रेिीमगाठी प्रीि भार्ना गेली बांधनू  

 
 

वर्रि संपिा, मीलनाची अमिृगोर्ी चाखीि असिा  
सखया अर्चचि जर्ळी येिा ढळे पापणी गेले लाजून  

 
 

मनामनांच्या िषवकळ्यांची आज गुलाबी फुले जािली  
र्रमाला िी त्याच फुलांची गुंफून सखया िलुाच र्ािीन  
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परीकथेतिल राजकुमारा  

 
र्ंदना वर्टणकर 

 
परीकथेतिल राजकुमारा  
स्र्प्नी माझ्या येशिल का ?  

भार् दाटले मनी अनाशमक,  

साद ियांना देशिल का ?  

 
 

या र्ोळ्यांच ेगूढ इषारे  

िबदांर्ाचनु जाणुन सारे  
'राणी अपुली' मला म्िणोनी,  
िुणझयासंगे नेशिल का ?  

 
 

मूिव मनोरम मनी रेणखली  
हदर्सा रारी तनत्य देणखली  
त्या रूपाची साक्ष जजर्ाला,  
प्रत्यक्षािुन देशिल का ?  

लाजुन र्ोळे लर्वर्न खाली  
नर्ख्या गाली येइल लाली  
फुलापरी िी िन ूकापरी,  
हृदयापािी घेिील का ?  

 
 

लाजबार्री शमटुन पापणी  
साठर्ीन िे चचर लोचनी  
नर्रंगी त्या चचरामधले,  

स्र्प्नच माझ ेिोिील का? 
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 प्रीतिच्या चांदरािी  

 
िांिाराम नांदगार्कर 

 
 
प्रीतिच्या चांदरािी घेऊनी िाि िािी  
जोरू् अमोल नािी, ये ना,  
ये वप्रये !  

 
 

फुलला िा कंुज सारा, िसली पाने फुले  

रसर्ा आिा किाला अधरी प्रीिी फुले  

िासि.े... चांदणे !  

 
 

सरला आिा दरुार्ा, शमटिी का लोचने  
सखये या मीलनाला नुरले कािी उणे  

िाि दे, साथ दे !  
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गाइ पाण्यार्र काय 

 
कवर् ’बी’  

 

गाइ पाण्यार्र काय म्िणुनी आल्या ?  

का ग गंगायमुनाहि या शमळाल्या ?  

उभय वपिरांच्या चचत्ि-चोरटीला  
कोण माझ्या बोलले गोरटीला ?  

 
 

वर्भा-वर्मला आपटे-प्रधानांच्या  
अन्य कन्या श्रीमान कुलीनांच्या  
गौर चरैींची ििा सजूतन येिी,  
रेिमाची पोलकी तछटे लेिी.  
 
 

िुला 'लंकेच्या पार्विी' समान  

पािुनीया, िोर्ोतन साशभमान  

काय त्यातिल बोलली एक कोण  

'अिा ! - आली िी पिा - शभकारीण !'  

 
 

पंकसंपके कमळ का शभकारी ?  
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धशूलसंसगे रिन् का शभकारी ?  

सूरसंगे सुमिार का शभकारी ?  

किी िूिी मग मजमुळे शभकारी ?  

 
 

लाट उसळोनी जळी खळे व्िार्े,  
त्याि चदं्राचे चांदणे पर्ार्े;  
िसे गाली िासिा िुझ्या व्िार्े,  
उचबंळुनी लार्ण्य र्र र्िार्े !  
 
 

नारर मायेच ेरूप िे प्रशसद्ध,  

सोस लेण्यांचा त्यास जन्मशसद्ध;  

िोच बीजांकुर धरी िुझा िेिू,  
वर्लासाची िोिील मोगरी िू !  
 
 

िुला घेइन पोलके मखमलीच,े  

कुर्ी मोत्यांची, फूल सुर्णावच;े  

िौस बाई ! पुरर्ीन िुझी सारी,  
परर आर्रर िा प्रलय मिाभारी !  
 
 

प्राण ज्यांचरे्र गुंिले सदाचे,  
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कोर् ककंचचि ्पुरवर्िा न ये त्यांच;े  

िदा बापाच ेहृदय कस ेिोि,े  

नये र्दिां, अनुभर्ी जाणिी ि े!  

 
 

देर् देिो सद्गुणी बालकांना  
काय म्िणुनी आम्िास करंट्यांना ?  

लांब त्याच्या गार्ास जाउनीया  
गूढ घेिो िे त्यास पुसोनीया !  
 
 

"गावर् जािो," ऐकिा त्याच काली  
पार पदलुनी िी बालसजृष्ट गेली !  
गळा घालुतन करपाि रेिमाचा  
र्दे "येि ेमी" पोर अज्ञ र्ाचा !  
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घननीळा लडर्र्ाळा  

 
ग. हद. मार्गूळकर 

 
घननीळा, लडर्र्ाळा  
झुलर्ु नको हिदंोळा !  
 
 

सुटली र्ेणी, केस मोकळे  

धळू उर्ाली, भरले र्ोळे  

काजळ गाली सिज ओघळे  

या साऱ्याचा उद्या गोकुळी  
िोइल अथव तनराळा !  
 
 

सांजर्ेळ िी, आपण दोघे  

अर्घे संिय घेण्याजोगे  

चदं्र तनघे बघ झार्ामागे  

कशलदंीच्या िटी खेळिो  
गोपसुिांचा मेळा !  
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घर असार् ेघरासारखे  

 
वर्मल शलमये 

 
 
घर असार्े घरासारखे नकोि नुसत्या शभिंी  
इथ ेअसार्ा प्रेम-जजव्िाळा नकोि नुसिी नािी  
 
 

त्या िबदांना अथव असार्ा नकोच नुसिी र्ाणी  
सूर जुळार्े परस्परांचे नकोि नुसिी गाणी  
 
 

त्या अथावला अथव असार्ा नकोि नुसिी नाणी  
अश्रिूुनिी प्रीि झरार्ी नकोच नुसिे पाणी  
 
 

या घरट्यािुन वपल्लू उर्ार्े हदव्य घेऊतन िक्िी  
आकांक्षांचे पंख असार्े उंबरठ्यार्र भक्िी  
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गोर् गोजरी लाज लाजरी  

 
पी. सार्ळाराम 

 
 
गोर् गोजरी, लाज लाजरी िाई िू िोणार नर्री  
फुलाफुलांच्या बांधनु माळा मंर्प घाला ग दारी  
 
 

करकमलांच्या देठार्रिी चुर्ा पाचचुा र्ाजे  

िळदीिुनिी वपर्ळा बाले रंग िुला िो साजे  

नथणी-बुगर्ी लाजे,  

रूप पािुनी िुझ,े बांध ुिाई मणण-मंगळसरी  
 
 

भरजरीचा िालू नेसुनी झाली िाई आमुची गौरी  
लग्न-मंर्पी तिच्या समोरी उभी तिकर्ची स्र्ारी  
अिंरपाट सरे,  
शिर्ा पार्विी र्रे, लार्की िी जाई िाई दरुी  
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केव्िा िरी पिाटे  

 
सुरेि भट 

 
केव्िा िरी पिाटे उलटून राि गेली  
शमटले चकूुन र्ोळे िरर्ून राि गेली  
 
 

सांगू िरी कस ेमी र्य कोर्ळे उन्िाचे ?  

उसर्ून श्र्ास माझा फसर्ून राि गेली !  
 
 

उरले उराि कािी आर्ाज चांदण्यांचे  
आकाि िारकांच ेउचलून राि गेली !  
 
 

स्मरल्या मला न िेव्िा माझ्याच गीिपंक्िी  
मग ओळ िरे्टाची सुचर्ून राि गेली !  
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कुण्या गार्ाचं आल ं 

 
जगदीि खेबूर्कर 

 
कुण्या गार्ाच ंआलं पाखरू  

बसलंय ्र्ौलाि न ्खदुखूदु ूिसिंय ्गालाि  

 

कस ंलबार् खदुखूदु ूिसिंय, कस ंकस ंबघिंय ्िं  

आपल्याच नादाि ग बाई बाई आपल्याच नादाि  

 

मान करून जरािी तिरकी, भान िरपून घेिंय ्चगरकी  
ककिी इिारा केला िरी बी  
आपल्याच िालाि न ्खदुखूुद ूिसिंय ्गालाि  

 

किी सुबक टंच बांधणी, िी िरण िन ुदेखणी  
किी काशमना चकूुन आली  
ऐने मिालाि न ्खदुखूदु ूिसिंय ्गालाि  

 

लाल चटुुक र्ाशळंब फुटं, मऊ व्िटाला पाणी सुटं  

िी मदनाची निा माईना  
टपोर र्ोळ्यांि न ्खदुखूदु ूिसिंय ्गालाि  
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बाई बाई मन मोराचा 

 
जगदीि खेबूर्कर 

 
बाई बाई, मन मोराचा कसा वपसारा फुलला  
 

चचमणी मैना, चचमणा रार्ा  
चचमण्या अगंणी, चचमणा चांदर्ा  
चचमणी जोर्ी, चचमणी गोर्ी  
चोच लावर्िे, चचमण्या चाऱ्याला  
चचमणं, चचमणं, घरटं बांधलं, चचमण्या मैनेला  
 

शिलेदार घरधनी माझा, थोर मला राजांचा राजा  
भोळा भोळा जीर् माजा जर्ला त्याच्या पायाला  
 

रे मनमोरा, रंगवपसारा, अगंी रंगुतन जीर् रंगला  
गोजजरर्ानी, मंजुळ गानी, र्ाजवर्िे बासुरी र्ाशळंब ओठाला  
येर्,ं येर्,ं मन येर् ंझालं, ऐकुन गानाला  
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येऊ किी वप्रया 

 
िांिाराम नांदगार्कर 

 
 
येऊ किी वप्रया, सर्े िुझ्या, अिा क्षणांना 
 

सांजसकाळी, कािरर्ेळी, सागरकाठी, र्ाळूर्री, सांग ना 
किी वप्रया, सांग ना 
 

काजळकाळी, राि तनराळी, मी िर भोळी, येऊ किी, सांग ना ? 

किी वप्रया, सांग ना 
 

येि ेिुझ्या सर्े, येि?े ना ना ना 
येऊ किी वप्रया, सर्े िुझ्या, अिा क्षणांना 
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जेव्िा तिची तन माझी  

 
मंगेि पार्गार्कर 

 
जेव्िा तिची तन माझी चोरून भेट झाली  
झाली फुले कळ्यांची, झार् ेभरास आली  
 
 

दरूािल्या हदव्यांचे मणणिार मांर्लेले  

पाण्याि चांदण्यांचे आभाळ सांर्लेले  

कैफाि काजव्यांची अन ्पालखी तनघाली  
 
 

केसांिल्या जुईचा तिशमरास गंध िोिा  
श्र्ासािल्या लयीचा आर्ेग अधं िोिा  
र्ेड्या समपवणाची र्ेर्ी शमठी शमळाली  
 
 

नव्ििेच िबद िेव्िा, मौनाि अथव सारे  
स्पिावि चदं्र िोिा, स्पिावि लाख िारे  
ओथबंला फुलांनी अर्काि भोर्िाली  
 

  

काजव्यांची पालखी.. 
तिशमरास गंध, मौनाि 
अथव, स्पिावि लाख िारे.. 
क्या बाि िै! 
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या जन्मार्र या जगण्यार्र 

 
मंगेि पार्गार्कर 

 
या जन्मार्र, या जगण्यार्र ििदा प्रेम करार् े
 

चचंल र्ारा, या जलधारा, शभजली काळी मािी 
हिरर्े हिरर्े प्राण ििी िी रजून आली पािी 
फुले लाजरी बघुन कुणाच ेिळर्े ओठ स्मरार्े 
 

रंगांचा उघरु्तनया पंखा सांज कुणी िी केली ?  

काळोखाच्या दारार्रिी नक्षरांच्या र्ेली 
सिा ऋिूंच ेसिा सोिळे, येथे भान िरार्े 
 

बाळाच्या चचमण्या ओठांिनु िाक बोबर्ी येि े

र्ेलीर्रिी प्रेम वप्रयेचे जन्म फुलांनी घेि े

नदीच्या काठी सजणासाठी गाणे गाि झुरार्े 
 

या ओठांनी चुबंुन घेइन िजारदा िी मािी 
अनंि मरणे झलेुन घ्यार्ी इथल्या जगण्यासाठी 
इथल्या वपपंळपानार्रिी अर्घे वर्श्र् िरार्े 
  

जीर्नाची रसरिीि 
कर्फ़लॉसॉर्फ़ी. जगण्यार्र 
मनापासून प्रेम करणारे 
गीिकार मंगेि पार्गांर्कर 
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रजनीगंधा जीर्नी या 

 
िांिाराम नांदगार्कर 

 
रजनीगंधा जीर्नी या बिरनी आली 
मनमीि आला तिच्या पाऊली 
 

फुलल्या मनाच्या मुक्या पाकळ्या 
झुलल्या लिा आज प्रीिीिल्या 
अिी आली, प्रीिी ल्याली, नर्ी िी कळी 
 

रजनी अिी िी तनळीसार्ळी 
ककरणांि न्िाली धरा मल्मली 
अिा र्ेळी, वप्रया येई, फुले लाजली 
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या झोपर्ीि माझ्या 

 
राष्रसंि िुकर्ोजी मिाराज 

 

राजास जी मिाली, सौख्ये कधी शमळाली 
िी सर्व प्राप्ि झाली, या झोपर्ीि माझ्या ॥१॥ 
 

भूमीर्री पर्ार्े, िाऱ्याकंर् ेपिार्े 
प्रभुनाम तनत्य गार्े, या झोपर्ीि माझ्या ॥२॥ 
 

पिारे आणण तिजोऱ्या, त्यािूनी िोिी चोऱ्या 
दारास नािी दोऱ्या, या झोपर्ीि माझ्या ॥३॥ 
 

जािा िया मिाला, 'मज्जार्' िबद आला 
भीिीिी न यार्याला, या झोपर्ीि माझ्या ॥४॥ 
 

मिाली मऊ बबछाने, कंदील िामदाने 
आम्िा जमीन माने, या झोपर्ीि माझ्या ॥५॥ 
 

येिा िरी सुखे या, जािा िरी सुखे जा 
कोणार्री न बोजा, या झोपर्ीि माझ्या ॥६॥ 
 

पािून सौख्य माझ,े देर्ेंद्र िोिी लाजे 

िांिी सदा वर्राज,े या झोपर्ीि माझ्या ॥७॥ 
 

'िुकड्या' मिी करार्ी, पायी िुझ्या नमार्ी 
मूतिव िुझी रिार्ी, या झोपर्ीि माझ्या ॥८॥ 
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काय बाई सांग ू

 
िांिा िळेके 

 
काय बाई सांग ू? कसं ग सांगू ?  

मलाच माझी र्ाटे लाज  

कािी िरी िोऊन गेलंय आज !  

 

उगीच फुलुनी आलं फूल  

उचगच जजर्ाला पर्ली भूल  

त्या रंगाचा, त्या गंधाचा  
अगंार्र मी ल्याले साज  

कािी िरी िोऊन गेलंय आज !  

 

जरी लाजरी, झाले धीट  

बघि राहिले त्याला नीट  

कुळर्ंिाची पोर किी मी  

वर्सरन गेले रीि-ररर्ाज ?  

कािी िरी िोऊन गेलंय आज !  

 

सिज बोलले िसले मी  
मलाच िरर्ुन बसले मी  
एक अनार्र जर्ली बाधा  
नाहि चालला कािी इलाज  

कािी िरी िोऊन गेलंय आज 

!  
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बाई माझी करंगळी मोर्ली  

 
ग. हद. मार्गूळकर 

 
ऐन दपुारी, यमुनािीरी, खोर्ी कुणी काढली  
बाई माझी करंगळी मोर्ली  
 
 

जळी र्ाकुन मी घट भरिाना  
कुठुन अचानक आला कान्िा  
गुपचपु येऊन पाठीमागुन, माझी र्ेणी ओढली  
 
 

समोर ठाके उभा आर्र्ा  
िािच धरला माझा उजर्ा  
मीिी चचर्ले, इरेस पर्ले, र्नमाला िोर्ली  
 
 

झटापटीि त्या कुठल्या र्ेळी  
करंगळी िो तनळसर काळी  
का हृवषकेिी मम देिािी तनजकांिी जोर्ली  
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या भर्नातिल गीि परुाणे 

 
पुरषोत्िम दारव्िेकर 

 
 
या भर्नातिल गीि पुराणे 

मर्ाळ, िळर्े सूर जाऊ द्या, आज येथनुी दरू 

 

भार्भजक्िची भार्ुक गाथा 
पराभूि िो नमवर्ल माथा 
नर्े सूर अन ्नर्े िराणे 

िर्ा नर्ा िो नूर 
जाऊ द्या दरू जुने ि ेसूर 
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राधा िी बार्री िरीची 

 
अिोक पत्की 

 
रंगाि रंग िो श्यामरंग पािण्या नजर शभरशभरिे 
ऐकून िान वर्सरून भान िी र्ाट कुणाची बघि े

त्या सप्िसुरांच्या लाटेर्रतन साद ऐकुनी िोई - 

राधा िी बार्री, िरीची राधा िी बार्री ! 
 

हिरव्याहिरव्या झार्ांची वपर्ळी पाने झुलिाना 
चचबं चचबं देिार्रनी श्रार्णधारा झरिाना 
िा दरर्ळणारा गंध मािीचा मनास बबलगून जाई 

िा उनार् र्ारा गूज प्रीतिच ेकानी सांगून जाई 

त्या सप्िसुरांच्या लाटेर्रतन साद ऐकुनी िोई - 

राधा िी बार्री, िरीची राधा िी बार्री ! 
 

आज इथ ेया िरिळी सूर र्ेणुचे खणुार्िी 
िुजसामोरी जािाना उगा पाऊले घुटमळिी 
िे स्र्प्न अस ेकी सत्य म्िणार्े राधा िरखनू जाई 

िा चदं्र चांदणे ढगा आरु्नी प्रेम ियांच ेपािी 
त्या सप्िसुरांच्या लाटेर्रतन साद ऐकुनी िोई - 

राधा िी बार्री, िरीची राधा िी बार्री ! 
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र्ोळे िे जुलशम गर् े 

 
भा. रा. िांबे 

 
र्ोळे िे जुलशम गर् े 

रोखतुन मज पािु नका  
जादचुगरी त्याि पुरी  
येथ उभे रािु नका  
 
 

घालु किी कशिदा मी ?  

िोति ककिी सांगु चकुा !  
बोच ेसुई कफरकफरनी  
र्ेळ सख्या जाय फुका  
 
 

खळबळ ककिी िोय मनी !  
िसिील मज सर्वजणी  
येतिल त्या संचध बघुतन  

आग उगा लार्ु नका !  
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त्या सार्ळ्या िनचू े 

 
आत्माराम सार्ंि 

 
त्या सार्ळ्या िनूच े 

मज लागले वपस ेग  

न कळे मनास आिा  
या आर्रू कस ेग !  

 

ये ऐकण्यास जेव्िा  
त्याचा सुरेल पार्ा  
चोिीकर् ेबघे मी  
परर ना कुठे हदसे ग !  

 

िलिो िरू-लिांि  

िा खोर्साळ र्ाि  

आलाच र्ाटिे 'िो'  
मी सारखी फसे ग !  

 

खपुिे िनूस िजे  

क्षणिी न येि नीज  

र्ोळ्यांस िो हदसार्ा  
हृदयाि जो र्स ेग !  
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जीर्नाि िी घर्ी अिीच 

 
यिर्ंि देर् 

 
जीर्नाि िी घर्ी अिीच रािु दे  

प्रीतिच्या फुलार्री र्संि नाच ुदे  

 
 

रंगवर्ले मी मनाि चचर देखणे  

आर्र्ले र्ेर्ीला स्र्प्न खेळणे  

स्र्प्नातिल चांदर्ा जजर्ास लाभु दे  

 
 

िळुच िुला बघण्याचा छंद आगळा  
लज्जचेा त्यावर्ण का अथव र्ेगळा  
स्पषाविुन अगं अगं धुदं िोऊ दे  

 
 

पािु दे असेच िुला तनत्य िासिा  
जाउ दे असाच काळ िबद झलेिा  
मीलनाि प्रेमगीि धन्य िोऊ दे  
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भय इथले संपि नािी 

 
गे्रस 

 
 
भय इथले संपि नािी, मज िुझी आठर्ण येि े 

मी संध्याकाळी गािो िू मला शिकवर्ली गीि े 

 
 

िे झरे चदं्रसजणांचे िी धरिी भगर्ी माया  
झार्ांिी तनजलो आपण झार्ांि पुन्िा उगर्ाया  
 
 

िो बोल मंद िळर्ासा आयषु्य स्पिुवनी गेला  
सीिेच्या र्नर्ासािील जणु अगंी राघर् िलेा  
 
 

स्िोराि इंहद्रये अर्घी गुणगुणिी दःुख कुणाचे  
िे सरिा संपि नािी चांदणे िुझ्या स्मरणाचे  
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र्ोळ्यांमधले आस ूपसुिी  

 
मंगेि पार्गार्कर 

 

कधी बिर, कधी शिशिर, परंि ूदोन्िी एक बिाणे  

र्ोळ्यांमधले आसू पुसिी ओठांर्रले गाणे  
 

बिर धुदं र्ेलीर्र यार्ा  
िळुच लाजरा पक्षी गार्ा  
आणण अचानक गळुन पर्ार्ी  
वर्खरन सगळी पान े 
 

भान वर्सरनी शमठी जुळार्ी  
पिाट कचध झाली न कळार्ी  
शभन्न हदिांना झुरि कफरार् े 
नंिर दोन हदर्ाणे  
 

िळुच फुलाच्या बबलगुतन गाली  
नाजुक गाणी कुणी गातयली  
आिा उरली आिव वर्राणी  

सूरच केवर्लर्ाणे  

 
 

जुळली हृदये, सूरहि जुळले  

िुझ ेतन माझे गीि िरळले  

व्याकुळ र्ोळे कािरर्ेळ  
स्मरन आिा जाणे  
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िो एक राजपरु मी  

 
आरिी प्रभू 

 
िो एक राजपुर, मी मी एक रानफूल  

घालीन मी, मी त्याला सिजजच रानभूल  

 
 

केसाि पानजाळी, कंठाि रानर्ेल  

िुझी रे िुझी नटून िाई, घालील त्यास माळ  

 
 

भाऊ रे िूर अिी, िोईल सेनापिी  
भाऊ रे भाऊ करून स्र्ारी, दषु्टास चारील धळू  

 
 

िोईल बाबा प्रधान, राखील िो इमान  

सुखी रे सुखी राज्य सारे चुटकीि िो करील  
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दमलेल्या बाबाची िी  

 
संदीप खरे 

 
 
कोमेजून तनजलेली एक परी राणी,  
उिरलेले िोंर्, र्ोळां सुकलेले पाणी  
रोजचचे आिे सारे कािी आज नािी,  
माफी किी मागू पोरी मला िोंर् नािी  
झोपेिच घेिो िुला आज मी कुिीि,  

तनजेिच िरी पण येिील खिुीि  

सांगायाच ेआिे माझ्या सानुल्या फुला..  
दमलेल्या बाबाची िी किाणी िुला !  
 
 

आटपाट नगराि गदी िोिी भारी,  
घामाघूम राजा करी लोकलची र्ारी  
रोज सकाळीस राजा तनघिाना बोले,  

गोष्ट सांगायचे काल रािुतनया गेले  

जमलेच नािी काल येणे मला जरी,  
आज परी येणार मी र्ेळेिच घरी  
स्र्प्नािल्या गार्ामध्ये मारू मग फेरी,  
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खऱ्याखऱु्या परी साठी गोष्टीिली परी  
बांधीन मी थकलेल्या िािाचंा झुला..  
दमलेल्या बाबाची िी किाणी िुला !  
 
 

ऑकफसाि उशिरा मी असिो बसून,  

भंर्ार्ले र्ोके गेले कामाि बुरू्न  

िास-िास जािो खालमानेने तनघून,  

एक-एक हदर्ा जािो िळूच वर्झून  

अिा र्ेळी काय सांगू काय काय र्ाटे,  

आठर्ांसोबि पाणी र्ोळ्यांिून दाटे  

र्ाटिे की उठुतनया िुझ्यापास यार्े,  
िुझ्यासाठी मीिी पुन्िा लिानगे व्िार्े  
उगाचच रसार् ेनी भांर्ार्े िझु्यािी,  
चचमुकले खेळ कािी मांर्ार्े िुझ्यािी  
 
 

उधळि, णखदळि, बोलिील कािी,  
बघिाना भान मला उरणार नािी  
िासुतनया उगाचच ओरर्ले कािी,  
दरुूनच आपल्याला बघणारी आई  

िरी सुद्धा दोघे जण दंगा मांरू् असा,  
क्षणा क्षणार्र ठेर् ूखोर्कर ठसा  
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सांगायची आिे माझ्या सानुल्या फुला..  
दमलेल्या बाबाची िी किाणी िुला !  
 
 

दमल्या पायान ेजेव्िा येईल जांभई,  

मऊ मऊ दधू-भाि भरर्ेल आई  

गोष्ट ऐकायला मग येिील ना अिी,  
सार्रीच्या उिीिून मऊ माझी कुिी  
 
 

कुिी माझी सांगि आिे ऐक बाळा कािी,  
सदोहदि जरी का मी िुझ्या पासनािी  
जेर्ू-खाऊ न्िाऊ-माखू घालिो ना िुला,  
आई परी र्ेणीफणी करिो ना िुला  
िुझ्यासाठी आईपरी बाबा सुद्धा खळुा,  
िो िी कधी गुपचपू रर्िो रे बाळा  
सांगायची आिे माझ्या सानुल्या फुला..  
दमलेल्या बाबाची या किाणी िुला !  
 
 

बोळक्यामध्ये लुकलुकलेला िुझा पहिला दाि,  

आणण पहिल्यांदाच घेिलास जेव्िा िोंर्ी मऊ भाि  

आई म्िणण्याआधी सुद्धा म्िणली िोिीस बाबा,  
रांगि रांगि घेिलास जेव्िा घराचा ि ूिाबा  
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लुटूलुटू उभ ंरािि टाकलंस पाऊल पहिल,ं  

दरूचं पिाि राहिलो फक्ि, जर्ळ पिायचचं राहिलं  
 
 

असा गेलो आिे बाळा पुरा अर्कून,  

िल्ली िुला झोपेिच पिािो दरुून  

असा कसा बाबा देर् लेकराला देिो,  
लर्कर जािो आणण उशिरानं येिो  
बालपण गेले िुझ ेगुज तनसटून,  

उरे काय िुझ्या-माझ्या ओंजळी मधनू  

जरी येि ेओठी िुझ्या माझ्यासाठी िसे,  
नजरेि िुझ्या कािी अनोळखी हदसे  
िुझ्या जगािून बाबा िरर्ेल का ग ?  

मोठेपणी बाबा िुला आठर्ले का ग ?  

सासुराला जािा-जािा उंबरठ्यामध्ये,  

बाबासाठी येईल का पाणी र्ोळ्यांमध्ये ?  
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र्ोळ्यांि सांजर्ळेी आण ू 

 
मंगेि पार्गार्कर 

 
र्ोळ्यांि सांजर्ेळी आणू नकोस पाणी  
त्या दरूच्या हदव्यांना सांगू नको किाणी  
 
 

कामांि गुंिलेले असिील िाि दोन्िी  
िेव्िा नको म्िणू ि ूमाझी उदास गाणी  
 
 

र्ाटेर्री खणेुच्या िोधू नको फुले िी  
ना ठेवर्ि ेफुलांची मािी इथ ेतनिाणी  
 
 

कळणार िाय नािी दतुनया िुला मला िी  
मी पापण्यांि माझ्या िी झाककली वर्राणी  
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त्या फुलांच्या गंधकोषी  

 
सूयवकांि खांर्केर 

 
त्या फुलांच्या गंधकोषी सांग ि ूआिेस का ?  

त्या प्रकािी िारकांच्या ओतिसी ि ूिेज का ?  

त्या नभांच्या नीलरंगी िोउनीया गीि का ?  

गाि र्ायूच्या स्र्रांने सांग िू आिेस का ?  

 
 

मानर्ाच्या अिंरीचा प्राण िू आिेस का ?  

र्ादळाच्या सागराच ेघोर ि ेि ूरूप का ?  

जीर्नी या र्षवणारा िू कृपेचा मेघ का ?  

आसमंिी नाचणारी ि ूवर्जेची रेघ का ?  

 
 

जीर्नी संजीर्नी ि,ू माउलीच ेदधू का ?  

कष्टणाऱ्या बांधर्ांच्या रंगसी नेराि का ?  

मूिव िू मानव्य का रे बालकांच ेिास्य का ?  

या इथ ेअन ्त्या तिथे रे, सांग ि ूआिेस का ?  
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पदरार्रिी जरिारीचा  

 
ग. हद. मार्गूळकर 

 
पदरार्रिी जरिारीचा मोर नाचरा िर्ा  
आई मला नेसर् िालू नर्ा  
 

बांचधला सैलसर बुचर्ा मानरे्री  
माळला सुरंगी गजरा ग त्यार्री  
मोकळ्या बटा या रळिी भाळार्री  
केसार्रिी लिर उठवर्ली कफरर्ुन िळू कंगर्ा  
 

र्ोळ्यांि रेणखले काजळ मऊ झोंबिे  
कानाि घािले लोलक मी लोंबिे  
कफरकफरनी माझी मी ऐन्यािी थांबिे  
गोऱ्या भाळी कोरून ल्याले पुनर्ेचा चांदर्ा  
 

मज पिार्यास येिील ग कोण ि े?  

पाहिले काल पण नार् न मी जाणिे  
परर गुणास त्यांच्या नगरी र्ाखाणिे  
नुसिी येिा सई, उरी या घमुिो ग पारर्ा  
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बबकट र्ाट र्हिर्ाट नसार्ी  

 
अनंि फंदी 

 
बबकट र्ाट र्हिर्ाट नसार्ी, धोपट मागाव सोरु् नको  
संसारामचध ऐस आपला, उगाच भटकि कफरू नको  
 
 

चल सालसपण धरतन तनखालस, खोट्या बोला बोल ुनको  
अचंग नम्रिा सदा असार्ी, राग कुणार्र धर नको  
नाजस्िकपणाि शिरन जनांचा बोल आपणा घेउ नको  
भलीभलाई कर कािी पण अधमव मागी शिरू नको  
 
 

मायबापार्र रसू नको  
िू एकला बसू नको  
व्यर्िारामधे फसू नको  
कधी ररकामा असू नको  
परर उलाढाली भलत्यासलत्या पोटासाठी करू नको  
संसारामचध ऐस आपला, उगाच भटकि कफरू नको  
 
 

र्मव काढुनी िरमायाला उणे कुणाला बोलु नको  
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बुर्र्ाया दसुऱ्याचा ठेर्ा, करनी िेर्ा, झटु नको  
मी मोठा ििाणा जगामचध गर्वभार िा र्ािु नको  
एकािुतन एक चहढ जगामचध थोरपणाला शमरर् ुनको  
 
 

हिमायिीच्या बळे गररबगुररबाला ि ूगुरकार्ु नको  
दो हदर्सांची जाईल सत्िा, अपयि माथा घेउ नको  
बिुि कजवबाजारी िोउनी ओज आपुला दर्रू् नको  
सन्ेह्यासाठी पदरमोर् कर परंि ुजाशमन रािु नको  
 
 

वर्र्ा पैजंचा उचलु नको  
उणण िराजू िोलु नको  
गिाण कुणाच ेबुर्र्ु नको  
असल्यार्र शभक माग ूनको  
नसल्यार्र सांगणं किाला, गार् िुझा, शभर् धर नको  
कष्टाची बरर भाजजभाकरी िूपसाखरेची चोरी नको  
 
 

हदली जस्थिी देर्ानं िीिच मानी सुख, कचध वर्टु नको  
आल्या अतिथ्या मुठभर द्याया माग ंपुढिी पािु नको  
उचगच तनदंा स्िुिी कुणाची स्र्हििासाठी करू नको  
बरी खिुामि िािण्याचच िी, मूखावची िी मैबर नको  
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आिा िुज िी गोष्ट सांगिो, सत्कमाव ओसरू नको  
असल्या गाठी धनसंचय कर, सत्कायी व्यय िटु नको  
 
 

सुवर्चारा कािर नको  
सत्संगि अिंरू नको  
द्र्ैिाला अनुसरू नको  
िररभजनवर्ण मरू नको  
गार्यास अनंि फंदीचे फटके मागे करू नको  
सत्कीतिवनं मिीचा र्कंा र्ाज ेमग िंकाच नको  
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गदव सभोंिी रानसाजणी  

 
बालकर्ी 

 
 
गदव सभोंिी रानसाजणी ि ूिर चाफेकळी  
काय िरर्ले सांग िोधीसी या यमुनेच्या जळी ?  

 
 

िी र्नमाला म्िणे, "नपृाळा िे िर माझ ेघर.  
पािि बसिे मी िर येथे जललिरी सुंदर."  
 
 

"रारीच ेर्नदेर् पािुनी भुलिील रमणी िुला  
िू र्नराणी हदसे भुर्नी ना िुणझया रूपा िुला  
 
 

अधवजस्मि िर् मंद मोिने पसरे गालांर्री  
भुलले िुजला हृदय साजणी ये चल माझ्या घरी"  
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त्या तिथ ेपशलकर् ेतिकर् े 

 
ग. हद. मार्गूळकर 

 
त्या तिथ,े पशलकर्े, तिकर् े 

माणझया वप्रयेचे झोपर्े !  
 

गर्ि उंच दाट दाट  

र्ळि जाइ पायर्ाट  

र्ळणार्र अबंयाचे  
झार् एक र्ाकर् े 
 

कौलार्र गारर्ेल  

र्ाऱ्यार्र िळु रु्लेल  

गुलमोिर र्ोलिा  
स्र्ागि ि ेकेर्ढे !  
 

तिथेच र्जृत्ि गुंगल्या  
चांदराति रंगल्या  
कल्पनेि स्र्गव जो  
तिथ ेमनास सापर् े 
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झाल्या तिनी सांजा करन  

 
दादा कोंर्के 

 
 
झाल्या तिनी सांजा करन शसणगार साजा  
र्ाट पिािे मी ग येणार साजन माझा  
 
 

प्रीिीच्या दरबारीचं येणार सरदार  
मायेच्या शमठीचा त्यांच्या गळ्याि घालीन िार  
हदलाच्या देव्िाऱ्याि बांधीन मी पूजा  
र्ाट पिािे मी ग येणार साजन माझा  
 
 

भेटीि रायाच्या सांगेन मी सारं  
सोसर्ेना बाई मला यौर्नाचा भार  
िान्िेल्या िरणीला िळूच पाणी पाजा  
र्ाट पिािे मी ग येणार साजन माझा  
 
 

त्यांच्याच ओठांचा ओठी रंग लाल  

आठर्णीन ेत्यांच्या बाई रंगले िे गाल  
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धुदं व्िार्ी राणी, रंगून जार्ा राजा  
र्ाट पिािे मी ग येणार साजन माझा  
 
 

र्ाटिं सख्याच ंर्ाजलं पाऊल  

खट्याळ मनाला लागे खोटीच चािूल  

घालू किी मी साद िोईल गाजार्ाजा  
र्ाट पिािे मी ग येणार साजन माझा  
 
 

इचारच पर्ला बबचाऱ्या मनाला  
येळ का ग व्िार्ा बाई सख्या सजनाला  
बबलगुन बसार्ी िंभूला सारजा  
र्ाट पिािे मी ग येणार साजन माझा  
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िू िेंव्िा ििी 

 
आरिी प्रभू 

 
 
िू िेंव्िा ििी, ि ूिेंव्िा अिी  
िू बिरांच्या बािंूची  
 
 

िू ऐल राधा, िू पैल संध्या  
चाफेकळी प्रेमाची  
 
 

िू नर्ीजुनी, ि ूकधी कुणी  
खारीच्या ग, र्ोळ्यांची  
 
 

िू हिर्ी-कचच्ी, िू पोक्ि सचच्ी  
िू खट्टीशमठ्ठी ओठांची  
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घट र्ोईर्र घट कमरेर्र  

 
पी. सार्ळाराम 

 
घट र्ोईर्र घट कमरेर्र  

सोर्ी पदरा, नंदलाला, नंदलाला रे  
 
 

कुणीिरी येईल अर्चचि पािील  

जािा जािा आगिी लार्ील  

सर्व सुखाच्या संसाराला, नदंलाला रे  
 
 

िलिा कलिा, घट णखदंळिा  
लज्जेर्रिी पाणी उर्िा  
नकोच िोईन मीच मला, नदंलाला रे  
 
 

केलीस खोर्ी, पुरे एर्ढी  
जोर्र िसि ेमनाि गोर्ी  
िसुनी िूिी िो बाजूला, नंदलाला रे  
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छेडर्यल्या िारा  

 
िांिा िळेके 

 
छेडर्यल्या िारा  
िे गीि येईना जुळून !  

फुलिे ना फूल िोच  

जाय पाकळी गळून !  

 
 

आकारून येि काहि  

वर्रिे तनशमषांि िेहि  

स्र्प्नचचर पुसुतन जाय  

रंग रंग ओघळून !  

 
 

क्षक्षतिजाच्या पार दरू  

मगृजळास येइ पूर  
लसलसिे अकुंर िे  

येथ चालले जळून !  
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गुंििा हृदय िे  

 
र्संि कानेटकर 

 
 
गुंििा हृदय िे कमलदलाच्या पािी  
िा प्रणयगंध पररमळे िुझ्या अगंािी  
 
 

या इथ ेजािला संगम दो सररिांचा  
प्राक्िनी आपुल्या योग तिथ ेप्रीिीचा  
अद्र्ैि आपुले घर्िा या िीथाविी  
 
 

ददैुर्े आपण दरुार्लो या देिी  
सिर्ास संपिा, र्ागळले ऋण िेिी  
स्मर एकच िेव्िा सखये तनज हृदयािी  
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णझणणणझणण र्ाज ेबीन  

 
- बा. भ. बोरकर 

 
णझणणणझणण र्ाजे बीन  

सख्या रे, अनुहदन चीज नर्ीन  

 
 

कचध अथाववर्ण सुभग िराणा  
कधी मंरांचा भास हदर्ाणा  
सूर सुना कचध केवर्लर्ाणा िरणागि अतिलीन  

 
 

कचध खटका, कचध रसर्ा लटका  
छेर्ी कचध प्राणांतिक घटका  
कचध जजर्ाचा िोरु्न लचका घेि ेकफरि कठीण  

 
 

सौभाग्ये या सुरांि िारा  
त्यािुन अचपळ खेळे पारा  
अलख तनरंजन र्ाजवर्णारा सिजपणाि प्रर्ीण  
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गारर्ा र्ाऱ्यार्र शभर शभर  

 
सौशमर 

 
गारर्ा र्ाऱ्यार्र शभर शभर शभर पारर्ा नर्ा नर्ा  
वप्रये नभांि िी चांदर्ा नर्ा नर्ा  
 
 

गर्िाि गाणे झुलिे कधीचे  
हिरर्े ककनारे हिरव्या नदीच े 

पाण्यार्र सर सर सर काजर्ा नर्ा नर्ा  
वप्रये मनाििी िाजर्ा नर्ा नर्ा  
 
 

आकाि सारे माळून िारे  
आिा रपेरी झालेि र्ारे  
अगंभर थर थर थर नाचर्ा नर्ा नर्ा  
वप्रये िुझा जसा गोर्र्ा नर्ा नर्ा  
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जपनू चाल ्पोरी जपनू  

 
मंगेि पार्गार्कर 

 

जपून चाल ्पोरी जपून चाल ् 

बघणाऱ्या माणसाच्या जजर्ाच ेिाल ्!  
 

लार्ाने र्ळून बघायची खोड्  

नाजूक नखऱ्याला नािी या िोड्  

र्ोळ्यांि काजळ, गुलाबी गाल ्!  

 

केसांि सुरंगी रंगाि ग  

वर्जेची लर्लर् अगंाि ग  

खट्याळ पदराला आर्र घाल ्!  

 

जजंकीि जजंकीि जािेस ि ू 

ज्र्ानीच ंगाणं िे गािेस िू  
िासून िोिेस लाजून लाल ्!  

 

ऊराि लागलेि नाचाया मोर ् 
कोणाच्या गळ्याला लागेल दोर ्?  

माझ्या या काळजाचा चकेुल िाल ्!  
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गेले ि ेहदन गेले  

 
भर्ानीिंकर पंडर्ि 

 
र्ेगर्ेगळी फुले उमलली रचतुन त्यांच ेझलेे  

एकमेकांर्री उधळले  

गेले, िे हदन गेले !  

 

कदंब-िरूला बांधनु दोला उंच-खालिी झोले  

परस्परांनी हदले-घेिले  

गेले, िे हदन गेले !  

 

िररि-बबलोरी र्ेलबुटीर्री िीिरसांच ेप्याले  

अन्योन्यांनी ककिी झोकले  

गेले, िे हदन गेले  

 

तनमवलभार्े नर् देखार्े भरनी दोन्िी र्ोळे  

िू मी शमळुनी रोज पाहिले  

गेले, िे हदन गेले !  
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िुला पाहिले मी नदीच्या  

 
गे्रस 

 
िुला पाहिले मी नदीच्या ककनारी  
िुझ ेकेस पाठीर्री मोकळे  

इथ ेदाट छायांिुनी रंग गळिाि  

या र्कृ्षमाळेिले सार्ळे !  

 

िुझी पार्ले गे धकु्याच्या मिालाि  

ना र्ाजली ना कधी नादली  
तनळागदव भास ेनभाचा ककनारा  
न माझी मला अन ्िुला सार्ली  
 

मनार्ेगळी लाट व्यापे मनाला  
जसा र्ोंगरी चदं्र िा मार्ळे  

पुढे का उभी ि,ू िुझ ेदःुख झरिे ?  

जस ेसंचचिाचे ऋि ुकोर्ळे  

 

अिी ओल जािा िुझ्या स्पंदनािून  

आकांि माझ्या उरी केर्ढा  
िमािूनिी मंद िाऱ्याप्रमाणे  

हदसे की िुझ्या बबल्र्रांचा चरु्ा  
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काळ्या गढीच्या जुन्या  

 
ना. घ. देिपांर् े

 
काळ्या गढीच्या जुन्या ओसार् शभिंीकर् े 

आलीस ि ूएकटी बांधनु सारे चरु्.े  

 

काळ्या गढीच्या जुन्या ओसार् शभिंीकर् े 

आलीस ि ूचोरटी बांधनु सारे चरु्.े  

 

र्ारा ककिी मंद ग ! िोि ेककिी कंुद ग !  

िोिा ककिी धुदं ग अधंार मागेपुढे !  

 

काळी तननार्ी शभिी िोिी उभी भोर्िी  
र्ाटेि िोि ेककिी काटेकुटे अन ्खर्.े  

 

माझी िुझी चोरटी जेव्िा शमळाली शमठी  
िंुकारले खालिी आर्ािले पारर्े.  
 

िंुकारला पारर्ा िेजाळला काजर्ा !  
िालून गेला जरा काळोख चोहिकर् े!  
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नभं उिरू आल ं 

 
िांिा िळेके 

 
 
नभं उिरू आल,ं चचबं थरथर र्लं  
अगं णझम्मार् झालं हिरव्या बिराि  

 
 

अिा र्लंस रािी गळा िपथा येिी  
सािा जल्मांची प्रीिी, सरंल हदनराि  

 
 

र्ल्या पान्याि पारा, एक गगन धरा  
िसा िुझा उबारा, सोरू्न रीिभाि  

 
 

नगं लागंट बोलू, उभं आभाळ झलेू  
गाठ बांधला िालू, िुझ्याच पदराि  
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िू असिीस िर झाल ेअसि े 

 
मंगेि पार्गार्कर 

 
 
िू असिीस िर झाले असिे  
गर् ेउन्िाचे गोर् चांदणे  

मोिरले असि ेमौनािून  

एक हदर्ाणे नर्थर गाणे  

 
 

बकुशळच्या पुष्पांपरी नाजुक  

फुलले असिे गंधाने क्षण  

अन ्रंगांनी भरले असिे  
क्षक्षतिजार्रले णखन्न ररिेपण  

 
 

पसररयली असिी छायांनी  
चरणिळी मदृिुामल मखमल  

अन ्िुक्रांनी केले असिे  
स्र्ागि अपुले िसून शमजष्कल  

 
 

िू असिीस िर झाले असिे  
आिे त्यािुनी जग िे सुंदर  
चांदण्याि वर्रघळले असिे  
गगन धरेिील धसूर अिंर  
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रणुझणु ुरणुझणु ुरे 

 
संि ज्ञानेश्र्र 

 
रणुझुणु रणुझुणु रे भ्रमरा । 
सांर्ीं िू ंअर्गुणु रे भ्रमरा ॥१॥ 

 

चरणकमळदळू रे भ्रमरा । 
भोगीं िू ंतनश्चळु रे भ्रमरा ॥२॥ 

 

सुमनसुगंध ुरे भ्रमरा । 
पररमळु वर्द्गद ुरे भ्रमरा ॥३॥ 

 

सौभाग्यसुंदरू रे भ्रमरा । 
बाप रखमुादेवर्र्रू रे भ्रमरा ॥४॥ 
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उघड्या पनु्िा जिाल्या  

 
उमाकांि काणेकर 

 
उघड्या पुन्िा जिाल्या जखमा उरािल्या  
फुलर्ी िुझ्या स्मिृींच्या कशलका मनािल्या  
 
 

येऊ किी तनघोनी पाऊल अर्खळे  

वर्रिाि र्ेचचिाना घटना सुखािल्या  
 
 

उठिा िरंग देिी िळुर्ार भार्नांच े 

स्मरिाि त्या अजूनी भेटी र्नािल्या  
 
 

िासोतनया खणुार्ी िी राि रंगलेली  
िू मोजजल्यास िोत्या िारा नभांिल्या  
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रेिमाच्या रेघांनी 

 
िांिा िळेके 

 
रेिमाच्या रेघांनी, लालकाळ्या धाग्यांनी 
कनावटकी कशिदा मी काहढला 
िाि नगा लार्ू माझ्या सार्ीला ! 
 

नर्ी कोरी सार्ी लाखमोलाची 
भरली मी नक्षी फूलयेलाची 
गुंकफयलं राघूमोर, राघूमोर जोर्ीला 
िाि नगा लार्ू माझ्या सार्ीला ! 
 

जाि िोि ेर्ाटंनं मी िोऱ्याि 

अर्चचि आला माझ्या िोऱ्याि 

िुम्िी माझ्या पदराचा िरे् का िो ओढीला ? 

िाि नगा लार्ू माझ्या सार्ीला ! 
 

भीर् कािी ठेर्ा आल्यागेल्याची 
मुरर्ि राखा दिा र्ोळ्यांची 
काय म्िणू बाई बाई, िुमच्या या खोर्ीला 
िाि नगा लार्ू माझ्या सार्ीला ! 
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गेले द्यायच ेरािून  

 
आरिी प्रभू 

 
गेले द्यायच ेरािून िुझ ेनक्षरांचे देणे  

माझ्यापास आिा कळ्या आणण थोर्ी ओली पाने  
 
 

आलो िोिो िासि मी कािी श्र्ासांसाठी फक्ि  

हदर्सांचे ओझ ेआिा, रार रार िोषी रक्ि  

 
 

आिा मनाचा दगर् घेिो कण्िि उिाला  
िोि ेकळ्यांचे तनमावल्य आणण पानांचा पाचोळा  
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उगर्ला चंद्र पनुरे्चा  

 
प्रल्िाद केिर् अरे 

 
उगर्ला चदं्र पुनर्ेचा !  
मम हृदयी दररया ! उसळला प्रीतिचा !  
 
 

दाहि हदिा किा खलुल्या  
र्तनर्नी कुमुहदनी फुलल्या  
नर्र्ध ुअचधर मनी जािल्या !  
प्रणयरस िा चिुकर् े! वर्िळला स्र्चगवचा ?  
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एक लाजरा न ्साजरा  

 
जगदीि खेबूर्कर 

 
एक लाजरा न ्साजरा मुखर्ा, चदं्रार्ानी खलुला ग  

राजा मदन िसिोय कसा कक जीर् माझा भुलला ग  

ह्या एकांिाचा िुला इिारा कळला ग  

लाज आर्र्ी येिी मला कक जजर् माझा भुलला ग  

नको रानी नको लाजू, लाजंमदी नको शभजू  

हििं नको तििं जाऊ, आर्ोिाला उबं रि्ाऊ  

का? ............ बघत्याि !  

 
 

रेशिम वर्ळखा घालुन सजना नका िो कर्ळुन धरू  

लुकलुक र्ोळं करन भोळं बगिंय फुलपाखरू  

कसा शमळार्ा पुन्िा साजनी मोका असला ग  

 
 

र्ोळं रोखनु थोर् ंर्ाकुन झुकू नका िो फुर् ं 

गटगुवम गटगुवम करून कबूिर बघिंय माज्याकर् ं 

लई हदसानं सखे आज ह्यो धागा जुळला ग  
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बेजार झाले सोर्ा सजणा शिशिवरी आली अगंा  
मधाचा ठेर्ा लुटिा लुटिा बघिोय चार्ट भुंगा  
मनाि राणी िुझ्या किाचा झोका झुलला ग ?  
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अंदाज आरिाचा र्ाटे  

 
ईलािी जमादार 

 
र्ाचलेली, ऐकलेली, माणस ेगेली कुठे ?  

पुस्िकािून पाहिलेली माणसे गेली कुठे ?  

 

रोज अत्याचार िोिो आरिार्रिी आिा,  
आरिाला भार्लेली माणस ेगेली कुठे ?  

 

अदंाज आरिाचा र्ाटे खरा असार्ा  
बिुिेक माणसाचा िो चिेरा असार्ा  
 

काठार्री उिरली स्र्प्ने ििानलेली  
र्ोळ्यांि र्ेदनेचा माझ्या झरा असार्ा  
 

जखमा किा सुगंधी झाल्याि काळजाला  
केलेि र्ार ज्याने िो मोगरा असार्ा  
 

माथ्यार्री नभाचे ओझ ेसदा "ईलािी'  
दािी हदिा किाच्या िा वपजंरा असार्ा  
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कसे सरिील सये  

 
संदीप खरे 

 
कस ेसरिील सये माझ्यावर्ना हदसं िुझ े?  

सरिाना आणण सांग सलिील ना !  
गुलाबाची फुलं दोन रोज रािी र्ोळ्यांर्र  
मुसूमुसू पाणी सांग भरिील ना ! .....  
 

पार्साच्या धारा धारा ..... मोजिाना हदस ंसारा  
ररिे ररिे मन िुझ ेउरे .....  
ओठभर िसे िसे..... उरािनू र्ेर्वेपस े 

खोल खोल कोण आि झुरे ?  

आिा जरा अशळशमळी  
िुझी माझी व्यथा तनळी  
सोसिाना सुखार्ून िसिील ना ! .....  
 

कोण िुझ्या सौधािून उभ ेअस ेसामसूम  

चचर्ीचपू ..... सुनसान हदर्ा !  
आिा सांज ढळेलच आणण पुन्िा छळेलच  

नभािून गोरा चांदर्ा !!  
चांदण्याचे कोटी कण  
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आठर्ांच ेओले सण  

रोज रोज नीजभर भरिील ना ! .....  
 

इथ ेदरूदेिी माझ्या सुन्या णखर्कीच्यापािी  
झर् ेसर ..... काचभर िर्ा !  
िूच िूच ..... िुझ्या िुझ्या ..... िुझी िुझी ..... िुझ ेिुझ े 

सारा सारा िुझा िुझा सर्ा !! -  
पर् ेमाझ्या र्ाटेिून  

आणण मग काट्यािून  

जािानािी पायभर मखमल ना ! .....  
 

आिा नािी बोलायाच े..... जरा जरा जगायाच े 

माळुतनया अबोलीची फुले !  

देिभर िलू देि ..... वर्जेर्र झुलू देि  

िुझ्या माझ्या वर्रिाच ेझुले !!  

जरा घन झुरू दे ना  
र्ारा गुदमरू दे ना  
िेव्िा नभ धरा सारी शभजर्ील ना ! .....  
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चंद्र अधाव राहिला रार  

 
मधकुर जोिी 

 
चदं्र अधाव राहिला, रार अधी राहिली  
भेट अधी, गीि अधे, प्रीि अधी राहिली  
 
 

मोकळे बोलू कसे मी िबद ओठी थांबले  

लाजऱ्या र्ोळ्यांि माझ्या चचर अधे रेणखले  

ओठ अधे वर्लगले, अधव उकले पाकळी  
 
 

बबलगुनी रमल्या िरंूिी पेंगलेल्या साउल्या  
िो तनळा एकांि िेथे भार्ना भारार्ल्या  
धुदं झाल्या दिहदिा, रारिी ओलार्ली  
 
 

र्ाकले आकाि खाली दरूच्या क्षक्षतिजार्री  
चांदणे चुबंीि र्ारा झोपला र्ेलीर्री  
भेट घ्याया सजृष्ट िी अधव झुकली, र्ाकली  
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त्या िरिळी वर्सरले गीि  

 
र्ा. रा. कांि 

 
 
त्या िरिळी वर्सरले गीि  

हृदय ररकामे घेउतन कफरिो, इथ ेतिथ ेटेकीि  

 
 

मुक्या मना मग भार भार्ना  
स्र्रािुनी चमकिे र्ेदना  
िप्ि रणे िुर्र्ीि हिरं्िो, िी छाया आठर्ीि  

 
 

वर्िाल िरू िरी फांदी लर्ली  
थरं्गार घनगदव सार्ली  
मतनचंी अस्फुट जस्मिे झळकिी िस ेकर्र्से िीि  

 
 

मदालसा िरर्री रेलुनी  
र्ाट बघे सखी अचधर लोचनी  
पानजाशळ सळसळे, र्ळे िी मचथि हृदय कर्ळीि  
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पदर ढळे, कचपाि भुरभुरे  
नव्या उभाररि ऊर थरथरे  

अधरी अमिृ उिू जाय परर पदरी हृदय व्यथीि  

 
 

उभी उभी िी िरिशळ शिणली  
भ्रमणी मम िन ुथकली गळली  
एक गीि, परर चरण वर्खरुले, द्वर्धा हृदय-संगीि  
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हदसि ेमजला सखुचचर  

 
िािंा िळेके 

 
हदसिे मजला सुखचचर नर् े 

मी संसार माझा रेणखिे !  
 
 

प्रीि िुझी-माझी फुलार्ी या फुलत्या र्ेलीपरी  
भार् मुके ओठांि यार्े गंध जसा सुमनांिरी  
िबदांवर्ना मनभार्ना अर्घ्याच मी िुज सांगि े!  

 
 

िाि िुझा िािी असार्ा साथ िुझी जन्मांिरी  
मी िुणझया मागून यार्े आस िी माझ्या उरी  
िुजसंगिी क्षण रंगिी तनशमषाि मी युग पािि े!  

 
 

स्र्गव शमळे धरणीस जेथे रंग नर् ेगगनांगणी  
सप्िसुरां लेर्ून यार्ी राचगणी अनुराचगणी  
िुणझयासर्े सुखर्ैभर्े सौभाग्य िे तनि ्मागिे !  
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अंिरीच्या गूढ गभी  

 
ना. घ. देिपांर् े

 
अिंरीच्या गूढ गभी एकदा जे र्ाटले  

एकदा जे र्ाटले ि,े प्रेम आिा आटले  

 
 

दरू सोनेरी सुखाचे पाहिले आभास मी, ि ू 

रंगले आभाळ पूर्ी, िेच आिा फाटले  

 
 

एकदा ज्यांिून मागे सूर संर्ादी तनघाले  

र्ंचनेने िोर्ले ि ेसन्ेििंि ूआिले  

 
 

िरे्टी मंदार्लेल्या र्ादळी र्ाऱ्याप्रमाणे  

रािणे झाले हदर्ाणे, िे गीि गाणे कोठले  
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बगळ्यांची माळ फुले  

 
 र्ा. रा. कांि 

 

बगळ्यांची माळ फुले अजुतन अबंराि  

भेट आपुली स्मरिी काय िू मनाि ?  
 

छेडर्ति पानाि बीन थेंब पार्साचे  
ओल्या रानाि खलेु ऊन अभ्रकाचे  
मनकर्र्ा घन घुमिो दरू र्ोंगराि.  
 

त्या गाठी, त्या गोष्टी, नारशळच्या खाली  
पौणणवमाच िर् नयनी भर हदर्सा झाली !  
ररमणझमिे अमिृ ि ेवर्कल अिंराि ?  
 

िािांसि सोन्याची सांज गुफंिाना  
बगळ्यांच ेिुभ्र कळे शमळुतन मोजिाना  
कमलापरी शमटति हदर्स उमलुनी िळ्याि.  
 

िू गेशलस िोरु्तन िी माळ, सर्व धागे  

फर्फर्णे पंखांचे िुभ्र उरे मागे  

सलिे िी िर्फर् का कचध िुझ्या उराि ?  
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हदर्स असे की कोणी माझा 

 
संदीप खरे 

 
हदर्स असे की कोणी माझा नािी  
अन ्मी कोणाचा नािी .....  
 

आकािाच्या छरीखाली शभजिो  
आयुष्यार्र िसणे थुकूंन देिो  
या िसण्याच ेकारण उमगि नािी  
या िसणे म्िणर्ि नािी ! .....  
 
 

प्रश्नांच ेिे एकसंधसे िुकर् े 

त्यार्र नाचे मनीच ेअबलख घोर् े 

या घोड्याला लगाम िोधि आिे  

परर मजला गर्सि नािी .....  
 
 

मी िुसर्ा की मी भगर्ा बैरागी ?  

मद्यवप र्ा मी गांजेर्ाला जोगी ?  

अजस्ित्र्ाला िजार नार्े देिो  
परर नार् ठेर्र्ि नािी .....  
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मम म्िणिाना आिा िसिो थोर् े 

शमटून घेिो र्स्िुजस्थिीचे र्ोळे  

या जगण्याला स्र्प्नांचािी आिा  
मेघ पालर्ि नािी .....  
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वप्रया आज माझी नसे  

 
यिर्ंि देर् 

 
वप्रया आज माझी नसे साथ द्याया  
नको धुदं र्ारे, नको चांदण्या या  
 

नको पाररजािा धरा भुषर्ू िी  
पदांची तिच्या आज चािूल नािी  
वप्रयेवर्ण आरास जाईल र्ाया  
 

फुले सान झलेू िरी भार िोिो  
पुढे र्ाट साधी िरी िोल जािो  
कुणाला कळाव्या मनाच्या व्यथा या  
 

न िांिी जजर्ाला, न प्राणास धीर  
कसा आज कंठाि येईल सूर  

उरी र्ेदना मार जागेल गाया  
 

अिा आठवर्िा ििा चांदरािी  
उरे मौजक्िकार्ीण शिपंाच िािी  
उिाला उभी िी जुनी स्र्प्नमाया  
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रंगुनी रंगाि साऱ्या 

 
सुरेि भट 

 

रंगुनी रंगाि साऱ्या रंग माझा र्ेगळा ! 
गुंिुनी गुंत्याि साऱ्या पाय माझा मोकळा ! 
 

भोग जे येिी कपाळी िे सुखाने भोगिो 
अन ्कळ्या झाल्या कधीच्या सोशिल्या ज्याच्या कळा 
 

( कोण जाणे कोठुनी ह्या सार्ल्या आल्या पुढे 

मी असा की लागिी ह्या सार्ल्यांच्यािी झळा ! ) 
 

राििी माझ्यासर्े िी आसर्े गीिांपरी 
िे किाच ेदःुख ज्याला लागला माझा लळा ! 
 

कोणत्या काळी कळेना मी जगाया लागलो 
अन ्कुठे आयुष्य गेले कापुनी माझा गळा ! 
 

सांगिी 'िात्पयव' माझ ेसारख्या खोट्या हदिा 
"चालणारा पांगळा अन ्पािणारा आंधळा !" 
 

माणसांच्या मध्यरारी हिरं्णारा सूयव मी 
माणझयासाठी न माझा पेटण्याचा सोिळा ! 
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देर्ा मला रोज एक अपघाि  

 
संदीप खरे 

 

देर्ा मला रोज एक अपघाि कर  
आणण तिच्या िािांनीच जखमा या भर !  
 

कधीिरी कुठेिरी बसार्ी धर्क  

कळ मला यार्ी तिला कळार् ेिर्क  

घायाळाला शमळो एक घायाळ नजर !  
 

अपघािी सोंग माझ ेर्ाटार्े खरे  
तिला येिा प्रेम मला र्ाटार् ेबरे  
दर्ा-दारूमध्ये कुठे असिो असर !  
 

खरी व्यथा िेव्िा मग सांगेन तिला  
वर्चारेल जेव्िा, "कुठे दखुिे िुला ?"  

जरा र्ार्ीकर् ेजरा पोटाच्या या र्र !  
 

टेकर्िा छािीर्र र्ोके एकर्ार  
ठोका घेई झोका उर् ेआभाळाच्या पार  
व्यथांचाच काय ? पर् ेजगाचा वर्सर !  
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िोच चंद्रमा नभाि  

 
- िांिा िळेके  

 
िोच चदं्रमा नभाि िीच चरैयाशमनी  
एकांिी मज समीप िीच िूहि काशमनी !  
 
 

नीरर्िा िी ििीच धुदं िेच चांदणे  

छायांनी रेणखयले चचर िेच देखणे  

जाईचा कंुज िोच िीच गंधमोहिनी  
 
 

सारे जरी ि ेिसेच धुदंी आज िी कुठे ?  

मीहि िोच, िीच िूिी, प्रीति आज िी कुठे ?  

िी न आिविा उराि स्र्प्न ि ेन लोचनी  
 
 

त्या पहिल्या प्रीिीच्या आज लोपल्या खणुा  
र्ाळल्या फुलांि व्यथव गंध िोधिो पुन्िा  
गीि ये न िे जुळून भंगल्या सुरांिुनी  
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नकळि सारे घर्ले  

रमेि अणार्कर 
 
नकळि सारे घर्ले  

मी र्ळिा पाउल अर्ले  

 
 

िी पहिली क्षण ओझरिी  
पररचयाि ओळख नुसिी  
संभाषण ओठांर्रिी, लाजण्याि रािुन गेले  

 
 

नजरेला नजरेमधला  
िसिाना भार् उमगला  
प्रीतिचा र्ार्हि पहिला मी क्षणांि मोिुन िरले  

 
 

सोन्यािुन अति मोलाचे  
िे माझ ेगुवपि मनीच े 

मतन सुगंध उधशळि नाचे, क्षण मलाच का िे नकळे  
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थकले रे र्ोळे माझ े 

आ. रा. देिपांर् े'अतनल' 
थकले रे र्ोळे माझ े 

र्ाट िुझी पाििा  
र्ाट िुझी पाििा रे  
रारहंदन जागिा  
 

सुकला रे कंठ माझा  
िुज आळवर्िा  
िुज आळवर्िा रे  
नाम िुझ ेजपिा  
 

आटले रे अश्र ुमाझे  
र्ाििा र्ाििा  
र्ाििा र्ाििा रे  
आठर्णी काढिा  
 
 

शिणला रे जीर् माझा  
िुजवर्ण राििा  
िुजवर्ण राििा रे  
िुज नच भेटिा  
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िर् नयनांच ेदल िलले  

 
बा. भ. बोरकर 

िर् नयनांच ेदल िलले ग !  

पानार्रच्या दंर्बबदंपूरी  
बरभुर्न िे र्ळमळले ग !  

 

िारे गळले, र्ारे ढळले  

हदग्गज पंचाननसे र्ळले  

चगरर ढासळले, सूर कोसळले  

ऋवष-मुतन-योगी चळले ग !  

 

ऋिुचक्राच ेआस उर्ाले  

आभाळािुतन िबद तनघाले,  

"आर्र आर्र अपुले भाले  

मीन जळी िळमळले ग !"  

 

हृदयी माझ्या चकमक झर्ली  
नजर िुझी धरणीला शभर्ली  
दो हृदयांची ककमया घर्ली  
पुनरवप जग सार्रले ग 
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राजा ललकारी अिी घे 
 

जगदीि खेबूर्कर 
 
राजा ललकारी अिी घे 

िाक हदली साद मला दे 
 

कंुकर्ाचा माझा धनी, बळ र्ाघाच ंआलंया 
भरलेल्या मोटंर्ानी, मन भरून गेलंया 
ओढ फुलाला र्ाऱ्याची, जिी खणू इिाऱ्याची 
माझ्या सजनाला कळू दे 
 

सूर भेटला सूराला, गान ंआलं िालार्र 
खळु्या आनंदाचं माझ्या, िासू िुझ्या गालार्र 
भरजरीचा हिरर्ा, िलेा पांघरून नर्ा 
शिर्ार िे सारं खलुू दे 
 

थेंब नव्िं िे घामाचं, त्याचं बनिील मोिी 
घास देईल सुखाचा, लई मायाळू िी मािी 
न्यािारीच्या र्खिुाला, घर्ीभर इसाव्याला 
सार्ली िी संग शमळू दे 
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िरण आिे रार अजुनी  
 

सुरेि भट 
 
िरण आिे रार अजुनी राजसा तनजलास का रे?  

एर्ढ्यािच त्या कुिीर्र िू असा र्ळलास का रे?  

 
 

अजुनिी वर्झल्या न गगनी िारकांच्या दीपमाला  
अजुन मी वर्झले कुठे रे? िाय ! िू वर्झलास का रे?  

 
 

सांग, ह्या कोजाचगरीच्या चांदण्याला काय सांगू ?  

उमलिे अगंांग माझे, आणण ि ूशमटलास का रे?  

 
 

बघ िुला पुसिोच आिे पजश्चमेचा गार र्ारा  
रािराणीच्या फुलांचा गंध िू लुटलास का रे?  

 
 

उसळिी िुदयाि माझ्या अमिृाच्या धुदं लाटा  
िू ककनाऱ्यासारखा पण कोरर्ा उरलास का रे?  
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जजर्लगा कचध रे येिील िू  
 

ग. हद. मार्गूळकर 
 

हदर्सामागूतन हदर्स चालले, ऋि ूमागूनी ऋि ू 

जजर्लगा, कचध रे येिील ि ू?  
 

धरेस शभजर्ून गेल्या धारा  
फुलून जाईचा सुके फुलोरा  
नभ धरणीसी जोरू्न गेले सप्िरंग सेिू !  
 

िारदिोभा आली, गेली  
रजनीगंधा फुलली, सुकली  
चदं्रकलेसम र्ाढुन वर्रले अिंरीच ेिेि ू!  
 

िेमंिी िर नुरली हिरर्ळ  

शिशिर करी या िरररा दबुवळ  

पुन्िा र्संिी र्ोलू लागे प्रेमांककि केि ू!  
 

पुनरवप ग्रीष्मी िीच कािीली  
मेघार्ली नशभ पुनरवप आली  
पुनश्च र्षाव लागे अमिृ वर्रिार्र ओिू !  
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िी गेली िेव्िा ररमणझम  
 

गे्रस 
 
िी गेली िेव्िा ररमणझम पाऊस तननादि िोिा  
मेघांि अर्कली ककरणे िा सूयव सोर्वर्ि िोिा  
 
 

िी आई िोिी म्िणुनी घनव्याकुळ मीिी रर्लो  
त्यार्ेळी र्ारा सार्ध पाचोळा उर्वर्ि िोिा  
 
 

अगंणाि गमले मजला संपले बालपण माझ े 

णखर्कीर्र धरुकट िेव्िा कंदील एकटा िोिा  
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जे र्ेर् मजला लागले  
 

र्ॉ. र्संि अर्सरे 
 
जे र्ेर् मजला लागले, िुजलाहि ि ेलागेल का ?  

माझ्या मनीची िी व्यथा कोणी िुला सांगेल का ?  

 
 

मी पाििो स्र्प्नी िुला, मी पाििो जागेपणी  
जे मी मुकेपणण बोलिो िबदािं ि ेरंगेल का ?  

 
 

िा खेळ घटकेचा िुझा घायाळ मी पण जािलो  
जे जागले माझ्या मनी चचिि्ी िुझ्या जागेल का ?  

 
 

माझ ेमनोगि मी िुला केले तनर्ेदन आज, गे  

सर्वस्र् मी िुज र्ाहिले िुजला कधी उमगेल का ?  
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तिन्िी साजंा सखे शमळाल्या  
 

भा. रा. िांबे 
 
तिन्िी सांजा सखे शमळाल्या, देई र्चन िुला  
आजपासुनी जीर् ेअचधक ि ूमाझ्या हृदयाला  
 
 

कनकगोल िा मरीचचमाली जोर्ी जो सुयिा  
चक्रर्ाल िे पवर्र, ये जी िांि गभीर तनिा  
बरलोक गामी मारि, िैिा तनमवल दाहि हदिा  
साक्षी ऐसे अमर करतन िे िर् कर करर धररला  
 
 

नाद जसा र्ेणूि, रस जसा सुंदर कर्नािं  

गंध जसा सुमनांि, रस जसा बघ या द्राक्षाि  

पाणी जस ेमोत्यांि, मनोिर र्णव सुर्णावि  

हृदयी मी साठर्ी िुज िसा जीवर्ि जो मजला  
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जेव्िा िुझ्या बटांना उधळी  
 

मंगेि पार्गार्कर 
 
 
जेव्िा िुझ्या बटांना उधळी मुजोर र्ारा  
माझा न राििो मी िरर्ून िा ककनारा  
 

आभाळ भाळ िोिे, िोिी बटाहि पक्षी  
ओढून जीर् घेि ेपदरार्रील नक्षी  
लाटांस अिंरीच्या नािी मुळी तनर्ारा  
 

र्ोळे शमटून घेिो छळ िा िरी चकेुना  
िी र्ेल चांदण्याची ओठांर्री झुकेना  
देिील का कधी ि ूथोर्ा िरी इषारा ?  

 

नशिबास िा फुलांचा का सांग र्ास येिो  
िासून पाहिल्याचा नुसिाच भास िोिो  
केव्िा िुझ्या खषुीचा उगर्ेल सांग िारा ?  
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िुझ ेरूप राणी कुणासारखे  
 

जगदीि खेबूर्कर 
 
िुझ ेरूप राणी, कुणासारखे ग ?  

िुझ ेरूप राणी िुझ्यासारखे ग !  

 

िुझा रेिमी केिसंभार काळा  
जणू नाचगणीचा हदसे धुदं चाळा  
बटा दोन भाळार्री की जजभा त्या  
तिच्या मजस्िला कोण रोध ूिके ?  

 

िुझ ेदोन र्ोळे िराबी िराबी  
िसे लाज गाली गुलाबी गुलाबी  
अस ेरूपलार्ण्य मी प्राशििो िे  

मला लाभले िे िुला पारखे !  

 

उभी अप्सरा चचबं न्िाऊन येथे  

नजर फेककिा ररि ेबाण-भािे  
वर्धािा करी काय िेर्ा िुझा गे  

न्यािळून पािी िुला कौिुके !  
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जांभळुवपकल्या झार्ाखाली  
 

ना. धों. मिानोर 
 
जांभुळवपकल्या झार्ाखाली, ढोल कुनाचा र्ाजं जी  
येंधळ येर् ंपाय कुनाचं, णझम्मा फुगर्ी झालं जी  
 
 

सशमदंराचं भरलं गान,ं उधानर्ारं आल ंजी  
येड्यावपश्या भगिासाठी पुरि ंलाचगरं झालं जी  
 
 

मोरु्न गेल्या जुनाट र्ाटा, िा बोभाटा झाला जी  
चोचीमंदी चोच टाकुनी, दाणं उष्टं झालं जी  
 
 

जांभुळीच्या झार्ाखाली, कोयर् ंबोल बोल ंजी  
जांभळीचं बन थोर्ं, वपकून वपर्ळं झालं जी  
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चचबं शभजलेले  
 

प्रर्ीण दर्णे 
 
या ररमणझम णझलशमल पाऊसधारा िनमन फुलर्ून जािी  
सिर्ास िुझा मधमुास फुलांचा गंध सुखाचा िािी  
िा धुदं गार र्ारा, िा कोर्ळा ििारा  
उजळून रंग आले, स्र्च्छंद प्रीिीच े 

चचबं शभजलेले, रूप सजलेले  

बरसुनी आले रंग प्रीिीच े 

 
 

ओढ जागे राजसा रे अिंरी सूख बोले  

सप्िरंगी पाखरू िे इंद्रधनू बघ आले  

लाट िी र्ादळी मोिुनी गाि े 

िी शमठी लार्की भोर्रा िोिे  
पर्साद भार्नांच,े रे बंध ना कुणाचे  
दािी हदिांि गाणे बेधुदं प्रीिीच े 

चचबं शभजलेले, रूप सजलेले  

बरसुनी आले रंग प्रीिीच े 

 
 

िे फूल आले, पंख आले, रूप िे सुखाचे  
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रोमरोमी जागले दीप बघ स्र्प्नांचे  
बरसिो मोगरा थेंब गंधाचे  
भजवरी र्ेर् िे िाल-छंदांचे  
घन व्याकूळ ररमणझमणारा  
मन-अिंर दरर्ळणारा  
िी स्र्गवसुखाची दारे, िे गीि प्रीिीच े 

चचबं शभजलेले, रूप सजलेले  

बरसुनी आले रंग प्रीिीच े 
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जािल्या कािी चकुा  
 

मंगेि पार्गार्कर 
 
जािल्या कािी चकुा अन ्सूर कािी राहिले  

िू हदलेले गीि माझ ेआर्र्ीने गातयले  

 
 

चांदण्यांच्या मोिराने रार केव्िा दाटली  
काजळी काळ्या ढगांनी िाक केव्िा घािली  
मी स्र्रांच्या लोचनांनी वर्श्र् सारे पाहिले  

 
 

सौख्य माझे, द:ुख माझ,े सर्व माझ्या भार्ना  
मोर स्र्प्नांचे तनळे अन ्वर्धंणाऱ्या र्ेदना  
मी अस ेगीिांिुनी सर्वस्र् माझ ेर्ाहिले  

 
 

संपिा पूजा स्र्रांची िाि िू देिील का ?  

दाटुनी काळोख येिा ि ूघरी नेिील का ?  

पूणविेसाठीच या मी सर्व कािी साहिले  
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चांदण्याि कफरिाना माझा  
 

सुरेि भट 
 
चांदण्याि कफरिाना माझा धरलास िाि !  

सखया रे, आर्र िी सार्र िी चांदराि !  

 
 

तनजलेल्या गार्ािुन आले मी एकटीच  

दरू हदर्े कळलार् ेपर्ले मागे कधीच  

ह्या इथल्या िरछाया पण सारे जाणिाि !  

 
 

सांग किी िुजवर्नाच पार करू पुनर्पूर ?  

िुज र्ारा छळर्ादी अन ्िे िारे कफिूर !  
श्र्ास िुझा मालकंस ! स्पिव िुझा पाररजाि !  
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िी येिे आणणक जाि े 
 

आरिी प्रभू 
 
िी येिे आणणक जािे  
येिाना कचध कळ्या आणणिे  
अन ्जािाना फुले मागिे.  
 

येणे-जाणे, देणे-घेणे  

असिे गाणे जे न कधी िी म्िणिे.  
 

येिाना कचध अिी लाजिे  
िर जािाना िी लाजवर्िे  
कळिे कािी उगीच िीिी,  
नकळि कािी पािी बािी,  
अथावर्ाचनू उगीच 'नािी', 'नािी' म्िणि.े  

 

येिानाची कसली रीि  

गुणगुणि ेिी संध्यागीि  

जािाना कचध कफरून येि,  

जाण्यासाहठच दरुन येि,  

वर्चचर येि,े वर्रून जािे जी िी सलिे.  
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जाईन वर्चाररि रानफुला  
 

िांिा िळेके 
 
जाईन वर्चाररि रानफुला  
भेटेल तिथे ग सजण मला !  
 
 

भग्न शिर्ालय पररसर तनजवन  

पळसिरंचे दाट पुढे बन  

िरर्ेली करतिल गदव झुला  
 
 

उंच पुकाररल मोर काननी  
तनळ्या ढगांिुन भरेल पाणी  
लिरेल वर्जेची सोनसळा  
 
 

र्ािि येइल पूर अनार्र  
बुर्तिल र्ाटा आणण जुने घर  
जाईल बुरु्न िा प्राण खळुा  
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चंद्र आिे साक्षक्षला  
 

जगदीि खेबूर्कर 
 
पान जागे फूल जागे, भार् नयनी जागला  
चदं्र आिे साक्षक्षला, चदं्र आिे साक्षक्षला !  
 
 

चांदण्याचा गंध आला पौणणवमेच्या राबरला  
चदं्र आिे साक्षक्षला, चदं्र आिे साक्षक्षला !  
 
 

स्पिव िा रेिमी, िा ििारा बोलिो  
सूर िा, िाल िा, जीर् र्ेर्ा र्ोलिो  
रािराणीच्या फुलांनी देि माझा चुबंबला !  
 
 

लाजरा, बार्रा, िा मुखाचा चदं्रमा  
अगं का चोररसी दो जजर्ांच्या संगमा  
आज प्रीिीन ेसुखाचा मागव माझा शिवंपला !  
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िुझ्याचसाठी ककिीदा  
 

ना. घ. देिपांर् े
 
िुझ्याचसाठी ककिीदा..... िुझ्याचसाठी रे  
मी दिेुरी बांधल्या खणूगाठी रे  
 
 

मी दपुारी सोसले ऊन माथी रे !  
िुझ्याचसाठी रे  
मी दिेुरी बांधल्या खणूगाठी रे  
 
 

लावर्ल्या मी मंहदरी सांजर्ािी रे  
कैक आल्या, संपल्या, चांदरािी रे !  
िुझ्याचसाठी ककिीदा  
 
 

मी जगाच्या सोडर्ल्या रीिभािी रे !  
िुझ्याचसाठी रे  
मी दिेुरी बांधल्या खणूगाठी रे  
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जजथे सागरा धरणी शमळि े 
 

पी. सार्ळाराम 
 
जजथे सागरा धरणी शमळिे  
तिथ ेिुझी मी र्ाट पािि े 

 
 

र्ोंगर दररचे सोरू्न घर ि े 

पल्लर् पाचचूे िोरू्न नाि े 

िषावचा जल्लोष करनी जेथे प्रीि नदीची एकरपिे  
 
 

र्ेचचि र्ाळूि िंख शिपंले  

रम्य बाल्य ि ेजजथे खेळले  

खेळाचा उल्िास रंगाि येउनी धुदंीि यौर्न जजथे र्ोलिे  
 
 

बघुनी नभीची चदं्रकोर िी  
सागर हृदयी उमी उठिी  
सुखदःुखाची जेथे सारखी प्रीिजीर्ना ओढ लागि े 

  



  Reshimgani 

www.aathavanitli-gani.com  www.esahity.com 

चांदण्या रारीिल ेि े 
 

िांिा िळेके 
 
चांदण्या रारीिले ि ेस्र्प्न िू वर्सरून जा  
मी कधी िोिे िुझी ि ेसर्व िू वर्सरून जा !  
 
 

आणणले धागे िुझ ेि ूमीहि माझ ेआणणले  

गुंकफला जो गोफ त्याचा पीळ िू वर्सरून जा !  
 
 

मी हदली र्चने िुला अन ्र्ाहिल्या िपथा खळु्या  
िबद केर्ळ ि ेियांचा अथव िू वर्सरून जा !  
 
 

प्रीतिच ेहििगूज िे, कुजबुज िी, रसर्ेहि ि े 

िे िसू अन ्आंसर्े िी, आज ि ूवर्सरून जा !  
 
 

चदं्र ज्याला साक्ष िोिा, जे फुलांनी पाहिले  

रेणखले प्राणांि जे मी िेच ि ूवर्सरन जा !  
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मन सदु्ध िुझं गोस्ि  
 

िांिाराम आठर्ले 
 
मन सुद्ध िुझं गोस्ि िाये पचृथवर्मोलाची  
िू चाल पुढं िुला रं गड्या भीिी किाची  
पर्ाव बी कुनाची  
 
 

झेंर्ा भल्या कामाचा जो घेउतन तनघाला  
काटंकुटं र्ाटंमंदी बोचति त्येला  
रगि तनगंल, िरर बब िंसल, िाबास त्येची  
 
 

जो र्ळणखिसे औक्ष म्िंजी मोहट लर्ाई  

अन ्ित्याराच ंफुलार्ानी घार् बब खाई  

गळ्यामंदी पर्लं त्येच्या माळ इजयाची  
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चाफा बोलेना  
 

कवर् ’बी 
 

चाफा बोलेना, चाफा चालेना  
चाफा खिं करी, कािी केल्या फुलेना  
 
 

गेले 'आंबयाच्या' बनी  
म्िंटली मैनेसर् ेगाणी  
आम्िी गळ्यांि गळे शमळर्ून रे  
 
 

गेले केिकीच्या बनी  
गंध दरर्ळला र्नी  
नागासर्े गळाले देिभान रे  
 
 

चल ये रे, ये रे गड्या  
नाच,ु उरू् घालु फुगड्या  
खेळु णझम्मा णझम ्पोरी णझम ्पोरी णझम ् 

 
 

िे वर्श्र्ाच ेअगंण  
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आम्िा हदले आिे आंदण  

उणे करू आपण दोघेजण रे  
 
 

जन वर्षयाच ेककर् े 

यांची धार् बाह्याकर् े 

आपण करू िुद्ध रसपान रे  
 
 

चाफा फुली आला फुलून  

िेजी हदिा गेल्या आटुन  

कोण मी - चाफा ? कोठे दोघे जण रे ?  
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जाळीमंदी वपकली करर्ंद  
 

ग. हद. मार्गूळकर 
 

भर उन्िाि बसली धरन सार्ली गुरं  
न्िाई चचिंा त्यांची तिन्िीसांज पािुरं  
चला दोघं शमळुनी चढू टेकर्ीर्र  

चढिा चढिा धरा िाि की र्ाट नसे रंद  

जाळीमंदी वपकली करर्ंद  
 

िुम्िी बाळपासून जजर्ांच ंलई मैिर  
िी िरणपणािील बाळपणाची लिर  
कुणी बघि नािी िो चला गर् ेलर्कर  
आंबट गोर्ी चाख ूर्ाटिे पुरर्ा की छंद  

जाळीमंदी वपकली करर्ंद  
 

मज लाज र्ाटिे सांगायाची धनी  
घ्या िुमच ंिुम्िी जरा िरी समजुनी  
अिो, पाळणा उद्याचा िलिो माझ्या मनी  
दऱ्या टेकड्या चला धुरुं्या िोऊनी बेबंद  

जाळीमंदी वपकली करर्ंद  
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मराठी असे आमचुी  
 

माधर् ज्यूशलयन  
 

मराठी असे आमुची मायबोली जरी आज िी राजभाषा नसे  
नसो आज ऐश्र्यव या माउलीला यिाची पुढें  हदव्य आिा अस े 
 

जरी पंचखरं्ांििी मान्यिा घे स्र्सत्िाबळें  श्रीमिी इंग्रजी  
मराठी शभकारीण झाली िरीिी कुिीचा तिच्या, िीस केर्ीं त्यजी  
 

जरी मान्यिा आज हिदंीस देई उदेलें नर्ें राष्र िें हिदंर्ी  
मनाच ेमराठे मराठीस ध्यािी हिची जाणुनी योग्यिा थोरर्ी  
 

मराठी असे आमुची मायबोली जरी शभन्नधमावनुयायी असूं  
पुरी बाणली बंधिुा अिंरंगी, हिच्या एक िाटाि आम्िी बसू ं 
 

हिच ेपुर आम्िी हिचे पांग फेरू् ंर्से आमुच्या मार हृन्मंहदरी  
जगन्मान्यिा िीस अपू ंप्रिापे हिला बैसर्ू ंर्ैभर्ाच्या शिरीं  
 

मराठी असे आमुची मायबोली अिो पारिंत्र्याि िी खगंली  
हिची थोर संपजत्ि गेली उपेक्षेमुळें  खोल कालाणवर्ाच्या िळीं  
 

िरी शसधं ुमंथतून काढूतन रिन्ें तनयोजंू ियांना हिच्या मंर्णी  
नको रीण, देर्ोि देिील िेव्िा जगांिील भाषा हिला खरं्णी  
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चंद्र िोिा साक्षीला  
 

जगदीि खेबूर्कर 
 
सूर गेले दरू आिा, िबद मागे राहिला  
चदं्र िोिा साक्षीला, चदं्र िोिा साक्षीला  
 
 

पाहिले, भेटलो, बोललो प्रीतिन े 

पौणणवमा लाजली, िासले चांदणे  

प्राण िे छेरु्नी राग मी गाइला  
 
 

भार्ना अिंरी, र्ेदना जागली  
प्रीि मी पाहिली, रीि मी साहिली  
थांबली आसर्ें, िंुदका थांबला  
 
 

चदं्र िो, रार िी, श्र्ास िो मोकळा  
आज ि ेसंपले िून्य मी एकला  
त्याग मी भोचगिा सन्ेि का भंगला  
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मल्मली िारण्य माझ ेिू  
 

सुरेि भट 
 
मल्मली िारण्य माझे िू पिाटे पांघरार्े !  
मोकळ्या केसाि माझ्या िू जजर्ाला गुंिर्ार्े !  
 
 

लागुनी थरं्ी गुलाबी शिशिवरी यार्ी अिी, की  
राजसा, माझ्याि ि ूअन ्मी िुझ्यामाजी शभनार्े !  
 
 

िापल्या माझ्या िनूची िार झंकारून जार्ी  
रेिमी संगीि स्पिावचे पुन्िा ि ूपेटर्ार्े !  
 
 

रे ! िुला बािूि माझ्या रूपगंधा जाग यार्ी  
मी िुला जागे करार्े ! ि ूमला बबलगून जार्े !  
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माजे रानी माजे मोगा  
 

िांिा िळेके 
 
माजे रानी, माजे मोगा  
िुजे दोल्यांि सोधिा ठार् !  

 

माजे राजा, माजे मोगा  
िुजे नार्ाक जोर्िा नार्  

 
फुलाफुलांक पुिीि आयलो  
िुजे माजे प्रीतिचो गार्  

 

काळ्या काळ्या दोळ्यांन ्िुज्या  
माज्या र्ाटा र्ाटा मेळिाि माका  
 

िुज्या छािीर ठेर्िा माथा  
फुलाभािने भािने िलकी दखुा  
िुजे पायाक रििा काटा  
माजे काळजाक लागिा घार् !  

 

गोऱ्या गोऱ्या रंगांन िुज्या  
माज्या दोळ्यांक चांदन्या रािी  
 
 

िुज्या ओठांर सपना माजी  
माजे गाणे गाणे िोऊन येिी  
िुजे शभिुर माजे मना  
दऱ्यार्ैल्या ककरणांचो भार्  
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धुंदी कळ्यांना धुंदी फुलांना  
 

जगदीि खेबूर्कर 
 
धुदंी कळ्यांना, धुदंी फुलांना  
िबदरूप आले मुक्या भार्नांना  
 
 

िुझ्या जीर्नी नीतिची जाग आली  
माळरातन या प्रीतिची बाग झाली  
सुटे आज माझ्या सुखाचा उखाणा  
 
 

िुझा िबद की थेंब िा अमिृाचा  
िुझा स्पिव की िाि िा चांदण्याचा  
उगा लाजण्याचा ककिी िा बिाणा  
 
 

चचरंजीर् िोई कथा मीलनाची  
िषृा र्ाढिे िपृ्ि या लोचनांची  
युगांच ेशमळार्े रूप या क्षणांना  
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भािुकलीच्या खेळामधली  
 

मंगेि पार्गार्कर 
 
भािुकलीच्या खेळामधली राजा आणणक राणी  
अध्यावर्रिी र्ार् मोर्ला, अधरुी एक किाणी  
 

राजा र्दला, "मला समजली, िबदार्ाचनु भाषा  
माझ्या नशिबासर्े बोलिी िुझ्या िािच्या रेषा"  
का राणीच्या र्ोळां िेव्िा दाटुतन आले पाणी ?  

 

राणी र्दली बघि एकटक दरूदरूचा िारा  
"उद्या पिाटे दसुऱ्या र्ाटा, दजु्या गार्चा र्ारा"  
पण राजाला उशिरा कळली गूढ अटळ िी र्ाणी  
 

तिला वर्चारी राजा, "का िे जीर् अस ेजोर्ार्े ?  

का दैर्ाने फुलण्याआधी, फूल अस ेिोर्ार् े?"  

या प्रश्नाला उत्िर नव्िि,े राणी केवर्लर्ाणी  
 

का राणीन ेशमटले र्ोळे दरू दरू जािाना ?  

का राजाचा श्र्ास कोंर्ला गीि तिचे गािाना ?  

र्ाऱ्यार्रिी वर्रून गेली एक उदास वर्राणी  
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माणझया वप्रयाला प्रीि  
 

उमाकांि काणेकर 
 
माणझया वप्रयाला प्रीि कळेना  
अनुराग त्याचा माझा, िाय रे जुळेना  
 
 

पार्साि शभजिो श्रार्ण, सुखाचा महिना  
आर्रू मनाला कैसे मला ि ेजमेना  
मुकी नेरभाषा त्याला कळूनी र्ळेना  
 
 

यौर्नाि सुकिे काया, दःुख आर्रेना  
र्ेदना उरीची छेर्ी मुक्या भार्नांना  
स्पिव गोर् अजुनी त्याचा सुखाचा शमळेना  
 
 

र्संिाि नािी बोले, श्रार्णाि नािी  
कठोरास माझ्या मतनचे कळेनाच कािी  
राि राि शिणिी र्ोळे, पापणी ढळेना  
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भेट िुझी माझी स्मरिे  
 

मंगेि पार्गार्कर 
 
भेट िुझी माझी स्मरिे अजुन त्या हदसाची  
धुदं र्ादळाची िोिी रार पार्साची  
 

कुठे हदर्ा नव्ििा, गगनी एक िी न िारा  
आंधळ्या िमािुन र्ािे आंधळाच र्ारा  
िुला मुळी नव्ििी बाधा भीिीच्या वर्षाची  
 

क्षुद्र लौकककाची खोटी झुगारून नीिी  
नार्गार् टाकुन आली अिी िुझी प्रीिी  
िुला मुळी जाणणर् नव्ििी िुझ्या सािसाची  
 

केस चचबं ओले िोिे, थेंब िुझ्या गाली  
ओठांर्र माझ्या त्यांची ककिी फुले झाली  
श्र्ासांनी शलहिली गाथा प्रीतिच्या रसाची  
 

सुगंधीच िळव्या िपथा, सुगंधीच श्र्ास  

स्र्प्नािच स्र्प्न हदसार् ेिसे सर्व भास  

सुखालाहि भोर्ळ आली मधरु सुर्ासाची  
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मध ुमागिी माझ्या  
 

भा. रा. िांबे  
 
मध ुमागिी माझ्या सख्या परर  
मधघुटचच ररकामे पर्िी घरी !  
 
 

आजर्री कमळाच्या द्रोणी  
मध ुपाजजला िुला भरोनी  
सेर्ा िी पूवर्वची स्मरोनी  
करी न रोष सख्या, दया करी.  
 
 

नैर्ेद्याची एकच र्ाटी  
अिा दधुाची माझ्या गाठी  
देर्पुजेस्िर् िी कोरांटी  
बाळगी अगंणी किी िरी.  
 

 

िरण-िरणणचंी सलज्ज कुजबुज  

र्कृ्षझऱ्याचंे गूढ मधरु गुज  

संसाराचे ममव िर्े िुज  

मध ुवपळण्या परर बळ न करी !  
 
 

ढळला रे ढळला हदन सखया !  
संध्याछाया शभर्वर्ति हृदया  
आिा मधचुे नार् का सया ?  

लागले नेर िे पैलतिरी.  
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भोगले जे दःुख त्याला  
 

सुरेि भट 
 
भोगले जे दःुख त्याला सुख म्िणार्े लागले !  

एर्ढे मी भोचगले की मज िसार्े लागले !  

 
 

ठेवर्ले आजन्म र्ोळे आपुले मी कोरर् े 

पण दजु्यांच्या आसर्ांनी मज शभजार्े लागले !  

 
 

लोक भेटायास आले काढत्या पायांसर्े  
अन ्अखेरी कुिल माझे मज पुसार्े लागले !  

 
 

गर्सला नािीच मजला चिेरा माझा कधी  
मी किी िोि ेमलािी आठर्ार्े लागले !  

 
 

एकदा केव्िािरी मी र्चन कवर्िेला हदले  

राखरांगोळीस माझ्या गुणगुणार्े लागले !  
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मन उधाण र्ाऱ्याच े 
 

गुर ठाकूर 
 
मायेच्या िळव्या स्पिावने खलुिे,  
नात्यांच्या बंधाि धुदं मोिरिे  
मन उधाण र्ाऱ्याचे, गूज पार्साचे,  
का िोि ेबेभान, कसे गहिर्रि े!  

 
 

आकािी स्र्प्नांच्या िरपून भान शिरि,े  

िुरिुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुरि े 

सार्रि,े बार्रि,े घर्ि,े अर्खळिे का पर्ि े?  

कधी आिचे्या हिदंोळ्यार्र मन िे र्ेर् ेझुलिे  
मन िरंग िोऊन पाण्यार्रिी कफरिे  
अन ्क्षणाि कफरनी आभाळाला शभर्िे !  
मन उधाण र्ाऱ्याचे, गूज पार्साचे,  
का िोि ेबेभान, कसे गहिर्रि े!  

 
 

रणझुणिे, गुणगुणि,े कधी गुंिि,े िरर्ि,े  

कधी गहिऱ्या र्ोळ्यांच्या र्ोिाि पार बुर्ि े 

िळमळिे सारखे बापर् ेनकळि का भरकटिे ?  
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कधी मोिाच्या चार क्षणांना मन िे र्ेर् ेभुलि े!  

जाणिे जरी िे पुन्िा पुन्िा का चकुि े?  

भाबर् ेिरी भासांच्या मागून पळिे !  
मन उधाण र्ाऱ्याचे, गूज पार्साचे,  
का िोि ेबेभान, कसे गहिर्रि े!  
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पप्पा सांगा कुणाच े 
 

िांिा िळेके 
 
ल ल्ला लला ललला, ल ल्ला लला ललला  
 
 

पप्पा सांगा कुणाचे ? पप्पा माझ्या मम्मीचे !  
मम्मी सांगा कुणाची ? मम्मी माझ्या पप्पांची !  
 
 

इर्ल्या इर्ल्या घरट्याि, चचमणा चचमणी राििाि  

चचमणा-चचमणी अन ्भर्िी, चचमणी वपल्लेिी चचर्चचर्िी !  
 
 

आभाळ झलेिे पंखांर्री, पप्पांना घरटे वप्रय भारी  
चोचीि चोचीने घास द्यार्ा, वपल्लांचा िळूच पापा घ्यार्ा !  
 
 

पंखािी पंख िे जुळिाना, चोचीि चोचिी शमळिाना  
िासि ेनाचिे घर सारे, िासिे छ्पप्पर, शभिंी, दारे !  
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मन र्ढाय र्ढाय  
 

बहिणाबाई चौधरी 
 
मन र्ढाय र्ढाय  

उभ्या पीकािलं ढोर  

ककिी िाकला िाकला  
कफरी येिं वपकांर्र  

 
 

मन मोकाट मोकाट  

याच्या ठाई ठाई र्ाटा  
जिा र्ाऱ्यानं चालल्या  
पान्यार्रि्ल्या रे लाटा  
 
 

मन लिरी लिरी  
त्याले िािी धरे कोन ?  

उंर्ारलं उंर्ारलं  
जस ंर्ारा र्िादनं  
 
 

मन पाखरू पाखरू  

याची काय सांगू माि ?  
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आिा व्ििं भुईर्र  
गेलं गेल ंआभायाि  

 
 

मन जह्यरी जह्यरी  
याच ंन्यारं रे िंिर  
अरे, इच,ू साप बरा  
त्याले उिारे मंिर !  
 
 

मन चपय चपय  

त्याले निी जरा धीर  
िठे व्ियीसनी ईज  

आलं आलं धिीर्र  
 
 

मन एर्ढं एर्ढं  

जसा खाकसंचा दाना  

मन केर्ढं केर्ढं ?  

आभायाि बी मायेना  
 
 

देर्ा, कस ंदेलं मन  

आसं निी दतुनयांि !  

आसा कसा रे ि ूयोगी  
काय िुझी करामि !  

 
 

देर्ा आसं कस ंमन ?  

आसं कस ंरे घर्ल ं?  

कुठे जागेपनी िूले  

अस ंसपनं पर्ल ं!  
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नदीककनारी नदीककनारी ग  
 

ना. घ. देिपांर् े
 

नदीककनारी, नदीककनारी, नदीककनारी ग !  
 

दसुरे तिसरे नव्िि ेकोणी  
िुझचे िसले र्ोळे दोन्िी  
अर्खळ बबजली भरली माझ्या उराि सारी ग !  
 

जरा तनळ्या अन ्जरा काजळी  
ढगाि िोिी सांज पांगली  
ढर्ळी ढर्ळी र्र बगळ्यांची संथ भरारी ग !  
 

सळसळली ग, हिरर्ी सार्ी  
तिनेच केली िुझी चिार्ी  
फर्फर्ल्या पदराच्या वपर्ळ्या-लाल ककनारी ग !  
 

र्िाि िोिे वपसाट र्ारे  
ििाि मी उर्वर्ले फर्ारे  
खलुून हदसली िुझ्या उराची नर्ी थरारी ग !  
 

कुजबुजली भर्िाली राने  
रार म्िणाली चचंल गाणे  

गुर्घाभर पाण्याि हदर्ाणे दोन फरारी ग !  
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नाच रे मोरा अंबयाच्या  
 

ग. हद. मार्गूळकर 
 
नाच रे मोरा, अबंयाच्या बनाि  

नाच रे मोरा नाच !  

 
 

ढगांशि र्ारा झंुजला रे  
काळा काळा कापूस वपजंला रे  
आिा िुझी पाळी, र्ीज देिे टाळी  
फुलर् वपसारा नाच !  

 
 

झरझर धार झरली रे  
झार्ांचच शभजली इरली रे  
पार्साि न्िाऊ, काहििरर गाऊ  

करन पुकारा नाच !  

 
 

थेंबथेंब िळ्याि नाचिी रे  

टपटप पानांि र्ाजिी रे  
पार्साच्या रेघांि, खेळ खेळु 

दोघांि  

तनळ्या सौंगड्या नाच !  

 
 

पार्साचच ररमणझम थांबली रे  
िुणझ माणझ जोर्ी जमली रे  
आभाळाि छान छान, साि रंगी 
कमान  

कमानीखाली त्या नाच !  
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नावर्का रे र्ारा र्ािे रे  
 

अिोकजी परांजपे 
 
नावर्का रे, र्ारा र्ािे रे, र्ौलाने िाक जरा आज नार् रे  
सांजर्ेळ झाली आिा पैल माझ ेगार् रे  
 
 

आषाढाचे हदसं गेले, श्रार्णाचा मास सरे, भादर्ा आला  
माझा राऊ मनामंदी बोलुतन गेला  
धार् घेई बघ माझे मन, नािी त्याला ठार् रे  
 
 

नर्ा साज ल्यायले मी, गौरीर्ाणी सजले मी, चांदर्ा ल्याला  
माझा जीर्ू उरामंदी फुलुनी आला  
नाचिे रे बघ माझ ेिन, संग त्याच्या भार् रे  
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तनळासार्ळा नाथ  
 

गंगाधर मिांबरे 
 
तनळासार्ळा नाथ, ििीिी तनळी सार्ळी राि  

कोर् ेपर्ि ेिुला िोचधिा कृष्णा अधंाराि  

 
 

िुर्र्ूतन र्न, धुरुं्नी नंदनर्न  

िोधतुन झाले अर्घे बरभुर्न  

एक न उरले गोपीच ेघर िाकेच्या टप्प्याि  

 
 

नील जळी यमुनेच्या साची  
िोडर् सोडर्ली मी देिाची  
गर्सलास ना परर िू कान्िा लाटांच्या रासांि  
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धुंद आज र्ोळे 

 
जगदीि खेबूर्कर 

 

धुदं आज र्ोळे िर्ा धुदं झाली  
गाली िुझ्या ग किी लाज आली ?  
 

जसा सोनचाफा िुझी गौर कांिी  
नको सार्रू ग िुझ ेकेस िािी  
र्ौल पारव्याचा िुझ्या मस्ि चाली  
बंर्खोर र्ारा िुला िीळ घाली !  
 

नको दरू जाऊ सखी थांब थोर्ी  
ककनाऱ्यास भेटे अिी लाट र्ेर्ी  
िुझी पापणी का झुके आज खाली ?  

घर्ी मीलनाची िुषारांि न्िाली !  
 

िुझ्या यौर्नाचा फुलार्ा वपसारा  
फुटार्ा कळीला दंर्ाचा ििारा  
िर्े ि ेशमळाले अिा रम्य काली  
नर्ी रूपराणी नर्ा साज ल्याली  
  



  Reshimgani 

www.aathavanitli-gani.com  www.esahity.com 

नर्र्ध ूवप्रया मी  
 

भा. रा. िांबे 
 
नर्र्ध ूवप्रया मी, बार्रि े 
लाजिे, पुढे सरि,े कफरिे  
 
 

कळे मला िू प्राण-सखा जरर  
कळे िूच आधार सुखा जरर  

िुजर्ाचतुन संसार फुका जरर  
मन जर्ळ यार्या गांगरि े 

 
 

मला येथला लागला लळा  
सासरर तनघिा दाटिो गळा  
बागबगीचा, येथला मळा  
सोडर्िा कस ेमन चरचरिे !  
 

 

जीर् मनीचा मनी िळमळे  

र्ाटे बंधन करतन मोकळे  

पळि तनघार् ेिुजजर्ळ पळे  

परर काय करू ? उरर भरभरि े 

 
 

अिा िूच भय-लाज िरर रे !  
धीर देउनी न ेनर्री रे  
भरोि भरतिल नेर जरी रे !  
कळ पळभर मार ! खरे घर िे !  
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धुंहदि गंचधि िोर्तुन  
 

िांिाराम नांदगार्कर 
 
धुहंदि, गंचधि, िोर्ुतन सजणा  
प्रीतिि रंगुतन जार्ु या  
छेडर्ि ये प्रीि-संगीि सजणा  
प्रीतिि रंगुतन जार्ु या  
ये सजणा !  
 
 

कंुजाि या गंधलेली फुले माळुतन जाई झुले  

गंधाि िी धुदं झाली चमेली गुलमोिराला भुले  

िुझी सखी िुझ्या सर्े िी !  
 
 

पानांिुनी रेिमी चांदणे िे मोिूनी येई करी  
गाण्यािले सूर िे अमिृाच ेदाटुनी आले उरी  
अिी घर्ी युगायुगाची !  
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धुंद मधमुिी राि रे  
 

ग. हद. मार्गूळकर 
 
धुदं मधमुिी राि रे, नाथ रे,  
िनमन नाच,े यौर्न नाच े 

उगर्ला रजनीचा, नाथ रे  
 

जल लिरी या धीट धार्िी  
िररि िटांचे ओठ चुबंबिी  
येइ वप्रयकरा, येइ मंहदरा  
अशल रमले कमलाि रे, नाथ रे  
 

ये रे ये का मग दरू उभा ?  

िी घहटकाहि तनसटुनी जायची  
फुलिील लाखो िारा,  
परर िी राि कचध कचध ना यायची  
चषक सुधेचा ओठी लार्ुतन,  

कटीभंर्िी धरर िाि रे, नाथ रे  
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या चचमण्यांनो परि कफरा रे 
 

ग. हद. मार्गूळकर 

या चचमण्यांनो परि कफरा रे, घराकर् ेअपुल्या 
जािल्या तिन्िीसांजा जािल्या 
 

दिा हदिांनी येईल आिा अधंाराला पूर 
अिा अर्ेळी असू नका रे आईपासुन दरू 

चकुचकु कररिे पाल उगाच चचिंा मज लागल्या 
 

इथ ेजर्ळच्या टेकर्ीर्रिी, आिो आम्िी आई 

अजून आिे उजेर् इकर्,े हदर्सहि सरला नािी 
िळे्या, मेंढ्या अजुन कुठे ग, िळाकर् ेउिरल्या 
 

अर्िीभर्िी असल्यार्ाचनु कोलािल िुमचा 
उरक न िोिो आम्िां आमुच्या कचधिी कामाचा 
या बाळांनो, या रे लौकर, र्ाटा अधंारल्या 
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पाऊस कधीचा पर्िो  
 

गे्रस 
 
पाऊस कधीचा पर्िो झार्ांची िलिी पान े 

िलकेच जाग मज आली द:ुखाच्या मंद सुरान.े  

 
 

र्ोळ्यांि उिरि ेपाणी, पाण्यार्र र्ोळे कफरिी  
रक्िाचा उर्ला पारा..... या तनिळ उिरणीर्रिी.  
 
 

पेटून किी उजळेना िी िुभ्र फुलांची ज्र्ाला ?  

िाऱ्याचं्या प्रिरापािी पाऊस असा कोसळला.  
 
 

संहदग्ध घरांच्या ओळी, आकाि ढर्ळिो र्ारा  
माझ्याच ककनाऱ्यार्रिी लाटांचा आज पिारा !  
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दोन घर्ीचा र्ार्  
 

िांिाराम आठर्ले 
 
दोन घर्ीचा र्ार्  

त्याला जीर्न ऐसे नार्  

 
 

जगिाच ेिे सुरेख अगंण  

खेळ खेळु या सारे आपण  

रंक आणखी रार्  

 
 

माळ यिाची िासि घालू  
िासि िासि िसेच झलेू  
पराजयाच ेघार्  

 
 

मनासारखा शमळे सौंगर्ी  
खेळाला मग अर्ीट गोर्ी  
दःुखाला नच र्ार्  
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वपर्ळी वपर्ळी िळद लागली  
 

मधकुर जोिी 
 
वपर्ळी वपर्ळी िळद लागली भरला हिरर्ा चरु्ा  
र्ध ुलाजरी झालीस ि ूग सांगे िो चौघर्ा !  
 
 

बाजुबंद त्या गोठ-पाटल्या बबलर्र नक्षीदार  
िुझ्या हृदी ग कुणी छेडर्ली रतिर्ीणेची िार  
सांग कुणी ग अगंठीि या िांबुस हदधला खर्ा !  
 
 

मुंर्ार्शळ या भाळी हदसिी काजळ नयनांगणी  
करकमळापरी कुणी गुंकफले सुर्ाशसनीच ेमणी  
आठर्णींचा घेउन जा ि ूमािेराचा घर्ा !  
 
 

स्र्प्नफुलांसि रमि रिा िू प्रेमळ संसारी  
भाग्यर्ेल िी मोिरेल ग उद्या िुझ्या दारी  
सौख्य पाििा शभजु दे माझ्या र्ोळ्यांच्या या कर्ा !  
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हदल्याघेिल्या र्चनांची  
 

मंगेि पार्गार्कर 
 

हदल्याघेिल्या र्चनांची िपथ िुला आिे  

मनािल्या मोरवपसाची िपथ िुला आिे  
 

बकुळीच्या झार्ाखाली तनळ्या चांदण्याि  

हृदयाची ओळख पटली सुगधंी क्षणाि  

त्या सगळ्या बकुळफुलांची िपथ िुला आिे  
 

िुभ्र फुले रेणखि रचचला चांद िू जुईचा  
म्िणालीस, "चदं्रोत्सर् िा सार्ळ्या भुईचा !"  
फुलांिल्या त्या चदं्राची िपथ िुला आिे  
 

भुरभुरिा पाउस िोिा सोतनया उन्िाि  

गर्िािुन चालि िोिो मोिुनी मनाि  

चकुलेल्या त्या र्ाटेची िपथ िुला आिे  
 

िळूिळू काजळिाना सांज िी सुरंगी  
िुझ ेभास दाटुतन येिी असे अिंरंगी  
या उदास आभाळाची िपथ िुला आिे  
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प्रतिमा उरी धरोनी  
 

दत्िा वर् केसकर 
 
प्रतिमा उरी धरोनी मी प्रीतिगीि गार्े  
 
 

िे गीि प्रीतिचे रे िळूर्ार मी म्िणार्े  
अस्फूट भार्नांच्या स्र्प्नाि गुंग व्िार्े  
 
 

पुष्पाि गंध जैसा, गीिाि भार् िैसा  
अद्र्ैि प्रीतिच ेिे मम जीर्नी असार्े  
 
 

िू सप्िरंग धनुच,े स्र्र साि बासरीचे  
संगीि जीर्नाचे अळर्ीि मी बसार् े 

 
 

का रोहिणीस र्ाटे चदं्रासर्े असार्े  
िे भार्स्र्प्न अपुरे साकार िू करार् े 
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िू जपनू टाक पाऊल जरा  
 

बाळ कोल्िटकर 
 
जीर्न सुखद:ुखाची जाळी, त्याि लटकले मानर् कोळी  
एकाने दसुऱ्यास चगळार्े, िाच जगाचा न्याय खरा,  
िीच जगाची परंपरा !  
 
 

िू जपून टाक पाऊल जरा, जीर्नािल्या मुिाकफरा ॥  

 
 

पापपुण्य जें करशिल जगिी,ं चचरगुप्ि मागेल पार्िी ं 
पापाइिुकें  माप ओिुनी, जे केले िे िसें भरा ॥  

 
 

तनरोप जेव्िा येईल र्रचा, िेव्िा िोशिल सर्ांघरचा  
िोंर्र िूं या ररपु जगाचा, चुकर्ुतन मुख दे िोंर् जरा ॥  

 
 

दानर् जगति मानर् झाला, देर्ाचािी दगर् बनवर्ला  
कोण कोठला िूं िर पामर, चकूुन िुझा करिील चरुा ॥  
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पिाटे पिाटे मला जाग  
 

सुरेि भट 
 
पिाटे पिाटे मला जाग आली  
िुझी रेिमाची शमठी सैल झाली !  
 
 

मला आठर्ेना, िुला आठर्ेना  
किी रार गेली कुणाला कळेना  
िरीिी नभाला पुरेिी न लाली !  
 
 

गर् ेिे बिाणे, तनशमत्िे किाला ?  

असा रािू दे िाि माझा उिाला  
मऊमोकळे केस िे सोर् गाली !  
 
 

िुला आण त्या र्ेचल्या िारकांची  
िुला आण त्या जागणाऱ्या फुलांची  
लपेटून घे ि ूमला भोर्िाली !  
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चंद्र आिे साक्षक्षला  
 

जगहदि खेबुर्कर 
 
पान जागे फूल जागे, भार् नयनी जागला  
चदं्र आिे साक्षक्षला, चदं्र आिे साक्षक्षला !  
 
 

चांदण्याचा गंध आला पौणणवमेच्या राबरला  
चदं्र आिे साक्षक्षला, चदं्र आिे साक्षक्षला !  
 
 

स्पिव िा रेिमी, िा ििारा बोलिो  
सूर िा, िाल िा, जीर् र्ेर्ा र्ोलिो  
रािराणीच्या फुलांनी देि माझा चुबंबला !  
 
 

लाजरा, बार्रा, िा मुखाचा चदं्रमा  
अगं का चोररसी दो जजर्ांच्या संगमा  
आज प्रीिीन ेसुखाचा मागव माझा शिवंपला !  
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मन िळ्याि मळ्याि  
 

संदीप खरे 
 
मन िळ्याि, मळ्याि,  

जाईच्या कळ्यांि  

 

मन नाजुकिी मोिीमाळ,  

िुझ्या नाजुकिा गळ्याि  

 

ऊरी चािुलींचे मगृजळ  

र्ाजे पाचोळा उगी ििाि  

 

इथ ेर्ाऱ्याला सांगिो गाणी, माझ ेराणी  
आणण झुळुक िुझ्या मनाि  

 

शभरू् लागे राि अगंालागी  
िुझ्या नखाची कोर नभाि  

 

माझ्या नयनी नक्षर िारा  
आणण चांद िुझ्या र्ोळ्यांि  
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चांदणे शिपंीि जािी  
 

राजा बढे 
 
चांदणे शिपंीि जािी चालिा ि ूचचंले  

ओंजळी उधळीि मोिी िासरी िाराफुले  

 
 

र्ाििी आकािगंगा की कटीची मेखला  
िेज:पुंजाची झळाळी िार पदरा गुंफीले  

 
 

गुंिवर्ले जीर् िे मंजीर की पायी िुझ्या  
जे िुझ्या िालार्री, बोलार्री, नादार्ले  

 
 

गे तनळार्ंिी किाला झाककसी काया िुझी ?  

पािु दे मेघांवर्ण सौंदयव िुझ ेमोकळे  
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दयाघना का िुटले  
 

सुधीर मोघे 
 
दयाघना,  
का िुटले चचमणे घरटे ?  

उरलो बंदी असा मी !  
 

अरे, जन्म बंहदर्ास  

सजा इथ ेप्रत्येकास  

चकेु ना कुणास  

आिा बंदी िुझा मी  
दयाघना !  
 

दिा हदिांची कोठर्ी  
मोि-माया झाली र्ेर्ी  
प्राण माझ ेओढी  

झालो बंदी असा मी  
दयाघना !  
 
 

बालपण उि ूगेले  

अन ्िारण्य नासले  

र्ाधवक्य साचले  

उरलो बंदी पुन्िा मी  
दयाघना !  
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मन वपसाट माझ ेअर्ले रे  
 

- ना. घ. देिपांर् े
 

मन वपसाट माझे अर्ले रे,  
थांब जरासा !  
 

र्नगान रान गुणगुणले  

दरूाि हदर्े शमणशमणले  

मधजुाल िमान ेवर्णले रे,  
थांब जरासा !  
 

िी खाली हिरर्ळ ओली  
कुजबुजून बोलू बोली  
तिशमराची मोजू खोली रे,  
थांब जरासा !  
 

नुसिेच अस ेिे कफरणे  

नुसिेच हदर्स िे भरणे  

नुसिेच नको िुरिुरणे रे,  
थांब जरासा !  
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दाटून कंठ येिो  
 

िांिा िळेके 
 
दाटून कंठ येिो ओठांि येइ गाणे  

जा आपुल्या घरी ि,ू जा लार्के, सुखाने !  
 

िािाि बाळपोथी ओठांि बाळ भाषा  
रमलो िुझ्यासर् ेमी चगरर्ीि श्रीगणेिा  
र्ळर्ून अक्षरांना केले िुला ििाणे  

जािो सुखार्ुनी मी त्या गोर् आठर्ान े!  

 

बोलांि बोबर्ीच्या संगीि जागर्ीले  

लयिालसूरलेणे सिजीच लेर्र्ीले  

एकेक सूर यार्ा नािून अमिृान े 

अर्घ्याच जीर्नाचे व्िार्े सुरेल गाणे !  

 

घेऊ कसा तनरोप ? िुटिाि आि धागे  

िा देि दरू जािा मन रािणार मागे !  

धन आत्मजा दजुाचे ज्याच ेियास देणे  

परक्यापरी अिा मी येथे कफरून येणे  
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राधा कृष्णार्री भाळली 
 

पी. सार्ळाराम 
 

राधा कृष्णार्री भाळली 
गुजगुज उठली गोकुळी 
 

अमिृर्कृ्षी फुलला मोिर 
कोककळकंठी फुटला सुस्र्र 

कंुजर्ानािून फुलाफुलांिून 

नर्लकथा दरर्ळली 
 

र्ायूर्ेगे सुगंध र्ािाव 
काशलदंीच्या कानी पर्िा 
िररभक्िीची ओढ तियेची 
नीलजळी थयथयली 
 

अमरप्रीतिच ेगीि लाघर्ी 
िरर अधरीची र्ेणु र्ाजर्ी 
राधामोिन बघण्या मीलन 

इंद्रपुरी अर्िरली 
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हदर्स िुझ ेिे फुलायच े 
 

मंगेि पार्गार्कर 
 

हदर्स िुझ ेिे फुलायच े 

झोपाळ्यार्ाचनू झुलायचे  
 

स्र्प्नांि गुंगि जाणे  

र्ाटेि भेटिे गाणे  

गाण्याि हृदय झुरायच े 
 

मोजार्ी नभाची खोली  
घालार्ी िपथ ओली  
श्र्ासांि चांदणे भरायच े 
 

थरारे कोर्ळी िार  
सोसेना सुरांचा भार  
फुलांनी जखमी करायच े 
 

माझ्या या घरच्यापािी  
थांब िू गर् ेजरािी  
पापण्या शमटून भुलायचे  
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ई साहित्य प्रतिष्ठान 
 
रेशिम गाणी चे पुढील भाग लर्करच येि आिेि. 
आपल्या शमरमंर्ळींचे मेल आय र्ी कळर्ा. 
त्यांनािी सर्व भाग पाठर्ू. 
 
दोनिजार तिनि ेर्षांिून जुनी मराठी भाषा. 
 
अजून िजारो र्ष ंचालिच रािील. 
 
तिच्या या र्ाटचालीि आपलािी खारीचा र्ाटा उचलू. 
 
शमरांचे/नािेर्ाईकांच ेमेल आय र्ी कळर्ण्यासाठी : 

esahity@gmail.com 


