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शिशिरागम - बा.सी.मरे्ढकर 
 

शिशिरततुच्या पतनरागमे 

एकेक पान गळावया, 

का लागता मज येतसे 

न कळे उगाच रडावया 

 

पानाांत जी शनजली इथे 

इवली सतकोमल पाखरे, 

जातील साांग आता कत ठे? 

शनष्परु् झाशडांत काांपरे! 

 

फत लली असेल ततझ्या परी 

बागेतली बकत लावली, 

वाळूत शनझुर-बासरी 

शकशत गोड ऊब महीतली! 

 

येतील ही उडतनी शतथे 

इवली सतकोमल पाखरे, 

पानाांत जी शनजली इथे 

शनष्परु् झाशडत काांपरे! 

 

पतसतो सतहास, स्मरूशनया 

ततज आसवे, जरर लागले, 

एकेक पान गळाव्या 

शिशिरततुच्या पतनरागमे 

 

टीप:  

कवीची पे्रयसी (शजचा उले्लख "सतहास" असा केला आहे) ती कत ठेतरी िूर आहे. आशर् 

शतच्या बकत ळफत लाांच्या बागेत पे्रमाची ऊब आहे, झतळझतळत्या झऱ्याचे सांगीत आहे. इथली 

पाखरे उडून शतकडे जातील असे कवी म्हर्तो. पर् "माझे काय?" असा प्रश्न कवीने अशू्र 

पतसत सतहासची आठवर् करीत केला आहे. ("सतहास" नाव वापरल्यामतळे शलशहर्ारी व्यक्ती 

ती शकां वा तो िोन्ही असू िकते!) िब्दाथु: मही - पृथ्वी, शनझुर – झरा 

  



शकतीतरी शिवसात - बा.सी.मरे्ढकर 
 

शकतीतरी शिवसात नाही चाांिण्यात गेलो ; 

शकतीतरी शिवसात, नाही निीत डतांबलो  

 

खतल्या चाांिण्याची ओर्ढ, आहे माझी शह जतनीच ; 

आशर् वाहत्या पाण्याची, िीळ ओळखीची तीच  

 

कें व्हातरी चाांिण्यात, पतन्हा जाईन  शनभुय ; 

गावाकाठच्या निीत, होईन मी जलमय  

 

आज अांतरात भीती, खतल्या चाांिण्याची थोडी ; 

अन निीचा प्रवाह, अांगावर काटा कार्ढी  

 

बरा म्हरू्न हा इथे, शिवा पारवा पाऱ्याचा; 

बरी तोतऱ्या नळाची, शिरी धार, मतखी ऋचा .  

 

 

टीप:  

कवीला बालपर्च्या ग्रामीर् जीवनाची ओर्ढ आहे - शजच्यात निीत डतांबरे् आहे, चाांिण्यात 

शफररे् आहे. िहरी जीवनाचा कृशिमपर्ा नकोसा होऊन या रम्य गोष्ी ांची पतन्हा आस 

लागलीय. हे सगळे सोडून मोकळ्या हवेत शफरण्याचा शनश्चय कवी बोलून िाखवतो. पर् 

त्याचबरोबर एक शवशचि भीतीही प्रकट करतो. िहरी जीवनाच्या कोतेपर्ाची - ते कृशिम 

शिव्याांचे चाांिरे्, शपरशपरीत नळातून येर्ारे पार्ी - इतकी सवय झालीय की खतले चाांिरे् 

आशर् निीचा सै्वर प्रवाह झेपेल की नाही अिा शवचाराांनी पोटात गोळा येतोय. िेवटी 

चालले आहे हे बरे चाललेय असा चामडीबचावू पशविा कवी घेतो. िहरी मार्साच्या 

मानशसक िाररद्र्याचे व असाह्य अवस्थेचे शचिर् कवीने या मोजक्या िब्दात केले आहे. 

  



काांचनसांध्या - बा. भ. बोरकर 
 

शपलाांस फत टतनी पांख तयाांची 

घरटी झाली कत ठे कत ठे, 

आता आपतली काांचनसांध्या 

मेघडांबरी सोनपतटें. 

 
(आपली मतले आता मोठी झाली आशर् त्याांनी िूरिूर आपली घरे केली. आपली आता सोनेरी 

सांध्याकाळ सतरू झाली, जरू् काळ्या मेघाांच्या भोवतीची सोनेरी झालर.) 

 

किास नसत्या शचांता-खांती 

वेचू पळती सौम्य उने्ह, 

शतशमर िाटता बनतशन चाांिर्ें 

तीच उमलतील सांथपरे्. 

 
(सगळ्या साांसाररक शचांता आता सोडून िेऊ आशर् सायांकाळची झरझर धावर्ारी सौम्य उने्ह वेचू. 

अांधार पडल्यावर तीच (उने्ह) चाांिरे् बनून सावकाि उगवतील.) 

 

सले कालची ां शवसरुन सगळी 

भले जमेचें शजवी ां स्मरूां , 

शिितहृियाने पतन्हा एकिा 

या जगतावर पे्रम करूां . 

 
(कालची ित ुः खे शवसरून जाऊ आशर् फक्त चाांगल्या गोष्ी ांची आठवर् ठेवू. एखाद्या बालकाच्या 

उत्साहाने या जगावर पतन्हा पे्रम करू.) 

 

उभ्या जगाचे अश्रत पतसाया 

जरी आपतले हात उरे्, 

तरी समतद्रायर्ी प्रमार्ें 

पोसूां तशटची म्लान तृर्ें. 

 
(जगातली सवु ित ुः खे िूर कररे् आपल्याला अिक्य असले तरी निी ज्याप्रमारे् काठावरील गवताच्या 

म्लान पात्याांना तजेला द्यायचा प्रयत्न करते तसे आपर्ही आपल्या कत वतीप्रमारे् इतराांना मित करत 

राहू.) 

 

इथेच अपतली तीथु-शिस्थळी 

वाहे अपतल्या मतळी-तळी, 

असू शतथे सखख! ओला वट मी 

आशर्क तूां तर िेव-तळी. 



 
(तू  िेवाचां (िेवासाठी बाांधलेलां शकां वा िेवालयाजवळ असलेलां) तळां  आहेस आशर् ततझ्यालगत उभा 

असलेला मी ओला (न वठलेला) वड आहे. इथेच आपली शिस्थळी (कािी गया प्रयाग) यािा आशर् 

हेच  माझ्या मतळािी वाहर्ारां  व ततझ्या तळ्यातील तीथु आहे.) 

 

शिर्तनी येती गतरें -पाखरें  

तीच लेकरें  जार् सखे, 

शिवस जरेचे आले जरी त्याां 

काठ जरीचा लावू सतखें...! 

 
(सखे, शिवसभर काम करून श्रमलेली गतरे-पाखरे हीच आता आपली लेकरे समज. त्याांना आता 

वृद्धत्वाचे शिवस आले असले तरी त्याांना आपर् आनांि िेण्याचा प्रयत्न करूयात.) 

 

  



ने मजसी ने परत मातृभूमीला - शव. िा. सावरकर 
 

ने मजसी ने परत मातृभूमीला । सागरा, प्रार् तळमळला 

भूमातेच्या चरर्तला ततज धूताां । मी शनत्य पाशहला होता 

मज विलासी अन्य िेशिां चल जाऊ । सृशष्ची शवशवधता पाहू 

तइां  जननी-हृि् शवरहिांशकतशह झालें । परर ततवाां वचन शतज शिधलें 

मागुज्ञ स्वयें मीच पृशष् वाहीन । त्वररत या परत आर्ीन 

शवश्वसलो या तव वचनी मी 

जगिनतभवयोगे बनतनी मी 

तव अशधक िक्त उध्िरर्ी मी 

येइन त्वरें  कथतन सोशडलें शतजला । सागरा, प्रार् तळमळला 

 
(सागरा, तू खरां  तर माझ्या भूमातेचे पाय धतर्ारा सेवक आहेस. तू मला म्हर्ालास - चल जरा ितसऱ्या 

िेिात शफरायला जाऊ, सृष्ीची शवशवधता पाहू. त्याच वेळेला माझ्या आईच्या ह्रियात माझा शतला 

शवरह होईल की काय अिी िांका आली. पर् तू शतला वचन शिलांस, की मी मागुज्ञ म्हर्जे वाट 

माशहत असर्ारा आहे, आशर् मी याला अगिी पाठीवरून घेऊन जाईन (जहाज सागराच्या 

पाठीवरूनच नेलां जातां). ततझ्या वचनावर शवश्वास ठेवला. तू जगभर सगळीकडे आहेस त्यामतळे 

जगाचा ततला अनतभव असार्ार हा शवश्वास आशर् मलाही जगाचा सतांिर अनतभव यावा ही इच्छा या 

िोन्हीच्या योगे मी ‘बनलो’ (तयार झालो आशर् फसलो). ततझ्या उद्धरर्िक्तीवर (buoyancy शकां वा 

उद्धार करण्याची िक्ती) शवश्वास ठेवला. लवकर येईन असां साांगून मी शतला सोडलां - भारताचा 

शकनारा सोडला.) 

 

ितक पांजररां  वा हररर् शिरावा पािी ां । ही फसगत झाली तैिी 

भूशवरह कसा सतत साहु यापतर्ढती । ििशििा तमोमय होती 

गतर्-सतमनें मी वेशचयली ह्या भावें । की ां शतने सतगांधा घ्यावें 

जरर उध्िरर्ी व्यय न शतच्या हो साचा । हा व्यथु भार शवदे्यचा 

ती आम्रवृक्षवत्सलता रे 

नवकत सतमयतता त्या सतलता रे 

तो बाल गतलाबही आता रे 

फत लबाग मला हाय पारखा झाला । सागरा, प्रार् तळमळला 

 
(पोपट शपांजऱ्यात शकां वा हररर् पारध्याच्या पािात सापडावा तसा मी फसलो. भारतमातेचा शवरह 

इथून पतरे्ढ कसा सहन करू? सवुबाजूांनी अांधुः कारमय झाल्यासारखां वाटतांय. मातेला सतगांध िेता यावा 

यासाठी मी काही ज्ञानपतषे्प गोळा केली. शतच्या उद्धारासाठी उपयोग होर्ार नसेल तर माझी सवु 

शवद्या व्यथु आहे. (मला काय काय आठवतां?) माझ्या िेिातल्या आम्रवृक्षाांची वत्सलता, त्या 

फत ललेल्या सतांिर वेली आशर् शतथला छोटा सतगांधी गतलाब. हा बगीचा आता मला पारखा झाला.) 

 

नशभ नक्षिें बहुत एक परर प्यारा । मज भरतभूशमचा तारा 

प्रासाि इथे भव्य परी मज भारी । आईची झोपडी प्यारी 

शतजवीर् नको राज्य, मज शप्रय साचा । वनवास शतच्या जरर वशनांच्या 



भतलशवरे् व्यथु हे आता रे 

बहु शजवलग गमते शचत्ता रे 

ततज सररत्पते जी सररता रे 

तशिरहाची िपथ घाशलतो ततजला । सागरा, प्रार् तळमळला 

 
(आकािात नक्षिे अनांत आहेत, पर् मला एकच - माझ्या भरतभूमीचा - तारा शप्रय आहे. इथे मी 

भव्य प्रासािततल्य घराांतून राहात असेन पर् मला माझ्या आईची झोपडीच शप्रय आहे. राज्य तर 

नकोच आहे पर् वनवास सतद्धा शतच्याच वनातला हवा आहे (ततरूां गात घातलां तरी भारतातल्या 

ततरूां गात याांनी घालावां). ततझे हे भतलशवरे् आता व्यथु आहे. हे सररत्पते, म्हर्जे सररताांचा पती, ततला 

शजवलग वाटर्ाऱ्या सररतेचा ततला शवरह होईल अिी मी ततला िपथ घालतो.) 

 

या फेन-शमषें हसशस शनिुया कैसा । का वचन भांशगसी ऐसा 

त्वत्स्वाशमत्वा साांप्रत जी शमरवीते । शभउशन का आांग्लभूमीतें 

मन्मातेला अबल म्हर्तशन फसवीसी । मज शववासनातें िेिी 

तरर आांग्लभूमी-भयभीता रे 

अबला न माशझही माता रे 

कशथल हें अगखिस आता रे 

जो आचमनी एक पळी ां ततज प्याला । सागरा, प्रार् तळमळला 

 
((त्याच्या उसळून फत टून फेसाळर्ाऱ्या लाटाांकडे शनिेि करून) हे शनिुयी सागरा, तू फसफसून 

हसतो आहेस, मला (व माझ्या भारतमातेला) शिलेले वचन तू भांग केले आहेस. ततझी सध्याची 

स्वाशमनी - जी आांग्लभूमी आहे - शतला तू शभतोस आशर् शतला शभऊन माझ्या मातेला अबला म्हरू्न 

फसशवतोयस, मला शवजनवास िेतो आहेस. पर् अरे, आांग्लभूमीला शभर्ाऱ्या शभत्र्या खलपतरूषा, 

माझी माता (भारतभूमी) ही िेखील अबला नाही, ती ततझे कत कमु अगिी ऋषी ांना कळवेल. ज्या 

अगिी ांनी ततला पूवी एका घोटात शपऊन टाकले होते!) 

 

 

By: Abhay B. Joshi (abjoshi@yahoo.com) 

 

 


