
कविता लेखक/किी संग्रह इतर मावहती 

आवि 

सोवियाचा 

वििस 

संत सेिा महाराि 

(संतकवी) 

 

श्रीसकलसंतगाथा 

(अभंग क्र. १५)  

१५० अभंग  

एक ह दंी पद हिखांच्या ग्रंथसा बेामध्ये  

समकालीि संत - संत ज्ञानेश्वर, संत नामदवे 

पंढरीचे िारकरी 

संतांच्या सान्निध्यात न्िळणार् या आिंदाचे वणणि या अभंगािध्ये केले आहे. 

कृपा करी 

पंढरीिाथा  

संत िरहरी सोिार श्रीसकलसंतगाथा 

(खंड १ला) 

संप्रिाय - वारकरी 

पंढरपूरचे रवहिासी  

प्रवसद्ध सावहत्यप्रकार - अभंग 

प्रस्तुत अभंगात संत िरहरी सोिार यांिी पंढरीच्या न्वठ्ठलाचा िन्हिा वणणि केला आहे. भक्ांचा 

सांभाळ करणारा पांडुरंग दयेचा सागर आहे, अशा शबदांत ईश्वराचा िोठेपणा तयांिी वणणि केला 

आहे. 

वकती हे सुख संत सोयराबाई 

(संतकवहयत्री) 

श्रीसकलसंतगाथा काव्यिैविष््टये – सामाहिक िाहिवा, साधी, रसाळ 

भाषा,  उत्कट भावनात्मकता  

संत चोखामेळा यांच्या पत्िी 

स्वार्ाणत, िीपणात गुंतलेल्या व्यक्ीची कशी फन्िती होते याचे वणणि या अभंगात आले आहे. 

विथे राबती 

हात 

ग. वि. माडगूळकर 

(किी, गीतकार) 

चैत्रबि िैविष््टये – सबुोधता, आियसंपन्नता, हवलक्षि 

अथथपिूथता, गेयता  

अिरामर काव्य – गीतरामायि (यामळेु ‘आधहुनक 

वाहममकी’ म् िनू ओळख) 

आपल्या िीविातील श्रिाचे िहत्त्व कवीिे या कन्वतेत वणणि केले आहे. 

माझ्या 

घरट्यात 

सूययकांत खांडेकर छुमछुम िैविष््टय – गेयता 

काव्यसंग्रह – सावली, पान-फूल, छुमछुम 

स्िातंत्र्योत्तर काळातील महत्त्िाचे किी 

वििेष अभ्यास - िाह री कहवता, अवाथचीन मराठी 

कहवता 

कवितेचा ध्येय - हनसगाथच्या विथनातून िीवनाच्या 

चैतन्यांचा िोध घेि े

भौन्तक श्रीिंतीपेक्षा हृदयाची श्रीिंती ही अन्िक िहत्त्वाची असते हा संदेश कन्वतेतूि व्यक् होतो. 



प्रलय रोवहिास पोटे मि आभाळूि आलं िैविष््टय – संवेदनिीलतेने हनसगथहचत्रि 

१९९१ पासूि  महाराष्ट्र िासिाच्या सेिेत रूिू 

कन्वतेच्या शीर्णकािध्येच कवीच्या संवेदिशील ििाचे पडसाद उिटलेले आहेत. प्रस्र्ान्पत 

सिािातील चालीररती, रूढी, िातीव्यवस्र्ा, इ. संबंिीची अस्वस्र्ता कवी शबदांतूि व्यक् 

करतात. शेवटी या सवाांच्या पलीकडे उरले पान्हिे ते िाणूसपण. िाणूसपण कोणतयाही  बंििांिी 

िखडलेले िसावे, असा न्वचार कन्वतेत व्यक् झाला आहे. 

गाि अविल पाटील 

(वैदभीय कवी ) 

यावतक काव्यसंग्रह – याहतक, मातेरं, गाफील, आम् ी 

िेतकर यांची पोरं, चंद्र नभी गझलेचा, हबिानं धरला कोंब 

(यांस ग. ल. ठोकळ परुस्कार) 

‘गाव’ ही कन्वता ‘यान्तक’ या कन्वतासंग्रहातूि घेतली असूि गावाबद्दलची ओढ या कन्वतेतूि 

व्यक् झाली आहे. 

आपण 

धरणी ग ं

ऋषीकेि कांबळे 

(नव्या हपढीतील 

म त्त्वाचे कवी व 

संिोधक ) 

अवस्मताििय 

ऑ. िो. वड. २०१० 

िैविष््टय – सामाहिक िाहिवांचा आहवष्कार  

िैचाररक गं्रथ – अहस्तत्व आहि अहस्मता, पररवतथन 

आहि प्रबोधन 

समीक्षा गं्रथ – कालवा , वेदना आहि आहवष्कार, 

दहलत कहवता: संदभथ आहि संदभथ 

वित्यकावलका – अहस्मतादिथ (स संपादक) 

संिोधि – मराठी दहलत कहवता आहि अमेररकन ब्लॅक 

पोएट्री  

प्रस्तुत कन्वतेतूि स्त्री िीविाची कुचंबिा व्यक् होतािाच अनयाय, अतयाचाराच्या न्वरोिात सज्ि 

झालेली स्त्री कन्वतेतूि व्यक् होते. 

एकत्िाचे 

गीत महाि 

आशे्लषा महािि 

(कवहयत्री, कथाकार) 

  काव्यसंग्रह – िब्दपमलवी, मनधावन, अंकुरलेले गीत 

नवे 

कथासंग्रह – हृदयांतरीच्या कथा, हमत्रा संगते आपलुीच 

गोष्ट 

कुमारकथासंग्रह – टाईम हललि, स्वलनिा स्वलनाळू  

महाराष्ट्र सावहत्य पररषि- उत्कृष्ट बालसाह त्यकार 

परुस्कार प्राप्त  

प्रस्तुत कन्वता ‘                                                           ’ या कन्वतासंग्रहातूि घेतली आहे. 

आपल्या देशात न्वन्वितेत एकता कशी िांदते याचे सुंदर वणणि या कन्वतेत आले आहे.  

 


