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भावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 

लेखक : डॉ. द. भभ. कुलकर्णी 

संपादन व भनर्मिती 

संगीता जोशी (गझलकार) 

A-1.  भूषर्ण अपार्िमेंर्.  

11/2.  कवेनगर. शाहू कॉलनी, लेन नं १,  कभमन्स कॉलेजजवळ.   

पुर्ण े411052 

Phone : 9665095653.  7722006363 

sanjoshi729@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लखेनाचे सर्व हक्क संपादिकेकडे सुरक्षित असून 

पुस्तकाचे ककंर्ा त्यातील अंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य.  क्षचत्रपट ककंर्ा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी संपादिकेची परर्ानगी घेणे आर्श्यक 

आह.े तसे न केल्यास कायिेशीर कारर्ाई होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. 
Copyright protection in India is available for any literary,  dramatic,  musical,  sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the 
owner to remedies of injunction.  damages and accounts.  

 

भनर्मिती सिाय्य : रश्मी ककलोस्कर, ठार्णे  

mailto:sanjoshi729@gmail.com


4 
 

प्रकाशक : ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

E Sahity Pratishthan 

Eleventh Floor 

Eternity 

Eastern Express Highway 

Thane. 400604 

www.esahity.com 

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 

 

प्रकाशन :  २५ जुल ै२०२० (द भभ कुलकर्णी यांचा ८६ वा जन्मकदन) 

 

©esahity Pratishthan®2020 

 

• क्षर्नारू्ल्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर 

करण्यापुर्ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  

  

http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/
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प्रकाशकाचे दोन शब्द 

 

 

हज़ारों स़ाल नर्गिस अपनी बे-नरूी पे रोती ह ै

बडी मरु्किल से होत़ा ह ैचमन में दीद़ा-वर पैद़ा 

 

उत्तम कवितचेेही हचे प्राक्तन असािे बहधुा. आपल े सौंदर्य जाणणारा 

जाणकार वतला मवुककलीनेच वमळतो. दवि कुलकणी ह ेअसे आस्िादक होते. 

कवितेचे सिाांगीण रूप जाणीिपिुयक उमजनू घेणारे. कवितेचा अंतरात्मा जाणनू 

घेणारे. त्र्ामळेु त्र्ाचंा ’िािकाव्र्, स्िरूप ि समीक्षा” हा समुारे ५०० पषृ्ाचंा 

गं्रथ म्हणज े मराठी काव्र्समीक्षेच्र्ा दालनातील एक रत्नच म्हणता र्ेईल. 

मराठीच्र्ा सखोल विद्यार्थर्ाांसाठी एक वदपस्तंि तर सियसामान्र् 

काव्र्पे्रमींसाठी एक िरघोस मेजिानीच आह ेहा गं्रथ म्हणज.े 

द.र्ि.िुलिर्णी य़ाांचे िर्वत़ा, िवी आर्र्ण र्सद़्ाांत अशा तीन 

र्वि़ाग़ातील लेख म्हर्णजे िवी आर्र्ण तय़ाांच्य़ा ि़ाव्य़ाच़ा- आस्व़ाद, 

आर्वष्ि़ार, अनिुतुी आर्र्ण र्वच़ार, य़ाांचे शब्दरूप आहते. आशय आर्र्ण 

अर्िव्यक्ती य़ा दोन्ही अांग़ाांनी ि़ाव्य़ाच़ा र्वच़ार िरत़ाांऩा दर्ि सहजपर्णे िवी 

आर्र्ण व़ाचि य़ा दोघ़ाांच्य़ा िरू्मिेतनू ि़ाव्यर्वच़ार म़ाांडत़ात. व़ाचि जेव्ह़ा 

ि़ाव्य़ास्व़ाद घेत असतो, तेव्ह़ा तय़ाच्य़ा वैयर्क्ति स्मतृींची प़ानां तो च़ाळत 

असतो, ही प़ानां च़ाळत़ा च़ाळत़ा व़ाचि िवीच्य़ा ि़ाववतृ्तीत समरस होतो, 

गरुफटत ज़ातो. िर्वतेच्य़ा य़ा आिलन प्रर्ियेत दर्िांची सौंदयिदृष्टीची जोड 

र्मळत़ाच िवीच्य़ा अनिुतूीच़ा प्रतयय व़ाचि घेतो आर्र्ण तो क्षर्ण म्हर्णजे 

ि़ाव्य़ास्व़ाद़ाच़ा  र्नमिळ आनांद.    

   ि़ावि़ाव्य़ाची व्य़ाख्य़ा िरत़ाांऩा दर्ि म्हर्णत़ात "िर्वतचेी नेर्णीव 

ज़ार्णवण्य़ास़ाठी िें द्रपस़ारी नव्ह ेतर िें द्ऱानगु़ामी वतृ्ती उर्चत ठरते." िवीच्य़ा 

हृदय़ातनू िर्वतेच़ा ग़ाि़ा थेट व़ाचि़ाांपयंत यशस्वीपर्णे पोहचवर्णे हचे तर य़ा 
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सवि लेख़ाांचे प्रयोजन आह.े िर्ण़ा, च़ाफ़ा, फुलऱार्णी, अश़ा य़ा अनेिद़ा 

व़ाचलेल्य़ा िर्वतेतील सौंदयिस्थळे नव्य़ाने उमगत़ात. य़ा लेख़ातील प्रतयेि 

शब्द आपल्य़ाल़ा ि़ाव्य़ातील रचऩातमि सौंदय़ािची प्रर्चती दते़ात. 

र्वच़ारमांथऩातनू र्नर्मित य़ा लेख़ाांतनू व़ाचि प्रर्तम़ा, लय, ऩाद, ि़ाव़ाथि, 

आशय, तिि , सौंदयि य़ाांच्य़ाशी एिरुप होतो. ि़ाव्य़ाची समीक्ष़ा िरत़ाांऩा दर्िांनी 

स़ाांर्गतललेे र्नष्िर्ि ह ेमऱाठी स़ार्हतय़ाचे अभ्य़ासि, र्शक्षि, आर्र्ण सांशोधि 

य़ाांऩा र्नर्ितच म़ागिदशिि आहते.   

 एझऱा पौंड ने िवींचे वगीिरर्ण िरत़ाांऩा "नवर्नर्मितीप्रर्िय़ाशोधि" 

िेली आह,े दर्िांच्य़ा मत ेती "र्नर्मिर्तनवप्रर्िय़ा शोधि िवी" अस़ायल़ा हवी. 

नव र्नर्मितीच्य़ा के्षत्ऱातील सांशोधि िवींजवळ अपवूि-अतलू्य अशी 

ि़ाव्यर्नर्मितीची क्षमत़ा असते.  

   डॉ.र्सऱास य़ाांनी अनिुव़ाांच्य़ा सौंदयिदृष्टी आर्र्ण सजिऩाच्य़ा पे्ररर्णेतनू 

ि़ाव्य र्लर्हले. तय़ाांच्य़ा ि़ाव्य़ातील र्नर्मिर्तप्रर्िय़ा समजनू घेत़ाांऩा, दर्ि 

स़ाविजर्नि सांदिि नसलले्य़ा िर्वत़ाांऩा सवेंदनर्नष्ठ आर्र्ण ि़ावऩार्नष्ठ म्हर्णत़ात. 

िवर्यत्रींच्य़ा ि़ाव्य़ातील अनिुरर्ण तय़ाांऩा बोचत असले तरी अनरु़ाध़ा प़ाटील 

य़ाांच्य़ा ि़ाव्य़ातील प्रर्ति़ा, सांवेदऩा, सौंदयिवतृ्ती आर्र्ण उतिटतेल़ा ते द़ाद 

दते़ात. इांर्दऱा सांत य़ाांच्य़ा र्वयोग, वैफल्य, िय, अगर्तितेनी वेढलेले ि़ाव्य 

म्हर्णजे र्वशदु् ि़ाविर्वत़ा असां म्हर्णत़ाांऩा दर्ि तय़ाांची प्रर्िय़ा उलगडून 

द़ाखवत़ात. गे्रस य़ाांच्य़ा ि़ाव्य र्नर्मितीच्य़ा मलूस्त्रोत़ाच़ा शोध घेत़ाांऩा 

"िर्वतेतील अनिुव तिि र्नष्ठसांगतीने र्िां व़ा स़ाहचयिसांगतीने व्यक्त िऱा, जेर्ण े

िरून तय़ाच़ा बोध व़ाचि़ाल़ा होईल आर्र्ण िर्वत़ा दबुोध रह़ार्ण़ार ऩाही." 

अस़ा आग्रह िरत़ात. मढेिऱाांच्य़ा ि़ाव्य़ातील अर्िव्यक्ती दर्िांऩा र्विट 

व़ाटते. तर सरुशे िट़ाांच्य़ा तरल आर्र्ण तलम ि़ाव्य़ाचे नवे आिलन होते.   

    र्तसर् य़ा ि़ाग़ातील ि़ाव्यसांव़ाद़ात दर्िांच्य़ा "अांिरृ्णी" च़ा अथि स्पष्ट 

होतो आर्र्ण पढुच्य़ा व़ाचऩाची ओढ आवरत़ा येत ऩाही. दर्िांनी मकु्तछांद़ाच्य़ा 

र्नर्मत्त़ाने म़ाांडलले्य़ा प्रश़्ाांवर नवस़ार्हर्तयि, सांशोधि आर्र्ण अभ्य़ासि़ाांनी 



7 
 

र्वच़ार िऱायल़ाच हव़ा. ज्ञ़ानेश्वर, तिु़ाऱाम, बर्हर्ण़ाई चौधरी, मढेिर. जी.ए. 

य़ाांच्य़ा ि़ावि़ाव्य़ातनू र्वश्वव़ातसल्य़ाच्य़ा वेध घते़ाांऩा "र्वश्र्व़ाश्र्लेर्ी" च़ा अथि 

उद्तृ िरत़ात, आर्र्ण र्वच़ारत़ा िी स़ार्हर्तयि़ात ही "र्वश्र्वम़ाय़ा" वसली आह े

ि़ा? प्रर्तिेची लक्षर्णे स़ाांर्गतल्य़ावर दर्िांचे ि़ाव्यसकेु्त म्हर्णजे ि़ाव्य़ाची एि 

अदू्भत आिलन प्रर्िय़ा आह.े िवींच्य़ा र्नर्मितीपे्ररर्णचे़ा आर्र्ण 

र्नर्मितीप्रर्ियेच़ा शोध घेत़ाांऩा दर्िांनी जे र्ववचेन य़ा लेख़ाांमध्ये म़ाांडले आह े

तय़ातनू प्रर्चतीस येर्ण़ाऱा बोध व़ाचि़ाल़ा ि़ाऱावनू ट़ािर्ण़ाऱा आह.े व़ाचि हो, 

खरांच दर्िांऩा समीक्ष़ा स्फुरते. 

र्ा पसु्तकाच ेसंपादन करताना संगीता जोशी र्ानंी अनेक िर्षे केलेली 

मेहनत जागोजागी जाणिते. दविंचे असंख्र् वनर्तकावलकांत विखरुलेल े

प्रकावशत ि अप्रकावशत लेख जमा करण,े त्र्ांची ससुतू्र िगयिारी करून त्र्ांना 

एका सबुक आकारात ओिणे, आवण त्र्ा लखेांच्र्ा वदशांचा िेध घेणारे 

प्रास्ताविक वलहून र्ा गं्रथाच्र्ा वनवमयतीचा ध्र्ासपिुयक पाठपरुािा करण ेह ेत्र्ाचं े

मराठी िार्षिेर ऋणच आहते. मराठीच्र्ा अभ्र्ासकांना आवण सामान्र् 

काव्र्पे्रमींना हा एक सुंदर गं्रथ वदल्र्ाबद्दल ई सावहत्र् प्रवतष्ानतरे्फ़ संगीता 

जोशींचेही आम्ही आिार मानतो. 

   ि़ाव्यपे्रमींच्य़ा ज़ार्णीविक्ष़ाांऩा आि़ाश़ाचे आिलन पांख दरे्ण़ार् य़ा 

दर्िांऩा िोटी िोटी दांडवत!       

 

र्वनीत़ा श्रीि़ाांत दशेप़ाांडे  

टीम ई सावहत्र् 
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जिसमें खुलूसे-जिक्र न हो, वह सुखन ििूल 

 जिसमें न जिल शरीक हो, उस लय में कुछ नहीं. . . .                                                                

   

 ज्यात अस्सल जचिंतन नसेल ते काव्य व्यर्थच आजि ज्यात हृिय नाही  

अशा स्पिंिनािंना तरी काय अर्थ?  

 

भावकाव्याची अशी यर्ार्थ व्याख्या करिार े 

उत्कट वृत्तीचे भावकवी  साजहर लुजियानवी 

  यािंच्या शायरीस. . . . .  

     ---- सिंगीता   

  



9 
 

डॉ. द भि कुलकर्णी 

दत्ताते्रय भिकाजी कुलकर्णी (जन्म : २५ जुलै १९३४; मृतू्य : 

२७ जानेवारी, २०१६) हे आधुभनक मराठी साभहत्यातील भवख्यात 

समीक्षक आभर्ण लभलतभनबंधकार होते. नागपूर भवद्यापीठाचे ते 

१९६८ सालचे पीएच. डी. होते. भवदिभ साभहत्य संघाचे ते साभहत्य 

वाचस्पती (डी. भलट. समकक्ष पदवी) आहेत. नागपूर, पुरे्ण व 

उस्माभनया भवद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांत त्यांच्या अनेक गं्रथांचा 

संदिभगं्रथ म्हरू्णन समावेश करण्यात आला आहे. द. भि. 

कुलकर्णी यांनी भवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भवभवध चचाभसत्रांत आभर्ण पररसंवादांत िाग 

घेतला आहे.  

काही वरे्ष त्यांनी कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीके्षतील मराठी साभहत्य या भवर्षयाचे तज्ज्ञ 

म्हरू्णनही काम केले. तेथेही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.  

अध्यापन 

१९६४ ते १९९४ अशी ३१ वरे्ष नागपूर भवद्यापीठाच्या मराठी भविागात द. भि. कुलकर्णी 

यांनी मराठीच्या अध्यापनाचे कायभ केले. नागपूरचे भवकास भवद्यालय आभर्ण भवकास 

महाभवद्यालय, बनारस भहंदू भवद्यापीठ, कोल्हापूरचे गोखले महाभवद्यालय, नागपूर भवद्यापीठ 

तसेच नागपूरच्याच सांदीपनी भवद्यालयात त्यांनी मराठी िार्षा व मराठी साभहत्य भशकवले आभर्ण 

अनेक भवद्याथी घडवले.  

सुरुवात 

१९५५च्या सुमारास मराठी कभवतेवरील "आई : दोन कभवता‘ हे तुलनात्मक भटपर्ण दभिंनी 

वयाच्या भवशीतच भलभहले व पु. भश. रेगेंच्या ’छंद‘मधे्य ते प्रकाभशत झाले. पुढे ते समीक्षक म्हरू्णन 

भवख्यात झाले, तरी शालेय-महाभवद्यालयीन जीवनात कथा, कभवता व लघुभनबंध यांच्या रूपाने 

त्यांनी प्रारंिीची साभहत्यभनभमभती केली.  
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भवख्यात समीक्षक 

प्राचीन ते अवाभचीन अशा दीघभ पटावर पसरलेल्या मराठी वाङ  मय प्रवाहाचे एक ममभज्ञ व 

भवचारवंत िाष्यकार, मराठी िार्षा आभर्ण साभहत्याचे व्रतस्थ-भनष्ठावंत अध्यापक, 

वाङ  मयभवश् वातील नवागतांचे मागभदशभक, भनतांतसंुदर वके्त म्हरू्णन दभि ख्यात होते. १९६० 

नंतरची जवळजवळ गेली पाच दशके हा दभिंचा साभहत्यप्रवास होता.  

कादंबरीची समीक्षा करताना ‘स्वामी’, ‘गारंबीचा बापू’, ‘चक्र’ या कादंबऱयांतील तु्रटीही 

त्यांनी दाखवल्या तर फडके आभर्ण खांडेकरांच्या मयाभदाही. (कादंबरी : स्वरूप आभर्ण समीक्षा) 

आचायभ अते्र, आनंदीबाई भशके, माधवी देसाई आदीचं्या आत्मचररत्रांच्या भनभमत्ताने आत्मचररत्र 

या लेखनप्रकाराचे नवे आकलन दभिंनी केले (पसु्तरी).  

द. भि. कुलकर्णाांनी भलभहलेल्या समीके्षचा आर्णखी एक भवशेर्ष म्हर्णजे ते नेहमीच नवभचंतन 

असावयाचे. उदाहरर्णाथभ कथा या साभहत्य प्रकाराची त्यांनी केलेली अभिनव मांडर्णी. कथा हाच 

मूलगामी लेखन प्रकार आहे, अशीच त्यांची िूभमका होती. याभवर्षयी बोलताना ‘कोसला’ 

हीदेखील एक दीघभकथा आहे, असेच त्यांचे मत होते. कथेच्या पडत्या काळात कथेची प्रकृती 

सांगून भतचा गौरव करण्याचे मोठे कायभ दभिंनी केले. त्यामुळे मराठी कथालेखन पुन्हा एकदा 

समथभ होईल, असे नवे कथालेखन वाचताना जार्णवते. दभिंचे संसृ्कत िारे्षवरही भवलक्षर्ण पे्रम 

होते. अनेक भठकार्णी ते अभिनवगुप्त, काभलदास यांचे संदिभ देत असत. याभशवाय भहंदी, उदूभ 

आभर्ण रभशयन वाङ्मयाचाही त्यांचा प्रचंड व्यासंग होता. तुकाराम-ज्ञानेश्वर, जीए-मढेकर यांच्या 

साभहत्यावर त्यांनी अतोनात पे्रम केलेच, पर्ण नव्या लेखकांचे साभहत्यही ते आवडीने वाचत. 

त्यावर चचाभ करीत. चौफेर वाचन असल्यामुळे त्यांची गं्रथसंपदाही भवपुल आहे. नुसते 

समीक्षालेखन त्यांनी केले नाही तर लभलत, काव्य, कथा या के्षत्रांतही मुशाभफरी केली.  

संमेलनाध्यक्ष 

पुण्यात िरलेल्या ८३ व्या अखखल िारतीय साभहत्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते.  
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द. भि. कुलकर्णी य ांचे प्रक भित स भित्य 

1. अंतररक्ष भफरलो पर्ण. .  

2. अनन्यता मढेकरांची 

3. अपाभथभवाचा यात्री 

4. अपाभथभवाचे चांदरे्ण (आठवर्णी) 

5. कादंबरी : स्वरूप व समीक्षा 

6. चौदावे रत् न 

7. जीएंची महाकथा 

8. भतसऱयांदा रर्णांगर्ण 

9. जुने भदवे, नवे भदवे (लभलत लेख) 

10. दुसरी परंपरा 

11. देवदास आभर्ण कोसला 

12. भिदल 

13. पसु्तरी 

14. पभहली परंपरा 

15. पभहल्यांदा रर्णांगर्ण 

16. पाभथभवतेचे उदयास्त 

17. पोएट बोरकर 

18. प्रतीभतिेद 

19. बालकांचा बगीचा (बालवाङ्मय) 

20. मराठी वाङ्मयाचा इभतहास (४ खंड) 

21. मढेकरांचे सौदंयभशास्त्र : पुनस्थापना 

22. महाकाव्य : स्वरूप व समीक्षा 
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23. मेरसोलचा सूयभ (कभवतासंग्रह) 

24. युगास्त्र 

25. समीके्षची भचत्रभलपी 

26. समीके्षची वल्कले 

27. समीके्षची सरहद्द 

28. सुरेश िट - नवे आकलन 

29. स्फभटकगृहीचे दीप 

30. बालकांचा बभगचा 

31. भहमवंतीची सरोवरे 

32. ज्ञानेश्वरांची प्रतीभतभवश्ांती 

33. ज्ञानेश्वरांचे श्ोतृसंवाद 
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गौरव 

नागपूर भवद्यापीठाचे ना. के. बेहरे सुवर्णभपदक 

अध्यक्ष, मराठी साभहत्य संमेलन, पुरे्ण, माचभ २०१० 

पुरस्कार 

नू्ययॉकभ च्या हेरल्ड भटि बू्यनचा उतृ्कष्ट कथा पुरस्कार १९५३ 

१९८३मधे्य त्यांना भवदिभ साभहत्य संघातफे डी. भलट. शी समकक्ष असलेली 'साभहत्य 

वाचस्पती' ही पदवी प्रदान करण्यात आली होती.  

महाराष्टि  राज्याचा उतृ्कष्ट भशक्षक पुरस्कार, १९९१ 

कादंबरी : स्वरूप व समीक्षा"ला महाराष्टि  साभहत्य पररर्षदेचा जे्यष्ठता गं्रथ पुरस्कार 

पुरुर्षोत्तम िास्कर िावे पुरस्कार, २००७ 

'अंतररक्ष भफरलो पर्ण' या गं्रथाला महाराष्टि  शासनाचा ’उतृ्कष्ट वाङ्मय पुरस्कार’ भमळाला 

आहे.  

संकीर्णभ 

डॉ. द. भि. कुलकर्णी हे कारंजा लाड येथे १९९० मधे्य आभर्ण नागपूर येथे १९९१ मधे्य 

झालेल्या भवद्यापीठ मराठी प्राध्यापक पररर्षदेच्या अध्यक्षपदी होते.  

२०१० मधे्य पुण्यात झालेल्या ८३व्या अखखल िारतीय मराठी साभहत्य संमेलनाच्या 

अध्यक्षपदी डॉ. द. भि. कुलकर्णी होते.  

डॉ. कुलकर्णी यांच्या पन्नाशीभनभमत्त त्यांच्या भवद्यार्थ्ाांतफे समकालीन मराठी साभहत्य : 

प्रवृत्ती व प्रवाह हा अभिनंदनपर गं्रथ संपाभदत करण्यात आलेला आहे.  

श्यामला मुजुमदार यानी ’समीके्षची भक्षभतजे’ नावाचा ’द. भि. कुलकर्णी गौरवगं्रथ’ भलभहला 

आहे.  

डॉ. द. भि. कुलकर्णी यांचा गौरव करर्णारा ’सप्तपर्णी स्त्रीसंवेदन’ नावाचा एक गं्रथ आहे. 

त्याचे संपादन खस्मता लाळे यांनी केले आहे. 
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काव्य संवादः द. भि. सरांशी     

      ----गझलकार संगीता जोशी 

 

( जे्यष्ठ समीक्षक डॉ. द. भि. कुलकर्णी यांनी, भतथीनुसार गुरुपौभर्णिमा, 

भद. 11 जुलै 2014 रोजी 81 व्या वर्ाित पदापिर्ण केले आहे. सहस्रचंद्रदशिन 

सोहळ्याभनभमत्त 25 जुलै 2014 रोजी त्ांचा िव्य सत्कार पुण्यात होत 

आहे. त्ाच भदवशी त्ांच्या िावकाव्य : स्वरूप व समीक्षा या गं्रथाची 

उद्घोर्र्णा होत आहे; त्ा संदिाित गझलकार संगीता जोशी यांनी सरांशी 

साधलेल्या संवादाचा अंश आम्ही येथे देत आहोत. ----संपादक) 

 

“मला भदसतंय, तुम्ही डॉ. द. भि. कुलकर्णी हे नाव वाचता आहात; मग पुस्तकाचं नाव—

िावकाव्यःस्वरूप व समीक्षा.  तुमच्या चेहर् यावर स्मित उमटलेलंही मला भदसतंय्; अरे वा! 

कादंबरीः स्वरूप व समीक्षा, नाटकःस्वरूप व समीक्षा, महाकाव्यः स्वरूप व समीक्षा, अशी 

सरांची काही पुस्तकं असल्याचं माहीत होतं. आता हे नवीन भदसतंय; िावकाव्यः स्वरूप व 

समीक्षा. अरेच्या? पर्ण संपादन कोर्णी केलंय्? संगीता जोशी? कोर्ण ह्या संगीता जोशी? 

गझलकार?” 

हो! मीच ती! माझं नाव ह्या पुस्तकाशी  जोडलं जाईल हे दोन वर्ािपूवी मलाही वाटलं नव्हतं. 

पर्ण त्ाचं असं झालं.  

83 वं अस्मिल िारतीय साभहत् संमेलन 2010 साली पुण्यात झालं. पुरे्णकरांना तर पविर्णीच 

होती. मलाही आनंद झाला होता. भनमंभित-कभव-संमेलनात सहिागी होण्याचं आमंिर्णही होतं. 

संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. द. भि. कुलकर्णी आहेत, हे तर आधीच माहीत होतं. त्ांच्या वकृ्तत्व 

गुर्णाबद्दल ऐकलं होतं. त्ामुळे त्ांचं िार्र्ण ऐकायला भमळेल, ही उतु्सकताही होतीच. सरांना 
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प्रत्क्ष बभघतलंही नव्हतं, मग त्ांची ओळि असरं्ण तर दूरच. त्ांची भवद्याभथिनी असण्याचा 

संिवच नव्हता. माझं भशक्षर्ण पुण्यात; त्ातून मी सायन्स घेतलं होतं त्ामुळे तो िाग्ययोग 

नभशबात नव्हता. त्ामुळे सरांना बघरं्ण, त्ांचं िार्र्ण ऐकरं्ण (आभर्ण त्ाचबरोबर अभमताि 

बच्चनही भदसर्णार होता, हे एक उपफल!) हे सारंच उतं्कठावधिक होतं. पभहल्या भदवशीच्या 

प्रचंड गदीमुळे सरांच्या ‘दूर-दशिनावर’च समाधान मानावं लागलं. माि सरांचं िार्र्ण ऐकायला 

भमळालं. सगळं आत्मसात करता आलं नाही; फक्त एवढं लक्षात आलं की सरांची िार्ा उच्च 

दजािची आभर्ण अलंकृत (आजच्या तरुर्णाई च्या िारे्त ‘लय िारी’) होती. इतकं छान मराठी 

आता ऐकायलाच भमळत नाही असं तेव्हा मनात वाटून गेलेलं आठवतंय. दुसर् या भदवशीच्या 

‘भनमंभितांच्या’ कभवसंमेलनाची वेळ अचानक बदलली. तसे फोन प्रते्काला आले. तेव्हा मी 

मनात म्हर्णाले, की सर तर ह्यावेळी उपस्मथथत नसतीलच. तसंच झालं. सकाळी साडेआठला 

सुरू झालेल्या आमच्या कभवसंमेलनाचं सूिसंचालन डॉ. अरुर्णा ढेरे यांनी केलं, तेव्हा तो िव्य 

मंडप अधािच िरलेला होता. (अध्याि ग्लासप्रमारे्ण पॉभझभटव्ह लुक!) सर आले नाहीत. पर्ण 

आदल्या भदवशी न भमळालेली अध्यक्षीय िार्र्णाची पुस्मस्तका मी भमळभवली. ती भनवांतपरे्ण घरी 

वाचली तेव्हा सरांच्या िारे्वर मी लुब्ध झाले; ते भकती सूक्ष्मात  जाऊन भवचार करत असावेत 

याचा भकंभचत अंदाज आला.  

मधे बरेच भदवस, मभहनेच काय एक दीड वर्ि भनघून गेलं. एकदा म. सा. प. मधे्य गेले 

असतांना सरांचा फोन नंबर भमळभवला आभर्ण फोन केला. सरांशी बोलर्णार आहे, याचं दडपर्ण 

होतं. पर्ण सरांचा मृदु आवाज, की ज्यात भबलकुल आढ्यता नव्हती भकंवा स्वतःच्या 

मोठेपर्णाच्या जाभर्णवेने इतरांशी बोलतांना तुच्छतेची भकनार नव्हती, ऐकून जरा धीर आला. 

जुजबी संिार्र्ण होऊन दुसर् या भदवसाची पूविवेळ घेऊन फोन बंद झाला. हा होता 2012 चा 

भडसेंबर.  
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थोडी िीतिीतच ‘डीएसके भवश्व’ मधील ‘वसुधा’ मधे्य पोहोचले. सरांनी केलेल्या 

मनमोकळ्या गप्ांनी माझे दडपर्ण कुठल्याकुठे पळून गेले. सरांची डॉक्टरेट महाकाव्य ह्या 

भवर्यात होती त्ामुळे मला त्ांच्याशी काव्यभवर्यक िूप काही भवचारायचे, बोलायचे होते. 

त्ातल्या त्ात गझल ह्या काव्यप्रकाराची चचाि करायची होती. पर्ण प्राथभमक ओळिीनंतर त्ा 

गोष्ीनंा केवळ सुरुवात म्हर्णावी इतकंच बोलरं्ण झालं. माझ्या गझल-पे्रमामुळे सरांनी त्ांच्या 

एका पुस्तकाचं नाव घेतलं, ‘सुरेश िटः नवे आकलन’ वाचलं का? भवचारल्यावर मी िरं ते 

सांगून टाकलं की मी त्ांचं एकही पुस्तक वाचलेलं नाही. फक्त पेपरमधे्य ती नावं वाचली होती. 

अध्यक्ष झाल्यानंतर थोडी माभहती भवभवध वृत्तपिातूनच भमळाली होती. माझा एकमेव आधार 

होता तो म्हर्णजे अध्यक्षीय िार्र्णाची ती पुस्मस्तका. त्ाचंच होमवकि  करून मी गेले होते. तेही 

मी सरांना सांगून टाकलं. सर तेव्हा बाररक व भमस्मिल हसल्याचं लक्षात आलं. मी सरांना 

म्हटलं,  

‘ सर, तुमच्या पुस्तकांची नावं िूप छान छान आहेत. अगदी वेगळी. काहीवेळा 

अनाकलनीयच. पसु्तरी, पाभथिवाचे उदयास्त, अपाभथिवाचे चांदरे्ण, प्रतीभतिेद, भहमवंतीची 

सरोवरे. . . नावावरून काहीच कळत नाही, हे पुस्तक कोर्णत्ा भवर्यावर असेल ते! पर्ण 

नावांमुळे वाचण्याची उतु्सकता वाढली हे नक्की. ’ 

त्ांनी मला िटांवरचं पुस्तक ‘जरूर वाचा’ असं सांभगतलं. ते िटांचे चाहते आहेत 

म्हटल्यावर मला हायसे वाटले. भनदान एक धागा समान भनघाला, याचं मला बरं वाटलं. िटांचे 

शेर त्ांना कसे आवडतात हे सांगतांना त्ांनी फार संुदर दृष्ांत वापरला, जो मला पुरेपूर पटला 

आभर्ण हृदयात कायमचा ठसला.  

ते म्हर्णाले, ‘िटांच्या शेराची पभहली ओळ वाचली की मला वाटतं, एक संुदर, डौलदार 

पक्षी आपल्या मभर्णबंधावर येऊन बसला आहे; त्ाचं सौदंयि मी भनरिून पाहतो आहे; त्ाच्या 

भपसांवरून, पंिांवरून अलगद हात भफरवतो आहे आभर्ण आनंभदत होतो आहे; आभर्ण दुसरी 
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ओळ वाचताच वाटतं की तो पक्षी पंि पसरून आपल्या मभर्णबंधावरून दूर उडाला आहे; 

त्ाच्या फैलावलेल्या पंिांच्या आतले रंग तर आर्णिीनच मनोहारी आहेत! आभर्ण मी ‘वा ऽ‘ 

अशी दाद देतो. ’ 

मला हे वर्णिन इतकं िावलं की त्ांच्या ह्या दाद देण्यालाच मी िरिरून दाद भदली! त्ा 

भदवशीच्या त्ा वाङमयीन आनंदात मी अगदी बुडून गेले आभर्ण हवेत तरंगतही राभहले. इतकी 

की घरी आल्यावर त्ा िेटीचा वृत्तांत मी िरािर भलहून काढला. सरांना दुसर् या भदवशी फोन 

केला व भलभहल्याचे सांगून पुन्हा केव्हा िेटू शकाल, हेही भवचारलं. ते गावाहून आल्यावरची 

तारीि व वेळ भमळाली. तेव्हा जातांना मी तो लेि घेऊन गेले. सरांना तो वाचून दािवला. 

मधून मधून त्ांचे चेहर् यावरचे िाव वाचण्याचा मी यत्न करत होते; पर्ण थांग लागत नव्हता. मी 

जास्त भवचारले नाही. पुन्हा वाङमयीन गप्ांना रंग चढला. सर बोलतात ते सवि घरी गेल्यावर 

आठवत नाही, म्हरू्णन मी नोट्स् घेत होते. भलहावं की ऐकत रहावं? फार संभ्रमात पडायला 

होत होतं.   

‘अंिृर्णी’! शब्द ऐकून मी हर्ािनं चमकलेच! अचंभबतही झाले. अंिृर्णी? म्हर्णजे काय? हा 

शब्दच पभहल्यांदा ऐकला. भकती तोकडं आहे माझं ज्ञान, असं वाटून मान आपोआप िाली 

गेली. सरांच्या ज्ञानापुढे मी दोन्ही अथाांनी नतमस्तक झाले. ‘सांगतो ना’ सर म्हर्णाले, ‘अंिृर्णी 

ही वार्णीची देवता आहे; वागे्दवता. वेदामधे या नावाची ऋचा आहे. ’ असे म्हरू्णन सरांनी ती 

संिृत ऋचा म्हटली, भतचा अथिही स्पष् केला. सरांचं संिृतवरही प्रिुत्व आहे?  मला पुढे 

आर्णिीन बरंच काही कळर्णार होतं.  

सरांकडे येर्णार् या लेस्मिका व कधी त्ांच्या लेिभनक म्हरू्णनही काम करर्णार् या सौ. स्मिता 

लाळे यांचा माझा भतथेच पररचय झाला होता. त्ांचा एक भदवस फोन आला, ‘सरांना पभहल्यांदा 

िेटल्यावर तुम्ही जो लेि भलभहला होता ना, तो मला पाठवून द्या. सरांनीच तसं सांभगतलंय्. ’ 

असं म्हटल्यावर फार काही न भवचारता मी लेि ई-मेल ने पाठवून भदला. आश्चयि म्हर्णजे, स्मिता 
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लाळें नी ‘सप्तपर्णी’ नावाचे, सरांसंबंधी भलभहलेल्या लेिांचे संकलन नुकतेच प्रभसध्द झाले, त्ात 

त्ा लेिाचा समावेश केलेला होता! मला अशी सरांची दाद भमळाली होती. ती त्ातील 

भलिार्णाला होती? छे! ती होती त्ा लेिनामागील िावनेला! मला िािीच होती तशी. सर 

काव्यरभसक, म्हर्णजे संवेदनशीलता हा गुर्ण त्ांच्याकडे असर्णारच ना! 

दरम्यान माि, मी एक महत्त्वाची गोष् केली. तुमची पुस्तके कुठेकुठे उपलब्ध असतील? 

अशी माभहती त्ांनाच भवचारून प्रकाशकांकडून ती भवकत घेतली. भमळतील तेवढी, भमळतील 

भतथून. काही पुण्यात भमळाली तर काही नागपूरहून मागभवली. सरांची अलंकृत िार्ा 

वाचण्याची ओढ लागली. त्ांच्या भवचारांची धार मनातल्या पूवीच्या कल्पनांना, समजांना 

भछलून काढत होती. कुठेतरी  कपचे उडत होते; की नवे पैलू पडत होते? माहीत नाही; पर्ण 

मी झपाटली गेले होते. एकच लेिक घेऊन त्ांचीच पुस्तके वाचण्याची ही माझी पूवीचीच 

पध्दत होती. (व. पु. काळ्यांची पुस्तके वाचून मी त्ांना पि भलभहले की माझी ‘वपुझाि’ अवथथा 

झालीय्. तेव्हा त्ांचं उत्तर आलं की, ’बस्! हेच माझ्या नव्या पुसतकाचं नाव. ’ ही एक गमतीची 

आठवर्ण. ) तशी मी सध्या ‘दभिकुलातच’ वावरते आहे!  

सरांना एकदा भवचारलं, ‘सर, तुमचा पीएच्. डी चा भवर्य महाकाव्य होता ना? मग कभवता 

याभवर्यावर तुम्ही िूप भलभहलं असेल! कुठल्या कुठल्या पुस्तकात असतील ते लेि?  सरांनी 

ते मला सांभगतलं पर्ण मला शोधायलाही सांभगतलं. मला वाचण्याकरता अशा तर् हेने एक भदशा 

भमळाली. चला , शोधू या! मी आनंदले. सरांचं एवढं मोठं ‘पुस्तक-िांडार’ लगेच थोडंच वाचून 

होर्णार होतं? सरांची िार्ा अशी िारदस्त व अलंकाररक की वाचतांना काहीवेळा पुन्हा मागे 

जावं लागतं. पूर्णि आकलनासाठी असं करावं लागतं; भनदान मला तरी. असं वाचन करीत 

राभहले. अधून मधून सरांना वेळ असेल त्ाप्रमारे्ण िेटून मी शंका भवचारत रहायची. सर बोलत 

असले संदिािवरून भवर्य सािळीप्रमारे्ण वाढत जायचे. आजही तसंच होतं. दभिसर बोलतात  

तेव्हा  कळतं,  की सरांचं वाचन अफाट आहे. समुद्रासारिं भवस्तारलेलं आभर्ण तसंच िोल. 
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कुठलाही भवर्य भनघाला तरी सरांना त्ाची माभहती व िूपसे ज्ञान असल्याचे जार्णवतेच. भकती, 

ते मापायला आपर्णच कमी पडतो. मानसशास्त्रापासून आयुवेदापयांत, तुकारामांपासून इंग्रजी 

साभहत्ापयांत, भशल्पकलेपासून ते उपभनर्दांपयांत कुठल्याही भवर्यावर दभिसर सहज बोलू 

शकतात. ज्ञानेश्वरांचा उले्लि वेगळा करायला हवा. कारर्ण ज्ञानेश्वर, त्ांच्यासाठी ज्ञानदेव व 

ज्ञानदेवी हा केवळ त्ांच्या अभ्यासाचा भवर्य नाही तर ती त्ांची जीवनभनष्ठा आहे. ते म्हर्णतात, 

‘मी सगुर्णोपासक नाही; भनगुिर्णोपासक आहे. . मी गीतेत-ज्ञानेश्वरीत  सांभगतलेले मूल्याभधभष्ठत 

जीवन जगतो आहे. ’ 

सरांच्या सहवासात असतांना आपर्ण जरू्ण काही ज्ञानाच्या धबधब्यािाली उिे आहोत असे 

वाटते. त्ांची िरर्णशक्ती आश्चयिजनक आहे. संदिि देता देता ते अनेक कभवतांच्या ओळी 

ओठांवर असल्याप्रमारे्ण तात्कळ सांगतात. ही शक्ती फक्त साभहत्ापुरतीच मयािभदत नाही तर 

कोर्णत्ा भमिाबरोबर कुठे भफरायला गेलं असतांना त्ाने कुठली कभवता ऐकभवली होती हा 

तरुर्ण वयातला संदििही ते ताज्या घटनेसारिा देतात.  

 कधी कधी सरांचा ‘मूड’ इतका छान लागतो की जरू्ण ज्ञानतपथव्याची समाधीच लागलेली 

असावी! ते एकाग्रतेने बोलत राहतात; आपर्णही तल्लीन होतो. त्ांना मधेच काही भवचारायला 

व त्ांच्या एकतानतेचा िंग करायला आपल्याला आवडत नाही. आपले पूर्णि अवधान आहे ना, 

याकडे माि त्ांचे लक्ष असते.  

असंच एकदा सर सांगत होते, ‘ मी साभहत्ावर पे्रम केलं आभर्ण करतो; बायकोपेक्षाही 

जास्त! साभहत्ानं माझ्यावर पे्रम करावं, माझ्यावर प्रिुत्त्व गाजवावं, यासाठी मला सात जन्म 

घ्यावे लागतील. वयाच्या बाराव्या वर्ीच मी ठरभवलं होतं की साभहत्वाङमयच वाचायचं, 

भलहायचं, भशकवायचं. साभहत् ही  एक कला आहे; आभर्ण ती एकमेव अशी कला आहे की जी 

इंभद्रयांशी भनगभडत नाही. ती मनाच्या संवेदनशीलतेशी संलग्न आहे. ’ ते पुढे म्हर्णाले,  
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‘संगीत ही स्वगीय कला आहे. ती आपल्याला अवकाशात घेऊन जाते. स्वर आपल्याला 

अस्मस्तत्वाचा भवसर पाडतात. ( सर, भकशोरीताई व माभलनी राजूरकर यांच्या शास्त्रीय संगीताचे 

चाहते आहेत. ) बाकीच्या कलामधे्य पाभथिव घटक असतो. जसे, वासु्तकला, भशल्पकला िूमीशी 

बांधून ठेवतात. साभहत्कला (आभर्ण नृत्कलाही) ही स्वगािचं पृथ्वीशी नातं जोडते. ही कला 

म्हर्णजे पाभथिव व अपाभथिव यांच्यातील ‘सेतू’ आहे. ’ आपर्ण सरांचे हे अद्िुत भवचार ऐकून 

स्मस्तभमत न झालो, तरच नवल!   

 अशी वैभवध्यपूर्णि चचाि चालू असतांना एकदा मी त्ांना म्हटले,  

‘काव्य हे तुमचं पभहलं पे्रम असतांना याभवर्याची ‘स्वरूप व समीक्षा’ असा गं्रथ अजून 

कसा नाही भनघाला?’ 

ते म्हर्णाले, या भवर्यात लेिन अथाितच िूप झालेलं आहे; पर्ण एकभित आलेलं नाही. तुम्ही 

करता का ते काम? तुम्ही कवभयिी आहात; या भवर्यात, भवशेर्तः गझलवर तुमचा अभ्यास 

आहे. तुम्ही माझे लेि वाचा. भनवड करा. त्ासंबंधी प्रस्तावना भलहा. सुरुवात तर करा; बाकीचं 

नंतर पाहू. ’ 

 मी म्हर्णाले, ‘सर मी? मला जमेल?’  

सर म्हर्णाले, ‘न जमायला काय झालं? तुमची अभ्यासू वृत्ती माझ्या लक्षात आली आहे. 

तसंही, मी आहेच नं मदतीला!’   

आभर्ण अशा तर् हेने ह्या पुस्तकाच्या कामाला सुरुवात झाली.  

मी िावकाव्यासंबंधीचे सरांचे लेि पुनःपुन्हा वाचले. वारंवार सरांना िेटले; आमच्या 

भवसृ्तत चचाि झाल्या.  

प्राजक्ताच्या वृक्षािाली उिे राभहल्यावर आपल्या अंगावर ती गंधफुले टपटप पडावीत 

अन् आसमंत दरवळून जावा तसाच अनुिव सरांशी बोलतांना येतो. आपली मराठी िार्ा 
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भकती संुदर आहे ते आपल्याला त्ांच्या साध्या साध्या बोलण्यातूनही जार्णवतं. काव्य हे सरांचं 

‘पभहलं पे्रम’ आहे, ते त्ांच्या अरु्णरेरू्णत भिनलेलं असावं का? म्हरू्णन ते इतकं काव्यमय 

बोलतात? हंऽ! सांगायचं राभहलं माझ्यासारिाच तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल ना? सर उत्तम 

समीक्षक आहेत; कवी का नाही झाले? उत्तर आहे की, सरांनी त्ांच्या सुरुवातीच्या काळात 

कभवता भलभहल्या आभर्ण तेव्हा त्ांचा एक संग्रह ही भनघाला होता!  तो आता बाजारात उपलब्ध 

नसावा. काय म्हर्णालात? त्ा संग्रहाचं नाव काय? इतर पुस्तकांच्या नावाप्रमारे्णच तेही वेगळंच 

आहे. ‘मेरसोलचा सूयि’! पर्ण सर म्हर्णतात, ‘माझ्या संग्रहापेक्षा माझा लभलत भनबंधांचा संग्रह 

वाचा. ’ पुन्हा एक आकर्िक शीर्िक!  ‘मेघ, मोर, आभर्ण मैभथली!’ तेही दुभमिळच आहे. मला 

सरांजवळची एकुलती एक प्रत वाचायला भमळाली;  आभर्ण ते काव्यमय भनबंध मी वाचले.  

मला तर वाटतं, दभि सरांच्या समीके्षमधे्यच एक कवी मुरलेला आहे. वरील एकच पुस्तक 

का? त्ांचे स्फटीकगृहीचे दीप ( याला बेस्ट ऑफ दभि म्हटलं जातं), जुने भदवे नवे भदवे, पसु्तरी 

हे गं्रथही त्ाची साक्ष पटभवतात.  

त्ांच्या गं्रथांच्या अपिर्णपभिका सुध्दा वेगळ्या व काव्यमय आहेत. पर्ण कशाकशाचा इथे 

समावेश करर्णार? 

एक-दोन उद्धृत करते. ( 1) दुसरी परंपरा—‘क्ांतीचा जयजयकार या कभवतेस अपिर्ण’ 

आपला गं्रथ एका कभवतेस अपिर्ण केल्याचं दुसरं उदाहरर्ण आठवतंय? 

(2) पभहली परंपरा—‘संगीतकार मदनमोहन व कवी गे्रस यांना अपिर्ण’  

(3)समीके्षची सरहद्द—या अपिर्णपभिकेत सर म्हर्णतात,  

    पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांस,  

    तुमच्या संगीतामुळे मी 

    ज्ञानेश्वर व सुरेश िट यांच्या  

    अभधक जवळ पोचलो,  
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    म्हरू्णन---  

या उद्गारात सरांचा भवनयिाव तर भदसतोच; पर्ण गीतीकाव्याला संगीताचे अंकुर फुटले 

म्हर्णजे भतथे कसा कलात्मकतेचा भहरवागार गाभलचा उलगडतो, ही जार्णीवही व्यक्त होते. ही 

कृतज्ञता व्यक्तीनंा उदे्दशून नवे्ह तर संगीतकलेला उदे्दशून आहे, हे सांगायला सर भवसरत 

नाहीत.  

तर, मग? नंतर, मी व सरांनी भमळून या पुस्तकाचा आरािडा तयार केला. त्ाचे तीन 

भविाग पाडले. पभहल्या भविागात भनवडक कवीचं्या कभवतांवर सरांनी भलभहलेली समीक्षा, 

दुसर् या भविागात महत्त्वाचे काही कवी घेऊन त्ांच्या काव्यावरची समीक्षा आभर्ण भतसर् या 

भविागात, काव्यासंबंधी सरांचे तास्मत्वक, सैध्दांभतक, वैचाररक असे लेि घेतले आहेत. पभहल्या 

भनवडीनंतर अंदाज घेतला तर पानांची संख्या सहाशेच्या जवळ गेली! सरांशी भवचारभवभनमय 

करून दुसर् यांदा ती चारशेच्याही वरच राभहली. अजूनही ती कमीच व्हायला हवी असा सरांचा 

आदेश भमळाला. मला भनवडलेले कुठलेच लेि सोडवत नव्हते. कारर्ण त्ांच्या वाचनातून मला 

भमळालेला आनंद सवि काव्यरभसकांपयांत पोहोचावा असं मला वाटत होतं. पर्ण काय! सरांचंही 

बरोबरच होतं. पृष्ठसंख्या वाढली की भकंमत वाढर्णार! भशवाय, असा मोठा गं्रथ छापण्यासाठी 

प्रकाशकाची पैसे गंुतभवण्याची तयारी  हवी! मग िूप वाचकांपयांत पोहोचण्याचा उदे्दशच 

बाजूला राहर्णार!! 

म्हरू्णन मी दभिसरांचं म्हर्णरं्ण नम्रपरे्ण ऐकून, अनेक लेि उत्तमोत्तम असूनही बाजूला 

करून हे पुस्तक सादर करत आहे. गािा सादर करतेय् असंही म्हरू्ण शकत नाही. कारर्ण 

काढून टाकली ती काही टरफलं नव्हती. हृदय द्यायचं म्हर्णजे बाकीचे अवयव कलम करायचे 

असं थोडंच असतं? अशा अडचर्णीत सापडले आहे मी.  
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बघू या. शेवटी लेिन-व्यवहारही महत्त्वाचाच आहे ना! संख्या आभर्ण गुर्णवत्ता  यांचं प्रमार्ण 

व्यस्त असतं या अथािचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे; तो माि इथे साा॑फ िोटा आहे बरं का. 

पृष्ठसंख्या कमी केलीय्, पर्ण सरांचा एकेक लेि काव्यदेवतेसाठी लिलिता अलंकार आहे! 

मला िािी आहे, काव्य रभसकांसाठी  व काव्याच्या अभ्यासकांसाठी हे पुस्तक भनभश्चतपरे्ण 

उपयोगी ठरेल. सरांच्या समीके्षची भवभवध वैभशष्ट्ये यात यावीत, असा प्रयत्न मी केला आहे.  

हे सवि काम चालू असतांना सरांशी अनेक िेटीगाठी व चचाि झाल्या व त्ांच्याशी अनेक 

भवर्यांवर अनौपचाररक गप्ाही होत असत. सरांच्या तोडूंन त्ांच्या स्वतःच्या कभवता ऐकायला 

भमळाल्या. तेव्हा सर म्हर्णाले होते, ‘कभवता ही सौदंयािनुिवांची सं्पदनशील िावानुिावांची वेल 

असते. कवीचे सामर्थ्ि त्ाने उपयोभजलेल्या प्रभतमासृष्ीत व वापरलेल्या भक्यापदात, 

भक्याभवशेर्र्णात व कृदंतात असते. ’ 

या काळात मला दभिसरांवर भलभहलेले अनेक गौरवगं्रथ वाचायला भमळाले. त्ावरून मला 

सरांबद्दल िूप काही चांगल्या गोष्ी कळल्या आभर्ण त्ांच्याच एका भवद्यार्थ्ािनं म्हटल्याप्रमारे्ण 

मला म्हर्णावंसं वाटलं, की  

‘ अब थोडा थोडा समझ में आ रहा है भक दभिसर याने क्या चीज है ।‘  

दभिसरांनी मराठी साभहत्ाचा अभ्यास आशय व अभिव्यक्ती या दोन्ही अंगांनी केला आहे. 

गेल्या हजार वर्ाांचा मराठीचा प्रपंच त्ांनी मांडला आहे. मराठी समीके्षची पुनथथािपना व 

पुनरिचना केली. प्राचीन रसभसध्दांत व आनंदभसध्दांत याची व्यवथथा कुर्णालाच नीट जमेना; 

तेव्हा तो गंुता दभिंनी उलगडला. मराठीची पररिार्ा भसध्द करण्याचा त्ांनी प्रयत्न केला.     

सरांना शब्द, त्ांचे नाद, नादमधुर शब्द, यांचा िूप ‘नाद’ आहे. संुदर संुदर शब्द त्ांच्या 

लेिनातून वाचायला भमळतात. असे शब्द त्ांनी जमभवलेले तर आहेतच; ( उदा. पसु्तरी, 
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अंिृर्णी) एवढेच नवे्ह, तर जरूर त्ा भठकार्णी सर स्वतःच नवीन शब्द तयार( कॉइन) करतात! 

उदा. साभहत्वंत,  

योग्य शब्दात व सौदंयिपूर्णि अभिव्यक्ती ही त्ांची िाभसयत आहे. त्ांच्या वकृ्तत्वातही ते 

ऐकायला भमळते.  

एकदा मी एक मूलगामी प्रश्न भवचारला, ‘ समीके्षची नेमकी व्याख्या काय हो, सर?’ 

त्ांनी सांभगतले, ‘कभवतेचे उदाहरर्ण घेऊ. एिाद्या कभवतेचा पररचय करून देरे्ण, त्ातील 

गुर्णदोर् सांगरे्ण इ. वरवरवे भववेचन म्हर्णजे रसग्रहर्ण. समीक्षा हा त्ा पुढचा टप्ा आहे. 

कभवतेचा प्रच्छन्न अथि उलगडून सांगरे्ण, त्ातील सौदंयि उकलून दािवरे्ण, त्ातील िावनेला 

स्पशि कररे्ण, कभवतेचे अनुकूल/प्रभतकूल परीक्षर्ण कररे्ण, याभशवाय, ते लेिन परंपेच्या तुलनेत 

कोठे बसते, त्ा लेिनामुळे परंपरेत काही िर पडली आहे का? का लेिन अनुकरर्णात्मक 

आहे? इ. थोडक्यात त्ा लेिनाचे साभहत्ातील थथान व मूल्य ठरवायचे; ही समीके्षची व्याख्या.’  

सर त्ानंतर म्हर्णाले, ‘मी समीक्षा भलभहतो, म्हर्णजे माझ्याच नजरेने तुम्ही आस्वाद घ्यावा 

असं नाही. मी माझ्या हातातला भदवा इतरांच्या हातात  देत नाही; मी त्ांच्या अंतःकरर्णातला 

भदवा प्रज्वभलत करतो. त्ांनी त्ांच्या वाटेने िुशाल जावे!’  

िावकाव्यासाठी असा हा एक दीप दभिसर तुमच्या हातात देत आहेत. त्ात माझा 

थोडासा हातिार लागला आहे, इतकंच. सरांनी ह्या कामासाठी माझी भनवड केली, याबद्दल मी 

सरांची ऋर्णी आहे. त्ांनी माझ्या अभिरुचीत, दृभष्कोनात नक्कीच फरक घडवून आर्णला 

आहे. मला शब्द सापडत नाहीत, हेही एकपरीने बरंच आहे. सगळ्याच िावना शब्दात बध्द 

करता येतात का? 

       ----संगीता जोशी, पुरे्ण 

096650 95653/ sanjoshi729@gmail. com  
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भावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 

या पुस्तकाचे तीन भवभाग आिते. 

 

 

भवभाग एक—कभवता 

 

भवभाग दोन— कवी 

 

भवभाग तीन— भसद्ांत 
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भार्काव्यः स्र्रूप र् सर्ीिा 

क्षर्भाग एक—कक्षर्ता 

अनुक्रर् 

प्रास्ताक्षर्कः संगीता जोशी    ---  

डॉ. द. भभ. कुलकर्णी यांचे लेख 

१ भारतर्ाता---  

२ तहान --- 

३ न्हालेल्या जणु. .  --- 

४ जोक्षगया   --- 

५ केळीचे सुकले बाग (झळ)   --- 

६ कणा   --- 

७ चाफा   ---  

८ फुलराणी   ---  

९ केर्ढे ह ेक्रौयव!   ---  

१० र्न्ि ेर्ातरर््   --- 

पररक्षशष्ट : १० कक्षर्ता  
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भविाग दोन—कवी 

अनुक्म 

    प्रास्ताभवकः संगीता जोशी 
1. श्रीभनवास भसरास 

2. अनुराधा पाटील 

3. गे्रस 

4. भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे 

5. सुरेश िट 

6. म.म.देशपांडे 

7. इंभदरा संत 

8. बा.सी. मढेकर 

9. पु.भश. रेगे 

10. बभहर्णाई चौधरी 

11. िा.रा. तांबे 

12. केशवसुत 

13. रामदास 

14. तुकाराम 

15. ज्ञानेश्वर 
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िावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 
भविाग तीन—भसद्ांत 

    अनुक्रमभर्णका---- 

प्रास्ताभवक – संगीता जोशी 

1. कभवतेचा घरगंध 

2. मुक्तछंद 

3. भलररकल क्वाभलटी  व भवश्ववात्सल्य 

4. भनभमभतीचे शे्य 

5. खस्थरतत्त्व व गभततत्त्व 

6.प्रभतिावंत व समाज 

7. प्रभतिावंत व मनोरुग्ण 

पररभशष्ट---1-- दभिंची काव्यसूके्त 

पररभशष्ट---2... दभिंची मुलाखत 
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भवभाग एक—कभवता 
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    सर्ीिा ही र्ाझी अनैक्षछिक दक्रया आह;े 

   त्यार्र र्ाझा ताबा नाही.  

 र्ाझे बोलण ेऐक्षछिक  आह;े पण सर्ीिा तशी  नाही.  

 काळाछया र्ार्टळीत  क्षपकललेी  पानं  उडून  जातात.  

 र्ाझी सर्ीिा ही र्ले आह,े पण ती रानात उगर्लेली  

 र्ेल  नाही;  संस्कृत  साक्षहत्यशास्त्र  आक्षण  पाश्चात्त्य  

     सौंियवशास्त्र या उद्यानांतील खत-पाणी घेऊन  

        ती क्षलक्षहली गलेी आह.े  

    ----िक्षभ 
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भार्काव्यः स्र्रूप र् सर्ीिा 

क्षर्भाग एक—कक्षर्ता 

अनुक्रर् 

प्रास्ताक्षर्कः संगीता जोशी    ---  

डॉ. द. भभ. कुलकर्णी यांचे लेख 

१ भारतर्ाता---  

२ तहान --- 

३ न्हालेल्या जणु. .  --- 

४ जोक्षगया   --- 

५ केळीचे सुकले बाग (झळ)   --- 

६ कणा   --- 

७ चाफा   ---  

८ फुलराणी   ---  

९ केर्ढे ह ेक्रौयव!   ---  

१० र्न्ि ेर्ातरर््   --- 

पररक्षशष्ट : १० कक्षर्ता  
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प्रास्ताभवक – संगीता जोशी 

 

िारतमाता 

प्रिाकर भसरास हे फारसे प्रभसध्द नव्हते तरी ते सत्कथेचे कवी होते; हे सांभगतले की 

त्ांच्या गुर्णवते्तचा अंदाज येऊ शकतो. तसेच त्ांच्या कभवतेवर दभि सरांनी भलभहले आहे 

म्हटले, की त्ांच्या काव्यात काही भवशेर् गुर्ण असले पाभहजेत हेही अधोरेस्मित होते. माझ्या 

बाबतीत असंच झालं. त्ामुळेच त्ांची िारतमाता वाचली, सरांचं िाष्य वाचलं आभर्ण कभवतांचा 

आस्वाद ह्या पभहल्या भविागाचा प्रारंि याच लेिानं करायचं ठरवलं. सुरुवात ‘िारतमाता’ या 

लेिाने केल्यावर शेवट ‘वंदे मातरम्’ ने कररं्ण सुसंगतही वाटलं. तसा तो केला आहे.  

प्रथमच सर सांगतात, की भसरासांची कभवता सैरिैर होती. त्ांची प्रभतमासृष्ी, लय, 

आशयधून सगळं वेगळंच होतं. िारतमाता हे शीर्िक आहे; पर्ण कभवतेत माि िारतमातेचा 

उले्लि सापडर्णार नाही. तरीही कभवता िारतमातेचीच आहे.   संपूर्णि कभवतेत एका अगभतक 

भिकारर्णीची प्रभतमा वापरली आहे. तुम्ही कभवता संपूर्णि वाचा; तुमच्या अंगावर काटा येईल! 

िारतमातेची ही मुलं भतची जी अवथथा करत आहेत, ती जयकेतू नाटकातील दुदैवी आई 

सारिीच नाही का? नाटकाचा गोर्वारा सरांनी लेिाच्या आधीच नमूद केला आहे. 

भिकारर्णीचा नवरा भतला अंधारात नेतो, यात आंधळे, दुबळे सरकारच नवर् याच्या प्रभतमेतून 

सूभचत केले आहे असे मला वाटते. शेवटी  िारतमातेचा एक भनष्ठावंत मातृपे्रमी देशिक्त भतला 

वाचवू पाहतो, तर इतर भ्रष्ाचारी देशवासी, त्ा एका प्रामाभर्णकाचे बांधव, त्ाला ‘वेडा’ 

ठरवतात! बरोबरच आहे; तो त्ांच्या सडक्या ‘भसस्टीम’चा िाग नसतो ना! ते त्ा एकयाला 

समूहबलाने ठेचून टाकतात, नुसते मारून नवे्ह!! इथे म्हर्णावेसे वाटते, ‘केवढे हे क्ौयि!’ 
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िारतमाता ही कभवता म्हर्णजे कभवतेला नायरूप देण्याचा प्रकार आहे; व याला ‘पेभटट 

शो’ असे म्हर्णतात हे आपल्याला या समीक्षालेिातूनच कळते. समीक्षा करतांना या कभवतेच्या 

बाबतीतसरांनी शेवटच्या कडव्यापासून सुरुवात केलेली आहे, हे भवशेर् लक्षात घेण्याजोगे 

आहे.  

सरांचा या कभवतेवरील लेि मलाही काही भलहायला पे्रररत करून गेला. भसरासांची ताकद 

काय होती तेही लेिातूनच कळून आले. चांगल्या  कवीनंा थोडंच आयुष्य लािावं, यात भनयती 

काय साधते कळत नाही! एका भठकार्णी भचिकार साल्वादोर दाली ह्या भचिकाराचा सर संदिि 

देतात. सर, तुमचं वाचन ‘अफाट’ आहे हे माहीत आहे. पर्ण त्ातून कुठलंच के्षि सुटलेलं नाही 

हे पाभहलं की तुमच्याबद्दल अभधकच आदर वाटतो.   

प्रिाकर भसरास हे आज हयात नाहीत. पर्ण त्ांनी मृतू्पूवीच  स्वतःच्या जीवनावर कादंबरी 

भलभहली होती. भतचे नाव ‘भनळे कमळ’. त्ांनी कथाही भलभहल्या आहेत. कादंबरी व कथा लेिन 

त्ांनी वामन प्रिु या टोपर्ण नावाने केलेले आहे. भजज्ञासू वाचकांनी ‘भनळे कमळ’ जरूर 

वाचावी. साधारर्णपरे्ण एिाद्याच्या वाटेला सहसा येर्णार नाही असे दुःि त्ांच्या वायाला आले 

होते. प्रते्काचे आयुष्य म्हर्णजे एक कादंबरी असते असे म्हर्णतात. त्ांच्याबाबतीत ते शब्दशः 

िरे आहे.  

 

तहान  

 छातीवर दगड जरी ठेवला 

        तरी ही भहरवी पाने 

  कुठून फुटतात कळत नाही. . .   
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अशी  साधी तरीही अथिपूर्णि  कभवता. ‘मलाही अशी कभवता भलभहता आली पाभहजे!’ असे 

दभिसरांना कोर्णाच्या कभवतेबद्दल वाटत असावे? आपल्यालाही ह्या तीन ओळी आकरू्िन 

घेतात, भवचार करायला लावतात. हे कवी आहेत म. म. देशपांडे. त्ांची ‘तहान’  ही कभवता 

आपर्ण इथे वाचर्णार आहोत. ‘सारा अंधारच प्यावा ।अशी लागावी तहान । एका साध्या 

सत्ासाठी देता यावे पंचप्रार्ण ।। अष्ाक्षरी कभवतेच्या चार ओळी या चार ओळी वाचूनच 

आपल्याला या कभवतेची भवश्वात्मकता कळून येते. साध्या वाटर्णार् या िावकभवतेत ओतप्रोत 

िरलेला आशय पाहून रभसक वाचकाला िावकभवतेची ताकद कळून येईल.   

 1950 पासून कभवता भलभहर्णारा हा कवी सत्कथेचा कवी होता.  

पर्ण ते प्रभसध्दीच्या मागे कधीच नव्हते. त्ाकाळात समकालीन कवी अनेक प्रकारच्या 

कभवता भलहून वेगवेगळे मानसन्मान भमळवीत होते; पर्ण हा कवी आपले आत्मिान जपत या 

सगळ्यापासून दूर राभहला होता. आत्ममग्न अशा ह्या कवीच्या आर्णिी काही ओळी पाहा.  

             अंतररक्ष भफरलो पर्ण  

  गेली न उदासी 

  लागले न हाताला  

  काही अभवनाशी 

सर यावर भलभहतात, कधी कधी काही उद्गार असे असतात की अनुमान , भवशे्लर्र्ण या 

सार् याला ओलांडून जीवनाथि आपल्यापुढे साक्षात उिा करतात. 1965 मधे्य वनफूल हा त्ांचा 

कभवतासंग्रह प्रभसध्द झाला व नंतरच्या तीस वर्ाांच्या काळात त्ांनी सुमारे साठ कभवता 

भलभहल्या, ज्या अंतदेही ह्या संग्रहात आहेत. (कभवतेच्या संखे्यची आजकालच्या कवीनंी नोदं 

घ्यावी. प्रभसध्द होण्यासाठी कभवतांची संख्या हा भनकर् ठरू शकत नाही. )  



35 
 

आजकालचे कवी मुक्तछंद हे आयुध हातात सापडल्यामुळे िरािर कभवता कागदावर 

उतरवीत असतात व कट्ट्याचा आधार घेऊन मंचावरून लोकांसमोर येण्यास धडपडत 

असतात. ह्या भवरोधात, म. म. या कवीचा अंतमुिि-गुर्ण प्रकर्ािने जार्णवतो; हे इथे मला 

नोदंवावेसे वाटते. म्हरू्णनच म. म. हे सविसामान्य वाचकांना ज्ञात नसले तरी रभसकांचे लाडके 

ठरले होते. त्ांच्या काव्याची समीक्षा करतांना सरांनी काढलेले भनष्कर्ि आपल्याला ह्या 

कवीच्या पे्रमात पडायला लावतात व समग्र वाचन करण्यास उद्युक्त करतात. सरांचे काही 

भनष्कर्ि असे— 

• म. मंना मार्णसांबद्दल भनतांत पे्रम, पर्ण ते वाचाळ नाही; ते अंतथथ, आति, कोवळे, 

िासगी आभर्ण मधुर आहे.  

• त्ांची कभवता भवशुध्द िावकाव्य असूनही भतला सामाभजक जाभर्णवेचा झंकार 

आहे आभर्ण तो तामसी नसून सास्मत्त्वक आहे.  

• त्ांच्या कभवता भनभमितीप्रधान  असून, कवी वाचकाशी नवे्ह तर आपल्या 

अनुिूतीशी संवाद साधतो.  

• म. म. आपल्या कभवतांत अपूर्णिभवराम इ. भवरामभचने्ह अशा तर् हेने योजतात की 

आशयाचा काव्यात्म भवकास होतो.  

• मार्णसावरील मायेमुळे आतिता, भनसगिप्रभतमांमुळे संुदरता, जीवनस्वीकृतीमुळे 

आश्वासकता आभर्ण व्रतथथ स्विावामुळे भचंतनशीलता हे भवशेर् म. मंच्या काव्याचे 

आत्मधमि ठरले आहेत.  

• वनफूल. अंतदेही, जगाचे श्वास व अिेरचा अपार अशा चार संग्रहातून कवीचा, 

कवी म्हरू्णन झालेला भवकास साके्षपी वाचकास कळून येतो.  

• अपार मधील दगडी मौन ही मुक्तछंदातील आठ-नऊ ओळीचंी कभवता 

रभसकाला िोल भचंतनात बुडी घ्यायला लावर्णारी आहे.   
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• म. म. यांच्या अस्सल कभवतांमधे्य भचंतन, संवेदन आभर्ण िावोद्दीपन यांचे 

‘एकप्रयत्नोत्पाद्य’ 

अस्मस्तत्व जार्णवते. त्ांची कल्पकतासुध्दा अंधारात चमकर्णार् या और्धी 

वनस्पतीप्रमारे्ण नसून स्पशि केला की स्वतःला झाकून घेर्णार् या लाजवंतीच्या 

पर्णािवलीप्रमारे्ण आहे.  

• ‘तहान’ कभवतेतून ‘भवश्व पे्रममय व्हावे’ हा संदेश भमळतो. दभि सर भलभहतात, 

पे्रम म्हर्णजे आसक्ती नवे्ह;पे्रम म्हर्णजे स्वाभमत्व नवे्ह; पे्रम म्हर्णजे सुिाचा अभधकार 

नवे्ह. पे्रम म्हर्णजे सुसंवाद. पे्रम म्हर्णजे स्वभवलोपन. पे्रम म्हर्णजे मी-तूपर्णाचा लोप 

होऊन एकरूपता अनुिवरे्ण.  

 

***** 

    न्हालेल्या जरु्ण. . . . बा. सी. मढेकर 

कवी मढेकर यांचे एकूर्ण काव्य वादग्रस्तच होते. ते असतांनाही त्ांच्यावर िरपूर टीका 

झाली. त्ांचे नाव घेताक्षर्णीच आजही,  ‘भपपात मेले ओल्या उंभदर’ ही ओळ, कभवतेचे फारसे 

वाचक नसलेल्या व्यक्तीही उद्धृत करतात. पर्ण बहुतांश वाचक आपली मते वरवरच्या 

वाचनातून व अभ्यासाभवना ठरवून टाकीत असतात. द. भि. सरांनी केलेली मढेकरांच्या 

काव्याची समीक्षा वाचली तर त्ा काव्याबद्दलचे आपले मत पुन्हा तपासावे, असे वाचकांना 

भनभश्चतच वाटेल.  

सरांनी मांडलेले पुढील मुदे्द भवचारात घेतलेच पाभहजेत.  

• केशवसुत व तांबे यांच्याप्रमारे्ण मढेकर हे काव्याच्या आधुभनक काळातील 

क्ांभतकारी व युगप्रवतिक  कवी आहेत. त्ांनी कभवतेचा चेहरा-मोहराच बदलून टाकला.  
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• राष्र भनष्ठा, स्वातंत्र्यभनष्ठा, मानवतावाद यासारिी मूले्य सविशे्रष्ठ आहेत. 

साभहस्मत्कांनी यापासून दूर न राहता त्ांचा अभ्यास केला पाभहजे, अशी मढेकरांची 

धारर्णा होती. (या बाबत सवि लेिक-वाचक-रभसक त्ांच्याशी सहमतच होतील. ) 

• फॅशन, प्रभसध्दी, प्रभतष्ठा, पद, पुरिार यांच्या मागे जाऊन साभहस्मत्क 

आत्मभनषे्ठशी प्रतारर्णा करतात, या वर मढेकरांचा आके्षप होता. या गोष्ीचंा हव्यास व 

लोि न कररे्ण यालाच ते वाङमयीन सचोटी म्हर्णत.  (हे मत कोर्णालाही पटेल असेच 

आहे ना?) 

• मढेकरी कभवता ही पररपक्व रभसकासाठी—सौदंयिवृत्ती असलेल्या, कलांच्या 

आस्वादाने सुसंिृत झालेल्या प्रगल्भ वाचकासाठी आहे. भतला रामाभशवागोभवंदा नको 

आहे.  

• ही कभवता दुबोध व असंबध्द नाही; याउलट ती अथिसंपृक्त आहे; इतकी की 

अशी अथिसंपृक्त कभवता अवािचीन काळात कोर्णी भलभहली नाही.  

• त्ांच्या कभवतेत आशयसौदंयि ओतप्रोत होते.  

• ‘साभहत्ाचे सौदंयिशास्त्र’ ही त्ांची वाङमयाला लािलेली देर्णगी आहे.  

• मढेकर यंिभवरोधी नाहीत;मानवाचे यंि होत आहे, याला त्ांचा भवरोध आहे.  

• मढेकर अप्रचभलत प्रभतमा  वापरतात व त्ातून अनेकानेक अथि व अन्वय भनघू 

शकतात हे त्ांच्या कभवतेचे बलथथान आहे.  

• कभवतेत कालसापेक्ष घटक असतो. मढेकरांच्या कभवतेत तो परोपरीने प्रकटला 

आहे.  
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• आधुभनकता ही कालसापेक्ष असते तर नवीनता (originality )ही प्रभतिासापेक्ष 

असते.  

• मढेकर हे केवळ कवी व सौदंयिशास्त्रज्ञ नव्हते तर ते दाशिभनकही (तत्त्ववेते्त) 

होते. त्ांच्या या दशिनात वास्तवता, श्रध्दा, भवज्ञान, अध्यात्म, सामाभजक न्याय, करुर्णा, 

परंपरा आधुभनकता, अस्मस्तत्ववाद, संदेहवाद या सार् यांचा समावेश होत होता.  

सरांनी मांडलेली ही अभ्यासपूर्णि मते ही त्ांच्या सत्तर वर्ाांच्या प्रदीघि वाङमयतपसे्यतून 

भसध्द झालेली आहेत. आपल्यासारख्या वाचकांनी त्ांचा आदर करावा हेच केवळ 

आपल्याला शोिून भदसेल; हे माझे मत. सरांनी काही बाबतीत मढेकरभवरोधीही मते 

मांडली आहेत. अथाित हे त्ांच्या प्रगल्भ वैचाररकतेचेच लक्षर्ण आहे.  

 सरांच्या समीके्षशी आपर्ण वाचक पूर्णिपरे्ण सहमत असतो, हे तर आहेच. पर्ण 

अपवादात्मक उदाहरर्णात आपर्ण साशंक होतो हेही िरे आहे. ते आपल्या मयािभदत 

भवदग्धतेचे लक्षर्ण असावे का? माझे असे झाले; ‘बोडं’ या कभवतेवर सरांनी भलभहलेली 

समीक्षा वाचली तेव्हा. तीन कडव्यांच्या या कभवतेचा वाच्याथि आपल्याला समजतो; पर्ण 

सरांनी सांभगतलेल्या  वं्यग्याथािचे, प्रयत्न करूनही, मला आकलन झाले नाही. ‘हा वं्यग्याथि 

नाही, तर मग कोर्णता आहे?’ या सरांच्या प्रश्नावर समपिक उत्तर माझ्याकडे नव्हते. ती एक 

साधी कभवता आहे असे मला म्हर्णायचे होते. पर्ण सरांनी माझे मत ऐकून घेण्याचा व ते या 

पुस्तकात मांडण्याची परवानगी देण्याचा दािभवलेला उदारपर्णा, सरांची मारू्णस व 

समीक्षक म्हरू्णन असलेली उंची दािवून गेला. ‘माझी सविच मते तुम्हाला पटली पाभहजेत 

असे नाही. भवरोधी मतेसुध्दा तुम्ही मांडू शकता. त्ामुळे आपल्या वाङमयीन मैिीत बाधा 

येर्णार नाही. ’ असे सर सांगतात तेव्हा मी नतमस्तक होऊन त्ांच्या सभहषु्णगुर्णाला सलाम 

करते.  
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आशयसौदंयािने मुसमुसलेले काव्य, लयसौदंयािने घमघमलेले सौदंयिशास्त्र या दोहोचंा 

युभतयोग मढेकरांना युगप्रवतिक करायला पुरेसा आहे; हे सरांचे मत समजल्यावर आपर्ण 

मढेकरांचे काव्य पुन्हा एकदा वाचू या ना?  

न्हालेल्या जरु्ण गििवतीच्या । सोज्वळ मोहकतेने बंदर 

मंुबापुररचे उजभळत येई । माघामधली प्रिात संुदर.  

या कभवतेची समीक्षा सरांनी आपर्णां प्रगल्भ वाचकांसाठी भलभहली आहे.  

भतचा आस्वाद घेऊ या.  

**** 

जोभगया 

गभदमांचं नाव घेतलं की सगळ्यांना आठवते ते गीतरामायर्ण; कारर्ण हे साहचयि सामान्य 

श्रोत्ांच्या मनावर पूर्णिपरे्ण ठसभवलं गेलं आहे. त्ामुळे त्ांच्या अनेक उत्तम कभवता दुलिभक्षत 

राभहल्या का? मला तरी तसं वाटतं. त्ांची ओळि तर आम्हाला शालेय वयापासूनच झाली 

होती.  

वेदमंिाहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम् . . माउलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला िारती। त्ात लािो 

वीर देती जीभवताच्या आहुती । आहुतीनंी भसध्द केला मंि वंदे मातरम् ।। 

ही गभदमांची भलभहलेली प्राथिना आम्ही त्ावेळेपासून म्हर्णत होतो. दभि सरांनी आपल्या 

लेिासाठी जोभगया ही कभवता घेतलेली बघून िूप आनंद झाला. म्हर्णजे, गीतरामायर्णातील 

एिादं गीत त्ांना सहज घेता आलं असतं. पर्ण हे एक भचिपट-गीत सरांच्या प्रभतिेला साद 

घालत आहे, ह्यातच त्ा गीताचे मोठेपर्ण आहे. भचिपटात ते बहुधा अभिनेिी फैयाज यांच्यावर 

भचभित झालेलं आहे.  
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ती वारांगना त्ा देवमार्णसाला नावही भवचारायचं भवसरते, ह्या गोष्ीवरून सरांनी आपल्या 

सवाांच्याच आयुष्यात घडर्णार् या माभलकेचा फार संुदर उले्लि केला आहे. प्रमादस्वीकृती-

पश्चात्ताप-प्रायभश्वत्त- उन्नत अवथथांतर. अपराधानंतर आपले उन्नयन होर्णार असेल  तर अपराध 

भक्या उत्तमच म्हर्णायची. सरांनी पुढे भदलेली उदाहररं्ण वाचून समजतं की चांगुलपर्णा हा अपर्ण 

पुढे ‘पास ऑन’ करायचा असतो.  

गभदमा भचिपटके्षिात होते. जोभगया ची सुरुवात लॉंग शॉट ने होते व हळू हळू कॅमेरा झमू-

इन होतो त्ाप्रमारे्ण दृश्य स्पष् होत जाते, ही सरांची कल्पकता दाद देण्यासारिी आहे. आरसा 

ह्या शब्दाऐवजी गभदमांनी ऐना हा शब्द वापरला याकडेही आपले लक्ष वेधण्यात आले आहे. 

गभर्णकेच्या कोठीवरच्या आरशाला हाच शब्द शोिून भदसतो असं सर म्हर्णतात. यावरून मला 

एका लावर्णीतील एक ओळ आठवली.  

‘चोळीवरती सोळा ऐने, आठांना दुभनया भदसली’! ही वसंत बापटांची ओळ. लावर्णीतील 

ऐने असे आकरू्िन घेतात! 

जोभगया वर सरांनी तीन लेि भलभहले आहेत. समीक्षालेिही वाचकाला भकती वाङमयीन 

आनंद देऊन जातात, हे अनुिवण्यासाठी हे लेि आदशि उदाहरर्ण ठरतील.  

सर म्हर्णतात, मानसशास्त्रीय समीक्षा व चररिात्मक समीक्षा हा एक वाङमयीन भ्रम आहे. 

पर्ण कधी कधी कवीचे जीवनच वं्यगाथि होऊन कभवतेचा पररसर दरवळून टाकते! गभदमांनी 

गभर्णकेचे व्रत इथे आत्मसात केले आहे.  

िूपती या जाभतवृत्तातील ही कभवता भवभशष्ातून साविभिकतेचा प्रत्य कशी देते; व आपल्या 

मनात राधािाव कसा जागृत व्हायला हवा ही जार्णीव सरांचा समीक्षा लेि करून देतो. ******  

 

    झळ. . . . कवी अभनल 
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 आत्माराम रावजी देशपांडे ऊफि  कवी अभनल. त्ांची ही एक कभवता- झळ. हे शीर्िक  

वाचून  आपल्याला ती आठवर्णार नाही. पर्ण या कभवतेचं झालेलं गारं्ण आपल्याला नक्कीच 

आठवतंय्. ‘केळीचे सुकले बाग. . असुभनया पार्णी. . . असुभन भनगरार्णी. . उर्ा मंगेशकरांनी 

गायलं होतं. काही कभवता त्ांची गार्णी झाल्यामुळे अभधक संुदर होतात. त्ात सुरांचा वाटा 

असतो. काही कभवतांना सूर अभधक संुदर करू शकतील अशी शक्यताच नसते; कारर्ण त्ा 

मुळातच िूप दजेदार असतात. उदा. पृथ्वीचे पे्रमगीत. एिादी कभवता भतच्यावर भलभहलेल्या 

समीके्षमुळे अभधक संुदर व अथिपूर्णि झाली तर? 

दभिसरांच्या समीके्षची भकमया आहे िरी तशी; की त्ा सभमके्षमुळे झळ ही कभवता अभधक 

संुदर, दजेदार वाटू लागते. कभवतेत वर्णिन  आहे ते असेः केळीची म्हर्णजे केळीच्या झाडाची 

ही कथा. भतची देििाल चांगली चालली होती;भतला पार्णी भमळत होतं; सावली भमळत होती; 

सगळी काळजी घेतली जात होती. तरीही ती सुकत चालली होती! झालं नं हृदयात धस्स? 

गंिीर पररस्मथथती तर पुढेच आहे. कुठेतरी दूर वर्णवा पेटलेला आहे. . .! त्ाची झळ भतला लागते 

आहे. म्हरू्णन हे घडतंय्. हे सुकत जारं्ण. बरं, सहज सहन करावी अशीही नाही ती झळ. इतकी 

दाहक आहे ती, की ती ‘आतल्याभजवा’पयांत पोहोचते आहे आभर्ण गािा सुकत चालला आहे! 

िवतालचा वर्णवा बघून सोसून  भतचा जीवनरस आटून जातोय्. आपल्या डोळ्यापुढे उिं 

राहतंय् भतचं मानवी रूप; भतची अगभतकता, भतच्या डोळ्यातील आजिव, त्ातील करुर्णा. .! 

पर्ण कोर्ण ही केळ? कशाचं प्रतीक आहे हे? भतच्या सुकण्यामधून कवी काय सूभचत करत 

आहे?या केळीचा िवताल कोर्णता? वर्णवा लागलाय् तरी कुठे?ते कशाचं प्रतीक आहे? 

सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आहेत सरांच्या समीके्षत.  वाचा सरांनी या कभवतेची केलेली समीक्षा. 

कभवतेचं सौदंयि िुलभवर्णारी ही समीक्षा आहे. राम आभर्ण त्ाची मुलं लव-कुश, यांचं वर्णिन 

करतांना गभदमांनी म्हटलंय् ,  
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‘प्रत्क्षाहुभन प्रभतमा संुदर’. तोच प्रत्य ही कभवता व भतची समीक्षा याबाबतीत तुम्हाला 

येईल. सरांना सलाम करावासा वाटतो. िरंच, हॅट्स ऑफ टु यू सर! 

***** 

 

कर्णा 

ही कभवता कुसुमाग्रजांनी बरीच अलीकडे भलभहली आहे. दभिंच्या ‘पसु्तरी’ या पुस्तकात 

त्ावर समीक्षालेि आहे. सुरवातीलाच सरांनी कभवतेचा सारांश सांभगतला आहे. प्रथम सर ह्या 

कभवतेला ‘साधी कभवता’ असे म्हर्णतात. पर्ण या एका कभवतेवरच त्ांनी चार लेि भलभहले 

आहेत! यावरूनच कभवतेमधे्य सरांनी िाष्य करावे असे बरेच काही  आहे, हे आपल्या लक्षात 

येते. सवि लेि वाचून झाल्यावर आपल्याला कळते की आपल्याला आधी फार थोडे कळले 

होते; जारू्णन घेण्यासारिे िूप काही भशल्ल्क होते! 

गंगामाईला आलेल्या पुरात ज्याचे सविस्व वाहून गेले, असा एक युवक कवीकडे आशीवािद 

मागायला येतो, हा मुख्य भवर्य. यावरून पानशेत-पुराच्या आदल्या भदवशी मुठेकडे पाहतांना 

दभिसरांना पतंजलीच्या वाक्याची आठवर्ण होते. ‘ भचत्ताच्या एकाग्रतेने प्रजे्ञचा उदय होतो’ ; 

आभर्ण सर त्ाच भदवशी कोल्हापूरला भनघून जातात. सरांनी इथे सूिाचे िार्ांतर करतांना बुध्दी 

हा शब्द न वापरता, प्रज्ञा म्हटले आहे. भववेकाचा अंकुश भजच्यावर असतो ती बुध्दी म्हर्णजे 

प्रज्ञा. शब्दांची अचूक भनवड अशी जागोजागी आढळते. सरांचा पतंजली-योगसूिांचा 

अभ्यासही आहे!  

कभवतेतील युवकाचे अनेक गुर्ण सरांनी अधोरेस्मित केले आहेत, जे कभवतेच्या ओळीमंधून 

केवळ सूभचत होतात. त्ाची पुनभनिभमितीची पे्ररर्णा, त्ाच्या मनात असर्णारे वात्सल्य, जीवनावर 

असर्णारे पे्रम, प्रभतकूल पररस्मथथतीशी लढा देण्याची भजद्द! कोर्णी सामान्य वाचक हे करू शकेल 
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असे मला वाटत नाही. सरांमधील डोळस व जागृत समीक्षकच दोन ओळीचं्या मधील 

अभलस्मित मजकूर वाचू शकेल. सरांची समीक्षा हे नुसतं िाष्य नसतं, नुसतं अनुसजिनही 

नसतं;तर ते नवसजिन असतं.  

सविस्व वाहून गेल्यावर उध्वस्त झालेल्या भटटवीने सागराशी कसा लढा भदला त्ा पौराभर्णक 

गोष्ीची सर आठवर्ण करून देतात. भतथे ती संभक्षप्त रूपात आली आहे. सरांशी बोलून मी 

वाचकांच्या सोयीसाठी ती थोडक्यात देत आहे. भटटवी हा फार छोटा पक्षी असतो. मादी नेहमी 

पाण्याजवळ अंडी घालते. भतची समुद्राजवळ घातलेली अंडी िरतीबरोबर वाहून जातात. तेव्हा 

आपल्या चोचीने समुद्राचे पार्णी दुसरीकडे नेऊन टाकायचे व समुद्र आटवायचा; म्हर्णजे अंडी 

परत सापडतील (!), असा भतचा कयास असतो. म्हरू्णन ती चोचीत पार्णी घेऊन फेर् या मारत 

असते. गरुडपक्षी हे पाहतो. भतची समस्या जारू्णन घेतो. त्ाला भतची दया येते. तो भवषू्णचे वाहन. 

त्ामुळे तो भवषू्णकडे भतची तरफदारी करतो. भवषू्ण अगस्ती ऋर्ीनंा सांगतात व अगस्ती समुद्र 

प्राशन करून टाकतात. भटटवीला आपली अंडी परत भमळतात. अशी ती गोष्. लढ्याला 

सुरवात तर करा! मदत आपोआप भमळते व उभिष्ट साध्य होते, हा मोलाचा संदेश 

सरांच्या समीके्षतूनच पुढे आला आहे.  

दुसर् या लेिात सरांनी मध्यमवगीय सामान्य मार्णसाचे शब्दभचि हुबेहूब उिे केले आहे.  

त्ाच्याजवळ ‘सबल भवपत्तीभनष्ठा’ असते, जी ह्या कभवतेतील नायकाकडे आहे. म्हरू्णनच तो रौद्र 

रूपात आलेल्या गंगेलाही 

कर्णा 2/3 

 माहेरवाशीर्ण पोर भकंवा पाहुर्णी गंगामाई म्हर्णतो. त्ाचे मन भनमिळ आहे म्हरू्णनच त्ाची 

पे्ररर्णा अमभलन, अम्लान अशी आहे. ती पे्ररर्णा हीच त्ाच्या जीवनाचा मुख्य आधार आहे ;  

तोच त्ाचा ‘कर्णा’ आहे. तेच कभवतेचे शीर्िक आहे.  
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‘ओळिलंत का सर मला?’ अशा ओळीने कभवतेची सुरुवात होते. पर्ण शेवटी नायकाची 

कहार्णी ऐकून कवीचा हात स्मिशाकडे जातो, पर्ण नायक तशी मदत नाकारतो. इथे नायकाला 

हवा असलेला मानभसक व िावभनक आधार देण्याचे कवीच्या लक्षात येत नाही. म्हरू्णन कवीने 

त्ा सामान्यातील असामान्य नायकाला िर् या अथािने ओळिलेच नाही, असे दभि म्हर्णतात. हे 

म्हटल्याने आपर्ण कुसुमाग्रजांना नायकापेक्षा भकंभचत िालच्या पायरीवर उतरभवले काय? ह्या 

भवचाराने ते शेवट करतांना म्हर्णतात, आपर्ण सगळे असे ‘सरच’ असतो!  

नायक आपल्या पत्नीला ‘कारिारीर्ण’ असे म्हर्णतो. त्ातून एक अनघड मन भदसते असे 

सर भलभहतात. ते तर आहेच. पर्ण हा नायक नदीच्या काठी वस्ती करर्णार् या उपेभक्षत 

समाजातील, अधिवट भशक्षर्ण सोडलेला युवक असावा, असे मला वाटले. भशक्षर्णाच्या काळात 

आलेल्या भशक्षकाच्या चांगल्या अनुिवावरूनच तो आश्वस्त होण्यासाठी व आशीवािदासाठी त्ा 

भशक्षकाकडे (कवीकडे) भवश्वासाने आला असावा. अथाित नायक कुठून आला हे कभवतेच्या 

दृष्ीने महत्त्वाचे नाही. पर्ण कभवता वाचकाच्या मनात जे शब्दभचि उिे करते त्ाच्याशी हे 

सुसंगत वाटते, इतकेच.  

अनघड ह्या शब्दावरून माझी सरांशी जी चचाि झाली ती सांगरे्ण उद् बोधक होईल. 

यासारिे दुसरे शब्द म्हर्णजे, सुघड, भबघड व दुघड. सुघड याचा अथि आधीच आपोआप 

घडलेला. त्ाला वेगळे घडवावे लागत नाही. तो घडलेलाच असतो. उदा. सुघड मोती. अनघड 

म्हर्णजे जो अद्याप घडलेला नाही;ज्याच्यावर संिार करून त्ाला घडभवता येईल असा. भबघड 

चा अथि स्पष्च आहे. जो मुळात चांगला आहे;त्ाला सुधारता येईल असा ;  दुघड म्हर्णजे काही 

केल्या जो घडभवताच येत नाही असा. मूती घडभवतांना हाती घेतलेला दगड योग्य नसेल, तर 

सतत वेडेवाकडे कपचे उडून तो वाया जातो. शेवटी नाद सोडून भशल्पकार तो दगड फेकून 

देतो. असे हे चार शब्द नव्यानेच समजले. सरांशी असे ‘शास्मब्दक िेळ’ िेळरे्ण मजेदार असते, 
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भततकेच ते ज्ञानात िर टाकर्णारे असते. त्ातून अचूक शब्दच वापरण्याची भचभकत्सक 

सावधानता येते, हे वेगळेच!  

यातील चौथा लेि रभसकाने कभवतेचा आस्वाद कसा घ्यावा यासंबंधीच्या जाभर्णवा 

भवस्तारर्णारा आहे. कभवता व काव्य हे शब्द सामान्य मारू्णस सैलपरे्ण वापरतो. ते कसे चुकीचे 

आहे, हे आपल्याला कळते. कभवतेतील अथिवू्यह, प्रभतमा व प्रतीक यातील फरक, प्राभति 

आकलन, कभवतेचे कें द्र, या व अशा आर्णिीही गोष्ी सोप्या करून सर सांगतात. ‘उत्तम 

कभवतेचे लक्षर्ण अथिसमृध्दी; उत्तम आस्वादाचे लक्षर्ण अनुिवसमृध्दी.  

कर्णा 3/3 

अथिवू्यहातून रभसकाला जीवनमूल्याची प्रतीती आली पाभहजे. कर्णा या कभवतेतून कोर्णती 

मूले्य प्रतीत होतात?—भवपत्तीमुळे मार्णसे ियिीत होतात; कडवट होतात; तसे व्हायचे नाही. 

एका अपररभचताला भशक्षक मदत करण्यास उद्युक्त होतो, यावरून जीवनश्रध्दा मनात 

भनमािर्ण होते.  

*****     

     चाफा 

कवी बी यांचे एकच गारे्ण लता मंगेशकरांनी गायले व मूळची कभवता व कवी अजरामर 

झाले!  चाफा बोलेना, चाफा चालेना, चाफा िंत करी, काही केल्या फुलेना. आमच्या भपढीतील 

लोकांनी आकाशवार्णी वरून हे गीत शेकडो वेळा ऐकलं असेल; पर्ण त्ाचा अथि उलगडला 

नव्हता. दभि सर म्हर्णतात , कभवतेतील शब्दाथि व वाच्याथि कळला म्हर्णजे कभवता समजली 

असे होत नाही. त्ाचा वं्यग्याथि, शब्दांमागील आशय कळला पाभहजे. ह्या कभवतेतील पभहल्या 

काही कडव्यात चाफ्याची पे्रयसी चाफ्याचा- आपल्या भप्रयकराचा संवेदनांच्या पातळीवर 

अनुनय करते. पुढच्या कभवतेत माि अगदी अनपेभक्षत असा अथि सर उलगडून दािवतात. 
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संवेदना व दै्वतिावामधे्य सृष्ी रमलेली आहे. चाफा माि संवेदना व दै्वतिाव यांच्या पलीकडे 

आहे. संवेदनांपलीकडे असर्णारा हा कोर्ण?  तर ते आहे आत्मतत्त्व! आभर्ण पे्रयसी म्हर्णजे 

इंभद्रयवृत्ती.  

आश्चयि वाटलं ना? असं कसं असू शकेल? पर्ण सरांनी केलेल्या स्पष्ीकरर्णामुळे 

आपल्याला तेही समजतं,  

हेच तर त्ांच्या समीके्षचं वैभशष्ट्य आहे. ते असंही सांगतात, ‘मला जे प्रतीत झालं तेच 

तुम्हाला व्हावं असा माझा आग्रह नाही. तुम्हाला पटलं नसेल तर सोडून द्या. ’  

तुम्ही वाचून काय ते ठरवा.  

 

    फुलरार्णी 

बालकवीचें नाव माभहत नाही व त्ांची फुलरार्णी ही कभवता आवडत नाही असा एिादा 

काव्यरभसक शोधूनही सापडर्णार नाही! पूवी, शाळेत अल्लड वयात प्रते्क भवद्याथी ही कभवता 

भशकूनच मोठा होत असे. बालकवीनंी भनसगाितील कळीबद्दल उत्कट िाव व्यक्त केले आहेत. 

भतला लाडाने फुलरार्णीही म्हटले आहे. ते अभतशय संवेदनशील कवी म्हरू्णनच ओळिले 

जातात. फुलरार्णी व रभव यांच्यातील प्रीतीचे हळुवार व लोिस वर्णिन ते करतात. मग त्ांच्या 

व्यस्मक्तगत आयुष्यातील रार्णीबाबत ते इतके कठोर कसे? त्ांचे वैवाभहक जीवन भविटलेले 

होते, हे सरांनी परिडपरे्ण उस्मल्ल्िलेले आहे. समीक्षकाने कसे असायला हवे याचा हा धडाच 

आहे. केवळ छानछान गोडगोड, भलभहरे्ण अपेभक्षत नसते. सत्भनवेदन महत्त्वाचे व तेव्हढेच 

अवघड असते.  

व्यस्मक्तगत आपत्ती व सामाभजक भवपत्ती यामुळे बालकवीचें संवेदनशील मन कसे तुटत 

असले पाभहजे, हे दभिंच्या हळुवार मनाने भटपले आहे व ते लेिात मांडले आहे. फुलरार्णी ही 



47 
 

केवळ भनसगिभचिर्णात्मक िावकभवता नाही तर भवसंवादी सामाभजक पररस्मथथती ह्या अध्याहृत 

पदाचा भवरोधसंबंध कभवतेस अभिपे्रत आहे. तो कळला तरच िरी ही कभवता कळेल, असे 

प्रभतपादन सर करतात. त्ांच्या मते, कभवतेतील िुयारे, तळघरे आभर्ण मजले-मनोरे अशीच 

शोधायची असतात. सरांची अशी वाके्य वाचकाला िुरळ घालतातच; आभर्ण नृत्ाचा आस्वाद 

न घेता जे नभतिकेच्या शरीराचाच दृभष्िोग घेतात ते करंटे असतात, असे भलहून 

आस्वादनप्रभक्येला चपराकही देतात.  

‘फुलरार्णी’ मधील नादमधुरता कर्णिबभधरालाही ऐकू यावी इतकी सूक्ष्म आहे कारर्ण ती 

मानसगम्य आहे.  

अशा शब्दमधुर वाक्यांचा आस्वाद सरांच्या समीके्षत जागोजागी घेता येतो आपल्याला! 

आपल्याला माहीत आहे, बालकवीनंी वयाच्या अठ्ठाभवसाव्या वर्ीच आत्महत्त्या केली. एका 

अतं्त संवेदनशील कवीचा शेवट रभसकांच्या मनात िूप प्रश्नभचन्हंृ भनमािर्ण करून जातात नं? 

आपल्याला त्ांचं ‘मोठेपर्ण’ तरी नीट कळलं होतं का? प्रश्नच आहे! पर्ण एका इंस्मग्लश कवीला 

माि कळलं होतं. त्ाचं असं झालं, की बालकवीचंी पत्नी अतं्त हलािीच्या पररस्मथथतीत भदवस 

कंठत होती. पावितीबाई. त्ा भनरक्षर होत्ा. त्ा काळी दुसरे काय काम भमळर्णार होते? 

नागपूरला एका सूभतकागृ्रहात आयाची नोकरी करत होत्ा. इंस्मग्लश कवी स्टी ा॑न स्पेंडर िारतात  

आला असता, त्ाला ही गोष् कळली. तेव्हा त्ानं पावितीबाईंना िरघोस आभथिक मदत केली. 

कवीची कदर एिादा कवीच करू शकतो, नाही का?  

****** 

केवढे हे क्ौयि! 

प्रभतिा ही उपजत दैवी देर्णगी असते, असे म्हटले जाते. ते िरे आहेच. त्ाचबरोबर  

संवेदनशीलता, आस्वादकता व समीक्षावृत्ती हे गुर्णसुध्दा जन्मजात असावेत असे म्हर्णायलाही 
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पुरेसा वाव आहे. नाहीतर 9-10 वर्ाांचा, चौथीतही नसलेला मुलगा, एिादी हृदयस्पशी कभवता 

वाचून बेचैन होतो व िेळण्या-बागडण्याच्या वयात डोळ्यातून घळघळा पार्णी काढत 

कभवतेतील भचमर्णीसाठी व्याकूळ होतो; याला काही उत्तर आहे का? येथे मी समीक्षावृत्तीचाही 

उले्लि केला , कारर्ण तो मुलगा मनातील अस्वथथतेमुळे आपली बहीर्ण अक्का भहला त्ा 

कभवतेसंबंधी प्रश्न भवचारीत राभहला. ते प्रश्न त्ाच्या बालमनात उद्भवले होते हेच महत्त्वाचे! थोडी 

समज वाढल्यावर कभवतेतील भचमर्णीचे दुःि केवळ शारीररक नव्हते तर मानभसक अभधक 

होते, याचे आकलन त्ाला कुमार वयातच झाले होते!! तो मुलगा होता, दत्ता कुलकर्णी! 

ती एक प्रभसध्द कभवता होती, रे. ना. वा. भटळक यांची, ‘केव्हढे हे क्ौयि!’ शीर्िकाची. दभि 

सरांच्या मनात , त्ा वयात आलेले प्रश्न कोर्णते होते? ‘हे लोक असं का वागतात? हे दुष्? 

भवमर्णीलाच मारतात असं नाही, भचत्त्यालाही मारतात; अपराध्यालाच मारतात असं नाही, 

भनरपराध्यालाही मारतात; उपकारकत्ािलाही मारतात. . . . का असं वागतात? 

आज त्ांची भवद्याभथिनी त्ांना प्रश्न भवचारते, ‘मग आपर्ण काय करायचं? कसं वागायचं, 

सर?’  याचं उत्तर सरांजवळ नसतं. त्ा कभवतेने मन मऊ मऊ केले; त्ाही वयात त्ा मुलाला  

अंतमुिि केले, भवचार करायला भशकभवले ही उपलब्धी सरांना जास्त महत्त्वाची वाटते. मला 

त्ाचमुळे हा समीक्षा-लेि अभधक प्रकर्ािने आवडला. मनाच्या जडर्ण-घडर्णीत व भवकासात 

एिाद्या कभवतेचं इतकं योगदान असू शकतं, यावरून कभवता ह्या साभहत्-प्रकाराची ताकद 

कळते.  

ह्या कभवतेला समांतर अशा पुरार्णातील क्ौचंवधाच्या कथेची जोड भदली आहे. असे 

म्हर्णतात, क्ौचंपक्ष्याची जोडी एकमेकांशी एकभनष्ठ असते. इतर पक्ष्यांच्या बाबतीत तसे नसते. 

ते जोडीदार सहज बदलतात. केवळ नैसभगिक स्वयंपे्रररे्णनेच जगतात. म्हरू्णनच क्ौचं-

जोडीतील मादीला बार्ण लागून ती मरते, तेव्हा नराला झालेलं दुःि व त्ाची मानभसक जिम 
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ही मादीच्या शारीर जिमेपेक्षाही िोल असली पाभहजे. वास्मिकी ऋर्ीने पारध्याला भदलेल्या 

शापाचे स्पष्ीकरर्ण लेिातूनच वाचले तर आस्वादक अभधक आनंभदत होतील! 

याचवेळी सर राम-सीतेच्या दुःिाचंही तौलभनक भवशे्लर्र्ण करतात. सीतेला वनवास 

िोगावा लागला व रामाने त्ागल्याचं दुःिही भतनं िोगलं. हे नात्ातून आलेलं दुःि होतं. पर्ण 

रामाला, सीतेला दुःि आपल्यामुळे िोगावं लागलं, याचं जे दुःि झालं होतं ते जास्त मोठं होतं. 

कारर्ण ते त्ाच्या कतिव्यभनष्ठतेतून आलेलं होतं; आभर्ण कतिव्यभनष्ठतेतून आलेल्या दुःिाची 

तीव्रता नेहमीच जास्त असते.  

एिाद्या साभहत्-कृतीच्या अनुरं्गाने दभिसरांचे केव्हढे भवचार मंथन होते व वाचकालाही 

त्ातून साभहत्ानंदाचे नवनीत लािते, याचा पुरावा म्हर्णजे हा लेि होय!  

***** 

    वंदे मातरम् 

िावकभवता! हाच आपला भजज्ञासेचा, भजव्हाळ्याचा आभर्ण अभ्यासाचा भवर्य आहे; आभर्ण 

ह्या पभहल्या  भविागात आपल्याला डॉ. द. भि. कुलकर्णी यांचे याच भवर्यावरील भचंतन आपर्ण 

वाचले आहे. िावकभवता कशी असते, ती कशी समजावून घेतली पाभहजे, कभवतेच्या हृदयात 

(कवीच्या नवे्ह) नेमके काय आहे, ते रभसकाच्या हृदयापयांत कसे पोहोचले पाभहजे, याचे मनोज्ञ 

भववेचन दभि सरांनी आपल्या प्रते्क लेिातून केलेले आहे. माि ही काही एका प्राध्यापकाने 

वगाित भदलेली व्याख्याने नवे्हत. सरांना भवभशष् कभवता वाचून ‘सु्फरलेले’ हे समीक्षा-लेि 

आहेत. होय, ‘सु्फरलेले’ हा वापरलेला शब्द शब्दशः िरा आहे. कवीला कभवता सु्फरते, तशीच 

दभिंना समीक्षा सु्फरते. त्ा क्षर्णी ते एका िावावथथेतच असतात. त्ांना आजुबाजूचे िान नसते; 

िोवतालचे आवाज, कोर्णाचे अस्मस्तत्त्व, एवढेच काय, स्वतःचीही शुध्द नसते. त्ांच्या लेिर्णीत 

चैतन्य उतरलेले असते आभर्ण ते एकटाकी भलहून काढतात. कभवता त्ांना जरू्ण ध्यानावथथेत 
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घेऊन जाते. िावकभवता त्ांना िाव-समाधीची अनुिूती देते. तुम्हालाही हे लेि एक भनिळ 

आनंदानुिूती देतील याची िािी आहे.  

वडिस्वथि ने कभवतेची केलेली व्याख्या आपर्ण सविजर्ण जार्णतोच. Spontaneous 

overflow of powerful feelings which takes its origin  recollected in  tranquility.  

िरर्णोज्जीभवत अनुिवातून झालेला उत्कट िावनांचा उदे्रक, ज्याची, भवश्रब्ध म्हर्णजे शांतभचत्त 

अवथथेत असतांना पुनभनिभमिती होते, ती म्हर्णजेच कभवता! सरांनी माि िावकाव्याची सुटसुटीत 

लभलत व्याख्या पभहल्या लेिातच सांभगतली आहे. पुढे त्ाचे भववेचनही केले आहे. त्ातील 

एकच वाक्य पाहा.  

‘कभवतेची नेणीव जाणवण्यासाठी कें द्रापसारी नवे्ह तर कें द्रानुगामी वृत्ती उभचत 

ठरते. ’ 

(म्हर्णजे काय बुवा? असे वाटले ना?) 

ह्या केवळ एका वाक्यावरूनही  लेि वाचण्याची तुमची उतं्कठा वाढली असेल. ह्या 

लेिासाठी त्ांनी भनवडलेली कभवता आपल्या सवाांच्या भजव्हाळ्याची, आपर्ण भतच्यावर पे्रम 

करतो अशी आहे. त्ा कभवतेत आपल्याला सू्फती देण्याची, पे्ररर्णा देण्याची ताकद आहे. ‘ वंदे 

मातरम्’  ही ती कभवता. िरं तर, ही कभवता आपलं राष्र गीत व्हायला हवं होतं, असं सरांचं मत 

आहे. तसं झालं नसलं तरी राष्र गीताइतकंच ते आपल्याला पूज्य आहे. होय ना? या गीतात 

राष्र ाला ‘माता’ असे म्हटले आहे; का? लेि वाचूनच ते समजेल.  

ह्या लेिाभवर्यी एक गंमतीदार भकस्सा सरांनी सांभगतला. तुम्हालाही तो िावेल, म्हरू्णन 

सांगते. सर एकदा त्ांच्या अभ्याभसकेत नेहमीप्रमारे्ण वाचत बसलेले असतांना तीन-चार 

मोटारीचंा ताफा दारासमोर येऊन थांबला. एकातून पंभडत हृदयनाथ मंगेशकर उतरले. तसे 

ते नेहमीच सरांकडे येत असतात. त्ावेळी अगदी घाईघाईत येऊन सरांना म्हर्णाले,  
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‘सर, हे गीत. वंदे मातरम्. तुम्ही ताबडतोब याची समीक्षा भलहून द्या. आज संध्याकाळीच 

सांगलीला कायिक्म आहे. आम्ही सविजर्ण बाहेर थांबतो. तुम्हाला भबलकुल भडस्टबि करर्णार 

नाही. ह्या पाहा 5-6 झेरॉक्सही आर्णल्या आहेत. पूर्णि कभवता आहे त्ावर. बंभकमचंद्रांच्या 

आनंदमठ कादंबरीतली. वंदे मातरम्.  

दीदीनंच गायली होती. आता आम्ही जातो. तुम्ही भलहायला बसा’ 

सर अवाक् झाले होते. ते लोक बाहेर गेल्यावर, हातात कागद घेऊन सर वाचत राभहले. 

आभर्ण  नंतर डोळे भमटून काही वेळ एकाग्र भचंतनात बुडून गेले. भकती वेळ गेला माहीत नाही; 

मग सरांनी  त्ांच्या आवडीचं भहरव्या शाईचं पेन उचललं, कागद पुढे ओढले आभर्ण. . . . आभर्ण 

झपाटल्याप्रमारे्ण काही वेळातच हा लेि भलहून पूर्णि केला!! पंभडतजीनंा हाक भदली. त्ांनी 

भतथल्याभतथे लेि वाचला. आभर्ण ते तर िूर्च झाले. गाड्ांचा ताफा भनघून गेला. सरांना केव्हा 

केव्हा अशी इन्सटंट सू्फतीही येते व अनोिी भनभमिती त्ांच्या लेिर्णीकडून होऊन जाते, हे 

आपल्या रभसकांचे िाग्यच नवे्ह काय?   

सरांनी ह्या कभवतेला-समूहगीताला-मंिगीत म्हटले आहे. येथे आर्णिी एका समूहगीताची 

आठवर्ण सरांना झाली आहे. ते संत चोिोबांचे गीत आहे. भवठ्ठल भवठ्ठल गजरी । अवघी 

दुमदुमली पंढरी ।। 

ह्या िजनात पांडुरंगाच्या िक्तीिावनेत दंग झालेला मानवसमूह आहे;तर वंदे मातरम् ह्या 

मंिगीतात सृभष्सौदंयािने लवथवलेली राष्र माता व भतचे गुर्णगान करर्णारा राष्र िक्त-समूह  आहे. 

या गीताचा वं्यग्याथि कोर्णता, त्ात कोर्णकोर्णते रस येतात, हे सरांनी सांभगतले आहेच; प्रभतिेने 

सू्फतीवर अमृत भशंपडले की काय होते तेही वाचायला भमळते.  

******* 
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भविाग १- कभवता 

डॉ. द. भि. कुलकर्णी 

यांचे समीक्षा लेि 
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१ : भारतर्ाता 

‘जयकेतू’ नाटक वाचताना अंगावर काटा आला.  

 एक पराक्मी तरूर्ण.  

 त्ाने बाहुबलाने राज्य भजंकले.  

 परािूत राजाचा वध केला.  

 त्ाच्या रार्णीशी भववाह केला.  

 त्ाला संतानही झाले.  

 हे सगळे तत्कालीन रीतीला धरूनच झाले; 

 पर्ण भनयतीने केवढा डाव साधला होताः 

 त्ा तरूर्णाने नकळत आपल्या मातेशीच 

 भववाह केला होता.  

 भकती दारूर्ण.  

 भकती अगोचर.  

 भकती असंिाव्य.  

 त्ा तरूर्णाने आपले डोळे फोडून घेतले.  

 त्ा तरूर्णाने राजत्ाग केला.  

 त्ा तरूर्णाने प्रायभश्चत्त घेतले.  

 प्रिाकर भसरास हा एक सैरिैर मारू्णस होता. त्ाचा चकचकीत मोठा चेहरा चकचकीत 

तांब्यावर पाभहल्यासारिा भदसायचा. सारिा हसत असायचा, बोलत असायचा; पर्ण 

जार्णवायचं की हे काही िरं नाही. ही सगळी त्ाच्या दुःिाची पांघरूरं्ण आहेत. मधूनच एक 

‘वेडा’ची रेर् त्ाच्या नजरेत चमकून जायची.  
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 भसरासांची वाङ्मयीन अभिरूची बावनकशी होती. जीएंवरचा पभहला कायिक्म नागपुरात 

‘प्रास’ने नवे्ह, भसरासनेच घेतला होता. जीएंच्या कथा त्ाच्या दुःिाला जाऊन भिडायच्या. ‘तुती’ 

ही त्ाची आवडती कथा होती. त्ाची ‘भनळे कमळ’ कादंबरी अशीच त्ाचा दुःिोद्गार होती. 

त्ाचा वाङ्मयीन आत्मभवश्वास एवढा मोठा होता की, चार लोकांत भमसळल्याने आपले मोठेपर्ण 

कमी होईल, असे त्ाला कधी वाटले नाही. तो भबनधास्त भवन-अवडंबर मारू्णस होता. त्ाच्या 

कथांपेक्षा त्ाची कादंबरी आभर्ण त्ाच्या कादंबरीपेक्षा त्ाचे काव्य वरचढ होते.  

 भसरास हा मढेकरोत्तर भपढीतील एक महत्त्वाचा कवी आहे.  

 ‘सत्कथे’त त्ाच्या कभवता यायच्या तेव्हा चपापल्यासारिे व्हायचे. त्ाची कभवता 

स्वतःचीच लय, स्वतःचीच शब्दसंहती, स्वतःचीच प्रभतमासृष्ी, स्वतःचीच आशयधून घेऊन 

यायची. ती कभवता सैरिैर होती. कधी मुक्तछंद, कधी गद्योच्चारी छंद धारर्ण करून ती यायची. 

तेव्हा अस्मस्तत्ववादाची मराठीला नुकतीच चाहूल लागली होती. भतच्याशी भमळती-जुळती पर्ण 

स्वतःचीच छबी असलेली ती कभवता होती.  

 ती दुःिाची कभवता होती.  

 हे दुःि कशाचे होते? पे्रमिंग, आशािंग, सामाभजक शोर्र्ण असे त्ाचे स्वरूप एकेरी 

नव्हते- गूढही नव्हते. एका भवराट आभर्ण सवििक्षी भवसंवादाने भसरासांचा जीव लाहीलाही झाला 

होता. त्ांची कभवता वाचताना सल्वादोर दालीचे ते जगप्रभसद् भचि आठवत राहीः एक 

भसमेंटचा चबुतरा. त्ावर शुष्क वृक्षाच्या मुळ्या पसरलेल्या. तशाच आकाराच्या भनष्पर्णि फांद्या. 

फांद्यावर नाना आकाराची घड्ाळे वाळत टाकलेली. काहीचें काटे गळालेले, काहीचें आकडे. 

त्ांना मंुगळे लागलेले. . . एका कभवतेत भसरासांनी म्हटले आहेः 

  ज्यांनी जीवन साभहले 

  त्ांनी अंधारच पाभहला 
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  तरीही 

  कोर्णीतरी पाभहलेल्या 

  भनसटत्ा कवडशाच्या आधारावर 

  प्रते्कजर्ण दुसर्याला सांगतो आहे.  

  कुठेतरी प्रकाश आहे.  

 जी. ए. आभर्ण भचिे, िानोलकर आभर्ण नेमाडे यांना साभहस्मत्क म्हरू्णन आभर्ण 

अस्मस्तत्ववादी साभहस्मत्क म्हरू्णन जेवढी मान्यता भमळाली तेवढीच मान्यता भसरासांना 

भमळावयास हवी होती. काय आड आलं माभहत नाही. त्ांचा स्विाव की भनयती की भवदिाितील 

वाङ्मयीन वातावरर्ण—काय आडवं आलं कुर्णास ठाऊक! भसरास तसेच भनघून गेलेत. 

‘दुःिफूल’ ही त्ांची कभवता पाहाः 

  सार्याच वेली, दूरपयांतच्या 

  बहरल्या आहेत दुःिफुलांनी 

  त्ा व्यथागंधाच्या नशेत 

  जडावले आहेत भदशांचे श्वास 

  पाने कशी भनःशब्द आहेत 

  आिाळात उमललेले 

  चंद्राचे फूलही 

  रुजवीत आहे आपला दरवळ 

  कर्णाकर्णात पाकळ्या गळत आहेत 

 अनुकरर्णाने नवे्ह तर समानधभमित्वाने भदलीप पुरूर्ोत्तम भचत्र्यांची आठवर्ण व्हावी अशा 

भसरासांच्या कभवता आहेत. भवश्वव्यवथथेतील अव्यवथथा, भतची अनाकलनीयता या सूिाचे 

भवकसन भसरास-भचिे यांच्या काव्यांत सातत्ाने भदसते.  
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 भसरास गेले तेव्हा फार वाईट वाटले होते; पर्ण असेही वाटले होते की, या मार्णसाची 

तडफड, या मार्णसाची तगमग भजवंतपर्णी कधी थांबली असती का? भसरास हजरजबाबी होते, 

कलंदर होते, जीवनाचे पाहू नये असे कोनेकोपरे त्ांनी पाभहले होते. अस्मस्तत्ववादी फॅशन 

म्हरू्णन दुःि त्ांच्या काव्यात आले नव्हते; त्ांची एक नसच दाबली गेली होती, ते त्ांचे 

िागधेयच होते.  

 वीसेक वर्ाांपूवी ‘सत्कथे’त ‘िारतमाता’ ही कभवता वाचली तेव्हा कोर्णीतरी िर 

चौकात भदवसाउजेडी गळा दाबतो आहे असे वाटले. मराठीतील अस्मस्तत्ववाद्यांची सामाभजक 

जार्णीव जेवढ्यास तेवढीच, हे लक्षात घेतले म्हर्णजे या कभवतेचे मोल जास्तच जार्णवू लागते.  

 मढेकर जसे शब्दागभर्णक धक्का देत जातात तशी ही कभवता कडव्यागभर्णक धक्का 

देते—त्ासाठी ही कभवता उलया क्माने वाचावयास हवी—अिेरच्या कडव्यापासून 

सुरूवात करून.  

 १. मग आम्ही उरलेल्या सवि िावांनी त्ाला ठेचून काढले.  

 िावांनीच िावाला ठेचून काढरे्ण ही केवढी धक्कादायक घटना. आपर्ण म्हर्णतो, “का, 

का असा अघोरीपर्णा?” 

 २. या प्रश्नाचे उत्तर उपान्त्य कडव्यात भमळतेः 

 भतरभमरत त्ाच्या भदशेने बर्याच वेळाने एक वेडा धावत भनघाला एकाएकीच ओरडत 

बंधने तोडूनच जरू्ण.  

 “आई थांब. तुझे रं्ढ पुि आम्ही बेईमान आम्ही. . . आई थांब. ” आता एिादा मारू्णस, 

वेडा मारू्णस रस्त्याने ओरडत, भशव्या देत धावत सुटला असेल तर त्ाच्या िावांनी काय करावे? 

नाही, ठेचून काढरे्ण हे बरोबर नाही—पर्ण वेड्ाचेही चुकलेच; नाही?. . . असे काहीतरी भवचार 

मनात येतात; मनाला एक ऐलपैल झोका भमळतो यात शंकाच नाही.  
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 का हा धावत सुटला भकंचाळत? का त्ाचे िाऊ एवढे भबथरले? याचे उत्तर थोडेफार 

भमळते आधीच्या कडव्यातः 

 ३. शेवटी भतचा पांगळा अंध नवरा आला आभर्ण सावरून आधार देत म्हर्णाला : चल, 

आभर्ण भतला घेऊन गेला अंधाराच्या भदशेने.  

 नवर्याने आधार भदला (स्वतःला सावरून की भतला सावरून कुर्णास ठाऊक!) हे 

ठीकच आहे; पर्ण आंधळा-पांगळा काय आधार देर्णार? आभर्ण नेले कुठे तर अंधाराच्या भदशेने. 

कदाभचत नकळत, कदाभचत वेगळ्याच हेतूने. हे पाहून भतच्या एका तरी पुिाला ते्वर् आला हे 

काय थोडे झाले! त्ाच्या िावांचे रं्ढत्व त्ामुळे भवरोधाने उठून भदसले; ते िवळले.  

 अस्सल कभवतेत शब्द संभदग्ध न होता प्रसरर्णशील कसे होतात ते  पाहा- ‘सावरून’,  

‘अंधाराच्या भदशेने’ हे शब्द. कवी जाभर्णवेने करीत नसतो पर्ण कधी कधी कवीच्या मनोगतात 

नसलेला अथि अनेकदा प्रभतिासामर्थ्ािने कभवतेत प्रकटत असतो.  

 ४. भकंचाळरे्ण, ओरडरे्ण, एकाएकी धावत सुटरे्ण, भशव्या देरे्ण हे वाईटच आहे; पर्ण याचे 

कारर्ण तर पाहा. ते पाभहले म्हर्णजे ‘वेडा’ हा वेडा नसून शहार्णा आहे, िरा शूर आहे, नीभत-

अनीतीची चाड त्ालाच आहे हे लक्षात येते. केवढा भवपरीत न्याय, केवढा भवसंवाद! ही दोन 

कडवी पाहा : 

  बारा वाजले. दोन वाजले.  

  शेवटी संध्याकाळ झाली तेव्हा 

  एकाने भतला धक्का भदला 

  दुसर्याने भतला डोळा घातला 

  . . . चौर्थ्ाने संिोगाचे इशारे केले 

  . . . तोवर राि झाली. आधी दहा वाजले.  
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  मग अकरा. नंतर बारा.  

  एकाने भतला जेवर्ण देऊ केले.  

  एकाने भबछाना एकाने आर्णिी 

  बरेच काही.  

  एकाने फक्त चोळी उघडायला म्हटले 

  दुसर्याने दुसरेच. चौर्थ्ाने आर्णिी काही.  

 क्षर्णिर वाटते की यातले काही पुि बरे भदसताहेत—जेवर्ण देतात, भबछाना देतात; नंतर 

लक्षात येते, हे जास्तच हलकट आहेत. िरं म्हर्णजे कोर्ण जास्त हलकट आहे हे सांगरं्ण कठीर्ण 

आहे. आभमर् दािवर्णारे की सरळ मागर्णी करर्णारे? कभवतेत अथि असा फुलत जातो; हेच 

गद्याहून काव्याचे जादा बळ असते : गद्य- शास्त्रीय गद्य- आपल्या मनाच्या बाहेर उिे राहते; 

ते मनाला सावध करते; काव्य आपल्या मनात फुलते.  

 “आधी दहा वाजले. मग अकरा, नंतर बारा. ” या शब्दांकडे लक्ष आहे ना? कैद्याने 

सुटकेचा भदवस मोजावा आतुरतेने भकंवा भप्रय व्यक्तीच्या येण्याची वेळ मोजावी कुर्णी उतं्कठेने 

तसा हा सूर आहे दहा-अकरा-बाराचा. केव्हा एकदा मध्यराि होते याची ही घुबडे वाट पाहत 

आहेत-डोळ्यापुढे दृश्य उिे राहते नं? अनुिव असा मानसगोचर कररे्ण ही लभलत वाङ्मयाची 

िाभसयत आहे. नाटकात आधी अनुिव इंभद्रयगोचर होतो मग मानसगोचर; काव्यात हा मधला 

पडदा भफटलेला असतो.  

 आता भतरभमरीत धावर्णार्या मार्णसाच्या डोळ्यातील भतरीप आपल्याही डोळ्यात 

उतरायला लागली आहे.  

 छोयाशा कभवतेला नायरूप देर्णारा नायप्रकार आहे. ‘पेभटट शो’ असे त्ाचे नाव 

आहे. काय गरज आहे या कभवतेला नायरूप देण्याची? मनाचे सारे पडदे फाडून तर ती 

मनासमोर उिी राहते! 
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 ५. कोर्ण बरे आभर्ण कोर्ण वाईट कोर्णी सांगावे? भपसाळलेला पुि की त्ाला मारर्णारे 

त्ाचे िाऊ? की आंधळा नवरा की िर चौकात आपले पोट पूर्णि उघडे करर्णारी बायको-

भिकारीर्ण? वेडी? भतला इशारे करर्णारे भतचे नादान पुि की नुसतेच हळहळर्णारे, थंुकर्णारे, 

डोळे बंद करर्णारे, बसमधून भनघून जार्णारे? हे भतचे पुि की परदेशी पाहुरे्ण? साईट 

सीईंगकररता आलेले तर नवे्हत? कभवता अथािचा झोत असा अधिचक्ाकार भफरवीत राहते. 

भवचार द्यायला काय ती भनबंध आहे? प्रचारकाव्य, भवचारकाव्य आहे? ती कभवता ‘कभवता’ 

आहे. ती आपल्याला अंतमुिि करते, आपल्या मनात भवचारांचे आभर्ण िावनांचे थैमान भनमािर्ण 

करते.  

 ही काही ‘अही-नकुल’ सारिी रूपकात्मक कभवता नाही. वेडा कोर्ण, मािागमनी 

कोर्ण, पोशािी कोर्ण हे ज्याचे त्ाने ठरवावे; कभवतेला एक माभहती आहे—वेडी कोर्ण, 

भिकारीर्ण कोर्ण- िारतमाता. भतला हे असे कोर्णी केले? 

 वीसेक वर्ाांपूवी भसरासांची ही कभवता ‘सत्कथे’त वाचली होती तेव्हा श्रीकृष्ण पोवळे, 

बी. रघुनाथ यांच्याप्रमारे्ण भसरास अनघड, उचंबळती कभवता भलभहतात हे जार्णवले होते. 

स्वभनभमित लय तोडत, स्वाराला झुगारून देत भनमािर्ण होर्णार्या या कभवतांचा स्वतंिपरे्ण अभ्यास 

झाला पाभहजे असेही वाटले होते; पर्ण मग असेही वाटले होते की, भनभमितीप्रभक्येची प्रिरता 

असलेल्या या कभवतेत अतु्क्ती तर नाही? आज अवतीिोवतीची सामाभजक-राजकीय-

आभथिक स्मथथती पाहावी तेव्हा वाटते अतु्क्ती नाही, ही तर उनोक्ती आहे! 

िारतमाता 

ती चौरस्त्यावर आली आभर्ण 

केले उघडे आपले अधािवृत्त पोट भतने.  

हळहळले काही. काही थंुकले.  

काहीनंी डोळे बंद केले. नको पाहरे्ण.  
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ती भवव्हळली आपली दुःिे.  

बरे झाले बस आली एवढ्यात 

धाS धाSS ड 

(कष्ावे लागते भमस्टर जीवापाड) 

 

नंतर बारा वाजले. दोन वाजले.  

शेवटी संध्याकाळ झाली तेव्हा 

एकाने भतला धक्का भदला.  

दुसर्याने डोळा घातला 

. . . चौर्थ्ाने संिोगाचे इशारे केले.  

पूवेकडून भमरवरू्णक आली 

‘महंगाई रोिो’ भकंचाळत काही पोर्ाख्यांची.  

उत्तरेकडून दोन वराती आल्यात.  

उरलेल्या भदशांनी काही कुिी काही मार्णसे 

यांची जा. . . ये 

जरू्ण ती एवढा वेळ नव्हतीच अशी.  

 

तोवर राि झाली. आधी दहा वाजले 

मग अकरा. नंतर बारा.  

एकाने भतला जेवर्ण देऊ केले.  

एकाने भबछाना. एकाने आर्णिी बरेच.  

एकाने फक्त चोळी उघडायला म्हटले.  
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दुसर्याने दुसरेच. चौर्थ्ाने आर्णिी काही.  

 

शेवटी भतचा पांगळा अंध नवरा आला 

आभर्ण सावरून आधार देत म्हर्णाला : चल.  

आभर्ण भतला घेऊन गेला अंधाराच्या भदशेने.  

भतरभमरत त्ांच्या भदशेने बर्याच वेळाने  

एक वेडा धावत भनघाला एकाएकीच ओरडत 

बंधने तोडूनच जरू्ण 

“आई थांब. तुझे रं्ढ पुि आम्ही बेईमान. . .  

आम्ही. . . आई थांब. ” 

(मग आम्ही उरलेल्या सवि िावांनी त्ाला ठेचून काढले. ) 
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२ : तहान 

  

 

मराठीत भकती मधुर-संुदर कभवता आहेत. वडील िावंडे तन्मयतेनं पाठ करायची तेव्हा 

त्ा आपोआप मनात भमसळून जायच्या. त्ा आळवता आळवता मोठी मार्णसं धाकटी व्हायची 

आभर्ण लहान मुलं मोठी व्हायची.  

रानपािरा, रोज सकाळी येशी माझ्या घरा 

गार्णें गाऊन मला उठभवसी भमि भजवाचा िरा.  

शरीर भनळसर, शोिे झालर भठपक्यांची त्ावरी 

सतेज डोळे चमचम कररती जरु्ण रत्नें गोभजरी.  

 ‘गोभजरी’, ‘गोभजरी’ असे दुसर्याने पुटपुटायचे आभर्ण सुरू करायचे— 

गाई पाण्यावर काय म्हरु्णनी आल्या 

कां गं गंगा-यमुनाही या भमळाल्या? 

 —िेंड्ा आपोआप सुरू व्हायच्या. तेव्हा िेळ ही िेळायची गोष् होती; पाह्यची गोष् 

नव्हती; कभवता ही म्हर्णायची गोष् होती ऐकायची गोष् होती. आता कभवता वाचायला भमळते 

पर्ण ऐकायला भमळत नाही; ऐकायला भमळते तेव्हा ती नायरूप झालेली असते—ती 

आपल्याला बोलते करत नाही; बघे करते. मग वाटते की यापेक्षा कभवता वाचरे्णच बरे! 

 —आभर्ण काही कभवता असतातही वाचनासाठीच—मनोमन; फार तर जनास्मिक 

वाचनाथि.  

सारा अंधारच प्यावा 

अशी लागावी तहान; 
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एका साध्या सत्ासाठी 

देतां यावे पंचप्रार्ण.  

 हे चरर्ण वाचल्याबरोबर कवीचे चरर्णच धरावेसे वाटतात! िर्या कभवतेमधे्य शब्दांना 

मागे टाकून अथि बाहेर धावतो असे म्हर्णतात ते अशा वेळी िरे वाटू लागते.  

 ‘प्रकाशाची तहान’ आपर्ण समजू शकतो : “हे परमेश्वरा, आम्हाला अंधारातून 

प्रकाशाकडे ने” ही प्राथिना तर आपल्याला ज्ञातच असते—पाण्याची तहान तर रोजचीच. 

लाक्षभर्णक अथािची आर्णिी नाना रूपांची तहानही आपर्ण भनत् अनुिवत असतो. सुिाची 

विवि असते तशी सुिाची तहानही असतेच. ती िागली तर आर्णिी वाढते, तटली तरी 

आर्णिी वाढते; आपला आक्ोश काही संपत नाही; गळ्याचा शोर् कायमच असतो.  

 इथे कवी देवाला की स्वतःला कुर्णास ठाऊक पसायदान मागतोय; म्हर्णतोय, या 

भवश्वातला सवि अंधार भपता येईल एवढी आभर्ण अशी मला तहान लागावी. अंधाराकडून 

प्रकाशाकडे जाण्याचा प्रश्नच नाही; अंधारच भगळून टाकल्यावर सविि प्रकाशच प्रकाश 

उरर्णार, हे काय सांगावयास हवे? दुररताचे भतभमर जावो, हे तर िरेच; पर्ण त्ाने कुठे जावे?  

 समुद्रमंथनातून लक्ष्मी अवतरली ती भवषू्णला भमळाली, समुद्रमंथनातून हलाहल भनघाले 

ते शंकराला प्राशन करावे लागले. या जगातील अंधार दूर होण्यासाठी तो मला प्राशन करावा 

लागर्णार असेल तर माझी तशी तयारी आहे—कवी म्हर्णतो.  

 कशाचा अंधार आहे या जगात? असत्ाचा. “जें जैसें आहे तें तैसें जाभर्णजे” म्हर्णजे सत्. 

मार्णसं ‘जैसें आहे’ ते जारू्णन घेत नाहीत; ‘जैसें हवें’ तसे जारू्णन घेतात, तसे बोलतात, तसे 

घडभवतात. इथूनच संघर्ािला, दुःिाला, अंधाराला सुरूवात होते. महाते्म मोठमोठ्या 

उभद्दष्ांसाठी प्रार्णापिर्ण करतात; त्ामुळे ते मोठे होतात, सामान्य त्ांची पूजा करतात; पर्ण 

सामान्य सामान्यच राहतात.  
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 या कवीला असे ‘मोठे’ होण्याची लालसा नाही.  

 व्हावें एव्हढें  लहान : 

 सारी ंमनें कळो यावी ं: 

 असा लािावा भजव्हाळा : 

 पार्ार्णाची ंफुलें व्हावी.ं  

 

 

 दुसर्याकररता काही करायचे असेल तर आधी त्ाचे मन कळले पाभहजे. ते कळायचे 

तर आपला तथाकभथत मोठेपर्णा आभर्ण त्ािाली दडलेला मीपर्णा सोडला पाभहजे. त्ासाठी 

लहान-नम्र होण्याची तयारी पाभहजे. मीपर्णा सोडून अंगी नम्रता आली की दुज्याच्या जीवीचे 

गुज कळो येते; दुसर्याबद्दल पे्रम वाटू लागते. मग हा दुजा पार्ार्णहृदयी असला तरी त्ाचे 

काळीज हळुवार फुलाचे होते.  

 जगातला असत्ाचा अंधार दूर होण्यासाठी तो अंधार भपण्याची तयारी; इतरांचे 

कठोरपर्ण दूर होण्यासाठी लहान आभर्ण भवनम्र होण्याची तयारी— केवढा हा उदात्त, उन्नत 

िाव.  

 सवि कांही देतां यावें,  

 शे्रय राहंू नये हाती ं

 यावी लाभवता कपाळी ं

 िस्मक्तिावनेने माती.  
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 सविस्व अपिर्ण करण्याची तयारी पुष्कळांची असते; पर्ण त्ा बदल्यात त्ांना स्वाभमत्व, 

प्रभतष्ठा, भकमान शे्रय हवे असते; सविस्व अपिर्ण करून त्ांना लहान व्हायचे नसते—मोठे व्हायचे 

असते. मोठेपर्णाच्या हव्यासातूनच तर त्ांची सविस्वापिर्णाची पे्ररर्णा जन्मास आलेली असते.  

 या कवीने देवाला की स्वतःला लहानपर्ण माभगतले आहे आधीच; मग प्रभतष्ठा, स्वाभमत्व 

आभर्ण शे्रय यांना भतथे जागाच कुठे? हा एक कमियोग-ज्ञानयोग-िस्मक्तयोग याप्रमारे्ण भवश्वयोग 

आहे! ममत्वही नाही, शे्रयाची अपेक्षाही नाही- त्ाने स्वतःला भवसभजित करून टाकले आहे—

अनाम, अरूप केले आहे. सविपररभचत आध्यास्मत्मक पररिार्ा न वापरता त्ाने त्ा 

पररिारे्मागील भवचार अनुिूभतरूप आभर्ण काव्यात्म केला आहे. एभलयट म्हर्णतो त्ाप्रमारे्ण ही 

भकमया फार अवघड असते; अस्सल कवीलाच ती साधते.  

 माती- अगदी कु्षल्लक आभर्ण कु्षद्र गोष्. िक्त श्रदे्ने बुक्का कपाळी लावतो. कवी 

म्हर्णतो, ज्यांना लोक कु्षद्र समजतात, ज्या गोष्ी इतरांना कु्षद्र वाटतात अशा कु्षद्र समजल्या 

जार्णार्या गोष्ीबंद्दलही माझ्या मनात िक्तीची, श्रदे्ची िावना भनमािर्ण होऊ दे- कु्षद्र आभर्ण शे्रष्ठ 

हा दै्वतिावच माझ्या मनातून नष् कर; सवि भवश्वाकडे मला समिावाने, आत्मिावाने पाहू दे.  

फक्त मोठी असो छाती 

दुःि सारे मापायला 

गळो लाज, गळो िंत,  

काही नको झाकायला 

 नम्रता, सानपर्णा, शे्रय-शून्यता, समत्व आभर्ण अलवारपर्णा म्हर्णजे दुबळेपर्णा नवे्ह, 

त्ांतून कवीला दुःि झेलायची आभर्ण पेलायची शक्ती हवी आहे; ‘धैयि दे अन् नम्रता दे’ असे 

भवरोधी मागरे्ण दुसर्या एका कवीने माभगतले आहेच ना! दुःि-परािव-अपमान-उपेक्षा यांची 

एक सािळीच असते. त्ाची लाज सामान्यांना वाटत असते-दुःिाचीही िंत असते! त्ातून 

आपलेच िरे स्वरूप लपभवण्याचा अट्टाहास जन्मास येतो- असत्-सोगं-आत्मसमथिन-
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परदूर्र्ण अशी दुसरी एक सािळी सुरू होते-भतच्यापासून कवीला दूर रहायचे आहे. जे काही 

असेल ते सूयिप्रकाशासारिे स्वच्छ आभर्ण स्पष् कवीला हवे आहे.  

राहो बनून आकाश 

माझा शेवटचा श्वास; 

मनामनांत उरावा 

फक्त पे्रमाचा सुवास! 

 पापाचा अंधार जावो, भवश्र्वावर स्वधमािच्या सूयािची पहाट होवो, प्रते्काची मनोकामना 

सफल होवो; या स्तरावर जे पोचले आहेत अशा संत-सज्जनांचा अिंड सहवास जनसामान्यांना 

लािो आभर्ण सवि भवश्र्व भवश्र्वात्मक ईश्वराच्या चरर्णी भचरसुिाचा आस्वाद घेवो, ही भदव्योदात्त 

प्राथिना सवाांनाच ज्ञात आहे.  

 तेराव्या शतकातील शब्दरूपे तर आपर्णांस अपररभचत असतातच; पर्ण मुख्य म्हर्णजे 

ते शब्द एका महामानवाचे असतात- ते आकाशासारिे अथांग, आकाशासारिे सुरंग पर्ण 

आकाशासारिेच सुदूर असतात- त्ांच्यात सामावलेल्या उच्च जाभर्णवेमुळे आपर्ण अगदी 

लहान होऊन जातो.  

 हा कवी तर आपल्यासारिाच, आपल्या काळातलाच आहे- आपल्यासारिाच सामान्य 

आहे, आपलीच िार्ा तो बोलतो आहे.  

 आपल्याला वाटते, हा आपल्यासारिा जीव जर इतका भवशाल होऊ शकतो तर आपर्ण 

का नाही?- ठरभवले तर आपर्णही आपला कु्षद्रपर्णा, मीपर्णा, संकोच सोडून याच्यासारिे होऊ 

शकतो की!- हे या कभवतेचे सगळ्यात मोठे यश आहे. ती आपल्या मनास ‘मोठे’ होण्याची, 

उदात्त, आत्ममुक्त होण्याची पे्ररर्णा- नवे्ह, प्रतीती देते,  
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 शेवटच्या क्षर्णी मार्णसाचं िरं मन प्रकटतं असं म्हर्णतात- म्हरू्णन मरर्णोनु्मि 

मार्णसाच्या जबानीला फार महत्त्व असतं. तेव्हा तो िोटं बोलत नाही असं म्हर्णतात, कवी 

म्हर्णतो, माझा शेवटचा क्षर्ण आकाशाएवढा भवशाल व्हावा, त्ात कुठलेही भकस्मिर्, कुठलेही 

कश्मल राहू नये- त्ाने आकाशाप्रमारे्ण चराचराला कवेत घ्यावे- तुका आकाशाएवढा; का तर 

तो अरू्णरेरू्णहून थोकडा झाला आहे म्हरू्णन! 

 तेव्हा जगही तसेच व्हावेः त्ाच्यातील दे्वर्, दे्वर्ातून येर्णारी कटुता आभर्ण दै्वत सारे संपून 

सवाांच्या अंतःकरर्णात पे्रमाचा सूक्ष्म पररमळ दरवळावा, भवश्र्व पे्रममय व्हावे.  

 पे्रम म्हर्णजे आसक्ती नवे्ह; पे्रम म्हर्णजे स्वाभमत्व नवे्ह; पे्रम म्हर्णजे सुिाचा अभधकार 

नवे्ह. पे्रम म्हर्णजे सुसंवाद. पे्रम म्हर्णजे स्वभवलोपन. पे्रम म्हर्णजे दुसर्याकररता जगरे्ण. पे्रम 

म्हर्णजे दुसर्याच्या दुःिाने दुःिी होरे्ण आभर्ण दुसर्याच्या सुिाने सुिावरे्ण. पे्रम म्हर्णजे मी-

तूपर्णाचा लोप होऊन एकरूपता अनुिवरे्ण.  

 अगदी सविपररभचत अष्क्षरी छंद. अंधार, तहान, पार्ार्ण, फुले, माती, कपाळ, आकाश, 

सुवास असे अगदी पररभचत शब्द. कुठे शब्दांचा सोस नाही, कुठे प्रभतमांचा हव्यास नाही, कुठे 

नादमधुरतेचा डौल नाही- कुठे भजंकायची, भदपवायची वृत्ती नाही. आपल्या भजवािावाच्या 

मार्णसाशी आपर्ण सहज, हलक्या स्वरात मनापासून बोलावे तशी या कभवतेची सुरावट आहे.  

 मनात भवचार येतो, अरे, तू जे मागतो आहेस ते तर तुझ्याजवळ आहेच, भमिा! आभर्ण 

मग लक्षात येते की कवी हे सारे स्वतःसाठी मागतच नव्हता- ते त्ाच्यापाशी होते म्हरू्णन तर 

त्ाचे मोल त्ाला कळले होते; तो ते सारे आपर्णा सार्यांसाठी मागत होता- स्वतःसाठी मागतोय 

म्हर्णत तो आपल्यासाठी प्राथिना करीत होता- केवढी त्ाच्या मनाची उदात्तता, केवढा त्ाच्या 

मनाचा हळुवारपर्णा.  

 पूवीच नाही आताही मराठीत मधुर-संुदर कभवता भलभहल्या जाताहेत.  
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    तहान 

  सारा अंधारच प्यावा 

  अशी लागावी तहान; 

  एका साध्या सत्ासाठी 

  देतां यावे पंचप्रार्ण.  
   

  व्हावें एवढें  लहान : 

  सारी ंमनें कळो ंयावी;ं 

  असा लािावा भजव्हाळा; 

  पार्ार्णाची फुलें व्हावी.ं  
 

  सवि काही देता यावे,  

  शे्रय राहंू नये हाती; 

  यावी लावतां कपाळी 

  िस्मक्तिावनेने माती.  
   

  फक्त मोठी असो छाती 

  दुःि सारे मापायला; 

  गळो लाज, गळो िंत,  

  काही नको झाकायला 
 

  राहो बनून आकाश 

  माझा शेवटचा श्वास; 

  मनामनांत उरावा 

  फक्त पे्रमाचा सुवास.  
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३ : न्हालले्या जण.ु . .  

 

 

न्हालेल्या जरंु्ण गििवतीच्या 

सोज्वळ मोहकतेने बंदर 

मंुबापुररचें उजभळत येई 

माघामधली प्रिात संुदर.  

सचेतनांचा हुरूप शीतल; 

अचेतनांचा वास कोवळा; 

हवेंत जाती भमसळुभन दोन्ही 

भपतात सारे गोड भहवाळा! 

  डोकी ंअलगद घरें  उचलती 

  काळोिाच्या उशीवरूनी; 

भपवळे हंडे िरून गवळी 

कावड नेती, मान मोडुनी; 

  भनतळ न्याहाररस भहरवी ंझाडें 

  काळा वायू हळूच घेती; 

संथ भबलंदर लाटांमधुनी 

सागर- पक्षी सूयि वेचती; 

  गंजदार, पांढर्या भन काळ्या 

  भमरभवत रंगा अन् नाररंगी,  
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धक्क्क्यावरच्या अजून बोटी 

सािरझोपेमधी भफरंगी; 

  कुठे धुराचा जळका पररमल,  

  गरम चहाचा पत्ती गंध; 

कुठे डांबरी रस्त्यावरच्या 

िुर्या शांततेचा भनभशगंध; 

  ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

  परंतु लपली सैरावैरा,  

अजस्र धांदल, क्षर्णांत देइल 

भजवंततेचे अघ्यि िािरा.  

  थांब! जरासा वेळ तोवंरर- 

  अचेतनांचा वास कोवळा; 

सचेतनांचा हुरूप शीतल 

उरे घोटिर गोड भहवाळा! 

 

। एक । 

 ‘न्हालेल्या जरंु्ण गििवतीच्या’ ही कै. बा. सी. मढेकर यांची प्रभसद् कभवता. या कभवतेकडे 

नुसते पाभहले तरी भतचे वेगळे रूप जार्णवते : सुरूवातीची दोन कडवी म्हर्णजे पभहल्या आठ 

ओळीचंा एक सं्ति आहे. त्ात पूर्णिभवराम, अधिभवराम आभर्ण उद्गारभचन्ह या भचन्हांचा 

काळजीपूविक वापर कवीने केलेला आहे. वाचकाला वाटते, कवी जर इतक्या अवधानपूविक 

कभवता भलभहत आहे तर आपर्णही ती भततक्याच अवधानपूविक वाचली पाभहजे. साधारर्णतः 

वैचाररक गद्यलेिनात भवरामभचन्हांकडे लेिक असे अवधान देत असतो. त्ाचे कारर्ण आपला 
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आशय वाचकापयांत अभवकृत स्वरूपात पोहचावा, त्ात पूविग्रह, िावना यांनी लुडबूड करू 

नये, अशी त्ाची अपेक्षा असते. एिादा कवी जेव्हा भवरामभचने्ह अशी काटेतोलपरे्ण वापरतो 

तेव्हा त्ाचीही अशीच अपेक्षा असते. पु. िा. िावे आभर्ण भवजय तेंडुलकर यांचे प्रारंिीचे लेिन 

पाभहले तर त्ात उद्गारभचन्हांचा िभडमार भदसेल; सुरेश िट यांच्या सविच कभवतासंग्रहांत 

उद्गारभचन्हांची उधळर्ण भदसते. हे असे का? या साभहस्मत्कांना आपल्या लेिनाचा िावभनक 

पररर्णाम महत्त्वाचा वाटतो. शब्दांतून जेवढी िावना व्यक्त होत आहे त्ाहून अभधक िावना 

आपर्णांस अभिपे्रत आहे असे ते उद्गारभचन्हांतून सूचभवत असतात. याला शैलीसामर्थ्ि म्हर्णायचे 

की शैलीक्षीर्णता? मढेकर जेव्हा साके्षपाने भवरामभचने्ह वापरतात तेव्हा ती कभवता असे म्हर्णत 

असते की, “माझ्या शब्दांतून जेवढा आशय व्यक्त होतो तेवढाच मला अभिपे्रत आहे; माझ्यातून 

तुम्ही कवीकडे जाऊ नका. ” मढेकर उिी कभवता भलभहतात- आडवी कभवता नवे्ह- असा 

याचा अथि आहे. आपर्ण एिादे भशल्प पाहतो तेव्हा भशल्पापाशीच थांबतो. भशल्पकाराला काय 

म्हर्णायचे आहे, असा प्रश्न आपल्यासमोर नसतो. मढेकरांची ही कभवता भशल्पासारिी 

प्रमार्णबद् तर आहेच, भशवाय ती भशल्पासारिी वसु्तभनष्ठही आहे. ती मढेकर या मार्णसाच्या 

व्यस्मक्तत्वाकडे भकंवा चररिाकडे आपर्णांस जाऊ देत नाही. साभहत्ासकट सवि लभलत कलांचे 

मूलतत्व एकच- अथाित ‘लयोद्भव सौदंयि’- असे मढेकरांचे प्रभतपादन आहे. भवभवध कलांमधे्य 

जी भिन्नता असते ती लयसापेक्ष सौदंयिसापेक्ष नसते; तर ती फक्त माध्यमसापेक्ष असते, असे 

त्ांचे म्हर्णरे्ण आहे. याचा अथि मढेकर आपली कभवता भशल्पासारिी, भचिासारिी, 

संगीतासारिी करीत होते असे नाही; आपली कभवता भशल्पासारिी रेिीव, भचिासारिी 

रंगरेर्ांची, संगीतासारिी नादमधुर त्ांना करायचीच नव्हती. कभवतेचे माध्यम ‘िार्ांभकत 

अनुिूती’ आहे हे त्ांना माभहत होते. या िार्ांभकत अनुिूतीत आपल्याला लयबद्ता आर्णायची 

आहे, त्ातून सौदंयि भनमािर्ण करायचे आहे याची पुरेपूर जार्णीव त्ांना होती.  

 लयबद्ता म्हटले की, सामान्य वाचकास नादभनष्ठ लयाची आठवर्ण होते. 

संगीतकलेमधे्य नादभनष्ठ लय असतेच; छंदोबद् कभवतेतही अल्प प्रमार्णात नादभनष्ठ लयबद्ता 
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असते; पर्ण भतला स्वतंि शु्रभतप्रयोजन नसते; भतला आशयभनष्ठ असावे लागते. मढेकरांच्या 

काव्यातील लयबद्ता शु्रभतसापेक्ष नाहीच; एवढेच नवे्ह तर मढेकर लय ही संज्ञा जार्णीवपूविक 

पुस्मलं्लगी वापरतात- म्हर्णजे ‘तो’लय; ‘ती’ लय नवे्ह. कभवतेमधे्य त्ांना नादलय अपेभक्षत नसून 

मानसलय अपेभक्षत आहे. हा मानसलय कानांना कळत नाही, मनाला कळतो. त्ासाठी मन 

एकाग्र आभर्ण संवेदनशील असावे लागते; भशवाय त्ाला सौदंयिवृत्तीचे जन्मजात वरदानही 

असावे लागते. या संदिाित कवीच नवे्ह तर रभसकही ‘देवाचे लाडके’ असतात. कभवता, 

कभवतेचा आशय, भतच्यातील लय, त्ा लयातून संिवर्णारे सौदंयि हे सारे कभवभनरपेक्ष आभर्ण 

रभसकभनरपेक्ष या अथािने वसु्तभनष्ठ असते; पर्ण या सार्याचा आस्वाद रभसकभनष्ठ असतो, 

आत्मभनष्ठ असतो. आपला आत्मभनष्ठ आस्वाद लयतत्वाच्या आधारे वसु्तभनष्ठ करावयाचा 

असतो. आत्मभनष्ठ आस्वादापासून वसु्तभनष्ठ आशयापयांतचा प्रते्क रभसकाचा प्रवास त्ाच्या 

त्ाच्या रभसकतेनुसार कमी-अभधक वेगाचा, भवभिन्न वळर्णांचा असतो.  

 

। दोन । 

 आता ती न्हालेली कभवता.  

 ‘जरू्ण’ हा उते्प्रक्षासूचक शब्द आहे. मढेकरांनी अभद्वतीय प्रभतमासृष्ी भनमािर्ण केली; पर्ण 

त्ांना अलंकारांचे िय वाटत नव्हते. ते पररभचत अलंकार वापरीत, नवे अलंकार भनमािर्ण करीत 

आभर्ण प्रसंगी अलंकारांनाच प्रभतमांचे सामर्थ्ि देत : अलंकार आभर्ण प्रभतमा यांच्यांत काय फरक 

आहे? लक्षर्णाशक्तीतून अलंकार भनमािर्ण होतात व अलंकारांतून लक्ष्याथि प्रकटतो. 

वं्यजनाशक्तीतून प्रभतमा प्रकटतात व प्रभतमांतून वं्यगाथि प्रकटतो. लक्ष्याथि दुय्यम अथि असून 

वं्यगाथि सवोच्च अथि आहे हे कळले की अलंकारापेक्षा प्रभतमा शे्रष्ठ का, हे लक्षात येते.  

 मढेकरांच्या काव्यात वेधक सुया प्रभतमा तर असतातच; त्ा आपले लक्षही तडक 

वेधून घेतात. आता ही गििवतीची प्रभतमाच पाहा ना. सुचेल दुसर्या कवीला? तीही मंुबईला 
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उदे्दशून? गििवती स्त्रीच्या देहावर एक आगळीच कांती असते. त्ातही ती नुकतीच न्हालेली 

असेल (केवळ अंघोळ केलेली नवे्ह!) तर भकती कांभतमान भदसेल! भतचे ते दशिन सोज्वळ आभर्ण 

मोहकच असर्णार. भतला पाहून कोर्णाला पापाची िृती झाली तर मग “भधक् भधक् त्ा हरीची 

अगाध कळली नाहीच काराभगरी!” असे म्हर्णावे लागेल. ही मंुबई केव्हाची? पहाटेची. 

मढेकरांची ही कभवता आधुभनक जगाची आधुभनक िूपाळी आहे. जुने संत-तंत कवी 

आपापल्या आराध्य दैवताच्या िूपाळ्या भलहीत. कुर्णी ‘घनश्याम संुदरा’ म्हरे्ण, कुर्णी ‘उठी 

गोभवंदा, उठी गोपाळा’ म्हरे्ण. हा आधुभनक कवी माि आधुभनक महानगरीची िूपाळी आळवीत 

आहे. मढेकर यंिभवरोधी कवी आहेत ही समजूत भकती िुळचट म्हर्णावी! मढेकर यंिभवरोधक 

नाहीत; मानवाचे यंि होत आहे, याला त्ांचा भवरोध आहे; ते मानवयंि भवरोधक आहेत. इथे 

तर त्ांनी हळूहळू जागी होर्णारी भनवांत मंुबई आभर्ण पुढच्याच क्षर्णी सैरावैरा धावर्णारी मंुबई 

यांचे मनोज्ञ दशिन घडभवले आहे. कसे? वकृ्तत्वबाजीने नवे्ह. अरे, ते तर शाळकरी पोरही करू 

शकेल. आहेत म्हर्णा असे शाळकरी कवी मराठीत.  

 मढेकर अनवट प्रभतमाच वापरीत नाहीत तर अशा अनवट प्रभतमांचे सूक्ष्म अथिवू्यहही 

तयार करतात- ते जार्णवायला तशीच सूक्ष्मग्राही रभसकता असावी लागते.  

 मढेकरांच्या कभवतेचे ममि जार्णवायला आधी आपर्ण त्ांच्या काही काही ओळीचंा सरल 

अन्वय लावून घ्यायचा. जसे-  

 १. संथभबलंदर लाटांमधुनी 

   सागर- पक्षी सूयि वेचती 

 आपल्याला प्रश्न असा पडतो की संथ लाटा भबलंदर कशा असतील? समीक्षक मढेकर 

इतर कवीचं्या एकेका शब्दांची हजेरी घेतात, त्ांनी असे भलहावे? असा भवचार आल्याबरोबर 

या ओळीचंा वाक्यान्वय कळतो; तो असा : 
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 २. संथभबलंदर सागर- पक्षी 

 सूयि वेभचती म्हर्णजे लाटा संथभबलंदर नसून सागर- पक्षी संथभबलंदर आहेत, असे 

कभवता सांगते आहे. वाचकाने आपली कभवता अभधक सावधपरे्ण वाचावी ह्या हेतूने कदाभचत 

कवीने ही शैली स्वीकारली असावी. समुद्रपक्षी वरवर संथपरे्ण पर्ण भबलंदर वृत्तीने मासे 

भटपतात, असे नेमके भचिर्ण कवीने येथे केले आहे. माि ‘मासे भटपतात’ असे वाच्याथािने न 

सांगता ‘सूयि वेचती’ असे लाक्षभर्णक वर्णिन कभवतेत आले आहे. ‘पक्षी सूयि कसा वेचतील?’ असा 

प्रश्न आपल्या मनात भनमािर्ण व्हावा व आपर्ण अभधक रभसकतेने कभवतेचे सौदंयि ‘भटपावे’ असे 

कभवतेचे धोरर्ण भदसते! 

  ३.   ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

    परंतु लपली सैरावैरा,  

   अजस्र धांदल क्षर्णांत देइल 

   भजवंततेचे अघ्यि िािरा.  

 येथेही आपला घोटाळा होतो : ‘ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी’ं; भनवांत पोट हा काय प्रकार 

आहे, असे आपर्ण मनातल्या मनात म्हर्णतो. येडच्याप. ‘ह्या भनवांत सृष्ीच्या पोटी’ असा 

वाक्यान्वय लागला की आपर्ण कभवतेच्या जरा जवळ सरकतो.  

 या वरवरच्या गोष्ी आहेत.  

 मढेकरांच्या कभवतेमधे्य प्रभतमांचे जे संघात असतात ते पाहावेत. त्ा प्रभतमा (म्हर्णजे 

संघातघटक) जवळ जवळ भकंवा भचकटून नसतात; ते घटक भबलगून असते तर चैिमैिांच्याही 

लक्षात आले असते! मढेकरांच्या कभवतेला रामाभशवागोभवंदा नको आहेत, भतला हवा आहे 

सौदंयििावना असलेला रभसक. जीवशास्त्रीय िावना साविभिक असतात, सौदंयििावना 

अपवादिूत असते, हे मढेकरांचे मत लक्षात ठेवा.  
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 हे पाहा, या कभवतेत सुरुवातीला ‘गििवती’ हा शब्द आलाय; तर उपान्त्य कडव्यात 

‘पोटी’ं असा शब्द आलाय. मंुबापुरीला कभवतेने प्रारंिी ‘गििवती’ म्हटले त्ाचा एक संदिि, 

मंुबईच्या पोटात धावपळ दडलेली आहे आभर्ण बालकाप्रमारे्ण ती बाहेर येर्णार आहे, हा होताच; 

पर्ण तो कळायला ‘अब्द अब्द’ म्हर्णावे लागले! ‘न्हालेल्या’ या एका शब्दाने आपले अवधान 

आकभर्ित केले की ‘भपतात’, ‘हांडे’, ‘लाटा’, ‘चहा’, या सगळ्या प्रभतमांचा एक संघात तयार 

होतो. असे अनेक प्रभतमासंघात या आभर्ण मढेकरांच्या इतर कभवतांमधे्य आहेत- ते जार्णवायला 

तशीच सजिनशील आस्वादशक्ती रभसकापाशी असावी लागते.  

 माघ म्हर्णजे उगवता उन्हाळा आभर्ण ओसरता भहवाळा. अशी माघामधली सकाळ 

सचेतन-अचेतन सार्यांनाच हवीहवीशी वाटर्णार. म्हरू्णन कवी स्वतःला सांगतो, “थांब! जरासा 

वेळ तोवंरी- . . . उरे घोटिर गोड भहवाळा. ” मढेकरांना भप्रय असर्णारे बालकवीही अनेकदा 

कभवतेच्या अिेरीस असे स्वगत योजीत असतात. इथे मढेकरांनी बालकवीचंी लकब अभधक 

सूक्ष्म व अभधक अन्वथिक केली आहे. मढेकरांना ‘दुसरे बालकवी’ म्हर्णायचे ते त्ांनी परोपरीने 

बालकभवभवशेर्ांचा कलात्मक भवकास साधलाय म्हरू्णन.  

 आपले अवधान असे रसग्राही झाले की त्ाला कभवतेतील सूक्ष्मता आर्णिी जार्णवू 

लागतेः 

१.  ‘बोटी सािरझोपेमधी भफरंगी’ यातील ‘भफरंगी’हा शब्द ‘बोटी’ आभर्ण ‘सािरझोप’ या 

दोहोनंाही लागू पडतो. या बोटी इंग्रजी आहेत म्हरू्णन तर त्ावर काळे-पांढरे-नाररंगी रंग 

आहेत; आभर्ण सािरझोप? मुख्य झोप पूर्णि होऊन आपर्ण जी जादा झोप अनुिवतो ती 

सािरझोप- गोड झोप, आळसावलेली झोप. राििर मभदरा-मभदराक्षी यांचे सुि 

अनुिवल्यावर भफरंगी िलाश्यांना अशी झोप येर्णारच.  

२.  ‘गरम चहाचा पत्ती गंध’ आपर्णांस सहज कळतो; पर्ण मढेकरांसारख्या चोिंदळ कवीने 

धुराच्या जळक्या वासाला चक्क ‘पररमळ’ म्हर्णावे? सकाळचा रस्त्यावरचा चहा म्हटले 
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की आपल्याला आठवते टपरी, भतथली धुरकट शेगडी, धुराचा तो कडवट वास; त्ाला 

‘पररमळ’ कसे म्हर्णावे? पुढे ‘भनभशगंध’ शब्द आला आहे ते सोडा; हा पररमल असावा 

भसगरेटचा, सुगंधी भसगरेटचा. शौकीनांना भसगरेटचा कडवट वासही पररमलच वाटतो 

म्हर्णा! 

 वाचनागभर्णक मढेकरी कभवतेत अशी सूक्ष्म रसथथाने गवसतात. तो आनंद कोडे 

सोडभवण्याचा नसतो; सौदंयिप्रत्याचा असतो.  

। तीन । 

 अलीकडच्या दारूर्ण अनुिवानंतर मंुबई आता पुन्हा न्हालेल्या गििवतीसारिी मोहक 

आभर्ण सृजनोतु्सक झाली आहेः होवो. थांब, उद्याचे माऊली तीथि पायाचे घेईतो! 

• 

(२००९) 
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४ : १ : जोक्षगया 

  

एक वारांगना. भतचा व्यवसायच गारे्ण-बजावरे्ण आभर्ण देहभवक्य. भहंदी भचिपटवाले 

भतला तवायफ आभर्ण इंस्मग्लश पेपरवाले भतला सेक्स-वकि र म्हर्णतात. गैशा-वेश्या हे आर्णिीनच 

वेगळे प्रकार— असे जार्णकार सांगतात. अशी एक वारांगना.  

 एका रािी येतो एक श्याम भतच्याकडे—‘सांवळा तरूर्ण तो िराच गं वनमाली’ असा. 

करतो काय तो, तर म्हर्णतो, “मम प्रीती आहे जडली तुजवर रार्णी!” त्ावर ती गभर्णका काय 

म्हर्णते तर, “दाम वाढवा थोडा. . . या पुन्हा, पान घ्या. ” भतचे काय चुकले म्हर्णा.  

नीभतचा उघभडला िुला भजथें व्यापार 

बावळा भतथें हा इष्का गभर्णतो प्यार; 

 ‘अकुभलना’ ही िाव्यांची पिात्मक कादंबरी माभहत आहे ना? भतथे उलटा प्रकार घडतो. 

कॉल गलि जीव तोडून पे्रम करते आभर्ण मेभडकलवाला नायक उलट. सगळेच प्रकार चालले 

आहेत जगात.  

 —पर्ण ही कहार्णी इथेच संपत नाही; गभर्णकेला त्ाचेच नाही तर स्वतःचेही मन कळते, 

स्वतःची िूलचूक कळते.  

राभहलें चुन्याचें बोट, थांबला हात 

जाभर्णली नाभहं मी ंथोर तयाची प्रीत 

 —अशी पश्चात्तापाची िावना भतचा जीव जाळते; पर्ण आता काय? तो कुठे िेटर्णार? 

त्ाचे नावगावही तर माभहती नाही.  

अस्पष् िरे मज वेडा त्ाचा िाव 
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पुसलेंभह नाभहं मी मंगल त्ाचे नाव.  

 असे सगळ्यांचेच होत असते; असे सगळ्यांच के्षिांत घडत असते. कुर्णीतरी आपल्यावर 

जीव तोडून पे्रम करतं—भनरपेक्ष. तेव्हा आपल्याला ते कळतही नाही. आपर्ण व्यवहारात दंग 

असतो. नंतर कधीतरी काळजात चरि  होते. तेव्हा उशीर झालेला असतो. एक कळ (टीस) 

फक्त उरात उरते. ‘सॉरी’ म्हरू्णन सुटका नसते; कने्फशननेही समस्या सुटत नाही. 

प्रमादस्वीकृती-पश्चात्ताप-प्रायभश्चत्त-उन्नत अवथथांतर अशी प्रभक्या व्हावी लागते. नुसते ‘सॉरी’ 

म्हरू्णन िागत नाही. अपराधानंतर अिेरीस जर असे आपले उन्नयन होर्णार असेल तर 

अपराधभक्या उत्तमच म्हर्णायची की.  

 भनदान त्ा गभर्णकेबाबत असे घडते. भतला आपली िूलचूक कळते; उशीरा का होईना 

कळते. काय करर्णार ती? िांगेत तुळस पेरून जार्णार्या त्ा वनमाळीला कुठे शोधर्णार ती? 

प्रते्कच तर अशी िूलचूक करीत असतो. कोर्णीतरी िर उन्हाळ्यातील प्रवासात 

आपल्याजवळचं सगळं पार्णी आपल्याला भदलेलं असतं; कुर्णीतरी आजारपर्णात आपल्यासाठी 

कॉफीचा थमािस रोज आर्णतं; कोर्णी गवगवा न करता चेक फाडून देतं; कोर्णी ‘होतं असं’ 

म्हरू्णन न्यायभनवाडा न करता आपले अपराध पोटात घालतं— त्ांचं आभर्ण आपलं नातं काय 

असतं? त्ांच्यासाठी आपर्ण काय करतो? 

 ती गभर्णका माि नुसताच शोक करीत नाही. भतची संवेदनशीलता जागी असते. 

कलाभवक्य आभर्ण देहभवक्य हा भतचा पोटापाण्याचा व्यवसाय असतो.  

  नाही ंशोभधलें गावाला 

  नाही ंभवचाररलें नांव; 

  फक्त चालत रस्त्याने 

  केला स्वतःचा भललांव.  
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 —असे आपर्णच नाही, चांगले भशकलेसवरलेले लोक वागत असतात. ते मोठे असतात, 

चांगले नसतात. त्ांनी आपली सद्सभद्ववेकबुद्ी िंुटीवर टांगलेली असते. ही बाजारात 

बसलेली असते पर्ण बाजारात बसलेली नसते. ही मोठी नसते पर्ण थोर असते. भचिपटात कॅमेरा 

दूरून जवळ आर्णताच त्ाला झsूम असे म्हर्णतात; अगदी जवळून दृश्य भटपतात त्ाला ओपन 

म्हर्णतात. कवी इथे कभवतेची सुरूवातच अशी झsूम आभर्ण ओपनने करतो- त्ातून त्ाची 

आशयाभवर्यीची ओढ व्यक्त होते- ते केवळ तंि नसते; ते प्रयत्नाने नवे्ह प्रभतिेनेच घडून येते 

:  कोन्यांत झोपली सतार, सरला रंग 

  पसरली पैंजर्णें सैल टाकुनी अंग,  

  दुमडला गाभलचा, तके्क झुकले िाली ं

  तबकांत राभहले देठ, लवंगा साली.  

 हे काही भनव्वळ दृभष्गोचर वर्णिन नाही; पैंजर्ण—गाभलचा—तबक—तके्क आभर्ण 

झोपली—सरला—पसरली—सैल—झुकले—राभहले—साली या तपभशलातून भवलास आभर्ण 

भवलाससमाप्ती यांची भनभमिती कभवतेने केली आहे—सुबोध भलभहरे्ण भकती कठीर्ण असते ते 

अशा वेळी कळते; सुबोध ओळीतं भकती अथिसंपृक्ती असू शकते ते अशा जागी कळते.  

 सावांनी कृतघ्न व्हावे आभर्ण बाजारू बाईने कृतज्ञ राहावे, दौलत असून दौलतीसाठी 

इमान भवकावे आभर्ण एक राि धंदा थांबल्यावर दुसर्या दुपारची भ्रांत पडावी (झंुबरासारख्या 

िेटवसू्त भवकून पोट जाळता येत नाही!) अशा गभर्णकेने एक राि व्रतथथ राहावे- भतकडे 

भववाभहतेने व्यभिचार करावा— हा अध्याहृत भवरोध लक्षात घ्या. कभवता अल्पाक्षरांतून अशीच 

तर अथिसमृद्ी साधत असते— कधी शब्द एकमेकांवर िार टाकतात, कधी तकि , कधी 

साहचयि, कधी पररसरातील अव्यक्त अथि कभवता ओढून घेते. मोठी बोट बुडते तेव्हा िोवतीच्या 

लहान लहान होड्ाही भतच्याकडे ओढल्या जातात. आपर्णही कभवतेत असेच बुडायचे असते. 
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दोन ओळीमंधला अथिच वाचायचा नसतो तर व्यक्त आभर्ण अव्यक्त अशा दोन अनुिूतीमंधला 

आशयही जार्णायचा असतो.  

 गभदमा थोर गीतकार होते. त्ांना ती भसद्ीच प्राप्त झाली होती; पर्ण त्ांना आपली गीते 

भवकावी लागत होती. उतृ्कष्च पर्ण ऑडिरप्रमारे्ण गीते भलहावी लागत होती; रभसक आपल्याला 

जाभतवंत कवी समजत नाहीत आभर्ण समीक्षक आपल्याला मोजत नाहीत अशी त्ांची समजूत 

झाली होती— ती  त्ांची िंत होती. ‘जोभगया’ मधून ती त्ांची िंत सूभचत झाली आहे; पर्ण हा 

वनमाली घनश्याम कोर्ण? जो त्ा बाजारातील गभर्णकेवर उत्कट पर्ण असु्फट पे्रम करतो? जो 

वळूनही न पाहता अंधारात तुटर्णार्या तार्याप्रमारे्ण भनघून जातो? 

 ‘जीहााँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूाँ। लोगो ंने तो इमान बेच भदये हैं। मैं गीत बेचता हूाँ।’ असे 

उद्दाम उद्गार काही गभदमा काढत नाहीत. भवकतो तर िरेच आपर्ण आपली कला— िर्या 

रभसकाला न ओळिण्याची िूलचूकही तर केलीच आपर्ण— नवकभवतेची भटंगलही झालीच 

आपल्याकडून— पर्ण आपल्या प्रभतिेला दाद कोर्णी भदली? ‘मम प्रीती आहे जडली तुजवर 

रार्णी’ असे म्हरू्णन “मी तुमच्या संग्रहाला प्रस्तावना भलहीन” असे कोर्णी म्हटले? कै. बा. सी. 

मढेकर यांनी. गभदमांना तो एक आश्चयािचा धक्काच होता—त्ा गभर्णकेसारिा. वनमाली 

श्यामची प्रीती भतने ओळिण्याआधीच तो िाली भनघून गेला; मढेकरही अकिातच गेले— 

प्रस्तावनेचा संकल्प भजथल्या भतथेच राभहला.  

 मानसशास्त्रीय समीक्षा आभर्ण चररिात्मक समीक्षा हा एक वाङ्मयीन भ्रम आहे; पर्ण कधी 

कधी कवीचे जीवनच वं्यग्याथि होऊन कभवतेचा पररसर दरवळून टाकते— जसे, स्वातंत्र्यवीरांचे 

काव्य, तसेच इथे झाले आहे : गभदमांनी गभर्णकेचे व्रत इथे आत्मसात केले आहे.  
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४ : २ : ‘जोक्षगया’ आक्षण ‘भरैर्ी’ 

 

पुरूर्िर उंचीचा एका आरसा घ्या. नभतिकेकडे असा आरसा असतो.  

त्ाच्यासमोर उिी राहून ती नृत्ाचा ररयाझ करीत असते—मुद्रा, मोहरे, चारी, ठेका. 

आर्णिीही दुसर्या काही प्रसंगी ती त्ाचा वापर करीत असर्णार. भतचा अधाि अभधक वेळ- 

भकंवा जास्तच- त्ा आरशामधे्यच जात असर्णार- भदवसा आभर्ण रािीही. असा शंगार आभर्ण 

तसा शंगार. नाही? भतला तरी आरशाभशवाय दुसरं कोर्ण आहे? असेल कोर्णी घरवाली, असतील 

साभजंदे, असतील शेजारच्या जस्मिर्णी- तसे तर सगळे जगच भतच्यािोवती असेल. भहरवी माडी 

चढून येर्णारे. भहरवा रूमाल गळ्याला बांधर्णारे. उपरण्याने तोडं झाकर्णारे. ‘मारू्णस’पासून 

‘उमराव जान’पयांत आपर्ण पाभहले आहे ना. भतला स्वतःभशवाय दुसरं कोर्ण आहे? 

आहे एक स्वतःचं प्रभतभबंब. आरशातलं.  

त्ा प्रभतभबंबाशीच आज ती बोलते आहे. मुक्याने.  

त्ा आरशात भतच्या भवलासगृहाचे उलटे प्रभतभबंब उमटले आहे. आज डाव्याचे उजवे, 

उजव्याचे डावे झाले आहे. ही वेळ भतच्या शंगाराची. गाण्याची. नाचण्याची. स्वागताची. 

घाईगदीची- पर्ण भतने आज दार दडपून टाकले आहे. आज भतने बाजारू जगाला बाहेर ठेवले 

आहे. रोजचे िोटे िोटे बोलरे्ण, ठुमकरे्ण, माना वेळावरे्ण- आज भतने ते दालनाबाहेर ठेवले 

आहे. आजही ती पालथी मांडी घालून बसली आहे. आजही भतच्या पुढ्यात पानदान आहे- पर्ण 

वेगळे. नेहमीचे नवे्ह. नेहमीचे ते तबक भतथे आरशात आहे. ते िोटे आहे. बसल्या जागेवरून 

भतला आरशातल्या त्ा िोया िोया लवंगा, त्ा वेलदोड्ाच्या साली भदसताहेत. एरव्ही 

मांडीवर बसर्णारी सतार या वेळी कोपर्यात झोपली आहे. सैल छुमछुम, दुमडलेला काभलना 

आभर्ण वाकलेले तभकये—आरशात प्रभतभबंभबत झालेले हे जग िोटे आहे.  
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 िरे आहे फक्त भतचे पालथी मांडी घालून बसरे्ण. भतच्यासमोरचे तबक. िरे आहे भतचे 

स्वतःचे आरशातले प्रभतभबंब. आज साथीला कोर्णीच नको. काहीच नको. रोज वदिळीत भतला 

एकटं वाटायचं. आज एकांतात भतला भतचा श्याम िेटला आहे. आज भतचं िरंिुरं प्रभतभबंब 

भतच्या सोबतीला आलं आहे. आज ती एकटी नाही. भतला स्वतःची सोबत आहे. आज भतच्या 

मनातला श्याम भतच्या मनात जागा झाला आहे. आज ती श्याम झाली आहे; म्हरू्णन तर दपिर्णी 

पाहता भतला आपुले रूप भदसत नाही आज स्वतःत स्वरूप भदसते आहे. ती भचिासारिी संुदर. 

भतचे भचि ऐन्यात. तो ऐनेमहाल भतला पुसतो, “कां नीर लोचनी आज तुझ्या गं मैने?” भतच्या 

दाराशी मैनेचा भपंजरा आहे. आज ही मैना मुक्त झाली आहे. आज ती पढवलेले बोल बोलत 

नाही; आज ही मुक्त मैना स्वतःशी स्वतःचं बोलते आहे.  

 म्हरू्णन तर या बंभदस्त दालनातील सगळ्या ‘प्रभतमा’ आऊट-डोअर आहेतः इथे 

अधरफुलांचे पराग ओले आभर्ण मृदुल आहेत; इथे जोभगया दवात भिजला आहे; इथे पाण्यात 

भतची अिंगगाथा बुडत नाही, तरंगत आहे; इथे िांगेच्या बागा आहेत; पर्ण आज त्ा िांगेत 

श्यामने तुळस पेरली आहे—भजथे श्याम भतथे तुळस असर्णारच—भतथे िांगेची नशा असर्णारच 

कशी? रोज ती या वेळी बंद दाराआड रभतक्ांत असे; आज ती या वेळी आत्मक्ांत आहे 

आभर्ण आत्मतृप्त आहे. आज ती पूविप्रमादाने थकलेली आहे आभर्ण आज ती आत्मिानाने तृप्त 

आहे. आज भतचा श्याम आलेला नाही पर्ण त्ाची आठवर्ण आलेली आहे. भतच्या देहावर 

भतळाएवढीही पभवि जागा नव्हती; ती आज श्यामचे मंगल नाम घेऊन पभवि झाली आहे— 

अंतबािह्य. आज ती फार दुःिी आहे आभर्ण फार सुिावली आहे. प्रमादस्वीकृती- 

आत्मस्वीकृती- व्रतथथ राहण्याचे प्रायभश्चत्त- पश्चात्ताप या प्रभक्येने आज ती शुद् झाली आहे. 

आज ती तवायफ नाही, तपस्मस्वनी आहे. श्याम-ज्ञानोबा-तुकोबा-तुळस यांच्या साहचयािथािने 

तवायफेवरील कभवता पभवि झाली आहे. फुले-पराग-दव-तीळ तारा-व्रत यांच्या साहचयािथािने 

कभवता सुगंधसंुदर झाली आहे.  
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 हे प्रभतभबंब तर आपलेच आहे.  

 आपर्ण सारेच तर या दुभनयेच्या बाजारात स्वतःला भवकायला बसलो आहोत. िोटं 

कशाला बोलायचं? आपर्णच तर रोजच्या रोज एकमेकांशी आभर्ण स्वतःशी उजव्याचं डावं 

आभर्ण डाव्याचं उजवं करतो आहोत. रोजच्या रोज. क्षर्णाक्षर्णाला. या बोटावरची थंुकी त्ा 

बोटावर. आपली मैना ऐन्याच्या भपंजर्यात बंभदस्त आहे.  

 —ही कभवता भतला मुक्त करते.  

 ही कभवता अथािचा असा झंकार उठवते की, आपल्या मनाचे रान अनुिवसमृद्ीने 

घमघमून जाते; भवभशष्ातून साविभिकतेचा प्रत्य येतो- कलाकृतीने हेच तर करायचे असते. 

वाटतं, आपल्याही आयुष्यात असा श्यामक्षर्ण यावा, त्ाला आपर्ण भझडकारावे, मग कवटाळून 

धरावे, मग उिा जन्म धवल होऊन जावा. आयुष्याचा गोभवंदभवडा व्हावा आभर्ण समोरच्या 

िर्यािुर्या प्रभतभबंभबत श्यामला उदे्दशून आपर्ण म्हर्णावे— 

हा भवडा ‘घडवुभन’ कररतो तुमचे ध्यान 

या िर्या प्रीतीचा िराच हा सन्मान; 

हा जन्म पाभळतो व्रतथथ राहुभन अंगे 

आयुष्यिराची अशी िैरवी रंगे.  

 असे म्हरू्णन आरशात पहावे तर भतथे श्याम भदसत नाही; राधा भदसते, मीरा भदसते. 

स्वतःकडे पहावे तर भतथे— 

 एक िाभवक दोन हातांत हार घेऊन मंभदरात गेला. पाहतो तो काय, भजकडे भतकडे 

मूतीच मूती. हात दोन, हार एक आभर्ण मूती असंख्य. आता काय करू? कोर्णत्ा मूतीला माळ 

घालू? त्ाच्या पाठीशी गुरू होते. म्हर्णाले, “बेटा, समोर जी मूती आहे तीच तुझी मूती. भतलाच 
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तुझ्या हातातली पुष्पमाला अपिर्ण कर. इतर मूतीचा नको भवचार करू. ” िीतिीतच, आशंभकत 

होतच िाभवकाने पुढ्यातल्या देवतेच्या गळ्यात हातातला हार घातला. पाहतो तो काय, प्रते्क 

मूतीच्या गळ्यात तोच हार.  

 ते ऐनेमंभदर होते.  

 हे जगही तर ऐनेमंभदरच आहे.  
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४ : ३ : जोक्षगया :  

िशृ्य आक्षण अर्व  
 

ती सुवर्णियािा। िंभडत घभडिर झाली 

बाजारपथांच्या। झाल्या ररक्त पिाली 

श्रम भबलगुन पडले। कुशीत भवश्रांतीच्या 

मालवल्या ज्योती। उंच भवलासमहाली 

 या ओळी कोर्णाच्या आहेत? 

अवािचीन मराठी काव्याशी थोडाबहुत पररचय असर्णारा रभसकही सहज सांगू शकतो : 

“कुसुमाग्रजांच्या. ” कुसुमाग्रजांच्या शैलीभवशेर्ांचा स्पष् ठसा या कडव्यावर आहे. एकवीस 

मािांचे मािावृत्त, दहाव्या मािेनंतर भवराम (यती), ‘सुवर्णियािा’, ‘पथ, ’ ‘ररक्त’ अशा तत्सम 

शब्दांशेजारी ‘घभडिर’, ‘पिाली’, ‘कुशीत’ असे तद्भव शब्द- देशी शब्द, आशयाशी एकजीव 

झालेले अलंकार, रचनासौष्ठव- हे या श्लोकाचे वैभशष्ट्य आहे. ‘जोभगया’मधे्य तत्सम शब्द कमी 

आहेत; त्ाऐवजी ‘निलरे्ण’, ‘भनरिरे्ण’, ‘ओपरे्ण’ (अपिर्ण कररे्ण) असे तद्भव शब्द अभधक 

आहेत—कुसुमाग्रजांपेक्षा गभदमांची कभवता अभधक मराठी अभधक देशी आहे. कवी 

मुस्मक्तबोधांनी म्हटलेच आहे की, “माडगूळकरांची कभवता िरपूस िाकरीसारिी आहे. ” 

‘जोभगया’मधील कें द्रवती पािप्रभतमा वारांगना—अभशभक्षत वारांगना— असल्यामुळे कभवतेचा 

हा देशीपर्णा भतला साजून भदसतो; यालाच औभचत्गुर्ण म्हर्णायचे ना? 

 असे असले तरी ‘जोभगया’वरील कुसुमाग्रजी प्रिाव लपत नाही; पर्ण हे अनुकरर्ण नाही, 

वैगुण्य नाही. कुसुमाग्रजांच्या ‘मी काय तुला वाहंू?’ या कभवतेवर नाही राजकवी तांबे यांचा 

प्रिाव भदसत? भदसतोच. बीजकवी अभिव्यक्तीचे अनन्य मागि शोधीत असतात; जसे, ज्ञानेश्वर, 

केशवसुत, मढेकर. पुष्पकवी मुळातील जीवनरसाने गंभधत होत असतात; जसे, तुकोबा, तांबे, 
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कुसुमाग्रज, केचे; गभदमा असा पुष्पकवी होते : संतकाव्य, पंभडती काव्य, शाभहरी काव्य, 

पदकाव्य, लोककाव्य या परंपरेप्रमारे्णच त्ांनी अवािचीन पूविकवीचंा, कुसुमाग्रजांचा वारसाही 

आत्मसात केला होता. गुप्तधनावर नागासारिे बसरे्ण वेगळे, ते उधळून टाकरे्ण वेगळे, चोररे्ण 

वेगळे आभर्ण त्ाला नमिारून ते सत्कारर्णी लावरे्ण वेगळे. गभदमांनी आपल्या भनभमितीमधे्य 

समग्र मराठी काव्यपरंपरा सत्कारर्णी लावली आहे. स्वतः पाश्चात् मनोवृत्तीच्या आहारी जाऊन 

उलट इतर कवीनंाच अदेशी, वसाहतवादी, परधाभजिरे्ण म्हर्णरे्ण ‘भवभचिे’च प्रकार म्हटला 

पाभहजे; हा दगडावर दगड रचण्याचा ‘हेमाडपंथी’ प्रकारच म्हटला पाभहजे.  

 भदग्दशिक दृश्याला अथिगुर्ण देत असतो; कवी अथािला दृश्यगुर्ण देत असतो. भचिपट 

पाहताना जे केवळ दृश्यांचा आस्वाद घेतात आभर्ण साभहत् वाचताना जे केवळ अथिप्रत्य 

घेतात ते स्वतःच्या रभसकतेवर व कलाकृतीवर अन्याय करीत असतात. भवश्राम बेडेकर, ग. भद. 

माडगूळकर, वं्यकटेश माडगूळकर हे असे प्रभतिावंत होते की, त्ांचा भचिसृष्ीशी आभर्ण 

साभहत्सृष्ीशी सारिाच संबंध होता- ‘शापादभप शरादभप’ असे म्हरू्ण का? पर्ण तसे म्हर्णरे्ण 

जरा चूकच होईल.  

 गभदमांना भचिपटाचे तंि उत्तम अवगत होते; ते ‘जोभगया’मधे्य सत्कारर्णी लागलेः पभहले 

आभर्ण पाचवे कडवे हे कॅमेर्याचे ‘बोल’ आहेतः 

(अ) कोन्यांत झोपली । सतार, सरला रंग 

पसरली ंपैंजर्णें । सैल टाकुनी अंग 

दुमडला गाभलचा । तके्क झुकले िाली 

तबकात राभहले । देठ, लवंगा, साली- १ 

 

(आ) त्ा अधरफुलांचे । ओले मृदुल पराग 
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हालले, साधला । िावस्वरांचा योग,  

घमघमे जोभगया । दंवांत भिजुनी गातां 

पाण्यांत तरंगे । अिंग वेडी गाथा- ५ 

 पभहल्या कडव्यात कॅमेरा दुरून वेगाने वारांगनेच्या दालनात भशरतो आभर्ण अगदी 

वेलदोड्ांच्या सालीपयांत समीपता साधतो. हे दृश्य तर नजरेत साठवायलाच हवे; पर्ण त्ाची 

तेवढीच अथि-प्रतीतीही यायला हवीः मैफल संपली आहे, भवलास ओसरला आहे- हा िाव तर 

त्ा दृश्यात आहेच; भशवाय त्ा भवलासात आज त्ा वारांगनेचा जीव रमत नाही आहे, हा िाव 

त्ातून व्यक्त होतोय- तो िावाथि अभधक महत्त्वाचा. कवी काय आभर्ण रभसक काय यांना असा 

अनुिव असला तरी केवळ त्ा अनुिवाच्या बळावर हे दृश्यसौदंयि आभर्ण अथिसौदंयि त्ाला 

जार्णवेल? भतथे कभव-रभसक यांच्याजवळ हवी असते प्रभतिा. अनुिव, चररिात्मक तपशील 

यांच्यापेक्षा म्हरू्णन तर प्रभतिाबळ महत्त्वाचे मानले जाते; आभर्ण आज? समीक्षक आभर्ण लेिक 

प्रत्क्ष अनुिव आभर्ण चररिात्मक तपशील यांचा बभडवार माजवीत आहेत. वेदान्त्यांनी 

मायातत्त्वाला ‘जी सत् नाही आभर्ण असत् ही नाही’ असे म्हटले आहे; कलाकृती अशीच 

‘सद्सभद्वलक्षर्ण’ असते. ती इंभद्रयांना जार्णवते, मनाला िावते पर्ण भतच्याशी आपल्याला 

व्यावहाररक देवार्णघेवार्ण करता येत नाही. नाहीतर गभदमा कधी माडी चढले होते, त्ा 

कान्होपािेचा पत्ता सांगा- असे चररिसंशोधन आभर्ण चाररत्र्यसंशोधन सुरू होईल.  

 दुसरे, भतसरे आभर्ण चौथे ही तीन कडवी दपिर्णाने गभर्णकेशी केलेला संवाद आहे- अथाित 

दपिर्ण म्हर्णजे भतचे प्रभतभबंब म्हर्णजे तीच. तरीही तो दपिर्णाचा एकतफी संवादच आहेः अगे 

कंचनी, झंुबरातले सवि दीप मालवले आहेत, झोपवेळेची सूचना देर्णारा नीलदीप फक्त तेवतो 

आहे- तू झोपत नाहीस म्हरू्णन तो ताठला आहे. दार लावण्याची तुझी भनत्ाची सवय- 

‘झोपण्या’चीही; पर्ण आज तू भगर्हाईिकांना (त्ांना भबचारा आरसा ‘रभसकजन’ म्हर्णतो!) 

उंबरठ्यापाशीच ताटकळत ठेवले आभर्ण दरवाजा दडपून टाकला. (भचिपटात दुःिाच्या प्रसंगी 
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नाभयका दार कसे धाडकन् बंद करते आभर्ण बंद दाराला पाठ लावून कशी स्मिन्न-सुन्न उिी 

राहते, ते आठवा. ) अगे िुळाबाई, इथे तर कोर्णीच नाही मग तू अगदी मुलायमसे पान वेचून, 

हळुवारपरे्ण ते निलते आहेस ते कोर्णासाठी? आभर्ण निलरे्ण नीट साधले की नाही ते इतक्या 

भनगुतीने का पाहते आहेस? मान भतरपी करून? (दृश्यगुर्ण लक्षात घ्या. ) आभर्ण हे स्वतःशीच 

गुर्णगुर्णरे्ण? तुझ्या नकळतच तुझ्या कंठातील स्वर अधरी येताहेत- अध्धर. कुर्णासाठी? का 

आज इतकी तू उन्मन झाली आहेस?–ऐना पुसतो. ( ‘ऐना’ शब्द ठीक. गभर्णकेच्या कोठीवर 

‘ऐना’च असायचा. ज्ञानेश्वर-कुसुमाग्रज यांच्या काव्यदालनात ‘दपिर्ण’ ठीक. ) तन्मयतेने सगळे 

चालले आहे. भतच्या कृतीचा एक-एक टप्ा ऐना भटपतो आहे. आधी दार धाडकन् बंद. मग 

पभविा घेऊन मांडी घालरे्ण- ती नभतिका आहे. मग पानदान पुढ्यात घेरे्ण- िस्सकन तोडंात पान 

कोबंर्णारी ही बया नाही. नेमके कोवळे पान ती भनवडते. ते निलरे्ण- भशरांचा चोथा तोडंात 

नको राह्यला. हे सारे करताना ती आत्ममग्न आहे. (सगळ्यांनाच असा अनुिव वेगवेगळ्या 

संदिाित येत असतो; त्ाकररता अगदीच काही. . . ) आता ती व्यभथत नाही, प्रमुभदत आहे; 

म्हरू्णन तर भतच्या ओठांत गारे्ण रूर्णझुर्णते आहे. कवीचे तादात्म्य वाङ्मयीन, काय भवलक्षर्ण! 

अनुिूतीचा अरु्णरेरू्ण ते भटपून घेते. त्ामुळे भवशेर्रे्ण आभर्ण भक्यापदे अगदी अचूक; त्ामुळे 

अथि अगदी दृश्यमय. कवी काय भलभहतो पहाः भतचे गुर्णगुर्णरे्ण कसे? तर आधी कंठात स्वरवेल 

थरथरते मग अधरावर गीताचे फूल उमलते; मग भवडयाचा- गोभवंदभवडाच असर्णार तो- घाट 

मनाजोगा साधल्यावर मोकळी तान.  

 कवी प्रभतिेने भनभमिती करीत असतो; रभसकाने ती प्रभतिेने ग्रहर्ण करायची असते. ‘हे 

कवीला अभिपे्रत होते का?’ ‘गभदमांना अशी गभर्णका िेटली होती का- भतचा पत्ता काय?’ असे 

अडार्णी आभर्ण असभ्य प्रश्न भवदग्ध रभसक कधी भवचारीत नसतो.  

भचिांत रेस्मितां भचि बोभलले ऐने 

‘कां नीर लोचनी ंआज तुझ्या ग मैने?’ 
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 ऐने- अनेकवचन. भतच्या दालनात अनेक आरसे आहेत. कशाला, ते सवाांना ज्ञात आहे. 

ते ‘भनषे्प्रम िेट’ म्हरू्णन भमळालेले, वारसाहक्काने आलेले असर्णार. ते भतच्या श्रीमंतीचे लक्षर्ण 

नाही; भतच्या भगर्हाईकांच्या रंगेलपर्णाचे लक्षर्ण आहे. ‘असे कवीने कुठे सांभगतले?’ असे भवचारू 

नका. कवी सगळेच सांगत नसतो; व्यवहारात तरी आपर्ण कुठे सगळेच सांगत असतो? तरी 

पुढच्याला मागचे-पुढचे कळतेच ना? 

 या तीन कडव्यांत चार प्रश्नभचने्ह आली आहेत. त्ा प्रश्नांची उत्तरे- िरे म्हर्णजे उत्तर- 

आपल्याला माभहत आहे, मैनेला माभहत आभर्ण प्रश्नकत्ाि ऐन्यांनाही. त्ा ऐन्यांमधे्य आसमंताचे 

प्रभतभबंब उमटले आहे त्ामुळे ते आरसे न वाटता भचिेच वाटत आहेत. ‘भचिांत रेस्मितां भचि 

बोलले ऐने’ याचा अथि हा आहे का? की भतने आरशात पाभहले तेव्हा भतला तो कलाकुसरीचा 

आरसा भचिच वाटले? आभर्ण आपले प्रभतभबंब त्ा भचिातले भचि? पुन्हा एकदा कभवता 

आस्वादायला हवी. कभवता म्हर्णजे काही कोडे नाही की याला-त्ाला भवचारून ते सोडभवता 

येईल! 

 सोपे प्रश्न भवचारता भवचारता त्ा ऐन्याने चांगलेच आपल्या आस्वादाला चकभवले की.  

 ही तीन कडवी प्रश्नालंकाराचे समपिक उदाहरर्ण आहे.  

 उरलेली सात कडवी हा गभर्णकेचा आत्मसंवाद आहे. त्ात आत्मस्वीकृती, अनुताप, 

प्रायभश्चत्त यांचा क्माने झालेला आभवष्कार सविगम्य आहे; त्ातून, भतने बाजारातही जपलेला 

भनरागसपर्णा, भनष्ठा, भतची अगभतकता हे भतचे गुर्ण मनाला हेलावून टाकतात. शेवाळलेल्या 

पाण्यात एिादा अमृतकंद असावा तसे बाजारू जगातले भतचे हे वागरे्ण आहे- तेच आपल्या 

भजव्हारी भिडते- त्ासाठी गभदमांना त्ा आभर्ण या बकाल जगाचे अमंगल भचिर्ण करावे लागत 

नाही मुस्मक्तबोध- मढेकरांसारिे. हे या कभवतेचे बलथथान आहे. मुस्मक्तबोध- मढेकर 

वास्तववादी कवी होते; गभदमा िानदानी कवी होते. त्ा दोघांनाही िानदानीपर्णाची ओढ 

होती; म्हरू्णन तर त्ांनी गभदमांना भवसार भदला; आपर्ण पूर्णि भबदागी द्यायची.  
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  कोन्यात झोपली सतार, सरला रंग 

  पसरली ंपैंजरे्ण सैल टाकुनी अंग,  

  दुमडला गाभलचा, तके्क झुकले िाली ं

  तबकात राभहलें देठ, लवंगा, साली 

     झंुबरी भनळ्या दीपांत ताठली वीज 

     कां तुला कंचनी, अजुनी नाही ंनीज? 

     थांबले रभसकजन होते ज्याच्यासाठी 

     तें डावलुनी तंू दार दडभपलें पाठी ं

 

  हळुवार निभलशी पुनः मुलायम पान,  

  भनरस्मिसी कुसर वर कलती करुनी मान 

  गुर्णगुर्णभस काय तें? गौर भनतळ तव कंठी ं

  स्वरवेल थरथरे, फूल उमलतें ओठी ं

     साधतां भवडयाचा घाट उमटली तान 

     वर लवंग ठसतां होभस कशी बेिान? 

     भचिांत रेस्मितां भचि बोलले ऐने 

     ‘का नीर लोचनी ंआज तुझ्या ग मैने?’ 

  त्ा अधरफुलांचे ओले मृदुल पराग- 

  हालले, साधला िावस्वरांचा योग,  

  घमघमे, जोभगया दंवांत भिजुनी गातां 

  पाण्यांत तरंगे अिंग वेडी गाथा.  

     ‘मी देह भवकुभनयां मागुन घेते मोल 
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     जगभवते प्रार्ण हे ओपुभनया ‘अनमोल’,  

     रक्तांत रुजभवल्या िांगेच्या मी बागा 

     ना पभवि देही ंभतळाएवढी जागा.  

  शोधीत एकदां घटकेचा भवश्राम 

  िांगेत पेरुनी तुळस परतला श्याम,  

  सांवळा तरूर्ण तो िराच ग वनमाली 

  लाभवतें पान. . . तो ंभनघून गेला िाली.  

     अस्पष् िरे मज वेडा त्ाचा िाव 

     पुसलेंभह नाभहं मी मंगल त्ाचें नांव; 

     बोलला हळू तो दबकत नवख्यावार्णी 

     ‘मम प्रीती आहे जडली तुजवर रार्णी!’ 

  नीभतचा उघभडला िुला भजथे व्यापार 

  बावळा भतथे हा इष्कां गभर्णतो प्यार; 

  हासून म्हर्णाले्य, ‘दाम वाढवा थोडा. . .  

  या पुन्हां, पान घ्या. . . ’ भनघून गेला वेडा! 

 

     राभहलें चुन्याचें बोट, थांबला हात 

     जाभर्णली नाभहं मी ंथोर तयाची प्रीत,  

     पुनःपुन्हां धंुभडतें अंतर आतां त्ाला 

     तो कशास येईल िलत्ा व्यापाराला? 

 

  तो हाच भदवस हो, हीच भतथी, ही रात,  
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  ही अशीच होते् बसले परर रभतक्ांत,  

  वळुनी न पाहतां, काभपत अंधाराला 

  तो तारा तुटतो-तसा िालती गेला.  

     हा भवडा घडवुनी कररतें त्ाचें ध्यान 

     त्ा िुळ्या प्रीभतचा िुळाच हा सन्मान; 

     ही भतथी पाभळतें व्रतथथ राहुभन अंगें 

     वर्ाित एकदा असा ‘जोभगया’ रंगे.  

 

--ग. भद. माडगूळकर 
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५ : झळ 

 

 हा नागपूरचा उन्हाळा. इतकी भहरवी झाडी आभर्ण तरी इतका उग्र. इथल्या जभमनीच्या 

पोटात चुनिडी आभर्ण माँगभनज आभर्ण कोळसा म्हरू्णन तर हा प्रकोप नसेल? (परवा िूकंपाच्या 

लहरी इथे उठल्या तेव्हाही िुईतून उष्णतेचा एक लोळ वर आला होता. ) या गावाचं नातं 

उष्णतेशी इतकं आतून की इथली मार्णसंही ज्वालाग्राही! 

 या ज्वालाग्राही गावातील एक हळुवार कवी अभतशय आवडीचा. त्ाचं नाव ‘अभनल’. 

वायू. बघता बघता त्ाची शताब्दीही येईल. तीन-एक वर्ाांनी. िरं नाही वाटत नं? आता आता 

तर आप्ा साभहत् संघात भदसत होते. पान िात, मैफल जमवत, कभवता म्हर्णत. रेले्व गाडािचा 

वाटावा असा पांढरा पोशाि करून बडीवर भहंडत. आत्ममग्न तरीही सावध. िरं नाही वाटत 

नं? एकदा म्हर्णाले होते िार्र्णात- “लोक भवचारतात, तुमच्या दीघि आयुष्याचं आभर्ण आरोग्याचं 

रहस्य काय? मी म्हर्णतो, काय रहस्य असर्णार! सांगतो, मी माधं्यभदन ब्राह्मर्ण. माध्यान्ह 

उलटल्यावर आंघोळ करतो. जेवतो केव्हा? जेवायची काय वेळ असते? कडकडून िूक 

लागल्यावर जेवतो. िरपेट. मग पान-तंबािूचा झकास बार. मग वामकुक्षी. मग संध्याकाळी 

मद्यप्राशन. तुमच्यासारिा कुर्णी भमि आला तर त्ाच्याबरोबर धुम्रपानसुद्ा. व्यायाम? अहो, 

कासव तीन-तीनशे वरे् जगते. ते कमीत कमी हालचाल करते. हेच त्ाच्या दीघाियुष्याचं 

रहस्य!” 

 आप्ा असे भतरकस बोलायचे आभर्ण तेव्हाचे आम्ही तरूर्ण त्ांच्याकडे आ-वासून बघत 

रहायचो. त्ांची उंच आंगकाठी, भकंभचत गबाळा वेश, चालण्या-बोलण्यातील वर्हाडी झाक 

आभर्ण या सार्याच्या अगदी उलट त्ांची बहुशु्रतता, भवदग्धता आभर्ण पल्लवीत प्रभतिा.  
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 तो एक वेगळाच मारू्णस होता. टी. एस. इभलयटने ज्या सजिनशील आलस्याचा गौरव 

केला आहे तो कलाधमि त्ांच्या रोमरामांत मुरलेला होता.  

 कवी ‘अभनल’ हा एक आगळाच कवी होताः ‘फुलवात’चं कौतुक िूप झालं; 

‘दशपदी’ला अकादमीचा पुरिार लािला; अभनलांच्या आंतरजातीय पे्रमभववाहाचा गौरव 

झाला; त्ांचा मुक्तछंद नावाजला गेला; त्ांच्या ‘प्रक्षोि’ रसाला दभलत साभहत्ाचा वारसा 

लािला; त्ांच्या ‘दशपदी’ने सुनीताहून अभधक अटकर आभर्ण सुभनताहून अभधक कोमल 

रचनाबंध भदला. हे सगळे ठीक आहे; पर्ण त्ांच्या प्रभतिेचा सगळ्यात रम्य आभर्ण सगळ्यात 

मौभलक आभवष्कार आहे ‘पेते व्हा. . . ’ हा १९४७ चा कभवतासंग्रह.  

 यासंग्रहाचं वैभशष्ट्य, त्ात िावकभवता आहेत आभर्ण सामाभजक कभवताही आहेत, हे 

नाही; त्ात गीभतकाव्य आहे आभर्ण छंदमुक्त काव्यही आहे हेही नवे्ह.  

 मग या संग्रहाचं वैभशष्ट्य काय आहे? 

 इतकी साधी, इतकी कोवळी, इतकी सहज कभवता आधुभनक मराठीत दुसर्या कोर्णी 

भलभहली? (म. म. देशपांडे अपवाद) यशवंतांची कभवता सोपी आहे; बभहर्णाबाईंची कभवता 

कृ्प्तीची आहे; पुरुर्ोत्तम पाटलांची कभवता सुकुमार आहे- या सार्यांची कभवता साधी-सहज-

कोवळी वाटते; पर्ण ती तशी नाही. एक मधुकर केचे आहेत; पर्ण तं्च्याही कभवतेस आद्य 

यमक आभर्ण कृ्प्ती यांची थोडी झळ लागली आहेच. अभनल हे अभनलच आहेत- अथाित ‘पेते 

व्हा. . . ’तील; अथाित ‘पेतेव्हा. . .!’तील काही कभवतांतील- ‘पभहला पाऊस’, ‘पहाटे’, ‘प्रीतीची 

रीत’, ‘झाला अंधार बाहेर’, ‘धंुवारी’, ‘पावसाळा’, ‘भतकडेच सारे काही’, ‘वाट’, या कभवतांतील 

एिादी अनुिूती आभवषृ्कत करायची तर भतला डौल भदला पाभहजे, ती गडद केली पाभहजे, 

भतच्यात नाय आर्णले पाभहजे, भतच्यावर जीवनिाष्याचा तुराि िोचला पाभहजे, थोडी गूढता, 

जरा धूसरता आर्णली पाभहजे—अशी बहुतेक कवीचंी समजूत असते. याला अनुिवाचे 

भवसृ्ततीकरर्ण असे म्हर्णतात. व्यवहारात ज्यांना इंपे्रशन मारायचे असते, नोकरी भमळवायची 
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असते, माल िपवायचा असतो भकंवा मग ज्यांच्यांत व्यस्मक्तगत/सामाभजक नू्यनगंड असतो ते 

नाही का आगाऊपर्णा करत, िाटिनेस दािवत? तसेच हे. ज्याला आत्मभवश्वास आहे, ज्याला 

आपल्या आतल्याशीच बोलायचे आहे, त्ाला याचे काय होय? अभनलांच्या या कभवता अशा 

आहेत.  

 परवा ‘गोल्डन चाईल्डहूड’ हे आत्मचररि वाचत होतो. त्ाच्या बभहरंगामुळे ‘पेते व्हा. . 

. ’ च्या मांडर्णीची आभर्ण मुद्रर्णाची आठवर्ण झाली. क्ाऊन पेक्षा थोडा आडवा आकार. 

‘दशपदी’ इतका नाही- (रेकॉडि-कव्हर वाटेल इतका बेढब आभर्ण गैरसोयीचा नाही) 

‘दशपदी’मधे्य चार-चार बोटे जागा वर सोडलेली. ती अनावश्यक, अकलात्मक आभर्ण 

दृष्ीदुःिदही. हा शहात्तरचा संग्रह. मौजेचा. ‘पेते व्हा’. . . सते्तचाळीसचा. ढवळे प्रकाशनाचा. 

त्ाचे मुद्रर्ण पाहा : आंगठ्याचा ठसा कभवतेवर उमटर्णार नाही एवढी मोकळी जागा; कागद 

आजही हेवा करण्यासारिा. काळ्या शाईमधे्य भकंभचत भहरवा गंध (पेते व्हा. . .! हा आशय 

सूभचत करर्णारा) मुिपृष्ठ द. ग. गोडसे यांचे. त्ातील लाल पंजा सोडला (बंड, ज्वालामुिी, 

मानवता या कभवतांचा हा दुष्पररर्णाम) तर बाकीचे भचि अप्रभतम.  

 आ. रा. देशपांडे हा मारू्णस आभर्ण ‘अभनल’ हा कवी हा असा एक आगळाच अध्याय 

होता. तो अध्याय अजून संपलेला नाही; सुरूच आहे. आप्ांच्या आपल्या आठवर्णी ताज्याच 

आहेत आभर्ण त्ांची कभवता तर वाढतेच आहे. कभवता म्हर्णजे काही जड वसू्त नवे्ह की, एकदा 

भलभहली की जशीच्या तशीच राहावी—भझजत जावी. ती तर भजवंत अस्मस्तत्व असते. 

भजवंतपर्णाचे लक्षर्ण वाढरे्ण, आत्मप्रभतमा भनमािर्ण कररे्ण- कागदावरची कभवता रभसकांच्या 

अंतःकरर्णात उतरते तेव्हा ती वाढते; आत्मप्रभतमेस जन्मही देते. रभसक भनभमितीप्रभक्येत 

सहिागी होत असतो तो असा.  

 अभनलांची ‘झळ’ ही कभवता कुर्णास माभहत नाही- वाचून नवे्ह; ऐकून? बहुधा उर्ा 

मंगेशकरने गायलेलीः 
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 या कभवतेतील कळीचा शब्द आहे ‘िवताली’. ‘केळीचे सुकले प्रार्ण बघुनी- िवताली’. 

काय झालं होतं या केळीला? सगळं तर ठीक होतं. भतचा रिवाला भतची देििाल तर नीटच 

करत होता. पार्णी, भनगरार्णी, सावली सगळं तर ठीकच होतं. मग भहला काय झालं होतं? 

केळीचे बागचे बाग का सुकत चालले? दूर आग लागली आहे आभर्ण त्ाची झळ केळीला 

लागते आहे. ही आगही कशी? अशी तशी नाही. साक्षात वर्णवाच पेटला आहे. वनवन्ही. ज्या 

झाडांनी सावली धरावी, फुलाफळांनी डवरून यावे, मातीला धरून ठेवून धूप थोपवावी, 

जलदांना भनमंिर्ण देऊन आसमंतात भशतळाई आर्णावी. झाडे आता कशी वागताहेत पाहा. 

फांद्या एकमेकीवंर घासल्या जात आहेत. जरू्णकाही हे तरू एकमेकांची शक्तीपरीक्षा 

पाहताहेत. घर्िर्णातून भठर्णगी उडर्णारच. आग लागर्णारच. वर्णवा पसरर्णारच. हे सगळं दूर 

घडतं आहे बरं का! कवी शेवाळकरांनी म्हटले आहे— 

दूर कुठे पजिन्य लोिला 

सजल वासना त्ाची शीतळ 

मेघामधल्या तरल भवजेपरर 

कंपवीत सांयतन व्याकुळ 

  

इथे उलट स्मथथती आहे. सगळे अरण्यच पेटले आहे. त्ाची आच इथपयांत; आभर्ण माभहत 

आहे ही आच कुठे लागते? अगदी ‘आतल्या भजवाला’; आभर्ण आतल्या भजवालाच झळ पोचली 

तर जीवनरस सुकेल नाही तर काय! हा ‘आतला जीव’ म्हर्णजे प्रभतिावंतांची सजिनशीलता, 

संवेदनशीलता, सहसंवेदना, समाजमनिता.  

 ‘चांफा’ कभवतेच्या आशयाबद्दल जसा संभ्रम भनमािर्ण होतो तसाच संभ्रम या 

‘झळ’बद्दलही भनमािर्ण झालेला भदसतोय. कोर्णी म्हर्णतात ‘चांफा’ हे पे्रमगीत, कोर्णी म्हर्णतात 

अदै्वतगीत, कोर्णी सांगतात ते ऊजािसूक्त. (कोर्णी म्हरे्णल ते ताटीच्या अिंगाला भदलेले उत्तर. ) 
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या मतामतांच्या गलबल्यात रभसक गडबडून जातो. आता त्ाने काय करावे? कभवतेतील 

कळीचा शब्द, कळीची प्रभतमा हुडकावी; आपल्या आस्वादाशी इमान रािावे. इथे कळीचा 

शब्द आहे ‘िवताली’. केळीला स्वतःला काही झालेले नाही. भतचं तर सगळं बरं चाललं होतं. 

पार्णी, सावली आभर्ण भनगरार्णी. भतचं बरं चाललं होतं. हे सांकेभतक भवरहगीत असतं तर तशा 

काही िार्णािुर्णा यात नक्कीच सापडल्या असत्ा; भप्रय व्यक्तीचा दुरावा भकंवा रुसवा भकंवा 

प्रतारर्णा असे काहीतरी. असं इथं काहीच नाही. ('आतला जीव’ म्हर्णजे ‘गिि’ असे म्हर्णता 

येईल; पर्ण मग कभवतेतील इतर संदिि त्ाच्याशी कसे सुसंगत आहेत हे दािवावे लागेल. ) 

 मग इथं काय आहे? इथं दूर वर्णवा आहे. िवताली जळते वारे आहे. या केळीचे आभर्ण 

केळीचं्या बागांचे प्रार्ण सुकत चालले आहेत.  

 ही केळ अभतशय संवेदनशील आहे. दूरच्या आभर्ण दुसर्यांच्या दुःिाने ती दुःिी झाली 

आहे. परपीडा पाप, परोपकार, पुण्य हे वैष्णवीसूि भतला उपजतच माहीत आहे. भतचं अस्मस्तत्व 

कशासाठी? उमद्या मनाच्या मार्णसासारिं प्रशस्त पर्णिवैिव, जीवनेचे्छसारिं भहरवंगार. त्ाला 

एक स्वतःचाच आश्वस्त वास. मुलायमपर्णा इतका की जरू्ण काही मध्यरािी रानपरीनं हात 

भफरवल्यामुळे बोटिुर्णा उमटलेल्या. जराशा वार्यानंही भचरफळ्या उडाव्यात असं 

बालवधूच्या मनासारिं अलवारपर्ण.  

 अभनलांनी आपल्या अनेक कभवता प्रवासात भलभहलेल्या. त्ातीलच एक— नागपूर-वधाि 

प्रवासात भलभहलेली. थथळ महत्त्वाचे नाही— काळ महत्त्वाचा. १९३८. अ. ज. करंदीकरांनी 

‘दुसरे महायुद्’ या गं्रथात म्हटले आहे, “भवशे्वभतहासाच्या सूिधाराने दुसर्या महायुद्ाच्या 

नांदीचे श्लोक म्हर्णण्याला १९३६ मधे्यच प्रारंि केला, याभवर्यी शंका नाही. ” महायुद् जरी 

भतकडे दूर सुरू होत होते तरी त्ाची आच दूरवरच्या देशांना— भवशेर्तः तेथील संवेदनशील 

प्रभतिावंतांना— आधीपासूनच लागत होती. दूर वर्णवा पेटत होता आभर्ण इकडे केळीचे बाग 

सुकत होते. सामाभजक अन्यायाने हररिाऊ आभर्ण अभनल व्याकुळ झाले आभर्ण या दोघांनाही 
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त्ांच्या भवरोधकांनी ‘अग बाई आपटे’ आभर्ण ‘अग बाई अभनल’ म्हरू्णन भहर्णवले; याला काय 

म्हर्णावे? (भजंदाबाद-मुदािबादच्या घोर्र्णा भदल्याने मारू्णस काय मदि होतो?) कलावंताजवळ 

असावी लागते संवेदनशीलता; कलावंताने जागी करायची असते समाजाची संवेदनशीलता. 

आज समाज तर बोथट आभर्ण बभधर झाला आहे. “िूकंपाचा इकडे धक्का, पलीकडे अन् 

युद्नगारे” अशी स्मथथती असता समाज माि इकडे ‘सुन्न िाऊसाहेब’ होऊन बसला आहे. 

संवेदनशीलताच नसेल तर सेवा, त्ाग, अभहंसा, मानवता, भवद्रोह या मूल्यांचे काय होय? कवी 

अभनल यांच्याजवळ अशी उत्कट आभर्ण अस्सल सामाभजक संवेदनशीलता होती. ‘िग्नमूती’, 

‘भनवािभसत भचनी मुलास’, ‘बंड’, ‘ज्वालामुिी’, ‘मानवता’ इत्ादी कभवतांतून ती मुख्यतः 

भवचारांच्या आभर्ण उद्गारांच्या अंगाने प्रगटली आहे; ती भतथे पुरेशी प्रत्यकारी झालेली नाही. 

त्ांची पे्रमकभवता उत्कट आभर्ण मधुर होती; पर्ण भतच्यात व्याभमश्रता आभर्ण प्रसरर्णशीलता 

नव्हती. इथे ते सगळे जुळून आले. या कभवतेचे अध्याहृत पद सामाभजक आशय आहे; पर्ण 

कभवता अभनलांच्या इतर कभवतांप्रमारे्ण सामाभजक भवर्यावरची कभवता झाली नाही; भवशुद् 

िावकभवता झाली आहे.  

 हे पाहा, या कभवतेचं नाव ‘केळ’ नाही ‘झळ’ आहे. रभसकाने लक्ष कें भद्रत करावयाचे 

आहे झळीवर, केळीवर नवे्ह; आभर्ण तरीही त्ाने ‘केळ’ या प्रभतमेचा आशय जार्णवून घ्यायचा 

आहे. ‘केळ’चा इथे अथि आहे कवीची प्रभतिाशक्ती—भनभमिभतशक्ती. नुसते व्यस्मक्तगत 

सुिदुःिाचे पार्णी घातल्याने, नुसती व्यस्मक्तगत सुिस्वास्थ्याची सावली भतच्यावर धरल्याने ही 

केळ तगत नाही; भतला आसमंताची, पररसराची साथ हवी असते— साद हवी असते. चपिल 

शब्दांत सांगावयाचे तर भनभमिभतप्रभक्येच्या पररपूतीसाठी आत्मिान आभर्ण वसु्तिान, 

व्यस्मक्तिान आभर्ण समाजिान या दोहोचंीही प्रभतिावंताला गरज असते.  

 भनभमिभतप्रभक्येचे भकती अचूक अवधान कवीने इथे दािवले आहे.  
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 एकेका कवीवर एक एक भशक्का मारून आपर्ण मोकळे होतो; आभर्ण मग फसगत 

झाली की िभजलही होतो. मढेकरांना भनराशावादी म्हटले की ‘युगायुगांचे फुटेल िाल’ यातील 

बुलंद आशा आपल्या हातून भनसटून जाते आभर्ण अभनलांना आशावादी, पे्रमकवी म्हटले की 

‘झळ’ मधील सामाभजक वेदना आपर्णांस जार्णवेनाशी होते.  

 माि एक सांगतो, इथेही कवी अभनल पूर्णि भनराश नाहीत.  

भकभत जरी घातले पार्णी 

सावली केली 

केळीचे सुकले प्रार्ण 

बघुभन- िवताली 

केळीचे सुकले बाग 

 अहो, केळीचे प्रार्ण सुकले आहेत; पर्ण भवझले नाहीत; केळ अजून भजवंतच आहे. भतला 

धुमारे फुटर्णार आहेत. संतांच्या अंतःकरर्णाप्रमारे्ण भवशाल पाने येर्णार आहेत. करकर करीत 

का होईना मुनवे, कोके आभर्ण लोगंर येर्णार आहेत— मग भतची जात बसराई असो, मुठेळी 

असो, नाहीतर राजेळी असो! 

 अडतीस सालची ही कभवता. कलात्मक दृष्ीने भततकीच ताजी; हे सुदैव; 

सामाभजकदृष्ीने भततकीच अन्वथिक, हे दुदैव.  

(ता. क. — या कभवतेत अनेक दीघि ईकार र्हस्व झाले आहेत. त्ातून हळहळ, लगबग इत्ादी 

िावसूर कसे व्यक्त होतात तो ज्याच्या त्ाच्या स्वानुिावाचा भवर्य आहे. ‘कोमेजभल’, ‘बघुभन’ 

इत्ादी शब्दांचे उच्चार या दृष्ीने भनसरडे व्हावयास हवे आहेत. ) 
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झळ 

केळीचे सुकले बाग असुभनया पार्णी 

कोमेजभलं कवळी पाने असुभन भनगरार्णी 

केळीचे सुकले बाग 

 

अभश कुठे लागली आग 

जळभत जसें वारें  

कुठे तरी पेटला वर्णवा 

िडके बन सारे 

केळीचे सुकले बाग 

 

भकभत दूरभच लागे झळ 

आतल्या जीवा 

गाभ्यातील जीवन रस 

सुकत ओलावा 

केळीचे सुकले बाग 

 

भकती जरी घातलें पार्णी 

सावली केली 

केळीचे सुकले प्रार्ण 

बघुभन – िंवताली 

केळीचे सुकले बाग 

                                                अभनल  
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६ : कणा 

 

 ‘कर्णा’ ही कुसुमाग्रजांची एक अगदी साधी कभवता आहे : िर पावसात एक युवक 

कवीकडे येतो. फारशी ओळि नसते त्ांची. नदीच्या पुराने या युवकाचा संसार वाहून नेलेला 

असतो पर्ण तो मदतीसाठी आलेला नसतो; तो मदत मागण्यासाठी आलेला नसतो तर 

आशीवािदासाठी आलेला असतो- त्ाला फक्त आशीवािद हवा असतो.  

 काय आशीवािद हवा असतो त्ा युवकाला? 

 परीके्षच्या वेळी भवद्याथी येतात तेव्हा त्ांना यशवि िव। असा आशीवािद हवा असतो.  

 जोडीने नमिार करायला येतात त्ांना सुिी िव। असा आशीवािद हवा असतो.  

 लढाईवर जार्णार्या योद्ध्याला आशीवािद हवा असतो जयवि िव। असा.  

 हा युवक युद्ावर भनघालेला नाही, त्ाचा भचमर्णीचा संसार एका महािूताने उद्ध्वस्त 

करून टाकला आहे. रोरंावत पार्णी आले असेल आभर्ण थथावर-जंगमासह सारे मातीमोल झाले 

असेल— उरल्या असतील अधुर्या भिंती. मोवाडला पूर आल्यानंतर भतथल्या मनांची काय 

स्मथथती झाली माभहत आहे? काही मने दीनवार्णी झालीत, काही भवदू्रप झालीत, काही 

व्यसनाधीन झालीत. मार्णसांमुळे आपल्यावर आपत्ती आली असे वाटले की मूढ मार्णसे 

चवताळून उठतात, दैवाने दावा साधला असे वाटले की, भनस्मिय होतात. देवाचा कोप झाला 

अशी समजूत झाली की शरर्णागती पत्करतात.  

 पानशेतच्या पुराच्या आदल्या भदवशी मी पुण्यातच होतो. वेळ संध्याकाळची होती. 

भदवसिर साभहत् पररर्देत वाङ्मयेभतहासाची बैठक झाली होती. भकरकोळ वाहर्णार्या त्ा 

नदीकडे एकटक पाहत होतो. पतंजली मुनीनंी म्हटलंय, भचत्ताच्या एकाग्रतेने प्रजे्ञचा उदय 
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होतो. ते िरे असावे. एकदम मनात आले, ही एवढीशी नदी. भहने रुद्र रूप धारर्ण केले तर— 

त्ा अशुि भवचाराने मनाचा थरकाप झाला. दुसर्या भदवशीची बैठक टाळून कोल्हापूरला 

भनघून गेलो. दुपारी हाहाःकाराची बातमी आली. ज्या िारत लॉजमधे्य उतरलो होतो त्ातून 

पाण्याचा लोढंा गेला होता.  

 भकल्लारीला प्रर्णालीचे यजमान नव्या बांधकामात गंुतले होते. म्हर्णाले, “भतथली मार्णसं 

भवभचि वागताहेत. त्ांना मागर्णीचं व्यसनच लागलं आहे. दैवाने आपल्यावर अन्याय केला आहे 

म्हरू्णन मदत घेरं्ण हा आपला हक्कच आहे अशी त्ांची िावना झाली आहे. ती मार्णसं भनस्मिय, 

व्यसनाधीन, भवकृत झाली आहेत. भकते्क बाया दोन-दोन, तीन-तीन पे्रतांवर ‘नवरा’ म्हरू्णन 

अभधकार सांगताहेत—नुकसानिरपाई घेताहेत. ” 

 िूजबद्दल आपर्ण ऐकतोच आहोत.  

  

दैवी प्रकोपाने मार्णसे ियिीत होतात, त्ांचा जीवनावरचा भवश्वास उडतो; त्ांचा 

प्रयत्नांवरचा भवश्वास उडतो, त्ांचा स्वतःवरचाच भवश्वास उडतो. त्ांना आपर्ण सविकाही द्यायचे 

आहे, मुख्य म्हर्णजे द्यायची आहे जगण्याची भजद्द, भनभमितीची पे्ररर्णा.  

 त्ा अनाभमक युवकाजवळ ही पुनभनिभमितीची पे्ररर्णा आहे आभर्ण ती थोडी वाढावी अशी 

त्ाची इच्छा आहे; म्हरू्णन तो कवीकडे आला आहे- िर पावसात. ज्या पावसाने पूर आर्णला 

त्ा पावसात. ज्या पुराने त्ाचे भचमर्णीचे घरटे उद्ध्वस्त केले त्ा पुराशी लढण्यास. ही लढाई 

भवधं्वसासाठी नाही, संिवासाठी आहे. या लढ्यामागे भवदे्वर्ाची पे्ररर्णा नाही- आहे पे्ररर्णा 

वात्सल्याची. ज्या नदीने हा हाहाःकार केला त्ा नदीबद्दल भतरिार तर सोडाच, त्ा युवकाच्या 

मनात वात्सल्य आहे, कारर्ण जीवनावर त्ाचे पे्रम आहे; नदी हे जीवनाचेच तर एक रूप आहेः 

अररषे् आभर्ण भवधं्वस हेही जीवनाचेच तर एक रूप आहे. जीवनावर पे्रम करायचे तर मग या 

भवपत्तीवर आभर्ण या भवधं्वसावरही पे्रम केले पाभहजे, नाही? म्हरू्णन तर पावसाचे आभर्ण पुराचेही 
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पार्णी त्ाच्या डोक्यावर पररर्णाम करीत नाही; ते पार्णी फक्त त्ाचे केस ओले करते- यातला 

वं्यग्याथि जार्णवला ना? म्हरू्णन तर तो ‘वरती पाहून’ बोलतो, ‘वरती’ म्हर्णजे आकाशाकडे पाहून 

नाही. या नैसभगिक प्रकोपाने तो दीनवार्णा, शरर्णागत झाला नाही- झाला असता तर आपल्याला 

आश्चयि वाटले नसते- मोवाड, भकल्लारी, िूज इथे असे अनेक युवक असतील. त्ांचे सोडा. 

आपर्णच तर एवढ्या तेवढ्या ठेचेने ‘आई गं, ’ ‘बाप रे, ’ ‘देवा देवा’ म्हर्णतोच की नाही? 

लहानसहान प्रकोपांनी कोपरे्ण, गळा काढरे्ण, हताश होरे्ण- ही सवय आपल्याला आहेच की 

नाही? याचे कारर्ण आपर्ण स्वतःला लहान समजत असतो, आपत्तीनंा, प्रकोपाला, प्रभतकूल 

पररस्मथथतीला मोठे समजत असतो; मग संहाराबद्दल आपल्या जीवात वात्सल्य जागे होईलच 

कसे? मग आपले जीवन नेस्तनाबूत करर्णार्या पूरप्रकोपाबद्दल आपल्या मनात ‘गंगामाई, ’ 

‘पाहुर्णी, ’ ‘माहेरवाशीर्ण, ’ ‘प्रसाद’ असे मऊ-पावन शब्द येतीलच कसे? आपल्या ओठी 

अपशब्दच येर्णार. आपल्याला आत्मग्लानीच येर्णार. भवकृती—व्यसनांधता—परपीडा—

हीनगंड हा भसंडर ोम त्ामागोमाग येर्णारच.  

 आत्मशे्रष्ठत्वाची नवे्ह तर आत्मबलाची जार्णीव मार्णसाच्या मनात भवश्ववात्सल्याची 

िावना अंकुररत करते. ज्ञानेश्वरांपाशी भवश्ववात्सल्याचा अश्वत्थच होता— सोन्याचा भपंपळ. 

म्हरू्णन तर आपर्ण सारे त्ांना ‘माऊली’ म्हर्णतो. देवाला, गुरूला, ‘माऊली’ संबोधरे्ण स्वािाभवक 

आभर्ण इष्च आहेः ज्ञानदेव भवश्वदेव आहेत आभर्ण भवश्वगुरूही आहेतच. सवाांना फटकारर्णारा 

तुकोबा ज्ञानोबांच्या चरर्णी लीन होतो तो उगाच का? आश्चयि हे की, ज्ञानेश्वरांनाच नाही तर 

त्ांच्या गं्रथालाही आपर्ण ‘माऊली’ म्हर्णतो— ज्ञानेश्वरीमाऊली. असे म्हर्णतात की, गं्रथ आभर्ण 

गं्रथकार या उियतांनाही माऊली ही सवोच्च उपाधी सवि भवश्वात फक्त ज्ञानेश्वर-ज्ञानेश्वरी 

यांनाच लािली आहे.  

 ज्ञानेश्वरांच्या तुलनेने हा युवक भटटवी आहे.  
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 भटटवी हा पक्षी तुम्हांस सामान्य वाटतो ना? आहेच तो सामान्य. पाण्यापाशी, 

दगडगोयांत घरटे करर्णारा. भचsरि  रव काढीत अशुिाचे संसूचन करर्णारा. माभहत आहे ना, 

त्ाची अंडी आभर्ण भचल्लीभपल्ली सागराने भगळंकृत केली होती? िरर्ण आहे ना, त्ा सागराची 

अवथथा गरूड—भवषू्ण—अगस्ती यांनी काय केली होती? एका भवनायकाची आभर्ण एका 

भवषू्णची ‘सागरा! अगस्ती आला’ ही ललकारी आठवते ना? हा कवी नाशकाचा आभर्ण याचे 

दैवत करवीरचे अंबा मंभदर नवे्ह भवषु्णमंभदर होते हे आठवते ना? 

 म्हरू्णन तर ही भटटवी या वत्सल सागराकडे आली आहे, सागराने नाही भतचे या वेळी 

सररतेने सविस्व लुबाडले आहे; पर्ण ज्या भटटवीने सागराला नमभवले भतला सररतेच्या उत्पातावर 

मात कररे्ण काय कठीर्ण! 

  असा धरी छंद 

  जाय तुटोभन हा िवबंध 

  छंद लागला भटटवीला 

  भतने समुद्रही आटभवला 

 

 आर्णिी आश्चयि म्हर्णजे ज्ञानोबाही स्वतःला ‘भटभटिू’ म्हर्णवून घेतात : महािारतासारिा 

महासागर; आभर्ण त्ात गीतेसारिा सुघड मोती. तो श्रोत्ांच्या तळहातावर ठेवायचा म्हर्णजे 

काय चेष्ा आहे? 

की ंभटभटिू चांचुवरी 

  माप सूये सागरी ं

  मी नेर्णतु त्ापरी 

  प्रवते येथ 

 भटटवीने चांचुवरी म्हर्णजे चोचीने— चोचमाप समुद्रात घालून—समुद्र ररता करण्याचा 

प्रयत्न करावा— तसा माझा हा प्रयत्न; पर्ण हा एवढा ‘भधंवसा’ मला कसा ‘उपनला’? 
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  तरी येथ असे एकु आधारू 

  तेर्णेंभच बोलें मी सधरू 

  जे सानुकुळ श्रीगुरू 

  श्रीज्ञानदेवो म्हरे्ण 

 —कळले ना?—तो युवक गोदाकाठच्या ऋर्ीकडे का गेला ते? त्ांना  ‘सर’ का म्हर्णतो 

ते?—ते अध्यापक नसताना? कळले? 

 कभवतेने नादाभतरेकाची घंुगुरपटे्ट चरर्णाचरर्णांत बांधू नये, अथािभतरेकाची घोर्वाके्य 

फलकासारिी िुजांमधे्य धरू नये, टर्णटर्णीत आभर्ण पारदशी आशासूके्त आळवू नये, 

लफे्फबाज इरकलीही भतने होऊ नये; मग भतने काय व्हावे? भतने ‘कर्णा’ व्हावे.  

 आता कोर्णी कोर्णाला असे भवचारू नये, “सरांनी ‘लढा’ असा आशीवािद भदला का?” 

 “त्ा युवकाचा भवधं्वसाभवरूद्चा संिवाचा लढा यशस्वी झाला का?” 

 —असे कोर्णी भवचारू नये.  
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६ : २ :ओळखलतं का सर र्ला? 

 

भवचारवंत घाबरले आहेत.  

भक्यावंत घाबरले आहेत.  

प्रभतिावंत घाबरले आहेत.  

घाबरला नाही सामान्य मारू्णस. तो आपले काम चोि करतो आहे. तो पोटाला भचमटा 

घेऊन आपल्या अपत्ाला भशकभवतो आहे. तो नेकीने जगतो आहे. सर्ण साजरे करतो आहे. 

आनंदाचा झरा त्ाला गवसला आहे. कालयवनाच्या आक्मर्णाने भवचारवंत—भक्यावंत—

प्रभतिावंत ियाकुल झालेले आहेत; हा सामान्य माि कृष्णाचा जन्मोत्सव साजरा करतो आहे.  

याचा दोर् एकच आहे : हा स्वतःला अल्पज्ञ आभर्ण अल्पशक्त समजतो आहे. मी एकटा 

आहे, मला कशातले काही कळत नाही अशी त्ाची धारर्णा आहे. िरे तर, एकेकाळी याने 

सेतू बांधला आहे; एके काळी याने आपल्या वेिाने पवित उचलला आहे. याच्याच मस्तकावर 

तरफ टेकवून कधीकाळी क्ांती झाली आहे; यानेच शांतपरे्ण सत्तापररवतिन केले आहे.  

—आभर्ण तरीही हा म्हर्णतोय मी अल्पशक्त आहे, मी अल्पज्ञ आहे. याचे कारर्ण तो 

स्वतःला एकटा समजतो आहे. समूहाची, संघटनेची ताकद त्ाला ज्ञात नाही. त्ाच्यावर अररष् 

ओढवले तेव्हा तो फक्त आपल्या अंतेवाभसयांची साथ घेतो; तेव्हा दोनाचे चार हात होतात; पर्ण 

तो सहस्त्राजुिन होत नाही; गभलतगाि अजुिन होतो. तेव्हा त्ाला हवा असतो एका करांगुलीचा 

टेकू. तेव्हा तो म्हर्णतो : 

  मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कर्णा 

  पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हर्णा.  
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 त्ा सामान्याला जड म्हर्णजे अचेतन साह्य नको आहे; ते तर कोर्णीही कोर्णालाही देऊ 

शकतो— चोर चोराला, चोर सावाला; कारर्ण भतथे फक्त भनजीव वसू्तची देवघेव असते. ती 

कुठेही होऊ शकते. या सामान्याला ऐवज नको आहे— कारर्ण त्ाच्या गरजा, वांछा भसभमत 

आहेत— त्ाला हवे आहे मन, त्ा मनाचा कोबं; त्ाच्या मनाच्या अंकुरावर सावली धरर्णारा 

शेर्.  

  ते कंुडलीनी जगदंबा। 

  चैतन्यचक्वतीची शोिा। 

  भतया भवश्वबीजाभचया कोिंा। साउली केली। 

 अशा छायेसाठी तो जातो एका असामान्य सामान्याकडे. त्ा असामान्याचा भनत्ाचा 

अनुिव असा असतो की भवपत्तीत सापडलेली मार्णसे सहसा जडावलेली असतात जडाच्या 

प्राप्तीसाठी. म्हरू्णन तर तो असामान्य आपला हात ‘स्मिशाकडे’ नेतो.  

 

  स्मिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला.  

  ‘पैसे नको सर जरा एकटेपर्णा वाटला-’ 

 एकटेपर्णा, एकांतवासी, एकाकी, एकटा या प्रते्क शब्दाचा अथि वेगळा आहे. 

एकांतवासी बलवान असू शकतात; एकटा आभर्ण एकाकी सबल असेलच असे नाही. ‘एकला 

चालो रे’ असे म्हर्णर्णारा एिादाच; बाकी सगळे एकले अकेले असतात. त्ाचा कारवां तयार 

होतोच असे नाही. या सामान्याची नाही पर्ण ज्या असामान्याकडे तो आला त्ाची माि इच्छा 

आहे की असा कारवां तयार व्हावा; कलाकृतीच्या नायकापेक्षा त्ाच्या भनमाित्ाची जार्णीव 

उन्नत असते असे म्हर्णतात ती अशी. यमू आभर्ण आबा आभर्ण कौभतक यांच्या भनमाित्ांची जार्णीव 
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यमू—आबा—कौभतक यांच्या जाभर्णवेपेक्षा उन्नत आहे; म्हरू्णन तर ‘पर्ण लक्षात कोर्ण घेतो!’, 

‘बळी’, आभर्ण ‘धग’ या कलाकृती शे्रष्ठ कलाकृती आहेत.  

हा सामान्य अनेक सामान्यांना सोबत घेऊन नवे्ह तर— 

  कारिारर्णीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे.  

  पडकी भिंत बांधतो आहे भचिलगाळ काढतो आहे.  

  

इथे ‘कारिारीर्ण’ हे नात्ातील भजव्हाळ्याचे प्रतीक आहेच; स्त्री-पुरूर् समानतेचेही ते 

भचन्ह असेल; पर्ण कारवांचे रूपक ते भनभश्चत नाही.  

 त्ा सामान्याची वेदना आभर्ण भजद्द िरोिरच भवस्मित करर्णारी आहे. सविस्व अद्ध्वस्त 

झाले तरी त्ाची जीभजगीरु् आभर्ण भवभजगीरु् वृत्ती अवध्य आहे.  

  मोकळ्या हाती जाईल कशी—बायको माि वाचली— 

  भिंत िचली चूल भवझली होते नव्हते नेले.  

 इथे केवळ जगण्याची आभर्ण भजंकण्याची कोडगी लालसा नाही; ती अनेकांमधे्य असते. 

इथे जगरे्ण—झंुजरे्ण—भजंकरे्ण ही एक उन्नत मनोवथथा आहे. ज्या भवपत्तीने डोळ्यांत पार्णी 

आर्णले त्ा भवपत्तीला हा सामान्य ‘प्रसाद’ मानतो आहे. अशी कंुतीची मलूल नवे्ह सबल 

भवपभत्तभनष्ठा त्ाजपाशी आहे; म्हरू्णन तर तो भवपत्तीला ‘माहेरवाशीर्ण पोर आभर्ण पाहुर्णी 

गंगामाई’ म्हर्णतो.  

 हा अनाहूत पाहुर्णा असामान्याला म्हर्णतो : ‘गंगामाई पाहुर्णी आली गेली घरटयात 

राहून. ’ हा अभतथी केव्हा आला तर िर पावसात. पाऊस म्हर्णजे पाऊस—वाच्याथि. पाऊस 

म्हर्णजे प्रभतकूल पररस्मथथती- लक्ष्याथि. पार्णी फक्त केसावर, डोक्यात भवपत्तीचे िय नाही. कपडे 
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भचिलाने मािलेले, मन माि भनमिळ— मभलन  नवे्ह. हा अपररभचत. पररचय हे व्यावहाररक 

नाते. भवश्वास हा आंतररक ऋर्णानुबंध. कठीर्ण समय येता या सामान्याला एका असामान्याचे 

िरर्ण झाले. भतथी न घेताच हा अभतथी असामान्याकडे गेला. हक्काने. भवश्वासाने. पे्रमाने. (असे 

भनमिळ मन सामान्यापाशीच असू शकते. ) भवचारवंत-भक्यावंत-प्रभतिावंत यांजपाशी असेलच 

असे नाही; पर्ण कवी सामान्यातील असामान्य होते म्हरू्णन तर त्ांना सामान्याचे असामान्यत्व 

कळले; त्ाची अमभलन अम्लान पे्ररर्णा कळली. भतलाच त्ांनी ‘कर्णा’ या मथळ्याभनशी प्राभति 

रूप भदले. पावसाची अिंड झड लागावी तशी ही कभवता रभसकाच्या मनात अिंड गंुजत 

राहते : भतचे भवभवध अथिभवभ्रम त्ाला दुिभवत, सुिभवत आभर्ण चभकत करीत राहतात. 

तंिदृष्ट्या नवे्ह मंिदृष्ट्या आपर्ण एक िरेिुरे ‘सुनीत’ अनुिवीत आहोत अशी त्ाला अनुिूती 

येते. जगण्याचे इस्मित, भवपत्तीचे ऐश्वयि आभर्ण कभवतेचे चारूत्व भतथे अगदी एकजूट होऊन 

जार्णवते.  
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६ : ३ : ओळखल ंर्ी आता तलुा! 

 

सहज ओळिावे आपर्ण याला असा हा युवक नाही : नेहमी िेटर्णारा नाही, नावलौभकक 

असर्णारा नाही, म्हरू्णन तर तो म्हर्णतो, “ओळिलंत का सर मला?” 

पभहल्याच ओळीत कभवता आपला कब्जा घेते.  

कभवतेचा सूर नेहमीच्या बोलण्यातला आहे, संवादाचा आहे; पर्ण भतचा िर 

नायात्मकतेवर नाही. नायात्मकता अनुिवातील भवरोधात्मकतेवर जोर देते; इथे जोर आहे 

अनुिवातील सुसंवादावर. हा युवक सुसंवाद साधायला आला आहे म्हरू्णन तर तो म्हर्णतो, 

“ओळिलंत का सर मला?” सर आपल्याला एकदम ओळिर्णार नाहीत हे त्ाला माभहत आहे 

पर्ण सरच अिेरीस आपल्याला ओळितील हेही त्ाला माभहत आहे— म्हरू्णन तर इतरि कुठे 

नाही, सरांकडे तो आला आहे.  

केव्हा? तर िर पावसात. हा पाऊस आकाशातला हे सांगायला नकोच. ज्याच्यावर 

आपला ताबा नाही असे आपल्यास वाटते असा पाऊस. तशीच भनकड असल्याभशवाय कोर्णी 

पावसात येईल?— कोर्णी पावसात जाईल? अशी काय भनकड आहे या युवकाला? काय हवे 

आहे सरांपासून त्ाला? आजकाल युवक इकडेभतकडे भहंडतात ते नोकरीसाठी, पैशासाठी. 

कुर्णाला भशफारस हवी असते, कुर्णाला दारूसाठी पैसे हवे असतात: त्ासाठी ते अधिवट 

ओळिीच्या वडीलधार्यालाही गळ घालतात. तसा हा युवक आहे का? तसा असता तर त्ाने 

गयावया केली असती; त्ाने कमावलेला िाटिनेस दािभवला असता—आपला नेहमीचा 

अनुिव.  

या युवकाचे कपडे भचिलाने बरबटलेले आहेत, पर्ण कभवता असे शब्द वापरत नाही. 

‘कपडे होते कदिमलेले’ असे कभवता म्हर्णते. कदिम म्हर्णजे भचिल हे काही सांगायला नको. 
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मग ‘भचिला’च्या ऐवजी ‘कदिम’ हा शब्द कभवतेत का येतो? कभवतेला काही आपले शब्दज्ञान 

दािवायचे नाही; त्ा युवकाला भचिल हा भचिल वाटत नाही एवढे सुचभवण्यासाठी हा तत्सम 

शब्द आला आहे— ‘भचिलगाळ’ हा शब्दही पुढे आला आहेच- त्ालाही प्रयोजन आहे. 

भचिलपाण्याने कपडे िरलेले होते याचा अथि त्ाच्याजवळ छिी, पार्णकोट असे काही नव्हते, 

तेवढी त्ाची ऐपत नव्हती हे तर झालेच; पर्ण मुख्य म्हर्णजे भचिलपाण्याची तो पवाि करीत 

नव्हता हे महत्त्वाचे. ते पावसाचे पार्णी त्ाच्या शरीरावरून ओघळून जात होते. त्ाच्या 

अंतवृित्तीला स्पशूि शकत नव्हते हे महत्त्वाचे. म्हरू्णन तर कभवतेत ‘केसावरती पार्णी’ असे शब्द 

आले आहेत. त्ातील ‘वरती’ हा शब्द महत्त्वाचा.  

असे पावसात भहंडर्णारे, कपडयांची आभर्ण भशष्ाचाराची पवाि न करर्णारे युवक ही काही 

नवलाई नाही— हवे तेवढे आहेत. अशा बेदरकारीत त्ांना पौरुर् भदसते, ते तुच्छतावादी 

असतात, अजागळ असतात; आभर्ण कधीकधी तर सरळ िेकडही असतात— नेहमीचा 

अनुिव. बोलायला लागले की प्रकटायला लागतो त्ांच्या मनातील भचिलगाळ; सुिासीनता, 

सुरभक्षतता यांचा हपाप.  

 हा युवक कसा आहे पाहा : सरांसमोर क्षर्णिर बसतो, नंतर हसतो आभर्ण बोलतो 

ते वरती पाहून, देहबोलीची भवद्या माभहत आहे ना? व्यक्तीच्या उठण्या—बसण्यातून, 

हाविावातून त्ाचे मनोगत शब्दांहून अभधक कळते असे ही भवद्या सांगते. अमेररकेत असा 

एक प्रयोग करण्यात आला : पररचाररकेच्या पदासाठी मुलाित घेण्यात आली. उमेदवारांना 

सांगण्यात आले की तुम्हाला सराईतपरे्ण िोटे बोलता आले पाभहजे. तेव्हा प्रयोगकत्ािच्या 

लक्षात आले की िोटे बोलताना मारू्णस कमी हातवारे करतो; िरे बोलताना अभधक. चला, 

आजपासून जास्त हातवारे करूया.  

 हा युवक कानकोडंा होऊन इकडे भतकडे पाहत नाही; वरती पाहून बोलतो. 

प्रभतिेचा स्पशि झाला की शब्दांना कसे पंि फुटतात, नवे रंग लाितात, त्ांच्या कंठात अनवट 
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अथािच्या कशा लकेरी येतात. ज्या पावसाने, ज्या पुराने या युवकाचा संसार उद्ध्वस्त केला त्ा 

पाण्याला हा गंगामाई म्हर्णतो, पाहुर्णी म्हर्णतो आभर्ण आपल्या वाहून गेलेल्या संसाराला घरटे. 

बोललेल्या शब्दांतूनच नवे्ह तर भवसरलेल्या आभर्ण भविटलेल्या शब्दांतूनही मार्णसाचे मनोगत 

प्रकटते असे मानसशास्त्र सांगते. प्रभतिा ही काही मनोभवकृती नाही ती तर सविस्पशी जागृती 

असते. भतने प्रकट केलेले, सुचभवलेले आभर्ण साठवलेले अथिसुद्ा प्रभतिेनेच स्वीकारायचे 

असतात. या युवकाचे मन हीन, असंिृत, भचरफाळलेले नाही; ते जीवन आभर्ण संिृती 

यांच्यावर श्रद्ा असलेले मन आहे. म्हरू्णन तर तो त्ाचा संसार भचंधडून टाकर्णार्या नदीला 

‘माहेरवाशीर्ण पोर’ म्हरू्ण शकतो. माहेरी आलेल्या लेकीने उल्हासाच्या िरात तोडफोड केली 

तर काय भतच्यावर रागवायचे असते? कभवतेला ना इथे युवकाचे शब्दभचि रंगवायचे आहे, ना 

पुराचे वर्णिन करायचे आहे— अररष् आभर्ण त्ा अररष्ाला भनरामय वृत्तीने तोडं देर्णारे बभलष्ठ 

मन त्ाला भचभित करायचे आहे— भवभशष्ाचे सुबक भचि रेिाटायचे नसून त्ा भवभशष्ाच्या 

पलीकडील साविभिकाचे संसूचन करावयाचे आहे. अररष् तो नुसते सहनच करत नाही तर 

अररष्ाचा गौरवही करतो. नदीपुराने िांडीकंुडी वाहून गेली असतील; त्ावर हा युवक म्हर्णतो 

माहेरवाशीर्ण ररत्ा हाताने जाईलच कशी, आभर्ण एकदम सांगतो ‘बायको माि वाचली’. याचा 

अथि त्ाला सोने, चांदी, दगड, भवटा यांचा लोि नाही; लोि आहे मार्णसाचा, असा नाही होत? 

यालाच कभवतेतील वं्यग्याथि म्हर्णतात. िर्या कभवतेत तो असतोच; पर्ण तो स्वीकारायला 

आपल्यापाशी प्रभतिा असावी लागते. मग पापण्यांमधले पार्णी पुराचेही आहे, पे्रमाचेही आहे, 

तो प्रसादच आहे याचा अचूक अथि आपल्या मनात प्रकाशतो. हा युवक नागर की अनागर 

कुर्णास ठाऊक! —पर्ण तो पत्नीला ‘कारिारीर्ण’ म्हर्णतो तेव्हा ती ग्रामीर्ण बोलीची चूर् नसते; 

त्ातून कभवता एक अनघड मन, एक लोिस व्यस्मक्तत्व प्रकट करते. मार्णसे आपल्या दुःिाचा 

भकती बभडवार माजवतात, त्ाचेच िांडवल करतात. ऐश्वयािचे अवडंबर असते तसे दैन्याचेही 

अवडंबर असते. अनघड असूनही स्विावतःच सुघड असलेले हे मन भवघडलेल्या अवथथेचे 
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अवडंबर माजवीत नाही. ते सहजपरे्ण म्हर्णते “पडकी भिंत बांधतो आहे, भचिलगाळ काढतो 

आहे. ” 

 देहबोलीच्या आभर्ण वं्यग्याथािच्या गोष्ी करर्णारे आपर्ण त्ाला पुरते ओळित 

नाही, हेही त्ाला माभहत आहे म्हरू्णन तर आल्या आल्याच त्ाने म्हटलेले असते, “ओळिलंत 

का सर मला?” नेहमीच्या भशष्ाचाराच्या चार शब्दांत कभवतेने केवढा अथि िरला आहे. हीच 

तर कभवतेची ताकद असते. ज्या चार शब्दांत आपर्ण क्ष + १० एवढा अथि िरतो भतथे कभवता 

क्ष + १००० एवढा अथि िरते. म्हरू्णन तर कभवतेला “कमाल अथिवते्तने िारलेली िार्ा” असे 

म्हर्णतात. अथिशून्यता वेगळी, अथिस्मक्ष्ता वेगळी, अथिभ्रम वेगळा आभर्ण अथिसंपृक्तता 

वेगळी. अगदी साधी सोपी भदसर्णारी ही कभवता भकती अथिसंपृक्त आहे हे पाहून आपर्ण चभकत 

होतो. कलाकृती चमत्काराचा प्रत्य देते असे जार्णते म्हर्णतात त्ाचा अथि अशा प्रसंगी कळतो.  

 कभवतेतील हा अथिही गोठल्यासारिा नसतो तर गभतशील असतो, तो 

एकभदशानुगामी नसतो; त्ाचे प्रसरर्णशील वू्यह असतात. म्हरू्णन तर कभवतेला अथिनृत् 

म्हर्णतात. नृत्ासाठी संुदर देह नको असतो; हवा असतो लवभचक, प्रवाही, गतीचे वू्यह भनमािर्ण 

करर्णारा देह. कभवतेची िार्ाही तर अशीच असते. ती ग्रामीर्ण भकंवा नागर नसते; ती वू्यहिार्ा 

असते : शब्दांचे आभर्ण वाक्यांचे अथि कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण नवे्ह; तर भतच्यातील 

अथिवू्यह कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण. हे वू्यह आकृभतरूप नसतात तर मूल्यगिि अथािचे ते 

स्त्रोत असतात.  

पुराशी, संकटाशी हसत हसत लढर्णार्या मनाची ही कभवता आहे एवढे कळरे्ण म्हर्णजे 

नृत् करर्णारी व्यक्ती स्त्री आहे की पुरूर् आहे एवढे कळरे्ण होय. उलट हा युवक 

अपवादात्मक आहे, याच्या स्विावाच्या भवरुद्च जास्त मार्णसे जगात आहेत, जग तर सोडाच 

सरही त्ाला एकदम ओळिर्णार नाहीत; पर्ण याला आपर्ण सगळ्यांनी ओळिायचे आहे, 

याची भजगीर्ा, आनंदमयता आपर्ण आत्मसात करायची आहे— हा मूल्यिाव कळरे्ण— नवे्ह 
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हे मूल्यनृत् कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण होय. हे आपर्णा सवाांना कळतेच; फक्त ते नेमक्या 

शब्दांत सांगता येत नाही. ‘कमळ मला भदसते’ पर्ण  ‘कमळ माझ्या जार्णीवेचा भवर्य झाले’ 

असा अनुव्यवसाय घडत नाही. या दोन ज्ञानप्रभकया वेगळ्या आहेत.  

 सरांनी तरी त्ाला कुठे नीट ओळिले? त्ांना वाटले िरं्णग भदसर्णारा हा मारू्णस 

मदतीसाठी, पैशासाठीच आपल्याकडे आला आहे—आपर्ण सगळे असे सरच असतो. अशा 

वेळी तो अिंग मारू्णस म्हर्णतोः 

  पैसे नको सर जरा एकटेपर्णा वाटला 

  मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कर्णा 

  पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हर्णा 

   

तो तर लढर्णारच आहे, आपले काय? 
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६ : ४ : बधंछिाया आक्षण ‘कणा’ 

 

 कभवतेत अथिवू्यह असतो असे म्हटले की बुस्मद्मान मार्णसे हसतात. िारे्त अथि असतो 

आभर्ण भकचकट शास्त्रीय गं्रथातील अथािपासून भकचकट कभवतेतील अथािपयांत कुठल्याही 

लेिनातील अथि आम्ही शोधू शकतो— आमची बुद्ी आभर्ण बौस्मद्क भशस्त तशीच जबरदस्त 

आहे— असा त्ांचा आत्मभवश्वास असतो; तो िराच असतो. आईस्मिनचा भसद्ांत ते आपर्णांस 

समजावून सांगू शकतात— आपर्णांस तो समजत नाही हा मुद्दा वेगळा; शब्दकोडे आभर्ण 

उिारे्ण तर त्ांच्या तळहातावरील आमलकच— पटकन् आपल्या तोडंावर ते उत्तर फेकतात. 

झुळझुळ झोळर्णा । आकाशी पाळर्णा । बायको बाळंतीर्ण । नवरा तान्हा । असे आपर्ण म्हटले 

की ते तात्काळ भचंच असे उत्तर देतात; आपले तोडं आंबट होते. यांच्या बायकांनी लग्नात जे 

उिारे्ण घेतलेले असतात तेसुद्ा या बुस्मद्मान लोकांनीच त्ांना सांभगतलेले असतात.  

 —पर्ण अथिवू्यह म्हटले की यांचे डोके तडकते. त्ांच्या नवे्ह पर्ण आपल्या 

सुरभक्षततेसाठी आपर्ण मग त्ांना महाकाव्य-िावकाव्य-नायकाव्य या वाङ्मयप्रकारांसंबंधी 

इकडचे भतकडचे सांगतो. ते त्ांना आपल्यापेक्षाही उत्तम समजते : महाकाव्यात युगाि 

असतो, भवश्वव्यवहाराचा उिा छेद त्ात काढलेला असतो वगैरे जडजंबाल त्ांना इतके सहज 

समजते की दुसर्या भदवशी तो भवर्य तेच आपर्णांस सोपा करून सांगतात— त्ांची बुद्ीच 

तशी तल्लि असते, त्ाला ते काय करर्णार? 

—पर्ण बुद्ी कमी असल्यामुळे की काय, आपले समाधान होत नाही; आपर्ण म्हर्णतो : 

अथिवू्यह हा याहूनही जरा वेगळाच प्रकार आहे; या काव्यप्रकारांचे आभर्ण अथिवू्यह यांचे नाते 

आहेच; पर्ण अथिवू्यह हा आर्णिी वेगळाच प्रकार आहे. िुलाशासाठी आपर्ण 

काव्यरचनाप्रकारांकडे वळतो : गझल, सुनीत, दशपदी, लावर्णी, पोवाडा, अिंग, आरती. हेही 
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भववेचन या बुस्मद्मंतांना चटकन ग्रहर्ण होते— त्ांचा काही इलाजच नसतो. सुनीत चौदा 

ओळीचें असते, त्ात यमकांची भवभशष् बांधर्णी असते, कधी त्ाची संरचना १२+२ तर कधी 

८+६ असते हे सारे त्ांना मुिोद्गतही होते; पर्ण आपर्ण म्हटले की ‘कर्णा’ ही कभवता सुनीत 

आहेही आभर्ण सुनीत नाहीही; भतच्यात १२+२ आभर्ण ८+६ अशी दुहेरी संरचना आहे, ती 

शेक्सभपयरी सुनीत आहे आभर्ण भमल्टनी सुनीतही आहे आभर्ण नाहीही असे म्हटले की त्ांचे 

डोके तडकते; कारर्ण आपले हे बोलरे्ण तकि दुष् आहे असे त्ांचे मत असते; आपले मत तकि दुष् 

नाही तरी तकि भिन्न असतेच. —इथूनच अथिवू्यहाच्या त्ांच्या आकलनास प्रारंि होऊ शकतो.  

 काव्य आभर्ण कभवता या दोन वेगळ्या गोष्ी आहेत— पोएटर ी आभर्ण पोएम. काव्य हा 

कलाप्रकार आहे; तो वाङ्मयप्रकार आहे; तो वाङ्मयगुर्ण आहे— म्हरू्णनच तो पद्यात आभर्ण 

गद्यातही व्यक्त होऊ शकतो; काव्य (पोएटर ी) आभर्ण पद्य (व्हसि) या दोन गोष्ीही वेगळ्या 

आहेत— हेही त्ांना सहज कळते; पर्ण अथिवू्यहाबद्दल अजूनही ते साशंक असतात; तकािने 

तो त्ांना जार्णताच येत नाही.  

 कभवता हा काव्यकलेचा भवभशष् आभवष्कार आहे; ती एक वाङ्मयीन कलाकृती आहे. 

म्हरू्णनच ‘काव्यसंग्रह’ असे म्हर्णायचे नाही; ‘कभवतासंग्रह’ असे म्हर्णायचे. एिादी कभवता 

महाकाव्य असेल, नाटयकाव्य असेल; अष्पदी—दशपदी—चतुदिशपदी, गझल, लावर्णी 

काहीही असेल.  

 —एवढेच नवे्ह तर ती शेक्सभपयरी भकंवा भमल्टनी भकंवा मुक्त चतुदिशपदी म्हर्णजे मुक्त 

सुनीतही असेल; हेही त्ांना भबनचूक कळते; त्ांची बुद्ीच तशी तल्लि असते.  

 —पर्ण अथिवू्यह हा बुस्मद्ग्राह्य गुर्ण नसल्यामुळे तो काही त्ांच्या आकलनात येत नाही; 

आपल्या तैलबुद्ीच्या कके्षत जे येत नाही ते सत् असेलच कसे, असा त्ांना प्रश्न पडतो; अथाित 

यावरही इलाज आहेच : अथिवू्यहाची संकल्पना स्पष् करायची आभर्ण त्ाचे जमेल तसे, जमेल 

तेवढे प्रात्भक्षकही दािवायचेः 
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 ‘कर्णा’ या कभवतेचा अथि वेगळा आभर्ण अथिवू्यह वेगळा. अथि आपल्याला माभहत आहेच. 

पर्ण अथिवू्यहाचे काय? 

 ‘कर्णा’ या कुसुमाग्रजांच्या कभवतेत ‘पार्णी’ आभर्ण पाण्याशी संबंभधत अनेक शब्द आहेत; 

त्ांना आपर्ण सोयीसाठी ‘प्रभतमा’ म्हरू्णया. ‘प्रभतमा म्हर्णजे कभवतेतील अथािचा उठाव करर्णारे 

शब्द’ अशी आपली तातु्परती व्याख्या. ‘िटकत भफरलो’ या मढेकरांच्या कभवतेतही पाण्याची 

प्रभतमा आहे; ‘ह्या गंगेमधे्य’ या कभवतेत आहे हे तर सांगायला नकोच.  

 ‘पावसात आला कोर्णी’, ‘कपडे होते कदिमलेले’, ‘केसावरती पार्णी’, ‘गंगामाई’, 

‘पापण्यांमधे पार्णी’, ‘भचिलगाळ’ या सहा शब्दांचा अथि आपल्यापैकी प्रते्काला कळला होता; 

पर्ण त्ांचा एक वू्यह आहे हे भकतीजर्णांना कळले होते? िरं सांगा. पावसाचे पार्णी, केसातले 

पार्णी, गंगेतले पार्णी, पापण्यांमधले पार्णी आभर्ण पापण्यांवर पडलेले पार्णी, भचिलातले पार्णी. 

एका पाण्याच्या भकती तर्हा आभर्ण भकती अथिच्छटा कभवतेने व्यक्त केल्या आहेत : पाऊस— 

ज्यावर आपला ताबा नाही; गंगा, गंगेतले पभवि पार्णी, ‘गंगायां घोर्ाः’ हे लक्षरे्णचे उदाहरर्ण 

माभहत आहे ना? बरे, ही गंगाही ती गंगा नवे्ह— गावची नदी— भतलाही कभवता िर्या 

गंगेइतकेच पभवि मानते आहे— हे महत्त्वाचे. या कभवतेतला युवक अपवादिूत आहे पर्ण 

अवास्तव नाही, मूििही नाही. धैयिशील आहे पर्ण कोमल सास्मत्त्वक मनाचाही आहे— भवधं्वसाचे 

दुःि त्ालाही आहेच— त्ांच्या मनात दुःि आभर्ण धैयि भमसळले आहे तसेच त्ाच्या पापण्यांत 

पावसाचे आभर्ण डोळ्यांतले पार्णी भमसळले आहे. याला आपर्ण तातु्परते ‘प्रतीक’ म्हरू्णया— हे 

प्रभतमेचेच एक व्यापक आभर्ण ज्ञानात्मक रूप असते; आपल्या बुस्मद्मान भमिाला प्रभतमेपेक्षा 

प्रतीक चटकन पटते— काही वाईट नाही. प्रभतमा िावगम्य— संवेदनागम्य असते; प्रतीक 

ज्ञानात्मक असते, बुस्मद्गम्य असते.  

  आकाशातले पार्णी 

  नदीतले पार्णी 
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  भचिलातले पार्णी 

  केसातले पार्णी 

  डोळ्यांतले पार्णी 

 आकाशातल्या पाण्यावर आपली सत्ता नाही— ती िगवंताची, दैवाची, सृष्ीची इच्छा.  

 नदीतले पार्णी बेगुमान; ते आपल्याहून बलदंड.  

 भचिलातले पार्णी मभलन. संगतीचा पररर्णाम— आर्णिी काय? ‘पानी तेरा रंग कैसा?’ 

या प्रश्नाचे उत्तर सवाांनाच ज्ञात; आता शाळेत पाठ केलेला तो श्लोकही आठवतो आहेः 

  तोयाचें परर नांवही न उरतें संतप्त लोहावरी 

  तें िासें नभलनीदलावरर पहा सन्मौस्मक्तकाचेपरी 

  तें स्वाभतस्तव शुस्मक्तयुग्मीपुटकी ंमोती ंघडे नेटकें  

  जार्णा उत्तममध्यमाधम दशा संसगि योगें भटके 

 शाळेतल्या सास्मत्त्वक शब्दांशी इतके भदवस संगतसोबत केली; ते शब्द आता मनात 

मोती झाले आहेत. संगतीचं महत्त्व इतकं आहे.  

 आता झाला ना ‘पार्णी’ या शब्दाच्या अथािचा वू्यह तयार? कुठे? कवीच्या मनात नवे्ह; 

कवीच्या प्रभतिेत तो होताच; त्ाची बंधच्छाया कभवतेतही होतीच; पर्ण आपल्या बुद्ीप्रधान, 

भवशे्लर्र्णकुशल मनात तो नव्हता— तो अथिवू्यह आता आपल्या मनात नवे्ह आपल्या प्रभतिेत 

तयार झाला— कभवप्रभतिा आभर्ण आपली प्रभतिा एकरूप झाल्यात— ही कवीचीच कृपा, 

कभवतेचीच कृपा; एरव्ही तो शब्द उच्चारायची आपली काय प्राज्ञा! अथि कळरे्ण म्हर्णजे क्ष = १ 

कळरे्ण तर अथिवू्यह कळरे्ण म्हर्णजे क्ष = १००० कळरे्ण असा प्रकार नाही झाला? अथािचे 

आकलन ही एक व्यावहाररक ज्ञानात्मक प्रभकया आहे. प्राभति आकलनात संवेदना—

िावना—ज्ञान—िृती इत्ादी अनेक घटकांचा समावेश असतो. त्ांचा वू्यह असतो. 
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कृतीसोडून. ते आकलन तडक आभर्ण उत्कट असते. शे्रष्ठोपमा द्यायची तर प्राभति आकलन 

साक्षात्कारासारिे कालमुक्त असते. ते वू्यहात्मक असते व म्हरू्णन अिंड असते; व म्हरू्णन 

कें द्रयुक्त असते.  

 कभवतेचे कें द्र म्हर्णजे काय, या प्रश्नाचे उत्तर माि अजूनही सापडत नाही. एकदा वाटते, 

अथिवू्यह हेच कें द्र; मग वाटते की, कवीची कभवतेत प्रकटलेली प्रभतिा हेच कें द्र; नंतर वाटते 

की कभवतेतील प्रिावी प्रभतमा हेच कें द्र. कहर म्हर्णजे कधी कधी वाटायला लागते की, हे सगळे 

घटक एकरूपच आहेत— आता बोला.  

 कभवतेची भनभमिती ही काही केवळ जार्णीवसापेक्ष प्रभकया नाही; ती जार्णीव—नेर्णीव—

ज्ञान—िृती अशा अनेक घटकांना आत्मसात करर्णारी प्रभक्या आहे; त्ामुळे कवीच्या मनात 

काय होते, असा प्रश्न कधी भवचारायचा नाही; कभवतेच्या मनात काय आहे, असा प्रश्न 

भवचारायचा. कवीला काय आभर्ण आपल्याला काय आपले मन कुठे माभहत असते? आपली 

नेर्णीव आपर्ण जार्णतो? आपल्या स्वप्ांचा अथि? आपर्ण अमुकच व्यक्तीशी लग्न का केले हे? 

िरं सांगा. आपल्या भविृतीचें िरर्ण आपल्याला असते? याबाबत जास्त भवचार न केलेला 

बरा. कलानुिव हा व्यावहाररक अनुिवापेक्षा व्याभमश्र भकंवा उन्नत अनुिव आहे असे तरी 

म्हर्णायचे भकंवा व्यावहाररक अनुिवांपेक्षा त्ाची कॅटॅभगरीच—कोटीच—वेगळी आहे असे तरी 

म्हर्णायचे आभर्ण गप् बसायचे. हा ज्याच्या त्ाच्या अनुिवाचा प्रश्न आहे.  

 एवढे िरे की, एकदा अथिवू्यह अनुिवण्याचा सराव झाला की आपला कलास्वाद 

अभधक सूक्ष्म, व्याभमश्र, अथिसमृद् होतो.  

 आपला आनंद गुर्णात्मकदृष्या वाढतो हे तर झालेच; कभवतेतील अथिसमृद्ीच्या 

प्रत्यामुळे आपर्ण अनुिवसमृद्ीही अनुिवतो— अगदी िरं सांगतोय, उत्तम कभवतेचे लक्षर्ण 

अथिसमृद्ी; उत्तम आस्वादाचे लक्षर्ण अनुिवसमृद्ी. पाण्याचा अथिवू्यह जार्णवरे्ण म्हर्णजे काय 

एिादी आकृती अनुिवरे्ण आहे? नाही. त्ा वू्यहातून एका मूल्याची प्रतीती आपर्णांस आली 
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आहे : भवपत्तीमुंळे मार्णसे ियिीत होतात भकंवा कडवट होतात; तसे व्हायचे नाही; आपल्या 

मनाचे सत्त्व शाबूत ठेवायचे— या जीवनमूल्याची प्रतीती आपर्णांस आली. अजागळ वाटर्णार्या 

आगाऊ अपररभचताचे दुःि एकजर्ण जार्णतो, त्ाला मदत करायला उद्युक्त होतो— हा 

सास्मत्त्वकिावच. तो आपल्या मनात जीवनादर भनमािर्ण करतो; पर्ण त्ाहून मोठा जीवनभवश्वास 

त्ा युवकाच्या आत्मश्रध्देने, जीवनश्रध्देने आपल्या मनात भनमािर्ण होतो—जीवनश्रध्दा हे एक 

जीवनमूल्य आहे ना? आशा, धैयि, पे्रम, भवश्वास, सहकायि, आनंद हे केवढे मोठे सद्गुर्ण आहेत; 

त्ांचे बौस्मध्दक, ज्ञानात्मक कथन नवे्ह तर त्ांची साक्षात अनुिूतीच— अभनविचनीय 

अनुिूतीच— ही कभवता आपर्णांस देते. यालाच जीवनमूल्यिान आभर्ण जीवनमूल्यप्रत्य 

म्हर्णायचे— आर्णिी काय? असे प्रत्क्ष जीवनात, प्रवचनात, भनबंधात, चचेत कधीच घडत 

नाही; असे फक्त कलानुिवातच घडू शकते— घडते. इथे सौदंयािनुिव आभर्ण जीवनानुिव 

अगदी एकात्म झालेले असतात.  

 अशा मूल्ययुक्त सौदंयािनुिवाने आपल्या भचत्तवृत्ती इतक्या उिारी घेतात की— एका 

पक्ष्याने िरारी घेतली की, इतरही पक्ष्यांनी िरार्या घ्याव्यात. सौदंयािनुिवाने उभदत झालेली 

मानसऊजाि आपल्याला आर्णिी आर्णिी सूक्ष्म-सूक्ष्मतर अथिवू्यहांचा प्रत्य देते : कलाकृती 

लहान असेल तर ती थकते; आपर्ण लहान असू तर आपर्ण थकतो. दोघेही तुल्यबल असतील 

तर मग ‘अ भथंग ऑफ बु्यटी इज अ जॉय फॉर एव्हर’. पुनःपुन्हा आभर्ण पुनःपुन्हा आभर्ण 

पुनःपुन्हा आपली आभर्ण भतची गाठिेट होत राहते— हे म्हर्णजे भप्रयकर-पे्रयसीसारिेच झाले 

की.  

 ‘कर्णा’मधे्य ‘केस’, ‘पापण्या’, ‘हात’, ‘कर्णा’, ‘पाठ’ असे देहसापेक्ष आभर्ण ‘आला’, 

‘बसला’, ‘हसला’, ‘उठला’ असे कृभतसापेक्ष अनेक संदिि आले आहेत. त्ांचा अथि आपल्याला 

कळतोच : अगदी साधेच तर शब्द आहेत; भनत्ाच्याच तर कृती आहेत; पर्ण अशा अवयवांचा 

आभर्ण कृतीचंा वू्यह तयार झाला की, भनळ्यािोर आकाशात भवहरर्णारी शुभ्रधवल 
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बलाकमालाच भदसायला लागते— भतची गती, भतचे बदलते आकार, भतचे चैतन्य. त्ा युवकाचे 

बसता बसता हसरे्ण उठता उठता हसरे्ण यांतील फरक जार्णवला? स्मिशाकडचा हात आभर्ण 

पाठीवरचा हात यांतील फरक जार्णवला? अशा अवयवभनष्ठ, कृभतभनष्ठ संदिािने कभवतेचा 

आशय मानसगोचर होतो; वू्यहरूपही होतो. मढेकरांची ‘पोरसवदा होतीस’ ही कभवता पाहा.  

 ‘कर्णा’ या कभवतेत ठाम अंत्यमकं, सहज आंतरयमकं आभर्ण भवनासायास अनुप्रास 

यांच्यामुळे नादाभतरेक होत नाही. तर लाटांची प्रतीती येते— पाण्याच्या लाटांची नवे्ह, सास्मत्त्वक 

िावनांच्या लाटांची.  

 ‘कर्णा’तील अथिवू्यहांनी आपले भविळीत मनही आस्वादसमयी चैतन्यपूर्णि, वू्यहमय 

होऊन जाते— ही प्राप्ती फार मोठी असते.  

 ता. क. : कभवतेत अलंकार असावेत पर्ण ते वेगळेपर्णाने भदसू नयेत, आशयात ते मुरून 

जावेत असे म्हर्णतात. या कभवतेत अलंकार आहेत असे जार्णवते तरी का? ‘माहेरवाशीर्ण 

पोरीसारिी’ इथे उपमा अलंकार आहे; पर्ण कोर्णी बोट दािभवल्याभशवाय तो लक्षातही येत 

नाही— इतका तो आशयात मुरून गेला आहे. रंगद्रव्याचे (भपंगमेंटचे) रंगात (कलरमधे्य) 

रूपांतरर्ण झाले की त्ाचे गुर्णधमि कमी होत नाहीत, वाढतात, भशल्पाकडे पाहताना त्ाचे 

पार्ार्णपर्ण जार्णवायला नको— तसे ते जार्णवले की समजावे भशल्पात काही कमतरता आहे; 

नृत् करर्णार्या नभतिकेचे स्त्रीपर्ण लोपले पाभहजे.  

 गावातल्या नदीला या कभवतेत ‘गंगामाई’ म्हटले आहे; म्हर्णतात लोक असे— सरावाने, 

गौरवाने. इथे माि ‘गंगामाई’ हा शब्द अथिगिि झाला आहे : भजने होते-नव्हते ते सवि नेले भतला 

‘गंगामाई’ म्हटल्याबरोबर त्ा ग्रामनदीचा गौरव होत नाही तर तसे बोलर्णार्याच्या मनाचा 

सास्मत्त्वक कर्णिरपर्णा त्ातून व्यक्त होतो. अशी गंगामाई घरटयात आली. एवढी िव्य गंगा 

घरटयात कशी मावर्णार? घरटे उद्ध्वस्त होर्णारच— त्ात ना गंगेचा दोर्, ना घरटयाचा दोर्. 

‘ग्रामनदी’ या उपमेयाचा उले्लि न करता ‘गंगामाई’ या उपनामाचाच उले्लि असल्यामुळे 
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इथे रूपकाभतशयोक्ती अलंकार झाला आहे. भसभसलीयन भडफेन्स आभर्ण भसली भमडऑन हे 

शब्द आपल्याला चालतात तर आता रूपकाभतशयोक्ती आभर्ण आके्षप हे शब्द चालायलाही 

काही हरकत नाही : एिादे भवधान अधिवट केल्याने जेव्हा अथि आभर्ण सौदंयि यांच्यात िर पडते 

तेव्हा आके्षप अलंकार होतो. ‘मोकळ्या हाती जाईल कशी—बायको माि वाचली’ इथे आके्षप 

अलंकार म्हरू्णन तर प्रकटला आहे— नकळत, आपसुक. लावण्यवतीच्या अंगावरील अलंकार 

भतचे जन्मप्राप्त अवयवच वाटावेत, तसा हा प्रकार. अन्त्ययमके, मध्ययमके, अनुप्रास, 

लाटानुप्रास यांच्याबद्दल बोलायलाच नको— कभवतेला नादमधुर करून भतला अथिग्लानी 

आर्णण्याकररता ते आलेले नाहीत, छंदसुिाथिही ते आलेले नाहीत; त्ा नायकाच्या मनातील 

सूक्ष्माभतसूक्ष्म हालचालीचें ते ध्वभनभचिर्ण आहेः ‘क्षर्णिर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती 

पाहून’ इथला ‘ल’ चा अनुप्रास काय ‘चांदर्णी, चौकात चोराने चांदीचा चाकू चोरला’ असा 

चरचरीत आहे? –सौदंयि आभर्ण अथि क्षीर्ण करर्णारा? ‘कपडे होते कदिमलेले केसावरती पार्णी’ 

असे भकतीक अनुप्रास या कभवतेत आहेत; पर्ण ते वेगळेपर्णाने जार्णवतच नाहीत; का? कारर्ण 

कभवतेचा वं्यग्याथि व्यक्त कररे्ण, त्ात भमसळून जारे्ण हेच तर त्ांचे प्रयोजन होते; मग ते 

वेगळेपर्णाने जार्णवतीलच कसे? तंतंूचे तंतूपर्ण लोपले म्हर्णजेच त्ांना वस्त्रपर्ण प्राप्त होते ना? 

की नाही? आस्वादोत्तर भवशे्लर्र्णात घटकबोध होरे्ण आभर्ण आस्वादप्रसंगी कलाकृतीची 

अिंडता जार्णवरे्ण हेच तर कलाकृतीचे आभर्ण आस्वादाचे साफल्य असते.  

 कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा कलाकृतीच्या आत आत गेलो की 

आपला आस्वाद कें द्रानुगामी होतो.  

 कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा कलाकृतीच्या आसमंतात गेलो की 

आपला आस्वाद कें द्रापसारी होतो.  

 हे दोन्ही आस्वाद कभवता आभर्ण रभसकता यांना लािप्रद असतात.  
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कणा 

 

  ‘ओळखलंत का सर र्ला’- पार्सात आला कोणी 

  कपडे होते किवर्ललेे केसार्रती पाणी.  

  िणभर बसला नंतर हसला बोलला र्रती पाहून : 

  ‘गंगार्ाई पाहुणी आली, गेली घरटयात राहून; 

र्ाहरेर्ाशीण पोरीसारखी चार भभंतीत नाचली 

र्ोकळ्या हाती जाईल कशी- बायको र्ात्र र्ाचली- 

भभंत खचली चूल क्षर्झली होते नव्हते नेले 

प्रसाि म्हणून पापण्यांर्ध्ये पाणी र्ोडे ठेर्ले- 

कारभारणीला घेऊन संगे सर, आता लढतो आह े

पडकी भभंत बांधतो आह.े क्षचखलगाळ काढतो आह’े- 

क्षखशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला,  

‘पैसे नको सर, जरा एकटेपणा र्ाटला’ 

र्ोडून पडला संसार तरी र्ोडला नाही कणा 

  पाठीर्रती हात ठेर्ून नुसते लढ म्हणा.  

—कुसुर्ाग्रज 
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७ : १ : चाफा 

 

तैसी नुपजता गोठी । 

न फुटता भदठी । 

मी-तंू-भवरे्ण िेटी । माझी तुझी ।। 

                                        श्री ज्ञानेश्वर 

 

 

 “वाङ्मयाच्या टीकाशास्त्रात भनवेदन, अभिव्यक्ती हे गृहीतकृत् असते. 

तेव्हा गृहीतकृत्ावरून वाङ्मयाच्या मूल्यमापनाचे साधन ठरभवता येत नाही. 

वाङ्मयाबद्दलची आपली भवधाने जर ह्या गृहीतकृत्ाचा नांगर तोडून िडकू 

लागली तर ती कोठवर िडकतील याचा नेम नाही. समीक्षर्णाच्या, टीकेच्या 

अफाट सागरावरचा त्ांचा प्रवास इतका मोठा ठरेल की, त्ाचा कधीच शेवट 

होर्णार नाही. आभर्ण यदाकदाभचत हा शेवट गाठलाच तरी त्ा भवधानांना 

वसु्तभनष्ठ स्वरूप कधीच प्राप्त होर्णार नाही. ” 

बा. सी. मढेकर 

  

 

कभववयि ‘बी’ यांची  ‘चाफा’ ही बारा कडव्यांची कभवता आहे. पभहल्याच वाचनात भतचे 

दोन िाग स्पष् जार्णवतात. पभहला िाग पभहल्या सहा कडव्यांचा आभर्ण दुसरा िाग उरलेल्या 

सहा कडव्यांचा. पभहल्या िागात संवेदनांचा घोर् ऐकू येतो; दुसर्या िागात त्ांचा पूर्णि भनरास 

होतो. पभहल्या िागात ज्या संवेदनेची मुख्य सूचना भमळते ती संवेदना स्वर-संवेदना. चाफ्याच्या 

पे्रयसीने मैनांसवे गळ्यात गळे भमळवून गार्णी म्हर्णरे्ण; भतने पशंूसवे हंुबर घालून कोलाहलाने 
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रान गजबजभवरे्ण; नदीने गजूिन भवहरर्ण कररे्ण; भवजेने दारूर्ण गडगडाट कररे्ण; आभर्ण वायूने 

कभळकेच्या अंगा लागून धांगडभधंगा कररे्ण— इथे सविि ही स्वरसंवेदना सूभचत आहे.  

 ‘चाफा बोलेना’ या धृवपदाच्या प्रारंिात व— 

सृष्ी सांगे िुर्णा 

आम्हा मुिसं्ति रार्णा 

मुळी आवडेना! रे आवडेना!! 

 या दुसर्या िागाच्या प्रारंिात, सृष्ीत सविि आभवषृ्कत होर्णार्या या स्वरसंवेदनेला चाफा 

पारिा झाला आहे असेच चाफ्याच्या पे्रयसीने सुचभवले आहे. सवि सृष्ी मुिररत झालेली आहे 

आभर्ण चाफा माि मुिर होत नाही असे भवरोधलयातील भचि पभहल्या िागात कवीने रेिाटले 

आहे. इतर संवेदनाही पभहल्या िागात सूभचत झाल्या आहेत : पभहल्या कडव्यातील ‘आंब्याच्या’ 

हा शब्द एकेरी अवतरर्ण भचन्हात आहे. त्ातून ‘रूभचसंवेदना’ हा अथि अभिव्यक्त होतो. दुसर्या 

कडव्यात केतकीच्या संदिाित गंधसंवेदना स्पष्च आहे. ‘कडा भधप्ाड वेढी’, ‘मेघ धरू धावे’, 

‘लागुन कभळकेच्या अंगा’ या अनुक्मे चौर्थ्ा, पाचव्या व सहाव्या कडव्यांत मुख्य 

स्वरसंवेदनेच्या जोडीला  ‘वेढी’,  ‘धरू धावे’, व ‘अंगा लागरे्ण’ या भक्यापदांतून स्पशिसंवेदना 

सूभचत झाली आहे. अशा ररतीने या पभहल्या सहा कडव्यांत मुख्यतः स्वरसंवेदना आभर्ण 

त्ािालोिाल स्पशिसंवेदना, गंधसंवेदना, रुभचसंवेदना यांचे संदिि आले आहेत.  

 आर्णिी एका ठळक संवेदनेची या पभहल्या िागात सूचना आहे. ती संवेदना म्हर्णजे 

गभतसंवेदना. चाफा ‘बोलत’ नाही ही पे्रयसीची पभहली तक्ार, ‘चाफा चालेना’ ही दुसरी. भतच्या 

सृष्ीला सं्तिाप्रमारे्ण मुका नायक आवडत नाही तसेच सं्तिाप्रमारे्ण स्मथथर नायकही आवडत 

नाही.  
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 चाफ्याच्या अवतीिोवती असलेली सगळी सृष्ी इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवर वावरर्णारी 

आहे, चाफा माि त्ा इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवर जाण्यास तयार नाही, त्ाची पे्रयसी त्ाला 

त्ा इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवर येण्यास िुर्णावीत आहे— असा आशय या पभहल्या िागात 

आहे. ती स्वतः इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवरच आहे; म्हरू्णनच ती ‘गेले आंब्याच्या वनी’, ‘गेले 

केतकीच्या वनी’, ‘आले माळ सारा भहंडून’ असा स्वतःचा स्पष् उले्लि करते; या वेळी चाफा 

माि भतच्याबरोबर चुकूनही नसतो. या सवि भठकार्णी गभतसंवेदना सूभचत आहे.  

 भवभवध संवेदनांच्या आस्वादात रमून गेलेल्या सृष्ीची आर्णिी एक िूर्ण म्हर्णजे त्ातील 

सहिागी व्यक्तीचंी अनेकता : आंब्याच्या वनात अनेक मैना आभर्ण भशवाय ही चाफ्याची पे्रयसी; 

केतकीच्या जोडीला नाग आभर्ण त्ांच्यात ही चाफ्याची पे्रयसी; इत्ादी. पुढच्या तीन कडव्यांत 

भतने स्वतःचा स्पष् उले्लि केलेला नाही; पर्ण भतथेही कडा-नदी, मेघ-वीज, वायू-कभळका ही 

सारी एकमेकांशी एकरूप झालेली नाहीत, त्ांच्यातील दै्वत कायम आहे, हे लक्षात घ्यावे. या 

सहा कडव्यांपैकी चार कडव्यांमधे्य अनुक्मे नाग-केतकी, कडा-नदी, मेघ-वीज, वायू-

कभळका ही युगुले स्पष् आहेत; पर्ण पभहल्या कडव्यातील आंबा-मैना आभर्ण भतसर्या 

कडव्यातील नर-मादी (पशू) अशी युगुले— या दोन्ही भठकार्णी युगुलसूचना संभदग्ध नसली तरी 

दुय्यम आहे— आभर्ण कभवतेच्या एकूर्ण प्रतीतीशी ते सुसंगतच आहे. कारर्ण, कवीला 

जोडयांमधून प्रीभतिाव सुचवावयाचा नसून त्ांच्या पे्रमातील दै्वत सुचवायचे आहे. या सार्या 

जोडयाच, पर्ण पे्रमाची शे्रष्ठता सुचभवर्णार्या नवे्हत.  

 चाफ्याने संवेदनाभवश्वात रमावे म्हरू्णन संवेदनासुिात रमलेल्या युगुलांजवळ जाऊन, 

त्ांच्यात भमसळून, त्ांचा भनदेश करून चाफ्याची पे्रयसी त्ाला प्रात्भक्षक दािवीत आहे, 

त्ाला चाळवीत, िुलवीत आहे— हे पभहल्या िागात. पर्ण या लक्षरे्णचा उपयोग होत नाही असे 

पाहून ती चाफ्याशी पुढे वाच्याथािनेच बोलू लागते : या संवेदनामुिर सृष्ीला संवेदनारभहत, 

मुिसं्ति रार्णा आवडत नाही; चल ये, या युगुलांप्रमारे्ण आपर्णही नाचू, उडू, भझम्मा िेळू, 
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फुगडया घालू, संवेदनासुिात रमून जाऊ, हे भवश्व अशा युगुलांसाठीच आहे, चल ये, आपर्ण 

‘जगाचे जगपर्ण भवसरू’, आपल्या भक्डेत ‘जग उरे्ण करू’— हा वाच्याथिही चाफ्याला रूचत 

नाही. तो बोलत नाही, चालत नाही; मग नाचरे्ण-िेळरे्ण दूरच. दुसर्या िागातील पभहल्या तीन 

कडव्यांत पे्रयसी चाफ्याचा असा अनुनय करते. सृष्ीचे रहस्य चाफ्यापेक्षा आपल्यालाच अभधक 

कळले आहे अशी भतची समजूत असते. दहाव्या कडव्यात, बहुधा चाफ्याच्या मूक 

राहण्यानेच— त्ाच्या अवशतेनेच— भतला या संवेदनारत जीवनाची मयािदा कळते. 

संवेदनांमधे्य रमलेली ही युगुले ‘भवर्याचे भकडे’ आहेत, आपर्ण बाह्यसंवेदनांकडे नवे्ह तर 

आंतररक शुद् रसपानाकडे वळू असे ती म्हर्णते. असा भतचा वृभत्तबदल झाल्याबरोबर 

उियतांची दृष्ी एकरूप होते, इंभद्रयसंवेदनांचाच आस्वाद देर्णारी भतची गािेही आपला धमि 

भवसरून जातात, अंगावर सास्मत्त्वक िाव प्रगटतात. आत्तापावेतो न बोलर्णारा, न चालर्णारा 

चाफा— आताही तो बोलत—चालत नाहीच, पर्ण— फुलांनी फुलून येतो. त्ाच्या फुलांना 

घ्रार्णेंभद्रयाचा भवर्य असा गंध कसा असेल? केतकीच्या बनी गंध दविळेल, इथे नवे्ह— इथे 

त्ाच्या आंतररक तेजाने भदशा लोपून जातात. ‘दीप उजळला घटी’ असे झाल्यावर ‘चाफा’ 

आभर्ण ‘पे्रयसी’ असा दोनपर्णा कसा उरर्णार? इतर युगुले भकतीही एकमेकांत, संवेदनांत रंगली 

तरी त्ांचा दोनपर्णा गेला नव्हता; इथे संवेदनांचा त्ाग केल्याबरोबर, संवेदनातीत 

आंतरभवश्वाकडे भदठी वळल्याबरोबर दोघांचा दोनपर्णा लोपून गेला.  

 चाफ्याचे हृदयपररवतिन करण्याचा पे्रयसीचा प्रयत्न होता. त्ाने संवेदनांत रंगावे अशी 

पे्रयसीची इच्छा होती. भतला वाटत होते, चाफा िंत करीत आहे म्हरू्णन तो फुलत नाही, बोलत 

नाही, चालत नाही.  

 वास्तभवक चाफा िंत करीत नव्हता, केतकीच्या अथािनं तो कधी गंधिर फुलर्णारही 

नव्हता, मैना, पशू, नदी, वीज आभर्ण वायू यांच्यासारिा तो कधी बोलर्णार—गार्णार—

नाचर्णारही नव्हता; पर्ण हेच या त्ाच्या पे्रयसीला कळत नव्हते. हे कळत नव्हते तोपयांतच 
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भतला चाफा वेगळा वाटत होता, तो भप्रयकर, आपर्ण पे्रयसी असे वाटत होते. भतची दीठ 

बाह्यसंवेदनांकडून आंतरभवश्वाकडे वळल्याबरोबर त्ांच्यातील दोनपर्णाच लोपून गेला. भतने 

जेव्हा पे्रयसीपर्ण सोडून चाफापर्ण स्वीकारले तेव्हाच चाफा—बोलला—चालला नाहीच— पर्ण 

फुलून आला. िंत चाफा करीत नव्हता; पे्रयसीच िंत करीत होती! 

 अथाित इथे ‘चाफा’ हे उघडच एक रूपक आहे. या कभवतेचा भनव्वळ वाच्याथि घेतला 

तर कभवता भवसंगत वाटू लागेल. कारर्ण लौभककातले चाफ्याचे झाड कधीच चालत नाही; 

बोलत नाही, त्ाला कोर्णतीच पे्रयसीही नसते आभर्ण आंबा, मैना, केतकी, पशू, कडा, नदी, मेघ, 

वीज, वायू, कभलका यांच्यापासून जर संवेदनाप्रतीती येत असेल तर प्रत्क्ष चाफ्याच्या 

झाडापासूनही शब्द—स्पशि—रूप—रस—गंध या संवेदनांची प्रतीती येतेच. म्हर्णजे ‘चाफा’ 

याचा वाच्याथि घेऊन चालर्णार नाही; रूपकात्मक लाक्षभर्णक अथिच घ्यावा लागेल. चाफ्याचा 

हा रूपकात्मक अथि पाहावयाचा म्हर्णजे (१) चाफा या उपमानाचे मूळ उपमेय काय? (२) 

आभर्ण चाफ्याची पे्रयसी उपमानदृष्ट्या व उपमेयदृष्ट्या कोर्ण? या दोन प्रश्नांची भनभश्चत उत्तरे 

सापडली पाभहजेत.  

 ‘चाफा’ ही कभवता चाफ्याची नसून चाफ्याचे हृदयपररवतिन घडवू पाहर्णार्या पर्ण तशा 

प्रयत्नात आपलेच हृदयपररवतिन घडवून बसलेल्या एका ‘मी’ची कभवता आहे. ‘चाफा’ ही 

कभवता चाफ्याच्या पे्रयसीवरील कभवता आहे; पर्ण ही पे्रयसीच कशावरून? कभवतेत तसा 

आधार आहे का? “गेले आंब्याच्या वनी”, “गेले केतकीच्या बनी”, “आले माळ सारा भहंडून” या 

‘मी’च्या उद्गारांवरून हा मी स्त्रीभलंगी आहे हे स्पष्; या स्त्रीभलंगी ‘मी’ने सृष्ीच्या तोडूंन का 

होईना चाफ्याला रार्णा म्हटले, त्ाच्याशी भझम्माफुगडी िेळण्याची इच्छा व्यक्त केली, 

यावरूनही या ‘मी’च्या स्त्रीत्वाला बळकटी येते. एवढेच नवे्ह, चाफा हा आपला सवंगडी म्हर्णजे 

साधा भमि व्हावा असे या स्त्रीभलंगी ‘मी’ला वाटत नाही. चाफ्याला ती आंबा—मैना, नाग—

केतकी, नर—मादी (पशू), कडा—नदी, मेघ—वीज, वायू—कभळका या युगुलांचे संदिि देते, 
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त्ांच्याप्रमारे्ण कृती करावयास मी उतु्सक आहे हे दािभवण्याकररता, त्ांच्यांत जाऊन 

भमसळतेही. या जोडयाही बहीर्ण—िावांच्या, भमि—मैभिर्णीच्या नाहीत हे उघड आहे; भवशेर्तः 

वेढरे्ण, धरू धावरे्ण, लवरे्ण, अंगाशी धांगडभधंगा घालरे्ण यांत प्रर्णयाची सूचना स्पष् आहे. पशंूच्या 

हंुबरातही पशंूचा समागमकाल, त्ा वेळचा त्ांचा कामोतु्सक स्वर सूभचत आहे. अथाित ही 

कभवता ज्या एका ‘मी’चा उद्गार आहे ती दुसरी भतसरी कोर्णी नसून चाफ्याला आपला भप्रयकर 

मानर्णारी त्ाची पे्रयसीच आहे.  

 काव्यके्षिात काही युगुलसंकेत रूढ आहेत. जसे : चंद्र-कमभलनी, िंृग-कमभलनी, सूयि-

नभलनी, चकोर-चंभद्रका इत्ादी. चाफ्याच्या संदिाित असा युगुलसंकेत जुन्या-नव्या मराठी 

काव्यात भकंवा संिृत-इंग्रजी काव्यात रूढ नाही. जेव्हा असा युगुलसंकेत रूढ नसतो, पर्ण 

तो कवीला अभिपे्रत असतो तेव्हा तो संकेत कभवतेत स्पष् केला जातो. जसे ‘पे्रम आभर्ण मरर्ण’, 

‘पृथ्वीचे पे्रमगीत’ इत्ादी कभवता. वृक्ष-वीज, सूयि-पृथ्वी हे युगुलसंकेत रूढ नाहीत म्हरू्णन 

गोभवंदाग्रज-कुसुमाग्रज या कवीनंी आपापल्या कभवतेत ते अगदी स्पष्परे्ण सूभचत केले आहेत.  

नवे्ह, असे नवे संकेत भनमािर्ण करून, स्पष् करून त्ांनी आपली कल्पकता आभवषृ्कत केली 

आहे. ‘चाफा’मधे्य चाफा व त्ाची पे्रयसी असे युगुल आले आहे पर्ण चाफ्याच्या पे्रयसीचा संकेत 

प्रभसद् नाही, कभवतेत तो उघड झाल्यासारिा भदसतही नाही. एवढे भनभश्चत की, केवळ 

नाभवन्यासाठी ‘चाफा’ हे उपमान, हा युगुलसंकेत कभवतेत आलेला नाही. तसे असते तर चाफा-

वेली, चाफा-जमीन, चाफा-देवता, चाफा-तरूर्णी असे काहीतरी शीर्िक देऊन भकंवा एिाद्या 

युगुलाचा स्पष् भनदेश काव्यात करून आपली कल्पकता, भतचे नावीन्य कवीने वाचकाच्या 

मनावर ठसभवले असते. तसे इथे नाही. या पे्रयसीचे नाव कभवतेत नाही. भतच्या िार्णािुर्णा माि 

कभवतेत आहेत. ही पे्रयसी प्रथम संवेदनाभवश्वात रमते; पर्ण संवेदनासुिाने चाफा चालत बोलत 

नाही, फुलत नाही हे पाभहल्यावर ती आपला हा स्विाव सोडते. आंतररक रसपानाकडे वळते, 

व मगच भतला चाफा लाितो— नवे्ह, तीच चाफारूप होते.  
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 ‘इंभद्रयसुिातीत पे्रमाचा िुकेला मानवी भप्रयकर = चाफा’ असे समीकरर्ण मांडले की, 

‘आधी इंभद्रयसुिात रमर्णारी व नंतर इंभद्रय सुिातीत होर्णारी मानवी पे्रयसी = चाफ्याची पे्रयसी’ 

असे समीकरर्ण मांडावे लागते; पर्ण इथे शंका अशी उरते की, ‘इंभद्रयसुिातीत पे्रमाचा िुकेला 

मानवी भप्रयकर’ या उपमेयाला  ‘चाफा’ हे उपमान जसे कवीने योजले त्ाप्रमारे्ण  ‘आधी 

इंभद्रयसुिात रमर्णारी व नंतर इंभद्रयसुिातीत होर्णारी मानवी पे्रयसी’ या दुसर्या उपमेयाला 

शोिेल असे उपमान कवीने का योजले नाही? भप्रयकर : पे्रयसी :: सूयि : पृथ्वी; भप्रयकर :पे्रयसी 

:: वृक्ष : भवद्युत अशापद्तीने उपमेयउपमान जोडया ‘चाफा’मधे्य पूर्णि झालेल्या नाहीत.  

‘चाफा’ ही रूपकात्मक कभवता आहे असे मानले तर भप्रयकर : पे्रयसी :: चाफा : (X) हे रूपक 

अधुरे वाटते.  

 चाफा प्रसन्न होत नाही तोपयांत पे्रयसी ही वेगळी असते. चाफा जेव्हा िर्या अथािने भतचा 

भप्रयकर होतो, ती जेव्हा िर्या अथािने चाफ्याची पे्रयसी होते तेव्हा ती वेगळी, पे्रयसी राहतच 

नाही— हा कभवतेचा गािा लक्षात घेतला तर उपमेय : उपमान :: पे्रयसी : (x) असा पे्रयसी या 

उपमेयाच्या उपमानाचा अभनदेश अन्वथिक वाटू लागेल. चाफ्याला पे्रयसी नाहीच; ती जेव्हा 

स्वतःला पे्रयसी मानते तेव्हा ती ‘ती’ नसते; भतचे अस्मस्तत्वच नाहीसे झालेले असते! चाफ्याचे 

भप्रतीभवश्व असे आहे की भतथे भप्रयकर—पे्रयसी हा दोनपर्णा उरत नाही— उच्च, अशरीरी 

प्रीतीत असेच घडते, व या दृष्ीने ही कभवता रूपकात्मक, प्रतीकात्मक पे्रमकभवताच आहे— 

भतच्यात आध्यास्मत्मक आशय नाही—असे म्हर्णता येईल का? उच्च, अशरीरी प्रीतीत दोघांचाही 

लोप होतो की एकाचा? बहुधा दोघांचाही लोप होत असावा, एक दुसर्यात भमळून जाऊन 

दोघांपैकी कोर्णीतरी एकच उरतो, असे नसावे. इथे माि चाफा व त्ाची पे्रयसी एकरूप होऊन, 

दोघेही एक होत नाहीत तर पे्रयसी चाफारूप होते.  

 ही कभवता चाफ्याच्या पे्रयसीची कभवता असूनही या कभवतेला नाव ‘चाफा’ आहे ते 

अगदी बरोबर आहे. कारर्ण शेवटी ती पे्रयसी नाहीशी होऊन चाफाच तेवढा उरतो. चाफ्यावर 
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पे्रम कररे्ण म्हर्णजे चाफा होरे्ण असे जर आहे तर चाफ्याला पे्रयसी कशी असेल? चाफ्याला 

पे्रयसी नाहीच; म्हरू्णन कभवतेत भप्रयकर : पे्रयसी :: चाफा : (x) असे अन्वथिक भचि उिे झाले 

आहे. ही कभवता हा पे्रयसीचा उद्गार आहे म्हरू्णन पे्रयसी आपर्ण भप्रयकररूप झालो असे म्हर्णते; 

हा जर भप्रयकराचा उद्गार असता तर त्ानेही आपर्ण पे्रयसीरूप झालो असे म्हटले असते—व 

म्हरू्णन ही पे्रमकभवताच आहे हा हट्ट, कभवतेने भनमािर्ण केलेल्या अनुिूभतभवश्वाच्या बाहेर जार्णारा 

व म्हरू्णन त्ाज्य आहे. आहे त्ा स्मथथतीत पे्रयसी नाहीशी होते व फक्त भप्रयकर उरतो एवढीच 

अनुिूती कभवतेने व्यक्त केली आहे—त्ाच्या उलटही घडू शकेल ही संिवनीयता कभवतेत 

कुठेही नाही. हे लक्षात घेतले म्हर्णजे ‘चाफा’ ही केवळ रूपकात्मक, प्रभतकात्मक पे्रमकभवता 

उरत नाही. मानवी भप्रयकर—पे्रयसी हे उपमेय व चाफा—पे्रयसी हे उपमान असे आतापयांत 

आपर्ण मानत आलो; पर्ण पे्रयसीने भप्रयकररूप होऊन जारे्ण, भप्रयकराने माि पे्रयसीरूप न 

होरे्ण, त्ाने स्वरूप कायमच ठेवरे्ण हा कभवतेचा मोहरा “मानवी भप्रयकरपे्रयसी हे उपमेय आहे” 

या प्रभतभक्येला बाध आर्णर्णारा आहे. िरे तर असा बाध जाभर्णवेने आरू्णन ही कभवताच 

‘आपल्यात दोन मजली उपमाने आहेत’ असे सुचवीत आहे : 

१. पभहले उपमान- मानवी भप्रयकर : मानवी पे्रयसी 

२. दुसरे उपमान- चाफा : (चाफा-पे्रयसी) 

 कभवतेत दुसरे उपमान वाच्याथािने प्रगट झाले व म्हरू्णन पभहले उपमान हे ‘अध्याहृत 

उपमेय’ असेल असे वाटू लागते; दुसर्या उपमानाच्या संदिाित ते तसे आहेच. म्हर्णजे दुसर्या 

उपमानाच्या संदिाित पभहले उपमान हे उपमेयथथानीच आहे, पर्ण भनरपेक्षपरे्ण त्ाच्याकडे 

पाभहल्यास—मानवी पे्रयसी वाच्याथािने भप्रयकररूप होत नाही हे लक्षात येताच—त्ाचे 

उपमेयपद साशंक होऊन तेही आर्णिी कशाचे तरी उपमानच असले पाभहजे अशी प्रभतभक्या 

कभवता आपल्या मनात भनमािर्ण करते. संवेदनांत रमर्णारी ही कोर्ण? संवेदनांपलीकडे असर्णारा 

हा कोर्ण? संवेदनांचा त्ाग करून त्ाच्याकडे आल्यावर स्वरूप लुप्त होऊन तदू्रप होर्णारी 
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ही कोर्ण? या प्रश्नांची उत्तरे कभवतेने वाच्याथािने अथवा लाक्षभर्णक अथािने भदलेली नाहीत, पर्ण 

वं्यग्याथािने िभचत भदली आहेत. संवेदनांमधे्य आभर्ण दै्वतिावामधे्य सवि सृष्ी रमलेली आहे, 

चाफा माि संवेदना आभर्ण दै्वतिाव यांच्या पलीकडे आहे, त्ाच्याशी दृष्ादृष् झाल्याबरोबर 

संवेदनांचा आधार अशी जी गािे तीच पांगळून जातात, ‘पाहर्णारा’ चाफामय होतो—हा 

कभवतेचा वं्यग्याथि प्रतीत झाल्याबरोबर या कभवतेचे एक उपमेय हे ‘भजवाची आध्यास्मत्मक 

अनुिूती’ हेच आहे याबद्दल संदेह उरत नाही. म्हरू्णन, या कभवतेतील एक उपमेय संवेदनातीत, 

दै्वतिावातीत असे आत्मतत्व. दुसरे, त्ाच्यावर पे्रम करर्णारी पर्ण संवेदना व दै्वतिाव यांत गंुतून 

पडलेली, आपल्या पातळीवर आत्मतत्वाला िेचू पाहर्णारी पे्रयसी. कभवतेने भतला नाव भदलेले 

नाही; तत्वज्ञानाने माया, प्रकृती, अहंता, जीव इत्ादी लहानमोठी नावे भदली आहेत; कभवतेतील 

भतचे पे्रयसीरूप व प्रारंिीची संवेदनासक्ती लक्षात घेता भतला ‘इंभद्रयवृत्ती’ म्हरू्णया; पर्ण या 

कभवतेच्या दृष्ीने, तत्वज्ञानाच्या दृष्ीने भतला अस्मस्तत्वच नाही, ती भमर्थ्ा आहे— सत् आहे, 

अस्मस्तत्वात आहे चाफा! सांख्यदशिनाने प्रकृतीला नतिकीची उपमा भदली आहे. त्ा प्रकृतीचीच 

ही इंभद्रयवृत्ती मुलगी; म्हरू्णनच या नभतिकाकने्यला मैनांचे गायन, धांगडभधंगा, नागांचे नतिन, 

नदीचे भवहरर्ण आभर्ण वायूचा धांडगभधंगा मोह घालतो; आभर्ण म्हरू्णनच— 

चल ये रे ये रे गड्ा! 

नाचंु उडंु घालंु फुगड्ा 

िेळंु भझम्मा भझम्-पोरी भझम्-पोरी भझम्! 

 असा ती चाफ्याचा साग्रसंगीत अनुनय करते; पर्ण ‘पुरूर्ा’ने हा सारा बायकी प्रकार 

कसा आचरावा? ते आत्मतत्व तर भनगुिर्ण, भनभविकल्प, एकमेवाभद्वतीय. चाफ्याचे झाडही 

सृष्ीमधे्य असेच इतर वृक्षांपेक्षा वेगळे, एकाकी. इंभद्रयदृष्ीले ते िडबडीत, रूक्ष, एकाकी, िंत 

करर्णारेच भदसते; पर्ण अंतःचकंु्षनी त्ाच्याकडे पाभहले म्हर्णजे तेच स्वयंिू, आत्मरत, फुली 
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फुलून येर्णारे असे आनंदमय भदसू लागते. चाफा हे आत्मतत्वाच्या संदिाितील असे कमालीचे 

अन्वथिक उपमान आहे.  

१. उपमेय- आत्मतत्व : इंभद्रयवृत्ती 

२. पभहले उपमान- मानवी भप्रयकर : मानवी पे्रयसी 

३. दुसरे उपमान- चाफा : (X) 

 यांतील दुसरे उपमान हा कभवतेचा वाच्याथि आहे, पभहले उपमान हा लाक्षभर्णक अथि 

आहे आभर्ण मूळ उपमेय हा वं्यग्याथि आहे. बहुतेक कभवतांत उपमेय वाच्य असते, इथे उपमेय 

ध्वभनत आहे; पर्ण म्हरू्णनच संपूर्णि कभवता रसध्वनीचा प्रिावी आभवष्कार करर्णारी ठरली आहे. 

एवढेच नवे्ह तर दुसरे उपमान > पभहले उपमान > उपमेय अशी काव्यानुिवाची भवलग, 

क्मशः प्रतीती न येता असंलक्षक्मध्वनीने हा सारा काव्याथि प्रतीत होतो; भवशे्लर्र्णातच त्ाचे 

वेगवेगळे थर जार्णवतात. हे अस्सल कलाकृतीचेच लक्षर्ण होय.  

 एक तास्मत्वक शंका माि येथे नमूद करावयास हवी : कभववयि बी हे ज्ञानेश्वरांप्रमारे्ण 

भचभद्वलासवादी होते असे म्हटले जाते. परंतु अंभतम अदै्वतानुिवातही ज्ञानेश्वर भशवशक्ती या 

युग्माचे अस्मस्तत्व प्रभतपादतात; बी माि येथे सवि युग्मांचा लोप सांगतात; याचा अथि काय? बी हे 

भचभद्वलासवादी नसून मायावादी होते असा याचा अथि होईल का? 

 

ऑगस्ट, १९६८ 
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७ : २ : िसुऱयािंा चाफा 

 

 कभवता समग्रतेने वाचायची असते तशीच ती एकेका शब्दाचे अवधान ठेवूनही वाचायची 

असते; भकंबहुना या दोन प्रभक्या परस्परभवरुद् भकंवा भवभिन्न नसतातच, त्ा एकाच प्रभक्येची 

दोन रूपे असतात, हेही लक्षात ठेवायचे असते.  

 केशवसुतांच्या “हें मत लोकां कवळंू द्या” या शब्दांऐवजी “हें मत लोकां कळवू द्या” असे 

म्हटल्याबरोबर केवढा फरक पडतो; केवळ शब्दच कशाला, ‘भचन्हीकरर्ण’ या कभवतेतील दोन 

अनुच्चाररत अनुस्वार गाळल्याबरोबर अथि केवढा बदलून जातो. िावकभवतेतील एक एक 

शब्द, त्ाची भवभशष् जागा, त्ाचा नाद, त्ाचा उच्चार यांत एक कलात्मक अभनवायिता असते. 

केवळ शब्दच नवे्ह तर कधी साधी साधी वाटर्णारी भवरामभचने्ह, लेिनभचने्ह, वाचनभचने्ह 

यांनाही िावकभवतेत एक भनभश्चत प्रयोजन प्राप्त होते, मढेकरी कभवतेचे उदाहरर्ण मराठीत 

यासंदिाित आदशि आहे; इतरही कवी आपआपल्या परीने कभवतेतील शब्द आभर्ण भचने्ह यांना 

अभधकाभधक अथििाररत करीत असतात.  

 —पर्ण कधी कधी कभवतेतील एिादा शब्द भकंवा एिादे भचन्ह वाचकाला दुग्ध्यात 

टाकते आभर्ण मग त्ा संभ्रमाच्या अनुरं्गाने त्ास त्ा कभवतेतील नवनवे भवभ्रम प्रतीत होऊ 

लागतात. अशी संभ्रमथथळे ही अिेरीस कभव—रभसक िेटीची संकेतथथळे ठरतात.  

 ‘चाफा’ या कभवतेबाबत असेच घडले. भकतीतरी भदवस ‘चाफ्या’मधील ‘भदठीदंीठ’ हे 

शब्द अवतरर्णभचन्हांत का आहेत, हे समजत नव्हते. ‘दृष्ी’ या शब्दातून भनष्पन्न झालेला आभर्ण 

तोच अथि असलेला ‘दीठ’ हा जुन्या मराठीतील आभर्ण ग्रामीर्ण मराठी बोलीतील शब्द आहे हे 

माहीत होते. ‘दीठ’ हा शब्द कभवतेत ग्रामीर्ण संदिाित आलेला नाही, हेही कळत होते. ‘चाफा’ 

या कभवतेत िुले, वन्य वातावरर्ण आहे हे लक्षात घेऊनही ‘दीठ’ हा शब्द बोलीतील नाही हे 

कळत होते; कारर्ण बोलीशी काव्याथािचा काही संबंध असता तर असा एकच नाही, असे अनेक 

शब्द कभवतेत आले असते.  
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 ‘दीठ’चा संबंध प्राचीन मराठीशीच आहे, याची िािी होती; पर्ण प्राचीन मराठीशी 

म्हर्णजे तरी नेमक्या कोर्णत्ा कवीशी, कोर्णत्ा कभवतेशी? ज्ञानेश्वरीत ‘भदठी’ हा शब्द िूपदा 

आला आहे. ‘याकरर्णें भमयां। श्री गीताथि मराभठया। केला लोका यया।। भदठीचा भवर्ो ।।’ असे 

ज्ञानेश्वरांनी अठराव्या अध्यायात म्हटले आहे.  

 —पर्ण ‘भदठी ंदीठ’ हे काही अवतरर्ण नाही की शु्रतयोजनही नाही; कारर्ण ‘भदठी ंदीठ’ 

हे शब्द प्राचीन मराठी काव्यामधे्य इतके सरािस वापरले गेले आहेत की केवळ तेवढे शब्द 

अवतरर्णभचन्हांत टाकल्याने त्ांना अवतरर्णत्व प्राप्त होत नाही; त्ासाठी या शब्दासह आर्णिी 

काही शब्द अवतरर्णात यावे लागले असते; पर्ण तसे घडलेले नाही. याचा अथिच असा की ‘भदठी ं

दीठ’ हे अवतरर्णसूचक शब्द नाहीत; ते कुठल्याही एका भवभशष् चरर्णांचा संदिि सुचवीत 

नाहीत.  

 मग हे शब्द अवतरर्णभचन्हांत का आहेत? 

 ‘दृष्ादृष् होरे्ण’ या अथािने कवीस ‘नजरानजर होरे्ण’, ‘पाहरे्ण’ असे काही शब्द वापरता 

आले असते; ते त्ाने का वापरले नाहीत?  ‘धांगडभधंगा’सारिा गद्य शब्द जर कवीस चालतो 

तर “ ‘भदठी ंदीठ’ जाता भमळून” याऐवजी ‘दृष्ीत दृष्ी जाता भमळून’ भकंवा ‘नजरेत नजर जाता 

भमळून’ असे देिील त्ास म्हर्णता आले असते. असे त्ाने का म्हटले नाही? त्ाऐवजी “भदठी ं

दीठ जाता भमळून” या चरर्णातील ‘भदठी ंभदठ’ हे शब्द अवतरर्णभचन्हांत का टाकले? हे प्रश्न 

फार महत्त्वाचे आहेत. ते लेिनभनयमांशी भनगडीत आहेत म्हरू्णन नवे्ह तर कभवतेच्या कें द्रवती 

आशयाशी आभर्ण त्ातील िावच्छटांशी भनगडीत आहेत, म्हरू्णन.  

 ‘चाफा’ ही कभवता भजवाची ऐभहकतेकडून परमाथािकडे झालेल्या प्रवासाची कथा आहे. 

१) आंबेवनात मैना गात आहेत २) केतकी बनात गंध दरवळला आहे ३) माळावर पशंूचा 

कामोतु्सक स्वर ऐकू येत आहे ४) कडयाच्या भमठीमुळे नदीला आवेग आला आहे ५) मेघांसह 

वीज क्ीडा करते आहे ६) वारा ‘जनाचीही’ न बाळगता कळीच्या अंगचटीला येत आहे. . .  
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 या सृष्ीत ‘गार्णी’ आहेत, ‘हंुबर’ आभर्ण ‘कोलाहल’ आहे, ‘गजिना’ आहे, ‘गडगडाट’ आहे, 

‘धांगडभधंगा’ आहे. यांतून कभवतेने उनु्मक्त कामक्ीडेची सूचना भदली आहे. त्ाचा लाक्षभर्णक 

अथि ‘िौभतक सुिे’ असा आहे.  

 मैना, पशू, नदी, वीज, वायू हे सारे भवर्यीजन आहेत, त्ांची धाव बाह्याकडे आहे. या 

बभहमुिि आभर्ण म्हरू्णन वाचाळ जनांना अंतमुिि आभर्ण म्हरू्णन अबोल चाफा कसा आवडर्णार? 

चाफ्याने मैना—पशू—नदी—वीज—वायू यांच्यासारिे मुिर व्हावे, इंभद्रयसुिांत, ऐभहकात 

रमावे असे चाफ्याच्या पे्रयसीला वाटते म्हरू्णनच ती “चल येरे येरे गडया! नाचु उडंू घालु 

फुगडया” असे त्ास आवाहन करते. तरीही ‘चांफा बोलेना, चांफा चालेना’ असे भदसते तेव्हा 

स्वतःची चूक भतच्या लक्षात येते. तोवर भतला वाटत असते की चाफा िंत करतो म्हरू्णन तो 

बोलत नाही, चालत नाही, फुलत नाही. एका अथी तो ‘िंत’ करीतही असतो पर्ण ती िंत ऐभहक 

सुि भमळाले नाही म्हरू्णन तो करीत नसतो तर आपली पे्रयसी ऐभहकाची लोिी आहे म्हरू्णन 

करीत असतो.  

 िरोिर ‘चाफा’ या कभवतेचे धु्रवपद पे्रयसीच्या आभर्ण चाफ्याच्या अशा दुहेरी संदिाित 

कशा भिन्न भिन्न अथिच्छटा व्यक्त करते ते पाहण्यासारिे आहे : भतला वाभचक संवाद हवा 

असतो तर त्ाला ‘शबे्दभवर्ण संवादु । दुजेभवर्ण अनुवादु’ हवा असतो, भतला भदक्कालात नतिन 

हवे असते तर याला आत्मतेजात भदशा आटून जाव्यात अशी ओढ असते. ती ताटी उघडा 

चाफेश्वरा म्हर्णत असते (हा िंती करतो असे भतला वाटते) तर इंभद्रयाभदकांची ताटी लावून हा 

सुिेनैव ध्यानथथ बसलेला असतो. पाभथिवात रमर्णारी पे्रयसी आभर्ण अपाभथिवाचे ध्यान लावून 

बसलेला चाफा. चाफा अंतयािमी फुललेलाच असतो पर्ण त्ाचे फुलरे्ण पे्रयसीला ‘भदसलेले’ 

नसते.  

 का? कारर्ण ती चमिचकंू्षनी चाफ्याकडे पाहत असते, ती ऐभहकाच्या नजरेने चाफ्याकडे 

पाहत असते; पर्ण भतच्या काय भकंवा आर्णिी कुर्णाच्या काय जड दृष्ीला चैतन्याचे दशिन कसे 
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घडेल? ही पे्रयसी जेव्हा आपली जडता टाकेल तेव्हाच भतला चाफ्याचे चैतन्यमय दशिन घडेल, 

त्ाचे अंतयािमीचे बोलरे्ण, चालरे्ण आभर्ण फुलरे्ण कळेल.  

 उपान्त्य कडव्यामधे्य असे पररवतिन घडून येते. चाफ्याशी या पे्रयसीची अपाभथिव दृष्ादृष् 

होते, भतच्या आयुष्यात अवभचता अतीताचा पररमळू झुळुकतो. ती चाचरती चाचरती 

इंभद्रयसुिाच्या बाभहरी येते. चाफ्याशी ‘दृष्ादृष्’ झाल्याने, नाचू—उडूच्या गोष्ी करर्णारी ती, 

आता एका जागीच स्मिळून जाते. भतची गािे आभर्ण भतचे प्रार्णच तो चाफा सोिोन घेतो. आज 

भतच्या आयुष्यात सोभनयाचा भदनू आलेला असतो आभर्ण भवजेला धरू धावर्णारा मेघ नवे्ह तर 

अमृताचा वर्ािव करर्णारा घनु भतच्या भचदाकाशात बरसू लागतो.  

 ऐभहकापासूनच परावृत्त झाल्यावर जीवात्म्याला परमेश्वराचा जो साक्षात्कार होतो त्ाचा 

आभवष्कार म्हर्णजे ‘चाफा’ ही कभवता.  

 आता ‘भदठी ंदीठ’ हे उपान्त्य कडव्यातील शब्द अवतरर्णभचन्हांत का आहेत हे लक्षात 

येईल, ‘दृष्ी’, ‘नजर’ वगैरे म्हटले असते तर सरळच ‘चमिचकू्ष’ भकंवा ‘चमिचकंू्षशी संबंभधत 

संवेदनभक्या’ असा अथि त्ांतून भनघाला असता. पे्रयसीने ज्या ‘नजरे’ने मैना—पशू—नदी—

वीज—वायू यांच्याकडे पाभहले त्ा ‘नजरे’ने आता ती चाफ्याकडे पाहत नाही; जोवर ती अशा 

जड नजरेने चाफ्याकडे पाहत होती तोवर भतला तो न बोलर्णारा, न चालर्णारा, न फुलर्णारा व 

म्हरू्णन िंत करर्णारा वाटला होता; इतर चार भप्रयकरांसारिाच पर्ण त्ांच्याप्रमारे्ण हसून—

िेळून न जगर्णारा वाटला होता. भतच्या या अचेतन दृष्ीनेच भतच्यात आभर्ण चाफ्यात अनेक 

अथािने दै्वत भनमािर्ण केले होते.  

 आता कभवतेच्या अिेरी अिेरीस भतच्यात दृष्ीपररवतिन घडून आले आहे. चाफ्याने 

आपल्या व्रतथथ मौनाने, आपुला ठावो न सांभडता, ते घडवून आर्णले आहे. असा दृष्ीपालटु 

झाल्याबरोबर चाफ्याचे आभर्ण आपले स्वतःचेही िरे रूप पे्रयसीला कळते.  

 चाफ्याची आभर्ण त्ाच्या पे्रयसीची ही जी अपाभथिव दृष्ीिेट होते भतची लौभककभिन्नता 

सुचभवण्यासाठी अपाभथिवाचा गंध असलेला ‘दीठ’ हा शब्द कभवतेत आला. तेथील 
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अवतरर्णभचने्ह भवशेर्ाथिसूचक आहेत; एरव्हीही आपर्ण अवतरर्णभचन्हांचा असा वापर करीत 

असतो.  

—पर्ण एवढ्यानेही िागर्णार नव्हते. कारर्ण दीठ हा शब्द ‘दृष्ी’ या शब्दापासूनच 

बनलेला होता आभर्ण तो ‘लौभककदृष्ी’ या अथािनेही वापरला जात होता आभर्ण कभवतेला तर 

चाफा आभर्ण चाफ्याची पे्रयसी यांची अपाभथिव ‘भसद्िेट’ अपेभक्षत होती; ही पे्रयसी अतीभंद्रय 

पातळीवर गेली व म्हरू्णनच भतला चाफ्याची िरी ओळि पटली हे सुचवायचे होते.  

 ‘भदठी ं दीठ’ हे शब्द अवतरर्णभचन्हांत टाकून ही साधी ‘डोळेिेट दुरून’ नाही, ही 

भसद्िेट आहे हे कभवतेने सुचभवले आहे. दोन अवतरर्णभचन्हांनी दोन शब्दांना असे एका 

जगातून दुसर्या जगात नेऊन ठेवले आहे! 

 ‘चांफा’ या कभवतेच्या पभहल्याच कडव्यात “गेले ‘आंब्याच्या’ बनी” या चरर्णातील 

‘आंब्याच्या’ हा शब्दही (काही पाठांमधे्य) असाच अवतरर्णभचन्हांत आहे; पर्ण त्ामागे नेमका 

काय अभिप्राय आहे ते अजून लक्षात येत नाही! 
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चांफा 

 

चांफा बोलेना, चांफा चालेना,  

चांफा िंत करी, कांही केल्या फुलेना ।।धृ. ।। 

गेलें आंब्याच्या बनी ं

म्हटली ंमैनांसवें गार्णी ं

आम्ही गळ्यांत गळे भमळवुन. ।।चांफा. ।। 

 

गेलें केतकीच्या बनी ं

गंध दविळला वनी ं

नागासवें गळालें देहिान. ।।चांफा. ।। 

 

आलें माळ सारा भहंडून 

हंुबर पशंूसवें घालुन 

कोलाहलानें गलबलें रान. ।। चांफा. ।। 

 

कडा भधप्ाड वेढी 

घाली उडयांवर उडी 

नदी गजुिन करी भवहरर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

मेघ धरंू धावे 

वीज चटकन लवे 

गडगडाट करी दारुर्ण. ।।चांफा. ।। 

लागुन कभळकेच्या अंगा 

वायु घाली धांगडभधंगा 

भवसरुनी जगाचें जगपर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

सृष्ी सांगे िुर्णा 

आम्हां मुिसं्ति रार्णा 

मुळी ंआवडेना! रे आवडेना!! ।।चांफा. ।। 

 

चल ये रे ये रे गडया! 
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नाचंु उडंु घालंु फुगडया 

िेळंु भझम्मा भझम्-पोरी भझम्-पोरी भझम्! ।।चांफा. ।। 

 

हें भवश्वाचें आंगर्ण 

आम्हां भदलें आहे आंदर्ण 

उर्णें करंू आपर्ण दोघेजर्ण. ।।चांफा. ।। 

जन भवर्याचे भकडे 

यांची धांव बाह्याकडे 

आपर्ण करंू शुद् रसपान. ।।चांफा. ।। 

 

‘भदठी ंदीठ’ जातां भमळुन 

गािें गेली ंपांगळुन 

अंगी रोमांच आले थरथरून. ।।चांफा. ।। 

 

चांफा फुली ंआला फुलुन 

तेजी ंभदशा गेल्या आटुन 

कोर्ण मी—चाफा? कोठें  दोघेजर्ण? ।।चांफा. ।। 

बी 
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८ : फुलराणी 

 

भवश्वातील शाश्वत माधुरी, शाश्वत वेदना आभर्ण शाश्वत चारुता संवदनशीलतेने 

बालकवीनंी भटपली. भतला अवािचीन मराठी काव्यात  तोड नाही. या संवेनशीलतेतून झालेली 

भनभमिती इतकी तरल आभर्ण इतकी व्याभमश्र आहे की भतचे एका वाचनात ग्रहर्ण करावयाचे तर 

आपर्णापाशीही भततकीच अलौभकक संवेदनशीलता हवी; पर्ण ते कसे शक्य आहे? म्हरू्णनच 

मग एकदा ऐलतटावरून, एकदा पैलतटावरून, एकदा आभलंगून तर एकेकदा दुरून दुरून 

त्ांची कभवता आस्वादावी लागते.  

 ‘फुलरार्णी’ ही तशी भकती साधीिोळी कभवता. कुर्णीही म्हर्णावे, “हो, मला फुलरार्णी 

आवडते. मला ती कभवता जवळजवळ पाठच आहे. भकती सुरेि आभर्ण सोपी आहे ती कभवता! 

अशा कभवता आजकालचे कवी का नाही भलभहत?” 

 िरोिरच एका अथािने ‘फुलरार्णी’ ही कभवता अगदी साधीसोपी आहे. नुसती गाठ 

सोडली की रेशमी वस्त्र कमरेवरून गळून पडावे तशी ही कभवता मनात अगदी सहज 

ओघळत जाते! 

 काय आहे बरे या कभवतेत? फुलरार्णी म्हर्णजे कुठल्यातरी वेलीवरची कळी. ही वेली 

गृहसजावटीतली नाही की उद्यानातलीही नाही; ती आहे शेताकडची, वनापासची. म्हरू्णन तर 

‘डोलडोलवी भहरवे शेत’, ‘भनजली ंशेतें’, ‘भनजलें रान’, ‘झुलुभन राभहलें सगळे रान’, ‘वनदेवी, 

‘भनझिर’, इत्ादी शेताचे, वनाचे, झर्याचे संदिि कभवतेत आले आहेत.  

 बालकवीचंी ‘पाविती’सुद्ा अशीच रानकळी होती. भू्रलीला भतला अवगत नव्हत्ा. भतला 

संध्याकाळच्या झुळकीप्रमारे्ण प्रसन्न (=भवनोदी) िाऊराया नव्हता. अिाभगनी होती ती. 

बालकवी, तू तरी भतला रभवकरांप्रमारे्ण फुलवायला हवे होते; पर्ण तुम्ही दोघेही आपापला ठाव 

सोडायला तयार नव्हता. ती कळी दीघि काळ कळीच राभहली; वांझ आयुष्याचे माळरान 

भतच्यािोवती पसरून राभहले आभर्ण तुला आयुष्याची एक एवढीशी पाकळीच लािली; पर्ण 
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त्ावरही एक दवभबंदू होता. त्ा दवभबंदूमधे्य तू आकाश पाभहलेस : तू धन्य झालास, ती वन्यच 

राभहली! 

 बालकवीचें वैवाभहक जीवन भविटलेले होते : आभथिक ओढगस्त, थथलांतरे आभर्ण 

ताटातूट; स्विावभिन्नता आभर्ण चढेल, तुसडी तेढी नाती; पर्ण याच दुःिांनी त्ांना तत्कालीन 

स्त्रीजातीचे सामाभजक दुःि जार्णवून भदले. या सामाभजक समसे्यवर इलाज काय होता? 

अथाितच स्त्रीस्वातंत्र्य : स्त्रीचे आतून उमलरे्ण. या भवर्यावर सुधारक लेि भलभहत होते, िार्रे्ण 

देत होते; संथथा काढीत होते, संघर्ि करीत होते, मोठेच कायि ते करीत होते.  

 बालकवीनंी माि अगदी लहानसेच कायि केले : त्ांच्या व्यस्मक्तगत व्यथेने सामाभजक 

समस्या जार्णली आभर्ण त्ा सामाभजक वेदनेने एक शाश्वत स्वप् पाभहले; ते स्वप् म्हर्णजे 

फुलरार्णी ही कभवता. अरे, सृष्ी तर सुरम्य आहे, प्रसन्न (=भवनोदी) आहे; भतथे सुसंवाद, से्नह 

आभर्ण प्रीती आहे. भतथे प्रते्काला नाचण्याचे, गाण्याचे, स्वप् पाहण्याचे, जीवनानंद 

उपिोगण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भतथे लहान-मोठा असा िेद नाही. म्हरू्णन तर साक्षात 

आकाशातील पे्रमदेवता धरतीवरील एका िेडूत कळीला “ही अमुची रार्णी” असा भकताब 

बहाल करतात.  

 सृष्ीत प्रीती आहे, मीलन आहे आभर्ण भशगोशीग आनंद आहे. व्यस्मक्तगत आभर्ण 

समाजभनभमित के्शाने होरपळलेले एक मन सृष्ीकडे वळले आभर्ण भतथे त्ाला स्वातंत्र्य, 

समता, सख्य आभर्ण सौख्य भदसले. ते प्रभतभवश्व पाहून त्ाला स्वभवश्वातील पराधीनतेची, 

भवर्मतेची, दे्वर्ाची आभर्ण दुःिाची दाहक जार्णीव झाली. त्ाचे मन भनवले आभर्ण दुिावले. 

दुिावले आभर्ण भनवले. अलौभकक संवेदनशीलता असलेले ते मन; त्ाच्यापाशी काही भसद्ी 

नव्हती की फंुकर मारून त्ाने हे जग बदलवून टाकावे. ज्याचे वडील पोभलस िात्ातील 

सालस कमिचारी होते असा तो शालीन जीव होता. जनजागृतीची तडफ त्ाच्यापाशी नव्हती 

की त्ाच्या बळाने त्ाने हे जग उलथवून द्यावे. कीतिनकाराबरोबर वर्णवर्ण िटकर्णारा तो एक 

अधिभशभक्षत जीव होता. बालकवी, तुम्ही योगी नव्हता, पुढारी नव्हता, कायिकते नव्हता, 
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भवचारवंत नव्हता, तुम्ही आपले एक लहानसे कवी होतात. व्यस्मक्तगत आपत्तीने तुमचे हृदय 

भवदीर्णि झाले होते आभर्ण सामाभजक भवपत्तीने तुमचे हृदय तीळतीळ तुटत होते आभर्ण तुम्ही 

कवी होता. आंतरभवश्व आभर्ण सामाभजक भवश्व या झरोक्यातून तुम्ही जेव्हा सृष्ीकडे पाभहले 

तेव्हा तुम्ही सं्तभितच झालात; मानवभनभमित भवश्व आभर्ण भनसगिभनभमित भवश्व यांतील भवरोधाने 

तुम्ही स्मस्तभमतच झालात. दुःि आभर्ण आनंद, ताटातूट आभर्ण मीलन, समता आभर्ण भवर्मता, 

भविार आभर्ण आकर्िर्ण. सृष्ीकडे पाहताना बालकवी, तुम्हाला मानवाची भविृती नाही झाली; 

उलट तेव्हा मानविरर्णाने तुम्ही अभधक व्याकूळ, भवव्हळ झालात. तुमच्या मनात असा प्रश्न 

आला की अरे, मानवी जीवन असे भनतांत झाले तर! आभर्ण मग त्ा सृष्ीत तुम्हांस सगळा 

समाजच भदसायला लागला! 

 —पर्ण ‘फुलरार्णी’ ही काही रूपकात्मक कभवता नाही, सामाभजक कभवता नाही की 

आत्मचररिपर कभवताही नाही. ‘फुलरार्णी’ ही साधी ‘प्रीती आभर्ण प्रीतीभववाह’ या प्रभतमांच्या 

साहाय्याने अभिव्यक्त झालेली एक भनसगिभचिर्णात्मक िावकभवता आहे; परंतु ‘सृष्ीतील 

आनंद’ या अभिव्यक्त पदाशी ‘भवसंवादी सामाभजक पररस्मथथती’ या अध्याहृत पदाचा जो 

भवरोधसंबंध कभवतेस अभिपे्रत आहे तो जार्णवला नाही तर ही कभवता केवळ ‘बालकभवता’च 

ठरेल; ही कभवता वाचताना वाचकांच्या मनात भवरोधी समाजभचि उिे राभहले नाही तर त्ाचे 

वाचन िंुडेच राहील.  

 एकदा एिाद्या वाङ्मयकृतीतील िुयारे, तळघरे आभर्ण मजले-मनोरे असे भदसायला 

लागलेत की वाचक स्मस्तभमत—सं्तभित होत जातो; कधी कधी स्वतःही नवी तळघरे—िुयारे 

आभर्ण नवे मजले—मनोरे उिारून भतथे नवभनभमिती साधतो. अस्सल वाङ्मयकृती अशा 

रभसकागभर्णक वाढत—घडत असतात. ते रभसकाचे नवे्ह त्ा वाङ्मयकृतीचेंच आंतरसामर्थ्ि 

असते. अहो, वेलीस पार्णी घातल्याने भतने वाढावे यात नवल नाही पर्ण भकते्क वाङ्मयकृतीचें 

ताजमहालही रभसकांच्या अंतःकरर्णातील रसवर्ािवाने नवनवी रूपे धारर्ण करतात याला काय 
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म्हर्णावे? स्वतःच रभसकाच्या अंतःकरर्णात रस भनमािर्ण करावयाचा आभर्ण स्वतःच त्ावर स्वतःचे 

पोर्र्ण करावयाचे अशी अस्सल वाङ्मयकृतीचं्या घरची ही सुलटी िूर्ण असते! 

 ‘फुलरार्णी’ मधील नादमधुरता कर्णिबभधरालाही ऐकू यावी इतकी सूक्ष्म आहे कारर्ण ती 

मानसगम्य आहे. ‘भहरवे भहरवे’, ‘डोल डोलवी’, ‘लाजलाजवी’, ‘झोके झोके’, ‘या कंुजातून त्ा 

कंुजातून’, ‘डुलता डुलता’, ‘नाचनाचतो’, ‘गंुगत गंुगत’ या अभ्यस्त शब्दांनी जे नादमाधुयि 

भनमािर्ण केले आहे त्ाचे प्रयोजन केवळ श्रवर्णसुि देरे्ण हे नाही; त्ातून सृष्ीची हर्िभनििरता 

कभवतेस अभिव्यक्त करावयाची आहे; भहरवे, भनळे, सुवर्णी आभर्ण गुलाबी हे रंगसंदिि कभवतेत 

आले आहेत ते दृष्ीसुि सुचवण्यासाठी नवे्ह तर सृष्ी—समृद्ी प्रकट करण्यासाठी. फुलरार्णी 

आभर्ण भतचा वडील िाऊ भवनोदी (=प्रसन्न) संध्यावात, वनदेवी आभर्ण भनझिर, पे्रमदेवता आभर्ण 

फुलरार्णी यांच्यातील संवाद कभवतेत आहेत. कुठे शब्दरूप, कुठे नेिपल्लवी, कुठे कदाभचत 

करपल्लवी. हे संवाद आभर्ण ही पािे अनुिवाचे केवळ नायीकरर्ण करण्यासाठी आलेले 

नाहीत; त्ातून कभवतेने सृष्ीतील आंतर—संवाद, आंतररक सुसंगती सुचभवली आहे. ती जारू्णन 

सामाभजक भवसंवादाने ज्याला हळहळायचे असेल त्ाने हळहळावे, ज्यास िवळून उठायचे 

असेल त्ाने िवळून उठावे. कभवता काही ती पांभगलकी स्वीकारीत नाही; तसे करून भतला 

आपले शाश्वत रूप शबल करावयाचे नाही. बैसोभन भथल्लरी । बेडूक सागरा भधक्कारी ।। 

 सृष्ीत आनंद आहे आभर्ण पृथ्वीवरील एवढीशी साधीिोळी कळी आभर्ण स्वगाितील 

एवढा िव्यभदव्य सूयि यांच्या भमलनाने तो वृस्मदं्गत झाला आहे. हा आशयही कभवता 

िाष्यरूपाने सांगत नाही तर गभतसूचक प्रभतमांच्या आवतिनाने वाचकाच्या अंतमिनापयांत 

संक्भमत करते. या गभतप्रभतमा अशा आहेत : 

(१) डोलरे्ण—झुलरे्ण 

(अ) गोड भनळ्या वातावरर्णात 

अव्याज मनें होती डोलत 

(आ) पुरा भवनोदी संध्यावात 
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डोलडोलवी भहरवे शेत 

(इ) झुलुभन राभहलें सगळें  रान 

स्वप्संगमी ंदंग होऊन! 

(ई) प्रर्णयभचंतनी ंभवलीन वृत्ती 

कुमाररका ही डोलत होती; 

(उ) डुलता डुलता गंुग होऊनी 

स्वप्ें पाही मग फुलरार्णी 

 

(२) झोके घेरे्ण 

(अ) आईच्या मांडीवर बसुनी 

झोके घ्यावे गावी गार्णी ं

(आ) संधे्यच्या आंदोली बसुनी 

झोके झोके घेते रजनी 

 

(३) नाचरे्ण 

(अ) स्विूिमीचा जुळभवत हात 

नाचनाचतो प्रिातवात 

(आ) नाचु लागले िारद्वाज 

वाजभवती भनझिर पिवाज 

 अभ्यस्त शब्दांची नादमधुरता आभर्ण रंगांची ऐश्वयिसूचकता, पािप्रभतमांचा हृदयसंवाद 

आभर्ण हर्िभनििरता प्रकट करर्णार्या गभतप्रभतमा—एवढयाने काय झाले! 
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 कुमाररकेचे वयात येरे्ण, पे्रमात पडरे्ण आभर्ण भववाहमंत होरे्ण ही नैसभगिक आभर्ण 

सजिनशील प्रभक्या समाजाने भकती हीन करून टाकली हे मनात धरून फुलरार्णीची 

अवथथांतरे पाहावीत : बहीर्ण—िावाचे िेळकर नाते, ग्रहगोलांनी हवाहवासा जादूटोर्णा कररे्ण, 

जग भनजले असता फुलरार्णीने जागे राहरे्ण आभर्ण जग जागे झाल्यावरही या अव्याज 

अस्मथथतप्रज्ञावतीने स्वप्मग्न असरे्ण, स्वप्ात प्रर्णयिेळ पाहून भतने भवरहाति होरे्ण आभर्ण भतच्या 

सुिासाठी पे्रमदेवतांनी आकाशातून िाली येऊन भतला आपली ‘रार्णी’ करून भतच्या सोबत 

िेळरे्ण; (उद्या भतचे लग्न होर्णार आहे म्हरू्णन आज भतचे हे लाड आभर्ण आज भतचे हे प्रभशक्षर्ण 

चालले आहे बरे का!) चंडोल, िारद्वाज (हा शुिशकुन देर्णारा पक्षी मानला जातो; अनुकूल 

घटना घडतात आभर्ण गोडधोड िायला भमळते त्ाच्या दशिनाने असा लोकसंकेत आहे. ) मारुत 

आभर्ण भनझिर या सार्यांनीच भतच्या पररर्णयात सहिागी होरे्ण—हे सारे आठवा आभर्ण समाजात 

काय घडते तेही आठवा. हे भचि पाहा आभर्ण हे भचि पाहा. दािवरे्ण आभर्ण पाहरे्ण, हंुडा आभर्ण 

मानपान, रुसरे्ण—फुगरे्ण आभर्ण हेवे—दावे, उिाळ्या—पािाळ्या आभर्ण जळफळाट, 

थयथयाट. . . दगड आभर्ण धोडें. आठवा. वधू—वर आभर्ण वर्हाडी गर्णगोत यांच्यात इतका 

आंतरसंवाद असलेले भववाह आपल्या समाजात होतील तेव्हा स्विूिचा संगमच घडून येईल, 

नाही? 

 सीता—स्वयंवर आपर्ण पाभहले आभर्ण द्रौपदी—स्वयंवरही आपर्ण पाभहले.  
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९ : केर्ढे ह ेक्रौयव! 

 

 हम्पयाडिची रेले्व प्राथभमक शाळा तेव्हा िालच्या वस्तीच्याही पलीकडे होती. अगदी 

उघडया माळरानावर. सविदूर जांिळ्या रानफुलांची झुडुपे. त्ावर भपवळ्या पाकोळ्यांची 

झंुबड. सॅभटनच्या कापडाची केल्यासारिी. छिीकापडाची, मुठीएवढी मोठी, काळी 

फुलपािरंही थोडी असत. त्ांच्या दोन्ही पंिांवर एकएक लाल भकनारीचा पांढरा डोळा असे. 

त्ा फुलपािरांना आम्ही ‘राक्षस फुलपािरू’ म्हर्णत असू.  

 िरे म्हर्णजे राक्षस—एक भचटक्या पानांचं झुडुप उपटायचं. त्ाचा लाथा मारून फराटा 

करायचा आभर्ण त्ानी पाकोळ्या झोडपायच्या. बेल झाली की झुडपं तुडवीत वगाित जायचं 

आभर्ण एका—नवे्ह, अनेक सुरांत ‘क्षर्णोक्षर्णी पडे’ ही कभवता सुरू करायची. आपला आवाज 

सगळ्या गोगंाटाच्या वर चढला पाभहजे अशी प्रते्काची भजद्द असायची. कोर्णी भटवल्याबावल्या 

करीत असेल तर त्ाच्या पाठीत मानकर गुरुजीचंा रमसोट गुद्दा बसायचा. गुरुजी आजारी 

पडले तेव्हा आम्हाला कसंतरीच वाटलं हे तर झालंच—पर्ण काळजीही वाटली—

शेळयामेंढ्यांची. गोरेलाल बाई म्हर्णाल्या होत्ा, “गुजी आता शेत्ात जाऊन बसनार मं्हजे ते् 

जल्दी तंदुरुस्त व्हतील. ” 

 रेव्हरंड भटळकांची ‘क्षर्णोक्षर्णी पडे’ ही कभवता आयुष्यिर सोबत करीत राभहली.  ‘पृथ्वी’ 

आभर्ण ‘वसंतभतलका’ अशा मोहक नावांची वृते्त असतात आभर्ण त्ांच्या चाली वेगवेगळ्या 

असतात हे प्रथम भतनेच सांभगतले.  “ही पभक्षर्णीची कभवता भकती छान आहे” असं म्हटलं की 

अक्का डोळे वटारून पाहायची. ‘या लहान मुलाला कभवता काय कळर्णार!’ असा त्ात िाव 

असायचा. एका पभक्षर्णीला कुर्णीतरी बार्ण मारतं, ती िुरडत आपल्या घरटयापाशी जाते, 

भपल्लांशी बोलते आभर्ण प्रार्ण सोडते एवढं तर त्ा मुलाला कळायचंच. वाईट वाटायचं—अगदी 
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डोळ्यांत पार्णी यायचं. वाटायचं, भतथे धावत जावं, कापसाच्या मऊ बोळ्यानी भतला पार्णी 

पाजावं, भतच्या जिमेवर हळू बोटांनी भबनचरचर और्ध लावावं—पर्ण ती भचमर्णी कुठे भदसूच 

नको. मन सैरिैर व्हायचं. भदसते तर िरी मनाला पर्ण पकडता येत नाही. जीव नुसता चोबंाळत 

ठेवायची—डोळ्यांच्या कोपर्यांतून हे घळघळा पार्णी. कानभशलांवर. अक्का म्हर्णायची, “ए s 

हे रे वेडया!” 

 मनाला पंि फुटण्याचे भदवस आले तेव्हा भचमर्णीची जिम शारीररक नाही केवळ, 

मानभसक आहे हे कळलं. “भनघून नरजाभतला रमभवण्यांत गेलें वय । म्हरू्णन वभधलें मला! भकभत 

दया! कसा हा न्याय!” असे भचमर्णीने म्हटले की िारे्ची एक लपेट मनावर वळ उमटवायची. 

ही उलटं बोलतेय—असं बोलल्यानी बोलरं्ण उकळतं तर! पुढे कळली—‘भवपरीत लक्षर्णा. ’–

पर्ण मुख्य म्हर्णजे भतच्यावर झालेला अन्याय. भतने कुर्णाचं घोडं मारलं होतं? भचमर्णी घोडं काय 

मारर्णार? भतचे काही वाटीएवढाले डोळे नव्हते—असतील भचटक्या फुलाएवढे. असेल ती 

शेळीहून गरीब गाय. भतला उगीचच्या उगीच मारायचं? त्ाहून अभधक त्ा भपल्लांचं वाटायचं. 

भचमर्णी फटकार्यानी मरू नये म्हरू्णन पंख्याच्या डोबंलावर एक नॅपभकन चार दोर्यांनी टांगला 

होता. त्ात भचऊताईंनी अध्याि नारळासारिं भदसर्णारं घरटं केलं होतं. ती बाहेर गेली की, भपलं्ल 

जांिळ्या अस्तराच्या चोची वासून एकच भगल्ला करीत, मंुडकी बाहेर काढून काढून मायला 

हाकारत. त्ा आईची घास िरवता िरवता धांदल उडे. त्ा भपल्लांना ही काय म्हर्णते, “करो 

जतन यापुढे प्रिु भपता अनाथां सदा!”, “िरा मजबरोबरी परी दयाघना ईश्वरा. ” पुनःपुन्हा 

दुष्ांना ती नावं ठेवते पर्ण अगदी थोडी; मुख्य बात वात्सल्य आभर्ण िक्ती.  

 डोळ्यांतून घळघळा आसवं.  

 हे लोक असे का वागतात? हे दुष्? याचं उत्तर अजून तरी कुठे सापडलं आहे? 

भचमर्णीलाच मारतात असे नाही, भचत्ालाही मारतात; अपराध्यालाच मारतात असं नाही, 
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भनरपराध्यालाही मारतात; उपकारकत्ािलाही मारतात. “मग आपर्ण काय करायचं? कसं 

वागायचं?”–एका भवद्याभथिनीचा प्रश्न. काय उत्तर देर्णार? 

 एकेकदा मनात येतं, रेव्हरंडबाबांनी सभहषू्ण समाजाला दयािाव भशकभवण्याऐवजी 

‘मदाांच्या बंदुका उडाल्या मुलाबायकांत’ अशा डायरांना तो भशकवावा. जनथथानच्या कवीची 

‘जाभलयनवाला बाग’ ही कभवता माभहत आहे ना? आज तर इकडे—भतकडे ‘जाभलयनवालं रान’ 

माजलेलं; केळीचे बाग सुकताहेत. एकेकदा मनात येतं, िारताला भवज्ञानभनष्ठ सावरकरवादाची 

आभर्ण उविररत भवश्वाला धमिभनष्ठ गांधीवादाची गरज आहे; पर्ण आमचे महाते्म कोकर्णात मीठ, 

नू्यकॅसलला कोळसा नेताहेत—काही चुकतंय ना—त्ांचं आभर्ण आपलंही? 

 अगदी नकळत या कभवतेने तेव्हा ‘पथ’, ‘स्मस्तभमत’, ‘रुभधर’, ‘कोटर’, ‘उत्पल’ असे नवे 

शब्द भशकभवले; पर्ण त्ाहून मोलाची बाब, भतने मन मऊ मऊ केले—त्ाला आत, आत 

वळभवले, त्ाला जगाबद्दल भवचार करायला प्रवृत्त केले. क्ौयि आभर्ण शौयि, ममता आभर्ण 

वात्सल्य, असहायता आभर्ण िक्ती, भवनाश आभर्ण भवनाश या शब्दांचा अथि नाही, या मूल्यांचा 

अथि कभवतेने मनात भवरघळवून टाकला. आयुष्यात जेव्हा जेव्हा असे बार्णाचे, जिमेचे, 

कृतघ्नतेचे प्रसंग आले तेव्हा तेव्हा ती घायाळ पक्षीर्ण पायापाशी चोच वासून म्हर्णत राभहली— 

  “म्हर्णाल, िुलली जगा, भवसरली भप्रया लेकरां 

म्हरू्णन अभतसंकटें उडत पातलें मी घरां;” 

 कभवता वाचताना आपर्ण पक्षीर्ण नाही होत; भपलू्ल होऊन जातो.  

 —होर्णारच; कारर्ण ही एका भिस्ती धमोपदेशकाची कभवता आहे. या धमािचा मराठी 

काव्यावर भकती िोल पररर्णाम झाला आहे, याची आपल्याला कल्पनाच नाही. दत्त, केशवसुत, 

बालकवी यांच्यावर फारच. आपल्याला कल्पनाच नाही. या धमािनुसार आपर्ण वाट चुकलेली 

कोकरं. आपल्या पापक्षालनासाठी येशू सुळावर. आकाशातील प्रिू आपला भपता, आपर्ण 
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त्ाची लेकरं. कवी इथे भशकार्याला शापत नाही; थोडं औपरोभधक बोलतो—‘नरें  धरून 

नाभशलें; िभचत थोर बुस्मद्बल!!’—असे; पर्ण एकूर्ण सूर करुरे्णचाच—भिस्ती. कवी दत्तांमधे्य 

हा सूर आर्णिी शुद्. ‘बा नीज गडे’मधे्य. तरीपर्ण रेव्हरंडबाबांनी पभक्षर्णीत येशू पाभहला हे 

िास—सुळावर चढलेला.  

 क्ौचं पक्षी पाभहलाय का? ‘पाभहला’ नसर्णारच—कारर्ण तो एकटा भदसर्णारच नाही; 

नेहमी दुकटा. एकदा जोडी जमली की ती जन्माची. बदलाबदल नाही. जीव की प्रार्ण. 

कानपूरजवळच्या पार्णथळ मैदानात अशी जोडी पाभहली तेव्हा डोळेच भनवले. ती उंची. ते पुष् 

शरीर. तो चालीचा डौल. तो भहमसेक वर्णि. मनच भनवलं. पक्षी वाटेना. मानवच. पंिधारी 

मानवच. गंधवि, भकन्नर की अिर—अिरा? अंगावर भहम लेवून वर केशरकाडीने शेभडंग 

केलेले? नभतिकेचा ठुमका भहरावून आर्णला की, सरोवरातील प्रभतभबंब सजीव झाले? त्ा 

भनर्ादाने अशा पभक्षमानवाला मारले—नुसत्ा हलत्ा डुलत्ा संुदरतेलाच नाही; एकभनष्ठ 

जीवांना, रभतभक्डेत मग्न असताना—दुसर्याचा प्रर्णय पाहू नये—तो अश्लील असतो म्हरू्णन 

नवे्ह; तर त्ांच्या ओशो—समाधीमधे्य व्यत्य येतो म्हरू्णन. इथे तर ‘भपयूभच प्रारे्णश्वरी’ असे 

अदै्वत, अशी व्रतथथता. भनर्ादाने त्ांना बार्ण मारावा! दोघांनाही एकच तीर छेदून गेला असता 

तर ठीक; पर्ण बार्ण लागला एकटया मादीला—भतला शारीर जिम झाली; त्ाहून िोल जिम 

झाली नराला—त्ाच्या मनाला. सीतात्ागाचे सगळे दुःि सीतेहून अभधक प्रिुरामचंद्रानेच 

कलेकलेने िोगले—आयुष्यिर—हेच तर वािीकी सांगताहेत. “हे भनर्ादा, त्ा 

क्ौचंभमथुनाप्रमारे्ण तूही जन्मिर दुःिच िोगशील” असा शाप काय मुनी उगाच देताहेत? हा 

शाप दुष्ाव्यातून आलेला नाही, दुष्ांसाठी आलेला आहे—तो मुनीचा शाप आहे. वाके्दवी 

अिृर्णीने म्हटले आहे, “मी इच्छा करते त्ाला उग्र, शस्मक्तमान करते. ” त्ा मुनीजवळ अशी 

उग्र वाक्शक्ती होती; त्ा शक्तीनेच तर लंकेचा भवनाश केला. मुनी वािीकीनंी आकं्दन 

करर्णार्या नरामधे्य प्रिुरामचंद्र पाभहले हे िास—एक रामायर्णच पाभहले.  



151 
 

 तपःपूत जीवनातून वार्णीला अशी भसद्ी प्राप्त होत असते. ज्ञानवंतांना अशी वाचाभसद्ी 

प्राप्त होते तेव्हा ‘भजवंत बहु बोलकें  भकभत सुरम्य तें उत्पल, नरें  धरून नाभशलें’ असा शोक 

समाजास करावा लागत नाही—तेव्हा फुलपािरू, कोकरं आभर्ण सारसयुगं्म सारेच जीवनाच्या 

रभतक्ीडेत भवश्रब्ध होतात.  
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केर्ढें हें क्रौयव! 

[पृथ्वी] 

क्षर्णोक्षर्णी ंपडे, उठे, परर बळें  उडे बापडी,  

चुके पथभह, येउनी स्मस्तभमत दृष्ीला झांपडी,  

भकती घळघळां गळे रुभधर कोमलांगांतुनी,  

तशीच भनजकोटरा परत पातली पभक्षर्णी! 

म्हरे्ण भनजभशशंूप्रती, “अभधक बोलवेना मला,  

तुम्हांस अभज अंभतचा कवळ एक मी आभर्णला,  

करा मधुर हा! चला, िरभवतें तुम्हां एकदां.  

करो जतन यापुढें  प्रिु भपता अनाथां सदा! 

अहा! मधुर गाउनी रमभवलें सकाळी ंजनां,  

कृतघ्न मज माररतील नच ही मनी ंकल्पना; 

तुम्हांस्तव मुिी ंसुिें धरून घांस झाडावरी 

क्षरै्णक बसलें न तो ंभशरत बार्ण माझ्या उरी.ं  

भनघून नरजाभतला रमभवण्यांत गेले वय,  

म्हरू्णन वभधलें मला! भकभत दया! कसा हा नय! 

उदार बहु शूर हा नर िरोिरी जाहला 

वधून मज पािरां भनरपराध की दुबिला! 

म्हर्णाल, िुलली जगा, भवसरली भप्रया लेकरां 

म्हरू्णन अभतसंकटें उडत पातले मी घरा; 

नसे लवभह उष्णता, नच कुशीत माझ्या भशरा,  
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िरा मजबरोबरी परर दयाघना ईश्वरा. ” 

असो, रुभधर वाहुनी नच भिजो सुशय्या तरी 

म्हरू्णन तरुच्या तळी ंभनजभल ती भद्वजा िूवरी,ं  

भजवंत बहु बोलके भकभत सुरम्य तें उत्पल,  

नरें  धरून नाभशलें; िभचत थोर बुद्ीबल!! 

 

[वसंतभतलका] 

मातीतं ते पसररले अभतरम्य पंि,  

केलें वरी उदर पांडुर भनष्कलंक; 

चंचू तशीच उघडी पद लांबवीले 

भनष्प्रार्ण देह पडला! श्रमही भनमाले! 

—नारायर्ण वामन भटळक 
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१० : र्िं ेर्ातरर् ्

 

 शब्दांना स्वप् पडते तेव्हा त्ातून िावकाव्य जन्मास येते.  

 स्वपे् अनेक प्रकारची असतात. इच्छा—भचंतन, िभवष्यसूचन, जाभर्णवेचे सं्पदन, 

बाल्यानुिवाचे आवतिन आभर्ण अथाित आध्यास्मत्मक अनुिवन.  

 स्वपे् अनेक प्रकारची असतात. िावकभवताही अनेक प्रकारच्या असतात.  

 एिादी िावकभवता कवीची नेर्णीव आभविूित करते. तेव्हा मानसतज्ज्ञाकडे जायचे 

नसते; कभवतेची नेर्णीव चाचपायची असते.  

 एिादी िावकभवता समूहाची नेर्णीव आभविूित करते; तेव्हा समूहतज्ज्ञाकडे जायचे 

नसते; कभवतेची नेर्णीव जार्णायची असते.  

 कभवतेची नेर्णीव जार्णवण्यासाठी कें द्रापसारी वृत्ती नवे्ह तर कें द्रानुगामी वृत्ती उभचत 

ठरते. शब्दनाद, शब्दांचा वाच्याथि, वृत्त, चाल, भनभमत्त, कवीचे चररि, कभवतेचा काळ हे सारे 

कें द्रापसारी वृत्तीने कळू शकते; तो कभवतेचा इभतहास असतो. त्ाचा कभवतेच्या नेभर्णवेशी काही 

संबंध नसतो. इभतहास कालसापेक्ष असतो; िावकभवता कालभनरपेक्ष असते—नवे्ह अनुिव 

कालातीत होतो तेव्हाच शब्द िावकभवता होतात; त्ांना स्वपे् पडतात.  

 वाच्याथािने िावकभवता कालमय असते; प्रतीतीने कालोत्तीर्णि असते.  

 िावकाव्याची ही कालमयता आभर्ण कालोत्तीर्णिता जार्णवली पाभहजे.  

 ‘वंदे मातरम्’ची कालसापेक्षता आपर्णास ज्ञात आहेः बंभकमबाबंूच्या ‘आनंदमठ’ या 

कादंबरीतील हे गीत क्ांभतकारकांच्या कंठातील कंठमर्णी झाले; ‘तुझ्या यशाचे पवाड गातां 

गळ्यांस ये तात’ असे कंठपाशही झाले; या गीताने िीरू हृदयांना धीरवान केले; धैयिवंतांना 
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सविस्वापिर्णाचे स्वप् भदले. असे म्हर्णतात की, वासुदेव बळवंत यांची केस मॅभजस्टर ेट 

बंभकमबाबंूकडे आली होती; पर्ण ही कभवता काही व्यस्मक्तसापेक्ष, प्रसंगसापेक्ष नाही; तेव्हा 

म्हर्णजे १८८२ मधे्य िारतावर आभर्ण बंगालवर कोर्णाची अभधसत्ता होती हे गीत सांगत नाही; हे 

गीत जीवनलावण्य, जीवनवैिव, जीवनशौयि यांचा गौरव करते; यांच्या भवरोधाला भवरोध करते. 

ही मांगल्याची आरती आहे; हा पराक्माचा पोवाडा आहे, हे मातेचे स्तोि आहे.  

 या गीतात ‘देश’ भकंवा ‘राष्र ’ असा शब्द नाही. ‘माता’ असा शब्द आहे; पर्ण ही माता 

कोर्ण? गििधारर्णा—प्रसव—संगोपन इत्ादी धमि असलेली स्त्री नवे्ह; हे आभर्ण याहून अभधक 

गुर्णभवशेर् असलेली ही ‘राष्र माता’ आहे. हे आपर्णांस कसे कळते? या पाच कडव्यांच्या गीतात 

मातेचे जे भचिर्ण आहे त्ावरून; ते लौकीक मातेस लागूच पडत नाही. यालाच मुख्याथिबाध 

असे म्हर्णतात.  

 —पर्ण इथे राष्र ाला माताच का म्हटले? सुता, सु्नर्ा, िभगनी, िायाि असे काही का नाही 

म्हटले? झाड सरसरून वाढावे म्हरू्णन त्ाच्या डहाळ्यांची छाटर्णी करतात; वाच्याथि बहरावा 

म्हरू्णन मुख्याथिबाध करतात. छाटर्णी फांद्यांची करायची असते; झाडाचा समूळ उचे्छद 

करायचा नसतो. माता—अपत् यांच्यातील िावबंध आभर्ण मूल्यिाव राष्र—जन यांच्यातही, 

उन्नत स्वरूपात आहे, हे या गीताला जार्णवले; सुता—सु्नर्ा इत्ादी उपमाने वापरली असती 

तर असा हा िावबंध-आभर्ण-मूल्यिाव अभिव्यक्त झाला नसता आभर्ण वर मुख्याथािचा समूळ 

उचे्छद झाला असता, ते वेगळेच.  

 —म्हरू्णन या गीताने मातृिाव स्वीकारला पर्ण त्ातील लौकीक िावाची डहाळी छाटून 

भतथे उन्नत राष्र िक्तीचे कलम बांधले—मुख्याथािने लाक्षभर्णक अथािचे साह्य घेतले.  

 काय आहेत या राष्र ाची आभर्ण राष्र िक्तीची लक्षरे्ण? एिाद्या प्रचारगीतामधे्य जसा 

राष्र गौरव वाच्याथािने प्रकटतो तसा तो इथे प्रकटलेला नाही; राष्र ा, तू महान आहेस, तुझ्यासाठी 



156 
 

आम्ही प्रार्ण देऊ असे हे राष्र गीत म्हर्णत नाही. भप्रय, जे्यष्ठ, आदरर्णीय व्यक्तीचे नाव घ्यायचे 

नाही, असा िावसंकेत आहे ना; जरू्ण हे गीत त्ाच िावसंकेताला अनुसरत आहे! 

 हे संबोधनगीत आहे; हे स्तोि आहे; ही िारतमातेची आरती आहे.  

 धमििावना देववार्णीतून प्रकटावी तद्वत ही आरती संिृत वार्णीतून प्रकटली आहे. 

गीवािर्ण वार्णीमुळे या गीतास अल्पाक्षरत्व, िारदस्तपर्णा, पाभवत्र्य इत्ादी गुर्ण प्राप्त झाले 

आहेत.  

 —पर्ण आरती एकांडेपर्णाने करायची नसते; समूहाने करायची असते, नाही? हे 

सामूभहक राष्र गीत आहे : कोटी कोटी कंठ राष्र िक्तीचे मंिोच्चारर्ण करीत आहेत असा 

समूहाचा गजर या गीतातून झंकारत आहे.  

 मुख्याथि आघातभनष्ठ नादासारिा असतो.  

 लाक्षभर्णक अथि अशा आघातभनष्ठ अथािचाच भवस्तार असतो; पर्ण वं्यग्याथि अनाहत 

नादासारिा आघातमुक्त असतो; तो शु्रतीने नवे्ह तर प्रभतिेने ग्रहर्ण करायचा असतो; तो 

वू्यहात्मक असतो; तो स्वप्ासारिा थथलकालमुक्त आभर्ण साक्षात्कारासारिा अलौकीक 

असतो.  

 आता पाहा, हे अलौकीक िावकाव्य : अनुप्रास, यमक आभर्ण समास यांच्यामुळे एकाच 

वेळी त्ाला नादमाधुयि, वेग आभर्ण सौष्ठव प्राप्त झाले आहे. काही नादमधुर व्याजगीतांमधे्य 

केवळ नादानुसंधान असते; त्ात मंिशक्ती नसते, रूग्णशक्ती असते; त्ात वेग नसतो, आवति 

असतात; त्ात सौष्ठव नसते, सस्मच्छद्रता असते. म्हरू्णन तर अशा व्याजगीतांतील काही ओळीच 

आपल्या मनात भझरपत राहतात; संपूर्णि गीत कधीच मानसगोचर होत नाही.  

 ‘वंदे मातरम्’ हे मंिगीत एिाद्या भदव्य मूतीसारिे अिंडचे अिंड आपल्या भचत्ताला 

गोचर होते : आपल्या मुिातून आपोआप शब्द बाहेर पडतात : 
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सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् । 

सस्यशामलां मातरम् ।। वंदे मातरम् ।। 

 भनर्ादाची भनघृिर्णता पाहून आभदकवीची आर्ि वार्णी जशी अनुष्ट्टुि पावली तशीच 

आपलीही वार्णी मल्हार राभगर्णी होते; कवीची वार्णी आपर्ण अनुसरतोय असे आपर्णांस वाटतच 

नाही; ती आपलीच वार्णी असते. म्हरू्णन तर मंिगीतातून समूहमनाचा गजर, सामूभहक नेभर्णवेचा 

घोर् ऐकू येतो. तो चोिोबाचा अिंग पाठ आहे ना? त्ातून भवठ्ठलिक्तीचा उत्कट िाव तर 

प्रसू्फति होतोच; पर्ण भततकाच समूहमनाचा गजरही जागृत होतो. हा िक्त भवठ्ठलभवरहाने 

एकाकी झालाय तद्वत् समाजभवरहानेही भवव्हळ झालाय. आता त्ाला वारकरी भदंडीने आपले 

म्हटले म्हरू्णन तर तो ‘भवठ्ठल भवठ्ठल गजरी । अवघी दुमदुमली पंढरी ।’ असे हर्ािने म्हर्णतोय. 

भनवृत्तीज्ञानदेवसोपानासह अपार वैष्णव जमले आहेत, म्हरू्णन तो सुिावला आहे. भतथे तो 

एकटा नवे्ह तर हररिक्तांची भतथे दाटी झाली आहे हे पाहून त्ाचे आत्मबळ वाढले आहे; त्ाचे 

एकाकीपर्ण िंुटले आहे.  

भवठ्ठल भवठ्ठल गजरी 

अवघी दुमदुमली पंढरी 

होतो हररनामाचा गजर 

भदंड्ापताकांचा िार 

भनवृत्तीज्ञानदेवसोपान 

अपार वैष्णव ते जार्ण 

हररकीतिनासी दाटी 

तेथे चोिा घाली भमठी 

 या िजनामधे्य िक्तीिावनेत दंग झालेला मानवसमूह आहे तर ‘वंदे मातरम्’ या 

मंिगीतामधे्य, प्रारंिी, सृभष्सौदंयािने लवथवलेली राष्र माता आहे. मानवी देहाचे भचिर्ण 
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मस्तकापासून पायांपयांत तर देवतेचे भचिर्ण चरर्णांपासून मस्तकापयांत करावे, असा 

कभवसंकेत आहे.  

 या राष्र िूमीवर राि (याभमनी) आहे, पर्ण ती काळीकुट्ट नाही; शुभ्र चांदण्याने (ज्योत्स्ना) 

ती रोमांभचत (पुलभकत) झालेली रम्या आहे.  

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलभकत याभमनी 

फुल्लकुसुभमत दु्रमदलशोभिनी ं

सुहाभसनी ंसुमधुरिाभर्र्णी ंसुिदां वरदां मातरम् ।।१।। 

 राष्र मातेचे हे रूपदशिन तर पाहा : ही माझी राष्र माता शुभ्र चांदण्याने रोमांभचत झाली 

आहे; ही सुिकारक चांदर्णी रािच आहे; हा उते्प्रक्षा अलंकार आहे. भहच्या िूमीवरील वृक्ष 

(दु्रम) पूर्णि उमललेल्या फुलांनी लदबदलेले आहेत; ही माझी राष्र माता फुले—पाने—

डहाळ्या—वृक्ष यांनी शोभिवंत झाली आहे. मग ती स्मितवदना, गोड बोलर्णारी, सुि देर्णारी, 

आशीवािद देर्णारी का होर्णार नाही? जी स्वतः भवदू्रप, अतृप्त आहे ती इतरांना काय सुि—

शांती देर्णार, नाही? 

 या मंिगीतातील अथािची ही एक लाट आहे; पर्ण हे गीत याच लाटेपाशी थांबत नाही. 

तसे झाले असते तर हे गीत िंुडे आभर्ण एकसुरी नसते झाले? 

 कवी न सांगता सांगतो, माझी माता अशी नुसती साजरी गोभजरीच नाही. अशा नाजूक 

साजूक, रूपवंत व्यक्तीवर जग टपलेलेच असते की. माझ्या मातेचे वैभशष्ट्य हे की ती भजतकी 

रूपस आहे भततकीच ओजसही आहे—लक्षात ठेवा.  

 कभवतेतील शब्दाथिच ग्रहर्ण करायचा नसतो तर भतच्यातील वू्यहाथिही स्वीकारायचा 

असतो, हे म्हर्णरे्ण अशा थथळी पटते. अशा वू्यहाथाितूनच तर कभवतेतील मौन मुिर होत असते. 

कभवतेतील मौन ऐकू येरे्ण हे आपले आभर्ण कभवतेचे िाग्य असते.  
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सप्तकोभटकंठ-कलकल-भननाद-कराले 

भद्वसप्तकोभट िुजैधृित-िर-करवाले 

 ही माझी माता प्रसंगी उग्र रूपही धारर्ण करू शकते, हे लक्षात ठेवा : ती कोटयवधी 

देशवासीयांच्या मुिांनी भवक्ाळ (कराले) ललकारी देईल; सावधान; आभर्ण त्ाच्या दुप्ट 

हातांनी, त्ा हातात तीक्ष्र्ण (िर) शसे्त्र (करवाले) धारर्ण करून, ती वैर्याचा भनःपात करील, ही 

दुसरी लाट. भवरूद् अथािची. ‘क्ांतीचा जयजयकार’ ही कभवता आठवते? भतच्यातही अथािच्या 

अशा उलटसुलट लाटांचे भवभ्रम आहेत. कभवता अथािभतरेकाने प्रिावी होत नाही—िडक 

आभर्ण प्रचारकी होते; अशा अथिभवभ्रमाने ती रूपस्वी आभर्ण तेजस्वी होते.  

के बोले मा तुभम अबले 

बहुबलधाररर्णी ंनमाभम ताररर्णी ं

ररपुदलवाररर्णी ं। मातरम् ।।२।। 

 काय नवल आहे पाहा : देववार्णीतून बोलता बोलता कभवता अकिात लोकवार्णीतून 

बोलू लागते—‘के बोले मा तुभम अबले?’—असे; आभर्ण का नये बोलू? प्राचीन काळातील काही 

कवी संिृत—प्राकृत अशी भमश्र रचना करीत; त्ात आपले िार्ाज्ञान भमरभवण्याची हौस असे. 

इथे तसे नाही. सामूभहक घोर्र्णा करर्णारा जनसंमदि सहजच मातृिारे्त गजर करू लागतो—

भततक्या उत्स्फूतिपरे्ण हे बंगाली शब्द प्रकटले आहेत—‘के बोले मा तुभम अबले?’ अशा 

व्यक्तीला माते, कसे (के) कोर्ण अबला म्हरे्णल? माते, तू अबला नाहीस, सबला आहेस. आम्ही 

तुझे अगभर्णत पुि शिूला कराल आव्हान देतोय, आम्ही आमच्या उिय िुजांमधे्य लिलिती 

शसे्त्र धारर्ण केली आहेत—हे कंठ आभर्ण बाहू तुझेच तर आहेत; तू आभर्ण आम्ही काय भविक्त 

आहोत? 
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 भकती अनवटपरे्ण इथे गीताने राष्र माता आभर्ण भतचे सुपुि यांच्यातील अिेद प्रकट केला 

आहे. अशा प्रतीतीगम्य अभिप्रायालाच तर वं्यग्याथि म्हर्णतात; तोच कभवतेचा प्रार्ण असतो.  

 अशी माता— 

बहुबलधाररर्णी ंनमाभम ताररर्णी ं

ररपुदलवाररर्णी ं। मातरम् ।। 

 —असर्णार हे काय सांगायला हवे? ती शक्तीमान, शिूसेनेचा नाश करर्णारी, आमचे 

रक्षर्ण करर्णारी असर्णार—भतला आमचा नमिार असो; ‘अबला कैनो मां ऍटो बले?’ इतकं 

बळ असर्णारी माता अबला आहे, असे कोर्ण म्हरे्णल? 

 पभहल्या कडव्याला आपर्ण ‘लाट’ म्हटले; पर्ण िरोिर ती लाट नव्हती; तो एक सुकुमार 

तरंग होता. हा दुसरी लाट माि लाटच आहे आभर्ण ती कु्षब्ध लाट आहे. भतच्यात लोकवार्णीचा 

आभर्ण लोकशक्तीचा गजर आहे, भतच्यात आत्मबलाच्या जाभर्णवेने आलेला आत्मभवश्वास आहे.  

 पभहले कडवे जर राधाकमल असेल तर हे दुसरे कडवे सुदशिनचक् आहे. नाही, हे 

उपमान काही उभचत नाही. पभहले कडवे जर देवीच्या हातातील भकर्णभकर्णते कंकर्ण असेल 

तर दुसरे कडवे भतच्या हातातील िर्णिर्णते िड्ग आहे. ‘रुद्रास आवाहन’ ही कभवता जशी 

आमूलाग्र रौद्र रसात्मक आहे तशी ही राष्र गाथा नाही. भहचे आद्य कडवे शांत रसात्मक तर 

भद्वतीय कडवे वीर रसात्मक आहे. या दहा हातांच्या देवीस्तोिातून नऊ रस नाहीत, पर्ण शांत, 

वीर, िक्ती हे तीन रस भनभश्चत प्रकटले आहेत. त्ामुळे या गीताला अनुिूतीची संपृक्तता व 

व्याभमश्रता लािली आहे; अशा अथिन्यासामुळे गीताला अथिनृत्ाचे भवलोिनीय रूप प्राप्त झाले 

आहे; आशय भथजल्यागत झाला नाही; गभतमान, चैतन्यमय झाला आहे. अस्सल कलाकृतीत 

हा गुर्ण असतो म्हरू्णन तर भतला आपर्ण ‘भजवंत अस्मस्तत्व’ म्हर्णतो. भजवंत अस्मस्तत्व बदलत 

असते, वाढत असते, हेही इथे लक्षात ठेवायचे.  
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 भतसर्या कडव्यात शांत िाव आभर्ण वीर िाव यांचे संतुलन आहे: हे माते तू भवद्यारूप, 

तू धमिमय, तूच आमचे काळीज, तूच आमचे ममिथथान, एवढेच काय, तूच आमचे देह—

आभर्ण—प्रार्ण; ही जी अनेक देवदेवतांची मंभदरे आम्ही घडभवतो (गभड) ती सारीच्या सारी तुझीच 

(तोमरइ) देवळे आहेत; हे पंथिेद, पूजािेद तुझ्यात भवरून जातात; कारर्ण (भह) तू दहा हातांत 

दहा शसं्त्र धारर्ण केलेली दुगाि देवी आहेस—अशा भवक्मी देवतेपुढे कोर्णी अमंगळ िेदािेद 

उिे करील? 

तुभम भवद्या तुभम धमि तुभम हृभद तुभम ममि 

तं्व भह प्रार्णा: शरीरे 

बाहु ते तुभम मा शस्मक्त हृदये तुभम मा िस्मक्त 

तोमारइ प्रभतमा गभड मंभदरे 

तं्व भह दुगाि दशप्रहरर्णधाररर्णी ं।। वंदे मातरम् ।।३।। 

 कोभटकोभट िारतीयांचे बाहू, त्ातील बळ, त्ांच्या हृदयातील राष्र िक्ती जर दैवी रूप 

धारर्ण करील तर त्ांच्यात दुगेचे तेज अवतरेल हे काय सांगायला हवे? 

 दुसर्या कडव्यात ‘के बोले मां तुभम अबले?’ (अबला कैनो मां ऍटो बले?) असे वंग िार्ी 

शब्द आले होते; इथे भतसर्या श्लोकातही तसेच ‘तोमारइ प्रभतमा गभड मंभदरे मंभदरे’ असे 

बंगाली शब्द आले आहेत. बहुिार्क गृहथथ भनभद्रस्त असताना नानाने त्ाच्या अंगावर गार 

पार्णी भशंपडले; त्ाबरोबर त्ाच्या मुिातून नकळत मातृिार्ा प्रकटली; प्रभतिेने जेव्हा 

सू्फतीवर अमृत भशंपडले तेव्हा आपोआप भतला उच्च जागृती आली; ती मातृिारे्त बोलू 

लागली! 

 चौथे कडवे पुन्हा शांत रसात्मक आहे : हे माते, तू कमळात वास्तव करर्णारी लक्ष्मी 

(कमला) आहेस; तू भवद्या देर्णारी सरस्वती आहेस—अशा लक्ष्मीरूप, सरस्वतीरूप भनमिळ 

आभर्ण भनसु्तळ माते, तुला नमिार असो. तू केवळ ररपुनाभशनी भवधं्वसकच नाहीस; तू 
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जलधाररर्णी, फलधाररर्णी म्हर्णजे संिभवनीही आहेस. ‘लवथवती भवक्ाळा’ ही शंकराची आरती 

आठवते ना? 

लवथवती भवक्ाळा ब्रम्हांडी माळा 

भवर्ें कंठ काळा भिनेिी ंज्वाळा 

 हे त्ा महादेवाचे भवक्ाळ रूप आहे. त्ाने कवटयांची माळ गळ्यात घातलेली नाही तर 

अगभर्णत ब्रम्हांडे ििसात करून त्ांची माळा गळ्यात धारर्ण केली आहे; यापेक्षा आर्णिी 

िीर्र्ण संहार तो काय असर्णार? िय वाटते ना या भवनाशाचे? हा असा कसा देव असे वाटते 

ना? नाही; पुढच्या ओळी पाहा : 

लावण्यसंुदर मस्तकी ंबाळा 

तेथुभनया जळ भनमिळ वाहे झुळझुळा 

 ही केवळ संहारक देवता नाही; ही सृजनाची देवता आहे—शंकर आभर्ण दुगाि; राष्र माता 

आभर्ण राष्र िक्त जनता; पर्ण मग अंभतमतः ती आहे कशी? ते अंभतम कडव्यात आले आहे : 

श्यामलां सरलां सुस्मितां िूभर्ताम् 

धरर्णी ंिरर्णी ंमातरम् ।। वंदे मातरम् ।। 

 ही देववार्णी इतकी सुबोध आहे की भतचा लोकवार्णीत अथि सांगायची गरजच नाही. 

शांत िावाने आरंि झालेले हे गीत शांत िावाने पररपूर्णि झाले आहे.  
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पररभशष्ट : १० कभवता 
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भारतर्ाता 

 

ती चौरस्त्यावर आली आभर्ण 

केले उघडे आपले अधािवृत्त पोट भतने.  

हळहळले काही. काही थंुकले.  

काहीनंी डोळे बंद केले. नको पाहरे्ण.  

ती भवव्हळली आपली दुःिे.  

बरे झाले बस आली एवढ्यात 

धाS धाSS ड 

(कष्ावे लागते भमस्टर जीवापाड) 

 

नंतर बारा वाजले. दोन वाजले.  

शेवटी संध्याकाळ झाली तेव्हा 

एकाने भतला धक्का भदला.  

दुसर्याने डोळा घातला 

. . . चौर्थ्ाने संिोगाचे इशारे केले.  

पूवेकडून भमरवरू्णक आली 

‘महंगाई रोिो’ भकंचाळत काही पोर्ाख्यांची.  

उत्तरेकडून दोन वराती आल्यात.  

उरलेल्या भदशांनी काही कुिी काही मार्णसे 

यांची जा. . . ये 
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जरू्ण ती एवढा वेळ नव्हतीच अशी.  

 

तोवर राि झाली. आधी दहा वाजले 

मग अकरा. नंतर बारा.  

एकाने भतला जेवर्ण देऊ केले.  

एकाने भबछाना. एकाने आर्णिी बरेच.  

एकाने फक्त चोळी उघडायला म्हटले.  

दुसर्याने दुसरेच. चौर्थ्ाने आर्णिी काही.  

 

शेवटी भतचा पांगळा अंध नवरा आला 

आभर्ण सावरून आधार देत म्हर्णाला : चल.  

आभर्ण भतला घेऊन गेला अंधाराच्या भदशेने.  

भतरभमरत त्ांच्या भदशेने बर्याच वेळाने  

एक वेडा धावत भनघाला एकाएकीच ओरडत 

बंधने तोडूनच जरू्ण 

“आई थांब. तुझे रं्ढ पुि आम्ही बेईमान. . .  

आम्ही. . . आई थांब. ” 

(मग आम्ही उरलेल्या सवि िावांनी त्ाला ठेचून काढले. ) 
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तहान 

 

सारा अंधारच प्यावा 

  अशी लागावी तहान; 

  एका साध्या सत्ासाठी 

  देतां यावे पंचप्रार्ण.  

   

  व्हावें एवढें  लहान : 

  सारी ंमनें कळो ंयावी;ं 

  असा लािावा भजव्हाळा; 

  पार्ार्णाची फुलें व्हावी.ं  

 

  सवि काही देता यावे,  

  शे्रय राहंू नये हाती; 

  यावी लावतां कपाळी 

  िस्मक्तिावनेने माती.  

 

   

  फक्त मोठी असो छाती 

  दुःि सारे मापायला; 

  गळो लाज, गळो िंत,  

  काही नको झाकायला 
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  राहो बनून आकाश 

  माझा शेवटचा श्वास; 

  मनामनांत उरावा 

  फक्त पे्रमाचा सुवास.  
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न्हालेल्या जणु. .  

 

न्हालेल्या जरंु्ण गििवतीच्या 

सोज्वळ मोहकतेने बंदर 

मंुबापुररचें उजभळत येई 

माघामधली प्रिात संुदर.  

सचेतनांचा हुरूप शीतल; 

अचेतनांचा वास कोवळा; 

हवेंत जाती भमसळुभन दोन्ही 

भपतात सारे गोड भहवाळा! 

  डोकी ंअलगद घरें  उचलती 

  काळोिाच्या उशीवरूनी; 

भपवळे हंडे िरून गवळी 

कावड नेती, मान मोडुनी; 

  भनतळ न्याहाररस भहरवी ंझाडें 

  काळा वायू हळूच घेती; 

संथ भबलंदर लाटांमधुनी 

सागर- पक्षी सूयि वेचती; 

  गंजदार, पांढर्या भन काळ्या 

  भमरभवत रंगा अन् नाररंगी,  

धक्क्क्यावरच्या अजून बोटी 
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सािरझोपेमधी भफरंगी; 

  कुठे धुराचा जळका पररमल,  

  गरम चहाचा पत्ती गंध; 

कुठे डांबरी रस्त्यावरच्या 

िुर्या शांततेचा भनभशगंध; 

  ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

  परंतु लपली सैरावैरा,  

अजस्र धांदल, क्षर्णांत देइल 

भजवंततेचे अघ्यि िािरा.  

  थांब! जरासा वेळ तोवंरर- 

  अचेतनांचा वास कोवळा; 

सचेतनांचा हुरूप शीतल 

उरे घोटिर गोड भहवाळा! 
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जोक्षगया 

 

कोन्यात झोपली सतार, सरला रंग 

  पसरली ंपैंजरे्ण सैल टाकुनी अंग,  

  दुमडला गाभलचा, तके्क झुकले िाली ं

  तबकात राभहलें देठ, लवंगा, साली 

     झंुबरी भनळ्या दीपांत ताठली वीज 

     कां तुला कंचनी, अजुनी नाही ंनीज? 

     थांबले रभसकजन होते ज्याच्यासाठी 

     तें डावलुनी तंू दार दडभपलें पाठी ं

  हळुवार निभलशी पुनः मुलायम पान,  

  भनरस्मिसी कुसर वर कलती करुनी मान 

  गुर्णगुर्णभस काय तें? गौर भनतळ तव कंठी ं

  स्वरवेल थरथरे, फूल उमलतें ओठी ं

     साधतां भवडयाचा घाट उमटली तान 

     वर लवंग ठसतां होभस कशी बेिान? 

     भचिांत रेस्मितां भचि बोलले ऐने 

     ‘का नीर लोचनी ंआज तुझ्या ग मैने?’ 

  त्ा अधरफुलांचे ओले मृदुल पराग- 

  हालले, साधला िावस्वरांचा योग,  

  घमघमे, जोभगया दंवांत भिजुनी गातां 

  पाण्यांत तरंगे अिंग वेडी गाथा.  
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     ‘मी देह भवकुभनयां मागुन घेते मोल 

     जगभवते प्रार्ण हे ओपुभनया ‘अनमोल’,  

     रक्तांत रुजभवल्या िांगेच्या मी बागा 

     ना पभवि देही ंभतळाएवढी जागा.  

  शोधीत एकदां घटकेचा भवश्राम 

  िांगेत पेरुनी तुळस परतला श्याम,  

  सांवळा तरूर्ण तो िराच ग वनमाली 

  लाभवतें पान. . . तो ंभनघून गेला िाली.  

     अस्पष् िरे मज वेडा त्ाचा िाव 

     पुसलेंभह नाभहं मी मंगल त्ाचें नांव; 

     बोलला हळू तो दबकत नवख्यावार्णी 

     ‘मम प्रीती आहे जडली तुजवर रार्णी!’ 

  नीभतचा उघभडला िुला भजथे व्यापार 

  बावळा भतथे हा इष्कां गभर्णतो प्यार; 

  हासून म्हर्णाले्य, ‘दाम वाढवा थोडा. . .  

  या पुन्हां, पान घ्या. . . ’ भनघून गेला वेडा! 

     राभहलें चुन्याचें बोट, थांबला हात 

     जाभर्णली नाभहं मी ंथोर तयाची प्रीत,  

     पुनःपुन्हां धंुभडतें अंतर आतां त्ाला 

     तो कशास येईल िलत्ा व्यापाराला? 
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  तो हाच भदवस हो, हीच भतथी, ही रात,  

  ही अशीच होते् बसले परर रभतक्ांत,  

  वळुनी न पाहतां, काभपत अंधाराला 

  तो तारा तुटतो-तसा िालती गेला.  

     हा भवडा घडवुनी कररतें त्ाचें ध्यान 

     त्ा िुळ्या प्रीभतचा िुळाच हा सन्मान; 

     ही भतथी पाभळतें व्रतथथ राहुभन अंगें 

     वर्ाित एकदा असा ‘जोभगया’ रंगे.  

 

--ग. भद. माडगूळकर 

 

 

  



173 
 

केळीचे सुकले बाग (झळ) 

 

केळीचे सुकले बाग 

असुभनया पार्णी 

कोमेजभलं कवळी पाने 

असुभन भनगरार्णी 

केळीचे सुकले बाग 

 

अभश कुठे लागली आग 

जळभत जसें वारें  

कुठे तरी पेटला वर्णवा 

िडके बन सारे 

केळीचे सुकले बाग 

 

भकभत दूरभच लागे झळ 

आतल्या जीवा 

गाभ्यातील जीवन रस 

सुकत ओलावा 

केळीचे सुकले बाग 
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भकती जरी घातलें पार्णी 

सावली केली 

केळीचे सुकले प्रार्ण 

बघुभन – िंवताली 

केळीचे सुकले बाग 

 

अभनल 
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कणा 

 

  ‘ओळिलंत का सर मला’- पावसात आला कोर्णी 

  कपडे होते कदिमलेले केसावरती पार्णी.  

  क्षर्णिर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून : 

  ‘गंगामाई पाहुर्णी आली, गेली घरटयात राहून; 

माहेरवाशीर्ण पोरीसारिी चार भिंतीत नाचली 

मोकळ्या हाती जाईल कशी- बायको माि वाचली- 

भिंत िचली चूल भवझली होते नव्हते नेले 

प्रसाद म्हरू्णन पापण्यांमधे्य पार्णी थोडे ठेवले- 

कारिारर्णीला घेऊन संगे सर, आता लढतो आहे 

पडकी भिंत बांधतो आहे. भचिलगाळ काढतो आहे’- 

स्मिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला,  

‘पैसे नको सर, जरा एकटेपर्णा वाटला’ 

मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कर्णा 

  पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हर्णा.  

—कुसुमाग्रज 
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चाफा 

 

चांफा बोलेना, चांफा चालेना,  

चांफा िंत करी, कांही केल्या फुलेना ।।धृ. ।। 

गेलें आंब्याच्या बनी ं

म्हटली ंमैनांसवें गार्णी ं

आम्ही गळ्यांत गळे भमळवुन. ।।चांफा. ।। 

 

गेलें केतकीच्या बनी ं

गंध दविळला वनी ं

नागासवें गळालें देहिान. ।।चांफा. ।। 

 

आलें माळ सारा भहंडून 

हंुबर पशंूसवें घालुन 

कोलाहलानें गलबलें रान. ।। चांफा. ।। 

 

कडा भधप्ाड वेढी 

घाली उडयांवर उडी 

नदी गजुिन करी भवहरर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

मेघ धरंू धावे 

वीज चटकन लवे 

गडगडाट करी दारुर्ण. ।।चांफा. ।। 

लागुन कभळकेच्या अंगा 

वायु घाली धांगडभधंगा 

भवसरुनी जगाचें जगपर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

सृष्ी सांगे िुर्णा 

आम्हां मुिसं्ति रार्णा 

मुळी ंआवडेना! रे आवडेना!! ।।चांफा. ।। 
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चल ये रे ये रे गडया! 

नाचंु उडंु घालंु फुगडया 

िेळंु भझम्मा भझम्-पोरी भझम्-पोरी भझम्! ।।चांफा. ।। 

 

हें भवश्वाचें आंगर्ण 

आम्हां भदलें आहे आंदर्ण 

उर्णें करंू आपर्ण दोघेजर्ण. ।।चांफा. ।। 

जन भवर्याचे भकडे 

यांची धांव बाह्याकडे 

आपर्ण करंू शुद् रसपान. ।।चांफा. ।। 

 

‘भदठी ंदीठ’ जातां भमळुन 

गािें गेली ंपांगळुन 

अंगी रोमांच आले थरथरून. ।।चांफा. ।। 

 

चांफा फुली ंआला फुलुन 

तेजी ंभदशा गेल्या आटुन 

कोर्ण मी—चाफा? कोठें  दोघेजर्ण? ।।चांफा. ।। 

बी 
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फुलराणी 

 

भहरवे भहरवेगार गाभलचे - हररत तृर्णाच्या मखमालीचे; 

त्या संुदर मखमालीवरती - फुलरार्णी ही खेळत होती.  

गोड भनळ्या वातावरर्णात - अव्याज-मने होती डोलत; 

प्रर्णयचंचला त्या भू्रलीला - अवगत नव्हत्या कुमाररकेला,  

आईच्या मांडीवर बसुनी - झोके घ्यावे, गावी गार्णी; 

याहुभन ठावे काय भतयेला - साध्या िोळ्या फुलरार्णीला? 

 

पुरा भवनोदी संध्यावात - डोलडोलवी भहरवे शेत; 

तोच एकदा हासत आला - चंुबून म्हरे्ण फुलरार्णीला- 

"छानी माझी सोनुकली ती - कुर्णाकडे ग पाहत होती? 

कोर्ण बरे त्या संधे्यतून - हळुच पाहते डोकावून? 

तो रभवकर का गोभजरवार्णा - आवडला अमुच्या रार्णीनंा?" 

लाजलाजली या वचनांनी - साधी िोळी ती फुलरार्णी! 

 

आन्दोली संधे्यच्या बसुनी - झोके झोके घेते रजनी; 

त्या रजनीचे नेत्र भवलोल - निी चमकती ते ग्रहगोल! 

जादूटोर्णा त्यांनी केला - चैन पडेना फुलरार्णीला; 

भनजली शेते, भनजले रान, - भनजले प्रार्णी थोर लहान.  

अजून जागी फुलराभर्ण ही - आज कशी ताळ्यावर नाही? 

लागेना डोळ्याशी डोळा - काय जाहले फुलरार्णीला? 
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या कंुजातुन त्या कंुजातुन - इवल्याश्या या भदवट्या लावून,  

मध्यराभत्रच्या भनवान्त समयी - खेळ खेळते वनदेवी ही.  

त्या देवीला ओव्या संुदर - भनझभर गातो; त्या तालावर - 

झुलुभन राभहले सगळे रान - स्वप्नसंगमी दंग होउन! 

प्रर्णयभचंतनी भवलीनवृभत्त - कुमाररका ही डोलत होती; 

डुलता डुलता गंुग होउनी - स्वपे्न पाही मग फुलरार्णी – 

 

"कुर्णी कुर्णाला आकाशात - प्रर्णयगायने होते गात; 

हळुच मागुनी आले कोर्ण - कुर्णी कुर्णा दे चंुबनदान!" 

प्रर्णयखेळ हे पाहुभन भचभत्त - भवरहाताभ फुलरार्णी होती; 

तो व्योमीच्या पे्रमदेवता – वाऱ यावरती भफरता भफरता - 

हळूच आल्या उतरुन खाली - फुलरार्णीसह करण्या केली.  

परस्परांना खुर्णवुभन नयनी - त्या वदल्या ही अमुची रार्णी! 

 

स्वगभिूमीचा जुखववत हात - नाचनाचतो प्रिातवात; 

खेळुभन दमल्या त्या ग्रहमाला - हळुहळु लागभत लपावयाला 

आकाशीची गंिीर शान्ती - मंदमंद ये अवनीवरती; 

भवरू लागले संशयजाल, - संपत ये भवरहाचा काल.  

शुभ्र धुक्याचे वस्त्र लेवुभन - हर्षभभनिभरा नटली अवनी; 

स्वप्नसंगमी रंगत होती - तरीभह अजुनी फुलरार्णी ती! 
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तेजोमय नव मंडप केला, - लख्ख पांढरा दहा भदशाला,  

भजकडे भतकडे उधभळत मोती - भदव्य वऱ हाडी गगनी येती; 

लाल सुवर्णी झगे घालुनी - हासत हासत आले कोर्णी; 

कुर्णी बांभधला गुलाभब फेटा - झगमगर्णारा संुदर मोठा! 

आकाशी चंडोल चालला - हा वाङभनश्चय करावयाला; 

हे थाटाचे लग्न कुर्णाचे - साध्या िोळ्या फुलरार्णीचे! 

 

गाउ लागले मंगलपाठ - सृष्टीचे गार्णारे िाट,  

वाजभव सनई मारुतरार्णा - कोभकळ घे तानावर ताना! 

नाचु लागले िारिाज, - वाजभवती भनझभर पखवाज,  

नवरदेव सोनेरी रभवकर - नवरी ही फुलरार्णी संुदर! 

लग्न लागते! सावध सारे! सावध पक्षी! सावध वारे! 

दवमय हा अंतपट भफटला - िेटे रभवकर फुलरार्णीला! 

 

वधूवरांना भदव्य रवांनी, - कुर्णी गाइली मंगल गार्णी; 

त्यात कुर्णीसे गंुभफत होते - परस्परांचे पे्रम! अहा ते! 

आभर्णक तेभथल वनदेवीही - भदव्य आपुल्या उच्छवासाही 

भलहीत होत्या वातावरर्णी - फुलरार्णीची गोड कहार्णी! 

गंुतत गंुतत कभव त्या ठायी - सु्फतीसह भवहराया जाई; 

त्याने तर अभिरे्षकच केला - नवगीतांनी फुलरार्णीला! 
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केर्ढ ेह ेक्रौयव! 

 

[पृथ्वी] 

क्षर्णोक्षर्णी ंपडे, उठे, परर बळें  उडे बापडी,  

चुके पथभह, येउनी स्मस्तभमत दृष्ीला झांपडी,  

भकती घळघळां गळे रुभधर कोमलांगांतुनी,  

तशीच भनजकोटरा परत पातली पभक्षर्णी! 

म्हरे्ण भनजभशशंूप्रती, “अभधक बोलवेना मला,  

तुम्हांस अभज अंभतचा कवळ एक मी आभर्णला,  

करा मधुर हा! चला, िरभवतें तुम्हां एकदां.  

करो जतन यापुढें  प्रिु भपता अनाथां सदा! 

अहा! मधुर गाउनी रमभवलें सकाळी ंजनां,  

कृतघ्न मज माररतील नच ही मनी ंकल्पना; 

तुम्हांस्तव मुिी ंसुिें धरून घांस झाडावरी 

क्षरै्णक बसलें न तो ंभशरत बार्ण माझ्या उरी.ं  

भनघून नरजाभतला रमभवण्यांत गेले वय,  

म्हरू्णन वभधलें मला! भकभत दया! कसा हा नय! 

उदार बहु शूर हा नर िरोिरी जाहला 

वधून मज पािरां भनरपराध की दुबिला! 

म्हर्णाल, िुलली जगा, भवसरली भप्रया लेकरां 

म्हरू्णन अभतसंकटें उडत पातले मी घरा; 
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नसे लवभह उष्णता, नच कुशीत माझ्या भशरा,  

िरा मजबरोबरी परर दयाघना ईश्वरा. ” 

असो, रुभधर वाहुनी नच भिजो सुशय्या तरी 

म्हरू्णन तरुच्या तळी ंभनजभल ती भद्वजा िूवरी,ं  

भजवंत बहु बोलके भकभत सुरम्य तें उत्पल,  

नरें  धरून नाभशलें; िभचत थोर बुद्ीबल!! 

 

[वसंतभतलका] 

मातीतं ते पसररले अभतरम्य पंि,  

केलें वरी उदर पांडुर भनष्कलंक; 

चंचू तशीच उघडी पद लांबवीले 

भनष्प्रार्ण देह पडला! श्रमही भनमाले! 

—नारायर्ण वामन भटळक 
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र्न्ि ेर्ातरर् ्

 

वने्द मातरम  

सुजलां सुफलाम  

मलयजशीतलाम  

शस्यश्यामलाम  

मातरम । 

 

शुभ्रज्योत्स्नापुलभकतयाभमनीम  

फुल्लकुसुभमतदु्रमदलशोभिनीम  

सुहाभसनी ंसुमधुर िाभर्षर्णीम  

सुखदां वरदां मातरम ॥ १॥ 

 

कोभट कोभट-कण्ठ-कल-कल-भननाद-कराले 

कोभट-कोभट-िुजैधृभत-खरकरवाले,  

अबला केन मा एत बले। 

बहुबलधाररर्णी ं

नमाभम ताररर्णी ं

ररपुदलवाररर्णी ं

मातरम ॥ २॥ 

 

तुभम भवद्या, तुभम धमभ 

तुभम हृभद, तुभम ममभ 

त्वम  भह प्रार्णा: शरीरे 

बाहुते तुभम मा शखक्त,  

हृदये तुभम मा िखक्त,  

तोमारई प्रभतमा गडी मखन्दरे-मखन्दरे॥ ३॥ 
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त्वम  भह दुगाभ दशप्रहरर्णधाररर्णी 

कमला कमलदलभवहाररर्णी 

वार्णी भवद्यादाभयनी,  

नमाभम त्वाम  

नमाभम कमलाम  

अमलां अतुलाम  

सुजलां सुफलाम  

मातरम ॥४॥ 

 

वने्द मातरम  

श्यामलाम  सरलाम  

सुखस्मताम  िूभर्षताम  

धरर्णी ंिरर्णी ं

मातरम ॥ ५॥ 
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भावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 

भवभाग दोन— कवी 
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कभवता वाचतांना अनेक समीक्षक कवीच्या लौभकक 

चररिाशी भतचे नाते जोडतात. आपर्ण हे लक्षात ठेवायचे 

की कवीचे लौभकक चररि आभर्ण कभवता यातील साम्य हे फक्त सामग्रीसाम्य असते. 
कवीचे लौभकक चररि हा िावकाव्याचा स्रोत नसतो. 

तो शोधण्यासाठी कवीचे लौभकक जीवन नवे्ह , 

कभवतेचे चररि शोधावे लागते. 

----दभि 
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भविाग दोन—कवी 

अनुक्म 

    प्रास्ताभवकः संगीता जोशी 
 

1. श्रीभनवास भसरास 

2. अनुराधा पाटील 

3. गे्रस 

4. भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे 

5. सुरेश िट 

6. म.म.देशपांडे 

7. इंभदरा संत 

8. बा.सी. मढेकर 

9. पु.भश. रेगे 

10. बभहर्णाई चौधरी 

11. िा.रा. तांबे 

12. केशवसुत 

13. रामदास 

14. तुकाराम 

15. ज्ञानेश्वर 

  



188 
 

प्रास्ताभवक – संगीता जोशी 

श्ीभनवास भसरास 

हा सरांचा लेख म्हर्णजे श्ीभनवास भसरास यांच्या ‘पायाखाली भहरवळ’ या कभवतासंग्रहाची 

सरांनी भलभहलेली प्रस्तावना  आहे. लेखाच्या सुरुवातीलाच सरांनी कवीचें तीन प्रकार उद धृत 

केले आहेत. उद धृत अशासाठी म्हटले की तसे वगीकरर्ण एझरा पौडं ह्या कवीने केल्याचे 

सरांनी नमूद केले आहे. ते प्रकार असे- नवभनभमभभतप्रभक्रयाशोधक कवी, युगकवी आभर्ण भतसरा 

प्रकार नकले कवी. एझरा पौडं हा कोर्ण भकंवा कुठला ही माभहती सरांनी लेखात भदलेली नाही; 

पर्ण बोलतांना सांभगतले, की तो भवसाव्या शतकाच्या उत्तराधाभतला एक प्रभसध्द इंखिश नवकवी 

व समीक्षक होता. या कवीने केलेले कवीचें वगीकरर्ण सरांनी स्वीकारले, त्याअथी तो महान 

कवी असावा, हे मान्य व्हायला प्रत्यवाय नसावा. 

ह्या तीनही प्रकारातील कवीवंी वैभशष्ट्टे्य मात्र सरांनी स्वतः सांभगतली आहेत; एझरा पौडंने 

नवे्ह.नकले कवी म्हर्णजे अनुकरर्ण करर्णारे. युगकवी-मास्टर पोएट स - हे पूवभसुरीचें व 

समकालीनामचे सामर्थ्भआत्मसात करीत असतात, त्यात िरही घालत असतात. संत तुकाराम 

हे युगकवी होत. नवभनभमभभतप्रभक्रयाशोधक कवी हा प्रकारच वेगळा आहे. याचे उदाहरर्ण 

म्हर्णजे ज्ञानेश्वर ! असे कवी अिावानेच असर्णार हे उघड आहे. त्यातही स्तर असतात हे द.भि. 

सरांनी स्पष्ट केले आहे. त्यातही ज्ञानेश्वरांचे वेगळेपर्ण सांगून ते युगकवी व नवप्रभक्रया कवीही 

आहेत असे सर भलभहतात. 

ह्या प्रकाशात सरांनी डॉ.श्ीभनवास रामचंद्र भसरास या कवीच्या कभवता चचेसाठी घेतल्या 

आहेत. ते लेखातूनच वाचायला हवे. हे कवी फारसे प्रभसध्द नसतांना सरांनी त्यांना का भनवडले 

असे तुमच्याप्रमारे्णच मलाही वाटले. पर्ण लेख पूर्णभतेकडे जाऊ लागला की सरांचे एक भवधान 

आपल्याला खडबडून िानावर आर्णते व बजावते  ‘भसरासांची भनभमभभतप्रभक्रया अतं्यत भनरोगी 
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व उन्नत आहे, खास’ ! त्यांच्याकडे जन्मभसध्द प्रभतिाही होती. म्हरू्णन तर ‘पायाखाली भहरवळ’ 

हा भसरासांचा कभवतासंग्रह प्रकाभशत होण्यास कभवशे्ष्ठ सुरेश िट यांनी भवशेर्ष प्रयत्न केले. 

यातील भतसऱ या लेखात दिीचंी, कवभयत्रीसंाठी आलेली सूचना महत्त्वाची वाटते. ते 

म्हर्णतात, ‘कधी कधी कलेच्या नावाखाली लोक भनभमभभतरभहत आभवष्कार करीत असतात. मात्र 

त्यांचा हा आभवष्कार वेडावाकडा, अथभहीन नसतो; नॉमभल असतो – पर्ण ती भनभमभती नसते; तो 

मनोगताचा केवळ आभवष्कार असतो. कवभयत्रीनंी ही बाब भवशेर्ष लक्षात ठेवायची आहे.’ 

मला सरांना भवचारावेसे वाटते की कवभयत्रीचें काव्य हे सरांना नेहमीच असे वाटते का? 

केवळ आभवष्कार? 

सर, एकदा तुम्ही म्हर्णाला होतात, ‘उलटी होण्यासारखा तो प्रकार आहे. मनातील 

उचंबळून आलेल्या िावना कभवतेत ओकून टाकल्या की मग मोकळं वाटतं.’ सवभच 

कवभयत्रीनंा हे लागू पडते का? नसेल, तर भनभमभभतप्रभक्रया व्यक्त होतात अशा जुन्या-नव्या 

कवभयत्री कोर्णत्या ? की कोर्णी नाहीच?  

हे प्रश्न भवचारताच सर सांगतात, ‘आहेत ना ! अपवादात्मक आहेत; इंभदरा संत आहेत; 

पूवीच्या मुक्ता, बभहर्णाई आहेत; अलीकडच्या अनुराधा पाटील, मनीर्षा साधू देखील आहेत. 

सरांच्या या यादीत येण्याचा मान भमळभवण्यासाठी आता नवकवभयत्रीनंी प्रयत्न करायला हवा 

ना? 

ह्या लेखातील िार्षा नेहमीप्रमारे्ण अलंकृत, सौष्ठवपूर्णभ व देखर्णी आहेच; पर्ण भचंतनाला 

पे्ररर्णा देर्णारीही आहे. ती साधी वाटते पर्ण सोपी नाही. काहीवेळा अथभग्रहर्णासाठी वाके्य पुन्हा 

पुन्हा वाचावी लागतात.सरांनी अथभगिभ व नादमय असे शब्द वारंवार वापरले आहेत; तेही सहज 

! आपर्ण मात्र त्या शब्दािोवती घोटाळत राहतो. नादमयतेमुळेही व अथाभच्या स्पष्टतेसाठीही. 

मला िावलेले काही शब्दप्रयोग पाहा- 
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1 पौगंडावस्थेतील वाचकाला आर्णखी एक िुरळ पडते,व शब्द-वाक्य- भवधानाथभ-वू्यह-

अथभसमृध्दी-अनुिवसमृध्दी हे सारे भवसरून तो देखण्या नादमधुर शब्दांच्या तालबध्दतेत 

स्वतःला गुरफटून घेतो. 

2. प्रते्यक व्यक्तीची साहचयभमाभलका भिन्न असते.घूर्णाक्षरन्यायाने कधीकधी 

साहचयभसंगतीतून अथाभिास व सौदंयभिास जार्णवतोही; पर्ण तो आिासच असतो.बहुधा असा 

िाभर्षक आभवष्कार अथभहीन,खिष्ट, भवस्कभळत  व तुटक तुटक असतो. (घूर्णाक्षर न्याय याचा 

सरांनीच समजावलेला अथभ असा- वाळवी लाकूड पोखरते, तेव्हा त्या भछद्रांचे एक भडझाइन 

तयार होते; केव्हा केव्हा ते आकार एखाद्या अक्षरांसारखे वाटतात.म्हरू्णन काही वाळवी साक्षर 

आहे असे होत नाही. शब्दांचा अथाभिास व सौदंयाभिासही कधीकधी असाच योगायोगाने 

आलेला असतो. 

3.एझरा पौडं म्हर्णतो, ‘वाङमय म्हर्णजे कमाल अथभवते्तने िारलेलीव िार्षा !’ 

4 भसरास यांच्या कभवतेत ज्ञानात्मक तादात्म्य अनेकदा कमी पडते; पर्ण संवेदनाभनष्ठ व 

िावभनष्ठ तादात्म्य त्यांचे अनुपम असते. 

5.पायाखाली भहरवळ हा संग्रह प्रकाभशत होत आहे ही मराठी काव्यके्षत्रील हार महत्त्वाची 

घटना आहे, कारर्ण या कभवतांमधून प्रकटर्णारीभनभमभभतप्रभक्रया मराठीला अपररभचत आहे. 

मराठी काव्याच्या अनेक मयाभदा ती आपल्या पृथगात्मतेने अधोरेखखत करर्णार आहे. 

पाच लेखांचा हा संयुक्त असा मोठा लेख भकती महत्त्वाचा आहे, हे वरील पाचव्या 

मुद्द्यावरून वाचकांच्या ध्यानी येईल. 

*******    
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अनुराधा पाटील 

या गं्रथात भनवडलेल्या लेिात कवीवंर भलभहलेल्या लेिांची संख्या अभधक असून 

कवभयिीसंंबंधीच्या लेिांची संख्या दोन आहे. एक लेि बभहर्णाबाई चौधरी व आता हा अनुराधा 

पाटील यांच्या कभवतांसंबंधीचा. त्ाबद्दल सरांशी बोलले असता, ‘कवभयिीबंद्दलचे माझे लेि 

संखे्यने कमी असतील पर्ण  असे काही ठरवून झाले नाही’ असे सर म्हर्णाले. आर्णिी एक 

महत्त्वाची गोष् त्ांनी सांभगतली की अलीकडच्या कवीबंद्दल त्ांनी अिावानेच भलभहले आहे. 

सुरेश िट व गे्रस हे अपवाद आहेत. सर याभवर्यी मोकळेपरे्ण सांगतात, ‘माझे काव्यसंवेदनेचे 

कें द्र स्मथथर झाले आहे. अलीकडच्या कवीचं्या अभिव्यक्तीशी माझे कें द्र जुळत नाही. त्ामुळे 

माझ्या रभसकतेला मयािदा आली आहे. म्हरू्णन मी त्ांना न्याय देऊ शकर्णार नाही.’ 

अनुराधा पाटील या कवभयिीबद्दलचा हा लेि म्हरू्णनच मला महत्त्वाचा वाटला.(त्ांचा 

पभहला संग्रह’भदगंत’ हा 1981 साली आला होता.)  त्ांच्या कभवतेत एक वेगळेपर्ण आहे. केवळ 

आपल्या मनोगताला वाट करून देण्यासाठी व  मोकळे होण्यासाठी कभवतालेिन त्ा  करत 

नाहीत, हे त्ांचे वैभशष्ट्य आहे. त्ांची कभवता आभवष्कारप्रधान नसून ती त्ांची आत्मभनभमिती 

आहे 

सर भलभहतात, ‘या कभवतेचे कें द्र आहे आयुष्याची गूढता व त्ामुळे मनाला येर्णारी 

भवव्हलता.’ 

आयुष्यातले सवाित मोठे गूढ म्हर्णजे मृतू्. माझ्या ऐकण्यात एका ‘कुसुमाकर’ च्या 

कायिक्मात त्ांच्या कभवतेच्या काही ओळी अशा— 

तशी तर सगळ्यांचीच मरत असते 

एक भदवस आई 

पर्ण भतला माहीत नसतो जातांना  

आपल्या मनात तसूतसूनं 
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होत गेलेला भतचा मृतू् 

जन्मापासून..  

कवभयिीचं्या कभवता ह्या जास्तकरून अनुकरर्णात्मक का असतात असे पटण्यासारिे 

भवशे्लर्र्ण दभि सरांनी या लेिात केले आहे. आपल्या संिृतीत स्त्री मनावर तसेच तर संिार 

परंपरेने केले जातात.  

चारचौघीसंारिे वाग; रांगोळी, िरतकाम इ . अमकीचे पाहून कर,..आर्णिी अशीच 

चौकटीची जार्णीव करून देर्णारे संिार. त्ामुळे मनाचा एक साचा तयार होतो का? म्हरू्णनच 

त्ाबाहेर काही करण्याचे, भलभहण्याचे धाडस फार कमी स्मस्त्रया करत असाव्यात. ‘स्त्री-मुक्ती’ 

चळवळ ही सुध्दा 1970 मधे्य अमेररकेत झालेल्या स्त्री-जागृतीचेच अनुकरर्ण होते. आता माि 

ही पररस्मथथती  बदलली आहे. स्त्रीला भतचे स्वतःचे वेगळे अस्मस्तत्व सापडू लागले आहे. 

अनुराधाची कभवता ही चाकोरीबध्द स्त्रीकभवतेसारिी नाही,ही आनंदाची व भदलासा देर्णारी 

बाब आहे असे सरांच्या लेिावरून वाटते. ‘ती आत्मभनभमितीची कभवता आहे’ असे महत्त्वपूर्णि 

भवधान सरांनी केले आहे. 2005 मधे्य आलेला ‘वाळूच्या पािात मांडलेला िेळ’ हा अनुराधा 

पाटील यांचा नवीन संग्रह वाचला पाभहजे, असे तुम्हालाही वाटते ना?     

****** 

    गे्रस 

गे्रस हे अलीकडच्या काळातील बहुचभचित कवी होते. त्ांची बहुतांश कभवता दुबोध आहे 

तरीही सामान्य वाचकाला आकभर्ित करर्णारी आहे, अशीच चचाि अभधक असते. डॉ. द.भि. 

कुलकर्णी यांनी याचा शोध घेतला आहे. 

गे्रस यांनी सामाभजक कभवता भलभहली नाही. ती कालसापेक्ष असते व उद्या सामाभजक 

बदल झाला की,  संदिि बदलल्यामुळे ती कोमेजून जाते असे त्ांचे मत होते. इतर कवी 

नवभनभमिती करतांना तकि संगतीवर िर देतात;तर गे्रस हे तकि संगतीला दुलिकू्षन नवभनभमिती 
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करतात. त्ांच्या कभवतांमधे्य साहचयि संगती व लयसंगती आभवषृ्कत झालेली भदसते. 

उपमेयावर ते उपमानांचे मजले उिारतात,त्ामुळे वाचक गांगरून जातो. गे्रस यांच्या काही 

कभवता अतं्त प्रासाभदक आहेत. पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी चाली लावून मराठी वाङमयावर 

उपकारच केले आहेत, असे महत्त्वाचे भवधान सरांनी गे्रस यांच्या कभवतेबाबत केले आहे.  

***** 

भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे 

भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे, हे  द.भि. सरांचे आर्णिी एक आवडते कवी. त्ांची कभवता 

वैचाररक नाही;ती िावकभवता  आहे आभर्ण पुष्कळदा भवशुध्द िावकभवता आहे. कथालेिक 

जी.ए. कुलकर्णी यांच्याप्रमारे्ण भचिेही अस्मस्तत्ववादी आहेत.  त्ांची कभवता 

व्यस्मक्तत्वाभवष्काराची कभवता नाही; व्यस्मक्तभवलोपाची साधारर्णीकृत कभवताही नाही; ती 

व्यस्मक्तनाशाची कभवता आहे. भचत्र्यांजवळ साभहत्भचंतन आहे. भचिे स्वतःला अतीवास्तववादी 

म्हर्णवून घेत. अस्मस्तत्ववादी, अतीवास्तववादी व पुढे भशवशस्मक्तवादी असा भचत्र्यांचा प्रवास 

सरांना अनाकलनीय वाटतो. पर्ण त्ांच्या सगळ्याच साभहत्ात अद्िुतता, थेटपर्णा व भवदग्धता, 

मृदुता व टर्णकपर्णा याचा जो भमलाफ आहे, तीच त्ांची अनन्यता आहे, असे मत सर नमूद 

करतात. एक लेिक म्हरू्णन सरांनी त्ांची समीक्षा केलेली आहे; ती वाचून आपर्ण भचिे यांचे 

साभहत् वाचायला उतु्सक झालो असू तर समीके्षचा अधाि उदे्दश सफल झाला असे म्हर्णता 

येईल. 

या लेिासाठी सरांनी पिलेिन हा प्रकार (फॉमि) वापरला आहे. 

***** 
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सुरेश िट 

‘सुरेश िटः नवे आकलन’ --या नावाचे स्वतंि पुस्तकच दभि कुलकर्णी सरांनी भलभहले 

आहे, यावरूनच सुरेश िट यांच्या काव्याची महती व सरांची सिोल भततकीच व्यापक 

समीक्षा-दृष्ी कळून येते. ज्या चार कवीनंा सर आधुभनक कभवतेचे  क्ांभतकारी कवी मानतात, 

ते म्हर्णजे केशवसुत, िा.रा.तांबे, बा.सी. मढेकर आभर्ण सुरेश िट. 

सुरेश िटांचे  ‘प्राभति आकलन’ स्पष् करतांना प्रथम सर त्ा संजे्ञचा अथि स्पष् करतात. 

तो असा— 

आपले व्यवहारातील आकलन हे स्वसापेक्षता, ताभकि कता,उपयोभगता व प्रासंभगकता 

यांच्याशी भनगभडत असते. याउलट प्राभति आकलन कें द्रपूर्णि,स्वभनरपेक्ष, मूल्यभनष्ठ, वू्यहात्मक 

आभर्ण क्मरभहत असते;त्ामुळेच ते आस्वाद्यमान व सौदंयिमय होत असते. 

जेव्हा तू नाहशील, दपिर्णात पाहशील । माझे अस्मस्तत्व तुझ्या आसपास दरवळेल ।।--

सुरेश िट 

पभहली ओळ साधीसुधी, बोली िारे्तील व दुसरी ओळ प्राभति उंची गाठर्णारी हे िटांच्या 

लेिनाचे वैभशष्ट्य आहे असे दभि सर सांगतात. त्ाचे वर्णिन ते फार संुदर शब्दात करतात. 

‘िटांच्या भद्वपदीची पभहली ओळ वाचली की एिादा संुदर पक्षी माझ्या मभर्णबंधावर 

(मनगटावर) येऊन  बसला आहे असे वाटते;मी त्ाला भनरिून बघतो त्ाच्या सौदंयािने 

आकभर्ित होतो, त्ाच्या पंिामवरून अलगद हात भफरवतोआभर्ण आनंभदत होतो ;पर्ण  दुसरी 

ओळ वाचताक्षर्णी तोच तो पक्षी हवेत उडून झेप घेतो व त्ाच्या पंिांच्या आतील अभधकच 

संुदर रंग मला भदसतात व मी अचंभबत, मोभहत होतो !’ 

िटांच्या वरील दोन ओळीबाबत सर भलभहतात, ‘दुसरी ओळ –माझे अस्मस्तत्व तुझ्या 

आसपास दरवळेल—असे िट म्हर्णतात; आपर्ण एकमेकांपासून दूर असलो तरी मनाने 
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एकमेकांच्या साभन्नध्यातच राहू, हा िाव कवीने इथे भकती तलमपरे्ण व्यक्त केला आहे ! 

िटांवरील स्वतंि पुस्तकात िटांची राधागीते,मिली तारुण्य, मेंदीच्या पानावर, चांदण्यात 

भफरतांना इ. गीतांभवर्यी स्वतंि प्रकररे्ण आली आहेत. माि मी भनवडलेल्या ह्या लेिात, ‘मग 

माझा जीव तुझ्या वाटेवर वर्णवरे्णल’  ह्या गीताबद्दल ची समीक्षा आली आहे. 

डॉ.द. भि. कुलकर्णी यांनी सुरेश िट यांच्या राधागीतांवरही भलभहले आहे; परिु त्ांच्या 

गझलेसंबंधी क्वभचतच एिादा लेि मला आढळला. भवस्तारियास्तव तो येथे घेतला नाही. माि 

सुरेश िट हे सरांचे आवडते कवी आहेत. अगदी िट मढेकरभवरोधी होते तरी !  सरांनी   केलेले 

कभवताभवर्यक भचंतन कवी व रभसक वाचक यांच्या दृभष्ने अतं्त महत्त्वाचे वाटले. त्ांनी 

भवभवध लेिातून केलेली ही भवधाने व  िटांभवर्यीची अनेक भवधाने मी इतरि ‘काव्यसूके्त’ या 

स्वतंि प्रकरर्णात एकि केली आहेत. त्ातून सरांचे िावकाव्यभवर्यक भचंतन आपल्याला 

समजावून घेता येईल. सुरेश िट यांच्यासंबंधी सरांनी केलेली काही भवधाने पुढे क्माने देत 

आहे.  

  सर म्हर्णतात, ‘ज्यांना सौदंयिवृत्ती (esthetic sense)लािलेली  असते, त्ांच्यासाठीच 

साभहत् असते.’ पर्ण िट म्हर्णत की, ‘साभहत् सवि समाजासाठी असतं. ते सवाांना कळलं 

पाभहजे.’ सर पुढे म्हर्णतात,’िटांच्या भनभमितीअनुिूतीतून त्ांनी स्वतःचं साभहत्शास्त्र भनमािर्ण 

केलं. िटांच्या कभवतेचं मोल मला एवढं वाटलं की आमची मते भिन्न असूनही मी त्ांच्यावर 

पुस्तक भलभहलं.िटांचं जगावर मार्णसांप्रमारे्ण पे्रम होतं.पर्ण ही मार्णसं मार्णसांप्रमारे्ण वागत 

नाहीत, हे त्ांचं दुःि होतं. म्हरू्णन ते भलहून जातात, 

पुसतात जात हे मुडदे मसर्णात एकमेकांना । कोर्णीच भवचारत नाही मारू्णस कोर्णता मेला 

।।   

याउलट ह्या हळुवार ओळी पाहा, ‘मिली तारुण्य माझे तू पहाटे पांघरावे.’ सर म्हर्णतात, 

िटांइतकी मादक कभवता इतर कोर्णीही भलभहली नाही. बोरकरांनीही नाही. काहीनंा कभवता 
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हे कूट, शब्दकोडं वाटतं. पर्ण कभवता हे कूट नसतं;ती बौस्मध्दक परीक्षाही नसते. कवीची प्रतीती 

तुम्हाला आली पाभहजे; तर कभवता आपलं अंतरंग उघडं करते. शब्दांच्या िोवती आशय नृत् 

करीत असतो. एिादं कारंजं पहायचं असेल तर तुम्ही ते बंद करून ,ही लोिंडी नळी, ही 

चावी; असं पाहून कारंजं कळलं म्हर्णाल का? त्ातले फवारे उडतांना पाहाल तेव्हाच तुम्ही 

कारंजे पाभहले असे होईल ना ! तसा िटांच्या कभवतेतला आशय अनुिवा.  

चल ऊठ रे मुकंुदा झाली पहाट झाली । ही ओळ एिादा अ-कवीही भलहू शकेल; पर्ण 

बाहेर चांदण्याला हलकेच जाग आली ।। ही ओळ िटच भलहू जारे्ण. चांदण्याचा आवाज यायला 

नुसते कान असून चालत नाही; सौदंयििावना पाभहजे. िटांची पे्रमकभवता चांदण्यासारिी 

शीतल आभर्ण त्ांची सामाभजक कभवता लाव्हारसासारिी दाहक आहे.  

वृत्तपिांचे रकाने वायद्यांनी िरत होते 

अन् भकड्ामंुग्यांप्रमारे्ण लोक साधे मरत होते... 

राि झाल्यावर भहमवंतीची सरोवरे स्फभटकमय होतात; पुन्हा सूयि आल्यावर ती द्रभवत 

होतात. िटांचं व्यस्मक्तमत्त्व हे भहमवंतीच्या सरोवरासारिं होतं.’  

सुरेश िटांचे इतके चाहते असर्णार् या  व त्ांच्या कभवतांवर इतके िरिरून बोलर्णार् या 

द.भि.सरांनी िटांच्या गझलांवर अभधक का भलभहले नसावे? िटांची गीते नृत्गीते आहेत असे 

कलांचे साहचयि सर दािवतात. पर्ण गझलांवर माि अपवादानेच भलभहतात. त्ांनी िटांच्या 

गझलांवरील लेिांचे स्वतंि पुस्तक भलहून गझल ह्या काव्यप्रकाराबद्दलही त्ांची बहुमोल मते 

मांडावीत, असे वाटते. अशा नव्या पुस्तकाची आम्ही गझलपे्रमी वाट पाहू; एवढी भवनंती मी 

सरांना करू इस्मच्छते.  

सुरेशिट यांच्या कभवतेसंबंधी दभिसर म्हर्णतात--- 
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• िटांचे अनुकरर्ण करर्णारे कवी त्ांच्या कभवतांमधील सामाभजक आक्ोश उचलतात; 

पर्ण त्ामागील उन्नत भतडीक व त्ातील कलात्मक भकमया त्ांना जार्णवत नाही. 

• िटांची लोककरुर्णा मारु्णसकीच्या िावनेतून आभवषृ्कत झाली आहे; ते त्ांवे िावभनक 

तादात्म्य आहे. त्ांच्या काव्यात अनुिूतीशी ज्ञानात्मक तादात्म्य नसते याचीच ही िूर्ण 

आहे. 

• िट प्रभतिेच्या भतसर् या डोळ्याने सार् यांना हेरत होते. मार्णसे मनाने पे्रतासारिी भनजीव 

झाली आहेत.जात-वर्णि-वंश-वगि-धमि यात ती दुिंगूनच गेली नाहीत तर याच जैभवक 

आयुधांनी ती एकमेकांचे शोर्र्ण करीत आहेत, हे पाहून पावन भशवीसारख्या त्ांच्या 

पोटातून ओळी भनघाल्या—      

पुसतात जात हे  मुडदे मसर्णात एकमेकांना  

कोर्णीच  भवचारत नाही मारू्णस कोर्णता मेला.. 

• िटांनी पद-आरती-स्तोि-पोवाडा-लावर्णी-गीत इ. पारंपाररक काव्यरचनाप्रकारांना 

भवशुध्द िावकाव्याच्या पातळीवर नेले.हे त्ांचे ऐभतहाभसक वाङमयीन कायि 

अनन्यसाधारर्ण आहे. 

• िट हे अस्सल आभर्ण मनस्वी प्रभतिावंत होते.काव्यकला ही मूठिर रभसकांसाठी नसून 

आम जनतेसाठी आहे असा त्ांवा दावा होता. सत्,  साधेपर्णा आभर्ण मारु्णसकी हे 

त्ांच्या मते कवीचे व काव्याचे मूलिूत गुर्ण होत. 

• िट वेदना प्रर्णय या अनुिवांची बीजे आभर्ण मोहर अशा तरलपरे्ण,तलमपरे्ण 

अभिव्यक्त करतात की 

त्ामुळे त्ांची गीते-गझला आपली गेयता रािूनही िावकाव्याच्या उंचीवर पोहोचतात. 
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• कवी मढेकर एण्टी-रोमाँभटक होते तर सुरेश िट , कवी या नात्ाने रोमाँभटक होते. 

मढेकरांचे काव्यभनभमितीप्रधान तर िटांचे काव्य आभवष्कारप्रधान आहे.रोमाँभटक कवी 

ज्ञानमागािने नवे्ह तर सू्फतीमागािने  भवश्वसत् जारू्णन घेत असतो. 

• िटांच्या काव्यात सुबोधता आभर्ण वं्यजना, तत्सम शब्द आभर्ण प्राकृत शब्द, मौभलकता 

आभर्ण पररभचतता यांचे अपूवि रसायन भदसते. 

• कुसुमाग्रजांची कभवता गेय नसली तरी भतच्यामधे्य रचनेचे सौष्ठव होते, कल्पकता होती 

आभर्ण उदात्त मूल्यांनी ती झगमगत होती. या सार् याने िट मोभहत झाले; कारर्ण त्ांचाही 

प्रभतिाभपंड तसाच होता. 

• आत्मकरुर्णा, आत्मपीडा, दुःिगौरव हे भवशेर् िटांच्या काव्यात आढळतात. 

क्माक्माने िट आत्मकें भद्रत सुिदुःिातून मुक्त होत सामाभजक सुिदुःिे रती आभर्ण 

प्रीती यांचा  सौदंयाित्म प्रत्य, लौभकक अनुिूतीचे लौभककभिन्न भचिर्ण असे भवकभसत 

होत गेले.  

• कभवतेशी व श्रभमकांशी िटांची अतूट दोस्ती का होती?---कारर्ण या दोन्ही भठकार्णी 

त्ांना प्रामाभर्णकपर्णा आढळला. 

• िौभतकवाद, पुरोगाभमत्व, व्यस्मक्तवाद, कलांच्या शुध्दीकरर्णाचा आग्रह धरूनत्ांच्यात 

भविक्तता भनमािर्ण कररे्ण, श्रभमक भवरुध्द श्रीमंत, िक्तीभवरुध्द इहवाद अशी दं्वदे्व भनमािर्ण 

कररे्ण ही आधुभनक भवचारप्रर्णालीचंी अपते् आहेत; िट या आधुभनक प्रर्णालीपासून 

योजने दूर होते. िट िर् या अथािने देशी कवी आहेत.  

• एक सुरेश िट असे भनघाले की ज्यांनी मढेकरांच्या काव्यस्वरूपाला ठाम आभर्ण उघड 

भवरोध करून एक पयाियी काव्यस्वरूप मराठीला सादर केले. 
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• िटांची कभवता प्रासाभदक आहे. भकती सहज ती अथि अभिव्यक्त करते- न कवीला 

तार्ण, न रभसकाला शीर्ण, भकती सहज !   

**** 

    म. म. देशपांडे 

 कभवता या पभहल्या भविागातभह आपर्ण म.म. देशपांडे यांना िेटलो. ह्या भविागातही 

सरांचा हा लेि समाभवष् करावासा वाटला कारर्ण यात सरांनी कभवतेतील अथिवू्यह या 

सौदंयिगुर्णाची चचाि केली आहे. ती वाचकांना व भवशेर्तः कवीनंा समृध्द करेल.  

कभवतेत वाच्याथि, लक्षाथि व वं्यग्याथि असे थथूलाकडून सूक्ष्माकडे जार्णारे अथि असतात. 

आपल्या आस्वाद घेतांना या तीनही अथाांचे आलकन झाले तरच आपल्याला कभवता कळले 

असे होईल फक्त वाच्याथि कळला तर केवळ िार्ा कळली असे होईल. कभवता समजून 

घेण्यास आर्णिी िोलात जावे लागते. 

सुिाचे सोबती । दुःिातही राहो ।...ह्या ओळी घेऊन सरांनी त्ातील वं्यग्याथािपयांत कसे 

पोहोचायचे हे स्पष् केले आहे. कोर्णत्ाही कभवतेच्या आस्वादाकरता हे मागिदशिन आपल्याला 

उपयोगी पडेल. आपर्ण काव्यानंदाच्या अभधक जवळ जाऊ. 

म.म. देशपांडे यांची काही ओळीचंीच ही कभवता आहे. त्ातील प्रते्क शब्दाचा परामशि 

घेऊन सरांनी त्ातील अथिवू्यह छेदून उलगडून दािभवले आहेत. अंतःसंघर्ि, क्षोि व भवकटता 

यापासून म.मंची कभवता मुक्त आहे असे सर नोदंभवतात. म.म. यांचा काव्यानुिव भद्वदल 

असतो. म्हर्णजे त्ात आशय व अभिव्यक्ती यात दै्वत नसते; ते एकरूप असतात. 

वनफूल हा म.म. देशपांडे यांचा पभहला व ‘अपार’ हा चौथा शेवटचा संग्रह. त्ातील 

कभवतांचीही सरांनी दिल घेतली आहे. ‘वनफूल मधील सौदंयिवृत्ती अंतदेही या दुसर् या 
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कभवतासंग्रहात भदसर्णारी भवशे्लशर्णवृत्ती मुरवून आता अअपारमधे्य कवी पररपक्व झाला आहे.’ 

अशी अभ्यासपूर्णि भवधाने या लेिात वाचावयास भमळतील. 

***** 

   इंभदरा संत 

 एका काव्यपे्रमीने ‘जरा शंका भवचारू का?’असे म्हरू्णन माझी परवानगी घेतली आभर्ण 

भवचारले, ‘तुम्ही िावकाव्याच्या समीके्षबद्दल काहीतरी काम करताय्, असं ऐकलं.हो ना?’  

‘हो; मी नं, डॉक्टर दभि कुलकर्णी यांनी िावकाव्यावर भलभहलेल्या लेिांचं संपादन 

करतेय्.’  

कुठले कुठले लेि आहेत? आभर्ण कोर्णाकोर्णाच्या कभवतांवर भलभहलेत् ते दभिसरांनी ?’ 

मी नावं सांभगतली आठवली तशी. ते भवचारताहेत म्हटल्यावर उत्साहानं कभवतांच्या 

सुरुवातीचे काही शब्दही सांभगतले, त्ांना त्ा कभवता माहीत असतीलच, या अंदाजाने.  

 ‘अच्छाऽ !’ असा रेंगाळर्णारा सूर काढल्यावर मी म्हटलं, ‘का? काय झालं?’ 

ते म्हर्णाले, ‘नाहीऽऽ; मनात आलं, यातले बरेचसे कवी तर आज हयातही नाहीत. त्ांच्या 

कभवताही आज इभतहासजमा झाल्याएत; मग या गं्रथाचं आता प्रयोजन तरी काय?’ 

मी तर या प्रश्नाने िूर्च झाले ! नाहीतरी मला सगळ्यांना सांगायचंच होतं, की अशा 

समीक्षागं्रथांचा उपयोग काय ते. 

िरेच आहे, आम्ही भनवडलेले कवी, एक अनुराधा पाटील ह्यांचा अपवाद वगळता, आज 

आपल्यात नाहीत. म्हरू्णन काय झालं ! त्ांच्या मागे त्ांच्या कभवता तर आहेत ! त्ा कवीनंी 

आभर्ण त्ा कभवतांनी साभहत्ाचा इभतहास घडवला आहे . आर्णिी महत्त्वाचं, की सरांनी 

भलभहलेले हे लेि पुढच्या अभ्यासकांना मागिदशिन करतील हा त्ांचा केवढा मोठा फायदा आहे 
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! काव्य काही उद्या संपर्णार नाहीए. भलभहर्णारे असतीलच. काव्य कसे सकस असावे, 

कालमुक्त ठरेल अशी भनभमिती कशी करावी, या सार् या गोष्ी तर ह्या समीक्षा-लेिांवरूनच 

कळतील ना? मुख्य म्हर्णजे, समीके्षवरून कभवता कशी जारू्णन घ्यायची, भतचा आस्वाद कसा 

घ्यायचा, त्ासाठी, असलेली सौदंयिदृष्ी कशी वापरायची, जोपासायची हे तर नक्कीच समजेल 

! हे लेि वाचून अभिरुची तरी िािीने सुधारेल; भतच्यावर संिार होतील.यापेक्षा आर्णिी काय 

हवं ? जीवनात सुिी होण्यासाठी, मूलिूत गरजांव्यभतररक्त साभहत्, संगीत, कला, इ. मानभसक 

गरजाही असतात. त्ा िागभवण्यासाठीच हे काम करून ठेवलंय् दभिसरांनी अन् 

त्ांच्यासारख्या इतर प्रभतिावंतांनी. हं ! एक गोष् मान्य ! की हा सवि िटाटोप अभिजनांसाठी 

आहे; बहुजनांसाठी नाही. केशवसुतांनी ज्यांना ‘देवाचे लाडके’ म्हटलं आहे, त्ांच्यासाठी आहे 

हे ! 

‘त्ा’ काव्यपे्रमीबंरोबर सार् यांनाच त्ांच्या मनातल्या प्रश्नाचं उत्तर भमळालं असेल ! 

 सरांचा पुढचा लेि आहे, कवभयिी इंभदरा संत यांच्याबद्दलचा. 2014 हे त्ांचं 

जन्मशतास्मब्द-वर्ि.ते औभचत् साधून हा आतापयित अप्रभसध्द लेि यात प्रथमच येत आहे. 

‘इंभदरा संत यांची समग्र कभवता’ या पॉपु्यलर प्रकाशनाने प्रभसध्द केलेल्या गं्रथाचे डॉ.द.भि. 

कुलकर्णी यांच्या हसे्त बेळगाव या इंभदराबाईंच्या गावी प्रकाशन झाले. 

इभदराबाईंनी उत्कट िावकाव्य भलभहले आहे. त्ांनी भनसगिप्रभतमा वापरून उत्कट 

पे्रमकावे्य भलभहली.प्रारंिी आभवष्कारप्रधान असलेली त्ांची कभवता कात टाकल्याप्रमारे्ण 

सळसळून उिी राभहली. भतला आपले स्वतःचे व्यस्मक्तत्व सापडले; आभर्ण ती कोर्ातून बाहेर 

येऊन नवकांतीने लोकांच्या समोर आली. 

कवभयिी अनुराधा पाटील यांच्या काव्यात इंभदराबाईंच्या पाऊलिुर्णा भदसतात, हे सरांचे 

भनरीक्षर्ण आहे. आता इंभदराबाईंनाही केशवसुत, तांबे, मढेकर व सुरेश िट यांच्याप्रमारे्ण 

संप्रदाय-प्रवतिक असे म्हर्णावे का? 
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असे स्वगत सर प्रकटपरे्ण उच्चारत आहेत. 

***** 

बा.सी. मढेकर 

द.भि, सरांच्या मतानुसार आधुभनक कभवतेचे चार युगप्रवतिक कवी आहेत. िा.रा.तांबे, 

केशवसुत, मढेकर व सुरेश िट. त्ातही बासी मढेकर यांच्यावर द.भि.सरांचे भवशेर् पे्रम आहे. 

त्ांच्यावर सरांचे दोन स्वतंि गं्रथ आहेत. सरांच्या ‘अंिृर्णी’त (अंिृर्णी- सरांच्या अभ्याभसकेचे 

नाव) जे केवळ दोनच फोटो आहेत,त्ापैकी एक मढेकरांचा व दुसरा ग.तं्र्य देशपांडे यांचा; 

ज्या दोघांना सर गुरुथथानी मानतात.  

मराठी साभहत् पररर्द, हैद्राबाद ह्या संथथेने आयोभजत केलेल्या डॉ.नांदापूरकर 

व्याख्यानमालेत सरांनी तीन व्याख्यान-पुषे्प गंुफली. ती पुढे पुस्तकरूपाने प्रभसध्द 

झाली;त्ातील दुसरे व्याख्यान ह्या पुस्तकात समाभवष् करत आहे. भवर्य आहे, ‘मढेकरांच्या 

काव्यातील नवीनता’. 

सरांनी प्रथमच स्पष् केले आहे की नवीनता शब्दाचा अथि इंग्रजीतील ‘नू्यनेस’ नवे्ह; तर 

नवीनता म्हर्णजे ओररभजनॅभलटी. मढेकरांनीच हा अथि मुद्दाम भलहून संभ्रम दूर केला आहे. 

कालसापेक्ष नवीनता ही िरी नवीनता नसते; ती झाली आधुभनकता, मॉडभनिटी. पुढे सरांनीच 

आपला संभ्रम दूर केला आहे.मढेकरांची कभवता िर् या अथािने ‘नवीन’ आहे; त्ांची प्रभतमासृष्ी 

नवीन आहे. यंियुगातील नवीन शब्द सरािस त्ांच्या कभवतेत येतात. त्ांचा यंियुगाला भवरोध 

नव्हता;पर्ण मानवाचे ‘यंि’ होत चालले आहे, हे वास्तव त्ांना भचंताजनक वाटत होते. त्ांची 

भचंता सत्ात उतरलेली आपर्ण आज पाहतोच आहोत. एकच उदाहरर्ण पुरेसे आहे.आज 

आय.टी. के्षिात काम करर्णारे तरुर्ण पाहा. त्ांचे पाय फक्त घड्ाळाच्या कायाशी बांधलेले 

आहेत. इतके की प्रते्कजर्ण जरू्ण यंि झाला आहे. कमावलेल्या पैशांचा योग्य उपयोग 

घेण्यासही त्ांना वेळ नाही. जीवनाच्या रस्त्यावरून ते फक्त धावत आहेत. रस्त्याच्या कडेला 
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फुललेली फुले, भनसगाितील संगीत, कलांचा आस्वाद याकडे लक्ष द्यायला त्ांना सवड नाही. 

पर्ण कधीतरी कुर्णाला तरी कभवता साद घालतील, तेव्हा त्ा ‘कुर्णाला’ दभि सरांचा हा गं्रथ 

आनंद देईल हे नक्की. 

‘शतायुर्ी मढेकर’ हे शीर्िकच सुचभवते की त्ांच्या 45 वर्ाांच्या आयुष्यात त्ांनी शंिर 

वर्ाांचे काम करून ठेवले आहे. मढेकरांचे सौदंयिशास्त्र हा गं्रथ त्ांचे साभहत्ातील थथान 

उंचीवर नेऊन ठेवतो. दभि सरांचा ‘मढेकरांचे सौदंयिशास्त्रः पुनःथथापना ‘ हा स्वतंि गं्रथच 

आहे ! 

या पुस्तकातील मढेकरांबद्दलचा काही पानी लेि केवळ, हातावर प्रसाद भमळावा इतका 

छोटा आहे. पर्ण असे सु्फट समीक्षा लेि भह तर सरांची िाभसयत आहे ! ते म्हर्णतात, ‘मढेकरी 

कभवतेचा नायक सामान्य मारू्णसच आहे. पर्ण त्ांची कभवता समजून घेण्यासाठी वाचक माि 

भवदग्ध रभसक, भवभवध कलांच्या आस्वादाने सुसंिृत झालेला प्रगल्भ असा असायला हवा.’ मी 

पुढे म्हर्णते की ती कभवता उकलून दािभवण्यासाठी सरांसारिा समीक्षकही हवा. 

• ‘कभवता’ या पभहल्या भविागातील प्रास्ताभवक या प्रास्ताभवकाबरोबर एकभित वाचावे. 

******  

 पु. भश. रेगे 

पु.भश. रेगे हे एक अपवादात्मक सभहस्मत्क होते, असे दभिसर म्हर्णतात. रेगे यांच्या दृष्ीने, 

स्वतःची साभहत्भनभमिती हा त्ांच्या स्वतःच्या व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार नसून ती िाभर्क 

पातळीवरील सौदंयाित्म संघटना आहे.  

रेगे यांच्या साभहत्ातील िावानुिूभत थथलकालभनरपेक्ष,सनातन,मूलिूत व साविभिक 

असते. यात मानवभनष्ठ,भनसगिभनष्ठ असेही भविाजन नाही. सविि एकच जीवनोत्सव.कुठलाही 

प्रलय, हे सृष्ीचे जगण्याचे पे्रम, भतचे जगरे्ण नष् करू शकत नाही. रेगे यांच्या साभहत्ातील 
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िावानुिूतीचे घटक म्हर्णजे त्ांचे ‘जगरे्ण’ आहे. त्ात पे्रम,भनसगि इ. सारे आले. त्ांच्या सार् या 

संदिाित फक्त प्रकृती आभर्ण प्रकृतीशी सुसंगत अशी संिृतीच भदसेल. 

सर आर्णिी महत्त्वाची गोष् नमूद करतात, ‘रेगे यांच्या या जीवनदृष्ीचा जे.कृष्णमूती 

यांच्या तत्त्वज्ञानाशी फार जवळचा संबंध आहे.’ 

कवी हा तत्त्वज्ञानी असतो; आभर्ण तत्त्वज्ञानी हा भनभश्चतपरे्ण कवी असतो असे मी यापूवीही 

वाचले आहे.ते इथेही िरेच असावे. आपल्याला माहीतच आहे की तत्त्ववेते्त ज्ञानेश्वर कवीच 

होते, म्हरू्णन तर ज्ञानेश्चरी ओवी छंदातील दीघोत्तम कभवताच आहे. अिंग ह्याही कभवताच 

आहेत ! म्हरू्णन तर या गं्रथात आपर्ण त्ांच्या अिंगांचाही समावेश केला आहे. कारर्ण ते आपले 

आद्य कवी आहेत !  

येथे हेही स्पष् केले पाभहजे की कवी मुकंुदराज हे आद्यकवी, असे तुम्ही ऐकले असेल; ते 

ज्ञानेश्चरांच्या पाचशे वरे् आधी होऊन गेले. त्ांनी ‘भववेकभसंधु’ हा गं्रथ भलभहला आहे. तो तास्मत्त्वक 

गं्रथ आहे; ते िावकाव्य नाही. त्ामुळे मुकंुदराजांचा समावेश ह्या पुस्तकात केलेला नाही. असो. 

**** 

बभहर्णाई चौधरी 

कवभयिी बभहर्णाई चौधरी यांच्या नावाशी पररचय नाही असा मराठी कवी नसेल ! 

अरे संसार संसार । जसा तवा चुल्ल्ह्यावर । आधी हाताला चटके। तवां भमळते िाकर ।। 

ह्या कभवतेचं संुदर गीत एका भचिपटात आलं आभर्ण सविसामान्यांनाही बभहर्णाई माहीत 

झाल्या. आईच्या मायेची महती सांगतांना त्ांनी पभक्षर्णीच्या प्रतीकातून सांभगतलं. त्ावरून 

त्ांचं भनसगािबद्दलचं ज्ञानही कळून येतं. 

अरे िोप्यामंदी िोपा । सुगरनीचा चांगला । पहा भपलासाठी भतनं । झोका झाडाले टांगला ।।  
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अशा कवभयिीच्या काव्याची दिल घेतल्याभशवाय दभि सर कसे राहतील? 

 बभहर्णाई, भकंवा बभहर्णाबाई चौधरी, भनरक्षर असली तरी भतला चमिचकंु्षिेरीज आर्णिी 

एक भतसरा डोळा होता.तो म्हर्णजे प्रभतिेचा! भतची संवेदना-ग्रहर्णशक्ती असाधारर्ण होती. दभि 

सर याहीपेक्षा सूक्ष्मात जाऊन आपल्याला बभहर्णाईची अभधक ओळि करून देतात.भतचे 

अनुिव व िार्ा यात पूर्णि अदै्वत आहे; अनुिूती व अभिव्यक्ती यांची एकरूपता हे 

प्राभतिभनभमितीचे वैभशष्ट्य भतच्या कभवतेत भदसते.  

अष्ाक्षरी ह्या सवाांना पररभचत असलेल्या छंदािेरीज, सप्ताक्षरी व र्डाक्षरी-अष्ाक्षरी 

असा भवर्म छंद, तर क्वभचत दशाक्षरी अक्षरछंद भतने वापरला आहे. भतच्या कभवतेचा ठेका-

ताल-यती-लय केवळ भनरुपम आहे असे सर भलभहतात. लेिात सरांनी वरील पररभचत 

कभवतांऐवजी वेगळ्याच कभवतांची उदाहररे्ण घेतली आहेत. बभहर्णाईंच्या कल्पकतेबद्दल 

सांगतांना सरांनी काही इतर कवीचें भवशेर्ही नोदंभवले आहेत, तेही अभ्यसनीय आहेत. 

बभहर्णाईची कल्पकता बुस्मध्दजन्य नसून िावजन्य आहे.  

गोभवंदाग्रज-कुसुमाग्रज यांची कल्पकता भवदग्ध पर्ण बुस्मध्दजन्य आहे. 

मनमोहन-सदानंद रेगे यांची कल्पकता िावरभहत आहे. 

गोभवंदाग्रज-कुसुमाग्रज कल्पनाप्रधान लेिन करतात. 

बभहर्णाई सजिनशील कल्पनेने भनभमिती साधतात. 

या सजिनशील कल्पकतेलाच केशवसुतांनी कृ्प्ती असे म्हटले आहे; भतलाच प्रभतिा असे 

म्हर्णतात. 

बभहर्णाई अव्वल व अस्सल प्रभतिावंत होती !!  

 ***** 

     

राजकवी तांबे 
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गीती-काव्याची परंपरा िारतात फार जुनी आहे.पर्ण िा.रा.तांबे यांच्या काळात याचे 

महत्त्व लोपले होते.तशाही पररस्मथथतीत त्ांनी मुख्यतः गीतेच भलभहली व गीतांना व स्वतःला 

प्रभतष्ठा भमळवून भदली. ‘डोळे हे जुस्मि गडे’ हे गीत 1891मधे्य भलभहले होते. पुढे 1918 पयांत 

गीती-काव्य व इतरही कभवता भलभहल्या. पर्ण त्ानंतर भलभहलेल्या ज्या कभवता उपलब्ध आहेत 

त्ात जास्त गीतेच आहेत. कळा ज्या लागल्या जीवा, ते दूध तुझ्या त्ा घटातले, घट भतचा 

ररकामा झर् यावरी इ. गीते िरर्णात आहेत ना? 

1920 च्या आसपास मराठी काव्यके्षिात ररतेपर्णा आला होता; या उतरर्णीच्या काळात 

अगदी वेगळ्या प्रकारचे काव्य भलहून मराठी कभवतेला नवे वळर्ण लावले. त्ांनी आत्मभनष्ठता 

व वसु्तभनष्ठता यांचे ऐक्य सामान्य मार्णसाच्या पातळीवर साधलेले आहे. तांबे भवशुध्द िावकाव्य 

कधीही भलहू शकले नाहीत.गीतीकाव्य हाच त्ांच्या व्यस्मक्तत्वाला अनुकूल प्रकार होता. 

िावकाव्यातील अनुिव आत्मभनष्ठ असतो.त्ाच्या सजीवतेतूनच त्ातील लय भनमािर्ण 

होते.गीतीकाव्यातील अनुिव हा रचलेला- भवशे्लर्र्णपर असतो.ते एक भशल्प असते.पर्ण त्ाला 

आंतररक लय नसते; म्हरू्णनच बाह्य संगीताची त्ाला जोड आवश्यक असते. 

गीतीकाव्याला स्वतःच्या मयािदा आहेत; त्ामुळे तांब्यांच्या कभवतेला मयािदा 

पडल्यासारख्या वाटतात. पर्ण त्ाचमुळे तांबे हे मराठीतील सविशे्रष्ठ व आद्य गीतकार 

आहेत,हेही भसध्द होते.इतकी भवपुल,भवभवध व सरस गीते आधुभनकात कोर्णीही भलभहली नाहीत. 

अभिजातवादात प्रार्ण िरण्याचे व आधुभनक कभवतेला वळर्ण लावण्याचे कायि तांब्यांनी 

केले.मराठी िाव गीतांना रेिीवपर्णा ,सफाई, आटोपशीरपर्णा, शब्दलाभलत्, गेयता प्राप्त 

करून भदली ती तांब्यांनीच ! 

म्हरू्णनच सरांच्या मते ते क्ांभतकारी कवी आहेत. सरांनी तांबे यांच्याबद्दलचे एक महत्त्वाचे 

भवधान असे— 
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• रवीदं्रनाथ टागोर िरे आत्मसात केले ते फक्त राजकवी िा.रा.तांबे यांनीच, हे 

सर पटवून देतात. टागोर व तांबे यांच्यात त्ांना पराकोटीचे साम्य भदसते. तरी तांबे हे 

परिृत वा दुय्यम ठरत नाहीत कारर्ण तांब्यांनी उसने काही घेतले नाही, तर सारे 

आत्मसात केले. भनसगि, मानव व ईश्वर यांच्यात अदै्वत आहे अशी टागोरांप्रमारे्णच 

तांब्यांचीही श्रध्दा होती.  

************* 

केशवसुत 

अवािचीन काव्याचे जनक /प्ररे्णता म्हरू्णन केशवसुत यांचे नाव घेतले जाते. आपल्याला 

त्ांच्या भवभवध कभवता भनभश्चत आठवतात. नव्या जगाचा नव्या युगाचा शूर भशपाई आहे। कोर्ण 

मला वठर्णीला आरू्ण शकतो ते मी पाहे ।। ; आम्ही कोर्ण म्हरू्णन काय पुसता? आम्ही असू 

लाडके।।; अशा त्ांच्या काही ओळी लक्षात आहेत ना? 

केशवसुतांना अवााचीन काव्याचा जनक हा सन्मान का बरे भमळतो? याचे समपिक 

उत्तर, वाचकाला दभिसरांच्या, ‘पभहली परंपरा’ या 1976 साली(प्रथमावृत्ती)आलेल्या पुस्तकात 

‘केशवसुत’ ह्या लेिात भमळते. 

केशवसुतांचे काव्यलेिन 1885 ते 1905 या काळातील आहे. त्ांच्या आधी कवीचंा व 

कभवतेचा कल िक्तीकडे होता.  त्ांच्या कभवतेत आख्याने व पौराभर्णक कथांची वर्णिने असत. 

अशाप्रकारे त्ांचे भलिार्ण गं्रथाधाररत असे. िारतीय साभहत् शास्त्राचे आध्यास्मत्मकीकरर्ण 

करून िक्तकवीनंी ‘पारमाभथिक साभहत्शास्त्र’ भसध्द केले होते. या काळातील राजकीय 

संदििही दभि सर देतात. िक्तकवी आधी पूविसुरीचं्या गं्रथावर िर देत होते; 1818 मधे्य इंग्रज 

राजवट आल्यावर ते इंग्रजी गं्रथांकडे वळले व त्ाआधारे कभवता आकार घेऊ लागल्या. अशा 

रीतीने मार्णसाच्या मनोभवश्वातील िावानुिवांपयांत िक्तकवी कधी पोहोचलेच नव्हते. 
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केशवसुत गं्रथधाभजिरे्ण झाले नाहीत.त्ांची पे्ररर्णा ही भनिळ आत्मभनष्ठ पे्ररर्णा होती. 

भवश्वघटकांमधील सौदंयि प्रतीत होण्यासाठी कलावंताजवळ ‘कृ्लप्ती’ म्हर्णजे भक्एभटव्ह 

इमॅभजनेशन (यालाच सजिनशील कल्पकता म्हर्णायचे) असायला हवी, असे केशवसुत मानत. 

कभवतेला ही नवी भदशा देण्याचे, कवीला आत्मभनििर करण्याचे अपूवि काम केशवसुतांनी केले 

आहे. त्ांनी सवि प्रकारच्या (भनसगि-, राष्र ीय-, कौटंुभबक-, आभद) कभवता भलहून कवीसंाठी 

अनेक दालने उघडून ठेवली; इतकेच नवे्ह तर कभवतेला कुठलाच भवर्य वज्यि नाही, भनभर्ध्द 

नाही हे त्ांनीच प्रथमतः मराठी कवीनंा सांभगतले. काव्यभवर्यक भनभमिती म्हर्णजे कवीच्या 

स्वातंत्र्य आभर्ण सजिन या हक्कांची जार्णीवच केशवसुतांनी करून भदली.याचमुळे ते आधुभनक 

काव्याचे जनक होत, यात काहीच शंका नाही. त्ांनी कवीच्या स्वातंत्र्याचा उद् घोर् केला व 

तो प्रिावी कभवतांतून केला. वयाच्या एकोभर्णसाव्या वर्ी  ‘स्मिडकीकडे मौज पाहावयास’ ही 

पभहली कभवता 1885 मधे्य भलभहली. त्ांच्या एकूर्ण 132 कभवता उपलब्ध आहेत.  

अशी असावी कभवता, भफरून । तशी नसावी कभवता, म्हरू्णन । 

सांगावया कोर्ण तुम्ही कवीला । आहात मोठे ?, पुसतो तुम्हाला !! 

असे केशवसुत भवचारतात, तेव्हा तो उमिटपर्णा नसतो; तर ती कवीच्या स्वातंत्र्याची उद् 

घोर्र्णा असते. 

 

 केशवसुतांच्या सुप्रभसध्द अशा ‘तुतारी’ या कभवतेची समीक्षा दभि सरांनी या लेिात 

केली आहे. कभवतेतील ओजोगुर्ण दािवून त्ातील सौदंयिथथळांकडे भनदेश करतांना सर 

कभवतेला ‘कभवतालेरे्ण’ असे रूपकात्मक भवशेर्र्ण देतात. ही केवळ सामाभजक कभवता नसून 

जीर्णि व कालबाह्य समाजव्यवथथा नष् करून नवीन व उदार समाजव्यवथथा यावी यासाठी ही 

तुतारीसेना झंुज देण्यास सज्ज झालेली आहे. ( उद्या आर्णिी एिादा नवा राजकीय पक्ष 

भनघाल्यास तुतारीसेना हे नाव सुचवायला हरकत नाही !!) साभहत् व साभहस्मत्क यांनी केवळ 
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समाज-मनोरंजन हे धे्यय न ठेवता, त्ांनी िोवतीची भवर्म व अन्याय्य समाजव्यवथथा 

बदलण्यासाठी हातिार लावावा; त्ांनी आत्मकें भद्रत, िेकड व भवचारशून्य राहू नये हा  

संदेश व इशारा तुतारी देत आहे, याकडे सर सवाांचे लक्ष वेधू इस्मच्छतात. आजच्या 

पररस्मथथतीशीही तुतारी पूवीइतकीच सुसंगत आहे; नाही का? अशा कभवता कालातीत 

असल्याने त्ांचे मोल अभधक असते. 

सुमारे चाळीस वर्ाांपूवी भलभहलेला हा लेि सरांच्या वयाच्या चाळीशीत भलभहलेला भदसतो; 

आभर्ण आज या घटनेला चाळीस वरे् झाली आहेत. केशवसुतांना व तुतारीला तर शंिरावर वरे् 

होऊन गेली असूनही ती कभवता व हा लेि आजही तेवढाच टवटवीत आहे, याचे शे्रय कोर्णाचे 

म्हर्णायचे? 

*****   

रामदास 

‘अध्यात्म’ हा, बर् याच जर्णांना म्हातारपर्णी भतकडे वळण्याचा भवर्य वाटतो. पर्ण तसे 

नसून ते योग्य वयात जारू्णन घेतल्यास िौभतक जगातील जीवन सुिी होण्यास मदत होते. 

सरांनी करुर्णाष्कांकडे काव्य-दृष्ीने पाभहले आभर्ण भववेचन केले आहे. मानवाने िौभतक 

जगाचा वांझपर्णा जारू्णन केलेला करुर्ण शोक म्हर्णजे करुर्णाष्क. मानवाने पारमाभथिक 

जीवनाचे मूल्य जारू्णन परमेश्वरी कृपेची केलेली मागर्णी म्हर्णजे करुर्णाष्क.  

आपर्ण जगत आहोत ते एक ियानक वास्तवभवश्व आभर्ण त्ातून तातु्परती सुटका करून 

घेण्यासाठी ज्यात रमतो ते आिासभवश्व या दोहोमंधील तफावतीमुळे आपल्यावर सतत एक 

दडपर्ण असते. जाभर्णवेतही व अबोध मनावरही. असा तार्ण कमी करायचा असेल तर 

करुर्णाष्के वाचावीत, असे सर सांगतात. संत रामदासांची  कभवताच म्हर्णा ना ! लहानपर्णी 

शाळेत (तेव्हा आत्तासारख्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा नव्हत्ा) भवद्यार्थ्ाांकडून करुर्णाष्के 



210 
 

पाठ करून घेतली जात. प्रचभलत करुर्णाष्के(1 ते 15) ही माभलनी वृत्तात बांधलेली आहेत. 

पुढील 30 पयांतची िुजंगप्रयात या वृत्तात येतात. आपल्या पररभचत असलेली 1/2 कडवी येथे 

देत आहे. 

  माभलनी वृत्त- 

  अनुभदभन अनुतापें तापलो रामराया । परमभदनदयाळा नीरसी मोहमाया । 

  अचपळ मन माझे नावरे आवरीता । तुजभवर्ण भशर्ण होतो धाव रे धाव आता ।। 

  िुजंगप्रयात वृत्त- 

  सदासविदा योग तूझा घडावा । तुझे कारर्णी ंदेह माझा पडावा । 

  उपेकू्ष नको गूर्णवंता अनंता  । रघूनायका मागरे्ण हेभच आता ।। 

*****  

तुकाराम 

संत तुकाराम हे नाव मराठी मार्णसाच्या हृदयाजवळ असतं. तुकारामांचा एकतरी अिंग 

ज्याला पाठ येत नाही त्ाला मराठी मारू्णस समजू नका, असे आचायि अिे यांनी म्हरू्णन ठेवले 

आहे.  

‘भहमवंतीची सरोवरे’ या वेचक समीक्षालेि-संग्रहात द.भि.सरांनी तुकारामांच्या तीन 

अिंगांवर भलभहलेला लेि समाभवष् केलेला आहे. तो अतं्त वाचनीय व त्ा अिंगांबाबत नवी 

दृष्ी देर्णारा असा आहे. त्ामुळे तुकारामांचे इतर अिंग अभ्यासतांनाही अभधक सूक्ष्मतेने ते 

समजावून घेता येतील, याची िािी वाटते. 

तुकोबांच्या अिंगात आत्माभवष्कार आहे, उत्कटता आहे आभर्ण गोळीबंदपर्णा आहे. घेई 

घेई माझे वाचे । गोड नाम भवठोबाचे।। या अिंगात वाचा -दृष्ी - शु्रती – मन- जीव अशी चढती 
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शे्रर्णी आहे, हे सरांनी दािवून भदले आहे. ते वाचल्यावर रभसकाला रसग्रहर्णाचा नवीन आनंद 

भमळतो. तुकोबा केवळ िक्त नव्हते; िक्त कलावंत, प्रभतिावंत होते, हे पटते.  

 याभशवाय, कन्या सासुरासी जाये । मागे परतोनी पाहे।। हा एक अिंग व दुसरा,  मोले 

घातले रडायानाही आसू नाही माया।।   ह्या दोन अिंगातील िावाभवष्कार तीव्र,तीव्रतर,तीव्रतम 

अशा क्माने येतो. तो भनःसंशय तुकोबांच्या प्रभतिेचा सहज िावाभवष्कार आहे, असा सरांचा 

ठाम भवचार आहे.  सरांचे भववेचन वाचून रभसक तुकोबांच्या गाथेकडे पुन्हा एकदा वळेल असे 

वाटते. 

अिंग हा सुध्दा कभवतेचाच एक प्रकार आहे हे पुन्हा अधोरेस्मित करत आहे. संतांची ही 

िावकावे्य तर मराठी साभहत्ाची लेर्णी आहेत. िावकाव्याची चचाि ज्ञानेश्वर-तुकाराम-चोिोबा 

यांच्याभशवाय पूर्णि होऊच शकत नाही. पटतंय् ना ? 

छोया छोया कुप्यांमधे्य िरलेली ही अत्तरे आपल्या जगण्याचा िवताल दरवळून 

टाकतील ! 

 

****   

ज्ञानेश्वर 

भवश्वाचे आति ह्या लेिात दभि सरांनी ज्ञानदेवांचे अिंग घेऊन त्ावर संुदर िाष्य केले 

आहे. आति ह्या शब्दाचा अथि सविसाधारर्णपरे्ण ‘दुःि’ असा घेतला जातो; तसा तो नसून आति 

म्हर्णजे उत्कट इच्छा. अशी सुरुवात करून सर पुढे, ‘माझ्या मनी प्रकाशले’ या चरर्णातील 

माझ्या हा शब्द चुकीचा असून मूळ शब्द ‘माझे’ असा आहे; माझे मनी ंप्रकाशले. ही ती ओळ.  

ज्ञानदेवांची शब्दकळा गंगेसारिी पावन आहे व हा अिंग आकाशगंगेसारिा अथांग 

आहे असे सर श्रध्दापूविक म्हर्णतात. ‘श्रध्दापूविक’यासाठी की, सर आस्मस्तक आहेत. ‘मी 
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आस्मस्तक आहे’ हे सांगून पुढे ते म्हर्णतात, ‘माझा देव आहे ना, ज्ञानदेव !’ या लेिांतही त्ांनी 

तसाच उले्लि केला आहे. 

अिंगातील प्रते्क शब्द घेऊन सर त्ातील ममि उलगडून सांगतात, व आपर्ण आनंदाचा 

अनुिव घेतो. जसे, कोदंाटला म्हर्णजे लहानिुरा भवठ्ठल एवढा भवराट झाला की ब्रह्मांडातही 

त्ाला आवळून आिडून बसावे लागले !!  

ज्ञानदेवांचे आर्णिी चार अिंग सरांनी भनरूपर्णासाठी घेतले आहेत. आपल्याला भवचारलं 

‘मन’ कुठे आहे?’ तर सांगता येईल ? मानसशास्त्रज्ञांनासुध्दा मेंदूतील मनाचं थथान अद्यापही 

भबंदूदभशित करता येत नाही. माि दभिसरांचा पतंजभल-योगशास्त्राचा अभ्यास असल्याने 

त्ाआधारे त्ांनी मनाचे भवशे्लर्र्ण या लेिात केले आहे. यात कोर्णते चार अिंग वाचायला 

भमळतील? आभज सोभनयाचा भदनु, रुरु्णझुरु्ण रुरु्णझुरु्ण रे भ्रमरा, रूप पाहता लोचनी हा रूपाचा 

अिंग आभर्ण इवलेसे रोप लाभवयले द्वारी ! सगळे आपल्याला पररभचत असे. पर्ण त्ांची ‘िरी 

ओळि’ माि आपल्याला नसते; ती सरांच्या लेिातून होईल. एिाद्या शब्दाच्या वु्यत्पत्तीकडेही 

सर आपल्याला सहज नेतात; धु्रवपद व पालुपद यातील फरक लक्षात आरू्णन भदला जातो; 

सुमनसुगंध या शब्दातील सिंग शे्लर् अलंकारही समजावून भदला जातो. 

भतसर् या अिंगाकडे मला भवशेर् लक्ष वेधावेसे वाटते; कारर्ण  त्ा अनुरं्गाने, कभवतेचा 

आस्वाद  व अथि यावर सरांनी केलेले िाष्य मोलाचे आहे. सोप्या वाटर्णार् या ह्या अिंगांची 

प्रचीती आपल्याला लेिामंधून येते. आध्यास्मत्मक साक्षात्काराची लक्षरे्ण आपल्याला ठाऊक 

होती का? नाही ना ? मग ह्या लेिांमधे्य तीही सापडतील !  

एका लेिात, सौदंयि व लावण्य  शब्दांमधील सूक्ष्म िेद आपल्याला कळतो. सौदंयि हे 

इंभद्रयगोचर व घटकसापेक्ष असते; तर लावण्य हे मानसगोचर आभर्ण वू्यहसापेक्ष असते. सौदंयि 

हे आध्यास्मत्मक पातळीवर पोहोचले की लावण्यमय होते.  
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 शांभतपूर्णि क्षमा व शरर्णागती यातील िेदही वाचून पाहा, म्हर्णजे आपर्ण एिाद्याला कशी 

क्षमा करतो व कशी करायला पाभहजे याबद्दल आपर्ण सजग होतो.  

असे हे लेि म्हर्णजे ज्ञानरत्न-िांडार आहे. घेता भकती घ्याल आपल्या बुस्मध्दने? 

***** 

  



214 
 

 

 

 

विभाग २- किी 
डॉ. द. वभ. कुलकर्णी 

याांचे समीक्षा लेख 
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श्रीभनवास भसरास 

। एक । 

 

नवभनभमिभतप्रभक्याशोधक कवी 

युग कवी 

नकले कवी 

 कवीचें हे वगीकरर्ण एझरा पौडं या कवीने केले आहे. 

 नकले कवी हे, नावाप्रमारे्णच, इतर कवीचें अनुकरर्ण करीत असतात. जे नकले कवी 

िाबडे असतात ते जुन्या कवीचें अनुकरर्ण करतात. त्ामागे आदर, आळस भकंवा मूििपर्णा 

असतो. कभवता ही, इतर अनेक जीवनव्यवहारांप्रमारे्ण, अनुकरर्णाने साधायचीच गोष् आहे 

अशी त्ांची धारर्णा असते. तुम्ही ज्ञानेश्वर-तुकाराम यांना थोर म्हर्णता ना, मग आम्ही 

त्ांच्यासारख्याच कभवता करू; आम्हालाही थोर म्हर्णा; त्ांच्या कभवता जर उत्तम तर त्ांच्या 

कभवतांसारख्या आमच्या कभवता का नाहीत उत्तम? असे त्ांना िरोिरच वाटत असते. 

काराभगरीच्या वसंू्तचे अनुकरर्ण करता येते; कलाकृतीचें अनुकरर्ण करता येत नाही, हे त्ांना 

कळत नाही. कलाकृतीमधे्य जो काराभगरीचा अंश असतो त्ाचे अनुकरर्ण हे नकले कवी 

करतातही— तेवढ्यापुरते त्ांचे कौतुकही होते. काही नकले कवी जुन्या आदरर्णीय कवीचें 

नवे्ह तर चालू फॅशनचे अनुकरर्ण करतात. अस्मस्तत्ववादी काव्य, भवद्रोही काव्य, स्त्रीवादी काव्य 

यांची चलती आहे ना, चला, त्ा पद्तीचे काव्य भलहूया— असा त्ांचा बार्णा असतो. हे 

फॅशनेबल नकले कवी िाबडे नसतात; चलाि असतात. ते दीघिकाळ काव्य भलभहत असतील 

तर त्ांच्या कभवतांवरून काव्यके्षिातील बदलत्ा फॅशनचा आलेि सहज काढता येतो! 
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 साकोली-रामटेक अशा ग्रामीर्ण पररसरात गेले त्ाला तुकोबागंडाची बाधा होताच 

‘तुकोबा’ सापडतो. कवी चौधरी यांनी या सांिृभतक वारशाचाही, मधुकर केचे, सुधाकर 

गायधनी यांच्याप्रमारे्ण अभधक शोध घ्यावयास हवा आहे. 

  मी हा असा दुःिवेडा 

  गवसेना अथितळ 

  वांझ शब्दांत शोधतो 

  माझे मीच नवे बाळ 

 असे कवी म्हर्णतो िरे; पर्ण ही आत्मशोधप्रवृत्ती कवीने िूपच जास्त जोपासायची आहे. 

भविूतीचंा गौरव, लोकभप्रय िूभमकांचा उच्चार, अनुिव-अभिव्यक्तीचे सोपे साचे यापासून त्ाने 

आपल्या प्रभतिेला अभलप्त ठेवायचे आहे. 

  माझा इवलासा देह 

  तुझी आकाशाची झेप 

  कटाक्षानेही जळेल 

  काल लावलेले रोप 

 हे त्ाचे त्ानेच लक्षात ठेवायचे आहे. 

 ‘झळई’मधे्य केशवसुतांवर कभवता आहे तर ‘शे्वतकमळ’मधे्य कालि माक्सिवर व 

बाबासाहेबांवर. अशा कभवता व्यस्मक्तगौरवपर नसतात; त्ा आरत्ा नसतात; त्ांतून कवीची 

जीवनमूले्यच प्रकटत असतात. या दृष्ीने कुसुमाग्रजांची बालकवीवंरील व मढेकरांची 

माधवराव पटवधिनांवरील कभवता पाहावी. केशवसुत-माक्सि-बाबासाहेब यांच्यावरील कवी 

चौधरीचं्या भनषे्ठत सुसंगती आहे; पर्ण त्ांच्या कभवतेचा प्रवास या भनषे्ठशी समांतर झाला आहे 
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का? केशवसुत-सुवे-दभलत कवी या प्रवाहाशी जुळर्णारी चौधरीचंी कभवता नसून ती तांबे-

कुसुमाग्रज-मढेकर या प्रवाहाशी समांतर असलेली कभवता आहे. असे का ते स्वतः कवीच सांगू 

शकेल. ‘बळ’, ‘आयुष्य’, ‘अंतरा’, ‘दान’, ‘चांदरे्ण’, ‘आवाज’, ‘शीव’, ‘पाप’, ‘चंद्र’, ‘भकनारा’, 

‘श्रावर्ण-तीन’, ‘कधीतरी’, ‘वार्णी’, ‘कबर’, ‘बाळ’ अशा भकतीतरी वैभशष्ट्यपूर्णि कभवता 

‘शे्वतकमळ’मधे्य आहेत. आपल्या पन्नास कभवतांच्या संग्रहातील पंधरा कभवता एिाद्या 

वाचकाला आवडाव्यात हे कवीने आपले यशच समजावे; प्रश्न आहे स्वतः कवीला आपल्या 

कोर्णत्ा कभवता का आभर्ण भकती आवडतात? त्ाचे उत्तर त्ाने गद्यात देऊ नये; तशी कभवता 

अभधकाभधक भलहूनच द्यावे. पुढील संग्रहात अशा कभवता आढळतील, असा मला भवश्वास आहे. 

 

 तेराव्या शतकापासून सतराव्या शतकापयांत अिंगकाव्यात जे सादृश्य आढळते ते माि 

असे अनुकरर्णात्मक नाही; त्ामागे आत्मभवलोपनाची पे्ररर्णा आहे : आपर्ण सारे एकाच 

भवठ्ठलाचे िक्त आहोत आभर्ण आपले लौभकक व्यस्मक्तत्व भवगभलत करून आपल्याला भवठ्ठलमय 

व्हायचे आहे, या एकाच पे्रररे्णने त्ा सार्यांचे अिंगकाव्य आभवषृ्कत झाले आहे; सवि 

अिंगकाव्य हे एकाच व्यस्मक्तभनरपेक्ष पे्रररे्णचा आभवष्कार आहे; ते अनुकरर्ण नाही; ते अदै्वत 

आहे. 

 युगकवी सवि पूविसूरीचें आभर्ण समकालीनांचे सामर्थ्ि आत्मसात करीत असतात; त्ात 

िरही घालत असतात. तुकोबा हे असे युगकवी आहेत : ज्ञानेश्वर-एकनाथ, नामदेव-चोिोबा 

यांनी अनुिूती, अभिव्यक्तीरीती यांचे जे वैिव आभवषृ्कत केले होते ते आत्मसात करून, 

समकालीन जाभर्णवांची त्ांस जोड देऊन, तुकोबांनी उतंु्तग अिंग भलभहले. 

 नकल्या कवीमंधे्य जसे स्तर असतात तसे युगकवीमंधे्यही म्हर्णजे मास्टर 

पोएट्समधे्यही स्तर असतात; हे लक्षात घेतले म्हर्णजे तांबे, माधव जुभलयन, कुसुमाग्रज, भचिे 

हेही मास्टर पोएट्स आहेत हे लक्षात येते. दृष्ाि म्हरू्णन कथाके्षिातील जी. ए. कुलकर्णी यांचे 
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उदाहरर्ण लक्षर्णीय आहे : जी. ए. यांनी पूविसूरी व समकालीन यांचे सवि भवशेर् आत्मसात 

करून नवभनभमिती साधली. काव्याच्या के्षिात केशवसुत-मढेकर यांनी, पाश्चात्त्य कवी आभर्ण 

स्व-कालीन मराठी कवी यांचे काव्यधमि आत्मसात करून, नवभनभमिती साधली; मढेकरांनी 

भनभमितीच्या नव्या प्रभक्याही भदल्या. 

 नवभनभमिभतप्रभक्याशोधक कवी हा कवीचंा प्रकारच वेगळा आहे; यातही स्तर आहेत 

आभर्ण यश-अपयश आहे. मुख्य म्हर्णजे ‘नवभनभमिभतप्रभक्याशोधक’ हा शब्द चुकीचा आहे; 

‘भनभमिभतनवप्रभक्या शोधक कवी’ असा तो हवा— त्ातून या कवीचें वैभशष्ट्य अचूक व्यक्त 

होते. 

 नकले कवी जुन्या-नव्या कभवतांचे अनुकरर्ण करतात. 

 युगकवी जुन्या-नव्या काव्यपे्ररर्णा, काव्यभवशेर् यांचे उन्नयन करतात. 

 नवप्रभक्या कवी काव्यभनभमितीच्या नव्या प्रभक्याच शोधून काढतात— काही त्ात पूर्णि 

यशस्वी होतात— जसे, ज्ञानेश्वर. काही त्ात अंशतः यशस्वी होतात— जसे, मढेकर. काही 

त्ात कधी यशस्वी कधी अयशस्वी होतात— जसे, बभहर्णाबाई चौधरी, बी. रघुनाथ, श्रीकृष्ण 

पोवळे, लोककवी मनमोहन, सदानंद रेगे. 

 हे कवी भनभमितीच्या के्षिातील संशोधक असतात : तोवर ज्ञात आभर्ण उपलब्ध नसलेली 

कभवता-भनभमितीची नवीच प्रभक्या त्ांना हस्तगत होते— कधी प्रयत्नाने, कधी योगायोगाने. या 

अ-पूवि भनभमिभतप्रभक्येतून, उघडच, अपूवि काव्य भनमािर्ण होते. त्ाला जर पूवि आभर्ण समकालीन 

काव्यभवशेर्ांची जोड भमळाली तर मग त्ा भनभमितीची तुलना दुसर्या कशाशीच होऊ शकत 

नाही. ज्ञानेश्वरांचे वाङ्मय असे आहे; म्हरू्णनच ज्ञानेश्वर युगकवीही आहेत; नवप्रभक्या कवीही 

आहेत. 

 



219 
 

। दोन । 

 डॉ. श्रीभनवास रामचंद्र भसरास हे अलीगढ मुस्लीम भवद्यापीठात मराठीचे अध्यापक 

आहेत. वय त्ांचे आहे सत्तावन्न. गांजलेपर्णाच्या िुर्णा त्ांच्या देहावर स्पष्परे्ण उमटल्या 

आहेत. 

 डॉ. भसरास श्रीमंत आहेत; पर्ण श्रीमंतीच्या िुर्णा त्ांच्या आयुष्यात कुठेच भदसत नाहीत. 

कधी सूट-टाय चढवून आले तर ‘डॉक्टर सॅमु्यल भसरास’ सारिे ते भदसतात. त्ांचे बोलरे्ण 

ऐकले तर ‘हा गृहथथ मनोव्याधीग्रस्त तर नाही’ अशी शंका येते; आभर्ण डॉ. भसरास हे स्वतः 

मनोरोगतज्ज्ञ आहेत; मानसशास्त्राची पदवी आभर्ण मनोरोगभचभकत्सा यांचा परवानाच 

त्ांच्यापाशी आहे. डॉ. भसरास यांच्या आवडीभनवडी पाभहल्या की कळते, हा वाङ्मयाचा 

अध्यापक आभर्ण कवी आहे आभर्ण त्ांना भतथे भवद्यापीठात भवद्याथीच नाहीत आभर्ण ते आपल्या 

कभवता प्रकाभशतच करीत नाही. त्ांना कमल देसाई आभर्ण भव. स. िांडेकर एकाच वेळी 

आवडतात आभर्ण भवश्राम बेडेकर आभर्ण जी. ए. कुलकर्णी एकाच वेळी आवडत नाहीत आभर्ण 

ते अत्ाधुभनक युरोपीय साभहत् भवकत घेऊन वाचतात आभर्ण त्ांच्या इंस्मग्लश से्पभलंगच्या, 

मराठी शुद्लेिनाच्या आभर्ण इंस्मग्लश-मराठी व्याकरर्णाच्या चुका कुठल्याही िार्ाभशक्षकास 

बेशुद् पाडण्याइतक्या भवक्ाळ असतात. 

 पोभलस से्टशन, कोटि आभर्ण हॉस्मस्पटल या तीन धामांची त्ांची यािा होऊन चुकली आहे; 

आप्त, सहकारी आभर्ण भवभवध यंिर्णा यांचा दीघि जाच त्ांच्या वायाला आला आहे. 

 डॉ. भसरास अिंड प्रवास करीत असतात. त्ाला कधी अभनवायि काररे्ण असतात; तशी 

ती नसतात तेव्हा भसरास ती शोधून काढतात. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपयांत भसरास सारिे 

िटकत असतात; चार भिंतीपेंक्षा पंचमहािूतांच्या सहवासात त्ांचा स्वथथ वाटते. घराच्या 

बाहेर गेल्याभशवाय सहसा आपल्याला कभवता सुचत नाहीत, असे त्ांनी म्हटलेच आहे. 
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म्हरू्णनच त्ांच्या कभवतांच्या िाली नोदंभवलेला थथल-काल तपशील हा कभवतेचा अंशच 

असतो; भसरास प्रभशभक्षत भचिकार असल्यामुळेही हा सारा प्रकार घडत असावा. 

 गेला तीस-पस्तीस वरे् कभवता भलभहत असूनही त्ा प्रकाभशत करण्याबाबत भसरास 

उदासीन होते; संग्रह काढण्याची बात दूरच. कवी सुरेश िटांच्या हालचालीमुंळे क्वभचत त्ांच्या 

कभवता प्रकाभशत झाल्या असतील तेवढ्याच. आज त्ांच्या भनवडक कभवतांचा ‘पायािाली 

भहरवळ’ हा संग्रह प्रकाभशत होत आहे; ही मराठी काव्यके्षिातील फार महत्त्वाची घटना आहे; 

कारर्ण या कभवतांमधून प्रकटर्णारी भनभमिभतप्रभक्या मराठीला अपररभचत आहे; मराठी 

काव्याच्या अनेक मयािदा ती आपल्या पृथगात्मतेने अधोरेस्मित करर्णार आहे. 

 

। तीन । 

 माझ्या शेजारी श्री. घनश्याम रेवतकर नावाचे सधन कास्तकार राहतात. शांत 

स्विावाचे. घरी असले की भलभहत असतात; संध्याकाळी नातवाला घेऊन एल्. आय्. टी. वर 

भफरायला जातात. कोर्णी ओळिीचा िेटला की हळूच त्ाच्या हातात आपल्या स्मिशातील 

आंबा आभर्ण पेरू ठेवतात आभर्ण वात्सल्ययुक्त हसतात. म्हर्णतात. “जगात सगळीकडे झाडेच 

झाडे लावा. जगाचे सगळे प्रश्न सुटतील. फळे िायची. मुळे िायची. नारळातले पार्णी प्यायचे. 

बस्स.” एिाद्या नवख्याने म्हटले की, “अहो आभदमानव असाच राहत होता. त्ा पररस्मथथतीत 

त्ाचे प्रश्न सुटत नव्हते म्हरू्णन तर त्ाने हा एवढा संिृतीचा पसारा उिारला.” तर ते केवळ 

हसतात. 

 रेवतकर लेिक आभर्ण कवीही आहेत. त्ांच्या एका पुस्तकाचे नाव आहे ‘फल वृकं्षडीका 

कंुडलीका हरी भवठ्ठला पांडुरंगा पंढरी जगदंबीका गीता’ हे डेमी आकारातले १९६ पृष्ठांचे 

पुस्तक आहे. पुस्तक पद्यात आहे आभर्ण ओळी दोन सं्तिांत छापल्या आहेत. त्ा उभ्या 
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सं्तिानुसार वाचाव्यात की आडव्या वाचाव्यात असा संभ्रम वाचकास पडतो; त्ाने त्ा कशाही 

वाचल्यातरी काही फरक पडत नाही. मुळाबरहुकूम त्ांचा नमुना असा : 

एका पायावर उिा  (यक्ष गंधवाि गोधंारी) 

एका पायाने लंगडा  नम्र पे्रमळ नीमिळ 

मुका आंधळा बहीरा  क्षमा शांतीचा दयाळू, 

नाम गंुडयाि लंगडा;  सत् स्वयंिू साक्षात; 

नृत् संभगतात   अद्िुत भचिकार 

फळवृक्षाचे पाहुरे्ण   जादू नगरी सौकार । 

भवश्व प्रार्णीमाि सारे;  रंगरंगोटी हरतर्हा 

मेवा भमठाई स्वाभदष्ठ  भचिकुट्ट भचिकला; 

 

 या पद्यातील ‘गोधंारी’, ‘सौकार’ असे काही शब्द सोडले तर बाकीच्या शब्दांचा अथि 

वाचकास कळतो; माि त्ातून वाक्यबोध होत नाही; साध्या िारे्त बोलायचे म्हर्णजे शब्दांचा 

परस्परसंबंध काय हे, उिे-आडवे कसेही वाचन केले तरी, आपर्णांस कळत नाही. हा कवी 

मराठीतच कभवता भलभहतोय; पर्ण याची िार्ा शब्दिार्ा आहे, वाक्यिार्ा नाही, हे आपर्णांस 

तेव्हाच जार्णवते. बोलर्णार्याच्या मनात एक आशय असावा लागतो, त्ा आशयाला भवधानाचे 

स्वरूप यावे लागते, ते भवधान वाक्यात पररवभतित व्हावे लागते व त्ा वाक्यातील शब्द 

परस्परांशी योग्यता-आकांक्षा-साभन्नध्य या गुर्णांनी जोडलेले असावे लागतात. इथे तसे काहीच 

होत नाही; म्हर्णजे कवीच्या मनात आशय असेलही, त्ाने मराठी िारे्तील शब्द वापरले 
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आहेतच; पर्ण भवधान-वाक्य-शब्दजोडर्णी ही मधली प्रभक्या इथे घडलेली नाही-भनदान ती 

अदृश्य आहे. 

 कवी रेवतकर यांचे दुसरे एक पुस्तक आहे. त्ाचे नाव आहे ‘भवश्व भवराट रूप’. पुस्तक 

क्ाऊन आकाराचे असून त्ाची पृष्ठसंख्या ७२ + १ आहे. पुस्तक गद्य मराठीत आहे. त्ातील 

शेवटचे पररचे्छद मुळाबरहुकूम असे : 

 ‘कृष्ण रूख्मीर्णी, िीमक रूख्मीर्णी, भवदिि, भवश्व 

 प्रार्णीमाि रक्षा, नागोकूळ के्षि रक्षा, गोपाळकृष्ण, 

 गोधन रक्षा, रिवाली, कृष्ण कान्हा, नंदलाला 

दूध दही लोर्णी तूप िाण्याच्या, तामस आहाराभवरूद् 

जन्मिर लढले होते, त्ांनी दूध दह्याचे माठ 

फोडून भवरोध केला होता. त्ांनी कधीही 

दूधदही भवकर्णारास अथवा िार्णार्या 

भपर्णार्या लोकांना सहकायि भदले नव्हते. 

मांस मच्छी अंडी िार्णार्या-भपर्णार्या 

लोकांना सहकायि भदले नव्हते. मांस मच्छी 

अंडी िार्णार्या जगास भवरोध करून, 

वृक्षलताचे रक्षर्ण केले होते, जीवजंतु 

जीवाभशवाचे, वृक्षपशुपक्षी जलचरे ह्यांना 

अियदानी मुक्त भवहार देऊन भनिियी 
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अियारण्या दंडकारण्या भनमािर्ण केले होते. 

गोभवंध्या नागोपाल कृष्ण 

िगवंताने नागोकुळामधे्य दही दूध लोर्णी 

तुपाच्या, गौळर्णीचं्या घागरीनंा, माठ मडक्यांना 

फोडून टाकून दूध दही लोर्णी िारे्ण भपरे्ण अथवा 

भवकण्यास पूर्णिपरे्ण मनाई केली होती. गोपाल- 

काला दहीदुधाचा मुळीच नव्हता. आयाांनी 

ह्या वाळवंटातील गोपाळकाल्यास दहीदूध 

लोर्णी भमळवून भवकृठ करून टाकले आहे. 

कृष्णाने दहीदूध लोर्णी तूपास स्पशि केलाच नव्हता. 

ह्याभशवाय कृष्ण बालब्रम्हचारीच होता. 

पुढे त्ास वैराग्य प्राप्त झाले होते. 

व्यासाचे मूळ महािारत अथवा 

वािीकीचे नागा पुरार्ण कथासंग्रह भनव्वळ 

काल्पभनक कथा असून पुढे त्ास अनेकांनी 

भवकृठ केलेले आहे ही सत्कथा मुळीच नाही. 

ह्या त्ांच्या मनाच्या काल्पभनक कादंबर्याच होय.’ 
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 इथे भलभहर्णार्याच्या मनात आशय आहे; त्ा आशयास भवधानाचे व भवधानास वाक्यांचे 

रूप भमळाले आहे. हे उतारे वाचल्यावर वाचकास अथिबोधही होतो; माि श्रीकृष्ण 

दहीदूधसेवनाच्या भवरूद् होता, वास्मिकीनंी नागो पुरार्ण नावाचा काल्पभनक गं्रथ भलभहला 

आहे, ही भवधाने लेिक कशाच्या आधारे करतोय, तो त्ासाठी पुरावे का देत नाही, असा प्रश्न 

वाचकास पडतो व मग पानेच्या पाने वाचत गेल्यावर हे भवचारांचे िरकटरे्ण आहे हे त्ाच्या 

लक्षात येते. हौशी वाचक भकंवा वाङ्मयाचा अभ्यासक यांना या पुस्तकांचा उपयोग नसला तरी 

मनोव्याभधतज्ज्ञांस माि ही सामग्री बहुमोलाची वाटेल : त्ांतून शब्दसाहचयि, कल्पनासाहचयि, 

भवचारसाहचयि, लेिनाचा व प्रकाशनाचा हव्यास इत्ादी अनेक भनरीक्षरे्ण व भनष्कर्ि ते काढू 

शकतील; मनोव्याधीचे भनदान करू शकतील, त्ावर उभचत उपचार करू शकतील. 

 माि श्री. रेवतकर यांची जी भनभमिभतप्रभक्या या लेिनातून प्रकटते ती आपल्या दृष्ीने 

महत्त्वाची आहे : या लेिकास इतरांना काहीतरी सांगायचे आहे; ते तो पद्यातून सांगायला जातो 

तेव्हा त्ाच्या आशयाचे भवधानात आभर्ण वाक्यात रूपांतर त्ाला जमत नाही; फक्त त्ा 

आशयाशी संबंभधत सुटे सुटे शब्दच कागदावर उतरतात; पर्ण जेव्हा तो पद्याऐवजी गद्य योजतो 

तेव्हा त्ाच्या मनातील आशय भवधान-वाके्य या रूपात प्रकटतो व आपर्णांस वाक्यबोध-

आशयबोध होतो; माि हा आशय व त्ाचे इंस्मिकेशन याबद्दल आपर्ण साशंक होतो; लेिक 

जेव्हा याच पद्तीने पानेच्या पाने भलभहत जातो तेव्हा या लेिकाला नवे, वेगळे काही 

सांगावयाचे नसून हे याचे वैचाररक िरकटरे्ण आहे; याला सामान्यज्ञान, तारतम्यज्ञान, 

कायिकारर्णसंबंध, संदििअगत् नाही अशी आपली िावना होते व आपर्ण पुस्तक दूर सारतो. 

 अशा लेिनामागील भनभमिभतप्रभक्या मनोभवकृतीशी भनगभडत असते व अशा लेिनाचा 

उपयोग मानसशास्त्रज्ञांना असतो; समीक्षक भकंवा रभसक यांना नसतो; कारर्ण भतथे 

कलाभनभमिती भकंवा भवचारभनभमिती झालेलीच नसते; भतथे भनभमितीच झालेली नसते; फक्त 

आत्माभवष्कार झालेला असतो. या दृष्ीने श्री. रेवतकर यांची ‘भवश्व भवराट रूप (सुवर्णि लंका) 
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भवदिि सूयि थाली फलंका, कल्पवृक्ष, झाडी वर्हाडा’ हे चतकोर आकाराचे १२६ पृष्ठांचे पुस्तक 

व ‘भवदिािभदते्ला उद्दीन चीराग सुवर्णिलंकापूरी तेलंगन तेलंकापुरी फलं्लका फलवृक्ष झाडी 

वर्हाड भवदिि सूयिथाली’ हे क्ाऊन आकाराचे १४२ पृष्ठांचे पुस्तक— ही दोन्ही पुस्तके 

मानसशास्त्रज्ञांच्या दृष्ीने अभ्यसनीय आहेत. दोन्ही पुस्तके भहंदीत असून त्ांत मनोभवकृभतभनष्ठ 

आभवष्कारपे्रररे्णचा कडेलोट झाला आहे. 

 लेिनामागील भनभमिभतपे्ररर्णा शोधायला लेिकाच्या घरी जावे लागत नाही; ती प्रत्क्ष 

लेिनातच उपस्मथथत असते. 

 फक्त मनोव्याभधग्रस्तच भनभमिभतरभहत आभवष्कार करतात असे नाही; नॉमिल, 

शहारे्णसुरते लोकही कधीकधी, कलेच्या नावािाली, भनभमिभतरभहत आभवष्कार करीत असतात; 

माि त्ांचा हा आभवष्कार वेडावाकडा, अथिहीन नसतो; नॉमिल असतो— पर्ण ती भनभमिती नसते; 

तो मनोगताचा केवळ आभवष्कार असतो; कवभयिीनंी ही बाब भवशेर् लक्षात ठेवायची आहे. 

 

। चार । 

आता ही कभवता पाहा 

  भशभशरमागी शब्दांचे उद्ध्वस्त मुलूि, 

  िूकंपासकट गंडांतर आर्णर्णार्या नद्या 

  कोर्णत्ा डोळ्यात साठवू? 

  परतीच्या घोड्ाला कोर्णासंगे पाठवू? 

  हा अंतराळउर्णा ऋतू असता तर 

  कदाभचत बफािलाही फुले आली असती... 
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  मेंदूच्या घळीत भवतळलेला पुिराज... 

हा, तो, पुढे, मागे; सगळीकडून अंगावर 

येत आहेत भहमनगाच्या टोळ्या. 

यािेमधे्य हात सुटलेले मूल नाही शोधायचे 

तुम्हाला. यािा तुटल्यावर मीच तपासून घेईन तुमचे चेहरे. 

 

 कवी रेवतकरांप्रर्णारे्ण इथेही हा कवी शब्दप्रधान िार्ा वापरतोय; त्ाच्या मनात 

काहीएक आशय आहे; पर्ण तो त्ाला योग्यता-आकांक्षा-साभन्नध्य या गुर्णांच्या आधारे सांगता 

येत नाही व त्ामुळे त्ाच्या शब्दांना वाक्याचे व भवधानाचे स्वरूप येत नाही हे वाचकास 

जार्णवते : ‘भशभशरमागी शब्द’, ‘मेंदूच्या घळीतला भवतळलेला पुिराज’ इत्ादी शब्दांना 

वाक्याचा दजाि येत नाही; त्ातून जी व्याज-वाके्य तयार होतात त्ा वाक्यसमूहातून भवधान 

भकंवा प्रभतपाद्य प्रकटत नाही; परंतु रेवतकरांच्या गद्य-पद्यात नसलेला एक गुर्ण या लेिनात 

आहे व तो म्हर्णजे या कभवतेत ‘भशभशर’, ‘ऋतू’, ‘बफि ’, ‘पुिराज’ असे दशिनी देिरे्णपर्ण 

असलेले शब्द प्राचुयािने आले आहेत. 

 कवीला योग्यता-आकांक्षा-साभन्नध्य या गुर्णांचा आंभशक त्ाग करण्याचा अभधकार 

असतो; पर्ण कशासाठी? तर या गुर्णांतून प्रकटर्णारा वाच्याथि अंशतः रद्द करून त्ा वाच्याथािस 

अथिसमृद्ी देण्यासाठी. म्हर्णजे अथिसमृद्ीसाठी भकंभचत अथित्ाग. अथिसमृद्ी न येता 

अथित्ाग, अथिभं्रश, अथिहीनता येत असेल तर ती काव्यप्रतारर्णा असते; तो िार्ाभवधं्वस 

असतो; तो काव्याचा आभर्ण िारे्चा भनव्वळ आिास असतो. एका कवीने व्याकरर्ण, तारतम्य, 

कायिकारर्ण त्ांच्या अवहेलनेतून आिासात्मक गद्य-पद्य िार्ा भलभहरे्ण आभर्ण दुसर्या कवीने 

याच्या जोडीस दशिनी देिरे्ण शब्द वापरून कभवता भलभहरे्ण या दोन्ही थथळी भनभमिभतप्रभक्या 
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एकजातीयच आहे—फक्त पभहल्या उदाहरर्णात वाचक त्ा लेिनाला हसतो आभर्ण ते लेिन 

दूर सारतो; दुसर्या उदाहरर्णात त्ातील दशिनी देिरे्णपर्णाने अल्पकाळ तो िुलतो. दोघाही 

कवीचं्या मनात काहीएक आशय आहे; पर्ण मनोरूग्णतेमुळे त्ांनाच त्ाचा बोध होत नाही व 

त्ामुळे शब्दसमूहातून वाके्य आभर्ण वाक्यसमूहातून भवधाने तयार करण्याची क्षमताच तो तो 

कवी गमावून बसतो; अथिसमृद्ी, अथिसमृद्ीतून सौदंयोत्पादक अथिवू्यह, अशा अथिवू्यहातून 

वाचकास अनुिवसमृद्ीचा प्रत्य—ही सवि प्रभक्याच इथे अनुपस्मथथत असते. 

 दशिनी देिण्या शब्दांच्या जोडीला कवी जेव्हा अशा शब्दांत नादानुसंधान साधतो तेव्हा 

पौगंडावथथेतील वाचकाला आर्णिी एक िुरळ पडते व शब्द-वाक्य-भवधानाथि-वू्यह-

अथिसमृद्ी-अनुिवसमृद्ी हे सारे भवसरून तो देिण्या, नादमधुर शब्दांच्या तालबद्तेत 

स्वतःला गुरफटून घेतो—एका व्याजिारे्तून एक व्याज-संगीत भनमािर्ण होते; व्याजकवी आभर्ण 

व्याजरभसक यांच्या मीलनातून आर्णिी कशाची भनभमिती होऊ शकते? उदाहरर्णाथि, ही कभवता 

पाहा :  

रािीच्या सुनसान दीघि समयी आले कसे कावळे? 

  झाडांच्या क्षमतेत सवि दडली रानातली वादळे 

  मेंदूचेही तरंग रंग धरती ज्या पाकळ्या मोकळ्या, 

  त्ांचाही घनदाट ऊद जळतो, जो मागती राउळे... 

 

 छंदोलय आभर्ण ‘सुनसान समय’, ‘कसे कावळे’, ‘तरंग रंग’, ‘पाकळ्या मोकळ्या’ असे 

िटके आभर्ण अनुप्रास यामुळे ही कभवता काहीतरी गूढ-तरल-नाजूक अनुिूती व्यक्त करते 

आहे व ती जार्णवायला आपर्णच कुठेतरी कमी पडत आहोत अशी िावना वाचकाच्या मनात 

भनमािर्ण होते; वास्तभवक यामागील मनोव्याधी स्पष् आहे : श्री. रेवतकर वैचाररक संभ्रमामुळे 
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कायिकारर्णतत्त्व सोडून सोप्या, शीर्ण न आर्णर्णार्या साहचयितत्त्वाचा आश्रय घेत गद्य-पद्य 

भलभहतात—त्ांच्या शब्दभनष्ठ-कल्पनाभनष्ठ साहचयिमाभलकेत ओबडधोबडपर्णा आहे, तर इथे 

ओबडधोबडपर्णाच्या जागी नादानुसंधान आहे—सफाई आहे; अशा नादानुसंधानाने 

भलभहर्णार्याच्या िरकटर्णार्या मनासही थोडी भवश्रांती भमळते. मनोव्याभधग्रस्त व्यक्ती फार 

दुःिी असतात—जरी त्ा प्रसंगी हसत असल्यातरी; आभर्ण त्ांना संगीत फार भप्रय असते हे 

लक्षात घेतले म्हर्णजे या दोन कवीचं्या लेिनातील अनावर साहचयिगंड आभर्ण एकाच्या 

लेिनातील अथिग्लानी आभर्ण दुसर्याच्या लेिनातील अथिग्लानी-नादिुरळ याचा 

मानसशास्त्रीय नवे्ह सौदंयिशास्त्रीय पे्ररर्णाबोध होतो. यात त्ा कवीचंा काहीच दोर् नाही; ही 

त्ांची जीवशास्त्रीय भनकड आहे; त्ातून सौदंयिभनभमिती झाली तरच नवल. मानसोपचारतज्ज्ञाने 

या दोन्ही कवीचं्या लेिनाचा सहानुिूतीने अभ्यास केला पाभहजे. 

 

। पाच । 

 आता ही कभवता पाहा : ‘धडपड’. या कभवतेिाली ‘९ जून ८५ नागपूर’ असा थथल-

काल भनदेश आहे. शीर्िक आभर्ण हा भनदेश हा कभवतेचाच अंश आहे; तो व्यावहाररक तपशील 

असलातरी इथे तो कलाकृतीचा घटक झाला आहे. 

 आपर्ण कभवतांची तुलना करीत नाही आहोत; त्ांच्यातच दडलेल्या भनभमिभतप्रभक्यांचा 

शोध घेत आहोत. 

 कभवता अशी : 

धडपड 

जगण्यासाठी झाडांची, सावल्यांसाठी मार्णसांची 

केव्हाची चालू असलेली 
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धडपड संपली आहे— आता फक्त भनराशा उरली आहे 

एकलकोडं्ा रािीच्यानंतर भदवसही उगवतो 

फुलेही उमलतात मनापासून 

धडपड संपली आहे— त्ा फुलांना आपले म्हर्णण्यातली 

केव्हातरी तुटलेल्या तारा सहज भनिळून पडल्या 

उका बनून स्वप् झालेल्या 

घटना भशल्लक आहेत— त्ांचे काव्य नष् झाले आहे 

 

एका वळर्णावरती ओढ्याच्या, जे िेटले होते शब्द 

स्वतःतच मश्गूल झालेले 

फडफड उरली आहे— आता फक्त पंि कापायचे आहेत 

 

 इथे कभवतेतील कवीच्या मनात कुठलीही िावभनक-वैचाररक गंुतागंुत नाही; त्ाची 

आपल्या प्रभतपाद्यावर सहज पकड आहे. त्ामुळे शब्दबोधच नवे्ह तर वाक्यबोध-भवधानबोध 

सहजतेने होतोय. कवी रेवतकरांनी भवरामभचने्ह भदली होती—नव्हती. त्ांचा अथािशी संबंध 

नव्हता; त्ांच्या मानभसक गोधंळाची ती भचने्ह होती; इथे अपसारर्णभचने्ह, स्वल्पभवराम यांचा 

संबंध अथिबोधाशी आभर्ण िावनाबोधाशी आहे. कभवता गद्योच्चारी छंदात आहे व म्हरू्णन 

भतच्यातील रंूद चरर्ण गद्याची आठवर्ण करून देताहेत; “त्ांचे काव्य नष् झाले आहे” अशी 

एिादी ओळ तर अनेक अथािने गद्यच आहे. 
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 असे असले तरी ही कभवता म्हर्णजे काही व्याज-गद्य नाही; ती कभवताच आहे आभर्ण 

आपल्या तकि शक्तीला न दुिभवता ती तकि स्वातंत्र्य घेत आहे; अनेक कवी असे तकि स्वातंत्र्य 

घेत असतात व ते इष्च असते; त्ात नवीन असेही काही नाही. कसे ते पाहा : जगण्यासाठी 

मार्णसांची धडपड सुरू असते— कवी म्हर्णतो ‘जगण्यासाठी झाडांची’— आपर्ण एकदम 

सावध होतो; पर्ण लगेच आपर्णांस पटतेही की झाडेसुद्ा जगण्याची धडपड करीतच असतात 

की; आभर्ण मार्णसे सावलीसाठी. झाडांच्या सावलीसाठी नवे्ह; मायेच्या, पे्रमाच्या सावलीसाठी 

मार्णसे धडपडत असतात. कवी म्हर्णतो, “धडपड संपली आहे—” सवि मार्णसे ज्यासाठी 

धडपडताहेत ती धडपड या कवीची संपली आहे; का?—आपल्या मनात प्रश्न उिा राहतो; तोच 

कवी पुढे म्हर्णतो, अगदी गद्य शब्दांत—  “आता फक्त भनराशा उरली आहे.” मग आपल्या 

लक्षात येते की प्रते्क कडव्याच्या शेवटी अशाच गद्य नोदंी आल्या आहेत : 

१. आता फक्त भनराशा उरली आहे 

२. त्ा फुलांना आपले म्हर्णण्यातली 

३. त्ांचे काव्य नष् झाले आहे 

४. आता फक्त पंि कापायचे आहेत 

 

 अगदी प्रारंिी जी ओळ गद्य आभर्ण भवसदृश वाटली होती ती एका अथिवू्यहात 

बसल्यामुळे अथिसंपन्न झाली आहे. 

 मायेभवना, पे्रमाभवना, सहवासाभवना कवी एकलकोडंा झाला आहे; असे वाच्याथािने न 

सांगता तो म्हर्णतो, एकलकोडं्ा रािी; पर्ण त्ा रािीनंतर भनसगिभनयमाप्रमारे्ण भदवस उगवतो, 

जगण्यासाठी धडपडर्णार्या झाडांवर फुलेही उमलतात; पर्ण हा भनसगिभनयम कवीला लागू 
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पडत नाही; त्ाची सावलीसाठी धडपड संपली आहे—या जीवनातील संुदरतेला तो आपले 

म्हरू्ण शकत नाही—“धडपड संपली आहे—त्ा फुलांना आपले म्हर्णण्यातली.” 

 एक जीव दुःिी आभर्ण भनराश झाला आहे आभर्ण आता त्ाला या जीवनात रस उरला 

नाही. हा आशय अभतशय अथिसमृद्ीने आभर्ण संुदरतेने आभर्ण वक्ोक्तीने कवीने येथे प्रकट 

केला आहे. त्ाची स्वपे्, त्ाच्या इच्छा उकेसारख्या भनिळून पडल्या आहेत; जुन्या घटना 

िृभतरूपाने मनात भशल्लक आहेत; त्ांच्यांतील हवेहवेसेपर्ण, हळुवारपर्ण, सौदंयि आता 

लोपले आहे. 

 ते सगळे कुठे घडले होते? सृष्ीच्या साक्षीने, ओढ्याच्या िळिळ शब्दांच्या 

उपस्मथथतीत. ते भप्रय व्यक्तीचे शब्द, ओढ्याच्या िळिळीप्रमारे्णच, आत्ममग्न होते. मार्णसे 

आभर्ण झाडे, उका आभर्ण स्वप्, ओढा आभर्ण भप्रय व्यक्ती यांच्यात इतके साम्य असून इतका 

भवरोध आहे : झाडे फुलतात, रािीमागून भदवस येतो, ओढा वाहत राहतो; पर्ण मार्णसे बदलतात. 

एक मारू्णस बदलतं म्हरू्णन मग दुसर्याचंही आयुष्य बदलतं. आता ‘धडपड’ संपली असली 

तरी ‘फडफड’ उरली आहे—कोर्णाची? भनराश जीवाची, झर्याच्या शब्दाची, भप्रय व्यक्तीच्या 

शब्दांची. भतला काय अथि? तीही थांबली पाभहजे. भनराशेचे पंि कापले पाभहजेत—या वेदना 

सहन होत नाहीत; ओढ्याचे शब्द कापले पाभहजेत—त्ाचे हसरेपर्ण सहन होत नाही; भतचे 

पे्रमाचे शब्द कापले पाभहजेत—ते माझे दुःि कमी करील—ते कदाभचत भतचीही वेदना दूर 

करील—कसली वेदना? प्रताररे्णची? भवयोगाची? अगभतकतेची? कसली? कभवता या प्रश्नांची 

उत्तरे देत नाही. 

 या कभवतेत फक्त ६६ शब्द आहेत. सहासष् शब्दांतून तकि भनष्ठ गद्यवाके्य एवढा आशय 

व्यक्त करूच शकत नाहीत—प्रयोग करून पाहा. या कभवतेला हे साधले याचे कारर्ण भतने 

तकि संगतीना फाटा भदला हे नसून तकि संगतीसहच भतने साहचयिसंगती आभर्ण सौदंयिसंगती 

यांचा आश्रय घेतला हे आहे; अशा भवभवध संगतीचं्या आश्रयामुळेच कभवतेत अथिसमृद्ी आली 
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आहे, ती आपर्णास अनुिवसमृद्ी देत आहे. ‘वाङ्मय म्हर्णजे कमाल अथिवते्तने िारलेली िार्ा’ 

असे एझरा पाउंड का म्हर्णतो ते अशा प्रसंगी लक्षात येते. 

 जी कभवता मनोभवकृतीतून प्रकटते भतच्यात तकि संगती असूच शकत नाही—तकि संगती 

आभर्ण मनोभवकृती यांच्यांत हाडवैर असते. ‘काचेचं मन’ हे पुस्तक वाचले म्हर्णजे ही बाब 

सोदाहरर्ण स्पष् होते. असे भवकृत मन मुख्यतः साहचयि तत्त्वाचा आश्रय घेऊन िार्ाव्यवहार 

करते. साहचयितत्त्व हे तकि तत्त्वाप्रमारे्ण व्यस्मक्तभनरपेक्ष तत्त्व नाही; ते व्यस्मक्तसापेक्ष तत्त्व आहे—

प्रते्क व्यक्तीची साहचयिमाभलका भिन्न असते. घूर्णाक्षरन्यायाने कधीकधी असा 

साहचयिसंगतीतून अथाििास व सौदंयाििास जार्णवतोही; पर्ण तो आिासच असतो—त्ा 

शब्दांना तो अभिपे्रत नसतो; बहुधा असा िाभर्क आभवष्कार अथिहीन, स्मक्ष्, भविळीत आभर्ण 

तुटक तुटक असतो. माि हे साहचयि जेव्हा दशिनी देिण्या अथािचे शब्द आभर्ण शु्रभतमाधुयि 

घेऊन येते तेव्हा िल्या िल्यांची फसगत होते. 

 ‘धडपड’ या कभवतेत दशिनी देिण्या अथािचे शब्द आहेतच : फुले, उमलरे्ण, तारा, 

उका, स्वप्, वळर्ण, ओढा, मश्गूल, फडफड, पंि इत्ादी; परंतु त्ांची योजना कभवतेत अशी 

झाली आहे की, त्ांच्या या दशिनी देिरे्णपर्णाकडे वाचकाचे लक्षच जाऊ नये—िावगीतांत 

अशा शब्दांची रेलचेलच नसते तर त्ांचा अगदी वाच्याथािने भतथे वापरही केलेला असतो. इथे 

हे सवि शब्द अवाच्याथािने आलेले आहेत—त्ा प्रभतमा आहेत—प्रभतमा वाच्याथिभनष्ठ कधीच 

नसतात. ताभकि क अथि (वाच्याथि), साहचयािथि (लक्ष्याथि) यांना आत्मसात करून त्ांच्याहून 

अभधक आभर्ण अभधक प्रिावीपरे्ण भतथे सौदंयिवू्यह (प्रतीयमान अथि) प्रकटत असतो—‘धडपड’ 

मधे्य तो अगदी सहज प्रकटला आहे. 

 मनोभवकृतीतून जी िाभर्क भनभमिती होते भतच्यात अशी अथिसमृद्ी येऊच शकत नाही. 

मनोभवकृतीचा संबंध अंतमिनाशी असल्यामुळे आभर्ण अंतमिनात असामाभजक इच्छा—पे्ररर्णा—

वासना असल्यामुळे मनोभवकृभतजन्य साभहत् हमिास भहडीस/दुबोध/िोटक/असंबद् असते. 
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 डॉ. भसरासांना मनोव्याधी आहे की नाही हे मानसोपचारतज्ज्ञ ठरवतीलच; त्ांच्या 

कभवतांतूनच व्यक्त होर्णारी त्ांची भनभमिभतप्रभक्या माि अतं्त भनरोगी आभर्ण उन्नत आहे हे 

िास. मानभसक भवकृतीतून आभर्ण सामाभजक भवकृतीतून अनेक िाभर्क कृती भनमािर्ण झाल्या 

आहेत; उन्नत आध्यास्मत्मक अवथथेतूनही अनेक िाभर्क कृती भनमािर्ण झाल्या आहेत; पर्ण 

सौदंयाित्मक पे्ररर्णा व साहचयि यांच्या एकमेळातून क्वभचतच उत्तम साभहत्कृती भनमािर्ण 

झालेल्या भदसतात. मढेकरांच्या कादंबर्यांमधे्य व त्ांच्या चार-दोन कभवतांमधे्य त्ांनी हा 

‘प्रयोग’ करून पाभहला; ‘अतं्त जार्णीविोरपरे्ण नेभर्णवेचा वापर’ यामुळे त्ांचा प्रयोग फसरे्ण 

अपररहायिच होते. कवी भसरासांनी हे जे कभवतालेिन केले ते प्रयोग म्हरू्णनही केलेले नाही की 

जाभर्णवेनेही केलेले नाही. अभधकांश कवीचं्या कभवतालेिनास ‘प्रकाशनव्यवहार’ हा जो 

साविजभनक संदिि असतो तोही त्ांच्या या लेिनास नाही. हे लेिन जसे साविजभनक व्यवहार 

म्हरू्णन झाले नाही तसेच ते अंतमिनातील दडपर्णांचा, गंडांचा अभनवायि आभवष्कार म्हरू्णनही 

झालेले नाही; ते अनुिवाला सौदंयाित्म करण्याच्या, सजिनाच्या पे्रररे्णतून झालेले आहे. जीवनाचे 

कटु अनुिव, देशिर अिंड िटकंती, भचिकाराची रंगरेर्ाप्रधान दृष्ी, मानसशास्त्राचा 

दीघिकालीन अभ्यास, अद्ययावत पाश्चात् वाङ्मयाचे संिार आभर्ण अथाितच जन्मभसद् प्रभतिा 

या सार्यांतून कभवताभनभमितीची एक आगळीच प्रभक्या कवी भसरास यांना प्राप्त झाली : कटु 

अनुिवांतील मूल्यिाव शोधरे्ण (ज्ञानप्रभक्या), त्ांच्यांत भचिकाराच्या नजरेने रंगरेर्ा शोधरे्ण; 

पर्ण त्ा अनुिवाचे स्विावोस्मक्तपूर्णि भचिर्ण न करता अथिच्छायात्मक रेिाटन कररे्ण (अभनल 

अवचट अनुिवाचे शब्दभचि रेिाटतात), त्ा मूल्यगिि पर्ण भवधानात्मक नसलेल्या, 

भचिगुर्णात्मक पर्ण रंगरेर्ाप्रधान नसलेल्या अनुिवाची संरचना माि साहचयितत्त्वानुसार. 

भसरास यांच्या कभवतांत ज्ञानात्मक तादात्म्य अनेकदा कमी पडते; पर्ण संवेदनाभनष्ठ आभर्ण 

िावनाभनष्ठ तादात्म्य त्ांचे अनुपम असते; त्ाला सतत साहचयिभनष्ठ तादात्म्याची जोड भमळते. 

जीवनाचा एक दुिंगलेला अनुिव ते अशा भनभमिभतप्रभक्येने जोडून घेतात. वरवर त्ांची कभवता 

रोमाँभटक/अस्मस्तत्ववादी कभवता वाटते : भनसगिप्रभतमांमुळे रोमाँभटक आभर्ण आत्मदुराव्यामुळे 
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अस्मस्तत्ववादी. तशी ती आहेही; पर्ण पूवीच्या रोमाँभटक—अस्मस्तत्ववादी कभवतांपेक्षा भतची 

भनभमिभतप्रभक्या कोभटशः भिन्न आहे—हे जार्णवले तरच त्ांच्या कभवतांची पृथगात्मता जार्णवेल. 

 भलट्ल मॅगभझनच्या काळात भसरास िरिरून कभवता भलभहत होते; त्ांतून या कभवता 

प्रकाभशत झाल्या असत्ा तर नव्या वाचकांना त्ांतील नवेपर्णा तत्काल जार्णवला असता— 

तसे घडले नाही. आजच्या राजकीय—सामाभजक—साभहस्मत्क पररस्मथथतीत भलट्ल मॅगभझन 

चळवळीची फार गरज आहे; ती नसल्यामुळे ही प्रस्तावना मी भलभहली आहे— भधस इज माय 

भफलॉसॉभफकल से्टटमेंट. 
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अनुराधा पाटील 

 

 बहुतेक कवी स्वतःच्या कभवतांवर भनताि पे्रम करतात; कोर्णी कभवतेला देवता 

मानतात, कोर्णी माता, कोर्णी पे्रयसी. बहुतेक कवी काव्यकला आभर्ण स्वकभवता यांच्यावर 

भनताि पे्रम करतात. या पे्रमातून ते काव्यभवर्यक कभवता भलभहतात; या पे्रमातून ते स्वकाव्याचे 

समथिन करतात. मग अशा उद्गारांतून कवीचे चररि, त्ाचे व्यस्मक्तत्त्व, त्ाचे काव्यशास्त्र 

शोधण्याचे प्रयत्न सुरू होतात : कवी आत्मकें भद्रत आहे, तो अहंकारी आहे, तो मनोभवकृत आहे, 

तो सच्चा कवी आहे इत्ादी भनष्कर्ि काढले जातात; त्ांची काव्याभिरूची, त्ाची 

भनभमिभतप्रभक्या, त्ाच्या काव्यसृष्ीतील गुर्णदोर् न पाहताच, त्ाच्या उद्गारांवर भिस्त ठेवून 

त्ाचे काव्यशास्त्र शोधले जाते. 

 अनुराधा पाटील यांनी कभवतेवर कभवता भलभहल्या आहेत; पर्ण त्ा अशा आहेत की 

त्ांवरून कवभयिीचे मन-व्यस्मक्तत्त्व-चररि यांचा अभ्यासकांस काहीच पडताळा घेता येऊ 

नये; त्ांतून त्ांचे काव्यशास्त्रही हाती लागू नये. 

 हे असे का झाले? 

 याचे कारर्ण अनुराधेची कभवता हा भतचा व्यावहाररक आत्माभवष्कार नाही. व्यावहाररक 

आत्माभवष्कार ही एक जीवशास्त्रीय भनकड असते : मनावर िावनांचे दडपर्ण असते, इतरांच्या 

अपेक्षांचे, समजुतीचें दडपर्ण असते; म्हरू्णन मग स्वतःतून मोकळे होण्यासाठी, इतरांच्या 

पसंतीस उतरण्यासाठी मारू्णस आत्माभवष्कार करू लागतो. कोर्णी स्वतःशी बडबडतो, कोर्णी 

डायरी भलभहतो, कोर्णी पिे, कोर्णी भदसेल त्ाच्याशी भकंवा भजवािावाच्या व्यक्तीशी तळमळून 

बोलतो, कोर्णी आत्माभवष्कारी कभवता भलभहतो! या सवाांची प्रतवारी वेगळी असली तरी 

जन्मकुळी एकच असते : आपल्या मनोगताला वाट करून देरे्ण, इतरांना त्ाची जार्णीव करून 

देरे्ण. 
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 अनुराधा पाटील यांची कभवता अशी नाही. त्ांची कभवता हा व्यावहाररक आत्माभवष्कार 

नाही, त्ामुळे त्ांना मोकळे मोकळे वाटत नाही; त्ांना आपल्या मनोभवश्वात कुर्णाला 

सहिागीही करून घ्यायचे नाही; हा त्ांचा आत्मसंवादही नाही. 

 ही त्ांची आत्मभनभमिती आहे : कभवतेच्या माध्यमातून त्ा स्वतःची नवनवी रूपे घडवीत 

जातात. प्रते्क कभवता हा अनुराधेचा पुनजिन्म असतो. 

 या प्रभक्येमुळेच त्ांच्या कभवता कभवव्यस्मक्तत्त्वापासून मुक्त, स्वतंि होतात; त्ांना 

वसु्तभनष्ठ अस्मस्तत्व प्राप्त होते. अनेक कवभयिीचं्या कभवता वाचताना त्ा कवभयिी त्ांच्या 

िावनांचा, भवचारांचा आभवष्कार करताहेत असे स्पष्परे्ण जार्णवते. अशा आभवष्कारप्रधान 

कभवतांना ‘आडव्या कभवता’ म्हर्णतात. त्ांचे एक टोक कवभयिीच्या व्यावहाररक व्यस्मक्तत्वाशी 

व दुसरे टोक वाचकाच्या व्यावहाररक व्यस्मक्तत्वाशी जोडलेले असते; भतथे कभवता साधनरूप 

असते; कभवतेतील अथिरूपे, शब्दरूपे, अलंकार, प्रभतमा, प्रतीके, शैली यांच्याकडे वाचकाचे 

अवधान राहत नाही; अशा कभवतांतील िावना सविपररभचत, त्ांतील भवचार घोर्वाक्यांसारिे 

सोपे असतात; त्ांत आई, देश, प्रर्णय, वात्सल्य, िक्ती, भनसगिसौदंयि अशा भवर्यांवरील 

अनुिवांचे गोळे असतात; त्ामुळे अशा कभवतांतील काही काही ओळी चमकदार, ओल्या 

असतात; अशा कभवता समग्रपरे्ण वाचकांच्या कधीच लक्षात राहत नाहीत—त्ांतल्या इथल्या 

भतथल्या ओळीच मनात झुलत राहतात—तेवढा िुराक वाचकाला पुरेसा असतो! 

 कै. मढेकर, पु. भश. रेगे, भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे यांच्या कभवता अशा नाहीत; त्ा 

आभवष्कारप्रधान कभवता नाहीत; नवभनभमिभतरूप, वसु्तभनष्ठ स्वयंपूर्णि कभवता आहेत. या अथािने 

अनुराधेच्या कभवता मढेकर-रेगे-भचिे परंपरेतील कभवता आहेत; भवशेर्तः भचिे आभर्ण अनुराधा 

यांच्या काव्यांतील साम्यशोध, अनुराधेच्या काव्याची भवशेर्तः समजण्याच्या दृष्ीने, उपकारक 

ठरर्णारी आहे: 

‘िेळ’ या संग्रहातील एक कभवता अशी आहे: 
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 मी वजा करत जातेय स्वतःला 

 हळूहळू वतिमानातून 

 शुभ्र भनिळ पायाच्या 

 रेर्ा उमटतात अधून मधून 

 काळोिाच्या पापुध्रावर 

 कवडीमोल पुण्याकडं 

 पापण्या उचलून पाहतात डोळे 

 मी चौकटीत पाभथिवाच्या 

 आभर्ण चौकटीबाहेर भनरंतर 

 गद्योच्चारी मुक्तछंद, रीभतिूतकाळवाचक भक्यापदे, िावानुिूतीतच मुरलेली 

कल्पकता, िारे्च्या अंतःप्रकृतीची उपजत जार्ण, अनपेभक्षत साम्यभवरोध इत्ादी अनेक 

संदिाित भचिे आभर्ण अनुराधा यांच्या कभवतांत कलात्मक साम्य आहे—माि हा प्रिाव भकंवा हे 

अनुकरर्ण नवे्ह; हे प्राभति साम्य आहे या दोघांच्याही कभवता ‘उभ्या कभवता’ आहेत. 

 अनुराधा पाटील यांची कभवता ही त्ांची स्वतःची, मौभलक कभवता आहे. 

 या कभवतेचे कें द्र आहे आयुष्याची गूढता आभर्ण त्ामुळे मनाला येर्णारी भवव्हलता. 

 ‘भदवसेंभदवस’ या संग्रहात कवभयिी भलभहते : 

 मी पाहते डोकावून कभवतेच्या पलीकडे 

 तेव्हा समोरच्या अंधारात भदसतात 

 भवस्तारलेल्या भतच्या पांढर्या नख्या आभर्ण मागे भफरलं 
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 तर भतचे घुसमटर्णारे श्वास चुरगळतात मानेवर 

 आभर्ण कानांत िरून राहतो रािीबेरािी पत्र्यांवर पडर्णार्या 

 पावसासारिा बेचैन करर्णारा आवाज 

 

 अनुराधेच्या कभवतांतील अनुिूती इतकी संयुगसदृश तरीही व्याभमश्र, जीवनाची 

मूलद्रवे्य भतथे इतकी एकरूप होऊन नवीनच संयुगांचा संिव झालेला—अशी संयुगे की ज्यांना 

िारे्त नावेच नाहीत. मनाचा भनराधारपर्णा आभर्ण एकाकीपर्णा तरीही सौदंयािचा, काळाचा 

आभर्ण कभवतेचा आभर्ण आठवर्णीचंा तुटपंुजा आधार—अशी ही संयुगे; प्रते्क कभवतेत त्ांची 

भवभिन्न रूपे सौदंयाित्म झालेली. 

 अनुराधेच्या या मूलावथथेला रोमाँभटभसझम, अस्मस्तत्ववाद असे कुठलेच नाव देता येऊ 

नये इतकी ती अनन्य. ‘िेळ’ या संग्रहात ‘ती पान लावते’, ‘बाई तसं तर’, अशा काही सरावाच्या 

स्त्रीमुस्मक्तपर कभवता आहेत; पर्ण तो अपवाद आहे. 

 एका कवभयिीने, एका स्त्रीने इथे आपल्या कभवतेचा अनन्य भपंडधमि जपला आहे, ही 

अपवादात्मक घटना आहे : गेल्या चाळीस वर्ाांतील स्मस्त्रयांच्या कभवता पाभहल्या तर असे भदसेल 

की त्ांतील अभधकांश कभवता अनुकरर्णात्मक आहेत; इंभदरा संत आभर्ण रोमाँभटक मनोिाव 

आभर्ण स्त्रीमुक्ती या भवशेर्ांचे संभमश्र अनुकरर्ण करर्णार्या—स्वतःच्या मनःप्रकृतीचा, स्वतःच्या 

प्रभतिेचा शोध न घेता प्रभसद्ी, पुरिार यांच्याकडे डोळे लावून बसर्णार्या; आत्मपे्रम, वाङ्मयीन 

फॅशन यांच्या आहारी जार्णार्या; हे सगळे दुःिद आहे; पर्ण असे तरी का व्हावे? 

 कालपयांत स्त्रीचे मन अनुकरर्णानेच घडत होते : वागायचे ते चारचौघीसंारिे, भवर्णकाम, 

िरतकाम, रांगोळ्या, िाद्यपदाथि या सार्यांत अनुकरर्णच महत्त्वाचे. कहर म्हर्णजे मुक्तीची 

घोर्र्णा करायची तीही अनुकरर्णाने! आता हे कुठे कुठे बदलतेय. 
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 बभहर्णाबाई चौधरी, इंभदरा संत, प्रिा गर्णोरकर, अनुराधा पाटील अशा चारचौघीच या 

सांिृभतक प्रदूर्र्णावर मात करून स्वतःची कभवता भलहू शकल्या— इतर काही नेकीने 

चाचपडत राभहल्या. अनुराधेचे वैभशष्ट्य हे की भतला ‘वाळूच्या पािात मांडलेला िेळ’ (२००५), 

‘भदवसेंभदवस’ (१९९२), ‘तरीही’ (१९८५), ‘भदगंत’ (१९८१), अशा आपल्या कुठल्याच संग्रहात 

चाचपडावे लागले नाही— भतला भतची कभवता अनासायास सापडली— ही कभवता एकाच 

वेळी मोकळी आभर्ण भवदग्ध आहे : िार्ा आभर्ण छंद या अंगाने मोकळी आभर्ण प्रभतमावू्यह 

आभर्ण अनुिूती या अंगाने भवदग्ध. 

कभवताबीजांना फुटू लागलेली 

लालसपालवी अनुिवताना 

मला ऐकू येतात 

कुर्णीच न उच्चारलेले भकतीतरी शब्द मी वाचते 

आपर्ण नसलेल्या 

एिाद्या चेहर्यावरचे उत्कट िाव 

 

 असे अनुराधेने म्हटले आहे. कभवतेवर भतच्या अनेक कभवता आहेत; ‘कभवता’ ही प्रभतमा 

भतने अगदी वेगवेगळ्या पैलंूनी हलभवली आहे; ‘कभवता’ हे एक प्रतीक भतने वारंवार योभजले 

आहे. अनेक कवी कुठले तरी एक थथूल, पररभचत रूपक कभवतािर हाताळून त्ातून आपली 

िावना भकंवा वैचाररक बांभधलकी व्यक्त करतात—त्ात ना कल्पकता, व्याभमश्रता, नवीनता; 

ना वाङ्मयीन सचोटी, ना तादात्म्य, ना ध्वनी. अनुराधेपाशी िरोिरच प्रभतिा आभर्ण 

प्रभतिाचापल्य, संवेदनप्रधानता आभर्ण सौदंयिवृत्ती हे भवशेर् भनिळ स्वरूपात, उत्कट 

स्वरूपात आहेत. एका कभवतेत अनुराधेने म्हटलंय : 
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 पानामधे्य रेंगाळर्णार्या संध्याकाळच्या उन्हासारख्या 

 न भलभहलेल्या भकतीतरी कभवता मनातच रेंगाळतात, 

 घुसमटून टाकतात जेव्हा कभवताही अशा तेव्हाही मी तुझ्याकडेच येते. 

 हा ‘तू’ म्हर्णजे जीवनाचे गूढ तर नवे्ह? हा प्रश्न आपर्ण अनुराधा पाटील यांना भवचारायचा 

नाही; त्ांच्या काव्यालाच भवचारायचा! 
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गे्रसः आंतर वतुिळातील कवी 

 

 चररिात्मक समीक्षा गे्रस यांच्या काव्याला न्याय देऊच शकत नाही; गे्रस यांचे चररि 

आभर्ण त्ांचे व्यस्मक्तत्व ज्यांना माभहत आहे त्ांना हे सहज पटेल. कनिलबाग सारख्या 

नागपुरातील एका आडवस्तीत जन्म; भतथले वातावरर्णही कुठल्याच अथािने काव्यानुकूल 

नसलेले. त्ांचे बालपर्ण कसे व्यतीत झाले याच्या स्पष् िुर्णा त्ांच्या लभलत गद्यात उमटल्या 

आहेतच; (ही चररिात्मक समीक्षा नवे्ह) मुद्दा एवढाच की, गे्रस यांचे चररि आभर्ण त्ांचे कभवत्व 

यांचा भबंब-प्रभतभबंब संबंध नाहीच; एवढे माि िरे की; त्ांचे चररि हा त्ांच्या भनभमितीचा 

मूलस्त्रोत नसला तरी ती त्ांच्या भनभमितीची सामग्री माि आहे. 

 मग गे्रस यांच्या भनभमितीचा मूलस्त्रोत आहे तरी काय? 

 आयुष्यिर या कवीस आसपास फक्त भवसंगती, भवदू्रपता, वेदना आभर्ण भवनाशच भदसत 

होता. अहो, सौदंयिदशिनाने क्वभचतच सौदंयिभनभमिती होते; तेव्हा आपर्ण सौदंयािच्या आस्वादात 

भनमग्न होतो. याच्या उलट दैन्य, दाररद्र्य, दुःि असे काही पाभहले की आपली सौदंयिसंकल्पना 

घायाळ होते; ‘हे असे नको, हे असे हवे’ असा आक्ोश आपल्या मनात सुरू होतो. त्ा 

आकांताचा आभवष्कार म्हर्णजेच सामाभजक बांभधलकीची कभवता. तशी कभवता गे्रस यांनी 

भलभहली नाही;  ती त्ांना प्रासंभगक वाटत होती. उद्या सामाभजक पररवतिन झाले की अशी 

कभवता कोमेजून जाईल असे त्ांचे म्हर्णरे्ण होते. सामाभजक पररवतिन कररे्ण हे कायि भवचारवंत-

भक्यावंत यांचे आहे, कलावंतांचे नवे्ह अशी त्ांची िूभमका होती. 

 मग कलावंताने करायचे काय? 
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 गे्रस यांच्या मते साभहत् ही जीवनाची प्रभतकृती नसते; तर ती जीवनाची नवभनभमिती 

असते. त्ांची कभवता ही अशीच जीवनाची नवभनभमिती आहे. इतर कवी अशी नवभनभमिती 

करताना तकि संगतीवर िर देत असतात; जसे- 

नाही ंशोभधलें गावाला 

नाही ंभवचाररलें नांव; 

फक्त चालत रस्त्याने 

केला स्वतःचा भललाव. 

 असे जेव्हा एिादा कवी म्हर्णतो तेव्हा त्ात जीवनदशिन असते; जीवनिाष्य असते 

आभर्ण नवभनभमितीही असते; मुख्य म्हर्णजे ही सारी प्रभक्या आपर्णांस तकि संगतीने कळते. कुठे 

ही तकि संगती चभकत करर्णारी असते तर कुठे ती अभतपररभचत असते, हा मुद्दा अलाभहदा. 

 गे्रस यांच्या काव्याचे वैभशष्ट्य हे की ते तकि संगती भनिंदून नवभनभमिती करतात. त्ामुळे 

एका वेगळ्याच अथािने आपर्ण चभकत नवे्ह सं्तभित होतो आभर्ण त्ांची कभवता दुबोध आहे असे 

म्हरू्णन भतच्याकडे पाठ भफरवतो. ही आपली प्रभतभक्या स्वािाभवक आहे पर्ण रास्त नाही. अहो, 

कुठल्याही अनुिवाची संगती तीन प्रकारे लावता येतेः १) तकि भनष्ठ संगती २) साहचयि संगती ३) 

लयसंगती. लयसंगतीतून सौदंयि, साहचयि संगतीतून अंतमिन तर तकि संगतीतून सत् आभवषृ्कत 

होत असते. गे्रस यांच्या कभवतेत, लयसंगती ओतप्रोत असते. ती भवभवध अनुप्रास, भवभवध यमक 

युगे्म, डौलदार अक्षरगर्णवृते्त, त्ातील ठसकेदार यती यांतून आपल्याला ऐकू यायला लागते. 

ही प्राथभमक स्वरूपाची शु्रभतप्रधान लय असते. कवीने म्हटलेच आहे- 

चालर्णें वृत्तात माझें 

बोलर्णें वृत्तीपरी 
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 गे्रस यांच्या कभवतांतील अलंकार, प्रभतमा आभर्ण प्रतीके या दृष्ीने पाहण्यासारिी आहेत. 

इतर कवी एका उपमेयाला एकच उपमान वापरतात तर गे्रस एका उपमेयावर अनेक 

उपमानांचे मजले उिारतात; त्ामुळे वाचकाला गांगरल्यासारिेच होते; पर्ण त्ामुळेच त्ांच्या 

कभवतेत व्याभमश्र लय भनमािर्ण होते. हा उपमेय-उपमान संबंधही पररभचत भकंवा सांकेभतक 

नसतो, तो अगदी अनवट, अनपेभक्षत आभर्ण कधीकधी अगोचर सुद्ा असते. हे त्ांचे 

प्रभतिाचापल्यच असते; प्रभतिाआभधक्यही. अलंकार लाक्षभर्णक अथाितून सौदंयिभसद्ी साधतात 

तर प्रभतमा वं्यजनेतून लावण्य भवकभसत करतात. गे्रस यांच्या प्रभतमा भकती िन्नाट. प्रभतमा, 

अलंकाराप्रमारे्णच भद्वदल असते; फरक हा की अलंकारामधे्य उपमेय-उपमान यांच्यात दै्वत 

असते तर प्रभतमेमधे्य भतचे दशिनीय अंग आभर्ण भतचा ऐवज यांच्यात अदै्वत असते. गे्रस हे सारे 

जाभर्णवेने करीत नव्हते; तो त्ांचा भपंडधमिच होता. 

 अशा प्रभतिाबलामुळेच त्ांच्या कभवतेत अलंकार आभर्ण प्रभतमा यांचे वू्यह तयार होत 

होते. अशा वू्यहांना मग आपोआपच प्रतीकांचे रूप येई. आई, भवयोग, वेदना, मृतू् ही त्ांच्या 

कभवतेतील पुनरावृत्त प्रतीके आहेत. प्रभतमा िावोत्पादक असते तर प्रतीक भवचारोत्पादक. गे्रस 

यांच्या कभवतेमधे्य सलग आभर्ण स्पष् भवचारप्रभक्या भदसली नाही तरी त्ांच्या कभवतेतून, 

प्रतीकवू्यहातून जीवनभचंतन प्रकटते. 

 त्ांचे वृत्त, त्ांचे प्रभतमावू्यह, त्ांचे प्रतीक वू्यह यांची बांधर्णी माि साहचयि तत्त्वानुसार 

होत असते. हे साहचयितत्त्व त्ांचे व्यस्मक्तगत आभर्ण त्ांच्या आंतरमनाशी भनगभडत असल्याने 

त्ांची कभवता अनेकदा दुबोध होते हे सत् आहे. कभवतेतील अनुिव तुम्ही तकि भनष्ठसंगतीने 

व्यक्त करा की साहचयिसंगतीने व्यक्त करा, त्ा अनुिवाचा बोध वाचकास झाला पाभहजे 

आभर्ण त्ातून लयतत्त्व आभर्ण लावण्य अभिव्यक्त झाले पाभहजे. ‘गे्रसची कभवता कळत नाही 

पर्ण भतचे सौदंयि जार्णवते.’ असे म्हर्णरे्ण हा वाङ्मयीन अपराध आहे. िरेच जर असे होत असेल 

तर मग अज्ञात भवदेशी िारे्तील काव्यही आपर्ण वाचू शकू! 
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 गे्रसच्या काही कभवता अतं्त प्रासाभदक आहेत. पंभडत मंगेशकर यांनी त्ांना चाली 

लावून आंतरवतुिळातील त्ा कभवता समाजाच्या तळागाळापयांत पोहोचवल्या हे मंगेशकर 

पररवाराचे मराठी वाङ्मयावर फार मोठे ऋर्ण आहे. 
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भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे 

।। एक ।। 

पुरे्ण, भद. १५ ऑगस्ट २००९ 

भप्रय भदलीप, 

 तुमचा आभर्ण माझा पररचय आहे, असे काही मी म्हरू्ण शकत नाही. एकदा, पंचेचाळीस 

वर्ाांपूवी, मंुबईला वाङ्मयीन समारंिात दृभष्िेट झाली तेवढीच. तुमच्याच काव्यावर चचािसि 

होते; अध्यक्ष होते गंगाधर गाडगीळ; मी एक वक्ता होतो. गाडगीळ म्हर्णाले होते, “भचत्र्यांची 

कभवता संन्यस्त कभवता आहे.” मी म्हर्णालो होतो, “भचिे आपल्या कभवतांतून अनुिवांच्या 

सावल्या पाडतात.” आज कोर्णी मला या दोन भवधानांचे स्पष्ीकरर्ण भवचारले तर िरंच ते मी 

देऊ शकर्णार नाही. एवढं िरं की आम्हा दोघांनाही तुमची ‘कभवता’मधली कभवता फार 

आवडली होती आभर्ण फार महत्त्वाची वाटली होती. गाडगीळ गेलेत. त्ांनी तुमच्यावर काही 

भलभहल्याचे वाचनात नाही. मी माि तुमच्यावर भलभहत राभहलो आभर्ण बोलत राभहलो. 

 १९६० ते ६४ ही चार वर्ां मी कोल्हापुरात प्राध्यापक होतो. आमच्या गोिले कॉलेजमधे्य 

तेव्हा संिृत, इंग्रजी, भहंदी, मराठी या िार्ांचे उत्तम प्राध्यापक होते. डॉ. गं. भव. कुलकर्णी, डॉ. 

कोटांबळे, डॉ. ल. म. भिंगारे, प्रा. कमल देसाई, डॉ. वा. पु. भगंडे, प्रा. नायडू, प्रा. वाडीकर, प्रा. 

दीभक्षत, प्रा. सौ. चव्हार्ण, प्रा. सुलिा गजेंद्रगडकर हे झाले िारे्चे प्राध्यापक. बॅररस्टर 

बाळासाहेब िडेकर आभर्ण सवेसवाि एम. आर. देसाई हे प्राचायिद्वयही होते िारे्चे प्राध्यापकच. 

एवढ्याने काय झाले? सी. डी. जोशी (मानसशास्त्र) आभर्ण अंबादास माडगूळकर 

(समाजशास्त्र) हे प्राध्यापकही आम्हा सवाांप्रमारे्ण साभहत्पे्रमी; कॉलेजमधे्य रोज िर्या अथािने 

साभहत्संमेलन िरत असे. िरीस िर म्हरू्णन कृष्णा गुरव, ह. मो. मराठे, शरद भवनायक काळे, 

मुमताज शेकदार, शभशकांत यरनाळकर हे भवद्याथी. तेव्हाचे गोिले कॉलेज म्हर्णजे अमृताचा 

बोलका समुद्रच होता. भतथे नवसाभहत् आभर्ण नवे नवे साभहत् यांच्या चचेला उधार्ण येत असे. 
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भशवाय माझ्या सोबतीला आनंद यादव, प्रल्हाद वडेर, व. ह. भपटके हे ‘चला कल्पतरंूचे 

आरव’ही होतेच. तशात अण्णा हातकरं्णगलेकरांनी सांगलीला बोलावले मला िार्र्णाला. वसंत 

व्याख्यानमालेत. मी भवर्य भनवडलाः ‘आजची मराठी कभवता’. त्ात भचिे, िट, म. म. देशपांडे, 

केचे, सुवे, गे्रस, यांच्या काव्याचा भवस्ताराने गौरव केला. तुमच्यापैकी काहीचेंच कभवतासंग्रह 

भनघाले होतेः मंुबई, नागपूर, बेळगाव, इथल्या वृत्तपिातून िट, सुवे, गे्रस यांच्या कभवता मी 

गोळा केल्या होत्ा, गे्रस तर तेव्हा ‘माभर्णक गोडघाटे’ या व्यावहाररक नावाने लेिन करीत 

होते. इतक्या वर्ाांनी काळाच्या िांद्यावरून मागे वळून पाहतोय तेव्हा अभिमान आभर्ण 

अस्वथथता यांनी अंतःकरर्ण जडावून जाते; तुम्ही आभर्ण सुवे तुम्हा उियतांबाबतचे माझे 

वाङ्मयीन िभवष्य िरे ठरले; सुरेश िट तर संप्रदायप्रवतिक ठरले—तेव्हा त्ांच्या काव्याची 

महात्मता पुरेशी जार्णवली नव्हती; केच्यांच्या काव्याकडे अजूनही मराठी रभसकांचे लक्षच 

नाही. गोडघाटे यांची कवी म्हरू्णन होर्णारी घसरर्ण समजण्यासारिी पर्ण दुःिदच, भततकीच 

दुःिद सुवे-गे्रस यांची शारीररक, मानभसक अवथथा. केचे-िट गेल्याचे दुःि त्ाहून मोठे. तुम्ही 

सारे माझे समकालीन आभर्ण समानधमे; तुम्ही सारे माझ्या वाङ्मयीन आत्मवृत्ताचा अंश; तुमचे 

यशापयश हे माझेही यशापयश. करंदीकर, बापट, पाडगावकर, यांचे काव्य तेव्हा 

लोकभप्रयतेच्या लाटेवर फेसाळत होते. ते मला कधीच आकृष् करू शकले नव्हते. माझा काय 

त्ांच्यावर वैयस्मक्तक राग होता? उलट पाडगावकरांशी नेमस्त से्नह होता. बापटांचा हात पाहून 

त्ांच्या व्यावहाररक प्रगतीचे उंचवटे त्ांना मी सांभगतले होते; पर्ण हे भिकूट रभवभकरर्ण 

मंडळाचे पुनरुज्जीवन करीत आहे ही माझी तक्ार होती. ती मी वसंत व्याख्यानमालेत मांडली; 

पुढे ते व्याख्यान महाराष्र  साभहत् पभिकेत प्रकाभशत झाले; म्हरू्णन तर पुढे मंुबई साभहत् 

संघातील माझ्या व्याख्यानास हे भिकूट कान टवकारून हजर राभहले. 

 िरे म्हर्णजे माझा राग या कवीवंर नव्हताच. का असावा? अरे, बाबा कवीने त्ाला 

पाभहजे तसे भलहावे, तो त्ांचा अभधकार; वाचकाने त्ाला पाभहजे ते वाचावे; तो त्ांचा अभधकार. 

ठीक? माझा राग होता समीक्षक-संपादक-प्रकाशक यांच्यावरः ज्यांनी मढेकर, मुस्मक्तबोध, 
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िावे, गाडगीळ यांच्या आत्मभनष्ठायुक्त साभहत्ाचा, भवरोध सोसून, गौरव केला होता तेच आता 

स्वतःच्या अभिरूचीच्या भवरूद् असर्णार्या साभहत्ाचा, वारेमाप गौरव करीत होते. हे मला 

कसे सहन होर्णार? पे्रमिंगाने काव्य सु्फरते की नाही हे मला माभहत नाही; पर्ण 

अभिरूभचिंगाने मला समीक्षा सु्फरली हे सत् आहे-एरव्ही समीक्षक होण्याचे मला काय 

डोहाळे लागले होते? मी काय भचिे, शहारे्ण, नेमाडे, ढाले यांच्यासारिा कु्षब्ध युवक होतो? 

तरीही मी ‘आजचे मराठी साभहत्ः युगदशिन’ भलभहलेच ना? १९६४ मधे्य इंभडयन कभमटी फॉर 

कल्ल्चरल फ्रीडमच्या चचािसिाच्या भनभमत्ताने. काय? भचिे, मी तुम्हाला सांगतो. ‘मराठीतील 

प्रकु्षब्ध भनबंध’ असे पुस्तक भनघायला हवे. सांिृभतक स्वातंत्र्य मी भमळवले की नाही, माभहत 

नाही; वाङ्मयीन फ्रीडम तर मी जोपासतोच आहे. आजही आत्ताही. त्ाचे मोलही वेळोवेळी 

चुकते करीत आलो आहे. सोशल बॅ्लकमेभलंग आभर्ण सोशल रॅभगंग. थोडे भलटररी बॅ्लकमेभलंग, 

रॅभगंगसुद्ा. त्ाची कोर्ण पवाि करतं! 

 ‘युगदशिन’ मधे्य मी तुमच्याबद्दल म्हटलं, “जीए यांच्या कानापयांत पोचर्णारा आजचा 

एक कलावंत म्हर्णजे भदलीप भचिे. जीए यांच्याप्रमारे्ण भचिेही अस्मस्तत्ववादी भदसतात. 

जाभर्णवेच्याही पभलकडे भवस्तारलेले व नवनवीन ग्रहोत्पत्तीमुंळे अिंड वाढत जार्णारे अंतराळ 

आभर्ण वाळूच्या कर्णांप्रमारे्ण अगभर्णत असे त्ातील ग्रहगोल पाहून त्ांनाही प्रश्न पडतो की, 

‘ओसपर्णाचे कोसच्या कोस पसरलेली ही वाळू कोर्णाची?’” (पाभथिवतेचे उदयास्त, पॉपु्यलर 

प्रकाशन, मंुबई, १९७७ पृ. १३) भदलीपोत्तमा, तुमच्या ‘कभवता’ या कभवतासंग्रहाने मला 

िरोिरच अनुिवसमृद्ी आभर्ण अलौभकक सौदंयािनंद भदला आहे. या एका ओळीतून, भचिे 

तुम्ही अंतराळाचा मानवभनरपेक्ष चेहरा दािभवला आभर्ण अंभतम सते्तवर संशयभचन्हाचा भशक्का 

उठभवला-तो लाजवाब. ‘कोर्णीच िोडू शकत नाही असे काही शब्द मीही भलभहले आहेत’ असे 

तुम्ही म्हर्णता तेव्हा ती दपोक्ती नसते ती ऊनोक्ती असते. 
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 १९६० साली मौज प्रकाशनाने तुमचा ‘कभवता’ हा कभवतासंग्रह प्रकाभशत केला आभर्ण 

ऑगस्ट १९६४ च्या ‘सत्कथे’च्या अंकात ‘कभवता’वरील माझा समीक्षालेि प्रकाभशत झाला. 

आजच्या कळपभगरीच्या हवेला संशय येईल की श्रीपु-दभि-भचिे यांचे मेतकूट असेल. छट्! 

 तुम्ही काही पि भलहून माझ्या नाकदुर्या काढल्या नव्हत्ा; ना संपादक-प्रकाशकाने. 

आम्ही भतघेही एकाच गोिाचे होतो. 

 त्ा लेिाचे पभहलेच वाक्य होते- “नवकवीचं्या दुसर्या भपढीतील अग्रगण्य कवी म्हर्णजे 

भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे.” माझे ते मत आजही कायम आहे. त्ा लेिातील महत्त्वाची भवधाने 

आठवतात ना? 

• भचत्र्यांची कभवता ही वैचाररक कभवता नाही. ती िावकभवता आहे आभर्ण पुष्कळदा 

भवशुद् िावकभवता आहे. 

• भचिे यांची कभवता व्यस्मक्तत्त्वाभवष्काराची कभवता नाही. व्यस्मक्तभवलोपाची साधारर्णीकृत 

कभवताही नाही, ती व्यस्मक्तनाशाची कभवता आहे. 

• भचत्र्यांच्या कभवतेची िार्ा प्रभतमाभनष्ठ आहे : प्रभतभबंब, स्वप्, काच, भिंग, लोलक, 

सावली, बाहुली, पुतळा, बफि  इत्ादी शब्द त्ांच्या काव्यात येतात ते प्रभतमा म्हरू्णनच. 

या सवि शब्दांतून आिासकल्पना सूभचत होते. सिोल व भजवंत अनुिवभवश्वाचा प्रत्य 

देर्णारी असल्यामुळे भचत्र्यांची प्रभतमासृष्ी भवलक्षर्ण प्रिावी, नवी, हवीहवीशी वाटते; 

भतला स्वतंि अस्मस्तत्व नसताना भतचा वेगळा संिार झाल्यासारिा वाटतो. 

• भचत्र्यांना सवि सांिृभतक संपत्तीचे ओझे झाले होते. म्हरू्णनच मानवजातीचे सारे संभचत 

अवे्हरून ररतेपर्णाने ते जगात उिे राभहले. अशा ररत्ा मनाला संवेदना एवढे एकच 

मूल्य भदसू शकते. जीवनाला आभर्ण काव्यालाही त्ांनी तेवढे एकच मूल्य लावले; जीवन 

म्हर्णजे संवेदना आभर्ण काव्य म्हर्णजे संवेदनाभचिे. या जीवनदृष्ीच्या साह्याने भचिे दीघि 

काळ अस्सल काव्य भलहू शकतील का? 
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 भचिे, माझे हे भवशे्लर्र्ण तुम्हाला सुिावर्णारे नव्हते. ते गौरवपर असले तरी त्ाचा रोि 

‘अस्मस्तत्ववादी जार्णीव व तुमचे काव्य’ या भवचारसूिाशी होता—तोच त्ा लेिाचा मुख्य भवर्य 

होता. आपल्याला दभि ररकेशी बांधताहेत, हे तुम्हाला कसे सहन होर्णार? त्ावर तुम्हाला तोड 

सापडली ‘मुस्मक्तबोधांचे भववेचन’. त्ांनी तुमच्या काव्याचे आकलन सादर करताना तुमच्या 

शब्दांतील मंिशक्तीची प्रशंसा केली. (शरचं्चद्र मुस्मक्तबोध, नवी मळवाट, दुसरी आवृत्ती, 

१९६४, पृ.तेरा.) 

 तुमची गफलत काय झाली ते सांगतोः ‘ऑभफि यस’ या कथासंग्रहाच्या पररभशष्ात तुम्ही 

म्हर्णता, “प्रा. द. भि. कुलकर्णी यांनी माझ्या कभवता एका जीवनदशिनात गोवण्याचा प्रयत्न केला 

होता.  व तसा ताळेवार भहशेब व्यवस्मथथत मांडून ठेवला होता.” (ऑभफि यस, मौज प्रकाशन, 

मंुबई, पृ.१४३.) अरे बाबा, मी ना तुमच्या काव्याला भवभशष् जीवनदशिनात गोवले, ना तसा 

ताळेवार भहशेब मांडला. मी एवढेच म्हटले होते की, भचिे यांच्या काव्यातील आशय आभर्ण 

त्ातील मृतू्, समागम, बाहुल्या, आरसे इत्ादी प्रभतमा समजायला अस्मस्तत्ववादाचेच आकलन 

उपकारक ठरते. आजही माझे ते मत कायम आहे. मला वाटते, मी तुम्हाला “जी.ए. च्या 

कानापयांत पोचर्णारा आजचा कलावंत म्हर्णजे भदलीप भचिे” (पाभथिवाचे उदयास्त, पॉपु्यलर 

प्रकाशन, मंुबई; १९७७, पृ. १३) असे म्हटले. ते तुम्हांस िटकते. त्ाचा अथि तुम्ही जीए 

यांच्यापेक्षा भगडे्ड आहात, कलावंत म्हरू्णन असा नव्हता, जीए यांच्याप्रमारे्णच तुम्ही अस्मस्तत्ववादी 

आहात असा होता. 

 उलट आज मी असे म्हर्णतो की, जीए यांच्याजवळ साभहत्भचंतनच नव्हते, तुमच्यापाशी 

ते आहे; फक्त ते साभहत्भचंतन साभहत्शास्त्र-सौदंयिशास्त्र या मागािनं उत्क्ांत होत होते. 

तत्त्वभवचाराकडे न जाता एकदम ज्ञानशास्त्रीय स्तरावर प्रकट होते व त्ामुळे त्ाचा ना 

तुम्हाला, ना मराठी वाङ्मयाभिरूचीला काही लाि होता; भटपर्णांच्या स्वरूपात ते प्रकटले ही 

त्ांची मयािदा नाही तर त्ात प्रतीतीचा संपूर्णि अिाव आहे ही त्ाची सीमा होय. 
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 तुम्ही स्वतःला अतीवास्तववादी (सुररअभलस्ट) लेिक म्हर्णवून घेता. ‘मढेकरपरंपरेचा 

अभतव्यस्मक्तवादी आभवष्कार’ हे तुमचे वर्णिन तुम्हाला मान्य आहे? (नवी मळवाट, दुसरी आवृत्ती, 

मौज प्रकाशन,, मंुबई, १९६४, पृ. १३) 

 अतीवास्तववाद हा तकि वादाभवरूद्चा बंडावा आहे; सौदंयिशास्त्राभवरूद्चाही बंडावा 

आहे; आभर्ण मढेकर? त्ांच्या काव्याने आभर्ण सौदंयिशास्त्राने तकि -ज्ञान-सत् ही तते्त्व आत्मसात 

करून एक सौदंयिभवश्व उिे केले आहे. ज्ञानशास्त्रीय आकलनास साभहत्शास्त्र, सौदंयिशास्त्र 

यांच्या आकलनाची जोड भदल्याभशवाय तुमच्या िूभमकेतील िेग तुमच्या लक्षात येर्णार नाही. 

 म्हरू्णन तर तुमचा अस्मस्तत्ववाद, अतीवास्तववाद, भशवशक्तीवाद हा प्रवास अनाकलनीय 

वाटतो; अस्मस्तत्ववादी दृष्ीने तुमच्या पभहल्या कभवतासंग्रहास व पभहल्या कथासंग्रहास जसे बळ 

भदले तसे तुमच्या पुढील साभहत्कृतीस अतीवास्तववादाने व भशवशक्तीवादाने बळ भदलेलं 

नाही. 

 

।। दोन ।। 

पुरे्ण, भद. १६ ऑगस्ट २००९ 

भप्रय भदलीप, 

 िाऊ पाधे्य यांच्याबद्दल तुम्ही भलभहले आहे, “जागभतक वाङ्मयात ज्याला कायम मान्यता 

भमळावी अशा दजािचा पभहला कथाकादंबरीकार आपल्या िारे्त आपल्याच काळात व्हावा हा 

िाग्ययोग थोरच आहे.” (िाऊ पाधे्य यांच्या शे्रष्ठ कथा, लोकवाङ्मय गृह, मंुबई १९९९ पृ. सतरा) 

या एका वाक्यात तुम्ही भविावरी-भवश्राम-रेगे-भचिे-शेळके-नेमाडे-िावे-जीए यांना भनकालात 

काढले आहे. 

 शहारे्ण, नेमाडे यांच्या प्रकु्षब्ध भनबंधांचे महत्त्व मी जार्णतो. त्ांच्या आधी राजवाडे, 

केतकर, शेजवलकर, क्षीरसागर, पु. य. देशपांडे, कुसुमावती देशपांडे, मढेकर यांनी मौभलक 

प्रकु्षब्ध भनबंध भलभहले आहेत; त्ांच्यापाशी बेदरकारपर्णा नव्हता; होता बारे्णदारपर्णा, होती 
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मराठी भवद्वत्ता, आधुभनक इंग्रजी साभहत्ावर पोसलेल्यांपाशी मराठी भवद्वत्ता नसते म्हरू्णन त्ांचे 

मराठी साभहत्ावरचे िाष्य दूभर्त होते—त्ांचा देशीवादही भवदेशीच असतो. त्ांचे 

ज्ञानदेवांच्या भशवशस्मक्तवादाचे आकलनही एस्मक्क्झस्टेंशॅभलस्ट असते. त्ांच्या प्रकु्षब्ध भवचारांना 

मान द्यायचा तो ते भवचार रूढ संकेतांचा आपर्णांस फेरभवचार करावयास लावतात म्हरू्णन. 

एरव्ही कोर्णी कथेची कादंबरीशी तुलना करू लागेल तर आपर्ण कादंबरीची महाकाव्याशी 

तुलना करून त्ांना गप् बसवू! िाऊ पाधे्य यांच्या कथाकादंबर्यांकडे वाचकांचे लक्ष वेधरे्ण 

एवढाच तुमचा मयािभदत हेतू असेल तर ठीक आहे; नहून आम्ही ‘बॅररस्टर अभनरूद् धोपेश्वर’ची 

‘आऊट सायडर’ शी तुलना करून ती कशी अनुकरर्णात्मक व दुय्यम कादंबरी आहे ते 

दािवून देऊ; त्ांच्या कथांपेक्षा बाबुराव बागुल यांच्या कथा कशा शे्रष्ठ आहेत ते दािवून देऊ. 

आता मी तुमच्या ‘सॅफायर’ कथेसंबंधी बोललो तर ते तुम्हाला याहूनही के्शकारक वाटेल. 

 ‘सॅफायर’ला तुम्ही कादंबरी म्हटले आहे; पर्ण आहे ती दीघिकथाच, (चतुरंग, पॉपु्यलर 

प्रकाशन, मंुबई १९९५, पृ. ३ ते ६४) साठ पृष्ठांची कादंबरीही असू शकते; जसे, पु. भश. रेगे 

यांची ‘अवलोभकता’ भकंवा साठ पृष्ठांची कथाही असू शकते; जसे, चेकॉव्हची ‘वॉडि नंबर ६’. 

प्रश्न लांबीरंुदीचा नसतो, कथासामग्रीचा आभर्ण प्रतीतीचा असतो. ‘सॅफायर’ मधे्य नायकाची 

भपपासा आभर्ण भतच्यामुळे त्ाच्या आयुष्यात घडर्णार्या घडामोडी कें द्रथथानी आहेत. नायक, 

त्ाची पत्नी आभर्ण त्ाचा भमि आभर्ण सॅफायर म्हर्णजे नीलम रत्न ही ‘पािे’ नसून ‘प्रतीके’ आहेत. 

कशाची प्रतीके? नायक : मार्णसाच्या जीवनगूढाचे आकर्िर्ण आभर्ण ते गूढ न उकलल्यामुळे 

ऐभहकाच्या लालसेचे प्रतीक. नीलम : गूढाचा प्रभतभनधी. पत्नी आभर्ण भमि ऐभहकाचे प्रभतभनधी. 

कथेची अशी मळमूिे सांभगतली की कथाकार नाराज होतात आभर्ण जीए सारिा कथाकार 

म्हर्णतो- नभतिका भकती भकलोमीटर चालली हे पाहायचे असते का? नाही; भतच्या पदन्यासात 

कसकसे लाभलत् आहे त्ाचाच आस्वाद घ्यायचा असतो; पर्ण गृहथथा, तुमचे पदन्यास 

लाभलत्पूर्णि नसतील, रंगमंचावर तुम्ही नुसते उंटेपरे्ण चालत असाल तर मग आम्ही तरी काय 

करावे? जीए यांच्या ‘प्रवासी’ रूपककथांचा पररर्णाम ‘सॅफायर’वर स्पष् आहे. 
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 ‘सॅफायर’मधील तुमचे मानवी मनातील हालचालीचें आकलन अद्िुत आहे; 

नेहमीप्रमारे्णच िारे्ला पैलू पाडून तुम्ही भतला भहरकर्णीची कांती भदली आहे; सजिनशील 

कल्पकतेने सगळी कथाच अद्िुतिावाने अपाभथिव स्तरावर पोचली आहे; भतच्यातील भवदग्ध 

संुदरता स्मस्तभमत करर्णारी आहे. यातील एक एका भवशेर्ानेही एिादी कथा कलात्मक होऊ 

शकते; पर्ण भचिे, तुमच्या कथेची आंतरव्यवथथाच ताभकि क आहे; प्राभति नाही. ‘ऑभफि यस’ 

मधल्या सविच कथा ‘सॅफायर’ पेक्षा अस्सल आहेत. ‘केसाळ काळंिोर भपलू्ल’ हा काही बीित्स 

गारठा नाही. सांिृभतकदृष्ट्या भकंवा साभहत्दृष्ट्या; मराठी कथेचा तो वसंत ऋतू आहे. तुम्ही 

कवीइतकेच मराठीचे शे्रष्ठ कथाकार आहात. ‘केसाळ’ मधे्य लॉस ऑफ आयडेंभटटीचा अनुिव 

आहे, हे तुमचं प्रभतपादन अचूक आहे. तुमच्यानंतर अनेक कभव-कथाकार व भवशेर्तः 

नाटककार यांनी हा अनुिव इतक्या फॅशनेबल पद्तीने हाताळला आहे की त्ाची भकळस 

यावी. 

 तुमच्या सगळ्याच साभहत्ात वास्तवता, आभर्ण अद्िुतता, थेटपर्णा आभर्ण भवदग्धता, 

मृदूता आभर्ण टर्णकपर्णा यांचा जो भमलाफ असतो, तीच तुमच्या प्रभतिेची अनन्यता आहे. ती 

जशी तुमच्या काव्यात, कथेत भदसते तशीच ‘सुतक’ सारख्या नायकृतीतही भदसते. या 

नायकृतीत तुम्ही िारतीय साभहत्शास्त्रातील साधारर्णीकरर्णाचा उपहास केला आहे आभर्ण 

जीवनातील नकलीपर्णाचाही; ‘मॅभजक मुहल्ला’ ही िंडात्मक कभवता माि ‘सॅफायर’चीच 

बहीर्ण आहे. 

 महान प्रभतिेची माझी लक्षरे्ण आहेत भवश्ववात्सल्य आभर्ण िावकाव्यात्मता. तुमच्या 

सगळ्याच साभहत्ामधे्य िावकाव्यात्मता आहे; पर्ण भवश्ववात्सल्य माि कुठेच भदसत नाही—

त्ाच्या भवरोधी िाव माि भदसतो. ग्यानबा-तुकाराम यांच्या साभहत्ात भवश्ववात्सल्य ओतप्रोत 

आहे हे सांगायला नकोच; पर्ण मढेकर-िावे-रेगे-मुस्मक्तबोध-जीए यांच्या साभहत्ातही 

भवश्ववात्सल्य आहेच. नाही ते भचिे-तेंडुलकर-कमल देसाई-कोलटकर-सारंग-सामंत यांच्यांत. 
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असं का? नेमाड्ांमधे्य व मेघनामधे्य ते अधूनमधून का होईना भदसते; म्हरू्णन तर त्ांच्या 

साभहत्ाकडे मी आशेने पाहतोय. तुम्हा इतरांच्या साभहत्ात या भवशेर्ांचे दशिन का होत नाही, 

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी दुसरं ‘युगदशिन’च भलहावं लागेल. 

 ता. क.: ‘भशबारार्णीच्या शोधात’ या तुमच्या आत्मवृत्ताबद्दलची माझी प्रभतभक्या येथे 

पुनश्च नमूद करतो : 

१) भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे यांचे ‘भशबारार्णीच्या शोधात’ हे मराठीतील पभहले 

अस्मस्तत्ववादी आत्मचररि आहे. 

२) इथे कें द्रथथान आहे भचिे यांच्या सत्त्वातील प्रभतभवश्वाला. 

३) बाह्यभवश्व आभर्ण प्रभतभबंब यांच्यातील तार्ण आभर्ण भवरोध हे भचिे यांच्या आयुष्याचे 

आभर्ण आत्मचररिलेिनाचे कें द्र आहे. अस्मस्तत्वाचे हे आभदम स्वरूप म्हर्णजे ही 

भशबारार्णी. 

४) या आत्मचररिात गद्य, पद्य, सताल गद्य अशी िारे्ची भवभवध रूपे सहज प्रकटली 

आहेत. 
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सुरेश िट 

 

। १ । 

 १५ एभप्रल १९३२ रोजी कभववयि सुरेश िट जन्माला आले, अमरावतीला. 

  १४ माचि २००३ रोजी कभववयि हे जग सोडून गेले, नागपूरला. अमरावती ते नागपूर हा 

त्ांचा प्रवास सुिाचा नव्हता—कष्ाचा, संघर्ािचा, संतापाचा होता. या प्रवासात मानिावी 

भमिांनी दगा भदला, काही आप्त दुरावले, नोकरी नाही केली; पर्ण पिकाररता केली; तीही 

सोडली, धरली. सोडली नाही ती तळागाळाशी दोस्ती, कभवतेशी मैिी. 

 कभवतेशी आभर्ण श्रभमकांशी ही अतूट दोस्ती का होती? 

 —कारर्ण या दोन्ही भठकार्णी त्ांना प्रामाभर्णकपर्णा आढळला. त्ांच्यािोवती जन्माने 

जो पांढरपेशा समाज होता तो ढोगंी होता आभर्ण उच्चवगाित घुसण्यासाठी तो आर्णिी आर्णिी 

िेकड आभर्ण भ्रष् होत होता. या भ्रष्, िेकड आभर्ण ढोगंी वगािबद्दलची कवीची चीड उपरोध 

आभर्ण भवरोधािास या आयुधांनी व्यक्त झाली आहे. िटांच्या मातुःश्री डाव्या भवचारसरर्णीच्या 

होत्ा; पर्ण त्ांच्या भकंवा माक्सिवादी गं्रथांच्या मागािने ही िूभमका त्ांनी आत्मसात केलेली 

नव्हती; तो त्ांचा जीवनानुिव होता; म्हरू्णन तर त्ांच्या काव्यात भवचार—तत्वज्ञान—

उपदेश—चचाि यांचे दशिन न घडता संवेदना—अनुिूती—आत्माभवष्कार—आत्ममंथन यांचे 

दशिन घडते. 

 सुरेश िटांच्या काव्यात सामाभजक भचंतन नाही, सामाभजक मंथन आहे, सामाभजक 

आत्ममंथन आहे. त्ांच्या गझला याला साक्षी आहेत. 

 िटांच्या गझला इतक्या प्रिावी आहेत आभर्ण िट त्ा इतक्या अंतःसू्फतीने आळवीत 

असत की त्ामुळेच कधी कधी त्ांच्या कोमल कभवतांकडे आपले दुलिक्ष होते. चकण्याने 

डोळसाला हसावे तशी आपल्यापैकी काहीचंी गत होते. आपर्ण जर त्ांना सांभगतले की 

‘रूपगंधा’ हे स्त्रीला उदे्दशून संबोधन नसून पुरूर्ाला उदे्दशून संबोधन आहे तर त्ांना आश्चयि 
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वाटते; िटांच्या कभवतांत पे्रमप्रर्णयात पे्रयसी पुढाकार घेते हे दािवून भदले की ते अस्वथथ 

होतात आभर्ण ही पुढाकार घेर्णारी पे्रयसी पुरोगामी नारी नसून भचरनूतन राभधका आहे हे 

सांभगतले की मग तर त्ांच्या तळपायाची आग त्ांच्या मस्तकात जाऊन पोहचते. त्ांच्या 

नाभयका कृष्णिक्तीची राधाप्रतीके आहेत हे ऐकल्यानंतर तर त्ांचा सामाभजक िौभतकवाद 

धापाच टाकायला लागतो. 

 हयातिर भमि म्हर्णभवर्णार्यांनी िटांना छळले; आता िट ही आपली िाजगी मालमत्ता 

आहे असे समजर्णारे िटांना आिूड करीत आहेत. िटांनी मराठीतील सवोतृ्कष् गझला 

भलभहल्यात हे िरेच; िटांनी िेदक सामाभजक सं्पदनाच्या कभवता भलभहल्यात हेही िरेच; पर्ण 

याच िटांनी आध्यास्मत्मक आशयाच्या, मधुरा िक्तीच्या भचरमधुर कभवता भलभहल्या आहेत, 

इकडे कार्णाडोळा करून चालर्णार नाही. 

 पे्रम आंधळं असतं ते असं! 

 िौभतकवाद, पुरोगाभमत्व, व्यस्मक्तवाद, कलांच्या शुद्ीकरर्णाचा आग्रह, त्ांच्यांत 

भविक्तता भनमािर्ण कररे्ण, श्रभमक भवरूद् श्रीमंत, िस्मक्त भवरूद् इहवाद अशी दं्वदे्व भनमािर्ण 

कररे्ण ही आधुभनक भवचारप्रर्णालीची अपते् आहेत; िट या आधुभनक प्रर्णालीपंासून योजने दूर 

आहेत. िट िर्या अथािने देशी कवी आहेत. त्ांनी पद—लावर्णी—पोवाडा—गवळर्ण—

िूपाळी या पारंपररक रचनांना उजाळा भदला—त्ात नवा प्रार्ण िरला. त्ांनी पारंपररक 

गझलेला नवे संदिि भदले. त्ांनी जयदेवाच्या मधुरा िक्तीला नवे पररमार्ण भदले. बालकवी—

तांबे असे काही अपवाद वगळले तर केशवसुतांपासून मढेकरांपयांत सवि जे्यष्ठ मराठी कवीवंर 

पाश्चात्त्य भवचारसरर्णीचा प्रिाव स्पष् आहे; िट अपवाद आहेत. हे त्ांचे वैभशष्ट्य आपर्ण नीट 

लक्षात ठेवले पाभहजे. 

 िट हे अवािचीन मराठी काव्यके्षिात स्वतःचा स्वतंि संप्रदाय भनमािर्ण करर्णारे कवी 

आहेत. त्ांचा गझल संप्रदाय महाराष्र ात बहरला आहे तसाच हा अस्सल देशी वार्णही उद्या 
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बहरेल. िटांनी भवशुद् िावकाव्य आभर्ण गीत यांच्यांतील अंतरच पुसून टाकले. िटांनी 

काव्य—वकृ्तत्व—संगीत—नृत् यांचे अभविागीकरर्ण केले. 

 िटांच्या कभवता आपर्ण वाचल्या; त्ांच्या मुिातून ऐकल्या, लता-आशा यांच्या स्वरांतून 

अनुिभवल्या; आता त्ांची मधुरा िस्मक्तपर गीते नृत्ांतून आपल्यासमोर यायला हवी आहेत. 

बाराव्या शतकातील जयदेव हा संिृत कवी. त्ाने अष्पदी या काव्यात राधा-कृष्ण यांच्या 

पे्रम-शंगार-िक्तीचे मधुर आभर्ण नादमधुर भचिर्ण केले आहे. त्ात अध्यात्म, शंगार, संगीत, नृत् 

आभर्ण काव्य यांचे एकीकरर्ण झाले आहे. िट जसे गझलकार आहेत, सामाभजक सं्पदनांचे शूर 

कवी आहेत तसेच ते मधुरा िक्तीला नवे पररमार्ण देर्णारे नवे ‘जयदेव’ही आहेत. 

 एकांगीपरे्ण, व्यस्मक्तगत रागलोिाने त्ांचे यथाथि मूल्यमापन कधीच होऊ शकत नाही—

त्ांच्या हयातीत त्ांच्या वतिनशैलीमुळे आभर्ण त्ांच्या अपूवि काव्यशैलीमुळे ते झाले नाही; आज 

ते दुराभिमानी चाहत्ांमुळे होत नाहीये. 

 

 

। २ । 

 कवी सुरेश िट यांनी मराठी कभवतेला गं्रथबंधनातून मोकळे केले, अभधक देशी केले. 

 कुठल्याही कवीचे यथाथि मूल्यमापन व्हायला दीघि काळ जावा लागतो. याचे कारर्ण 

असे की, प्रते्क कभवतेशी प्रते्क वेळी आपला उभचत संवाद साधेलच असे नाही; भवशेर्तः 

कवीची वाङ्मयीन िूभमका, त्ाची वाङ्मयीन अभिरूची आभर्ण आपली वाङ्मयीन िूभमका, आपली 

वाङ्मयीन अभिरूची यांच्यांत फार अंतर असेल तर उभचत संवाद साधरे्ण अभधकच अवघड 

होते; कवी भजतका मोठा भततकी ही शक्यता अभधक असते. 

 कै. मढेकरांच्या काव्यावर त्ांच्या हयातीत अतं्त प्रभतकूल टीका झाली; त्ाला अनेक 

काररे्ण होती. त्ांतील एक कारर्ण त्ांच्या आभर्ण वाचकांच्या अभिरूची-िूभमकेतील अंतर. 



257 
 

 कला आभर्ण अथाितच काव्यकला सवाांसाठी नसते; ती फक्त सौदंयििावना असर्णार्या 

भनवडक रभसकांसाठी असते; शब्द-िार्ा-छंद-अभिव्यक्ती यांत सौदंयि नसते तर कभवतेच्या 

आशयसंघटनेतून भतच्यात सौदंयि भनमािर्ण होत असते; हा सौदंयिप्रत्य जीवनोपयोगी नसतो; 

सौदंयिमूल्य हे उपयोभगता, कृभतप्रवर्णता, सत्-भशव यांच्याहून भिन्न व स्वतंि मूल्य आहे; 

संवेदनासंघटना भकंवा संवेदनाप्रभतमांची संघटना यांतून कलासौदंयि भनमािर्ण होत असते; 

कलाभनभमितीसाठी कलावंताजवळ आपल्या माध्यमाच्या संदिाित अभवचल सचोटी-तन्मयता व 

भवभशष्ाचा भवश्वात्मकतेशी संवाद साधण्याची सौदंयाित्म हातोटी अभनवायि असते—मढेकरांचे 

सौदंयिदशिन हे असे आहे. स्वातंत्र्यपूवि काळात, जेव्हा साभहत्कारांकडून राष्र भनष्ठा, क्ांभतभनष्ठा 

यांची अपेक्षा केली जात होती तेव्हा हे भवचार व त्ातून उद्िूत झालेली कभवता रभसकाला 

आवडरे्ण शक्यच नव्हते; लोकशाहीत ‘कभवता सवाांसाठी नाही’ हे मत म्हर्णजे तर तोबा तोबाच! 

 काव्याच्या के्षिात भदलीप पुरुर्ोत्तम भचिे यांच्यासारिा प्रभतिावंत मढेकरांच्या वाटेने 

पुढे गेला; सोपानदेव चौधरी, बा. ि. बोरकर यांनी मढेकरांना भवरोध नोदंवून जुन्या वळर्णाची 

कभवता भलभहरे्ण चालू ठेवले; एक सुरेश िट असा भनघाला की ज्याने मढेकरांच्या 

सौदंयिदशिनाला व काव्यस्वरूपाला ठाम आभर्ण उघड भवरोध करून एक पयाियी काव्यस्वरूप 

मराठीला सादर केले; मढेकरांनंतर स्वतःचा स्वतंि काव्यसंप्रदाय भनमािर्ण केला. त्ास श्रीकृष्ण 

पोवळे, उदूि  गझलकार, गीतगोभवंदकार जयदेव, प्राचीन पदकार या सार्यांनी हातिार लावला. 

 मढेकरांचा आग्रह काव्यकलेने अभधकाभधक स्व-शुद् आभर्ण स्वयंिू व्हावे हा होता. 

रूपसौदंयि आभर्ण नादसौदंयि हे कभवतेचे घटक, त्ांच्या दृष्ीने, स्वतंिपरे्ण नगण्य होते; त्ांच्या 

दृष्ीने कभवतेचे प्रार्णतत्त्व होते माध्यम म्हर्णजे िावानुिूती. ती भजतकी घटकसमृद् आभर्ण 

लयसंपन्न असेल भततकी ती कभवता शे्रष्ठ. कभवता हे मानसगोचर अस्मस्तत्व असल्यामुळे 

भतच्यातील इंभद्रयगोचर घटकांना व म्हरू्णन त्ांच्याशी संबंभधत कलांना काव्यभवश्वात थथान 

नसते; त्ांच्यामुळे काव्यकलेची स्व-शुद्ता आभर्ण भतचा स्वयंिूपर्णा शबल होतो, अशी त्ांची 

िूभमका होती. 
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 कवी सुरेश िट यांचे वाङ्मयीन वतिन नेमके याच्याभवरूद् होते. ते काही समीक्षक, 

सौदंयिशास्त्रज्ञ भकंवा भवचारवंत नव्हते; पर्ण अस्सल कवी होते. त्ांच्यातील कवीला कभवतेचे हे 

सोवळेपर्ण मान्य नव्हते. उदूि  मुशायरे आभर्ण जयदेवाचे गीतगोभवंद ही त्ाची भनभमते्त होती; 

िरोिर तो त्ांचा स्व-धमिच होता, स्विावधमिच होता. िट आपल्या कभवतांचे मैभफलीत 

‘पठर्ण’ करीत असत— ते कभवसंमेलनातले ‘काव्यवाचन’ भकंवा ‘काव्यगायन’ नसायचे. कवी 

कभवता म्हर्णतोय आभर्ण ‘ओठांवर बोट’ ठेवून श्रोते ती ऐकताहेत असा तो प्रकार नसायचा. उदूि  

मुशायर्यांमधे्य रभसक जसे सहिागी होतात तसे िट मराठी रभसकांना आपल्या काव्यपठर्णात 

सहिागी करून घ्यायचे. काव्यवाचन ही कभवसंथथा तर मुशायरा ही सामाभजक संथथा याचे 

त्ांना िान होते. 

 कभवता हे कवीने स्वतःशी बोलरे्ण नसते तर ते त्ाचे समाजाशी बोलरे्ण असते अशी 

िटांची धारर्णा असल्यामुळे कभवता एकांतात वाचायची नसून समूहात बसून ऐकायची आहे 

अशी त्ांची िूभमका होती. म्हरू्णन तर समीक्षा-समीक्षक-अभिजन यांना महत्त्व न देता ते 

समाजाला आपल्या काव्यशास्त्रीय भवचारांत महत्त्व देत असत; आपल्या कभवतासंग्रहांच्या 

प्रस्तावनांमधून हा मुद्दा त्ांनी पुनःपुन्हा मांडला आहे—जनता हेच कभवतेचे अंभतम न्यायालय 

आहे असा त्ांचा ठाम भवश्वास होता. 

 —आभर्ण जनता कभवतेला केव्हा जवळ करेल? जेव्हा जनतेचे मनोगत जनतेच्या िारे्त 

कवी मांडेल तेव्हा. आत्मकें भद्रत, दुबोध कभवतेचा िट भधक्कार करीत ते त्ांच्या या िूभमकेमुळे. 

आपर्ण जनसामान्यांचे कवी आहोत याचा त्ांना रास्त अभिमान होता; गझल हा काव्यप्रकार 

त्ांच्या या िूभमकेशी सुसंगतच होता. 

 त्ांच्या गीतकाव्याला मंगेशकर मंडळीनंी सूर भदला हे योग्यच झाले; त्ामुळे िटांचे 

काव्य सविदूर पसरले हे तर झालेच; भशवाय त्ात दडलेले अव्यक्त संगीत अभिव्यक्त झाले; 

त्ा कभवतांचा पुनजिन्म झाला. िटांच्या सुरूवातीच्या काही कभवतांवर श्रीकृष्ण पोवळे याच्या 
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कलंदर वृत्तीची व उद्दाम मनोवृत्तीची छाप होती; पर्ण िट त्ातून सहज मुक्त झाले आभर्ण 

मौभलकता-नवीनता या गुर्णांनी त्ांची कभवता तळपू लागली. त्ांची राधागीते हे या गुर्णांचे 

सविशे्रष्ठ उदाहरर्ण आहे. मराठीला राधागीते नवीन नाहीत. ती एकतर िस्मक्तगीते आहेत भकंवा 

लावण्या आहेत. िटांची राधागीते िस्मक्तगीतेही नाहीत, लावण्याही नाहीत की ती नवी 

नायगीतेही नाहीत; ती अस्सल िावकावे्य आहेत. त्ांतील राधा-कृष्ण, नायक-नाभयका ही 

पािे नाहीत; त्ा प्रभतमा आहेत, ती प्रतीके आहेत. पौराभर्णक कथांना त्ांत कें द्रथथान नाही तर 

पे्रम, प्रर्णय, भधटाई, समपिर्ण, िावमाधुयि, सौदंयिप्रत्य यांची ती प्रभतमा-प्रतीके आहेत. 

 ‘रूपगंधा’ या त्ांच्या पभहल्या कभवतासंग्रहातील पभहलीच कभवता ‘रूपगंधा’ ही आहे. 

भतच्यातील ‘मिली तारूण्य’ हे शब्द भकतीतरी भदवस मला िटकत होते. तारूण्य रसरशीत 

असते, ते मिली कसे असेल असा प्रश्न मला पडला होता; पर्ण जेव्हा एक स्त्री आपल्या 

भप्रयकराला ‘रूपगंधा’ म्हर्णते आहे, माझ्या देहात तू ‘पुन्हा’ स्पशािचे संगीत पेटव अशी ती 

मागर्णी करते आहे यांतील अभिप्राय जार्णवला तेव्हा तारूण्याला मिली का म्हटले तेही 

लक्षात आले; कवीच्या सूचकतेने मन थक्क झाले. ‘मिली तारूण्य माझे तू पहाटे पांघरावे’ 

या मागर्णीत कामशास्त्रातील भवपरीतकरर्णी आसनाची सूचना आहे; त्ातून नाभयकेचा तीव्र 

आवेग व्यक्त होतोय. 

 राधािाव तो हाच. 

 ही स्वसुिासाठी प्रर्णयात पुढाकार घेर्णारी आधुभनक स्त्रीमुस्मक्तवादी स्त्री नाही; ही 

सनातन राधा आहे. भतचा श्रीकृष्ण रूपगुर्णसंपन्न आहे—त्ाला राधेचा अनुनय करायची गरजच 

काय? राधा त्ाचा अनुनय करर्णार. त्ाचे मोठेपर्ण भतला मान्यच आहे; आधुभनक 

स्त्रीमुस्मक्तवादी स्त्री भप्रयकराचे मोठेपर्ण असे मान्य करील? ती ‘वरचढ’ होईल ती वरचढ 

िावनेनेच—तो आपला अनुनय करर्णार नाही, पुढाकार आपल्यालाच घ्यावा लागेल या समपिर्ण 

िावनेने नवे्हच. 



260 
 

 ‘रूपगंधा’ या संग्रहातील ‘राधा’, ‘कुशीतले फूल’ यांतूनही हा राधािाव प्रगटला आहे; 

तर ‘पहाट’ ही कभवता म्हर्णजे ‘मिली तारूण्य’ या कभवतेला भदलेले उत्तरच आहे. 

झाली सिे पहाट, जाग! रात संपली! 

ही सोड मोकळी भमठी मधाळ आपुली! 

—असे भतथे नायक नाभयकेला म्हर्णतोय. 

 िटांच्या राधागीतांना केव्हा बहर येतो? जेव्हा ती गीते साभहत्कलेबरोबरच संगीतकला 

आभर्ण नृत्कला यांना आवाहन करतात तेव्हा—िटांच्या राधागीतांवर नृत्संगीतमय सलग 

कायिक्म व्हायला हवा आहे. त्ाची सुरूवात ‘चल ऊठ रे मुकंुदा’ या पदाने होईल. त्ानंतर 

येईल ‘मुरली’ नृत्गीत. त्ात कवी म्हर्णतो, 

भ्रमरांचे रसपान थांबले 

यमुनेचे जल जवळ सरकले 

अन् राधेचे मीपर्ण सरले 

अंगअंग बनले मनमोहन 

‘गौळर्ण’ मधे्य ही राधा म्हर्णते, 

“आज पहाटे श्रीरंगाने मजला पुरते लुटले गं” 

या नृत्संगीतमय कायिक्मात मग येईल होरी : 

आज गोकुळात रंग िेळतो हरी 

राभधके, जरा जपून जा तुझ्या घरी 
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 या पदातून नृत्गुर्ण आभर्ण संगीतगुर्ण िरिरून वाहताहेत—कवीच्या शब्दांना इथे 

नृत्सु्फरर्ण आभर्ण गानसु्फरर्ण आले आहे. 

 ‘रूपगंधा’ कभवतेप्रमारे्णच ‘मालवून टाक दीप’, ‘तरूर्ण आहे राि अजुनी’, ‘चांदण्यात 

भफरताना’, ‘सजर्ण दारी उिा’ या कभवता नृत्प्रधान नसल्या तरी काव्य आभर्ण संगीत या 

कलांच्या िालोिाल त्ांना नृत्धमािने स्पशि केलेला आहे; मुख्य म्हर्णजे या सार्याच 

िावकभवता राधािावाने िरलेल्या आहेत; सौदंयिगुर्णाने घमघमलेले ते अस्सल िावकाव्य आहे; 

ज्ञानेश्वरांचा अपवाद वगळता गेय रचना मराठीत इतकी लावण्यमय कधीच झाली नव्हती. 

 कवी सुरेश िटांनी गौळर्ण, लावर्णी, भवरार्णी, पद, आरती या देशी काव्यप्रकारांचे 

पुनरुज्जीवन केले हे तर त्ांचे कायि मौभलक आहेच; पर्ण महत्त्वाचे म्हर्णजे राधािावांचे जे 

भवभवध भवभ्रम त्ांनी आपल्या काव्यातून प्रकट केले ते भनरूपम आहेत—त्ांना भनव्वळ 

गझलकार म्हर्णरे्ण, मानवतावादी म्हर्णरे्ण हे आपल्या रभसकतेला संकुभचत कररे्ण होय. िट हा 

देशी कवी आहे. त्ाने कभवतेला संगीत आभर्ण नृत् या कलांशी एकरूप केले हे त्ाचे कायि 

केवळ अपूवि आहे. जनता तर त्ांच्या ओठीपोटी होतीच. मढेकरांनी कभवतेला स्वयंशुद् केले; 

िटांनी भतला सवािशे्लर्ी केले. मढेकरांनंतर आपला स्वतंि संप्रदाय भनमािर्ण करर्णारा सुरेश िट 

हा एकमेव मराठी कवी आहे. 

 

 

। ३ । 

 सुरेश िट यांच्या काव्याचे एक वैभशष्य हे आहे की, त्ात िास मराठी 

काव्यरचनाप्रकारांचे दशिन घडते. िूपाळी, आरती, स्तोि, पोवाडा, लावर्णी, गवळर्ण, भवरार्णी 

या काव्यरचनाप्रकारांना या कवीने नवी कांती बहाल केली आहे. हे त्ाचे कायि ऐभतहाभसक 
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महत्त्वाचे आहे. अिंग या काव्यरचनाप्रकाराकडे त्ाने भवशेर् लक्ष भदले नाही; असे का घडले 

याचा स्वतंि शोध घ्यावा लागेल. 

 िटांची कभवता ही अस्सल देशी कभवता आहे. 

 —एवढेच नवे्ह तर भतचा अनुबंध मढेकरोत्तर काव्याशी नसून मढेकरपूवि 

अभग्नसंप्रदायाशी आहे. 

 या अभग्नसंप्रदायातील महत्त्वाचे कवी दोन : एक कुसुमाग्रज व दुसरे श्रीकृष्ण पोवळे. या 

उिय कवीचं्या काव्याचा पररर्णाम िटांच्या सामाभजक काव्यावर आहे. 

 —परंतु िटांच्या देशी गीतांचे काय? 

 केशवसुत—तांबे, कुसुमाग्रज—मढेकर या कुर्णापासूनही ही देशी पे्ररर्णा िटांनी 

घेतलेली नाही. तो त्ांचा स्वतःचा वाङ्मयीन शोध आहे. 

 या वाङ्मयीन शोधाचा सांिृभतक अनुबंध जयदेवाच्या ‘गीतगोभवंद’ या काव्याशी आहे. 

 जयदेव हा बाराव्या शतकातील संिृत कवी. ओररसा—बंगाल या प्रांतांच्या 

सीमािागात राहर्णारा. भवदग्ध िक्तकवी. गायक. 

 जयदेवाची पत्नी पद्मावती. ती नभतिका. जयदेव ‘गीतगोभवंद’चे गायन करी, पद्मावती 

त्ावर नतिन करी. 

 एका समीक्षकाने म्हटले आहे, “ ‘गीतगोभवंद’ हे कृष्णिस्मक्तपर काव्य िरे; पर्ण ते 

स्तोिकाव्य नाही भकंवा कथाकाव्यही नाही; ते केभलकाव्य आहे. वंृदावनातल्या राधाकृष्णांच्या 

वासंभतक रभतलीलांचे वर्णिन ज्यात मनोहाररतेने गंुफलेले आहे, असे ते एक शंगार—िस्मक्तपर 

काव्य आहे.” 

 िटांनी ‘गीतगोभवंद’ काव्य वाचले होते का? 
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 या प्रश्नाचा शोध न घेताही असे भनःसंभदग्धपरे्ण म्हर्णता येते की जयदेव आभर्ण सुरेश िट 

यांचे काव्यकुल एकच आहे. 

 सुरेश िट हे मराठीचे जयदेव आहेत. 

 िटांचे जयदेवी काव्य नुसते वाचायचे नाही; तर संगीत आभर्ण नृत् यांच्या एकमेळातून 

त्ाचा आस्वाद घ्यायचा. 

 िटांच्या आईने म्हटले आहे, “वयाच्या आठव्या—नवव्या वर्ी त्ाने संपूर्णि रामायर्ण 

आभर्ण महािारत मन लावून वाचून काढले.” वाचनाची ही िटांची आवड अिेरपयांत अबाभधत 

होती. ‘गीतगोभवंदा’चे मराठी अनुवादही त्ांना उपलब्ध होतेच. 

 दुसरा एक संदिि आहे. 

 िटांचे तीथिरूप श्रीधरपंत गुलाबराव महाराजांचे अनुयायी होते आभर्ण गुलाबराव मधुरा 

िक्तीचे पुरिते. 

 मधुरा िक्तीमधे्य राधािाव कें द्रथथानी असतो; िक्ताने स्वतःला राधा कलू्पन, कृष्णाला 

भप्रयकर मानून त्ाची िक्ती करावयाची असते. आकर्िर्ण, भवयोग, संयोग, शंगारवैभचत्र्य, तृप्ती, 

ग्लानी या स्त्रीपुरुर्संबंधातील सवि शारीररक आभर्ण आंतररक अवथथांचा अनुिव 

कृष्णसापेक्षतेने घेत घेत िस्मक्तमुक्तीची अनुिूती जीवाने घ्यायची—हीच मधुरा िक्ती. 

 आचायि रजनीश शरीरसुि साभक्षिावाने अनुिवून समाभधअवथथेकडे जा, असे 

सांगतात—त्ापेक्षा ही मधुरा िक्ती भिन्न आहे. 

 परमेश्वराला भप्रयकर नवे्ह तर पे्रयसी कलू्पन स्वतःला त्ाचा भप्रयकर माना, असे सूफी 

अवभलये सांगतात—त्ापेक्षा ही मधुरा िक्ती भिन्न आहे. 
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 िटांच्या शंगाररक गीतांकडे या दृष्ीने पाभहले पाभहजे. ‘रूपगंधा’, ‘रंग माझा वेगळा’, 

‘एल्गार’, ‘झंझावात’, व ‘सप्तरंग’ या िटांच्या पाच कभवतासंग्रहांत मधुरा िस्मक्तपर सुमारे 

पंचवीस कभवता आहेत. काय भवशेर्ता आहे या गीतांची? 

 —राधेला प्रभतमा, प्रतीक आभर्ण पाि असे भवभवध पररमार्ण एकाच वेळी देण्याचे कवीचे 

प्रभतिासामर्थ्ि. 

(१) प्रभतमामयतेमुळे अथिसंपृक्तता आभर्ण मानसगोचरता. 

(२) प्रतीकमयतेमुळे ज्ञानात्मकता आभर्ण प्रसरर्णशीलता. 

(३) आभर्ण पािमयतेमुळे नाटयात्मकता आभर्ण प्रत्क्षमयता. 

—हे भवशेर् िटांच्या या राधाकाव्यात तुडंुब िरलेले आहेत. 

 अनेक िक्तकवीजंवळ उत्कट आभर्ण प्रांजळ िक्ती असते पर्ण प्रभतिा, सौदंयिवृत्ती, 

संवेदनशीलता, कल्पकता, प्रतीभतभिन्नता, अथिप्रिुत्व, िार्ाप्रिुत्व हे काहीच त्ांच्यापाशी 

नसल्यामुळे त्ांचे िस्मक्तकाव्य िस्मक्तपूर्णि तर होते पर्ण काव्यपूर्णि होत नाही. अशा िाभवक 

कभवतांच्या पाश्वििूमीवर िटांच्या ‘चल ऊठ रे मुकंुदा’, ‘वाजभव मुरली देवकीनंदन’, ‘आज 

गोकुळात’, ‘ये एकदा मुकंुदा’ इत्ादी कभवता वाचल्या की िटांच्या प्रभतिेची थोरवी मनावर 

ठसते; एव्हढेच नवे्ह तर ‘मिली तारुण्य’, ‘मालवून टाक दीप’, ‘तरुर्ण आहे राि अजुनी’, 

‘चांदण्यात भफरताना’, ‘उजाडल्यावरी सख्या’ इत्ादी त्ांच्या गाजलेल्या गीतांतील नाभयका 

‘पुढाकार’ का घेतात तेही लक्षात येते. श्रीकृष्ण रूपवंत; शौयि, बुस्मद्मत्ता, तत्त्वज्ञान या भवशेर्ांनी 

तो पररिुप्त, नृत्कला, वादनकला यांत पारंगत; त्ाचा स्वर मधाहून मधुर आभर्ण संगीताहून 

संमोहक—असा पुरुर् कशाला कुर्णाचा अनुनय करर्णार? भतथे राधाच पुढाकार घेर्णार—

नाही? राधा पूर्णि स्त्री, कृष्ण पूर्णि पुरुर्—ही दोन मने एकमेकांवर लुब्ध झालीत यात काय 

नवल! या दोन अस्मस्तत्वांचे भवभवध भवभ्रम िटांनी आपल्या गीतांत सजीव केले आहेत. 
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 सुरेश िट जन्माने मढेकरोत्तर कवी असले तरी मनाने मढेकरपूवि कवी आहेत; त्ांना 

मढेकरी काव्य भप्रय नव्हते त्ाचेही कारर्ण स्पष् आहे : मढेकरी कभवता ‘अथिप्रधान कभवता’ 

आहे; िटांची कभवता ‘लभलत कलाप्रधान कभवता’ आहे. िटांच्या या लभलत कभवतांवर जेव्हा 

नृत्गानप्रधान कलाकृती भसद् होतील तेव्हा आपल्याच नाही, जयदेव आभर्ण राधा यांच्या 

अंगावरही, चांदण्याला केशरकाटा येईल! 

 

। ४ । 

 पुष्कळांना असं वाटतं की धु्रवपदात्मक कभवता भलभहली की भतचं ‘गीत’ होतं; कुर्णी ते 

गायलं की आपल्याला प्रभसद्ी भमळते. प्रभसद्ीची इच्छा ठीक; प्रभसद्ीचा हव्यास हीन. त्ातून 

हीनगंड प्रकटतो; भशवाय त्ा हव्यासापायी कलात्मक आभर्ण व्यावहाररक तडजोडी कराव्या 

लागतात, ते वेगळेच. तडजोड आभर्ण समन्वय यांतील िेद माहीत आहे नं? तडजोडीत दोघेही 

थोडे थोडे उरे्ण होत असतात; समन्वयात दोघेही िूप अभधक होतात. 

 पुष्कळांना असं वाटत असतं की धु्रवपदात्मक गीत धु्रवपदातच संपतं, अंतर्यात फक्त 

चोथा असतो. हे अथाितच िरं नाही—भनदान सुरेश िटांच्या गीतांबाबत हे िरे नाही; याचे 

कारर्ण त्ांच्या कभवता गीतेही आहेत, भवशुद् िावकाव्यही आहे—ही तडजोड नाही, हा 

समन्वय आहे. 

 —उदाहरर्णाथि, ‘मग’ ही ‘रंग माझा वेगळा’ मधील कभवता पाहा. ही धु्रवपदात्मक 

कभवता आहे आभर्ण भतच्यात सहा कडवी आहेत. धु्रवपद असे आहेः 

 

मग माझा जीव तुझ्या वाटेवर वर्णवरे्णल! 

अन् माझी हाक तुझ्या अंतरात हुरहुरेल! 
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 ‘मग’ या पभहल्याच शब्दाने कभवतेला एक पूवािथि प्राप्त होतो. तो आशयप्रदेश आपर्ण 

प्रतीतीने पादाक्ांत करायचा आहे; तेव्हा कभवता आपल्या सोबतीला असेल—नसेल. 

 एका एका कलावंताची एक एक िाभसयत असते; ज्ञानेश्वर—जीए यांचा ‘आता’; 

मुस्मक्तबोधांची ‘आज कशानेशी मला येईनाशी झाली झोप’ मधील ‘शी’, मढेकरांच्या काव्यातील 

‘जरा--जराशी’ आभर्ण ‘अन्’. व्यवहारात एिाद्याला िांदे उडभवण्याची भकंवा बोटे मोडण्याची 

सवय असते तशी ही प्रभतिावंताची सवय नसते; आशय संदििसंपृक्त कररे्ण, आशयाला नवे 

पैलू पाडरे्ण, आशय प्रसरर्णशील कररे्ण असे कलात्मक प्रयोजन त्ामागे असते—ते जार्णवरे्ण 

ही रभसकाच्या भवदग्धतेची चाचर्णी असते; एरव्ही मग, ती िावकभवता असो वा गीती असो, 

कानामनावरून नुसती भगळभगळीतपरे्ण भनसरडत जाते. ‘मग’ आभर्ण ‘पुन्हा’ हे शब्द ही िटांची 

अशीच िाभसयत आहे; आभर्ण उद्गारभचने्ह. 

   ‘मग’ या शब्दाची इथली ताकद तर पाहा : ‘मग’चा िूतकाळ आहे पे्रमपूर्णि ‘भमलन’; 

वतिमानकाळ आहे व्यावहाररक ‘भवयोग’ आभर्ण िभवष्यकाळ आहे प्रीतीचे ‘आश्वासन’. 

बोलर्णारी व्यक्ती इथे जरी नायक असली तरी ती केवळ स्वतःचे नवे्ह तर उियतांचे मनोगत 

व्यक्त करते आहे—हे आले ना लक्षात? 

 धु्रवपदातील ‘जीव’ आभर्ण ‘हाक’ या दोन शब्दांतील वजनिेद स्पष् आहे; पर्ण तो ‘वाट’ 

आभर्ण ‘अंतर’ या शब्दांनी संतुभलत झाला आहे : ‘जीव’ हा तोलामोलाचा शब्द ‘वाट’ या त्ाच्या 

तुलनेने कमी वजनाच्या शब्दाशी जोडलेला तर ‘हाक’ हा कमी वजनाचा शब्द ‘अंतःकरर्ण’ या 

त्ाच्या तुलनेने जास्त वजनाच्या शब्दाशी बांधलेला—मूल्यवान जीव वाटेवर तर वार्यावर 

भवरर्णारी हाक हृदयात. ‘वर्णवर्णरे्ण’ यात कष्, पायपीट, शोधाथि धडपड आहे तर ‘हुरहुररे्ण’ 

यात हळुवारपर्णा, कंपन, सुिद िाव आहे—तो नेमक्या शब्दांत सांगता आला नाही तरी 

रभसकाला जार्णवतो—वस्त्र धाग्यांचे बनलेले असते; वस्त्र तलम असते तेव्हा धागे कुठे 

जार्णवतात, सलग वस्त्रच जार्णवते, नाही? 
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 धु्रवपदातील अथािचे हे भद्वदल रूप जार्णवले की पुढच्या सहाही कडव्यांत हे अथािचे 

भशवशस्मक्तपर्ण कसे सं्पदन पावते आभर्ण भवभवध रूपे घेते ते सहज लक्षात येते. 

 दोघांचीही प्रीती एकाच कंप्रतेत असल्यामुळे एक तार छेडली की दुसरी आपोआप 

झंकृत होते. 

(१) मी तुझ्या ‘स्वप्ा’त भफरतो; माि प्रत्क्षात तुझे पाऊल ‘उंबर्या’त अडिळते. 

(२) अप्रीतीने नवे्ह पर्ण तंद्रीने तुला उत्कट क्षर्णांचे भविरर्ण होईल; माि माझे नाव 

तुझ्या ओठांवरच असेल. 

(३) संध्याकाळी घरी तू भदवा लावशील तेव्हा त्ा भदव्याच्या ज्योतीबरोबर माझे 

मनही भतथे कंभपत होत असेल. (सहोक्ती अलंकार) 

(४) तीन भदवसांनी तू न्हाहशील तेव्हा सुगंधी द्रव्यांनीच नवे्ह तर माझ्या अस्मस्तत्वाने 

तुझा आसमंत घमघमून जाईल. 

(५) रािी माझ्या गीताने माझे तारूण्य तुझ्यापयांत पोहचेल. 

(६) या सार्यामुळे हे भवयोगपवि दुःिद होर्णार नाही, वसंत ऋतूसारिे सुिद, सुगंधी, 

धंुद होईल; माझे सगळे आयुष्यच फुलांसारिे तुझ्यासाठी बहरेल, त्ांचा सडाच 

तुझ्यािोवती पडेल. 

आता पहा १) उंबरा २) ओठ ३) देवघर ४) स्नानगृह ५) शय्यागृह ६) अंगर्ण या सहा 

प्रभतमा आलटून पालटून पाभवत्र्य आभर्ण शंगार, व्यस्मक्तसापेक्षता आभर्ण थथलसापेक्षता यांची 

बंभदश साधर्णार्या आहेत—आशयाचा भद्वदलपर्णा तो हा; त्ामुळे आशय व्याभमश्र आभर्ण 

त्ातील प्रते्क घटक उठावदार झाला आहे. 

हे सारे काही कवी जार्णीवपूविक करीत नसतो; तर प्रभतिेच्या आवेशात ते स्वयंिूपरे्ण 

साकार होत असते; जार्णीवपूविक केले की ती काराभगरी होते. हे लक्षात आले की मग ‘हे 
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कवीला अभिपे्रत होते का?’ अशा प्रश्न आपल्याला पडत नाही—कधी कधी असा प्रश्न आपर्ण 

आपली भथटी रभसकता झाकण्यासाठी भवचारीत असतो! 

उत्तम कभवता ही एक अथिसमृद्ी असते; म्हर्णजे कमीत कमी शब्दांत ती जास्तीत 

जास्त अथि प्रकट करीत असते—त्ासाठीच तर ती छंद, अलंकार, प्रभतमा, प्रतीके, सुिाभर्ते, 

जीवनिाषे्य यांचे उपयोजन करीत असते. त्ा सार्याच्या एकात्म आस्वादाने आपर्णांस 

अनुिवसमृद्ीचा अनुिव येत असतो. या ‘अनुिवाच्या अनुिवा’लाच अनुिूती असे म्हर्णतात. 

पे्रमकभवतेची अनुिूती ही ‘पे्रमानुिाव’ नसते तर पे्रमाच्या अनुिवामाफि त जीवनमूल्याची 

व सौदंयिमूल्याची अनुिूती असते. ‘मग’ या कभवतेतून ‘दोन जीवांचा सविव्यापी सुसंवाद’ या 

मूल्याची मला प्रतीती येते. ही प्रतीती वर्णिन-भवके्षर्र्ण यामाफि त न येता स्वप्, उंबरठ्यावर 

अडिळर्णारे पाऊल, पूजा, स्नान इत्ादी प्रभतमाप्रतीकांतून मानसगोचर होते. अनुिूतीची ही 

मानसगोचरता अनुिवाच्या इंभद्रयगोचरतेपेक्षा अभधक टवटवीत, चलनवलनक्षम आभर्ण 

बहुआयामी असते. कवी जसा प्राभति सु्फरर्णाने भनभमिती करतो तद्वत रभसकही प्राभति 

सु्फरर्णानेच आस्वाद घेत असतो. 

कवीचंी मनोदशा आभर्ण रभसकाची मनोदशा अशी एकजातीय असल्यामुळेच तर 

त्ांच्यांत संवाद साधू शकतो—एक तळघरात बसला आहे आभर्ण दुसरा तेराव्या मजल्यावर 

आहे, एक कानडी आहे आभर्ण दुसरा कॅनेभडयन आहे—असे असेल तर भतथे 

‘कभवरभसकहृदयसंवाद’ तो काय साधर्णार! पर्ण असा संवाद साधतो तेव्हा आपर्णांस 

आस्वादगम्य संुदरतेचा लौभककभिन्न प्रत्य येतो; मग आपर्णांस ‘मग’ ही कभवता शंगारसूचक 

पे्रमकभवता वाटत नाही. ती भवरहगीत तर नाहीच वाटत; भवरहस्मथथतीवर मात करर्णारी 

सायुज्यगीत वाटते. 

व्यावहाररक, दैभहक भवयोग तो काय! त्ावर मात करून भप्रयकराचा प्रार्ण पे्रयसीची 

वाट तुडभवतो. त्ाची साद सतत भतच्या हृदयात कंभपत होत असते. ती अंगर्णात असो, दारात 

असो, स्नानगृहात असो, देवघरात असो की शयनगृहात असो; सकाळ असो, संध्याकाळ असो, 
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राि असो—दोघे एकमेकांच्या सोबतच असतात—मनाने, िृतीने, कृतीने—त्ापुढे या 

साडेतीन हाती देहाची काय तमा! आपर्ण मनाशी म्हर्णतो, असे सायुज्य भप्रयकर-पे्रयसी 

यांच्यांतच असते असे नाही, ते गाय-वासरू, माय-लेकरू, देश-देशिक्त, देव-देविक्त 

यांच्यांतही असते—ही एक व्यापक िावना आहे, हे एक उन्नत मूल्य आहे; ते इथे भकती 

सूचकपरे्ण, अथिझंकाराने, मृदु-मधुर शब्द-प्रभतमांतून आभवषृ्कत झाले आहे. 

हे सारे वाचनातून, एका वाचनातून आपर्णांस जार्णवत नाही, हे आपले दुिािग्य भकंवा 

दौबिल्य नसते; ते कभवतेचे मोठेपर्ण असते. म्हरू्णन ही कभवता पुनःपुन्हा वाचाभवशी वाटते, 

पुनःपुन्हा ऐकाभवशी वाटते, आठवाभवशी वाटते. 

मग आपला आस्वाद दशिनी अथािपाशी थांबत नाही—तो त्ा अथाितील सजीव, बदलते 

वू्यह हेरतो, त्ा सवि अथिवू्यहाला धारर्ण करर्णार्या शस्मक्तस्रोतापयांत पोचतो—आपर्ण 

भनभमिभतप्रभक्येत सहिागी होतो; तेव्हा कागदावरची, कानावरची कभवता कायम राहून 

भतच्यातून, भतची भनभमितीच अशी, नवनवी कभवतासंतानेच जन्मास येतात. हे अगदी सत् आहे, 

हे साभहत्शास्त्रीय सत् आहे; हा माझा अनुिव आहे. 

मग 

मग माझा जीव तुझ्या वाटेवर वर्णवरे्णल! 

अन् माझी हाक तुझ्या अंतरात हुरहुरेल! 

मी भफरेन दूर दूर 

तुभझया स्वप्ात चूर 

भतकडे पाऊल तुझे उंबर्यात अडिळेल! 

भवसरशील सवि सवि 

अपुले रोमांचपवि; 

पर्ण माझे नांव तुझ्या ओठांवर हुळहुळेल! 

सहज कधी तू घरात 
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लावशील सांजवात; 

माझेही मन भतथेच ज्योतीसह थरथरेल! 

जेव्हा तू नाहशील, 

दपिर्णात पाहशील, 

माझे अस्मस्तत्व तुझ्या आसपास दरवळेल! 

जेव्हा रािी कुशीत 

माझे घेशील गीत 

माझे तारूण्य तुझ्या गािांतुन गुर्णगुरे्णल! 

मग सुटेल मंदमंद 

वासंभतक पवन धंुद; 

माझे आयुष्य तुझ्या अंगर्णांत टपटपेल! 
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म. म. देशपांडे 

 

।। एक ।। 

कभवता म्हर्णजे काही पेपर नाही : फरिकन वाचला आभर्ण झरिकन फेकला; भकंवा कभवता 

म्हर्णजे काही पेपर नाही की रोिून वाचला आभर्ण घोकून भलभहला. 

कभवता म्हर्णजे आस्वाद. 

स्वाद आभर्ण आस्वाद यांतला िेद माहीत आहे नं? स्वाद म्हर्णजे आस्वादवसू्तचा गंध. 

तो वदी देत असतो, “मानवाईक येत आहे. तय्यार!” ‘वदनी कवळ’ घेण्याच्या आधी घरिर 

‘पूर्णिब्रम्हा’ चा पररमळ दरवळला पाभहजे. आता आमोद सुनाभसका जाले असे वाटले पाभहजे. 

कभवतेमधे्य जी नादावतिने असतात आभर्ण नादाची जी नतिने असतात ती कभवतेची 

स्वादरूपे असतात. त्ा स्वादास्वादाने आपल्या वृत्ती आस्वादातुर झाल्या पाभहजेत—हेच तर 

त्ांचे प्रयोजन असते. नहून आस्वाद घेतला म्हरू्णन ‘भकंमत मोज’ म्हर्णर्णार्या हलवायासमोर 

भबरबल स्मिशातील नार्णीच िुळिुळवेल; काय चुकले त्ाचे? नादानेच केवळ गंुगवर्णारी 

संभहता आभर्ण नादातच नांदभवर्णारा अहृदय दोघेही उपाशी आभर्ण वासेच असतात; कसे? 

कभवता ही स्वादवसू्त नसते; ती आस्वादवसू्त असते. आस्वादवसू्त. भतचा नुसता वास 

घ्यायचा नसतो; भतची चव घ्यायची असते. भतची नुसती चवच घ्यायची नसते, ती चघळायची 

असते. चविर्णा; िारदस्त शब्द. चविर्णा. कभवता चोिून चोिून, चािून मािून मनात घोळवायची 

असते. चव. भतच्या चवीच्या सगळ्या बारीक—सारीक छटा आस्वादायच्या असतात. 

अस्सल कभवता आपल्याला असे करायला लावते; अस्सल कभवता आपल्याला सहृदय 

करते. 

अशा अस्सल कभवताच तर ओगंळ अंतमिनाला सोज्वळ करीत असतात; कारर्ण 

कवीचं्या सोज्वळ अंतमिनातून त्ा उद्भवलेल्या असतात. 
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कभवतेचा वरचा अथिथर मनाच्या वरच्या थरातून प्रकटत असतो. त्ात भवधाने, भवचार, 

दाभयत्व हे सारे सामावलेले असते ते आभर्ण तेव्हढेच कभवतेत असेल तर ती कभवता कशी? तो 

भनबंध. तो वृत्तांत. तो पद्यमय भनबंध. तो आवतिनमय वृत्तांत. त्ातील काही भवधाने चमकदार 

असतात, काही भवचारवेधक असतात. दाभयत्व गंिीर असते. ते शब्द, ती वाके्य, ती तडफ 

आपल्या मनावर ठसतेही. तेव्हठेच. संपूर्णि कभवता काही आपल्या मनाची पकड घेत नाही. 

कभवता हा अिंड वू्यह असतो. आडातच नाही तर पोहर्यात कुठून येर्णार? तुकडया—

तुकडयांनी तयार झालेली पद्याकृती तुकडया—तुकडयानेच जार्णवर्णार! अशा पद्यकारांचे मन 

भचंध्यांनी िरलेले असते. त्ाचे पद्य अशा भचंध्यांचे गाठोडे असते. असतात काही भचंध्या िरजरी, 

काही भचंध्या गििरेशमी; पर्ण असतात त्ा भचंध्याच. त्ा शालूभवहीन असतात; म्हरू्णन त्ांना 

द्रौपदीचे सत्त्व नसते. 

अस्सल कभवतेला जागृत मन असते. अधिजागृत मन असते. अजागृत मन असते. 

व्यस्मक्तत्व असते. समूहमन असते. सामाभजक मन असते. सांिृभतक मन असते. मुख्य म्हर्णजे 

अस्सल कभवतेला उच्चजागृत भवश्वमन असते. 

या अनेक थरांशी आभर्ण या अनेक मनोरूपांशी एकाच वाचनात समरस होतो जो वाचक 

तो धन्य! एरव्ही पुनःपुन्हा अशी अस्सल कभवता वाचावी लागते—ती तसे इशारेच देते ना 

आपल्याला. असे पुनवािचन आभर्ण अशा चविर्णा ही अस्सल वाचक आभर्ण अस्सल कभवता यांची 

जन्मिूर्ण असते. पुनवािचनाला प्रवृत्त न करर्णारी वाङ्मयकृती दुय्यम दजािची आहे, असे िुशाल 

समजा. 

सुिाचे सोबती 

दुःिातही राहो; 

कोसळो हे नि 

भिंती उभ्या राहो 
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हे शब्द भकती साधे, त्ात ना नानागौरव, नामगौरव, ना प्रभतमागौरव. असे तर सवाांनाच 

वाटत असते : िोवती िोजनिाऊ नसावेत. ‘हा जवं चाले मोठा धंदा! तव बहीर्ण म्हरे्ण दादा!’ 

अशी िभगनीमंडळं िोवती नसावीत—प्रते्कालाच असं वाटत असतं. दुःि—संकटातही त्ांचं 

पे्रम अिंग राहो. तशी मागर्णी आहे याचाच अथि तसं सहसा नसतं, अनुिवच आहे आपला 

जगाचा. 

साधा सहा अक्षरी अक्षरछंद. नाव शुद्सती. ‘येरे येरे पौसा’, ‘बेए एक बेए’ इतका 

आपल्या आठवर्णीतला. र्डाक्षरी छंद. ‘सुिाचे सोबती! दुःिातही राहो’ ही मागर्णी ठीक, 

आकलनसुलि; पर्ण ‘कोसळो हे नि। भिंती उभ्या राहो’ म्हर्णजे काय? उत्तर काही फार 

अवघड नाहीः नि—अिानी संकटे; भिंती—मानव भनभमित आधार. हं! कभवता हा एक अिंड 

वू्यह असतो त्ाचे इथे िरर्ण ठेवायचे. आता एकदम भतसर्या कडव्याकडे. भतथे कभवता 

म्हर्णते, ‘गगनाच्या भवटा मोजर्णारे नर!’ या काव्यमय शब्दाशेजारी ‘भवटा’ हा गद्य शब्द 

कसातरीच वाटतो नं? वाटतो; पर्ण कुठपयांत? जोवर ‘भिंत’ (पभहले कडवे), (शेवटचे कडवे) या 

शब्दांतून प्रकटर्णारी अथिवलये एकरूप होऊन अिंड अथिवू्यह प्रतीत होत नाही तोवरच. हे 

पाहा, हे काही आकृभतवादी बोलरे्ण नाही की शैलीवैज्ञाभनक भवशे्लर्र्ण नाही; हे कभवतेच्या सलग 

अथािचे आस्वादन आहे : कभवता हे अनेक वाक्यांचे भमळून बनलेले एक बृहद्वाक्य आहे. या 

िूभमकेचे हे अवधान आहे, हे केवळ आस्वादन नाही, सजिन आहे. 

सुिाचे सोबती दुःिातही केव्हा सोबत करतील? जेव्हा मानवी मूल्यांच्या भिंती अिंग 

असतील तेव्हा. तेव्हा मग अगोचर संकटे आलीत तरी भिंती अिंग राहतील; तेव्हा 

सुिकाळातील (सुिाचे) आभर्ण सुि देर्णारे (सुिाचे) सोबती सोबत राहतील. या भिंती कोर्णी 

घडभवल्या आहेत? गगनाच्या भवटा मोजर्णार्या नरांनी—संताभदकांनी. अहो, त्ांच्याच तर 

शब्दांवर भवसंबून—भवश्वासून मी आजवरचा जीवनप्रवास केलाय—कभवता सांगते. 

कोसळर्णारे नि = अगोदर अिानी संकटे. त्ातही शाबूत राहर्णार्या भिंती = मानवी 

मूले्य, मानवी संबंध, मानवी संभचत. 
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गगनाच्या भवटा = अगोचराची संरचना. 

गगनाच्या भवटा मोजर्णारे नर—संताभदक; अगोचर संकटांवर मात करर्णारे नरवीर. 

नि—गगन, भिंत—भवटा या सहिावी शब्दांतून प्रकटर्णारी परस्परपूरक अथिवलये 

जार्णवताहेत ना? केवळ शब्दांचा अथि कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण नाही, हे िरे आहे ना? 

वू्यहाथि हा वं्यगाथािचा उच्चतम आभवष्कार असतो. तो जार्णवरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण; काय? 

‘भवटेवरी माथा’ या शब्दांनी हा वू्यहाथि अभधक वेधक होतो : कोर्णत्ा भवटेवर माथा 

टेकवायचा? आपर्णांस आठवते पंढरीची वीट. कोर्णते पाय हाती राहो? भवठोबाचे. ‘भवठ्ठल आभर्ण 

पंढरपूर’ हे शब्द काही येथे नाहीत; पर्ण त्ांना सामावून घेर्णारा व्यापक अथि माि येथे आहे. 

ज्यांनी अगोचर शक्तीचे आभर्ण अगोचर संकटांचे मोजमाप घेतले, ज्यांच्या अतुल नेकीमुळेच 

सुिाचे सोबती दुःिातही साथ देर्णारे ठरलेत त्ांनी भवठ्ठलाच्याच भवटेवर माथा टेकभवला ना? 

त्ांनी भवठोबाचेच पाय घट्ट धरून ठेवलेत ना? म्हर्णजे हे असे तर नाही, संत हेच सुिाचे 

सोबती? दुःिातही त्ांचेच िरर्ण राहो? आभर्ण आपर्ण काय समजत होतो? व्यवहारातले 

सगेसोयरे! 

आता परतून दुसरे कडवे! अगम्याचे मोजमाप करर्णारे—त्ांनी माझे हात हाती घेतले 

आहेत—चालभवसी हाती धरोभनया. माझे दोन तळवे म्हर्णजे ररती जोडभशंप. एरव्ही ती 

टरफलासारिी; पर्ण गगनवीरांचे हात भतच्यात मोती झालेत, आता मागरे्ण एवढेच— 

अंतपावेतो हे 

हात हाती राहो 

कुर्णाच्या? कशाच्या अंतपावेतो? मागरे्ण मागर्णार्याच्या अंतापावेतो नवे्ह; भवश्वाच्या. 

भवश्वमानवाला सदोभदत या नररूप नारायर्णाचा आधार असो. भवश्वाने भवश्वाच्या अंतापावेतो 

संतांची साथ स्वीकारो. 
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भवभवध पर्ण परस्परपूरक अथिवू्यहांची भनभमिती कभवतेने योजून केलेली नाही. अथांग 

जलाशयावरून भवशाल मेघच्छाया सरकत जाव्यात तसे हे आहे. म्हर्णजे? समीप तरी 

अस्पभशित. 

भनभमितीच्या उच्च जागृतीतून या कभवतेचा उद्भव झाला आहे. हे शब्द, या प्रभतमा, हा 

आशय सविपररभचत आहे; पर्ण ही उच्च जागृती सविथा अनोिी आभर्ण दुष्प्राप्य आहे. कभवतेचा 

आस्वाद घेताना क्षर्णमाि आपर्ण त्ा उंचीवर पोचतो हेच कभवतेचे भनभमिभतसाफल्य आभर्ण 

आपले आस्वादसाफल्य असते; आभर्ण मग पुन्हा व्यवहारथरावर येऊन आपर्ण म्हर्णतो, ही 

कभवता अगदीच साधीसोपी आहे; कठीर्ण समय येता भमि कामास येवो! 

 

।। दोन ।। 

 म. म. देशपांडे म्हर्णजे मढेकरी परंपरेला मादिव देर्णारा कवी. 

 मढेकरांच्या अभधकांश कभवतांची अभिव्यक्ती भवकट आहे, अनेक कभवतांचा आशयही 

भवकट आहे. याचे कारर्ण भवकट जीवनानुिवाच्या प्रत्याने त्ांची सौदंयिवृत्ती व्याकूळ होते व 

त्ा व्याकूळ मनोवथथेला वसु्तभनष्ठ अस्मस्तत्व देण्याच्या प्रयत्नातून त्ांच्या अनेक कभवता 

अंतबािह्य भवकट होतात. ज्या वाचकांना बभहरंगी मधुर शब्दाथि हवे असतात ते वाचक मग 

मढेकरी कभवतेवर रुष् होतात; अशा भवकट भनभमितीमागे सौदंयिमूल्याचा आक्ोश आहे हे 

त्ांच्या प्रत्यास येत नाही. 

 म. म. देशपांडे यांच्या कभवता अशा भवकटतेपासून अभलप्त आहेत. जीवनातील 

भवकटता त्ांनाही जार्णवते आभर्ण गाभ्यातले मादिव, भतथली उपजत स्मथथर श्रद्ा यामुळे 

मढेकर—मुस्मक्तबोध यांच्या काव्यांतील अंतःसंघर्ि, क्षोि आभर्ण भवकटता यांच्यापासून त्ांची 

कभवता मुक्त होते; माि पराकोटीच्या अंतमुिितेमुळे, पराकोटीच्या वाङ्मयीन आत्मभनष्ठ 

तादात्म्यामुळे ती मधुकर केचे—अभनल यांच्या लोिस कभवतेप्रमारे्ण एकपदरी माि होत नाही; 
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सूक्ष्म आभर्ण कर्णीदार होते. त्ांच्या शब्दाथाित दशिनी साधेपर्णा—सहजपर्णा असतो; अरे पर्ण, 

ही मयासुराची भनभमिती : पार्णी िासते ती जमीन, जमीन िासते ते पार्णी. 

हीच कभवता पाहा ना : 

 संधे्यचा श्यामल हात कोवळा, 

 पकडू पाहतो 

 नदीकाठचा उडता बगळा 

 पुसट पुसट भक्षभतजरेर्ा 

 भमलनामधली 

 दोन जीवांची असु्फट िार्ा! 

 

थकून िागून 

भदवस भमटतो हळूच पापर्णी 

गालांत हासते शुक्ाची चांदर्णी! 

 

क्षर्णाक्षर्णाने दाटतो काळोि 

जुनी एिादी 

मनात सारिी घोळते ओळि! 

 

 या कभवतेचा नुसता दशिनी अथि जार्णवला तर आपर्ण म्हर्णतो, “रोमाँभटक कभवता. कवीने 

भनसगिदृश्याच्या माध्यमातून पे्रमाची िावना व्यक्त केली आहे.” िरे आहे; िरे आहे हे. 

संध्याकाळ, बगळा, नदी, भक्षभतज, शुक्ाची चांदर्णी या सार्या भनसगि प्रभतमाच तर आहेत; नाही? 

त्ांना जोड भदली आहे. ‘हात’, ‘भमलन’, ‘हसरे्ण’, ‘जुनी ओळि’ या मानवसापेक्ष अवयव—

भक्या—िृती यांची. यांत मध्यवती काय? भनसगिदृश्य की मानवी िावना? दोन्ही! यालाच तर 
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काव्यानुिूतीने वाचकास लािर्णारी ‘अनुिवसमृद्ी’ असे म्हर्णतात. थथलवैभवध्य, 

व्यस्मक्तवैभवध्य, अनुिववैभवध्य, शब्दवैभवध्य यामुळे अनुिवसमृद्ी येत नसते; येत असते ती 

अनुिवभवसृ्तती; काय? 

 उपमेय आभर्ण उपमान, प्रभतमेचे अंग आभर्ण प्रभतमेचा िाव यांना सुटेपर्णाने प्रयोजन 

नसते त्ांना प्रयोजन असते परस्परसंबंधांचे; ते एकमेकांवर प्रिाव टाकत एकमेकांचे रूप, 

िाव आभर्ण प्रिावच बदलवून टाकतात; त्ांचा उन्नत पुनजिन्मच घडवून आर्णतात. भनजीव 

पाँडोराची डोळ्यादेित सुिग युवती झाली तर जसे आपर्ण चभकत होऊ तसे इथे आपर्ण चभकत 

होतो; काव्यास्वादात अशा चमत्काराचा प्रत्य येत असतो—येतोच. चमत्कारप्रत्य—

आनंदप्रत्य—अनुिवसमृद्ी. ही अभवरल प्रभक्या लक्षात ठेवा. 

 या संदिाित काही संभ्रम भनमािर्ण झाला तर कभवतेचे कें द्र चाचपून पाहायचे. काय आहे 

या कभवतेचे कें द्र? कुठे आहे ते? या प्रश्नांची ठाम उत्तरे नसतात; इथे मतभिन्नतेला जागा असते; 

कधी आपलेच मत बदलते, कधी दुसर्याचे मत पटत नाही. हा प्रतीभतिेद काव्यास्वादासाठी 

फार उपकारक असतो; त्ा प्रतीभतिेदाचे स्वरूप माि जार्णता आले पाभहजे; त्ा प्रतीभतिेदाचे 

नामकरर्ण करता आले पाभहजे. समीक्षा आभर्ण साभहत्मीमांसा या के्षिातील ती मौभलक िर 

असते. मराठीत अशी िर पडताना भदसत नाही. 

 म. म. देशपांडे यांच्या या कभवतेतील जी ओळ िटकलेली असते तेच या कभवतेचे कें द्र! 

कोर्णती ओळ? “गालांत हसते शुक्ाची चांदर्णी!” िग्न पे्रमकभवता वाचायचा आपला ररयाज 

म्हरू्णन मग पभहल्या झटक्यात आपर्ण ही कभवता भवरहाची, ताटातुटीचा, असफलतेची, 

िग्नतेचीच कभवता समजतो. या अपेके्षला धरून आपर्ण ‘भनसटर्णारा बगळा’, ‘थकून डोळे 

भमटर्णारा भदवस’, ‘दाटर्णारा काळोि’ या प्रभतमांना जादा उठाव देतो; पर्ण कभवता म्हर्णते, 

“नाही, माझा मूड इतका गडद नाही.” 

 कसा आहे मूड भतचा? “गालांत हसते शुक्ाची चांदर्णी!” असा. दोन जीव िूप 

एकमेकांत गंुतले आभर्ण मग या की त्ा कारर्णाने ताटातूट झाली असे इथे घडलेले नाही. दोन 
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जीव थोडे जवळ आले होते. कुठल्याशा कातरवेळी त्ांनी पे्रमाचा पक्षी चुचकारण्याचा प्रयत्न 

केला होता, थोडया कानगोष्ी केल्या होत्ा आभर्ण दोघेही, दूरचे अपयश जारू्णन की काय, 

थांबले होते. असे सविपररभचत पर्ण िावकभवतेच्या भचमटीत सहसा न सापडर्णारे हे अनुिव 

कथाकारांच्या हद्दीतील आहेत असे आपर्ण समजतो. इथे कवीने कथाबंध व कथन यांना सहज 

झुकांडून एक भवशुद् िावकथा साकार केली आहे, एक सुप्त कथामूल्य असलेली भवशुद् 

िावकभवता. 

 एका हुरहुरत्ा पे्रमानुिवाचा एका उतरत्ा संध्याकाळशी संयोग साधून एक नवाच 

अनुिव कभवतेने येथे साकार केला आहे—हीच नवभनभमिती; केवळ पे्रमानुिव अनुिवरे्ण भकंवा 

केवळ भनसगािनुिव अनुिवरे्ण हा भनभमितीचा प्रत्य नवे्ह. तो लौभकक प्रत्य. अधुरा. 

मढेकरांप्रमारे्णच कवी म. म. देशपांडे यांचा काव्यानुिव भद्वदल असतो तो असा; त्ात आशय 

आभर्ण अभिव्यक्ती असे दै्वत नसते, हेही भततकेच लक्षर्णीय. 

 

।। तीन ।। 

 ‘वनफूल’ (१९६५), ‘अंतदेही’ (१९९६), व ‘जगाचे श्वास’ (२००६) या तीन संग्रहांनंतर 

आता ‘अपार’ हा म. म. देशपांडे यांचा चौथा कभवतासंग्रह प्रकाभशत होत आहे. 

 श्याम माधव धोडं हे म. म. यांच्या काव्यावर पीएच. डी.साठी संशोधन करीत आहेत. 

बहुधा असे घडते की, संशोधन करता करता संशोधक संशोधनभवर्याच्या पे्रमात पडतो; इथे 

उलट घडले; श्याम आधी म. म. यांच्या कभवतेच्या पे्रमात पडला व मग त्ाने संशोधन सुरू 

केले. म. म. यांच्यासाठी जे जे करता येईल ते ते सवि त्ाने केले. म. म. यांच्या असंग्रभहत, 

अप्रकाभशत कभवता शोधल्या; म. म. यांना आलेली पिे गोळा केली; म. म. यांचे गद्य लेिन 

भमळभवले; त्ांच्याशी पुनःपुन्हा संवाद साधला; त्ांची दीघि मुलाित घेतली; त्ांच्या कुटंुभबयांचा 

भवश्वास संपादन केला—काय केले नाही; सगळे केले! 
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 अशा शोधयािेतूनच ‘अपार’चे हस्तभलस्मित त्ांच्या हातात पडले—म. म. यांच्या 

सौिाग्यवतीचं्या अक्षरातले; नाव, मांडर्णी म. म. यांचीच. उभशरा का होईना कवीची इच्छा आज 

पूर्णि होत आहे. 

 याच यािेमधे्य धोडं यांना शरचं्चद्र मुस्मक्तबोध यांनी म. म. यांना भलभहलेले पिही गवसले. 

ते म्हर्णजे या यािेचे मावंदेच म्हर्णायचे! मुस्मक्तबोध हे थोर सत्वशील कवी होते. त्ांची कभवता 

आभर्ण म. म. यांची कभवता ही मराठी काव्याची दोन टोकेच होती : मुस्मक्तबोधांची कभवता 

भवराटाच्या ध्यासाने आभवष्कारप्रधान, उद्दाम, प्रभतमा-प्रतीकांनी लवथवलेली तर म. म. यांची 

कभवता सूक्ष्माच्या ध्यासाने भनभमिभतप्रधान, संयभमत, प्रभतमा-प्रतीकाची एिादीच कळी 

िुलभवर्णारी; मुस्मक्तबोध तकि  आभर्ण इभतहास यांना प्रमार्ण मानर्णारे. म. म. अंतःप्रत्य आभर्ण 

कालातीतता यांना आवाहन करर्णारे. तरीही दोघांचा गाढ से्नह; दोघांनाही परस्परांच्या 

प्रभतिाबळाबद्दल भनतांत आदर; कारर्ण होते दोघेही व्रतथथच. मग त्ांच्यात स्पधाि-हेवेदावे 

येतीलच कसे? त्ांची स्पधाि, असलीच तर, स्वतःशीच होती. थथाभनक प्रभसद्ी आभर्ण 

व्यासपीठीय यश यांचा वाराही त्ांच्या काव्याला लागू शकत नव्हता. त्ांच्या उमेदवारीच्या 

आभर्ण उमेदीच्या काळात रभवभकरर्ण मंडळासदृश कभवचक््या जोरात सुरू झाल्या होत्ा तरी; 

त्ा चक््यांना प्रभतभष्ठत संथथा—आभर्ण भनयतकाभलके पाभठंबा देत होती तरी. 

 अशी परीक्षा प्रते्क भपढीतील प्रते्क व्रतथथाला द्यावी लागते. 

 ‘अपार’ या कभवतासंग्रहातील ७४ कभवतांपैकी फक्त १३ कभवता यापूवी प्रकाभशत 

झाल्या आहेत. अभिरूची, सत्कथा, मौज, युगवार्णी, साधना, महाराष्र  या भनयतकाभलकांतून; 

बाकीच्या कभवता आता प्रथमच उजेडात येत आहेत. सुरेश िट यांनीही आपल्या अनेक 

कभवता असंग्रभहत-अप्रकाभशत ठेवल्या होत्ा; त्ा आता ‘रसवंतीचा मुजरा’ (साभहत् प्रसार 

कें द्र, नागपूर) या संग्रहात संग्रभहत झाल्या आहेत. त्ा कच्च्च्या कभवता आहेत. कवीने त्ा 

झाकून ठेवल्या हे बरेच झाले होते. ‘अपार’चे असे नाही; या फक्त कभवता आहेत; कवीने त्ा 

का आढीत ठेवल्या ते कळत नाही. 
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 कवीला हा संग्रह प्रकाभशत करावयाचा होता. म्हरू्णन तर त्ाने कभवतांचा लेिनक्म, 

लेिनथथलकाल, प्रकाशनसंदिि हे सारे भनगुतीने नमूद करून ठेवले. हे सारे तपशील 

कभवतेचीच आशयप्रिा आहे असे रभसकाने समजावे—कवी अभनल आभर्ण कवी श्रीभनवास 

भसरास यांच्या कभवतासंग्रहांतही हा प्रकार आपर्णांस भदसतो. चररिात्मक समीके्षने माि 

यापासून दूर राहावे; दुसरे ‘धोडं’ त्ापासून दूर आहेत हे आपले िाग्यच म्हर्णायचे! का या 

कवीने या संग्रहाला ‘अपार’ हे नाव भदले? “हे अपार कैसेभन कवळावें। महातेज कैसें धवळावें।” 

हे ज्ञानोबांचे अवतरर्ण काही कवीने भदलेले नाही की त्ावरून तकि  करावे मग? ‘अपार’ या 

मथळ्याची एक कभवता या संग्रहात आहे. भतच्यातील अिेरचे कडवे असे : 

 अंधार असेल, 

 उजाडण्यापूवी होता तो 

 भदसत असेल, 

  नसेल. 

पार करतांना हे जग 

अपार वाटत असेल. 

 

१९७३ सालची ही कभवता. तेव्हा कवीचे वय पन्नाशीच्या आतच होते. जन्म २३ ऑक्टोबर १९२९. 

 कवीचे वय काय वर्ाांनी मोजायचे असते? 

 कवी म्हर्णतो, मी जराजजिर झालो असेन; रस्त्याच्या कडेने काठी घेऊन चालत 

आयुष्यासंबंधी बोलत असेन; तू आठवर्णीचंी ऊठबस करीत असशील; आभर्ण उजाडेल? होय. 

मृतू् म्हर्णजे पहाट. हे जग पार करताना अपार वाटेल असे कवी म्हर्णतो; म्हर्णजे काय? कवी 
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मुस्मक्तबोधांनी आपल्या पिात म. म. यांची कभवता ‘ध्वन्यथिपूर्णि’ आहे असे म्हटले; त्ाची इथे 

प्रतीती येते. हे मृतू्पूवि जीवन भसमीत असते आभर्ण मृतु्त्तर जीवन असीम असते, असे कवीला 

म्हर्णायचे आहे का? काय की! 

 एवढं िरं की ‘अपार’मधील कभवता जन्म आभर्ण मृतू् यांचं भद्वदल स्वरूप सतत 

वलयांभकत करीत आहेत : 

 ह्या ओढ्यावर उिं राहून गातांना 

 मला गंगेची आठवर्ण होते 

हेच काय कमी आहे? 

 

ह्या पुलावरून हळूहळू जाताना 

मला िाली पािांत 

जीवनाचं प्रभतभबंब पडलेलं भदसतं. 

हेच काय कमी आहे? 

 

जन्म आभर्ण मृतू् 

फार मोठ्या गोष्ी आहेत 

पर्ण हे अिंड हाती येर्णारे 

सुवर्णािचे कर्ण-क्षर्ण 

त्ांचं वजन-माप कसं करू? 
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 एकच भनकर् आहे कवीजवळ : अनुबंध. कवी संग्रहिर अनुबंधाचा शोध घेतोय. मारू्णस 

आभर्ण मारू्णस, मारू्णस आभर्ण सृष्ी, मारू्णस आभर्ण भवश्वभनयिा आभर्ण मुख्य म्हर्णजे मारू्णस आभर्ण 

त्ाचं आंतरसत्त्व यांच्यात काय नातं आहे याचा कोवळा, आति, शांत, िोल शोध हे या संग्रहाचं 

वैभशष्ट्य आहे. 

 सत् जळत होते 

 म्हरू्णन मीही जळालो... 

 पर्ण मी माझ्यात आहे 

 व्रतथथ 

 आभर्ण मागिथथही.  

 ‘वनफूल’मधील सौदंयिवृत्ती आभर्ण ‘अंतदेही’मधील भवशे्लर्र्णवृत्ती मुरवून आता 

‘अपार’मधे्य कवी पररपक्व झाला आहे. जीवनाचे िरेिोटेपर्ण त्ाने जार्णलेच नाही तर भततीके्षने 

स्वीकारले आहे; भवभवध अनुबंधांचे अपररहायिपर्ण त्ाला िावले आहे. म्हरू्णनच यात कुठे 

तपशील नाही, तत्त्वकथन नाही, गाढ शहार्णपर्ण आहे. 

 मराठीच्या भवभवध बोलीनंा संतांच्या वार्णीने प्रिाभवत केले आहे हे तुम्हांस माहीत आहे 

का? वर्हाडी बोलीतील आवतिने महानुिाव गद्यातून आलेली आहेत; मराठवाडी बोलीला 

एकनाथी ओवीचा पैस आहे; कोल्हापुरी—सातारी बोलीमधे्य समथाांच्या ओवीचा जोम आहे; 

आभर्ण मावळी बोली? भतला ग्यानबा—तुकोबा यांच्या ओवी—अिंगाने ठेका आभर्ण मादिव भदले 

आहे. अनुिवा. 

 म. म. यांच्या काव्यामधे्य जो बोलीचा प्रत्य आहे तो ‘बोली अरूपाचे रूप दावीन’ या 

कोटीचा आहे. मुस्मक्तबोधांनी माि उगाच डांटे—गटे, शेक्सभपयर—काभलदास यांची नावे 

घेतली. 



283 
 

 म. म. यांच्या मयािदा दािवून मुस्मक्तबोधांना त्ांच्यावर प्रभतकूल टीका करावयाची होती. 

मुस्मक्तबोधांच्या पिात जो मढेकरांचा उले्लि आहे तो फार ध्वन्यथिपूर्णि आहे; व्रतथथता, 

भवरामभचन्हांनी आशय भपळदार आभर्ण प्रसरर्णशील करण्याची भकमया, कभवतेला 

आभवष्कारप्रधान न करता वसु्तभनष्ठ भनभमिभतरूप कररे्ण अशा अनेक अंगाने म. म. यांची कभवता 

मढेकरी वळर्णाची होती; या वळर्णातून म. म. यांनी बाहेर पडावे, अशी मुस्मक्तबोधांची अव्यक्त 

उत्कट मनीर्ा होती. 

 ‘अपार’ने ती पूर्णि केली आहे. मढेकरांच्या ‘दगडी भिवई’ शी म. म. यांची ‘दगडी मौन’ 

तोलून पाहावी म्हर्णजे आशय—अभिव्यक्ती या दोन्ही अंगाने इथे म. म. कसे मढेकरमुक्त 

झाले आहेत ते कळेल. ‘दगडीमौन’ ही कभवता अशी : 

 पानांच्या सळसळीनेही न हलर्णारे 

 पजिन्यधारांनी न भिजर्णारे 

 तुझे दगडी मौन. 

 मी गौर्ण आहे तुझ्या संदिाित 

 पर्ण तू ओठ भवलग करावेस 

 अशी माझी प्राथिना आहे 

 त्ाने कळून येईल 

की तूही भजवंत आहेस 

माझ्यासारिा 
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 ‘अपार’ हा असा म. म. देशपांडे यांच्या काव्यभवश्वाला पूर्णिता देर्णारा संग्रह आहे. २५ 

भडसेंबर २००५ रोजी म. म. कालाधीन झाले; पर्ण त्ाआधीच १९५२ ते १९८५ या कालावधीत 

त्ांना जन्ममरर्णाचे भकनारे भदसले होते. 
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इंभदरा संत 

 

 केशवसुत, तांबे, मढेकर आभर्ण सुरेश िट हे चार कवी संप्रदायप्रवतिक म्हरू्णन ओळिले 

जातात. िावकाव्य—संप्रदाय, नायगीत—संप्रदाय, नवकाव्य—संप्रदाय व गझल—संप्रदाय 

असे त्ांच्या संप्रदायांचे नामकरर्ण झालेले आहे. यात एिाद्या कवभयिीचा संप्रदाय नाही का, 

असा प्रश्न पडतो. बभहर्णाई चौधरी या असामान्य प्रभतिेच्या कवभयिी होत्ा; पर्ण त्ांचा संप्रदाय 

काही भनमािर्ण झाला नाही; आभर्ण इंभदरा संत? 

 २०१४ हे इंभदराबाईंचे जन्मशताब्दी वर्ि. त्ाभनभमत्ताने मंुबईच्या पॉपु्यलर प्रकाशनाने 

२७ एभप्रल २०१४ रोजी बेळगाव मुक्कामी “इंभदरा संत यांची समग्र कभवता” या ८०४ पृष्ठांच्या 

गं्रथाचे प्रकाशन केले. इंभदराबाई बेळगावच्या. त्ांच्या गावातच असा गं्रथ प्रकाभशत होरे्ण यात 

एक िावभनक औभचत् होते. बाईंच्या बालकभवता वगळल्या तर त्ांच्या सवि कभवता आता 

रभसकांना एकि उपलब्ध झाल्या आहेत. 

 काय आहे इंभदराबाईंच्या काव्याचे वैभशष्ट्य? कॉलेज—कन्यका असतांना त्ा ना. मा. 

संत या तरूर्ण कवीच्या पे्रमात पडल्या. दोन्ही घरातून भवरोध. संसार जेमतेम दहा वर्ाांचा होत 

नाही, तोच पतीचे भनधन. तेव्हापासून इंभदराबाईंचे भवयोगपवि सुरू झाले. त्ांच्या कभवतेत 

आकर्िर्ण, पे्रम, भमलन, भचरभवयोग या अनुिूतीचें इतके उत्कट दशिन आहे की त्ामुळे बाईंची 

कभवता आत्मचररिात्मक आहे अशीच कल्पना साभहत्भवश्वात रूढ झाली. ती िरी आहे का? 

चररिात्मक समीक्षा, चररिावरून कभवता आभर्ण कभवतेवरून चररि असा दुहेरी प्रवास करीत 

असते. चररिात्मक समीके्षच्या मते कवीचे व्यस्मक्तत्व आभर्ण चररि हेच त्ाच्या कभवतेचे 

पे्ररर्णाथथान असते. कवी आपले व्यस्मक्तगत अनुिव काव्यात अभिव्यक्त करीत असतो 

म्हरू्णनच त्ात उत्कटता व उत्स्फूतिता असते. अव्यक्त पे्ररर्णा आभर्ण अभिव्यक्त कभवता 

यांच्यातील सादृश्य दािभवण्यात चररिात्मक समीके्षला भवशेर् रस असतो. असे सादृश्य 
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वाचकास भदसले की तोही अशा सादृश्याच्या आधारेच कभवतेचे आकलन करतो. समीक्षकाला 

शब्दकोडे सोडभवल्याचा आनंद आभर्ण वाचकाला उत्तर भमळाल्याचा आनंद असा हा प्रकार 

असतो. मराठीमधे्य डॉ. ल. म. भिंगारे, डॉ. रा. शं. वाभळंबे, डॉ. भवजया राजाध्यक्ष आभर्ण प्रो. म. 

वा. धोडं यांनी अशी समीक्षा भलभहली आहे. इंभदराबाईंचे जीवनानुिव व त्ांचे काव्य यांच्यात 

उघड जार्णवर्णारे साम्य आहेच. 

 इथेच आपली गल्लत होते : सादृश्य, समांतरत्व हे घटकसाम्य झाले; ते 

लौभककपातळीवरील साम्य असते. अनेक पुरावे आभर्ण युस्मक्तवाद यांच्या आधारे ते भसद्ही 

करता येते. तेव्हा आपल्या हे लक्षात येत नाही की, हे सामग्रीसाम्य आहे. ही सामग्री भनभमितीचा 

मूलस्रोत नाही. कलावंत काय, पुरार्ण, इभतहास, इतरांचे चररि, वृत्तपिातील बातमी, 

कल्पनाभवलास अशा अनेक घटकांना सामग्री म्हरू्णन आपल्या लेिनात थथान देत असतो; 

आत्मचररि घटकालाही कभवतेत थथान असते. ते स्मथथर व  पुनरावृत्तही असते. पर्ण भनभमितीच्या 

मूलथथानी ते नसते. तसे ते असेल तर कभवता ही नवभनभमिती न होता आभवषृ्कती आभर्ण अनुकृती 

होईल. भनभमितीप्रभक्येमधे्य या सवि घटकांचे संदिि, स्वरूप आभर्ण प्रयोजनच बदलून जाते, हे 

चररिात्मक समीके्षच्या ध्यानात येत नाही. 

 इंभदराबाईंच्या अस्सल कभवतांमधे्य ही भकमया घडते. 

 बाईंच्या काव्यामधे्य सतत भनसगिप्रभतमा येतात. त्ा पाहून आपल्याला असे वाटते की, 

बाईंचे भनसगािवर फार पे्रम आहे. िरेच तसे पे्रम त्ांचे भनसगािवर असते तर त्ांनी रे. 

भटळकांप्रमारे्ण भनसगािपासून बोध घेतला असता; भकंवा केशवसुतांप्रमारे्ण मानव आभर्ण भनसगि 

यांच्यातील दै्वत अधोरेस्मित केले असते. भकंवा बालकवीपं्रमारे्ण भनसगािला बॉन्साय करून 

त्ाच्याशी क्ीडा केली असती; असे काहीच इंभदराबाई करीत नाहीत. त्ांच्या काव्यातील 

भनसगि म्हर्णजे शोभिवंत मिरही नाही. मग का त्ा सतत भनसगिप्रभतमा वापरतात? त्ांच्या 

कभवतेत टेबल-भसगारेट, इंभजन-मोटार असे मानवभनभमित वसंू्तचे संदिि अपवादानेच येतात. 
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त्ांच्या अशा कभवता आपर्णांस भिडत नाहीत. त्ांच्या काव्यातील आकाश-मेघ, पाऊस-

तुर्ार, वेली-फुले या भनसगिप्रभतमा माि आपले भचत्त वेधून घेतात; असे का? मढेकरी कभवतेत 

असे घडत नाही. असे का? इंभदराबाईंच्या दृष्ीने भनसगि आभर्ण भनसगिचक् भचरथथायी आभर्ण 

अभवरत आहे. तसेच त्ांचे दुःिही. तसाच त्ांचा भवयोगही. अगदी अचूक प्राभति सादृश्य. 

चररिात्मक नवे्ह. 

 मुसळधार पाऊस पडतो एवढेच कवभयिीला सांगायचे नसते; त्ाचवेळी लोिंडी मुसळे 

जभमनीतून वर येतात आभर्ण भतच्यािोवती त्ांचे कारागृह तयार होते, हे भतला सांगायचे असते. 

झोपेत भप्रय व्यक्तीचा चेहरा भदसतो एवढेच भतला सांगायचे नसते तर त्ाचबरोबर अनेक भवदू्रप 

आभर्ण िेसूर आकृत्ांचा िास होतो, हे भतला सांगायचे असते. पतंग ज्योतीवर झडप घेतात. 

त्ांचे जलरंगी पंि जळून जातात आभर्ण ते दृश्य पाहून या भचरभवयोभगनीला रडूही येत नाही, 

हसूही येत नाही; ती रुक्षपरे्ण ते दृश्य पाहत राहते. ती भवर्ाचा पेला तोडंाला लावते पर्ण भतला 

भवर् चढत नाही, नशा येत नाही मूछाि येत नाही व ती मरतही नाही; आभर्ण भतच्याकडे पाहून 

राधा आभर्ण मीरा हसत असतात. 

 इंभदराबाईंच्या काव्यात भवयोग, वैफल्य, एकाकीपर्णा, ियग्रस्तता, अगभतकता यांचे असे 

कृष्णकमळच उमललेले भदसते. ही अवथथाही संपत नाही आभर्ण िोगर्णारी व्यक्तीही संपत 

नाही. ही िावावथथा अनावर असते. भतच्यात पराकोटीची आत्मभनष्ठा म्हर्णजेच सचोटी असते; 

पर्ण आश्चयि हे की या उत्कट, अनावर, तीव्र, सच्च्च्या अनुिूतीला स्वतः कभवताच आवरून धरते. 

इंभदराबाईंच्या काव्यात गतकाळ आभर्ण वतिमानकाळ यांच्यातील तार्ण नसतो; अनावर आशय 

आभर्ण त्ावर अभिव्यक्तीला भवरोध करर्णारा अवरोध यांच्यातील तार्ण असतो. हा तार्ण जार्णवरे्ण 

हे आस्वादाचे साफल्य असते; कारर्ण इंभदराबाईंची कभवता ही भवशुद् िावकभवता असते. 

महाकाव्य गतकाळाला मूति करते; नाय अनुिवाला वतिमानसदृश करते; भवज्ञानकथा 

िभवष्याला कवेत घेते. एक िावकाव्य हा असा प्रकार आहे की तो अनुिवाला कालमुक्त 
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करतो. केवळ कालमुक्त नवे्ह; थथलमुक्त, प्रसंगमुक्त, व्यस्मक्तमुक्त—आभर्ण आपर्ण काय 

समजत होतो? इंभदराबाई गतकाळात रूतल्या आहेत; एका व्यक्तीमधे्य गंुतल्या आहेत; त्ांचे 

काव्य िृभतसापेक्ष आहे. धन्य आहे आपली! 

 एिादे अपररभचत मधुर की जहरी फळ असावे, त्ाची साल काढून टाकावी. त्ातील 

भबया दूर साराव्या. चोथा वेगळा करावा. आभर्ण तो गर उंची, नाजूक, नक्षीदार तबकामधे्य ठेवून 

आपल्याला कुर्णी सादर करावा. आता त्ा गराला नाव नाही, गतकाळ नाही. फळ म्हरू्णन 

अस्मस्तत्व नाही. िभवष्यकाळ आहे की नाही, माहीत नाही. फक्त तो आहे. त्ाच्यातील जीवनरस 

लावण्याने भचंब आहे. तो सेवून आपल्याला नशा चढर्णार नाही. मूच्छाि येर्णार नाही. मृतू्ही 

येर्णार नाही. एका लौभककभिन्न अवथथेने आपर्ण कंभपत होऊ. भचंब होऊ. तेव्हा आपल्या त्ा 

अनुिूतीला नाव नसेल. गतकाळ नसेल. ती भिकालमुक्त असेल. आपर्ण नसू. फक्त ती असेल. 

 इंभदरा संत यांच्या कभवतेने िारावून जाऊन अनेक कवी—कवभयिी यांनी उत्कट, 

भनसगिरम्य पे्रमकावे्य भलभहली आहेत; पर्ण ते काय इंभदरा—संप्रदायाचे काव्य आहे? िरेिुरे 

इंभदरासांप्रदायी काव्य मराठीत भनमािर्ण होईल तेव्हा आपर्ण म्हरू्ण, इंभदरा संत या मराठीतील 

पाचव्या संप्रदाय—प्रवतिक कवी आहेत! 

 अनुराधा पाटील यांच्या काव्यामधे्य त्ाच्या पाऊलिुर्णा भदसतात आभर्ण श्रीभनवास 

भसरास यांच्या पायािाली भहरवळमधे्य. या पाऊलिुर्णांचा आर्णिी माग घ्यायला हवा आहे; 

मनीर्ा साधू यांच्या काव्यात तो आहे का, हे शोधायला हवे आहे. 

 प्रारंिी इंभदराबाईंची कभवता आडवी म्हर्णजे आभवष्कारप्रधान कभवताच होती; पर्ण भतने 

प्रयत्नपूविक कात टाकली : भतला नवी कांती लािली, भतची आंतरत्वचा आर्णिीनच संवेदनशील 

झाली, भतला उत्कट मन-अंतमिन-व्यस्मक्तत्व लािले; कवभयिीच्या लौभकक व्यस्मक्तत्वाकडे 

जायची गरज उरली नाही : कभवतेलाच स्वयंिू व्यस्मक्तत्व लािले—ती उिी कभवता झाली. अशी 
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उिी कभवता इंभदराबाईंपूवी मराठीत फक्त कै. बा. सी. मढेकरांनी भलभहली होती. मग काय 

आता इंभदराबाईंना ‘दुसरी मढेकर’ म्हर्णायचं? 
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बा. सी. मढेकर 

 

 ४५ वरे्, तीन मभहने, २० भदवस हे काय आयुष्य झालं? िानदेशातील फैजपूर गावी १ 

भडसेंबर १९०९ रोजी जन्म; २० माचि १९५६ रोजी भदल्ली मुक्कामी भनधन. भनवृत्ती घ्यावी, 

सातार्याजवळच्या मढे गावी शेती करावी, ही मनीर्ा भवफल ठरली. 

 मातीवर भनस्सीम माया कोर्ण करतं? भकसान आभर्ण जवान. भकसान मायमातीत आपला 

घाम गाळतो आभर्ण मोती भपकभवतो; जवान मातृिूमीसाठी आपले रक्त सांडतो आभर्ण भतला 

सुजलाम् सुफलाम्— अिेरीस दोघेही मातीशी एकरूप होतात! 

 मढेकर साभहत्के्षिातील कास्तकार आभर्ण बारगीर होते. त्ांनी काव्याचे अपूवि पीक 

घेतले आभर्ण साभहत्के्षिाच्या सरहद्दीचें रक्षर्ण केले; कसे? 

 ‘साभहस्मत्कांनो, लेिण्या मोडा आभर्ण बंदूका हाती घ्या’ या गजिनेत तर्थ् होते; पर्ण त्ा 

पारतंत्र्याच्या तमोयुगात इतर धुरीर्ण माि आदेश देऊ लागले, ‘साभहस्मत्कांनो, देशिक्त व्हा, 

मानवतावादी व्हा’ तेव्हा मढेकरांनी सांभगतलं, राष्र भनष्ठा, स्वातंत्र्यभनष्ठा, मानवतावाद ही 

भनःसंशय शे्रष्ठ मूलं्य आहेत; पर्ण साभहस्मत्कांनी या सवि भनष्ठांचा आभर्ण वादांचा प्रथम अभ्यास 

केला पाभहजे; आभर्ण मुख्य म्हर्णजे प्रते्क साभहस्मत्कापाशी सचोटी. फॅशन, प्रभसद्ी, प्रभतष्ठा, 

पद, पुरिार यांच्या आहारी जाऊन साभहस्मत्क आत्मवंचना करतात; आत्मभनषे्ठशी प्रतारर्णा 

करतात. अशांचे साभहत्, मढेकर म्हर्णतात, उत्तम होईलच कसे? 

 मढेकरी काव्य आत्मभनष्ठा आभर्ण वैचाररकता या गुर्णांनी रसरसलेले आहे; त्ांच्या 

अंतरंगात मारु्णसकीचे झरे झुळझुळताहेत. त्ाभशवाय काय अधिपोटी, अधिनग्न भिकारी 

पाहून— 

 भटयाि अधिपोटी । जोवरी आहेत, 



291 
 

 ओगंळ समस्त । आम्ही नंगे ।। 

असे मढेकर म्हर्णतील. 

 या सचोटीच्या मारु्णसकीमुळेच कवीला कामवाली आभर्ण कामसेभवका यांच्या हलािीची 

जार्णीव होते आभर्ण हे त्ांचे नवे्ह आपले लांच्छन आहे, अशी आत्मस्मस्वकृती तो व्यक्त करतो. 

 घास िरभवला बाईंनी भतज 

 रजा पगारी भदधली वरती; 

 निांतुनी पर्ण सकाळ—संध्या 

 मुिास काळे फासुभन भफरती! 

 मढेकरांच्या काव्याचा नायक ‘सामान्य मारू्णस’ आहे : फलाटावर झोपर्णारं बेवारस पोर, 

पोटासाठी कुर्णाही सोबत झोपर्णारी भवदू्रप वेसवा, सचोटीने व्यापार केल्यामुळे कुठलेच यश 

हाती न लागर्णारा गर्णपत वार्णी—या सामान्यांबद्दलचा कळवळा त्ांच्या कभवतेच्या अंतमिनात 

आहे; पर्ण त्ांची कभवता आहे फलु्ग नदीसारिी—पालथी वाहर्णारी; वर रेताड पाि, िाली 

जीवनदायी जीवन प्रवाह. 

 मढेकरी कभवता वरवर भवदू्रप, भवभक्षप्त आहे िरी; रोमाँभटक, नादमधुर, पररभचत शब्द—

प्रभतमांनी नटलेली कभवता नाहीच; अशा उथळ पाण्याच्या िळिळाटाला भधक्कारर्णारी ती 

बंडिोर कभवता आहे—केशवसुती कभवतेसारिी, भवद्रोही कभवतेसारिी. मढेकरी कभवतेचा 

नायक सामान्य मारू्णस असला तरी त्ांची कभवता माि सामान्य मार्णसासाठी नाही; भवदग्ध 

रभसकासाठी—सौदंयिवृत्ती, सौदंयििावना असलेल्या, भवभवध कलांच्या आस्वादाने सुसंिृत 

झालेल्या प्रगल्भ वाचकासाठी आहे. जीवनकलहात घायाळ झालेल्यांना काव्यरसाची नवे्ह 

और्धी रसायनांची गरज असते; काव्यामुळे क्ांती होत नसते. असह्य झाल्यावर सामान्य 

मारू्णसच क्ांती करतो, हे मढेकरांना माहीत होते; म्हरू्णनच त्ांनी भलहून ठेवलेः 
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 ह्या जगण्यातून, ह्या मरर्णांतून 

 हसण्यांतून अन् रडण्यातून ह्या; 

 अशाश्वताच्या मुठी वळूनी 

 अपाप वरती चढभतल बाह्या; 

 अिेर घेता टक्कर जरी मग 

 युगायुगांचे फुटेल िाल; 

 अशाश्वताच्या समशेरीवर 

 शाश्वताचीही तुटेल ढाल! 

 —आभर्ण लोक म्हर्णतात की मढेकर भनराशावादी कवी आहेत! मढेकर अशी कुठलीही 

पूविभसद् बांभधलकी स्वीकारून लेिन करीत नव्हते; त्ांची प्रभतिा आभर्ण अनुिूती िरोिरच 

नवनवोने्मर्शाली होती. क्ांती नसते करावयाची काव्याने तर काय करायचे असते? काव्याने 

वाचकाची जीवनभवर्यक संवेदनशीलता जागृत करायची असते; तीव्र आभर्ण भवशाल 

करावयाची असते. यंियुगीन मानवाचा यांभिकपर्णा, भवज्ञानाची संहारशक्ती, स्त्रीचे 

सजिनसामर्थ्ि, अजे्ञयापुढील मानवाची अगभतकता अशा अनेकानेक अनुिूतीनंी मढेकरी 

कभवता ओथंबलेली आहे; ती बहुमुिी, बव्हथिमयी आहे; ती दुबोध, स्मक्ष्, असंबद् नाही; ती 

अथिसंपृक्त आहे—इतकी अथिसंपृक्त कभवता अवािचीन काळात मढेकरांभशवाय अन्य कोर्णा 

कवीने भलभहली? कभवता अथिसमृद् असावी, भतने वाचकास अनुिवसमृद् करावे. हे वचन 

मढेकरी कभवतेने आजतागायत पाळले आहे; कमाल अथिवते्तने िारलेली िार्ा म्हर्णजे कभवता, 

ही एझरा पाऊंडची काव्याची व्याख्या मढेकरी कभवतेने साक्षात केली आहे. फक्त भतच्यात 

लय, सौदंयि आभर्ण अंभतम मूल्यिाव या शब्दांची िर घालावयास हवी! 
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 मढेकरांचा सौदंयिवादी कलाभवचार जरी पाश्चात्त्याभिमुि असला तरी त्ांचे काव्य देश्य 

आहे; या काव्याच्या अभिव्यस्मक्ततंिावर जरी हॉपभकन्स-एभलयट यांचा संिार असला तरी 

भतचा बीजधमि ‘रामदासी’ आहे—मढेकरांचे मूळ आडनाव ‘गोसावी’च तर होते; त्ांचा जन्मच 

रामदासी कुळात झालेला होता—तीच भवरक्ती, तीच भटटवीची िोळी िगवी मृतंु्जयता त्ांच्या 

प्रभतिाकंदात कोदंलेली होती; म्हरू्णनच या रामिक्ताने आपल्या काव्यात सतत सरकती 

प्रभतिा वापरली ती माि श्री कृष्णाची, राघवाची नवे्ह! कवीने आत्मभनष्ठा सांिाळावी आभर्ण 

त्ांच्या कभवतेने कवीचं्या लौभकक व्यस्मक्तत्वापासून मुक्त असावे, असे मढेकरी सौदंयिशास्त्राचे 

सांगरे्णच आहे. 

 काव्य आभर्ण काव्यशास्त्र यावर असाधारर्ण प्रिुत्व असलेल्या या प्रभतिावंतास 

कादंबरीके्षिात लक्षर्णीय प्रयोग तर करता आलेच; पर्ण लक्षर्णीय यश माि भतथे संपादन करता 

आले नाही. (‘रािीचा भदवस’ अपवाद) ‘तांबडी माती’ व ‘पार्णी’ या कादंबर्या त्ाची साक्ष आहे. 

आशयसौदंयािने मुसमुसलेले काव्य आभर्ण लयसौदंयािने घमघमलेले सौदंयिशास्त्र या दोहोचंा 

युभतयोग मढेकरांना युगप्रवतिक करायला पुरेसा होता. 

शताब्दीच्या भनभमत्ताने मढ्यािला त्ांचे िारक उिारले जात आहे; तसेच, त्ांचे सगळे 

मराठी-इंग्रजी, गद्य-पद्य, लभलत-वैचाररक साभहत् एकि प्रकाभशत व्हायला हवे आहे; म्हर्णजे 

मग सामान्यांचा हा कवी भकती असामान्य होता याची िावी भपढ्यांस जार्णीव होईल! 

 आर्णिी एक करता येईल—रस्त्यांना-वस्त्यांना राजकीय पुढार्यांची नावे आपर्ण 

नेहमीच देतो; या शताब्दीच्या भनभमत्ताने, ज्या ज्या गावांत-नगरांत मढेकर राभहले त्ा त्ा 

पररसरातील एिाद्या मागािस, एिाद्या मोहल्ल्यास मढेकरांचे नाव देता येईल. मढेकरांच्या 

इंग्रजी कभवतांचा स्वतंि संग्रह, त्ांच्या पिांचे संग्रह, त्ांचा िृभतगं्रथ हे उपक्मही चालू वर्ाित 

चालू करावयास हवे आहेत. सध्याची वैचाररक भनयतकाभलकांची वानवा लक्षात घेता ‘मढेकर’ 
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नावाचे सौदंयिशास्त्रावरील भनयतकाभलक तर मराठीला हवेच आहे; प्रश्न फक्त एवढाच आहे, 

पुढाकार कोर्ण घेर्णार? 

 

 

।। दोन ।। 

 ‘न्हालेल्या जरंु्ण गििवतीच्या’ ही कै. बा. सी. मढेकर यांची प्रभसद् कभवता. या कभवतेकडे 

नुसते ‘पाभहले’ तरी भतचे वेगळे रूप जार्णवते; पभहल्या आठ ओळीचंा एक सं्ति आहे. त्ात 

पूर्णिभवराम, अधिभवराम आभर्ण उद्गारभचन्ह या भचन्हांचा काळजीपूविक वापर आहे. वाचकाला 

वाटते, कवी जर इतक्या अवधानपूविक कभवता भलभहत आहे तर आपर्णही ती भततक्याच 

अवधानपूविक वाचली पाभहजे. वैचाररक गद्यलेिनात भवरामभचन्हांकडे लेिक असे अवधान 

देत असतो. त्ाचे कारर्ण आपला आशय वाचकापयांत अभवकृत स्वरूपात पोहचावा, त्ात 

पूविग्रह, िावना यांनी लुडबुड करू नये, अशी त्ाची अपेक्षा असते. एिादा कवी जेव्हा 

भवरामभचने्ह अशी काटेतोलपरे्ण वापरतो तेव्हा त्ाचीही अशीच अपेक्षा असते. पु. िा. िावे 

आभर्ण भवजय तेंडुलकर यांचे प्रारंिीचे लेिन पाभहले तर त्ात उद्गारभचन्हांचा िभडमार भदसेल; 

सुरेश िट यांच्याही कभवतासंग्रहांत उद्गारभचन्हांची उधळर्ण भदसते. हे असे का? या 

साभहस्मत्कांना आपल्या लेिनाचा िावभनक पररर्णाम महत्त्वाचा वाटतो. शब्दांतून जेवढी 

िावना व्यक्त होत आहे त्ाहून अभधक िावना आपर्णांस अभिपे्रत आहे असे ते उद्गारभचन्हांतून 

सूचभवत असतात. याला शैलीसामर्थ्ि म्हर्णायचे की शैलीक्षीर्णता? मढेकर जेव्हा साके्षपाने 

भवरामभचने्ह वापरतात तेव्हा ती कभवता असे म्हर्णत असते की, “माझ्या शब्दांतून जेवढा आशय 

व्यक्त होतो तेवढाच मला अभिपे्रत आहे; माझ्यातून तुम्ही कवीकडे जाऊ नका.” मढेकर उिी 

कभवता भलभहतात- आडवी कभवता नवे्ह- असा याचा अथि आहे. आपर्ण एिादे भशल्प पाहतो 

तेव्हा भशल्पापाशीच थांबतो. भशल्पकाराला काय म्हर्णायचे आहे, असा प्रश्न आपल्यासमोर 
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नसतो. मढेकरांची ही कभवता भशल्पासारिी प्रमार्णबद् तर आहेच, भशवाय ती भशल्पासारिी 

वसु्तभनष्ठही आहे. ती मढेकर या मार्णसाच्या व्यस्मक्तत्वाकडे भकंवा चररिाकडे आपर्णांस जाऊ 

देत नाही. साभहत्ासकट सवि लभलत कलांचे मूलतत्व एकच- अथाित ‘लयोद्भव सौदंयि’- असे 

मढेकरांचे प्रभतपादन आहे. भवभवध कलांमधे्य जी भिन्नता असते ती लयसापेक्ष सौदंयिसापेक्ष 

नसते; तर ती फक्त माध्यमसापेक्ष असते, असे त्ांचे म्हर्णरे्ण आहे. याचा अथि मढेकर आपली 

कभवता भशल्पासारिी, भचिासारिी, रंगरेर्ांची, संगीतासारिी करीत नव्हते. कभवतेचे माध्यम 

‘िार्ांभकत अनुिूती’ आहे हे त्ांना माभहत होते. या िार्ांभकत अनुिूतीतून आपल्याला 

लयबद्ता आर्णायची आहे, त्ातून सौदंयि भनमािर्ण करायचे आहे याची पुरेपूर जार्णीव त्ांना 

होती. 

 लयबद्ता म्हटले की, सामान्य वाचकास नादभनष्ठ लयाची आठवर्ण होते. 

संगीतकलेमधे्य नादभनष्ठ लय असतेच; छंदोबद् कभवतेतही अल्प प्रमार्णात नादभनष्ठ लयबद्ता 

असते; पर्ण भतला स्वतंि शु्रभतप्रयोजन नसते; भतला आशयभनष्ठ असावे लागते. मढेकरांच्या 

काव्यातील लयबद्ता शु्रभतसापेक्ष नाहीच; एवढेच नवे्ह तर मढेकर लय ही संज्ञा जार्णीवपूविक 

पुस्मलं्लगी वापरतात- म्हर्णजे ‘तो’लय; ‘ती’ लय नवे्ह. कभवतेमधे्य त्ांना नादलय अपेभक्षत नसून 

मानसलय अपेभक्षत आहे. हा मानसलय कानांना कळत नाही, मनाला कळतो. त्ासाठी मन 

एकाग्र आभर्ण संवेदनशील असावे लागते; भशवाय त्ाला सौदंयिवृत्तीचे जन्मजात वरदानही 

असावे लागते. या संदिाित कवीच नवे्ह तर रभसकही ‘देवाचे लाडके’ असतात. कभवता, 

कभवतेचा आशय, भतच्यातील लय, त्ा लयातून संिवर्णारे सौदंयि हे सारे कभवभनरपेक्ष आभर्ण 

रभसकभनरपेक्ष या अथािने वसु्तभनष्ठ असते; पर्ण या सार्याचा आस्वाद रभसकभनष्ठ असतो, 

आत्मभनष्ठ असतो. 

आत्मभनष्ठ आस्वादापासून वसु्तभनष्ठ आशयापयांतचा प्रते्क रभसकाचा प्रवास त्ाच्या 

त्ाच्या रभसकतेनुसार कमी-अभधक वेगाचा, भवभिन्न वळर्णांचा असतो. 
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।। तीन ।। 

मढेकरांनी अभद्वतीय प्रभतमासृष्ी भनमािर्ण केली; पर्ण त्ांना अलंकारांचे िय वाटत नव्हते. 

ते पररभचत अलंकार वापरीत, नवे अलंकार भनमािर्ण करीत आभर्ण प्रसंगी अलंकारांनाच प्रभतमांचे 

सामर्थ्ि देत. 

अलंकार आभर्ण प्रभतमा यांच्यांत काय फरक आहे? लक्षर्णाशक्तीतून अलंकार भनमािर्ण 

होतात; व वं्यजनाशक्तीतून प्रभतमा प्रकटतात. लक्ष्याथि दुय्यम अथि, वं्यग्याथि सवोच्च अथि आहे 

हे कळले की अलंकारापेक्षा प्रभतमा शे्रष्ठ का, हे लक्षात येते.  

ही गििवतीची प्रभतमा पाहा ना, सुचेल दुसर्या कवीला? तीही मंुबईला उदे्दशून? गििवती 

स्त्रीच्या देहावर एक आगळीच कांती असते. त्ातही ती नुकतीच न्हालेली असेल (केवळ 

अंघोळ केलेली नवे्ह!) तर भकती कांभतमान भदसेल! भतचे ते दशिन सोज्वळ आभर्ण मोहकच 

असर्णार. भतला पाहून कोर्णाला पापाची िृती झाली तर मग “भधक् भधक् त्ा हरीची अगाध 

कळली नाहीच काराभगरी!” असे म्हर्णावे लागेल. ही मंुबई केव्हाची? पहाटेची. मढेकरांची ही 

कभवता आधुभनक जगाची आधुभनक िूपाळी आहे. जुने संत-तंत कवी आपापल्या आराध्य 

दैवताच्या िूपाळ्या भलहीत. कुर्णी ‘घनश्याम संुदरा’ म्हरे्ण, कुर्णी ‘उठी गोभवंदा, उठी गोपाळा’ 

म्हरे्ण. हा कवी माि आधुभनक महानगरीची िूपाळी आळवीत आहे. मढेकर यंिभवरोधी कवी 

आहेत ही समजूत भकती िुळचट म्हर्णावी! मढेकर यंिभवरोधक नाहीत; मानवाचे यंि होत 

आहे, याला त्ांचा भवरोध आहे. इथे तर त्ांनी हळूहळू जागी होर्णारी भनवांत मंुबई आभर्ण 

पुढच्याच क्षर्णी सैरावैरा धावर्णारी मंुबई यांचे मनोज्ञ दशिन घडभवले आहे. कसे? वकृ्तत्वबाजीने 

नवे्ह. 

 मढेकर अनवट प्रभतमाच वापरीत नाहीत तर अशा अनवट प्रभतमांचे अथिवू्यहही तयार 

करतात- ते जार्णवायला तशीच रभसकता आपल्यापाशी असावी लागते. 
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 मढेकरांच्या कभवतेचे ममि जार्णवायला आधी आपर्ण त्ांच्या काही काही ओळीचंा सरल 

अन्वय लावून घ्यायचा. जसे-  

 १. संथभबलंदर लाटांमधुनी 

   सागर- पक्षी सूयि वेचती 

प्रश्न आपल्याला असा पडतो की संथ लाटा भबलंदर कशा असतील? समीक्षक मढेकर 

इतर कवीचं्या एक एका शब्दाची हजेरी घेतात, त्ांनी असे भलहावे? असा भवचार आल्याबरोबर 

या ओळीचंा वाक्यान्वय कळतो; तो असा : 

 २. संथभबलंदर सागर- पक्षी लाटांमधुनी 

 ‘सूयि वेभचती’ म्हर्णजे लाटा संथभबलंदर नसून सागर- पक्षी संथभबलंदर आहेत, असे 

कभवता सांगते आहे. वाचकाने आपली कभवता अभधक सावधतेने वाचावी ह्या हेतूने कवीने ही 

शैली स्वीकारली असावी. समुद्रपक्षी वरवर संथपरे्ण पर्ण भबलंदर वृत्तीने मासे भटपतात, असे 

नेमके भचिर्ण कवीने इथे केले आहे. माि ‘मासे भटपतात’ असे वाच्याथािने न सांगता ‘सूयि वेचती’ 

असे लाक्षभर्णक वर्णिन कभवतेत आले आहे. ‘पक्षी सूयि कसा वेचतील?’ असा प्रश्न आपल्या मनात 

भनमािर्ण व्हावा व आपर्ण अभधक रभसकतेने कभवतेचे सौदंयि ‘भटपावे’ असे कभवतेचे धोरर्ण भदसते! 

  ३.  ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

    परंतु लपली सैरावैरा, 

   अजस्र धांदल क्षर्णांत देइल 

   भजवंततेचे अघ्यि िािरा. 
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 येथेही आपला घोटाळा होतो : ‘ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी’ं; भनवांत पोट हा काय प्रकार 

आहे, असे आपर्ण मनातल्या मनात म्हर्णतो. ‘ह्या भनवांत सृष्ीच्या पोटी’ असा वाक्यान्वय लावला 

की आपर्ण कभवतेच्या जरा जवळ सरकतो. 

 या वरवरच्या गोष्ी आहेत. 

 मढेकरांच्या कभवतेमधे्य प्रभतमांचे जे संघात असतात ते पाहावेत. त्ा प्रभतमा एकमेकांना 

भचकटून नसतात; ते घटक तसे भबलगून असते तर चैिमैिांच्याही ते लक्षात आले असते! 

मढेकरांच्या कभवतेला रामाभशवागोभवंदा नको आहेत, भतला हवा आहे सौदंयििावना असलेला 

रभसक. 

 हे पाहा, या कभवतेत सुरुवातीला ‘गििवती’ हा शब्द आलाय; तर उपान्त्य कडव्यात 

‘पोटी’ं असा शब्द आलाय. मंुबापुरीला कभवतेने प्रारंिी ‘गििवती’ म्हटले त्ाचा एक संदिि, 

मंुबईच्या पोटात धावपळ दडलेली आहे आभर्ण बालकाप्रमारे्ण ती बाहेर येर्णार आहे, हा होताच; 

‘न्हालेल्या’ या एका शब्दाने आपले अवधान आकभर्ित केले की ‘भपतात’, ‘हांडे’, ‘लाटा’, ‘चहा’, 

या सगळ्या प्रभतमांचा एक संघात तयार होतो. असे अनेक प्रभतमासंघात या आभर्ण मढेकरांच्या 

इतर कभवतांमधे्य आहेत. 

 माघ म्हर्णजे उगवता उन्हाळा आभर्ण ओसरता भहवाळा. अशी माघामधली सकाळ 

सचेतन-अचेतन सार्यांनाच हवीहवीशी वाटर्णार. म्हरू्णन कवी स्वतःला सांगतो, “थांब! जरासा 

वेळ तोवंरी- ...उरे घोटिर गोड भहवाळा.” मढेकरांना भप्रय असर्णारे बालकवीही अनेकदा 

कभवतेच्या अिेरीस असे स्वगत योभजत असतात. इथे मढेकरांनी बालकवीचंी लकब अभधक 

सूक्ष्म व अभधक अन्वथिक केली आहे. मढेकरांना ‘दुसरे बालकवी’ म्हर्णायचे ते त्ांनी परोपरीने 

बालकभवभवशेर्ांचा कलात्मक भवकास साधलाय म्हरू्णन. 
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न्हालेल्या जरंु्ण गििवतीच्या 

सोज्वळ मोहकतेने बंदर 

मंुबापुररचें उजभळत येई 

माघामधली प्रिात संुदर. 

सचेतनांचा हुरूप शीतल; 

अचेतनांचा वास कोवळा; 

हवेंत जाती भमसळुभन दोन्ही 

भपतात सारे गोड भहवाळा! 

  डोकी ंअलगद घरें  उचलती 

  काळोिाच्या उशीवरूनी; 

भपवळे हंडे िरून गवळी 

कावड नेती, मान मोडुनी; 

  भनतळ न्याहाररस भहरवी ंझाडें 

  काळा वायू हळूच घेती; 

संथ भबलंदर लाटांमधुनी 

सागर- पक्षी सूयि वेचती; 

  गंजदार, पांढर्या भन काळ्या 

  भमरभवत रंगा अन् नाररंगी, 
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धक्क्क्यावरच्या अजून बोटी 

सािरझोपेमधी भफरंगी; 

  कुठे धुराचा जळका पररमल, 

  गरम चहाचा पत्ती गंध; 

कुठे डांबरी रस्त्यावरच्या 

िुर्या शांततेचा भनशीगंध; 

  ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

  परंतु लपली सैरावैरा, 

अजस्र धांदल, क्षर्णांत देइल 

भजवंततेचे अघ्यि िािरा. 

  थांब! जरासा वेळ तोवंरर- 

  अचेतनांचा वास कोवळा; 

सचेतनांचा हुरूप शीतल, 

उरे घोटिर गोड भहवाळा! 

 

।। चार ।। 

 ‘गििवती’ या कभवतेची आंतरिार्ा जार्णवायला वाचकापाशी प्रभतिाच हवी. 
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 दुसर्या कडव्यात ‘वास’ (अचेतनांचा वास कोवळा) आभर्ण ‘भपतात’ (भपतात सारे गोड 

भहवाळा) हे दोन शब्द आले आहेत. त्ांचा दशिनी अथि स्पष्च आहे; पर्ण गििवती या प्रभतमेशी 

‘वास आभर्ण भपरे्ण’ या प्रभतमा जुळल्या की बाळ, बाळंतीर्ण, बाळंभतर्णीची िोली, भतथले वास या 

प्रभतमा साहचयािने मनात जाग्या होतात. 

 पाचव्या आभर्ण सहाव्या कडव्यांत ‘सािरझोप’, ‘जळका पररमल’ अशा ज्या प्रभतमा 

आल्या आहेत त्ांनी बाळ—बाळंतीर्ण या प्रभतमांचा अभधक पररपोर् केला आहे. त्ानंतरच्या 

कडव्यामधे्य ‘सृष्ीच्या भनवांत पोटी’ ही जी प्रभतमा आली आहे भतच्यामुळे तर आपली साहचयि 

संगती अगदीच मनःपूत भकंवा सै्वर नाही याची िािी पटते. गंधसंवेदना, रूभचसंवेदना, 

रंगसंवेदना इत्ादी संवेदनांचा या कभवतेत जो सूक्ष्म आभर्ण औभचत्भनष्ठ आभवष्कार झाला तो 

भवस्मित करर्णारा आहे. 

 तो उभशरा का होईना आपर्णांस जार्णवला हे काय थोडे झाले! 

 कभवता कळरे्ण म्हर्णजे भतचा केवळ दशिनी अथि कळरे्ण नवे्ह; तो तर कळलाच पाभहजे; 

पर्ण तो कळरे्ण म्हर्णजे फक्त िार्ा कळरे्ण असते. कभवतेची आंतरिार्ा कळरे्ण म्हर्णजे कभवता 

कळरे्ण आभर्ण आंतरिार्ा घडवायला कवीपाशी जेवढी प्रभतिा असावी लागते तेवढीच प्रभतिा 

आंतरिार्ा ग्रहर्ण करायला रभसकापाशी हवी असते; ही आंतरिार्ा म्हर्णजेच अथिवू्यहाची 

िार्ा. 

 

।। पाच ।। 

 भवद्यापीठ काही इमारती आभर्ण पररसर यांनी घडत नसतं; कुलगुरू, प्राध्यापक, 

प्रशासन यांनी चालत नसतं; छािांमुळे त्ाला छिचामरं लाित नसतात. हे सगळं असतंच 

आभर्ण ते भवद्यापीठाचं वैिवच असतं; पर्ण अंभतमतः ते समाजाचं ज्ञानकें द्र आभर्ण शस्मक्तकें द्र 
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व्हावं लागतं. भनयम, कायदे, संकेत आभर्ण भशष्ाचार हे सारे स्वातंत्र्य, पे्ररर्णा आभर्ण ज्ञान यांचे 

पहारेकरी म्हरू्णन भतथे अपेभक्षत असतात. मग ते मुक्त असो, बद् असो, अभिमत असो. ती 

समाजाची प्रयोगशाळा असते; भतथे सवि भवद्या, सवि प्रमेये, सवि भसद्ांत यांची पररक्षा झाली 

पाभहजे; भतथे अंधश्रद्ा, पूविग्रह, प्रचार भनभर्द् असले पाभहजेत; भतथे ‘आम्ही भनििय आभर्ण भनवैर 

वृत्तीने, सहिावाने ज्ञानसाधना करू’ हे घोर्वाक्य असले पाभहजे; भतथे भझंदाबाद—मुदािबाद हे 

झंुडवाक्य नसले पाभहजे. 

 महाराष्र ातील भकती भवद्यापीठे अशी आहेत कुर्णास ठाऊक! 

 पर्ण कधी कधी स्वतःच्या नकळत भवद्यापीठं उत्तम कामभगरी करून जातात – तो 

भतथल्या सांिृभतक पयािवरर्णाचा पररर्णाम असतो. 

 महानगरी मंुबई. भतथली गदी, भतथली आधुभनकता, भतथली गती, भतथली संभमश्र 

जीवनशैली. ‘भजवाची मंुबई कररे्ण’ याचा भतथे उलटा झालेला अथि. 

 भतथली यांभिकता, भवर्मता या पयािवरर्णात भतथे मढेकरी अभिरूची चट्कन रुजली : 

एक सरकारी भचिकार प्रभसद्ीभविागात मला म्हर्णाले होते, “मी मढेकरांची कभवता वाचली 

आभर्ण मला जगण्याचे रंगीत डोळे लािले!” मी मनात म्हटले, “शाब्बास! अरे राजा, 

मुस्मक्तबोध—बेडेकर तर मढेकरी कभवतेला वैफल्यवादी, जीवनभवनु्मि वगैरे काय काय 

म्हर्णतात.” झोपडपट्टीत राहर्णार्याला एकवेळ झोपडपट्टी साभहत् आवडर्णार नाही; पर्ण ‘दहा-

दहाची लोकल’, ‘घड्ाळातला सौदा’, ‘हा एक मंुगी’ हे सारे मंुबईकराला आपले सामाभजक 

आत्मचररिच वाटर्णार; आपली दुिरी नस या कभवतेने चाचपली आहे असेच त्ाला वाटर्णार. 

 कभवतेत कालसापेक्ष घटक असतो आभर्ण स्वािाभवकच तो चट्कन आपले लक्ष 

स्वतःकडे वेधून घेतो. मढेकरी कभवतेमधे्य हा कालसापेक्ष घटक तर परोपरीने प्रकटला आहे; 

शब्दांतून, शैलीतून, जीवनशैलीतून, जीवनदृष्ीतून — 
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 जेथे जातो तेथे 

 मी माझा सांगाती 

 डोळ्यांच्याच भिंती। झाल्या ऐशा।। 

 

 आधुभनक जगाने व्यक्तीला घराबाहेर एकांत भमळवून भदला व त्ाची नीतीची कल्पना 

बदलवून टाकली, असे समाजशास्त्रज्ञ म्हर्णतात. ती बाब जुनी झाली; फाळर्णीमुळे जे 

भवथथाभपत झालेत त्ांनी रस्त्यावर िाण्याची समाजाला सवय लावली; तीही गोष् जुनी झाली; 

पर्ण महानगरातील वाढत्ा, हलत्ा अनोळिी गदीने मार्णसाला एकाकी आभर्ण वसु्तरूप भदले 

ही बाब काही जुनी होत नाही; नव्याने वाढतेच आहे. 

 नाही शोभधलें गावाला, 

 नाही भवचारलें नांव; 

 फक्त चालत रस्त्याने 

 केला स्वतःचा भललाव 

 

—ही तर आता आधुभनक जीवनशैली आभर्ण आधुभनक जीवनदृष्ीच झाली आहे; त्ाचे 

कुर्णालाच काही वाटेनासे झाले आहे; हा इहवादी जीवनमूल्याचा पररर्णाम. 

मंुबईच्या लोनली क्ाऊडने आर्णिी एक बदल घडवून आर्णला. पाप पूवीही मार्णसे 

करीत होती; त्ांची बोचही त्ांच्या मनीमंानसी असे. आता घरांपासून दूर, अपररभचत गदीतील 

एकांतात मार्णसे बेदरकारपरे्ण पापे करायला लागली. धके्क मारर्णारे, अचकट भवचकट शेरे 

माररे्ण; दांडा भकंवा रेक्सीनचा बंद धरावा भततक्या सहज अपररभचत व्यक्तीचा हात धररे्ण यांत 
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सवय, गरज, अपररहायिता तरी आहे; पर्ण काळाबाजार, साठेबाजी, भ्रष्ाचार यांचीही मुळे 

‘मार्णसाचे मारु्णसकीशून्य वसु्तकरर्ण’ यांतच आहे, हे कुठे आपल्या लक्षात येते? 

आधुभनक नगरी-महानगरी जीवनाचे असे अनेकानेक पेच मढेकरी कभवतेत तीव्रपरे्ण 

प्रकटले आहेत. त्ामुळे मंुबईच्या पररसरातील महाभवद्यालये, साभहत्संथथा, भनयतकाभलके 

आभर्ण चोिंदळ वाचक यांना मढेकरी काव्याने चटकन आकभर्ित केले. मौज प्रकाशन गृह, 

मौज साप्ताभहक, सत्कथा, माभसक, वा. ल. कुळकर्णी, द. ग. गोडसे, पु. ल. देशपांडे, मं. भव. 

राजाध्यक्ष हे रभसकही त्ांपैकी काही ठळक उदाहररे्ण. 

मंुबईइतके नाही तरी त्ािालोिाल वीर्णा प्रकाशन, युगवार्णी माभसक, सुर्मा माभसक; 

पररसरातील महाभवद्यालये, पु. िा. िावे, शरचं्चद्र मुस्मक्तबोध, पां. ब. गाडगीळ, शांताराम, गो. 

रा. दोडके, वसंत वरिेडकर, राम कोलारकर, वा. ना. देशपांडे, द. भचं. सोमर्ण, कंुडलराय 

मोहेकर या सार्यांनी मढेकरी अभिरूचीकडे गांिीयािने लक्ष पुरभवले. मंुबईइतके आधुभनक 

जीवन तेव्हा नागपुरात नव्हते तरी १९५६ पयांत नागपूर मध्यप्रदेशाची राजधानी होती. 

मराठीच्या िालोिाल भतथे भहंदी आभर्ण बंगाली वाङ्मयाचा वावर होता; गजानन माधव 

मुस्मक्तबोधांसारिा ‘भहंदीचा मढेकर’ भतथे वास्तव्यास होता; आभर्ण भहंदी-बंगालीत तेव्हा नवी 

कभवता, प्रयोगशील कभवता, जनवादी कभवता जोरात होती. भतचे प्रयोजन मढेकरी काव्यापेक्षा 

भिन्न असले तरी भतचा वावर मढेकरी नवकभवतेला पूरक ठरत होता. नागपूर भवद्यापीठाशी 

संलग्न महाभवद्यालये आभर्ण ‘प्रास’सारिे वाङ्मयीन व्यासपीठ मढेकरी अभिरूचीला प्रोत्साहन 

देत होते. 

मंुबई भवद्यापीठाचा पररर्णाम मराठवाडा भवद्यापीठावर व नागपूर भवद्यापीठाचा पररर्णाम 

अमरावती भवद्यापीठावर, वाङ्मयीनदृष्ट्या होरे्ण स्वािाभवकच होते; पर्ण असा पररर्णाम पुरे्ण 

भवद्याभवश्व व त्ाचा पररसर यांवर माि झाला नाही. इथे होते प्रा. रा श्री. जोग, श्री. के. क्षीरसागर, 

डॉ. रा. शं. वाभळंबे, भव. द. घाटे हे नवअभिरूचीचे भवरोधक; इथली सांिृभतक आभर्ण वाङ्मयीन 
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परंपरा मढेकरी अभिरूचीला पोर्क नव्हती. नवअभिरूचीची भचभकत्सा माि जोग-श्रीकेक्षी 

तीव्रपरे्ण करीत होते. 

पुरे्ण पररसराचे धोरर्ण समन्वयवादी होते; महाराष्र  साभहत् पभिका, हंस, मनोहर ही 

भनयतकाभलके त्ाची उदाहररे्ण होत. कोल्हापूर भवद्यापीठ पररसरही असेच समन्वयवादी होत 

गेले; डॉ. ल. म. भिंगारे, प्राचायि हातकरं्णगलेकर, प्राचायि िर्णगे, प्रा. अ. के. िागवत, डॉ. प्रल्हाद 

वडेर, डॉ. देवदत्त दािोळकर, ‘अभिरूची मंडळ’ ही त्ाची उदाहररे्ण होत. 

जे घडले ते ठीकच घडले. आता मंुबई भवद्यापीठाने ‘अत्ाधुभनक प्रवाहांचा अभ्यास’, 

नागपूर भवद्यापीठाने ‘बीजगं्रथांचा अभ्यास’ व पुरे्ण भवद्यापीठाने ‘समन्वयशील दृष्ी’ या आपल्या 

बलथथानांवर जार्णीवपूविक जोर द्यायचा आहे. 

मढेकर आभर्ण त्ांची नवअभिरूची यांनी बजावलेली महत्त्वपूर्णि वाङ्मयीन—शैक्षभर्णक 

कामभगरीही तीच; अथाित भतचे अगत् आपर्णांस असले तरी मढेकरांना नव्हते; कारर्ण त्ांच्या 

मते आधुभनकता ही कालसापेक्ष असते तर नवीनता ऊफि  ओररजनॅभलटी प्रभतिासापेक्ष. 

मढेकरांच्या काव्यातील नवीनता कशात आहे? त्ांच्या प्रभतमासृष्ीत? त्ांच्या 

जीवनदृष्ीत? शैलीत? नाही. त्ांच्या मते त्ांच्या व कुठल्याही कवीच्या काव्यात जे दोन अथि 

असतात—प्रकट(वाच्य) व अप्रकट(वं्यग्य) – यांच्या संबंधांत असते. चंद्राला इस्त्री म्हटले यात 

नवीनता नसते तर चंद्र आभर्ण इस्त्री यांच्यांत जो अपूवि (ओररभजनल) लयसंबंध प्रभतिेने 

प्रथथाभपत केला जातो त्ात असते; अनोळिीच्या उरावरून भफरर्णार्या नजरेत नवीनता नसते 

तर पाप्याची नजर आभर्ण अनोळिीचे ऊर यांच्यातल्या नवीन (ओररभजनल) लयसंबंधात असते. 

मढेकरांच्या मूळ ओळी अशाः 

अ) जभश पाप्याची नजर भफरावी 

अनोळिीच्या उरावरूनी, 

ह्या सार्यांची िेकड वृत्ती 
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वावरते तशी जगण्यामधुनी 

 

आ) जभश धोब्याची मऊ इस्तरी 

तलम भफरावी सुतावरूनी 

फालु्गनातली चंद्रकोर तशी 

मभलन मनाच्या धाग्यावरुनी 

 

भशरे्णल धोबी यदाकदाभचत् 

 पडेल िाली चंद्रकोर अन्, 

 सुरकुतलेल्या मनोवृत्तीनंा 

 पुनश्च कोठे िट्टी िगवन्! 

 

 य. द. िावे, द. भचं. सोमर्ण, गं. ब. ग्रामोपाधे्य, वसंत हजरनीस, भवंदा करंदीकर यांना हे 

कळले नाही; त्ांनी आधुभनक प्रभतमासृष्ीला मढेकरांच्या व स्वतःच्या काव्यातील नवीनता 

मानले; एवढेच नवे्ह तर मढेकरांच्या समथिकांनी व भवरोधकांनीही हीच चूक केली. 

 मढेकर केवळ कवी आभर्ण सौदंयिशास्त्रज्ञ नव्हते, तर ‘सौदंयि’ हे सातवे दशिन 

प्रभतपादर्णारे ते दाशिभनकही होते. त्ांच्या या दशिनामधे्य वास्तवता, श्रद्ा, भवज्ञान, अध्यात्म, 

सामाभजक न्याय, करूर्णा, परंपरा, आधुभनकता, अस्मस्तत्ववाद, संदेहवाद या सार्यांचा सामग्री 

म्हरू्णन समावेश होत होता. सामान्य मारू्णस हा त्ाचा नायक होता आभर्ण सौदंयिवृत्ती असलेला 

अपवादात्मक रभसक हे या दशिनाचे कें द्र होते. हा भवभचि व आकलनास अवघड पेच आहे. 

मढेकरांचे काव्य आभर्ण त्ांचे सौदंयिशास्त्र हे दोन डोळस आरसे आमनेसामने ठेवले तरच 

त्ाचे आकलन यथाथि होऊ शकते. आजवर मराठी भवश्वाला ते का आकलन झाले नाही? याचे 
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उत्तरही यातच आहे. मढेकर आभर्ण मढेकरी काव्य या परमाथािने लवथवलेले आहे. या 

नीळकंठाच्या गळ्यात ििसात झालेल्या ब्रम्हांडाच्या मंुडमाळाही आहेत; आभर्ण याच्या 

मस्तकातून लावण्यसंुदर गंगाबालाही वाहते आहे. 
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पु. भश. रेगे 

।। एक ।। 

 

पु. भश. रेगे हा मराठीतील एक अपवादात्मक साभहस्मत्क आहे. त्ाचे हे अपवादात्मक 

स्वरूप अनेक अथािने िरे आहे; संिृत साभहत्, संत साभहत्, शाभहरी साभहत्, अद्ययावत 

पाश्चात्त्य साभहत् इत्ादी भवभवध आभर्ण भवरोधी साभहत्परंपरांच्या जन्मिुर्णा त्ांच्या 

वाङ्मयकलेवर आढळतात; आभर्ण तरीही कुठल्याही परंपरेत त्ांचे साभहत् बसताना भदसत 

नाही; त्ांच्या कभवता, कादंबर्या, नाटके आभर्ण कथा नववाङ्मयप्रवाहात मानाचे थथान 

भमळभवतात; आभर्ण तरीही समकालीन सांिृभतक आभर्ण वाङ्मयीन जीवनापासून त्ांचे वाङ्मय 

भनवृत्त असते. त्ांच्या अशा अपवादात्मक, अनन्य स्वरूपामुळेच बहुधा या भनभमितीची समीक्षा 

कररे्ण अवघड होऊन बसते. 

िरे तर वाङ्मयरूपाच्या शुद् स्वरूपाच्या इतके जवळ रेगे यांचे साभहत् जाते की त्ाचा 

आस्वाद आभर्ण त्ाची समीक्षा हे सवाांत सोपे काम ठरावे; परंतु वाङ्मयकलेच्या संदिाित 

कलाबाह्य अंगाने बोलण्याच्या सवयीमुळे जे साधेसोपे, उघड तेच अडचर्णीचे, आडवळर्णाचे 

वाटू लागते. 

रेगे यांच्या लभलत गद्याचे आभर्ण काव्याचेही नीट आकलन आभर्ण मूल्यमापन व्हायचे 

असेल तर एक लक्षात ठेवले पाभहजे की त्ांच्या दृष्ीने साभहत्भनभमिती हा त्ांचा स्वतःच्या 

व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार नसून ती िाभर्क पातळीवरील एक वसु्तभनष्ठ सौदंयाित्म संघटना 

आहे—वास्तभवक वाङ्मयकृती अशीच असावयास हवी—पर्ण रेगे यांच्याबाबतीत हे पूर्णाांशाने, 

जाभर्णवेने आभर्ण भनिळ स्वरूपात िरे आहे. म्हरू्णनच त्ांचे साभहत् वाचत असताना आपर्ण 

एका व्यस्मक्तमनाच्या सहवासात आहोत असे आपर्णांस वाटत नाही—(त्ांच्या मधल्या 

काळातील काही कभवताच याला अपवाद असतील) तर िाभर्क पातळीवर एक घाटदार 
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िावानुिूती आपर्ण अनुिवीत असतो. तसे पाभहले तर यात भवशेर् काय आहे? प्राचीन 

अभिजाततावादी साभहत् हे असेच त्ा त्ा कलावंताच्या व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार नसलेले, या 

अथािने वसु्तभनष्ठच नाही का? भकंवा अवािचीन कथा-कादंबर्या तरी कुठे त्ा त्ा कलावंताच्या 

व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार करीत असतात? त्ातही अशीच एक वसु्तभनष्ठ भनभमितीच नसते का? 

हे प्रश्न बरोबर आहेत; पर्ण त्ाबरोबरच हेही िरे आहे की आजचे अभधकांश काव्य म्हर्णजे त्ा 

त्ा कवीच्या व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार आहे—भनदान व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार ही त्ांची 

भनभमिभतपे्ररर्णा आहे; आभर्ण हेही िरे आहे की प्राचीन अभिजाततावादी साभहत्कृतीनंा व 

अवािचीन कथा-कादंबर्यांना जे कलावंत व्यस्मक्तभनरपेक्ष वसु्तभनष्ठ अस्मस्तत्व लािले ते मुख्यतः 

कथाबंधाच्या पातळीवर नवे्ह. म्हरू्णनच रेगे यांच्या कलाकृतीचे वसु्तभनष्ठ अस्मस्तत्वस्वरूप व 

प्राचीन कलाकृतीचें अस्मस्तत्वरूप यांत िेद आहे. याबाबतीत रेगे यांच्याशी बरोबरी करर्णारा 

आभर्ण काव्याच्या के्षिात तर त्ांनाही स्मस्तभमत करर्णारा अवािचीन कवी एकच—मढेकर. 

रेगे यांनी काव्याच्या के्षिात आत्माभवष्काराच्या जागी ‘शब्दाची सौदंयाित्मक वसु्तभनष्ठ 

संघटना साधरे्ण’, ही पे्ररर्णा बाळगली व त्ासाठी त्ांच्या कभवतेला अपररहायिपरे्ण, सहज व 

अव्यस्मक्तगत रूप, संिृत, प्राकृत, पाश्चात्त्य इ. भवभवध परंपरांचे बळ, लौभककातील 

आभवष्कारातुरतेमुळे येर्णारी उत्कटता जाऊन भतच्या जागी शब्दाथाांनी एकमेकांत भमसळून 

संपूर्णि कभवताच ‘एक शब्द होरे्ण’ असे स्वरूप आले. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर रेगे यांची 

कभवता जीवशास्त्रीय पे्रररे्णतून भनमािर्ण होत नाही, ती लौभककभिन्न अशा त्ांच्या व्यस्मक्तत्वाचा 

भकंवा त्ा लौभककभिन्न सौदंयिदृष्ीचाही आभवष्कार नसते तर त्ांच्या शब्दांतून व्यक्त होर्णार्या 

लौभकक, जीवशास्त्रीय िावानुिूतीची लयबद् संघटना सौदंयिदृष्ीने साधर्णारी अशी ती एक 

प्रत्क्ष वसू्त, अस्मस्तत्वच असते. 

लभलत गद्याच्या के्षिात ‘लौभकक पातळीवरील आत्माभवष्कार कसा टाळावा’ ही 

कलात्मक समस्या रेगे यांच्यापुढे नव्हतीच—त्ांनी जर आत्मचररि, लघुभनबंध हे प्रकार 
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हाताळले असते तर या समसे्यला गद्याच्या के्षिातही त्ांना तोडं द्यावे लागले असते. इथे 

त्ांच्यासमोर कलात्मक समस्या होती ती गद्य साभहत्कृतीला कथाबंधात्मक कालसंदिि न 

देता वसु्तभनष्ठ करण्याची; कारर्ण या के्षिात परंपरा होती ती कथा-कादंबरीला वसु्तभनष्ठ, 

आत्माभवष्काररभहत रूप भमळत गेले ते त्ांत पाि-प्रसंग, व्यस्मक्तदशिन-कथानक या घटकांना 

आशयाचे संघटनातत्त्व म्हरू्णन थथान भमळाल्याने अमूक घटना आधी घडली, अमूक घटना 

नंतर घडली—मग त्ाचा भनवेदनक्म कोर्णताही असो भकंवा तमूक पािाचा स्विाव आधी असा 

होता नंतर असा झाला अथवा त्ाच्या स्विावाला क्माने असे पैलू होते असे भचभित कररे्ण हेच 

कथा-कादंबरीतील व्यस्मक्तदशिन, यालाच म्हर्णावयाचे कालतत्त्व. रेगे यांच्याही कथा-

कादंबर्यांत पािे आभर्ण प्रसंग आहेतच; आभर्ण पाि-प्रसंग म्हटल्यावर त्ात कालानुक्म हाही 

असर्णारच; पर्ण तरीही त्ांच्या कादंबर्यांतील िावानुिूतीचे संघटनातत्त्व हे कालतत्त्व नाही. 

म्हरू्णनच त्ांच्या कादंबर्यांत पािे आभर्ण प्रसंग असूनही व्यस्मक्तदशिन आभर्ण कथाबंध—रूढ 

िारे्त कथानक—हे घटक नाहीत. व्यस्मक्तदशिनरभहत व कथाबंधरभहत लभलत गद्य एक तर 

लघुभनबंधाप्रमारे्ण आत्माभवष्कारप्रधान होते भकंवा भकते्क नवकथांप्रमारे्ण, मढेकरी 

कादंबरीप्रमारे्ण मनोभवशे्लर्र्णप्रधान होते. आत्माभवष्कारात्मक पे्रररे्णमुळे लेिनात 

जीवशास्त्रीय उत्कटता येते व भतचा एक संसगिजन्य, सुिकर पर्ण कलाबाह्य असा तीव्र 

पररर्णाम वाचकाच्या मनावर होत असतो. अभधकांश प्राचीन अिंगसाभहत् व पुष्कळशी 

अवािचीन िावकभवता, प्रांजळ आत्मचररिे हे या कोटीतील साभहत् होय. रेगे यांचे लभलत गद्य 

आत्माभवष्कारप्रधान नाही हे पुनःपुन्हा सांगावयास हवे असे नाही. बहुधा एका प्रभसद् पाश्चात्त्य 

नवकवीप्रमारे्ण रेगेही स्वतःशी म्हर्णत असतील ‘साभहत् म्हर्णजे स्वतःच्या िावनेचा, 

व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार नवे्ह तर स्वतःच्या िावनेपासून, व्यस्मक्तत्वापासून दूर जारे्ण होय’ 

कुसुमाग्रजांच्या कभवतेला अव्यस्मक्तगत करून घेण्यासाठी पािप्रसंगभनष्ठ नाय आभर्ण 

अव्यस्मक्तगत, ग्रांभथक अशा संिृतप्रचुर िारे्चा अवलंब करावा लागला. रेगे यांच्या कभवतेने, 

कथा-कादंबरीने स्वतःला अव्यस्मक्तगत करून घेण्यासाठी संिृत-प्राकृत-पाश्चात्त्य इत्ादी 



311 
 

वाङ्मयीन आभर्ण सांिृभतक परंपरा आत्मसात केल्या. त्ांच्या सवि साभहत्प्रकारांत, 

साभहत्कृतीतं सातत्ाने स्त्रीपािे, स्त्रीमन स्त्रीधाभजिरे्णपर्णा भदसत असूनही हा भनमाित्ाचा 

आत्माभवष्कार आहे असे वाटत नाही; कारर्ण यात कुठेही ‘स्त्री’ या घटकाला लौभकक 

आभवष्कारातुरता, साधनात्मकता यांचा स्पशि झालेला नसतो. बरे, त्ाला ‘सृजनशक्ती’ वगैरे 

अशा काही गाडगीळ भकंवा स्वतः रेगे म्हर्णतात तसा प्रतीकात्मक अथि—म्हर्णजे अप्रत्क्षरीत्ा 

आत्माभवष्कार—असा तरी संदिि भमळतो का? कथा-कादंबरीच्या के्षिात काफ्का आभर्ण 

िानभवलकर आभर्ण जीए यांनी अशा प्रतीकात्मक आत्माभवष्काराच्या संदिाित थोर यश 

भमळभवले आहे; परंतु प्रतीकात्मक अथि बहुधा ताभकि क अथिच असतो व अथाितच त्ावर 

कलाकृतीची संघटना आभर्ण भतची महात्मता अवलंबून नसते. रेगे यांच्या लभलत गद्यातून व 

भवशेर्तः त्ांच्या नाटकांतून, कादंबर्यांतून पॉभझभटस्मव्हझम आभर्ण एस्मक्क्झस्टेंशॅभलझम यांचे 

क्वभचत दशिन घडते हे िरे व तेवढ्या अथािने त्ांच्या कथा अशा प्रतीकात्मक 

आत्माभवष्कारापासून अभलप्त राहत नाहीत. 

वाङ्मयीन कृतीमंधे्य पाि-प्रसंग, व्यस्मक्तदशिन-कथाबंध यांना कें द्रथथान भमळाले म्हर्णजे 

त्ात कालसंदिि अनुसु्यत होतो, असा कालसंदिि िावानुिूतीचे भनयंिर्ण करावयास लागला 

की त्ा लेिनकृतीची संघटना कायिकारर्णतत्त्वावर म्हर्णजे तकि तत्त्वावर होऊ लागते; 

व्यस्मक्तदशिन-कथाबंध यांना कह्यात ठेवून रेगे यांनी कालपररमार्णावर व कायिकारर्णतत्त्वावर-

तकि तत्त्वावर भवजय भमळभवलाच; लौभकक पातळीवर आत्माभवष्कार भकंवा तास्मत्त्वक 

पातळीवरील प्रतीकात्मक आत्माभवष्कार सहसा टाळून त्ांनी जीवशास्त्रीय साधनात्मकतेवर 

व पुन्हा एकदा ताभकि क संगतीवर भवजय भमळभवलाच; भशवाय नवसाभहत्ाला 

मनोभवशे्लर्र्णाच्या मोहामुळे ज्या साहचयितत्त्वाचा, मानसशास्त्रीय संगतीचा मोह होतो तोही 

त्ांनी टाळला. मढेकरांनी आपल्या कादंबर्यांत जारू्णन-बुजून तसा प्रयोग केला-एकाच 

लेिनकृतीत साहचयिसंगती व लयसंगती या उियसंगती साधतात का हे जोिून पाहण्याचा 

त्ांनी जारू्णनबुजून प्रयत्न केला. रेगे त्ा वाटेला गेलेच नाहीत. त्ांच्या कथा-कादंबर्यांत 
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साहचयिसंगती या अथािने मनोभवशे्लर्र्ण चुकूनही नाही; ‘पुष्कळा’ सारख्या कभवतांमधे्य असे 

प्रयोग करताना रेगे भदसतात. 

 रेगे जर मनोभवशे्लर्र्ण करीत नाहीत, पाि—प्रसंगांना प्राधान्य देत नाहीत, प्रतीकात्मक 

अथि अपवादानेच योजतात, लौभकक स्वरूपाच्या आत्माभवष्काराचा त्ांना भतटकाराच आहे, 

समकालीन—भकंबहुना कोर्णत्ाही न काळाशी, भवभशष् समाज-संिृतीशी-त्ांची िावानुिूती 

कायम अनुबंध रािीत नाहीत तर ती साकार तरी कशी होते? भतचे स्वरूप तरी काय? 

 या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी प्रथम आपर्ण आपल्या मनातील काही समज—गैरसमज दूर 

केले पाभहजेत. कदाभचत त्ासाठी आपल्याला फॉकॉल्ट, लॅकन लेव्ही स्टर ॉस, बाथेस इत्ादीचंा 

स्टरक्चरॅभलझम समजावून घ्यावा लागेल; भनदान जीवनाला काही एक अथि असतो आभर्ण 

ताभकि क भकंवा अन्य पद्तीने तो आपर्ण समजून घ्यायचा असतो, कलाकृतीमधे्य आशय आभर्ण 

अभिव्यक्ती असे दोन घटक असतात आभर्ण शे्रष्ठ कलाकृतीत ते जास्तीत जास्त एकरूप होत 

जातात इत्ादी आपल्या समजुती आपर्ण रेग्यांच्या साभहत्कृतीचें आकलन—मूल्यमापन 

करताना दूर ठेवल्या पाभहजेत. त्ांच्या वाङ्मयकृतीबंाबत आशय आभर्ण आकृती या शब्दांत 

बोलरे्ण शुद् अन्याय आहे; गैरसमज होर्णार नसेल तर िरोिरच त्ांच्या वाङ्मयकृतीला 

आशयही नसतो, आकृतीही नसते; ती भनव्वळ िावनािूतीची लयतत्त्वानुवती घडलेली संघटना 

असते. 

 िावानुिूतीतील तकि शास्त्रीय, मानसशास्त्रीय अशी लौभकक आवाहकता काढून 

घेण्यासाठी रेगे अनेक कलात्मक तर्हा योजत असतात; त्ांच्या साभहत्ात वातावरर्ण, पािे, 

प्रसंग, जीवनसरर्णी हे सारे अमराठी असते. बंगलोरी, बंगाली, भसलोनी, जमिनी असे नायक—

नाभयका योजून भवभशष् िारे्चा, भवभशष् थथळकाळाशी, राहर्णीसरर्णीशी जो संबंध असतो तोच 

अशा रीतीने रेगे तोडून टाकतात; िारे्ला ते अशा रीतीने भतच्या सवि लौभकक ऋर्णानुबंधातून 

मुक्त, स्वच्छ करून एका कलेचे केवळ साधन म्हरू्णन, भनिळ िावानुिूतीचा भनव्वळ घटक 
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म्हरू्णन अस्मस्तत्व भमळवून देतात; म्हरू्णनच त्ांचे गद्य हे मुक्तचं्छदाप्रमारे्ण मुक्त गद्य असते. 

पाि—प्रसंग असे परप्रांती—परदेशी म्हरू्णन भतथल्या तरी समाजसंिृतीचा वारसा, स्पशि 

त्ांना व्हावा, तसे झाले असते तर रेग्यांच्या वाङ्मयकृती या िार्ांतरीत वाङ्मयकृती वाटल्या 

असत्ा; पर्ण तसे तर चुकूनही घडत नाही. परप्रांतात—परदेशात आपल्या पािांना रेगे पूर्णि 

अनोळिी, अभलप्त ठेवतात, भतथल्या थथलकालसापेक्ष वागर्णी—राहर्णीचा आपल्या पािांवर ते 

भबलकूल संिार होऊ देत नाहीत भकंवा मग त्ा पािांच्या थथलकालसापेक्ष वतिनाला, त्ांच्या 

लौभकक, बाह्य जीवनाला अगदीच नगण्य थथान आहे. आंतरजीवनाच्या, थथलकालातीत 

मार्णसाच्या, भनिळ सनातन, िावजीवनाच्या संदिाित फक्त भवरोधानेच, भवरोधलयानेच थथान 

आहे असे दशिभवतात, मानवी मनातील मूलिूत, संिृभतभनरपेक्ष अशा िाविावनांची, इच्छा-

आकांक्षांची तलम जार्ण असलेली रेगे यांची पािे जशी लौभकक स्वदेश आभर्ण लौभकक स्विार्ा 

सोडून आलेली असतात तशीच ती लौभकक अथािने रुक्ष जीवन जगर्णारी—इंभजभनअर, मॅनेजर, 

एजंट, इभतहाससंशोधक अशी असतात: कवी, भचिकार, गायक अशी नसतात. रेगे यांना यांत 

रुक्ष बाह्य जीवन भवरूद् आंतररक िावपूर्णि जीवन एवढाच भवरोध अभिपे्रत नसतो; इथे जी 

िावानुिूती साकार होते आहे ती पूर्णिपरे्ण थथलकालभनरपेक्ष, सनातन, मूलिूत, साविभिक अशी 

आहे असे त्ांतून त्ांना सुचवायचे असते. 

 आभर्ण अशी थथलकालभनरपेक्ष, सनातन, मूलिूत, साविभिक िावानुिूती कोर्णती? रेगे 

यांच्यावतीने उत्तर अगदीच साधे आभर्ण स्पष् आहे : जगण्याची िावानुिूती भसकंदराच्या 

स्वार्यांपासून महायुद्ापयांत, स्वाथािपासून भनःस्वाथि पे्रमापयांत, तत्त्वज्ञानापासून 

अडार्णीपर्णापयांत सविि ही जगण्याची िावानुिूती. यात मानवभनष्ठ आभर्ण भनसगिभनष्ठ असेही 

भविाजन नाही—इथून भतथून एकच जीवनोत्सव, अस्मस्तत्व. रेगे यांचा असा भवश्वास आहे की 

कुठलाही मानवप्रर्णीत वा अन्य प्रलय हा जीवनोत्सव, हे अस्मस्तत्व, ही जगण्याची िावानुिूती हे 

सृष्ीचे जगण्याचे पे्रम, भतचे जगरे्ण—नष् करू शकत नाही. या रेगे यांच्या दशिनाला 

जीवनासक्ती, सहजप्रवृत्ती असे कुठलेही नाव अपुरे पडते; साध्या आभर्ण अंभतम अथािने ‘जगरे्ण’ 
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हाच शब्द अन्वथिक. स्त्री काय, पे्रम काय, भनसगि काय हे सारे रेगे यांना भप्रय आहे; त्ांच्या 

वाङ्मयकृतीचं्या िावानुिूतीचें ते घटक आहेत याचे कारर्ण हे सारे ‘जगरे्ण’ आहे, जगण्याचे 

सनातन मूलधमि आहेत म्हरू्णन. त्ाबद्दल कुठलीही रभतमाि भवकृती त्ांच्या वाङ्मयात नाही, 

नवे्ह या सार्या संदिाित फक्त प्रकृतीच, त्ा प्रकृतीशी सुसंगत अशी संिृतीच भतथे भदसेल. 

१) मानवी जीवनातील थथलकालसापेक्ष मूले्य व आचारभवचार. 

२) यांच्याहून भिन्न अशी थथलकालभनरपेक्ष, प्रते्क मानवाला समान अशी मार्णसाची, 

सृष्ीची जगण्याची िावना. 

३) मानवाचा, सृष्ीचा हा जगण्याचा िाव मूलिूत, भनरंतर. थथलकालसापेक्ष आचार, 

भवचार, मूले्य ही त्ाला पूरक; प्रसंगी उपरी व भवरोधक व म्हरू्णनच त्ाज्य. 

४) संवेदना, कामवासना, पे्रमिावना, सहानुिूती, सौदंयिप्रत्य, कलाभनभमिती, धमि आभर्ण 

संिृती हे या आदी जगण्याच्या िावाचेच उने्मर्; आत्माच्छल दंि, िूतकाळात—

िभवष्यकाळात पलायन, देशकालवाचक अभिमान व ईष्याि, महायुदे् ही या 

जीवनोत्सवातील भवघे्न, भवतुषे्. 

रेगे यांच्या सवि कथा—नाटक—कादंबर्यांतून व अनेक कभवतांतून िावानुिूती आहे ती 

या स्वरूपाची. अथाित ही िावानुिूती अशी तकि वाचक भवधानांतून व्यक्त झालेली नाही हे उघड 

आहे; कुठल्याही लभलत वाङ्मयकृतीत िावानुिूती जशी संवेदनासूचक प्रभतमांतून 

लयतत्त्वानुरोधाने संघभटत व्हावी लागते तशीच ती रेगे यांच्या वाङ्मयातही झालेली आहे. 

जीवनाचा महत्तम गौरव करीत असतानाच कलावादाची अनन्यिावे पूजा करर्णारा भनस्सीम 

कलावंत म्हरू्णन मढेकरोत्तर काळात पु. भश. रेगे यांचे थथान अभद्वतीय आहे. 

ता. क. रेगे यांच्या या जीवनदृष्ीचा जे. कृष्णमूती यांच्या तत्त्वभवचारांशी फार जवळचा 

संबंध आहे. या भवर्यावर स्वतंि भचंतन, संशोधन व समीक्षालेिन व्हावयास हवे आहे. 
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बभहणाई 

। १ । 

 

बभहर्णाईचे काव्य वाचताना एक वैभशष्पूर्णि पररसर आपल्या मनात साकार होतो. 

कभवता वाचायला सुरूवात केल्याबरोबर एकदम आपले मन म्हर्णते, अरे, ही आपली 

नेहमीची प्रमार्ण मराठी नाही; ही बोली आहे. ही कुठली बोली? माझ्या आईचे माहेर िानदेशात 

होते—अगदी जळगाव भजल्ल्ह्यातच. वडोदे हे भतचे गाव. तीही भनरक्षरच होती; पर्ण प्रमार्ण मराठी 

भतला उत्तम अवगत होती. कधी गंमत म्हरू्णन, कधी नक्कल म्हरू्णन ती िानदेशी बोली बोलत 

असे. अशी पूवि िानदेशी बोली माझ्या पररचयाची होती. भतचा गोडवा मी अनुिवला होता. पूवि 

िानदेश आभर्ण वर्हाड लागून लागून असल्यामुळे दोन्हीकडच्या बोलीचंा एकमेकीवंर पररर्णाम 

झालेला आहे. त्ामुळे तर िानदेशी बोली आर्णिीच ओळिीची आभर्ण जवळची वाटत होती. 

असे असले तरी या मातृबोलीतली ‘मरोट’ (मळवट), ‘पाऊ’ (जात्ाची पाळ), ‘माकनी’ 

(जात्ाला लावायचे सस्मच्छद्र लाकूड) असे शब्द, अपवाद. एरव्ही बभहर्णाईची वार्णी ही आपर्णा 

सगळ्यांची मातृवार्णीच आहे. 

बभहर्णाईने प्रादेभशक बोली वापरली ती चूर् म्हरू्णन नवे्ह की वाङ्मयीन जाभर्णवेनेही नवे्ह. 

भतची ती हृदयवार्णी होती; भतची ती हृदयवीर्णा होती. 

ही भतची हृदयवीर्णा कशाने झंकारत होती? बभहर्णाईला प्रभतिेचा भतसरा डोळाच 

लािला होता. आपर्ण दोन चमिचकंू्षनी पाहत असतो, बभहर्णाई दोन चमिचकंू्षसह भतसर्या नेिानेही 

जग अनुिवत होती. भतला िोवतीच्या जगातील प्रते्क घटकाबद्दल उदंड कुतूहल होते. 

अििकाने तोडंाजवळ भफरर्णार्या रंगीत िेळण्याकडे आश्चयिमुग्ध होऊन अभनभमर् नेिांनी 

पाहावे तशी बभहर्णाईची नजर आहे; पर्ण तेवढेच नाही. अििक अभनभमर्-नेिांनी संवेदना ग्रहर्ण 
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करते व त्ातच रमून जाते. बभहर्णाईची संवेदना ग्रहर्णशक्तीही असाधारर्ण आहे, यात शंकाच 

नाही. 

‘आला पाऊस’ या कभवतेत कवभयिी म्हर्णते— 

आला पाऊस पाऊस 

आला ललकारी ठोकत 

पोरं भनंघाले भिजत 

दारी भचल्लाया मारत 

पभहला पाऊस आल्यावर जो आवाजाचा गदारोळ उठतो त्ाचे संवेदनापूर्णि अंकन येथे 

कवभयिीने केले आहे. 

संवेदनाप्रभतमा वापरूया, या जाभर्णवेने बभहर्णाईने हे लेिन केलेले नाही तर अनुिवाशी 

संपूर्णि वाङ्मयीन तादात्म्य साधल्यामुळे हे सहज घडले आहे. 

बभहर्णाईच्या तादात्म्याला ‘वाङ्मयीन तादात्म्य’ असे का म्हर्णायचे? कारर्ण भतथे अनुिव 

आभर्ण िार्ा यांच्यांत पूर्णि अदै्वत आहे; कवभयिीची अनुिूतीच शब्दांभकत आहे. ‘आधी अनुिूती 

आभर्ण नंतर शब्दांकन’ असे भवपरीत भचि बभहर्णाईच्या काव्यात कुठेच भदसत नाही. अनुिूती 

आभर्ण अभिव्यक्ती यांची एकरूपता हे प्रभतिाभनभमितीचे वैभशष्ट्यच असते. 

प्रभतिाभनभमिती पररभचत घटकांची अशी जुळर्णी करते की, भतथे एक नवेच अस्मस्तत्व 

साकार होते— 

अरे, घरोटा घरोटा 

तुझ्यातून पडे पीठी 

तसं तसं माझं गानं 

पोटातून येतं व्होटी 
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जातं आपल्या पररचयाचं. दळर्ण आपल्याला माभहत पर्ण जात्ातून पडर्णारं पीठ आभर्ण 

ओठांतून भनघर्णारी कभवता यांच्यांतील सादृश्य माि आपर्णांस अवगत नव्हते. हे सादृश्यही 

वरवरचे नाही, ते प्रसरर्णशील आहे—रभसकाच्या संवेदनशीलतेने ते भवस्तारत जाते. जात्ाच्या 

तोडंात धान्य पडते तसे कवभयिीच्या मनात अनुिव ओतले जातात; ते तसेच बाहेर पडत 

नाहीत, चांगले िरडले-भपसले जातात—त्ांचे रंगरूपच बदलून जाते. कवी स्वतःचे भकंवा 

इतरांचे अनुिव स्वीकारतो हे िरे; पर्ण ते तसेच कभवतेत अभिव्यक्त होत नाहीत; याचे कारर्ण 

आता त्ा अनुिवांचे प्रयोजनच बदललेले असते. आधी ते व्यस्मक्तगत आभर्ण थथल-कालसापेक्ष 

असतात. आता त्ांचे व्यस्मक्तगत थथल-कालसापेक्ष आभर्ण सांकेभतक स्वरूप जाऊन त्ांना 

वू्यहभनष्ठ, आस्वादभनष्ठ, वसु्तभनष्ठ स्वरूप आलेले असते. आपले गारे्ण जात्ातून बाहेर 

पडर्णार्या पीठासारिे आहे, असे बभहर्णाई का म्हर्णते? जीवनाचे दारे्ण आपर्ण स्वीकारले 

आहेत, पचभवले आहेत. त्ांचे रंगरूपच बदलवून टाकले आहे—असे पीठ म्हर्णजे आपली 

कभवता; माझी कभवता ओठांतून भनघत असली तरी भतचे मूळ माझ्या पोटात आहे असे कवभयिी 

म्हर्णते. अशा पोटातल्या बोलांनाच वाङ्मयीन आत्मभनष्ठा असे म्हर्णतात. त्ानेच कवीला आभर्ण 

रभसकाला तुष्ीपुष्ी लािते. 

वाङ्मयीन तादात्म्याप्रमारे्णच बभहर्णाईच्या काव्यात वाङ्मयीन सचोटीही काठोकाठ िरली 

आहे. 

बभहर्णाईच्या काव्यातील उपमाने जशी सविपररभचत पर्ण उपमेयाशी त्ाची सांगड माि 

अगदी अपररभचत, प्राभति; तशीच भतची छंदाची हाताळर्णी देिील पररभचत असूनही अपररभचत 

आभर्ण प्राभति. बभहर्णाईने मुख्यतः सविज्ञात अष्ाक्षरी अक्षरछंदच वापरला आहे. ‘वाटंच्या 

वाटसरा’ अशा काही कभवतांत सप्ताक्षरी अक्षरछंद, ‘पेरनी’ सारख्या काही कभवतांत र्डाक्षरी 

अष्ाक्षरी असा भवर्म अक्षरछंद, ‘गाडी जोडी’ सारख्या कभवतांत दशाक्षरी छंद—हे अपवाद 

होत. मग या कवभयिीने छंदामधे्य नावीन्य ते काय आर्णले? छंदाचे िार्ारूप हे त्ाचे दशिनी 
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रूप असते. त्ाचे आत्मरूप कवीच्या मनात सं्पदरूपाने झंकारत असते. ते झंकार म्हर्णजे 

कभवतेतील ठेका, ताल, यती, लय. बभहर्णाईच्या कभवतेचा ठेका-ताल-यती-लय केवळ भनरूपम 

आहे. जीवनघटकांचा भवियपूर्णि प्रत्य आल्याने कवभयिीचे मन उचंबळून येते; गाते, धावते, 

बागडते. या उल्हभसत िाववृत्तीचा आभवष्कारच अभ्यस्त म्हर्णजे पुनरावृत्त शब्दांतून साकार 

झाला आहे; त्ाची भकती उदाहररे्ण द्यावीत! 

अ) पेट पेट धुक्कयेला, 

भकती घेसी माझा जीव 

आरे इस्तवाच्या धन्या! 

कसं आलं तुले हीव! 

  (चुल्हा पेटता पेटेना!) 

आ) उठा उठा बह्यनाई, 

चुले्ह पेटवा पेटवा 

आज बैलाले नीवद 

पुरनाच्या पोया ठेवा 

  (पोया) 

इ) मन एवढं एवढं 

जसा िाकसाचा दाना 

मन केवढं केवढं? 

त्ांत आिाय मायेना 

  (मन) 

ही शब्दांची पुनरावृत्ती कवभयिीच्या िार्ाशैलीचे भवभ्रम नाहीत तर ते भतच्या प्राभति 

प्रतीतीचे सं्पदन आहे. बालकवीचं्या अभ्यस्त शब्दांशी त्ाची तुलना केली म्हर्णजे त्ाचे आर्णिी 
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भवशेर् लक्षात येते. झुलर्णार्या, वाजर्णार्या िेळण्यात अििक संवेदनेने रंगून जाते; भवरभहर्णी 

भप्रयकराशी िावभनक तादात्म्य साधते; असे संवेदनाभनष्ठ आभर्ण िावनाभनष्ठ तादात्म्य 

बभहर्णाईजवळ तर आहेच, पर्ण ह्या दोघांजवळही नसलेले ज्ञानभनष्ठ तादात्म्यही या 

कवभयिीजवळ आहे. म्हरू्णन तर पोळ्याच्या सजभवलेल्या बैलाचे भचिर्ण करता करता बभहर्णाई 

‘आज तरी त्ाचे शोर्र्ण करू नका’ असे िाष्य करू शकते; म्हरू्णन तर संसाराला नुसते भबब्बा 

म्हरू्ण नका, या भबब्ब्ब्याला िीमफूल येते व त्ात गोडंबी असते, असे भवचार मांडू शकते. भतची 

िस्मक्तसंकल्पना ही अशीच ज्ञानभनष्ठ आभर्ण समाजमनि आहे. 

तुकाराम, मुक्ता जना 

मरीसनी रे जगले 

आता कसं म्हनू तरी 

आप्ा महाराज मेले? 

  (आप्ा महाराज) 

‘कानोड’ ही एक ग्रामीर्ण देवता. ती पतीजवळ दाभगन्यांसाठी हट्ट करते. अशा देवतेची 

उपासना न करता भवठ्ठलाची उपासना करा, असे बभहर्णाई सांगते. कानोड देवता कच्च्च्या 

भनंबोर्णीसारिी आहे तर काही न मागर्णारा भवठोबा बोरशा आंब्यांसारिा भमठ्ठास आहे, असे 

कवभयिी म्हर्णते. इथे नवी िावनाभनष्ठ समतानता तर आहेच पर्ण भतचे मूळ भवभशष् अनुिवाच्या 

वैभश्वक लावण्यमय आकलनात आहे. 

बभहर्णाई चौधरीचे काव्य असे प्रसरर्णशील प्रभतमांनी लवथवलेले, नव्या िावनाभनष्ठ 

समतानतेने लिलिलेले, आत्मभनषे्ठच्या िुईतून उगवलेले वाङ्मयीन तादात्म्याने बहरलेले आभर्ण 

वाङ्मयीन महात्मतेच्या अवभचता पररमळाने दरवळलेले आहे; हे मराठी काव्याचे िाग्य आहे. 
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। २ । 

बभहर्णाई चौधरी हे मराठी काव्यसृष्ीतील एक आश्चयि आहे. पूवि िानदेशातील ही 

ग्रामीर्ण गृभहर्णी अगदी भनरक्षर होती. भतला भलभहता-वाचता येत नव्हते, हे तर झालंच; भशवाय 

देशाटन, पंभडत मैिी, सिेत संचार याचा लािही भतला भमळाला नव्हता. भतचे वडील गावचे 

महाजन होते, त्ांच्या हवेलीसमोर ‘िेटरांची रास’ असायची; पर्ण बाळपर्णीच लग्न झाल्यामुळे 

त्ांचा सहवास तो भतला काय लािर्णार? पती अकाली भनधन पावलेले—भवधवेला घर-वावर-

मंभदर यांच्या पलीकडे काय जग असर्णार? मुलगा सोपानदेव. कवी होता. त्ाने भतला 

भशकवण्याऐवजी हीच त्ाला भशकभवत असे : एकदा दोघे कापसाच्या वावरात गेले होते. 

सोपान्याने कापसाचे बोडं उचलले, त्ातील रूई काढून ती मायच्या तळव्यावर ठेवली. त्ावर 

बभहर्णाई उद्गारली, “पाहा, देवाने या सरकीले पांढराशुभ्र पोर्ाि देल्ला व्हता, मार्णसानं भतले 

नागडी करून भतचा पोर्ाि आपल्या अंगावर चढभवला.” अशा मुक्त प्रभतिेच्या व्यक्तीला 

दुसरं कोर्ण काय भशकवर्णार! 

१८८० च्या नागपंचमीला बभहर्णाई चौधरीचंा जन्म झाला आभर्ण जवळपास सत्तर वर्ि 

जगून ३ भडसेंबर १९५१ रोजी भतचे भनधन झाले. एका ग्रामीर्ण भवधवेच्या आयुष्यात घटना त्ा 

काय घडर्णार? सासर-माहेर, नाती-गोती, घर-वावर हेच भतचे भवश्व. अनुिव गोळा 

करण्यासाठी वर्णवर्ण करण्यापेक्षा जगताना जी अपररहायि वर्णवर्ण होते त्ा वर्णवर्णीतून 

अनुिव गोळा करावा, असा महत्त्वाचा इशारा कै. मढेकर यांनी साभहत्कारांना भदला आहे, 

तो कानावर न येताच बभहर्णाईने त्ाचे तंतोतंत पालन केले. भतने आपले अनुिवके्षि अळेबळे 

वाढभवले नाही; तन्मयतेने आभर्ण नेकीने आहे ते जारू्णन घेतले. 

ही नेकी, ही तन्मयता भतच्यात कुठून आली? 

बभहर्णाईच्या वृत्तीत एक अधीर भवियिाव िरलेला आहे. भतला जीवनातील प्रते्क 

घटकाबद्दल, घटनेबद्दल भवलक्षर्ण नवल वाटते आहे. रस्त्याने जाताना वडाचे झाड भदसले की 
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भतला आश्चयि वाटते; या भहरव्या पानांमधे्य ही लाल फळं कशी? अरे, हे पोपटाचे झाड आहे : 

भहरव्या राघंूच्या या लाल चोची आहेत. इतरांनी असे वडाचे झाड हजारदा पाभहलेले असेल; 

पर्ण त्ांना अशी कल्पना सुचत नाही, कारर्ण त्ांच्या मनात बभहर्णाईसारिा भवियिावच 

नसतो; ते फक्त सरावाने झाड पाहत असतात म्हरू्णन त्ांना फक्त झाडच भदसते. उपजत 

आश्चयििावामुळे बभहर्णाईचे समग्र व्यस्मक्तत्व अनुकंभपत होते; त्ा अनुकंपनाचा पररपाक 

म्हर्णजेच भतची कल्पकता. मग कधी लाल फुलांनी डवरलेले पर्णिहीन झाड पाभहले की भतला 

वाटते भहरवे राघू उडून गेले आभर्ण त्ांच्या लाल चोची राहून गेल्या. अंकुराला दोन पाने फुटतात, 

वार्याने ती हालतात आभर्ण आश्चयिमुग्ध झालेल्या बभहर्णाईला वाटते की ती पाने टाळ्या वाजवून 

हररकीतिन करीत आहेत. 

याचा अथि असा की बभहर्णाईची कल्पकता बुस्मद्जन्य नसून िावजन्य आहे. 

गोभवंदाग्रज—कुसुमाग्रज यांची कल्पकता भवदग्ध पर्ण बुस्मद्जन्य आहे; मनमोहन—सदानंद 

रेगे यांची कल्पकता िावरभहत आहे; गोभवंदाग्रज—कुसुमाग्रज कल्पनाप्रधान लेिन करतात; 

मनमोहन—रेगे चमतृ्कभतप्रधान रचना करतात तर बभहर्णाई सजिनशील कल्पनेने भनभमिती 

साधतात. या सजिनशील कल्पकतेलाच ‘कृ्प्ती’ असे नाव केशवसुतांनी भदले आहे; भतलाच 

‘प्रभतिा’ असे म्हर्णतात. 

बभहर्णाई अव्वल आभर्ण अस्सल प्रभतिावंत कवभयिी होती. 

आईवर अनेक कवीनंी आति कभवता भलभहल्या आहेत, यात आश्चयि नाही; कारर्ण 

मानसशास्त्राच्या मते भनसगितःच मुलाला मातेबद्दल अभधक ओढ असते. त्ाला मानसशास्त्र 

‘एभडपस कॉम्प्िेक्स’ असे म्हर्णते. केशवसुत, माधव जूभलयन, यशवंत, अभनल यांच्या 

आईवरच्या कभवता प्रभसद्च आहेत. मराठी कवभयिीचें संग्रह चाळले तर त्ांतही आईवरच्या 

अनेक कभवता आढळतात; पर्ण त्ांनी भपत्ावर कभवता भलभहल्याचे सहसा भदसत नाही; हे असे 

का झाले? मानसशास्त्र तर सांगते की मुलाला जसा आईचा ओढा असतो तसा मुलीला भपत्ाचा 
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लोि असतो. या भपतृपे्रमालाच ‘इलेक्टर ा कॉम्प्िेक्स’ असे म्हर्णतात. हा जर नैसभगिक आहे तर 

बभहर्णाईप्रमारे्ण या इतर मराठी कवभयिीनंी भपत्ावर कभवता का भलहू नयेत? याचे कारर्ण 

िारतीय स्त्रीचे व्यस्मक्तत्व आभर्ण आयुष्य नैसभगिकररत्ा वाढत—घडत नाही; ते अनुकरर्ण आभर्ण 

संकेत यांनी अवरुद् झालेले असते. रांगोळी काढावयाची ती पाहून पाहून—आपल्या मनाने 

नाही; कपडे घालायचे ते पाहून पाहून—आपल्या आवडीचे नवे्ह; वागायचे—बोलायचे ते 

चारचौघीसंारिे—आपल्या मनाचा कौल घेऊन नवे्ह. भतचे सगळे आयुष्यच असे उसनवारीचे 

असते. आता आता त्ात बदल होत आहे. १९२० ते १९५० या तीन दशकांच्या काळात व 

त्ातही िानदेशातील जळगावसारख्या गावात तेव्हा काय स्मथथती असेल! पर्ण बभहर्णाईची 

प्रभतिा अशी उज्ज्वल की भतने आपल्या उपजत शक्तीने काव्यसंकेत आभर्ण समाजसंकेत यांचे 

सहज उलं्लघन केले. त्ात बंडिोरी नाही, सहज मुक्तता आहे. भतने िस्मक्तकाव्य ऐकले होते, 

लोककाव्य म्हटले होते; पर्ण भतच्या काव्याचा घाट ना िस्मक्तकाव्याचा आहे, ना लोककाव्याचा 

आहे; तो भतचा स्वतःचाच आहे. गोभवंदाग्रज—बालकवी यांची कभवता सुभशभक्षत समाजापयांत 

पोहोचली होती. यशवंत, भगरीश यांनी रभवभकरर्ण मंडळी कभवता सामान्य जनतेपयांत 

पोहोचवली होती; पर्ण बभहर्णाई भशभक्षतही नव्हती आभर्ण कभवसंमेलनासही जात नव्हती—

अवािचीन मराठी कभवतेशी भतचा काहीच संबंध नव्हता. बभहर्णाई एक ‘वनफूल’ होते. ते शेतात 

उगवले होते, रानवार्याने डोलत होते; प्रिर उन्हाने करपत नव्हते, आपल्या सुगंधाने ते घर—

वावर प्रमुभदत करीत होते. आपले िाग्य की भतचा मुलगा कवी सोपानदेव, त्ाचा मावसिाऊ 

तुरिेडकर यांनी भतचे मौस्मिक काव्य अक्षरबद् करून ठेवले; आपले िाग्य की, दादा 

धमािभधकारी, प्रबोधनकार ठाकरे, मधुकर फाटक यांनी अप्रकाभशत अवथथेतच भतचे कौतुक 

केले; आभर्ण आचायि अिे यांनी लगोलग भतला प्रभसद्ी भमळवून भदली, उत्कट प्रस्तावना भलहून 

भदली; कुसुमाग्रजांची प्रभतिा जशी िांडेकरांनी ओळिली तसेच हे घडले. 

बभहर्णाईच्या वाङ्मयीन अवतारावरून आपर्ण काय भशकायचे? 
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कवभयिीनंी वाङ्मयीन आत्मभनष्ठा; ग्रामीर्ण कवीनंी बोलीपेक्षा कल्पकता महत्त्वाची असते 

हे; आपल्या काव्यात कस असेल तर आपल्याला समीक्षक—प्रकाशक—रभसक भमळेलच 

असा भनधािर तर सविच प्रभतिावंतांनी बाळगायचा; आभर्ण रभसकांनी? त्ांनी बभहर्णाईंच्या 

कभवतांचा मनमुराद आस्वाद घ्यायचाः 

  (अ) 

  भहरवे भहरवे पान 

  लाल फय जशी चोचं, 

  आलं वडाच्या झाडाले 

  जसं पीक पोपटाचं! 

  (आ) 

पयसाचे लाल फुल 

भहवे पानं गेले झडी 

इसरले लाल चोचंी 

भमठ्ठू गेले कुठे उडी? 

(इ) 

पडी जातो तो ‘पाडवा’ 

करा माझी ‘सुधारनी’ 

आता गुढीपाडव्याले 

म्हना ‘गुढी उिारनी’ 

(ई) 

येहेरीत दोन मोटा 

दोन्हीमंधी ंपानी एक 

आडोयले कना, चाक 
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दोन्हीमंधी ंगती एक 

(उ) 

पेरनी पेरनी 

आतां भमरूग बी सरे 

बोलेना व्होलगा 

पेते व्हा रे पेते व्हा रे 

(ऊ) 

येतां पाऊस पाऊस 

पावसाची लागे झडी 

आतां िा रे वडे िजे 

घरांमधी बसा दडी 

(ए) 

पाहीसनी रे लोकाचे 

यवहार िोटे नाटे 

तव्हां बोरी बाियीच्या  

आले अंगावर कांटे 
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िा. रा. तांबे 

 

 गीभतकाव्याची परंपरा िारतात फार जुनी आहे; वेदोपभनर्दांत भतचे दशिन आपर्णास 

घडते; प्राकृतातील भसद् कवीनंी अगदी रागदारीसह ती सादर केली आहे; के्षमेंद्र व 

त्ाच्यापासून सू्फती घेऊन जयदेवाने गीभतकाव्य रचले आहे; संतकवी, पदकार व शाहीर 

यांनीही गीभतकाव्य भलभहले आहे. 

 संगीत हे गीभतकाव्याचे एक अपररहायि अंग असते. गायनासाठी रचलेली सु्फट कभवता 

अशी गीभतकाव्याची सुटसुटीत व्याख्या करता येईल. सूक्ष्म आत्मभनष्ठ िावना वा गंिीर 

वैचाररक आशय गीभतकाव्यात बसत नाही. गायनाने िुलून भदसर्णारा व गायनाला िुलभवर्णारा 

ठसठशीत सविपररभचत िावानुिवच गीभतकाव्यात अपेभक्षत असतो. प्राचीन काळी धमिप्रचार 

व जनरंजन या दोन हेतंूसाठी मुख्यतः गीभतकाव्य भलभहले गेले. 

 पर्ण तांब्यांच्या काळात या प्रकारचे काव्यगत महत्त्व लोपले होते. नाटकातील पदे फार 

लोकभप्रय होती. पर्ण त्ांच्याकडे काव्य म्हरू्णन क्वभचतच पाभहले जाई; व त्ा पदकारांना कवीचा 

दजािही क्वभचतच भमळे. िावगीते व भचिपट संगीत यांचा जमाना अजून दूर होता. सांप्रदाभयक, 

धाभमिक कभवता, मेळ्यातील रंजक व प्रचारी पदे व शब्दांच्या भचंध्या करर्णारे संगीतातील ख्याल 

यांच्या रूपाने गीभतकाव्य भनमािर्ण होत होते; पर्ण त्ांचा दजाि सामान्य पद्यापेक्षा वरचा नव्हता. 

म्हरू्णनच कवी म्हरू्णन मान्यता भमळवर्णारी व्यक्ती पदरचनेकडे गंिीर नजरेने सहसा पाहत 

नव्हती. 

 अशा पररस्मथथतीत तांब्यांनी मुख्यतः गीतेच भलभहली व त्ांना व स्वतःला प्रभतष्ठा भमळवून 

भदली. नाटकांतील पदे, भहंदीतील रहस्यवादी कवी, जयदेव, टागोर व टेभनसन या सार्यांमुळे 

तांब्यांची पदरचनेची आवड वाढली असेल; पर्ण ती त्ांची मूळचीच प्रवृत्ती होती. १८९१ च्या 

आसपास म्हर्णजे काव्यरचनेच्या अगदी प्रारंिकाळी ‘डोळे हे जुलमी गडे’, ‘वेरू्णत नादसम’ 
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अशी पदे त्ांनी भलभहली आहेत. परंतु १९१८ पयांत तांब्यांना आपल्या या वैभशष्याची नीट 

कल्पना आली नव्हती. त्ामुळे १८९१ ते १९१८ या काळात गीभतकाव्य व गीभतकावे्यतर अशा 

दोन्ही प्रकारच्या कभवता त्ांनी साधारर्ण समप्रमार्णातच भलभहल्या. परंतु १९१८ पासून पररस्मथथती 

एकदम बदलली. तांब्यांना जरू्ण आपल्या माध्यमाचा साक्षात्कार झाला. १९१८ ते १९४१ या 

काळातील त्ांच्या १६० कभवता उपलब्ध आहेत; त्ापैकी १४६ कभवता गीभतकाव्यप्रकारातील 

आहेत. 

 केशवसुतांच्या िालोिाल सुनीताच्या के्षिात आपर्ण तांब्यांचे नाव घेतो. पर्ण १९२० च्या 

पुढे—एक अपवाद सोडून—तांब्यांनी सुनीतरचना केली नाही. आपल्या आयुष्याच्या अिेरीस 

‘काळा कुट्टभच रंग’ हे एक सुनीत त्ांनी भलभहले; पर्ण तेही अगदी सामान्य. त्ांनी १३ सुनीते 

भलभहली आहेत पर्ण ती सवि १९०२ ते १९२० च्या काळातच. म्हर्णजे आपल्या नेमक्या माध्यमाचा 

साक्षात्कार झाल्यावर तांब्यांनी सुनीतरचना सोडली आभर्ण पुढे एका िार्र्णात केशवसुत 

सुनीतादी पाश्चात् काव्यरचनाप्रकार हाताळतात म्हरू्णन त्ांच्यावर दासवृत्तीचा आरोपही त्ांनी 

केला! तांब्यांनी सुनीताचा नाद सोडला हे बरेच केले; कारर्ण प्रा. रा. श्री. जोग म्हर्णतात 

त्ाप्रमारे्ण त्ांच्या ‘िळिळर्णार्या िावनापररवाही प्रभतिेस’ सुनीतरचना अनुकूल नव्हती. 

‘काळेिोर भवशाल केस’ व ‘गेली ज्योत भवझोभनया’ ही त्ांची त्ातल्या त्ात बरी सुनीते. म्हरू्णन 

मराठी सुनीताच्या इभतहासात तांब्यांच्या सुनीतांना महत्त्वाचे थथान असले तरी त्ांच्या स्वतःच्या 

काव्यात त्ांना महत्त्वाचे थथान नाही! गीतरचना हेच आपले के्षि हे त्ांनी १९२० च्या सुमारास 

अचूक हेरले. 

 िारतात व िारताबाहेर अध्यात्मभनष्ठ पुनरुज्जीवनाचा तो काळ होता—तांब्यांना 

पररस्मथथती अनुकूल होती. भशवाय आत्मभवश्वासाने आपला स्वतंि मागि शोधण्याच्या दृष्ीने त्ांची 

मनःस्मथथतीही चांगली होती. १९२० सालीच प्रा. वा. गो. मायदेवांनी तांब्यांच्या ७५ कभवतांचा 

संग्रह प्रकाभशत केला; महाराष्र ाने या संग्रहाचे उत्साहाने स्वागत केले; आभर्ण आपली कोर्णती 
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कभवता रभसकांना आवडते आभर्ण नवी वाटते हे कवीच्या आता नीट लक्षात आले. आपर्ण 

महाराष्र ापासून इतके दूर असलो तरी आपल्याबद्दल, आपल्या कभवतांबद्दल इतरि औतु्सक्य 

आहे हे पाहून त्ांची प्रभतिा पुन्हा जागी होऊ लागली. या सुमारास त्ांनी संगीताचा शास्त्रशुद् 

अभ्यास सुरू केला होता व त्ामुळे संगीतानुकूल रचना करण्याकडे त्ांचे लक्ष वेधले. “प्रदीघि 

नसलेली व रागदारीतील चालीची बांधेसूद िावगीते ते या वेळेपासून भलहू लागले” असे उद्गार 

प्रा, मायदेवांनी काढले आहेतच. 

 बालकवी, गोभवंदाग्रज यांच्या मृतू्मुळे १९२० च्या आसपास मराठी काव्यके्षिात 

ररतेपर्णा आला होता असे म्हटले जाते ते िरे आहे. पर्ण त्ांच्या काव्यामुळे आर्णिी एक 

महत्त्वाची घटना घडली; केशवसुती संप्रदायाचा भवकास करीत करीत गोभवंदाग्रज, बालकवी 

यांनी एक टोक गाठले होते. केशवसुतांच्या आत्मभनषे्ठला समाजपे्रमाचे अंग होते, त्ामुळे त्ांची 

कभवता एकाच वेळी आत्मभनष्ठ व सामाभजक झाली. भतची िार्ाही काव्याची म्हरू्णन वेगळी न 

होता व्यावहाररकच राभहली. उलट बालकवी आतं्भतक आत्मभनष्ठ—या आत्मभनषे्ठने भनसगािचा 

आधार घेतलेला—त्ातही भनसगािला आपल्यासारिे करून घेतलेले—त्ामुळे सामाभजक 

सुिदुःिापासून त्ांची कभवता वेगळी पडली; गोभवंदाग्रजांनी तर आत्मभनषे्ठचे आत्मकें भद्रततेत 

रूपांतर केलेले. समाज, भनसगि असा कुठलाच आधार त्ांना नव्हता. त्ामुळे त्ांचे काव्य कधी 

िावोत्कट, कधी भवकारवश व नेहमीच व्यस्मक्तभनष्ठ राभहले. केशवसुतांनी स्वीकारलेल्या 

व्यस्मक्तवादाचे, वाङ्मयाच्या के्षिात, असे व्यक्तीच्या बभडवारात रूपांतर होत होते व ते तत्त्वतः 

अपररहायिही होते. या प्रकारच्या काव्यातून व्यक्तीच्या िावजीवनाचे मोठे वेधक दशिन घडत 

होते. त्ातील िावोत्कटता भवलक्षर्ण होती. पर्ण त्ाचबरोबर या कभवतांमागील व्यस्मक्तत्व 

एकाकी व संभचतहीन होते. या व्यस्मक्तत्वाने समाज, भनसगि वा पे्रम यांच्याशी जोडलेले नातेही 

परंपरेचे भकंवा मूति नसून सृजनशील कल्पकतेच्या भवलासाने भनमािर्ण केलेले होते; म्हरू्णन 

त्ांच्या कभवता व त्ांतून व्यक्त झालेला जीवनानुिव यांच्याबद्दल जीवनातील एक अथिपूर्णि, 

महत्त्वपूर्णि घटना या संदिाित आत्मीयता वाटत नाही; वसु्तसंग्रहालयातील नवलाईच्या वसू्त 
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भकंवा प्रार्णीसंग्रहालयातील देिरे्ण प्रार्णी यांच्याबद्दल वाटावे तसे आकर्िर्ण वाटते! या कवीचं्या 

कोरीव िारे्मुळे या वाटण्यात िरच पडत होती. 

  वास्तभवक प्रकार उलट होता. त्ांचे अनुिव वास्तव व अरािीवच होते. आपले अनुिव 

पूर्णाांशाने व्यक्त व्हावे म्हरू्णनच हे कवी आपली सृजनशील कल्पकता, कमावलेली िार्ा यांचा 

साधन म्हरू्णन उपयोग करीत होते. परंतु या कवीनंी गाठलेल्या एका टोकामुळे व मराठी 

कभवतेला वाङ्मयीन आत्मभनष्ठ कभवतेची परंपरा नसल्यामुळे त्ावेळी तरी ही कभवता संपूर्णि 

जीवनाचे प्रभतभनभधत्व न करता आपल्या अस्मस्तत्वाने जीवनात एका संुदराची िर घालर्णारी 

ठरली. व्यस्मक्तभनष्ठ कभवतेच्या उतरर्णीची ही सुरूवात होती. पुढे भनमािर्ण झालेली यशविांची 

कभवता आभर्ण अिे—कारे्णकर यांचे प्रयत्न या उतरर्णीचीच साक्ष देतात. 

 या उतरर्णीच्या काळात तांब्यांनी अगदी वेगळ्या प्रकारचे काव्य भलभहले; केशवसुती 

परंपरेतील काही वैभशष्ट्ये आत्मसात करून त्ांनी मराठी कभवतेला नवे वळर्ण लावले. 

 केशवसुत, बालकवी, गोभवंदाग्रज यांच्या कभवतेप्रमारे्ण तांबे यांची कभवता आत्मभनष्ठ 

नाही; तसेच चंद्रशेिर, बी, कुसुमाग्रज यांच्या कभवतेप्रमारे्ण ती वसु्तभनष्ठही नाही; फार काय 

माधव जूभलयन, करंदीकर यांच्या कभवतांप्रमारे्ण तांब्यांच्या कभवतेत आत्मभनष्ठ आभर्ण वसु्तभनष्ठ 

या दोन वृत्ती पृथकही नाहीत. व्यक्ती आभर्ण भवश्व असे दोन घटकच ज्याच्या दृष्ीने अस्मस्तत्वात 

नाहीत त्ाच्या काव्यात आत्मभनष्ठ व वसु्तभनष्ठ या दोन गोष्ी वेगळ्या ठराव्या कशा? म्हरू्णनच 

तांब्याच्या आत्मभनषे्ठला िर्या अथािने आत्मभनष्ठ वृत्ती म्हर्णता येत नाही; कारर्ण आत्मभनषे्ठतील 

व्यस्मक्तसापेक्षता त्ात नसते; तसेच त्ांच्या वसु्तभनषे्ठला वसु्तभनष्ठाही म्हर्णता येत नाही; कारर्ण 

वसु्तभनषे्ठतील व्यस्मक्तभनरपेक्षताही त्ात नसते. 

 आत्मभनष्ठ व वसु्तभनष्ठ यांचे हे ऐक्य तांब्यांनी सामान्य मार्णसाच्या पातळीवर साधलेले 

आहे; त्ांच्यातील सामान्य मार्णसाला िारतातील अदै्वत तत्त्वज्ञान परंपरेने लािलेले आहे; ते 

त्ांच्या िावनेत मुरलेले आहे. त्ांच्यातील भवचारवंताने या िावभनषे्ठला अनुकूल असे 
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तत्त्वभवचार व कलाभवचार स्वीकारले. या भवचारांनी िावनेला कर्णा भदला व िावनेने भवचारांना 

सजीव केले. यात चुकले काही नाही. सुसंगत व्यस्मक्तत्वाचीच ती एक िूर्ण आहे. 

 संतकवीनंीही असेच केले होते. पर्ण ते येथेच थांबले नव्हते. ही पूर्णि सुसंगती नाही असे 

त्ांना वाटले होते. म्हरू्णन त्ांनी आपल्या श्रद्ा व आपली तते्त्व स्वतःच्या आचरर्णाशी ताडून 

पाभहली. हा संबंध तपासताना श्रद्ा व तते्त्व यांचा आचरर्णाशी नेहमीच मेळ जमत नाही असे 

त्ांना भदसले. एवढेच नवे्ह तर श्रद्ा व तते्त्व यांचा जो मानभसक मेळ आपर्ण घातला होता तोही 

अपुरा आहे असे त्ांच्या लक्षात आले. म्हर्णजे सविच जीवनानुिवाचा त्ांनी वेगळ्या पातळीवर 

मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला. भक्या, भवचार भकंवा िावना अशा कुठल्यातरी एिाददुसर्या 

पायरीवरून त्ांनी जीवनाचा वेध घेतला नाही; तर आपल्या समग्र व्यस्मक्तत्वाने त्ांनी जीवन 

तोलून पाभहले. संतकवी ‘बोले तैसा चाले’ या कोटीतील होते म्हरू्णन त्ांचे काव्य शे्रष्ठ आहे असे 

कोर्णी म्हर्णर्णार नाही; पर्ण एिाद्या अनुिवाला भजतकी पररमारे्ण लागू शकतील भततकी सवि 

लावून पाहण्याचे धाडस त्ांच्या हातून घडले म्हरू्णन त्ांचे काव्य शे्रष्ठ झाले असे आपर्ण जरूर 

म्हरू्ण. सवि संत ‘स्वरूपी भमळाले’ असले तरी कवी म्हरू्णन ‘वेगळाले’ असतात तेही याच 

भनकर्ावर. 

 तांब्यांनी आपली श्रद्ा व आपली तते्त्व कृतीच्या पातळीवर जोिून घेतली का? त्ांच्या 

चररिावरून त्ांचे व्यावहाररक जीवन पुष्कळच आत्मतृप्त होते असे वाटते. त्ांची श्रद्ातते्त्व 

व त्ांचे आचरर्ण यांच्यांत काही तीव्र भवसंगती असल्याचे भदसत नाही. म्हर्णजे त्ांच्यात 

सुसंगतीच होती. पर्ण ती कुठल्या प्रकारची? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, भनळोबा या भतघांच्याही 

व्यस्मक्तत्वात सुसंगती आहे असे आपर्ण म्हरू्ण. पर्ण ज्ञानेश्वरांची सहजप्राप्त सुसंगती, तुकारामांची 

भजद्दीने भमळवलेली सुसंगती व भनळोबांची गृहीत सुसंगती यांच्यात अंतर नाही का? तांब्यांच्या 

जीवनातील सुसंगती गृहीत स्वरूपाची आहे; ती जागरूक नाही; िावभनक व वैचाररक 

सुसंगतीशी टक्कर घेऊन त्ांच्या व्यस्मक्तत्वाला नवा आकार देर्णारी नाही. िरे म्हर्णजे त्ांच्या 



330 
 

व्यस्मक्तत्वातील हे सविच घटक एकमेकांची सोय पाहर्णारे आहेत; एकमेकांना आव्हान देऊन 

परस्परातील हीर्ण दूर करावे व एका नव्या पातळीवर सवाांचा भमळून एक नवा आभवष्कार 

व्हावा—असे त्ांच्या व्यस्मक्तत्वात घडत नाही. त्ामुळेच केशवसुतांची िावसघनता, 

कुसुमाग्रजांची कृभतसूचकता व मढेकरांची भचंतनशीलता याचे उत्कट दशिन तांब्यांच्या 

काव्यात सहसा होत नाही. 

 असे आहे तरी त्ांची कभवता ही काही सामान्य कभवता नाही. पारंपररक अनुिवावर 

कभवता भलभहर्णारे भकतीतरी कवी आपर्ण पाहतो. भवशेर्तः वेगवेगळ्या धाभमिक संप्रदायांशी 

भनगडीत असलेले भकतीतरी िाभवक कवी आजही परंपराभनष्ठ कभवता भलभहतात. त्ांचा 

िाभवकपर्णा िरा असतो. पर्ण त्ांच्या व्यस्मक्तत्वात चैतन्य नसते; त्ांच्या व्यस्मक्तत्वात सुसंगती 

असते पर्ण ती तपासून पाहर्णारा कुठलाही घटक त्ांच्याजवळ नसतो. म्हर्णजे ती सुसंगती 

स्मथथर, सोयीिर, काल्पभनक भकंवा गृहीत असते. भशवाय त्ांच्याजवळ सौदंयिदृष्ी व 

काव्यभवर्यक दृष्ी नसते हे वेगळेच. त्ामुळे त्ांची कभवता म्हर्णजे भनव्वळ कुठल्यातरी 

भवचाराचे भकंवा िावनेचे वर्णिन ठरते. 

  तांब्यांचे व्यस्मक्तत्व जागृत नाही असे आपर्ण जेव्हा म्हर्णतो तेव्हा ते तुकाराम भकंवा 

मढेकर यांच्याइतके जागृत नाही असे आपर्णांस म्हर्णावयाचे असते; िाभवक पद्यकारांइतके ते 

आंधळे आहे असे आपर्ण कधीही म्हर्णर्णार नाही. उलट या पद्यकारांमधे्य व तांब्यांमधे्य नुसता 

प्रमार्णाचाच नवे्ह तर प्रकाराचासुद्ा िेद आहे हेही ध्यानात ठेवले पाभहजे. तांब्यांची सौदंयिसृष्ी; 

काव्यकलाभवर्यक दृष्ी, नवीन भवचार समजावून घेऊन त्ांना आपल्या भवचारव्यवथथेत योग्य 

ते थथान देण्याची त्ांच्या मनाची तयारी या सार्या गोष्ी कुठल्याही शे्रष्ठ कवीला शोितील अशा 

आहेत. 

 परंतु पुनरुज्जीवनवादाचा अंभगकार आभर्ण अधिजागृत व्यस्मक्तत्व यामुळे तांबे भवशुद् 

िावकाव्य कधीही भलहू शकले नाहीत हेही िरेच! गीभतकाव्य हाच त्ांच्या व्यस्मक्तत्वाला 
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अनुकूल काव्यप्रकार होता व तोच त्ांनी स्वीकारला. त्ात मोठा भवक्म आधुभनक काळात 

त्ांनी करून दािभवला. 

 िावकाव्य व गीभतकाव्य यांच्यात महत्त्वाचा फरक आहेः िावकाव्यातील अनुिव 

आत्मभनष्ठ, उत्कट-म्हर्णजे भवलक्षर्ण सजीव-असतो. या सजीवतेमुळे त्ाचे स्वरूप भनश्चयाने 

संशे्लर्र्णपर व सेंभद्रय असते. भजवंत प्रार्णी म्हटला की त्ाच्या नाडीचा अिंड ठेका सुरू 

असर्णारच; िावकाव्यातील सजीवतेतूनच त्ातील लय भनमािर्ण होते. ही लय इतकी 

कें द्रभनगभडत व नाजूक असते की भतच्याऐवजी दुसरी कुठलीही लय त्ा िावकाव्याला मारक 

ठरते. उलट गीभतकाव्य हे आिासात्मक आत्मभनषे्ठतून—म्हर्णजे स्वतःच्या अनुिवाकडे 

नायात्म िूभमकेतून भकंवा इतरांच्या अनुिवाकडे सहेतूक आत्मिावातून पाभहल्याने भनमािर्ण 

होत असते. म्हरू्णनच त्ातील अनुिव हा रचलेला अथाित भवशे्लर्र्णपर असतो. ते एक संुदर 

भशल्प असते. पर्ण भशल्पाला नाडी नसते—िावकाव्याप्रमारे्ण गीभतकाव्यात आंतररक लय भकंवा 

संगीत नसते. म्हरू्णनच नव्या लयीची जोड त्ाला सहज देता येते; नवे्ह ती आवश्यकच असते. 

अशा जादा संगीताभशवाय गीभतकाव्य पूर्णिच होत नाही. 

 आपर्ण गीभतकाव्याला ‘रचना’ व ‘भवशे्लर्र्णपर’ म्हटले पर्ण ते पूर्णािथािने िरे नाही; कारर्ण 

जेव्हा एिाद्या गीभतकाव्याला अनुकूल संगीताची जोड भदली जाते तेव्हा ते गीभतकाव्य नव्या 

संशे्लभर्त स्वरूपात प्रगटते; त्ाची जरू्ण पुनभनिभमिती होते. िावकाव्य स्वतःचे संगीत भनमािर्ण 

करते; गीभतकाव्य संगीतात स्वतःची भनभमिती साधते. एिाद्या गीभतकाव्याचे भनव्वळ वाचून 

परीक्षर्ण करा असे कोर्णी आपर्णास म्हटले तर ती कभवता भवशे्लर्र्णपर आहे, ती भनव्वळ रचना 

आहे, भतच्यात लय नाही, भतच्यातील आत्मभनष्ठ वृत्ती आिासात्मक आहे असे आपर्ण स्पष् 

शब्दांत सांगू. परंतु असे परीक्षर्ण गैर ठरेल. गीभतकाव्याचे मूल्यमापन करावयाचे ते गीभतकाव्य 

ऐकून. मग आपर्ण असे प्रश्न भवचारू की या गीभतकाव्यात व्यक्त झालेला अनुिव संगीताशी 

भकती एकरूप होर्णारा आहे? भदलेले संगीत त्ाला भकतपत अनुकूल आहे? मूळ 
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कभवता+संगीत= गीभतकाव्य असे इथे नुसते समीकरर्ण तयार झाले आहे की या प्रभक्येतून 

प्रत्क्ष भनभमिती झाली आहे? या सार्या प्रश्नांच्या अनुकूल-प्रभतकूल उत्तरांवर एिाद्या 

गीभतकाव्याची योग्यता आपर्णास ठरवावी लागेल. 

 पर्ण इथे शंका अशी उपस्मथथत होते की एक उतृ्कष् िावकाव्य आहे व एक उतृ्कष् 

गीभतकाव्य आहे; मग त्ा दोहोतं सरसनीरस कोर्ण? या प्रश्नाचे भनर्णाियक उत्तर देरे्ण कठीर्ण 

आहे. पर्ण एवढे म्हर्णता येईल की िावकाव्य म्हर्णजे काव्यातील काव्यत्व भनरुपाभधक 

स्वरूपात प्रगट होऊ पाहरे्ण; आभर्ण गीभतकाव्य म्हर्णजे काव्याने संगीतकलेशी साधलेली 

जास्तीतजास्त समरसता. पभहल्या प्रकारात एक कला आपल्या भनिळ रूपात प्रकट होऊ 

पाहत आहे; दुसर्यात तीच अन्य कलेचे सहकायि घेत आहे. अथाित काव्य या दृष्ीने िावकाव्य 

हा गीभतकाव्यापेक्षा अभधक शुद् प्रकार असतो व त्ापासून भमळर्णारा आनंद हा पूर्णितः 

काव्यानंद असतो. फक्त या दृष्ीने िावकाव्य गीभतकाव्यापेक्षा शे्रष्ठ आहे असे म्हर्णता येईल. 

 तांब्यांच्या कभवतेला ज्या मयािदा आहेत त्ा त्ांच्या काव्यदृष्ीमुळे पडलेल्या भकंवा क्षीर्ण 

प्रभतिेमुळे पडलेल्या नाहीत; हे नीट लक्षात ठेवले पाभहजे. तांब्यांच्या कभवतेला ज्या मयािदा 

पडल्या त्ा गीभतकाव्य या काव्यप्रकाराच्या मयािदांमुळे. अथाित आपल्याला असे म्हर्णता येईल 

की गीभतकाव्य हा प्रकार भनवडण्यातच त्ांच्या प्रभतिेची भवभशष् प्रत भनभश्चत होते; आभर्ण ते 

िोटे नाही. पर्ण याचाच दुसरा अथि तांबे हे अस्सल गीभतकवी आहेत असा होत नाही का? 

िरोिरच तांबे हे अवािचीन मराठीतील सविशे्रष्ठ व आद्य गीतकार आहेत. इतकी भवपुल, इतकी 

भवभवध व मुख्य म्हर्णजे इतकी सरस गीते आधुभनकांत दुसर्या कोर्णीही भलभहली नाहीत. 

 तांब्यांच्या गीभतकाव्याचे दोन गट पडतात. बालगीते व भवधवागीते ही ‘नायपूर्णि’ 

गीभतकावे्य होत. आभर्ण मृतू्गीते व ईश्वरगीते ही ‘िावपूर्णि’ गीभतकावे्य होत. याचा अथि 

पभहल्यात िावना नाही व दुसर्यात नाय नाही असा नवे्ह; कारर्ण िावनाय हे तर तांब्यांच्या 

सविच कभवतांचे एक िास वैभशष्ट्य आहे. तांबे अनुिवाचे हटकून नायीकरर्ण करतात व ते 
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िावपे्रररत असते. प्रते्क कवीची अशी काही लकब असते आभर्ण त्ाचे व्यस्मक्तत्व, त्ाचे 

अनुिव, त्ाची काव्यभवर्यक कल्पना या सार्यांशी ती भनगडीत असते. आपल्या अनुिवाला 

भवशेर् रूप देण्यापेक्षा त्ाचे अभधकाभधक साधारर्णीकरर्ण करावे, दुसर्याच्या िूभमकेशी 

िावनेने समरस होऊन त्ाची मनोगते प्रकट करावी आभर्ण अशी रीतीने आपर्ण आभर्ण जग 

यांच्यामधे्य दुवा सांधावा हे सारे तांब्याच्या भवचारभवश्वाशी सुसंगतच आहे. 

 ‘डोळे हे जुलमी गडे’ हे तांब्यांचे पभहले आभर्ण अभतशय गाजलेले पद पर्ण त्ातील 

अनुिव उत्कट आहे असे काही आपर्ण म्हरू्ण शकत नाही; पर्ण तो भनजीव आहे असेही 

आपल्याला म्हर्णता येर्णार नाही. त्ा गीताला जे सौदंयि लािलेले आहे ते त्ाच्यातील अनुिवाचे 

नायीकरर्ण झाल्यामुळे. अनुिवात नाय येते ते त्ातील मुख्य घटकाशी भवरोधसंबंधाने 

भनगडीत असलेले घटक उिे केल्याने आभर्ण या दोन घटकांतील तरतम िाव नकळत बदलवून 

ठेवल्याने—भनदान तांब्यांची नायीकरर्णरीत ही अशी आहे. 

 ‘डोळे हे जुलमी गडे’ या गीतात एका तरूर्णीची प्रर्णयिावना हा मुख्य अनुिवघटक 

आहे. नुसती त्ाचीच कसदार अभिव्यक्ती झाली असती तर ते िावकाव्य झाले असते; पे्रयसी 

हे पाि न राहता ती प्रभतमा झाली असती. पर्ण येथे या मुख्य अनुिवघटकाचाच शोध न घेता 

त्ाच्याशी संबंभधत अशा इतर घटकांवरही कवीने आपले लक्ष कें भद्रत केले आहे. कभवता 

वाचताना तरूर्णीइतकेच तरूर्णाचे भचिही आपल्या डोळ्यापुढे उिे राहते. त्ाच्या नजरेत जादू 

आहे. त्ामुळेच तर भहला आपली कामे धड करता येत नाहीत. िरतकाम करताना टाके 

चुकतात, सुई टोचते. नेमक्या त्ाचवेळी भहच्या मैभिर्णी इकडे येताहेत. त्ा हसतील. चेष्ा 

करतील. आता त्ाने इथे उिे राहू नये हे बरे. 

 पभहल्या वाचनात ही कभवता जुलुमी डोळ्यांसंबंधीच वाटते. पर्ण या कभवतेत एका 

तरूर्णाचे एका तरूर्णीवरील पे्रम हा मध्यवती घटक नाही हे नीट लक्षात घेतले पाभहजे. तो 

रोिून पाहतो आहे, त्ाच्या नजरेत जादुभगरी आहे त्ामुळेच भहच्या कामात व्यत्य येतो आहे 
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हे िरे. पर्ण भहचे टाके का चुकतात? भहला सुई का बोचते? िरे तर भहने लक्षच देऊ नये. भहने 

आपले काम करीत राहावे. पर्ण तसे नाही. भहलाही ते हवेच आहे. नवे्ह भहचे हे चोरटे पे्रम हाच 

मुळी कभवतेतील मुख्य अनुिवघटक आहे. आभर्ण त्ाला उठाव भमळाला आहे तो भप्रयकर 

आभर्ण मैभिर्णी यांच्यामुळे. तो तर सरळ रोिूनच पाहत आहे. पर्ण ही काय कमी वेळा कभशदा 

काढताना मान वर करते! मैभिर्णी फाभजलच आहेत; पर्ण कभशद्याचे भनभमत्त करून दुसर्याला 

चाळभवर्णारी ही नाभयका काय कमी फाभजल आहे! कभवतेचे नायीकरर्ण झाले आहे ते नेमके 

इथे. नायक, नाभयका व सख्या सारे एकाच माळेचे मर्णी आहेत. गंमत अशी की जी इतरांबद्दल 

तक्ार करते तीच या माळेतील मोठा मर्णी आहे—यात नाय आहे. नायकाचे हे रोिून पाहरे्ण 

व सख्यांचे हसरे्ण आपल्या चटकन लक्षात येते. पर्ण नंतर हेही जार्णवते की हा सारा प्रकार 

भनव्वळ नाभयकेच्या वागण्यावरची प्रभतभक्या आहे. अशी सहज व तात्काळ जार्णीव झाली की 

कभवतेच्या आस्वादात एक शब्दातीत िर पडते. ही िर कल्पना चमतृ्कतीसारिी नसते; दोन 

भवचारांतील सूक्ष्म संबंध जार्णवल्यासारिीही नसते; दोन शब्दांतील साम्यभवरोधामुळेही ती 

साधलेली नसते; ही िर पूर्णितः िावभनक असते. म्हरू्णनच तांब्यांच्या या भकमयेला अनुिवाचे 

िावनायीकरर्ण असे म्हर्णावेसे वाटते. 

 ‘हृदय सांग चोररले कशास संुदरी?’ ही कभवता नेमकी या कभवतेच्या उलट आहे. इथे 

भप्रयकर तक्ार करीत आहे; सिे, माझे मन तू चोरलेस ते परत कर पाहू; भकंवा त्ा बदल्यात 

तुझे तरी मन मला दे. माझ्या डोळ्यांत तू चांगलीच धूळ फेकलीस. मी सहज तुझ्या संुदर 

केसांकडे पाभहले अन् माझे मन भतथेच गंुतून पडले. भतथून ते भनघून जाईल की काय या ियाने 

तू ते आपल्या हृदयातच दडवून ठेवलेस. अगं, प्रत्क्ष तुझ्या डोळ्यात मदनराजा बसला आहे. 

त्ालाच भवचार अशी चोरी बरी का? इकडे त्ा मदनाचा सल्लागार चंद्र आहे. त्ाच्यावतीने मी 

तुला भशक्षा करीन. ‘अनलधार ओतवीन मी तया करी.’ असे समजू नकोस की राजा काय 

आपल्या डोळ्यातच आहे—आपल्याच पक्षाचा आहे; त्ाचा मंिी तो चंद्र भतकडे लांब आहे; 

आपले काय तो वाकडे करर्णार? 
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वसंत कोतवाल हा 

सज्ज गे उिा पहा! 

कुसुमबार्ण सोडवीन मी तुझ्या उरी 

 उरी! ज्या उरात भतने आपल्या भप्रयकराचे हृदय चोरून ठेवले आहे त्ा उरी. भप्रयकराची 

तक्ार हा या गीताचा केवळ मुिवटा आहे. गीतकाराला काही वेगळेच सांगायचे आहे; 

दुसर्याचे हृदय चोरर्णारी संुदरी—संुदर केसांची, मदन, चंद्र व वसंत यांच्यात िुलून भदसर्णारी. 

तक्ार हा काही मध्यवती घटक नाही. मुख्य अनुिव घटकाला उठाव देर्णारा तो दुय्यम घटक 

आहे. भप्रयकराचे मन काबीज करर्णारी ही तरर्णी आता लवकरच आपले मन गमावर्णार आहे; 

कारर्ण आतबाहेर मदन—चंद्र—वसंत हे अभधकारी, न्यायभप्रय लोक आहेत हे कवीला 

सांगायचे आहे. आभर्ण कवीने ते भवलक्षर्ण यशाने सांभगतले आहे. हृदय गमावून बसलेला तरूर्ण 

भफयािदी, स्वतःजवळ बेदरकारपरे्ण दोन हृदये बाळगर्णारी आरोपी तरूर्णी, भतच्याच डोळ्यांत 

बसलेला न्यायभनष्ट्ठूर मदन—नृप, भवरहाग्नीचे शस्त्र आपल्यापाशी बाळगर्णारा कांभतमान मंिी 

चंद्र व हातात कुसुमबार्ण घेऊन सज्ज असलेला वसंत कोतवाल—हे भचि नजरेसमोर आर्णले 

की जीभवताच्या रंगिूमीवर सतत घडर्णार्या नाटकातील अतं्त स्फोटक िटला येथे स्मथथर 

झाला आहे याभवर्यी शंका राहात नाही! 

   ‘दृष् भहला लागली’, ‘घट भतचा ररकामा झर्यावरी’, ‘सांगू तुम्हाला भकती दयाळा’, ‘हरी, 

अपािवे काय तुला मी?’ इत्ादी गीतांमधे्य अनुिवाच्या नायीकरर्णाची हीच पद्ती तांब्यांनी 

वापरली आहे. 

 ही तांब्यांची आवडती पद्ती असली तरी इतरही नायीकरर्णाच्या िुब्या ते वापरीत 

असतात. कधी ते आजच्या काळात दुभमिळ असलेली पर्ण हवीहवीशी पाश्वििूमी भनवडतात व 

मग ‘भबजली जशी चमके स्वारी’, ‘मुशाभफर आम्ही’ अशी त्ांची गीते अवतरतात. कधी 

िारतीयांच्या अबोध मनात भनत् वावरर्णार्या धाभमिक मनोगंडांना ते स्पशि करतात व त्ातून 
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‘प्रिु तुज कवरे्णपरर ध्याऊ’, ‘भनभशभदभन तुज हरर’, ‘ध्याइन का मी?’, ‘चरभर्ण तुझ्या मज देई रे 

वास हरर’, ‘चरर्ण कधी का पाभहन आई’, ‘हरर अपािवे काय तुला मी?’ इत्ादी त्ाची पदे भलभहली 

जातात. याचा अथि आपल्याप्रमारे्णच तांब्यांच्या अंतमिनात परंपराप्राप्त सांिृभतक धन आहे; 

पर्ण आपल्याजवळ नसलेली त्ा परंपरेला प्रमार्ण मानर्णारी बुद्ीही त्ांच्याजवळ आहे! 

 यावरून केशवसुत व तांबे यांचे संप्रदाय मूलतःच भकती वेगळे होते हे लक्षात येईल. 

तांबे अभिजातवादी कवी आहेतः आपल्या संिृतीवर त्ांची श्रद्ा आहे; आपल्या िारे्तील 

पूविकाव्याला ते आपले मानर्णारे आहेत; आपल्या व्यस्मक्तत्वातील केवळ साधारर्ण, साविजभनक 

घटकाला जोपासर्णारे व आभवषृ्कत करर्णारे आहेत; उत्कट िावनेपेक्षा संयभमत व सूचक 

िावनेकडे त्ांचे अभधक लक्ष आहे. केशवसुतांमधे्य यापैकी एकही वैभशष्ट्य आपल्याला 

भदसर्णार नाही. अशा स्मथथतीत केशवसुत व तांबे यांचा संप्रदाय एक आहे असे कसे म्हर्णावे? 

 आज आपर्णा सवाांवरच स्वचं्छदवादाचे गभहरे संिार झाले आहेत. पर्ण इथे हे लक्षात 

ठेवले पाभहजे की तत्त्वतः स्वचं्छदवादापेक्षा अभिजातवाद कुठल्याही अथािने कमअस्सल 

नसतो. अथाित् स्वचं्छदवादाची पररर्णती जशी आत्मकें भद्रतता, दुबोधता, भवफलता, भकरटेपर्णा 

यांत होऊ शकते तशीच अभिजातवादाची पररर्णती परंपरेच्या अनुनयात, उथळ आशयात, 

ठोकळेबाजपर्णात, बाळबोध भलिार्णात व पाल्हाळात संिवते. तांब्यांच्या कभवतेमधे्य 

अभिजातवादाची वैभशष्ट्ये आभर्ण वैगुणे्य दोन्हीही आपल्याला पाहावयास भमळतात. ‘डोळे हे 

जुलभम गडे’, ‘हृदय सांग चोररले कशास संुदरी?’, ‘भबजली जभश चमके स्वारी’, ‘तर मग गट्टी 

कोर्णाशी?’, ‘प्रिु, तुज कवरे्णपरर ध्याऊ?’, ‘जन िुळे म्हर्णभत तर अपर्ण िुळे?’, ‘संसार—

सतारीवरर तारा’, ‘घट िरे प्रवाही बुडबुडुनी’, ‘ते दूध तुझ्या त्ा घटातले’, ‘या प्रकाशभशिरी 

कुभर्णकडुनी, ‘या वेळी माझ्या ये रमर्णा’, ‘कळा ज्या लागल्या जीवा’, ‘दृष् भहला लागली’, ‘घट 

भतचा ररकामा झर्यावरी’, ‘भनभशभदभन तुज हरी ध्याइन का मी’ या कभवतांमधे्य अभिजातवादाची 

वैभशष्ट्ये जशी स्पष् भदसतात तशी ‘कळ्याकळ्यांत भवहार’, ‘लभलतलताकंुजी िरमंजरर’, 
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‘बघुभन तया मज होय कसेसे’, ‘पोशाि नवनवा मला भदला’, ‘प्रवाहपभतता काष्ठांसम हो’, ‘रतले 

परपुरुर्ाशी रे’, ‘पहा हो कसा हा कारागीर’, ‘तृर्णाचे पाते’, ‘फस्त करी िकु्षभनया’ या कभवतांतून 

त्ाच्या मयािदाही स्पष् होतात. 

 अभिजात कवी स्विावतःच दीघि रचनेकडे झुकर्णारा असतो. तांब्यांनी भवद्याथीदशेत 

‘भवयोभगनी’ नावाचे िंडकाव्य भलभहले होते व पुढे ‘पंुगीवाला’ ही अनुवाभदत दीघि कभवताही 

त्ांनी भलभहली. परंतु अभिजातवादी चंद्रशेिरांप्रमारे्ण तांबे दीघि रचनेला भचकटून राभहले 

नाहीत. त्ांचा अभिजातवाद भजवंत होता. महाजनी, केशवसुत, बालकवी, गोभवंदाग्रज यांनी 

सु्फट कभवता भलभहली होती; अभिजातवादाला परंपरेचा अभिमान असतो तर हीही एक 

परंपराच नव्हती का? भनदान तांब्यांनी तरी ती परंपराच मानली. म्हर्णजेच परंपरा या शब्दाचा 

अथि त्ांनी कालानुसार व्यापक केला. त्ांची बालगीते, भवधवागीते, मृतू्गीते, ईश्वरगीते यांचा 

गटशः अभ्यास केला म्हर्णजे ही गोष् चटकन लक्षात येते. सु्फट काव्याला जर त्ांनी परंपरा 

मानली नसती तर या प्रते्क गटावर एक एक दीघि कभवताच त्ांनी भलभहली असती! पर्ण मग 

अभिजातवादात प्रार्ण िरण्याचे व आधुभनक कभवतेला वळर्ण लावण्याचे महत्त्वाचे कायि त्ांच्या 

हातून घडले नसते; रे. भटळक, भवनायक, चंद्रशेिर, भगरीश यांच्यापेक्षा आपर्ण त्ांना जास्त 

महत्त्वही भदले नसते. 

 राजकवी तांबे यांचे कायि एवढे महत्त्वाचे असूनही प्रा. रा. श्री. जोग गंिीर भमस्मिलपरे्ण 

प्रश्न करतात की, ‘तांबे यांनी मराठी कभवतेकरता काय केले?’ आभर्ण हळूच उत्तर देतात, 

‘जार्णीवपूविक काही नाही.’ त्ांची ही प्रश्नोत्तरे न आवडून की काय श्री. रा. अ. काळेले सांगतात, 

“अवािचीन मराठी काव्याला सूर देर्णारे राजकवी तांबे हे महाराष्र ाचे पभहले िावसंगीतकार 

होत.” डॉ. अ. ना. देशपांडे तर याच्याहीपुढे जाऊन उदात्त पत्नीपे्रमाची गीते, सरस, उत्कट 

आभर्ण पररर्णामकारक नायगीते, मराठी कभवतेला गेयतेच्या मनोहर माधुरीची जोड, थोडीशीच 

पर्ण भनदोर् सुनीते, भवश्वांतगित अंतःसत्त्वाच्या उत्कट, उदंड आभर्ण भजवंत श्रदे्वर आधारलेल्या 



338 
 

केवल कलावादाची ध्वजा डौलाने व भदमािाने फडकत ठेवरे्ण अशी तांब्यांच्या कामभगरीची 

मोठ्या भहरीरीने यादीच सादर करतात. प्रा. रा. भि. जोशीही, तांब्यांबाबत त्ांची प्रभतभक्या 

भकंभचत प्रभतकूल असूनही, मराठी िावगीतांना तांब्यांनी रेिीवपर्णा, सफाई, आटोपशीरपर्णा, 

शब्दलाभलत्, गेयता प्राप्त करून भदली हे त्ांचे कायि फार मोठे आहे; प्रीतीच्या एकाच 

िावनेची असु्फट, अधिसु्फट, प्रौढ, भमस्मिल, उदात्त, उत्कट, वत्सल आभर्ण सोज्वळ अशी 

भवभवध आभर्ण रमर्णीय रूपे त्ांनी रंगभवली ही त्ांची कामभगरी थोरच आहे असे कबूल करतात. 

    परंतु प्रा. जोगांना उत्तर द्यावयाचेच असेल तर ते असे द्यावे : केशवसुतांनी काव्यके्षिात 

आधुभनक युग सुरू केले; त्ाचा आपल्यापरीने भवकास बालकवी व गोभवंदाग्रज यांनी केला; 

आता त्ा टाळू पाहरे्ण म्हर्णजे चंद्रशेिर होरे्ण; त्ाच्याशी तडजोड कररे्ण म्हर्णजे माधव 

जु्यभलयन बनरे्ण; त्ाच वाटेने जाऊन उतरर्णीला लागरे्ण म्हर्णजे यशवि होरे्ण. तांब्यांनी यापैकी 

काहीच केले नाही; कदाभचत याहून अभधक चांगली गोष् केली; आधुभनक मराठी कभवतेला 

िारतीय संिृतीचा व काव्यपरंपरेचा आधार भमळवून भदला; आधुभनक कभवतेच्या भवकासाला 

एक जास्तीची भदशा भदली; आभर्ण हे कायि तांब्यांनी पूर्णि जाभर्णवेने व यशाने केले. 

 भवभवध भवरोधी घटकांचा समन्वय, पुनरूज्जीवनवाद, अभिजातवाद व गीतरचना हे 

त्ांच्या कभवतेतील घटक नीट लक्षात घेऊन आता आपर्ण तांब्यांची थोरवी पुन्हा एकदा मान्य 

केली पाभहजे. 

१. पराडकर, ना. बा., राजकभव तांबे यांचा साभहत्भवर्यक पिव्यवहार, ग्वाले्हर, १९४९, 

पृ. १ 

२. मोटे, ह. भव., प्रकाशन- प्रभतिा, मंुबई, १९६०, पृ. ५२ 

३. मराठे, कृ. बा., बालकवी, मंुबई, १९६२, पृ. ८० 

४. तांबे वाढभदवस मंडळ, तांबे व्यक्ती आभर्ण कला, िंड १, ग्वाले्हर, १९३५, पृ. १२ 
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केशवसुत 

| १ | 

 ‘केशवसुत’ म्हटल्याबरोबर काही ठराभवक दहापाच कभवता आपल्या डोळ्यासमोर 

उभ्या राहतात. ‘झपूझाि’, ‘हरपले शे्रय’, ‘तुतारी’, ‘सू्फती’, ‘नवा भशपाई’, ‘सतारीचे बोल’ इत्ादी. 

सविसामान्य नागररकाला नवल वाटत राहते. या अशा दहापाच कभवतांमुळे हा कवी एकदम 

आधुभनक मराठी कभवतेचा जनक कसा काय झाला? अशा संुदर दहापाच कभवता तर 

आयुष्यिरात अनेक कवी भलहून जातात. नागररकाची ही शंका प्रामाभर्णक आहे. मराठीतील 

कुठलाही प्रभतभष्ठत कवी घेतला तरी त्ाच्या संग्रहातून अशा तोलामोलाच्या दहापाच कभवता 

सहज काढून दािभवता येतील. 

 मग केशवसुतांना ‘अवािचीन काव्याचा प्ररे्णता’ हा सन्मान भमळतो तो का? केवळ 

बालकवी आभर्ण गोभवंदाग्रज, तांबे आभर्ण कुसुमाग्रज, माधव जूभलयन आभर्ण मढेकर यांच्या 

आधी ते जन्माला आले, यांच्या आधी त्ांनी नव्या धतीचे काव्य भलभहले म्हरू्णन? तसे असेल तर 

मग केशवसुतांच्या काव्यसृष्ीचा गौरव करण्याऐवजी केशवसुतांच्या जन्मसनाचाच गौरव 

कररे्ण इष् ठरेल! पर्ण तसे नाही. तो केवळ आधी जन्माला येण्याचा आभर्ण अवािचीन वळर्णाचे 

काव्य भलभहण्याचा प्रश्न नाही. केशवसुतांच्या काव्याचे ऐभतहाभसक मोल िभचतच याहून अभधक 

आहे. 

 केशवसुतांनी कवीच्या स्वातंत्र्याचा उद्घोर् केला आभर्ण तो प्रिावी कभवतांतून केला हे 

केशवसुतांचे महत्त्वाचे कायि होय. 

 केशवसुतांची पभहली कभवता ‘स्मिडकीकडे मौज पाहावयास’ ही त्ांनी वयाच्या १९ व्या 

वर्ी नोव्हेंबर १८८५ मधे्य भलभहलेली आहे आभर्ण आयुष्याच्या अिेरीपयांत नोव्हेंबर १९०५ पयांत 

ते काव्यलेिन करीत होते. अथाित १९ वे शतक आभर्ण २० वे शतक यांच्या संभधकाळात 

केशवसुतांच्या कभवता—त्ा एकूर्ण १३२ आहेत—अवतरल्या. रेव्हरंड भटळक, भवनायक 
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इत्ादी कवी केशवसुतांच्या काळात काव्यलेिन करीतच होते. केशवसुतांच्या नभजकच्या 

गतकाळात महादेव मोरेश्वर कंुटे आभर्ण भवषू्ण मोरेश्वर महाजनी हे दोन मोरेश्वरसुतही काव्य 

भलभहतच होते. एवढेच नाही तर िक्तकवी, भवदग्ध कवी आभर्ण शाहीर अशी प्राचीन मराठीतील 

संपन्न कभवपरंपराही केशवसुतांच्या आधीच मराठीला लािलेली होती. केशवसुतांचे हे पूविसूरी, 

त्ांचे समकालीन आभर्ण त्ांचे अनुगामी हे सारेच मराठी कवी भवभिन्न संदिाित लक्षर्णीय कवी 

आहेत यात शंका नाही. पर्ण यांपैकी कुर्णीच न केलेली कामभगरी केशवसुतांच्या कभवतेने 

बजाभवली : त्ांच्या कभवतेने कवीच्या आभर्ण कभवतेच्या स्वातंत्र्याचा उद्घोर् केला. िक्तकवीनंी 

आपली कभवता आभर्ण आपली भजंदगीच ईश्वरचरर्णी अभपिली होती. ‘देव मस्तकी धरावा—

अवघा हलकल्लोळ करावा’ असा त्ांचा बार्णा होता. म्हरू्णनच शांत आभर्ण िक्ती या रसांचे 

त्ांना अगत् होते व काव्यकलेस अत्ावश्यक असलेल्या वं्यग्याथािपेक्षा वाच्याथि त्ांना मोलाचा 

वाटत होता आभर्ण म्हरू्णनच कलावादी िारतीय साभहत्शास्त्राचे आध्यास्मत्मकीकरर्ण करून 

त्ांनी स्वतःचे ‘पारमाभथिक साभहत्शास्त्र’च भसद् केले होते. त्ामुळे त्ांचा आध्यास्मत्मक 

आत्मोद्ार झाला, समाजाला परलोकाची सोपी वाट गवसली हे िरे. पर्ण त्ामुळेच कवी म्हरू्णन 

त्ांच्या स्वातंत्र्याला मयािदाही पडल्या. मार्णसाच्या मनोभवश्वातच जागे होर्णारे आभर्ण भतथेच पुनश्च 

भनभद्रत होर्णारे सूक्ष्म आभर्ण गभहरे िावानुिव, िोवतीच्या मानवी भवश्वात लहान आभर्ण महान 

घटनांमधून साकार होर्णारे असंख्य िावानुिव, भशस्तशीर आभर्ण तरीही भवभवधरूपी 

भनसगािनुिव....या सार्यांपयित िस्मक्तकाव्य क्वभचतच जाऊन पोचले. त्ाचा ऋर्णानुबंध 

मार्णसातील मार्णसाशी कमी आभर्ण मार्णसातील देवदैत्ांशी अभधक होता. मार्णसाला मुक्त 

करर्णारे अध्यात्म; पर्ण त्ाच अध्यात्माने िक्तकवीनंा ‘कवी’ म्हरू्णन कोडूंन ठेवले होते! हे 

मार्णसांचे जग, त्ांतील हरघडीची आशाभनराशा, त्ांतील हरेक रंग, रूप, गंध यांपासून या 

अध्यात्माने या कभविक्तांना भवमुि केले. भवदग्ध कवीनंी एिाद्या पंथाची, दशिनाची बांभधलकी 

स्वीकारली नव्हती; त्ांनी कलावादी िारतीय साभहत्शास्त्राचे पारमाभथिकरर्णही केले नव्हते; 

पर्ण ते वेगळ्याच कोठडीत अडकले होते.  त्ा कोठडीचं नाव होतं गं्रथ-पूविसूरीचें गं्रथ. या 
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भवदग्ध कवीचं्या डोळादेित यादव—आभर्ण—यवन यांचे महािारत घडत होते; 

बहामनीकालीन समाज वनवास िोगत होता, भशवकालात नवे रामायर्ण घडत होते, रामदास 

नवे योगवाभसष्ठ आभर्ण नवी गीता सांगत होते; बाजीराव--मस्तानी स्वतःचे नवे िागवत घडवीत 

होते. पर्ण या भवदग्ध कवीनंा जुन्या गं्रथांनी पुरे घेरून टाकले होते. वास्तभवक महािारत, 

रामायर्ण, िागवत, िगवद्गीता, योगवाभसष्ठ हे महान गं्रथ. त्ांच्या साह्यानेही या कवीनंा 

समकालीन भवश्वव्यवहाराचे अन्वयाथि शोधता आले असते. पर्ण या भवदग्ध कवीचंा िर 

‘व्याख्यागम्य काव्या’वरच अभधक होता. काव्यात रस—रीभत—अलंकार हे हवे ना, मग या 

सार्यांचे अनुकरर्णात्मक दशिन आपल्या लेिनात घडवा—असा त्ांचा िाक्या होता. त्ातही 

अलंकाराची हौस भवशेर्. हे अलंकारही आपल्या अशा िास सौदंयिवृत्तीतून मौभलकतेने 

अवतरले पाभहजेत याचे िान जाऊन चंद्र—कमळ—भ्रमर—चातक—चकोर—िंृग—अमृत 

ही उपमानेच, पाढ्यासारिी, वेठीला धरली गेली. वाङ्मयात जीवनाचा सुगंध असावा तर या 

भवदग्ध काव्याला पूविगं्रथाचा दपि आला. शाभहरांचेही वेगळ्या अथािने असेच घडले. त्ांनी 

लोकरंजनावरच जोर भदला. हे लोकही नगरातील वा ग्रामातील सविसामान्य लोक नवे्हत तर 

दरबारातील मानकरी आभर्ण लष्करातील धारकरी. या लोकांना वैर्भयक करमरू्णक हवी होती 

ती िारे्च्या माफि त शाभहरांनी पुरभवली. या शाभहरांचे स्वतःच्या आभर्ण इतरांच्या मनाकडे आभर्ण 

आयुष्याकडे लक्षच कुठे होते? त्ांनी आपली वार्णी मनोरंजनाच्या भपंजर्यात झुलवीत ठेवली 

होती. 

 अथाित या सार्याला अपवाद होतेच. परमाथि आभर्ण पूविगं्रथ आभर्ण नमिसाभचव्य यांना 

बंधनरूप न होऊ देता आपली प्रभतिा आभर्ण कभवता मुक्त ठेवण्याचे सामर्थ्ि ज्ञानदेव आभर्ण 

चोिोबा, नरीदं्र आभर्ण मुके्तश्वर, रामदास आभर्ण तुकाराम यांच्यापाशी होतेच. पर्ण हे आभर्ण 

आर्णिी एकदोघे हे अपवादच होत. भनयम त्ा वेळी हाच होता की त्ा सार्या कवीनंी आपले 

कवी म्हरू्णन आभर्ण मारू्णस म्हरू्णन स्वातंत्र्य गहार्ण ठेवायचे. 
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 इसवी सन १८१८ मधे्य इंग्रजी राजवट आली. इंग्रजी भशक्षर्ण सुरू झाले. इंग्रजी वाङ्मयाचे 

अध्ययन होऊ लागले. मराठी कवीनंा शेक्सभपयर, भमल्टन, पोप, कोलररज, बायरन यांचे काव्य 

डोळ्यापुढे भदसू लागले. त्ांचे महाकाव्य, िावकाव्य, नायकाव्य पाहून पभहल्या भपढीच्या 

कवीनंा वाटले आपर्णही असे काव्य भलहावे. म्हर्णजे आता नवे गं्रथबंधन आले. व्यास, वािीकी, 

काभलदास, िारवी, माघ यांच्या गं्रथबंधनाऐवजी आता नवे गं्रथबंध आले. भदशा बदलली, पर्ण 

वृत्ती तीच राभहली : गं्रथधाभजिर्णी, स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावर्णारी. केशवसुतांनीही अनुवाद केले, 

केशवसुतांनीही पाश्चात् स्वचं्छदवादी कवीचें नमुने नजरेसमोर ठेवले. पर्ण केशवसुत 

गं्रथधाभजिरे्ण झाले नाहीत. स्वचं्छदवादी कवीपंासून कवीचं्या आभर्ण काव्याच्या आद्य आभर्ण 

अंभतम स्वातंत्र्याचा धडा केशवसुत भशकले. म्हरू्णनच केशवसुतांच्या काव्याचे सवि बरेवाईटपर्ण 

हे त्ांचे स्वतःचे आहे, त्ांची पे्ररर्णाही तत्त्वतः भनिळ आत्मभनष्ठ पे्ररर्णा आहे.  

  अशी असावी कभवता, भफरून 

  तशी नसावी कभवता, म्हरू्णन 

  सांगावया कोर्ण तुम्ही कवीला 

  आहात मोठे ? पुसतो तुम्हाला 

 असे जेव्हा केशवसुत म्हर्णतात तेव्हा तो त्ांचा उमिटपर्णा नसतो; ती त्ांची कवी म्हरू्णन 

स्वातंत्र्यघोर्र्णा असते. आत्मबाह्य अशा कुठल्याच पंथाचे, गं्रथाचे आभर्ण हेतूचे ते गुलाम 

नसतात. ते आभर्ण त्ांची कभवता आत्मभनििर आभर्ण म्हरू्णनच मुक्त असते. या मुक्तीमुळेच त्ांना 

आंतभविश्वात आभर्ण बाह्यभवश्वात नाजूक आभर्ण भवराट हालचाली अगदी नव्या रूपात भदसू 

लागतात. 

 जी सामान्य मार्णसे आत्मभिन्न पंथ—गं्रथ—हेतू यांनी बांधलेली नसतात तीही 

तकि प्रामाण्य आभर्ण इंभद्रयजन्य प्रत्क्ष आभर्ण प्रचभलत संकेत—समजुती यांची गुलामच असतात. 



345 
 

अशा सामान्यांना जग ही फक्त एक ‘उपयुक्त वसू्त’ वाटत असते. अशा सामान्यांनी िरलेल्या 

आभर्ण उपयोभगतावादी दृष्ी असलेल्या भवश्वाला केशवसुतांनी ‘गद्यग्रभथत जग’ म्हटले आहे. या 

गद्यग्रभथत जगावर केशवसुतांचा रोर् आहे पर्ण त्ापासून पलायन करण्याची िीरुवृत्ती त्ांची 

नाही. त्ांना कर्णव आहे या गद्यग्रभथत जगाची, त्ांना पररवभतित करायचे आहे हे जड आभर्ण 

जड जग एका संुदर आभर्ण समथि भवश्वामधे्य. या जगाची अधू नजर, या जगाचे पंगूपर्ण, या 

जगातील आभथिक आभर्ण जातीय भवर्मता, या जगातील राजकीय आभर्ण मानभसक गुलामभगरी 

पाहून कवीचे मन कळवळते, भतळभतळ तुटते आभर्ण मग ते टाहो फोडते : 

देवा केव्हा परवशपर्णाची भनशा ही सरून 

  स्वातंत्र्याचा द्युमभर्ण उद्या यावयाचा भफरून? 

  केव्हा आम्ही सुटुभन सहसा पंजरातून, देवा, 

  राष्रत्वाला भफरुभन अमुचा देश येईल केव्हा? 

 ही आत्मभनििरता, ही मुक्तावथथा एिाद्या कवीलाच कशी प्राप्त होते? नाही, केवळ 

कवीलाच नाही, केशवसुतांच्या मते, प्रते्क प्रभतिावंताला ही मुक्तावथथा प्राप्त होते. कलावंत, 

शास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ अशा सवि प्रभतिावंतांना. पर्ण कवीचे वैभशष्ट्य असे की अशा मुक्तावथथेमधे्य 

त्ाच्यातील एक अनन्य शक्ती कायोनु्मि होते. या अनन्य शक्तीचे केशवसुती नाव आहे 

कृ्प्ती. कृ्प्ती म्हर्णजे युक्ती, काराभगरी भकंवा चमतृ्कती नवे्ह. 

  कृ्प्तीची मग करुनी नौका व्योमसागरावरर जाऊ 

  उडुरते्न या गररब धरेला तेथुन फेकुभनया देऊ 

 या ओळी प्रभसद्च आहेत. ‘भचन्हीकरर्ण’, ‘सृष्ी आभर्ण कवी’, ‘काव्य कोर्णाचे’ या 

कभवतांतही ‘कृ्प्ती’ हा शब्द केशवसुतांनी वापरला आहे. केशवसुती कृ्प्ती म्हर्णजे भक्एटीव्ह 

इमॅभजनेशन—सजिनशील कल्पकता. या सजिनशील कल्पकतेमुळेच रूक्ष आभर्ण सामान्य 
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िासर्णार्या भवश्वघटनांमधे्य कवीला सौदंयि प्रतीत होते आभर्ण त्ा गुप्त सौदंयािचा मुक्त 

आभवष्कार त्ाला आपल्या काव्यात करता येतो. एक साधेसे फूल, एक पररभचत रांगोळी, 

उन्हाळ्याच्या आरंिी नेहमीच भदसर्णारे धुळीचे िोवरे यांत केशवसुतांना सौदंयािचा ठेवा 

गवसला तो या कृ्प्तीमुळे, सजिनशील कल्पकतेमुळेच. उपासमारीने व्याकूळ झालेला मजूर, 

सामाभजक भवर्मतेमुळे घायाळ झालेला अंत्ज, भनरथिक बंधनांनी भवटंभबत झालेले स्त्रीजीवन, 

पारतंत्र्याच्या बेड्ांनी जिडलेले राष्र जीवन या सार्या घटनांना केशवसुत काव्यरूप देऊ 

धजले ते या सजिनशील कल्पकतेच्या बळावरच. या भनबंध भवर्यांना कृ्प्तीच्या स्पशािने सौदंयि 

प्राप्त होईल असा त्ांना भवश्वास होता. (स्वतः केशवसुतांनी ‘कृ्स्मप्तप्रधान’ काव्य कमी भलभहले 

असले तरी त्ांच्यापासून सू्फती घेऊन बालकवी—गोभवंदाग्रज यांनी माि ते भवपुल भलभहले 

आहे.) 

 केशवसुतांची ही कामभगरी केवळ अपूवि होय. कवीच्या मूलिूत स्वातंत्र्याचा हा उद्घोर् 

आभर्ण त्ाच्या सजिनशील कल्पकतेचा व्यवचे्छदक लक्षर्ण म्हरू्णन असा गौरव—यामुळे सारे 

भवश्वच कवीच्या आभर्ण काव्याच्या मालकीचे झाले. कवी देवाचे लाडके ठरले. आपले अस्मिल 

भवश्वच जरू्ण देवाने कवीला आभर्ण त्ाच्या कभवतेला बहाल केले. कभवतेला अभवर्य असे काही 

उरलेच नाही. म्हरू्णनच केशवसुतांनी ‘हरपले शे्रय’सारिी प्रतीतीधमीय कभवता भलभहली; 

‘तुतारी’सारिी सामाभजक कभवता भलभहली, ‘एका िारतीयाचे उद्गार’सारिी राष्र ीय कभवता 

भलभहली; ‘एक िेडे’सारिी भनसगिकभवता भलभहली आभर्ण ‘गोष्ी घराकडील मी वदता गड्ा रे’ 

अशी कौटंुभबक कभवताही भलभहली. केशवसुती कभवतेने पुढील कवीसंाठी अशी अनेक बंद 

दालने उघडून ठेवली. बंभदवान मराठी कभवतेला त्ांनी ‘गगनभवहारी हो-जगतभवहारी हो’ 

म्हरू्णन सांभगतले. उत्तरकाळात मराठीत जी मधुर पे्रमगीते, अलवार भनसगिगीते आभर्ण बंडिोर 

समाजगीते भलभहली गेली त्ाचा बीजमंि केशवसुती कभवतेने प्रथम जपला आहे. 
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 एवढेच नवे्ह तर कभवतेला ‘कभवता’ हा भवर्यही भनभर्द् नाही हे केशवसुतांनीच प्रथम 

मराठी कवीनंा सांभगतले. काव्यशास्त्रीय भवचार गद्य पररिारे्तून मांडावयाचे व काव्यशास्त्रीय 

तत्वांचे पररपालन काव्यातून करावयाचे ही संकेतशंिला तोडून केशवसुतांनी प्रभतिा, कृ्प्ती, 

सू्फती, कभवता, कभवतेची िार्ा, कभवतेचे प्रयोजन, कवीचा धमि या काव्यशास्त्रीय भवर्यांवर 

कभवतेतूनच आपले भचंतन अभिव्यक्त केले. म्हर्णजे केशवसुतांनी काव्यशास्त्राला आभर्ण 

कभवतेलाही काव्यभवर्य केले. केशवसुतांची ही काव्यभवर्यक भनभमिती म्हर्णजे कवीच्या 

स्वातंत्र्य—आभर्ण—सजिन या हक्कांची गजिना करर्णारी आद्य सनद होय. हा अवािचीन कभवतेचा 

जाहीरनामा होय. 

 

 

: २ : 

 

 ‘सू्फती’, ‘नवा भशपाई’, ‘गोफर्ण’, ‘मूभतििंजन’, ‘रूढी’, ‘सृष्ी आभर्ण कभल’, ‘पर्ण लक्षात 

कोर्ण घेतो? च्या कत्ािस’, ‘अंत्जाच्या मुलाचा पभहला प्रश्न’, ‘मजुरावर उपासमारीची पाळी’ 

अशा अनेक वैचाररक-सामाभजक कभवता केशवसुतांनी भलभहल्या आहेत; पर्ण या सवि 

सामाभजक कभवतांत ‘तुतारी’ ही कभवता अग्रिागी आहे. भतने स्वतःचा एक इभतहासच मराठी 

काव्यके्षिात घडभवला आहे. ‘तुतारी मंडळापासून’ ‘तुतारी संप्रदाया’पयांत अनेक वाङ्मयीन 

प्रभतभक्यांना या कभवतेने जन्म भदला. 

 ‘तुतारी’ हे एक संचलनगीत आहे. संचलन करर्णारा समूह म्हर्णजे झंुड नवे्ह की त्ातून 

अनेक आभर्ण भवसंगत स्वर ऐकू यावेत. ही कभवता म्हर्णजे अनेक मुिांची एकमुिी घोर्र्णा 

आहे; आभर्ण ही घोर्र्णा कोर्णती? 
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  ‘देवाच्या मदतीस चला तर!’ ही ती घोर्र्णा. 

 ‘देवाच्या मदतीस चला तर!’ हे घोर्वाक्य ऐकल्याबरोबर वाचक एकदम जागरूक 

होतो : हा काय प्रकार आहे? देवांनी इतरांच्या मदतीला यायचे तर इथे देवांना मदत करायला 

हे भनघाले आहेत, हा काय प्रकार? आभर्ण देवांच्या साह्यास धावून जार्णारे हे नवे दधीभच-आभर्ण-

दशरथ कोर्ण? असे प्रश्न आपल्या मनात भनमािर्ण होतात. ‘तुतारी’ने या प्रश्नांची उत्तरे अगदी स्पष् 

शब्दांत भदली आहेत : 

  पूवीपासुभन अजुभन सुरासुर 

  तंुबळ संग्रामाला कररती, 

  सम्प्रभत दानव फार माजती, 

  देवांवर झेंडा भमरभवती! 

  देवांच्या मदतीस चला तर! 

 अशी गजिना करीत युयुतु्स वीरांची एक सेनाची सेनाच रर्णांगर्णाकडे भनघाली आहे. या 

सेनेच्या हाती समतेचे आभर्ण उन्नतीचे भनशार्ण फडकत आहे; अनेकांची पावले इथे एका ठेक्यात 

पडत आहे. 

 या सेनेच्या िोवतीचे वातावरर्ण कसे आहे? कोर्णी नाजूक-साजूक संगीताच्या मैभफलीत 

रमले आहेत, कोर्णी ‘अलीकडले ते सगळे िोटे’ म्हर्णत स्वतःचा जीव सांिाळून आहेत, आप्त-

स्वकीयांच्या मोहात गुरफटून सेनेपासून दूरच उिे आहेत. 

  रूढी जुलूम यांची िेसूर 

  सिाने राक्षसी तुम्हाला 

  फाडुभन िाती, ही हतवेला— 

  जल्ल्शाची का? पुसा मनाला! 

  तुतारीने ह्या सावध व्हा तर! 
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 असे आवाहन ही सेना िोवतीच्या िीरू समाजाला करीत आहे. 

 आकाशात अवकाळी मेघ आले आहेत. त्ांनी सूयािला झाकून टाकले आहे. समाजात 

बेकी आहे. अंधश्रद्ा आहे. अनीती आहे आभर्ण मतलबीपर्णा आभर्ण भनसगािभवरूद् आचरर्णही 

आहे. या सार्याला आभर्ण त्ांचे चतुर समथिन करर्णार्यांना ‘तुतारी’ कभवतेने ‘असुर’ म्हटले आहे. 

या असुरांशी जे धमिसुधारक, समाजसुधारक आभर्ण भवचारवंत लढा देत आहेत तेच देव. 

भवषु्णबुवा ब्रम्हचारी, लोकभहतवादी, जोभतबा आभर्ण आगरकर हा केशवसुतकालीन 

महाराष्र ातील चतुरानन ब्रम्हदेव होता. हा नवभनभमिती करर्णारा सामाभजक ब्रम्हदेव जीर्णि आभर्ण 

कालपक्व समाजव्यवथथा नष् करून अभिनव आभर्ण उदार समाजव्यवथथेसाठी सामाभजक 

दानवांशी झंुजत होता. या त्ांच्या शथीच्या झंुजीमधे्य, दुसरी फळी म्हरू्णन, ही तुतारीसेना 

रर्णके्षिाकडे भनघाली आहे. 

 अशी ही सेना आहे तरी कोर्णाची? कोर्णकोर्ण आहेत या फलटर्णीतले पाईक? उघडच 

समाजसुधारक-धमिसुधारक-भवचारवंत यांच्याशी मतैक्य असलेले साभहत्कार, कलावंत. 

 म्हर्णजे ‘तुतारी’ हे रर्णवाद्य येथे साभहत्-आभर्ण-साभहत्कार याचे प्रतीक आहे. साभहत्-

आभर्ण-साभहत्कार यांनी केवळ मनोरंजनकायाित रमू नये; त्ांनी िोवतीच्या भवर्म अन्याय्य 

समाजव्यवथथेला जे बदलवीत आहेत त्ांना साह्य करावे, साथ द्यावी अशी ही कवीची हाक 

आहे. 

 ‘तुतारी’ या कभवतेचा हा अथिबोध प्रथम जेव्हा मला झाला तेव्हा मी थोडा अस्वथथ झालो. 

हे असे कसे? केशवसुत तर कलावंताच्या स्वातंत्र्याचे पुरिते आहेत; त्ांनी हे असे उद्गार कसे 

काढले? केशवसुत कवी आभर्ण काव्य यांना इथे प्रचाराचे साधन म्हरू्णन राबवीत आहेत की 

काय? अशी शंका मनात भनभमिर्ण झाली. 

 —पर्ण असं नाही. केशवसुतांना येथे िाडोिी प्रचार अभिपे्रत नाही; त्ांना 

साभहत्कलेची आभर्ण साभहत्काराची समाजमनिता अभिपे्रत आहे. साभहत्कृती आभर्ण 
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साभहत्कार यांनी आत्मकें भद्रत, िेकड आभर्ण भवचारशून्य राहू नये असा इशारा इथं केशवसुत 

देत आहेत, आभर्ण हा इशारा गैर आहे असे कोर्ण म्हरे्णल! समाजभवमुिता आभर्ण 

भवचारभवमुिता यामुळे साभहत् भकती भ्रष् आभर्ण पोचट होऊ शकते हे आजही आपर्ण 

अनुिवीत आहोत. 

 स्वतः केशवसुत हे अंतमुिि तरीही समाजदक्ष आभर्ण िावनाप्रधान तरीही भवचारप्रवर्ण 

कवी होते. ज्ञानेश्वरापासून ‘राजा भशवाजी’कार कंुटे यांच्यापयांत आभर्ण महाकवी भमल्टन 

याच्यापासून कृभतशूर कवी बायरन याच्यापयांत अनेक मराठी-इंग्रजी समाजिक्त आभर्ण 

भवचारी कवीचंी सेनाची सेनाच केशवसुतांच्या पाठीशी उिी होती. कालसंदिाित या 

कभवसेनेपुढे, सेनानी म्हरू्णन नवे्ह तर एक हाका घालर्णारा भबनीचा पदाती म्हरू्णन, केशवसुत 

उिे आहेत; समकालीन मराठी कवीनंा साद घालीत आहेत, नागररकांना सावध करीत आहेत 

आभर्ण जीवाच्या कराराने दानवांशी दोन हात करर्णार्या देवांना ‘आलोच आम्ही’ असा 

परवलीचा शब्द देत आहेत. रर्णगीतामधे्य जो आवेश हवा असतो तो ‘तुतारी’मधे्य पुरेपूर आहे. 

  जुने जाऊ दया मरर्णालागुभन 

  जाळुभन भकंवा पुरुनी टाका, 

  सडत न एक्या ठायी ठाका, 

  सावध! ऐका पुढल्या हाका! 

  िांद्यास चला िांदा भिडवुभन! 

 असा या कभवतेत ओजगुर्ण अवतरला आहे. पर्ण हा आवेश अथािभतरेकातून थथूलपरे्ण 

व्यक्त झालेला नाही तर भवशालतासूचक प्रभतमासंघातातून तो प्रगटला आहे. ‘अवकाशाच्या 

ओसाडीतील पडसाद मुके’; ‘अवडम्बरली ढगे भकतीतरी’; ‘रभवभकरर्णांचा चूर होतसे’; 

‘प्राप्तकाल हा भवशाल िूधर, संुदर लेर्णी तयात िोदा’; ‘भनसगि भनघृिर्ण त्ाला मुवित, नाही अगदी 

पहा कशाची; चुरुनी टाकी प्रचंड पवित’; ‘संघशक्तीच्या िुईत िंदक रंुद पडुभन शे तुकडे 
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झाले’ इत्ादी काव्यपंक्तीतून या भवशालतासूचक प्रभतमा िाभवत झाल्या आहेत. ‘देवासुर 

व्दंव्द’ ही कभवतेतील आभदप्रभतमाच भवराट असून भतनेच या सार्या पृथक-भवशाल प्रभतमांचे 

आभर्ण एकूर्ण कभवतेचे रसपोर्र्ण केले आहे. कुसुमाग्रजांच्या िव्योदात्त प्रभतमासृष्ीचे हे  जुळे 

िावंड; आभर्ण बालकवीचं्या बालप्रभतमांचे व मढेकरांच्या गभतप्रभतमांचे हे ‘थोरले’ िावंड होय. 

 वरवर पाभहले तर ‘तुतारी’ ही कभवता ‘मोठमोठ्या शब्दांत केलेला उपदेश’ वाटते. 

भनव्वळ सामाभजक दृष्ीने पाभहले तर ‘प्रगतीची आर्िऋचा’ वाटते. पर्ण एक वाङ्मयकृती म्हरू्णन 

भतचा आस्वाद घेतला म्हर्णजे ओबडधोबड डोगंरकपारीतील हे नाजूक िोदकाम आहे, याची 

िािी पटते! 

 केशवसुतांनी हे कभवतालेरे्ण मोठ्या कसोशीने कोरले आहे. पाच चरर्णांचे कडवे 

बांधण्यात आभर्ण त्ात बांधीव अंत् यमके साधण्यात कवीने योजकता प्रगट केली आहे. या 

आभवष्कार पद्तीमुळे कभवतेला एकाच वेळी संस्मश्लष् आभर्ण तरीही प्रवाही स्वरूप आले आहे. 

यमकांची िास बांधर्णी तर वाचकास संचलने करर्णार्या नालबंद आभर्ण भशस्तशीर पावलांचेच 

िरर्ण करून देते! 

 ‘तुतारी’ ही मुळात २७ कडव्यांची कभवता होती. भतच्यात अनेक सामाभजक सुधारर्णांचा 

थथलकालसापेक्ष थथूल उच्चार होता. त्ामुळे कभवतेचे प्रासंभगक आवाहन वृस्मदं्गत झाले िरे; 

पर्ण भतचे कलात्मक अस्मस्तत्व त्ामुळे डागाळले गेले. म्हरू्णन कवीने आपल्या कोमल—कठोर 

सजिनवृत्तीने तो सारा प्रासंभगक तपशील बाद करून फक्त वीस कडवी भशल्लक ठेवलीत. 

  पत्नीभनधनी अन्य वरी नर 

  परर पभत मरता स्त्रीचा, तीते 

  बळेभच देतो संन्यासाते 

  भवसरूभन हे—जभन साफल्याते 

  अवश्य आहे संप्रभत िूवर ! 
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 हे एक कडवे पाभहले तरी आता रद्द झालेला मुळातील िाग कसा कोरडा आभर्ण 

कलादृष्ट्या अप्रशस्त होता याची कल्पना येते. 

 या पररष्करर्णामागे प्रासंभगकता—आभर्ण—प्रचार यांचा त्ाग होता तशीच वाङ्मयीन 

औभचत्दृष्ीही होती : कभवतेने ‘देवांच्या मदतीस चला तर!’ अशी एकमुिी घोर्र्णा केली होती. 

म्हर्णजे देव आभर्ण देवांच्या मदतीस जारे्ण या उभचत बाबी मानल्या होत्ा आभर्ण रद्द िागात माि 

‘असुराहुभन हे देवभच असुर!’, ‘पायपोस त्ा हार्णा सम्प्रभत! देव कशाचे! अशु्र जे भपती’ असे 

देवभवर्यक भवपरीत उले्लि होते. याचा अथि मूळ कभवतेत ‘देव’ ही प्रभतमा दोन भवरोधी आभर्ण 

भवसंगत अथािने आली होती. ती काव्यघातक आभर्ण वरवर अिद्रही होती. पररष्करर्णात 

‘तुतारी’तील ही रसभवघे्न कवीने अचूक दूर केली आहेत. 

 केशवसुतांच्या ‘तुतारी’ या कभवतेचे अनुकरर्ण िूपच झाले—रर्णभशंग, भशंग, दसरा, 

धमिवीर, डंका, से्वदगंगा इत्ादी कभवतांवर ‘तुतारी’चा पररर्णाम स्पष् आहे, परंतु ‘तुतारी’तील 

ओजोगुर्ण, संस्मश्लष्ता, प्रवाभहत्व, प्रभतमासंघात व काव्यदृष्ी हे भवशेर् या पडसादांत मुकेच 

राभहलेत. वास्तभवक रे. भटळक, रेंदाळकर, गोभवंदाग्रज, बालकवी, बी, करंदीकर हे अवािचीन 

काळातील मान्यवर कवी होत. त्ांनी अनेक प्रिावी आभर्ण मौभलक कभवता भलभहल्या आहेत. 

मग त्ांच्याकडून असे वाङ्मयीन वतिन का घडले? 

 एकतर केशवसुतांच्या ‘तुतारी’चा फक्त सामाभजक आशयच या कवीनंी लक्षात घेतला 

: केशवसुतांनी पुरोगामी सामाभजक आशय व्यक्त केला आहे, त्ांनी सामाभजक अपसंकेतावर 

आघात केला आहे एवढेच या कवीनंी लक्षात घेतले; आभर्ण त्ाच पभवत्र्यात आपापल्या कभवता 

भलभहल्या. ‘तुतारी’ ही सुधारकांना साथ देण्यासाठी साभहत्कारांना आवाहन करर्णारी कभवता 

आहे हे त्ांच्या लक्षात आले नाही. ‘तुतारी’ने हे सैभनक गोळा केलेत पर्ण या सैभनकांना 

स्वतंिपरे्ण तुतारी फंुकता आली नाही! 
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 एका अथािने ‘तुतारी’ ही कभवता केशवसुतांचा काव्यभवर्यक दृष्ीकोन व्यक्त करर्णारी 

कभवताही आहे. ‘कवी’, ‘आम्ही कोर्ण?’, ‘प्रभतिा’, ‘कभवतेचे प्रयोजन’ इत्ादी अनेक कभवतांतून 

केशवसुतांची कलामीमांसा अभिव्यक्त झाली आहे. या मीमांसेचे स्वरूप दुहेरी आहे : एका 

बाजूने केशवसुत कलावंताला स्वातंत्र्य देतात, त्ांच्या सजिनशील कल्पकतेचा ऊफि  कृ्प्तीचा 

गौरव करतात. 

अ.  कृ्प्तीची मग करुनी नौका व्योमसागरावरर जाऊ 

 उडुरते्न या गररब धरेला तेथुभन फेकुभनया देऊ 

आ. अशी असावी कभवता, भफरून तशी नसावी कभवता म्हरू्णन 

 सांगावया कोर्ण तुम्ही कवीला आहात मोठे, पुसतो तुम्हाला 

 

 असा कृ्प्तीचा आभर्ण कभवस्वातंत्र्याचा केशवसुतांनी केलेला गौरव प्रभसद्च आहे. 

 पर्ण दुसरीकडून केशवसुत कवीला सामाभजक अवधानही ठेवावयास सांगतात : 

   

शब्दशक्तीची तरफ आमुच्या करी भवधीने भदली असे 

  टेकुभन ती जनताशीर्ािवरर जग उलथुभनया देऊ कसे 

 

असे त्ाचे उद्गार आहेत. 

 कलावंताचे स्वातंत्र्य आभर्ण कलावंताचे सामाभजक उत्तरदाभयत्व यांत भवसंगती आहे का? 

भनदान केशवसुतांचे या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे; या दोन िूभमकांमधे्य केशवसुतांना 

सुसंवाद अभिपे्रत आहे. जीर्णि आभर्ण ‘बाह्य’ वाङ्मयीन संकेत आभर्ण व्यावहाररक उपयोभगतावाद 

या बंधनांतून त्ांना कलावंतास मुक्त करावयाचे होते; पर्ण सामाभजक सुिदुःिांपासून-आभर्ण-

मूल्यांपासून भविक्त करावयाचे नव्हते. म्हरू्णनच कलावंताचे स्वातंत्र्य आभर्ण त्ाची सामाभजक 

बांभधलकी या उिय तत्त्वांचा पुरिार केशवसुतांनी केला आहे. 
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 केशवसुतांची ‘तुतारी’ ही कभवता भजतकी वास्तवदशी आहे भततकीच वास्तवाची स्वपे् 

पाहर्णारी कभवताही आहे. उद्या या िूमीवर ‘देवराज्य’ येर्णार आहे असा कवीचा भवश्वास होता 

व हा भवश्वास स्वप्ाळूपर्णातून नवे्ह तर तत्त्वजागृतीतून अवतरला आहे. ही तते्त्व होती सामाभजक 

समानता, स्वतंिता आभर्ण सख्यिाव. कभवतेच्या या तत्त्वदशी स्विावामुळेच, तत्कालीन 

सामाभजक संदिि आज बदलला तरी, ‘तुतारी’चे आवाहन अजून सजीव आहे. 

 केशवसुतांच्या सामाभजक कभवता प्रचारकी आभर्ण कालाश्रयी कभवता होत नाहीत याचे 

कारर्ण केशवसुतांची ही तत्त्वदशी सामाभजक दृष्ी होय. ‘तुतारी’ ही केशवसुतांच्या उत्कट 

आभर्ण उदंड व्यस्मक्तत्वाचा आभवष्कार आहे. कालाच्या कंुपर्णावरून धीरत्व धरून भतने कलेच्या 

कालमुक्त प्रांगर्णात उड्डार्ण केले आहे. जरा साध्या िारे्त बोलायचे तर ‘तुतारी’ ही समाजाच्या 

चेहर्याची कभवता नाही तर कवीच्या सामाभजक आत्म्याची कभवता आहे. म्हरू्णनच भतच्यात 

कवीची काव्यदृष्ी आभर्ण नागररकाची समभष्दृष्ी या उिय िूभमकांचा एकि पीळ पाहावयास 

भमळतो. 

❖❖❖ 

 

भनष्कर्ा 

 

१) केशवसुत संप्रदाय याचा अथि : 

अ) कवीचें स्वातंत्र्य 

आ) कवीचा आत्माभवष्कार 

इ)   कवीची कृ्प्ती 

ई)   कवीचे सामाभजक उत्तरदाभयत्व असा येथे आहे. 

२) कवीचे स्वातंत्र्य याचा अथि : 

अ) पूविसूरीचें काव्य 
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आ) पूविसूरीचें काव्यशास्त्र 

इ)   ताभकि क आकलन 

ई)   व्यावहाररक उपयोभगता 

यांच्याशी कभवव्यापार भनगभडत नाही असा आहे. 

३) कवीचा आत्माभवष्कार याचा अथि : 

अ) कवीने स्वतःच्या अनुिूतीशी प्रामाभर्णक राहरे्ण. 

आ) स्वतःची अनुिूती भनःसंकोचपरे्ण व समग्रतेने अभिव्यक्त कररे्ण असा 

आहे. 

४) कवीची कृ्प्ती याचा अथि : 

अ) मानवी जीवनातील व सृष्ीतील प्रगट वा प्रच्छन्न सौदंयि आस्वादण्याची 

कवीची शक्ती 

आ) असे सौदंयि आभवषृ्कत करण्याची शक्ती 

इ) मानवी जीवनातील व सृष्ीतील असंुदरतेत िावसौदंयि वा गूढसौदंयि 

पाहण्याची शक्ती 

ई) सौदंयि नव्याने भनमािर्ण करण्याची शक्ती असा आहे. 

५) सामाभजक उत्तरदाभयत्व याचा अथि : 

अ) कवी स्वतंि, तकाितीत सामर्थ्ियुक्त असूनही त्ाची समाजमनिता, 

समाजाभिमुिता. 

६) येथे स्वातंत्र्य आभर्ण आत्माभवष्कार हे कभवव्यापार आहेत आभर्ण कृ्प्ती आभर्ण 

उत्तरदाभयत्व हे काव्यव्यापार आहेत. 
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७) स्वातंत्र्यमूल्यास कृ्स्मप्ततत्त्वाने तर आत्माभवष्कार मूल्यास उत्तरदाभयत्वतत्त्वाने 

िावात्मकता भदली आहे; त्ांच्याभशवाय स्वातंत्र्यमूल्य व आभवष्कारमूल्य ही केवळ 

पोकळ, नकारात्मक मूले्य ठरली असती. 

८) हे चारही घटक भमळून ‘केशवसुत संप्रदाय’ भसद् होतो. 

९) या केशवसुत संप्रदायास दुसरे व व्यापक नाव द्यावयाचे तर ते ‘रोमाँभटक संप्रदाय’ हे 

देता येईल. या रोमाँभटक संप्रदायासच येथे ‘पभहली परंपरा’ असे म्हटले आहे. 

१०) केशवसुत, बालकवी, गोभवंदाग्रज व मुस्मक्तबोध या चारही कवीचं्या काव्यांत हे चारही 

घटक आढळतात; फक्त केशवसुतांच्या काव्यात स्वातंत्र्य, बालकवीचं्या काव्यात 

कृ्प्ती, गोभवदाग्रजांच्या काव्यात आत्माभवष्कार व मुस्मक्तबोधांच्या काव्यात 

उत्तरदाभयत्व या घटकांना प्राधान्य भमळाले आहे. 

११) इतर अनेक कवीचं्या काव्यात हे घटक भदसतात हे िरे. जसे, मढेकरांच्या काव्यात 

आत्माभवष्कार आहे, कुसुमाग्रजांच्या काव्यात कृ्प्ती आहे, सावरकरांच्या काव्यात 

उत्तरदाभयत्व आहे इत्ादी. परंतु या चार घटकांपैकी एिादा घटक असरे्ण व चारही 

घटक असून एिादा घटक प्रधान असरे्ण यांतील िेद स्पष् आहे. 

१२) एवढेच नवे्ह तर या चारही घटकांच्या मागे : 

अ) हरेक व्यस्मक्तत्वाची अनन्यता 

आ) दोन व्यस्मक्तत्वांतील संवादाची, भवभनमयाची शक्यता 

इ)  प्रत्क्ष आभर्ण अनुमान या प्रमार्णांपेक्षा भिन्न आभर्ण वरचढ अशा प्रभतिा-

सू्फती-कृ्प्ती या प्रमार्णांवरील श्रद्ा 

ई) व्यस्मक्तभहतासाठी व्यस्मक्तभहताशी सुसंगत अशा समाजव्यवथथेची 

आवश्यकता 

ही गृहीतकृते् आहेत. मढेकर, कुसुमाग्रज, सावरकर आदी कवीचं्या काव्यामागे ही 

गृहीतकृते् नाहीत; भिन्न व प्रसंगी भवरोधी गृहीतकृते् आहेत. याचे चपिल उदाहरर्ण म्हर्णजे 
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नारायर्ण सुवे. सुवे यांच्या काव्यात स्वातंत्र्य, आत्माभवष्कार, कृ्प्ती आभर्ण उत्तरदाभयत्व हे 

चारही घटक असूनही ते या पभहल्या परंपरेत, रोमाँभटक संप्रदायात बसत नाहीत. का? कारर्ण 

त्ांच्या काव्यामागे व्यस्मक्तत्वाची अनन्यता, प्रत्क्ष व अनुमान या प्रमार्णांपेक्षा भिन्न व वरचढ 

असे प्रभतिाजन्य प्रमार्ण मानरे्ण, व्यस्मक्तभहतसापेक्ष समाजव्यवथथा या गृहीतकृत्ांना थथानच 

नाही; ते साम्यवादी आहेत आभर्ण साम्यवादात ‘व्यक्ती’ हा घटक कें द्रथथानी नसतो तर ‘समाज’ 

हा घटक कें द्रथथानी असतो; कृ्प्ती हे पयाियी व शे्रष्ठ प्रमार्ण नसते तर प्रत्क्ष आभर्ण अनुमान 

हीच प्रमारे्ण त्ांच्या मते अंभतम आभर्ण शे्रष्ठ प्रमारे्ण असतात. मुस्मक्तबोधांनी साम्यवादी भनष्ठा 

भवचाराने स्वीकारली तरी प्रकृतीने, कभवव्यापाराने ते रोमाँभटकच आहेत; मुस्मक्तबोध आभर्ण सुवे 

यांच्यांत एवढा िेद आहे. 

१३. मढेकरांमधे्यही स्वातंत्र्य, आत्माभवष्कार, उत्तरदाभयत्व हे घटक आहेत; पर्ण 

कृ्प्तीच्या जागी त्ांनी सौदंयििावना व लयतत्त्व यांना थथान भदले आहे. त्ांच्या मते 

सौदंयििावना ही जीवशास्त्रीय िावनेपेक्षा भिन्न िावना आहे आभर्ण लयतत्त्वानुसारी 

अनुिवसंगती ही साहचयिसंगती आभर्ण तकि संगती यांच्यापेक्षा भिन्न संगती आहे. रोमाँभटक 

कवीचंी कृ्प्ती या भिन्न व शे्रष्ठ प्रमार्णावर श्रद्ा होती; त्ांच्या मते कृ्प्ती एक गूढ दैवी शक्ती 

होती; तो त्ांचा ‘श्रदे्’चा भवर्य होता. उलट मढेकरांची सौदंयििावना व लयतत्त्व हे त्ांचे 

शास्त्रीय संशोधन आहे; हे त्ांचे गृहीततत्त्व नसून ते त्ांचे भसद् झालेले, भसद् करता येण्याजोगे 

प्रमेय आहे; तो त्ांचा वैचाररक भसद्ांत आहे. भशवाय परंपरेशी, िारतीय संिृतीशी एक अतूट 

नाते मढेकरांचे आहे, हे वेगळेच. असे नाते केशवसुत, बालकवी, गोभवंदाग्रज, मुस्मक्तबोध 

यांपैकी कोर्णाचेच नाही; त्ांच्या गृहीतकृत्ामधे्य ते बसू शकत नाही. 

१४. केशवसुतांच्या काव्यात िारतीय तत्त्वज्ञानातील संकल्पना क्वभचत भदसतात हे िरे 

पर्ण त्ा उसन्या, अनुकरर्णात्मक भनदान त्ांच्या मूलभपंडाशी सुसंगत नसलेल्या आहेत. 

म्हरू्णनच, “The Hindu philosophy of Advaita is not only the basis of Keshavsut’s 
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mystical and metaphysical poems, but also of his so-called ‘social 

consciousness’ poems… What is more significant about this Advaita 

philosophy is that it is perfectly in consonance with his Romanticism” (भदलीप 

भचिे यांचे भवधान, ‘केशवसुत काही दृभष्कोन, मु. गो. देशपांडे, कोल्हापूर, १९६८, पृ. १२४ वर 

उद्धृत) हे मत पूर्णितः अस्वीकरर्णीय आहे. केशवसुतांचा रोमाँभटभसझम ज्या व्यस्मक्तत्वभनष्ठ 

अनन्यतेवर आधाररत आहे त्ाची आभर्ण िारतीय वेदाि तत्त्वज्ञानाची सुसंगत सांगड केवळ 

अशक्य आहे; कारर्ण, थोडक्यात सांगायचे तर, वेदािभवचार व्यस्मक्तत्वाच्या अनन्यतेवर नवे्ह 

तर व्यस्मक्तत्वाच्या साधारर्णीकरर्णावर, व्यक्ती व भवश्व व भशव यांच्या एकरूपतेवर आधाररत 

आहे. मग केशवसुतांनी अशी गल्लत का केली? ‘केशवसुत परंपरेच्या आहारी गेले’ 

(नववाङ्मयीन प्रवृत्ती व प्रमेये, रा. ग. जाधव, पुरे्ण, १९७२, पृ. १११) हे त्ाचे उत्तर नवे्ह; भकंवा 

‘केशवसुतांच्या भवचारांवर इमसिनची छाया पडली होती’ (समग्र केशवसुत, ि. श्री. पंभडत, पुरे्ण, 

१९६४, पृ. ३१६, ३२२, ३२५, ३२६, ३३५, ३४० इत्ादी.) हेही िरे नवे्ह; केशवसुतांना स्वतःच्या 

रोमाँभटक संप्रदायाचे समग्र आकलन झालेले नव्हते हे त्ाचे साधे व स्पष् उत्तर आहे; 

भवरोधािासात्मक शब्दांत बोलायचे तर केशवसुतांना केशवसुती संप्रदाय समग्रतेने आकलन 

झाला नव्हता! 

१५. ‘केशवसुत व्यस्ततावादी कवी होते’ (रा. ग. जाधव, उभन, पृ. १११), ‘केशवसुत 

भनििरशील कवी होते’ (परंपरा आभर्ण नवता, गो. भव. करंदीकर, मंुबई, १९६७, पृ. १६३), 

‘केशवसुत हे वैचाररक अनुिव कलेच्या पातळीवर नेर्णारे व अभधक मूलिूत प्रश्नांचा भवचार 

करर्णारे कवी होते’ (पायवाट, नरहर कुरंुदकर, मंुबई, १९७४, पृ. ८७), ‘केशवसुत हे 

सौदंयिवेधी, दुःिसंवेदनशील आत्मभनषे्ठचे कवी होते’ (अंधारयािा, तं्र्य. भव. सरदेशमुि, मंुबई, 

१९६८, पृ. २२), ‘केशवसुत हे इहलोकभनषे्ठचे कवी होते’ (पासंग, कुसुमावती देशपांडे, मंुबई, 

दुसरी आवृत्ती १९६१, पृ. १७), ‘स्वातंत्र्य, समता, बंधुिाव, लोकशाही, बुस्मद्वाद... या जाभर्णवेचे 

आकं्दन हेच केशवसुतांचे क्ांभतकारकत्व’ (केशवसुत, दु. का. सि- स. रा. गाडगीळ, पुरे्ण, 
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१९५५, पृ. १८), ‘मानवी मनाला कें द्र धरून जग व सृष्ी यांच्यासंबंधी भवभशष् तत्त्विूभमका 

स्वीकारून केशवसुतांनी काव्यरचनेला एक नवी भदशा भदली हेच त्ांचे क्ांभतकारकत्व’ 

(केशवसुतांची काव्यदृष्ी, भद. के. बेडेकर, मंुबई, १९६६, पृ. ११७) ही सवि भनरीक्षरे्ण पृथकपरे्ण 

वेधक व चपिल वाटर्णारी असली तरी साकल्याने भवचार केल्यास ती कशी वू्यहबाधक व 

आत्मभवसंगत ठरतात हे आता लक्षात येईल. ‘केशवसुत संप्रदायाचे िरे स्वरूप म्हर्णजे सु्फट 

आभर्ण आत्मलेिनात्मक िावगीतात्मक रचना’ (केशवसुत काव्यदशिन, रा. श्री. जोग, मंुबई, 

१९४७, पृ. २४) अशी भवधाने वर्णिनात्मक दृष्ीने बरोबर असली तरी केशवसुत संप्रदायाचे 

व्यवचे्छदक लक्षर्ण म्हरू्णन तीदेिील कशी अस्वीकरर्णीय ठरतात हेही आता स्पष् होईल. 

१६. केशवसुत संप्रदायाची व्यस्मक्तवाद> आत्मकथन> आत्माभवष्कार ही वैभशष्ट्ये डॉ. 

रा. शं. वाभळंबे (साभहत्ातील संप्रदाय, पुरे्ण, दुसरी आवृत्ती १९६६, पृ. १७५-१९१) यांनी 

सांभगतली आहेत; पर्ण या संप्रदायाचे वेधक भवशे्लर्र्ण जर कोर्णी केले असेल तर ते प्रा. श्री. के. 

क्षीरसागर यांनी. (टीकाभववेक, मंुबई, १९६५, पृ. २८२-२९३) प्रा. क्षीरसागरांच्या मते 

सौदंयिपूजन, िावनापूजन, आत्मपूजन, व्यवहारी जीवनासंबंधी उबग ही केशवसुती संप्रदायाची 

वैभशष्ट्ये होत. 

१७. प्रा. श्री. के. क्षीरसागर यांच्या मतांवर आके्षप घेताना प्रा. नरहर कुरंुदकर यांनी 

पुढील मुदे्द मांडले आहेत : 

अ. ‘केशवसुतांची िूभमका रोमाँभटक म्हर्णजे सौदंयिपूजकाची असेल तर केशवसुत हे 

भवचारांच्या के्षिात आगरकरांचे अनुयायी आहेत या म्हर्णण्यात काहीच अथि नाही.’ (उभन, पृ. 

८२) 

आ. ‘केशवसुतांचे मन सौदंयिपूजक म्हरू्णन एक नवे युग त्ांच्यापासून टाकले तर 

पुढच्या मढेकरांचे काय?’ (उभन, पृ. ८३) 
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इ. ‘प्रा. क्षीरसागरांना अभिपे्रत असलेल्या केशवसुत िूभमकेस प्रत्क्ष केशवसुतांच्या 

काव्यात आधार नाही.’ (उभन, पृ. ८३) 

पभहल्या दोन आके्षपांना, नकळत, प्रा. कुरंुदकरांनी आपल्या शंकेनेच उत्तरे भदली 

आहेत! भतसरा आके्षप हा तर चचािभवर्यच आहे; ज्या प्रश्नासंबंधी वाद चालू आहे तो प्रश्नच या 

शंकेने भनकालात भनघतो; हा वाद सोडभवण्याचा नवे्ह तर मोडून काढण्याचा प्रकार होय. 

केशवसुत व मढेकर यांच्यातील भिन्नतेचे भदग्दशिन भनष्कर्ि क्मांक १२ मधे्य आले 

आहेच. 

१८. प्रा. क्षीरसागरांबद्दल तक्ार करावयाची ती ही : त्ांनी रोमाँभटभसझम ही एक मूलिूत 

मानवी प्रवृत्ती मानली; इथेच ते थांबले. ही जर मूलिूत मानवी प्रवृत्ती आहे तर ती, या भवभशष् 

स्वरूपात, अवािचीन काळातच का आढळते, प्राचीन काळात का आढळत नाही याचे उत्तर 

प्रा. क्षीरसागर यांच्या लेिनातून भमळत नाही. 

१९. याचे उत्तर असे की केशवसुतांच्या सौदंयिपूजनाचा संबंध व्यस्मक्तवादाशी आहेच. 

व्यस्मक्तवादातून : (१)इहलोकभनष्ठा, बुस्मद्वाद, उपयोभगतावाद जन्मास आले; याचे दशिन 

आपर्णास आगरकरांच्या भनबंध वाङ्मयात घडते. तसेच (२)सौदंयिभनष्ठा, साध्यवाद जन्मास आले; 

याचे दशिन आपर्णास केशवसुत संप्रदायात घडते. 

२०. व्यस्मक्तवादातूनच अस्मस्तत्ववादही जन्मास आलेला आहे. त्ामुळे केशवसुती 

काव्यात अस्मस्तत्ववादाच्या छटाही एिाद्या अभ्यासकास भदसू शकतात. (उभन, रा. ग. जाधव) 

त्ा पुरेशा नाहीत अशी िंत माि त्ाने करू नये; कारर्ण अस्मस्तत्ववादात प्रत्क्ष आभर्ण अनुमान 

या पलीकडे कुठल्याही अतीत प्रमार्णाला थथान नाही; म्हरू्णनच अंभतमतः केशवसुतांचे काव्य 

अस्मस्तत्ववादी होऊ शकत नाही. 
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२१. केशवसुत व्यस्मक्तवादी असल्यामुळे, त्ांच्या काव्यात भकतीही भवश्वप्रीती असली 

तरी, ते ‘भवश्वप्रीतीचे आध्यास्मत्मक अथािने पे्रभर्त’ही ठरू शकत नाहीत. (पाहा, केशवसुत नवे 

दशिन, अ. ना. देशपांडे, पुरे्ण, १९७१, पृ. १३०) या मुद्द्याचे अभधक स्पष्ीकरर्ण भनष्कर्ि क्मांक 

१४ मधे्य आले आहेच. 

२२. अंभतमतः केशवसुत संप्रदाय हा लौभककवादी संप्रदाय आहे. अतीत प्रमार्ण, अतीत 

वास्तव्य, अतीत सौदंयि यांना या संप्रदायात मूल्याचे थथान असले तरी काव्यभनभमिती, काव्याचे 

अस्मस्तत्व व काव्याचा आस्वाद याबाबतची या संप्रदायाची िूभमका पूर्णिपरे्ण लौभककवादी आहे. 

कवीच्या िूभमकेचे साधारर्णीकरर्ण, काव्यसामग्रीचे साधारर्णीकरर्ण, रभसकाच्या िूभमकेचे 

साधारर्णीकरर्ण व या भिभवध एकात्म साधारर्णीकरर्णांतून लौभककभिन्न रसाची भनभमिती ही 

अलौभककवादी भवचारसरर्णी या संप्रदायास मान्य नाही. म्हणूनच या संप्रदायास ‘पभहली 

परंपरा’ म्हणजे ’लौभककवादी परंपरा’ असे म्हणावयाचे. या लौभककवादी िूभमकेमुळेच 

कवीच्या स्वातंत्र्याचे रूपांतर िाजगी िावनाभवष्कारात म्हर्णजे भनजसुिाभदभववशीिाव या 

रसभवघ्नात, आत्माभवष्काराचे रूपांतर आपपरतटथथिाव या रसभवघ्नात, कृ्प्तीचे रूपांतर 

लोकयािाभविृतीत व पुरूर्ाथिभविृतीत आभर्ण सामाभजक उत्तरदाभयत्वाचे रूपांतर प्रचारकी 

उत्तरकतिव्योनु्मि पे्रररे्णत होताना भदसते; हे रूपांतरदोर् या संप्रदायाच्या लौभककवादी 

मूलभपंडातच दडलेले आहेत. उलट ‘दुसरी परंपरा’ ही मूलतः अलौभककवादी परंपरा 

आहे. ‘पभहल्या परंपरे’पेक्षा ‘दुसरी परंपरा’ शे्रष्ठ ठरते ती या मूलिूत तात्विक बैठकीच्या 

आधारेच. 

 

 

लौभककवाद-अलौभककवाद या संज्ञांच्या यथाथि आकलनासाठी िारतीय 

साभहत्शास्त्र, गरे्णश तं्र्यबक देशपांडे, मंुबई, दुसरी आवृत्ती १९६३ हा समग्र गं्रथ पाहा. 
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२३. पभहली परंपरा व दुसरी परंपरा यांची ही मूलवैभशष्ट्ये लक्षात घेतली म्हर्णजे : 

अ) “१८८५ ते १९६० पयांतच्या पाऊर्णशे वर्ाांच्या मराठी कभवतेच्या इभतहासाचे जे्यष्ठ 

आभर्ण शे्रष्ठ असे मानकरी मला तरी केशवसुत, गोभवंदाग्रज, बालकवी आभर्ण मढेकर यांहून 

वेगळे कोर्णी भदसत नाहीत.” (अंधारयािा, तं्र्य. भव. सरदेशमुि, मंुबई, १९६८, पृ.१३२) 

आ) “अवािचीन मराठी कभवतेचे अक्षांश-रेिांश मांडताना केशवसुतांची कभवता हाच 

मूलाधार मानावा लागतो.” (परंपरा आभर्ण नवता, गो. भव. करंदीकर, मंुबई, १९६७, पृ. १५४) 

अशी जुनी, रूढ अनेक भवधाने िावी समीक्षकांना तपासून घ्यावी लागतील याबाबत 

शंका राहत नाही. 

संदिाटीपा 

बालकवी 

१. बा. सी. मढेकर, मंुबई, १९६० (दुसरी आवृत्ती) पृ. १३५, १३६, १३७, १६०, १६१ 

२. भद. के. बेडेकर, मंुबई, १९५५, साभहत् भनभमिती आभर्ण समीक्षा, पृ. ८-१६ 

३. गंगाधर गाडगीळ, मंुबई, १९६२, साभहत्ाचे मानदंड, पृ. ४३-६६. 

४. लक्ष्मीबाई भटळक, मंुबई, १९६८, िृभतभचिे, पृ. २७६ 

५. गं. दे. िानोलकर, अवािचीन मराठी वाङ्मयसेवक, िंड २, पृ. १८-१९ 

६. भकत्ता 

७. रा. श्री. जोग, मंुबई, १९५१, दुसरी आवृत्ती, अवािचीन मराठी काव्य 

८. िा. ल. पाटर्णकर, मंुबई, १९४२, बालकवीचंी समग्र कभवता, पृ. २१-२२ 

९. रा. शं. वाभळंबे, पुरे्ण, १९५०, बालकवी, पृ. २६-२८ 

१०. अ. ना. देशपांडे, पुरे्ण, १९५४, आधुभनक मराठी वाङ्मयाचा इभतहास, िाग पभहला, पृ. ३९४ 
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११. कृ. बा. मराठे, मंुबई, १९६२, बालकवी, पृ, १७५ 

१२. रेन वेलेक व ऑस्मस्टन वॉरेन, लंडन, १९४९/१९६३, भथअरी ऑफ भलटरेचर, पृ. ८१-९३ 

१३. बा. सी. मढेकर, उभन, पृ. २७ 

१४. गं. दे. िानोलकर, उभन 

१५. ‘भनसगि भनघृिर्ण त्ाला मुवित 

नाही अगदी पहा कशाची’ 

या अवतरर्णातील ‘भनसगि’ या शब्दाचा अथि ‘सृष्ी’ असा नसून ‘सृष्ीचे भनयम’ असा आहे. 

१६. भद. के. बेडेकर, उभन, पृ. ८-१२ 
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रामदास 

 

 टी. व्ही. वर रंगीबेरंगी बायकांचा हैदोस सुरू असावा; ऐटदार पोर्ािात भदमािदार 

पुरुर् मुरडत असावेत; अििकं गटगटा पार्णी भपऊन िदिदा हसत असावीत; भकशोरी 

अडचर्णीतही िुशहाल राहून िेळायला भनघावी. 

एक आिासभवश्व 

 िूकंपाचा इकडे धक्का; पलीकडे अन् युद्नगारे; भकंकाळ्या, तडफड आभर्ण मरर्ण. 

भवमान कोसळरे्ण. दोन गाड्ांची टक्कर. टरकिाली बाभलका. घोटाळे, ठगबाजी आभर्ण 

बुवाबाजी, िेकडपर्णा आभर्ण आत्मवंचना. नवे नवे रोग आभर्ण नवे नवे शोध. बनावट और्धे 

आभर्ण तिरी. 

एक वास्तव भवश्व 

 अशा माहोलात ‘करुर्णाष्के’ वाचावीत; ‘करुर्णाष्के’ ऐकावीत. 

 आवाज ऐकू येतोय नं आईचा आभर्ण भतच्या लाडक्या जे्यष्ठ पुिाचा? कभवता काय कानानं 

ऐकायची असते? ‘करुर्णाष्क’ प्रथम मनाने ऐकायचे, मग कानाने. काना—मनाने एकदम 

ऐकायचे, कान, मन, प्रार्ण, िरर्ण, अनुसरर्ण—एकदम ऐकायचे. 

 ‘करुर्णाष्क’ म्हर्णजे करुर्ण अष्क. ‘करुर्णाष्क’ म्हर्णजे करुर्ण+अष्क. 

 मानवाने िौभतक जीवनाचे वांझपर्ण जारू्णन केलेला करुर्ण शोक म्हर्णजे करुर्णाष्क. 

 मानवाने पारमाभथिक जीवनाचे मूल्य जारू्णन परमेश्वरी कृपेची केलेली मागर्णी म्हर्णजे 

करुर्णाष्क. 
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 ही मागर्णी एकाची एकासाठी नाही; सवाांची सवाांसाठी आहे. सवेश्वरापाशी. म्हरू्णन तर 

करुर्णाष्कामधे्य जीवमािाचा अनावर आक्ोश ऐकू येतो. 

  जळत हृदय माझे जन्म कोयानुकोटी 

  मजवरी करुरे्णचा राघवा पूर लोटी 

 हा समूहमनाचा गजर आहे. 

या अरू्णरेरंू्णत चैतन्य आहे; पर्ण ते चैतन्य बद् आहे; बद्तेच्या आिासाने ते भवद् आहे. 

हे दुःि या एका जन्माचे नाही; कोयवधी जन्मांचे आहे—मायलेकरांचेच नाही, भपढ्याभपढ्यांचे, 

युगायुगांचे आहे. मग ते भकती िोल, भकती कराल असेल; डॉक्टर म्हर्णतातच, रोग जेनेभटक 

असेल तर दुरापास्त आहे. हा जीवमािाचा रोग मानव काय दूर करर्णार; त्ासाठी अभतमानुर् 

शक्ती हवी—भतथे स्वजनजनधन उपयोगी नाही; ‘भवर्यजभनत सुिे’ उपयोगाची नाहीत; शरीर 

नाही हृदय जळत आहे; म्हरू्णन पार्णी नवे्ह करुर्णा हवी; भतचा थेंब नवे्ह लोट हवा. म्हरू्णन तर 

हा चराचराचा प्रभतभनधी म्हर्णतो : 

  भजवलग भजव घेती पे्रत सांडूभन जाती 

  भवर्य सकळ नेती मागुता जन्म देती 

  सकळ जन िवाचे आभथले वैिवाचे 

  भजवलग मज कैचे चालते—हेभच साचे 

 आप्त, आपली इंभद्रये आभर्ण गािे आभर्ण आपले ऐश्वयि यांना आपर्ण सुिसाधने समजतो; 

पर्ण असतात ती दुःिाची िुयारे. म्हरू्णन मग अंती िरर्ण होते त्ा ऐश्वयिवंताचे, इंभद्रयातीत 

आप्ताचे. कसे? लेकराला मायचे, वासराला गायीचे तसे. 
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जनभनजनकमाया लेकरू काय जारे्ण  

  पय न लगत मूिी हाभर्णता वत्स नेरे्ण 

 

आपल्याला वाटतं—वाटतंच—िगवंताचे आपल्याकडे लक्षच नाही. लेकरूच आपर्ण. 

आपल्याला वाटतं—लाथ बसल्यावर वाटतंच—परमेश्वराचे आपल्याकडे अवधान नाही. 

वाटतंच. केवढा िागा केवढा कांगावा. आदळआपट. भचडचीड. आता मी पूजाच करर्णार नाही. 

उपासच करर्णार नाही—केवढी तामसी वृत्ती. सकाम श्रद्ा म्हर्णजे अंधश्रद्ा; भनष्काम श्रद्ा 

म्हर्णजे िक्ती. ती िक्ती अपयाियी हवी. कशी? चातकासारिी चकोरासारिी 

  जनभनजनकमाया लेकरू काय जारे्ण 

  पय न लगत मूिी हाभर्णता वत्स नेरे्ण 

  जलधरकर्णआशा लागली चातकासी 

  भहमकर अवलोकी पाभक्षया िूभमवासी 

 क्म तर पाहा : आईचं दूध नाही तर गाईचं दूध तेही नाही तर बाटलीचं बूच. म्हरू्णन मग 

दुसरे उपमान. वासरू. त्ाला त्ाच्या मातेचेच दूध हवे. कोर्णास ठाऊक!—कदाभचत 

कालातंराने त्ाला दुसरे काही चालतही असेल!—भनदान तग धरून तर राहातेच. जरा वरचढ 

उपमान. त्ाहून वरचढ चातक. पावसाच्या पाण्याभशवाय त्ाची तृष्णा िागत नाही. तहान 

लागली म्हरू्णन काय तो िाली मान करून तळव्यातले पार्णी भपईल? छ्ट! पर्ण त्ाचाही इलाज 

नसतो. आपर्ण नाही का, उपासाला वर्याचे तांदूळ चालतात, असे म्हर्णत िगर िातो, तसेच 

याचे—बेटा आकाशातले पार्णी आहे असे म्हर्णत वृक्षपर्णािवरून भठबकर्णारे थेंब भगळतो; पर्ण 

चकोर? नाव नको—चांदण्यातल्या पीयूर्ाभशवाय अन्य कशाला चोच लावर्णार नाही—त्ांची 
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पाभथिव िावंड िलेही मग चांदण्यात कृभमकीटक वेचत असोत. अपाभथिवाची आस असर्णारा 

‘समथि’ चातक तसे कधीच करर्णार नाही. 

 काही काही कभवतांचे दशिनी रूप भवदू्रप असते. त्ात छंदिंग, व्याकरर्णिंग यांची 

रेलचेल असते; त्ात शु्रभतमाधुयि, िार्ाशुद्ी नसते—त्ांत अवयवांचे सौष्ठव नसते; पर्ण 

अंतरंगाचे लावण्य असते. लावण्य. राजानक कंुतकाने लावण्यगुर्णाचा अन्वय अभिव्यक्तीशी 

लावला—तेही काही िरे नाही; ज्ञानेश्वर, चक्धर, तुकाराम आभर्ण रामदास यांनी तो 

आशयधमािशी लावला; ते अगदी उभचत. करुर्णाष्क म्हर्णतं : 

  सबळ जनक माझा राम लावण्यकोटी 

  म्हर्णवुभन मज पोटी लागली आस मोठी 

  भदवस गभर्णत बोटी ंठेवुनी प्रार्ण कंठी 

  अवचट मज िेटी होत—घालीन मीठी 

 आधीच ‘लावण्य’ म्हर्णजे आंतरसौदंयि. त्ात ते ‘कोटी’प्रमार्णात. वर ते भवश्वजनकाचे. 

मग त्ाचे सामर्थ्ि काय वर्णािवे! म्हरू्णन तर त्ाची आतड्ापासून (पोटी) ओढ लागलेली. 

त्ासाठी एक एक भदवस (बोटी) मोजरे्ण सुरू. त्ाच्यासाठी जीव जायची (प्रार्ण कंठी) पाळी 

आलेली. साक्षात्कार काही क्माक्माने होत नाही; तो अकिात (अवचट) होतो; तसा तो होईल 

तेव्हा मी त्ा लावण्यसंुदराला कवेतच घेईन; (भमठी) आमचे अभविागीकरर्णच होईल. 

 आध्यास्मत्मक पोपटपंची आपल्याला पाठ असते—िलेही आपले वतिन भजवलग—गािे 

यांत गंुतलेले असो. पारमाभथिक पररिार्ा आपल्याला कंठथथ असते; पर्ण या ओबडधोबड 

वाटर्णार्या अभिव्यक्तीच्या तळाशी अभिव्यक्तीचे जे अचूक साफल्य आहे ते आपर्णांस कुठे 

जार्णवते? जार्णवते? यात पोट—बोट—कंठ, भमठी या अवयवांच्या आभर्ण कृतीचं्या साह्याने 

कभवतेने आशय इंभद्रयगोचर केला आहे हे जार्णवते? याच महंताचा आशीवािद लािलेल्या एका 
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थोर आधुभनक कवीने याच अभिव्यस्मक्तमंिाची सजग योजना केली आहे याचे िान आपर्णांस 

आहे?—अनेक कभवतांत? 

  हासडल्या तुज भशव्या तरीही 

  तुझ्याच आलो ंपायी ंलोळत; 

  मुठीतं धरूनी नाक, लाभवले 

  तव डोळ्यांशी डोळे पोळत. 

यांतील पाय—मूठ—नाक—डोळे येथे इंभद्रयालंकार तर आहेच; पर्ण तो समथािलंकारही 

आहे हे आठवले? दोन कवीतंील ऋर्णानुबंध रक्तबंधातून शोधायचा नसतो; काव्यकल्पातून 

जार्णायचा असतो. घोर्वाके्य, बुळबुळीत समास आभर्ण भनसरड्ा चाली यांनी आपली रभसकता 

इतकी ओशट झालेली असते—भबचारा चातक भनत् तृर्ातिच राहतो. मग— 

लवथवती भवक्ाळा ब्रम्हांडी माळा 

  वीरे् कंठ काळा भिनेिी ज्वाळा 

  लावण्यसंुदर मस्तकी बाळा 

  तेथुभनया जळ भनमिळ वाहे झुळझुळा 

—या भचरपररभचत आरतीमधे्य इंभद्रयालंकार आभर्ण आशयभनष्ठ संवाद—भवरोध लय 

यांतून वैभश्वक उत्पभत्त—स्मथथती—भवलयाची आभदम लय व्यक्त झाली आहे हे तरी आपर्णांस 

कसे जार्णवावे? 

 मग आपर्ण आपले भचिभवभचि, रंगीबेरंगी आिास भवश्वात हरवून जावे, हे स्वािाभवकच! 

चला, ररमोटवर बोट ठेवा, प्रार्ण नेिी येऊ द्या आभर्ण समोरच्या भमठ्ठास भमठया पाहा; स्वतःची 

करुर्ण स्मथथती भवसरा. 
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तुकाराम 

 

 तुकोबांच्या अिंगात आत्माभवष्कार आहे; उत्कटता आहे आभर्ण गोळीबंदपर्णा आहे 

असे आपर्ण नेहमीच म्हर्णत असतो; आभर्ण ते िरे आहे परंतु तुकोबांचे अिंग वाचताना त्ांच्या 

अिंगकलेचा आर्णिी एक भवशेर् लक्षात येतो. उदाहरर्णाथि तुकोबांचा हा प्रभसद् अिंग पाहा 

: 

  घेई घेई माझे वाचे 

  गोड नाम भवठोबाचे 

  डोळे तुम्ही घ्यारे सुि 

  पाहा भवठोबाचे मुि 

  तुम्ही आइकारे कान 

  माझ्या भवठोबाचे गुर्ण 

  मना तेथे धाव घेई 

  राही भवठोबाचे पायी 

  तुका म्हरे्ण माझ्या जीवा 

  नको सोडू या केशवा 

 भकती सोपा अिंग आहे हा! त्ात आत्माभवष्कार आहे, उत्कटता आहे आभर्ण 

गोळीबंदपर्णाही आहे यात शंकाच नाही; पर्ण त्ापेक्षा अभधक काहीतरीही आहे. 

 प्रथम तुकोबा स्वतःलाच म्हर्णतात की, अरे तुक्या, तोडंाने तू भवठोबाचे नाव घे. इथेच हा 

अिंग का संपत नाही? कारर्ण नाव तर काय कुर्णी कुर्णाचेही घेऊ शकतो! ‘मुिमें राम, बगल 

में छुरी’ याचे दशिन तुकोबांनाही घडले असर्णारच. म्हरू्णन वाचाशक्तीकडून दृक्शक्तीकडे 

तुकोबा वळतात आभर्ण स्वतःला म्हर्णतात, अरे तुक्या, तू भवठोबाचे प्रत्क्ष दशिन घे. बोलरे्ण 
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आभर्ण पाहरे्ण असे एकाग्र झाले की अवधान अभधक एकाग्र होर्णार; वृत्ती अभधक तल्लीन होर्णार. 

इथे तरी तुकोबाने थांबावे; पर्ण नाही. तुकोबा आर्णिी एक पाऊल पुढे जातात; ते आपल्या 

शु्रतीला आवाहन करतात; आभर्ण आपल्या मनालाही सांगतात, अरे मना, वार्णी आभर्ण दृष्ी 

आभर्ण शु्रती ज्या भवठोबामधे्य रमल्या आहेत त्ा भवठोबाच्या पायीच तूही भवलीन हो; पर्ण 

अजूनही तुकोबांचे समाधान होत नाही. भवठोबाला आपर्ण भकती आभर्ण कसे शरर्ण जावे याचे 

कमाल रूप अजून व्यक्तच झाले नाही असे त्ांना वाटते. म्हरू्णन ते म्हर्णतात, “तुका म्हरे्ण 

जीवा। नको सोडू या केशवा.” अिंग इथे का पूर्णि होतो ते आता लक्षात येईल : हा अिंग ही 

एक दशपदी आहे; पर्ण दहा ओळी झाल्या म्हरू्णन अिंग थांबत नाही; कलाटर्णी साधली 

म्हरू्णनही अिंग भवराम पावत नाही तर प्रारंिापासून जो अनुिव व्यक्त होऊ पाहतो आहे तो 

पूर्णि व्यक्त झाला म्हरू्णन इथे अिंग पूर्णि होतो. 

 ईश्वरभवर्यक िक्ताचा अनन्यिाव या दशपदी अिंगात उत्कटतेने, अटकरपर्णाने 

आभर्ण भबनतोडपरे्ण व्यक्त झाला यात शंकाच नाही; पर्ण तुकोबांनी हे कसे साधले? 

 इथेच तुकोबांच्या अिंगकलेचे एक िास वैभशष्ट्य लक्षात येते. 

 वाचा > दृष्ी > शु्रती > मन > जीव ही चढती शे्रर्णी आहे. वार्णीपेक्षा दृष्ी आभर्ण दृष्ीपेक्षा 

शु्रती अभधक अवधानाची अपेक्षा करीत असते; पर्ण अिेरीस ही ज्ञानेंभद्रय आहेत. या 

इंभद्रयशक्तीचं्या मागे भचत्तशक्ती उिी नसेल तर काय होय? ‘देव देवळात आभर्ण भचत्त िेटरात’ 

असाच प्रकार होईल. म्हरू्णन या संवेदनांच्या मागोमाग आभर्ण मागावर तुकोबांना आपले भचत्त 

उिे केले आहे; पर्ण भचत्त एकीकडे आभर्ण जीव एकीकडे असेही कधीकधी होतेच; कारर्ण 

भचत्तापेक्षा जीवाची आधारिूमी अभधक भवशाल आहे. तुकोबांना आपला सगळा जीवच 

भवठोबाच्या समचरर्णी ओळगायचा आहे. 

 मग तुकोबांनी तसेच आभर्ण तेवढेच का नाही सांभगतले? तसे केल्याने एक सच्चा उद्गार 

साकार झाला असता पर्ण एक समग्र अनुिूती अभिव्यक्त झाली नसती. तुकोबा केवळ िक्त 
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नव्हते; िक्त कलावंत होते : म्हरू्णनच ईश्वराला िक्त क्माक्माने पर्ण सवििावाने कसा शरर्ण 

जातो याचे एक यथातर्थ् चढत्ा शे्रर्णीचे भजवंत अनुिूभतभचिच त्ांनी इथे साकार केले. या 

अिंगातील प्रते्क घटक पृथकपरे्ण आभर्ण अथिवू्यहासह जार्णवरे्ण या दोन्ही गोष्ी आवश्यक 

आहेत. 

 हा लयबंध हे तुकोबांच्या अिंगकलेचे एक िास स्वतःचे वैभशष्ट्य आहे. 

  कन्या सासुरासी जाये 

  मागे परतोनी पाहे 

  तैसे झाले माझ्या जीवा 

  केव्हा िेटसी केशवा 

  चुकभलया माये 

  बाळ हुरूहुरू पाहे 

  जीवनावेगळी मासळी 

  तैसा तुका तळमळी 

   

 या अिंगाचाही लयबंध पभहल्या अिंगासारिाच आहे : वयात आलेली मुलगी सासरी 

जाते तेव्हा माहेराकडे मागेमागे वळून पाहते; पर्ण तेवढेच. चार भदवसांनी ती आपल्या संसारात 

रमते. तुकोबांची ईश्वरभवर्यक माया एवढी अल्पजीवी नाही; म्हरू्णनच अिंग इथे थांबत नाही; 

इथून सुरू होतो. जिेत लहान मूल वाट चुकते; त्ाला भिंगूळवारे्ण वाटू लागते; आईचा पदर 

कुठे भदसतो का म्हरू्णन त्ाची नजर भिरभिरू लागते; पर्ण तेवढेच. कोर्णी नावापुरता काका—

मामा िेटला, त्ाने िाऊ—िेळरे्ण भदले की तो बाळजीव आपले भवयोगदुःि हळूहळू 
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भवसरतो. सासुरवाभशर्णीपेक्षा त्ाचे वय लहान व म्हरू्णन परावलंबन आभर्ण वेदनाही अभधक. या 

अिंगात ‘सासुरवाभशर्णी’नंतर ‘चुकलेल्या बाळजीवा'चा संदिि येतो याचे कारर्ण पभहल्या 

उपमानापेक्षा हे उपमान अभधक तीव्र आहे म्हरू्णनच; पर्ण इथेही तुकोबांच्या मनाला आपल्या 

अनुिूतीच्या अचूक आभवष्काराचे समाधान भमळत नाही : तुकबांचे भवठोबाशी नाते काय 

केवळ चुकामूक झालेल्या मायलेकरांचे नाते आहे? ते लेकरू पळिराने तरी शांत होईल पर्ण 

तुकोबांचा जीव भवठोबाभवर्णा भनभमर्िरदेिील भनवांत राहर्णार नाही; मग या उपमानापाशी 

अिंग कसा थांबेल? तो आर्णिी पुढे सरकतो : आता तुकोबांना एक भबनतोड उपमान सुचले 

आहे : जीवनावेगळी मासळी. सासुरवाशीर्ण मायेच्या मार्णसांना भवसरेल, बालक मातेवाचून 

रमेल पर्ण मासळीचे काय? पाण्यावाचून ती क्षर्णिरही सुिाने जगर्णार नाही, तडफडेल आभर्ण 

अिेरीस त्ाच्यासाठी जीव टाकेल. हां, तुकोबांची भवठोबाभवर्णा अशीच स्मथथती आहे. आपली 

अनुिूती आता आदं्यतपरे्ण व्यक्त झाली असे वाटले म्हरू्णन तुकोबा इथे थांबले; एक शब्द त्ांनी 

अभधक भलभहला नाही. 

 असाच लयबंध असलेला तुकोबांचा आर्णिी एक अिंग आठवतो : 

  मोले घातले रडाया 

  नाही आसू नाही माया 

  तैसा िस्मक्तवाद काय 

  रंगबेगडीचा न्याय 

  वेठी धररल्या दावी िाव 

  मागे पळायाचा पाव 

  काजव्याच्या ज्योती 
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  तुका म्हरे्ण न लगे वाती 

 

 या अिंगात तुकोबांनी सोगंाड्ा िक्तीवर टीका केली आहे. अशा िोया िक्तीची 

तुलना त्ांनी अनुक्मे (१) मोलाने भवलाप करर्णार्या स्मस्त्रया (२) वेठभबगारीचा मजूर आभर्ण (३) 

काजव्याचा प्रकाश यांच्याशी केली आहे. पैसे घेऊन रडर्णार्या बायकांपेक्षा भबनपैशाने 

राबर्णारा मजूर अभधक भदिाऊ आभर्ण चमकर्णारा पर्ण दुसर्याला प्रज्वभलत करू न शकर्णारा 

काजव्याचा प्रकाश त्ाहूनही अभधक देिाव्याचा असा चढता क्म येथे अभिपे्रत आहे. 

 ‘घेई घेई माझे वाचे’, ‘कन्या सासुरासी जाये’, ‘मोले घातले रडाया’ या आभर्ण अन्य अनेक 

अिंगांत तीव्र < तीव्रतर < तीव्रतम असा लयबंध तुकोबांनी जाभर्णवेने भनमािर्ण केला असेल का? 

तसे वाटत नाही; त्ांच्या प्रभतिेचा तो सहज आभवष्कार वाटतो. अिंग—गायनाच्या भवभशष् 

पद्तीशी या लयबंधाचा काही संबंध आहे का हे त्ा के्षिातील जार्णकारच सांगू शकतील. 

     

नोव्हेंबर १९८० 
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ज्ञानेश्वर 

 

 ‘भवश्वाचे आति’ हा ज्ञानदेवांचा एक लहानसा, तीन कडव्यांचा अिंग आहे. डॉ. प्र. न. 

जोशी यांनी ‘साथि श्री ज्ञानदेव अिंगगाथा’ या गं्रथात तो असा नमूद केला आहे : 

  भवश्वाचें आति । माझ्या मनी ंप्रकाशलें । 

  अवघेंभच जालें । देहब्रम्ह ।।१।। 

  आवडीचें वालि । माझेनी कोदंाटलें । 

  नवल देस्मिलें । निाकार माये ।।२।। 

  बाप रिमादेवीवरू सहज भनटु जाला । 

  हृदयी नटावला । ब्रम्हाकारें  ।।३।। 

 या अिंगाचा िावाथि डॉ. जोशी यांनी असा भदला आहे. 

 “ज्या परब्रम्हाची इच्छा सारे आति भवश्व करीत असते ते आज माझ्या मनात प्रकाभशत 

झाले. त्ामुळे माझा साराच देह ब्रम्हरूप होऊन गेला. ते माझ्या पे्रमाचे स्वरूप माझ्यातच 

कोडूंन गेले. अशा या निाकार परमात्मरूपी चैतन्यास मी डोळे िरून पाभहले याचे मोठे नवल 

वाटते ग माय. ज्ञानेश्वर महाराज म्हर्णतात, हा रिुमाईचा पती, माझा बाप श्रीभवठ्ठल मला 

सहजपरे्ण प्राप्त झाला. माझ्या हृदयात तो ब्रम्हाकार होऊन राभहला.” 

 थथूलमानाने हा अथि वरवरच आहे. आपर्णांस ब्रम्हसाक्षात्कार कसा झाला ते ज्ञानेश्वर या 

अिंगात सांगत आहेत. 
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 —पर्ण या अिंगातील आति, कोदंाटले, भनटु, नटावला इत्ादी शब्दांकडे 

संवेदनशीलतेने पाभहले की या अिंगाचे वाङ्मयीन सौदंयि आभर्ण आध्यास्मत्मक लावण्य आपर्णांस 

जार्णवू लागते. 

 आति म्हर्णजे दुःि नवे्ह, उत्कट इच्छा. ‘भवश्वाचे आति’ याचा अथि अनेकदा भवश्वातील 

दुःि असा घेतला जातो. तो अथाितच बरोबर नाही. आति म्हर्णजे इच्छाच नवे्ह तर उत्कट इच्छा. 

हे समग्र चराचर भवश्व बंधनात अडकले आहे—या ना त्ा. बंधकाची उत्कट इच्छा कोर्णती? 

बंधमुक्त होरे्ण हीच. ‘पूर्णािपासून ढळलेले जग जाई पूर्णािकडे’. संकुभचतपर्णातून बंधन येते, 

संकुभचतपर्णा सोडला की पूर्णित्व लािते. यंिातील एका सू्क्रने स्वतःला वेगळे मानले की तो 

बोटिर राहतो; उलट मी यंिाचा अंश आहे असे म्हटले की तो यंिाएवढा अजस्त्र होतो. या 

भवश्वामधे्य आपल्याला अनेक सुटेसुटे घटक िासमान होतात; आपर्ण स्वतःही स्वतःला पृथक 

मानत असतो—काहीजर्ण तर त्ामुळे आऊट—सायडरही ठरतात. ज्ञानेश्वर म्हर्णतात, भवश्वाचे 

आति माझे—माझ्या नवे्ह—मनी प्रकाशले. माझे आभर्ण माझ्या यांत अथििेद नाही पर्ण नादिेद 

आहे. चे आभर्ण ले यामुळे नादसंवाद साधला जातो. ज्ञानदेवांची शब्दकळा गंगेसारिी पावन 

आहे आभर्ण भतच्यातील आशय आकाशगंगेसारिा अथांग आहे याची प्रतीती इथे आभर्ण त्ांच्या 

सविच साभहत्ात येते; म्हरू्णन तर अंतःकरर्ण भनमिळ आभर्ण भवशाळ करून त्ाचा आस्वाद 

घ्यायचा असतो—केवळ प्रजे्ञने भकंवा पांभडत्ाने हे होरे्ण नाही. 

 ‘प्रकाशले’ म्हर्णजे प्रगटले नवे्ह तर प्रतीत झाले. बंधमुक्त होण्याची भवश्वाची आभर्ण 

माझीही उत्कट इच्छा आज पूर्णि झाली. कशी? तर ‘अवघेभच जाले देहब्रम्ह’. देह आभर्ण ब्रम्ह हे 

दोन शब्द आपर्ण जरा दूर करू या. ज्ञानेश्वरांचा देह ब्रम्हरूप झाला असे नाही. देह म्हर्णजे या 

भवश्वातील पृथक िासर्णारे घटक; हे भवश्व भवभवध पाटिस् नी बनले आहे असे समजरे्ण; पर्ण पृथक 

घटकांची बेरीज म्हर्णजे पूर्णिता नवे्ह. पूर्णितेचे अंकुर म्हर्णजे भवभवध िासमान घटक. जंगलातील 

झाडे मोजल्याने जंगल कळत नाही असे जे म्हर्णतात ते याच अथािने. या साक्षात्काराच्या क्षर्णी 
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ज्ञानदेवांना हे चराचर भवश्व सुया घटकांनी बनले नसून ते एक अिंड अस्मस्तत्व आहे अशी 

प्रतीती आली. या अिंगात ज्ञानेश्वर ‘अहं ब्रम्हास्मि’ असे म्हर्णत नसून ‘सवां िलु इदं ब्रम्ह’ असे 

म्हर्णत आहेत. 

 वालि म्हर्णजे भप्रय. आवडीचे वालि म्हर्णजे अभतभप्रय. ज्ञानेश्वरांना अभतभप्रय काय? तर 

भवठ्ठल. हा एवढासा. तो अवकाश व्यापर्णार ते हे एवढेच. त्ाच्या समचरर्णांनी िूमी व्यापर्णार 

ती एवढीच. असा हा लहानिुरा भवठ्ठल. ‘माझेभन’ हा शब्दही आपर्ण भवलग करून घेऊ या—

नी म्हर्णजे आभर्ण. पृथक् पृथक् िासर्णार्या भवश्वघटकामधे्य एकच ब्रम्हसूि ओवलेले आहे 

एवढेच ज्ञानेश्वरांना प्रतीत झाले नाही तर त्ानंतर माझा अभतभप्रय भवठ्ठलच चराचरात दाटून 

िरला आहे असाही त्ांना प्रत्य आला. कोदंाटला. हा एवढासा लहानिुरा भवठ्ठल एवढा भवराट 

झाला की ब्रम्हांडातही त्ाला आवळून, आिडून बसावे लागले. केवढी आश्चयिकारक प्रतीती! 

म्हरू्णन तर ‘गे माये’ हे उद्गारवाचक अव्यय, आश्चयिदशिक अव्यय. या सावळ्या भवठ्ठलाने भनळ्या 

निाचे भवशालरूप धारर्ण केले आहे. 

 ‘सहज भनटु जाला’ म्हर्णजे काय? भनटु याचा अथि मराठीत ‘प्राप्त’ असा कुठेच होत नाही. 

भवठ्ठल आभर्ण ब्रम्ह यांच्यांतील संबंध ज्ञानेश्वर इथे स्पष् करताहेत : भवठ्ठल म्हर्णजे घडी घातलेले 

परब्रम्ह. पूवी म्हर्णत, ढाक्याची नऊ हात मलमल एका कोयीत मावते, करंगळीतल्या 

अंगठीतून ओढून काढता येते. थोडेसे तसेच. सगुर्णभनगुिर्ण एकु गोभवंदु रे. सगुर्ण म्हर्णजे 

आवळलेले भनगुिर्ण आभर्ण भनगुिर्ण म्हर्णजे उलगडलेले सगुर्ण. सगुर्णोपासक नामदेव आभर्ण 

भनगुिर्णोपासक भवसोबा यांना हे कळावे म्हरू्णन तर त्ा दोघांची गाठिेट ज्ञानोबांनी घालून भदली 

होती. एक पंढरपूरच्या भवठोबाच्या पायांना भबलगून बसलेला तर दुसरा महादेवाच्या भपंडीवर 

पाय ठेवून भनजलेला. दोघांच्याही मनात ज्ञानेश्वरांबद्दल अपार श्रद्ा का भनमािर्ण झाली ते आता 

कळेल. 
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 सहज म्हर्णजे सहज. भनटु म्हर्णजे नीट. भवठ्ठलाच्या अटकर मूतीत जे भनगुिर्ण परब्रम्ह 

आवळून आक्सून बसले होते ते आता लीलया मोकळे झाले—घडी घातलेले महावस्त्र दोन 

हातांनी हे s असे पसरवावे, त्ाचे पोत, त्ांच्या अंगावरील भठपके, नक्षी आभर्ण बुटे्ट स्पष् 

भदसावेत, काठपदराचे िरजरी लावण्य डोळ्यात िरावे तसे. 

 नामरूपात्मक जग ही माया नसून चैतन्यरूप परब्रम्हाचा तो सत् आभवष्कार आहे असे 

प्रत्भिज्ञादशिन सांगते; इथे ज्ञानदेव त्ाच्याही पुढे गेले आहेत : चैतन्यरूप भनगुिर्ण भनराकार 

परब्रम्ह हा सगुर्णसाकाराचा सत् आभर्ण लावण्यमय आभवष्कार आहे असे ते म्हर्णतात; 

भचभद्वलासवादच येथे अन्वय—व्यभतरेकाने प्रगटला आहे. 

भवश्वाचे आति 

भवश्वाचें आति । माझे मनी ंप्रकाशले । 

अवघेंभच जालें । देह ब्रम्ह ।।१।। 

आवडीचे वालि । माझें नी कोदंाटले । 

नवल देस्मिलें । निाकार गे माये ।।२।। 

बापरिुमादेवीवरू । सहज भनटु जाला । 

हृदयी ंनटावला । ब्रह्माकारें  ।।३।। 

—श्रीज्ञानेश्वर 

 ता.क. : अिंग मौस्मिक परंपरेने आपल्यापयांत आले आहेत; त्ामुळे त्ांतील शब्दांची 

जोडर्णी आभर्ण तोडर्णी आपल्याला आशयानुरोधानेच करावी लागते; छापील शब्दांवर भवश्वास 

ठेवून चालत नाही. 
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ज्ञानदेव : चार अिंग 

 

: १ : 

 ज्ञानदेवांचे अिंग अतं्त सुबोध आभर्ण गहन आहेत. भनवळशंि पार्णीच ते. वरून तळ 

स्पष् भदसतो. वाटतं, असेल गुडघािर पार्णी. आत उतरलं की त्ाची िोली कळते; आभर्ण 

प्रवाहाचा अनावर वेग; आभर्ण पाण्याचा गारवा. ज्ञानदेवांचे अिंग अथांग आहेत. 

 अिंगाचे धु्रवपद प्रारंिी क्वभचतच असते; ते असते दुसर्या टप्प्प्यावर. प्रारंिी येते तेव्हा 

तो अिंग पदस्वरूप असतो; ते पदच असते. िावगीतांमुळे आपर्णांस गीताच्या प्रारंिी धु्रवपद 

पाहण्याची सवय झाली आहे. धु्रवपदाचे अिंगातील थथान संगीतदृष्ट्या, छंदःशास्त्रदृष्ट्या व 

मुख्य म्हर्णजे आशयदृष्ट्या भकती वैभशष्ट्यपूर्णि आहे हे ‘जाळ्यातील चंद्र’ या गं्रथात चपिलपरे्ण 

दािभवले आहे. ‘कन्या सासुराभस जाये ।...’ हा चरर्ण धु्रवपदासारिा म्हटला की तुकोबांच्या 

अिंगाचे रूप तर आधुभनक िावगीतात झाल्यासारिे वाटते. 

 अशी गल्लत आधुभनक भवद्वानांनी का केली—कारर्ण वारकरी परंपरेशी त्ांचे नाते 

तुटलेले. 

अभज सोभनयाचा भदनु । वरुरे् अमृताचा घनु ।।१।। 

हरर पाभहला रे । हरर पाभहला रे ।।२।। 

 —असे जुन्या पोर्थ्ांतील लेिन पाभहले की आधुभनकांना वाटते की ‘धृ’ हे अक्षरभचन्ह 

पभहल्या कडव्याशी संबंभधत आहे व मग ते पभहल्या ‘अमृताचा घनु’लाच धु्रवपद समजू 

लागतात; वास्तभवक ‘धृ’ हे अक्षरभचन्ह पभहल्या कडव्याच्या अिेरचे नसून दुसर्या कडव्याच्या 
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प्रारंिीचे आहे व त्ाची समाप्ती ‘छ’ने झाली आहे. ‘छ’ भचन्हाचा अथि प्रा. म. वा. धोडंांनी 

सांभगतलेला नाही; पर्ण कुठलाही वारकरी तो सहज सांगू शकतो. ‘छ’चा अथि आहे ‘छाप’. ज्या 

कडव्याची छाप श्रोत्ांच्या मनावर पडावी एवढेच नवे्ह तर ज्या कडव्याची छाप संपूर्णि 

अिंगावर पडलेली असते तेच अिंगाचे धु्रवपद. धृ आभर्ण छ या संके्षपाक्षरांनी त्ाची नोदं जुने 

अिंगकार करीत असत. 

 

अभज सोभनयाचा भदनु । 

वरुरे् अमृताचा घनु ।। 

 

 हे धु्रवपद नाही; हा अिंगाचा उठाव आहे. त्ाला संगीतशास्त्रात उद्ग्राह अशी संज्ञा आहे. 

अिंग हा सांगीभतक प्रकार आहेच. हे उठावाचे कडवे गायकाने एकयाने म्हर्णावयाचे असते; 

धु्रवपद माि समूहाने म्हर्णायचे असते. गायकास वरच्या पट्टीत गारे्ण शक्य असते; समूहास 

वरच्या पट्टीत  गारे्ण अवघड असते, हे तर झालेच; भशवाय समूहाच्या मनावर जे ठसवायचे आहे 

ते त्ाला पुनःपुन्हा गायला लावरे्ण यापेक्षा आर्णिी सोपा उपाय कोर्णता? या धु्रव तार्यािोवती 

सगळा अिंग भफरतो असे म्हर्णण्याऐवजी या धु्रवटोकाकडे सगळा अिंग धाव घेत असतो 

असे म्हर्णरे्ण जास्त बरोबर ठरेल; भकंवा असे म्हर्णा की संगीतदृष्ट्या उविररत अिंग 

धु्रवपदािोवती भफरत असतो तर काव्यदृष्ट्या तो धु्रवटोकाकडे धाव घेत असतो. 

 अिंगाला मथळा नसतो म्हरू्णन मग आपर्ण पभहल्या ओळीचाच शीर्िक म्हरू्णन वापर 

करतो; पभहल्या कडव्याला धु्रवपद समजल्यावर असे होर्णारच. िरे तर अिंगाला मथळाच 

द्यायचा असेल तर तो दुसर्या कडव्याच्या आधारे म्हर्णजे धु्रवपदातील शब्दांच्या आधारे भदला 

पाभहजे—म्हर्णजे छापाच्या कडव्याची छाप जनामनावर पडून अिंगकाराचा हेतू आभर्ण 
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धु्रवपदाचाही हेतू सफल होईल. ज्ञानदेवांना काही ‘आज सोन्याचा भदवस आहे कारर्ण आज 

अमृताचा पाऊस पडतो आहे’ असे म्हर्णायचे नाही; तर ‘हरर पाभहला रे’ हे त्ांना श्रोत्ांच्या 

मनावर ठसवायचे आहे. 

 धु्रवपद आभर्ण पालुपद यांच्यातील फरकही लक्षात घेतला पाभहजे. अनेकदा हे दोन्ही 

शब्द एकाच अथािने वापरले जातात; ते बरोबर नाही. धु्रवपद म्हर्णजे अिंगातील अढळ 

कडवे—पुनरावृत्तीने ते आपले अढळपर्ण दािवून देत असते; त्ाच्यािोवती इतर कडवी फेर 

धरताहेत; त्ाच्याकडे इतर कडवी धाव घेताहेत. उलट पालुपद म्हर्णजे पल्लवपद—पदर. 

वस्त्राचा पदर जसा वस्त्राशी भनगडीत असूनही अंगापासून सुटा असतो तसे पालुपद सुटे 

असते; ते कडवे नसते, तो शब्दसमूह असतो. जसे, जी जी रे, हो रामा इत्ादी. धु्रवकडवे 

सगळ्या समूहाने म्हर्णायचे असते तर पालुपद साथीदारांनी आळवायचे असते. अिंगाच्या 

महावस्त्राची भनरी जर धु्रवपद तर त्ाचा लफे्फदार पदर म्हर्णजे पालुपद. 

   हरर पाभहला रे । 

   हरर पाभहला रे । 

   सबाह्य अभ्यिरी । 

   अवघा व्यापक मुरारी ।।२।। छ ।। 

 सगुर्णोपासक एका मूतीत देव पाहतात. 

 भनगुिर्णोपासक अमूताित देव पाहतात. 

 

 नामदेव सगुर्णोपासक होते; त्ांना फक्त पंढरपूरच्या भवठूमूतीतच परब्रम्ह भदसत होते. 

गोरोबा कंुिाराने जेव्हा त्ांना ‘कचे्च मडके’ ठरभवले आभर्ण संतसमूह जेव्हा त्ांना हसला तेव्हा 
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ते फार कष्ी झाले. गेले ते ज्ञानोबांकडे गोरोबा काकाची तक्ार घेऊन. ज्ञानोबांनी उपदेश केला 

नाही; त्ांनी पाठभवले नामदेवांना भवसोबा िेचरांकडे. ‘ि’ म्हर्णजे आकाश. भचदाकाशात 

संचार करर्णार्या भवसोबांकडे. भवसोबा पसरले होते महादेवाच्या भपंडीवर पाय पसरून. 

अव्यक्तोपासक होते ना ते. त्ांच्या दृष्ीने ईश्वर नाही अशी जगात जागाच नव्हती. नामदेव 

महाराज थक्क. 

 का पाठभवले ज्ञानदेवांनी नामदेवांना भवसोबाकडे? नामदेवांची ऐकास्मिक िक्ती तर 

त्ांना साविदेभशक करायचीच होती; पर्ण भवसोबांच्या साविदेभशक अव्यक्तोपासनेलाही त्ांना 

मानुर्तेचा सगुर्ण स्पशि द्यायचा होता. ज्ञान देताना जो स्वतः काही भशकत नाही तो गुरू 

कसला? आता गुरूही भशकत नाहीत आभर्ण भशष्यही भशकत नाहीत—ते सोडा. अध्यापनात 

भशष्याने शहारे्ण होऊन िागत नाही. गुरूनेही शहारे्ण व्हायचे असते—ज्ञान देता देता गुरूच्या 

ज्ञानातही िर पडावी लागते—नाहीतर मग गुरूच्या आसनावर यंि ठेवले तरी चालते. 

अध्यापनसमयी गुरूचे ज्ञान जेव्हा वाढत नसते तेव्हा ते भझजत असते; भशष्यांच्या अज्ञानाची 

काच त्ाला लागत असते. प्रिा अिे यांनी आपल्या गुरूचा अनुिव सांभगतला आहेच—

आत्मचररिात. ज्ञानेश्वर तसे कसे करतील? 

 ‘सगुर्ण भनगुिर्ण एकु गोभवंदु रे’ म्हर्णर्णार्या ज्ञानदेवांना स्वतःत आभर्ण भवश्वात एकाच क्षर्णी 

परमेश्वराचा साक्षात्कार झाला—हा सोन्यासारिा दुभमिळ आभर्ण मूल्यवान क्षर्ण; हा 

अमृततत्त्वाचा पाऊस. अमृताचा पाऊस कधी पडत नाही; सोन्याचा भदवस कधी उगवत नाही. 

अमृत आभर्ण सुवर्णि ही उपमाने आहेत आभर्ण उपमानांचा जन्मच लक्षर्णाशक्तीतून होत असतो, 

हे आपल्याला माभहत आहे. तरी बरे, इथे ज्ञानदेवांनी रूपक अलंकार वापरला; एरव्ही अशा 

वेळी ते हटकून व्यभतरेक-प्रतीप अलंकार वापरून आपली अनुिूती लौभकक अनुिूतीपेक्षा 

कशी कोभटशः उच्च आहे ते सुचवीत असतात. ‘अमृतातेही पैजा भजंके’, ‘चंद्रमे जे अलांछन’ 

इत्ादी उदाहररे्ण आपल्याला मुिोद्गत आहेतच—त्ांतील अलंकारांची नावे माभहती नाहीत हे 
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काही वैगुण्य नाही; त्ांतील आशयाचे उच्च कोभटत्व कळत नाही हे माि गैरच! कबूल करायला 

काय हरकत आहे? स्वगाित अमृत भमळत असेल पर्ण मोक्ष भमळत नाही; इथले माझे 

अध्यात्मभनष्ठ बोल तुम्हांस मोक्षप्राप्ती करून देतील—येथ मोक्ष असे आयता । श्रवर्णाभचमाजी 

।। —असे ज्ञानेश्वरांचे प्रभतज्ञोत्तर आहे हे आपर्णांस कुठे कळले होते?  ‘अमृतातेही पैजा भजंके’ 

ही आपर्णांस मातृिारे्ची बढाई वाटली होती! 

   दृढ भवटे मन मुळी । 

   भवराभजत वनमाळी ।। 

 —असे छापलेले असते. अिंग वाचायचा नसतो, ऐकायचा असतो; ऐकायचा नसतो, 

गायचा असतो; आभर्ण जमलंच तर गाता गाता अनुिवायचा असतो. तेव्हा मग ‘दृढ भवटे 

मनमूळी’ं असा बोध होतो; ‘मन मूळी’ याला अथि काय? 

 योगशास्त्रानुसार मनाचे मूळ भचत्त. या भचत्ताच्या पे्ररर्णा अशा : 

 

१) पे्रिा = सुिाच्या प्राप्तीची इच्छा. 

२) भजहासा = दुःिाच्या अप्राप्तीची इच्छा. 

३) भजज्ञासा = ज्ञानेच्छा. 

४) भचकीर्ाि  =  कमेच्छा 

५) शोक  = दुःिाची िृती 

६) िय =  दुःिाची शक्यता 

७) अतृप्ती = सुिसेवनोत्तर असमाधान 

 या भचत्तपे्ररर्णा चंचल असतात. अशा अस्मथथर आसनावर परमेश्वर झाला तरी कसा 

आरूढ होर्णार? तो मग मनमोहन नाही होत, होतो वनमाळी—जातो आपल्यापासून दूर. 
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 योग म्हर्णजे या भचत्तवृत्तीचंा भनरोध. मूढ, भक्षप्त, भवभक्षप्त, एकाग्र यांच्यापलीकडची 

अवथथा भनरुद्. या अवथथेत भचत्त पूर्णि स्मथथर होते. अशा स्मथथर भचत्तालाच परमेश्वराचा प्रत्य 

येऊ शकतो. अशा स्मथथर भचत्ताच्या भवटेवर मग तो वनमाळी भवठ्ठल होऊन भवराजमान होतो. 

जो ‘भवथथल’ —थथानरभहत—त्ाला िक्त अठ्ठाभवसाव्या युगापयांत मनाच्या भवटेवर भतष्ठत ठेवू 

शकतो. 

 —अथाित प्रते्क कडव्यानंतर ‘हरर पाभहला रे...’चा गजर करायचा. मग ही भनरुद् 

भचत्ताची वीट आपल्या मनाएवढी नाही भवश्वाएवढी आहे हे जार्णवेल; मग हे भचत्त अरू्णहून सूक्ष्म 

आभर्ण भवश्वाहून भवशाल आहे हे जार्णवेल. ‘अरू्णरेरू्णया थोकडा । तुका आकाशाएवढा ।’ असे 

तुकोबा उगाच म्हर्णत नाहीत; उगाच तुकोबा ज्ञानोबांना वंदन करीत नाहीत. 

   बरवा संतसमागमु । 

   प्रगटला आत्मारामु ।। 

 हे कसे घडले? हा सोन्याहून दुभमिळ—सोन्याहून मूल्यवान क्षर्ण कसा उगवला? हा 

अमृताहून दुभमिळ—अमृताहून आनंददायी क्षर्ण कसा उगवला? याचे शे्रय, ज्ञानदेव म्हर्णतात, 

मला नाही; संतांच्या सहवासाला आहे. हे संत कसे ते पसायदानात ज्ञानेश्वरांनी सांभगतलेच आहे 

: कल्पतरंूचे जंगम अरण्य, सजीव भचंतामर्णीचे नगर, अमृताचे बोलके समुद्र. चंद्रमे जे 

अलांछन । मातांड जे तापहीन । पे्रिा – भजहासा साधायच्या तर (१) रत्न (२) रसायन (३) मंि 

आभर्ण (४) सतं्सग हे चार मागि आहेत. यांतील सवाांत सोपा आभर्ण सवाांत दुष्प्राप्य मागि ‘सतं्सग’. 

सोपा यासाठी की संतमंडळात जाऊन बसले की आपोआप ‘वार्ण नाही पर्ण गुर्ण’ लागतो—

त्ाचे शे्रय संतांना; आपल्याला नवे्ह. दुष्प्राप्य यासाठी की िरे संत भमळतात कुठे? ‘ऐसे संत 

झाले कळी ं। तोडंी तंबािूची नळी ।।’ असा तुकोबांचा अनुिव होता; आपला त्ापेक्षाही वाईट 

आहे. म्हरू्णन तर िर्या संतांची ‘मांभदयाळी’ भनमािर्ण होवो, अशी गुरूची प्राथिना ज्ञानेश्वर 

करतात. 
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 ‘बरवा’ या शब्दाचा अथि नुसता ‘चांगला’ नाही; चांगला आभर्ण संुदर. अमृतानुिवात 

भशवशस्मक्तभनरूपर्ण करताना ज्ञानेश्वर कटाक्षाने ‘चारुता’ हा शब्द वापरतात; कारर्ण त्ांच्या 

मते – नवे्ह अनुिवे- आध्यास्मत्मक अनुिूती केवळ ज्ञानात्मक, केवळ शून्यात्मक, संवेदनाशून्य 

नाही; ती िावनात्मक आभर्ण सौदंयाित्मकही आहे—त्ाभशवाय काय ज्ञानेश्वरांच्या वाङ्मयात 

चारुत्व असे ओतप्रोत िरून आहे? ज्ञानेश्वरांनी आपल्या पार्ार्णहृदयाला पाझर फोडला असे 

भवनोबा म्हर्णतात; ते िरेच असर्णार; पर्ण तो पाझर िक्तीचा आभर्ण तकािचा होता—त्ाला 

सौदंयािनुिूतीचा स्पशि नव्हता. केवळ वाङ्मयीन आकलन अपूर्णि तसे केवळ ताभकि क, केवळ 

िस्मक्तभनष्ठ आकलनही अपूर्णिच. 

 संतांच्या सहवासाने आत्मिान प्रगटले; स्वानुिूती आभर्ण भवश्वानुिूती एकरूप झाल्या. 

आत्मिानाने भवश्विानाला पूर्णिता भदली; भवश्विानाने आत्मिानाला वास्तवता भदली. ही दुमीळ, 

अपवादात्मक अवथथा आहे. मग म्हर्णा, “हरर पाभहला रे । हरर पाभहला रे । सबाह्य अभ्यिरी 

। अवघा व्यापक मुरारी ।।” या अिंगाचाच नाही जीवनाचाच तर तो धु्रव तारा आहे. जीभवताचे 

धु्रवटोक मृतू् नाही, अमरत्व आहे. 

 या लौभककभिन्न अनुिूतीला नाव तरी काय द्यावे? चला, भतला म्हरू्ण या 

बापरिुमादेवीवर. त्ानेच त्ाचे दशिन घडभवले म्हरू्णन त्ाला म्हरू्णया कृपेचा समुद्र, 

वात्सल्याचा ठेवा. हा भवठ्ठल भपत्ासारिा कृपाळू आहे आभर्ण मातेसारिा वत्सल आहे. 

माझ्याही माताभपत्ांचे नाव रुिमाई आभर्ण भवठ्ठलपंतच तर आहे—ज्ञानदेव म्हर्णतात. म्हर्णजे 

इथे आईवडील ईश्वररूप झाले; भवठ्ठल माताभपतारूप झाला. 

 साडेतीन चरर्णांची नवे्ह दोन दोन चरर्णांची कडवी असलेला हा छोटा, देवीवर जातीचा 

अिंग. बारा चरर्णांचा. तसा कुठलाही शब्द अवघड नाही. कुठे भचिमय वर्णिन नाही. तसा कुठे 

उपदेश नाही. कुठे गहन तत्त्वज्ञानही नाही. भनवळशंि पाण्यासारिा पारदशिक. अगदीच 

सोपा. फार गहन. 
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 वाकून तीथि घ्यावे. डोळ्याला लावावे. तळवा मस्तकावरून भफरवावा. म्हर्णावे, “हरर 

पावला रे । हरर पावला रे ।।” 

   आभज सोभनयाचा भदनु । 

   वरुर्ें अमृताचा घनु ।।१।। 

   हरर पाभहला रे हरर पाभहला रे । 

   सबाह्य अभं्यतरी ंअवघा व्यापक मुरारी ।।२।। धृ. ।। 

   दृढ भवटे मनमूळी ं। 

   भवराभजत वनमाळी ।।३।। 

   बरवा संतसमागमु । 

   प्रगटला आत्मारामु ।।४।। 

   कृपाभसंधु करुर्णाकरू । 

   बापरिुमादेवीवरु ।।५।। 

 

। २ । 

   रुरु्णझुरु्ण रुरु्णझुरु्ण रे भ्रमरा । 

   सांडी तंू अवगुरु्ण रे भ्रमरा ।।१।। 

   चरर्णकमळदळु रे भ्रमरा । 

   िोगी तू भनश्चळु रे भ्रमरा ।।२।। 
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   सुमनसुगंधु रे भ्रमरा । 

   पररमळ भवदगदु रे भ्रमरा ।।३।। 

   सौिाग्यसंुदरू रे भ्रमरा । 

   बापरिुमादेवीवरु रे भ्रमरा ।।४।। 

 भवठ्ठलाची मूती आपर्ण फोटोत भकंवा भसनेमात पाभहली असते; फार थोड्ांनी देवळात 

ती पाभहली असते—काही हरकत नाही. कशी वाटते ती मूती? महाराष्र ाचे ते परमदैवत आहे; 

लािो वारकरी वर्ाितून दोनदा पंढरपूरची वारी करतात आभर्ण आयुष्यिर त्ा रिुमादेवीवराचे 

भचंतन करतात; त्ाच्या नुसत्ा िरर्णाने त्ांना आत्मबल भमळते; म्हरू्णन तर भवठ्ठल महाराष्र ाचे 

शस्मक्तकें द्र झाले आहे. पंुडलीक आभर्ण ज्ञानोबा, नामदेव आभर्ण चोिोबा, तुकाराम आभर्ण 

भनळोबा, न्या. रानडे आभर्ण गुरुदेव रानडे, सोनोपंत आभर्ण भवनोबा या धुरंधराचे तेजोवलय 

पांडुरंगाच्या चरर्णांतूनच उभदत झाले आहे ना? पंढरीनाथ हे असे लोकदैवत आहे आभर्ण 

आलोकदैवतही आहे. 

 अशा अलौभकक दैवताचा गुर्णमभहमा ज्ञानोबांनी या अिंगातून संज्ञाभपत केला आहे. 

 त्ांचे हे संज्ञापन आरतीसारिे नाही; ही सरलोक्ती नाही. ध्वन्योक्ती आहे. 

 आपल्याला वाटते हा भ्रमरावरचा अिंग आहे; ‘चाफा’ ही कभवता जशी आपल्याला 

चाफ्यावरची वाटते; पर्ण ती असते चाफ्याच्या पे्रयसीवरची तसेच इथे झाले आहे : भ्रमरावरचा 

वाटर्णारा हा अिंग प्रत्क्षात आहे भवठ्ठलावरचा. भ्रमरावरचा अिंग मानला तर तो नकारात्मक 

अिंग होतो; ते ज्ञानेश्वरांच्या मनोदशेशी सुसंगत नाही; त्ांची दृष्ी सकारात्मक आहे. अिंगाचे 

हे सकारात्मक रूपच जारू्णन घेण्यासाठी आपर्ण आपले लक्ष शेवटच्या दोन चरर्णांवर कें भद्रत 

करायचे—तशीही मूती पायापासून मस्तकाकडे पाहत जायची असते; मस्तकापासून 

चरर्णाकडे नवे्ह. 
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 माझा भवठ्ठल ‘सौिाग्यसंुदरू’ आहे असे ज्ञानेश्वर म्हर्णतात त्ाचा अथि काय? संिृत 

कोशात ‘सौिाग्यम्’चा अथि भदला आहे : ‘स्वगीय सुि’; तो अथि इथे अचूक लागू पडतो : 

भवठ्ठलाच्या ठायी अपाभथिव सुि आभर्ण अपाभथिव सौदंयि आहे असे ज्ञानोबा सांगताहेत. 

चमिचकंू्षनी पाभहले तर भवठ्ठलाची मूती काळी, ठें गर्णी, भनरायुध—नटराजाप्रमारे्ण भकंवा भििंगी 

मुरलीधराप्रमारे्ण आकर्िक नवे्ह; म्हरू्णन तर िक्तजन भवठ्ठलाचे दशिन नेि भमटून भचत्तचकंू्षनी 

घेतात! अपाभथिव सुिाला ‘आनंद’ आभर्ण अपाभथिव सौदंयािला ‘लावण्य’ का म्हर्णतात ते आता 

आले ना लक्षात? 

 अरे भ्रमरा, भवठ्ठलाच्या चरर्णी लीन हो म्हर्णजे तुला इंभद्रयातीत आनंद आभर्ण इंभद्रयातीत 

लावण्य यांची अनुिूती येईल. जीवमािाची धडपड अनुकूल संवेदनेसाठीच तर असते; 

ज्ञानेश्वरमहाराज म्हर्णतात, अरे आध्यास्मत्मक अनुिूतीत अनुकूल संवेदना, सुिसंुदरता 

आहेच—तुम्हांस हवी असलेली; तुम्हांस हवी असल्यापेक्षा पटीने आभर्ण कोटीने वरचढ. ज्ञानदेव 

नकारात्मक बोलत नाहीत : ‘गमजा कररतां मनी ंउमजा ना हें सुि न पुढे पडेल वजा’ असा ते 

सुित्ागाचा हाकारा करीत नाहीत; ते उन्नत सुिाचे आश्वासन देतात. 

 बरे, हा भवठ्ठलही कसा तर भपत्ासमान—त्ाच्याकडे आपर्ण स्व-िावानेच धाव घ्यायची 

आहे; तो काय परका आहे की अनोळिी आहे? ज्ञानेश्वरांच्या भनभमितीमधे्य श्र्लेर् आभर्ण 

श्र्लेर्सदृश अभिधामूल वं्यजना जागोजाग आहे—त्ांची कोदंाकोदंीच आहे—म्हरू्णनच 

ज्ञानेश्वरांच्या आशयासंबंधी कधी एकारलेला आग्रह धरूया नको—भजतके अथिरंग आभर्ण 

भजतके अथािकार या मेघात भदसतील भततके सवि अलवारपरे्ण वेचून घेऊया : ‘रिुमादेवीचा 

पती’ याचा अथि ‘पांडुरंग’ असा आहे हे सांगायला नकोच; तो आपला भपता आहे, तो भवश्वाचाच 

भपता आहे हेही सांगायला नको; पर्ण इथे ज्ञानोबा त्ा शब्दांत आपल्या लौभकक जन्मदात्ांची 

नावेही सुचभवताहेत, हे आले ना लक्षात? आद्य शंकराचायाांनी नाही ‘चपिटपंजररका स्तोिा’त 

‘िज गोभवंदम्’ असे म्हरू्णन एकाच वेळी कृष्णाचे आभर्ण गुरूचे नाव सूभचत केले. ( ‘भनवृत्ती’ 
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आभर्ण ‘बापरिमादेवीवरू’ अशा अपवादात्मक थथळीच ज्ञानेश्वर लौभकक संदिि श्र्लेर्ाने सूभचत 

करतात.) 

 ‘सुमनसुगंध’ इथे तर स्पष्च सिंग श्र्लेर् आहे : सुमन म्हर्णजे पुष्प आभर्ण सु-मन म्हर्णजे 

उन्नत मन; पर्ण कोर्णाचे? अरे िंुग्या, तुला फुलाचे आकर्िर्ण आहे ना? सुगंधाचे आकर्िर्ण आहे 

ना? ही काही त्ाज्य बाब नाही, सु्तत् बाबच आहे; फुलास आभर्ण सुवासास वाईट कोर्ण म्हरे्णल? 

—पर्ण तनापेक्षा मन शे्रष्ठ नाही का? -–आभर्ण या सुमनांचा सुवास सु-तनाच्या सुवासापेक्षा 

वरचढ नाही का? मन करतं तीच िरी कृती; तन करतं ती नवे्ह; एक व्यक्ती कांतेला आभलंगन 

देते आभर्ण तीच व्यक्ती आपल्या कने्यलाही आभलंगन देते; पर्ण त्ा दोन आश्र्लेर्ांमधे्य शंगारिाव 

आभर्ण वत्सलिाव असा फरक पडतो तो मनामुळेच ना, असा सवाल योगवाभसष्ठकाराने 

प्रिुरामचंद्रांना केला, तो उगाच नवे्ह. ‘सुमनसुगंधू’च्या जरा आधी ‘चरर्णकमळदळु’ असा शब्द 

आला आहे. भवठ्ठलाच्या पदकमळातील हा मनोगम्य सुगंध आहे. असा इंभद्रयातीत सुगंध 

रामाभशवागोभवंदा नाही सेवन करू शकत; त्ासाठी भवदग्धच हवा—तसा तू आहेस भ्रमरा. 

 ‘भवद्गदु’चा अथि एका संपादकाने ‘चहूकडे’ असा भदला आहे; तो अरास्त आहे. ‘भवद्गद्’ 

या शब्दाची वु्यत्पत्ती काय? ती कळली की त्ाचा नेमका अथि कळतो : भवदगदु म्हर्णजे भवदग्ध. 

भव-द-ग्-ध या शब्दाचे सैल रूप झाले ‘भवद्गद’. कानडीच्या संपकािने अनेक मराठी—संिृत 

शब्द उकाराि झाले; त्ापैकी हा एक. —पर्ण ‘भवदग्ध’ म्हर्णजे तरी काय? भवदग्ध म्हर्णजे पक्व, 

संिाररत; शुद्. भवदग्ध व्यक्ती म्हर्णजे सुसंिारीत ज्ञानी व्यक्ती. ज्ञानेश्वर जीवात्म्याला 

म्हर्णताहेत, “अरे भ्रमरा, तू तर चतुर, जार्णता आहेस. तो िरािरा िंुगा या फुलावरून त्ा 

फुलावर भ्रमत असतो कुठेच पूर्णि सुि भमळत नाही म्हरू्णन. तू तसा नाहीस.” िंुग्याचा गंुजारव 

कर्णिकटु; ज्ञानेश्वर माि इथे त्ा ध्वनीला ‘रुरु्णझुरु्ण’ म्हर्णताहेत; का? कारर्ण ते भनसगाितील एका 

कीटकासंबंधी बोलत नसून मानवी जीवासंबंधी बोलत आहेत. इतर कोर्णालाच नसलेले 

आत्मिान या मानवजातीला, जीवात्म्याला आहे; म्हरू्णनच त्ाच्या सुिशोधाच्या इचे्छला त्ांनी 
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नादमधुर केले आहे; कारर्ण ही त्ाची पाभथिवसुिाची इच्छा सहजच अपाभथिव इचे्छत पररवभतित 

करता येते; त्ा िर्यािुर्या िंुग्याच्याबाबत हे शक्यच नसते. तो चंचलच असतो; कारर्ण त्ाला 

पूर्णि सुि कुठेच भमळत नाही. हा जीवात्मा माि भनश्चल होऊ शकतो—इंभद्रयकमळाच्या जागी 

हररकमळ भनवडले की झाले. पभहले सुि सीभमत, िंगुर; तर दुसरा आनंद असीम, अक्षय. 

 मग काय र्ट्पदा, काय भवचार आहे? 

 

। ३ । 

 कभवतेचा आस्वाद ही एक अनुिूती असते. कभवता भजतकी शे्रष्ठ भततकी ही अनुिूती 

स्मस्तभमत करर्णारी असते. अशा कभवतेचे पभहले वाचन भवनाअट करायचे असते; मनात काहीच 

हेतू—अपेक्षा न ठेवता कभवतेचा आस्वाद घ्यायचा असतो. हे पभहले वाचनच दुसर्या—

भतसर्या—चौर्थ्ा वाचनास आपर्णांस उद्युक्त करीत असते. 

 ‘पांडुरंग कांती’ हा ज्ञानेश्वरांचा अिंग प्रभसद् आहे. आशाबाईंनी आपल्या गायनाने 

आभर्ण हृदयनाथ यांनी आपल्या चालीने तो लोकभप्रय केला आहे. पभहल्या श्रवर्णात हा अिंग 

भवठ्ठलावर आहे हे कुर्णाच्याही लक्षात येते. मराठीतील अिंग हा काव्यप्रकार भवठ्ठलािोवतीच 

तर प्रदभक्षर्णा घालतो आहे; मराठीतील अिंग—वाङ्मय भवठ्ठलिक्तीने ओतप्रोत आहे. इथेही 

‘पांडुरंग’ आभर्ण ‘भवठ्ठल’ हे शब्द आहेतच. त्ामुळे श्रोत्ांची िािीच पटते की ज्ञानेश्वरांनी या 

अिंगात भवठ्ठलाच्या सगुर्णिक्तीचा आभवष्कार केला आहे; पर्ण भवठ्ठलाप्रमारे्णच हा अिंगही 

नाना रूपे धारर्ण करतो हे श्रोत्ांच्या हळूहळू लक्षात येते. 

 कभवतेचा आस्वाद घेताना जेव्हा भतच्यातील अनेक तंतू जार्णवू लागतात, तेव्हा 

रभसकाला प्रश्न पडतो की यांतील कोर्णता अथि प्रधान, कोर्णता अथि गौर्ण? या प्रश्नाचे उत्तर स्पष् 

आहे : ‘चारुदत्ताला मुलगा झाला’ या वाक्याचा अथि काय घ्यायचा? ‘चारुदत्ताची पत्नी प्रसूत 
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झाली’ हा अथि तर आहेच; ‘चारुदत्त भपता झाला’ हाही अथि आहे; ‘चारुदत्ताला वंशाचा भदवा 

लािला’ हा अथिसुद्ा रास्त होय; एवढेच काय ‘चारुदत्ताला आनंद झाला’ हा अथिही उभचत 

ठरेल; परंतु ‘चारुदत्ताला मुलगा झाला’ या वाक्याचा अथि ‘चारुदत्ताचा मुलगा कधीतरी मरर्णार 

आहे’ हा कदाभप होऊ शकत नाही—जरी ते भनभविवाद जीवनसत् असले तरी. हा अथि त्ा 

वाक्याच्या अथिकके्षबाहेरचा अथि आहे. 

 कभवतेचेही असेच असते. भतचीही एक अथिकक्षा ठरलेली असते. त्ा अथिकके्षपेक्षा कमी 

अथि स्वीकाररे्ण ही अरभसकता असते; भतच्या बाहेरचा अथि स्वीकाररे्ण हा कल्पनाभवलास 

असतो. 

 —पर्ण ही अथिकक्षा ओळिायची कशी, ठरवायची कशी? त्ासाठी कभवतेचे कें द्र 

जार्णावे लागते. ‘पांडुरंग कांती’ हा अिंग सगुर्णिस्मक्तपर आहे असे म्हटले तर मग त्ात 

पांडुरंगाचे रूपवर्णिन यायला पाभहजे. वीट, त्ावरील समचरर्ण, कमरेवर हात, वक्षावर 

तुळशीमाळा—कौसु्तिमर्णी, कानात मकरकंुडल, ‘भवठूने भशरी वाभहला देवरार्णा’ या अिंगात 

भवठ्ठलाचे असे रूपवर्णिन अभजबात नाही. ज्ञानेश्वरांना त्ाचे काही वावडे नाही. 

   रूप पाहतां लोचनी ं। 

   सुि जाले वो साजर्णी ।। 

   तो हा भवठ्ठल बरवा । 

   तो हा माधव बरवा ।। 

 हा ज्ञानेश्वरांचा रूपाचा अिंग प्रभसद्च आहे, असे त्ांचे अनेक अिंग आहेत. 

वारकरीच होते ते; अनेक भपढ्यांचा त्ांचा वारसा होता तो.  अंतःकरर्णात अतूट िक्तीही दाटून 

होती त्ांच्या. ती वेळोवेळी अिंगरूपाने प्रगटावी यात नवल नाही. 
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 —पर्ण हा काही रूपाचा अिंग नाही; या अिंगाचा कें द्र सगुर्णिक्ती नाही. मग काय 

आहे? पुन्हा एकदा अिंग ऐकावा तर पांडुरंग, भवठ्ठल हे शब्द आपले अवधान वेधून घेत नाहीत, 

त्ाचप्रमारे्ण कानडा आभर्ण कनािटकु हे शब्दही आपर्णांस आकभर्ित करीत नाहीत. िोळ आभर्ण 

बंुथी, दृष्ीचा डोळा हे पुनरुक्त वाटर्णारे शब्दही अिंगाचे कें द्र वाटत नाहीत. मग या अिंगाचे 

कें द्र आहे तरी काय? 

 अिंग ऐकताना एक भवियाची िावना आपल्या मनात जागी होते. हा रूपाचा अिंग 

नाही; हा भवियाचा अिंग आहे. एक स्त्री हा अिंग आळवते आहे. ती भवियचभकत झालेली 

आहे. कशी आभर्ण का? आहे ती भवठ्ठलासमोरच उिी. हा भवठ्ठल कसा आहे ते आपर्णांस चांगले 

माहीत आहे. काळा. मूभतिभवज्ञानाच्या दृष्ीने आकर्िक नसलेली ही मूती. भििंगी देहुडा म्हर्णजे 

दीड पायावर उिा. तीन भठकार्णी मुरडलेला. नटराजाची मूती त्ाहूनही कलात्मक. भवठ्ठलमूती 

तैसी नोहे. चमिचकंू्षना ती मनोहर भदसर्णारच कशी? नवल हेच आहे. ज्ञानेश्वरांना त्ा मूतीतून 

अलौभकक सौदंयािचा प्रत्य येत आहे—याचाच त्ांना भविय वाटत आहे. भवठ्ठल काळा पर्ण 

त्ाची कांती शुभ्रधवल. एवढ्यानं काय झालं; पांडुरंगकांती भदव्यतेज झळकती. काळ्यातून 

शुभ्र तेज. ते तेजही अलौभकक. ‘झळकते’ असे एकवचन नाही ‘झळकती’ असे अनेकवचन. 

काळ्या मूतीतून अनेकानेक प्रकारचे भदव्यतेज प्रगटते आहे हा नवलावो नवे्ह? पं. भफरोज 

दसु्तर यांचा अनुिव ऐकण्यासारिा आहे. भहराबाई बडोदेकर आभर्ण सरस्वती रारे्ण या 

काळ्या—सावळ्या बभहर्णी. तन्मयतेने गात तेव्हा त्ांची कांती अक्षरशः उजळून भनघत असे. 

बालगंधवाांबद्दलही अशाच आठवर्णी आहेत : बालगंधवि संुदर होते; पर्ण अभिनय करताना ते 

आर्णिीच संुदर भदसत. भवठ्ठल तर ईश्वर. त्ाचा चमत्कार तर याहूनही थोर असर्णार. 

 भवठ्ठलाचे तेज दाहक नाही, शामक आहे. नुसते शामकच नाही लावण्यमयही आहे. 

अनेक मठाआश्रमात अनेक िाभवक आध्यास्मत्मक कवनं भलभहतात. त्ांच्या श्रदे्बद्दल वाद 

नाही; पर्ण त्ांची आध्यास्मत्मक अनुिूती लावण्यमय आभर्ण आनंदमय झालेली क्वभचतच भदसते. 
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ज्ञानेश्वरांचे सगळेच अिंग—वाङ्मय आमोद आभर्ण लावण्य यांनी मोहरलेले आहे. त्ात नैराश्य, 

दैन्य, के्श यांना थथानच नाही—अगदी त्ांच्या भवराण्याही याला अपवाद नाहीत. त्ातही 

भमलनाचे, सायुज्याचेच आश्वासन आहे. 

 इथे तर आनंदोत्सवच आहे; लावण्योत्सवच आहे. ती शोिा पाहताना आपर्णही 

भवियचभकत आभर्ण हर्िभविोर होतो. या अिंगाची शेवटची ओळ तर पाहा : दृष्ीचा डोळा 

पाहो मी गेभलये तव िीतरी पालटु जाला. काळ्या पार्ार्ण मूतीतून तेजाचे आभर्ण सौदंयािचे लोटचे 

लोट भनघताहेत हे एक आश्चयि. चमिचकंू्षना काळी पार्ार्णमूती भदसते आहे तर भचत्तचकंू्षना 

तेजोमय लावण्य. त्ा मूतीलाच धरून ठेवावे तर बाळकृष्णाप्रमारे्ण ती नानारूपे धारर्ण करीत 

आहे. गोरुवांशी; गोपीशंी आभर्ण अगदी यशोदेशीसुद्ा िेळताना तो बाळकृष्ण नानारूपे धारर्ण 

नव्हता करीत? कधी घोगंडी पांघरून बसायचा, कधी डहाळीत अदृश्य व्हायचा, कधी  डोहात; 

कधी तो मािनचोर तोडं उघडून मातेला भवश्वरूपदशिन घडवायचा. इथेही तो तेच करतो आहे. 

‘िोळबंुथी घेवोनी िुर्णाची पालवी’ असे ज्ञानेश्वरांनी म्हटले आहे. िोळ, बंुथी हे एकाच अथािचे 

शब्द वाटतात; पर्ण ते िरे नाही. यालाच पुनरुक्तवदािास अलंकार म्हर्णतात. िोळ अंगाला 

भचकटून असते. सत्त्व—रज—तम यांची िोळ भनघता भनघत नाही. बंुथी म्हर्णजे आवरर्ण—

वस्त्रालंकार. नामरूपाची बंुथी म्हर्णजे आवरर्ण दूर साररे्ण तेवढे कठीर्ण नसते. या सगुर्ण 

भवठ्ठलाने िोळबंुथी धारर्ण केलेली आहे. त्ामुळे त्ाचे िरे स्वरूप कळतच नाही. माि, तो 

पूर्णि दडलेलाही नाही—त्ाचे चैतन्यरूप आपल्याला िुर्णावतच असते—त्ाचा पुरेसा बोध 

माि होत नसतो. म्हरू्णन तर हा भवठ्ठल कानडा आभर्ण करनाटकू आहे. ज्ञानेश्वरीमधे्य ‘सुबोध’ 

या अथािने ‘मराठा’  आभर्ण ‘गूढ’ या अथािने ‘कानडा’ हे शब्द आले आहेतच. हा भवठ्ठल 

बहुरूपी—करनाटकी आहे; म्हरू्णनच गूढही आहे. पंढरपूरचा भवठ्ठल कृष्णदेवरायाने 

भवजयानगरला नेला. ही सोळाव्या शतकातली घटना. एकनाथांचे आजोबा नवे्ह पर्णजोबा 

िानुदास यांनी ती मराठी मूती पुन्हा महाराष्र ात आर्णली. िाभर्क आभर्ण प्रादेभशक अथािने भवठ्ठल 

कानडी नवे्ह आभर्ण कनािटकीही नवे्ह. मराठीच. इथेही ज्ञानेश्वरांनी पुनरुक्तवदािास अलंकार 
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साधला आहे. वरवर पाहता कानडा आभर्ण कनािटकू या शब्दांचा अथि एकच वाटतो. पर्ण तो 

भकती वेगळा आहे! ज्ञानेश्वरांचा हा अिंगही कानडा आहे, कनािटकु आहे, मराठीही आहे आभर्ण 

एकरूपीही आहे. 

 जडापलीकडचे ते चैतन्य शब्दावाचून संवाद साधते आहे. त्ाच्याभशवाय दुसरे काहीच 

नसताना अनुवादु म्हर्णजे कथन करते आहे. मग त्ाचे मनोगत कळर्णार तरी कसे? त्ा 

चैतन्याचे भनरूपर्ण करताना परावार्णीही कंुभठत होते. भतचे थथान नािी. पशं्यतीचे थथान हृदय. 

मध्यमेचे थथान कंठ आभर्ण वैिरीचे थथान मुि. वैिरी ही भक्यादशिक वार्णी. ती त्ा 

भक्यातीताचे वर्णिन काय करर्णार! 

 डोळ्यांना काळी मूती भदसतेय्. मनाला तेजोमय लावण्य जार्णवतेय्. सौदंयि नवे्ह लावण्य. 

चक्धरस्वामीनंी सांभगतलेय्, “अवेवाचे बरवेपर्ण ते सौदंयि : तयावेगळे उधासून येई ते लावण्य.” 

ते चैतन्य गूढ आभविािवातून आपल्याशी संवाद साधू पाहतेय्; पर्ण त्ाचा अभिप्राय कळत नाही. 

तरीही सगुर्णाच्या माध्यामातून भनगुिर्णाला जार्णण्याची आपली धडपड सुरूच असते. दृक्—

संवेदना अपुरी पडते (हाविाव), शब्दसंवेदना अपुरी पडते (वैिरी) म्हरू्णन आता आपर्ण 

वारकरी संकेताप्रमारे्ण त्ा मूतीच्या पाया पडायला जातो. वारकरी पाया पडतात तेव्हा 

पावलांना स्पशि करतात. तर काय—‘पाया पडू गेले तव पाऊलभच न भदसे’ कारर्ण ते चैतन्य 

स्पशिसंवेदनेच्याही पलीकडचे आहे. ते समोर की पाठमोरे तेच कळत नाही :  ते आपल्याला 

अभिमुि आहे की भवमुि आहे. ते आपल्या पुढ्यात आहे की मागे आहे तेच कळत नाही 

कारर्ण ते सविव्यापी आहे. पतंजलीमुनीनंी म्हटले आहे, देहिावामुळे भदशातत्त्व आभर्ण 

मनोिावामुळे कालतत्त्व भनमािर्ण होते. अशा भदक्कालातीत चैतन्याचा प्रत्य आला असे 

म्हर्णताहेत. 

 व्यवहारातही एका संवेदनाबोधनेने समाधान झाले नाही की आपर्ण इतर संवेदनांचा 

आश्रय घेतो. फळ कसे आहे हे आपर्ण प्रथम डोळ्यांनी पाहतो. त्ाने िािी पटली नाही की ते 
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चाचपतो. आर्णिी िािी होण्यासाठी त्ाचा वास घेतो. तरीही समाधान झाले नाही की चव 

घेऊन पाहतो. इथेही तेच घडते आहे : ‘के्षमलागी जीव उतावीळ माझा’ अशी सगुर्णाची ओढ 

असलेल्या पर्ण भनगुिर्णाचा प्रत्य आलेल्या मनाची स्मथथती मग काय होर्णार? ‘के्षम ठेऊ गेली । 

तव मीभच मी एकली । आसावला जीव राहो ।’ 

 गंधसंवेदना आभर्ण रुभचसंवेदना यांचा प्रश्नच नाही. त्ा उघड उघड पाभथिव संवेदना 

आहेत. त्ा पैल नवे्ह ऐलतटावर बसून कोकर्णार्या पक्ष्यासाठी आहेत; इथे तर दृक् संवेदना, 

शु्रभतसंवेदना आभर्ण स्पशिसंवेदना याही भनष्प्रि ठरल्या आहेत. असे म्हर्णतात ना की 

लौभककातली सवि दारे बंद झाली की परमेश्वर आपलं अलौभकक महाद्वार उघडतो—तसेच 

इथे झाले आहे. इंभद्रये अंतमुिि झालीत (प्रत्ाहार); मन अंतमुिि झाले आहे (धारर्णा), तमोगुर्णी 

भचत्तवृत्ती (मूढ), रजोगुर्णी भचत्तवृत्ती (भक्षप्त) आभर्ण संभमश्र भचत्तवृत्ती (भवभक्षप्त) यांचा भनरास झाला 

आहे. अंतःकरर्णात कृतज्ञता, परोपकार, दया, क्षमा इत्ादी सास्मत्त्वक वृत्ती उचंबळून आल्या 

आहेत. त्ांचे दमन नवे्ह शमन केल्याभशवाय समाधीची पुढची अवथथा येरे्ण नाही. अशा वेळी 

योगी सूक्ष्मरूपाने त्ा सवि सास्मत्त्वक भचत्तवृत्तीचंा अनुिव घेतो. याच अवथथेला सानंदसमाधी 

ऊफि  आनंदघनसमाधी असे म्हर्णतात. ही सबीज समाधी असते. ही संप्रज्ञात समाधी असते. 

इथे व्यस्मक्तगत अनुिूती भवश्वात्मक झालेली असते. ज्ञानेश्वरांची िक्तीची व्यस्मक्तगत अनुिूती 

इथे योगप्रभक्येने अव्यस्मक्तगत, भवश्वात्मक झाली आहे. 

 ज्ञानेश्वरांनी इथे स्त्रीरूप का धारर्ण केले ते आता लक्षात येईल. पुरुर्देहापेक्षा स्त्रीदेह 

भहर्णकस आहे असे ज्ञानेश्वरांच्या काळातील एका महापुरुर्ाने म्हटले आहे; पर्ण ज्ञानेश्वरांचे 

असे मत कधीच नव्हते. स्त्रीदेह काय आभर्ण पुरुर्देह काय दोन्ही अपूर्णिच आहेत म्हरू्णन तर 

त्ांना एकमेकांची ओढ असते—ती पूर्णितेचीच ओढ असते. इथे तर ज्ञानेश्वर स्त्रीदेहाबद्दल नवे्ह, 

स्त्रीतत्त्वाबद्दल बोलताहेत. चैतन्य ते पुरुर्तत्त्व. प्रकृती ते स्त्रीतत्त्व. ही प्रकृतीने केलेली 

आळवर्णी आहे. हे प्रकृभततत्त्व जेव्हा अंतमुिि होते तेव्हा त्ाला कळते की चैतन्य आपल्या 
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बाहेर नाही “बापरिुमादेवीवरु हृदयीचा जार्णोनी अनुिवु सौरसु केला.” अंतःकरर्णातला 

भवठ्ठल जेव्हा प्रकृतीला जार्णवला तेव्हा तो अनुिव सौरसु म्हर्णजे आनंदमय प्रसादच झाला. 

दृष्ीचा डोळा. पुन्हा पुनरुक्तवदािास. ‘दृष्ी’ हे सवि संवेदना आभर्ण सवि इंभद्रये यांचे प्रतीक. 

त्ांनी चैतन्याचा काय बोध होर्णार? चैतन्य स्वतःचा अनुिव भनत् घेत असते. त्ात काही नवल 

नाही. ज्याने संगर्णक भनमािर्ण केला, त्ाला ‘मी संगर्णक आहे’ असे वाटरे्ण अगदी स्वािाभवक 

व रास्त आहे. आश्चयि हे की इथे हाडिवेअर आभर्ण सॉफ्टवेअर यांनाच आपर्ण लाइव्हवेअर 

आहोत अशी प्रतीती येत आहे, हे केवढे नवल! 

 ‘पांडुरंगकांती’ हा साधा अिंग नाही; तो छोटा देवीवर अिंग नाही. मोठा देवनद्वार 

अिंगही नाही. ज्ञानेश्वरांनी इथेही एक चमत्कार साधला आहे : अिंग हा अक्षरछंद आभर्ण 

लवंगलता हे मािावृत्त यांचे अनोिे एकीकरर्ण ज्ञानेश्वरांनी येथे साधले आहे. ज्ञानेश्वर हा 

मराठीचा पभहला  प्रयोगशील कवी आहे. मराठीत इतका लवभचक आभर्ण इतका घडवी छंद 

अन्य कोर्णा कवीने योभजलाच नाही. उपमा—दृष्ाि हे ज्ञानेश्वरांचे आवडते अलंकार असे 

म्हटले जाते; पर्ण ते तर त्ांच्या कभवतेच्या गळ्यातील मंगळसूिच. इथेही ‘रत्नकीळा फाकती 

प्रिा’ असा दृष्ाि अलंकार आहेच; पर्ण ज्ञानेश्वरांचे आवडते अलंकार वेगळेच आहेत. 

व्यभतरेक आभर्ण पुनरुक्तवदािास. अमृतातेही पैजा भजंके, चंद्रमे जे अलांछन असे व्यभतरेक ते 

का वापरतात? तर अलौभककाचे लौभकक भिन्नत्व व शे्रष्ठत्व दािभवण्यासाठी आभर्ण 

पुनरुक्तवदािास? तो त्ांच्या हाती केवळ शब्दालंकार राहत नाही. वाचक—श्रोत्ाचे अवधान 

तरल करर्णारा एक अथािलंकार होऊन जातो. असा चमत्कार ज्ञानेश्वरच करू जारे्ण । 

‘िोळबंुथी’, ‘दृष्ीचा डोळा’ या पुनरुक्तवदािासाकडे या दृष्ीने पाहावयास हवे. म्हर्णजे मग 

ज्ञानेश्वरांची कभवप्रभतिाही कशी लावण्यवती आहे याची प्रभचती येते. 

 ‘पांडुरंगकांती’ हा रूपाचा अिंग नाही; अरूपाचा आभर्ण अपरूपाचा अिंग आहे; पर्ण 

मुख्य म्हर्णजे तो पररवतिनाचा अिंग आहे. त्ाचे कें द्र ‘भितरी पालटु जाला’ हे आहे. जडाला 



396 
 

चैतन्याचा प्रत्य आल्यानंतर त्ा जडाचे चैतन्यात कसे रूपांतर होते याची प्रतीती देर्णारा 

रूपांतराचा अिंग आहे. िाग्य आपले की भनदान अिंग आस्वादताना तरी आपलेही असे 

रूपांतर होते! 

 

। ४ । 

 ज्ञानदेवांचे अिंग भदसतात सोपे, पर्ण त्ांची प्रचीती आली की आपर्ण थक्क होतो. 

गावाच्या शेजारी एिादे अनघड तळे असावे, नेहमीच आपर्ण ते पाहात असावे पर्ण एिाद्या 

पुनवेस त्ाचे अनोिेपर्ण जार्णवून आपर्ण स्मस्तभमत व्हावे तसे हे अिंगवाङ्मय आहे. 

 ज्ञानदेवांचे अिंग मराठी िारे्त भलभहलेले नसून मराठी बोलीत भलभहलेले आहेत हे 

आपर्ण सहसा लक्षात घेत नाही. ज्ञानदेव— 

   इवलेसे रोप लाभवयेले द्वारी 

   तयाचा वेलु गेला गगनावेर्ही 

 ज्ञानदेवांच्या ‘वेर्ही’ला आपर्ण ‘वरी’ करून टाकतो. तेव्हा आपल्या मनात अशी शंकाही 

येत नाही की अरे, वेल गगनाच्या वर कसा जाईल? वेर्ही हा शब्द आजही मराठीच्या अनेक 

बोलीमंधे्य प्रचभलत आहे. “तोवेर्ही म्यां घरी येतो” असे आजही भवदिाितील ग्रामीर्ण मभहला 

म्हर्णतातच. ‘वेर्ही’ म्हर्णजे पयांत. गगनावेर्ही म्हर्णजे गगनापयांत असा ज्ञानदेवांचा मनोिाव 

असतो. प्रमार्ण मराठी िार्ा बोलर्णार्या मराठी िार्कांचे हेच तर दुदैव आहे की ते मराठीच्या 

बोलीशी असलेली आपली नाळ तोडून बसले आहेत—त्ांना जरू्ण काही आपल्या अनपढ 

आजीची लाज वाटते. ‘पाहुरे्ण’ याचा अथि ‘गेस्ट’ हे सुभशभक्षतांना सांगावयास नकोच; पर्ण अनागर 

समाजात पाहुरे्ण हा शब्द ‘मुलीला पाहायला येर्णारे’ अशा अथी वापरतात याचे िान आपर्णांस 

नसते. तसे ते न राभहल्यामुळे भवठ्ठल ज्ञानदेवांना पाहायला येर्णार आहेत हा मुस्मक्तदूत 

कावळ्याचा भनरोप आपल्याला कळतच नाही. ‘अरे अरे ज्ञाना’ या अिंगातही ‘नेमा’ असा साधा 
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शब्द आला आहे. त्ाचा अथि काय? भनयम पासून नेम हा शब्द तयार झाल्याचे आपर्णांस 

माभहत असते. ‘भनवृभत्त परम—अनुिव नेमा’ असे ज्ञानेश्वर म्हर्णतात. भनवृत्तीचा कडोभवकडीचा 

अनुिव हा अथिही आपर्णांस त्ाचा कळतो; पर्ण नेमा म्हर्णजे काय? बायका चातुमािसात 

काहीकाही नेम करतात. शास्त्राने सांभगतले म्हरू्णन नवे्ह तर स्वयंपे्रररे्णने. भनयम बाहेरून 

आलेला असतो. नेम स्वतः स्वीकारायचा असतो. त्ासाठी आपल्यापाशी भनश्चय—भनधािर हवा 

असतो. ज्ञानदेवांना भनवृत्तीचा अनुिव भनयमाने आला नाही तर भनश्चयाने, भनधािराने आला आहे. 

 ज्ञानदेवांचे अिंग वाचताना त्ांतील अवघड, अपररभचत, संभदग्ध वाटर्णारे शब्द मनोमन 

अधोरेस्मित करावेत—तसा कुठल्याही कभवतेला हा नेमा लागू आहे. मग तो शब्द ‘पाऊ’ असो 

अथवा ‘भनटु’ असो. ‘अरे अरे ज्ञाना’ या अिंगात असे अनवट शब्द जवळजवळ नाहीतच. 

 अनवट शब्द नसले तरी अनवट संकल्पना कधीकधी अिंगात अवतीर्णि होतात. भतथे 

शब्द कळतात, वाक्यबोध होतो पर्ण संकल्पनाबोध होत नाही. ज्यांना आपर्ण दुबोध कभवता 

म्हर्णतो त्ा कभवतांत वाक्यबोधच होत नसतो. तसे इथे घडत नसते. जसे— 

   दीपकी ंदीपक मावळल्या ज्योती 

   घरिरी ंवाती शून्य झाल्या ।। 

 —या ओळी. चरर्णांचा वाक्यबोध स्पष् आहे : भदव्याच्या ज्योती भदव्यातच भवलीन झाल्या 

आभर्ण घरिर ज्योतीरभहत वाती उरल्या असा वाक्यबोध आपर्णांस सहजच होतो व तो उभचतच 

आहे; पर्ण प्रश्न आपर्णांस असा पडतो की भदवा—वाती—ज्योती—घर या उपमानांचे मूळ 

उपमेय काय? ते जार्णवण्यासाठी सबंध अिंग पुन्हा वाचावा लागतो. कभवतेतला एिादा शब्द 

कळला नाही म्हरू्णन भतला दुबोधही म्हर्णावयाचे नाही की त्ा शब्दाकडे दुलिक्षही करावयाचे 

नाही; भकंवा एिाद्या कभवतेतील दोन ओळीनंी आपर्ण झपाटून गेलो म्हरू्णन ती कभवता उत्तम 

आहे असेही म्हर्णावयाचे नाही. कभवता ही एक समग्रता असते, ती एक पूर्णािकृती असते. 

कभवता हे एक भजवंत अस्मस्तत्व असते आभर्ण भतला एक ऊजािकें द्र असते—हे नेहमी लक्षात 
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ठेवावयाचे. ज्याच्यापाशी आस्वादकाची आभर्ण भनमाित्ाची अशी भद्वदल प्रभतिा असते त्ाला हे 

सारे जन्मजात शक्तीने सहजच जार्णवते. ज्याच्यापाशी अशा जन्मजात शक्ती नसतात त्ाला 

त्ा भदशेने साधना करावी लागते. 

 काय आहे ‘अरे अरे ज्ञाना’ या अिंगाचे कें द्र? या अिंगाचे उपान्त्य कडवे असे आहे— 

   वृत्तीची भनवृत्ती आपर्णांसकट 

   अवघेची वैकंुठ चतुिुिज ।। 

 हे आहे या अिंगाचे कें द्र. मार्णसाच्या भचत्तवृत्ती म्हर्णजे इच्छा—आकांक्षा—वासना या 

बाहेर धाव घेत असतात. स्विावतःच. त्ांना अंतमुिि कररे्ण हीच भनवृत्ती. एकदा गुलाबराव 

महाराजांना भशष्याने प्रश्न भवचारला, “चार पुरुर्ाथाांची साधना कशी करावी?” महाराजांनी उत्तर 

भदले, “भजथे प्रवृत्ती भतथे भनवृत्ती, भजथे भनवृत्ती भतथे प्रवृत्ती.” म्हर्णजे कसे? अथि आभर्ण काम या 

पुरुर्ाथाांच्या संदिाित आपर्ण सतत प्रयत्नशील असतो. इथे भनवृत्ती स्वीकारावयाची; उलट धमि 

आभर्ण मोक्ष या पुरुर्ाथाांबाबत आपर्ण उदासीन असतो भतथे प्रयत्नवादी राहावयाचे. मनाची धाव 

बाह्याकडे असते. त्ा मनास आतल्या बाजूस वळवायचे. पतंजली मुनीनंी ‘न तत् स्वआिासं 

दृष्यत्वात’ असे म्हटले आहे : भचत्ताच्या भठकार्णी दृष्यत्व आहे. जे दुसर्यास दृष्य असते ते स्वतःचे 

प्रकाशक असत नाही, असा त्ाचा अथि आहे. मन, भचत्त आभर्ण भचत्तवृत्ती यांना अंतमुिि केले 

की आिासात्मक बाह्य रूपांचा भनरास होतो—त्ाचा प्रारंि इंभद्रये अंतमुिि करण्यापासून होत 

असतो. त्ालाच ‘प्रत्ाहार’ अशी संज्ञा आहे. 

 आता ‘दीपकी दीपक’ या ओळीचंा अथि स्पष् होतो : 

 घर = देह  

 दीपक = पंचकमेस्मिये 

 ज्योती = पंचज्ञानेस्मिये 

 वाती = भचत्तवृत्ती 
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 शून्य = कायिरभहत 

 मानवी देहाला पाच कमेस्मिये लािली आहेत :  

१. हात २. पाय ३. वार्णी ४. भशस्न ५. गुद. पंचमहािूतांनी बनलेल्या या कमेस्मियांवर 

पंचज्ञानेस्मिये आधारली आहेत. कमेस्मिये ही पर्णती तर ज्ञानेस्मिये ही ज्योत. पंचतन्मािा—

पंचमहािूते—पंचकमेस्मिये—पंचज्ञानेस्मिये यांतून प्रगट होतात त्ा भचत्तवृत्ती—वाती. मन 

अंतमुिि झाले की या वाती ज्योतीरभहत होतात. या सवि प्रभक्येकडे पाहार्णारा कोर्ण तर 

भनराकार भनगुिर्ण पुरुर्—आत्मतत्त्व. त्ालाही भचत्तवृत्ती म्हटले तर पुन्हा त्ाला पाहार्णारा कोर्ण 

असा प्रश्न उपस्मथथत होतो व आनन्त्य नावाचा दोर् भनमािर्ण होतो. म्हरू्णन तर ज्ञानदेव म्हर्णतात, 

‘तुझे तुज ध्यान कळो आले.’ स्वनेच स्वचा अनुिव घ्यावयाचा. मग देव आभर्ण िाव दोन्ही 

एकरूप होऊन जातात : ‘तुझा तूभच देव, तुझा तूभच िाव.’ स्वभशवाय काहीच उरले नाही तर 

संशय तरी कुठला? म्हरू्णन म्हर्णायचे, ‘भफटला संदेह अन्यतत्त्वी.’ ‘अहं ब्रम्हास्मि’ आभर्ण 

‘तत्त्वमभस’ या दोन्ही महावाक्यांचा अथि एकच आहे. फरक फक्त मांडर्णीमधे्य आहे. अरे अरे 

ज्ञाना हा अिंग ‘अहं ब्रम्हास्मि’ या महावाक्याचा आभवष्कार आहे तर ‘अवभचता पररमळु’ हा 

अिंग ‘ते तूच आहेस’ असे सांगतो. 

  आध्यास्मत्मक साक्षात्कार हा भ्रम भकंवा िास आहे असे म्हर्णता येईल का? अनेकांना असे भ्रम 

होत असतात यात शंकाच नाही. मग साक्षात्काराच्या अनुिूतीची कसोटी काय? सांगर्णारे 

सांगतात की जगातील वेगवेगळ्या काळातील संतांच्या साक्षात्काराच्या अनुिूतीत भवलक्षर्ण 

साम्य आहे; पर्ण हे उत्तर काही पुरेसे नाही. ‘सु्फरत पसरलो भवश्वामाजी’, ‘नीलभबंदू, अद्िूत 

प्रकाश, अनोिा पररमळ इ. इ. िुर्णा सांभगतल्या जातात; परंतु हा युस्मक्तवाद धोकादायक आहे. 

वेडाची भकंवा मलेररयाची लक्षरे्णसुद्ा जगात सारिीच आहेत मग आध्यास्मत्मक अनुिव हे वेड 

भकंवा हा ताप आहे आभर्ण ही त्ाची लक्षरे्ण आहेत असे का म्हरू्ण नये? बुस्मद्वादी तसे 

म्हर्णतातच. त्ांचे म्हर्णरे्ण िरे आहे : लक्षर्णांची साविभिकता ही अनुिवाची वसु्तभनष्ठता भसद् 

करू शकत नाही—आिासही साविभिक असतात. 
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 मग काय? 

 हे पाहा, रूग्ण आभर्ण भनरामय जीव यांच्यांत काय फरक असतो? एक फरक असा 

असतो की रूग्ण आत्मकें भद्रत असतो, त्ाचे आत्मिान त्ाच्या भवकृतीवरच कें भद्रत झाले 

असते—याभशवाय त्ाला दुसरे काही सुचतच नाही. तो इतर गोष्ीचंा भकंवा इतरांचा भवचारच 

करू शकत नाही. दुःि, दुःि आभर्ण दुःि. िदिदा हसर्णारी वेडीसुद्ा दुःिीच असते हे 

आपर्ण लक्षातच घेत नाही. जो अिंड स्वतःचा—नवे्ह स्वतःच्या व्याधीचाच अिंड भवचार 

करतो आहे त्ाला जगाचे िान कुठले? त्ा व्याधीने त्ाच्या इतर सवि शक्ती नष् केलेल्या 

असतात—त्ाची भवचारशक्ती, कायिशक्ती नष्भ्रष् झालेली असते. िरा साक्षात्कारी पुरुर् 

आत्मकें भद्रत नसतो, आत्मतृप्त असतो. रूग्ण पराकोटीचा स्वाथी असतो तर साक्षात्कारी 

कडोभवकडीचा भनःस्वाथी असतो. तसे सांगायची त्ाला गरजच नसते. 

   म्हर्णोभन सद्भाव जीवगत 

   बाहेरी भदसती फाकत 

   स्फभटकगृहीचे डोलत 

   दीप जैसे ।। 

 भतथे स्फभटकाची पायलीही भदसते. भतच्यातून प्रकटर्णारा सप्तरंगी प्रकाशही भदसतो; 

एवढेच नवे्ह तर आतल्या ज्योतीची सूक्ष्म हालचालही पाहता येते—साक्षात्कारी पुरुर्ाच्या 

आत्मज्योतीची सूक्ष्म कंपनेही समाजाला भदसत असतात—ती सांगावी लागत नाही. 

 आत्मतृप्ती, समाजाभिमुिता, असाधारर्ण कायिशक्ती, सवाांिूती सद्भाव ही 

साक्षात्काराची िरी लक्षरे्ण आहेत. ते वाट कृपेची कररती, भदशाभच से्नहे िरती । भजवातळी 

आंथरती, आपुला जीव ।। हे त्ांच्याबाबतीत वाच्याथािने िरे असते. आपर्णांस साक्षात्कार झाला 

असे ज्ञानेश्वर ‘शांभतपूर्णि क्षमा’ या शब्दांत सांगतात. सविि मी ऊफि  वैकंुठ ऊफि  चतुिुिज भवषू्णच 

मला प्रतीत होत आहे. याला एिादा बुस्मद्वादी भ्रम म्हरू्ण शकेल पर्ण माझ्या मनात आभर्ण 
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वतिनात शांभतपूर्णि क्षमा आहे याला भ्रम कोर्ण म्हरे्णल? त्ाचा पडताळा तर प्रत्क्ष आभर्ण 

अनुमान यांच्या सहाय्याने कोर्णालाही घेता येईल—बुस्मद्वादाची हीच आयुधे आहेत ना? 

 ‘शांभतपूर्णि क्षमा’ या शब्दांमधे्य केवढा अथि िरला आहे! वैरी आडमाप असला की 

आपर्ण त्ाचे काही वाईट करू शकत नाही आभर्ण मग मनाशी आपर्ण म्हर्णतो, “जाऊ द्या. मी 

त्ाला क्षमा केली.” ही काय क्षमा आहे? ही तर शरर्णागती आहे. मनात क्ोध आभर्ण अगभतकता 

असल्यावर भतथे क्षमादेवी नांदेलच कशी? “भजया उत्तम कुळीभचया होती। आभर्ण गुर्णलावणे्य 

आथी । भतया आभर्णकीते न साहती । सुतेजपरे्ण ।।” इथे शांती ही क्षमेची सवत नाही, माता 

आहे. साक्षात्काराने ज्ञानदेवांच्या अंतसिरोवरात अथांग शांती िरलेली आहे. त्ावर क्षमेचे 

चांदरे्ण भवसावले आहे. हे नामरूप जग म्हटले तर संुदरच आहे. स्वामी भववेकानंदांच्या भशष्याने 

सागरावरील चांदरे्ण पाहून तसे म्हटलेच होते. त्ावर स्वामीजी उत्तरले होते, “इफ इलु्यजन इज 

सो बु्यभटफुल भथंक ऑफ द बु्यटी भबहाईंड इट.” हाच भचभद्वलास. ज्ञानेश्वरांना तो काय कोर्णी 

सांगायला हवा? त्ांच्या सवि साभहत्ात प्रत्भिजे्ञची पौभर्णिमा भवलसत आहे. त्ानेच त्ांचे जीवन 

‘पावन’ झाले आहे. ज्ञानदेवांची शब्दगंगा पावन आभर्ण भतच्यातील अनुिूतीची आकाशगंगा 

अफाट. दूरथथ तार्याचे तेज आपल्यापयांत पोचावयास अब्जावधी वरे् लागतात असे म्हर्णतात. 

ज्ञानदेवाची भसद्ी आभर्ण आपली पुण्याई अशी की क्षर्णाधाित त्ा आकाशगंगेतील तेजःकर्ण 

आपल्यापयित पोचतात कारर्ण—ते आभर्ण आपर्ण भिन्न आहोतच कुठे? ज्ञानेश्वरांचे स्वगत हे 

चराचराचे स्वगत आहे. ते कळायला प्रज्ञा आभर्ण पांभडत् यापेक्षा हवी असते संवेदनशीलता. 

 ऐसे हळुवारपरे्ण जरी येईल । तरीच हे उपेगा जाईल । एरव्ही आघवी गोठी होईल । 

मुकेया—बभहरयाची ।। 
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भावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 

भवभाग तीन— भसद्ांत 
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महाकाव्य गतकाळाला भजवंत करते;  

   नाटक अनुिवाला वतामानसापेक्ष करते;  

    िावकाव्य हा असा एकमेव प्रकार आहे, 

     की जो अनुिवाला कालमुक्त करतो. 

  अशा कालमुक्त अनुिूतीतूनच भवशुध्द काव्य जन्मास येते. 

----दभि 
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िावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 
भविाग तीन—भसद्ांत 

    अनुक्रमभर्णका---- 

प्रास्ताभवक – संगीता जोशी 

1. कभवतेचा घरगंध 

2. मुक्तछंद 

3. भलररकल क्वाभलटी  व भवश्ववात्सल्य 

4. भनभमभतीचे शे्य 

5. खस्थरतत्त्व व गभततत्त्व 

6.प्रभतिावंत व समाज 

7. प्रभतिावंत व मनोरुग्ण 

पररभशष्ट---1-- दभिंची काव्यसूके्त 

पररभशष्ट---2... दभिंची मुलाखत 

     

***** 
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प्रास्ताभवक – संगीता जोशी 

कभवतेचा घरगंध 

डॉ. द. भि. कुलकर्णी हे समीक्षक म्हरू्णर्ण नावाजलेले असले तरी त्ांना मुळात समीक्षक 

व्हायचे नव्हते. कभवता हेच त्ांच्या आवडीचे के्षि होते. त्ांनी प्रथम कभवता भलभहल्या होत्ा. 

एवढेच नाही तर त्ांचा एक कभवतासंग्रहही प्रभसध्द झाला होता. ‘मेरसोलचा सूयि’. पर्ण पुढे 

त्ांनी कभवता भलभहरे्ण थांबभवले.  

 त्ावेळच्या साभहत् के्षिात अशी एक भवभचि प्रथा रूढ होऊ लागली होती  की ‘तू मला 

ओवाळ आभर्ण ।  मी तुला ओवाळतो ।।‘ साधारर्ण दजािच्या साभहत्ाला (!) सुध्दा नावाजायचे; 

संपादक, प्रकाशकांनी उचलून धरायचे, पुरिार द्यायचे असा फायद्याचा सौदा करून ‘येन 

केन प्रकारेर्ण’ प्रभसध्दी भमळवायची असे लेिक व ह्या इतरांचे चालू झाले होते. द. भि. 

सरांसारख्या प्रामाभर्णक व शुध्द मनाच्या, भवशुध्द काव्यपे्रमी व्यक्तीला तो कृतकप्रशंसा-

व्यवहार आवडरे्ण शक्यच नव्हते. त्ांनी ह्या प्रकाराला ‘अभिरुचीिंग’ म्हटले आहे. त्ातूनच 

त्ांची लेिर्णी भनिीड व परिड झाली असावी. कवी म्हरू्णन कभवतेकडे वळण्याऐवजी ते 

त्ावर सडेतोडपरे्ण भलहू लागले व समीक्षक झाले. पर्ण मग कभवतांचे काय? एका मुलाितीत 

त्ांना हा प्रश्न भवचारल्यावर त्ांनी उत्तर भदले, ‘मी कभवतेला सोडले पर्ण कभवतेने मला सोडले 

नाही; आता ती माझ्या लेिनातून, माझ्या समीके्षतून वाहते. ’ सरांची समीक्षा रसाळ व 

प्रासाभदक होण्याचं हेच कारर्ण असावं ! 

 त्ांनी भलभहलेला पभहला समीक्षालेि ‘आई-दोन कभवता’ हा होता. म्हर्णजे कभवतेवरचाच. 

माधव जू्यभलयन व यशवंत या दोन कवीचं्या ‘आई’ नामक दोन प्रभसध्द कभवतांचे भववेचन त्ांनी 

त्ावेळच्या ‘छंद’ माभसकात केले होते. ( एभप्रल-मे 1959 चा अंक ) त्ावेळी कवी यशवंत 

त्ांच्यावर फार नाराज झाल्याची व  त्ांनी सरांची हजेरी घेतल्याची आठवर्ण सर आजही 



406 
 

सांगतात.  बरोबरच आहे; एकोर्णीस वरे् वयाच्या एका कॉलेज-भवद्यार्थ्ािने, आपल्या 

प्रभसध्दीपुढे दबून न जाता आपल्या कभवतेवर भनिीड टीका करावी हे त्ांच्या पचनी पडरे्ण 

शक्यच नव्हते. आज तो लेि मला प्रयत्न करूनही उपलब्ध झाला नाही, याचे मला वाईट 

वाटते. असो. सरांनी त्ांची डॉक्टरेट महाकाव्य या भवर्यातच भमळवलेली आहे. इतकं 

सांगायचं कारर्ण असं, की  ही िावकाव्य-समीक्षा सरांभशवाय दुसरे कोर्ण अभधकारलेिर्णीने 

भलहू शकर्णार?  

ह्या भतसर् या, सैध्दांभतक लेिांच्या भविागात सरांचे कभवताभवर्यक भचंतन वाचायला 

भमळेल. याभशवाय, द. भिंची काव्यसूके्त या शीर्िकाच्या पररभशष्ात सरांची भवभवध लेिातून( 

तो लेि या पुस्तकात नसला तरी) आलेली भचंतनपर भनवडक मौभलक भवधाने तुम्हाला 

वाचायला भमळतील. कवीनंा व काव्य-रभसकांना आर्णिी काय हवे !! अथाित् जागेची मयािदा 

सांिाळावीच लागर्णार आहे.  

कभवतेचा घरगंध या पभहल्या लेिात िौभमभतक आकृती व कभवता यांची तुलना केली 

आहे. प्रथमच सर म्हर्णतात, वाचक कभवता वाचतो; रभसक कभवता माचवतो.  

माचवरे्ण म्हर्णजे काय? असा प्रश्न पडला ना? आंबा जर चोिून िायचा असेल तर तो 

बोटांनी हलके दाबून ‘मऊ’ करावा लागतो; म्हर्णजे कोय गरापासून अलग होते व मग रस 

चोिता येतो. तशी कभवता माचवली की त्ातील रसाचा आनंद घेता येतो. या छोयाशा लेिात 

अनेक रसास्वादक व आस्वादपे्ररक भवधाने आली आहेत. ती वाचून तुम्ही हरिून जाल! मग? 

आता सुरुवात करा. मी मधे येत नाही.  

 

******* 
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मुक्तछंद 

मुक्तछंद  या भवर्यावरचा सरांचा मौभलक लेि असा आहे की ज्याने या पुस्तकाचे महत्त्व 

वाढले आहे. मुक्तछंदाबद्दलची रभसकांची व कवीचंी धारर्णा या लेिामुळे बदलेल, हे त्ाचे 

मुख्य कारर्ण. कमी-जास्त लांबीचं्या ओळीत गद्य भलभहले म्हर्णजे झाला मुक्तछंद, अशी 

गैरसमजूत नेहमीच पाहण्यात येते. म्हरू्णनच हा लेि जरूर अभ्यासायला हवा. लेिातील फक्त 

मुद्द्यांचा येथे भनदेश करते— 

• पु. भश. रेगे यांनी सुहृदचंपा या टोपर्णनावाने ‘सहजकाव्य’ हे मुक्तछंदात 

भलभहले. (मतिेद आहेत) 

• नंतर कवी अभनल व वा. ना. देशपांडे यांच्या रचना आल्या.  

• छांदस व माभिक मुक्तछंद हे प्रकार.  

• आघातप्रधान िार्ा ते गद्य व आवतिनप्रधान िार्ा ते पद्य, असे वगीकरर्ण.  

• पद्यिारे्मधे्य पद्यरचनेचे तीन प्रकार—1. अक्षरगर्णवृत्त 

(शादूिलभवक्ीभडत, वसंतभतलका इ. ) 

2. मािावृत्त ऊफि  जाती( हररिभगनी, पादाकुलक इ. ) 

3. अक्षरछंद (ओवी, अिंग, भदशा इ. ) यात प्रते्क अक्षर ‘गुरु’ मानून त्ाच्या 

दोन मािा गर्णल्या  जातात.  

• संिृतात अंत्यमक भततकेसे अगत्ाचे नाही. अंत्यमक मराठीने अपभं्रश 

काव्यापासून स्वीकारले आहे. ( अपभं्रश ही एक िार्ा होती).  
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• गद्योच्चारी छंद—हा आवतिनप्रधान नसतो; अशा छंदाचे साघात(आघातासह) 

वाचन करावयाचे असते; गद्य व पद्य या दोन्ही िार्ास्वरूपांचे  सामर्थ्ि हा छंद 

आत्मसात करू शकेल. हा छंद म्प्हृर्णजे मुक्तशैली नवे्ह.  

• गद्य व पद्य यांच्या सीमारेरे्वरील रचना  म्हर्णजे मुक्तशैली. याचे दशिन मुख्यतः 

कहाण्या व गद्यकाव्य यात घडते.  

• मुक्तछंद, गद्योचारी छंद, मुक्तशैली या सवाांमधे्य लय असते. ( मुक्तछंदावरील 

आरोपांची चचािही सरांनी येथे केली आहे. ) 

• याभशवाय, काही पाश्चात् कवीचें संदििही लेिात आढळतील.  

 

कवीमंधे्य मुक्तछंदाबद्दल असलेला गैरसमज दूर झाल्यास मुक्तपरे्ण कभवता 

‘पाडण्यास’ आळा बसेल व प्रभतष्ठा गमावण्याची व उपेके्षची वेळ त्ांच्यावर येरे्ण बंद 

होऊ शकेल; असे मला वाटते.  

***** 

भलररकल क्वाभलटी व भवश्ववात्सल्य 

भलररकल क्वाभलटी म्हर्णजे काव्य-गुर्ण/काव्यात्मकता.  

कालमुक्तता हे भलररकल क्वभलटीचे व्यवचे्छदक लक्षर्ण आहे. मातब्बर कवीचं्या काही 

कभवता कालमुक्त झालेल्या आहेत याचा आपल्याला अनुिव आहेच. बालपर्णीची ग. ह. पाटील 

भलस्मित ‘देवा तूझे कीती । संुदर आकाश । संुदर प्रकाश । सूयि देतो ।।, पािरांची शाळा , 

अशा कभवतांपासून, बालकवीचंी फुलरार्णी, कवी दत्त यांचे अंगाईगीत, मढेकरांची 

फलाटदादा, केशवकुमार यांची झोपडी व महाल, अशा भकतीतरी कभवता कालमुक्त आहेत, 
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ज्या आजही आठवायला आपल्याला आवडते. त्ा पूर्णि आठवल्या नाहीत तर आपर्ण बेचैन 

होतो. त्ा भमळभवण्याचा प्रयत्न करतो. अशा प्रयत्नांतूनच काही वर्ाांपूवी ‘आठवर्णीतील कभवता’ 

या गं्रथाचे चार िंड प्रकाभशत करण्यात ते रभसक संपादक यशस्वी झाले. ज्या कभवतांचे गारुड 

आजही रभसकमनावर काळापलीकडे जाऊनही भटकून राहतं त्ाच कालमुक्त कभवता. तेच 

अस्सल िावकाव्य होय. त्ातील िावनांची अनुिूती-प्रतीती आजही आपल्या मनात ताजी 

असते. भवश्ववात्सल्य हा काव्यात्मकतेचा दुसरा गुर्णभवशेर् आहे. व्यक्ती, समाज, देश, धमि 

अशा सवि सीमा ओलांडून जार्णारी अनुिूती कभवता देत असेल तर ती या दुसर् या कसोटीलाही 

उतरली असे म्हर्णता येते. ‘गीतांजली’ तील रवीदं्रनाथ टागोरांच्या कभवता, ज्ञानदेवांचे पसायदान 

व अिंग, तुकारामांचे अिंग, रामायर्ण-महािारत ही आपली महाकावे्यही या गुर्णाने ओतप्रोत 

आहेत. सरांच्या लेिाला पूरक अशी थोडी वेगळी उदाहररे्ण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

हा छोटा लेि तुमच्या गळ्यातील ताईतच होईल ! कवी भवश्वाला कवेत घेण्याचा प्रयत्न 

करेल तेव्हाच त्ाचे नाव अजरामर होऊ शकेल.  

***** 

भनभमितीचे शे्रय 

गे्रस हे दभिसरांचे भवद्याथी होते ही गोष् भकती जर्णांना माहीत असेल ? ते सरांचे एम. . चे 

व पीएच्. डी. चेही भवद्याथी होते. तेव्हा गे्रस हे ‘माभर्णक गोडघाटे’च होते.  नवकवी एवढीच  

त्ांची ओळि होती. ही साठच्या दशकातील गोष्. पुढे गे्रस प्रभसध्दीला आले. त्ांच्या कभवतांची 

‘गार्णी’ झाली; आभर्ण साभहत्ात त्ांचे थथान भनमािर्ण झाले. 1983 मधे्य प्रभसध्द समीक्षक डॉ. 

अक्षयकुमार काळे ( हेही सरांचे एम. ए. चे भवद्याथी होते ) यांनी कवी गे्रस यांची मुलाित घेतली, 

जी तरुर्ण िारत, नागपूर व ‘गं्रथमाले’त( गं्रथालीचे मुिपि) प्रभसध्द झाली होती. गे्रसनी आपल्या 
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मुलाितीत मोकळेपर्णाने सांभगतले होते की सरांच्या व्यस्मक्तत्वाने ते अंतबािह्य भदपून आभर्ण 

िारावून गेले होते. ते म्हर्णत असत, ‘ एिाद्या पे्रयसीने भप्रयकरावर पे्रम करावे, तसे मी 

दभिसरांवर पे्रम करतो !’ ह्या प्रीती-िक्तीचा उच्चार गे्रस यांनी अनेकदा केला होता.  

गे्रस पुढे  म्हर्णाले, डबू्ल्य. एस्. लाँडोर यांची एक कभवता सरांनी त्ांना वगाित भशकभवली 

होती; त्ातले सौदंयि उलगडून दािभवले होते. त्ामुळे त्ा अनोख्या सौदंयिरहस्याचे झालेले 

आकलन गे्रस यांना एवढे िावले होते  की त्ांनी ते आपल्या लभलतभनबंध शैलीत प्रसु्तत केले. 

’चचिबेल’ या त्ांच्या संग्रहात तो लेि वाचयला भमळेल.  

िरी आनंदाची  गोष् ही आहे की गे्रस यांनी आपल्या मुलाितीत सरांचे हे शे्रय 

भदलिुलासपरे्ण सरांना भदले आहे. चचिबेल मधील तो लेि म्हर्णजे लंॅडोर यांच्या कभवतेचे सरांनी 

वगाित केलेले भववेचनच आहे. गे्रसनी ते उघडपरे्ण सांभगतले हे भवशेर् ! सरांच्या 

अध्यापनशैलीचेही केलेले कौतुक मुलाितीत  सापडते.  

***** 

स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व 

द. भि. सरांची समीक्षा, भकती बारकाईने भलभहलेली असते; भकती सूक्ष्मात जाऊन ते 

भवचार करतात याचे उतृ्कष् उदाहरर्ण म्हरू्णन या लेिाकडे पाहता येईल. वाचक भकंवा रभसक 

जेव्हा कभवता वाचतो तेव्हा भतचा ढोबळ अथि म्हर्णजे दशिनी अथि आपल्याला कळला, इथवरच 

थांबतो. एिादा वाचक पुढे जाऊन त्ा कभवतेत काही वेगळा अथि लपलेला  आहे काय, याचा 

भवचार करत असेल. आर्णिी एिादा साके्षपी वाचक त्ा कभवतेतील आशय, िार्ा, अलंकार, 

असल्यास वृत्त इ. गोष्ीचंा शोध घेईल. पर्ण त्ाही पलीकडे जाऊन  द. भि. सरांनी कभवतेला 
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स्मथथरतत्त्व व गभततत्त्वही असते, हा भवचार मांडला असून ही तते्त्व सोदाहरर्ण स्पष् केली आहेत. 

काही भवधाने मुद्दाम सुटी सुटी करून देत आहे.  

• साभहत्ात स्मथथर- व गभत- या दोन्ही तत्त्वांना महत्त्व असते.  

• िार्ा व वास्तवता या संदिाित स्मथथरतत्त्वाला महत्त्व असते.  

• आस्वाद्यमानता व अंभतम जीवनमूल्य या संदिाित गभततत्त्वाला महत्त्व असते.  

• िावगीतात स्मथथरतत्त्व प्रधान असते. गभततत्त्व क्षीर्ण असते.  

• अिंग, गझल यांच्या अस्सल रूपात, स्मथथर- व गभत- या तत्त्वांचे संतुलन असते.  

• भवशुध्द िाव-कभवतेत गभततत्त्व प्रधान असते.  

वरील भवधानांचे स्पष्ीकरर्ण लेिात वाचावयास भमळेल.  

या लेिाचा शेवट करतांना सरांनी काव्यरभसकांबद्दल फार मोठा आशावाद व्यक्त केला 

आहे.  

त्ांची ती अपेक्षा प्रत्क्षात आर्णरे्ण, ही आपली सवाांची जबाबदारी आहे. त्ासाठी, हा 

एकच गं्रथ वाचून व अभ्यासून  िागर्णार नाहीए. सरांचे सवि समीक्षा-गं्रथ बारकाईने वाचावे-

अभ्यासावे लागतील. या आधीचे व आज सरांचे समकालीन व आगेमागे असलेल्या समीक्षकांचे 

गं्रथ वाचून आपल्या आस्वादवृत्तीला टोकदार बनभवता येईल. समीके्षचे भशिर म्हरू्णन सरांचा 

उभचत गौरव केला जातो. भशिराकडे केवळ वाटचाल नको, तर भशिराशी असलेले ज्ञान 

आपल्याला ‘सर’ करायचे आहे ! 

*****  
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प्रभतिावंत आभर्ण समाज 

साभहत् ही एक सामाभजक संथधा आहे. कारर्ण त्ािोवती भवभवध घटक जमा होतात. 

साभहस्मत्क, रभसक, गं्रथव्यवहार करर्णारे, ग्राहक इ. या सार् या घटकांशी प्रभतिावंताची देवार्ण-

घेवार्ण होत असते. समाज प्रभतिावंताला काय देत असतो? प्रभतिावंताला साभहत्भनभमितीसाठी 

लागर्णारे माध्यम ‘िार्ा’, ती त्ाला समाजाकडून भमळते. अनुिव ही त्ाची सामग्री देिील 

समाजाकडूनच भमळत असते. पर्ण प्रते्क प्रभतिावंत हा साभहस्मत्कच असेल असे नाही. तो 

कलावंतही असू शकेल. उदा. गायक, भचिकार इ.  

प्रभतिावंताकडे सामाभजक मूल्यिाव असेल तर तो साभहस्मत्क होऊ शकेल. प्रभतिा ही 

माि उपजतच असावी लागते. ती प्रयत्नाने भमळभवता येत नाही. प्रभतिावंत आपल्या या 

भनसगिदत्त शक्तीवर सामाभजक संिार करू शकतो. जीवनाला अथि काय ? असा प्रश्न सरांना 

पडायचा तो कुमारवयापासूनच ! सारांना वाटते, जीवनाला अथि देण्याचे काम प्रभतिावंत- 

साभहत्वंत करीत असतात. ( साभहत्वंत हा सरांनी ‘कॉइन’केलेला शब्द) 

साभहस्मत्क समाजाची संवेदनशीलता टवटवीत ठेवीत असतो.  

*****  

प्रभतिावंत व मनोरुग्ण 

सरांचा हा लेि ‘पसु्तरी’ मधून घेतला आहे. शीर्िकातील हे दोन शब्द एकि पाहून 

माझ्यासारख्या सामान्य वाचकाला आश्चयि वाटेल यात आश्चयि नाही ! प्रभतिावान व्यक्ती म्हर्णजे 

काय फक्त लेिक, कवी इ. साभहस्मत्कच? नवनवीन शोध लावर्णारे शास्त्रज्ञ, समाजसुधारर्णा 

प्रत्क्षात आर्णर्णारे भवचारवंत, भवभवध लभलतकलांचे पुजारी हे सुध्दा प्रभतिावंतच असतात. 
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आपर्ण सहज म्हर्णतो की ते ‘झपाटल्याप्रमारे्ण’ आपल्या धे्ययाचा, कलेचा पाठपुरावा करतात. 

काय असते हे झपाटलेपर्ण?  एककल्लीपर्णा? बेिानपर्णा? 

या संदिाित मला लहानपर्णी ऐकलेली गोष् आठवते. सवाांनाच ती माभहत असावी. नू्यटन 

या शास्त्रज्ञाने म्हरे्ण, मांजर पाळले होते. त्ाला प्रयोगशाळेच्या बंद दारातून आत येण्यासाठी 

त्ा लाकडी दरवाज्याला एक मोठे भछद्र पाडलेले होते. पुढे त्ा मांजरीला भपलू्ल झाल्यावर 

नू्यटनने दरवाज्याला दुसरे एक छोटे िोक पाडले ! का माभहत आहे? म्हरे्ण, भपल्लाला आत 

येण्यासाठी !! एवढ्या मोठ्या शास्त्रज्ञाच्या हे का लक्षात येऊ नये की भपल्लासाठी वेगळी सोय 

करण्याची आवश्यकताच नाही? अशा मोठ्यांच्या छोया गोष्ी भपढ्यानभपढ्या एकू येतात व 

त्ातून सूभचत केले जाते की अभतहुर्ार, प्रभतिावंत ‘वेडाच’ असतो. िरेच तो तशी लक्षरे्ण 

दािवतो. एककल्ली असतो, आपल्याच तंद्रीत असतो, तो ह्या जगात नसतो . त्ाच्या धे्ययाचे 

त्ाने वेडच घेतलेले असते. देशिक्तीने वेडे झाल्याभशवाय का िगतभसंग व सहकारी हसत 

फासावर गेले? त्ांचे हे टोकाचे गुर्ण, पुनरावृत्ती पराकोटीची संवेदनशीलता, इत्ादीचंा वापर 

आंतररक भनभमितीऊजाि म्हरू्णन होतो.  

 वेडं होरं्ण या अथािनं चांगलं असेल; पर्ण उत्तम साभहत्भनभमितीसाठी असं वेडं असरं्ण ही 

पूविअट अभजबात नाही. भनभमितीच्या त्ा उन्मन अवथथेत, त्ा   क्षर्णांपुरता तो प्रभतिावंत 

मनोरुग्णासारिी काही लक्षरे्ण दािवीत असावा, इतकेच. स्वतःला, जगाला भवसरल्याभशवाय 

हे साधत नाहीच. त्ाला िान उरलेलेच नसते. त्ा एका अवथथेत तो स्वतःत नसतो. तो सार् या 

भवश्वाचा झालेला असतो. त्ा क्षर्णी तो जरू्ण साक्षात्कार अनुिवत असतो.  

 गॅभलभलओ भकंवा एभडसन, नाव महत्त्वाचे नाही,  प्रयोगात इतका गढून गेला होता की 

स्वतःच्या लग्नाची वेळही भवसरून गेला होता !  तो तेव्हा कुठल्या भवश्वात होता? त्ाला 
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‘साक्षात्कार’ झालेला होता. त्ा क्षर्णाचे फभलत होते त्ाने लावलेला शोध !  सच्चा साभहस्मत्क 

तरी कुठे वेगळा असतो? फक्त फभलत वेगळे असेल . एिादी कभवता, एिादा गं्रथ अथवा 

एिादा समीक्षा-लेिही  

वाचा हा सरांचा लेि !     
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विभाग ३- वसद्ाांत  
डॉ. द. वभ. कुलकर्णी 

याांचे समीक्षा लेख 
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कभवतेचा घरगंध 

 

 वाचक कभवता वाचतो. 

 रभसक कभवता माचवतो. 

 समीक्षक कभवतेची पुनभनिभमिती करतो. 

 समीक्षा भलभहतात ते सगळेच समीक्षक नसतात; समीक्षा समजून काही कभवचररि 

भलभहतात, काही काव्यचररि भलभहतात, काही संभहतासंशोधन करतात—ते समीक्षक नसतात; 

त्ांचे कायि समीके्षच्या सरहद्दीवरचे असते; ते इतर के्षिांत महत्त्वाचे असते; पर्ण ती समीक्षा 

नसते. 

 सगळेच कभवतावाचक कभवता वाचीत नसतात. काही छंद वाचतात आभर्ण नादमधुरतेने 

सुिावतात; काही िावना चोितात आभर्ण हुळहुळतात; काही सामाभजक आशयाने उद्दीभपत 

होतात. हे सवि वाचक कभवतेची सोडं, भतचे कान, भतचे पाय, भतची शेपूट हातात धरून बसतात. 

त्ांचे आकलन भमर्थ्ा नसते; पर्ण आंभशक असते. भिकोर्णाची एक एक रेर्ा पाभहली म्हरू्णन 

तुम्हाला भिकोर्णाचे आकलन होईल का? भिकोर्ण ही एक पूर्णािकृती असते. तीन रेर्ांचा नवे्ह 

तर तीन रेर्ा असलेल्या एका पूर्णािकृतीचा प्रत्य घेतला पाभहजे तर भिकोर्ण कळेल नाहीतर 

एकामागोमाग एक तीन रेर्ा कळतील—एकच रेर्ा कळेल; भिकोर्ण कळर्णार नाही. 

 कभवता आकृती नसते, िूभमतीय आकृती तर नसतेच. िूभमतीय आकृतीला स्वतःच्या 

बाहेरचे आभर्ण साविभिक भनयम असतात—ते ती मोडूच शकत नाही, म्हरू्णन एका िूभमतीय 

आकृतीसारख्या अनेक आकृत्ा काढता येतात. कभवता ही िूभमतीय आकृती नसते तर ती 

एक भजवंत अस्मस्तत्व असते, भजवंत अस्मस्तत्वालाही भनयम असतात पर्ण ते वगि—जाभत—प्रजाती 

यांचे भनयम असतात. या सामान्य भनयमांनी त्ा अस्मस्तत्वाच्या थथानाचा बोध होतो पर्ण 
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वैभशष्ट्यांचा बोध होत नाही; तो बोध भतच्या फक्त भनरपेक्ष आकलनानेच होऊ शकतो. प्रते्क 

मार्णसांच्या बोटांचे ठसे वेगळे असतात. भजवंत अस्मस्तत्वाच्या या वैभशष्ट्यामुळेच प्रते्क भजवंत 

अस्मस्तत्व स्वतंि असते; सवितंिस्वतंि असते. 

 भजवंत अस्मस्तत्वाची इतर लक्षरे्ण तर सविज्ञातच आहेत; इजा. इजा झाली असता ती िरून 

येरे्ण—दगडाला इजा झाली तर ती िरून येत नाही; पर्ण झाडाला जिम झाली तर ती िरून 

येते. 

 वाढरे्ण. इमारत स्वतःहून अभतक्मर्ण करीत नाही पर्ण लता इकडे-भतकडे पसरत जाते. 

 आत्मप्रभतमांची भनभमिती. लाकूड पेरले तर त्ाचे झाड होऊन त्ा झाडापासून लाकूड 

भमळत नाही; पर्ण बीज पेरले तर त्ाचे झाड होते आभर्ण त्ा झाडाला पुन्हा बीज येते—

बीजापासून पुन्हा बीज भमळते; कारर्ण बीज सजीव असते, सबीज असते; लाकूड भनजीव असते, 

भनबीज असते. 

 कभवता जो नुसताच वाचतो तो झाड नुसताच पाहतो. 

 कभवता जो माचवतो तो कभवता चोितो. 

 जो कभवतेचे बीज आपल्या मनात पेरतो त्ाला कभवतेची असंख्य बीजं लाितात. 

 कभवतेचा अथि कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण नवे्ह; मुद्दली तोच कळला नाही, तोच 

अस्मस्तत्वात नाही असे असेल तर बोलायलाच नको. अथि हवाच, त्ाचा बोधही हवाच; पर्ण अथि 

म्हर्णजे अथाित दशिनी अथि. हा कभवतेचा एक लहानसा घटक असतो—भिकोर्णी जागेमधील 

एक एवढासा भबंदू-कें द्रभबंदू नवे्ह, कोनही नवे्ह, रेर्ाही नवे्ह—एक लहानसा भबंदू. तोच नसेल 

तर कभवता अस्मस्तत्वातच येर्णार नाही, िार्ा अस्मस्तत्वातच येर्णार नाही; तो िार्ािास असेल, 

काव्यािास असेल. फक्त मनोभवकारतज्ज्ञच अशा कृतीचा अन्वय लावू शकतो, त्ा शब्दांचा 

नवे्ह, शब्द उच्चारर्णार्या मनाचा. 



418 
 

 दशिनी अथािभशवाय आर्णिी काय असते कभवतेत? दशिनी अथाितून भनघर्णारे अथिझंकार 

असतात; त्ा अथिझंकारांचे चपळ आभर्ण पररवतिनशील वू्यह असतात; अशा वू्यहांची भमटती-

उमलती कें दे्र असतात. एवढेच नवे्ह, तर सलग जीवनपटातून त्ा कभवतेने स्वतःचे रूप वेगळे 

काढलेले असते—िड्ाितून नकाशा कापून काढावा तसे. भतथे एक ररक्तता आलेली असते; 

आभर्ण ती ररक्तता बाहेर काढलेल्या आकृतीचीच पुनरावृत्ती असते—ती उविररत 

जीवनपटाकडे—स्वतःकडेच नवे्ह—उविररत जीवनपटाकडे आपले लक्ष वेधीत असते; मी 

एकटी नाही, सुटी नाही, मी या जीवनपटाचाच एक अिंड घटक आहे असा आक्ोश ती 

पोकळी करीत असते. 

 ही ररक्तता हेच कभवतेच्या पुनभनिभमितीचे बीज असते. 

 त्ा ररक्त आशयबोधक आकृतीवरून रभसकतेची अंगुली भफरत जाते. एकाच वेळी त्ा 

रभसकतेला कभवतेच्या दशिनी अथािचा, अथिझंकारांचा, झंकारवू्यहांचा आभर्ण त्ा कभवतेच्या 

सरहद्दीचंा, भतचा सलग जीवनपटाशी असलेल्या मूल्य—अथि—रूप—नाद यांच्या संबंधाचा 

प्रत्य येतो. 

 एवढेसे शब्द ते काय—त्ांनी चमत्कार केलेला असतो. मांभिकाने मंि उच्चारून 

बीजावर हबका मारावा, त्ातून सरसरून वेली बाहेर यावी, पाहता पाहता त्ा वेलीस पाने-

फुले यावीत, भतने गगनापयांत मजल मारावी, भतथे आपले हात तर पोहोचत नाहीत म्हरू्णन 

िुईवर ओघळलेली फुले वेचावीत तर वर—वर, वरचे वर कळ्या उमलून त्ांची पुषे्प व्हावीत; 

तकािची संध्याकाळ झालेली असावी, त्ा बीजापुढे आपर्ण समई लावावी भवदग्धतेची, 

त्ाच्यापुढे मान लववावी तर केसात माळलेल्या  कळ्यांची फुले झालेली असतात आभर्ण 

आपसुि ती बीजं देवाच्या चरर्णी पडतात. 

 आश्चयि त्ाचे नसते; आश्चयि हे की आपली घरची साधीसुधी फुले हुबेहूब त्ा 

लावण्यलभतकेवरील फुलांसारिीच असतात—रंग थोडा भफक्का, पाकळ्या जरा कमी—मुरड 
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थोडी वेगळी. पर्ण गंध? गंध अगदी तोच, तसाच, तेव्हढाच असतो—वेलीवरची फुले आपर्ण 

तोडलेली नसतात, आपली काय प्राज्ञा—िुईवरची फुले आपर्ण वेचलेली असतात—ती आपर्ण 

त्ा देवतेलाच अपिर्ण केलेली असतात—आपल्या मार्थ्ावर आपल्या घरच्याच कभलका 

असतात—आपर्ण नम्र झालो म्हरू्णन की आपर्ण फुले वेचली म्हरू्णन की कशाने कुर्णास ठाऊक, 

आपला घरगंध आसमंतातल्या भनभमिभतगंधाशी एकजीव झालेला असतो—कलाकृतीमुळे 

आपला असा पुनजिन्म होतो; आपल्यामुळे कलाकृतीचा असा पुनजिन्म होतो. 
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मुक्तछंद 

 

 मराठीमधे्य मुक्तछंद अवतीर्णि होऊन आज सुमारे तीन तपे उलटली आहेत. या तीन 

तपांच्या काळात अनेक कवीनंी मुक्तछंद हाताळला आहे. याच काळात सदर छंदासंबंधी 

चचािही झाली; परंतु ‘मराठी मुक्तछंद’ या नावाचा एिादा समीक्षात्मक गं्रथ माि उजेडात आला 

नाही. अलीकडेच डॉ. ना. ग. जोशी यांनी ‘मराठी छंदोरचना’ आभर्ण ‘मराठी छंदोरचनेचा 

भवकास’ असे दोन छंदःशास्त्रीय प्रबंध भलभहले; परंतु या प्रबंधव्दयातही मुक्तछंदाचा भवचार 

व्हावा तेवढा भवस्ताराने झालेला भदसत नाही. म्हरू्णनच मुक्तछंदाबाबत मराठी काव्यसमीक्षा व 

मराठी छंदःशास्त्र मागे आहे की काय अशी शंका येऊ लागते. 

 ‘साधना आभर्ण इतर कभवता’ या आपल्या काव्यसंग्रहात प्रा. पु. भश. रेगे (सुहृदचंपा) यांनी 

‘सहजकाव्य’ या नावाने १९३० साली मुक्तछंदाचा मराठीत प्रथम वापर केला. अथाित् सुहृदचंपा 

यांचे सहजकाव्य िर्या अथािने मुक्तछंदात आहे भकंवा काय यासंबंधी मतिेद आहेत. कदाभचत 

सहजकाव्य हा मुक्तछंदाचा प्रकार नसून मुक्तशैलीचा प्रकार आहे असेही म्हर्णता येईल. ते 

जर िरे असेल तर मुक्तछंदाच्या प्रवतिकत्वाचा मान पु. भश. रेगे यांच्याकडे न जाता 

स्वािाभवकच आत्माराम रावजी देशपांडे ऊफि  कवी अभनल यांच्याकडे जाईल. रेगे आभर्ण 

अभनल यांच्याप्रमारे्णच वं्यकटेश वकील यांच्याही नावाचा उले्लि प्रसु्तत संदिाित केला जातो. 

कदाभचत मुक्तछंदाचे प्रवतिन हा सामूभहक नेतृत्वाचा िाग असेल! एवढे माि िरे की 

आत्माराम रावजी देशपांडे आभर्ण वा. ना. देशपांडे या भवदिाितील दोन कवीनंी अगदी 

प्रारंिीच्या काळापासूनच, मुक्तछंदाचा भहरररीने पुरिार केला आहे. कवी अभनल यांनी 

‘िग्नमूती’ आभर्ण ‘भनवािभसत भचनी मुलास’ ही दोन दीघिकावे्य आभर्ण ‘पेतेव्हा’ व ‘सांगाती’ या दोन 

संग्रहातील अनेक सु्फट कभवता मुक्तछंदात भलभहल्या आहेत. वा. ना. देशपांडे यांनीही ‘कोरकू’ 

हे दीघिकाव्य आभर्ण ‘आराधना’, ‘अनाभमका’, इत्ादी काव्यसंग्रहांतील अनेक कभवता 
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मुक्तछंदात रचल्या आहेत. इतकेच नवे्ह तर या उियतांनी स्वतंि लेि, पररभशषे् व भटपा या 

माध्यमातून मुक्तछंदभवर्यक महत्त्वाचे गद्यलेिनही केले आहे. यादृष्ीने ‘िग्नमूभति’ आभर्ण 

‘पेतेव्हा’ या काव्यगं्रथांना जोडलेल्या भटपा व पररभशषे्, तसेच ‘भवचारसमीक्षा’ या गं्रथांतील 

मुक्तछंदभवर्यक लेि हे साभहत् नजरेिालून घालण्यासारिे आहे. आ. रा. आभर्ण वा. ना. 

यांच्याभशवाय पु. भश. रेगे, वं्यकटेश वकील, भशदोरे, डॉ. अत्तरदे, य. द. िावे, मुस्मक्तबोध, 

मनमोहन, भवंदा करंदीकर, भदलीप भचिे, बाबा आमटे, नारायर्ण सुवे इत्ादी अनेक कवीनंी 

महत्त्वाची मुक्तछंदात्मक रचना केली आहे. 

 अशा रीतीने १९३० पासून मराठीमधे्य मुक्तछंद आभर्ण मुक्तछंदभवर्यक समीक्षा प्रगटत 

असली तरी अभ्यासक, कवी आभर्ण सामान्य वाचक या सवाांना, आपापल्या पायरीवर, 

मुक्तछंदाचे सम्यक आकलन झाले आहेच असे भनश्चयाने म्हर्णवत नाही. उदाहरर्णाथि, कवी 

अभनल आपल्या ‘मानवता’ या मुक्तछंदप्रकारास ‘गद्योच्चारी आघातप्रधान छांदस मुक्तछंद’ 

संबोधतात. हे त्ांचे मत डॉ. ना. ग. जोशी यांच्यासारिा छंदःशास्त्रज्ञही मान्य करतो; परंतु 

अभ्यासकाच्या मनात असा प्रश्न उपस्मथथत होतो की, एिादा छंद छांदस असेल—म्हर्णजे 

त्ातील प्रते्क अक्षराचा उच्चार दीघि असेल—तर तो गद्योच्चारी आघातप्रधान होईलच कसा? 

आभर्ण जर तो गद्योच्चारी आघातप्रधान असेल तर त्ाला छांदस मुक्तछंद म्हर्णण्याऐवजी 

दुसरेच एिादे नाव का देऊ नये? 

 आजचे अनेक कवी मुक्तछंदाचे जे रूप साकार करतात त्ावरून ‘मुक्तछंद म्हर्णजे 

िंभडत पादाकुलक’ अशी या कवीचंी समजूत आहे की काय असे अभ्यासकाला वाटू लागते; 

कारर्ण पादाकुलकासारिा लवभचक मािावृत्ताचा प्रकार घेऊन त्ातून भदिाऊ मुक्तछंद 

मराठीत सध्या फार भनमािर्ण होत आहे; परंतु आजच्या उमेदवार कवीस तरी कशास दोर् 

द्यावा? अभनल आभर्ण वं्यकटेश वकील यांचे प्रभसद् मुक्तछंद—अनुक्मे पे्रमजीवन आभर्ण 

यक्षकन्या—तरी काय वेगळे आहेत? 
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   ‘एकि गंुफून । जीभवत धागे । 

   प्रीतीचे नतिन । नाचलो मागे ।’ 

 अशी पररलीना अक्षरछंदात माधव जूभलयन यांची ‘संगमोतु्सक डोह’ नावाची कभवता 

आहे. भतच्यातील पाच-पाच व सहा-सहा अक्षरांचे गट पाभहले म्हर्णजे ‘पाच-सहा’ अक्षरांच्या 

चरर्णकांच्या सै्वर जुळर्णीने भसद् होर्णारा अभनलांचा पे्रमजीवन मुक्तछंद म्हर्णजे या ‘पररलीना’ 

छंदाचेच एक मोकळे रूप होय, याबद्दल संदेह उरत नाही; तसेच वं्यकटेश वकीलांचा 

‘यक्षकन्या’ मुक्तछंद म्हर्णजे पादाकुलक मािावृत्ताचाच एक मोकळा आभवष्कार होय. 

 मराठीतील छांदस आभर्ण माभिक मुक्तछंदाचा प्रारंिीच्या काळी उत्साहाने पुरिार 

करर्णारे वा. ना. देशपांडे नंतरच्या काळात ‘मराठी मुक्तछंद हा िरा मुक्तछंद नाही’ असे म्हरू्ण 

लागले. मराठीतील सवि छांदस आभर्ण माभिक मुक्तछंद आवतिनप्रधान असल्यामुळे ते 

मुक्तछंद नसून भशभथल छंद होत असे वा. ना. यांच्या आके्षपाचे स्वरूप आहे. यावर तोडगा 

म्हरू्णन की काय वा. ना. मुक्तओवीचा पुरिार करतात आभर्ण ‘छंद’मधील आपल्या लेिाला 

‘मुक्तओवी : मराठीचा िरा मुक्तछंद’ असे आवेशपूर्णि शीर्िक देतात; पर्ण वा. नां.ची मुक्तओवी 

तरी िरा मुक्तछंद आहे काय? भतला सहा ते सोळा एवढ्या अक्षरसंखे्यचे बंधन नसेल भकंवा 

अंत् यमकाचेही सोयरसुतक नसेल पर्ण एवढ्यानेच तो ‘िरा मुक्तछंद’ होतो का? 

 कोर्णत्ा छंदास मुक्तछंद आभर्ण िरा मुक्तछंद म्हर्णावे हे सांगरे्ण थोडे अवघड आहे 

याचे कारर्ण आपल्या मनातच अजून ‘सहजकाव्य’, ‘सै्वरपद्य’, ‘मुक्तछंद’, ‘मुक्तशैली’ इत्ादी 

पररिारे्संबंधी गोधंळ आहे. त्ामुळे मुक्तछंदासंबंधी काही बोलताना प्रते्काने, भनदान 

स्वतःपुरती तरी, आपली पररिार्ा स्पष् करून घेतली पाभहजे. त्ादृष्ीने िारे्चे गद्य आभर्ण पद्य 

असे स्मव्दभवध वगीकरर्ण करता येईल. आघातप्रधान िार्ा ती गद्य िार्ा; आभर्ण आवतिनप्रधान 

िार्ा ती पद्य िार्ा. या िार्ांच्या दरम्यान—िरे म्हर्णजे या दोहोनंा व्यापून—िारे्चे भतसरे रूप 

अस्मस्तत्वात असते. ते म्हर्णजे सूक्ष्म आघातयुक्त आवतिनप्रधान बोली. कदाभचत बोलीच्या या 
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रूपातूनच तथाकभथत गद्य व पद्य िार्ा आभवषृ्कत होत असतील. ते कसेही असो; गद्य िार्ा, 

पद्य िार्ा व बोली िार्ा ही छंदःशास्त्रदृष्ट्या िारे्ची तीन ठळक रूपे आहेत िरी. मराठी 

मुक्तछंदाचा संबंध यापैकी उघडच पद्य िार्ा या प्रकाराशी आहे. मराठीमधे्य अक्षरगर्ण वृत्त 

(जसे- शादूिलभवभक्डीत, वसंतभतलका, पृथ्वी इत्ादी), मािावृत्त ऊफि  जाती (जसे- हररिभगनी, 

सुमभतमदना, पभततपावन, पादाकुलक इत्ादी) आभर्ण अक्षर छंद (जसे- ओवी, अिंग, 

जीवनलहरी, िंृग, भदशा इत्ादी) असे पद्यरचनेचे (म्हर्णजेच पद्यिारे्च्या आभवष्काराचे) तीन 

प्रकार आहेत. 

 अक्षरगर्णवृत्त नावाप्रमारे्णच भनयत अक्षरसंख्या व त्ा अक्षरांचे भवभशष् गट यांच्या 

भनयभमत स्वरूपावर अवलंबून असते. याचाच अथि असा की, अक्षरगर्णवृत्त ही एक अतं्त 

बंभदस्त पद्यरचनापद्ती आहे. म्हरू्णनच त्ाबाबत स्वातंत्र्य घेऊन वृत्तभनष्ठ मुक्तछंद उिा राहू 

शकत नाही. वृत्ताबाबत पद्यकाराला एवढेच स्वातंत्र्य घेता येते की तो आपले पद्य भनयिमक व 

धावते रचू शकतो. 

 या िूभमकेतून मुक्तछंदाची पूवािवथथा असा भनयिमक वृत्ताचा प्रकार मराठीत प्रगटला. 

रेंदाळकर, नागेश, भनफाडकर, सावरकर, नायडू आभर्ण ना. ग. जोशी या कवीनंी भनयिमक 

पद्यरचनेचे प्रयोग केले आहेत. त्ातही रेंदाळकर व सावरकर यांचे प्रयोग भवशेर् लक्षर्णीय 

आहेत. रेंदाळकरांच्याही आधी भचंतामर्णी पेठकर व वासुदेवशास्त्री िरे यांनी भनयिमक पद्याचा 

अंधुक पुरिार केला होता. त्ाच्याही मागे गेल्यास मध्ययुगीन मराठीमधे्य हयग्रीवाचायि आभर्ण 

चोिंा या दोन महानुिाव कवीनंी अनुक्मे ‘गद्यराज’ व ‘उिाहरर्ण’ या आपापल्या काव्यगं्रथांत 

बरेचसे यमकस्वातंत्र्य घेतलेले आढळेल. तरीही साकल्याने भवचार करता मध्ययुगात काय 

भकंवा अवािचीन युगात काय भनयिमक पद्यरचना मराठीत रूढ अथवा लोकभप्रय झाली असे 

म्हर्णवत नाही. संिृत कभवतेला अंत् यमकाचे अगत् नाही. अंत् यमकाचे हे लेरे्ण आभर्ण 

क्वभचत लोढरे्ण मराठीने अपभं्रश काव्यापासून स्वीकारले आहे. अपभं्रश ही िार्ाशास्त्रदृष्ट्या 
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भशभथल, हलकी व स्वरप्रधान िार्ा; लोकिार्ा—त्ातील काव्यामधे्य गेयतेस भवशेर् प्राधान्य—

त्ामुळे सदर िारे्तील पद्यास अंत् यमकाची गरज पडली असावी. मराठीचे संिृतभनष्ठ 

स्वरूप, आजचा मुद्रर्णाचा व वाचनाचा (श्रवर्णाचा नवे्ह!) काळ हे घटक लक्षात घेता मराठी 

कभवतेला मध्ययुगात काय आभर्ण सांप्रत काळी काय अंत् यमकाची भनकड होती असे नाही 

परंतु या सवि ऐभतहाभसक भवशे्लर्र्णावर मात करून मराठी पद्यकारांनी सहज यशस्वी 

होण्याजोगा भनयिमक वृत्तरचनेचा प्रयोग अपेशी ठरभवलेला आहे. 

 अक्षरगर्णवृत्तांतून जरी मुक्तछंद भसद् होऊ शकत नाही तरी मािावृत्त ऊफि  जाती 

आभर्ण अक्षरछंद यांतून माि मुक्तछंद सहज साकार होतो. मािावृत्तांतून भनमािर्ण होर्णार्या 

मुक्तछंदास ‘माभिक’ मुक्तछंद असे अभिधान आहे. वं्यकटेश वकील यांनी रूढ केलेला 

‘यक्षकन्या’ हा मुक्तछंद माभिक मुक्तछंद होय. पु. भश. रेगे, वा. ना. देशपांडे, डॉ. श्रीराम अत्तरदे 

यांनी प्रारंिीच्या काळात आभर्ण अलीकडे इंभदरा, वसंत बापट, मंगेश पाडगावकर इत्ादी 

कवीनंी माभिक मुक्तछंदाचा उपयोग केलेला आहे. क्वभचत अभनलांनीही ‘सांगाती’मधे्य एक-

दोन कभवतांत प्रसु्तत मुक्तछंदप्रकार हाताळला आहे. असे असले तरी माभिक मुक्तछंद 

मराठीत फारसा रूढ नाही असेच म्हर्णावे लागेल. याचे कारर्ण भनश्चयाने सांगता येर्णार नाही. 

माभिक मुक्तछंद हा उघडपरे्णच अभनयभमत मािावृत्ताचा प्रकार जार्णवतो. त्ामुळे असेल, 

मराठी कवीनंी सदर प्रकाराचा फारसा स्वीकार केला नसावा. 

 छांदस मुक्तछंद माि मराठीत चांगलाच रूढ आहे. १९३१ साली अभनलांनी ज्या 

मुक्तछंदाचे प्रवतिन केले तो छांदस मुक्तछंदच होय. ‘िग्नमूभति’, ‘भनवािभसत भचनी मुलास’ ही 

दोन दीघिकावे्य आभर्ण ‘पे्रम आभर्ण जीवन’, पेतेव्हा’, ‘िग्नमूतीचे पुनदिशन’ इत्ादी सु्फट कभवता 

‘पे्रमजीवन’ या छांदस मुक्तछंदात भलभहल्या आहेत. ‘पे्रमजीवन’ मुक्तछंद पाच-सहा अक्षरांच्या 

चरर्णकांच्या सै्वर जुळर्णीने भसद् होत असतो. जसे— 
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   दोन भदवस । उलटून गेले 

   दोन रािी तशा । उलटून गेल्या 

 या ओळीमंधे्य पाच-पाच भकंवा सहा-सहा अक्षरांचे चरर्णक अगदी स्पष्परे्ण प्रतीत 

होतात. अभनलांचा प्रसु्तत मुक्तछंद मराठीत चांगलाच लोकभप्रय झाला. म्हरू्णनच की काय 

‘सांगती’ या आपल्या अलीकडच्या काव्यसंग्रहात कवीने सदर मुक्तछंदप्रकार थोडा बाजूला 

ठेवून त्ाऐवजी ‘मानवता’ हा दुसरा मुक्तप्रकार भवशेर् हाताळला. ‘पेतेव्हा’ या संग्रहातील 

‘मानवता’, ‘बंड’, ‘धडकी’ या तीन कभवता मानवता मुक्तछंदातच आहेत. ‘सांगाती’ मधे्य माि 

हा आकडा तीनावरून १३-१४ वर गेला आहे. मानवता मुक्तछंद पे्रमजीवन 

मुक्तछंदप्रकारापेक्षा बराच लहानसर आहे. या छंदात दोन-दोन भकंवा तीन-तीन अक्षरांच्या 

चरर्णकांची सै्वर जुळर्णी असत. जसे- आहे.  

   अन्याय । घडो । कोठेही 

   भचडून । उठू । आम्ही. 

 या ओळीमंधे्य दोन-दोन, तीन-तीन अक्षरांनंतर भवराम घ्यावा लागतो. या मानवता 

छंदाचे आर्णिी एक वैभशष्ट्य आहे. सदर छंद पे्रमजीवन छंदाप्रमारे्ण केवळ अभनयभमत 

आवतिनप्रधान छांदस मुक्तछंदच नाही; तर त्ाच्या जोडीस तो उच्चारानुसारी 

आघातप्रधानदेिील आहे. पे्रमजीवन आभर्ण मानवता या दोन प्रकारांतील सदर िेद सहसा 

लक्षात घेतला जात नाही. तसा तो लक्षात घेतला तर मानवता हा छांदस मुक्तछंद आहे की 

गद्योच्चारी छंद आहे असा संभ्रम एिाद्यास सहज पडावा. छांदस मुक्तछंदाचा आर्णिी एक 

भतसरा प्रकार मराठीत क्वभचत आढळतो. तो म्हर्णजे आठ अक्षरांच्या चरर्णकांच्या सै्वर 

जुळर्णीने भसद् होर्णारा मुक्तछंद. मुस्मक्तबोध व पु. भश. रेगे यांनी हा भतसर्या प्रकारचा छंद 

वापरला. मुस्मक्तबोधांच्या संबंभधत कभवतेतील शब्द उचलून त्ास ‘भवजययािा मुक्तछंद’ असे 

नाव देता येईल. 



426 
 

 अशा रीतीने पादाकुलकभनष्ठ माभिक मुक्तछंद आभर्ण दोन, पाच भकंवा आठ अक्षरी 

चरर्णकांनी भसद् होर्णारे तीन छांदस मुक्तछंद हेच काय ते मराठी मुक्तछंदाचे िरेिुरे आभर्ण 

िव्य िांडवल! वास्तभवक कुठल्याही मािावृत्तातून आभर्ण अक्षरछंदातून मुक्तछंदाचा एकेक 

प्रकार आभविूित होऊ शकेल—नवे्ह; जाभत—छंद यांची लक्ष्मर्णरेर्ा ओलांडूनही मुक्तछंद 

प्रगटू शकेल. असे असताना मराठीतील कवीनंी ३-४ मुक्तछंद प्रकारांतच का डंुबावे? याचा 

उघड अथि असा की मुक्तछंदाचे सुप्त सामर्थ्ि या कवीनंा ज्ञात नाही. मुक्तछंदाचे छांदस आभर्ण 

माभिकच का होईना, अगभर्णत प्रकार भसद् होऊ शकतात, या अथािने मुक्तछंद हा ‘महाछंद’ 

आहे. 

 मुक्तछंदाचा आर्णिी एका वेगळ्या आभर्ण वैभशष्ट्यपूर्णि भदशेने भवकास होऊ शकतो. 

तो म्हर्णजे गद्योच्चारी छंद ऊफि  अक्षररचना. मराठी मुक्तछंद आवतिनप्रधान असल्यामुळे तो 

केवळ ‘अभनयभमत छंद’ आहे; िरा ‘मुक्तछंद’ नाही, अशी रास्त तक्ार, प्रारंिीच्या काळात 

भहरररीने आवतिनप्रधान मुक्तछंदाचा पुरिार करर्णार्या वा. ना. देशपांडे यांनीच केली आहे. 

ती दूर करावयाची असेल तर मुक्तओवी नवे्ह, गद्योच्चारी छंद मराठी कभवतेस स्मस्वकारावा 

लागेल. गद्योच्चारी छंदाचे पभहले वैभशष्ट्य म्हर्णजे तो आवतिनप्रधान नसतो; त्ात भनयत चरर्णक 

नसतात. दुसरे वैभशष्ट्य म्हर्णजे त्ातील अक्षरांचा उच्चार अक्षरछंदाप्रमारे्ण दीघि भकंवा 

मािावृत्ताप्रमारे्ण भनराघात करायचा नसतो. व्यवहारात ज्याप्रमारे्ण आपर्ण शब्दांचे उच्चार 

साघात करीत असतो त्ाप्रमारे्णच अशा छंदाचे साघात वाचन करावयाचे असते. गद्योच्चारी 

छंद म्हर्णजे गद्यच नवे्ह काय? असा प्रश्न कुर्णी भवचारल्यास ‘नाही’ असे ठाम उत्तर त्ाला देता 

येईल. व्यावहाररक गद्यापेक्षा अभधक स्पष् आघात गद्योच्चारी छंदात येतील. व्यावहाररक 

गद्यापेक्षा अभधक उत्कट लय गद्योच्चारी छंदात येईल. गद्य आभर्ण पद्य या उियभवध 

िार्ास्वरूपांचे सामर्थ्ि गद्योच्चारी छंद आत्मसात करू शकेल. नवलाची गोष् म्हर्णजे या 

गद्योच्चारी छंदाची बीजे थेट ‘राजा भशवाजी’ या महाकाव्यापयांत जाऊन पोचतात. म. मो. कंुटे 

यांना काव्याची िार्ा ही व्यावहाररक आभर्ण गद्योच्चारीच हवी होती. म्हरू्णनच त्ांनी तवािर, 
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दबािर, उिून अशी लेिनपद्ती स्वीकारली. अशी चमत्काररक आभर्ण टीकाभवर्यीिूत 

झालेली लेिनपद्ती स्वीकारूनही कंुटे यांचा हेतू सफल झाला नाही. याचे कारर्ण कंुयांच्या 

लक्षात आले नाही; तरी आज आपल्या लक्षात यावयास हरकत नाही. कंुटे यांना व्यावहाररक 

गद्योच्चारी िार्ा हवी होती, ती त्ांनी स्वीकारली; परंतु भतचा आभवष्कार माि भनराघात 

उच्चारपद्तीचा अवलंब करर्णार्या अक्षरगर्णवृत्ताच्या माध्यमातून केला. त्ामुळे शब्दांचे 

लेिन गद्योच्चारी परंतु वृत्ताच्या बंधनामुळे, भनराघात उच्चारपद्तीमुळे त्ांचे उच्चारर्ण माि 

गद्यभिन्न असा उफराटा प्रकार घडला. या उफराया प्रयोगामुळे कंुटे यांच्या काव्याची िार्ा 

जास्तीतजास्त अस्वािाभवक झाली; परंतु अशी चूक केवळ कंुयांनीच केली असे नाही. 

सावरकर, रेंदाळकर, ना. ग. जोशी, अभनल इत्ादी अनेक प्रभतिावंतही त्ांचे कमीअभधक 

प्रमार्णात समानधमेच आहेत! काव्याची िार्ा गद्याच्या िारे्जवळ आर्णावयाची असेल तर 

(तसा आग्रह नाही!) काव्य मुक्तछंद असावे असे वाटत असेल तर (असा तर मुळीच आग्रह 

नाही!) शहाण्या मार्णसाने गद्योच्चारी छंदाचा पुरिार करावा हे उभचत. सुदैवाने तसा पुरिार 

रेगे, करंदीकर, भचिे, सुवे इत्ादी काही कवीनंी केला आहे. ‘गंधरेिा’ आभर्ण ‘पुष्कळा’ हे 

रेग्यांचे काव्यसंग्रह. करंदीकरांची तालभचिे, भचत्र्यांच्या ‘कभवता’ आभर्ण सुवे यांचे ‘माझे 

भवद्यापीठ’ हे सवि साभहत् यादृष्ीने अभ्यासण्याजोगे आहे. 

 अथाित गद्योच्चारी छंद म्हर्णजे जसा मुक्तछंद नवे्ह तसेच गद्योच्चारी छंद म्हर्णजे ना. ग. 

जोशी यांची मुक्तशैलीही नवे्ह. “गद्य आभर्ण पद्य यांच्या सीमेवरील रचना म्हर्णजे मुक्तशैली,” 

अशी मुक्तशैलीची व्याख्या डॉ. ना. ग. जोशी यांनी केली आहे. या मुक्तशैलीचे दशिन मुख्यतः 

कहाण्या आभर्ण गद्यकाव्य व अपवादाने नाय व रूपककथा यांत घडते. मुक्तशैली गद्योच्चारी 

व आघातप्रधान असते, परंतु गद्योच्चारी छंदातील भनभश्चत (भनयत नवे्ह) चरर्ण माि त्ात 

नसतात. गद्य िारे्प्रमारे्णच मुक्तशैलीतील चरर्णांचे स्वरूप आपर्णांस बदलभवता येते. प्राचीन 

संिृत साभहत्ात उत्कभलकाप्राय, वृत्तगंधी आभर्ण चूभर्णिका या नावाचे गद्य आढळते; भकंवा 
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मध्ययुगीन मराठीत अमृतरायादी कवीचें कटाव आढळतात; अथवा शाभहरी पोवाड्ात 

‘संपादर्णी’ नावाचा अभलस्मित िाग असतो—हे सारे मुक्तशैलीतील गद्यच. 

 याच्या पुढची पायरी म्हर्णजे व्यवहारात आपर्ण जे नेहमी वापरतो ते गद्य. अशा रीतीने 

गद्य, मुक्तशैली, गद्योच्चारी छंद, मुक्तछंद, छंद, छंदोबद् िार्ा अशी िारे्ची छंदःशास्त्रदृष्ट्या 

भवभवध रूपे आहेत. 

 येथे मनामधे्य सहज असा प्रश्न येऊन जातो की मुक्तछंदाचा आवेशाने पुरिार करर्णारे 

व भततक्याच आवेशाने त्ाचा अभधके्षप करर्णारे जे अभ्यासक मराठीत आहेत, त्ांना िारे्च्या 

या भवभवध स्तरांची एवढी जार्णीव असेल का? 

 मुक्तछंदावर पभहला आके्षप असा घेण्यात येतो की ‘मुक्तछंद हा छंदच नाही; तो पूर्णिपरे्ण 

बेताल आहे.’ 

 अथाित प्रसु्तत आके्षप भकती अज्ञानातून भनघालेला आहे हे वेगळे सांगावयास नको. 

छंदोलय आभर्ण छंदाचा ताल या दोहोमंधील िेद नीट न कळल्यामुळेच मुक्तछंदाचे छंदत्व 

भहरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुक्तछंदाला ‘ताल’ नाही असे म्हर्णता येईल (आभर्ण या 

अथािने मुक्तछंद बेताल आहे असे म्हटल्यास हरकत नाही.) अक्षरे, त्ांचे गट भकंवा त्ांच्या 

मािा याची भनभश्चत आभर्ण भनयभमत संख्या; त्ातून भनमािर्ण होर्णारे भनयभमत स्वरूपाचे चरर्ण या 

दोन घटकांतून मुख्यतः छंदाचा ताल भनमािर्ण होत असतो. यभतथथाने, अंत्यमके इत्ादी इतर 

घटक या तालकल्पनेत िर घालीत असतात. मुक्तछंदाला अंत्यमक, भनयभमत अक्षरसंख्या 

भकंवा मािासंख्या व भनयभमत लांबीचे चरर्ण इत्ादी बंधने नसल्यामुळे त्ा छंदोबद् पद्याचा 

ताल असू शकत नाही. परंतु याचा अथि मुक्तछंद छंदच नाही, असा होत नाही. कारर्ण छंदाचे 

छंदत्व तालकल्पनेवर आधाररत नसून लयकल्पनेवर आधाररत आहे. छंदातील लयतत्त्वावर 

पभहला महत्त्वाचा भवचार मराठीत डॉ. माधवराव पटवधिन यांनी ‘छंदोरचना’ या आपल्या 

प्रबंधात केला. त्ाची फेरतपासर्णी भव. ग. सहस्त्रबुदे् (पद्यमीमांसा) यांनी व भवशेर्तः डॉ ना. 
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ग. जोशी यांनी ‘मराठी छंदोरचना लयदृष्ट्या पुनभविचार’ या प्रबंधात केली. या तीनही 

छंदशास्त्रज्ञांच्या मते छंदातील लयतत्त्व तालतत्त्वापेक्षा सूक्ष्म ठरते. पद्यातील लय कशी भनमािर्ण 

होते आभर्ण या लयीचे व्यवचे्छदक लक्षर्ण काय यासंबंधी बरेच मतिेद आहेत; परंतु त्ासंबंधीचे 

अद्ययावत संशोधन लक्षात घेऊन मुक्तछंद लयहीन नाही हे सहज भसद् करता येईल. डॉ. 

जोशी यांनी ते तसे भसद्ही केले आहे. मुक्तछंद एकेका मािावृत्तावरच अथवा एकेका 

अक्षरछंदावरच आधारलेला असल्यामुळे त्ात लय असावी यात नवल नाही; परंतु गद्योच्चारी 

छंदामधे्यसुद्ा, मुक्तशैलीमधे्यसुद्ा लय असते, असे दािवून देता येईल. यादृष्ीने मढेकरांचे 

लयतत्त्व आभर्ण डॉ.जोशी यांचे लयतत्त्व यांचा अभधक सिोल भवचार व्हावयास हवा. मुद्दा 

एवढाच की, मुक्तछंद हा लयबद् असल्यामुळे छंद ठरतो. मराठीपुरती तर मौज अशी आहे 

की, मराठी मुक्तछंद पुरेसा ‘तालमुक्त’ नाही, असाच त्ावर आके्षप घ्यावयास हवा. मराठीतील 

भकते्क तथाकभथत मुक्तछंदी कभवता व्याज—मुक्तछंदांत असतात हे सविशु्रत आहे. 

 मुक्तछंदावरील दुसरा गंिीर आरोप म्हर्णजे मुक्तछंद ही ‘पभश्चमेकडील वार्यावरची 

वरात’ होय. पाश्चात् अत्ाधुभनक काव्य वाचून त्ाच्या अनुकरर्णाने मराठीत मुक्तछंद ही 

‘कभवपतंगाची कागदी टूम’ भनघाली आहे, असे म्हटले जाते. या आके्षपात थोडे तर्थ् आहे. 

फ्रान्समधे्य इ. स. १८६२ च्या सुमारास चालिस बॉदलेर या प्रभसद् फ्रें च नवकवीने मुक्तछंदाचे 

(आभर्ण मुक्त जीवनाचे?) प्रवतिन केले. थोड्ाच अवधीत वॅ्हलरी, व्हलेन, ररंबो इत्ादी अनेक 

प्रभतिावंत कवीनंी सदर छंदाचा स्वीकार केला. याच काळाच्या आगेमागे अमेररकेमधे्य वॉल्ट 

स्मव्हटमन या कवीने मुक्तगद्य (Free Prose) या नावाने मुक्तछंदात रचना केली. The Leaves 

of grass हा त्ाचा मुक्तगद्यातील काव्यसंग्रह प्रभसद् आहे. फ्रान्स आभर्ण अमेररका यांच्या 

मागोमाग इंगं्लडमधे्य टी. इ. ह्यूम, टी. एस. इभलयट, एझरा पौडं इत्ादी थोर कवीनंी 

मुक्तछंदात्मक काव्य भलभहले. या पाश्चात् काव्याचा पररर्णाम अभनल भकंवा वा. ना. भकंवा रेगे 

यांच्यावर झाला नाही असे कसे म्हर्णावे? परंतु मुक्तछंद पाश्चात्ांचा आहे म्हरू्णनच तो त्ाज्य 

ठरावा काय? अवािचीन जीवनातील अभधकांश प्रवृत्ती—नवे्ह, आपले अभधकांश अवािचीन 
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जीवनच—पाश्चात्ानुगामी नाही काय? भनदान मराठीतील अभधकांश उतृ्कष् अवािचीन कभवता 

पभश्चमेच्या वार्यावर वाहत आलेली आहे हे नाकारण्यात हशील नाही. परंतु िरा प्रश्न मुक्तछंद 

परका आहे की सोयरा आहे हा नवे्ह. आज जो मुक्तछंद मराठीत वावरत आहे त्ाने मराठी 

काव्याच्या मातीत मूळ धरले आहे की नाही याचा या भनभमत्ताने भवचार व्हावा. मुक्तछंदाचे 

प्रभतपादक आमचा मुक्तछंद ओवी—अिंग परंपरेचा आहे असे कंठरवाने सांगत असतात; ते 

भकतपत यथाथि आहे? ओवी हा एका अथािने प्राचीन मुक्तछंदच होय; पर्ण आजच्या मुक्तछंदास 

या ओवीचा वारसा सांगता येईल काय? तसे भदसत नाही. मराठी काव्यात नवे युग यावयाचे 

असेल तर नवा छंद हवा. छंदाची ‘पोलादी चौकट’ तोडावयास हवी—अशा आक्मक आभर्ण 

भवधं्वसक शब्दांत मुक्तछंदाचे प्रास्ताभवक भलभहले गेले आहे. तसे न होता प्रारंिापासूनच प्राचीन 

ओवी, केशवसुतांच्या फुलपािरू, फुलांची पिरर्ण इत्ादी कभवता, म. मो. कंुटे यांचे 

‘रचनाभवर्यक प्रयोग’, रेंदाळकर, सावरकर यांचे भनयिमक काव्य या ‘मुक्त’ परंपरेशी मराठी 

मुक्तछंदाने नाते ठेवले असते तर फारसा जाच न होता मुक्तछंदाचे मराठी काव्यात थथान 

भनभश्चत झाले असते. मुक्तछंद हा मराठी परंपरेतील होय हा समथिकांचा आजचा पभविा ‘पश्चात् 

भवचारा’सारिा आहे. तो आधी सुचता तर बरे होते. इंगं्लडमधे्य मुक्तछंद रुजला तो असे 

परंपरेशी नाते ठेवूनच. शेक्सभपअरने आपल्या नाटकांत भनयिमक पद्य वापरले होते; वडिस्वथि 

आभर्ण कोलररज या स्वचं्छदवादी कवीनंी काव्याची िार्ा आभर्ण व्यावहाररक िार्ा यांच्यातील 

िेद पुसून टाकले होते. मॅरू्थ् अनोल्ड या कवी—समीक्षकाने ग्रीक पद्तीच्या काव्याचे 

पुनरुज्जीवन केले होते—हा सवि वारसा आंग्ल मुक्तछंदाने आत्मसात केला; व म्हरू्णन त्ास 

सहजमान्यता भमळाली. भशवाय मुळातच आंग्ल छंदातील शब्दांचे उच्चार व्यावहाररक 

गद्यापेक्षा भिन्न नव्हते; आघातप्रधानच होते. मराठी मुक्तछंदाने वारसा तर स्वीकारला नाहीच; 

भशवाय मराठी काव्यातील शब्दोच्चार भनराघात म्हर्णजे गद्यभिन्न असल्यामुळे मुक्तछंदास 

अभधकच अवघड गेले. अमेररकन कवी स्मव्हट्मन याने बायबलमधील लयपूर्णि गद्याचा 

ऋर्णानुबंध सांभगतला. तसा ‘अजिदस्त’, ‘कहाण्या’, ‘कटाव’, ‘पोवाडे’ यांच्याकडे मराठी 
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मुक्तछंदाला अंगुभलभनदेश करता आला असता; तसेही घडले नाही. या सार्यामुळेच मुक्तछंद 

हा आक्मक आहे, त्ाच्यापासून मराठी काव्याचे संरक्षर्ण केले पाभहजे अशी काहीतरी 

चमत्काररक समजूत अनेकांची झाली; आभर्ण त्ातूनच ‘मुक्तछंद हे काय लचांड मराठी 

कभवतासंुदरीच्या गळ्यात पडू पाहत आहे’, असे हताश उद्गार भनघू लागले. वास्तभवक मुक्तछंद 

हा छंदोबद् काव्याचा ‘पयािय’ नवे्ह, तर तो छंदोबद् काव्यास ‘पूरक’ आहे, अशी िावना ठेवली 

तर छंदोबद् काव्याच्या बरोबरीनेच मुक्तछंदही वाढू शकेल. 

 भशवाय मुक्तछंद हा कांगारूसारिा आहे, म्हर्णजे त्ाचे काही ‘चरर्ण’ लहान व काही 

मोठे आहेत, तो भविळीत आहे; त्ावरून कवीच्या छंदावरील अप्रिुत्वाची प्रतीती येते 

इत्ादी आरोप केले जातात. त्ांचा फारशा गांिीयािने भवचार केला पाभहजे, असे नाही. 

 िरोिर मुक्तछंदाच्या भनभमत्ताने जे मूलिूत प्रश्न मराठी काव्याच्या आभर्ण मराठी 

काव्यसमीके्षच्या के्षिात भनमािर्ण व्हावयास हवे होते, ते झालेच नाहीत. (हे माि आपल्या परंपरेस 

धरून झाले!) उदाहरर्णाथि, काव्य छंदोबद्च असावे काय? म्हर्णजे काव्य आभर्ण छंद यांचे 

अन्योन्य संबंध कशाप्रकारचे आहेत? टी. एस. इभलयटसारख्या महान कवीस आभर्ण 

समीक्षकासदेिील या प्रश्नाचे नेमके उत्तर देरे्ण जड जाते. तसाच भवचार केला तर ‘काव्य’ हा 

िारे्चा गुर्णधमि नसून िावानुिूतीचा गुर्णधमि आहे, हे जर िरे असले तर काव्य हे जसे पद्यातून 

अभिव्यक्त होते तसे ते गद्यातूनही आभवषृ्कत होऊ शकेल—नवे्ह, नाय, कादंबरी, कथा, 

लभलत भनबंध या गद्य वाङ्मय प्रकारातून तसे ते आभवषृ्कत होताना आपर्ण पाहतोच. हा मूलिूत 

मुद्दा लक्षात घेतला तर मुक्तछंद गद्यसदृश आहे, तालहीन आहे, कांगारूसारिा अथवा 

इरकली लुगड्ासारिा आहे इत्ादी आके्षप अप्रसु्तत ठरतात. 

 मुक्तछंदाच्या भनभमत्तानेच दुसराही एक प्रश्न उपस्मथथत होऊ शकला असता : काव्याच्या 

िारे्चे मूलस्वरूप. व्यवहारात आपर्ण िार्ा वापरतो आभर्ण काव्यातही भतचा वापर करतो. या 

दोन िार्ास्तरांमधे्य काही मूलिूत िेद आहे काय? उत्कटता भकंवा लयबद्ता एवढ्यापुरताच 
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िेद आहे की याच्याही पलीकडे त्ाची मुळे गेली आहेत? जसे—कवी िारे्चा माध्यम म्हरू्णन 

उपयोग करीत नसून िारे्तील प्रभतमांचा माध्यम म्हरू्णन उपयोग करतो आहे असे म्हर्णता 

येईल काय? ते जर िरे असले तर काव्याच्या िारे्चा भवचार ‘छंदपूर्णि’ िार्ा आभर्ण प्रभतमारभहत 

िार्ा असा करावा लागेल. त्ातूनच काव्याची िरी लय सापडेल. 

 मराठीमधे्य मुक्तछंद पुरेसा रूढ न होण्याचे आर्णिी एक कारर्ण  सुचभवता येईल. 

बंगालीमधे्य रवीदं्रनाथ ठाकूर, भहंदीमधे्य कवी भनराला आभर्ण गुजरातीमधे्य कवी नान्हालाल या 

थोर कवीनंी मुक्तछंदाचे प्रवतिन केले. मुक्तछंदाचा असा पुरिार करण्यापूवीच या कवीनंी 

आपापल्या िारे्त कवी म्हरू्णन फार मोठी प्रभतष्ठा संपादन केली होती असे म्हर्णतात. अभनल 

आभर्ण पु. भश. रेगे यांच्याबाबतीत असे म्हर्णता येईल काय? 

 उलट राजकवी तांबे, माधव जूभलयन, यशवंत, कुसुमाग्रज आभर्ण मढेकर अशा अनेक 

थोर कवीनंी मराठीत मुक्तछंदाची उपेक्षा भकंवा हेटाळर्णीच केली असे भदसते. 

 मराठीत मुक्तछंद पुरेसा न रुजण्याचे माझ्या मते हे सवाित महत्त्वाचे कारर्ण आहे. 

 

फेबु्रवारी १९७० 
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भलररकल क्वाभलटी आभर्ण भवश्ववात्सल्य 

 

 स्मिताशी फोनवरून बोलत होतो; म्हटलं, “अस्मिता, तू म्हर्णतेस तो साभहस्मत्क 

िरोिरच मोठा साभहस्मत्क आहे; माझा आवडताही आहे; िारे्ची त्ाला भसद्ीच प्राप्त झाली 

आहे; त्ाचे अनुिवच िार्ांभकत असतात—तो मोठाच साभहस्मत्क आहे; पर्ण महान साभहस्मत्क 

नाही.” 

 “महान आभर्ण मोठा यांत काय फरक आहे?”—अस्मिता. 

 भतला वाटलं असावं, मी रस, लय, वास्तवता, भवद्रोह, सौदंयि असं काही बोलेन; नाही, 

माझ्या मनात दुसरेच दोन शब्द आलेत : भलररकल क्वाभलटी आभर्ण भवश्ववात्सल्य. 

 िूपदा आपल्याला वाटतं, भलररकल क्वाभलटी म्हर्णजे काहीतरी रोमाँभटक, नादमधुर—

नादमधुरता हा अभिव्यक्तीचा गुर्ण असतो, रोमाँभटकपर्णा ही िूभमका असते. भलररकल स्मक्वभलटी 

म्हर्णजे एवढेच असेल तर मग भतची काय मातब्बरी!—भतच्यामुळे वाङ्मय भनमािर्ण होईल; महान 

वाङ्मय कधीच भनमािर्ण होर्णार नाही, होईल? अनेक गीतकारांची गीते आभर्ण अनेक 

कथाकारांच्या कथा अशाच तर ‘रोमाँभटक’, ‘भलररकल’ असतात; त्ांतल्या काही ओळी 

आपल्या ओठांवर रेंगाळतात, त्तले काही प्रसंग आपल्या आठवर्णीत रेंगाळतात म्हरू्णन काय 

त्ांना उत्तम साभहत् म्हर्णायचं?—म्हर्णतही नाही म्हर्णा आपर्ण! दोन घटकेची करमरू्णक, 

झालं! 

 ‘लायर या वाद्याच्या साथीने गायलं जार्णारं गीत,’ ‘ररमोट फ्रॉम एव्हरी-डे लाईफ’ ही 

अप्रासंभगक माभहती सोडा; काय आहे ‘भलररकल  क्वाभलटी’ या संजे्ञचा वाङ्मयीन अथि? 

 ‘कालमुक्तता’ हे भलररकल क्वाभलटीचे व्यवचे्छदक लक्षर्ण आहे. अनुिवाचे 

गतकाळसापेक्षतेने महाकाव्यात अवतरर्ण होत असते—म्हरू्णन तर महाकाव्यांत इभतहास 
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अंतिूित असतो; नाटक तर बोलून चालून आपल्या नजरेसमोर अनुिव, साकार करीत 

असते—भतथे अनुिवाचे अवतरर्ण वतिमानसापेक्षतेने होत असते, हे सांगावयास नकोच; मग 

िलेही तो अनुिव गतकालीन असो वा िभवष्यकालीन असो! 

 िावकाव्य माि अनुिवाला कालमुक्त करीत असते—अथाित अस्सल िावकाव्य. 

बालकवी—मढेकर—रेगे—म.म. देशपांडे—भचिे यांच्या काही कभवतांमधे्य अनुिव असा 

कालमुक्त झालेला भदसेल. अशा कभवतांचा चररिसापेक्ष, कालसापेक्ष अभ्यास कररे्ण अनुभचत 

असते. अनुिव कालमुक्त होतो तेव्हा तो घटना—व्यक्ती यांच्यांतूनही मुक्त होतो, हे काय 

सांगायला हवे? 

 हा िावकाव्यात्म गुर्णभवशेर् कलाप्रभक्येला जास्तीत जास्त न्याय देत असतो. भनमािता 

संकुभचत मीपर्ण त्ागूनच तर भनभमिती करीत असतो; आस्वादक संकुभचत मीपर्ण त्ागूनच तर 

आस्वाद घेत असतो; मग भनभमितीसामग्री—आभर्ण—आस्वादसामग्री कालबद् असून चालेलच 

कसे? तशी ती असेल तर ती भनमािता—आस्वादक यांनाही कालपरीघात नाही ओढर्णार? 

 कलाप्रभक्येला िावकाव्य जास्तीत जास्त न्याय देत असते; म्हरू्णन तर िावकाव्यात्म 

गुर्णभवशेर्ांची कलाके्षिात भवशेर् मातब्बरी असते. 

 अस्मिता, आपर्णा सवाांना भप्रय असर्णार्या त्ा साभहस्मत्काच्या कोर्णत्ा कलाकृतीमधे्य 

हा कालमुक्ततेता कलागुर्ण आढळतो? सांग. 

 ‘कालमुक्त अनुिव’ हा कलाकृतीचा गुर्ण तर ‘भवश्ववात्सल्य’ हा कलावंताचा 

दृष्ीभवशेर्—असे आपर्ण समजतो; हे दोन भवशेर् भविक्त आहेत असे समजतो; आपले बोलरे्ण 

जरा िारदस्त व्हावे म्हरू्णन वर आपर्ण ‘भवश्वकरुर्णा’ असा शब्द वापरतो—तसे म्हटले की 

कलावंत एकदम पे्रभर्ताच्या उंचीवर पोचतो ना! 

 अहो, पे्रभर्तापाशी भवश्वकरुर्णा असते तर कलावंतापाशी भवश्ववात्सल्य. 
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 —पे्रभर्त उंच व्यासपीठावरून बोलत असतो तर कलावंत गळाभमठी घालत असतो. 

    

राहो िरून आकाश 

   माझा शेवटचा श्वास 

   मनांमनांत उरावा 

   फक्त पे्रमाचा सुवास 

 ही भवश्वकरुर्णा नाही, हे भवश्ववात्सल्य आहे. या भवश्ववात्सल्याचे भवभिन्न गंध टॉलस्टॉय—

डोस्टोएव्हिी—चेकॉव्ह, ज्ञानोबा—तुकोबा, मढेकर—जीए, बभहर्णाई—म.म. यांच्या 

भनभमितीत दरवळताना भदसतात; ते भवधानांतून प्रकटत नाहीत, त्ा भवश्ववत्सलतेची अनुिूतीच 

ते आपल्या मनात उद्िूत करतात; असे व्यवहारात कधीच घडत नसते; कालमुक्ततेचा अमूति 

अनुिव इतका मूति व्यवहारात कधीच झालेला नसतो! 

 इथे िावकाव्यात्मता आभर्ण भवश्ववत्सलता हे दोन भवशेर् एकमेकांत भमसळून जातात; 

एक भनभमिभतभवशेर्. त्ांच्या संयोगातून जे काही उद्िूत होते त्ालाच आपर्ण ‘लावण्य’ म्हर्णतो. 

 हे भवश्ववात्सल्य म्हर्णजे मांगल्य, िाभवकता, िावुकता, िाबडेपर्ण, शांती, क्ांती यांचे 

िळिळते, भवधानात्मक प्रकटीकरर्ण नसते. िोवतीची मार्णसेच नव्हत; तर समग्र अस्मस्तत्वाचा 

उिा छेद घेतल्यावर त्ात समाभवष् होर्णारी बरी—वाईट मार्णसे, लहान—मोठे पशुपक्षी, 

उंचभनच वनस्पती, नसलेली िुतेिेते, असलेले—नसलेले देव—दानव—पूविजन्म—पुनजिन्म या 

सार्यांना भतथे थथान असते, त्ांना मायाळूपरे्ण गळाभमठी भतथे घातलेली असते—भनमाित्ाने व 

म्हरू्णन आस्वादकानेही. यालाच ‘भवश्र्वाश्र्लेर्ी’ असा मोठा शब्द आहे; अशी भवश्र्वमाया त्ा 

साभहस्मत्कामधे्य भदसते का, अस्मिता?  
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भनभमितीचे शे्रय 

 

 साठ—बासष् साली सांगलीला वसंत व्याख्यानमालेत समकालीन कभवतेवर व्याख्यान 

भदले होते. त्ा भनभमत्ताने भचिे, िट, गे्रस आभर्ण सुवे या तेव्हाच्या नवोभदत कवीचं्या असंग्रभहत 

कभवता गोळा केल्या. ‘सत्कथे’त भचत्र्यांच्या आभर्ण ‘हेमंत’, ‘मराठा’ यांत सुव्याांच्या कभवता 

सहज भमळाल्या; िटांच्या कभवतांची वही शेवाळकरांजवळ होतीच. गे्रसच्या कभवतांसाठी माि 

बरीच शोधाशोध करावी लागली; गे्रसशी पिव्यवहार करावा लागला. चौसष् साली मी 

कोल्हापूर सोडून नागपूरला भवद्यापीठात रुजू झालो. गे्रस तेव्हा डी. ए. जी. पी. टी.मधे्य कारकून 

होते; बहुधा एका रािशाळेत भशक्षकही होते; माडिोलकरांच्या ‘तरुर्ण िारत’मधे्यही काम 

करीत असावेत. 

 त्ा काळात आम्ही एकमेकांच्या जवळ येत गेलो. बहुधा चौसष् सालीच त्ांनी 

भडपाटिमेंटमधे्य प्रवेश घेतला. त्ांची ती बॅच जोरदार होती. अशोक याळगी, सुरेश िृगुवार, 

कृष्णा चौधरी, नयना मुजुमदार, ऊभमिला पंभडत, वामन वाईकर आर्णिी भकतीतरी तल्लि 

आभर्ण चोिंदळ भवद्याथाांनी वगि गच्च िरलेला असे. त्ा सार्यांना पाहून मला कोल्हापूरच्या ह. 

मो. मराठे, कभलका देशपांडे, सुधाकर पोतदार, जया रसाळ, शरद भवनायक काळे, कृष्णा 

गुरव, शंकर िंडू पाटील, शभशकांत यरनाळकर इत्ादी गुर्णी भवद्यार्थ्ाांची आठवर्ण होई आभर्ण 

भशकवण्याची नवीच धंुदी चढे. ती तेव्हाची माझी व्याख्याने टेप व्हायला हवी होती असे आता 

वाटते आभर्ण मग लक्षात येते की ती वेगळ्या रीतीने टेप झाली आहेतच! 

 १९८३ मधे्य नागपूरच्या ‘तरुर्ण िारत’मधे्य डॉ. अक्षयकुमार काळे यांनी घेतलेली गे्रस 

यांची मुलाित प्रकाभशत झाली आहे; आता ‘गं्रथमाले’च्या पभहल्या अंकातही, पररषृ्कत 

स्वरूपात, ती आली आहे. भतच्यात कुठे अतु्क्ती, कुठे ऊनोक्ती आहे; भतच्यात वाच्याथि कुठे 

आहे आभर्ण वं्यग्याथि कुठे आहे हे कोर्णाही रभसकाला सहज समजू शकते. या मुलाितीत एका 
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भठकार्णी त्ांनी माझ्याबद्दल म्हटले आहे, “िरे तर डॉ. काळे, त्ावेळी मी दभिंच्या व्यस्मक्तत्वाने 

अंतबािह्य भदपून गेलो होतो; िारावून गेलो होतो. से्नह वाढतच होता. माझ्या आत्म्याला स्पशूिन 

जार्णार्या कुठल्याही जीवनव्यवहारात माझी टोटल इन्व्हॉल्वमेंट असते. ती भकती असते याची 

आता तुम्ही नीट कल्पना करू शकता. ‘झपाटली लेक। झाली वेडीभपशी। वैद्य ना ज्योभतर्ी। 

कामा येई।।’ अशी माझी अवथथा. वाङ्मयाच्या अध्यापनाला जसा आवाज हवा तसा त्ांच्याकडे 

आहे. त्ामुळे त्ांची वार्णी जरी सै्त्रर्ण वाटत असली तरी, इट हॅज वंडरफुल इफेक्टस्. वाङ्मयीन 

संदिाांची समृद्ता, कलाकृतीच्या सौदंयिरहस्याच्या तळाशी जाण्याची दुभमिळ आकलनशक्ती 

व वाङ्मयाचे अपयाियी पे्रम हे त्ांचे मोलाचे भवशेर्, एक भवद्याथी म्हरू्णन, दोन वरे् मी प्रभतिेच्या 

पातळीवर शोरू्न घेत होतो. डॉ. काळे, तुम्ही त्ांचे भवद्याथी होता. डू यू ऍग्री भवथ मी? 

‘चचिबेल’मधील डबू्ल्य. एस. लाँडोरची कभवता अशाच अनोख्या सौदंयिरहस्याचे उद्घाटन 

करताना त्ांनी वगाित उच्चारली होती. भतला मी लभलतबंधात पकडले. त्ांच्यामुळेच मला हा 

लभलतबंध सापडला. ऍकेडभमक व वाङ्मयीन अशी दोन संतुभलत पररमारे्ण त्ांच्या 

अध्यापनशैलीची वैभशष्ट्ये. कधी कधी या शैलीला भनभमितीचाही स्पशि होऊन जायचा. लाँडोरची 

कभवता अशीच सापडली.” 

 भनवृत्ती—ज्ञानेश्वर, बाबा आमटे—रमेश गुप्ता यांच्या जोड-भनभमितीच्या अनुरं्गाने मला 

जे म्हर्णायचे आहे त्ासाठी गे्रस यांचे हे आत्मकथन मी उद्धृत केले. 

 अमरावतीहून डॉ. सुिार् सावरकर ‘अक्षर वैदिी’ या नावाचे वाङ्मयीन माभसक 

चालवतात. जनसाभहत्ाचे ते मुिपि आहे. त्ात एका महत्त्वाच्या वाङ्मयीन प्रश्नावर १९८४—

८५ मधे्य चचाि येऊन गेली आहे. तो प्रश्न म्हर्णजे वाङ्मयकृतीची भनभमिती िर्या अथािने दोन 

व्यक्ती करू शकतात का की भनभमितीचे िरं शे्रय केवळ एकाच व्यक्तीला असते? बाबा आमटे 

यांच्या भनभमत्ताने डॉ. सावरकर यांनी हा प्रश्न उपस्मथथत केला आहे. त्ात बाबा आमटे यांचे 

अवमूल्यन करायचा हेतू कुठेही भदसत नाही. त्ांची भजज्ञासा शुद् सौदंयिशास्त्रीय आहे. त्ांचा 
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प्रश्न असा की  ‘ज्वाला आभर्ण फुले’ या भनभमितीचे शे्रय आमटे यांना की रमेश गुप्ता यांना? 

‘करुरे्णचा कलाम’ या भनभमितीचे शे्रय आमटे यांना की सुरेश व्दादशीवार यांना? आभर्ण त्ांचे 

सूभचत उत्तर असे की, सहसा हे गं्रथ बाबा आमटे यांच्या नावाने ओळिले जात असले तरी 

िरोिर या गं्रथांचे शे्रय अनुक्मे गुप्ता आभर्ण व्दादशीवार यांनाच दयावयास हवे. ‘अक्षर 

वैदिी’च्या भडसेंबर १९८४, तसेच एभप्रल १९८५ ते सप्टेंबर १९८५ या अंकांमधे्य ही चचाि आलेली 

आहे. 

 ज्ञानेश्वरीच्या कतृित्वासंबंधीही असा प्रश्न उपस्मथथत व्हावयास हवा; पर्ण अजून तो कुर्णी 

उपस्मथथत केल्याचे ऐभकवात नाही. मागे डॉ. मा. गो. देशमुि यांनी ज्ञानेश्वरीच्या कतृित्वासंबंधी 

एक वेगळा प्रश्न माि उपस्मथथत केला होता. त्ांच्यामते ‘ज्ञानेश्वर’ ही यादवकालीन प्रत्क्ष व्यक्ती 

नसून ते भवठ्ठलपंतांनी भनमािर्ण केलेले एक वाङ्मयीन पाि आहे; ज्ञानेश्वरीचा भनमािता भवठ्ठलपंत 

आहे. (वाङ्मयीन व्यक्ती, मा. गो. देशमुि, नागपूर, १९६७, पृ. १ ते ७) 

 ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायात, ज्ञानेश्वरीची भनभमिती आपर्ण कशी केली ते ज्ञानेश्वरांनी 

सांभगतले आहे. भनवृत्तीनाथांचे गुरू गभहनीनाथ. त्ांनी भनवृत्तीनाथांना गीतेवर िाष्य करावयाची 

आज्ञा केली. भनवृत्तीनाथांनी गुवािजे्ञने गीताप्रवचने केली व त्ामागे िोवतीच्या अज्ञजनांच्या 

उद्ाराची आध्यास्मत्मक—सांप्रदाभयक पे्ररर्णा होती. या संदिाित ज्ञानेश्वर म्हर्णतात : 

     

आधीच तो तव कृपाळू 

     वरी गुरु आजे्ञचा बोलू 

    जाला जैसा वररर्ा काळू िवळरे्ण मेघा 

    मग आतािचेभन वोरसे 

    गीताथि गं्रथनभमसे 
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    वररिला शांतरसे तो हा गं्रथू 

    तेथ पुढा मी बाभपया 

    मांभडला आती आपुलेया 

    की ययासाठी येवडेया आभर्णलो यशा 

 ज्ञानेश्वरांच्या या बोलण्यात वाच्याथि आभर्ण लक्ष्याथि भकती? “वाचोभन पढे ना वाची ना 

सेवाही जारे्ण स्वामीची” हे नंतरचे उद्गार लाक्षभर्णक अथािचे वाटतात; पर्ण बाकीचे त्ांचे बोलरे्ण 

लाक्षभर्णक अथािने घ्यावयास काहीच कारर्ण भदसत नाही; वाच्याथािला बाध आल्याभशवाय 

लक्ष्याथि घेता येत नाही. आभदनाथ—मत्स्येंद्रनाथ यांच्यापासून जे सांप्रदाभयक ज्ञान गुरूपरंपरेने 

गभहनीनाथांना प्राप्त झाले तेच ज्ञान त्ांनी आपला भशष्य भनवृभत्तनाथ यास भदले व तेच ज्ञान त्ाने 

गीताप्रवचनांच्या रूपाने सामान्य मार्णसापयांत पोचवावे व त्ाला अज्ञानमुक्त करावे, अशी 

त्ांची आज्ञा होती. गुरूची आज्ञा प्रमार्ण मानून व भनवृभत्तनाथांना स्वतःलाही जनसामान्यांचा 

कळवळा असल्यामुळे त्ांनी उत्कट गीताप्रवचने केली. त्ा प्रवचनांना ज्ञानेश्वर एक श्रोता 

म्हरू्णन उपस्मथथत असत. केवळ आपले गुरू बोलताहेत म्हरू्णन नवे्ह, तर जीवनरहस्य जारू्णन 

घेण्याची उतु्सकता असल्यामुळे ज्ञानेश्वर, चातक पक्ष्याप्रमारे्ण, ते प्रवचनामृत प्राशन करते झाले. 

त्ा श्रवर्णालाच ज्ञानेश्वरांनी गं्रथरूप भदले. तो गं्रथ म्हर्णजे ज्ञानेश्वरी. 

 असे जर आहे तर ज्ञानेश्वरीचे कतृित्व भनवृभत्तनाथांकडे द्यावयाचे का? ‘भचंतनःभनवृभत्तनाथ; 

शब्दांकनःज्ञानेश्वर’ असे म्हर्णावयाचे का? आपर्ण सारे तर ज्ञानेश्वरीच्या भनभमितीचे कतृित्व 

ज्ञानेश्वरांना बहाल करतो; हे कसे? ज्ञानेश्वरीचे कतृित्व जर भनवृभत्तनाथांकडे नाही तर ‘ज्वाला 

आभर्ण फुले’ व ‘करुरे्णचा कलाम’ यांचे शे्रय बाबा आमटे यांच्याकडे कसे? त्ांचे शे्रय अनुक्मे 

रमेश गुप्ता व सुरेश व्दादशीवार यांच्याकडे का नको?—असे प्रश्न उपस्मथथत होतात. हे प्रश्न 

आर्णिी पुढे चालवायचे तर असेही भवचारता येईल की मग वगाितील व्याख्यानांवरून जर 

एिाद्याने लभलत बंध भलभहला असेल तर त्ाचे कतृित्व कोर्णाकडे? 
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 मला भवचारलं तर मी म्हरे्णन ‘आकांताचे देरे्ण’, ‘डबू्ल्य. एस. लाँडोरची कभवता’, ‘प्रो. 

सॅमु्यएल अलेक्क्झांडर’ या भतन्ही लभलतबंधांचे शे्रय—भचंतन आभर्ण शब्दांकनही—प्राध्यापकाचेच 

आहे. त्ाचे संपूर्णि शे्रय भशष्याने घेतले तर काही भबघडत नाही—तो गुरूचा िरािुरा भवजय 

असतो—नाही, ती जयपराजयापलीकडील अवथथा असते; माि ती समजायला भनरोगी मन 

आभर्ण उन्नत कलाभनभमितीिान हवे. 

 अवािचीन काळातील हा एक शैक्षभर्णक—वाङ्मयीन चमत्कार आहे—मला त्ाचा 

अभिमान आहे. 
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कभवता : स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व 

 

 कभवतेमधे्य—िरे म्हर्णजे प्रते्कच कलाकृतीमधे्य—एक स्मथथरतत्त्व असते व एक 

अस्मथथरतत्त्व असते. स्मथथरतत्त्व हे दशिनी तत्त्व असते तर अस्मथथरतत्त्व हे अमूति तत्त्व असते. 

स्मथथरतत्त्व मूति तत्त्व असल्यामुळे त्ाबाबत कधी मतिेद व प्रतीभतिेद होत नाहीत : हो बाबा, 

‘पे्रमस्वरूप आई’, ‘आई म्हर्णोभन कोर्णी’ या आईवरच्या कभवता आहेत याबद्दल सवाांचेच 

मतैक्य असते; अशा भवर्यप्रधान कभवतांमधे्य मूतितत्त्व प्रधान असल्यामुळे आपर्णांस त्ा सुबोध 

वाटतात; हा दशिनी अथि कळला म्हर्णजे ‘कभवता कळली’ असे आपर्ण समजत असतो. 

 हा दशिनी अथि कळला, असे तरी आपर्णांस का वाटत असते? तर तो प्रते्कापाशी 

असलेल्या नैसभगिक आभर्ण सांिृभतक अनुिवांची प्रभतकृती असतो म्हरू्णन; जसे, माता—

अपत्, बहीर्ण—िाऊ, भप्रयकर—पे्रयसी, देव—िक्त, मालक—मजूर, गररबाचे दुःि, 

सत्ताधीशाची अरेरावी, सृष्ीतील मेघ-पजिन्य-तुर्ार-इंद्रधनुष्य, भनझिर-वृक्ष-वेली-पालवी-मोहर-

फुले, चंद्र-चांदरे्ण-दव-सागर इत्ादी संुदर समजले जार्णारे घटक; राम-कृष्ण, राधा-द्रौपदी, 

सीता-अभहल्या, कर्णि-एकलव्य इत्ादी पौराभर्णक पािे. अशा प्रभतमा, अशी उपमाने, अशी 

भमथके कवीने योभजली की कभवतेत दशिनी अथि सहज साकार होतो—मग कभवतेत इतर काही 

नसले तरी ती कभवता ‘कभवता’ म्हरू्णन िपून जाते! रोमाँभटक कभवतेबाबतच नवे्ह तर 

वास्तववादी कभवतेबाबतही हे घडत असते : महापुरुर्ांवरील व त्ांच्या भवचारसरर्णीवरील 

कभवता, ज्या घटकांवर सामाभजक—राजकीय अन्याय होतो त्ांच्यावरील कभवता. अशा 

भवर्यांवर लभलत भनबंध भकंवा वैचाररक भनबंध भलहायचा तर त्ासाठी पूवािभ्यासाची गरज 

असते; तशी गरज कभवतेबाबत नसते अशी अभधकांश कवीचंी समजूत असते; वाचकाच्या 

मनातील कौटंुभबक—सांिृभतक—सामाभजक—राजकीय—पक्षीय मनोगंड अशा िुरे्णच्या 

शब्दांनी जागे केले की झाले! 
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 याचा अथि कभवतेत स्मथथरतत्त्व नसावे असा नाही; फक्त तेव्हढेच नसावे; ते प्रधान नसावे 

एव्हढेच. ज्योभतर् भवदे्यत सायन पद्ती आभर्ण भनरयन पद्ती अशा दोन पद्ती आहेत. सायन 

पद्तीत गतीला तर भनरयन पद्तीत स्मथथरतेला प्राधान्य असते; साभहत् भवदे्यत गभततत्त्व आभर्ण 

स्मथथरतत्त्व या दोन्ही तत्त्वांना महत्त्व असते : िार्ा आभर्ण वास्तवता या संदिाित स्मथथरतत्त्वाला 

तर आस्वाद्यमानता आभर्ण अंभतम जीवनमूल्य या संदिाित गभततत्त्वाला. लौभककतावादी 

िूभमका स्मथथरतत्त्वाला तर अलौभककतावादी िूभमका गभततत्त्वाला प्राधान्य देत असते; 

नवअलौभककतावाद माि असे मानतो की कभवतेच्या आस्वादाचा प्रारंिभबंदू लौभकक 

स्मथथरतत्त्व असतो; पर्ण आस्वादाचा प्रवास गभततत्त्वाकडे, अलौभकक सौदंयितत्त्वाकडे, अंभतम 

जीवनमूल्याकडे होत असतो—त्ातच आस्वादाचे साफल्य असते. हा प्रवास भकती वेगाने, 

भकती सहज व भकती पररपूर्णि होईल हे त्ा त्ा कभवतेवर व त्ा त्ा आस्वादकावर अवलंबून 

असते. 

 िावगीत, रहस्यकथा, रूपककथा, भवज्ञानकथा इत्ादी लेिनप्रकार स्मथथरतत्त्वप्रधान 

असतात; त्ामुळे हे लेिन सुबोध असते व म्हरू्णनच त्ांच्या फेरवाचनाची वाचकास भनकड 

नसते; त्ांत गभततत्त्व क्षीर्ण असते; त्ामुळे त्ाकडे वाचकास दुलिक्ष कररे्णही सोयीचे असते! 

अिंग, गझल यांच्या अस्सल रूपांत स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व यांचे संतुलन असते; पर्ण भवशुद् 

िावकभवतेत गभततत्त्व प्रधान असते; भतथे त्ाच्याकडे दुलिक्षही करता येत नाही व त्ाच्या 

आकलनाबाबत ठाम भवधानही करता येत नाही—त्ामुळे वाचक गांगरून जातो. हा 

गभततत्त्वाचा प्रत्य प्रभतक्षर्णी नवनवा असतो व तो चमकार्यासारिा मधूनच तीव्र होत असतो 

व म्हरू्णनच ती कभवता दुबोध आहे, संभदग्ध आहे, अनेकाथिसूचक आहे असे आपर्णांस वाटू 

लागते—ते िरे नसते; कभवतेतील मूति आशय आभर्ण अमूति आशय यांच्यातील िेद आभर्ण 

यांच्यातील व्याभमश्र संबंध न कळल्यामुळे आपर्ण असे समजत असतो, असे गांगरून जात 

असतो. अशा भवशुद् िावकाव्यात अथाििास असतो व तो दशिनी अथािहून िरा व प्रिावी 
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असतो; ती िावकाव्याची प्रिा असते व ती फक्त प्रतीभतगम्य असते—भतच्यासंबंधी वाद होऊ 

शकतो, हेच भतचे बलथथान असते. 

    सुिाचे सोबती 

    दुःिातही राहो 

    कोसळो हें नि 

    भिंती उभ्या राहो 

 हे शब्द वाचले की, आपर्ण म्हर्णतो, हो कळले! सगळे सुिकाळाचे सोबती असतात; 

दुःिकाळाचे कोर्णी नसतात—पर्ण असे न घडो. कभवतेतील गभततत्त्वाकडे दुलिक्ष केल्यामुळे 

असा सदोर् अथि आपल्या पदरी पडतो. वास्तभवक कभवतेला म्हर्णायचे आहे, ज्यांच्या 

सहवासात मला सुि भमळाले त्ांच्या सहवासात उद्या दुःि भमळाले तरी त्ांचा सहवास मला 

लािो; पर्ण हा अथि दशिनी आभर्ण स्मथथर नसतो त्ामुळे आपर्णच साशंक होतो; भनरयन आभर्ण 

सायन या पद्तीतं गडबड व्हायला लागते! 

 भवशुद् िाव कभवतेतील गभततत्त्वातून जो अथि अभिव्यक्त होतो तो आपला कलाभवलास 

असतो का? नाही. तोच कभवतेचा प्रधान अथि असतो; तो आपर्ण आपल्या रभसकतेने, 

कल्पकतेने, प्रभतिेने कभवतेच्या साह्यानेच पररपूर्णि करीत असतो : 

     नागवी तुझी काचोळी 

    नागव्या स्तनांना राधे 

    हलतात कशाला माड 

    तंू सांग एवढें  साधें 
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 हे भववस्त्र स्त्रीचे भचिर्ण आहे, असे स्मथथरतत्त्व सांगते; गभततत्त्व म्हर्णते, नाही; हे एका, 

रसरसलेल्या युवतीचे भचिर्ण आहे. भतने काचोळी घातली आहे पर्ण तरीही भतचे यौवन झाकले 

जात नाही. या भतच्या उतट तारूण्यामुळे सृष्ीही चालभवली जाते मग इतरांची काय बात! 

इतकी साधी गोष् तुमच्या लक्षात येत नाही? हे भचिर्ण वर्णिनातून केले असते तर ते स्मथथरतत्त्व 

झाले असते; अलंकारांतून साधले असते तर स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व यांचे भमश्रर्ण झाले असते. 

इथे गभततत्त्वाला प्राधान्य देऊन कभवता ‘ही युवती भववस्त्रच आहे’ असे म्हरू्णन स्मथथरतत्त्वाला 

धक्का देते आभर्ण एक अथाििास भनमािर्ण करते : केवळ उिार तारूण्यामुळे ही तरूर्णी भववस्त्र 

वाटत नाही तर भप्रयकरावरील पे्रमामुळे ती उन्मन असल्यामुळे भतचे वस्त्रिान, देहिान 

भवगभलत झाले आहे असा प्रत्य ती आपर्णांस देते. हा वाचकाचा कल्पनाभवलास नसतो; हा 

त्ाचा प्रत्क्षप्रत्य नसतो; हा त्ाचा तकि प्रत्क्ष नसतो; ही त्ाची प्राभति प्रत्क्ष अनुिूती असते. 

 कभवतेची भनभमिती कवी प्राभति प्रत्क्षाने करीत असतो. 

 कभवतेचा आस्वाद रभसक प्राभति प्रत्क्षाने घेत असतो. 

 प्रत्क्ष प्रत्य, तकि प्रत्य आभर्ण प्राभतिप्रत्य या तीन भिन्न प्रभक्या आहेत, हे आपर्णांस 

कधी कळेल? 

 कळेल कधीतरी! 

 मग ज्ञानेश्वर, चोिोबा, तुकाराम, होनाजी, बालकवी, मढेकर, म. म. देशपांडे इत्ादी 

कवीचं्या काव्यांतील गभततत्त्वाच्या प्रत्याने आपर्ण भवस्मित होऊ, अनुिवसमृद् होऊ. —तो 

भदवस दूर नाही! 
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प्रभतिावंत आभर्ण समाज 

 

 साभहत् ही एक सामाभजक संथथा आहे. भववाहसंथथा, कुटंुबसंथथा, न्यायपाभलका, 

कायिपाभलका या जशा सामाभजक संथथा आहेत तशीच साभहत् ही देिील एक सामाभजक 

संथथाच आहे; परंतु भतची कोटी (कॅटेगरी) अगदी भिन्न आहे. एकाच वसू्तचा एक वगि भकंवा 

एक कोटी असरे्ण ही अपवादात्मक गोष् आहे. साभहत् हा एक असा वगि आहे. साभहत्ासंबंधी 

अनेक गैरसमज होण्याचे हेही एक कारर्ण आहे. 

 साभहत् ही एक सामाभजक संथथा आहे व म्हरू्णनच साभहत्कृतीइतकेच भतच्या संदिाित 

साभहस्मत्क, समीक्षक, रभसक, संशोधक, संपादक, प्रकाशक, ग्राहक यांना व परंपरा, संप्रदाय, 

गुरूभशष्य, प्रवाह, प्रवृत्ती, वाद, व्यासपीठे यांना महत्त्व आहे. दुसर्या शब्दांत सांगावयाचे म्हर्णजे 

‘साभहत्’ या सामाभजक संथथेमधे्य साभहत्कृती, साभहत्कला व साभहत्व्यवहार या सवाांगाचा 

साकल्याने समावेश होत असतो. 

 साभहत्ाचे माध्यम िावनाि अनुिूती व भतचे साधन अथिपूर्णिशब्द आहे हे आपर्ण सारेच 

जार्णतो. यापैकी अथिपूर्णि शब्द म्हर्णजेच वाक्यमयी िार्ा हे साधनही सामाभजकच आहे. 

साभहस्मत्क जे िार्ाद्रव्य वापरीत असतो ते प्रथमतः समाजोत्पन्नच असते. नाद आभर्ण नादें भद्रय 

ही परमेश्वराची, भनसगािची भनभमिती असली तरी ‘अथिपूर्णि िार्ा’ ही मानवी समाजाचीच भनभमिती 

असते – िलेही भतच्यात साभहस्मत्क प्रमार्णाचा आभर्ण प्रकाराचा पुढे भकतीही भवकास करोत. 

साभहस्मत्क समाजापासूनच वाच्याथि – लक्षाथियुक्त िार्ा उसनी घेत असतो, ती काही त्ाची 

स्वतःची व्यस्मक्तगत भनभमिती नसते. या अथािनेही साभहत्कला ही एक सामाभजक संथथा होय. 

 प्रभतिावंत जन्मावा लागतो म्हर्णतात ते िरेच आहे. िरेच प्रभतिावंत जन्मावा लागतो. 

समाज त्ाची भनभमिती करू शकत नाही. प्रभतिा ही जन्मजात शक्ती आहे. 
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 —पर्ण एक गोष् लक्षात घ्या. ‘प्रभतिावंत’ आभर्ण ‘कलावंत’ या दोन भिन्न संज्ञा आहेत. 

आपर्ण त्ा एकाच अथािने वापरतो, पर्ण त्ा भिन्न संज्ञा आहेत. िरे म्हर्णजे ‘कलावंत’ या 

शब्दाऐवजी मला दुसराच शब्द वापरावासा वाटतो, तो व्याकरर्णदृष्ट्या भकतपत बरोबर आहे 

ते संिृततज्ज्ञच सांगू शकतील. तो शब्द आहे ‘साभहत्वंत’. साभहत्वंत हा प्रभतिावंत 

असावाच लागतो. पर्ण प्रभतिावंत हा साभहत्वंत असेलच असे नाही. आर्णिी नेमक्या शब्दांत 

बोलायचे म्हर्णजे प्रभतिावंत + सामाभजक मूल्यिाव = साभहत्वंत. प्रभतिा ही दैवी देर्णगी आहे. 

ती प्रयत्नाने भमळत नसते. ती असते भकंवा नसते, पर्ण केवळ प्रभतिा आहे म्हरू्णन एिादा मारू्णस 

साभहस्मत्क होत नाही. त्ा प्रभतिेवर सामाभजक मूल्यांचा संिार व्हावा लागतो. प्रभतिावंत 

जन्मावा लागतो. साभहस्मत्क घडावा लागतो. प्रभतिा काय मधमाशीपाशीही असते. 

उधईपाशीही असते. सुगररर्णीपाशीही असते—त्ांच्या त्ांच्यापुरती. गाय जशी रवंथ करते, 

मंुगी जशी अंडी घालते तसा कवी कभवता करतो हे म्हर्णरे्ण मयािभदत अथािने िरे आहे. 

प्रभतिावंत आपल्या भनसगिदत्त शक्तीवर जसे सामाभजक संिार करू शकतो तसे भवभशष् 

संिार हे पशुपक्षी आपल्या प्रभतिेवर करू शकत नाहीत, हे स्पष् आहे. 

 हा प्रभतिामय मूल्यिाव भकती प्रकारे प्रकटतो आभर्ण भकती प्रकारे प्रकटत नाही हे 

पाहरे्ण म्हर्णजेच साभहत्कलेचा मूल्यगिि इभतहास पाहरे्ण होय. 

 माझ्या घराच्या शेजारी एक सद्गृहथथ राहतात. ते कुर्णाच्या अध्यातमध्यात नसतात. 

सगळ्यांशी शांत, नम्रपरे्ण वागतात. मला त्ांच्याबद्दल कळवळा आहे. ते सतत काहीतरी 

भलहीत असतात. पानेच्या पाने. वह्याच्या वह्या. एवढेच नवे्ह, तर आपले हे लेिन ते स्विचािने 

प्रकाभशतही करीत असतात. एवढेच नवे्ह तर आपली ही पुस्तके ते िोवतीच्या समाजाला 

भवनामूल्य वाटतही असतात. अलीकडेच त्ांचे ‘भवश्वभवराटरूप’ या नावाचे ७२ पानांचे पुस्तक 

प्रकाभशत झाले आहे. त्ातील एक लहानसा गद्य पररचे्छद मी तुम्हास वाचून दािभवतो : 

   हेच कौरव पांडव, रेघावा कृष्ण रुस्मिर्णी 
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   रेिा रेघावा जाधवा माधवा राधेवा 

   राघवा, रघुपती राघवा राजा नागोकुल 

   चौर्यागड भवदिाि महादेव नागद्वार 

   नागपंचमी पंचधमि रेघा यक्ष रेघा 

   लक्ष्मर्ण रेघा होय. 

 

 या उतार्यात शब्द आहेत, पर्ण वाक्य नाही. शब्दांना सुटा अथि आहे पर्ण ते शब्द 

िार्ारूप झालेले नाहीत. िारे्चा मूलघटक शब्द नवे्ह वाक्य आहे हे अशा वेळी लक्षात येते. 

 सगळे पुस्तकच या पातळीवर भलभहले गेले आहे. मनोभवकृतीतज्ज्ञाला त्ातून 

भलभहर्णार्याच्या मनाचा बोध होईल पर्ण तो िार्ाबोध म्हर्णता येर्णार नाही. 

 आनंदवधिनाने काव्याची प्रतवारी तीन प्रकारे केली आहे – 

(१) ज्यात वं्यग्याथिप्राधान्य आहे असे काव्य अथाित ध्वभनकाव्य. हे उत्तम काव्य होय. 

(२) ज्यात वं्यग्याथि आहे पर्ण तो गौर्ण आहे. ते गुभर्णिूतवं्यग काव्य. हे मध्यम दजािचे 

काव्य होय. 

(३) ज्यात वं्यग्याथि अभजबात नाही, फक्त वाच्याथि आहे असे काव्य म्हर्णजे भचि 

काव्य. याला आनंदवधिनाने अधमकाव्य म्हटले आहे. 

 वं्यग्याथियुक्त िारे्लाच तुम्ही काव्य म्हर्णता. मग ‘भचिकाव्य’ काव्य कसे? असा प्रश्न 

जेव्हा आनंदवधिनास भवचारण्यात आला तेव्हा तो म्हर्णाला, “तुम्ही म्हर्णता ते बरोबर आहे. 

रभसकाच्या दृष्ीने भचिकाव्य हे काव्यच नाही. परंतु स्वतः कवीचा प्रयत्न ‘काव्य’ भनभमितीचा 

असल्यामुळे त्ास आम्ही अधम का होईना काव्य म्हर्णतो.” 
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 र. कृ. जोशी यांनी ‘सत्कथे’मधे्य अथिरभहत, िार्ारभहत काव्यलेिनाचे अनेक प्रयोग 

केले. त्ावर माझ्याव्यभतररक्त कोर्णी गंिीर टीका केल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. िरोिर या 

संदिाित स्वतः ‘कवी’ अन् ‘संपादक’ यांनी आपली साभहत्शास्त्रीय िूभमका िुलासेवार नमूद 

केली पाभहजे. 

 अशा साभहत्ाचा आभर्ण समाजाचा काय संबंध असर्णार? भजथे िार्ोत्पन्न अथिच नाही 

भतथे सामाभजक मूल्यिाव कुठला? आभर्ण मग ती कृती होर्णार तरी कशी? केवळ वाच्याथियुक्त 

काव्य जर अधम काव्य तर वाच्याथिरभहत काव्यास काय म्हर्णावे? 

 काही काही साभहत्कृती सामाभजक मूल्यिाव ओलांडून अतीभंद्रय पातळीवर 

पोहोचल्या आहेत असे वाटते – व ते िरेच असते. परंतु त्ा भनमाित्ांच्या मनात आभर्ण त्ांच्या 

भनभमितीत वं्यगरूपाने मूल्यिाव प्रकटतोच. मी तुम्हाला दोन—चार उदाहररे्ण सांगतो : 

 

 ज्ञानदेवांनी म्हटले आहे “तुभझया भनढळी कोटी चंद्र भवराजे” 

   

 

समथाांनी म्हटले आहे, 

“लवथवती भवक्ाळा। ब्रम्हांडी माळा। 

  भवर्ें कंठ काळा। भिनेिी ज्वाळा। 

  लावण्यसंुदर मस्तकी बाळा। 

  तेथूभनया जळ भनमिळ वाहे झुळझुळा।” 
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 आभर्ण भचत्र्यांनी म्हटले, “भवभचि पद्पाि, भ्रमराि. मध कुठे?...या वाटा कुठे जातात? 

चालून चालून थकलो तरी पायािाली कशा येतात?” 

 या सवि अस्मस्तत्वानुिवाच्या कभवता आहेत. त्ात कुठलीही समाजसापेक्ष अनुिूती व्यक्त 

झालेली नाही. तरीही त्ा अस्सल आभर्ण अव्वल साभहत्कृतीच आहेत. त्ातील भवश्वशोध आभर्ण 

आत्मशोध यामागे जी तळमळ, कळकळ, भजज्ञासा, श्रद्ा अशी संभमश्र अनुिूती आहे ती 

भनव्वळ नैसभगिक नाही तर संिाररत, सामाभजक अनुिूतीच आहे. या कभवतांचा वाच्याथि आभर्ण 

लक्षाथि स्पष्च आहे. उदा. समथाांच्या या आरतीमधे्य भनभमिती आभर्ण नाश यांचे भचरंतन नतिन 

साकार झाले आहे ते वं्यग्याथि आहे. 

  आध्यास्मत्मक आभर्ण अस्मस्तत्ववाद साभहत्ामधे्य ओढून तारू्णन सामाभजक आशय 

शोधण्यापेक्षा त्ामागील वं्यग सामाभजक मूल्यिाव आपर्ण जारू्णन घेतला पाभहजे. म्हर्णजे मग 

जीएंच्या ‘तत्त्वकथां’पेक्षा त्ांच्या ‘आप्तकथा’ कशा अभधक आशयपूर्णि आहेत हे लक्षात येईल. 

तसेच संत साभहत्ाकडे राजकीय—सामाभजक प्रबोधनाचे साधन म्हरू्णन पाहण्याऐवजी अभधक 

ममिग्राही दृष्ीने पाहता येईल. 

 ‘भनरथिक साभहत्’ आभर्ण ‘समाजोत्तीर्णि साभहत्’ या दोन टोकांमधे्य रामायर्ण आभर्ण 

महािारत, ज्ञानेश्वरी आभर्ण अिंग, वज्राघात आभर्ण ब्राम्हर्णकन्या, बळी आभर्ण धग, केशवसुत 

आभर्ण गडकरी, माधव जु्यभलयन आभर्ण मढेकर, रेगे आभर्ण नेमाडे, तांबे आभर्ण मुस्मक्तबोध, 

िानोलकर आभर्ण सुवे यांचे वेगवेगळ्या प्रतीचे साभहत् पसरले आहे. स्वातंत्र्य—समता—सख्य, 

शोर्र्ण—वगिभवग्रह, क्ांती, अन्याय आभर्ण न्याय, भवद्रोह आभर्ण भवधं्वस इत्ादी अनेक 

सामाभजक घभटतांचे आभर्ण मूल्यांचे दशिन त्ात घडते. 

 हा मूल्यिाव ‘भझंदाबाद—मुदािबाद’ या पातळीवर व्यक्त व्हायचा की बे्रख्तप्रमारे्ण 

रभसकाच्या अंतःकरर्णातच त्ाचा उदय घडवून आर्णावयाचा, हा ज्याच्या त्ाच्या काव्यदृष्ीचा 

आभर्ण काव्यशक्तीचा प्रश्न आहे! 
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 कुमारवयापासून मला प्रश्न पडायचा, या जीवनाला अथि काय? आता लक्षात येतंय की 

जीवन म्हर्णजे काही एिादे भवधान नाही की त्ास ‘अथि’ असावा ते ‘आहे’, ‘असते’, त्ाला अथि 

आपर्णच द्यायचा असतो. प्रभतिावंत—साभहत्वंत हे कायि करीत असतात. वस्त्रहरर्ण, स्त्रीहरर्ण 

हे मुळात चांगले भकंवा वाईट नसते. द्रौपदीवस्त्रहरर्ण हीन आभर्ण गोपीवस्त्रहरर्ण उभचत, 

सीताहरर्ण गह्यि आभर्ण रुस्मिर्णीहरर्ण गौरवास्पद ठरते ते त्ामागील मूल्यभववेकामुळेच. त्ाला 

साभहत्शास्त्राने ‘रसाची पुरुर्ाथिभनष्ठा’ म्हटले आहे. मुस्मक्तबोधांसारख्या साम्यवादी 

भवचारवंताने साधारर्णीकरर्ण व वं्यग्याथि मान्य केल्यावर आता काय राभहले? 

 भकतीदा त्ांच्याशी चचाि झाली शंकरनगरमधे्य, रामदासपेठेत, धरमपेठेत की बाबा, 

तुमच्या-माझ्या साभहत्भवचारातील िेद चतुदिशी—पौभर्णिमा एवढाच आहे. साभहत्ातील 

सामाभजक मूल्यिाव तर आपर्ण दोघांसही मान्य आहे. मग वाद कुठे? तर त्ाच्या आशयामधे्य. 

तुम्हाला हररिाऊ, सुवे यांचा आशय चालेल पर्ण य. गो., जी. ए. यांचा चालर्णार नाही. मला 

दोन्ही चालतील. 

 समाजाला मागिदशिन कररे्ण, त्ात पररवतिन, क्ांती घडवून आर्णरे्ण ही मी साभहत्ाची 

जोिीम मानीत नाही. मानवतावादी, साम्यवादी, भहंदुत्ववादी, भवद्रोही भवचारवंत जे सांगतात ते 

काय समाजाला माहीत नसते? (कधी कधी तर साभहस्मत्कापेक्षा समाजाला ते अभधक उत्तम 

ज्ञात असते!) मग साभहस्मत्क काय करीत असतो? तो समाजाची सामाभजक व इतरही 

संवेदनशीलता टवटवीत करीत असतो. कधी प्रत्क्ष, कधी अप्रत्क्ष.... 

 कधीपासून मी या वैभश्वक घडामोडीकंडे पाहतो : ग्रह, तारे, तारामंडळ, आकाशगंगा.... 

त्ांची भनभमिती, त्ांचा नाश. त्ांच्या आकृती. त्ांचे नतिन. तेव्हा लक्षात येते की, आकृती आभर्ण 

आकृतीचें नृत् हे आपर्ण समजतो तसे उपरे नाही तर अस्मस्तत्वाचाच मूलधमि आहे. 

 सामाभजक आशय आभर्ण हे अस्मस्तत्वाचे नतिन यांची सांगड घातली जाते तेव्हा महान 

साभहत्कृती जन्मास येते. 
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प्रभतिावंत आभर्ण मनोरुग्ण 

 

 ‘प्रभतिा’ हा काय प्रकार आहे? मला व्याख्या नको आहे; त्ा भमर्थ्ा अथवा सदोर् 

नाहीत; पर्ण त्ा मला नको आहेत. अपूवि वसू्त भनमािर्णक्षम प्रज्ञा, नवनवोने्मर्शाली प्रज्ञा या 

व्याख्या मलाही माहीत आहेत. 

 आपल्या प्रश्नाचे उत्तर आपर्ण स्वतंिपरे्ण शोधून पाहू या. गरज पडेल तेव्हा इतरांची 

मदत घेऊच. गरज पडेल तेव्हा. 

 कधी कधी मनोरुग्णतेला प्रभतिा, कधी कधी प्रभतिेला मनोरुग्णता म्हटले जाते. त्ाचे 

कारर्ण स्पष् आहे : प्रभतिावंत आभर्ण मनोरुग्ण यांच्यांत काही साम्यभचने्ह स्पष्परे्ण भदसतात—

दोघेही बेिान असतात, त्ामुळे त्ांचे भनत् आभर्ण नैभमभत्तक व्यवहारांकडे दुलिक्ष होते; त्ांच्या 

तंद्रीत कोर्णी व्यत्य आर्णला तर ते भचडतात, रडतात, आदळआपट करतात. प्रभतिावंत आभर्ण 

मनोरुग्ण यांच्यात असे साम्य असतेच. जरा प्राकृत उदाहरर्ण घेऊ या : एिाद्या मुलीने मुलाचा 

पोर्ाि घातला म्हरू्णन ती मुलगा होईल का? मोर आभर्ण तर्णमोर यांच्यांत साम्य आहे म्हरू्णन 

आपर्ण तर्णमोरास मयूर म्हरू्ण का? तसेच हे. एका गं्रथपालाच्या बायकोने एक भदवस आपल्या 

यजमानांचा गं्रथसंग्रह आवरून ठेवला, कसा? तर सारख्या आकाराची पुस्तकं एकि ठेवून—

त्ांचे भवर्य, त्ांचे प्रकार, त्ांची िार्ा—हे सारे गेले िड्ड्यात. प्रभतिावंत आभर्ण मनोरुग्ण यांना 

एका गटात टाकर्णारे त्ा बाईसारिे शहारे्ण असतात. 

 िेटोची िूभमका अथाित वेगळी होती. त्ाच्या मते मार्णसाने संयमी, भववेकी असावे; 

िावभववश नसावे. मार्णसाने सत्ाचा शोध घ्यावा; त्ाने आिासात रमू नये आभर्ण कवी काय 

करतात? आपल्या िावोत्कट काव्याने ते वाचकास िावभवव्हल करतात. त्ाचा संयम, त्ाचा 

भववेक ढासळभवतात; त्ाला आिासभवश्वात रमभवतात. िेटो म्हर्णतो, स्वतः कवीला त्ाच्या 
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कभवतेचा अथि भवचारला तर तो त्ाला सांगता येत नाही; का? तर कवी उन्मादावथथेत 

काव्यभनभमिती करीत असतो. झपाटलेला मारू्णस शुद्ीवर आल्यावर स्वतःच्याच झपाट शब्दांचे 

अथि त्ाला कळत नाहीत, तशी या कवीचंी स्मथथती असते. अशा तथाकभथत प्रभतिावंतांना 

िेटोने आपल्या आदशि राज्यव्यवथथेतून हद्दपार केले आहे. हे त्ाने बरे केले. कवी जर 

वेड्ाप्रमारे्ण उन्मादावथथेत काव्य करीत असतील तर आदशि राज्यव्यवथथेतच काय भ्रष् 

व्यवथथेतही त्ांना थथान भमळता कामा नये. 

 क्वभचत काही मनोरुग्ण भ्रभमष्ावथथेत कभवता करीतही असतील—करतातच; पर्ण 

ज्ञानेश्वर—तुकाराम, केशवसुत—तांबे, कुसुमाग्रज—मढेकर हे भ्रभमष्ही नव्हते आभर्ण ते 

उन्मादावथथेत काव्यही करीत नव्हते. ‘कवी’ या शब्दाचा संिृतात अथि आहे ‘भवद्वान’; गीतेत 

‘कवी’ हा शब्द याच अथािने आला आहे. हे सवि या अथािनेही कवी होते; नव्हते? 

 मनोरुग्ण एकाच एका अनुिवरूपात अडकलेला असतो. अपघाताचा सदमा, 

अपयशाचे लांछन, भप्रय व्यक्तीकडून झालेला भवश्वासघात या भकंवा अशाच एिाद्या अनुिवाने, 

आनुवांभशक दोर्ाने तो एका कोठडीत स्वतःला बंभदस्त करून घेतो. तो भवभशष् िृतीचा गुलाम 

असतो. उरलेला गतकाळ, सरकता वतिमानकाळ याचे त्ाला िानच नसते. त्ाची 

अनुिवग्रहर्णाची शक्तीच अधू झालेली असते; तो नवीन अनुिव घेऊच शकत नाही; तो प्रते्क 

नवा अनुिव पूवििृतीने जुना करून टाकतो. तो एकाग्र झालेला नसतो; एककल्ली झालेला 

असतो. पतंजली मुनीचं्या शब्दांत, तो मूढ—भक्षप्त—भवभक्षप्त असतो; एकाग्र कधीच नसतो. 

मनोरुग्ण आत—बाहेर तोडफोड करीत असतो; प्रभतिावंत आत—बाहेर काहीतरी घडवीत 

असतो. 

 प्रभतिावंत मुक्तपरे्ण जीवनानुिव घेत असतो प्रते्क नव्या अनुिवाने तो नवा होत 

असतो. भ्रभमष्, दुःिी असतो—हसत असतानाही दुःिी असतो; प्रभतिावंत—भवभचि वाटेल 
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पर्ण शोकास्मत्मका भलभहतानाही उल्हभसत असतो. सुि बाह्य आलंबनाशी भनगडीत असते, 

आनंद ही एक आत्मभनििर अवथथा असते. 

 प्रभतिावंत शब्दांतून भदवास्वपे् रंगवीत असतात, हे फ्रॉईडचे प्रभतपादन तर भनिालस 

भ्रामक आहे. प्रभतिावंत केवळ इच्छाभचंतन करीत असतात, हे भनिालस भ्रामक आहे. प्रभतिा 

अशी एका भवभशष् ऊजेवर चालर्णारी बॅटरी नसते. इच्छा, आकांक्षा, कल्पना, तकि , िृती, ज्ञान, 

भवज्ञान, िावना, अवलोकन, चररि, वासना, इभतहास, पुरार्ण, आत्मचररि, दंतकथा, लोककथा, 

भवभवध लभलत कला, तत्त्वज्ञान, वृत्तपि, राजकारर्ण, अथिकारर्ण, समाजकारर्ण—कुठलेच 

ऊजािकें द्र भतला वज्यि नसते—अशा अगभर्णत ऊजािकें द्रांशी भतच्या तारा जोडलेल्या असतात. 

अगम्य बाब म्हर्णजे प्रभतिा या भवभवध स्त्रोतांतून आलेल्या ऊजेचे कलाकृतीत पररवतिन करीत 

असते—त्ा सवि घटकांचे उदे्दश, स्वरूप आभर्ण पररर्णामच ती बदलवून टाकते. महािारत 

काय महभर्ि व्यासांचे भदवास्वप् आहे? ‘म्हर्णौभन िारती ंनाही । तें नोहेंभच लोकी ं भतही ं। येर्णें 

काररे्ण म्हभर्णपे पाही । व्यासोस्मच्छष् जगिय ।।’—असे काय उगीच म्हर्णतात? कायिरत प्रभतिा 

ही प्रभतिावंताची उच्च जागृती असते. 

 एवढ्याने काय झाले! कधी कधी ही प्रभतिा पूविसूरीचं्या काव्यांतून, स्वतःच्याच 

पूविभनभमितीतून, परंपरा-िंजनातून नवभनभमिती साधत असते. ‘जुन्यातून जी भनष्पत्ती नवी काय 

नवे्ह ती शे्रयिारक?’—असा प्रश्न ती भवचारीत असते.  

 एवढ्यानेही काय झाले! 

 क्वभचत ती मनोरुग्णतेतूनही ऊजाि स्वीकारीत असते! भवभचि वाटते ना? प्रभतिा म्हर्णजे 

मनोरुग्णता नवे्ह असे म्हर्णायचे आभर्ण वर म्हर्णायचे क्वभचत ती मनोरुग्णतेतूनही ऊजाि 

स्वीकारते—भवभचि वाटते ना? पर्ण तसे नाही. मनोरुग्णता जेव्हा ऊजेचे कायि करते तेव्हा, 

तेव्हापुरती ती मनोरुग्णता नसते. आपर्ण िरोिरच नाम आभर्ण रूप यांना अवास्तव आभर्ण 

भ्रांत महत्त्व देत असतो. बंगाली भमठायांचे उदाहरर्ण अगदी अचूक आहे : त्ांची नावे आभर्ण 
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आकार भिन्न भिन्न असतात; पर्ण त्ांचे द्रव्य, आभर्ण त्ांची चव एकच असते. एिाद्या वसू्तचे 

नाम—रूप कायम ठेवले आभर्ण भतचा उदे्दश, अस्मस्तत्वप्रयोजन आभर्ण पररर्णाम यांत पररवतिन 

केले तर ती वसू्त ती वसू्त राहत नाही. जरा अवघड आहे पर्ण थोडा भवचार केला तर समजेल 

आभर्ण पटेलही. एककल्लीपर्णा, बेिानपर्णा, पुनरावृत्ती अताभकि कपर्णा, भवभशष् वसू्त—अनुिव 

यांच्या संदिाितील पराकोटीची संवेदनशीलता—उत्कटता ही भवभिन्न मनोव्याधीचंी लक्षरे्ण 

आहेत; पर्ण डॉस्टोएव्हिी, काफ्का, भचं. तं्र्य. िानोलकर जेव्हा ही लक्षरे्ण ‘भनभमितीची ऊजाि’ 

म्हरू्णन वापरतात तेव्हा ती ‘मनोव्याधीची लक्षरे्ण’ उरत नाहीत; उलट, असंबद्ता, अथिहीन 

शब्दयोजना, आतं्भतक आत्मकें भद्रतता, संभदग्ध वाक्यरचना, तकि दुष्ता, िरकटलेपर्णा ही 

मनोव्याधीची लक्षरे्ण काव्यातही मनोव्याधीची लक्षरे्णच राहू शकतात. प्रश्न मनोव्याधी आभर्ण 

भतची लक्षरे्ण यांच्या रूपांतराचा, पुनजिन्माचा आहे. लक्षर्णांच्या केवळ नामरूपांवरून त्ांना 

‘मनोव्याधीची लक्षरे्ण’ भकंवा ‘कलाकृतीचे कलात्मक घटक’ म्हर्णता येत नाही. त्ांचे उदे्दश, 

त्ांचे अस्मस्तत्वप्रयोजन आभर्ण त्ांचे पररर्णाम लक्षात घ्यायचे असतात. कलाकृतीचा 

मानसशास्त्रीय अभ्यास करर्णारे हे क्वभचतच लक्षात घेतात. साध्या िारे्त बोलावयाचे तर 

मनोव्याभधलक्षर्णांनी साभहत्कृतीची अनुिवसंपन्नता, अनुिवव्याभमश्रता, मूल्यगििता, 

आस्वादक्षमता वाढली आहे की नाही हे पाहावयाचे असते; त्ांचा सुटेपर्णाने भवचार करावयाचा 

नसतो. एिाद्या कलावंताच्या लेिनात मनोव्याधीमुंळे भकरटेपर्णा, िोटेपर्णा, अपारदशिकता, 

अथिभ्रष्ता, मूल्यग्लानी, दािवेिोरपर्णा, अवडंबर इत्ादी दोर् येत असतील तर त्ा 

साभहत्ाची समीक्षा करण्याऐवजी अशा कलावंताला सरळ मानसरोगतज्ज्ञाकडे नेरे्ण त्ाच्या, 

कलेच्या आभर्ण समाजाच्याही भहताचे असते; अशा अवथथेत तो प्रभतिावंत ‘प्रभतिावंत’ 

राभहलेला नसतो; तो मनोरुग्ण झालेला असतो. 

 मनोरुग्ण भहंसक आभर्ण भवधं्वसक असतो; तो भवश्वदे्वष्ा असतो. प्रभतिावंत भवश्ववत्सल 

आभर्ण नवभनमािर्णशील असतो. ही तर दोन टोके झालीत आभर्ण आजवर आपर्ण म्हर्णत होतो, 

जीभनयस इज अभकन टु मॅडनेस! अनावर आभवष्कारातुरतेमुळे प्रभतिावंताचे अस्मस्तत्व 
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कायोतु्सक, चैतन्यमय झालेले असते; मनोरुग्ण प्रसंगी अनावर होत असला तरी आतून त्ाचे 

अस्मस्तत्व जडमूढ असते—तो अकायिक्षम असतो. अनेक असंबद् ऊजािकें दे्र, अनेक असंबद् 

अनुिव यांच्यांत संयोजन, सुसंवाद प्रभतिा प्रथथाभपत करीत असते; अनेक सुसंबद् ऊजािकें दे्र, 

अनेक सुसंबद् अनुिव यांचे भवघटन आभर्ण यांचा भवधं्वस मनोरुग्ण करीत असतो; तो स्वतः 

दुःिी असतो आभर्ण तो भवश्वालापर्ण दुःिी करीत असतो. प्रभतिावंत भनभमिभतपूवि अवथथेत िलेही 

दुःिी असेल; पर्ण भनभमिभतथथळी आभर्ण भनभमिभतसमयी लोकोत्तर आल्हादाने त्ाचे अंतःकरर्ण 

उचंबळून येते; कारंजे आभर्ण प्रपात; कारर्ण त्ाक्षर्णी तो स्वतःला आभर्ण भवश्वाला नव्याने पाहत 

असतो; नव्याने घडवीत असतो; कारंजे आभर्ण प्रपात. व्यास आभर्ण वास्मिकी, ज्ञानेश्वर आभर्ण 

तुकाराम, केशवसुत आभर्ण तांबे, कुसुमाग्रज आभर्ण मढेकर, मुस्मक्तबोध आभर्ण सुवे यांच्या 

अंतःकरर्णातली सगळी भवश्ववत्सलता, सगळी संिवपे्ररर्णा, सगळी आस्वादक्षमता, सगळी 

लावण्यलालसा त्ांच्या काव्यातून उधासून येते—िलेही मग सुटेपर्णाने ते वेदािी वा 

भचभद्वलासवादी वा सुधारर्णावादी वा क्ांतीवादी असोत—ते भतथे आभर्ण तेव्हा भनरोगी—भनतांत 

भनरोगी—प्रभतिावंत असतात. त्ांच्या त्ा भनरामय शब्दस्पशािने आपले अंतररक्ष लाि लाि 

नक्षिज्योतीनंी लिलिून जाते; भतथे आभर्ण त्ा क्षर्णी आपल्या सवि प्रकट—अप्रकट संिाव्य—

दुधिर मानसव्याधी भवझनू जातात; तेव्हा एक भवश्वसंवादी, एक आत्मसंवादी अथिसंगीत आपले 

अस्मस्तत्व व्यापून टाकते—असा माझा अनुिव आहे. तेव्हा आपली भविूती भवश्वामाजी पसरत 

आहे असा प्रत्य येतो. तेव्हा ररत्ा रंध्रांमधे्य शंि-भशंपले गगनगंध साठवून घेतात; तेव्हा 

आपर्ण—िरे सांगतो—रेरू्णहून थोकडे आभर्ण आकाशाहून वाड होतो; मग हे भवश्वभच माझे घर 

अशी अनुिूती आपल्याला आली तर काय नवल! ती येतेच—भतलाच साभहत्वंत ‘चमत्कार’ 

अशी संज्ञा देतात. तो िास नसतो, ती मनोरुग्णाची भ्रांत अवथथा नसते; तो साक्षात्काराचा कर्ण 

असतो. तो धरता येतो; पैलूदार भहरा दोन बोटांत धरून भफरवून पाहावा तसा तो पाहता येतो—

हा माझा अनुिव आहे. 
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 आस्वादकही प्रभतिावंतच असतो. प्रभतिेची सवि लक्षरे्ण त्ाच्यात तेव्हा उदीयमान 

होतात. त्ाभशवाय काय तो प्राभति भनभमितीशी संवाद साधू शकतो? 

 प्रभतिा मग ती कलावंताची असो वा रभसकाची असो—अनुिवाचा वू्यहात्मक प्रत्य 

घेत असते; ती त्ा त्ा अनुिवाच्या भनभमिभतप्रभक्येपयांत पोचत असते—ही प्रभतिाशक्तीची 

व्यावतिक िूर्ण आहे—मग ती प्रभतिा रभसकाची असो, कलावंताची असो वा पतंजली म्हर्णतात 

त्ाप्रमारे्ण योग्याची असो. अशा उच्च जागृतीला मनोव्याधी कसे म्हर्णावे? मनोव्याधी ही तर 

ग्लानी असते, अधिजागृती, अधिभनद्रा असते; प्रभतिा सुदैवाने अशांनाही जागे करू शकते! 
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पररभशष्ट-१ 

 

पुण्यातील साभहत् समन्वय महासंघाच्या वतीने 25 जुलै रोजी द. भि. सरांच्या सहस्रचंद्र दशिन 

समारंिाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्ाभनभमत्ताने ‘मी व माझे लेिन’ या िार्र्ण 

माभलकेतील द.भि. सरांचे आकाशवार्णीवरील ताजे व्याख्यान आम्ही प्रकाभशत करीत आहोत. 

        ------- संपादक 

    समीके्षचे साफल्य 

          डॉ.द.भि. कुलक्र्णी 

  भनसगि भकती शहार्णा आहे सांगतो, या भनसगािने मानवाच्या शरीरातील 

महत्त्वाच्या यंिर्णा स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्या आहेत; जसे, श्वसनसंथथा, रक्ताभिसरर्ण संथथा, 

पचनसंथथा वगैरे; माि, उठावं की बसावं, हात वर करावा की िाली वगैरे दुय्यम भक्या त्ाने 

मानवाच्या ताब्यात भदल्या आहेत.  

माझ्याबद्दल सांगतो. लेिन ही माझ्या बाबतीत अशीच अगदी नैसभगिक भक्या 

आहे. भकती? तर जेव्हा धड वाचताही येत नव्हतं तेव्हाही मला लेिन करावंसं वाटत 

होतं ! लेिन कररे्ण माझ्या बाबतीत फक्त नैसभगिक भक्याच नाही तर भतच्यावर माझा 

ताबाही नाही. म्हर्णजे, मी ठरवून, अळेबळे भलहूच नाही शकत. जे लेिक हुकमी भलहू 

शकतात, त्ांचा मला हेवा वाटतो.  

कुमार वयात मी कभवता भलभहल्या. त्ा ‘मुलांचे माभसक’, ‘आनंद’, ‘चांदोबा यात 

प्रकाभशतही झाल्या. एवढंच काय, नागपूर आकाशवार्णी कें द्राने ‘कुमार कभवता स्पधाि’ 

घेतली 1952 मधे्य. त्ात माझ्या ‘बारा आभर्ण तास शलाका’ या कभवतेला पभहलं 
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पाररतोभर्कही भमळालं. त्ा स्पधेचे परीक्षक होते कुसुमावती देशपांडे, शरचं्चद्र 

मुस्मक्तबोध आभर्ण डॉ. भव.भि. कोलते.  

कभवतेबरोबर कथाही भलहीत होतो. पुढल्याच वर्ी म्हर्णजे 1953 साली माझ्या 

‘रेक्वीयम’ या कथेला अमेररकेतील ‘नू्य यॉकि  हेराल्ड भटर बू्यन’ तफे आंतरराष्र ीय लघुकथा 

स्पधेच्या प्रौढ भविागात पुरिार भमळाला. तेव्हा माझे वय जेमतेम अठरा होते. हे सारे 

सांगतांना आज तर संकोच वाटतोच; पर्ण तेव्हाही संकोच वाटत होता; अभिमान वाटत 

नव्हता; का? तर एिादी गोष् आपर्ण आपल्या आनंदासाठी, समाधानासाठी, 

आपल्यापुरती म्हरू्णन करावी आभर्ण िोवतीच्या जगानं भतचं कौतुक करावं, मग संकोच 

नाही वाटर्णार? मंुबईच्या ‘लोकमान्य’ या तेव्हाच्या नावाजलेल्या दैभनकाच्या ‘टेरेस’वर 

निोवार्णी मंिी डॉ. बाळकृष्ण केसकर यांच्या हसे्त िव्य सत्कार समारंि झाला तेव्हा 

तर आपलं आतलं काहीतरी आतलं आतलं जग आपर्णच उघडंवाघडं करतोय् असं 

वाटून स्वतःचा रागही आला. तेव्हा शरूताई म्हर्णाली, ‘मॅडचॅप आहेस तू झालं !’ 

कथा-कभवता या के्षिात असे मान-सन्मान भमळत होते तर मग मी कवी-

कथाकार न होता असा समीक्षक कसा काय झालो? िरं म्हर्णजे मला समीक्षक वगैरे 

काही व्हायचं नव्हतं; मला भचिकार भकंवा बासरीवादक व्हायचं होतं. बरी भचिं काढत 

होतो, बरी बासरी वाजवत होतो; पर्ण भलभहण्याची जशी अनावर ऊमी होतीतशी काही 

ती ऊमी नव्हती. िरंच. 

काय सांगू? , कथा-कभवता मंदावल्या तरी लभलत लेिन सुरूच होतं.लघुभनबंध. 

ते फडके-िांडेकर वळर्णाचे लघुभनबंध माझे मलाच आवडत नव्हते; कारर्ण तेव्हाही 

माझे आवडते साभहस्मत्क होते बा.सी. मढेकर-शरचं्चद्र मुस्मक्तबोध, पु.िा. िावे-गंगाधर 

गाडगीळ. त्ांच्या साभहत्ापुढे माझं सारंच साभहत् मला भथटं वाटत होतं; कारर्ण त्ांचं 

साभहत् होतं वास्तवाचं आभर्ण अंतमिनाचं; प्रभतमांचं आभर्ण प्रतीकांचं; भचंतनशील आभर्ण 
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समाजभनष्ठ. थोडक्यात, अस्सल. त्ा साभहत्ानेच माझ्या अभिरुचीला आधार भदला 

होता, आकार भदला होता; पर्ण आर्णिी एक गोष् तेव्हा घडत होतीः या माझ्या 

अभिरुचीच्या भवरुध्द वर्णिनपर, थथूल, गुलगुलीत साभहत्ाचा गौरव सुरू झाला होता. या 

बाहेरच्या आभर्ण आतल्या घुसमटीने मी अस्वथथ झालो होतोः आभर्ण अचानकच 

पे्रमिंगाच्या वेदनेतून पे्रमकाव्य भनमािर्ण व्हावं, तशी माझ्या अभिरुभचिंगातून  माझी 

समीक्षासररता िळाळून वाहायला लागली. ‘सत्कथा’, ‘छंद’, ‘नविारत’, ‘प्रभतष्ठान’, 

‘युगवार्णी’, ‘महाराष्र  साभहत् पभिका’ अशा वाङमयीन भनयतकाभलकातून आभर्ण 

ग.तं्र्य.माडिोलकरांच्या दै.’तरुर्ण िारता’तून नागपूर आकाशवार्णी कें द्रातून ती प्रगट 

होऊ लागली. ज्ञानेश्वर, केशवसुत, तांबे, कुसुमाग्रज, मढेकर,मुस्मक्तबोध, भदलीप 

पुरुर्ोत्तम भचिे, भवश्राम बेडेकर, जी.ए. कुलकर्णी या प्रभतिावंतांच्या साभहत्ावर मी 

िरिरून भलहू लागलो. यथावकाश ‘महाकाव्यःस्वरूप व समीक्षा’, कादंबरीःस्वरूप व 

समीक्षा’, ‘नाटकःस्वरूप व समीक्षा’. ‘ज्ञानेश्चरांची प्रतीभतभवश्रांती’, ‘मढेकरांचे 

सौदंयिशास्त्रःपुनःथथापना’, ‘अनन्यता मढेकरांची’,‘समीके्षची सरहद्द’, ‘समीके्षची 

वकले’, ‘पभहली परंपरा’, ‘दुसरी परंपरा’, ‘पभहल्यांदा रर्णांगर्ण’, ‘भतसर् यांदा रर्णांगर्ण’, 

‘पाभथिवतेचे उदयास्त’, ‘अपाभथिवाचे चांदरे्ण’, ‘भहमवंतीची सरोवरे’, ‘पसु्तरी’ अशी 

अनेकानेक पुस्तके एकामागोमाग प्रकाभशत होऊ लागली. 

मला वाटत होतं, मी लभलत लेिन सोडलं—ते िरंच होतं; पर्ण लभलत लेिनानं 

मला कुठे सोडलं होतं? ‘स्फभटकगृहीचे दीप’, ‘जुने भदवे,नवे भदवे’, मेघ, मोर आभर्ण 

मैभथली’ इत्ाभद लभलतबंधातून ते प्रकट होत होतंच; पर्ण त्ापेक्षा महत्त्वाची गोष् म्हर्णजे 

जाभर्णवेने थोपभवलेली लभलत पे्ररर्णा अभधक तरल होऊन समीके्षतून उचंबळून आली. 

भतने माझ्या समीके्षला ‘आस्वादक समीक्षा’( इंपे्रशभनस्ट) केले नाही; सजिनशील समीक्षा 

(भक्एभटव्ह) केले. भतचं अभधष्ठान होतं िारतीय तत्त्वज्ञान आभर्ण िारतीय 

साभहत्शास्त्र—कास्मश्मरी शैवमत आभर्ण अलौभककतावाद. हे भतचं वेगळेपर्ण होतं. एक 
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उदाहरर्ण सांगतो; बालकवीचंी ‘फुलरार्णी’ कभवता आपर्णांस माहीत आहे. आपर्ण काय 

म्हर्णतो, ती नादमधुर कभवता आहे, भतच्यात भनसगिभचिर्ण आहे, ते आधुभनक स्वयंवर-

काव्यच आहे; पर्ण एवढ्या भनरीक्षर्णानं माझं समाधान होत नव्हतं; आभर्ण एक भदवस 

मला जार्णवलं, ‘ अरे , या कभवतेत सामाभजक आशय आहे.’ फुलरार्णी आभर्ण सामाभजक 

आशय? तो कभवतेत इतका अलवारपरे्ण अभिव्यक्त झाला हे की चटकन् आपल्या 

आवाक्यातच येत नाही. कसा? बालकवीचं्या काळात बालभववाह, बाल-जरठ भववाह, 

हंुडा, मानपान, रुसवेफुगवे यांना समाजात ऊत आला होता. बालकवी फुलरार्णी मधे्य 

जे भचि रंगवताहेत ते उलट. भनसगाितलं. बालकवी म्हर्णताहेत, हे भचि पाहा शाभर्ण ते 

भचि पाहा. इथे बालभववाह नाही, पे्रमभववाह आहे. लग्नात िांडर्णतंटे नाहीत, पे्रम आभर्ण 

आनंद आहे, हा वं्यग्याथि जार्णवत होता पर्ण हाती लागत नव्हता. तो हस्तगत झाला 

तेव्हा माझ्या समीके्षला धन्य धन्य वाटले. समीक्षक व्हायचं नव्हतं मला, पर्ण झालो, ते 

बरंच झालं-असं धन्य धन्य वाटलं. अशा समीके्षलाच सजिनशील समीक्षा म्हर्णतात. भतचे 

दुसरे नावः ‘नवे आकलन’.  

समीके्षबद्दल प्रारंिी माझी अगदीच बाळबोध कल्पना होती. मला वाटायचं, 

समीक्षा भलहायची म्हर्णजे मूळ साभहत्कृतीचा अथि उकलून दािवायचा; समीक्षा 

म्हर्णजे मूळ साभहत्कृतीचा पयािय. हा समज लवकरच दूर झाला. क्षीरसागर-

कुसुमावती देशपांडे, मढेकर-गंगाधर गाडगीळ, यांची समीक्षा अशी नव्हती. ती त्ा त्ा 

साभहत्कृतीचं सौदंयिरहस्य उकलून दािवीत होती. मला ती आवडत होती; पर्ण माझं 

पूर्णि समाधान ती करत नव्हती; पर्ण आर्णिी काय हवंय याची जार्णही येत नव्हती. 

‘फुलरार्णीः वास्तव आभर्ण स्वप्’ या माझ्या  लेिानं (‘मसाप मधे्य तो आला आहे) मला 

ती जार्ण भदली. ‘अरे ! या लेिानं तर ‘फुलरार्णी’ ला पुनजिन्म भदला ! समीके्षचं हे कायि 

आहे तर! ‘ मी मनात म्हटलं. साभहत्कृतीला नवा जन्म देरे्ण. मग अनेक कलाकृतीचें 

नवेनवे अथि जार्णवू लागले. गुरु-गीता-श्रोता-कृष्णाजुिन-िार्ा ही ज्ञानेश्वरीतील थथळे 
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भवर्यांतरे नाहीत तर ती कमियोग-ज्ञानयोग-िस्मक्तयोग यांची प्रात्भक्षके आहेत हे कळलं 

तेव्हा तर माझी समीक्षा-समाधीच लागली. गुरूला शे्रय आभर्ण श्रोत्ांना फल अपिर्ण 

करून ज्ञानेश्वर कसे ज्ञानेश्वरीभनभमितीच्या कमाितून मुक्त आभर्ण अदृष्य होताहेत असा 

साक्षात्कार झाला तेव्हा , िरं सांगतो, ते अदृष्य ज्ञानराज डोळ्यांपुढे मूतिच झाले !  

‘अमृतानुिवा’त भशवशक्ती तत्त्वाचं भवसृ्तत भववेचन आहे. भतथे माऊलीने 

म्हटलंय्, हे भशवशस्मक्ततत्त्व भवश्वात सविि िरून आहे. मग मी म्हटलं, ‘मग ते 

ज्ञानेश्वरीतही असलं पाभहजे’; आभर्ण काय आश्चयि ! भनवृभत्तनाथ-ज्ञानेश्वर, वक्ता-श्रोता, 

महािारत-गीता, गीता-ज्ञानेश्वरी, संिृत-मराठी अशा भशवशक्तीच्या 

शतदीपमाभलकाच नजरेसमोर झगमगायला लागल्या. ‘शतजन्म शोधतांना शत आती 

साथि झाल्या’. डोळे भदपून गेले. ‘नामा म्हरे्ण गं्रथ शे्रष्ठ ज्ञानदेवी । एक तरी ओवी 

अनुिवावी ।।‘ या नामदेव महाराजांच्या वचनाचा िरािुरा अथि तेव्हा कळला. अशी 

भकती उदाहररे्ण सांगू?  समीके्षने मला साभहत्ाकडे पाहण्याचा भतसरा डोळाच भदला 

आभर्ण मी मॅडचॅप म्हर्णत होतो, ‘मला समीक्षक व्हायचं नाहीये.’ काय म्हर्णावं या कमािला 

? साभहत्ाने माझं मन अनुिवसमृध्द केलं, संवेदनशील केलं, सुसंिृत केलं. समीक्षा 

नसती माझ्या मनात, तर हे घडलं असतं?  

मी समीक्षक झालो याचा आज मला अभिमान वाटतो; आभर्ण असंही वाटतं, 

परमेश्वरानं मला ऐशंी वर्ाांचं दीघि आयुष्य भदलं ते ज्ञानेश्वरीचं हे रहस्य कळावं म्हरू्णनच. 

ज्ञानेश्वरी ही िगवद् गीतेची समीक्षा आहे, हे कळलं तेव्हा ‘अमयािद भमिा तुझी थोरवी 

अन्  मला ज्ञात मी एक धूभलकर्ण । अलंकारण्याला परी पाय तूझे धुळीचेच आहे मला 

िूर्र्ण ।।‘ 

ज्ञानेश्वरीवरील  माझ्या समीके्षने माझा वतिमानकाळ व िभवष्यकाळच बदलवून 

टाकला नाही; आश्चयि म्हर्णजे माझा गतकाळही बदलवून टाकला. असं कोर्णी पूवी 
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म्हटलं असतं तर मला ते िरं वाटलं नसतं; पर्ण आता तर तो माझा अनुिवच आहे. 

ज्ञानेश्वरांनी—मराठीच्या आद्य समीक्षकाने—माझं समग्र जीवनच बदलवून टाकलं.  

समीके्षला माझ्या आयुष्यात एव्हढं थथान आहे; आभर्ण मी म्हर्णत होतो, ‘मला 

समीक्षक व्हायचं नाहीये !’  

------------------------------------------------------------------- 

डॉ.द.भि.कुलकर्णी, वसुधा-ई-004, डीएसके भवश्व, धायरी, पुरे्ण52;  

फोन 020-24380894. 
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पररभशष्ट-२ 

द.भि. यांची काव्यसूके्त  

• अभिव्यक्ती व आशय या दोहोचेंही संतुलन साधण्याचा प्रयत्न जे कवी करतात, त्ांची 

कभवता अनेकदा सपक होतांना भदसते. आशय व अभिव्यक्ती यांच्यात भनभमितीथथानीच 

दै्वत राभहल्यामुळे असे घडते. 

• िावकवीला पे्रमानुिव व्यक्ती-थथल-काल या बंधनातून मुक्त करायचा असतो. त्ा 

अनुिवाला अनुिूतीचे रूप द्यायचे असते. अनुिव व्यक्ती-थथलकालसापेक्ष असतो; 

अनुिूती व्यक्ती-थथलकालभनरपेक्ष असते. 

• मूलगामी अनुिव व अनुिूती यात कॅटेगररकल िेद ( कोभटभिन्नता) असतो. 

• वाङमय कलेच्या आस्वादाकरता तलम आभर्ण मूल्यगिि मनाची गरज असते. 

• कवी हा नवभनमािता असतो; कारागीर हा नवभनमािता नसतो. कभवतेतील अनुिव पररभचत, 

पर्ण त्ातून भनमािर्ण झालेले वू्यह माि चैतन्यपूर्णि अ-पूविः म्हरू्णन अस्सल कभवता हे एक 

नवेच सजीव अस्मस्तत्व असते. 

• आशयवू्यह, अथिवू्यह, प्रभतमावू्यह या काही आकृती नाहीत. तो मूल्यबोधक सौदंयिप्रत्य 

आहे; त्ासाठी मनाचे पोत फार तलम असावे लागते.. वाङमयकलेच्या आस्वादाकररता 

तर तलम आभर्ण मूल्यगिि मनाची गरज आहे. 

• िावकवी हा पे्रभर्त, तत्त्ववेत्ता भकंवा भवचारवंत नसतो; तो कलावंत असतो. त्ाच्या 

भमभमितीचे मूल्यमापन कलाकृती म्हरू्णनच करायचे असते. 
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• आर्णिी एक लक्षात ठेवायचेः प्रभतिावंत व कलावंत या  दोन शब्दांचे अथि वेगळे आहेत. 

प्रभतिावंत हा जन्मतःच प्रभतिावंत असतोः तो जेव्हा पुरुर्ाथिभनष्ठा, जीवनमूले्य आत्मसात 

करतो तेव्हाच तो कलावंत होतो; मढेकर-िट हे प्रभतिावंत होते आभर्ण कलावंतही होते.  

• केशवसुतांपासून मढेकरांपयांत सवि जे्यष्ठ कवीवंर पाश्चात् प्रिाव स्पष् आहे ; िट अपवाद 

आहेत. हे त्ांचे वैभशष्ट्य लक्षात ठेवले पाभहजे. 

• कला व अथाितच काव्यकला सवाांसाठी नसते; ती फक्त सौदंयििावना असर्णार् या भनवडक 

रभसकांसाठी असते; शब्द-िार्ा-छंद-अभिव्यक्ती यात सौदंयि नसते; तर कभवतेच्या 

आशयसंघटनेतून भतच्यात सौदंयि भनमािर्ण होत असते. हा सौदंयिप्रत्य जीवनोपयोगी 

नसतो. सौदंयिमूल्य हे उपयोभगता, कृभतप्रवर्णता, सत्-भशव यांच्याहून स्वतंि मूल्य आहे. 

• प्रभसध्दीची इच्छा ठीक; पर्ण प्रभसध्दीचा हव्यास हीन. त्ातून हीनगंड प्रकटतो; भशवाय त्ा 

हव्यासापायी कलात्मक व व्यावहाररक तडजोडी कराव्या लागतात, ते वेगळेच. तडजोड 

व समन्वय यात िेद कोर्णता?—तडजोडीत दोघेही थोडेथोडे उरे्ण होत असतात; 

समन्वयात दोघेही िूप अभधक होतात. 

• आपर्ण समजतो तसं संगीत कभवतेला भनम्न करीत नाही; उन्नत करतं. 

•  ‘सौदंयािचे ग्रहर्ण करण्याकरता सौदंयिवृत्ती ( एथथेभटक सेस्मन्सभबभलटी) आभर्ण सौदंयििावना 

यांची गरज असते. भनसगािने सगळ्यांना सौदंयिवृत्ती व सौदंयििावना भदलेली नाही. या गोष्ी 

त्ाने लहरीपर्णाने वाटल्या आहेत ज्यांना त्ा  भमळाल्या आहेत, त्ांनाच सौदंयि जार्णवेल.’ 

भनसगािकडून अशी देर्णगी भमळालेल्या व्यक्ती ह्या मानवजातीच्या भवकासामधे्य पुढ्च्या 

टप्प्प्यावर आहेत. सौदंयििावना व सौदंयिवृत्ती ही मानव-भवकासाची एक उन्नत अवथथा 

आहे; कारर्ण जगण्याकरता लागर्णार् या स्वयंपे्रररे्णच्या गोष्ीपेक्षा ह्या िावना वेगळ्या आहेत. 
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त्ा आपल्याकडे आहेत भकंवा नाहीत हे ज्याचे त्ाने ठरवायचे आहे. आपर्ण संुदर संगीत 

ऐकून मोहरून जातो का, संुदर काव्य वाचण्यात रंगून जातो का, संुदर भचिपटात तल्लीन 

होतो का, असे जर असेल तर सामान्य मानव प्राण्यापेक्षा आपर्ण एका उच्च, उन्नत , 

भवकभसत अवथथेला पोहोचलेलो आहोत असे समजायला हरकत नाही. जेव्हा सर हे 

सांगतात तेव्हा कोर्णत्ाही रभसकाला बरे वाटल्याभशवाय राहर्णार नाही. 

• गीतगद्य हा काव्यप्रकार टागोरांनी मराठीला भदला. तसेच, टांका हा एक नवा 

काव्यरचनाप्रकार टागोरांपासून मराठीने उचलला. मुक्तछंद हा शब्द आपर्ण बंगालीतून 

घेतला आहे.  

•  कवीचें वगीकरर्ण एझरा पौडं ह्या कवीने केले आहे, असे सरांनी नमूद केले आहे. ते प्रकार 

असे- नवभनभमिभतप्रभक्याशोधक कवी, युगकवी आभर्ण भतसरा प्रकार नकले कवी.  

• ह्या तीनही प्रकारातील कवीचंी वैभशष्ट्ये माि सरांनी स्वतः सांभगतली आहेत; एझरा पौडंने 

नवे्ह. नकले कवी म्हर्णजे अनुकरर्ण करर्णारे. युगकवी-मास्टर पोएट्स्- हे पूविसुरीचें व 

समकालीनांचे सामर्थ्ि आत्मसात करीत असतात, त्ात िरही घालत असतात. संत 

तुकाराम हे युगकवी होत. नवभनभमिभतप्रभक्याशोधक कवी हा प्रकारच वेगळा आहे. याचे 

उदाहरर्ण म्हर्णजे ज्ञानेश्वर ! असे कवी अिावानेच असर्णार हे उघड आहे. त्ातही स्तर 

असतात हे द.भि. सरांनी स्पष् केले आहे. त्ातही ज्ञानेश्वरांचे वेगळेपर्ण सांगून ते युगकवी 

व नवप्रभक्या कवीही आहेत असे सर भलभहतात. 

• कधी कधी कलेच्या नावािाली लोक भनभमितीरभहत आभवष्कार करीत असतात. माि त्ांचा 

हा आभवष्कार वेडावाकडा, अथिहीन नसतो; नॉमिल असतो – पर्ण ती भनभमिती नसते; तो 

मनोगताचा केवळ आभवष्कार असतो. कवभयिीनंी ही बाब भवशेर् लक्षात ठेवायची आहे.’ 
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• आजचे अभधकांश काव्य म्हर्णजे त्ा त्ा कवीच्या व्यस्मक्तत्त्वाचा आभवष्कार आहे. भनदान 

व्यस्मक्तत्त्वाचा आभवष्कार ही त्ांची भनभमितीपे्ररर्णा आहे. 

• कभवता म्हर्णजे आस्वाद ! 

• अस्सल कभवतेला जागृत मन असते. अधिजागृत मन असते. अजागृत मन असते. व्यस्मक्तत्त्व 

असते. समूहमन असते. सामाभजक मन असते. सांिृभतक मन असते. मुख्य म्हर्णजे 

अस्सल कभवतेला उच्चजागृत भवश्वमन असते. 

• पुनवािचनाला प्रवृत्त न करर्णारी वाङमयकृती दुय्यम दजािची आहे, असे िुशाल समजा ! 

• ज्या वाचकांना बभहरंगी मधुर शब्दाथि हवे असतात ते वाचक मढेकरी कभवतेवर रुष् 

होतात; पर्ण अशा भवकट भनभमितीमागे सौदंयिमूल्याचा आक्ोश आहे, हे त्ांच्या प्रत्यास 

येत नाही. 

• प्रतीतीिेद ( कभवताआस्वाद घेतांना आपापल्या प्रकृतीनुसार होर्णारा फरक) हा 

काव्यास्वादासाठी फार उपकारक असतो; त्ा प्रतीतीिेदाचे स्वरूप माि जार्णता आले 

पाभहजे.समीक्षा आभर्ण साभहत्मीमांसा या के्षिातील ती मौभलक िर असते. 

• कवीचे वय काय वर्ाांनी मोजायचे असते? 

• दैन्य,दाररद्र्य, दुःि असे काही पाभहले की आपली सौदंयिसंकल्पना घायाळ होते; ‘हे असे 

नको, हे तसे हवे’ असा आक्ोश आपल्या मनात सुरू होतो.या आकांताचा आभवष्कार 

म्हर्णजेच सामाभजक बांभधलकीची कभवता. 

• कभवतेतील प्रभतमा िावोत्पादक असते, तर प्रतीक भवचारोत्पादक. 
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• अलंकार लाक्षभर्णक अथाितून सौदंयिभसध्दी साधतात; तर प्रभतमा वं्यजनेतून लावण्य 

भवकभसत करतात. 

• िावकाव्याचा आस्वाद ही एक अनुिूती असते. कभवता भजतकी शे्रष्ठ भततकी ही अनुिूती 

स्मस्तभमत करर्णारी असते.  

• कभवतेची अथिकक्षा असते; ती ओळिायची कशी? त्ासाठी कभवतेचे कें द्र जार्णावे लागते.  

• काव्यके्षिात काही युगुलसंकेत रूढ आहेत. जसेः चंद्र-कमभलनी, िंृग-कमभलनी, सूयि-

नभलनी, चकोर-चंभद्रका इ. एिादा संकेत रूढ नसतांना तो कवीला वापरायचा असेल, तर 

तो कभवतेत स्पष् केला पाभहजे. तसा तो केला जातो. उदा. गोभवंदाग्रजांची ‘पे्रम आभर्ण मरर्ण’ 

(यात वृक्ष आभर्ण वीज हे युगुल आहे. तसेच ‘पृथ्वीचे पे्रमगीत’ या कुसुमाग्रजांच्या कभवतेत 

पृथ्वी व िािर-सूयि- ही जोडी आहे.)  

• िावकाव्यातील एकएक शब्द, त्ाची भवभशष् जागा त्ाचा नाद, त्ाचा उच्चार यात एक 

कलात्मक अभनवायिता असते. केवळ शब्दच नवे्ह, तर कधी कधी साधी साधी वाटर्णारी 

भवरामभचने्ह, लेिनभचने्ह, वाचनभचने्ह यांनाही िावकभवतेत एक भनभश्चत प्रयोजन प्राप्त होते. 

उदा. ही दोन वाके्य पाहाः 1.हे मत लोकां कळवू द्या 2. हे मत लोकां कवळू द्या. आला 

फरक लक्षात ? 

• कभवतेची िार्ा अथिवू्यहाची असते. अथिवू्यह प्रतीभततून जार्णवतील. वू्यह म्हर्णजे 

वतुिळाकृती. वतुिळाला आरंिभबंदू नसतो व अंत्भबंदूही नसतो. तशी अथािची वतुिळे 

चांगल्या कभवतेतून भनघत असतात. तेच अथािचे वू्यह. ते भजवि, सचेतन, सं्पदनशील 

असतात,म्हरू्णनच त्ांना वू्यह म्हर्णायचे. 
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• कभवता हे अथािचे आलंबन असते. ते केवळ शब्दांचे अथि करून िागत नाही; काव्याथि 

काढला पाभहजे. काव्याथि फक्त एकटा कवी भनमािर्ण करत नाही; रभसकपरते्व नवनवीन 

काव्याथि भनघतो. नवनवीनपरे्ण तीच कभवता वाचतांना तो अनुकूल भकंवा प्रभतकूल होऊ 

शकतो. 

• कभवतेला व्यस्मक्तत्त्व असावं. रभसकांनी कवीशी नवे्ह तर कभवतेशी संवाद साधावा. 

• आपर्ण अनेक शब्द वापरून वापरून गुळगुळीत केले आहेत; त्ांना असलेले िावनेचे व 

अथािचे कंगोरे भझजवून टाकलेले आहेत. उदा. संुदर, ियंकर, प्रभसध्द, जे्यष्ठ, पंभडत, इ. हे 

एकप्रकारचे िार्ा भविंडनच आहे. 

• कवी-लेिक हे िार्ा प्रिावी करण्यासाठी शैलीचा, अलंकारांचा, औभचत्ाचा, 

वक्ोक्तीचा वापर करतात. प्रभतमा,प्रतीके यांचा वापर करून लक्तरांना समृध्द 

करत असतात. 

• कवीने असे भलभहले पाभहजे की आपला अनुिव वाचकाचा झाला पाभहजे व तो आस्वाद्य 

झाला पाभहजे. रसाची चविर्णा करावीशी वाटली पाभहजे. त्ासाठी त्ात सौदंयािचं ‘मोहन’ 

पाभहजे. 

• कवीने लक्षात घेरे्ण आवश्यक आहे, की आपर्ण वाचकाशी नवे्ह तर अनुिवाशी बोलायचे 

आहे. अनुिव भचमटीत धरून प्रभतिेच्या पातळीवर सगळीकडून पाहता आला पाभहजे. 

• कभवतेचा  अथि हे भतचे शरीर असते व अथाििास हा भतचा आत्मा असतो. अथािइतकाच 

अथाििास महत्त्वाचा असतो. सौदंयिप्रभततीच्या पातळीवर वाचक व कवी यांच्यात समतोल 

भनमािर्ण झाला पाभहजे. 
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• कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा कलाकृतीच्या आत आत गेलो की आपला 

आस्वाद कें द्रानुगामी होतो; आभर्ण कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा 

कलाकृतीच्या आसमंतात गेलो की तो आस्वाद कें द्रापसारी होतो. 

• भवभशष्ाच्या पलीकडील साविभिकाचे संसूचन करायचे असते यालाच वं्यग्याथि म्हर्णतात. 

• कभवता म्हर्णजे कमाल अथिवते्तने िारलेली िार्ा. ज्या चार शब्दात आपर्ण क्ष+100 एवढा 

अथि िरतो, भतथे कभवता क्ष+1000 एवढा अथि िरते. 

• कभवतेच्या ओळीत यती म्हर्णजे ‘पॉज’ असतो. यती कुठे घ्यायचा हे छंदशास्त्रच 

आपल्याला सांगत असते. पॉज का घ्यायचा असतो? दमछाक होते म्हरू्णन नवे्ह; कभवतेत 

तालबध्दता आभर्ण लयबध्दता यावी म्हरू्णन.  

• कलाकृती ही कुसर, कसरत भकंवा काराभगरी नसते; ती असते अपूवि भनभमिती. आपल्या 

साभहत्कृतीमधे्य अपूविता, नवीनता, मूल्यिान, सौदंयि आभर्ण लावण्य येईल अशी प्रभतज्ञा 

प्रते्क प्रभतिावंताने करावयाची असते. 

• ज्ञानप्रभक्येपेक्षा भिन्न अशीही एक ज्ञानप्रभक्या आहे; ती आहे प्राभति-ज्ञानप्रभक्या. 

साभहत्कलेच्या आभर्ण साभहते्तर लभलतकलांच्या भनभमितीप्रभक्येत हीच ‘प्राभति 

ज्ञानप्रभक्या’ कायिरत असते. ही प्राभति ज्ञानप्रभक्या  तकि भनष्ठ, इंभद्रयसंवेदनाभनष्ठ, 

कायिकारर्णभनष्ठ, सूक्ष्मवेधी ज्ञानप्रभक्येला नाकारीत नाही; भतचा स्वीकार करते; तभ ला 

स्वीकारून भतच्या पलीकडे जाते. ती घटकांचे सूक्ष्मरूप आभर्ण त्ांचे कायिकारर्णसंबंध तर 

पाहतेच; पर्ण त्ाचबरोबर त्ांचे भवशाल-भवशालतर-भवशालतम वू्यहही हेरते. 

• कधी कधी लेिकास न जार्णवलेला आशय लेिन स्वयंशक्तीने प्रकट करीत असते. 

यालाच साभहत्शास्त्र ‘प्रतीयमान अथि’ म्हर्णते. साभहत्कृतीमधे्य असा आशय प्रकटतो तो 
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लेिकाच्या प्राभतिशक्तीमुळेच आभर्ण वाचकास त्ाचा प्रत्य येतो तो ही वाचकाच्या 

प्राभतिशक्तीमुळेच. 

• कभवता आभवष्कार असते पर्ण केवळ आभवष्कार नसते; तो संवाद असतो पर्ण केवळ 

संवाद नसतो; कभवता आभवष्कार आभर्ण संवाद असते; त्ाभशवाय ते जीवनिाष्य असते; 

केवळ जीवनिाष्य नसते तर ती कभवता ही जीवनानुिवाची नवभनभमिती असते. 

• िावकाव्यमयता आभर्ण भवश्ववात्सल्य हेच शे्रष्ठ साभहत्ाचे दोन भनकर् आहेत. 

********** 
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पररभशष्ट-३  

संवाद :   दभिंशी 

   काव्य :  धररिीचा गगनगंध 

        संवादक : संगीता जोशी  

प्रश्न—सर नमिार. आज मुद्दाम तुमच्याशी ‘काव्यवाङमय’ या भवर्यावर  चचाि करायला आले 

आहे.  आधी तुम्ही महाकाव्यः स्वरूप व समीक्षा.नाटकः स्वरूप व समीक्षा , कादंबरीः 

स्वरूप व समीक्षा असे तीन गं्रथ प्रकाभशत केले आहेत हे मला माभहत आहे. वाचक 

म्हरू्णन माझा त्ांच्याशी संबंध आला. कादंबरी संबंधी तुमची भवसृ्तत मुलाितही मी 

पद्मगंधा , 2013 या भदवाळी-अंकात मी वाचली आहे. त्ावरून मला सारिं वाटत 

राभहलं की एकूर्ण काव्यवाङमय या भवर्यावरचे तुमचे भवचार जारू्णन घ्यावेत. त्ासंबंधी 

तुम्ही भलभहलं असेल, वेगवेगळ्या प्रसंगी तुम्ही आपली मतं, आपले भवचार मांडले 

असतील, पर्ण ते सगळं  भविुरलेलं असेल. ते सगळं एकभितपरे्ण मांडरं्ण माझ्यासारख्या 

कवभयिीच्या दृष्ीने, वाचकांच्या दृष्ीने, अभ्यासकाच्या दृष्ीने,  सामान्य वाचकाच्या 

दृष्ीने, मराठी काव्याभिरुची घडावी या दृष्ीने  आवश्यक आहे, म्हरू्णन मी मुलाित घेत 

आहे . तुमची सगळी पुस्तकं मी  वाचली. काही आधी माझ्याजवळ होती, िूपशी पुस्तकं 

मी भवकतही घेतली हे मी अभिमानानं सांगते; आभर्ण जी तुमची पुस्तकं तुमच्याजवळही 

नव्हती, ती गं्रथालयातून घेऊन त्ाच्या छायाप्रती (Xerox) तयार केल्या. 

तुमच्याकडूनही मला मदत भमळाली. हे सगळं तुम्हालाही माहीत आहे.  आता तुम्ही 

वयाचा ऐशंीचा टप्ा  ओलांडला आहे; मीही सत्तरी ओलांडली आहे; मला काव्याभवर्यी 
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पे्रम आहे ; तुमच्याबद्दल आदर आहे. काव्यासंबंधी तुम्हाला साकल्यानं काही सांगायचे 

असेल तर आपल्या चचेतून, संवादातून ते प्रकट व्हावं म्हरू्णन मी भदवस व वेळ ठरवून 

मी आज तुमच्याकडे आले आहे; व भनवांतपरे्ण  काव्यासंबंधी आज आपर्ण संवाद 

साधार्णार आहोत. तुमची काही हरकत नाही ना, सर? 

दभि सर--  अहो संगीताताई, माझी हरकत असण्याचं काय कारर्ण? तुम्हालाही हे माहीत 

आहे की मी चोवीस तास साभहत्ाच्या पाण्यामधेच डंुबत असतो. कधी कधी 

मुलाितकार भवचारतात की तुमच्या वाचन-लेिनाची वेळ साधारर्ण कोर्णती असते? 

तेव्हा मला हसू येतं, संगीताताई, की भनभश्चत वेळ कसली?  

पाण्यामधे्य मासा । झोप घेतो कैसा । जावे त्ाच्या वंशा । तेव्हा कळे ।। साभहत्ाच्या 

वाचनाची भकंवा लेिनाची माझी वेळ नाही. चोवीस तास मी साभहत्ात डंुबत असतो. 

कधी फ्लोभटंग करतो, कधी अंडरवॉटर पोहतो, कधी बे्रस्ट स्टर ोक, कधी बटरफ्लाय, पर्ण 

पाण्याशी माझं नातं अतूट असतं. त्ामुळे तुम्ही िुशाल प्रश्न भवचारा, माझ्याशी चचाि करा; 

तो माझा आनंदाचा ठेवा असेल; आभर्ण मला िािी आहे की तुमचाही तो आनंदाचा ठेवा 

असर्णारच. मी तुमच्याशी काव्याच्या संदिाित मोककळेपर्णाने बोलर्णार आहे. 

प्रश्न—सर, मुळात काव्य म्हर्णजे काय? पद्य म्हर्णजे काव्य का? ते गद्यापासून कसं वेगळं 

असतं? 

दभिसर—काव्य, गद्य आभर्ण पद्य या तीनही शब्दांचे  पाररिाभर्क अथि वेगवेगळे आहेत; त्ा 

पाररिाभर्क संज्ञा आहेत. काव्य हा वाङमयप्रकार आहे तर गद्य-पद्य हे िार्ाप्रकार 

आहेत. जसे, आघातप्रधान िारे्ला गद्य म्हर्णतात तर आवतिनप्रधान, यभतयुक्त िारे्ला 

पद्य म्हर्णतात. काव्य हा केवळ वाङमयप्रकारच नाही तर तो एक वाङमयगुर्णही आहे. 
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म्हरू्णन तर काव्यगुर्ण कधी पद्यात तर कधी गद्यातही पकट होत असतो. पु.िा. िावे यांची 

‘मुक्ती’ ही कथा पाहा. भतच्यात गद्याचे गुर्ण आहेत, पद्याचे गुर्ण आहेत आभर्ण मुख्य म्हर्णजे 

काव्यगुर्णही आहेत. ही मराठीतील एक अपूवि कथा आहे. 

प्रश्न—या काव्यगुर्णाचे स्वरूप काय असते ?  

दभिसर—संगीताताई, आपर्ण महाकाव्य, आख्यानक काव्य, कथाकाव्य, नायकाव्य, 

काव्यनाय, भवडंबन काव्य अशी पररिार्ा वापरतो. हे सवि काव्यप्रकार आहेत. म्हर्णजे 

नाय, आख्यानकथा इत्ाभद माध्यमातून काव्य प्रकट झाले आहे असे आपर्ण म्हर्णत 

असतो. इभतहास-आख्यान-कथा यांना तेथे काव्यरूप भमळालेले असते. ते काव्यरूप 

कधी गद्यातून तर कधी पद्यातून प्रकट होईल. मुद्रर्णपूवि काळात सोयीसाठी ते पद्यातून 

प्रकटलं तर आज मुद्रर्णकाळात ते पद्याप्रमारे्णच गद्यातूनही प्रगटत असते. रर्णांगर्ण--

बळी--धग—साभविी या कादंबर् यांमधे्य भकती भिन्न रूपात काव्य प्रगटले आहे! सौिद्र—

शारदा—एकच प्याला—एक होती रार्णी—रंगपांचाभलक या नाटकांमधे्य भकती ओतप्रोत 

काव्य आहे! अशी भकतीतरी उदाहररे्ण देता येतील. आता काव्यगुर्ण म्हर्णजे काय ते सहज 

लक्षात येईल. इभतहास-आख्यानकथा हे सवि लेिन प्रकार थथलकालाशी बांधलेले 

असतात; काव्यगुर्ण त्ांना अंशतः कालमुक्त करतात. म्हर्णजे त्ांचे मूळ स्वरूप कायम 

ठेवून त्ांच्यामधे्य थथलकालरभहतता हा गुर्ण प्रभवष् करतात. याच्या उलट जेव्हा एिादा 

अनुिव पूर्णितः थथलकालमुक्त होतो तेव्हा त्ा भनभमितीला िावकाव्य- भवशुद् िावकाव्य- 

अशी संज्ञा आहे. तुम्हाला काव्य म्हर्णजे काय या प्रश्नाचे उत्तर हवे होते ना, ते हे आहे. 

काव्यगुर्ण अंभतमतः अनुिवाला थथलकालमुक्त करीत असतो. काव्यमय िारे्त बोलायचे 

तर काव्य हे अथिनृत्त्य असते. अहो, नृत् करर्णारी बाई. भतला नाव-गाव असतं, धमि 

असतो, जात असते, इतर अनेक व्यावहाररक उपाधी असतात; पर्ण ती जेव्हा नृत् करते 
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तेव्हा या सार् या उपाधी भवगभलत होतात; भतचे व्यस्मक्तरूपच भवगभलत होते. 

काव्यामधे्यसुद्ा अनुिवाचे सवि व्यावहाररक भवशेर् भवगभलत होऊन तो अनुिव लयपूर्णि,  

भजवंत होतो. ते त्ाचे नृत्च असते. ज्ञानप्रभक्येच्या अंगाने या दोन अवथथांचा भवचार केला 

तरच मी काय म्हर्णतो ते तुमच्या लक्षात येईल. 

 प्रश्न – होय सर, आले लक्षात. सर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे, कवी गे्रस यांना तुम्ही ‘भवशुध्द 

िावकाव्य भलभहर्णारे कवी’ असं म्हटलेलं आहे; आभर्ण स्वतः गे्रस तर म्हर्णतात ‘ मी 

महाकवी दुःिाचा’. मग महाकाव्य व िावकाव्य यांचं नातं काय आहे? ह्या दोन्हीत फरक 

कोर्णता? 

दभि सर -- अगदी सुरवातीलाच तुम्ही गुगली बॉल टाकलेला आहे. मी यासंबंधी जरा सभवस्तर 

बोलतो, कारर्ण हा महत्त्वाचा प्रश्न तुम्ही भवचारलेला आहे. हे पाहा, वाङमय प्रकार व 

वाङमयवंश या दोन गोष्ी वेगळ्या आहेत. वाङमयप्रकार हे अभिव्यक्तीचे प्रकार आहेत. 

उलट वाङमयवंश हे वाङमयाच्या मूलिूत गुर्णधमािवर आधारलेले आहेत. ते मूलिूत 

गुर्णधमि कोर्णते आहेत? तर, महाकाव्यत्व म्हर्णजे Epic Quality, आभर्ण दुसरी Lyric 

Quality म्हर्णजे िावकाव्यत्व आभर्ण भतसरी Dramatic Quality म्हर्णजे नायगुर्ण 

हे वाङमयाचे तीन वंश –Genre -आहेत. त्ा त्ा प्रकारात या गुर्णांचं जास्तीत जास्त 

आभवष्करर्ण  भजथे होतं त्ानुसार त्ाला  महाकाव्य, िावकाव्य भकंवा नाय असं आपर्ण 

म्हर्णतो. पर्ण या गुर्णांची सरभमसळ जेव्हा होते, तेव्हा आपर्ण महाकाव्यात्मक कादंबरी 

म्हर्णतो, नायपूर्णि िावकाव्य म्हर्णतो, भकंवा िावकाव्यात्म नाय म्हर्णतो;  असे त्ा 

वाङमयप्रकाराचे उपप्रकार तयार होतात.  

प्रश्न – सर, या तीनही उपप्रकारांची उदाहररे्ण सांगाल ? 
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 दभिसर—सांगतो ना. आयन रॅन (मी ‘ऍन रॅन’ म्हर्णतो ), या लेस्मिकेची ‘ऍटलास श्रग्ड’ ही 

महाकाव्यात्मक कादंबरी आहे. अभतशय संुदर. नायपूर्णि िावकाव्याचं उदाहरर्ण म्हर्णजे 

आपल्या िा. रा. तांब्यांची नायगीतं. िावकाव्यात्मक नायाचे उदाहरर्ण म्हरू्णन 

रंगपांचाभलक हे पु भश. रेगे यांचे नाटक. 

वाङमयवंशातील गुर्ण शुध्द स्वरूपात प्रकटले, की तो त्ा वाङमयप्रकाराचा एक आदशि 

नमुना तयार होतो. आभर्ण या गुर्णांची सरभमसळ झाली, संभमश्र प्रकार आले की त्ा 

वाङमयप्रकारांना वेगवेगळी नावं भदली जातात. नायकाव्य असा प्रकार आहेच. 

काव्यनाय हा दुसरा प्रकारही आहे. दीघि िावकाव्य, भचंतनशील िावकाव्य असेही 

प्रकार आहेत. लघुमहाकाव्य, महाकाव्यात्मक नाटक असाही प्रकार आहे. यांना मान्यता 

व प्रभतष्ठा का भमळते, की त्ाचा एक इभतहास तयार होतो, परंपरा तयार होते. जसं, 

महाकाव्य पभहल्यांदा मौस्मिक स्वरूपात प्रकटलं. गीतांच्या स्वरूपात रामायर्ण प्रकटलेलं 

आहे. गभदमांचे गीतरामायर्ण नवे्ह हं. ते िूपच नंतरचं आहे. ‘कुश-लव रामायर्ण गाती’ हे 

बरोबर आहे. गाथा होत्ा, त्ा गाथांचं पुढे ‘गाथाचके्’  तयार झालं. ते भनवेदन स्वरूपाचं 

होतं. नाटक सुध्दा पभहल्यांदा लोकनाय होतं. त्ाला संभहता नव्हती. मग हे बांधेसूद 

असावं असं कोर्णा नाटककाराला वाटलं म्हरू्णन त्ानं संभहता भलभहली, रंगमंचाची 

सुरुवात झाली. अशी परंपरा,  इभतहास असतो. हे मी जरा भवस्तारानं बोललो. कारर्ण 

तुमचा जो प्रश्न  आहे की कवी गे्रस स्वतःला महाकवी म्हर्णवतात;  

प्रश्न--....तर, सर माझा प्रश्न आहे की गे्रसचं हे स्वतःबद्दलचं मत बरोबर आहे का? ते तुमच्या 

मताशी सुसंगत आहे, की त्ात भवरोध आहे भकंवा आंतररक सुसंवाद आहे. नेमकं काय 

आहे, सर?   
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दभिसर--त्ालाच मी उत्तर देतोय्, की कुठल्याही साभहस्मत्काचं त्ाच्या स्वतःच्या 

साभहत्ाभवर्यीचं मत हे प्रमार्ण नसतं. पुरावा म्हरू्णन सगळ्यात िालच्या स्तराला त्ाच्या 

बोलण्याला थथान द्यायचं असतं. एिादा म्हरे्णल की मी महाकवी आहे, दुसरा म्हरे्णल की 

मी नाटक भलभहलं पर्ण माझा भपंड महाकवीचा आहे. तो प्रामाभर्णकपरे्ण बोलत असेल पर्ण 

ते िरं असेल असं समजायचं कारर्ण नाही. मग प्रमार्ण काय? –तर ती कलाकृती आभर्ण 

भतचा आस्वाद घेर्णारा यांना महत्त्व आहे. एिादी बाई म्हर्णत असेल की मी िरं बोलते. 

आभर्ण मी संुदर आहे. ती म्हर्णते म्हरू्णन ते िरं असेल असं नाही. ती म्हर्णते म्हरू्णन ती 

संुदर असेल असंही नाही. गे्रस स्वतःला महान कवी म्हर्णत असेल, तर आपली काही 

हरकत नाहीए. पर्ण मी महाकवी दुःिाचा, असं तो म्हर्णतो तेव्हा मी ते तपासून घेतो. जो 

महाकवी असतो तो एका भवभशष् िावनेशी स्वतःची अनुिूती बांधत नाही. महाकवी हा 

जीवनाचं समग्र दशिन घडवीत असतो. त्ामुळे त्ाच्या काव्यात िूप भवभवधता, वैभचत्र्य 

व समृध्दी असते. दुसर् या शब्दात सांगायचे तर महाकवी समग्र जीवनाचा उिा छेद घेत 

असतो. त्ामुळे महाकाव्यात केवळ मानवामानवाचेच संबंध नसतात तर देव-दानव-

यक्ष-गंधवि, पशू-पक्षी-वनस्पती, प्रयत्न-दैव–योगायोग, शाप-उःशाप-वरदान, पूविजन्म-

पुनजिन्म, इ.इ. वास्तव आभर्ण कस्मल्पत यांचे अद्िुत आभर्ण व्याभमश्र आभर्ण वास्तव दशिन 

असते. उलट िावकवी जीवनाचा आडवा छेद घेतो; मग त्ा छेदाचे थथान मस्तक असेल, 

नेि असतील, हृदय असेल, भकंवा ओटीपोटही असू शकेल. अहो, महाकवी व िावकवी 

यांची तुलनाच नाही होऊ शकत. महाकाव्यात जागोजाग िावकाव्यगुर्ण भदसतो; पर्ण 

िावकाव्यात महाकाव्याचे गुर्ण आढळरे्ण अपवादिूतच! ओघाने आले म्हरू्णन सांगतो, 

जी.एंच्या कथेमधे्य कथागुर्ण, िावकाव्यगुर्ण आहेत हे सांगायला नकोच; पर्ण भतच्यात 

महाकाव्यगुर्णही आहेत हे लक्षात घेतले पाभहजे.उदा.जी एंची ‘स्वामी’ ही कथा. 
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वसु्तभनष्ठा, कथावाङमयाचे पूविसंभचत, मानवी अस्मस्तत्वाप्रमारे्ण मानव आभर्ण मानवेतर 

सृष्ीचे अनुबंध जी. ए. भचतारतात व त्ातून त्ांच्या कथा बॉन्सॉय-महाकाव्यच होतात. हे 

बोलरे्ण अथाित् लाक्षभर्णक आहे. हीच प्रभक्या भच.तं्र्य. िानोलकर यांच्या कादंबर् यातही 

आढळते. ती गे्रस यांच्या िावकाव्यात क्वभचत ओझरती भदसते. पर्ण त्ांच्या लभलतबंधात 

ती पूर्णि नामशेर् झालेली आहे.  गे्रसच्या कभवतेत भवभवधता, वैभचत्र्य आभर्ण समृध्दी नाही. 

ही जी अट आहे, की महाकवी जीवनाच्या सवि अंगांना स्पशि करतो, अनेक घटनांना 

स्पशि करतो,  गे्रस तसं करत नाही. म्हरू्णन तो महाकवी नाही. 

प्रश्न—मग गे्रस हा ‘दुःिाचा कवी’ आहे का ? 

दभिसर—नाही; तो दुःिाचाही कवी नाही. लोक म्हर्णतात, गे्रसच्या कभवतेत वेदना आहे, 

तळमळ आहे, अस्वथथता आहे, मला त्ाच्या कभवतेत वेदना, तळमळ, अस्वथथता वगैरे 

काहीच भदसत नाही; मला त्ाच्या काव्यामधे सौदंयि भदसतं. महाकवीच्या काव्यामधे 

फक्त सौदंयि  नाही. महािारतात जे भवराट दशिन आहे ते िारतीय संिृतीचं दशिन आहे. 

तेच रामायर्णाच्याही बाबतीत िरं आहे. तेच काभलदासाच्या बाबतीत िरं आहे. त्ामुळे 

गे्रस स्वतःच्या बाबतीत जे भवधान करतो, की ‘मी महाकवी दुःिाचा, प्राचीन नदीपरी 

िोल’ ही भतन्ही भवधाने वसु्तस्मथथतीला सोडून आहेत. ते प्राचीन नदीसारिंही नाही. कारर्ण 

प्राचीन नदीत गाळ जमतो, नदी वळरे्ण घेत जाते; त्ामुळे ती प्रभतमाही चुकीची आहे. ती 

गाळामुळे आपलं पाि बदलते. भसंधु नदीचं, सरस्वती नदीचं उदाहरर्ण आहे; भकतीतरी 

उदाहररं्ण आहेत. ‘मी िावकवी लावण्याचा’ असं जर त्ाने म्हटलं असतं तर मी त्ाच्याशी 

सहमत झालो असतो. मग?आता िावकाव्य व महाकाव्य यातला फरक आता गे्रसच्या 

उदाहरर्णामुळे स्पष् झाला ना? पुन्हा सांगतो; की महाकवी जो असतो तो भवश्वाशे्लर्ी 

वृत्तीने काव्यभनभमिती करतो. आशे्लर् म्हर्णजे आभलंगन. समग्र भवश्वाला आभलंगन देऊन 
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सगळी सुिदुःिं, सगळ्या घटना, सगळ्या व्यस्मक्तरेिा भवश्वाशे्लर्ी िावनेतून  भनमािर्ण 

करतो; गे्रस आपली िावना दुःिाची वा सुिाची, यशाची वा अपयशाची कुठलीही असेल, 

व्यक्त करतो; आभर्ण तीही व्यस्मक्तभनष्ठ असते. असं कुठलाच महाकवी करत नाही. 

त्ामुळे कुठल्याच अथािनं गे्रस महाकवी ठरत नाही, अस्सल महाकाव्याचे आर्णिी एक 

वैभशष्ट्य मी तुम्हाला सांगतो, संगीताबाई, महाकाव्यात-भवशेर्तः आर्ि ऊफि  मौस्मिक 

महाकाव्यात इतर पािांबरोबर स्वतः कवीही एक पाि असतो. जसे महािारतात व्यास, 

रामायर्णात वास्मिकी ही कभवपािे आहेतच. त्ामुळे अशा कभवपािातून ती कभवव्यक्ती 

आत्माभवष्कार करते तर भनमािता म्हरू्णन स्वमुक्त होऊन भवराट भवश्वाला आभलंगनही देऊ 

शकते. 

गे्रस िावकवी आहे; मग तो दुःिाचा आहे का? तर, नाही. त्ाच्या साभहत्ात  त्ानं 

भनसगािचं सौदंयि भटपलेलं आहे, मानवी नात्ातलं सौदंयि भटपलेलं आहे, भवयोगातलं सौदंयि 

भटपलेलं आहे, मग तो भवयोग पे्रयसीचा असेल भकंवा मातेचा असेल, कुठल्याही संदिाित 

असेल. तर हा जीवनात सौदंयि शोधर्णारा, त्ाची व्यस्मक्तगत अनुिूती नेभर्णवेच्या पातळीवर 

व्यक्त करर्णारा कवी आहे. म्हरू्णन मी त्ाला ‘लावण्याचा िावकवी’ असं म्हर्णतो. त्ाला 

भवशुध्द िावकवी का म्हर्णतो, तर िावकाव्यत्व हा जो वाङमयवंश आहे, त्ाचं, 

िावकाव्यत्व या गुर्णाचं दशिन गे्रसच्या  काव्यात  घडतं. भवर्य असलेली कभवता 

आपल्याला समजते. जसे, ही आई ची कभवता आहे; ही देशिक्तीची आहे इ. गे्रसची 

कभवता ही अंतमिनातली सं्पदनं व्यक्त करर्णारी कभवता आहे.उदा. ती गेली तेव्हा 

ररमभझम पाऊस भननादत होता.  

संगीता—हो सर. ती गे्रसची कभवता पं हृदयनाथ मंगेशकरांनी गायली आहे. िूपच लोकभप्रय 

झाली ती त्ा काळात. 
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दभिसर—हो.  सुरवातीला, आता ती म्हर्णजे कोर्ण?असा आपल्याला प्रश्न पडतो. पुढे 

आपल्याला कळतं, ती म्हर्णजे आई. पर्ण कुठे गेली? बाहेर गेली का शेजारी बसायला 

गेली, का घर सोडून गेली का वारली असं तो काहीच स्पष् करत नाही. म्हर्णजे अनुिव 

व्यक्त करतांना, त्ा अनुिवाचे तो थथलकालांचे संदििच रद्द करून टाकतो. त्ामुळे 

गे्रसची कभवता वाचतांना माझ्या डोळ्यापुढे  एकच प्रभतमा असते; ती म्हर्णजे, लोक 

एिाद्या मंगल प्रसंगी रोर्र्णाई करतात आभर्ण बारीक भदव्यांच्या  माळा लावतात. ते 

बोराएवढे भदवे (बल्ब) असतात. त्ात एकदा भनळा भदवा लागतो, पाठोपाठ भपवळा, मग 

भहरवा आभर्ण पुन्हा अभवभशष् क्माने ते भदवे लागत राहतात. अशा त्ा भटमभटमत्ा 

भदव्यांच्या माळा असतात. ज्याला आपर्ण व्यवहारात ‘भदवा’ म्हर्णतो, त्ा भदव्याचा 

आकारही प्रकाशात भदसतो. एवढंच नाही, तर ज्या िोलीत तो लावलेला असतो ती 

िोलीही उजळते. भतच्यातील प्रते्क वसू्त आपल्याला भदसते. हेतूही तोच असतो. ही 

भटमभटमती रंभगत भदव्यांची माळ जी असते, त्ातल्या  भदव्याचा आकारही भदसत नाही;  

आसमंतही उजळत नाही. पर्ण डोळ्याला सुि भमळतं. कारर्ण भहरवा, भनळा, भपवळा 

असे वेगवेगळे रंग सारिे बदलत राहतात. तशा गे्रसच्या प्रभतमा भटमभटमत्ा,  वेगवेगळे 

रंग प्रकट करर्णारी त्ाची कभवता आहे. याच्यापेक्षा समपिक उपमा मला गे्रसच्या 

कभवतेसाठी िरत नाही. माळेतील बल्ब कोर्णत्ा कंपनीचा आहे, भकती वॅटचा आहे, 

आता कोर्णत्ा रंगाचा भदवा लागर्णार आहे?  या भदव्यांमुळे वाट भदसर्णार आहे का? वसू्त  

भदसर्णार आहेत का? काऽही भदसर्णार नाही. फक्त ते डोळ्याला सुिकारक माि वाटतं. 

आकभर्ित होतो आपर्ण! येर्णारा प्रते्कजर्ण भदव्यांच्या माळेकडे पाहात असतो. न भदवा 

भदसत; ना पररसर भदसत. तर त्ाच्या अंतमिनातल्या या क्षर्णजीवी अनुिूती अभतशय रंभगत 

पर्ण असंबध्द पध्दतीने तो आपल्या कभवतेत मांडत जातो. अशा कवीला आभर्ण अशा 
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काव्याला मी महाकवी म्हर्णर्णार नाही व त्ाच्या काव्याला महाकाव्यही म्हर्णर्णार नाही. 

कधी कधी आपल्याला कळतं  की ही भदव्याची माळ अशी बसवलेली आहे, वायर अशी 

आहे, कनेक्शन असं आहे, रंगातही पभहल्यांदा भपवळा, मग भनळा नंतर पाचवा क्म, 

मग पुन्हा भपवळा ....हा भसके्वन्स आपल्याला कळतो. तसा प्रभतमांचा भसके्वन्स आपल्याला 

कळला की त्ा कभवतेचा आपल्याला प्रत्य यायला लागतो. पर्ण एरव्ही त्ातली 

नादमधुरता, त्ाचं वृत्तावरचं प्रिुत्त्व, भनसगािमधल्या अनोख्या प्रभतमा त्ाने घेरं्ण; आता ही 

ओळ बघा, 

ये कावळ्या, इथे ये, आहेस तू उपाशी । माझी खुडून घे ना प्राणातली उदासी  

      कावळ्याला कवी का बोलावतो. तो कावळा उपाशी आहे. पर्ण मग त्ाला िायला टाकतो 

का? नाही, तसं नाही. कवी म्हर्णतो, ‘माझी खुडून घे ना, प्राणातली उदासी.’ 

आपल्याला वेगळं वाटलं होतं. िुडून ‘िा ना’ असे म्हर्णत नाही; कारर्ण िाण्यातून  

कावळ्याला सुि भमळेल. ते कवीला नको आहे. कावळा घार्णच िातो, म्हरू्णन ही 

घारे्णरडी उदासी तू िुडून घे. तू माझं काम कर. उदासी कुठली तर प्रार्णातली. इथे 

भफरत्ा प्रभतमा िूप आहेत. कल्पकता आहे. पर्ण यात कावळा कुरूप असला तरी, 

कवीला कावळ्याबद्दल पे्रम आहे असं नाही म्हर्णता येत. तो िुकेला आहे म्हरू्णन याला 

सहानुिूती आहे असंही नाही. माझ्या मनात जे अशुि आहे ते दूर करायचं काम तू कर. 

ही िावनेची भफरत जी गे्रसनं पकडली आहे ती अद्िुत आहे. इतर कवी भलभहतील,   ये 

कावळ्या ये । दुःि माझे दूर कर ना...वगैरे.गे्रसने ही जी भफरत ठेवली हे वेगळेपर्ण आहे. 

िारे्चा, नादाचा, वृत्ताचा, प्रभतमेचा जो बारकावा आहे तो प्रभतिेच्या समृद्ीतून आला 

आहे. 

प्रश्न—मग गे्रस ला नक्की काय म्हर्णाल तुम्ही ? 
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दभिसर--तो शे्रष्ठच कवी आहे; पर्ण तो महाकवी नाही. एिादं फळ घ्यावं, त्ाची साल काढून 

टाकावी, भशरा, चोथा, भबया काढून टाकाव्यात, व तो गर, जो गािा तेवढाच फक्त 

िेटमधे ठेवावा; रंग आहे, स्वाद आहे, कोर्णत्ा फळाचा गर आहे हे कळू नये पर्ण 

स्वाभदष् वाटावा, अशी ही कभवता आहे. कवीचं तेच म्हर्णरं्ण आहे. तो म्हर्णतो, तुम्ही पाहू 

नका की ते फळ भचकू्क आहे, भसताफळ आहे की संि आहे. ते स्वाभदष् आहे का तेवढंच 

पाहा. गे्रस हा िावकवी आहे. कधी कधी गे्रसची कभवता भवशुद्िावकभवता न होता 

भनव्वळ िावगीत होते. भवशेर्तः भजथे तो पौराभर्णक पािांचा भनदेश करतो, भतथे. भकंवा 

लौभकक नात्ांचा उले्लि करतो, भतथे.   

भवशुध्द िावकभवता ही भवभशष् अनुिवाचा थथल व कालाचा संदिि काढून टाकते. एिादी 

पे्रमाची कभवता घ्या. ते पे्रम केव्हा केलं, आज करताहेत भकंवा नाही, भकती भदवस पे्रम 

केलं, इ. भवभशष् िावनेचा थथलकाल संदिि काढून भलभहरं्ण म्हर्णजे िावकाव्य भलभहरं्ण.  

  संगीताबाई, तुम्ही काव्याबद्दलची माझी मतं माझ्या लेिातून शोधलीत. त्ात हे आलेलं 

आहे, पर्ण ते भविुरलेलं आहे. आज तुम्ही प्रश्न भवचारलात की काव्य म्हर्णजे काय, भवशुद् 

िावकाव्य म्हर्णजे काय, म्हरू्णन हे मी सांभगतलं . पुन्हा एकदा सांगतो, 

भवभशष् अनुिव, मग तो पे्रमाचा असेल, देशिक्तीचा असेल, देविक्तीचा असेल, 

भनसगिपे्रमाचा असेल त्ाचे थथल व काल हे संदिि काढून टाकून त्ा अनुिवाचा गािा, 

त्ा अनुिवातलं सं्पदन भनराकार स्वरूपात जेव्हा काव्यात येतं, तेव्हा त्ाला भवशुद् 

िावकाव्य म्हर्णतात. हे िावकाव्य िक्ताने भलभहलेलं असेल, पे्रभमकाने भलभहलेलं असेल; 

ते ओवीबध्द असेल,  ते आरतीबध्द असेल, ते सुनीताच्या रूपात असेल,भकंवा तुमच्या 

गझलेच्या रूपानेही असेल; हे रचनाप्रकार आहेत. कुठेही असं थथळ येईल जेथे अनुिव 
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थथल-काल-भनरपेक्ष झालेला आहे. एिाद्या नाटकात एिाद्या भठकार्णी असं आढळेल की 

तेथे महाकाव्याचा गुर्ण आला आहे. म्हरू्णन ते नाटक म्हर्णजे महाकाव्य असं आपर्ण नाही 

म्हर्णत. आता ही कभवता पाहा-- 

 

असे काहीतरी व्हावे । 

अशी दाट होती इच्छा ।  

असे काहीतरी झाले ।  

तेच पुरभवते भपच्छा ।। 

पैलथडी भपके आंबा। 

   ऐलथडी हे शहारे ।  

कुर्णा िाग्यवंतासाठी ।  

मधे  वाकतात वारे ।। 

ओल्या वाळूतून वर ।  

येई रसाळ सुवास ।  

आभर्ण मनातील ।  

भबया देती हळूच आळस।। 

असे काहीसे होईल ।  

अशी फार होती आशा ।  
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असे काहीसे झालेले ।  

पाहताच भथजे िार्ा ।। 

चार कडव्यांची ही भवशुध्द िावकभवता आहे. कवी कोर्ण आहेत ? माझे सौदंयिशास्त्रज्ञ 

गुरु बा.सी. मढेकर. कोर्णी म्हरे्णल,  असे काहीसे झाले, पर्ण काय झाले,  हे सांगत नाही; 

...भपके आंबा..मनातील भबया ? असे जर ..हा कुर्णी रभसक नाही. हा भवद्वान असेल; पर्ण 

रभसक नाही. कोर्ण आहे ? ह्या प्रश्नांना काही अथि नाही  

तो कुर्णीतरी आहे, तो म्हर्णतो, माझ्या मनासारिं व्हावं, असं काहीतरी वाटत होतं; तसं 

काही झालं नाही. मग तुम्ही(वाचक) काहीही समजा,  की ह्याच्या पे्रयसीने दुसर् याशी 

लग्न केलं असेल;  तो कुर्णी इलेक्शनमधे पडला असेल; ही िावना ..मी काहीतरी इच्छा 

केली ती पूर्णि झाली नाही; कुर्णातरी दुसर् याची इच्छा पूर्णि झाली. असं कुर्णाच्याही 

आयुष्यात घडू शकतं, मला पे्रम भमळावं, मला पक्वान्न िायला भमळावं असं भिकार् याला 

वाटू शकतं. तुम्ही जोडत बसा. वाचकाने संदिि जोडत बसावे !  

िावकाव्य हा गुर्ण कथा-काव्यातही येऊ शकतो. म्हरू्णन मी जेव्हा हरर्णाचं भचि 

पाहतो,की शेलाटा बांधा आहे, हे तपभकरी भचतळ आहे...भकती संुदर ! त्ाला पाहून 

मला वाटतं, की नाही ,रािी वनरार्णी आली होती आभर्ण भतला ह्याच्या अंगावर संुदर 

रांगोळी काढायची होती.पर्ण पहाट झाल्याने ती अंतधािन पावली व भतचं रांगोळी 

काढण्याचं काम मला पूर्णि करायचं आहे. मग ते भठपके मी जोडत जाईन व त्ातून एक 

रांगोळी मी तयार करीन. तसं िावकाव्य वाचकाला सक्ीय करतं. एवढं कवीनं भलभहलं 

आहे त्ाला पूर्णिता देण्याचं काम रभसक करतो. वनरार्णीने पूर्णि रांगोळी काढली असती 

तर मी म्हर्णालो असतो अरे वाऽ रांगोळी संुदर आहे. पर्ण नुसते भठपके असतील तर, 
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तू ते जोड. 1-3—5  असे जोड भकंवा भिकोर्ण चौकोन काढ..कोयर् या काढ तुला स्वातंत्र्य 

आहे. िावकाव्य वाचकाला भनभमितीचं स्वातंत्र्य देत असतं. ते िुर्णावतं.भनवृत्तीला 

प्रवृत्तकरीत असतं. ही वनरार्णी भनघून गेली हे बरंच झालं; पुढचं नक्षीकाम आपल्याला 

करायला भमळालं. िावकाव्य नुसतं वरवर वाचलं तरी  चांगलं वाटतं; पर्ण आपली 

भनभमितीभक्या जेव्हा साकार होते , जागृत होते,तेव्हा त्ा िावकभवतेमधील सूक्ष्मता, 

सूचकता, वं्यग्याथि आपर्ण आपल्या प्रभतिेने पूर्णि करतो. िावकाव्य रभसकाला भनमािता 

करीत असतं. महाकाव्यात वर्णिन असतं,  नाटकात दृष्य प्रत्क्ष भदसतं, त्ामुळे भवशुध्द 

िावकाव्य समजायला ओतप्रोत रभसकता पाभहजे. ती रभसकता भनभमितीक्षमतेत 

पररवभतित झाली पाभहजे. सुदैवाने ज्ञानेश्वरांनी, तुकाराम महाराजांनी, चोिोबांनी, 

केशवसुतांच्या गूढ कभवतांनी मढेकरांनी अशा प्रचुर िावकभवता भलभहल्या आहेत. 

सुरेश िटांच्या संग्रहातही अशा भवशुध्द िावकभवता आहेत. हीच प्रभक्या कमीअभधक 

प्रमार्णात पर्ण संभमश्र स्वरूपात सविच वाङमयकृतीत घडत असते. 

प्रश्न-- भवशुध्द िावकाव्याचं वैभशष्ट्य तुम्ही इतक्या नेमक्या शब्दात सांभगतलंत, त्ासंबंधी 

माझ्या शंका भनरस्त झाल्या आहेत. माझ्या लक्षात आलं की िावकाव्यामधे अनुिवाचे 

तपशील महत्त्वाचे नसतात, मग ते थथलाचे असोत की कालाचे असोत. जो त्ाचा भवर्य 

तोही महत्त्वाचा नसतो, तर अनुिव आहे त्ा अनुिवाचा गािाच, त्ा अनुिवाचं 

सं्पदनच भवशुध्द िावकवी पकडत असतो.  

 दभिसर—संगीताबाई, हे पाहा; कोर्णीही पुस्तके वाचून भवद्वान होत नसतो. ज्ञानी होत नसतो. 

माभहती बाहेरून आत येत असते आभर्ण ज्ञान आतून बाहेर जात असतं. हजारो का 

लािो पुस्तकं मी 80 वर्ाांच्या  आयुष्यात वाचली आहेत. त्ांनी िूप माभहती मला 

पुरभवलेली आहे त्ांचा मी ऋर्णी आहे. साभहत्ासंबंधीचं माझं ज्ञान हे पुस्तकातून माझ्या 
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मनात आलेलं नाहीए, तर साभहत्प्रतीतीतून, साभहत्पे्रमातून मला साभहत्ज्ञान प्राप्त 

झालेलं आहे. एभलयट ऑडेन, एझरा पौडं यांच्या लहान लहान समीक्षा-लेिांनी माझ्या 

भचंतनात िर घातली आहे. आता मी साभहत्ावर पे्रम का करतो असाही प्रश्न मला तुम्ही 

भवचाराल; इतर भकतीतरी कला आहेत तरी या मार्णसाला साभहत्ाचंच एवढं अपू्रप का 

आहे? याचं उत्तर असं, कला दोन गटात  भविागल्या जातात. एका गटात वासु्तकला, 

भशल्पकला  यासारख्या कला ज्या िूमीशी, पाभथिवाशी भनगभडत आहेत. त्ा पाभथिवाशी 

भनगभडत आहेत हे त्ांचं ते बलथथान आहे. एिादी इमारत संुदर असली व भतचं भशिर 

आकाशाला स्पशि करतंय असं िासलं, तरी भतचा पाया िूमीतच असतो. परिु 

संगीतकला अशी आहे की, असं वाटतं की त्ात अपाभथिव िावना व्यक्त होताहेत. 

आपर्ण एका वाद्यातून भनघर्णारे सूर ऐकत आहोत आभर्ण  ते  भवशुध्द स्वरूपात असतील, 

जशी भकशोरीचीताईंची तान असते, जशी मदनमोहन यांची चाल असते, तेव्हा 

आपल्याला असं वाटतं की आपर्ण या जगात नाहीच, पृथ्वीशी संबंधच नाही. तुम्हाला ते 

संगीत अपाभथिवाच्या आकाशात घेऊन जाते, तुमचे पाय पटकन् सुटतात. संगीत ही 

अशी दुसर् या गटातील कला आहे. पाभथिव कला आभर्ण अपाभथिव कला या दोघीनंाही 

मानवी जीवनात व कलेच्या के्षिात मानाचं थथान आहे. पर्ण जगात अशी एकच कला 

आहे की जी पाभथिव आभर्ण अपाभथिव यांच्यामधे्य सेतू बांधू शकते; भतचं नाव साभहत्कला.  

मी वयाच्या दहाव्या वर्ािपासून 80 व्या वर्ािपयांत त्ाच्या महासागरात का डंुबतो आहे, 

साभहत्ाकरता मी काय काय केलं, साभहत्ानं माझ्याकरता काय केलं, साभहत्ाच्या 

संदिाितल्या इतरांनी मला काय भदलं, मी इतरांना काय भदलं, तो एक माझ्या 

आत्मचररिाचा  महालच आहे. या क्षर्णी तो काही मी तुम्हाला उघडून दािवत नाही; 

फक्त इतकंच सांगतो की पाभथिव व अपाभथिव यांच्यात नातं जोडायचं सामर्थ्ि 
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साभहत्कलेचं व त्ाच्या जवळपास येर्णार् या नृत्कलेचं. या दोन कला मला िूप भप्रय 

आहेत याचं कारर्ण मला पाभथिवाची जेवढी ओढ आहे तेवढीच अपाभथिवाची आहे; आभर्ण 

ती िूक साभहत्कला आभर्ण नृत्कला िागवते आहे व म्हरू्णन मी साभहत्कलेत डंुबतो 

आहे; त्ासंबंधी वाचतो आहे; लोकांना जे सांगायचं ते माझ्या समीके्षतून सांगतो आहे. 

तुमचा प्रश्न िावकाव्य, महाकाव्य व नाट्यकाव्य याबद्दलची माझी ही िूभमका  

पूवीपासूनची आहे की अलीकडची आहे; याला ,माझं उत्तर आहे की  कुमार 

वयापासूनही माझी िूभमका  साभहत्ाच्या पे्रमामुळे, आस्वादामुळे मनात घडत होती 

पर्ण तेव्हा ती असु्फट होती, अव्यक्त होती. जसजसा मी वयाने वाढलो, जीवनाचे 

बरेवाईट अनुिव आले, मार्णसांचे आले, साभहत्ाचेही आले. मार्णसं जशी काही वरून 

चांगली भदसतात पर्ण आतून िोटी भनघतात, काही वरून ओबडधोबड भदसतात पर्ण 

आतून अलवार असतात. माझ्या लक्षात आलं की कलाकृती, साभहत्कृतीही तशाच 

असतात. काही जरी ओबडधोबड भदसतात तरी त्ाच्यामधे सौदंयािचे झरे असतात. 

काही िूप छान टवटवीत भदसतात पर्ण लक्षात येतं की त्ांची मुळं जीवनात िोल 

नाहीच आहेत. त्ा अधांतरी वाढर्णार् या वेली आहेत, नाजुक आहेत आभर्ण त्ा साभहत् 

पे्रमातून, प्रतीतीतून, आस्वादातून मला हे सगळं कळत गेलं. मी महाकाव्य या भवर्यावर 

1300 पानांचा प्रबंध भलभहला.  जेव्हा पीएच.डी. ही न पावर्णारी देवता होती, त्ा काळात 

मी महाकाव्य हा प्रबंध भलभहला. सात वरे्  रािंभदवस मी माझ्या भवर्यात,  डंुबत नव्हतो, 

तरंगत नव्हतो, तर तळाशी गेलो होतो! माझं देहिान भवसरलं होतं! आभर्ण त्ाचं फळही 

शैक्षभर्णक के्षिात, वाङमय के्षिात मला भमळालं. मी लहानपर्णापासून िावकाव्य वाचत 

होतो, ऐकत होतो, आख्यानक काव्य वाचत, ऐकत होतो, गीभतकाव्य मी ऐकत होतो. 

महाकाव्याचा अभ्यास केला तेव्हा एकदम कळलं की समकालीन, आजच्या काळात  
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मराठी िावकाव्य जे  भलभहलं जातंय् ते भवर्यप्रधान होतंय, घटनेला महत्त्व भदलं जातंय, 

ते कथनपर होतंय; आभर्ण मग त्ात मला ओऍभसस भदसत गेले. ज्ञानेश्वरांपासून   पासून 

मढेकरांपयांत भकतीतरी आहेत. भचिे, म.म. देशपांडे आहेत; ज्ञानेश्वर माउलीचं्या तुलनेने 

लहान आहेत, पर्ण आहेत अस्सल. माझे हे भवचार कसे स्पष् झाले समीक्षागं्रथ व गं्रथ 

वाचून नाही तर प्रीती आभर्ण प्रतीती यातून माझी िूभमका तयार झाली. प्रीती व प्रतीती 

तर बालवयातही होती पर्ण हळू हळू माझी प्रीती शहार्णी होत गेली आभर्ण माझी 

साभहत्ाची प्रतीती चौफेर आभर्ण िोलवर  होत गेली.तर माझ्या  साभहत्ावरच्या प्रीतीने 

व साभहत्ाच्या प्रतीतीने िावकाव्यासंबंधीचा हा बोध भदलेला आहे. भवशुध्द िावकाव्य 

मला भजतकं भप्रय आहे, भततकं िर् या अथािनं महाकाव्यही भप्रय आहे. गीतीकाव्य, 

नायकाव्यही मला भप्रय आहे.हे मला कोर्णी सांभगतलं नाही. मी काव्य वाचत गेलो, 

त्ातून मला हे उलगडत गेलं. गमंत सांगतो, पक्षीतज्ज्ञ सलीम अली एकदा आमच्या 

भविागात आले होते .िूप उद्बोधक माभहती त्ांनी सांभगतली. िार्र्ण संपलं. एका 

िोडकर भवद्यार्थ्ािनं भवचारलं, ‘या सगळ्यात कोर्णता पक्षी तुम्हाला जास्त आवडतो ?’ 

सलीम अलीचंा स्विाव इतका रभसक होता की समोर बसलेल्या तरुर्णीकंडे पाहून हसत 

हसत ते म्हर्णाले, ‘तुम्हाला कोर्णत्ा प्रकारची स्त्री आवडते; असे मला भवचारले, तर मी 

म्हरे्णन मला सवि प्रकारच्या स्मस्त्रया आवडतात.’ तेव्हा मुलांनी टाळ्या वाजवल्या. ‘ 

त्ाचप्रमारे्ण मला सगळेच पक्षी आवडतात.’  

तसंच माझंही उत्तर आहे, भवशुध्द िावकाव्य, महाकाव्य, कादंबरी, मला सगळंच 

साभहत् आवडतं. सलीमअलीनंी न सांभगतलेलं मी सांगतो, की  एिादा गुर्ण अभधक 

िावत असतो. अभिरुची बदलत जाते.त्ाचा संबंध वयाशी असतो. मराठीत वसु्तभनष्ठ 

वाङमय भनमािर्ण व्हावं, असं मी म्हर्णत असलो; महाकाव्यावर माझा प्रबंध 
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असला,(भवजय प्रकाशन/ पद्मगंधा प्रकाशन)  महाकाव्य, नायकाव्य, कादंबरी 

सगळ्यांवर माझं पे्रम असलं तरी ज्ञानेश्वरांच्या भवराण्या मला जास्त भप्रय आहेत.  

 पांडुरंग कांती। भदव्य तेज झळकती । रत्नभतळ फाकभत प्रिा ।।  

अगभर्णत लावण्य ।तेज पंुजाळले ।न वर्णिवे तेभथची ती शोिा ।।     

जयंत नारळीकरांना भवचारलं होतं की हापूस आंबा व लंगडा यात शे्रष्ठ कोर्णता? तर ते 

म्हर्णाले,हापूस शे्रष्ठ आहे पर्ण मला लंगडा आवडतो.तसंच मी म्हर्णतो. महाकाव्य शे्रष्ठच 

आहे, महािारत-रामायर्णाची कशाशीच तुलना होऊ शकत नाही, पर्ण मला 

ज्ञानेश्वरांच्या भवराण्या जास्त आवडतात. अहो, मी सुद्ा एक लहानसा पक्षी आहे.  

चातकपक्षी. आकाशातल्या दोन थेंबांसाठी मी वर्ििर तहानेला असतो. वर्ििरच काय, 

वर्ािनुवरे् ! उत्तम साभहत्ाचा पाऊस काय रोज पडत असतो ? मी वाट पाहतो. ब्रीद 

माझं हे असतं की मी मान वाकवून जभमनीवरचं  पार्णी भपर्णार नाही. मला हवेत 

आकाशाचे दोन थेंब. दया येते माझी त्ा आकाशाला. ते आकाश समुद्राचं पार्णी उचलतं 

वर. करतं त्ाची वाफ. शुद्. मग वर तयार होतं मेघमंडल. एवढ्याशा पक्ष्यासाठी मग 

जगिर पजिन्यवृष्ी होते. उत्तम साभहत् काय मराठीतच आहे? ते जगिर भविुरलं आहे. 

जगिर असे असंख्य चातक आहेत. त्ांच्या तोडंात आभर्ण माझ्याही  भवशुद् दैवी 

साभहत्ाचे चार थेंब पडतात. कधी ते मातृिारे्चे असतात कधी अनुवाभदत साभहत्ाचे 

असतात. साभहत्ाला िार्ािेद अमान्य आहेत. मी म्हर्णतो, सवि भवश्वातून उत्तम 

साभहत्ाचे तुर्ार माझ्या मुिी पडोत; त्ांनी मला आयि करो ! 

  कूमीभचया भपभलया । 

   भदठी ंपान्हा ये धनंजया । 
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     आकाश वाहे बाभपया । 

       धरीचंें पार्णी ।। 

(संगीता बाई, माझी िावकाव्यावररल समीक्षा तुम्ही एकि केलीत त्ावर िाष्य केलं,हे 

मोठं काम काम तुम्ही केलेलं आहे, आता मी सांगेन की मराठीतील भवशुध्द िावकभवता 

तुम्ही शोधून काढा, हवी तर मी तुम्हाला मदत करेन, असं संकलन करून त्ाला तुम्ही 

प्रस्तावना भलहा . असं पुस्तक तुमच्या हातून भनघालं की तुमचं िावकाव्यासंबंधीचं काम 

पूर्णि होईल असं मी समजतो.) आता मी थांबतो.   

****************** 
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पररभशष्ट-४ 

गझलकारा संगीता जोशी 

पररचय— 

• र्राठीतील पक्षहली र्क्षहला-गझलकार. 

• र्राठीतील प्रक्षसद्ध कर्क्षयत्री; गझललेखनात क्षर्शेष नार् प्राप्त. 

• क्षतसरे अक्षखल भारतीय र्राठी गझल संरे्लन अर्रार्ती येर्े 

फेब्रुर्ारी 2004 र्ध्ये संपन्न झाले;  

त्याचे अध्यिपि भूषक्षर्ले. 

• िेर्गड, भसंधुिगुव, येर्े क्षजल्हास्तरीय कॉलजे-क्षर्द्यार्ी संरे्लन 

झाल;े तेर्े प्ररु्ख र्क्ता. 

• इतर अनेक कायवक्रर्ात अध्यि/ प्ररु्ख र्क्ता. 

• क्षर्श्वसाक्षहत्य संरे्लन भसंगापूर येर्े पार पडले; तेर्े क्षनरं्क्षत्रत कर्क्षयत्री म्हणून सहभाग. 

• काव्यसंग्रहः  1. म्युक्षझका—िोन आर्ृत्त्या—1986 र् 2003. प्रस्तार्नाः र्.पु काळे; प्रकाशकः सुगार्ा प्रकाशन 

पुणे;  र्ाङर्यसेर्ा प्रकाशन, नाक्षशक. 

 2. र्िेना-संर्ेिना—1997; प्रस्तार्ना—प्रा. शंकर र्ैद्य. 

 3.चांिणे उन्हातले—2004; अक्षभप्राय---भपं्र. रु्रलीधर जार्डेकर. 

 4. र्राठी गझल—2007; अक्षभव्यक्षक्त प्रकाशन, नर्ी र्ुबंई. संपािन—डॉ.रार् पंक्षडत. 

  5.ती भेटत ेनव्याने—2011; संर्ेिना प्रकाशन, पुणे. (या पुस्तकाचे प्रकाशन भसंगापूर येर्े अक्षखल भारतीय 

साक्षहत्य र्हार्ंडळाछया अध्यिा र्ा. उषा तांबे यांचे हस्ते झाले.)  

  6. नेऽ कुठेही र्ािळा---2014; स्र्प्रकाक्षशत. र्रीलपैकी पक्षहल्या िोन संग्रहात गझलांसह कक्षर्तांचाही 

सर्ार्ेश आह;े तर पुढील चार ह ेगझलसंग्रह आहते. 

• इतर पुस्तके--- 

• गजल कागजपर---2017;  स्र्क्षलक्षखत साठ उिूव गझलांचा संग्रह ; असबाक प्रकाशन, पुणे. 

• उिूव शायरीचा आस्र्ाि भाग 1  आक्षण भाग 2----उिूव शायरीसंबंधी क्षर्क्षर्ध लक्षलत लेखांचे संग्रह. 
2014. स्र्प्रकाक्षशत. पुनरु्वद्रण 2015 . 
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• नजराणा शायरीचा---1994, 1998, 2010--स्नेहल प्रकाशन, पुणे. र्ीर, गाक्षलब पासून आधुक्षनक 

शायरांपयंत क्षर्क्षर्ध अशा 1000 पेिा अक्षधक शेर क्षनर्डून त्यांचा र्राठी अर्व लेक्षखकेने दिला आह.े अशा 

प्रकारचे ह ेपक्षहलचे पुस्तक असून त्याछया तीन आर्ृत्त्या क्षनघाल्या आहते.  
• िंिोर्यी कक्षर्ता-गझल----2016. कक्षर्तेच/ेगझलेचे क्षर्क्षर्ध िंि र् त्यांची उिाहरणे यार्चे क्षर्र्ेचन र् 

क्षर्शे्लषण. या पुस्तकात गझलेसंबंधी सर्वकाही क्षर्ळेल. 

• अभ्यास-रं्डळ र्ागविशवक—1999. गाईड टु स्टडी-सकवल या आध्याक्षत्र्क इंग्रजी पुस्तकाचे र्राठी 

भाषांतर. 

• Shirdi che SaiBaba— डॉ. गर्ाणकर क्षलक्षखत ‘क्षशडीचे साईबाबा’ या र्राठी पुस्तकाचे इंग्रजी 

भाषांतर. 

• ई-पुस्तके---पुढील अकरा  ‘’ई-पुस्तके’’ ----esahity.com---या र्ेबसाईटर्र उपलब्ध आहते.ती 

क्षर्नार्ूल्य डाऊनलोड करता येतात. 

(1)उिूव शायरीचा आस्र्ाि भाग 1.( 2) उिूव शायरीचा आस्र्ाि भाग2. (3) य ेचर्नजार –लेक्षखकेने क्षर्क्षर्ध 

ब्लॉग क्षलक्षहले, त्याचा संग्रह. (4) नेऽ कुठेही र्ािळा-गझलसंग्रह (5) र्ी ित्तोपंत िेशपांडे बोलतोय—

लेक्षखकेछया र्क्षडलांनी शास्त्रीय संगीत र् जुने गायक-गाक्षयका यांचेर्र क्षलक्षहलेल्या र् पूर्ी प्रक्षसद्ध झालेल्या 

लेखांचा संग्रह (6) गझलायन—लेक्षखकेने गझलेसंबंधी क्षलक्षहलेले लेख, केलेली भाषणे, क्षलक्षहलेल्या 

प्रस्तार्ना, लेक्षखकेछया पुस्तकांना क्षर्ळालेल्या प्रस्तार्ना अशा क्षर्क्षर्ध लेखांचा  र्ौक्षलक संग्रह. (7) 

रू्ल्यकर्ा--- बाल र् कुर्ारर्यीन रु्लांसाठी रू्ल्याक्षधक्षष्ठत कर्ांचा संग्रह (8)  अरू्ल्यकर्ा--- बाल र् 

कुर्ारर्यीन  रु्लांसाठी रू्ल्याक्षधक्षष्ठत कर्ांचा िसुरा संग्रह (9)िंिोर्यी कक्षर्ता-गझल—िंिांक्षर्षयक 

पुस्तक (10) सप्तक—र्ाचनीय अशा 7 कधांचा सगं्रह  (11) क्षबिडे सभी बारी बारी--- 

साक्षहरलुक्षधयानर्ी,दफराक गोरखपुरी र् कैफी आजर्ी यांचेर्रील िीघव लेखांचे एक पुस्तक 

• पुरस्कार--- 

1. नर्रत्न पुरस्कार ,पुणे 

2. रंगतसंगत प्रक्षतष्ठान, पुणे तफे ‘भाऊसाहबे पाटणकर पुरस्कार. 

3. शब्िांकुर पुरस्कार, अकोला येर्ून चांिणे उन्हातले या संग्रहास.  

4. गझलगौरर् पुरस्कार 1914, उियिािा लाड यांचे तफे. 

5. गझलरत्न 1916, गझलांदकत प्रक्षतष्ठान तफे. 

6. भा.रा. तांब ेपुरस्कार 1916, र्हाराष्ट्र  साक्षहत्य पररषि,  पुणे तफे.  

7. सोनइंिर पुरस्कार 1918, सोनइंिर प्रक्षतष्ठानतफे. 

8. काव्ययोक्षगनी पुरस्कार 2019, साक्षहत्यपे्रर्ी भक्षगनी रं्डळातफे. 

9. र्.सा. प. कोर्रूड तफे  ‘स्र्ार्ी’ या कर्ेस प्रर्र् पुरस्कार.अनेक कर्ा 



495 
 

• र्ान्यर्रांची िखल--- 

काही नार्—ेकुसुर्ाग्रज, राजकर्ी यशर्ंत, पु.ल. िेशपांड,े पं.भीर्सेन जोशी, सुरेश भट, गं.ना. जोगळेकर  

इत्यादि. 

• संगीत संयोग 

*अनेक र्ान्यर्र संगीतकारानंी  रचना स्र्रबद्ध केल्या  र् गायल्या अर्र्ा गाऊन घेतल्या. 

प्ररु्ख नार्—ेभीर्रार् पांचाळे, पं. संजीर् अभ्यकंर, यशर्ंत िेर्, श्रीधर फडके, राजशे उर्ाळे, शरि 

करर्रकर इ. 

*अभीनेत्री र्ीनािी शेषाद्री छया अल्बर्साठी गीतलेखन. 

• स्र्क्षलक्षखत गझलांची सीडी.---संगीत आक्षशष रु्जुर्िार. 

• याक्षशर्ाय--- 

*अनेकांनी रचना गाक्षयल्या; अनेक कॅसेट र् सीडींर्धून रचना सर्ाक्षर्ष्ट; अनेक कक्षर्सरें्लनात र् अक्षखल 

भारतीय साक्षहत्य संरे्लनात क्षनरं्क्षत्रत म्हणून सहभाग. 

*अनेक कर्ा , कक्षर्ता, गझला  दिर्ाळी अंकांर्धून र् र्ाक्षसकांर्धून प्रक्षसद्ध. 

*आकाशर्ाणी छया AIR-64 या क्षनयर्ानुसार र्ान्यताप्राप्त कर्क्षयत्री. 

*’गझलरंग’ हा स्र्तःछया कक्षर्तांचा कायवक्रर् क्षर्क्षर्ध रठकाणी, रं्डळात सािर. 

*टीव्ही साठी शीषवकगीत, र्ाक्षलकेसाठी संर्ािलेखन इ.  

*’क्षर्र्ेक’ या भहिंी र्ाक्षसकात उिूव शायरीसंबंधी सिर-लेखन. 

• इतर— 

• जन्र्-8 रे् 1941. धुळे, र्हाराष्ट्र. 

• क्षशिण- B.Sc. B. Ed. ;  पुणे येर्े आबासाहबे अते्र प्रशालेत क्षर्ज्ञान र् गक्षणत क्षर्षयांचे अध्यापन. 

• पुणे र्हानगरपाक्षलका—आिशव क्षशिक पुरस्कार  

• पुणे क्षजल्हा-आिशव क्षशिक पुरस्कार 

• जैन संघटना—आद्रश क्षशिक पुरस्कार. 

• पत्ता—ए-1, भूषण अपाटवर्ेंट, शाहू कॉलनी, लेन न.ं 1, 11/2 कर्नेगर, पुणे 411052.  

• र्ोबाईल नं. 9665095653 ;  7722006363;  ई-रे्लः sanjoshi729@gmail.com 

  

mailto:sanjoshi729@gmail.com
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ye_chamanajar_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_2_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ney_kuthehi_vadala_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mddb_dattopant_deshpande.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bsbb_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/gajhalaayan_sangita_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mulyakatha_1_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amulyakatha_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chhandomayee_kavita_sageeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/manas_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mddb_dattopant_deshpande.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/skizos_sangeeta_joshi.pdf 
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ई साभित्य प्रभतष्ठान 

मराठी साभित्य आभर्ण मराठी भाषा यांचा सुवर्णिकाळ येत आि ेअशी ठाम 

भनष्ठा असललेी िी संस्था आि.े आजवर मराठी साभित्यापासून अलग राभिलेल े

ग्रामीर्ण लोकसमूि, शिरी तरूर्ण वगि आभर्ण मिाराष्ट्राबािरे इतर राज्ये व 

जगभरात पसरललेे कोर्ीभर मराठी वाचक यांना आता इंर्रनेर्मुळे एक मोठी 

वाचनाची संधी भमळाली आि.े आभर्ण भतचा ते पुरेपूर र्फ़ायदा उठवत आिते. ई 

साभित्यचे जगभरात पाच लाखांहून अभधक नोंकदत सभासद आिते आभर्ण 

त्यापभलकड ेजाऊन वेबसाइर् आभर्ण इतर अनेक मागाांनी पुस्तके भमळवर्णारे लाखो 

लोक आिते. २०१९ या वषाित सुमारे अधाि कोर्ी पुस्तके या साइर्वरून 

डाऊनलोड झाली. आभर्ण २०२० मध्ये लॉकडाऊनच्या काळात ि ेप्रमार्ण अनेक 

पर्ींनी वाढले आि.े आभर्ण पुढ ेवाढत जार्णार आि.े भडभजर्ल इंभडयाचे स्वप्न मराठी 

साभित्याला पूरक आि ेआभर्ण यातून एक मिान क्ांतीकारी बदल घडले याचा 

आम्िाला भवश्वास आि.े 

ई साभित्य प्रभतष्ठानसारख्या अनेक संस्था आभर्ण व्यक्ती मराठी साभित्याचा 

प्रसार आभर्ण वाचनसंस्कृतीचा प्रसार यांचेसाठी झर्त आिते. आभर्ण म्िर्णून 

आम्िाला ठाम भवश्वास आि े की मराठी साभित्याचा आभर्ण मराठी भाषेचा 

सुवर्णिकाळ येऊ घातला आि.े  

 esahity@gmail.com ला आपल्या भमत्रआप्ांचे ई मेल पत्त े कळवत रिा. 

www.esahity.com  व www.esahity.in ला भेर् देत रिा. आठवड्याला येथ े

तीन ते चार नवीन पुस्तके तुम्िाला भमळतील. 

बघता काय? साभमल व्िा ना.  
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