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without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction.  
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• 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.े  
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क्षजसर्ें खलुसूे-दिक्र न हो, र्ह सुखन िजूल 

 क्षजसर्ें न दिल शरीक हो, उस लय र्ें कुछ नहीं. . . .                                                                

   

   ज्यात अस्सल वचंतन नसेल ते काव्य व्यथवच आक्षण ज्यात हृिय नाही  

अशा स्पंिनांना तरी काय अथव?  

 

भार्काव्याची अशी यथाथव व्याख्या करणारे  

उत्कट र्ृत्तीचे भार्कर्ी  साक्षहर लुक्षधयानर्ी 

  यांच्या शायरीस. . . . .  

     ---- संगीता   
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कविता िाचताांना अनेक समीक्षक किीच्या लौवकक 

चरित्राशी वतचे नाते जोडतात. आपण हे लक्षात ठेिायचे 

की किीचे लौवकक चरित्र आवण कविता यातील साम्य हे फक्त सामग्रीसाम्य असते. किीचे 

लौवकक चरित्र हा भािकाव्याचा स्रोत नसतो. 

तो शोधण्यासाठी किीचे लौवकक जीिन नवे्ह , 

कवितेचे चरित्र शोधािे लागते. 

----दवभ 
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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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भािकाव्यः स्वरूप ि समीक्षा 

विभाग दोन—किी 

अनुक्रम 

    प्रास्ताविकः सांगीता जोशी 

1. श्रीवनिास वसिास 

2. अनुिाधा पाटील 

3. गे्रस 

4. वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र 

5. सुिेश भट 

6. म.म.देशपाांडे 

7. इांवदिा सांत 

8. बा.सी. मरे्ढकि 

9. पु.वश. िेगे 

10. बवहणाई चौधिी 

11. भा.िा. ताांबे 

12. केशिसुत 

13. िामदास 

14. तुकािाम 

15. ज्ञानेश्िि 

      ***** 
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प्रस्तािना 

   काव्य संवादः द. भि. सरांशी     

      ----गझलकाि सांगीता जोशी 

 

( जे्यष्ठ समीक्षक डॉ. द. वभ. कुलकणी याांनी, वतथीनुसाि गुरुपौवणिमा, 

वद. 11 जुलै 2014 िोजी 81 व्या िषाित पदापिण केले आहे. सहस्रचांद्रदशिन 

सोहळ्यावनवमत्त 25 जुलै 2014 िोजी त्ाांचा भव्य सत्काि पुण्यात होत 

आहे. त्ाच वदिशी त्ाांच्या भािकाव्य : स्वरूप ि समीक्षा या ग्रांथाची 

उद्घोषणा होत आहे; त्ा सांदभाित गझलकाि सांगीता जोशी याांनी सिाांशी 

साधलेल्या सांिादाचा अांश आम्ही येथे देत आहोत. ----सांपादक) 

 

“मला वदसतांय, तुम्ही डॉ. द. वभ. कुलकणी हे नाि िाचता आहात; मग पुस्तकाचां नाि—

भािकाव्यःस्वरूप ि समीक्षा.  तुमच्या चेहर् यािि स्मित उमटलेलांही मला वदसतांय्; अिे िा! 

कादांबिीः स्वरूप ि समीक्षा, नाटकःस्वरूप ि समीक्षा, महाकाव्यः स्वरूप ि समीक्षा, अशी 

सिाांची काही पुस्तकां  असल्याचां माहीत होतां. आता हे निीन वदसतांय; भािकाव्यः स्वरूप ि 

समीक्षा. अिेच्या? पण सांपादन कोणी केलांय्? सांगीता जोशी? कोण ह्या सांगीता जोशी? 

गझलकाि?” 

हो! मीच ती! माझां नाि ह्या पुस्तकाशी  जोडलां जाईल हे दोन िषािपूिी मलाही िाटलां नव्हतां. 

पण त्ाचां असां झालां.  

83 िां अस्मिल भाितीय सावहत् सांमेलन 2010 साली पुण्यात झालां. पुणेकिाांना ति पििणीच 

होती. मलाही आनांद झाला होता. वनमांवत्रत-कवि-सांमेलनात सहभागी होण्याचां आमांत्रणही होतां. 

सांमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. द. वभ. कुलकणी आहेत, हे ति आधीच माहीत होतां. त्ाांच्या िकृ्तत्व 
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गुणाबद्दल ऐकलां होतां. त्ामुळे त्ाांचां भाषण ऐकायला वमळेल, ही उतु्सकताही होतीच. सिाांना 

प्रत्क्ष बवघतलांही नव्हतां, मग त्ाांची ओळि असणां ति दूिच. त्ाांची विद्यावथिनी असण्याचा 

सांभिच नव्हता. माझां वशक्षण पुण्यात; त्ातून मी सायन्स घेतलां होतां त्ामुळे तो भाग्ययोग 

नवशबात नव्हता. त्ामुळे सिाांना बघणां, त्ाांचां भाषण ऐकणां (आवण त्ाचबिोबि अवमताभ 

बच्चनही वदसणाि होता, हे एक उपफल!) हे सािांच उत्कां ठािधिक होतां. पवहल्या वदिशीच्या 

प्रचांड गदीमुळे सिाांच्या ‘दूि-दशिनािि’च समाधान मानािां लागलां. मात्र सिाांचां भाषण ऐकायला 

वमळालां. सगळां  आत्मसात किता आलां नाही; फक्त एिर्ढां लक्षात आलां की सिाांची भाषा उच्च 

दजािची आवण अलांकृत (आजच्या तरुणाई च्या भाषेत ‘लय भािी’) होती. इतकां  छान मिाठी 

आता ऐकायलाच वमळत नाही असां तेव्हा मनात िाटून गेलेलां आठितांय. दुसर् या वदिशीच्या 

‘वनमांवत्रताांच्या’ कविसांमेलनाची िेळ अचानक बदलली. तसे फोन प्रते्काला आले. तेव्हा मी 

मनात म्हणाले, की सि ति ह्यािेळी उपस्मथथत नसतीलच. तसांच झालां. सकाळी साडेआठला 

सुरू झालेल्या आमच्या कविसांमेलनाचां सूत्रसांचालन डॉ. अरुणा रे्ढिे याांनी केलां, तेव्हा तो भव्य 

मांडप अधािच भिलेला होता. (अध्याि ग्लासप्रमाणे पॉवझवटव्ह लुक!) सि आले नाहीत. पण 

आदल्या वदिशी न वमळालेली अध्यक्षीय भाषणाची पुस्मस्तका मी वमळविली. ती वनिाांतपणे घिी 

िाचली तेव्हा सिाांच्या भाषेिि मी लुब्ध झाले; ते वकती सूक्ष्मात  जाऊन विचाि कित असािेत 

याचा वकां वचत अांदाज आला.  

मधे बिेच वदिस, मवहनेच काय एक दीड िषि वनघून गेलां. एकदा म. सा. प. मधे्य गेले 

असताांना सिाांचा फोन नांबि वमळविला आवण फोन केला. सिाांशी बोलणाि आहे, याचां दडपण 

होतां. पण सिाांचा मृदु आिाज, की ज्यात वबलकुल आढ्यता नव्हती वकां िा स्वतःच्या 

मोठेपणाच्या जावणिेने इतिाांशी बोलताांना तुच्छतेची वकनाि नव्हती, ऐकून जिा धीि आला. 

जुजबी सांभाषण होऊन दुसर् या वदिसाची पूिििेळ घेऊन फोन बांद झाला. हा होता 2012 चा 

वडसेंबि.  
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थोडी भीतभीतच ‘डीएसके विश्व’ मधील ‘िसुधा’ मधे्य पोहोचले. सिाांनी केलेल्या 

मनमोकळ्या गप्ाांनी माझे दडपण कुठल्याकुठे पळून गेले. सिाांची डॉक्टिेट महाकाव्य ह्या 

विषयात होती त्ामुळे मला त्ाांच्याशी काव्यविषयक िूप काही विचािायचे, बोलायचे होते. 

त्ातल्या त्ात गझल ह्या काव्यप्रकािाची चचाि किायची होती. पण प्राथवमक ओळिीनांति त्ा 

गोष्ी ांना केिळ सुरुिात म्हणािी इतकां च बोलणां झालां. माझ्या गझल-पे्रमामुळे सिाांनी त्ाांच्या 

एका पुस्तकाचां नाि घेतलां, ‘सुिेश भटः निे आकलन’ िाचलां का? विचािल्यािि मी ििां  ते 

साांगून टाकलां की मी त्ाांचां एकही पुस्तक िाचलेलां नाही. फक्त पेपिमधे्य ती नािां िाचली होती. 

अध्यक्ष झाल्यानांति थोडी मावहती विविध िृत्तपत्रातूनच वमळाली होती. माझा एकमेि आधाि 

होता तो म्हणजे अध्यक्षीय भाषणाची ती पुस्मस्तका. त्ाचांच होमिकि  करून मी गेले होते. तेही 

मी सिाांना साांगून टाकलां. सि तेव्हा बारिक ि वमस्मिल हसल्याचां लक्षात आलां. मी सिाांना 

म्हटलां,  

‘ सि, तुमच्या पुस्तकाांची नािां िूप छान छान आहेत. अगदी िेगळी. काहीिेळा 

अनाकलनीयच. पसु्तिी, पावथििाचे उदयास्त, अपावथििाचे चाांदणे, प्रतीवतभेद, वहमिांतीची 

सिोििे. . . नािािरून काहीच कळत नाही, हे पुस्तक कोणत्ा विषयािि असेल ते! पण 

नािाांमुळे िाचण्याची उतु्सकता िार्ढली हे नक्की. ’ 

त्ाांनी मला भटाांििचां पुस्तक ‘जरूि िाचा’ असां साांवगतलां. ते भटाांचे चाहते आहेत 

म्हटल्यािि मला हायसे िाटले. वनदान एक धागा समान वनघाला, याचां मला बिां  िाटलां. भटाांचे 

शेि त्ाांना कसे आिडतात हे साांगताांना त्ाांनी फाि सुांदि दृष्ाांत िापिला, जो मला पुिेपूि पटला 

आवण हृदयात कायमचा ठसला.  

ते म्हणाले, ‘भटाांच्या शेिाची पवहली ओळ िाचली की मला िाटतां, एक सुांदि, डौलदाि 

पक्षी आपल्या मवणबांधािि येऊन बसला आहे; त्ाचां सौांदयि मी वनििून पाहतो आहे; त्ाच्या 

वपसाांिरून, पांिाांिरून अलगद हात वफिितो आहे आवण आनांवदत होतो आहे; आवण दुसिी 
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ओळ िाचताच िाटतां की तो पक्षी पांि पसरून आपल्या मवणबांधािरून दूि उडाला आहे; 

त्ाच्या फैलािलेल्या पांिाांच्या आतले िांग ति आणिीनच मनोहािी आहेत! आवण मी ‘िा ऽ‘ 

अशी दाद देतो. ’ 

मला हे िणिन इतकां  भािलां की त्ाांच्या ह्या दाद देण्यालाच मी भिभरून दाद वदली! त्ा 

वदिशीच्या त्ा िाङमयीन आनांदात मी अगदी बुडून गेले आवण हिेत तिांगतही िावहले. इतकी 

की घिी आल्यािि त्ा भेटीचा िृत्ताांत मी भिाभि वलहून कार्ढला. सिाांना दुसर् या वदिशी फोन 

केला ि वलवहल्याचे साांगून पुन्हा केव्हा भेटू शकाल, हेही विचािलां. ते गािाहून आल्याििची 

तािीि ि िेळ वमळाली. तेव्हा जाताांना मी तो लेि घेऊन गेले. सिाांना तो िाचून दाििला. 

मधून मधून त्ाांचे चेहर् याििचे भाि िाचण्याचा मी यत्न कित होते; पण थाांग लागत नव्हता. मी 

जास्त विचािले नाही. पुन्हा िाङमयीन गप्ाांना िांग चर्ढला. सि बोलतात ते सिि घिी गेल्यािि 

आठित नाही, म्हणून मी नोट्स् घेत होते. वलहािां की ऐकत िहािां? फाि सांभ्रमात पडायला 

होत होतां.   

‘अांभृणी’! शब्द ऐकून मी हषािनां चमकलेच! अचांवबतही झाले. अांभृणी? म्हणजे काय? हा 

शब्दच पवहल्याांदा ऐकला. वकती तोकडां आहे माझां ज्ञान, असां िाटून मान आपोआप िाली 

गेली. सिाांच्या ज्ञानापुरे्ढ मी दोन्ही अथाांनी नतमस्तक झाले. ‘साांगतो ना’ सि म्हणाले, ‘अांभृणी 

ही िाणीची देिता आहे; िागे्दिता. िेदामधे या नािाची ऋचा आहे. ’ असे म्हणून सिाांनी ती 

सांिृत ऋचा म्हटली, वतचा अथिही स्पष् केला. सिाांचां सांिृतििही प्रभुत्व आहे?  मला पुरे्ढ 

आणिीन बिांच काही कळणाि होतां.  

सिाांकडे येणार् या लेस्मिका ि कधी त्ाांच्या लेिवनक म्हणूनही काम किणार् या सौ. स्मिता 

लाळे याांचा माझा वतथेच परिचय झाला होता. त्ाांचा एक वदिस फोन आला, ‘सिाांना पवहल्याांदा 

भेटल्यािि तुम्ही जो लेि वलवहला होता ना, तो मला पाठिून द्या. सिाांनीच तसां साांवगतलांय्. ’ 

असां म्हटल्यािि फाि काही न विचािता मी लेि ई-मेल ने पाठिून वदला. आश्चयि म्हणजे, स्मिता 
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लाळें नी ‘सप्तपणी’ नािाचे, सिाांसांबांधी वलवहलेल्या लेिाांचे सांकलन नुकतेच प्रवसध्द झाले, त्ात 

त्ा लेिाचा समािेश केलेला होता! मला अशी सिाांची दाद वमळाली होती. ती त्ातील 

वलिाणाला होती? छे! ती होती त्ा लेिनामागील भािनेला! मला िात्रीच होती तशी. सि 

काव्यिवसक, म्हणजे सांिेदनशीलता हा गुण त्ाांच्याकडे असणािच ना! 

दिम्यान मात्र, मी एक महत्त्वाची गोष् केली. तुमची पुस्तके कुठेकुठे उपलब्ध असतील? 

अशी मावहती त्ाांनाच विचारून प्रकाशकाांकडून ती विकत घेतली. वमळतील तेिर्ढी, वमळतील 

वतथून. काही पुण्यात वमळाली ति काही नागपूिहून मागविली. सिाांची अलांकृत भाषा 

िाचण्याची ओर्ढ लागली. त्ाांच्या विचािाांची धाि मनातल्या पूिीच्या कल्पनाांना, समजाांना 

वछलून कार्ढत होती. कुठेतिी  कपचे उडत होते; की निे पैलू पडत होते? माहीत नाही; पण 

मी झपाटली गेले होते. एकच लेिक घेऊन त्ाांचीच पुस्तके िाचण्याची ही माझी पूिीचीच 

पध्दत होती. (ि. पु. काळ्याांची पुस्तके िाचून मी त्ाांना पत्र वलवहले की माझी ‘िपुझाि’ अिथथा 

झालीय्. तेव्हा त्ाांचां उत्ति आलां की, ’बस्! हेच माझ्या नव्या पुसतकाचां नाि. ’ ही एक गमतीची 

आठिण. ) तशी मी सध्या ‘दवभकुलातच’ िाििते आहे!  

सिाांना एकदा विचािलां, ‘सि, तुमचा पीएच्. डी चा विषय महाकाव्य होता ना? मग कविता 

याविषयािि तुम्ही िूप वलवहलां असेल! कुठल्या कुठल्या पुस्तकात असतील ते लेि?  सिाांनी 

ते मला साांवगतलां पण मला शोधायलाही साांवगतलां. मला िाचण्याकिता अशा तर् हेने एक वदशा 

वमळाली. चला , शोधू या! मी आनांदले. सिाांचां एिर्ढां  मोठां  ‘पुस्तक-भाांडाि’ लगेच थोडांच िाचून 

होणाि होतां? सिाांची भाषा अशी भािदस्त ि अलांकारिक की िाचताांना काहीिेळा पुन्हा मागे 

जािां लागतां. पूणि आकलनासाठी असां किािां लागतां; वनदान मला तिी. असां िाचन किीत 

िावहले. अधून मधून सिाांना िेळ असेल त्ाप्रमाणे भेटून मी शांका विचाित िहायची. सि बोलत 

असले सांदभाििरून विषय सािळीप्रमाणे िार्ढत जायचे. आजही तसांच होतां. दवभसि बोलतात  

तेव्हा  कळतां,  की सिाांचां िाचन अफाट आहे. समुद्रासाििां विस्तािलेलां आवण तसांच िोल. 
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कुठलाही विषय वनघाला तिी सिाांना त्ाची मावहती ि िूपसे ज्ञान असल्याचे जाणितेच. वकती, 

ते मापायला आपणच कमी पडतो. मानसशास्त्रापासून आयुिेदापयांत, तुकािामाांपासून इांग्रजी 

सावहत्ापयांत, वशल्पकलेपासून ते उपवनषदाांपयांत कुठल्याही विषयािि दवभसि सहज बोलू 

शकतात. ज्ञानेश्विाांचा उले्लि िेगळा किायला हिा. कािण ज्ञानेश्वि, त्ाांच्यासाठी ज्ञानदेि ि 

ज्ञानदेिी हा केिळ त्ाांच्या अभ्यासाचा विषय नाही ति ती त्ाांची जीिनवनष्ठा आहे. ते म्हणतात, 

‘मी सगुणोपासक नाही; वनगुिणोपासक आहे. . मी गीतेत-ज्ञानेश्विीत  साांवगतलेले मूल्यावधवष्ठत 

जीिन जगतो आहे. ’ 

सिाांच्या सहिासात असताांना आपण जणू काही ज्ञानाच्या धबधब्यािाली उभे आहोत असे 

िाटते. त्ाांची ििणशक्ती आश्चयिजनक आहे. सांदभि देता देता ते अनेक कविताांच्या ओळी 

ओठाांिि असल्याप्रमाणे तात्कळ साांगतात. ही शक्ती फक्त सावहत्ापुितीच मयािवदत नाही ति 

कोणत्ा वमत्राबिोबि कुठे वफिायला गेलां असताांना त्ाने कुठली कविता ऐकविली होती हा 

तरुण ियातला सांदभिही ते ताज्या घटनेसाििा देतात.  

 कधी कधी सिाांचा ‘मूड’ इतका छान लागतो की जणू ज्ञानतपथव्याची समाधीच लागलेली 

असािी! ते एकाग्रतेने बोलत िाहतात; आपणही तल्लीन होतो. त्ाांना मधेच काही विचािायला 

ि त्ाांच्या एकतानतेचा भांग किायला आपल्याला आिडत नाही. आपले पूणि अिधान आहे ना, 

याकडे मात्र त्ाांचे लक्ष असते.  

असांच एकदा सि साांगत होते, ‘ मी सावहत्ािि पे्रम केलां आवण कितो; बायकोपेक्षाही 

जास्त! सावहत्ानां माझ्यािि पे्रम किािां, माझ्यािि प्रभुत्त्व गाजिािां, यासाठी मला सात जन्म 

घ्यािे लागतील. ियाच्या बािाव्या िषीच मी ठिविलां होतां की सावहत्िाङमयच िाचायचां, 

वलहायचां, वशकिायचां. सावहत् ही  एक कला आहे; आवण ती एकमेि अशी कला आहे की जी 

इां वद्रयाांशी वनगवडत नाही. ती मनाच्या सांिेदनशीलतेशी सांलग्न आहे. ’ ते पुरे्ढ म्हणाले,  
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‘सांगीत ही स्वगीय कला आहे. ती आपल्याला अिकाशात घेऊन जाते. स्वि आपल्याला 

अस्मस्तत्वाचा विसि पाडतात. ( सि, वकशोिीताई ि मावलनी िाजूिकि याांच्या शास्त्रीय सांगीताचे 

चाहते आहेत. ) बाकीच्या कलामधे्य पावथिि घटक असतो. जसे, िासु्तकला, वशल्पकला भूमीशी 

बाांधून ठेितात. सावहत्कला (आवण नृत्कलाही) ही स्वगािचां पृथ्वीशी नातां जोडते. ही कला 

म्हणजे पावथिि ि अपावथिि याांच्यातील ‘सेतू’ आहे. ’ आपण सिाांचे हे अद्भुत विचाि ऐकून 

स्मस्तवमत न झालो, तिच निल!   

 अशी िैविध्यपूणि चचाि चालू असताांना एकदा मी त्ाांना म्हटले,  

‘काव्य हे तुमचां पवहलां पे्रम असताांना याविषयाची ‘स्वरूप ि समीक्षा’ असा ग्रांथ अजून 

कसा नाही वनघाला?’ 

ते म्हणाले, या विषयात लेिन अथाितच िूप झालेलां आहे; पण एकवत्रत आलेलां नाही. तुम्ही 

किता का ते काम? तुम्ही किवयत्री आहात; या विषयात, विशेषतः गझलिि तुमचा अभ्यास 

आहे. तुम्ही माझे लेि िाचा. वनिड किा. त्ासांबांधी प्रस्तािना वलहा. सुरुिात ति किा; बाकीचां 

नांति पाहू. ’ 

 मी म्हणाले, ‘सि मी? मला जमेल?’  

सि म्हणाले, ‘न जमायला काय झालां? तुमची अभ्यासू िृत्ती माझ्या लक्षात आली आहे. 

तसांही, मी आहेच नां मदतीला!’   

आवण अशा तर् हेने ह्या पुस्तकाच्या कामाला सुरुिात झाली.  

मी भािकाव्यासांबांधीचे सिाांचे लेि पुनःपुन्हा िाचले. िािांिाि सिाांना भेटले; आमच्या 

विसृ्तत चचाि झाल्या.  

प्राजक्ताच्या िृक्षािाली उभे िावहल्यािि आपल्या अांगािि ती गांधफुले टपटप पडािीत 

अन् आसमांत दििळून जािा तसाच अनुभि सिाांशी बोलताांना येतो. आपली मिाठी भाषा 
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वकती सुांदि आहे ते आपल्याला त्ाांच्या साध्या साध्या बोलण्यातूनही जाणितां. काव्य हे सिाांचां 

‘पवहलां पे्रम’ आहे, ते त्ाांच्या अणुिेणूत वभनलेलां असािां का? म्हणून ते इतकां  काव्यमय 

बोलतात? हांऽ! साांगायचां िावहलां माझ्यासाििाच तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल ना? सि उत्तम 

समीक्षक आहेत; किी का नाही झाले? उत्ति आहे की, सिाांनी त्ाांच्या सुरुिातीच्या काळात 

कविता वलवहल्या आवण तेव्हा त्ाांचा एक सांग्रह ही वनघाला होता!  तो आता बाजािात उपलब्ध 

नसािा. काय म्हणालात? त्ा सांग्रहाचां नाि काय? इति पुस्तकाांच्या नािाप्रमाणेच तेही िेगळां च 

आहे. ‘मेिसोलचा सूयि’! पण सि म्हणतात, ‘माझ्या सांग्रहापेक्षा माझा लवलत वनबांधाांचा सांग्रह 

िाचा. ’ पुन्हा एक आकषिक शीषिक!  ‘मेघ, मोि, आवण मैवथली!’ तेही दुवमिळच आहे. मला 

सिाांजिळची एकुलती एक प्रत िाचायला वमळाली;  आवण ते काव्यमय वनबांध मी िाचले.  

मला ति िाटतां, दवभ सिाांच्या समीके्षमधे्यच एक किी मुिलेला आहे. ििील एकच पुस्तक 

का? त्ाांचे स्फटीकगृहीचे दीप ( याला बेस्ट ऑफ दवभ म्हटलां जातां), जुने वदिे निे वदिे, पसु्तिी 

हे ग्रांथही त्ाची साक्ष पटवितात.  

त्ाांच्या ग्रांथाांच्या अपिणपवत्रका सुध्दा िेगळ्या ि काव्यमय आहेत. पण कशाकशाचा इथे 

समािेश किणाि? 

एक-दोन उद्धृत किते. ( 1) दुसिी पिांपिा—‘क्राांतीचा जयजयकाि या कवितेस अपिण’ 

आपला ग्रांथ एका कवितेस अपिण केल्याचां दुसिां  उदाहिण आठितांय? 

(2) पवहली पिांपिा—‘सांगीतकाि मदनमोहन ि किी गे्रस याांना अपिण’  

(3)समीके्षची सिहद्द—या अपिणपवत्रकेत सि म्हणतात,  

    पां. हृदयनाथ मांगेशकि याांस,  

    तुमच्या सांगीतामुळे मी 

    ज्ञानेश्वि ि सुिेश भट याांच्या  

    अवधक जिळ पोचलो,  
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    म्हणून---  

या उद्गािात सिाांचा विनयभाि ति वदसतोच; पण गीतीकाव्याला सांगीताचे अांकुि फुटले 

म्हणजे वतथे कसा कलात्मकतेचा वहििागाि गावलचा उलगडतो, ही जाणीिही व्यक्त होते. ही 

कृतज्ञता व्यक्तीांना उदे्दशून नवे्ह ति सांगीतकलेला उदे्दशून आहे, हे साांगायला सि विसित 

नाहीत.  

ति, मग? नांति, मी ि सिाांनी वमळून या पुस्तकाचा आिािडा तयाि केला. त्ाचे तीन 

विभाग पाडले. पवहल्या विभागात वनिडक किी ांच्या कविताांिि सिाांनी वलवहलेली समीक्षा, 

दुसर् या विभागात महत्त्वाचे काही किी घेऊन त्ाांच्या काव्याििची समीक्षा आवण वतसर् या 

विभागात, काव्यासांबांधी सिाांचे तास्मत्वक, सैध्दाांवतक, िैचारिक असे लेि घेतले आहेत. पवहल्या 

वनिडीनांति अांदाज घेतला ति पानाांची सांख्या सहाशेच्या जिळ गेली! सिाांशी विचािविवनमय 

करून दुसर् याांदा ती चािशेच्याही ििच िावहली. अजूनही ती कमीच व्हायला हिी असा सिाांचा 

आदेश वमळाला. मला वनिडलेले कुठलेच लेि सोडित नव्हते. कािण त्ाांच्या िाचनातून मला 

वमळालेला आनांद सिि काव्यिवसकाांपयांत पोहोचािा असां मला िाटत होतां. पण काय! सिाांचांही 

बिोबिच होतां. पृष्ठसांख्या िार्ढली की वकां मत िार्ढणाि! वशिाय, असा मोठा ग्रांथ छापण्यासाठी 

प्रकाशकाची पैसे गुांतविण्याची तयािी  हिी! मग िूप िाचकाांपयांत पोहोचण्याचा उदे्दशच 

बाजूला िाहणाि!! 

म्हणून मी दवभसिाांचां म्हणणां नम्रपणे ऐकून, अनेक लेि उत्तमोत्तम असूनही बाजूला 

करून हे पुस्तक सादि कित आहे. गाभा सादि कितेय् असांही म्हणू शकत नाही. कािण 

कारू्ढन टाकली ती काही टिफलां नव्हती. हृदय द्यायचां म्हणजे बाकीचे अियि कलम किायचे 

असां थोडांच असतां? अशा अडचणीत सापडले आहे मी.  
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बघू या. शेिटी लेिन-व्यिहािही महत्त्वाचाच आहे ना! सांख्या आवण गुणित्ता  याांचां प्रमाण 

व्यस्त असतां या अथािचा एक इांग्रजी िाक्प्रचाि आहे; तो मात्र इथे साा॑फ िोटा आहे बिां  का. 

पृष्ठसांख्या कमी केलीय्, पण सिाांचा एकेक लेि काव्यदेितेसाठी लिलिता अलांकाि आहे! 

मला िात्री आहे, काव्य िवसकाांसाठी  ि काव्याच्या अभ्यासकाांसाठी हे पुस्तक वनवश्चतपणे 

उपयोगी ठिेल. सिाांच्या समीके्षची विविध िैवशष्ट्ये यात यािीत, असा प्रयत्न मी केला आहे.  

हे सिि काम चालू असताांना सिाांशी अनेक भेटीगाठी ि चचाि झाल्या ि त्ाांच्याशी अनेक 

विषयाांिि अनौपचारिक गप्ाही होत असत. सिाांच्या तोांडून त्ाांच्या स्वतःच्या कविता ऐकायला 

वमळाल्या. तेव्हा सि म्हणाले होते, ‘कविता ही सौांदयािनुभिाांची स्पांदनशील भािानुभािाांची िेल 

असते. किीचे सामर्थ्ि त्ाने उपयोवजलेल्या प्रवतमासृष्ीत ि िापिलेल्या वक्रयापदात, 

वक्रयाविशेषणात ि कृदांतात असते. ’ 

या काळात मला दवभसिाांिि वलवहलेले अनेक गौििग्रांथ िाचायला वमळाले. त्ािरून मला 

सिाांबद्दल िूप काही चाांगल्या गोष्ी कळल्या आवण त्ाांच्याच एका विद्यार्थ्ािनां म्हटल्याप्रमाणे 

मला म्हणािांसां िाटलां, की  

‘ अब थोडा थोडा समझ में आ िहा है वक दवभसि याने क्या चीज है ।‘  

दवभसिाांनी मिाठी सावहत्ाचा अभ्यास आशय ि अवभव्यक्ती या दोन्ही अांगाांनी केला आहे. 

गेल्या हजाि िषाांचा मिाठीचा प्रपांच त्ाांनी माांडला आहे. मिाठी समीके्षची पुनथथािपना ि 

पुनििचना केली. प्राचीन िसवसध्दाांत ि आनांदवसध्दाांत याची व्यिथथा कुणालाच नीट जमेना; 

तेव्हा तो गुांता दवभांनी उलगडला. मिाठीची परिभाषा वसध्द किण्याचा त्ाांनी प्रयत्न केला.     

सिाांना शब्द, त्ाांचे नाद, नादमधुि शब्द, याांचा िूप ‘नाद’ आहे. सुांदि सुांदि शब्द त्ाांच्या 

लेिनातून िाचायला वमळतात. असे शब्द त्ाांनी जमविलेले ति आहेतच; ( उदा. पसु्तिी, 
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अांभृणी) एिरे्ढच नवे्ह, ति जरूि त्ा वठकाणी सि स्वतःच निीन शब्द तयाि( कॉइन) कितात! 

उदा. सावहत्िांत,  

योग्य शब्दात ि सौांदयिपूणि अवभव्यक्ती ही त्ाांची िावसयत आहे. त्ाांच्या िकृ्तत्वातही ते 

ऐकायला वमळते.  

एकदा मी एक मूलगामी प्रश्न विचािला, ‘ समीके्षची नेमकी व्याख्या काय हो, सि?’ 

त्ाांनी साांवगतले, ‘कवितेचे उदाहिण घेऊ. एिाद्या कवितेचा परिचय करून देणे, त्ातील 

गुणदोष साांगणे इ. िििििे वििेचन म्हणजे िसग्रहण. समीक्षा हा त्ा पुर्ढचा टप्ा आहे. 

कवितेचा प्रच्छन्न अथि उलगडून साांगणे, त्ातील सौांदयि उकलून दाििणे, त्ातील भािनेला 

स्पशि किणे, कवितेचे अनुकूल/प्रवतकूल पिीक्षण किणे, यावशिाय, ते लेिन पिां पेच्या तुलनेत 

कोठे बसते, त्ा लेिनामुळे पिांपिेत काही भि पडली आहे का? का लेिन अनुकिणात्मक 

आहे? इ. थोडक्यात त्ा लेिनाचे सावहत्ातील थथान ि मूल्य ठििायचे; ही समीके्षची व्याख्या.’  

सि त्ानांति म्हणाले, ‘मी समीक्षा वलवहतो, म्हणजे माझ्याच नजिेने तुम्ही आस्वाद घ्यािा 

असां नाही. मी माझ्या हातातला वदिा इतिाांच्या हातात  देत नाही; मी त्ाांच्या अांतःकिणातला 

वदिा प्रज्ववलत कितो. त्ाांनी त्ाांच्या िाटेने िुशाल जािे!’  

भािकाव्यासाठी असा हा एक दीप दवभसि तुमच्या हातात देत आहेत. त्ात माझा 

थोडासा हातभाि लागला आहे, इतकां च. सिाांनी ह्या कामासाठी माझी वनिड केली, याबद्दल मी 

सिाांची ऋणी आहे. त्ाांनी माझ्या अवभरुचीत, दृवष्कोनात नक्कीच फिक घडिून आणला 

आहे. मला शब्द सापडत नाहीत, हेही एकपिीने बिांच आहे. सगळ्याच भािना शब्दात बध्द 

किता येतात का? 

       ----सांगीता जोशी, पुणे 

096650 95653/ sanjoshi729@gmail. com  
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 िावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा या गं्रथत्रयीचा पभहला िाग खालील भलंकवर भमळेल. 

 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavkavya_dabhi_sj.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रसु्तत पुस्तक हा दुसरा िाग असून भतसरा िाग जून २०२० या मभहन्यात प्रकाभशत होर्णार 

आहे. 
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प्रास्ताववक – 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 वैभशष्ट्ये 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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अनुिाधा पाटील 

या ग्रांथात वनिडलेल्या लेिात किी ांिि वलवहलेल्या लेिाांची सांख्या अवधक असून 

किवयत्री ांसांबांधीच्या लेिाांची सांख्या दोन आहे. एक लेि बवहणाबाई चौधिी ि आता हा अनुिाधा 

पाटील याांच्या कविताांसांबांधीचा. त्ाबद्दल सिाांशी बोलले असता, ‘किवयत्री ांबद्दलचे माझे लेि 

सांखे्यने कमी असतील पण  असे काही ठििून झाले नाही’ असे सि म्हणाले. आणिी एक 

महत्त्वाची गोष् त्ाांनी साांवगतली की अलीकडच्या किी ांबद्दल त्ाांनी अभािानेच वलवहले आहे. 

सुिेश भट ि गे्रस हे अपिाद आहेत. सि याविषयी मोकळेपणे साांगतात, ‘माझे काव्यसांिेदनेचे 

कें द्र स्मथथि झाले आहे. अलीकडच्या किी ांच्या अवभव्यक्तीशी माझे कें द्र जुळत नाही. त्ामुळे 

माझ्या िवसकतेला मयािदा आली आहे. म्हणून मी त्ाांना न्याय देऊ शकणाि नाही.’ 

अनुिाधा पाटील या किवयत्रीबद्दलचा हा लेि म्हणूनच मला महत्त्वाचा िाटला.(त्ाांचा 

पवहला सांग्रह’वदगांत’ हा 1981 साली आला होता.)  त्ाांच्या कवितेत एक िेगळेपण आहे. केिळ 

आपल्या मनोगताला िाट करून देण्यासाठी ि  मोकळे होण्यासाठी कवितालेिन त्ा  कित 

नाहीत, हे त्ाांचे िैवशष्ट्य आहे. त्ाांची कविता आविष्कािप्रधान नसून ती त्ाांची आत्मवनवमिती 

आहे 

सि वलवहतात, ‘या कवितेचे कें द्र आहे आयुष्याची गूर्ढता ि त्ामुळे मनाला येणािी 

विव्हलता.’ 

आयुष्यातले सिाित मोठे गूर्ढ म्हणजे मृतू्. माझ्या ऐकण्यात एका ‘कुसुमाकि’ च्या 

कायिक्रमात त्ाांच्या कवितेच्या काही ओळी अशा— 

तशी ति सगळ्याांचीच मित असते 

एक वदिस आई 

पण वतला माहीत नसतो जाताांना  

आपल्या मनात तसूतसूनां 



29 
 

होत गेलेला वतचा मृतू् 

जन्मापासून..  

किवयत्री ांच्या कविता ह्या जास्तकरून अनुकिणात्मक का असतात असे पटण्यासाििे 

विशे्लषण दवभ सिाांनी या लेिात केले आहे. आपल्या सांिृतीत स्त्री मनािि तसेच ति सांिाि 

पिांपिेने केले जातात.  

चािचौघी ांसाििे िाग; िाांगोळी, भितकाम इ . अमकीचे पाहून कि,..आणिी अशीच 

चौकटीची जाणीि करून देणािे सांिाि. त्ामुळे मनाचा एक साचा तयाि होतो का? म्हणूनच 

त्ाबाहेि काही किण्याचे, वलवहण्याचे धाडस फाि कमी स्मस्त्रया कित असाव्यात. ‘स्त्री-मुक्ती’ 

चळिळ ही सुध्दा 1970 मधे्य अमेरिकेत झालेल्या स्त्री-जागृतीचेच अनुकिण होते. आता मात्र 

ही परिस्मथथती  बदलली आहे. स्त्रीला वतचे स्वतःचे िेगळे अस्मस्तत्व सापडू लागले आहे. 

अनुिाधाची कविता ही चाकोिीबध्द स्त्रीकवितेसाििी नाही,ही आनांदाची ि वदलासा देणािी 

बाब आहे असे सिाांच्या लेिािरून िाटते. ‘ती आत्मवनवमितीची कविता आहे’ असे महत्त्वपूणि 

विधान सिाांनी केले आहे. 2005 मधे्य आलेला ‘िाळूच्या पात्रात माांडलेला िेळ’ हा अनुिाधा 

पाटील याांचा निीन सांग्रह िाचला पावहजे, असे तुम्हालाही िाटते ना?     

****** 

    गे्रस 

गे्रस हे अलीकडच्या काळातील बहुचवचित किी होते. त्ाांची बहुताांश कविता दुबोध आहे 

तिीही सामान्य िाचकाला आकवषित किणािी आहे, अशीच चचाि अवधक असते. डॉ. द.वभ. 

कुलकणी याांनी याचा शोध घेतला आहे. 

गे्रस याांनी सामावजक कविता वलवहली नाही. ती कालसापेक्ष असते ि उद्या सामावजक 

बदल झाला की,  सांदभि बदलल्यामुळे ती कोमेजून जाते असे त्ाांचे मत होते. इति किी 

निवनवमिती किताांना तकि सांगतीिि भि देतात;ति गे्रस हे तकि सांगतीला दुलिकू्षन निवनवमिती 
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कितात. त्ाांच्या कविताांमधे्य साहचयि सांगती ि लयसांगती आविषृ्कत झालेली वदसते. 

उपमेयािि ते उपमानाांचे मजले उभाितात,त्ामुळे िाचक गाांगरून जातो. गे्रस याांच्या काही 

कविता अत्ांत प्रासावदक आहेत. पां. हृदयनाथ मांगेशकि याांनी चाली लािून मिाठी िाङमयािि 

उपकािच केले आहेत, असे महत्त्वाचे विधान सिाांनी गे्रस याांच्या कवितेबाबत केले आहे.  

***** 

वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र 

वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र, हे  द.वभ. सिाांचे आणिी एक आिडते किी. त्ाांची कविता 

िैचारिक नाही;ती भािकविता  आहे आवण पुष्कळदा विशुध्द भािकविता आहे. कथालेिक 

जी.ए. कुलकणी याांच्याप्रमाणे वचते्रही अस्मस्तत्विादी आहेत.  त्ाांची कविता 

व्यस्मक्तत्वाविष्कािाची कविता नाही; व्यस्मक्तविलोपाची साधािणीकृत कविताही नाही; ती 

व्यस्मक्तनाशाची कविता आहे. वचत्र्ाांजिळ सावहत्वचांतन आहे. वचते्र स्वतःला अतीिास्तििादी 

म्हणिून घेत. अस्मस्तत्विादी, अतीिास्तििादी ि पुरे्ढ वशिशस्मक्तिादी असा वचत्र्ाांचा प्रिास 

सिाांना अनाकलनीय िाटतो. पण त्ाांच्या सगळ्याच सावहत्ात अद्भुतता, थेटपणा ि विदग्धता, 

मृदुता ि टणकपणा याचा जो वमलाफ आहे, तीच त्ाांची अनन्यता आहे, असे मत सि नमूद 

कितात. एक लेिक म्हणून सिाांनी त्ाांची समीक्षा केलेली आहे; ती िाचून आपण वचते्र याांचे 

सावहत् िाचायला उतु्सक झालो असू ति समीके्षचा अधाि उदे्दश सफल झाला असे म्हणता 

येईल. 

या लेिासाठी सिाांनी पत्रलेिन हा प्रकाि (फॉमि) िापिला आहे. 

***** 
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सुिेश भट 

‘सुिेश भटः निे आकलन’ --या नािाचे स्वतांत्र पुस्तकच दवभ कुलकणी सिाांनी वलवहले 

आहे, यािरूनच सुिेश भट याांच्या काव्याची महती ि सिाांची सिोल वततकीच व्यापक 

समीक्षा-दृष्ी कळून येते. ज्या चाि किी ांना सि आधुवनक कवितेचे  क्राांवतकािी किी मानतात, 

ते म्हणजे केशिसुत, भा.िा.ताांबे, बा.सी. मरे्ढकि आवण सुिेश भट. 

सुिेश भटाांचे  ‘प्रावतभ आकलन’ स्पष् किताांना प्रथम सि त्ा सांजे्ञचा अथि स्पष् कितात. 

तो असा— 

आपले व्यिहािातील आकलन हे स्वसापेक्षता, तावकि कता,उपयोवगता ि प्रासांवगकता 

याांच्याशी वनगवडत असते. याउलट प्रावतभ आकलन कें द्रपूणि,स्ववनिपेक्ष, मूल्यवनष्ठ, वू्यहात्मक 

आवण क्रमिवहत असते;त्ामुळेच ते आस्वाद्यमान ि सौांदयिमय होत असते. 

जेव्हा तू नाहशील, दपिणात पाहशील । माझे अस्मस्तत्व तुझ्या आसपास दििळेल ।।--

सुिेश भट 

पवहली ओळ साधीसुधी, बोली भाषेतील ि दुसिी ओळ प्रावतभ उांची गाठणािी हे भटाांच्या 

लेिनाचे िैवशष्ट्य आहे असे दवभ सि साांगतात. त्ाचे िणिन ते फाि सुांदि शब्दात कितात. 

‘भटाांच्या विपदीची पवहली ओळ िाचली की एिादा सुांदि पक्षी माझ्या मवणबांधािि 

(मनगटािि) येऊन  बसला आहे असे िाटते;मी त्ाला वनििून बघतो त्ाच्या सौांदयािने 

आकवषित होतो, त्ाच्या पांिामिरून अलगद हात वफिितोआवण आनांवदत होतो ;पण  दुसिी 

ओळ िाचताक्षणी तोच तो पक्षी हिेत उडून झेप घेतो ि त्ाच्या पांिाांच्या आतील अवधकच 

सुांदि िांग मला वदसतात ि मी अचांवबत, मोवहत होतो !’ 

भटाांच्या ििील दोन ओळीबाबत सि वलवहतात, ‘दुसिी ओळ –माझे अस्मस्तत्व तुझ्या 

आसपास दििळेल—असे भट म्हणतात; आपण एकमेकाांपासून दूि असलो तिी मनाने 
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एकमेकाांच्या सावन्नध्यातच िाहू, हा भाि किीने इथे वकती तलमपणे व्यक्त केला आहे ! 

भटाांििील स्वतांत्र पुस्तकात भटाांची िाधागीते,मल्मली तारुण्य, मेंदीच्या पानािि, चाांदण्यात 

वफिताांना इ. गीताांविषयी स्वतांत्र प्रकिणे आली आहेत. मात्र मी वनिडलेल्या ह्या लेिात, ‘मग 

माझा जीि तुझ्या िाटेिि िणिणेल’  ह्या गीताबद्दल ची समीक्षा आली आहे. 

डॉ.द. वभ. कुलकणी याांनी सुिेश भट याांच्या िाधागीताांििही वलवहले आहे; पिनु्त त्ाांच्या 

गझलेसांबांधी क्ववचतच एिादा लेि मला आर्ढळला. विस्तािभयास्ति तो येथे घेतला नाही. मात्र 

सुिेश भट हे सिाांचे आिडते किी आहेत. अगदी भट मरे्ढकिवििोधी होते तिी !  सिाांनी   केलेले 

कविताविषयक वचांतन किी ि िवसक िाचक याांच्या दृवष्ने अत्ांत महत्त्वाचे िाटले. त्ाांनी 

विविध लेिातून केलेली ही विधाने ि  भटाांविषयीची अनेक विधाने मी इतित्र ‘काव्यसूके्त’ या 

स्वतांत्र प्रकिणात एकत्र केली आहेत. त्ातून सिाांचे भािकाव्यविषयक वचांतन आपल्याला 

समजािून घेता येईल. सुिेश भट याांच्यासांबांधी सिाांनी केलेली काही विधाने पुरे्ढ क्रमाने देत 

आहे.  

  सि म्हणतात, ‘ज्याांना सौांदयििृत्ती (esthetic sense)लाभलेली  असते, त्ाांच्यासाठीच 

सावहत् असते.’ पण भट म्हणत की, ‘सावहत् सिि समाजासाठी असतां. ते सिाांना कळलां 

पावहजे.’ सि पुरे्ढ म्हणतात,’भटाांच्या वनवमितीअनुभूतीतून त्ाांनी स्वतःचां सावहत्शास्त्र वनमािण 

केलां. भटाांच्या कवितेचां मोल मला एिर्ढां  िाटलां की आमची मते वभन्न असूनही मी त्ाांच्यािि 

पुस्तक वलवहलां.भटाांचां जगािि माणसाांप्रमाणे पे्रम होतां.पण ही माणसां माणसाांप्रमाणे िागत 

नाहीत, हे त्ाांचां दुःि होतां. म्हणून ते वलहून जातात, 

पुसतात जात हे मुडदे मसणात एकमेकाांना । कोणीच विचाित नाही माणूस कोणता मेला 

।।   

याउलट ह्या हळुिाि ओळी पाहा, ‘मल्मली तारुण्य माझे तू पहाटे पाांघिािे.’ सि म्हणतात, 

भटाांइतकी मादक कविता इति कोणीही वलवहली नाही. बोिकिाांनीही नाही. काही ांना कविता 
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हे कूट, शब्दकोडां िाटतां. पण कविता हे कूट नसतां;ती बौस्मध्दक पिीक्षाही नसते. किीची प्रतीती 

तुम्हाला आली पावहजे; ति कविता आपलां अांतिांग उघडां किते. शब्दाांच्या भोिती आशय नृत् 

किीत असतो. एिादां  कािांजां पहायचां असेल ति तुम्ही ते बांद करून ,ही लोिांडी नळी, ही 

चािी; असां पाहून कािांजां कळलां म्हणाल का? त्ातले फिािे उडताांना पाहाल तेव्हाच तुम्ही 

कािां जे पावहले असे होईल ना ! तसा भटाांच्या कवितेतला आशय अनुभिा.  

चल ऊठ िे मुकुां दा झाली पहाट झाली । ही ओळ एिादा अ-किीही वलहू शकेल; पण 

बाहेि चाांदण्याला हलकेच जाग आली ।। ही ओळ भटच वलहू जाणे. चाांदण्याचा आिाज यायला 

नुसते कान असून चालत नाही; सौांदयिभािना पावहजे. भटाांची पे्रमकविता चाांदण्यासाििी 

शीतल आवण त्ाांची सामावजक कविता लाव्हािसासाििी दाहक आहे.  

िृत्तपत्राांचे िकाने िायद्याांनी भित होते 

अन् वकड्यामुांग्याांप्रमाणे लोक साधे मित होते... 

िात्र झाल्यािि वहमिांतीची सिोििे स्फवटकमय होतात; पुन्हा सूयि आल्यािि ती द्रवित 

होतात. भटाांचां व्यस्मक्तमत्त्व हे वहमिांतीच्या सिोििासाििां होतां.’  

सुिेश भटाांचे इतके चाहते असणार् या  ि त्ाांच्या कविताांिि इतके भिभरून बोलणार् या 

द.वभ.सिाांनी भटाांच्या गझलाांिि अवधक का वलवहले नसािे? भटाांची गीते नृत्गीते आहेत असे 

कलाांचे साहचयि सि दािितात. पण गझलाांिि मात्र अपिादानेच वलवहतात. त्ाांनी भटाांच्या 

गझलाांििील लेिाांचे स्वतांत्र पुस्तक वलहून गझल ह्या काव्यप्रकािाबद्दलही त्ाांची बहुमोल मते 

माांडािीत, असे िाटते. अशा नव्या पुस्तकाची आम्ही गझलपे्रमी िाट पाहू; एिर्ढी विनांती मी 

सिाांना करू इस्मच्छते.  

सुिेशभट याांच्या कवितेसांबांधी दवभसि म्हणतात--- 
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• भटाांचे अनुकिण किणािे किी त्ाांच्या कविताांमधील सामावजक आक्रोश उचलतात; 

पण त्ामागील उन्नत वतडीक ि त्ातील कलात्मक वकमया त्ाांना जाणित नाही. 

• भटाांची लोककरुणा माणुसकीच्या भािनेतून आविषृ्कत झाली आहे; ते त्ाांिे भािवनक 

तादात्म्य आहे. त्ाांच्या काव्यात अनुभूतीशी ज्ञानात्मक तादात्म्य नसते याचीच ही िूण 

आहे. 

• भट प्रवतभेच्या वतसर् या डोळ्याने सार् याांना हेित होते. माणसे मनाने पे्रतासाििी वनजीि 

झाली आहेत.जात-िणि-िांश-िगि-धमि यात ती दुभांगूनच गेली नाहीत ति याच जैविक 

आयुधाांनी ती एकमेकाांचे शोषण किीत आहेत, हे पाहून पािन वशिीसािख्या त्ाांच्या 

पोटातून ओळी वनघाल्या—      

पुसतात जात हे  मुडदे मसणात एकमेकाांना  

कोणीच  विचाित नाही माणूस कोणता मेला.. 

• भटाांनी पद-आिती-स्तोत्र-पोिाडा-लािणी-गीत इ. पािांपारिक काव्यिचनाप्रकािाांना 

विशुध्द भािकाव्याच्या पातळीिि नेले.हे त्ाांचे ऐवतहावसक िाङमयीन कायि 

अनन्यसाधािण आहे. 

• भट हे अस्सल आवण मनस्वी प्रवतभािांत होते.काव्यकला ही मूठभि िवसकाांसाठी नसून 

आम जनतेसाठी आहे असा त्ाांिा दािा होता. सत्,  साधेपणा आवण माणुसकी हे 

त्ाांच्या मते किीचे ि काव्याचे मूलभूत गुण होत. 

• भट िेदना प्रणय या अनुभिाांची बीजे आवण मोहि अशा तिलपणे,तलमपणे 

अवभव्यक्त कितात की 

त्ामुळे त्ाांची गीते-गझला आपली गेयता िािूनही भािकाव्याच्या उांचीिि पोहोचतात. 
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• किी मरे्ढकि एण्टी-िोमँवटक होते ति सुिेश भट , किी या नात्ाने िोमँवटक होते. 

मरे्ढकिाांचे काव्यवनवमितीप्रधान ति भटाांचे काव्य आविष्कािप्रधान आहे.िोमँवटक किी 

ज्ञानमागािने नवे्ह ति सू्फतीमागािने  विश्वसत् जाणून घेत असतो. 

• भटाांच्या काव्यात सुबोधता आवण व्यांजना, तत्सम शब्द आवण प्राकृत शब्द, मौवलकता 

आवण परिवचतता याांचे अपूिि िसायन वदसते. 

• कुसुमाग्रजाांची कविता गेय नसली तिी वतच्यामधे्य िचनेचे सौष्ठि होते, कल्पकता होती 

आवण उदात्त मूल्याांनी ती झगमगत होती. या सार् याने भट मोवहत झाले; कािण त्ाांचाही 

प्रवतभावपांड तसाच होता. 

• आत्मकरुणा, आत्मपीडा, दुःिगौिि हे विशेष भटाांच्या काव्यात आर्ढळतात. 

क्रमाक्रमाने भट आत्मकें वद्रत सुिदुःिातून मुक्त होत सामावजक सुिदुःिे िती आवण 

प्रीती याांचा  सौांदयाित्म प्रत्य, लौवकक अनुभूतीचे लौवककवभन्न वचत्रण असे विकवसत 

होत गेले.  

• कवितेशी ि श्रवमकाांशी भटाांची अतूट दोस्ती का होती?---कािण या दोन्ही वठकाणी 

त्ाांना प्रामावणकपणा आर्ढळला. 

• भौवतकिाद, पुिोगावमत्व, व्यस्मक्तिाद, कलाांच्या शुध्दीकिणाचा आग्रह धरूनत्ाांच्यात 

विभक्तता वनमािण किणे, श्रवमक विरुध्द श्रीमांत, भक्तीविरुध्द इहिाद अशी िांिे वनमािण 

किणे ही आधुवनक विचािप्रणाली ांची अपते् आहेत; भट या आधुवनक प्रणालीपासून 

योजने दूि होते. भट िर् या अथािने देशी किी आहेत.  

• एक सुिेश भट असे वनघाले की ज्याांनी मरे्ढकिाांच्या काव्यस्वरूपाला ठाम आवण उघड 

वििोध करून एक पयाियी काव्यस्वरूप मिाठीला सादि केले. 
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• भटाांची कविता प्रासावदक आहे. वकती सहज ती अथि अवभव्यक्त किते- न किीला 

ताण, न िवसकाला शीण, वकती सहज !   

**** 

    म. म. देशपाांडे 

 कविता या पवहल्या विभागातवह आपण म.म. देशपाांडे याांना भेटलो. ह्या विभागातही 

सिाांचा हा लेि समाविष् किािासा िाटला कािण यात सिाांनी कवितेतील अथिवू्यह या 

सौांदयिगुणाची चचाि केली आहे. ती िाचकाांना ि विशेषतः किी ांना समृध्द किेल.  

कवितेत िाच्याथि, लक्षाथि ि व्यांग्याथि असे थथूलाकडून सूक्ष्माकडे जाणािे अथि असतात. 

आपल्या आस्वाद घेताांना या तीनही अथाांचे आलकन झाले तिच आपल्याला कविता कळले 

असे होईल फक्त िाच्याथि कळला ति केिळ भाषा कळली असे होईल. कविता समजून 

घेण्यास आणिी िोलात जािे लागते. 

सुिाचे सोबती । दुःिातही िाहो ।...ह्या ओळी घेऊन सिाांनी त्ातील व्यांग्याथािपयांत कसे 

पोहोचायचे हे स्पष् केले आहे. कोणत्ाही कवितेच्या आस्वादाकिता हे मागिदशिन आपल्याला 

उपयोगी पडेल. आपण काव्यानांदाच्या अवधक जिळ जाऊ. 

म.म. देशपाांडे याांची काही ओळी ांचीच ही कविता आहे. त्ातील प्रते्क शब्दाचा पिामशि 

घेऊन सिाांनी त्ातील अथिवू्यह छेदून उलगडून दािविले आहेत. अांतःसांघषि, क्षोभ ि विकटता 

यापासून म.मांची कविता मुक्त आहे असे सि नोांदवितात. म.म. याांचा काव्यानुभि विदल 

असतो. म्हणजे त्ात आशय ि अवभव्यक्ती यात िैत नसते; ते एकरूप असतात. 

िनफूल हा म.म. देशपाांडे याांचा पवहला ि ‘अपाि’ हा चौथा शेिटचा सांग्रह. त्ातील 

कविताांचीही सिाांनी दिल घेतली आहे. ‘िनफूल मधील सौांदयििृत्ती अांतदेही या दुसर् या 
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कवितासांग्रहात वदसणािी विशे्लशणिृत्ती मुििून आता अअपािमधे्य किी परिपक्व झाला आहे.’ 

अशी अभ्यासपूणि विधाने या लेिात िाचाियास वमळतील. 

***** 

   इांवदिा सांत 

 एका काव्यपे्रमीने ‘जिा शांका विचारू का?’असे म्हणून माझी पििानगी घेतली आवण 

विचािले, ‘तुम्ही भािकाव्याच्या समीके्षबद्दल काहीतिी काम किताय्, असां ऐकलां.हो ना?’  

‘हो; मी नां, डॉक्टि दवभ कुलकणी याांनी भािकाव्यािि वलवहलेल्या लेिाांचां सांपादन 

कितेय्.’  

कुठले कुठले लेि आहेत? आवण कोणाकोणाच्या कविताांिि वलवहलेत् ते दवभसिाांनी ?’ 

मी नािां साांवगतली आठिली तशी. ते विचािताहेत म्हटल्यािि उत्साहानां कविताांच्या 

सुरुिातीचे काही शब्दही साांवगतले, त्ाांना त्ा कविता माहीत असतीलच, या अांदाजाने.  

 ‘अच्छाऽ !’ असा िेंगाळणािा सूि कार्ढल्यािि मी म्हटलां, ‘का? काय झालां?’ 

ते म्हणाले, ‘नाहीऽऽ; मनात आलां, यातले बिेचसे किी ति आज हयातही नाहीत. त्ाांच्या 

कविताही आज इवतहासजमा झाल्याएत; मग या ग्रांथाचां आता प्रयोजन तिी काय?’ 

मी ति या प्रश्नाने िूषच झाले ! नाहीतिी मला सगळ्याांना साांगायचांच होतां, की अशा 

समीक्षाग्रांथाांचा उपयोग काय ते. 

ििेच आहे, आम्ही वनिडलेले किी, एक अनुिाधा पाटील ह्याांचा अपिाद िगळता, आज 

आपल्यात नाहीत. म्हणून काय झालां ! त्ाांच्या मागे त्ाांच्या कविता ति आहेत ! त्ा किी ांनी 

आवण त्ा कविताांनी सावहत्ाचा इवतहास घडिला आहे . आणिी महत्त्वाचां, की सिाांनी 

वलवहलेले हे लेि पुर्ढच्या अभ्यासकाांना मागिदशिन कितील हा त्ाांचा केिर्ढा मोठा फायदा आहे 
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! काव्य काही उद्या सांपणाि नाहीए. वलवहणािे असतीलच. काव्य कसे सकस असािे, 

कालमुक्त ठिेल अशी वनवमिती कशी किािी, या सार् या गोष्ी ति ह्या समीक्षा-लेिाांिरूनच 

कळतील ना? मुख्य म्हणजे, समीके्षिरून कविता कशी जाणून घ्यायची, वतचा आस्वाद कसा 

घ्यायचा, त्ासाठी, असलेली सौांदयिदृष्ी कशी िापिायची, जोपासायची हे ति नक्कीच समजेल 

! हे लेि िाचून अवभरुची तिी िात्रीने सुधािेल; वतच्यािि सांिाि होतील.यापेक्षा आणिी काय 

हिां ? जीिनात सुिी होण्यासाठी, मूलभूत गिजाांव्यवतरिक्त सावहत्, सांगीत, कला, इ. मानवसक 

गिजाही असतात. त्ा भागविण्यासाठीच हे काम करून ठेिलांय् दवभसिाांनी अन् 

त्ाांच्यासािख्या इति प्रवतभािांताांनी. हां ! एक गोष् मान्य ! की हा सिि िटाटोप अवभजनाांसाठी 

आहे; बहुजनाांसाठी नाही. केशिसुताांनी ज्याांना ‘देिाचे लाडके’ म्हटलां आहे, त्ाांच्यासाठी आहे 

हे ! 

‘त्ा’ काव्यपे्रमी ांबिोबि सार् याांनाच त्ाांच्या मनातल्या प्रश्नाचां उत्ति वमळालां असेल ! 

 सिाांचा पुर्ढचा लेि आहे, किवयत्री इां वदिा सांत याांच्याबद्दलचा. 2014 हे त्ाांचां 

जन्मशतास्मब्द-िषि.ते औवचत् साधून हा आतापयित अप्रवसध्द लेि यात प्रथमच येत आहे. 

‘इां वदिा सांत याांची समग्र कविता’ या पॉपु्यलि प्रकाशनाने प्रवसध्द केलेल्या ग्रांथाचे डॉ.द.वभ. 

कुलकणी याांच्या हसे्त बेळगाि या इां वदिाबाईांच्या गािी प्रकाशन झाले. 

इवदिाबाईांनी उत्कट भािकाव्य वलवहले आहे. त्ाांनी वनसगिप्रवतमा िापरून उत्कट 

पे्रमकावे्य वलवहली.प्रािांभी आविष्कािप्रधान असलेली त्ाांची कविता कात टाकल्याप्रमाणे 

सळसळून उभी िावहली. वतला आपले स्वतःचे व्यस्मक्तत्व सापडले; आवण ती कोषातून बाहेि 

येऊन निकाांतीने लोकाांच्या समोि आली. 

किवयत्री अनुिाधा पाटील याांच्या काव्यात इां वदिाबाईांच्या पाऊलिुणा वदसतात, हे सिाांचे 

वनिीक्षण आहे. आता इां वदिाबाईांनाही केशिसुत, ताांबे, मरे्ढकि ि सुिेश भट याांच्याप्रमाणे 

सांप्रदाय-प्रितिक असे म्हणािे का? 
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असे स्वगत सि प्रकटपणे उच्चाित आहेत. 

***** 

बा.सी. मरे्ढकि 

द.वभ, सिाांच्या मतानुसाि आधुवनक कवितेचे चाि युगप्रितिक किी आहेत. भा.िा.ताांबे, 

केशिसुत, मरे्ढकि ि सुिेश भट. त्ातही बासी मरे्ढकि याांच्यािि द.वभ.सिाांचे विशेष पे्रम आहे. 

त्ाांच्यािि सिाांचे दोन स्वतांत्र ग्रांथ आहेत. सिाांच्या ‘अांभृणी’त (अांभृणी- सिाांच्या अभ्यावसकेचे 

नाि) जे केिळ दोनच फोटो आहेत,त्ापैकी एक मरे्ढकिाांचा ि दुसिा ग.त्र्ां देशपाांडे याांचा; 

ज्या दोघाांना सि गुरुथथानी मानतात.  

मिाठी सावहत् परिषद, हैद्राबाद ह्या सांथथेने आयोवजत केलेल्या डॉ.नाांदापूिकि 

व्याख्यानमालेत सिाांनी तीन व्याख्यान-पुषे्प गुांफली. ती पुरे्ढ पुस्तकरूपाने प्रवसध्द 

झाली;त्ातील दुसिे व्याख्यान ह्या पुस्तकात समाविष् कित आहे. विषय आहे, ‘मरे्ढकिाांच्या 

काव्यातील निीनता’. 

सिाांनी प्रथमच स्पष् केले आहे की निीनता शब्दाचा अथि इांग्रजीतील ‘नू्यनेस’ नवे्ह; ति 

निीनता म्हणजे ओरिवजनॅवलटी. मरे्ढकिाांनीच हा अथि मुद्दाम वलहून सांभ्रम दूि केला आहे. 

कालसापेक्ष निीनता ही ििी निीनता नसते; ती झाली आधुवनकता, मॉडवनिटी. पुरे्ढ सिाांनीच 

आपला सांभ्रम दूि केला आहे.मरे्ढकिाांची कविता िर् या अथािने ‘निीन’ आहे; त्ाांची प्रवतमासृष्ी 

निीन आहे. यांत्रयुगातील निीन शब्द सिािस त्ाांच्या कवितेत येतात. त्ाांचा यांत्रयुगाला वििोध 

नव्हता;पण मानिाचे ‘यांत्र’ होत चालले आहे, हे िास्ति त्ाांना वचांताजनक िाटत होते. त्ाांची 

वचांता सत्ात उतिलेली आपण आज पाहतोच आहोत. एकच उदाहिण पुिेसे आहे.आज 

आय.टी. के्षत्रात काम किणािे तरुण पाहा. त्ाांचे पाय फक्त घड्याळाच्या कायाशी बाांधलेले 

आहेत. इतके की प्रते्कजण जणू यांत्र झाला आहे. कमािलेल्या पैशाांचा योग्य उपयोग 

घेण्यासही त्ाांना िेळ नाही. जीिनाच्या िस्त्यािरून ते फक्त धाित आहेत. िस्त्याच्या कडेला 
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फुललेली फुले, वनसगाितील सांगीत, कलाांचा आस्वाद याकडे लक्ष द्यायला त्ाांना सिड नाही. 

पण कधीतिी कुणाला तिी कविता साद घालतील, तेव्हा त्ा ‘कुणाला’ दवभ सिाांचा हा ग्रांथ 

आनांद देईल हे नक्की. 

‘शतायुषी मरे्ढकि’ हे शीषिकच सुचविते की त्ाांच्या 45 िषाांच्या आयुष्यात त्ाांनी शांभि 

िषाांचे काम करून ठेिले आहे. मरे्ढकिाांचे सौांदयिशास्त्र हा ग्रांथ त्ाांचे सावहत्ातील थथान 

उांचीिि नेऊन ठेितो. दवभ सिाांचा ‘मरे्ढकिाांचे सौांदयिशास्त्रः पुनःथथापना ‘ हा स्वतांत्र ग्रांथच 

आहे ! 

या पुस्तकातील मरे्ढकिाांबद्दलचा काही पानी लेि केिळ, हातािि प्रसाद वमळािा इतका 

छोटा आहे. पण असे सु्फट समीक्षा लेि वह ति सिाांची िावसयत आहे ! ते म्हणतात, ‘मरे्ढकिी 

कवितेचा नायक सामान्य माणूसच आहे. पण त्ाांची कविता समजून घेण्यासाठी िाचक मात्र 

विदग्ध िवसक, विविध कलाांच्या आस्वादाने सुसांिृत झालेला प्रगल्भ असा असायला हिा.’ मी 

पुरे्ढ म्हणते की ती कविता उकलून दािविण्यासाठी सिाांसाििा समीक्षकही हिा. 

• ‘कविता’ या पवहल्या विभागातील प्रास्ताविक या प्रास्ताविकाबिोबि एकवत्रत िाचािे. 

******  

 पु. वश. िेगे 

पु.वश. िेगे हे एक अपिादात्मक सवहस्मत्क होते, असे दवभसि म्हणतात. िेगे याांच्या दृष्ीने, 

स्वतःची सावहत्वनवमिती हा त्ाांच्या स्वतःच्या व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि नसून ती भावषक 

पातळीििील सौांदयाित्म सांघटना आहे.  

िेगे याांच्या सावहत्ातील भािानुभूवत थथलकालवनिपेक्ष,सनातन,मूलभूत ि साििवत्रक 

असते. यात मानिवनष्ठ,वनसगिवनष्ठ असेही विभाजन नाही. सिित्र एकच जीिनोत्सि.कुठलाही 

प्रलय, हे सृष्ीचे जगण्याचे पे्रम, वतचे जगणे नष् करू शकत नाही. िेगे याांच्या सावहत्ातील 
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भािानुभूतीचे घटक म्हणजे त्ाांचे ‘जगणे’ आहे. त्ात पे्रम,वनसगि इ. सािे आले. त्ाांच्या सार् या 

सांदभाित फक्त प्रकृती आवण प्रकृतीशी सुसांगत अशी सांिृतीच वदसेल. 

सि आणिी महत्त्वाची गोष् नमूद कितात, ‘िेगे याांच्या या जीिनदृष्ीचा जे.कृष्णमूती 

याांच्या तत्त्वज्ञानाशी फाि जिळचा सांबांध आहे.’ 

किी हा तत्त्वज्ञानी असतो; आवण तत्त्वज्ञानी हा वनवश्चतपणे किी असतो असे मी यापूिीही 

िाचले आहे.ते इथेही ििेच असािे. आपल्याला माहीतच आहे की तत्त्विेते्त ज्ञानेश्वि किीच 

होते, म्हणून ति ज्ञानेश्चिी ओिी छां दातील दीघोत्तम कविताच आहे. अभांग ह्याही कविताच 

आहेत ! म्हणून ति या ग्रांथात आपण त्ाांच्या अभांगाांचाही समािेश केला आहे. कािण ते आपले 

आद्य किी आहेत !  

येथे हेही स्पष् केले पावहजे की किी मुकुां दिाज हे आद्यकिी, असे तुम्ही ऐकले असेल; ते 

ज्ञानेश्चिाांच्या पाचशे िषे आधी होऊन गेले. त्ाांनी ‘वििेकवसांधु’ हा ग्रांथ वलवहला आहे. तो तास्मत्त्वक 

ग्रांथ आहे; ते भािकाव्य नाही. त्ामुळे मुकुां दिाजाांचा समािेश ह्या पुस्तकात केलेला नाही. असो. 

**** 

बवहणाई चौधिी 

किवयत्री बवहणाई चौधिी याांच्या नािाशी परिचय नाही असा मिाठी किी नसेल ! 

अिे सांसाि सांसाि । जसा तिा चुल्ह्ह्यािि । आधी हाताला चटके। तिाां वमळते भाकि ।। 

ह्या कवितेचां सुांदि गीत एका वचत्रपटात आलां आवण सििसामान्याांनाही बवहणाई माहीत 

झाल्या. आईच्या मायेची महती साांगताांना त्ाांनी पवक्षणीच्या प्रतीकातून साांवगतलां. त्ािरून 

त्ाांचां वनसगािबद्दलचां ज्ञानही कळून येतां. 

अिे िोप्यामांदी िोपा । सुगिनीचा चाांगला । पहा वपलासाठी वतनां । झोका झाडाले टाांगला ।।  
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अशा किवयत्रीच्या काव्याची दिल घेतल्यावशिाय दवभ सि कसे िाहतील? 

 बवहणाई, वकां िा बवहणाबाई चौधिी, वनिक्षि असली तिी वतला चमिचकु्षांिेिीज आणिी 

एक वतसिा डोळा होता.तो म्हणजे प्रवतभेचा! वतची सांिेदना-ग्रहणशक्ती असाधािण होती. दवभ 

सि याहीपेक्षा सूक्ष्मात जाऊन आपल्याला बवहणाईची अवधक ओळि करून देतात.वतचे 

अनुभि ि भाषा यात पूणि अिैत आहे; अनुभूती ि अवभव्यक्ती याांची एकरूपता हे 

प्रावतभवनवमितीचे िैवशष्ट्य वतच्या कवितेत वदसते.  

अष्ाक्षिी ह्या सिाांना परिवचत असलेल्या छां दािेिीज, सप्ताक्षिी ि षडाक्षिी-अष्ाक्षिी 

असा विषम छां द, ति क्ववचत दशाक्षिी अक्षिछां द वतने िापिला आहे. वतच्या कवितेचा ठेका-

ताल-यती-लय केिळ वनरुपम आहे असे सि वलवहतात. लेिात सिाांनी ििील परिवचत 

कविताांऐिजी िेगळ्याच कविताांची उदाहिणे घेतली आहेत. बवहणाईांच्या कल्पकतेबद्दल 

साांगताांना सिाांनी काही इति किी ांचे विशेषही नोांदविले आहेत, तेही अभ्यसनीय आहेत. 

बवहणाईची कल्पकता बुस्मध्दजन्य नसून भािजन्य आहे.  

गोविांदाग्रज-कुसुमाग्रज याांची कल्पकता विदग्ध पण बुस्मध्दजन्य आहे. 

मनमोहन-सदानांद िेगे याांची कल्पकता भाििवहत आहे. 

गोविांदाग्रज-कुसुमाग्रज कल्पनाप्रधान लेिन कितात. 

बवहणाई सजिनशील कल्पनेने वनवमिती साधतात. 

या सजिनशील कल्पकतेलाच केशिसुताांनी कृ्लप्ती असे म्हटले आहे; वतलाच प्रवतभा असे 

म्हणतात. 

बवहणाई अव्वल ि अस्सल प्रवतभािांत होती !!  

 ***** 

     

िाजकिी ताांबे 
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गीती-काव्याची पिांपिा भाितात फाि जुनी आहे.पण भा.िा.ताांबे याांच्या काळात याचे 

महत्त्व लोपले होते.तशाही परिस्मथथतीत त्ाांनी मुख्यतः गीतेच वलवहली ि गीताांना ि स्वतःला 

प्रवतष्ठा वमळिून वदली. ‘डोळे हे जुस्मल्म गडे’ हे गीत 1891मधे्य वलवहले होते. पुरे्ढ 1918 पयांत 

गीती-काव्य ि इतिही कविता वलवहल्या. पण त्ानांति वलवहलेल्या ज्या कविता उपलब्ध आहेत 

त्ात जास्त गीतेच आहेत. कळा ज्या लागल्या जीिा, ते दूध तुझ्या त्ा घटातले, घट वतचा 

रिकामा झर् याििी इ. गीते ििणात आहेत ना? 

1920 च्या आसपास मिाठी काव्यके्षत्रात रितेपणा आला होता; या उतिणीच्या काळात 

अगदी िेगळ्या प्रकािचे काव्य वलहून मिाठी कवितेला निे िळण लािले. त्ाांनी आत्मवनष्ठता 

ि िसु्तवनष्ठता याांचे ऐक्य सामान्य माणसाच्या पातळीिि साधलेले आहे. ताांबे विशुध्द भािकाव्य 

कधीही वलहू शकले नाहीत.गीतीकाव्य हाच त्ाांच्या व्यस्मक्तत्वाला अनुकूल प्रकाि होता. 

भािकाव्यातील अनुभि आत्मवनष्ठ असतो.त्ाच्या सजीितेतूनच त्ातील लय वनमािण 

होते.गीतीकाव्यातील अनुभि हा िचलेला- विशे्लषणपि असतो.ते एक वशल्प असते.पण त्ाला 

आांतरिक लय नसते; म्हणूनच बाह्य सांगीताची त्ाला जोड आिश्यक असते. 

गीतीकाव्याला स्वतःच्या मयािदा आहेत; त्ामुळे ताांब्याांच्या कवितेला मयािदा 

पडल्यासािख्या िाटतात. पण त्ाचमुळे ताांबे हे मिाठीतील सििशे्रष्ठ ि आद्य गीतकाि 

आहेत,हेही वसध्द होते.इतकी विपुल,विविध ि सिस गीते आधुवनकात कोणीही वलवहली नाहीत. 

अवभजातिादात प्राण भिण्याचे ि आधुवनक कवितेला िळण लािण्याचे कायि ताांब्याांनी 

केले.मिाठी भाि गीताांना िेिीिपणा ,सफाई, आटोपशीिपणा, शब्दलावलत्, गेयता प्राप्त 

करून वदली ती ताांब्याांनीच ! 

म्हणूनच सिाांच्या मते ते क्राांवतकािी किी आहेत. सिाांनी ताांबे याांच्याबद्दलचे एक महत्त्वाचे 

विधान असे— 
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• ििी ांद्रनाथ टागोि ििे आत्मसात केले ते फक्त िाजकिी भा.िा.ताांबे याांनीच, हे 

सि पटिून देतात. टागोि ि ताांबे याांच्यात त्ाांना पिाकोटीचे साम्य वदसते. तिी ताांबे हे 

पिभृत िा दुय्यम ठित नाहीत कािण ताांब्याांनी उसने काही घेतले नाही, ति सािे 

आत्मसात केले. वनसगि, मानि ि ईश्वि याांच्यात अिैत आहे अशी टागोिाांप्रमाणेच 

ताांब्याांचीही श्रध्दा होती.  

************* 

केशिसुत 

अिािचीन काव्याचे जनक /प्रणेता म्हणून केशिसुत याांचे नाि घेतले जाते. आपल्याला 

त्ाांच्या विविध कविता वनवश्चत आठितात. नव्या जगाचा नव्या युगाचा शूि वशपाई आहे। कोण 

मला िठणीला आणू शकतो ते मी पाहे ।। ; आम्ही कोण म्हणून काय पुसता? आम्ही असू 

लाडके।।; अशा त्ाांच्या काही ओळी लक्षात आहेत ना? 

केशिसुताांना अवााचीन काव्याचा जनक हा सन्मान का बिे वमळतो? याचे समपिक 

उत्ति, िाचकाला दवभसिाांच्या, ‘पवहली पिांपिा’ या 1976 साली(प्रथमािृत्ती)आलेल्या पुस्तकात 

‘केशिसुत’ ह्या लेिात वमळते. 

केशिसुताांचे काव्यलेिन 1885 ते 1905 या काळातील आहे. त्ाांच्या आधी किी ांचा ि 

कवितेचा कल भक्तीकडे होता.  त्ाांच्या कवितेत आख्याने ि पौिावणक कथाांची िणिने असत. 

अशाप्रकािे त्ाांचे वलिाण ग्रांथाधारित असे. भाितीय सावहत् शास्त्राचे आध्यास्मत्मकीकिण 

करून भक्तकिी ांनी ‘पािमावथिक सावहत्शास्त्र’ वसध्द केले होते. या काळातील िाजकीय 

सांदभिही दवभ सि देतात. भक्तकिी आधी पूििसुिी ांच्या ग्रांथािि भि देत होते; 1818 मधे्य इांग्रज 

िाजिट आल्यािि ते इांग्रजी ग्रांथाांकडे िळले ि त्ाआधािे कविता आकाि घेऊ लागल्या. अशा 

िीतीने माणसाच्या मनोविश्वातील भािानुभिाांपयांत भक्तकिी कधी पोहोचलेच नव्हते. 
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केशिसुत ग्रांथधावजिणे झाले नाहीत.त्ाांची पे्रिणा ही वनिळ आत्मवनष्ठ पे्रिणा होती. 

विश्वघटकाांमधील सौांदयि प्रतीत होण्यासाठी कलािांताजिळ ‘कृ्लप्ती’ म्हणजे वक्रएवटव्ह 

इमॅवजनेशन (यालाच सजिनशील कल्पकता म्हणायचे) असायला हिी, असे केशिसुत मानत. 

कवितेला ही निी वदशा देण्याचे, किीला आत्मवनभिि किण्याचे अपूिि काम केशिसुताांनी केले 

आहे. त्ाांनी सिि प्रकािच्या (वनसगि-, िाष्र ीय-, कौटुांवबक-, आवद) कविता वलहून किी ांसाठी 

अनेक दालने उघडून ठेिली; इतकेच नवे्ह ति कवितेला कुठलाच विषय िज्यि नाही, वनवषध्द 

नाही हे त्ाांनीच प्रथमतः मिाठी किी ांना साांवगतले. काव्यविषयक वनवमिती म्हणजे किीच्या 

स्वातांत्र् आवण सजिन या हक्काांची जाणीिच केशिसुताांनी करून वदली.याचमुळे ते आधुवनक 

काव्याचे जनक होत, यात काहीच शांका नाही. त्ाांनी किीच्या स्वातांत्र्ाचा उद् घोष केला ि 

तो प्रभािी कविताांतून केला. ियाच्या एकोवणसाव्या िषी  ‘स्मिडकीकडे मौज पाहाियास’ ही 

पवहली कविता 1885 मधे्य वलवहली. त्ाांच्या एकूण 132 कविता उपलब्ध आहेत.  

अशी असािी कविता, वफरून । तशी नसािी कविता, म्हणून । 

साांगािया कोण तुम्ही किीला । आहात मोठे ?, पुसतो तुम्हाला !! 

असे केशिसुत विचाितात, तेव्हा तो उमिटपणा नसतो; ति ती किीच्या स्वातांत्र्ाची उद् 

घोषणा असते. 

 

 केशिसुताांच्या सुप्रवसध्द अशा ‘तुतािी’ या कवितेची समीक्षा दवभ सिाांनी या लेिात 

केली आहे. कवितेतील ओजोगुण दाििून त्ातील सौांदयिथथळाांकडे वनदेश किताांना सि 

कवितेला ‘कवितालेणे’ असे रूपकात्मक विशेषण देतात. ही केिळ सामावजक कविता नसून 

जीणि ि कालबाह्य समाजव्यिथथा नष् करून निीन ि उदाि समाजव्यिथथा यािी यासाठी ही 

तुतािीसेना झुांज देण्यास सज्ज झालेली आहे. ( उद्या आणिी एिादा निा िाजकीय पक्ष 

वनघाल्यास तुतािीसेना हे नाि सुचिायला हिकत नाही !!) सावहत् ि सावहस्मत्क याांनी केिळ 
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समाज-मनोिांजन हे धे्यय न ठेिता, त्ाांनी भोितीची विषम ि अन्याय्य समाजव्यिथथा 

बदलण्यासाठी हातभाि लािािा; त्ाांनी आत्मकें वद्रत, भेकड ि विचािशून्य िाहू नये हा  

सांदेश ि इशािा तुतािी देत आहे, याकडे सि सिाांचे लक्ष िेधू इस्मच्छतात. आजच्या 

परिस्मथथतीशीही तुतािी पूिीइतकीच सुसांगत आहे; नाही का? अशा कविता कालातीत 

असल्याने त्ाांचे मोल अवधक असते. 

सुमािे चाळीस िषाांपूिी वलवहलेला हा लेि सिाांच्या ियाच्या चाळीशीत वलवहलेला वदसतो; 

आवण आज या घटनेला चाळीस िषे झाली आहेत. केशिसुताांना ि तुतािीला ति शांभिािि िषे 

होऊन गेली असूनही ती कविता ि हा लेि आजही तेिर्ढाच टिटिीत आहे, याचे शे्रय कोणाचे 

म्हणायचे? 

*****   

िामदास 

‘अध्यात्म’ हा, बर् याच जणाांना म्हातािपणी वतकडे िळण्याचा विषय िाटतो. पण तसे 

नसून ते योग्य ियात जाणून घेतल्यास भौवतक जगातील जीिन सुिी होण्यास मदत होते. 

सिाांनी करुणाष्काांकडे काव्य-दृष्ीने पावहले आवण वििेचन केले आहे. मानिाने भौवतक 

जगाचा िाांझपणा जाणून केलेला करुण शोक म्हणजे करुणाष्क. मानिाने पािमावथिक 

जीिनाचे मूल्य जाणून पिमेश्विी कृपेची केलेली मागणी म्हणजे करुणाष्क.  

आपण जगत आहोत ते एक भयानक िास्तिविश्व आवण त्ातून तातु्पिती सुटका करून 

घेण्यासाठी ज्यात िमतो ते आभासविश्व या दोहोांमधील तफाितीमुळे आपल्यािि सतत एक 

दडपण असते. जावणिेतही ि अबोध मनाििही. असा ताण कमी किायचा असेल ति 

करुणाष्के िाचािीत, असे सि साांगतात. सांत िामदासाांची  कविताच म्हणा ना ! लहानपणी 

शाळेत (तेव्हा आत्तासािख्या इांग्रजी माध्यमाच्या शाळा नव्हत्ा) विद्यार्थ्ाांकडून करुणाष्के 
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पाठ करून घेतली जात. प्रचवलत करुणाष्के(1 ते 15) ही मावलनी िृत्तात बाांधलेली आहेत. 

पुर्ढील 30 पयांतची भुजांगप्रयात या िृत्तात येतात. आपल्या परिवचत असलेली 1/2 कडिी येथे 

देत आहे. 

  मावलनी िृत्त- 

  अनुवदवन अनुतापें तापलो िामिाया । पिमवदनदयाळा नीिसी मोहमाया । 

  अचपळ मन माझे नाििे आििीता । तुजविण वशण होतो धाि िे धाि आता ।। 

  भुजांगप्रयात िृत्त- 

  सदासििदा योग तूझा घडािा । तुझे कािणी ां देह माझा पडािा । 

  उपेकू्ष नको गूणिांता अनांता  । िघूनायका मागणे हेवच आता ।। 

*****  

तुकािाम 

सांत तुकािाम हे नाि मिाठी माणसाच्या हृदयाजिळ असतां. तुकािामाांचा एकतिी अभांग 

ज्याला पाठ येत नाही त्ाला मिाठी माणूस समजू नका, असे आचायि अते्र याांनी म्हणून ठेिले 

आहे.  

‘वहमिांतीची सिोििे’ या िेचक समीक्षालेि-सांग्रहात द.वभ.सिाांनी तुकािामाांच्या तीन 

अभांगाांिि वलवहलेला लेि समाविष् केलेला आहे. तो अत्ांत िाचनीय ि त्ा अभांगाांबाबत निी 

दृष्ी देणािा असा आहे. त्ामुळे तुकािामाांचे इति अभांग अभ्यासताांनाही अवधक सूक्ष्मतेने ते 

समजािून घेता येतील, याची िात्री िाटते. 

तुकोबाांच्या अभांगात आत्माविष्काि आहे, उत्कटता आहे आवण गोळीबांदपणा आहे. घेई 

घेई माझे िाचे । गोड नाम विठोबाचे।। या अभांगात िाचा -दृष्ी - शु्रती – मन- जीि अशी चर्ढती 
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शे्रणी आहे, हे सिाांनी दाििून वदले आहे. ते िाचल्यािि िवसकाला िसग्रहणाचा निीन आनांद 

वमळतो. तुकोबा केिळ भक्त नव्हते; भक्त कलािांत, प्रवतभािांत होते, हे पटते.  

 यावशिाय, कन्या सासुिासी जाये । मागे पितोनी पाहे।। हा एक अभांग ि दुसिा,  मोले 

घातले िडायानाही आसू नाही माया।।   ह्या दोन अभांगातील भािाविष्काि तीव्र,तीव्रति,तीव्रतम 

अशा क्रमाने येतो. तो वनःसांशय तुकोबाांच्या प्रवतभेचा सहज भािाविष्काि आहे, असा सिाांचा 

ठाम विचाि आहे.  सिाांचे वििेचन िाचून िवसक तुकोबाांच्या गाथेकडे पुन्हा एकदा िळेल असे 

िाटते. 

अभांग हा सुध्दा कवितेचाच एक प्रकाि आहे हे पुन्हा अधोिेस्मित कित आहे. सांताांची ही 

भािकावे्य ति मिाठी सावहत्ाची लेणी आहेत. भािकाव्याची चचाि ज्ञानेश्वि-तुकािाम-चोिोबा 

याांच्यावशिाय पूणि होऊच शकत नाही. पटतांय् ना ? 

छोया छोया कुप्याांमधे्य भिलेली ही अत्तिे आपल्या जगण्याचा भिताल दििळून 

टाकतील ! 

 

****   

ज्ञानेश्वि 

विश्वाचे आति ह्या लेिात दवभ सिाांनी ज्ञानदेिाांचे अभांग घेऊन त्ािि सुांदि भाष्य केले 

आहे. आति ह्या शब्दाचा अथि सििसाधािणपणे ‘दुःि’ असा घेतला जातो; तसा तो नसून आति 

म्हणजे उत्कट इच्छा. अशी सुरुिात करून सि पुरे्ढ, ‘माझ्या मनी प्रकाशले’ या चिणातील 

माझ्या हा शब्द चुकीचा असून मूळ शब्द ‘माझे’ असा आहे; माझे मनी ां प्रकाशले. ही ती ओळ.  

ज्ञानदेिाांची शब्दकळा गांगेसाििी पािन आहे ि हा अभांग आकाशगांगेसाििा अथाांग 

आहे असे सि श्रध्दापूििक म्हणतात. ‘श्रध्दापूििक’यासाठी की, सि आस्मस्तक आहेत. ‘मी 
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आस्मस्तक आहे’ हे साांगून पुरे्ढ ते म्हणतात, ‘माझा देि आहे ना, ज्ञानदेि !’ या लेिाांतही त्ाांनी 

तसाच उले्लि केला आहे. 

अभांगातील प्रते्क शब्द घेऊन सि त्ातील ममि उलगडून साांगतात, ि आपण आनांदाचा 

अनुभि घेतो. जसे, कोांदाटला म्हणजे लहानिुिा विठ्ठल एिर्ढा वििाट झाला की ब्रह्ाांडातही 

त्ाला आिळून आिडून बसािे लागले !!  

ज्ञानदेिाांचे आणिी चाि अभांग सिाांनी वनरूपणासाठी घेतले आहेत. आपल्याला विचािलां 

‘मन’ कुठे आहे?’ ति साांगता येईल ? मानसशास्त्रज्ञाांनासुध्दा मेंदूतील मनाचां थथान अद्यापही 

वबांदूदवशित किता येत नाही. मात्र दवभसिाांचा पतांजवल-योगशास्त्राचा अभ्यास असल्याने 

त्ाआधािे त्ाांनी मनाचे विशे्लषण या लेिात केले आहे. यात कोणते चाि अभांग िाचायला 

वमळतील? आवज सोवनयाचा वदनु, रुणुझुणु रुणुझुणु िे भ्रमिा, रूप पाहता लोचनी हा रूपाचा 

अभांग आवण इिलेसे िोप लावियले िािी ! सगळे आपल्याला परिवचत असे. पण त्ाांची ‘ििी 

ओळि’ मात्र आपल्याला नसते; ती सिाांच्या लेिातून होईल. एिाद्या शब्दाच्या वु्यत्पत्तीकडेही 

सि आपल्याला सहज नेतात; धु्रिपद ि पालुपद यातील फिक लक्षात आणून वदला जातो; 

सुमनसुगांध या शब्दातील सभांग शे्लष अलांकािही समजािून वदला जातो. 

वतसर् या अभांगाकडे मला विशेष लक्ष िेधािेसे िाटते; कािण  त्ा अनुषांगाने, कवितेचा 

आस्वाद  ि अथि यािि सिाांनी केलेले भाष्य मोलाचे आहे. सोप्या िाटणार् या ह्या अभांगाांची 

प्रचीती आपल्याला लेिामांधून येते. आध्यास्मत्मक साक्षात्कािाची लक्षणे आपल्याला ठाऊक 

होती का? नाही ना ? मग ह्या लेिाांमधे्य तीही सापडतील !  

एका लेिात, सौांदयि ि लािण्य  शब्दाांमधील सूक्ष्म भेद आपल्याला कळतो. सौांदयि हे 

इां वद्रयगोचि ि घटकसापेक्ष असते; ति लािण्य हे मानसगोचि आवण वू्यहसापेक्ष असते. सौांदयि 

हे आध्यास्मत्मक पातळीिि पोहोचले की लािण्यमय होते.  
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 शाांवतपूणि क्षमा ि शिणागती यातील भेदही िाचून पाहा, म्हणजे आपण एिाद्याला कशी 

क्षमा कितो ि कशी किायला पावहजे याबद्दल आपण सजग होतो.  

असे हे लेि म्हणजे ज्ञानित्न-भाांडाि आहे. घेता वकती घ्याल आपल्या बुस्मध्दने? 

***** 
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विभाग २- किी 
डॉ. द. वभ. कुलकर्णी 

याांचे समीक्षा लेख 
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श्रीवनिास वसिास 

। एक । 

 

निवनवमिवतप्रवक्रयाशोधक किी 

युग किी 

नकले किी 

 किी ांचे हे िगीकिण एझिा पौांड या किीने केले आहे. 

 नकले किी हे, नािाप्रमाणेच, इति किी ांचे अनुकिण किीत असतात. जे नकले किी 

भाबडे असतात ते जुन्या किी ांचे अनुकिण कितात. त्ामागे आदि, आळस वकां िा मूििपणा 

असतो. कविता ही, इति अनेक जीिनव्यिहािाांप्रमाणे, अनुकिणाने साधायचीच गोष् आहे 

अशी त्ाांची धािणा असते. तुम्ही ज्ञानेश्वि-तुकािाम याांना थोि म्हणता ना, मग आम्ही 

त्ाांच्यासािख्याच कविता करू; आम्हालाही थोि म्हणा; त्ाांच्या कविता जि उत्तम ति त्ाांच्या 

कविताांसािख्या आमच्या कविता का नाहीत उत्तम? असे त्ाांना ििोििच िाटत असते. 

कािावगिीच्या िसू्तांचे अनुकिण किता येते; कलाकृती ांचे अनुकिण किता येत नाही, हे त्ाांना 

कळत नाही. कलाकृतीमधे्य जो कािावगिीचा अांश असतो त्ाचे अनुकिण हे नकले किी 

कितातही— तेिढ्यापुिते त्ाांचे कौतुकही होते. काही नकले किी जुन्या आदिणीय किी ांचे 

नवे्ह ति चालू फॅशनचे अनुकिण कितात. अस्मस्तत्विादी काव्य, विद्रोही काव्य, स्त्रीिादी काव्य 

याांची चलती आहे ना, चला, त्ा पद्धतीचे काव्य वलहूया— असा त्ाांचा बाणा असतो. हे 

फॅशनेबल नकले किी भाबडे नसतात; चलाि असतात. ते दीघिकाळ काव्य वलवहत असतील 

ति त्ाांच्या कविताांिरून काव्यके्षत्रातील बदलत्ा फॅशनचा आलेि सहज कार्ढता येतो! 
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 साकोली-िामटेक अशा ग्रामीण परिसिात गेले त्ाला तुकोबागांडाची बाधा होताच 

‘तुकोबा’ सापडतो. किी चौधिी याांनी या साांिृवतक िािशाचाही, मधुकि केचे, सुधाकि 

गायधनी याांच्याप्रमाणे अवधक शोध घ्याियास हिा आहे. 

  मी हा असा दुःििेडा 

  गिसेना अथितळ 

  िाांझ शब्दाांत शोधतो 

  माझे मीच निे बाळ 

 असे किी म्हणतो ििे; पण ही आत्मशोधप्रिृत्ती किीने िूपच जास्त जोपासायची आहे. 

विभूती ांचा गौिि, लोकवप्रय भूवमकाांचा उच्चाि, अनुभि-अवभव्यक्तीचे सोपे साचे यापासून त्ाने 

आपल्या प्रवतभेला अवलप्त ठेिायचे आहे. 

  माझा इिलासा देह 

  तुझी आकाशाची झेप 

  कटाक्षानेही जळेल 

  काल लािलेले िोप 

 हे त्ाचे त्ानेच लक्षात ठेिायचे आहे. 

 ‘झळई’मधे्य केशिसुताांिि कविता आहे ति ‘शे्वतकमळ’मधे्य कालि मार्क्ििि ि 

बाबासाहेबाांिि. अशा कविता व्यस्मक्तगौििपि नसतात; त्ा आित्ा नसतात; त्ाांतून किीची 

जीिनमूले्यच प्रकटत असतात. या दृष्ीने कुसुमाग्रजाांची बालकिी ांििील ि मरे्ढकिाांची 

माधििाि पटिधिनाांििील कविता पाहािी. केशिसुत-मार्क्ि-बाबासाहेब याांच्याििील किी 

चौधिी ांच्या वनषे्ठत सुसांगती आहे; पण त्ाांच्या कवितेचा प्रिास या वनषे्ठशी समाांति झाला आहे 
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का? केशिसुत-सुिे-दवलत किी या प्रिाहाशी जुळणािी चौधिी ांची कविता नसून ती ताांबे-

कुसुमाग्रज-मरे्ढकि या प्रिाहाशी समाांति असलेली कविता आहे. असे का ते स्वतः किीच साांगू 

शकेल. ‘बळ’, ‘आयुष्य’, ‘अांतिा’, ‘दान’, ‘चाांदणे’, ‘आिाज’, ‘शीि’, ‘पाप’, ‘चांद्र’, ‘वकनािा’, 

‘श्रािण-तीन’, ‘कधीतिी’, ‘िाणी’, ‘कबि’, ‘बाळ’ अशा वकतीतिी िैवशष्ट्यपूणि कविता 

‘शे्वतकमळ’मधे्य आहेत. आपल्या पन्नास कविताांच्या सांग्रहातील पांधिा कविता एिाद्या 

िाचकाला आिडाव्यात हे किीने आपले यशच समजािे; प्रश्न आहे स्वतः किीला आपल्या 

कोणत्ा कविता का आवण वकती आिडतात? त्ाचे उत्ति त्ाने गद्यात देऊ नये; तशी कविता 

अवधकावधक वलहूनच द्यािे. पुर्ढील सांग्रहात अशा कविता आर्ढळतील, असा मला विश्वास आहे. 

 

 तेिाव्या शतकापासून सतिाव्या शतकापयांत अभांगकाव्यात जे सादृश्य आर्ढळते ते मात्र 

असे अनुकिणात्मक नाही; त्ामागे आत्मविलोपनाची पे्रिणा आहे : आपण सािे एकाच 

विठ्ठलाचे भक्त आहोत आवण आपले लौवकक व्यस्मक्तत्व विगवलत करून आपल्याला विठ्ठलमय 

व्हायचे आहे, या एकाच पे्रिणेने त्ा सार्याांचे अभांगकाव्य आविषृ्कत झाले आहे; सिि 

अभांगकाव्य हे एकाच व्यस्मक्तवनिपेक्ष पे्रिणेचा आविष्काि आहे; ते अनुकिण नाही; ते अिैत 

आहे. 

 युगकिी सिि पूििसूिी ांचे आवण समकालीनाांचे सामर्थ्ि आत्मसात किीत असतात; त्ात 

भिही घालत असतात. तुकोबा हे असे युगकिी आहेत : ज्ञानेश्वि-एकनाथ, नामदेि-चोिोबा 

याांनी अनुभूती, अवभव्यक्तीिीती याांचे जे िैभि आविषृ्कत केले होते ते आत्मसात करून, 

समकालीन जावणिाांची त्ाांस जोड देऊन, तुकोबाांनी उतु्तांग अभांग वलवहले. 

 नकल्या किी ांमधे्य जसे स्ति असतात तसे युगकिी ांमधे्यही म्हणजे मास्टि 

पोएट्समधे्यही स्ति असतात; हे लक्षात घेतले म्हणजे ताांबे, माधि जुवलयन, कुसुमाग्रज, वचते्र 

हेही मास्टि पोएट्स आहेत हे लक्षात येते. दृष्ान्त म्हणून कथाके्षत्रातील जी. ए. कुलकणी याांचे 
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उदाहिण लक्षणीय आहे : जी. ए. याांनी पूििसूिी ि समकालीन याांचे सिि विशेष आत्मसात 

करून निवनवमिती साधली. काव्याच्या के्षत्रात केशिसुत-मरे्ढकि याांनी, पाश्चात्त्य किी आवण 

स्व-कालीन मिाठी किी याांचे काव्यधमि आत्मसात करून, निवनवमिती साधली; मरे्ढकिाांनी 

वनवमितीच्या नव्या प्रवक्रयाही वदल्या. 

 निवनवमिवतप्रवक्रयाशोधक किी हा किी ांचा प्रकािच िेगळा आहे; यातही स्ति आहेत 

आवण यश-अपयश आहे. मुख्य म्हणजे ‘निवनवमिवतप्रवक्रयाशोधक’ हा शब्द चुकीचा आहे; 

‘वनवमिवतनिप्रवक्रया शोधक किी’ असा तो हिा— त्ातून या किी ांचे िैवशष्ट्य अचूक व्यक्त 

होते. 

 नकले किी जुन्या-नव्या कविताांचे अनुकिण कितात. 

 युगकिी जुन्या-नव्या काव्यपे्रिणा, काव्यविशेष याांचे उन्नयन कितात. 

 निप्रवक्रया किी काव्यवनवमितीच्या नव्या प्रवक्रयाच शोधून कार्ढतात— काही त्ात पूणि 

यशस्वी होतात— जसे, ज्ञानेश्वि. काही त्ात अांशतः यशस्वी होतात— जसे, मरे्ढकि. काही 

त्ात कधी यशस्वी कधी अयशस्वी होतात— जसे, बवहणाबाई चौधिी, बी. िघुनाथ, श्रीकृष्ण 

पोिळे, लोककिी मनमोहन, सदानांद िेगे. 

 हे किी वनवमितीच्या के्षत्रातील सांशोधक असतात : तोिि ज्ञात आवण उपलब्ध नसलेली 

कविता-वनवमितीची निीच प्रवक्रया त्ाांना हस्तगत होते— कधी प्रयत्नाने, कधी योगायोगाने. या 

अ-पूिि वनवमिवतप्रवक्रयेतून, उघडच, अपूिि काव्य वनमािण होते. त्ाला जि पूिि आवण समकालीन 

काव्यविशेषाांची जोड वमळाली ति मग त्ा वनवमितीची तुलना दुसर्या कशाशीच होऊ शकत 

नाही. ज्ञानेश्विाांचे िाङ्मय असे आहे; म्हणूनच ज्ञानेश्वि युगकिीही आहेत; निप्रवक्रया किीही 

आहेत. 

 



56 
 

। दोन । 

 डॉ. श्रीवनिास िामचांद्र वसिास हे अलीगर्ढ मुस्लीम विद्यापीठात मिाठीचे अध्यापक 

आहेत. िय त्ाांचे आहे सत्तािन्न. गाांजलेपणाच्या िुणा त्ाांच्या देहािि स्पष्पणे उमटल्या 

आहेत. 

 डॉ. वसिास श्रीमांत आहेत; पण श्रीमांतीच्या िुणा त्ाांच्या आयुष्यात कुठेच वदसत नाहीत. 

कधी सूट-टाय चर्ढिून आले ति ‘डॉक्टि सॅमु्यल वसिास’ साििे ते वदसतात. त्ाांचे बोलणे 

ऐकले ति ‘हा गृहथथ मनोव्याधीग्रस्त ति नाही’ अशी शांका येते; आवण डॉ. वसिास हे स्वतः 

मनोिोगतज्ज्ञ आहेत; मानसशास्त्राची पदिी आवण मनोिोगवचवकत्सा याांचा पििानाच 

त्ाांच्यापाशी आहे. डॉ. वसिास याांच्या आिडीवनिडी पावहल्या की कळते, हा िाङ्मयाचा 

अध्यापक आवण किी आहे आवण त्ाांना वतथे विद्यापीठात विद्याथीच नाहीत आवण ते आपल्या 

कविता प्रकावशतच किीत नाही. त्ाांना कमल देसाई आवण वि. स. िाांडेकि एकाच िेळी 

आिडतात आवण विश्राम बेडेकि आवण जी. ए. कुलकणी एकाच िेळी आिडत नाहीत आवण 

ते अत्ाधुवनक युिोपीय सावहत् विकत घेऊन िाचतात आवण त्ाांच्या इां स्मग्लश से्पवलांगच्या, 

मिाठी शुद्धलेिनाच्या आवण इांस्मग्लश-मिाठी व्याकिणाच्या चुका कुठल्याही भाषावशक्षकास 

बेशुद्ध पाडण्याइतक्या विक्राळ असतात. 

 पोवलस से्टशन, कोटि आवण हॉस्मस्पटल या तीन धामाांची त्ाांची यात्रा होऊन चुकली आहे; 

आप्त, सहकािी आवण विविध यांत्रणा याांचा दीघि जाच त्ाांच्या िायाला आला आहे. 

 डॉ. वसिास अिांड प्रिास किीत असतात. त्ाला कधी अवनिायि कािणे असतात; तशी 

ती नसतात तेव्हा वसिास ती शोधून कार्ढतात. काश्मीिपासून कन्याकुमािीपयांत वसिास साििे 

भटकत असतात; चाि वभांती ांपेक्षा पांचमहाभूताांच्या सहिासात त्ाांचा स्वथथ िाटते. घिाच्या 

बाहेि गेल्यावशिाय सहसा आपल्याला कविता सुचत नाहीत, असे त्ाांनी म्हटलेच आहे. 
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म्हणूनच त्ाांच्या कविताांच्या िाली नोांदविलेला थथल-काल तपशील हा कवितेचा अांशच 

असतो; वसिास प्रवशवक्षत वचत्रकाि असल्यामुळेही हा सािा प्रकाि घडत असािा. 

 गेला तीस-पस्तीस िषे कविता वलवहत असूनही त्ा प्रकावशत किण्याबाबत वसिास 

उदासीन होते; सांग्रह कार्ढण्याची बात दूिच. किी सुिेश भटाांच्या हालचाली ांमुळे क्ववचत त्ाांच्या 

कविता प्रकावशत झाल्या असतील तेिढ्याच. आज त्ाांच्या वनिडक कविताांचा ‘पायािाली 

वहििळ’ हा सांग्रह प्रकावशत होत आहे; ही मिाठी काव्यके्षत्रातील फाि महत्त्वाची घटना आहे; 

कािण या कविताांमधून प्रकटणािी वनवमिवतप्रवक्रया मिाठीला अपरिवचत आहे; मिाठी 

काव्याच्या अनेक मयािदा ती आपल्या पृथगात्मतेने अधोिेस्मित किणाि आहे. 

 

। तीन । 

 माझ्या शेजािी श्री. घनश्याम िेितकि नािाचे सधन कास्तकाि िाहतात. शाांत 

स्वभािाचे. घिी असले की वलवहत असतात; सांध्याकाळी नातिाला घेऊन एल्. आय्. टी. िि 

वफिायला जातात. कोणी ओळिीचा भेटला की हळूच त्ाच्या हातात आपल्या स्मिशातील 

आांबा आवण पेरू ठेितात आवण िात्सल्ययुक्त हसतात. म्हणतात. “जगात सगळीकडे झाडेच 

झाडे लािा. जगाचे सगळे प्रश्न सुटतील. फळे िायची. मुळे िायची. नािळातले पाणी प्यायचे. 

बस्स.” एिाद्या निख्याने म्हटले की, “अहो आवदमानि असाच िाहत होता. त्ा परिस्मथथतीत 

त्ाचे प्रश्न सुटत नव्हते म्हणून ति त्ाने हा एिर्ढा सांिृतीचा पसािा उभािला.” ति ते केिळ 

हसतात. 

 िेितकि लेिक आवण किीही आहेत. त्ाांच्या एका पुस्तकाचे नाि आहे ‘फल िृक्षांडीका 

कुां डलीका हिी विठ्ठला पाांडुिांगा पांर्ढिी जगदांबीका गीता’ हे डेमी आकािातले १९६ पृष्ठाांचे 

पुस्तक आहे. पुस्तक पद्यात आहे आवण ओळी दोन स्तांभाांत छापल्या आहेत. त्ा उभ्या 
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स्तांभानुसाि िाचाव्यात की आडव्या िाचाव्यात असा सांभ्रम िाचकास पडतो; त्ाने त्ा कशाही 

िाचल्यातिी काही फिक पडत नाही. मुळाबिहुकूम त्ाांचा नमुना असा : 

एका पायािि उभा  (यक्ष गांधिाि गोांधािी) 

एका पायाने लांगडा  नम्र पे्रमळ नीमिळ 

मुका आांधळा बहीिा  क्षमा शाांतीचा दयाळू, 

नाम गुांडयाि लांगडा;  सत् स्वयांभू साक्षात; 

नृत् सांवगतात   अद्भुत वचत्रकाि 

फळिृक्षाचे पाहुणे   जादू नगिी सौकाि । 

विश्व प्राणीमात्र सािे;  िांगिांगोटी हितर्हा 

मेिा वमठाई स्वावदष्ठ  वचत्रकुट्ट वचत्रकला; 

 

 या पद्यातील ‘गोांधािी’, ‘सौकाि’ असे काही शब्द सोडले ति बाकीच्या शब्दाांचा अथि 

िाचकास कळतो; मात्र त्ातून िाक्यबोध होत नाही; साध्या भाषेत बोलायचे म्हणजे शब्दाांचा 

पिस्पिसांबांध काय हे, उभे-आडिे कसेही िाचन केले तिी, आपणाांस कळत नाही. हा किी 

मिाठीतच कविता वलवहतोय; पण याची भाषा शब्दभाषा आहे, िाक्यभाषा नाही, हे आपणाांस 

तेव्हाच जाणिते. बोलणार्याच्या मनात एक आशय असािा लागतो, त्ा आशयाला विधानाचे 

स्वरूप यािे लागते, ते विधान िाक्यात परििवतित व्हािे लागते ि त्ा िाक्यातील शब्द 

पिस्पिाांशी योग्यता-आकाांक्षा-सावन्नध्य या गुणाांनी जोडलेले असािे लागतात. इथे तसे काहीच 

होत नाही; म्हणजे किीच्या मनात आशय असेलही, त्ाने मिाठी भाषेतील शब्द िापिले 
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आहेतच; पण विधान-िाक्य-शब्दजोडणी ही मधली प्रवक्रया इथे घडलेली नाही-वनदान ती 

अदृश्य आहे. 

 किी िेितकि याांचे दुसिे एक पुस्तक आहे. त्ाचे नाि आहे ‘विश्व वििाट रूप’. पुस्तक 

क्राऊन आकािाचे असून त्ाची पृष्ठसांख्या ७२ + १ आहे. पुस्तक गद्य मिाठीत आहे. त्ातील 

शेिटचे परिचे्छद मुळाबिहुकूम असे : 

 ‘कृष्ण रूख्मीणी, भीमक रूख्मीणी, विदभि, विश्व 

 प्राणीमात्र िक्षा, नागोकूळ के्षत्र िक्षा, गोपाळकृष्ण, 

 गोधन िक्षा, िििाली, कृष्ण कान्हा, नांदलाला 

दूध दही लोणी तूप िाण्याच्या, तामस आहािाविरूद्ध 

जन्मभि लर्ढले होते, त्ाांनी दूध दह्याचे माठ 

फोडून वििोध केला होता. त्ाांनी कधीही 

दूधदही विकणािास अथिा िाणार्या 

वपणार्या लोकाांना सहकायि वदले नव्हते. 

माांस मच्छी अांडी िाणार्या-वपणार्या 

लोकाांना सहकायि वदले नव्हते. माांस मच्छी 

अांडी िाणार्या जगास वििोध करून, 

िृक्षलताचे िक्षण केले होते, जीिजांतु 

जीिावशिाचे, िृक्षपशुपक्षी जलचिे ह्याांना 

अभयदानी मुक्त विहाि देऊन वनभियी 
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अभयािण्या दांडकािण्या वनमािण केले होते. 

गोविांध्या नागोपाल कृष्ण 

भगिांताने नागोकुळामधे्य दही दूध लोणी 

तुपाच्या, गौळणी ांच्या घागिी ांना, माठ मडक्याांना 

फोडून टाकून दूध दही लोणी िाणे वपणे अथिा 

विकण्यास पूणिपणे मनाई केली होती. गोपाल- 

काला दहीदुधाचा मुळीच नव्हता. आयाांनी 

ह्या िाळिांटातील गोपाळकाल्यास दहीदूध 

लोणी वमळिून विकृठ करून टाकले आहे. 

कृष्णाने दहीदूध लोणी तूपास स्पशि केलाच नव्हता. 

ह्यावशिाय कृष्ण बालब्रम्हचािीच होता. 

पुरे्ढ त्ास िैिाग्य प्राप्त झाले होते. 

व्यासाचे मूळ महाभाित अथिा 

िाल्मीकीचे नागा पुिाण कथासांग्रह वनव्वळ 

काल्पवनक कथा असून पुरे्ढ त्ास अनेकाांनी 

विकृठ केलेले आहे ही सत्कथा मुळीच नाही. 

ह्या त्ाांच्या मनाच्या काल्पवनक कादांबर्याच होय.’ 

 



61 
 

 इथे वलवहणार्याच्या मनात आशय आहे; त्ा आशयास विधानाचे ि विधानास िाक्याांचे 

रूप वमळाले आहे. हे उतािे िाचल्यािि िाचकास अथिबोधही होतो; मात्र श्रीकृष्ण 

दहीदूधसेिनाच्या विरूद्ध होता, िास्मल्मकी ांनी नागो पुिाण नािाचा काल्पवनक ग्रांथ वलवहला 

आहे, ही विधाने लेिक कशाच्या आधािे कितोय, तो त्ासाठी पुिािे का देत नाही, असा प्रश्न 

िाचकास पडतो ि मग पानेच्या पाने िाचत गेल्यािि हे विचािाांचे भिकटणे आहे हे त्ाच्या 

लक्षात येते. हौशी िाचक वकां िा िाङ्मयाचा अभ्यासक याांना या पुस्तकाांचा उपयोग नसला तिी 

मनोव्यावधतज्ज्ञाांस मात्र ही सामग्री बहुमोलाची िाटेल : त्ाांतून शब्दसाहचयि, कल्पनासाहचयि, 

विचािसाहचयि, लेिनाचा ि प्रकाशनाचा हव्यास इत्ादी अनेक वनिीक्षणे ि वनष्कषि ते कारू्ढ 

शकतील; मनोव्याधीचे वनदान करू शकतील, त्ािि उवचत उपचाि करू शकतील. 

 मात्र श्री. िेितकि याांची जी वनवमिवतप्रवक्रया या लेिनातून प्रकटते ती आपल्या दृष्ीने 

महत्त्वाची आहे : या लेिकास इतिाांना काहीतिी साांगायचे आहे; ते तो पद्यातून साांगायला जातो 

तेव्हा त्ाच्या आशयाचे विधानात आवण िाक्यात रूपाांति त्ाला जमत नाही; फक्त त्ा 

आशयाशी सांबांवधत सुटे सुटे शब्दच कागदािि उतितात; पण जेव्हा तो पद्याऐिजी गद्य योजतो 

तेव्हा त्ाच्या मनातील आशय विधान-िाके्य या रूपात प्रकटतो ि आपणाांस िाक्यबोध-

आशयबोध होतो; मात्र हा आशय ि त्ाचे इां स्मिकेशन याबद्दल आपण साशांक होतो; लेिक 

जेव्हा याच पद्धतीने पानेच्या पाने वलवहत जातो तेव्हा या लेिकाला निे, िेगळे काही 

साांगाियाचे नसून हे याचे िैचारिक भिकटणे आहे; याला सामान्यज्ञान, ताितम्यज्ञान, 

कायिकािणसांबांध, सांदभिअगत् नाही अशी आपली भािना होते ि आपण पुस्तक दूि साितो. 

 अशा लेिनामागील वनवमिवतप्रवक्रया मनोविकृतीशी वनगवडत असते ि अशा लेिनाचा 

उपयोग मानसशास्त्रज्ञाांना असतो; समीक्षक वकां िा िवसक याांना नसतो; कािण वतथे 

कलावनवमिती वकां िा विचािवनवमिती झालेलीच नसते; वतथे वनवमितीच झालेली नसते; फक्त 

आत्माविष्काि झालेला असतो. या दृष्ीने श्री. िेितकि याांची ‘विश्व वििाट रूप (सुिणि लांका) 
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विदभि सूयि थाली फलांका, कल्पिृक्ष, झाडी िर्हाडा’ हे चतकोि आकािाचे १२६ पृष्ठाांचे पुस्तक 

ि ‘विदभािवदते्ला उद्दीन चीिाग सुिणिलांकापूिी तेलांगन तेलांकापुिी फल्लांका फलिृक्ष झाडी 

िर्हाड विदभि सूयिथाली’ हे क्राऊन आकािाचे १४२ पृष्ठाांचे पुस्तक— ही दोन्ही पुस्तके 

मानसशास्त्रज्ञाांच्या दृष्ीने अभ्यसनीय आहेत. दोन्ही पुस्तके वहांदीत असून त्ाांत मनोविकृवतवनष्ठ 

आविष्कािपे्रिणेचा कडेलोट झाला आहे. 

 लेिनामागील वनवमिवतपे्रिणा शोधायला लेिकाच्या घिी जािे लागत नाही; ती प्रत्क्ष 

लेिनातच उपस्मथथत असते. 

 फक्त मनोव्यावधग्रस्तच वनवमिवतिवहत आविष्काि कितात असे नाही; नॉमिल, 

शहाणेसुिते लोकही कधीकधी, कलेच्या नािािाली, वनवमिवतिवहत आविष्काि किीत असतात; 

मात्र त्ाांचा हा आविष्काि िेडािाकडा, अथिहीन नसतो; नॉमिल असतो— पण ती वनवमिती नसते; 

तो मनोगताचा केिळ आविष्काि असतो; किवयत्री ांनी ही बाब विशेष लक्षात ठेिायची आहे. 

 

। चाि । 

आता ही कविता पाहा 

  वशवशिमागी शब्दाांचे उद्वस्त मुलूि, 

  भूकां पासकट गांडाांति आणणार्या नद्या 

  कोणत्ा डोळ्यात साठिू? 

  पितीच्या घोड्याला कोणासांगे पाठिू? 

  हा अांतिाळउणा ऋतू असता ति 

  कदावचत बफािलाही फुले आली असती... 
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  मेंदूच्या घळीत वितळलेला पुििाज... 

हा, तो, पुरे्ढ, मागे; सगळीकडून अांगािि 

येत आहेत वहमनगाच्या टोळ्या. 

याते्रमधे्य हात सुटलेले मूल नाही शोधायचे 

तुम्हाला. यात्रा तुटल्यािि मीच तपासून घेईन तुमचे चेहिे. 

 

 किी िेितकिाांप्रणाणे इथेही हा किी शब्दप्रधान भाषा िापितोय; त्ाच्या मनात 

काहीएक आशय आहे; पण तो त्ाला योग्यता-आकाांक्षा-सावन्नध्य या गुणाांच्या आधािे साांगता 

येत नाही ि त्ामुळे त्ाच्या शब्दाांना िाक्याचे ि विधानाचे स्वरूप येत नाही हे िाचकास 

जाणिते : ‘वशवशिमागी शब्द’, ‘मेंदूच्या घळीतला वितळलेला पुििाज’ इत्ादी शब्दाांना 

िाक्याचा दजाि येत नाही; त्ातून जी व्याज-िाके्य तयाि होतात त्ा िाक्यसमूहातून विधान 

वकां िा प्रवतपाद्य प्रकटत नाही; पिां तु िेितकिाांच्या गद्य-पद्यात नसलेला एक गुण या लेिनात 

आहे ि तो म्हणजे या कवितेत ‘वशवशि’, ‘ऋतू’, ‘बफि ’, ‘पुििाज’ असे दशिनी देिणेपण 

असलेले शब्द प्राचुयािने आले आहेत. 

 किीला योग्यता-आकाांक्षा-सावन्नध्य या गुणाांचा आांवशक त्ाग किण्याचा अवधकाि 

असतो; पण कशासाठी? ति या गुणाांतून प्रकटणािा िाच्याथि अांशतः िद्द करून त्ा िाच्याथािस 

अथिसमृद्धी देण्यासाठी. म्हणजे अथिसमृद्धीसाठी वकां वचत अथित्ाग. अथिसमृद्धी न येता 

अथित्ाग, अथिभ्रांश, अथिहीनता येत असेल ति ती काव्यप्रतािणा असते; तो भाषाविवांस 

असतो; तो काव्याचा आवण भाषेचा वनव्वळ आभास असतो. एका किीने व्याकिण, ताितम्य, 

कायिकािण त्ाांच्या अिहेलनेतून आभासात्मक गद्य-पद्य भाषा वलवहणे आवण दुसर्या किीने 

याच्या जोडीस दशिनी देिणे शब्द िापरून कविता वलवहणे या दोन्ही थथळी वनवमिवतप्रवक्रया 
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एकजातीयच आहे—फक्त पवहल्या उदाहिणात िाचक त्ा लेिनाला हसतो आवण ते लेिन 

दूि साितो; दुसर्या उदाहिणात त्ातील दशिनी देिणेपणाने अल्पकाळ तो भुलतो. दोघाही 

किी ांच्या मनात काहीएक आशय आहे; पण मनोरूग्णतेमुळे त्ाांनाच त्ाचा बोध होत नाही ि 

त्ामुळे शब्दसमूहातून िाके्य आवण िाक्यसमूहातून विधाने तयाि किण्याची क्षमताच तो तो 

किी गमािून बसतो; अथिसमृद्धी, अथिसमृद्धीतून सौांदयोत्पादक अथिवू्यह, अशा अथिवू्यहातून 

िाचकास अनुभिसमृद्धीचा प्रत्य—ही सिि प्रवक्रयाच इथे अनुपस्मथथत असते. 

 दशिनी देिण्या शब्दाांच्या जोडीला किी जेव्हा अशा शब्दाांत नादानुसांधान साधतो तेव्हा 

पौगांडािथथेतील िाचकाला आणिी एक भुिळ पडते ि शब्द-िाक्य-विधानाथि-वू्यह-

अथिसमृद्धी-अनुभिसमृद्धी हे सािे विसरून तो देिण्या, नादमधुि शब्दाांच्या तालबद्धतेत 

स्वतःला गुिफटून घेतो—एका व्याजभाषेतून एक व्याज-सांगीत वनमािण होते; व्याजकिी आवण 

व्याजिवसक याांच्या मीलनातून आणिी कशाची वनवमिती होऊ शकते? उदाहिणाथि, ही कविता 

पाहा :  

िात्रीच्या सुनसान दीघि समयी आले कसे कािळे? 

  झाडाांच्या क्षमतेत सिि दडली िानातली िादळे 

  मेंदूचेही तिांग िांग धिती ज्या पाकळ्या मोकळ्या, 

  त्ाांचाही घनदाट ऊद जळतो, जो मागती िाउळे... 

 

 छां दोलय आवण ‘सुनसान समय’, ‘कसे कािळे’, ‘तिांग िांग’, ‘पाकळ्या मोकळ्या’ असे 

िटके आवण अनुप्रास यामुळे ही कविता काहीतिी गूर्ढ-तिल-नाजूक अनुभूती व्यक्त किते 

आहे ि ती जाणिायला आपणच कुठेतिी कमी पडत आहोत अशी भािना िाचकाच्या मनात 

वनमािण होते; िास्तविक यामागील मनोव्याधी स्पष् आहे : श्री. िेितकि िैचारिक सांभ्रमामुळे 
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कायिकािणतत्त्व सोडून सोप्या, शीण न आणणार्या साहचयितत्त्वाचा आश्रय घेत गद्य-पद्य 

वलवहतात—त्ाांच्या शब्दवनष्ठ-कल्पनावनष्ठ साहचयिमावलकेत ओबडधोबडपणा आहे, ति इथे 

ओबडधोबडपणाच्या जागी नादानुसांधान आहे—सफाई आहे; अशा नादानुसांधानाने 

वलवहणार्याच्या भिकटणार्या मनासही थोडी विश्राांती वमळते. मनोव्यावधग्रस्त व्यक्ती फाि 

दुःिी असतात—जिी त्ा प्रसांगी हसत असल्यातिी; आवण त्ाांना सांगीत फाि वप्रय असते हे 

लक्षात घेतले म्हणजे या दोन किी ांच्या लेिनातील अनािि साहचयिगांड आवण एकाच्या 

लेिनातील अथिग्लानी आवण दुसर्याच्या लेिनातील अथिग्लानी-नादभुिळ याचा 

मानसशास्त्रीय नवे्ह सौांदयिशास्त्रीय पे्रिणाबोध होतो. यात त्ा किी ांचा काहीच दोष नाही; ही 

त्ाांची जीिशास्त्रीय वनकड आहे; त्ातून सौांदयिवनवमिती झाली तिच निल. मानसोपचाितज्ज्ञाने 

या दोन्ही किी ांच्या लेिनाचा सहानुभूतीने अभ्यास केला पावहजे. 

 

। पाच । 

 आता ही कविता पाहा : ‘धडपड’. या कवितेिाली ‘९ जून ८५ नागपूि’ असा थथल-

काल वनदेश आहे. शीषिक आवण हा वनदेश हा कवितेचाच अांश आहे; तो व्यािहारिक तपशील 

असलातिी इथे तो कलाकृतीचा घटक झाला आहे. 

 आपण कविताांची तुलना किीत नाही आहोत; त्ाांच्यातच दडलेल्या वनवमिवतप्रवक्रयाांचा 

शोध घेत आहोत. 

 कविता अशी : 

धडपड 

जगण्यासाठी झाडाांची, सािल्याांसाठी माणसाांची 

केव्हाची चालू असलेली 
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धडपड सांपली आहे— आता फक्त वनिाशा उिली आहे 

एकलकोांड्या िात्रीच्यानांति वदिसही उगितो 

फुलेही उमलतात मनापासून 

धडपड सांपली आहे— त्ा फुलाांना आपले म्हणण्यातली 

केव्हातिी तुटलेल्या तािा सहज वनिळून पडल्या 

उल्का बनून स्वप्न झालेल्या 

घटना वशल्लक आहेत— त्ाांचे काव्य नष् झाले आहे 

 

एका िळणाििती ओढ्याच्या, जे भेटले होते शब्द 

स्वतःतच मश्गूल झालेले 

फडफड उिली आहे— आता फक्त पांि कापायचे आहेत 

 

 इथे कवितेतील किीच्या मनात कुठलीही भािवनक-िैचारिक गुांतागुांत नाही; त्ाची 

आपल्या प्रवतपाद्यािि सहज पकड आहे. त्ामुळे शब्दबोधच नवे्ह ति िाक्यबोध-विधानबोध 

सहजतेने होतोय. किी िेितकिाांनी वििामवचने्ह वदली होती—नव्हती. त्ाांचा अथािशी सांबांध 

नव्हता; त्ाांच्या मानवसक गोांधळाची ती वचने्ह होती; इथे अपसािणवचने्ह, स्वल्पवििाम याांचा 

सांबांध अथिबोधाशी आवण भािनाबोधाशी आहे. कविता गद्योच्चािी छां दात आहे ि म्हणून 

वतच्यातील रूां द चिण गद्याची आठिण करून देताहेत; “त्ाांचे काव्य नष् झाले आहे” अशी 

एिादी ओळ ति अनेक अथािने गद्यच आहे. 
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 असे असले तिी ही कविता म्हणजे काही व्याज-गद्य नाही; ती कविताच आहे आवण 

आपल्या तकि शक्तीला न दुिविता ती तकि स्वातांत्र् घेत आहे; अनेक किी असे तकि स्वातांत्र् 

घेत असतात ि ते इष्च असते; त्ात निीन असेही काही नाही. कसे ते पाहा : जगण्यासाठी 

माणसाांची धडपड सुरू असते— किी म्हणतो ‘जगण्यासाठी झाडाांची’— आपण एकदम 

सािध होतो; पण लगेच आपणाांस पटतेही की झाडेसुद्धा जगण्याची धडपड किीतच असतात 

की; आवण माणसे सािलीसाठी. झाडाांच्या सािलीसाठी नवे्ह; मायेच्या, पे्रमाच्या सािलीसाठी 

माणसे धडपडत असतात. किी म्हणतो, “धडपड सांपली आहे—” सिि माणसे ज्यासाठी 

धडपडताहेत ती धडपड या किीची सांपली आहे; का?—आपल्या मनात प्रश्न उभा िाहतो; तोच 

किी पुरे्ढ म्हणतो, अगदी गद्य शब्दाांत—  “आता फक्त वनिाशा उिली आहे.” मग आपल्या 

लक्षात येते की प्रते्क कडव्याच्या शेिटी अशाच गद्य नोांदी आल्या आहेत : 

१. आता फक्त वनिाशा उिली आहे 

२. त्ा फुलाांना आपले म्हणण्यातली 

३. त्ाांचे काव्य नष् झाले आहे 

४. आता फक्त पांि कापायचे आहेत 

 

 अगदी प्रािांभी जी ओळ गद्य आवण विसदृश िाटली होती ती एका अथिवू्यहात 

बसल्यामुळे अथिसांपन्न झाली आहे. 

 मायेविना, पे्रमाविना, सहिासाविना किी एकलकोांडा झाला आहे; असे िाच्याथािने न 

साांगता तो म्हणतो, एकलकोांड्या िात्री; पण त्ा िात्रीनांति वनसगिवनयमाप्रमाणे वदिस उगितो, 

जगण्यासाठी धडपडणार्या झाडाांिि फुलेही उमलतात; पण हा वनसगिवनयम किीला लागू 
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पडत नाही; त्ाची सािलीसाठी धडपड सांपली आहे—या जीिनातील सुांदितेला तो आपले 

म्हणू शकत नाही—“धडपड सांपली आहे—त्ा फुलाांना आपले म्हणण्यातली.” 

 एक जीि दुःिी आवण वनिाश झाला आहे आवण आता त्ाला या जीिनात िस उिला 

नाही. हा आशय अवतशय अथिसमृद्धीने आवण सुांदितेने आवण िक्रोक्तीने किीने येथे प्रकट 

केला आहे. त्ाची स्वपे्न, त्ाच्या इच्छा उले्कसािख्या वनिळून पडल्या आहेत; जुन्या घटना 

िृवतरूपाने मनात वशल्लक आहेत; त्ाांच्याांतील हिेहिेसेपण, हळुिािपण, सौांदयि आता 

लोपले आहे. 

 ते सगळे कुठे घडले होते? सृष्ीच्या साक्षीने, ओढ्याच्या िळिळ शब्दाांच्या 

उपस्मथथतीत. ते वप्रय व्यक्तीचे शब्द, ओढ्याच्या िळिळीप्रमाणेच, आत्ममग्न होते. माणसे 

आवण झाडे, उल्का आवण स्वप्न, ओर्ढा आवण वप्रय व्यक्ती याांच्यात इतके साम्य असून इतका 

वििोध आहे : झाडे फुलतात, िात्रीमागून वदिस येतो, ओर्ढा िाहत िाहतो; पण माणसे बदलतात. 

एक माणूस बदलतां म्हणून मग दुसर्याचांही आयुष्य बदलतां. आता ‘धडपड’ सांपली असली 

तिी ‘फडफड’ उिली आहे—कोणाची? वनिाश जीिाची, झर्याच्या शब्दाची, वप्रय व्यक्तीच्या 

शब्दाांची. वतला काय अथि? तीही थाांबली पावहजे. वनिाशेचे पांि कापले पावहजेत—या िेदना 

सहन होत नाहीत; ओढ्याचे शब्द कापले पावहजेत—त्ाचे हसिेपण सहन होत नाही; वतचे 

पे्रमाचे शब्द कापले पावहजेत—ते माझे दुःि कमी किील—ते कदावचत वतचीही िेदना दूि 

किील—कसली िेदना? प्रतािणेची? वियोगाची? अगवतकतेची? कसली? कविता या प्रश्नाांची 

उत्तिे देत नाही. 

 या कवितेत फक्त ६६ शब्द आहेत. सहासष् शब्दाांतून तकि वनष्ठ गद्यिाके्य एिर्ढा आशय 

व्यक्त करूच शकत नाहीत—प्रयोग करून पाहा. या कवितेला हे साधले याचे कािण वतने 

तकि सांगतीना फाटा वदला हे नसून तकि सांगतीसहच वतने साहचयिसांगती आवण सौांदयिसांगती 

याांचा आश्रय घेतला हे आहे; अशा विविध सांगती ांच्या आश्रयामुळेच कवितेत अथिसमृद्धी आली 
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आहे, ती आपणास अनुभिसमृद्धी देत आहे. ‘िाङ्मय म्हणजे कमाल अथििते्तने भािलेली भाषा’ 

असे एझिा पाउांड का म्हणतो ते अशा प्रसांगी लक्षात येते. 

 जी कविता मनोविकृतीतून प्रकटते वतच्यात तकि सांगती असूच शकत नाही—तकि सांगती 

आवण मनोविकृती याांच्याांत हाडिैि असते. ‘काचेचां मन’ हे पुस्तक िाचले म्हणजे ही बाब 

सोदाहिण स्पष् होते. असे विकृत मन मुख्यतः साहचयि तत्त्वाचा आश्रय घेऊन भाषाव्यिहाि 

किते. साहचयितत्त्व हे तकि तत्त्वाप्रमाणे व्यस्मक्तवनिपेक्ष तत्त्व नाही; ते व्यस्मक्तसापेक्ष तत्त्व आहे—

प्रते्क व्यक्तीची साहचयिमावलका वभन्न असते. घूणाक्षिन्यायाने कधीकधी असा 

साहचयिसांगतीतून अथािभास ि सौांदयािभास जाणितोही; पण तो आभासच असतो—त्ा 

शब्दाांना तो अवभपे्रत नसतो; बहुधा असा भावषक आविष्काि अथिहीन, स्मक्लष्, वििळीत आवण 

तुटक तुटक असतो. मात्र हे साहचयि जेव्हा दशिनी देिण्या अथािचे शब्द आवण शु्रवतमाधुयि 

घेऊन येते तेव्हा भल्या भल्याांची फसगत होते. 

 ‘धडपड’ या कवितेत दशिनी देिण्या अथािचे शब्द आहेतच : फुले, उमलणे, तािा, 

उल्का, स्वप्न, िळण, ओर्ढा, मश्गूल, फडफड, पांि इत्ादी; पिां तु त्ाांची योजना कवितेत अशी 

झाली आहे की, त्ाांच्या या दशिनी देिणेपणाकडे िाचकाचे लक्षच जाऊ नये—भािगीताांत 

अशा शब्दाांची िेलचेलच नसते ति त्ाांचा अगदी िाच्याथािने वतथे िापिही केलेला असतो. इथे 

हे सिि शब्द अिाच्याथािने आलेले आहेत—त्ा प्रवतमा आहेत—प्रवतमा िाच्याथिवनष्ठ कधीच 

नसतात. तावकि क अथि (िाच्याथि), साहचयािथि (लक्ष्याथि) याांना आत्मसात करून त्ाांच्याहून 

अवधक आवण अवधक प्रभािीपणे वतथे सौांदयिवू्यह (प्रतीयमान अथि) प्रकटत असतो—‘धडपड’ 

मधे्य तो अगदी सहज प्रकटला आहे. 

 मनोविकृतीतून जी भावषक वनवमिती होते वतच्यात अशी अथिसमृद्धी येऊच शकत नाही. 

मनोविकृतीचा सांबांध अांतमिनाशी असल्यामुळे आवण अांतमिनात असामावजक इच्छा—पे्रिणा—

िासना असल्यामुळे मनोविकृवतजन्य सावहत् हमिास वहडीस/दुबोध/त्रोटक/असांबद्ध असते. 
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 डॉ. वसिासाांना मनोव्याधी आहे की नाही हे मानसोपचाितज्ज्ञ ठिितीलच; त्ाांच्या 

कविताांतूनच व्यक्त होणािी त्ाांची वनवमिवतप्रवक्रया मात्र अत्ांत वनिोगी आवण उन्नत आहे हे 

िास. मानवसक विकृतीतून आवण सामावजक विकृतीतून अनेक भावषक कृती वनमािण झाल्या 

आहेत; उन्नत आध्यास्मत्मक अिथथेतूनही अनेक भावषक कृती वनमािण झाल्या आहेत; पण 

सौांदयाित्मक पे्रिणा ि साहचयि याांच्या एकमेळातून क्ववचतच उत्तम सावहत्कृती वनमािण 

झालेल्या वदसतात. मरे्ढकिाांच्या कादांबर्याांमधे्य ि त्ाांच्या चाि-दोन कविताांमधे्य त्ाांनी हा 

‘प्रयोग’ करून पावहला; ‘अत्ांत जाणीििोिपणे नेवणिेचा िापि’ यामुळे त्ाांचा प्रयोग फसणे 

अपरिहायिच होते. किी वसिासाांनी हे जे कवितालेिन केले ते प्रयोग म्हणूनही केलेले नाही की 

जावणिेनेही केलेले नाही. अवधकाांश किी ांच्या कवितालेिनास ‘प्रकाशनव्यिहाि’ हा जो 

साििजवनक सांदभि असतो तोही त्ाांच्या या लेिनास नाही. हे लेिन जसे साििजवनक व्यिहाि 

म्हणून झाले नाही तसेच ते अांतमिनातील दडपणाांचा, गांडाांचा अवनिायि आविष्काि म्हणूनही 

झालेले नाही; ते अनुभिाला सौांदयाित्म किण्याच्या, सजिनाच्या पे्रिणेतून झालेले आहे. जीिनाचे 

कटु अनुभि, देशभि अिांड भटकां ती, वचत्रकािाची िांगिेषाप्रधान दृष्ी, मानसशास्त्राचा 

दीघिकालीन अभ्यास, अद्ययाित पाश्चात् िाङ्मयाचे सांिाि आवण अथाितच जन्मवसद्ध प्रवतभा 

या सार्याांतून कवितावनवमितीची एक आगळीच प्रवक्रया किी वसिास याांना प्राप्त झाली : कटु 

अनुभिाांतील मूल्यभाि शोधणे (ज्ञानप्रवक्रया), त्ाांच्याांत वचत्रकािाच्या नजिेने िांगिेषा शोधणे; 

पण त्ा अनुभिाचे स्वभािोस्मक्तपूणि वचत्रण न किता अथिच्छायात्मक िेिाटन किणे (अवनल 

अिचट अनुभिाचे शब्दवचत्र िेिाटतात), त्ा मूल्यगभि पण विधानात्मक नसलेल्या, 

वचत्रगुणात्मक पण िांगिेषाप्रधान नसलेल्या अनुभिाची सांिचना मात्र साहचयितत्त्वानुसाि. 

वसिास याांच्या कविताांत ज्ञानात्मक तादात्म्य अनेकदा कमी पडते; पण सांिेदनावनष्ठ आवण 

भािनावनष्ठ तादात्म्य त्ाांचे अनुपम असते; त्ाला सतत साहचयिवनष्ठ तादात्म्याची जोड वमळते. 

जीिनाचा एक दुभांगलेला अनुभि ते अशा वनवमिवतप्रवक्रयेने जोडून घेतात. िििि त्ाांची कविता 

िोमँवटक/अस्मस्तत्विादी कविता िाटते : वनसगिप्रवतमाांमुळे िोमँवटक आवण आत्मदुिाव्यामुळे 
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अस्मस्तत्विादी. तशी ती आहेही; पण पूिीच्या िोमँवटक—अस्मस्तत्विादी कविताांपेक्षा वतची 

वनवमिवतप्रवक्रया कोवटशः वभन्न आहे—हे जाणिले तिच त्ाांच्या कविताांची पृथगात्मता जाणिेल. 

 वलट्ल मॅगवझनच्या काळात वसिास भिभरून कविता वलवहत होते; त्ाांतून या कविता 

प्रकावशत झाल्या असत्ा ति नव्या िाचकाांना त्ाांतील निेपणा तत्काल जाणिला असता— 

तसे घडले नाही. आजच्या िाजकीय—सामावजक—सावहस्मत्क परिस्मथथतीत वलट्ल मॅगवझन 

चळिळीची फाि गिज आहे; ती नसल्यामुळे ही प्रस्तािना मी वलवहली आहे— वधस इज माय 

वफलॉसॉवफकल से्टटमेंट. 
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अनुिाधा पाटील 

 

 बहुतेक किी स्वतःच्या कविताांिि वनतान्त पे्रम कितात; कोणी कवितेला देिता 

मानतात, कोणी माता, कोणी पे्रयसी. बहुतेक किी काव्यकला आवण स्वकविता याांच्यािि 

वनतान्त पे्रम कितात. या पे्रमातून ते काव्यविषयक कविता वलवहतात; या पे्रमातून ते स्वकाव्याचे 

समथिन कितात. मग अशा उद्गािाांतून किीचे चरित्र, त्ाचे व्यस्मक्तत्त्व, त्ाचे काव्यशास्त्र 

शोधण्याचे प्रयत्न सुरू होतात : किी आत्मकें वद्रत आहे, तो अहांकािी आहे, तो मनोविकृत आहे, 

तो सच्चा किी आहे इत्ादी वनष्कषि कार्ढले जातात; त्ाांची काव्यावभरूची, त्ाची 

वनवमिवतप्रवक्रया, त्ाच्या काव्यसृष्ीतील गुणदोष न पाहताच, त्ाच्या उद्गािाांिि वभस्त ठेिून 

त्ाचे काव्यशास्त्र शोधले जाते. 

 अनुिाधा पाटील याांनी कवितेिि कविता वलवहल्या आहेत; पण त्ा अशा आहेत की 

त्ाांिरून किवयत्रीचे मन-व्यस्मक्तत्त्व-चरित्र याांचा अभ्यासकाांस काहीच पडताळा घेता येऊ 

नये; त्ाांतून त्ाांचे काव्यशास्त्रही हाती लागू नये. 

 हे असे का झाले? 

 याचे कािण अनुिाधेची कविता हा वतचा व्यािहारिक आत्माविष्काि नाही. व्यािहारिक 

आत्माविष्काि ही एक जीिशास्त्रीय वनकड असते : मनािि भािनाांचे दडपण असते, इतिाांच्या 

अपेक्षाांचे, समजुती ांचे दडपण असते; म्हणून मग स्वतःतून मोकळे होण्यासाठी, इतिाांच्या 

पसांतीस उतिण्यासाठी माणूस आत्माविष्काि करू लागतो. कोणी स्वतःशी बडबडतो, कोणी 

डायिी वलवहतो, कोणी पते्र, कोणी वदसेल त्ाच्याशी वकां िा वजिाभािाच्या व्यक्तीशी तळमळून 

बोलतो, कोणी आत्माविष्कािी कविता वलवहतो! या सिाांची प्रतिािी िेगळी असली तिी 

जन्मकुळी एकच असते : आपल्या मनोगताला िाट करून देणे, इतिाांना त्ाची जाणीि करून 

देणे. 
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 अनुिाधा पाटील याांची कविता अशी नाही. त्ाांची कविता हा व्यािहारिक आत्माविष्काि 

नाही, त्ामुळे त्ाांना मोकळे मोकळे िाटत नाही; त्ाांना आपल्या मनोविश्वात कुणाला 

सहभागीही करून घ्यायचे नाही; हा त्ाांचा आत्मसांिादही नाही. 

 ही त्ाांची आत्मवनवमिती आहे : कवितेच्या माध्यमातून त्ा स्वतःची निनिी रूपे घडिीत 

जातात. प्रते्क कविता हा अनुिाधेचा पुनजिन्म असतो. 

 या प्रवक्रयेमुळेच त्ाांच्या कविता कविव्यस्मक्तत्त्वापासून मुक्त, स्वतांत्र होतात; त्ाांना 

िसु्तवनष्ठ अस्मस्तत्व प्राप्त होते. अनेक किवयत्री ांच्या कविता िाचताना त्ा किवयत्री त्ाांच्या 

भािनाांचा, विचािाांचा आविष्काि किताहेत असे स्पष्पणे जाणिते. अशा आविष्कािप्रधान 

कविताांना ‘आडव्या कविता’ म्हणतात. त्ाांचे एक टोक किवयत्रीच्या व्यािहारिक व्यस्मक्तत्वाशी 

ि दुसिे टोक िाचकाच्या व्यािहारिक व्यस्मक्तत्वाशी जोडलेले असते; वतथे कविता साधनरूप 

असते; कवितेतील अथिरूपे, शब्दरूपे, अलांकाि, प्रवतमा, प्रतीके, शैली याांच्याकडे िाचकाचे 

अिधान िाहत नाही; अशा कविताांतील भािना सििपरिवचत, त्ाांतील विचाि घोषिाक्याांसाििे 

सोपे असतात; त्ाांत आई, देश, प्रणय, िात्सल्य, भक्ती, वनसगिसौांदयि अशा विषयाांििील 

अनुभिाांचे गोळे असतात; त्ामुळे अशा कविताांतील काही काही ओळी चमकदाि, ओल्या 

असतात; अशा कविता समग्रपणे िाचकाांच्या कधीच लक्षात िाहत नाहीत—त्ाांतल्या इथल्या 

वतथल्या ओळीच मनात झुलत िाहतात—तेिर्ढा िुिाक िाचकाला पुिेसा असतो! 

 कै. मरे्ढकि, पु. वश. िेगे, वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र याांच्या कविता अशा नाहीत; त्ा 

आविष्कािप्रधान कविता नाहीत; निवनवमिवतरूप, िसु्तवनष्ठ स्वयांपूणि कविता आहेत. या अथािने 

अनुिाधेच्या कविता मरे्ढकि-िेगे-वचते्र पिांपिेतील कविता आहेत; विशेषतः वचते्र आवण अनुिाधा 

याांच्या काव्याांतील साम्यशोध, अनुिाधेच्या काव्याची विशेषतः समजण्याच्या दृष्ीने, उपकािक 

ठिणािी आहे: 

‘िेळ’ या सांग्रहातील एक कविता अशी आहे: 
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 मी िजा कित जातेय स्वतःला 

 हळूहळू ितिमानातून 

 शुभ्र वनिळ पायाच्या 

 िेषा उमटतात अधून मधून 

 काळोिाच्या पापुध्रािि 

 किडीमोल पुण्याकडां 

 पापण्या उचलून पाहतात डोळे 

 मी चौकटीत पावथििाच्या 

 आवण चौकटीबाहेि वनिांति 

 गद्योच्चािी मुक्तछां द, िीवतभूतकाळिाचक वक्रयापदे, भािानुभूतीतच मुिलेली 

कल्पकता, भाषेच्या अांतःप्रकृतीची उपजत जाण, अनपेवक्षत साम्यवििोध इत्ादी अनेक 

सांदभाित वचते्र आवण अनुिाधा याांच्या कविताांत कलात्मक साम्य आहे—मात्र हा प्रभाि वकां िा हे 

अनुकिण नवे्ह; हे प्रावतभ साम्य आहे या दोघाांच्याही कविता ‘उभ्या कविता’ आहेत. 

 अनुिाधा पाटील याांची कविता ही त्ाांची स्वतःची, मौवलक कविता आहे. 

 या कवितेचे कें द्र आहे आयुष्याची गूर्ढता आवण त्ामुळे मनाला येणािी विव्हलता. 

 ‘वदिसेंवदिस’ या सांग्रहात किवयत्री वलवहते : 

 मी पाहते डोकािून कवितेच्या पलीकडे 

 तेव्हा समोिच्या अांधािात वदसतात 

 विस्तािलेल्या वतच्या पाांर्ढर्या नख्या आवण मागे वफिलां 
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 ति वतचे घुसमटणािे श्वास चुिगळतात मानेिि 

 आवण कानाांत भरून िाहतो िात्रीबेिात्री पत्र्ाांिि पडणार्या 

 पािसासाििा बेचैन किणािा आिाज 

 

 अनुिाधेच्या कविताांतील अनुभूती इतकी सांयुगसदृश तिीही व्यावमश्र, जीिनाची 

मूलद्रवे्य वतथे इतकी एकरूप होऊन निीनच सांयुगाांचा सांभि झालेला—अशी सांयुगे की ज्याांना 

भाषेत नािेच नाहीत. मनाचा वनिाधािपणा आवण एकाकीपणा तिीही सौांदयािचा, काळाचा 

आवण कवितेचा आवण आठिणी ांचा तुटपुांजा आधाि—अशी ही सांयुगे; प्रते्क कवितेत त्ाांची 

विवभन्न रूपे सौांदयाित्म झालेली. 

 अनुिाधेच्या या मूलािथथेला िोमँवटवसझम, अस्मस्तत्विाद असे कुठलेच नाि देता येऊ 

नये इतकी ती अनन्य. ‘िेळ’ या सांग्रहात ‘ती पान लािते’, ‘बाई तसां ति’, अशा काही सिािाच्या 

स्त्रीमुस्मक्तपि कविता आहेत; पण तो अपिाद आहे. 

 एका किवयत्रीने, एका स्त्रीने इथे आपल्या कवितेचा अनन्य वपांडधमि जपला आहे, ही 

अपिादात्मक घटना आहे : गेल्या चाळीस िषाांतील स्मस्त्रयाांच्या कविता पावहल्या ति असे वदसेल 

की त्ाांतील अवधकाांश कविता अनुकिणात्मक आहेत; इां वदिा सांत आवण िोमँवटक मनोभाि 

आवण स्त्रीमुक्ती या विशेषाांचे सांवमश्र अनुकिण किणार्या—स्वतःच्या मनःप्रकृतीचा, स्वतःच्या 

प्रवतभेचा शोध न घेता प्रवसद्धी, पुििाि याांच्याकडे डोळे लािून बसणार्या; आत्मपे्रम, िाङ्मयीन 

फॅशन याांच्या आहािी जाणार्या; हे सगळे दुःिद आहे; पण असे तिी का व्हािे? 

 कालपयांत स्त्रीचे मन अनुकिणानेच घडत होते : िागायचे ते चािचौघी ांसाििे, विणकाम, 

भितकाम, िाांगोळ्या, िाद्यपदाथि या सार्याांत अनुकिणच महत्त्वाचे. कहि म्हणजे मुक्तीची 

घोषणा किायची तीही अनुकिणाने! आता हे कुठे कुठे बदलतेय. 
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 बवहणाबाई चौधिी, इां वदिा सांत, प्रभा गणोिकि, अनुिाधा पाटील अशा चािचौघीच या 

साांिृवतक प्रदूषणािि मात करून स्वतःची कविता वलहू शकल्या— इति काही नेकीने 

चाचपडत िावहल्या. अनुिाधेचे िैवशष्ट्य हे की वतला ‘िाळूच्या पात्रात माांडलेला िेळ’ (२००५), 

‘वदिसेंवदिस’ (१९९२), ‘तिीही’ (१९८५), ‘वदगांत’ (१९८१), अशा आपल्या कुठल्याच सांग्रहात 

चाचपडािे लागले नाही— वतला वतची कविता अनासायास सापडली— ही कविता एकाच 

िेळी मोकळी आवण विदग्ध आहे : भाषा आवण छां द या अांगाने मोकळी आवण प्रवतमावू्यह 

आवण अनुभूती या अांगाने विदग्ध. 

कविताबीजाांना फुटू लागलेली 

लालसपालिी अनुभिताना 

मला ऐकू येतात 

कुणीच न उच्चािलेले वकतीतिी शब्द मी िाचते 

आपण नसलेल्या 

एिाद्या चेहर्याििचे उत्कट भाि 

 

 असे अनुिाधेने म्हटले आहे. कवितेिि वतच्या अनेक कविता आहेत; ‘कविता’ ही प्रवतमा 

वतने अगदी िेगिेगळ्या पैलूांनी हलविली आहे; ‘कविता’ हे एक प्रतीक वतने िािांिाि योवजले 

आहे. अनेक किी कुठले तिी एक थथूल, परिवचत रूपक कविताभि हाताळून त्ातून आपली 

भािना वकां िा िैचारिक बाांवधलकी व्यक्त कितात—त्ात ना कल्पकता, व्यावमश्रता, निीनता; 

ना िाङ्मयीन सचोटी, ना तादात्म्य, ना वनी. अनुिाधेपाशी ििोििच प्रवतभा आवण 

प्रवतभाचापल्य, सांिेदनप्रधानता आवण सौांदयििृत्ती हे विशेष वनिळ स्वरूपात, उत्कट 

स्वरूपात आहेत. एका कवितेत अनुिाधेने म्हटलांय : 
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 पानामधे्य िेंगाळणार्या सांध्याकाळच्या उन्हासािख्या 

 न वलवहलेल्या वकतीतिी कविता मनातच िेंगाळतात, 

 घुसमटून टाकतात जेव्हा कविताही अशा तेव्हाही मी तुझ्याकडेच येते. 

 हा ‘तू’ म्हणजे जीिनाचे गूर्ढ ति नवे्ह? हा प्रश्न आपण अनुिाधा पाटील याांना विचािायचा 

नाही; त्ाांच्या काव्यालाच विचािायचा! 
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गे्रसः आांति ितुिळातील किी 

 

 चरित्रात्मक समीक्षा गे्रस याांच्या काव्याला न्याय देऊच शकत नाही; गे्रस याांचे चरित्र 

आवण त्ाांचे व्यस्मक्तत्व ज्याांना मावहत आहे त्ाांना हे सहज पटेल. कनिलबाग सािख्या 

नागपुिातील एका आडिस्तीत जन्म; वतथले िाताििणही कुठल्याच अथािने काव्यानुकूल 

नसलेले. त्ाांचे बालपण कसे व्यतीत झाले याच्या स्पष् िुणा त्ाांच्या लवलत गद्यात उमटल्या 

आहेतच; (ही चरित्रात्मक समीक्षा नवे्ह) मुद्दा एिर्ढाच की, गे्रस याांचे चरित्र आवण त्ाांचे कवित्व 

याांचा वबांब-प्रवतवबांब सांबांध नाहीच; एिरे्ढ मात्र ििे की; त्ाांचे चरित्र हा त्ाांच्या वनवमितीचा 

मूलस्त्रोत नसला तिी ती त्ाांच्या वनवमितीची सामग्री मात्र आहे. 

 मग गे्रस याांच्या वनवमितीचा मूलस्त्रोत आहे तिी काय? 

 आयुष्यभि या किीस आसपास फक्त विसांगती, विदू्रपता, िेदना आवण विनाशच वदसत 

होता. अहो, सौांदयिदशिनाने क्ववचतच सौांदयिवनवमिती होते; तेव्हा आपण सौांदयािच्या आस्वादात 

वनमग्न होतो. याच्या उलट दैन्य, दारिद्र्य, दुःि असे काही पावहले की आपली सौांदयिसांकल्पना 

घायाळ होते; ‘हे असे नको, हे असे हिे’ असा आक्रोश आपल्या मनात सुरू होतो. त्ा 

आकाांताचा आविष्काि म्हणजेच सामावजक बाांवधलकीची कविता. तशी कविता गे्रस याांनी 

वलवहली नाही;  ती त्ाांना प्रासांवगक िाटत होती. उद्या सामावजक परिितिन झाले की अशी 

कविता कोमेजून जाईल असे त्ाांचे म्हणणे होते. सामावजक परिितिन किणे हे कायि विचाििांत-

वक्रयािांत याांचे आहे, कलािांताांचे नवे्ह अशी त्ाांची भूवमका होती. 

 मग कलािांताने किायचे काय? 
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 गे्रस याांच्या मते सावहत् ही जीिनाची प्रवतकृती नसते; ति ती जीिनाची निवनवमिती 

असते. त्ाांची कविता ही अशीच जीिनाची निवनवमिती आहे. इति किी अशी निवनवमिती 

किताना तकि सांगतीिि भि देत असतात; जसे- 

नाही ां शोवधलें गािाला 

नाही ां विचारिलें नाांि; 

फक्त चालत िस्त्याने 

केला स्वतःचा वललाि. 

 असे जेव्हा एिादा किी म्हणतो तेव्हा त्ात जीिनदशिन असते; जीिनभाष्य असते 

आवण निवनवमितीही असते; मुख्य म्हणजे ही सािी प्रवक्रया आपणाांस तकि सांगतीने कळते. कुठे 

ही तकि सांगती चवकत किणािी असते ति कुठे ती अवतपरिवचत असते, हा मुद्दा अलावहदा. 

 गे्रस याांच्या काव्याचे िैवशष्ट्य हे की ते तकि सांगती वनिांदून निवनवमिती कितात. त्ामुळे 

एका िेगळ्याच अथािने आपण चवकत नवे्ह स्तांवभत होतो आवण त्ाांची कविता दुबोध आहे असे 

म्हणून वतच्याकडे पाठ वफिितो. ही आपली प्रवतवक्रया स्वाभाविक आहे पण िास्त नाही. अहो, 

कुठल्याही अनुभिाची सांगती तीन प्रकािे लािता येतेः १) तकि वनष्ठ सांगती २) साहचयि सांगती ३) 

लयसांगती. लयसांगतीतून सौांदयि, साहचयि सांगतीतून अांतमिन ति तकि सांगतीतून सत् आविषृ्कत 

होत असते. गे्रस याांच्या कवितेत, लयसांगती ओतप्रोत असते. ती विविध अनुप्रास, विविध यमक 

युगे्म, डौलदाि अक्षिगणिृते्त, त्ातील ठसकेदाि यती याांतून आपल्याला ऐकू यायला लागते. 

ही प्राथवमक स्वरूपाची शु्रवतप्रधान लय असते. किीने म्हटलेच आहे- 

चालणें िृत्तात माझें 

बोलणें िृत्तीपिी 
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 गे्रस याांच्या कविताांतील अलांकाि, प्रवतमा आवण प्रतीके या दृष्ीने पाहण्यासाििी आहेत. 

इति किी एका उपमेयाला एकच उपमान िापितात ति गे्रस एका उपमेयािि अनेक 

उपमानाांचे मजले उभाितात; त्ामुळे िाचकाला गाांगिल्यासाििेच होते; पण त्ामुळेच त्ाांच्या 

कवितेत व्यावमश्र लय वनमािण होते. हा उपमेय-उपमान सांबांधही परिवचत वकां िा साांकेवतक 

नसतो, तो अगदी अनिट, अनपेवक्षत आवण कधीकधी अगोचि सुद्धा असते. हे त्ाांचे 

प्रवतभाचापल्यच असते; प्रवतभाआवधक्यही. अलांकाि लाक्षवणक अथाितून सौांदयिवसद्धी साधतात 

ति प्रवतमा व्यांजनेतून लािण्य विकवसत कितात. गे्रस याांच्या प्रवतमा वकती भन्नाट. प्रवतमा, 

अलांकािाप्रमाणेच विदल असते; फिक हा की अलांकािामधे्य उपमेय-उपमान याांच्यात िैत 

असते ति प्रवतमेमधे्य वतचे दशिनीय अांग आवण वतचा ऐिज याांच्यात अिैत असते. गे्रस हे सािे 

जावणिेने किीत नव्हते; तो त्ाांचा वपांडधमिच होता. 

 अशा प्रवतभाबलामुळेच त्ाांच्या कवितेत अलांकाि आवण प्रवतमा याांचे वू्यह तयाि होत 

होते. अशा वू्यहाांना मग आपोआपच प्रतीकाांचे रूप येई. आई, वियोग, िेदना, मृतू् ही त्ाांच्या 

कवितेतील पुनिािृत्त प्रतीके आहेत. प्रवतमा भािोत्पादक असते ति प्रतीक विचािोत्पादक. गे्रस 

याांच्या कवितेमधे्य सलग आवण स्पष् विचािप्रवक्रया वदसली नाही तिी त्ाांच्या कवितेतून, 

प्रतीकवू्यहातून जीिनवचांतन प्रकटते. 

 त्ाांचे िृत्त, त्ाांचे प्रवतमावू्यह, त्ाांचे प्रतीक वू्यह याांची बाांधणी मात्र साहचयि तत्त्वानुसाि 

होत असते. हे साहचयितत्त्व त्ाांचे व्यस्मक्तगत आवण त्ाांच्या आांतिमनाशी वनगवडत असल्याने 

त्ाांची कविता अनेकदा दुबोध होते हे सत् आहे. कवितेतील अनुभि तुम्ही तकि वनष्ठसांगतीने 

व्यक्त किा की साहचयिसांगतीने व्यक्त किा, त्ा अनुभिाचा बोध िाचकास झाला पावहजे 

आवण त्ातून लयतत्त्व आवण लािण्य अवभव्यक्त झाले पावहजे. ‘गे्रसची कविता कळत नाही 

पण वतचे सौांदयि जाणिते.’ असे म्हणणे हा िाङ्मयीन अपिाध आहे. ििेच जि असे होत असेल 

ति मग अज्ञात विदेशी भाषेतील काव्यही आपण िाचू शकू! 
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 गे्रसच्या काही कविता अत्ांत प्रासावदक आहेत. पांवडत मांगेशकि याांनी त्ाांना चाली 

लािून आांतिितुिळातील त्ा कविता समाजाच्या तळागाळापयांत पोहोचिल्या हे मांगेशकि 

परििािाचे मिाठी िाङ्मयािि फाि मोठे ऋण आहे. 
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वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र 

।। एक ।। 

पुणे, वद. १५ ऑगस्ट २००९ 

वप्रय वदलीप, 

 तुमचा आवण माझा परिचय आहे, असे काही मी म्हणू शकत नाही. एकदा, पांचेचाळीस 

िषाांपूिी, मुांबईला िाङ्मयीन समािांभात दृवष्भेट झाली तेिर्ढीच. तुमच्याच काव्यािि चचािसत्र 

होते; अध्यक्ष होते गांगाधि गाडगीळ; मी एक िक्ता होतो. गाडगीळ म्हणाले होते, “वचत्र्ाांची 

कविता सांन्यस्त कविता आहे.” मी म्हणालो होतो, “वचते्र आपल्या कविताांतून अनुभिाांच्या 

सािल्या पाडतात.” आज कोणी मला या दोन विधानाांचे स्पष्ीकिण विचािले ति ििांच ते मी 

देऊ शकणाि नाही. एिर्ढां  ििां  की आम्हा दोघाांनाही तुमची ‘कविता’मधली कविता फाि 

आिडली होती आवण फाि महत्त्वाची िाटली होती. गाडगीळ गेलेत. त्ाांनी तुमच्यािि काही 

वलवहल्याचे िाचनात नाही. मी मात्र तुमच्यािि वलवहत िावहलो आवण बोलत िावहलो. 

 १९६० ते ६४ ही चाि िषां मी कोल्हापुिात प्राध्यापक होतो. आमच्या गोिले कॉलेजमधे्य 

तेव्हा सांिृत, इांग्रजी, वहांदी, मिाठी या भाषाांचे उत्तम प्राध्यापक होते. डॉ. गां. वि. कुलकणी, डॉ. 

कोटाांबळे, डॉ. ल. म. वभांगािे, प्रा. कमल देसाई, डॉ. िा. पु. वगांडे, प्रा. नायडू, प्रा. िाडीकि, प्रा. 

दीवक्षत, प्रा. सौ. चव्हाण, प्रा. सुलभा गजेंद्रगडकि हे झाले भाषेचे प्राध्यापक. बॅरिस्टि 

बाळासाहेब िडेकि आवण सिेसिाि एम. आि. देसाई हे प्राचायिियही होते भाषेचे प्राध्यापकच. 

एिढ्याने काय झाले? सी. डी. जोशी (मानसशास्त्र) आवण अांबादास माडगूळकि 

(समाजशास्त्र) हे प्राध्यापकही आम्हा सिाांप्रमाणे सावहत्पे्रमी; कॉलेजमधे्य िोज िर्या अथािने 

सावहत्सांमेलन भित असे. भिीस भि म्हणून कृष्णा गुिि, ह. मो. मिाठे, शिद विनायक काळे, 

मुमताज शेकदाि, शवशकाांत यिनाळकि हे विद्याथी. तेव्हाचे गोिले कॉलेज म्हणजे अमृताचा 

बोलका समुद्रच होता. वतथे निसावहत् आवण निे निे सावहत् याांच्या चचेला उधाण येत असे. 
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वशिाय माझ्या सोबतीला आनांद यादि, प्रल्हाद िडेि, ि. ह. वपटके हे ‘चला कल्पतरूां चे 

आिि’ही होतेच. तशात अण्णा हातकणांगलेकिाांनी साांगलीला बोलािले मला भाषणाला. िसांत 

व्याख्यानमालेत. मी विषय वनिडलाः ‘आजची मिाठी कविता’. त्ात वचते्र, भट, म. म. देशपाांडे, 

केचे, सुिे, गे्रस, याांच्या काव्याचा विस्तािाने गौिि केला. तुमच्यापैकी काही ांचेच कवितासांग्रह 

वनघाले होतेः मुांबई, नागपूि, बेळगाि, इथल्या िृत्तपत्रातून भट, सुिे, गे्रस याांच्या कविता मी 

गोळा केल्या होत्ा, गे्रस ति तेव्हा ‘मावणक गोडघाटे’ या व्यािहारिक नािाने लेिन किीत 

होते. इतक्या िषाांनी काळाच्या िाांद्यािरून मागे िळून पाहतोय तेव्हा अवभमान आवण 

अस्वथथता याांनी अांतःकिण जडािून जाते; तुम्ही आवण सुिे तुम्हा उभयताांबाबतचे माझे 

िाङ्मयीन भविष्य ििे ठिले; सुिेश भट ति सांप्रदायप्रितिक ठिले—तेव्हा त्ाांच्या काव्याची 

महात्मता पुिेशी जाणिली नव्हती; केच्याांच्या काव्याकडे अजूनही मिाठी िवसकाांचे लक्षच 

नाही. गोडघाटे याांची किी म्हणून होणािी घसिण समजण्यासाििी पण दुःिदच, वततकीच 

दुःिद सुिे-गे्रस याांची शािीरिक, मानवसक अिथथा. केचे-भट गेल्याचे दुःि त्ाहून मोठे. तुम्ही 

सािे माझे समकालीन आवण समानधमे; तुम्ही सािे माझ्या िाङ्मयीन आत्मिृत्ताचा अांश; तुमचे 

यशापयश हे माझेही यशापयश. किांदीकि, बापट, पाडगािकि, याांचे काव्य तेव्हा 

लोकवप्रयतेच्या लाटेिि फेसाळत होते. ते मला कधीच आकृष् करू शकले नव्हते. माझा काय 

त्ाांच्यािि िैयस्मक्तक िाग होता? उलट पाडगािकिाांशी नेमस्त से्नह होता. बापटाांचा हात पाहून 

त्ाांच्या व्यािहारिक प्रगतीचे उांचिटे त्ाांना मी साांवगतले होते; पण हे वत्रकूट िविवकिण 

मांडळाचे पुनरुज्जीिन किीत आहे ही माझी तक्राि होती. ती मी िसांत व्याख्यानमालेत माांडली; 

पुरे्ढ ते व्याख्यान महािाष्र  सावहत् पवत्रकेत प्रकावशत झाले; म्हणून ति पुरे्ढ मुांबई सावहत् 

सांघातील माझ्या व्याख्यानास हे वत्रकूट कान टिकारून हजि िावहले. 

 ििे म्हणजे माझा िाग या किी ांिि नव्हताच. का असािा? अिे, बाबा किीने त्ाला 

पावहजे तसे वलहािे, तो त्ाांचा अवधकाि; िाचकाने त्ाला पावहजे ते िाचािे; तो त्ाांचा अवधकाि. 

ठीक? माझा िाग होता समीक्षक-सांपादक-प्रकाशक याांच्याििः ज्याांनी मरे्ढकि, मुस्मक्तबोध, 
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भािे, गाडगीळ याांच्या आत्मवनष्ठायुक्त सावहत्ाचा, वििोध सोसून, गौिि केला होता तेच आता 

स्वतःच्या अवभरूचीच्या विरूद्ध असणार्या सावहत्ाचा, िािेमाप गौिि किीत होते. हे मला 

कसे सहन होणाि? पे्रमभांगाने काव्य सु्फिते की नाही हे मला मावहत नाही; पण 

अवभरूवचभांगाने मला समीक्षा सु्फिली हे सत् आहे-एिव्ही समीक्षक होण्याचे मला काय 

डोहाळे लागले होते? मी काय वचते्र, शहाणे, नेमाडे, र्ढाले याांच्यासाििा कु्षब्ध युिक होतो? 

तिीही मी ‘आजचे मिाठी सावहत्ः युगदशिन’ वलवहलेच ना? १९६४ मधे्य इां वडयन कवमटी फॉि 

कल्ह्चिल फ्रीडमच्या चचािसत्राच्या वनवमत्ताने. काय? वचते्र, मी तुम्हाला साांगतो. ‘मिाठीतील 

प्रकु्षब्ध वनबांध’ असे पुस्तक वनघायला हिे. साांिृवतक स्वातांत्र् मी वमळिले की नाही, मावहत 

नाही; िाङ्मयीन फ्रीडम ति मी जोपासतोच आहे. आजही आत्ताही. त्ाचे मोलही िेळोिेळी 

चुकते किीत आलो आहे. सोशल बॅ्लकमेवलांग आवण सोशल िॅवगांग. थोडे वलटििी बॅ्लकमेवलांग, 

िॅवगांगसुद्धा. त्ाची कोण पिाि कितां! 

 ‘युगदशिन’ मधे्य मी तुमच्याबद्दल म्हटलां, “जीए याांच्या कानापयांत पोचणािा आजचा 

एक कलािांत म्हणजे वदलीप वचते्र. जीए याांच्याप्रमाणे वचते्रही अस्मस्तत्विादी वदसतात. 

जावणिेच्याही पवलकडे विस्तािलेले ि निनिीन ग्रहोत्पत्ती ांमुळे अिांड िार्ढत जाणािे अांतिाळ 

आवण िाळूच्या कणाांप्रमाणे अगवणत असे त्ातील ग्रहगोल पाहून त्ाांनाही प्रश्न पडतो की, 

‘ओसपणाचे कोसच्या कोस पसिलेली ही िाळू कोणाची?’” (पावथिितेचे उदयास्त, पॉपु्यलि 

प्रकाशन, मुांबई, १९७७ पृ. १३) वदलीपोत्तमा, तुमच्या ‘कविता’ या कवितासांग्रहाने मला 

ििोििच अनुभिसमृद्धी आवण अलौवकक सौांदयािनांद वदला आहे. या एका ओळीतून, वचते्र 

तुम्ही अांतिाळाचा मानिवनिपेक्ष चेहिा दािविला आवण अांवतम सते्तिि सांशयवचन्हाचा वशक्का 

उठविला-तो लाजिाब. ‘कोणीच िोडू शकत नाही असे काही शब्द मीही वलवहले आहेत’ असे 

तुम्ही म्हणता तेव्हा ती दपोक्ती नसते ती ऊनोक्ती असते. 
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 १९६० साली मौज प्रकाशनाने तुमचा ‘कविता’ हा कवितासांग्रह प्रकावशत केला आवण 

ऑगस्ट १९६४ च्या ‘सत्कथे’च्या अांकात ‘कविता’ििील माझा समीक्षालेि प्रकावशत झाला. 

आजच्या कळपवगिीच्या हिेला सांशय येईल की श्रीपु-दवभ-वचते्र याांचे मेतकूट असेल. छट्! 

 तुम्ही काही पत्र वलहून माझ्या नाकदुर्या कार्ढल्या नव्हत्ा; ना सांपादक-प्रकाशकाने. 

आम्ही वतघेही एकाच गोत्राचे होतो. 

 त्ा लेिाचे पवहलेच िाक्य होते- “निकिी ांच्या दुसर्या वपर्ढीतील अग्रगण्य किी म्हणजे 

वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र.” माझे ते मत आजही कायम आहे. त्ा लेिातील महत्त्वाची विधाने 

आठितात ना? 

• वचत्र्ाांची कविता ही िैचारिक कविता नाही. ती भािकविता आहे आवण पुष्कळदा 

विशुद्ध भािकविता आहे. 

• वचते्र याांची कविता व्यस्मक्तत्त्वाविष्कािाची कविता नाही. व्यस्मक्तविलोपाची साधािणीकृत 

कविताही नाही, ती व्यस्मक्तनाशाची कविता आहे. 

• वचत्र्ाांच्या कवितेची भाषा प्रवतमावनष्ठ आहे : प्रवतवबांब, स्वप्न, काच, वभांग, लोलक, 

सािली, बाहुली, पुतळा, बफि  इत्ादी शब्द त्ाांच्या काव्यात येतात ते प्रवतमा म्हणूनच. 

या सिि शब्दाांतून आभासकल्पना सूवचत होते. सिोल ि वजिांत अनुभिविश्वाचा प्रत्य 

देणािी असल्यामुळे वचत्र्ाांची प्रवतमासृष्ी विलक्षण प्रभािी, निी, हिीहिीशी िाटते; 

वतला स्वतांत्र अस्मस्तत्व नसताना वतचा िेगळा सांिाि झाल्यासाििा िाटतो. 

• वचत्र्ाांना सिि साांिृवतक सांपत्तीचे ओझे झाले होते. म्हणूनच मानिजातीचे सािे सांवचत 

अवे्हरून रितेपणाने ते जगात उभे िावहले. अशा रित्ा मनाला सांिेदना एिरे्ढ एकच 

मूल्य वदसू शकते. जीिनाला आवण काव्यालाही त्ाांनी तेिरे्ढ एकच मूल्य लािले; जीिन 

म्हणजे सांिेदना आवण काव्य म्हणजे सांिेदनावचते्र. या जीिनदृष्ीच्या साह्याने वचते्र दीघि 

काळ अस्सल काव्य वलहू शकतील का? 
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 वचते्र, माझे हे विशे्लषण तुम्हाला सुिािणािे नव्हते. ते गौििपि असले तिी त्ाचा िोि 

‘अस्मस्तत्विादी जाणीि ि तुमचे काव्य’ या विचािसूत्राशी होता—तोच त्ा लेिाचा मुख्य विषय 

होता. आपल्याला दवभ रिले्कशी बाांधताहेत, हे तुम्हाला कसे सहन होणाि? त्ािि तुम्हाला तोड 

सापडली ‘मुस्मक्तबोधाांचे वििेचन’. त्ाांनी तुमच्या काव्याचे आकलन सादि किताना तुमच्या 

शब्दाांतील मांत्रशक्तीची प्रशांसा केली. (शिच्चांद्र मुस्मक्तबोध, निी मळिाट, दुसिी आिृत्ती, 

१९६४, पृ.तेिा.) 

 तुमची गफलत काय झाली ते साांगतोः ‘ऑवफि यस’ या कथासांग्रहाच्या परिवशष्ात तुम्ही 

म्हणता, “प्रा. द. वभ. कुलकणी याांनी माझ्या कविता एका जीिनदशिनात गोिण्याचा प्रयत्न केला 

होता.  ि तसा ताळेिाि वहशेब व्यिस्मथथत माांडून ठेिला होता.” (ऑवफि यस, मौज प्रकाशन, 

मुांबई, पृ.१४३.) अिे बाबा, मी ना तुमच्या काव्याला विवशष् जीिनदशिनात गोिले, ना तसा 

ताळेिाि वहशेब माांडला. मी एिरे्ढच म्हटले होते की, वचते्र याांच्या काव्यातील आशय आवण 

त्ातील मृतू्, समागम, बाहुल्या, आिसे इत्ादी प्रवतमा समजायला अस्मस्तत्विादाचेच आकलन 

उपकािक ठिते. आजही माझे ते मत कायम आहे. मला िाटते, मी तुम्हाला “जी.ए. च्या 

कानापयांत पोचणािा आजचा कलािांत म्हणजे वदलीप वचते्र” (पावथििाचे उदयास्त, पॉपु्यलि 

प्रकाशन, मुांबई; १९७७, पृ. १३) असे म्हटले. ते तुम्हाांस िटकते. त्ाचा अथि तुम्ही जीए 

याांच्यापेक्षा वगडे्ड आहात, कलािांत म्हणून असा नव्हता, जीए याांच्याप्रमाणेच तुम्ही अस्मस्तत्विादी 

आहात असा होता. 

 उलट आज मी असे म्हणतो की, जीए याांच्याजिळ सावहत्वचांतनच नव्हते, तुमच्यापाशी 

ते आहे; फक्त ते सावहत्वचांतन सावहत्शास्त्र-सौांदयिशास्त्र या मागािनां उत्क्ाांत होत होते. 

तत्त्वविचािाकडे न जाता एकदम ज्ञानशास्त्रीय स्तिािि प्रकट होते ि त्ामुळे त्ाचा ना 

तुम्हाला, ना मिाठी िाङ्मयावभरूचीला काही लाभ होता; वटपणाांच्या स्वरूपात ते प्रकटले ही 

त्ाांची मयािदा नाही ति त्ात प्रतीतीचा सांपूणि अभाि आहे ही त्ाची सीमा होय. 
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 तुम्ही स्वतःला अतीिास्तििादी (सुरिअवलस्ट) लेिक म्हणिून घेता. ‘मरे्ढकिपिांपिेचा 

अवतव्यस्मक्तिादी आविष्काि’ हे तुमचे िणिन तुम्हाला मान्य आहे? (निी मळिाट, दुसिी आिृत्ती, 

मौज प्रकाशन,, मुांबई, १९६४, पृ. १३) 

 अतीिास्तििाद हा तकि िादाविरूद्धचा बांडािा आहे; सौांदयिशास्त्राविरूद्धचाही बांडािा 

आहे; आवण मरे्ढकि? त्ाांच्या काव्याने आवण सौांदयिशास्त्राने तकि -ज्ञान-सत् ही तते्त्व आत्मसात 

करून एक सौांदयिविश्व उभे केले आहे. ज्ञानशास्त्रीय आकलनास सावहत्शास्त्र, सौांदयिशास्त्र 

याांच्या आकलनाची जोड वदल्यावशिाय तुमच्या भूवमकेतील भेग तुमच्या लक्षात येणाि नाही. 

 म्हणून ति तुमचा अस्मस्तत्विाद, अतीिास्तििाद, वशिशक्तीिाद हा प्रिास अनाकलनीय 

िाटतो; अस्मस्तत्विादी दृष्ीने तुमच्या पवहल्या कवितासांग्रहास ि पवहल्या कथासांग्रहास जसे बळ 

वदले तसे तुमच्या पुर्ढील सावहत्कृतीस अतीिास्तििादाने ि वशिशक्तीिादाने बळ वदलेलां 

नाही. 

 

।। दोन ।। 

पुणे, वद. १६ ऑगस्ट २००९ 

वप्रय वदलीप, 

 भाऊ पाधे्य याांच्याबद्दल तुम्ही वलवहले आहे, “जागवतक िाङ्मयात ज्याला कायम मान्यता 

वमळािी अशा दजािचा पवहला कथाकादांबिीकाि आपल्या भाषेत आपल्याच काळात व्हािा हा 

भाग्ययोग थोिच आहे.” (भाऊ पाधे्य याांच्या शे्रष्ठ कथा, लोकिाङ्मय गृह, मुांबई १९९९ पृ. सतिा) 

या एका िाक्यात तुम्ही विभाििी-विश्राम-िेगे-वचते्र-शेळके-नेमाडे-भािे-जीए याांना वनकालात 

कार्ढले आहे. 

 शहाणे, नेमाडे याांच्या प्रकु्षब्ध वनबांधाांचे महत्त्व मी जाणतो. त्ाांच्या आधी िाजिाडे, 

केतकि, शेजिलकि, क्षीिसागि, पु. य. देशपाांडे, कुसुमािती देशपाांडे, मरे्ढकि याांनी मौवलक 

प्रकु्षब्ध वनबांध वलवहले आहेत; त्ाांच्यापाशी बेदिकािपणा नव्हता; होता बाणेदािपणा, होती 
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मिाठी विित्ता, आधुवनक इांग्रजी सावहत्ािि पोसलेल्याांपाशी मिाठी विित्ता नसते म्हणून त्ाांचे 

मिाठी सावहत्ाििचे भाष्य दूवषत होते—त्ाांचा देशीिादही विदेशीच असतो. त्ाांचे 

ज्ञानदेिाांच्या वशिशस्मक्तिादाचे आकलनही एस्मझझस्टेंशॅवलस्ट असते. त्ाांच्या प्रकु्षब्ध विचािाांना 

मान द्यायचा तो ते विचाि रूर्ढ सांकेताांचा आपणाांस फेिविचाि किाियास लाितात म्हणून. 

एिव्ही कोणी कथेची कादांबिीशी तुलना करू लागेल ति आपण कादांबिीची महाकाव्याशी 

तुलना करून त्ाांना गप् बसिू! भाऊ पाधे्य याांच्या कथाकादांबर्याांकडे िाचकाांचे लक्ष िेधणे 

एिर्ढाच तुमचा मयािवदत हेतू असेल ति ठीक आहे; नहून आम्ही ‘बॅरिस्टि अवनरूद्ध धोपेश्वि’ची 

‘आऊट सायडि’ शी तुलना करून ती कशी अनुकिणात्मक ि दुय्यम कादांबिी आहे ते 

दाििून देऊ; त्ाांच्या कथाांपेक्षा बाबुिाि बागुल याांच्या कथा कशा शे्रष्ठ आहेत ते दाििून देऊ. 

आता मी तुमच्या ‘सॅफायि’ कथेसांबांधी बोललो ति ते तुम्हाला याहूनही के्लशकािक िाटेल. 

 ‘सॅफायि’ला तुम्ही कादांबिी म्हटले आहे; पण आहे ती दीघिकथाच, (चतुिांग, पॉपु्यलि 

प्रकाशन, मुांबई १९९५, पृ. ३ ते ६४) साठ पृष्ठाांची कादांबिीही असू शकते; जसे, पु. वश. िेगे 

याांची ‘अिलोवकता’ वकां िा साठ पृष्ठाांची कथाही असू शकते; जसे, चेकॉव्हची ‘िॉडि नांबि ६’. 

प्रश्न लाांबीरुां दीचा नसतो, कथासामग्रीचा आवण प्रतीतीचा असतो. ‘सॅफायि’ मधे्य नायकाची 

वपपासा आवण वतच्यामुळे त्ाच्या आयुष्यात घडणार्या घडामोडी कें द्रथथानी आहेत. नायक, 

त्ाची पत्नी आवण त्ाचा वमत्र आवण सॅफायि म्हणजे नीलम ित्न ही ‘पाते्र’ नसून ‘प्रतीके’ आहेत. 

कशाची प्रतीके? नायक : माणसाच्या जीिनगूर्ढाचे आकषिण आवण ते गूर्ढ न उकलल्यामुळे 

ऐवहकाच्या लालसेचे प्रतीक. नीलम : गूर्ढाचा प्रवतवनधी. पत्नी आवण वमत्र ऐवहकाचे प्रवतवनधी. 

कथेची अशी मळमूते्र साांवगतली की कथाकाि नािाज होतात आवण जीए साििा कथाकाि 

म्हणतो- नवतिका वकती वकलोमीटि चालली हे पाहायचे असते का? नाही; वतच्या पदन्यासात 

कसकसे लावलत् आहे त्ाचाच आस्वाद घ्यायचा असतो; पण गृहथथा, तुमचे पदन्यास 

लावलत्पूणि नसतील, िांगमांचािि तुम्ही नुसते उां टेपणे चालत असाल ति मग आम्ही तिी काय 

किािे? जीए याांच्या ‘प्रिासी’ रूपककथाांचा परिणाम ‘सॅफायि’िि स्पष् आहे. 
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 ‘सॅफायि’मधील तुमचे मानिी मनातील हालचाली ांचे आकलन अद्भुत आहे; 

नेहमीप्रमाणेच भाषेला पैलू पाडून तुम्ही वतला वहिकणीची काांती वदली आहे; सजिनशील 

कल्पकतेने सगळी कथाच अद्भुतभािाने अपावथिि स्तिािि पोचली आहे; वतच्यातील विदग्ध 

सुांदिता स्मस्तवमत किणािी आहे. यातील एक एका विशेषानेही एिादी कथा कलात्मक होऊ 

शकते; पण वचते्र, तुमच्या कथेची आांतिव्यिथथाच तावकि क आहे; प्रावतभ नाही. ‘ऑवफि यस’ 

मधल्या सििच कथा ‘सॅफायि’ पेक्षा अस्सल आहेत. ‘केसाळ काळां भोि वपलू्ल’ हा काही बीभत्स 

गािठा नाही. साांिृवतकदृष्ट्या वकां िा सावहत्दृष्ट्या; मिाठी कथेचा तो िसांत ऋतू आहे. तुम्ही 

किीइतकेच मिाठीचे शे्रष्ठ कथाकाि आहात. ‘केसाळ’ मधे्य लॉस ऑफ आयडेंवटटीचा अनुभि 

आहे, हे तुमचां प्रवतपादन अचूक आहे. तुमच्यानांति अनेक कवि-कथाकाि ि विशेषतः 

नाटककाि याांनी हा अनुभि इतक्या फॅशनेबल पद्धतीने हाताळला आहे की त्ाची वकळस 

यािी. 

 तुमच्या सगळ्याच सावहत्ात िास्तिता, आवण अद्भुतता, थेटपणा आवण विदग्धता, 

मृदूता आवण टणकपणा याांचा जो वमलाफ असतो, तीच तुमच्या प्रवतभेची अनन्यता आहे. ती 

जशी तुमच्या काव्यात, कथेत वदसते तशीच ‘सुतक’ सािख्या नायकृतीतही वदसते. या 

नायकृतीत तुम्ही भाितीय सावहत्शास्त्रातील साधािणीकिणाचा उपहास केला आहे आवण 

जीिनातील नकलीपणाचाही; ‘मॅवजक मुहल्ला’ ही िांडात्मक कविता मात्र ‘सॅफायि’चीच 

बहीण आहे. 

 महान प्रवतभेची माझी लक्षणे आहेत विश्विात्सल्य आवण भािकाव्यात्मता. तुमच्या 

सगळ्याच सावहत्ामधे्य भािकाव्यात्मता आहे; पण विश्विात्सल्य मात्र कुठेच वदसत नाही—

त्ाच्या वििोधी भाि मात्र वदसतो. ग्यानबा-तुकािाम याांच्या सावहत्ात विश्विात्सल्य ओतप्रोत 

आहे हे साांगायला नकोच; पण मरे्ढकि-भािे-िेगे-मुस्मक्तबोध-जीए याांच्या सावहत्ातही 

विश्विात्सल्य आहेच. नाही ते वचते्र-तेंडुलकि-कमल देसाई-कोलटकि-सािांग-सामांत याांच्याांत. 
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असां का? नेमाड्याांमधे्य ि मेघनामधे्य ते अधूनमधून का होईना वदसते; म्हणून ति त्ाांच्या 

सावहत्ाकडे मी आशेने पाहतोय. तुम्हा इतिाांच्या सावहत्ात या विशेषाांचे दशिन का होत नाही, 

या प्रश्नाच्या उत्तिासाठी दुसिां  ‘युगदशिन’च वलहािां लागेल. 

 ता. क.: ‘वशबािाणीच्या शोधात’ या तुमच्या आत्मिृत्ताबद्दलची माझी प्रवतवक्रया येथे 

पुनश्च नमूद कितो : 

१) वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र याांचे ‘वशबािाणीच्या शोधात’ हे मिाठीतील पवहले 

अस्मस्तत्विादी आत्मचरित्र आहे. 

२) इथे कें द्रथथान आहे वचते्र याांच्या सत्त्वातील प्रवतविश्वाला. 

३) बाह्यविश्व आवण प्रवतवबांब याांच्यातील ताण आवण वििोध हे वचते्र याांच्या आयुष्याचे 

आवण आत्मचरित्रलेिनाचे कें द्र आहे. अस्मस्तत्वाचे हे आवदम स्वरूप म्हणजे ही 

वशबािाणी. 

४) या आत्मचरित्रात गद्य, पद्य, सताल गद्य अशी भाषेची विविध रूपे सहज प्रकटली 

आहेत. 
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सुिेश भट 

 

। १ । 

 १५ एवप्रल १९३२ िोजी कविियि सुिेश भट जन्माला आले, अमिाितीला. 

  १४ माचि २००३ िोजी कविियि हे जग सोडून गेले, नागपूिला. अमिािती ते नागपूि हा 

त्ाांचा प्रिास सुिाचा नव्हता—कष्ाचा, सांघषािचा, सांतापाचा होता. या प्रिासात मानभािी 

वमत्राांनी दगा वदला, काही आप्त दुिािले, नोकिी नाही केली; पण पत्रकारिता केली; तीही 

सोडली, धिली. सोडली नाही ती तळागाळाशी दोस्ती, कवितेशी मैत्री. 

 कवितेशी आवण श्रवमकाांशी ही अतूट दोस्ती का होती? 

 —कािण या दोन्ही वठकाणी त्ाांना प्रामावणकपणा आर्ढळला. त्ाांच्याभोिती जन्माने 

जो पाांर्ढिपेशा समाज होता तो र्ढोांगी होता आवण उच्चिगाित घुसण्यासाठी तो आणिी आणिी 

भेकड आवण भ्रष् होत होता. या भ्रष्, भेकड आवण र्ढोांगी िगािबद्दलची किीची चीड उपिोध 

आवण वििोधाभास या आयुधाांनी व्यक्त झाली आहे. भटाांच्या मातुःश्री डाव्या विचािसिणीच्या 

होत्ा; पण त्ाांच्या वकां िा मार्क्ििादी ग्रांथाांच्या मागािने ही भूवमका त्ाांनी आत्मसात केलेली 

नव्हती; तो त्ाांचा जीिनानुभि होता; म्हणून ति त्ाांच्या काव्यात विचाि—तत्वज्ञान—

उपदेश—चचाि याांचे दशिन न घडता सांिेदना—अनुभूती—आत्माविष्काि—आत्ममांथन याांचे 

दशिन घडते. 

 सुिेश भटाांच्या काव्यात सामावजक वचांतन नाही, सामावजक मांथन आहे, सामावजक 

आत्ममांथन आहे. त्ाांच्या गझला याला साक्षी आहेत. 

 भटाांच्या गझला इतक्या प्रभािी आहेत आवण भट त्ा इतक्या अांतःसू्फतीने आळिीत 

असत की त्ामुळेच कधी कधी त्ाांच्या कोमल कविताांकडे आपले दुलिक्ष होते. चकण्याने 

डोळसाला हसािे तशी आपल्यापैकी काही ांची गत होते. आपण जि त्ाांना साांवगतले की 

‘रूपगांधा’ हे स्त्रीला उदे्दशून सांबोधन नसून पुरूषाला उदे्दशून सांबोधन आहे ति त्ाांना आश्चयि 
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िाटते; भटाांच्या कविताांत पे्रमप्रणयात पे्रयसी पुर्ढाकाि घेते हे दाििून वदले की ते अस्वथथ 

होतात आवण ही पुर्ढाकाि घेणािी पे्रयसी पुिोगामी नािी नसून वचिनूतन िावधका आहे हे 

साांवगतले की मग ति त्ाांच्या तळपायाची आग त्ाांच्या मस्तकात जाऊन पोहचते. त्ाांच्या 

नावयका कृष्णभक्तीची िाधाप्रतीके आहेत हे ऐकल्यानांति ति त्ाांचा सामावजक भौवतकिाद 

धापाच टाकायला लागतो. 

 हयातभि वमत्र म्हणविणार्याांनी भटाांना छळले; आता भट ही आपली िाजगी मालमत्ता 

आहे असे समजणािे भटाांना आिूड किीत आहेत. भटाांनी मिाठीतील सिोतृ्कष् गझला 

वलवहल्यात हे ििेच; भटाांनी भेदक सामावजक स्पांदनाच्या कविता वलवहल्यात हेही ििेच; पण 

याच भटाांनी आध्यास्मत्मक आशयाच्या, मधुिा भक्तीच्या वचिमधुि कविता वलवहल्या आहेत, 

इकडे काणाडोळा करून चालणाि नाही. 

 पे्रम आांधळां  असतां ते असां! 

 भौवतकिाद, पुिोगावमत्व, व्यस्मक्तिाद, कलाांच्या शुद्धीकिणाचा आग्रह, त्ाांच्याांत 

विभक्तता वनमािण किणे, श्रवमक विरूद्ध श्रीमांत, भस्मक्त विरूद्ध इहिाद अशी िांिे वनमािण 

किणे ही आधुवनक विचािप्रणालीची अपते् आहेत; भट या आधुवनक प्रणाली ांपासून योजने दूि 

आहेत. भट िर्या अथािने देशी किी आहेत. त्ाांनी पद—लािणी—पोिाडा—गिळण—

भूपाळी या पािांपरिक िचनाांना उजाळा वदला—त्ात निा प्राण भिला. त्ाांनी पािांपरिक 

गझलेला निे सांदभि वदले. त्ाांनी जयदेिाच्या मधुिा भक्तीला निे परिमाण वदले. बालकिी—

ताांबे असे काही अपिाद िगळले ति केशिसुताांपासून मरे्ढकिाांपयांत सिि जे्यष्ठ मिाठी किी ांिि 

पाश्चात्त्य विचािसिणीचा प्रभाि स्पष् आहे; भट अपिाद आहेत. हे त्ाांचे िैवशष्ट्य आपण नीट 

लक्षात ठेिले पावहजे. 

 भट हे अिािचीन मिाठी काव्यके्षत्रात स्वतःचा स्वतांत्र सांप्रदाय वनमािण किणािे किी 

आहेत. त्ाांचा गझल सांप्रदाय महािाष्र ात बहिला आहे तसाच हा अस्सल देशी िाणही उद्या 
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बहिेल. भटाांनी विशुद्ध भािकाव्य आवण गीत याांच्याांतील अांतिच पुसून टाकले. भटाांनी 

काव्य—िकृ्तत्व—सांगीत—नृत् याांचे अविभागीकिण केले. 

 भटाांच्या कविता आपण िाचल्या; त्ाांच्या मुिातून ऐकल्या, लता-आशा याांच्या स्विाांतून 

अनुभविल्या; आता त्ाांची मधुिा भस्मक्तपि गीते नृत्ाांतून आपल्यासमोि यायला हिी आहेत. 

बािाव्या शतकातील जयदेि हा सांिृत किी. त्ाने अष्पदी या काव्यात िाधा-कृष्ण याांच्या 

पे्रम-शांगाि-भक्तीचे मधुि आवण नादमधुि वचत्रण केले आहे. त्ात अध्यात्म, शांगाि, सांगीत, नृत् 

आवण काव्य याांचे एकीकिण झाले आहे. भट जसे गझलकाि आहेत, सामावजक स्पांदनाांचे शूि 

किी आहेत तसेच ते मधुिा भक्तीला निे परिमाण देणािे निे ‘जयदेि’ही आहेत. 

 एकाांगीपणे, व्यस्मक्तगत िागलोभाने त्ाांचे यथाथि मूल्यमापन कधीच होऊ शकत नाही—

त्ाांच्या हयातीत त्ाांच्या ितिनशैलीमुळे आवण त्ाांच्या अपूिि काव्यशैलीमुळे ते झाले नाही; आज 

ते दुिावभमानी चाहत्ाांमुळे होत नाहीये. 

 

 

। २ । 

 किी सुिेश भट याांनी मिाठी कवितेला ग्रांथबांधनातून मोकळे केले, अवधक देशी केले. 

 कुठल्याही किीचे यथाथि मूल्यमापन व्हायला दीघि काळ जािा लागतो. याचे कािण 

असे की, प्रते्क कवितेशी प्रते्क िेळी आपला उवचत सांिाद साधेलच असे नाही; विशेषतः 

किीची िाङ्मयीन भूवमका, त्ाची िाङ्मयीन अवभरूची आवण आपली िाङ्मयीन भूवमका, आपली 

िाङ्मयीन अवभरूची याांच्याांत फाि अांति असेल ति उवचत सांिाद साधणे अवधकच अिघड 

होते; किी वजतका मोठा वततकी ही शक्यता अवधक असते. 

 कै. मरे्ढकिाांच्या काव्यािि त्ाांच्या हयातीत अत्ांत प्रवतकूल टीका झाली; त्ाला अनेक 

कािणे होती. त्ाांतील एक कािण त्ाांच्या आवण िाचकाांच्या अवभरूची-भूवमकेतील अांति. 
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 कला आवण अथाितच काव्यकला सिाांसाठी नसते; ती फक्त सौांदयिभािना असणार्या 

वनिडक िवसकाांसाठी असते; शब्द-भाषा-छां द-अवभव्यक्ती याांत सौांदयि नसते ति कवितेच्या 

आशयसांघटनेतून वतच्यात सौांदयि वनमािण होत असते; हा सौांदयिप्रत्य जीिनोपयोगी नसतो; 

सौांदयिमूल्य हे उपयोवगता, कृवतप्रिणता, सत्-वशि याांच्याहून वभन्न ि स्वतांत्र मूल्य आहे; 

सांिेदनासांघटना वकां िा सांिेदनाप्रवतमाांची सांघटना याांतून कलासौांदयि वनमािण होत असते; 

कलावनवमितीसाठी कलािांताजिळ आपल्या माध्यमाच्या सांदभाित अविचल सचोटी-तन्मयता ि 

विवशष्ाचा विश्वात्मकतेशी सांिाद साधण्याची सौांदयाित्म हातोटी अवनिायि असते—मरे्ढकिाांचे 

सौांदयिदशिन हे असे आहे. स्वातांत्र्पूिि काळात, जेव्हा सावहत्कािाांकडून िाष्र वनष्ठा, क्राांवतवनष्ठा 

याांची अपेक्षा केली जात होती तेव्हा हे विचाि ि त्ातून उद्भूत झालेली कविता िवसकाला 

आिडणे शक्यच नव्हते; लोकशाहीत ‘कविता सिाांसाठी नाही’ हे मत म्हणजे ति तोबा तोबाच! 

 काव्याच्या के्षत्रात वदलीप पुरुषोत्तम वचते्र याांच्यासाििा प्रवतभािांत मरे्ढकिाांच्या िाटेने 

पुरे्ढ गेला; सोपानदेि चौधिी, बा. भ. बोिकि याांनी मरे्ढकिाांना वििोध नोांदिून जुन्या िळणाची 

कविता वलवहणे चालू ठेिले; एक सुिेश भट असा वनघाला की ज्याने मरे्ढकिाांच्या 

सौांदयिदशिनाला ि काव्यस्वरूपाला ठाम आवण उघड वििोध करून एक पयाियी काव्यस्वरूप 

मिाठीला सादि केले; मरे्ढकिाांनांति स्वतःचा स्वतांत्र काव्यसांप्रदाय वनमािण केला. त्ास श्रीकृष्ण 

पोिळे, उदूि  गझलकाि, गीतगोविांदकाि जयदेि, प्राचीन पदकाि या सार्याांनी हातभाि लािला. 

 मरे्ढकिाांचा आग्रह काव्यकलेने अवधकावधक स्व-शुद्ध आवण स्वयांभू व्हािे हा होता. 

रूपसौांदयि आवण नादसौांदयि हे कवितेचे घटक, त्ाांच्या दृष्ीने, स्वतांत्रपणे नगण्य होते; त्ाांच्या 

दृष्ीने कवितेचे प्राणतत्त्व होते माध्यम म्हणजे भािानुभूती. ती वजतकी घटकसमृद्ध आवण 

लयसांपन्न असेल वततकी ती कविता शे्रष्ठ. कविता हे मानसगोचि अस्मस्तत्व असल्यामुळे 

वतच्यातील इां वद्रयगोचि घटकाांना ि म्हणून त्ाांच्याशी सांबांवधत कलाांना काव्यविश्वात थथान 

नसते; त्ाांच्यामुळे काव्यकलेची स्व-शुद्धता आवण वतचा स्वयांभूपणा शबल होतो, अशी त्ाांची 

भूवमका होती. 



95 
 

 किी सुिेश भट याांचे िाङ्मयीन ितिन नेमके याच्याविरूद्ध होते. ते काही समीक्षक, 

सौांदयिशास्त्रज्ञ वकां िा विचाििांत नव्हते; पण अस्सल किी होते. त्ाांच्यातील किीला कवितेचे हे 

सोिळेपण मान्य नव्हते. उदूि  मुशायिे आवण जयदेिाचे गीतगोविांद ही त्ाची वनवमते्त होती; 

ििोिि तो त्ाांचा स्व-धमिच होता, स्वभािधमिच होता. भट आपल्या कविताांचे मैवफलीत 

‘पठण’ किीत असत— ते कविसांमेलनातले ‘काव्यिाचन’ वकां िा ‘काव्यगायन’ नसायचे. किी 

कविता म्हणतोय आवण ‘ओठाांिि बोट’ ठेिून श्रोते ती ऐकताहेत असा तो प्रकाि नसायचा. उदूि  

मुशायर्याांमधे्य िवसक जसे सहभागी होतात तसे भट मिाठी िवसकाांना आपल्या काव्यपठणात 

सहभागी करून घ्यायचे. काव्यिाचन ही कविसांथथा ति मुशायिा ही सामावजक सांथथा याचे 

त्ाांना भान होते. 

 कविता हे किीने स्वतःशी बोलणे नसते ति ते त्ाचे समाजाशी बोलणे असते अशी 

भटाांची धािणा असल्यामुळे कविता एकाांतात िाचायची नसून समूहात बसून ऐकायची आहे 

अशी त्ाांची भूवमका होती. म्हणून ति समीक्षा-समीक्षक-अवभजन याांना महत्त्व न देता ते 

समाजाला आपल्या काव्यशास्त्रीय विचािाांत महत्त्व देत असत; आपल्या कवितासांग्रहाांच्या 

प्रस्तािनाांमधून हा मुद्दा त्ाांनी पुनःपुन्हा माांडला आहे—जनता हेच कवितेचे अांवतम न्यायालय 

आहे असा त्ाांचा ठाम विश्वास होता. 

 —आवण जनता कवितेला केव्हा जिळ किेल? जेव्हा जनतेचे मनोगत जनतेच्या भाषेत 

किी माांडेल तेव्हा. आत्मकें वद्रत, दुबोध कवितेचा भट वधक्काि किीत ते त्ाांच्या या भूवमकेमुळे. 

आपण जनसामान्याांचे किी आहोत याचा त्ाांना िास्त अवभमान होता; गझल हा काव्यप्रकाि 

त्ाांच्या या भूवमकेशी सुसांगतच होता. 

 त्ाांच्या गीतकाव्याला मांगेशकि मांडळी ांनी सूि वदला हे योग्यच झाले; त्ामुळे भटाांचे 

काव्य सििदूि पसिले हे ति झालेच; वशिाय त्ात दडलेले अव्यक्त सांगीत अवभव्यक्त झाले; 

त्ा कविताांचा पुनजिन्म झाला. भटाांच्या सुरूिातीच्या काही कविताांिि श्रीकृष्ण पोिळे याच्या 
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कलांदि िृत्तीची ि उद्दाम मनोिृत्तीची छाप होती; पण भट त्ातून सहज मुक्त झाले आवण 

मौवलकता-निीनता या गुणाांनी त्ाांची कविता तळपू लागली. त्ाांची िाधागीते हे या गुणाांचे 

सििशे्रष्ठ उदाहिण आहे. मिाठीला िाधागीते निीन नाहीत. ती एकति भस्मक्तगीते आहेत वकां िा 

लािण्या आहेत. भटाांची िाधागीते भस्मक्तगीतेही नाहीत, लािण्याही नाहीत की ती निी 

नायगीतेही नाहीत; ती अस्सल भािकावे्य आहेत. त्ाांतील िाधा-कृष्ण, नायक-नावयका ही 

पाते्र नाहीत; त्ा प्रवतमा आहेत, ती प्रतीके आहेत. पौिावणक कथाांना त्ाांत कें द्रथथान नाही ति 

पे्रम, प्रणय, वधटाई, समपिण, भािमाधुयि, सौांदयिप्रत्य याांची ती प्रवतमा-प्रतीके आहेत. 

 ‘रूपगांधा’ या त्ाांच्या पवहल्या कवितासांग्रहातील पवहलीच कविता ‘रूपगांधा’ ही आहे. 

वतच्यातील ‘मल्मली तारूण्य’ हे शब्द वकतीतिी वदिस मला िटकत होते. तारूण्य िसिशीत 

असते, ते मल्मली कसे असेल असा प्रश्न मला पडला होता; पण जेव्हा एक स्त्री आपल्या 

वप्रयकिाला ‘रूपगांधा’ म्हणते आहे, माझ्या देहात तू ‘पुन्हा’ स्पशािचे सांगीत पेटि अशी ती 

मागणी किते आहे याांतील अवभप्राय जाणिला तेव्हा तारूण्याला मल्मली का म्हटले तेही 

लक्षात आले; किीच्या सूचकतेने मन थक्क झाले. ‘मल्मली तारूण्य माझे तू पहाटे पाांघिािे’ 

या मागणीत कामशास्त्रातील विपिीतकिणी आसनाची सूचना आहे; त्ातून नावयकेचा तीव्र 

आिेग व्यक्त होतोय. 

 िाधाभाि तो हाच. 

 ही स्वसुिासाठी प्रणयात पुर्ढाकाि घेणािी आधुवनक स्त्रीमुस्मक्तिादी स्त्री नाही; ही 

सनातन िाधा आहे. वतचा श्रीकृष्ण रूपगुणसांपन्न आहे—त्ाला िाधेचा अनुनय किायची गिजच 

काय? िाधा त्ाचा अनुनय किणाि. त्ाचे मोठेपण वतला मान्यच आहे; आधुवनक 

स्त्रीमुस्मक्तिादी स्त्री वप्रयकिाचे मोठेपण असे मान्य किील? ती ‘ििचर्ढ’ होईल ती ििचर्ढ 

भािनेनेच—तो आपला अनुनय किणाि नाही, पुर्ढाकाि आपल्यालाच घ्यािा लागेल या समपिण 

भािनेने नवे्हच. 



97 
 

 ‘रूपगांधा’ या सांग्रहातील ‘िाधा’, ‘कुशीतले फूल’ याांतूनही हा िाधाभाि प्रगटला आहे; 

ति ‘पहाट’ ही कविता म्हणजे ‘मल्मली तारूण्य’ या कवितेला वदलेले उत्तिच आहे. 

झाली सिे पहाट, जाग! िात सांपली! 

ही सोड मोकळी वमठी मधाळ आपुली! 

—असे वतथे नायक नावयकेला म्हणतोय. 

 भटाांच्या िाधागीताांना केव्हा बहि येतो? जेव्हा ती गीते सावहत्कलेबिोबिच सांगीतकला 

आवण नृत्कला याांना आिाहन कितात तेव्हा—भटाांच्या िाधागीताांिि नृत्सांगीतमय सलग 

कायिक्रम व्हायला हिा आहे. त्ाची सुरूिात ‘चल ऊठ िे मुकुां दा’ या पदाने होईल. त्ानांति 

येईल ‘मुिली’ नृत्गीत. त्ात किी म्हणतो, 

भ्रमिाांचे िसपान थाांबले 

यमुनेचे जल जिळ सिकले 

अन् िाधेचे मीपण सिले 

अांगअांग बनले मनमोहन 

‘गौळण’ मधे्य ही िाधा म्हणते, 

“आज पहाटे श्रीिांगाने मजला पुिते लुटले गां” 

या नृत्सांगीतमय कायिक्रमात मग येईल होिी : 

आज गोकुळात िांग िेळतो हिी 

िावधके, जिा जपून जा तुझ्या घिी 
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 या पदातून नृत्गुण आवण सांगीतगुण भिभरून िाहताहेत—किीच्या शब्दाांना इथे 

नृत्सु्फिण आवण गानसु्फिण आले आहे. 

 ‘रूपगांधा’ कवितेप्रमाणेच ‘मालिून टाक दीप’, ‘तरूण आहे िात्र अजुनी’, ‘चाांदण्यात 

वफिताना’, ‘सजण दािी उभा’ या कविता नृत्प्रधान नसल्या तिी काव्य आवण सांगीत या 

कलाांच्या िालोिाल त्ाांना नृत्धमािने स्पशि केलेला आहे; मुख्य म्हणजे या सार्याच 

भािकविता िाधाभािाने भिलेल्या आहेत; सौांदयिगुणाने घमघमलेले ते अस्सल भािकाव्य आहे; 

ज्ञानेश्विाांचा अपिाद िगळता गेय िचना मिाठीत इतकी लािण्यमय कधीच झाली नव्हती. 

 किी सुिेश भटाांनी गौळण, लािणी, वििाणी, पद, आिती या देशी काव्यप्रकािाांचे 

पुनरुज्जीिन केले हे ति त्ाांचे कायि मौवलक आहेच; पण महत्त्वाचे म्हणजे िाधाभािाांचे जे 

विविध विभ्रम त्ाांनी आपल्या काव्यातून प्रकट केले ते वनरूपम आहेत—त्ाांना वनव्वळ 

गझलकाि म्हणणे, मानितािादी म्हणणे हे आपल्या िवसकतेला सांकुवचत किणे होय. भट हा 

देशी किी आहे. त्ाने कवितेला सांगीत आवण नृत् या कलाांशी एकरूप केले हे त्ाचे कायि 

केिळ अपूिि आहे. जनता ति त्ाांच्या ओठीपोटी होतीच. मरे्ढकिाांनी कवितेला स्वयांशुद्ध केले; 

भटाांनी वतला सिािशे्लषी केले. मरे्ढकिाांनांति आपला स्वतांत्र सांप्रदाय वनमािण किणािा सुिेश भट 

हा एकमेि मिाठी किी आहे. 

 

 

। ३ । 

 सुिेश भट याांच्या काव्याचे एक िैवशष्य हे आहे की, त्ात िास मिाठी 

काव्यिचनाप्रकािाांचे दशिन घडते. भूपाळी, आिती, स्तोत्र, पोिाडा, लािणी, गिळण, वििाणी 

या काव्यिचनाप्रकािाांना या किीने निी काांती बहाल केली आहे. हे त्ाचे कायि ऐवतहावसक 
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महत्त्वाचे आहे. अभांग या काव्यिचनाप्रकािाकडे त्ाने विशेष लक्ष वदले नाही; असे का घडले 

याचा स्वतांत्र शोध घ्यािा लागेल. 

 भटाांची कविता ही अस्सल देशी कविता आहे. 

 —एिरे्ढच नवे्ह ति वतचा अनुबांध मरे्ढकिोत्ति काव्याशी नसून मरे्ढकिपूिि 

अवग्नसांप्रदायाशी आहे. 

 या अवग्नसांप्रदायातील महत्त्वाचे किी दोन : एक कुसुमाग्रज ि दुसिे श्रीकृष्ण पोिळे. या 

उभय किी ांच्या काव्याचा परिणाम भटाांच्या सामावजक काव्यािि आहे. 

 —पिां तु भटाांच्या देशी गीताांचे काय? 

 केशिसुत—ताांबे, कुसुमाग्रज—मरे्ढकि या कुणापासूनही ही देशी पे्रिणा भटाांनी 

घेतलेली नाही. तो त्ाांचा स्वतःचा िाङ्मयीन शोध आहे. 

 या िाङ्मयीन शोधाचा साांिृवतक अनुबांध जयदेिाच्या ‘गीतगोविांद’ या काव्याशी आहे. 

 जयदेि हा बािाव्या शतकातील सांिृत किी. ओरिसा—बांगाल या प्राांताांच्या 

सीमाभागात िाहणािा. विदग्ध भक्तकिी. गायक. 

 जयदेिाची पत्नी पद्मािती. ती नवतिका. जयदेि ‘गीतगोविांद’चे गायन किी, पद्मािती 

त्ािि नतिन किी. 

 एका समीक्षकाने म्हटले आहे, “ ‘गीतगोविांद’ हे कृष्णभस्मक्तपि काव्य ििे; पण ते 

स्तोत्रकाव्य नाही वकां िा कथाकाव्यही नाही; ते केवलकाव्य आहे. िृांदािनातल्या िाधाकृष्णाांच्या 

िासांवतक िवतलीलाांचे िणिन ज्यात मनोहारितेने गुांफलेले आहे, असे ते एक शांगाि—भस्मक्तपि 

काव्य आहे.” 

 भटाांनी ‘गीतगोविांद’ काव्य िाचले होते का? 
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 या प्रश्नाचा शोध न घेताही असे वनःसांवदग्धपणे म्हणता येते की जयदेि आवण सुिेश भट 

याांचे काव्यकुल एकच आहे. 

 सुिेश भट हे मिाठीचे जयदेि आहेत. 

 भटाांचे जयदेिी काव्य नुसते िाचायचे नाही; ति सांगीत आवण नृत् याांच्या एकमेळातून 

त्ाचा आस्वाद घ्यायचा. 

 भटाांच्या आईने म्हटले आहे, “ियाच्या आठव्या—निव्या िषी त्ाने सांपूणि िामायण 

आवण महाभाित मन लािून िाचून कार्ढले.” िाचनाची ही भटाांची आिड अिेिपयांत अबावधत 

होती. ‘गीतगोविांदा’चे मिाठी अनुिादही त्ाांना उपलब्ध होतेच. 

 दुसिा एक सांदभि आहे. 

 भटाांचे तीथिरूप श्रीधिपांत गुलाबिाि महािाजाांचे अनुयायी होते आवण गुलाबिाि मधुिा 

भक्तीचे पुििते. 

 मधुिा भक्तीमधे्य िाधाभाि कें द्रथथानी असतो; भक्ताने स्वतःला िाधा कलू्पन, कृष्णाला 

वप्रयकि मानून त्ाची भक्ती किाियाची असते. आकषिण, वियोग, सांयोग, शांगाििैवचत्र्, तृप्ती, 

ग्लानी या स्त्रीपुरुषसांबांधातील सिि शािीरिक आवण आांतरिक अिथथाांचा अनुभि 

कृष्णसापेक्षतेने घेत घेत भस्मक्तमुक्तीची अनुभूती जीिाने घ्यायची—हीच मधुिा भक्ती. 

 आचायि िजनीश शिीिसुि सावक्षभािाने अनुभिून समावधअिथथेकडे जा, असे 

साांगतात—त्ापेक्षा ही मधुिा भक्ती वभन्न आहे. 

 पिमेश्विाला वप्रयकि नवे्ह ति पे्रयसी कलू्पन स्वतःला त्ाचा वप्रयकि माना, असे सूफी 

अिवलये साांगतात—त्ापेक्षा ही मधुिा भक्ती वभन्न आहे. 
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 भटाांच्या शांगारिक गीताांकडे या दृष्ीने पावहले पावहजे. ‘रूपगांधा’, ‘िांग माझा िेगळा’, 

‘एल्गाि’, ‘झांझािात’, ि ‘सप्तिांग’ या भटाांच्या पाच कवितासांग्रहाांत मधुिा भस्मक्तपि सुमािे 

पांचिीस कविता आहेत. काय विशेषता आहे या गीताांची? 

 —िाधेला प्रवतमा, प्रतीक आवण पात्र असे विविध परिमाण एकाच िेळी देण्याचे किीचे 

प्रवतभासामर्थ्ि. 

(१) प्रवतमामयतेमुळे अथिसांपृक्तता आवण मानसगोचिता. 

(२) प्रतीकमयतेमुळे ज्ञानात्मकता आवण प्रसिणशीलता. 

(३) आवण पात्रमयतेमुळे नाटयात्मकता आवण प्रत्क्षमयता. 

—हे विशेष भटाांच्या या िाधाकाव्यात तुडुांब भिलेले आहेत. 

 अनेक भक्तकिी ांजिळ उत्कट आवण प्राांजळ भक्ती असते पण प्रवतभा, सौांदयििृत्ती, 

सांिेदनशीलता, कल्पकता, प्रतीवतवभन्नता, अथिप्रभुत्व, भाषाप्रभुत्व हे काहीच त्ाांच्यापाशी 

नसल्यामुळे त्ाांचे भस्मक्तकाव्य भस्मक्तपूणि ति होते पण काव्यपूणि होत नाही. अशा भाविक 

कविताांच्या पाश्विभूमीिि भटाांच्या ‘चल ऊठ िे मुकुां दा’, ‘िाजवि मुिली देिकीनांदन’, ‘आज 

गोकुळात’, ‘ये एकदा मुकुां दा’ इत्ादी कविता िाचल्या की भटाांच्या प्रवतभेची थोििी मनािि 

ठसते; एव्हरे्ढच नवे्ह ति ‘मल्मली तारुण्य’, ‘मालिून टाक दीप’, ‘तरुण आहे िात्र अजुनी’, 

‘चाांदण्यात वफिताना’, ‘उजाडल्याििी सख्या’ इत्ादी त्ाांच्या गाजलेल्या गीताांतील नावयका 

‘पुर्ढाकाि’ का घेतात तेही लक्षात येते. श्रीकृष्ण रूपिांत; शौयि, बुस्मद्धमत्ता, तत्त्वज्ञान या विशेषाांनी 

तो परििुप्त, नृत्कला, िादनकला याांत पािांगत; त्ाचा स्वि मधाहून मधुि आवण सांगीताहून 

सांमोहक—असा पुरुष कशाला कुणाचा अनुनय किणाि? वतथे िाधाच पुर्ढाकाि घेणाि—

नाही? िाधा पूणि स्त्री, कृष्ण पूणि पुरुष—ही दोन मने एकमेकाांिि लुब्ध झालीत यात काय 

निल! या दोन अस्मस्तत्वाांचे विविध विभ्रम भटाांनी आपल्या गीताांत सजीि केले आहेत. 
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 सुिेश भट जन्माने मरे्ढकिोत्ति किी असले तिी मनाने मरे्ढकिपूिि किी आहेत; त्ाांना 

मरे्ढकिी काव्य वप्रय नव्हते त्ाचेही कािण स्पष् आहे : मरे्ढकिी कविता ‘अथिप्रधान कविता’ 

आहे; भटाांची कविता ‘लवलत कलाप्रधान कविता’ आहे. भटाांच्या या लवलत कविताांिि जेव्हा 

नृत्गानप्रधान कलाकृती वसद्ध होतील तेव्हा आपल्याच नाही, जयदेि आवण िाधा याांच्या 

अांगाििही, चाांदण्याला केशिकाटा येईल! 

 

। ४ । 

 पुष्कळाांना असां िाटतां की धु्रिपदात्मक कविता वलवहली की वतचां ‘गीत’ होतां; कुणी ते 

गायलां की आपल्याला प्रवसद्धी वमळते. प्रवसद्धीची इच्छा ठीक; प्रवसद्धीचा हव्यास हीन. त्ातून 

हीनगांड प्रकटतो; वशिाय त्ा हव्यासापायी कलात्मक आवण व्यािहारिक तडजोडी किाव्या 

लागतात, ते िेगळेच. तडजोड आवण समन्वय याांतील भेद माहीत आहे नां? तडजोडीत दोघेही 

थोडे थोडे उणे होत असतात; समन्वयात दोघेही िूप अवधक होतात. 

 पुष्कळाांना असां िाटत असतां की धु्रिपदात्मक गीत धु्रिपदातच सांपतां, अांतर्यात फक्त 

चोथा असतो. हे अथाितच ििां  नाही—वनदान सुिेश भटाांच्या गीताांबाबत हे ििे नाही; याचे 

कािण त्ाांच्या कविता गीतेही आहेत, विशुद्ध भािकाव्यही आहे—ही तडजोड नाही, हा 

समन्वय आहे. 

 —उदाहिणाथि, ‘मग’ ही ‘िांग माझा िेगळा’ मधील कविता पाहा. ही धु्रिपदात्मक 

कविता आहे आवण वतच्यात सहा कडिी आहेत. धु्रिपद असे आहेः 

 

मग माझा जीि तुझ्या िाटेिि िणिणेल! 

अन् माझी हाक तुझ्या अांतिात हुिहुिेल! 
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 ‘मग’ या पवहल्याच शब्दाने कवितेला एक पूिािथि प्राप्त होतो. तो आशयप्रदेश आपण 

प्रतीतीने पादाक्राांत किायचा आहे; तेव्हा कविता आपल्या सोबतीला असेल—नसेल. 

 एका एका कलािांताची एक एक िावसयत असते; ज्ञानेश्वि—जीए याांचा ‘आता’; 

मुस्मक्तबोधाांची ‘आज कशानेशी मला येईनाशी झाली झोप’ मधील ‘शी’, मरे्ढकिाांच्या काव्यातील 

‘जिा--जिाशी’ आवण ‘अन्’. व्यिहािात एिाद्याला िाांदे उडविण्याची वकां िा बोटे मोडण्याची 

सिय असते तशी ही प्रवतभािांताची सिय नसते; आशय सांदभिसांपृक्त किणे, आशयाला निे 

पैलू पाडणे, आशय प्रसिणशील किणे असे कलात्मक प्रयोजन त्ामागे असते—ते जाणिणे 

ही िवसकाच्या विदग्धतेची चाचणी असते; एिव्ही मग, ती भािकविता असो िा गीती असो, 

कानामनािरून नुसती वगळवगळीतपणे वनसिडत जाते. ‘मग’ आवण ‘पुन्हा’ हे शब्द ही भटाांची 

अशीच िावसयत आहे; आवण उद्गािवचने्ह. 

   ‘मग’ या शब्दाची इथली ताकद ति पाहा : ‘मग’चा भूतकाळ आहे पे्रमपूणि ‘वमलन’; 

ितिमानकाळ आहे व्यािहारिक ‘वियोग’ आवण भविष्यकाळ आहे प्रीतीचे ‘आश्वासन’. 

बोलणािी व्यक्ती इथे जिी नायक असली तिी ती केिळ स्वतःचे नवे्ह ति उभयताांचे मनोगत 

व्यक्त किते आहे—हे आले ना लक्षात? 

 धु्रिपदातील ‘जीि’ आवण ‘हाक’ या दोन शब्दाांतील िजनभेद स्पष् आहे; पण तो ‘िाट’ 

आवण ‘अांति’ या शब्दाांनी सांतुवलत झाला आहे : ‘जीि’ हा तोलामोलाचा शब्द ‘िाट’ या त्ाच्या 

तुलनेने कमी िजनाच्या शब्दाशी जोडलेला ति ‘हाक’ हा कमी िजनाचा शब्द ‘अांतःकिण’ या 

त्ाच्या तुलनेने जास्त िजनाच्या शब्दाशी बाांधलेला—मूल्यिान जीि िाटेिि ति िार्यािि 

वििणािी हाक हृदयात. ‘िणिणणे’ यात कष्, पायपीट, शोधाथि धडपड आहे ति ‘हुिहुिणे’ 

यात हळुिािपणा, कां पन, सुिद भाि आहे—तो नेमक्या शब्दाांत साांगता आला नाही तिी 

िवसकाला जाणितो—िस्त्र धाग्याांचे बनलेले असते; िस्त्र तलम असते तेव्हा धागे कुठे 

जाणितात, सलग िस्त्रच जाणिते, नाही? 
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 धु्रिपदातील अथािचे हे विदल रूप जाणिले की पुर्ढच्या सहाही कडव्याांत हे अथािचे 

वशिशस्मक्तपण कसे स्पांदन पािते आवण विविध रूपे घेते ते सहज लक्षात येते. 

 दोघाांचीही प्रीती एकाच कां प्रतेत असल्यामुळे एक ताि छेडली की दुसिी आपोआप 

झांकृत होते. 

(१) मी तुझ्या ‘स्वप्ना’त वफितो; मात्र प्रत्क्षात तुझे पाऊल ‘उांबर्या’त अडिळते. 

(२) अप्रीतीने नवे्ह पण तांद्रीने तुला उत्कट क्षणाांचे विििण होईल; मात्र माझे नाि 

तुझ्या ओठाांििच असेल. 

(३) सांध्याकाळी घिी तू वदिा लािशील तेव्हा त्ा वदव्याच्या ज्योतीबिोबि माझे 

मनही वतथे कां वपत होत असेल. (सहोक्ती अलांकाि) 

(४) तीन वदिसाांनी तू न्हाहशील तेव्हा सुगांधी द्रव्याांनीच नवे्ह ति माझ्या अस्मस्तत्वाने 

तुझा आसमांत घमघमून जाईल. 

(५) िात्री माझ्या गीताने माझे तारूण्य तुझ्यापयांत पोहचेल. 

(६) या सार्यामुळे हे वियोगपिि दुःिद होणाि नाही, िसांत ऋतूसाििे सुिद, सुगांधी, 

धुांद होईल; माझे सगळे आयुष्यच फुलाांसाििे तुझ्यासाठी बहिेल, त्ाांचा सडाच 

तुझ्याभोिती पडेल. 

आता पहा १) उांबिा २) ओठ ३) देिघि ४) स्नानगृह ५) शय्यागृह ६) अांगण या सहा 

प्रवतमा आलटून पालटून पावित्र् आवण शांगाि, व्यस्मक्तसापेक्षता आवण थथलसापेक्षता याांची 

बांवदश साधणार्या आहेत—आशयाचा विदलपणा तो हा; त्ामुळे आशय व्यावमश्र आवण 

त्ातील प्रते्क घटक उठािदाि झाला आहे. 

हे सािे काही किी जाणीिपूििक किीत नसतो; ति प्रवतभेच्या आिेशात ते स्वयांभूपणे 

साकाि होत असते; जाणीिपूििक केले की ती कािावगिी होते. हे लक्षात आले की मग ‘हे 
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किीला अवभपे्रत होते का?’ अशा प्रश्न आपल्याला पडत नाही—कधी कधी असा प्रश्न आपण 

आपली वथटी िवसकता झाकण्यासाठी विचािीत असतो! 

उत्तम कविता ही एक अथिसमृद्धी असते; म्हणजे कमीत कमी शब्दाांत ती जास्तीत 

जास्त अथि प्रकट किीत असते—त्ासाठीच ति ती छां द, अलांकाि, प्रवतमा, प्रतीके, सुभावषते, 

जीिनभाषे्य याांचे उपयोजन किीत असते. त्ा सार्याच्या एकात्म आस्वादाने आपणाांस 

अनुभिसमृद्धीचा अनुभि येत असतो. या ‘अनुभिाच्या अनुभिा’लाच अनुभूती असे म्हणतात. 

पे्रमकवितेची अनुभूती ही ‘पे्रमानुभाि’ नसते ति पे्रमाच्या अनुभिामाफि त जीिनमूल्याची 

ि सौांदयिमूल्याची अनुभूती असते. ‘मग’ या कवितेतून ‘दोन जीिाांचा सििव्यापी सुसांिाद’ या 

मूल्याची मला प्रतीती येते. ही प्रतीती िणिन-विके्षषण यामाफि त न येता स्वप्न, उांबिठ्यािि 

अडिळणािे पाऊल, पूजा, स्नान इत्ादी प्रवतमाप्रतीकाांतून मानसगोचि होते. अनुभूतीची ही 

मानसगोचिता अनुभिाच्या इां वद्रयगोचितेपेक्षा अवधक टिटिीत, चलनिलनक्षम आवण 

बहुआयामी असते. किी जसा प्रावतभ सु्फिणाने वनवमिती कितो तित िवसकही प्रावतभ 

सु्फिणानेच आस्वाद घेत असतो. 

किी ांची मनोदशा आवण िवसकाची मनोदशा अशी एकजातीय असल्यामुळेच ति 

त्ाांच्याांत सांिाद साधू शकतो—एक तळघिात बसला आहे आवण दुसिा तेिाव्या मजल्यािि 

आहे, एक कानडी आहे आवण दुसिा कॅनेवडयन आहे—असे असेल ति वतथे 

‘कवििवसकहृदयसांिाद’ तो काय साधणाि! पण असा सांिाद साधतो तेव्हा आपणाांस 

आस्वादगम्य सुांदितेचा लौवककवभन्न प्रत्य येतो; मग आपणाांस ‘मग’ ही कविता शांगािसूचक 

पे्रमकविता िाटत नाही. ती वििहगीत ति नाहीच िाटत; वििहस्मथथतीिि मात किणािी 

सायुज्यगीत िाटते. 

व्यािहारिक, दैवहक वियोग तो काय! त्ािि मात करून वप्रयकिाचा प्राण पे्रयसीची 

िाट तुडवितो. त्ाची साद सतत वतच्या हृदयात कां वपत होत असते. ती अांगणात असो, दािात 

असो, स्नानगृहात असो, देिघिात असो की शयनगृहात असो; सकाळ असो, सांध्याकाळ असो, 
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िात्र असो—दोघे एकमेकाांच्या सोबतच असतात—मनाने, िृतीने, कृतीने—त्ापुरे्ढ या 

साडेतीन हाती देहाची काय तमा! आपण मनाशी म्हणतो, असे सायुज्य वप्रयकि-पे्रयसी 

याांच्याांतच असते असे नाही, ते गाय-िासरू, माय-लेकरू, देश-देशभक्त, देि-देिभक्त 

याांच्याांतही असते—ही एक व्यापक भािना आहे, हे एक उन्नत मूल्य आहे; ते इथे वकती 

सूचकपणे, अथिझांकािाने, मृदु-मधुि शब्द-प्रवतमाांतून आविषृ्कत झाले आहे. 

हे सािे िाचनातून, एका िाचनातून आपणाांस जाणित नाही, हे आपले दुभािग्य वकां िा 

दौबिल्य नसते; ते कवितेचे मोठेपण असते. म्हणून ही कविता पुनःपुन्हा िाचाविशी िाटते, 

पुनःपुन्हा ऐकाविशी िाटते, आठिाविशी िाटते. 

मग आपला आस्वाद दशिनी अथािपाशी थाांबत नाही—तो त्ा अथाितील सजीि, बदलते 

वू्यह हेितो, त्ा सिि अथिवू्यहाला धािण किणार्या शस्मक्तस्रोतापयांत पोचतो—आपण 

वनवमिवतप्रवक्रयेत सहभागी होतो; तेव्हा कागदाििची, कानाििची कविता कायम िाहून 

वतच्यातून, वतची वनवमितीच अशी, निनिी कवितासांतानेच जन्मास येतात. हे अगदी सत् आहे, 

हे सावहत्शास्त्रीय सत् आहे; हा माझा अनुभि आहे. 

मग 

मग माझा जीि तुझ्या िाटेिि िणिणेल! 

अन् माझी हाक तुझ्या अांतिात हुिहुिेल! 

मी वफिेन दूि दूि 

तुवझया स्वप्नात चूि 

वतकडे पाऊल तुझे उांबर्यात अडिळेल! 

विसिशील सिि सिि 

अपुले िोमाांचपिि; 

पण माझे नाांि तुझ्या ओठाांिि हुळहुळेल! 

सहज कधी तू घिात 
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लािशील साांजिात; 

माझेही मन वतथेच ज्योतीसह थिथिेल! 

जेव्हा तू नाहशील, 

दपिणात पाहशील, 

माझे अस्मस्तत्व तुझ्या आसपास दििळेल! 

जेव्हा िात्री कुशीत 

माझे घेशील गीत 

माझे तारूण्य तुझ्या गात्राांतुन गुणगुणेल! 

मग सुटेल मांदमांद 

िासांवतक पिन धुांद; 

माझे आयुष्य तुझ्या अांगणाांत टपटपेल! 
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म. म. देशपाांडे 

 

।। एक ।। 

कविता म्हणजे काही पेपि नाही : फििकन िाचला आवण झििकन फेकला; वकां िा कविता 

म्हणजे काही पेपि नाही की िोिून िाचला आवण घोकून वलवहला. 

कविता म्हणजे आस्वाद. 

स्वाद आवण आस्वाद याांतला भेद माहीत आहे नां? स्वाद म्हणजे आस्वादिसू्तचा गांध. 

तो िदी देत असतो, “मानिाईक येत आहे. तय्याि!” ‘िदनी किळ’ घेण्याच्या आधी घिभि 

‘पूणिब्रम्हा’ चा परिमळ दििळला पावहजे. आता आमोद सुनावसका जाले असे िाटले पावहजे. 

कवितेमधे्य जी नादाितिने असतात आवण नादाची जी नतिने असतात ती कवितेची 

स्वादरूपे असतात. त्ा स्वादास्वादाने आपल्या िृत्ती आस्वादातुि झाल्या पावहजेत—हेच ति 

त्ाांचे प्रयोजन असते. नहून आस्वाद घेतला म्हणून ‘वकां मत मोज’ म्हणणार्या हलिायासमोि 

वबिबल स्मिशातील नाणीच िुळिुळिेल; काय चुकले त्ाचे? नादानेच केिळ गुांगिणािी 

सांवहता आवण नादातच नाांदविणािा अहृदय दोघेही उपाशी आवण िासेच असतात; कसे? 

कविता ही स्वादिसू्त नसते; ती आस्वादिसू्त असते. आस्वादिसू्त. वतचा नुसता िास 

घ्यायचा नसतो; वतची चि घ्यायची असते. वतची नुसती चिच घ्यायची नसते, ती चघळायची 

असते. चििणा; भािदस्त शब्द. चििणा. कविता चोिून चोिून, चािून मािून मनात घोळिायची 

असते. चि. वतच्या चिीच्या सगळ्या बािीक—सािीक छटा आस्वादायच्या असतात. 

अस्सल कविता आपल्याला असे किायला लािते; अस्सल कविता आपल्याला सहृदय 

किते. 

अशा अस्सल कविताच ति ओांगळ अांतमिनाला सोज्वळ किीत असतात; कािण 

किी ांच्या सोज्वळ अांतमिनातून त्ा उद्भिलेल्या असतात. 
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कवितेचा ििचा अथिथि मनाच्या ििच्या थिातून प्रकटत असतो. त्ात विधाने, विचाि, 

दावयत्व हे सािे सामािलेले असते ते आवण तेव्हरे्ढच कवितेत असेल ति ती कविता कशी? तो 

वनबांध. तो िृत्ताांत. तो पद्यमय वनबांध. तो आितिनमय िृत्ताांत. त्ातील काही विधाने चमकदाि 

असतात, काही विचाििेधक असतात. दावयत्व गांभीि असते. ते शब्द, ती िाके्य, ती तडफ 

आपल्या मनािि ठसतेही. तेव्हठेच. सांपूणि कविता काही आपल्या मनाची पकड घेत नाही. 

कविता हा अिांड वू्यह असतो. आडातच नाही ति पोहर्यात कुठून येणाि? तुकडया—

तुकडयाांनी तयाि झालेली पद्याकृती तुकडया—तुकडयानेच जाणिणाि! अशा पद्यकािाांचे मन 

वचांध्याांनी भिलेले असते. त्ाचे पद्य अशा वचांध्याांचे गाठोडे असते. असतात काही वचांध्या भिजिी, 

काही वचांध्या गभििेशमी; पण असतात त्ा वचांध्याच. त्ा शालूविहीन असतात; म्हणून त्ाांना 

द्रौपदीचे सत्त्व नसते. 

अस्सल कवितेला जागृत मन असते. अधिजागृत मन असते. अजागृत मन असते. 

व्यस्मक्तत्व असते. समूहमन असते. सामावजक मन असते. साांिृवतक मन असते. मुख्य म्हणजे 

अस्सल कवितेला उच्चजागृत विश्वमन असते. 

या अनेक थिाांशी आवण या अनेक मनोरूपाांशी एकाच िाचनात समिस होतो जो िाचक 

तो धन्य! एिव्ही पुनःपुन्हा अशी अस्सल कविता िाचािी लागते—ती तसे इशािेच देते ना 

आपल्याला. असे पुनिािचन आवण अशा चििणा ही अस्सल िाचक आवण अस्सल कविता याांची 

जन्मिूण असते. पुनिािचनाला प्रिृत्त न किणािी िाङ्मयकृती दुय्यम दजािची आहे, असे िुशाल 

समजा. 

सुिाचे सोबती 

दुःिातही िाहो; 

कोसळो हे नभ 

वभांती उभ्या िाहो 
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हे शब्द वकती साधे, त्ात ना नानागौिि, नामगौिि, ना प्रवतमागौिि. असे ति सिाांनाच 

िाटत असते : भोिती भोजनभाऊ नसािेत. ‘हा जिां चाले मोठा धांदा! ति बहीण म्हणे दादा!’ 

अशी भवगनीमांडळां  भोिती नसािीत—प्रते्कालाच असां िाटत असतां. दुःि—सांकटातही त्ाांचां 

पे्रम अभांग िाहो. तशी मागणी आहे याचाच अथि तसां सहसा नसतां, अनुभिच आहे आपला 

जगाचा. 

साधा सहा अक्षिी अक्षिछां द. नाि शुद्धसती. ‘येिे येिे पौसा’, ‘बेए एक बेए’ इतका 

आपल्या आठिणीतला. षडाक्षिी छां द. ‘सुिाचे सोबती! दुःिातही िाहो’ ही मागणी ठीक, 

आकलनसुलभ; पण ‘कोसळो हे नभ। वभांती उभ्या िाहो’ म्हणजे काय? उत्ति काही फाि 

अिघड नाहीः नभ—अिानी सांकटे; वभांती—मानि वनवमित आधाि. हां! कविता हा एक अिांड 

वू्यह असतो त्ाचे इथे ििण ठेिायचे. आता एकदम वतसर्या कडव्याकडे. वतथे कविता 

म्हणते, ‘गगनाच्या विटा मोजणािे नि!’ या काव्यमय शब्दाशेजािी ‘विटा’ हा गद्य शब्द 

कसातिीच िाटतो नां? िाटतो; पण कुठपयांत? जोिि ‘वभांत’ (पवहले कडिे), (शेिटचे कडिे) या 

शब्दाांतून प्रकटणािी अथििलये एकरूप होऊन अिांड अथिवू्यह प्रतीत होत नाही तोििच. हे 

पाहा, हे काही आकृवतिादी बोलणे नाही की शैलीिैज्ञावनक विशे्लषण नाही; हे कवितेच्या सलग 

अथािचे आस्वादन आहे : कविता हे अनेक िाक्याांचे वमळून बनलेले एक बृहिाक्य आहे. या 

भूवमकेचे हे अिधान आहे, हे केिळ आस्वादन नाही, सजिन आहे. 

सुिाचे सोबती दुःिातही केव्हा सोबत कितील? जेव्हा मानिी मूल्याांच्या वभांती अभांग 

असतील तेव्हा. तेव्हा मग अगोचि सांकटे आलीत तिी वभांती अभांग िाहतील; तेव्हा 

सुिकाळातील (सुिाचे) आवण सुि देणािे (सुिाचे) सोबती सोबत िाहतील. या वभांती कोणी 

घडविल्या आहेत? गगनाच्या विटा मोजणार्या निाांनी—सांतावदकाांनी. अहो, त्ाांच्याच ति 

शब्दाांिि विसांबून—विश्वासून मी आजििचा जीिनप्रिास केलाय—कविता साांगते. 

कोसळणािे नभ = अगोदि अिानी सांकटे. त्ातही शाबूत िाहणार्या वभांती = मानिी 

मूले्य, मानिी सांबांध, मानिी सांवचत. 
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गगनाच्या विटा = अगोचिाची सांिचना. 

गगनाच्या विटा मोजणािे नि—सांतावदक; अगोचि सांकटाांिि मात किणािे नििीि. 

नभ—गगन, वभांत—विटा या सहभािी शब्दाांतून प्रकटणािी पिस्पिपूिक अथििलये 

जाणिताहेत ना? केिळ शब्दाांचा अथि कळणे म्हणजे कविता कळणे नाही, हे ििे आहे ना? 

वू्यहाथि हा व्यांगाथािचा उच्चतम आविष्काि असतो. तो जाणिणे म्हणजे कविता कळणे; काय? 

‘विटेििी माथा’ या शब्दाांनी हा वू्यहाथि अवधक िेधक होतो : कोणत्ा विटेिि माथा 

टेकिायचा? आपणाांस आठिते पांर्ढिीची िीट. कोणते पाय हाती िाहो? विठोबाचे. ‘विठ्ठल आवण 

पांर्ढिपूि’ हे शब्द काही येथे नाहीत; पण त्ाांना सामािून घेणािा व्यापक अथि मात्र येथे आहे. 

ज्याांनी अगोचि शक्तीचे आवण अगोचि सांकटाांचे मोजमाप घेतले, ज्याांच्या अतुल नेकीमुळेच 

सुिाचे सोबती दुःिातही साथ देणािे ठिलेत त्ाांनी विठ्ठलाच्याच विटेिि माथा टेकविला ना? 

त्ाांनी विठोबाचेच पाय घट्ट धरून ठेिलेत ना? म्हणजे हे असे ति नाही, सांत हेच सुिाचे 

सोबती? दुःिातही त्ाांचेच ििण िाहो? आवण आपण काय समजत होतो? व्यिहािातले 

सगेसोयिे! 

आता पितून दुसिे कडिे! अगम्याचे मोजमाप किणािे—त्ाांनी माझे हात हाती घेतले 

आहेत—चालविसी हाती धिोवनया. माझे दोन तळिे म्हणजे रिती जोडवशांप. एिव्ही ती 

टिफलासाििी; पण गगनिीिाांचे हात वतच्यात मोती झालेत, आता मागणे एिरे्ढच— 

अांतपािेतो हे 

हात हाती िाहो 

कुणाच्या? कशाच्या अांतपािेतो? मागणे मागणार्याच्या अांतापािेतो नवे्ह; विश्वाच्या. 

विश्वमानिाला सदोवदत या निरूप नािायणाचा आधाि असो. विश्वाने विश्वाच्या अांतापािेतो 

सांताांची साथ स्वीकािो. 
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विविध पण पिस्पिपूिक अथिवू्यहाांची वनवमिती कवितेने योजून केलेली नाही. अथाांग 

जलाशयािरून विशाल मेघच्छाया सिकत जाव्यात तसे हे आहे. म्हणजे? समीप तिी 

अस्पवशित. 

वनवमितीच्या उच्च जागृतीतून या कवितेचा उद्भि झाला आहे. हे शब्द, या प्रवतमा, हा 

आशय सििपरिवचत आहे; पण ही उच्च जागृती सििथा अनोिी आवण दुष्प्राप्य आहे. कवितेचा 

आस्वाद घेताना क्षणमात्र आपण त्ा उांचीिि पोचतो हेच कवितेचे वनवमिवतसाफल्य आवण 

आपले आस्वादसाफल्य असते; आवण मग पुन्हा व्यिहािथिािि येऊन आपण म्हणतो, ही 

कविता अगदीच साधीसोपी आहे; कठीण समय येता वमत्र कामास येिो! 

 

।। दोन ।। 

 म. म. देशपाांडे म्हणजे मरे्ढकिी पिांपिेला मादिि देणािा किी. 

 मरे्ढकिाांच्या अवधकाांश कविताांची अवभव्यक्ती विकट आहे, अनेक कविताांचा आशयही 

विकट आहे. याचे कािण विकट जीिनानुभिाच्या प्रत्याने त्ाांची सौांदयििृत्ती व्याकूळ होते ि 

त्ा व्याकूळ मनोिथथेला िसु्तवनष्ठ अस्मस्तत्व देण्याच्या प्रयत्नातून त्ाांच्या अनेक कविता 

अांतबािह्य विकट होतात. ज्या िाचकाांना बवहिांगी मधुि शब्दाथि हिे असतात ते िाचक मग 

मरे्ढकिी कवितेिि रुष् होतात; अशा विकट वनवमितीमागे सौांदयिमूल्याचा आक्रोश आहे हे 

त्ाांच्या प्रत्यास येत नाही. 

 म. म. देशपाांडे याांच्या कविता अशा विकटतेपासून अवलप्त आहेत. जीिनातील 

विकटता त्ाांनाही जाणिते आवण गाभ्यातले मादिि, वतथली उपजत स्मथथि श्रद्धा यामुळे 

मरे्ढकि—मुस्मक्तबोध याांच्या काव्याांतील अांतःसांघषि, क्षोभ आवण विकटता याांच्यापासून त्ाांची 

कविता मुक्त होते; मात्र पिाकोटीच्या अांतमुिितेमुळे, पिाकोटीच्या िाङ्मयीन आत्मवनष्ठ 

तादात्म्यामुळे ती मधुकि केचे—अवनल याांच्या लोभस कवितेप्रमाणे एकपदिी मात्र होत नाही; 
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सूक्ष्म आवण कणीदाि होते. त्ाांच्या शब्दाथाित दशिनी साधेपणा—सहजपणा असतो; अिे पण, 

ही मयासुिाची वनवमिती : पाणी भासते ती जमीन, जमीन भासते ते पाणी. 

हीच कविता पाहा ना : 

 सांधे्यचा श्यामल हात कोिळा, 

 पकडू पाहतो 

 नदीकाठचा उडता बगळा 

 पुसट पुसट वक्षवतजिेषा 

 वमलनामधली 

 दोन जीिाांची असु्फट भाषा! 

 

थकून भागून 

वदिस वमटतो हळूच पापणी 

गालाांत हासते शुक्राची चाांदणी! 

 

क्षणाक्षणाने दाटतो काळोि 

जुनी एिादी 

मनात साििी घोळते ओळि! 

 

 या कवितेचा नुसता दशिनी अथि जाणिला ति आपण म्हणतो, “िोमँवटक कविता. किीने 

वनसगिदृश्याच्या माध्यमातून पे्रमाची भािना व्यक्त केली आहे.” ििे आहे; ििे आहे हे. 

सांध्याकाळ, बगळा, नदी, वक्षवतज, शुक्राची चाांदणी या सार्या वनसगि प्रवतमाच ति आहेत; नाही? 

त्ाांना जोड वदली आहे. ‘हात’, ‘वमलन’, ‘हसणे’, ‘जुनी ओळि’ या मानिसापेक्ष अियि—

वक्रया—िृती याांची. याांत मध्यिती काय? वनसगिदृश्य की मानिी भािना? दोन्ही! यालाच ति 
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काव्यानुभूतीने िाचकास लाभणािी ‘अनुभिसमृद्धी’ असे म्हणतात. थथलिैविध्य, 

व्यस्मक्तिैविध्य, अनुभििैविध्य, शब्दिैविध्य यामुळे अनुभिसमृद्धी येत नसते; येत असते ती 

अनुभिविसृ्तती; काय? 

 उपमेय आवण उपमान, प्रवतमेचे अांग आवण प्रवतमेचा भाि याांना सुटेपणाने प्रयोजन 

नसते त्ाांना प्रयोजन असते पिस्पिसांबांधाांचे; ते एकमेकाांिि प्रभाि टाकत एकमेकाांचे रूप, 

भाि आवण प्रभािच बदलिून टाकतात; त्ाांचा उन्नत पुनजिन्मच घडिून आणतात. वनजीि 

पँडोिाची डोळ्यादेित सुभग युिती झाली ति जसे आपण चवकत होऊ तसे इथे आपण चवकत 

होतो; काव्यास्वादात अशा चमत्कािाचा प्रत्य येत असतो—येतोच. चमत्कािप्रत्य—

आनांदप्रत्य—अनुभिसमृद्धी. ही अवििल प्रवक्रया लक्षात ठेिा. 

 या सांदभाित काही सांभ्रम वनमािण झाला ति कवितेचे कें द्र चाचपून पाहायचे. काय आहे 

या कवितेचे कें द्र? कुठे आहे ते? या प्रश्नाांची ठाम उत्तिे नसतात; इथे मतवभन्नतेला जागा असते; 

कधी आपलेच मत बदलते, कधी दुसर्याचे मत पटत नाही. हा प्रतीवतभेद काव्यास्वादासाठी 

फाि उपकािक असतो; त्ा प्रतीवतभेदाचे स्वरूप मात्र जाणता आले पावहजे; त्ा प्रतीवतभेदाचे 

नामकिण किता आले पावहजे. समीक्षा आवण सावहत्मीमाांसा या के्षत्रातील ती मौवलक भि 

असते. मिाठीत अशी भि पडताना वदसत नाही. 

 म. म. देशपाांडे याांच्या या कवितेतील जी ओळ िटकलेली असते तेच या कवितेचे कें द्र! 

कोणती ओळ? “गालाांत हसते शुक्राची चाांदणी!” भग्न पे्रमकविता िाचायचा आपला रियाज 

म्हणून मग पवहल्या झटक्यात आपण ही कविता वििहाची, ताटातुटीचा, असफलतेची, 

भग्नतेचीच कविता समजतो. या अपेके्षला धरून आपण ‘वनसटणािा बगळा’, ‘थकून डोळे 

वमटणािा वदिस’, ‘दाटणािा काळोि’ या प्रवतमाांना जादा उठाि देतो; पण कविता म्हणते, 

“नाही, माझा मूड इतका गडद नाही.” 

 कसा आहे मूड वतचा? “गालाांत हसते शुक्राची चाांदणी!” असा. दोन जीि िूप 

एकमेकाांत गुांतले आवण मग या की त्ा कािणाने ताटातूट झाली असे इथे घडलेले नाही. दोन 
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जीि थोडे जिळ आले होते. कुठल्याशा कातििेळी त्ाांनी पे्रमाचा पक्षी चुचकािण्याचा प्रयत्न 

केला होता, थोडया कानगोष्ी केल्या होत्ा आवण दोघेही, दूिचे अपयश जाणून की काय, 

थाांबले होते. असे सििपरिवचत पण भािकवितेच्या वचमटीत सहसा न सापडणािे हे अनुभि 

कथाकािाांच्या हद्दीतील आहेत असे आपण समजतो. इथे किीने कथाबांध ि कथन याांना सहज 

झुकाांडून एक विशुद्ध भािकथा साकाि केली आहे, एक सुप्त कथामूल्य असलेली विशुद्ध 

भािकविता. 

 एका हुिहुित्ा पे्रमानुभिाचा एका उतित्ा सांध्याकाळशी सांयोग साधून एक निाच 

अनुभि कवितेने येथे साकाि केला आहे—हीच निवनवमिती; केिळ पे्रमानुभि अनुभिणे वकां िा 

केिळ वनसगािनुभि अनुभिणे हा वनवमितीचा प्रत्य नवे्ह. तो लौवकक प्रत्य. अधुिा. 

मरे्ढकिाांप्रमाणेच किी म. म. देशपाांडे याांचा काव्यानुभि विदल असतो तो असा; त्ात आशय 

आवण अवभव्यक्ती असे िैत नसते, हेही वततकेच लक्षणीय. 

 

।। तीन ।। 

 ‘िनफूल’ (१९६५), ‘अांतदेही’ (१९९६), ि ‘जगाचे श्वास’ (२००६) या तीन सांग्रहाांनांति 

आता ‘अपाि’ हा म. म. देशपाांडे याांचा चौथा कवितासांग्रह प्रकावशत होत आहे. 

 श्याम माधि धोांड हे म. म. याांच्या काव्यािि पीएच. डी.साठी सांशोधन किीत आहेत. 

बहुधा असे घडते की, सांशोधन किता किता सांशोधक सांशोधनविषयाच्या पे्रमात पडतो; इथे 

उलट घडले; श्याम आधी म. म. याांच्या कवितेच्या पे्रमात पडला ि मग त्ाने सांशोधन सुरू 

केले. म. म. याांच्यासाठी जे जे किता येईल ते ते सिि त्ाने केले. म. म. याांच्या असांग्रवहत, 

अप्रकावशत कविता शोधल्या; म. म. याांना आलेली पते्र गोळा केली; म. म. याांचे गद्य लेिन 

वमळविले; त्ाांच्याशी पुनःपुन्हा सांिाद साधला; त्ाांची दीघि मुलाित घेतली; त्ाांच्या कुटुांवबयाांचा 

विश्वास सांपादन केला—काय केले नाही; सगळे केले! 
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 अशा शोधयाते्रतूनच ‘अपाि’चे हस्तवलस्मित त्ाांच्या हातात पडले—म. म. याांच्या 

सौभाग्यिती ांच्या अक्षिातले; नाि, माांडणी म. म. याांचीच. उवशिा का होईना किीची इच्छा आज 

पूणि होत आहे. 

 याच याते्रमधे्य धोांड याांना शिच्चांद्र मुस्मक्तबोध याांनी म. म. याांना वलवहलेले पत्रही गिसले. 

ते म्हणजे या याते्रचे मािांदेच म्हणायचे! मुस्मक्तबोध हे थोि सत्वशील किी होते. त्ाांची कविता 

आवण म. म. याांची कविता ही मिाठी काव्याची दोन टोकेच होती : मुस्मक्तबोधाांची कविता 

वििाटाच्या ध्यासाने आविष्कािप्रधान, उद्दाम, प्रवतमा-प्रतीकाांनी लिथिलेली ति म. म. याांची 

कविता सूक्ष्माच्या ध्यासाने वनवमिवतप्रधान, सांयवमत, प्रवतमा-प्रतीकाची एिादीच कळी 

िुलविणािी; मुस्मक्तबोध तकि  आवण इवतहास याांना प्रमाण मानणािे. म. म. अांतःप्रत्य आवण 

कालातीतता याांना आिाहन किणािे. तिीही दोघाांचा गार्ढ से्नह; दोघाांनाही पिस्पिाांच्या 

प्रवतभाबळाबद्दल वनताांत आदि; कािण होते दोघेही व्रतथथच. मग त्ाांच्यात स्पधाि-हेिेदािे 

येतीलच कसे? त्ाांची स्पधाि, असलीच ति, स्वतःशीच होती. थथावनक प्रवसद्धी आवण 

व्यासपीठीय यश याांचा िािाही त्ाांच्या काव्याला लागू शकत नव्हता. त्ाांच्या उमेदिािीच्या 

आवण उमेदीच्या काळात िविवकिण मांडळासदृश कविचक््रया जोिात सुरू झाल्या होत्ा तिी; 

त्ा चक््रयाांना प्रवतवष्ठत सांथथा—आवण वनयतकावलके पावठां बा देत होती तिी. 

 अशी पिीक्षा प्रते्क वपर्ढीतील प्रते्क व्रतथथाला द्यािी लागते. 

 ‘अपाि’ या कवितासांग्रहातील ७४ कविताांपैकी फक्त १३ कविता यापूिी प्रकावशत 

झाल्या आहेत. अवभरूची, सत्कथा, मौज, युगिाणी, साधना, महािाष्र  या वनयतकावलकाांतून; 

बाकीच्या कविता आता प्रथमच उजेडात येत आहेत. सुिेश भट याांनीही आपल्या अनेक 

कविता असांग्रवहत-अप्रकावशत ठेिल्या होत्ा; त्ा आता ‘िसिांतीचा मुजिा’ (सावहत् प्रसाि 

कें द्र, नागपूि) या सांग्रहात सांग्रवहत झाल्या आहेत. त्ा कच्च्च्या कविता आहेत. किीने त्ा 

झाकून ठेिल्या हे बिेच झाले होते. ‘अपाि’चे असे नाही; या फक्त कविता आहेत; किीने त्ा 

का आर्ढीत ठेिल्या ते कळत नाही. 
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 किीला हा सांग्रह प्रकावशत किाियाचा होता. म्हणून ति त्ाने कविताांचा लेिनक्रम, 

लेिनथथलकाल, प्रकाशनसांदभि हे सािे वनगुतीने नमूद करून ठेिले. हे सािे तपशील 

कवितेचीच आशयप्रभा आहे असे िवसकाने समजािे—किी अवनल आवण किी श्रीवनिास 

वसिास याांच्या कवितासांग्रहाांतही हा प्रकाि आपणाांस वदसतो. चरित्रात्मक समीके्षने मात्र 

यापासून दूि िाहािे; दुसिे ‘धोांड’ त्ापासून दूि आहेत हे आपले भाग्यच म्हणायचे! का या 

किीने या सांग्रहाला ‘अपाि’ हे नाि वदले? “हे अपाि कैसेवन किळािें। महातेज कैसें धिळािें।” 

हे ज्ञानोबाांचे अितिण काही किीने वदलेले नाही की त्ािरून तकि  किािे मग? ‘अपाि’ या 

मथळ्याची एक कविता या सांग्रहात आहे. वतच्यातील अिेिचे कडिे असे : 

 अांधाि असेल, 

 उजाडण्यापूिी होता तो 

 वदसत असेल, 

  नसेल. 

पाि किताांना हे जग 

अपाि िाटत असेल. 

 

१९७३ सालची ही कविता. तेव्हा किीचे िय पन्नाशीच्या आतच होते. जन्म २३ ऑक्टोबि १९२९. 

 किीचे िय काय िषाांनी मोजायचे असते? 

 किी म्हणतो, मी जिाजजिि झालो असेन; िस्त्याच्या कडेने काठी घेऊन चालत 

आयुष्यासांबांधी बोलत असेन; तू आठिणी ांची ऊठबस किीत असशील; आवण उजाडेल? होय. 

मृतू् म्हणजे पहाट. हे जग पाि किताना अपाि िाटेल असे किी म्हणतो; म्हणजे काय? किी 
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मुस्मक्तबोधाांनी आपल्या पत्रात म. म. याांची कविता ‘वन्यथिपूणि’ आहे असे म्हटले; त्ाची इथे 

प्रतीती येते. हे मृतू्पूिि जीिन वसमीत असते आवण मृतु्त्ति जीिन असीम असते, असे किीला 

म्हणायचे आहे का? काय की! 

 एिर्ढां  ििां  की ‘अपाि’मधील कविता जन्म आवण मृतू् याांचां विदल स्वरूप सतत 

िलयाांवकत किीत आहेत : 

 ह्या ओढ्यािि उभां िाहून गाताांना 

 मला गांगेची आठिण होते 

हेच काय कमी आहे? 

 

ह्या पुलािरून हळूहळू जाताना 

मला िाली पात्राांत 

जीिनाचां प्रवतवबांब पडलेलां वदसतां. 

हेच काय कमी आहे? 

 

जन्म आवण मृतू् 

फाि मोठ्या गोष्ी आहेत 

पण हे अिांड हाती येणािे 

सुिणािचे कण-क्षण 

त्ाांचां िजन-माप कसां करू? 
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 एकच वनकष आहे किीजिळ : अनुबांध. किी सांग्रहभि अनुबांधाचा शोध घेतोय. माणूस 

आवण माणूस, माणूस आवण सृष्ी, माणूस आवण विश्ववनयन्ता आवण मुख्य म्हणजे माणूस आवण 

त्ाचां आांतिसत्त्व याांच्यात काय नातां आहे याचा कोिळा, आति, शाांत, िोल शोध हे या सांग्रहाचां 

िैवशष्ट्य आहे. 

 सत् जळत होते 

 म्हणून मीही जळालो... 

 पण मी माझ्यात आहे 

 व्रतथथ 

 आवण मागिथथही.  

 ‘िनफूल’मधील सौांदयििृत्ती आवण ‘अांतदेही’मधील विशे्लषणिृत्ती मुििून आता 

‘अपाि’मधे्य किी परिपक्व झाला आहे. जीिनाचे ििेिोटेपण त्ाने जाणलेच नाही ति वततीके्षने 

स्वीकािले आहे; विविध अनुबांधाांचे अपरिहायिपण त्ाला भािले आहे. म्हणूनच यात कुठे 

तपशील नाही, तत्त्वकथन नाही, गार्ढ शहाणपण आहे. 

 मिाठीच्या विविध बोली ांना सांताांच्या िाणीने प्रभावित केले आहे हे तुम्हाांस माहीत आहे 

का? िर्हाडी बोलीतील आितिने महानुभाि गद्यातून आलेली आहेत; मिाठिाडी बोलीला 

एकनाथी ओिीचा पैस आहे; कोल्हापुिी—सातािी बोलीमधे्य समथाांच्या ओिीचा जोम आहे; 

आवण मािळी बोली? वतला ग्यानबा—तुकोबा याांच्या ओिी—अभांगाने ठेका आवण मादिि वदले 

आहे. अनुभिा. 

 म. म. याांच्या काव्यामधे्य जो बोलीचा प्रत्य आहे तो ‘बोली अरूपाचे रूप दािीन’ या 

कोटीचा आहे. मुस्मक्तबोधाांनी मात्र उगाच डाांटे—गटे, शेर्क्वपयि—कावलदास याांची नािे 

घेतली. 
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 म. म. याांच्या मयािदा दाििून मुस्मक्तबोधाांना त्ाांच्यािि प्रवतकूल टीका किाियाची होती. 

मुस्मक्तबोधाांच्या पत्रात जो मरे्ढकिाांचा उले्लि आहे तो फाि वन्यथिपूणि आहे; व्रतथथता, 

वििामवचन्हाांनी आशय वपळदाि आवण प्रसिणशील किण्याची वकमया, कवितेला 

आविष्कािप्रधान न किता िसु्तवनष्ठ वनवमिवतरूप किणे अशा अनेक अांगाने म. म. याांची कविता 

मरे्ढकिी िळणाची होती; या िळणातून म. म. याांनी बाहेि पडािे, अशी मुस्मक्तबोधाांची अव्यक्त 

उत्कट मनीषा होती. 

 ‘अपाि’ने ती पूणि केली आहे. मरे्ढकिाांच्या ‘दगडी वभिई’ शी म. म. याांची ‘दगडी मौन’ 

तोलून पाहािी म्हणजे आशय—अवभव्यक्ती या दोन्ही अांगाने इथे म. म. कसे मरे्ढकिमुक्त 

झाले आहेत ते कळेल. ‘दगडीमौन’ ही कविता अशी : 

 पानाांच्या सळसळीनेही न हलणािे 

 पजिन्यधािाांनी न वभजणािे 

 तुझे दगडी मौन. 

 मी गौण आहे तुझ्या सांदभाित 

 पण तू ओठ विलग किािेस 

 अशी माझी प्राथिना आहे 

 त्ाने कळून येईल 

की तूही वजिांत आहेस 

माझ्यासाििा 
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 ‘अपाि’ हा असा म. म. देशपाांडे याांच्या काव्यविश्वाला पूणिता देणािा सांग्रह आहे. २५ 

वडसेंबि २००५ िोजी म. म. कालाधीन झाले; पण त्ाआधीच १९५२ ते १९८५ या कालािधीत 

त्ाांना जन्ममिणाचे वकनािे वदसले होते. 
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इंभदरा संत 

 

 केशिसुत, ताांबे, मरे्ढकि आवण सुिेश भट हे चाि किी सांप्रदायप्रितिक म्हणून ओळिले 

जातात. भािकाव्य—सांप्रदाय, नायगीत—सांप्रदाय, निकाव्य—सांप्रदाय ि गझल—सांप्रदाय 

असे त्ाांच्या सांप्रदायाांचे नामकिण झालेले आहे. यात एिाद्या किवयत्रीचा सांप्रदाय नाही का, 

असा प्रश्न पडतो. बवहणाई चौधिी या असामान्य प्रवतभेच्या किवयत्री होत्ा; पण त्ाांचा सांप्रदाय 

काही वनमािण झाला नाही; आवण इांवदिा सांत? 

 २०१४ हे इां वदिाबाईांचे जन्मशताब्दी िषि. त्ावनवमत्ताने मुांबईच्या पॉपु्यलि प्रकाशनाने 

२७ एवप्रल २०१४ िोजी बेळगाि मुक्कामी “इांवदिा सांत याांची समग्र कविता” या ८०४ पृष्ठाांच्या 

ग्रांथाचे प्रकाशन केले. इांवदिाबाई बेळगािच्या. त्ाांच्या गािातच असा ग्रांथ प्रकावशत होणे यात 

एक भािवनक औवचत् होते. बाईांच्या बालकविता िगळल्या ति त्ाांच्या सिि कविता आता 

िवसकाांना एकत्र उपलब्ध झाल्या आहेत. 

 काय आहे इां वदिाबाईांच्या काव्याचे िैवशष्ट्य? कॉलेज—कन्यका असताांना त्ा ना. मा. 

सांत या तरूण किीच्या पे्रमात पडल्या. दोन्ही घिातून वििोध. सांसाि जेमतेम दहा िषाांचा होत 

नाही, तोच पतीचे वनधन. तेव्हापासून इां वदिाबाईांचे वियोगपिि सुरू झाले. त्ाांच्या कवितेत 

आकषिण, पे्रम, वमलन, वचिवियोग या अनुभूती ांचे इतके उत्कट दशिन आहे की त्ामुळे बाईांची 

कविता आत्मचरित्रात्मक आहे अशीच कल्पना सावहत्विश्वात रूर्ढ झाली. ती ििी आहे का? 

चरित्रात्मक समीक्षा, चरित्रािरून कविता आवण कवितेिरून चरित्र असा दुहेिी प्रिास किीत 

असते. चरित्रात्मक समीके्षच्या मते किीचे व्यस्मक्तत्व आवण चरित्र हेच त्ाच्या कवितेचे 

पे्रिणाथथान असते. किी आपले व्यस्मक्तगत अनुभि काव्यात अवभव्यक्त किीत असतो 

म्हणूनच त्ात उत्कटता ि उत्स्फूतिता असते. अव्यक्त पे्रिणा आवण अवभव्यक्त कविता 

याांच्यातील सादृश्य दािविण्यात चरित्रात्मक समीके्षला विशेष िस असतो. असे सादृश्य 
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िाचकास वदसले की तोही अशा सादृश्याच्या आधािेच कवितेचे आकलन कितो. समीक्षकाला 

शब्दकोडे सोडविल्याचा आनांद आवण िाचकाला उत्ति वमळाल्याचा आनांद असा हा प्रकाि 

असतो. मिाठीमधे्य डॉ. ल. म. वभांगािे, डॉ. िा. शां. िावळां बे, डॉ. विजया िाजाध्यक्ष आवण प्रो. म. 

िा. धोांड याांनी अशी समीक्षा वलवहली आहे. इां वदिाबाईांचे जीिनानुभि ि त्ाांचे काव्य याांच्यात 

उघड जाणिणािे साम्य आहेच. 

 इथेच आपली गल्लत होते : सादृश्य, समाांतित्व हे घटकसाम्य झाले; ते 

लौवककपातळीििील साम्य असते. अनेक पुिािे आवण युस्मक्तिाद याांच्या आधािे ते वसद्धही 

किता येते. तेव्हा आपल्या हे लक्षात येत नाही की, हे सामग्रीसाम्य आहे. ही सामग्री वनवमितीचा 

मूलस्रोत नाही. कलािांत काय, पुिाण, इवतहास, इतिाांचे चरित्र, िृत्तपत्रातील बातमी, 

कल्पनाविलास अशा अनेक घटकाांना सामग्री म्हणून आपल्या लेिनात थथान देत असतो; 

आत्मचरित्र घटकालाही कवितेत थथान असते. ते स्मथथि ि  पुनिािृत्तही असते. पण वनवमितीच्या 

मूलथथानी ते नसते. तसे ते असेल ति कविता ही निवनवमिती न होता आविषृ्कती आवण अनुकृती 

होईल. वनवमितीप्रवक्रयेमधे्य या सिि घटकाांचे सांदभि, स्वरूप आवण प्रयोजनच बदलून जाते, हे 

चरित्रात्मक समीके्षच्या ध्यानात येत नाही. 

 इांवदिाबाईांच्या अस्सल कविताांमधे्य ही वकमया घडते. 

 बाईांच्या काव्यामधे्य सतत वनसगिप्रवतमा येतात. त्ा पाहून आपल्याला असे िाटते की, 

बाईांचे वनसगाििि फाि पे्रम आहे. ििेच तसे पे्रम त्ाांचे वनसगाििि असते ति त्ाांनी िे. 

वटळकाांप्रमाणे वनसगािपासून बोध घेतला असता; वकां िा केशिसुताांप्रमाणे मानि आवण वनसगि 

याांच्यातील िैत अधोिेस्मित केले असते. वकां िा बालकिी ांप्रमाणे वनसगािला बॉन्साय करून 

त्ाच्याशी क्रीडा केली असती; असे काहीच इां वदिाबाई किीत नाहीत. त्ाांच्या काव्यातील 

वनसगि म्हणजे शोवभिांत मििही नाही. मग का त्ा सतत वनसगिप्रवतमा िापितात? त्ाांच्या 

कवितेत टेबल-वसगािेट, इां वजन-मोटाि असे मानिवनवमित िसू्तांचे सांदभि अपिादानेच येतात. 
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त्ाांच्या अशा कविता आपणाांस वभडत नाहीत. त्ाांच्या काव्यातील आकाश-मेघ, पाऊस-

तुषाि, िेली-फुले या वनसगिप्रवतमा मात्र आपले वचत्त िेधून घेतात; असे का? मरे्ढकिी कवितेत 

असे घडत नाही. असे का? इां वदिाबाईांच्या दृष्ीने वनसगि आवण वनसगिचक्र वचिथथायी आवण 

अविित आहे. तसेच त्ाांचे दुःिही. तसाच त्ाांचा वियोगही. अगदी अचूक प्रावतभ सादृश्य. 

चरित्रात्मक नवे्ह. 

 मुसळधाि पाऊस पडतो एिरे्ढच किवयत्रीला साांगायचे नसते; त्ाचिेळी लोिांडी मुसळे 

जवमनीतून िि येतात आवण वतच्याभोिती त्ाांचे कािागृह तयाि होते, हे वतला साांगायचे असते. 

झोपेत वप्रय व्यक्तीचा चेहिा वदसतो एिरे्ढच वतला साांगायचे नसते ति त्ाचबिोबि अनेक विदू्रप 

आवण भेसूि आकृत्ाांचा भास होतो, हे वतला साांगायचे असते. पतांग ज्योतीिि झडप घेतात. 

त्ाांचे जलिांगी पांि जळून जातात आवण ते दृश्य पाहून या वचिवियोवगनीला िडूही येत नाही, 

हसूही येत नाही; ती रुक्षपणे ते दृश्य पाहत िाहते. ती विषाचा पेला तोांडाला लािते पण वतला 

विष चर्ढत नाही, नशा येत नाही मूछाि येत नाही ि ती मितही नाही; आवण वतच्याकडे पाहून 

िाधा आवण मीिा हसत असतात. 

 इांवदिाबाईांच्या काव्यात वियोग, िैफल्य, एकाकीपणा, भयग्रस्तता, अगवतकता याांचे असे 

कृष्णकमळच उमललेले वदसते. ही अिथथाही सांपत नाही आवण भोगणािी व्यक्तीही सांपत 

नाही. ही भािािथथा अनािि असते. वतच्यात पिाकोटीची आत्मवनष्ठा म्हणजेच सचोटी असते; 

पण आश्चयि हे की या उत्कट, अनािि, तीव्र, सच्च्च्या अनुभूतीला स्वतः कविताच आिरून धिते. 

इां वदिाबाईांच्या काव्यात गतकाळ आवण ितिमानकाळ याांच्यातील ताण नसतो; अनािि आशय 

आवण त्ािि अवभव्यक्तीला वििोध किणािा अििोध याांच्यातील ताण असतो. हा ताण जाणिणे 

हे आस्वादाचे साफल्य असते; कािण इां वदिाबाईांची कविता ही विशुद्ध भािकविता असते. 

महाकाव्य गतकाळाला मूति किते; नाय अनुभिाला ितिमानसदृश किते; विज्ञानकथा 

भविष्याला किेत घेते. एक भािकाव्य हा असा प्रकाि आहे की तो अनुभिाला कालमुक्त 
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कितो. केिळ कालमुक्त नवे्ह; थथलमुक्त, प्रसांगमुक्त, व्यस्मक्तमुक्त—आवण आपण काय 

समजत होतो? इां वदिाबाई गतकाळात रूतल्या आहेत; एका व्यक्तीमधे्य गुांतल्या आहेत; त्ाांचे 

काव्य िृवतसापेक्ष आहे. धन्य आहे आपली! 

 एिादे अपरिवचत मधुि की जहिी फळ असािे, त्ाची साल कारू्ढन टाकािी. त्ातील 

वबया दूि सािाव्या. चोथा िेगळा किािा. आवण तो गि उांची, नाजूक, नक्षीदाि तबकामधे्य ठेिून 

आपल्याला कुणी सादि किािा. आता त्ा गिाला नाि नाही, गतकाळ नाही. फळ म्हणून 

अस्मस्तत्व नाही. भविष्यकाळ आहे की नाही, माहीत नाही. फक्त तो आहे. त्ाच्यातील जीिनिस 

लािण्याने वचांब आहे. तो सेिून आपल्याला नशा चर्ढणाि नाही. मूच्छाि येणाि नाही. मृतू्ही 

येणाि नाही. एका लौवककवभन्न अिथथेने आपण कां वपत होऊ. वचांब होऊ. तेव्हा आपल्या त्ा 

अनुभूतीला नाि नसेल. गतकाळ नसेल. ती वत्रकालमुक्त असेल. आपण नसू. फक्त ती असेल. 

 इांवदिा सांत याांच्या कवितेने भािािून जाऊन अनेक किी—किवयत्री याांनी उत्कट, 

वनसगििम्य पे्रमकावे्य वलवहली आहेत; पण ते काय इां वदिा—सांप्रदायाचे काव्य आहे? ििेिुिे 

इां वदिासाांप्रदायी काव्य मिाठीत वनमािण होईल तेव्हा आपण म्हणू, इां वदिा सांत या मिाठीतील 

पाचव्या सांप्रदाय—प्रितिक किी आहेत! 

 अनुिाधा पाटील याांच्या काव्यामधे्य त्ाच्या पाऊलिुणा वदसतात आवण श्रीवनिास 

वसिास याांच्या पायािाली वहििळमधे्य. या पाऊलिुणाांचा आणिी माग घ्यायला हिा आहे; 

मनीषा साधू याांच्या काव्यात तो आहे का, हे शोधायला हिे आहे. 

 प्रािांभी इां वदिाबाईांची कविता आडिी म्हणजे आविष्कािप्रधान कविताच होती; पण वतने 

प्रयत्नपूििक कात टाकली : वतला निी काांती लाभली, वतची आांतित्वचा आणिीनच सांिेदनशील 

झाली, वतला उत्कट मन-अांतमिन-व्यस्मक्तत्व लाभले; किवयत्रीच्या लौवकक व्यस्मक्तत्वाकडे 

जायची गिज उिली नाही : कवितेलाच स्वयांभू व्यस्मक्तत्व लाभले—ती उभी कविता झाली. अशी 
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उभी कविता इां वदिाबाईांपूिी मिाठीत फक्त कै. बा. सी. मरे्ढकिाांनी वलवहली होती. मग काय 

आता इां वदिाबाईांना ‘दुसिी मरे्ढकि’ म्हणायचां? 
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बा. सी. मरे्ढकर 

 

 ४५ िषे, तीन मवहने, २० वदिस हे काय आयुष्य झालां? िानदेशातील फैजपूि गािी १ 

वडसेंबि १९०९ िोजी जन्म; २० माचि १९५६ िोजी वदल्ली मुक्कामी वनधन. वनिृत्ती घ्यािी, 

सातार्याजिळच्या मरे्ढ गािी शेती किािी, ही मनीषा विफल ठिली. 

 मातीिि वनस्सीम माया कोण कितां? वकसान आवण जिान. वकसान मायमातीत आपला 

घाम गाळतो आवण मोती वपकवितो; जिान मातृभूमीसाठी आपले िक्त साांडतो आवण वतला 

सुजलाम् सुफलाम्— अिेिीस दोघेही मातीशी एकरूप होतात! 

 मरे्ढकि सावहत्के्षत्रातील कास्तकाि आवण बािगीि होते. त्ाांनी काव्याचे अपूिि पीक 

घेतले आवण सावहत्के्षत्राच्या सिहद्दी ांचे िक्षण केले; कसे? 

 ‘सावहस्मत्काांनो, लेिण्या मोडा आवण बांदूका हाती घ्या’ या गजिनेत तर्थ् होते; पण त्ा 

पाितांत्र्ाच्या तमोयुगात इति धुिीण मात्र आदेश देऊ लागले, ‘सावहस्मत्काांनो, देशभक्त व्हा, 

मानितािादी व्हा’ तेव्हा मरे्ढकिाांनी साांवगतलां, िाष्र वनष्ठा, स्वातांत्र्वनष्ठा, मानितािाद ही 

वनःसांशय शे्रष्ठ मूल्यां आहेत; पण सावहस्मत्काांनी या सिि वनष्ठाांचा आवण िादाांचा प्रथम अभ्यास 

केला पावहजे; आवण मुख्य म्हणजे प्रते्क सावहस्मत्कापाशी सचोटी. फॅशन, प्रवसद्धी, प्रवतष्ठा, 

पद, पुििाि याांच्या आहािी जाऊन सावहस्मत्क आत्मिांचना कितात; आत्मवनषे्ठशी प्रतािणा 

कितात. अशाांचे सावहत्, मरे्ढकि म्हणतात, उत्तम होईलच कसे? 

 मरे्ढकिी काव्य आत्मवनष्ठा आवण िैचारिकता या गुणाांनी िसिसलेले आहे; त्ाांच्या 

अांतिांगात माणुसकीचे झिे झुळझुळताहेत. त्ावशिाय काय अधिपोटी, अधिनग्न वभकािी 

पाहून— 

 वटयाि अधिपोटी । जोििी आहेत, 
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 ओांगळ समस्त । आम्ही नांगे ।। 

असे मरे्ढकि म्हणतील. 

 या सचोटीच्या माणुसकीमुळेच किीला कामिाली आवण कामसेविका याांच्या हलािीची 

जाणीि होते आवण हे त्ाांचे नवे्ह आपले लाांच्छन आहे, अशी आत्मस्मस्वकृती तो व्यक्त कितो. 

 घास भिविला बाईांनी वतज 

 िजा पगािी वदधली ििती; 

 नभाांतुनी पण सकाळ—सांध्या 

 मुिास काळे फासुवन वफिती! 

 मरे्ढकिाांच्या काव्याचा नायक ‘सामान्य माणूस’ आहे : फलाटािि झोपणािां  बेिािस पोि, 

पोटासाठी कुणाही सोबत झोपणािी विदू्रप िेसिा, सचोटीने व्यापाि केल्यामुळे कुठलेच यश 

हाती न लागणािा गणपत िाणी—या सामान्याांबद्दलचा कळिळा त्ाांच्या कवितेच्या अांतमिनात 

आहे; पण त्ाांची कविता आहे फलु्ग नदीसाििी—पालथी िाहणािी; िि िेताड पात्र, िाली 

जीिनदायी जीिन प्रिाह. 

 मरे्ढकिी कविता िििि विदू्रप, विवक्षप्त आहे ििी; िोमँवटक, नादमधुि, परिवचत शब्द—

प्रवतमाांनी नटलेली कविता नाहीच; अशा उथळ पाण्याच्या िळिळाटाला वधक्कािणािी ती 

बांडिोि कविता आहे—केशिसुती कवितेसाििी, विद्रोही कवितेसाििी. मरे्ढकिी कवितेचा 

नायक सामान्य माणूस असला तिी त्ाांची कविता मात्र सामान्य माणसासाठी नाही; विदग्ध 

िवसकासाठी—सौांदयििृत्ती, सौांदयिभािना असलेल्या, विविध कलाांच्या आस्वादाने सुसांिृत 

झालेल्या प्रगल्भ िाचकासाठी आहे. जीिनकलहात घायाळ झालेल्याांना काव्यिसाची नवे्ह 

औषधी िसायनाांची गिज असते; काव्यामुळे क्राांती होत नसते. असह्य झाल्यािि सामान्य 

माणूसच क्राांती कितो, हे मरे्ढकिाांना माहीत होते; म्हणूनच त्ाांनी वलहून ठेिलेः 
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 ह्या जगण्यातून, ह्या मिणाांतून 

 हसण्याांतून अन् िडण्यातून ह्या; 

 अशाश्वताच्या मुठी िळूनी 

 अपाप ििती चर्ढवतल बाह्या; 

 अिेि घेता टक्कि जिी मग 

 युगायुगाांचे फुटेल भाल; 

 अशाश्वताच्या समशेिीिि 

 शाश्वताचीही तुटेल र्ढाल! 

 —आवण लोक म्हणतात की मरे्ढकि वनिाशािादी किी आहेत! मरे्ढकि अशी कुठलीही 

पूििवसद्ध बाांवधलकी स्वीकारून लेिन किीत नव्हते; त्ाांची प्रवतभा आवण अनुभूती ििोििच 

निनिोने्मषशाली होती. क्राांती नसते किाियाची काव्याने ति काय किायचे असते? काव्याने 

िाचकाची जीिनविषयक सांिेदनशीलता जागृत किायची असते; तीव्र आवण विशाल 

किाियाची असते. यांत्रयुगीन मानिाचा याांवत्रकपणा, विज्ञानाची सांहािशक्ती, स्त्रीचे 

सजिनसामर्थ्ि, अजे्ञयापुर्ढील मानिाची अगवतकता अशा अनेकानेक अनुभूती ांनी मरे्ढकिी 

कविता ओथांबलेली आहे; ती बहुमुिी, बव्हथिमयी आहे; ती दुबोध, स्मक्लष्, असांबद्ध नाही; ती 

अथिसांपृक्त आहे—इतकी अथिसांपृक्त कविता अिािचीन काळात मरे्ढकिाांवशिाय अन्य कोणा 

किीने वलवहली? कविता अथिसमृद्ध असािी, वतने िाचकास अनुभिसमृद्ध किािे. हे िचन 

मरे्ढकिी कवितेने आजतागायत पाळले आहे; कमाल अथििते्तने भािलेली भाषा म्हणजे कविता, 

ही एझिा पाऊां डची काव्याची व्याख्या मरे्ढकिी कवितेने साक्षात केली आहे. फक्त वतच्यात 

लय, सौांदयि आवण अांवतम मूल्यभाि या शब्दाांची भि घालाियास हिी! 



130 
 

 मरे्ढकिाांचा सौांदयििादी कलाविचाि जिी पाश्चात्त्यावभमुि असला तिी त्ाांचे काव्य देश्य 

आहे; या काव्याच्या अवभव्यस्मक्ततांत्रािि जिी हॉपवकन्स-एवलयट याांचा सांिाि असला तिी 

वतचा बीजधमि ‘िामदासी’ आहे—मरे्ढकिाांचे मूळ आडनाि ‘गोसािी’च ति होते; त्ाांचा जन्मच 

िामदासी कुळात झालेला होता—तीच वििक्ती, तीच वटटिीची भोळी भगिी मृतु्ांजयता त्ाांच्या 

प्रवतभाकां दात कोांदलेली होती; म्हणूनच या िामभक्ताने आपल्या काव्यात सतत सिकती 

प्रवतभा िापिली ती मात्र श्री कृष्णाची, िाघिाची नवे्ह! किीने आत्मवनष्ठा साांभाळािी आवण 

त्ाांच्या कवितेने किी ांच्या लौवकक व्यस्मक्तत्वापासून मुक्त असािे, असे मरे्ढकिी सौांदयिशास्त्राचे 

साांगणेच आहे. 

 काव्य आवण काव्यशास्त्र यािि असाधािण प्रभुत्व असलेल्या या प्रवतभािांतास 

कादांबिीके्षत्रात लक्षणीय प्रयोग ति किता आलेच; पण लक्षणीय यश मात्र वतथे सांपादन किता 

आले नाही. (‘िात्रीचा वदिस’ अपिाद) ‘ताांबडी माती’ ि ‘पाणी’ या कादांबर्या त्ाची साक्ष आहे. 

आशयसौांदयािने मुसमुसलेले काव्य आवण लयसौांदयािने घमघमलेले सौांदयिशास्त्र या दोहोांचा 

युवतयोग मरे्ढकिाांना युगप्रितिक किायला पुिेसा होता. 

शताब्दीच्या वनवमत्ताने मढ्यािला त्ाांचे िािक उभािले जात आहे; तसेच, त्ाांचे सगळे 

मिाठी-इांग्रजी, गद्य-पद्य, लवलत-िैचारिक सावहत् एकत्र प्रकावशत व्हायला हिे आहे; म्हणजे 

मग सामान्याांचा हा किी वकती असामान्य होता याची भािी वपढ्याांस जाणीि होईल! 

 आणिी एक किता येईल—िस्त्याांना-िस्त्याांना िाजकीय पुर्ढार्याांची नािे आपण 

नेहमीच देतो; या शताब्दीच्या वनवमत्ताने, ज्या ज्या गािाांत-नगिाांत मरे्ढकि िावहले त्ा त्ा 

परिसिातील एिाद्या मागािस, एिाद्या मोहल्ल्यास मरे्ढकिाांचे नाि देता येईल. मरे्ढकिाांच्या 

इांग्रजी कविताांचा स्वतांत्र सांग्रह, त्ाांच्या पत्राांचे सांग्रह, त्ाांचा िृवतग्रांथ हे उपक्रमही चालू िषाित 

चालू किाियास हिे आहेत. सध्याची िैचारिक वनयतकावलकाांची िानिा लक्षात घेता ‘मरे्ढकि’ 
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नािाचे सौांदयिशास्त्राििील वनयतकावलक ति मिाठीला हिेच आहे; प्रश्न फक्त एिर्ढाच आहे, 

पुर्ढाकाि कोण घेणाि? 

 

 

।। दोन ।। 

 ‘न्हालेल्या जणुां गभिितीच्या’ ही कै. बा. सी. मरे्ढकि याांची प्रवसद्ध कविता. या कवितेकडे 

नुसते ‘पावहले’ तिी वतचे िेगळे रूप जाणिते; पवहल्या आठ ओळी ांचा एक स्तांभ आहे. त्ात 

पूणिवििाम, अधिवििाम आवण उद्गािवचन्ह या वचन्हाांचा काळजीपूििक िापि आहे. िाचकाला 

िाटते, किी जि इतक्या अिधानपूििक कविता वलवहत आहे ति आपणही ती वततक्याच 

अिधानपूििक िाचली पावहजे. िैचारिक गद्यलेिनात वििामवचन्हाांकडे लेिक असे अिधान 

देत असतो. त्ाचे कािण आपला आशय िाचकापयांत अविकृत स्वरूपात पोहचािा, त्ात 

पूििग्रह, भािना याांनी लुडबुड करू नये, अशी त्ाची अपेक्षा असते. एिादा किी जेव्हा 

वििामवचने्ह अशी काटेतोलपणे िापितो तेव्हा त्ाचीही अशीच अपेक्षा असते. पु. भा. भािे 

आवण विजय तेंडुलकि याांचे प्रािांभीचे लेिन पावहले ति त्ात उद्गािवचन्हाांचा भवडमाि वदसेल; 

सुिेश भट याांच्याही कवितासांग्रहाांत उद्गािवचन्हाांची उधळण वदसते. हे असे का? या 

सावहस्मत्काांना आपल्या लेिनाचा भािवनक परिणाम महत्त्वाचा िाटतो. शब्दाांतून जेिर्ढी 

भािना व्यक्त होत आहे त्ाहून अवधक भािना आपणाांस अवभपे्रत आहे असे ते उद्गािवचन्हाांतून 

सूचवित असतात. याला शैलीसामर्थ्ि म्हणायचे की शैलीक्षीणता? मरे्ढकि जेव्हा साके्षपाने 

वििामवचने्ह िापितात तेव्हा ती कविता असे म्हणत असते की, “माझ्या शब्दाांतून जेिर्ढा आशय 

व्यक्त होतो तेिर्ढाच मला अवभपे्रत आहे; माझ्यातून तुम्ही किीकडे जाऊ नका.” मरे्ढकि उभी 

कविता वलवहतात- आडिी कविता नवे्ह- असा याचा अथि आहे. आपण एिादे वशल्प पाहतो 

तेव्हा वशल्पापाशीच थाांबतो. वशल्पकािाला काय म्हणायचे आहे, असा प्रश्न आपल्यासमोि 
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नसतो. मरे्ढकिाांची ही कविता वशल्पासाििी प्रमाणबद्ध ति आहेच, वशिाय ती वशल्पासाििी 

िसु्तवनष्ठही आहे. ती मरे्ढकि या माणसाच्या व्यस्मक्तत्वाकडे वकां िा चरित्राकडे आपणाांस जाऊ 

देत नाही. सावहत्ासकट सिि लवलत कलाांचे मूलतत्व एकच- अथाित ‘लयोद्भि सौांदयि’- असे 

मरे्ढकिाांचे प्रवतपादन आहे. विविध कलाांमधे्य जी वभन्नता असते ती लयसापेक्ष सौांदयिसापेक्ष 

नसते; ति ती फक्त माध्यमसापेक्ष असते, असे त्ाांचे म्हणणे आहे. याचा अथि मरे्ढकि आपली 

कविता वशल्पासाििी, वचत्रासाििी, िांगिेषाांची, सांगीतासाििी किीत नव्हते. कवितेचे माध्यम 

‘भाषाांवकत अनुभूती’ आहे हे त्ाांना मावहत होते. या भाषाांवकत अनुभूतीतून आपल्याला 

लयबद्धता आणायची आहे, त्ातून सौांदयि वनमािण किायचे आहे याची पुिेपूि जाणीि त्ाांना 

होती. 

 लयबद्धता म्हटले की, सामान्य िाचकास नादवनष्ठ लयाची आठिण होते. 

सांगीतकलेमधे्य नादवनष्ठ लय असतेच; छां दोबद्ध कवितेतही अल्प प्रमाणात नादवनष्ठ लयबद्धता 

असते; पण वतला स्वतांत्र शु्रवतप्रयोजन नसते; वतला आशयवनष्ठ असािे लागते. मरे्ढकिाांच्या 

काव्यातील लयबद्धता शु्रवतसापेक्ष नाहीच; एिरे्ढच नवे्ह ति मरे्ढकि लय ही सांज्ञा जाणीिपूििक 

पुस्मल्लांगी िापितात- म्हणजे ‘तो’लय; ‘ती’ लय नवे्ह. कवितेमधे्य त्ाांना नादलय अपेवक्षत नसून 

मानसलय अपेवक्षत आहे. हा मानसलय कानाांना कळत नाही, मनाला कळतो. त्ासाठी मन 

एकाग्र आवण सांिेदनशील असािे लागते; वशिाय त्ाला सौांदयििृत्तीचे जन्मजात ििदानही 

असािे लागते. या सांदभाित किीच नवे्ह ति िवसकही ‘देिाचे लाडके’ असतात. कविता, 

कवितेचा आशय, वतच्यातील लय, त्ा लयातून सांभिणािे सौांदयि हे सािे कविवनिपेक्ष आवण 

िवसकवनिपेक्ष या अथािने िसु्तवनष्ठ असते; पण या सार्याचा आस्वाद िवसकवनष्ठ असतो, 

आत्मवनष्ठ असतो. 

आत्मवनष्ठ आस्वादापासून िसु्तवनष्ठ आशयापयांतचा प्रते्क िवसकाचा प्रिास त्ाच्या 

त्ाच्या िवसकतेनुसाि कमी-अवधक िेगाचा, विवभन्न िळणाांचा असतो. 
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।। तीन ।। 

मरे्ढकिाांनी अवितीय प्रवतमासृष्ी वनमािण केली; पण त्ाांना अलांकािाांचे भय िाटत नव्हते. 

ते परिवचत अलांकाि िापिीत, निे अलांकाि वनमािण किीत आवण प्रसांगी अलांकािाांनाच प्रवतमाांचे 

सामर्थ्ि देत. 

अलांकाि आवण प्रवतमा याांच्याांत काय फिक आहे? लक्षणाशक्तीतून अलांकाि वनमािण 

होतात; ि व्यांजनाशक्तीतून प्रवतमा प्रकटतात. लक्ष्याथि दुय्यम अथि, व्यांग्याथि सिोच्च अथि आहे 

हे कळले की अलांकािापेक्षा प्रवतमा शे्रष्ठ का, हे लक्षात येते.  

ही गभिितीची प्रवतमा पाहा ना, सुचेल दुसर्या किीला? तीही मुांबईला उदे्दशून? गभििती 

स्त्रीच्या देहािि एक आगळीच काांती असते. त्ातही ती नुकतीच न्हालेली असेल (केिळ 

अांघोळ केलेली नवे्ह!) ति वकती काांवतमान वदसेल! वतचे ते दशिन सोज्वळ आवण मोहकच 

असणाि. वतला पाहून कोणाला पापाची िृती झाली ति मग “वधक् वधक् त्ा हिीची अगाध 

कळली नाहीच कािावगिी!” असे म्हणािे लागेल. ही मुांबई केव्हाची? पहाटेची. मरे्ढकिाांची ही 

कविता आधुवनक जगाची आधुवनक भूपाळी आहे. जुने सांत-तांत किी आपापल्या आिाध्य 

दैिताच्या भूपाळ्या वलहीत. कुणी ‘घनश्याम सुांदिा’ म्हणे, कुणी ‘उठी गोविांदा, उठी गोपाळा’ 

म्हणे. हा किी मात्र आधुवनक महानगिीची भूपाळी आळिीत आहे. मरे्ढकि यांत्रवििोधी किी 

आहेत ही समजूत वकती िुळचट म्हणािी! मरे्ढकि यांत्रवििोधक नाहीत; मानिाचे यांत्र होत 

आहे, याला त्ाांचा वििोध आहे. इथे ति त्ाांनी हळूहळू जागी होणािी वनिाांत मुांबई आवण 

पुर्ढच्याच क्षणी सैिािैिा धािणािी मुांबई याांचे मनोज्ञ दशिन घडविले आहे. कसे? िकृ्तत्वबाजीने 

नवे्ह. 

 मरे्ढकि अनिट प्रवतमाच िापिीत नाहीत ति अशा अनिट प्रवतमाांचे अथिवू्यहही तयाि 

कितात- ते जाणिायला तशीच िवसकता आपल्यापाशी असािी लागते. 
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 मरे्ढकिाांच्या कवितेचे ममि जाणिायला आधी आपण त्ाांच्या काही काही ओळी ांचा सिल 

अन्वय लािून घ्यायचा. जसे-  

 १. सांथवबलांदि लाटाांमधुनी 

   सागि- पक्षी सूयि िेचती 

प्रश्न आपल्याला असा पडतो की सांथ लाटा वबलांदि कशा असतील? समीक्षक मरे्ढकि 

इति किी ांच्या एक एका शब्दाची हजेिी घेतात, त्ाांनी असे वलहािे? असा विचाि आल्याबिोबि 

या ओळी ांचा िाक्यान्वय कळतो; तो असा : 

 २. सांथवबलांदि सागि- पक्षी लाटाांमधुनी 

 ‘सूयि िेवचती’ म्हणजे लाटा सांथवबलांदि नसून सागि- पक्षी सांथवबलांदि आहेत, असे 

कविता साांगते आहे. िाचकाने आपली कविता अवधक सािधतेने िाचािी ह्या हेतूने किीने ही 

शैली स्वीकािली असािी. समुद्रपक्षी िििि सांथपणे पण वबलांदि िृत्तीने मासे वटपतात, असे 

नेमके वचत्रण किीने इथे केले आहे. मात्र ‘मासे वटपतात’ असे िाच्याथािने न साांगता ‘सूयि िेचती’ 

असे लाक्षवणक िणिन कवितेत आले आहे. ‘पक्षी सूयि कसा िेचतील?’ असा प्रश्न आपल्या मनात 

वनमािण व्हािा ि आपण अवधक िवसकतेने कवितेचे सौांदयि ‘वटपािे’ असे कवितेचे धोिण वदसते! 

  ३.  ह्या सृष्ीच्या वनिाांत पोटी ां 

    पिां तु लपली सैिािैिा, 

   अजस्र धाांदल क्षणाांत देइल 

   वजिांततेचे अघ्यि भाििा. 
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 येथेही आपला घोटाळा होतो : ‘ह्या सृष्ीच्या वनिाांत पोटी ां’; वनिाांत पोट हा काय प्रकाि 

आहे, असे आपण मनातल्या मनात म्हणतो. ‘ह्या वनिाांत सृष्ीच्या पोटी’ असा िाक्यान्वय लािला 

की आपण कवितेच्या जिा जिळ सिकतो. 

 या ििििच्या गोष्ी आहेत. 

 मरे्ढकिाांच्या कवितेमधे्य प्रवतमाांचे जे सांघात असतात ते पाहािेत. त्ा प्रवतमा एकमेकाांना 

वचकटून नसतात; ते घटक तसे वबलगून असते ति चैत्रमैत्राांच्याही ते लक्षात आले असते! 

मरे्ढकिाांच्या कवितेला िामावशिागोविांदा नको आहेत, वतला हिा आहे सौांदयिभािना असलेला 

िवसक. 

 हे पाहा, या कवितेत सुरुिातीला ‘गभििती’ हा शब्द आलाय; ति उपान्त्य कडव्यात 

‘पोटी ां’ असा शब्द आलाय. मुांबापुिीला कवितेने प्रािांभी ‘गभििती’ म्हटले त्ाचा एक सांदभि, 

मुांबईच्या पोटात धािपळ दडलेली आहे आवण बालकाप्रमाणे ती बाहेि येणाि आहे, हा होताच; 

‘न्हालेल्या’ या एका शब्दाने आपले अिधान आकवषित केले की ‘वपतात’, ‘हाांडे’, ‘लाटा’, ‘चहा’, 

या सगळ्या प्रवतमाांचा एक सांघात तयाि होतो. असे अनेक प्रवतमासांघात या आवण मरे्ढकिाांच्या 

इति कविताांमधे्य आहेत. 

 माघ म्हणजे उगिता उन्हाळा आवण ओसिता वहिाळा. अशी माघामधली सकाळ 

सचेतन-अचेतन सार्याांनाच हिीहिीशी िाटणाि. म्हणून किी स्वतःला साांगतो, “थाांब! जिासा 

िेळ तोांििी- ...उिे घोटभि गोड वहिाळा.” मरे्ढकिाांना वप्रय असणािे बालकिीही अनेकदा 

कवितेच्या अिेिीस असे स्वगत योवजत असतात. इथे मरे्ढकिाांनी बालकिी ांची लकब अवधक 

सूक्ष्म ि अवधक अन्वथिक केली आहे. मरे्ढकिाांना ‘दुसिे बालकिी’ म्हणायचे ते त्ाांनी पिोपिीने 

बालकविविशेषाांचा कलात्मक विकास साधलाय म्हणून. 
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न्हालेल्या जणुां गभिितीच्या 

सोज्वळ मोहकतेने बांदि 

मुांबापुरिचें उजवळत येई 

माघामधली प्रभात सुांदि. 

सचेतनाांचा हुरूप शीतल; 

अचेतनाांचा िास कोिळा; 

हिेंत जाती वमसळुवन दोन्ही 

वपतात सािे गोड वहिाळा! 

  डोकी ां अलगद घिें  उचलती 

  काळोिाच्या उशीिरूनी; 

वपिळे हांडे भरून गिळी 

कािड नेती, मान मोडुनी; 

  वनतळ न्याहारिस वहििी ां झाडें 

  काळा िायू हळूच घेती; 

सांथ वबलांदि लाटाांमधुनी 

सागि- पक्षी सूयि िेचती; 

  गांजदाि, पाांर्ढर्या वन काळ्या 

  वमिवित िांगा अन् नारिांगी, 
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धझक्याििच्या अजून बोटी 

साििझोपेमधी वफिांगी; 

  कुठे धुिाचा जळका परिमल, 

  गिम चहाचा पत्ती गांध; 

कुठे डाांबिी िस्त्याििच्या 

भुर्या शाांततेचा वनशीगांध; 

  ह्या सृष्ीच्या वनिाांत पोटी ां 

  पिां तु लपली सैिािैिा, 

अजस्र धाांदल, क्षणाांत देइल 

वजिांततेचे अघ्यि भाििा. 

  थाांब! जिासा िेळ तोांिरि- 

  अचेतनाांचा िास कोिळा; 

सचेतनाांचा हुरूप शीतल, 

उिे घोटभि गोड वहिाळा! 

 

।। चाि ।। 

 ‘गभििती’ या कवितेची आांतिभाषा जाणिायला िाचकापाशी प्रवतभाच हिी. 
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 दुसर्या कडव्यात ‘िास’ (अचेतनाांचा िास कोिळा) आवण ‘वपतात’ (वपतात सािे गोड 

वहिाळा) हे दोन शब्द आले आहेत. त्ाांचा दशिनी अथि स्पष्च आहे; पण गभििती या प्रवतमेशी 

‘िास आवण वपणे’ या प्रवतमा जुळल्या की बाळ, बाळां तीण, बाळां वतणीची िोली, वतथले िास या 

प्रवतमा साहचयािने मनात जाग्या होतात. 

 पाचव्या आवण सहाव्या कडव्याांत ‘साििझोप’, ‘जळका परिमल’ अशा ज्या प्रवतमा 

आल्या आहेत त्ाांनी बाळ—बाळां तीण या प्रवतमाांचा अवधक परिपोष केला आहे. त्ानांतिच्या 

कडव्यामधे्य ‘सृष्ीच्या वनिाांत पोटी’ ही जी प्रवतमा आली आहे वतच्यामुळे ति आपली साहचयि 

सांगती अगदीच मनःपूत वकां िा सै्वि नाही याची िात्री पटते. गांधसांिेदना, रूवचसांिेदना, 

िांगसांिेदना इत्ादी सांिेदनाांचा या कवितेत जो सूक्ष्म आवण औवचत्वनष्ठ आविष्काि झाला तो 

विस्मित किणािा आहे. 

 तो उवशिा का होईना आपणाांस जाणिला हे काय थोडे झाले! 

 कविता कळणे म्हणजे वतचा केिळ दशिनी अथि कळणे नवे्ह; तो ति कळलाच पावहजे; 

पण तो कळणे म्हणजे फक्त भाषा कळणे असते. कवितेची आांतिभाषा कळणे म्हणजे कविता 

कळणे आवण आांतिभाषा घडिायला किीपाशी जेिर्ढी प्रवतभा असािी लागते तेिर्ढीच प्रवतभा 

आांतिभाषा ग्रहण किायला िवसकापाशी हिी असते; ही आांतिभाषा म्हणजेच अथिवू्यहाची 

भाषा. 

 

।। पाच ।। 

 विद्यापीठ काही इमािती आवण परिसि याांनी घडत नसतां; कुलगुरू, प्राध्यापक, 

प्रशासन याांनी चालत नसतां; छात्राांमुळे त्ाला छत्रचामिां  लाभत नसतात. हे सगळां  असतांच 

आवण ते विद्यापीठाचां िैभिच असतां; पण अांवतमतः ते समाजाचां ज्ञानकें द्र आवण शस्मक्तकें द्र 
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व्हािां लागतां. वनयम, कायदे, सांकेत आवण वशष्ाचाि हे सािे स्वातांत्र्, पे्रिणा आवण ज्ञान याांचे 

पहािेकिी म्हणून वतथे अपेवक्षत असतात. मग ते मुक्त असो, बद्ध असो, अवभमत असो. ती 

समाजाची प्रयोगशाळा असते; वतथे सिि विद्या, सिि प्रमेये, सिि वसद्धाांत याांची परिक्षा झाली 

पावहजे; वतथे अांधश्रद्धा, पूििग्रह, प्रचाि वनवषद्ध असले पावहजेत; वतथे ‘आम्ही वनभिय आवण वनिैि 

िृत्तीने, सहभािाने ज्ञानसाधना करू’ हे घोषिाक्य असले पावहजे; वतथे वझांदाबाद—मुदािबाद हे 

झुांडिाक्य नसले पावहजे. 

 महािाष्र ातील वकती विद्यापीठे अशी आहेत कुणास ठाऊक! 

 पण कधी कधी स्वतःच्या नकळत विद्यापीठां  उत्तम कामवगिी करून जातात – तो 

वतथल्या साांिृवतक पयािििणाचा परिणाम असतो. 

 महानगिी मुांबई. वतथली गदी, वतथली आधुवनकता, वतथली गती, वतथली सांवमश्र 

जीिनशैली. ‘वजिाची मुांबई किणे’ याचा वतथे उलटा झालेला अथि. 

 वतथली याांवत्रकता, विषमता या पयािििणात वतथे मरे्ढकिी अवभरूची चट्कन रुजली : 

एक सिकािी वचत्रकाि प्रवसद्धीविभागात मला म्हणाले होते, “मी मरे्ढकिाांची कविता िाचली 

आवण मला जगण्याचे िांगीत डोळे लाभले!” मी मनात म्हटले, “शाब्बास! अिे िाजा, 

मुस्मक्तबोध—बेडेकि ति मरे्ढकिी कवितेला िैफल्यिादी, जीिनविनु्मि िगैिे काय काय 

म्हणतात.” झोपडपट्टीत िाहणार्याला एकिेळ झोपडपट्टी सावहत् आिडणाि नाही; पण ‘दहा-

दहाची लोकल’, ‘घड्याळातला सौदा’, ‘हा एक मुांगी’ हे सािे मुांबईकिाला आपले सामावजक 

आत्मचरित्रच िाटणाि; आपली दुििी नस या कवितेने चाचपली आहे असेच त्ाला िाटणाि. 

 कवितेत कालसापेक्ष घटक असतो आवण स्वाभाविकच तो चट्कन आपले लक्ष 

स्वतःकडे िेधून घेतो. मरे्ढकिी कवितेमधे्य हा कालसापेक्ष घटक ति पिोपिीने प्रकटला आहे; 

शब्दाांतून, शैलीतून, जीिनशैलीतून, जीिनदृष्ीतून — 
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 जेथे जातो तेथे 

 मी माझा साांगाती 

 डोळ्याांच्याच वभांती। झाल्या ऐशा।। 

 

 आधुवनक जगाने व्यक्तीला घिाबाहेि एकाांत वमळिून वदला ि त्ाची नीतीची कल्पना 

बदलिून टाकली, असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. ती बाब जुनी झाली; फाळणीमुळे जे 

विथथावपत झालेत त्ाांनी िस्त्यािि िाण्याची समाजाला सिय लािली; तीही गोष् जुनी झाली; 

पण महानगिातील िार्ढत्ा, हलत्ा अनोळिी गदीने माणसाला एकाकी आवण िसु्तरूप वदले 

ही बाब काही जुनी होत नाही; नव्याने िार्ढतेच आहे. 

 नाही शोवधलें गािाला, 

 नाही विचािलें नाांि; 

 फक्त चालत िस्त्याने 

 केला स्वतःचा वललाि 

 

—ही ति आता आधुवनक जीिनशैली आवण आधुवनक जीिनदृष्ीच झाली आहे; त्ाचे 

कुणालाच काही िाटेनासे झाले आहे; हा इहिादी जीिनमूल्याचा परिणाम. 

मुांबईच्या लोनली क्राऊडने आणिी एक बदल घडिून आणला. पाप पूिीही माणसे 

किीत होती; त्ाांची बोचही त्ाांच्या मनी ांमानसी असे. आता घिाांपासून दूि, अपरिवचत गदीतील 

एकाांतात माणसे बेदिकािपणे पापे किायला लागली. धके्क मािणािे, अचकट विचकट शेिे 

मािणे; दाांडा वकां िा िेर्क्ीनचा बांद धिािा वततक्या सहज अपरिवचत व्यक्तीचा हात धिणे याांत 
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सिय, गिज, अपरिहायिता तिी आहे; पण काळाबाजाि, साठेबाजी, भ्रष्ाचाि याांचीही मुळे 

‘माणसाचे माणुसकीशून्य िसु्तकिण’ याांतच आहे, हे कुठे आपल्या लक्षात येते? 

आधुवनक नगिी-महानगिी जीिनाचे असे अनेकानेक पेच मरे्ढकिी कवितेत तीव्रपणे 

प्रकटले आहेत. त्ामुळे मुांबईच्या परिसिातील महाविद्यालये, सावहत्सांथथा, वनयतकावलके 

आवण चोिांदळ िाचक याांना मरे्ढकिी काव्याने चटकन आकवषित केले. मौज प्रकाशन गृह, 

मौज साप्तावहक, सत्कथा, मावसक, िा. ल. कुळकणी, द. ग. गोडसे, पु. ल. देशपाांडे, मां. वि. 

िाजाध्यक्ष हे िवसकही त्ाांपैकी काही ठळक उदाहिणे. 

मुांबईइतके नाही तिी त्ािालोिाल िीणा प्रकाशन, युगिाणी मावसक, सुषमा मावसक; 

परिसिातील महाविद्यालये, पु. भा. भािे, शिच्चांद्र मुस्मक्तबोध, पाां. ब. गाडगीळ, शाांतािाम, गो. 

िा. दोडके, िसांत िििेडकि, िाम कोलािकि, िा. ना. देशपाांडे, द. वचां. सोमण, कुां डलिाय 

मोहेकि या सार्याांनी मरे्ढकिी अवभरूचीकडे गाांभीयािने लक्ष पुिविले. मुांबईइतके आधुवनक 

जीिन तेव्हा नागपुिात नव्हते तिी १९५६ पयांत नागपूि मध्यप्रदेशाची िाजधानी होती. 

मिाठीच्या िालोिाल वतथे वहांदी आवण बांगाली िाङ्मयाचा िािि होता; गजानन माधि 

मुस्मक्तबोधाांसाििा ‘वहांदीचा मरे्ढकि’ वतथे िास्तव्यास होता; आवण वहांदी-बांगालीत तेव्हा निी 

कविता, प्रयोगशील कविता, जनिादी कविता जोिात होती. वतचे प्रयोजन मरे्ढकिी काव्यापेक्षा 

वभन्न असले तिी वतचा िािि मरे्ढकिी निकवितेला पूिक ठित होता. नागपूि विद्यापीठाशी 

सांलग्न महाविद्यालये आवण ‘प्रास’साििे िाङ्मयीन व्यासपीठ मरे्ढकिी अवभरूचीला प्रोत्साहन 

देत होते. 

मुांबई विद्यापीठाचा परिणाम मिाठिाडा विद्यापीठािि ि नागपूि विद्यापीठाचा परिणाम 

अमिािती विद्यापीठािि, िाङ्मयीनदृष्ट्या होणे स्वाभाविकच होते; पण असा परिणाम पुणे 

विद्याविश्व ि त्ाचा परिसि याांिि मात्र झाला नाही. इथे होते प्रा. िा श्री. जोग, श्री. के. क्षीिसागि, 

डॉ. िा. शां. िावळां बे, वि. द. घाटे हे निअवभरूचीचे वििोधक; इथली साांिृवतक आवण िाङ्मयीन 
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पिांपिा मरे्ढकिी अवभरूचीला पोषक नव्हती. निअवभरूचीची वचवकत्सा मात्र जोग-श्रीकेक्षी 

तीव्रपणे किीत होते. 

पुणे परिसिाचे धोिण समन्वयिादी होते; महािाष्र  सावहत् पवत्रका, हांस, मनोहि ही 

वनयतकावलके त्ाची उदाहिणे होत. कोल्हापूि विद्यापीठ परिसिही असेच समन्वयिादी होत 

गेले; डॉ. ल. म. वभांगािे, प्राचायि हातकणांगलेकि, प्राचायि भणगे, प्रा. अ. के. भागित, डॉ. प्रल्हाद 

िडेि, डॉ. देिदत्त दाभोळकि, ‘अवभरूची मांडळ’ ही त्ाची उदाहिणे होत. 

जे घडले ते ठीकच घडले. आता मुांबई विद्यापीठाने ‘अत्ाधुवनक प्रिाहाांचा अभ्यास’, 

नागपूि विद्यापीठाने ‘बीजग्रांथाांचा अभ्यास’ ि पुणे विद्यापीठाने ‘समन्वयशील दृष्ी’ या आपल्या 

बलथथानाांिि जाणीिपूििक जोि द्यायचा आहे. 

मरे्ढकि आवण त्ाांची निअवभरूची याांनी बजािलेली महत्त्वपूणि िाङ्मयीन—शैक्षवणक 

कामवगिीही तीच; अथाित वतचे अगत् आपणाांस असले तिी मरे्ढकिाांना नव्हते; कािण त्ाांच्या 

मते आधुवनकता ही कालसापेक्ष असते ति निीनता ऊफि  ओरिजनॅवलटी प्रवतभासापेक्ष. 

मरे्ढकिाांच्या काव्यातील निीनता कशात आहे? त्ाांच्या प्रवतमासृष्ीत? त्ाांच्या 

जीिनदृष्ीत? शैलीत? नाही. त्ाांच्या मते त्ाांच्या ि कुठल्याही किीच्या काव्यात जे दोन अथि 

असतात—प्रकट(िाच्य) ि अप्रकट(व्यांग्य) – याांच्या सांबांधाांत असते. चांद्राला इस्त्री म्हटले यात 

निीनता नसते ति चांद्र आवण इस्त्री याांच्याांत जो अपूिि (ओरिवजनल) लयसांबांध प्रवतभेने 

प्रथथावपत केला जातो त्ात असते; अनोळिीच्या उिािरून वफिणार्या नजिेत निीनता नसते 

ति पाप्याची नजि आवण अनोळिीचे ऊि याांच्यातल्या निीन (ओरिवजनल) लयसांबांधात असते. 

मरे्ढकिाांच्या मूळ ओळी अशाः 

अ) जवश पाप्याची नजि वफिािी 

अनोळिीच्या उिािरूनी, 

ह्या सार्याांची भेकड िृत्ती 
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िाििते तशी जगण्यामधुनी 

 

आ) जवश धोब्याची मऊ इस्तिी 

तलम वफिािी सुतािरूनी 

फालु्गनातली चांद्रकोि तशी 

मवलन मनाच्या धाग्यािरुनी 

 

वशणेल धोबी यदाकदावचत् 

 पडेल िाली चांद्रकोि अन्, 

 सुिकुतलेल्या मनोिृत्ती ांना 

 पुनश्च कोठे भट्टी भगिन्! 

 

 य. द. भािे, द. वचां. सोमण, गां. ब. ग्रामोपाधे्य, िसांत हजिनीस, विांदा किांदीकि याांना हे 

कळले नाही; त्ाांनी आधुवनक प्रवतमासृष्ीला मरे्ढकिाांच्या ि स्वतःच्या काव्यातील निीनता 

मानले; एिरे्ढच नवे्ह ति मरे्ढकिाांच्या समथिकाांनी ि वििोधकाांनीही हीच चूक केली. 

 मरे्ढकि केिळ किी आवण सौांदयिशास्त्रज्ञ नव्हते, ति ‘सौांदयि’ हे सातिे दशिन 

प्रवतपादणािे ते दाशिवनकही होते. त्ाांच्या या दशिनामधे्य िास्तिता, श्रद्धा, विज्ञान, अध्यात्म, 

सामावजक न्याय, करूणा, पिांपिा, आधुवनकता, अस्मस्तत्विाद, सांदेहिाद या सार्याांचा सामग्री 

म्हणून समािेश होत होता. सामान्य माणूस हा त्ाचा नायक होता आवण सौांदयििृत्ती असलेला 

अपिादात्मक िवसक हे या दशिनाचे कें द्र होते. हा विवचत्र ि आकलनास अिघड पेच आहे. 

मरे्ढकिाांचे काव्य आवण त्ाांचे सौांदयिशास्त्र हे दोन डोळस आिसे आमनेसामने ठेिले तिच 

त्ाचे आकलन यथाथि होऊ शकते. आजिि मिाठी विश्वाला ते का आकलन झाले नाही? याचे 
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उत्तिही यातच आहे. मरे्ढकि आवण मरे्ढकिी काव्य या पिमाथािने लिथिलेले आहे. या 

नीळकां ठाच्या गळ्यात भिसात झालेल्या ब्रम्हाांडाच्या मुांडमाळाही आहेत; आवण याच्या 

मस्तकातून लािण्यसुांदि गांगाबालाही िाहते आहे. 
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पु. भश. रेगे 

।। एक ।। 

 

पु. वश. िेगे हा मिाठीतील एक अपिादात्मक सावहस्मत्क आहे. त्ाचे हे अपिादात्मक 

स्वरूप अनेक अथािने ििे आहे; सांिृत सावहत्, सांत सावहत्, शावहिी सावहत्, अद्ययाित 

पाश्चात्त्य सावहत् इत्ादी विविध आवण वििोधी सावहत्पिांपिाांच्या जन्मिुणा त्ाांच्या 

िाङ्मयकलेिि आर्ढळतात; आवण तिीही कुठल्याही पिांपिेत त्ाांचे सावहत् बसताना वदसत 

नाही; त्ाांच्या कविता, कादांबर्या, नाटके आवण कथा नििाङ्मयप्रिाहात मानाचे थथान 

वमळवितात; आवण तिीही समकालीन साांिृवतक आवण िाङ्मयीन जीिनापासून त्ाांचे िाङ्मय 

वनिृत्त असते. त्ाांच्या अशा अपिादात्मक, अनन्य स्वरूपामुळेच बहुधा या वनवमितीची समीक्षा 

किणे अिघड होऊन बसते. 

ििे ति िाङ्मयरूपाच्या शुद्ध स्वरूपाच्या इतके जिळ िेगे याांचे सावहत् जाते की त्ाचा 

आस्वाद आवण त्ाची समीक्षा हे सिाांत सोपे काम ठिािे; पिां तु िाङ्मयकलेच्या सांदभाित 

कलाबाह्य अांगाने बोलण्याच्या सियीमुळे जे साधेसोपे, उघड तेच अडचणीचे, आडिळणाचे 

िाटू लागते. 

िेगे याांच्या लवलत गद्याचे आवण काव्याचेही नीट आकलन आवण मूल्यमापन व्हायचे 

असेल ति एक लक्षात ठेिले पावहजे की त्ाांच्या दृष्ीने सावहत्वनवमिती हा त्ाांचा स्वतःच्या 

व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि नसून ती भावषक पातळीििील एक िसु्तवनष्ठ सौांदयाित्म सांघटना 

आहे—िास्तविक िाङ्मयकृती अशीच असाियास हिी—पण िेगे याांच्याबाबतीत हे पूणाांशाने, 

जावणिेने आवण वनिळ स्वरूपात ििे आहे. म्हणूनच त्ाांचे सावहत् िाचत असताना आपण 

एका व्यस्मक्तमनाच्या सहिासात आहोत असे आपणाांस िाटत नाही—(त्ाांच्या मधल्या 

काळातील काही कविताच याला अपिाद असतील) ति भावषक पातळीिि एक घाटदाि 
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भािानुभूती आपण अनुभिीत असतो. तसे पावहले ति यात विशेष काय आहे? प्राचीन 

अवभजाततािादी सावहत् हे असेच त्ा त्ा कलािांताच्या व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि नसलेले, या 

अथािने िसु्तवनष्ठच नाही का? वकां िा अिािचीन कथा-कादांबर्या तिी कुठे त्ा त्ा कलािांताच्या 

व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि किीत असतात? त्ातही अशीच एक िसु्तवनष्ठ वनवमितीच नसते का? 

हे प्रश्न बिोबि आहेत; पण त्ाबिोबिच हेही ििे आहे की आजचे अवधकाांश काव्य म्हणजे त्ा 

त्ा किीच्या व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि आहे—वनदान व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि ही त्ाांची 

वनवमिवतपे्रिणा आहे; आवण हेही ििे आहे की प्राचीन अवभजाततािादी सावहत्कृती ांना ि 

अिािचीन कथा-कादांबर्याांना जे कलािांत व्यस्मक्तवनिपेक्ष िसु्तवनष्ठ अस्मस्तत्व लाभले ते मुख्यतः 

कथाबांधाच्या पातळीिि नवे्ह. म्हणूनच िेगे याांच्या कलाकृतीचे िसु्तवनष्ठ अस्मस्तत्वस्वरूप ि 

प्राचीन कलाकृती ांचे अस्मस्तत्वरूप याांत भेद आहे. याबाबतीत िेगे याांच्याशी बिोबिी किणािा 

आवण काव्याच्या के्षत्रात ति त्ाांनाही स्मस्तवमत किणािा अिािचीन किी एकच—मरे्ढकि. 

िेगे याांनी काव्याच्या के्षत्रात आत्माविष्कािाच्या जागी ‘शब्दाची सौांदयाित्मक िसु्तवनष्ठ 

सांघटना साधणे’, ही पे्रिणा बाळगली ि त्ासाठी त्ाांच्या कवितेला अपरिहायिपणे, सहज ि 

अव्यस्मक्तगत रूप, सांिृत, प्राकृत, पाश्चात्त्य इ. विविध पिांपिाांचे बळ, लौवककातील 

आविष्कािातुितेमुळे येणािी उत्कटता जाऊन वतच्या जागी शब्दाथाांनी एकमेकाांत वमसळून 

सांपूणि कविताच ‘एक शब्द होणे’ असे स्वरूप आले. िेगळ्या शब्दाांत साांगायचे ति िेगे याांची 

कविता जीिशास्त्रीय पे्रिणेतून वनमािण होत नाही, ती लौवककवभन्न अशा त्ाांच्या व्यस्मक्तत्वाचा 

वकां िा त्ा लौवककवभन्न सौांदयिदृष्ीचाही आविष्काि नसते ति त्ाांच्या शब्दाांतून व्यक्त होणार्या 

लौवकक, जीिशास्त्रीय भािानुभूतीची लयबद्ध सांघटना सौांदयिदृष्ीने साधणािी अशी ती एक 

प्रत्क्ष िसू्त, अस्मस्तत्वच असते. 

लवलत गद्याच्या के्षत्रात ‘लौवकक पातळीििील आत्माविष्काि कसा टाळािा’ ही 

कलात्मक समस्या िेगे याांच्यापुरे्ढ नव्हतीच—त्ाांनी जि आत्मचरित्र, लघुवनबांध हे प्रकाि 
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हाताळले असते ति या समसे्यला गद्याच्या के्षत्रातही त्ाांना तोांड द्यािे लागले असते. इथे 

त्ाांच्यासमोि कलात्मक समस्या होती ती गद्य सावहत्कृतीला कथाबांधात्मक कालसांदभि न 

देता िसु्तवनष्ठ किण्याची; कािण या के्षत्रात पिांपिा होती ती कथा-कादांबिीला िसु्तवनष्ठ, 

आत्माविष्काििवहत रूप वमळत गेले ते त्ाांत पात्र-प्रसांग, व्यस्मक्तदशिन-कथानक या घटकाांना 

आशयाचे सांघटनातत्त्व म्हणून थथान वमळाल्याने अमूक घटना आधी घडली, अमूक घटना 

नांति घडली—मग त्ाचा वनिेदनक्रम कोणताही असो वकां िा तमूक पात्राचा स्वभाि आधी असा 

होता नांति असा झाला अथिा त्ाच्या स्वभािाला क्रमाने असे पैलू होते असे वचवत्रत किणे हेच 

कथा-कादांबिीतील व्यस्मक्तदशिन, यालाच म्हणाियाचे कालतत्त्व. िेगे याांच्याही कथा-

कादांबर्याांत पाते्र आवण प्रसांग आहेतच; आवण पात्र-प्रसांग म्हटल्यािि त्ात कालानुक्रम हाही 

असणािच; पण तिीही त्ाांच्या कादांबर्याांतील भािानुभूतीचे सांघटनातत्त्व हे कालतत्त्व नाही. 

म्हणूनच त्ाांच्या कादांबर्याांत पाते्र आवण प्रसांग असूनही व्यस्मक्तदशिन आवण कथाबांध—रूर्ढ 

भाषेत कथानक—हे घटक नाहीत. व्यस्मक्तदशिनिवहत ि कथाबांधिवहत लवलत गद्य एक ति 

लघुवनबांधाप्रमाणे आत्माविष्कािप्रधान होते वकां िा वकते्क निकथाांप्रमाणे, मरे्ढकिी 

कादांबिीप्रमाणे मनोविशे्लषणप्रधान होते. आत्माविष्कािात्मक पे्रिणेमुळे लेिनात 

जीिशास्त्रीय उत्कटता येते ि वतचा एक सांसगिजन्य, सुिकि पण कलाबाह्य असा तीव्र 

परिणाम िाचकाच्या मनािि होत असतो. अवधकाांश प्राचीन अभांगसावहत् ि पुष्कळशी 

अिािचीन भािकविता, प्राांजळ आत्मचरिते्र हे या कोटीतील सावहत् होय. िेगे याांचे लवलत गद्य 

आत्माविष्कािप्रधान नाही हे पुनःपुन्हा साांगाियास हिे असे नाही. बहुधा एका प्रवसद्ध पाश्चात्त्य 

निकिीप्रमाणे िेगेही स्वतःशी म्हणत असतील ‘सावहत् म्हणजे स्वतःच्या भािनेचा, 

व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि नवे्ह ति स्वतःच्या भािनेपासून, व्यस्मक्तत्वापासून दूि जाणे होय’ 

कुसुमाग्रजाांच्या कवितेला अव्यस्मक्तगत करून घेण्यासाठी पात्रप्रसांगवनष्ठ नाय आवण 

अव्यस्मक्तगत, ग्राांवथक अशा सांिृतप्रचुि भाषेचा अिलांब किािा लागला. िेगे याांच्या कवितेने, 

कथा-कादांबिीने स्वतःला अव्यस्मक्तगत करून घेण्यासाठी सांिृत-प्राकृत-पाश्चात्त्य इत्ादी 
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िाङ्मयीन आवण साांिृवतक पिांपिा आत्मसात केल्या. त्ाांच्या सिि सावहत्प्रकािाांत, 

सावहत्कृती ांत सातत्ाने स्त्रीपाते्र, स्त्रीमन स्त्रीधावजिणेपणा वदसत असूनही हा वनमाित्ाचा 

आत्माविष्काि आहे असे िाटत नाही; कािण यात कुठेही ‘स्त्री’ या घटकाला लौवकक 

आविष्कािातुिता, साधनात्मकता याांचा स्पशि झालेला नसतो. बिे, त्ाला ‘सृजनशक्ती’ िगैिे 

अशा काही गाडगीळ वकां िा स्वतः िेगे म्हणतात तसा प्रतीकात्मक अथि—म्हणजे अप्रत्क्षिीत्ा 

आत्माविष्काि—असा तिी सांदभि वमळतो का? कथा-कादांबिीच्या के्षत्रात काफ्का आवण 

िानविलकि आवण जीए याांनी अशा प्रतीकात्मक आत्माविष्कािाच्या सांदभाित थोि यश 

वमळविले आहे; पिां तु प्रतीकात्मक अथि बहुधा तावकि क अथिच असतो ि अथाितच त्ािि 

कलाकृतीची सांघटना आवण वतची महात्मता अिलांबून नसते. िेगे याांच्या लवलत गद्यातून ि 

विशेषतः त्ाांच्या नाटकाांतून, कादांबर्याांतून पॉवझवटस्मव्हझम आवण एस्मझझस्टेंशॅवलझम याांचे 

क्ववचत दशिन घडते हे ििे ि तेिढ्या अथािने त्ाांच्या कथा अशा प्रतीकात्मक 

आत्माविष्कािापासून अवलप्त िाहत नाहीत. 

िाङ्मयीन कृती ांमधे्य पात्र-प्रसांग, व्यस्मक्तदशिन-कथाबांध याांना कें द्रथथान वमळाले म्हणजे 

त्ात कालसांदभि अनुसु्यत होतो, असा कालसांदभि भािानुभूतीचे वनयांत्रण किाियास लागला 

की त्ा लेिनकृतीची सांघटना कायिकािणतत्त्वािि म्हणजे तकि तत्त्वािि होऊ लागते; 

व्यस्मक्तदशिन-कथाबांध याांना कह्यात ठेिून िेगे याांनी कालपरिमाणािि ि कायिकािणतत्त्वािि-

तकि तत्त्वािि विजय वमळविलाच; लौवकक पातळीिि आत्माविष्काि वकां िा तास्मत्त्वक 

पातळीििील प्रतीकात्मक आत्माविष्काि सहसा टाळून त्ाांनी जीिशास्त्रीय साधनात्मकतेिि 

ि पुन्हा एकदा तावकि क सांगतीिि विजय वमळविलाच; वशिाय निसावहत्ाला 

मनोविशे्लषणाच्या मोहामुळे ज्या साहचयितत्त्वाचा, मानसशास्त्रीय सांगतीचा मोह होतो तोही 

त्ाांनी टाळला. मरे्ढकिाांनी आपल्या कादांबर्याांत जाणून-बुजून तसा प्रयोग केला-एकाच 

लेिनकृतीत साहचयिसांगती ि लयसांगती या उभयसांगती साधतात का हे जोिून पाहण्याचा 

त्ाांनी जाणूनबुजून प्रयत्न केला. िेगे त्ा िाटेला गेलेच नाहीत. त्ाांच्या कथा-कादांबर्याांत 
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साहचयिसांगती या अथािने मनोविशे्लषण चुकूनही नाही; ‘पुष्कळा’ सािख्या कविताांमधे्य असे 

प्रयोग किताना िेगे वदसतात. 

 िेगे जि मनोविशे्लषण किीत नाहीत, पात्र—प्रसांगाांना प्राधान्य देत नाहीत, प्रतीकात्मक 

अथि अपिादानेच योजतात, लौवकक स्वरूपाच्या आत्माविष्कािाचा त्ाांना वतटकािाच आहे, 

समकालीन—वकां बहुना कोणत्ाही न काळाशी, विवशष् समाज-सांिृतीशी-त्ाांची भािानुभूती 

कायम अनुबांध िािीत नाहीत ति ती साकाि तिी कशी होते? वतचे स्वरूप तिी काय? 

 या प्रश्नाांच्या उत्तिासाठी प्रथम आपण आपल्या मनातील काही समज—गैिसमज दूि 

केले पावहजेत. कदावचत त्ासाठी आपल्याला फॉकॉल्ट, लॅकन लेव्ही स्टर ॉस, बाथेस इत्ादी ांचा 

स्टर क्चिॅवलझम समजािून घ्यािा लागेल; वनदान जीिनाला काही एक अथि असतो आवण 

तावकि क वकां िा अन्य पद्धतीने तो आपण समजून घ्यायचा असतो, कलाकृतीमधे्य आशय आवण 

अवभव्यक्ती असे दोन घटक असतात आवण शे्रष्ठ कलाकृतीत ते जास्तीत जास्त एकरूप होत 

जातात इत्ादी आपल्या समजुती आपण िेग्याांच्या सावहत्कृती ांचे आकलन—मूल्यमापन 

किताना दूि ठेिल्या पावहजेत. त्ाांच्या िाङ्मयकृती ांबाबत आशय आवण आकृती या शब्दाांत 

बोलणे शुद्ध अन्याय आहे; गैिसमज होणाि नसेल ति ििोििच त्ाांच्या िाङ्मयकृतीला 

आशयही नसतो, आकृतीही नसते; ती वनव्वळ भािनाभूतीची लयतत्त्वानुिती घडलेली सांघटना 

असते. 

 भािानुभूतीतील तकि शास्त्रीय, मानसशास्त्रीय अशी लौवकक आिाहकता कारू्ढन 

घेण्यासाठी िेगे अनेक कलात्मक तर्हा योजत असतात; त्ाांच्या सावहत्ात िाताििण, पाते्र, 

प्रसांग, जीिनसिणी हे सािे अमिाठी असते. बांगलोिी, बांगाली, वसलोनी, जमिनी असे नायक—

नावयका योजून विवशष् भाषेचा, विवशष् थथळकाळाशी, िाहणीसिणीशी जो सांबांध असतो तोच 

अशा िीतीने िेगे तोडून टाकतात; भाषेला ते अशा िीतीने वतच्या सिि लौवकक ऋणानुबांधातून 

मुक्त, स्वच्छ करून एका कलेचे केिळ साधन म्हणून, वनिळ भािानुभूतीचा वनव्वळ घटक 
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म्हणून अस्मस्तत्व वमळिून देतात; म्हणूनच त्ाांचे गद्य हे मुक्तच्छां दाप्रमाणे मुक्त गद्य असते. 

पात्र—प्रसांग असे पिप्राांती—पिदेशी म्हणून वतथल्या तिी समाजसांिृतीचा िािसा, स्पशि 

त्ाांना व्हािा, तसे झाले असते ति िेग्याांच्या िाङ्मयकृती या भाषाांतिीत िाङ्मयकृती िाटल्या 

असत्ा; पण तसे ति चुकूनही घडत नाही. पिप्राांतात—पिदेशात आपल्या पात्राांना िेगे पूणि 

अनोळिी, अवलप्त ठेितात, वतथल्या थथलकालसापेक्ष िागणी—िाहणीचा आपल्या पात्राांिि ते 

वबलकूल सांिाि होऊ देत नाहीत वकां िा मग त्ा पात्राांच्या थथलकालसापेक्ष ितिनाला, त्ाांच्या 

लौवकक, बाह्य जीिनाला अगदीच नगण्य थथान आहे. आांतिजीिनाच्या, थथलकालातीत 

माणसाच्या, वनिळ सनातन, भािजीिनाच्या सांदभाित फक्त वििोधानेच, वििोधलयानेच थथान 

आहे असे दशिवितात, मानिी मनातील मूलभूत, सांिृवतवनिपेक्ष अशा भािभािनाांची, इच्छा-

आकाांक्षाांची तलम जाण असलेली िेगे याांची पाते्र जशी लौवकक स्वदेश आवण लौवकक स्वभाषा 

सोडून आलेली असतात तशीच ती लौवकक अथािने रुक्ष जीिन जगणािी—इांवजवनअि, मॅनेजि, 

एजांट, इवतहाससांशोधक अशी असतात: किी, वचत्रकाि, गायक अशी नसतात. िेगे याांना याांत 

रुक्ष बाह्य जीिन विरूद्ध आांतरिक भािपूणि जीिन एिर्ढाच वििोध अवभपे्रत नसतो; इथे जी 

भािानुभूती साकाि होते आहे ती पूणिपणे थथलकालवनिपेक्ष, सनातन, मूलभूत, साििवत्रक अशी 

आहे असे त्ाांतून त्ाांना सुचिायचे असते. 

 आवण अशी थथलकालवनिपेक्ष, सनातन, मूलभूत, साििवत्रक भािानुभूती कोणती? िेगे 

याांच्याितीने उत्ति अगदीच साधे आवण स्पष् आहे : जगण्याची भािानुभूती वसकां दिाच्या 

स्वार्याांपासून महायुद्धापयांत, स्वाथािपासून वनःस्वाथि पे्रमापयांत, तत्त्वज्ञानापासून 

अडाणीपणापयांत सिित्र ही जगण्याची भािानुभूती. यात मानिवनष्ठ आवण वनसगिवनष्ठ असेही 

विभाजन नाही—इथून वतथून एकच जीिनोत्सि, अस्मस्तत्व. िेगे याांचा असा विश्वास आहे की 

कुठलाही मानिप्रणीत िा अन्य प्रलय हा जीिनोत्सि, हे अस्मस्तत्व, ही जगण्याची भािानुभूती हे 

सृष्ीचे जगण्याचे पे्रम, वतचे जगणे—नष् करू शकत नाही. या िेगे याांच्या दशिनाला 

जीिनासक्ती, सहजप्रिृत्ती असे कुठलेही नाि अपुिे पडते; साध्या आवण अांवतम अथािने ‘जगणे’ 
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हाच शब्द अन्वथिक. स्त्री काय, पे्रम काय, वनसगि काय हे सािे िेगे याांना वप्रय आहे; त्ाांच्या 

िाङ्मयकृती ांच्या भािानुभूती ांचे ते घटक आहेत याचे कािण हे सािे ‘जगणे’ आहे, जगण्याचे 

सनातन मूलधमि आहेत म्हणून. त्ाबद्दल कुठलीही िवतमात्र विकृती त्ाांच्या िाङ्मयात नाही, 

नवे्ह या सार्या सांदभाित फक्त प्रकृतीच, त्ा प्रकृतीशी सुसांगत अशी सांिृतीच वतथे वदसेल. 

१) मानिी जीिनातील थथलकालसापेक्ष मूले्य ि आचािविचाि. 

२) याांच्याहून वभन्न अशी थथलकालवनिपेक्ष, प्रते्क मानिाला समान अशी माणसाची, 

सृष्ीची जगण्याची भािना. 

३) मानिाचा, सृष्ीचा हा जगण्याचा भाि मूलभूत, वनिांति. थथलकालसापेक्ष आचाि, 

विचाि, मूले्य ही त्ाला पूिक; प्रसांगी उपिी ि वििोधक ि म्हणूनच त्ाज्य. 

४) सांिेदना, कामिासना, पे्रमभािना, सहानुभूती, सौांदयिप्रत्य, कलावनवमिती, धमि आवण 

सांिृती हे या आदी जगण्याच्या भािाचेच उने्मष; आत्माच्छल दांभ, भूतकाळात—

भविष्यकाळात पलायन, देशकालिाचक अवभमान ि ईष्याि, महायुदे्ध ही या 

जीिनोत्सिातील विघे्न, वितुषे्. 

िेगे याांच्या सिि कथा—नाटक—कादांबर्याांतून ि अनेक कविताांतून भािानुभूती आहे ती 

या स्वरूपाची. अथाित ही भािानुभूती अशी तकि िाचक विधानाांतून व्यक्त झालेली नाही हे उघड 

आहे; कुठल्याही लवलत िाङ्मयकृतीत भािानुभूती जशी सांिेदनासूचक प्रवतमाांतून 

लयतत्त्वानुिोधाने सांघवटत व्हािी लागते तशीच ती िेगे याांच्या िाङ्मयातही झालेली आहे. 

जीिनाचा महत्तम गौिि किीत असतानाच कलािादाची अनन्यभािे पूजा किणािा वनस्सीम 

कलािांत म्हणून मरे्ढकिोत्ति काळात पु. वश. िेगे याांचे थथान अवितीय आहे. 

ता. क. िेगे याांच्या या जीिनदृष्ीचा जे. कृष्णमूती याांच्या तत्त्वविचािाांशी फाि जिळचा 

सांबांध आहे. या विषयािि स्वतांत्र वचांतन, सांशोधन ि समीक्षालेिन व्हाियास हिे आहे. 
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बभिणाई 

। १ । 

 

बवहणाईचे काव्य िाचताना एक िैवशष्पूणि परिसि आपल्या मनात साकाि होतो. 

कविता िाचायला सुरूिात केल्याबिोबि एकदम आपले मन म्हणते, अिे, ही आपली 

नेहमीची प्रमाण मिाठी नाही; ही बोली आहे. ही कुठली बोली? माझ्या आईचे माहेि िानदेशात 

होते—अगदी जळगाि वजल्ह्ह्यातच. िडोदे हे वतचे गाि. तीही वनिक्षिच होती; पण प्रमाण मिाठी 

वतला उत्तम अिगत होती. कधी गांमत म्हणून, कधी नक्कल म्हणून ती िानदेशी बोली बोलत 

असे. अशी पूिि िानदेशी बोली माझ्या परिचयाची होती. वतचा गोडिा मी अनुभिला होता. पूिि 

िानदेश आवण िर्हाड लागून लागून असल्यामुळे दोन्हीकडच्या बोली ांचा एकमेकी ांिि परिणाम 

झालेला आहे. त्ामुळे ति िानदेशी बोली आणिीच ओळिीची आवण जिळची िाटत होती. 

असे असले तिी या मातृबोलीतली ‘मिोट’ (मळिट), ‘पाऊ’ (जात्ाची पाळ), ‘माकनी’ 

(जात्ाला लािायचे सस्मच्छद्र लाकूड) असे शब्द, अपिाद. एिव्ही बवहणाईची िाणी ही आपणा 

सगळ्याांची मातृिाणीच आहे. 

बवहणाईने प्रादेवशक बोली िापिली ती चूष म्हणून नवे्ह की िाङ्मयीन जावणिेनेही नवे्ह. 

वतची ती हृदयिाणी होती; वतची ती हृदयिीणा होती. 

ही वतची हृदयिीणा कशाने झांकाित होती? बवहणाईला प्रवतभेचा वतसिा डोळाच 

लाभला होता. आपण दोन चमिचकू्षांनी पाहत असतो, बवहणाई दोन चमिचकू्षांसह वतसर्या नेत्रानेही 

जग अनुभित होती. वतला भोितीच्या जगातील प्रते्क घटकाबद्दल उदांड कुतूहल होते. 

अभिकाने तोांडाजिळ वफिणार्या िांगीत िेळण्याकडे आश्चयिमुग्ध होऊन अवनवमष नेत्राांनी 

पाहािे तशी बवहणाईची नजि आहे; पण तेिरे्ढच नाही. अभिक अवनवमष-नेत्राांनी सांिेदना ग्रहण 
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किते ि त्ातच िमून जाते. बवहणाईची सांिेदना ग्रहणशक्तीही असाधािण आहे, यात शांकाच 

नाही. 

‘आला पाऊस’ या कवितेत किवयत्री म्हणते— 

आला पाऊस पाऊस 

आला ललकािी ठोकत 

पोिां  वनांघाले वभजत 

दािी वचल्लाया माित 

पवहला पाऊस आल्यािि जो आिाजाचा गदािोळ उठतो त्ाचे सांिेदनापूणि अांकन येथे 

किवयत्रीने केले आहे. 

सांिेदनाप्रवतमा िापरूया, या जावणिेने बवहणाईने हे लेिन केलेले नाही ति अनुभिाशी 

सांपूणि िाङ्मयीन तादात्म्य साधल्यामुळे हे सहज घडले आहे. 

बवहणाईच्या तादात्म्याला ‘िाङ्मयीन तादात्म्य’ असे का म्हणायचे? कािण वतथे अनुभि 

आवण भाषा याांच्याांत पूणि अिैत आहे; किवयत्रीची अनुभूतीच शब्दाांवकत आहे. ‘आधी अनुभूती 

आवण नांति शब्दाांकन’ असे विपिीत वचत्र बवहणाईच्या काव्यात कुठेच वदसत नाही. अनुभूती 

आवण अवभव्यक्ती याांची एकरूपता हे प्रवतभावनवमितीचे िैवशष्ट्यच असते. 

प्रवतभावनवमिती परिवचत घटकाांची अशी जुळणी किते की, वतथे एक निेच अस्मस्तत्व 

साकाि होते— 

अिे, घिोटा घिोटा 

तुझ्यातून पडे पीठी 

तसां तसां माझां गानां 

पोटातून येतां व्होटी 
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जातां आपल्या परिचयाचां. दळण आपल्याला मावहत पण जात्ातून पडणािां  पीठ आवण 

ओठाांतून वनघणािी कविता याांच्याांतील सादृश्य मात्र आपणाांस अिगत नव्हते. हे सादृश्यही 

ििििचे नाही, ते प्रसिणशील आहे—िवसकाच्या सांिेदनशीलतेने ते विस्ताित जाते. जात्ाच्या 

तोांडात धान्य पडते तसे किवयत्रीच्या मनात अनुभि ओतले जातात; ते तसेच बाहेि पडत 

नाहीत, चाांगले भिडले-वपसले जातात—त्ाांचे िांगरूपच बदलून जाते. किी स्वतःचे वकां िा 

इतिाांचे अनुभि स्वीकाितो हे ििे; पण ते तसेच कवितेत अवभव्यक्त होत नाहीत; याचे कािण 

आता त्ा अनुभिाांचे प्रयोजनच बदललेले असते. आधी ते व्यस्मक्तगत आवण थथल-कालसापेक्ष 

असतात. आता त्ाांचे व्यस्मक्तगत थथल-कालसापेक्ष आवण साांकेवतक स्वरूप जाऊन त्ाांना 

वू्यहवनष्ठ, आस्वादवनष्ठ, िसु्तवनष्ठ स्वरूप आलेले असते. आपले गाणे जात्ातून बाहेि 

पडणार्या पीठासाििे आहे, असे बवहणाई का म्हणते? जीिनाचे दाणे आपण स्वीकािले 

आहेत, पचविले आहेत. त्ाांचे िांगरूपच बदलिून टाकले आहे—असे पीठ म्हणजे आपली 

कविता; माझी कविता ओठाांतून वनघत असली तिी वतचे मूळ माझ्या पोटात आहे असे किवयत्री 

म्हणते. अशा पोटातल्या बोलाांनाच िाङ्मयीन आत्मवनष्ठा असे म्हणतात. त्ानेच किीला आवण 

िवसकाला तुष्ीपुष्ी लाभते. 

िाङ्मयीन तादात्म्याप्रमाणेच बवहणाईच्या काव्यात िाङ्मयीन सचोटीही काठोकाठ भिली 

आहे. 

बवहणाईच्या काव्यातील उपमाने जशी सििपरिवचत पण उपमेयाशी त्ाची साांगड मात्र 

अगदी अपरिवचत, प्रावतभ; तशीच वतची छां दाची हाताळणी देिील परिवचत असूनही अपरिवचत 

आवण प्रावतभ. बवहणाईने मुख्यतः सििज्ञात अष्ाक्षिी अक्षिछां दच िापिला आहे. ‘िाटांच्या 

िाटसिा’ अशा काही कविताांत सप्ताक्षिी अक्षिछां द, ‘पेिनी’ सािख्या काही कविताांत षडाक्षिी 

अष्ाक्षिी असा विषम अक्षिछां द, ‘गाडी जोडी’ सािख्या कविताांत दशाक्षिी छां द—हे अपिाद 

होत. मग या किवयत्रीने छां दामधे्य नािीन्य ते काय आणले? छां दाचे भाषारूप हे त्ाचे दशिनी 
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रूप असते. त्ाचे आत्मरूप किीच्या मनात स्पांदरूपाने झांकाित असते. ते झांकाि म्हणजे 

कवितेतील ठेका, ताल, यती, लय. बवहणाईच्या कवितेचा ठेका-ताल-यती-लय केिळ वनरूपम 

आहे. जीिनघटकाांचा विियपूणि प्रत्य आल्याने किवयत्रीचे मन उचांबळून येते; गाते, धािते, 

बागडते. या उल्हवसत भाििृत्तीचा आविष्कािच अभ्यस्त म्हणजे पुनिािृत्त शब्दाांतून साकाि 

झाला आहे; त्ाची वकती उदाहिणे द्यािीत! 

अ) पेट पेट धुक्कयेला, 

वकती घेसी माझा जीि 

आिे इस्तिाच्या धन्या! 

कसां आलां तुले हीि! 

  (चुल्हा पेटता पेटेना!) 

आ) उठा उठा बह्यनाई, 

चुले्ह पेटिा पेटिा 

आज बैलाले नीिद 

पुिनाच्या पोया ठेिा 

  (पोया) 

इ) मन एिर्ढां  एिर्ढां  

जसा िाकसाचा दाना 

मन केिर्ढां केिर्ढां? 

त्ाांत आभाय मायेना 

  (मन) 

ही शब्दाांची पुनिािृत्ती किवयत्रीच्या भाषाशैलीचे विभ्रम नाहीत ति ते वतच्या प्रावतभ 

प्रतीतीचे स्पांदन आहे. बालकिी ांच्या अभ्यस्त शब्दाांशी त्ाची तुलना केली म्हणजे त्ाचे आणिी 
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विशेष लक्षात येते. झुलणार्या, िाजणार्या िेळण्यात अभिक सांिेदनेने िां गून जाते; वििवहणी 

वप्रयकिाशी भािवनक तादात्म्य साधते; असे सांिेदनावनष्ठ आवण भािनावनष्ठ तादात्म्य 

बवहणाईजिळ ति आहेच, पण ह्या दोघाांजिळही नसलेले ज्ञानवनष्ठ तादात्म्यही या 

किवयत्रीजिळ आहे. म्हणून ति पोळ्याच्या सजविलेल्या बैलाचे वचत्रण किता किता बवहणाई 

‘आज तिी त्ाचे शोषण करू नका’ असे भाष्य करू शकते; म्हणून ति सांसािाला नुसते वबब्बा 

म्हणू नका, या वबब्ब्ब्याला भीमफूल येते ि त्ात गोडांबी असते, असे विचाि माांडू शकते. वतची 

भस्मक्तसांकल्पना ही अशीच ज्ञानवनष्ठ आवण समाजमनि आहे. 

तुकािाम, मुक्ता जना 

मिीसनी िे जगले 

आता कसां म्हनू तिी 

आप्ा महािाज मेले? 

  (आप्ा महािाज) 

‘कानोड’ ही एक ग्रामीण देिता. ती पतीजिळ दावगन्याांसाठी हट्ट किते. अशा देितेची 

उपासना न किता विठ्ठलाची उपासना किा, असे बवहणाई साांगते. कानोड देिता कच्च्च्या 

वनांबोणीसाििी आहे ति काही न मागणािा विठोबा बोिशा आांब्याांसाििा वमठ्ठास आहे, असे 

किवयत्री म्हणते. इथे निी भािनावनष्ठ समतानता ति आहेच पण वतचे मूळ विवशष् अनुभिाच्या 

िैवश्वक लािण्यमय आकलनात आहे. 

बवहणाई चौधिीचे काव्य असे प्रसिणशील प्रवतमाांनी लिथिलेले, नव्या भािनावनष्ठ 

समतानतेने लिलिलेले, आत्मवनषे्ठच्या भुईतून उगिलेले िाङ्मयीन तादात्म्याने बहिलेले आवण 

िाङ्मयीन महात्मतेच्या अिवचता परिमळाने दििळलेले आहे; हे मिाठी काव्याचे भाग्य आहे. 
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। २ । 

बवहणाई चौधिी हे मिाठी काव्यसृष्ीतील एक आश्चयि आहे. पूिि िानदेशातील ही 

ग्रामीण गृवहणी अगदी वनिक्षि होती. वतला वलवहता-िाचता येत नव्हते, हे ति झालांच; वशिाय 

देशाटन, पांवडत मैत्री, सभेत सांचाि याचा लाभही वतला वमळाला नव्हता. वतचे िडील गािचे 

महाजन होते, त्ाांच्या हिेलीसमोि ‘िेटिाांची िास’ असायची; पण बाळपणीच लग्न झाल्यामुळे 

त्ाांचा सहिास तो वतला काय लाभणाि? पती अकाली वनधन पािलेले—विधिेला घि-िािि-

मांवदि याांच्या पलीकडे काय जग असणाि? मुलगा सोपानदेि. किी होता. त्ाने वतला 

वशकिण्याऐिजी हीच त्ाला वशकवित असे : एकदा दोघे कापसाच्या िाििात गेले होते. 

सोपान्याने कापसाचे बोांड उचलले, त्ातील रूई कारू्ढन ती मायच्या तळव्यािि ठेिली. त्ािि 

बवहणाई उद्गािली, “पाहा, देिाने या सिकीले पाांर्ढिाशुभ्र पोषाि देल्ला व्हता, माणसानां वतले 

नागडी करून वतचा पोषाि आपल्या अांगािि चर्ढविला.” अशा मुक्त प्रवतभेच्या व्यक्तीला 

दुसिां  कोण काय वशकिणाि! 

१८८० च्या नागपांचमीला बवहणाई चौधिी ांचा जन्म झाला आवण जिळपास सत्ति िषि 

जगून ३ वडसेंबि १९५१ िोजी वतचे वनधन झाले. एका ग्रामीण विधिेच्या आयुष्यात घटना त्ा 

काय घडणाि? सासि-माहेि, नाती-गोती, घि-िािि हेच वतचे विश्व. अनुभि गोळा 

किण्यासाठी िणिण किण्यापेक्षा जगताना जी अपरिहायि िणिण होते त्ा िणिणीतून 

अनुभि गोळा किािा, असा महत्त्वाचा इशािा कै. मरे्ढकि याांनी सावहत्कािाांना वदला आहे, 

तो कानािि न येताच बवहणाईने त्ाचे तांतोतांत पालन केले. वतने आपले अनुभिके्षत्र अळेबळे 

िार्ढविले नाही; तन्मयतेने आवण नेकीने आहे ते जाणून घेतले. 

ही नेकी, ही तन्मयता वतच्यात कुठून आली? 

बवहणाईच्या िृत्तीत एक अधीि विियभाि भिलेला आहे. वतला जीिनातील प्रते्क 

घटकाबद्दल, घटनेबद्दल विलक्षण निल िाटते आहे. िस्त्याने जाताना िडाचे झाड वदसले की 
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वतला आश्चयि िाटते; या वहिव्या पानाांमधे्य ही लाल फळां  कशी? अिे, हे पोपटाचे झाड आहे : 

वहिव्या िाघूांच्या या लाल चोची आहेत. इतिाांनी असे िडाचे झाड हजािदा पावहलेले असेल; 

पण त्ाांना अशी कल्पना सुचत नाही, कािण त्ाांच्या मनात बवहणाईसाििा विियभािच 

नसतो; ते फक्त सिािाने झाड पाहत असतात म्हणून त्ाांना फक्त झाडच वदसते. उपजत 

आश्चयिभािामुळे बवहणाईचे समग्र व्यस्मक्तत्व अनुकां वपत होते; त्ा अनुकां पनाचा परिपाक 

म्हणजेच वतची कल्पकता. मग कधी लाल फुलाांनी डििलेले पणिहीन झाड पावहले की वतला 

िाटते वहििे िाघू उडून गेले आवण त्ाांच्या लाल चोची िाहून गेल्या. अांकुिाला दोन पाने फुटतात, 

िार्याने ती हालतात आवण आश्चयिमुग्ध झालेल्या बवहणाईला िाटते की ती पाने टाळ्या िाजिून 

हरिकीतिन किीत आहेत. 

याचा अथि असा की बवहणाईची कल्पकता बुस्मद्धजन्य नसून भािजन्य आहे. 

गोविांदाग्रज—कुसुमाग्रज याांची कल्पकता विदग्ध पण बुस्मद्धजन्य आहे; मनमोहन—सदानांद 

िेगे याांची कल्पकता भाििवहत आहे; गोविांदाग्रज—कुसुमाग्रज कल्पनाप्रधान लेिन कितात; 

मनमोहन—िेगे चमतृ्कवतप्रधान िचना कितात ति बवहणाई सजिनशील कल्पनेने वनवमिती 

साधतात. या सजिनशील कल्पकतेलाच ‘कृ्लप्ती’ असे नाि केशिसुताांनी वदले आहे; वतलाच 

‘प्रवतभा’ असे म्हणतात. 

बवहणाई अव्वल आवण अस्सल प्रवतभािांत किवयत्री होती. 

आईिि अनेक किी ांनी आति कविता वलवहल्या आहेत, यात आश्चयि नाही; कािण 

मानसशास्त्राच्या मते वनसगितःच मुलाला मातेबद्दल अवधक ओर्ढ असते. त्ाला मानसशास्त्र 

‘एवडपस कॉम्प्िेर्क्’ असे म्हणते. केशिसुत, माधि जूवलयन, यशिांत, अवनल याांच्या 

आईििच्या कविता प्रवसद्धच आहेत. मिाठी किवयत्री ांचे सांग्रह चाळले ति त्ाांतही आईििच्या 

अनेक कविता आर्ढळतात; पण त्ाांनी वपत्ािि कविता वलवहल्याचे सहसा वदसत नाही; हे असे 

का झाले? मानसशास्त्र ति साांगते की मुलाला जसा आईचा ओर्ढा असतो तसा मुलीला वपत्ाचा 
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लोभ असतो. या वपतृपे्रमालाच ‘इलेक्टर ा कॉम्प्िेर्क्’ असे म्हणतात. हा जि नैसवगिक आहे ति 

बवहणाईप्रमाणे या इति मिाठी किवयत्री ांनी वपत्ािि कविता का वलहू नयेत? याचे कािण 

भाितीय स्त्रीचे व्यस्मक्तत्व आवण आयुष्य नैसवगिकरित्ा िार्ढत—घडत नाही; ते अनुकिण आवण 

सांकेत याांनी अिरुद्ध झालेले असते. िाांगोळी कार्ढाियाची ती पाहून पाहून—आपल्या मनाने 

नाही; कपडे घालायचे ते पाहून पाहून—आपल्या आिडीचे नवे्ह; िागायचे—बोलायचे ते 

चािचौघी ांसाििे—आपल्या मनाचा कौल घेऊन नवे्ह. वतचे सगळे आयुष्यच असे उसनिािीचे 

असते. आता आता त्ात बदल होत आहे. १९२० ते १९५० या तीन दशकाांच्या काळात ि 

त्ातही िानदेशातील जळगािसािख्या गािात तेव्हा काय स्मथथती असेल! पण बवहणाईची 

प्रवतभा अशी उज्ज्वल की वतने आपल्या उपजत शक्तीने काव्यसांकेत आवण समाजसांकेत याांचे 

सहज उल्लांघन केले. त्ात बांडिोिी नाही, सहज मुक्तता आहे. वतने भस्मक्तकाव्य ऐकले होते, 

लोककाव्य म्हटले होते; पण वतच्या काव्याचा घाट ना भस्मक्तकाव्याचा आहे, ना लोककाव्याचा 

आहे; तो वतचा स्वतःचाच आहे. गोविांदाग्रज—बालकिी याांची कविता सुवशवक्षत समाजापयांत 

पोहोचली होती. यशिांत, वगिीश याांनी िविवकिण मांडळी कविता सामान्य जनतेपयांत 

पोहोचिली होती; पण बवहणाई वशवक्षतही नव्हती आवण कविसांमेलनासही जात नव्हती—

अिािचीन मिाठी कवितेशी वतचा काहीच सांबांध नव्हता. बवहणाई एक ‘िनफूल’ होते. ते शेतात 

उगिले होते, िानिार्याने डोलत होते; प्रिि उन्हाने किपत नव्हते, आपल्या सुगांधाने ते घि—

िािि प्रमुवदत किीत होते. आपले भाग्य की वतचा मुलगा किी सोपानदेि, त्ाचा मािसभाऊ 

तुििेडकि याांनी वतचे मौस्मिक काव्य अक्षिबद्ध करून ठेिले; आपले भाग्य की, दादा 

धमािवधकािी, प्रबोधनकाि ठाकिे, मधुकि फाटक याांनी अप्रकावशत अिथथेतच वतचे कौतुक 

केले; आवण आचायि अते्र याांनी लगोलग वतला प्रवसद्धी वमळिून वदली, उत्कट प्रस्तािना वलहून 

वदली; कुसुमाग्रजाांची प्रवतभा जशी िाांडेकिाांनी ओळिली तसेच हे घडले. 

बवहणाईच्या िाङ्मयीन अितािािरून आपण काय वशकायचे? 
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किवयत्री ांनी िाङ्मयीन आत्मवनष्ठा; ग्रामीण किी ांनी बोलीपेक्षा कल्पकता महत्त्वाची असते 

हे; आपल्या काव्यात कस असेल ति आपल्याला समीक्षक—प्रकाशक—िवसक वमळेलच 

असा वनधािि ति सििच प्रवतभािांताांनी बाळगायचा; आवण िवसकाांनी? त्ाांनी बवहणाईांच्या 

कविताांचा मनमुिाद आस्वाद घ्यायचाः 

  (अ) 

  वहििे वहििे पान 

  लाल फय जशी चोांच, 

  आलां िडाच्या झाडाले 

  जसां पीक पोपटाचां! 

  (आ) 

पयसाचे लाल फुल 

वहिे पानां गेले झडी 

इसिले लाल चोांची 

वमठ्ठू गेले कुठे उडी? 

(इ) 

पडी जातो तो ‘पाडिा’ 

किा माझी ‘सुधािनी’ 

आता गुर्ढीपाडव्याले 

म्हना ‘गुर्ढी उभािनी’ 

(ई) 

येहेिीत दोन मोटा 

दोन्ही ांमधी ां पानी एक 

आडोयले कना, चाक 
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दोन्ही ांमधी ां गती एक 

(उ) 

पेिनी पेिनी 

आताां वमरूग बी सिे 

बोलेना व्होलगा 

पेते व्हा िे पेते व्हा िे 

(ऊ) 

येताां पाऊस पाऊस 

पािसाची लागे झडी 

आताां िा िे िडे भजे 

घिाांमधी बसा दडी 

(ए) 

पाहीसनी िे लोकाचे 

यिहाि िोटे नाटे 

तव्हाां बोिी बाभयीच्या  

आले अांगािि काांटे 
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िा. रा. तांबे 

 

 गीवतकाव्याची पिांपिा भाितात फाि जुनी आहे; िेदोपवनषदाांत वतचे दशिन आपणास 

घडते; प्राकृतातील वसद्ध किी ांनी अगदी िागदािीसह ती सादि केली आहे; के्षमेंद्र ि 

त्ाच्यापासून सू्फती घेऊन जयदेिाने गीवतकाव्य िचले आहे; सांतकिी, पदकाि ि शाहीि 

याांनीही गीवतकाव्य वलवहले आहे. 

 सांगीत हे गीवतकाव्याचे एक अपरिहायि अांग असते. गायनासाठी िचलेली सु्फट कविता 

अशी गीवतकाव्याची सुटसुटीत व्याख्या किता येईल. सूक्ष्म आत्मवनष्ठ भािना िा गांभीि 

िैचारिक आशय गीवतकाव्यात बसत नाही. गायनाने िुलून वदसणािा ि गायनाला िुलविणािा 

ठसठशीत सििपरिवचत भािानुभिच गीवतकाव्यात अपेवक्षत असतो. प्राचीन काळी धमिप्रचाि 

ि जनिांजन या दोन हेतूांसाठी मुख्यतः गीवतकाव्य वलवहले गेले. 

 पण ताांब्याांच्या काळात या प्रकािचे काव्यगत महत्त्व लोपले होते. नाटकातील पदे फाि 

लोकवप्रय होती. पण त्ाांच्याकडे काव्य म्हणून क्ववचतच पावहले जाई; ि त्ा पदकािाांना किीचा 

दजािही क्ववचतच वमळे. भािगीते ि वचत्रपट सांगीत याांचा जमाना अजून दूि होता. साांप्रदावयक, 

धावमिक कविता, मेळ्यातील िांजक ि प्रचािी पदे ि शब्दाांच्या वचांध्या किणािे सांगीतातील ख्याल 

याांच्या रूपाने गीवतकाव्य वनमािण होत होते; पण त्ाांचा दजाि सामान्य पद्यापेक्षा ििचा नव्हता. 

म्हणूनच किी म्हणून मान्यता वमळिणािी व्यक्ती पदिचनेकडे गांभीि नजिेने सहसा पाहत 

नव्हती. 

 अशा परिस्मथथतीत ताांब्याांनी मुख्यतः गीतेच वलवहली ि त्ाांना ि स्वतःला प्रवतष्ठा वमळिून 

वदली. नाटकाांतील पदे, वहांदीतील िहस्यिादी किी, जयदेि, टागोि ि टेवनसन या सार्याांमुळे 

ताांब्याांची पदिचनेची आिड िार्ढली असेल; पण ती त्ाांची मूळचीच प्रिृत्ती होती. १८९१ च्या 

आसपास म्हणजे काव्यिचनेच्या अगदी प्रािांभकाळी ‘डोळे हे जुलमी गडे’, ‘िेणूत नादसम’ 
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अशी पदे त्ाांनी वलवहली आहेत. पिां तु १९१८ पयांत ताांब्याांना आपल्या या िैवशष्याची नीट 

कल्पना आली नव्हती. त्ामुळे १८९१ ते १९१८ या काळात गीवतकाव्य ि गीवतकावे्यति अशा 

दोन्ही प्रकािच्या कविता त्ाांनी साधािण समप्रमाणातच वलवहल्या. पिां तु १९१८ पासून परिस्मथथती 

एकदम बदलली. ताांब्याांना जणू आपल्या माध्यमाचा साक्षात्काि झाला. १९१८ ते १९४१ या 

काळातील त्ाांच्या १६० कविता उपलब्ध आहेत; त्ापैकी १४६ कविता गीवतकाव्यप्रकािातील 

आहेत. 

 केशिसुताांच्या िालोिाल सुनीताच्या के्षत्रात आपण ताांब्याांचे नाि घेतो. पण १९२० च्या 

पुरे्ढ—एक अपिाद सोडून—ताांब्याांनी सुनीतिचना केली नाही. आपल्या आयुष्याच्या अिेिीस 

‘काळा कुट्टवच िांग’ हे एक सुनीत त्ाांनी वलवहले; पण तेही अगदी सामान्य. त्ाांनी १३ सुनीते 

वलवहली आहेत पण ती सिि १९०२ ते १९२० च्या काळातच. म्हणजे आपल्या नेमक्या माध्यमाचा 

साक्षात्काि झाल्यािि ताांब्याांनी सुनीतिचना सोडली आवण पुरे्ढ एका भाषणात केशिसुत 

सुनीतादी पाश्चात् काव्यिचनाप्रकाि हाताळतात म्हणून त्ाांच्यािि दासिृत्तीचा आिोपही त्ाांनी 

केला! ताांब्याांनी सुनीताचा नाद सोडला हे बिेच केले; कािण प्रा. िा. श्री. जोग म्हणतात 

त्ाप्रमाणे त्ाांच्या ‘िळिळणार्या भािनापरििाही प्रवतभेस’ सुनीतिचना अनुकूल नव्हती. 

‘काळेभोि विशाल केस’ ि ‘गेली ज्योत विझोवनया’ ही त्ाांची त्ातल्या त्ात बिी सुनीते. म्हणून 

मिाठी सुनीताच्या इवतहासात ताांब्याांच्या सुनीताांना महत्त्वाचे थथान असले तिी त्ाांच्या स्वतःच्या 

काव्यात त्ाांना महत्त्वाचे थथान नाही! गीतिचना हेच आपले के्षत्र हे त्ाांनी १९२० च्या सुमािास 

अचूक हेिले. 

 भाितात ि भािताबाहेि अध्यात्मवनष्ठ पुनरुज्जीिनाचा तो काळ होता—ताांब्याांना 

परिस्मथथती अनुकूल होती. वशिाय आत्मविश्वासाने आपला स्वतांत्र मागि शोधण्याच्या दृष्ीने त्ाांची 

मनःस्मथथतीही चाांगली होती. १९२० सालीच प्रा. िा. गो. मायदेिाांनी ताांब्याांच्या ७५ कविताांचा 

सांग्रह प्रकावशत केला; महािाष्र ाने या सांग्रहाचे उत्साहाने स्वागत केले; आवण आपली कोणती 
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कविता िवसकाांना आिडते आवण निी िाटते हे किीच्या आता नीट लक्षात आले. आपण 

महािाष्र ापासून इतके दूि असलो तिी आपल्याबद्दल, आपल्या कविताांबद्दल इतित्र औतु्सक्य 

आहे हे पाहून त्ाांची प्रवतभा पुन्हा जागी होऊ लागली. या सुमािास त्ाांनी सांगीताचा शास्त्रशुद्ध 

अभ्यास सुरू केला होता ि त्ामुळे सांगीतानुकूल िचना किण्याकडे त्ाांचे लक्ष िेधले. “प्रदीघि 

नसलेली ि िागदािीतील चालीची बाांधेसूद भािगीते ते या िेळेपासून वलहू लागले” असे उद्गाि 

प्रा, मायदेिाांनी कार्ढले आहेतच. 

 बालकिी, गोविांदाग्रज याांच्या मृतू्मुळे १९२० च्या आसपास मिाठी काव्यके्षत्रात 

रितेपणा आला होता असे म्हटले जाते ते ििे आहे. पण त्ाांच्या काव्यामुळे आणिी एक 

महत्त्वाची घटना घडली; केशिसुती सांप्रदायाचा विकास किीत किीत गोविांदाग्रज, बालकिी 

याांनी एक टोक गाठले होते. केशिसुताांच्या आत्मवनषे्ठला समाजपे्रमाचे अांग होते, त्ामुळे त्ाांची 

कविता एकाच िेळी आत्मवनष्ठ ि सामावजक झाली. वतची भाषाही काव्याची म्हणून िेगळी न 

होता व्यािहारिकच िावहली. उलट बालकिी आत्ांवतक आत्मवनष्ठ—या आत्मवनषे्ठने वनसगािचा 

आधाि घेतलेला—त्ातही वनसगािला आपल्यासाििे करून घेतलेले—त्ामुळे सामावजक 

सुिदुःिापासून त्ाांची कविता िेगळी पडली; गोविांदाग्रजाांनी ति आत्मवनषे्ठचे आत्मकें वद्रततेत 

रूपाांति केलेले. समाज, वनसगि असा कुठलाच आधाि त्ाांना नव्हता. त्ामुळे त्ाांचे काव्य कधी 

भािोत्कट, कधी विकाििश ि नेहमीच व्यस्मक्तवनष्ठ िावहले. केशिसुताांनी स्वीकािलेल्या 

व्यस्मक्तिादाचे, िाङ्मयाच्या के्षत्रात, असे व्यक्तीच्या बवडिािात रूपाांति होत होते ि ते तत्त्वतः 

अपरिहायिही होते. या प्रकािच्या काव्यातून व्यक्तीच्या भािजीिनाचे मोठे िेधक दशिन घडत 

होते. त्ातील भािोत्कटता विलक्षण होती. पण त्ाचबिोबि या कविताांमागील व्यस्मक्तत्व 

एकाकी ि सांवचतहीन होते. या व्यस्मक्तत्वाने समाज, वनसगि िा पे्रम याांच्याशी जोडलेले नातेही 

पिांपिेचे वकां िा मूति नसून सृजनशील कल्पकतेच्या विलासाने वनमािण केलेले होते; म्हणून 

त्ाांच्या कविता ि त्ाांतून व्यक्त झालेला जीिनानुभि याांच्याबद्दल जीिनातील एक अथिपूणि, 

महत्त्वपूणि घटना या सांदभाित आत्मीयता िाटत नाही; िसु्तसांग्रहालयातील निलाईच्या िसू्त 
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वकां िा प्राणीसांग्रहालयातील देिणे प्राणी याांच्याबद्दल िाटािे तसे आकषिण िाटते! या किी ांच्या 

कोिीि भाषेमुळे या िाटण्यात भिच पडत होती. 

  िास्तविक प्रकाि उलट होता. त्ाांचे अनुभि िास्ति ि अिािीिच होते. आपले अनुभि 

पूणाांशाने व्यक्त व्हािे म्हणूनच हे किी आपली सृजनशील कल्पकता, कमािलेली भाषा याांचा 

साधन म्हणून उपयोग किीत होते. पिां तु या किी ांनी गाठलेल्या एका टोकामुळे ि मिाठी 

कवितेला िाङ्मयीन आत्मवनष्ठ कवितेची पिांपिा नसल्यामुळे त्ािेळी तिी ही कविता सांपूणि 

जीिनाचे प्रवतवनवधत्व न किता आपल्या अस्मस्तत्वाने जीिनात एका सुांदिाची भि घालणािी 

ठिली. व्यस्मक्तवनष्ठ कवितेच्या उतिणीची ही सुरूिात होती. पुरे्ढ वनमािण झालेली यशिन्ताांची 

कविता आवण अते्र—काणेकि याांचे प्रयत्न या उतिणीचीच साक्ष देतात. 

 या उतिणीच्या काळात ताांब्याांनी अगदी िेगळ्या प्रकािचे काव्य वलवहले; केशिसुती 

पिांपिेतील काही िैवशष्ट्ये आत्मसात करून त्ाांनी मिाठी कवितेला निे िळण लािले. 

 केशिसुत, बालकिी, गोविांदाग्रज याांच्या कवितेप्रमाणे ताांबे याांची कविता आत्मवनष्ठ 

नाही; तसेच चांद्रशेिि, बी, कुसुमाग्रज याांच्या कवितेप्रमाणे ती िसु्तवनष्ठही नाही; फाि काय 

माधि जूवलयन, किांदीकि याांच्या कविताांप्रमाणे ताांब्याांच्या कवितेत आत्मवनष्ठ आवण िसु्तवनष्ठ 

या दोन िृत्ती पृथकही नाहीत. व्यक्ती आवण विश्व असे दोन घटकच ज्याच्या दृष्ीने अस्मस्तत्वात 

नाहीत त्ाच्या काव्यात आत्मवनष्ठ ि िसु्तवनष्ठ या दोन गोष्ी िेगळ्या ठिाव्या कशा? म्हणूनच 

ताांब्याच्या आत्मवनषे्ठला िर्या अथािने आत्मवनष्ठ िृत्ती म्हणता येत नाही; कािण आत्मवनषे्ठतील 

व्यस्मक्तसापेक्षता त्ात नसते; तसेच त्ाांच्या िसु्तवनषे्ठला िसु्तवनष्ठाही म्हणता येत नाही; कािण 

िसु्तवनषे्ठतील व्यस्मक्तवनिपेक्षताही त्ात नसते. 

 आत्मवनष्ठ ि िसु्तवनष्ठ याांचे हे ऐक्य ताांब्याांनी सामान्य माणसाच्या पातळीिि साधलेले 

आहे; त्ाांच्यातील सामान्य माणसाला भाितातील अिैत तत्त्वज्ञान पिांपिेने लाभलेले आहे; ते 

त्ाांच्या भािनेत मुिलेले आहे. त्ाांच्यातील विचाििांताने या भािवनषे्ठला अनुकूल असे 



166 
 

तत्त्वविचाि ि कलाविचाि स्वीकािले. या विचािाांनी भािनेला कणा वदला ि भािनेने विचािाांना 

सजीि केले. यात चुकले काही नाही. सुसांगत व्यस्मक्तत्वाचीच ती एक िूण आहे. 

 सांतकिी ांनीही असेच केले होते. पण ते येथेच थाांबले नव्हते. ही पूणि सुसांगती नाही असे 

त्ाांना िाटले होते. म्हणून त्ाांनी आपल्या श्रद्धा ि आपली तते्त्व स्वतःच्या आचिणाशी ताडून 

पावहली. हा सांबांध तपासताना श्रद्धा ि तते्त्व याांचा आचिणाशी नेहमीच मेळ जमत नाही असे 

त्ाांना वदसले. एिरे्ढच नवे्ह ति श्रद्धा ि तते्त्व याांचा जो मानवसक मेळ आपण घातला होता तोही 

अपुिा आहे असे त्ाांच्या लक्षात आले. म्हणजे सििच जीिनानुभिाचा त्ाांनी िेगळ्या पातळीिि 

मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला. वक्रया, विचाि वकां िा भािना अशा कुठल्यातिी एिाददुसर्या 

पायिीिरून त्ाांनी जीिनाचा िेध घेतला नाही; ति आपल्या समग्र व्यस्मक्तत्वाने त्ाांनी जीिन 

तोलून पावहले. सांतकिी ‘बोले तैसा चाले’ या कोटीतील होते म्हणून त्ाांचे काव्य शे्रष्ठ आहे असे 

कोणी म्हणणाि नाही; पण एिाद्या अनुभिाला वजतकी परिमाणे लागू शकतील वततकी सिि 

लािून पाहण्याचे धाडस त्ाांच्या हातून घडले म्हणून त्ाांचे काव्य शे्रष्ठ झाले असे आपण जरूि 

म्हणू. सिि सांत ‘स्वरूपी वमळाले’ असले तिी किी म्हणून ‘िेगळाले’ असतात तेही याच 

वनकषािि. 

 ताांब्याांनी आपली श्रद्धा ि आपली तते्त्व कृतीच्या पातळीिि जोिून घेतली का? त्ाांच्या 

चरित्रािरून त्ाांचे व्यािहारिक जीिन पुष्कळच आत्मतृप्त होते असे िाटते. त्ाांची श्रद्धातते्त्व 

ि त्ाांचे आचिण याांच्याांत काही तीव्र विसांगती असल्याचे वदसत नाही. म्हणजे त्ाांच्यात 

सुसांगतीच होती. पण ती कुठल्या प्रकािची? ज्ञानेश्वि, तुकािाम, वनळोबा या वतघाांच्याही 

व्यस्मक्तत्वात सुसांगती आहे असे आपण म्हणू. पण ज्ञानेश्विाांची सहजप्राप्त सुसांगती, तुकािामाांची 

वजद्दीने वमळिलेली सुसांगती ि वनळोबाांची गृहीत सुसांगती याांच्यात अांति नाही का? ताांब्याांच्या 

जीिनातील सुसांगती गृहीत स्वरूपाची आहे; ती जागरूक नाही; भािवनक ि िैचारिक 

सुसांगतीशी टक्कि घेऊन त्ाांच्या व्यस्मक्तत्वाला निा आकाि देणािी नाही. ििे म्हणजे त्ाांच्या 
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व्यस्मक्तत्वातील हे सििच घटक एकमेकाांची सोय पाहणािे आहेत; एकमेकाांना आव्हान देऊन 

पिस्पिातील हीण दूि किािे ि एका नव्या पातळीिि सिाांचा वमळून एक निा आविष्काि 

व्हािा—असे त्ाांच्या व्यस्मक्तत्वात घडत नाही. त्ामुळेच केशिसुताांची भािसघनता, 

कुसुमाग्रजाांची कृवतसूचकता ि मरे्ढकिाांची वचांतनशीलता याचे उत्कट दशिन ताांब्याांच्या 

काव्यात सहसा होत नाही. 

 असे आहे तिी त्ाांची कविता ही काही सामान्य कविता नाही. पािांपरिक अनुभिािि 

कविता वलवहणािे वकतीतिी किी आपण पाहतो. विशेषतः िेगिेगळ्या धावमिक सांप्रदायाांशी 

वनगडीत असलेले वकतीतिी भाविक किी आजही पिांपिावनष्ठ कविता वलवहतात. त्ाांचा 

भाविकपणा ििा असतो. पण त्ाांच्या व्यस्मक्तत्वात चैतन्य नसते; त्ाांच्या व्यस्मक्तत्वात सुसांगती 

असते पण ती तपासून पाहणािा कुठलाही घटक त्ाांच्याजिळ नसतो. म्हणजे ती सुसांगती 

स्मथथि, सोयीिि, काल्पवनक वकां िा गृहीत असते. वशिाय त्ाांच्याजिळ सौांदयिदृष्ी ि 

काव्यविषयक दृष्ी नसते हे िेगळेच. त्ामुळे त्ाांची कविता म्हणजे वनव्वळ कुठल्यातिी 

विचािाचे वकां िा भािनेचे िणिन ठिते. 

  ताांब्याांचे व्यस्मक्तत्व जागृत नाही असे आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा ते तुकािाम वकां िा 

मरे्ढकि याांच्याइतके जागृत नाही असे आपणाांस म्हणाियाचे असते; भाविक पद्यकािाांइतके ते 

आांधळे आहे असे आपण कधीही म्हणणाि नाही. उलट या पद्यकािाांमधे्य ि ताांब्याांमधे्य नुसता 

प्रमाणाचाच नवे्ह ति प्रकािाचासुद्धा भेद आहे हेही ध्यानात ठेिले पावहजे. ताांब्याांची सौांदयिसृष्ी; 

काव्यकलाविषयक दृष्ी, निीन विचाि समजािून घेऊन त्ाांना आपल्या विचािव्यिथथेत योग्य 

ते थथान देण्याची त्ाांच्या मनाची तयािी या सार्या गोष्ी कुठल्याही शे्रष्ठ किीला शोभतील अशा 

आहेत. 

 पिां तु पुनरुज्जीिनिादाचा अांवगकाि आवण अधिजागृत व्यस्मक्तत्व यामुळे ताांबे विशुद्ध 

भािकाव्य कधीही वलहू शकले नाहीत हेही ििेच! गीवतकाव्य हाच त्ाांच्या व्यस्मक्तत्वाला 
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अनुकूल काव्यप्रकाि होता ि तोच त्ाांनी स्वीकािला. त्ात मोठा विक्रम आधुवनक काळात 

त्ाांनी करून दािविला. 

 भािकाव्य ि गीवतकाव्य याांच्यात महत्त्वाचा फिक आहेः भािकाव्यातील अनुभि 

आत्मवनष्ठ, उत्कट-म्हणजे विलक्षण सजीि-असतो. या सजीितेमुळे त्ाचे स्वरूप वनश्चयाने 

सांशे्लषणपि ि सेंवद्रय असते. वजिांत प्राणी म्हटला की त्ाच्या नाडीचा अिांड ठेका सुरू 

असणािच; भािकाव्यातील सजीितेतूनच त्ातील लय वनमािण होते. ही लय इतकी 

कें द्रवनगवडत ि नाजूक असते की वतच्याऐिजी दुसिी कुठलीही लय त्ा भािकाव्याला मािक 

ठिते. उलट गीवतकाव्य हे आभासात्मक आत्मवनषे्ठतून—म्हणजे स्वतःच्या अनुभिाकडे 

नायात्म भूवमकेतून वकां िा इतिाांच्या अनुभिाकडे सहेतूक आत्मभािातून पावहल्याने वनमािण 

होत असते. म्हणूनच त्ातील अनुभि हा िचलेला अथाित विशे्लषणपि असतो. ते एक सुांदि 

वशल्प असते. पण वशल्पाला नाडी नसते—भािकाव्याप्रमाणे गीवतकाव्यात आांतरिक लय वकां िा 

सांगीत नसते. म्हणूनच नव्या लयीची जोड त्ाला सहज देता येते; नवे्ह ती आिश्यकच असते. 

अशा जादा सांगीतावशिाय गीवतकाव्य पूणिच होत नाही. 

 आपण गीवतकाव्याला ‘िचना’ ि ‘विशे्लषणपि’ म्हटले पण ते पूणािथािने ििे नाही; कािण 

जेव्हा एिाद्या गीवतकाव्याला अनुकूल सांगीताची जोड वदली जाते तेव्हा ते गीवतकाव्य नव्या 

सांशे्लवषत स्वरूपात प्रगटते; त्ाची जणू पुनवनिवमिती होते. भािकाव्य स्वतःचे सांगीत वनमािण 

किते; गीवतकाव्य सांगीतात स्वतःची वनवमिती साधते. एिाद्या गीवतकाव्याचे वनव्वळ िाचून 

पिीक्षण किा असे कोणी आपणास म्हटले ति ती कविता विशे्लषणपि आहे, ती वनव्वळ िचना 

आहे, वतच्यात लय नाही, वतच्यातील आत्मवनष्ठ िृत्ती आभासात्मक आहे असे आपण स्पष् 

शब्दाांत साांगू. पिां तु असे पिीक्षण गैि ठिेल. गीवतकाव्याचे मूल्यमापन किाियाचे ते गीवतकाव्य 

ऐकून. मग आपण असे प्रश्न विचारू की या गीवतकाव्यात व्यक्त झालेला अनुभि सांगीताशी 

वकती एकरूप होणािा आहे? वदलेले सांगीत त्ाला वकतपत अनुकूल आहे? मूळ 
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कविता+सांगीत= गीवतकाव्य असे इथे नुसते समीकिण तयाि झाले आहे की या प्रवक्रयेतून 

प्रत्क्ष वनवमिती झाली आहे? या सार्या प्रश्नाांच्या अनुकूल-प्रवतकूल उत्तिाांिि एिाद्या 

गीवतकाव्याची योग्यता आपणास ठििािी लागेल. 

 पण इथे शांका अशी उपस्मथथत होते की एक उतृ्कष् भािकाव्य आहे ि एक उतृ्कष् 

गीवतकाव्य आहे; मग त्ा दोहोांत सिसनीिस कोण? या प्रश्नाचे वनणाियक उत्ति देणे कठीण 

आहे. पण एिरे्ढ म्हणता येईल की भािकाव्य म्हणजे काव्यातील काव्यत्व वनरुपावधक 

स्वरूपात प्रगट होऊ पाहणे; आवण गीवतकाव्य म्हणजे काव्याने सांगीतकलेशी साधलेली 

जास्तीतजास्त समिसता. पवहल्या प्रकािात एक कला आपल्या वनिळ रूपात प्रकट होऊ 

पाहत आहे; दुसर्यात तीच अन्य कलेचे सहकायि घेत आहे. अथाित काव्य या दृष्ीने भािकाव्य 

हा गीवतकाव्यापेक्षा अवधक शुद्ध प्रकाि असतो ि त्ापासून वमळणािा आनांद हा पूणितः 

काव्यानांद असतो. फक्त या दृष्ीने भािकाव्य गीवतकाव्यापेक्षा शे्रष्ठ आहे असे म्हणता येईल. 

 ताांब्याांच्या कवितेला ज्या मयािदा आहेत त्ा त्ाांच्या काव्यदृष्ीमुळे पडलेल्या वकां िा क्षीण 

प्रवतभेमुळे पडलेल्या नाहीत; हे नीट लक्षात ठेिले पावहजे. ताांब्याांच्या कवितेला ज्या मयािदा 

पडल्या त्ा गीवतकाव्य या काव्यप्रकािाच्या मयािदाांमुळे. अथाित आपल्याला असे म्हणता येईल 

की गीवतकाव्य हा प्रकाि वनिडण्यातच त्ाांच्या प्रवतभेची विवशष् प्रत वनवश्चत होते; आवण ते 

िोटे नाही. पण याचाच दुसिा अथि ताांबे हे अस्सल गीवतकिी आहेत असा होत नाही का? 

ििोििच ताांबे हे अिािचीन मिाठीतील सििशे्रष्ठ ि आद्य गीतकाि आहेत. इतकी विपुल, इतकी 

विविध ि मुख्य म्हणजे इतकी सिस गीते आधुवनकाांत दुसर्या कोणीही वलवहली नाहीत. 

 ताांब्याांच्या गीवतकाव्याचे दोन गट पडतात. बालगीते ि विधिागीते ही ‘नायपूणि’ 

गीवतकावे्य होत. आवण मृतू्गीते ि ईश्विगीते ही ‘भािपूणि’ गीवतकावे्य होत. याचा अथि 

पवहल्यात भािना नाही ि दुसर्यात नाय नाही असा नवे्ह; कािण भािनाय हे ति ताांब्याांच्या 

सििच कविताांचे एक िास िैवशष्ट्य आहे. ताांबे अनुभिाचे हटकून नायीकिण कितात ि ते 
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भािपे्ररित असते. प्रते्क किीची अशी काही लकब असते आवण त्ाचे व्यस्मक्तत्व, त्ाचे 

अनुभि, त्ाची काव्यविषयक कल्पना या सार्याांशी ती वनगडीत असते. आपल्या अनुभिाला 

विशेष रूप देण्यापेक्षा त्ाचे अवधकावधक साधािणीकिण किािे, दुसर्याच्या भूवमकेशी 

भािनेने समिस होऊन त्ाची मनोगते प्रकट किािी आवण अशी िीतीने आपण आवण जग 

याांच्यामधे्य दुिा साांधािा हे सािे ताांब्याच्या विचािविश्वाशी सुसांगतच आहे. 

 ‘डोळे हे जुलमी गडे’ हे ताांब्याांचे पवहले आवण अवतशय गाजलेले पद पण त्ातील 

अनुभि उत्कट आहे असे काही आपण म्हणू शकत नाही; पण तो वनजीि आहे असेही 

आपल्याला म्हणता येणाि नाही. त्ा गीताला जे सौांदयि लाभलेले आहे ते त्ाच्यातील अनुभिाचे 

नायीकिण झाल्यामुळे. अनुभिात नाय येते ते त्ातील मुख्य घटकाशी वििोधसांबांधाने 

वनगडीत असलेले घटक उभे केल्याने आवण या दोन घटकाांतील तितम भाि नकळत बदलिून 

ठेिल्याने—वनदान ताांब्याांची नायीकिणिीत ही अशी आहे. 

 ‘डोळे हे जुलमी गडे’ या गीतात एका तरूणीची प्रणयभािना हा मुख्य अनुभिघटक 

आहे. नुसती त्ाचीच कसदाि अवभव्यक्ती झाली असती ति ते भािकाव्य झाले असते; पे्रयसी 

हे पात्र न िाहता ती प्रवतमा झाली असती. पण येथे या मुख्य अनुभिघटकाचाच शोध न घेता 

त्ाच्याशी सांबांवधत अशा इति घटकाांििही किीने आपले लक्ष कें वद्रत केले आहे. कविता 

िाचताना तरूणीइतकेच तरूणाचे वचत्रही आपल्या डोळ्यापुरे्ढ उभे िाहते. त्ाच्या नजिेत जादू 

आहे. त्ामुळेच ति वहला आपली कामे धड किता येत नाहीत. भितकाम किताना टाके 

चुकतात, सुई टोचते. नेमक्या त्ाचिेळी वहच्या मैवत्रणी इकडे येताहेत. त्ा हसतील. चेष्ा 

कितील. आता त्ाने इथे उभे िाहू नये हे बिे. 

 पवहल्या िाचनात ही कविता जुलुमी डोळ्याांसांबांधीच िाटते. पण या कवितेत एका 

तरूणाचे एका तरूणीििील पे्रम हा मध्यिती घटक नाही हे नीट लक्षात घेतले पावहजे. तो 

िोिून पाहतो आहे, त्ाच्या नजिेत जादुवगिी आहे त्ामुळेच वहच्या कामात व्यत्य येतो आहे 
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हे ििे. पण वहचे टाके का चुकतात? वहला सुई का बोचते? ििे ति वहने लक्षच देऊ नये. वहने 

आपले काम किीत िाहािे. पण तसे नाही. वहलाही ते हिेच आहे. नवे्ह वहचे हे चोिटे पे्रम हाच 

मुळी कवितेतील मुख्य अनुभिघटक आहे. आवण त्ाला उठाि वमळाला आहे तो वप्रयकि 

आवण मैवत्रणी याांच्यामुळे. तो ति सिळ िोिूनच पाहत आहे. पण ही काय कमी िेळा कवशदा 

कार्ढताना मान िि किते! मैवत्रणी फावजलच आहेत; पण कवशद्याचे वनवमत्त करून दुसर्याला 

चाळविणािी ही नावयका काय कमी फावजल आहे! कवितेचे नायीकिण झाले आहे ते नेमके 

इथे. नायक, नावयका ि सख्या सािे एकाच माळेचे मणी आहेत. गांमत अशी की जी इतिाांबद्दल 

तक्राि किते तीच या माळेतील मोठा मणी आहे—यात नाय आहे. नायकाचे हे िोिून पाहणे 

ि सख्याांचे हसणे आपल्या चटकन लक्षात येते. पण नांति हेही जाणिते की हा सािा प्रकाि 

वनव्वळ नावयकेच्या िागण्याििची प्रवतवक्रया आहे. अशी सहज ि तात्काळ जाणीि झाली की 

कवितेच्या आस्वादात एक शब्दातीत भि पडते. ही भि कल्पना चमतृ्कतीसाििी नसते; दोन 

विचािाांतील सूक्ष्म सांबांध जाणिल्यासाििीही नसते; दोन शब्दाांतील साम्यवििोधामुळेही ती 

साधलेली नसते; ही भि पूणितः भािवनक असते. म्हणूनच ताांब्याांच्या या वकमयेला अनुभिाचे 

भािनायीकिण असे म्हणािेसे िाटते. 

 ‘हृदय साांग चोरिले कशास सुांदिी?’ ही कविता नेमकी या कवितेच्या उलट आहे. इथे 

वप्रयकि तक्राि किीत आहे; सिे, माझे मन तू चोिलेस ते पित कि पाहू; वकां िा त्ा बदल्यात 

तुझे तिी मन मला दे. माझ्या डोळ्याांत तू चाांगलीच धूळ फेकलीस. मी सहज तुझ्या सुांदि 

केसाांकडे पावहले अन् माझे मन वतथेच गुांतून पडले. वतथून ते वनघून जाईल की काय या भयाने 

तू ते आपल्या हृदयातच दडिून ठेिलेस. अगां, प्रत्क्ष तुझ्या डोळ्यात मदनिाजा बसला आहे. 

त्ालाच विचाि अशी चोिी बिी का? इकडे त्ा मदनाचा सल्लागाि चांद्र आहे. त्ाच्याितीने मी 

तुला वशक्षा किीन. ‘अनलधाि ओतिीन मी तया किी.’ असे समजू नकोस की िाजा काय 

आपल्या डोळ्यातच आहे—आपल्याच पक्षाचा आहे; त्ाचा मांत्री तो चांद्र वतकडे लाांब आहे; 

आपले काय तो िाकडे किणाि? 
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िसांत कोतिाल हा 

सज्ज गे उभा पहा! 

कुसुमबाण सोडिीन मी तुझ्या उिी 

 उिी! ज्या उिात वतने आपल्या वप्रयकिाचे हृदय चोरून ठेिले आहे त्ा उिी. वप्रयकिाची 

तक्राि हा या गीताचा केिळ मुििटा आहे. गीतकािाला काही िेगळेच साांगायचे आहे; 

दुसर्याचे हृदय चोिणािी सुांदिी—सुांदि केसाांची, मदन, चांद्र ि िसांत याांच्यात िुलून वदसणािी. 

तक्राि हा काही मध्यिती घटक नाही. मुख्य अनुभि घटकाला उठाि देणािा तो दुय्यम घटक 

आहे. वप्रयकिाचे मन काबीज किणािी ही तिणी आता लिकिच आपले मन गमािणाि आहे; 

कािण आतबाहेि मदन—चांद्र—िसांत हे अवधकािी, न्यायवप्रय लोक आहेत हे किीला 

साांगायचे आहे. आवण किीने ते विलक्षण यशाने साांवगतले आहे. हृदय गमािून बसलेला तरूण 

वफयािदी, स्वतःजिळ बेदिकािपणे दोन हृदये बाळगणािी आिोपी तरूणी, वतच्याच डोळ्याांत 

बसलेला न्यायवनष्ट्ठूि मदन—नृप, वििहाग्नीचे शस्त्र आपल्यापाशी बाळगणािा काांवतमान मांत्री 

चांद्र ि हातात कुसुमबाण घेऊन सज्ज असलेला िसांत कोतिाल—हे वचत्र नजिेसमोि आणले 

की जीविताच्या िांगभूमीिि सतत घडणार्या नाटकातील अत्ांत स्फोटक िटला येथे स्मथथि 

झाला आहे याविषयी शांका िाहात नाही! 

   ‘दृष् वहला लागली’, ‘घट वतचा रिकामा झर्याििी’, ‘साांगू तुम्हाला वकती दयाळा’, ‘हिी, 

अपाििे काय तुला मी?’ इत्ादी गीताांमधे्य अनुभिाच्या नायीकिणाची हीच पद्धती ताांब्याांनी 

िापिली आहे. 

 ही ताांब्याांची आिडती पद्धती असली तिी इतिही नायीकिणाच्या िुब्या ते िापिीत 

असतात. कधी ते आजच्या काळात दुवमिळ असलेली पण हिीहिीशी पाश्विभूमी वनिडतात ि 

मग ‘वबजली जशी चमके स्वािी’, ‘मुशावफि आम्ही’ अशी त्ाांची गीते अितितात. कधी 

भाितीयाांच्या अबोध मनात वनत् िाििणार्या धावमिक मनोगांडाांना ते स्पशि कितात ि त्ातून 
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‘प्रभु तुज किणेपरि ध्याऊ’, ‘वनवशवदवन तुज हरि’, ‘ध्याइन का मी?’, ‘चिवण तुझ्या मज देई िे 

िास हरि’, ‘चिण कधी का पावहन आई’, ‘हरि अपाििे काय तुला मी?’ इत्ादी त्ाची पदे वलवहली 

जातात. याचा अथि आपल्याप्रमाणेच ताांब्याांच्या अांतमिनात पिांपिाप्राप्त साांिृवतक धन आहे; 

पण आपल्याजिळ नसलेली त्ा पिांपिेला प्रमाण मानणािी बुद्धीही त्ाांच्याजिळ आहे! 

 यािरून केशिसुत ि ताांबे याांचे सांप्रदाय मूलतःच वकती िेगळे होते हे लक्षात येईल. 

ताांबे अवभजातिादी किी आहेतः आपल्या सांिृतीिि त्ाांची श्रद्धा आहे; आपल्या भाषेतील 

पूििकाव्याला ते आपले मानणािे आहेत; आपल्या व्यस्मक्तत्वातील केिळ साधािण, साििजवनक 

घटकाला जोपासणािे ि आविषृ्कत किणािे आहेत; उत्कट भािनेपेक्षा सांयवमत ि सूचक 

भािनेकडे त्ाांचे अवधक लक्ष आहे. केशिसुताांमधे्य यापैकी एकही िैवशष्ट्य आपल्याला 

वदसणाि नाही. अशा स्मथथतीत केशिसुत ि ताांबे याांचा सांप्रदाय एक आहे असे कसे म्हणािे? 

 आज आपणा सिाांििच स्वच्छां दिादाचे गवहिे सांिाि झाले आहेत. पण इथे हे लक्षात 

ठेिले पावहजे की तत्त्वतः स्वच्छां दिादापेक्षा अवभजातिाद कुठल्याही अथािने कमअस्सल 

नसतो. अथाित् स्वच्छां दिादाची परिणती जशी आत्मकें वद्रतता, दुबोधता, विफलता, वकिटेपणा 

याांत होऊ शकते तशीच अवभजातिादाची परिणती पिांपिेच्या अनुनयात, उथळ आशयात, 

ठोकळेबाजपणात, बाळबोध वलिाणात ि पाल्हाळात सांभिते. ताांब्याांच्या कवितेमधे्य 

अवभजातिादाची िैवशष्ट्ये आवण िैगुणे्य दोन्हीही आपल्याला पाहाियास वमळतात. ‘डोळे हे 

जुलवम गडे’, ‘हृदय साांग चोरिले कशास सुांदिी?’, ‘वबजली जवश चमके स्वािी’, ‘ति मग गट्टी 

कोणाशी?’, ‘प्रभु, तुज किणेपरि ध्याऊ?’, ‘जन िुळे म्हणवत ति अपण िुळे?’, ‘सांसाि—

सतािीिरि तािा’, ‘घट भिे प्रिाही बुडबुडुनी’, ‘ते दूध तुझ्या त्ा घटातले’, ‘या प्रकाशवशििी 

कुवणकडुनी, ‘या िेळी माझ्या ये िमणा’, ‘कळा ज्या लागल्या जीिा’, ‘दृष् वहला लागली’, ‘घट 

वतचा रिकामा झर्याििी’, ‘वनवशवदवन तुज हिी ध्याइन का मी’ या कविताांमधे्य अवभजातिादाची 

िैवशष्ट्ये जशी स्पष् वदसतात तशी ‘कळ्याकळ्याांत विहाि’, ‘लवलतलताकुां जी ििमांजरि’, 
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‘बघुवन तया मज होय कसेसे’, ‘पोशाि निनिा मला वदला’, ‘प्रिाहपवतता काष्ठाांसम हो’, ‘ितले 

पिपुरुषाशी िे’, ‘पहा हो कसा हा कािागीि’, ‘तृणाचे पाते’, ‘फस्त किी भकु्षवनया’ या कविताांतून 

त्ाच्या मयािदाही स्पष् होतात. 

 अवभजात किी स्वभाितःच दीघि िचनेकडे झुकणािा असतो. ताांब्याांनी विद्याथीदशेत 

‘वियोवगनी’ नािाचे िांडकाव्य वलवहले होते ि पुरे्ढ ‘पुांगीिाला’ ही अनुिावदत दीघि कविताही 

त्ाांनी वलवहली. पिां तु अवभजातिादी चांद्रशेििाांप्रमाणे ताांबे दीघि िचनेला वचकटून िावहले 

नाहीत. त्ाांचा अवभजातिाद वजिांत होता. महाजनी, केशिसुत, बालकिी, गोविांदाग्रज याांनी 

सु्फट कविता वलवहली होती; अवभजातिादाला पिांपिेचा अवभमान असतो ति हीही एक 

पिांपिाच नव्हती का? वनदान ताांब्याांनी तिी ती पिांपिाच मानली. म्हणजेच पिांपिा या शब्दाचा 

अथि त्ाांनी कालानुसाि व्यापक केला. त्ाांची बालगीते, विधिागीते, मृतू्गीते, ईश्विगीते याांचा 

गटशः अभ्यास केला म्हणजे ही गोष् चटकन लक्षात येते. सु्फट काव्याला जि त्ाांनी पिांपिा 

मानली नसती ति या प्रते्क गटािि एक एक दीघि कविताच त्ाांनी वलवहली असती! पण मग 

अवभजातिादात प्राण भिण्याचे ि आधुवनक कवितेला िळण लािण्याचे महत्त्वाचे कायि त्ाांच्या 

हातून घडले नसते; िे. वटळक, विनायक, चांद्रशेिि, वगिीश याांच्यापेक्षा आपण त्ाांना जास्त 

महत्त्वही वदले नसते. 

 िाजकिी ताांबे याांचे कायि एिरे्ढ महत्त्वाचे असूनही प्रा. िा. श्री. जोग गांभीि वमस्मिलपणे 

प्रश्न कितात की, ‘ताांबे याांनी मिाठी कवितेकिता काय केले?’ आवण हळूच उत्ति देतात, 

‘जाणीिपूििक काही नाही.’ त्ाांची ही प्रश्नोत्तिे न आिडून की काय श्री. िा. अ. काळेले साांगतात, 

“अिािचीन मिाठी काव्याला सूि देणािे िाजकिी ताांबे हे महािाष्र ाचे पवहले भािसांगीतकाि 

होत.” डॉ. अ. ना. देशपाांडे ति याच्याहीपुरे्ढ जाऊन उदात्त पत्नीपे्रमाची गीते, सिस, उत्कट 

आवण परिणामकािक नायगीते, मिाठी कवितेला गेयतेच्या मनोहि माधुिीची जोड, थोडीशीच 

पण वनदोष सुनीते, विश्वाांतगित अांतःसत्त्वाच्या उत्कट, उदांड आवण वजिांत श्रदे्धिि आधािलेल्या 
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केिल कलािादाची वजा डौलाने ि वदमािाने फडकत ठेिणे अशी ताांब्याांच्या कामवगिीची 

मोठ्या वहिीिीने यादीच सादि कितात. प्रा. िा. वभ. जोशीही, ताांब्याांबाबत त्ाांची प्रवतवक्रया 

वकां वचत प्रवतकूल असूनही, मिाठी भािगीताांना ताांब्याांनी िेिीिपणा, सफाई, आटोपशीिपणा, 

शब्दलावलत्, गेयता प्राप्त करून वदली हे त्ाांचे कायि फाि मोठे आहे; प्रीतीच्या एकाच 

भािनेची असु्फट, अधिसु्फट, प्रौर्ढ, वमस्मिल, उदात्त, उत्कट, ित्सल आवण सोज्वळ अशी 

विविध आवण िमणीय रूपे त्ाांनी िांगविली ही त्ाांची कामवगिी थोिच आहे असे कबूल कितात. 

    पिां तु प्रा. जोगाांना उत्ति द्याियाचेच असेल ति ते असे द्यािे : केशिसुताांनी काव्यके्षत्रात 

आधुवनक युग सुरू केले; त्ाचा आपल्यापिीने विकास बालकिी ि गोविांदाग्रज याांनी केला; 

आता त्ा टाळू पाहणे म्हणजे चांद्रशेिि होणे; त्ाच्याशी तडजोड किणे म्हणजे माधि 

जु्यवलयन बनणे; त्ाच िाटेने जाऊन उतिणीला लागणे म्हणजे यशिन्त होणे. ताांब्याांनी यापैकी 
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भाितीय सांिृतीचा ि काव्यपिांपिेचा आधाि वमळिून वदला; आधुवनक कवितेच्या विकासाला 

एक जास्तीची वदशा वदली; आवण हे कायि ताांब्याांनी पूणि जावणिेने ि यशाने केले. 

 विविध वििोधी घटकाांचा समन्वय, पुनरूज्जीिनिाद, अवभजातिाद ि गीतिचना हे 

त्ाांच्या कवितेतील घटक नीट लक्षात घेऊन आता आपण ताांब्याांची थोििी पुन्हा एकदा मान्य 

केली पावहजे. 

१. पिाडकि, ना. बा., िाजकवि ताांबे याांचा सावहत्विषयक पत्रव्यिहाि, ग्वाले्हि, १९४९, 

पृ. १ 

२. मोटे, ह. वि., प्रकाशन- प्रवतभा, मुांबई, १९६०, पृ. ५२ 
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४. ताांबे िार्ढवदिस मांडळ, ताांबे व्यक्ती आवण कला, िांड १, ग्वाले्हि, १९३५, पृ. १२ 
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केशवसुत 

| १ | 

 ‘केशिसुत’ म्हटल्याबिोबि काही ठिाविक दहापाच कविता आपल्या डोळ्यासमोि 

उभ्या िाहतात. ‘झपूझाि’, ‘हिपले शे्रय’, ‘तुतािी’, ‘सू्फती’, ‘निा वशपाई’, ‘सतािीचे बोल’ इत्ादी. 

सििसामान्य नागरिकाला निल िाटत िाहते. या अशा दहापाच कविताांमुळे हा किी एकदम 

आधुवनक मिाठी कवितेचा जनक कसा काय झाला? अशा सुांदि दहापाच कविता ति 

आयुष्यभिात अनेक किी वलहून जातात. नागरिकाची ही शांका प्रामावणक आहे. मिाठीतील 

कुठलाही प्रवतवष्ठत किी घेतला तिी त्ाच्या सांग्रहातून अशा तोलामोलाच्या दहापाच कविता 

सहज कारू्ढन दािविता येतील. 

 मग केशिसुताांना ‘अिािचीन काव्याचा प्रणेता’ हा सन्मान वमळतो तो का? केिळ 

बालकिी आवण गोविांदाग्रज, ताांबे आवण कुसुमाग्रज, माधि जूवलयन आवण मरे्ढकि याांच्या 

आधी ते जन्माला आले, याांच्या आधी त्ाांनी नव्या धतीचे काव्य वलवहले म्हणून? तसे असेल ति 

मग केशिसुताांच्या काव्यसृष्ीचा गौिि किण्याऐिजी केशिसुताांच्या जन्मसनाचाच गौिि 

किणे इष् ठिेल! पण तसे नाही. तो केिळ आधी जन्माला येण्याचा आवण अिािचीन िळणाचे 

काव्य वलवहण्याचा प्रश्न नाही. केशिसुताांच्या काव्याचे ऐवतहावसक मोल िवचतच याहून अवधक 

आहे. 

 केशिसुताांनी किीच्या स्वातांत्र्ाचा उद्घोष केला आवण तो प्रभािी कविताांतून केला हे 

केशिसुताांचे महत्त्वाचे कायि होय. 

 केशिसुताांची पवहली कविता ‘स्मिडकीकडे मौज पाहाियास’ ही त्ाांनी ियाच्या १९ व्या 

िषी नोव्हेंबि १८८५ मधे्य वलवहलेली आहे आवण आयुष्याच्या अिेिीपयांत नोव्हेंबि १९०५ पयांत 

ते काव्यलेिन किीत होते. अथाित १९ िे शतक आवण २० िे शतक याांच्या सांवधकाळात 

केशिसुताांच्या कविता—त्ा एकूण १३२ आहेत—अितिल्या. िेव्हिांड वटळक, विनायक 
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इत्ादी किी केशिसुताांच्या काळात काव्यलेिन किीतच होते. केशिसुताांच्या नवजकच्या 

गतकाळात महादेि मोिेश्वि कुां टे आवण विषू्ण मोिेश्वि महाजनी हे दोन मोिेश्विसुतही काव्य 

वलवहतच होते. एिरे्ढच नाही ति भक्तकिी, विदग्ध किी आवण शाहीि अशी प्राचीन मिाठीतील 

सांपन्न कविपिांपिाही केशिसुताांच्या आधीच मिाठीला लाभलेली होती. केशिसुताांचे हे पूििसूिी, 

त्ाांचे समकालीन आवण त्ाांचे अनुगामी हे सािेच मिाठी किी विवभन्न सांदभाित लक्षणीय किी 

आहेत यात शांका नाही. पण याांपैकी कुणीच न केलेली कामवगिी केशिसुताांच्या कवितेने 

बजाविली : त्ाांच्या कवितेने किीच्या आवण कवितेच्या स्वातांत्र्ाचा उद्घोष केला. भक्तकिी ांनी 

आपली कविता आवण आपली वजांदगीच ईश्विचिणी अवपिली होती. ‘देि मस्तकी धिािा—

अिघा हलकल्लोळ किािा’ असा त्ाांचा बाणा होता. म्हणूनच शाांत आवण भक्ती या िसाांचे 

त्ाांना अगत् होते ि काव्यकलेस अत्ािश्यक असलेल्या व्यांग्याथािपेक्षा िाच्याथि त्ाांना मोलाचा 

िाटत होता आवण म्हणूनच कलािादी भाितीय सावहत्शास्त्राचे आध्यास्मत्मकीकिण करून 

त्ाांनी स्वतःचे ‘पािमावथिक सावहत्शास्त्र’च वसद्ध केले होते. त्ामुळे त्ाांचा आध्यास्मत्मक 

आत्मोद्धाि झाला, समाजाला पिलोकाची सोपी िाट गिसली हे ििे. पण त्ामुळेच किी म्हणून 

त्ाांच्या स्वातांत्र्ाला मयािदाही पडल्या. माणसाच्या मनोविश्वातच जागे होणािे आवण वतथेच पुनश्च 

वनवद्रत होणािे सूक्ष्म आवण गवहिे भािानुभि, भोितीच्या मानिी विश्वात लहान आवण महान 

घटनाांमधून साकाि होणािे असांख्य भािानुभि, वशस्तशीि आवण तिीही विविधरूपी 

वनसगािनुभि....या सार्याांपयित भस्मक्तकाव्य क्ववचतच जाऊन पोचले. त्ाचा ऋणानुबांध 

माणसातील माणसाशी कमी आवण माणसातील देिदैत्ाांशी अवधक होता. माणसाला मुक्त 

किणािे अध्यात्म; पण त्ाच अध्यात्माने भक्तकिी ांना ‘किी’ म्हणून कोांडून ठेिले होते! हे 

माणसाांचे जग, त्ाांतील हिघडीची आशावनिाशा, त्ाांतील हिेक िांग, रूप, गांध याांपासून या 

अध्यात्माने या कविभक्ताांना विमुि केले. विदग्ध किी ांनी एिाद्या पांथाची, दशिनाची बाांवधलकी 

स्वीकािली नव्हती; त्ाांनी कलािादी भाितीय सावहत्शास्त्राचे पािमावथिकिणही केले नव्हते; 

पण ते िेगळ्याच कोठडीत अडकले होते.  त्ा कोठडीचां नाि होतां ग्रांथ-पूििसूिी ांचे ग्रांथ. या 
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विदग्ध किी ांच्या डोळादेित यादि—आवण—यिन याांचे महाभाित घडत होते; 

बहामनीकालीन समाज िनिास भोगत होता, वशिकालात निे िामायण घडत होते, िामदास 

निे योगिावसष्ठ आवण निी गीता साांगत होते; बाजीिाि--मस्तानी स्वतःचे निे भागित घडिीत 

होते. पण या विदग्ध किी ांना जुन्या ग्रांथाांनी पुिे घेरून टाकले होते. िास्तविक महाभाित, 

िामायण, भागित, भगिद्गीता, योगिावसष्ठ हे महान ग्रांथ. त्ाांच्या साह्यानेही या किी ांना 

समकालीन विश्वव्यिहािाचे अन्वयाथि शोधता आले असते. पण या विदग्ध किी ांचा भि 

‘व्याख्यागम्य काव्या’ििच अवधक होता. काव्यात िस—िीवत—अलांकाि हे हिे ना, मग या 

सार्याांचे अनुकिणात्मक दशिन आपल्या लेिनात घडिा—असा त्ाांचा िाक्या होता. त्ातही 

अलांकािाची हौस विशेष. हे अलांकािही आपल्या अशा िास सौांदयििृत्तीतून मौवलकतेने 

अितिले पावहजेत याचे भान जाऊन चांद्र—कमळ—भ्रमि—चातक—चकोि—भृांग—अमृत 

ही उपमानेच, पाढ्यासाििी, िेठीला धिली गेली. िाङ्मयात जीिनाचा सुगांध असािा ति या 

विदग्ध काव्याला पूििग्रांथाचा दपि आला. शावहिाांचेही िेगळ्या अथािने असेच घडले. त्ाांनी 

लोकिांजनाििच जोि वदला. हे लोकही नगिातील िा ग्रामातील सििसामान्य लोक नवे्हत ति 

दिबािातील मानकिी आवण लष्किातील धािकिी. या लोकाांना िैषवयक किमणूक हिी होती 

ती भाषेच्या माफि त शावहिाांनी पुिविली. या शावहिाांचे स्वतःच्या आवण इतिाांच्या मनाकडे आवण 

आयुष्याकडे लक्षच कुठे होते? त्ाांनी आपली िाणी मनोिांजनाच्या वपांजर्यात झुलिीत ठेिली 

होती. 

 अथाित या सार्याला अपिाद होतेच. पिमाथि आवण पूििग्रांथ आवण नमिसावचव्य याांना 

बांधनरूप न होऊ देता आपली प्रवतभा आवण कविता मुक्त ठेिण्याचे सामर्थ्ि ज्ञानदेि आवण 

चोिोबा, निी ांद्र आवण मुके्तश्वि, िामदास आवण तुकािाम याांच्यापाशी होतेच. पण हे आवण 

आणिी एकदोघे हे अपिादच होत. वनयम त्ा िेळी हाच होता की त्ा सार्या किी ांनी आपले 

किी म्हणून आवण माणूस म्हणून स्वातांत्र् गहाण ठेिायचे. 
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 इसिी सन १८१८ मधे्य इांग्रजी िाजिट आली. इांग्रजी वशक्षण सुरू झाले. इांग्रजी िाङ्मयाचे 

अध्ययन होऊ लागले. मिाठी किी ांना शेर्क्वपयि, वमल्टन, पोप, कोलरिज, बायिन याांचे काव्य 

डोळ्यापुरे्ढ वदसू लागले. त्ाांचे महाकाव्य, भािकाव्य, नायकाव्य पाहून पवहल्या वपर्ढीच्या 

किी ांना िाटले आपणही असे काव्य वलहािे. म्हणजे आता निे ग्रांथबांधन आले. व्यास, िाल्मीकी, 

कावलदास, भाििी, माघ याांच्या ग्रांथबांधनाऐिजी आता निे ग्रांथबांध आले. वदशा बदलली, पण 

िृत्ती तीच िावहली : ग्रांथधावजिणी, स्वतःचे स्वातांत्र् गमािणािी. केशिसुताांनीही अनुिाद केले, 

केशिसुताांनीही पाश्चात् स्वच्छां दिादी किी ांचे नमुने नजिेसमोि ठेिले. पण केशिसुत 

ग्रांथधावजिणे झाले नाहीत. स्वच्छां दिादी किी ांपासून किी ांच्या आवण काव्याच्या आद्य आवण 

अांवतम स्वातांत्र्ाचा धडा केशिसुत वशकले. म्हणूनच केशिसुताांच्या काव्याचे सिि बिेिाईटपण 

हे त्ाांचे स्वतःचे आहे, त्ाांची पे्रिणाही तत्त्वतः वनिळ आत्मवनष्ठ पे्रिणा आहे.  

  अशी असािी कविता, वफरून 

  तशी नसािी कविता, म्हणून 

  साांगािया कोण तुम्ही किीला 

  आहात मोठे ? पुसतो तुम्हाला 

 असे जेव्हा केशिसुत म्हणतात तेव्हा तो त्ाांचा उमिटपणा नसतो; ती त्ाांची किी म्हणून 

स्वातांत्र्घोषणा असते. आत्मबाह्य अशा कुठल्याच पांथाचे, ग्रांथाचे आवण हेतूचे ते गुलाम 

नसतात. ते आवण त्ाांची कविता आत्मवनभिि आवण म्हणूनच मुक्त असते. या मुक्तीमुळेच त्ाांना 

आांतवििश्वात आवण बाह्यविश्वात नाजूक आवण वििाट हालचाली अगदी नव्या रूपात वदसू 

लागतात. 

 जी सामान्य माणसे आत्मवभन्न पांथ—ग्रांथ—हेतू याांनी बाांधलेली नसतात तीही 

तकि प्रामाण्य आवण इांवद्रयजन्य प्रत्क्ष आवण प्रचवलत सांकेत—समजुती याांची गुलामच असतात. 
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अशा सामान्याांना जग ही फक्त एक ‘उपयुक्त िसू्त’ िाटत असते. अशा सामान्याांनी भिलेल्या 

आवण उपयोवगतािादी दृष्ी असलेल्या विश्वाला केशिसुताांनी ‘गद्यग्रवथत जग’ म्हटले आहे. या 

गद्यग्रवथत जगािि केशिसुताांचा िोष आहे पण त्ापासून पलायन किण्याची भीरुिृत्ती त्ाांची 

नाही. त्ाांना कणि आहे या गद्यग्रवथत जगाची, त्ाांना परििवतित किायचे आहे हे जड आवण 

जड जग एका सुांदि आवण समथि विश्वामधे्य. या जगाची अधू नजि, या जगाचे पांगूपण, या 

जगातील आवथिक आवण जातीय विषमता, या जगातील िाजकीय आवण मानवसक गुलामवगिी 

पाहून किीचे मन कळिळते, वतळवतळ तुटते आवण मग ते टाहो फोडते : 

देिा केव्हा पििशपणाची वनशा ही सरून 

  स्वातांत्र्ाचा द्युमवण उद्या याियाचा वफरून? 

  केव्हा आम्ही सुटुवन सहसा पांजिातून, देिा, 

  िाष्र त्वाला वफरुवन अमुचा देश येईल केव्हा? 

 ही आत्मवनभििता, ही मुक्तािथथा एिाद्या किीलाच कशी प्राप्त होते? नाही, केिळ 

किीलाच नाही, केशिसुताांच्या मते, प्रते्क प्रवतभािांताला ही मुक्तािथथा प्राप्त होते. कलािांत, 

शास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ अशा सिि प्रवतभािांताांना. पण किीचे िैवशष्ट्य असे की अशा मुक्तािथथेमधे्य 

त्ाच्यातील एक अनन्य शक्ती कायोनु्मि होते. या अनन्य शक्तीचे केशिसुती नाि आहे 

कृ्लप्ती. कृ्लप्ती म्हणजे युक्ती, कािावगिी वकां िा चमतृ्कती नवे्ह. 

  कृ्लप्तीची मग करुनी नौका व्योमसागिािरि जाऊ 

  उडुिते्न या गरिब धिेला तेथुन फेकुवनया देऊ 

 या ओळी प्रवसद्धच आहेत. ‘वचन्हीकिण’, ‘सृष्ी आवण किी’, ‘काव्य कोणाचे’ या 

कविताांतही ‘कृ्लप्ती’ हा शब्द केशिसुताांनी िापिला आहे. केशिसुती कृ्लप्ती म्हणजे वक्रएटीव्ह 

इमॅवजनेशन—सजिनशील कल्पकता. या सजिनशील कल्पकतेमुळेच रूक्ष आवण सामान्य 
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भासणार्या विश्वघटनाांमधे्य किीला सौांदयि प्रतीत होते आवण त्ा गुप्त सौांदयािचा मुक्त 

आविष्काि त्ाला आपल्या काव्यात किता येतो. एक साधेसे फूल, एक परिवचत िाांगोळी, 

उन्हाळ्याच्या आिांभी नेहमीच वदसणािे धुळीचे भोििे याांत केशिसुताांना सौांदयािचा ठेिा 

गिसला तो या कृ्लप्तीमुळे, सजिनशील कल्पकतेमुळेच. उपासमािीने व्याकूळ झालेला मजूि, 

सामावजक विषमतेमुळे घायाळ झालेला अांत्ज, वनिथिक बांधनाांनी विटांवबत झालेले स्त्रीजीिन, 

पाितांत्र्ाच्या बेड्याांनी जिडलेले िाष्र जीिन या सार्या घटनाांना केशिसुत काव्यरूप देऊ 

धजले ते या सजिनशील कल्पकतेच्या बळाििच. या वनबांध विषयाांना कृ्लप्तीच्या स्पशािने सौांदयि 

प्राप्त होईल असा त्ाांना विश्वास होता. (स्वतः केशिसुताांनी ‘कृ्लस्मप्तप्रधान’ काव्य कमी वलवहले 

असले तिी त्ाांच्यापासून सू्फती घेऊन बालकिी—गोविांदाग्रज याांनी मात्र ते विपुल वलवहले 

आहे.) 

 केशिसुताांची ही कामवगिी केिळ अपूिि होय. किीच्या मूलभूत स्वातांत्र्ाचा हा उद्घोष 

आवण त्ाच्या सजिनशील कल्पकतेचा व्यिचे्छदक लक्षण म्हणून असा गौिि—यामुळे सािे 

विश्वच किीच्या आवण काव्याच्या मालकीचे झाले. किी देिाचे लाडके ठिले. आपले अस्मिल 

विश्वच जणू देिाने किीला आवण त्ाच्या कवितेला बहाल केले. कवितेला अविषय असे काही 

उिलेच नाही. म्हणूनच केशिसुताांनी ‘हिपले शे्रय’साििी प्रतीतीधमीय कविता वलवहली; 

‘तुतािी’साििी सामावजक कविता वलवहली, ‘एका भाितीयाचे उद्गाि’साििी िाष्र ीय कविता 

वलवहली; ‘एक िेडे’साििी वनसगिकविता वलवहली आवण ‘गोष्ी घिाकडील मी िदता गड्या िे’ 

अशी कौटुांवबक कविताही वलवहली. केशिसुती कवितेने पुर्ढील किी ांसाठी अशी अनेक बांद 

दालने उघडून ठेिली. बांवदिान मिाठी कवितेला त्ाांनी ‘गगनविहािी हो-जगतविहािी हो’ 

म्हणून साांवगतले. उत्तिकाळात मिाठीत जी मधुि पे्रमगीते, अलिाि वनसगिगीते आवण बांडिोि 

समाजगीते वलवहली गेली त्ाचा बीजमांत्र केशिसुती कवितेने प्रथम जपला आहे. 
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 एिरे्ढच नवे्ह ति कवितेला ‘कविता’ हा विषयही वनवषद्ध नाही हे केशिसुताांनीच प्रथम 

मिाठी किी ांना साांवगतले. काव्यशास्त्रीय विचाि गद्य परिभाषेतून माांडाियाचे ि काव्यशास्त्रीय 

तत्वाांचे परिपालन काव्यातून किाियाचे ही सांकेतशांिला तोडून केशिसुताांनी प्रवतभा, कृ्लप्ती, 

सू्फती, कविता, कवितेची भाषा, कवितेचे प्रयोजन, किीचा धमि या काव्यशास्त्रीय विषयाांिि 

कवितेतूनच आपले वचांतन अवभव्यक्त केले. म्हणजे केशिसुताांनी काव्यशास्त्राला आवण 

कवितेलाही काव्यविषय केले. केशिसुताांची ही काव्यविषयक वनवमिती म्हणजे किीच्या 

स्वातांत्र्—आवण—सजिन या हक्काांची गजिना किणािी आद्य सनद होय. हा अिािचीन कवितेचा 

जाहीिनामा होय. 

 

 

: २ : 

 

 ‘सू्फती’, ‘निा वशपाई’, ‘गोफण’, ‘मूवतिभांजन’, ‘रूर्ढी’, ‘सृष्ी आवण कवल’, ‘पण लक्षात 

कोण घेतो? च्या कत्ािस’, ‘अांत्जाच्या मुलाचा पवहला प्रश्न’, ‘मजुिािि उपासमािीची पाळी’ 

अशा अनेक िैचारिक-सामावजक कविता केशिसुताांनी वलवहल्या आहेत; पण या सिि 

सामावजक कविताांत ‘तुतािी’ ही कविता अग्रभागी आहे. वतने स्वतःचा एक इवतहासच मिाठी 

काव्यके्षत्रात घडविला आहे. ‘तुतािी मांडळापासून’ ‘तुतािी सांप्रदाया’पयांत अनेक िाङ्मयीन 

प्रवतवक्रयाांना या कवितेने जन्म वदला. 

 ‘तुतािी’ हे एक सांचलनगीत आहे. सांचलन किणािा समूह म्हणजे झुांड नवे्ह की त्ातून 

अनेक आवण विसांगत स्वि ऐकू यािेत. ही कविता म्हणजे अनेक मुिाांची एकमुिी घोषणा 

आहे; आवण ही घोषणा कोणती? 
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  ‘देिाच्या मदतीस चला ति!’ ही ती घोषणा. 

 ‘देिाच्या मदतीस चला ति!’ हे घोषिाक्य ऐकल्याबिोबि िाचक एकदम जागरूक 

होतो : हा काय प्रकाि आहे? देिाांनी इतिाांच्या मदतीला यायचे ति इथे देिाांना मदत किायला 

हे वनघाले आहेत, हा काय प्रकाि? आवण देिाांच्या साह्यास धािून जाणािे हे निे दधीवच-आवण-

दशिथ कोण? असे प्रश्न आपल्या मनात वनमािण होतात. ‘तुतािी’ने या प्रश्नाांची उत्तिे अगदी स्पष् 

शब्दाांत वदली आहेत : 

  पूिीपासुवन अजुवन सुिासुि 

  तुांबळ सांग्रामाला करिती, 

  सम्प्रवत दानि फाि माजती, 

  देिाांिि झेंडा वमिविती! 

  देिाांच्या मदतीस चला ति! 

 अशी गजिना किीत युयुतु्स िीिाांची एक सेनाची सेनाच िणाांगणाकडे वनघाली आहे. या 

सेनेच्या हाती समतेचे आवण उन्नतीचे वनशाण फडकत आहे; अनेकाांची पािले इथे एका ठेक्यात 

पडत आहे. 

 या सेनेच्या भोितीचे िाताििण कसे आहे? कोणी नाजूक-साजूक सांगीताच्या मैवफलीत 

िमले आहेत, कोणी ‘अलीकडले ते सगळे िोटे’ म्हणत स्वतःचा जीि साांभाळून आहेत, आप्त-

स्वकीयाांच्या मोहात गुिफटून सेनेपासून दूिच उभे आहेत. 

  रूर्ढी जुलूम याांची भेसूि 

  सन्ताने िाक्षसी तुम्हाला 

  फाडुवन िाती, ही हतिेला— 

  जल्ह्शाची का? पुसा मनाला! 

  तुतािीने ह्या सािध व्हा ति! 
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 असे आिाहन ही सेना भोितीच्या भीरू समाजाला किीत आहे. 

 आकाशात अिकाळी मेघ आले आहेत. त्ाांनी सूयािला झाकून टाकले आहे. समाजात 

बेकी आहे. अांधश्रद्धा आहे. अनीती आहे आवण मतलबीपणा आवण वनसगािविरूद्ध आचिणही 

आहे. या सार्याला आवण त्ाांचे चतुि समथिन किणार्याांना ‘तुतािी’ कवितेने ‘असुि’ म्हटले आहे. 

या असुिाांशी जे धमिसुधािक, समाजसुधािक आवण विचाििांत लर्ढा देत आहेत तेच देि. 

विषु्णबुिा ब्रम्हचािी, लोकवहतिादी, जोवतबा आवण आगिकि हा केशिसुतकालीन 

महािाष्र ातील चतुिानन ब्रम्हदेि होता. हा निवनवमिती किणािा सामावजक ब्रम्हदेि जीणि आवण 

कालपक्व समाजव्यिथथा नष् करून अवभनि आवण उदाि समाजव्यिथथेसाठी सामावजक 

दानिाांशी झुांजत होता. या त्ाांच्या शथीच्या झुांजीमधे्य, दुसिी फळी म्हणून, ही तुतािीसेना 

िणके्षत्राकडे वनघाली आहे. 

 अशी ही सेना आहे तिी कोणाची? कोणकोण आहेत या फलटणीतले पाईक? उघडच 

समाजसुधािक-धमिसुधािक-विचाििांत याांच्याशी मतैक्य असलेले सावहत्काि, कलािांत. 

 म्हणजे ‘तुतािी’ हे िणिाद्य येथे सावहत्-आवण-सावहत्काि याचे प्रतीक आहे. सावहत्-

आवण-सावहत्काि याांनी केिळ मनोिांजनकायाित िमू नये; त्ाांनी भोितीच्या विषम अन्याय्य 

समाजव्यिथथेला जे बदलिीत आहेत त्ाांना साह्य किािे, साथ द्यािी अशी ही किीची हाक 

आहे. 

 ‘तुतािी’ या कवितेचा हा अथिबोध प्रथम जेव्हा मला झाला तेव्हा मी थोडा अस्वथथ झालो. 

हे असे कसे? केशिसुत ति कलािांताच्या स्वातांत्र्ाचे पुििते आहेत; त्ाांनी हे असे उद्गाि कसे 

कार्ढले? केशिसुत किी आवण काव्य याांना इथे प्रचािाचे साधन म्हणून िाबिीत आहेत की 

काय? अशी शांका मनात वनवमिण झाली. 

 —पण असां नाही. केशिसुताांना येथे भाडोत्री प्रचाि अवभपे्रत नाही; त्ाांना 

सावहत्कलेची आवण सावहत्कािाची समाजमनिता अवभपे्रत आहे. सावहत्कृती आवण 
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सावहत्काि याांनी आत्मकें वद्रत, भेकड आवण विचािशून्य िाहू नये असा इशािा इथां केशिसुत 

देत आहेत, आवण हा इशािा गैि आहे असे कोण म्हणेल! समाजविमुिता आवण 

विचािविमुिता यामुळे सावहत् वकती भ्रष् आवण पोचट होऊ शकते हे आजही आपण 

अनुभिीत आहोत. 

 स्वतः केशिसुत हे अांतमुिि तिीही समाजदक्ष आवण भािनाप्रधान तिीही विचािप्रिण 

किी होते. ज्ञानेश्विापासून ‘िाजा वशिाजी’काि कुां टे याांच्यापयांत आवण महाकिी वमल्टन 

याच्यापासून कृवतशूि किी बायिन याच्यापयांत अनेक मिाठी-इांग्रजी समाजभक्त आवण 

विचािी किी ांची सेनाची सेनाच केशिसुताांच्या पाठीशी उभी होती. कालसांदभाित या 

कविसेनेपुरे्ढ, सेनानी म्हणून नवे्ह ति एक हाका घालणािा वबनीचा पदाती म्हणून, केशिसुत 

उभे आहेत; समकालीन मिाठी किी ांना साद घालीत आहेत, नागरिकाांना सािध किीत आहेत 

आवण जीिाच्या किािाने दानिाांशी दोन हात किणार्या देिाांना ‘आलोच आम्ही’ असा 

पििलीचा शब्द देत आहेत. िणगीतामधे्य जो आिेश हिा असतो तो ‘तुतािी’मधे्य पुिेपूि आहे. 

  जुने जाऊ दया मिणालागुवन 

  जाळुवन वकां िा पुरुनी टाका, 

  सडत न एक्या ठायी ठाका, 

  सािध! ऐका पुर्ढल्या हाका! 

  िाांद्यास चला िाांदा वभडिुवन! 

 असा या कवितेत ओजगुण अितिला आहे. पण हा आिेश अथािवतिेकातून थथूलपणे 

व्यक्त झालेला नाही ति विशालतासूचक प्रवतमासांघातातून तो प्रगटला आहे. ‘अिकाशाच्या 

ओसाडीतील पडसाद मुके’; ‘अिडम्बिली र्ढगे वकतीतिी’; ‘िविवकिणाांचा चूि होतसे’; 

‘प्राप्तकाल हा विशाल भूधि, सुांदि लेणी तयात िोदा’; ‘वनसगि वनघृिण त्ाला मुिित, नाही अगदी 

पहा कशाची; चुरुनी टाकी प्रचांड पिित’; ‘सांघशक्तीच्या भुईत िांदक रुां द पडुवन शे तुकडे 
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झाले’ इत्ादी काव्यपांक्तीतून या विशालतासूचक प्रवतमा भावित झाल्या आहेत. ‘देिासुि 

व्दांव्द’ ही कवितेतील आवदप्रवतमाच वििाट असून वतनेच या सार्या पृथक-विशाल प्रवतमाांचे 

आवण एकूण कवितेचे िसपोषण केले आहे. कुसुमाग्रजाांच्या भव्योदात्त प्रवतमासृष्ीचे हे  जुळे 

भािांड; आवण बालकिी ांच्या बालप्रवतमाांचे ि मरे्ढकिाांच्या गवतप्रवतमाांचे हे ‘थोिले’ भािांड होय. 

 िििि पावहले ति ‘तुतािी’ ही कविता ‘मोठमोठ्या शब्दाांत केलेला उपदेश’ िाटते. 

वनव्वळ सामावजक दृष्ीने पावहले ति ‘प्रगतीची आषिऋचा’ िाटते. पण एक िाङ्मयकृती म्हणून 

वतचा आस्वाद घेतला म्हणजे ओबडधोबड डोांगिकपािीतील हे नाजूक िोदकाम आहे, याची 

िात्री पटते! 

 केशिसुताांनी हे कवितालेणे मोठ्या कसोशीने कोिले आहे. पाच चिणाांचे कडिे 

बाांधण्यात आवण त्ात बाांधीि अांत् यमके साधण्यात किीने योजकता प्रगट केली आहे. या 

आविष्काि पद्धतीमुळे कवितेला एकाच िेळी सांस्मश्लष् आवण तिीही प्रिाही स्वरूप आले आहे. 

यमकाांची िास बाांधणी ति िाचकास सांचलने किणार्या नालबांद आवण वशस्तशीि पािलाांचेच 

ििण करून देते! 

 ‘तुतािी’ ही मुळात २७ कडव्याांची कविता होती. वतच्यात अनेक सामावजक सुधािणाांचा 

थथलकालसापेक्ष थथूल उच्चाि होता. त्ामुळे कवितेचे प्रासांवगक आिाहन िृस्मद्धांगत झाले ििे; 

पण वतचे कलात्मक अस्मस्तत्व त्ामुळे डागाळले गेले. म्हणून किीने आपल्या कोमल—कठोि 

सजिनिृत्तीने तो सािा प्रासांवगक तपशील बाद करून फक्त िीस कडिी वशल्लक ठेिलीत. 

  पत्नीवनधनी अन्य ििी नि 

  परि पवत मिता स्त्रीचा, तीते 

  बळेवच देतो सांन्यासाते 

  विसरूवन हे—जवन साफल्याते 

  अिश्य आहे सांप्रवत भूिि ! 
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 हे एक कडिे पावहले तिी आता िद्द झालेला मुळातील भाग कसा कोिडा आवण 

कलादृष्ट्या अप्रशस्त होता याची कल्पना येते. 

 या परिष्किणामागे प्रासांवगकता—आवण—प्रचाि याांचा त्ाग होता तशीच िाङ्मयीन 

औवचत्दृष्ीही होती : कवितेने ‘देिाांच्या मदतीस चला ति!’ अशी एकमुिी घोषणा केली होती. 

म्हणजे देि आवण देिाांच्या मदतीस जाणे या उवचत बाबी मानल्या होत्ा आवण िद्द भागात मात्र 

‘असुिाहुवन हे देिवच असुि!’, ‘पायपोस त्ा हाणा सम्प्रवत! देि कशाचे! अशु्र जे वपती’ असे 

देिविषयक विपिीत उले्लि होते. याचा अथि मूळ कवितेत ‘देि’ ही प्रवतमा दोन वििोधी आवण 

विसांगत अथािने आली होती. ती काव्यघातक आवण िििि अभद्रही होती. परिष्किणात 

‘तुतािी’तील ही िसविघे्न किीने अचूक दूि केली आहेत. 

 केशिसुताांच्या ‘तुतािी’ या कवितेचे अनुकिण िूपच झाले—िणवशांग, वशांग, दसिा, 

धमििीि, डांका, से्वदगांगा इत्ादी कविताांिि ‘तुतािी’चा परिणाम स्पष् आहे, पिां तु ‘तुतािी’तील 

ओजोगुण, सांस्मश्लष्ता, प्रिावहत्व, प्रवतमासांघात ि काव्यदृष्ी हे विशेष या पडसादाांत मुकेच 

िावहलेत. िास्तविक िे. वटळक, िेंदाळकि, गोविांदाग्रज, बालकिी, बी, किांदीकि हे अिािचीन 

काळातील मान्यिि किी होत. त्ाांनी अनेक प्रभािी आवण मौवलक कविता वलवहल्या आहेत. 

मग त्ाांच्याकडून असे िाङ्मयीन ितिन का घडले? 

 एकति केशिसुताांच्या ‘तुतािी’चा फक्त सामावजक आशयच या किी ांनी लक्षात घेतला 

: केशिसुताांनी पुिोगामी सामावजक आशय व्यक्त केला आहे, त्ाांनी सामावजक अपसांकेतािि 

आघात केला आहे एिरे्ढच या किी ांनी लक्षात घेतले; आवण त्ाच पवित्र्ात आपापल्या कविता 

वलवहल्या. ‘तुतािी’ ही सुधािकाांना साथ देण्यासाठी सावहत्कािाांना आिाहन किणािी कविता 

आहे हे त्ाांच्या लक्षात आले नाही. ‘तुतािी’ने हे सैवनक गोळा केलेत पण या सैवनकाांना 

स्वतांत्रपणे तुतािी फुां कता आली नाही! 
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 एका अथािने ‘तुतािी’ ही कविता केशिसुताांचा काव्यविषयक दृष्ीकोन व्यक्त किणािी 

कविताही आहे. ‘किी’, ‘आम्ही कोण?’, ‘प्रवतभा’, ‘कवितेचे प्रयोजन’ इत्ादी अनेक कविताांतून 

केशिसुताांची कलामीमाांसा अवभव्यक्त झाली आहे. या मीमाांसेचे स्वरूप दुहेिी आहे : एका 

बाजूने केशिसुत कलािांताला स्वातांत्र् देतात, त्ाांच्या सजिनशील कल्पकतेचा ऊफि  कृ्लप्तीचा 

गौिि कितात. 

अ.  कृ्लप्तीची मग करुनी नौका व्योमसागिािरि जाऊ 

 उडुिते्न या गरिब धिेला तेथुवन फेकुवनया देऊ 

आ. अशी असािी कविता, वफरून तशी नसािी कविता म्हणून 

 साांगािया कोण तुम्ही किीला आहात मोठे, पुसतो तुम्हाला 

 

 असा कृ्लप्तीचा आवण कविस्वातांत्र्ाचा केशिसुताांनी केलेला गौिि प्रवसद्धच आहे. 

 पण दुसिीकडून केशिसुत किीला सामावजक अिधानही ठेिाियास साांगतात : 

   

शब्दशक्तीची तिफ आमुच्या किी विधीने वदली असे 

  टेकुवन ती जनताशीषाििरि जग उलथुवनया देऊ कसे 

 

असे त्ाचे उद्गाि आहेत. 

 कलािांताचे स्वातांत्र् आवण कलािांताचे सामावजक उत्तिदावयत्व याांत विसांगती आहे का? 

वनदान केशिसुताांचे या प्रश्नाचे उत्ति ‘नाही’ असे आहे; या दोन भूवमकाांमधे्य केशिसुताांना 

सुसांिाद अवभपे्रत आहे. जीणि आवण ‘बाह्य’ िाङ्मयीन सांकेत आवण व्यािहारिक उपयोवगतािाद 

या बांधनाांतून त्ाांना कलािांतास मुक्त किाियाचे होते; पण सामावजक सुिदुःिाांपासून-आवण-

मूल्याांपासून विभक्त किाियाचे नव्हते. म्हणूनच कलािांताचे स्वातांत्र् आवण त्ाची सामावजक 

बाांवधलकी या उभय तत्त्वाांचा पुििाि केशिसुताांनी केला आहे. 
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 केशिसुताांची ‘तुतािी’ ही कविता वजतकी िास्तिदशी आहे वततकीच िास्तिाची स्वपे्न 

पाहणािी कविताही आहे. उद्या या भूमीिि ‘देििाज्य’ येणाि आहे असा किीचा विश्वास होता 

ि हा विश्वास स्वप्नाळूपणातून नवे्ह ति तत्त्वजागृतीतून अितिला आहे. ही तते्त्व होती सामावजक 

समानता, स्वतांत्रता आवण सख्यभाि. कवितेच्या या तत्त्वदशी स्वभािामुळेच, तत्कालीन 

सामावजक सांदभि आज बदलला तिी, ‘तुतािी’चे आिाहन अजून सजीि आहे. 

 केशिसुताांच्या सामावजक कविता प्रचािकी आवण कालाश्रयी कविता होत नाहीत याचे 

कािण केशिसुताांची ही तत्त्वदशी सामावजक दृष्ी होय. ‘तुतािी’ ही केशिसुताांच्या उत्कट 

आवण उदांड व्यस्मक्तत्वाचा आविष्काि आहे. कालाच्या कुां पणािरून धीित्व धरून वतने कलेच्या 

कालमुक्त प्राांगणात उड्डाण केले आहे. जिा साध्या भाषेत बोलायचे ति ‘तुतािी’ ही समाजाच्या 

चेहर्याची कविता नाही ति किीच्या सामावजक आत्म्याची कविता आहे. म्हणूनच वतच्यात 

किीची काव्यदृष्ी आवण नागरिकाची समवष्दृष्ी या उभय भूवमकाांचा एकत्र पीळ पाहाियास 

वमळतो. 

❖❖❖ 

 

भनष्कर्ा 

 

१) केशिसुत सांप्रदाय याचा अथि : 

अ) किी ांचे स्वातांत्र् 

आ) किीचा आत्माविष्काि 

इ)   किीची कृ्लप्ती 

ई)   किीचे सामावजक उत्तिदावयत्व असा येथे आहे. 

२) किीचे स्वातांत्र् याचा अथि : 

अ) पूििसूिी ांचे काव्य 
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आ) पूििसूिी ांचे काव्यशास्त्र 

इ)   तावकि क आकलन 

ई)   व्यािहारिक उपयोवगता 

याांच्याशी कविव्यापाि वनगवडत नाही असा आहे. 

३) किीचा आत्माविष्काि याचा अथि : 

अ) किीने स्वतःच्या अनुभूतीशी प्रामावणक िाहणे. 

आ) स्वतःची अनुभूती वनःसांकोचपणे ि समग्रतेने अवभव्यक्त किणे असा 

आहे. 

४) किीची कृ्लप्ती याचा अथि : 

अ) मानिी जीिनातील ि सृष्ीतील प्रगट िा प्रच्छन्न सौांदयि आस्वादण्याची 

किीची शक्ती 

आ) असे सौांदयि आविषृ्कत किण्याची शक्ती 

इ) मानिी जीिनातील ि सृष्ीतील असुांदितेत भािसौांदयि िा गूर्ढसौांदयि 

पाहण्याची शक्ती 

ई) सौांदयि नव्याने वनमािण किण्याची शक्ती असा आहे. 

५) सामावजक उत्तिदावयत्व याचा अथि : 

अ) किी स्वतांत्र, तकाितीत सामर्थ्ियुक्त असूनही त्ाची समाजमनिता, 

समाजावभमुिता. 

६) येथे स्वातांत्र् आवण आत्माविष्काि हे कविव्यापाि आहेत आवण कृ्लप्ती आवण 

उत्तिदावयत्व हे काव्यव्यापाि आहेत. 
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७) स्वातांत्र्मूल्यास कृ्लस्मप्ततत्त्वाने ति आत्माविष्काि मूल्यास उत्तिदावयत्वतत्त्वाने 

भािात्मकता वदली आहे; त्ाांच्यावशिाय स्वातांत्र्मूल्य ि आविष्कािमूल्य ही केिळ 

पोकळ, नकािात्मक मूले्य ठिली असती. 

८) हे चािही घटक वमळून ‘केशिसुत सांप्रदाय’ वसद्ध होतो. 

९) या केशिसुत सांप्रदायास दुसिे ि व्यापक नाि द्याियाचे ति ते ‘िोमँवटक सांप्रदाय’ हे 

देता येईल. या िोमँवटक सांप्रदायासच येथे ‘पवहली पिांपिा’ असे म्हटले आहे. 

१०) केशिसुत, बालकिी, गोविांदाग्रज ि मुस्मक्तबोध या चािही किी ांच्या काव्याांत हे चािही 

घटक आर्ढळतात; फक्त केशिसुताांच्या काव्यात स्वातांत्र्, बालकिी ांच्या काव्यात 

कृ्लप्ती, गोविदाग्रजाांच्या काव्यात आत्माविष्काि ि मुस्मक्तबोधाांच्या काव्यात 

उत्तिदावयत्व या घटकाांना प्राधान्य वमळाले आहे. 

११) इति अनेक किी ांच्या काव्यात हे घटक वदसतात हे ििे. जसे, मरे्ढकिाांच्या काव्यात 

आत्माविष्काि आहे, कुसुमाग्रजाांच्या काव्यात कृ्लप्ती आहे, साििकिाांच्या काव्यात 

उत्तिदावयत्व आहे इत्ादी. पिां तु या चाि घटकाांपैकी एिादा घटक असणे ि चािही 

घटक असून एिादा घटक प्रधान असणे याांतील भेद स्पष् आहे. 

१२) एिरे्ढच नवे्ह ति या चािही घटकाांच्या मागे : 

अ) हिेक व्यस्मक्तत्वाची अनन्यता 

आ) दोन व्यस्मक्तत्वाांतील सांिादाची, विवनमयाची शक्यता 

इ)  प्रत्क्ष आवण अनुमान या प्रमाणाांपेक्षा वभन्न आवण ििचर्ढ अशा प्रवतभा-

सू्फती-कृ्लप्ती या प्रमाणाांििील श्रद्धा 

ई) व्यस्मक्तवहतासाठी व्यस्मक्तवहताशी सुसांगत अशा समाजव्यिथथेची 

आिश्यकता 

ही गृहीतकृते् आहेत. मरे्ढकि, कुसुमाग्रज, साििकि आदी किी ांच्या काव्यामागे ही 

गृहीतकृते् नाहीत; वभन्न ि प्रसांगी वििोधी गृहीतकृते् आहेत. याचे चपिल उदाहिण म्हणजे 
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नािायण सुिे. सुिे याांच्या काव्यात स्वातांत्र्, आत्माविष्काि, कृ्लप्ती आवण उत्तिदावयत्व हे 

चािही घटक असूनही ते या पवहल्या पिांपिेत, िोमँवटक सांप्रदायात बसत नाहीत. का? कािण 

त्ाांच्या काव्यामागे व्यस्मक्तत्वाची अनन्यता, प्रत्क्ष ि अनुमान या प्रमाणाांपेक्षा वभन्न ि ििचर्ढ 

असे प्रवतभाजन्य प्रमाण मानणे, व्यस्मक्तवहतसापेक्ष समाजव्यिथथा या गृहीतकृत्ाांना थथानच 

नाही; ते साम्यिादी आहेत आवण साम्यिादात ‘व्यक्ती’ हा घटक कें द्रथथानी नसतो ति ‘समाज’ 

हा घटक कें द्रथथानी असतो; कृ्लप्ती हे पयाियी ि शे्रष्ठ प्रमाण नसते ति प्रत्क्ष आवण अनुमान 

हीच प्रमाणे त्ाांच्या मते अांवतम आवण शे्रष्ठ प्रमाणे असतात. मुस्मक्तबोधाांनी साम्यिादी वनष्ठा 

विचािाने स्वीकािली तिी प्रकृतीने, कविव्यापािाने ते िोमँवटकच आहेत; मुस्मक्तबोध आवण सुिे 

याांच्याांत एिर्ढा भेद आहे. 

१३. मरे्ढकिाांमधे्यही स्वातांत्र्, आत्माविष्काि, उत्तिदावयत्व हे घटक आहेत; पण 

कृ्लप्तीच्या जागी त्ाांनी सौांदयिभािना ि लयतत्त्व याांना थथान वदले आहे. त्ाांच्या मते 

सौांदयिभािना ही जीिशास्त्रीय भािनेपेक्षा वभन्न भािना आहे आवण लयतत्त्वानुसािी 

अनुभिसांगती ही साहचयिसांगती आवण तकि सांगती याांच्यापेक्षा वभन्न सांगती आहे. िोमँवटक 

किी ांची कृ्लप्ती या वभन्न ि शे्रष्ठ प्रमाणािि श्रद्धा होती; त्ाांच्या मते कृ्लप्ती एक गूर्ढ दैिी शक्ती 

होती; तो त्ाांचा ‘श्रदे्ध’चा विषय होता. उलट मरे्ढकिाांची सौांदयिभािना ि लयतत्त्व हे त्ाांचे 

शास्त्रीय सांशोधन आहे; हे त्ाांचे गृहीततत्त्व नसून ते त्ाांचे वसद्ध झालेले, वसद्ध किता येण्याजोगे 

प्रमेय आहे; तो त्ाांचा िैचारिक वसद्धाांत आहे. वशिाय पिांपिेशी, भाितीय सांिृतीशी एक अतूट 

नाते मरे्ढकिाांचे आहे, हे िेगळेच. असे नाते केशिसुत, बालकिी, गोविांदाग्रज, मुस्मक्तबोध 

याांपैकी कोणाचेच नाही; त्ाांच्या गृहीतकृत्ामधे्य ते बसू शकत नाही. 

१४. केशिसुताांच्या काव्यात भाितीय तत्त्वज्ञानातील सांकल्पना क्ववचत वदसतात हे ििे 

पण त्ा उसन्या, अनुकिणात्मक वनदान त्ाांच्या मूलवपांडाशी सुसांगत नसलेल्या आहेत. 

म्हणूनच, “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” (वदलीप 

वचते्र याांचे विधान, ‘केशिसुत काही दृवष्कोन, मु. गो. देशपाांडे, कोल्हापूि, १९६८, पृ. १२४ िि 

उद्धृत) हे मत पूणितः अस्वीकिणीय आहे. केशिसुताांचा िोमँवटवसझम ज्या व्यस्मक्तत्ववनष्ठ 

अनन्यतेिि आधारित आहे त्ाची आवण भाितीय िेदान्त तत्त्वज्ञानाची सुसांगत साांगड केिळ 

अशक्य आहे; कािण, थोडक्यात साांगायचे ति, िेदान्तविचाि व्यस्मक्तत्वाच्या अनन्यतेिि नवे्ह 

ति व्यस्मक्तत्वाच्या साधािणीकिणािि, व्यक्ती ि विश्व ि वशि याांच्या एकरूपतेिि आधारित 

आहे. मग केशिसुताांनी अशी गल्लत का केली? ‘केशिसुत पिांपिेच्या आहािी गेले’ 

(नििाङ्मयीन प्रिृत्ती ि प्रमेये, िा. ग. जाधि, पुणे, १९७२, पृ. १११) हे त्ाचे उत्ति नवे्ह; वकां िा 

‘केशिसुताांच्या विचािाांिि इमसिनची छाया पडली होती’ (समग्र केशिसुत, भ. श्री. पांवडत, पुणे, 

१९६४, पृ. ३१६, ३२२, ३२५, ३२६, ३३५, ३४० इत्ादी.) हेही ििे नवे्ह; केशिसुताांना स्वतःच्या 

िोमँवटक सांप्रदायाचे समग्र आकलन झालेले नव्हते हे त्ाचे साधे ि स्पष् उत्ति आहे; 

वििोधाभासात्मक शब्दाांत बोलायचे ति केशिसुताांना केशिसुती सांप्रदाय समग्रतेने आकलन 

झाला नव्हता! 

१५. ‘केशिसुत व्यस्ततािादी किी होते’ (िा. ग. जाधि, उवन, पृ. १११), ‘केशिसुत 

वनभििशील किी होते’ (पिांपिा आवण निता, गो. वि. किांदीकि, मुांबई, १९६७, पृ. १६३), 

‘केशिसुत हे िैचारिक अनुभि कलेच्या पातळीिि नेणािे ि अवधक मूलभूत प्रश्नाांचा विचाि 

किणािे किी होते’ (पायिाट, निहि कुरुां दकि, मुांबई, १९७४, पृ. ८७), ‘केशिसुत हे 

सौांदयििेधी, दुःिसांिेदनशील आत्मवनषे्ठचे किी होते’ (अांधाियात्रा, त्र्ां. वि. सिदेशमुि, मुांबई, 

१९६८, पृ. २२), ‘केशिसुत हे इहलोकवनषे्ठचे किी होते’ (पासांग, कुसुमािती देशपाांडे, मुांबई, 

दुसिी आिृत्ती १९६१, पृ. १७), ‘स्वातांत्र्, समता, बांधुभाि, लोकशाही, बुस्मद्धिाद... या जावणिेचे 

आक्रां दन हेच केशिसुताांचे क्राांवतकािकत्व’ (केशिसुत, दु. का. सन्त- स. िा. गाडगीळ, पुणे, 
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१९५५, पृ. १८), ‘मानिी मनाला कें द्र धरून जग ि सृष्ी याांच्यासांबांधी विवशष् तत्त्वभूवमका 

स्वीकारून केशिसुताांनी काव्यिचनेला एक निी वदशा वदली हेच त्ाांचे क्राांवतकािकत्व’ 

(केशिसुताांची काव्यदृष्ी, वद. के. बेडेकि, मुांबई, १९६६, पृ. ११७) ही सिि वनिीक्षणे पृथकपणे 

िेधक ि चपिल िाटणािी असली तिी साकल्याने विचाि केल्यास ती कशी वू्यहबाधक ि 

आत्मविसांगत ठितात हे आता लक्षात येईल. ‘केशिसुत सांप्रदायाचे ििे स्वरूप म्हणजे सु्फट 

आवण आत्मलेिनात्मक भािगीतात्मक िचना’ (केशिसुत काव्यदशिन, िा. श्री. जोग, मुांबई, 

१९४७, पृ. २४) अशी विधाने िणिनात्मक दृष्ीने बिोबि असली तिी केशिसुत सांप्रदायाचे 

व्यिचे्छदक लक्षण म्हणून तीदेिील कशी अस्वीकिणीय ठितात हेही आता स्पष् होईल. 

१६. केशिसुत सांप्रदायाची व्यस्मक्तिाद> आत्मकथन> आत्माविष्काि ही िैवशष्ट्ये डॉ. 

िा. शां. िावळां बे (सावहत्ातील सांप्रदाय, पुणे, दुसिी आिृत्ती १९६६, पृ. १७५-१९१) याांनी 

साांवगतली आहेत; पण या सांप्रदायाचे िेधक विशे्लषण जि कोणी केले असेल ति ते प्रा. श्री. के. 

क्षीिसागि याांनी. (टीकावििेक, मुांबई, १९६५, पृ. २८२-२९३) प्रा. क्षीिसागिाांच्या मते 

सौांदयिपूजन, भािनापूजन, आत्मपूजन, व्यिहािी जीिनासांबांधी उबग ही केशिसुती सांप्रदायाची 

िैवशष्ट्ये होत. 

१७. प्रा. श्री. के. क्षीिसागि याांच्या मताांिि आके्षप घेताना प्रा. निहि कुरुां दकि याांनी 

पुर्ढील मुदे्द माांडले आहेत : 

अ. ‘केशिसुताांची भूवमका िोमँवटक म्हणजे सौांदयिपूजकाची असेल ति केशिसुत हे 

विचािाांच्या के्षत्रात आगिकिाांचे अनुयायी आहेत या म्हणण्यात काहीच अथि नाही.’ (उवन, पृ. 

८२) 

आ. ‘केशिसुताांचे मन सौांदयिपूजक म्हणून एक निे युग त्ाांच्यापासून टाकले ति 

पुर्ढच्या मरे्ढकिाांचे काय?’ (उवन, पृ. ८३) 



197 
 

इ. ‘प्रा. क्षीिसागिाांना अवभपे्रत असलेल्या केशिसुत भूवमकेस प्रत्क्ष केशिसुताांच्या 

काव्यात आधाि नाही.’ (उवन, पृ. ८३) 

पवहल्या दोन आके्षपाांना, नकळत, प्रा. कुरुां दकिाांनी आपल्या शांकेनेच उत्तिे वदली 

आहेत! वतसिा आके्षप हा ति चचािविषयच आहे; ज्या प्रश्नासांबांधी िाद चालू आहे तो प्रश्नच या 

शांकेने वनकालात वनघतो; हा िाद सोडविण्याचा नवे्ह ति मोडून कार्ढण्याचा प्रकाि होय. 

केशिसुत ि मरे्ढकि याांच्यातील वभन्नतेचे वदग्दशिन वनष्कषि क्रमाांक १२ मधे्य आले 

आहेच. 

१८. प्रा. क्षीिसागिाांबद्दल तक्राि किाियाची ती ही : त्ाांनी िोमँवटवसझम ही एक मूलभूत 

मानिी प्रिृत्ती मानली; इथेच ते थाांबले. ही जि मूलभूत मानिी प्रिृत्ती आहे ति ती, या विवशष् 

स्वरूपात, अिािचीन काळातच का आर्ढळते, प्राचीन काळात का आर्ढळत नाही याचे उत्ति 

प्रा. क्षीिसागि याांच्या लेिनातून वमळत नाही. 

१९. याचे उत्ति असे की केशिसुताांच्या सौांदयिपूजनाचा सांबांध व्यस्मक्तिादाशी आहेच. 

व्यस्मक्तिादातून : (१)इहलोकवनष्ठा, बुस्मद्धिाद, उपयोवगतािाद जन्मास आले; याचे दशिन 

आपणास आगिकिाांच्या वनबांध िाङ्मयात घडते. तसेच (२)सौांदयिवनष्ठा, साध्यिाद जन्मास आले; 

याचे दशिन आपणास केशिसुत सांप्रदायात घडते. 

२०. व्यस्मक्तिादातूनच अस्मस्तत्विादही जन्मास आलेला आहे. त्ामुळे केशिसुती 

काव्यात अस्मस्तत्विादाच्या छटाही एिाद्या अभ्यासकास वदसू शकतात. (उवन, िा. ग. जाधि) 

त्ा पुिेशा नाहीत अशी िांत मात्र त्ाने करू नये; कािण अस्मस्तत्विादात प्रत्क्ष आवण अनुमान 

या पलीकडे कुठल्याही अतीत प्रमाणाला थथान नाही; म्हणूनच अांवतमतः केशिसुताांचे काव्य 

अस्मस्तत्विादी होऊ शकत नाही. 
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२१. केशिसुत व्यस्मक्तिादी असल्यामुळे, त्ाांच्या काव्यात वकतीही विश्वप्रीती असली 

तिी, ते ‘विश्वप्रीतीचे आध्यास्मत्मक अथािने पे्रवषत’ही ठरू शकत नाहीत. (पाहा, केशिसुत निे 

दशिन, अ. ना. देशपाांडे, पुणे, १९७१, पृ. १३०) या मुद्द्याचे अवधक स्पष्ीकिण वनष्कषि क्रमाांक 

१४ मधे्य आले आहेच. 

२२. अांवतमतः केशिसुत सांप्रदाय हा लौवककिादी सांप्रदाय आहे. अतीत प्रमाण, अतीत 

िास्तव्य, अतीत सौांदयि याांना या सांप्रदायात मूल्याचे थथान असले तिी काव्यवनवमिती, काव्याचे 

अस्मस्तत्व ि काव्याचा आस्वाद याबाबतची या सांप्रदायाची भूवमका पूणिपणे लौवककिादी आहे. 

किीच्या भूवमकेचे साधािणीकिण, काव्यसामग्रीचे साधािणीकिण, िवसकाच्या भूवमकेचे 

साधािणीकिण ि या वत्रविध एकात्म साधािणीकिणाांतून लौवककवभन्न िसाची वनवमिती ही 

अलौवककिादी विचािसिणी या सांप्रदायास मान्य नाही. म्हणूनच या संप्रदायास ‘पभिली 

परंपरा’ म्हणजे ’लौभककवादी परंपरा’ असे म्हणावयाचे. या लौवककिादी भूवमकेमुळेच 

किीच्या स्वातांत्र्ाचे रूपाांति िाजगी भािनाविष्कािात म्हणजे वनजसुिावदवििशीभाि या 

िसविघ्नात, आत्माविष्कािाचे रूपाांति आपपितटथथभाि या िसविघ्नात, कृ्लप्तीचे रूपाांति 

लोकयात्रावििृतीत ि पुरूषाथिवििृतीत आवण सामावजक उत्तिदावयत्वाचे रूपाांति प्रचािकी 

उत्तिकतिव्योनु्मि पे्रिणेत होताना वदसते; हे रूपाांतिदोष या सांप्रदायाच्या लौवककिादी 

मूलवपांडातच दडलेले आहेत. उलट ‘दुसरी परंपरा’ िी मूलतः अलौभककवादी परंपरा 

आिे. ‘पभिल्या परंपरे’पेक्षा ‘दुसरी परंपरा’ शे्रष्ठ ठरते ती या मूलिूत तात्विक बैठकीच्या 

आधारेच. 

 

 

लौवककिाद-अलौवककिाद या सांज्ञाांच्या यथाथि आकलनासाठी भाितीय 

सावहत्शास्त्र, गणेश त्र्ांबक देशपाांडे, मुांबई, दुसिी आिृत्ती १९६३ हा समग्र ग्रांथ पाहा. 
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२३. पवहली पिांपिा ि दुसिी पिांपिा याांची ही मूलिैवशष्ट्ये लक्षात घेतली म्हणजे : 

अ) “१८८५ ते १९६० पयांतच्या पाऊणशे िषाांच्या मिाठी कवितेच्या इवतहासाचे जे्यष्ठ 

आवण शे्रष्ठ असे मानकिी मला तिी केशिसुत, गोविांदाग्रज, बालकिी आवण मरे्ढकि याांहून 

िेगळे कोणी वदसत नाहीत.” (अांधाियात्रा, त्र्ां. वि. सिदेशमुि, मुांबई, १९६८, पृ.१३२) 

आ) “अिािचीन मिाठी कवितेचे अक्षाांश-िेिाांश माांडताना केशिसुताांची कविता हाच 

मूलाधाि मानािा लागतो.” (पिांपिा आवण निता, गो. वि. किांदीकि, मुांबई, १९६७, पृ. १५४) 

अशी जुनी, रूर्ढ अनेक विधाने भािी समीक्षकाांना तपासून घ्यािी लागतील याबाबत 

शांका िाहत नाही. 

संदिाटीपा 

बालकिी 

१. बा. सी. मरे्ढकि, मुांबई, १९६० (दुसिी आिृत्ती) पृ. १३५, १३६, १३७, १६०, १६१ 

२. वद. के. बेडेकि, मुांबई, १९५५, सावहत् वनवमिती आवण समीक्षा, पृ. ८-१६ 

३. गांगाधि गाडगीळ, मुांबई, १९६२, सावहत्ाचे मानदांड, पृ. ४३-६६. 

४. लक्ष्मीबाई वटळक, मुांबई, १९६८, िृवतवचते्र, पृ. २७६ 

५. गां. दे. िानोलकि, अिािचीन मिाठी िाङ्मयसेिक, िांड २, पृ. १८-१९ 

६. वकत्ता 

७. िा. श्री. जोग, मुांबई, १९५१, दुसिी आिृत्ती, अिािचीन मिाठी काव्य 

८. भा. ल. पाटणकि, मुांबई, १९४२, बालकिी ांची समग्र कविता, पृ. २१-२२ 

९. िा. शां. िावळां बे, पुणे, १९५०, बालकिी, पृ. २६-२८ 

१०. अ. ना. देशपाांडे, पुणे, १९५४, आधुवनक मिाठी िाङ्मयाचा इवतहास, भाग पवहला, पृ. ३९४ 
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११. कृ. बा. मिाठे, मुांबई, १९६२, बालकिी, पृ, १७५ 

१२. िेन िेलेक ि ऑस्मस्टन िॉिेन, लांडन, १९४९/१९६३, वथअिी ऑफ वलटिेचि, पृ. ८१-९३ 

१३. बा. सी. मरे्ढकि, उवन, पृ. २७ 

१४. गां. दे. िानोलकि, उवन 

१५. ‘वनसगि वनघृिण त्ाला मुिित 

नाही अगदी पहा कशाची’ 

या अितिणातील ‘वनसगि’ या शब्दाचा अथि ‘सृष्ी’ असा नसून ‘सृष्ीचे वनयम’ असा आहे. 

१६. वद. के. बेडेकि, उवन, पृ. ८-१२ 
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रामदास 

 

 टी. व्ही. िि िांगीबेिांगी बायकाांचा हैदोस सुरू असािा; ऐटदाि पोषािात वदमािदाि 

पुरुष मुिडत असािेत; अभिकां  गटगटा पाणी वपऊन िदिदा हसत असािीत; वकशोिी 

अडचणीतही िुशहाल िाहून िेळायला वनघािी. 

एक आभासविश्व 

 भूकां पाचा इकडे धक्का; पलीकडे अन् युद्धनगािे; वकां काळ्या, तडफड आवण मिण. 

विमान कोसळणे. दोन गाड्याांची टक्कि. टर किाली बावलका. घोटाळे, ठगबाजी आवण 

बुिाबाजी, भेकडपणा आवण आत्मिांचना. निे निे िोग आवण निे निे शोध. बनािट औषधे 

आवण तििी. 

एक िास्ति विश्व 

 अशा माहोलात ‘करुणाष्के’ िाचािीत; ‘करुणाष्के’ ऐकािीत. 

 आिाज ऐकू येतोय नां आईचा आवण वतच्या लाडक्या जे्यष्ठ पुत्राचा? कविता काय कानानां 

ऐकायची असते? ‘करुणाष्क’ प्रथम मनाने ऐकायचे, मग कानाने. काना—मनाने एकदम 

ऐकायचे, कान, मन, प्राण, ििण, अनुसिण—एकदम ऐकायचे. 

 ‘करुणाष्क’ म्हणजे करुण अष्क. ‘करुणाष्क’ म्हणजे करुण+अष्क. 

 मानिाने भौवतक जीिनाचे िाांझपण जाणून केलेला करुण शोक म्हणजे करुणाष्क. 

 मानिाने पािमावथिक जीिनाचे मूल्य जाणून पिमेश्विी कृपेची केलेली मागणी म्हणजे 

करुणाष्क. 
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 ही मागणी एकाची एकासाठी नाही; सिाांची सिाांसाठी आहे. सिेश्विापाशी. म्हणून ति 

करुणाष्कामधे्य जीिमात्राचा अनािि आक्रोश ऐकू येतो. 

  जळत हृदय माझे जन्म कोयानुकोटी 

  मजििी करुणेचा िाघिा पूि लोटी 

 हा समूहमनाचा गजि आहे. 

या अणूिेणूांत चैतन्य आहे; पण ते चैतन्य बद्ध आहे; बद्धतेच्या आभासाने ते विद्ध आहे. 

हे दुःि या एका जन्माचे नाही; कोयिधी जन्माांचे आहे—मायलेकिाांचेच नाही, वपढ्यावपढ्याांचे, 

युगायुगाांचे आहे. मग ते वकती िोल, वकती किाल असेल; डॉक्टि म्हणतातच, िोग जेनेवटक 

असेल ति दुिापास्त आहे. हा जीिमात्राचा िोग मानि काय दूि किणाि; त्ासाठी अवतमानुष 

शक्ती हिी—वतथे स्वजनजनधन उपयोगी नाही; ‘विषयजवनत सुिे’ उपयोगाची नाहीत; शिीि 

नाही हृदय जळत आहे; म्हणून पाणी नवे्ह करुणा हिी; वतचा थेंब नवे्ह लोट हिा. म्हणून ति 

हा चिाचिाचा प्रवतवनधी म्हणतो : 

  वजिलग वजि घेती पे्रत साांडूवन जाती 

  विषय सकळ नेती मागुता जन्म देती 

  सकळ जन भिाचे आवथले िैभिाचे 

  वजिलग मज कैचे चालते—हेवच साचे 

 आप्त, आपली इां वद्रये आवण गाते्र आवण आपले ऐश्वयि याांना आपण सुिसाधने समजतो; 

पण असतात ती दुःिाची भुयािे. म्हणून मग अांती ििण होते त्ा ऐश्वयििांताचे, इां वद्रयातीत 

आप्ताचे. कसे? लेकिाला मायचे, िासिाला गायीचे तसे. 
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जनवनजनकमाया लेकरू काय जाणे  

  पय न लगत मूिी हावणता ित्स नेणे 

 

आपल्याला िाटतां—िाटतांच—भगिांताचे आपल्याकडे लक्षच नाही. लेकरूच आपण. 

आपल्याला िाटतां—लाथ बसल्यािि िाटतांच—पिमेश्विाचे आपल्याकडे अिधान नाही. 

िाटतांच. केिर्ढा त्रागा केिर्ढा काांगािा. आदळआपट. वचडचीड. आता मी पूजाच किणाि नाही. 

उपासच किणाि नाही—केिर्ढी तामसी िृत्ती. सकाम श्रद्धा म्हणजे अांधश्रद्धा; वनष्काम श्रद्धा 

म्हणजे भक्ती. ती भक्ती अपयाियी हिी. कशी? चातकासाििी चकोिासाििी 

  जनवनजनकमाया लेकरू काय जाणे 

  पय न लगत मूिी हावणता ित्स नेणे 

  जलधिकणआशा लागली चातकासी 

  वहमकि अिलोकी पावक्षया भूवमिासी 

 क्रम ति पाहा : आईचां दूध नाही ति गाईचां दूध तेही नाही ति बाटलीचां बूच. म्हणून मग 

दुसिे उपमान. िासरू. त्ाला त्ाच्या मातेचेच दूध हिे. कोणास ठाऊक!—कदावचत 

कालातांिाने त्ाला दुसिे काही चालतही असेल!—वनदान तग धरून ति िाहातेच. जिा ििचर्ढ 

उपमान. त्ाहून ििचर्ढ चातक. पािसाच्या पाण्यावशिाय त्ाची तृष्णा भागत नाही. तहान 

लागली म्हणून काय तो िाली मान करून तळव्यातले पाणी वपईल? छ्ट! पण त्ाचाही इलाज 

नसतो. आपण नाही का, उपासाला िर्याचे ताांदूळ चालतात, असे म्हणत भगि िातो, तसेच 

याचे—बेटा आकाशातले पाणी आहे असे म्हणत िृक्षपणाििरून वठबकणािे थेंब वगळतो; पण 

चकोि? नाि नको—चाांदण्यातल्या पीयूषावशिाय अन्य कशाला चोच लािणाि नाही—त्ाांची 
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पावथिि भािांड भलेही मग चाांदण्यात कृवमकीटक िेचत असोत. अपावथििाची आस असणािा 

‘समथि’ चातक तसे कधीच किणाि नाही. 

 काही काही कविताांचे दशिनी रूप विदू्रप असते. त्ात छां दभांग, व्याकिणभांग याांची 

िेलचेल असते; त्ात शु्रवतमाधुयि, भाषाशुद्धी नसते—त्ाांत अियिाांचे सौष्ठि नसते; पण 

अांतिांगाचे लािण्य असते. लािण्य. िाजानक कुां तकाने लािण्यगुणाचा अन्वय अवभव्यक्तीशी 

लािला—तेही काही ििे नाही; ज्ञानेश्वि, चक्रधि, तुकािाम आवण िामदास याांनी तो 

आशयधमािशी लािला; ते अगदी उवचत. करुणाष्क म्हणतां : 

  सबळ जनक माझा िाम लािण्यकोटी 

  म्हणिुवन मज पोटी लागली आस मोठी 

  वदिस गवणत बोटी ां ठेिुनी प्राण कां ठी 

  अिचट मज भेटी होत—घालीन मीठी 

 आधीच ‘लािण्य’ म्हणजे आांतिसौांदयि. त्ात ते ‘कोटी’प्रमाणात. िि ते विश्वजनकाचे. 

मग त्ाचे सामर्थ्ि काय िणाििे! म्हणून ति त्ाची आतड्यापासून (पोटी) ओर्ढ लागलेली. 

त्ासाठी एक एक वदिस (बोटी) मोजणे सुरू. त्ाच्यासाठी जीि जायची (प्राण कां ठी) पाळी 

आलेली. साक्षात्काि काही क्रमाक्रमाने होत नाही; तो अकिात (अिचट) होतो; तसा तो होईल 

तेव्हा मी त्ा लािण्यसुांदिाला किेतच घेईन; (वमठी) आमचे अविभागीकिणच होईल. 

 आध्यास्मत्मक पोपटपांची आपल्याला पाठ असते—भलेही आपले ितिन वजिलग—गाते्र 

याांत गुांतलेले असो. पािमावथिक परिभाषा आपल्याला कां ठथथ असते; पण या ओबडधोबड 

िाटणार्या अवभव्यक्तीच्या तळाशी अवभव्यक्तीचे जे अचूक साफल्य आहे ते आपणाांस कुठे 

जाणिते? जाणिते? यात पोट—बोट—कां ठ, वमठी या अियिाांच्या आवण कृती ांच्या साह्याने 

कवितेने आशय इांवद्रयगोचि केला आहे हे जाणिते? याच महांताचा आशीिािद लाभलेल्या एका 
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थोि आधुवनक किीने याच अवभव्यस्मक्तमांत्राची सजग योजना केली आहे याचे भान आपणाांस 

आहे?—अनेक कविताांत? 

  हासडल्या तुज वशव्या तिीही 

  तुझ्याच आलोां पायी ां लोळत; 

  मुठी ांत धरूनी नाक, लाविले 

  ति डोळ्याांशी डोळे पोळत. 

याांतील पाय—मूठ—नाक—डोळे येथे इां वद्रयालांकाि ति आहेच; पण तो समथािलांकािही 

आहे हे आठिले? दोन किी ांतील ऋणानुबांध िक्तबांधातून शोधायचा नसतो; काव्यकल्पातून 

जाणायचा असतो. घोषिाके्य, बुळबुळीत समास आवण वनसिड्या चाली याांनी आपली िवसकता 

इतकी ओशट झालेली असते—वबचािा चातक वनत् तृषातिच िाहतो. मग— 

लिथिती विक्राळा ब्रम्हाांडी माळा 

  िीषे कां ठ काळा वत्रनेत्री ज्वाळा 

  लािण्यसुांदि मस्तकी बाळा 

  तेथुवनया जळ वनमिळ िाहे झुळझुळा 

—या वचिपरिवचत आितीमधे्य इां वद्रयालांकाि आवण आशयवनष्ठ सांिाद—वििोध लय 

याांतून िैवश्वक उत्पवत्त—स्मथथती—विलयाची आवदम लय व्यक्त झाली आहे हे तिी आपणाांस 

कसे जाणिािे? 

 मग आपण आपले वचत्रविवचत्र, िांगीबेिांगी आभास विश्वात हििून जािे, हे स्वाभाविकच! 

चला, रिमोटिि बोट ठेिा, प्राण नेत्री येऊ द्या आवण समोिच्या वमठ्ठास वमठया पाहा; स्वतःची 

करुण स्मथथती विसिा. 
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तुकाराम 

 

 तुकोबाांच्या अभांगात आत्माविष्काि आहे; उत्कटता आहे आवण गोळीबांदपणा आहे 

असे आपण नेहमीच म्हणत असतो; आवण ते ििे आहे पिां तु तुकोबाांचे अभांग िाचताना त्ाांच्या 

अभांगकलेचा आणिी एक विशेष लक्षात येतो. उदाहिणाथि तुकोबाांचा हा प्रवसद्ध अभांग पाहा 

: 

  घेई घेई माझे िाचे 

  गोड नाम विठोबाचे 

  डोळे तुम्ही घ्यािे सुि 

  पाहा विठोबाचे मुि 

  तुम्ही आइकािे कान 

  माझ्या विठोबाचे गुण 

  मना तेथे धाि घेई 

  िाही विठोबाचे पायी 

  तुका म्हणे माझ्या जीिा 

  नको सोडू या केशिा 

 वकती सोपा अभांग आहे हा! त्ात आत्माविष्काि आहे, उत्कटता आहे आवण 

गोळीबांदपणाही आहे यात शांकाच नाही; पण त्ापेक्षा अवधक काहीतिीही आहे. 

 प्रथम तुकोबा स्वतःलाच म्हणतात की, अिे तुक्या, तोांडाने तू विठोबाचे नाि घे. इथेच हा 

अभांग का सांपत नाही? कािण नाि ति काय कुणी कुणाचेही घेऊ शकतो! ‘मुिमें िाम, बगल 

में छुिी’ याचे दशिन तुकोबाांनाही घडले असणािच. म्हणून िाचाशक्तीकडून दृक्शक्तीकडे 

तुकोबा िळतात आवण स्वतःला म्हणतात, अिे तुक्या, तू विठोबाचे प्रत्क्ष दशिन घे. बोलणे 
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आवण पाहणे असे एकाग्र झाले की अिधान अवधक एकाग्र होणाि; िृत्ती अवधक तल्लीन होणाि. 

इथे तिी तुकोबाने थाांबािे; पण नाही. तुकोबा आणिी एक पाऊल पुरे्ढ जातात; ते आपल्या 

शु्रतीला आिाहन कितात; आवण आपल्या मनालाही साांगतात, अिे मना, िाणी आवण दृष्ी 

आवण शु्रती ज्या विठोबामधे्य िमल्या आहेत त्ा विठोबाच्या पायीच तूही विलीन हो; पण 

अजूनही तुकोबाांचे समाधान होत नाही. विठोबाला आपण वकती आवण कसे शिण जािे याचे 

कमाल रूप अजून व्यक्तच झाले नाही असे त्ाांना िाटते. म्हणून ते म्हणतात, “तुका म्हणे 

जीिा। नको सोडू या केशिा.” अभांग इथे का पूणि होतो ते आता लक्षात येईल : हा अभांग ही 

एक दशपदी आहे; पण दहा ओळी झाल्या म्हणून अभांग थाांबत नाही; कलाटणी साधली 

म्हणूनही अभांग वििाम पाित नाही ति प्रािांभापासून जो अनुभि व्यक्त होऊ पाहतो आहे तो 

पूणि व्यक्त झाला म्हणून इथे अभांग पूणि होतो. 

 ईश्विविषयक भक्ताचा अनन्यभाि या दशपदी अभांगात उत्कटतेने, अटकिपणाने 

आवण वबनतोडपणे व्यक्त झाला यात शांकाच नाही; पण तुकोबाांनी हे कसे साधले? 

 इथेच तुकोबाांच्या अभांगकलेचे एक िास िैवशष्ट्य लक्षात येते. 

 िाचा > दृष्ी > शु्रती > मन > जीि ही चर्ढती शे्रणी आहे. िाणीपेक्षा दृष्ी आवण दृष्ीपेक्षा 

शु्रती अवधक अिधानाची अपेक्षा किीत असते; पण अिेिीस ही ज्ञानेंवद्रय आहेत. या 

इां वद्रयशक्ती ांच्या मागे वचत्तशक्ती उभी नसेल ति काय होय? ‘देि देिळात आवण वचत्त िेटिात’ 

असाच प्रकाि होईल. म्हणून या सांिेदनाांच्या मागोमाग आवण मागािि तुकोबाांना आपले वचत्त 

उभे केले आहे; पण वचत्त एकीकडे आवण जीि एकीकडे असेही कधीकधी होतेच; कािण 

वचत्तापेक्षा जीिाची आधािभूमी अवधक विशाल आहे. तुकोबाांना आपला सगळा जीिच 

विठोबाच्या समचिणी ओळगायचा आहे. 

 मग तुकोबाांनी तसेच आवण तेिरे्ढच का नाही साांवगतले? तसे केल्याने एक सच्चा उद्गाि 

साकाि झाला असता पण एक समग्र अनुभूती अवभव्यक्त झाली नसती. तुकोबा केिळ भक्त 
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नव्हते; भक्त कलािांत होते : म्हणूनच ईश्विाला भक्त क्रमाक्रमाने पण सििभािाने कसा शिण 

जातो याचे एक यथातर्थ् चर्ढत्ा शे्रणीचे वजिांत अनुभूवतवचत्रच त्ाांनी इथे साकाि केले. या 

अभांगातील प्रते्क घटक पृथकपणे आवण अथिवू्यहासह जाणिणे या दोन्ही गोष्ी आिश्यक 

आहेत. 

 हा लयबांध हे तुकोबाांच्या अभांगकलेचे एक िास स्वतःचे िैवशष्ट्य आहे. 

  कन्या सासुिासी जाये 

  मागे पितोनी पाहे 

  तैसे झाले माझ्या जीिा 

  केव्हा भेटसी केशिा 

  चुकवलया माये 

  बाळ हुरूहुरू पाहे 

  जीिनािेगळी मासळी 

  तैसा तुका तळमळी 

   

 या अभांगाचाही लयबांध पवहल्या अभांगासाििाच आहे : ियात आलेली मुलगी सासिी 

जाते तेव्हा माहेिाकडे मागेमागे िळून पाहते; पण तेिरे्ढच. चाि वदिसाांनी ती आपल्या सांसािात 

िमते. तुकोबाांची ईश्विविषयक माया एिर्ढी अल्पजीिी नाही; म्हणूनच अभांग इथे थाांबत नाही; 

इथून सुरू होतो. जते्रत लहान मूल िाट चुकते; त्ाला वभांगूळिाणे िाटू लागते; आईचा पदि 

कुठे वदसतो का म्हणून त्ाची नजि वभिवभरू लागते; पण तेिरे्ढच. कोणी नािापुिता काका—

मामा भेटला, त्ाने िाऊ—िेळणे वदले की तो बाळजीि आपले वियोगदुःि हळूहळू 
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विसितो. सासुििावशणीपेक्षा त्ाचे िय लहान ि म्हणून पिािलांबन आवण िेदनाही अवधक. या 

अभांगात ‘सासुििावशणी’नांति ‘चुकलेल्या बाळजीिा'चा सांदभि येतो याचे कािण पवहल्या 

उपमानापेक्षा हे उपमान अवधक तीव्र आहे म्हणूनच; पण इथेही तुकोबाांच्या मनाला आपल्या 

अनुभूतीच्या अचूक आविष्कािाचे समाधान वमळत नाही : तुकबाांचे विठोबाशी नाते काय 

केिळ चुकामूक झालेल्या मायलेकिाांचे नाते आहे? ते लेकरू पळभिाने तिी शाांत होईल पण 

तुकोबाांचा जीि विठोबाविणा वनवमषभिदेिील वनिाांत िाहणाि नाही; मग या उपमानापाशी 

अभांग कसा थाांबेल? तो आणिी पुरे्ढ सिकतो : आता तुकोबाांना एक वबनतोड उपमान सुचले 

आहे : जीिनािेगळी मासळी. सासुििाशीण मायेच्या माणसाांना विसिेल, बालक मातेिाचून 

िमेल पण मासळीचे काय? पाण्यािाचून ती क्षणभिही सुिाने जगणाि नाही, तडफडेल आवण 

अिेिीस त्ाच्यासाठी जीि टाकेल. हाां, तुकोबाांची विठोबाविणा अशीच स्मथथती आहे. आपली 

अनुभूती आता आद्यांतपणे व्यक्त झाली असे िाटले म्हणून तुकोबा इथे थाांबले; एक शब्द त्ाांनी 

अवधक वलवहला नाही. 

 असाच लयबांध असलेला तुकोबाांचा आणिी एक अभांग आठितो : 

  मोले घातले िडाया 

  नाही आसू नाही माया 

  तैसा भस्मक्तिाद काय 

  िांगबेगडीचा न्याय 

  िेठी धरिल्या दािी भाि 

  मागे पळायाचा पाि 

  काजव्याच्या ज्योती 
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  तुका म्हणे न लगे िाती 

 

 या अभांगात तुकोबाांनी सोांगाड्या भक्तीिि टीका केली आहे. अशा िोया भक्तीची 

तुलना त्ाांनी अनुक्रमे (१) मोलाने विलाप किणार्या स्मस्त्रया (२) िेठवबगािीचा मजूि आवण (३) 

काजव्याचा प्रकाश याांच्याशी केली आहे. पैसे घेऊन िडणार्या बायकाांपेक्षा वबनपैशाने 

िाबणािा मजूि अवधक वदिाऊ आवण चमकणािा पण दुसर्याला प्रज्ववलत करू न शकणािा 

काजव्याचा प्रकाश त्ाहूनही अवधक देिाव्याचा असा चर्ढता क्रम येथे अवभपे्रत आहे. 

 ‘घेई घेई माझे िाचे’, ‘कन्या सासुिासी जाये’, ‘मोले घातले िडाया’ या आवण अन्य अनेक 

अभांगाांत तीव्र < तीव्रति < तीव्रतम असा लयबांध तुकोबाांनी जावणिेने वनमािण केला असेल का? 

तसे िाटत नाही; त्ाांच्या प्रवतभेचा तो सहज आविष्काि िाटतो. अभांग—गायनाच्या विवशष् 

पद्धतीशी या लयबांधाचा काही सांबांध आहे का हे त्ा के्षत्रातील जाणकािच साांगू शकतील. 

     

नोव्हेंबि १९८० 
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ज्ञानेश्वर 

 

 ‘विश्वाचे आति’ हा ज्ञानदेिाांचा एक लहानसा, तीन कडव्याांचा अभांग आहे. डॉ. प्र. न. 

जोशी याांनी ‘साथि श्री ज्ञानदेि अभांगगाथा’ या ग्रांथात तो असा नमूद केला आहे : 

  विश्वाचें आति । माझ्या मनी ां प्रकाशलें । 

  अिघेंवच जालें । देहब्रम्ह ।।१।। 

  आिडीचें िालभ । माझेनी कोांदाटलें । 

  निल देस्मिलें । नभाकाि माये ।।२।। 

  बाप ििमादेिीिरू सहज वनटु जाला । 

  हृदयी नटािला । ब्रम्हाकािें  ।।३।। 

 या अभांगाचा भािाथि डॉ. जोशी याांनी असा वदला आहे. 

 “ज्या पिब्रम्हाची इच्छा सािे आति विश्व किीत असते ते आज माझ्या मनात प्रकावशत 

झाले. त्ामुळे माझा सािाच देह ब्रम्हरूप होऊन गेला. ते माझ्या पे्रमाचे स्वरूप माझ्यातच 

कोांडून गेले. अशा या नभाकाि पिमात्मरूपी चैतन्यास मी डोळे भरून पावहले याचे मोठे निल 

िाटते ग माय. ज्ञानेश्वि महािाज म्हणतात, हा ििुमाईचा पती, माझा बाप श्रीविठ्ठल मला 

सहजपणे प्राप्त झाला. माझ्या हृदयात तो ब्रम्हाकाि होऊन िावहला.” 

 थथूलमानाने हा अथि ििििच आहे. आपणाांस ब्रम्हसाक्षात्काि कसा झाला ते ज्ञानेश्वि या 

अभांगात साांगत आहेत. 
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 —पण या अभांगातील आति, कोांदाटले, वनटु, नटािला इत्ादी शब्दाांकडे 

सांिेदनशीलतेने पावहले की या अभांगाचे िाङ्मयीन सौांदयि आवण आध्यास्मत्मक लािण्य आपणाांस 

जाणिू लागते. 

 आति म्हणजे दुःि नवे्ह, उत्कट इच्छा. ‘विश्वाचे आति’ याचा अथि अनेकदा विश्वातील 

दुःि असा घेतला जातो. तो अथाितच बिोबि नाही. आति म्हणजे इच्छाच नवे्ह ति उत्कट इच्छा. 

हे समग्र चिाचि विश्व बांधनात अडकले आहे—या ना त्ा. बांधकाची उत्कट इच्छा कोणती? 

बांधमुक्त होणे हीच. ‘पूणािपासून र्ढळलेले जग जाई पूणािकडे’. सांकुवचतपणातून बांधन येते, 

सांकुवचतपणा सोडला की पूणित्व लाभते. यांत्रातील एका सू्क्रने स्वतःला िेगळे मानले की तो 

बोटभि िाहतो; उलट मी यांत्राचा अांश आहे असे म्हटले की तो यांत्राएिर्ढा अजस्त्र होतो. या 

विश्वामधे्य आपल्याला अनेक सुटेसुटे घटक भासमान होतात; आपण स्वतःही स्वतःला पृथक 

मानत असतो—काहीजण ति त्ामुळे आऊट—सायडिही ठितात. ज्ञानेश्वि म्हणतात, विश्वाचे 

आति माझे—माझ्या नवे्ह—मनी प्रकाशले. माझे आवण माझ्या याांत अथिभेद नाही पण नादभेद 

आहे. चे आवण ले यामुळे नादसांिाद साधला जातो. ज्ञानदेिाांची शब्दकळा गांगेसाििी पािन 

आहे आवण वतच्यातील आशय आकाशगांगेसाििा अथाांग आहे याची प्रतीती इथे आवण त्ाांच्या 

सििच सावहत्ात येते; म्हणून ति अांतःकिण वनमिळ आवण विशाळ करून त्ाचा आस्वाद 

घ्यायचा असतो—केिळ प्रजे्ञने वकां िा पाांवडत्ाने हे होणे नाही. 

 ‘प्रकाशले’ म्हणजे प्रगटले नवे्ह ति प्रतीत झाले. बांधमुक्त होण्याची विश्वाची आवण 

माझीही उत्कट इच्छा आज पूणि झाली. कशी? ति ‘अिघेवच जाले देहब्रम्ह’. देह आवण ब्रम्ह हे 

दोन शब्द आपण जिा दूि करू या. ज्ञानेश्विाांचा देह ब्रम्हरूप झाला असे नाही. देह म्हणजे या 

विश्वातील पृथक भासणािे घटक; हे विश्व विविध पाटिस् नी बनले आहे असे समजणे; पण पृथक 

घटकाांची बेिीज म्हणजे पूणिता नवे्ह. पूणितेचे अांकुि म्हणजे विविध भासमान घटक. जांगलातील 

झाडे मोजल्याने जांगल कळत नाही असे जे म्हणतात ते याच अथािने. या साक्षात्कािाच्या क्षणी 
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ज्ञानदेिाांना हे चिाचि विश्व सुया घटकाांनी बनले नसून ते एक अिांड अस्मस्तत्व आहे अशी 

प्रतीती आली. या अभांगात ज्ञानेश्वि ‘अहां ब्रम्हास्मि’ असे म्हणत नसून ‘सिां िलु इदां  ब्रम्ह’ असे 

म्हणत आहेत. 

 िालभ म्हणजे वप्रय. आिडीचे िालभ म्हणजे अवतवप्रय. ज्ञानेश्विाांना अवतवप्रय काय? ति 

विठ्ठल. हा एिर्ढासा. तो अिकाश व्यापणाि ते हे एिरे्ढच. त्ाच्या समचिणाांनी भूमी व्यापणाि 

ती एिर्ढीच. असा हा लहानिुिा विठ्ठल. ‘माझेवन’ हा शब्दही आपण विलग करून घेऊ या—

नी म्हणजे आवण. पृथक् पृथक् भासणार्या विश्वघटकामधे्य एकच ब्रम्हसूत्र ओिलेले आहे 

एिरे्ढच ज्ञानेश्विाांना प्रतीत झाले नाही ति त्ानांति माझा अवतवप्रय विठ्ठलच चिाचिात दाटून 

भिला आहे असाही त्ाांना प्रत्य आला. कोांदाटला. हा एिर्ढासा लहानिुिा विठ्ठल एिर्ढा वििाट 

झाला की ब्रम्हाांडातही त्ाला आिळून, आिडून बसािे लागले. केिर्ढी आश्चयिकािक प्रतीती! 

म्हणून ति ‘गे माये’ हे उद्गाििाचक अव्यय, आश्चयिदशिक अव्यय. या सािळ्या विठ्ठलाने वनळ्या 

नभाचे विशालरूप धािण केले आहे. 

 ‘सहज वनटु जाला’ म्हणजे काय? वनटु याचा अथि मिाठीत ‘प्राप्त’ असा कुठेच होत नाही. 

विठ्ठल आवण ब्रम्ह याांच्याांतील सांबांध ज्ञानेश्वि इथे स्पष् किताहेत : विठ्ठल म्हणजे घडी घातलेले 

पिब्रम्ह. पूिी म्हणत, र्ढाक्याची नऊ हात मलमल एका कोयीत मािते, किांगळीतल्या 

अांगठीतून ओरू्ढन कार्ढता येते. थोडेसे तसेच. सगुणवनगुिण एकु गोविांदु िे. सगुण म्हणजे 

आिळलेले वनगुिण आवण वनगुिण म्हणजे उलगडलेले सगुण. सगुणोपासक नामदेि आवण 

वनगुिणोपासक विसोबा याांना हे कळािे म्हणून ति त्ा दोघाांची गाठभेट ज्ञानोबाांनी घालून वदली 

होती. एक पांर्ढिपूिच्या विठोबाच्या पायाांना वबलगून बसलेला ति दुसिा महादेिाच्या वपांडीिि 

पाय ठेिून वनजलेला. दोघाांच्याही मनात ज्ञानेश्विाांबद्दल अपाि श्रद्धा का वनमािण झाली ते आता 

कळेल. 
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 सहज म्हणजे सहज. वनटु म्हणजे नीट. विठ्ठलाच्या अटकि मूतीत जे वनगुिण पिब्रम्ह 

आिळून आक्रसून बसले होते ते आता लीलया मोकळे झाले—घडी घातलेले महािस्त्र दोन 

हाताांनी हे s असे पसििािे, त्ाचे पोत, त्ाांच्या अांगाििील वठपके, नक्षी आवण बुटे्ट स्पष् 

वदसािेत, काठपदिाचे भिजिी लािण्य डोळ्यात भिािे तसे. 

 नामरूपात्मक जग ही माया नसून चैतन्यरूप पिब्रम्हाचा तो सत् आविष्काि आहे असे 

प्रत्वभज्ञादशिन साांगते; इथे ज्ञानदेि त्ाच्याही पुरे्ढ गेले आहेत : चैतन्यरूप वनगुिण वनिाकाि 

पिब्रम्ह हा सगुणसाकािाचा सत् आवण लािण्यमय आविष्काि आहे असे ते म्हणतात; 

वचविलासिादच येथे अन्वय—व्यवतिेकाने प्रगटला आहे. 

विश्वाचे आति 

विश्वाचें आति । माझे मनी ां प्रकाशले । 

अिघेंवच जालें । देह ब्रम्ह ।।१।। 

आिडीचे िालभ । माझें नी कोांदाटले । 

निल देस्मिलें । नभाकाि गे माये ।।२।। 

बापििुमादेिीिरू । सहज वनटु जाला । 

हृदयी ां नटािला । ब्रह्ाकािें  ।।३।। 

—श्रीज्ञानेश्वि 

 ता.क. : अभांग मौस्मिक पिांपिेने आपल्यापयांत आले आहेत; त्ामुळे त्ाांतील शब्दाांची 

जोडणी आवण तोडणी आपल्याला आशयानुिोधानेच किािी लागते; छापील शब्दाांिि विश्वास 

ठेिून चालत नाही. 
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ज्ञानदेव : चार अिंग 

 

: १ : 

 ज्ञानदेिाांचे अभांग अत्ांत सुबोध आवण गहन आहेत. वनिळशांि पाणीच ते. िरून तळ 

स्पष् वदसतो. िाटतां, असेल गुडघाभि पाणी. आत उतिलां की त्ाची िोली कळते; आवण 

प्रिाहाचा अनािि िेग; आवण पाण्याचा गाििा. ज्ञानदेिाांचे अभांग अथाांग आहेत. 

 अभांगाचे धु्रिपद प्रािांभी क्ववचतच असते; ते असते दुसर्या टप्प्प्यािि. प्रािांभी येते तेव्हा 

तो अभांग पदस्वरूप असतो; ते पदच असते. भािगीताांमुळे आपणाांस गीताच्या प्रािांभी धु्रिपद 

पाहण्याची सिय झाली आहे. धु्रिपदाचे अभांगातील थथान सांगीतदृष्ट्या, छां दःशास्त्रदृष्ट्या ि 

मुख्य म्हणजे आशयदृष्ट्या वकती िैवशष्ट्यपूणि आहे हे ‘जाळ्यातील चांद्र’ या ग्रांथात चपिलपणे 

दािविले आहे. ‘कन्या सासुिावस जाये ।...’ हा चिण धु्रिपदासाििा म्हटला की तुकोबाांच्या 

अभांगाचे रूप ति आधुवनक भािगीतात झाल्यासाििे िाटते. 

 अशी गल्लत आधुवनक वििानाांनी का केली—कािण िािकिी पिांपिेशी त्ाांचे नाते 

तुटलेले. 

अवज सोवनयाचा वदनु । िरुषे अमृताचा घनु ।।१।। 

हरि पावहला िे । हरि पावहला िे ।।२।। 

 —असे जुन्या पोर्थ्ाांतील लेिन पावहले की आधुवनकाांना िाटते की ‘धृ’ हे अक्षिवचन्ह 

पवहल्या कडव्याशी सांबांवधत आहे ि मग ते पवहल्या ‘अमृताचा घनु’लाच धु्रिपद समजू 

लागतात; िास्तविक ‘धृ’ हे अक्षिवचन्ह पवहल्या कडव्याच्या अिेिचे नसून दुसर्या कडव्याच्या 
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प्रािांभीचे आहे ि त्ाची समाप्ती ‘छ’ने झाली आहे. ‘छ’ वचन्हाचा अथि प्रा. म. िा. धोांडाांनी 

साांवगतलेला नाही; पण कुठलाही िािकिी तो सहज साांगू शकतो. ‘छ’चा अथि आहे ‘छाप’. ज्या 

कडव्याची छाप श्रोत्ाांच्या मनािि पडािी एिरे्ढच नवे्ह ति ज्या कडव्याची छाप सांपूणि 

अभांगािि पडलेली असते तेच अभांगाचे धु्रिपद. धृ आवण छ या सांके्षपाक्षिाांनी त्ाची नोांद जुने 

अभांगकाि किीत असत. 

 

अवज सोवनयाचा वदनु । 

िरुषे अमृताचा घनु ।। 

 

 हे धु्रिपद नाही; हा अभांगाचा उठाि आहे. त्ाला सांगीतशास्त्रात उद्ग्राह अशी सांज्ञा आहे. 

अभांग हा साांगीवतक प्रकाि आहेच. हे उठािाचे कडिे गायकाने एकयाने म्हणाियाचे असते; 

धु्रिपद मात्र समूहाने म्हणायचे असते. गायकास ििच्या पट्टीत गाणे शक्य असते; समूहास 

ििच्या पट्टीत  गाणे अिघड असते, हे ति झालेच; वशिाय समूहाच्या मनािि जे ठसिायचे आहे 

ते त्ाला पुनःपुन्हा गायला लािणे यापेक्षा आणिी सोपा उपाय कोणता? या धु्रि तार्याभोिती 

सगळा अभांग वफितो असे म्हणण्याऐिजी या धु्रिटोकाकडे सगळा अभांग धाि घेत असतो 

असे म्हणणे जास्त बिोबि ठिेल; वकां िा असे म्हणा की सांगीतदृष्ट्या उििरित अभांग 

धु्रिपदाभोिती वफित असतो ति काव्यदृष्ट्या तो धु्रिटोकाकडे धाि घेत असतो. 

 अभांगाला मथळा नसतो म्हणून मग आपण पवहल्या ओळीचाच शीषिक म्हणून िापि 

कितो; पवहल्या कडव्याला धु्रिपद समजल्यािि असे होणािच. ििे ति अभांगाला मथळाच 

द्यायचा असेल ति तो दुसर्या कडव्याच्या आधािे म्हणजे धु्रिपदातील शब्दाांच्या आधािे वदला 

पावहजे—म्हणजे छापाच्या कडव्याची छाप जनामनािि पडून अभांगकािाचा हेतू आवण 
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धु्रिपदाचाही हेतू सफल होईल. ज्ञानदेिाांना काही ‘आज सोन्याचा वदिस आहे कािण आज 

अमृताचा पाऊस पडतो आहे’ असे म्हणायचे नाही; ति ‘हरि पावहला िे’ हे त्ाांना श्रोत्ाांच्या 

मनािि ठसिायचे आहे. 

 धु्रिपद आवण पालुपद याांच्यातील फिकही लक्षात घेतला पावहजे. अनेकदा हे दोन्ही 

शब्द एकाच अथािने िापिले जातात; ते बिोबि नाही. धु्रिपद म्हणजे अभांगातील अर्ढळ 

कडिे—पुनिािृत्तीने ते आपले अर्ढळपण दाििून देत असते; त्ाच्याभोिती इति कडिी फेि 

धिताहेत; त्ाच्याकडे इति कडिी धाि घेताहेत. उलट पालुपद म्हणजे पल्लिपद—पदि. 

िस्त्राचा पदि जसा िस्त्राशी वनगडीत असूनही अांगापासून सुटा असतो तसे पालुपद सुटे 

असते; ते कडिे नसते, तो शब्दसमूह असतो. जसे, जी जी िे, हो िामा इत्ादी. धु्रिकडिे 

सगळ्या समूहाने म्हणायचे असते ति पालुपद साथीदािाांनी आळिायचे असते. अभांगाच्या 

महािस्त्राची वनिी जि धु्रिपद ति त्ाचा लफे्फदाि पदि म्हणजे पालुपद. 

   हरि पावहला िे । 

   हरि पावहला िे । 

   सबाह्य अभ्यन्तिी । 

   अिघा व्यापक मुिािी ।।२।। छ ।। 

 सगुणोपासक एका मूतीत देि पाहतात. 

 वनगुिणोपासक अमूताित देि पाहतात. 

 

 नामदेि सगुणोपासक होते; त्ाांना फक्त पांर्ढिपूिच्या विठूमूतीतच पिब्रम्ह वदसत होते. 

गोिोबा कुां भािाने जेव्हा त्ाांना ‘कचे्च मडके’ ठिविले आवण सांतसमूह जेव्हा त्ाांना हसला तेव्हा 
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ते फाि कष्ी झाले. गेले ते ज्ञानोबाांकडे गोिोबा काकाची तक्राि घेऊन. ज्ञानोबाांनी उपदेश केला 

नाही; त्ाांनी पाठविले नामदेिाांना विसोबा िेचिाांकडे. ‘ि’ म्हणजे आकाश. वचदाकाशात 

सांचाि किणार्या विसोबाांकडे. विसोबा पसिले होते महादेिाच्या वपांडीिि पाय पसरून. 

अव्यक्तोपासक होते ना ते. त्ाांच्या दृष्ीने ईश्वि नाही अशी जगात जागाच नव्हती. नामदेि 

महािाज थक्क. 

 का पाठविले ज्ञानदेिाांनी नामदेिाांना विसोबाकडे? नामदेिाांची ऐकास्मन्तक भक्ती ति 

त्ाांना साििदेवशक किायचीच होती; पण विसोबाांच्या साििदेवशक अव्यक्तोपासनेलाही त्ाांना 

मानुषतेचा सगुण स्पशि द्यायचा होता. ज्ञान देताना जो स्वतः काही वशकत नाही तो गुरू 

कसला? आता गुरूही वशकत नाहीत आवण वशष्यही वशकत नाहीत—ते सोडा. अध्यापनात 

वशष्याने शहाणे होऊन भागत नाही. गुरूनेही शहाणे व्हायचे असते—ज्ञान देता देता गुरूच्या 

ज्ञानातही भि पडािी लागते—नाहीति मग गुरूच्या आसनािि यांत्र ठेिले तिी चालते. 

अध्यापनसमयी गुरूचे ज्ञान जेव्हा िार्ढत नसते तेव्हा ते वझजत असते; वशष्याांच्या अज्ञानाची 

काच त्ाला लागत असते. प्रभा अते्र याांनी आपल्या गुरूचा अनुभि साांवगतला आहेच—

आत्मचरित्रात. ज्ञानेश्वि तसे कसे कितील? 

 ‘सगुण वनगुिण एकु गोविांदु िे’ म्हणणार्या ज्ञानदेिाांना स्वतःत आवण विश्वात एकाच क्षणी 

पिमेश्विाचा साक्षात्काि झाला—हा सोन्यासाििा दुवमिळ आवण मूल्यिान क्षण; हा 

अमृततत्त्वाचा पाऊस. अमृताचा पाऊस कधी पडत नाही; सोन्याचा वदिस कधी उगित नाही. 

अमृत आवण सुिणि ही उपमाने आहेत आवण उपमानाांचा जन्मच लक्षणाशक्तीतून होत असतो, 

हे आपल्याला मावहत आहे. तिी बिे, इथे ज्ञानदेिाांनी रूपक अलांकाि िापिला; एिव्ही अशा 

िेळी ते हटकून व्यवतिेक-प्रतीप अलांकाि िापरून आपली अनुभूती लौवकक अनुभूतीपेक्षा 

कशी कोवटशः उच्च आहे ते सुचिीत असतात. ‘अमृतातेही पैजा वजांके’, ‘चांद्रमे जे अलाांछन’ 

इत्ादी उदाहिणे आपल्याला मुिोद्गत आहेतच—त्ाांतील अलांकािाांची नािे मावहती नाहीत हे 
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काही िैगुण्य नाही; त्ाांतील आशयाचे उच्च कोवटत्व कळत नाही हे मात्र गैिच! कबूल किायला 

काय हिकत आहे? स्वगाित अमृत वमळत असेल पण मोक्ष वमळत नाही; इथले माझे 

अध्यात्मवनष्ठ बोल तुम्हाांस मोक्षप्राप्ती करून देतील—येथ मोक्ष असे आयता । श्रिणावचमाजी 

।। —असे ज्ञानेश्विाांचे प्रवतज्ञोत्ति आहे हे आपणाांस कुठे कळले होते?  ‘अमृतातेही पैजा वजांके’ 

ही आपणाांस मातृभाषेची बर्ढाई िाटली होती! 

   दृर्ढ विटे मन मुळी । 

   वििावजत िनमाळी ।। 

 —असे छापलेले असते. अभांग िाचायचा नसतो, ऐकायचा असतो; ऐकायचा नसतो, 

गायचा असतो; आवण जमलांच ति गाता गाता अनुभिायचा असतो. तेव्हा मग ‘दृर्ढ विटे 

मनमूळी ां’ असा बोध होतो; ‘मन मूळी’ याला अथि काय? 

 योगशास्त्रानुसाि मनाचे मूळ वचत्त. या वचत्ताच्या पे्रिणा अशा : 

 

१) पे्रप्सा = सुिाच्या प्राप्तीची इच्छा. 

२) वजहासा = दुःिाच्या अप्राप्तीची इच्छा. 

३) वजज्ञासा = ज्ञानेच्छा. 

४) वचकीषाि  =  कमेच्छा 

५) शोक  = दुःिाची िृती 

६) भय =  दुःिाची शक्यता 

७) अतृप्ती = सुिसेिनोत्ति असमाधान 

 या वचत्तपे्रिणा चांचल असतात. अशा अस्मथथि आसनािि पिमेश्वि झाला तिी कसा 

आरूर्ढ होणाि? तो मग मनमोहन नाही होत, होतो िनमाळी—जातो आपल्यापासून दूि. 
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 योग म्हणजे या वचत्तिृत्ती ांचा वनिोध. मूर्ढ, वक्षप्त, विवक्षप्त, एकाग्र याांच्यापलीकडची 

अिथथा वनरुद्ध. या अिथथेत वचत्त पूणि स्मथथि होते. अशा स्मथथि वचत्तालाच पिमेश्विाचा प्रत्य 

येऊ शकतो. अशा स्मथथि वचत्ताच्या विटेिि मग तो िनमाळी विठ्ठल होऊन वििाजमान होतो. 

जो ‘विथथल’ —थथानिवहत—त्ाला भक्त अठ्ठाविसाव्या युगापयांत मनाच्या विटेिि वतष्ठत ठेिू 

शकतो. 

 —अथाित प्रते्क कडव्यानांति ‘हरि पावहला िे...’चा गजि किायचा. मग ही वनरुद्ध 

वचत्ताची िीट आपल्या मनाएिर्ढी नाही विश्वाएिर्ढी आहे हे जाणिेल; मग हे वचत्त अणूहून सूक्ष्म 

आवण विश्वाहून विशाल आहे हे जाणिेल. ‘अणूिेणूया थोकडा । तुका आकाशाएिर्ढा ।’ असे 

तुकोबा उगाच म्हणत नाहीत; उगाच तुकोबा ज्ञानोबाांना िांदन किीत नाहीत. 

   बििा सांतसमागमु । 

   प्रगटला आत्मािामु ।। 

 हे कसे घडले? हा सोन्याहून दुवमिळ—सोन्याहून मूल्यिान क्षण कसा उगिला? हा 

अमृताहून दुवमिळ—अमृताहून आनांददायी क्षण कसा उगिला? याचे शे्रय, ज्ञानदेि म्हणतात, 

मला नाही; सांताांच्या सहिासाला आहे. हे सांत कसे ते पसायदानात ज्ञानेश्विाांनी साांवगतलेच आहे 

: कल्पतरूां चे जांगम अिण्य, सजीि वचांतामणीचे नगि, अमृताचे बोलके समुद्र. चांद्रमे जे 

अलाांछन । मातांड जे तापहीन । पे्रप्सा – वजहासा साधायच्या ति (१) ित्न (२) िसायन (३) मांत्र 

आवण (४) सत्सांग हे चाि मागि आहेत. याांतील सिाांत सोपा आवण सिाांत दुष्प्राप्य मागि ‘सत्सांग’. 

सोपा यासाठी की सांतमांडळात जाऊन बसले की आपोआप ‘िाण नाही पण गुण’ लागतो—

त्ाचे शे्रय सांताांना; आपल्याला नवे्ह. दुष्प्राप्य यासाठी की ििे सांत वमळतात कुठे? ‘ऐसे सांत 

झाले कळी ां । तोांडी तांबािूची नळी ।।’ असा तुकोबाांचा अनुभि होता; आपला त्ापेक्षाही िाईट 

आहे. म्हणून ति िर्या सांताांची ‘माांवदयाळी’ वनमािण होिो, अशी गुरूची प्राथिना ज्ञानेश्वि 

कितात. 
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 ‘बििा’ या शब्दाचा अथि नुसता ‘चाांगला’ नाही; चाांगला आवण सुांदि. अमृतानुभिात 

वशिशस्मक्तवनरूपण किताना ज्ञानेश्वि कटाक्षाने ‘चारुता’ हा शब्द िापितात; कािण त्ाांच्या 

मते – नवे्ह अनुभिे- आध्यास्मत्मक अनुभूती केिळ ज्ञानात्मक, केिळ शून्यात्मक, सांिेदनाशून्य 

नाही; ती भािनात्मक आवण सौांदयाित्मकही आहे—त्ावशिाय काय ज्ञानेश्विाांच्या िाङ्मयात 

चारुत्व असे ओतप्रोत भरून आहे? ज्ञानेश्विाांनी आपल्या पाषाणहृदयाला पाझि फोडला असे 

विनोबा म्हणतात; ते ििेच असणाि; पण तो पाझि भक्तीचा आवण तकािचा होता—त्ाला 

सौांदयािनुभूतीचा स्पशि नव्हता. केिळ िाङ्मयीन आकलन अपूणि तसे केिळ तावकि क, केिळ 

भस्मक्तवनष्ठ आकलनही अपूणिच. 

 सांताांच्या सहिासाने आत्मभान प्रगटले; स्वानुभूती आवण विश्वानुभूती एकरूप झाल्या. 

आत्मभानाने विश्वभानाला पूणिता वदली; विश्वभानाने आत्मभानाला िास्तिता वदली. ही दुमीळ, 

अपिादात्मक अिथथा आहे. मग म्हणा, “हरि पावहला िे । हरि पावहला िे । सबाह्य अभ्यन्तिी 

। अिघा व्यापक मुिािी ।।” या अभांगाचाच नाही जीिनाचाच ति तो धु्रि तािा आहे. जीविताचे 

धु्रिटोक मृतू् नाही, अमित्व आहे. 

 या लौवककवभन्न अनुभूतीला नाि तिी काय द्यािे? चला, वतला म्हणू या 

बापििुमादेिीिि. त्ानेच त्ाचे दशिन घडविले म्हणून त्ाला म्हणूया कृपेचा समुद्र, 

िात्सल्याचा ठेिा. हा विठ्ठल वपत्ासाििा कृपाळू आहे आवण मातेसाििा ित्सल आहे. 

माझ्याही मातावपत्ाांचे नाि रुिमाई आवण विठ्ठलपांतच ति आहे—ज्ञानदेि म्हणतात. म्हणजे 

इथे आईिडील ईश्विरूप झाले; विठ्ठल मातावपतारूप झाला. 

 साडेतीन चिणाांची नवे्ह दोन दोन चिणाांची कडिी असलेला हा छोटा, देिीिि जातीचा 

अभांग. बािा चिणाांचा. तसा कुठलाही शब्द अिघड नाही. कुठे वचत्रमय िणिन नाही. तसा कुठे 

उपदेश नाही. कुठे गहन तत्त्वज्ञानही नाही. वनिळशांि पाण्यासाििा पािदशिक. अगदीच 

सोपा. फाि गहन. 
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 िाकून तीथि घ्यािे. डोळ्याला लािािे. तळिा मस्तकािरून वफििािा. म्हणािे, “हरि 

पािला िे । हरि पािला िे ।।” 

   आवज सोवनयाचा वदनु । 

   िरुषें अमृताचा घनु ।।१।। 

   हरि पावहला िे हरि पावहला िे । 

   सबाह्य अभ्यांतिी ां अिघा व्यापक मुिािी ।।२।। धृ. ।। 

   दृर्ढ विटे मनमूळी ां । 

   वििावजत िनमाळी ।।३।। 

   बििा सांतसमागमु । 

   प्रगटला आत्मािामु ।।४।। 

   कृपावसांधु करुणाकरू । 

   बापििुमादेिीिरु ।।५।। 

 

। २ । 

   रुणुझुणु रुणुझुणु िे भ्रमिा । 

   साांडी तूां अिगुणु िे भ्रमिा ।।१।। 

   चिणकमळदळु िे भ्रमिा । 

   भोगी तू वनश्चळु िे भ्रमिा ।।२।। 
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   सुमनसुगांधु िे भ्रमिा । 

   परिमळ विदगदु िे भ्रमिा ।।३।। 

   सौभाग्यसुांदरू िे भ्रमिा । 

   बापििुमादेिीिरु िे भ्रमिा ।।४।। 

 विठ्ठलाची मूती आपण फोटोत वकां िा वसनेमात पावहली असते; फाि थोड्याांनी देिळात 

ती पावहली असते—काही हिकत नाही. कशी िाटते ती मूती? महािाष्र ाचे ते पिमदैित आहे; 

लािो िािकिी िषाितून दोनदा पांर्ढिपूिची िािी कितात आवण आयुष्यभि त्ा ििुमादेिीििाचे 

वचांतन कितात; त्ाच्या नुसत्ा ििणाने त्ाांना आत्मबल वमळते; म्हणून ति विठ्ठल महािाष्र ाचे 

शस्मक्तकें द्र झाले आहे. पुांडलीक आवण ज्ञानोबा, नामदेि आवण चोिोबा, तुकािाम आवण 

वनळोबा, न्या. िानडे आवण गुरुदेि िानडे, सोनोपांत आवण विनोबा या धुिांधिाचे तेजोिलय 

पाांडुिांगाच्या चिणाांतूनच उवदत झाले आहे ना? पांर्ढिीनाथ हे असे लोकदैित आहे आवण 

आलोकदैितही आहे. 

 अशा अलौवकक दैिताचा गुणमवहमा ज्ञानोबाांनी या अभांगातून सांज्ञावपत केला आहे. 

 त्ाांचे हे सांज्ञापन आितीसाििे नाही; ही सिलोक्ती नाही. वन्योक्ती आहे. 

 आपल्याला िाटते हा भ्रमिाििचा अभांग आहे; ‘चाफा’ ही कविता जशी आपल्याला 

चाफ्याििची िाटते; पण ती असते चाफ्याच्या पे्रयसीििची तसेच इथे झाले आहे : भ्रमिाििचा 

िाटणािा हा अभांग प्रत्क्षात आहे विठ्ठलाििचा. भ्रमिाििचा अभांग मानला ति तो नकािात्मक 

अभांग होतो; ते ज्ञानेश्विाांच्या मनोदशेशी सुसांगत नाही; त्ाांची दृष्ी सकािात्मक आहे. अभांगाचे 

हे सकािात्मक रूपच जाणून घेण्यासाठी आपण आपले लक्ष शेिटच्या दोन चिणाांिि कें वद्रत 

किायचे—तशीही मूती पायापासून मस्तकाकडे पाहत जायची असते; मस्तकापासून 

चिणाकडे नवे्ह. 
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 माझा विठ्ठल ‘सौभाग्यसुांदरू’ आहे असे ज्ञानेश्वि म्हणतात त्ाचा अथि काय? सांिृत 

कोशात ‘सौभाग्यम्’चा अथि वदला आहे : ‘स्वगीय सुि’; तो अथि इथे अचूक लागू पडतो : 

विठ्ठलाच्या ठायी अपावथिि सुि आवण अपावथिि सौांदयि आहे असे ज्ञानोबा साांगताहेत. 

चमिचकू्षांनी पावहले ति विठ्ठलाची मूती काळी, ठें गणी, वनिायुध—नटिाजाप्रमाणे वकां िा वत्रभांगी 

मुिलीधिाप्रमाणे आकषिक नवे्ह; म्हणून ति भक्तजन विठ्ठलाचे दशिन नेत्र वमटून वचत्तचकू्षांनी 

घेतात! अपावथिि सुिाला ‘आनांद’ आवण अपावथिि सौांदयािला ‘लािण्य’ का म्हणतात ते आता 

आले ना लक्षात? 

 अिे भ्रमिा, विठ्ठलाच्या चिणी लीन हो म्हणजे तुला इां वद्रयातीत आनांद आवण इांवद्रयातीत 

लािण्य याांची अनुभूती येईल. जीिमात्राची धडपड अनुकूल सांिेदनेसाठीच ति असते; 

ज्ञानेश्विमहािाज म्हणतात, अिे आध्यास्मत्मक अनुभूतीत अनुकूल सांिेदना, सुिसुांदिता 

आहेच—तुम्हाांस हिी असलेली; तुम्हाांस हिी असल्यापेक्षा पटीने आवण कोटीने ििचर्ढ. ज्ञानदेि 

नकािात्मक बोलत नाहीत : ‘गमजा करिताां मनी ां उमजा ना हें सुि न पुरे्ढ पडेल िजा’ असा ते 

सुित्ागाचा हाकािा किीत नाहीत; ते उन्नत सुिाचे आश्वासन देतात. 

 बिे, हा विठ्ठलही कसा ति वपत्ासमान—त्ाच्याकडे आपण स्व-भािानेच धाि घ्यायची 

आहे; तो काय पिका आहे की अनोळिी आहे? ज्ञानेश्विाांच्या वनवमितीमधे्य श्र्लेष आवण 

श्र्लेषसदृश अवभधामूल व्यांजना जागोजाग आहे—त्ाांची कोांदाकोांदीच आहे—म्हणूनच 

ज्ञानेश्विाांच्या आशयासांबांधी कधी एकािलेला आग्रह धरूया नको—वजतके अथििांग आवण 

वजतके अथािकाि या मेघात वदसतील वततके सिि अलिािपणे िेचून घेऊया : ‘ििुमादेिीचा 

पती’ याचा अथि ‘पाांडुिांग’ असा आहे हे साांगायला नकोच; तो आपला वपता आहे, तो विश्वाचाच 

वपता आहे हेही साांगायला नको; पण इथे ज्ञानोबा त्ा शब्दाांत आपल्या लौवकक जन्मदात्ाांची 

नािेही सुचविताहेत, हे आले ना लक्षात? आद्य शांकिाचायाांनी नाही ‘चपिटपांजरिका स्तोत्रा’त 

‘भज गोविांदम्’ असे म्हणून एकाच िेळी कृष्णाचे आवण गुरूचे नाि सूवचत केले. ( ‘वनिृत्ती’ 
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आवण ‘बापििमादेिीिरू’ अशा अपिादात्मक थथळीच ज्ञानेश्वि लौवकक सांदभि श्र्लेषाने सूवचत 

कितात.) 

 ‘सुमनसुगांध’ इथे ति स्पष्च सभांग श्र्लेष आहे : सुमन म्हणजे पुष्प आवण सु-मन म्हणजे 

उन्नत मन; पण कोणाचे? अिे भुांग्या, तुला फुलाचे आकषिण आहे ना? सुगांधाचे आकषिण आहे 

ना? ही काही त्ाज्य बाब नाही, सु्तत् बाबच आहे; फुलास आवण सुिासास िाईट कोण म्हणेल? 

—पण तनापेक्षा मन शे्रष्ठ नाही का? -–आवण या सुमनाांचा सुिास सु-तनाच्या सुिासापेक्षा 

ििचर्ढ नाही का? मन कितां तीच ििी कृती; तन कितां ती नवे्ह; एक व्यक्ती काांतेला आवलांगन 

देते आवण तीच व्यक्ती आपल्या कने्यलाही आवलांगन देते; पण त्ा दोन आश्र्लेषाांमधे्य शांगािभाि 

आवण ित्सलभाि असा फिक पडतो तो मनामुळेच ना, असा सिाल योगिावसष्ठकािाने 

प्रभुिामचांद्राांना केला, तो उगाच नवे्ह. ‘सुमनसुगांधू’च्या जिा आधी ‘चिणकमळदळु’ असा शब्द 

आला आहे. विठ्ठलाच्या पदकमळातील हा मनोगम्य सुगांध आहे. असा इां वद्रयातीत सुगांध 

िामावशिागोविांदा नाही सेिन करू शकत; त्ासाठी विदग्धच हिा—तसा तू आहेस भ्रमिा. 

 ‘विद्गदु’चा अथि एका सांपादकाने ‘चहूकडे’ असा वदला आहे; तो अिास्त आहे. ‘विद्गद्’ 

या शब्दाची वु्यत्पत्ती काय? ती कळली की त्ाचा नेमका अथि कळतो : विदगदु म्हणजे विदग्ध. 

वि-द-ग्-ध या शब्दाचे सैल रूप झाले ‘विद्गद’. कानडीच्या सांपकािने अनेक मिाठी—सांिृत 

शब्द उकािान्त झाले; त्ापैकी हा एक. —पण ‘विदग्ध’ म्हणजे तिी काय? विदग्ध म्हणजे पक्व, 

सांिारित; शुद्ध. विदग्ध व्यक्ती म्हणजे सुसांिािीत ज्ञानी व्यक्ती. ज्ञानेश्वि जीिात्म्याला 

म्हणताहेत, “अिे भ्रमिा, तू ति चतुि, जाणता आहेस. तो ििाििा भुांगा या फुलािरून त्ा 

फुलािि भ्रमत असतो कुठेच पूणि सुि वमळत नाही म्हणून. तू तसा नाहीस.” भुांग्याचा गुांजािि 

कणिकटु; ज्ञानेश्वि मात्र इथे त्ा वनीला ‘रुणुझुणु’ म्हणताहेत; का? कािण ते वनसगाितील एका 

कीटकासांबांधी बोलत नसून मानिी जीिासांबांधी बोलत आहेत. इति कोणालाच नसलेले 

आत्मभान या मानिजातीला, जीिात्म्याला आहे; म्हणूनच त्ाच्या सुिशोधाच्या इचे्छला त्ाांनी 
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नादमधुि केले आहे; कािण ही त्ाची पावथििसुिाची इच्छा सहजच अपावथिि इचे्छत परििवतित 

किता येते; त्ा िर्यािुर्या भुांग्याच्याबाबत हे शक्यच नसते. तो चांचलच असतो; कािण त्ाला 

पूणि सुि कुठेच वमळत नाही. हा जीिात्मा मात्र वनश्चल होऊ शकतो—इांवद्रयकमळाच्या जागी 

हरिकमळ वनिडले की झाले. पवहले सुि सीवमत, भांगुि; ति दुसिा आनांद असीम, अक्षय. 

 मग काय षट्पदा, काय विचाि आहे? 

 

। ३ । 

 कवितेचा आस्वाद ही एक अनुभूती असते. कविता वजतकी शे्रष्ठ वततकी ही अनुभूती 

स्मस्तवमत किणािी असते. अशा कवितेचे पवहले िाचन विनाअट किायचे असते; मनात काहीच 

हेतू—अपेक्षा न ठेिता कवितेचा आस्वाद घ्यायचा असतो. हे पवहले िाचनच दुसर्या—

वतसर्या—चौर्थ्ा िाचनास आपणाांस उद्युक्त किीत असते. 

 ‘पाांडुिांग काांती’ हा ज्ञानेश्विाांचा अभांग प्रवसद्ध आहे. आशाबाईांनी आपल्या गायनाने 

आवण हृदयनाथ याांनी आपल्या चालीने तो लोकवप्रय केला आहे. पवहल्या श्रिणात हा अभांग 

विठ्ठलािि आहे हे कुणाच्याही लक्षात येते. मिाठीतील अभांग हा काव्यप्रकाि विठ्ठलाभोितीच 

ति प्रदवक्षणा घालतो आहे; मिाठीतील अभांग—िाङ्मय विठ्ठलभक्तीने ओतप्रोत आहे. इथेही 

‘पाांडुिांग’ आवण ‘विठ्ठल’ हे शब्द आहेतच. त्ामुळे श्रोत्ाांची िात्रीच पटते की ज्ञानेश्विाांनी या 

अभांगात विठ्ठलाच्या सगुणभक्तीचा आविष्काि केला आहे; पण विठ्ठलाप्रमाणेच हा अभांगही 

नाना रूपे धािण कितो हे श्रोत्ाांच्या हळूहळू लक्षात येते. 

 कवितेचा आस्वाद घेताना जेव्हा वतच्यातील अनेक तांतू जाणिू लागतात, तेव्हा 

िवसकाला प्रश्न पडतो की याांतील कोणता अथि प्रधान, कोणता अथि गौण? या प्रश्नाचे उत्ति स्पष् 

आहे : ‘चारुदत्ताला मुलगा झाला’ या िाक्याचा अथि काय घ्यायचा? ‘चारुदत्ताची पत्नी प्रसूत 
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झाली’ हा अथि ति आहेच; ‘चारुदत्त वपता झाला’ हाही अथि आहे; ‘चारुदत्ताला िांशाचा वदिा 

लाभला’ हा अथिसुद्धा िास्त होय; एिरे्ढच काय ‘चारुदत्ताला आनांद झाला’ हा अथिही उवचत 

ठिेल; पिां तु ‘चारुदत्ताला मुलगा झाला’ या िाक्याचा अथि ‘चारुदत्ताचा मुलगा कधीतिी मिणाि 

आहे’ हा कदावप होऊ शकत नाही—जिी ते वनविििाद जीिनसत् असले तिी. हा अथि त्ा 

िाक्याच्या अथिकके्षबाहेिचा अथि आहे. 

 कवितेचेही असेच असते. वतचीही एक अथिकक्षा ठिलेली असते. त्ा अथिकके्षपेक्षा कमी 

अथि स्वीकािणे ही अिवसकता असते; वतच्या बाहेिचा अथि स्वीकािणे हा कल्पनाविलास 

असतो. 

 —पण ही अथिकक्षा ओळिायची कशी, ठििायची कशी? त्ासाठी कवितेचे कें द्र 

जाणािे लागते. ‘पाांडुिांग काांती’ हा अभांग सगुणभस्मक्तपि आहे असे म्हटले ति मग त्ात 

पाांडुिांगाचे रूपिणिन यायला पावहजे. िीट, त्ाििील समचिण, कमिेिि हात, िक्षािि 

तुळशीमाळा—कौसु्तभमणी, कानात मकिकुां डल, ‘विठूने वशिी िावहला देििाणा’ या अभांगात 

विठ्ठलाचे असे रूपिणिन अवजबात नाही. ज्ञानेश्विाांना त्ाचे काही िािडे नाही. 

   रूप पाहताां लोचनी ां । 

   सुि जाले िो साजणी ।। 

   तो हा विठ्ठल बििा । 

   तो हा माधि बििा ।। 

 हा ज्ञानेश्विाांचा रूपाचा अभांग प्रवसद्धच आहे, असे त्ाांचे अनेक अभांग आहेत. 

िािकिीच होते ते; अनेक वपढ्याांचा त्ाांचा िािसा होता तो.  अांतःकिणात अतूट भक्तीही दाटून 

होती त्ाांच्या. ती िेळोिेळी अभांगरूपाने प्रगटािी यात निल नाही. 
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 —पण हा काही रूपाचा अभांग नाही; या अभांगाचा कें द्र सगुणभक्ती नाही. मग काय 

आहे? पुन्हा एकदा अभांग ऐकािा ति पाांडुिांग, विठ्ठल हे शब्द आपले अिधान िेधून घेत नाहीत, 

त्ाचप्रमाणे कानडा आवण कनािटकु हे शब्दही आपणाांस आकवषित किीत नाहीत. िोळ आवण 

बुांथी, दृष्ीचा डोळा हे पुनरुक्त िाटणािे शब्दही अभांगाचे कें द्र िाटत नाहीत. मग या अभांगाचे 

कें द्र आहे तिी काय? 

 अभांग ऐकताना एक विियाची भािना आपल्या मनात जागी होते. हा रूपाचा अभांग 

नाही; हा विियाचा अभांग आहे. एक स्त्री हा अभांग आळिते आहे. ती विियचवकत झालेली 

आहे. कशी आवण का? आहे ती विठ्ठलासमोिच उभी. हा विठ्ठल कसा आहे ते आपणाांस चाांगले 

माहीत आहे. काळा. मूवतिविज्ञानाच्या दृष्ीने आकषिक नसलेली ही मूती. वत्रभांगी देहुडा म्हणजे 

दीड पायािि उभा. तीन वठकाणी मुिडलेला. नटिाजाची मूती त्ाहूनही कलात्मक. विठ्ठलमूती 

तैसी नोहे. चमिचकू्षांना ती मनोहि वदसणािच कशी? निल हेच आहे. ज्ञानेश्विाांना त्ा मूतीतून 

अलौवकक सौांदयािचा प्रत्य येत आहे—याचाच त्ाांना वििय िाटत आहे. विठ्ठल काळा पण 

त्ाची काांती शुभ्रधिल. एिढ्यानां काय झालां; पाांडुिांगकाांती वदव्यतेज झळकती. काळ्यातून 

शुभ्र तेज. ते तेजही अलौवकक. ‘झळकते’ असे एकिचन नाही ‘झळकती’ असे अनेकिचन. 

काळ्या मूतीतून अनेकानेक प्रकािचे वदव्यतेज प्रगटते आहे हा निलािो नवे्ह? पां. वफिोज 

दसु्ति याांचा अनुभि ऐकण्यासाििा आहे. वहिाबाई बडोदेकि आवण सिस्वती िाणे या 

काळ्या—सािळ्या बवहणी. तन्मयतेने गात तेव्हा त्ाांची काांती अक्षिशः उजळून वनघत असे. 

बालगांधिाांबद्दलही अशाच आठिणी आहेत : बालगांधिि सुांदि होते; पण अवभनय किताना ते 

आणिीच सुांदि वदसत. विठ्ठल ति ईश्वि. त्ाचा चमत्काि ति याहूनही थोि असणाि. 

 विठ्ठलाचे तेज दाहक नाही, शामक आहे. नुसते शामकच नाही लािण्यमयही आहे. 

अनेक मठाआश्रमात अनेक भाविक आध्यास्मत्मक किनां वलवहतात. त्ाांच्या श्रदे्धबद्दल िाद 

नाही; पण त्ाांची आध्यास्मत्मक अनुभूती लािण्यमय आवण आनांदमय झालेली क्ववचतच वदसते. 



229 
 

ज्ञानेश्विाांचे सगळेच अभांग—िाङ्मय आमोद आवण लािण्य याांनी मोहिलेले आहे. त्ात नैिाश्य, 

दैन्य, के्लश याांना थथानच नाही—अगदी त्ाांच्या वििाण्याही याला अपिाद नाहीत. त्ातही 

वमलनाचे, सायुज्याचेच आश्वासन आहे. 

 इथे ति आनांदोत्सिच आहे; लािण्योत्सिच आहे. ती शोभा पाहताना आपणही 

विियचवकत आवण हषिविभोि होतो. या अभांगाची शेिटची ओळ ति पाहा : दृष्ीचा डोळा 

पाहो मी गेवलये ति भीतिी पालटु जाला. काळ्या पाषाण मूतीतून तेजाचे आवण सौांदयािचे लोटचे 

लोट वनघताहेत हे एक आश्चयि. चमिचकू्षांना काळी पाषाणमूती वदसते आहे ति वचत्तचकू्षांना 

तेजोमय लािण्य. त्ा मूतीलाच धरून ठेिािे ति बाळकृष्णाप्रमाणे ती नानारूपे धािण किीत 

आहे. गोरुिाांशी; गोपी ांशी आवण अगदी यशोदेशीसुद्धा िेळताना तो बाळकृष्ण नानारूपे धािण 

नव्हता किीत? कधी घोांगडी पाांघरून बसायचा, कधी डहाळीत अदृश्य व्हायचा, कधी  डोहात; 

कधी तो मािनचोि तोांड उघडून मातेला विश्वरूपदशिन घडिायचा. इथेही तो तेच कितो आहे. 

‘िोळबुांथी घेिोनी िुणाची पालिी’ असे ज्ञानेश्विाांनी म्हटले आहे. िोळ, बुांथी हे एकाच अथािचे 

शब्द िाटतात; पण ते ििे नाही. यालाच पुनरुक्तिदाभास अलांकाि म्हणतात. िोळ अांगाला 

वचकटून असते. सत्त्व—िज—तम याांची िोळ वनघता वनघत नाही. बुांथी म्हणजे आििण—

िस्त्रालांकाि. नामरूपाची बुांथी म्हणजे आििण दूि सािणे तेिरे्ढ कठीण नसते. या सगुण 

विठ्ठलाने िोळबुांथी धािण केलेली आहे. त्ामुळे त्ाचे ििे स्वरूप कळतच नाही. मात्र, तो 

पूणि दडलेलाही नाही—त्ाचे चैतन्यरूप आपल्याला िुणाितच असते—त्ाचा पुिेसा बोध 

मात्र होत नसतो. म्हणून ति हा विठ्ठल कानडा आवण किनाटकू आहे. ज्ञानेश्विीमधे्य ‘सुबोध’ 

या अथािने ‘मिाठा’  आवण ‘गूर्ढ’ या अथािने ‘कानडा’ हे शब्द आले आहेतच. हा विठ्ठल 

बहुरूपी—किनाटकी आहे; म्हणूनच गूर्ढही आहे. पांर्ढिपूिचा विठ्ठल कृष्णदेििायाने 

विजयानगिला नेला. ही सोळाव्या शतकातली घटना. एकनाथाांचे आजोबा नवे्ह पणजोबा 

भानुदास याांनी ती मिाठी मूती पुन्हा महािाष्र ात आणली. भावषक आवण प्रादेवशक अथािने विठ्ठल 

कानडी नवे्ह आवण कनािटकीही नवे्ह. मिाठीच. इथेही ज्ञानेश्विाांनी पुनरुक्तिदाभास अलांकाि 
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साधला आहे. िििि पाहता कानडा आवण कनािटकू या शब्दाांचा अथि एकच िाटतो. पण तो 

वकती िेगळा आहे! ज्ञानेश्विाांचा हा अभांगही कानडा आहे, कनािटकु आहे, मिाठीही आहे आवण 

एकरूपीही आहे. 

 जडापलीकडचे ते चैतन्य शब्दािाचून सांिाद साधते आहे. त्ाच्यावशिाय दुसिे काहीच 

नसताना अनुिादु म्हणजे कथन किते आहे. मग त्ाचे मनोगत कळणाि तिी कसे? त्ा 

चैतन्याचे वनरूपण किताना पिािाणीही कुां वठत होते. वतचे थथान नाभी. पश्यांतीचे थथान हृदय. 

मध्यमेचे थथान कां ठ आवण िैििीचे थथान मुि. िैििी ही वक्रयादशिक िाणी. ती त्ा 

वक्रयातीताचे िणिन काय किणाि! 

 डोळ्याांना काळी मूती वदसतेय्. मनाला तेजोमय लािण्य जाणितेय्. सौांदयि नवे्ह लािण्य. 

चक्रधिस्वामी ांनी साांवगतलेय्, “अिेिाचे बििेपण ते सौांदयि : तयािेगळे उधासून येई ते लािण्य.” 

ते चैतन्य गूर्ढ आविभाििातून आपल्याशी सांिाद साधू पाहतेय्; पण त्ाचा अवभप्राय कळत नाही. 

तिीही सगुणाच्या माध्यामातून वनगुिणाला जाणण्याची आपली धडपड सुरूच असते. दृक्—

सांिेदना अपुिी पडते (हािभाि), शब्दसांिेदना अपुिी पडते (िैििी) म्हणून आता आपण 

िािकिी सांकेताप्रमाणे त्ा मूतीच्या पाया पडायला जातो. िािकिी पाया पडतात तेव्हा 

पािलाांना स्पशि कितात. ति काय—‘पाया पडू गेले ति पाऊलवच न वदसे’ कािण ते चैतन्य 

स्पशिसांिेदनेच्याही पलीकडचे आहे. ते समोि की पाठमोिे तेच कळत नाही :  ते आपल्याला 

अवभमुि आहे की विमुि आहे. ते आपल्या पुढ्यात आहे की मागे आहे तेच कळत नाही 

कािण ते सििव्यापी आहे. पतांजलीमुनी ांनी म्हटले आहे, देहभािामुळे वदशातत्त्व आवण 

मनोभािामुळे कालतत्त्व वनमािण होते. अशा वदक्कालातीत चैतन्याचा प्रत्य आला असे 

म्हणताहेत. 

 व्यिहािातही एका सांिेदनाबोधनेने समाधान झाले नाही की आपण इति सांिेदनाांचा 

आश्रय घेतो. फळ कसे आहे हे आपण प्रथम डोळ्याांनी पाहतो. त्ाने िात्री पटली नाही की ते 
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चाचपतो. आणिी िात्री होण्यासाठी त्ाचा िास घेतो. तिीही समाधान झाले नाही की चि 

घेऊन पाहतो. इथेही तेच घडते आहे : ‘के्षमलागी जीि उतािीळ माझा’ अशी सगुणाची ओर्ढ 

असलेल्या पण वनगुिणाचा प्रत्य आलेल्या मनाची स्मथथती मग काय होणाि? ‘के्षम ठेऊ गेली । 

ति मीवच मी एकली । आसािला जीि िाहो ।’ 

 गांधसांिेदना आवण रुवचसांिेदना याांचा प्रश्नच नाही. त्ा उघड उघड पावथिि सांिेदना 

आहेत. त्ा पैल नवे्ह ऐलतटािि बसून कोकणार्या पक्ष्यासाठी आहेत; इथे ति दृक् सांिेदना, 

शु्रवतसांिेदना आवण स्पशिसांिेदना याही वनष्प्रभ ठिल्या आहेत. असे म्हणतात ना की 

लौवककातली सिि दािे बांद झाली की पिमेश्वि आपलां अलौवकक महािाि उघडतो—तसेच 

इथे झाले आहे. इां वद्रये अांतमुिि झालीत (प्रत्ाहाि); मन अांतमुिि झाले आहे (धािणा), तमोगुणी 

वचत्तिृत्ती (मूर्ढ), िजोगुणी वचत्तिृत्ती (वक्षप्त) आवण सांवमश्र वचत्तिृत्ती (विवक्षप्त) याांचा वनिास झाला 

आहे. अांतःकिणात कृतज्ञता, पिोपकाि, दया, क्षमा इत्ादी सास्मत्त्वक िृत्ती उचांबळून आल्या 

आहेत. त्ाांचे दमन नवे्ह शमन केल्यावशिाय समाधीची पुर्ढची अिथथा येणे नाही. अशा िेळी 

योगी सूक्ष्मरूपाने त्ा सिि सास्मत्त्वक वचत्तिृत्ती ांचा अनुभि घेतो. याच अिथथेला सानांदसमाधी 

ऊफि  आनांदघनसमाधी असे म्हणतात. ही सबीज समाधी असते. ही सांप्रज्ञात समाधी असते. 

इथे व्यस्मक्तगत अनुभूती विश्वात्मक झालेली असते. ज्ञानेश्विाांची भक्तीची व्यस्मक्तगत अनुभूती 

इथे योगप्रवक्रयेने अव्यस्मक्तगत, विश्वात्मक झाली आहे. 

 ज्ञानेश्विाांनी इथे स्त्रीरूप का धािण केले ते आता लक्षात येईल. पुरुषदेहापेक्षा स्त्रीदेह 

वहणकस आहे असे ज्ञानेश्विाांच्या काळातील एका महापुरुषाने म्हटले आहे; पण ज्ञानेश्विाांचे 

असे मत कधीच नव्हते. स्त्रीदेह काय आवण पुरुषदेह काय दोन्ही अपूणिच आहेत म्हणून ति 

त्ाांना एकमेकाांची ओर्ढ असते—ती पूणितेचीच ओर्ढ असते. इथे ति ज्ञानेश्वि स्त्रीदेहाबद्दल नवे्ह, 

स्त्रीतत्त्वाबद्दल बोलताहेत. चैतन्य ते पुरुषतत्त्व. प्रकृती ते स्त्रीतत्त्व. ही प्रकृतीने केलेली 

आळिणी आहे. हे प्रकृवततत्त्व जेव्हा अांतमुिि होते तेव्हा त्ाला कळते की चैतन्य आपल्या 
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बाहेि नाही “बापििुमादेिीिरु हृदयीचा जाणोनी अनुभिु सौिसु केला.” अांतःकिणातला 

विठ्ठल जेव्हा प्रकृतीला जाणिला तेव्हा तो अनुभि सौिसु म्हणजे आनांदमय प्रसादच झाला. 

दृष्ीचा डोळा. पुन्हा पुनरुक्तिदाभास. ‘दृष्ी’ हे सिि सांिेदना आवण सिि इां वद्रये याांचे प्रतीक. 

त्ाांनी चैतन्याचा काय बोध होणाि? चैतन्य स्वतःचा अनुभि वनत् घेत असते. त्ात काही निल 

नाही. ज्याने सांगणक वनमािण केला, त्ाला ‘मी सांगणक आहे’ असे िाटणे अगदी स्वाभाविक 

ि िास्त आहे. आश्चयि हे की इथे हाडििेअि आवण सॉफ्टिेअि याांनाच आपण लाइव्हिेअि 

आहोत अशी प्रतीती येत आहे, हे केिरे्ढ निल! 

 ‘पाांडुिांगकाांती’ हा साधा अभांग नाही; तो छोटा देिीिि अभांग नाही. मोठा देिनिाि 

अभांगही नाही. ज्ञानेश्विाांनी इथेही एक चमत्काि साधला आहे : अभांग हा अक्षिछां द आवण 

लिांगलता हे मात्रािृत्त याांचे अनोिे एकीकिण ज्ञानेश्विाांनी येथे साधले आहे. ज्ञानेश्वि हा 

मिाठीचा पवहला  प्रयोगशील किी आहे. मिाठीत इतका लिवचक आवण इतका घडिी छां द 

अन्य कोणा किीने योवजलाच नाही. उपमा—दृष्ान्त हे ज्ञानेश्विाांचे आिडते अलांकाि असे 

म्हटले जाते; पण ते ति त्ाांच्या कवितेच्या गळ्यातील मांगळसूत्रच. इथेही ‘ित्नकीळा फाकती 

प्रभा’ असा दृष्ान्त अलांकाि आहेच; पण ज्ञानेश्विाांचे आिडते अलांकाि िेगळेच आहेत. 

व्यवतिेक आवण पुनरुक्तिदाभास. अमृतातेही पैजा वजांके, चांद्रमे जे अलाांछन असे व्यवतिेक ते 

का िापितात? ति अलौवककाचे लौवकक वभन्नत्व ि शे्रष्ठत्व दािविण्यासाठी आवण 

पुनरुक्तिदाभास? तो त्ाांच्या हाती केिळ शब्दालांकाि िाहत नाही. िाचक—श्रोत्ाचे अिधान 

तिल किणािा एक अथािलांकाि होऊन जातो. असा चमत्काि ज्ञानेश्विच करू जाणे । 

‘िोळबुांथी’, ‘दृष्ीचा डोळा’ या पुनरुक्तिदाभासाकडे या दृष्ीने पाहाियास हिे. म्हणजे मग 

ज्ञानेश्विाांची कविप्रवतभाही कशी लािण्यिती आहे याची प्रवचती येते. 

 ‘पाांडुिांगकाांती’ हा रूपाचा अभांग नाही; अरूपाचा आवण अपरूपाचा अभांग आहे; पण 

मुख्य म्हणजे तो परिितिनाचा अभांग आहे. त्ाचे कें द्र ‘वभतिी पालटु जाला’ हे आहे. जडाला 



233 
 

चैतन्याचा प्रत्य आल्यानांति त्ा जडाचे चैतन्यात कसे रूपाांति होते याची प्रतीती देणािा 

रूपाांतिाचा अभांग आहे. भाग्य आपले की वनदान अभांग आस्वादताना तिी आपलेही असे 

रूपाांति होते! 

 

। ४ । 

 ज्ञानदेिाांचे अभांग वदसतात सोपे, पण त्ाांची प्रचीती आली की आपण थक्क होतो. 

गािाच्या शेजािी एिादे अनघड तळे असािे, नेहमीच आपण ते पाहात असािे पण एिाद्या 

पुनिेस त्ाचे अनोिेपण जाणिून आपण स्मस्तवमत व्हािे तसे हे अभांगिाङ्मय आहे. 

 ज्ञानदेिाांचे अभांग मिाठी भाषेत वलवहलेले नसून मिाठी बोलीत वलवहलेले आहेत हे 

आपण सहसा लक्षात घेत नाही. ज्ञानदेि— 

   इिलेसे िोप लावियेले िािी 

   तयाचा िेलु गेला गगनािेर्ही 

 ज्ञानदेिाांच्या ‘िेर्ही’ला आपण ‘ििी’ करून टाकतो. तेव्हा आपल्या मनात अशी शांकाही 

येत नाही की अिे, िेल गगनाच्या िि कसा जाईल? िेर्ही हा शब्द आजही मिाठीच्या अनेक 

बोली ांमधे्य प्रचवलत आहे. “तोिेर्ही म्याां घिी येतो” असे आजही विदभाितील ग्रामीण मवहला 

म्हणतातच. ‘िेर्ही’ म्हणजे पयांत. गगनािेर्ही म्हणजे गगनापयांत असा ज्ञानदेिाांचा मनोभाि 

असतो. प्रमाण मिाठी भाषा बोलणार्या मिाठी भाषकाांचे हेच ति दुदैि आहे की ते मिाठीच्या 

बोलीशी असलेली आपली नाळ तोडून बसले आहेत—त्ाांना जणू काही आपल्या अनपर्ढ 

आजीची लाज िाटते. ‘पाहुणे’ याचा अथि ‘गेस्ट’ हे सुवशवक्षताांना साांगाियास नकोच; पण अनागि 

समाजात पाहुणे हा शब्द ‘मुलीला पाहायला येणािे’ अशा अथी िापितात याचे भान आपणाांस 

नसते. तसे ते न िावहल्यामुळे विठ्ठल ज्ञानदेिाांना पाहायला येणाि आहेत हा मुस्मक्तदूत 

कािळ्याचा वनिोप आपल्याला कळतच नाही. ‘अिे अिे ज्ञाना’ या अभांगातही ‘नेमा’ असा साधा 
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शब्द आला आहे. त्ाचा अथि काय? वनयम पासून नेम हा शब्द तयाि झाल्याचे आपणाांस 

मावहत असते. ‘वनिृवत्त पिम—अनुभि नेमा’ असे ज्ञानेश्वि म्हणतात. वनिृत्तीचा कडोविकडीचा 

अनुभि हा अथिही आपणाांस त्ाचा कळतो; पण नेमा म्हणजे काय? बायका चातुमािसात 

काहीकाही नेम कितात. शास्त्राने साांवगतले म्हणून नवे्ह ति स्वयांपे्रिणेने. वनयम बाहेरून 

आलेला असतो. नेम स्वतः स्वीकािायचा असतो. त्ासाठी आपल्यापाशी वनश्चय—वनधािि हिा 

असतो. ज्ञानदेिाांना वनिृत्तीचा अनुभि वनयमाने आला नाही ति वनश्चयाने, वनधाििाने आला आहे. 

 ज्ञानदेिाांचे अभांग िाचताना त्ाांतील अिघड, अपरिवचत, सांवदग्ध िाटणािे शब्द मनोमन 

अधोिेस्मित किािेत—तसा कुठल्याही कवितेला हा नेमा लागू आहे. मग तो शब्द ‘पाऊ’ असो 

अथिा ‘वनटु’ असो. ‘अिे अिे ज्ञाना’ या अभांगात असे अनिट शब्द जिळजिळ नाहीतच. 

 अनिट शब्द नसले तिी अनिट सांकल्पना कधीकधी अभांगात अितीणि होतात. वतथे 

शब्द कळतात, िाक्यबोध होतो पण सांकल्पनाबोध होत नाही. ज्याांना आपण दुबोध कविता 

म्हणतो त्ा कविताांत िाक्यबोधच होत नसतो. तसे इथे घडत नसते. जसे— 

   दीपकी ां दीपक मािळल्या ज्योती 

   घिभिी ां िाती शून्य झाल्या ।। 

 —या ओळी. चिणाांचा िाक्यबोध स्पष् आहे : वदव्याच्या ज्योती वदव्यातच विलीन झाल्या 

आवण घिभि ज्योतीिवहत िाती उिल्या असा िाक्यबोध आपणाांस सहजच होतो ि तो उवचतच 

आहे; पण प्रश्न आपणाांस असा पडतो की वदिा—िाती—ज्योती—घि या उपमानाांचे मूळ 

उपमेय काय? ते जाणिण्यासाठी सबांध अभांग पुन्हा िाचािा लागतो. कवितेतला एिादा शब्द 

कळला नाही म्हणून वतला दुबोधही म्हणाियाचे नाही की त्ा शब्दाकडे दुलिक्षही किाियाचे 

नाही; वकां िा एिाद्या कवितेतील दोन ओळी ांनी आपण झपाटून गेलो म्हणून ती कविता उत्तम 

आहे असेही म्हणाियाचे नाही. कविता ही एक समग्रता असते, ती एक पूणािकृती असते. 

कविता हे एक वजिांत अस्मस्तत्व असते आवण वतला एक ऊजािकें द्र असते—हे नेहमी लक्षात 
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ठेिाियाचे. ज्याच्यापाशी आस्वादकाची आवण वनमाित्ाची अशी विदल प्रवतभा असते त्ाला हे 

सािे जन्मजात शक्तीने सहजच जाणिते. ज्याच्यापाशी अशा जन्मजात शक्ती नसतात त्ाला 

त्ा वदशेने साधना किािी लागते. 

 काय आहे ‘अिे अिे ज्ञाना’ या अभांगाचे कें द्र? या अभांगाचे उपान्त्य कडिे असे आहे— 

   िृत्तीची वनिृत्ती आपणाांसकट 

   अिघेची िैकुां ठ चतुभुिज ।। 

 हे आहे या अभांगाचे कें द्र. माणसाच्या वचत्तिृत्ती म्हणजे इच्छा—आकाांक्षा—िासना या 

बाहेि धाि घेत असतात. स्वभाितःच. त्ाांना अांतमुिि किणे हीच वनिृत्ती. एकदा गुलाबिाि 

महािाजाांना वशष्याने प्रश्न विचािला, “चाि पुरुषाथाांची साधना कशी किािी?” महािाजाांनी उत्ति 

वदले, “वजथे प्रिृत्ती वतथे वनिृत्ती, वजथे वनिृत्ती वतथे प्रिृत्ती.” म्हणजे कसे? अथि आवण काम या 

पुरुषाथाांच्या सांदभाित आपण सतत प्रयत्नशील असतो. इथे वनिृत्ती स्वीकािाियाची; उलट धमि 

आवण मोक्ष या पुरुषाथाांबाबत आपण उदासीन असतो वतथे प्रयत्निादी िाहाियाचे. मनाची धाि 

बाह्याकडे असते. त्ा मनास आतल्या बाजूस िळिायचे. पतांजली मुनी ांनी ‘न तत् स्वआभासां 

दृष्यत्वात’ असे म्हटले आहे : वचत्ताच्या वठकाणी दृष्यत्व आहे. जे दुसर्यास दृष्य असते ते स्वतःचे 

प्रकाशक असत नाही, असा त्ाचा अथि आहे. मन, वचत्त आवण वचत्तिृत्ती याांना अांतमुिि केले 

की आभासात्मक बाह्य रूपाांचा वनिास होतो—त्ाचा प्रािांभ इां वद्रये अांतमुिि किण्यापासून होत 

असतो. त्ालाच ‘प्रत्ाहाि’ अशी सांज्ञा आहे. 

 आता ‘दीपकी दीपक’ या ओळी ांचा अथि स्पष् होतो : 

 घि = देह  

 दीपक = पांचकमेस्मिये 

 ज्योती = पांचज्ञानेस्मिये 

 िाती = वचत्तिृत्ती 
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 शून्य = कायििवहत 

 मानिी देहाला पाच कमेस्मिये लाभली आहेत :  

१. हात २. पाय ३. िाणी ४. वशस्न ५. गुद. पांचमहाभूताांनी बनलेल्या या कमेस्मियाांिि 

पांचज्ञानेस्मिये आधािली आहेत. कमेस्मिये ही पणती ति ज्ञानेस्मिये ही ज्योत. पांचतन्मात्रा—

पांचमहाभूते—पांचकमेस्मिये—पांचज्ञानेस्मिये याांतून प्रगट होतात त्ा वचत्तिृत्ती—िाती. मन 

अांतमुिि झाले की या िाती ज्योतीिवहत होतात. या सिि प्रवक्रयेकडे पाहाणािा कोण ति 

वनिाकाि वनगुिण पुरुष—आत्मतत्त्व. त्ालाही वचत्तिृत्ती म्हटले ति पुन्हा त्ाला पाहाणािा कोण 

असा प्रश्न उपस्मथथत होतो ि आनन्त्य नािाचा दोष वनमािण होतो. म्हणून ति ज्ञानदेि म्हणतात, 

‘तुझे तुज ध्यान कळो आले.’ स्वनेच स्वचा अनुभि घ्याियाचा. मग देि आवण भाि दोन्ही 

एकरूप होऊन जातात : ‘तुझा तूवच देि, तुझा तूवच भाि.’ स्ववशिाय काहीच उिले नाही ति 

सांशय तिी कुठला? म्हणून म्हणायचे, ‘वफटला सांदेह अन्यतत्त्वी.’ ‘अहां ब्रम्हास्मि’ आवण 

‘तत्त्वमवस’ या दोन्ही महािाक्याांचा अथि एकच आहे. फिक फक्त माांडणीमधे्य आहे. अिे अिे 

ज्ञाना हा अभांग ‘अहां ब्रम्हास्मि’ या महािाक्याचा आविष्काि आहे ति ‘अिवचता परिमळु’ हा 

अभांग ‘ते तूच आहेस’ असे साांगतो. 

  आध्यास्मत्मक साक्षात्काि हा भ्रम वकां िा भास आहे असे म्हणता येईल का? अनेकाांना असे भ्रम 

होत असतात यात शांकाच नाही. मग साक्षात्कािाच्या अनुभूतीची कसोटी काय? साांगणािे 

साांगतात की जगातील िेगिेगळ्या काळातील सांताांच्या साक्षात्कािाच्या अनुभूतीत विलक्षण 

साम्य आहे; पण हे उत्ति काही पुिेसे नाही. ‘सु्फित पसिलो विश्वामाजी’, ‘नीलवबांदू, अद्भूत 

प्रकाश, अनोिा परिमळ इ. इ. िुणा साांवगतल्या जातात; पिां तु हा युस्मक्तिाद धोकादायक आहे. 

िेडाची वकां िा मलेरियाची लक्षणेसुद्धा जगात साििीच आहेत मग आध्यास्मत्मक अनुभि हे िेड 

वकां िा हा ताप आहे आवण ही त्ाची लक्षणे आहेत असे का म्हणू नये? बुस्मद्धिादी तसे 

म्हणतातच. त्ाांचे म्हणणे ििे आहे : लक्षणाांची साििवत्रकता ही अनुभिाची िसु्तवनष्ठता वसद्ध 

करू शकत नाही—आभासही साििवत्रक असतात. 
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 मग काय? 

 हे पाहा, रूग्ण आवण वनिामय जीि याांच्याांत काय फिक असतो? एक फिक असा 

असतो की रूग्ण आत्मकें वद्रत असतो, त्ाचे आत्मभान त्ाच्या विकृतीििच कें वद्रत झाले 

असते—यावशिाय त्ाला दुसिे काही सुचतच नाही. तो इति गोष्ी ांचा वकां िा इतिाांचा विचािच 

करू शकत नाही. दुःि, दुःि आवण दुःि. िदिदा हसणािी िेडीसुद्धा दुःिीच असते हे 

आपण लक्षातच घेत नाही. जो अिांड स्वतःचा—नवे्ह स्वतःच्या व्याधीचाच अिांड विचाि 

कितो आहे त्ाला जगाचे भान कुठले? त्ा व्याधीने त्ाच्या इति सिि शक्ती नष् केलेल्या 

असतात—त्ाची विचािशक्ती, कायिशक्ती नष्भ्रष् झालेली असते. ििा साक्षात्कािी पुरुष 

आत्मकें वद्रत नसतो, आत्मतृप्त असतो. रूग्ण पिाकोटीचा स्वाथी असतो ति साक्षात्कािी 

कडोविकडीचा वनःस्वाथी असतो. तसे साांगायची त्ाला गिजच नसते. 

   म्हणोवन सद्भाि जीिगत 

   बाहेिी वदसती फाकत 

   स्फवटकगृहीचे डोलत 

   दीप जैसे ।। 

 वतथे स्फवटकाची पायलीही वदसते. वतच्यातून प्रकटणािा सप्तिांगी प्रकाशही वदसतो; 

एिरे्ढच नवे्ह ति आतल्या ज्योतीची सूक्ष्म हालचालही पाहता येते—साक्षात्कािी पुरुषाच्या 

आत्मज्योतीची सूक्ष्म कां पनेही समाजाला वदसत असतात—ती साांगािी लागत नाही. 

 आत्मतृप्ती, समाजावभमुिता, असाधािण कायिशक्ती, सिाांभूती सद्भाि ही 

साक्षात्कािाची ििी लक्षणे आहेत. ते िाट कृपेची करिती, वदशावच से्नहे भिती । वजिातळी 

आांथिती, आपुला जीि ।। हे त्ाांच्याबाबतीत िाच्याथािने ििे असते. आपणाांस साक्षात्काि झाला 

असे ज्ञानेश्वि ‘शाांवतपूणि क्षमा’ या शब्दाांत साांगतात. सिित्र मी ऊफि  िैकुां ठ ऊफि  चतुभुिज विषू्णच 

मला प्रतीत होत आहे. याला एिादा बुस्मद्धिादी भ्रम म्हणू शकेल पण माझ्या मनात आवण 
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ितिनात शाांवतपूणि क्षमा आहे याला भ्रम कोण म्हणेल? त्ाचा पडताळा ति प्रत्क्ष आवण 

अनुमान याांच्या सहाय्याने कोणालाही घेता येईल—बुस्मद्धिादाची हीच आयुधे आहेत ना? 

 ‘शाांवतपूणि क्षमा’ या शब्दाांमधे्य केिर्ढा अथि भिला आहे! िैिी आडमाप असला की 

आपण त्ाचे काही िाईट करू शकत नाही आवण मग मनाशी आपण म्हणतो, “जाऊ द्या. मी 

त्ाला क्षमा केली.” ही काय क्षमा आहे? ही ति शिणागती आहे. मनात क्रोध आवण अगवतकता 

असल्यािि वतथे क्षमादेिी नाांदेलच कशी? “वजया उत्तम कुळीवचया होती। आवण गुणलािणे्य 

आथी । वतया आवणकीते न साहती । सुतेजपणे ।।” इथे शाांती ही क्षमेची सित नाही, माता 

आहे. साक्षात्कािाने ज्ञानदेिाांच्या अांतसििोििात अथाांग शाांती भिलेली आहे. त्ािि क्षमेचे 

चाांदणे विसािले आहे. हे नामरूप जग म्हटले ति सुांदिच आहे. स्वामी वििेकानांदाांच्या वशष्याने 

सागिाििील चाांदणे पाहून तसे म्हटलेच होते. त्ािि स्वामीजी उत्तिले होते, “इफ इलु्यजन इज 

सो बु्यवटफुल वथांक ऑफ द बु्यटी वबहाईांड इट.” हाच वचविलास. ज्ञानेश्विाांना तो काय कोणी 

साांगायला हिा? त्ाांच्या सिि सावहत्ात प्रत्वभजे्ञची पौवणिमा विलसत आहे. त्ानेच त्ाांचे जीिन 

‘पािन’ झाले आहे. ज्ञानदेिाांची शब्दगांगा पािन आवण वतच्यातील अनुभूतीची आकाशगांगा 

अफाट. दूिथथ तार्याचे तेज आपल्यापयांत पोचाियास अब्जािधी िषे लागतात असे म्हणतात. 

ज्ञानदेिाची वसद्धी आवण आपली पुण्याई अशी की क्षणाधाित त्ा आकाशगांगेतील तेजःकण 

आपल्यापयित पोचतात कािण—ते आवण आपण वभन्न आहोतच कुठे? ज्ञानेश्विाांचे स्वगत हे 

चिाचिाचे स्वगत आहे. ते कळायला प्रज्ञा आवण पाांवडत् यापेक्षा हिी असते सांिेदनशीलता. 

 ऐसे हळुिािपणे जिी येईल । तिीच हे उपेगा जाईल । एिव्ही आघिी गोठी होईल । 

मुकेया—बवहियाची ।। 
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गझलकार संगीता जोशी 

सांप्रत मराठी कववता आवर्ण ववशेषतः मराठी 

गझलच्या रवसकांना संगीता जोशी यांची नव्याने ओळख करून 

द्यायची गरज नािी. मराठीतील त्या पविल्या मविला 

गझलकार. २००४ सालच्या अमरावती येथील मराठी गझल 

संमेलनाच्या त्या अध्यक्षा िोत्या. त्यांची आजवर प्रवसद्ध 

झालेली म्युवझका, वेदना संवेदना, चांदर्ण े उन्िातले, मराठी 

गझल, नजरार्णा शायरीचा भाग १ व २,  ती भेर्ते नव्याने अशी 

अनेक पुस्तके रवसकांच्या मनात स्थान करून आिते.  अनेक 

पुरस्कारांनी त्यांना गौरवण्यात आले आि.े अनेक सभा, मैफ़ली 

व संमलेनांतून त्यांनी आपले काव्य सादर केले आि.े टर्व्िी 

मावलका, ध्वनीमुकिका यांतून त्यांची गीते प्रवसद्ध झाली आिते. 

गेली पन्नास वषाांहून अविक काळ त्या वलिीत आिते. 

या सवि सन्मानांमध्ये गंुतून न रिाता त्यांचा लेखनप्रवास सरुूच आि.े आवर्ण त्यासाठी 

त्या नवनवीन माध्यमांचा मागोवा घेत असतात. द वभ कुलकर्णी यांनी वलिीलेल्या या 

आस्वादलेखांचे संकलन व संपादन करून ते प्रकावशत करण्यासाठी त्यांनी केललेे अथक प्रयत्न 

आपल्याला या पुस्तकात कदसून येतीलच. या सवमक्षालखेांच्या संग्रिाचे पुढील दोन भाग लवकरच 

वाचकांच्या भेर्ीला येत आिते. 

 भाग दोन : पिंरा कवी 

 भाग तीन : समीक्षेची तत्त्वे. 
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ई सावित्य प्रवतष्ठान 

मराठी सावित्य आवर्ण मराठी भाषा यांचा सुवर्णिकाळ येत आि ेअशी ठाम 

वनष्ठा असललेी िी संस्था आि.े आजवर मराठी सावित्यापासून अलग राविलेल े

ग्रामीर्ण लोकसमूि, शिरी तरूर्ण वगि आवर्ण मिाराष्ट्राबािरे इतर राज्ये व 

जगभरात पसरललेे कोर्ीभर मराठी वाचक यांना आता इंर्रनेर्मुळे एक मोठी 

वाचनाची संिी वमळाली आि.े आवर्ण वतचा ते पुरेपूर फ़ायदा उठवत आिते. ई 

सावित्यचे जगभरात पाच लाखांहून अविक नोंकदत सभासद आिते आवर्ण 

त्यापवलकड ेजाऊन वेबसाइर् आवर्ण इतर अनेक मागाांनी पुस्तके वमळवर्णारे लाखो 

लोक आिते. २०१९ या वषाित सुमारे अिाि कोर्ी पुस्तके या साइर्वरून 

डाऊनलोड झाली. आवर्ण २०२० मध्ये लॉकडाऊनच्या काळात ि ेप्रमार्ण अनेक 

पर्ींनी वाढले आि.े आवर्ण पुढ ेवाढत जार्णार आि.े वडवजर्ल इंवडयाचे स्वप्न मराठी 

सावित्याला पूरक आि ेआवर्ण यातून एक मिान क्ांतीकारी बदल घडले याचा 

आम्िाला ववश्वास आि.े 

ई सावित्य प्रवतष्ठानसारख्या अनेक संस्था आवर्ण व्यक्ती मराठी सावित्याचा 

प्रसार आवर्ण वाचनसंस्कृतीचा प्रसार यांचेसाठी झर्त आिते. आवर्ण म्िर्णून 

आम्िाला ठाम ववश्वास आि े की मराठी सावित्याचा आवर्ण मराठी भाषेचा 

सुवर्णिकाळ येऊ घातला आि.े  

 esahity@gmail.com ला आपल्या वमत्रआप्ांचे ई मेल पत्त े कळवत रिा. 

www.esahity.com ला भेर् देत रिा. आठवड्याला यथेे तीन ते चार नवीन 

पुस्तके तुम्िाला वमळतील. 

बघता काय? सावमल व्िा ना.  
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