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क्षजसर्ें खलुसूे-दिक्र न हो, र्ह सुखन िजूल 

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

   

   ज्यात अस्सल चचंतन नसेल ते काव्य व्यर्वच आक्षण ज्यात हृिय नाही  

अशा स्पंिनांना तरी काय अर्व?  

 

भार्काव्याची अशी यर्ार्व व्याख्या करणारे  

उत्कट र्ृत्तीचे भार्कर्ी  साक्षहर लुक्षधयानर्ी 

  यांच्या शायरीस. . . . .  

     ---- संगीता   
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महाकाव्य गतकाळाला जिवंत करते;  

   नाटक अनुभवाला वततमानसापेक्ष करते;  

    भावकाव्य हा असा एकमेव प्रकार आहे, 

     की िो अनुभवाला कालमुक्त करतो. 

  अशा कालमुक्त अनुभूतीतूनच जवशुध्द काव्य िन्मास येते. 

----दभि 
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डॉ. द णि कुलकिी 

दत्ताते्रय णिकाजी कुलकिी (जन्म : २५ जुलै १९३४; मृतू्य : 

२७ जानेवारी, २०१६) हे आधुणनक मराठी साणहत्यातील णवख्यात 

समीिक आणि लणलतणनबंधकार होते. नागपूर णवद्यापीठाचे ते 

१९६८ सालचे पीएच. डी. होते. णवदिि साणहत्य संघाचे ते साणहत्य 

वाचस्पती (डी. णलट. समकि पदवी) आहेत. नागपूर, पुिे व 

उस्माणनया णवद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांत त्यांच्या अनेक गं्रिांचा 

संदििगं्रि म्हिून समावेश करण्यात आला आहे. द. णि. 

कुलकिी यांनी णवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या णवणवध चचािसत्रांत आणि पररसंवादांत िाग 

घेतला आहे.  

काही वरे्ष त्यांनी कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीिेतील मराठी साणहत्य या णवर्षयाचे तज्ज्ञ 

म्हिूनही काम केले. तेिेही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.  

अध्यापन 

१९६४ ते १९९४ अशी ३१ वरे्ष नागपूर णवद्यापीठाच्या मराठी णविागात द. णि. कुलकिी 

यांनी मराठीच्या अध्यापनाचे कायि केले. नागपूरचे णवकास णवद्यालय आणि णवकास 

महाणवद्यालय, बनारस णहंदू णवद्यापीठ, कोल्हापूरचे गोखले महाणवद्यालय, नागपूर णवद्यापीठ 

तसेच नागपूरच्याच सांदीपनी णवद्यालयात त्यांनी मराठी िार्षा व मराठी साणहत्य णशकवले आणि 

अनेक णवद्यािी घडवले.  

सुरुवात 

१९५५च्या सुमारास मराठी कणवतेवरील "आई : दोन कणवता‘ हे तुलनात्मक णटपि दणिंनी 

वयाच्या णवशीतच णलणहले व पु. णश. रेगेंच्या ’छंद‘मधे्य ते प्रकाणशत झाले. पुढे ते समीिक म्हिून 

णवख्यात झाले, तरी शालेय-महाणवद्यालयीन जीवनात किा, कणवता व लघुणनबंध यांच्या रूपाने 

त्यांनी प्रारंिीची साणहत्यणनणमिती केली.  
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णवख्यात समीिक 

प्राचीन ते अवािचीन अशा दीघि पटावर पसरलेल्या मराठी वाङ  मय प्रवाहाचे एक ममिज्ञ व 

णवचारवंत िाष्यकार, मराठी िार्षा आणि साणहत्याचे व्रतथि-णनष्ठावंत अध्यापक, 

वाङ  मयणवश् वातील नवागतांचे मागिदशिक, णनतांतसंुदर वके्त म्हिून दणि ख्यात होते. १९६० 

नंतरची जवळजवळ गेली पाच दशके हा दणिंचा साणहत्यप्रवास होता.  

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

त्यांनी दाखवल्या तर फडके आणि खांडेकरांच्या मयािदाही. (कादंबरी : स्वरूप आणि समीिा) 

आचायि अते्र, आनंदीबाई णशके, माधवी देसाई आदीचं्या आत्मचररत्रांच्या णनणमत्ताने आत्मचररत्र 

या लेखनप्रकाराचे नवे आकलन दणिंनी केले (पसु्तरी).  

द. णि. कुलकिाांनी णलणहलेल्या समीिेचा आिखी एक णवशेर्ष म्हिजे ते नेहमीच नवणचंतन 

असावयाचे. उदाहरिािि किा या साणहत्य प्रकाराची त्यांनी केलेली अणिनव मांडिी. किा हाच 

मूलगामी लेखन प्रकार आहे, अशीच त्यांची िूणमका होती. याणवर्षयी बोलताना ‘कोसला’ 

हीदेखील एक दीघिकिा आहे, असेच त्यांचे मत होते. किेच्या पडत्या काळात किेची प्रकृती 

सांगून णतचा गौरव करण्याचे मोठे कायि दणिंनी केले. त्यामुळे मराठी किालेखन पुन्हा एकदा 

समिि होईल, असे नवे किालेखन वाचताना जािवते. दणिंचे संसृ्कत िारे्षवरही णवलिि पे्रम 

होते. अनेक णठकािी ते अणिनवगुप्त, काणलदास यांचे संदिि देत असत. याणशवाय णहंदी, उदूि 

आणि रणशयन वाङ्मयाचाही त्यांचा प्रचंड व्यासंग होता. तुकाराम-ज्ञानेश्वर, जीए-मढेकर यांच्या 

साणहत्यावर त्यांनी अतोनात पे्रम केलेच, पि नव्या लेखकांचे साणहत्यही ते आवडीने वाचत. 

त्यावर चचाि करीत. चौफेर वाचन असल्यामुळे त्यांची गं्रिसंपदाही णवपुल आहे. नुसते 

समीिालेखन त्यांनी केले नाही तर लणलत, काव्य, किा या िेत्रांतही मुशाणफरी केली.  

संमेलनाध्यि 

पुण्यात िरलेल्या ८३ व्या अस्खल िारतीय साणहत्य संमेलनाचे ते अध्यि होते.  
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द. भि. कुलकर्णी य ांचे प्रक भित स भित्य 

1. अंतररि णफरलो पि. .  

2. अनन्यता मढेकरांची 

3. अपाणििवाचा यात्री 

4. अपाणििवाचे चांदिे (आठविी) 

5. कादंबरी : स्वरूप व समीिा 

6. चौदावे रत् न 

7. जीएंची महाकिा 

8. णतसऱयांदा रिांगि 

9. जुने णदवे, नवे णदवे (लणलत लेख) 

10. दुसरी परंपरा 

11. देवदास आणि कोसला 

12. णिदल 

13. पसु्तरी 

14. पणहली परंपरा 

15. पणहल्यांदा रिांगि 

16. पाणििवतेचे उदयास्त 

17. पोएट बोरकर 

18. प्रतीणतिेद 

19. बालकांचा बगीचा (बालवाङ्मय) 

20. मराठी वाङ्मयाचा इणतहास (४ खंड) 

21. मढेकरांचे सौदंयिशास्त्र : पुनथिापना 

22. महाकाव्य : स्वरूप व समीिा 
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23. मेरसोलचा सूयि (कणवतासंग्रह) 

24. युगास्त्र 

25. समीिेची णचत्रणलपी 

26. समीिेची वल्कले 

27. समीिेची सरहद्द 

28. सुरेश िट - नवे आकलन 

29. स्फणटकगृहीचे दीप 

30. बालकांचा बणगचा 

31. णहमवंतीची सरोवरे 

32. ज्ञानेश्वरांची प्रतीणतणवश्रांती 

33. ज्ञानेश्वरांचे श्रोतृसंवाद 
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गौरव 

नागपूर णवद्यापीठाचे ना. के. बेहरे सुवििपदक 

अध्यि, मराठी साणहत्य संमेलन, पुिे, माचि २०१० 

पुरस्कार 

नू्ययॉकि च्या हेरल्ड णटि बू्यनचा उतृ्कष्ट किा पुरस्कार १९५३ 

१९८३मधे्य त्यांना णवदिि साणहत्य संघातफे डी. णलट. शी समकि असलेली 'साणहत्य 

वाचस्पती' ही पदवी प्रदान करण्यात आली होती.  

महाराष्टि  राज्याचा उतृ्कष्ट णशिक पुरस्कार, १९९१ 

कादंबरी : स्वरूप व समीिा"ला महाराष्टि  साणहत्य पररर्षदेचा जे्यष्ठता गं्रि पुरस्कार 

पुरुर्षोत्तम िास्कर िावे पुरस्कार, २००७ 

'अंतररि णफरलो पि' या गं्रिाला महाराष्टि  शासनाचा ’उतृ्कष्ट वाङ्मय पुरस्कार’ णमळाला 

आहे.  

संकीिि 

डॉ. द. णि. कुलकिी हे कारंजा लाड येिे १९९० मधे्य आणि नागपूर येिे १९९१ मधे्य 

झालेल्या णवद्यापीठ मराठी प्राध्यापक पररर्षदेच्या अध्यिपदी होते.  

२०१० मधे्य पुण्यात झालेल्या ८३व्या अस्खल िारतीय मराठी साणहत्य संमेलनाच्या 

अध्यिपदी डॉ. द. णि. कुलकिी होते.  

डॉ. कुलकिी यांच्या पन्नाशीणनणमत्त त्यांच्या णवद्यार्थ्ाांतफे समकालीन मराठी साणहत्य : 

प्रवृत्ती व प्रवाह हा अणिनंदनपर गं्रि संपाणदत करण्यात आलेला आहे.  

श्यामला मुजुमदार यानी ’समीिेची णिणतजे’ नावाचा ’द. णि. कुलकिी गौरवगं्रि’ णलणहला 

आहे.  

डॉ. द. णि. कुलकिी यांचा गौरव करिारा ’सप्तपिी स्त्रीसंवेदन’ नावाचा एक गं्रि आहे. 

त्याचे संपादन स्स्मता लाळे यांनी केले आहे. 
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   काव्य संवादः द. जभ. सरांशी     

      ----गझलकार सांगीता जोशी 

 

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

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

सोहळ्याभनभमत्त 25 जुलै 2014 रोजी त्ाांचा िव्य सत्कार पुण्यात होत 

आहे. त्ाच भदवशी त्ाांच्या िावकाव्य : स्वरूप व समीक्षा या ग्रांथाची 

उद्घोर्र्णा होत आहे; त्ा सांदिाित गझलकार सांगीता जोशी याांनी सराांशी 

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

 

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

िावकाव्यःस्वरूप व समीक्षा.  तुमच्या चेहर् यावर स्मित उमटलेलांही मला भदसतांय्; अरे वा! 

कादांबरीः स्वरूप व समीक्षा, नाटकःस्वरूप व समीक्षा, महाकाव्यः स्वरूप व समीक्षा, अशी 

सराांची काही पुस्तकां  असल्याचां माहीत होतां. आता हे नवीन भदसतांय; िावकाव्यः स्वरूप व 

समीक्षा. अरेच्या? पर्ण सांपादन कोर्णी केलांय्? सांगीता जोशी? कोर्ण ह्या सांगीता जोशी? 

गझलकार?” 

हो! मीच ती! माझां नाव ह्या पुस्तकाशी  जोडलां जाईल हे दोन वर्ािपूवी मलाही वाटलां नव्हतां. 

पर्ण त्ाचां असां झालां.  

83 वां अस्मिल िारतीय साभहत् सांमेलन 2010 साली पुण्यात झालां. पुरे्णकराांना तर पविर्णीच 

होती. मलाही आनांद झाला होता. भनमांभित-कभव-सांमेलनात सहिागी होण्याचां आमांिर्णही होतां. 

सांमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. द. भि. कुलकर्णी आहेत, हे तर आधीच माहीत होतां. त्ाांच्या वकृ्तत्व 

गुर्णाबद्दल ऐकलां होतां. त्ामुळे त्ाांचां िार्र्ण ऐकायला भमळेल, ही उतु्सकताही होतीच. सराांना 
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प्रत्क्ष बभघतलांही नव्हतां, मग त्ाांची ओळि असर्णां तर दूरच. त्ाांची भवद्याभथिनी असण्याचा 

सांिवच नव्हता. माझां भशक्षर्ण पुण्यात; त्ातून मी सायन्स घेतलां होतां त्ामुळे तो िाग्ययोग 

नभशबात नव्हता. त्ामुळे सराांना बघर्णां, त्ाांचां िार्र्ण ऐकर्णां (आभर्ण त्ाचबरोबर अभमताि 

बच्चनही भदसर्णार होता, हे एक उपफल!) हे सारांच उत्कां ठावधिक होतां. पभहल्या भदवशीच्या 

प्रचांड गदीमुळे सराांच्या ‘दूर-दशिनावर’च समाधान मानावां लागलां. माि सराांचां िार्र्ण ऐकायला 

भमळालां. सगळां  आत्मसात करता आलां नाही; फक्त एवढां लक्षात आलां की सराांची िार्ा उच्च 

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

आता ऐकायलाच भमळत नाही असां तेव्हा मनात वाटून गेलेलां आठवतांय. दुसर् या भदवशीच्या 

‘भनमांभिताांच्या’ कभवसांमेलनाची वेळ अचानक बदलली. तसे फोन प्रते्काला आले. तेव्हा मी 

मनात म्हर्णाले, की सर तर ह्यावेळी उपस्मथथत नसतीलच. तसांच झालां. सकाळी साडेआठला 

सुरू झालेल्या आमच्या कभवसांमेलनाचां सूिसांचालन डॉ. अरुर्णा ढेरे याांनी केलां, तेव्हा तो िव्य 

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

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

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

याचा भकां भचत अांदाज आला.  

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

असताांना सराांचा फोन नांबर भमळभवला आभर्ण फोन केला. सराांशी बोलर्णार आहे, याचां दडपर्ण 

होतां. पर्ण सराांचा मृदु आवाज, की ज्यात भबलकुल आढ्यता नव्हती भकां वा स्वतःच्या 

मोठेपर्णाच्या जाभर्णवेने इतराांशी बोलताांना तुच्छतेची भकनार नव्हती, ऐकून जरा धीर आला. 

जुजबी सांिार्र्ण होऊन दुसर् या भदवसाची पूविवेळ घेऊन फोन बांद झाला. हा होता 2012 चा 

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

मनमोकळ्या गप्ाांनी माझे दडपर्ण कुठल्याकुठे पळून गेले. सराांची डॉक्टरेट महाकाव्य ह्या 

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

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

गोष्ी ांना केवळ सुरुवात म्हर्णावी इतकां च बोलर्णां झालां. माझ्या गझल-पे्रमामुळे सराांनी त्ाांच्या 

एका पुस्तकाचां नाव घेतलां, ‘सुरेश िटः नवे आकलन’ वाचलां का? भवचारल्यावर मी िरां  ते 

साांगून टाकलां की मी त्ाांचां एकही पुस्तक वाचलेलां नाही. फक्त पेपरमधे्य ती नावां वाचली होती. 

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

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

मी सराांना साांगून टाकलां. सर तेव्हा बाररक व भमस्मिल हसल्याचां लक्षात आलां. मी सराांना 

म्हटलां,  

‘ सर, तुमच्या पुस्तकाांची नावां िूप छान छान आहेत. अगदी वेगळी. काहीवेळा 

अनाकलनीयच. पसु्तरी, पाभथिवाचे उदयास्त, अपाभथिवाचे चाांदरे्ण, प्रतीभतिेद, भहमवांतीची 

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

नावाांमुळे वाचण्याची उतु्सकता वाढली हे नक्की. ’ 

त्ाांनी मला िटाांवरचां पुस्तक ‘जरूर वाचा’ असां साांभगतलां. ते िटाांचे चाहते आहेत 

म्हटल्यावर मला हायसे वाटले. भनदान एक धागा समान भनघाला, याचां मला बरां  वाटलां. िटाांचे 

शेर त्ाांना कसे आवडतात हे साांगताांना त्ाांनी फार सुांदर दृष्ाांत वापरला, जो मला पुरेपूर पटला 

आभर्ण हृदयात कायमचा ठसला.  

ते म्हर्णाले, ‘िटाांच्या शेराची पभहली ओळ वाचली की मला वाटतां, एक सुांदर, डौलदार 

पक्षी आपल्या मभर्णबांधावर येऊन बसला आहे; त्ाचां सौांदयि मी भनरिून पाहतो आहे; त्ाच्या 

भपसाांवरून, पांिाांवरून अलगद हात भफरवतो आहे आभर्ण आनांभदत होतो आहे; आभर्ण दुसरी 
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ओळ वाचताच वाटतां की तो पक्षी पांि पसरून आपल्या मभर्णबांधावरून दूर उडाला आहे; 

त्ाच्या फैलावलेल्या पांिाांच्या आतले रांग तर आर्णिीनच मनोहारी आहेत! आभर्ण मी ‘वा ऽ‘ 

अशी दाद देतो. ’ 

मला हे वर्णिन इतकां  िावलां की त्ाांच्या ह्या दाद देण्यालाच मी िरिरून दाद भदली! त्ा 

भदवशीच्या त्ा वाङमयीन आनांदात मी अगदी बुडून गेले आभर्ण हवेत तरांगतही राभहले. इतकी 

की घरी आल्यावर त्ा िेटीचा वृत्ताांत मी िरािर भलहून काढला. सराांना दुसर् या भदवशी फोन 

केला व भलभहल्याचे साांगून पुन्हा केव्हा िेटू शकाल, हेही भवचारलां. ते गावाहून आल्यावरची 

तारीि व वेळ भमळाली. तेव्हा जाताांना मी तो लेि घेऊन गेले. सराांना तो वाचून दािवला. 

मधून मधून त्ाांचे चेहर् यावरचे िाव वाचण्याचा मी यत्न करत होते; पर्ण थाांग लागत नव्हता. मी 

जास्त भवचारले नाही. पुन्हा वाङमयीन गप्ाांना रांग चढला. सर बोलतात ते सवि घरी गेल्यावर 

आठवत नाही, म्हरू्णन मी नोट्स् घेत होते. भलहावां की ऐकत रहावां? फार सांभ्रमात पडायला 

होत होतां.   

‘अांिृर्णी’! शब्द ऐकून मी हर्ािनां चमकलेच! अचांभबतही झाले. अांिृर्णी? म्हर्णजे काय? हा 

शब्दच पभहल्याांदा ऐकला. भकती तोकडां आहे माझां ज्ञान, असां वाटून मान आपोआप िाली 

गेली. सराांच्या ज्ञानापुढे मी दोन्ही अथाांनी नतमस्तक झाले. ‘साांगतो ना’ सर म्हर्णाले, ‘अांिृर्णी 

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

सांिृत ऋचा म्हटली, भतचा अथिही स्पष् केला. सराांचां सांिृतवरही प्रिुत्व आहे?  मला पुढे 

आर्णिीन बरांच काही कळर्णार होतां.  

सराांकडे येर्णार् या लेस्मिका व कधी त्ाांच्या लेिभनक म्हरू्णनही काम करर्णार् या सौ. स्मिता 

लाळे याांचा माझा भतथेच पररचय झाला होता. त्ाांचा एक भदवस फोन आला, ‘सराांना पभहल्याांदा 

िेटल्यावर तुम्ही जो लेि भलभहला होता ना, तो मला पाठवून द्या. सराांनीच तसां साांभगतलांय्. ’ 

असां म्हटल्यावर फार काही न भवचारता मी लेि ई-मेल ने पाठवून भदला. आश्चयि म्हर्णजे, स्मिता 



17 
 

लाळें नी ‘सप्तपर्णी’ नावाचे, सराांसांबांधी भलभहलेल्या लेिाांचे सांकलन नुकतेच प्रभसध्द झाले, त्ात 

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

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

काव्यरभसक, म्हर्णजे सांवेदनशीलता हा गुर्ण त्ाांच्याकडे असर्णारच ना! 

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

अशी माभहती त्ाांनाच भवचारून प्रकाशकाांकडून ती भवकत घेतली. भमळतील तेवढी, भमळतील 

भतथून. काही पुण्यात भमळाली तर काही नागपूरहून मागभवली. सराांची अलांकृत िार्ा 

वाचण्याची ओढ लागली. त्ाांच्या भवचाराांची धार मनातल्या पूवीच्या कल्पनाांना, समजाांना 

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

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

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

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

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

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

याभवर्यावर तुम्ही िूप भलभहलां असेल! कुठल्या कुठल्या पुस्तकात असतील ते लेि?  सराांनी 

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

भमळाली. चला , शोधू या! मी आनांदले. सराांचां एवढां  मोठां  ‘पुस्तक-िाांडार’ लगेच थोडांच वाचून 

होर्णार होतां? सराांची िार्ा अशी िारदस्त व अलांकाररक की वाचताांना काहीवेळा पुन्हा मागे 

जावां लागतां. पूर्णि आकलनासाठी असां करावां लागतां; भनदान मला तरी. असां वाचन करीत 

राभहले. अधून मधून सराांना वेळ असेल त्ाप्रमारे्ण िेटून मी शांका भवचारत रहायची. सर बोलत 

असले सांदिािवरून भवर्य सािळीप्रमारे्ण वाढत जायचे. आजही तसांच होतां. दभिसर बोलतात  

तेव्हा  कळतां,  की सराांचां वाचन अफाट आहे. समुद्रासारिां भवस्तारलेलां आभर्ण तसांच िोल. 
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कुठलाही भवर्य भनघाला तरी सराांना त्ाची माभहती व िूपसे ज्ञान असल्याचे जार्णवतेच. भकती, 

ते मापायला आपर्णच कमी पडतो. मानसशास्त्रापासून आयुवेदापयांत, तुकारामाांपासून इांग्रजी 

साभहत्ापयांत, भशल्पकलेपासून ते उपभनर्दाांपयांत कुठल्याही भवर्यावर दभिसर सहज बोलू 

शकतात. ज्ञानेश्वराांचा उले्लि वेगळा करायला हवा. कारर्ण ज्ञानेश्वर, त्ाांच्यासाठी ज्ञानदेव व 

ज्ञानदेवी हा केवळ त्ाांच्या अभ्यासाचा भवर्य नाही तर ती त्ाांची जीवनभनष्ठा आहे. ते म्हर्णतात, 

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

जीवन जगतो आहे. ’ 

सराांच्या सहवासात असताांना आपर्ण जरू्ण काही ज्ञानाच्या धबधब्यािाली उिे आहोत असे 

वाटते. त्ाांची िरर्णशक्ती आश्चयिजनक आहे. सांदिि देता देता ते अनेक कभवताांच्या ओळी 

ओठाांवर असल्याप्रमारे्ण तात्कळ साांगतात. ही शक्ती फक्त साभहत्ापुरतीच मयािभदत नाही तर 

कोर्णत्ा भमिाबरोबर कुठे भफरायला गेलां असताांना त्ाने कुठली कभवता ऐकभवली होती हा 

तरुर्ण वयातला सांदििही ते ताज्या घटनेसारिा देतात.  

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

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

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

याकडे माि त्ाांचे लक्ष असते.  

असांच एकदा सर साांगत होते, ‘ मी साभहत्ावर पे्रम केलां आभर्ण करतो; बायकोपेक्षाही 

जास्त! साभहत्ानां माझ्यावर पे्रम करावां, माझ्यावर प्रिुत्त्व गाजवावां, यासाठी मला सात जन्म 

घ्यावे लागतील. वयाच्या बाराव्या वर्ीच मी ठरभवलां होतां की साभहत्वाङमयच वाचायचां, 

भलहायचां, भशकवायचां. साभहत् ही  एक कला आहे; आभर्ण ती एकमेव अशी कला आहे की जी 

इां भद्रयाांशी भनगभडत नाही. ती मनाच्या सांवेदनशीलतेशी सांलग्न आहे. ’ ते पुढे म्हर्णाले,  
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‘सांगीत ही स्वगीय कला आहे. ती आपल्याला अवकाशात घेऊन जाते. स्वर आपल्याला 

अस्मस्तत्वाचा भवसर पाडतात. ( सर, भकशोरीताई व माभलनी राजूरकर याांच्या शास्त्रीय सांगीताचे 

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

बाांधून ठेवतात. साभहत्कला (आभर्ण नृत्कलाही) ही स्वगािचां पृथ्वीशी नातां जोडते. ही कला 

म्हर्णजे पाभथिव व अपाभथिव याांच्यातील ‘सेतू’ आहे. ’ आपर्ण सराांचे हे अद्िुत भवचार ऐकून 

स्मस्तभमत न झालो, तरच नवल!   

 अशी वैभवध्यपूर्णि चचाि चालू असताांना एकदा मी त्ाांना म्हटले,  

‘काव्य हे तुमचां पभहलां पे्रम असताांना याभवर्याची ‘स्वरूप व समीक्षा’ असा ग्रांथ अजून 

कसा नाही भनघाला?’ 

ते म्हर्णाले, या भवर्यात लेिन अथाितच िूप झालेलां आहे; पर्ण एकभित आलेलां नाही. तुम्ही 

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

आहे. तुम्ही माझे लेि वाचा. भनवड करा. त्ासांबांधी प्रस्तावना भलहा. सुरुवात तर करा; बाकीचां 

नांतर पाहू. ’ 

 मी म्हर्णाले, ‘सर मी? मला जमेल?’  

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

तसांही, मी आहेच नां मदतीला!’   

आभर्ण अशा तर् हेने ह्या पुस्तकाच्या कामाला सुरुवात झाली.  

मी िावकाव्यासांबांधीचे सराांचे लेि पुनःपुन्हा वाचले. वारांवार सराांना िेटले; आमच्या 

भवसृ्तत चचाि झाल्या.  

प्राजक्ताच्या वृक्षािाली उिे राभहल्यावर आपल्या अांगावर ती गांधफुले टपटप पडावीत 

अन् आसमांत दरवळून जावा तसाच अनुिव सराांशी बोलताांना येतो. आपली मराठी िार्ा 
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भकती सुांदर आहे ते आपल्याला त्ाांच्या साध्या साध्या बोलण्यातूनही जार्णवतां. काव्य हे सराांचां 

‘पभहलां पे्रम’ आहे, ते त्ाांच्या अरु्णरेरू्णत भिनलेलां असावां का? म्हरू्णन ते इतकां  काव्यमय 

बोलतात? हांऽ! साांगायचां राभहलां माझ्यासारिाच तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल ना? सर उत्तम 

समीक्षक आहेत; कवी का नाही झाले? उत्तर आहे की, सराांनी त्ाांच्या सुरुवातीच्या काळात 

कभवता भलभहल्या आभर्ण तेव्हा त्ाांचा एक सांग्रह ही भनघाला होता!  तो आता बाजारात उपलब्ध 

नसावा. काय म्हर्णालात? त्ा सांग्रहाचां नाव काय? इतर पुस्तकाांच्या नावाप्रमारे्णच तेही वेगळां च 

आहे. ‘मेरसोलचा सूयि’! पर्ण सर म्हर्णतात, ‘माझ्या सांग्रहापेक्षा माझा लभलत भनबांधाांचा सांग्रह 

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

सराांजवळची एकुलती एक प्रत वाचायला भमळाली;  आभर्ण ते काव्यमय भनबांध मी वाचले.  

मला तर वाटतां, दभि सराांच्या समीके्षमधे्यच एक कवी मुरलेला आहे. वरील एकच पुस्तक 

का? त्ाांचे स्फटीकगृहीचे दीप ( याला बेस्ट ऑफ दभि म्हटलां जातां), जुने भदवे नवे भदवे, पसु्तरी 

हे ग्रांथही त्ाची साक्ष पटभवतात.  

त्ाांच्या ग्रांथाांच्या अपिर्णपभिका सुध्दा वेगळ्या व काव्यमय आहेत. पर्ण कशाकशाचा इथे 

समावेश करर्णार? 

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

आपला ग्रांथ एका कभवतेस अपिर्ण केल्याचां दुसरां  उदाहरर्ण आठवतांय? 

(2) पभहली परांपरा—‘सांगीतकार मदनमोहन व कवी गे्रस याांना अपिर्ण’  

(3)समीके्षची सरहद्द—या अपिर्णपभिकेत सर म्हर्णतात,  

    पां. हृदयनाथ मांगेशकर याांस,  

    तुमच्या सांगीतामुळे मी 

    ज्ञानेश्वर व सुरेश िट याांच्या  

    अभधक जवळ पोचलो,  
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    म्हरू्णन---  

या उद्गारात सराांचा भवनयिाव तर भदसतोच; पर्ण गीतीकाव्याला सांगीताचे अांकुर फुटले 

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

कृतज्ञता व्यक्तीांना उदे्दशून नवे्ह तर सांगीतकलेला उदे्दशून आहे, हे साांगायला सर भवसरत 

नाहीत.  

तर, मग? नांतर, मी व सराांनी भमळून या पुस्तकाचा आरािडा तयार केला. त्ाचे तीन 

भविाग पाडले. पभहल्या भविागात भनवडक कवी ांच्या कभवताांवर सराांनी भलभहलेली समीक्षा, 

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

भविागात, काव्यासांबांधी सराांचे तास्मत्वक, सैध्दाांभतक, वैचाररक असे लेि घेतले आहेत. पभहल्या 

भनवडीनांतर अांदाज घेतला तर पानाांची सांख्या सहाशेच्या जवळ गेली! सराांशी भवचारभवभनमय 

करून दुसर् याांदा ती चारशेच्याही वरच राभहली. अजूनही ती कमीच व्हायला हवी असा सराांचा 

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

भमळालेला आनांद सवि काव्यरभसकाांपयांत पोहोचावा असां मला वाटत होतां. पर्ण काय! सराांचांही 

बरोबरच होतां. पृष्ठसांख्या वाढली की भकां मत वाढर्णार! भशवाय, असा मोठा ग्रांथ छापण्यासाठी 

प्रकाशकाची पैसे गुांतभवण्याची तयारी  हवी! मग िूप वाचकाांपयांत पोहोचण्याचा उदे्दशच 

बाजूला राहर्णार!! 

म्हरू्णन मी दभिसराांचां म्हर्णर्णां नम्रपरे्ण ऐकून, अनेक लेि उत्तमोत्तम असूनही बाजूला 

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

काढून टाकली ती काही टरफलां नव्हती. हृदय द्यायचां म्हर्णजे बाकीचे अवयव कलम करायचे 

असां थोडांच असतां? अशा अडचर्णीत सापडले आहे मी.  
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बघू या. शेवटी लेिन-व्यवहारही महत्त्वाचाच आहे ना! सांख्या आभर्ण गुर्णवत्ता  याांचां प्रमार्ण 

व्यस्त असतां या अथािचा एक इांग्रजी वाक्प्रचार आहे; तो माि इथे साा॑फ िोटा आहे बरां  का. 

पृष्ठसांख्या कमी केलीय्, पर्ण सराांचा एकेक लेि काव्यदेवतेसाठी लिलिता अलांकार आहे! 

मला िािी आहे, काव्य रभसकाांसाठी  व काव्याच्या अभ्यासकाांसाठी हे पुस्तक भनभश्चतपरे्ण 

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

हे सवि काम चालू असताांना सराांशी अनेक िेटीगाठी व चचाि झाल्या व त्ाांच्याशी अनेक 

भवर्याांवर अनौपचाररक गप्ाही होत असत. सराांच्या तोांडून त्ाांच्या स्वतःच्या कभवता ऐकायला 

भमळाल्या. तेव्हा सर म्हर्णाले होते, ‘कभवता ही सौांदयािनुिवाांची स्पांदनशील िावानुिावाांची वेल 

असते. कवीचे सामर्थ्ि त्ाने उपयोभजलेल्या प्रभतमासृष्ीत व वापरलेल्या भक्यापदात, 

भक्याभवशेर्र्णात व कृदांतात असते. ’ 

या काळात मला दभिसराांवर भलभहलेले अनेक गौरवग्रांथ वाचायला भमळाले. त्ावरून मला 

सराांबद्दल िूप काही चाांगल्या गोष्ी कळल्या आभर्ण त्ाांच्याच एका भवद्यार्थ्ािनां म्हटल्याप्रमारे्ण 

मला म्हर्णावांसां वाटलां, की  

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

दभिसराांनी मराठी साभहत्ाचा अभ्यास आशय व अभिव्यक्ती या दोन्ही अांगाांनी केला आहे. 

गेल्या हजार वर्ाांचा मराठीचा प्रपांच त्ाांनी माांडला आहे. मराठी समीके्षची पुनथथािपना व 

पुनरिचना केली. प्राचीन रसभसध्दाांत व आनांदभसध्दाांत याची व्यवथथा कुर्णालाच नीट जमेना; 

तेव्हा तो गुांता दभिांनी उलगडला. मराठीची पररिार्ा भसध्द करण्याचा त्ाांनी प्रयत्न केला.     

सराांना शब्द, त्ाांचे नाद, नादमधुर शब्द, याांचा िूप ‘नाद’ आहे. सुांदर सुांदर शब्द त्ाांच्या 

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

उदा. साभहत्वांत,  

योग्य शब्दात व सौांदयिपूर्णि अभिव्यक्ती ही त्ाांची िाभसयत आहे. त्ाांच्या वकृ्तत्वातही ते 

ऐकायला भमळते.  

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

त्ाांनी साांभगतले, ‘कभवतेचे उदाहरर्ण घेऊ. एिाद्या कभवतेचा पररचय करून देरे्ण, त्ातील 

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

कभवतेचा प्रच्छन्न अथि उलगडून साांगरे्ण, त्ातील सौांदयि उकलून दािवरे्ण, त्ातील िावनेला 

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

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

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

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

असां नाही. मी माझ्या हातातला भदवा इतराांच्या हातात  देत नाही; मी त्ाांच्या अांतःकरर्णातला 

भदवा प्रज्वभलत करतो. त्ाांनी त्ाांच्या वाटेने िुशाल जावे!’  

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

थोडासा हातिार लागला आहे, इतकां च. सराांनी ह्या कामासाठी माझी भनवड केली, याबद्दल मी 

सराांची ऋर्णी आहे. त्ाांनी माझ्या अभिरुचीत, दृभष्कोनात नक्कीच फरक घडवून आर्णला 

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

करता येतात का? 

       ----सांगीता जोशी, पुरे्ण 

096650 95653/ sanjoshi729@gmail. com  
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 िावकाव्यः स्वरूप व समीिा या गं्रित्रयीचे आधीचे िाग खालील णलंकवर णमळतील. 

 

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

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavkavya_2_dabhi_sj.pdf 
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प्रास्ताणवक – संगीता जोशी 

कभवतेचा घरगांध 

डॉ. द. भि. कुलकर्णी हे समीक्षक म्हरू्णर्ण नावाजलेले असले तरी त्ाांना मुळात समीक्षक 

व्हायचे नव्हते. कभवता हेच त्ाांच्या आवडीचे के्षि होते. त्ाांनी प्रथम कभवता भलभहल्या होत्ा. 

एवढेच नाही तर त्ाांचा एक कभवतासांग्रहही प्रभसध्द झाला होता. ‘मेरसोलचा सूयि’. पर्ण पुढे 

त्ाांनी कभवता भलभहरे्ण थाांबभवले.  

 त्ावेळच्या साभहत् के्षिात अशी एक भवभचि प्रथा रूढ होऊ लागली होती  की ‘तू मला 

ओवाळ आभर्ण ।  मी तुला ओवाळतो ।।‘ साधारर्ण दजािच्या साभहत्ाला (!) सुध्दा नावाजायचे; 

सांपादक, प्रकाशकाांनी उचलून धरायचे, पुरिार द्यायचे असा फायद्याचा सौदा करून ‘येन 

केन प्रकारेर्ण’ प्रभसध्दी भमळवायची असे लेिक व ह्या इतराांचे चालू झाले होते. द. भि. 

सराांसारख्या प्रामाभर्णक व शुध्द मनाच्या, भवशुध्द काव्यपे्रमी व्यक्तीला तो कृतकप्रशांसा-

व्यवहार आवडरे्ण शक्यच नव्हते. त्ाांनी ह्या प्रकाराला ‘अभिरुचीिांग’ म्हटले आहे. त्ातूनच 

त्ाांची लेिर्णी भनिीड व परिड झाली असावी. कवी म्हरू्णन कभवतेकडे वळण्याऐवजी ते 

त्ावर सडेतोडपरे्ण भलहू लागले व समीक्षक झाले. पर्ण मग कभवताांचे काय? एका मुलाितीत 

त्ाांना हा प्रश्न भवचारल्यावर त्ाांनी उत्तर भदले, ‘मी कभवतेला सोडले पर्ण कभवतेने मला सोडले 

नाही; आता ती माझ्या लेिनातून, माझ्या समीके्षतून वाहते. ’ सराांची समीक्षा रसाळ व 

प्रासाभदक होण्याचां हेच कारर्ण असावां ! 

 त्ाांनी भलभहलेला पभहला समीक्षालेि ‘आई-दोन कभवता’ हा होता. म्हर्णजे कभवतेवरचाच. 

माधव जू्यभलयन व यशवांत या दोन कवी ांच्या ‘आई’ नामक दोन प्रभसध्द कभवताांचे भववेचन त्ाांनी 

त्ावेळच्या ‘छां द’ माभसकात केले होते. ( एभप्रल-मे 1959 चा अांक ) त्ावेळी कवी यशवांत 

त्ाांच्यावर फार नाराज झाल्याची व  त्ाांनी सराांची हजेरी घेतल्याची आठवर्ण सर आजही 
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साांगतात.  बरोबरच आहे; एकोर्णीस वरे् वयाच्या एका कॉलेज-भवद्यार्थ्ािने, आपल्या 

प्रभसध्दीपुढे दबून न जाता आपल्या कभवतेवर भनिीड टीका करावी हे त्ाांच्या पचनी पडरे्ण 

शक्यच नव्हते. आज तो लेि मला प्रयत्न करूनही उपलब्ध झाला नाही, याचे मला वाईट 

वाटते. असो. सराांनी त्ाांची डॉक्टरेट महाकाव्य या भवर्यातच भमळवलेली आहे. इतकां  

साांगायचां कारर्ण असां, की  ही िावकाव्य-समीक्षा सराांभशवाय दुसरे कोर्ण अभधकारलेिर्णीने 

भलहू शकर्णार?  

ह्या भतसर् या, सैध्दाांभतक लेिाांच्या भविागात सराांचे कभवताभवर्यक भचांतन वाचायला 

भमळेल. याभशवाय, द. भिांची काव्यसूके्त या शीर्िकाच्या पररभशष्ात सराांची भवभवध लेिातून( 

तो लेि या पुस्तकात नसला तरी) आलेली भचांतनपर भनवडक मौभलक भवधाने तुम्हाला 

वाचायला भमळतील. कवी ांना व काव्य-रभसकाांना आर्णिी काय हवे !! अथाित् जागेची मयािदा 

साांिाळावीच लागर्णार आहे.  

कभवतेचा घरगांध या पभहल्या लेिात िौभमभतक आकृती व कभवता याांची तुलना केली 

आहे. प्रथमच सर म्हर्णतात, वाचक कभवता वाचतो; रभसक कभवता माचवतो.  

माचवरे्ण म्हर्णजे काय? असा प्रश्न पडला ना? आांबा जर चोिून िायचा असेल तर तो 

बोटाांनी हलके दाबून ‘मऊ’ करावा लागतो; म्हर्णजे कोय गरापासून अलग होते व मग रस 

चोिता येतो. तशी कभवता माचवली की त्ातील रसाचा आनांद घेता येतो. या छोयाशा लेिात 

अनेक रसास्वादक व आस्वादपे्ररक भवधाने आली आहेत. ती वाचून तुम्ही हरिून जाल! मग? 

आता सुरुवात करा. मी मधे येत नाही.  

 

******* 
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मुक्तछां द 

मुक्तछां द  या भवर्यावरचा सराांचा मौभलक लेि असा आहे की ज्याने या पुस्तकाचे महत्त्व 

वाढले आहे. मुक्तछां दाबद्दलची रभसकाांची व कवी ांची धारर्णा या लेिामुळे बदलेल, हे त्ाचे 

मुख्य कारर्ण. कमी-जास्त लाांबी ांच्या ओळीत गद्य भलभहले म्हर्णजे झाला मुक्तछां द, अशी 

गैरसमजूत नेहमीच पाहण्यात येते. म्हरू्णनच हा लेि जरूर अभ्यासायला हवा. लेिातील फक्त 

मुद्द्ाांचा येथे भनदेश करते— 

• पु. भश. रेगे याांनी सुहृदचांपा या टोपर्णनावाने ‘सहजकाव्य’ हे मुक्तछां दात 

भलभहले. (मतिेद आहेत) 

• नांतर कवी अभनल व वा. ना. देशपाांडे याांच्या रचना आल्या.  

• छाांदस व माभिक मुक्तछां द हे प्रकार.  

• आघातप्रधान िार्ा ते गद्य व आवतिनप्रधान िार्ा ते पद्य, असे वगीकरर्ण.  

• पद्यिारे्मधे्य पद्यरचनेचे तीन प्रकार—1. अक्षरगर्णवृत्त 

(शादूिलभवक्ीभडत, वसांतभतलका इ. ) 

2. मािावृत्त ऊफि  जाती( हररिभगनी, पादाकुलक इ. ) 

3. अक्षरछां द (ओवी, अिांग, भदशा इ. ) यात प्रते्क अक्षर ‘गुरु’ मानून त्ाच्या 

दोन मािा गर्णल्या  जातात.  

• सांिृतात अांत्यमक भततकेसे अगत्ाचे नाही. अांत्यमक मराठीने अपभ्रांश 

काव्यापासून स्वीकारले आहे. ( अपभ्रांश ही एक िार्ा होती).  
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• गद्योच्चारी छां द—हा आवतिनप्रधान नसतो; अशा छां दाचे साघात(आघातासह) 

वाचन करावयाचे असते; गद्य व पद्य या दोन्ही िार्ास्वरूपाांचे  सामर्थ्ि हा छां द 

आत्मसात करू शकेल. हा छां द म्हहृर्णजे मुक्तशैली नवे्ह.  

• गद्य व पद्य याांच्या सीमारेरे्वरील रचना  म्हर्णजे मुक्तशैली. याचे दशिन मुख्यतः 

कहाण्या व गद्यकाव्य यात घडते.  

• मुक्तछां द, गद्योचारी छां द, मुक्तशैली या सवाांमधे्य लय असते. ( मुक्तछां दावरील 

आरोपाांची चचािही सराांनी येथे केली आहे. ) 

• याभशवाय, काही पाश्चात् कवी ांचे सांदििही लेिात आढळतील.  

 

कवी ांमधे्य मुक्तछां दाबद्दल असलेला गैरसमज दूर झाल्यास मुक्तपरे्ण कभवता 

‘पाडण्यास’ आळा बसेल व प्रभतष्ठा गमावण्याची व उपेके्षची वेळ त्ाांच्यावर येरे्ण बांद 

होऊ शकेल; असे मला वाटते.  

***** 

भलररकल क्वाभलटी व भवश्ववात्सल्य 

भलररकल क्वाभलटी म्हर्णजे काव्य-गुर्ण/काव्यात्मकता.  

कालमुक्तता हे भलररकल क्वभलटीचे व्यवचे्छदक लक्षर्ण आहे. मातब्बर कवी ांच्या काही 

कभवता कालमुक्त झालेल्या आहेत याचा आपल्याला अनुिव आहेच. बालपर्णीची ग. ह. पाटील 

भलस्मित ‘देवा तूझे कीती । सुांदर आकाश । सुांदर प्रकाश । सूयि देतो ।।, पािराांची शाळा , 

अशा कभवताांपासून, बालकवी ांची फुलरार्णी, कवी दत्त याांचे अांगाईगीत, मढेकराांची 

फलाटदादा, केशवकुमार याांची झोपडी व महाल, अशा भकतीतरी कभवता कालमुक्त आहेत, 
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ज्या आजही आठवायला आपल्याला आवडते. त्ा पूर्णि आठवल्या नाहीत तर आपर्ण बेचैन 

होतो. त्ा भमळभवण्याचा प्रयत्न करतो. अशा प्रयत्नाांतूनच काही वर्ाांपूवी ‘आठवर्णीतील कभवता’ 

या ग्रांथाचे चार िांड प्रकाभशत करण्यात ते रभसक सांपादक यशस्वी झाले. ज्या कभवताांचे गारुड 

आजही रभसकमनावर काळापलीकडे जाऊनही भटकून राहतां त्ाच कालमुक्त कभवता. तेच 

अस्सल िावकाव्य होय. त्ातील िावनाांची अनुिूती-प्रतीती आजही आपल्या मनात ताजी 

असते. भवश्ववात्सल्य हा काव्यात्मकतेचा दुसरा गुर्णभवशेर् आहे. व्यक्ती, समाज, देश, धमि 

अशा सवि सीमा ओलाांडून जार्णारी अनुिूती कभवता देत असेल तर ती या दुसर् या कसोटीलाही 

उतरली असे म्हर्णता येते. ‘गीताांजली’ तील रवी ांद्रनाथ टागोराांच्या कभवता, ज्ञानदेवाांचे पसायदान 

व अिांग, तुकारामाांचे अिांग, रामायर्ण-महािारत ही आपली महाकावे्यही या गुर्णाने ओतप्रोत 

आहेत. सराांच्या लेिाला पूरक अशी थोडी वेगळी उदाहररे्ण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

हा छोटा लेि तुमच्या गळ्यातील ताईतच होईल ! कवी भवश्वाला कवेत घेण्याचा प्रयत्न 

करेल तेव्हाच त्ाचे नाव अजरामर होऊ शकेल.  

***** 

भनभमितीचे शे्रय 

गे्रस हे दभिसराांचे भवद्याथी होते ही गोष् भकती जर्णाांना माहीत असेल ? ते सराांचे एम. . चे 

व पीएच्. डी. चेही भवद्याथी होते. तेव्हा गे्रस हे ‘माभर्णक गोडघाटे’च होते.  नवकवी एवढीच  

त्ाांची ओळि होती. ही साठच्या दशकातील गोष्. पुढे गे्रस प्रभसध्दीला आले. त्ाांच्या कभवताांची 

‘गार्णी’ झाली; आभर्ण साभहत्ात त्ाांचे थथान भनमािर्ण झाले. 1983 मधे्य प्रभसध्द समीक्षक डॉ. 

अक्षयकुमार काळे ( हेही सराांचे एम. ए. चे भवद्याथी होते ) याांनी कवी गे्रस याांची मुलाित घेतली, 

जी तरुर्ण िारत, नागपूर व ‘ग्रांथमाले’त( ग्रांथालीचे मुिपि) प्रभसध्द झाली होती. गे्रसनी आपल्या 
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मुलाितीत मोकळेपर्णाने साांभगतले होते की सराांच्या व्यस्मक्तत्वाने ते अांतबािह्य भदपून आभर्ण 

िारावून गेले होते. ते म्हर्णत असत, ‘ एिाद्या पे्रयसीने भप्रयकरावर पे्रम करावे, तसे मी 

दभिसराांवर पे्रम करतो !’ ह्या प्रीती-िक्तीचा उच्चार गे्रस याांनी अनेकदा केला होता.  

गे्रस पुढे  म्हर्णाले, डबू्ल्य. एस्. लँडोर याांची एक कभवता सराांनी त्ाांना वगाित भशकभवली 

होती; त्ातले सौांदयि उलगडून दािभवले होते. त्ामुळे त्ा अनोख्या सौांदयिरहस्याचे झालेले 

आकलन गे्रस याांना एवढे िावले होते  की त्ाांनी ते आपल्या लभलतभनबांध शैलीत प्रसु्तत केले. 

’चचिबेल’ या त्ाांच्या सांग्रहात तो लेि वाचयला भमळेल.  

िरी आनांदाची  गोष् ही आहे की गे्रस याांनी आपल्या मुलाितीत सराांचे हे शे्रय 

भदलिुलासपरे्ण सराांना भदले आहे. चचिबेल मधील तो लेि म्हर्णजे ल ांडोर याांच्या कभवतेचे सराांनी 

वगाित केलेले भववेचनच आहे. गे्रसनी ते उघडपरे्ण साांभगतले हे भवशेर् ! सराांच्या 

अध्यापनशैलीचेही केलेले कौतुक मुलाितीत  सापडते.  

***** 

स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व 

द. भि. सराांची समीक्षा, भकती बारकाईने भलभहलेली असते; भकती सूक्ष्मात जाऊन ते 

भवचार करतात याचे उतृ्कष् उदाहरर्ण म्हरू्णन या लेिाकडे पाहता येईल. वाचक भकां वा रभसक 

जेव्हा कभवता वाचतो तेव्हा भतचा ढोबळ अथि म्हर्णजे दशिनी अथि आपल्याला कळला, इथवरच 

थाांबतो. एिादा वाचक पुढे जाऊन त्ा कभवतेत काही वेगळा अथि लपलेला  आहे काय, याचा 

भवचार करत असेल. आर्णिी एिादा साके्षपी वाचक त्ा कभवतेतील आशय, िार्ा, अलांकार, 

असल्यास वृत्त इ. गोष्ी ांचा शोध घेईल. पर्ण त्ाही पलीकडे जाऊन  द. भि. सराांनी कभवतेला 



31 
 

स्मथथरतत्त्व व गभततत्त्वही असते, हा भवचार माांडला असून ही तते्त्व सोदाहरर्ण स्पष् केली आहेत. 

काही भवधाने मुद्दाम सुटी सुटी करून देत आहे.  

• साभहत्ात स्मथथर- व गभत- या दोन्ही तत्त्वाांना महत्त्व असते.  

• िार्ा व वास्तवता या सांदिाित स्मथथरतत्त्वाला महत्त्व असते.  

• आस्वाद्यमानता व अांभतम जीवनमूल्य या सांदिाित गभततत्त्वाला महत्त्व असते.  

• िावगीतात स्मथथरतत्त्व प्रधान असते. गभततत्त्व क्षीर्ण असते.  

• अिांग, गझल याांच्या अस्सल रूपात, स्मथथर- व गभत- या तत्त्वाांचे सांतुलन असते.  

• भवशुध्द िाव-कभवतेत गभततत्त्व प्रधान असते.  

वरील भवधानाांचे स्पष्ीकरर्ण लेिात वाचावयास भमळेल.  

या लेिाचा शेवट करताांना सराांनी काव्यरभसकाांबद्दल फार मोठा आशावाद व्यक्त केला 

आहे.  

त्ाांची ती अपेक्षा प्रत्क्षात आर्णरे्ण, ही आपली सवाांची जबाबदारी आहे. त्ासाठी, हा 

एकच ग्रांथ वाचून व अभ्यासून  िागर्णार नाहीए. सराांचे सवि समीक्षा-ग्रांथ बारकाईने वाचावे-

अभ्यासावे लागतील. या आधीचे व आज सराांचे समकालीन व आगेमागे असलेल्या समीक्षकाांचे 

ग्रांथ वाचून आपल्या आस्वादवृत्तीला टोकदार बनभवता येईल. समीके्षचे भशिर म्हरू्णन सराांचा 

उभचत गौरव केला जातो. भशिराकडे केवळ वाटचाल नको, तर भशिराशी असलेले ज्ञान 

आपल्याला ‘सर’ करायचे आहे ! 

*****  
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प्रभतिावांत आभर्ण समाज 

साभहत् ही एक सामाभजक सांथधा आहे. कारर्ण त्ािोवती भवभवध घटक जमा होतात. 

साभहस्मत्क, रभसक, ग्रांथव्यवहार करर्णारे, ग्राहक इ. या सार् या घटकाांशी प्रभतिावांताची देवार्ण-

घेवार्ण होत असते. समाज प्रभतिावांताला काय देत असतो? प्रभतिावांताला साभहत्भनभमितीसाठी 

लागर्णारे माध्यम ‘िार्ा’, ती त्ाला समाजाकडून भमळते. अनुिव ही त्ाची सामग्री देिील 

समाजाकडूनच भमळत असते. पर्ण प्रते्क प्रभतिावांत हा साभहस्मत्कच असेल असे नाही. तो 

कलावांतही असू शकेल. उदा. गायक, भचिकार इ.  

प्रभतिावांताकडे सामाभजक मूल्यिाव असेल तर तो साभहस्मत्क होऊ शकेल. प्रभतिा ही 

माि उपजतच असावी लागते. ती प्रयत्नाने भमळभवता येत नाही. प्रभतिावांत आपल्या या 

भनसगिदत्त शक्तीवर सामाभजक सांिार करू शकतो. जीवनाला अथि काय ? असा प्रश्न सराांना 

पडायचा तो कुमारवयापासूनच ! साराांना वाटते, जीवनाला अथि देण्याचे काम प्रभतिावांत- 

साभहत्वांत करीत असतात. ( साभहत्वांत हा सराांनी ‘कॉइन’केलेला शब्द) 

साभहस्मत्क समाजाची सांवेदनशीलता टवटवीत ठेवीत असतो.  

*****  

प्रभतिावांत व मनोरुग्ण 

सराांचा हा लेि ‘पसु्तरी’ मधून घेतला आहे. शीर्िकातील हे दोन शब्द एकि पाहून 

माझ्यासारख्या सामान्य वाचकाला आश्चयि वाटेल यात आश्चयि नाही ! प्रभतिावान व्यक्ती म्हर्णजे 

काय फक्त लेिक, कवी इ. साभहस्मत्कच? नवनवीन शोध लावर्णारे शास्त्रज्ञ, समाजसुधारर्णा 

प्रत्क्षात आर्णर्णारे भवचारवांत, भवभवध लभलतकलाांचे पुजारी हे सुध्दा प्रभतिावांतच असतात. 
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आपर्ण सहज म्हर्णतो की ते ‘झपाटल्याप्रमारे्ण’ आपल्या धे्ययाचा, कलेचा पाठपुरावा करतात. 

काय असते हे झपाटलेपर्ण?  एककल्लीपर्णा? बेिानपर्णा? 

या सांदिाित मला लहानपर्णी ऐकलेली गोष् आठवते. सवाांनाच ती माभहत असावी. नू्यटन 

या शास्त्रज्ञाने म्हरे्ण, माांजर पाळले होते. त्ाला प्रयोगशाळेच्या बांद दारातून आत येण्यासाठी 

त्ा लाकडी दरवाज्याला एक मोठे भछद्र पाडलेले होते. पुढे त्ा माांजरीला भपलू्ल झाल्यावर 

नू्यटनने दरवाज्याला दुसरे एक छोटे िोक पाडले ! का माभहत आहे? म्हरे्ण, भपल्लाला आत 

येण्यासाठी !! एवढ्या मोठ्या शास्त्रज्ञाच्या हे का लक्षात येऊ नये की भपल्लासाठी वेगळी सोय 

करण्याची आवश्यकताच नाही? अशा मोठ्याांच्या छोया गोष्ी भपढ्यानभपढ्या एकू येतात व 

त्ातून सूभचत केले जाते की अभतहुर्ार, प्रभतिावांत ‘वेडाच’ असतो. िरेच तो तशी लक्षरे्ण 

दािवतो. एककल्ली असतो, आपल्याच तांद्रीत असतो, तो ह्या जगात नसतो . त्ाच्या धे्ययाचे 

त्ाने वेडच घेतलेले असते. देशिक्तीने वेडे झाल्याभशवाय का िगतभसांग व सहकारी हसत 

फासावर गेले? त्ाांचे हे टोकाचे गुर्ण, पुनरावृत्ती पराकोटीची सांवेदनशीलता, इत्ादी ांचा वापर 

आांतररक भनभमितीऊजाि म्हरू्णन होतो.  

 वेडां होर्णां या अथािनां चाांगलां असेल; पर्ण उत्तम साभहत्भनभमितीसाठी असां वेडां असर्णां ही 

पूविअट अभजबात नाही. भनभमितीच्या त्ा उन्मन अवथथेत, त्ा   क्षर्णाांपुरता तो प्रभतिावांत 

मनोरुग्णासारिी काही लक्षरे्ण दािवीत असावा, इतकेच. स्वतःला, जगाला भवसरल्याभशवाय 

हे साधत नाहीच. त्ाला िान उरलेलेच नसते. त्ा एका अवथथेत तो स्वतःत नसतो. तो सार् या 

भवश्वाचा झालेला असतो. त्ा क्षर्णी तो जरू्ण साक्षात्कार अनुिवत असतो.  

 ग भलभलओ भकां वा एभडसन, नाव महत्त्वाचे नाही,  प्रयोगात इतका गढून गेला होता की 

स्वतःच्या लग्नाची वेळही भवसरून गेला होता !  तो तेव्हा कुठल्या भवश्वात होता? त्ाला 
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‘साक्षात्कार’ झालेला होता. त्ा क्षर्णाचे फभलत होते त्ाने लावलेला शोध !  सच्चा साभहस्मत्क 

तरी कुठे वेगळा असतो? फक्त फभलत वेगळे असेल . एिादी कभवता, एिादा ग्रांथ अथवा 

एिादा समीक्षा-लेिही  

वाचा हा सराांचा लेि !     
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विभाग ३- विद्ाांत  
डॉ. द. वभ. कुलकर्णी 

याांचे िमीक्षा लेख 
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कभवतेचा घरगांध 

 

 वाचक कभवता वाचतो. 

 रभसक कभवता माचवतो. 

 समीक्षक कभवतेची पुनभनिभमिती करतो. 

 समीक्षा भलभहतात ते सगळेच समीक्षक नसतात; समीक्षा समजून काही कभवचररि 

भलभहतात, काही काव्यचररि भलभहतात, काही सांभहतासांशोधन करतात—ते समीक्षक नसतात; 

त्ाांचे कायि समीके्षच्या सरहद्दीवरचे असते; ते इतर के्षिाांत महत्त्वाचे असते; पर्ण ती समीक्षा 

नसते. 

 सगळेच कभवतावाचक कभवता वाचीत नसतात. काही छां द वाचतात आभर्ण नादमधुरतेने 

सुिावतात; काही िावना चोितात आभर्ण हुळहुळतात; काही सामाभजक आशयाने उद्दीभपत 

होतात. हे सवि वाचक कभवतेची सोांड, भतचे कान, भतचे पाय, भतची शेपूट हातात धरून बसतात. 

त्ाांचे आकलन भमर्थ्ा नसते; पर्ण आांभशक असते. भिकोर्णाची एक एक रेर्ा पाभहली म्हरू्णन 

तुम्हाला भिकोर्णाचे आकलन होईल का? भिकोर्ण ही एक पूर्णािकृती असते. तीन रेर्ाांचा नवे्ह 

तर तीन रेर्ा असलेल्या एका पूर्णािकृतीचा प्रत्य घेतला पाभहजे तर भिकोर्ण कळेल नाहीतर 

एकामागोमाग एक तीन रेर्ा कळतील—एकच रेर्ा कळेल; भिकोर्ण कळर्णार नाही. 

 कभवता आकृती नसते, िूभमतीय आकृती तर नसतेच. िूभमतीय आकृतीला स्वतःच्या 

बाहेरचे आभर्ण साविभिक भनयम असतात—ते ती मोडूच शकत नाही, म्हरू्णन एका िूभमतीय 

आकृतीसारख्या अनेक आकृत्ा काढता येतात. कभवता ही िूभमतीय आकृती नसते तर ती 

एक भजवांत अस्मस्तत्व असते, भजवांत अस्मस्तत्वालाही भनयम असतात पर्ण ते वगि—जाभत—प्रजाती 

याांचे भनयम असतात. या सामान्य भनयमाांनी त्ा अस्मस्तत्वाच्या थथानाचा बोध होतो पर्ण 
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वैभशष्ट्याांचा बोध होत नाही; तो बोध भतच्या फक्त भनरपेक्ष आकलनानेच होऊ शकतो. प्रते्क 

मार्णसाांच्या बोटाांचे ठसे वेगळे असतात. भजवांत अस्मस्तत्वाच्या या वैभशष्ट्यामुळेच प्रते्क भजवांत 

अस्मस्तत्व स्वतांि असते; सवितांिस्वतांि असते. 

 भजवांत अस्मस्तत्वाची इतर लक्षरे्ण तर सविज्ञातच आहेत; इजा. इजा झाली असता ती िरून 

येरे्ण—दगडाला इजा झाली तर ती िरून येत नाही; पर्ण झाडाला जिम झाली तर ती िरून 

येते. 

 वाढरे्ण. इमारत स्वतःहून अभतक्मर्ण करीत नाही पर्ण लता इकडे-भतकडे पसरत जाते. 

 आत्मप्रभतमाांची भनभमिती. लाकूड पेरले तर त्ाचे झाड होऊन त्ा झाडापासून लाकूड 

भमळत नाही; पर्ण बीज पेरले तर त्ाचे झाड होते आभर्ण त्ा झाडाला पुन्हा बीज येते—

बीजापासून पुन्हा बीज भमळते; कारर्ण बीज सजीव असते, सबीज असते; लाकूड भनजीव असते, 

भनबीज असते. 

 कभवता जो नुसताच वाचतो तो झाड नुसताच पाहतो. 

 कभवता जो माचवतो तो कभवता चोितो. 

 जो कभवतेचे बीज आपल्या मनात पेरतो त्ाला कभवतेची असांख्य बीजां लाितात. 

 कभवतेचा अथि कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण नवे्ह; मुद्दली तोच कळला नाही, तोच 

अस्मस्तत्वात नाही असे असेल तर बोलायलाच नको. अथि हवाच, त्ाचा बोधही हवाच; पर्ण अथि 

म्हर्णजे अथाित दशिनी अथि. हा कभवतेचा एक लहानसा घटक असतो—भिकोर्णी जागेमधील 

एक एवढासा भबांदू-कें द्रभबांदू नवे्ह, कोनही नवे्ह, रेर्ाही नवे्ह—एक लहानसा भबांदू. तोच नसेल 

तर कभवता अस्मस्तत्वातच येर्णार नाही, िार्ा अस्मस्तत्वातच येर्णार नाही; तो िार्ािास असेल, 

काव्यािास असेल. फक्त मनोभवकारतज्ज्ञच अशा कृतीचा अन्वय लावू शकतो, त्ा शब्दाांचा 

नवे्ह, शब्द उच्चारर्णार्या मनाचा. 
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 दशिनी अथािभशवाय आर्णिी काय असते कभवतेत? दशिनी अथाितून भनघर्णारे अथिझांकार 

असतात; त्ा अथिझांकाराांचे चपळ आभर्ण पररवतिनशील वू्यह असतात; अशा वू्यहाांची भमटती-

उमलती कें दे्र असतात. एवढेच नवे्ह, तर सलग जीवनपटातून त्ा कभवतेने स्वतःचे रूप वेगळे 

काढलेले असते—िर्ड्ाितून नकाशा कापून काढावा तसे. भतथे एक ररक्तता आलेली असते; 

आभर्ण ती ररक्तता बाहेर काढलेल्या आकृतीचीच पुनरावृत्ती असते—ती उविररत 

जीवनपटाकडे—स्वतःकडेच नवे्ह—उविररत जीवनपटाकडे आपले लक्ष वेधीत असते; मी 

एकटी नाही, सुटी नाही, मी या जीवनपटाचाच एक अिांड घटक आहे असा आक्ोश ती 

पोकळी करीत असते. 

 ही ररक्तता हेच कभवतेच्या पुनभनिभमितीचे बीज असते. 

 त्ा ररक्त आशयबोधक आकृतीवरून रभसकतेची अांगुली भफरत जाते. एकाच वेळी त्ा 

रभसकतेला कभवतेच्या दशिनी अथािचा, अथिझांकाराांचा, झांकारवू्यहाांचा आभर्ण त्ा कभवतेच्या 

सरहद्दी ांचा, भतचा सलग जीवनपटाशी असलेल्या मूल्य—अथि—रूप—नाद याांच्या सांबांधाचा 

प्रत्य येतो. 

 एवढेसे शब्द ते काय—त्ाांनी चमत्कार केलेला असतो. माांभिकाने मांि उच्चारून 

बीजावर हबका मारावा, त्ातून सरसरून वेली बाहेर यावी, पाहता पाहता त्ा वेलीस पाने-

फुले यावीत, भतने गगनापयांत मजल मारावी, भतथे आपले हात तर पोहोचत नाहीत म्हरू्णन 

िुईवर ओघळलेली फुले वेचावीत तर वर—वर, वरचे वर कळ्या उमलून त्ाांची पुषे्प व्हावीत; 

तकािची सांध्याकाळ झालेली असावी, त्ा बीजापुढे आपर्ण समई लावावी भवदग्धतेची, 

त्ाच्यापुढे मान लववावी तर केसात माळलेल्या  कळ्याांची फुले झालेली असतात आभर्ण 

आपसुि ती बीजां देवाच्या चरर्णी पडतात. 

 आश्चयि त्ाचे नसते; आश्चयि हे की आपली घरची साधीसुधी फुले हुबेहूब त्ा 

लावण्यलभतकेवरील फुलाांसारिीच असतात—रांग थोडा भफक्का, पाकळ्या जरा कमी—मुरड 
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थोडी वेगळी. पर्ण गांध? गांध अगदी तोच, तसाच, तेव्हढाच असतो—वेलीवरची फुले आपर्ण 

तोडलेली नसतात, आपली काय प्राज्ञा—िुईवरची फुले आपर्ण वेचलेली असतात—ती आपर्ण 

त्ा देवतेलाच अपिर्ण केलेली असतात—आपल्या मार्थ्ावर आपल्या घरच्याच कभलका 

असतात—आपर्ण नम्र झालो म्हरू्णन की आपर्ण फुले वेचली म्हरू्णन की कशाने कुर्णास ठाऊक, 

आपला घरगांध आसमांतातल्या भनभमिभतगांधाशी एकजीव झालेला असतो—कलाकृतीमुळे 

आपला असा पुनजिन्म होतो; आपल्यामुळे कलाकृतीचा असा पुनजिन्म होतो. 
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मुक्तछां द 

 

 मराठीमधे्य मुक्तछां द अवतीर्णि होऊन आज सुमारे तीन तपे उलटली आहेत. या तीन 

तपाांच्या काळात अनेक कवी ांनी मुक्तछां द हाताळला आहे. याच काळात सदर छां दासांबांधी 

चचािही झाली; परां तु ‘मराठी मुक्तछां द’ या नावाचा एिादा समीक्षात्मक ग्रांथ माि उजेडात आला 

नाही. अलीकडेच डॉ. ना. ग. जोशी याांनी ‘मराठी छां दोरचना’ आभर्ण ‘मराठी छां दोरचनेचा 

भवकास’ असे दोन छां दःशास्त्रीय प्रबांध भलभहले; परां तु या प्रबांधव्दयातही मुक्तछां दाचा भवचार 

व्हावा तेवढा भवस्ताराने झालेला भदसत नाही. म्हरू्णनच मुक्तछां दाबाबत मराठी काव्यसमीक्षा व 

मराठी छां दःशास्त्र मागे आहे की काय अशी शांका येऊ लागते. 

 ‘साधना आभर्ण इतर कभवता’ या आपल्या काव्यसांग्रहात प्रा. पु. भश. रेगे (सुहृदचांपा) याांनी 

‘सहजकाव्य’ या नावाने १९३० साली मुक्तछां दाचा मराठीत प्रथम वापर केला. अथाित् सुहृदचांपा 

याांचे सहजकाव्य िर्या अथािने मुक्तछां दात आहे भकां वा काय यासांबांधी मतिेद आहेत. कदाभचत 

सहजकाव्य हा मुक्तछां दाचा प्रकार नसून मुक्तशैलीचा प्रकार आहे असेही म्हर्णता येईल. ते 

जर िरे असेल तर मुक्तछां दाच्या प्रवतिकत्वाचा मान पु. भश. रेगे याांच्याकडे न जाता 

स्वािाभवकच आत्माराम रावजी देशपाांडे ऊफि  कवी अभनल याांच्याकडे जाईल. रेगे आभर्ण 

अभनल याांच्याप्रमारे्णच व्यांकटेश वकील याांच्याही नावाचा उले्लि प्रसु्तत सांदिाित केला जातो. 

कदाभचत मुक्तछां दाचे प्रवतिन हा सामूभहक नेतृत्वाचा िाग असेल! एवढे माि िरे की 

आत्माराम रावजी देशपाांडे आभर्ण वा. ना. देशपाांडे या भवदिाितील दोन कवी ांनी अगदी 

प्रारांिीच्या काळापासूनच, मुक्तछां दाचा भहरररीने पुरिार केला आहे. कवी अभनल याांनी 

‘िग्नमूती’ आभर्ण ‘भनवािभसत भचनी मुलास’ ही दोन दीघिकावे्य आभर्ण ‘पेतेव्हा’ व ‘साांगाती’ या दोन 

सांग्रहातील अनेक सु्फट कभवता मुक्तछां दात भलभहल्या आहेत. वा. ना. देशपाांडे याांनीही ‘कोरकू’ 

हे दीघिकाव्य आभर्ण ‘आराधना’, ‘अनाभमका’, इत्ादी काव्यसांग्रहाांतील अनेक कभवता 
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मुक्तछां दात रचल्या आहेत. इतकेच नवे्ह तर या उियताांनी स्वतांि लेि, पररभशषे् व भटपा या 

माध्यमातून मुक्तछां दभवर्यक महत्त्वाचे गद्यलेिनही केले आहे. यादृष्ीने ‘िग्नमूभति’ आभर्ण 

‘पेतेव्हा’ या काव्यग्रांथाांना जोडलेल्या भटपा व पररभशषे्, तसेच ‘भवचारसमीक्षा’ या ग्रांथाांतील 

मुक्तछां दभवर्यक लेि हे साभहत् नजरेिालून घालण्यासारिे आहे. आ. रा. आभर्ण वा. ना. 

याांच्याभशवाय पु. भश. रेगे, व्यांकटेश वकील, भशदोरे, डॉ. अत्तरदे, य. द. िावे, मुस्मक्तबोध, 

मनमोहन, भवांदा करांदीकर, भदलीप भचिे, बाबा आमटे, नारायर्ण सुवे इत्ादी अनेक कवी ांनी 

महत्त्वाची मुक्तछां दात्मक रचना केली आहे. 

 अशा रीतीने १९३० पासून मराठीमधे्य मुक्तछां द आभर्ण मुक्तछां दभवर्यक समीक्षा प्रगटत 

असली तरी अभ्यासक, कवी आभर्ण सामान्य वाचक या सवाांना, आपापल्या पायरीवर, 

मुक्तछां दाचे सम्यक आकलन झाले आहेच असे भनश्चयाने म्हर्णवत नाही. उदाहरर्णाथि, कवी 

अभनल आपल्या ‘मानवता’ या मुक्तछां दप्रकारास ‘गद्योच्चारी आघातप्रधान छाांदस मुक्तछां द’ 

सांबोधतात. हे त्ाांचे मत डॉ. ना. ग. जोशी याांच्यासारिा छां दःशास्त्रज्ञही मान्य करतो; परां तु 

अभ्यासकाच्या मनात असा प्रश्न उपस्मथथत होतो की, एिादा छां द छाांदस असेल—म्हर्णजे 

त्ातील प्रते्क अक्षराचा उच्चार दीघि असेल—तर तो गद्योच्चारी आघातप्रधान होईलच कसा? 

आभर्ण जर तो गद्योच्चारी आघातप्रधान असेल तर त्ाला छाांदस मुक्तछां द म्हर्णण्याऐवजी 

दुसरेच एिादे नाव का देऊ नये? 

 आजचे अनेक कवी मुक्तछां दाचे जे रूप साकार करतात त्ावरून ‘मुक्तछां द म्हर्णजे 

िांभडत पादाकुलक’ अशी या कवी ांची समजूत आहे की काय असे अभ्यासकाला वाटू लागते; 

कारर्ण पादाकुलकासारिा लवभचक मािावृत्ताचा प्रकार घेऊन त्ातून भदिाऊ मुक्तछां द 

मराठीत सध्या फार भनमािर्ण होत आहे; परां तु आजच्या उमेदवार कवीस तरी कशास दोर् 

द्यावा? अभनल आभर्ण व्यांकटेश वकील याांचे प्रभसद् मुक्तछां द—अनुक्मे पे्रमजीवन आभर्ण 

यक्षकन्या—तरी काय वेगळे आहेत? 
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   ‘एकि गुांफून । जीभवत धागे । 

   प्रीतीचे नतिन । नाचलो मागे ।’ 

 अशी पररलीना अक्षरछां दात माधव जूभलयन याांची ‘सांगमोतु्सक डोह’ नावाची कभवता 

आहे. भतच्यातील पाच-पाच व सहा-सहा अक्षराांचे गट पाभहले म्हर्णजे ‘पाच-सहा’ अक्षराांच्या 

चरर्णकाांच्या सै्वर जुळर्णीने भसद् होर्णारा अभनलाांचा पे्रमजीवन मुक्तछां द म्हर्णजे या ‘पररलीना’ 

छां दाचेच एक मोकळे रूप होय, याबद्दल सांदेह उरत नाही; तसेच व्यांकटेश वकीलाांचा 

‘यक्षकन्या’ मुक्तछां द म्हर्णजे पादाकुलक मािावृत्ताचाच एक मोकळा आभवष्कार होय. 

 मराठीतील छाांदस आभर्ण माभिक मुक्तछां दाचा प्रारांिीच्या काळी उत्साहाने पुरिार 

करर्णारे वा. ना. देशपाांडे नांतरच्या काळात ‘मराठी मुक्तछां द हा िरा मुक्तछां द नाही’ असे म्हरू्ण 

लागले. मराठीतील सवि छाांदस आभर्ण माभिक मुक्तछां द आवतिनप्रधान असल्यामुळे ते 

मुक्तछां द नसून भशभथल छां द होत असे वा. ना. याांच्या आके्षपाचे स्वरूप आहे. यावर तोडगा 

म्हरू्णन की काय वा. ना. मुक्तओवीचा पुरिार करतात आभर्ण ‘छां द’मधील आपल्या लेिाला 

‘मुक्तओवी : मराठीचा िरा मुक्तछां द’ असे आवेशपूर्णि शीर्िक देतात; पर्ण वा. नाां.ची मुक्तओवी 

तरी िरा मुक्तछां द आहे काय? भतला सहा ते सोळा एवढ्या अक्षरसांखे्यचे बांधन नसेल भकां वा 

अांत् यमकाचेही सोयरसुतक नसेल पर्ण एवढ्यानेच तो ‘िरा मुक्तछां द’ होतो का? 

 कोर्णत्ा छां दास मुक्तछां द आभर्ण िरा मुक्तछां द म्हर्णावे हे साांगरे्ण थोडे अवघड आहे 

याचे कारर्ण आपल्या मनातच अजून ‘सहजकाव्य’, ‘सै्वरपद्य’, ‘मुक्तछां द’, ‘मुक्तशैली’ इत्ादी 

पररिारे्सांबांधी गोांधळ आहे. त्ामुळे मुक्तछां दासांबांधी काही बोलताना प्रते्काने, भनदान 

स्वतःपुरती तरी, आपली पररिार्ा स्पष् करून घेतली पाभहजे. त्ादृष्ीने िारे्चे गद्य आभर्ण पद्य 

असे स्मव्दभवध वगीकरर्ण करता येईल. आघातप्रधान िार्ा ती गद्य िार्ा; आभर्ण आवतिनप्रधान 

िार्ा ती पद्य िार्ा. या िार्ाांच्या दरम्यान—िरे म्हर्णजे या दोहोांना व्यापून—िारे्चे भतसरे रूप 

अस्मस्तत्वात असते. ते म्हर्णजे सूक्ष्म आघातयुक्त आवतिनप्रधान बोली. कदाभचत बोलीच्या या 
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रूपातूनच तथाकभथत गद्य व पद्य िार्ा आभवषृ्कत होत असतील. ते कसेही असो; गद्य िार्ा, 

पद्य िार्ा व बोली िार्ा ही छां दःशास्त्रदृष्ट्या िारे्ची तीन ठळक रूपे आहेत िरी. मराठी 

मुक्तछां दाचा सांबांध यापैकी उघडच पद्य िार्ा या प्रकाराशी आहे. मराठीमधे्य अक्षरगर्ण वृत्त 

(जसे- शादूिलभवभक्डीत, वसांतभतलका, पृथ्वी इत्ादी), मािावृत्त ऊफि  जाती (जसे- हररिभगनी, 

सुमभतमदना, पभततपावन, पादाकुलक इत्ादी) आभर्ण अक्षर छां द (जसे- ओवी, अिांग, 

जीवनलहरी, िृांग, भदशा इत्ादी) असे पद्यरचनेचे (म्हर्णजेच पद्यिारे्च्या आभवष्काराचे) तीन 

प्रकार आहेत. 

 अक्षरगर्णवृत्त नावाप्रमारे्णच भनयत अक्षरसांख्या व त्ा अक्षराांचे भवभशष् गट याांच्या 

भनयभमत स्वरूपावर अवलांबून असते. याचाच अथि असा की, अक्षरगर्णवृत्त ही एक अत्ांत 

बांभदस्त पद्यरचनापद्ती आहे. म्हरू्णनच त्ाबाबत स्वातांत्र्य घेऊन वृत्तभनष्ठ मुक्तछां द उिा राहू 

शकत नाही. वृत्ताबाबत पद्यकाराला एवढेच स्वातांत्र्य घेता येते की तो आपले पद्य भनयिमक व 

धावते रचू शकतो. 

 या िूभमकेतून मुक्तछां दाची पूवािवथथा असा भनयिमक वृत्ताचा प्रकार मराठीत प्रगटला. 

रेंदाळकर, नागेश, भनफाडकर, सावरकर, नायडू आभर्ण ना. ग. जोशी या कवी ांनी भनयिमक 

पद्यरचनेचे प्रयोग केले आहेत. त्ातही रेंदाळकर व सावरकर याांचे प्रयोग भवशेर् लक्षर्णीय 

आहेत. रेंदाळकराांच्याही आधी भचांतामर्णी पेठकर व वासुदेवशास्त्री िरे याांनी भनयिमक पद्याचा 

अांधुक पुरिार केला होता. त्ाच्याही मागे गेल्यास मध्ययुगीन मराठीमधे्य हयग्रीवाचायि आभर्ण 

चोांिा या दोन महानुिाव कवी ांनी अनुक्मे ‘गद्यराज’ व ‘उिाहरर्ण’ या आपापल्या काव्यग्रांथाांत 

बरेचसे यमकस्वातांत्र्य घेतलेले आढळेल. तरीही साकल्याने भवचार करता मध्ययुगात काय 

भकां वा अवािचीन युगात काय भनयिमक पद्यरचना मराठीत रूढ अथवा लोकभप्रय झाली असे 

म्हर्णवत नाही. सांिृत कभवतेला अांत् यमकाचे अगत् नाही. अांत् यमकाचे हे लेरे्ण आभर्ण 

क्वभचत लोढरे्ण मराठीने अपभ्रांश काव्यापासून स्वीकारले आहे. अपभ्रांश ही िार्ाशास्त्रदृष्ट्या 
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भशभथल, हलकी व स्वरप्रधान िार्ा; लोकिार्ा—त्ातील काव्यामधे्य गेयतेस भवशेर् प्राधान्य—

त्ामुळे सदर िारे्तील पद्यास अांत् यमकाची गरज पडली असावी. मराठीचे सांिृतभनष्ठ 

स्वरूप, आजचा मुद्रर्णाचा व वाचनाचा (श्रवर्णाचा नवे्ह!) काळ हे घटक लक्षात घेता मराठी 

कभवतेला मध्ययुगात काय आभर्ण साांप्रत काळी काय अांत् यमकाची भनकड होती असे नाही 

परां तु या सवि ऐभतहाभसक भवशे्लर्र्णावर मात करून मराठी पद्यकाराांनी सहज यशस्वी 

होण्याजोगा भनयिमक वृत्तरचनेचा प्रयोग अपेशी ठरभवलेला आहे. 

 अक्षरगर्णवृत्ताांतून जरी मुक्तछां द भसद् होऊ शकत नाही तरी मािावृत्त ऊफि  जाती 

आभर्ण अक्षरछां द याांतून माि मुक्तछां द सहज साकार होतो. मािावृत्ताांतून भनमािर्ण होर्णार्या 

मुक्तछां दास ‘माभिक’ मुक्तछां द असे अभिधान आहे. व्यांकटेश वकील याांनी रूढ केलेला 

‘यक्षकन्या’ हा मुक्तछां द माभिक मुक्तछां द होय. पु. भश. रेगे, वा. ना. देशपाांडे, डॉ. श्रीराम अत्तरदे 

याांनी प्रारांिीच्या काळात आभर्ण अलीकडे इां भदरा, वसांत बापट, मांगेश पाडगावकर इत्ादी 

कवी ांनी माभिक मुक्तछां दाचा उपयोग केलेला आहे. क्वभचत अभनलाांनीही ‘साांगाती’मधे्य एक-

दोन कभवताांत प्रसु्तत मुक्तछां दप्रकार हाताळला आहे. असे असले तरी माभिक मुक्तछां द 

मराठीत फारसा रूढ नाही असेच म्हर्णावे लागेल. याचे कारर्ण भनश्चयाने साांगता येर्णार नाही. 

माभिक मुक्तछां द हा उघडपरे्णच अभनयभमत मािावृत्ताचा प्रकार जार्णवतो. त्ामुळे असेल, 

मराठी कवी ांनी सदर प्रकाराचा फारसा स्वीकार केला नसावा. 

 छाांदस मुक्तछां द माि मराठीत चाांगलाच रूढ आहे. १९३१ साली अभनलाांनी ज्या 

मुक्तछां दाचे प्रवतिन केले तो छाांदस मुक्तछां दच होय. ‘िग्नमूभति’, ‘भनवािभसत भचनी मुलास’ ही 

दोन दीघिकावे्य आभर्ण ‘पे्रम आभर्ण जीवन’, पेतेव्हा’, ‘िग्नमूतीचे पुनदिशन’ इत्ादी सु्फट कभवता 

‘पे्रमजीवन’ या छाांदस मुक्तछां दात भलभहल्या आहेत. ‘पे्रमजीवन’ मुक्तछां द पाच-सहा अक्षराांच्या 

चरर्णकाांच्या सै्वर जुळर्णीने भसद् होत असतो. जसे— 
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   दोन भदवस । उलटून गेले 

   दोन रािी तशा । उलटून गेल्या 

 या ओळी ांमधे्य पाच-पाच भकां वा सहा-सहा अक्षराांचे चरर्णक अगदी स्पष्परे्ण प्रतीत 

होतात. अभनलाांचा प्रसु्तत मुक्तछां द मराठीत चाांगलाच लोकभप्रय झाला. म्हरू्णनच की काय 

‘साांगती’ या आपल्या अलीकडच्या काव्यसांग्रहात कवीने सदर मुक्तछां दप्रकार थोडा बाजूला 

ठेवून त्ाऐवजी ‘मानवता’ हा दुसरा मुक्तप्रकार भवशेर् हाताळला. ‘पेतेव्हा’ या सांग्रहातील 

‘मानवता’, ‘बांड’, ‘धडकी’ या तीन कभवता मानवता मुक्तछां दातच आहेत. ‘साांगाती’ मधे्य माि 

हा आकडा तीनावरून १३-१४ वर गेला आहे. मानवता मुक्तछां द पे्रमजीवन 

मुक्तछां दप्रकारापेक्षा बराच लहानसर आहे. या छां दात दोन-दोन भकां वा तीन-तीन अक्षराांच्या 

चरर्णकाांची सै्वर जुळर्णी असत. जसे- आहे.  

   अन्याय । घडो । कोठेही 

   भचडून । उठू । आम्ही. 

 या ओळी ांमधे्य दोन-दोन, तीन-तीन अक्षराांनांतर भवराम घ्यावा लागतो. या मानवता 

छां दाचे आर्णिी एक वैभशष्ट्य आहे. सदर छां द पे्रमजीवन छां दाप्रमारे्ण केवळ अभनयभमत 

आवतिनप्रधान छाांदस मुक्तछां दच नाही; तर त्ाच्या जोडीस तो उच्चारानुसारी 

आघातप्रधानदेिील आहे. पे्रमजीवन आभर्ण मानवता या दोन प्रकाराांतील सदर िेद सहसा 

लक्षात घेतला जात नाही. तसा तो लक्षात घेतला तर मानवता हा छाांदस मुक्तछां द आहे की 

गद्योच्चारी छां द आहे असा सांभ्रम एिाद्यास सहज पडावा. छाांदस मुक्तछां दाचा आर्णिी एक 

भतसरा प्रकार मराठीत क्वभचत आढळतो. तो म्हर्णजे आठ अक्षराांच्या चरर्णकाांच्या सै्वर 

जुळर्णीने भसद् होर्णारा मुक्तछां द. मुस्मक्तबोध व पु. भश. रेगे याांनी हा भतसर्या प्रकारचा छां द 

वापरला. मुस्मक्तबोधाांच्या सांबांभधत कभवतेतील शब्द उचलून त्ास ‘भवजययािा मुक्तछां द’ असे 

नाव देता येईल. 
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 अशा रीतीने पादाकुलकभनष्ठ माभिक मुक्तछां द आभर्ण दोन, पाच भकां वा आठ अक्षरी 

चरर्णकाांनी भसद् होर्णारे तीन छाांदस मुक्तछां द हेच काय ते मराठी मुक्तछां दाचे िरेिुरे आभर्ण 

िव्य िाांडवल! वास्तभवक कुठल्याही मािावृत्तातून आभर्ण अक्षरछां दातून मुक्तछां दाचा एकेक 

प्रकार आभविूित होऊ शकेल—नवे्ह; जाभत—छां द याांची लक्ष्मर्णरेर्ा ओलाांडूनही मुक्तछां द 

प्रगटू शकेल. असे असताना मराठीतील कवी ांनी ३-४ मुक्तछां द प्रकाराांतच का डुांबावे? याचा 

उघड अथि असा की मुक्तछां दाचे सुप्त सामर्थ्ि या कवी ांना ज्ञात नाही. मुक्तछां दाचे छाांदस आभर्ण 

माभिकच का होईना, अगभर्णत प्रकार भसद् होऊ शकतात, या अथािने मुक्तछां द हा ‘महाछां द’ 

आहे. 

 मुक्तछां दाचा आर्णिी एका वेगळ्या आभर्ण वैभशष्ट्यपूर्णि भदशेने भवकास होऊ शकतो. 

तो म्हर्णजे गद्योच्चारी छां द ऊफि  अक्षररचना. मराठी मुक्तछां द आवतिनप्रधान असल्यामुळे तो 

केवळ ‘अभनयभमत छां द’ आहे; िरा ‘मुक्तछां द’ नाही, अशी रास्त तक्ार, प्रारांिीच्या काळात 

भहरररीने आवतिनप्रधान मुक्तछां दाचा पुरिार करर्णार्या वा. ना. देशपाांडे याांनीच केली आहे. 

ती दूर करावयाची असेल तर मुक्तओवी नवे्ह, गद्योच्चारी छां द मराठी कभवतेस स्मस्वकारावा 

लागेल. गद्योच्चारी छां दाचे पभहले वैभशष्ट्य म्हर्णजे तो आवतिनप्रधान नसतो; त्ात भनयत चरर्णक 

नसतात. दुसरे वैभशष्ट्य म्हर्णजे त्ातील अक्षराांचा उच्चार अक्षरछां दाप्रमारे्ण दीघि भकां वा 

मािावृत्ताप्रमारे्ण भनराघात करायचा नसतो. व्यवहारात ज्याप्रमारे्ण आपर्ण शब्दाांचे उच्चार 

साघात करीत असतो त्ाप्रमारे्णच अशा छां दाचे साघात वाचन करावयाचे असते. गद्योच्चारी 

छां द म्हर्णजे गद्यच नवे्ह काय? असा प्रश्न कुर्णी भवचारल्यास ‘नाही’ असे ठाम उत्तर त्ाला देता 

येईल. व्यावहाररक गद्यापेक्षा अभधक स्पष् आघात गद्योच्चारी छां दात येतील. व्यावहाररक 

गद्यापेक्षा अभधक उत्कट लय गद्योच्चारी छां दात येईल. गद्य आभर्ण पद्य या उियभवध 

िार्ास्वरूपाांचे सामर्थ्ि गद्योच्चारी छां द आत्मसात करू शकेल. नवलाची गोष् म्हर्णजे या 

गद्योच्चारी छां दाची बीजे थेट ‘राजा भशवाजी’ या महाकाव्यापयांत जाऊन पोचतात. म. मो. कुां टे 

याांना काव्याची िार्ा ही व्यावहाररक आभर्ण गद्योच्चारीच हवी होती. म्हरू्णनच त्ाांनी तवािर, 
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दबािर, उपू्सन अशी लेिनपद्ती स्वीकारली. अशी चमत्काररक आभर्ण टीकाभवर्यीिूत 

झालेली लेिनपद्ती स्वीकारूनही कुां टे याांचा हेतू सफल झाला नाही. याचे कारर्ण कुां याांच्या 

लक्षात आले नाही; तरी आज आपल्या लक्षात यावयास हरकत नाही. कुां टे याांना व्यावहाररक 

गद्योच्चारी िार्ा हवी होती, ती त्ाांनी स्वीकारली; परां तु भतचा आभवष्कार माि भनराघात 

उच्चारपद्तीचा अवलांब करर्णार्या अक्षरगर्णवृत्ताच्या माध्यमातून केला. त्ामुळे शब्दाांचे 

लेिन गद्योच्चारी परां तु वृत्ताच्या बांधनामुळे, भनराघात उच्चारपद्तीमुळे त्ाांचे उच्चारर्ण माि 

गद्यभिन्न असा उफराटा प्रकार घडला. या उफराया प्रयोगामुळे कुां टे याांच्या काव्याची िार्ा 

जास्तीतजास्त अस्वािाभवक झाली; परां तु अशी चूक केवळ कुां याांनीच केली असे नाही. 

सावरकर, रेंदाळकर, ना. ग. जोशी, अभनल इत्ादी अनेक प्रभतिावांतही त्ाांचे कमीअभधक 

प्रमार्णात समानधमेच आहेत! काव्याची िार्ा गद्याच्या िारे्जवळ आर्णावयाची असेल तर 

(तसा आग्रह नाही!) काव्य मुक्तछां द असावे असे वाटत असेल तर (असा तर मुळीच आग्रह 

नाही!) शहाण्या मार्णसाने गद्योच्चारी छां दाचा पुरिार करावा हे उभचत. सुदैवाने तसा पुरिार 

रेगे, करांदीकर, भचिे, सुवे इत्ादी काही कवी ांनी केला आहे. ‘गांधरेिा’ आभर्ण ‘पुष्कळा’ हे 

रेग्याांचे काव्यसांग्रह. करांदीकराांची तालभचिे, भचत्र्याांच्या ‘कभवता’ आभर्ण सुवे याांचे ‘माझे 

भवद्यापीठ’ हे सवि साभहत् यादृष्ीने अभ्यासण्याजोगे आहे. 

 अथाित गद्योच्चारी छां द म्हर्णजे जसा मुक्तछां द नवे्ह तसेच गद्योच्चारी छां द म्हर्णजे ना. ग. 

जोशी याांची मुक्तशैलीही नवे्ह. “गद्य आभर्ण पद्य याांच्या सीमेवरील रचना म्हर्णजे मुक्तशैली,” 

अशी मुक्तशैलीची व्याख्या डॉ. ना. ग. जोशी याांनी केली आहे. या मुक्तशैलीचे दशिन मुख्यतः 

कहाण्या आभर्ण गद्यकाव्य व अपवादाने नाय व रूपककथा याांत घडते. मुक्तशैली गद्योच्चारी 

व आघातप्रधान असते, परां तु गद्योच्चारी छां दातील भनभश्चत (भनयत नवे्ह) चरर्ण माि त्ात 

नसतात. गद्य िारे्प्रमारे्णच मुक्तशैलीतील चरर्णाांचे स्वरूप आपर्णाांस बदलभवता येते. प्राचीन 

सांिृत साभहत्ात उत्कभलकाप्राय, वृत्तगांधी आभर्ण चूभर्णिका या नावाचे गद्य आढळते; भकां वा 
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मध्ययुगीन मराठीत अमृतरायादी कवी ांचे कटाव आढळतात; अथवा शाभहरी पोवार्ड्ात 

‘सांपादर्णी’ नावाचा अभलस्मित िाग असतो—हे सारे मुक्तशैलीतील गद्यच. 

 याच्या पुढची पायरी म्हर्णजे व्यवहारात आपर्ण जे नेहमी वापरतो ते गद्य. अशा रीतीने 

गद्य, मुक्तशैली, गद्योच्चारी छां द, मुक्तछां द, छां द, छां दोबद् िार्ा अशी िारे्ची छां दःशास्त्रदृष्ट्या 

भवभवध रूपे आहेत. 

 येथे मनामधे्य सहज असा प्रश्न येऊन जातो की मुक्तछां दाचा आवेशाने पुरिार करर्णारे 

व भततक्याच आवेशाने त्ाचा अभधके्षप करर्णारे जे अभ्यासक मराठीत आहेत, त्ाांना िारे्च्या 

या भवभवध स्तराांची एवढी जार्णीव असेल का? 

 मुक्तछां दावर पभहला आके्षप असा घेण्यात येतो की ‘मुक्तछां द हा छां दच नाही; तो पूर्णिपरे्ण 

बेताल आहे.’ 

 अथाित प्रसु्तत आके्षप भकती अज्ञानातून भनघालेला आहे हे वेगळे साांगावयास नको. 

छां दोलय आभर्ण छां दाचा ताल या दोहोांमधील िेद नीट न कळल्यामुळेच मुक्तछां दाचे छां दत्व 

भहरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुक्तछां दाला ‘ताल’ नाही असे म्हर्णता येईल (आभर्ण या 

अथािने मुक्तछां द बेताल आहे असे म्हटल्यास हरकत नाही.) अक्षरे, त्ाांचे गट भकां वा त्ाांच्या 

मािा याची भनभश्चत आभर्ण भनयभमत सांख्या; त्ातून भनमािर्ण होर्णारे भनयभमत स्वरूपाचे चरर्ण या 

दोन घटकाांतून मुख्यतः छां दाचा ताल भनमािर्ण होत असतो. यभतथथाने, अांत्यमके इत्ादी इतर 

घटक या तालकल्पनेत िर घालीत असतात. मुक्तछां दाला अांत्यमक, भनयभमत अक्षरसांख्या 

भकां वा मािासांख्या व भनयभमत लाांबीचे चरर्ण इत्ादी बांधने नसल्यामुळे त्ा छां दोबद् पद्याचा 

ताल असू शकत नाही. परां तु याचा अथि मुक्तछां द छां दच नाही, असा होत नाही. कारर्ण छां दाचे 

छां दत्व तालकल्पनेवर आधाररत नसून लयकल्पनेवर आधाररत आहे. छां दातील लयतत्त्वावर 

पभहला महत्त्वाचा भवचार मराठीत डॉ. माधवराव पटवधिन याांनी ‘छां दोरचना’ या आपल्या 

प्रबांधात केला. त्ाची फेरतपासर्णी भव. ग. सहस्त्रबुदे् (पद्यमीमाांसा) याांनी व भवशेर्तः डॉ ना. 
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ग. जोशी याांनी ‘मराठी छां दोरचना लयदृष्ट्या पुनभविचार’ या प्रबांधात केली. या तीनही 

छां दशास्त्रज्ञाांच्या मते छां दातील लयतत्त्व तालतत्त्वापेक्षा सूक्ष्म ठरते. पद्यातील लय कशी भनमािर्ण 

होते आभर्ण या लयीचे व्यवचे्छदक लक्षर्ण काय यासांबांधी बरेच मतिेद आहेत; परां तु त्ासांबांधीचे 

अद्ययावत सांशोधन लक्षात घेऊन मुक्तछां द लयहीन नाही हे सहज भसद् करता येईल. डॉ. 

जोशी याांनी ते तसे भसद्ही केले आहे. मुक्तछां द एकेका मािावृत्तावरच अथवा एकेका 

अक्षरछां दावरच आधारलेला असल्यामुळे त्ात लय असावी यात नवल नाही; परां तु गद्योच्चारी 

छां दामधे्यसुद्ा, मुक्तशैलीमधे्यसुद्ा लय असते, असे दािवून देता येईल. यादृष्ीने मढेकराांचे 

लयतत्त्व आभर्ण डॉ.जोशी याांचे लयतत्त्व याांचा अभधक सिोल भवचार व्हावयास हवा. मुद्दा 

एवढाच की, मुक्तछां द हा लयबद् असल्यामुळे छां द ठरतो. मराठीपुरती तर मौज अशी आहे 

की, मराठी मुक्तछां द पुरेसा ‘तालमुक्त’ नाही, असाच त्ावर आके्षप घ्यावयास हवा. मराठीतील 

भकते्क तथाकभथत मुक्तछां दी कभवता व्याज—मुक्तछां दाांत असतात हे सविशु्रत आहे. 

 मुक्तछां दावरील दुसरा गांिीर आरोप म्हर्णजे मुक्तछां द ही ‘पभश्चमेकडील वार्यावरची 

वरात’ होय. पाश्चात् अत्ाधुभनक काव्य वाचून त्ाच्या अनुकरर्णाने मराठीत मुक्तछां द ही 

‘कभवपतांगाची कागदी टूम’ भनघाली आहे, असे म्हटले जाते. या आके्षपात थोडे तर्थ् आहे. 

फ्रान्समधे्य इ. स. १८६२ च्या सुमारास चालिस बॉदलेर या प्रभसद् फ्रें च नवकवीने मुक्तछां दाचे 

(आभर्ण मुक्त जीवनाचे?) प्रवतिन केले. थोर्ड्ाच अवधीत व्ह लरी, व्हलेन, ररांबो इत्ादी अनेक 

प्रभतिावांत कवी ांनी सदर छां दाचा स्वीकार केला. याच काळाच्या आगेमागे अमेररकेमधे्य वॉल्ट 

स्मव्हटमन या कवीने मुक्तगद्य (Free Prose) या नावाने मुक्तछां दात रचना केली. The Leaves 

of grass हा त्ाचा मुक्तगद्यातील काव्यसांग्रह प्रभसद् आहे. फ्रान्स आभर्ण अमेररका याांच्या 

मागोमाग इांग्लांडमधे्य टी. इ. ह्यूम, टी. एस. इभलयट, एझरा पौांड इत्ादी थोर कवी ांनी 

मुक्तछां दात्मक काव्य भलभहले. या पाश्चात् काव्याचा पररर्णाम अभनल भकां वा वा. ना. भकां वा रेगे 

याांच्यावर झाला नाही असे कसे म्हर्णावे? परां तु मुक्तछां द पाश्चात्ाांचा आहे म्हरू्णनच तो त्ाज्य 

ठरावा काय? अवािचीन जीवनातील अभधकाांश प्रवृत्ती—नवे्ह, आपले अभधकाांश अवािचीन 
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जीवनच—पाश्चात्ानुगामी नाही काय? भनदान मराठीतील अभधकाांश उतृ्कष् अवािचीन कभवता 

पभश्चमेच्या वार्यावर वाहत आलेली आहे हे नाकारण्यात हशील नाही. परां तु िरा प्रश्न मुक्तछां द 

परका आहे की सोयरा आहे हा नवे्ह. आज जो मुक्तछां द मराठीत वावरत आहे त्ाने मराठी 

काव्याच्या मातीत मूळ धरले आहे की नाही याचा या भनभमत्ताने भवचार व्हावा. मुक्तछां दाचे 

प्रभतपादक आमचा मुक्तछां द ओवी—अिांग परांपरेचा आहे असे कां ठरवाने साांगत असतात; ते 

भकतपत यथाथि आहे? ओवी हा एका अथािने प्राचीन मुक्तछां दच होय; पर्ण आजच्या मुक्तछां दास 

या ओवीचा वारसा साांगता येईल काय? तसे भदसत नाही. मराठी काव्यात नवे युग यावयाचे 

असेल तर नवा छां द हवा. छां दाची ‘पोलादी चौकट’ तोडावयास हवी—अशा आक्मक आभर्ण 

भवध्वांसक शब्दाांत मुक्तछां दाचे प्रास्ताभवक भलभहले गेले आहे. तसे न होता प्रारांिापासूनच प्राचीन 

ओवी, केशवसुताांच्या फुलपािरू, फुलाांची पिरर्ण इत्ादी कभवता, म. मो. कुां टे याांचे 

‘रचनाभवर्यक प्रयोग’, रेंदाळकर, सावरकर याांचे भनयिमक काव्य या ‘मुक्त’ परांपरेशी मराठी 

मुक्तछां दाने नाते ठेवले असते तर फारसा जाच न होता मुक्तछां दाचे मराठी काव्यात थथान 

भनभश्चत झाले असते. मुक्तछां द हा मराठी परांपरेतील होय हा समथिकाांचा आजचा पभविा ‘पश्चात् 

भवचारा’सारिा आहे. तो आधी सुचता तर बरे होते. इांग्लांडमधे्य मुक्तछां द रुजला तो असे 

परांपरेशी नाते ठेवूनच. शेक्सभपअरने आपल्या नाटकाांत भनयिमक पद्य वापरले होते; वडिस्वथि 

आभर्ण कोलररज या स्वच्छां दवादी कवी ांनी काव्याची िार्ा आभर्ण व्यावहाररक िार्ा याांच्यातील 

िेद पुसून टाकले होते. म रू्थ् अनोल्ड या कवी—समीक्षकाने ग्रीक पद्तीच्या काव्याचे 

पुनरुज्जीवन केले होते—हा सवि वारसा आांग्ल मुक्तछां दाने आत्मसात केला; व म्हरू्णन त्ास 

सहजमान्यता भमळाली. भशवाय मुळातच आांग्ल छां दातील शब्दाांचे उच्चार व्यावहाररक 

गद्यापेक्षा भिन्न नव्हते; आघातप्रधानच होते. मराठी मुक्तछां दाने वारसा तर स्वीकारला नाहीच; 

भशवाय मराठी काव्यातील शब्दोच्चार भनराघात म्हर्णजे गद्यभिन्न असल्यामुळे मुक्तछां दास 

अभधकच अवघड गेले. अमेररकन कवी स्मव्हट्मन याने बायबलमधील लयपूर्णि गद्याचा 

ऋर्णानुबांध साांभगतला. तसा ‘अजिदस्त’, ‘कहाण्या’, ‘कटाव’, ‘पोवाडे’ याांच्याकडे मराठी 
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मुक्तछां दाला अांगुभलभनदेश करता आला असता; तसेही घडले नाही. या सार्यामुळेच मुक्तछां द 

हा आक्मक आहे, त्ाच्यापासून मराठी काव्याचे सांरक्षर्ण केले पाभहजे अशी काहीतरी 

चमत्काररक समजूत अनेकाांची झाली; आभर्ण त्ातूनच ‘मुक्तछां द हे काय लचाांड मराठी 

कभवतासुांदरीच्या गळ्यात पडू पाहत आहे’, असे हताश उद्गार भनघू लागले. वास्तभवक मुक्तछां द 

हा छां दोबद् काव्याचा ‘पयािय’ नवे्ह, तर तो छां दोबद् काव्यास ‘पूरक’ आहे, अशी िावना ठेवली 

तर छां दोबद् काव्याच्या बरोबरीनेच मुक्तछां दही वाढू शकेल. 

 भशवाय मुक्तछां द हा काांगारूसारिा आहे, म्हर्णजे त्ाचे काही ‘चरर्ण’ लहान व काही 

मोठे आहेत, तो भविळीत आहे; त्ावरून कवीच्या छां दावरील अप्रिुत्वाची प्रतीती येते 

इत्ादी आरोप केले जातात. त्ाांचा फारशा गाांिीयािने भवचार केला पाभहजे, असे नाही. 

 िरोिर मुक्तछां दाच्या भनभमत्ताने जे मूलिूत प्रश्न मराठी काव्याच्या आभर्ण मराठी 

काव्यसमीके्षच्या के्षिात भनमािर्ण व्हावयास हवे होते, ते झालेच नाहीत. (हे माि आपल्या परांपरेस 

धरून झाले!) उदाहरर्णाथि, काव्य छां दोबद्च असावे काय? म्हर्णजे काव्य आभर्ण छां द याांचे 

अन्योन्य सांबांध कशाप्रकारचे आहेत? टी. एस. इभलयटसारख्या महान कवीस आभर्ण 

समीक्षकासदेिील या प्रश्नाचे नेमके उत्तर देरे्ण जड जाते. तसाच भवचार केला तर ‘काव्य’ हा 

िारे्चा गुर्णधमि नसून िावानुिूतीचा गुर्णधमि आहे, हे जर िरे असले तर काव्य हे जसे पद्यातून 

अभिव्यक्त होते तसे ते गद्यातूनही आभवषृ्कत होऊ शकेल—नवे्ह, नाय, कादांबरी, कथा, 

लभलत भनबांध या गद्य वाङ्मय प्रकारातून तसे ते आभवषृ्कत होताना आपर्ण पाहतोच. हा मूलिूत 

मुद्दा लक्षात घेतला तर मुक्तछां द गद्यसदृश आहे, तालहीन आहे, काांगारूसारिा अथवा 

इरकली लुगर्ड्ासारिा आहे इत्ादी आके्षप अप्रसु्तत ठरतात. 

 मुक्तछां दाच्या भनभमत्तानेच दुसराही एक प्रश्न उपस्मथथत होऊ शकला असता : काव्याच्या 

िारे्चे मूलस्वरूप. व्यवहारात आपर्ण िार्ा वापरतो आभर्ण काव्यातही भतचा वापर करतो. या 

दोन िार्ास्तराांमधे्य काही मूलिूत िेद आहे काय? उत्कटता भकां वा लयबद्ता एवढ्यापुरताच 
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िेद आहे की याच्याही पलीकडे त्ाची मुळे गेली आहेत? जसे—कवी िारे्चा माध्यम म्हरू्णन 

उपयोग करीत नसून िारे्तील प्रभतमाांचा माध्यम म्हरू्णन उपयोग करतो आहे असे म्हर्णता 

येईल काय? ते जर िरे असले तर काव्याच्या िारे्चा भवचार ‘छां दपूर्णि’ िार्ा आभर्ण प्रभतमारभहत 

िार्ा असा करावा लागेल. त्ातूनच काव्याची िरी लय सापडेल. 

 मराठीमधे्य मुक्तछां द पुरेसा रूढ न होण्याचे आर्णिी एक कारर्ण  सुचभवता येईल. 

बांगालीमधे्य रवी ांद्रनाथ ठाकूर, भहांदीमधे्य कवी भनराला आभर्ण गुजरातीमधे्य कवी नान्हालाल या 

थोर कवी ांनी मुक्तछां दाचे प्रवतिन केले. मुक्तछां दाचा असा पुरिार करण्यापूवीच या कवी ांनी 

आपापल्या िारे्त कवी म्हरू्णन फार मोठी प्रभतष्ठा सांपादन केली होती असे म्हर्णतात. अभनल 

आभर्ण पु. भश. रेगे याांच्याबाबतीत असे म्हर्णता येईल काय? 

 उलट राजकवी ताांबे, माधव जूभलयन, यशवांत, कुसुमाग्रज आभर्ण मढेकर अशा अनेक 

थोर कवी ांनी मराठीत मुक्तछां दाची उपेक्षा भकां वा हेटाळर्णीच केली असे भदसते. 

 मराठीत मुक्तछां द पुरेसा न रुजण्याचे माझ्या मते हे सवाित महत्त्वाचे कारर्ण आहे. 

 

फेबु्रवारी १९७० 
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भलररकल क्वाभलटी आभर्ण भवश्ववात्सल्य 

 

 स्मिताशी फोनवरून बोलत होतो; म्हटलां, “अस्मिता, तू म्हर्णतेस तो साभहस्मत्क 

िरोिरच मोठा साभहस्मत्क आहे; माझा आवडताही आहे; िारे्ची त्ाला भसद्ीच प्राप्त झाली 

आहे; त्ाचे अनुिवच िार्ाांभकत असतात—तो मोठाच साभहस्मत्क आहे; पर्ण महान साभहस्मत्क 

नाही.” 

 “महान आभर्ण मोठा याांत काय फरक आहे?”—अस्मिता. 

 भतला वाटलां असावां, मी रस, लय, वास्तवता, भवद्रोह, सौांदयि असां काही बोलेन; नाही, 

माझ्या मनात दुसरेच दोन शब्द आलेत : भलररकल क्वाभलटी आभर्ण भवश्ववात्सल्य. 

 िूपदा आपल्याला वाटतां, भलररकल क्वाभलटी म्हर्णजे काहीतरी रोमँभटक, नादमधुर—

नादमधुरता हा अभिव्यक्तीचा गुर्ण असतो, रोमँभटकपर्णा ही िूभमका असते. भलररकल स्मक्वभलटी 

म्हर्णजे एवढेच असेल तर मग भतची काय मातब्बरी!—भतच्यामुळे वाङ्मय भनमािर्ण होईल; महान 

वाङ्मय कधीच भनमािर्ण होर्णार नाही, होईल? अनेक गीतकाराांची गीते आभर्ण अनेक 

कथाकाराांच्या कथा अशाच तर ‘रोमँभटक’, ‘भलररकल’ असतात; त्ाांतल्या काही ओळी 

आपल्या ओठाांवर रेंगाळतात, त्तले काही प्रसांग आपल्या आठवर्णीत रेंगाळतात म्हरू्णन काय 

त्ाांना उत्तम साभहत् म्हर्णायचां?—म्हर्णतही नाही म्हर्णा आपर्ण! दोन घटकेची करमरू्णक, 

झालां! 

 ‘लायर या वाद्याच्या साथीने गायलां जार्णारां  गीत,’ ‘ररमोट फ्रॉम एव्हरी-डे लाईफ’ ही 

अप्रासांभगक माभहती सोडा; काय आहे ‘भलररकल  क्वाभलटी’ या सांजे्ञचा वाङ्मयीन अथि? 

 ‘कालमुक्तता’ हे भलररकल क्वाभलटीचे व्यवचे्छदक लक्षर्ण आहे. अनुिवाचे 

गतकाळसापेक्षतेने महाकाव्यात अवतरर्ण होत असते—म्हरू्णन तर महाकाव्याांत इभतहास 
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अांतिूित असतो; नाटक तर बोलून चालून आपल्या नजरेसमोर अनुिव, साकार करीत 

असते—भतथे अनुिवाचे अवतरर्ण वतिमानसापेक्षतेने होत असते, हे साांगावयास नकोच; मग 

िलेही तो अनुिव गतकालीन असो वा िभवष्यकालीन असो! 

 िावकाव्य माि अनुिवाला कालमुक्त करीत असते—अथाित अस्सल िावकाव्य. 

बालकवी—मढेकर—रेगे—म.म. देशपाांडे—भचिे याांच्या काही कभवताांमधे्य अनुिव असा 

कालमुक्त झालेला भदसेल. अशा कभवताांचा चररिसापेक्ष, कालसापेक्ष अभ्यास कररे्ण अनुभचत 

असते. अनुिव कालमुक्त होतो तेव्हा तो घटना—व्यक्ती याांच्याांतूनही मुक्त होतो, हे काय 

साांगायला हवे? 

 हा िावकाव्यात्म गुर्णभवशेर् कलाप्रभक्येला जास्तीत जास्त न्याय देत असतो. भनमािता 

सांकुभचत मीपर्ण त्ागूनच तर भनभमिती करीत असतो; आस्वादक सांकुभचत मीपर्ण त्ागूनच तर 

आस्वाद घेत असतो; मग भनभमितीसामग्री—आभर्ण—आस्वादसामग्री कालबद् असून चालेलच 

कसे? तशी ती असेल तर ती भनमािता—आस्वादक याांनाही कालपरीघात नाही ओढर्णार? 

 कलाप्रभक्येला िावकाव्य जास्तीत जास्त न्याय देत असते; म्हरू्णन तर िावकाव्यात्म 

गुर्णभवशेर्ाांची कलाके्षिात भवशेर् मातब्बरी असते. 

 अस्मिता, आपर्णा सवाांना भप्रय असर्णार्या त्ा साभहस्मत्काच्या कोर्णत्ा कलाकृतीमधे्य 

हा कालमुक्ततेता कलागुर्ण आढळतो? साांग. 

 ‘कालमुक्त अनुिव’ हा कलाकृतीचा गुर्ण तर ‘भवश्ववात्सल्य’ हा कलावांताचा 

दृष्ीभवशेर्—असे आपर्ण समजतो; हे दोन भवशेर् भविक्त आहेत असे समजतो; आपले बोलरे्ण 

जरा िारदस्त व्हावे म्हरू्णन वर आपर्ण ‘भवश्वकरुर्णा’ असा शब्द वापरतो—तसे म्हटले की 

कलावांत एकदम पे्रभर्ताच्या उांचीवर पोचतो ना! 

 अहो, पे्रभर्तापाशी भवश्वकरुर्णा असते तर कलावांतापाशी भवश्ववात्सल्य. 
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 —पे्रभर्त उांच व्यासपीठावरून बोलत असतो तर कलावांत गळाभमठी घालत असतो. 

    

राहो िरून आकाश 

   माझा शेवटचा श्वास 

   मनाांमनाांत उरावा 

   फक्त पे्रमाचा सुवास 

 ही भवश्वकरुर्णा नाही, हे भवश्ववात्सल्य आहे. या भवश्ववात्सल्याचे भवभिन्न गांध टॉलस्टॉय—

डोस्टोएव्हिी—चेकॉव्ह, ज्ञानोबा—तुकोबा, मढेकर—जीए, बभहर्णाई—म.म. याांच्या 

भनभमितीत दरवळताना भदसतात; ते भवधानाांतून प्रकटत नाहीत, त्ा भवश्ववत्सलतेची अनुिूतीच 

ते आपल्या मनात उद्िूत करतात; असे व्यवहारात कधीच घडत नसते; कालमुक्ततेचा अमूति 

अनुिव इतका मूति व्यवहारात कधीच झालेला नसतो! 

 इथे िावकाव्यात्मता आभर्ण भवश्ववत्सलता हे दोन भवशेर् एकमेकाांत भमसळून जातात; 

एक भनभमिभतभवशेर्. त्ाांच्या सांयोगातून जे काही उद्िूत होते त्ालाच आपर्ण ‘लावण्य’ म्हर्णतो. 

 हे भवश्ववात्सल्य म्हर्णजे माांगल्य, िाभवकता, िावुकता, िाबडेपर्ण, शाांती, क्ाांती याांचे 

िळिळते, भवधानात्मक प्रकटीकरर्ण नसते. िोवतीची मार्णसेच नव्हत; तर समग्र अस्मस्तत्वाचा 

उिा छेद घेतल्यावर त्ात समाभवष् होर्णारी बरी—वाईट मार्णसे, लहान—मोठे पशुपक्षी, 

उांचभनच वनस्पती, नसलेली िुतेिेते, असलेले—नसलेले देव—दानव—पूविजन्म—पुनजिन्म या 

सार्याांना भतथे थथान असते, त्ाांना मायाळूपरे्ण गळाभमठी भतथे घातलेली असते—भनमाित्ाने व 

म्हरू्णन आस्वादकानेही. यालाच ‘भवश्र्वाश्र्लेर्ी’ असा मोठा शब्द आहे; अशी भवश्र्वमाया त्ा 

साभहस्मत्कामधे्य भदसते का, अस्मिता?  
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भनभमितीचे शे्रय 

 

 साठ—बासष् साली साांगलीला वसांत व्याख्यानमालेत समकालीन कभवतेवर व्याख्यान 

भदले होते. त्ा भनभमत्ताने भचिे, िट, गे्रस आभर्ण सुवे या तेव्हाच्या नवोभदत कवी ांच्या असांग्रभहत 

कभवता गोळा केल्या. ‘सत्कथे’त भचत्र्याांच्या आभर्ण ‘हेमांत’, ‘मराठा’ याांत सुव्याांच्या कभवता 

सहज भमळाल्या; िटाांच्या कभवताांची वही शेवाळकराांजवळ होतीच. गे्रसच्या कभवताांसाठी माि 

बरीच शोधाशोध करावी लागली; गे्रसशी पिव्यवहार करावा लागला. चौसष् साली मी 

कोल्हापूर सोडून नागपूरला भवद्यापीठात रुजू झालो. गे्रस तेव्हा डी. ए. जी. पी. टी.मधे्य कारकून 

होते; बहुधा एका रािशाळेत भशक्षकही होते; माडिोलकराांच्या ‘तरुर्ण िारत’मधे्यही काम 

करीत असावेत. 

 त्ा काळात आम्ही एकमेकाांच्या जवळ येत गेलो. बहुधा चौसष् सालीच त्ाांनी 

भडपाटिमेंटमधे्य प्रवेश घेतला. त्ाांची ती ब च जोरदार होती. अशोक याळगी, सुरेश िृगुवार, 

कृष्णा चौधरी, नयना मुजुमदार, ऊभमिला पांभडत, वामन वाईकर आर्णिी भकतीतरी तल्लि 

आभर्ण चोिांदळ भवद्याथाांनी वगि गच्च िरलेला असे. त्ा सार्याांना पाहून मला कोल्हापूरच्या ह. 

मो. मराठे, कभलका देशपाांडे, सुधाकर पोतदार, जया रसाळ, शरद भवनायक काळे, कृष्णा 

गुरव, शांकर िांडू पाटील, शभशकाांत यरनाळकर इत्ादी गुर्णी भवद्यार्थ्ाांची आठवर्ण होई आभर्ण 

भशकवण्याची नवीच धुांदी चढे. ती तेव्हाची माझी व्याख्याने टेप व्हायला हवी होती असे आता 

वाटते आभर्ण मग लक्षात येते की ती वेगळ्या रीतीने टेप झाली आहेतच! 

 १९८३ मधे्य नागपूरच्या ‘तरुर्ण िारत’मधे्य डॉ. अक्षयकुमार काळे याांनी घेतलेली गे्रस 

याांची मुलाित प्रकाभशत झाली आहे; आता ‘ग्रांथमाले’च्या पभहल्या अांकातही, पररषृ्कत 

स्वरूपात, ती आली आहे. भतच्यात कुठे अतु्क्ती, कुठे ऊनोक्ती आहे; भतच्यात वाच्याथि कुठे 

आहे आभर्ण व्यांग्याथि कुठे आहे हे कोर्णाही रभसकाला सहज समजू शकते. या मुलाितीत एका 
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भठकार्णी त्ाांनी माझ्याबद्दल म्हटले आहे, “िरे तर डॉ. काळे, त्ावेळी मी दभिांच्या व्यस्मक्तत्वाने 

अांतबािह्य भदपून गेलो होतो; िारावून गेलो होतो. से्नह वाढतच होता. माझ्या आत्म्याला स्पशूिन 

जार्णार्या कुठल्याही जीवनव्यवहारात माझी टोटल इन्व्व्हॉल्वमेंट असते. ती भकती असते याची 

आता तुम्ही नीट कल्पना करू शकता. ‘झपाटली लेक। झाली वेडीभपशी। वैद्य ना ज्योभतर्ी। 

कामा येई।।’ अशी माझी अवथथा. वाङ्मयाच्या अध्यापनाला जसा आवाज हवा तसा त्ाांच्याकडे 

आहे. त्ामुळे त्ाांची वार्णी जरी सै्त्रर्ण वाटत असली तरी, इट ह ज वांडरफुल इफेक्टस्. वाङ्मयीन 

सांदिाांची समृद्ता, कलाकृतीच्या सौांदयिरहस्याच्या तळाशी जाण्याची दुभमिळ आकलनशक्ती 

व वाङ्मयाचे अपयाियी पे्रम हे त्ाांचे मोलाचे भवशेर्, एक भवद्याथी म्हरू्णन, दोन वरे् मी प्रभतिेच्या 

पातळीवर शोरू्न घेत होतो. डॉ. काळे, तुम्ही त्ाांचे भवद्याथी होता. डू यू ऍग्री भवथ मी? 

‘चचिबेल’मधील डबू्ल्य. एस. लँडोरची कभवता अशाच अनोख्या सौांदयिरहस्याचे उद्घाटन 

करताना त्ाांनी वगाित उच्चारली होती. भतला मी लभलतबांधात पकडले. त्ाांच्यामुळेच मला हा 

लभलतबांध सापडला. ऍकेडभमक व वाङ्मयीन अशी दोन सांतुभलत पररमारे्ण त्ाांच्या 

अध्यापनशैलीची वैभशष्ट्ये. कधी कधी या शैलीला भनभमितीचाही स्पशि होऊन जायचा. लँडोरची 

कभवता अशीच सापडली.” 

 भनवृत्ती—ज्ञानेश्वर, बाबा आमटे—रमेश गुप्ता याांच्या जोड-भनभमितीच्या अनुर्ांगाने मला 

जे म्हर्णायचे आहे त्ासाठी गे्रस याांचे हे आत्मकथन मी उद्धृत केले. 

 अमरावतीहून डॉ. सुिार् सावरकर ‘अक्षर वैदिी’ या नावाचे वाङ्मयीन माभसक 

चालवतात. जनसाभहत्ाचे ते मुिपि आहे. त्ात एका महत्त्वाच्या वाङ्मयीन प्रश्नावर १९८४—

८५ मधे्य चचाि येऊन गेली आहे. तो प्रश्न म्हर्णजे वाङ्मयकृतीची भनभमिती िर्या अथािने दोन 

व्यक्ती करू शकतात का की भनभमितीचे िरां  शे्रय केवळ एकाच व्यक्तीला असते? बाबा आमटे 

याांच्या भनभमत्ताने डॉ. सावरकर याांनी हा प्रश्न उपस्मथथत केला आहे. त्ात बाबा आमटे याांचे 

अवमूल्यन करायचा हेतू कुठेही भदसत नाही. त्ाांची भजज्ञासा शुद् सौांदयिशास्त्रीय आहे. त्ाांचा 
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प्रश्न असा की  ‘ज्वाला आभर्ण फुले’ या भनभमितीचे शे्रय आमटे याांना की रमेश गुप्ता याांना? 

‘करुरे्णचा कलाम’ या भनभमितीचे शे्रय आमटे याांना की सुरेश व्दादशीवार याांना? आभर्ण त्ाांचे 

सूभचत उत्तर असे की, सहसा हे ग्रांथ बाबा आमटे याांच्या नावाने ओळिले जात असले तरी 

िरोिर या ग्रांथाांचे शे्रय अनुक्मे गुप्ता आभर्ण व्दादशीवार याांनाच दयावयास हवे. ‘अक्षर 

वैदिी’च्या भडसेंबर १९८४, तसेच एभप्रल १९८५ ते सप्टेंबर १९८५ या अांकाांमधे्य ही चचाि आलेली 

आहे. 

 ज्ञानेश्वरीच्या कतृित्वासांबांधीही असा प्रश्न उपस्मथथत व्हावयास हवा; पर्ण अजून तो कुर्णी 

उपस्मथथत केल्याचे ऐभकवात नाही. मागे डॉ. मा. गो. देशमुि याांनी ज्ञानेश्वरीच्या कतृित्वासांबांधी 

एक वेगळा प्रश्न माि उपस्मथथत केला होता. त्ाांच्यामते ‘ज्ञानेश्वर’ ही यादवकालीन प्रत्क्ष व्यक्ती 

नसून ते भवठ्ठलपांताांनी भनमािर्ण केलेले एक वाङ्मयीन पाि आहे; ज्ञानेश्वरीचा भनमािता भवठ्ठलपांत 

आहे. (वाङ्मयीन व्यक्ती, मा. गो. देशमुि, नागपूर, १९६७, पृ. १ ते ७) 

 ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायात, ज्ञानेश्वरीची भनभमिती आपर्ण कशी केली ते ज्ञानेश्वराांनी 

साांभगतले आहे. भनवृत्तीनाथाांचे गुरू गभहनीनाथ. त्ाांनी भनवृत्तीनाथाांना गीतेवर िाष्य करावयाची 

आज्ञा केली. भनवृत्तीनाथाांनी गुवािजे्ञने गीताप्रवचने केली व त्ामागे िोवतीच्या अज्ञजनाांच्या 

उद्ाराची आध्यास्मत्मक—साांप्रदाभयक पे्ररर्णा होती. या सांदिाित ज्ञानेश्वर म्हर्णतात : 

     

आधीच तो तव कृपाळू 

     वरी गुरु आजे्ञचा बोलू 

    जाला जैसा वररर्ा काळू िवळरे्ण मेघा 

    मग आतािचेभन वोरसे 

    गीताथि ग्रांथनभमसे 
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    वररिला शाांतरसे तो हा ग्रांथू 

    तेथ पुढा मी बाभपया 

    माांभडला आती आपुलेया 

    की ययासाठी येवडेया आभर्णलो यशा 

 ज्ञानेश्वराांच्या या बोलण्यात वाच्याथि आभर्ण लक्ष्याथि भकती? “वाचोभन पढे ना वाची ना 

सेवाही जारे्ण स्वामीची” हे नांतरचे उद्गार लाक्षभर्णक अथािचे वाटतात; पर्ण बाकीचे त्ाांचे बोलरे्ण 

लाक्षभर्णक अथािने घ्यावयास काहीच कारर्ण भदसत नाही; वाच्याथािला बाध आल्याभशवाय 

लक्ष्याथि घेता येत नाही. आभदनाथ—मत्स्येंद्रनाथ याांच्यापासून जे साांप्रदाभयक ज्ञान गुरूपरांपरेने 

गभहनीनाथाांना प्राप्त झाले तेच ज्ञान त्ाांनी आपला भशष्य भनवृभत्तनाथ यास भदले व तेच ज्ञान त्ाने 

गीताप्रवचनाांच्या रूपाने सामान्य मार्णसापयांत पोचवावे व त्ाला अज्ञानमुक्त करावे, अशी 

त्ाांची आज्ञा होती. गुरूची आज्ञा प्रमार्ण मानून व भनवृभत्तनाथाांना स्वतःलाही जनसामान्याांचा 

कळवळा असल्यामुळे त्ाांनी उत्कट गीताप्रवचने केली. त्ा प्रवचनाांना ज्ञानेश्वर एक श्रोता 

म्हरू्णन उपस्मथथत असत. केवळ आपले गुरू बोलताहेत म्हरू्णन नवे्ह, तर जीवनरहस्य जारू्णन 

घेण्याची उतु्सकता असल्यामुळे ज्ञानेश्वर, चातक पक्ष्याप्रमारे्ण, ते प्रवचनामृत प्राशन करते झाले. 

त्ा श्रवर्णालाच ज्ञानेश्वराांनी ग्रांथरूप भदले. तो ग्रांथ म्हर्णजे ज्ञानेश्वरी. 

 असे जर आहे तर ज्ञानेश्वरीचे कतृित्व भनवृभत्तनाथाांकडे द्यावयाचे का? ‘भचांतनःभनवृभत्तनाथ; 

शब्दाांकनःज्ञानेश्वर’ असे म्हर्णावयाचे का? आपर्ण सारे तर ज्ञानेश्वरीच्या भनभमितीचे कतृित्व 

ज्ञानेश्वराांना बहाल करतो; हे कसे? ज्ञानेश्वरीचे कतृित्व जर भनवृभत्तनाथाांकडे नाही तर ‘ज्वाला 

आभर्ण फुले’ व ‘करुरे्णचा कलाम’ याांचे शे्रय बाबा आमटे याांच्याकडे कसे? त्ाांचे शे्रय अनुक्मे 

रमेश गुप्ता व सुरेश व्दादशीवार याांच्याकडे का नको?—असे प्रश्न उपस्मथथत होतात. हे प्रश्न 

आर्णिी पुढे चालवायचे तर असेही भवचारता येईल की मग वगाितील व्याख्यानाांवरून जर 

एिाद्याने लभलत बांध भलभहला असेल तर त्ाचे कतृित्व कोर्णाकडे? 
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 मला भवचारलां तर मी म्हरे्णन ‘आकाांताचे देरे्ण’, ‘डबू्ल्य. एस. लँडोरची कभवता’, ‘प्रो. 

स मु्यएल अलेकझाांडर’ या भतन्ही लभलतबांधाांचे शे्रय—भचांतन आभर्ण शब्दाांकनही—प्राध्यापकाचेच 

आहे. त्ाचे सांपूर्णि शे्रय भशष्याने घेतले तर काही भबघडत नाही—तो गुरूचा िरािुरा भवजय 

असतो—नाही, ती जयपराजयापलीकडील अवथथा असते; माि ती समजायला भनरोगी मन 

आभर्ण उन्नत कलाभनभमितीिान हवे. 

 अवािचीन काळातील हा एक शैक्षभर्णक—वाङ्मयीन चमत्कार आहे—मला त्ाचा 

अभिमान आहे. 
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कभवता : स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व 

 

 कभवतेमधे्य—िरे म्हर्णजे प्रते्कच कलाकृतीमधे्य—एक स्मथथरतत्त्व असते व एक 

अस्मथथरतत्त्व असते. स्मथथरतत्त्व हे दशिनी तत्त्व असते तर अस्मथथरतत्त्व हे अमूति तत्त्व असते. 

स्मथथरतत्त्व मूति तत्त्व असल्यामुळे त्ाबाबत कधी मतिेद व प्रतीभतिेद होत नाहीत : हो बाबा, 

‘पे्रमस्वरूप आई’, ‘आई म्हर्णोभन कोर्णी’ या आईवरच्या कभवता आहेत याबद्दल सवाांचेच 

मतैक्य असते; अशा भवर्यप्रधान कभवताांमधे्य मूतितत्त्व प्रधान असल्यामुळे आपर्णाांस त्ा सुबोध 

वाटतात; हा दशिनी अथि कळला म्हर्णजे ‘कभवता कळली’ असे आपर्ण समजत असतो. 

 हा दशिनी अथि कळला, असे तरी आपर्णाांस का वाटत असते? तर तो प्रते्कापाशी 

असलेल्या नैसभगिक आभर्ण साांिृभतक अनुिवाांची प्रभतकृती असतो म्हरू्णन; जसे, माता—

अपत्, बहीर्ण—िाऊ, भप्रयकर—पे्रयसी, देव—िक्त, मालक—मजूर, गररबाचे दुःि, 

सत्ताधीशाची अरेरावी, सृष्ीतील मेघ-पजिन्य-तुर्ार-इांद्रधनुष्य, भनझिर-वृक्ष-वेली-पालवी-मोहर-

फुले, चांद्र-चाांदरे्ण-दव-सागर इत्ादी सुांदर समजले जार्णारे घटक; राम-कृष्ण, राधा-द्रौपदी, 

सीता-अभहल्या, कर्णि-एकलव्य इत्ादी पौराभर्णक पािे. अशा प्रभतमा, अशी उपमाने, अशी 

भमथके कवीने योभजली की कभवतेत दशिनी अथि सहज साकार होतो—मग कभवतेत इतर काही 

नसले तरी ती कभवता ‘कभवता’ म्हरू्णन िपून जाते! रोमँभटक कभवतेबाबतच नवे्ह तर 

वास्तववादी कभवतेबाबतही हे घडत असते : महापुरुर्ाांवरील व त्ाांच्या भवचारसरर्णीवरील 

कभवता, ज्या घटकाांवर सामाभजक—राजकीय अन्याय होतो त्ाांच्यावरील कभवता. अशा 

भवर्याांवर लभलत भनबांध भकां वा वैचाररक भनबांध भलहायचा तर त्ासाठी पूवािभ्यासाची गरज 

असते; तशी गरज कभवतेबाबत नसते अशी अभधकाांश कवी ांची समजूत असते; वाचकाच्या 

मनातील कौटुांभबक—साांिृभतक—सामाभजक—राजकीय—पक्षीय मनोगांड अशा िुरे्णच्या 

शब्दाांनी जागे केले की झाले! 
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 याचा अथि कभवतेत स्मथथरतत्त्व नसावे असा नाही; फक्त तेव्हढेच नसावे; ते प्रधान नसावे 

एव्हढेच. ज्योभतर् भवदे्यत सायन पद्ती आभर्ण भनरयन पद्ती अशा दोन पद्ती आहेत. सायन 

पद्तीत गतीला तर भनरयन पद्तीत स्मथथरतेला प्राधान्य असते; साभहत् भवदे्यत गभततत्त्व आभर्ण 

स्मथथरतत्त्व या दोन्ही तत्त्वाांना महत्त्व असते : िार्ा आभर्ण वास्तवता या सांदिाित स्मथथरतत्त्वाला 

तर आस्वाद्यमानता आभर्ण अांभतम जीवनमूल्य या सांदिाित गभततत्त्वाला. लौभककतावादी 

िूभमका स्मथथरतत्त्वाला तर अलौभककतावादी िूभमका गभततत्त्वाला प्राधान्य देत असते; 

नवअलौभककतावाद माि असे मानतो की कभवतेच्या आस्वादाचा प्रारांिभबांदू लौभकक 

स्मथथरतत्त्व असतो; पर्ण आस्वादाचा प्रवास गभततत्त्वाकडे, अलौभकक सौांदयितत्त्वाकडे, अांभतम 

जीवनमूल्याकडे होत असतो—त्ातच आस्वादाचे साफल्य असते. हा प्रवास भकती वेगाने, 

भकती सहज व भकती पररपूर्णि होईल हे त्ा त्ा कभवतेवर व त्ा त्ा आस्वादकावर अवलांबून 

असते. 

 िावगीत, रहस्यकथा, रूपककथा, भवज्ञानकथा इत्ादी लेिनप्रकार स्मथथरतत्त्वप्रधान 

असतात; त्ामुळे हे लेिन सुबोध असते व म्हरू्णनच त्ाांच्या फेरवाचनाची वाचकास भनकड 

नसते; त्ाांत गभततत्त्व क्षीर्ण असते; त्ामुळे त्ाकडे वाचकास दुलिक्ष कररे्णही सोयीचे असते! 

अिांग, गझल याांच्या अस्सल रूपाांत स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व याांचे सांतुलन असते; पर्ण भवशुद् 

िावकभवतेत गभततत्त्व प्रधान असते; भतथे त्ाच्याकडे दुलिक्षही करता येत नाही व त्ाच्या 

आकलनाबाबत ठाम भवधानही करता येत नाही—त्ामुळे वाचक गाांगरून जातो. हा 

गभततत्त्वाचा प्रत्य प्रभतक्षर्णी नवनवा असतो व तो चमकार्यासारिा मधूनच तीव्र होत असतो 

व म्हरू्णनच ती कभवता दुबोध आहे, सांभदग्ध आहे, अनेकाथिसूचक आहे असे आपर्णाांस वाटू 

लागते—ते िरे नसते; कभवतेतील मूति आशय आभर्ण अमूति आशय याांच्यातील िेद आभर्ण 

याांच्यातील व्याभमश्र सांबांध न कळल्यामुळे आपर्ण असे समजत असतो, असे गाांगरून जात 

असतो. अशा भवशुद् िावकाव्यात अथाििास असतो व तो दशिनी अथािहून िरा व प्रिावी 



64 
 

असतो; ती िावकाव्याची प्रिा असते व ती फक्त प्रतीभतगम्य असते—भतच्यासांबांधी वाद होऊ 

शकतो, हेच भतचे बलथथान असते. 

    सुिाचे सोबती 

    दुःिातही राहो 

    कोसळो हें नि 

    भिांती उभ्या राहो 

 हे शब्द वाचले की, आपर्ण म्हर्णतो, हो कळले! सगळे सुिकाळाचे सोबती असतात; 

दुःिकाळाचे कोर्णी नसतात—पर्ण असे न घडो. कभवतेतील गभततत्त्वाकडे दुलिक्ष केल्यामुळे 

असा सदोर् अथि आपल्या पदरी पडतो. वास्तभवक कभवतेला म्हर्णायचे आहे, ज्याांच्या 

सहवासात मला सुि भमळाले त्ाांच्या सहवासात उद्या दुःि भमळाले तरी त्ाांचा सहवास मला 

लािो; पर्ण हा अथि दशिनी आभर्ण स्मथथर नसतो त्ामुळे आपर्णच साशांक होतो; भनरयन आभर्ण 

सायन या पद्ती ांत गडबड व्हायला लागते! 

 भवशुद् िाव कभवतेतील गभततत्त्वातून जो अथि अभिव्यक्त होतो तो आपला कलाभवलास 

असतो का? नाही. तोच कभवतेचा प्रधान अथि असतो; तो आपर्ण आपल्या रभसकतेने, 

कल्पकतेने, प्रभतिेने कभवतेच्या साह्यानेच पररपूर्णि करीत असतो : 

     नागवी तुझी काचोळी 

    नागव्या स्तनाांना राधे 

    हलतात कशाला माड 

    तूां साांग एवढें  साधें 
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 हे भववस्त्र स्त्रीचे भचिर्ण आहे, असे स्मथथरतत्त्व साांगते; गभततत्त्व म्हर्णते, नाही; हे एका, 

रसरसलेल्या युवतीचे भचिर्ण आहे. भतने काचोळी घातली आहे पर्ण तरीही भतचे यौवन झाकले 

जात नाही. या भतच्या उतट तारूण्यामुळे सृष्ीही चालभवली जाते मग इतराांची काय बात! 

इतकी साधी गोष् तुमच्या लक्षात येत नाही? हे भचिर्ण वर्णिनातून केले असते तर ते स्मथथरतत्त्व 

झाले असते; अलांकाराांतून साधले असते तर स्मथथरतत्त्व आभर्ण गभततत्त्व याांचे भमश्रर्ण झाले असते. 

इथे गभततत्त्वाला प्राधान्य देऊन कभवता ‘ही युवती भववस्त्रच आहे’ असे म्हरू्णन स्मथथरतत्त्वाला 

धक्का देते आभर्ण एक अथाििास भनमािर्ण करते : केवळ उिार तारूण्यामुळे ही तरूर्णी भववस्त्र 

वाटत नाही तर भप्रयकरावरील पे्रमामुळे ती उन्मन असल्यामुळे भतचे वस्त्रिान, देहिान 

भवगभलत झाले आहे असा प्रत्य ती आपर्णाांस देते. हा वाचकाचा कल्पनाभवलास नसतो; हा 

त्ाचा प्रत्क्षप्रत्य नसतो; हा त्ाचा तकि प्रत्क्ष नसतो; ही त्ाची प्राभति प्रत्क्ष अनुिूती असते. 

 कभवतेची भनभमिती कवी प्राभति प्रत्क्षाने करीत असतो. 

 कभवतेचा आस्वाद रभसक प्राभति प्रत्क्षाने घेत असतो. 

 प्रत्क्ष प्रत्य, तकि प्रत्य आभर्ण प्राभतिप्रत्य या तीन भिन्न प्रभक्या आहेत, हे आपर्णाांस 

कधी कळेल? 

 कळेल कधीतरी! 

 मग ज्ञानेश्वर, चोिोबा, तुकाराम, होनाजी, बालकवी, मढेकर, म. म. देशपाांडे इत्ादी 

कवी ांच्या काव्याांतील गभततत्त्वाच्या प्रत्याने आपर्ण भवस्मित होऊ, अनुिवसमृद् होऊ. —तो 

भदवस दूर नाही! 
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प्रभतिावांत आभर्ण समाज 

 

 साभहत् ही एक सामाभजक सांथथा आहे. भववाहसांथथा, कुटुांबसांथथा, न्यायपाभलका, 

कायिपाभलका या जशा सामाभजक सांथथा आहेत तशीच साभहत् ही देिील एक सामाभजक 

सांथथाच आहे; परां तु भतची कोटी (क टेगरी) अगदी भिन्न आहे. एकाच वसू्तचा एक वगि भकां वा 

एक कोटी असरे्ण ही अपवादात्मक गोष् आहे. साभहत् हा एक असा वगि आहे. साभहत्ासांबांधी 

अनेक गैरसमज होण्याचे हेही एक कारर्ण आहे. 

 साभहत् ही एक सामाभजक सांथथा आहे व म्हरू्णनच साभहत्कृतीइतकेच भतच्या सांदिाित 

साभहस्मत्क, समीक्षक, रभसक, सांशोधक, सांपादक, प्रकाशक, ग्राहक याांना व परांपरा, सांप्रदाय, 

गुरूभशष्य, प्रवाह, प्रवृत्ती, वाद, व्यासपीठे याांना महत्त्व आहे. दुसर्या शब्दाांत साांगावयाचे म्हर्णजे 

‘साभहत्’ या सामाभजक सांथथेमधे्य साभहत्कृती, साभहत्कला व साभहत्व्यवहार या सवाांगाचा 

साकल्याने समावेश होत असतो. 

 साभहत्ाचे माध्यम िावनान्त अनुिूती व भतचे साधन अथिपूर्णिशब्द आहे हे आपर्ण सारेच 

जार्णतो. यापैकी अथिपूर्णि शब्द म्हर्णजेच वाक्यमयी िार्ा हे साधनही सामाभजकच आहे. 

साभहस्मत्क जे िार्ाद्रव्य वापरीत असतो ते प्रथमतः समाजोत्पन्नच असते. नाद आभर्ण नादें भद्रय 

ही परमेश्वराची, भनसगािची भनभमिती असली तरी ‘अथिपूर्णि िार्ा’ ही मानवी समाजाचीच भनभमिती 

असते – िलेही भतच्यात साभहस्मत्क प्रमार्णाचा आभर्ण प्रकाराचा पुढे भकतीही भवकास करोत. 

साभहस्मत्क समाजापासूनच वाच्याथि – लक्षाथियुक्त िार्ा उसनी घेत असतो, ती काही त्ाची 

स्वतःची व्यस्मक्तगत भनभमिती नसते. या अथािनेही साभहत्कला ही एक सामाभजक सांथथा होय. 

 प्रभतिावांत जन्मावा लागतो म्हर्णतात ते िरेच आहे. िरेच प्रभतिावांत जन्मावा लागतो. 

समाज त्ाची भनभमिती करू शकत नाही. प्रभतिा ही जन्मजात शक्ती आहे. 
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 —पर्ण एक गोष् लक्षात घ्या. ‘प्रभतिावांत’ आभर्ण ‘कलावांत’ या दोन भिन्न सांज्ञा आहेत. 

आपर्ण त्ा एकाच अथािने वापरतो, पर्ण त्ा भिन्न सांज्ञा आहेत. िरे म्हर्णजे ‘कलावांत’ या 

शब्दाऐवजी मला दुसराच शब्द वापरावासा वाटतो, तो व्याकरर्णदृष्ट्या भकतपत बरोबर आहे 

ते सांिृततज्ज्ञच साांगू शकतील. तो शब्द आहे ‘साभहत्वांत’. साभहत्वांत हा प्रभतिावांत 

असावाच लागतो. पर्ण प्रभतिावांत हा साभहत्वांत असेलच असे नाही. आर्णिी नेमक्या शब्दाांत 

बोलायचे म्हर्णजे प्रभतिावांत + सामाभजक मूल्यिाव = साभहत्वांत. प्रभतिा ही दैवी देर्णगी आहे. 

ती प्रयत्नाने भमळत नसते. ती असते भकां वा नसते, पर्ण केवळ प्रभतिा आहे म्हरू्णन एिादा मारू्णस 

साभहस्मत्क होत नाही. त्ा प्रभतिेवर सामाभजक मूल्याांचा सांिार व्हावा लागतो. प्रभतिावांत 

जन्मावा लागतो. साभहस्मत्क घडावा लागतो. प्रभतिा काय मधमाशीपाशीही असते. 

उधईपाशीही असते. सुगररर्णीपाशीही असते—त्ाांच्या त्ाांच्यापुरती. गाय जशी रवांथ करते, 

मुांगी जशी अांडी घालते तसा कवी कभवता करतो हे म्हर्णरे्ण मयािभदत अथािने िरे आहे. 

प्रभतिावांत आपल्या भनसगिदत्त शक्तीवर जसे सामाभजक सांिार करू शकतो तसे भवभशष् 

सांिार हे पशुपक्षी आपल्या प्रभतिेवर करू शकत नाहीत, हे स्पष् आहे. 

 हा प्रभतिामय मूल्यिाव भकती प्रकारे प्रकटतो आभर्ण भकती प्रकारे प्रकटत नाही हे 

पाहरे्ण म्हर्णजेच साभहत्कलेचा मूल्यगिि इभतहास पाहरे्ण होय. 

 माझ्या घराच्या शेजारी एक सद्गृहथथ राहतात. ते कुर्णाच्या अध्यातमध्यात नसतात. 

सगळ्याांशी शाांत, नम्रपरे्ण वागतात. मला त्ाांच्याबद्दल कळवळा आहे. ते सतत काहीतरी 

भलहीत असतात. पानेच्या पाने. वह्याच्या वह्या. एवढेच नवे्ह, तर आपले हे लेिन ते स्विचािने 

प्रकाभशतही करीत असतात. एवढेच नवे्ह तर आपली ही पुस्तके ते िोवतीच्या समाजाला 

भवनामूल्य वाटतही असतात. अलीकडेच त्ाांचे ‘भवश्वभवराटरूप’ या नावाचे ७२ पानाांचे पुस्तक 

प्रकाभशत झाले आहे. त्ातील एक लहानसा गद्य पररचे्छद मी तुम्हास वाचून दािभवतो : 

   हेच कौरव पाांडव, रेघावा कृष्ण रुस्मिर्णी 
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   रेिा रेघावा जाधवा माधवा राधेवा 

   राघवा, रघुपती राघवा राजा नागोकुल 

   चौर्यागड भवदिाि महादेव नागद्वार 

   नागपांचमी पांचधमि रेघा यक्ष रेघा 

   लक्ष्मर्ण रेघा होय. 

 

 या उतार्यात शब्द आहेत, पर्ण वाक्य नाही. शब्दाांना सुटा अथि आहे पर्ण ते शब्द 

िार्ारूप झालेले नाहीत. िारे्चा मूलघटक शब्द नवे्ह वाक्य आहे हे अशा वेळी लक्षात येते. 

 सगळे पुस्तकच या पातळीवर भलभहले गेले आहे. मनोभवकृतीतज्ज्ञाला त्ातून 

भलभहर्णार्याच्या मनाचा बोध होईल पर्ण तो िार्ाबोध म्हर्णता येर्णार नाही. 

 आनांदवधिनाने काव्याची प्रतवारी तीन प्रकारे केली आहे – 

(१) ज्यात व्यांग्याथिप्राधान्य आहे असे काव्य अथाित ध्वभनकाव्य. हे उत्तम काव्य होय. 

(२) ज्यात व्यांग्याथि आहे पर्ण तो गौर्ण आहे. ते गुभर्णिूतव्यांग काव्य. हे मध्यम दजािचे 

काव्य होय. 

(३) ज्यात व्यांग्याथि अभजबात नाही, फक्त वाच्याथि आहे असे काव्य म्हर्णजे भचि 

काव्य. याला आनांदवधिनाने अधमकाव्य म्हटले आहे. 

 व्यांग्याथियुक्त िारे्लाच तुम्ही काव्य म्हर्णता. मग ‘भचिकाव्य’ काव्य कसे? असा प्रश्न 

जेव्हा आनांदवधिनास भवचारण्यात आला तेव्हा तो म्हर्णाला, “तुम्ही म्हर्णता ते बरोबर आहे. 

रभसकाच्या दृष्ीने भचिकाव्य हे काव्यच नाही. परां तु स्वतः कवीचा प्रयत्न ‘काव्य’ भनभमितीचा 

असल्यामुळे त्ास आम्ही अधम का होईना काव्य म्हर्णतो.” 
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 र. कृ. जोशी याांनी ‘सत्कथे’मधे्य अथिरभहत, िार्ारभहत काव्यलेिनाचे अनेक प्रयोग 

केले. त्ावर माझ्याव्यभतररक्त कोर्णी गांिीर टीका केल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. िरोिर या 

सांदिाित स्वतः ‘कवी’ अन् ‘सांपादक’ याांनी आपली साभहत्शास्त्रीय िूभमका िुलासेवार नमूद 

केली पाभहजे. 

 अशा साभहत्ाचा आभर्ण समाजाचा काय सांबांध असर्णार? भजथे िार्ोत्पन्न अथिच नाही 

भतथे सामाभजक मूल्यिाव कुठला? आभर्ण मग ती कृती होर्णार तरी कशी? केवळ वाच्याथियुक्त 

काव्य जर अधम काव्य तर वाच्याथिरभहत काव्यास काय म्हर्णावे? 

 काही काही साभहत्कृती सामाभजक मूल्यिाव ओलाांडून अती ांभद्रय पातळीवर 

पोहोचल्या आहेत असे वाटते – व ते िरेच असते. परां तु त्ा भनमाित्ाांच्या मनात आभर्ण त्ाांच्या 

भनभमितीत व्यांगरूपाने मूल्यिाव प्रकटतोच. मी तुम्हाला दोन—चार उदाहररे्ण साांगतो : 

 

 ज्ञानदेवाांनी म्हटले आहे “तुभझया भनढळी कोटी चांद्र भवराजे” 

   

 

समथाांनी म्हटले आहे, 

“लवथवती भवक्ाळा। ब्रम्हाांडी माळा। 

  भवर्ें कां ठ काळा। भिनेिी ज्वाळा। 

  लावण्यसुांदर मस्तकी बाळा। 

  तेथूभनया जळ भनमिळ वाहे झुळझुळा।” 
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 आभर्ण भचत्र्याांनी म्हटले, “भवभचि पद्पाि, भ्रमराि. मध कुठे?...या वाटा कुठे जातात? 

चालून चालून थकलो तरी पायािाली कशा येतात?” 

 या सवि अस्मस्तत्वानुिवाच्या कभवता आहेत. त्ात कुठलीही समाजसापेक्ष अनुिूती व्यक्त 

झालेली नाही. तरीही त्ा अस्सल आभर्ण अव्वल साभहत्कृतीच आहेत. त्ातील भवश्वशोध आभर्ण 

आत्मशोध यामागे जी तळमळ, कळकळ, भजज्ञासा, श्रद्ा अशी सांभमश्र अनुिूती आहे ती 

भनव्वळ नैसभगिक नाही तर सांिाररत, सामाभजक अनुिूतीच आहे. या कभवताांचा वाच्याथि आभर्ण 

लक्षाथि स्पष्च आहे. उदा. समथाांच्या या आरतीमधे्य भनभमिती आभर्ण नाश याांचे भचरांतन नतिन 

साकार झाले आहे ते व्यांग्याथि आहे. 

  आध्यास्मत्मक आभर्ण अस्मस्तत्ववाद साभहत्ामधे्य ओढून तारू्णन सामाभजक आशय 

शोधण्यापेक्षा त्ामागील व्यांग सामाभजक मूल्यिाव आपर्ण जारू्णन घेतला पाभहजे. म्हर्णजे मग 

जीएांच्या ‘तत्त्वकथाां’पेक्षा त्ाांच्या ‘आप्तकथा’ कशा अभधक आशयपूर्णि आहेत हे लक्षात येईल. 

तसेच सांत साभहत्ाकडे राजकीय—सामाभजक प्रबोधनाचे साधन म्हरू्णन पाहण्याऐवजी अभधक 

ममिग्राही दृष्ीने पाहता येईल. 

 ‘भनरथिक साभहत्’ आभर्ण ‘समाजोत्तीर्णि साभहत्’ या दोन टोकाांमधे्य रामायर्ण आभर्ण 

महािारत, ज्ञानेश्वरी आभर्ण अिांग, वज्राघात आभर्ण ब्राम्हर्णकन्या, बळी आभर्ण धग, केशवसुत 

आभर्ण गडकरी, माधव जु्यभलयन आभर्ण मढेकर, रेगे आभर्ण नेमाडे, ताांबे आभर्ण मुस्मक्तबोध, 

िानोलकर आभर्ण सुवे याांचे वेगवेगळ्या प्रतीचे साभहत् पसरले आहे. स्वातांत्र्य—समता—सख्य, 

शोर्र्ण—वगिभवग्रह, क्ाांती, अन्याय आभर्ण न्याय, भवद्रोह आभर्ण भवध्वांस इत्ादी अनेक 

सामाभजक घभटताांचे आभर्ण मूल्याांचे दशिन त्ात घडते. 

 हा मूल्यिाव ‘भझांदाबाद—मुदािबाद’ या पातळीवर व्यक्त व्हायचा की बे्रख्तप्रमारे्ण 

रभसकाच्या अांतःकरर्णातच त्ाचा उदय घडवून आर्णावयाचा, हा ज्याच्या त्ाच्या काव्यदृष्ीचा 

आभर्ण काव्यशक्तीचा प्रश्न आहे! 
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 कुमारवयापासून मला प्रश्न पडायचा, या जीवनाला अथि काय? आता लक्षात येतांय की 

जीवन म्हर्णजे काही एिादे भवधान नाही की त्ास ‘अथि’ असावा ते ‘आहे’, ‘असते’, त्ाला अथि 

आपर्णच द्यायचा असतो. प्रभतिावांत—साभहत्वांत हे कायि करीत असतात. वस्त्रहरर्ण, स्त्रीहरर्ण 

हे मुळात चाांगले भकां वा वाईट नसते. द्रौपदीवस्त्रहरर्ण हीन आभर्ण गोपीवस्त्रहरर्ण उभचत, 

सीताहरर्ण गह्यि आभर्ण रुस्मिर्णीहरर्ण गौरवास्पद ठरते ते त्ामागील मूल्यभववेकामुळेच. त्ाला 

साभहत्शास्त्राने ‘रसाची पुरुर्ाथिभनष्ठा’ म्हटले आहे. मुस्मक्तबोधाांसारख्या साम्यवादी 

भवचारवांताने साधारर्णीकरर्ण व व्यांग्याथि मान्य केल्यावर आता काय राभहले? 

 भकतीदा त्ाांच्याशी चचाि झाली शांकरनगरमधे्य, रामदासपेठेत, धरमपेठेत की बाबा, 

तुमच्या-माझ्या साभहत्भवचारातील िेद चतुदिशी—पौभर्णिमा एवढाच आहे. साभहत्ातील 

सामाभजक मूल्यिाव तर आपर्ण दोघाांसही मान्य आहे. मग वाद कुठे? तर त्ाच्या आशयामधे्य. 

तुम्हाला हररिाऊ, सुवे याांचा आशय चालेल पर्ण य. गो., जी. ए. याांचा चालर्णार नाही. मला 

दोन्ही चालतील. 

 समाजाला मागिदशिन कररे्ण, त्ात पररवतिन, क्ाांती घडवून आर्णरे्ण ही मी साभहत्ाची 

जोिीम मानीत नाही. मानवतावादी, साम्यवादी, भहांदुत्ववादी, भवद्रोही भवचारवांत जे साांगतात ते 

काय समाजाला माहीत नसते? (कधी कधी तर साभहस्मत्कापेक्षा समाजाला ते अभधक उत्तम 

ज्ञात असते!) मग साभहस्मत्क काय करीत असतो? तो समाजाची सामाभजक व इतरही 

सांवेदनशीलता टवटवीत करीत असतो. कधी प्रत्क्ष, कधी अप्रत्क्ष.... 

 कधीपासून मी या वैभश्वक घडामोडी ांकडे पाहतो : ग्रह, तारे, तारामांडळ, आकाशगांगा.... 

त्ाांची भनभमिती, त्ाांचा नाश. त्ाांच्या आकृती. त्ाांचे नतिन. तेव्हा लक्षात येते की, आकृती आभर्ण 

आकृती ांचे नृत् हे आपर्ण समजतो तसे उपरे नाही तर अस्मस्तत्वाचाच मूलधमि आहे. 

 सामाभजक आशय आभर्ण हे अस्मस्तत्वाचे नतिन याांची साांगड घातली जाते तेव्हा महान 

साभहत्कृती जन्मास येते. 
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प्रभतिावांत आभर्ण मनोरुग्ण 

 

 ‘प्रभतिा’ हा काय प्रकार आहे? मला व्याख्या नको आहे; त्ा भमर्थ्ा अथवा सदोर् 

नाहीत; पर्ण त्ा मला नको आहेत. अपूवि वसू्त भनमािर्णक्षम प्रज्ञा, नवनवोने्मर्शाली प्रज्ञा या 

व्याख्या मलाही माहीत आहेत. 

 आपल्या प्रश्नाचे उत्तर आपर्ण स्वतांिपरे्ण शोधून पाहू या. गरज पडेल तेव्हा इतराांची 

मदत घेऊच. गरज पडेल तेव्हा. 

 कधी कधी मनोरुग्णतेला प्रभतिा, कधी कधी प्रभतिेला मनोरुग्णता म्हटले जाते. त्ाचे 

कारर्ण स्पष् आहे : प्रभतिावांत आभर्ण मनोरुग्ण याांच्याांत काही साम्यभचने्ह स्पष्परे्ण भदसतात—

दोघेही बेिान असतात, त्ामुळे त्ाांचे भनत् आभर्ण नैभमभत्तक व्यवहाराांकडे दुलिक्ष होते; त्ाांच्या 

तांद्रीत कोर्णी व्यत्य आर्णला तर ते भचडतात, रडतात, आदळआपट करतात. प्रभतिावांत आभर्ण 

मनोरुग्ण याांच्यात असे साम्य असतेच. जरा प्राकृत उदाहरर्ण घेऊ या : एिाद्या मुलीने मुलाचा 

पोर्ाि घातला म्हरू्णन ती मुलगा होईल का? मोर आभर्ण तर्णमोर याांच्याांत साम्य आहे म्हरू्णन 

आपर्ण तर्णमोरास मयूर म्हरू्ण का? तसेच हे. एका ग्रांथपालाच्या बायकोने एक भदवस आपल्या 

यजमानाांचा ग्रांथसांग्रह आवरून ठेवला, कसा? तर सारख्या आकाराची पुस्तकां  एकि ठेवून—

त्ाांचे भवर्य, त्ाांचे प्रकार, त्ाांची िार्ा—हे सारे गेले िड्ड्यात. प्रभतिावांत आभर्ण मनोरुग्ण याांना 

एका गटात टाकर्णारे त्ा बाईसारिे शहारे्ण असतात. 

 पे्लटोची िूभमका अथाित वेगळी होती. त्ाच्या मते मार्णसाने सांयमी, भववेकी असावे; 

िावभववश नसावे. मार्णसाने सत्ाचा शोध घ्यावा; त्ाने आिासात रमू नये आभर्ण कवी काय 

करतात? आपल्या िावोत्कट काव्याने ते वाचकास िावभवव्हल करतात. त्ाचा सांयम, त्ाचा 

भववेक ढासळभवतात; त्ाला आिासभवश्वात रमभवतात. पे्लटो म्हर्णतो, स्वतः कवीला त्ाच्या 
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कभवतेचा अथि भवचारला तर तो त्ाला साांगता येत नाही; का? तर कवी उन्मादावथथेत 

काव्यभनभमिती करीत असतो. झपाटलेला मारू्णस शुद्ीवर आल्यावर स्वतःच्याच झपाट शब्दाांचे 

अथि त्ाला कळत नाहीत, तशी या कवी ांची स्मथथती असते. अशा तथाकभथत प्रभतिावांताांना 

पे्लटोने आपल्या आदशि राज्यव्यवथथेतून हद्दपार केले आहे. हे त्ाने बरे केले. कवी जर 

वेर्ड्ाप्रमारे्ण उन्मादावथथेत काव्य करीत असतील तर आदशि राज्यव्यवथथेतच काय भ्रष् 

व्यवथथेतही त्ाांना थथान भमळता कामा नये. 

 क्वभचत काही मनोरुग्ण भ्रभमष्ावथथेत कभवता करीतही असतील—करतातच; पर्ण 

ज्ञानेश्वर—तुकाराम, केशवसुत—ताांबे, कुसुमाग्रज—मढेकर हे भ्रभमष्ही नव्हते आभर्ण ते 

उन्मादावथथेत काव्यही करीत नव्हते. ‘कवी’ या शब्दाचा सांिृतात अथि आहे ‘भवद्वान’; गीतेत 

‘कवी’ हा शब्द याच अथािने आला आहे. हे सवि या अथािनेही कवी होते; नव्हते? 

 मनोरुग्ण एकाच एका अनुिवरूपात अडकलेला असतो. अपघाताचा सदमा, 

अपयशाचे लाांछन, भप्रय व्यक्तीकडून झालेला भवश्वासघात या भकां वा अशाच एिाद्या अनुिवाने, 

आनुवाांभशक दोर्ाने तो एका कोठडीत स्वतःला बांभदस्त करून घेतो. तो भवभशष् िृतीचा गुलाम 

असतो. उरलेला गतकाळ, सरकता वतिमानकाळ याचे त्ाला िानच नसते. त्ाची 

अनुिवग्रहर्णाची शक्तीच अधू झालेली असते; तो नवीन अनुिव घेऊच शकत नाही; तो प्रते्क 

नवा अनुिव पूवििृतीने जुना करून टाकतो. तो एकाग्र झालेला नसतो; एककल्ली झालेला 

असतो. पतांजली मुनी ांच्या शब्दाांत, तो मूढ—भक्षप्त—भवभक्षप्त असतो; एकाग्र कधीच नसतो. 

मनोरुग्ण आत—बाहेर तोडफोड करीत असतो; प्रभतिावांत आत—बाहेर काहीतरी घडवीत 

असतो. 

 प्रभतिावांत मुक्तपरे्ण जीवनानुिव घेत असतो प्रते्क नव्या अनुिवाने तो नवा होत 

असतो. भ्रभमष्, दुःिी असतो—हसत असतानाही दुःिी असतो; प्रभतिावांत—भवभचि वाटेल 
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पर्ण शोकास्मत्मका भलभहतानाही उल्हभसत असतो. सुि बाह्य आलांबनाशी भनगडीत असते, 

आनांद ही एक आत्मभनििर अवथथा असते. 

 प्रभतिावांत शब्दाांतून भदवास्वपे्न रांगवीत असतात, हे फ्रॉईडचे प्रभतपादन तर भनिालस 

भ्रामक आहे. प्रभतिावांत केवळ इच्छाभचांतन करीत असतात, हे भनिालस भ्रामक आहे. प्रभतिा 

अशी एका भवभशष् ऊजेवर चालर्णारी ब टरी नसते. इच्छा, आकाांक्षा, कल्पना, तकि , िृती, ज्ञान, 

भवज्ञान, िावना, अवलोकन, चररि, वासना, इभतहास, पुरार्ण, आत्मचररि, दांतकथा, लोककथा, 

भवभवध लभलत कला, तत्त्वज्ञान, वृत्तपि, राजकारर्ण, अथिकारर्ण, समाजकारर्ण—कुठलेच 

ऊजािकें द्र भतला वज्यि नसते—अशा अगभर्णत ऊजािकें द्राांशी भतच्या तारा जोडलेल्या असतात. 

अगम्य बाब म्हर्णजे प्रभतिा या भवभवध स्त्रोताांतून आलेल्या ऊजेचे कलाकृतीत पररवतिन करीत 

असते—त्ा सवि घटकाांचे उदे्दश, स्वरूप आभर्ण पररर्णामच ती बदलवून टाकते. महािारत 

काय महभर्ि व्यासाांचे भदवास्वप्न आहे? ‘म्हर्णौभन िारती ां नाही । तें नोहेंभच लोकी ां भतही ां । येर्णें 

काररे्ण म्हभर्णपे पाही । व्यासोस्मच्छष् जगिय ।।’—असे काय उगीच म्हर्णतात? कायिरत प्रभतिा 

ही प्रभतिावांताची उच्च जागृती असते. 

 एवढ्याने काय झाले! कधी कधी ही प्रभतिा पूविसूरी ांच्या काव्याांतून, स्वतःच्याच 

पूविभनभमितीतून, परांपरा-िांजनातून नवभनभमिती साधत असते. ‘जुन्यातून जी भनष्पत्ती नवी काय 

नवे्ह ती शे्रयिारक?’—असा प्रश्न ती भवचारीत असते.  

 एवढ्यानेही काय झाले! 

 क्वभचत ती मनोरुग्णतेतूनही ऊजाि स्वीकारीत असते! भवभचि वाटते ना? प्रभतिा म्हर्णजे 

मनोरुग्णता नवे्ह असे म्हर्णायचे आभर्ण वर म्हर्णायचे क्वभचत ती मनोरुग्णतेतूनही ऊजाि 

स्वीकारते—भवभचि वाटते ना? पर्ण तसे नाही. मनोरुग्णता जेव्हा ऊजेचे कायि करते तेव्हा, 

तेव्हापुरती ती मनोरुग्णता नसते. आपर्ण िरोिरच नाम आभर्ण रूप याांना अवास्तव आभर्ण 

भ्राांत महत्त्व देत असतो. बांगाली भमठायाांचे उदाहरर्ण अगदी अचूक आहे : त्ाांची नावे आभर्ण 
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आकार भिन्न भिन्न असतात; पर्ण त्ाांचे द्रव्य, आभर्ण त्ाांची चव एकच असते. एिाद्या वसू्तचे 

नाम—रूप कायम ठेवले आभर्ण भतचा उदे्दश, अस्मस्तत्वप्रयोजन आभर्ण पररर्णाम याांत पररवतिन 

केले तर ती वसू्त ती वसू्त राहत नाही. जरा अवघड आहे पर्ण थोडा भवचार केला तर समजेल 

आभर्ण पटेलही. एककल्लीपर्णा, बेिानपर्णा, पुनरावृत्ती अताभकि कपर्णा, भवभशष् वसू्त—अनुिव 

याांच्या सांदिाितील पराकोटीची सांवेदनशीलता—उत्कटता ही भवभिन्न मनोव्याधी ांची लक्षरे्ण 

आहेत; पर्ण डॉस्टोएव्हिी, काफ्का, भचां. त्र्यां. िानोलकर जेव्हा ही लक्षरे्ण ‘भनभमितीची ऊजाि’ 

म्हरू्णन वापरतात तेव्हा ती ‘मनोव्याधीची लक्षरे्ण’ उरत नाहीत; उलट, असांबद्ता, अथिहीन 

शब्दयोजना, आत्ांभतक आत्मकें भद्रतता, सांभदग्ध वाक्यरचना, तकि दुष्ता, िरकटलेपर्णा ही 

मनोव्याधीची लक्षरे्ण काव्यातही मनोव्याधीची लक्षरे्णच राहू शकतात. प्रश्न मनोव्याधी आभर्ण 

भतची लक्षरे्ण याांच्या रूपाांतराचा, पुनजिन्माचा आहे. लक्षर्णाांच्या केवळ नामरूपाांवरून त्ाांना 

‘मनोव्याधीची लक्षरे्ण’ भकां वा ‘कलाकृतीचे कलात्मक घटक’ म्हर्णता येत नाही. त्ाांचे उदे्दश, 

त्ाांचे अस्मस्तत्वप्रयोजन आभर्ण त्ाांचे पररर्णाम लक्षात घ्यायचे असतात. कलाकृतीचा 

मानसशास्त्रीय अभ्यास करर्णारे हे क्वभचतच लक्षात घेतात. साध्या िारे्त बोलावयाचे तर 

मनोव्याभधलक्षर्णाांनी साभहत्कृतीची अनुिवसांपन्नता, अनुिवव्याभमश्रता, मूल्यगििता, 

आस्वादक्षमता वाढली आहे की नाही हे पाहावयाचे असते; त्ाांचा सुटेपर्णाने भवचार करावयाचा 

नसतो. एिाद्या कलावांताच्या लेिनात मनोव्याधी ांमुळे भकरटेपर्णा, िोटेपर्णा, अपारदशिकता, 

अथिभ्रष्ता, मूल्यग्लानी, दािवेिोरपर्णा, अवडांबर इत्ादी दोर् येत असतील तर त्ा 

साभहत्ाची समीक्षा करण्याऐवजी अशा कलावांताला सरळ मानसरोगतज्ज्ञाकडे नेरे्ण त्ाच्या, 

कलेच्या आभर्ण समाजाच्याही भहताचे असते; अशा अवथथेत तो प्रभतिावांत ‘प्रभतिावांत’ 

राभहलेला नसतो; तो मनोरुग्ण झालेला असतो. 

 मनोरुग्ण भहांसक आभर्ण भवध्वांसक असतो; तो भवश्वदे्वष्ा असतो. प्रभतिावांत भवश्ववत्सल 

आभर्ण नवभनमािर्णशील असतो. ही तर दोन टोके झालीत आभर्ण आजवर आपर्ण म्हर्णत होतो, 

जीभनयस इज अभकन टु म डनेस! अनावर आभवष्कारातुरतेमुळे प्रभतिावांताचे अस्मस्तत्व 
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कायोतु्सक, चैतन्यमय झालेले असते; मनोरुग्ण प्रसांगी अनावर होत असला तरी आतून त्ाचे 

अस्मस्तत्व जडमूढ असते—तो अकायिक्षम असतो. अनेक असांबद् ऊजािकें दे्र, अनेक असांबद् 

अनुिव याांच्याांत सांयोजन, सुसांवाद प्रभतिा प्रथथाभपत करीत असते; अनेक सुसांबद् ऊजािकें दे्र, 

अनेक सुसांबद् अनुिव याांचे भवघटन आभर्ण याांचा भवध्वांस मनोरुग्ण करीत असतो; तो स्वतः 

दुःिी असतो आभर्ण तो भवश्वालापर्ण दुःिी करीत असतो. प्रभतिावांत भनभमिभतपूवि अवथथेत िलेही 

दुःिी असेल; पर्ण भनभमिभतथथळी आभर्ण भनभमिभतसमयी लोकोत्तर आल्हादाने त्ाचे अांतःकरर्ण 

उचांबळून येते; कारां जे आभर्ण प्रपात; कारर्ण त्ाक्षर्णी तो स्वतःला आभर्ण भवश्वाला नव्याने पाहत 

असतो; नव्याने घडवीत असतो; कारां जे आभर्ण प्रपात. व्यास आभर्ण वास्मिकी, ज्ञानेश्वर आभर्ण 

तुकाराम, केशवसुत आभर्ण ताांबे, कुसुमाग्रज आभर्ण मढेकर, मुस्मक्तबोध आभर्ण सुवे याांच्या 

अांतःकरर्णातली सगळी भवश्ववत्सलता, सगळी सांिवपे्ररर्णा, सगळी आस्वादक्षमता, सगळी 

लावण्यलालसा त्ाांच्या काव्यातून उधासून येते—िलेही मग सुटेपर्णाने ते वेदान्ती वा 

भचभद्वलासवादी वा सुधारर्णावादी वा क्ाांतीवादी असोत—ते भतथे आभर्ण तेव्हा भनरोगी—भनताांत 

भनरोगी—प्रभतिावांत असतात. त्ाांच्या त्ा भनरामय शब्दस्पशािने आपले अांतररक्ष लाि लाि 

नक्षिज्योती ांनी लिलिून जाते; भतथे आभर्ण त्ा क्षर्णी आपल्या सवि प्रकट—अप्रकट सांिाव्य—

दुधिर मानसव्याधी भवझनू जातात; तेव्हा एक भवश्वसांवादी, एक आत्मसांवादी अथिसांगीत आपले 

अस्मस्तत्व व्यापून टाकते—असा माझा अनुिव आहे. तेव्हा आपली भविूती भवश्वामाजी पसरत 

आहे असा प्रत्य येतो. तेव्हा ररत्ा रांध्ाांमधे्य शांि-भशांपले गगनगांध साठवून घेतात; तेव्हा 

आपर्ण—िरे साांगतो—रेरू्णहून थोकडे आभर्ण आकाशाहून वाड होतो; मग हे भवश्वभच माझे घर 

अशी अनुिूती आपल्याला आली तर काय नवल! ती येतेच—भतलाच साभहत्वांत ‘चमत्कार’ 

अशी सांज्ञा देतात. तो िास नसतो, ती मनोरुग्णाची भ्राांत अवथथा नसते; तो साक्षात्काराचा कर्ण 

असतो. तो धरता येतो; पैलूदार भहरा दोन बोटाांत धरून भफरवून पाहावा तसा तो पाहता येतो—

हा माझा अनुिव आहे. 
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 आस्वादकही प्रभतिावांतच असतो. प्रभतिेची सवि लक्षरे्ण त्ाच्यात तेव्हा उदीयमान 

होतात. त्ाभशवाय काय तो प्राभति भनभमितीशी सांवाद साधू शकतो? 

 प्रभतिा मग ती कलावांताची असो वा रभसकाची असो—अनुिवाचा वू्यहात्मक प्रत्य 

घेत असते; ती त्ा त्ा अनुिवाच्या भनभमिभतप्रभक्येपयांत पोचत असते—ही प्रभतिाशक्तीची 

व्यावतिक िूर्ण आहे—मग ती प्रभतिा रभसकाची असो, कलावांताची असो वा पतांजली म्हर्णतात 

त्ाप्रमारे्ण योग्याची असो. अशा उच्च जागृतीला मनोव्याधी कसे म्हर्णावे? मनोव्याधी ही तर 

ग्लानी असते, अधिजागृती, अधिभनद्रा असते; प्रभतिा सुदैवाने अशाांनाही जागे करू शकते! 
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द.भि. याांची काव्यसूके्त  

• अभिव्यक्ती व आशय या दोहोांचेही सांतुलन साधण्याचा प्रयत्न जे कवी करतात, त्ाांची 

कभवता अनेकदा सपक होताांना भदसते. आशय व अभिव्यक्ती याांच्यात भनभमितीथथानीच 

दै्वत राभहल्यामुळे असे घडते. 

• िावकवीला पे्रमानुिव व्यक्ती-थथल-काल या बांधनातून मुक्त करायचा असतो. त्ा 

अनुिवाला अनुिूतीचे रूप द्यायचे असते. अनुिव व्यक्ती-थथलकालसापेक्ष असतो; 

अनुिूती व्यक्ती-थथलकालभनरपेक्ष असते. 

• मूलगामी अनुिव व अनुिूती यात क टेगररकल िेद ( कोभटभिन्नता) असतो. 

• वाङमय कलेच्या आस्वादाकरता तलम आभर्ण मूल्यगिि मनाची गरज असते. 

• कवी हा नवभनमािता असतो; कारागीर हा नवभनमािता नसतो. कभवतेतील अनुिव पररभचत, 

पर्ण त्ातून भनमािर्ण झालेले वू्यह माि चैतन्यपूर्णि अ-पूविः म्हरू्णन अस्सल कभवता हे एक 

नवेच सजीव अस्मस्तत्व असते. 

• आशयवू्यह, अथिवू्यह, प्रभतमावू्यह या काही आकृती नाहीत. तो मूल्यबोधक सौांदयिप्रत्य 

आहे; त्ासाठी मनाचे पोत फार तलम असावे लागते.. वाङमयकलेच्या आस्वादाकररता 

तर तलम आभर्ण मूल्यगिि मनाची गरज आहे. 

• िावकवी हा पे्रभर्त, तत्त्ववेत्ता भकां वा भवचारवांत नसतो; तो कलावांत असतो. त्ाच्या 

भमभमितीचे मूल्यमापन कलाकृती म्हरू्णनच करायचे असते. 
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• आर्णिी एक लक्षात ठेवायचेः प्रभतिावांत व कलावांत या  दोन शब्दाांचे अथि वेगळे आहेत. 

प्रभतिावांत हा जन्मतःच प्रभतिावांत असतोः तो जेव्हा पुरुर्ाथिभनष्ठा, जीवनमूले्य आत्मसात 

करतो तेव्हाच तो कलावांत होतो; मढेकर-िट हे प्रभतिावांत होते आभर्ण कलावांतही होते.  

• केशवसुताांपासून मढेकराांपयांत सवि जे्यष्ठ कवी ांवर पाश्चात् प्रिाव स्पष् आहे ; िट अपवाद 

आहेत. हे त्ाांचे वैभशष्ट्य लक्षात ठेवले पाभहजे. 

• कला व अथाितच काव्यकला सवाांसाठी नसते; ती फक्त सौांदयििावना असर्णार् या भनवडक 

रभसकाांसाठी असते; शब्द-िार्ा-छां द-अभिव्यक्ती यात सौांदयि नसते; तर कभवतेच्या 

आशयसांघटनेतून भतच्यात सौांदयि भनमािर्ण होत असते. हा सौांदयिप्रत्य जीवनोपयोगी 

नसतो. सौांदयिमूल्य हे उपयोभगता, कृभतप्रवर्णता, सत्-भशव याांच्याहून स्वतांि मूल्य आहे. 

• प्रभसध्दीची इच्छा ठीक; पर्ण प्रभसध्दीचा हव्यास हीन. त्ातून हीनगांड प्रकटतो; भशवाय त्ा 

हव्यासापायी कलात्मक व व्यावहाररक तडजोडी कराव्या लागतात, ते वेगळेच. तडजोड 

व समन्वय यात िेद कोर्णता?—तडजोडीत दोघेही थोडेथोडे उरे्ण होत असतात; 

समन्वयात दोघेही िूप अभधक होतात. 

• आपर्ण समजतो तसां सांगीत कभवतेला भनम्न करीत नाही; उन्नत करतां. 

•  ‘सौांदयािचे ग्रहर्ण करण्याकरता सौांदयिवृत्ती ( एथथेभटक सेस्मन्सभबभलटी) आभर्ण सौांदयििावना 

याांची गरज असते. भनसगािने सगळ्याांना सौांदयिवृत्ती व सौांदयििावना भदलेली नाही. या गोष्ी 

त्ाने लहरीपर्णाने वाटल्या आहेत ज्याांना त्ा  भमळाल्या आहेत, त्ाांनाच सौांदयि जार्णवेल.’ 

भनसगािकडून अशी देर्णगी भमळालेल्या व्यक्ती ह्या मानवजातीच्या भवकासामधे्य पुढ्च्या 

टप्प्यावर आहेत. सौांदयििावना व सौांदयिवृत्ती ही मानव-भवकासाची एक उन्नत अवथथा 

आहे; कारर्ण जगण्याकरता लागर्णार् या स्वयांपे्रररे्णच्या गोष्ीपेक्षा ह्या िावना वेगळ्या आहेत. 
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त्ा आपल्याकडे आहेत भकां वा नाहीत हे ज्याचे त्ाने ठरवायचे आहे. आपर्ण सुांदर सांगीत 

ऐकून मोहरून जातो का, सुांदर काव्य वाचण्यात रां गून जातो का, सुांदर भचिपटात तल्लीन 

होतो का, असे जर असेल तर सामान्य मानव प्राण्यापेक्षा आपर्ण एका उच्च, उन्नत , 

भवकभसत अवथथेला पोहोचलेलो आहोत असे समजायला हरकत नाही. जेव्हा सर हे 

साांगतात तेव्हा कोर्णत्ाही रभसकाला बरे वाटल्याभशवाय राहर्णार नाही. 

• गीतगद्य हा काव्यप्रकार टागोराांनी मराठीला भदला. तसेच, टाांका हा एक नवा 

काव्यरचनाप्रकार टागोराांपासून मराठीने उचलला. मुक्तछां द हा शब्द आपर्ण बांगालीतून 

घेतला आहे.  

•  कवी ांचे वगीकरर्ण एझरा पौांड ह्या कवीने केले आहे, असे सराांनी नमूद केले आहे. ते प्रकार 

असे- नवभनभमिभतप्रभक्याशोधक कवी, युगकवी आभर्ण भतसरा प्रकार नकले कवी.  

• ह्या तीनही प्रकारातील कवी ांची वैभशष्ट्ये माि सराांनी स्वतः साांभगतली आहेत; एझरा पौांडने 

नवे्ह. नकले कवी म्हर्णजे अनुकरर्ण करर्णारे. युगकवी-मास्टर पोएट्स्- हे पूविसुरी ांचे व 

समकालीनाांचे सामर्थ्ि आत्मसात करीत असतात, त्ात िरही घालत असतात. सांत 

तुकाराम हे युगकवी होत. नवभनभमिभतप्रभक्याशोधक कवी हा प्रकारच वेगळा आहे. याचे 

उदाहरर्ण म्हर्णजे ज्ञानेश्वर ! असे कवी अिावानेच असर्णार हे उघड आहे. त्ातही स्तर 

असतात हे द.भि. सराांनी स्पष् केले आहे. त्ातही ज्ञानेश्वराांचे वेगळेपर्ण साांगून ते युगकवी 

व नवप्रभक्या कवीही आहेत असे सर भलभहतात. 

• कधी कधी कलेच्या नावािाली लोक भनभमितीरभहत आभवष्कार करीत असतात. माि त्ाांचा 

हा आभवष्कार वेडावाकडा, अथिहीन नसतो; नॉमिल असतो – पर्ण ती भनभमिती नसते; तो 

मनोगताचा केवळ आभवष्कार असतो. कवभयिी ांनी ही बाब भवशेर् लक्षात ठेवायची आहे.’ 
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• आजचे अभधकाांश काव्य म्हर्णजे त्ा त्ा कवीच्या व्यस्मक्तत्त्वाचा आभवष्कार आहे. भनदान 

व्यस्मक्तत्त्वाचा आभवष्कार ही त्ाांची भनभमितीपे्ररर्णा आहे. 

• कभवता म्हर्णजे आस्वाद ! 

• अस्सल कभवतेला जागृत मन असते. अधिजागृत मन असते. अजागृत मन असते. व्यस्मक्तत्त्व 

असते. समूहमन असते. सामाभजक मन असते. साांिृभतक मन असते. मुख्य म्हर्णजे 

अस्सल कभवतेला उच्चजागृत भवश्वमन असते. 

• पुनवािचनाला प्रवृत्त न करर्णारी वाङमयकृती दुय्यम दजािची आहे, असे िुशाल समजा ! 

• ज्या वाचकाांना बभहरांगी मधुर शब्दाथि हवे असतात ते वाचक मढेकरी कभवतेवर रुष् 

होतात; पर्ण अशा भवकट भनभमितीमागे सौांदयिमूल्याचा आक्ोश आहे, हे त्ाांच्या प्रत्यास 

येत नाही. 

• प्रतीतीिेद ( कभवताआस्वाद घेताांना आपापल्या प्रकृतीनुसार होर्णारा फरक) हा 

काव्यास्वादासाठी फार उपकारक असतो; त्ा प्रतीतीिेदाचे स्वरूप माि जार्णता आले 

पाभहजे.समीक्षा आभर्ण साभहत्मीमाांसा या के्षिातील ती मौभलक िर असते. 

• कवीचे वय काय वर्ाांनी मोजायचे असते? 

• दैन्य,दाररद्र्य, दुःि असे काही पाभहले की आपली सौांदयिसांकल्पना घायाळ होते; ‘हे असे 

नको, हे तसे हवे’ असा आक्ोश आपल्या मनात सुरू होतो.या आकाांताचा आभवष्कार 

म्हर्णजेच सामाभजक बाांभधलकीची कभवता. 

• कभवतेतील प्रभतमा िावोत्पादक असते, तर प्रतीक भवचारोत्पादक. 
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• अलांकार लाक्षभर्णक अथाितून सौांदयिभसध्दी साधतात; तर प्रभतमा व्यांजनेतून लावण्य 

भवकभसत करतात. 

• िावकाव्याचा आस्वाद ही एक अनुिूती असते. कभवता भजतकी शे्रष्ठ भततकी ही अनुिूती 

स्मस्तभमत करर्णारी असते.  

• कभवतेची अथिकक्षा असते; ती ओळिायची कशी? त्ासाठी कभवतेचे कें द्र जार्णावे लागते.  

• काव्यके्षिात काही युगुलसांकेत रूढ आहेत. जसेः चांद्र-कमभलनी, िृांग-कमभलनी, सूयि-

नभलनी, चकोर-चांभद्रका इ. एिादा सांकेत रूढ नसताांना तो कवीला वापरायचा असेल, तर 

तो कभवतेत स्पष् केला पाभहजे. तसा तो केला जातो. उदा. गोभवांदाग्रजाांची ‘पे्रम आभर्ण मरर्ण’ 

(यात वृक्ष आभर्ण वीज हे युगुल आहे. तसेच ‘पृथ्वीचे पे्रमगीत’ या कुसुमाग्रजाांच्या कभवतेत 

पृथ्वी व िािर-सूयि- ही जोडी आहे.)  

• िावकाव्यातील एकएक शब्द, त्ाची भवभशष् जागा त्ाचा नाद, त्ाचा उच्चार यात एक 

कलात्मक अभनवायिता असते. केवळ शब्दच नवे्ह, तर कधी कधी साधी साधी वाटर्णारी 

भवरामभचने्ह, लेिनभचने्ह, वाचनभचने्ह याांनाही िावकभवतेत एक भनभश्चत प्रयोजन प्राप्त होते. 

उदा. ही दोन वाके्य पाहाः 1.हे मत लोकाां कळवू द्या 2. हे मत लोकाां कवळू द्या. आला 

फरक लक्षात ? 

• कभवतेची िार्ा अथिवू्यहाची असते. अथिवू्यह प्रतीभततून जार्णवतील. वू्यह म्हर्णजे 

वतुिळाकृती. वतुिळाला आरांिभबांदू नसतो व अांत्भबांदूही नसतो. तशी अथािची वतुिळे 

चाांगल्या कभवतेतून भनघत असतात. तेच अथािचे वू्यह. ते भजवन्त, सचेतन, स्पांदनशील 

असतात,म्हरू्णनच त्ाांना वू्यह म्हर्णायचे. 
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• कभवता हे अथािचे आलांबन असते. ते केवळ शब्दाांचे अथि करून िागत नाही; काव्याथि 

काढला पाभहजे. काव्याथि फक्त एकटा कवी भनमािर्ण करत नाही; रभसकपरते्व नवनवीन 

काव्याथि भनघतो. नवनवीनपरे्ण तीच कभवता वाचताांना तो अनुकूल भकां वा प्रभतकूल होऊ 

शकतो. 

• कभवतेला व्यस्मक्तत्त्व असावां. रभसकाांनी कवीशी नवे्ह तर कभवतेशी सांवाद साधावा. 

• आपर्ण अनेक शब्द वापरून वापरून गुळगुळीत केले आहेत; त्ाांना असलेले िावनेचे व 

अथािचे कां गोरे भझजवून टाकलेले आहेत. उदा. सुांदर, ियांकर, प्रभसध्द, जे्यष्ठ, पांभडत, इ. हे 

एकप्रकारचे िार्ा भविांडनच आहे. 

• कवी-लेिक हे िार्ा प्रिावी करण्यासाठी शैलीचा, अलांकाराांचा, औभचत्ाचा, 

वक्ोक्तीचा वापर करतात. प्रभतमा,प्रतीके याांचा वापर करून लक्तराांना समृध्द 

करत असतात. 

• कवीने असे भलभहले पाभहजे की आपला अनुिव वाचकाचा झाला पाभहजे व तो आस्वाद्य 

झाला पाभहजे. रसाची चविर्णा करावीशी वाटली पाभहजे. त्ासाठी त्ात सौांदयािचां ‘मोहन’ 

पाभहजे. 

• कवीने लक्षात घेरे्ण आवश्यक आहे, की आपर्ण वाचकाशी नवे्ह तर अनुिवाशी बोलायचे 

आहे. अनुिव भचमटीत धरून प्रभतिेच्या पातळीवर सगळीकडून पाहता आला पाभहजे. 

• कभवतेचा  अथि हे भतचे शरीर असते व अथाििास हा भतचा आत्मा असतो. अथािइतकाच 

अथाििास महत्त्वाचा असतो. सौांदयिप्रभततीच्या पातळीवर वाचक व कवी याांच्यात समतोल 

भनमािर्ण झाला पाभहजे. 
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• कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा कलाकृतीच्या आत आत गेलो की आपला 

आस्वाद कें द्रानुगामी होतो; आभर्ण कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा 

कलाकृतीच्या आसमांतात गेलो की तो आस्वाद कें द्रापसारी होतो. 

• भवभशष्ाच्या पलीकडील साविभिकाचे सांसूचन करायचे असते यालाच व्यांग्याथि म्हर्णतात. 

• कभवता म्हर्णजे कमाल अथिवते्तने िारलेली िार्ा. ज्या चार शब्दात आपर्ण क्ष+100 एवढा 

अथि िरतो, भतथे कभवता क्ष+1000 एवढा अथि िरते. 

• कभवतेच्या ओळीत यती म्हर्णजे ‘पॉज’ असतो. यती कुठे घ्यायचा हे छां दशास्त्रच 

आपल्याला साांगत असते. पॉज का घ्यायचा असतो? दमछाक होते म्हरू्णन नवे्ह; कभवतेत 

तालबध्दता आभर्ण लयबध्दता यावी म्हरू्णन.  

• कलाकृती ही कुसर, कसरत भकां वा काराभगरी नसते; ती असते अपूवि भनभमिती. आपल्या 

साभहत्कृतीमधे्य अपूविता, नवीनता, मूल्यिान, सौांदयि आभर्ण लावण्य येईल अशी प्रभतज्ञा 

प्रते्क प्रभतिावांताने करावयाची असते. 

• ज्ञानप्रभक्येपेक्षा भिन्न अशीही एक ज्ञानप्रभक्या आहे; ती आहे प्राभति-ज्ञानप्रभक्या. 

साभहत्कलेच्या आभर्ण साभहते्तर लभलतकलाांच्या भनभमितीप्रभक्येत हीच ‘प्राभति 

ज्ञानप्रभक्या’ कायिरत असते. ही प्राभति ज्ञानप्रभक्या  तकि भनष्ठ, इांभद्रयसांवेदनाभनष्ठ, 

कायिकारर्णभनष्ठ, सूक्ष्मवेधी ज्ञानप्रभक्येला नाकारीत नाही; भतचा स्वीकार करते; तभ ला 

स्वीकारून भतच्या पलीकडे जाते. ती घटकाांचे सूक्ष्मरूप आभर्ण त्ाांचे कायिकारर्णसांबांध तर 

पाहतेच; पर्ण त्ाचबरोबर त्ाांचे भवशाल-भवशालतर-भवशालतम वू्यहही हेरते. 

• कधी कधी लेिकास न जार्णवलेला आशय लेिन स्वयांशक्तीने प्रकट करीत असते. 

यालाच साभहत्शास्त्र ‘प्रतीयमान अथि’ म्हर्णते. साभहत्कृतीमधे्य असा आशय प्रकटतो तो 
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लेिकाच्या प्राभतिशक्तीमुळेच आभर्ण वाचकास त्ाचा प्रत्य येतो तो ही वाचकाच्या 

प्राभतिशक्तीमुळेच. 

• कभवता आभवष्कार असते पर्ण केवळ आभवष्कार नसते; तो सांवाद असतो पर्ण केवळ 

सांवाद नसतो; कभवता आभवष्कार आभर्ण सांवाद असते; त्ाभशवाय ते जीवनिाष्य असते; 

केवळ जीवनिाष्य नसते तर ती कभवता ही जीवनानुिवाची नवभनभमिती असते. 

• िावकाव्यमयता आभर्ण भवश्ववात्सल्य हेच शे्रष्ठ साभहत्ाचे दोन भनकर् आहेत. 

********** 
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 सांवाद :   दभिांशी 

   काव्य :  धररिीचा गगनगांध 

        सांवादक : सांगीता जोशी  

प्रश्न—सर नमिार. आज मुद्दाम तुमच्याशी ‘काव्यवाङमय’ या भवर्यावर  चचाि करायला आले 

आहे.  आधी तुम्ही महाकाव्यः स्वरूप व समीक्षा.नाटकः स्वरूप व समीक्षा , कादांबरीः 

स्वरूप व समीक्षा असे तीन ग्रांथ प्रकाभशत केले आहेत हे मला माभहत आहे. वाचक 

म्हरू्णन माझा त्ाांच्याशी सांबांध आला. कादांबरी सांबांधी तुमची भवसृ्तत मुलाितही मी 

पद्मगांधा , 2013 या भदवाळी-अांकात मी वाचली आहे. त्ावरून मला सारिां वाटत 

राभहलां की एकूर्ण काव्यवाङमय या भवर्यावरचे तुमचे भवचार जारू्णन घ्यावेत. त्ासांबांधी 

तुम्ही भलभहलां असेल, वेगवेगळ्या प्रसांगी तुम्ही आपली मतां, आपले भवचार माांडले 

असतील, पर्ण ते सगळां   भविुरलेलां असेल. ते सगळां  एकभितपरे्ण माांडर्णां माझ्यासारख्या 

कवभयिीच्या दृष्ीने, वाचकाांच्या दृष्ीने, अभ्यासकाच्या दृष्ीने,  सामान्य वाचकाच्या 

दृष्ीने, मराठी काव्याभिरुची घडावी या दृष्ीने  आवश्यक आहे, म्हरू्णन मी मुलाित घेत 

आहे . तुमची सगळी पुस्तकां  मी  वाचली. काही आधी माझ्याजवळ होती, िूपशी पुस्तकां  

मी भवकतही घेतली हे मी अभिमानानां साांगते; आभर्ण जी तुमची पुस्तकां  तुमच्याजवळही 

नव्हती, ती ग्रांथालयातून घेऊन त्ाच्या छायाप्रती (Xerox) तयार केल्या. 

तुमच्याकडूनही मला मदत भमळाली. हे सगळां  तुम्हालाही माहीत आहे.  आता तुम्ही 

वयाचा ऐांशीचा टप्ा  ओलाांडला आहे; मीही सत्तरी ओलाांडली आहे; मला काव्याभवर्यी 

पे्रम आहे ; तुमच्याबद्दल आदर आहे. काव्यासांबांधी तुम्हाला साकल्यानां काही साांगायचे 
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असेल तर आपल्या चचेतून, सांवादातून ते प्रकट व्हावां म्हरू्णन मी भदवस व वेळ ठरवून 

मी आज तुमच्याकडे आले आहे; व भनवाांतपरे्ण  काव्यासांबांधी आज आपर्ण सांवाद 

साधार्णार आहोत. तुमची काही हरकत नाही ना, सर? 

दभि सर--  अहो सांगीताताई, माझी हरकत असण्याचां काय कारर्ण? तुम्हालाही हे माहीत 

आहे की मी चोवीस तास साभहत्ाच्या पाण्यामधेच डुांबत असतो. कधी कधी 

मुलाितकार भवचारतात की तुमच्या वाचन-लेिनाची वेळ साधारर्ण कोर्णती असते? 

तेव्हा मला हसू येतां, सांगीताताई, की भनभश्चत वेळ कसली?  

पाण्यामधे्य मासा । झोप घेतो कैसा । जावे त्ाच्या वांशा । तेव्हा कळे ।। साभहत्ाच्या 

वाचनाची भकां वा लेिनाची माझी वेळ नाही. चोवीस तास मी साभहत्ात डुांबत असतो. 

कधी फ्लोभटांग करतो, कधी अांडरवॉटर पोहतो, कधी बे्रस्ट स्टर ोक, कधी बटरफ्लाय, पर्ण 

पाण्याशी माझां नातां अतूट असतां. त्ामुळे तुम्ही िुशाल प्रश्न भवचारा, माझ्याशी चचाि करा; 

तो माझा आनांदाचा ठेवा असेल; आभर्ण मला िािी आहे की तुमचाही तो आनांदाचा ठेवा 

असर्णारच. मी तुमच्याशी काव्याच्या सांदिाित मोककळेपर्णाने बोलर्णार आहे. 

प्रश्न—सर, मुळात काव्य म्हर्णजे काय? पद्य म्हर्णजे काव्य का? ते गद्यापासून कसां वेगळां  

असतां? 

दभिसर—काव्य, गद्य आभर्ण पद्य या तीनही शब्दाांचे  पाररिाभर्क अथि वेगवेगळे आहेत; त्ा 

पाररिाभर्क सांज्ञा आहेत. काव्य हा वाङमयप्रकार आहे तर गद्य-पद्य हे िार्ाप्रकार 

आहेत. जसे, आघातप्रधान िारे्ला गद्य म्हर्णतात तर आवतिनप्रधान, यभतयुक्त िारे्ला 

पद्य म्हर्णतात. काव्य हा केवळ वाङमयप्रकारच नाही तर तो एक वाङमयगुर्णही आहे. 

म्हरू्णन तर काव्यगुर्ण कधी पद्यात तर कधी गद्यातही पकट होत असतो. पु.िा. िावे याांची 
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‘मुक्ती’ ही कथा पाहा. भतच्यात गद्याचे गुर्ण आहेत, पद्याचे गुर्ण आहेत आभर्ण मुख्य म्हर्णजे 

काव्यगुर्णही आहेत. ही मराठीतील एक अपूवि कथा आहे. 

प्रश्न—या काव्यगुर्णाचे स्वरूप काय असते ?  

दभिसर—सांगीताताई, आपर्ण महाकाव्य, आख्यानक काव्य, कथाकाव्य, नायकाव्य, 

काव्यनाय, भवडांबन काव्य अशी पररिार्ा वापरतो. हे सवि काव्यप्रकार आहेत. म्हर्णजे 

नाय, आख्यानकथा इत्ाभद माध्यमातून काव्य प्रकट झाले आहे असे आपर्ण म्हर्णत 

असतो. इभतहास-आख्यान-कथा याांना तेथे काव्यरूप भमळालेले असते. ते काव्यरूप 

कधी गद्यातून तर कधी पद्यातून प्रकट होईल. मुद्रर्णपूवि काळात सोयीसाठी ते पद्यातून 

प्रकटलां तर आज मुद्रर्णकाळात ते पद्याप्रमारे्णच गद्यातूनही प्रगटत असते. रर्णाांगर्ण--

बळी--धग—साभविी या कादांबर् याांमधे्य भकती भिन्न रूपात काव्य प्रगटले आहे! सौिद्र—

शारदा—एकच याला—एक होती रार्णी—रांगपाांचाभलक या नाटकाांमधे्य भकती ओतप्रोत 

काव्य आहे! अशी भकतीतरी उदाहररे्ण देता येतील. आता काव्यगुर्ण म्हर्णजे काय ते सहज 

लक्षात येईल. इभतहास-आख्यानकथा हे सवि लेिन प्रकार थथलकालाशी बाांधलेले 

असतात; काव्यगुर्ण त्ाांना अांशतः कालमुक्त करतात. म्हर्णजे त्ाांचे मूळ स्वरूप कायम 

ठेवून त्ाांच्यामधे्य थथलकालरभहतता हा गुर्ण प्रभवष् करतात. याच्या उलट जेव्हा एिादा 

अनुिव पूर्णितः थथलकालमुक्त होतो तेव्हा त्ा भनभमितीला िावकाव्य- भवशुद् िावकाव्य- 

अशी सांज्ञा आहे. तुम्हाला काव्य म्हर्णजे काय या प्रश्नाचे उत्तर हवे होते ना, ते हे आहे. 

काव्यगुर्ण अांभतमतः अनुिवाला थथलकालमुक्त करीत असतो. काव्यमय िारे्त बोलायचे 

तर काव्य हे अथिनृत्त्य असते. अहो, नृत् करर्णारी बाई. भतला नाव-गाव असतां, धमि 

असतो, जात असते, इतर अनेक व्यावहाररक उपाधी असतात; पर्ण ती जेव्हा नृत् करते 

तेव्हा या सार् या उपाधी भवगभलत होतात; भतचे व्यस्मक्तरूपच भवगभलत होते. 
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काव्यामधे्यसुद्ा अनुिवाचे सवि व्यावहाररक भवशेर् भवगभलत होऊन तो अनुिव लयपूर्णि,  

भजवांत होतो. ते त्ाचे नृत्च असते. ज्ञानप्रभक्येच्या अांगाने या दोन अवथथाांचा भवचार केला 

तरच मी काय म्हर्णतो ते तुमच्या लक्षात येईल. 

 प्रश्न – होय सर, आले लक्षात. सर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे, कवी गे्रस याांना तुम्ही ‘भवशुध्द 

िावकाव्य भलभहर्णारे कवी’ असां म्हटलेलां आहे; आभर्ण स्वतः गे्रस तर म्हर्णतात ‘ मी 

महाकवी दुःिाचा’. मग महाकाव्य व िावकाव्य याांचां नातां काय आहे? ह्या दोन्हीत फरक 

कोर्णता? 

दभि सर -- अगदी सुरवातीलाच तुम्ही गुगली बॉल टाकलेला आहे. मी यासांबांधी जरा सभवस्तर 

बोलतो, कारर्ण हा महत्त्वाचा प्रश्न तुम्ही भवचारलेला आहे. हे पाहा, वाङमय प्रकार व 

वाङमयवांश या दोन गोष्ी वेगळ्या आहेत. वाङमयप्रकार हे अभिव्यक्तीचे प्रकार आहेत. 

उलट वाङमयवांश हे वाङमयाच्या मूलिूत गुर्णधमािवर आधारलेले आहेत. ते मूलिूत 

गुर्णधमि कोर्णते आहेत? तर, महाकाव्यत्व म्हर्णजे Epic Quality, आभर्ण दुसरी Lyric 

Quality म्हर्णजे िावकाव्यत्व आभर्ण भतसरी Dramatic Quality म्हर्णजे नायगुर्ण 

हे वाङमयाचे तीन वांश –Genre -आहेत. त्ा त्ा प्रकारात या गुर्णाांचां जास्तीत जास्त 

आभवष्करर्ण  भजथे होतां त्ानुसार त्ाला  महाकाव्य, िावकाव्य भकां वा नाय असां आपर्ण 

म्हर्णतो. पर्ण या गुर्णाांची सरभमसळ जेव्हा होते, तेव्हा आपर्ण महाकाव्यात्मक कादांबरी 

म्हर्णतो, नायपूर्णि िावकाव्य म्हर्णतो, भकां वा िावकाव्यात्म नाय म्हर्णतो;  असे त्ा 

वाङमयप्रकाराचे उपप्रकार तयार होतात.  

प्रश्न – सर, या तीनही उपप्रकाराांची उदाहररे्ण साांगाल ? 
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 दभिसर—साांगतो ना. आयन र न (मी ‘ऍन र न’ म्हर्णतो ), या लेस्मिकेची ‘ऍटलास श्रग्ड’ ही 

महाकाव्यात्मक कादांबरी आहे. अभतशय सुांदर. नायपूर्णि िावकाव्याचां उदाहरर्ण म्हर्णजे 

आपल्या िा. रा. ताांब्याांची नायगीतां. िावकाव्यात्मक नायाचे उदाहरर्ण म्हरू्णन 

रांगपाांचाभलक हे पु भश. रेगे याांचे नाटक. 

वाङमयवांशातील गुर्ण शुध्द स्वरूपात प्रकटले, की तो त्ा वाङमयप्रकाराचा एक आदशि 

नमुना तयार होतो. आभर्ण या गुर्णाांची सरभमसळ झाली, सांभमश्र प्रकार आले की त्ा 

वाङमयप्रकाराांना वेगवेगळी नावां भदली जातात. नायकाव्य असा प्रकार आहेच. 

काव्यनाय हा दुसरा प्रकारही आहे. दीघि िावकाव्य, भचांतनशील िावकाव्य असेही 

प्रकार आहेत. लघुमहाकाव्य, महाकाव्यात्मक नाटक असाही प्रकार आहे. याांना मान्यता 

व प्रभतष्ठा का भमळते, की त्ाचा एक इभतहास तयार होतो, परांपरा तयार होते. जसां, 

महाकाव्य पभहल्याांदा मौस्मिक स्वरूपात प्रकटलां. गीताांच्या स्वरूपात रामायर्ण प्रकटलेलां 

आहे. गभदमाांचे गीतरामायर्ण नवे्ह हां. ते िूपच नांतरचां आहे. ‘कुश-लव रामायर्ण गाती’ हे 

बरोबर आहे. गाथा होत्ा, त्ा गाथाांचां पुढे ‘गाथाचके्’  तयार झालां. ते भनवेदन स्वरूपाचां 

होतां. नाटक सुध्दा पभहल्याांदा लोकनाय होतां. त्ाला सांभहता नव्हती. मग हे बाांधेसूद 

असावां असां कोर्णा नाटककाराला वाटलां म्हरू्णन त्ानां सांभहता भलभहली, रांगमांचाची 

सुरुवात झाली. अशी परांपरा,  इभतहास असतो. हे मी जरा भवस्तारानां बोललो. कारर्ण 

तुमचा जो प्रश्न  आहे की कवी गे्रस स्वतःला महाकवी म्हर्णवतात;  

प्रश्न--....तर, सर माझा प्रश्न आहे की गे्रसचां हे स्वतःबद्दलचां मत बरोबर आहे का? ते तुमच्या 

मताशी सुसांगत आहे, की त्ात भवरोध आहे भकां वा आांतररक सुसांवाद आहे. नेमकां  काय 

आहे, सर?   
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दभिसर--त्ालाच मी उत्तर देतोय्, की कुठल्याही साभहस्मत्काचां त्ाच्या स्वतःच्या 

साभहत्ाभवर्यीचां मत हे प्रमार्ण नसतां. पुरावा म्हरू्णन सगळ्यात िालच्या स्तराला त्ाच्या 

बोलण्याला थथान द्यायचां असतां. एिादा म्हरे्णल की मी महाकवी आहे, दुसरा म्हरे्णल की 

मी नाटक भलभहलां पर्ण माझा भपांड महाकवीचा आहे. तो प्रामाभर्णकपरे्ण बोलत असेल पर्ण 

ते िरां  असेल असां समजायचां कारर्ण नाही. मग प्रमार्ण काय? –तर ती कलाकृती आभर्ण 

भतचा आस्वाद घेर्णारा याांना महत्त्व आहे. एिादी बाई म्हर्णत असेल की मी िरां  बोलते. 

आभर्ण मी सुांदर आहे. ती म्हर्णते म्हरू्णन ते िरां  असेल असां नाही. ती म्हर्णते म्हरू्णन ती 

सुांदर असेल असांही नाही. गे्रस स्वतःला महान कवी म्हर्णत असेल, तर आपली काही 

हरकत नाहीए. पर्ण मी महाकवी दुःिाचा, असां तो म्हर्णतो तेव्हा मी ते तपासून घेतो. जो 

महाकवी असतो तो एका भवभशष् िावनेशी स्वतःची अनुिूती बाांधत नाही. महाकवी हा 

जीवनाचां समग्र दशिन घडवीत असतो. त्ामुळे त्ाच्या काव्यात िूप भवभवधता, वैभचत्र्य 

व समृध्दी असते. दुसर् या शब्दात साांगायचे तर महाकवी समग्र जीवनाचा उिा छेद घेत 

असतो. त्ामुळे महाकाव्यात केवळ मानवामानवाचेच सांबांध नसतात तर देव-दानव-

यक्ष-गांधवि, पशू-पक्षी-वनस्पती, प्रयत्न-दैव–योगायोग, शाप-उःशाप-वरदान, पूविजन्म-

पुनजिन्म, इ.इ. वास्तव आभर्ण कस्मल्पत याांचे अद्िुत आभर्ण व्याभमश्र आभर्ण वास्तव दशिन 

असते. उलट िावकवी जीवनाचा आडवा छेद घेतो; मग त्ा छेदाचे थथान मस्तक असेल, 

नेि असतील, हृदय असेल, भकां वा ओटीपोटही असू शकेल. अहो, महाकवी व िावकवी 

याांची तुलनाच नाही होऊ शकत. महाकाव्यात जागोजाग िावकाव्यगुर्ण भदसतो; पर्ण 

िावकाव्यात महाकाव्याचे गुर्ण आढळरे्ण अपवादिूतच! ओघाने आले म्हरू्णन साांगतो, 

जी.एांच्या कथेमधे्य कथागुर्ण, िावकाव्यगुर्ण आहेत हे साांगायला नकोच; पर्ण भतच्यात 

महाकाव्यगुर्णही आहेत हे लक्षात घेतले पाभहजे.उदा.जी एां ची ‘स्वामी’ ही कथा. 
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वसु्तभनष्ठा, कथावाङमयाचे पूविसांभचत, मानवी अस्मस्तत्वाप्रमारे्ण मानव आभर्ण मानवेतर 

सृष्ीचे अनुबांध जी. ए. भचतारतात व त्ातून त्ाांच्या कथा बॉन्सॉय-महाकाव्यच होतात. हे 

बोलरे्ण अथाित् लाक्षभर्णक आहे. हीच प्रभक्या भच.त्र्यां. िानोलकर याांच्या कादांबर् यातही 

आढळते. ती गे्रस याांच्या िावकाव्यात क्वभचत ओझरती भदसते. पर्ण त्ाांच्या लभलतबांधात 

ती पूर्णि नामशेर् झालेली आहे.  गे्रसच्या कभवतेत भवभवधता, वैभचत्र्य आभर्ण समृध्दी नाही. 

ही जी अट आहे, की महाकवी जीवनाच्या सवि अांगाांना स्पशि करतो, अनेक घटनाांना 

स्पशि करतो,  गे्रस तसां करत नाही. म्हरू्णन तो महाकवी नाही. 

प्रश्न—मग गे्रस हा ‘दुःिाचा कवी’ आहे का ? 

दभिसर—नाही; तो दुःिाचाही कवी नाही. लोक म्हर्णतात, गे्रसच्या कभवतेत वेदना आहे, 

तळमळ आहे, अस्वथथता आहे, मला त्ाच्या कभवतेत वेदना, तळमळ, अस्वथथता वगैरे 

काहीच भदसत नाही; मला त्ाच्या काव्यामधे सौांदयि भदसतां. महाकवीच्या काव्यामधे 

फक्त सौांदयि  नाही. महािारतात जे भवराट दशिन आहे ते िारतीय सांिृतीचां दशिन आहे. 

तेच रामायर्णाच्याही बाबतीत िरां  आहे. तेच काभलदासाच्या बाबतीत िरां  आहे. त्ामुळे 

गे्रस स्वतःच्या बाबतीत जे भवधान करतो, की ‘मी महाकवी दुःिाचा, प्राचीन नदीपरी 

िोल’ ही भतन्ही भवधाने वसु्तस्मथथतीला सोडून आहेत. ते प्राचीन नदीसारिांही नाही. कारर्ण 

प्राचीन नदीत गाळ जमतो, नदी वळरे्ण घेत जाते; त्ामुळे ती प्रभतमाही चुकीची आहे. ती 

गाळामुळे आपलां पाि बदलते. भसांधु नदीचां, सरस्वती नदीचां उदाहरर्ण आहे; भकतीतरी 

उदाहरर्णां आहेत. ‘मी िावकवी लावण्याचा’ असां जर त्ाने म्हटलां असतां तर मी त्ाच्याशी 

सहमत झालो असतो. मग?आता िावकाव्य व महाकाव्य यातला फरक आता गे्रसच्या 

उदाहरर्णामुळे स्पष् झाला ना? पुन्हा साांगतो; की महाकवी जो असतो तो भवश्वाशे्लर्ी 

वृत्तीने काव्यभनभमिती करतो. आशे्लर् म्हर्णजे आभलांगन. समग्र भवश्वाला आभलांगन देऊन 
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सगळी सुिदुःिां, सगळ्या घटना, सगळ्या व्यस्मक्तरेिा भवश्वाशे्लर्ी िावनेतून  भनमािर्ण 

करतो; गे्रस आपली िावना दुःिाची वा सुिाची, यशाची वा अपयशाची कुठलीही असेल, 

व्यक्त करतो; आभर्ण तीही व्यस्मक्तभनष्ठ असते. असां कुठलाच महाकवी करत नाही. 

त्ामुळे कुठल्याच अथािनां गे्रस महाकवी ठरत नाही, अस्सल महाकाव्याचे आर्णिी एक 

वैभशष्ट्य मी तुम्हाला साांगतो, सांगीताबाई, महाकाव्यात-भवशेर्तः आर्ि ऊफि  मौस्मिक 

महाकाव्यात इतर पािाांबरोबर स्वतः कवीही एक पाि असतो. जसे महािारतात व्यास, 

रामायर्णात वास्मिकी ही कभवपािे आहेतच. त्ामुळे अशा कभवपािातून ती कभवव्यक्ती 

आत्माभवष्कार करते तर भनमािता म्हरू्णन स्वमुक्त होऊन भवराट भवश्वाला आभलांगनही देऊ 

शकते. 

गे्रस िावकवी आहे; मग तो दुःिाचा आहे का? तर, नाही. त्ाच्या साभहत्ात  त्ानां 

भनसगािचां सौांदयि भटपलेलां आहे, मानवी नात्ातलां सौांदयि भटपलेलां आहे, भवयोगातलां सौांदयि 

भटपलेलां आहे, मग तो भवयोग पे्रयसीचा असेल भकां वा मातेचा असेल, कुठल्याही सांदिाित 

असेल. तर हा जीवनात सौांदयि शोधर्णारा, त्ाची व्यस्मक्तगत अनुिूती नेभर्णवेच्या पातळीवर 

व्यक्त करर्णारा कवी आहे. म्हरू्णन मी त्ाला ‘लावण्याचा िावकवी’ असां म्हर्णतो. त्ाला 

भवशुध्द िावकवी का म्हर्णतो, तर िावकाव्यत्व हा जो वाङमयवांश आहे, त्ाचां, 

िावकाव्यत्व या गुर्णाचां दशिन गे्रसच्या  काव्यात  घडतां. भवर्य असलेली कभवता 

आपल्याला समजते. जसे, ही आई ची कभवता आहे; ही देशिक्तीची आहे इ. गे्रसची 

कभवता ही अांतमिनातली स्पांदनां व्यक्त करर्णारी कभवता आहे.उदा. ती गेली तेव्हा 

ररमजिम पाऊस जननादत होता.  

सांगीता—हो सर. ती गे्रसची कभवता पां हृदयनाथ मांगेशकराांनी गायली आहे. िूपच लोकभप्रय 

झाली ती त्ा काळात. 
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दभिसर—हो.  सुरवातीला, आता ती म्हर्णजे कोर्ण?असा आपल्याला प्रश्न पडतो. पुढे 

आपल्याला कळतां, ती म्हर्णजे आई. पर्ण कुठे गेली? बाहेर गेली का शेजारी बसायला 

गेली, का घर सोडून गेली का वारली असां तो काहीच स्पष् करत नाही. म्हर्णजे अनुिव 

व्यक्त करताांना, त्ा अनुिवाचे तो थथलकालाांचे सांदििच रद्द करून टाकतो. त्ामुळे 

गे्रसची कभवता वाचताांना माझ्या डोळ्यापुढे  एकच प्रभतमा असते; ती म्हर्णजे, लोक 

एिाद्या मांगल प्रसांगी रोर्र्णाई करतात आभर्ण बारीक भदव्याांच्या  माळा लावतात. ते 

बोराएवढे भदवे (बल्ब) असतात. त्ात एकदा भनळा भदवा लागतो, पाठोपाठ भपवळा, मग 

भहरवा आभर्ण पुन्हा अभवभशष् क्माने ते भदवे लागत राहतात. अशा त्ा भटमभटमत्ा 

भदव्याांच्या माळा असतात. ज्याला आपर्ण व्यवहारात ‘भदवा’ म्हर्णतो, त्ा भदव्याचा 

आकारही प्रकाशात भदसतो. एवढांच नाही, तर ज्या िोलीत तो लावलेला असतो ती 

िोलीही उजळते. भतच्यातील प्रते्क वसू्त आपल्याला भदसते. हेतूही तोच असतो. ही 

भटमभटमती रां भगत भदव्याांची माळ जी असते, त्ातल्या  भदव्याचा आकारही भदसत नाही;  

आसमांतही उजळत नाही. पर्ण डोळ्याला सुि भमळतां. कारर्ण भहरवा, भनळा, भपवळा 

असे वेगवेगळे रांग सारिे बदलत राहतात. तशा गे्रसच्या प्रभतमा भटमभटमत्ा,  वेगवेगळे 

रांग प्रकट करर्णारी त्ाची कभवता आहे. याच्यापेक्षा समपिक उपमा मला गे्रसच्या 

कभवतेसाठी िरत नाही. माळेतील बल्ब कोर्णत्ा कां पनीचा आहे, भकती व टचा आहे, 

आता कोर्णत्ा रांगाचा भदवा लागर्णार आहे?  या भदव्याांमुळे वाट भदसर्णार आहे का? वसू्त  

भदसर्णार आहेत का? काऽही भदसर्णार नाही. फक्त ते डोळ्याला सुिकारक माि वाटतां. 

आकभर्ित होतो आपर्ण! येर्णारा प्रते्कजर्ण भदव्याांच्या माळेकडे पाहात असतो. न भदवा 

भदसत; ना पररसर भदसत. तर त्ाच्या अांतमिनातल्या या क्षर्णजीवी अनुिूती अभतशय रां भगत 

पर्ण असांबध्द पध्दतीने तो आपल्या कभवतेत माांडत जातो. अशा कवीला आभर्ण अशा 
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काव्याला मी महाकवी म्हर्णर्णार नाही व त्ाच्या काव्याला महाकाव्यही म्हर्णर्णार नाही. 

कधी कधी आपल्याला कळतां  की ही भदव्याची माळ अशी बसवलेली आहे, वायर अशी 

आहे, कनेक्शन असां आहे, रांगातही पभहल्याांदा भपवळा, मग भनळा नांतर पाचवा क्म, 

मग पुन्हा भपवळा ....हा भसके्वन्स आपल्याला कळतो. तसा प्रभतमाांचा भसके्वन्स आपल्याला 

कळला की त्ा कभवतेचा आपल्याला प्रत्य यायला लागतो. पर्ण एरव्ही त्ातली 

नादमधुरता, त्ाचां वृत्तावरचां प्रिुत्त्व, भनसगािमधल्या अनोख्या प्रभतमा त्ाने घेर्णां; आता ही 

ओळ बघा, 

ये कावळ्या, इथे ये, आहेस तू उपाशी । मािी खुडून घे ना प्राणातली उदासी  

      कावळ्याला कवी का बोलावतो. तो कावळा उपाशी आहे. पर्ण मग त्ाला िायला टाकतो 

का? नाही, तसां नाही. कवी म्हर्णतो, ‘मािी खुडून घे ना, प्राणातली उदासी.’ 

आपल्याला वेगळां  वाटलां होतां. िुडून ‘िा ना’ असे म्हर्णत नाही; कारर्ण िाण्यातून  

कावळ्याला सुि भमळेल. ते कवीला नको आहे. कावळा घार्णच िातो, म्हरू्णन ही 

घारे्णरडी उदासी तू िुडून घे. तू माझां काम कर. उदासी कुठली तर प्रार्णातली. इथे 

भफरत्ा प्रभतमा िूप आहेत. कल्पकता आहे. पर्ण यात कावळा कुरूप असला तरी, 

कवीला कावळ्याबद्दल पे्रम आहे असां नाही म्हर्णता येत. तो िुकेला आहे म्हरू्णन याला 

सहानुिूती आहे असांही नाही. माझ्या मनात जे अशुि आहे ते दूर करायचां काम तू कर. 

ही िावनेची भफरत जी गे्रसनां पकडली आहे ती अद्िुत आहे. इतर कवी भलभहतील,   ये 

कावळ्या ये । दुःि माझे दूर कर ना...वगैरे.गे्रसने ही जी भफरत ठेवली हे वेगळेपर्ण आहे. 

िारे्चा, नादाचा, वृत्ताचा, प्रभतमेचा जो बारकावा आहे तो प्रभतिेच्या समृद्ीतून आला 

आहे. 

प्रश्न—मग गे्रस ला नक्की काय म्हर्णाल तुम्ही ? 



97 
 

दभिसर--तो शे्रष्ठच कवी आहे; पर्ण तो महाकवी नाही. एिादां  फळ घ्यावां, त्ाची साल काढून 

टाकावी, भशरा, चोथा, भबया काढून टाकाव्यात, व तो गर, जो गािा तेवढाच फक्त 

पे्लटमधे ठेवावा; रांग आहे, स्वाद आहे, कोर्णत्ा फळाचा गर आहे हे कळू नये पर्ण 

स्वाभदष् वाटावा, अशी ही कभवता आहे. कवीचां तेच म्हर्णर्णां आहे. तो म्हर्णतो, तुम्ही पाहू 

नका की ते फळ भचकू्क आहे, भसताफळ आहे की सांि आहे. ते स्वाभदष् आहे का तेवढांच 

पाहा. गे्रस हा िावकवी आहे. कधी कधी गे्रसची कभवता भवशुद्िावकभवता न होता 

भनव्वळ िावगीत होते. भवशेर्तः भजथे तो पौराभर्णक पािाांचा भनदेश करतो, भतथे. भकां वा 

लौभकक नात्ाांचा उले्लि करतो, भतथे.   

भवशुध्द िावकभवता ही भवभशष् अनुिवाचा थथल व कालाचा सांदिि काढून टाकते. एिादी 

पे्रमाची कभवता घ्या. ते पे्रम केव्हा केलां, आज करताहेत भकां वा नाही, भकती भदवस पे्रम 

केलां, इ. भवभशष् िावनेचा थथलकाल सांदिि काढून भलभहर्णां म्हर्णजे िावकाव्य भलभहर्णां.  

  सांगीताबाई, तुम्ही काव्याबद्दलची माझी मतां माझ्या लेिातून शोधलीत. त्ात हे आलेलां 

आहे, पर्ण ते भविुरलेलां आहे. आज तुम्ही प्रश्न भवचारलात की काव्य म्हर्णजे काय, भवशुद् 

िावकाव्य म्हर्णजे काय, म्हरू्णन हे मी साांभगतलां . पुन्हा एकदा साांगतो, 

भवभशष् अनुिव, मग तो पे्रमाचा असेल, देशिक्तीचा असेल, देविक्तीचा असेल, 

भनसगिपे्रमाचा असेल त्ाचे थथल व काल हे सांदिि काढून टाकून त्ा अनुिवाचा गािा, 

त्ा अनुिवातलां स्पांदन भनराकार स्वरूपात जेव्हा काव्यात येतां, तेव्हा त्ाला भवशुद् 

िावकाव्य म्हर्णतात. हे िावकाव्य िक्ताने भलभहलेलां असेल, पे्रभमकाने भलभहलेलां असेल; 

ते ओवीबध्द असेल,  ते आरतीबध्द असेल, ते सुनीताच्या रूपात असेल,भकां वा तुमच्या 

गझलेच्या रूपानेही असेल; हे रचनाप्रकार आहेत. कुठेही असां थथळ येईल जेथे अनुिव 
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थथल-काल-भनरपेक्ष झालेला आहे. एिाद्या नाटकात एिाद्या भठकार्णी असां आढळेल की 

तेथे महाकाव्याचा गुर्ण आला आहे. म्हरू्णन ते नाटक म्हर्णजे महाकाव्य असां आपर्ण नाही 

म्हर्णत. आता ही कभवता पाहा-- 

 

असे काहीतरी व्हावे । 

अशी दाट होती इच्छा ।  

असे काहीतरी झाले ।  

तेच पुरभवते भपच्छा ।। 

पैलथडी भपके आांबा। 

   ऐलथडी हे शहारे ।  

कुर्णा िाग्यवांतासाठी ।  

मधे  वाकतात वारे ।। 

ओल्या वाळूतून वर ।  

येई रसाळ सुवास ।  

आभर्ण मनातील ।  

भबया देती हळूच आळस।। 

असे काहीसे होईल ।  

अशी फार होती आशा ।  
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असे काहीसे झालेले ।  

पाहताच भथजे िार्ा ।। 

चार कडव्याांची ही भवशुध्द िावकभवता आहे. कवी कोर्ण आहेत ? माझे सौांदयिशास्त्रज्ञ 

गुरु बा.सी. मढेकर. कोर्णी म्हरे्णल,  असे काहीसे झाले, पर्ण काय झाले,  हे साांगत नाही; 

...भपके आांबा..मनातील भबया ? असे जर ..हा कुर्णी रभसक नाही. हा भवद्वान असेल; पर्ण 

रभसक नाही. कोर्ण आहे ? ह्या प्रश्नाांना काही अथि नाही  

तो कुर्णीतरी आहे, तो म्हर्णतो, माझ्या मनासारिां व्हावां, असां काहीतरी वाटत होतां; तसां 

काही झालां नाही. मग तुम्ही(वाचक) काहीही समजा,  की ह्याच्या पे्रयसीने दुसर् याशी 

लग्न केलां असेल;  तो कुर्णी इलेक्शनमधे पडला असेल; ही िावना ..मी काहीतरी इच्छा 

केली ती पूर्णि झाली नाही; कुर्णातरी दुसर् याची इच्छा पूर्णि झाली. असां कुर्णाच्याही 

आयुष्यात घडू शकतां, मला पे्रम भमळावां, मला पक्वान्न िायला भमळावां असां भिकार् याला 

वाटू शकतां. तुम्ही जोडत बसा. वाचकाने सांदिि जोडत बसावे !  

िावकाव्य हा गुर्ण कथा-काव्यातही येऊ शकतो. म्हरू्णन मी जेव्हा हरर्णाचां भचि 

पाहतो,की शेलाटा बाांधा आहे, हे तपभकरी भचतळ आहे...भकती सुांदर ! त्ाला पाहून 

मला वाटतां, की नाही ,रािी वनरार्णी आली होती आभर्ण भतला ह्याच्या अांगावर सुांदर 

राांगोळी काढायची होती.पर्ण पहाट झाल्याने ती अांतधािन पावली व भतचां राांगोळी 

काढण्याचां काम मला पूर्णि करायचां आहे. मग ते भठपके मी जोडत जाईन व त्ातून एक 

राांगोळी मी तयार करीन. तसां िावकाव्य वाचकाला सक्ीय करतां. एवढां  कवीनां भलभहलां 

आहे त्ाला पूर्णिता देण्याचां काम रभसक करतो. वनरार्णीने पूर्णि राांगोळी काढली असती 

तर मी म्हर्णालो असतो अरे वाऽ राांगोळी सुांदर आहे. पर्ण नुसते भठपके असतील तर, 
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तू ते जोड. 1-3—5  असे जोड भकां वा भिकोर्ण चौकोन काढ..कोयर् या काढ तुला स्वातांत्र्य 

आहे. िावकाव्य वाचकाला भनभमितीचां स्वातांत्र्य देत असतां. ते िुर्णावतां.भनवृत्तीला 

प्रवृत्तकरीत असतां. ही वनरार्णी भनघून गेली हे बरांच झालां; पुढचां नक्षीकाम आपल्याला 

करायला भमळालां. िावकाव्य नुसतां वरवर वाचलां तरी  चाांगलां वाटतां; पर्ण आपली 

भनभमितीभक्या जेव्हा साकार होते , जागृत होते,तेव्हा त्ा िावकभवतेमधील सूक्ष्मता, 

सूचकता, व्यांग्याथि आपर्ण आपल्या प्रभतिेने पूर्णि करतो. िावकाव्य रभसकाला भनमािता 

करीत असतां. महाकाव्यात वर्णिन असतां,  नाटकात दृष्य प्रत्क्ष भदसतां, त्ामुळे भवशुध्द 

िावकाव्य समजायला ओतप्रोत रभसकता पाभहजे. ती रभसकता भनभमितीक्षमतेत 

पररवभतित झाली पाभहजे. सुदैवाने ज्ञानेश्वराांनी, तुकाराम महाराजाांनी, चोिोबाांनी, 

केशवसुताांच्या गूढ कभवताांनी मढेकराांनी अशा प्रचुर िावकभवता भलभहल्या आहेत. 

सुरेश िटाांच्या सांग्रहातही अशा भवशुध्द िावकभवता आहेत. हीच प्रभक्या कमीअभधक 

प्रमार्णात पर्ण सांभमश्र स्वरूपात सविच वाङमयकृतीत घडत असते. 

प्रश्न-- भवशुध्द िावकाव्याचां वैभशष्ट्य तुम्ही इतक्या नेमक्या शब्दात साांभगतलांत, त्ासांबांधी 

माझ्या शांका भनरस्त झाल्या आहेत. माझ्या लक्षात आलां की िावकाव्यामधे अनुिवाचे 

तपशील महत्त्वाचे नसतात, मग ते थथलाचे असोत की कालाचे असोत. जो त्ाचा भवर्य 

तोही महत्त्वाचा नसतो, तर अनुिव आहे त्ा अनुिवाचा गािाच, त्ा अनुिवाचां 

स्पांदनच भवशुध्द िावकवी पकडत असतो.  

 दभिसर—सांगीताबाई, हे पाहा; कोर्णीही पुस्तके वाचून भवद्वान होत नसतो. ज्ञानी होत नसतो. 

माभहती बाहेरून आत येत असते आभर्ण ज्ञान आतून बाहेर जात असतां. हजारो का 

लािो पुस्तकां  मी 80 वर्ाांच्या  आयुष्यात वाचली आहेत. त्ाांनी िूप माभहती मला 

पुरभवलेली आहे त्ाांचा मी ऋर्णी आहे. साभहत्ासांबांधीचां माझां ज्ञान हे पुस्तकातून माझ्या 
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मनात आलेलां नाहीए, तर साभहत्प्रतीतीतून, साभहत्पे्रमातून मला साभहत्ज्ञान प्राप्त 

झालेलां आहे. एभलयट ऑडेन, एझरा पौांड याांच्या लहान लहान समीक्षा-लेिाांनी माझ्या 

भचांतनात िर घातली आहे. आता मी साभहत्ावर पे्रम का करतो असाही प्रश्न मला तुम्ही 

भवचाराल; इतर भकतीतरी कला आहेत तरी या मार्णसाला साभहत्ाचांच एवढां  अपू्रप का 

आहे? याचां उत्तर असां, कला दोन गटात  भविागल्या जातात. एका गटात वासु्तकला, 

भशल्पकला  यासारख्या कला ज्या िूमीशी, पाभथिवाशी भनगभडत आहेत. त्ा पाभथिवाशी 

भनगभडत आहेत हे त्ाांचां ते बलथथान आहे. एिादी इमारत सुांदर असली व भतचां भशिर 

आकाशाला स्पशि करतांय असां िासलां, तरी भतचा पाया िूमीतच असतो. परनु्त 

सांगीतकला अशी आहे की, असां वाटतां की त्ात अपाभथिव िावना व्यक्त होताहेत. 

आपर्ण एका वाद्यातून भनघर्णारे सूर ऐकत आहोत आभर्ण  ते  भवशुध्द स्वरूपात असतील, 

जशी भकशोरीचीताईांची तान असते, जशी मदनमोहन याांची चाल असते, तेव्हा 

आपल्याला असां वाटतां की आपर्ण या जगात नाहीच, पृथ्वीशी सांबांधच नाही. तुम्हाला ते 

सांगीत अपाभथिवाच्या आकाशात घेऊन जाते, तुमचे पाय पटकन् सुटतात. सांगीत ही 

अशी दुसर् या गटातील कला आहे. पाभथिव कला आभर्ण अपाभथिव कला या दोघी ांनाही 

मानवी जीवनात व कलेच्या के्षिात मानाचां थथान आहे. पर्ण जगात अशी एकच कला 

आहे की जी पाभथिव आभर्ण अपाभथिव याांच्यामधे्य सेतू बाांधू शकते; भतचां नाव साभहत्कला.  

मी वयाच्या दहाव्या वर्ािपासून 80 व्या वर्ािपयांत त्ाच्या महासागरात का डुांबतो आहे, 

साभहत्ाकरता मी काय काय केलां, साभहत्ानां माझ्याकरता काय केलां, साभहत्ाच्या 

सांदिाितल्या इतराांनी मला काय भदलां, मी इतराांना काय भदलां, तो एक माझ्या 

आत्मचररिाचा  महालच आहे. या क्षर्णी तो काही मी तुम्हाला उघडून दािवत नाही; 

फक्त इतकां च साांगतो की पाभथिव व अपाभथिव याांच्यात नातां जोडायचां सामर्थ्ि 
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साभहत्कलेचां व त्ाच्या जवळपास येर्णार् या नृत्कलेचां. या दोन कला मला िूप भप्रय 

आहेत याचां कारर्ण मला पाभथिवाची जेवढी ओढ आहे तेवढीच अपाभथिवाची आहे; आभर्ण 

ती िूक साभहत्कला आभर्ण नृत्कला िागवते आहे व म्हरू्णन मी साभहत्कलेत डुांबतो 

आहे; त्ासांबांधी वाचतो आहे; लोकाांना जे साांगायचां ते माझ्या समीके्षतून साांगतो आहे. 

तुमचा प्रश्न िावकाव्य, महाकाव्य व नाट्यकाव्य याबद्दलची माझी ही िूभमका  

पूवीपासूनची आहे की अलीकडची आहे; याला ,माझां उत्तर आहे की  कुमार 

वयापासूनही माझी िूभमका  साभहत्ाच्या पे्रमामुळे, आस्वादामुळे मनात घडत होती 

पर्ण तेव्हा ती असु्फट होती, अव्यक्त होती. जसजसा मी वयाने वाढलो, जीवनाचे 

बरेवाईट अनुिव आले, मार्णसाांचे आले, साभहत्ाचेही आले. मार्णसां जशी काही वरून 

चाांगली भदसतात पर्ण आतून िोटी भनघतात, काही वरून ओबडधोबड भदसतात पर्ण 

आतून अलवार असतात. माझ्या लक्षात आलां की कलाकृती, साभहत्कृतीही तशाच 

असतात. काही जरी ओबडधोबड भदसतात तरी त्ाच्यामधे सौांदयािचे झरे असतात. 

काही िूप छान टवटवीत भदसतात पर्ण लक्षात येतां की त्ाांची मुळां  जीवनात िोल 

नाहीच आहेत. त्ा अधाांतरी वाढर्णार् या वेली आहेत, नाजुक आहेत आभर्ण त्ा साभहत् 

पे्रमातून, प्रतीतीतून, आस्वादातून मला हे सगळां  कळत गेलां. मी महाकाव्य या भवर्यावर 

1300 पानाांचा प्रबांध भलभहला.  जेव्हा पीएच.डी. ही न पावर्णारी देवता होती, त्ा काळात 

मी महाकाव्य हा प्रबांध भलभहला. सात वरे्  रािांभदवस मी माझ्या भवर्यात,  डुांबत नव्हतो, 

तरांगत नव्हतो, तर तळाशी गेलो होतो! माझां देहिान भवसरलां होतां! आभर्ण त्ाचां फळही 

शैक्षभर्णक के्षिात, वाङमय के्षिात मला भमळालां. मी लहानपर्णापासून िावकाव्य वाचत 

होतो, ऐकत होतो, आख्यानक काव्य वाचत, ऐकत होतो, गीभतकाव्य मी ऐकत होतो. 

महाकाव्याचा अभ्यास केला तेव्हा एकदम कळलां की समकालीन, आजच्या काळात  
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मराठी िावकाव्य जे  भलभहलां जातांय् ते भवर्यप्रधान होतांय, घटनेला महत्त्व भदलां जातांय, 

ते कथनपर होतांय; आभर्ण मग त्ात मला ओऍभसस भदसत गेले. ज्ञानेश्वराांपासून   पासून 

मढेकराांपयांत भकतीतरी आहेत. भचिे, म.म. देशपाांडे आहेत; ज्ञानेश्वर माउली ांच्या तुलनेने 

लहान आहेत, पर्ण आहेत अस्सल. माझे हे भवचार कसे स्पष् झाले समीक्षाग्रांथ व ग्रांथ 

वाचून नाही तर प्रीती आभर्ण प्रतीती यातून माझी िूभमका तयार झाली. प्रीती व प्रतीती 

तर बालवयातही होती पर्ण हळू हळू माझी प्रीती शहार्णी होत गेली आभर्ण माझी 

साभहत्ाची प्रतीती चौफेर आभर्ण िोलवर  होत गेली.तर माझ्या  साभहत्ावरच्या प्रीतीने 

व साभहत्ाच्या प्रतीतीने िावकाव्यासांबांधीचा हा बोध भदलेला आहे. भवशुध्द िावकाव्य 

मला भजतकां  भप्रय आहे, भततकां  िर् या अथािनां महाकाव्यही भप्रय आहे. गीतीकाव्य, 

नायकाव्यही मला भप्रय आहे.हे मला कोर्णी साांभगतलां नाही. मी काव्य वाचत गेलो, 

त्ातून मला हे उलगडत गेलां. गमांत साांगतो, पक्षीतज्ज्ञ सलीम अली एकदा आमच्या 

भविागात आले होते .िूप उद्बोधक माभहती त्ाांनी साांभगतली. िार्र्ण सांपलां. एका 

िोडकर भवद्यार्थ्ािनां भवचारलां, ‘या सगळ्यात कोर्णता पक्षी तुम्हाला जास्त आवडतो ?’ 

सलीम अली ांचा स्विाव इतका रभसक होता की समोर बसलेल्या तरुर्णी ांकडे पाहून हसत 

हसत ते म्हर्णाले, ‘तुम्हाला कोर्णत्ा प्रकारची स्त्री आवडते; असे मला भवचारले, तर मी 

म्हरे्णन मला सवि प्रकारच्या स्मस्त्रया आवडतात.’ तेव्हा मुलाांनी टाळ्या वाजवल्या. ‘ 

त्ाचप्रमारे्ण मला सगळेच पक्षी आवडतात.’  

तसांच माझांही उत्तर आहे, भवशुध्द िावकाव्य, महाकाव्य, कादांबरी, मला सगळां च 

साभहत् आवडतां. सलीमअली ांनी न साांभगतलेलां मी साांगतो, की  एिादा गुर्ण अभधक 

िावत असतो. अभिरुची बदलत जाते.त्ाचा सांबांध वयाशी असतो. मराठीत वसु्तभनष्ठ 

वाङमय भनमािर्ण व्हावां, असां मी म्हर्णत असलो; महाकाव्यावर माझा प्रबांध 
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असला,(भवजय प्रकाशन/ पद्मगांधा प्रकाशन)  महाकाव्य, नायकाव्य, कादांबरी 

सगळ्याांवर माझां पे्रम असलां तरी ज्ञानेश्वराांच्या भवराण्या मला जास्त भप्रय आहेत.  

 पाांडुरांग काांती। भदव्य तेज झळकती । रत्नभतळ फाकभत प्रिा ।।  

अगभर्णत लावण्य ।तेज पुांजाळले ।न वर्णिवे तेभथची ती शोिा ।।     

जयांत नारळीकराांना भवचारलां होतां की हापूस आांबा व लांगडा यात शे्रष्ठ कोर्णता? तर ते 

म्हर्णाले,हापूस शे्रष्ठ आहे पर्ण मला लांगडा आवडतो.तसांच मी म्हर्णतो. महाकाव्य शे्रष्ठच 

आहे, महािारत-रामायर्णाची कशाशीच तुलना होऊ शकत नाही, पर्ण मला 

ज्ञानेश्वराांच्या भवराण्या जास्त आवडतात. अहो, मी सुद्ा एक लहानसा पक्षी आहे.  

चातकपक्षी. आकाशातल्या दोन थेंबाांसाठी मी वर्ििर तहानेला असतो. वर्ििरच काय, 

वर्ािनुवरे् ! उत्तम साभहत्ाचा पाऊस काय रोज पडत असतो ? मी वाट पाहतो. ब्रीद 

माझां हे असतां की मी मान वाकवून जभमनीवरचां  पार्णी भपर्णार नाही. मला हवेत 

आकाशाचे दोन थेंब. दया येते माझी त्ा आकाशाला. ते आकाश समुद्राचां पार्णी उचलतां 

वर. करतां त्ाची वाफ. शुद्. मग वर तयार होतां मेघमांडल. एवढ्याशा पक्ष्यासाठी मग 

जगिर पजिन्यवृष्ी होते. उत्तम साभहत् काय मराठीतच आहे? ते जगिर भविुरलां आहे. 

जगिर असे असांख्य चातक आहेत. त्ाांच्या तोांडात आभर्ण माझ्याही  भवशुद् दैवी 

साभहत्ाचे चार थेंब पडतात. कधी ते मातृिारे्चे असतात कधी अनुवाभदत साभहत्ाचे 

असतात. साभहत्ाला िार्ािेद अमान्य आहेत. मी म्हर्णतो, सवि भवश्वातून उत्तम 

साभहत्ाचे तुर्ार माझ्या मुिी पडोत; त्ाांनी मला आयि करो ! 

  कूमीभचया भपभलया । 

   भदठी ां पान्हा ये धनांजया । 
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     आकाश वाहे बाभपया । 

       धरी ांचें पार्णी ।। 

(सांगीता बाई, माझी िावकाव्यावररल समीक्षा तुम्ही एकि केलीत त्ावर िाष्य केलां,हे 

मोठां  काम काम तुम्ही केलेलां आहे, आता मी साांगेन की मराठीतील भवशुध्द िावकभवता 

तुम्ही शोधून काढा, हवी तर मी तुम्हाला मदत करेन, असां सांकलन करून त्ाला तुम्ही 

प्रस्तावना भलहा . असां पुस्तक तुमच्या हातून भनघालां की तुमचां िावकाव्यासांबांधीचां काम 

पूर्णि होईल असां मी समजतो.) आता मी थाांबतो.   

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

 

  



106 
 

गझलकारा सांगीता जोशी 

पररचय— 

• र्राठीतील पक्षहली र्क्षहला-गझलकार. 

• र्राठीतील प्रक्षसद्ध कर्क्षयत्री; गझललेखनात क्षर्शेष नार् प्राप्त. 

• क्षतसरे अक्षखल भारतीय र्राठी गझल संरे्लन अर्रार्ती येर्े 

िेब्रुर्ारी 2004 र्ध्ये संपन्न झाले;  

त्याचे अध्यिपि भूषक्षर्ले. 

• िेर्गड, चसंधुिगुव, येर्े क्षजल्हास्तरीय कॉलजे-क्षर्द्यार्ी संरे्लन 

झाल;े तेर्े प्ररु्ख र्क्ता. 

• इतर अनेक कायवक्रर्ात अध्यि/ प्ररु्ख र्क्ता. 

• क्षर्श्वसाक्षहत्य संरे्लन चसंगापूर येर्े पार पडले; तेर्े क्षनरं्क्षत्रत कर्क्षयत्री म्हणून सहभाग. 

• काव्यसंग्रहः  1. म्युक्षझका—िोन आर्ृत्त्या—1986 र् 2003. प्रस्तार्नाः र्.पु काळे; प्रकाशकः सुगार्ा प्रकाशन 

पुणे;  र्ाङर्यसेर्ा प्रकाशन, नाक्षशक. 

 2. र्ेिना-संर्ेिना—1997; प्रस्तार्ना—प्रा. शंकर र्ैद्य. 

 3.चांिणे उन्हातले—2004; अक्षभप्राय---चपं्र. रु्रलीधर जार्डेकर. 

 4. र्राठी गझल—2007; अक्षभव्यक्षक्त प्रकाशन, नर्ी र्ुबंई. संपािन—डॉ.रार् पंक्षडत. 

  5.ती भेटत ेनव्याने—2011; संर्ेिना प्रकाशन, पुणे. (या पुस्तकाचे प्रकाशन चसंगापूर येर्े अक्षखल भारतीय 

साक्षहत्य र्हार्ंडळाच्या अध्यिा र्ा. उषा तांबे यांचे हस्ते झाले.)  

  6. नेऽ कुठेही र्ािळा---2014; स्र्प्रकाक्षशत. र्रीलपैकी पक्षहल्या िोन संग्रहात गझलांसह कक्षर्तांचाही 

सर्ार्ेश आह;े तर पुढील चार ह ेगझलसंग्रह आहते. 

• इतर पुस्तके--- 

• गजल कागजपर---2017;  स्र्क्षलक्षखत साठ उिूव गझलांचा संग्रह ; असबाक प्रकाशन, पुणे. 

• उिूव शायरीचा आस्र्ाि भाग 1  आक्षण भाग 2----उिूव शायरीसंबंधी क्षर्क्षर्ध लक्षलत लेखांचे संग्रह. 
2014. स्र्प्रकाक्षशत. पुनरु्वद्रण 2015 . 
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• नजराणा शायरीचा---1994, 1998, 2010--स्नेहल प्रकाशन, पुणे. र्ीर, गाक्षलब पासून आधुक्षनक 

शायरांपयंत क्षर्क्षर्ध अशा 1000 पेिा अक्षधक शेर क्षनर्डून त्यांचा र्राठी अर्व लेक्षखकेने दिला आह.े अशा 

प्रकारचे ह ेपक्षहलचे पुस्तक असून त्याच्या तीन आर्ृत्त्या क्षनघाल्या आहते.  
• छंिोर्यी कक्षर्ता-गझल----2016. कक्षर्तेच/ेगझलेचे क्षर्क्षर्ध छंि र् त्यांची उिाहरणे यार्चे क्षर्र्ेचन र् 

क्षर्शे्लषण. या पुस्तकात गझलेसंबंधी सर्वकाही क्षर्ळेल. 

• अभ्यास-रं्डळ र्ागविशवक—1999. गाईड टु स्टडी-सकवल या आध्याक्षत्र्क इंग्रजी पुस्तकाचे र्राठी 

भाषांतर. 

• Shirdi che SaiBaba— डॉ. गर्ाणकर क्षलक्षखत ‘क्षशडीचे साईबाबा’ या र्राठी पुस्तकाचे इंग्रजी 

भाषांतर. 

• ई-पुस्तके---पुढील अकरा  ‘’ई-पुस्तके’’ ----esahity.com---या र्ेबसाईटर्र उपलब्ध आहते.ती 

क्षर्नार्ूल्य डाऊनलोड करता येतात. 

(1)उिूव शायरीचा आस्र्ाि भाग 1.( 2) उिूव शायरीचा आस्र्ाि भाग2. (3) य ेचर्नजार –लेक्षखकेने क्षर्क्षर्ध 

ब्लॉग क्षलक्षहले, त्याचा संग्रह. (4) नेऽ कुठेही र्ािळा-गझलसंग्रह (5) र्ी ित्तोपंत िेशपांडे बोलतोय—

लेक्षखकेच्या र्क्षडलांनी शास्त्रीय संगीत र् जुने गायक-गाक्षयका यांचेर्र क्षलक्षहलेल्या र् पूर्ी प्रक्षसद्ध झालेल्या 

लेखांचा संग्रह (6) गझलायन—लेक्षखकेने गझलेसंबंधी क्षलक्षहलेले लेख, केलेली भाषणे, क्षलक्षहलेल्या 

प्रस्तार्ना, लेक्षखकेच्या पुस्तकांना क्षर्ळालेल्या प्रस्तार्ना अशा क्षर्क्षर्ध लेखांचा  र्ौक्षलक संग्रह. (7) 

रू्ल्यकर्ा--- बाल र् कुर्ारर्यीन रु्लांसाठी रू्ल्याक्षधक्षष्ठत कर्ांचा संग्रह (8)  अरू्ल्यकर्ा--- बाल र् 

कुर्ारर्यीन  रु्लांसाठी रू्ल्याक्षधक्षष्ठत कर्ांचा िसुरा संग्रह (9)छंिोर्यी कक्षर्ता-गझल—छंिांक्षर्षयक 

पुस्तक (10) सप्तक—र्ाचनीय अशा 7 कधांचा सगं्रह  (11) क्षबछडे सभी बारी बारी--- 

साक्षहरलुक्षधयानर्ी,दिराक गोरखपुरी र् कैिी आजर्ी यांचेर्रील िीघव लेखांचे एक पुस्तक 

• पुरस्कार--- 

1. नर्रत्न पुरस्कार ,पुणे 

2. रंगतसंगत प्रक्षतष्ठान, पुणे तिे ‘भाऊसाहबे पाटणकर पुरस्कार. 

3. शब्िांकुर पुरस्कार, अकोला येर्ून चांिणे उन्हातले या संग्रहास.  

4. गझलगौरर् पुरस्कार 1914, उियिािा लाड यांचे तिे. 

5. गझलरत्न 1916, गझलांदकत प्रक्षतष्ठान तिे. 

6. भा.रा. तांब ेपुरस्कार 1916, र्हाराष्ट्र  साक्षहत्य पररषि,  पुणे तिे.  

7. सोनइंिर पुरस्कार 1918, सोनइंिर प्रक्षतष्ठानतिे. 

8. काव्ययोक्षगनी पुरस्कार 2019, साक्षहत्यपे्रर्ी भक्षगनी रं्डळातिे. 

9. र्.सा. प. कोर्रूड तिे  ‘स्र्ार्ी’ या कर्ेस प्रर्र् पुरस्कार.अनेक कर्ा 
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• र्ान्यर्रांची िखल--- 

काही नार्—ेकुसुर्ाग्रज, राजकर्ी यशर्ंत, पु.ल. िेशपांड,े पं.भीर्सेन जोशी, सुरेश भट, गं.ना. जोगळेकर  

इत्यादि. 

• संगीत संयोग 

*अनेक र्ान्यर्र संगीतकारानंी  रचना स्र्रबद्ध केल्या  र् गायल्या अर्र्ा गाऊन घेतल्या. 

प्ररु्ख नार्—ेभीर्रार् पांचाळे, पं. संजीर् अभ्यकंर, यशर्ंत िेर्, श्रीधर िडके, राजशे उर्ाळे, शरि 

करर्रकर इ. 

*अभीनेत्री र्ीनािी शेषाद्री च्या अल्बर्साठी गीतलेखन. 

• स्र्क्षलक्षखत गझलांची सीडी.---संगीत आक्षशष रु्जुर्िार. 

• याक्षशर्ाय--- 

*अनेकांनी रचना गाक्षयल्या; अनेक कॅसेट र् सीडींर्धून रचना सर्ाक्षर्ष्ट; अनेक कक्षर्सरें्लनात र् अक्षखल 

भारतीय साक्षहत्य संरे्लनात क्षनरं्क्षत्रत म्हणून सहभाग. 

*अनेक कर्ा , कक्षर्ता, गझला  दिर्ाळी अंकांर्धून र् र्ाक्षसकांर्धून प्रक्षसद्ध. 

*आकाशर्ाणी च्या AIR-64 या क्षनयर्ानुसार र्ान्यताप्राप्त कर्क्षयत्री. 

*’गझलरंग’ हा स्र्तःच्या कक्षर्तांचा कायवक्रर् क्षर्क्षर्ध रठकाणी, रं्डळात सािर. 

*टीव्ही साठी शीषवकगीत, र्ाक्षलकेसाठी संर्ािलेखन इ.  

*’क्षर्र्ेक’ या चहिंी र्ाक्षसकात उिूव शायरीसंबंधी सिर-लेखन. 

• इतर— 

• जन्र्-8 रे् 1941. धुळे, र्हाराष्ट्र. 

• क्षशिण- B.Sc. B. Ed. ;  पुणे येर्े आबासाहबे अते्र प्रशालेत क्षर्ज्ञान र् गक्षणत क्षर्षयांचे अध्यापन. 

• पुणे र्हानगरपाक्षलका—आिशव क्षशिक पुरस्कार  

• पुणे क्षजल्हा-आिशव क्षशिक पुरस्कार 

• जैन संघटना—आद्रश क्षशिक पुरस्कार. 

• पत्ता—ए-1, भूषण अपाटवर्ेंट, शाहू कॉलनी, लेन न.ं 1, 11/2 कर्नेगर, पुणे 411052.  

• र्ोबाईल नं. 9665095653 ;  7722006363;  ई-रे्लः sanjoshi729@gmail.com 

  

mailto:sanjoshi729@gmail.com
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http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/ye_chamanajar_sangeeta_joshi. pdf 

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

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_2_sangeeta_joshi. pdf 

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

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

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

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

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mulyakatha_1_sangeeta_joshi. pdf 

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

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

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

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

 

 

 

गझलकार सांगीता जोशी याांची ई सावित्यतरे्फ़ प्रकावशत १२ पुस्तके 
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ई सावित्य प्रवतष्ठान 

मराठी सावित्य आवर्ण मराठी भाषा याांचा सुवर्णिकाळ येत आि ेअशी ठाम 

वनष्ठा असललेी िी सांस्था आि.े आजवर मराठी सावित्यापासून अलग राविलेल े

ग्रामीर्ण लोकसमूि, शिरी तरूर्ण वगि आवर्ण मिाराष्ट्राबािरे इतर राज्ये व 

जगभरात पसरललेे कोर्ीभर मराठी वाचक याांना आता इांर्रनेर्मुळे एक मोठी 

वाचनाची सांधी वमळाली आि.े आवर्ण वतचा ते पुरेपूर र्फ़ायदा उठवत आिते. ई 

सावित्यचे जगभरात पाच लाखाांहून अवधक नोंकदत सभासद आिते आवर्ण 

त्यापवलकड ेजाऊन वेबसाइर् आवर्ण इतर अनेक मागाांनी पुस्तके वमळवर्णारे लाखो 

लोक आिते. २०१९ या वषाित सुमारे अधाि कोर्ी पुस्तके या साइर्वरून 

डाऊनलोड झाली. आवर्ण २०२० मध्ये लॉकडाऊनच्या काळात ि ेप्रमार्ण अनेक 

पर्ींनी वाढले आि.े आवर्ण पुढ ेवाढत जार्णार आि.े वडवजर्ल इांवडयाचे स्वप्न मराठी 

सावित्याला पूरक आि ेआवर्ण यातून एक मिान क्ाांतीकारी बदल घडले याचा 

आम्िाला ववश्वास आि.े 

ई सावित्य प्रवतष्ठानसारख्या अनेक सांस्था आवर्ण व्यक्ती मराठी सावित्याचा 

प्रसार आवर्ण वाचनसांस्कृतीचा प्रसार याांचेसाठी झर्त आिते. आवर्ण म्िर्णून 

आम्िाला ठाम ववश्वास आि े की मराठी सावित्याचा आवर्ण मराठी भाषेचा 

सुवर्णिकाळ येऊ घातला आि.े  

 esahity@gmail.com ला आपल्या वमत्रआप्ाांचे ई मेल पत्त े कळवत रिा. 

www.esahity.com  व www.esahity.in ला भेर् देत रिा. आठवड्याला येथ े

तीन ते चार नवीन पुस्तके तुम्िाला वमळतील. 

बघता काय? सावमल व्िा ना.  

 

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/

