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भावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : सांपादकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत.  सूचना.  टीका.  विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा.  आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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भावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 

ववभाग एक—कववता 

 

लेखक : डॉ द वभ कुलकर्णी 

 

 

संपादन : सगंीता जोशी (गझलकार) 

 

 

 

 

ई सावित्य प्रवतष्ठान  
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भावकाव्यः स्वरूप व समीक्षा 

ववभाग एक—कववता 

लेखक : डॉ. द. वभ. कुलकर्णी 

संपादन व वनर्मिती 

संगीता जोशी (गझलकार) 

A-1.  भूषर्ण अपार्िमेंर्.  

11/2.  कवेनगर. शाहूगल्ली लेन नं १,  कवमन्स कॉलेजजवळ.  पुर्ण े

411052 

Phone : 9665095653.  7722006363 

sanjoshi729@gmail. com 

 

या पुस्तकातील लखेनाचे सर्व हक्क संपादिकेकडे सुरक्षित असून 

पुस्तकाचे ककंर्ा त्यातील अंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य.  क्षचत्रपट ककंर्ा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी संपादिकेची परर्ानगी घेणे आर्श्यक 

आह.े तसे न केल्यास कायिेशीर कारर्ाई होऊ शकते.  

 

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

 

वनर्मिती सिाय्य : रश्मी ककलोस्कर, ठार्णे  

mailto:sanjoshi729@gmail.com
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प्रकाशक : ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

E Sahity Pratishtha 

Eleventh Floor 

Eternity 

Eastern Express Highway 

Thane. 400604 

www.esahity.com 

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 

 

प्रकाशन :  २६ एक्षप्रल २०२० (अिय्यतृक्षतया) 

 

©esahity Pratishthan®2020 

 

• क्षर्नारू्ल्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर 

करण्यापुर्ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  

 

  

http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/


6 

 

 

 

 

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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             सर्ीिा ही र्ाझी अनैक्षच्छक दक्रया आह;े 

   त्यार्र र्ाझा ताबा नाही.  

 र्ाझे बोलण ेऐक्षच्छक  आह;े पण सर्ीिा तशी  नाही.  

 काळाच्या र्ार्टळीत  क्षपकललेी  पानं  उडून  जातात.  

 र्ाझी सर्ीिा ही र्ले आह,े पण ती रानात उगर्लेली  

 र्ेल  नाही;  संस्कृत  साक्षहत्यशास्त्र  आक्षण  पाश्चात्त्य  

     सौंियवशास्त्र या उद्यानांतील खत-पाणी घेऊन  

        ती क्षलक्षहली गलेी आह.े  

    ----िक्षभ 
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प्रस्तावना 

   काव्य संवादः द. भि. सरांशी     

      ----गझलकार संगीता जोशी 

 

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

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

सोहळ्याभनभमत्त 25 जुलै 2014 रोजी त्ांचा िव्य सत्कार पुण्यात होत 

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

उद्घोर्र्णा होत आहे; त्ा संदिाित गझलकार संगीता जोशी यांनी सरांशी 

साधलेल्या संवादाचा अंश  

आम्ही येथे देत आहोत. ----संपादक) 

 

 

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

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

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

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

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

गझलकार?” 

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

पर्ण त्ाचं असं झालं.  

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

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

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

गुर्णाबद्दल ऐकलं होतं. त्ामुळे त्ांचं िार्र्ण ऐकायला भमळेल, ही उतु्सकताही होतीच. सरांना 

प्रत्क्ष बभघतलंही नव्हतं, मग त्ांची ओळि असरं्ण तर दूरच. त्ांची भवद्याभथिनी असण्याचा 
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संिवच नव्हता. माझं भशक्षर्ण पुण्यात; त्ातून मी सायन्स घेतलं होतं त्ामुळे तो िाग्ययोग 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

याचा भकंभचत अंदाज आला.  

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

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

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

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

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

भडसेंबर.  

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

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

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

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

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

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

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

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

होता तो म्हर्णजे अध्यक्षीय िार्र्णाची ती पुस्मस्तका. त्ाचंच होमवकि  करून मी गेले होते. तेही 
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मी सरांना सांगून टाकलं. सर तेव्हा बाररक व भमस्मिल हसल्याचं लक्षात आलं. मी सरांना 

म्हटलं,  

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

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

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

नावांमुळे वाचण्याची उतु्सकता वाढली हे नक्की. ’ 

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

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

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

आभर्ण हृदयात कायमचा ठसला.  

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

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

भपसांवरून, पंिांवरून अलगद हात भफरवतो आहे आभर्ण आनंभदत होतो आहे; आभर्ण दुसरी 

ओळ वाचताच वाटतं की तो पक्षी पंि पसरून आपल्या मभर्णबंधावरून दूर उडाला आहे; 

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

अशी दाद देतो. ’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

होत होतं.   

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

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

गेली. सरांच्या ज्ञानापुढे मी दोन्ही अथाांनी नतमस्तक झाले. ‘सांगतो ना’ सर म्हर्णाले, ‘अंिृर्णी 
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ही वार्णीची देवता आहे; वागे्दवता. वेदामधे या नावाची ऋचा आहे. ’ असे म्हरू्णन सरांनी ती 

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

आर्णिीन बरंच काही कळर्णार होतं.  

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

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

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

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

लाळें नी ‘सप्तपर्णी’ नावाचे, सरांसंबंधी भलभहलेल्या लेिांचे संकलन नुकतेच प्रभसध्द झाले, त्ात 

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

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

काव्यरभसक, म्हर्णजे संवेदनशीलता हा गुर्ण त्ांच्याकडे असर्णारच ना! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ते मापायला आपर्णच कमी पडतो. मानसशास्त्रापासून आयुवेदापयांत, तुकारामांपासून इंग्रजी 

साभहत्ापयांत, भशल्पकलेपासून ते उपभनर्दांपयांत कुठल्याही भवर्यावर दभिसर सहज बोलू 

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

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

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

जीवन जगतो आहे. ’ 

सरांच्या सहवासात असतांना आपर्ण जरू्ण काही ज्ञानाच्या धबधब्यािाली उिे आहोत असे 

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

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

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

तरुर्ण वयातला संदििही ते ताज्या घटनेसारिा देतात.  

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

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

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

याकडे माि त्ांचे लक्ष असते.  

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

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

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

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

इंभद्रयांशी भनगभडत नाही. ती मनाच्या संवेदनशीलतेशी संलग्न आहे. ’ ते पुढे म्हर्णाले,  

‘संगीत ही स्वगीय कला आहे. ती आपल्याला अवकाशात घेऊन जाते. स्वर आपल्याला 

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

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

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

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

स्मस्तभमत न झालो, तरच नवल!   

 अशी वैभवध्यपूर्णि चचाि चालू असतांना एकदा मी त्ांना म्हटले,  
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‘काव्य हे तुमचं पभहलं पे्रम असतांना याभवर्याची ‘स्वरूप व समीक्षा’ असा गं्रथ अजून 

कसा नाही भनघाला?’ 

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

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

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

नंतर पाहू. ’ 

 

 मी म्हर्णाले, ‘सर मी? मला जमेल?’  

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

तसंही, मी आहेच नं मदतीला!’   

आभर्ण अशा तर् हेने ह्या पुस्तकाच्या कामाला सुरुवात झाली.  

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

भवसृ्तत चचाि झाल्या.  

प्राजक्ताच्या वृक्षािाली उिे राभहल्यावर आपल्या अंगावर ती गंधफुले टपटप पडावीत 

अन् आसमंत दरवळून जावा तसाच अनुिव सरांशी बोलतांना येतो. आपली मराठी िार्ा 

भकती संुदर आहे ते आपल्याला त्ांच्या साध्या साध्या बोलण्यातूनही जार्णवतं. काव्य हे सरांचं 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

हे गं्रथही त्ाची साक्ष पटभवतात.  



15 

 

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

समावेश करर्णार? 

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

आपला गं्रथ एका कभवतेस अपिर्ण केल्याचं दुसरं उदाहरर्ण आठवतंय? 

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

(3)समीके्षची सरहद्द—या अपिर्णपभिकेत सर म्हर्णतात,  

    पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांस,  

    तुमच्या संगीतामुळे मी 

    ज्ञानेश्वर व सुरेश िट यांच्या  

    अभधक जवळ पोचलो,  

    म्हरू्णन---  

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

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

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

नाहीत.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

प्रकाशकाची पैसे गंुतभवण्याची तयारी  हवी! मग िूप वाचकांपयांत पोहोचण्याचा उदे्दशच 

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

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

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

असं थोडंच असतं? अशा अडचर्णीत सापडले आहे मी.  

बघू या. शेवटी लेिन-व्यवहारही महत्त्वाचाच आहे ना! संख्या आभर्ण गुर्णवत्ता  यांचं प्रमार्ण 

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

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

मला िािी आहे, काव्य रभसकांसाठी  व काव्याच्या अभ्यासकांसाठी हे पुस्तक भनभश्चतपरे्ण 

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

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

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

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

असते. कवीचे सामर्थ्ि त्ाने उपयोभजलेल्या प्रभतमासृष्ीत व वापरलेल्या भक्यापदात, 

भक्याभवशेर्र्णात व कृदंतात असते. ’ 

         

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

सरांबद्दल िूप काही चांगल्या गोष्ी कळल्या आभर्ण त्ांच्याच एका भवद्यार्थ्ािनं म्हटल्याप्रमारे्ण 

मला म्हर्णावंसं वाटलं, की  

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

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

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

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

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

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

लेिनातून वाचायला भमळतात. असे शब्द त्ांनी जमभवलेले तर आहेतच; ( उदा. पसु्तरी, 

अंिृर्णी) एवढेच नवे्ह, तर जरूर त्ा भठकार्णी सर स्वतःच नवीन शब्द तयार( कॉइन) करतात! 

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

ऐकायला भमळते.  

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

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

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

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

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

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

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

’  

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

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

भदवा प्रज्वभलत करतो. त्ांनी त्ांच्या वाटेने िुशाल जावे!’  

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

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

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

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

करता येतात का? 

       ----संगीता जोशी, पुरे्ण 

         096650 95653 

       sanjoshi729@gmail. com 
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प्रास्ताववक – संगीता जोशी 

 

िारतमाता 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

समूहबलाने ठेचून टाकतात, नुसते मारून नवे्ह!! इथे म्हर्णावेसे वाटते, ‘केवढे हे क्ौयि!’ 

िारतमाता ही कभवता म्हर्णजे कभवतेला नायरूप देण्याचा प्रकार आहे; व याला ‘पेभटट 

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

बाबतीतसरांनी शेवटच्या कडव्यापासून सुरुवात केलेली आहे, हे भवशेर् लक्षात घेण्याजोगे 

आहे.  

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

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

काय साधते कळत नाही! एका भठकार्णी भचिकार साल्वादोर दाली ह्या भचिकाराचा सर संदिि 
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देतात. सर, तुमचं वाचन ‘अफाट’ आहे हे माहीत आहे. पर्ण त्ातून कुठलंच के्षि सुटलेलं नाही 

हे पाभहलं की तुमच्याबद्दल अभधकच आदर वाटतो.   

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

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

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

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

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

िरे आहे.  

 

तहान  

 छातीवर दगड जरी ठेवला 

        तरी ही भहरवी पाने 

  कुठून फुटतात कळत नाही. . .   

अशी  साधी तरीही अथिपूर्णि  कभवता. ‘मलाही अशी कभवता भलभहता आली पाभहजे!’ असे 

दभिसरांना कोर्णाच्या कभवतेबद्दल वाटत असावे? आपल्यालाही ह्या तीन ओळी आकरू्िन 

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

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

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

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

िरलेला आशय पाहून रभसक वाचकाला िावकभवतेची ताकद कळून येईल.   

 1950 पासून कभवता भलभहर्णारा हा कवी सत्कथेचा कवी होता.  

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

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

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

             अंतररक्ष भफरलो पर्ण  

  गेली न उदासी 
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  लागले न हाताला  

  काही अभवनाशी 

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

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

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

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

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

आजकालचे कवी मुक्तछंद हे आयुध हातात सापडल्यामुळे िरािर कभवता कागदावर 

उतरवीत असतात व कट्ट्याचा आधार घेऊन मंचावरून लोकांसमोर येण्यास धडपडत 

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

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

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

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

भनष्कर्ि असे— 

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

िासगी आभर्ण मधुर आहे.  

• त्ांची कभवता भवशुध्द िावकाव्य असूनही भतला सामाभजक जाभर्णवेचा झंकार 

आहे आभर्ण तो तामसी नसून सास्मत्त्वक आहे.  

• त्ांच्या कभवता भनभमितीप्रधान  असून, कवी वाचकाशी नवे्ह तर आपल्या 

अनुिूतीशी संवाद साधतो.  

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

आशयाचा काव्यात्म भवकास होतो.  

• मार्णसावरील मायेमुळे आतिता, भनसगिप्रभतमांमुळे संुदरता, जीवनस्वीकृतीमुळे 

आश्वासकता आभर्ण व्रतथथ स्विावामुळे भचंतनशीलता हे भवशेर् म. मंच्या काव्याचे 

आत्मधमि ठरले आहेत.  

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

कवी म्हरू्णन झालेला भवकास साके्षपी वाचकास कळून येतो.  
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• अपार मधील दगडी मौन ही मुक्तछंदातील आठ-नऊ ओळीचंी कभवता 

रभसकाला िोल भचंतनात बुडी घ्यायला लावर्णारी आहे.   

• म. म. यांच्या अस्सल कभवतांमधे्य भचंतन, संवेदन आभर्ण िावोद्दीपन यांचे 

‘एकप्रयत्नोत्पाद्य’ 

अस्मस्तत्व जार्णवते. त्ांची कल्पकतासुध्दा अंधारात चमकर्णार् या और्धी 

वनस्पतीप्रमारे्ण नसून स्पशि केला की स्वतःला झाकून घेर्णार् या लाजवंतीच्या 

पर्णािवलीप्रमारे्ण आहे.  

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

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

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

होऊन एकरूपता अनुिवरे्ण.  

 

***** 

    न्हालेल्या जरु्ण. . . . बा. सी. मढेकर 

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

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

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

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

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

भनभश्चतच वाटेल.  

सरांनी मांडलेले पुढील मुदे्द भवचारात घेतलेच पाभहजेत.  

• केशवसुत व तांबे यांच्याप्रमारे्ण मढेकर हे काव्याच्या आधुभनक काळातील 

क्ांभतकारी व युगप्रवतिक  कवी आहेत. त्ांनी कभवतेचा चेहरा-मोहराच बदलून टाकला.  

• राष्र भनष्ठा, स्वातंत्र्यभनष्ठा, मानवतावाद यासारिी मूले्य सविशे्रष्ठ आहेत. 

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

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

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

आत्मभनषे्ठशी प्रतारर्णा करतात, या वर मढेकरांचा आके्षप होता. या गोष्ीचंा हव्यास व 
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लोि न कररे्ण यालाच ते वाङमयीन सचोटी म्हर्णत.  (हे मत कोर्णालाही पटेल असेच 

आहे ना?) 

• मढेकरी कभवता ही पररपक्व रभसकासाठी—सौदंयिवृत्ती असलेल्या, कलांच्या 

आस्वादाने सुसंिृत झालेल्या प्रगल्भ वाचकासाठी आहे. भतला रामाभशवागोभवंदा नको 

आहे.  

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

अशी अथिसंपृक्त कभवता अवािचीन काळात कोर्णी भलभहली नाही.  

• त्ांच्या कभवतेत आशयसौदंयि ओतप्रोत होते.  

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

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

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

शकतात हे त्ांच्या कभवतेचे बलथथान आहे.  

• कभवतेत कालसापेक्ष घटक असतो. मढेकरांच्या कभवतेत तो परोपरीने प्रकटला 

आहे.  

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

असते.  

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

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

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

सरांनी मांडलेली ही अभ्यासपूर्णि मते ही त्ांच्या सत्तर वर्ाांच्या प्रदीघि वाङमयतपसे्यतून 

भसध्द झालेली आहेत. आपल्यासारख्या वाचकांनी त्ांचा आदर करावा हेच केवळ 

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

मांडली आहेत. अथाित हे त्ांच्या प्रगल्भ वैचाररकतेचेच लक्षर्ण आहे.  

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

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

भवदग्धतेचे लक्षर्ण असावे का? माझे असे झाले; ‘बोडं’ या कभवतेवर सरांनी भलभहलेली 
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समीक्षा वाचली तेव्हा. तीन कडव्यांच्या या कभवतेचा वाच्याथि आपल्याला समजतो; पर्ण 

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

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

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

पुस्तकात मांडण्याची परवानगी देण्याचा दािभवलेला उदारपर्णा, सरांची मारू्णस व 

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

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

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

करते.  

आशयसौदंयािने मुसमुसलेले काव्य, लयसौदंयािने घमघमलेले सौदंयिशास्त्र या दोहोचंा 

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

मढेकरांचे काव्य पुन्हा एकदा वाचू या ना?  

न्हालेल्या जरु्ण गििवतीच्या । सोज्वळ मोहकतेने बंदर 

मंुबापुररचे उजभळत येई । माघामधली प्रिात संुदर.  

या कभवतेची समीक्षा सरांनी आपर्णां प्रगल्भ वाचकांसाठी भलभहली आहे.  

भतचा आस्वाद घेऊ या.  

**** 

जोभगया 

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

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

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

होती.  

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

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

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

लेिासाठी जोभगया ही कभवता घेतलेली बघून िूप आनंद झाला. म्हर्णजे, गीतरामायर्णातील 
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एिादं गीत त्ांना सहज घेता आलं असतं. पर्ण हे एक भचिपट-गीत सरांच्या प्रभतिेला साद 

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

भचभित झालेलं आहे.  

ती वारांगना त्ा देवमार्णसाला नावही भवचारायचं भवसरते, ह्या गोष्ीवरून सरांनी आपल्या 

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

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

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

पुढे ‘पास ऑन’ करायचा असतो.  

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

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

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

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

एका लावर्णीतील एक ओळ आठवली.  

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

ऐने असे आकरू्िन घेतात! 

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

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

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

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

गभर्णकेचे व्रत इथे आत्मसात केले आहे.  

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

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

 

    झळ. . . . कवी अभनल 

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

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

आठवतंय्. ‘केळीचे सुकले बाग. . असुभनया पार्णी. . . असुभन भनगरार्णी. . उर्ा मंगेशकरांनी 
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गायलं होतं. काही कभवता त्ांची गार्णी झाल्यामुळे अभधक संुदर होतात. त्ात सुरांचा वाटा 

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

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

समीके्षमुळे अभधक संुदर व अथिपूर्णि झाली तर? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

करतांना गभदमांनी म्हटलंय् ,  

‘प्रत्क्षाहुभन प्रभतमा संुदर’. तोच प्रत्य ही कभवता व भतची समीक्षा याबाबतीत तुम्हाला 

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

***** 

 

कर्णा 

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

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

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

आहेत! यावरूनच कभवतेमधे्य सरांनी िाष्य करावे असे बरेच काही  आहे, हे आपल्या लक्षात 
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येते. सवि लेि वाचून झाल्यावर आपल्याला कळते की आपल्याला आधी फार थोडे कळले 

होते; जारू्णन घेण्यासारिे िूप काही भशल्ल्क होते! 

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

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

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

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

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

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

अभ्यासही आहे!  

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

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

असर्णारे पे्रम, प्रभतकूल पररस्मथथतीशी लढा देण्याची भजद्द! कोर्णी सामान्य वाचक हे करू शकेल 

असे मला वाटत नाही. सरांमधील डोळस व जागृत समीक्षकच दोन ओळीचं्या मधील 

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

नसतं;तर ते नवसजिन असतं.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

सरांच्या समीके्षतूनच पुढे आला आहे.  
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दुसर् या लेिात सरांनी मध्यमवगीय सामान्य मार्णसाचे शब्दभचि हुबेहूब उिे केले आहे.  

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

रूपात आलेल्या गंगेलाही 

कर्णा 2/3 

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

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

तोच त्ाचा ‘कर्णा’ आहे. तेच कभवतेचे शीर्िक आहे.  

‘ओळिलंत का सर मला?’ अशा ओळीने कभवतेची सुरुवात होते. पर्ण शेवटी नायकाची 

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

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

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

म्हटल्याने आपर्ण कुसुमाग्रजांना नायकापेक्षा भकंभचत िालच्या पायरीवर उतरभवले काय? ह्या 

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

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

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

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

आलेल्या भशक्षकाच्या चांगल्या अनुिवावरूनच तो आश्वस्त होण्यासाठी व आशीवािदासाठी त्ा 

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

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

सुसंगत वाटते, इतकेच.  

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

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

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

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

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

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

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

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

सावधानता येते, हे वेगळेच!  

यातील चौथा लेि रभसकाने कभवतेचा आस्वाद कसा घ्यावा यासंबंधीच्या जाभर्णवा 

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

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

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

कभवतेचे लक्षर्ण अथिसमृध्दी; उत्तम आस्वादाचे लक्षर्ण अनुिवसमृध्दी.  

कर्णा 3/3 

अथिवू्यहातून रभसकाला जीवनमूल्याची प्रतीती आली पाभहजे. कर्णा या कभवतेतून कोर्णती 

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

एका अपररभचताला भशक्षक मदत करण्यास उद्युक्त होतो, यावरून जीवनश्रध्दा मनात 

भनमािर्ण होते.  

*****     

     चाफा 

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

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

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

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

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

काही कडव्यात चाफ्याची पे्रयसी चाफ्याचा- आपल्या भप्रयकराचा संवेदनांच्या पातळीवर 

अनुनय करते. पुढच्या कभवतेत माि अगदी अनपेभक्षत असा अथि सर उलगडून दािवतात. 

संवेदना व दै्वतिावामधे्य सृष्ी रमलेली आहे. चाफा माि संवेदना व दै्वतिाव यांच्या पलीकडे 

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

इंभद्रयवृत्ती.  

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

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

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

तुम्ही वाचून काय ते ठरवा.  

 

    फुलरार्णी 

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

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

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

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

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

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

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

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

अवघड असते.  

व्यस्मक्तगत आपत्ती व सामाभजक भवपत्ती यामुळे बालकवीचें संवेदनशील मन कसे तुटत 

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

केवळ भनसगिभचिर्णात्मक िावकभवता नाही तर भवसंवादी सामाभजक पररस्मथथती ह्या अध्याहृत 

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

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

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

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

आस्वादनप्रभक्येला चपराकही देतात.  

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

मानसगम्य आहे.  

अशा शब्दमधुर वाक्यांचा आस्वाद सरांच्या समीके्षत जागोजागी घेता येतो आपल्याला! 

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

अतं्त संवेदनशील कवीचा शेवट रभसकांच्या मनात िूप प्रश्नभचन्हंृ भनमािर्ण करून जातात नं? 
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आपल्याला त्ांचं ‘मोठेपर्ण’ तरी नीट कळलं होतं का? प्रश्नच आहे! पर्ण एका इंस्मग्लश कवीला 

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

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

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

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

कवीची कदर एिादा कवीच करू शकतो, नाही का?  

****** 

केवढे हे क्ौयि! 

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

संवेदनशीलता, आस्वादकता व समीक्षावृत्ती हे गुर्णसुध्दा जन्मजात असावेत असे म्हर्णायलाही 

पुरेसा वाव आहे. नाहीतर 9-10 वर्ाांचा, चौथीतही नसलेला मुलगा, एिादी हृदयस्पशी कभवता 

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

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

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

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

समज वाढल्यावर कभवतेतील भचमर्णीचे दुःि केवळ शारीररक नव्हते तर मानभसक अभधक 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

जोडीतील मादीला बार्ण लागून ती मरते, तेव्हा नराला झालेलं दुःि व त्ाची मानभसक जिम 

ही मादीच्या शारीर जिमेपेक्षाही िोल असली पाभहजे. वास्मिकी ऋर्ीने पारध्याला भदलेल्या 

शापाचे स्पष्ीकरर्ण लेिातूनच वाचले तर आस्वादक अभधक आनंभदत होतील! 

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

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

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

कारर्ण ते त्ाच्या कतिव्यभनष्ठतेतून आलेलं होतं; आभर्ण कतिव्यभनष्ठतेतून आलेल्या दुःिाची 

तीव्रता नेहमीच जास्त असते.  

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

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

***** 

    वंदे मातरम् 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

चैतन्य उतरलेले असते आभर्ण ते एकटाकी भलहून काढतात. कभवता त्ांना जरू्ण ध्यानावथथेत 

घेऊन जाते. िावकभवता त्ांना िाव-समाधीची अनुिूती देते. तुम्हालाही हे लेि एक भनिळ 

आनंदानुिूती देतील याची िािी आहे.  
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वडिस्वथि ने कभवतेची केलेली व्याख्या आपर्ण सविजर्ण जार्णतोच. Spontaneous 

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

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

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

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

एकच वाक्य पाहा.  

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

ठरते. ’ 

(म्हर्णजे काय बुवा? असे वाटले ना?) 

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

लेिासाठी त्ांनी भनवडलेली कभवता आपल्या सवाांच्या भजव्हाळ्याची, आपर्ण भतच्यावर पे्रम 

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

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

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

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

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

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

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

ते नेहमीच सरांकडे येत असतात. त्ावेळी अगदी घाईघाईत येऊन सरांना म्हर्णाले,  

‘सर, हे गीत. वंदे मातरम्. तुम्ही ताबडतोब याची समीक्षा भलहून द्या. आज संध्याकाळीच 

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

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

आनंदमठ कादंबरीतली. वंदे मातरम्.  

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

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

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

मग सरांनी  त्ांच्या आवडीचं भहरव्या शाईचं पेन उचललं, कागद पुढे ओढले आभर्ण. . . . आभर्ण 
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झपाटल्याप्रमारे्ण काही वेळातच हा लेि भलहून पूर्णि केला!! पंभडतजीनंा हाक भदली. त्ांनी 

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

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

आपल्या रभसकांचे िाग्यच नवे्ह काय?   

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

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

दुमदुमली पंढरी ।। 

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

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

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

सू्फतीवर अमृत भशंपडले की काय होते तेही वाचायला भमळते.  

******* 
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डॉ. द भि कुलकर्णी 

 

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

२७ जानेवारी, २०१६) हे आधुभनक मराठी साभहत्यातील भवख्यात 

समीक्षक आभर्ण लभलतभनबंधकार होते. नागपूर भवद्यापीठाचे ते 

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

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

उस्माभनया भवद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांत त्यांच्या अनेक गं्रथांचा संदिभगं्रथ म्हरू्णन समावेश 

करण्यात आला आहे. द. भि. कुलकर्णी यांनी भवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भवभवध चचाभसत्रांत 

आभर्ण पररसंवादांत िाग घेतला आहे.  

 

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

म्हरू्णनही काम केले. तेथेही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.  

 

अध्यापन 

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

यांनी मराठीच्या अध्यापनाचे कायभ केले. नागपूरचे भवकास भवद्यालय आभर्ण भवकास 

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

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

अनेक भवद्याथी घडवले.  

 

सुरुवात 

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

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

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

त्यांनी प्रारंिीची साभहत्यभनभमभती केली.  
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भवख्यात समीक्षक 

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

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

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

नंतरची जवळजवळ गेली पाच दशके हा दभिंचा साभहत्यप्रवास होता.  

 

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

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

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

या लेखनप्रकाराचे नवे आकलन दभिंनी केले (पसु्तरी).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

संमेलनाध्यक्ष 

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

1. अंतररक्ष भफरलो पर्ण. .  

2. अनन्यता मढेकरांची 

3. अपाभथभवाचा यात्री 

4. अपाभथभवाचे चांदरे्ण (आठवर्णी) 

5. कादंबरी : स्वरूप व समीक्षा 

6. चौदावे रत् न 

7. जीएंची महाकथा 

8. भतसऱयांदा रर्णांगर्ण 

9. जुने भदवे, नवे भदवे (लभलत लेख) 

10. दुसरी परंपरा 

11. देवदास आभर्ण कोसला 

12. भिदल 

13. पसु्तरी 

14. पभहली परंपरा 

15. पभहल्यांदा रर्णांगर्ण 

16. पाभथभवतेचे उदयास्त 

17. पोएट बोरकर 

18. प्रतीभतिेद 

19. बालकांचा बगीचा (बालवाङ्मय) 

20. मराठी वाङ्मयाचा इभतहास (४ खंड) 

21. मढेकरांचे सौदंयभशास्त्र : पुनस्थापना 

22. महाकाव्य : स्वरूप व समीक्षा 

23. मेरसोलचा सूयभ (कभवतासंग्रह) 

24. युगास्त्र 

25. समीके्षची भचत्रभलपी 

26. समीके्षची वल्कले 

27. समीके्षची सरहद्द 
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28. सुरेश िट - नवे आकलन 

29. स्फभटकगृहीचे दीप 

30. बालकांचा बभगचा 

31. भहमवंतीची सरोवरे 

32. ज्ञानेश्वरांची प्रतीभतभवश्ांती 

33. ज्ञानेश्वरांचे श्ोतृसंवाद 
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गौरव 

नागपूर भवद्यापीठाचे ना. के. बेहरे सुवर्णभपदक 

अध्यक्ष, मराठी साभहत्य संमेलन, पुरे्ण, माचभ २०१० 

पुरस्कार 

नू्ययॉकभ च्या हेरल्ड भटि बू्यनचा उतृ्कष्ट कथा पुरस्कार १९५३ 

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

वाचस्पती' ही पदवी प्रदान करण्यात आली होती.  

महाराष्टि  राज्याचा उतृ्कष्ट भशक्षक पुरस्कार, १९९१ 

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

पुरुर्षोत्तम िास्कर िावे पुरस्कार, २००७ 

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

आहे.  

संकीर्णभ 

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

झालेल्या भवद्यापीठ मराठी प्राध्यापक पररर्षदेच्या अध्यक्षपदी होते.  

२०१० मधे्य पुण्यात झालेल्या ८३व्या अखखल िारतीय मराठी साभहत्य संमेलनाच्या 

अध्यक्षपदी डॉ. द. भि. कुलकर्णी होते.  

डॉ. कुलकर्णी यांच्या पन्नाशीभनभमत्त त्यांच्या भवद्यार्थ्ाांतफे समकालीन मराठी साभहत्य : 

प्रवृत्ती व प्रवाह हा अभिनंदनपर गं्रथ संपाभदत करण्यात आलेला आहे.  

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

आहे.  

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

त्याचे संपादन खस्मता लाळे यांनी केले आहे.   
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भविाग १- कभवता 

डॉ. द. भि. कुलकर्णी 

यांचे समीक्षा लेि 
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१ : भारतर्ाता 

‘जयकेतू’ नाटक वाचताना अंगावर काटा आला.  

 एक पराक्मी तरूर्ण.  

 त्ाने बाहुबलाने राज्य भजंकले.  

 परािूत राजाचा वध केला.  

 त्ाच्या रार्णीशी भववाह केला.  

 त्ाला संतानही झाले.  

 हे सगळे तत्कालीन रीतीला धरूनच झाले; 

 पर्ण भनयतीने केवढा डाव साधला होताः 

 त्ा तरूर्णाने नकळत आपल्या मातेशीच 

 भववाह केला होता.  

 भकती दारूर्ण.  

 भकती अगोचर.  

 भकती असंिाव्य.  

 त्ा तरूर्णाने आपले डोळे फोडून घेतले.  

 त्ा तरूर्णाने राजत्ाग केला.  

 त्ा तरूर्णाने प्रायभश्चत्त घेतले.  

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

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

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

‘वेडा’ची रेर् त्ाच्या नजरेत चमकून जायची.  

 भसरासांची वाङ्मयीन अभिरूची बावनकशी होती. जीएंवरचा पभहला कायिक्म नागपुरात 

‘प्रास’ने नवे्ह, भसरासनेच घेतला होता. जीएंच्या कथा त्ाच्या दुःिाला जाऊन भिडायच्या. ‘तुती’ 
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ही त्ाची आवडती कथा होती. त्ाची ‘भनळे कमळ’ कादंबरी अशीच त्ाचा दुःिोद्गार होती. 

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

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

कथांपेक्षा त्ाची कादंबरी आभर्ण त्ाच्या कादंबरीपेक्षा त्ाचे काव्य वरचढ होते.  

 भसरास हा मढेकरोत्तर भपढीतील एक महत्त्वाचा कवी आहे.  

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

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

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

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

स्वतःचीच छबी असलेली ती कभवता होती.  

 ती दुःिाची कभवता होती.  

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

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

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

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

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

त्ांना मंुगळे लागलेले. . . एका कभवतेत भसरासांनी म्हटले आहेः 

  ज्यांनी जीवन साभहले 

  त्ांनी अंधारच पाभहला 

  तरीही 

  कोर्णीतरी पाभहलेल्या 

  भनसटत्ा कवडशाच्या आधारावर 

  प्रते्कजर्ण दुसर्याला सांगतो आहे.  

  कुठेतरी प्रकाश आहे.  
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 जी. ए. आभर्ण भचिे, िानोलकर आभर्ण नेमाडे यांना साभहस्मत्क म्हरू्णन आभर्ण 

अस्मस्तत्ववादी साभहस्मत्क म्हरू्णन जेवढी मान्यता भमळाली तेवढीच मान्यता भसरासांना 

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

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

‘दुःिफूल’ ही त्ांची कभवता पाहाः 

  सार्याच वेली, दूरपयांतच्या 

  बहरल्या आहेत दुःिफुलांनी 

  त्ा व्यथागंधाच्या नशेत 

  जडावले आहेत भदशांचे श्वास 

  पाने कशी भनःशब्द आहेत 

  आिाळात उमललेले 

  चंद्राचे फूलही 

  रुजवीत आहे आपला दरवळ 

  कर्णाकर्णात पाकळ्या गळत आहेत 

 अनुकरर्णाने नवे्ह तर समानधभमित्वाने भदलीप पुरूर्ोत्तम भचत्र्यांची आठवर्ण व्हावी अशा 

भसरासांच्या कभवता आहेत. भवश्वव्यवथथेतील अव्यवथथा, भतची अनाकलनीयता या सूिाचे 

भवकसन भसरास-भचिे यांच्या काव्यांत सातत्ाने भदसते.  

 भसरास गेले तेव्हा फार वाईट वाटले होते; पर्ण असेही वाटले होते की, या मार्णसाची 

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

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

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

िागधेयच होते.  

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

चौकात भदवसाउजेडी गळा दाबतो आहे असे वाटले. मराठीतील अस्मस्तत्ववाद्यांची सामाभजक 

जार्णीव जेवढ्यास तेवढीच, हे लक्षात घेतले म्हर्णजे या कभवतेचे मोल जास्तच जार्णवू लागते.  
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 मढेकर जसे शब्दागभर्णक धक्का देत जातात तशी ही कभवता कडव्यागभर्णक धक्का 

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

सुरूवात करून.  

 १. मग आम्ही उरलेल्या सवि िावांनी त्ाला ठेचून काढले.  

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

का असा अघोरीपर्णा?” 

 २. या प्रश्नाचे उत्तर उपान्त्य कडव्यात भमळतेः 

 भतरभमरत त्ाच्या भदशेने बर्याच वेळाने एक वेडा धावत भनघाला एकाएकीच ओरडत 

बंधने तोडूनच जरू्ण.  

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

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

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

मनात येतात; मनाला एक ऐलपैल झोका भमळतो यात शंकाच नाही.  

 का हा धावत सुटला भकंचाळत? का त्ाचे िाऊ एवढे भबथरले? याचे उत्तर थोडेफार 

भमळते आधीच्या कडव्यातः 

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

आभर्ण भतला घेऊन गेला अंधाराच्या भदशेने.  

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

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

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

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

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

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

नसलेला अथि अनेकदा प्रभतिासामर्थ्ािने कभवतेत प्रकटत असतो.  

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

कारर्ण तर पाहा. ते पाभहले म्हर्णजे ‘वेडा’ हा वेडा नसून शहार्णा आहे, िरा शूर आहे, नीभत-
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अनीतीची चाड त्ालाच आहे हे लक्षात येते. केवढा भवपरीत न्याय, केवढा भवसंवाद! ही दोन 

कडवी पाहा : 

  बारा वाजले. दोन वाजले.  

  शेवटी संध्याकाळ झाली तेव्हा 

  एकाने भतला धक्का भदला 

  दुसर्याने भतला डोळा घातला 

  . . . चौर्थ्ाने संिोगाचे इशारे केले 

  . . . तोवर राि झाली. आधी दहा वाजले.  

  मग अकरा. नंतर बारा.  

  एकाने भतला जेवर्ण देऊ केले.  

  एकाने भबछाना एकाने आर्णिी 

  बरेच काही.  

  एकाने फक्त चोळी उघडायला म्हटले 

  दुसर्याने दुसरेच. चौर्थ्ाने आर्णिी काही.  

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

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

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

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

ते मनाला सावध करते; काव्य आपल्या मनात फुलते.  

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

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

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

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

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

पडदा भफटलेला असतो.  
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 आता भतरभमरीत धावर्णार्या मार्णसाच्या डोळ्यातील भतरीप आपल्याही डोळ्यात 

उतरायला लागली आहे.  

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

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

मनासमोर उिी राहते! 

 ५. कोर्ण बरे आभर्ण कोर्ण वाईट कोर्णी सांगावे? भपसाळलेला पुि की त्ाला मारर्णारे 

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

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

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

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

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

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

करते.  

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

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

भिकारीर्ण कोर्ण- िारतमाता. भतला हे असे कोर्णी केले? 

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

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

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

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

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

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

िारतमाता 

ती चौरस्त्यावर आली आभर्ण 

केले उघडे आपले अधािवृत्त पोट भतने.  

हळहळले काही. काही थंुकले.  

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

बरे झाले बस आली एवढ्यात 

धाS धाSS ड 

(कष्ावे लागते भमस्टर जीवापाड) 

 

नंतर बारा वाजले. दोन वाजले.  

शेवटी संध्याकाळ झाली तेव्हा 

एकाने भतला धक्का भदला.  

दुसर्याने डोळा घातला 

. . . चौर्थ्ाने संिोगाचे इशारे केले.  

पूवेकडून भमरवरू्णक आली 

‘महंगाई रोिो’ भकंचाळत काही पोर्ाख्यांची.  

उत्तरेकडून दोन वराती आल्यात.  

उरलेल्या भदशांनी काही कुिी काही मार्णसे 

यांची जा. . . ये 

जरू्ण ती एवढा वेळ नव्हतीच अशी.  

 

तोवर राि झाली. आधी दहा वाजले 

मग अकरा. नंतर बारा.  

एकाने भतला जेवर्ण देऊ केले.  

एकाने भबछाना. एकाने आर्णिी बरेच.  

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

 

शेवटी भतचा पांगळा अंध नवरा आला 

आभर्ण सावरून आधार देत म्हर्णाला : चल.  

आभर्ण भतला घेऊन गेला अंधाराच्या भदशेने.  

भतरभमरत त्ांच्या भदशेने बर्याच वेळाने  

एक वेडा धावत भनघाला एकाएकीच ओरडत 

बंधने तोडूनच जरू्ण 

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

आम्ही. . . आई थांब. ” 

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

  

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

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

आभर्ण लहान मुलं मोठी व्हायची.  

रानपािरा, रोज सकाळी येशी माझ्या घरा 

गार्णें गाऊन मला उठभवसी भमि भजवाचा िरा.  

शरीर भनळसर, शोिे झालर भठपक्यांची त्ावरी 

सतेज डोळे चमचम कररती जरु्ण रत्नें गोभजरी.  

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

गाई पाण्यावर काय म्हरु्णनी आल्या 

कां गं गंगा-यमुनाही या भमळाल्या? 

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

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

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

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

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

वाचनाथि.  

सारा अंधारच प्यावा 

अशी लागावी तहान; 

एका साध्या सत्ासाठी 

देतां यावे पंचप्रार्ण.  
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 हे चरर्ण वाचल्याबरोबर कवीचे चरर्णच धरावेसे वाटतात! िर्या कभवतेमधे्य शब्दांना 

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

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

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

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

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

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

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

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

प्रकाशाकडे जाण्याचा प्रश्नच नाही; अंधारच भगळून टाकल्यावर सविि प्रकाशच प्रकाश 

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

 समुद्रमंथनातून लक्ष्मी अवतरली ती भवषू्णला भमळाली, समुद्रमंथनातून हलाहल भनघाले 

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

लागर्णार असेल तर माझी तशी तयारी आहे—कवी म्हर्णतो.  

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

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

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

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

सामान्य सामान्यच राहतात.  

 या कवीला असे ‘मोठे’ होण्याची लालसा नाही.  

 व्हावें एव्हढें  लहान : 

 सारी ंमनें कळो यावी ं: 

 असा लािावा भजव्हाळा : 

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

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

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

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

काळीज हळुवार फुलाचे होते.  

 जगातला असत्ाचा अंधार दूर होण्यासाठी तो अंधार भपण्याची तयारी; इतरांचे 

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

िाव.  

 सवि कांही देतां यावें,  

 शे्रय राहंू नये हाती ं

 यावी लाभवता कपाळी ं

 िस्मक्तिावनेने माती.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

भकमया फार अवघड असते; अस्सल कवीलाच ती साधते.  

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

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

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

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

दुःि सारे मापायला 

गळो लाज, गळो िंत,  

काही नको झाकायला 

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

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

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

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

आपलेच िरे स्वरूप लपभवण्याचा अट्टाहास जन्मास येतो- असत्-सोगं-आत्मसमथिन-

परदूर्र्ण अशी दुसरी एक सािळी सुरू होते-भतच्यापासून कवीला दूर रहायचे आहे. जे काही 

असेल ते सूयिप्रकाशासारिे स्वच्छ आभर्ण स्पष् कवीला हवे आहे.  

राहो बनून आकाश 

माझा शेवटचा श्वास; 

मनामनांत उरावा 

फक्त पे्रमाचा सुवास! 

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

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

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

प्राथिना सवाांनाच ज्ञात आहे.  

 तेराव्या शतकातील शब्दरूपे तर आपर्णांस अपररभचत असतातच; पर्ण मुख्य म्हर्णजे 

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

आकाशासारिेच सुदूर असतात- त्ांच्यात सामावलेल्या उच्च जाभर्णवेमुळे आपर्ण अगदी 

लहान होऊन जातो.  

 हा कवी तर आपल्यासारिाच, आपल्या काळातलाच आहे- आपल्यासारिाच सामान्य 

आहे, आपलीच िार्ा तो बोलतो आहे.  
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 आपल्याला वाटते, हा आपल्यासारिा जीव जर इतका भवशाल होऊ शकतो तर आपर्ण 

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

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

उदात्त, आत्ममुक्त होण्याची पे्ररर्णा- नवे्ह, प्रतीती देते,  

 शेवटच्या क्षर्णी मार्णसाचं िरं मन प्रकटतं असं म्हर्णतात- म्हरू्णन मरर्णोनु्मि 

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

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

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

तो अरू्णरेरू्णहून थोकडा झाला आहे म्हरू्णन! 

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

सवाांच्या अंतःकरर्णात पे्रमाचा सूक्ष्म पररमळ दरवळावा, भवश्र्व पे्रममय व्हावे.  

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

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

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

तूपर्णाचा लोप होऊन एकरूपता अनुिवरे्ण.  

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

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

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

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

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

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

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

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

मनाचा हळुवारपर्णा.  

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

  सारा अंधारच प्यावा 

  अशी लागावी तहान; 

  एका साध्या सत्ासाठी 

  देतां यावे पंचप्रार्ण.  
   

  व्हावें एवढें  लहान : 

  सारी ंमनें कळो ंयावी;ं 

  असा लािावा भजव्हाळा; 

  पार्ार्णाची फुलें व्हावी.ं  
 

  सवि काही देता यावे,  

  शे्रय राहंू नये हाती; 

  यावी लावतां कपाळी 

  िस्मक्तिावनेने माती.  
   

  फक्त मोठी असो छाती 

  दुःि सारे मापायला; 

  गळो लाज, गळो िंत,  

  काही नको झाकायला 
 

  राहो बनून आकाश 

  माझा शेवटचा श्वास; 

  मनामनांत उरावा 

  फक्त पे्रमाचा सुवास.  
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३ : न्हालले्या जण.ु . .  

 

 

न्हालेल्या जरंु्ण गििवतीच्या 

सोज्वळ मोहकतेने बंदर 

मंुबापुररचें उजभळत येई 

माघामधली प्रिात संुदर.  

सचेतनांचा हुरूप शीतल; 

अचेतनांचा वास कोवळा; 

हवेंत जाती भमसळुभन दोन्ही 

भपतात सारे गोड भहवाळा! 

  डोकी ंअलगद घरें  उचलती 

  काळोिाच्या उशीवरूनी; 

भपवळे हंडे िरून गवळी 

कावड नेती, मान मोडुनी; 

  भनतळ न्याहाररस भहरवी ंझाडें 

  काळा वायू हळूच घेती; 

संथ भबलंदर लाटांमधुनी 

सागर- पक्षी सूयि वेचती; 

  गंजदार, पांढर्या भन काळ्या 

  भमरभवत रंगा अन् नाररंगी,  
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धक्क्क्यावरच्या अजून बोटी 

सािरझोपेमधी भफरंगी; 

  कुठे धुराचा जळका पररमल,  

  गरम चहाचा पत्ती गंध; 

कुठे डांबरी रस्त्यावरच्या 

िुर्या शांततेचा भनभशगंध; 

  ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

  परंतु लपली सैरावैरा,  

अजस्र धांदल, क्षर्णांत देइल 

भजवंततेचे अघ्यि िािरा.  

  थांब! जरासा वेळ तोवंरर- 

  अचेतनांचा वास कोवळा; 

सचेतनांचा हुरूप शीतल 

उरे घोटिर गोड भहवाळा! 

 

। एक । 

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

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

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

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

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

वैचाररक गद्यलेिनात भवरामभचन्हांकडे लेिक असे अवधान देत असतो. त्ाचे कारर्ण आपला 

आशय वाचकापयांत अभवकृत स्वरूपात पोहचावा, त्ात पूविग्रह, िावना यांनी लुडबूड करू 

नये, अशी त्ाची अपेक्षा असते. एिादा कवी जेव्हा भवरामभचने्ह अशी काटेतोलपरे्ण वापरतो 
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तेव्हा त्ाचीही अशीच अपेक्षा असते. पु. िा. िावे आभर्ण भवजय तेंडुलकर यांचे प्रारंिीचे लेिन 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 लयबद्धता म्हटले की, सामान्य वाचकास नादभनष्ठ लयाची आठवर्ण होते. 

संगीतकलेमधे्य नादभनष्ठ लय असतेच; छंदोबद्ध कभवतेतही अल्प प्रमार्णात नादभनष्ठ लयबद्धता 

असते; पर्ण भतला स्वतंि शु्रभतप्रयोजन नसते; भतला आशयभनष्ठ असावे लागते. मढेकरांच्या 

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

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

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

एकाग्र आभर्ण संवेदनशील असावे लागते; भशवाय त्ाला सौदंयिवृत्तीचे जन्मजात वरदानही 

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

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

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

आत्मभनष्ठ असतो. आपला आत्मभनष्ठ आस्वाद लयतत्वाच्या आधारे वसु्तभनष्ठ करावयाचा 
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असतो. आत्मभनष्ठ आस्वादापासून वसु्तभनष्ठ आशयापयांतचा प्रते्क रभसकाचा प्रवास त्ाच्या 

त्ाच्या रभसकतेनुसार कमी-अभधक वेगाचा, भवभिन्न वळर्णांचा असतो.  

 

। दोन । 

 आता ती न्हालेली कभवता.  

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

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

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

आहे? लक्षर्णाशक्तीतून अलंकार भनमािर्ण होतात व अलंकारांतून लक्ष्याथि प्रकटतो. 

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

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

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

वेधून घेतात. आता ही गििवतीची प्रभतमाच पाहा ना. सुचेल दुसर्या कवीला? तीही मंुबईला 

उदे्दशून? गििवती स्त्रीच्या देहावर एक आगळीच कांती असते. त्ातही ती नुकतीच न्हालेली 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

शकेल. आहेत म्हर्णा असे शाळकरी कवी मराठीत.  

 मढेकर अनवट प्रभतमाच वापरीत नाहीत तर अशा अनवट प्रभतमांचे सूक्ष्म अथिवू्यहही 

तयार करतात- ते जार्णवायला तशीच सूक्ष्मग्राही रभसकता असावी लागते.  
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 मढेकरांच्या कभवतेचे ममि जार्णवायला आधी आपर्ण त्ांच्या काही काही ओळीचंा सरल 

अन्वय लावून घ्यायचा. जसे-  

 १. संथभबलंदर लाटांमधुनी 

   सागर- पक्षी सूयि वेचती 

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

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

या ओळीचंा वाक्यान्वय कळतो; तो असा : 

 २. संथभबलंदर सागर- पक्षी 

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

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

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

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

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

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

कभवतेचे धोरर्ण भदसते! 

  ३.   ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

    परंतु लपली सैरावैरा,  

   अजस्र धांदल क्षर्णांत देइल 

   भजवंततेचे अघ्यि िािरा.  

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

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

वाक्यान्वय लागला की आपर्ण कभवतेच्या जरा जवळ सरकतो.  

 या वरवरच्या गोष्ी आहेत.  

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

संघातघटक) जवळ जवळ भकंवा भचकटून नसतात; ते घटक भबलगून असते तर चैिमैिांच्याही 
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लक्षात आले असते! मढेकरांच्या कभवतेला रामाभशवागोभवंदा नको आहेत, भतला हवा आहे 

सौदंयििावना असलेला रभसक. जीवशास्त्रीय िावना साविभिक असतात, सौदंयििावना 

अपवादिूत असते, हे मढेकरांचे मत लक्षात ठेवा.  

 हे पाहा, या कभवतेत सुरुवातीला ‘गििवती’ हा शब्द आलाय; तर उपान्त्य कडव्यात 

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

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

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

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

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

तशीच सजिनशील आस्वादशक्ती रभसकापाशी असावी लागते.  

 माघ म्हर्णजे उगवता उन्हाळा आभर्ण ओसरता भहवाळा. अशी माघामधली सकाळ 

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

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

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

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

बालकभवभवशेर्ांचा कलात्मक भवकास साधलाय म्हरू्णन.  

 आपले अवधान असे रसग्राही झाले की त्ाला कभवतेतील सूक्ष्मता आर्णिी जार्णवू 

लागतेः 

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

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

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

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

अनुिवल्यावर भफरंगी िलाश्यांना अशी झोप येर्णारच.  

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

धुराच्या जळक्या वासाला चक्क ‘पररमळ’ म्हर्णावे? सकाळचा रस्त्यावरचा चहा म्हटले 

की आपल्याला आठवते टपरी, भतथली धुरकट शेगडी, धुराचा तो कडवट वास; त्ाला 

‘पररमळ’ कसे म्हर्णावे? पुढे ‘भनभशगंध’ शब्द आला आहे ते सोडा; हा पररमल असावा 
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भसगरेटचा, सुगंधी भसगरेटचा. शौकीनांना भसगरेटचा कडवट वासही पररमलच वाटतो 

म्हर्णा! 

 वाचनागभर्णक मढेकरी कभवतेत अशी सूक्ष्म रसथथाने गवसतात. तो आनंद कोडे 

सोडभवण्याचा नसतो; सौदंयिप्रत्याचा असतो.  

। तीन । 

 अलीकडच्या दारूर्ण अनुिवानंतर मंुबई आता पुन्हा न्हालेल्या गििवतीसारिी मोहक 

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

• 

(२००९) 
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४ : १ : जोक्षगया 

  

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

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

वेगळे प्रकार— असे जार्णकार सांगतात. अशी एक वारांगना.  

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

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

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

नीभतचा उघभडला िुला भजथें व्यापार 

बावळा भतथें हा इष्का गभर्णतो प्यार; 

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

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

आहेत जगात.  

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

स्वतःची िूलचूक कळते.  

राभहलें चुन्याचें बोट, थांबला हात 

जाभर्णली नाभहं मी ंथोर तयाची प्रीत 

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

त्ाचे नावगावही तर माभहती नाही.  

अस्पष् िरे मज वेडा त्ाचा िाव 

पुसलेंभह नाभहं मी मंगल त्ाचे नाव.  

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

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

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

फक्त उरात उरते. ‘सॉरी’ म्हरू्णन सुटका नसते; कने्फशननेही समस्या सुटत नाही. 
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प्रमादस्वीकृती-पश्चात्ताप-प्रायभश्चत्त-उन्नत अवथथांतर अशी प्रभक्या व्हावी लागते. नुसते ‘सॉरी’ 

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

अपराधभक्या उत्तमच म्हर्णायची की.  

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

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

प्रते्कच तर अशी िूलचूक करीत असतो. कोर्णीतरी िर उन्हाळ्यातील प्रवासात 

आपल्याजवळचं सगळं पार्णी आपल्याला भदलेलं असतं; कुर्णीतरी आजारपर्णात आपल्यासाठी 

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

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

असतं? त्ांच्यासाठी आपर्ण काय करतो? 

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

कलाभवक्य आभर्ण देहभवक्य हा भतचा पोटापाण्याचा व्यवसाय असतो.  

  नाही ंशोभधलें गावाला 

  नाही ंभवचाररलें नांव; 

  फक्त चालत रस्त्याने 

  केला स्वतःचा भललांव.  

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

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

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

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

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

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

: 

   

 

  कोन्यांत झोपली सतार, सरला रंग 
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  पसरली पैंजर्णें सैल टाकुनी अंग,  

  दुमडला गाभलचा, तके्क झुकले िाली ं

  तबकांत राभहले देठ, लवंगा साली.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

लहान लहान होड्ाही भतच्याकडे ओढल्या जातात. आपर्णही कभवतेत असेच बुडायचे असते. 

दोन ओळीमंधला अथिच वाचायचा नसतो तर व्यक्त आभर्ण अव्यक्त अशा दोन अनुिूतीमंधला 

आशयही जार्णायचा असतो.  

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

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

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

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

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

वळूनही न पाहता अंधारात तुटर्णार्या तार्याप्रमारे्ण भनघून जातो? 

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

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

रभसकाला न ओळिण्याची िूलचूकही तर केलीच आपर्ण— नवकभवतेची भटंगलही झालीच 

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

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

मढेकर यांनी. गभदमांना तो एक आश्चयािचा धक्काच होता—त्ा गभर्णकेसारिा. वनमाली 
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श्यामची प्रीती भतने ओळिण्याआधीच तो िाली भनघून गेला; मढेकरही अकिातच गेले— 

प्रस्तावनेचा संकल्प भजथल्या भतथेच राभहला.  

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

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

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

 

पुरूर्िर उंचीचा एका आरसा घ्या. नभतिकेकडे असा आरसा असतो.  

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

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

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

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

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

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

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

आहे एक स्वतःचं प्रभतभबंब. आरशातलं.  

त्ा प्रभतभबंबाशीच आज ती बोलते आहे. मुक्याने.  

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

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

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

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

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

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

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

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

आभर्ण वाकलेले तभकये—आरशात प्रभतभबंभबत झालेले हे जग िोटे आहे.  

 िरे आहे फक्त भतचे पालथी मांडी घालून बसरे्ण. भतच्यासमोरचे तबक. िरे आहे भतचे 

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

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

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

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

पाहता भतला आपुले रूप भदसत नाही आज स्वतःत स्वरूप भदसते आहे. ती भचिासारिी संुदर. 
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भतचे भचि ऐन्यात. तो ऐनेमहाल भतला पुसतो, “कां नीर लोचनी आज तुझ्या गं मैने?” भतच्या 

दाराशी मैनेचा भपंजरा आहे. आज ही मैना मुक्त झाली आहे. आज ती पढवलेले बोल बोलत 

नाही; आज ही मुक्त मैना स्वतःशी स्वतःचं बोलते आहे.  

 म्हरू्णन तर या बंभदस्त दालनातील सगळ्या ‘प्रभतमा’ आऊट-डोअर आहेतः इथे 

अधरफुलांचे पराग ओले आभर्ण मृदुल आहेत; इथे जोभगया दवात भिजला आहे; इथे पाण्यात 

भतची अिंगगाथा बुडत नाही, तरंगत आहे; इथे िांगेच्या बागा आहेत; पर्ण आज त्ा िांगेत 

श्यामने तुळस पेरली आहे—भजथे श्याम भतथे तुळस असर्णारच—भतथे िांगेची नशा असर्णारच 

कशी? रोज ती या वेळी बंद दाराआड रभतक्ांत असे; आज ती या वेळी आत्मक्ांत आहे 

आभर्ण आत्मतृप्त आहे. आज ती पूविप्रमादाने थकलेली आहे आभर्ण आज ती आत्मिानाने तृप्त 

आहे. आज भतचा श्याम आलेला नाही पर्ण त्ाची आठवर्ण आलेली आहे. भतच्या देहावर 

भतळाएवढीही पभवि जागा नव्हती; ती आज श्यामचे मंगल नाम घेऊन पभवि झाली आहे— 

अंतबािह्य. आज ती फार दुःिी आहे आभर्ण फार सुिावली आहे. प्रमादस्वीकृती- 

आत्मस्वीकृती- व्रतथथ राहण्याचे प्रायभश्चत्त- पश्चात्ताप या प्रभक्येने आज ती शुद्ध झाली आहे. 

आज ती तवायफ नाही, तपस्मस्वनी आहे. श्याम-ज्ञानोबा-तुकोबा-तुळस यांच्या साहचयािथािने 

तवायफेवरील कभवता पभवि झाली आहे. फुले-पराग-दव-तीळ तारा-व्रत यांच्या साहचयािथािने 

कभवता सुगंधसंुदर झाली आहे.  

 हे प्रभतभबंब तर आपलेच आहे.  

 आपर्ण सारेच तर या दुभनयेच्या बाजारात स्वतःला भवकायला बसलो आहोत. िोटं 

कशाला बोलायचं? आपर्णच तर रोजच्या रोज एकमेकांशी आभर्ण स्वतःशी उजव्याचं डावं 

आभर्ण डाव्याचं उजवं करतो आहोत. रोजच्या रोज. क्षर्णाक्षर्णाला. या बोटावरची थंुकी त्ा 

बोटावर. आपली मैना ऐन्याच्या भपंजर्यात बंभदस्त आहे.  

 —ही कभवता भतला मुक्त करते.  

 ही कभवता अथािचा असा झंकार उठवते की, आपल्या मनाचे रान अनुिवसमृद्धीने 

घमघमून जाते; भवभशष्ातून साविभिकतेचा प्रत्य येतो- कलाकृतीने हेच तर करायचे असते. 

वाटतं, आपल्याही आयुष्यात असा श्यामक्षर्ण यावा, त्ाला आपर्ण भझडकारावे, मग कवटाळून 

धरावे, मग उिा जन्म धवल होऊन जावा. आयुष्याचा गोभवंदभवडा व्हावा आभर्ण समोरच्या 

िर्यािुर्या प्रभतभबंभबत श्यामला उदे्दशून आपर्ण म्हर्णावे— 

हा भवडा ‘घडवुभन’ कररतो तुमचे ध्यान 
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या िर्या प्रीतीचा िराच हा सन्मान; 

हा जन्म पाभळतो व्रतथथ राहुभन अंगे 

आयुष्यिराची अशी िैरवी रंगे.  

 असे म्हरू्णन आरशात पहावे तर भतथे श्याम भदसत नाही; राधा भदसते, मीरा भदसते. 

स्वतःकडे पहावे तर भतथे— 

 एक िाभवक दोन हातांत हार घेऊन मंभदरात गेला. पाहतो तो काय, भजकडे भतकडे 

मूतीच मूती. हात दोन, हार एक आभर्ण मूती असंख्य. आता काय करू? कोर्णत्ा मूतीला माळ 

घालू? त्ाच्या पाठीशी गुरू होते. म्हर्णाले, “बेटा, समोर जी मूती आहे तीच तुझी मूती. भतलाच 

तुझ्या हातातली पुष्पमाला अपिर्ण कर. इतर मूतीचा नको भवचार करू. ” िीतिीतच, आशंभकत 

होतच िाभवकाने पुढ्यातल्या देवतेच्या गळ्यात हातातला हार घातला. पाहतो तो काय, प्रते्क 

मूतीच्या गळ्यात तोच हार.  

 ते ऐनेमंभदर होते.  

 हे जगही तर ऐनेमंभदरच आहे.  
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४ : ३ : जोक्षगया :  

िशृ्य आक्षण अर्व  
 

ती सुवर्णियािा। िंभडत घभडिर झाली 

बाजारपथांच्या। झाल्या ररक्त पिाली 

श्रम भबलगुन पडले। कुशीत भवश्रांतीच्या 

मालवल्या ज्योती। उंच भवलासमहाली 

 या ओळी कोर्णाच्या आहेत? 

अवािचीन मराठी काव्याशी थोडाबहुत पररचय असर्णारा रभसकही सहज सांगू शकतो : 

“कुसुमाग्रजांच्या. ” कुसुमाग्रजांच्या शैलीभवशेर्ांचा स्पष् ठसा या कडव्यावर आहे. एकवीस 

मािांचे मािावृत्त, दहाव्या मािेनंतर भवराम (यती), ‘सुवर्णियािा’, ‘पथ, ’ ‘ररक्त’ अशा तत्सम 

शब्दांशेजारी ‘घभडिर’, ‘पिाली’, ‘कुशीत’ असे तद्भव शब्द- देशी शब्द, आशयाशी एकजीव 

झालेले अलंकार, रचनासौष्ठव- हे या श्लोकाचे वैभशष्ट्य आहे. ‘जोभगया’मधे्य तत्सम शब्द कमी 

आहेत; त्ाऐवजी ‘निलरे्ण’, ‘भनरिरे्ण’, ‘ओपरे्ण’ (अपिर्ण कररे्ण) असे तद्भव शब्द अभधक 

आहेत—कुसुमाग्रजांपेक्षा गभदमांची कभवता अभधक मराठी अभधक देशी आहे. कवी 

मुस्मक्तबोधांनी म्हटलेच आहे की, “माडगूळकरांची कभवता िरपूस िाकरीसारिी आहे. ” 

‘जोभगया’मधील कें द्रवती पािप्रभतमा वारांगना—अभशभक्षत वारांगना— असल्यामुळे कभवतेचा 

हा देशीपर्णा भतला साजून भदसतो; यालाच औभचत्गुर्ण म्हर्णायचे ना? 

 असे असले तरी ‘जोभगया’वरील कुसुमाग्रजी प्रिाव लपत नाही; पर्ण हे अनुकरर्ण नाही, 

वैगुण्य नाही. कुसुमाग्रजांच्या ‘मी काय तुला वाहंू?’ या कभवतेवर नाही राजकवी तांबे यांचा 

प्रिाव भदसत? भदसतोच. बीजकवी अभिव्यक्तीचे अनन्य मागि शोधीत असतात; जसे, ज्ञानेश्वर, 

केशवसुत, मढेकर. पुष्पकवी मुळातील जीवनरसाने गंभधत होत असतात; जसे, तुकोबा, तांबे, 

कुसुमाग्रज, केचे; गभदमा असा पुष्पकवी होते : संतकाव्य, पंभडती काव्य, शाभहरी काव्य, 

पदकाव्य, लोककाव्य या परंपरेप्रमारे्णच त्ांनी अवािचीन पूविकवीचंा, कुसुमाग्रजांचा वारसाही 

आत्मसात केला होता. गुप्तधनावर नागासारिे बसरे्ण वेगळे, ते उधळून टाकरे्ण वेगळे, चोररे्ण 

वेगळे आभर्ण त्ाला नमिारून ते सत्कारर्णी लावरे्ण वेगळे. गभदमांनी आपल्या भनभमितीमधे्य 
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समग्र मराठी काव्यपरंपरा सत्कारर्णी लावली आहे. स्वतः पाश्चात् मनोवृत्तीच्या आहारी जाऊन 

उलट इतर कवीनंाच अदेशी, वसाहतवादी, परधाभजिरे्ण म्हर्णरे्ण ‘भवभचिे’च प्रकार म्हटला 

पाभहजे; हा दगडावर दगड रचण्याचा ‘हेमाडपंथी’ प्रकारच म्हटला पाभहजे.  

 भदग्दशिक दृश्याला अथिगुर्ण देत असतो; कवी अथािला दृश्यगुर्ण देत असतो. भचिपट 

पाहताना जे केवळ दृश्यांचा आस्वाद घेतात आभर्ण साभहत् वाचताना जे केवळ अथिप्रत्य 

घेतात ते स्वतःच्या रभसकतेवर व कलाकृतीवर अन्याय करीत असतात. भवश्राम बेडेकर, ग. भद. 

माडगूळकर, वं्यकटेश माडगूळकर हे असे प्रभतिावंत होते की, त्ांचा भचिसृष्ीशी आभर्ण 

साभहत्सृष्ीशी सारिाच संबंध होता- ‘शापादभप शरादभप’ असे म्हरू्ण का? पर्ण तसे म्हर्णरे्ण 

जरा चूकच होईल.  

 गभदमांना भचिपटाचे तंि उत्तम अवगत होते; ते ‘जोभगया’मधे्य सत्कारर्णी लागलेः पभहले 

आभर्ण पाचवे कडवे हे कॅमेर्याचे ‘बोल’ आहेतः 

(अ) कोन्यांत झोपली । सतार, सरला रंग 

पसरली ंपैंजर्णें । सैल टाकुनी अंग 

दुमडला गाभलचा । तके्क झुकले िाली 

तबकात राभहले । देठ, लवंगा, साली- १ 

 

(आ) त्ा अधरफुलांचे । ओले मृदुल पराग 

हालले, साधला । िावस्वरांचा योग,  

घमघमे जोभगया । दंवांत भिजुनी गातां 

पाण्यांत तरंगे । अिंग वेडी गाथा- ५ 

 पभहल्या कडव्यात कॅमेरा दुरून वेगाने वारांगनेच्या दालनात भशरतो आभर्ण अगदी 

वेलदोड्ांच्या सालीपयांत समीपता साधतो. हे दृश्य तर नजरेत साठवायलाच हवे; पर्ण त्ाची 

तेवढीच अथि-प्रतीतीही यायला हवीः मैफल संपली आहे, भवलास ओसरला आहे- हा िाव तर 

त्ा दृश्यात आहेच; भशवाय त्ा भवलासात आज त्ा वारांगनेचा जीव रमत नाही आहे, हा िाव 

त्ातून व्यक्त होतोय- तो िावाथि अभधक महत्त्वाचा. कवी काय आभर्ण रभसक काय यांना असा 
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अनुिव असला तरी केवळ त्ा अनुिवाच्या बळावर हे दृश्यसौदंयि आभर्ण अथिसौदंयि त्ाला 

जार्णवेल? भतथे कभव-रभसक यांच्याजवळ हवी असते प्रभतिा. अनुिव, चररिात्मक तपशील 

यांच्यापेक्षा म्हरू्णन तर प्रभतिाबळ महत्त्वाचे मानले जाते; आभर्ण आज? समीक्षक आभर्ण लेिक 

प्रत्क्ष अनुिव आभर्ण चररिात्मक तपशील यांचा बभडवार माजवीत आहेत. वेदान्त्यांनी 

मायातत्त्वाला ‘जी सत् नाही आभर्ण असत् ही नाही’ असे म्हटले आहे; कलाकृती अशीच 

‘सद्सभद्वलक्षर्ण’ असते. ती इंभद्रयांना जार्णवते, मनाला िावते पर्ण भतच्याशी आपल्याला 

व्यावहाररक देवार्णघेवार्ण करता येत नाही. नाहीतर गभदमा कधी माडी चढले होते, त्ा 

कान्होपािेचा पत्ता सांगा- असे चररिसंशोधन आभर्ण चाररत्र्यसंशोधन सुरू होईल.  

 दुसरे, भतसरे आभर्ण चौथे ही तीन कडवी दपिर्णाने गभर्णकेशी केलेला संवाद आहे- अथाित 

दपिर्ण म्हर्णजे भतचे प्रभतभबंब म्हर्णजे तीच. तरीही तो दपिर्णाचा एकतफी संवादच आहेः अगे 

कंचनी, झंुबरातले सवि दीप मालवले आहेत, झोपवेळेची सूचना देर्णारा नीलदीप फक्त तेवतो 

आहे- तू झोपत नाहीस म्हरू्णन तो ताठला आहे. दार लावण्याची तुझी भनत्ाची सवय- 

‘झोपण्या’चीही; पर्ण आज तू भगर्हाईिकांना (त्ांना भबचारा आरसा ‘रभसकजन’ म्हर्णतो!) 

उंबरठ्यापाशीच ताटकळत ठेवले आभर्ण दरवाजा दडपून टाकला. (भचिपटात दुःिाच्या प्रसंगी 

नाभयका दार कसे धाडकन् बंद करते आभर्ण बंद दाराला पाठ लावून कशी स्मिन्न-सुन्न उिी 

राहते, ते आठवा. ) अगे िुळाबाई, इथे तर कोर्णीच नाही मग तू अगदी मुलायमसे पान वेचून, 

हळुवारपरे्ण ते निलते आहेस ते कोर्णासाठी? आभर्ण निलरे्ण नीट साधले की नाही ते इतक्या 

भनगुतीने का पाहते आहेस? मान भतरपी करून? (दृश्यगुर्ण लक्षात घ्या. ) आभर्ण हे स्वतःशीच 

गुर्णगुर्णरे्ण? तुझ्या नकळतच तुझ्या कंठातील स्वर अधरी येताहेत- अध्धर. कुर्णासाठी? का 

आज इतकी तू उन्मन झाली आहेस?–ऐना पुसतो. ( ‘ऐना’ शब्द ठीक. गभर्णकेच्या कोठीवर 

‘ऐना’च असायचा. ज्ञानेश्वर-कुसुमाग्रज यांच्या काव्यदालनात ‘दपिर्ण’ ठीक. ) तन्मयतेने सगळे 

चालले आहे. भतच्या कृतीचा एक-एक टप्ा ऐना भटपतो आहे. आधी दार धाडकन् बंद. मग 

पभविा घेऊन मांडी घालरे्ण- ती नभतिका आहे. मग पानदान पुढ्यात घेरे्ण- िस्सकन तोडंात पान 

कोबंर्णारी ही बया नाही. नेमके कोवळे पान ती भनवडते. ते निलरे्ण- भशरांचा चोथा तोडंात 

नको राह्यला. हे सारे करताना ती आत्ममग्न आहे. (सगळ्यांनाच असा अनुिव वेगवेगळ्या 

संदिाित येत असतो; त्ाकररता अगदीच काही. . . ) आता ती व्यभथत नाही, प्रमुभदत आहे; 

म्हरू्णन तर भतच्या ओठांत गारे्ण रूर्णझुर्णते आहे. कवीचे तादात्म्य वाङ्मयीन, काय भवलक्षर्ण! 

अनुिूतीचा अरु्णरेरू्ण ते भटपून घेते. त्ामुळे भवशेर्रे्ण आभर्ण भक्यापदे अगदी अचूक; त्ामुळे 

अथि अगदी दृश्यमय. कवी काय भलभहतो पहाः भतचे गुर्णगुर्णरे्ण कसे? तर आधी कंठात स्वरवेल 
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थरथरते मग अधरावर गीताचे फूल उमलते; मग भवडयाचा- गोभवंदभवडाच असर्णार तो- घाट 

मनाजोगा साधल्यावर मोकळी तान.  

 कवी प्रभतिेने भनभमिती करीत असतो; रभसकाने ती प्रभतिेने ग्रहर्ण करायची असते. ‘हे 

कवीला अभिपे्रत होते का?’ ‘गभदमांना अशी गभर्णका िेटली होती का- भतचा पत्ता काय?’ असे 

अडार्णी आभर्ण असभ्य प्रश्न भवदग्ध रभसक कधी भवचारीत नसतो.  

भचिांत रेस्मितां भचि बोभलले ऐने 

‘कां नीर लोचनी ंआज तुझ्या ग मैने?’ 

 ऐने- अनेकवचन. भतच्या दालनात अनेक आरसे आहेत. कशाला, ते सवाांना ज्ञात आहे. 

ते ‘भनषे्प्रम िेट’ म्हरू्णन भमळालेले, वारसाहक्काने आलेले असर्णार. ते भतच्या श्रीमंतीचे लक्षर्ण 

नाही; भतच्या भगर्हाईकांच्या रंगेलपर्णाचे लक्षर्ण आहे. ‘असे कवीने कुठे सांभगतले?’ असे भवचारू 

नका. कवी सगळेच सांगत नसतो; व्यवहारात तरी आपर्ण कुठे सगळेच सांगत असतो? तरी 

पुढच्याला मागचे-पुढचे कळतेच ना? 

 या तीन कडव्यांत चार प्रश्नभचने्ह आली आहेत. त्ा प्रश्नांची उत्तरे- िरे म्हर्णजे उत्तर- 

आपल्याला माभहत आहे, मैनेला माभहत आभर्ण प्रश्नकत्ाि ऐन्यांनाही. त्ा ऐन्यांमधे्य आसमंताचे 

प्रभतभबंब उमटले आहे त्ामुळे ते आरसे न वाटता भचिेच वाटत आहेत. ‘भचिांत रेस्मितां भचि 

बोलले ऐने’ याचा अथि हा आहे का? की भतने आरशात पाभहले तेव्हा भतला तो कलाकुसरीचा 

आरसा भचिच वाटले? आभर्ण आपले प्रभतभबंब त्ा भचिातले भचि? पुन्हा एकदा कभवता 

आस्वादायला हवी. कभवता म्हर्णजे काही कोडे नाही की याला-त्ाला भवचारून ते सोडभवता 

येईल! 

 सोपे प्रश्न भवचारता भवचारता त्ा ऐन्याने चांगलेच आपल्या आस्वादाला चकभवले की.  

 ही तीन कडवी प्रश्नालंकाराचे समपिक उदाहरर्ण आहे.  

 उरलेली सात कडवी हा गभर्णकेचा आत्मसंवाद आहे. त्ात आत्मस्वीकृती, अनुताप, 

प्रायभश्चत्त यांचा क्माने झालेला आभवष्कार सविगम्य आहे; त्ातून, भतने बाजारातही जपलेला 

भनरागसपर्णा, भनष्ठा, भतची अगभतकता हे भतचे गुर्ण मनाला हेलावून टाकतात. शेवाळलेल्या 

पाण्यात एिादा अमृतकंद असावा तसे बाजारू जगातले भतचे हे वागरे्ण आहे- तेच आपल्या 

भजव्हारी भिडते- त्ासाठी गभदमांना त्ा आभर्ण या बकाल जगाचे अमंगल भचिर्ण करावे लागत 

नाही मुस्मक्तबोध- मढेकरांसारिे. हे या कभवतेचे बलथथान आहे. मुस्मक्तबोध- मढेकर 
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वास्तववादी कवी होते; गभदमा िानदानी कवी होते. त्ा दोघांनाही िानदानीपर्णाची ओढ 

होती; म्हरू्णन तर त्ांनी गभदमांना भवसार भदला; आपर्ण पूर्णि भबदागी द्यायची.  

  कोन्यात झोपली सतार, सरला रंग 

  पसरली ंपैंजरे्ण सैल टाकुनी अंग,  

  दुमडला गाभलचा, तके्क झुकले िाली ं

  तबकात राभहलें देठ, लवंगा, साली 

     झंुबरी भनळ्या दीपांत ताठली वीज 

     कां तुला कंचनी, अजुनी नाही ंनीज? 

     थांबले रभसकजन होते ज्याच्यासाठी 

     तें डावलुनी तंू दार दडभपलें पाठी ं

 

  हळुवार निभलशी पुनः मुलायम पान,  

  भनरस्मिसी कुसर वर कलती करुनी मान 

  गुर्णगुर्णभस काय तें? गौर भनतळ तव कंठी ं

  स्वरवेल थरथरे, फूल उमलतें ओठी ं

     साधतां भवडयाचा घाट उमटली तान 

     वर लवंग ठसतां होभस कशी बेिान? 

     भचिांत रेस्मितां भचि बोलले ऐने 

     ‘का नीर लोचनी ंआज तुझ्या ग मैने?’ 

  त्ा अधरफुलांचे ओले मृदुल पराग- 

  हालले, साधला िावस्वरांचा योग,  

  घमघमे, जोभगया दंवांत भिजुनी गातां 
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  पाण्यांत तरंगे अिंग वेडी गाथा.  

     ‘मी देह भवकुभनयां मागुन घेते मोल 

     जगभवते प्रार्ण हे ओपुभनया ‘अनमोल’,  

     रक्तांत रुजभवल्या िांगेच्या मी बागा 

     ना पभवि देही ंभतळाएवढी जागा.  

  शोधीत एकदां घटकेचा भवश्राम 

  िांगेत पेरुनी तुळस परतला श्याम,  

  सांवळा तरूर्ण तो िराच ग वनमाली 

  लाभवतें पान. . . तो ंभनघून गेला िाली.  

     अस्पष् िरे मज वेडा त्ाचा िाव 

     पुसलेंभह नाभहं मी मंगल त्ाचें नांव; 

     बोलला हळू तो दबकत नवख्यावार्णी 

     ‘मम प्रीती आहे जडली तुजवर रार्णी!’ 

  नीभतचा उघभडला िुला भजथे व्यापार 

  बावळा भतथे हा इष्कां गभर्णतो प्यार; 

  हासून म्हर्णाले्य, ‘दाम वाढवा थोडा. . .  

  या पुन्हां, पान घ्या. . . ’ भनघून गेला वेडा! 

 

     राभहलें चुन्याचें बोट, थांबला हात 

     जाभर्णली नाभहं मी ंथोर तयाची प्रीत,  

     पुनःपुन्हां धंुभडतें अंतर आतां त्ाला 

     तो कशास येईल िलत्ा व्यापाराला? 
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  तो हाच भदवस हो, हीच भतथी, ही रात,  

  ही अशीच होते् बसले परर रभतक्ांत,  

  वळुनी न पाहतां, काभपत अंधाराला 

  तो तारा तुटतो-तसा िालती गेला.  

     हा भवडा घडवुनी कररतें त्ाचें ध्यान 

     त्ा िुळ्या प्रीभतचा िुळाच हा सन्मान; 

     ही भतथी पाभळतें व्रतथथ राहुभन अंगें 

     वर्ाित एकदा असा ‘जोभगया’ रंगे.  

 

--ग. भद. माडगूळकर 

 

  



75 

 

५ : झळ 

 

 हा नागपूरचा उन्हाळा. इतकी भहरवी झाडी आभर्ण तरी इतका उग्र. इथल्या जभमनीच्या 

पोटात चुनिडी आभर्ण माँगभनज आभर्ण कोळसा म्हरू्णन तर हा प्रकोप नसेल? (परवा िूकंपाच्या 

लहरी इथे उठल्या तेव्हाही िुईतून उष्णतेचा एक लोळ वर आला होता. ) या गावाचं नातं 

उष्णतेशी इतकं आतून की इथली मार्णसंही ज्वालाग्राही! 

 या ज्वालाग्राही गावातील एक हळुवार कवी अभतशय आवडीचा. त्ाचं नाव ‘अभनल’. 

वायू. बघता बघता त्ाची शताब्दीही येईल. तीन-एक वर्ाांनी. िरं नाही वाटत नं? आता आता 

तर आप्ा साभहत् संघात भदसत होते. पान िात, मैफल जमवत, कभवता म्हर्णत. रेले्व गाडािचा 

वाटावा असा पांढरा पोशाि करून बडीवर भहंडत. आत्ममग्न तरीही सावध. िरं नाही वाटत 

नं? एकदा म्हर्णाले होते िार्र्णात- “लोक भवचारतात, तुमच्या दीघि आयुष्याचं आभर्ण आरोग्याचं 

रहस्य काय? मी म्हर्णतो, काय रहस्य असर्णार! सांगतो, मी माधं्यभदन ब्राह्मर्ण. माध्यान्ह 

उलटल्यावर आंघोळ करतो. जेवतो केव्हा? जेवायची काय वेळ असते? कडकडून िूक 

लागल्यावर जेवतो. िरपेट. मग पान-तंबािूचा झकास बार. मग वामकुक्षी. मग संध्याकाळी 

मद्यप्राशन. तुमच्यासारिा कुर्णी भमि आला तर त्ाच्याबरोबर धुम्रपानसुद्धा. व्यायाम? अहो, 

कासव तीन-तीनशे वरे् जगते. ते कमीत कमी हालचाल करते. हेच त्ाच्या दीघाियुष्याचं 

रहस्य!” 

 आप्ा असे भतरकस बोलायचे आभर्ण तेव्हाचे आम्ही तरूर्ण त्ांच्याकडे आ-वासून बघत 

रहायचो. त्ांची उंच आंगकाठी, भकंभचत गबाळा वेश, चालण्या-बोलण्यातील वर्हाडी झाक 

आभर्ण या सार्याच्या अगदी उलट त्ांची बहुशु्रतता, भवदग्धता आभर्ण पल्लवीत प्रभतिा.  

 तो एक वेगळाच मारू्णस होता. टी. एस. इभलयटने ज्या सजिनशील आलस्याचा गौरव 

केला आहे तो कलाधमि त्ांच्या रोमरामांत मुरलेला होता.  

 कवी ‘अभनल’ हा एक आगळाच कवी होताः ‘फुलवात’चं कौतुक िूप झालं; 

‘दशपदी’ला अकादमीचा पुरिार लािला; अभनलांच्या आंतरजातीय पे्रमभववाहाचा गौरव 

झाला; त्ांचा मुक्तछंद नावाजला गेला; त्ांच्या ‘प्रक्षोि’ रसाला दभलत साभहत्ाचा वारसा 

लािला; त्ांच्या ‘दशपदी’ने सुनीताहून अभधक अटकर आभर्ण सुभनताहून अभधक कोमल 
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रचनाबंध भदला. हे सगळे ठीक आहे; पर्ण त्ांच्या प्रभतिेचा सगळ्यात रम्य आभर्ण सगळ्यात 

मौभलक आभवष्कार आहे ‘पेते व्हा. . . ’ हा १९४७ चा कभवतासंग्रह.  

 यासंग्रहाचं वैभशष्ट्य, त्ात िावकभवता आहेत आभर्ण सामाभजक कभवताही आहेत, हे 

नाही; त्ात गीभतकाव्य आहे आभर्ण छंदमुक्त काव्यही आहे हेही नवे्ह.  

 मग या संग्रहाचं वैभशष्ट्य काय आहे? 

 इतकी साधी, इतकी कोवळी, इतकी सहज कभवता आधुभनक मराठीत दुसर्या कोर्णी 

भलभहली? (म. म. देशपांडे अपवाद) यशवंतांची कभवता सोपी आहे; बभहर्णाबाईंची कभवता 

कृ्प्तीची आहे; पुरुर्ोत्तम पाटलांची कभवता सुकुमार आहे- या सार्यांची कभवता साधी-सहज-

कोवळी वाटते; पर्ण ती तशी नाही. एक मधुकर केचे आहेत; पर्ण तं्च्याही कभवतेस आद्य 

यमक आभर्ण कृ्प्ती यांची थोडी झळ लागली आहेच. अभनल हे अभनलच आहेत- अथाित ‘पेते 

व्हा. . . ’तील; अथाित ‘पेतेव्हा. . .!’तील काही कभवतांतील- ‘पभहला पाऊस’, ‘पहाटे’, ‘प्रीतीची 

रीत’, ‘झाला अंधार बाहेर’, ‘धंुवारी’, ‘पावसाळा’, ‘भतकडेच सारे काही’, ‘वाट’, या कभवतांतील 

एिादी अनुिूती आभवषृ्कत करायची तर भतला डौल भदला पाभहजे, ती गडद केली पाभहजे, 

भतच्यात नाय आर्णले पाभहजे, भतच्यावर जीवनिाष्याचा तुराि िोचला पाभहजे, थोडी गूढता, 

जरा धूसरता आर्णली पाभहजे—अशी बहुतेक कवीचंी समजूत असते. याला अनुिवाचे 

भवसृ्ततीकरर्ण असे म्हर्णतात. व्यवहारात ज्यांना इंपे्रशन मारायचे असते, नोकरी भमळवायची 

असते, माल िपवायचा असतो भकंवा मग ज्यांच्यांत व्यस्मक्तगत/सामाभजक नू्यनगंड असतो ते 

नाही का आगाऊपर्णा करत, िाटिनेस दािवत? तसेच हे. ज्याला आत्मभवश्वास आहे, ज्याला 

आपल्या आतल्याशीच बोलायचे आहे, त्ाला याचे काय होय? अभनलांच्या या कभवता अशा 

आहेत.  

 परवा ‘गोल्डन चाईल्डहूड’ हे आत्मचररि वाचत होतो. त्ाच्या बभहरंगामुळे ‘पेते व्हा. . 

. ’ च्या मांडर्णीची आभर्ण मुद्रर्णाची आठवर्ण झाली. क्ाऊन पेक्षा थोडा आडवा आकार. 

‘दशपदी’ इतका नाही- (रेकॉडि-कव्हर वाटेल इतका बेढब आभर्ण गैरसोयीचा नाही) 

‘दशपदी’मधे्य चार-चार बोटे जागा वर सोडलेली. ती अनावश्यक, अकलात्मक आभर्ण 

दृष्ीदुःिदही. हा शहात्तरचा संग्रह. मौजेचा. ‘पेते व्हा’. . . सते्तचाळीसचा. ढवळे प्रकाशनाचा. 

त्ाचे मुद्रर्ण पाहा : आंगठ्याचा ठसा कभवतेवर उमटर्णार नाही एवढी मोकळी जागा; कागद 

आजही हेवा करण्यासारिा. काळ्या शाईमधे्य भकंभचत भहरवा गंध (पेते व्हा. . .! हा आशय 
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सूभचत करर्णारा) मुिपृष्ठ द. ग. गोडसे यांचे. त्ातील लाल पंजा सोडला (बंड, ज्वालामुिी, 

मानवता या कभवतांचा हा दुष्पररर्णाम) तर बाकीचे भचि अप्रभतम.  

 आ. रा. देशपांडे हा मारू्णस आभर्ण ‘अभनल’ हा कवी हा असा एक आगळाच अध्याय 

होता. तो अध्याय अजून संपलेला नाही; सुरूच आहे. आप्ांच्या आपल्या आठवर्णी ताज्याच 

आहेत आभर्ण त्ांची कभवता तर वाढतेच आहे. कभवता म्हर्णजे काही जड वसू्त नवे्ह की, एकदा 

भलभहली की जशीच्या तशीच राहावी—भझजत जावी. ती तर भजवंत अस्मस्तत्व असते. 

भजवंतपर्णाचे लक्षर्ण वाढरे्ण, आत्मप्रभतमा भनमािर्ण कररे्ण- कागदावरची कभवता रभसकांच्या 

अंतःकरर्णात उतरते तेव्हा ती वाढते; आत्मप्रभतमेस जन्मही देते. रभसक भनभमितीप्रभक्येत 

सहिागी होत असतो तो असा.  

 अभनलांची ‘झळ’ ही कभवता कुर्णास माभहत नाही- वाचून नवे्ह; ऐकून? बहुधा उर्ा 

मंगेशकरने गायलेलीः 

 या कभवतेतील कळीचा शब्द आहे ‘िवताली’. ‘केळीचे सुकले प्रार्ण बघुनी- िवताली’. 

काय झालं होतं या केळीला? सगळं तर ठीक होतं. भतचा रिवाला भतची देििाल तर नीटच 

करत होता. पार्णी, भनगरार्णी, सावली सगळं तर ठीकच होतं. मग भहला काय झालं होतं? 

केळीचे बागचे बाग का सुकत चालले? दूर आग लागली आहे आभर्ण त्ाची झळ केळीला 

लागते आहे. ही आगही कशी? अशी तशी नाही. साक्षात वर्णवाच पेटला आहे. वनवन्ही. ज्या 

झाडांनी सावली धरावी, फुलाफळांनी डवरून यावे, मातीला धरून ठेवून धूप थोपवावी, 

जलदांना भनमंिर्ण देऊन आसमंतात भशतळाई आर्णावी. झाडे आता कशी वागताहेत पाहा. 

फांद्या एकमेकीवंर घासल्या जात आहेत. जरू्णकाही हे तरू एकमेकांची शक्तीपरीक्षा 

पाहताहेत. घर्िर्णातून भठर्णगी उडर्णारच. आग लागर्णारच. वर्णवा पसरर्णारच. हे सगळं दूर 

घडतं आहे बरं का! कवी शेवाळकरांनी म्हटले आहे— 

दूर कुठे पजिन्य लोिला 

सजल वासना त्ाची शीतळ 

मेघामधल्या तरल भवजेपरर 

कंपवीत सांयतन व्याकुळ 
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इथे उलट स्मथथती आहे. सगळे अरण्यच पेटले आहे. त्ाची आच इथपयांत; आभर्ण माभहत 

आहे ही आच कुठे लागते? अगदी ‘आतल्या भजवाला’; आभर्ण आतल्या भजवालाच झळ पोचली 

तर जीवनरस सुकेल नाही तर काय! हा ‘आतला जीव’ म्हर्णजे प्रभतिावंतांची सजिनशीलता, 

संवेदनशीलता, सहसंवेदना, समाजमनिता.  

 ‘चांफा’ कभवतेच्या आशयाबद्दल जसा संभ्रम भनमािर्ण होतो तसाच संभ्रम या 

‘झळ’बद्दलही भनमािर्ण झालेला भदसतोय. कोर्णी म्हर्णतात ‘चांफा’ हे पे्रमगीत, कोर्णी म्हर्णतात 

अदै्वतगीत, कोर्णी सांगतात ते ऊजािसूक्त. (कोर्णी म्हरे्णल ते ताटीच्या अिंगाला भदलेले उत्तर. ) 

या मतामतांच्या गलबल्यात रभसक गडबडून जातो. आता त्ाने काय करावे? कभवतेतील 

कळीचा शब्द, कळीची प्रभतमा हुडकावी; आपल्या आस्वादाशी इमान रािावे. इथे कळीचा 

शब्द आहे ‘िवताली’. केळीला स्वतःला काही झालेले नाही. भतचं तर सगळं बरं चाललं होतं. 

पार्णी, सावली आभर्ण भनगरार्णी. भतचं बरं चाललं होतं. हे सांकेभतक भवरहगीत असतं तर तशा 

काही िार्णािुर्णा यात नक्कीच सापडल्या असत्ा; भप्रय व्यक्तीचा दुरावा भकंवा रुसवा भकंवा 

प्रतारर्णा असे काहीतरी. असं इथं काहीच नाही. ('आतला जीव’ म्हर्णजे ‘गिि’ असे म्हर्णता 

येईल; पर्ण मग कभवतेतील इतर संदिि त्ाच्याशी कसे सुसंगत आहेत हे दािवावे लागेल. ) 

 मग इथं काय आहे? इथं दूर वर्णवा आहे. िवताली जळते वारे आहे. या केळीचे आभर्ण 

केळीचं्या बागांचे प्रार्ण सुकत चालले आहेत.  

 ही केळ अभतशय संवेदनशील आहे. दूरच्या आभर्ण दुसर्यांच्या दुःिाने ती दुःिी झाली 

आहे. परपीडा पाप, परोपकार, पुण्य हे वैष्णवीसूि भतला उपजतच माहीत आहे. भतचं अस्मस्तत्व 

कशासाठी? उमद्या मनाच्या मार्णसासारिं प्रशस्त पर्णिवैिव, जीवनेचे्छसारिं भहरवंगार. त्ाला 

एक स्वतःचाच आश्वस्त वास. मुलायमपर्णा इतका की जरू्ण काही मध्यरािी रानपरीनं हात 

भफरवल्यामुळे बोटिुर्णा उमटलेल्या. जराशा वार्यानंही भचरफळ्या उडाव्यात असं 

बालवधूच्या मनासारिं अलवारपर्ण.  

 अभनलांनी आपल्या अनेक कभवता प्रवासात भलभहलेल्या. त्ातीलच एक— नागपूर-वधाि 

प्रवासात भलभहलेली. थथळ महत्त्वाचे नाही— काळ महत्त्वाचा. १९३८. अ. ज. करंदीकरांनी 

‘दुसरे महायुद्ध’ या गं्रथात म्हटले आहे, “भवशे्वभतहासाच्या सूिधाराने दुसर्या महायुद्धाच्या 

नांदीचे श्लोक म्हर्णण्याला १९३६ मधे्यच प्रारंि केला, याभवर्यी शंका नाही. ” महायुद्ध जरी 

भतकडे दूर सुरू होत होते तरी त्ाची आच दूरवरच्या देशांना— भवशेर्तः तेथील संवेदनशील 

प्रभतिावंतांना— आधीपासूनच लागत होती. दूर वर्णवा पेटत होता आभर्ण इकडे केळीचे बाग 
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सुकत होते. सामाभजक अन्यायाने हररिाऊ आभर्ण अभनल व्याकुळ झाले आभर्ण या दोघांनाही 

त्ांच्या भवरोधकांनी ‘अग बाई आपटे’ आभर्ण ‘अग बाई अभनल’ म्हरू्णन भहर्णवले; याला काय 

म्हर्णावे? (भजंदाबाद-मुदािबादच्या घोर्र्णा भदल्याने मारू्णस काय मदि होतो?) कलावंताजवळ 

असावी लागते संवेदनशीलता; कलावंताने जागी करायची असते समाजाची संवेदनशीलता. 

आज समाज तर बोथट आभर्ण बभधर झाला आहे. “िूकंपाचा इकडे धक्का, पलीकडे अन् 

युद्धनगारे” अशी स्मथथती असता समाज माि इकडे ‘सुन्न िाऊसाहेब’ होऊन बसला आहे. 

संवेदनशीलताच नसेल तर सेवा, त्ाग, अभहंसा, मानवता, भवद्रोह या मूल्यांचे काय होय? कवी 

अभनल यांच्याजवळ अशी उत्कट आभर्ण अस्सल सामाभजक संवेदनशीलता होती. ‘िग्नमूती’, 

‘भनवािभसत भचनी मुलास’, ‘बंड’, ‘ज्वालामुिी’, ‘मानवता’ इत्ादी कभवतांतून ती मुख्यतः 

भवचारांच्या आभर्ण उद्गारांच्या अंगाने प्रगटली आहे; ती भतथे पुरेशी प्रत्यकारी झालेली नाही. 

त्ांची पे्रमकभवता उत्कट आभर्ण मधुर होती; पर्ण भतच्यात व्याभमश्रता आभर्ण प्रसरर्णशीलता 

नव्हती. इथे ते सगळे जुळून आले. या कभवतेचे अध्याहृत पद सामाभजक आशय आहे; पर्ण 

कभवता अभनलांच्या इतर कभवतांप्रमारे्ण सामाभजक भवर्यावरची कभवता झाली नाही; भवशुद्ध 

िावकभवता झाली आहे.  

 हे पाहा, या कभवतेचं नाव ‘केळ’ नाही ‘झळ’ आहे. रभसकाने लक्ष कें भद्रत करावयाचे 

आहे झळीवर, केळीवर नवे्ह; आभर्ण तरीही त्ाने ‘केळ’ या प्रभतमेचा आशय जार्णवून घ्यायचा 

आहे. ‘केळ’चा इथे अथि आहे कवीची प्रभतिाशक्ती—भनभमिभतशक्ती. नुसते व्यस्मक्तगत 

सुिदुःिाचे पार्णी घातल्याने, नुसती व्यस्मक्तगत सुिस्वास्थ्याची सावली भतच्यावर धरल्याने ही 

केळ तगत नाही; भतला आसमंताची, पररसराची साथ हवी असते— साद हवी असते. चपिल 

शब्दांत सांगावयाचे तर भनभमिभतप्रभक्येच्या पररपूतीसाठी आत्मिान आभर्ण वसु्तिान, 

व्यस्मक्तिान आभर्ण समाजिान या दोहोचंीही प्रभतिावंताला गरज असते.  

 भनभमिभतप्रभक्येचे भकती अचूक अवधान कवीने इथे दािवले आहे.  

 एकेका कवीवर एक एक भशक्का मारून आपर्ण मोकळे होतो; आभर्ण मग फसगत 

झाली की िभजलही होतो. मढेकरांना भनराशावादी म्हटले की ‘युगायुगांचे फुटेल िाल’ यातील 

बुलंद आशा आपल्या हातून भनसटून जाते आभर्ण अभनलांना आशावादी, पे्रमकवी म्हटले की 

‘झळ’ मधील सामाभजक वेदना आपर्णांस जार्णवेनाशी होते.  

 माि एक सांगतो, इथेही कवी अभनल पूर्णि भनराश नाहीत.  

भकभत जरी घातले पार्णी 
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सावली केली 

केळीचे सुकले प्रार्ण 

बघुभन- िवताली 

केळीचे सुकले बाग 

 अहो, केळीचे प्रार्ण सुकले आहेत; पर्ण भवझले नाहीत; केळ अजून भजवंतच आहे. भतला 

धुमारे फुटर्णार आहेत. संतांच्या अंतःकरर्णाप्रमारे्ण भवशाल पाने येर्णार आहेत. करकर करीत 

का होईना मुनवे, कोके आभर्ण लोगंर येर्णार आहेत— मग भतची जात बसराई असो, मुठेळी 

असो, नाहीतर राजेळी असो! 

 अडतीस सालची ही कभवता. कलात्मक दृष्ीने भततकीच ताजी; हे सुदैव; 

सामाभजकदृष्ीने भततकीच अन्वथिक, हे दुदैव.  

(ता. क. — या कभवतेत अनेक दीघि ईकार र्हस्व झाले आहेत. त्ातून हळहळ, लगबग इत्ादी 

िावसूर कसे व्यक्त होतात तो ज्याच्या त्ाच्या स्वानुिावाचा भवर्य आहे. ‘कोमेजभल’, ‘बघुभन’ 

इत्ादी शब्दांचे उच्चार या दृष्ीने भनसरडे व्हावयास हवे आहेत. ) 

झळ 

 

केळीचे सुकले बाग 

असुभनया पार्णी 

कोमेजभलं कवळी पाने 

असुभन भनगरार्णी 

केळीचे सुकले बाग 

अभश कुठे लागली आग 

जळभत जसें वारें  

कुठे तरी पेटला वर्णवा 

िडके बन सारे 
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केळीचे सुकले बाग 

भकभत दूरभच लागे झळ 

आतल्या जीवा 

गाभ्यातील जीवन रस 

सुकत ओलावा 

 

केळीचे सुकले बाग 

भकती जरी घातलें पार्णी 

सावली केली 

केळीचे सुकले प्रार्ण 

बघुभन – िंवताली 

केळीचे सुकले बाग 

अभनल 
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६ : कणा 

 

 ‘कर्णा’ ही कुसुमाग्रजांची एक अगदी साधी कभवता आहे : िर पावसात एक युवक 

कवीकडे येतो. फारशी ओळि नसते त्ांची. नदीच्या पुराने या युवकाचा संसार वाहून नेलेला 

असतो पर्ण तो मदतीसाठी आलेला नसतो; तो मदत मागण्यासाठी आलेला नसतो तर 

आशीवािदासाठी आलेला असतो- त्ाला फक्त आशीवािद हवा असतो.  

 काय आशीवािद हवा असतो त्ा युवकाला? 

 परीके्षच्या वेळी भवद्याथी येतात तेव्हा त्ांना यशवि िव। असा आशीवािद हवा असतो.  

 जोडीने नमिार करायला येतात त्ांना सुिी िव। असा आशीवािद हवा असतो.  

 लढाईवर जार्णार्या योद्ध्याला आशीवािद हवा असतो जयवि िव। असा.  

 हा युवक युद्धावर भनघालेला नाही, त्ाचा भचमर्णीचा संसार एका महािूताने उद्ध्वस्त 

करून टाकला आहे. रोरंावत पार्णी आले असेल आभर्ण थथावर-जंगमासह सारे मातीमोल झाले 

असेल— उरल्या असतील अधुर्या भिंती. मोवाडला पूर आल्यानंतर भतथल्या मनांची काय 

स्मथथती झाली माभहत आहे? काही मने दीनवार्णी झालीत, काही भवदू्रप झालीत, काही 

व्यसनाधीन झालीत. मार्णसांमुळे आपल्यावर आपत्ती आली असे वाटले की मूढ मार्णसे 

चवताळून उठतात, दैवाने दावा साधला असे वाटले की, भनस्मिय होतात. देवाचा कोप झाला 

अशी समजूत झाली की शरर्णागती पत्करतात.  

 पानशेतच्या पुराच्या आदल्या भदवशी मी पुण्यातच होतो. वेळ संध्याकाळची होती. 

भदवसिर साभहत् पररर्देत वाङ्मयेभतहासाची बैठक झाली होती. भकरकोळ वाहर्णार्या त्ा 

नदीकडे एकटक पाहत होतो. पतंजली मुनीनंी म्हटलंय, भचत्ताच्या एकाग्रतेने प्रजे्ञचा उदय 

होतो. ते िरे असावे. एकदम मनात आले, ही एवढीशी नदी. भहने रुद्र रूप धारर्ण केले तर— 

त्ा अशुि भवचाराने मनाचा थरकाप झाला. दुसर्या भदवशीची बैठक टाळून कोल्हापूरला 

भनघून गेलो. दुपारी हाहाःकाराची बातमी आली. ज्या िारत लॉजमधे्य उतरलो होतो त्ातून 

पाण्याचा लोढंा गेला होता.  

 भकल्लारीला प्रर्णालीचे यजमान नव्या बांधकामात गंुतले होते. म्हर्णाले, “भतथली मार्णसं 

भवभचि वागताहेत. त्ांना मागर्णीचं व्यसनच लागलं आहे. दैवाने आपल्यावर अन्याय केला आहे 
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म्हरू्णन मदत घेरं्ण हा आपला हक्कच आहे अशी त्ांची िावना झाली आहे. ती मार्णसं भनस्मिय, 

व्यसनाधीन, भवकृत झाली आहेत. भकते्क बाया दोन-दोन, तीन-तीन पे्रतांवर ‘नवरा’ म्हरू्णन 

अभधकार सांगताहेत—नुकसानिरपाई घेताहेत. ” 

 िूजबद्दल आपर्ण ऐकतोच आहोत.  

  

दैवी प्रकोपाने मार्णसे ियिीत होतात, त्ांचा जीवनावरचा भवश्वास उडतो; त्ांचा 

प्रयत्नांवरचा भवश्वास उडतो, त्ांचा स्वतःवरचाच भवश्वास उडतो. त्ांना आपर्ण सविकाही द्यायचे 

आहे, मुख्य म्हर्णजे द्यायची आहे जगण्याची भजद्द, भनभमितीची पे्ररर्णा.  

 त्ा अनाभमक युवकाजवळ ही पुनभनिभमितीची पे्ररर्णा आहे आभर्ण ती थोडी वाढावी अशी 

त्ाची इच्छा आहे; म्हरू्णन तो कवीकडे आला आहे- िर पावसात. ज्या पावसाने पूर आर्णला 

त्ा पावसात. ज्या पुराने त्ाचे भचमर्णीचे घरटे उद्ध्वस्त केले त्ा पुराशी लढण्यास. ही लढाई 

भवधं्वसासाठी नाही, संिवासाठी आहे. या लढ्यामागे भवदे्वर्ाची पे्ररर्णा नाही- आहे पे्ररर्णा 

वात्सल्याची. ज्या नदीने हा हाहाःकार केला त्ा नदीबद्दल भतरिार तर सोडाच, त्ा युवकाच्या 

मनात वात्सल्य आहे, कारर्ण जीवनावर त्ाचे पे्रम आहे; नदी हे जीवनाचेच तर एक रूप आहेः 

अररषे् आभर्ण भवधं्वस हेही जीवनाचेच तर एक रूप आहे. जीवनावर पे्रम करायचे तर मग या 

भवपत्तीवर आभर्ण या भवधं्वसावरही पे्रम केले पाभहजे, नाही? म्हरू्णन तर पावसाचे आभर्ण पुराचेही 

पार्णी त्ाच्या डोक्यावर पररर्णाम करीत नाही; ते पार्णी फक्त त्ाचे केस ओले करते- यातला 

वं्यग्याथि जार्णवला ना? म्हरू्णन तर तो ‘वरती पाहून’ बोलतो, ‘वरती’ म्हर्णजे आकाशाकडे पाहून 

नाही. या नैसभगिक प्रकोपाने तो दीनवार्णा, शरर्णागत झाला नाही- झाला असता तर आपल्याला 

आश्चयि वाटले नसते- मोवाड, भकल्लारी, िूज इथे असे अनेक युवक असतील. त्ांचे सोडा. 

आपर्णच तर एवढ्या तेवढ्या ठेचेने ‘आई गं, ’ ‘बाप रे, ’ ‘देवा देवा’ म्हर्णतोच की नाही? 

लहानसहान प्रकोपांनी कोपरे्ण, गळा काढरे्ण, हताश होरे्ण- ही सवय आपल्याला आहेच की 

नाही? याचे कारर्ण आपर्ण स्वतःला लहान समजत असतो, आपत्तीनंा, प्रकोपाला, प्रभतकूल 

पररस्मथथतीला मोठे समजत असतो; मग संहाराबद्दल आपल्या जीवात वात्सल्य जागे होईलच 

कसे? मग आपले जीवन नेस्तनाबूत करर्णार्या पूरप्रकोपाबद्दल आपल्या मनात ‘गंगामाई, ’ 

‘पाहुर्णी, ’ ‘माहेरवाशीर्ण, ’ ‘प्रसाद’ असे मऊ-पावन शब्द येतीलच कसे? आपल्या ओठी 

अपशब्दच येर्णार. आपल्याला आत्मग्लानीच येर्णार. भवकृती—व्यसनांधता—परपीडा—

हीनगंड हा भसंडर ोम त्ामागोमाग येर्णारच.  
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 आत्मशे्रष्ठत्वाची नवे्ह तर आत्मबलाची जार्णीव मार्णसाच्या मनात भवश्ववात्सल्याची 

िावना अंकुररत करते. ज्ञानेश्वरांपाशी भवश्ववात्सल्याचा अश्वत्थच होता— सोन्याचा भपंपळ. 

म्हरू्णन तर आपर्ण सारे त्ांना ‘माऊली’ म्हर्णतो. देवाला, गुरूला, ‘माऊली’ संबोधरे्ण स्वािाभवक 

आभर्ण इष्च आहेः ज्ञानदेव भवश्वदेव आहेत आभर्ण भवश्वगुरूही आहेतच. सवाांना फटकारर्णारा 

तुकोबा ज्ञानोबांच्या चरर्णी लीन होतो तो उगाच का? आश्चयि हे की, ज्ञानेश्वरांनाच नाही तर 

त्ांच्या गं्रथालाही आपर्ण ‘माऊली’ म्हर्णतो— ज्ञानेश्वरीमाऊली. असे म्हर्णतात की, गं्रथ आभर्ण 

गं्रथकार या उियतांनाही माऊली ही सवोच्च उपाधी सवि भवश्वात फक्त ज्ञानेश्वर-ज्ञानेश्वरी 

यांनाच लािली आहे.  

 ज्ञानेश्वरांच्या तुलनेने हा युवक भटटवी आहे.  

 भटटवी हा पक्षी तुम्हांस सामान्य वाटतो ना? आहेच तो सामान्य. पाण्यापाशी, 

दगडगोयांत घरटे करर्णारा. भचsरि  रव काढीत अशुिाचे संसूचन करर्णारा. माभहत आहे ना, 

त्ाची अंडी आभर्ण भचल्लीभपल्ली सागराने भगळंकृत केली होती? िरर्ण आहे ना, त्ा सागराची 

अवथथा गरूड—भवषू्ण—अगस्ती यांनी काय केली होती? एका भवनायकाची आभर्ण एका 

भवषू्णची ‘सागरा! अगस्ती आला’ ही ललकारी आठवते ना? हा कवी नाशकाचा आभर्ण याचे 

दैवत करवीरचे अंबा मंभदर नवे्ह भवषु्णमंभदर होते हे आठवते ना? 

 म्हरू्णन तर ही भटटवी या वत्सल सागराकडे आली आहे, सागराने नाही भतचे या वेळी 

सररतेने सविस्व लुबाडले आहे; पर्ण ज्या भटटवीने सागराला नमभवले भतला सररतेच्या उत्पातावर 

मात कररे्ण काय कठीर्ण! 

  असा धरी छंद 

  जाय तुटोभन हा िवबंध 

  छंद लागला भटटवीला 

  भतने समुद्रही आटभवला 

 

 आर्णिी आश्चयि म्हर्णजे ज्ञानोबाही स्वतःला ‘भटभटिू’ म्हर्णवून घेतात : महािारतासारिा 

महासागर; आभर्ण त्ात गीतेसारिा सुघड मोती. तो श्रोत्ांच्या तळहातावर ठेवायचा म्हर्णजे 

काय चेष्ा आहे? 
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की ंभटभटिू चांचुवरी 

  माप सूये सागरी ं

  मी नेर्णतु त्ापरी 

  प्रवते येथ 

 भटटवीने चांचुवरी म्हर्णजे चोचीने— चोचमाप समुद्रात घालून—समुद्र ररता करण्याचा 

प्रयत्न करावा— तसा माझा हा प्रयत्न; पर्ण हा एवढा ‘भधंवसा’ मला कसा ‘उपनला’? 

  तरी येथ असे एकु आधारू 

  तेर्णेंभच बोलें मी सधरू 

  जे सानुकुळ श्रीगुरू 

  श्रीज्ञानदेवो म्हरे्ण 

 —कळले ना?—तो युवक गोदाकाठच्या ऋर्ीकडे का गेला ते? त्ांना  ‘सर’ का म्हर्णतो 

ते?—ते अध्यापक नसताना? कळले? 

 कभवतेने नादाभतरेकाची घंुगुरपटे्ट चरर्णाचरर्णांत बांधू नये, अथािभतरेकाची घोर्वाके्य 

फलकासारिी िुजांमधे्य धरू नये, टर्णटर्णीत आभर्ण पारदशी आशासूके्त आळवू नये, 

लफे्फबाज इरकलीही भतने होऊ नये; मग भतने काय व्हावे? भतने ‘कर्णा’ व्हावे.  

 आता कोर्णी कोर्णाला असे भवचारू नये, “सरांनी ‘लढा’ असा आशीवािद भदला का?” 

 “त्ा युवकाचा भवधं्वसाभवरूद्धचा संिवाचा लढा यशस्वी झाला का?” 

 —असे कोर्णी भवचारू नये.  
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६ : २ :ओळखलतं का सर र्ला? 

 

भवचारवंत घाबरले आहेत.  

भक्यावंत घाबरले आहेत.  

प्रभतिावंत घाबरले आहेत.  

घाबरला नाही सामान्य मारू्णस. तो आपले काम चोि करतो आहे. तो पोटाला भचमटा 

घेऊन आपल्या अपत्ाला भशकभवतो आहे. तो नेकीने जगतो आहे. सर्ण साजरे करतो आहे. 

आनंदाचा झरा त्ाला गवसला आहे. कालयवनाच्या आक्मर्णाने भवचारवंत—भक्यावंत—

प्रभतिावंत ियाकुल झालेले आहेत; हा सामान्य माि कृष्णाचा जन्मोत्सव साजरा करतो आहे.  

याचा दोर् एकच आहे : हा स्वतःला अल्पज्ञ आभर्ण अल्पशक्त समजतो आहे. मी एकटा 

आहे, मला कशातले काही कळत नाही अशी त्ाची धारर्णा आहे. िरे तर, एकेकाळी याने 

सेतू बांधला आहे; एके काळी याने आपल्या वेिाने पवित उचलला आहे. याच्याच मस्तकावर 

तरफ टेकवून कधीकाळी क्ांती झाली आहे; यानेच शांतपरे्ण सत्तापररवतिन केले आहे.  

—आभर्ण तरीही हा म्हर्णतोय मी अल्पशक्त आहे, मी अल्पज्ञ आहे. याचे कारर्ण तो 

स्वतःला एकटा समजतो आहे. समूहाची, संघटनेची ताकद त्ाला ज्ञात नाही. त्ाच्यावर अररष् 

ओढवले तेव्हा तो फक्त आपल्या अंतेवाभसयांची साथ घेतो; तेव्हा दोनाचे चार हात होतात; पर्ण 

तो सहस्त्राजुिन होत नाही; गभलतगाि अजुिन होतो. तेव्हा त्ाला हवा असतो एका करांगुलीचा 

टेकू. तेव्हा तो म्हर्णतो : 

  मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कर्णा 

  पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हर्णा.  

 त्ा सामान्याला जड म्हर्णजे अचेतन साह्य नको आहे; ते तर कोर्णीही कोर्णालाही देऊ 

शकतो— चोर चोराला, चोर सावाला; कारर्ण भतथे फक्त भनजीव वसू्तची देवघेव असते. ती 

कुठेही होऊ शकते. या सामान्याला ऐवज नको आहे— कारर्ण त्ाच्या गरजा, वांछा भसभमत 

आहेत— त्ाला हवे आहे मन, त्ा मनाचा कोबं; त्ाच्या मनाच्या अंकुरावर सावली धरर्णारा 

शेर्.  
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  ते कंुडलीनी जगदंबा। 

  चैतन्यचक्वतीची शोिा। 

  भतया भवश्वबीजाभचया कोिंा। साउली केली। 

 अशा छायेसाठी तो जातो एका असामान्य सामान्याकडे. त्ा असामान्याचा भनत्ाचा 

अनुिव असा असतो की भवपत्तीत सापडलेली मार्णसे सहसा जडावलेली असतात जडाच्या 

प्राप्तीसाठी. म्हरू्णन तर तो असामान्य आपला हात ‘स्मिशाकडे’ नेतो.  

 

  स्मिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला.  

  ‘पैसे नको सर जरा एकटेपर्णा वाटला-’ 

 एकटेपर्णा, एकांतवासी, एकाकी, एकटा या प्रते्क शब्दाचा अथि वेगळा आहे. 

एकांतवासी बलवान असू शकतात; एकटा आभर्ण एकाकी सबल असेलच असे नाही. ‘एकला 

चालो रे’ असे म्हर्णर्णारा एिादाच; बाकी सगळे एकले अकेले असतात. त्ाचा कारवां तयार 

होतोच असे नाही. या सामान्याची नाही पर्ण ज्या असामान्याकडे तो आला त्ाची माि इच्छा 

आहे की असा कारवां तयार व्हावा; कलाकृतीच्या नायकापेक्षा त्ाच्या भनमाित्ाची जार्णीव 

उन्नत असते असे म्हर्णतात ती अशी. यमू आभर्ण आबा आभर्ण कौभतक यांच्या भनमाित्ांची जार्णीव 

यमू—आबा—कौभतक यांच्या जाभर्णवेपेक्षा उन्नत आहे; म्हरू्णन तर ‘पर्ण लक्षात कोर्ण घेतो!’, 

‘बळी’, आभर्ण ‘धग’ या कलाकृती शे्रष्ठ कलाकृती आहेत.  

हा सामान्य अनेक सामान्यांना सोबत घेऊन नवे्ह तर— 

  कारिारर्णीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे.  

  पडकी भिंत बांधतो आहे भचिलगाळ काढतो आहे.  

  

इथे ‘कारिारीर्ण’ हे नात्ातील भजव्हाळ्याचे प्रतीक आहेच; स्त्री-पुरूर् समानतेचेही ते 

भचन्ह असेल; पर्ण कारवांचे रूपक ते भनभश्चत नाही.  

 त्ा सामान्याची वेदना आभर्ण भजद्द िरोिरच भवस्मित करर्णारी आहे. सविस्व अद्ध्वस्त 

झाले तरी त्ाची जीभजगीरु् आभर्ण भवभजगीरु् वृत्ती अवध्य आहे.  
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  मोकळ्या हाती जाईल कशी—बायको माि वाचली— 

  भिंत िचली चूल भवझली होते नव्हते नेले.  

 इथे केवळ जगण्याची आभर्ण भजंकण्याची कोडगी लालसा नाही; ती अनेकांमधे्य असते. 

इथे जगरे्ण—झंुजरे्ण—भजंकरे्ण ही एक उन्नत मनोवथथा आहे. ज्या भवपत्तीने डोळ्यांत पार्णी 

आर्णले त्ा भवपत्तीला हा सामान्य ‘प्रसाद’ मानतो आहे. अशी कंुतीची मलूल नवे्ह सबल 

भवपभत्तभनष्ठा त्ाजपाशी आहे; म्हरू्णन तर तो भवपत्तीला ‘माहेरवाशीर्ण पोर आभर्ण पाहुर्णी 

गंगामाई’ म्हर्णतो.  

 हा अनाहूत पाहुर्णा असामान्याला म्हर्णतो : ‘गंगामाई पाहुर्णी आली गेली घरटयात 

राहून. ’ हा अभतथी केव्हा आला तर िर पावसात. पाऊस म्हर्णजे पाऊस—वाच्याथि. पाऊस 

म्हर्णजे प्रभतकूल पररस्मथथती- लक्ष्याथि. पार्णी फक्त केसावर, डोक्यात भवपत्तीचे िय नाही. कपडे 

भचिलाने मािलेले, मन माि भनमिळ— मभलन  नवे्ह. हा अपररभचत. पररचय हे व्यावहाररक 

नाते. भवश्वास हा आंतररक ऋर्णानुबंध. कठीर्ण समय येता या सामान्याला एका असामान्याचे 

िरर्ण झाले. भतथी न घेताच हा अभतथी असामान्याकडे गेला. हक्काने. भवश्वासाने. पे्रमाने. (असे 

भनमिळ मन सामान्यापाशीच असू शकते. ) भवचारवंत-भक्यावंत-प्रभतिावंत यांजपाशी असेलच 

असे नाही; पर्ण कवी सामान्यातील असामान्य होते म्हरू्णन तर त्ांना सामान्याचे असामान्यत्व 

कळले; त्ाची अमभलन अम्लान पे्ररर्णा कळली. भतलाच त्ांनी ‘कर्णा’ या मथळ्याभनशी प्राभति 

रूप भदले. पावसाची अिंड झड लागावी तशी ही कभवता रभसकाच्या मनात अिंड गंुजत 

राहते : भतचे भवभवध अथिभवभ्रम त्ाला दुिभवत, सुिभवत आभर्ण चभकत करीत राहतात. 

तंिदृष्ट्या नवे्ह मंिदृष्ट्या आपर्ण एक िरेिुरे ‘सुनीत’ अनुिवीत आहोत अशी त्ाला अनुिूती 

येते. जगण्याचे इस्मित, भवपत्तीचे ऐश्वयि आभर्ण कभवतेचे चारूत्व भतथे अगदी एकजूट होऊन 

जार्णवते.  
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६ : ३ : ओळखल ंर्ी आता तलुा! 

 

सहज ओळिावे आपर्ण याला असा हा युवक नाही : नेहमी िेटर्णारा नाही, नावलौभकक 

असर्णारा नाही, म्हरू्णन तर तो म्हर्णतो, “ओळिलंत का सर मला?” 

पभहल्याच ओळीत कभवता आपला कब्जा घेते.  

कभवतेचा सूर नेहमीच्या बोलण्यातला आहे, संवादाचा आहे; पर्ण भतचा िर 

नायात्मकतेवर नाही. नायात्मकता अनुिवातील भवरोधात्मकतेवर जोर देते; इथे जोर आहे 

अनुिवातील सुसंवादावर. हा युवक सुसंवाद साधायला आला आहे म्हरू्णन तर तो म्हर्णतो, 

“ओळिलंत का सर मला?” सर आपल्याला एकदम ओळिर्णार नाहीत हे त्ाला माभहत आहे 

पर्ण सरच अिेरीस आपल्याला ओळितील हेही त्ाला माभहत आहे— म्हरू्णन तर इतरि कुठे 

नाही, सरांकडे तो आला आहे.  

केव्हा? तर िर पावसात. हा पाऊस आकाशातला हे सांगायला नकोच. ज्याच्यावर 

आपला ताबा नाही असे आपल्यास वाटते असा पाऊस. तशीच भनकड असल्याभशवाय कोर्णी 

पावसात येईल?— कोर्णी पावसात जाईल? अशी काय भनकड आहे या युवकाला? काय हवे 

आहे सरांपासून त्ाला? आजकाल युवक इकडेभतकडे भहंडतात ते नोकरीसाठी, पैशासाठी. 

कुर्णाला भशफारस हवी असते, कुर्णाला दारूसाठी पैसे हवे असतात: त्ासाठी ते अधिवट 

ओळिीच्या वडीलधार्यालाही गळ घालतात. तसा हा युवक आहे का? तसा असता तर त्ाने 

गयावया केली असती; त्ाने कमावलेला िाटिनेस दािभवला असता—आपला नेहमीचा 

अनुिव.  

या युवकाचे कपडे भचिलाने बरबटलेले आहेत, पर्ण कभवता असे शब्द वापरत नाही. 

‘कपडे होते कदिमलेले’ असे कभवता म्हर्णते. कदिम म्हर्णजे भचिल हे काही सांगायला नको. 

मग ‘भचिला’च्या ऐवजी ‘कदिम’ हा शब्द कभवतेत का येतो? कभवतेला काही आपले शब्दज्ञान 

दािवायचे नाही; त्ा युवकाला भचिल हा भचिल वाटत नाही एवढे सुचभवण्यासाठी हा तत्सम 

शब्द आला आहे— ‘भचिलगाळ’ हा शब्दही पुढे आला आहेच- त्ालाही प्रयोजन आहे. 

भचिलपाण्याने कपडे िरलेले होते याचा अथि त्ाच्याजवळ छिी, पार्णकोट असे काही नव्हते, 

तेवढी त्ाची ऐपत नव्हती हे तर झालेच; पर्ण मुख्य म्हर्णजे भचिलपाण्याची तो पवाि करीत 
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नव्हता हे महत्त्वाचे. ते पावसाचे पार्णी त्ाच्या शरीरावरून ओघळून जात होते. त्ाच्या 

अंतवृित्तीला स्पशूि शकत नव्हते हे महत्त्वाचे. म्हरू्णन तर कभवतेत ‘केसावरती पार्णी’ असे शब्द 

आले आहेत. त्ातील ‘वरती’ हा शब्द महत्त्वाचा.  

असे पावसात भहंडर्णारे, कपडयांची आभर्ण भशष्ाचाराची पवाि न करर्णारे युवक ही काही 

नवलाई नाही— हवे तेवढे आहेत. अशा बेदरकारीत त्ांना पौरुर् भदसते, ते तुच्छतावादी 

असतात, अजागळ असतात; आभर्ण कधीकधी तर सरळ िेकडही असतात— नेहमीचा 

अनुिव. बोलायला लागले की प्रकटायला लागतो त्ांच्या मनातील भचिलगाळ; सुिासीनता, 

सुरभक्षतता यांचा हपाप.  

 हा युवक कसा आहे पाहा : सरांसमोर क्षर्णिर बसतो, नंतर हसतो आभर्ण बोलतो 

ते वरती पाहून, देहबोलीची भवद्या माभहत आहे ना? व्यक्तीच्या उठण्या—बसण्यातून, 

हाविावातून त्ाचे मनोगत शब्दांहून अभधक कळते असे ही भवद्या सांगते. अमेररकेत असा 

एक प्रयोग करण्यात आला : पररचाररकेच्या पदासाठी मुलाित घेण्यात आली. उमेदवारांना 

सांगण्यात आले की तुम्हाला सराईतपरे्ण िोटे बोलता आले पाभहजे. तेव्हा प्रयोगकत्ािच्या 

लक्षात आले की िोटे बोलताना मारू्णस कमी हातवारे करतो; िरे बोलताना अभधक. चला, 

आजपासून जास्त हातवारे करूया.  

 हा युवक कानकोडंा होऊन इकडे भतकडे पाहत नाही; वरती पाहून बोलतो. 

प्रभतिेचा स्पशि झाला की शब्दांना कसे पंि फुटतात, नवे रंग लाितात, त्ांच्या कंठात अनवट 

अथािच्या कशा लकेरी येतात. ज्या पावसाने, ज्या पुराने या युवकाचा संसार उद्ध्वस्त केला त्ा 

पाण्याला हा गंगामाई म्हर्णतो, पाहुर्णी म्हर्णतो आभर्ण आपल्या वाहून गेलेल्या संसाराला घरटे. 

बोललेल्या शब्दांतूनच नवे्ह तर भवसरलेल्या आभर्ण भविटलेल्या शब्दांतूनही मार्णसाचे मनोगत 

प्रकटते असे मानसशास्त्र सांगते. प्रभतिा ही काही मनोभवकृती नाही ती तर सविस्पशी जागृती 

असते. भतने प्रकट केलेले, सुचभवलेले आभर्ण साठवलेले अथिसुद्धा प्रभतिेनेच स्वीकारायचे 

असतात. या युवकाचे मन हीन, असंिृत, भचरफाळलेले नाही; ते जीवन आभर्ण संिृती 

यांच्यावर श्रद्धा असलेले मन आहे. म्हरू्णन तर तो त्ाचा संसार भचंधडून टाकर्णार्या नदीला 

‘माहेरवाशीर्ण पोर’ म्हरू्ण शकतो. माहेरी आलेल्या लेकीने उल्हासाच्या िरात तोडफोड केली 

तर काय भतच्यावर रागवायचे असते? कभवतेला ना इथे युवकाचे शब्दभचि रंगवायचे आहे, ना 

पुराचे वर्णिन करायचे आहे— अररष् आभर्ण त्ा अररष्ाला भनरामय वृत्तीने तोडं देर्णारे बभलष्ठ 

मन त्ाला भचभित करायचे आहे— भवभशष्ाचे सुबक भचि रेिाटायचे नसून त्ा भवभशष्ाच्या 

पलीकडील साविभिकाचे संसूचन करावयाचे आहे. अररष् तो नुसते सहनच करत नाही तर 
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अररष्ाचा गौरवही करतो. नदीपुराने िांडीकंुडी वाहून गेली असतील; त्ावर हा युवक म्हर्णतो 

माहेरवाशीर्ण ररत्ा हाताने जाईलच कशी, आभर्ण एकदम सांगतो ‘बायको माि वाचली’. याचा 

अथि त्ाला सोने, चांदी, दगड, भवटा यांचा लोि नाही; लोि आहे मार्णसाचा, असा नाही होत? 

यालाच कभवतेतील वं्यग्याथि म्हर्णतात. िर्या कभवतेत तो असतोच; पर्ण तो स्वीकारायला 

आपल्यापाशी प्रभतिा असावी लागते. मग पापण्यांमधले पार्णी पुराचेही आहे, पे्रमाचेही आहे, 

तो प्रसादच आहे याचा अचूक अथि आपल्या मनात प्रकाशतो. हा युवक नागर की अनागर 

कुर्णास ठाऊक! —पर्ण तो पत्नीला ‘कारिारीर्ण’ म्हर्णतो तेव्हा ती ग्रामीर्ण बोलीची चूर् नसते; 

त्ातून कभवता एक अनघड मन, एक लोिस व्यस्मक्तत्व प्रकट करते. मार्णसे आपल्या दुःिाचा 

भकती बभडवार माजवतात, त्ाचेच िांडवल करतात. ऐश्वयािचे अवडंबर असते तसे दैन्याचेही 

अवडंबर असते. अनघड असूनही स्विावतःच सुघड असलेले हे मन भवघडलेल्या अवथथेचे 

अवडंबर माजवीत नाही. ते सहजपरे्ण म्हर्णते “पडकी भिंत बांधतो आहे, भचिलगाळ काढतो 

आहे. ” 

 देहबोलीच्या आभर्ण वं्यग्याथािच्या गोष्ी करर्णारे आपर्ण त्ाला पुरते ओळित 

नाही, हेही त्ाला माभहत आहे म्हरू्णन तर आल्या आल्याच त्ाने म्हटलेले असते, “ओळिलंत 

का सर मला?” नेहमीच्या भशष्ाचाराच्या चार शब्दांत कभवतेने केवढा अथि िरला आहे. हीच 

तर कभवतेची ताकद असते. ज्या चार शब्दांत आपर्ण क्ष + १० एवढा अथि िरतो भतथे कभवता 

क्ष + १००० एवढा अथि िरते. म्हरू्णन तर कभवतेला “कमाल अथिवते्तने िारलेली िार्ा” असे 

म्हर्णतात. अथिशून्यता वेगळी, अथिस्मक्ष्ता वेगळी, अथिभ्रम वेगळा आभर्ण अथिसंपृक्तता 

वेगळी. अगदी साधी सोपी भदसर्णारी ही कभवता भकती अथिसंपृक्त आहे हे पाहून आपर्ण चभकत 

होतो. कलाकृती चमत्काराचा प्रत्य देते असे जार्णते म्हर्णतात त्ाचा अथि अशा प्रसंगी कळतो.  

 कभवतेतील हा अथिही गोठल्यासारिा नसतो तर गभतशील असतो, तो 

एकभदशानुगामी नसतो; त्ाचे प्रसरर्णशील वू्यह असतात. म्हरू्णन तर कभवतेला अथिनृत् 

म्हर्णतात. नृत्ासाठी संुदर देह नको असतो; हवा असतो लवभचक, प्रवाही, गतीचे वू्यह भनमािर्ण 

करर्णारा देह. कभवतेची िार्ाही तर अशीच असते. ती ग्रामीर्ण भकंवा नागर नसते; ती वू्यहिार्ा 

असते : शब्दांचे आभर्ण वाक्यांचे अथि कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण नवे्ह; तर भतच्यातील 

अथिवू्यह कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण. हे वू्यह आकृभतरूप नसतात तर मूल्यगिि अथािचे ते 

स्त्रोत असतात.  

पुराशी, संकटाशी हसत हसत लढर्णार्या मनाची ही कभवता आहे एवढे कळरे्ण म्हर्णजे 

नृत् करर्णारी व्यक्ती स्त्री आहे की पुरूर् आहे एवढे कळरे्ण होय. उलट हा युवक 
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अपवादात्मक आहे, याच्या स्विावाच्या भवरुद्धच जास्त मार्णसे जगात आहेत, जग तर सोडाच 

सरही त्ाला एकदम ओळिर्णार नाहीत; पर्ण याला आपर्ण सगळ्यांनी ओळिायचे आहे, 

याची भजगीर्ा, आनंदमयता आपर्ण आत्मसात करायची आहे— हा मूल्यिाव कळरे्ण— नवे्ह 

हे मूल्यनृत् कळरे्ण म्हर्णजे कभवता कळरे्ण होय. हे आपर्णा सवाांना कळतेच; फक्त ते नेमक्या 

शब्दांत सांगता येत नाही. ‘कमळ मला भदसते’ पर्ण  ‘कमळ माझ्या जार्णीवेचा भवर्य झाले’ 

असा अनुव्यवसाय घडत नाही. या दोन ज्ञानप्रभकया वेगळ्या आहेत.  

 सरांनी तरी त्ाला कुठे नीट ओळिले? त्ांना वाटले िरं्णग भदसर्णारा हा मारू्णस 

मदतीसाठी, पैशासाठीच आपल्याकडे आला आहे—आपर्ण सगळे असे सरच असतो. अशा 

वेळी तो अिंग मारू्णस म्हर्णतोः 

  पैसे नको सर जरा एकटेपर्णा वाटला 

  मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कर्णा 

  पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हर्णा 

   

तो तर लढर्णारच आहे, आपले काय? 
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६ : ४ : बधंच्छाया आक्षण ‘कणा’ 

 

 कभवतेत अथिवू्यह असतो असे म्हटले की बुस्मद्धमान मार्णसे हसतात. िारे्त अथि असतो 

आभर्ण भकचकट शास्त्रीय गं्रथातील अथािपासून भकचकट कभवतेतील अथािपयांत कुठल्याही 

लेिनातील अथि आम्ही शोधू शकतो— आमची बुद्धी आभर्ण बौस्मद्धक भशस्त तशीच जबरदस्त 

आहे— असा त्ांचा आत्मभवश्वास असतो; तो िराच असतो. आईस्मिनचा भसद्धांत ते आपर्णांस 

समजावून सांगू शकतात— आपर्णांस तो समजत नाही हा मुद्दा वेगळा; शब्दकोडे आभर्ण 

उिारे्ण तर त्ांच्या तळहातावरील आमलकच— पटकन् आपल्या तोडंावर ते उत्तर फेकतात. 

झुळझुळ झोळर्णा । आकाशी पाळर्णा । बायको बाळंतीर्ण । नवरा तान्हा । असे आपर्ण म्हटले 

की ते तात्काळ भचंच असे उत्तर देतात; आपले तोडं आंबट होते. यांच्या बायकांनी लग्नात जे 

उिारे्ण घेतलेले असतात तेसुद्धा या बुस्मद्धमान लोकांनीच त्ांना सांभगतलेले असतात.  

 —पर्ण अथिवू्यह म्हटले की यांचे डोके तडकते. त्ांच्या नवे्ह पर्ण आपल्या 

सुरभक्षततेसाठी आपर्ण मग त्ांना महाकाव्य-िावकाव्य-नायकाव्य या वाङ्मयप्रकारांसंबंधी 

इकडचे भतकडचे सांगतो. ते त्ांना आपल्यापेक्षाही उत्तम समजते : महाकाव्यात युगाि 

असतो, भवश्वव्यवहाराचा उिा छेद त्ात काढलेला असतो वगैरे जडजंबाल त्ांना इतके सहज 

समजते की दुसर्या भदवशी तो भवर्य तेच आपर्णांस सोपा करून सांगतात— त्ांची बुद्धीच 

तशी तल्लि असते, त्ाला ते काय करर्णार? 

—पर्ण बुद्धी कमी असल्यामुळे की काय, आपले समाधान होत नाही; आपर्ण म्हर्णतो : 

अथिवू्यह हा याहूनही जरा वेगळाच प्रकार आहे; या काव्यप्रकारांचे आभर्ण अथिवू्यह यांचे नाते 

आहेच; पर्ण अथिवू्यह हा आर्णिी वेगळाच प्रकार आहे. िुलाशासाठी आपर्ण 

काव्यरचनाप्रकारांकडे वळतो : गझल, सुनीत, दशपदी, लावर्णी, पोवाडा, अिंग, आरती. हेही 

भववेचन या बुस्मद्धमंतांना चटकन ग्रहर्ण होते— त्ांचा काही इलाजच नसतो. सुनीत चौदा 

ओळीचें असते, त्ात यमकांची भवभशष् बांधर्णी असते, कधी त्ाची संरचना १२+२ तर कधी 

८+६ असते हे सारे त्ांना मुिोद्गतही होते; पर्ण आपर्ण म्हटले की ‘कर्णा’ ही कभवता सुनीत 

आहेही आभर्ण सुनीत नाहीही; भतच्यात १२+२ आभर्ण ८+६ अशी दुहेरी संरचना आहे, ती 

शेक्सभपयरी सुनीत आहे आभर्ण भमल्टनी सुनीतही आहे आभर्ण नाहीही असे म्हटले की त्ांचे 
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डोके तडकते; कारर्ण आपले हे बोलरे्ण तकि दुष् आहे असे त्ांचे मत असते; आपले मत तकि दुष् 

नाही तरी तकि भिन्न असतेच. —इथूनच अथिवू्यहाच्या त्ांच्या आकलनास प्रारंि होऊ शकतो.  

 काव्य आभर्ण कभवता या दोन वेगळ्या गोष्ी आहेत— पोएटर ी आभर्ण पोएम. काव्य हा 

कलाप्रकार आहे; तो वाङ्मयप्रकार आहे; तो वाङ्मयगुर्ण आहे— म्हरू्णनच तो पद्यात आभर्ण 

गद्यातही व्यक्त होऊ शकतो; काव्य (पोएटर ी) आभर्ण पद्य (व्हसि) या दोन गोष्ीही वेगळ्या 

आहेत— हेही त्ांना सहज कळते; पर्ण अथिवू्यहाबद्दल अजूनही ते साशंक असतात; तकािने 

तो त्ांना जार्णताच येत नाही.  

 कभवता हा काव्यकलेचा भवभशष् आभवष्कार आहे; ती एक वाङ्मयीन कलाकृती आहे. 

म्हरू्णनच ‘काव्यसंग्रह’ असे म्हर्णायचे नाही; ‘कभवतासंग्रह’ असे म्हर्णायचे. एिादी कभवता 

महाकाव्य असेल, नाटयकाव्य असेल; अष्पदी—दशपदी—चतुदिशपदी, गझल, लावर्णी 

काहीही असेल.  

 —एवढेच नवे्ह तर ती शेक्सभपयरी भकंवा भमल्टनी भकंवा मुक्त चतुदिशपदी म्हर्णजे मुक्त 

सुनीतही असेल; हेही त्ांना भबनचूक कळते; त्ांची बुद्धीच तशी तल्लि असते.  

 —पर्ण अथिवू्यह हा बुस्मद्धग्राह्य गुर्ण नसल्यामुळे तो काही त्ांच्या आकलनात येत नाही; 

आपल्या तैलबुद्धीच्या कके्षत जे येत नाही ते सत् असेलच कसे, असा त्ांना प्रश्न पडतो; अथाित 

यावरही इलाज आहेच : अथिवू्यहाची संकल्पना स्पष् करायची आभर्ण त्ाचे जमेल तसे, जमेल 

तेवढे प्रात्भक्षकही दािवायचेः 

 ‘कर्णा’ या कभवतेचा अथि वेगळा आभर्ण अथिवू्यह वेगळा. अथि आपल्याला माभहत आहेच. 

पर्ण अथिवू्यहाचे काय? 

 ‘कर्णा’ या कुसुमाग्रजांच्या कभवतेत ‘पार्णी’ आभर्ण पाण्याशी संबंभधत अनेक शब्द आहेत; 

त्ांना आपर्ण सोयीसाठी ‘प्रभतमा’ म्हरू्णया. ‘प्रभतमा म्हर्णजे कभवतेतील अथािचा उठाव करर्णारे 

शब्द’ अशी आपली तातु्परती व्याख्या. ‘िटकत भफरलो’ या मढेकरांच्या कभवतेतही पाण्याची 

प्रभतमा आहे; ‘ह्या गंगेमधे्य’ या कभवतेत आहे हे तर सांगायला नकोच.  

 ‘पावसात आला कोर्णी’, ‘कपडे होते कदिमलेले’, ‘केसावरती पार्णी’, ‘गंगामाई’, 

‘पापण्यांमधे पार्णी’, ‘भचिलगाळ’ या सहा शब्दांचा अथि आपल्यापैकी प्रते्काला कळला होता; 

पर्ण त्ांचा एक वू्यह आहे हे भकतीजर्णांना कळले होते? िरं सांगा. पावसाचे पार्णी, केसातले 

पार्णी, गंगेतले पार्णी, पापण्यांमधले पार्णी आभर्ण पापण्यांवर पडलेले पार्णी, भचिलातले पार्णी. 
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एका पाण्याच्या भकती तर्हा आभर्ण भकती अथिच्छटा कभवतेने व्यक्त केल्या आहेत : पाऊस— 

ज्यावर आपला ताबा नाही; गंगा, गंगेतले पभवि पार्णी, ‘गंगायां घोर्ाः’ हे लक्षरे्णचे उदाहरर्ण 

माभहत आहे ना? बरे, ही गंगाही ती गंगा नवे्ह— गावची नदी— भतलाही कभवता िर्या 

गंगेइतकेच पभवि मानते आहे— हे महत्त्वाचे. या कभवतेतला युवक अपवादिूत आहे पर्ण 

अवास्तव नाही, मूििही नाही. धैयिशील आहे पर्ण कोमल सास्मत्त्वक मनाचाही आहे— भवधं्वसाचे 

दुःि त्ालाही आहेच— त्ांच्या मनात दुःि आभर्ण धैयि भमसळले आहे तसेच त्ाच्या पापण्यांत 

पावसाचे आभर्ण डोळ्यांतले पार्णी भमसळले आहे. याला आपर्ण तातु्परते ‘प्रतीक’ म्हरू्णया— हे 

प्रभतमेचेच एक व्यापक आभर्ण ज्ञानात्मक रूप असते; आपल्या बुस्मद्धमान भमिाला प्रभतमेपेक्षा 

प्रतीक चटकन पटते— काही वाईट नाही. प्रभतमा िावगम्य— संवेदनागम्य असते; प्रतीक 

ज्ञानात्मक असते, बुस्मद्धगम्य असते.  

 

  आकाशातले पार्णी 

  नदीतले पार्णी 

  भचिलातले पार्णी 

  केसातले पार्णी 

  डोळ्यांतले पार्णी 

 आकाशातल्या पाण्यावर आपली सत्ता नाही— ती िगवंताची, दैवाची, सृष्ीची इच्छा.  

 नदीतले पार्णी बेगुमान; ते आपल्याहून बलदंड.  

 भचिलातले पार्णी मभलन. संगतीचा पररर्णाम— आर्णिी काय? ‘पानी तेरा रंग कैसा?’ 

या प्रश्नाचे उत्तर सवाांनाच ज्ञात; आता शाळेत पाठ केलेला तो श्लोकही आठवतो आहेः 

  तोयाचें परर नांवही न उरतें संतप्त लोहावरी 

  तें िासें नभलनीदलावरर पहा सन्मौस्मक्तकाचेपरी 

  तें स्वाभतस्तव शुस्मक्तयुग्मीपुटकी ंमोती ंघडे नेटकें  

  जार्णा उत्तममध्यमाधम दशा संसगि योगें भटके 
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 शाळेतल्या सास्मत्त्वक शब्दांशी इतके भदवस संगतसोबत केली; ते शब्द आता मनात 

मोती झाले आहेत. संगतीचं महत्त्व इतकं आहे.  

 आता झाला ना ‘पार्णी’ या शब्दाच्या अथािचा वू्यह तयार? कुठे? कवीच्या मनात नवे्ह; 

कवीच्या प्रभतिेत तो होताच; त्ाची बंधच्छाया कभवतेतही होतीच; पर्ण आपल्या बुद्धीप्रधान, 

भवशे्लर्र्णकुशल मनात तो नव्हता— तो अथिवू्यह आता आपल्या मनात नवे्ह आपल्या प्रभतिेत 

तयार झाला— कभवप्रभतिा आभर्ण आपली प्रभतिा एकरूप झाल्यात— ही कवीचीच कृपा, 

कभवतेचीच कृपा; एरव्ही तो शब्द उच्चारायची आपली काय प्राज्ञा! अथि कळरे्ण म्हर्णजे क्ष = १ 

कळरे्ण तर अथिवू्यह कळरे्ण म्हर्णजे क्ष = १००० कळरे्ण असा प्रकार नाही झाला? अथािचे 

आकलन ही एक व्यावहाररक ज्ञानात्मक प्रभकया आहे. प्राभति आकलनात संवेदना—

िावना—ज्ञान—िृती इत्ादी अनेक घटकांचा समावेश असतो. त्ांचा वू्यह असतो. 

कृतीसोडून. ते आकलन तडक आभर्ण उत्कट असते. शे्रष्ठोपमा द्यायची तर प्राभति आकलन 

साक्षात्कारासारिे कालमुक्त असते. ते वू्यहात्मक असते व म्हरू्णन अिंड असते; व म्हरू्णन 

कें द्रयुक्त असते.  

 कभवतेचे कें द्र म्हर्णजे काय, या प्रश्नाचे उत्तर माि अजूनही सापडत नाही. एकदा वाटते, 

अथिवू्यह हेच कें द्र; मग वाटते की, कवीची कभवतेत प्रकटलेली प्रभतिा हेच कें द्र; नंतर वाटते 

की कभवतेतील प्रिावी प्रभतमा हेच कें द्र. कहर म्हर्णजे कधी कधी वाटायला लागते की, हे सगळे 

घटक एकरूपच आहेत— आता बोला.  

 कभवतेची भनभमिती ही काही केवळ जार्णीवसापेक्ष प्रभकया नाही; ती जार्णीव—नेर्णीव—

ज्ञान—िृती अशा अनेक घटकांना आत्मसात करर्णारी प्रभक्या आहे; त्ामुळे कवीच्या मनात 

काय होते, असा प्रश्न कधी भवचारायचा नाही; कभवतेच्या मनात काय आहे, असा प्रश्न 

भवचारायचा. कवीला काय आभर्ण आपल्याला काय आपले मन कुठे माभहत असते? आपली 

नेर्णीव आपर्ण जार्णतो? आपल्या स्वप्ांचा अथि? आपर्ण अमुकच व्यक्तीशी लग्न का केले हे? 

िरं सांगा. आपल्या भविृतीचें िरर्ण आपल्याला असते? याबाबत जास्त भवचार न केलेला 

बरा. कलानुिव हा व्यावहाररक अनुिवापेक्षा व्याभमश्र भकंवा उन्नत अनुिव आहे असे तरी 

म्हर्णायचे भकंवा व्यावहाररक अनुिवांपेक्षा त्ाची कॅटॅभगरीच—कोटीच—वेगळी आहे असे तरी 

म्हर्णायचे आभर्ण गप् बसायचे. हा ज्याच्या त्ाच्या अनुिवाचा प्रश्न आहे.  

 एवढे िरे की, एकदा अथिवू्यह अनुिवण्याचा सराव झाला की आपला कलास्वाद 

अभधक सूक्ष्म, व्याभमश्र, अथिसमृद्ध होतो.  
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 आपला आनंद गुर्णात्मकदृष्या वाढतो हे तर झालेच; कभवतेतील अथिसमृद्धीच्या 

प्रत्यामुळे आपर्ण अनुिवसमृद्धीही अनुिवतो— अगदी िरं सांगतोय, उत्तम कभवतेचे लक्षर्ण 

अथिसमृद्धी; उत्तम आस्वादाचे लक्षर्ण अनुिवसमृद्धी. पाण्याचा अथिवू्यह जार्णवरे्ण म्हर्णजे काय 

एिादी आकृती अनुिवरे्ण आहे? नाही. त्ा वू्यहातून एका मूल्याची प्रतीती आपर्णांस आली 

आहे : भवपत्तीमुंळे मार्णसे ियिीत होतात भकंवा कडवट होतात; तसे व्हायचे नाही; आपल्या 

मनाचे सत्त्व शाबूत ठेवायचे— या जीवनमूल्याची प्रतीती आपर्णांस आली. अजागळ वाटर्णार्या 

आगाऊ अपररभचताचे दुःि एकजर्ण जार्णतो, त्ाला मदत करायला उद्युक्त होतो— हा 

सास्मत्त्वकिावच. तो आपल्या मनात जीवनादर भनमािर्ण करतो; पर्ण त्ाहून मोठा जीवनभवश्वास 

त्ा युवकाच्या आत्मश्रध्देने, जीवनश्रध्देने आपल्या मनात भनमािर्ण होतो—जीवनश्रध्दा हे एक 

जीवनमूल्य आहे ना? आशा, धैयि, पे्रम, भवश्वास, सहकायि, आनंद हे केवढे मोठे सद्गुर्ण आहेत; 

त्ांचे बौस्मध्दक, ज्ञानात्मक कथन नवे्ह तर त्ांची साक्षात अनुिूतीच— अभनविचनीय 

अनुिूतीच— ही कभवता आपर्णांस देते. यालाच जीवनमूल्यिान आभर्ण जीवनमूल्यप्रत्य 

म्हर्णायचे— आर्णिी काय? असे प्रत्क्ष जीवनात, प्रवचनात, भनबंधात, चचेत कधीच घडत 

नाही; असे फक्त कलानुिवातच घडू शकते— घडते. इथे सौदंयािनुिव आभर्ण जीवनानुिव 

अगदी एकात्म झालेले असतात.  

 अशा मूल्ययुक्त सौदंयािनुिवाने आपल्या भचत्तवृत्ती इतक्या उिारी घेतात की— एका 

पक्ष्याने िरारी घेतली की, इतरही पक्ष्यांनी िरार्या घ्याव्यात. सौदंयािनुिवाने उभदत झालेली 

मानसऊजाि आपल्याला आर्णिी आर्णिी सूक्ष्म-सूक्ष्मतर अथिवू्यहांचा प्रत्य देते : कलाकृती 

लहान असेल तर ती थकते; आपर्ण लहान असू तर आपर्ण थकतो. दोघेही तुल्यबल असतील 

तर मग ‘अ भथंग ऑफ बु्यटी इज अ जॉय फॉर एव्हर’. पुनःपुन्हा आभर्ण पुनःपुन्हा आभर्ण 

पुनःपुन्हा आपली आभर्ण भतची गाठिेट होत राहते— हे म्हर्णजे भप्रयकर-पे्रयसीसारिेच झाले 

की.  

 ‘कर्णा’मधे्य ‘केस’, ‘पापण्या’, ‘हात’, ‘कर्णा’, ‘पाठ’ असे देहसापेक्ष आभर्ण ‘आला’, 

‘बसला’, ‘हसला’, ‘उठला’ असे कृभतसापेक्ष अनेक संदिि आले आहेत. त्ांचा अथि आपल्याला 

कळतोच : अगदी साधेच तर शब्द आहेत; भनत्ाच्याच तर कृती आहेत; पर्ण अशा अवयवांचा 

आभर्ण कृतीचंा वू्यह तयार झाला की, भनळ्यािोर आकाशात भवहरर्णारी शुभ्रधवल 

बलाकमालाच भदसायला लागते— भतची गती, भतचे बदलते आकार, भतचे चैतन्य. त्ा युवकाचे 

बसता बसता हसरे्ण उठता उठता हसरे्ण यांतील फरक जार्णवला? स्मिशाकडचा हात आभर्ण 
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पाठीवरचा हात यांतील फरक जार्णवला? अशा अवयवभनष्ठ, कृभतभनष्ठ संदिािने कभवतेचा 

आशय मानसगोचर होतो; वू्यहरूपही होतो. मढेकरांची ‘पोरसवदा होतीस’ ही कभवता पाहा.  

 ‘कर्णा’ या कभवतेत ठाम अंत्यमकं, सहज आंतरयमकं आभर्ण भवनासायास अनुप्रास 

यांच्यामुळे नादाभतरेक होत नाही. तर लाटांची प्रतीती येते— पाण्याच्या लाटांची नवे्ह, सास्मत्त्वक 

िावनांच्या लाटांची.  

 ‘कर्णा’तील अथिवू्यहांनी आपले भविळीत मनही आस्वादसमयी चैतन्यपूर्णि, वू्यहमय 

होऊन जाते— ही प्राप्ती फार मोठी असते.  

 ता. क. : कभवतेत अलंकार असावेत पर्ण ते वेगळेपर्णाने भदसू नयेत, आशयात ते मुरून 

जावेत असे म्हर्णतात. या कभवतेत अलंकार आहेत असे जार्णवते तरी का? ‘माहेरवाशीर्ण 

पोरीसारिी’ इथे उपमा अलंकार आहे; पर्ण कोर्णी बोट दािभवल्याभशवाय तो लक्षातही येत 

नाही— इतका तो आशयात मुरून गेला आहे. रंगद्रव्याचे (भपंगमेंटचे) रंगात (कलरमधे्य) 

रूपांतरर्ण झाले की त्ाचे गुर्णधमि कमी होत नाहीत, वाढतात, भशल्पाकडे पाहताना त्ाचे 

पार्ार्णपर्ण जार्णवायला नको— तसे ते जार्णवले की समजावे भशल्पात काही कमतरता आहे; 

नृत् करर्णार्या नभतिकेचे स्त्रीपर्ण लोपले पाभहजे.  

 गावातल्या नदीला या कभवतेत ‘गंगामाई’ म्हटले आहे; म्हर्णतात लोक असे— सरावाने, 

गौरवाने. इथे माि ‘गंगामाई’ हा शब्द अथिगिि झाला आहे : भजने होते-नव्हते ते सवि नेले भतला 

‘गंगामाई’ म्हटल्याबरोबर त्ा ग्रामनदीचा गौरव होत नाही तर तसे बोलर्णार्याच्या मनाचा 

सास्मत्त्वक कर्णिरपर्णा त्ातून व्यक्त होतो. अशी गंगामाई घरटयात आली. एवढी िव्य गंगा 

घरटयात कशी मावर्णार? घरटे उद्ध्वस्त होर्णारच— त्ात ना गंगेचा दोर्, ना घरटयाचा दोर्. 

‘ग्रामनदी’ या उपमेयाचा उले्लि न करता ‘गंगामाई’ या उपनामाचाच उले्लि असल्यामुळे 

इथे रूपकाभतशयोक्ती अलंकार झाला आहे. भसभसलीयन भडफेन्स आभर्ण भसली भमडऑन हे 

शब्द आपल्याला चालतात तर आता रूपकाभतशयोक्ती आभर्ण आके्षप हे शब्द चालायलाही 

काही हरकत नाही : एिादे भवधान अधिवट केल्याने जेव्हा अथि आभर्ण सौदंयि यांच्यात िर पडते 

तेव्हा आके्षप अलंकार होतो. ‘मोकळ्या हाती जाईल कशी—बायको माि वाचली’ इथे आके्षप 

अलंकार म्हरू्णन तर प्रकटला आहे— नकळत, आपसुक. लावण्यवतीच्या अंगावरील अलंकार 

भतचे जन्मप्राप्त अवयवच वाटावेत, तसा हा प्रकार. अन्त्ययमके, मध्ययमके, अनुप्रास, 

लाटानुप्रास यांच्याबद्दल बोलायलाच नको— कभवतेला नादमधुर करून भतला अथिग्लानी 

आर्णण्याकररता ते आलेले नाहीत, छंदसुिाथिही ते आलेले नाहीत; त्ा नायकाच्या मनातील 
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सूक्ष्माभतसूक्ष्म हालचालीचें ते ध्वभनभचिर्ण आहेः ‘क्षर्णिर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती 

पाहून’ इथला ‘ल’ चा अनुप्रास काय ‘चांदर्णी, चौकात चोराने चांदीचा चाकू चोरला’ असा 

चरचरीत आहे? –सौदंयि आभर्ण अथि क्षीर्ण करर्णारा? ‘कपडे होते कदिमलेले केसावरती पार्णी’ 

असे भकतीक अनुप्रास या कभवतेत आहेत; पर्ण ते वेगळेपर्णाने जार्णवतच नाहीत; का? कारर्ण 

कभवतेचा वं्यग्याथि व्यक्त कररे्ण, त्ात भमसळून जारे्ण हेच तर त्ांचे प्रयोजन होते; मग ते 

वेगळेपर्णाने जार्णवतीलच कसे? तंतंूचे तंतूपर्ण लोपले म्हर्णजेच त्ांना वस्त्रपर्ण प्राप्त होते ना? 

की नाही? आस्वादोत्तर भवशे्लर्र्णात घटकबोध होरे्ण आभर्ण आस्वादप्रसंगी कलाकृतीची 

अिंडता जार्णवरे्ण हेच तर कलाकृतीचे आभर्ण आस्वादाचे साफल्य असते.  

 कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा कलाकृतीच्या आत आत गेलो की 

आपला आस्वाद कें द्रानुगामी होतो.  

 कलाकृतीचे अभधष्ठान कायम ठेवून आपर्ण त्ा कलाकृतीच्या आसमंतात गेलो की 

आपला आस्वाद कें द्रापसारी होतो.  

 हे दोन्ही आस्वाद कभवता आभर्ण रभसकता यांना लािप्रद असतात.  
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कणा 

 

  ‘ओळखलंत का सर र्ला’- पार्सात आला कोणी 

  कपडे होते किवर्ललेे केसार्रती पाणी.  

  िणभर बसला नंतर हसला बोलला र्रती पाहून : 

  ‘गंगार्ाई पाहुणी आली, गेली घरटयात राहून; 

र्ाहरेर्ाशीण पोरीसारखी चार चभंतीत नाचली 

र्ोकळ्या हाती जाईल कशी- बायको र्ात्र र्ाचली- 

चभंत खचली चूल क्षर्झली होते नव्हते नेले 

प्रसाि म्हणून पापण्यांर्ध्ये पाणी र्ोडे ठेर्ले- 

कारभारणीला घेऊन संगे सर, आता लढतो आह े

पडकी चभंत बांधतो आह.े क्षचखलगाळ काढतो आह’े- 

क्षखशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला,  

‘पैसे नको सर, जरा एकटेपणा र्ाटला’ 

र्ोडून पडला संसार तरी र्ोडला नाही कणा 

  पाठीर्रती हात ठेर्ून नुसते लढ म्हणा.  

—कुसुर्ाग्रज 
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७ : १ : चािा 

 

तैसी नुपजता गोठी । 

न फुटता भदठी । 

मी-तंू-भवरे्ण िेटी । माझी तुझी ।। 

                                        श्री ज्ञानेश्वर 

 

 

 “वाङ्मयाच्या टीकाशास्त्रात भनवेदन, अभिव्यक्ती हे गृहीतकृत् असते. 

तेव्हा गृहीतकृत्ावरून वाङ्मयाच्या मूल्यमापनाचे साधन ठरभवता येत नाही. 

वाङ्मयाबद्दलची आपली भवधाने जर ह्या गृहीतकृत्ाचा नांगर तोडून िडकू 

लागली तर ती कोठवर िडकतील याचा नेम नाही. समीक्षर्णाच्या, टीकेच्या 

अफाट सागरावरचा त्ांचा प्रवास इतका मोठा ठरेल की, त्ाचा कधीच शेवट 

होर्णार नाही. आभर्ण यदाकदाभचत हा शेवट गाठलाच तरी त्ा भवधानांना 

वसु्तभनष्ठ स्वरूप कधीच प्राप्त होर्णार नाही. ” 

बा. सी. मढेकर 

  

 

कभववयि ‘बी’ यांची  ‘चाफा’ ही बारा कडव्यांची कभवता आहे. पभहल्याच वाचनात भतचे 

दोन िाग स्पष् जार्णवतात. पभहला िाग पभहल्या सहा कडव्यांचा आभर्ण दुसरा िाग उरलेल्या 

सहा कडव्यांचा. पभहल्या िागात संवेदनांचा घोर् ऐकू येतो; दुसर्या िागात त्ांचा पूर्णि भनरास 

होतो. पभहल्या िागात ज्या संवेदनेची मुख्य सूचना भमळते ती संवेदना स्वर-संवेदना. चाफ्याच्या 

पे्रयसीने मैनांसवे गळ्यात गळे भमळवून गार्णी म्हर्णरे्ण; भतने पशंूसवे हंुबर घालून कोलाहलाने 
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रान गजबजभवरे्ण; नदीने गजूिन भवहरर्ण कररे्ण; भवजेने दारूर्ण गडगडाट कररे्ण; आभर्ण वायूने 

कभळकेच्या अंगा लागून धांगडभधंगा कररे्ण— इथे सविि ही स्वरसंवेदना सूभचत आहे.  

 ‘चाफा बोलेना’ या धृवपदाच्या प्रारंिात व— 

सृष्ी सांगे िुर्णा 

आम्हा मुिसं्ति रार्णा 

मुळी आवडेना! रे आवडेना!! 

 या दुसर्या िागाच्या प्रारंिात, सृष्ीत सविि आभवषृ्कत होर्णार्या या स्वरसंवेदनेला चाफा 

पारिा झाला आहे असेच चाफ्याच्या पे्रयसीने सुचभवले आहे. सवि सृष्ी मुिररत झालेली आहे 

आभर्ण चाफा माि मुिर होत नाही असे भवरोधलयातील भचि पभहल्या िागात कवीने रेिाटले 

आहे. इतर संवेदनाही पभहल्या िागात सूभचत झाल्या आहेत : पभहल्या कडव्यातील ‘आंब्याच्या’ 

हा शब्द एकेरी अवतरर्ण भचन्हात आहे. त्ातून ‘रूभचसंवेदना’ हा अथि अभिव्यक्त होतो. दुसर्या 

कडव्यात केतकीच्या संदिाित गंधसंवेदना स्पष्च आहे. ‘कडा भधप्ाड वेढी’, ‘मेघ धरू धावे’, 

‘लागुन कभळकेच्या अंगा’ या अनुक्मे चौर्थ्ा, पाचव्या व सहाव्या कडव्यांत मुख्य 

स्वरसंवेदनेच्या जोडीला  ‘वेढी’,  ‘धरू धावे’, व ‘अंगा लागरे्ण’ या भक्यापदांतून स्पशिसंवेदना 

सूभचत झाली आहे. अशा ररतीने या पभहल्या सहा कडव्यांत मुख्यतः स्वरसंवेदना आभर्ण 

त्ािालोिाल स्पशिसंवेदना, गंधसंवेदना, रुभचसंवेदना यांचे संदिि आले आहेत.  

 आर्णिी एका ठळक संवेदनेची या पभहल्या िागात सूचना आहे. ती संवेदना म्हर्णजे 

गभतसंवेदना. चाफा ‘बोलत’ नाही ही पे्रयसीची पभहली तक्ार, ‘चाफा चालेना’ ही दुसरी. भतच्या 

सृष्ीला सं्तिाप्रमारे्ण मुका नायक आवडत नाही तसेच सं्तिाप्रमारे्ण स्मथथर नायकही आवडत 

नाही.  

 चाफ्याच्या अवतीिोवती असलेली सगळी सृष्ी इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवर वावरर्णारी 

आहे, चाफा माि त्ा इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवर जाण्यास तयार नाही, त्ाची पे्रयसी त्ाला 

त्ा इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवर येण्यास िुर्णावीत आहे— असा आशय या पभहल्या िागात 

आहे. ती स्वतः इंभद्रयसंवेदनेच्या पातळीवरच आहे; म्हरू्णनच ती ‘गेले आंब्याच्या वनी’, ‘गेले 

केतकीच्या वनी’, ‘आले माळ सारा भहंडून’ असा स्वतःचा स्पष् उले्लि करते; या वेळी चाफा 

माि भतच्याबरोबर चुकूनही नसतो. या सवि भठकार्णी गभतसंवेदना सूभचत आहे.  
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 भवभवध संवेदनांच्या आस्वादात रमून गेलेल्या सृष्ीची आर्णिी एक िूर्ण म्हर्णजे त्ातील 

सहिागी व्यक्तीचंी अनेकता : आंब्याच्या वनात अनेक मैना आभर्ण भशवाय ही चाफ्याची पे्रयसी; 

केतकीच्या जोडीला नाग आभर्ण त्ांच्यात ही चाफ्याची पे्रयसी; इत्ादी. पुढच्या तीन कडव्यांत 

भतने स्वतःचा स्पष् उले्लि केलेला नाही; पर्ण भतथेही कडा-नदी, मेघ-वीज, वायू-कभळका ही 

सारी एकमेकांशी एकरूप झालेली नाहीत, त्ांच्यातील दै्वत कायम आहे, हे लक्षात घ्यावे. या 

सहा कडव्यांपैकी चार कडव्यांमधे्य अनुक्मे नाग-केतकी, कडा-नदी, मेघ-वीज, वायू-

कभळका ही युगुले स्पष् आहेत; पर्ण पभहल्या कडव्यातील आंबा-मैना आभर्ण भतसर्या 

कडव्यातील नर-मादी (पशू) अशी युगुले— या दोन्ही भठकार्णी युगुलसूचना संभदग्ध नसली तरी 

दुय्यम आहे— आभर्ण कभवतेच्या एकूर्ण प्रतीतीशी ते सुसंगतच आहे. कारर्ण, कवीला 

जोडयांमधून प्रीभतिाव सुचवावयाचा नसून त्ांच्या पे्रमातील दै्वत सुचवायचे आहे. या सार्या 

जोडयाच, पर्ण पे्रमाची शे्रष्ठता सुचभवर्णार्या नवे्हत.  

 चाफ्याने संवेदनाभवश्वात रमावे म्हरू्णन संवेदनासुिात रमलेल्या युगुलांजवळ जाऊन, 

त्ांच्यात भमसळून, त्ांचा भनदेश करून चाफ्याची पे्रयसी त्ाला प्रात्भक्षक दािवीत आहे, 

त्ाला चाळवीत, िुलवीत आहे— हे पभहल्या िागात. पर्ण या लक्षरे्णचा उपयोग होत नाही असे 

पाहून ती चाफ्याशी पुढे वाच्याथािनेच बोलू लागते : या संवेदनामुिर सृष्ीला संवेदनारभहत, 

मुिसं्ति रार्णा आवडत नाही; चल ये, या युगुलांप्रमारे्ण आपर्णही नाचू, उडू, भझम्मा िेळू, 

फुगडया घालू, संवेदनासुिात रमून जाऊ, हे भवश्व अशा युगुलांसाठीच आहे, चल ये, आपर्ण 

‘जगाचे जगपर्ण भवसरू’, आपल्या भक्डेत ‘जग उरे्ण करू’— हा वाच्याथिही चाफ्याला रूचत 

नाही. तो बोलत नाही, चालत नाही; मग नाचरे्ण-िेळरे्ण दूरच. दुसर्या िागातील पभहल्या तीन 

कडव्यांत पे्रयसी चाफ्याचा असा अनुनय करते. सृष्ीचे रहस्य चाफ्यापेक्षा आपल्यालाच अभधक 

कळले आहे अशी भतची समजूत असते. दहाव्या कडव्यात, बहुधा चाफ्याच्या मूक 

राहण्यानेच— त्ाच्या अवशतेनेच— भतला या संवेदनारत जीवनाची मयािदा कळते. 

संवेदनांमधे्य रमलेली ही युगुले ‘भवर्याचे भकडे’ आहेत, आपर्ण बाह्यसंवेदनांकडे नवे्ह तर 

आंतररक शुद्ध रसपानाकडे वळू असे ती म्हर्णते. असा भतचा वृभत्तबदल झाल्याबरोबर 

उियतांची दृष्ी एकरूप होते, इंभद्रयसंवेदनांचाच आस्वाद देर्णारी भतची गािेही आपला धमि 

भवसरून जातात, अंगावर सास्मत्त्वक िाव प्रगटतात. आत्तापावेतो न बोलर्णारा, न चालर्णारा 

चाफा— आताही तो बोलत—चालत नाहीच, पर्ण— फुलांनी फुलून येतो. त्ाच्या फुलांना 

घ्रार्णेंभद्रयाचा भवर्य असा गंध कसा असेल? केतकीच्या बनी गंध दविळेल, इथे नवे्ह— इथे 

त्ाच्या आंतररक तेजाने भदशा लोपून जातात. ‘दीप उजळला घटी’ असे झाल्यावर ‘चाफा’ 

आभर्ण ‘पे्रयसी’ असा दोनपर्णा कसा उरर्णार? इतर युगुले भकतीही एकमेकांत, संवेदनांत रंगली 
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तरी त्ांचा दोनपर्णा गेला नव्हता; इथे संवेदनांचा त्ाग केल्याबरोबर, संवेदनातीत 

आंतरभवश्वाकडे भदठी वळल्याबरोबर दोघांचा दोनपर्णा लोपून गेला.  

 चाफ्याचे हृदयपररवतिन करण्याचा पे्रयसीचा प्रयत्न होता. त्ाने संवेदनांत रंगावे अशी 

पे्रयसीची इच्छा होती. भतला वाटत होते, चाफा िंत करीत आहे म्हरू्णन तो फुलत नाही, बोलत 

नाही, चालत नाही.  

 वास्तभवक चाफा िंत करीत नव्हता, केतकीच्या अथािनं तो कधी गंधिर फुलर्णारही 

नव्हता, मैना, पशू, नदी, वीज आभर्ण वायू यांच्यासारिा तो कधी बोलर्णार—गार्णार—

नाचर्णारही नव्हता; पर्ण हेच या त्ाच्या पे्रयसीला कळत नव्हते. हे कळत नव्हते तोपयांतच 

भतला चाफा वेगळा वाटत होता, तो भप्रयकर, आपर्ण पे्रयसी असे वाटत होते. भतची दीठ 

बाह्यसंवेदनांकडून आंतरभवश्वाकडे वळल्याबरोबर त्ांच्यातील दोनपर्णाच लोपून गेला. भतने 

जेव्हा पे्रयसीपर्ण सोडून चाफापर्ण स्वीकारले तेव्हाच चाफा—बोलला—चालला नाहीच— पर्ण 

फुलून आला. िंत चाफा करीत नव्हता; पे्रयसीच िंत करीत होती! 

 अथाित इथे ‘चाफा’ हे उघडच एक रूपक आहे. या कभवतेचा भनव्वळ वाच्याथि घेतला 

तर कभवता भवसंगत वाटू लागेल. कारर्ण लौभककातले चाफ्याचे झाड कधीच चालत नाही; 

बोलत नाही, त्ाला कोर्णतीच पे्रयसीही नसते आभर्ण आंबा, मैना, केतकी, पशू, कडा, नदी, मेघ, 

वीज, वायू, कभलका यांच्यापासून जर संवेदनाप्रतीती येत असेल तर प्रत्क्ष चाफ्याच्या 

झाडापासूनही शब्द—स्पशि—रूप—रस—गंध या संवेदनांची प्रतीती येतेच. म्हर्णजे ‘चाफा’ 

याचा वाच्याथि घेऊन चालर्णार नाही; रूपकात्मक लाक्षभर्णक अथिच घ्यावा लागेल. चाफ्याचा 

हा रूपकात्मक अथि पाहावयाचा म्हर्णजे (१) चाफा या उपमानाचे मूळ उपमेय काय? (२) 

आभर्ण चाफ्याची पे्रयसी उपमानदृष्ट्या व उपमेयदृष्ट्या कोर्ण? या दोन प्रश्नांची भनभश्चत उत्तरे 

सापडली पाभहजेत.  

 ‘चाफा’ ही कभवता चाफ्याची नसून चाफ्याचे हृदयपररवतिन घडवू पाहर्णार्या पर्ण तशा 

प्रयत्नात आपलेच हृदयपररवतिन घडवून बसलेल्या एका ‘मी’ची कभवता आहे. ‘चाफा’ ही 

कभवता चाफ्याच्या पे्रयसीवरील कभवता आहे; पर्ण ही पे्रयसीच कशावरून? कभवतेत तसा 

आधार आहे का? “गेले आंब्याच्या वनी”, “गेले केतकीच्या बनी”, “आले माळ सारा भहंडून” या 

‘मी’च्या उद्गारांवरून हा मी स्त्रीभलंगी आहे हे स्पष्; या स्त्रीभलंगी ‘मी’ने सृष्ीच्या तोडूंन का 

होईना चाफ्याला रार्णा म्हटले, त्ाच्याशी भझम्माफुगडी िेळण्याची इच्छा व्यक्त केली, 

यावरूनही या ‘मी’च्या स्त्रीत्वाला बळकटी येते. एवढेच नवे्ह, चाफा हा आपला सवंगडी म्हर्णजे 
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साधा भमि व्हावा असे या स्त्रीभलंगी ‘मी’ला वाटत नाही. चाफ्याला ती आंबा—मैना, नाग—

केतकी, नर—मादी (पशू), कडा—नदी, मेघ—वीज, वायू—कभळका या युगुलांचे संदिि देते, 

त्ांच्याप्रमारे्ण कृती करावयास मी उतु्सक आहे हे दािभवण्याकररता, त्ांच्यांत जाऊन 

भमसळतेही. या जोडयाही बहीर्ण—िावांच्या, भमि—मैभिर्णीच्या नाहीत हे उघड आहे; भवशेर्तः 

वेढरे्ण, धरू धावरे्ण, लवरे्ण, अंगाशी धांगडभधंगा घालरे्ण यांत प्रर्णयाची सूचना स्पष् आहे. पशंूच्या 

हंुबरातही पशंूचा समागमकाल, त्ा वेळचा त्ांचा कामोतु्सक स्वर सूभचत आहे. अथाित ही 

कभवता ज्या एका ‘मी’चा उद्गार आहे ती दुसरी भतसरी कोर्णी नसून चाफ्याला आपला भप्रयकर 

मानर्णारी त्ाची पे्रयसीच आहे.  

 काव्यके्षिात काही युगुलसंकेत रूढ आहेत. जसे : चंद्र-कमभलनी, िंृग-कमभलनी, सूयि-

नभलनी, चकोर-चंभद्रका इत्ादी. चाफ्याच्या संदिाित असा युगुलसंकेत जुन्या-नव्या मराठी 

काव्यात भकंवा संिृत-इंग्रजी काव्यात रूढ नाही. जेव्हा असा युगुलसंकेत रूढ नसतो, पर्ण 

तो कवीला अभिपे्रत असतो तेव्हा तो संकेत कभवतेत स्पष् केला जातो. जसे ‘पे्रम आभर्ण मरर्ण’, 

‘पृथ्वीचे पे्रमगीत’ इत्ादी कभवता. वृक्ष-वीज, सूयि-पृथ्वी हे युगुलसंकेत रूढ नाहीत म्हरू्णन 

गोभवंदाग्रज-कुसुमाग्रज या कवीनंी आपापल्या कभवतेत ते अगदी स्पष्परे्ण सूभचत केले आहेत.  

नवे्ह, असे नवे संकेत भनमािर्ण करून, स्पष् करून त्ांनी आपली कल्पकता आभवषृ्कत केली 

आहे. ‘चाफा’मधे्य चाफा व त्ाची पे्रयसी असे युगुल आले आहे पर्ण चाफ्याच्या पे्रयसीचा संकेत 

प्रभसद्ध नाही, कभवतेत तो उघड झाल्यासारिा भदसतही नाही. एवढे भनभश्चत की, केवळ 

नाभवन्यासाठी ‘चाफा’ हे उपमान, हा युगुलसंकेत कभवतेत आलेला नाही. तसे असते तर चाफा-

वेली, चाफा-जमीन, चाफा-देवता, चाफा-तरूर्णी असे काहीतरी शीर्िक देऊन भकंवा एिाद्या 

युगुलाचा स्पष् भनदेश काव्यात करून आपली कल्पकता, भतचे नावीन्य कवीने वाचकाच्या 

मनावर ठसभवले असते. तसे इथे नाही. या पे्रयसीचे नाव कभवतेत नाही. भतच्या िार्णािुर्णा माि 

कभवतेत आहेत. ही पे्रयसी प्रथम संवेदनाभवश्वात रमते; पर्ण संवेदनासुिाने चाफा चालत बोलत 

नाही, फुलत नाही हे पाभहल्यावर ती आपला हा स्विाव सोडते. आंतररक रसपानाकडे वळते, 

व मगच भतला चाफा लाितो— नवे्ह, तीच चाफारूप होते.  

 ‘इंभद्रयसुिातीत पे्रमाचा िुकेला मानवी भप्रयकर = चाफा’ असे समीकरर्ण मांडले की, 

‘आधी इंभद्रयसुिात रमर्णारी व नंतर इंभद्रय सुिातीत होर्णारी मानवी पे्रयसी = चाफ्याची पे्रयसी’ 

असे समीकरर्ण मांडावे लागते; पर्ण इथे शंका अशी उरते की, ‘इंभद्रयसुिातीत पे्रमाचा िुकेला 

मानवी भप्रयकर’ या उपमेयाला  ‘चाफा’ हे उपमान जसे कवीने योजले त्ाप्रमारे्ण  ‘आधी 

इंभद्रयसुिात रमर्णारी व नंतर इंभद्रयसुिातीत होर्णारी मानवी पे्रयसी’ या दुसर्या उपमेयाला 
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शोिेल असे उपमान कवीने का योजले नाही? भप्रयकर : पे्रयसी :: सूयि : पृथ्वी; भप्रयकर :पे्रयसी 

:: वृक्ष : भवद्युत अशापद्धतीने उपमेयउपमान जोडया ‘चाफा’मधे्य पूर्णि झालेल्या नाहीत.  

‘चाफा’ ही रूपकात्मक कभवता आहे असे मानले तर भप्रयकर : पे्रयसी :: चाफा : (X) हे रूपक 

अधुरे वाटते.  

 चाफा प्रसन्न होत नाही तोपयांत पे्रयसी ही वेगळी असते. चाफा जेव्हा िर्या अथािने भतचा 

भप्रयकर होतो, ती जेव्हा िर्या अथािने चाफ्याची पे्रयसी होते तेव्हा ती वेगळी, पे्रयसी राहतच 

नाही— हा कभवतेचा गािा लक्षात घेतला तर उपमेय : उपमान :: पे्रयसी : (x) असा पे्रयसी या 

उपमेयाच्या उपमानाचा अभनदेश अन्वथिक वाटू लागेल. चाफ्याला पे्रयसी नाहीच; ती जेव्हा 

स्वतःला पे्रयसी मानते तेव्हा ती ‘ती’ नसते; भतचे अस्मस्तत्वच नाहीसे झालेले असते! चाफ्याचे 

भप्रतीभवश्व असे आहे की भतथे भप्रयकर—पे्रयसी हा दोनपर्णा उरत नाही— उच्च, अशरीरी 

प्रीतीत असेच घडते, व या दृष्ीने ही कभवता रूपकात्मक, प्रतीकात्मक पे्रमकभवताच आहे— 

भतच्यात आध्यास्मत्मक आशय नाही—असे म्हर्णता येईल का? उच्च, अशरीरी प्रीतीत दोघांचाही 

लोप होतो की एकाचा? बहुधा दोघांचाही लोप होत असावा, एक दुसर्यात भमळून जाऊन 

दोघांपैकी कोर्णीतरी एकच उरतो, असे नसावे. इथे माि चाफा व त्ाची पे्रयसी एकरूप होऊन, 

दोघेही एक होत नाहीत तर पे्रयसी चाफारूप होते.  

 ही कभवता चाफ्याच्या पे्रयसीची कभवता असूनही या कभवतेला नाव ‘चाफा’ आहे ते 

अगदी बरोबर आहे. कारर्ण शेवटी ती पे्रयसी नाहीशी होऊन चाफाच तेवढा उरतो. चाफ्यावर 

पे्रम कररे्ण म्हर्णजे चाफा होरे्ण असे जर आहे तर चाफ्याला पे्रयसी कशी असेल? चाफ्याला 

पे्रयसी नाहीच; म्हरू्णन कभवतेत भप्रयकर : पे्रयसी :: चाफा : (x) असे अन्वथिक भचि उिे झाले 

आहे. ही कभवता हा पे्रयसीचा उद्गार आहे म्हरू्णन पे्रयसी आपर्ण भप्रयकररूप झालो असे म्हर्णते; 

हा जर भप्रयकराचा उद्गार असता तर त्ानेही आपर्ण पे्रयसीरूप झालो असे म्हटले असते—व 

म्हरू्णन ही पे्रमकभवताच आहे हा हट्ट, कभवतेने भनमािर्ण केलेल्या अनुिूभतभवश्वाच्या बाहेर जार्णारा 

व म्हरू्णन त्ाज्य आहे. आहे त्ा स्मथथतीत पे्रयसी नाहीशी होते व फक्त भप्रयकर उरतो एवढीच 

अनुिूती कभवतेने व्यक्त केली आहे—त्ाच्या उलटही घडू शकेल ही संिवनीयता कभवतेत 

कुठेही नाही. हे लक्षात घेतले म्हर्णजे ‘चाफा’ ही केवळ रूपकात्मक, प्रभतकात्मक पे्रमकभवता 

उरत नाही. मानवी भप्रयकर—पे्रयसी हे उपमेय व चाफा—पे्रयसी हे उपमान असे आतापयांत 

आपर्ण मानत आलो; पर्ण पे्रयसीने भप्रयकररूप होऊन जारे्ण, भप्रयकराने माि पे्रयसीरूप न 

होरे्ण, त्ाने स्वरूप कायमच ठेवरे्ण हा कभवतेचा मोहरा “मानवी भप्रयकरपे्रयसी हे उपमेय आहे” 
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या प्रभतभक्येला बाध आर्णर्णारा आहे. िरे तर असा बाध जाभर्णवेने आरू्णन ही कभवताच 

‘आपल्यात दोन मजली उपमाने आहेत’ असे सुचवीत आहे : 

१. पभहले उपमान- मानवी भप्रयकर : मानवी पे्रयसी 

२. दुसरे उपमान- चाफा : (चाफा-पे्रयसी) 

 कभवतेत दुसरे उपमान वाच्याथािने प्रगट झाले व म्हरू्णन पभहले उपमान हे ‘अध्याहृत 

उपमेय’ असेल असे वाटू लागते; दुसर्या उपमानाच्या संदिाित ते तसे आहेच. म्हर्णजे दुसर्या 

उपमानाच्या संदिाित पभहले उपमान हे उपमेयथथानीच आहे, पर्ण भनरपेक्षपरे्ण त्ाच्याकडे 

पाभहल्यास—मानवी पे्रयसी वाच्याथािने भप्रयकररूप होत नाही हे लक्षात येताच—त्ाचे 

उपमेयपद साशंक होऊन तेही आर्णिी कशाचे तरी उपमानच असले पाभहजे अशी प्रभतभक्या 

कभवता आपल्या मनात भनमािर्ण करते. संवेदनांत रमर्णारी ही कोर्ण? संवेदनांपलीकडे असर्णारा 

हा कोर्ण? संवेदनांचा त्ाग करून त्ाच्याकडे आल्यावर स्वरूप लुप्त होऊन तदू्रप होर्णारी 

ही कोर्ण? या प्रश्नांची उत्तरे कभवतेने वाच्याथािने अथवा लाक्षभर्णक अथािने भदलेली नाहीत, पर्ण 

वं्यग्याथािने िभचत भदली आहेत. संवेदनांमधे्य आभर्ण दै्वतिावामधे्य सवि सृष्ी रमलेली आहे, 

चाफा माि संवेदना आभर्ण दै्वतिाव यांच्या पलीकडे आहे, त्ाच्याशी दृष्ादृष् झाल्याबरोबर 

संवेदनांचा आधार अशी जी गािे तीच पांगळून जातात, ‘पाहर्णारा’ चाफामय होतो—हा 

कभवतेचा वं्यग्याथि प्रतीत झाल्याबरोबर या कभवतेचे एक उपमेय हे ‘भजवाची आध्यास्मत्मक 

अनुिूती’ हेच आहे याबद्दल संदेह उरत नाही. म्हरू्णन, या कभवतेतील एक उपमेय संवेदनातीत, 

दै्वतिावातीत असे आत्मतत्व. दुसरे, त्ाच्यावर पे्रम करर्णारी पर्ण संवेदना व दै्वतिाव यांत गंुतून 

पडलेली, आपल्या पातळीवर आत्मतत्वाला िेचू पाहर्णारी पे्रयसी. कभवतेने भतला नाव भदलेले 

नाही; तत्वज्ञानाने माया, प्रकृती, अहंता, जीव इत्ादी लहानमोठी नावे भदली आहेत; कभवतेतील 

भतचे पे्रयसीरूप व प्रारंिीची संवेदनासक्ती लक्षात घेता भतला ‘इंभद्रयवृत्ती’ म्हरू्णया; पर्ण या 

कभवतेच्या दृष्ीने, तत्वज्ञानाच्या दृष्ीने भतला अस्मस्तत्वच नाही, ती भमर्थ्ा आहे— सत् आहे, 

अस्मस्तत्वात आहे चाफा! सांख्यदशिनाने प्रकृतीला नतिकीची उपमा भदली आहे. त्ा प्रकृतीचीच 

ही इंभद्रयवृत्ती मुलगी; म्हरू्णनच या नभतिकाकने्यला मैनांचे गायन, धांगडभधंगा, नागांचे नतिन, 

नदीचे भवहरर्ण आभर्ण वायूचा धांडगभधंगा मोह घालतो; आभर्ण म्हरू्णनच— 

चल ये रे ये रे गड्ा! 

नाचंु उडंु घालंु फुगड्ा 

िेळंु भझम्मा भझम्-पोरी भझम्-पोरी भझम्! 
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 असा ती चाफ्याचा साग्रसंगीत अनुनय करते; पर्ण ‘पुरूर्ा’ने हा सारा बायकी प्रकार 

कसा आचरावा? ते आत्मतत्व तर भनगुिर्ण, भनभविकल्प, एकमेवाभद्वतीय. चाफ्याचे झाडही 

सृष्ीमधे्य असेच इतर वृक्षांपेक्षा वेगळे, एकाकी. इंभद्रयदृष्ीले ते िडबडीत, रूक्ष, एकाकी, िंत 

करर्णारेच भदसते; पर्ण अंतःचकंु्षनी त्ाच्याकडे पाभहले म्हर्णजे तेच स्वयंिू, आत्मरत, फुली 

फुलून येर्णारे असे आनंदमय भदसू लागते. चाफा हे आत्मतत्वाच्या संदिाितील असे कमालीचे 

अन्वथिक उपमान आहे.  

१. उपमेय- आत्मतत्व : इंभद्रयवृत्ती 

२. पभहले उपमान- मानवी भप्रयकर : मानवी पे्रयसी 

३. दुसरे उपमान- चाफा : (X) 

 यांतील दुसरे उपमान हा कभवतेचा वाच्याथि आहे, पभहले उपमान हा लाक्षभर्णक अथि 

आहे आभर्ण मूळ उपमेय हा वं्यग्याथि आहे. बहुतेक कभवतांत उपमेय वाच्य असते, इथे उपमेय 

ध्वभनत आहे; पर्ण म्हरू्णनच संपूर्णि कभवता रसध्वनीचा प्रिावी आभवष्कार करर्णारी ठरली आहे. 

एवढेच नवे्ह तर दुसरे उपमान > पभहले उपमान > उपमेय अशी काव्यानुिवाची भवलग, 

क्मशः प्रतीती न येता असंलक्षक्मध्वनीने हा सारा काव्याथि प्रतीत होतो; भवश्लेर्र्णातच त्ाचे 

वेगवेगळे थर जार्णवतात. हे अस्सल कलाकृतीचेच लक्षर्ण होय.  

 एक तास्मत्वक शंका माि येथे नमूद करावयास हवी : कभववयि बी हे ज्ञानेश्वरांप्रमारे्ण 

भचभद्वलासवादी होते असे म्हटले जाते. परंतु अंभतम अदै्वतानुिवातही ज्ञानेश्वर भशवशक्ती या 

युग्माचे अस्मस्तत्व प्रभतपादतात; बी माि येथे सवि युग्मांचा लोप सांगतात; याचा अथि काय? बी हे 

भचभद्वलासवादी नसून मायावादी होते असा याचा अथि होईल का? 

 

ऑगस्ट, १९६८ 
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७ : २ : िसुऱयािंा चािा 

 

 कभवता समग्रतेने वाचायची असते तशीच ती एकेका शब्दाचे अवधान ठेवूनही वाचायची 

असते; भकंबहुना या दोन प्रभक्या परस्परभवरुद्ध भकंवा भवभिन्न नसतातच, त्ा एकाच प्रभक्येची 

दोन रूपे असतात, हेही लक्षात ठेवायचे असते.  

 केशवसुतांच्या “हें मत लोकां कवळंू द्या” या शब्दांऐवजी “हें मत लोकां कळवू द्या” 

असे म्हटल्याबरोबर केवढा फरक पडतो; केवळ शब्दच कशाला, ‘भचन्हीकरर्ण’ या 

कभवतेतील दोन अनुच्चाररत अनुस्वार गाळल्याबरोबर अथि केवढा बदलून जातो. 

िावकभवतेतील एक एक शब्द, त्ाची भवभशष् जागा, त्ाचा नाद, त्ाचा उच्चार यांत एक 

कलात्मक अभनवायिता असते. केवळ शब्दच नवे्ह तर कधी साधी साधी वाटर्णारी भवरामभचने्ह, 

लेिनभचने्ह, वाचनभचने्ह यांनाही िावकभवतेत एक भनस्मश्चत प्रयोजन प्राप्त होते, मढेकरी 

कभवतेचे उदाहरर्ण मराठीत यासंदिाित आदशि आहे; इतरही कवी आपआपल्या परीने 

कभवतेतील शब्द आभर्ण भचने्ह यांना अभधकाभधक अथििाररत करीत असतात.  

 —पर्ण कधी कधी कभवतेतील एिादा शब्द भकंवा एिादे भचन्ह वाचकाला दुग्ध्यात 

टाकते आभर्ण मग त्ा संभ्रमाच्या अनुरं्गाने त्ास त्ा कभवतेतील नवनवे भवभ्रम प्रतीत होऊ 

लागतात. अशी संभ्रमथथळे ही अिेरीस कभव—रभसक िेटीची संकेतथथळे ठरतात.  

 ‘चाफा’ या कभवतेबाबत असेच घडले. भकतीतरी भदवस ‘चाफ्या’मधील ‘भदठीदंीठ’ हे 

शब्द अवतरर्णभचन्हांत का आहेत, हे समजत नव्हते. ‘दृष्ी’ या शब्दातून भनष्पन्न झालेला आभर्ण 

तोच अथि असलेला ‘दीठ’ हा जुन्या मराठीतील आभर्ण ग्रामीर्ण मराठी बोलीतील शब्द आहे हे 

माहीत होते. ‘दीठ’ हा शब्द कभवतेत ग्रामीर्ण संदिाित आलेला नाही, हेही कळत होते. ‘चाफा’ 

या कभवतेत िुले, वन्य वातावरर्ण आहे हे लक्षात घेऊनही ‘दीठ’ हा शब्द बोलीतील नाही हे 

कळत होते; कारर्ण बोलीशी काव्याथािचा काही संबंध असता तर असा एकच नाही, असे अनेक 

शब्द कभवतेत आले असते.  

 ‘दीठ’चा संबंध प्राचीन मराठीशीच आहे, याची िािी होती; पर्ण प्राचीन मराठीशी 

म्हर्णजे तरी नेमक्या कोर्णत्ा कवीशी, कोर्णत्ा कभवतेशी? ज्ञानेश्वरीत ‘भदठी’ हा शब्द िूपदा 

आला आहे. ‘याकरर्णें भमयां। श्री गीताथि मराभठया। केला लोका यया।। भदठीचा भवर्ो ।।’ असे 

ज्ञानेश्वरांनी अठराव्या अध्यायात म्हटले आहे.  

 —पर्ण ‘भदठी ंदीठ’ हे काही अवतरर्ण नाही की शु्रतयोजनही नाही; कारर्ण ‘भदठी ंदीठ’ 

हे शब्द प्राचीन मराठी काव्यामधे्य इतके सरािस वापरले गेले आहेत की केवळ तेवढे शब्द 
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अवतरर्णभचन्हांत टाकल्याने त्ांना अवतरर्णत्व प्राप्त होत नाही; त्ासाठी या शब्दासह 

आर्णिी काही शब्द अवतरर्णात यावे लागले असते; पर्ण तसे घडलेले नाही. याचा अथिच असा 

की ‘भदठी ंदीठ’ हे अवतरर्णसूचक शब्द नाहीत; ते कुठल्याही एका भवभशष् चरर्णांचा संदिि 

सुचवीत नाहीत.  

 मग हे शब्द अवतरर्णभचन्हांत का आहेत? 

 ‘दृष्ादृष् होरे्ण’ या अथािने कवीस ‘नजरानजर होरे्ण’, ‘पाहरे्ण’ असे काही शब्द वापरता 

आले असते; ते त्ाने का वापरले नाहीत?  ‘धांगडभधंगा’सारिा गद्य शब्द जर कवीस चालतो 

तर “ ‘भदठी ंदीठ’ जाता भमळून” याऐवजी ‘दृष्ीत दृष्ी जाता भमळून’ भकंवा ‘नजरेत नजर जाता 

भमळून’ असे देिील त्ास म्हर्णता आले असते. असे त्ाने का म्हटले नाही? त्ाऐवजी “भदठी ं

दीठ जाता भमळून” या चरर्णातील ‘भदठी ंभदठ’ हे शब्द अवतरर्णभचन्हांत का टाकले? हे प्रश्न 

फार महत्त्वाचे आहेत. ते लेिनभनयमांशी भनगडीत आहेत म्हरू्णन नवे्ह तर कभवतेच्या कें द्रवती 

आशयाशी आभर्ण त्ातील िावच्छटांशी भनगडीत आहेत, म्हरू्णन.  

 ‘चाफा’ ही कभवता भजवाची ऐभहकतेकडून परमाथािकडे झालेल्या प्रवासाची कथा आहे. 

१) आंबेवनात मैना गात आहेत २) केतकी बनात गंध दरवळला आहे ३) माळावर पशंूचा 

कामोतु्सक स्वर ऐकू येत आहे ४) कडयाच्या भमठीमुळे नदीला आवेग आला आहे ५) मेघांसह 

वीज क्ीडा करते आहे ६) वारा ‘जनाचीही’ न बाळगता कळीच्या अंगचटीला येत आहे. . .  

 या सृष्ीत ‘गार्णी’ आहेत, ‘हंुबर’ आभर्ण ‘कोलाहल’ आहे, ‘गजिना’ आहे, ‘गडगडाट’ आहे, 

‘धांगडभधंगा’ आहे. यांतून कभवतेने उनु्मक्त कामक्ीडेची सूचना भदली आहे. त्ाचा लाक्षभर्णक 

अथि ‘िौभतक सुिे’ असा आहे.  

 मैना, पशू, नदी, वीज, वायू हे सारे भवर्यीजन आहेत, त्ांची धाव बाह्याकडे आहे. या 

बभहमुिि आभर्ण म्हरू्णन वाचाळ जनांना अंतमुिि आभर्ण म्हरू्णन अबोल चाफा कसा आवडर्णार? 

चाफ्याने मैना—पशू—नदी—वीज—वायू यांच्यासारिे मुिर व्हावे, इंभद्रयसुिांत, ऐभहकात 

रमावे असे चाफ्याच्या पे्रयसीला वाटते म्हरू्णनच ती “चल येरे येरे गडया! नाचु उडंू घालु 

फुगडया” असे त्ास आवाहन करते. तरीही ‘चांफा बोलेना, चांफा चालेना’ असे भदसते तेव्हा 

स्वतःची चूक भतच्या लक्षात येते. तोवर भतला वाटत असते की चाफा िंत करतो म्हरू्णन तो 

बोलत नाही, चालत नाही, फुलत नाही. एका अथी तो ‘िंत’ करीतही असतो पर्ण ती िंत 

ऐभहक सुि भमळाले नाही म्हरू्णन तो करीत नसतो तर आपली पे्रयसी ऐभहकाची लोिी आहे 

म्हरू्णन करीत असतो.  

 िरोिर ‘चाफा’ या कभवतेचे धु्रवपद पे्रयसीच्या आभर्ण चाफ्याच्या अशा दुहेरी संदिाित 

कशा भिन्न भिन्न अथिच्छटा व्यक्त करते ते पाहण्यासारिे आहे : भतला वाभचक संवाद हवा 
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असतो तर त्ाला ‘शबे्दभवर्ण संवादु । दुजेभवर्ण अनुवादु’ हवा असतो, भतला भदक्कालात नतिन 

हवे असते तर याला आत्मतेजात भदशा आटून जाव्यात अशी ओढ असते. ती ताटी उघडा 

चाफेश्वरा म्हर्णत असते (हा िंती करतो असे भतला वाटते) तर इंभद्रयाभदकांची ताटी लावून हा 

सुिेनैव ध्यानथथ बसलेला असतो. पाभथिवात रमर्णारी पे्रयसी आभर्ण अपाभथिवाचे ध्यान लावून 

बसलेला चाफा. चाफा अंतयािमी फुललेलाच असतो पर्ण त्ाचे फुलरे्ण पे्रयसीला ‘भदसलेले’ 

नसते.  

 का? कारर्ण ती चमिचकंू्षनी चाफ्याकडे पाहत असते, ती ऐभहकाच्या नजरेने चाफ्याकडे 

पाहत असते; पर्ण भतच्या काय भकंवा आर्णिी कुर्णाच्या काय जड दृष्ीला चैतन्याचे दशिन कसे 

घडेल? ही पे्रयसी जेव्हा आपली जडता टाकेल तेव्हाच भतला चाफ्याचे चैतन्यमय दशिन घडेल, 

त्ाचे अंतयािमीचे बोलरे्ण, चालरे्ण आभर्ण फुलरे्ण कळेल.  

 उपान्त्य कडव्यामधे्य असे पररवतिन घडून येते. चाफ्याशी या पे्रयसीची अपाभथिव दृष्ादृष् 

होते, भतच्या आयुष्यात अवभचता अतीताचा पररमळू झुळुकतो. ती चाचरती चाचरती 

इंभद्रयसुिाच्या बाभहरी येते. चाफ्याशी ‘दृष्ादृष्’ झाल्याने, नाचू—उडूच्या गोष्ी करर्णारी ती, 

आता एका जागीच स्मिळून जाते. भतची गािे आभर्ण भतचे प्रार्णच तो चाफा सोिोन घेतो. आज 

भतच्या आयुष्यात सोभनयाचा भदनू आलेला असतो आभर्ण भवजेला धरू धावर्णारा मेघ नवे्ह तर 

अमृताचा वर्ािव करर्णारा घनु भतच्या भचदाकाशात बरसू लागतो.  

 ऐभहकापासूनच परावृत्त झाल्यावर जीवात्म्याला परमेश्वराचा जो साक्षात्कार होतो 

त्ाचा आभवष्कार म्हर्णजे ‘चाफा’ ही कभवता.  

 आता ‘भदठी ंदीठ’ हे उपान्त्य कडव्यातील शब्द अवतरर्णभचन्हांत का आहेत हे लक्षात 

येईल, ‘दृष्ी’, ‘नजर’ वगैरे म्हटले असते तर सरळच ‘चमिचकू्ष’ भकंवा ‘चमिचकंू्षशी संबंभधत 

संवेदनभक्या’ असा अथि त्ांतून भनघाला असता. पे्रयसीने ज्या ‘नजरे’ने मैना—पशू—नदी—

वीज—वायू यांच्याकडे पाभहले त्ा ‘नजरे’ने आता ती चाफ्याकडे पाहत नाही; जोवर ती अशा 

जड नजरेने चाफ्याकडे पाहत होती तोवर भतला तो न बोलर्णारा, न चालर्णारा, न फुलर्णारा व 

म्हरू्णन िंत करर्णारा वाटला होता; इतर चार भप्रयकरांसारिाच पर्ण त्ांच्याप्रमारे्ण हसून—

िेळून न जगर्णारा वाटला होता. भतच्या या अचेतन दृष्ीनेच भतच्यात आभर्ण चाफ्यात अनेक 

अथािने दै्वत भनमािर्ण केले होते.  

 आता कभवतेच्या अिेरी अिेरीस भतच्यात दृष्ीपररवतिन घडून आले आहे. चाफ्याने 

आपल्या व्रतथथ मौनाने, आपुला ठावो न सांभडता, ते घडवून आर्णले आहे. असा दृष्ीपालटु 

झाल्याबरोबर चाफ्याचे आभर्ण आपले स्वतःचेही िरे रूप पे्रयसीला कळते.  
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 चाफ्याची आभर्ण त्ाच्या पे्रयसीची ही जी अपाभथिव दृष्ीिेट होते भतची लौभककभिन्नता 

सुचभवण्यासाठी अपाभथिवाचा गंध असलेला ‘दीठ’ हा शब्द कभवतेत आला. तेथील 

अवतरर्णभचने्ह भवशेर्ाथिसूचक आहेत; एरव्हीही आपर्ण अवतरर्णभचन्हांचा असा वापर करीत 

असतो.  

—पर्ण एवढ्यानेही िागर्णार नव्हते. कारर्ण दीठ हा शब्द ‘दृष्ी’ या शब्दापासूनच 

बनलेला होता आभर्ण तो ‘लौभककदृष्ी’ या अथािनेही वापरला जात होता आभर्ण कभवतेला तर 

चाफा आभर्ण चाफ्याची पे्रयसी यांची अपाभथिव ‘भसद्धिेट’ अपेभक्षत होती; ही पे्रयसी अतीभंद्रय 

पातळीवर गेली व म्हरू्णनच भतला चाफ्याची िरी ओळि पटली हे सुचवायचे होते.  

 ‘भदठी ं दीठ’ हे शब्द अवतरर्णभचन्हांत टाकून ही साधी ‘डोळेिेट दुरून’ नाही, ही 

भसद्धिेट आहे हे कभवतेने सुचभवले आहे. दोन अवतरर्णभचन्हांनी दोन शब्दांना असे एका 

जगातून दुसर्या जगात नेऊन ठेवले आहे! 

 ‘चांफा’ या कभवतेच्या पभहल्याच कडव्यात “गेले ‘आंब्याच्या’ बनी” या चरर्णातील 

‘आंब्याच्या’ हा शब्दही (काही पाठांमधे्य) असाच अवतरर्णभचन्हांत आहे; पर्ण त्ामागे नेमका 

काय अभिप्राय आहे ते अजून लक्षात येत नाही! 
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चांफा 

 

चांफा बोलेना, चांफा चालेना,  

चांफा िंत करी, कांही केल्या फुलेना ।।धृ. ।। 

गेलें  आंब्याच्या बनी ं

म्हटली ंमैनांसवें गार्णी ं

आम्ही गळ्यांत गळे भमळवुन. ।।चांफा. ।। 

 

गेलें  केतकीच्या बनी ं

गंध दविळला वनी ं

नागासवें गळालें  देहिान. ।।चांफा. ।। 

 

आलें  माळ सारा भहंडून 

हंुबर पशंूसवें घालुन 

कोलाहलानें गलबलें  रान. ।। चांफा. ।। 

 

कडा भधप्ाड वेढी 

घाली उडयांवर उडी 

नदी गजुिन करी भवहरर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

मेघ धरंू धावे 

वीज चटकन लवे 

गडगडाट करी दारुर्ण. ।।चांफा. ।। 

लागुन कभळकेच्या अंगा 

वायु घाली धांगडभधंगा 

भवसरुनी जगाचें जगपर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

सृष्ी सांगे िुर्णा 

आम्हां मुिसं्ति रार्णा 

मुळी ंआवडेना! रे आवडेना!! ।।चांफा. ।। 
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चल ये रे ये रे गडया! 

नाचंु उडंु घालंु फुगडया 

िेळंु भझम्मा भझम्-पोरी भझम्-पोरी भझम्! ।।चांफा. ।। 

 

हें भवश्वाचें आंगर्ण 

आम्हां भदलें  आहे आंदर्ण 

उर्णें करंू आपर्ण दोघेजर्ण. ।।चांफा. ।। 

जन भवर्याचे भकडे 

यांची धांव बाह्याकडे 

आपर्ण करंू शुद्ध रसपान. ।।चांफा. ।। 

 

‘भदठी ंदीठ’ जातां भमळुन 

गािें गेली ंपांगळुन 

अंगी रोमांच आले थरथरून. ।।चांफा. ।। 

 

चांफा फुली ंआला फुलुन 

तेजी ंभदशा गेल्या आटुन 

कोर्ण मी—चाफा? कोठें  दोघेजर्ण? ।।चांफा. ।। 

बी 
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८ : िुलराणी 

 

भवश्वातील शाश्वत माधुरी, शाश्वत वेदना आभर्ण शाश्वत चारुता संवदनशीलतेने 

बालकवीनंी भटपली. भतला अवािचीन मराठी काव्यात  तोड नाही. या संवेनशीलतेतून झालेली 

भनभमिती इतकी तरल आभर्ण इतकी व्याभमश्र आहे की भतचे एका वाचनात ग्रहर्ण करावयाचे तर 

आपर्णापाशीही भततकीच अलौभकक संवेदनशीलता हवी; पर्ण ते कसे शक्य आहे? म्हरू्णनच 

मग एकदा ऐलतटावरून, एकदा पैलतटावरून, एकदा आभलंगून तर एकेकदा दुरून दुरून 

त्ांची कभवता आस्वादावी लागते.  

 ‘फुलरार्णी’ ही तशी भकती साधीिोळी कभवता. कुर्णीही म्हर्णावे, “हो, मला फुलरार्णी 

आवडते. मला ती कभवता जवळजवळ पाठच आहे. भकती सुरेि आभर्ण सोपी आहे ती कभवता! 

अशा कभवता आजकालचे कवी का नाही भलभहत?” 

 िरोिरच एका अथािने ‘फुलरार्णी’ ही कभवता अगदी साधीसोपी आहे. नुसती गाठ 

सोडली की रेशमी वस्त्र कमरेवरून गळून पडावे तशी ही कभवता मनात अगदी सहज 

ओघळत जाते! 

 काय आहे बरे या कभवतेत? फुलरार्णी म्हर्णजे कुठल्यातरी वेलीवरची कळी. ही वेली 

गृहसजावटीतली नाही की उद्यानातलीही नाही; ती आहे शेताकडची, वनापासची. म्हरू्णन तर 

‘डोलडोलवी भहरवे शेत’, ‘भनजली ंशेतें’, ‘भनजलें  रान’, ‘झुलुभन राभहलें  सगळे रान’, ‘वनदेवी, 

‘भनझिर’, इत्ादी शेताचे, वनाचे, झर्याचे संदिि कभवतेत आले आहेत.  

 बालकवीचंी ‘पाविती’सुद्धा अशीच रानकळी होती. भू्रलीला भतला अवगत नव्हत्ा. भतला 

संध्याकाळच्या झुळकीप्रमारे्ण प्रसन्न (=भवनोदी) िाऊराया नव्हता. अिाभगनी होती ती. 

बालकवी, तू तरी भतला रभवकरांप्रमारे्ण फुलवायला हवे होते; पर्ण तुम्ही दोघेही आपापला ठाव 

सोडायला तयार नव्हता. ती कळी दीघि काळ कळीच राभहली; वांझ आयुष्याचे माळरान 

भतच्यािोवती पसरून राभहले आभर्ण तुला आयुष्याची एक एवढीशी पाकळीच लािली; पर्ण 

त्ावरही एक दवभबंदू होता. त्ा दवभबंदूमधे्य तू आकाश पाभहलेस : तू धन्य झालास, ती वन्यच 

राभहली! 

 बालकवीचें वैवाभहक जीवन भविटलेले होते : आभथिक ओढगस्त, थथलांतरे आभर्ण 

ताटातूट; स्विावभिन्नता आभर्ण चढेल, तुसडी तेढी नाती; पर्ण याच दुःिांनी त्ांना तत्कालीन 

स्त्रीजातीचे सामाभजक दुःि जार्णवून भदले. या सामाभजक समसे्यवर इलाज काय होता? 



116 

 

अथाितच स्त्रीस्वातंत्र्य : स्त्रीचे आतून उमलरे्ण. या भवर्यावर सुधारक लेि भलभहत होते, िार्रे्ण 

देत होते; संथथा काढीत होते, संघर्ि करीत होते, मोठेच कायि ते करीत होते.  

 बालकवीनंी माि अगदी लहानसेच कायि केले : त्ांच्या व्यस्मक्तगत व्यथेने सामाभजक 

समस्या जार्णली आभर्ण त्ा सामाभजक वेदनेने एक शाश्वत स्वप् पाभहले; ते स्वप् म्हर्णजे 

फुलरार्णी ही कभवता. अरे, सृष्ी तर सुरम्य आहे, प्रसन्न (=भवनोदी) आहे; भतथे सुसंवाद, से्नह 

आभर्ण प्रीती आहे. भतथे प्रते्काला नाचण्याचे, गाण्याचे, स्वप् पाहण्याचे, जीवनानंद 

उपिोगण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भतथे लहान-मोठा असा िेद नाही. म्हरू्णन तर साक्षात 

आकाशातील पे्रमदेवता धरतीवरील एका िेडूत कळीला “ही अमुची रार्णी” असा भकताब 

बहाल करतात.  

 सृष्ीत प्रीती आहे, मीलन आहे आभर्ण भशगोशीग आनंद आहे. व्यस्मक्तगत आभर्ण 

समाजभनभमित के्लशाने होरपळलेले एक मन सृष्ीकडे वळले आभर्ण भतथे त्ाला स्वातंत्र्य, 

समता, सख्य आभर्ण सौख्य भदसले. ते प्रभतभवश्व पाहून त्ाला स्वभवश्वातील पराधीनतेची, 

भवर्मतेची, दे्वर्ाची आभर्ण दुःिाची दाहक जार्णीव झाली. त्ाचे मन भनवले आभर्ण दुिावले. 

दुिावले आभर्ण भनवले. अलौभकक संवेदनशीलता असलेले ते मन; त्ाच्यापाशी काही भसद्धी 

नव्हती की फंुकर मारून त्ाने हे जग बदलवून टाकावे. ज्याचे वडील पोभलस िात्ातील 

सालस कमिचारी होते असा तो शालीन जीव होता. जनजागृतीची तडफ त्ाच्यापाशी नव्हती 

की त्ाच्या बळाने त्ाने हे जग उलथवून द्यावे. कीतिनकाराबरोबर वर्णवर्ण िटकर्णारा तो एक 

अधिभशभक्षत जीव होता. बालकवी, तुम्ही योगी नव्हता, पुढारी नव्हता, कायिकते नव्हता, 

भवचारवंत नव्हता, तुम्ही आपले एक लहानसे कवी होतात. व्यस्मक्तगत आपत्तीने तुमचे हृदय 

भवदीर्णि झाले होते आभर्ण सामाभजक भवपत्तीने तुमचे हृदय तीळतीळ तुटत होते आभर्ण तुम्ही 

कवी होता. आंतरभवश्व आभर्ण सामाभजक भवश्व या झरोक्यातून तुम्ही जेव्हा सृष्ीकडे पाभहले 

तेव्हा तुम्ही सं्तभितच झालात; मानवभनभमित भवश्व आभर्ण भनसगिभनभमित भवश्व यांतील भवरोधाने 

तुम्ही स्मस्तभमतच झालात. दुःि आभर्ण आनंद, ताटातूट आभर्ण मीलन, समता आभर्ण भवर्मता, 

भविार आभर्ण आकर्िर्ण. सृष्ीकडे पाहताना बालकवी, तुम्हाला मानवाची भविृती नाही झाली; 

उलट तेव्हा मानविरर्णाने तुम्ही अभधक व्याकूळ, भवव्हळ झालात. तुमच्या मनात असा प्रश्न 

आला की अरे, मानवी जीवन असे भनतांत झाले तर! आभर्ण मग त्ा सृष्ीत तुम्हांस सगळा 

समाजच भदसायला लागला! 

 —पर्ण ‘फुलरार्णी’ ही काही रूपकात्मक कभवता नाही, सामाभजक कभवता नाही की 

आत्मचररिपर कभवताही नाही. ‘फुलरार्णी’ ही साधी ‘प्रीती आभर्ण प्रीतीभववाह’ या प्रभतमांच्या 

साहाय्याने अभिव्यक्त झालेली एक भनसगिभचिर्णात्मक िावकभवता आहे; परंतु ‘सृष्ीतील 
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आनंद’ या अभिव्यक्त पदाशी ‘भवसंवादी सामाभजक पररस्मथथती’ या अध्याहृत पदाचा जो 

भवरोधसंबंध कभवतेस अभिपे्रत आहे तो जार्णवला नाही तर ही कभवता केवळ ‘बालकभवता’च 

ठरेल; ही कभवता वाचताना वाचकांच्या मनात भवरोधी समाजभचि उिे राभहले नाही तर त्ाचे 

वाचन िंुडेच राहील.  

 एकदा एिाद्या वाङ्मयकृतीतील िुयारे, तळघरे आभर्ण मजले-मनोरे असे भदसायला 

लागलेत की वाचक स्मस्तभमत—सं्तभित होत जातो; कधी कधी स्वतःही नवी तळघरे—िुयारे 

आभर्ण नवे मजले—मनोरे उिारून भतथे नवभनभमिती साधतो. अस्सल वाङ्मयकृती अशा 

रभसकागभर्णक वाढत—घडत असतात. ते रभसकाचे नवे्ह त्ा वाङ्मयकृतीचेंच आंतरसामर्थ्ि 

असते. अहो, वेलीस पार्णी घातल्याने भतने वाढावे यात नवल नाही पर्ण भकते्क वाङ्मयकृतीचें 

ताजमहालही रभसकांच्या अंतःकरर्णातील रसवर्ािवाने नवनवी रूपे धारर्ण करतात याला काय 

म्हर्णावे? स्वतःच रभसकाच्या अंतःकरर्णात रस भनमािर्ण करावयाचा आभर्ण स्वतःच त्ावर स्वतःचे 

पोर्र्ण करावयाचे अशी अस्सल वाङ्मयकृतीचं्या घरची ही सुलटी िूर्ण असते! 

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

मानसगम्य आहे. ‘भहरवे भहरवे’, ‘डोल डोलवी’, ‘लाजलाजवी’, ‘झोके झोके’, ‘या कंुजातून त्ा 

कंुजातून’, ‘डुलता डुलता’, ‘नाचनाचतो’, ‘गंुगत गंुगत’ या अभ्यस्त शब्दांनी जे नादमाधुयि 

भनमािर्ण केले आहे त्ाचे प्रयोजन केवळ श्रवर्णसुि देरे्ण हे नाही; त्ातून सृष्ीची हर्िभनििरता 

कभवतेस अभिव्यक्त करावयाची आहे; भहरवे, भनळे, सुवर्णी आभर्ण गुलाबी हे रंगसंदिि कभवतेत 

आले आहेत ते दृष्ीसुि सुचवण्यासाठी नवे्ह तर सृष्ी—समृद्धी प्रकट करण्यासाठी. फुलरार्णी 

आभर्ण भतचा वडील िाऊ भवनोदी (=प्रसन्न) संध्यावात, वनदेवी आभर्ण भनझिर, पे्रमदेवता आभर्ण 

फुलरार्णी यांच्यातील संवाद कभवतेत आहेत. कुठे शब्दरूप, कुठे नेिपल्लवी, कुठे कदाभचत 

करपल्लवी. हे संवाद आभर्ण ही पािे अनुिवाचे केवळ नायीकरर्ण करण्यासाठी आलेले 

नाहीत; त्ातून कभवतेने सृष्ीतील आंतर—संवाद, आंतररक सुसंगती सुचभवली आहे. ती जारू्णन 

सामाभजक भवसंवादाने ज्याला हळहळायचे असेल त्ाने हळहळावे, ज्यास िवळून उठायचे 

असेल त्ाने िवळून उठावे. कभवता काही ती पांभगलकी स्वीकारीत नाही; तसे करून भतला 

आपले शाश्वत रूप शबल करावयाचे नाही. बैसोभन भथल्लरी । बेडूक सागरा भधक्कारी ।। 

 सृष्ीत आनंद आहे आभर्ण पृथ्वीवरील एवढीशी साधीिोळी कळी आभर्ण स्वगाितील 

एवढा िव्यभदव्य सूयि यांच्या भमलनाने तो वृस्मदं्धगत झाला आहे. हा आशयही कभवता 

िाष्यरूपाने सांगत नाही तर गभतसूचक प्रभतमांच्या आवतिनाने वाचकाच्या अंतमिनापयांत 

संक्भमत करते. या गभतप्रभतमा अशा आहेत : 

(१) डोलरे्ण—झुलरे्ण 
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(अ) गोड भनळ्या वातावरर्णात 

अव्याज मनें होती डोलत 

(आ) पुरा भवनोदी संध्यावात 

डोलडोलवी भहरवे शेत 

(इ) झुलुभन राभहलें  सगळें  रान 

स्वप्संगमी ंदंग होऊन! 

(ई) प्रर्णयभचंतनी ंभवलीन वृत्ती 

कुमाररका ही डोलत होती; 

(उ) डुलता डुलता गंुग होऊनी 

स्वप्ें पाही मग फुलरार्णी 

 

(२) झोके घेरे्ण 

(अ) आईच्या मांडीवर बसुनी 

झोके घ्यावे गावी गार्णी ं

(आ) संधे्यच्या आंदोली बसुनी 

झोके झोके घेते रजनी 

 

 

(३) नाचरे्ण 

(अ) स्विूिमीचा जुळभवत हात 

नाचनाचतो प्रिातवात 

(आ) नाचु लागले िारद्वाज 

वाजभवती भनझिर पिवाज 

 अभ्यस्त शब्दांची नादमधुरता आभर्ण रंगांची ऐश्वयिसूचकता, पािप्रभतमांचा हृदयसंवाद 

आभर्ण हर्िभनििरता प्रकट करर्णार्या गभतप्रभतमा—एवढयाने काय झाले! 

 कुमाररकेचे वयात येरे्ण, पे्रमात पडरे्ण आभर्ण भववाहमंत होरे्ण ही नैसभगिक आभर्ण 

सजिनशील प्रभक्या समाजाने भकती हीन करून टाकली हे मनात धरून फुलरार्णीची 

अवथथांतरे पाहावीत : बहीर्ण—िावाचे िेळकर नाते, ग्रहगोलांनी हवाहवासा जादूटोर्णा कररे्ण, 
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जग भनजले असता फुलरार्णीने जागे राहरे्ण आभर्ण जग जागे झाल्यावरही या अव्याज 

अस्मथथतप्रज्ञावतीने स्वप्मग्न असरे्ण, स्वप्ात प्रर्णयिेळ पाहून भतने भवरहाति होरे्ण आभर्ण भतच्या 

सुिासाठी पे्रमदेवतांनी आकाशातून िाली येऊन भतला आपली ‘रार्णी’ करून भतच्या सोबत 

िेळरे्ण; (उद्या भतचे लग्न होर्णार आहे म्हरू्णन आज भतचे हे लाड आभर्ण आज भतचे हे प्रभशक्षर्ण 

चालले आहे बरे का!) चंडोल, िारद्वाज (हा शुिशकुन देर्णारा पक्षी मानला जातो; अनुकूल 

घटना घडतात आभर्ण गोडधोड िायला भमळते त्ाच्या दशिनाने असा लोकसंकेत आहे. ) मारुत 

आभर्ण भनझिर या सार्यांनीच भतच्या पररर्णयात सहिागी होरे्ण—हे सारे आठवा आभर्ण समाजात 

काय घडते तेही आठवा. हे भचि पाहा आभर्ण हे भचि पाहा. दािवरे्ण आभर्ण पाहरे्ण, हंुडा आभर्ण 

मानपान, रुसरे्ण—फुगरे्ण आभर्ण हेवे—दावे, उिाळ्या—पािाळ्या आभर्ण जळफळाट, 

थयथयाट. . . दगड आभर्ण धोडें. आठवा. वधू—वर आभर्ण वर्हाडी गर्णगोत यांच्यात इतका 

आंतरसंवाद असलेले भववाह आपल्या समाजात होतील तेव्हा स्विूिचा संगमच घडून येईल, 

नाही? 

 सीता—स्वयंवर आपर्ण पाभहले आभर्ण द्रौपदी—स्वयंवरही आपर्ण पाभहले.  

  



120 

 

९ : केर्ढे ह ेक्रौयव! 

 

 हम्पयाडिची रेले्व प्राथभमक शाळा तेव्हा िालच्या वस्तीच्याही पलीकडे होती. अगदी 

उघडया माळरानावर. सविदूर जांिळ्या रानफुलांची झुडुपे. त्ावर भपवळ्या पाकोळ्यांची 

झंुबड. सॅभटनच्या कापडाची केल्यासारिी. छिीकापडाची, मुठीएवढी मोठी, काळी 

फुलपािरंही थोडी असत. त्ांच्या दोन्ही पंिांवर एकएक लाल भकनारीचा पांढरा डोळा असे. 

त्ा फुलपािरांना आम्ही ‘राक्षस फुलपािरू’ म्हर्णत असू.  

 िरे म्हर्णजे राक्षस—एक भचटक्या पानांचं झुडुप उपटायचं. त्ाचा लाथा मारून फराटा 

करायचा आभर्ण त्ानी पाकोळ्या झोडपायच्या. बेल झाली की झुडपं तुडवीत वगाित जायचं 

आभर्ण एका—नवे्ह, अनेक सुरांत ‘क्षर्णोक्षर्णी पडे’ ही कभवता सुरू करायची. आपला आवाज 

सगळ्या गोगंाटाच्या वर चढला पाभहजे अशी प्रते्काची भजद्द असायची. कोर्णी भटवल्याबावल्या 

करीत असेल तर त्ाच्या पाठीत मानकर गुरुजीचंा रमसोट गुद्दा बसायचा. गुरुजी आजारी 

पडले तेव्हा आम्हाला कसंतरीच वाटलं हे तर झालंच—पर्ण काळजीही वाटली—

शेळयामेंढ्यांची. गोरेलाल बाई म्हर्णाल्या होत्ा, “गुजी आता शेत्ात जाऊन बसनार मं्हजे ते् 

जल्दी तंदुरुस्त व्हतील. ” 

 रेव्हरंड भटळकांची ‘क्षर्णोक्षर्णी पडे’ ही कभवता आयुष्यिर सोबत करीत राभहली.  ‘पृथ्वी’ 

आभर्ण ‘वसंतभतलका’ अशा मोहक नावांची वृते्त असतात आभर्ण त्ांच्या चाली वेगवेगळ्या 

असतात हे प्रथम भतनेच सांभगतले.  “ही पभक्षर्णीची कभवता भकती छान आहे” असं म्हटलं की 

अक्का डोळे वटारून पाहायची. ‘या लहान मुलाला कभवता काय कळर्णार!’ असा त्ात िाव 

असायचा. एका पभक्षर्णीला कुर्णीतरी बार्ण मारतं, ती िुरडत आपल्या घरटयापाशी जाते, 

भपल्लांशी बोलते आभर्ण प्रार्ण सोडते एवढं तर त्ा मुलाला कळायचंच. वाईट वाटायचं—अगदी 

डोळ्यांत पार्णी यायचं. वाटायचं, भतथे धावत जावं, कापसाच्या मऊ बोळ्यानी भतला पार्णी 

पाजावं, भतच्या जिमेवर हळू बोटांनी भबनचरचर और्ध लावावं—पर्ण ती भचमर्णी कुठे भदसूच 

नको. मन सैरिैर व्हायचं. भदसते तर िरी मनाला पर्ण पकडता येत नाही. जीव नुसता चोबंाळत 

ठेवायची—डोळ्यांच्या कोपर्यांतून हे घळघळा पार्णी. कानभशलांवर. अक्का म्हर्णायची, “ए s 

हे रे वेडया!” 
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 मनाला पंि फुटण्याचे भदवस आले तेव्हा भचमर्णीची जिम शारीररक नाही केवळ, 

मानभसक आहे हे कळलं. “भनघून नरजाभतला रमभवण्यांत गेलें वय । म्हरू्णन वभधलें मला! भकभत 

दया! कसा हा न्याय!” असे भचमर्णीने म्हटले की िारे्ची एक लपेट मनावर वळ उमटवायची. 

ही उलटं बोलतेय—असं बोलल्यानी बोलरं्ण उकळतं तर! पुढे कळली—‘भवपरीत लक्षर्णा. ’–

पर्ण मुख्य म्हर्णजे भतच्यावर झालेला अन्याय. भतने कुर्णाचं घोडं मारलं होतं? भचमर्णी घोडं काय 

मारर्णार? भतचे काही वाटीएवढाले डोळे नव्हते—असतील भचटक्या फुलाएवढे. असेल ती 

शेळीहून गरीब गाय. भतला उगीचच्या उगीच मारायचं? त्ाहून अभधक त्ा भपल्लांचं वाटायचं. 

भचमर्णी फटकार्यानी मरू नये म्हरू्णन पंख्याच्या डोबंलावर एक नॅपभकन चार दोर्यांनी टांगला 

होता. त्ात भचऊताईंनी अध्याि नारळासारिं भदसर्णारं घरटं केलं होतं. ती बाहेर गेली की, भपलं्ल 

जांिळ्या अस्तराच्या चोची वासून एकच भगल्ला करीत, मंुडकी बाहेर काढून काढून मायला 

हाकारत. त्ा आईची घास िरवता िरवता धांदल उडे. त्ा भपल्लांना ही काय म्हर्णते, “करो 

जतन यापुढे प्रिु भपता अनाथां सदा!”, “िरा मजबरोबरी परी दयाघना ईश्वरा. ” पुनःपुन्हा 

दुष्ांना ती नावं ठेवते पर्ण अगदी थोडी; मुख्य बात वात्सल्य आभर्ण िक्ती.  

 डोळ्यांतून घळघळा आसवं.  

 हे लोक असे का वागतात? हे दुष्? याचं उत्तर अजून तरी कुठे सापडलं आहे? 

भचमर्णीलाच मारतात असे नाही, भचत्ालाही मारतात; अपराध्यालाच मारतात असं नाही, 

भनरपराध्यालाही मारतात; उपकारकत्ािलाही मारतात. “मग आपर्ण काय करायचं? कसं 

वागायचं?”–एका भवद्याभथिनीचा प्रश्न. काय उत्तर देर्णार? 

 एकेकदा मनात येतं, रेव्हरंडबाबांनी सभहषू्ण समाजाला दयािाव भशकभवण्याऐवजी 

‘मदाांच्या बंदुका उडाल्या मुलाबायकांत’ अशा डायरांना तो भशकवावा. जनथथानच्या कवीची 

‘जाभलयनवाला बाग’ ही कभवता माभहत आहे ना? आज तर इकडे—भतकडे ‘जाभलयनवालं रान’ 

माजलेलं; केळीचे बाग सुकताहेत. एकेकदा मनात येतं, िारताला भवज्ञानभनष्ठ सावरकरवादाची 

आभर्ण उविररत भवश्वाला धमिभनष्ठ गांधीवादाची गरज आहे; पर्ण आमचे महाते्म कोकर्णात मीठ, 

नू्यकॅसलला कोळसा नेताहेत—काही चुकतंय ना—त्ांचं आभर्ण आपलंही? 

 अगदी नकळत या कभवतेने तेव्हा ‘पथ’, ‘स्मस्तभमत’, ‘रुभधर’, ‘कोटर’, ‘उत्पल’ असे नवे 

शब्द भशकभवले; पर्ण त्ाहून मोलाची बाब, भतने मन मऊ मऊ केले—त्ाला आत, आत 

वळभवले, त्ाला जगाबद्दल भवचार करायला प्रवृत्त केले. क्ौयि आभर्ण शौयि, ममता आभर्ण 

वात्सल्य, असहायता आभर्ण िक्ती, भवनाश आभर्ण भवनाश या शब्दांचा अथि नाही, या मूल्यांचा 
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अथि कभवतेने मनात भवरघळवून टाकला. आयुष्यात जेव्हा जेव्हा असे बार्णाचे, जिमेचे, 

कृतघ्नतेचे प्रसंग आले तेव्हा तेव्हा ती घायाळ पक्षीर्ण पायापाशी चोच वासून म्हर्णत राभहली— 

  “म्हर्णाल, िुलली जगा, भवसरली भप्रया लेकरां 

म्हरू्णन अभतसंकटें उडत पातलें मी घरां;” 

 कभवता वाचताना आपर्ण पक्षीर्ण नाही होत; भपलू्ल होऊन जातो.  

 —होर्णारच; कारर्ण ही एका भिस्ती धमोपदेशकाची कभवता आहे. या धमािचा मराठी 

काव्यावर भकती िोल पररर्णाम झाला आहे, याची आपल्याला कल्पनाच नाही. दत्त, केशवसुत, 

बालकवी यांच्यावर फारच. आपल्याला कल्पनाच नाही. या धमािनुसार आपर्ण वाट चुकलेली 

कोकरं. आपल्या पापक्षालनासाठी येशू सुळावर. आकाशातील प्रिू आपला भपता, आपर्ण 

त्ाची लेकरं. कवी इथे भशकार्याला शापत नाही; थोडं औपरोभधक बोलतो—‘नरें  धरून 

नाभशलें; िभचत थोर बुस्मद्धबल!!’—असे; पर्ण एकूर्ण सूर करुरे्णचाच—भिस्ती. कवी दत्तांमधे्य 

हा सूर आर्णिी शुद्ध. ‘बा नीज गडे’मधे्य. तरीपर्ण रेव्हरंडबाबांनी पभक्षर्णीत येशू पाभहला हे 

िास—सुळावर चढलेला.  

 क्ौचं पक्षी पाभहलाय का? ‘पाभहला’ नसर्णारच—कारर्ण तो एकटा भदसर्णारच नाही; 

नेहमी दुकटा. एकदा जोडी जमली की ती जन्माची. बदलाबदल नाही. जीव की प्रार्ण. 

कानपूरजवळच्या पार्णथळ मैदानात अशी जोडी पाभहली तेव्हा डोळेच भनवले. ती उंची. ते पुष् 

शरीर. तो चालीचा डौल. तो भहमसेक वर्णि. मनच भनवलं. पक्षी वाटेना. मानवच. पंिधारी 

मानवच. गंधवि, भकन्नर की अिर—अिरा? अंगावर भहम लेवून वर केशरकाडीने शेभडंग 

केलेले? नभतिकेचा ठुमका भहरावून आर्णला की, सरोवरातील प्रभतभबंब सजीव झाले? त्ा 

भनर्ादाने अशा पभक्षमानवाला मारले—नुसत्ा हलत्ा डुलत्ा संुदरतेलाच नाही; एकभनष्ठ 

जीवांना, रभतभक्डेत मग्न असताना—दुसर्याचा प्रर्णय पाहू नये—तो अश्लील असतो म्हरू्णन 

नवे्ह; तर त्ांच्या ओशो—समाधीमधे्य व्यत्य येतो म्हरू्णन. इथे तर ‘भपयूभच प्रारे्णश्वरी’ असे 

अदै्वत, अशी व्रतथथता. भनर्ादाने त्ांना बार्ण मारावा! दोघांनाही एकच तीर छेदून गेला असता 

तर ठीक; पर्ण बार्ण लागला एकटया मादीला—भतला शारीर जिम झाली; त्ाहून िोल जिम 

झाली नराला—त्ाच्या मनाला. सीतात्ागाचे सगळे दुःि सीतेहून अभधक प्रिुरामचंद्रानेच 

कलेकलेने िोगले—आयुष्यिर—हेच तर वािीकी सांगताहेत. “हे भनर्ादा, त्ा 

क्ौचंभमथुनाप्रमारे्ण तूही जन्मिर दुःिच िोगशील” असा शाप काय मुनी उगाच देताहेत? हा 

शाप दुष्ाव्यातून आलेला नाही, दुष्ांसाठी आलेला आहे—तो मुनीचा शाप आहे. वाके्दवी 
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अिृर्णीने म्हटले आहे, “मी इच्छा करते त्ाला उग्र, शस्मक्तमान करते. ” त्ा मुनीजवळ अशी 

उग्र वाक्शक्ती होती; त्ा शक्तीनेच तर लंकेचा भवनाश केला. मुनी वािीकीनंी आकं्दन 

करर्णार्या नरामधे्य प्रिुरामचंद्र पाभहले हे िास—एक रामायर्णच पाभहले.  

 तपःपूत जीवनातून वार्णीला अशी भसद्धी प्राप्त होत असते. ज्ञानवंतांना अशी वाचाभसद्धी 

प्राप्त होते तेव्हा ‘भजवंत बहु बोलकें  भकभत सुरम्य तें उत्पल, नरें  धरून नाभशलें’ असा शोक 

समाजास करावा लागत नाही—तेव्हा फुलपािरू, कोकरं आभर्ण सारसयुगं्म सारेच जीवनाच्या 

रभतक्ीडेत भवश्रब्ध होतात.  
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केर्ढें हें क्रौयव! 

[पृथ्वी] 

क्षर्णोक्षर्णी ंपडे, उठे, परर बळें  उडे बापडी,  

चुके पथभह, येउनी स्मस्तभमत दृष्ीला झांपडी,  

भकती घळघळां गळे रुभधर कोमलांगांतुनी,  

तशीच भनजकोटरा परत पातली पभक्षर्णी! 

म्हरे्ण भनजभशशंूप्रती, “अभधक बोलवेना मला,  

तुम्हांस अभज अंभतचा कवळ एक मी आभर्णला,  

करा मधुर हा! चला, िरभवतें तुम्हां एकदां.  

करो जतन यापुढें  प्रिु भपता अनाथां सदा! 

अहा! मधुर गाउनी रमभवलें सकाळी ंजनां,  

कृतघ्न मज माररतील नच ही मनी ंकल्पना; 

तुम्हांस्तव मुिी ंसुिें धरून घांस झाडावरी 

क्षरै्णक बसलें न तो ंभशरत बार्ण माझ्या उरी.ं  

भनघून नरजाभतला रमभवण्यांत गेले वय,  

म्हरू्णन वभधलें मला! भकभत दया! कसा हा नय! 

उदार बहु शूर हा नर िरोिरी जाहला 

वधून मज पािरां भनरपराध की दुबिला! 

म्हर्णाल, िुलली जगा, भवसरली भप्रया लेकरां 

म्हरू्णन अभतसंकटें उडत पातले मी घरा; 

नसे लवभह उष्णता, नच कुशीत माझ्या भशरा,  
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िरा मजबरोबरी परर दयाघना ईश्वरा. ” 

असो, रुभधर वाहुनी नच भिजो सुशय्या तरी 

म्हरू्णन तरुच्या तळी ंभनजभल ती भद्वजा िूवरी,ं  

भजवंत बहु बोलके भकभत सुरम्य तें उत्पल,  

नरें  धरून नाभशलें; िभचत थोर बुद्धीबल!! 

 

[वसंतभतलका] 

मातीतं ते पसररले अभतरम्य पंि,  

केलें वरी उदर पांडुर भनष्कलंक; 

चंचू तशीच उघडी पद लांबवीले 

भनष्प्रार्ण देह पडला! श्रमही भनमाले! 

—नारायर्ण वामन भटळक 
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१० : र्िं ेर्ातरर् ्

 

 शब्दांना स्वप् पडते तेव्हा त्ातून िावकाव्य जन्मास येते.  

 स्वपे् अनेक प्रकारची असतात. इच्छा—भचंतन, िभवष्यसूचन, जाभर्णवेचे सं्पदन, 

बाल्यानुिवाचे आवतिन आभर्ण अथाित आध्यास्मत्मक अनुिवन.  

 स्वपे् अनेक प्रकारची असतात. िावकभवताही अनेक प्रकारच्या असतात.  

 एिादी िावकभवता कवीची नेर्णीव आभविूित करते. तेव्हा मानसतज्ज्ञाकडे जायचे 

नसते; कभवतेची नेर्णीव चाचपायची असते.  

 एिादी िावकभवता समूहाची नेर्णीव आभविूित करते; तेव्हा समूहतज्ज्ञाकडे जायचे 

नसते; कभवतेची नेर्णीव जार्णायची असते.  

 कभवतेची नेर्णीव जार्णवण्यासाठी कें द्रापसारी वृत्ती नवे्ह तर कें द्रानुगामी वृत्ती उभचत 

ठरते. शब्दनाद, शब्दांचा वाच्याथि, वृत्त, चाल, भनभमत्त, कवीचे चररि, कभवतेचा काळ हे सारे 

कें द्रापसारी वृत्तीने कळू शकते; तो कभवतेचा इभतहास असतो. त्ाचा कभवतेच्या नेभर्णवेशी काही 

संबंध नसतो. इभतहास कालसापेक्ष असतो; िावकभवता कालभनरपेक्ष असते—नवे्ह अनुिव 

कालातीत होतो तेव्हाच शब्द िावकभवता होतात; त्ांना स्वपे् पडतात.  

 वाच्याथािने िावकभवता कालमय असते; प्रतीतीने कालोत्तीर्णि असते.  

 िावकाव्याची ही कालमयता आभर्ण कालोत्तीर्णिता जार्णवली पाभहजे.  

 ‘वंदे मातरम्’ची कालसापेक्षता आपर्णास ज्ञात आहेः बंभकमबाबंूच्या ‘आनंदमठ’ या 

कादंबरीतील हे गीत क्ांभतकारकांच्या कंठातील कंठमर्णी झाले; ‘तुझ्या यशाचे पवाड गातां 

गळ्यांस ये तात’ असे कंठपाशही झाले; या गीताने िीरू हृदयांना धीरवान केले; धैयिवंतांना 

सविस्वापिर्णाचे स्वप् भदले. असे म्हर्णतात की, वासुदेव बळवंत यांची केस मॅभजस्टर ेट 

बंभकमबाबंूकडे आली होती; पर्ण ही कभवता काही व्यस्मक्तसापेक्ष, प्रसंगसापेक्ष नाही; तेव्हा 

म्हर्णजे १८८२ मधे्य िारतावर आभर्ण बंगालवर कोर्णाची अभधसत्ता होती हे गीत सांगत नाही; हे 

गीत जीवनलावण्य, जीवनवैिव, जीवनशौयि यांचा गौरव करते; यांच्या भवरोधाला भवरोध करते. 

ही मांगल्याची आरती आहे; हा पराक्माचा पोवाडा आहे, हे मातेचे स्तोि आहे.  
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 या गीतात ‘देश’ भकंवा ‘राष्र ’ असा शब्द नाही. ‘माता’ असा शब्द आहे; पर्ण ही माता 

कोर्ण? गििधारर्णा—प्रसव—संगोपन इत्ादी धमि असलेली स्त्री नवे्ह; हे आभर्ण याहून अभधक 

गुर्णभवशेर् असलेली ही ‘राष्र माता’ आहे. हे आपर्णांस कसे कळते? या पाच कडव्यांच्या गीतात 

मातेचे जे भचिर्ण आहे त्ावरून; ते लौकीक मातेस लागूच पडत नाही. यालाच मुख्याथिबाध 

असे म्हर्णतात.  

 —पर्ण इथे राष्र ाला माताच का म्हटले? सुता, सु्नर्ा, िभगनी, िायाि असे काही का नाही 

म्हटले? झाड सरसरून वाढावे म्हरू्णन त्ाच्या डहाळ्यांची छाटर्णी करतात; वाच्याथि बहरावा 

म्हरू्णन मुख्याथिबाध करतात. छाटर्णी फांद्यांची करायची असते; झाडाचा समूळ उचे्छद 

करायचा नसतो. माता—अपत् यांच्यातील िावबंध आभर्ण मूल्यिाव राष्र —जन यांच्यातही, 

उन्नत स्वरूपात आहे, हे या गीताला जार्णवले; सुता—सु्नर्ा इत्ादी उपमाने वापरली असती 

तर असा हा िावबंध-आभर्ण-मूल्यिाव अभिव्यक्त झाला नसता आभर्ण वर मुख्याथािचा समूळ 

उचे्छद झाला असता, ते वेगळेच.  

 —म्हरू्णन या गीताने मातृिाव स्वीकारला पर्ण त्ातील लौकीक िावाची डहाळी छाटून 

भतथे उन्नत राष्र िक्तीचे कलम बांधले—मुख्याथािने लाक्षभर्णक अथािचे साह्य घेतले.  

 काय आहेत या राष्र ाची आभर्ण राष्र िक्तीची लक्षरे्ण? एिाद्या प्रचारगीतामधे्य जसा 

राष्र गौरव वाच्याथािने प्रकटतो तसा तो इथे प्रकटलेला नाही; राष्र ा, तू महान आहेस, तुझ्यासाठी 

आम्ही प्रार्ण देऊ असे हे राष्र गीत म्हर्णत नाही. भप्रय, जे्यष्ठ, आदरर्णीय व्यक्तीचे नाव घ्यायचे 

नाही, असा िावसंकेत आहे ना; जरू्ण हे गीत त्ाच िावसंकेताला अनुसरत आहे! 

 हे संबोधनगीत आहे; हे स्तोि आहे; ही िारतमातेची आरती आहे.  

 धमििावना देववार्णीतून प्रकटावी तद्वत ही आरती संिृत वार्णीतून प्रकटली आहे. 

गीवािर्ण वार्णीमुळे या गीतास अल्पाक्षरत्व, िारदस्तपर्णा, पाभवत्र्य इत्ादी गुर्ण प्राप्त झाले 

आहेत.  

 —पर्ण आरती एकांडेपर्णाने करायची नसते; समूहाने करायची असते, नाही? हे 

सामूभहक राष्र गीत आहे : कोटी कोटी कंठ राष्र िक्तीचे मंिोच्चारर्ण करीत आहेत असा 

समूहाचा गजर या गीतातून झंकारत आहे.  

 मुख्याथि आघातभनष्ठ नादासारिा असतो.  
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 लाक्षभर्णक अथि अशा आघातभनष्ठ अथािचाच भवस्तार असतो; पर्ण वं्यग्याथि अनाहत 

नादासारिा आघातमुक्त असतो; तो शु्रतीने नवे्ह तर प्रभतिेने ग्रहर्ण करायचा असतो; तो 

वू्यहात्मक असतो; तो स्वप्ासारिा थथलकालमुक्त आभर्ण साक्षात्कारासारिा अलौकीक 

असतो.  

 आता पाहा, हे अलौकीक िावकाव्य : अनुप्रास, यमक आभर्ण समास यांच्यामुळे एकाच 

वेळी त्ाला नादमाधुयि, वेग आभर्ण सौष्ठव प्राप्त झाले आहे. काही नादमधुर व्याजगीतांमधे्य 

केवळ नादानुसंधान असते; त्ात मंिशक्ती नसते, रूग्णशक्ती असते; त्ात वेग नसतो, आवति 

असतात; त्ात सौष्ठव नसते, सस्मच्छद्रता असते. म्हरू्णन तर अशा व्याजगीतांतील काही ओळीच 

आपल्या मनात भझरपत राहतात; संपूर्णि गीत कधीच मानसगोचर होत नाही.  

 ‘वंदे मातरम्’ हे मंिगीत एिाद्या भदव्य मूतीसारिे अिंडचे अिंड आपल्या भचत्ताला 

गोचर होते : आपल्या मुिातून आपोआप शब्द बाहेर पडतात : 

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् । 

सस्यशामलां मातरम् ।। वंदे मातरम् ।। 

 भनर्ादाची भनघृिर्णता पाहून आभदकवीची आर्ि वार्णी जशी अनुष्ट्टुि पावली तशीच 

आपलीही वार्णी मल्हार राभगर्णी होते; कवीची वार्णी आपर्ण अनुसरतोय असे आपर्णांस वाटतच 

नाही; ती आपलीच वार्णी असते. म्हरू्णन तर मंिगीतातून समूहमनाचा गजर, सामूभहक नेभर्णवेचा 

घोर् ऐकू येतो. तो चोिोबाचा अिंग पाठ आहे ना? त्ातून भवठ्ठलिक्तीचा उत्कट िाव तर 

प्रसू्फति होतोच; पर्ण भततकाच समूहमनाचा गजरही जागृत होतो. हा िक्त भवठ्ठलभवरहाने 

एकाकी झालाय तद्वत् समाजभवरहानेही भवव्हळ झालाय. आता त्ाला वारकरी भदंडीने आपले 

म्हटले म्हरू्णन तर तो ‘भवठ्ठल भवठ्ठल गजरी । अवघी दुमदुमली पंढरी ।’ असे हर्ािने म्हर्णतोय. 

भनवृत्तीज्ञानदेवसोपानासह अपार वैष्णव जमले आहेत, म्हरू्णन तो सुिावला आहे. भतथे तो 

एकटा नवे्ह तर हररिक्तांची भतथे दाटी झाली आहे हे पाहून त्ाचे आत्मबळ वाढले आहे; त्ाचे 

एकाकीपर्ण िंुटले आहे.  

भवठ्ठल भवठ्ठल गजरी 

अवघी दुमदुमली पंढरी 

होतो हररनामाचा गजर 

भदंड्ापताकांचा िार 
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भनवृत्तीज्ञानदेवसोपान 

अपार वैष्णव ते जार्ण 

हररकीतिनासी दाटी 

तेथे चोिा घाली भमठी 

 या िजनामधे्य िक्तीिावनेत दंग झालेला मानवसमूह आहे तर ‘वंदे मातरम्’ या 

मंिगीतामधे्य, प्रारंिी, सृभष्सौदंयािने लवथवलेली राष्र माता आहे. मानवी देहाचे भचिर्ण 

मस्तकापासून पायांपयांत तर देवतेचे भचिर्ण चरर्णांपासून मस्तकापयांत करावे, असा 

कभवसंकेत आहे.  

 या राष्र िूमीवर राि (याभमनी) आहे, पर्ण ती काळीकुट्ट नाही; शुभ्र चांदण्याने (ज्योत्स्ना) 

ती रोमांभचत (पुलभकत) झालेली रम्या आहे.  

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलभकत याभमनी 

फुल्लकुसुभमत दु्रमदलशोभिनी ं

सुहाभसनी ंसुमधुरिाभर्र्णी ंसुिदां वरदां मातरम् ।।१।। 

 राष्र मातेचे हे रूपदशिन तर पाहा : ही माझी राष्र माता शुभ्र चांदण्याने रोमांभचत झाली 

आहे; ही सुिकारक चांदर्णी रािच आहे; हा उते्प्रक्षा अलंकार आहे. भहच्या िूमीवरील वृक्ष 

(दु्रम) पूर्णि उमललेल्या फुलांनी लदबदलेले आहेत; ही माझी राष्र माता फुले—पाने—

डहाळ्या—वृक्ष यांनी शोभिवंत झाली आहे. मग ती स्मितवदना, गोड बोलर्णारी, सुि देर्णारी, 

आशीवािद देर्णारी का होर्णार नाही? जी स्वतः भवदू्रप, अतृप्त आहे ती इतरांना काय सुि—

शांती देर्णार, नाही? 

 या मंिगीतातील अथािची ही एक लाट आहे; पर्ण हे गीत याच लाटेपाशी थांबत नाही. 

तसे झाले असते तर हे गीत िंुडे आभर्ण एकसुरी नसते झाले? 

 कवी न सांगता सांगतो, माझी माता अशी नुसती साजरी गोभजरीच नाही. अशा नाजूक 

साजूक, रूपवंत व्यक्तीवर जग टपलेलेच असते की. माझ्या मातेचे वैभशष्ट्य हे की ती भजतकी 

रूपस आहे भततकीच ओजसही आहे—लक्षात ठेवा.  
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 कभवतेतील शब्दाथिच ग्रहर्ण करायचा नसतो तर भतच्यातील वू्यहाथिही स्वीकारायचा 

असतो, हे म्हर्णरे्ण अशा थथळी पटते. अशा वू्यहाथाितूनच तर कभवतेतील मौन मुिर होत असते. 

कभवतेतील मौन ऐकू येरे्ण हे आपले आभर्ण कभवतेचे िाग्य असते.  

सप्तकोभटकंठ-कलकल-भननाद-कराले 

भद्वसप्तकोभट िुजैधृित-िर-करवाले 

 ही माझी माता प्रसंगी उग्र रूपही धारर्ण करू शकते, हे लक्षात ठेवा : ती कोटयवधी 

देशवासीयांच्या मुिांनी भवक्ाळ (कराले) ललकारी देईल; सावधान; आभर्ण त्ाच्या दुप्ट 

हातांनी, त्ा हातात तीक्ष्र्ण (िर) शसे्त्र (करवाले) धारर्ण करून, ती वैर्याचा भनःपात करील, ही 

दुसरी लाट. भवरूद्ध अथािची. ‘क्ांतीचा जयजयकार’ ही कभवता आठवते? भतच्यातही अथािच्या 

अशा उलटसुलट लाटांचे भवभ्रम आहेत. कभवता अथािभतरेकाने प्रिावी होत नाही—िडक 

आभर्ण प्रचारकी होते; अशा अथिभवभ्रमाने ती रूपस्वी आभर्ण तेजस्वी होते.  

के बोले मा तुभम अबले 

बहुबलधाररर्णी ंनमाभम ताररर्णी ं

ररपुदलवाररर्णी ं। मातरम् ।।२।। 

 काय नवल आहे पाहा : देववार्णीतून बोलता बोलता कभवता अकिात लोकवार्णीतून 

बोलू लागते—‘के बोले मा तुभम अबले?’—असे; आभर्ण का नये बोलू? प्राचीन काळातील काही 

कवी संिृत—प्राकृत अशी भमश्र रचना करीत; त्ात आपले िार्ाज्ञान भमरभवण्याची हौस असे. 

इथे तसे नाही. सामूभहक घोर्र्णा करर्णारा जनसंमदि सहजच मातृिारे्त गजर करू लागतो—

भततक्या उत्स्फूतिपरे्ण हे बंगाली शब्द प्रकटले आहेत—‘के बोले मा तुभम अबले?’ अशा 

व्यक्तीला माते, कसे (के) कोर्ण अबला म्हरे्णल? माते, तू अबला नाहीस, सबला आहेस. आम्ही 

तुझे अगभर्णत पुि शिूला कराल आव्हान देतोय, आम्ही आमच्या उिय िुजांमधे्य लिलिती 

शसे्त्र धारर्ण केली आहेत—हे कंठ आभर्ण बाहू तुझेच तर आहेत; तू आभर्ण आम्ही काय भविक्त 

आहोत? 

 भकती अनवटपरे्ण इथे गीताने राष्र माता आभर्ण भतचे सुपुि यांच्यातील अिेद प्रकट केला 

आहे. अशा प्रतीतीगम्य अभिप्रायालाच तर वं्यग्याथि म्हर्णतात; तोच कभवतेचा प्रार्ण असतो.  

 अशी माता— 
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बहुबलधाररर्णी ंनमाभम ताररर्णी ं

ररपुदलवाररर्णी ं। मातरम् ।। 

 —असर्णार हे काय सांगायला हवे? ती शक्तीमान, शिूसेनेचा नाश करर्णारी, आमचे 

रक्षर्ण करर्णारी असर्णार—भतला आमचा नमिार असो; ‘अबला कैनो मां ऍटो बले?’ इतकं 

बळ असर्णारी माता अबला आहे, असे कोर्ण म्हरे्णल? 

 पभहल्या कडव्याला आपर्ण ‘लाट’ म्हटले; पर्ण िरोिर ती लाट नव्हती; तो एक सुकुमार 

तरंग होता. हा दुसरी लाट माि लाटच आहे आभर्ण ती कु्षब्ध लाट आहे. भतच्यात लोकवार्णीचा 

आभर्ण लोकशक्तीचा गजर आहे, भतच्यात आत्मबलाच्या जाभर्णवेने आलेला आत्मभवश्वास आहे.  

 पभहले कडवे जर राधाकमल असेल तर हे दुसरे कडवे सुदशिनचक् आहे. नाही, हे 

उपमान काही उभचत नाही. पभहले कडवे जर देवीच्या हातातील भकर्णभकर्णते कंकर्ण असेल 

तर दुसरे कडवे भतच्या हातातील िर्णिर्णते िड्ग आहे. ‘रुद्रास आवाहन’ ही कभवता जशी 

आमूलाग्र रौद्र रसात्मक आहे तशी ही राष्र गाथा नाही. भहचे आद्य कडवे शांत रसात्मक तर 

भद्वतीय कडवे वीर रसात्मक आहे. या दहा हातांच्या देवीस्तोिातून नऊ रस नाहीत, पर्ण शांत, 

वीर, िक्ती हे तीन रस भनभश्चत प्रकटले आहेत. त्ामुळे या गीताला अनुिूतीची संपृक्तता व 

व्याभमश्रता लािली आहे; अशा अथिन्यासामुळे गीताला अथिनृत्ाचे भवलोिनीय रूप प्राप्त झाले 

आहे; आशय भथजल्यागत झाला नाही; गभतमान, चैतन्यमय झाला आहे. अस्सल कलाकृतीत 

हा गुर्ण असतो म्हरू्णन तर भतला आपर्ण ‘भजवंत अस्मस्तत्व’ म्हर्णतो. भजवंत अस्मस्तत्व बदलत 

असते, वाढत असते, हेही इथे लक्षात ठेवायचे.  

 भतसर्या कडव्यात शांत िाव आभर्ण वीर िाव यांचे संतुलन आहे: हे माते तू भवद्यारूप, 

तू धमिमय, तूच आमचे काळीज, तूच आमचे ममिथथान, एवढेच काय, तूच आमचे देह—

आभर्ण—प्रार्ण; ही जी अनेक देवदेवतांची मंभदरे आम्ही घडभवतो (गभड) ती सारीच्या सारी तुझीच 

(तोमरइ) देवळे आहेत; हे पंथिेद, पूजािेद तुझ्यात भवरून जातात; कारर्ण (भह) तू दहा हातांत 

दहा शसं्त्र धारर्ण केलेली दुगाि देवी आहेस—अशा भवक्मी देवतेपुढे कोर्णी अमंगळ िेदािेद 

उिे करील? 

तुभम भवद्या तुभम धमि तुभम हृभद तुभम ममि 

तं्व भह प्रार्णा: शरीरे 

बाहु ते तुभम मा शस्मक्त हृदये तुभम मा िस्मक्त 
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तोमारइ प्रभतमा गभड मंभदरे 

तं्व भह दुगाि दशप्रहरर्णधाररर्णी ं।। वंदे मातरम् ।।३।। 

 कोभटकोभट िारतीयांचे बाहू, त्ातील बळ, त्ांच्या हृदयातील राष्र िक्ती जर दैवी रूप 

धारर्ण करील तर त्ांच्यात दुगेचे तेज अवतरेल हे काय सांगायला हवे? 

 दुसर्या कडव्यात ‘के बोले मां तुभम अबले?’ (अबला कैनो मां ऍटो बले?) असे वंग िार्ी 

शब्द आले होते; इथे भतसर्या श्लोकातही तसेच ‘तोमारइ प्रभतमा गभड मंभदरे मंभदरे’ असे 

बंगाली शब्द आले आहेत. बहुिार्क गृहथथ भनभद्रस्त असताना नानाने त्ाच्या अंगावर गार 

पार्णी भशंपडले; त्ाबरोबर त्ाच्या मुिातून नकळत मातृिार्ा प्रकटली; प्रभतिेने जेव्हा 

सू्फतीवर अमृत भशंपडले तेव्हा आपोआप भतला उच्च जागृती आली; ती मातृिारे्त बोलू 

लागली! 

 चौथे कडवे पुन्हा शांत रसात्मक आहे : हे माते, तू कमळात वास्तव करर्णारी लक्ष्मी 

(कमला) आहेस; तू भवद्या देर्णारी सरस्वती आहेस—अशा लक्ष्मीरूप, सरस्वतीरूप भनमिळ 

आभर्ण भनसु्तळ माते, तुला नमिार असो. तू केवळ ररपुनाभशनी भवधं्वसकच नाहीस; तू 

जलधाररर्णी, फलधाररर्णी म्हर्णजे संिभवनीही आहेस. ‘लवथवती भवक्ाळा’ ही शंकराची आरती 

आठवते ना? 

लवथवती भवक्ाळा ब्रम्हांडी माळा 

भवर्ें कंठ काळा भिनेिी ंज्वाळा 

 हे त्ा महादेवाचे भवक्ाळ रूप आहे. त्ाने कवटयांची माळ गळ्यात घातलेली नाही तर 

अगभर्णत ब्रम्हांडे ििसात करून त्ांची माळा गळ्यात धारर्ण केली आहे; यापेक्षा आर्णिी 

िीर्र्ण संहार तो काय असर्णार? िय वाटते ना या भवनाशाचे? हा असा कसा देव असे वाटते 

ना? नाही; पुढच्या ओळी पाहा : 

लावण्यसंुदर मस्तकी ंबाळा 

तेथुभनया जळ भनमिळ वाहे झुळझुळा 

 ही केवळ संहारक देवता नाही; ही सृजनाची देवता आहे—शंकर आभर्ण दुगाि; राष्र माता 

आभर्ण राष्र िक्त जनता; पर्ण मग अंभतमतः ती आहे कशी? ते अंभतम कडव्यात आले आहे : 

श्यामलां सरलां सुस्मितां िूभर्ताम् 
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धरर्णी ंिरर्णी ंमातरम् ।। वंदे मातरम् ।। 

 ही देववार्णी इतकी सुबोध आहे की भतचा लोकवार्णीत अथि सांगायची गरजच नाही. 

शांत िावाने आरंि झालेले हे गीत शांत िावाने पररपूर्णि झाले आहे.  
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पररवशष्ट : १० कववता 
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भारतर्ाता 

 

ती चौरस्त्यावर आली आभर्ण 

केले उघडे आपले अधािवृत्त पोट भतने.  

हळहळले काही. काही थंुकले.  

काहीनंी डोळे बंद केले. नको पाहरे्ण.  

ती भवव्हळली आपली दुःिे.  

बरे झाले बस आली एवढ्यात 

धाS धाSS ड 

(कष्ावे लागते भमस्टर जीवापाड) 

 

नंतर बारा वाजले. दोन वाजले.  

शेवटी संध्याकाळ झाली तेव्हा 

एकाने भतला धक्का भदला.  

दुसर्याने डोळा घातला 

. . . चौर्थ्ाने संिोगाचे इशारे केले.  

पूवेकडून भमरवरू्णक आली 

‘महंगाई रोिो’ भकंचाळत काही पोर्ाख्यांची.  

उत्तरेकडून दोन वराती आल्यात.  

उरलेल्या भदशांनी काही कुिी काही मार्णसे 

यांची जा. . . ये 
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जरू्ण ती एवढा वेळ नव्हतीच अशी.  

 

तोवर राि झाली. आधी दहा वाजले 

मग अकरा. नंतर बारा.  

एकाने भतला जेवर्ण देऊ केले.  

एकाने भबछाना. एकाने आर्णिी बरेच.  

एकाने फक्त चोळी उघडायला म्हटले.  

दुसर्याने दुसरेच. चौर्थ्ाने आर्णिी काही.  

 

शेवटी भतचा पांगळा अंध नवरा आला 

आभर्ण सावरून आधार देत म्हर्णाला : चल.  

आभर्ण भतला घेऊन गेला अंधाराच्या भदशेने.  

भतरभमरत त्ांच्या भदशेने बर्याच वेळाने  

एक वेडा धावत भनघाला एकाएकीच ओरडत 

बंधने तोडूनच जरू्ण 

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

आम्ही. . . आई थांब. ” 

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

 

सारा अंधारच प्यावा 

  अशी लागावी तहान; 

  एका साध्या सत्ासाठी 

  देतां यावे पंचप्रार्ण.  

   

  व्हावें एवढें  लहान : 

  सारी ंमनें कळो ंयावी;ं 

  असा लािावा भजव्हाळा; 

  पार्ार्णाची फुलें व्हावी.ं  

 

  सवि काही देता यावे,  

  शे्रय राहंू नये हाती; 

  यावी लावतां कपाळी 

  िस्मक्तिावनेने माती.  

 

   

  फक्त मोठी असो छाती 

  दुःि सारे मापायला; 

  गळो लाज, गळो िंत,  

  काही नको झाकायला 
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  राहो बनून आकाश 

  माझा शेवटचा श्वास; 

  मनामनांत उरावा 

  फक्त पे्रमाचा सुवास.  
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न्हालेल्या जणु. .  

 

न्हालेल्या जरंु्ण गििवतीच्या 

सोज्वळ मोहकतेने बंदर 

मंुबापुररचें उजभळत येई 

माघामधली प्रिात संुदर.  

सचेतनांचा हुरूप शीतल; 

अचेतनांचा वास कोवळा; 

हवेंत जाती भमसळुभन दोन्ही 

भपतात सारे गोड भहवाळा! 

  डोकी ंअलगद घरें  उचलती 

  काळोिाच्या उशीवरूनी; 

भपवळे हंडे िरून गवळी 

कावड नेती, मान मोडुनी; 

  भनतळ न्याहाररस भहरवी ंझाडें 

  काळा वायू हळूच घेती; 

संथ भबलंदर लाटांमधुनी 

सागर- पक्षी सूयि वेचती; 

  गंजदार, पांढर्या भन काळ्या 

  भमरभवत रंगा अन् नाररंगी,  

धक्क्क्यावरच्या अजून बोटी 
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सािरझोपेमधी भफरंगी; 

  कुठे धुराचा जळका पररमल,  

  गरम चहाचा पत्ती गंध; 

कुठे डांबरी रस्त्यावरच्या 

िुर्या शांततेचा भनभशगंध; 

  ह्या सृष्ीच्या भनवांत पोटी ं

  परंतु लपली सैरावैरा,  

अजस्र धांदल, क्षर्णांत देइल 

भजवंततेचे अघ्यि िािरा.  

  थांब! जरासा वेळ तोवंरर- 

  अचेतनांचा वास कोवळा; 

सचेतनांचा हुरूप शीतल 

उरे घोटिर गोड भहवाळा! 
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जोक्षगया 

 

कोन्यात झोपली सतार, सरला रंग 

  पसरली ंपैंजरे्ण सैल टाकुनी अंग,  

  दुमडला गाभलचा, तके्क झुकले िाली ं

  तबकात राभहलें देठ, लवंगा, साली 

     झंुबरी भनळ्या दीपांत ताठली वीज 

     कां तुला कंचनी, अजुनी नाही ंनीज? 

     थांबले रभसकजन होते ज्याच्यासाठी 

     तें डावलुनी तंू दार दडभपलें पाठी ं

  हळुवार निभलशी पुनः मुलायम पान,  

  भनरस्मिसी कुसर वर कलती करुनी मान 

  गुर्णगुर्णभस काय तें? गौर भनतळ तव कंठी ं

  स्वरवेल थरथरे, फूल उमलतें ओठी ं

     साधतां भवडयाचा घाट उमटली तान 

     वर लवंग ठसतां होभस कशी बेिान? 

     भचिांत रेस्मितां भचि बोलले ऐने 

     ‘का नीर लोचनी ंआज तुझ्या ग मैने?’ 

  त्ा अधरफुलांचे ओले मृदुल पराग- 

  हालले, साधला िावस्वरांचा योग,  

  घमघमे, जोभगया दंवांत भिजुनी गातां 

  पाण्यांत तरंगे अिंग वेडी गाथा.  
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     ‘मी देह भवकुभनयां मागुन घेते मोल 

     जगभवते प्रार्ण हे ओपुभनया ‘अनमोल’,  

     रक्तांत रुजभवल्या िांगेच्या मी बागा 

     ना पभवि देही ंभतळाएवढी जागा.  

  शोधीत एकदां घटकेचा भवश्राम 

  िांगेत पेरुनी तुळस परतला श्याम,  

  सांवळा तरूर्ण तो िराच ग वनमाली 

  लाभवतें पान. . . तो ंभनघून गेला िाली.  

     अस्पष् िरे मज वेडा त्ाचा िाव 

     पुसलेंभह नाभहं मी मंगल त्ाचें नांव; 

     बोलला हळू तो दबकत नवख्यावार्णी 

     ‘मम प्रीती आहे जडली तुजवर रार्णी!’ 

  नीभतचा उघभडला िुला भजथे व्यापार 

  बावळा भतथे हा इष्कां गभर्णतो प्यार; 

  हासून म्हर्णाले्य, ‘दाम वाढवा थोडा. . .  

  या पुन्हां, पान घ्या. . . ’ भनघून गेला वेडा! 

     राभहलें चुन्याचें बोट, थांबला हात 

     जाभर्णली नाभहं मी ंथोर तयाची प्रीत,  

     पुनःपुन्हां धंुभडतें अंतर आतां त्ाला 

     तो कशास येईल िलत्ा व्यापाराला? 
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  तो हाच भदवस हो, हीच भतथी, ही रात,  

  ही अशीच होते् बसले परर रभतक्ांत,  

  वळुनी न पाहतां, काभपत अंधाराला 

  तो तारा तुटतो-तसा िालती गेला.  

     हा भवडा घडवुनी कररतें त्ाचें ध्यान 

     त्ा िुळ्या प्रीभतचा िुळाच हा सन्मान; 

     ही भतथी पाभळतें व्रतथथ राहुभन अंगें 

     वर्ाित एकदा असा ‘जोभगया’ रंगे.  

 

--ग. भद. माडगूळकर 
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केळीचे सुकले बाग (झळ) 

 

केळीचे सुकले बाग 

असुभनया पार्णी 

कोमेजभलं कवळी पाने 

असुभन भनगरार्णी 

केळीचे सुकले बाग 

 

अभश कुठे लागली आग 

जळभत जसें वारें  

कुठे तरी पेटला वर्णवा 

िडके बन सारे 

केळीचे सुकले बाग 

 

भकभत दूरभच लागे झळ 

आतल्या जीवा 

गाभ्यातील जीवन रस 

सुकत ओलावा 

केळीचे सुकले बाग 
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भकती जरी घातलें पार्णी 

सावली केली 

केळीचे सुकले प्रार्ण 

बघुभन – िंवताली 

केळीचे सुकले बाग 

 

अभनल 
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कणा 

 

  ‘ओळिलंत का सर मला’- पावसात आला कोर्णी 

  कपडे होते कदिमलेले केसावरती पार्णी.  

  क्षर्णिर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून : 

  ‘गंगामाई पाहुर्णी आली, गेली घरटयात राहून; 

माहेरवाशीर्ण पोरीसारिी चार भिंतीत नाचली 

मोकळ्या हाती जाईल कशी- बायको माि वाचली- 

भिंत िचली चूल भवझली होते नव्हते नेले 

प्रसाद म्हरू्णन पापण्यांमधे्य पार्णी थोडे ठेवले- 

कारिारर्णीला घेऊन संगे सर, आता लढतो आहे 

पडकी भिंत बांधतो आहे. भचिलगाळ काढतो आहे’- 

स्मिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला,  

‘पैसे नको सर, जरा एकटेपर्णा वाटला’ 

मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कर्णा 

  पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हर्णा.  

—कुसुमाग्रज 
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चािा 

 

चांफा बोलेना, चांफा चालेना,  

चांफा िंत करी, कांही केल्या फुलेना ।।धृ. ।। 

गेलें  आंब्याच्या बनी ं

म्हटली ंमैनांसवें गार्णी ं

आम्ही गळ्यांत गळे भमळवुन. ।।चांफा. ।। 

 

गेलें  केतकीच्या बनी ं

गंध दविळला वनी ं

नागासवें गळालें  देहिान. ।।चांफा. ।। 

 

आलें  माळ सारा भहंडून 

हंुबर पशंूसवें घालुन 

कोलाहलानें गलबलें  रान. ।। चांफा. ।। 

 

कडा भधप्ाड वेढी 

घाली उडयांवर उडी 

नदी गजुिन करी भवहरर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

मेघ धरंू धावे 

वीज चटकन लवे 

गडगडाट करी दारुर्ण. ।।चांफा. ।। 

लागुन कभळकेच्या अंगा 

वायु घाली धांगडभधंगा 

भवसरुनी जगाचें जगपर्ण. ।।चांफा. ।। 

 

सृष्ी सांगे िुर्णा 
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आम्हां मुिसं्ति रार्णा 

मुळी ंआवडेना! रे आवडेना!! ।।चांफा. ।। 

 

चल ये रे ये रे गडया! 

नाचंु उडंु घालंु फुगडया 

िेळंु भझम्मा भझम्-पोरी भझम्-पोरी भझम्! ।।चांफा. ।। 

 

हें भवश्वाचें आंगर्ण 

आम्हां भदलें  आहे आंदर्ण 

उर्णें करंू आपर्ण दोघेजर्ण. ।।चांफा. ।। 

जन भवर्याचे भकडे 

यांची धांव बाह्याकडे 

आपर्ण करंू शुद्ध रसपान. ।।चांफा. ।। 

 

‘भदठी ंदीठ’ जातां भमळुन 

गािें गेली ंपांगळुन 

अंगी रोमांच आले थरथरून. ।।चांफा. ।। 

 

चांफा फुली ंआला फुलुन 

तेजी ंभदशा गेल्या आटुन 

कोर्ण मी—चाफा? कोठें  दोघेजर्ण? ।।चांफा. ।। 

बी 
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िुलराणी 

 

भहरवे भहरवेगार गाभलचे - हररत तृर्णाच्या मखमालीचे; 

त्या संुदर मखमालीवरती - फुलरार्णी ही खेळत होती.  

गोड भनळ्या वातावरर्णात - अव्याज-मने होती डोलत; 

प्रर्णयचंचला त्या भू्रलीला - अवगत नव्हत्या कुमाररकेला,  

आईच्या मांडीवर बसुनी - झोके घ्यावे, गावी गार्णी; 

याहुभन ठावे काय भतयेला - साध्या िोळ्या फुलरार्णीला? 

 

पुरा भवनोदी संध्यावात - डोलडोलवी भहरवे शेत; 

तोच एकदा हासत आला - चंुबून म्हरे्ण फुलरार्णीला- 

"छानी माझी सोनुकली ती - कुर्णाकडे ग पाहत होती? 

कोर्ण बरे त्या संधे्यतून - हळुच पाहते डोकावून? 

तो रभवकर का गोभजरवार्णा - आवडला अमुच्या रार्णीनंा?" 

लाजलाजली या वचनांनी - साधी िोळी ती फुलरार्णी! 

 

आन्दोली संधे्यच्या बसुनी - झोके झोके घेते रजनी; 

त्या रजनीचे नेत्र भवलोल - निी चमकती ते ग्रहगोल! 

जादूटोर्णा त्यांनी केला - चैन पडेना फुलरार्णीला; 

भनजली शेते, भनजले रान, - भनजले प्रार्णी थोर लहान.  

अजून जागी फुलराभर्ण ही - आज कशी ताळ्यावर नाही? 

लागेना डोळ्याशी डोळा - काय जाहले फुलरार्णीला? 
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या कंुजातुन त्या कंुजातुन - इवल्याश्या या भदवट्या लावून,  

मध्यराभत्रच्या भनवान्त समयी - खेळ खेळते वनदेवी ही.  

त्या देवीला ओव्या संुदर - भनझभर गातो; त्या तालावर - 

झुलुभन राभहले सगळे रान - स्वप्नसंगमी दंग होउन! 

प्रर्णयभचंतनी भवलीनवृभत्त - कुमाररका ही डोलत होती; 

डुलता डुलता गंुग होउनी - स्वपे्न पाही मग फुलरार्णी – 

 

"कुर्णी कुर्णाला आकाशात - प्रर्णयगायने होते गात; 

हळुच मागुनी आले कोर्ण - कुर्णी कुर्णा दे चंुबनदान!" 

प्रर्णयखेळ हे पाहुभन भचभत्त - भवरहाताभ फुलरार्णी होती; 

तो व्योमीच्या पे्रमदेवता – वाऱ यावरती भफरता भफरता - 

हळूच आल्या उतरुन खाली - फुलरार्णीसह करण्या केली.  

परस्परांना खुर्णवुभन नयनी - त्या वदल्या ही अमुची रार्णी! 

 

स्वगभिूमीचा जुखववत हात - नाचनाचतो प्रिातवात; 

खेळुभन दमल्या त्या ग्रहमाला - हळुहळु लागभत लपावयाला 

आकाशीची गंिीर शान्ती - मंदमंद ये अवनीवरती; 

भवरू लागले संशयजाल, - संपत ये भवरहाचा काल.  

शुभ्र धुक्याचे वस्त्र लेवुभन - हर्षभभनिभरा नटली अवनी; 

स्वप्नसंगमी रंगत होती - तरीभह अजुनी फुलरार्णी ती! 
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तेजोमय नव मंडप केला, - लख्ख पांढरा दहा भदशाला,  

भजकडे भतकडे उधभळत मोती - भदव्य वऱ हाडी गगनी येती; 

लाल सुवर्णी झगे घालुनी - हासत हासत आले कोर्णी; 

कुर्णी बांभधला गुलाभब फेटा - झगमगर्णारा संुदर मोठा! 

आकाशी चंडोल चालला - हा वाङभनश्चय करावयाला; 

हे थाटाचे लग्न कुर्णाचे - साध्या िोळ्या फुलरार्णीचे! 

 

गाउ लागले मंगलपाठ - सृष्टीचे गार्णारे िाट,  

वाजभव सनई मारुतरार्णा - कोभकळ घे तानावर ताना! 

नाचु लागले िारिाज, - वाजभवती भनझभर पखवाज,  

नवरदेव सोनेरी रभवकर - नवरी ही फुलरार्णी संुदर! 

लग्न लागते! सावध सारे! सावध पक्षी! सावध वारे! 

दवमय हा अंतपट भफटला - िेटे रभवकर फुलरार्णीला! 

 

वधूवरांना भदव्य रवांनी, - कुर्णी गाइली मंगल गार्णी; 

त्यात कुर्णीसे गंुभफत होते - परस्परांचे पे्रम! अहा ते! 

आभर्णक तेभथल वनदेवीही - भदव्य आपुल्या उच्छवासाही 

भलहीत होत्या वातावरर्णी - फुलरार्णीची गोड कहार्णी! 

गंुतत गंुतत कभव त्या ठायी - सु्फतीसह भवहराया जाई; 

त्याने तर अभिरे्षकच केला - नवगीतांनी फुलरार्णीला! 
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केर्ढ ेह ेक्रौयव! 

 

[पृथ्वी] 

क्षर्णोक्षर्णी ंपडे, उठे, परर बळें  उडे बापडी,  

चुके पथभह, येउनी स्मस्तभमत दृष्ीला झांपडी,  

भकती घळघळां गळे रुभधर कोमलांगांतुनी,  

तशीच भनजकोटरा परत पातली पभक्षर्णी! 

म्हरे्ण भनजभशशंूप्रती, “अभधक बोलवेना मला,  

तुम्हांस अभज अंभतचा कवळ एक मी आभर्णला,  

करा मधुर हा! चला, िरभवतें तुम्हां एकदां.  

करो जतन यापुढें  प्रिु भपता अनाथां सदा! 

अहा! मधुर गाउनी रमभवलें सकाळी ंजनां,  

कृतघ्न मज माररतील नच ही मनी ंकल्पना; 

तुम्हांस्तव मुिी ंसुिें धरून घांस झाडावरी 

क्षरै्णक बसलें न तो ंभशरत बार्ण माझ्या उरी.ं  

भनघून नरजाभतला रमभवण्यांत गेले वय,  

म्हरू्णन वभधलें मला! भकभत दया! कसा हा नय! 

उदार बहु शूर हा नर िरोिरी जाहला 

वधून मज पािरां भनरपराध की दुबिला! 

म्हर्णाल, िुलली जगा, भवसरली भप्रया लेकरां 

म्हरू्णन अभतसंकटें उडत पातले मी घरा; 
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नसे लवभह उष्णता, नच कुशीत माझ्या भशरा,  

िरा मजबरोबरी परर दयाघना ईश्वरा. ” 

असो, रुभधर वाहुनी नच भिजो सुशय्या तरी 

म्हरू्णन तरुच्या तळी ंभनजभल ती भद्वजा िूवरी,ं  

भजवंत बहु बोलके भकभत सुरम्य तें उत्पल,  

नरें  धरून नाभशलें; िभचत थोर बुद्धीबल!! 

 

[वसंतभतलका] 

मातीतं ते पसररले अभतरम्य पंि,  

केलें वरी उदर पांडुर भनष्कलंक; 

चंचू तशीच उघडी पद लांबवीले 

भनष्प्रार्ण देह पडला! श्रमही भनमाले! 

—नारायर्ण वामन भटळक 
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र्न्ि ेर्ातरर् ्

 

वने्द मातरम  

सुजलां सुफलाम  

मलयजशीतलाम  

शस्यश्यामलाम  

मातरम । 

 

शुभ्रज्योत्स्नापुलभकतयाभमनीम  

फुल्लकुसुभमतदु्रमदलशोभिनीम  

सुहाभसनी ंसुमधुर िाभर्षर्णीम  

सुखदां वरदां मातरम ॥ १॥ 

 

कोभट कोभट-कण्ठ-कल-कल-भननाद-कराले 

कोभट-कोभट-िुजैधृभत-खरकरवाले,  

अबला केन मा एत बले। 

बहुबलधाररर्णी ं

नमाभम ताररर्णी ं

ररपुदलवाररर्णी ं

मातरम ॥ २॥ 

 

तुभम भवद्या, तुभम धमभ 

तुभम हृभद, तुभम ममभ 

त्वम  भह प्रार्णा: शरीरे 

बाहुते तुभम मा शखक्त,  

हृदये तुभम मा िखक्त,  

तोमारई प्रभतमा गडी मखन्दरे-मखन्दरे॥ ३॥ 
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त्वम  भह दुगाभ दशप्रहरर्णधाररर्णी 

कमला कमलदलभवहाररर्णी 

वार्णी भवद्यादाभयनी,  

नमाभम त्वाम  

नमाभम कमलाम  

अमलां अतुलाम  

सुजलां सुफलाम  

मातरम ॥४॥ 

 

वने्द मातरम  

श्यामलाम  सरलाम  

सुखस्मताम  िूभर्षताम  

धरर्णी ंिरर्णी ं

मातरम ॥ ५॥ 
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गझलकार संगीता जोशी 

सांप्रत मराठी कववता आवर्ण ववशेषतः मराठी 

गझलच्या रवसकांना संगीता जोशी यांची नव्याने ओळख करून 

द्यायची गरज नािी. मराठीतील त्या पविल्या मविला 

गझलकार. २००४ सालच्या अमरावती येथील मराठी गझल 

संमेलनाच्या त्या अध्यक्षा िोत्या. त्यांची आजवर प्रवसद्ध 

झालेली म्युवझका, वेदना संवेदना, चांदर्ण े उन्िातले, मराठी 

गझल, नजरार्णा शायरीचा भाग १ व २,  ती भेर्ते नव्याने अशी 

अनेक पुस्तके रवसकांच्या मनात स्थान करून आिते.  अनेक 

पुरस्कारांनी त्यांना गौरवण्यात आले आि.े अनेक सभा, मैफ़ली 

व संमलेनांतून त्यांनी आपले काव्य सादर केले आि.े रर्व्िी 

मावलका, ध्वनीमुकिका यांतून त्यांची गीते प्रवसद्ध झाली आिते. 

गेली पन्नास वषाांहून अविक काळ त्या वलिीत आिते. 

या सवि सन्मानांमध्ये गंुतून न रिाता त्यांचा लेखनप्रवास सरुूच आि.े आवर्ण त्यासाठी 

त्या नवनवीन माध्यमांचा मागोवा घेत असतात. द वभ कुलकर्णी यांनी वलिीलेल्या या 

आस्वादलेखांचे संकलन व संपादन करून ते प्रकावशत करण्यासाठी त्यांनी केललेे अथक प्रयत्न 

आपल्याला या पुस्तकात कदसून येतीलच. या सवमक्षालखेांच्या संग्रिाचे पुढील दोन भाग लवकरच 

वाचकांच्या भेर्ीला येत आिते. 

 भाग दोन : पिंरा कवी 

 भाग तीन : समीक्षेची तत्त्वे. 
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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 
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ई सावित्य प्रवतष्ठान 

मराठी सावित्य आवर्ण मराठी भाषा यांचा सुवर्णिकाळ येत आि ेअशी ठाम 

वनष्ठा असललेी िी संस्था आि.े आजवर मराठी सावित्यापासून अलग राविलेल े

ग्रामीर्ण लोकसमूि, शिरी तरूर्ण वगि आवर्ण मिाराष्ट्राबािरे इतर राज्ये व 

जगभरात पसरललेे कोर्ीभर मराठी वाचक यांना आता इंर्रनेर्मुळे एक मोठी 

वाचनाची संिी वमळाली आि.े आवर्ण वतचा ते पुरेपूर फ़ायदा उठवत आिते. ई 

सावित्यचे जगभरात पाच लाखांहून अविक नोंकदत सभासद आिते आवर्ण 

त्यापवलकड ेजाऊन वेबसाइर् आवर्ण इतर अनेक मागाांनी पुस्तके वमळवर्णारे लाखो 

लोक आिते. २०१९ या वषाित सुमारे अिाि कोर्ी पुस्तके या साइर्वरून 

डाऊनलोड झाली. आवर्ण २०२० मध्ये लॉकडाऊनच्या काळात ि ेप्रमार्ण अनेक 

पर्ींनी वाढले आि.े आवर्ण पुढ ेवाढत जार्णार आि.े वडवजर्ल इंवडयाचे स्वप्न मराठी 

सावित्याला पूरक आि ेआवर्ण यातून एक मिान क्ांतीकारी बदल घडले याचा 

आम्िाला ववश्वास आि.े 

ई सावित्य प्रवतष्ठानसारख्या अनेक ससं्था आवर्ण व्यक्ती मराठी सावित्याचा 

प्रसार आवर्ण वाचनसंस्कृतीचा प्रसार यांचेसाठी झर्त आिते. आवर्ण म्िर्णून 

आम्िाला ठाम ववश्वास आि े की मराठी सावित्याचा आवर्ण मराठी भाषेचा 

सुवर्णिकाळ येऊ घातला आि.े  

 esahity@gmail.com ला आपल्या वमत्रआप्ांचे ई मेल पत्त े कळवत रिा. 

www.esahity.com ला भेर् देत रिा. आठवड्याला यथेे तीन ते चार नवीन 

पुस्तके तुम्िाला वमळतील. 

बघता काय? सावमल व्िा ना.  

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/

