गझलायन
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे 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. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• खर्नार्ूल्य खर्तरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
• हे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककं र्ा र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर
करण्यापुर्ी ई-साखहत्य प्रखतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.

संगीता जोशी
ई साहित्य प्रहतष्ठानतर्फ़े प्रहसद्ध िोणारे संगीता
जोशी यांचे िे सातर्वे पुस्तक.
सांप्रत मराठी कहर्वता आहण हर्वशेषतः मराठी
गझलच्या रहसकांना संगीता जोशी यांची नव्याने ओळख करून
द्यायची गरज नािी. मराठीतील त्या पहिल्या मराठी
गझलकार. २००४ सालच्या अमरार्वती येथील मराठी गझल
संमेलनाच्या त्या अध्यक्षा िोत्या. त्यांची आजर्वर प्रहसद्ध
झालेली म्युहझका, र्वेदना संर्वेदना, चांदणे उन्िातले, मराठी
गझल, नजराणा शायरीचा भाग १ र्व २, ती भेर्ते नव्याने अशी अनेक पुस्तके रहसकांच्या मनात
स्थान करून आिेत. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना गौरर्वण्यात आले आिे. अनेक सभा, मैर्फ़ली र्व
संमेलनांतून त्यांनी आपले काव्य सादर के ले आिे. टर्व्िी माहलका, ध्र्वनीमुद्रिका यांतून त्यांची
गीते प्रहसद्ध झाली आिेत. गेली पन्नास र्वषाांहून अहिक काळ त्या हलिीत आिेत.
या सर्वा सन्मानांमध्ये गुंतन
ू न रिाता त्यांचा लेखनप्रर्वास सुरूच आिे. आहण त्यासाठी त्या
नर्वनर्वीन माध्यमांचा मागोर्वा घेत असतात. या पुस्तकात तीन प्रकारच्या लेखांचे संकलन आिे.
१- संगीताजींनी हलिीलेल्या गझलांर्वर मान्यर्वरांच्या प्रहतद्रिया, प्रस्तार्वना र्वगैरे
२- गझल या हर्वषयार्वर संगीताजींनी लेिीलेले कािी प्रासंहगक लेख
३- नर्वोन्मेषशाली गझलकारांच्या संग्रिांर्वर ककं र्वा गझलांर्वर संगीताजींच्या प्रहतद्रिया
ककं र्वा प्रस्तार्वना.
िे पुस्तक मराठी गझल या हर्वषयार्वर एक मित्त्र्वाचा दस्तार्वेज ठरे ल र्व अभ्यासकांना
उपयोगी पडेल याची खात्री आिे.
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चचंतन
---संगीता जोशी.

गझलसंबंधी खलहायचं? काय
खलहायचं? ती कु ठे भेटली, कधी भेटली हे
खलहायचं? का अर्ुक गझल के व्हा
खलखहली, त्यार्ेळी र्नःखस्िती नेर्की
कशी होती, त्यातला 'तो' शेर कसा
सुचला?...इत्यादद प्रश्न सर्ोर आले की
उत्तरं सुचतंच नाहीत. र्ाह्तत्या पाण्यात
आपण

पाय

ठे र्ून

उभे

राखहलो

असतांनाच एक पाय िणभर र्र उचलून
पुन्हा त्याच जागी परत ठे र्ला तरी पाणी तेच असतं का? 'ते' पाणी कधीच र्ाहून गेलेलं असतं.
त्याची जागा नर्ीन पाण्यानं घेतलेली असते! आयुष्यातला कोणताही िण कोणालाही पुन्हा
पकडता येत नाही. दकतीही हर्ा असला तरीही! र्ग र्ी काय उत्तर देणार? पण तरीही काही
खलखहणार आहे. कारण गझल र्ाझी सखी आहे. खजर्ाभार्ाची सखी!
हया सखीची आखण र्ाझी पखहली ओळख झाली तेव्हा खतचं नार्ही र्ला र्ाखहत
नव्ह्ततं. र्ला गाता येत होतं म्हणून र्ी गुणगुणत कसल्यातरी तालार्र कखर्ता खलहीत होते. जे
खलखहलं गेलं ते लयबध्द असल्यार्ुळे छान र्ाटलं. आणखी अशाच काही कखर्तालयीत खलखहत
गेले. पुढे काही र्र्ाांनी कळलं की हया रचनेला गझल म्हणतात. बेगर् अख्तर कालर्श झाल्या
तेव्हा र्ी जी कखर्ता खलखहली ती त्यार्ेळ्चे राजकर्ी यशर्ंत यांनी र्ाचली तेव्हा 'ही गझल आहे'
असे ते म्हणाले. तेव्हा र्ला हा फॉर्व सापडला हे र्ला कळले.तेव्हा सुरेश भट हे नार्ही र्ी ऐकले

नव्ह्तते र् त्यांच्या संपकावत असणेहीशक्य नव्ह्तते. र्ात्र त्यार्ेळच्या र्ाझ्या गझला पूणवपणे खनदोर्
नव्हत्या. कादफया जर्त होता ,पण अलार्त र्ाहीत नव्ह्तती. पुढे काही र्र्ाांनी सुरेश भटांचा
पुण्यातला पखहला कायवक्रर् बेलर्लकर यांच्या टेरेसर्र झाला, त्यात र्ला भटांसर्ोर गझल
र्ाचण्याची संधी खर्ळाली. त्यांनी खूप कौतुक तर के लेच, र् अलार्त सर्जार्ून सांखगतली. र्ला
आठर्तंय, तेव्हा कर्ी अखनल कांबळे प्रिर्च सुरेश भट यांना र्ाझ्या घरी घेऊन आले! र्ी धन्य
धन्य झाले होते! र्ग काय, त्या बैठकी, चचाव, र्ग त्यांचा पत्रव्यर्हार..हा खसलखसला सुरू झाला.
त्यांनी खूप प्रोत्साहन ददले. र्ेनका र्खसकात ते गझलचे सदर चालर्त होते, त्यातही र्ाझ्या काही
गझला छापून आल्या. र्ला आनंद झाला. तशा कखर्ता आधीपासूनच खर्खर्ध रठकाणी प्रखसध्द
होत होत्या. भटांर्ुळे गझलांची सर्ज पक्की झाली. एकदा र्ेनका साठी र्ी ददलेल्या गझलेत त्यांनी
इतके बदल (इस्लाह) के ले की र्ाझे शेर र्ला र्ाझे र्ाटेनासे झाले. त्यानंतर र्ी र्ेनकासाठी गझल
पाठखर्ली नाही. भटांशी स्पष्ट बोलणेही झाले. 'तुम्ही तर उत्कृ ष्टच खलखहता, पण र्ाझी गझल ही
र्ाझी असली पाखहजे. एखाद दुसर्या शब्दाचा इस्लाह ठीक आहे पण शेरातील संपूणव खर्चारच
बदलून गेला तर ती तुर्ची गझल होईल, र्ाझी कशी राहील?' असे र्ाझे म्हणणे होते. ते त्यांनी
नंतर र्ान्य के ले. पुढे र्ाझ्या बाबतीत त्यांनी क्वखचतच दखल घेतली. सांगण्याचा हेतू हा की र्ाझ्या
गझला हया पूणवपणे र्ाझ्याच राखहल्या. सुरर्ातीच्याही आखण नंतरच्याही!
गझल हा फॉर्व र्ी का खनर्डला? खरं तर हे ठरर्ून काहीच घडत नाही. एखादी ओळ
र्नात स्फु रते ती गझलची असते म्हणून गझल तयार होते. पण हे नेहर्ीच घडते असे नाही. र्ी
आजही इतर कखर्ताही खलखहत आहे. पूर्ी ही खलखहतच होते. खशरीर् पै म्हणतात ती गझलर्ृत्ती
र्ाझीही असार्ी! उदा. सर्ाजात ददसणार्या अन्यायाबद्दल र्नात चीड, दुःखातही सुखाचा शोध,
पराभर्ाचाही उपभोग,....असे बरे च काही!
आणखी एक खाखसयत र्ला गझल कडे आकर्र्वत करते. दोन ओळीत एक खर्चार
सार्ार्ण्याची खतची िर्ता. आपल्या र्नात खर्चार तरं ग उठतात, ते खरोखर लाटांसारखेच
असतात. एका खर्चारातून आपण दुसर्या खर्चाराकडे कसे र्ळतो हे आपल्याला कळतही नाही.
एक लाट फु टते, र्ागून दुसरी येते, पखहलीशी खतचा काही संबंध नसतो. साखळी चालूच रहाते.
गझल रचनेशी हे सुसंगतच आहे. आजची जीर्नशैलीही र्ेगर्ान झाली आहे. संघर्व र्ाढला आहे.

जीर्न सुसहय होण्यासाठी झगडार्े लागते. त्यात छंद, कलेचा आस्र्ाद यासाठी फु रसतही नसते.
दक्रके ट आता टेस्ट र्ॅच र्रून र्न-डे, त्यार्रून दफफ्टी नंतर ट्र्ेण्टी र्र आली. कदाखचत दहा
ओव्हसव र्रही येईल! हया र्ाहौल र्ध्ये गझलचा-एका शेराचा-- संखिप्तपणा र्रदानच आहे
म्हणायचं. शेर चटकन लिात येतो, लिात रहातो. दादही घेऊन जातो.
गझल ही प्रतीकांची भार्ा आहे, ही खतची खूप र्ोठी ताकद आहे. त्यार्ुळे खतचे शब्द
शब्दार्ागचेही अिव सांगन
ू जातात. श्रोत्याला/र्ाचकाला स्र्तःच्या अनुभर्ाचे अिव शब्दांना देता
येतात आखण ती गझल श्रोत्यांची होऊन जाते!
म्हणून र्ाचकाला ती इतर कखर्तेपेिा अखधक जर्ळची र्ाटत असार्ी.
हे सर्व ठीक आहे, पण गझलच्या बाबतीत असंही घडतं की दुसर्या एखाद्या कर्ीच्या
गझलेतील आर्डलेल्या कल्पना घेऊन िोड्याफार फरकाने नर्कर्ी आपला शेर रचतो. कादफये
सर्ान येणे एरव्हीही अपररहायवच असते. काही र्ेळा उदूव शेरांतून उचलेखगरी होते. र्ात्र आजच्या
या भ्रष्टाचाराच्या युगात या गोष्टीचे आश्चयव र्ाटायला नको!
कखर्ता असो र्ा गझल-त्यातील शेर- र्नात कसा तयार होत असार्ा याखर्र्यी र्ाझी
एक कल्पना आहे. चशंपला हा एक र्ृदक
ु ाय प्राणी असतो. चशंपला हे त्याचे कर्च असते. बाहेरून
येणारा एखादा कण त्याला टोचू लागला की तो त्या कणाभोर्ती शरीरातून एकप्रकारचा स्त्रार्
सोडतो र् घोळू न घोळू न त्याचाच र्ोती तयार होतो. आपल्या र्नाला असाच एखादा अस्र्स्ि
करणारा अनुभर् आला तर त्यार्र शब्दांची पुटे चढत जातात आखण कखर्ता तयार होते! र्ी
सांखगतलेली ही सुंदर खनर्र्वतीप्रदक्रया एका लेखकांनी आपलीच असल्याप्रर्ाणे र्ापरली. नार् राहू
द्या, पण हे आपण ऐकले आहे र्ा र्ाचले आहे असाही उल्लेख करण्याचा उदारपणा दाखखर्ला
नाही. (ही कल्पना र्ाझी स्र्तःची आहे, र्ी ती कु ठे ही ऐकली र्ा र्ाचली नव्हती हे र्ी सत्याला
स्र्रून सांगू शकते.)
ह्तल्ली र्ंचीय गझल हा प्रर्ाह गझलेत र्ोठ्या प्रर्ाणात ददसतो. कारण र्ंचार्र दाद
खर्ळार्ी. यालाही हरकत नाही,पण अखतरे क होऊ नये इतके च!

ह्तल्ली गझल हा प्रकार लोकखप्रय झाला आहे. भीर्रार् पांचाळे , र्ाधर् भागर्त,
राजेश उर्ाळे , र्दन काजळे , दत्तप्रसाद रानडे इत्यादद गायकांचाही त्यात चसंहाचा र्ाटा आहे.
त्यांच्यार्ुळे गझल लोकांपयांत पोहोचली.
एकदा र्ला खर्चारलं गेलं, की कखर्तेत व्यक्त झालेले अनुभर् हे तुर्चेच असतात का?
या प्रश्नाला र्ाझं उत्तर हो असेच आहे. असे पाहा, की र्तवर्ानपत्रात एखादी खर्शेर् बातर्ी
र्ाचली, तर आपण बेचैन होतो. त्यात आपण इतके गुंतून जातो, की तो अनुभर् आपलाच
होतो.(स्त्रीर्र झालेल्या बलात्काराबद्दल शेर खलखहण्यासाठी प्रत्यि अनुभर्ाची गरज
नाही.)आपण त्यार्र खलखहतो, र्ग ते गद्य असो र्ा पद्य! याचा अिवच असा की आपण त्या
अनुभर्ाशी एकरूप झालो होतो. प्रत्येक अनुभर् स्र्तः-शब्दशः- घ्यायचा म्हटला तर एक
आयुष्यही पुरणार नाही. आखण तशी जरूरही नसते. र्ाणसाचं र्न त्यासाठीच तर संर्ेदनशील
बनर्लेलं असतं. दुसर्याचं दुःखही आपण आपलं र्ानू शकू तर आपण र्ाणूस! आखण ते जर शब्दात
बांधून सौंदयव खनर्र्वती करू शकलो तरच आपण कर्ी!!

म्युहझकाहर्वषयी

प्रस्तार्ना-म्युखझका
संगीता जोशी यांचा पखहला कखर्तासंग्रह र्ाचव 1986 र्ध्ये आला. साखहत्य संस्कृ तीचे अनुदान त्याला खर्ळाले होते. सुगार्ा प्रकाशनाच्या
र्ा. उर्ा र्ाघ र् डॉ.खर्लास र्ाघ यांनी तो र्हाराष्ट्राचे लाडके व्यखक्तर्त्त्र् पु.ल. देशपांडे यांना पाठखर्ला. तेव्हा त्यांनी र्ाघ यांना
पाठखर्लेले हे पत्र---

दद 19.9.1996

रूपाली/777
खशर्ाजीनगर पुणे-411004

खप्रय खर्लास, उर्ा,

कालच र्ी तुम्हाला पत्र
पाठखर्ले आहे. आज ‘म्युखझका’ हा तुम्ही
प्रकाखशत के लेला कखर्तासंग्रह र्ाचला.
संगीता जोशी यांच्या कखर्ता र्ला आर्डल्या. र्ुख्यतः त्यांनी गझला खलखहल्या आहेत. ह्या
काव्यप्रकारात कखर्प्रखतभेच्या स्पशावने दुःख देखणे होऊन येत.े
गझलची ही नस संगीता जोशी यांना सापडली आहे. सहज संर्ाद साधण्याची िर्ता
हेही गझलेचं नहत्त्र्ाचं लिण आहे. संगीताबाईंच्या रचनेत सुंदर सहजता आहे. र्ला र्ुख्यतः कौतुक
र्ाटते ते त्यांच्या खनदोर् रचनेचे. हल्ली गझलांचे जे संग्रह पाहण्यात आले, त्यापैकी पुष्कळ रचनेत
ओळीओळीत र्ृत्ताच्या र्खिकापाताचा अनुभर् येतो. र्ृत्ताचा अचूकपणा ही तर गझलची पखहली अट
आहे. ककं बहुना, एकदा कु ठल्याही र्ृत्तात कखर्ता करायची म्हटल्यार्र र्ृत्ताचे खनयर् र्ोडू न चालत
नाही. संगीता जोशींनी र्ृत्ताच्या बाबतीतला कटाि पुष्कळ बाळगलेला आहे. प्रासांच्या ककं र्ा
यर्कांच्या जुळर्ाजुळर्ीचा कु ठे आटाखपटा नाही. त्यार्ुळे आशय र् अखभव्यक्ती एकरूप होऊन आली
आहे. एका चांगल्या प्रकाशनाबद्दल तुर्चे अखभनंदन आखण चांगल्या कखर्तांच्या खनर्र्वतीबद्दल संगीता
जोशी यांना धन्यर्ाद.
तुर्चा
भाई.

म्युखझका च्या पुष्कळ आधी कखर्श्रेष्ठ कु सुर्ाग्रज यांना कखर्तांची र्ही र्ाचायला र्ाझ्या र्खडलांनी
(रखसकाग्रणी दत्तोपंत देशपांडे यांनी) र्ाचायला नाखशकला नेऊन ददली होती.त्यार्र त्यांनी
ददलेला अखभप्राय—

सप्रेर् नर्स्कार,
आपल्या कखर्ता र्ाचल्या. आर्डल्याही.
काही कखर्ता खूपच चांगल्या, आशयआखर्ष्काराची
सुरेख संगती साधणार्या आहेत.
‘गजल’ प्रकारात आपली खर्शेर् गती आहे. हा प्रकार आपल्याला
चांगला साधला आहे. बहुतेक गजलगीते रचनेच्या दृष्टीने खनदोर्, ठसठशीत
शैलीत खलखहलेली आखण र्ाचकाच्या र्नाशी सहज संर्ाद साधणारी आहेत.
र्ेदना, खर्फलता, उद्वेग हे या कखर्तेचे स्िायी भार् आहेत.
त्यातील तीव्रता, उत्कटता र्ाचकाच्या र्नपयांत नक्कीच पोहोचते.
या िेत्रात आपल्याला सुयश इखच्छतो.
आपला,
खर्. र्ा. खशरर्ाडकर
***

‘म्युखझका’ या संग्रहास प्रखसद्ध लेखक र्. पु. काळे यांनी खलखहलेली प्रस्तार्ना---

दोन शब्द—

साखहत्यखनर्र्वतीचं

नातं

लेखकाच्या

र्ैयखक्तक आयुष्याशी दकती टक्के असार्ं, याचा शोध
र्ानर्ी प्रयत्ांच्या पल्याड आहे. ‘आत्र्चररत्र’ हा
एकच र्ाङ्मय प्रकार, आत्ता इिं हे खर्धान करतांना
गृहीत धरलेला नाही, कारण प्रयोजनच नाही. नाटक, कादंबरी, काव्य, किा इतक्याच
आखर्ष्कारांच्या संदभावत हा प्रश्न पडतो.
हा प्रश्न प्रत्येक संर्ेदनशील र्ाचकाला पडतो. काहीतरी झपाटू न टाकणारं . सुखद
बेचैनी लार्णारं , हर्ंहर्ंसं काहूर र्ाजर्णारं एखादं पुस्तक गर्सार्ं, ह्यासाठी एक र्ाचक म्हणून
र्ीही प्रतीिा करत असतो.अपेिा पूणव करणारं पुस्तक हातार्ेगळं झालं की, त्याच्या खनर्ावत्याला
भेटार्ंसं र्ाटतं. लेखनार्ागची त्यांची प्रेरणा, प्रखतभा, अनुभर् आखण अनुभूती यांचा शोध
घ्यार्ासा र्ाटतो.हा शोध घेतांना र्ाझ्यातला लेखक पूणवतः नाहीसा झालेला असतो. ‘सुचणं’ ही
प्रदक्रया के व्हा आखण कशी घडते, हे ही सांगता येणार नाही. काहीशा संर्ोहनानस्िेतच सुचण्याचा
चर्त्कार घडतो.तो सािात्काराचाच िण असतो.काही िण भांबार्ून जातं र्न. र्नातल्या र्नात
हात जुळतात, ते त्या अदृश्य शक्तीसर्ोर. भांबार्ून जाण्याचा िण र्ग तुडुब
ं आनंदात खर्रून
जातो. र्न एका सर्ृद्ध अर्स्िेत र्ार्रू लागतं. भोर्तालच्या सगळ्या र्ाणसांपेिा आपल्याजर्ळ
काहीतरी र्ेगळं अलौदकक असं आहे, याचा अव्यक्त आनंद आपला गाभारा सोसंगून टाकतो.
कळीची चाहूल लागलेला र्ोगरा आपला सगळ्यात जर्ळचा सखा होतो. र्ग जेर्णखाण,
स्नानादद हालचाली ककं र्ा व्यार्हाररक जगातला एकू णच र्ार्र चैतन्यहीन असतो, खनव्र्ळ
सर्यीनं पार पडतो. खर्जेचा सर्व पुरर्ठा एका र्ेगळ्या रोर्णाईकडे र्ळर्ला जातो.
या सगळ्या सोहळ्यानंतर िोडं भानार्र यार्ंच लागतं. कारण र्ग रोर्णाईतला
प्रत्येक ददर्ा तपासायचा असतो.कोणत्याही लेखकानं दकतीही नाकारलं, तरीही एक रचना

करायची असते. खर्द्वान जर्ातीचा शब्द र्ापरायचा झाला, तर ‘आकृ खतबंध’ असं कायसंसं म्हणार्ं
लागेल. ठणठणीत कबुलीजबाब द्यायचा झाला तर चक्क ‘तंत्र’म्हणार्ं तीच ‘स्टाईल’.
‘स्टाईल् इज ए र्ॅन्’ असं साहेब म्हणाला आहे.कोणता ते र्ाहीत नाही.आपलं तेही
र्ाचन आजतागायत नाही.
तंत्राचा भाग आहेच; पण तरीही त्याच्यार्र र्ंत्राचाच अंर्ल असतो. प्रत्येक कलाकृ ती
स्र्तःची आकृ ती ठरर्ूनच सार्ोरी येते. र्स्त्रालंकारांचाच स्र्तंत्र्य असलं तर ते आपलं, या
स्र्ातंत्र्यातच अनुभर् र् अनुभूती यांचं भ्रर्ण सुरू होत असार्ं. र्न तळापासून ढर्ळू न खनघालेलं
असतं. खर्चारलहरींच्या आर्तावत र्ग अनुभर् र् अनुभूती यांची कधी देर्ाणघेर्ाण होते, तर चक्क
कधी गल्लत. लेखणीच्या टोकाशी सुप्तपणे कोण पुढं येऊन िांबलेलं असेल, हे र्तवर्णं अशक्य.
आखण म्हणूनच र्ाचकांच्या एका ठरलेल्या आखण कं टाळर्ाण्या प्रश्नाचं उत्तर देणं
अशक्य असतं.
‘तुम्ही जे खलखहलत ते प्रत्यि घडलेलं आहे की....’
म्हणूनच या तपखशलात न जाणं चांगलं.
सुखखदुःखाच्य, अपेिाउपेिांच्या, सन्र्ान-अपर्ानाच्या आखण हार-प्रहाराच्या
घटना सातत्यानं घडतच असतात; सुखदुःखाची एकू ण संख्या र्ोजायचं ठरर्लं, तर र्तदारांच्या
संख्येइतकी, र्ोजण्याच्या पलीकडे ती र्ुळीच जाणार नाही. पंचेंदद्रयांच्या आधाराचर
सगुणसाकाराची साडेतीन हात उं चीची र्यावदा घेऊन आलेल्या र्ाणसाचा ‘टोटल्’ सुखदुःखाचा
आकडादकतीसा असणार? – त्या र्ापानं र्ोजण्यात काही अिवच नाही.
खनत्य नर्ं , अर्यावद शक्ती असलेल,ं खनराकार खनगुवण र्न र्हत्त्र्ाचं. तेच तेच
अनुभर् र्ेगर्ेगळ्या स्तरांर्र भोगणारं -उपभोगणारं र्न र्हत्त्र्ाचं. कळीची चाहूल लागलेलं
र्ोगर्याचं एर्ढंसं झाड र्ग कुं डीत र्ार्णारं रोप राहत नाही. गगनापयांतचा अर्काश र्ग त्याच
र्ोगर्याचा, तेच अनुभर्ानं संपन्न होणार्या र्नाचं.
संगीता जोशींच्या कखर्ता र्ाचतांना तरीही हे सगळे खर्चार अस्र्स्ि करून गेले.या
लेखनाला गजला म्हणायच्या की कखर्ता की रुबाया, हे र्ला सांगता येणार नाही. त्या स्र्तः
त्याला गजला म्हणतात. तसं असेल, तर या संग्रहाला र्ी हे गालबोट लार्णं म्हणजे चक्क
अगोचरपणाच आहे. काव्याच्या प्रांतात प्रर्ेश करतांना अस्र्ाददकांना पासपोटव काढार्ा लागेल.

त्यात गजलप्रांतात म्हटलं की, पसपोटवबरुबर खव्हसा हर्ा. त्यात प्रांताचे एकर्ेर् शहेनशहा सुरेश
भट यांनाच तो खव्हसा देण्याचे रास्त अखधकार आहेत. त्यासाठी अस्र्ाददकांजर्ळ ‘र्ल्र्ली
तारुण्य’ तर नाहीच; पण ‘आयुष्याच्या र्शाली’ पेटर्ण्याचे सार्र्थयवही नाही. पासपोटव खव्हसाकी
बात तो छोडोच, ते तर र्ाझं डोखर्साइल सर्टवदफके टही जप्त करतील. त्यांचा हा अखधकार त्यांना
कु र्नवसात करून ‘गुस्ताखी र्ाफ’ म्हणत र्ान्य करूनही र्ी चोरर्ाटेनं प्रर्ेश का करतोय? तर,
प्रत्येक गडाला घोरपड लार्ता येणार नाही, असा एक चौकीपहारे नसलेला बुरुज असतो.
त्यानुसार गजलांच्या राज्यात सह्याद्रीप्रर्ाणे ठाकलेल्या ह्या भटांनी र्ला एक र्ाट आपण होऊन
दाखखर्ली. त्यांनी स्र्तः र्ला त्यांचा ‘एल्गार’ संग्रह र्ाझ्या ‘र्नी’ असतांना; पण ‘ध्यानी’
नसतांना पोस्टानं पाठर्ला. र्ी लगेच त्यांना र्ाझ्या एका संग्रहार्र

गदीत चाहत्यांच्या ददसलो कसा तुम्हांसी
बागेत र्ोगर्याच्या बाघूळ गौरर्ीसी...
असं खलहून पाठर्ला. ज्या प्रेर्ापोटी त्यांनी र्ला ‘एल्गार’ पाठर्ला त्याचाच र्ी
आयडेंरटटी काडावसारखा उपयोग करून या संग्रहाची पखहली पानं अडर्त आहे. र्ुख्य खचत्रपट
पाहायचा असला की ‘डॉक्युर्ेंट्री’ चा छळ सोसार्ा लागतो, त्याप्रर्ाणे काव्यप्रेर्ी रखसक हा छळ
सोसतील, हा र्ाझा ‘काव्य’ आखण ‘प्रेर्ी’ या दोन्हींर्रचा खर्श्वास.
खनराशेची एकतारी र्ाजर्णार्या ह्या काव्यपंक्तीतून र्ध्येच संतुररच्या अनेक तारा
झणकारून जातात, त्याचाही र्ला र्ोह झाला.
तू भेटशी नव्याने
बाकी जुनेच आहे...
या ओळींनी पुनरुक्तीनं भरलेल्या र्ाझ्या भूतकाळातला बराचसा काळ र्ी खर्सरलो.
‘बाहुलीच्या लग्नात र्ला बाहुल्याचं’ स्िान देऊ पाहणारे काही चेहरे नजरे सर्ोर आले आखण
‘खनयतीनं र्ला बाहुला’ के ल्याचं शल्य र्ी खर्सरलो. इतके च नव्हे, तर र्ैफल्याने अनेक घाट पार
करतांनाही आपल्याही ‘किेच्या पानांआड बहराची फु लं’ कशी आली हे कोडं सोडर्ता आलं नाही.
लेखणी कु णाची होती
अज्ञात कु णाचे हात...

या ओळींनी र्ाझ्या र्नातली एकतारीही झणकारली आखण ‘राखेच्या दढगार्याला
एका रठणगीची’ ऊब पुरेशी झाली.
राखेच्या दढगार्याची व्याप्ती दकती, हेच खर्सरणं र्हत्त्र्ाचं. र्ग एर्ढ्याशा
रठणगीला ज्र्ालार्ुखीही होता येतं ककं र्ा सुगंधाचीच लयलूट करणार्या उदबत्तीचा र्ुकुटही होता
येतं. तसं झालं की,
‘खहर्ालया ,
तुझ्यासारखा उत्तुंग तूच
पण आश्चयव सांगू?
आज तू र्ाझ्या र्नात सार्ार्लास.
हे तुझं सूक्ष्र् रूप
की र्ाझ्या र्नाची भव्यता?’

असं टर्टर्ीत ब्रह्मकर्ळ उगर्तं. कळ्यांना पत्ता लागला नाही तरी बहार येत राहते.
दारी लार्लेल्या रोपाचा र्ेल गगनार्र जातो, त्याचंच बोट धरून कखर्र्न झालरी लार्लेल्या
र्ेघाच्या र्ांडर्ात नातं जोडू न जातं. त्याच र्ांडर्ात खर्श्वशांती स्िापणारा पारर्ा भेटतो.
जत्रेतल्या प्रत्येक र्ाणसानं स्र्तःच्या कलाकृ ती रक्ताची चशंपण करून प्राणाची,
श्वासाची आरास के लेली असते; पण तरीही र्ाझी पार्लं िबकली, चाल र्ंद झाली, पुढं जाऊन
र्ागं र्ळू न पाहार्ंसं र्ाटलं, ती ही ‘आरास’.
र्ैफल्य, खनराशा, उपेिायांची रास आपण पार करतो, ती अशी आरास अधून र्धून
िांबायला लार्ते म्हणूनच. ह्या र्ाटचालीर्र ‘त्याच्या पार्लांचे ठसे’ ददसतात, हा आधार. ‘नेर्का
अश्रू कडेला’ उभा असला, तरी ‘बाहुल्यांना पोरकं करार्ंसं’ र्ाटत नाही, ते त्याच ठशांसाठी.
‘जळण्याचा सोहळा सोसतांना आर्ाढ साजरा’ करण्याची ताकद उगीचयेते का? ‘त्याच्याच
र्स्तीत र्ग’ फे डण्याची र्ागणी न करता, व्याजाची अपेिा न करता,
‘प्रेर् जर्ेला ठे र्ून घे’ असं सांगता येतं. ‘गंध दान करून फु लाला कोर्ेजण्याचं बळ
येतं.’

अज्ञातातून कोसळणार्या उल्का झेलण्यासाठी र्ग देहाची ओंजळ होते.इतकं च
काय ‘तारकांच्या हालचालीर्र लि ठे र्’ असा आकाशाला दर् देण्याचीही चहंर्त अंगी येते.
ही सगळी चहंर्त उदबत्तीचा र्ुकुट झाल्यार्र; पण ज्र्ालार्ुखीचाच उद्रेक झाला
तर?
र्ग आजच्या र्ाटेर्र कालच्याच ठे चा लागतात. र्ाळर्ंटातून जाणार्या या र्ाटेर्र
जाईच्या फु लाला जपतांना जीर् कासार्ीस होतो. कु णालाही जर्ळचं र्ानू नये हा धडा
खजखर्भार्ाचे खर्त्रच खशकर्तात. आयुष्याच्या बाजारातले सौदे जर्र्तांना स्र्प्नं खर्कार्ी
लागतात. ती स्र्प्नं खर्कतांना म्हणार्ं लागतं...
कधीतरी अशी कु ठे चुकून भेट व्हायची,
अशीच एक सांज आसर्ातही खभजायची
र्नातल्या र्नात शब्द रोखुनी धरायचे
‘कसे खन काय’... ‘ठीक’ फक्त चौकशी करायची
अशाच प्रर्ासात र्ग कार्ळ्यांचेच जास्त प्रर्ाणात होणारे सत्कार बघार्े लागतात.
कृ ष्णाचा पराभर् होऊन कं स अचजंक्य ठरतो. जाब खर्चारार्ा तर ते र्ौन पाळतात. ऐतखाऊ
र्ाणसं चंद्रही खर्कायला काढतात.
अिावत, उदाहरणांची ही यादी लांबर्ण्यात गंर्त नाही. ज्र्ालार्ुखीत काहीच
र्ाचर्ता येत नाही; पण र्नाची आहुती ज्र्ालार्ुखीनं प्रिर् र्ाखगतली, तरी कखर्ता र्ागे उरते.
तसं झालं की, राखेतली रठणगी र्ुकुट झाली ककं र्ा ज्र्ालार्ुखी झाली, तरी खेद उरत नाही.
म्हणूणच शाईऐर्जी रक्तानं खलखहलेला ग्रंि ‘साधी रुबाई’ ठरत नाही. कखर्तेचं दान
झोळीत टाकतांना खनयती, ते दान ‘सत्पात्री’ होतंय् याची खात्री पटर्ून घेऊनच, व्यक्तीची खनर्ड
करते.
म्हणूनच, शाईऐर्जी रक्त र्ापरायची खजगर ज्या कर्खयत्रीकडे आहे, खतनं
खनयतीला
तुझ्याजर्ळ नव्हती का,
दुसरी एखादी सौम्य सजा?

की र्ाझ्या हृदयात ओतलीस ही कखर्ता?
हा प्रश्न खर्चारू नये. खनयती तुम्हाआम्हाला फसर्ते; पण स्र्तः फसत नाही.
‘चार शब्द’ प्रस्तार्नेदाखल खलखहणार्यानं ‘दोन शब्द’ सुनर्ायचे असतात.ह्या
संकेतानुसार (त्याखशर्ाय स्र्तः ग्रेट ठरत नाही) र्ी कर्खयत्रीच्याच दोन ओळी शेर्टी खलखहतो....
भार् येती दाटु नी अन् भार्तो पाऊस हा
जीर्नाला अिव आहे सांगतो पाऊस हा....

---------र्. पु. काळे
***

‘म्युखझका’ या र्ाझ्या पखहल्या संग्रहाच्या पखहल्या आर्ृत्तीखनखर्त्त खलखहलेले स्र्गत—

‘म्युखझका’ चं खनखर्त्त साधून र्ी र्ाझ्या कखर्तेखर्र्यी काही खलहार्ं असा र्ुळीच
खर्चार नाही. ‘आपल्याला आनंद देणारी कखर्ता इतरांनाही आनंद देईल’ या खर्.र्ा.
खशरर्ाडकारांच्या (कु सुर्ाग्रज) प्रोत्साहनार्ुळे र्ी हा संग्रह छापण्याचं धाडस करते आहे. या
कखर्ता-संग्रहात गझलांचाही सर्ार्ेश आहे, एर्ढेच फक्त नर्ूद करते.
र्ाझ्या कखर्तेच्या र्ागे अनेकांच्या प्रेरणा र् अनेकांची ऋणं आहेत; ती काही
‘आभार’ या एका पोकळ शब्दानं दफटण्यासारखी नाहीत. म्हणून तो प्रपंच टाळणेच श्रेयस्कर!
काही भार्नांना शब्द सापडतात, त्यांची कखर्ता होते, तर काहींना शब्द नकोच असतात.
श्री. र्पुंच्या भरगच्च कायवक्रर्ातून र्ाझ्यासाठी त्यांनी र्ुद्दार् र्ेळ काढला र्
प्रस्तार्ना खलहून ददली. र्ी ददलेला त्रास त्यांनी के र्ळ प्रेर्ापोटीच सहन के लाय, याची र्ला
जाणीर् आहे.
आणखी, र्ाझ्यार्रच नव्हे तर र्ाझ्या सर्व कु टुंखबयांर्र आपलेपणाने र्ाया करणारे
कखर्श्रेष्ठ सुरेश भट, यांचे आशीर्ावद हे या संग्रहाचं र्ोठं पाठबळ आहे.
----संगीता जोशी

‘म्युखझका’ च्या दुसर्या आर्ृत्तीच्या खनखर्त्ताने----(खलखहलेले स्र्गत)

‘म्युखझका’ ची प्रिर्ार्ृत्ती 1986 र्ध्ये प्रकाखशत झाली. त्यानंतर जर्ळजर्ळ सतरा
र्र्ाांनी या दुसर्या आर्ृत्तीचा योग येत आहे.दरम्यान, 1996 र्ध्ये र्ाझा दुसरा कखर्ता-संग्रह
‘र्ेदना-संर्ेदना’ प्रकाखशत झाला.त्याचेही रखसकांनी भरघोस स्र्ागत के ले. र्ात्र ‘म्युखझका’ बद्दल
सतत खर्चारणा होत राखहली. हेच दुसरी आर्ृत्ती काढण्याचे प्रयोजन.
ज्या ददग्गजांचे आशीर्ावद ‘म्युखझका’ला लाभले, ते कु सुर्ाग्रज, सुरेश भट आखण
र्.पु.काळे आज आपल्यात नाहीत याचे दुःख र्नात आहे....
सुगार्ा प्रकाशनाचे प्रा. खर्लास र्ाघ र् सौ. उर्ा र्ाघ यांनी ‘म्युखझका’ ची एक प्रत
र्ा. पु.ल. देशपांडे यांना पाठखर्ली होती. (हे र्ला र्ाहीतही नव्हते.) त्यातील कखर्ता आर्डल्याचे
पत्र पुलंनी र्ाघ यांना आर्जूवन पाठखर्ले होते. त्या पत्राचे र्ोल र्ाझ्या दृष्टीने र्ोजण्यापलीकडील
आहे. त्यांचे हे पत्र या आर्ृत्तीस र्ुद्दार् जोडले आहे. आज आपले सर्ाांचे आर्डते पु.ल. देखील
काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत....
र्ाझ्या सर्व कखर्ता र्ुखोद्गत असणारे रखसकोत्तर् शशी र्ेहता हेही अचानक जगातून
खनघून गेले...!! आज या सर्ाांच्या आठर्णी र्नात दाटू न येत आहेत.
‘म्युखझका’ तील कखर्ता, गझला अनेक र्ान्यर्र संगीतकारांनी र् गायकांनी स्र्रबद्ध
करून स्र्तः गायल्या र् इतरांकडू ण गाऊन घेतल्या. कॅ सेट्स् ही खनघाल्या. र्ा. यशर्ंत देर्, श्रीधर
फडके यांचा कृ तज्ञतापूर्वक उल्लेख करते. शब्दांना स्र्रांचे पंख लाभतात, तेव्हा ते रखसकांच्या
र्नात सहजतेने उतरतात. त्यातून ‘देर्-स्र्र’ लाभलेल्या शब्दांचे भाग्य काय सांगार्े? त्यांनी
त्यांच्या र्ैफलीतून र्ला अनेक रखसकांपयांत पोहोचखर्ले....
आणखी एक र्हत्त्र्ाचे नार्. गजलनर्ाज भीर्रार् पांचाळे . भीर्रार्ांच्या
गजलगायनाला खरोखर तोड नाही. र्राठी गझल-गायनात हे नार् अग्रक्रर्ानेच घ्यार्े
लागेल.भीर्रार्ांनी र्ाझी गझल र्हाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात पोहोचखर्ली. र्राठी गझलगायनाची ते कायवशाळा घेतात; त्यात गायकाने कखर्ता कशी सर्जार्ून घ्यार्ी याचे प्रात्यखिक
करतांना ते ‘आयुष्य तेच आहे’ ही र्ाझी गझल उदाहरणादाखल घेतात. खतचे खर्श्लेर्ण र् रसग्रहण
एकदा र्ी जेव्हा ऐकले, तेव्हा तो एक डोळ्यात अश्रू उभे करणारा उत्कट अनुभर् होता! एर्ढेच
सांखगतले म्हणजे पुरे! कर्ीचे शब्द िेट रखसकांच्या काळजाला नेऊन खभडखर्ण्याचे कसब

त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्या स्र्रातच प्रिर् र्ाझ्या रचना कॅ सेट र् सीडीबद्ध होण्याचा भाग्ययोग
आला. ‘म्युखझका’ ची ही दुसरी आर्ृत्ती भीर्रार्ांना अपवण करण्यात र्ला खर्शेर् आनंद होत आहे.
र्ाझ्या कखर्तांर्र खजर्ापाड प्रेर् करणार्या जार्डेकर कु टुंखबयांना र्ी खर्सरूच शकत
नाही. साखहखत्यक र् र्ाजी प्रचायव डॉ.र्ुरलीधर जार्डेकर र् त्यांच्या पत्ी लखलता जार्डेकर
(जर्ळीकीने उर्ा बापट) यार्च्याशी तर खर्त्रत्र्ाचे अतूट नाते आहे.त्यांनी र्ाझ्या कखर्तेला प्रेर्
द्यार्े हे स्र्भाखर्कच आहे; पण त्यांची र्ुले डॉ.योगेंद्र, श्री.खहर्ांशु श्री कु र्ार(दोघे इं खजखनयर) र्
डॉ. अखश्वन, सून डॉ. सखर्ता हे सर्वजण र्ाझ्या अनेक कखर्तांना सुंदर चाली लार्ूण इतरांना
ऐकर्तात. सगळे बदलापूर, यूएस., यूके. ठाणे येिे आपापल्या व्यर्सायात र्ग्न असूनही त्यांचे
र्ाझ्या कखर्तांचे गायन चालू असते. आता तर त्यांची र्ुलेही र्ाझ्या कखर्ता चाली लार्ून गातात!
नव्या तरुण खपढीतील हे रखसक र्ाझ्या कखर्तेला लाभार्ेत, ही पूर्वपुण्याईच आहे....
र्ाझे पती श्री. खर्श्वनाि, र्ुले राजेंद्र (अखभखजत),र् उपेंद्र हे अनुक्रर्े पॉखलर्र
इं खजखनयर र् सॉखलखसटर आहेत. सुना सौ.खर्नया र् सौ. र्ृणाल यांना र्ाझ्या लेखनाचे अपार
कौतुक आहे.या सर्ाांचे प्रोत्साहन र् सहकायव यार्ुळैच र्ी इिपयांत र्ाटचाल करू शकले.....
हे र्नोगत खलहून झाल्यार्र र्ी नजर टाकली तर लिात आले की प्रत्येक पररच्छेद
संपतांना र्ी अजाणताच टटंबे ददली आहेत. र्नात खूप काही खलहायचे खशल्लक आसे, याचीच ती
सूचक असार्ीत; पण सगळे च कु ठे कागदार्र उतरखर्ता येते?
एखाद्या पुस्तकाची दुसरी ककं र्ा पुढच्याही आर्ृत्त्या खनघतात याचे श्रेय र्ा. सर्वस्र्ी
रखसकांचे, र्ाचकांचे असते. ते तुर्चे तुम्हाला देऊन िांबते.
---संगीता जोशी

‘र्ेदना-संर्ेदना’ या कखर्तासंग्रहाची प्रस्तार्ना....प्रा. शंकर र्ैद्य

संगीता जोशी यांचा ‘म्युखझका’
(1986) या काव्यसंग्रहानंतरचा हा दुसरा
काव्यसंग्रह

आता

‘म्युखझका’

या

काव्यगुणांचा
असणार्या

प्रखसद्ध

होतो

काव्यसंग्रहाने
आखण

तयारीचा

आहे.
त्यांच्या

गझललेखनासाठी
रखसक

र्ाचकांना

पररचय करून ददलेला होतो.र्धल्या काळात त्यांच्या अनेक गझलरचना सांखगखतक र्ैफलीत
गाखयल्या गेल्यार्ुळे आखण श्रोत्यांना त्या आर्डल्यार्ुळे ‘संगीता जोशी’ हे नार् ठळकपणे त्यांच्या
लिात राहून त्यांच्या लेखनाखर्र्यी नर्े कु तूहलही खनणव झाले. त्यांच्या ‘र्ेदना-संर्ेदना’ या नव्या
काव्यसंग्रहार्ुळे रखसकांच्या र्नातील कु तुहल तर शर्ेलच, परन्तु त्याचबरोबर जोशी यांच्या
काव्यखर्शेर्ांचा पररचयही त्यांना चांगल्या रीतीने होईल असा खर्श्वास र्ाटतो.
या काव्यसंग्रहासंबंधी खलखहतांना प्रारं भी एक-दोन बाबी स्पष्ट करार्यास हव्यातः
संगीता जोशी यांनी गझललेखन के ले असले आखण त्यांची प्रखसद्धी त्या िेत्रात झालेली असली तरी
त्यांनी के र्ळ त्या प्रकारचीच कखर्ता खलखहली आहे असे र्ात्र नाही.गझलांहून र्ेगळी अशी त्यांची
बरीच भार्कखर्ता आहे. ती खर्खर्ध छंदात खलखहलेली आहे. त्यातल्या काही रचना र्ुक्तछंदातही
आहेत. त्यांच्या आजर्रच्या कखर्ता न्याहाळता असे ददसते की, जीर्नातल्या खर्र्ध िेत्राखतल
अनुभूतींचे आखर्ष्करण त्यांच्या कखर्तांत आहे. ती कखर्ता एकाच एक खर्र्याशी बांधून पडलेली
नाही.तिाखप असे असूनही त्यांच्या र्ेदना-संर्ेदना या नव्या काव्यसंग्रहात र्ात्र प्रेर्, खनसगव, आखण
खर्श्वचैतन्यातून जाणर्णारी एक शक्ती या खर्र्यांच्या संबध
ं ातअनुभूती प्रकट करणार्याकखर्ता
प्राधान्याने आल्या आहेत. या सर्व कखर्ता र्ाचल्या की कर्खयत्रीचे भार्खर्श्व, खतची कलादृष्टी,
खतचे व्यखक्तर्त्त्र् यांचा पररचय आपणांस होत जातो.र्नाखच पकड घेऊन त्यातल्या अनेक कखर्ता
आपल्या स्र्ृतीत रें गाळतही राहतात.

यातल्या प्रेर्कखर्ता या प्रेर्भार्नेच्या खर्खर्ध छटांनी फु ललेल्या आहेत. त्यात प्रेर्ाची
उत्कट ओढ व्यक्त झालेली असून, त्यात ‘भेटायचे आहे पण भेटू कसे काय?’ अशा पेचाची काचणारी
धार आहे; ‘पाऊस असा आला की अद्याप िांबला नाही’ अशी संततधार प्रेर्र्ृष्टीत न्हाऊन
खनघणारी अर्स्िा आहे; ‘कालचा तुझ्यासर्े प्रर्ास चांदणे । एकटे तुझ्याखर्ना उदास चांदणे ।।
असे सहर्ासाचे सुखआखण त्यार्बरोबर खर्रहाची नाजुकतेने प्रकटणारी भार्ना आहे. प्रेर्ाच्या
खर्रहातून खनर्ावण होणारी खर्रहर्ेदना,र्ंचनेतून उद्भर्णारे दारुण दुःख, त्यातून खनर्ावण होणारे
आक्रंदन, त्यातूनच पुढे सहजपणे प्रकट होणारी चीड,पश्चात्ताप आखण खजर्ाला र्ेढून राहणारा
हताशपणा अशा अनेकखर्ध भार्ांचे दशवन र्ेगर्ेगळ्या कखर्तांतून घडत राहते. ‘अशी कशी हारले
कळे ना । न खेळताही जुगार तेव्हा।। या ओळी र्ाचल्या आखण लगोलग त्यांच्याचबरोबर, ‘आज
उद्धध्र्स्त पाखहले जे तू । त्या घराचीचचभंत र्ी होते ।। या ओळींर्र नजर टाकली की प्रेर्र्ंखचत
उद्धध्र्स्त जीर्नाची दशा त्यातील कारुण्यासह आपल्या र्नाला कळते. अशा अनुभर्ातून
गेल्यानंतर साहाखजकपणेच जगाचा आखण जगण्याचा खतटकारा कर्खयत्रीला र्ाटत राखहल्यास
नर्ल नाही,. या पररखस्ितीत
र्ाणसांचे रान येिे राहणे आता नको
सर्व काटेरीच र्ाटा, चालणे आता नको....
र्ाळर्ंटी शोधीली र्ी का सुखाची सार्ली
व्यिव अंगारांर्रूनी धार्णे आता नको....
अशी जगासंबंधी दहशत घेणारी कडर्ट प्रखतदक्रया खतच्या कखर्तेतून व्यक्त झालेली
आपणांस ददसते.असे असले तरी ‘नर्ा डार् र्ांडू नर्े आण फासे । नको कालच्या हारण्याचे
खुलासे।।पुन्हा ररक्त प्याल्यात चैतन्य ओतू । कधीचेच तेही उदासीन प्यासे ।। अशी प्रेर्ाच्या खेळात
पुन्हा रर्ण्यार्ी सर्ंजस र्ृत्तीही एखाद्या कखर्तेत ददसून जाते.एकू णप्रेर्जीर्नातील अशा खर्खर्ध
अनुभूतींनी आखण त्यांच्याशी खनगखडत असणार्या भार्नांनी या संग्रहातील कखर्ता संपन्न
आहे.प्रेर्, त्यातील धुंदी,अडिळे , खर्रहातील बेचैनी, र्ंचनेने होणारी तडफड, नाते तुटतांनाचे
जीर्घेणे दुःख, पुनर्ीलनाचा आनंद, या प्रेर्ानुभर्ातील पायर्या ठराखर्क स्र्रूपाच्या आखण
क्रर्प्राप्त असल्या तरी त्या अनुभर्ांचे कर्खयत्रीला होणारे आकलन, खतच्या संर्ेदनशील आखण
कल्पक र्नाला जाणर्णारी अनुभर्ाची सूक्ष्र् र्ळणे आखण त्या त्या र्स्िांचा कर्खयत्रीने घेतलेला
अनुभर् यार्ुळे कर्खयत्रीचे भार्खर्श्व स्र्तंत्रपणे आखण ताजेपणाने जाणर्त राहार्े अशा स्र्रूपात
येिे प्रकटलेले आहे. प्रेर्कखर्तांच्या पररसरातून बाहेर पडू न या संग्रहातल्या प्रभात. पाऊस,

ददर्ेलागण, दुपार, अंधार अशा खनसगावतल्या अर्स्िाशी संबद्ध अशलेल्या कखर्तांकडे र्ळले की,
र्नाची प्रसन्नता, उल्हास, आनंदअशा भार्नांचा दरर्ळ आपणांस तेिे अनुभर्ण्यास खर्ळतो. या
कर्रतेतून खनसगवसौंदयावबरोबर अनेक भार्ार्स्िा ही सूचकपणे प्रकट झालेल्या ददसतात.
आजच्या जीर्नात प्रदूर्णाने खनसगवजाा॓नार्र जो आघात झालेला आहे, त्यासंबंधीचे दुःखही
‘बालकर्ींना’ या कखर्तेत प्रकटले आहे.
कर्खयत्रीच्या र्नाला खर्श्वचैतन्याचा स्पशव ‘र्रदान’, ‘यज्ञ’, ‘भेट’, ‘र्ंदन’
आदद कखर्तांतून प्रकटलेला आहे. ‘तू जलस्िल व्यापसी, सर्वत्र तू । टेकर्ी र्ािा खतिे पतउल
तुझ’े ।। (र्रदान-40) ‘जरी र्नात दाटले दकखतक र्ेघ काजळी । भरून तेज सांडती तुझ्या उदार
ओंजळी ।।(यज्ञ) असा त्या चैतन्याच्या अखस्तत्र्ाचा अनुभर् आखण त्याचबरोबर सहजपणे येणारी
भखक्तभार्ना या कखर्तांतून व्यक्त झालेली आहे. ‘भेट’ या कखर्तेत कर्खयत्री म्हणते, ‘तू खन र्ी
अजून भेटलेलोच नाही. पण जेव्हा भेटू तेव्हा
फक्त तोच असेल
र्ाझ्या जीा॓नातला
सर्ावत र्ंगल िण
आपल्या पखहल्या
आखण अखेरच्या भेटीचा!
म्हणजे ‘त्या भेटीत र्ाझी र्ी उरणार नाही. र्ी तुझ्यातच खर्लीन झालेली असेन!’
संपूणव सर्पवणाची भार्नाच या ओळीतून सूचकपणे व्यक्त झालेली आहे, असे ददसते. ‘र्ंदन’
कखर्तेत कर्खयत्रीने म्हटले आहे की,
‘र्ी जेव्हा एखाद्या पार्ाणर्ूतीसर्ोर नतर्स्तक होते,
तेव्हा हृदयस्ि ईश्वराच्या अखधक जर्ळ जाते
पण—
तुला पार्ाणर्ूतीर्ध्ये शोधणार्या र्ला
तू कधीही िर्ा करू नकोस, हृदयेश्वरा!

असेही ती म्हणते. जडाचे र्हत्त्र् ओळखणारी पण जडातून चैतन्याकडे जाऊ पाहणारी
उन्नत अशी भार्नाया कखर्तेतून व्यक्त झालेली आहे.या कखर्तांचे नाते प्रेर्कखर्तेशीही जोडता
येईल; पण प्रेर् आखण भखक्तभार्ाचं हृद्य एकरूज्ञत्र् यातून ददसून येते आखण ते कर्खयत्रीच्या
भार्खर्श्वाला सर्ृद्ध करणारे आहे हे खरे . या कखर्तांखशर्ाय बालपणीच्या आठर्णी व्यक्त करणारी
कखर्ता, कखर्तेसंबंधीच्या कखर्ता, एखादी सार्ाखजक जाखणर्ेची कखर्ता या स्र्रूपाच्या
कखर्ताही या काव्यसंग्रहात आहेत; त्यांचा नुसता उल्लेख येिे करून ठे र्तो; तपखशलात खशरत
नाही.--- प्रेर्कखर्तांपासून प्रारं भ करून एके का खर्र्यांर्रील कखर्तांर्र नजर टाकली की
कर्खयत्रीचे र्न र्ेगर्ेगळ्या भार्ार्स्िेतून जाणतेपणाने प्रर्ास करत आले आहे हे जाणर्ते.यातून
व्यक्त झालेले आखण जीर्नानुभर्ाखर्र्यी खर्चार करणारे , कर्खयत्रीचे र्न पाखहले,
अनुभर्ासंबंधीच्या खतच्या प्रखतदक्रया पाखहल्या की खतच्या सुजाण व्यखक्तर्त्त्र्ाची ओळखही पटते.
कर्खयत्रीचे व्यखक्तर्त्त्र् भार्शील आहे, त्याचबरोबर स्र्तःची भार्खस्िती
जाणण्याची सुजाणता आखण कल्पकताही खतच्या रठकाणी आहे. या कल्पकतेर्ुळैच खर्खर्ध प्रखतर्ा
सुचून त्याद्वारे त्या त्या भार्खस्ितीचा बोध खतला होतो आखण चांगली सौंदयवदष्ट
ृ ी असल्यार्ुळे
शब्दातून एखाद्या अनुभर्ाचा घाट त्याच्या लयीसह कसा उभा करार्ा याचे भानही खतला येते.
एका उदाहरणाने हा र्ुद्दा स्पष्ट करता येईल. ‘खशर्णकार्ा’च्या भार्ेत व्यक्त झालेली ‘खशर्ण’ ही
कखर्ता यासाठी पाहार्ी. आपल्या आयुष्याची दशा खतला ‘घडी घालणे’, ‘बेतणे’, ‘कापणे’,
‘आखणे’, ‘दुर्डणे’, ‘उसर्णे’ या शब्दातून स्पष्ट होत गेली आखण ‘खशर्ण’ ही कखर्ता आकारत
गेली. र्रील शब्द योजतांना कर्खयत्रीने त्यांना अशी ‘र्ुरड’ घातली की ‘गळा कापणे’, ‘खचर्टा
घेणे’ , ‘पोट पाठीला जोडणे’ या शब्दप्रयोगातून आयुष्यासंबंधीची व्यिाही खनरखनराळ्या तर्हांनी
प्रकट व्हार्ी आखण आयुष्यात पररखस्ितीशी तडजोड करीत कसे जगार्े लागतेयाचे करुण खचत्रही
डोळ्यांसर्ोर उभे राहार्े. –त्या कखर्तेतल्या—
गळा घेतला कापून
हात र्ाढीर् ठे र्ले
िोडा खचर्टा घेऊन
पोट पाठीला जोडले
काही नव्हते ठे र्ाया
खखसा बेतलाच नाही

या एर्ढ्या ओळी र्ाचल्या तरीएका कखर्तेचा घाट कसा घडत जातो याची कल्पना
येईल आखण त्याचबरोबरकर्खयत्रीची कल्पनाशक्ती, शब्दातून सूचक अिव यक्तखर्ण्याचे खतचे
कौशल्य, आखण अनुभर्ाची लय सांभाळली जाईल अशा छंदात तो व्यक्त करण्याची खतची जाण
या गोष्टीही सर्जून येतील. यालाच जोडू न ‘पाऊस’ या कखर्तेचाही खर्चार करता येईल. या
कखर्तेतला अनुभर् प्रेर्ाचा , र्ीलनाचा आहे. एरव्हीच्या प्रेर्ानुभर्ापेिा त्यात काहीतरी
र्ेगळे पण आहे, अनार्रपण आहे, चचंब खभजर्ून टाकण्याची शक्ती आहे. यातूनच पार्साची खप्तर्ा
कर्खयत्रीला सुचते आखण खतला ‘आभाळ’, ‘र्ेघ’ अशा अन्य सहचारी प्रखतर्ांची जोड खर्ळू न ती
कखर्ता आकार घेऊ लागते.त्या प्रेर्ाच्या नात्यातील ओढ, स्पशावतील सजीर् हळु र्ारपणा,
त्यातील ऊब आखण धगही व्यक्त करीत, अनेक अिवर्लये खनर्ावण करीत, तो अनुभर् फु लत जातो.
आखण शेर्टी--पाऊस असा आला की
अद्याप िांबला नाही
ह्या अशा पार्सासाठी
सोसला उन्हाळा होता...
या ओळीत त्याचा उत्कर्व साधला जातो.यातल्या पखहल्या दोन ओळीतर्नात नर्ल
खनर्ावण करणारी त्या प्रेर्ाची संतत धार आहे आखण ती लाभार्ी म्हणूनपूर्ी जे सोसले, सहन के ले
त्याची आठर्ण आहे. त्यातून त्या एकू ण अनुभर्ाला उं ची प्राप्त करर्ून ददली जाते. पार्सासाठी
‘उन्हाळा सोसला होता’ या शब्तरचनेतला खर्रोध त्या ओळीच्या अिावला अखधक हृद्य करतो.
संगीता जोशी यांच्या एकू ण कखर्तांतच सूचक अिावचा खेळ नाना तर्हांनी चालू
असतो. त्यार्ुळेत्यांचे शब्द र्ाच्यािावपेिा खूप काही बोलत राहतात आखण त्यांच्या ओळींची शक्ती
आखण सौंदयव र्ाढर्ीत राहतात. उदा.
अता हे हुंदके , ही आसर्े
खजर्ाचे सोबती अन् सोयरे ..
असे म्हणून त्या िांबतात; पण ‘हुंदके हे सोबती आखण आसर्े हे सोयरे ’ यांचा अिव
ध्यानात घ्यार्ा तसतसा खोल बनत जातो आखण कारुण्यही तसेच सखोल बनते.
आज उद्धध्र्स्त पाखहले जे तू

त्या घराचीच चभंत होते
या ओळींतून उद्धध्र्स्त जीर्नाची सूचना खर्ळतेच, परन्तु त्यातली ‘ती’ ही त्या
घराच्या आधाराची चभंत होती आखन तीच ‘ती’ आता त्या उद्धध्र्स्ततेचाच एक भाग झालेली आहे
हे जाणर्ून र्नाला हादरर्ून टाकणार्या र्ाताहतीची कल्पना येत ते दुःख आकारत जाते.
रोज र्ी र्ाझा बळी देते तर्ाला
रोजची र्ाझी खचता पेटे प्रभाती...

या ओळी स्त्रीजीर्नाच्या संबंधात र्नास पीळ पाडतात आखण त्यातल्या दाहकतेने
भाजून काढतात. असा दकतीतरी ओळी आखण त्यांनी सर्ृद्ध झालेल्या कखर्ताया संग्रहात आहेत.
या अशा लेखनात खर्रोध साधून अिावला सुंदरता प्राप्त करर्ून देणे ककं र्ा कलाटणी तत्त्र्ाची
योजना करून अिव आकर्वक, र्ेधक करणे या गोष्टी र्ोठ्या कु शलतेने साधलेल्या आहेत असे ददसते.
हा रचनाखर्शेर् के र्ळ दोन दोन ओळींच्या ‘शेरात’ आखण त्यांच्या गुंफणीतून खसद्ध होणार्या
गझलार्तच ददसून येतो असे नाही, तर तो त्यांच्या अनेक कखर्तांचा एक अखर्भाज्य घटक
बनलेला आहे. या घटकार्ुळे त्यांची कखर्ता र्ेधक आखण पररणार्कारक झालेली आहे.िोडक्यात
बरे च काही सुचखर्णारी झालेली आहे.
या त्यांच्या कखर्तात काही गझल आहेत. (एकू ण 85 पैकी 56 गझल आहेत.)
त्यातही दोन प्रकार आढळतात. र्ेगर्ेगळ्या खर्र्यांर्रील, कदाखचत खभन्न,खभन्न खर्र्यांर्रील
शेरांच्या गुंफणीतून खसद्ध झालेले गझल असा एक प्रकार आहे. ऽखुर्ारी, खशिा. सार्ल्या’ हे गझल
या प्रकारात र्ोडतात. दुसरा प्रकार असा की, रचना गझळ िाटाचीच आहे परं तु त्यात एक खर्र्य
ककं र्ा एक अनुभर् बर्याच अंशी सलगतेने उलगडत जातो असे त्याचे स्र्रूप आहे. ‘रोज, चांदणे,
चपंजरे , दान’ हे गझल दुसर्या प्रकारचे आहेत. यात गझल रचनेची धाटणी सांभाळू नही
त्याबरोबरच सलग रचनाही साधली जाते.सुटा शेर हीच पूणव कखर्ता असे धरून कादफया आखण
रदीफ—म्हणजेच यर्क आखण अंत्ययर्क यांच.या आधारे खभन्न खर्र्यांर्रील (र्ा अनुभर्ांर्रील)
शेरांचा घोस तयार करण्यात जो रचनाबंध खर्र्यदृष्ट्या खर्श्र स्र्रूपाचा बनतो त्याच्यापेिा
भार्कखर्तेला बर्याच अंशी जर्ळचा असणारा जो घाट संगीता जोशी यांनी स्र्ीकारला आहे, तो
अनेक भार्छटांचा एक अनुभर्र्नार्र ठसखर्ण्याच्या दृष्टीने चांगला आहे असे र्ाटते. तिाखप

खर्र्र् खर्र्यांर्रील शेरांच्या बांधणीची रचना बाद व्हार्ी असे र्ाझे र्त नाही. ज्या कर्ीस जे
इष्ट र् सोयीचे र्ाटते ते त्याने अंखगकारार्े. या संग्रहात ते दोन्ही िाट आहेतच.
संगीता जोशी यांच्या कखर्तांतील भार्खर्श्वासंबंधी या प्रस्तार्नेच्या प्रारं भीच्या
भागात खर्र्ेचन के लेच आहे. तसेच त्यांच्या व्यखक्तर्त्र्ासंबंधी िोडे खर्र्ेचन या लेखनाच्या
ओघात तुरळकपणे आलेलेच आहे. त्यात िोडी भर घालायला हर्ी. कर्खयत्रीचे र्न ‘चंद्रर्ेड’े
आहेच, पण सत्याला खभडण्याची,र्ास्तर्ता जाणण्याची दृष्टीही त्यांच्याजर्ळ आहे. ‘तळहातीच्या
रे घेचं, होतं असंही र्ळण’ असं म्हणत आयुष्य स्र्ीकारण्याचा सर्ंजसपणाही त्या
दाखर्तात.र्ेदनेची खुर्ारी त्या जाणतात.
पुन्हा खर्टा पुन्हा र्ाती ।पुन्हा बांधायचे घर
पुन्हा काळ्या बाहुलीस । टांगायचे आढ्यार्र...
आखण घर बांधून त्याला ‘साफल्य’ नार् द्यायचे असे त्यांनी म्हटले असले तरी (साफल्य)
पुन्हा के ले उभे र्ी या घराला
कु णी जाऊन सांगा र्ादळाला...
ही धर्कही त्या दाखर्तात. स्र्तःस सर्जार्ण्याचा सूर त्यांच्या अनेक कखर्तांर्ध्ये
आलेला आहे. (उदा. व्यिव जार्ो तरी । चालु दे अचवना।। झीज होते तसा । गंध ये चंदना।। )
कखर्तेत स्र्गत बोलणं आलं, स्र्तःच स्र्तःशी बोलणं आलं की त्यात आपोआप
खर्चार करणं हेही येतं असा खर्चाराचा स्पशव जोशी यांच्या कखर्तांना झालेला असल्याने त्यांच्या
भार्खर्श्वाला एक आधार प्राप्त झालेला आहे. त्या खर्चारांर्ुळेच कखर्तांचं नातंजीर्नाशी
जुळण्यासाठी एक दुर्ाही खनर्ावण झालेला आहे.
या संग्रहातल्या काही कखर्ता फसलेल्याही र्ाटतात याचाही येिे उल्लेख करायला
हर्ा. ‘तेव्हा’ या कखर्तेत करार, प्रकार, जुगार, उतार, उदार हे कादफये सुखदायक र्ाटत नाहीत.
ओळीतील उपान्त्य शब्दांचे यर्कात्र्क नाते जुळखर्ण्यासाठी उतार, उदार हे शब्द येऊन
त्यांच्याखातर बाकीची ओळ जुळर्ली गेली असे र्ाटत राहाते.रचना कृ खत्रर् बनते. ‘खशिा’ ही
कखर्ता शेरांस शेर जोडतांना र्ोठ्या कष्टाने पुढे सरकतांना ददसते. ‘र्ी’, ‘साकडे’, र् ‘घेरार्’ या
कखर्ताही अशाच प्रकारच्या र्ाटतात.चंद्र, चांदणे, संगीत, तारा, र्ैफल यांच्याशी शंबद्ध
असलेल्या कल्पना कखर्तेत अनेकदा येतात आखण काही कखर्तेतल्या ओळी सांकेखतक बनतात.
सुदर्
ै ाने अशा उदाहरणार्ची संख्या अत्यल्प आहेया कखर्तासंग्रहाची गुणर्त्ता बाखधत व्हार्ी असे

त्यांचे स्र्रूप नाही. पण हा संग्रह र्ाचतांना दकत्येक कखर्ता र्नाशी सलगीचे नाते खनर.र्ाण
करतात, र्नात घोळत राहतात, त्यातल्या अनेक ओळी पुन्हा पुन्हा ओठांर्र येतात, नर्नव्या
अिवछटांनी फु लत राहतात, या प्रदक्रयेतूनच कर्खयत्रीच्या व्यखक्तर्त्त्र्ाचा पररचय आपणांस होऊ
लागतो.हेसारे घडते ते या कखर्तांच्या गुणर्त्तेर्ुळेच!
1997.

----शंकर र्ैद्य

‘’चांदणे उन्हातले’’--- अखभप्राय—
लेखक, सर्ीिक प्रा.र्ुरलीधर जार्डेकर
संगीता जोशी यांच्या लयबद्ध कखर्तेने आम्हा सर्व रखसकांना नादार्ून, भारार्ून
टाकले आहे. काळातील र्यातील अंतर, अखभरुचीतील अंतर, र्ातार्रणातील अंतर....सर्व पार
करीत संगीता जोशींची कखर्ता येते तीच र्ुळी गात गात. गाणारे शब्द जन्र्तात ते ताल. सूर लय
घेऊनच. दकत्येक कखर्ता त्यार्ुळे र्ाचतार्ाचताच रागदारीतून प्रकटतात.
खरे म्हणजे कोणतीही कला असार्ान्यच, खस्तखर्त करणारीच, खर्स्र्यजनकच
आखण तरीही जर्ळीक साधणारी, र्नात ठाण र्ांडून बसणारी, लहान र्ुलासारखी पुनःपुन्हा
गळ्यात पडणारी अशीच पाखहजे, नाही का? आखण काव्यकला तर गेयच पाखहजे. खतचा ताल
आपल्या हृदयाच्या तालाशी जुळला पाखहजे.संगीता जोशींच्या काव्यार्ुळे हा सगळा खर्चार
सुचतो, रुचतो आखण रुजतो. कला म्हणजे र्ळणार्ळणांचा घाट.पुढले प्रत्येक र्ळण अखधक
आश्चयवजनक. ही र्ाट पुनः न संपणारी! तेच आश्चयव र्ाटते की संगीता जोशींची अशी ही कखर्ता
दुःखाने भारलेली आखण तरीही सुंदरच असणारी, सुंदर र्ाटणारी! र्ानर्ी जीर्नातील हेच नर्ल
आहे की र्ेदनेचे बोलणे खजतके सुंदर र्ाटते खततके सुखाचे बोलणे र्ाटत नाही. पण याला एक अट
आहे; र्ेदनेची संर्ेदना व्यक्त करणारे ते व्यखक्तर्त्त्र् अंतबावह्य सुंदर पाखहजे—संगीता जोशींसारखेच
सुंदर, संपन्न. एखाद्या अखतश्रीर्ंताने आपला खखजना खुला करार्ा तसे हे व्यखक्तर्त्त्र् नर्नर्ी
नर्लाईची कला प्रकट करीत राहाते.आखण असे हे दुःख तरी का असते? स्र्गीय सुखाची स्र्प्ने
पाहणार्या सुंदर र्नाला जेव्हा र्ास्तर् दगडाची ठे च लागून चुरा व्हार्े लागते तेव्हा ते सौंदयव
प्रकटते आखण पसरते.
र्ानर् हा उत्क्रांतीशील प्राणी आहे. म्हणजेच उत्क्रांतीची स्र्प्ने पाहणाराही.
उत्क्रांतीची ददव्य स्र्प्ने दाखखर्णारे ते कर्ी! त्या कर्खयत्री! र्ाणसाला ददव्य स्र्प्ने दाखखर्णारे
ददव्य अंतःचिू नकोत का? ददव्य भास पाहून सृष्टीचा स्र्गव करू पाहणारे कर्ी के शर्सुत म्हणूनच
कर्ींना र्ानर्जातीचे ‘नेत्रकणव’ म्हणतात. आर्च्या पोटात भीतीचा गोळा उठतो; आनंदाचा
उठतो का? र्डवस्र्िवची इं द्रधुष्याची कखर्ता आठर्ा. र्ानर्ाची ही ददव्यानंदाची शक्ती गर्र्ायची
नसेल, कर्र्ायची असेल, उत्क्रांत होऊन अखधकाखधकर्हार्ानर्ाचे र्हानंद भोगायचे असतील
तर संगीता जोशींच्या कखर्ता र्ाचा, गा आखण ऐका!
(जार्डेकर कु टुंखबयांनी संगीता जोशींच्या कखर्ता-गझला संगीतबद्ध करून
गाण्याचा ‘चांदणे उन्हातले’ हा खास कायवक्रर् बांद्रा, र्ुंबई येिे सादर के ला; त्यार्ेळी के लेल्या
भार्णातून उद्धधृत)

अखभप्राय--सर्ीिक गं.ना. जोगळे कर
कायवर्ाह, र्हाराष्ट्र साखहत्य पररर्द,पुणे
संगीता जोशी हे नार् र्राठी काव्यप्रांतात खस्िरार्लेलं आहे. ‘म्युखझका’ या त्यांच्या
पखहल्या कखर्तासंग्रहार्ुळे त्यांना रखसकर्ान्यता खर्ळाली.खर्खर्ध छंदांर्ध्ये खनदोर् रचना
करण्याचा आजकाल दुर्र्वळ झालेला गुण संगीता जोशी यांच्या कखर्तेत आढळतो. पण के र्ळ
रचनासौंदयव एर्ढंच त्यांच्या कखर्तेचं र्ैखशष्ट्य नाही त्यांच्या कखर्तांर्धून प्रकट होणारा आशयही
खततकाच र्हत्त्र्ाचा आहे. कोणत्याही चांगल्या कर्ीचं संर्ेदनशील असतंच. ही संर्ेदना र्ेदनेचं
रूप घेऊन प्रकट होण्यातच संगीता जोशी यांच्या कखर्तेचा सहजधर्व आहे असं हा संग्रह र्ाचतांना
सतत जाणर्तं. ‘र्ेदना-संर्ेदना’ हे संग्रहाचं नार् त्यार्ुळेच सर्पवक र्ाटतं. संग्रहातल्या सगळ्या
कखर्ता म्हणजे कर्खयत्रीचं एक अखंड स्र्गतच र्ाटतं. र्ात्र आत्र्र्ग्नता असूनही कु ठं ही
खाजगीपणा आहे असं म्हणता येत नाही.कु णाही संर्ेदनशील स्त्रीला हे आपलंच र्नोगत आहे असं
र्ाटल्याखशर्ाय राहणार नाही.
‘गझल’ रचनेर्र संगीता जोशी यांचं चांगलं प्रभुत्र् आहे.
र्ागणे बरे नव्हे कु णास चांदणे
यापुढे म्हणायचे उन्हास चांदणे...
ही ‘चांदणे शीर्वकाची गझल काय, ककं र्ा--ये पुन्हा तू घार् घालाया खजव्हारी
तू ददलेल्या र्ेदनेलाही खुर्ारी....
जन्र् रे तीसारखा सांडून गेला
काय र्ी देऊ कु णाला, र्ी खभकारी...
या ‘खुर्ारी’ र्धल्या पंक्ती काय, संगीता जोशी यांच्या गझला नेर्क्या शब्दयोजनेर्ुळे
लिात राहतात.
प्रेयसी आखण गृखहणी ही स्त्रीची दोन रूपं संगीता जोशी यांच्या बहुतेक कखर्तांर्धून
ददसतात.

आधी बसखर्ली घडी
र्ग आयुष्य बेतले
या ओळींनी सुरू होणारी पखहली कखर्ता, ककं र्ा
जरूर तेव्हा तुला ओठही खशर्ता यार्े
जरूर तेव्हा त्या ओठांना हसता यार्े....
ही ‘जरूर तेव्हा’ या शीर्वकाची कखर्ता, यातलं दुःख अखतशय सूचक म्हणूनच अखधक
बोलकं झालं आहे.
पुन्हा खर्टा पुन्हा र्ाती । पुन्हा बांधायचे घर ।
पुन्हा काळ्या बाहुलीस। टांगायचे आढ्यार्र।।..
ही ‘साफल्य कखर्ता त्यातील खोचक भाष्यार्ुळे लिात राहते. तर--भेटू या, पण भेटीनंतर
डोळे ओले झाले तर?...
या ‘भेट’ कखर्तेतील रचनेची अखभनर् रीत र्ेधक आहेच, पण त्यातली आतवता अस्र्स्ि
करणारी आहे. या संग्रहातल्या अशा बहुतेक कखर्ता काव्यप्रेर्ींना पुन्हा पुन्हा र्ाचाव्याशा
र्ाटतील.
उत्कट संर्ेदनशीलता, स्त्रीर्नाचा सहजसुंदर आखर्ष्कार, रचनेर्रील असार्ान्य
प्रभुत्र् आखण सखोल सार्ाखजक भान यांर्ुळे संगीता जोशी यांची कखर्ता काव्यरखसकाला अपूर्व
आनंद देत राहते.
(र्ेदना-संर्ेदना या संग्रहाची सर्ीिा , आकाशर्ाणी,पुणे कें द्रार्रून जोगळे कर यांनी
स्र्तः सादर के ली, त्यातून उद्धधृत)
***

र्ला उर्जलेली गजलः संगीता जोशींची
------ डॉ. रार् पंखडत

उदूव गजल साखहत्याच्या प्रारं खभक युगात र्ख्फी, बेगर्, जाफरी, खजया, असीर अशा
तीस-चाळीस गजलकार र्खहलांची नार्े नर्ूद के लेली ददसतात.आधुखनक गजलयुगातही अदा
जाफरीसह पंच्याहत्तरच्या र्र ही संख्या जात असली तरी ज्यांची गजल लिणीय म्हणता येईल
अशा स्त्री-गजलकारांची संख्या फारशी नाही. जोहरा खनगाह, परर्ीन फना सय्यद, फहखर्दा
ररयाज, दकश्वर नाखहद, फातेर्ा हसन, शाखहदा हसन, इश्रत आफरीन, खबखल्कस जफर-उल-हसन,
रदफया शबनर्, परर्ीन शादकर, साखजदा जैदी, जाखहदा जैदी अशी र्ोजकीच नार्ं
स्त्रीगजलकारांत ददसतात.
र्राठी गजलच्या र्याचा तुलनात्र्क खर्चार करता र्राठीत त्यार्ानाने र्खहला
गजलकारांची संख्या बर्यापैकी आहे असे म्हणता येईल.र्राठी गजलकारात पंचर्ीसच्या
जर्ळपास र्खहला गजलकार आहेत. यातील काहींनी गजललेखन िांबर्ले तर काहींनी सातत्याने
सुरू ठे र्ले आहे. ज्यांचे गजललेखन आजही सुरू आहे यात संगीता जोशी, शोभा तेलंग, आशा
पांड,े ज्योती बाखलगा, फाखतर्ा र्ुजार्र, र्ंदना पाटील ही नार्े र्हत्त्र्पूणव आहेत.
सौ. संगीता जोशी यांना 1959 पासूनच गजलचे आकर्वण होते, असे ददसून येते.
या साली 27 र्े रोजी त्यांनी ‘व्यिा’ या शीर्वकाने जी रचना के ली ती गजलर्य होती. त्यात रदीफ
नव्हती पण कादफया बर्यापैकी खनभार्ला होता. गजल ही कष्टसाध्य ,तंत्रानुगार्ी खर्धा असल्याने
प्रारं खभक काळात प्रत्येक गजलकाराच्या रचना सदोर् असणं स्र्ाभाखर्क आहे. संगीताताईंच्या
कादफयातदेखील तेव्हा दोर् होता पण ‘एका शेरात पररपूणव अशी कखर्ता’ ही अट र्ात्र ही रचना
पूणव करते. म्हणून संगीता जोशींची
दुःख र्ाझ्या अंतरीचे काय सांगू साजणी
आठर्ूनी नीर दाटे र्ाखझया गे लोचनी...
ही देर्खप्रयातील गजलसादृर् रचनाच म्हणार्ी लागेल. ‘म्युखझका’ )1986(. र्ेदनासंर्ेदना(1997) या दोन्ही काव्यसंग्रहात गजलेचे प्राधान्य ददसून येते.कर्ीर्ध्ये गजलप्रर्ृत्ती असेल
तरच तो गजल खलहू शकतो. म्हणजे असे की त्यास एका शेरात एक पररपूणव खर्चार देण्याची
िर्ता हर्ी. सारे शेर एकाच र्ृत्तात रदीफ-कादफयासह रचण्याचे कसब हर्े.ते झाले बाह्य खनकर्.

अन् अंती आंतररक खनकर् म्हणजे फक्त प्रासाददकता नव्हे तर ती रचना ज्या शैलीगुणांर्ुळे कखर्ता
र् गीतांहून खर्लग अखस्तत्र् दाखर्ून देते ते गुण, ती शैली होय. उदाहरणािव संगीताताईंचा शेर
पाहा,
आयुष्य तेच आहे
अन् हाच पेच आहे...
‘गागर र्ें सागर’ सार्ार्ण्याची अद्धभुत िर्ता या शेरात आहे.कॅ खलडोस्कोखपक
अिवच्छटांचा हा शेर गीत अिर्ा कखर्तेचा होऊच शकत नाही.याचा संपूणव बाज हा गजलचाच
आहे.
संगीता जोशींचा हा खतसरा संग्रह फक्त 73 गजलांचा ‘दीर्ान’ आहे. ‘चांदणे
उन्हातले’ हे शीर्वकदेखील प्राखतखनखधक आहे तसेच प्रतीकात्र्कदेखील आहे. खर्द्यर्ान
खर्ज्ञानयुगातील खर्संगतींना उन्ह र्ानलं तर त्यातही चांदणे शोधता येते. नाही, शोधायलाच हर्े.
हा आहे नकारात्र्क पररखस्ितीत सकारात्र्क खिखतजाचा र्ागोर्ा.
का ज्योत जीर्नाची जळते अजूनही
आशेत कोणत्या र्ी जगते अजूनही...

पानापरी अळू च्या खनःसंग जन्र् जार्ा
असुनी जगात सार्या नसण्यात र्ौज आहे...
एक प्रकारचा त्रयस्िपणा ककं र्ा ‘अलूफनेस’ हर्ा, असेच इिे अखभप्रेत आहे.र्ग प्रतीिा
करण्यात, चंदनाप्रर्ाणे खझजण्यात, गुलर्ोहराप्रर्ाणे फु लण्यात र्ौज आहे, हे जाणर्तं. पण या
त्रयस्िर्ृत्ती कधी कधी संन्यस्तर्ृत्तींकडेही धार् घेतात. अन्
अता नको येरझार तुर्ची, प्रर्ेश नाही अता कु णाला
र्लाच र्ी कोंडु नी र्नाचे ,तळातले दार बंद के ले...
असे सर्ष्टीचे प्रखतखनखधत्र् करणारे शेर अलगदपणे संगीताताईंच्या लेखणीतून
साकारतात. पण ही र्ैराग्यशीलता फार काळ तग धरत नाही अन् ज्या व्यिा, जखर्ांर्ुळे हे
नैराश्य येतं त्याचा सर्ाचार घेतांना त्या म्हणतात,

दकतीक जखर्ा ददल्यात तुम्ही, कधी कधी जाळलेखह होते
तशात र्ीही जगार्याचे पुन्हा इरादे बुलंद के ले...
संगीता जोशींच्या गजलांचे र्तले फार ददलकश आहेत. एखाद्या शांखडल्य अिर्ा
नारदाचायावच्या सूत्रात भक्तीचे सार अंतभूवत असते, तसा र्तला हर्ा असतो.र्तल्यातच
गजलेच्या स्तराची परीिा होते. संगीता जोशींचे असे प्रभार्ी र्तले बघा—
जीर्नाशीच खेळले होते
नेहर्ी र्ीच हारले होते...
जीर्नाशी लढतांना, खेळतांना हारच बहुधा पदरी पडते.
हे असेही घडायचे होते
रक्त परके च व्हायचे होते...
या शेरातील गूढ खस्त्रयांना सहज उर्जेल.
जे तेव्हा के ले ते आज करार्े कै से
फू लपाखरार्ागे आज पळार्े कै से....
र्यपरत्र्े, इच्छा असूनही र्नासारखे र्ागता येत नाही.
काहीच चांदण्या रडल्या काहीच फु ले हळहळली (तरही गजल)
इतरांच्या गार्ी नव्हते की पौर्णवर्ाच काजळली
हा प्रखतकात्र्क शेर अनेक संदभावत उपादेय ठरतो.
जन्र्लेले सुखासर्े होते
दुःख र्ाझे कु ठे नर्े होते?...
हा एक दैनंददन सर्ावनुभर् दकती सहज सोप्या भार्ेत साकारला आहे पहा. इतका
आतून आलेला खर्सरा एक सार्वभौर् सूत्र जेव्हा सांगतो तेव्हा त्या गजलेच्या स्तराची चुणूक तो
दाखर्त असतो.तरल कल्पनांची पखरण हा संगीताताईंच्या गजलांचा एक र्हत्त्र्ाचा पैलू आहे.
पाने देती आडोसा कोर्ळ्या कळीला

पूणव फु लाने पानांआड दडार्े कै से..?
दकती नाजुक भार् या शेरात ओर्ले आहेत!
ना कु णा बोलायचे र्ा ना कु णा सांगायचे
हे र्नीचे हुंदके सारे र्नी कोंडायचे...
असा र्नाच्या कु चंबणेचा शेर एक स्त्रीच खलहू शकते अन् अनुभर्ू शकते.
दूरचे आभाळ हाती लागले होते सहज
चांदणे र्ाटेर्री तू फे कले होते सहज....

खनघून गेली ती िणबाळे जरी
र्ाजती र्ाळे तयांचे रुणुझुणू...
अशा अनेक अलर्ार कल्पना जेव्हा छंदांची पैंजणे बांधून गजलेत पदन्यास करतात
तेव्हा र्ाचक, श्रोते यांची स्पंदने देखील त्या लयीत धडकतात हा अनुभर् आहे.
संगीताताईंनी भारतीय खर्िकाचा आपल्या गजलात सुरेख खर्खनर्य के ला आहे.
कृ ष्ण, र्ीरा, कणव, रार्ण, यर्, र्हाभारत, यज्ञर्ेदी, स्र्यंर्र, र्नर्ास, कुं ती हे शब्द शेरात
ओर्तांना त्यार्ागील पाश्ववभूर्ी ज्ञात असलेल्यांना त्या शेरातील गहन सहजपणे जाणर्ते.
‘यदायदाखह धर्वस्य...’ या गीतेतील कृ ष्णर्चनाचा उद्बोधक र्ापर पाहा—
दुष्टांना खनदावळुखनया रिाया साधुजनांना
तू येखशल र्ानर्रूपे आशा ही र्खन दरर्ळली...
ही आशा फक्त संगीता जोशींच्याच नव्हे तर लाखो र्नात पररर्ळत
आहे.याचप्रर्ाणे...
जगी रहाणे कसे असार्े?
अनंत ठे खर्ल तसे असार्े...
हा ‘ठे खर्ले अनंते तैसेखच रहार्े’ या र्चनाचा अनुर्ाद आहे. एकप्रकारे ही तरही गजल
म्हणता येईल.

उदूत
व असगर गोंडर्ी, खजगर र्ुरादाबादी यांची गजल सूफी रं गाने रं गन
ू जाते.
र्राठीत संगीता जोशींचे काही शेर—
रे खशर्ा आता पुन्हा हे द्वैत का?
व्यिव तू के ली खजर्ा , हारादकरी...
हे अद्वैताचे र्ंडन आहे. इखश्कया रं गात सूदफयाना गजल द्वैताकडू न अद्वैताकडेच जाते.
र्यपरत्र्े प्रायेक गजलकाराचे चचंतन अखधकाखधक पररपक्व होत जाते. र् त्याच्या शेरातून
जीर्नखर्र्यक सूत्रे बाहेर पडतात ती अशी—
जीर्न एक जुगार असा
हरती र्ी र्ी म्हणणारे ...

शब्द आहे शस्त्र म्हणुनी जपुन असणे चांगले
बोलणे टाळीत जाउन र्ूक बसणे चांगले...

संगीता जोशींच्या गजलेत जे दुःख लपले आहे ते व्यखक्तगत नसून सर्ष्टीगत आहे.
त्यार्ुळेच त्यात देशप्रेर्ही आहे.
करायचे तर हेच करू या देशासाठी
तळहातार्र शीर धरू या देशासाठी....
असा उपदेशक भार्ही त्यात साकारतो तसाच प्रयत्र्ादही ददसून येतो.
लुळे पांगळे पंख होते तरीही
र्नाला खुणार्े नभाचे खनर्ंत्रण...
अशा दुदम्व य इच्छाशक्ती असतांनाच प्रयत्र्ादाची जोड असेल तर--र्तवर्ानासर्े जायचे तू पुढे
र्ागचा काळ तू आठर्ूही नको...

असा खनधावर र्नात ठार् होतो.
संगीता जोशींच्या गजलांचे एक र्ैखशष्ट्य र्ला जाणर्ले ते असे की ,स्त्री-गजलकार
असूनही त्यांच्या गजला खनव्र्ळ स्त्री-भूखर्के तून उतरत नाहीत.ककं र्ा त्या अट्टाहासाने पुरुर्
भूखर्के तून खलखहल्या गेल्या आहेत असेही जाणर्त नाही, त्यातून रे खाटण्यात आलेल्या
सुखदुःखाच्या भार्नांचा कॅ नव्हास अत्यंत व्यापक आहे. या कॅ नव्हासर्रील खचत्रे,
दृष्ये,व्यखक्तपरत्र्े आससा बनतात त्याने धारण के लेली कलाकृ ती सर्विा आकलनीय आहे. प्रतीकं ,
रूपकं , उपर्ा रखसक र्ाचक र् श्रोत्यांना ज्ञात आहेत. त्यार्ुळे संगीता जोशींना जे भार् अखभप्रेत
आहेत ते संप्रेखर्त होण्यास प्रत्यर्ाय नाही. शेर सहजगत्त्या संप्रेखर्त होऊन भार् या हृदयीचे त्या
हृदयी खर्सार्णे हेच उत्तर् शेराचे लिण गणले जाते. अन् संगीता जोशींच्या गजलांर्ध्ये असे शेर
र्ारं र्ार भेटतात हे खर्शेर् होय.
खतसर्या गजलसंर्ल
े नाच्या अध्यिाची खनर्ड करतांना गजलसागर
प्रखतष्ठानने ज्येष्ठता र् स्तरीय गजल लेखनाचे सातत्य हा खनकर् लार्ला होता. या खनकर्ांर्र
संगीताताईंची खनर्ड ही सर्ाविावने सुयोग्य होती, याबाबत दुर्त होण्याची शक्यताच नाही.
आपल्या अध्यिीय भार्णातही त्यांनी गजलच्या संदभावत सकारात्र्कभूखर्काच र्ांडली.र्राठी
गजल-साखहत्याचा इखतहास खलखहतांना प्रिर् र्खहला गजलकार म्हणूनही कदाखचत सर्ाविावने
संगीता जोशींचेच नार् घ्यार्े लागेल. त्यांच्या गजलांचा स्तर र् ज्येष्ठता लिात घेता आता यापुढे
‘दीर्ान’ म्हणजे खनव्र्ळ गजलसंग्रह न काढता ‘कु खल्लयाते संगीता जोशी’ म्हणजे सर्ग्र गजलांचा
संग्रह खनघणे गरजेचे आहे असे सांगार्ेसे र्ाटते.
----डॉ. रार् पंखडत
)‘चांदणे उन्हातले’ या संग्रहाच्या प्रकाशनाचे र्ेळी डॉ. पंखडत यांनी खलहून पाठर्लेले
भार्ण. ते र्ंचार्र र्ाचून दाखखर्ण्यात आले.)

अखभप्राय---ज्येष्ठ कर्खयत्री खशरीर् पै

संगीता जोशी या गेली पंचर्ीस र्र्ाांहून अखधक र्र्े काव्यरचना कररत आहेत. त्यांची
भार्कखर्ता खर्खर्ध र्ृत्तातली असली तरी त्यांची काव्यशक्ती त्यांच्या गझलरचनेतून ददसून येते.
गेल्या शतकात गझल हा काव्यप्रकार र्हाराष्ट्रात खर्शेर् लोकखप्रय झाला. त्यात र्ोलाची भर
टाकणार्या कर्ींर्ध्ये संगीता जोशी ह्या एक प्रर्ुख कर्खयत्री आहेत. गझल या र्ृत्तार्र त्यांचे
प्रभुत्र् तर आहेच, पण गझल या प्रकाराला भार्भार्नांची जी कर्ालीची उत्कटता लागते ती
त्यांच्या गझल रचनेत आहे. गझलरचनेत जगण्याची तीव्र ओढ प्रकट होते.
उतरून आज यार्ा तो चंद्र पौर्णवर्ेचा
अण् चांदण्यात र्ाझेपण खर्घवळून जार्े...
गझलकाराच्या जीर्नाबद्दलच्या असीर् आकर्वणार्र सर्ाजाचे कठोर आघात
पडतात.
कु णी गुन्हेखह लादले र्लाच र्ी सजा ददली
तशात रक्त चशंपडू न फु लखर्ले तुरुंग र्ी....
कर्खयत्रीची शब्दकळा, रचनाकौशल्य आखण भार्सौंदयव प्रशंसनीय आहे. गझल हा
काव्यप्रकार र्हाराष्ट्रात असाच पुढे जाणार असेल तर त्यात कर्खयत्रीकडू न अखधक र्ौल्यर्ान भर
पडेल ह्याची खात्री र्ाटते.
6.4.2011

------- खशरीर् पै

प्रर्ीण दर्णे
ब/303,राजहंस,
लुईसर्ाडी, ठाणे (प),400604
खप्रय र्ा. संगीताताई जोशी, स.न.
प्रत्यिभेटीत आपण ददलेले तीनही संग्रह र्ी कखर्तेची र्ेळ साधून खनर्ांत
र्ाचले.आपल्या कखर्ता नेहर्ीच र्नाला एक सृजनखशल आनंद देतात. खर्शेर्तः गझल प्रकारातलं
आपलं प्रभुत्र् खास नोंद घ्यार्ं असंच आहे. डॉ. रार् पंखडतांची प्रस्तार्ना असलेलं आपल्या
खनर्डक गझलांचं पुस्तक प्रस्तार्नेर्ुळे र् नंतर सोबतच्या गझलांर्ुळे प्रत्येक गझलअभ्यासकासाठी र्हत्त्र्ाचे आहे.
‘र्ी कशी ऋतूस ह्या...’ ,‘कु ठल्यातरी िणाला....’ , ‘जरूर तेव्हा...’ ह्या र् अशा
अनेक गझला पुढील र्र्ी (शैिखणक –जूननंतर) खर्द्यार्थयाांना र्ी खनखश्चतच र्ाचून दाखर्ीन.
‘चांदणे उन्हातले...’ र्धील गझलर्ेगळ्याच आतव धुंदीच्या आहेत. ‘कधीतरी हे र्ेघ जर्ार्े...’ ,
‘र्ी उन्हातुन चालतांना..’ , ‘जगायचे कसे हाप्रश्न ज्याला..’ या गहृलांनी अंतर्ुवख के ले. जीर्नाचे
सर्ग्र चचंता आपल्या अशा प्रकारच्या गझलांर्ध्ये आहे.
‘र्ेदना-संर्ेदना’ ची प्रा. शंकर र्ैद्यसरांची प्रस्तार्ना आदशव- अभ्यासपूणव र्
सर्तोल! प्रस्तार्नेचा र्स्तुपाठच! आपल्या कखर्तेतील ‘सूचक अिाांचा खेळ’ त्यांनी र्ेधला आहे;
त्यार्ुळे र्ाचकाला रसग्रहणाची एक र्ागवदशवक पाऊलर्ाट खर्ळते. प्रस्तुत संग्रहातील ‘ददर्साचे
ऊनपिी..’ (अंधार) , ‘दुरार्लेला र्संत आहे’ (खर्त्रा).‘दूर आभाळ’....)सापळा), या कखर्ता
र्लाअखधक आर्डल्या.
िणांना अिवपण
ू व करणारे असे संग्रह र्ला भेट देऊन पुन्हा काही सायंकाळी
‘म्युखझका’ के ल्यात याबद्दल धन्यर्ाद!
शब्दस्नेह फु लता राहो!
चैत्रप्रखतपदेच्या नर्पल्लखर्त शुभच्े छा!
आपला,
प्रर्ीण दर्णे

Article—Loksatta- Suresh Bhat

चंदन आखण चांदणेही....
---संगीता जोशी
काळाच्या पहाडार्र ज्यांनी आपली नार्ं कोरलेली आहेत त्यापैकी हे एक खचरं तन नार्कखर् श्रेष्ठ सुरेश भट! सर्ीिक डॉ. द.खभ. कु लकणी यांनी के शर्सुत, तांबे र् र्ढेकर यांचे बरोबरच
सुरेश भट यांना ‘युगप्रर्तवक कर्ी’ अशा खर्शेर्णानं गौरखर्लेलं आहे; आखण ते सािवच आहे.
र्ुक्तछंदाच्या सपाट रस्त्यार्रून जाणार्या त्या काळातील (खर्शेर्तः 60 चे दशक) कखर्तेला
कखर्श्रेष्ठ सुरेश भटांनी नर्े र्ळण देऊन पुन्हा एकदा र्ृत्तबद्धतेकडे नेऊन राजरस्त्यार्र आणून
सोडले. पुढील काळात र्राठी गझल िेत्राचे ते अनखभखर्क्त सम्राट झाले, याबद्दल कोणाचेही दुर्त
होणार नाही. इिून पुढच्या खर्र्ेचनात र्ी प्रत्येकर्ेळी ‘कखर्श्रेष्ठ’ ही उपाधी र्ापरलेली नाही; ती
खतिे आहेच, हे र्ाचकांनी सर्जून घ्यार्े.
गझल हा कखर्तेचा एक प्रकार आहे; एकाच र्ृत्तातले अनेक शेर कादफयाच्या
धाग्यात गुंफून गझल बांधली जाते र् प्रत्येक शेर अिवदष्ृ ट्या स्र्यंपूणव असतो. एका गझलर्ध्ये
खर्खर्ध खर्र्याचे शेर गुंफण्याचे स्र्ातंत्र्य कर्ीला असते, ही प्रािखर्क र्ाखहती आता सर्व रखसकांना
आहेच. ही पुन्हा सांगण्याचे कारण इतके च की भट यांच्या गझलांर्धून स्त्रीखर्र्यक चचंतनाचे
प्राकट्य असलेले शेर खर्खुरलेल्या स्र्रूपात खर्ळतात. त्यांच्या काही स्त्रीप्रधान कखर्ता आहेतच,
र्ात्र त्या गझला नाहीत.
सुरेश भट यांच्या कखर्तांर्धील स्त्री ही त्यांची प्रेयसी आहे; कधी कखर्ता ही त्याची सखी
आहे; तर कधी र्राठी भार्ेला त्यांनी आई या रूपात पाखहलं आहे.

गीत तुझे र्ी आई, गाइन )‘रूपगंधा’-1961(
शब्दोशब्दी अर्ृत ओतुन...
भार्फु लांना पायी उधळु न
र्र् प्रखतभेचे खझजर्ुखन चंदन

आयुष्याचा कापुर जाळु न
तुझे सारखे करीन पूजन...

अशा तर्हेचा आदरयुक्त भार् व्यक्त करीतकर्ीने र्राठी भार्ेला आईचे स्िान देऊन
गौरखर्ले आहे.त्यांच्या र्नातील स्त्रीला प्रिर् ते आईच्या रूपात पाहतात. खतचे पांग फे डण्यासाठी
‘प्रखतभेचे चंदन उगाळणे’, आयुष्याचा कापूर जाळणे र् पूजन करणे, हे संकल्प त्यांच्या र्नातील
आई या नात्याबद्दलची उदात्तभार्ना स्पष्ट करून जातात. र्ैयखक्तक जीर्नातही भट आपल्या
आईशीअखधक संलग्न होते. त्यांना कखर्तेचा र्ारसाही आपल्या आईकडू न लाभला होता.
र्रील भार् ‘र्ायबोली’ या कखर्तेत व्यक्त झाला आहे.
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो र्राठी
जाहलो खरे च धन्य ऐकतो र्राठी
धर्व, पंि, जात एक जाणतो र्राठी
एर्ढ्या जगात र्ाय र्ानतो र्राठी....
1961 नंतर र्धल्या दीघव कालार्धीनंतर 1974 र्ध्ये ‘रं ग र्ाझा र्ेगळा’ हा दुसरा संग्रह
प्रखसद्ध झाला त्यातही हेच नातं सांगणारी कखर्ता र्ाचायला खर्ळते. देशाला आईच्या रूपात
पाहणे(र्ातृभूर्ी)हा सर्ाांर्र संस्कार असतोच.
गे र्ायभू तुझे र्ी फे डीन पांग सारे । आणीन आरतीला हे सूयव, चंद्र, तारे ....
आई, तुझ्यापुढे र्ी । आहे अजून तान्हा
शब्दात सोड र्ाझ्या । आता हळू च पान्हा
आई, तुझी अशी र्ी गाईन रोज गाणी । र्ाझी तुझ्या दुधाने गेली खभजून र्ाणी....
आईच्या र्त्सलतेची ओढ या कखर्तांर्धून ददसून येते. ‘भीर्र्ंदना’ही ‘एल्गार’ या खतसर्या
संग्रहातील(1983) कखर्तेतही कर्ीने ‘भीर्रायां’कडू न याच र्त्सलतेची हक्काने र्ागणी के लेली
आहे.
एक आम्ही जाणतो, आर्ुची तू र्ाउली

एर्ढे आहे खरे की, आर्ुची तू सार्ली
घे अम्ही त्यांना ददलेल्या उत्तरांची र्ंदना....
भीर्राया, घे तुझ्या या लेकरांची र्ंदना.....
आपल्या श्रद्धास्िानाला आपण आईच र्ानून जर्ळीक साधतो (उदा. ज्ञानेश्वर र्ाउली);
यार्रून आई हेच कर्ीच्या र्नातील पूज्य असे स्िान आहे, हे अधोरे खखत होते. या चार ओळीतील
‘ते’ म्हणजे प्रस्िाखपत र्गव. ज्यांची सुखे ही दुसर्यांच्या (पीखडत-शोखर्तांच्या) दुःखांर्र आधारलेली
असतात, तो हा र्गव! सुरेश भटांनीच ही व्याख्या एके रठकाणी के ली आहे.
सुरेश भट यांचे श्रीकृ ष्णाशीही एक र्ेगळं नातं आहे. पुढील कखर्तेत त्यांनी आईच्यायशोदेच्या- र्त्सल भूखर्के तून श्रीकृ ष्णाला जागखर्णारी भूपाळी म्हटली आहे.
चल ऊठ रे र्ुकुंदा, झाली पहाट झाली
बाहेर चांदण्याला हलके च जाग आली...
र्ंदार्ला कधीचा
गगनात शुक्रतारा
अन् चोरपार्लांनी
आला पहाट र्ारा
गालांर्री उर्ेच्या आली हळू च लाली....
चांदण्यालाहलके च जाग येणे, ही भट यांची शब्दयोजना एक हळु र्ारपणाचा भार्
र्ाचकाच्या र्नात जागा करून जाते. शुक्रतारा र्ंद होतो, पहाटर्ाराही चोरपार्लांनी येतो!
यशोदेच्या लाडक्या र्ुकुंदालाही खतला ‘हलके च’ जागर्ायचे आहे. (उगीच ‘र्म्र्ा’ बनून
धसर्ुसळे पणाने ‘ऊठ लर्कर; ररिा येऊन उभी राहील’ अशा प्रकारच्या दटार्णीने खतला आपल्या
कन्हैयाला जागं करायचं नाहीए.)
आणखी एक सौंदयवस्िळ र्ला या कडव्यात ददसतं आहे. पहाटर्ारा चोरपार्लांनी का
यार्ा बरं ? आखण पार्लं र्ाजलीच नाहीत, तर तो आल्याचं उर्ेला कळलं तरी कसं? खतच्या
गालांर्र लाली उगीच तर नाही ना येणार? त्यानं हळू च खबलगून खतचं चुंबन घेतलं असणार! हो
ना?

यशोदा र्ुकुंदाला पुढे आणखी सांगते, ऊठ आता; ‘तुज शोधण्यास र्ेडी राधा पुन्हा
खनघाली’! राधेची र्धुरा भक्तीआखण र्ुकुंदाचं प्रेर्याची खतला जाण होती. खतला र्ाहीत होतं की
राधेचं नार् ऐकलं की हा तत्िणी उठे ल! या उत्कट चबंदश
ू ी कखर्ता संपते पण त्यापूर्ी आपल्या
र्नःश्चिूंसर्ोर हे गोड खचत्र उभं करण्यात भट पूणव यशस्र्ी झालेले असतात.
सुरेश भट देर् र्गैरे र्ानत नसत, पण श्रीकृ ष्ण हे त्यांचं आर्डतं व्यखक्तर्त्त्र् होतं. श्रीकृ ष्ण
र् राधा यांच्या गूढ प्रेर्ाबद्दल त्यांना एक र्ेगळं च आकर्वण असार्ं. ‘आज गोकु ळात रं ग खेळतो
हरी, राखधके ,जरा जपून जा तुझ्या घरी’ आखण‘र्ाजखर् र्ुरली देर्दकनंदन’ या दोन कखर्तांतही,
‘अनंगरं गरास’ खेळण्यात दंग होणारी राधा आपल्याला सापडते;आखण र्ुरली ऐकतांनाराधेचे
सरलेले र्ीपण पाहून प्रेर्ाच्या उच्च पातळीची जाणीर् होते. स्त्री-प्रेर्ाच्या उत्कट रूपाचे दशवन
राधेच्या र्ाध्यर्ातून सुरेश भट आपल्याला करून देतात. कृ ष्णप्रेर्ात सर्र्पवत झालेली राधा, द्वैत
सरून कृ ष्णाशी एकरूप झालेली राधा, खहच्यात कर्ीला आपल्या चचंतनातील आदशव स्त्री दृगोचर
होत असार्ी! हेआध्याखत्र्क पातळीर्रील प्रेर् कर्ीच्या ‘कृ ष्ण-कखर्तां’र्ध्ये प्रकट झालं आहे.
कृ ष्ण दीप! राधा ज्योती। कृ ष्ण चशंप! राधा र्ोती
कृ ष्ण तीर! राधा धारा।कृ ष्ण व्योर्! राधा र्ारा...
कृ ष्ण-राधेचं अतूट नातं र्णवन करतांना त्यांनी या जोड्या र्ार्र्वकतेने खनर्डल्या आहेत; नाही का?
‘सप्तरं ग’ हा 2002 साली प्रकाखशत भट यांचा पाचर्ा संग्रह. त्यापूर्ी खनर्डक कखर्तांचा
संग्रह, नुकत्याच ददर्ंगत झालेल्या कर्खयत्री खशरीर् पै यांनी संपाददत के ला होता.त्यार्ुळे
सप्तरं गातील कखर्ता त्यात सापडत नाहीत. या संग्रहात एका लार्णीचा सर्ार्ेश आहे. खतला
त्यांनी ‘कोल्हापुरी लार्णी’ असंम्हटलेलं आहे. खर्शेर् असे की यार्धील ‘नायक’ देखील र्नर्ोहन
कृ ष्णच आहे! नाखयका खर्चारतेय्....
पाखहला का कोणी र्ाझ्या र्नर्ोहनाला?
पाखहले का सांगा कोणी र्ाझ्या पार्ण्याला?....
ददसला का कोण्या घरी
भेटला का र्ार्यार्री
पाखहले का कोणी र्ाझ्या सजणसख्याला?....

सपनात रात आली
सपनात भेट झाली
सपनात हातार्ंदी एक हात आला!....
लार्णीहा काव्यप्रकार सादर करणार्या स्त्रीनेही कृ ष्णाला ‘सखा’ र्ानले आहे र् त्याच्या
खर्रहात ती कार्रीबार्री झालेली ददसत आहे! नेहर्ीच्या पद्धतीची ही उत्तान शृंगाररक लार्णी
नाही.
या नृत्यांगनेप्रर्ाणेच खर्रह जेव्हा नायकाला सहन करार्ा लागतो तेव्हा असा शेर
उतरतो....
कु ठे होतीस तू जेव्हा ददशा झंकारल्या होत्या?
कु ठे गेलीस तू जेव्हा ऋतू गंधाळु नी गेले?.....
ककं र्ा....
नुसतीच तुझ्या स्र्रणांची एकांती ररर्खझर् झाली
नुसतेच तुझे हृदयाशी र्ी भास कर्ळले होते....
शेर्टी कर्ी हताशपणे पण खर्श्वासपूर्वक म्हणतो,
कोठे ही जा दूर दूर तू र्ाझ्यापासून
र्ाझे गीत तुला तेिह
े ी काढील शोधून!....
िोड्या खर्रहानंतर, ती जेव्हा सर्ोर येते तेव्हा खतच्या अनुपर् दशवनाने कर्ी खर्स्र्यचदकत
होऊन म्हणत आहे,
कोर्ळी काया तुझी लार्ण्य सार्ार्ेल का?
लाजता तू, घाबर्या र्ाझ्या र्नाला र्ाटले.....
इिे खतच्या लार्ण्याचं ओसंडून जाणं कर्ीनं फार सुंदर व्यक्त के लं आहे. हे अपररखर्त
लार्ण्य खतच्या कायेत तरी र्ार्ेल का? असा प्रश्न करून भार्ेला जणू नर्ा अलंकार ददला आहे!
उदूव सारखीच ‘नजाकत’ या र्राठी शेरात भट आणू शकले आहेत. एक शेर आठर्तो,

अल्ला रे खजस्र्े-यारकी खूबी दक खुद-ब-खुद
रं गीखनयों र्ें डू ब गया पैराहन तर्ार्...
कखर् म्हणतोय कीखतच्या देहसौंदयावचाच हा पररणार्, की खतचा पोशाख आपोआपच
रं खगत झालाय्. इिे भट म्हणत आहेत, की तुझं हे कायेत न र्ार्णारं लार्ण्य तुझ्या
लाजण्याबरोबर इतकं काही र्ाढलंय् की ते उसळू न सांडल
े की काय,अशी र्ला भीती र्ाटतेय्!
के र्ळ लाजबाब!!

अशी ही अखभसाररका जेव्हा खप्रयाला भेटते तेव्हा अपेखित तेच घडते...

लाख धारांनी र्धाच्या र्ाखला एकांत गोरा
ओठ िोडे हालले....अन् चाखत्या र्ौनात न्हाले...
लागली तृप्तीर्धे ओल्या खनखार्यांना सर्ाधी
आंधळ्या शब्दांस स्पशावचे नर्े डोळे खर्ळाले....
चेतले पूजेतनंदादीप र्ाझ्या र्ासनांचे
िुद्र हे अखस्तत्र् र्ाझे कापरार्ाणी उडाले.....
लौदकक पातळीर्र,सर्ाज र् स्त्री, कु टुंब र् स्त्री ककं र्ाआजची र्ुक्त स्त्री इत्यादद खर्र्यांच्या
झरोक्यातून भटांनी स्त्रीकडे पाखहलेलं नाही. पण खजर्ाभार्ाची सखी, प्रेयसी,प्रणखयनी, सहचरी
अशा ककं खचखत्भन्न खभन्न स्र्रूपात तीकखर्तेतून आपल्याला भेटते.
र्ात्सल्य र् शृंगार हे दोन र्हत्त्र्ाचेरस भटांच्या रचनांर्ध्ये प्रकर्ावने ददसतात. या दोन्ही
भार्ांतउत्कटतेची दोन टोके रखसक अनुभर्तात.
त्यांच्या रूपगंधा (1961) या पखहल्याच काव्यसंग्रहात‘रूपगंधा’ याच शीर्वकाची पखहलीच
रचना र्ाचायला खर्ळते र् रखसक खस्तखर्त होऊन जातो!कर्खयत्री खशरीर् पै यांनी ही रचना

‘भार्गीत’या सदरात टाकली आहे. पण प्रत्येक शेर स्र्तंत्र या खनकर्ार्रही ‘र्ुसलसल गझल’
(क्रर्बद्ध गझल) म्हणण्यास, र्ाझ्या र्ते, काही प्रत्यर्ाय नाही.
र्ल्र्ली तारुण्य र्ाझे तू पहाटे पांघरार्े
र्ोकळ्या के सात र्ाझ्या तू खजर्ाला गुंतर्ार्े....
लागुनी िंडी गुलाबी खशर्शवरी यार्ी अशी, की
राजसा, र्ाझ्यात तू अन् र्ी तुझ्यार्ाजी खभनार्े...
रे ! तुला बाहूत र्ाझ्या रूपगंधा जाग यार्ी
र्ी तुला जागे करार्े तू र्ला खबल्गून जार्े....
शृंगार हा या गझलेचा खर्र्य आहे, हे स्पष्ट आहे. सुरेश भट यांच्या शृंगाररक रचनांचे
र्ैखशष्ट्य िोडे र्ेगळे आहे. त्यात दुय्यर् भूखर्का स्र्ीकारणारी संकोची स्त्री नाही. त्यांनी रं गर्लेली
प्रेयसी ही लाजरी-बुजरीहीनाही.ती आपल्या खप्रयकराकडू नप्रणयाची खनःसंकोच र्ागणी करते.
शारीर पातळीर्र खतच्या अपेिा ती त्याला सांगते.
दुसर्या दोन गझलांतील प्रेयसीही धीट र् पुढाकार घेणारी अशी पाहायला खर्ळते.‘रं ग
र्ाझा र्ेगळा’या संग्रहात या गझला आहेत.
र्ालर्ूनटाकदीप चेतर्ूनअंगअंग
राजसा, दकती ददसात लाभला खनर्ांत संग...
गार गार या हर्ेत घेउनी र्ला कर्ेत
र्ोकळे करून टाक एकर्ार अंतरं ग....
काय हा तुझाच श्वास दर्वळे इिे सुर्ास
बोल रे हळू उठे ल चांदण्यार्री तरं ग....
दुसर्या गझलेचे शेर--तरुण आहे रात्र अजुनी राजसा, खनजलास का रे ?
एर्ढ्यातच त्या कु शीर्र तू असा र्ळलास का रे ?.....

सांग या कोजाखगरीच्या चांदण्याला काय सांगू?
उर्लते अंगांग र्ाझे...आखण तू खर्टलास का रे ?....
अजुनही खर्झल्यान गगनी ताराकांच्या दीपर्ाला
अजुन र्ी खर्झले कु ठे रे ? हाय! तू खर्झलास का रे ?....
‘चांदण्यार्र उठणारा तरं ग’ रे कॉर्डांग’ झाल्यानंतरही लता र्ंगेशकरांच्या र्नात दीघवकाळ रें गाळत
राखहला होता! रात्र तरुण आहे; अशार्ेळीक्लांत झालेल्या झालेल्या खप्रयकराला प्रणखयनी जागर्ते
आहे र् खतच्या उर्ललेल्या अंगांगाचा दाह शर्खर्ण्याचा आग्रह धरते आहे! आशा भोसलेंनी या
रचनेला आपले र्धाळ सूर ददले आहेत.र्रील गझला स्त्रीभूखर्के तून खलखहलेल्या आहेत
पुढील गझलेतील शेर पुरुर् भूखर्के तून खलखहलेले आहेत.र्ात्र आशाजींनी गायले आहेत.
के व्हातरी पहाटे उलटू न रात्र गेली
खर्टले चुकून डोळे हरर्ून रात्र गेली....
अजुनी सुगंध येई दुलईस र्ोगर्याचा
गजरा कसा फु लांचा खर्सरून रात्र गेली...
कळले र्ला न के व्हा सुटली खर्ठी जराशी
कळले र्ला न के व्हा खनसटू न रात्र गेली....
‘रात्र’ खनघून गेल्याचे ही गझल सांगत आहे. प्रत्यिात ‘रात्र’ या प्रखतर्ेतून कर्ी आपल्या
प्रणखयनीबद्दलच सांगत आहे. गजर्याच्या सुगंधाद्वारे ती रात्रीच्या गोड आठर्णी ठे र्ून गेली आहे.
जराशा सुटलेल्या खर्ठीतून पहाटे ‘ती खनसटू न’गेलीय्, यार्रून हा चोरटा प्रणय असार्ा हे सूखचत
होत आहे! दुलईला येणारा र्ोगर्याचा सुगंध त्या रात्रीचं अप्रत्यि र्णवन करत आहे.
प्रणयाच्या खर्खर्ध छटा कर्ीच्या लेखणीतून उतरलेल्याआपल्याला ददसतात.रूपगंधा
र्धील र्ाहेरर्ाशीण अशीच एक छटा आहे. या र्ाहेरर्ाखशणीचं र्न र्ेंदीच्या पानांर्र अजून
झुलत आहे. खतचे अंग अंग हळदीने खपर्ळे आहे. यार्रून ही नर्पररखणत स्त्री आहे.ती पखहली
शृंगार-रात्र अनुभर्ून रीतीप्रर्ाणे प्रिर्च र्ाहेरी आलेली आहे. खतला अनुभर्ाने ‘र्ोठे पण’ तर
ददलं आहे;(लग्नानंतर ‘र्ुली’ ची ‘बाई’ होते! ) पण ते अद्याप कोर्ळे च आहे.रात्रीच्या त्या आठर्णी
या िणी खतला ‘भलत्याच’ र्ाटतआहेत र् ती स्र्तःशीच लाजत आहे.

झुळझुळतो अंगणात तोच गार र्ारा,
हुळहुळतो तुळशीचा अजुन देह सारा.....
हुळहुळणार्या स्पशावच्या आठर्णी या गीतात र्ेंदीच्या पानांआडू न डोकार्त आहेत.

‘गौळण’ हीकखर्तास्र्प्न-शृंगाराचाच सुंदर आखर्ष्कार आहे.

सखख, र्ी र्ज हरपुन बसले ऽ ग
आज पहाटे श्रीरं गाने र्जला पुरते लुटले ऽ ग
साखरझोपेर्ध्येच अलगद प्राजक्तासर् रटपले ऽ ग
त्या श्वासांनी दीपकळीगत पळभर र्ी िरिरले ऽ ग
त्या स्पशावच्या चहंदोळ्यार्रलाजत उर्लत झुलले ऽ ग
त्या घनश्यार्ल खर्ठीत नकळत खबजलीसर् लखलखले ऽ ग
ददसला र्ग तो देर्कीनंदन अन् र्ी डोळे खर्टले ऽ ग.....
गोकु ळात असतांना कान्हा लहान होता;गोपी त्याच्याशी र्धुरा भक्तीने एर्ढ्या जोडल्या
गेल्या होत्या त्या कृ ष्णाला आपल्या खप्रयकराच्या रूपातही पाहात होत्या. कृ ष्णही गोपींसाठी
कोणत्याही र्याचे रूप धारण करत असे, असा भागर्तात उल्लेख आहे. कृ ष्णाने स्र्प्नात येऊन
गोपी बरोबर जो शृंगार के ला त्याचे र्णवन ती सखीला सांगत आहे! साखरझोप आखण पहाट
यांच्याशीसंलग्न असा प्राजक्ताचा उल्लेख येणे स्र्ाभाखर्कच आहे. प्राजक्तासर् ‘रटपले’,
यातीलगर्भवतािवरखसकांनी सर्जून घ्यायचा आहे. म्हणून तर श्वसांनी िरिरणे स्पष्ट होत आहे.
स्पशावने आत्र्सािात्काराचा जीर्नातीत अनुभर् (खर्जेचे लखलखणे) गोपीला ददल्यानंतर (ती
राधाही असू शके ल ) कान्हा पुन्हा आपल्या र्ूळ बालक-रूपात खतला स्र्प्नात ददसला. म्हणून तर
इिे कर्ीने ‘देर्कीनंदन’ हे नार् र्ापरले आहे. आता त्यास्र्प्नानुभर्ाचा पुनःप्रत्यय घेण्यासाठीच
खतनं डोळे खर्टले आहेत! अशी ही ‘गौळण’ आपल्याला शृंगाराकडू न भक्ती याप्रीतीच्याचरर्
अर्स्िेकडे घेऊन जाते.

अशा दकती रचनांचा आस्र्ाद इिे घ्यायचा? ही एक न संपणारी सुगंध-यात्रा
आहे!कखर्तेच्या करपाशी धुंद होऊन कर्ी जगाला खर्सरत आहे. कधीर्ीज लखलखार्ी तशी
त्याची ‘ती’ भेटते; के व्हा पूर्णवर्ेचे चांदणे र्ेणीत र्ाळू न, अखधर्या आठर्ांची आरती हृदयात घेऊन
ती येते, तर कधी र्राठर्ोळ्या रूपात गीतगंगेच्या तटार्र घागर घेऊन येते! कु ठल्याही रूपात
येर्ो, कर्ी खतची उत्कं ठे ने र्ाट पाहत आहे! ती आली तेव्हा काय झालं?
प्रत्यि भेटीत र्ात्र काहीर्ेळा कर्ी गोंधळू न का जातो, हे एक कोडे आहे!
तू भेटलीस तेव्हा र्ी बोललोच नाही
तू भेटतेस तेव्हा र्ाझे असेच होते!.....
कधीतरी ती नुसतीच हर्ेच्या झोतासारखी अंगार्रून खनघून जाते...भट खलखहतात,
कोण जाणे कोण हे जर्ळू न गेले
चांदणे रक्तार्ध्ये खर्सळू न गेले....
‘ती’ च होती ती. पण र्ग भेटली का नाही? र्ला टाळत तर नाही ना?
तुजपाशी र्ज टाळायाचे लाख बहाणे होते
र्जपाशी पण तुखझयासाठी के र्ळ गाणे होते....!
सुरेश भट हे खजतके दुःखाचे कर्ी आहेत खततके च ते प्रेर्कर्ीही आहेत. प्रेर्कखर्ता र्
प्रेर्ाला अर्पवत शेर तुलनेने कर्ी असेनात का, पण ते अत्यंत उत्कट आहेत.त्या कखर्तांर्धील
प्रेर्रस रखसक र्ाचकाच्या ओठांर्र र्धाप्रर्ाणे रें गाळत राहतो. त्यांर्धील ‘फु लराणी’ रूपाचीस्त्री
जर्ळीक साधून र्ाचकाच्या र्नात र्ोहर फु लर्ीत राहते.

अशी असार्ी गझल—
संगीता जोशी

एकाच र्ृत्तातील, ठराखर्क लयखंडात, सर्उच्चारी शब्दांचे यर्क (कादफया) र्
अन्त्ययर्क (रदीफ) असलेल्या, दोन-दोन ओळींच्या दकर्ान पाच ककं र्ा त्याहून अखधक कखर्तांची
(शेरांची) बांधणी म्हणजे गझल.
आर्श्यक लिणे—
1. र्ेगर्ेगळ्या स्र्तंत्रर् सार्वभौर् खद्वपदींची (शेरांची) र्ाळ म्हणजे गझल.कोणताही शेर
र्ेगळा काढू न र्ाचला तरी तो अिवपूणव असला पाखहजे. अिावसाठी तो र्ागच्या अिर्ा
पुढच्या शेरार्र अर्लंबून असता कार्ा नये. असे शेर हेच गझलेचे र्ुख्य लिण आहे.
2. र्तल्यात दोन्ही ओळीत कादफया, र् पुढील प्रत्येक शेरातील दुसर्या ओळीत कादफया
असलाच पाखहजे. कादफयाखशर्ाय गझल होऊच शकत नाही.
3. कादफयानंतर रदीफ येते.र्तल्याच्या शेरात दोन्ही ओळीत र् पुढील प्रत्येक शेराच्या
दुसर्या ओळीत रदीफ असते. पण रदीफ असलीच पाखहजे असे बंधन नाही.
रदीफखशर्ायही गझल असू शकते. खतला ‘गैरर्ुरद्दफ’ गझल म्हणतात.
4. गझलेचे सर्व शेर एकाच र्ृत्तात असले पाखहजेत. शेराच्या प्रत्येक ओळीत लय साधलेली
असली पाखहजे.
5. गझलेच्या शेर्टच्या शेरात काही कर्ी आपले उपनार् (तखल्लुस) गुंफतात. अशा शेराला
र्क्ता म्हणतात. र्क्ता खलहार्ा ककं र्ा नाही, ही बाब ऐखच्छक आहे.
6. कर्ीची प्रखतभा र् काव्यर्र्वज्ञता,उत्कट भार्, कल्पनेची नर्ता ( newness नव्हे;नर्ता
म्हणजे originality), कल्पनेची प्रभार्ी अखभव्यक्ती, प्रतीके -अलंकार लय, संकेत
इत्यादींच्या साहाय्याने सौंदयवखनर्र्वती र् कलाखर्ष्कार क्वखचत अध्यात्र्ाची झलक इ.
गझलेचे ठळक गुण आहेत.
7. संकेताने भार्ना ध्र्खनत करणे हा गझलचा आत्र्ा आहे. त्या संकेतानुसार सौंदयावचा शोध
घेणे ही गझलची र्ृत्ती आहे.यालाच तगज्जुल म्हणतात. सोप्या शब्दात प्रभार्शाली र्
रर्णीय अखभव्यक्ती म्हणजे तगज्जुल अशी िोडक्यात व्याख्या डॉ. श्रीरं ग संगोरार् यांनी
के ली आहे. ( र्.सा.पखत्रका, ददर्ाळी अंक,1986.)
*****

गझलेची भार्ा—
1. गझलेची भार्ा साधी तरीही इतर काव्यप्रकारांच्या तुलनेत प्रभार्ी र् पररणार्कारक
असली पाखहजे.
2. भार्ा प्रतीकात्र्क र् अलंकाररक असार्ी; र्ात्र योग्य र् उखचत उपयोग असार्ा.
त्यात पांखडत्य-प्रदशवनाचा हेतू नसार्ा.
3. प्रतीकात्र्ता हे गझलचे र्ैखशष्ट्य आहे. त्यार्ुळेच शब्दािावबरोबरच रखसक लक्ष्यािव र्
व्यंग्यािाांचा आनंद घेऊ शकतात.
4. आशय, भार्ोत्कटता हा गझलचा र्ुख्य गुण आहे. रचना-तंत्र र् खनयर् हे गझलेचे के र्ळ
शरीर आहे. पण उत्कट अखभव्यक्ती र् आशयघनता हीच खतची खरी ओळख.
5. र्राठी गझलेत फु ले-काटे, चेहरे -र्ुखर्टे, चेहरा-आरसा,...इ. संकेत तयार झाले
आहेत.उदूच्व या पारं पाररक गझलेतील खनष्ठु र प्रेखर्का, खप्रयकराची खर्र्शता,याखेरीज
साकी-शराब-र्यखाना, र्ाइज-नासेह इ. खर्र्य र्राठी गझलेने उचलले नाहीत. आता
सुधारणार्ादी उदूव गझलेतही सार्ाखजक,राजकीय इ. खर्र्य हाताळले जातात. हे
खर्र्य सुरेश भट यांच्या गझलेत र् नंतरच्याही गझलेत खर्पुलतेने आढळतात. तसेच
प्रेर् र् संयत शृंगार ही र्राठी गझलेची गुणर्ैखशष्ट्ये आहेत.
कर्ीची गझल-र्ृत्ती—
खनर्डक सुरेश भट या ग्रंिाच्या प्रस्तार्नेत कर्खयत्री खशरीर् पै यांनी कर्ीजर्ळ
गझल-र्ृत्ती असेल तर तो अखधक चांगली गझल खलहू शके ल असे म्हटले आहे.त्यांनी
पुढील र्ैखशष्ट्ये कर्ीजर्ळ असार्ीत असे नर्ूद के ले आहे.
1. प्रभार्ी व्यखक्तर्त्त्र्. याखेरीज प्रभार्ी गझल खलखहता येत नाही.
2. अनेक आशा-आकांिांनी भरलेले र्न; त्याचबरोबर स्र्प्नभंगाचा खर्दारक अनुभर्.
3. आत्यंखतक कृ तािवता र् आत्यांखतक नैराश्य यांचा टोकाचा अनुभर्.
4. कु ठलाही अनुभर् उत्कटतेने घेण्याचा स्र्भार्.
5. आपल्याच धुंदीत असणारी पण सभोर्ताल बाबत अत्यंत संर्ेदनशील, हळु र्ार र् दयाद्रव
र्ृत्ती.
6.काहीशी बेदफदकरी, कलंदरपणा, बंडखोरपणा.
7.प्रांजळपणा,र्ोकळे पणा,उपरोखधकता असा व्याखर्श्र स्र्भार्.
8.प्रेर्भंग,स्र्प्नभंग पचखर्णारी,प्रेर्ात झोकू न देणारी र्ृत्ती.
9.स्र्तःच्या चुकांचे पररणार् भोगण्याची खसद्धता असणारी प्रार्ाखणक र्ृत्ती.
10.आयुष्य र्ार्यार्र उधळू न देण्याचे साहस असणारी र्ृत्ती.

11.दुःखाला हसत सार्ोरे जाणारी ककं बहुना दुःखाबद्दल सुप्त र् गूढ आकर्वण असणारी र्ृत्ती
12. स्र्तःचा पराभर्ही उत्कटतेने उपभोगणारी र् पराभर्ाचाही उत्सर् साजरा करणारी
ददलदार र्ृत्ती.
******
शेर (खद्वपदी) कसा असार्ा—
1. प्रत्येक शेर अिावच्या र् आशयाच्या दृष्टीने पररपूणव असार्ा.
2. शेराच्या दोन ओळी एकाच र्ृत्तात असाव्यात.
3. गझलेसाठी सांखगतलेले गुण म्हणजेच शेराचे गुण.
4. प्रत्येक शेरात स्र्तंत्र भार्खचत्र सार्ार्लेले असार्े. शेर हे गझलचे एकक(unit) आहे. गझलेचे
सौंदयव शेराच्या सौंदयावर्रच अर्लंबून असते.
5. शेरात योग्य र् अचूक शब्द र्ापरार्ेत; कारण दोन ओळीत एक पूणव खर्चार ताकदीने,
आशयघनतेसह प्रभार्ीपणे र्ांडायचा असतो. हा, तो,..इ. शब्द र्ात्रापूती साठी र्ापरणे शक्यतो
टाळार्े.
6. शेराच्या दोन्ही ओळीत काळ सर्ान असार्ा. एका ओळीत भूतकाळ तर दुसर्या ओळीत दुसराच
(र्तवर्ान/भखर्ष्य) असे नसार्े.
7. शब्दांचा क्रर् खर्चारपूर्वक घ्यार्ा; कारण अिवबदलाचा धोका असतो.
उदा.कट गये हैं बेगुनाहों के हजारों सर
यूं चलाये हैं कई हखियार र्जहब ने ।।
बेगुनाह व्यक्तीला हजार डोकी असतात, असा अिव खनघतो.
योग्य क्रर्--कट गये हैं सर हजारों बेगुनाहों के
यूं चलाए हैं कई हखियार र्जहब ने ।।
8. शेराच्या दोन ओळीत संबंध ( रब्त) असार्ा,
उदा. र्ृत्यु जार्ीन होउनी यार्ा । जीर्नाचा तुरुंगर्ास नको ।।
9. ज्यांना ‘खर्साव्या शतकातील गाखलब’ असे म्हटले जाते, ते उदूव शायर दफराक गोरखपुरी म्हणतात,
शेरात करुणा, प्रेर् सर्पवण हे भार् प्रार्ुख्याने येतात.
10.
शेराच्या पखहल्या ओळीत प्रस्तार्ना असते र् दुसर्या ओळीत त्याचा सर्पवक सर्ारोप
असतो.
उदा. र्ेदनांची तारही तुटली अचानक । छेडतांना तारही तुटली अचानक ।।

11.
शेरात खर्रोधाभास असेल ककं र्ा कलाटणी असेल, अनपेखित भार् ककं र्ा चर्त्कृ ती असेल
तर शेराचे सौंदयव र्ाढते.
उदा. अखेरी खबचारा पुढारी खनघाला । र्ला र्ाटले की पुजारी र्गैरे ।।
कलाटणी र्ा चर्त्कृ तीहा गुण र्रचेर्र आढळणारा गुण नाही. र्हान कर्ीच्या सुद्धा सर्व शेरात
हा गुण ददसणे अशक्य आहे; गाखलब-दफराकच्याही र् सुरेश भटांच्याही.
12.
13.

र्रील गुण असणेही शेराची अट नाही. साधे शेरही अिवसुंदर र् उत्तर् असू शकतात.
उदा. तू भेटलीस तेव्हा र्ी बोललोच नाही । तू भेटतेस तेव्हा र्ाझे असेच होते ।।
खर्चारांची /कल्पनांची नर्ता (originality)असार्ी.
उदा. 1. सागराचा होत नाही बालही बाका अशाने
झंजले सारे जरी ह्या िुब्ध लाटांशी दकनारे ....
2.
जे कु णी झाले हुतात्र्े स्तंभही त्यांचा न कोठे
अन् कसाबाचे जगाला पाठ झाले नार् आहे...
शेर कसा नसार्ा--1. शेराच्या एका ओळीत एका व्यक्तीला उद्देशून ‘तू’ र् दुसर्या ओळीत ‘तुम्ही’ असा उल्लेख
नसार्ा.
2. शेराचा अिव स्पष्ट करून सांगार्ा लागेल असा शेर नसार्ा.
उदा. र्गस को बाग र्ें जाने न देना ।
दक नाहक खून परर्ाने का होगा ।।
र्धर्ाशीला बागेत जाऊ देऊ नका; नाहीतर पतंगाचा नाहक खून होईल. असा अिव आहे.
पण तो स्पष्ट होत नाही.र्धल्या ररक्त जागा भराव्या लागतील; त्या याप्रर्ाणे--- र्धर्ाशी
बागेत गेली तर र्ध गोळा करे ल; ती पोळे बांधेल. व्यापारी त्यातील र्ध काढू न घेऊन
पोळ्याचे र्ेण र्ेगळे करे ल; त्याची र्ेणबत्ती तयार के ली जाईल. ती पेटर्ल्यार्र पतंग
ज्योतीर्र झडप घालेल आखण र्रे ल....!!!
3. शेराच्या दोन ओळी र्ेगळ्या करता येतील/पडतील असा शेर नसार्ा.
उदा. र्ेघांनी नभ आक्रखर्ले । अखर्रत हा पाऊस पडे ।।हा शेर नाही.
लढर्त बसार्े लागेल.
4. शेरातील खर्र्य असा नसार्ा की तो स्र्ीकारतांना र्ाचकाला संकोच होईल.
उदा. चले गये होंगे गर शायद । र्स्त्र उतारे बैठे होंगे ।।
5. दोन असंबद्ध गोष्टी एकत्र नसाव्यात.
6. अखशष्ट शब्द नसार्ेत.

उदा. र्ी दकती तोंडास हाणू भुक
ं णार्या ।
शेपट्या घालून ते होती फरारी ।।
7. कु णाच्या श्रद्धा र्ा भार्ना दुखार्ल्या जातील असा शेर नसार्ा.
उदा. संत हो, आम्ही जरी हे जन्र्ण्याचे पाप के ले ।
लागली नाही अम्हाला लूत रोगी ईश्वराची ।।
8. र्ात्रापूती साठी शब्द संखिप्तही करू नयेत.
उदा. सांस तो और चलती र्गर । राह र्ें उम्र िक रह गई ।।
‘िककर’ ऐर्जी र्ात्रांसाठी ‘िक’ असे के ले आहे. ते चूक आहे.

‘सप्तरं ग’—सुरेश भट
(प्रकाशनाच्या प्रसंगी के लेले भार्ण)

आज खर्द्वज्जनांच्या सभेत, र्सापच्या र्ाधर्रार् पटर्धवनांच्या सभागृहात कखर्श्रेष्ठ सुरेश
भटांच्या ‘सप्तरं ग’ या नव्या काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन, र्सापचे कायावध्यि र्ा. गं. ना. जोगळे कर
यांचे हस्ते होत आहे ही सर्व चाहत्यांच्या दृष्टीने आनंदची गोष्ट आहे. याबाबत र्ा. भट यांनी
स्र्तःच र्ला पुस्तकाबद्दल रसग्रहणात्र्क बोलण्यास सांखगतले र् ती संधी संयोजकांनी र्ला ददली
याबद्दल र्ी भटसाहेबांचे र् संयोजकांचे आभार र्ानते.
पृर्थर्ीकडू न र्ातीचा सुगध
ं , पाण्याकडू न प्रर्ाहाचे ओघर्तेपण, अग्नीकडू न धग र्
लखलखीतपणा, र्ार्याकडू न सर्वस्पर्शवत्र् आखण आकाशाकडू न खर्शालता हे सर्व गुण एकखत्रत के ले
तर त्यातून काय साकार होईल? नक्कीच सुरेश भटांची गझल! ‘जीर्न’ लाभलेल्या सर्व गोष्टी या
पंचतत्त्र्ांतूनच साकार होत असतात. याच अिावने भटांची खजर्ंत अन् चैतन्यपूणव गझल
पंचतत्त्र्ांतून खर्खर्ध गुण घेऊनच संपन्न झालेली ददसते. त्यांची गझल पूणवपणै स्र्यंभू आहे.
कु णाही पूर्वसरु ींची प्रेरणा खतच्यार्ागे नाही ककं र्ा कु णाचा र्ारसाही ती सांगत नाही.
तू न बाहेर भेटतेस र्ला
जाणर्े आत हालचाल र्ला...
गझलेची अशी हालचाल भटांना त्यांच्या अंतरं गाच्या गाभ्यात सतत जाणर्त असली
पाखहजे. अशा या असार्ान्य पैलू असलेल्या लोलकासारख्या अंतरं गातूनच हे ‘सप्तरं ग’ परार्र्तवत
होत आहेत.
‘सप्तरं ग’ बद्दल बोलायचे तर सुरेश भटांच्या एकू ण गझलेबद्दल बोलायचे हे क्रर्प्राप्तच आहे.
कारण आज र्राठी गझल म्हणजे सुरेश भट र् सुरेश भट म्हणजे र्राठी गझल हे सर्ीकरण
प्रस्िाखपत झालेले आहे हे सत्य आहे. त्यांची गझलर्ृत्ती प्रत्येक गझलेतून र् प्रत्येक शेरातून प्रकट
होते. टोकदार अशी संर्द
े नशीलता,पराकोटीची उत्कटता र् अस्र्स्ि करणारी स्र्ृखतव्याकु ळताहे
गुण भटांच्या गझलेत ओतप्रोत भरलेले आहेत. ते त्यांच्या सर्व संग्रहात आपल्याला ददसून आलेले
आहेतच. इतर काव्यसंग्रहाप्रर्ाणेच सप्तरं ग र्ध्येही ददसून येणारे र्ैखशष्ट्य म्हणजे भार्ेची
कर्ालीची सहजता. शब्द त्यांच्यार्र प्रसन्न आहेत; पण त्यांचा र्ापर ते अनादराने करत नाहीत.
ते शब्दांची ‘इज्जत’ करतात. सोपे खलखहणे हेच खूप अर्घड असते असे त्यांनीच अनेकदा म्हटले
आहे. त्यांचे लेखन त्या दृष्टीने प्रासाददक असते.

र्ज सांगार्ेसे र्ाटे सार्यांना सारे काही
पण सारे सांगायाला आयुष्यच उरले कोठे ?...(पृ.108)
हे त्यांनी सहज, सोप्या र् ओघर्त्या शब्दात सांखगतले आहे.
तोतया श्वासांर्री या आयुष्य कसे र्ी तोलू?
शब्दही र्ाझे, न र्ाझे, र्ी तुझ्याशी काय बोलू?....
असे म्हणत ते िेट र्ाचकांच्या हृदयाशी बोलतात. आयुष्यातील अनुभर्ांचा प्रत्यय आपल्याला
देतात.
कोणत्याही अनुभर्ाला उत्कटतेने सार्ोरे जाणे,स्र्प्न असो र्ा स्र्प्नभंग, कृ तािवता-आनंद
असो र्ा नैराश्य, चजंकणे असो र्ा पराभर्... या सर्ाांच्या टोकाला जाऊन तो अनुभर् ‘भोगणे’ र्
शब्तबद्ध करणे हा त्यांच्या प्रभार्ी व्यखक्तर्त्त्र्ाचा स्िायीभार् आहे; र्तो त्यांच्या लेखनातून व्यक्त
होतो. कर्ीचे जीर्न र् लेखन र्ेगळे असूच शकत नाही असे त्यांनीच म्हटले आहे र् ते
त्यांच्याबाबतीत संपूणव खरे आहे. त्यांचा र्ोकळे पणा, ददलखुलास सच्चेपणा त्यांच्या शब्दांतून व्यक्त
होत असतो.
तू जपून बोलतेस...र्ागतेस
र्ी खनरभ्र, आरपार नेहर्ीच...(पृ.100)
त्यांचा हा पारदशीपणा, कलंदरर्ृत्तीआण आपल्याच र्स्तीत जगत असतांनाही दुःखखत र्
पीखडतांच्या दुःखाने अस्र्स्ि होणारी दयाद्रव र्नोर्ृत्ती हे सर्व गुण गझलेला पोर्क असेच आहेत.
गझल हा आत्र्खनष्ठ असा काव्यप्रकार आहे. ‘स्र्’ चे भान असणे हा त्याचा
अखर्भाज्य भाग आहे. ही आत्र्खनष्ठा भटांच्या गझलेत प्रकर्ावने ददसते. पण आत्र्कें द्रीपणाचा दोर्
लागू नये इतका त्यांच्या गझलेतील ‘र्ी’ हा व्यापक-खर्श्वव्यापी आहे. शेर पाहा—
ददसती खजिे खजिे ही जखर्ीच र्ाणसे
र्ी र्ाखझयाचसाठी खर्व्हळायचे दकती?...(पृ. 101)
हा ‘र्ी’ जेव्हा स्र्तःचे दुःख गोंजारत असतो, तोपयांत तो आत्र्कें द्री भासतो पण ते कर्च
फोडू न जेव्हा तो शोखर्तांची दुःखं पाहतो तेव्हा त्याच्या र्नाच्या किा रुं दार्तात. तो खर्श्वव्यापी
बनतो. सुरेश भटांच्या र्नाची खर्शालता र् र्ोठे पण अशा शेरांर्धून ददसते.

त्यांच्या दुसर्या एका पुस्तकातील एक शेर सांगण्याचा र्ोह र्ला होत आहे,
पाखहले दुःख र्ी तुझे जेव्हा
दुःख र्ाझे लहानसे झाले!..
उपेखित सर्ाजाबद्दल असलेली कणर् या दोन शेरांतून ददसते.पाऊस या त्यांच्या कखर्तेत ते
म्हणतात,
अशी कशी पार्साने । सुरू के ली र्ोगलाई
क्त झोपड्या गाडू न । के ली खजर्ाची र्ुंबई
कसा नको त्याच र्ेळी । पाऊसही बरसला
जीर् लोकांचा तरीही । पाण्यासाठी तरसला ।। (पृ. 86)
भटांच्या कखर्तेचा खर्शेर् म्हणजे आशयघनता. तो त्यांच्या ओळींचा प्राण असतो.पाऊस
बरसला...झोपड्या जर्ीनदोस्त झाल्या..पण र्ाणसे र्ात्र पाण्यासाठी तरसत आहेत...या दोनचार ओळीतून उपेखितांच्या सार्ाखजक खस्ितीचे दकती खर्दारक खर्त्र त्यांनी उभं के लंय्. इिे
आठर्तात ते आश्वासनांची खैरात करणारे ढोंगी राजकारणी.त्यांचे र्ाभाडे काढायला भटांचे शब्द
जराही अडखळत नाहीत...कचरत नाहीत.
सारे च जातर्ादी अन् सारे च र्हात्र्े चालू
सार्याच परोगाम्यांचा शेर्टी पुढारी ‘लालू’... (पृ.85(

एके क हरार्ी बनला देशाचा भाग्यखर्धाता
ह्या स्र्ातंत्र्याचा र्ुडदा र्ागतो भडाग्नी आता...(पृ.85)
ककं र्ा –
भेटती सारे पुढारी पाच र्र्ाांनी
जाहली र्ेश्या कु र्ारी पाच र्र्ाांनी...
घाबरा झाल खबचारा जीर् प्राण्यांचा
तेच हे आले खशकारी पाच र्र्ाांनी...(पृ. 66)

बांखधलकी, प्रार्ाखणकपणा, सदाचार, सखद्वचार इ. आदशव र्ूल्यांची पायर्ल्ली आजकाल
सरावस होतांना ददसते. भटांच्या संर्ेदनशील र्नाला हे अखजबात सहन होत नाही. र्ूल्यार्र्र
त्यांची श्रद्धा आहे. म्हणूनच ढोंगी राजकारणी ककं र्ा सर्ाजकारणी त्यांच्या शाखब्दक फटकार्यातून
सुटत नाहीत. प्रस्िाखपतांचा र्गवही भटांच्या शेरांचा खर्र्य होतो. प्रस्िाखपत म्हणजे कोण? तर
ज्यांचे सुख दुसर्यांच्या दुःखांर्र अर्लंबून आहे; ककं र्ा जे स्र्तःचे र्ोठे पण खसद्ध करण्यासाठी
दुसर्यांना खुजे ठरखर्ण्याचा नीचपणा करतात, त्यांना म्हणायचे प्रस्िाखपत. ही भट यांची व्याख्या
आहे.
आजन्र् राखहलो र्ी जळत्या खचतेप्रर्ाणे
हे लोक र्ानभार्ी म्हणतात ‘हाय’ आता... (पृ. 98)
भटांच्या अशा ‘खास शैलीतील’ शेरआपल्याला ‘सप्तरं ग’ र्ध्ये र्ाचायला खर्ळतात.
बोलता झालो जसा र्ी, उत्तरे झाली र्ुकी
जो नकोणाला रुचे, र्ी त्या सर्ालासारखा...(पृ.43)
तसेच--र्ी अजून उर्लणार! बहरणार!!
दुखनये तू कर र्ाझा छळ अजून...(पृ.103)
भटांच्या लेखनाचे आणखी एक र्ैखशष्ट्य म्हणजे चपखल प्रतीकांचा र्ापर. त्यांच्या
सगळ्याच संग्रहातून ते आपल्याला ददसतं. प्रखतकांच्या र्ापरार्ुळे शेरांचं सौंदयव र्ाढतंच;
प्रखतकांर्ुळे एका शेरातून खर्खर्ध अिव खनघू शकतात, हेच ते सौंदयव.
खर्ळे ल तेव्हा खर्ळे ल तो सूयव चोरलेला
खनदान ही पेटतीच ठे र्ू र्शाल आम्ही...(पृ.82)
ककं र्ा---

र्ी कु ठे ठे र्ू खनखारे ? कय याठ्यांचे करू
चजंदगी र्ाही फु लांचा ताटर्ा आहे कु ठे ?...(पृ.42)

चोरलेला सूयव म्हणजे लोकशाही ककं र्ा चोरलेला सूयव म्हणजे ज्या गोष्टी पासून सर्ाज र्ंखचत
झाला आहे अशी कु ठलीही गोष्ट...खतची जपणूक म्हणजे पेटती र्शाल...
उदाहरणादाखल आणखी एकच सुंदर शेर पाहा...

गाजती चोहीकडे दुःखे खबलोरी
हुंदका ऐके न कोणी खापराचा...
दुःखाला खबलोरी हे खर्शेर्ण र्ापरूनश्रीर्ंतांच्या लखडर्ाळ र् र्ार्ुली दुःखांकडे भट खनदेश
करतात; तर खापरांचा हुंदका हे गररबीचं दारुण दुलवखित दुःखाकडे भट खनदेश करतात.
खनखारे ,
फु ले-काटे,
सूयव-अंधार,
चेहरे -र्ुखर्टे,
र्ापरलेलीप्रतीके आज संकेतरूपाने रूढ होत आहेत.

चेहरा-आरसा,ही

भटांनी

एकू णच भटसाहेबांच्या गझला म्हणजे रखसकांशी साधलेला ददलखुलास संर्ाद असतो;
तसा तो या संग्रहातही जाणर्ेल.त्यातील उत्कटता, ददलखुलासपणा, सच्चेपणा यार्ुळे रखसकांना
त्या र्ाचतांना ‘अरे ! र्ला हेच म्हणायचं होतं’ असं र्ाटू न जातं आपल्याच जीर्नाचं प्रखतचबंब
त्यांच्या लेखनात र्ाचकाला ददसतं र् र्ाचक त्या गझलांर्धे absorb होऊन जातो. त्यांच्या
गझलेतील दुःखाची तीव्रता र् व्यिा यार्ुळे त्यांची गझल आपल्याला जर्ळची र्ाटते. कारण
आजकाल जीर्नाच्या संघर्ावत प्रत्येकजणच व्यखित आहे. तरीही त्यांच्या लेखनात नर्ी खपढी हे
आशास्िान असल्याचं आपल्याला ददसतं.
भय यांच्या गीतांबद्दल आपल्याला काय र्ाटतं, त्यातली नजाकत कशी भार्ते हे सांगणारं ,
श्रीर्ती आशा भोसले यांचं खनर्ेदनही र्ाचकाला भार्ेल असंच आहे.
‘आकाशगंगा’ या शीर्वकाचा खर्भाग पुस्तकात शेर्टी जोसलेला आहे. हे सुरेभट यांचं
संकखल्पत दीघवकाव्य आहे. र्ात्र याला एक अशी किार्स्तू नाही. एकाच र्ृत्तातली 25 कडर्ी असा
एक स्पंद र् असो आठ स्पंद त्यांच्या र्नात आहेत. त्यातील दोन स्पंद यात सर्ाखर्ष्ट आहेत.
याखशर्ाय ‘सप्तरं गात’ गझलेबरोबरच लार्णी, शाहीरगीत, कू चगीत (Maching
song) , हम्द (परर्ेश्वराची आळर्णी),नाअत (प्रेखर्ताची स्तुती), एक बालगीत र् र्ुक्तछंद हे
खर्खर्ध काव्यप्रकारही सर्ाखर्ष्ट आहेत. या खर्खर्धतेर्ुळे या संग्रहाचं ‘सप्तरं ग’ हे नार्ही सर्पवक
ठरलं आहे.या सगळ्याच कखर्तांर्ध्ये त्यांच्या लेखनाची र्ैखशष्टये आपल्याला आढळतात.
या खर्खर्धतेप्रर्ाणेच, भट यांनी गझलेसाठी जी र्ृत्ते र्ापरली आहेत त्यातही खर्खर्धता
आढळते. यात देर्खप्रया, र्ंजुघोर्ा,आनंदकं द, व्योर्गंगा ही अखधकर्ेळा आलेली आहेत. साशंक,
र्ेनका, र्ृगािी, र्ंदादकनी ही चार र्ृत्ते एके कदा आली आहेत. याखशर्ाय अनलज्र्ाला,
अरुणप्रभा, चंद्रकांत र् 18 र्ात्रांचं नगराज ही र्ृत्तेही र्ापरलेली आढळतात.

शेर्टचा र्ुद्दा सांगतांना र्ला जे र्ाटलं, जाणर्लं ते र्ांडते. एल्गार र् झंझार्ात या
आधीच्या संग्रहांपेिा हा संग्रह र्ला िोडा र्ेगळा र्ाटला. त्या दोन्ही संग्रहात भट यांच्या लेखनात
जी आक्रर्कता, संघर्वर्ृत्ती स्पष्ट ददसते, खतचा आर्ेग र् आर्ेश िोडा खनर्ून भटांची कखर्ता अखधक
अंतर्ुवखझालेली आढळते. नेहर्ीच्या आजारार्ुळै र् र्यार्ुळे संघर्ावऐर्जी स्र्ीकार करण्याची
तयारी या लेखनात जाणर्ते. जीर्न र् लेखन यांचं परस्पर नातं र्घाशी म्हटल्याप्रर्ाणे लेखनात
डोकार्त आहे. ‘खूप काही र्ाटतंय्,...खूप काही म्हणायचं आहे,...करायचं आहे, पण प्रकृ तीर्ुळे
आता ते शक्य नाही...जीर्न कर्ीला र्नासारखे खलहूही देत नाही असं ते म्हणतात.
र्ाटते व्हार्े असेही, र्ाटते व्हार्े तसेही
र्ाखझयापाशी न काही, एकही र्िात ज्र्ाला...
ककं र्ा –

र्ी र्ोजत आहे र्ाझे, अंदाज जुने चुकलेले
र्ी पाहत आहे र्ाझे, एके क स्र्प्न िकलेल.े ..

असे शेर र्ाचून आठर्ण होते ती खशरर्ाडकरांच्या ‘नटसम्राटाची’.ते एक िकलेलं र्ादळ होतं. त्य
गणपतरार् बेलर्लकरांप्रर्ाणे हा गझलसम्राटही शांत झालेल्या झंझार्ाताप्रर्ाणे र्ाटताहेत.
नुकतेच ते एका र्ोठ्या आजारातून सार्रले आहेत. त्यांना त्यांच्या र्नाप्रर्ाणे लेखन करण्यासाठी
प्रकृ तीची साि खर्ळो ही आपली सर्ाांचीच इच्छा र्ी प्रकट करते र् देर्ाला तशी प्रािवना करते.
र्ला र्ाटते, भटसाहेब देर्ाला नसतील पण कु ठल्यातरी शक्तीला र्ानत
असार्ेतच. ज्याअिी त्यांनी हम्त, नाअत, ककं र्ा पुनरागर्न ही येशूची कखर्ता खलखहली त्यार्रून
र्ला ते र्ाटत आहे. एक शेर सांगते,
तू सर्ुद्र खनर्र्वकार नेहर्ीच । र्ी तरं ग र्ी तुर्ार नेहर्ीच!!
आध्याखत्र्क भार्ाकडे र्ळणारा हा शेर, र् असे आणखीही शेर या पुस्तकात आहेत, ते र्ाचून र्ला
र्ाटतं की त्यांच्या पुढच्या संग्रहात आपल्याला सूफी पद्धतीची गझल नक्की र्ाचायला खर्ळे ल!
र्राठी कखर्तेच्या लेण्यांर्ध्ये ज्यांची नार्ं खोदली जाऊन खचरं तन राहतील त्यात
‘सुरेश भट’ हे नार् ठळकपणे झळके ल यात शंका नाही. येणार्या खपढ्या , ज्यांना त्यांनी ‘सप्तरं ग’
हा संग्रह अपवण के ला आहे त्यांच्या नक्कीच ऋणी राहतील.
यानंतर या संग्रहातील र्ाझी आर्डती एक गझल तरन्नुर्र्धे सादर करून र्ी र्ाझे
रसग्रहण संपर्ते. (दे र्जला जगण्याचे बळ अजून)

अध्यिीय भार्ण

(2004 साली अर्रार्ती येिे अखखल भारतीय गझल-संर्ल
े न पार पडले. त्याप्रसंगी के लेले
अध्यिीय भार्ण.)
सर्व रखसकांना...गझलप्रेर्ींना र्नःपूर्वक अखभर्ादन. तुम्हा सर्ाांच्या सददच्छेने र्
प्रेर्ार्ुळेच र्ी या खतसर्या गझल-संर्ल
े नाच्या अध्यिपदापयांत पोहोचले आहे.गझलसागर
प्रखतष्ठान चे खर्श्वस्त श्री. भीर्रार् पांचाळे र् इतर पदाखधकारी, संर्ेलनाचे खनर्ंत्रक अर्रार्तीचे
श्री. नाना लोडर् यांचे र्ी प्रिर्ाच र्नःपूर्वक आभार र्ानते. त्यांच्या प्रेर्ार्ुळेच र्ला आज र्ाझे
खर्चार इिे र्ांडण्याची संधी खर्ळाली; हा अध्यिपदाचा र्ान खर्ळाला.आपण आज या
रं गर्ंददरात एकत्र आलो आहोत ते आपण सर्व गझलप्रेर् या एकाच धाग्याने बाभधले गेलल
े ो
आहोत म्हणूनच. ज्यांनी गझलचे हे अर्ृताचे रोपटे रुजखर्ले, ते कखर्श्रेष्ठ सुरेश भट यांच्या
जन्र्गार्ी हे खतसरे गझलसंर्ल
े न भरत आहे हे औखचत्यही खर्शेर् म्हणार्े लागेल.
र्ागील र्र्ीच्या दुसर्या संर्ेलनाचे अध्यि डॉ. सुरेशचंद्र नाडकणी प्रकृ ती-अस्र्ास्र्थयार्ुळे
येऊ शकले नाहीत; त्यार्ुळे र्ी पुणे येिे त्यांना भेटून,अखभर्ादन करून त्यांच्याकडू न शुभच्े छा
घेऊन आले आहे र् त्यांनी अध्यिपदाची सूत्रे र्ाज्याकडे सोपखर्ली आहेत. ती जबाबदारी
स्र्ीकारून र्ी र्ाझे खर्चार आपल्यापुढे र्ांडत आहे.
र्ास्तखर्क गझल हा काव्याचाच एक प्रकार आखण काव्य हा साखहत्याचा एक प्रकार.
साखहत्यसंर्ल
े ने होतात..अखखल भारतीय स्तरार्र होतात तशी खर्भागीयही होतात.. खर्खशष्ट
सर्ाजाची साखहत्य संर्ल
े नेही होतात. सर्ाजाच्या र्ेगर्ेगळ्या घटकांचीही र्ेगळी संर्ेलने
होतात.पण साखहत्याच्या ‘काव्य’ या प्रकारापैकीएका खर्धेचे –उपप्रकाराचे- म्हणजेच गझलेचे
संर्ेलन र्ोठ्या प्रर्ाणार्र र् स्र्तंत्रपणै भरखर्ले जात आहे, हे या संर्ेलनाचे खास र्ैखशष्ट्य आहे.
यार्रूनच गझल या काव्यप्रकाराची व्यापकता र् र्हत्ता लिात येते.
हे गझल-संर्ल
े न आहे; गझल हा काव्याचाच एक प्रकार आहे. र्ुळात गझल ही कखर्ता
आहे. एक र्ेगळं रचनातंत्र असलेली कखर्ता, इतके च. त्यार्ुळे र्ेगळे असे गझल-संर्ल
े न भरखर्णे
यात गझलेला कखर्तेपासून र्ेगळे र्ानण्याचा र्ा तसे ठसखर्ण्याचा उद्देश दूरान्र्यानेही नाही.
पण जेव्हा एखाद्या र्ाङर्यप्रकाराबद्दल बोलण्यासारखे, चचाव करण्यासारखे, सर्जार्ून
घेण्यासारखे बरे च काही असते तेव्हा त्यासाठी स्र्तंत्र व्यासपीठाची गरज भासते. त्याद्वारे त्या
खर्धेर्र लि कें दद्रत होण्यासर् चचेद्वारे होणार्या देर्ाणघेर्ाणीतून खतचा खर्कास होण्यास र्दत
होते. म्हणून अशी संर्ल
े ने उपयुक्त ठरतात.

गझल हा काव्यप्रकार फासी भार्ेतून उदूत
व र् पुढे उदूत
व ून पंजाबी, गुजरािी र् र्राठी
सारख्या इतर भार्ांर्ध्ये आला हे सर्वज्ञातच आहे.त्यार्ुळे र्राठी गझलेचा उगर्र् इखतहास इ.
चा ऊहापोह र्ी इिे करणार नाही. र्राठी गझलेचा प्रर्ास कर्ी अर्ृतराय यांचे पासून सुरू झाला
असे जरी र्ानले तरी त्यातील पखहला र्हत्त्र्ाचा टप्पा म्हणजे कखर्र्यव र्ाधर् ज्यूखलयन यांची
गझल र् त्यासंबंधीचे कायव. त्यांचा काळ 1894ते 1939. उदूव र् फासी च्या प्रेर्ार्ुळे त्या
भार्ांतील गझल हा प्रकार अत्यंत भार्ल्यार्ुळे त्यांनी गझल र्राठीत आणण्याचा प्रयत् के ला.
त्यांनीच खलहून ठे र्ल्याप्रर्ाणे, र्राठी कर्ींना छंदांची ओळख व्हार्ी या उद्देशाने त्यांनी खर्खर्ध
छंदात रचना के ल्या. त्यात पुरेशी तंत्रशुद्धता नसली तरी र्ाधर् ज्यूखलयन यांनी के लेले पायाभूत
कायव अत्यंत र्ोलाचे आहे, हे खनर्र्वर्ाद आहे. त्यांच्या बहुर्ोल योगदानाची तुलना र्ला जुना
अणुशास्त्रज्ञ डाल्टन याच्याशी करार्ीशी र्ाटते. नील्स बोर, रुदरफोडव ककं र्ा आईनस्टाईन यांच्या
पुढील संशोधनाचा र्ागव डाल्टनने आखधच खनदेखशत के ला होता. त्याचप्रर्ाणे आधुखनक र्राठी
गझलेची पार्ले र्ाधर् ज्यूखलयन यांच्या रचनांर्ध्ये उर्टलेली आपल्याला ददसतात. त्या काळात
छंदांची बंधने झुगारून, जरा जास्तच ‘र्ुक्त’ होत चाललेल्या कखर्तेला त्यांनी पुन्हा छंदातील
सुबद्ध पदन्यास खशकखर्ला, हे त्यांचे ऋण खर्सरण्यासारखे नाही. आज र्ान्य करण्यात आलेल्या
खनकर्ांर्र र्ाधर् ज्यूखलयन यांची गझल पूणवत्र्ाने उतरत नसेलही; पण त्यांचे र्राठी गझलेर्धील
योगदान र्ोठे र् र्हत्त्र्पूणव आहे यात शंकाच नाही. त्यांचे दोन शेर इिे र्ुद्दार् उद्धधृत करते—
पुरे पूर्वजांच्या जयाची बढाई
पहा आज हीभोर्तीची लढाई...
तुम्ही र्ेंढरे र्ूक होतां म्हणूनी
बने भ्याड हा काळ कट्टा कसाई...
यानंतरचा दुसरा टप्पा म्हणजे कखर्श्रेष्ठ सुरेश भटांची गझल. खयाव अिावने तंत्रशुद्ध गझल.
आशयघनतेत कु ठे ही उणीर् नसलेली पररणार्कारक गझल. र्ाचकाच्या हृदयात कळ
उठखर्ण्याची तसेच खर्द्वान र् अखर्द्वान या दोघांनाही हलर्ून टाकण्याची ताकद असणारी गझल.
अशी ती सुरेश भटांची गझल. प्रेर्, शृंगार इ. खर्र्यांपासून अध्यात्र्ापयांत र् खर्खर्ध
सार्ाखजक,राजकीय र्ास्तर्ार्र त्यांची गझल भाष्य करते. कर्ालीची संर्ेदनशीलता,
पराकोटीची उत्कटता र् अस्र्स्ि करणारी स्र्ृखतव्याकु ळता हे भटांच्या गझलेचे खर्खशर् आहेत.
शब्दांर्र त्यांची हुकू र्त आहे. सहजता र् सोपेपणा हे गुण त्यांच्या लेखनात ददसतात. साध्या
बोलीभार्ेच्या प्रयोगार्ुळे ती रखसकांच्या काळजाला जाऊन खभडते. याप्रकारे साधलेल्या
काव्यगुणालाच ‘तगज्जुल’ अिर्ा ‘गजखलयत’ म्हणतात.

सुरेश भटांचे काही शेर पाहा—
1.

तू भेटलीस तेव्हा र्ी बोललोच नाही
तू भेटतेस तेव्हा र्ाझे असेच होते...

2.हे र्ाझे के र्ळ काही तरं ग
तू कोठे पाखहलास तळ अजून...
3.

र्ृत्तपत्रांचे रकाने र्ायद्यांनी भरत होते
अन् दकड्यार्ुंग्यांप्रर्ाणे लोक साधे र्रत होते...

सुरेश भटांची गझल हा काव्यसागरातील जणू र्ागवदशवक दीपस्तंभच होय.
नर्कखर्तेच्यार्ुक्त उसळत्या लाटांर्धून कखर्तेचे तारू योग्य ददशेला नेण्याचे कार् त्यांची गझल
करते. र्राठी काव्याला नर्े र्ेगळे र्ळण लार्ण्याचे सार्र्थयव भट यांच्या लेखणीत ददसून येते.
र्राठी कखर्तेच्या लेण्यांर्ध्ये जी नार्े खोदली जाऊन खचरं तन राहतील त्यात सुरेश भट हे नार्
ठळकपणे ददसेल.
आज ते आपल्यात नाहीत याची खंत र्ाटत आहे. ते आणखी काही र्र्े तरी आपल्याला
हर्े होते; र्राठी गझलेला हर्े होते. त्यांनी लार्लेले गझलेचे हे अर्ृताचे रोपटे र्ाढखर्ण्याची,
त्याच्या खनगराणीची जबाबदारी आपल्यार्र र् येणार्यापुढच्या गझलकार खपढीर्र आहे. ते
म्हणतात,
जाणते ही बाग र्ाझ्या सोसण्याच्या सािवकाला
र्ी इिे हे अर्ृताचे रोपटे रुजर्ून गेलो...
‘सुरेश भटांबरोबर गझल र्ेली’ असे जर कोणी म्हणत असेल, तर त्यांना सांगार्ेसे र्ाटते
की, ‘या; आखण हे गझल-संर्ेलन अनुभर्ा. अर्रार्तीत जन्र्लेली गझल आजही अर्रच
आहे.’गझल र्रे ल कशी? तो एक साखहत्यप्रकार आहे; आखण साखहत्य हे प्रर्ाही असते. कारण
साखहत्य हे सर्ाजाचे, त्याच्या संस्कृ तीचे आखण काळाचे प्रखतचबंब असते. सर्ाज कधीच खस्िखतक
(स्टॅगनंट) नसतो. काळाप्रर्ाणेच साखहत्याला ओघ असतो. ते पुढे जातच असते. र्ाधर् ज्यूखलयन
झालेच ना? तसा या खर्कासात नर्ीर् टप्पाही येईलच. हेच काळाचे र्रदान असते. त्याला
कु ठल्याही अध्यिीय भार्णाच्या पुष्टीची गरज नाही.
आता गझलेच्या आिेपांबद्दल. गझल कृ खत्रर् आहे; त्यात रचनातंत्रार्ुळे, कादफया-रदीफ
(यर्क र् अंत्ययर्क) यांच्या बंधनार्ुळे अखभव्यक्तीत अडिळा येऊन कृ खत्रर्ता येते असा प्रर्ुख

आरोप के ला जातो. हा आरोप आता कायर्चाच खनकालात काढार्ाअसे र्ाझे र्त आहे. गझल हा
र्ृत्तबद्ध काव्यप्रकार आहे. त्याला एक अंगभूत लय आहे. गेयता आहे. लयीशी सर्रस होऊ
शकणार्या कोणाही कर्ीला, गुणगुणत सहज गझल खलखहता येते. र्ात्र, छंद आखण लय आत्र्सात
करून घेणे आर्श्यक आहे. त्यासाठी ‘गझलेची बाराखडी’ र् खर्खर्ध छंदांचा अभ्यास कर्ीने के ला
पाखहजे. (पण छंद र्ाहीत नसले तरी गझल खलखहणे शक्य असते.) यालाच ‘ररयाझ’ म्हणता येईल.
कर्ीचे शब्दभांडारही सर्ृद्ध असायला हर्े. र्ुख्य म्हणजे तो कर्ी र्ुळात उत्तर् कर्ी असला
पाखहजे; तरच तो उत्तर् गझलकार होऊ शके ल. सरार्ाने र्ृत्तबद्ध रचना करणे सुलभ होऊन जाते
हे सत्य आहे. र्ग शब्दांच्या ‘ठाकठोकीची’ कु ठलीही गरज राहत नाही. र्ृत्तबद्ध ककं र्ा छंदबद्ध
कखर्ता म्हणजे शब्दांची ठाकठोक असा आरोप कोणी के ला तर जुन्या संत र् पंत कर्ींना,
अगदीज्ञानेश्वर- तुकारार्ांपयांत सर्ाांना दोर् लागायचा!
गझलेच्या कायवशाळे बाबतही कु ठे कुठे टीका ऐकू येते. अशी की कायवशाळे त कोठे कर्ी तयार
होतात का? पण याला उत्तर असे की, कायवशाळे त फक्त गझल लेखनाचे तंत्र सांगदतले जाते.
कायवशाळे त प्रखतभा खर्ळत नसते. ती उपजतच असार्ी लागते. प्रखतभेर्ा आखर्ष्कार कर्ीने तंत्र
सांभाळू न आपला आपणच करायचा असतो. त्यातून गझलेर्ध्ये ‘गझखलयत’ येऊ शकते.
आशयाखर्ना तंत्रशुद्ध रचना म्हणजे के र्ळ सांगाडाच.
र्राठी गझल म्हणजे ‘पाहुण्या’ उदूत
व ील उचल असाही एक आिेप आहे. पण त्यात तर्थय
नाही. र्ुळात उदूव ही पाहुणी भार्ा नव्हे. ती आपल् भारतीय भार्ा आहे. एखादा आकव तीबंध एका
भार्ेतून दुसर्या भार्ेत येणे ही सांस्कृ खतक देर्ाणघेर्ाण असते. इं ग्रजीतून आलेले ‘सुनीत’ , जपानी
भार्ेतून आलेले हायकू ही आणखीही काही उदाहरणे आहेत. गझलेचा उगर् उदूच्व याही आधी
फासीतून झालेला आहे, जेव्हा उदूव अखस्तत्र्ातही नव्हती.र्राठी गझळ ही अस्सल र्राठर्ोळी
आहे. खजज्ञासूंनी सुरेश भटांचे संग्रह र्ाचार्ेत र् र्गच साधार आरोप करार्ेत, असे सुचर्ार्ेसे
र्ाटते.
गझखलयत(तगज्जुल) म्हणजे कोणता गुण हे र्ती आलेच आहे. र्ेगळ्या शब्दात सांगायचे
तर , सहज,साध्या, सोप्या रचनेतून हृदयापयांत घुसण्याची र् खभडण्याची शब्दांची ताकद म्हणजे
गझखलयत. र्ुद्दार् नर्ूद करार्ेसे हा र्ोहखर्णारा गुण कर्ीच्या प्रत्येक गझलेत ककं र्ा गझलेतील
प्रत्येक शेरात असेलच असे नाही; ककं बहुना नसतोच. अगदी उदूत
व ीलर्ीर, गाखलब,ककं र्ा आपल्या
सुरेश भटांपयांत कोणीही याला अपर्ाद नाही.
याचबरोबर गझखलयत हा गुणधर्व (गझलेर्ध्ये तो प्रकर्ावने आढळतो म्हणूण हे नार् पडले
असले तरीही--) गझल नसलेल्या एखाद्या उत्तर् कखर्तेतही असू शकतो! कखर्र्यव गददर्ा, बोरकर,

कु सुर्ाग्रज, आरतीप्रभू इतके च काय, ज्येष्ठ कर्खयत्री बखहणाबाई चौधरी अशा ददग्गज कर्ींच्या
कखर्तांर्ध्येही गझखलयत आढळते. नुकतेच आपल्या कानांर्र पडलेले गददर्ांचे गीत—
भारतीय नागररकाचा घास रोज अडतो ओठी
सैखनकहो, तुर्च्यासाठी..
एके क खशपायासाठी जळतात अंतरे कोटी
सैखनकहो, तुर्च्यासाठी..
या ओळी आपल्या हृदयाला खभडत नाहीत काय? गझल आत्र्सात होण्यासाठी कर्ीर्ध्ये
‘गझलर्ृत्ती’ असणेही आर्श्यक आहे.गझल हा आत्र्खनष्ठ असा काव्यप्रकार आहे. त्यात ‘स्र्’ शी
संर्ाद घडत असतो. ‘स्र्’शी संघर्वही असतो. इतरांशीही संघर्व असू शकतो. इतर म्हणजे सर्ाज,
खर्त्र, आप्त-स्र्कीय,खप्रयकर र्ा प्रेयसी, ककं र्ा दुसरे र्नसुद्धा! कर्ीच्या र्नात सर्ाांबद्दल भरलेले
प्रेर्, भक्ती, सदाचार, सौंदयवपूजन, सर्वप्रकारच्या ‘सत्’ र्ृती याबद्दल खजव्हाळा असेल; र्ूल्यांची
पायर्ल्ली र्ा घसरण त्याला अस्र्स्ि करत असेल; स्र्ािव, दांखभकता यासारख्या अर्गुणांची
त्याला चीड येत असेल तर हीच एकं दरीत गझलर्ृत्ती र्ानली जाते. असा कर्ी नक्की चांगली गझल
खलहू शके ल. कर्ालीची संर्ेदनशीलता अिावत हर्ीच. कोणताही अनुभर् उत्कटतेने घेण्याची
िर्ता र् खततक्याच प्रभार्ीपणे शब्दात प्रकट करण्याचे कसब हेही कर्ीजर्ळ हर्े. ही देखील एक
र्ेगळी साधनाच आहे.
गझल छंदोबद्ध,लयबद्ध र् म्हणूणच गेय असा काव्यप्रकार आहे. गझलगायनाचा र्ुद्दाही
त्यार्ुळे ओघानेच येतो. गझलगायकी ही शब्दप्रधान गायकी आहे.र्ग शब्द र् सूर यापैकी कोण
दुसर्याला खुलर्ते? एका उदाहरणाने हे स्पष्ट होईल. एखाद्या फु लास आकर्वक रं ग र् र्ोहक सुगध
ं
प्राप्त झाला आहे, असे सर्जू. दोन्हीही गुण आपापल्या जागी फु लाची सौंदयवर्ृद्धी करीत
असतातच. पण सुगंध हा दूरर्र पोहोचणारा आहे. र्ार्याबरोबर त्याचा दरर्ळ दूरर्रच्या
रखसकापयांत पोहोचेल र् आनंद देईल. पण रं गाचे दृखष्टसुख र् आस्र्ाद र्ात्र प्रत्यि फु लापयांत
पोहोचल्याखशर्ाय रखसक घेऊ शकणार नाही. सूर हे फु लाच्या गंधाप्रर्ाणे आहेत. ते कखर्तेला
रखसकापयांत घेऊन जातात, त्यांच्यातील अंतर कर्ी करतात र् रखसकाला शब्दांपयांत खेचून
आणतात. आर्चे सुरेश भटांच्या बाबतीत असेच घडले होते. ‘र्ेंदीच्या पानांर्र...’ हे गीत
लताबाईंच्या स्र्रात ऐकले आखण र्ाटले कोण हे कर्ी? र्ग प्रिर् नार् सर्जले. नंतर त्यांचा
कखर्तासंग्रह आहे का? कोठे खर्ळे ल? इ. खजज्ञासा जागृत झाली र् आम्ही कर्ीपयांत पोहोचलो.
स्र्रांची ही ताकद लिात घेऊन त्यांचे श्रेय त्यांना-स्र्रांना-द्यायलाच हर्े. अनेक जुन्या कखर्ता
आजही आपल्या लिात राखहलेल्या आहेत कारण त्यांची ‘गाणी’ झाली आहेत. चाफा बोलेना,

चाफा चालेना...(या गीताचे कर्ी बी) ककं र्ा ‘गंगा-यर्ुना डोळ्यात उभ्या का’ हे गीत ( कर्ी पी.
सार्ळारार् ) कळा ज्या लागल्या जीर्ा (कर्ी भा.रा. तांबे)या कखर्ताही स्र्रसाजार्ुळे
आपल्यास्र्रणात राखहल्या आहेत. र्ात्र त्यार्ुळेच ते कर्ी र्ोठे , असे होत नाही. शब्द जर
आशयपूणव नसतील तर गझल र् तराणा यात फरकच राहणार नाही.
गेयता हा गझलचा गुण असला तरीही प्रत्येक गझलेला स्र्रसाज शोभून ददसेल असे र्ात्र
नाही. एकू णच, कखर्ता-गझला त्यात आल्याच- चार प्रकारात र्ोडतात असे र्ाझे र्त आहे.
(1) र्ाचनीयः एकट्याने पुस्तक घेऊन र्ाचाव्यात, चचंतन करार्े अशा कखर्ता.
(2) श्राव्यः कर्ीकडू न ऐकू न स्र्ाद घ्यार्ा अशा कखर्ता.
(3) र्ंचीयः रं गर्ंचार्रून नाट्यर्य अंगाने सादर करून कर्ी दाद खर्ळखर्तो अशा कखर्ता.
(4) गेयः गझलगायकाने गाऊन सादर कराव्यात अशा कखर्ता.
हे चार प्रकार म्हणजे हर्ाबंद कप्पे नव्हेत. एखाद्या गझलेत हे चारही गुण एकाच
र्ेळी असू शकतील. ककं र्ा कु ठल्या गुणाचा प्रकर्व असेल हे कर्ीच्या र्कू बार्र अर्लंबून
आहे. कोणती रचना गेय र् स्र्रबद्ध होऊन चांगले सादरीकरण करता येईल हे ठरखर्ण्याचे
स्र्ातंत्र्य संगीतकारालाच द्यायला हर्े.
एखाद्या गझलेला संगीत देतांना कोणता र्ेगळा खर्चार करार्ा लागतो, त्या
गझलेच्या अिावचे पापुद्रे काढू न त्यानुसार शेराची चाल कशी बांधार्ी लागते याखर्र्यी
आपले गझलनर्ाज भीर्रार् पांचाळे त्यांच्या सत्रात अखधक चांगल्याप्रकारे सांगू
शकतील.ते एक खनष्णात गझल-संगीतकार आहेत.
अगदी िोडक्यात र्ाझा गझलप्रर्ास सांगणे येिे अप्रस्तुत होणार नाही.हा प्रर्ासही
उदूव काव्यापासूनच सुरू झाला.उदूव काव्याची लज्जत प्रिर् चाखता आली ती र्ात्र चहंदी
खचत्रपटसंगीतार्ुळे. त्याआधी पाठ्यपुस्तकातील कखर्ता शालेय जीर्नापासूनच आर्डू
लागल्या होत्या.र्खडलार्च्या संगीतप्रेर्ार्ुळे घरात संगीतर्य र्ातार्रण होतं.
लहानपणापासून शास्त्रीय संगीताची तालीर्ही खर्ळाली त्यार्ुळे लय आखण शब्द यांचा
खर्लाफ नकळतच झाला. शब्द जुळू लागले होते. 1957 सालापासूनच्या कखर्ता
डायर्यांर्ध्ये अजून सापडतील. त्यात गझलेसारख्या रचनाही आहेत. अगदी तंत्रशुद्ध
नाहीत, पण प्रत्येक शेर स्र्तंत्र सापडतात.पण जाणीर्पूर्वक गझललेखन 1975 नंतर के ले.
त्यापैकी काही रचना राजकर्ी यशर्ंत ऊफव य.दद.पेंढरकर यांनी र्ाखाणल्याचे स्र्रते.
1978 र्े ‘रं ग र्ाझा र्ेगळा’ हाती आले; पण सुरेश भटांचा पररचय 1980 साली झाला.
दरम्यानच्या काळात डॉ. सुरेशचंद्र नाडकणी यांनी र्ाखडया कॉलेजर्ध्ये होणार्या अनेक
खद्वभाखर्क र्ुशायर्यांर्ध्ये भाग घेण्याची संधी ददली.त्यातून गझलेची सर्ज अखधकाखधक

पक्की होत गेली. र्ा. सुरेश भट यांनी र्ला अलार्त सर्जार्ून ददली, हे र्ी कधीही
खर्सरणार नाही. अखनल कांबळे सुरुर्ातीपासून बरोबर होते. नंतर इलाही जर्ादार, रर्ण
रणददर्े, दीपक करं दीकर, प्रदीप खनफाडकर असे अनेक कर्ी सहभागी होत गेले. आज हे
सर्वजण चांगले गझलकार म्हणून प्रखसद्ध आहेत. सर्ाांचे गझळसंग्रह प्रखसद्ध झाले आहेत.
सर्ाांना भट यांचे र्ागवदशवन लाभले आहे.
आज नर्ीन गझलकारही पुढे येत आहेत. ए.के . शेख, र्ा.न. सरदेसाई, ददलीप
पांढरपट्टे, रार् पंखडत, घनःशार् धेंड,े र्ुबारक शेख, डी.एन. गांगण, प्रर्ोद खराडे, सर्ीर
चव्हाण, गौरर्कु र्ार आठर्ले, अखभर्न्यू आळतेकर,.....कती नार्े घ्यार्ीत?....अनेक
गझलकार पुढे येत आहेत...साखहत्यातील गझलेचे दालन सर्ृद्ध होत आहे...अर्ृताचे रोपटे
फोफार्त आहे. गझलेची व्यापकता र् लोकखप्रयता र्ाढार्ी यासाठी गझलनर्ाज भीर्रार्
पांचाळे सतत कायवरत आहेत. त्यांची आस्िा र् तळर्ळ यांचेच र्ूतरू
व प म्हणजे हे र्
आधीची दोन संर्ेलने.
अर्रार्तीर्ध्ये, सुरेश भट यांच्या जन्र्गार्ी नर्ीन गझलकार गझलेला खतपाणी
घालत आहेत. त्यांची गझल चांगली फु लत आहे. शेर पाहा—
1.

अधावच भार् आला घार्ातल्या खपकांना
ददसला तरी र्ला तो शेतात राबतांना...खगरीश खारकर

2.कोणतीही योजना आखा तुम्ही
ह्या फु लाला गंध आला पाखहजे....अरुण सांगोळे
3.

चजंकलो तरी हरतो आहे । कणाकणाने सरतो आहे।।
परत र्ला तू के ल्यार्रती । तुझ्याकडे र्ी उरतो आहे ।।...खनखतन भट

4.

हातचा जातोच र्ोका ऐनर्ेळी
र्ाणसे देतात धोका ऐनर्ेळी....गंगाधर पुसतकर

याखशर्ाय बबन सराडकर, खर्ष्णु सोळं के, र्नीर् काळे हेही चांगली गझल खलहीत
आहेत.या संर्ल
े नात गझलर्र बरीच चचाव पररसंर्ादातून होणार आहेच त्यार्ुळे
‘गझलर्धील प्रतीके ’, ‘र्ृत्तांची खर्खर्धता’ , ‘गझलेत हाताळले जाणारे खर्र्य’ ,
‘गझलेपुढील आव्हाने’ इ. अनेक खर्र्यांचा इिे के र्ळ उल्लेख करते.

या संर्ल
े नाला अनेक राजकीय र्ान्यर्र यांची उपखस्िती, तसेच
खसनेददग्दशवक,कलार्ंत यांचीही उपखस्िती लाभणार आहे, यार्रून या सर्ाांचे गझलप्रेर्
स्पष्ट होत आहे.हा प्रेर्ाचा धागा आपल्या सर्ाांना बांधून ठे र्ो र् पुनःपुन्हा आपल्याला
एकत्र येण्याची संधी खर्ळो,अशी इच्छा व्यक्त करून आखण सर्ाांचे पुन्हा एकदा आभार
र्ानून र्ी इिे पूणवखर्रार् देते.
( र्ंत्री र्होदय ऐनर्ेळी येऊ शकले नाहीत. पण त्यार्ुळे र्ा. सर्ाजसेर्क डॉ. प्रकाश
आर्टे र् डॉ. सौ. र्ंदा आर्टे यांच्या उपखस्ितीने सर्ारं भास र् रं गर्ंचास उं ची लाभली.
ते आखण र्ी एकाच र्ंचार्र आलो हे र्ाझे भाग्य, असे र्ी सर्जते.)
दद. 7 र् 8 फे ब्रुर्ारी 2004.

--संगीता जोशी

अध्यि, खतसरे अखखल भारतीय र्राठी गझल संर्ल
े न
*****

र्राठी गझल आत्र्खनष्ठेतून सर्ाजखनष्ठतेकडे...

(एका गझल-संर्ेलनाप्रसंगी के लेले भार्ण)

र्राठी गझल यासंबंधी प्रािखर्क ओळख करून देण्याची गरज नाही; कारण आपण सर्व
खतला नुसतेच ओळखत नाही तर खतच्या प्रेर्ात पडलेलो आहोत.म्हणूनच तर आपण र्ेळात र्ेळ
काढू न इिे जर्लेलो आहोत.
ददलेल्या खर्र्यातील शब्दांकडे र्ी प्रिर् तुर्चे लि र्ेधते. आत्र्खनष्ठता म्हणजे काय?
त्याची काही व्याख्या करता येईल काय?त्याचा नेर्का अिव काय? आत्र्लिी या चा आधी अिव
पाहू. कर्ीचे स्र्तःचे खर्चार,कर्ीची कल्पना, त्याची काव्यदृष्टी
त्याची जीर्नाकडे पाहण्याची दृष्टी, हे जेव्हा त्याच्या काव्यातून डोकार्तेतेव्ह त्या काव्याला
आत्र्लिी म्हणायचे. िोडक्यात कर्ी स्र् र्ध्ये रर्लेला अिावत आत्र्र्ग्न असतो. ( स्र्र्ग्नता
यापेिा खभन्न आहे, हे लिात ठे र्ा;स्र्र्ग्नता हा एक र्ानखसक आजात आहे.) आत्र्लिी र्
आत्र्खनष्ठ हे शब्द सर्ानािी र्ानायला हरकत नाही. पण त्यात एक सूक्ष्र् रे घ आहे. आत्र्लिी
साखहत्याची स्र्तःशी अत्यंत प्रार्ाखणक राहून अत्यंत आत्र्खर्श्वासाने के लेली अखभव्यक्ती म्हणजे
आत्र्खनष्ठा.
र्राठी काव्याच्या इखतहासाकडे एक नजर टाकणे यार्ेळी जरूर आहे. र्राठी कखर्ता
आत्र्लिी करण्याचे श्रेय के शर्सुतांकडे जाते. त्यापूर्ीची शाखहरांची कखर्ता आखण त्यापूर्ीची
र्ार्न पंखडत, रघुनाि पंखडत, र्ोरोपंत यांची कखर्ता भखक्तरसात बुडलेली होती.पंतकर्ींच्या
पूर्ीची संत-कखर्ता ही देखील ईश्वराच्या भक्तीत रर्लेली होती. परर्ािव, र्ोि,अध्यात्र्,या
र्यावददत खर्र्यांतच ती गुरफटलेली होती. पुढे शाखहरांच्या काळात काव्याला िोडे नर्े र्ळण
खर्ळाले. त्यांचेकाव्य पंखडतकर्ींपेिा अखधक आद्रव र् हृदयंगर् झाले. तरीही भार्नाखर्ष्काराची
िेत्रे र्यावददतच होती. त्यात र्ैयखक्तक अनुभूतीचा आखर्ष्कार एकं दरीत कर्ीच आढळतो.
भखक्तरस र् करुणरस हा संत कर्ींचा खर्शेर् तर शृंगार र् र्ीर रस हा शाखहरी कर्ींचा
काव्यखर्र्य. येिेच संतांकडू न अभंग, ओर्ी र्ृत्तात भखक्तग्रंि खनर्र्वती झाली.उदा. गािा, दासबोध
इ. शाखहरांनी पोर्ाडे र् लार्णी यांची खनर्र्वती के ली.र्र म्हटल्याप्रर्ाणे त्यात आत्र्नुभूतीला
र्ार्च नव्हता.एका सर्ीिकाने खलखहले आहे की ‘संतकर्ीच्या काव्यातून खर्ठ्ठल र्जा के ला तर

बाकी शून्य राहील.’ फक्त काव्याच्या खर्श्लेर्णाबाबत र्रील खर्धान सर्ीिक ना.के . बेहरे े यांनी
1938 साली के ले आहे.
पंत,संत र् शाहीर यांच्यापाशी प्राचीन काळ संपतो. यानंतर आखण के शर्सुतांपूर्ी
अनेक र्राठी कर्ी होऊन गेले ज्यांनी स्फु ट कखर्ता खलखहल्या पण त्यातील बरीचशी इं ग्रजी
छापाची र् िोडीशी संस्कृ त र्ळणाची, िोडीशी प्राचीन र्राठी काव्याची अर्ावचीन नक्कल अशा
स्र्रूपाची होती.के शर्सुतांनी कखर्तेत आत्र्ानुभूतीला र्ह8र् ददलेले ददसते.पंखडत कर्ींची
कृ खत्रर्ता, बखहर्ुख
व ता यार्ुळे रसहानी र् भार्हानी होते; र् तसे होणे के शर्सुतांनार्ान्य नव्हते.
कृ खत्रक काव्य म्हणजे लाकडी फळ असे ते म्हणत.
भार्सौंदयव हेच कखर्तेचे खरे खुरे सौंदयव होय, असे ते सांगत. बखहर्ुख
व दृष्टीने खचत्रण करायचे
सोडू न कर्ी जेव्हा आत्र्खनष्ठ दृष्टीने खचत्रण करायका उत्सुक होतो , तेव्हा आपल्या अंतःकरणात
भार्नांची असंख्य तरल र् तेजस्र्ी खर्श्वे आहेत याची त्याला जाणीर् होते.सार्ान्य व्यक्तीची
सुखदुःखे ही देखील उत्कट आहेत, ही श्रद्धा त्याच्या र्नात खनर्ावण होते. ओसाड र्ाळार्र
उर्ललेले फू ल पाहून त्याचे र्न आनंददत होते तर रस्त्यार्रील दररद्री खभकारीण पाहून त्याचे
र्न करुणेने भरून जाते. या सर्व स्र्तःच्या भार्ना कखर्तेत उतरखर्णे म्हणजे आत्र्लिी अिर्ा
आत्र्खनष्ठ कखर्ता. अशा खर्चारांनी र् सहृदयतेने कखर्ता प्रिर् खलखहली ती के शर्सुतांनी!
म्हणूनच त्यांना ‘अर्ावचीन काव्याचे जनक’ म्हटले जाते. प्राचीन कखर्तेच्या प्रर्ाहाला र्ेगळे
र्ळण देण्याची ताकद त्या आत्र्खनष्ठ कखर्तेत होती.

तसे आखण त्या अिावने हा आत्र्खनष्ठ काव्यप्रकार आहे. येिे एक र्हत्त्र्ाचा र्ुद्दा नर्ूद
करार्ा लागेल. कखर्ता ककं र्ा गझलच कशाला बहुतांश साखहत्य हे आत्र्लिीच असते. ज्यात
स्र्तःची र्ते र्ांडलेली असतील ते सर्व साखहत्य आत्र्लिी /आत्र्खनष्ठ च म्हणार्े लागेल. किाकादंबरीत र्णवन के लेली पात्रे ही लेखकाच्या चचंतनातून र् कल्पनेतूनचखनर्ावण होतात. इतर
गद्यलेखनातही लेखक स्र्तःचे खर्चार,स्र्तःचे भार् स्र्तःच्या कल्पना र् स्र्तःच्या प्रखतदक्रयाच
व्यक्त करीत असतो. खनबंध, नाट्यछटा, नाटक इ. प्रकारआखत्ष्ठच म्हणार्े लागतील. अपर्ाद
फक्त चररत्र-ग्रंि, प्रर्ासर्णवन, इखतहास-आधाररत लेखन इ. प्रकारांचा होईल.
गझल ही आत्र्खनष्ठ असते, असे आपण र्ान्य के ल्यानंतर आता सर्ाजखनष्ठ या शब्दाकडे
र्ळू . ‘सर्ाजखनष्ठता’ याचा र्ी लार्लेला अिव असा—सर्ाजाच्या सर्ाांगीण (भौखतक र्
आध्याखत्र्क इ.) उत्कर्ावची चचंता र्ाहणारी, सर्ाजाचे भले चचंतणारी, सर्ाजाकडू न
आदशवत्र्ाची इच्छाधरणारी र् सर्ाजाला आदशवत्र्ाकडे जाण्याची ददशा दाखर्णारी कखर्ता

(ककं र्ा इतर साखहत्यप्रकार) म्हणजे सर्ाजखनष्ठ कखर्ता. त्याचबरोबर दुसरीही बाजू आहे. जेव्हा
कर्ी आदशव सर्ाजाची स्र्प्ने पाहतोतेव्हा र्ास्तर् सर्ाजात त्याच्या स्र्प्नांना तडे जातांना त्याला
ददसतात.र्ग तो अस्र्स्ि होतो.सर्ाजात त्याला जी खर्संगती आढलते त्यार्ुळे त्याचे र्न ढर्ळू न
खनघते. अशार्ेळी तो सर्ाजाला आपल्या लेखणीद्वारे फटकारतो ; सर्ाजाला जागृत करण्याचा
त्याच्या पातळीर्र अगदी छोटासा प्रयत् करतो, ही देखील सर्ाजखनष्ठताच आहे. तसे शेर/कखर्ता
खलखहणे हे सर्ाजखनष्ठतेचेच द्योतक आहे. असे शेर गझलेर्ध्ये जागोजागी आढळतात. हा गझलेचा
गुणच आहे. र्ुसलसल सार्ाखजक गझलाही कर्ी नाहीत.
हे शेर पाहा--अंधारी या सत्य आजचे रडते आहे
खोटे आता कळसार्र झगर्गते आहे!...
जागे व्हा देर्ांनो तुर्चा स्र्गव र्ाचर्ा
नीती आता पृर्थर्ीर्रती जळते आहे... राजा खर्सर
सर्ाजातील सत्य-असत्याला खर्ळणार्या खर्संगत प्रखतष्ठेर्र कर्ीने प्रभार्ी भाष्य के ले आहे.
सर्ाजातील नीतीर्ूल्यांची झालेली घसरण यार्ुळे कर्ीच्या र्नात खनर्ावण झालेली चचंता
दुसर्या शेरात उर्टली आहे. कर्ीच्या गझलर्ृत्तीचेच हे लिण आहे.
गेले;आता
होणार....पण

देश स्र्तंत्र झाला तेव्हा सार्ान्य र्ाणसाला अत्यानंद झाला र् र्ाटले की खब्ररटश
आपलेच राज्य. त्यार्ुळे आपण सुखी होणार.सर्ृद्धी येणार. चचंता दूर
ओठी जरी कधीचे स्र्ातंत्र्यगान आहे
र्ाझ्या र्हान देशा, र्ी बंददर्ान आहे....
होतो खतिेच आम्ही आहोत िांबलेलो
तूतावस चालण्याची चचावच छान आहे...र्. भा. चव्हाण

आता हे सुरेश भट यांचे शेर---हा सर्ाजाचा तर्ाशा! खेळ जातींचा
खेळती सारे र्दारी पाच र्र्ाांनी...
भाकरीचा प्रश्न आता राखहला नाही

लोक हो, घेऊ न्यहारी पाच र्र्ाांनी.....सुरेश भट
सर्ाजातील खर्र्र्ता र् खर्संगतीर्ुळे आलेली कर्ीची अस्र्स्िताच यातून स्पष्ट होत नाही काय?
पूर्ीचे राज्य-कर्ी य.दद. पेंढरकर ऊफव कखर् यशर्ंत खलखहतात,

या र्ुलांनो, कन्यकांनो, खर्क्रर्ा क्रीडांगणी
झोपडी प्रासद ही...या कुं पणे ओलांडुनी....
दुसर्या एका रठकाणी ते खलखहतात,
जगीं या द्वेर्-दंभाचा तर्ाशा र्ाजला सारा
र्ुलार्ा र्ान्यता पार्े गुणाला लाभते कारा...यशर्ंत
सर्ाजातील ढोंगी प्रर्ृत्ती र् जातीय तफार्त यार्र झौपडी र् प्रासाद ही प्रतीके र्ापरून यशर्ंत
यांनी बोट ठे र्ले आहे. र्रर्र ददसणार्या झकपकीला (र्ुलार्ा) सर्ाज र्ान्यता देतो पण
गुणर्ंताची उपेिा होते ही खंत त्यांनी व्यक्त के ली आहे.
सर्ाजात ददसणारी खर्र्र्ता ही आर्िवक, शैिखणक असेल ककं र्ा कु ठलीही असेल; खर्र्र्ता
ही सर्ाजाचे स्र्ास्ि.य खबघडर्ून टाकते. पण सर्ावत र्ाईट कोणती असेल तर ती जातीय
खर्र्र्ता! या खर्र्र्तेर्ुळे प्रसंगी देशाचे अखस्तत्र्ही धोक्यात येऊ शकते. ही खर्र्र्ता कर्ीच्या
काळजाला घरे पाडते. जुने-नर्े सर्वच कर्ी यार्ुळे व्यखित झालेले ददसतात.
शेर्टी र्ेदर्ंत्रांनी अन्याय एर्ढा के ला
र्शहूर ज्ञाखनया झाला..गोठ्यातच र्ेला हेला...सुरेश भट
पुढील र्ुक्तकही त्याचबद्दल बोलत आहे--ज्ञानदेर्ाला कसे हे ज्ञात नाही
कोणताही र्ेद रे डा गात नाही
जानर्े घालू नका हो खर्ठ्ठलाला
त्या खबचार्याला स्र्तःची जात नाही.....र्.भा. चव्हाण

धार्र्वक खर्र्र्ता हाही र्नुष्यजातीला
झालेला र्हारोग आहे. र्ानर् ही एकच जात र् प्रेर्
हा एकच धर्व असे एकीकरण झाले तर? तो सोन्याचा ददर्स उगर्ार्ा असे प्रत्येक कर्ीला
अंतर्वनात र्ाटत असते; असे र्ला तरी र्ाटते. हे कर्ी तोच भार् कसा व्यक्त करतात पाहा—
खनराळे असे आज काही घडार्े
दुपारी नको, ऊन रात्री पडार्े!....
सुशोभीत क्रूसार्री शंख तारा
असे खशल्प कोठे तरी सापडार्े....घनःश्यार् धेंडे
सर्ाजातील अंधार एकतेच्या स्र्च्छ प्रकाशाने उजळू न जार्ा. हा अंधार कशाचा?तर धार्र्वक
तेढ, भेदाभेद यांचा! एका क्रूसार्रच शंख, चॉंदतार्यातील तारा असे कोरलेले खशल्प सापडले तर
खतन्ही धर्ाांचा सर्ाज एक होऊन जाईल असा आशार्ाद कर्ीच्या र्नात आहे! खनदान पूर्ी ही
एकता अखस्तत्र्ात होती एर्ढं तरी र्ाणसाला कळे ल र् तो खर्चारप्रर्ृत्त तरी होईल.
खर्र्र्तेतर्रच्या स्िानार्र आहे ती म्हणजे स्त्री-पुरुर् खर्र्र्ता. धर्व-जात
कु ठलीही असो, ह्या खर्र्र्तेचं र्चवस्र् सगळीकडे आहे. एकीकडे स्त्रीला र्ातृदर्
े ता,देर्ी, संस्कृ तीसंरिक र्गैरे म्हणायचं र् सर्ाजात खतला दुय्यर् स्िानार्र ठे र्ायचं हे खचत्र सगळीकडेच ददसतं.
याहूनही र्ाईट म्हणजे स्त्रीला उपभोग्य र्स्तू र्ानायचं हा तर पुरुर्प्रधार् सर्ाजाच्या
अधोगतीचा कळसच म्हणार्ा लागेल. (येिेही खर्रोध-उपरोध साधला आहे.)
स्त्रीची ही व्यिा व्यक्त करणारे शेर पाहा—

स्त्री-जन्र्ाची नर्ी कहाणी जुना परन्तू साचा
एका बाजुस असे बोहले, दुसर्या बाजुस खाई...
उसंत नाही कु रर्ाळाया पाठीर्रचे र्ळही
कच्ची-बच्ची तुझी भुकेली, आता सार्र बाई!...
हे आणखी शेर पाहा---

शीड-सुकाणू नसलेले र्ी गलबत बाई

जीर्न म्हणजे तारे र्रची कसरत बाई....
असले कसले जगणे अर्ुचे सर्जत नाही
जळायचे अन. राख व्हायचे धुर्सत बाई....इलाही जर्ादार
खर्र्र्तेने दुभंगलेल्या सर्ाजापुढे असलेले हे पहाडासारखे प्रश्न तर शेरांर्ध्ये अधोरे खखत के लेले
ददसतातच ; पण नर्नव्या पररखस्ितीत ऐरणीर्र येणार्या नव्या प्रश्नांची दखलही गझलेने
घेतलेली ददसते.
गळी शैशर्ाचा भुकेचेच ओझे
झुके ते अकाली, कु णा काय त्याचे!
या शेरात बालर्जूरांकडे खनदेश के ला आहे.पुढील शेरात र्ृद्धांच्या कं टाळर्ाण्या र् उपेखित
जगण्याच्या प्रश्नार्र तोडगा सुचखर्ला आहे.
जगणार्यांना हक्क हर्ा इच्छार्रणाचा
सुरू करा ही नर्ीन चळर्ळ, र्ाझ्यानंतर...घनःश्यार् धेंडे

राजकारण हा एक स्र्तंत्र खर्र्य आहे ; आखण राजकारणी लोक ही एक ‘र्ेगळी जर्ात’
आहे. सार्ान्य र्ाणसांच्या (म्हणून कर्ींच्याही) तो टीके चा खर्र्य आहे. काही राजकारणी
सन्र्ाननीय अपर्ाद असतीलही. पण राजकारण र् नेते यांच्यार्र भाष्य करणारे भरपूर शेर
आढळतात.
त्यांची र्हान तत्त्र्े, होती िणात खोटी
स्र्िावसर्ोर साध्या चळतात लोक येि.े ..अखर्नाश ओगले

र्ागे कु णी न त्याच्या, तो ओरडे तरीही
र्ाझाच योग्य रस्ता! र्ाझाच योग्य रस्ता!!....व्यंकट देशर्ुख

चंद्र आम्ही, सूयव आम्ही!
काजर्े करतात दार्े...दकशोर बळी

कोणती खांद्यार्री घेऊ पताका
आजही अंदाज नाही र्ाणसांचा!....सुलभा कार्त

नशीब त्यांचे बलर्त्तर के ले खुचीने
तुझेच देशा, भाग्य कु ठे र्णर्णते आहे?...राजा खर्सर

राजकारण्यांचे अनुभर् उखद्वग्न करणारे असले तरी सार्ान्य र्ाणसांचे आपापसातील येणारे
अनुभर्ही सुखद नाहीतच. सर्ाांनाच बरे चदा कटु अनुभर्ातून जार्े लागते.त्याचे पडसादही
शेरार्ध्ये उर्टतात.
प्रत्येक भेटलेला र्ाणूस संत नसतो
कळते र्ला तरीही र्ी नेहर्ीच फसतो...डॉ. इक्बाल शेख खर्न्ने
सुरेश भट यांचे अनेक शेर असे आहेत की जे प्रिर्पुरुर्ी आहेत (ज्यांच्यात ‘र्ी’ येतो, असे
शेर ) पण तरीही त्यांचा आशय सार्ाखजक आहे.
सभ्य र्स्तीत या पाप झाले खजणे
बोलता र्ी खरे लोक कटले कसे?

पाखहले दुःख र्ी तुझे जेव्हा
दुःख र्ाझे लहानसे झाले...

र्ी रं ग पाखहला त्या र्ुदावड र्ैफलीचा

कु ठल्याच काळजाचा ठोका खजर्ंत नाही...
गझलेर्धील ‘र्ी’ हा व्यखक्तपर नसतो ;तो सर्वव्यापी असतो असे भट यांनी म्हणून ठे र्ले
आहे.
आपण पुन्हा र्ूळ खर्र्याकडे येऊ. ‘र्राठी गझल आत्र्खनष्ठतेकडू न सर्ाजखनष्ठतेकडे.....’
एर्ढाच र्ाक्यांश खर्र्य म्हणून ददला आहे.त्यापुढे टटंबे र्ी ददलेल आहेत. ती छापणै राहूनगेले
असार्े. आता, हा र्ाक्यांश प्रत्येकजण आपापल्या इच्छेने ककं र्ा सोयीने पूणव करे ल. उदा....जाते
आहे ;.....जायला पाखहजे ;.......गेलीच आहे ; ककं र्ा......जाऊ शके ल की नाही? ;.......जाणे
अशक्य आहे ;इ. आणखीही पयावय असू शकतील. पण याची अखधक खचदकत्सा न करताआखण
कीस न पाडता र्ी असे म्हणेन की, र्राठी गझल आत्र्खनष्ठेर्धून सर्ाजखनष्ठतेकडे खनदेश करत
आहे. र्ी जुन्या कर्ींपासून आजच्या कर्ींपयांतच्या कर्ींचे शेर उद्धधृत के ले आहेत, त्यार्रून हे
स्पष्ट होते की गझल सर्ाजखनष्ठही आहेच. सार्ाखजक आशय काहीर्ेळा प्रत्यि असेल,
काहीर्ेळाअप्रत्यि. तुर्चे लेखन खजतके अखधकाखधक व्यखक्तगत होत जाईल खततके ते
जास्तीतजास्त सर्वव्यापी होत जाते. म्हणून गझल ही आत्र्खनष्ठतर आहेच पण सर्ाजखनष्ठही
आहेच.
उदूर्
व धून येतांना खतचे ‘प्रेर्-स्र्रूप’ आपल्याला त्यार्ेळी अखधक भार्ले असेल; पण ‘प्रेर्
हा र्ाणसाच्या र्नाचा एक पैलू झाला. र्न दकतीही सूक्ष्र् र्ानले तरी त्याला अनेक पैलू आहेत.
अनेक भार्नांचे तरं ग त्यात उठत असतात ; आखण काव्य हा ‘भार्नांचा उद्रेक’ – ‘overflow of
emotions’- असे म्हटले जाते. त्याचर्ुळै र्ाणसाच्या र्नाच्या कु ठल्याही भार्लहरी गझलेतशेरात सार्ार्ू शकतात. शेर्टी व्यक्ती र् सर्ष्टी एकर्ेकांर्ुळेच आहेत. त्यार्ुळे आत्र्खर्ष्ठता ही
सर्ाजखनष्ठतेपासून र्ेगळी काढताच येत नाही. व्यक्ती जे अनुभर्ते ते सर्ाजानेच ददलेले अनुभर्
असतात, ना? साखहर ने म्हटले आहे,
दुखनया ने तजुबावत-ओ-हर्ाददस की शक्ल र्ें
जो कु छ र्ुझे ददया र्ही लौटा रहा हूं र्ैं....
सर्ाज हा काळानुसार बदलत जातो, त्याचा पररणार् व्यखक्तर्र होतो तसाच
त्याच्या अखभव्यक्तीर्रही होतोच. चहंदी कर्ी र् गझलकार नंदलाल पाठक यांनी एका शेरात
म्हटले आहे,
अनसुनी कै से गजल करती जर्ाने की पुकार
चोट है डंके की अब, पहले िी शहनाई गजल....

पूर्ी गझल ही शहनाई प्रर्ाणे ‘र्ंजूळ स्र्र’च काघत असेल पण आज ती नगार्यार्र
र्ारलेल्या काठीच्या आर्ाजाप्रर्ाणे आहे. ‘र्ेहबूबा से या र्ेहबूबा के बारे र्ें बात करना’ एर्ढेच
नाजूक साजूक खर्र्यात आता गझल अडकू न पडलेली नाही ; तर सर्ाजाचं दुःख, सर्स्या, दोर्
ती आता जाहीरपणे (दर्ंडी खपटर्ार्ी तशा पद्धतीने-डंके की चोट) ठासून सांगत आहे. कारण
गझल ही आपले पखहले गुण सांभाळू नही सर्ाजाचाच आर्ाज आहे. र्ा. सुरेश भट म्हणतात,
राखहलो र्ी कु ठे कर्ी आता?
ही जगाचीच र्ैखरी आहे!
शेर्टी एक र्ुद्दा स्पष्ट करार्ासा र्ाटतो. गझल सर्ाजखनष्ठ आहे; ती सर्ाजाला
फटकारण्याचे कार् करे ल; खर्र्र्ता र् खर्संगतीबर बोट ठे र्ेल; पण सर्ाज सुधारण्याची,
पररर्तवन र्ा क्रांती घडखर्ण्याची जबाबदारी खतची नाही. ते कार् सर्ाजाने खर्चारर्ंिनातूनच
करायचे आहे. गझल उद्युक्त करू शकते ; कृ ती सर्ाजाकडू नच व्हायला हर्ी.
सर्ाजखनष्ठ शेर खलखहण्याकडे हल्ली कर्ींचा कल र्ाढत आहे; र्ंचार्रून
सादरीकरणात असे शेर उचलून धरले जातात. ते चांगलेच आहे. र्ात्र गझलची तरलता हरर्त
तर नाही ना, याखर्र्यी कर्ीने सार्ध रहायला हर्े.
शेर्टी आयोजकांचे आभार र्ानून र्ी र्ाझे जरा लांबलेले भार्ण संपर्ते.

संगीता जोशी
(पाचर्े गझल संर्ल
े न)

र्राठी गझल—एक चचंतन

र्राठी गझल!..ती कशी आली, कु ठू नआली, के व्हा आली, ती लाट होऊन आली का? ; र्ग
त्यानंतर ओसरली का? असे एक ना अनेक प्रश्न खर्चारून झाले आखण त्यांची उत्तरे ही शोधली
गेली..नव्हे, शोधण्याचा प्रयत् झाला, असे म्हणू या. काहींनी खतच्यार्र राग धरला, काहींनी
अनास्िा दाखखर्ली; पण त्यापेिा अनेकपटीत असलेल्या ‘काहींनी’ -रखसकांनी- खतचं स्र्ागतच
के लं. इतकं च काय, खतच्यार्र र्ोखहत होऊन प्रेर् के लं. ती आली खतनं चजंकलं हे खुल्या ददलानं
त्यांनी र्ान्य के लं. रखसकांच्या अशा उत्स्फू तव र्ान्यतेर्ुळे र्ैचाररक व्यासपीठांनाही खतची दखल
घ्यार्ी लागली आखण गझल ‘ती ककं र्ा ‘तो’ असल्या िुल्लक र्ादापलीकडे होऊन खतचाखर्चार
करण्यार्ाचून पयावय उरला नाही.र्ग ‘गझल’ या खर्र्यार्र तज्ज्ञांच्या उपखस्ितीत सभा झाली.
फग्युस
व न कॉलेजर्धील ‘आखर्ष्कार’ या कायवक्रर्ात. यार्ेळी पुण्यातील सर्व कॉलेजेस र्धील
र्राठीचे खर्भागप्रर्ुख हजर होते. र्ी स्र्तः, दीपक करं दीकर, अखनल कांबळे , प्रदीप खनफाडकर
असे आम्ही गझलकार येणार्या प्रश्नांना उत्तरे देत होतो. ही सभा बोलार्णारे खनर्ंत्रक होते र्साप
चे त्यार्ेळचे कायावध्यि र्ा. गं.ना. जोगळे कर. यात उलट-सुलट खर्चार र्ांडले गेल;े नंतर गझलांचे
खर्शेर्ांक खनघाले; प्रखतखष्ठत व्यासपीठार्र ‘गझल कखर्तेर्र आक्रर्ण करीत आहे का?’ अशा
खर्र्यांर्र पररसंर्ादही घडखर्ले गेल.े या सर्व गोष्टींर्धून एकच खसद्ध झालं की र्राठी गझल ही
दुलवखिण्याजोगी बाब नव्हती; खतची दखल घेणं अत्यार्श्यक होतं! हे साखहत्यिेत्राला कळलं होतं.
आज र्राठी गझलेनं साखहत्यिेत्रात नक्कीच एक पक्कं स्िा खर्ळखर्लं आहे. आज त्याबद्दल
संशोधन होऊन त्याचे शोध-खनबंध प्रकाखशत झाले आहेत र् इतरही खर्पुल साखहत्य उपलब्ध आहे.
प्रकाखशत सलेलं सर्वच साखहत्य पररपूणव आहे असं म्हणता येणार नाही. त्यातही त्रुटी
आढळतात.पण त्या यानंतरच्या काळात खलखहल्या जाणार्या लेखनात दूर होऊ शकतात. असं
र्ाटण्यार्ागे र्हत्त्र्ाचं कारण म्हणजे र्राठी गझल ही आत्ता कोठे रुजते आहे. अजून ती र्ाढायची
आहे, फोफार्ायची आहे. खतचं ‘Making’ आ8 कोठे सुरू झालं आहे.
कखर्र्यव र्ाधर् ज्यूखलयनांनी गझल हा प्रकार र्राठीत आणला हे आपण जाणतोच.
आणखीही र्ागे जाऊन पाखहलं पाखहजे असं काहींचं र्त आहे. ते असो. पण आजची र्राठी तंत्रशुद्ध
र् आशयघन गझल हे कखर्र्यव सुरेश भट यांचं श्रेय आहे, हे खनर्र्वर्ाद. त्यांच्या गझलांना
खर्ळालेली अफाट लोकखप्रयता पाखहल्यार्र गझलेची ताकद कळू शकते. खजर्ंतपणा, चैतन्य,
उत्कटता आखण सगळ्यात र्हत्त्र्ाची सहजता हे त्यांच्या गझलांचे खर्शेर् आहेत.

या गुणांनी आकर्ीले गेल्यार्ुळे, र् भटांच्या गझलेच्या प्रेर्ात पडल्यार्ुळे अनेक कर्ींनी
हा प्रकार हाताळू न पाहण्याचा प्रयत् के ला; आखण तेिूनच ‘लाटे’ ला ससुरुर्ात झाली. र्नार्र
जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा खोलर्र ठसा उर्टतो तेव्हा स्र्तःच्या अखभव्यक्तीतही त्याच्या खुणा
िोड्याफार उर्टतात. यात फारसं आिेपाहव असं काही नाही. कर्ीच्या ‘घडण्यार्धील’ ती एक
पायरी असते. कखर्र्यव पाडगार्करांच्या सुरर्ातीच्या काळात त्यांच्या कखर्तेर्र र्ाननीय
कु सुर्ाग्रजांची छाप होती असं र्ा.ल. कु लकणी यांनी यांनी त्यार्ेळी खलखहलं होतं. त्यातूनच पुढे
पाडगार्करांना स्र्तःची अखभव्यक्ती साध्य झाली. ( संदभव-प्रस्तार्ना-‘खजप्सी’(. भट यांच्या
गझलेचं अनुकरण करणार्यांपैकी ज्यांच्यार्ध्ये खरं काव्यबीज होतं तेर्ढेच आज रटकू न आहेत;
बाकीचे नार्शेर् झाले. गझलेची ‘लाट’ त्याअिावनं ओसरली असं आज म्हणता येईल. त्या लाटेनं
पाला-पाचोळा आखण हलकं -सलकं सारं दकनार्यार्र लोटू न ददलं. झालं ते चांगलंच झालं.आज
गझलेचास्र्च्छ प्रर्ाह खर्कखसत होत आहे, रुं दार्त आहे.
उतूव गझल म्हटली की खतचे प्रेर्-खर्रह, र्ीलन, स्त्री-सौदयव इ. खर्र्य डोळ्यांसर्ोर
येतात.र्राठी गझलेतही हे खर्र्य येऊ शकतात, आले आहेत. सुरेश भटांचा एक शेर र्ीलन कसे
सूखचत करतो पाहू या—
तुझ्या तारुण्यर्खावची अशी काही र्जा आली
खर्डाही रं गला होता ददर्ाही लाजला होता..
त्यांचा आणखी एक शेर—
आता उजाडतांना र्ाझा खनरोप घे तू
सांगू नये फु लांना भलतेच या दर्ांनी..

सौंदयव हा खर्र्य एका आगळ्या ढंगानं र्ांडणारा त्यांचा हा अप्रखतर् शेर पाहा—
ही कहाणी तुझ्याच नाण्याची
तापलेल्या अधीर पाण्याची..
ही उदाहरणे बोलकी आहेत र् र्राठी गझलेची भूर्णे आहेत!

गझलेला कु ठलेही खर्र्य र्ज्यव नाहीत. दुःख, र्ेदना, व्यिा हे जरी र्राठी गझलेचे
स्िायीभार् असले तरी राजकारण, सर्ाजकारण, सद्यःखस्िती, जीर्नातील खर्संगती, र्ानर्ी
स्र्भार्ाचे पैलू इ. अनेक खर्र्य त्यात येऊ शकतात.र् आलेले आहेत. सुरेश भट यांच्या व्यखतररक्त
इतर काही ज्येष्ठ कर्ींनीही क्वखचत गझल खलखहलेल्या आढळतात. अशी ही काही उदाहरणे—
‘तू आत्र्संतुष्ट राहून संकुखचत राखहलास तर संपशील’ अशा सुंदर अिावचा हा शेर—

नेर् ना लागेल के व्हा तुष्टतेची र्ाळर्ी
र्ाळण्या ती या जगाचे दुःख तू लार्ून घे..बा.भ. बोरकर
जगाचे दुःख आपलेसे के ल्याखशर्ाय आपल्याला जगता येणारच नाही; नव्हे तसे करणे हा
गुन्हाच आहे. स्र्तःच्या दुःखाबद्दल सांगतांना कर्ी संजीर् खलखहतात—
दुःखास सुखाची संज्ञा देर्ुखनया र्ीही फसलो
तात्पयव सर्जले आता सौख्यातच धोका आहे..संजीर्
र्नातील उत्कट भार्ाशय िोडक्यात परन्तु प्रभार्ीपणे व्यक्त करण्यासाठी खद्वपदीची
रचना कर्ींना सोयीची र्ायत असार्ी. म्हणूनच खंत व्यक्त करतांना ककं र्ाखर्संर्ादाची बोच प्रकट
करतांना आपोआपच शेर खलखहला जात असार्ा.
चालतो र्ी सारखा, ह्या चालण्याला अंत नाही
चाललो कोठे , कशाला हीखह आता खंत नाही..कु सुर्ाग्रज

आलो इिे कशाला र्ाझे र्ला कळे ना
या बेगडी जगाशी हा सूरही जुळेना.. र्ंगेश पाडगार्कर
त्यांचाच आखखी एक शेर—
ते म्हणाले चेहरे चुकर्ीत होतो
र्ी खरे तर आसर्े लपर्ीत होतो..र्ंगेश पाडगार्कर

असे शेर ऐकल्यार्र कोणता रखसक ‘र्ाऽ‘ म्हणणार नाही?
गझलेचं सार्र्थयव हे शेराच्या उत्कटपणात आखण कर्ीत कर्ी शब्दात अखधकाखधक अिव
सार्ार्ण्याच्या स्र्भार्ात आहे. अिावत् कर्ीच्या ताकदीर्रच ते अर्लंबन
ू आहे. दोन ओळीतच
काय तो पररणार् साधायचा आहे; पाल्हाळाला अखजबात र्ार् नाही. त्यार्ुळेच गझल श्रोत्यांर्ध्ये
लोकखप्रय होत असार्ी. लांबलचक कखर्तेच्या ओळी ऐकू न शेर्टी परर्ोच्च चबंदू (क्लायर्ॅक्स)
येणार, एर्ढा धीर श्रोत्यांना नसतो. आजकाल जीर्नालाच एक र्ेग प्राप्त झाला आहे.पाच
ददर्सांच्या टेस्ट-र्ॅच ऐर्जी हल्ली ‘र्न-डे’ दक्रके ट जास्त लोकखप्रय आहे. फास्ट-र्ूड,फास्ट-फू ड चा
जर्ाना आला आहे.तेही एक िोडंसं सपक कारण गझलेच्या लोकखप्रयतेर्ागे असं शकतं. असेलच,
असं र्ी म्हणणार नाही.
आत्र्भान आलेल्या स्त्रीच्या आजच्या सार्ाखजक बंडखोरीच्या खस्ितीचं र्णवन करणारा हा शेर—
एकटी स्त्री आजला रस्त्यात आली
कांकणे के लीत काळाच्या हर्ाली..
तसेच स्त्रीर्र होणार्या अत्त्याचारासंबंखधत असलेला हा शेर—
हे नर्े फू ल पुन्हा का देता
रक्तबंबाळ ऋतूच्या हाती?..
अशा तर्हेने खर्र्यांचं र्ैखर्ध्य गझलेतून दृगोचर होत आहे. पुन्हा सुरेश भट यांचेच काही शेर
पाहू..

र्ृत्तपत्रांचे रकाने र्ायद्यांनी भरत होते
अन् दकड्यार्ुंग्यांप्रर्ाणे लोक साधे र्रत होते..

भंगलेल्या दैर्तांनाघालता र्ाळा कशाला?
हाय, घोटाळ्यात आता ब्रम्हघोटाळा कशाला?

राजकारणाचं र्ास्तर् खचत्रण करून दाद खर्ळखर्णारी त्यांची लेखणी जनतेला संयर्ाचं
आर्ाहनही एका शेरातूनच करते.
भखर्ष्य त्यांना धरून तेव्हा करील इन्साफ या गुन्ह्यांचा
अजून िोडी करू प्रतीिा! अजून दाबू उरी खनखारे ..
आज गझल लोकखप्रय आहे ती खतच्या गुणांर्ुळे. ती शब्दांचं सार्र्थयव जाणते. शब्दरूपी
देहात आशयाचा आत्र्ा घेऊन येते. असे न झाल्यास खतला ‘फसलेली गझल’ म्हणायला हरकत
नाही. प्रत्येक कर्ीनं-गझलकारानं-खलखहलेली प्रत्येक गझल अस्सल उतरे लच असे नसते. जे इतर
कखर्तांबाबत, तेच गझलेबाबत. कारण गझल ही प्रिर् एक कखर्ता आहे.
गझल ही र्ृत्तबद्ध, लयबद्ध असते त्यार्ुळे खतच्यार्र कृ खत्रर्पणाचा आरोप होतो.
पण तो खततकासा गंभीरपणे खर्चार करण्याजोगा नाहीत्र अन्यिा ज्ञानेश्वर-तुकारार्ांसह सर्व संत
कर्ी र् र्ोरोपंतांपासून ग्रेस पयांत सर्व कर्ींना कृ खत्रर्तेचा दोर् लागायचा! आज र्ुक्त-स्र्ातंत्र्याचा
पुरस्कार के ला जातो. र्ुक्तछंत खलखहणं एका अिावनं सोपं असलं तरी र्ुक्तछंदालाही एक ‘छंद’
असतो हे दकती कखर्तांर्ध्ये खर्या अिावने ददसतं? कर्ी-जास्त लांबीच्या ओळी पाठोपाठ
खलखहल्या तर एखाद्या अग्रलेखाला कखर्ता म्हणता येईल का? म्हणूनच र्ृत्तात कखर्ता खलखहणं हे
काही र्ागासलेपणाचं लिण म्हणता येणार नाही. ज्या कर्ींना र्ृत्तात खलखहणं जर्त नाही, असेच
कर्ी र्ृत्तबद्ध कखर्तांना नाके र्ुरडतात.
शब्दांची ‘ठाकठोक’ करून शेर खलखहण्याची खटपट करार्ी लागते असाही आरोप
के ला जातो. पण ‘खर्या’ गझलकाराच्या बाबतीत हे ‘खरं ’ नाही. कदाखचत् लेखनाच्या सुरर्ातीच्या
काळात असा प्रयास पडत असेलही. पण र्ृत्त र् लय अंगर्ळणी पडल्यार्र तसे होत नाही. आरोप
करणार्यांना हे पटेल का? पटर्ून घ्यार्ं लागेल.
कु ठलेच फू ल आता र्जला पसंत नाही
कळते र्ला अरे हा र्ाझा र्संत नाही..
या ओळींच्या पाठोपाठ ‘कु ठल्याच काळजाचा ठोका खजर्ंत नाही’ अशी ओळ अगदी सहजही सुचू
शकते. भट यांना ती सुचली आहे!!

र्राठी गझलेत, उदूव गझलेप्रर्ाणे रूढ संकेत आहेत काय? असले तर कु ठले? असाही
प्रश्न के ला जातो; जसे उदूत
व शर्ा-परर्ाना, बुलबुल-सय्याद, बुलबुल-चर्न, साकी-र्यखाना..इ.
संकेत रूढ आहेत.
संकेत म्हणजे त्याच त्याच प्रखतर्ा र्र्ावनुर्र्े र्ेगर्ेगळ्या कर्ींच्या काव्यातून गुंफल्या
जाणं! र्ात्र संकेतांना ‘तोचतोचपणा’ म्हणता येणार नाही. कारण तीच प्रखतर्ा तीच प्रखतर्ा
एखादा कर्ी इतरांपेिा कशी र्ेगळे पणानं र्ांडत आहे, यार्रच त्या प्रखतर्ेचं सौंदयव ठरे ल.
फू ल र् काटे या प्रखतर्ा र्ापरून के लेला एक कतआ र् काही कर्ींचे र्राठी शेर पाहा—
गुलचीं ने तो कोखशश कर डाली(फु ले तोडणारा)
सूनी हो चर्न की हर डाली
कांटों ने र्ुबारक कार् दकया
फू लों की खहफाजत कर बैठे..

र्ाझ्याखर्ना फु लांची कदंडी खनघून गेली
काटाच प्यार आता जो र्ोहरून गेला..

गार् ज्याचे र्से कं टकांच्या र्नी
र्ाट त्याने फु लांना खर्चारू नये..

पाहतो जेिे खतिे काटेच काटे
राखहली आता कु ठे र्स्ती फु लांची?..

ऊन-सार्ली, उन्हे-चंद्र, आरसा-चेहरा हे र् असे आणकी काही संकेत गझलेत रूढ होत आहेत, असे
म्हणार्यास हरकत नाही. साकी-र्यखाना प्रकारचे संकेत र्राठी येण्याची फारशी शक्यता नाही

कारण ही गझल अस्सल र्राठी र्ातीचा सुगंध असलेली गझल आहे. ती उदूव-पशीयन र्धून
आलेली असली तरी र्राठी संस्कृ तीत र्ाढत आहे.
सुरेश भट खलखहतात,
कु ण्याही चंद्रभागेचा दकनारा प्यार आम्हाला
खतिे नाचे खर्ठू झेंडा खजिे हा रोर्तो आम्ही..
र्ाधर् ज्यूखलयनांनी खलखहले आहे--भासे सुरई जरी इराणी
आहे पण ही इरा र्राठी..(इरा-पेय)
र्राठी गझलेचा खर्चार करतांना आणखी एक शेर्टचा र् र्हत्त्र्ाचा र्ुद्दा र्ांडार्ासा
र्ाटतो. गझल हा आत्र्लिी काव्यप्रकार आहे याचा अिव असा नव्हे की प्रत्येक शेरात ‘र्ी’ आला
पाखहजे.सं म्हणू या की अनुभर्ांचा जो एक ‘धक्का’ (इम्पॅक्ट) कर्ी अनुभर्तो, तो शेरात अशा
रीतीनं व्यक्त व्हार्ा की र्ाचणार्याला तो स्र्तःचा अनुभर् र्ाटला पाखहजे; जर्ळचा र्ाटला
पाखहजे. इं ग्रजीत म्हटलं जातं की, ‘When you write more and more personal, it
becomes more and more universal.’
यापुढे जाऊन म्हणता येईल कध जे ‘पसवनल’ म्हणून व्यक्त होतं तेही बेर्ालूर्पणे
‘इर्पसवनल’ असलं पाखहजे. असं असेल तर तो शेर उत्तर् शेर ठरे ल. भट यांच्या गझलेत जागोजागी
असे शेर सापडतात. उदाहरणािव—
गेलेल्या ददर्सांची याद नको
तो फसव्या स्र्प्नांचा नाद नको..
ककं र्ा—
ददशा गातात गीते श्रार्णाची
कु णाला याद तान्हेल्या तृणाची..

अरे र्ी जाळले तारुण्य र्ाझे
अता ही कौतुके साधेपणाची..
याउलट,
कसे खोटे खनघाले आपलेही
खशव्या आता कु णाला हासडू र्ी?
भट यांचेच शेर जे उत्कृ ष्ट आत्तापयांत या लेखात तुम्ही र्ाचलेत त्या शेरांची उची हा शेर गाठू च
शकत नाही. हा शेर गझलचा नव्हे , तर हझल र्ध्ये शोभेल.
खजची परं परा आजही रटकू न आहे अशा उदूव गझलेला चारशेपि
े ा जास्त र्र्े होऊन गेली
आहेत. र्राठी गझलचा खर्चार पुनर्र्वचार तर गेल्या पंचर्ीस-तीस र्र्ाांपासून अखधक सुरू झाला
आहे. या काळात अनेक कर्ींनी गझल हा प्रकार ‘हाताळू न’ पाखहला. त्यातले सर्वच कर्ी रटकू न
राहणं शक्यच नव्हतं. पण जे कोणी ‘चांगली गझल’ खलहीत आहेत, त्यांच्यार्ुळेच म्हणार्ंसं र्ाटतं
की र्राठी गझल सर्ृद्धतेकडे र्ाटचाल करीत आहे. ‘ऐन तारुण्यात’असलेल्या र्राठी गझलेचा
भखर्ष्यकाल उज्ज्र्ल आहे, हे खनःसंशय!

--- संगीता जोशी
(अर्नी 1998 ददर्ाळी अंकासाठी)

स्त्री-गझलकारांचे भार्खर्श्व....
------- संगीता जोशी
गझल ही एक अशी काव्यखर्धा आहे की जी इतर कखर्तांच्या र्ानाने उजर्ी ठरते.याचे
एक कारण खतच्या अंगी असलेली गेयता र् लय.गझलेत प्रत्येक शेर एक स्र्तंत्र कखर्ता
असल्यार्ुळे,कर्ीर्र जास्त जबाबदारी पडते.के र्ळ दोन ओळीत एक पररपूणव खर्चार
र्ांडण्यासाठी लागणारे तांखत्रक ज्ञान,जसे शब्दसार्र्थयव,र्ृत्तांची जाण लयीचं भान ह्याखेरीज,
अंगभूत असलेली उत्स्फू तवता, प्रखतभेची कु र्त, अनुभर् रटपण्याची संर्द
े नशीलता, खर्चार र्
चचंतन हे गुणही कर्ीजर्ळ असार्े लागतात. याखशर्ाय काही स्र्भार्-र्ैखशष्ट्येही र्हत्त्र्ाची
आहेत. उदा.अन्याय-अत्त्याचाराखर्रुध्द र्नात असलेली चीड;सर्ाजात होत असलेली
नीखतर्ूल्यांची घसरण पाहून, र्ाटणारी चचंता; सर्ाजातील उपेखितांबद्दल आस्िा;
प्रार्ाखणकपणा, गुणांची कदर, सत्-प्रर्ृत्ती, इतरांच्या दुःखाबद्दलची सहर्ेदना; स्र्तःच्या
पराभर्ाचाही उत्सर् (बबावददयोंका जश्न) करण्याची र्नाची खजद्द, इ. सत्-गुणांचा र्ास त्या
कर्ीच्या ठायी असला पाखहजे. र्नाची अशी र्ृत्ती-हीच गझल र्ृत्ती- असेल तर ती व्यक्ती म्हणजे
तो कर्ी गझल सहज खलहू शके ल. गझलकडे र्नाचा स्र्ाभाखर्क कल असायला पाखहजे. ओढू न
ताणून हे खलखाण जर्त नाही.
जे कर्ी गझल खलखहतात, जे यशस्र्ी गझलकार आहेत; त्यांच्या अंगी यातील बर्याच गुणांचा
सर्ुच्चय असतो, म्हणूनच ते गझल खलहू शकतात; र्ग ती स्त्री असो र्ा पुरुर्!यार्ुळेच ज्या
कर्खयत्रींच्या अंगी र्रीलपैकी अखधकांश िर्ता असतात,त्या प्रभार्ी गझल खलखहतील यात
काहीच शंका नाही. आज स्त्री-गझलकारांची संख्या, पुरुर्-गझलकारांच्या र्ानाने कर्ी असली
तरी, लिणीय आहे, ती त्यांच्या िर्तांर्ुळेच. आज खस्त्रयांच्या िर्तांच्या किा रुं दार्त आहेत
त्याचेच हे द्योतक आहे. त्यांच्या भार्खर्श्वात िोडे डोकार्ू या. ( जास्त शेरांर्धूनच ते उलगडेल.)
पूर्ी स्त्रीचे खर्श्व हे उं बरठ्याच्या र्यावदप
े यांतच होते. एकत्र कु टुंब, नर्रा,चूल-र्ूल इतके च!
जसजसे खस्त्रयांना खशिण खर्ळू लागले,तसतसे त्यांचे खनदद्रस्त (dormant) र्न जागृत होऊ
लागले.आजूबाजूच्या जगाचा अनुभर् घेऊ लागले. याचे श्रेय अिावत् साखर्त्रीबाई र् र्हात्र्ा फु ले,
र्.गो.रानडे, र्हर्र्व कर्े इत्यादद सर्ाजधुररणांकडे जाते. र्ात्र,आपल्या अनुभर्ांची अखभव्यक्ती
खस्त्रयांनी करार्ी यासाठी र्धे बराच काळ जार्ा लागला.प्रिर् गद्य-लेखखका, नंतर कर्खयत्री असा

प्रर्ास झाला.संत जनाबाई.... बखहणाबाई चौधरी...र्नोरर्ाबाई रानडे, (रखर्दकरण र्ंडळाची
सभा यांच्या घरी भरत असे ) पुढे संजीर्नी र्राठे ,...पद्मा.. इं ददरा संत... असा बराच प्रर्ास
आहे. यात फारसे खोलात जाण्याइतका र्ेळ नाही. यांचा उल्लेख अशासाठी की, सर्व काळात
कर्खयत्रींची संख्या कर्ींच्या तुलनेत कर्ीच होती. आजही तेच खचत्र आहे. र्ी आकडेर्ारीर्रून
सांगत आहे की आज स्त्री-गझलकार पुरुर्ांच्या के र्ळ 15.5 टक्के आहेत! र्ुशायर्यात र्ंच्यार्रही
आपल्याला हे ददसून येतेच.पण ही खस्िती सुधारतांना ददसत आहे, ही सुखद गोष्ट आहे. आज
कर्खयत्रींच्या भार्खर्श्वात डोकार्ून पाखहलं, तर खूप आशादायक खचत्र पाहायला खर्ळतं.अिावत्
स्त्रीसुलभ भार्ना ,प्रेर् र् स्त्रीर्ादी खर्चारांचं प्रखतचबंब त्यांच्या गझलांर्धून ददसतंच आखण ते
स्र्ाभाखर्कच आहे. कारण काळ पुढे गेला तरी सर्ाजाची र्ानखसकता फार काही बदललेली नाही.
काही शेर र्ाचून आपण पुढे जाऊ.
गळा दोर काळा, र्णी सोखनयाचे ।
र्ला नाचर्ाया, उभे हे र्दारी ।।
----प्राजक्ता (प्राजू)पटर्धवन
तरुण कर्खयत्री प्राजू हे खलहीत आहे.अशा आजच्या तरुणीही कौटुंखबक ताण-तणार्ाला
सार्ोर्या जात आहेत. खतचाच आणखी हा शेर पाहा,
सांत्र्नाही नको, चुचकारही नको ।
जा, चढर् ना र्ना तू सुखाचा झगा ।।
अशा प्रकारे खतला दुःख झग्याआड लपर्ार्े लागते.
आशा पांडे यांचा हा शेर—
सजर्ून देह र्ाझा, सौभाग्यदान झाले ।
तोही बळीप्रिेचा, उपचार एक होता ।।
सौभाग्य खर्ळणं, लग्न होणं हे जणू बळी जाण्यासारखं खस्त्रयांना र्ाटत आहे.पुढचा शेर पाहा,
तर्हा काय र्णूव तुझ्या बोलण्याची ।
सुरी दोन धारी रुते काळजाला ।।.....लखलता बंरठया

अगदी अलीकडच्या एक गझलकार खलखहतात,
तुला रुचेल तेच र्ी करायला हर्े ।
र्ला र्जा करून शून्य व्हायला हर्े ।। क्रांखत साडेकर

प्राजू, क्रांती ह्या अलीकडच्या,लखलता बारठया र्धल्या काळातल्या तर आशा पांडे त्याहून
र्ागच्या अशा या तीन कर्खयत्री खभन्न काळातील आहेत. पण त्यांनी के लेलं स्त्री-खचत्रण कु ठे तरी
सारखं आहे. त्यांचं दुःख सारखं आहे. याचा खर्चार खरं तर सर्ाजानं करायचा आहे. पुरुर्ांनी
करायचा आहे. गझल हे सार्ाखजक कायवच पार पाडते आहे असे र्ला र्ाटते.
येिे एक खुलासा आर्श्यक र्ाटतो, की कर्ीने व्यक्त के लेले अनुभर् हे र्ैयखक्तक त्यानेच
भोगलेले असतात, असे नसते. आजूबाजूच्या सर्ाजातून येणारे अनुभर् हेही अनुभर् त्याचेच
होऊन गेलेले असतात; कारण तो तेर्ढा संर्ेदनशील असतो. म्हणून, के र्ळ कर्ीच्या कखर्तांर्रून
त्याच्या र्ैयखक्तक आयुष्याबद्दल अंदाज बांधणे चूक ठरे ल.
पुढे जाऊ या.
र्ूलतः स्त्री र् पुरुर् यांच्या स्र्भार्ात नैसर्गवक फरक असतो, हे र्ान्य असायलाच हर्ं. प्रेर्
करणं, तेही सर्पवणासह, हे खतचं र्ैखशष्ट्य. असे काही शेर पाहा--आज पार्ेतो, कशाचा, रं ग नाही लागला ।
एक भेटीने, तुझ्या या, रं गले रं गात र्ी ।।--शोभा तेलंग
प्रेर्ार्ध्ये जोडीदाराशी एकरूप होणं हे सर्पवणच नाही का? त्यांचाच तुसरा शेर पाहा—
येर्ो दुःखे, आपण दोघे, सहजपणे झेलू ।
दुःखाने या, र्ात्र कधी र्ी, चळणारी नाही ।।--शोभा तेलंग
सुखदुःखात साि देण्याचं र्चन ही ती र्नापासून देते. आपल्या खप्रयकराबरोबरचे सुखद िणही
खतला र्ोहरून टाकतात, तेही ती शब्दबध्द करते. हे लखलता बारठयांचे दोन शेर...
नको नको ते, घडतच गेले । नको खतिे र्न, जडतच गेले ।।
तुझी खधटाई, बघतांना र्ी । तुला लाजुनी, दडतच गेले ।।

प्रणयातला स्त्रीसुलभ लज्जा-खर्भ्रर्ही या शेरात व्यक्त झाला आहे. स्त्री च्या ‘नाही’ चा अिव, खरं च
‘हो’ असा असतो असं या शेरार्रून ददसतंय्.
तरुण कर्खयत्री सुखप्रया जाधर् के र्ळ प्रेर्ाच्या खर्चारांनीच खूप सुखार्ते आहे, ती
खलखहते,
तारुण्य,चुब
ं न र्ा खर्ठी, यातील काहीही नको ।
नुसत्या खर्चारांनी तुझ्या, आरक्त व्हार्ी शायरी ।।
अशाच प्रकारचा शेर लखलता बांरठयाही खलखहतात,
चुब
ं ने आचलंगने, काही नको प्रेर्ास ह्या ।
नजरभेटीने तुझ्या, होते कधी आरक्त र्ी ।।
दोघींनी एकच कादफया र्ापरला आहे. पण हा के र्ळ ‘टकरार्’ आहे याची र्ला खात्री आहे.
र्र्ता चसंधुताई सपकाळला तर नजरभेटीचीही आर्श्यकता र्ाटत नाही; नुसती फु लं पाहूनही
खप्रयकराचा भास होतो, ती खलखहते,
फु लाफु लात राजसा,तुझच
े रूप भासते ।
कधी गुलाब के शरी, कधी तळ्यातले कर्ळ।।---र्र्ता
स्त्रीला प्रेर् हर्ं; तेही शाश्वत! कसं ते पाहा---सुखप्रया जाधर् म्हणते,

घडीभराची नकोच संगत,करार व्हार्ा युगांतरीचा ।
तुझ्याच श्वासात श्वास र्ाझा,अता खर्रार्ा जराजरासा ।।
प्रेर्ाच्या सुखात डु ब
ं लेले शेर कर्ीच; पण खर्रह, उपेिा अशा प्रेर्ाने ददलेल्या दानाचं खचत्रण खूप
शेरात आढळलं. ( पुरुर्ांनी जरा दखल घ्यार्ी,...)
प्रेर्ाचे शेर आणखी खलखहले जार्ेत, असं र्ाटतं. कारण तो गझलेचा स्िायीभार् आहे आखण
प्रेर् ही जगाला बांधून ठे र्णारी ऊजाव आहे.

र्ी र्ाचलेल्या कर्खयत्रींर्ध्ये प्रेर्ाच्या इतर पैलूंर्र र्ात्र र्ला शेर फारसे आढळले नाहीत.
उदा. र्ात्सल्य, र्र्ता, देशप्रेर् इ. क्वखचत्आढळलेले शेर,
यौर्ना तू घे भरारी, र्ेळ आली ।
भारताच्या लौदककाला साधण्याची ।। --शोभा तेलंग
आपल्या तरुण र्ुलाला आई परदेशी जाण्यास र् खतिे देशाचा लौदकक र्ाढखर्ण्याचा संदश
े देत
आहे.
पुढील शेर आणखी उं ची लाभलेला असा आहे...प्रेर्ाचा हा अनोखा पैलू दाखर्त आहेत,
सुनंदा र्ैद्य.
कशीही असो र्ाय र्ाझी धररत्री ।
खतची धूळ र्ाझ्या कपाळास आहे ।।.....सुनंदा र्ैद्य
खस्त्रयांना राजकारणात र् सर्ाजकारणात रस नसतो असा सर्वसाधारण सर्ज आता सोडू न
द्यायला हर्ा. स्त्री-गझलकारांचे हे शेर पाहा---खनदान याचा अिव डायग्नोखसस, हे लिात घेऊन
ऐका,
खनदान जाहले ‘र्ुली’, की गभवपात जाहले ।
कळ्या फु लायच्या अधीच कु स्करून टाकले ।।--सुखप्रया जाधर्
र्ुलींचा गभव असताच त्याची र्ाट लार्ली जाते, हा सध्याचा ज्र्लंत सार्ाखजक प्रश्न आहे, त्याचं
हे प्रखतचबंब.
शेरात र्ात्रांची िोडी ओढाताण इिे दुलवखित करू या.
हीच कर्खयत्री म्हणते,
संस्कारांच्या पारं ब्या, छाटू न जाळता ।
जून घराचे, पोकळ र्ासे, पडते झाले ।।...सुखप्रया जाधर्
शुभं करोती,पाढे कोणी, घोकत नाही ।
देर्घराखतल, ददर्े अता, खर्णखर्णते झाले ।। ---सुखप्रया जाधर्

या शरांर्ध्ये संस्कारांची घसरण र् त्याबद्दलची खंत सुखप्रयाने शब्दबध्द के ली आहे.
संस्कार,नीतीर्ूल्ये हे सारं लोप पार्ून र्ाणूस आता फक्त एकाच गोष्टीर्ागे धार्तोय्--सर्ाजात पैशाला आलेल्या अर्ास्तर् र्हत्त्र्ाबद्दल र् र्ाणसाला काहीच ककं र्त उरली
नाही याबद्दल शोभा तेलग
ं असा खेद व्यक्त करतात,--र्ाणसाच्या जीर्नाला र्ोल नाही ।
खनत्य घाई फक्त पैसे र्ोजण्याची ।।
सार्ाखजक भान दाखर्णारा हा शेर पाहा. फाखतर्ा र्ुजार्रांचा आहे--र्ाया, दया, खजव्हाळा, आनंद प्रेर् र्ाटू ।
होणार ‘फाखतर्ा’ ती, तेव्हा खरी ददर्ाळी ।। फाखतर्ा र्ुजार्र
या कर्खयत्रीला सर्ाजाची नस खरी कळली आहे असे म्हणार्ेसे र्ाटते;म्हणूनच खतने
रोगार्र उपचार सुचर्ला आहे. प्रेर्, करुणा,दया ह्या भार्ना जगभर र्ाटता, पसरर्ता आल्या,
तरच जगाचं भलं होणार आहे.
आज र्ुलगी-गभावची जी संभार्ना के ली जाते, तशीच काहीशी स्त्रीचीही के ली जाते.
ददर्सेंददर्स यात र्ाढ होतेय् ही चचंतेची बाब आहे. शेर बघा---सार्याच ओळखीच्या ददसतात रोज नजरा ।
देहार्री तरी ह्या उरतात रोज नजरा ।।......प्राजू
र्ूतीस र्ंददराच्या, र्सने अनेक उं ची ।
नारीस नागर्े या करतात रोज नजरा ।।.......प्राजू
अशा अधाशी नजरांचा सार्ना स्त्रीला सतत करार्ा लागतो. आखण याहीपेिा पुढच्या
संकटात जेव्हा स्त्री सापडते, तेव्हा काय घडते हे आपण ददल्लीच्या घटनेच्या र्ेळी पाखहलेच आहे!
त्यार्र एक शेर बघा,
जगी हे, र्दव पण, र्दावनगी, नाहीच कोठे ।
बघोनी, एकट्या स्त्रीला, छळाया चार झाले ।। शोभा तेलंग

शोभा तेलंग यांचा हा शेर (हा शेर ह्या र्ांडर्ातल्या पुरुर्ांना उद्देशून नाही! ) त्या घटनेला
चपखल लागू पडतो.
स्त्री र्रची ही संकटे दूर होतील, जेव्हा सर्ाज सुजाण,सुसंस्कृ त होईल. ते लर्कर घडेल
असा खर्श्वास फाखतर्ा र्ुजार्र यांना र्ाटतो. खनदान कौटुंखबक संकटं तरी संपार्ीत! त्या
खलखहतात,
संकटांचा, आज सरला, प्रहर बाई ।
भोगलेल,े सोसलेल,े खर्सर बाई ।।--फाखतर्ा र्ुजार्र
ठे र् बाजूला र्नाखतल न्यूनगंडा ।
तू र्नापासून आता बहर बाई ।।--र्ग कु टुंबातील दोघांचे नाते कसे असार्े? क्रांती साडेकर म्हणते,

तो र्ाझे, र्ी त्याचे तारण व्हार्े ।
र्ी-तू-पण, त्यागार्े, ‘आपण’ व्हार्े ।।....क्रांती साडेकर
दोघांचाही र्ी-पणा म्हृणजे अहंकार संपला, त्यागला, तरच ते एकर्ेकांचा सांभाळ करू
शकतील. अहंकार असेल तर ते घर ‘घर’ रहातच नाही. शेर पाहा--खखडकीर्धली खचर्णी उडता उडता म्हणते ।
‘नुसता इर्ला म्हणजे घरटे नसते हल्ली ।। --क्रांती
घराला घर म्हणता येईल, जेव्हा प्रेर्ाची ऊब दोघांनाही खर्ळे ल तेव्हाच!
शेर्टी पुरुर् र् स्त्री यांनी एकर्ेकांना पूरक असायला नको का? पुरुर्प्रधान सर्ाजात स्त्रीलाच
पडते घ्यार्े लागते. साधे र्ाणूसकीचे र्ागणे खर्ळण्यासाठीहीखर्नर्णी करार्ी लागते. आशा पांडे
खलखहतात...
कळते कु ठे तयांना, र्ाणूस र्ीखह आहे ।
छाटू न पंख र्ाझे चपंजरा तयार के ला ।।.....आशा पांडे

आजच्या खपढीतील क्रांतीही असेच खलखहते,
स्र्तःस घातली असंख्य कुं पणे ।
म्हणे रडू न, राखहले उडायचे ।।...क्रांती साडेकर
र्नीर्ा नाईक ही गझलकार म्हणते,
बोलून झाले, काल सगळ्या, बातम्यांर्र ।
बोलू जरासे, आज र्ाझ्या यातनांर्र ।।र्नीर्ा नाईक
तो खतची दखल घेतच नाही; र्ीखडयातल्या बातम्या ऐकतो; पण खतच्या र्नाचा आर्ाज?पण --नाती र्ाचखर्ण्यासाठी स्त्रीला अशी कुं पणे घालून घ्यार्ी लागत असतील तर तो सर्ाज
आरोग्यपूणव, स्र्स्ि आहे असे र्ानता येईल का? स्त्रीला र्ाणूस म्हणून सर्ाज के व्हा जगू देणार?
आशा पांडे काय सांगतात, पाहा--र्ागेपढ
ु े का असार्ेस तू रे , ।
अखस्तत्त्र् र्ाझे कळू दे र्लाही ।।
का झेप घेशी सदा एकट्याने,
आकाश र्ाझे खर्ळू दे र्लाही ।।---आशा पांडे
कसंही जीर्न र्ाट्याला आलं तरी स्त्री खतचा सर्ंजस पणा सोडत नाही कारण तो स्त्रीचा एक
अंगभूत गुण आहे. क्रांती म्हणते,
दकनार फाटली, घडी खचरून चालली ।
खजणे पुन्हा रफू करून घ्यायला हर्े ।।....क्रांती साडेकर
स्त्रीच टाके घालून नाती जोडते.
स्त्री-गझलकार पुराणे, किा इ. चा यिायोग्य र्ापर करतांना ददसतात.
पत्ीस हारती जे कै फात पौरुर्ाच्या ।
त्या पाच पांडर्ांना अखधकार फार झाले ।।....आशा पांडे

भ्रष्ट सीता जाहली,ती एक रे र्ा लांघता ।
जानकी र्ी ह्या युगाची, दशददशांना रे र् आहे ।।---लखलता बांरठया
र्र्ता ने म्हटले आहे,
उं ब-यार्र पेरले काटे घराने ।
र्ोगरा आडू न हसतो कुं पणाच्या ।। र्र्ता चसंधत
ु ाई
खतला रे र्च्े या आतच राहार्ं लागतं. एकटीलाच नव्हे, सगळ्याच खस्त्रयांना.
ही व्यिा र्ाझी-तुझी नसते कधीही ।
ह्या व्यिा लाखो-करोडो काळजाच्या ।।---र्र्ता
अनेक र्ेगर्ेगळी र्ृत्ते स्त्री–गझलकारांनी र्ापरली आहेत;जास्त करून ती र्ात्रार्ृत्ते आहेत.
त्याबाबत आणखी अभ्यास आर्श्यक आहे असे र्ला र्ाटते.
काही र्ेगळ्या खर्र्यांर्रील शेर सांगून भार्णाचा सर्ारोप करते.
हार, फु ले अन् पूजा-अचाव यांची का ही सक्ती ।
र्रर्रच्या या देखाव्याची खरी असे का भक्ती? ।।--सुनंदा र्ैद्य
हातातल्या, रे र्र्
े री, आयुष्य ठरर्ार्े कसे? ।
र्ृत्यू अचानक गाठतो, भाकीत चुकल्यासारखा ।। सुखप्रया जाधर्
दकती कोळसे पेटले, राख झाले ।
चर्कत्या खहर्यांचच
े खशरपेच झाले ।। सुखप्रया
ज्यांचे तेज खरे असते त्यांनाच लोक डोक्यार्र घेतात; इतर दकत्येकजण
(र्त्सरभार्ाने)‘जळले’ तरी, त्यातून काहीसा प्रकाश पडला तरी, त्यांची फक्त राखच होते हे सत्य
सुखप्रयाने सांखगतले आहे.
हा र्नीर्ा नाईकचा शेर पाहा,
खुशाल गातो तुझीच गीते, तुझच
े र्ंददर लुटून नेतो।
भरून घेतो खुली खतजोरी,खरा पुजारी खशल्लक नाही ।।...र्नीर्ा नाईक

लखलता बारठयांचा शेर बघा--ह्या लाकडास खशिा, कु ठल्या जुन्या गुन्ह्याची ।
त्याने खचतेर्री का, र्ाझ्यासर्े जळार्े?।। लखलता बांरठया
त्यांचाच एक शेर जो आध्याखत्र्क खर्चार र्ांडतो---

देह म्हणजे, फक्त असते, िुद्र र्ाती ।
बाहुले र्ाणूस खनयतीच्याच हाती ।। लखलता बांरठया
आशार्ाद र् सकारात्र्कता काही शेरांर्धून डोकार्ते. पाहा -बीजासर् र्ातीत र्ला र्ी पुरेन म्हणते ।
खहरव्यातुन हसतांना तुजला ददसेन म्हणते ।। लखलता बांरठया
काही करून र्ी फु लतेच आहे ।
आत्र्ा तृर्ातव जरर र्ा र्नही उपाशी ।।.....क्रांती
या सर्व स्त्री-गझलकारांर्धे गझल-गुण खनर्र्वर्ाद ददसत आहेत. स्त्रीसुलभ खर्र्यांखेरीज,
सार्ाखजक, राजकीय, जीर्नखर्र्यक असे खर्खर्ध खर्र्य त्यांनी सर्िवपणे हाताळले आहेत. योग्य
प्रतीकांचा र्ापरही त्या करतात. के र्ळ त्या खस्त्रया आहेत, म्हणून त्यांच्या लेखनात उणीर्ा आहेत
असे म्हणायला कु ठे ही जागा नाही. त्यांचे इतर शेर, नार्े न घेता सांखगतले तर, हे स्त्री ने खलखहले
आहेत ककं र्ा पुरुर्ाने, हे तुम्ही ओळखूही शकणार नाही. आत्ता र्ी भार्णाच्या खर्र्यासाठी र्रील
शेर खनर्डले आहेत. र्रील प्रत्येक कर्खयत्रीचे उत्तर्ोत्तर् शेर तुम्ही त्यांच्या संग्रहात जरूर र्ाचा.
गोव्याच्या राधा भार्ेंचा एक शेर र्ला सांगार्ासा र्ाटतो,जो दुःखाचा अन् गझलेचा संबंध फार
हळु र्ारपणे स्पष्ट करतो,
दुःखालाही खचर्टीर्ध्ये धरता येते ।
आखणक त्याचे फू लपाखरू करता येते ।।---राधा भार्े

तेव्हा स्त्री-गझलकारांना‘बटरफ्लाय पाकव ’ (उद्यान) करायला भरपूर र्ार् आहे; तर त्यांचे दुःख
रं खगत पंखांनी उडू न जाईल..! असो.
र्ी र्ाझ्या शेरांचा सर्ार्ेशही कटािाने र् जाणीर्पूर्वक टाळला आहे. काही स्त्रीगझलकारांनी सातत्याने गझल-लेखन के लेले ददसत नाही. म्हणून त्यांचे शेरही घेतलेले नाहीत.
आताच्या ह्या कर्खयत्री पुढेही अखधक सकस गझल खलहीत राहतील अशी खात्री र्ाटते. एकू णच,
स्त्री-गझलकारांचा अनुभर्ाचा कॅ नव्हास खूप र्ोठा आहे असे र्ला र्ाटते.
(गझल-संर्ेलन, भीर्रार्ांचे गार्)

ममता सकपाळ यांची गझल

गझल--

रसास्र्ाद----

भेट अिर्ा सांग र्ाटा परतण्याच्या
शक्यता साऱ्या खर्टू दे एकदाच्या!!1.
चर्कत्या कळसार्री रोखून नजरा
र्ोजल्या र्ी पायऱ्या त्यार्ंददराच्या!!2.
डौल त्यांच्या चालण्याचा र्ेगळा पण
र्ेगळ्या र्ाझ्या कहाण्या रांगण्याच्या!!3
उं बऱ्यार्र पेरले काटे घराने
र्ोगरा आडू न हसतो कुं पणाच्या!!4
ही किा र्ाझी तुझी नसते कधीही
ह्या व्यिा लाखो करोडो काळजाच्या!!5
-----र्र्ता चसंधुताई सपकाळ
र्र्ता यांची ही एक सुंदर गझल. यातील पखहलाच शेर र्ाचकाची र्ाहर्ा घेतो. तू र्ला
इिेच भेट. भेटणार नसशील तर र्ाट पाहून परत जाण्याची र्ाटही र्ला र्ाहीत नाही! कारण
येतांनाच र्ी र्ागल्या र्ाटा पुसून आले आहे. परतीची र्ाट दाखर्ायला तरी तुलाच यार्ं लागेल
ना! अशा तर््हन
े े कर्खयत्री अप्रत्यिपणे त्याला येण्यास भाग पाडत आहे. उत्कं ठे ने र्ाट पाहणं हा
प्रेर्ाचाच एक पैलू असतो. त्यार्ुळे या गझलेतील ‘ती’ आपल्या खप्रयकराची र्ाट पाहत आहे, हा
सरळ अिव झाला. पण या पखहल्या शेराचा, र्तल्याचा, आणखी एक लपलेला अिवही आहे. हा शेर
ईश्वराला/ त्या एका ऊजेला उद्देशन
ू आहे असं र्ानलं तर? तर शेराचं सौंदयव अखधक र्ाढतं. त्याच्या

भेटीसाठी व्याकु ळता दकती आहे हे दुसर्या ओळीर्रून कळतं. त्यातील ‘एकदाच्या’ या शब्दात ती
ताकद आहे. तू एकदा भेटलास की इतर सार्या शक्यता आपोआप खर्तळू न जातील. तू आहेस की
नाहीस; असलास तर तुला तुझ्या भक्तांची पर्ावच नाही, असे तर नाही ना? आहेस, पण भक्तांर्ध्ये
तू भेदभार् करतोस का?...अशा अजूनही दकतीतरी शक्यता एकदाच्या संपतील; पण तू आलास
तरच!
दुसरा शेरही दोन अिव सुचखर्तो. चर्कत्या कळसार्र नजर रोखून, कर्खयत्री र्ंददराच्या
पायर्या चढते आहे. र्ंददराच्या पायर्या पुष्कळ असाव्यात र् अर्घडही असाव्यात हे सुचखर्ले
जात आहेत. पण चर्कत्या कळसार्रून र्ाटतेय की आतील गाभारा र् त्यातील र्ूतीही अत्यंत
सुंदर घडलेली असेल. र्ूतीचं रूप र् खतचं पाखर्त्र्य,पायर्या चढण्याचे सर्व श्रर् दूर करे ल! र्ाणूस
एखाद्या ध्येयाकडे दृष्टी ठे र्ून त्याच्या पूतीकडे खडतर र्ाटेर्रूनही न िांबता र्ाटचाल करत
असतो. िकत असूनही तो कळसार्र नजर ठे र्न
ू चढ चढू न जात असतो. अंखतर्तः पूतवतेचं
सर्ाधान त्या र्ूतीप्रर्ाणेच आनंद देईल याच हेतूनं तो र्र जातो; र् अपेिेप्रर्ाणे तसं होतंही.
एखादा खर्द्यािी डॉक्टर होण्यासाठी असाच खडतर चढ पार लरत असतो; नाही का? तेव्हा
साफल्याच्या कळसार्रच त्याची नजर असते.
खतसर्या शेरात डौलात चालणे, र् रांगणे अशी खर्रोध दाखर्णारी दक्रयापदे कर्खयत्री
र्ापरते. जे सर्ृद्ध असतात, ज्यांच्याजर्ळ सर्व साधने सहज उपलब्ध असतात, त्यांचा र्ागव
नेहर्ीच सुकर असतो. कु ठल्याही अडिळ्याखर्ना त्यांची र्ाटचाल चालू असते. र्ग ती चाल
डौलदारच र्ाटते; त्यांचे कौतुकही होते.! पण र्ंखचतांची र्ाट एर्ढी सोपी नसते. ती अडिळ्यांची
शयवत असते. त्यांच्या रस्त्यात खाचाखोचा असतात. तेव्हा प्रगतीपिार्र ते र्ागेच पडणार! र्
रांगण्याच्या गतीनेच त्यांची प्रगती साधणार! ही सार्ाखजक तफार्त हा शेर अधोरे खखत करतो
आहे. गझलेतील शेर अिव स्पष्टपणे सांगत नसतो; तो अिावकडे फक्त खनदेश करत असतो. हेच
गझलेचं सौंदयव आहे.

चौर्थया शेरात स्त्रीर्रील बंधनांर्र नेर्के बोट ठे र्लेले आहे. घरानेच उं बर्यार्र काटे पेरलेले
आहेत; र् बाहेर फु ललेला र्ोगरा खतला भुरळ घालत आहे. खतच्या घराबाहेर पडण्यार्रच बंदी
घातली गेलल
े ी आहे. ती बंदी घरातल्याच र्ाणसांनी घातली आहे, हे उघड आहे.र्ात्र बाहेरील
प्रसन्न र्ोगरा काही ती र्ाळू शकत नाही! खतच्या आनंदाच्या गोष्टी खतला करता येत नाहीत र्
र्न र्ारार्े लागते, हा अिव शेरातून छान व्यक्त होत आहे. उं बरा, काटे, र्ोगराही सारी प्रतीके
कर्खयत्रीने चपखल र्ापरली आहेत.शेर्टच्या शेरात गझल र्ाचकाला अखधक उं चीर्र घेऊन
जाते.सुख कधीच र्ैखश्वक नसतं पण दुःख र्ैखश्वक म्हणजे युखनव्हसवल असतं, हे एक शाश्वत सत्य
कर्खयत्री दोन ओळीत सांगून जाते! ‘या व्यिा लाखो करोडो काळजांच्या असतात, फक्त तुझ्यार्ाझ्या नव्हेत’!
या गझलेत पाच शेर आहेत. एकाच गझलेतील शेर एकाच र्ृत्तात असार्ेत र् प्रत्येक
शेरातील खर्र्य र्ेगळे असले तरी चालतील असे खनयर् कर्खयत्रीने व्यर्खस्ित सांभाळले आहेत.
खतने र्ंजुघोर्ा हे र्ृत्त र्ापरले आहे; ज्यात ‘नारनाना’ हा अखग्न-गट तीनर्ेळा येतो. एका गुरु
अिराऐर्जी दोन लघु अिरे अशी सूट या पाच शेरात के र्ळ पाच रठकाणी घेण्यात आली आहे,
हे स्तुत्य आहे. काटेकोरपणे पाहायचे झाल्यास हे र्ृत्त ‘र्ेघगंगा’ असे र्ानता येईल, जे र्ंजुघोर्ाचे
र्ात्रारूप आहे. र्ेघगंगा हे र्ृत्त र्ाधर् ज्यूखलयनांच्या ‘छंदोरचनेत’ नाही; पण ‘छंदोर्यी कखर्तागझल’ या र्ाझ्या पुस्तकात ते ददले आहे.
ही र्ाझी आर्डती गझल आहे. यात आणखीही काही शेर आहेत र् सर्वच चांगले आहेत.
कर्खयत्री र्र्ता चसंधुताई सपकाळ यांचे र्नःपूर्वक अखभनंदन!
20.9.2018

---संगीता जोशी 9665095653, sanjoshi729@gmail.com

प्रस्तार्ना—
1.

‘कोलाज्’

कखर्तासंग्रह- प्रसाद रटळक

भार्नांनी ओतप्रोत झालेलं र्न जेव्हा उत्स्फू तवपणे ओसंडून र्ाहू लागतं, ते र्न
म्हणजे कखर्ता!’ हे आपण सर्ाांनी र्ाचलंय.् पण प्रसाद रटळक खलखहतात,
ते सगळे शब्द उलट सुलट लार्ून
अिव आखण अनिव यांची खर्ल्हेर्ाट लार्ून
कागदार्र काहीतरी उतरतच असतं
त्याला अखभर्ानानं कखर्ता म्हणायचं असतं....
र्नातले र्ात्र
कल्लोळ र्ोठे , र्ाटा लहान
र्ग िोडं िोडं काहीतरी
कागदार्र खझरपतच असतं
त्यालाही कखर्ता म्हणायचं असतं....
शब्दांचं बोट धरून, लहान लहान र्ाटांर्रून आपण ‘कोलाज्’ च्या कखर्तांर्धून दफरत गेलो की
‘अनिाां’ ना टाळू न आपण अिावपयांत सहज पोहोचतो. ह्या र्ाटचालीत आपल्याला बरं च काही
सापडतं....आपलंच कधीतरी हरर्लेल.ं ...
‘कोलाज’! तुकड्या-तुकड्यांर्धून साकारणारं एकसंध खचत्र! ह्या कखर्ता र्ाचत असतांनाही
र्नात ‘ती’ अशीच एकसंध साकारत गेली. र्संत बापटांच्या ‘र्ानसी’ सारखी. कॅ र्ेरा फोकस
करतांना आधी धूसर,अस्पष्ट ददसत ददसत हळू हळू स्पष्ट होत जाणारी ‘ती’. कर्ी खतला फक्त ‘तू’
म्हणतो. त्याच्या र्ानसीचं तेच नार् आहे.
कर्ीचं खतच्याशी नातं आहे, तसंच जर्ळचं नातं खनसगावशी आहे.एका नात्याचं दुसर्या
नात्यार्र होणारं आरोपण इतकं सहज आहे की त्यातून अखभन्नतेचा प्रत्यय येतो. खतच्या संगतीने
ओिंबलेलं आभाळ, खतच्या प्रेर्ाचा फे साळता सर्ुद्र, खर्रहाचं (!) चांदणं, कातर संध्याकाळ ही

खतची सुन्न नाराजगी...अशी खनसगावची रूपंखतच्याशी एकरूप होऊन जातात. रूढािावनं या
खनसगवकखर्ता नाहीत; पण प्रत्येकाचं र्न हे त्या खर्शाल आकाशाचा ‘तुकडा’च असतो ना?
खततकीच ही कखर्ता नैसर्गवक आहे.
कर्ीचं खनसगवप्रेर् काही के र्ळ ‘ती’ च्यापुरतं र्यावददत नाही. ह्या प्रेर्ानं त्याचं आयुष्य (क्र.
22) सुद्धा व्यापून टाकलंय्. कर्ीला धबधब्यासारखं खळाळतं आयुष्य हर्ंय्; दुःखं सुद्धा
डोंगराएर्ढी हर्ीयत् आखण र्रण? ते सुद्धा सूयावस्तासारखं खर्र्ण्ण! या कखर्तेत योजलेली
उपर्ानं...खर्शेर्णं भार्पोर्क आहेत. कर्ीच्या आयुष्यात त्याला ‘ती’नं यायला हर्ं
आहे...हलके च. पहाट र्ार्या सारखं.....खतनं िांबार्ं ते र्ळर्ाच्या सरीसारखं...अन् हलके च खनघून
जार्ं तेही ओहोटीसारखं! खनसगावचे रटपलेले हे खर्भ्रर् कखर्तेचा पैस खर्शाल करून टाकतात.
‘अडीच अिरे ’ (क्र. 7) ही कखर्ताही र्ेधक आहे. ‘प्रेर् के ढाई अिर’ सर्ाांच्याच पररचयाचे
आहेत. र्ात्र कर्ीनं जन्र्, कष्ट, दुःख, लग्न, प्रेर् आखण र्ृत्यू या सर्ाांना सुसूत्रतेनं एकत्र बांधलं आहे.
र्ैचाररक खोलीची साि देणार्या कखर्ता म्हणून ‘खत्रशंकू’ (क्र.34(, ‘र्ाटा’ (क्र.40(, ‘बाकी’
(क्र.16), ‘आधार’ (क्र.48) यांचा उल्लेख करता येईल. यातील ‘आधार’ या कखर्तेत बाळाला बोट
धरून चालर्णारा आपला ‘अहं’ आपल्यालाही कोणतातरी अदृश्य आधार आपला अहं जपतोय्,
असा कर्ीने के लेला उल्लेख सहजपणे तत्त्र्ज्ञानतला स्पशव करून जातो. र्ात्र, कर्ीनं एके रठकाणी
स्र्तःच म्हटलंय् की, ‘दफलॉसॉफी र्गैरे काही नसतंच!’
कर्ीचं खनसगावशी आहे तसं शास्त्रीय संगीताशीही अतूट भार्खनक नातं आहे. दुसर्यांदा
‘स्र्रयज्ञ’)क्र.8) ही कखर्ता र्ाचल्यानंतर र्ग र्ी कर्ीचा पररचय र्ाचला. सर्व कखर्ता
र्ाचण्यापूर्ी र्ुद्दार्च र्ाचला नव्हता. पखहलं र्ाचन करतांना ‘पाटी कोरी’ असार्ी म्हणूनच
के र्ळ. कर्ीची ‘र्ानसी’ आखण रागराखगण्या यांची सुंदर गुंफण र्रील कखर्तेत के लेली ददसते. ती
स्र्प्नात आलेली असतांना रं गणारा राग दरबारी, भरटयारप्रर्ाणे खतचं येण;ं तसंच दुपारची खतची
आठर्ण सारं गाने रं गते, तर संध्याकाळची भेट र्ारव्यासारखी गखहरी आखण शांऽत! आखण हुरहुर
लार्णारी. ती जाते तेव्हा आतव भैरर्ी असणं अटळच असतं.....
कर्ीच्या र्नातलं स्र्रांचं प्रेर् जागोजागी प्रकट होतं. ‘तुझं जर्ळ असणं तोडीसारखं’; ‘तुझं
साखन्नध्य म्हणजे रखसक र्ींड’ अशी काही उदाहरणं.
प्रसाद रटळक यांच्या कखर्तेत खनसगव आखण संगीत प्रतीकरूपानं येतात. जीर्नाचे खर्खर्ध
पैलू—ककं र्ा ‘र्ूड्स्’ म्हणणं अखधक योग्य ठरे ल—त्या प्रतीकांतून व्यक्त होतात. ‘आरसा’ ही प्रखतर्ा
(क्र.13) अशीच प्रभार्ीपणे र्ापरली आहे.

‘कोलाज्’ हा कर्ीचा पखहलाच कखर्तासंग्रह. यातील सर्व कखर्ता र्ुक्तछंदांत आहेत. कर्ी
संगीतातीलसुरांनी प्रभाखर्त आहेत, पण स्र्रांची तालबद्धता र् कखर्तेची र्ृत्तबद्धता यांपासून
त्यानं आपल्या कखर्तेला दूर ठे र्लं आहे. र्नाचे हुंकार, र्नोद्रेकाचे अन्र्य, त्यानं र्ुक्तपणे
कागदार्र खझरपू ददले आहेत. र्ात्र र्ुक्तछंदाच्या र्यावदा पाळू न तो स्र्ैर होऊ न देण्याची
खबरदारीही घेतली आहे.
र्ग ही कखर्ता कु ठे च उणी नाही का?-- तसं म्हणता येणार नाही. पण एखाद्या नर्ोददत
गायकानं पखहला र्ड्ज लार्तािणीच त्याच्यातील उणीर्ा दाखर्ण्याचा डु ढ्ढाचारीपणा करणं हा
खनव्र्ळ अनुदारपणा झाला. तो र्ी करणार नाही. त्यापेिा ‘दाद’ देऊन ‘हौसलाअफजाई’ करणंच
र्ला आर्डेल.
काव्यप्रेर्ींना ह्या कखर्ता आर्डतील.त्या भार्स्पशी आहेत; र्नस्पशी आहेत; आपल्याशी
सुसंर्ाद साधणार्या आहेत. बहुतांश कखर्तेत खखन्नता,तुटलेपण, उदास ओिंबलेपण असलं तरी,
‘आयुष्य पुन्हा एकदा नव्यानं पेरलं पाखहजे’ (क्र. 41) हा आशार्ाद दाखर्णारी कर्ीची इच्छाशक्ती
र्ाचकाला ददलासा देऊन जाते.
तानपुर्याची खजावची तार छेडल्यानंतर एकाग्र र्नानं ऐकलं तर त्यातून सुस्पष्ट गंधार ऐकू
येतो; तद्वतच ह्या कखर्ता र्ाचल्यानंतर आतवतेचा तो गंधार आपल्या र्नात दीघवकाळ रें गाळत
राहतो, हेच या कखर्तांचं यश आहे.
प्रसाद रटळक यांना शुभच्े छा देऊन आखण सुयश चचंतून िांबते.
---संगीता जोशी ( नोव्हेंबर 2006)

2.

‘तू, र्ी खन ते’
कर्ी- सुधीर कु बेर

तू, र्ी खन ते हा सुधीर कु बेर या कर्ीचा पखहलाच गझल-संग्रह. तो जेव्हा हाती आला तेव्हा
त्याच्या आगळ्या-र्ेगळ्या शीर्वकानेच र्ाझी दाद घेतली. र्ाझी ‘र्ाऽ‘ ऐकू न कु बेर लगेच
ददलखुलासपणे म्हणाले, ‘नाडकणीसरांनीच सुचर्लं शीर्वक...’ ज्याचे श्रेय त्याला देऊन
टाकण्याची त्यांची ही उदार र्ृत्ती र्ाझ्या र्नार्ध्ये आपोआपच अधोरे खखत झाली.
काव्यसंग्रह र्ाचतांना र्ला एक गोष्ट सोयीची र्ाटते; कु ठलेही पान प्रिर् उघडू न प्रारं भ
करता येतो. कु ठल्याही क्रर्ाने हर्े तसे र्ाचत राहता येते. र्ी प्रिर् उघडलेले पान क्रर्ां क 77
खनघाले. त्यार्र शेर होता—
र्ी र्ला पाहता भासतो कसाकसा
र्ी असा, र्ी तसा....र्ात्र ना असातसा....
या शेरातच र्ला कर्ीची ओळख झाली. जसजसे अखधक र्ाचन झाले तसतसे जाणर्त राखहले की
हा ‘असातसा’ कर्ी नाही. सुरेशचंद्र नाडकणीसर यांनी प्रस्तार्नेत म्हटले आहे त्याप्रर्ाणे या
कर्ीने गझलेचा ‘व्यासंग’ म्हणून अंखगकार के ला आहे. गझलेशी नाती जुळण्याची अनेक कारणे
असू शकतात, त्यातील बरीचशी या संग्रहात र्ाचकाला खर्ळतात.
गझल हा कखर्तेचा आत्र्खनष्ठ असा काव्यप्रकार आहे; त्यार्ुळे त्यात र्ारं र्ार ‘र्ी’
भेटणारच. अत्यंत संर्ेदनशील असा हा ‘र्ी’ जे अनुभर् घेतो, ते तो अत्यंत उत्कटपणे स्र्ीकारतो.
तो जे पाहतो,जे ऐकतो, जे इतर र्ाध्यर्ातून त्याच्यापयांत पोहोचते त्यातले जे ‘खर्शेर्’ ते त्याचे
होऊन जाते. असे उत्कट अनुभर् त्याचे र्न ढर्ळू न टाकतात र् त्याचे उठणारे तरं ग एक-एक शेर
बनून कागदार्र उतरतात. हा ‘र्ी’ म्हणणारा कर्ी म्हणजे के र्ळ ती व्यक्ती नसते तर त्यात एक
व्यापकता दडलेली असते.
ह्या ‘र्ी’ च्या पररघात असलेले सर्व ‘तू’ र् िोडे लांबच्या पररघात असलेले ‘ते’या
सगळ्यांनी खर्ळू नच त्या ‘र्ी’ च्या जीर्नाचा गोफ खर्णला जात असतो. ते ‘ते’च असतात की जे
काही देतात, ककं र्ा काहीतरी घेऊनही जातात. कधी ‘ते’ फसर्तात, खर्श्वासघात करतात; कधी

गाणे ऐकर्तात तर कधी र्ेदना देऊन जातात.... या सगळ्याबरोबरच ‘ते’ जगणे ‘खशकर्ून’ही
जातात. असे ‘ते’ सर्व खनघून जातात र् कर्ीला एकटेपण जाणर्ते.
र्ान्य आहे एकटा र्ी रोज आता
र्ी न कोणाचा तरी र्ाझेच सारे ...(पृ.31)
कसलीही कटु ता र्नात न ठे र्ता सर्ाांना ‘आपले’ र्ानणारे उदार र् सखहष्णु हृदय कर्ीला लाभले
आहे त्याचीच ही साि. के र्ळ एकटेपण नाही, त्याबरोबर पंख छाटले गेल्याची जखर्ी जाखणर्
झाली तरी अंबराला पार करण्याची खर्खजगीर्ु र्ृत्ती कर्ीजर्ळ आहे. शेर पाहा—
छाटलेले पंख र्ाझे, र्ी ददले टाकू न खाली
र्ी जटायूच्या गतीने अंबराला पार के ले....(पृ. 8)
अंबरापयांतचा हा प्रर्ास करतांना खूप काही द्यार्े-घ्यार्े लागले....कसे?—
घेतले जे जे खर्ळाले, शक्य ते सारे ददले र्ी
घेतले नुसतेच ज्यांनी, त्या कु णार्र राग नाही....(पृ. 15)
तसेच--देऊन सर्व झालो आता गडे ररकार्ा
र्जला र्ुळी कशाची आता ददात नाही....(पृ. 12)
कु बेरांच्या गझला र्ाचतांना जाणर्त राहते की त्यांनी र्ृत्तांचा र्ापर अगदी सहजपणे
के ला आहे. कृ खत्रर्ता ककं र्ा शब्दांची ओढाताण र्ा ठाकठोक त्यांना करार्ी लागत नाही.
त्यांच्याशी बोलता बोलता त्याचे कारण कळले की र्याच्या 15-16 व्या र्र्ावपासून गझल
खलखहण्यापूर्ी त्यांनी जी कखर्ता खलखहली ती र्ृत्तबद्धच! आजर्र एकही र्ुक्तछंद रचना के लेली
नाही. जे र्नात स्फु रते ते र्ुळी र्ृत्तातच असते. शास्त्रीय संगीताचे काही काळ घेतलेले खशिणही
या दृष्टीने उपकारकच ठरले असार्े. त्यार्ुळे ताल र् लयीचे भान सतत जागृत राहते.
याबरोबरच, त्यांनी शब्दांचा ‘ररयाझ’ही के ला असणार हे जाणर्ते. हा ररयाझ
गझल-लेखनासाठी अत्यंत आर्श्यक असतो. याचा अिव जडजंबाळ शब्द र्ापरायचे असा नव्हे!
उलट तसे शब्द टाळू न साधे, सोपे खलखहण्यासाठीच हा ररयाझ उपयोगाला येतो. काही उदाहरणे
पाहू या---

1.

र्ी गोड र्ानले सारे जे र्ाझ्या नखशबी आले
देऊन टाकण्या जगता त्याचीच खखरापत के ली...( पृ.44)

2.

सूर का घायाळ झालेगीत रानोर्ाळ झाले
आसर्ांनी रात खभजली चांदणे लखडर्ाळ झाले...( पृ.38)

3.

पुराने उखडली सारीच झाडे
तर्ाशा पाहती आता लव्हाळी...(पृ.17)

या शेरांर्ध्ये ‘खखरापत’ , ‘रानोर्ाळ’ , ‘लव्हाळी’ ही खर्खशष्ट शब्दयोजनाअत्यंत सर्पवक असून
त्यायोगे शब्दांर्ागीलही काही सुचखर्ले जाते. गझलेचे हे सौंदयवलिण या संग्रहात इतरत्रही
सापडेल.
कु बेरांच्या गझलेत प्रेर्-शृंगार इ.खर्र्यही र्ाचायला खर्ळतात. एखादे गीत ‘रानोर्ाळ
झाले’ तरी र्नात लपलेले गीतही सोबतीला आहे.
र्ी काल ऐकलेले गाणे र्नात आहे
तेव्हा र्यात होतो अजुनी र्यात आहे....(पृ.35)
पृष्ठ 52 र्रील गझलेतील शेरांर्ध्ये संयत शृंगार चांगल्या प्रकारे व्यक्त झाला आहे.
रागर्ून बोलतो जरी िणैक
का खट्याळ हासतेस तू उगाच....
धीट भेट आठर्े र्ज जुनीच
हाय आज लाजतेस तू उगाच...
याबरोबर कधी कर्ी असेही म्हणतो--कशाला र्ला तू पुन्हा भेटसी
अता र्ी सुखांनी खपकू लागलो!...(पृ.25)

येिे ‘सुखांनी खपकू लागलो’ हा शब्दप्रयोग र्ला भार्ला. ‘डोके खपकणे’ यार्रून ‘सुखांनी र्न
खपकणे’हा प्रयोग के ला आहे. काव्याची गरज म्हणून के लेला असा प्रयोग करण्याची कर्ीला र्ुभा
असतेच.
या गझला र्ाचतांना जाणर्ट राहते, ते हे की गझलेला पोर्क अशी‘गझलर्ृत्ती’ कु बेर यांचे
जर्ळ आहे. सद्यःपररखस्ितीचे जागते भान त्यांना आहे. सर्ाजातील अपप्रर्ृत्ती त्यांना अस्र्स्ि
करून जातात. पण हा सर्ाज बदलून नर्ीन सर्ाजाची खनर्र्वती, ही कोणा एकट्या दुकट्याला
शक्य आहे का?यार्र कर्ी म्हणतो—
भार्णे ऐकू न त्यांची
बुद्धही हतबुद्ध आहे....(पृ.76)
आखण त्यांची भार्णे तरी कोणत्या खर्र्यार्र?--तेच र्क्ते रोज त्यांची ऐकणे ती भार्णे
एकर्ेकांना ददलेली नेहर्ीची दूर्णे....(पृ.78)
सत्तेर्र असलेले आखण नसलेल,े सर्वजण सारखेच! हे सांगतांना कु बेर खलखहतात,
नर्े चार आम्ही ददले खनर्डु नी
जुने पाहती त्या गजाआडु नी...(पृ.49)
सत्तासंघर्ावत र् भ्रष्टाचारात गुंतलेल्यांना देशाबद्दल खर्चार करायला र्ेळ आहे कु ठे ?

र्ाहते देशात अजुनी दूधगंगा
कोण खाते चोरुनीया साय सांगा...(पृ. 59)
रोज गायी कापती येिे कसाई
कृ ष्ण कु ठल्या गोकु ळी रर्लाय सांगा...(पृ.59)
देशातल्या अशा पररखस्ितीशी झगडणार्यादुःखी बांधर्ांबद्दल कर्ीच्या र्नात असलेली करुणा
कर्ीने कु ठे कु ठे व्यक्त के लेली आहे. कखर्हृदयाचा हा प्रत्यय देणारा शेर---

झुंजतांना जे कु णीही गांजले
आसर्े होऊन त्यांची र्ाहतो...(पृ. 11)
अशा प्रखतकू लतेत जे प्रखसद्धीपराङर्ुख राहून खरे कार् करतात त्यांनाही कर्ी गौरर्तो...शब्दात
गुंफतो...
र्ाचाळांचे नार् गाजते
कर्वयोखग का अनार् आहे?...(पृ. 82)
काही आणखी शेर पाहू या—
कर्ीचा ‘र्ी’ इतका सार्ान्य आहे की ‘र्ाझ्यासाठी फास पुरेसा आहे’, असे तो
म्हणतो. तो ‘र्ी’ सर्ाांपुढे जरा जास्तच नम्र आहे; तो इतका ‘सरळ’ आहे की त्याला लोक ‘र्ापरून’
घेतात र् ते त्याला कालांतराने लिात येते र् तो स्र्तःच्या सरळपणार्रच खचडतो!
साधाच फास आणा साध्याच र्ाणसाला
तो क्रूस दूर ठे र्ा, र्ाझ्यात खिस्त नाही...(पृ. 27)

कशाला तुम्ही उं च होता असे
बघा रोज र्ीही झुकू लागलो...(पृ. 25)

जो तो र्ज र्ापरतो अधुनर्धुन
र्जर्र र्ी डाफरतो अधुन र्धुन...(पृ. 64)

र्ीच सत्ताधीश झालो, तोच का?
जाहले संस्िान र्ाझे खालसा...(पृ. 57)

कर्ीचे आत्र्क्लेश शब्दांदकत होणे ही तर अपररहायवच बाब आहे; पण र्रील शेरांर्धून ददसणारा
कु बेरांच्याकखर्र्नाचा प्रार्ाखणक खनर्वळपणा ही त्यांची जर्ेची बाजू आहे. त्यांच्यातील साध्या
र्ाणसाला ‘फास’आणणारे ही प्रिर् त्यांच्या गुणांना ‘दाद’ देऊनच नंतर काय ते करतील!!
चांगला कर्ी होण्यासाठी प्रिर् ‘चांगला र्ाणूस’ असणे आर्श्यक असते. ही दकर्ान
पात्रतेचीपरीिा कु बेर नुसते ‘पास’च झालेले नाहीत, तर ते श्रेय नार्ार्लीत आहेत!
गझलांर्ध्ये नेहर्ी भेटणारा, ‘खर्रोधातून सौंदयवर्ृद्धी’ हा खर्शेर्ालंकारही कर्ीच्या
लेखनात र्ारं र्ार ददसतो. चजंकतांना लाभलेली हार, लुटलेले दाररद्र्य, चाकू चा लळा, प्रकाशाचा
अंधार, सज्जनांचे ताप....इत्यादद आणखीही उदाहरणे सापडतील.
र्ृत्तांर्रही कु बेर यांची चांगली पकड आहे. देर्खप्रया, भूजंगप्रयात, आनंदकं द,खर्यद्गं गा,
व्योर्गंगा याखशर्ाय लखज्जता, स्त्रखग्र्खण, जलौघर्ेगा इ. र्ृत्तेही त्यांनी र्ापरली आहेत. याखेरीज
काही र्ात्रा र्ृत्तांचा र्ापरही के लेला आढळतो.
कु बेर यांनी काही र्ृत्ते नव्याने बनखर्लेली सापडली; म्हणजे ती र्ाधर्रार् पटर्धवनांच्या
‘छंदोरचनेत’ नाहीत.
खजर्ास या जडे खपसे तुझे
र्नात रूपही र्से तुझे...(पृ. 18)
या र्ृत्ताचे र्जन (रना)5 असे आहे. त्याला प्रभार्री हे नार् योग्य र्ाटते.
हा शेर पाहा—
खजिे खतिे गडे र्ला भासतेस तू अशी
कळ्यांतुनी, फु लांतुनी लाजतेस तू अशी....(पृ.21)
प्रर्ाखणका र् सुकाखर्नी यांच्या संयोगाने हे नर्ीन र्ृत्त झाले आहे. याला प्रकाखर्नी हे नर्े नार्
देता येईल.
एकू णच संग्रहातील कखर्ता (गझला) र्ाचणार्याला आनंद देतात; काही शेर अखधक
प्रभार्ीपणे र्नाला खभडतात र् कर्ीच्या उं चीचीही कल्पना देऊन जातात.
या संग्रहात िोड्याफार त्रुटीही आढळतात. उदा. कादफयात सूट घेणे, क्वखचत अप्रचखलत
शब्दांचा र्ापर ककं र्ा कु ठे कु ठे दोन ओळींर्ध्ये ‘रब्त’ ) परस्पर संबध
ं ) नसल्याने दुबोधता

येणे.....इतर त्रुटी के र्ळबोटांर्र र्ोजण्याइतक्या कर्ी आहेत. दुलि
व करण्याजोग्या आहेत.
कादफयातील सूट र्ात्र टाळार्ीच. कारण गझल या आकृ तीबंधाचा तो आत्र्ाच आहे.
कु बेरांनी एके रठकाणी म्हटले आहे,
कळते र्ज सुकली ही शब्दांची र्ेल अता
तूच गडे गझलेतुन उर्ल पुन्हा, डंर्र पुन्हा...
त्यांची शब्दांची र्ेल त्यांना सुकलेली र्ाटत असेल कदाखचत पण र्ास्तर्ात ती बहरलेली आहे.
त्यांच्या गझलांर्धून त्यांची र्नातली र् साखहत्यातलीही ‘कखर्ता’ उर्लत रहार्ी; ही शब्दर्ेल
‘गगनार्री’ जार्ी, असेच र्ाझ्याप्रर्ाणे कोणालाही र्ाटेल!

)

कु बेरांच्या या पखहल्या संग्रहार्रील रसग्रहणात्र्क लेख र्ी ‘र्हाराष्ट्र साखहत्य पखत्रके ’ साठी
खलखहला होता.(अंक क्रर्ांक 303; ऑक्टो-नोव्हें-खडसें 2002 र्ध्ये तो त्या त्रैर्ाखसक अंकात प्रखसद्ध
झाला होता.)
----संगीता जोशी

3.

‘आंतरसल’ च्या खनखर्त्ताने दोन शब्द
(आंतरसल—कर्ी अनंत नांदरु कर)

र्राठी गझलेने साखहत्य-प्रांगणात प्रर्ेश के ला, त्याला आता बराच काळ लोटला. र्राठी
गझल आली, रुजली, खतचे अर्ृताचे रोपटे झाले; आखण आज तर खतचा र्ृि होऊन त्याच्या फांद्या
फोफार्त आहेत.म्हणून तर गझल-र्ृि हे ‘गजलसागर-प्रखतष्ठान’ चे बोधखचन्ह र् प्रतीक झाले आहे.
प्रखतष्ठान तफे नव्या होतकरू गझलकाराचे पखहले संग्रह आर्जूवन प्रखसद्ध के ले जातात; हे त्या
र्ृिाच्या फोफार्ण्याचेच लिण आहे.
त्यातीलच, नव्याने प्रखसद्ध होणारा एक संग्रह र्ाझ्या हाती आला आहे.काही तांखत्रक
कारणाने पूणव संग्रह बघायला खर्ळाला नाही; पण त्यातील काही गझला र्ाचूनच र्ला त्याखर्र्यी
िोडेसे सांगार्ेसे र्ाटते. ‘खशतार्रूण भाताची परीिा’ म्हणतात तसेच काहीसे!
‘आंतरसल’ हे शीर्वकच र्ला गझल-संग्रहास अत्यंत सर्पवक र्ाटते. संर्द
े नशील र्नाला
र्ेदना झाल्या की त्यातून त्यातून कखर्ता जन्र्ते. पण तरीही र्ेदना शर्त नसतील र् त्यांचा ‘सल’
(खखलश/ नासूर) उरत असेल, तर गझल जन्र्ाला येते. म्हणजे कखर्ताच पण आणखी गखहरी.
आसर्ांना काय द्यार्े आसर्ांनी
आसर्ांना िार्बर्ार्े आसर्ांनी....
नांदरु कर म्हणतात, आसर्ांना िांबर्ायला त्यांच्या र्ागून दुसर्या आसर्ांनीच यायला हर्े ना!
त्यांच्याखशर्ाय आसर्ांना िोपर्णारे कु णी नाही, हा अध्याहृत अिव नांदरु कर सुचर्ून
जातात.गझलेचा शेर असाच असतो,की जो अिावकडे के र्ळ खनदेश करतो.
आणखी एक चांगला र्तला पाहा--र्ी न के ला जर्ार् शब्दांचा
काव्य नाही ददखार् शब्दांचा...
याच गझलेतील आणखी दोन शेर पाहू या.
काळजाने दकतीक सोसार्ा
हाय आता तणार् शब्दांचा...
बोल तोलून घे जरा आधी
जीर् घेईल घार् शब्दांचा...

नांदरु करांना गझलेची ‘नस’ सापडली आहे; आखण का नाही सापडणार? गझलसम्राट सुरेश भट
यांचे जन्र्ग्रार् अर्रार्ती हेच तर त्यांचेही गार्! त्या सुगंधी र्ातीचे गुण त्यांच्या शब्दांत आले
तर नर्ल कसले? असे गर्तीने म्हणार्ेसे र्ाटते.
कर्ीच्या संर्ेदनशील र्नाचे उद्गार त्यांच्या काही गझलांर्ध्ये खर्शेर्त्र्ाने पाहायला
खर्ळतात.आजूबाजूच्या सार्ाखजक पररखस्ितीचे पडसादही त्यात उर्टतात. त्यादृष्टीने हे काही
शेर--कजव झाले फार, यंदाची ददर्ाळी
टांगती तल्र्ार, यंदाची ददर्ाळी...
आकड्यांचा खेळ झाला आत्र्हत्त्या
स्र्प्न झाले ठार, यंदाची ददर्ाळी...
अन्न खपकर्ुन ही कशी पोरे उपाशी
के र्ढी लाचार यंदाची ददर्ाळी....
कोणती रठणगी अता खर्द्रोह कु ठला
दुःख झाले गार, यंदाची ददर्ाळी...
शेतकर्यांचे दुःख र्ांडणारी ही ‘र्ुसलसल’गझल आहे. आपल्या सगळ्यांनाच ती हृदयस्पशी
र्ाटेल. यार्र र्ेगळे भाष्य करण्याची काय गरज? र्रील शेर र्ंजुघोर्ा र्ृत्ताचे आहेत.
( एखाद्या गझलेचे सर्व शेर एकाच खर्र्यार्र असून, अिवदष्ृ ट्या र्ात्र पूणवपणे स्र्तंत्र
असतील तर खतला र्ुसलसल गझल असे म्हणतात.)
सर्ाजातील खर्र्र्ता या कर्ीला कशी बोचत राहते ते पुढील शेरातून कळते.
कु णी जन्र्तो सूयव घेउनी र्ुठी, कु णा
दोन कर्डसेही न खर्ळार्े, सांगा हो...
22 र्ात्रांच्या शुभगंगा या जाखतर्ृत्तातील हा शेर आहे.
प्रेर्, खर्रह इत्यादद खर्र्य हे गझलेचे स्िायी खर्र्य र्ानले जातात, उदूव गझलेकडू न ती
परं परा र्राठीत आली आहे. तरीही अशा गझलांचे प्रर्ाण र्राठीत कर्ीच आहे. प्रस्तुत संग्रहात
ह्या खर्र्यांर्र अधूनर्धून एखादी गझल आढळते. काही शेर—

ही अशी इतक्यात कोठे धून गेली
सार्ली र्ाझी कु ठे हरर्ून गेली.....
र्ैफली र्ाझ्या तशा नाही खर्राण्या
आठर्ांचा र्ोगरा बहरून गेली...
दुसर्या एका गझलेत कर्ी खलखहतो,
ऐनर्ेळीच आली तुझी यादही
ऐनर्ेळी ददलासा बरा र्ाटला...
हा ही शेर--तू नाही तर कशास आता
उगाच र्ागे र्ळने असते....
जीर्न आखण त्यातील दुःख हा तर गझलेचा र्ूळ स्र्भार् आहे. दुःख गझलेत नटू न-सजून
येते. नांदरु कार खलखहतात,
दुःख र्ाझे जगार्ेगळे
सांगुनी ना कु णाला कळे ...
हासर्या चेहर्याआड र्ी
लपखर्तो आसर्ांचे तळे ...
र्ी खितीजाकडे चाललो
सूयव बघण्या कसा र्ार्ळे ...
र्ीरलक्ष्र्ीर्ृत्तातले हे र्ला आर्डलेले शेर आहेत. याखेरीज कर्ीने र्ंजुघोर्ा, र्ेनका यासारख्या
सोप्या र्ृत्तांबरोबरच स्त्रखग्र्णी, लखज्जता यासारखी तुलनेने अर्घड र्ृत्तेही र्ापरलेली आहेत र्
चांगली खनभार्लेलीही आहेत. क्वखचत कु ठे तरी एका र्ात्रेचा फरक झाला हे तो अभ्यासानेदरू
करता येईल. पखहल्याच संग्रहात ही गोष्ट दकरकोळ सर्जायला हर्ी.
कर्ीने उदूव गझलाही खलखहल्या आहेत असे सर्जले. त्याबद्दल त्यांचे अखभनंदन!उदूव र्ध्ये
र्ृत्त हाताळणे तुलनेने सोपे असते, असे उदूव छंदांचे अभ्यासक म्हणतात. तसेच स्र्र-कादफयाही

चालतो. कर्ींनी र्राठीतही आता त्याचा स्र्ीकार करायला हरकत नाही, असे र्त उदू-व छंदअभ्यासक डॉ. रार् पंखडत व्यक्त करतात.
र्ात्रार्ृत्तातील रचनाही ‘आंतरसल’ या संग्रहात आढळल्या. 16 र्ात्रांच्या छोट्या ‘बहर’
र्ध्ये ही नांदरु कर सहजतेने खलखहतात.
या खनखर्त्ताने कर्ीला एक दोन सूचनाही कराव्याशा र्ाटतात. प्रिर्तः, शेराच्या दोन
ओळीत परस्परसंबंध (यालाच रब्त असे म्हणतात) असणे आर्श्यकच आहे. ते लिण शेरात ददसले
पाखहजे, याकडे लि द्यार्े. रब्त नसेल तर शेर खनरिवक होतो.यासाठी ‘गालार्रती’ ही गझल
तपासार्ी. दुसरे , र्ात्राभरणासाठी शब्दांचे उच्चार बदलार्े लागू नयेत, हीही काळजी घ्यार्ी.
उदाहरणािव, ‘पुन्हा’ चा उच्चार ‘पुन्न्हा’ असा करार्ा लागणे.
दुसरा दोर् फार र्ोठा नाही, हे र्ुद्दार् स्पष्ट करते, पण टाळायला हर्ा. नांदरु करांचा
काव्यप्रर्ास आत्ता सुरू झाला हे; आखण ते काव्य त्यांनी म्हटल्याप्रर्ाणे के र्ळ ‘शब्दांचा ददखार्ा’
नाही, याबद्दल त्यांचे अखभनंदन!
शेर्टी कर्ीला शुभेच्छा देऊन र्ाझे ‘दोन शब्द’ संपर्ते.
---संगीता जोशी.

4.आनंद-सुंर्ारी—कर्ी अजय नाईक

कखर्ता सुचते म्हणजे काय आखण के व्हा? भार्नेचा ओतप्रोत भरलेला पेला
ओसंडून र्ाहू लागला की? का एखाद्या टोचणार्या कणाची बोच र्नात सलत राखहली
की? नाही; अजय नाईक यांच्या कखर्ता र्ाचून र्ला कखर्तेच्या सृजनाचे र्ेगळे कारण
सापडले. भार्सर्ाधी. या सर्ाधीत ते र्नःसर्ुद्राच्या अज्ञात दकनारी बसलेले असतात
खजिे शब्दांच्या हळु र्ार लाटा एकार्ागून एक त्यांच्या अखस्तत्र्ाशी धडका देत असतात.
त्यातूनच त्यांची लेखणी शब्द चाळू न आखण गाळू न घेते;र् त्यांची कखर्ता साकार होते. ही
प्रदक्रया त्यांच्या नेखणर्ेच्या पातळीर्र होत असार्ी असा र्ाझा कयास आहे;आखण तो
र्ाझ्यापुरता पूणव खरा आहे. पाहा ना...
खशखशरातला खशर्गा
जेव्हा फे र धरू लागतो
तेव्हा नकळत कणावत
ढोल ताशे र्ाजू लागतात..
अनंताच्या खर्श्वात घेऊन जाणारे ध्र्नी
घेऊन जातात र्ग प्रणर्ाच्या सर्ाधीत...
र्ग र्ी राहत नाही
व्यापून राहून राहतो
अलौदकक ददव्य नादपरब्रह्म...
ढोल-ताशांचे ध्र्नी कर्ीला सर्ाधी-अर्स्िेत घेऊन जातात कारण त्याचा र्ूळ
चपंडच साधकाचा आहे! अजय नाईक संगीतकार आहेत. संगीत हीच एक साधना आहे. ते
शब्द, सूर, ताल (ररदर्) याचे सच्चे उपासक आहेत, साधक आहेत.
अजयच्या कखर्तेला चैतन्याची ओढ आहे; सृष्टीतील गूढ प्रकटीकरणाचं
आकर्वण आहे. त्यातूनच त्यांना आत्र् अनुभूतीची प्रतीती घ्यार्ीशी र्ाटते.

कोजाखगरीच्या चांदण्याचा गंध असा दरर्ळार्ा
आत्र्-अनुभर् अंतरीचा ठायी ठायी तेर्ार्ा...
एक असाच अनुभर् ते आत्र्आखर्ष्कार या कखर्तेत र्ांडतात,
स्र्रूप रूपात खर्सळले
र्ग र्ाणूस र्ाणसात खर्सळला
कायाही कायाहीन..
खनगुवण-सगुणाचे ठायी
एक स्रोत स्रर्ला..
..........
एक शाश्वत ज्योत
तेजोलय-तर्ोलय जडतत्त्र् आता
सूर तो सूरची होय
तर् असार्े घर हे
खनखर्र्ात आनंदर्य आखर्ष्कार!
स्र्-रूप ओळखले तर र्ाणूस र्ाणसात का नाही खर्सळणार? तेजोलय तत्त्र्ाचे जड
स्र्रूप म्हणजेच सूर! याचाच अिव सुरांर्ध्ये ‘तो’ आहे, ते चैतन्य आहे. सूर हे ‘त्याचे’ घर आहे!!
अजयने हे नातं इतक्या सुंदर, तरल कल्पनेनं जोडलं आहे की संगीत हीच ईश्वर-साधना हे सत्य
र्ेगळे सांगायलाच नको.
हा ‘तो’ अजयच्या कखर्तेत ठायीठायी व्यापून राखहला आहे. कधी तो कृ ष्ण असतो,
तर कधी राधा! कधी ते चैतन्य गोखजर्या रूपात खर्टेर्र असतं तर कधी पंचतत्त्र्ांच्या साखजर्या
गाभार्यात असतं. पण कसं?
दूर सोन्याचा कळस
र्ाटे धूसर धूसर

तहान र्ाटे गाभार्याची
देर् ददसे ऐसपैस...!

अशा ‘ऐसपैस’ देर्ाचे दशवन ज्याला होते तो र्ाणुस काय साधा असतो? चार
सार्ान्यांसारखा? नाहीच. तो र्ेगळा असतो. जास्तीचे सहार्े इं दद्रय ‘खरे खुरे र्न’ असलेला. अजय
तसा र्ाणूस आहे!! र्ेगळा असला तरी ‘र्ाणसाला’ असते तसे र्नही त्याला आहे;सुखद चंद्राची
नर्रात्र हर्ी असणारे , खप्रयेचे र्ीलन सौख्य खर्ळता पाना-फु लात नाचणारे आखण कृ ष्णर्ेघांनी
चचंब झाल्यार्र हर्वणारे !! त्या र्नाला उर्र्वलेची व्यिा व्याकु ळ करते,र्ीलनाच्या गंधात ते
दरर्ळू न जाते आखण अनार् र्ेदनेने ते बधीर होऊन जाते. र्ेगर्ेगळ्या कखर्तांर्धून हा कर्ी
र्ाचकाला र्ेगळा कळू न येतो.
खनसगव र् त्याची खर्खर्ध रूपे ही कर्ीची व्यक्त होण्याची आणखी काही र्ाध्यर्े
आहेत.त्यात श्रार्णरूप, पाऊस, पार्साच्या सरी ही खर्शेर्त्र्ाने आहेत. सरी तर सख्याच आहेत.
‘नभ कधी कधी र्ार्यासंगे जखर्नीर्र येते’, ते याच कर्ीसाठी! भार्ार्स्िेला अनुकूल अशी
खनसगवरूपे कर्ीला साि देतात. कर्ीची गोर्ंत भूर्ी आहेच तशी, खजचा कर्ीला सािव अखभर्ान
आहे!
संगीत हा ज्याचा खजव्हाळ्याचा खर्र्य आहे त्याच्या कखर्तेत र्ल्हार, श्यार्-र्ल्हार
येणारच! आसार्री, खतच्यात नसलेला तीव्र खनर्ाद हर्ा तेिे दाखर्णारच. कृ ष्णाची र्ुरली,
त्याचा पार्ा यांचे सूर गुंजणारच. आतव सुरातला र्ारर्ा ‘साडेतीनात’ सजार्ा, या ओळीतील
गर्भवतािव र्ात्र र्ाचकानेच जाणायचा.
अशी ही अजय नाईक यांची कखर्ता. र्ाचकाला र्ेगळी अनुभूती देणारी. जो त्यांच्या
शोधयात्रेत सार्ील होईल त्यांना र्ाटेर्रचे खूप काही गर्सेल. त्यांच्यासारखी ‘तलर् जखर्’
ज्यांना झाली असेल त्यालाच कखर्तेतलं र्लर् गर्सेल!!
अजयची कखर्तार्ृत्तबद्ध नाही. संगीत आखण ररदर् हे त्यांचे श्वास असले तरीही!
तरीही खतला कु ठला ‘छंद’ नाही. कारण ती बंधनापलीकडे जाणारी आहे. खतला बंधनापलीकडची
ओढ आहे; ती म्हणते,
सळसळत्या चैतन्याला एक सर्ाल आता

ररपूंच्या कलेर्र तो एक र्ायार्ी
सजार्ी कायाही होउनी र्ोहर्यी
परर् चैतन्याचा ध्यास हा
तुला र्ूतव करील का?
शतकाचा प्रर्ास हा
संपेल कधीतरी आता....

हा प्रर्ास संपण्याआधी अनेक श्रार्णांची बरसात तुर्च्या कखचतेच्या र्हीत होर्ो र्
तुर्ार आर्च्या खशरी पडोत ही शुभेच्छा देऊन, िांबत नाही; तर तुर्च्याबरोबर प्रर्ासात राहते!!
धन्यर्ाद.

5.प्रा. संध्या पाटील यांच्या संग्रहाची प्रस्तार्ना

प्रा. संध्या पाटील यांच्या संग्रहाची कच्ची प्रत हाती आली, र् उलगडलेल्या पानार्र
जो शेर सर्ोर आला. तो हा शेर....
स्र्तःला स्र्तः सार्रू लागली ती
हर्े तेच आता करूलागली ती.....
ह्या शेरात अनेक सूक्ष्र् बाबी शब्दात न येताही प्रकट झाल्या आहेत. आता ती
स्र्तःला सार्रू लागली, याचा अिव ती अस्र्स्ि होती; िुब्ध होती. पण खतला सार्रणारं , असं
कोणी नव्हतं.ते खतचं खतलाच करायचं होतं. पुढे कळतं की स्र्तःला जे र्ाटेल ते करायलाही खतला
कोणीतरी बंदी के ली होती. स्र्तःच्या अखधकारात, स्र्तःच्या र्जीप्रर्ाणे खतला र्ाकखर्णारं
कु णीतरी होतं. दीघवकाळ ती तशीच गुलार्ासारखी र्ागत राखहली. पण नंतर खतच्या जाखणर्ा
जागृत झाल्या; आपलं शोर्ण के लं जात आहे, हे खतला कळू लागलं. तेव्हा खतनं ठरखर्लं, की ‘
नाही; आता र्ी ह्यातून बाहेर पडणार..... कारण र्ाझं जीर्न हे र्ाझं आहे. र्ला र्नापासून जे
र्ाटतं, ते करण्याचा र्लाही अखधकार आहे...!’ इिे स्पष्ट करार्ंसं र्ाटतं की गझलेचा शेर जरी
प्रिर्पुरुर्ी भूखर्के तून खलखहलेला असला तरी त्यातील ‘र्ी’/ ‘ती’/ ‘तो’ हा व्यापक असतो.त्यार्ुळे
हीसर्वनार्े सर्वसर्ार्ेशक असतात.
शेर असा र्ाचला पाखहजे, की शब्दार्ागील अिावपयांत आपण पोहोचलं पाखहजे.
इं ग्रजीत म्हणतात तसं, ओळींच्या र्धली कोरी जागाही र्ाचता आली पाखहजे.
ककं र्ा हा शेर पाहा...
सारख्या होत्या तुला दोघी तरी का?
नार् येिे अर्र राधेचच
े झाले....
हा शेर नुसता शब्दशः र्ाचून सोडू न देण्यासारखा नाही. त्या दोघी कोण हे तर
आपल्याला र्ाहीतच आहेत. एक तर राधा; खजचा उल्लेख आलाच आहे. आखण दुसरी र्ीरा!
एर्ढंच कळू न घेऊन िांबायला नको. येिे शेर र्ाचकाला चचंतन करायला सांगतो आहे. र्नात
खर्चार करा की, खरं च असं का झालं असेल? राधेचंच नार् अर्र झालं. एर्ढंच नाही तर ते नार्

कृ ष्णाच्या नार्ाच्याही आधी येतं! आपण राधाकृ ष्ण असा गजर करतो, ऐकतो. र्ीराकृ ष्ण कधीच
ऐकलं र्ा म्हटलं जात नाही. चचंतनातून उत्तर सापडलं पाखहजे, जे संध्या पाटील यांना सापडलं
असार्ं. म्हणूनच त्यांनी हा शेर खलखहला. जाता जाता ते उत्तर इिं सांगून टाकायलाच हर्ं.
र्ीरा ही कृ ष्णाची भक्त आहे. खतची भक्ती ही एकर्ेर्ाखद्वतीय अशी आहे. ती भक्तीचं
सािात रूप र्ानली जाते. पण भक्तीर्ध्ये द्वैत अनुस्यूत आहे. भक्त आखण ईश्वर र्ेगळा
असल्याखशर्ाय भक्ती अशक्य आहे. पण राधा ही कृ ष्णर्य झालेली त्याची सखी आहे; खजला र्ेगळे
अखस्तत्र्च उरलेले नाही. र्ीरा म्हणते, कृ ष्ण र्ाझा आहे(र्ीराके प्रभु); तर राधा म्हणते, र्ीच
कृ ष्ण झाले आहे! ईश्वराला जो प्रेर्ाने चजंकतो,तो त्याच्याशी एकरूप होऊन जातो. द्वैत संपते. हे
राधेचे र्ैखशष्ट्य आहे. र्ीरा र् राधा यांची ही तुलना नाही;ही भक्ती र् सर्पवण यातील सूक्ष्र्रे र्ा
आहे.
या खर्चारांर्ुळे र्ला हा शेर आर्डला आहे. येिे हे दाखर्ून द्यायचे आहे की शेर
असा असार्ा की त्याने र्ाचकांच्या र्नात खर्चारशृंखला सुरू झाली पाखहजे. त्यासाठी शेर हा
आशयघन असार्ा लागतो.प्रा.संध्या पाटील यांच्या खलखाणात र्ला असे शेर नक्कीच सापडले
आहेत. काही पुढे येतीलच. ( अिावत् प्रत्येक गझलेतील प्रत्येक शेर तसा असणे हे कु णाही
गझलकाराच्या बाबतीत असंभर् आहे.)
आपला एखादा खर्चार दुसर्याला िोडक्यात सांगणं ही देखील कला आहे. फापट
पसारा आर्रून दोन ओळीत भार् प्रभार्ीपणे र्ांडणे;र् अशा शेरांची र्ाखलका गुंफणे हेच तर
गझलचे गर्क आहे! ज्यांना हे साधते तेच कर्ी गझलकार होऊ शकतात. संध्याला ते साधले आहे.
काही शेर पाहू या.
र्र आलेल्या शेराच्या र्ाखलके तील आणखी एक शेर....
असो खानदानी खन सोन्या-रुप्याचा
असा चपंजरा ठोकरू लागली ती.....
स्त्रीची अखस्र्ता जागृत झाल्याची खूण ह्या शेरात ददसते. ह्या जागृतीपूर्ी खतची
अर्स्िा काय होती?
पाळली र्ी बंधने ह्या उं बर्याची
राखहली र्ग घ्यायची गगनी भरारी...

अशार्ेळी संर्ेदनशील र्न आक्रंदून उठतं. तेव्हा ओळी उतरतात,
जीर्नाने के र्ढा आक्रोश के ला
भाकरीसाठीच र्ाझा जन्र् गेला....
कु णाचा जन्र् भाकरी कर्ार्ण्यासाठी जाईल, तर कु णाचा भाकरी िापण्यासाठी!
पण हल्लीच्या संघर्वर्य जगात स्त्रीला ह्या दोन्ही जबाबदा-या पेलाव्या लागतात. त्यार्ेळी
खतला देर् न आठर्ला तरच नर्ल!
र्ी तुझा देर्ा, कु णा पत्ता खर्चारू?
भेटतो जो तो इिे भांबार्लेला....
एक फार जुनं चहंदी गीत आठर्लं, ज्याच्या ओळी आहेत,
भगर्ान तुझे र्ैं खत खलखता । पर तेरा पता र्ालूर् नहीं ।।
हे गीत संध्या यांनी ऐकलं असण्याची सुतरार् शक्यता नाही, इतके ते जुने र्
अप्राप्य आहे. कर्ींचे खर्चार काहीर्ेळा योगायोगार्ुळे कसे जुळतात, हे र्ला दाखर्ायचं होतं.
र्ात्र अशा योगायोगाच्या संशयाचा फायदा घेऊन कर्ी जर बेर्ालूर् कॉपी करतील तर ते र्ात्र
खनर्ेधाहव आहे. साखहत्यात अशा अपप्रर्ृत्ती कु ठे कुठे ददसतात, त्या पूणवपणे नष्ट झाल्या पाखहजेत.
आपण के लेली नक्कल (कॉपी अिर्ा अंधानुकरण) उघडकीला येतेच, हे करणार्याने लिात
ठे र्ार्े. शेरांच्या बाबतीत ही गोष्ट काहीर्ेळा जाणर्ते.
त्या, न भेटलेल्या देर्ाला, संध्या असाही जाब खर्चारून टाकतात,
जसे खनर्र्वले तू फु ला-पाखरांना
तशी का खनरागस नसार्ीत नाती?....
नात्यांचा भरर्सा नाही आखण परक्यांपासून तर फक्त धोकाच संभर्तो!
अशा अर्स्िेतही खनश्चयाने र्ागवक्रर्णा करणे भाग असते. ‘उद्या’ अज्ञात असतो;
आखण ‘काल’चे ददर्सही फारसे सुखद नसतात; तेव्हा कर्खयत्री खलखहते;
तुझ्यापुढे र्तवर्ान आहे, नकोच र्ागे र्ळू स ‘संध्या’
नर्ीन र्ाटा,नर्ीन गार्े,पुन्हा जुन्या यातना कशाला?....

असाच दुसरा शेर....
ठे र्ू कसा भरोसा येइल ददन उद्याचा
आस्र्ाद या िणाचा र्ी भरभरून घेत.े ....
आध्यात्र्ातील एक पंि असेही सांगतो, Live Only In This Moment!त्याची
इिे आठर्ण झाल्याखशर्ाय रहात नाही.
आजच्या जगाबद्दल उपरोध व्यक्त करतांना संध्या खलखहतात,
खशकार्ी कला एर्ढी की
ख-यालाच खोटे म्हणार्े!....
इिे सार्ल्यांचीच भीती
सदा ऊन हे पांघरार्े...
आजची सार्ाखजक ककं र्ा राजकीय पररखस्िती सर्ाांनाच उखद्वग्न करणारी आहे.
अशार्ेळी कर्ीचे संर्ेदनशील र्नही अस्र्स्ि होणारच.
िोर झाले भ्रष्ट त्यांनी भ्रष्ट के ला देशही
लागले ना ढासळू हे उं च पोलादी कडे!....
ककं र्ा.....
लार्ले परतून ज्यांनी भ्याड हल्ले
र्ारले ते नेर्के झुज
ं ार त्यांनी....
असा 26-11 च्या शहीदांबद्दलचा शेरही सापडतो. बर्याचशा गझलांतून स्त्री-दुःख,
स्त्रीची घुसर्ट, सर्ाजातील खतचं दुय्यर् स्िान, खतचा होणारा कोंडर्ारा, खतचं भार्खर्श्व खचखत्रत
झालेलं आढळतं. स्त्री-गझलकाराच्या बाबतीत हे स्र्ाभाखर्क आहेही. पण कर्खयत्रीने आपले
अनुभर्खर्श्व जाणीर्पूर्वक खर्स्तारले पाखहजे. दीपकळी हा संध्याचा पखहला संग्रह होता;
त्यानंतरच्या ह्या दुस-या संग्रहात खर्कासाच्या खुणा लेखनात ददसत असल्या तरी आणखी पुढे
जाणे अपेखित आहे. र्ात्र स्त्री-गझलकार म्हणून त्यांचे नार् या िेत्रात रुजले आहे, एर्ढे नक्की.
लेखकाने कधीच सर्ाधानी राहायचे नसते. खपकासोला खर्चारले गेले होते, की तू काढलेल्यापैकी

तुझे सर्ावत उतर् खचत्र कोणते? तेव्हा तो उत्तरतो, ते र्ला अजून काढायचे आहे! अशी असार्ी
कलार्ंताची अतृप्ती! ही अतृप्तीच त्याला खशखरार्र घेऊन जाते.
गझलचा र्ूळ खर्र्य प्रेर् हा असतो. र्ात्र आता गझल ही जास्त बखहर्ुवख
झाल्यासारखी र्ाटते. आजूबाजूच्या जीर्नाचे पडसाद त्यात अपररहायवपणे उर्टतात. ते चांगलेच
आहे; पण गझलकारांनी गझलचा र्ूळ स्र्भार् लिात ठे र्ूनही रचना कराव्यात,असे सांगार्ेसे
र्ाटते.
प्रा.संध्या पाटील यांना र्ृत्ताचे चांगले भान आहे. नार्े आखण ल-ग क्रर् र्ाहीत
नसतांनाही त्यांच्या रचना अचूक र्ृत्तबध्द आहेत. प्रर्ीला या छोट्या र्ृत्ताबरोबरच खहरण्यके शी
या लांब र्ृत्ताचाही र्ापर त्या करतात. अंगात लय खभनलेली असेल तर हे सहज जर्ू शकते, हा
धडा नर्ीन गझल-लेखकांनी त्यांच्याकडू न घ्यार्ा! या संग्रहात कर्खयत्रीने 15-16 र्ेगर्ेगळी र्ृत्ते
र्ापरली आहेत.आनंदकं द या र्ृत्तात 13 र् देर्खप्रया र्ध्ये 12 गझला आहेत. र्ृत्तांची नार्े प्रत्येक
पानार्र आहेतच. त्यार्ुळे नव्यांनाही र्ागवदशवन खर्ळे ल. र्ागल्या संग्रहातील जास्त गझला
र्ात्रार्ृत्तात होत्या. पण ह्या संग्रहात एखादा अपर्ाद र्गळता अिरर्ृत्तच
े र्ापरली आहेत. ही
गोष्टही अखभनंदनीय आहे.
र्ला प्रस्तार्ना खलखहण्याची खर्नंती करतांना त्यांनी र्ृत्तेही खर्चारून घेतली तसेच
जरूर तेिे इस्लाह (िोडी सुधारणा) करायला सांखगतली. त्याप्रर्ाणे र्ी के लेल्या सुधारणा त्यांना
आर्डल्या र्त्यांनी त्या र्ोठ्या र्नाने स्र्ीकारल्या यातच सारे आले!
शेर्टी ह्या प्रस्तार्नेच्या खनखर्त्ताने सांगार्ेसे र्ाटते की गझल ही ठरर्ून
खलखहण्याची गोष्ट नाही. अंतःप्रेरणेतूनच ती यायला हर्ी, असे र्ला र्ाटते. र्ी आज कोंडू न
घेणार;र् एक गझल खलखहणार, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. तसे के ले तर गझलर्धील उत्कटताच
हरर्ून जाईल. र्ुक्तछंदाचे एके काळी पेर् फु टले, तसे होऊ नये, म्हणून हे सर्ाांसाठी नर्ूद करत
आहे.
र्खहला-गझलकारांची संख्या र्ाढत आहे, हा आनंद र्ी प्रा.संध्या पाटील यांच्या
दुस-या संग्रहाच्या खनखर्त्ताने खर्शेर् करून व्यक्त करू इखच्छते.
प्रा.संध्या पाटील यांना पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा देऊन िांबते.

6.keÀeUpee®³eeDeblejbieer
–कवी डॉ. सबु ोध निवाणे
keÀeUpee®³ee Deblejbieerne mebûen neleer Deeuee lesJne ÒeLece®e pes Heeve GIe[ues
l³eeJej Heg{erue Mesj Jee®ee³euee efceUeuee.
os peerJevee legP³eener l³ee Jesovee ceuee js~
l³ee®es keÀªveoslees ceer ®eeboCes leguee js~~
Mesj Jee®eu³eeyejesyej keÀUues keÀer ¿ee keÀJeerpeJeU iepeueJe=Êeer Deens.[e@.efveJeeCes cnCeeues nesles keÀer
l³eebveer kegÀþu³ee Je=Êeele efueefnues Jeiewjs l³eebvee keÀener ceenerle veener. lesJne Heg.ue. osMeHeeb[W®es ÒeefmeOo JeekeÌ³e DeeþJeues.
les cnCeeues nesles, iepeue ns Je=Êe vemetve leer SkeÀ Je=Êeer Deens. [e@.efveJeeCes ³eeb®³ee iepeuee Jee®eu³eeJej Jeeìues keÀer
les iepeue ®³ee DeekeÀeMeeleerue vekeÌkeÀer®e SkeÀ leeje Deensle. Je=Êe ceenerle vemeues lej kegÀþs efyeIe[les? l³eebvee
iepeue®eerveme (vee[er) meeHe[ueer Deens. les cesef[keÀue [e@keÌìj Demeu³eecegUs Demesue keÀoeef®eled! Je=Êes ceenerle veenerle
Demes Demeues lejer l³eeb®es Mesj ns De®etkeÀ Je=Êeele j®euesues Deensle. HeÀkeÌle Je=Êeeb®eer veeJes l³eebvee ceenerle veJnleer,SJe{s®e.
DebieYetle ue³e ne l³eeb®³ee Mesjeb®ee iegCeOece& Deens. (iepeue keÀe³e&MeeUsle ceer ns DeeJepe&tve meebiele Demeles, þjeefJekeÀ
DeblejeJej þskeÀe osTve Mesj efueefnu³eeme Je=Êe keÀesCeles les veblej MeesOelee ³esles. cnCetve, Je=Êeele efueefnCes keÀþerCe Deens
Demee yeeT keÀJeeRveer keÀª ve³es.)
keÀJeer KetHe Demeleele,HeCe l³eele iepeuekeÀej keÀJeer Lees[s®e Demeleele. keÀejCe leekeÀoer®eer iepeue
efueefnC³eemeeþer keÀJeer Je=Êeerves ef®ebleveMeerue DemeeJee ueeielees. [e@.megyeesOe efveJeeCes ³eeb®³ee meJe& iepeueebceOetve l³eeb®es
ef®ebleve ÒekeÀ<ee&ves efometve ³esles.peerJeveeyeÎue l³eeb®es DeveskeÀ lemes Mesj DeeHeu³eeuee meeHe[leele.
efveceeu³e&®e nesCes HeCe ~ pevce®e HegÀueC³eemeeþer ~~
ojJeUCes Deved efJejCes ~ peerJeve mejC³eemeeþer~~
Jej efouesues oesve Mesj keÀJeer®es j®evee-keÀewMeu³ener DeOeesjsefKele keÀjleele.yeejkeÀeF&ves Heeefnu³eeme keÀUles
keÀer SkeÀe DeesUerle kesÀJeU yeeje cee$ee Demeuesues ns Del³eble íesìs Je=Êe keÀJeerves JeeHejues Deens. Go&tle ³eeuee lebie]peceerve
cnCeleele.

DeeCeKeer keÀener Mesj Heene,
Dee³eg<³ee®es Gjues oeCes ~ Deens oUCes peielee peielee ~~
Demelee peKecee Demelee ogKeCes~ nmejs efomeCes peielee peielee ~~
ns oesve Mesj Demeuesu³ee iepeues®eer Òel³eskeÀ DeesU meesUe cee$eeb®eer Deens. Dee³eg<³ee®eer Gjuesueer Je<ex
peieleebvee peerJevee®ee lees®eleesHeCee Je ©#elee, l³ee®ee Deeuesuee keÀbìeUens meebieleebvee JeeHejuesueer oUCee®eer GHecee
KetHemeceHe&keÀ DeMeer Deens.
peerJevee®³ee Debieeves®e ³esCeejs efJeefJeOe efJe<e³e keÀJeerves meHeÀeF&oejHeCes neleeUues Deensle.peerJeveele
YesìCeejer,yeIee³euee efceUCeejer ceeCemes keÀMeer Demeleele? [e@keÌìj efveJeeCes SkeÀecegkeÌlekeÀelecnCeleele,
ceeCemeebmeejKeer Jeeìueer ceeCemes ~
éeeHeos nesGveer Jeeieueer ceeCemes ~
meY³eles®es cnCes ns Hegpeejer pejer ~
keÀe ³egieevet³egies keÀeHeueer ceeCemes ~~
ceeCemes cnìueer keÀer l³eeb®es ®esnjs Deeues®e! yejb, ns ®esnjsner Kejs Demeleerue Demes veener. ®esnN³eebJej
cegKeJeìs®e HeÀej!! efye®eeje Deejmee FlekeÀe ÒeeceeefCekeÀ, HeCe l³ee®eener ieeWOeU G[lees.
®esnje efomelees cevee®ee þeJe veener ~
Heenlees Deens efJeJeMelee oHe&Cee®eer ~~
efkebÀJeeõ
®esnjs ®esnN³eeceeie®es les ~ Heenlees ªHe ceer oHe&Cee®es ~~
Deejmee megOoe ceeCemeebvee DeesUKet MekeÀle veener, keÀejCeÒel³eskeÀpeCe DeveskeÀ ®esnjs IesTve JeeJejle
Demelees. efMeJee³e SkeÀ ceeCetme ogmeN³eemeejKee vemelees. keÀJeerves nsner Mesjele keÀmes efìHeues Deens Heene,
¬etÀme KeebÐeeJej KegMeerves HesueCeejs JesieUs ~
¬etÀme neleer IesGveer³ee vee®eCeejs JesieUs ~~

cejCeeuee GlmeJe ceeveCeejer efmLeleÒe%e ceeCemes ¬etÀme menpe G®euetve Jeeì®eeue keÀjleele. HeCe
l³eeb®³eemeeþer ¬etÀme vee®eJele Jeentve vesCeejer ceeCemesHejekeÀesìer®eer De%eeveer Demeleele. DeeHeCe p³eeuee megUeJej osCeej
Deenesle,l³eeb®es ceesþsHeCe ³ee ceeCemeebvee keÀUuesues®e vemeles. ner De%e ceeCemes ogmeN³eeuee ceejC³eele®e Oev³elee ceeveleele;
FlekeÀer leer #egê Demeleele. ceuee Jejerue oesve DeesUeRceO³es SJe{e DeLe& meeHe[uee Je Mesj DeeJe[uee.
eEf®ebleveMeerue ceveeuee meeceeefpekeÀ mecem³eebveer DemJemLekesÀues veener, Demes keÀOeer nesF&ue keÀe?[e@. efveJeeCes
³eeb®es ns Mesj Heeneõ
Heesìele YetkeÀ Deens,

neleele keÀece veener ~

[esÈ³eele DeemeJeebvee nmeCes keÀþerCe Peeues~~
neleeuee keÀece efceUeues veener lej, Heesìeleerue YetkeÀ YeeieefJeC³eemeeþer Hewmee ³esCeej lejer kegÀþtve?
Deepe®³ee le©Ceebb®eb og:Ke ¿ee oesve DeesUerle keÀJeerves ceeb[ues Deens. ieefjyeer otj keÀjC³ee®³ee DeveskeÀ ³eespevee
DeeÊeeHe³e¥le DeeKeu³ee iesu³ee. HeCe l³ee leUeieeUeHe³e¥le efPejHeC³eeHetJeea®e ceOeu³eeceOes Deeìtve peeleele. keÀesCe Deens
³eeuee peyeeyeoej?GÊej Heg{®³ee Mesjele Deens.
Deepevesl³eebHeemegveercepeJee®eJeejs ~
ueeskeÀmeoveeryeesueueer ner ueeskeÀMeener?~~
efye®eejer ueeskeÀMeener! vesl³eebHeemetve Jee®eJee DeMeer efJeveJeCeer ueeskeÀmeoveele-ueeskeÀmeYesle-keÀjC³ee®eer
o³eveer³e JesU efle®³eeJej ³eeJeer vee!
DeveskeÀ IeesìeÈ³eebveer meceepee®ee ieUe IeesìCeeN³eebvee vesles cnCee³e®es keÀe? DeMee®e efmeb®eve IeesìeÈ³ee®ee
HeefjCeece keÀe³e, lees ¿ee Mesjele Jee®eeõ
yeebOeueer OejCes efkeÀleer HeCe Deepener~
keÀesj[îee Deensle Iej®³ee Ieeiejer!~~
Òesce ne iepeues®ee mLee³eer efJe<e³e Deens.keÀJeervesDeOetve ceOetve³eener efJe<e³eeuee mLeeve efoues Deens. HeCe
HeefjCeleer keÀe³e Peeueer?
mJeHves ceveele mepeueer, cevener legP³eele jceues ~

PeeuesKejs vekeÀener, pespesceveele nesles..~~
ceie Deelee l³ee l³ee DeeþJeCeeR®eb keÀje³e®eb lejer keÀe³e?
veekeÀejlees Delee ceer efnjJeU legP³ee mce=leerb®eer ~
Deesmee[ DeeþJeebveemJeerkeÀejlees®eDeens ~~
¿ee iepeues®ee celeuee (Heefnuee Mesj) Demee Deensö
iepeueele JesoveebveekegÀjJeeUlees®e Deens~
ieerleeleDeemeJeebveeMe=bieejlees®eDeens ~~
peerJeveeleerue HejeYeJe Jee JewHeÀu³e ns megOoeGlkeÀìHeCes GHeYeesieCes ne iepeuekeÀeje®³ee DeveskeÀiegCeebHewkeÀer
SkeÀ iegCe ceeveuee peelees. l³ee®eermee#e ne Jejerue Mesj oslees.
iepeuesleefvemeie& ³eslees, HeCe JeCe&ve mJeªHeele ve ³eslee yejs®eoe ÒeleerkeÀ ªHeeves ³esleebvee efomelees.
meeJeueer, HeeKejs vee HegÀuesner~
keÀesj[s Iej efkeÀleer ÞeeJeCee®es ~~
ÞeeJeCe ne Tve-meeJeueer®³ee KesUe®ee, efjceefPeceCeeN³ee HeeJemee®ee, efveÈ³ee Ieveeb®ee DeeefCe efnjJ³eeieej
ieeefue®³eeJej HegÀueeb®eer ve#eer keÀe{CeejeÒemeVe ceefnvee!HeCens keÀOeer®e Jeeìîeeuee ve Deeuesu³eeSkeÀe Jebef®ele J³ekeÌleer®eb
ÒeleerkeÀcnCepes ne Jej®ee Mesj!ner Jeb®eveeDeLee&le veefMeyeeves kesÀuesueer Deens. Mesj Heeneö
³eslee®eSkeÀ PeeskeÀe GodOJemlepeenuees ceer ~
letJeeoUele nmegveer Peguelees keÀmee HegÀuee js~~
veefMeyee®³ee SkeÀe HeÀìkeÀeN³eeves ceeCetme nsueHeeìtvepeelees, HeCe peesje®³ee JeeoUele HetÀueJeeN³ee®³ee
PeeskeÌ³eeyejesyej cepesle Peguele jenleb! keÀJeerveb mJele:uee efvemeiee&Meer vekeÀUle pees[tve Heeefnueb Deens. keÀOeer keÀOeer keÀJeer
efvemeiee&MeerSkeÀªHener keÀmee nesTve peelees lesner Heene,
lejbie ceer keÀOeer Demes, efJenbie ceer keÀOeer ~
veYeele ³ee ceneue yeebOelees keÀOeer keÀOeer ~~

Jej efueefnu³eeÒeceeCes, iepeueJe=Êeer®ee ne keÀJeer efkeÀleer keÀceeueer®ee mebJesoveMeerue Deens les ¿ee Heg{®³ee
oesve MesjebJeªve mHeä nesles,
JeeoUskeÀe J³eeHeueer nerDeblejer?~
YeeJeveebMeerkeÀe kegÀCee®³ee KesUuees?~~
keÀJeer®³ee cevee®eer DemJemLelee Jejerue Mesjele keÀMeerJ³ekeÌle Peeueer Deens Heene. DeeHeCe kegÀCee®³ee
YeeJeveebMeer lej vekeÀUleHeCes KesUuees veener vee? ceie ceePeb ceve Demeb JeeoUebveer keÀe yejs Yeªve iesues Deens?l³eeDeLeea
ceer keÀesCeeuee lejer ogKeeJeuesDemeues Heeefnpes.
ogmeN³ee Mesjele keÀJeer cnCelees,
meesmeleer ueeskeÀ ns njuesues ~
efpebkeÀCes ìeUleesDeelee ~~
njCeeN³eeueeskeÀebvee nej meesmeleebvee pes YeesieeJeb ueeieleb, l³ee®eer keÀuHevee keÀªve®e keÀJeer SJe{e J³eefLele
neslees keÀer l³eeHeg{s l³eeuee peerlener vekeÀes Jeeìles!ogmeN³ee®³ee og:Kee®eer mJe uee Demeuesueer DevegYetleer Je peeCeerJe DeeefCe
l³eemeeþer keÀje³e®ee l³eeiener®e lej DeeO³eelcee®eermeesHeer Hee³ejer Deens. keÀJeer l³eeyeeyeleerle efpebkeÀuee Deens, Demeb®e
cnCeeJeb ueeiesue.
ogmeN³eeSkeÀe Mesjele [e@keÌìj efveJeeCes cnCeleele,
osJee®esoMe&vejeTUer ~
Keesìs meesUe DeeCes Deens ~~
osJe cebefojeleveener Jee ceefMeoerlener veener, ns meesUe DeeCes cnCepes MebYej ìkeÌkesÀ Kejs Demeu³ee®ee
oeJee keÀJeer keÀjlees ; osJe ne ceeCemee®³ee Deble:keÀjCeele Deens nener DeeO³eeeqlcekeÀ efJe®eej keÀJeer þeceHeCes ceeb[le
Deens.
Demes®eSkeÀDeìU mel³e cnCepespevceemeJes pevceCeeje ce=l³et! l³eekeÀ[sner OeerjesoeÊeHeCes HeenCeejer keÀJeer®eer
uesKeCeer efueefnles,
letmeKeeDeens Keje ns ceevelees ceer ~

meesyeleeruee let®e ce=l³ees, Heenleesceer~~
let®e melele ceeP³eeyejesyej Deensme, DeeefCe ceerner leguee melele yeIelees Deens ³eeletve keÀJeer®eer efmLeleÒe%e
Je=Êeer®e Òeleerle nesles.
peerJeve-cejCe, og:Ke-Jesovee Fl³eeefobJej ef®ebleve keÀjleebvee Deeuesu³ee peiee®³ee DevegYeJeeyeÎue keÀJeer
cnCelees, keÀer lejermegOoe ns peie keÀmeb Deens ns ceuee Depetve keÀUueb®eveener.
MesJeìerogefve³es, legPee cepeLeebie ne ueeies®e vee~
mejU kesÀJne, Je¬eÀ kesÀJneDeeefCe kesÀJne ieesue let~~
yeg[er IesTve,peiee®ee leU MeesOelee MeesOelee[e@keÌìjebvee megN³ee-keÀeleN³eebSsJepeer uesKeCeer meeHe[ueer ns
yeejb®e Peeueb. l³eecegUs jefmekeÀebvee keÀJeer®³ee keÀeUpee®³ee Deblejbieer yeg[er Ieslee Deeueer.
ceenerle veenerle, Demes cnCelee cnCelee, [e@. efveJeeCes ³eebveer megceejs Jeerme efJeefJeOe Je=Êes JeeHejueer Deensle.
leer yejer®eMeer efveoex<e Deensle. m$eeqiJeCeer, DeevebokebÀo, Deevebo,cebpegIees<ee Je osJeefÒe³ee ³ee Je=Êeele Deveg¬eÀces 12, 7,7,
6 Je 5 iepeuee efueefnu³ee Deensle. ³eeefMeJee³e cesvekeÀe 3, Jeerjue#ceer 3, lemes®e ÒeYeeJe, efJeÐeguuelee, efÜ³eesOee,
Yeeefceveer, megkeÀeefceveer F. De#ejJe=Êes JeeHejuesueer efomeleele. ³eeefMeJee³e 12 cee$eeb®es MegOomeleer Heemetve 24 cee$eeb®es
DeveuepJeeuee Je 28 cee$eeb®es ueJebieuelee ner cee$eeJe=Êesner menpeHeCes neleeUueer Deensle. ³eeJeªve keÀJeer®es
j®eveeökeÀewMeu³e efometve ³esles.
cejeþeriepeueeb®ee ne keÀJeer®ee Heefnuee®e mebûen Deens. efJeMes<e cnCepes ³eeHetJeea, l³eebveer efueefnuesu³ee Go&t
iepeueeb®ee SkeÀ mebûenDeeOeer®e ÒekeÀeefMele Peeuee Deens. l³eeyeÎue l³eeb®es DeefYevebove keÀje³euee nJes!
cejeþeriepeuee ®eebieu³ee Deensle®e. lejernerkeÀener meebieeJesmes Jeeìles. les Demes keÀer,yejs®emes Mesj ner
ÒemleeJevee Je meceejesHe ³ee mJeªHeele ³esleele. DeLee&led l³eeves Mesje®³ee DeeMe³eeuee kegÀþs yeeOe ³esleesDemes veener.
HeCeefJejesOeeYeeme DeLeJee ®ecelke=ÀleerHetCe& Mesj keÀceer Dee{Uleele. DeLee&led ³eeuee oes<e Demes cnCelee ³esCeej veener.
[e@keÌìjebkeÀ[s ÒeefleYee Deens®e; lesJne ner GCeerJe Heg{®³ee mebûenele Yeªve efveIesue ns vekeÌkeÀer.
[e@.efveJeeCeWveer efÜYeeef<ekeÀ Mesjeb®eer iepeuener efueefnuesueer Dee{Ules. HeÀej HetJeea cnCepes Deceerj
KegmejesvesnerSkeÀe Mesje®eer SkeÀ DeesU Go&t lej SkeÀ DeesU HeÀejmeerceO³es DeMeer iepeue efueefnueer nesleer. veblejner Demes

Òe³eesie Peeues. HeCe l³eebvee l³eenerJesUer peeCekeÀejebveer HeÀejmes G®euetve Oejues veener. keÌJeef®eled lemes efuene³euee njkeÀle
veener,FlekesÀ®e.
[e@keÌìjebveer ceuee peªj lej megOeejCee(bFmueen) keÀjC³ee®eer HejJeeveieerefoueer nesleer. l³eecegUs ceer keÀener
efþkeÀeCeer lees nkeÌkeÀ JeeHejuee Deens ; HeCe DeMee peeiee Deieoer Lees[îee Deensle, ns meebieleebvee ceuee Deevebo neslees.
¿ee mebûene®es jefmekeÀ mJeeiele keÀjleerue ner DeHes#ee J³ekeÌle keÀªve Je [e@. efveJeeCeWvee MegYes®íe osTve,ceer
FLes HetCe&efJejece osles.

7.

रसग्रहणात्र्क लेख
‘ओले पिी’ ---कर्खयत्री लखलता बांरठया

गझल म्हणजे आत्र्लिी काव्य; गझल म्हणजे उत्कट अनुभर्ांचा अकव .
गझल म्हणजे आत्र्भान; गझल म्हणजे अंतर्ुवखता; गझल म्हणजे जीर्नखर्र्यक चचंतन; गझल
म्हणजे सर्ाजातील ‘असत्’ र्ृत्तींबद्दल राग; तर गझल म्हणजे एकीकडे प्रेर्-खर्रहासारख्या
हळु र्ार भार्भार्नांचा आखर्ष्कार! गझल म्हणजे अजूनही बरे च काही. कखर्तेर्धला देखणा
खहरा....खर्खर्ध पैलूंच्या द्वारे र्नाचे कर्डसे परार्र्तवत करणारा.
या खहर्याचे बरे चसे पैलू र्ला लखलता बांरठया यांच्या गझलेत प्रतीत झाले.
त्यांचा ‘ओले पिी’ हा संग्रह हा संग्रह र्ाझ्या हातात आला आखण त्यांची गझल र्ाझ्याशी
जर्खळकीने खहतगूज करू लागली.र्ाझ्या सर्यीप्रर्ाणे पखहल्याच र्ाचनात र्ी पुस्तकार्र अनेक
रठकाणी पेखन्सल-खुणा के ल्या...नंतर सर्डीने पुन्हा सर्व गझलार्ाचल्या; आखण खूप चांगल्या
गझला र्ाचल्याचे सर्ाधान खर्ळाले. त्यांच्या पखहल्याच गझलेतील पखहली ओळ अशी आहे—
आभाळाचे ओले पिी करात र्ाझ्या
र्तल्याची दुसरी ओळ बदलून त्यातून सांगार्ेसे र्ाटते की--र्स्ती करुनी राहुन गेले उरात र्ाझ्या....
गद्य पुस्तके र्ाचतांना र्ी नेहर्ी प्रस्तार्ना, र्नोगत इ. आधी र्ाचते. पणकखर्तासंग्रह र्ाचतांना र्ुद्दार्च तसे करत नाही. कु ठलाही पूर्वग्रह ( Impression)आधीच तयार होऊ
नये यासाठी घेतलेली ती काळजी असते.
लखलता बांरठया यांच्या गझलेखर्र्यी खलहायचे ठरखर्ले होतेच; तसा त्यांचा
आग्रहही होता. त्यांचा र्रचेर्र फोन येऊनही र्ला लेखनास उशीरच झाला.
आपले अनुभर् लखलताजी उत्कटपणे व्यक्त करतात. त्यासाठी त्या शब्दांची
अचूक खनर्ड करतात. भार्-अखभव्यक्तीसाठी अचूक प्रखतकांचाही र्ापर करतात र्
त्यातून सखोल अिव सुचर्ून जातात.

पाकात पडार्ी र्ाशी, र्ी तसा जीर्नी बुडतो
गुदर्रतो,धडपडतो पण र्ज नकोच असते सुटका...(पृष्ठ83)
जीर्नाबद्दलच्या आसक्तीसाठी ‘पाक’ , जीर्न उपभोगणारा जीर् म्हणजे
र्ाशी, दुसर्या ओळीत शब्दखचखत्रत झालेली खतची ‘फडफड’ म्हणजे र्ाणसाची ददसून येणारी
खलप्तता ह्या सर्व गोष्टी कर्खयत्रीने दोन ओळीत सर्िवपणे र्ांडल्या आहेत.नश्वर जगच त्याला
पाकासारखे गोड र्ाटते र् त्या गोडीतच ककं र्ा गोडीर्ुळेच त्याचा अंत होतो.

ढगाआड जाता जरा चंद्र िोडा
जिा काजव्यांचा उभा खर्रखर्ण्याला... (पृ.22)
याही शेरात चंद्र हे प्रतीक नेहर्ीपेिा र्ेगळा अिव सुचर्ून जाते. एखाद्या कतृवत्र्र्ान
व्यक्तीभोर्ती िोडेकुठे सार्ट आले तर आजूबाजूच्या व्यक्ती स्र्तःला र्ोठ्या सर्जायला लागतात
र् आपली पोळी भाजून घेण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. नसलेल्या तेजाने इतरांना ददपर्ू
पाहतात.
गझल ही खरे तर सांकेखतक भार्ा आहे. त्यातील प्रतीके र्ाचकाला शब्दांपलीकडचा
अिव सुचर्ून जातात. र्ग रखसक र्ाचक आपल्या अनुभर्ांप्रर्ाणे ककं र्ा भार्ांप्रर्ाणे त्या अिावचा
र्ागोर्ा घेतात. प्रत्येक रखसकाला असा अिव शोधण्याची संधी उपलब्ध असते. म्हणूनच प्रत्येकाला
गझल....त्यार्धील शेर आपलासा र्ाटतो. हीच तर आहे गझलेची खाखसयत!
पुढील शेरात काय म्हटले आहे?
र्ी कधी उच्चार के ला भार्नांचा?
र्ी तुला कखर्तेतुनी सुचर्ीत गेले....(पृ. 79)
प्रेर् हा गझलेचा / कखर्तेचा अखर्भाज्य खर्र्य आहे. एका अधोन्र्ीखलत कखलके ची
प्रेर्लज्जा पुढील शेरात दकती हळु र्ारपणे शब्दबद्ध के ली आहे, पाहा—
रे र्संता का तुला यायची घाई अशी?
झाड र्ाझे स्र्ागताला सज्ज अजुनी व्हायचे...(पृ.23)

येिेही र्संत, झाड ही सुद
ं र प्रतीके आली आहेत. र्ात्र प्रीती बहरार्र येऊनसुद्धा जर
खतला
तटस्ितेचा सार्ना करार्ा लागला तर?
तू सर्ाधी साधनेतच गुंतलेला
व्यिव र्ाझा तुजपुढे शृंगार आहे...(पृ.29)
ककं र्ा
खर्रक्त तू र्ी कसे करार्े
गारुड तुजर्र लार्ण्याचे!... (पृ. 12)
प्रीतीला पारखे झाल्यानंतर जे एकटेपण येते तेही गझलेशीच खहतगूज करते.
सांज दारात र्ाझ्या उभी राहते
एकटी र्ी दकती, फक्त ती जाणते...(पृ. 17)
तसेच त्या एकटेपणात--नार् तुझे र्ी िणािणार्र कोररत असते
र्ात्र तुला हे सांगायाचे राहुन गेल.े ...(पृ. 25(
अशी स्त्रीसुलभ खंतही शेरातून व्यक्त होते...... पण लखलताजींची गझल खतिेच िांबत
नाही. ‘साखहर’ ने म्हटले आहे, ‘जो खो गया र्ैं उसको भुलाता चला गया..’ त्याचप्रर्ाणे हे ‘ओले
पिी’ जीर्नाच्या दुसर्या आकाशात झेपार्तात; चचंतन करतात.
झुलते सदैर् दोन्ही टोकातला झुला र्ी
रे भेटणार के व्हा र्ाझ्यातला र्ी?....
सुख-दुःख, यश-अपयश, आशा-खनराशा अशा द्वंद्वांनी आपले जीर्न व्यापून टाकलेले
असते.त्या दोन टोकातच झुल्याप्रर्ाणे दफरत राखहले, तर आपल्याला तो ‘खरा र्ी’ कधीतरी भेटेल
का? खजर्नाच्या आध्याखत्र्क पैलल
ू ा कर्खयत्रीने सहज स्पशव के ला आहे. आणखी एका शेरात त्या
म्हणतात,

एकटा आलास तू जाणार येिुन एकटा
ठे र् इिली ना तुला काही बरोबर न्यायची...( पृ. 56 )
तसे पक्के र्ाहीत असले तरीही जीर्नात काही गोष्टी त्यांना ‘ठे र्ा’ असार्ा तशा
हव्याशा र्ाटतात.
खडतर जीर्न असो दकतीही
सुहृदांचा सहर्ास असार्ा....! (पृ.16)
र्ात्र अन्याय सोसूनही दुसर्यांच्या जीर्नाला अिव देणारे हीलोक जगात
असतात.फु लाचे प्रतीक येिेही र्ापरले आहे.
चुरडले जरी फु लास
दरर्ळे इिे सुर्ास... (पृ. 76)
जगाचे, त्यातील व्यक्तींचे खनरीिण करता करता कर्खयत्री आत्र्परीिण करण्यासही
खर्सरत नाही.
खनत्य शोभादशवकातुन चेहरा बदले खरा
सत्या नाही एकही, र्ी र्ोडते तो चेहरा...( पृ.75)
ह्या ढोंगी जगात कोणीही व्यक्ती खर्या, प्रार्ाखणक चेहर्याने जगूच शकत नाही का?
प्रत्येक िणी नर्ा चेहरा—र्ुखर्टा—धारण करार्ा लागतो... आखण म्हणार्े लागते, ‘ नाही; ही
र्ी नव्हे..’
र्ास्तर्ाच्या जगात स्र्प्नांचे ऐने तुटून-फु टू न जातात, र् काचा डोळ्यांत खुपत
राहतात.
इच्छा अपुर्या, स्र्प्ने अपुरी
जीर्नातही सारी चणचण...( पृ. 68)
अशा चणचणीत आयुष्य काढल्यानंतर, र्ेळ खनघून गेल्यार्र ईखप्सत खर्ळाले तरी
त्याची ककं र्त र्ातीर्ोल ठरते.

जन्र्भर अभार्, त्रास
पायर्थयास आज रास!!....(पृ.76)
ती रास तुडर्ून पुढे जायचे हे आणखी एक ददव्य असते; पण ते करार्ेच लागते, कारण
आनंद शोधणे हाच तर जीर्नाचा उद्देश असतो!
असह्य पीडा ‘लखलते’ तुजला सतत नाचर्ी
आनंदाचा गुलाल तररही र्ाख जरासा....(पृ. 27)
या शेरातील ‘तररही’ हा शब्द र्ोठे कार् करतो. त्यातून र्नाचा सर्जूतदारपणा प्रतीत
होतो आहे. खशर्ाय संग्रहात बहुधा हा एकच ‘र्क्ता’ (कर्ीचे नार् गुफ
ं लेला शेर) र्ला आढळला.
अिावत् र्क्ता असार्ा ककं र्ा नसार्ा ही कर्ीची स्र्ेच्छा असते.
संग्रहात एखाददुसरा खर्खस्कल अिावचाही शेर आढळतो.
सोडलीस का चोरी आता?
प्रश्नाहुनही उत्तर अर्घड!...(पृ. 28)
रोजच्या खजर्नातील साधी गोष्टही बाईंनी शेरात चांगली गुंफली आहे. फक्त
अिरांच्या गदीर्ुळे ओढाताण झालीय्.
र्तवर्ानपत्राखतल बात
चहासर्े ही खर्ंग साि!...(पृ. 32)
jएकू णच, लखलता बांरठया यांच्या गझलांर्ध्ये आर्श्यक असे बरे च गुण
आढळतात.त्यांनी देर्खप्रया, आनंदकं द, र्ेनका,खर्यद्गं गा, र्ृगािी, भुजंगप्रयात इत्यादद अिरर्ृत्ते
र्ापरली आहेत; परन्तु र्ात्रार्ृत्त र्ापरण्याकडे त्यांचा जास्त कल आढळतो. अिरर्ृत्तातही एका
गुरुऐर्जी दोन लहु अिरे र्ापरण्याचे स्र्ातंत्र्य सढळपणे घेतले आहे.तसा र्ापर कर्ी झाल्यास ते
उखचत ठरते.
बत्तीस र्ात्रांच्या लांब र्ृत्ताबरोबर कर्खयत्रीने अखतछोटे ‘घारर र्ृत्तही र्ापरले
आहे.

(पृ. 24) या गझलेतील पाचही शेर चांगले असून त्यातून चचंतन स्पष्ट होते. ती गझल-आतव हाक । कान झाक ।। 1.
आड र्ाट ।खूप धाक ।। 2.
स्र्प्नएक । जळु न खाक ।।3.
जन्र् र्रण । दफरत चाक।। 4.
देह फक्त । खचर्ुट राख ।। 5.
अिवदष्ृ ट्या शेर चांगले असल्याने ‘राख’ हा कादफया रखसक सहज चालर्ून घेतील!
या संग्रहातीलर्ला सर्ावखधक आर्डलेली गझल आहे पृष्ठ आठर्रची. संददग्ध सूचकतेने
गझलेचे सौंदयव र्ाढते; त्या खनकर्ाने ही गझल सुद
ं र आहे.

जीर् र्ाझा सारखा जाळायची
लाघर्ी हसुनी र्ला टाळायची...
र्ी खतला शपिा दकतीदा घातल्या
शब्द र्ाझा ना कधी पाळायची...
दुःख इतुके द्यायची...रडर्ायची
आसर्े गालांर्री र्ाळायची...
हे त्या गझलेचे काही शेर. आता ती कोण हा प्रश्न र्ाचकाने सोडर्ायचा आहे. र्ी
र्ाझ्यापुरता सोडर्ला आहे.
कर्खयत्रीने र्ापरलेले काही शब्द उल्लेखनीय आहेत. गार झळा. अंतस्ि के रकचरा,
ऐनेर्हाल सजर्णे, धीराचे शब्द म्हणजे गलका, दुःखाचा लळा इत्यादद. याखशर्ाय, सागर र्
कागदी नार्, र्ी र् आरसा, डार् र् फासे, फू ल-गंध, इ. रूढ संकेत र्ापरले आहेत. जागणारी खनद्रा,

रस्तोरस्ती भेटणार्या सार्ल्या इ. प्रतीके नर्ीनर्ाटली. क्वखचत कादफयासाठी दुश्वार, दुसर्या उका
रठकाणी शर्ा हे उदूव शब्दही आलेत. पण ते क्वखचतच असल्याने िम्य र्ानायला हरकत नाही.
कोणत्याही कर्ीने र्ा कर्खयत्रीने आपल्या आर्डत्या कर्ींच्या गझला/कखर्ता
र्ाचतांना त्यातील खर्चारांचे अनुकरण कटािाने टाळले पाखहजे. एखादेर्ेळी चुकून ‘खयालों का
टकरार्’ होणै शक्य आहे,हे खर्चारात घेऊन कर्ीला सूट देणेही आर्श्यक आहे. काही र्ेळा,
दुसर्याच्या कखर्तेतील एखादा खर्चार आपल्याला (कर्ीला) इतका भार्तो की तोच खर्चार
स्र्तःच्या कखर्तेत/शेरात र्ांडण्याचा र्ोह आपल्याला आर्रता येत नाही. तसे करायलाही हरकत
नाही ते र्ान्यताप्राप्त आहे! इतके च नाही तर तो ‘श्रुतयोजन’ नार्क साखहत्य-अलंकारही आहे.
श्रुतयोजन म्हणजे ऐकलेले (र्ाचलेले) योजणे. पण तसे करतांना कर्ीने ते प्रार्तखणकपणे नर्ूद
के ले पाखहजे. हे आर्श्याक आहे.
लखलता बांरठया यांच्या पुस्तकात र्ला तसे फारसे आढळले नाही; परन्तु कोठे कोठे
इतरांच्या गझलांची आठर्ण होते, हेही खरे . कोणताही संग्रह पूणवपणे दोर्रखहत र् सर्वगुणसंपन्न
नसतो. एका गोष्टीचा आनंद झाला की त्यांच्या संग्रहातकोठे ही जुन्या उदूव गझलांर्धील खर्चार
उचललेले ददसले नाहीत. ही त्यांच्या खनखळ प्रखतभेची खूणच आहे.
संग्रहाच्या शेर्टी पंधरा र्ुक्तकांचा एक स्र्तंत्र खर्भाग आहे. यातही भरपूर
काव्यगुण ददसतात.
र्य झपाट्यात हे ओसरू लागले
आरशाला अता घाबरू लागले
बाह्य जगणे असे बंद करताच र्ी
अंतरं गी अशी र्ार्रू लागले....
ककं र्ा --उशीर होतो ‘खर्या घरी’ र्ज परतायाला
खेळ र्ांडले र्ाटेर्रती तूच कशाला?..

पखहल्या र्ुक्तकात र्ांडलेला खर्चार सलग आहे. र्ुक्तकात तसेच असायला हर्े. परन्तु
र्रील दुसर्या र्ुक्तकातील ह्या सुंदर दोन ओळी एकट्या पडल्यासारख्या र्ाटतात. कारण पुढील
दोन ओळी (इिे ददल्या नाहीत) र्रच्यांशी सलगता दाखर्त नाहीत. ते चांगले दोन शेर होऊ
शकतील. एका र्ुक्तकात एकच खर्चार सलगपणे यायला हर्ा. काही र्ुक्तके जर्ली आहेत.
र्नाचे पिी जीर्नाच्या खर्शाल आकाशात खर्हरत राहतात, अनुभर्ांच्या
पार्सात चचंब झाल्यार्र कखर्तेच्या र्ळचणीला येऊन बसतात, आसरा शोधतात. कखर्ता या
ओल्या पष्यांना ऊब देते. तसेच आहेत हे ‘ओले पिी’. काव्यप्रेर्ी नक्कीच त्यांना घरटी देतील.

-काहूर—कर्ी रर्ण रणददर्े

ददलेच नाही तुला कधीही पत्र गुलाबी प्रेर्ाचे
कसा कळाला तरी नेर्का र्नातला र्जकू र तुला...
र्नातला र्जकू र सहजच कु णालाही कळार्ा, नव्हे आपल्याही र्नात हाच र्जकू र
होताइतका तो आपला र्ाटार्ा, अशा ओळी घेऊन येणारी कखर्ता कर्ी र् गझलकार रर्ण
रणददर्े यांच्या ‘काहूर’ या नव्या संग्रहात भेटते. त्यांच्या जीर्नाच्या र्ाटेर्र एका कडेला फु लं र्
दुसर्या कडेला सूर आहेत! म्हणूनच ‘भोर्ताली िांबले िण सुखद आता’ अशा शब्दांनीच
यासंग्रहाची सुरुर्ात होते. या गझलेतले पुढचे शेर कर्ीसाठी फु लांचा गुच्छच जणू घेऊन
येतात.लाडात येणारी रातराणी, गात्रात फु लणारा प्राजक्त कर्ीला सुगंधाची सनदच देऊन
जातात! त्यार्ुळे अर्घी कखर्ताच दरर्ळू न जाते.
रणददर्े यांचा हा चौिा कखर्तासंग्रह. पखहला संग्रह होता ‘ऋतू फु लांचा’. त्यांच्या
र्ाटेर्रची फु लं त्यांनी के र्ळ स्र्तःसाठी र्ेचली नाहीत, तर आपल्या कखर्तांर्धून रखसकांसाठीही
त्यांची उधळण के ली.हा नर्ा संग्रह ‘काहूर’. यातही गुलाब, चाफा, जुई,र्ोगरा, यांच्यासोबत
के र्डाही आहे, ज्याला सुगंधासोबत काटेही आहेत. तसेच खनर्डु ग
ं ही आहे, जो कोर्लतेला
ओरबाडू न काढतो...पण—
पोखरते र्ाळर्ी तरीही, झाड हासते तसाच र्ी
कधीच नाही कळले र्ाझ्या र्नातले काहूर तुला....
अशा तर्हेने र्ाचकाला कळतं, ली र्जकू र कळला तरी एखाद्या र्नातलं काहूर काही
इतरांना सहज सर्जत नसतं. रणददर्े यांची कखर्ता र्ात्र आपल्याशी जर्ळीक साधते.
कळ्या,फु लं,झाडं, चंद्र,र्ारा, उन्हं इत्यादद खनसगवप्रतीकं कखर्तेत गुंफणारा हा कर्ी
गझल, गीतं, अभंग,असे कखर्तांचे अनेक प्रकार सर्िवपणे हाताळतो. रणददर्े यांना संगीताचंही
र्रदान लाभलेलं आहे.ते उत्तर् गातात, संर्ाददनी र्ाजर्तात, स्र्तःच्या गीतांना स्र्तः चालीही
लार्तात.

रणददर्े यांचं शब्दांर्र फार प्रेर् आहे.सुंदर सुंदर शब्दांनी ते आपली कखर्ता
सजर्तात. अनोखे जोडशब्द तयार करून ककं र्ा खर्शेर्णांसह ते शब्दांची र्ोहकता र्ाढर्तात.
र्यात आलेला चंद्र । भर दुपारी अनर्ाणी चालत खनघाला ।।
त्याची सार्ली । खबलगली उन्हाच्या तळहाताला ।।
असे आणखी र्ला आर्डलेले शब्द म्हणजे र्ेंदीतल्या जखर्ा, जरतारी दुःख,
तारकांची झुंबरं , सर्ंजस खर्रह, खानदानी अिरं , हसरा ऋतू, शालीन सूर...!
असं असलं तरी कर्ीला आपले शब्द खिटे का र्ाटार्ेत?‘शब्द र्ाझे खिटे’ या
शीर्वकाची कखर्ताखरोखरच एर्ढी आशयघन आहे, की तुर्चे शब्द र्ुळीच खिटे नाहीत;
अलंकाररक अिावनं तुम्ही तसं म्हणालात तरी! असं कर्ीला सांगार्ंसं र्ाटतं. येशूचा दुःखद अंत
आखण र्ेरीची आसर्ं याचं उत्कट खचत्रण करणारी ही कखर्ता र्ुळातून र्ाचायलाच हर्ी. या
कखर्तेचं र्ृत्त आहे र्ागीश्वरी. या र्ृत्ताची ओळख आपल्याला कु सुर्ाग्रजांच्या ‘पृर्थर्ीचे प्रेर्गीत या
कखर्तेतून झालेलीच आहे. हेच र्ृत्त रणददर्े यांनी आपल्या टा उदात्त कखर्तेला र्ापरार्ं हा एक
प्रासाददक योगायोग!
आज र्ाणसांनी पशूची पातळी गाठली आहे ही गोष्ट कखर्र्नाला इतकी अस्र्स्ि
करते, की ती कर्ीकडू न पुनःपुन्हा व्यक्त के ली जाते.
काळही करतो प्रशंसा आदराने
र्ाणसांपेिा इर्ानी श्वापदांची
नार् र्ी घेणार नाही ईश्वराचे
ओढ र्ाझ्या अंतराला र्ाणसाची ।।
ईश्वराचं नार् घेत नसला तरी कर्ी त्याला र्नातल्या र्नात र्ानतो. कसा?—ते
या गीतात बघा—
अपराध सर्व र्ाझे त्यानेच र्ाफ के ले
त्यानेच दुगुवणांचे काळीज साफ के ले
काळोख अंतरीचा भ्याला नव्या प्रकाशा

प्रत्येक आसर्ाची कळते प्रभूस भार्ा....
‘गुरुर्खहर्ा’ आखण ‘आई’ या खर्र्यांर्रच्या कखर्ताही खर्चारांचा र्ेगळे पणा
अधोरे खखत करतात. रणददर्े यांनी या संग्रहात ‘र्ंजुघोर्ा’, ‘र्ेनका’ , ‘खर्यद्गं गा’. ‘आनंदकं द’ आदद
अिरर्ृत्ते र्ापरली आहेत; पण जास्त भर र्ात्रार्ृत्तांर्र ददसतो. संगीताची र् त्यार्ुळे लयीची
उत्तर् जाण असल्यार्ुळे रणददर्ेंच्या रचना त्यादृष्टीनेखनदोर् आहेत.
पाचोळा गोळा करण्याचा हळू हळू र्ी सरार् के ला
र्संताकडे के खर्लर्ाणे, हात पसरणे जर्ले नाही...
पण कर्ीला हात पसरण्याची गरजच काय?
तो कळ्यात उर्लत होता, तो फु लात बहरत होता
तो घरं दाज कखर्तेच्या उद्यानी खर्हरत होता
त्यासाठी त्याच्यार्रती कखर्तेची जडली र्ाया
तो आशयघन शब्दांच्या अणतरात उतरत होता.....
(प्रखसद्धी –‘सप्तरं ग’ रखर्र्ार-सकाळ-पुरर्णी, दद 22 खडसेंबर 2013.).....संगीता
जोशी

प्रस्तार्ना—‘खर्लाफ उदू—
व र्राठी शायरीचा’-लेखखका-अंजली ठकार

‘नजराणा शायरीचा’ हे उदूव शेरांचे र्राठी अिव देणारे र्ाझे पुस्तक प्रखसद्ध झाले;
आखण ते आर्डल्याची अनेक पत्रे येऊ लागली. फोनही आले. (तेव्हा सरावस र्ोबाईल नसत.)
‘शेरांचे अिव ददल्यार्ुळे सुर्णावने भरलेली अलीबाबाची हुहाच आपल्यासर्ोर उघडली गेल्यासारखं
र्ाटलं’. असं एका र्ाचकानं कळर्लं होतं.कोणतीही कलाकृ ती सररकर्ान्य होणं हा त्या
कलाकृ तीचा भाग्ययोग असतो. त्याचबरोबर ती सादर करणार्या कलाकारालाही सर्ाधान
लाभतं. त्या सर्ाधानातच ‘नजराणा...’ ची दुसरी आर्ृत्ती खनघत असल्याची बातर्ी आली र्
आनंदात भर पडली.याच दरम्यान र्ला एक फोन आला अजली ठकार यांचा. इतर अनेकांप्रर्ाणे

‘नजराणा...’ हे पुस्तक फार आर्डल्याचं त्यांनी पुनःपुन्हा सांखगतलंच; पण त्यांनी र्ेगळ्याप्रकारे
‘दाद’ददली असल्याचं सांखगतलं. त्यांनी प्रत्येक उदूव शेराचं र्राठी पद्यर्य रूपांतर के लं होतं! अशा
‘सदक्रय’ र्ी र् र्ाझ्या प्रकाखशका सौ.अंजली घाटपांडे सानंद चदकत झालो. त्यानंतर लगेच ते
हस्तखलखखत र्ाझ्या हाती पडलं. तेच आज पुस्तकरूपाने रखसक र्ाचकांपुढे येत आहे.
सर्योखचत र्ापलेले उदूव शेर उपखस्ितांची उत्स्फू तव दाद खर्ळर्ून जातात; हा
अनुभर् नेहर्ीच येतो. अगदी एखाद्या ट्रकर्र खलखहलेला ,
र्ुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है
र्ही होता है जो र्ंजूरे-खुदा होता है...
यासारखा शेरही सरावस र्ुखोद्गत होतो. र्द्दई शब्दाचा अिव अंदाजाने गर्सलेला
असतो.
उदूव शेरांची लोकखप्रयता र्ादातीत आहे. र्ग असेच, याच अिावचे शेर र्राठीतही
असायला काय हरकत आहे? असं सौ. ठकार यांना र्ाटलं आखण लगेच त्यांनी कृ ती के ली.
र्ला अंझली ठकार यांचा प्रयत् नक्कीच स्तुत्य र्ाटतो. हल्लीचं युग हे धार्तं युग
आहे. या युगात र्ाखहती तंत्रज्ञानाचा जसा खर्स्फोट झाला आहे, तसा कलािेत्राचाही सर्ाांगाने
खर्स्तार होत आहे. रखसक र्नानं कलािेत्रातील सर्व शाखा-उपशाखांची नुसती ओळख करून
घ्यायची म्हटलं तरी एक आयुष्य पुरं पडणार नाही. म्हणूनच ‘संखिप्त तेच सुंदर’ ( Small is
beautiful) हा र्ंत्र ककं र्ा हे तत्त्र् सर्वर्ान्य होऊ पाहात आहे. शेर अिर्ा खद्वपदी लोकखप्रय होते,
रखसकांना आकर्ूवन घेते याचं हेच कारण असार्ं.रखसक र्नाला स्पशव करण्याचं अद्धभुत सार्र्थयव
दोन ओळींच्या शेरात असतं. दोनच ओळींची र्यावदा असल्यार्ुळे पाल्हाळाला जागाच नसते.
त्यार्ुळे कर्ीची प्रखतभा कसाला लागते. कर्ीला जे सांगायचं त्यात नेर्के पणा हर्ा असतो;
अनार्श्यक शब्द तर अखजबात नको असतात.काही र्ेळा तर जे सांगायचं ते फक्त सुचर्ायचं
असतं, पुढची जबाबदारी र्ाचकाची. खशर्ाय ही दोन ओळींची कखर्ताच असल्याने काव्यानंद तर
ओतप्रोत असलाच पाखहजे! अशी खद्वपदी खलखहणं ही सोपी गोष्ट नाही. उदूव-चहंदीत, गुजरािीतही
हा प्रकार चांगला प्रस्िाखपत झाला आहेच.र्राठीतही दोन, तीन, चार ओळींचे काव्यप्रकार रुजू
लागले आहेत. सौ. ठकार यांना हा प्रकार भार्ला आखण त्यांना त्यातून प्रेरणाही खर्ळाली.

सौ. अंजली ठकार यांनी रसानुर्ाददत के लेले शेर र्ाचून र्ला असं र्ाटलं की
रखसकांना हे र्राठी शेर खखचत आर्डतील. त्यांचा हा आगळार्ेगळा प्रयत् नक्कीच पसंतीची
पार्ती खर्ळर्ेल. सौ. ठकार यांच्या हातून हे कार् पूणवत्र्ास गेलं, याला पखहलं कारण म्हणजे
त्यांना काव्याची चांगली जाण आहे. उदूव शेराचं व्यर्खस्ित अिवखर्श्लेर्ण सर्जार्ून घेऊन त्याचं
नेर्कं बलस्िान त्या अचूक जाणून घेतात. खशर्ाय अखभव्यक्तीची अनार्र ऊर्ी त्यांच्याजर्ळ
आहे. त्यार्ुळेच हे पुस्तक खसद्ध होत आहे.त्यांनी अनुर्ाददत के लेले अनेक शेर चांगल्या प्रकारे
उतरले आहेत. असे, की ते पूणव ‘र्राठी’ र्ाटतात. त्यार्र उदूव भार्ेचं सार्ट नाही.
उदाहरण द्यायचं तर—
याहून अखधक काय आहे प्रेर्ाचं भाबडेपण बरं ?
तू ददलंस र्चन आखण र्ी सरळ र्ानलं खरं !
ककं र्ा—
खझरपतो आहे सुंदर प्रकाश चपंजर्याच्या गजागजातून
जरा बोलूया की या र्ोहक हर्ेत खर्हरण्याखर्र्यी पंख फु लारून..

असतील पाडली पुष्कळ झाडं र्ादळांनो तुम्ही दकतीदा
फु लास खबलगल्या फु लपाखरा पाडू न दाखर्ा बरं एकदा...
अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. र्ीर, इक्बाल, गाखलब, यांच्यासारख्या सुप्रखसद्ध
कर्ींच्या सर्वज्ञात ओळीही ठकार यांनी र्राठीत आणल्या आहेत.
उलटलेच सर्व उपाय,और्धं ठरली खनरुपयोगी
हृदयरोगानं हा अखेर दगार्लाच की प्रेर्रोगी...

असं िोडंच आहे की सर्ाांना खर्ळे ल सारखंच उत्तर?
चला आपणही जाऊ या ईश्वराचे शोधािव पर्वतार्र!

आराधना करतांनाही स्र्ाखभर्ान असा जपतो आम्ही
र्ाघारी दफरतो उलटे, जर र्खशदीचं दार उघडलं नाही...
साखहर लुखधयानर्ी यांच्या एका शेराचा हा अनुर्ाद पाहा--हे ईश्वरा तुझ्या या धरतीर्र
धरतीच्या तुकड्यासाठी का होते युद्धभूर्ी?
हरएक जेत्याच्या कपड्यांर्र
र्ानर्ी रक्ताची का होते रं गपंचर्ी?
र्ूळच्या शेरात रं गपंचर्ीचा खनदेश नाही. पण रूपांतरणात ‘रं गपंचर्ी’ खुलून ददसते
आहे. त्याचप्रर्ाणे एका रठकाणी ‘हर शख्स अपनी जात के कर्रे र्ें बंद है’ याचं भार्ांतर
‘स्र्जातीच्या खोल्यांत’ असं शब्दास शब्द भार्ांतर ठकार यांनी के लं नाही. तर ‘स्र्जातीच्या
चपंजर्यात’ असा उखचत बदल के ला आहे. शेराचं र्राठीपण सांभाळण्याचा ठकार यांचा उद्देश
असा स्पष्ट होतो.
हे शेरही पाहार्ेत—
एकदर्च असा चुपचाप का झालास दोस्ता?
ऐकर्ीन र्ाटलं काय तुला र्ी र्ाझी रडकिा?

जीर्न काय आहे? पंचर्हाभुतांचं एकखत्रत असणं!
र्ृत्यू काय आहे? पंचर्हाभुतांचं खर्स्कटू न जाणं!!
यांसारखे शेर चांगले र्ाटतात. काही हलके -फु लके शेरही ठीक जर्ले आहेत.
उदाहरणािव—
नाही र्ाझं र्ागणं देर्ा दुजं कोणतंची
राहू दे ‘ती’ लाखो र्र्े चौदा र्र्ाांची...

देर्च जाणै काय होईल पररणार् याचा अंती
र्ी तर इतका उतार्ळा, अन् दकती तापट ‘ती’...
कू चा (प्रेयसी राहते ती गल्ली) ही संकल्पना र्राठीच्या दृष्टीने तरी परकीच आहे.
सौ. ठकार यांनी ‘कू चा’ साठी ‘आळी’शब्द र्ापरला आहे.
र्ाटतच नाही जार्ंसं आळी तुझी सोडू न
असेल तुझीच इच्छा तर जाईनही खनघून...
दुःख नुसतं सूखचत करणारे हे शेरही रखसकांना आर्डतील...
तळर्ळत रात्रभर होतो, परस्परां सांगत, र्ी आखण दीपज्योती
की पाहू उद्याचा सूयोदय, जगलो र्ाचलोच जर या खर्रहराती!...

‘र्ीर’ च्या उशाशी बसून बोलायचं तर बोला हलके च
झोप लागलीय् बापड्याला रडता रडता एर्ढ्यातच...
र्ी उद्धधृत के लेल्यांखरे ीज अशा चांगल्या जर्लेल्या खद्वपदींची उदाहरणं आणखीही
सापडतील. पण पूणवपणे फसलेल्या खद्वपदीही आढळतात. र्ात्र सुदर्
ै ानं अशी उदाहरणं िोडी
आहेत.
र्ूळ उदूव शेर आखण ठकार यांची भार्ांतररत खद्वपदी यात एक र्हत्त्र्ाचा फक आहे.
प्रत्येक उदूव शेर हा ठराखर्क र्ृत्तात आहे; खर्खशष्ट र्ीटरर्ध्ये आहे.र्राठी खद्वपदी र्ात्र कु ठळ्याच
र्ृत्तात नाहीत. या खद्वपदी बोली लयीत म्हणार्व्यात तर तशी लयही अचूक नाही. ठे का धरून
म्हणतांना, र्ाचतांना र्ाचकाला ही त्रुटी नक्कीच जाणर्ते. ही तांखत्रक त्रुटी आहे म्हणून सोडू न
देता येईल; पण उदूव शेरांशी या खद्वपदींची तशी तुलना होऊ शकत नाही. आशयाला त्यार्ुळे
फारशी बाधा आलेली नसली तरी ही त्रुटी नजरे आड करता येत नाही. काही रठकाणी शब्दक्रर्
िोडासा बदलून र्रचनेबाबत अखधक काळजी घेऊन लय साधता आली असती. उदाहरणािव,
हसतर्ुख राहुन नाखसर दुःख टाक खपऊन

सोसण्यातही खनयतीनं आनंद ठे र्लाय् लपर्ून...
म्हणूनच या सर्व रचना ‘गद्य र्ुक्तछंदात’ आहेत असे म्हणार्े लागेल.
उसळती र्ददरा , उत्फु ल्ल पुष्पअसे काही चांगले शब्दप्रयोग ठकार यांनी के ले
आहेत. ‘र्ंखझल’ साठीध्येय हा शब्दही उपयोगी ठरला आहे.पण ‘डोंबल’, ‘बंडल’ अशा शब्दांनी
खद्वपदीचे काव्यगुण उणार्तात, हे लिात घ्यायलाच हर्ं.
र्द्यलय, साकी या संकल्पना र्राठी काव्यात र् सर्ाजात परक्याच ठरतात.
त्यार्ुळे अशा अिावच्या शेरांचे र्राठीकरण करतांना कसरत होणारच. ती र्ाचकांनी सर्जून
घ्यार्ी.
हे धर्ोपदेशका, खपऊदे र्ला र्खशदीतच र्द्य
र्ा दाखर् र्ला स्िान जेिे ईश्वर नसेल आद्य...
या शेरातील, ईश्वराच्या सर्वव्यापकतेची कल्पना आपल्या नार्देर्-खर्सोबा
खेचरयांच्या किेशी सरळ नातं सांगत आहे. ती किा िोडक्यात अशी—खर्सोबा खेचर शंकराच्या
चपंडीर्र पाय ठे ऊन झोपलेले असतात. ते पाहून नार्देर्ांना आश्चयव र्ाटतंच र् रागही येतो. ‘खजिे
चपंडी नसेल अशा जागी र्ाझे पाय तूच उचलून ठे र्.’ असं खर्सोबा म्हणतात. नार्देर् त्यांचे पाय
उचलून दुसर्या जागी ठे र्तात. तर त्याच रठकाणी पायाखाली चपंडी उत्पन्न होते. देर् सर्वत्रच आहे
हे उर्जून नार्देर्ांचे ‘र्ीच खरा भक्त’ या गर्ावचे हरण होते.
दकरकोळ दोर् दुलवखित के ल्यास सौ. ठकार यांचा प्रयत् सर्ाांना आर्डेल असाच
आहे. त्यांची खचकाटी र्ाखाणण्याजोगी आहे. अशाप्रकारे के लेलं हे त्यांचं पखहलंच कार् नाही, हे
खर्शेर्! यापूर्ी त्यांनी ‘सर्ओर्ी ज्ञानेश्वरी’ ची रचाना के ली असून तो ग्रंि 1990 साली प्रखसद्ध
झाला आहे. एर्ढेच नव्हे तर ‘सर्ओर्ी अर्ृतानुभर्’ र् ‘सर्ओर्ी चांगदेर्पासष्टी’ हे ग्रंिही 1993
र्ध्ये प्रकाखशत झालेले आहेत. अशा र्हान ग्रंिांचे रसानुर्ाद के ल्यानंतर त्यांना उदूव
शेरोशायरीनेही खततकं च आकर्र्वत करार्ं हे उदूव काव्याचं र्ोठं श्रेय आहे! सौ. ठकार यांना प्रखतभा
लाभली आसे हे खनःसंशय! उत्तर् गाणं आत्र्सात होण्यासाठी ‘काळजाला सुरांची जखर्’ व्हार्ी
लागते सं म्हणतात. त्याप्रर्ाणे उत्तर् काव्यखनर्र्वती साठी ‘शब्दांकडू न घायाळ’ व्हार्ं लागतं. तो
‘ददव’ ठकार यांना उदूव शेरोशायरीतून खर्ळाला; आखण र्ग खनर्र्वतीखेरीज पयावयच नव्हता! सौ.
ठकार यांनी स्र्तःच्या प्रखतभेतून स्र्तंत्र खद्वपदी खलहाव्यात असे र्ी सुचर्ू इखच्छते.

शेर्टी, कु ठलंही पान उघडू न, र्ाचून आनंद घ्यार्ा असं हे पुस्तक सर्ाांच्याच दृष्टीनं
लिर्ेधी ठरे ल; सूत्रसंचालन करणार्यांना ते उपयुक्त र्ाटेल; आपल्या व्यखक्तर्त्त्र्ाची र्ेगळी छाप
पाडण्यासाठी यातील खद्वपदी अनेकांना र्ुखोद्गत कराव्याशा र्ाटतील.
एकीनं सुगंधी फु लांची ओंजळ भरून आणली आखन दुसरीनं ती फु लं स्र्तःच्या
ओंजळीत घेऊन त्यांचा गजरा गुंफून रखसकांच्या हर्ाली के ला, अशा या दोन ‘अंजली’. एक
लेखखका र् दुसरी प्रकाखशका. अंजली ठकार र् अंजली घाटपांड.े या दोघींना र्नःपूर्वक शुभच्े छा
देऊन र्ी र्ाझे ‘दोन शब्द’ संपर्ते.
( आज या दोन्ही ‘अंजली’ आपल्यात नाहीत, याचे दुःख होते.)
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परीिण—संर्ेद—) काव्यसंग्रह)--कर्खयत्री-रश्र्ी घोलप

झाडार्रून फू ल खाली पडलं
नकळत र्ी ओंजळीत झेललं
फू ल हळू च हातांना म्हणालं
‘ तुला नाही ना खरं च दुखलं? ’
या हळु र्ार ओळी आहेत ओतूर येिील र्ेखडकल डॉ. रश्र्ी घोलप या कर्खयत्रीच्या.
‘संर्ेद’ या कखर्तासंग्रहातील या चार ओळी. पण चारोळी नव्हे. या ओळींर्ध्ये स्पष्ट झालेला
संर्ेदनशील आखर्ष्कार या संग्रहातील कखर्तांर्ध्ये जागोजागी आढळतो. त्यांची कखर्ता ही प्रिर्
त्यांची सखी आहे. कधी रुसणारी, कधी दडू न बसणारी, पण पुन्हा प्रेर्ाने भेटणारी. ती कखर्ता
कधी अल्लडपणे रुणझुणत, तर कधी िैर्ानघालत येते असे त्या खलखहतात. त्यांच्या कखर्तेत आई,
र्ुले, जोडीदार यांना जसे स्िान आहे, तसेच सातपुड्याला, र्ाळर्ंटाला, र्ार्ळत्या सुयावला,
र्ेघाला...यांनाही स्िान आहे. कर्खयत्री अंगणात झाड लार्ते, त्याची र्ाढ डोळ्यांनी नव्हे,
हृदयाने बघते.... झाडाबरोबर तीही फु लून येत.े .. हे फु लणेच कखर्तेत छान बहरले आहे.
र्ाळर्ंटाच्या र्णवनाबरोबरच तेिील उपेखित जीर्न र् सहरी ऐर्ारार्ी जीर्न
यातला खर्रोधाभास कर्खयत्री रटपते. कु ठे डाळ-बाटी तर कु ठे तूप साखर! यातील तफार्त खतला
बेचैन करते. ती बेचैनी र्ग कखर्तेत उतरते..
र्ाळू च्या टेकड्या । र्ाळू चेच रस्ते
खनसटते िण । र्ाळर्ंटी ।।
अशा ओर्ीबद्ध रचनेतून, भुळभुळत हातातून खनसटू न जाणारा काळकर्खयत्रीने
अधोरे खखत के ला आहे. यार्रून खतच्या चचंतनशीलतेची एक झलक आपल्याला ददसते. ‘र्ैत्री’ र्
‘आत्तापयांत’ या दोन कखर्ता त्यार्ुळे र्ाचनीय झाल्या आहेत. कखर्खयत्री व्यर्सायाने डॉक्टर
आहेत त्या दृष्टीनेही काही र्ेगळ्या कखर्ता संग्रहात ददसतात का ते र्ी शोधत होते; आखण अशी
कखर्ता सापडली पृष्ठ बासष्टर्र. कखर्तेतील ‘ती’ प्रिर् त्यांच्याकडे आली; तेव्हाच खतला जणू
अखेरचा खनरोप द्यायचा होता.....खतला ‘एड्स’ झाला होता...अखेर खतने आपले जीर्न संपर्ून
टाकले....कर्खयत्रीला अखतर् दुःखात लोटू न... कखर्तेचा आशय खरोखर हृदयस्पशी आहे.

अनुभर्ाच्या अखभव्यक्तीचे सार्र्थयव हीच कर्ीची खरी ताकद असते; ती िर्ता
कर्खयत्रीकडे खनश्तच आहे. र्ात्र कखर्ता छंदोबद्ध असली तर ती अखधक लिात राहते, भार्ते;
असे र्ाझे र्त आहे. कर्खयत्रीने र्ुक्तछंदच अखधक र्ापरले आहेत. असा कखर्तेतपररणार्कारकता
नसते असे नाही; परन्तु र्ुक्तछंद र् गद्य यातील सूक्ष्र्रे र्ा कर्ीला कसोशीने सांबाळार्ी लागते हे
लिात घेतले म्हणजे पुरे असते. पण ती कसरतच असते.
कखर्र्यव शंकर र्ैद्य यांची प्रस्तार्ना र् कै . शांता शेळके यांचे आशीर्ावदयुक्त
प्रोत्साहन या संग्रहाला लाभले आहे ही कखर्तेची जर्ेची बाजू आहे.
दोन खर्रोधी खचत्रे रे खाटलेले र्ुखपृष्ठ बरे च काही सांगून जाते. एकू ण संग्रह
र्ाचार्ासा र्ाटेल असाच आहे.

--संगीता जोशी

(प्रखसद्धी---लोकर्त- र्ंिन पुरर्णी—दद. 20 जुलै 2003)
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शब्दखसद्धा नदीच्या काठी.....

र्ला आठर्तंय, गोव्याला गझल कायवशाळा होती. र्ी सकाळी साधारण
साडेदहापासून दुपारी एक पयांतर्राठी गझल, खतचा इखतहास, र्ाधर् ज्यूखलयन, नंतर सुरेश
भटांची गझल असे खर्र्ेचन करीत; गझलेची र्ृत्त,े कादफया, रदीफ इ. तांखत्रक र्ाखहती िोडक्यात
सांगून पखहले सत्र संपखर्ले. बाहेर भोजनासाठी व्यर्स्िा होती. खतिे जाता जाता र्धेच िांबून
कोणी कोणी बोलत होते, शंका खर्चारत होते. तेर्ढ्यात कोणीतरी आले र् ओळख करून ददली,
‘हे खसद्धािव भगत; गझलकार आहेत.’
र्ी म्हणाले, ‘अरे , र्ी तर यांना शोधत होते; र्ी र्ाचल्या आहेत त्यांच्या गझला,
आखण र्ी तर त्यांची ‘फॅ न’ आहे!!’
त्यांच्या गझलांतून र्ी त्यांना ओळखतच होते, प्रत्यि भेट त्या ददर्शी गोव्याला
झाली. त्यांनी र्ला पुस्तक भेट ददले, ‘युद्धयात्रा’. ते तर र्ाझ्याकडे होतेच. पण त्यांनी ददले र्
म्हणाले, ‘असू द्या’...
अशी त्यांची गझल र्ाझ्या र्नात ‘घर’ करून बसली! पुढे त्यांचा खनघालेला प्रत्येक
गझलसंग्रह र्ाझ्या घरी आला र् र्ी त्या गझलेकडे अखधकाखधक ओढली गेले. त्यांच्या गझलेतच
तशी ताकद आहे.
या गझलेर्धे ही अशी कोणती ताकद आहे?असा र्ी खर्चार करते तेव्हा र्ाझ्या
र्नात उत्तर येतं,ते त्यांच्याच एका खर्खन-संग्रहाचं शीर्वक आहे!‘अस्र्स्ि र्नाच्या नोंदी’!अस्र्स्ि
र्नाच्या प्रांजळ नोंदी जीकखर्ता ठे र्ते ती कखर्ता चुंबकासारखी असणारच. कारण कखर्-हृदयाची
स्पंदनं रखसकहृदयाशी खभडण्यात कोठे ही अडचण, अडिळा नाहीच.
र्न अस्र्स्ि का? असा पुढचा प्रश्न र्ाचकाच्या र्नात नक्कीच येतो. यार्ेळी र्ाझ्या
र्नात एक दृष्टांत आला. यापूर्ीही र्ी तो भार्णात सांखगतला आहे, लेखात उल्लेख के ला आहे,
कारण तो कखर्ता खनर्र्वतीच्या प्रदक्रयेशी अत्यंत खर्ळता जुळता र् सर्पवक आहे. तो इिे देत आहे.

त्यासाठी िोडे खर्ज्ञानाकडे र्ळार्े लागेल. अपृष्ठर्ंशीय प्राण्यांच्या र्गीकरणात एक र्गव असतो,
‘र्ॉलुस्का’. यांनाच र्ृदक
ु ाय प्राणी असे म्हणतात. त्यांचे अंग र्ऊ, लुसलुशीत असते कारण त्यात
हाडे ककं र्ा तत्सर् कु ठला कठीण पदािव नसतोच. संरिणासाठी त्यांना बाहेरून कर्च असते.
‘चशंपला’ हा पाण्यात राहणारा प्राणी (जलचर) या र्गावत र्ोडतो. व्यापारदृष्ट्या हा प्राणी फार
र्हत्त्र्ाचा असतो. कारण दाखगन्यांसाठी लागणार्या खर्या र्ोत्यांची पैदास यांच्यार्ुळेच होते. ते
कसे घडते? तर र्ुळात र्ृदक
ु ाय असलेला हा प्राणी बाहेरून जर एखादा कण चशंपल्यात आला तर
त्याच्या टोचणीर्ुळे तो अस्र्स्ि होतो. तो टोचणारा कण र्ाळू चा असेल ककं र्ा आणखी कसलाही
असेल, तो बाहेर काढू न टाकण्याची कु ठलीही व्यर्स्िा,यंत्रणा शरीरात नसल्यार्ुळे खनसगावने
त्याची एक सोय के लेली आहे. ती म्हणजे अशा टोचणार्या कणाभोर्ती त्याच्या शरीरातून एक
स्त्रार् पाझरतो; र् तो या कणाभोर्ती जर्तो. कणाला पूणव आच्छादून टाकतो. त्यार्ुळे टोचण्याची
संर्ेदना कर्ी होऊन त्या प्राण्याचे दुःख कर्ी होते. तो पाझरणारा द्रार् कालांतराने घट्ट होतो,
प्राणी पाण्यात (सर्ुद्र,नदी)असल्याने तो घोळर्ला जाऊन चकचकीतही होतो; हाच आपला र्ोती
होय.
खर्स्ताराने हे सांगण्याचे कारण इतके च की, कखर्ता-खनर्र्वतीची प्रदक्रया र्रील
दक्रयेशी तंतोतंत जुळते, असे र्ला र्ाटते.कर्ीचे र्न संर्ेदनशील म्हणजे र्ृदू असते. बाहेरचे,
कोणाचेहीएखादे दुःख पाखहले की ते र्न अस्र्स्ि होते. त्यासंबंधीचे खर्चार त्याच्या र्नात सतत
घोळत राहतात. बेचैनी येते. टोचणी लागते. त्या भार्नेभोर्तीशब्द जर्ा होतात र्
उत्स्फू तवपणेनकळत कखर्ता बांधली जाते. के र्ळ दुःखच का? हृदयाशी खभडणारी कोणतीही उत्कट
भार्ना कखर्तेच्या जन्र्ाला कारणीभूत होते. (साधारणपणे कोणत्याही जन्र्ाशी र्ेदनाच संलग्न
असतात.) त्या खनर्र्वतीनंतर बर्याचर्ेळा एकप्रकारचा ‘ररलीफ’ खर्ळाल्याचा अनुभर् कर्ींना येत
असतोच. अशी कखर्ता र्ोत्यासारखीच र्ौल्यर्ान नाही काय?
प्रा. भगत यांच्या गझलांची खनर्र्वती अशाच प्रदक्रयेतून झाली आहे, यात
र्ला शंका र्ाटत नाही. त्यांच्या संग्रहांची नुसती शीर्वके पाखहली तरी त्यातून एके क खर्चार प्रकट
होतो. युद्धयात्रा, अस्र्स्ि र्नाच्या नोंदी, यापुढे र्ाझी लढाई, पुन्हा एकदा बुद्ध हसार्ा म्हणून,
र्तुवळकं सातील अर्तरणे,....कळ कोर्ळी उठू दे.....
ही त्यांची पुस्तके र्ाचतांना कळते हा कर्ी आतून अस्र्स्ि आहे. कोणताही कर्ी
तसा असतोच. र्न अस्र्स्ि का होते? जेव्हा ते इतरांचीही र्ेदना सहन करू शकत नाही, तेव्हाच!
त्या र्ेदना पाहून त्यांच्या ‘कोर्ल’ र्नात उठणारी कळही कोर्ळीच असणार, यात काय नर्ल?

बाहेरचा गोंगाट हा येऊन र्ाझ्या अंतरी
घेऊन जातो आतली काही िणाने शांतता....
बाहेरचा हा गोंगाट कु ठल्या उत्सर्ाचा नाहीर्ा आनंदाच्या जल्लोर्ाचा नाही;
कारण ‘आतली शांतता’ तशा गोंगाटाने खर्चखलत होणार नाही. उलट जल्लोर्ात सार्ील होऊन
आनंदाचेच तरं ग उठले असते. म्हणून कळते, हा गोंगाट सर्ाजात उठणारा आक्रोश
आहे.सर्ाजाच्या या आक्रोशाचं कारण सहज ध्यानात येण्यासारखं आहे; सर्ाजात असणार्या
दर्या! त्या गररबी-श्रीर्ंतीच्या असतील, जाती-जातींच्या असतील, प्रस्िाखपत-उपेखितांच्या
असतील....ककं र्ा आणखी दुसर्याही.सर्ाज एकसंध नाही, सर्तल नाही; त्यात खाचखळगे, खड्डे,
ठे चा देणारे दगड-गोटे आहेत. या सर्ाजव्यर्स्िेची एक चीड कर्ीच्या र्नात भरलेली आहे, र् ते
अगदी स्र्ाभाखर्क आहे.
हासूनतुच्छतेनेर्ाडार्लाम्हणाला
‘तत्काळ झोपड्या ह्या पाडा’ र्ला म्हणाला....
असाच आणखी एक शेर--झोपड्या दूर आक्रोशती
शांतता राखती बंगले......
सर्ाजात र्ाडे,त्यांचे कदंडी-दरर्ाजे अजून बंद आहेत!झोपड्यांचे अखस्तत्र्ही त्या
र्ाड्यांना खुपते आहे!र्र्ावनुर्र्ेही दरीबुजत नाही, बुजर्ली जात नाही,हे दुःख आहे. कर्ीने र्ाडा
आखण झोपडी या सुंदर प्रखतकांचा र्ापरयेिे के ला आहे.दुसर्या शेरातझोपडी र् बंगल्यांचा उल्लेख
आहे. बंगल्यातील श्रीर्ंतांना झोपड्यांचा आक्रोश ऐकू ही येत नाही, हे के र्ळ ‘दूर’ हा शब्द र्ापरून
कर्ीने प्रभार्ीपणे सुचखर्ले आहे. बंगल्यांर्धे ‘शांतता आहे’ असे न म्हणता, शांतता ‘राखती’ असे
म्हटले आहे. यार्रून कर्ी स्पष्ट करतो की, आक्रोश ऐकू येत नाही, असं नाहीए; पण ‘बंगलेर्ाले’
‘काणाडोळा’ करत आहेत!छोट्या र्ृत्तातील (छोटी बहर) साधे र् र्यावददत शब्द के र्ढा अिव
सार्ार्ून आले आहेत! हे कर्ीचे कसब आहे.
गझल ही प्रखतकांची भार्ा असते; शेर नेहर्ीच सरळ अिव सांगणारा असतो, असे
नाही. प्रखतकांच्या आडू न तो खूप काही सांगून जातो. लक्ष्यािव , व्यंग्यािव हे रखसक र्ाचकाने

शोधायचे असतात. असे शेर हे गझलेचे सौंदयव असते. भगत यांच्या संग्रहांत असे भरपूर शेर
आढळतात.
आपापले उभारी तंबू स्र्तंत्र जो तो
बांधून ठे र्णाराआणूकुठू न धागा....
जातींर्धल्या पोटजाती ककं र्ा चळर्ळीतील र्ेगर्ेगळे गटही जर एकत्र नांदत
नसतील तर सर्ाजखर्खुरण्यापलीकडे दुसरे काय होणार?एकात्र्तेला खर्ळालेला हा शाप आहे.
र्ैयखक्तक स्र्ािव,ककं र्ा अर्ाजर्ी र्हत्त्र्ाकांिा यार्ुळे गट फु टतात, आखण चळर्ळीचाच तोटा
होतो. सर्जूत कोणाचीच पटत नाही, आखण असे तंबू िोड्याशा खर्परीत र्ार्यानेही र्ग उडू न
जातात. कर्ीला याचे दुःख आहे, की सर्ान ध्येयानेही असे लोक एकत्र रहात नसतील तर आणखी
कोणत्या धाग्याने यांना बांधायचे?
अशा सांधता न येणार्या सर्ाजाचा फायदा राजकीय लोक अचूक करून घेतात.
फोडा आखण झोडा, ह्या नीतीची (अनीतीची?) ओळख र् खशकर्ण खब्ररटशांनीददली खरी पण
आपण आता त्या कलेत चांगलेच ‘र्ाखहर’ झालो आहोत!
कु ठलाच गार् आता असणार शांत नाही
खनर्डू न काल आले खचर्डू न जात र्ैरी....
जातींर्र आधाररत खनर्डू न येणार्या पुढार्यांची र्ृत्ती संकुखचत असणार, हे उघडच
असते. त्यातून र्ग भेदाभेदाचेच राजकारण होणार, गार्ात तट पडणार र् अशांतता राहणार
याची कर्ीला चचंता र्ाटते, तीच शेरातून व्यक्त झाली आहे. कारण गार्ात असं र्ातार्रण असेल
तर देशाचे काय होईल हा खर्चार त्याला अस्र्स्ि करीत आहे. खनर्डू न येणारे कसे र्ागतात,ते
सर्ाांनाच ठाऊक आहे.

देशोधडीस लागो हा देश काय पर्ाव
ज्याला जर्ेल त्याने तैसा लुटून खार्ा...
ककं र्ा--देश सारा र्ालर्त्ता र्ानून त्यांनी

चालुनी येताच संधी लाटला होता....

राजकीय पुढार्यांबद्दल बोलार्े तेर्ढे िोडेच आहे! कर्ीच्या र्नात त्यांच्या
र्तवनाबद्दल सल ददसून येतो; र् तो व्यक्त होत राहतो.
दुष्काळ जेव्हा बाळसे चौफे र हा लागे धरू
र्ाढार्या लागे दकती त्यांची कशी पोटे पहा...

सलग दुष्काळासारख्या दकतीतरी सर्स्या शेतकर्यांसर्ोर उभ्या असतांना त्याची
झळही पुढार्यांना र् प्रस्िाखपतांना पोहोचत नाही. जे अन्न खपकखर्तात, त्यांच्यार्रच उपाशी
राहून आत्र्हत्त्येची र्ेळ यार्ी,हे लाखजरर्ाणे आहे. दुष्काळ असूनही ‘यांची’ पोटे नुसती सुटलेलीच
नाही, तर र्ाढतही जातात हा खर्रोधाभास कर्ीने अधोरे खखत के ला आहे. आणखी एक शेर--जरी हे उपाशी ददसे गार् सारे
तरी घास त्यांचे तुपाशीच आहे.....
शेतकर्यांखर्र्यी कर्ीचे र्न अत्यंत संर्ेदनशील आहे. र्रील दोन्ही शेरातील ‘ते’
म्हणजे कोण? तेच ते प्रस्िाखपत, श्रीर्ंत,ककं र्ास्र्तःला उच्च र्ानणारे . र्ा. सुरेश भट यांनी ‘त्यांची
व्याख्या एका ओळीत के ली आहे; ‘ज्यांची सुखे दुसर्यांच्या दुःखार्र आधाररत असतात’ ते हे
प्रखतखष्ठत लोक.

र्ातीत राबूनही ज्यांच्या उपाशी खपढ्या
र्ेलेत जे कै कदा आता र्रार्े कसे....

कापूस तूर ज्र्ारी येण्या र्यात आधी
हाही लुटून नेला हंगार् पार्साने.....

तापल्या तव्यार्री हात फार भाजले
र्ात्र दूरडीत का एकही न भाकरी?...

शेतकर्यार्र येणारी, कधी अस्र्ानी तर कधी सुल्तानी संकटे कर्ीचे र्न ढर्ळू न
टाकतात.
आजूबाजूच्या अशा पररखस्ितीतही कर्ीच्या र्नात हळु र्ार भार्नांना स्िान आहे.
शेतकर्यांबद्दल उपेखितांबद्दल, गार्ाबद्दल-देशाबद्दलही त्याचे प्रेर् ददसते; तसेच गुलाबी प्रेर्ाच्या
छटाअधून र्धून फ्लॅश होऊन जातात...
र्ाताव तुझी जराही घेऊन र्ात येता
येते फु लून र्ाझ्या दारात रातराणी....

खतची र्ाताव सुगंध पसरर्ून जाते; पण खर्रहात ती नसतेतेव्हा?

धरती सुनी, नभही सुन,े तुजर्ीण गे र्नर्ोखहनी
स्र्रणात तू, नयनात तू, हृदयात तू ददनयाखर्नी....
अशी प्रेर्व्याकू ळ अर्स्िाही कर्ीच्या लेखणीतून लयबद्ध शब्दात अलगद उतरते.
ददनयाखर्नी हा शब्द इिे शोभून ददसतो आहे.
ही र्नर्ोखहनी प्रसन्न करून घ्यायची असेल तर काहीही करायला प्रेर्ी तयार आहे.
याचकास एकदा भीक हीच घाल तू
अंिरे न जीर् र्ी त्यार्रून चाल तू....
र्ागतािणी तुला अर्पवले कधीच जे

या िणी करायचे ते र्ला बहाल तू....
दोन प्रेर्ी एकत्र येतात, पण कालांतराने खर्संर्ादही हळू च त्यांच्या नात्यात खशरतो.

ते गाणे नव्हते उरात रुतले के व्हाच र्ाझ्या कधी
ताराही जुळल्या परी कसनुसा आर्ाज बेसूर हा.....

असा अपेिाभंगाचा बेसरू आर्ाज शब्दात बद्ध होतो. हा शेर ज्या गझलेतला आहे,
खतचं र्ैखशष्ट्य म्हणजे ही गझल ‘शादूल
व खर्क्रीखडत’ या र्ृत्तातील आहे. एकू णच, खसद्धािव भगत यांचे
र्ृत्तांर्र खर्लिण प्रभुत्र् आहे.गझलांसाठी र्ापरली जाणारी आर्तवनी र्ृत्ते तर ते लीलया
र्ापरतातच; पण शादूल
व खर्क्रीखडत सारखी अनार्तवनी र्ृत्तेही ते सहज हाताळतात. खशर्ाय तशा
रचनेत कु ठे ही शब्दांची ओढाताणही ददसत नाही.
प्रेर्, प्रेयसी, खर्रह अशाखर्र्यांर्रीलअनुभर् व्यक्तकरणारे शेर भगत यांच्या
लेखणीतून क्वखचतच उतरतात. कारण त्यांनी स्र्तःभोर्ती कुं पण घातलेले नाही; त्यांची दृष्टी
बाहेर र्ळलेली आहे. दुःख, व्यिा याद्वारे ते इतरांशी अखधक जर्ळीकीने जोडले गेले आहेत.
युगर्ेदनाच र्ाझ्या जर बोलते र्ुखाने
पडसाद व्योर्व्यापी उठतील जाणतो र्ी....
येिे उदूव शायर साखहर लुखधयानर्ीची आठर्ण होते.तो प्रेयसीला म्हणतो,‘और भी तो
गर् है र्ुझे इक तेरे गर् के खसर्ा...’असं साखहरनंही एके रठकाणी म्हटलं आहे.फै ज अहर्द ‘फै ज’
यांचाही अशा अिावचा शेर आहे. प्रेर् या खर्र्यांखरे ीज खलखहण्यासारखं भगत यांच्याकडे खूप काही
आहे, हे त्यांचे संग्रह र्ाचून कोणालाही सहज पटेल. युगर्ेदना र् व्योर्व्यापी हे दोन शब्द र्ला
फार र्हत्त्र्ाचे र्ाटतात. यात काळाची व्यापकता र् पडसादांची असीर्ता खचखत्रत करण्यात तर
कर्ी यशस्र्ी झाला आहेच; त्याच बरोबर त्याचा आत्र्खर्श्वासही व्यक्त होत आहे. ‘जाणतो र्ी!’
यातून तो ददसतो.
स्र्तःच्या कतृवत्र्ार्रही कर्ीचा असाच खर्श्वास र्ला पुढील शेरात ददसून आला--

चंद्राला आकार ददला अन्
र्ी त्याला र्ाटोळा के ला!....
अशा प्रकारची नर्ीन कल्पना शेराचे सौंदयव र्ाढर्त असते.
*****

‘यापुढे र्ाझी लढाई’ हा खसद्धािव भगत यांचा खतसरा संग्रह 2009 साली
आला.त्यात त्यांची गझल ‘रुं दार्लेली’ तर आहेचर्खतची‘खोली’ही अखधक र्ाढलेली ददसते.
त्यांच्या खर्चारांचा आयार् अखधक खर्स्तारलेला ददसतो.
खिखतजास अंगण आणखी नभ हेच छप्पर र्ानतो
दुखनयेस या अर्घ्या अता अपुलेच र्ी घर र्ानतो....
कर्ीची दृष्टी व्यापक झाल्यार्र त्याला आजूबाजूचे जग, त्यातील र्ाणसे
चचंताजनकरीत्या बदललेली ददसतात. के र्ळ ददसतात, असे नव्हे तर ते र्ास्तर् आहे हे त्याला
जाणर्ते.
सर्ृद्ध सारी कालची ओसाड झाली जंगले
अन् जंगली आता र्ला र्ाणूस जो तो र्ाटतो....
आता जंगलच गार्ात ककं र्ा शहरात आलं आहे, असं भयार्ह खनरीिण कर्ी
नोंदखर्तांना ददसतो. त्यार्ुळेच--सारखा अस्र्स्ि होतो र्ी कशानेही अता
अन् कधी लाभेल र्ाझ्या चैन जीर्ाला इिे.....
इिे , न रे खाटताहीसार्ाखजक खचत्र कर्ीनेअध्याहृतपणे उभे के ले आहे!
सार्ाखजक खर्र्र्ता हे कर्ीच्या अस्र्स्ितेचं र्हत्त्र्ाचं कारण आहे.
सारखा लढतो जरी रोज एक नर्ा लढा
र्ी दकती पचर्ायचे हे पराजय सांग ना!

‘युद्धयात्रा’ करूनही पराजय पदरी पडल्यार्र कर्ीनेलढाई स्र्तःच्या बळार्र
पुकारण्याचे ठरखर्ले. त्याला कारणही तसेच आहे. सर्ाांनी र्ेगर्ेगळे तंबू ठोकले ही र्ुख्य
पररखस्िती; त्यातच न्यायाची आशाही दुरार्लेली!
न्यायदेर्ीला उद्देशून कर्ी खर्चारत आहे. न्यायदेर्ी असा उल्लेख शेरात आलेला
नाही; पण संदभावर्रून र्ाचकाने ते सर्जून घ्यायचे आहे.
अन्याय होतो के र्ढा अन् तू खर्टार्ी लोचने?
गे र्ाय र्ाझे! सांग तू दारी तुझ्या देरी दकती!.....
न्यायदेर्तेच्या डोळ्यांर्र असलेली पट्टी कर्ीला खुपते आहे. ‘अगं, र्ाझे आई!’ असं
हताशपणे तो खतला संबोखधत करत आहे. ‘भगर्ान के घर ‘देर’ है पर अंधरे नहीं है’ हे र्ाहीत आहे
पण दकती देर? दकती उशीर? असा उखद्वग्न सर्ाल कर्ीने के ला आहे.
खनयोजने ही बदला तफार्तींची सगळी
खतिे खर्र्ाने उडती, इिे खटारा र्जला....
कु ठे कु ठे तो खशरला, कु ठे र्ुळी ना दफरला
ददसे पुन्हा गोंधळला उजेडर्ारा र्जला....
राजकीय र् सार्ाखजक र्ास्तर् या दोन शेरात स्पष्टपणे शब्दबद्ध झाले आहे. ‘खनयोजने’
या शब्दार्रून सरकारकडे के लेला खनदेश स्पष्ट होत आहे.कु ठल्याही योजनेत उपेखित र्
शोखर्तांसाठी,

ग्रार्ीण

भागासाठी

काटकसरीने

पुरर्ठा

र्

शहरी,

प्रस्िाखपत

यांच्यासाठीसुखसोयींच्या योजना असे खचत्र नेहर्ीच ददसते. त्यार्र कर्ीने बोट ठे र्ले आहे.
खर्र्ान र् खटारा या प्रतीकांचा चपखल र्ापर येिे के ला आहे. उजेड आखण र्ारा ह्या तर
खनसगावच्या देणग्या!म्हणजे र्ूलभूत सुखर्धाही ज्या र्गावच्या र्ाट्याला येत नाहीत त्या लोकांनी
काय करायचं? या सुखर्धाही पिपात करून सगेसोयर्यांना ददल्या जातात; बाकीचे र्ंखचतच
राहतात. उजेड र् र्ार्याला तर फक्त सर्ानतेचं तत्त्र् र्ाहीत आहे. पण त्यांनाहीसोयी प्रर्ाणे
र्ळखर्ल्यार्ुळे तेही गोंधळले आहेत! गझलेत दोन ओळीत, प्रखतकांच्या साहाय्याने सखोल अिव
सार्ार्ण्याची दकती शक्ती असते, हे कर्ीनं सर्िवपणे दाखर्ून ददलं आहे.
अशा आढळणार्या तफार्तीबद्दल कर्ी सरळ सरळ प्रश्नकरतो आहे--र्ला प्रश्न हा ऐसा कधीचा सतार्तो

तुझे ताट सोन्याचे खन र्ाझे किील का...
कु णी राखहले र्ागे जगाच्या दकतीतरी
पुढे लोक गेलल
े े जरा िांबतील का?....
इिे र्ला सुरेश भट यांच्या एका शेराची आठर्ण होते—
ते लोक होते र्ेगळे घाईत जे गेले पुढे
र्ी र्ात्र िांबुन पाहतो- र्ागे दकतीजण राखहले!—)सुरेश भट)
पुढे गेलेल्या लोकांना जाऊदेऊन, काही जण नक्कीच र्ागे राखहलेल्या लोकांसाठी
िांबतात, ही ददलासा देणारी हकीगत आहे!
अशा पुढे जाणार्यांना भगत म्हणतात,
तुला व्हायचे तर सुखे कृ ष्ण हो ना
नको र्ात्र र्ाझा करू तू सुदार्ा!
तू राजा होण्यास र्ाझी काही हरकत नाही; पण र्ला रं क करू नकोस!कृ ष्णसुदार्ा च्या प्रखतकांतून ‘तफार्त’ स्पष्ट होत आहे. र्ला अशा अिावचं एक चहंदी खचत्रपट- गीत(
खचत्रपट-आरती)आठर्लं.
बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या
लहू का रं ग एक है, अर्ीर क्या गरीब क्या....
गरीब है र्ो इसखलये दक तुर् अर्ीर हो गये
दक एक बादशाह हुआ, तो सौ फकीर हो गये
खता है ये सर्ाज की भला-बुरा नसीब क्या.....(र्जरूह
सुल्तानपुरी)
अगदी तीच भार्ना खसद्धािव भगत व्यक्त करत आहेत. ही दरी अखस्तत्र्ात आहे हा
सर्ाजाचा दोर् आहे. तो दूर करण्याचा प्रयत्ही सर्ाजानेच के ला पाखहजे.

पण सर्ाज ही जबाबदारी स्र्ीकारतांना ददसत नाही र् सर्स्या होत्या तशाच
राहतात.
उजाड एके क झाड झाले, कु ठे खर्साव्यासही न जागा
उन्हात होतो, उन्हात राहू, उन्हात काढू हयात आम्ही.....
अशा उन्हात, उपेखित तडफडत असतांना त्यांना पाण्यासाठीही बंदी करणारे जे होते,
त्यांना ‘र्ाणूस’ म्हणर्ून घेण्याचा तरी अखधकार आहे का? (खहरण्यके शी या र्ृत्तातल्या ओळीपाचपाच अिरांचे तुकडे तोडू न र्ाचतांना खरं च आनंद खर्ळतो!)
काय नाही जाहले देशात या
पेटले होतेच पाण्याचे तळे ....
असाच दुसरा शेर-घनगदव चपंपळाची जपतो उरात छाया
नयनी परं तु र्ाझ्या जळते र्हाड आहे.....

असे होणे, ही सर्ाजाला लांछनास्पद गोष्ट आहे! सगळ्यांच्यारक्ताचा रं ग खजिे
लाल आखण फक्त लालच आहे, खतिे हे भेद कशासाठी?
या भेदाचे शल्य भगत यांना टोचते, टोचत राहते र् त्यांच्या कखर्तेत आक्रोश
उर्टतो. र्ात्र त्यांनी तो फार संयतपणे, तरीही प्रभार्ीपणे व्यक्त के ला आहे.
उजाड एके क झाड....हा शेर याही अिावने सुंदर आहे, की त्याची भार्ा ओघर्ती
आहे. उदूत
व ज्याला ‘रर्ानी’ म्हणतात तो गुण यात आहे.
ज्यांना ही शल्ये टोचत नाहीत त्यांची गणना कर्ी खजर्ंत र्ाणसांतही करीत नाही,
उठला न ओरखडा कधी हृदयार्री जर त्यांखचया
असुनी खजर्ंत तयांस र्ी नुसते कलेर्र र्ानतो!

संर्ेदना हेच तर चेतनेचं लिण आहे. संर्ेदनाहीन असेल तो र्ाणूस नसून प्रेतच
की!
भेदाभेदाची ही पररस्िती के व्हातरी संपल
े अशी आशा कर्ीच्या र्नात जागतेय् ही
चांगली गोष्ट आहे.
काळरात्र ही सरे ल आज र्ा उद्या
र्ात्र तेर्तीच ठे र् तोर्री शर्ा....
चळर्ळीची र्शाल, उदद्दष्ट साध्य होईपयांत धगधगतीच ठे र्ली पाखहजे. पण कर्ीला
कु ठे तरी लोकांकडू नदढलाई झालेली ददसते; र् तो म्हणतो--सारे च लोक आता संतापहीन झाले
र्ी ठे र्ली तरीही र्ाझी र्ळू न र्ुष्टी!
कर्ीच्या या अर्स्िेत त्याला सार्रणारी कोणती तरी शक्ती हर्ी की नको? सुदर्
ै ाने
त्याला तशीप्रेर्ाची शक्ती खर्ळाली आहे.
ही उन्हाळी हर्ा, गारर्ा तू
दुःखबेजार र्ी अन्दर्ातू....
भकव टे खनत्य र्ाझेच तारू
शीड सांभाळ हे नाखर्ा तू....
र्धून र्धून शेरातून येणारी हळु र्ार भार्नांची अशी झुळूक र्ाचकालाही शांतर्ून
जाते.
प्रेर्ाची साि कर्ीच्या हृदयात र्ात्सल्यही जागृत करून जाते. भगत खलखहतात,
हे पेटलेले भोर्ती र्ी रान जेव्हा पाहतो
ओठांर्री र्ाझ्या तरी येतात अंगाईखगते....
या शेरात पुढल्या खपढीखर्र्यीची चचंता व्यक्त होत आहे.बालकांना या पेटलेल्या
रानाची झळही लागू द्यायची नाही; त्यांना शांत झोप आलीच पाखहजे. कारण न जाणो, उद्या
कोणत्या र्ास्तर्ाला त्यांना सार्ोरं जार्ं लागेल! ही काळजी कर्ीनं अव्यक्त ठे र्ून व्यक्त के ली आहे.

त्यासाठी हेतुतः ‘अंगाईगीते’ शब्द र्ापरला आहे. र्ात्रापूतीसाठी अंगाईगीते र्ध्ये र्हस्र् ‘खग’
करार्ा लागला ,तरी हरकत नसते.
र्रील भीती भगत यांच्या र्नात दडू न राहण्याचं कारण? कारण पुढच्या शेरात
आहे--दर्ा खन दारू सुरूच आहे, खनदान झाले परी न काही
खचून गेल्यापरीस बोले, सचचंत होऊन लोकशाही....
......आखण हाही शेर ---(र्ाचन सुलभ व्हार्े यासाठी र्ी स्र्ल्पखर्रार् र्ापरले आहेत.)
ह्या युगाने नर्े, प्रश्न के ले उभेअन् सर्स्या नव्या, खनर्र्वल्या के र्ढ्या
र्ांडली पाखहजे, र्ी नव्याने अता, सर्व फे टाळतांना जुनी उत्तरे .....
नव्या सर्स्यांना ददलेली जुनी उत्तरे फे टाळू न नर्ी उत्तरे कर्ीला शोधायची आहेत!हे
जबाबदारीचे कार् त्यांना नव्या खपढीसाठी अंगार्र घ्यायचे आहे; नव्हे त्यांनी घेतले आहे!
हे र्रील दोन शेर रचनेच्या दृष्टीनेही र्ाखाणण्यासारखे आहेत. यातील पखहला शेर
(दर्ा खन दारू....) हा खहरण्यके शी या र्ृत्तात आहे, जे र्ीस अिरांचे र्ोठे र्ृत्त आहे. आखण दुसरा
शेर (ह्या युगाने...) हा असाच चोर्ीस अिरांच्या स्र्ैररणीक्रीडन या र्ृत्तात बांधला आहे. अिावत
पूणव गझलाच त्या त्या र्ृत्तात आहेत. र्ृत्तांर्र प्रभुत्र् असल्यार्ुळेच हे जर्ले आहे, हे र्ुद्दार्
नोंदर्ार्ेसे र्ाटते.

सर्स्या खनर्ावण करणारा हा सर्ाज, म्हणजे अिावत सर्ाजातील लोक यांच्याबद्दल
कर्ीच्या र्नात काय भार्ना आहेत हेही लिात घेण्याजोगे आहे. त्यासाठी पुढचा शेर--र्ार के ल्यार्ीण व्हार्े लोक हे घायाळ सारे
शस्त्र ऐसे दे र्ला तू, र्ी अचहंसेला म्हणालो...
त्या लोकांबद्दल र्नात राग तर नक्कीच आहे; पण र्ार न करता त्यांना घायाळ
करायचं आहे; आखण तसं ‘शस्त्र’कर्ी अचहंसेकडे र्ागतो आहे! र्ा, र्ा! इतका सुंदर शेर, इतर कु ठे
क्वखचतच र्ाचायला खर्ळे ल!यातून कर्ीच्या र्नाची खर्शालता प्रतीत होत आहे. खूप काही सोसलं
पण कोणाबद्दलही र्नात सूड-भार्ना नाही; र्ार करून, कशाचा बदलाही घ्यायचा नाही, फक्त

घायाळ करून जाणीर् र्ात्र करून द्यायची; हा खूप उदात्त खर्चार आहे! इिेच ददसते कर्ीच्या
र्नाची र्ृदत
ु ा!!
याच गझलेत,कर्ी एका शेरात कोणाला खनर्ंत्रण देत आहे? पाहू या—
गाठली साठी तरीही आपुल्या झाल्या न भेटी
ये कधी र्स्तीत र्ाझ्या आडर्ाटेला, म्हणालो....
हा शेर कु णा जुन्या खप्रयेसाठी नाही; देशाला खर्ळालेल्या स्र्ातंत्र्याला उद्देशून हा शेर
आहे, अशी र्ाझी खात्री आहे. स्र्ातंत्र्य खर्ळू न साठ र्र्े होऊन गेलीत ( ही गझल
खलखहली,तेव्हाचा काळ) पण या र्स्तीत काय सुधारणा झाली? एव्हाना अशी र्स्ती उरायलाच
नको होती; ती र्ुख्य गार्ात, शहरात सार्ार्ून जायला हर्ी होती. पण ते घडलं नाही हे दुदर्
ै
आहे!
‘युद्धयात्रा’ या संग्रहात जसे शेतकरी बांधर्ांसंबध
ं ी शेर आढळतात, तसे याही
संग्रहात आहेत.
कापसाची रास ज्याच्या अंगणी
र्स्त्र त्याच्या फाटके अंगात का?....
लोळतो राशीतल्या धान्यात जो
भाकरी त्याच्या नसे ताटात का?.....
र्ास नाही ज्यास र्ातीचा र्ुळी
सूत्र शेतीचे अशा हातात का?....
दकती अिवपूणव असे हे शेर आहेत! शेर्टचा शेर तर आपल्या देशातल्या अनार्स्िेर्र
नेर्के बोट ठे र्त आहे. ज्याला शेतीचा ‘गंध’ नाही असा आपला कृ खर्र्ंत्री असू शकतो. जो
ग्रॅज्युएटही नाही तो आपला खशिणर्ंत्री असू शकतो! ही जरा अखतशयोक्ती असेल; पण याच्या
जर्ळपासची पररखस्िती होऊन गेली आहे.
खर्चार आचार खभन्नतेने भ्रखर्ष्ट झाला सर्ाज सारा
बघू नये ते बघून र्ाझ्या सर्स्त देहात जाळ होतो.....

खर्चार, उच्चार र् आचरण (कृ ती) यात एकर्ाक्यता असायलाच पाखहजे असं
अध्यात्र्ही सांगतं. ककं बहुना तेच सत्य असतं. दांखभकांना ते कसं जर्णार?र्ग सत्याची चाड
असणार्या कर्ीला ते खटकणारच. म्हणून खर्चार, उच्चार (बोलणे) र् कृ ती यात तफार्त पाखहली
की कर्ीच्या अंगाची लाही लाही होत आहे.
(हुंडा न घेन्याची शपि घेणारे लोक आपली र्ेळ आली की दुसर्या स्र्रूपात
र्धूपिाला लुटतात, हा अनुभर् आपण घेत असतो. यालाच म्हणायचं दांखभकता.)
अशा व्यक्तींसाठी कर्ीचा हा एक शेर आहे...
लाख लार्ू द्या तयांना चेहर्यार्रती र्ुखोटे
र्ी परी हे जाणतो की कोण व्यक्ती कोण र्ल्ली!....
****

Siddharth Bhagat- File 2

2012 र्ध्ये प्राचायव खसद्धािव भगत यांचा चौिा गझलसंग्रह प्रखसद्ध झाला;
त्याचे शीर्वक होते,“--आखण पुन्हा एकदा बुद्ध हसार्ा म्हणून! ”
र्ी आधी म्हटलेच आहे, की या कर्ीच्या संग्रहांची शीर्वके र्ेगळीच असतात! इतर
शीर्वकांच्या बाबतीत जसे झाले तसेच याही र्ेळी झाले. र्ी खर्चार करत राखहले, हे शीर्वक
देण्यार्ागे काय खर्चार असार्ा?बुद्धाचे हास्य ककं र्ा खस्र्त याभोर्ती काहीसे गूढ र्लय
आपल्याला नेहर्ीच जाणर्ते.बुद्धाची र्ूती आपण पाहतो तेव्हा तेव्हा बर्याचदा ती गंभीर अशीच
पाहतो. ती नेहर्ी चचंतनात र्ग्न अशी ददसते; ददसते म्हणजे असते. ते स्र्ाभाखर्कच आहे.दुःखाचे
दशवनतरुण र्यात घेतल्यार्ुळेच राजकु र्ार खसद्धािव खर्रक्त झाला र् त्याने राजप्रासाद सोडू न
ददला! दुःख का? याचीच चचंता र् ते कसे दूर करता येईल अशा चचंतनात असणारी त्याची र्ूती
खर्चारर्ग्न घडखर्ली जाते. कारण अर्घ्या र्ानर् जातीचीच ते काळजी र्ाहत होते. असे गौतर्
बुद्ध क्वखचतच हसले असतील! र्ात्र काही रठकाणी त्यांच्या र्ूतीच्या चेहर्यार्र अखतर्ंद खस्र्त
ददसते, र् ते फार फार खर्लोभनीय असते.
आणखी एक संदभव र्ला नंतर आठर्ला. भारताने जेव्हा पखहली अणुचाचणी
पोखरण र्ध्ये के ली, त्याचा ‘कोड-र्डव’)चाचणी यशस्र्ी झाली,असा संदश
े देणारे शब्द) “बुद्ध
हसला” हाच होता. र्ग पुन्हा एकदा बुद्ध हसार्ा असे कर्ीला र्ाटते, यार्ागे र्ाझे खर्चार सांगते.
बुद्धांची खत्रसूत्री आपण सर्व जाणतोच. स्र्ातंत्र्य, सर्ता आखण बंधुता, ही ती खत्रसूत्री. जर भारतात
ही खत्रसूत्री खर्या अिावनेप्रस्िाखपत झाली तर बुद्धांच्या चेहर्यार्रनक्कीच ते सुंदर खस्र्त पाहायला
खर्ळे ल. त्यासाठी ही खत्रसूत्री प्रस्िाखपत व्हार्ी असे कर्ीला म्हणायचे असेल.
दुसरे असे की गौतर् बुद्ध हे शांततेचे पुरस्कते होते.अणूचा र्ापर फक्त शांततेसाठीच
हे भारताचे ब्रीद, डॉ. भाभा र् पं. नेहरूंपासून चालत आलेले आहे. जगाला हा शांततेचा संदश
े
देण्याचाही उद्देश चाचणीर्ागे असार्ा, असे म्हणता येते. कारण आपली िर्ता दाखखर्ल्याखशर्ाय
दरारा राहणार नसतोच. म्हणून अशा चाचण्या, त्यांच्या आडू न शांतता राखण्याचा संदश
े देणे
हाच असतो. हाही अिव कर्ीच्या र्नात असार्ा. र्ाझे शीर्वकाबाबतचे कु तूहल इिे येऊन िांबले;
याऊपर कर्ीच काय ते सांगू शकतील.

या संग्रहातील पखहल्या गझलेतील पखहलाच शेर र्ला प्रिर् उद्धधृत करार्ासा
र्ाटतो.

झाला असह्य आता येिील कोंडर्ारा
आहे अजून र्ाझ्या श्वासांर्री पहारा...
खत्रसूत्री र्धील पखहलंच तत्त्र्, स्र्ातंत्र्य त्यालाच छेद गेलल
े ा आहे, असं कर्ीला यात
म्हणायचं आहे. र्ाणसाला श्वास घेण्याचीही र्ोकळीक नसणं याचा अिव तोच होतो ना? इिल्या
‘सूयवतेजाचे’ कोणी दकतीही गोडर्े गार्ोत, पण अहो, या तेजार्ुळे हजारो तारे ददपून गेल,े त्यांचे
काय? तेही स्र्यंप्रकाशी होते, पण खनष्प्रभ ठरले! स्र्ातंत्र्यसूयव आला खरा पण काहींना त्याने
अंधारातच ठे र्लं, ही कर्ीची खंत आहे.याच गझलेत हा पुढील शेर—
हे सूयवतेज कोणा र्ाटेल और काही
जातोददपूनयेिे एकू णएक तारा....
म्हणूनच या ‘स्र्ातंत्र्याला’ काही अिव नाही असं कर्ीला र्ाटतं. हे शेर परतंत्रता र्
गुलार्ी कडेच खनदेश करत आहेत. पुढील कखर्तेत कर्ी खलखहतो-घेतली दीिा अम्ही अन् बुद्धगार्ी जाहलो
काळरात्रीतूनतेव्हार्ाटलेकीजागलो....
----सर्ाजाच्या रे ट्यार्ुळे आम्ही पररर्तवनदेखील स्र्ीकारलं पण आर्च्या
सद्यखस्ितीत काहीच फरक पडला नाही,असं कर्ीनं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. पुढील कडव्यात कर्ी
म्हणत आहे,
र्ाखहले ओझे दकती अन् साखहली दुःखे दकती
संकटांची साि होती र्ादळे ही भोर्ती
के र्ढा अंधार होता भोर्ताली र्ाजला
र्ाटले कोणीतरी की सूयह
व ी हा झाकला
तू ददला आर्ाज आम्हा आखण आम्ही धार्लो

घेतली दीिा अम्ही....
या संग्रहात फक्त गझला नसून काही कखर्ताही आहेत, त्यातील एका कखर्तेतील हे
र्रील एक कडर्े आहे. देर्खप्रया र्ृत्त कर्ीने र्ापरले आहे. काही र्ुक्तके , चारोळ्या सुद्धा अधून
र्धून आढळतात. पण सगळ्या कखर्ता र्ृत्तबद्ध आहेत. अपर्ाद म्हणून 2-3 कखर्ता र्ुक्तछंदात
आहेत.

आणखी एका कखर्तेत र्रील भार् कर्ीने व्यक्त के ला आहे.

हेएकदाखर्चारू ऑगष्टपंधराला
गार्ात का न र्ाझ्या स्र्ातंत्र्यसूयव आला..

अंधार र्ाजलेला चोहीकडे कधीचा
अन् काजळू न गेला हा सूयव ही नभीचा
गद्दार ते खनघाले ज्यांच्या कर्ान हाती
अन् टाकल्या तयांनी ह्या फुं खरून र्ाती
र्ी काय जाब देऊ येईल त्या उद्याला....

ही चौसष्टार्ी कखर्ता आनंदकं द या र्ृत्तात खलखहली आहे. कर्ीच्या रोर्ात र्ृत्ते
खभनलेली आहेत, म्हणूनच त्यांची कखर्ता बांधस
े द
ू आकार घेऊनच लयीच्या अंगाने नाचत नाचत
कागदार्र सहजतेने उतरत असते! जणू कखर्ता- र्ोखहनीच!!
गझल ही प्रिर्तः एक कखर्ताच असते; गझलकार हा प्रिर् एक उत्तर् कर्ी असार्ा
लागतो, असे म्हणतात. ते प्रा.खसद्धािव भगत यांनी पूणवतः खसद्ध के लं आहे.

हे एका गझलेचे काही शेर...
कोणतीही नको यापुढे सूचना
या, करू या चला र्ादळी गजवना...
कोंडर्ारा दकती रोज होतो इिे
श्वास घेणे जणू के र्ढी साधना...
हे कु णाशीतरी बोलले पाखहजे
व्यक्त के लीच र्ी पाखहजे भार्ना....
बुद्ध र्ाझ्यासर्े राहतो चहंडतो
र्ी न के ली कधी र्ेगळी र्ंदना....
तीन-तीन अिरांचा गट करून ही गझल छान ठे क्यात र्ाचली तर दकती आनंद
खर्ळतो , तो घेऊन पाहार्ा. ही रचना स्त्रखग्र्णी र्ृत्तात आहे.
पखहल्याच शेरातला कोंडर्ारा इिेही आला आहे. आखण कोंडर्ारा दकती? तर श्वास
घेणे ही सुद्धा एक ‘साधना’ ठरार्ी! एखादा साधू जेव्हा कठोर साधना करतो तेव्हा आपल्या
डोळ्यांपुढे कसं खचत्र येतं? आपण ऐकलेलं असतं तसं! साधू एका पायार्र उभा आहे; अन्न
पाण्यार्ाचून तसाच आहे, उपाशी! म्हणून कृ श झालेला, र्ाढलेल्या दाढी-खर्शा... असा तो साधक!
पण इिे साधं जगण्याला सुद्धा त्या तपश्चयेइतके कष्ट पडताहेत असं कर्ीला सुचर्ायचं आहे.
म्हणून र्ला ही ओळ फार अिवपूणव र्ाटते. साध्या नैसर्गवक गोष्टीसाठी के र्ढी तपश्चयाव! कर्ीच्या
र्नातील सर्ाजाबद्दलचं दुःख पुन्हा अधोरे खखत झालं आहे!
अशाखर्र्र् र्ातार्रणात जे जगतात, त्याला काय ‘जीर्न’ म्हणायचे का? हा
कर्ीचा प्रश्न अप्रस्तुत खबलकु ल नाही!
यास आयुष्य कोणी म्हणो
लागतेरोजप्यार्ेजहर...
याबद्दल कर्ी कोणालाहीउघड दोर्ी ठरर्त नाहीए; तो म्हणतो,

सार्ार्तील सारे या अंतरात र्ाझ्या
याहून र्ात्र र्ोठी र्ाझी कु टीर नाही....
कर्ीच्या अंतःकरणात सर्वजणच सार्ार्ू शकतील! झोपडी र्ात्र खूप लहान पडेल!
र्नाची, खर्चारांचीखर्शालता येिे स्पष्ट होत आहे. त्याच बरोबर झोपडीचा उल्लेख आल्यार्ुळे
खर्रोधाभासातून गझलेचं सौंदयव र्ाढतं र् सर्ाजाची हलाखीची पररखस्ितीही अधोरे खखत के ली
जाते.
सतत दुसर्यासाठी काहीतरी करण्याचा खर्चार कर्ीच्या र्नाच्या पृष्ठभागार्र
असतो. एर्ढेच नाही तर सर्ाजात असे जे कोणी आहेत की जे इतरांसाठी स्र्तःचं सुरखित जीर्न
सोडू न देऊन संकटात उडी घेतात, त्या खनःस्र्ािी र्हात्म्यांच्या साठी हा कर्ीआपल्या जीर्नार्र
उदार झालेला बघायला खर्ळतो!
आयुष्य नार्े त्यांखचया र्ीआपुलेकेलेबघा
कोणातरी साठी कधी ज्यांनी दकनारा सोडला....
कर्ीसारखेच ‘अस्र्स्ि’ लोक त्याला भेटले, सर्ाांनी खर्ळू न संघर्व के ला तरीही
फारसे यश आले नाहीच. तेव्हा कर्ी खलखहतो आहे,

र्ी पराभर्ांची त्या नोंद ठे खर्ली नाही
र्ात्र सारखा आलो, झुंज देत काळाशी...
बरोबरच्या कु णीतरी नर्ते घेण्याचा सल्ला असेल पण कर्ी आपल्या भूखर्के र्र
ठार् आहे.

झुकणे र्ला न कोठे जर्ले कधीच नाही
र्ज उद्धटास ऐशा अदबी नकोस सांगू.....!
जेव्हा एखादा नेता र्ोठ्या सर्ाजासाठी कु ठल्यातरीर्ाजर्ी र्ुद्धद्यार्र अडू न बसला
असेल, तर तो एका कु णाच्या सांगण्यार्रून आपलायोग्य र्ुद्दा सोडू न का देईल?नेत्याने असे झुकणे

हे चळर्ळीतील सर्ाजाशी के लेली प्रतारणाही ठरू शकते. म्हणूनच कर्ी याबाबत स्र्तः ‘उद्धट’
असल्याचे म्हणर्ून घेत आहे. कारण त्याची तहान ही ‘आजची’ नाही....
युगायुगाची तहान र्ाझीशर्ेलआताइिेकशाने
तृर्ातव जीर्ास हाय र्ाझ्या खजिे खर्ळाले र्ृगजळ नाही!!
हा साधा शेर र्ाटतो, पण यात र्ोठी खर्दारकता भरलेली आहे. यातील र्ी म्हणजे
उपेखित सर्ाज! जो तृर्ातव आहे ; आखण कोणत्या कोटीचा तृर्ातव? पराकोटीचा! ज्या तहानल्या
जीर्ाला पाणी तर काय, पाण्याचा ‘आभास’ ही ददसला नाही! र्ृगजळही ददसले नाही. ते ददसते
तर खनदान आशा तरी पल्लखर्त झाली असती. त्या आशेर्र पुढची काही र्ाटचाल करता आली
असती. पण त्यापासूनही सर्ाज र्ंखचत राखहला! ही आपल्या राष्ट्राची र् लोकशाहीचीच
शोकांखतका आहे. इिे फक्त भेदभार्च ददसतो. यार्र उपरोधाने भाष्य करतांना भगत म्हणतात,
र्ाटलेज्यानेकुणी हे, िोर डोके बाज तो
र्ाढले कोणास लाडू , आखण कोणाला चुरा!....
लाडू र्ाढू न संपले की खाली राहतो तो बुंदीचा चुराच फक्त ज्यांना खर्ळतो, त्यांनी
या पंखक्तप्रपंच्याखर्रुद्ध आर्ाज उठखर्ला , तरत्यात त्यांचं काय चुकलं? पुढेही कर्ीला काही
म्हणायचं आहे....
फक्त र्ाझ्या गार्चा हा प्रश्न नाही
आजसारा देशर्ाझा त्रस्त आहे.....
र्ाखझयाचयेर्रीजाऊ नको तू
जाहलो आतून र्ी उद्धध्र्स्त आहे....
अशा खस्ितीला जे कारण झाले आहेत त्या गद्दारांशी कर्ीचे कधीच पटणार नाही, हे
सत्य आहे.
गदीतहीर्ीराहतोह्याएकटा
र्ाझे न कोणाशी अता काही जुळे...
होऊनदेशाचे खुनी, र्ारे करी

आपापली उद्धारली त्यांनी कु ळे ...
या शेरांचा र्खततािव िेट र्ाचकांपयांत पोहोचतोच आहे; त्यार्र आणखी काय
बोलणार? देशप्रेर् कर्ीच्या शब्दांतून, अनेक शेरांर्धून सतत जाणर्त राहातं.
या संग्रहातही प्रेर्भार्नेचा आखर्ष्कार करणारे उत्कट शेर अधून र्धून
सापडलेआखण र्ाचक म्हणून र्ी खूप आनंदले.
र्ाझ्या र्नीचा चंद्र तू, र्ी काय सांगू र्ेगळे
अंधारगार्ीर्ाखझयाघेऊन येकोजाखगरी...!
र्नातील खप्रयेला कर्ी उत्कट साद घालतोय; तीच त्याचा ‘चंद्र’ आहे, जी र्नाचं
अंधारगार् उजळू न टाकणार आहे! त्यातही तो खतला कोजाखगरी घेऊन यायला सांगत आहे! अखश्वन
पौर्णवर्ेला येणार्याकोजाखगरीचं चांदणं हे सर्ावत प्रफु खल्लत र् रटपूर असतं;र्ाहीत आहे ना?
....आखण बहुधा खतनं अनुकूल प्रखतसाद ददला आहे...
तुलापाहूनएकांती र्हाली र्ाखझया तेव्हा
खुशीने चंद्र रात्रीला , उशाशी राखहला होता!....
अशी चांदणरात्र संपली की आठर्णी छळतातच ना!
एर्ढाही लोभ जीर्ा लार्णेनाहीबरे
काळजाला जाळणारी जीर्घेणी याद तू....
संघर्ावचे, युद्धयात्रेचे र्ाचकाचे र्नढर्ळू न टाकणार्या आशयाचे र् शेर म्हणून चांगले
असे शेर र्ाचूनसुन्न (चांगल्या अिे) झाल्यानंतर हे रोर्ँरटक शेर र्ाचूनर्नाला खनखश्चतच एक
ददलासा खर्ळतो. र्ाटतं, कर्ीच्या पदरात नुसतेच खनखारे नकोत, िोडं चांदणंही पडार्ं!
र्ात्र आपल्या गझला कशा आहेत, दकती पररणार्कारक आहेत, र्ाचकाच्या
हृदयाचा कसा ठार् घेतात, आपल्या शब्दात काय ताकद आहे,याची कर्ीला पूणव जाणीर् आहे.ते
म्हणतात,
र्णव्यासर् ह्या फु लती गझला
र्ज िंड अशीतर् दादनको....

ककं र्ा,
र्ेगळी नाही कहाणी यापरी र्ाझी अशी
शांततेने गझल र्ाझी एकदा आस्र्ाद तू..!
कर्ीच्या आत्र्खर्श्वासाबद्दल आधी एकदा र्ी खलखहलेच आहे; तोच प्रचंड
आत्र्खर्श्वास इिेही ददसतो आहे. लेखनार्ागची स्र्तःची भूखर्काही एका शेरातूनच त्यांनी
र्ांडली आहे.....
हेकुणाला पटो र्ा कु णा ना पटो
व्यक्तके लेर्लाजे जसेर्ाटले...
यातील प्रांजळपणा र्ाचकाला भार्ून जातो, नाही का? खशर्ाय व्यखक्तस्र्ातंत्र्याचा
पुरस्कारही यातून स्पष्ट होतो.

प्रा. भगत यांनी खलखहलेले र्तले (गझलेचा पखहला शेर) खूपच प्रभार्शाली
असतात, असे ददसून येते. काही र्तले इिे देण्याचार्ोह र्ला आर्रता येत नाही.
लागलीकै सी कळे ना या हर्ेला धाप आहे
जीर् कासार्ीस र्ाझा होत आपोआप आहे!....

उजाडझालीतगदव राने कु ठे चआताखहरर्ळ नाही
लुटून त्यांनी सुगध
ं नेला फु लात कोण्या पररर्ळ नाही.....

जगणे र्हागले अन् र्रणे कठीणझाले
तग सारखा र्लाही धरणे कठीण झाले....
याच गझलेचा पुढचा शेरही दर्दार आहे...

नजरे सर्ोरर्ाझ्यादररयाअिांगआहे
फु टक्या पुढ्यात नार्ा, तरणे कठीण झाले.....
सर्ाजासाठी करण्याच्या खूप गोष्टी सर्ोर आहेत; खूप म्हणजे सर्ोर सर्ुद्र असार्ा
खततक्या अफाट! िोडक्यात, सर्स्या अफाट आहेत. पण साधनसार्ुग्री तोकडी, र् आहे तीही
सदोर्!! सार्ान्य र्ाणूस हताश होणारच ना! फु टक्या नार्ा हे भ्रष्टाचारी पुढार्यांचं प्रतीक आहे
असं र्ला र्ाटतं.

अशा गंभीर शेरांबरोबर एखादाशेर खर्नोदाची झालर असलेल्या ‘नटखट’
पेहरार्ातही सर्ोर येतो...
नेहर्ीचाप्रश्नत्यांचा, ‘प्रकृ ती आहे कशी?’
र्ी अता ठोकू न देतो ‘ कालच्या पेिा बरी!’.....
एक खस्र्तहास्य नकळत तुर्च्याही ओठांर्र उर्टलं ना?यापाशीच िोडं िांबू; र्ग
पदार्लीतलार्तुवळकं ससोडर्ायचाआहे, त्याची तयारी करू.

*****

‘र्तुवळकं सातील अर्तरणे.’प्रा. खसद्धािवभगत यांचा हा 2013ला प्रखसद्ध झालेला
पाचर्ा संग्रह. र्ी र्ाध्यखर्क शाळे त गखणत खशकर्त होते, त्यार्ुळे र्ाझ्या र्नात पदार्लीतील
र्तुवळकं स प्रिर् सोडर्ायचा असतो हा खर्चार र्ाझ्या नर्ात आला. त्यातील अर्तरणे म्हणजे
‘कोट्स्’ (Quotes) असा अिव र्ला सुचला. पण गझलेत शब्दांचं, र्ात्रांचं ‘गखणत’
असलं,तरीगझल म्हणजे गखणत नव्हे. गझलेत, र्ी र्नालाच र्तुवळकं स सर्जले; आखण र्नात
अध्याहृत राखहलेले खर्चार, भार् जेव्हा लेखणीतून प्रकट होतात म्हणजेचअर्तरतात ती ही
अर्तरणे!किेत, कादंबरीत पात्रांच्या तोंडी असलेले संर्ाद खलखहतांना आरं भी आखण शेर्टी

‘अर्तरण खचन्हे’ ददली जातात, कारण खतकडेर्ाचकाचं लि र्ेधण्याचा उद्देश असतो. ककं र्ा आत्ता
र्ीही बर्याच रठकाणीही खचन्हे र्ापरली आहेत. त्या त्या शब्दांकडे लि जार्ं, हाच त्यार्ागे
खलखहणार्याचा उद्देश असतो.
या शीर्वकार्ागील कर्ीचा हेतू काय असेल, तो असो; पण या संग्रहातील गझलांकडे
रखसकांनी खर्शेर्त्र्ाने लि द्यार्ं अशा उच्च दजावच्यात्या आहेत! हा फक्त गझलांचा संग्रह असून
यात एकू ण नव्र्द गझला आहेत. कर्ीची प्रखतभा बहरून आल्याच्या खुणा या संग्रहात पाहायला
खर्ळतात.

र्ी इतक्यांदा झडलो की अता
कौतुक नाही बहराचेर्ला.....
असं भगत यांनी एका शेरात म्हटलेलं असलं तरी ते रखसकाच्या उदंड कौतुकासपात्र
आहेत. ‘इतक्यांदा झडलो’याचा अिव खततक्या र्ेळा आधी ‘बहरलो होतो’हे अध्याहृतच आहे, हे
लिात घ्यायला हर्े. बहरशेराशेरातून दृगोचर होत आहे.. बहर फु ले आणतो, पण काट्यांकडेही
ऋतू दुलि
व करत नाही! पुढचे दोन शेर एकाच गझलेतील आहेत---

र्ी न फांदी ओढली खाली तरी
पुष्पभारानेचर्ेली र्ाकल्या.....
र्ाटकाटेरीचर्ाझीएर्ढी
की र्हाणाही पहा रक्ताळल्या.....
गझलेत आत्र्चचंतन असतेच. कारण गझल हा र्ुळात आत्र्खनष्ठ काव्यप्रकार आहे.
कर्ीच्या हळु र्ार , नाजुक-साजुकभार्भार्नांचं खचत्रण हा खतचा र्ूळ खर्र्य होता. पण सर्ाज र्
व्यक्ती हे र्ेगळे तर होऊ शकत नाही ना! स्र्तःचे अनुभर्, ते दुःखाचे असोत, सुखाचे,आपुलकीचे
र्ा प्रेर्ाचे असोत तेदण
े ारा अखेरीस सर्ाजच असतो. म्हणूनच गझल फार काळ सर्ाजापासून दूर
राहू शकली नाही.त्यार्ुळेच नंतर गझलेर्ध्ये सार्ाखजक खर्र्य प्रार्ुख्याने येऊ लागले.
नंदलाल पाठक या कर्ीनंहा बदल एका शेरात व्यक्त के ला आहे.

अनसुनी कै से गजल करती जर्ानेकी पुकार
चोट है डंके की अब, पहले िी शहनाई गजल....

सध्याचं जग ( म्हणजे जर्ाना ककं र्ासर्ाज ) काहीतरी म्हणत होतं, र्ाझं म्हणणं
ऐक आखण तू सर्ाांना ओरडू न सांग जाहीरपणे सांग, असं जणू ते गझलेला आजवर्ं करून सांगत
होतं. र्ग जी गझल फक्त हळु र्ार भार्नांचीच अखभव्यक्ती होती, र्ंजळ
ु सनईप्रर्ाणे गात
होती,तीच गझल सर्ाजात चाललेल्या सर्व बर्या-र्ाईट गोष्टींना सार्ार्ू लागली र् त्यार्र भाष्य
करू कागली. अिावत, खतचा परीघ खर्स्तारल्याचंच हे लिण आहे. सर्ाजातील गोष्टींचा िेट
पररणार् र्ाणसाच्या जीर्नार्र होतो र् त्याबद्दल प्रखतसाद, प्रखतदक्रयादेणं हा त्याचा हक्कच आहे!
जसा तो लेखांतून ददला जातो, तसा कखर्तेतूनही द्यायला काय हरकत आहे?
----आखण आता गझलेला कु ठलेही खर्र्य र्ज्यव नाहीत; आता सर्ाजातील
कु ठल्याही म्हणजे खटकणार्या गोष्टीसुद्धा गझल खबनधास्त पणे जाहीर ( ओरडू नही) सांगते,
घोखर्त करते!डंके की चोटपर! दर्ंडी खपटार्ी तशी!
प्रा. खसद्धािव भगत यांच्या गझला दोन्ही प्रकारच्या आहेत. आत्र्खनष्ठ र्
सार्ाखजकही! असे दोन प्रकार र्ेगळे करणं फार अर्घड आहे. कारण सार्ाखजक शेरातही कर्ीचं
चचंतनचप्रकट होत असतं.
खरे तर फार पूर्ीच्या उदूव गझलेकडे पाखहलं तर प्रेर् र् प्रेर्ाशी संलग्न इतर
भार्भार्ना हेच गझलेचे अखधकतर खर्र्य होते. प्रेर्, खर्रह, प्रतारणा, उपेिा इ. खर्र्य गझलेत
येत. उदूव गझल सर्ाजखनष्ठतेकडेर्ळण्यास बराच काळ गेला. त्यार्ानाने र्राठी गझलर्ध्ये सुरेश
भट यांनी सार्ाखजक शेर खूपच लर्कर गझलेत आणले. ( र्राठी गझलेची सुरुर्ात झाली,
त्यार्ानाने लर्कर असे म्हणायचे आहे.)प्रतीकांची भार्ासुद्धा त्यांनीच र्राठी गझलेत आणली र्
रुजर्ली.
प्रा. भगत यांनी भट यांची कदंडी फार सर्िवपणे पुढे नेली आहे. भगत
गझलांपूर्ीकखर्ता खलहीत होतेच; अगदी र्ुक्तछंदही त्यांनी सर्िवपणे हाताळला आहे. पण आता

त्यांना गझलेचा आत्र्ाच गर्सला आहे, नव्हे, त्यांनीया रचनेर्र प्रभुत्र्च खर्ळखर्लेलं आहे.
रखसकांसाठी र् अभ्यासकांसाठीही त्यांची गझल एक दीपस्तंभ ठरार्ी यात नर्ल नाही!
‘ र्तुवळकं सातील अर्तरणे’ यातील शेर र्ी खनर्डू लागले, तर र्ाझी तारांबळ होऊ
लागली, इतके चांगले शेर र्ला खर्ळत होते. कोणते घ्यार्ेत , कोणते सोडार्ेत असा संभ्रर् होत
होता! पण इिे र्यावदा सांभाळण्याखशर्ाय पयावय नाही!!
प्राचायव भगत हे एके काळी,कै .डॉ. द.खभ. कु लकणी यांचेखर्द्यािी होते. त्याची खूण
र्ला एका शेरात ददसली, तो हा शेर—
चालूकसेबसेआहेतश्वासहे
र्ृत्यूस र्ी ददले आयुष्य पस्तुरी....

दचभंच्या एका पुस्तकाचे शीर्वक आहे‘पस्तुरी’! त्यार्ेळी हा शब्द र्ला अगदी नर्ीन
होता. र्ी सरांनाच अिव खर्चारला तेव्हा यांनी सांखगतले,‘एखादी गोष्ट र्ापून घेतांना बरोबर
र्ापाने र्स्तू ददली की खचर्ूटभर जास्तीची र्स्तू देण्याची पद्धत होती; ती जास्तीची र्स्तू म्हणजे
पस्तुरी!’ त्यांनी गर्ळ्याचंही उदाहरण ददलं. दुधाची खपशर्ी र्ापरात येण्याआधी गर्ळी दूध
आणून घालायचा. सर्जा एक खलटर घालून झालं की र्ापातलं िोडं दूध आणखी घालायचा, ती
पस्तुरी!
र्ृत्यूला र्ी आयुष्य पस्तुरी म्हणून ददले ही भगत यांची कल्पना अगदी र्ेगळी,
नर्ीन र् दाद देण्याजोगी आहे. आधी सर्वकाही ददले र् र्ग ही पस्तुरी, पूणव आयुष्यच! कर्ीचं
अखभनंदन करार्ंसं र्ाटतं. यातील आणखी दोन शेर....
हा गंध कोणत्या आहे ऋतूतला
कीदर्वळूनयेदह
े ातकस्तुरी....
लाभो सुखातही दुःखे र्ला अशी
ज्यानेजगायचीर्ाढेलर्ाधुरी....
देहात कस्तुरी दर्वळण्याची ही कल्पना अखभनर् अशीच आहे.गझलेच्या सौंदयावचं एक
लिण आहे नर्ता. याचा अिवनाखर्न्य असा नसून,‘ओररखजनॅखलटी’ हा अिव आहे.र्रील दुसर्या

शेरात कर्ी दुःख र्ागतो आहे! कर्ी हे दुःख र्ागणारे असणारच ; कारण तो त्यांच्या प्रेरणेचा
स्रोत असतो! कुं तीने कृ ष्णाची सतत आठर्ण रहार्ी यासाठी दुःख र्ाखगतलं होतं. पण आज,
‘जीर्न’ हे खर्खर्ध चर्ींनी युक्त असं ‘जेर्ण’ असार्ं असं र्ागण्यात काही चूक नाही.
कळ्या सार्या गळाल्या अन् फु लांनी टाकल्या र्ाना
तरी बागेतली र्ाती कधीकोर्ेजलीनाही....
फु लांना , कळ्यांना जन्र् देणारी र्ाती कधीही कोर्ेजत नाही. आधीचा बहर
कोर्ेजतो पण नर्े सृजन होत राहते. कलार्ंत, गायक, लेखक ‘काळाच्या र्ातीत’ खर्सळले तरी
प्रत्येक कलेला नर्े धुर्ारे फु टत असतातच ना!
ककं बहुना, ही कळ्या–फु लं र्ातीत खर्सळतात त्यार्ुळेच र्ाती सृजनशील बनलेली
असते, असं उदूव कखर्श्रेष्ठ गाखलब म्हणतो.गुणर्ान र्ाणसं र्ातीत खचरखर्श्रांती घेतात; त्यांचा
कणकण खतच्याशी एकरूप होतो, ती सर्ृद्ध होते, म्हणूनच खतच्यातून पुन्हा गुणीजन जन्र् घेत
असतात! त्यासाठी लागणारं शरीरपंचतत्त्र्ांपासूनच बनत असतं ना!गाखलबचा शेर असा आहे--सब कहॉं? कु छ लाल-ओ-गुल र्ें नुर्ायॉं हो गईं
खाक र्ेंक्या सूरतेंहोंगी दकखपनहॉं हो गईं....
ही जी रं गीबेरंगी फु लं ददसताहेत, ही र्ातीर्धे दडलेल्या गुणांर्ुळेच तर जखर्नीर्र
उगर्ली आहेत. कारण या र्ातीत, आधी दकतीतरी असे चेहरे , अशी गुणर्ान व्यखक्तर्त्र्े
(र्ृत्यूनंतर) दफन के ली गेली असतील की त्यार्ुळेच ही संपन्न झालेली र्ाती आज असे सृजन करत
आहे! फु लांच्या र्ाध्यर्ातून प्रकट झालेले फक्त काहीच गुणददसत आहेत; पण अप्रकट असे
दकतीतरी अजूनर्ातीतच राखहले आहेत!( तेही कधी ना कधी प्रकटतीलच.)
भगत यांचा र्रील शेर ह्या उदूव शेराच्या आसपास जातो, अशी र्ाझी धारणा आहे.

प्रा. खसद्धािव भगत यांच्या गझलांत र्ाचकाने नोंद घ्यार्ी अशी बरीच रठकाणे
गर्सत असतात. त्या गोष्टी छोट्या छोट्या का असेनात पण असतात!
सकाळीसकाळीर्ी धुक्यातून चाललो
जणू शुभ्रसायीच्याढगातूनचाललो....

हा शेर एका सकाळचं र्णवन करत आहे ; र्णवनपर शेर गझलांर्धे अभार्ानेच
आढळतात, हे एक र्ेगळे पण ; र् येिे ‘ जणू’ शब्द र्ापरल्यार्ुळे उत्प्रेिा अलंकार झाला आहे, हे
दुसरं र्ैखशष्ट्य! हाच अलंकार लेर्ून आलेला हा ही शेर...
तसा र्ी कोसळाया लागलो आहे
जसाउन्र्ळार्ार्ृि म्हातारा....

र्रील शेर रचनेच्या दृष्टीने र्ेगळे र्ाटतात ; तर हा पुढील शेर आशयाच्या दृष्टीने
कसा र्ेगळा आहे पाहा...

नसलो जरी र्नाने कर्जोर र्ी तरीही
र्ज फू ल कागदीही चुरगाळता न आले....

र्न कर्जोर तर नाही ; र्ग कठोर आहे का? छेः! ते तर कर्ालीचं हळु र्ार आहे!!
कागदीफु लंही ज्याला चुरगाळता येत नाहीत, ते र्न दकती संर्ेदनशील असलं पाखहजे, कल्पना
करा.कागदीफु लांचा इिेकेलेलार्ापर र्ाचकाला के र्ढा भार्ून जातो!!
र्नाच्याहळु र्ारपणाचाप्रत्यय इिेही घ्यायचा आहे? र्ाचा---

लागू नये पानाफु लांच्या बोल हत्त्येचा कु णा
र्ी स्र्ागताचेसोहळे या कारणेनाकारतो!...
गुच्छ(बुके) तयार करण्यासाठी कोणीतरी पाने-फु ले तोडील; त्यालाही फु लांच्या
हत्त्येचं पाप लागू नये, म्हणून स्र्ागत-सत्कार असे सर्ारं भच कर्ी टाळतो! दकती दूरर्रचा खर्चार
कर्ी करत आहे, हे प्रतीत होतय. खशर्ाय हा खनणवय त्याने त्याच्यापुरता घेतला आहे. इतरांनी

त्यांना योग्य र्ाटेल ते त्यांनी करार्ं!ददखार्ा करण्यासाठी र्ाणूस खनरपराध खजर्ांशीही कसा
खेळत असतो, त्यांना पणाला लार्त असतो, हेही या शेरातून स्पष्ट होतं.
फु लांची प्रतीकं घेऊन येणारे आणखीही चांगले शेर र्ला इिे उद्धधृत करायचे
आहेत.

कोणत्याही र्ी फु लांना हात नाही लार्ला
आसर्े ढाळीतहोत्या र्ात्रर्ेलीआजही....

दुसर्या ओळीतून कळतं की आपल्या फु लांना ‘त्याचा’ स्पशवगंध खर्ळायला हर्ा होता,
असं र्ेलींना र्ाटत होतं; पण तसं घडलं नाही. कर्ीनं के र्ळ र्ेल असा एकर्चनी उल्लेख के लेला
नाही. यार्रून या शेरात र्ेलींच्या आसर्ांर्ागेअस्र्ीकृ त प्रेर् लपलेलं र्ला जाणर्त आहे. दकती
र्ेलींच्या दकती फु लांना कर्ी स्र्ीकारणार, हाही पेच आहे!
बागा दर्वळाया लागल्या सार्या इिे जरी
पुष्पातूनएके का र्लायेगंधघार्ाचा...

र्रील शेरात फु लांना घार्ाचा येतो, की सुंदर कल्पना र्ापरून भगत यांनी
कष्टकर्यांचा सन्र्ान के ला आहे! बाग फु लापानांनी बहरते, पाहणार्याला आनंद देते, यार्ागे खरं
श्रेय, खरे कष्ट र्ाळ्याचेच असतात, हे दकतीजणांच्या लिात येतं?
----आखण आता हा शेर--तर्ोर्ृिासहीआता उजेडाचीफु लेआली
तुझे काळीज त्यासाठी दकती रक्ताळले होते!....

इिे‘उजेडाची फु ले’ फु लली आहेत!पुन्हा त्यार्ागे, कर्ीने के लेला झगडा, संघर्व
र्रीलप्रर्ाणेचलपलेला आहे. र्ृिही साधा नाही; तर्ोर्ृि आहे. नकारात्र्क गोष्टीपासून
प्रयत्पूर्वक सकारात्र्क पररणार् खर्ळर्णं हे अखतकष्टदायक असतंच. त्यासाठी काळजाला जखर्ा
करून घ्याव्या लागतात!
फु लांची पखरण कर्ीच्या अशा आणखीही खर्खर्ध शेरात ददसते! गझल ही
प्रखतकांची भार्ा कर्ीने त्यांना हर्ी तशी लीलया र्ळर्ली आहे!

शेरांत, कखर्तांर्ध्ये सूयव-चंद्राची सतत ये-जा असते. पण प्रा. भगत यांनी
काजव्यांनाही आपल्या ओळींर्ध्येस्िान ददलेलं आहे.
नाचून काजव्यांनी आनंद व्यक्त के ला
पूर्े कडेचजेव्हाअंधारहोतआहे.....
उगर्तीलाच अंधार म्हणजे सूयव येतच नाहीए.काजव्यांचं अखस्तत्र् संपर्णाराच
जर असा अडकू न राखहला तरकाजव्यांची चंगळच!र्ात्र पूर्ेचा संदभव काही र्ेगळं सांगतो आहे
का? प्राचीन काळापासून पौर्ावत्य संस्कृ ती (खर्शेर्तः भारतीय) ही अग्रेसर ठरली आहे.
पाश्चात्यांना खतचं आकर्वणही र्ाटत आलेलं आहे. पण काळाच्या ओघात उलटंच घडलं! आज
आपल्या कडे पाखश्चर्ात्य र्ारे र्ाहत आहेत. त्यार्ुळे पूर्ेकडे बौखद्धक अंधारच पसरला आहे, असं
कर्ीने म्हटलंय ते योग्यच आहे. प्रखतकांचा भरपूर र्ापर कर्ी सर्िवपणे करत आहे.

अंधारला कधीच इिेसूयव के र्ढा
अन् दार्तो प्रकाश अता काजर्ा र्ला....
सूयव आखण काजव्याची जोडी त्याच र्रील अिावने आली आहे. संदभव र्ेगळा घेता
येतो. एर्ढे र्ोठे र्ोठे सूयावसारखे नेते होऊन गेल,े की त्यांनी सर्ाजाला उजेडाची र्ाट दाखखर्ली!
कालांतराने ते काळाच्या पडद्याआड गेल.े आता काजर्े र्ाटाड्याचे कार् करू लागले,हा खर्नोदच
नाही का? सूयव नसतांना काजव्यांना चेर् येणारच!

िोर नेते जाऊन काळ लोटतो, तेव्हा हळू हळू जनता त्यांना खर्सरू लागते. त्यांची
खशकर्ण, त्यांची तत्त्र्ेतर आधीच खर्सरलेली असतात, हे दुदर्
ै . खपढीसुद्धा बदललेली असते. र्ग
नेत्यांचे उरतात फक्त फोटो! कायवकत्याांच्या र्नात त्यांचे स्िान उरलेले असो र्ा नसो पण---

अंतरं गी कु णाच्या असो र्ा नसो
स्टेज, र्ंचार्री र्ात्रसर्वत्रतू....
कायवक्रर्ाच्यार्ेळीतुर्चा फोटो लार्ायला र्ात्र आम्ही खर्सरत नाही बरं का! असे
जणू उपकारच के ल्यासारखे लोक र्ागत असतात. हा दांखभकपणा कर्ीला अखजबात सोसत नाही.
त्याच्या अस्र्स्ितेर्ागील अनेक कारणांपैकी हे एक कारण आहे.
अशा दांखभक र्ाणसांबद्दल कर्ी काय म्हणतो पाहू या.

अभार् चोहीकडेच आहेसजीर्तेचाइिे, तरीही
कलेर्रांच्या कलाकलाने जगार्या र्ी तयार नाही...

अलीकडे र्ाणसांर्ध्ये काही करण्याची ऊर्ी खशल्लकच राखहली नाही. र्नात काही
उच्च ध्येये नाहीत, कु ठे एखादा बदलाचा ( क्रांती हा र्ोठा शब्द र्ुद्दार्च टाळला) स्फु चल्लंगही
र्नात धगधगत नाही ; फक्त र्ूल्यांची राख सर्ाज खचर्डत बसला आहे र् त्यात प्रगती अखन्र्कास
शोधतो आहे. अशा खजर्ंत र्ाणसांना ‘खजर्ंत’ म्हणायचं का? ही तर कलेर्रं ! प्रेत!ं ! त्यांच्या र्जीने,
कलाकलानेचालायला कर्ी तयार नाही.इिेही दोन ओळीत खूप अिव सार्ार्लेला आहे.
कर्ी ‘त्यांच्यासारखा’ र्ृतर्त्ाही; र्ग कसा आहे? ते तो नम्रपणे सांगतो आहे...
आहेलहानसार्ीर्ाणूसर्ात्रसाधा
डोळ्यात स्र्प्न ज्याच्या िोडे खर्राट आहे!...

तो स्र्तःला लहानसा, साधा तर म्हणतोच आहे ; पण स्र्प्नाला नुसतं खर्राट
न म्हणता ‘िोडे खर्राट’ म्हणत आहे! कर्ीला म्हणायचंआहे, खबचकू न जाऊ नका स्र्प्न
‘िोडं खर्राट’ आहे.इतरांना झेपार्ं म्हणून तो काळजी घेत आहे.
र्ी र्ेगळाच र्ाझा रस्ता तयार के ला
याउं चपर्वतांची भेदन
ू रांगआता....
हे स्र्तःचं ‘खजर्ंत’र्ेगळे पण तर जपायलाच हर्ं. कारण---

र्ौन धारण के ले कसे इिे सगळ्यांनी
कसा अचानक झाला लढा ददर्ंगत आहे....

र्ाणसे खशखिल झाली, पण खनसगव र्ात्र आक्रर्क र् कठोर झाला आहे.
चालले नित्र हेही पार्साळी कोरडे
आखण ओसंडून र्ाहे आसर्ांचे हे तळे ....
खनसगावचं ठीक आहे; पण हे संकट ( पुढील शेर )का ओढर्लं याचं उत्तर कोण देईल?

पृर्थर्ी पडेना ही पुरी राहार्या लोकां अता
रस्त्यांर्री आली घरे अन् लुप्त झाली अंगणे....
सार्ाखजक सर्स्यांपैकी सर्व सर्स्यांचं र्ूळ असणारी सर्स्या म्हणजे लोकसंख्या!
र्ाणसाचे र्ाढलेले आयुर्ावन! पृर्थर्ी अपुरी पडत आहे तर आता जायचे तरी कु ठे ?
या र् अशा आणखी सार्ाखजक सर्स्यांर्र र् व्यर्स्िेर्र प्रा. भगत सतत भाष्य
करतात.

खर्चारीतआहेतदाहीददशा
र्ुली होत जातील का नाखहशा?...
खुले आर्ह्याभूणहत्त्यासुरू
जणू जोंधळ्याच्या खुडाव्या खपशा....
याच खर्र्यार्रील हा शेर--गभावतके लीहत्त्यार्ुलींची
व्हार्ेच त्यांनी र्ाता कशाला?.....

र्ुलींबद्दलकाळजी करण्यासारखी पररखस्िती तर आहेच; पण आजकालच्यार्ुली पाहून
र्नात काय येते?
पडे र्नास प्रश्न हाबघून र्ुक्तर्ोकळ्या
खरे च काय जायच्याइिेच बायका सती?....

सतीप्रिाबंद व्हायलाच हर्ी होती; पण आज स्त्रीर्ुक्तीनं दुसरं च टोक गाठलं आहे, असं
तर नाही ना? तपासून पाहायला हर्ं.हा शेर नेर्कं तेच सुचर्त आहे. रचनेच्या दृष्टीनंहीहा शेर
‘दादलेर्ा’आहे.

देश र् नेते याबद्दल तर कर्ीने भरभरून खलखहले आहे.
बराच काळ लोटला स्र्तंत्र जाहलो अम्ही
तरी अजून आर्चीदकतीम्हणूनदुगवती....
इिे आर्ची म्हणजे एका खर्खशष्ट र्गावचीच नाही तर सरसकट सर्ाांचीच दुगवती
अजून संपत नाही, असा अिव सयुखक्तक र्ाटतो.

र्ाणसाचं व्यखक्तर्त्त्र् घडत असतांना अनेक घटकांचे त्याच्यार्र संस्कार होत
असतात. ही प्रदक्रयाखर्खशष्ट र्यापुरतीच र्यावददत असते, असे र्ला र्ाटत नाही.संस्कारांनी,
अनुभर्ांनीते सतत बदलत राहत असते..... आखण हे तर खजर्ंतपणाचे लिण आहे. जीर्नाला
बाहत्या पाण्याची उपर्ा ददली जाते ती यार्ुळेच!कालप्रर्ाहाबरोबर जीर्न अखधक खोल र्
नदीपात्राप्रर्ाणे अखधक रुं द होत जाते. व्यखक्तर्त्त्र् खर्कास िांबला असे के व्हाही होत नसते. हा
शेर पाहा..
र्ी कोरडा होतोकोण काळी
पणर्ाहतोकाठोकाठ आता....
हा शेर र्ला फार र्हत्त्र्ाचा र्ाटतो. आजकाल यंत्रर्त् झालेल्या आयुष्याला
अंतःकरणात ओलार्ा असणं फार गरजेचं झालं आहे. हल्ली कॉम्प्यूटर-जगात इर्ोशनल कोशंट
)EQ) बद्दल बरं च बोललं जातं. नोकरीर्र ठे र्तांना ईक्यू तपासला जातो. कर्ी असेल तर
र्ाढखर्ण्याचा प्रयत् के ला जातो, असं म्हणतात. कारण भार्भार्नांनीच आयुष्य सर्ृद्ध होत
असते. तकव बुद्धी आर्श्यक आहेच; पण ती तकव टीपणापासून दूरच असार्ी.
र्रील शेरात भार्नेच्या खुणा स्पष्ट ददसत आहेत. प्रेर् जेव्हा जीर्नात प्रर्ेश करतं,
तेव्हाच र्नात प्रेर्ाची कारं जी उसळू लागतात; र् हौद काठोकाठभरून र्ाहू लागतो.
प्रीतीच्या नव्या प्रदेशात प्रत्येक गोष्ट रोर्ांचकारी ठरते. अशी सूक्ष्र् स्पंदने रटपणारे
हे काही शेर--जादू कटािाची तुझ्या र्ाझ्यार्री झाली अशी
कीसांडलेअंगार्रीर्ाझ्यादुपारीचांदणे....

हा एक सहजसुंदर शेर--तुझ्याशी बोलतो तेव्हा र्ला हा भास का होतो
जणूहाताळतो आहे ,गुलाबीरे शर्ी तागे!....
शेर र्ाचूनही आपल्या सर्ोर र्ृद-ु र्ुलायर् रे शर्ी कापडाचा तागा उलगडल्यासारखा
र्ाटतो, ना?

कटाि र् फक्त शब्दांची देर्घेर् एर्ढ्यार्रच प्रेर् सर्ाधान र्ानतं, तर र्ग---

ओझरतास्पशव तुझा आठर्ता
र्ाढत जाते लयर्ाटेर्जला....

ओढ र्ाढत राहते, तेव्हा ध्यानी, र्नी र् स्र्प्नी फक्त प्रेर्र्ूतीच ददसत रहाते.

झोपडी के लीस र्ाझी तू हर्ेली आजही
येउनी स्र्प्नात र्ाझ्या तूच गेली आजही....

स्र्प्नातच काय ती प्रत्यिातही आली पणप्रेर्ाचे लज्जा-खर्भ्रर् दाखर्तच राखहली तर?
नको नको उगाच तू करायचे दकती
हळू हळू असेचर्ी सरायचेदकती....
खर्चार ठे र् तू करून एर्ढा जरा
करार्यास प्रेर् घाबरायचे दकती....
बहुतेकदा‘ती’ घाबरतच रहाते र् त्याला र्ाटत रहातं; त्याची अर्स्िा या
नायकासारखी होते....
‘इन्तेहा हो गई इन्तजारकी । आई ना कु छ खबर र्ेरे यारकी!!

प्रतीिेत सहनशक्ती संपून जाते आखण रात्रही!
प्रतीिा संपली तेव्हा उन्हाचे दूत आले अन्

सुगंधी फू ल चाफ्याचे उशाशी र्ाळलेहोते.....
‘उन्हाचे दूत’या शब्दांर्रूनकु सुर्ाग्रजांची सुप्रखसद्ध कखर्ता र्नाला चाळर्ून
गेली...त्यातील रात्र र्ीलनाची होती...
काढ सखे गळ्यातील
तुझे चांदण्याचे हात
खिखतजाच्या पलीकडे
उभे ददर्साचे दूत....कु सुर्ाग्रज
उन्हाचे / ददर्साचे दूत र्ाणसाला भानार्र आणत असतात ; कतवव्याची जाणीर्
देत असतात.
याहीबाबत प्रा. भगत खलहून जातात--आहे जरी बाकी सुटी आताखनघालेपाखहजे
कोणा हव्या ताटातुटी आता खनघाले पाखहजे....

असं एकाकी खनघार्ं लागतं, तेव्हा चढत गेलेलं ऊन अखधकच भाजून काढतं! (कारण,
र्नात बरोबर आणलेला चंद्र ‘परत फीर’ अशी साद घालत असार्ा काय?)

या तीव्र उन्हाने र्जला जाळत नेले
र्ी चंद्र दुपारी भर न्याहाळत होतो....
या गझलेचा र्तला र् एक शेर पाहा--रस्त्यार्रतीके र्ळठे चाळत होतो
अन् र्ी नसलेले घर धुंडाळत होतो....
आता र्ज नाही सुखही बाधत के व्हा

दुःखास तुझ्याखातर सांभाळत होतो....
तुला ते दुःख सर्जूनये, त्याची झळही लागू नये यासाठी र्ी त्याला ‘सांभाळू न’ ,
(लपर्ून)ठे र्लं होतं;दाखगने सांभाळतात तसं! तुझ्याखातर या शब्दाने के र्ढा अिव सार्ार्ून
घेण्याची दकर्या के ली आहे! कर्ीच्या शब्दयोजनेची ही खुबी आहे.
आपल्या अधाांखगनी साठी ( पयावयाने स्त्रीजाती बद्दल) कर्ीनं खलखहलेले पुढील हे
दोन शेर र्ला अत्यंत आर्डले आहेत.
र्ानतो जरी न स्र्ाखर्नी
तूगुलार् र्ानबंददनी...
र्ाखझया तनार्धील तू
एकर्ेर् रक्तर्ाखहनी!!....
यापूर्ी अशी उपर्ा, असं रक्तर्ाखहनीचं रूपक र्ाचलं आहे तुम्ही कधी कु ठे ?
नसणारच! त्यातही एकर्ेर् रक्तर्ाखहनी! तुला जर काही झालं,तर र्ग संपलोच र्ी! यात प्रेर्ाची,
एकपणाची खात्री कर्ी आपल्या खप्रयेला देत आहे.याहून जास्त खतलाही काही नको असणार!
ज्याप्रर्ाणे सार्ाखजक, राजकीय खर्र्यार्रील शेरार्ध्ये कर्ीची पोटखतडीक ददसते
त्याचप्रर्ाणे, प्रेर् खर्र्यक शेरार्ध्येहीहृदयाची ‘कळ’ जाणर्ते! खर्र्य कोणताही असला तरी
खसद्धािव भगत आपल्या लेखणीचे सार्र्थयव सहजतेने दाखर्ून जातात.
त्यांना खर्खर्धर् कठीण कादफये खनर्डायलाही आर्डतात. एक उदाहरण—
नका व्यिव घेऊपरार्र्व आता
सुरू एकट्याचाच संघर्व आता.....
जगाचे भले ते कराया खनघाले
स्र्तःचाच साधून उत्कर्व आता....
दकती धीर द्यार्ा स्र्तःलाच सांगा
बघू र्ाट आम्हीदकतीर्र्वआता...

पुन्हा आपण राजकीय र् सार्ाखजक शेरांखडे र्ळलो आहोत ; कारण याच खर्र्यांचे
बाहुल्य प्रा. भगत यांच्या सर्व संग्रहातून आपले लि गुंतर्ून ठे र्त आहे.नकळत र्ाचकांच्या
भार्नांना त्याद्वारे र्ाट खर्ळत आहे. हे सर्ाधान र्ोठे आहे. ‘अरे ! आपल्याला हेच म्हणायचं होतं’
हे रखसकाला, र्ाचकाला र्ाटणं हेच तर कखर्तेचं, खर्शेर्तः गझलेचं यश असतं.
र्ाझी सर्ीिा तोर्र िांबर्ताच येणार नाही ; जोर्र र्ला उत्तर् शेर
खर्ळतचराहत आहेत!
र्ी युखक्तर्ादर्ाझा कोणापुढेकरार्ा
जेव्हा अजून आला नाही स्र्तःच र्ादी...
साधे शब्द र् दोन ओळीतील रब्त (संबध
ं ) यासाठी र्ाझ्या कायवशाळे त र्ी हा शेर
नेहर्ी उद्धधृत करत असते.
र्ीदान देतगेलोआतार्रीर्तांचे
अन् शुभ्र होत गेली त्यांची अजून खादी....
र्तं खर्ळत राखहली की पुढार्यांना र्ाटतं, आपले भ्रष्टाचाराचे डाग र्तदारांना
कळतच नाहीत, ददसतही नाहीत. शुभ्र खादी ‘व्हाईट कॉलर’ ची आठर्ण करून देत आहे. पण
र्ला पुढील शेरांर्धील र्ृत्ती (खर्चारसरणी ) सार्ंजस्याची र्ाटते. सती हे अगदी छोटे र्ृत्त
र्ापरले आहे.

जुने स्र्रू या । नर्े करू या ।।
युगायुगाची । व्यिा हरू या ।।
पुन्हा बुडू अन् । पुन्हा तरू या ।।
अखभन्नतेने । जगू र्रू या ।।

र्ागचे सर्व सोडू न र्ागे पुन्हा एकर्ेकांस भेटू नव्याने अता
रागलोभासर्े द्वेर् आपापल्या अंतरातील सारे जळाया हर्े....

स्र्ैररणीक्रीडन या लांबलचक र्ृत्तातील या ओळी खूप काही सांगून जातात. इिेच
िांबायला हर्े.
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हृदयात उठणारी ‘कळ’ म्हणजे हृदयरोगाचं लिण! तीजीर्घेणी असू शकते;
म्हणूनच भीतीदायक ठरते.पण इिे प्रा. खसद्धािव भगत म्हणत आहेत, ‘कळ कोर्ळी उठू दे!’
कळ ‘कोर्ळी’ के व्हा म्हणता येईल? र्ला सर्ुद्रलाटेची आठर्ण झाली. एखादी
प्रचंड, उद्धध्र्स्त करणारी, त्सुनार्ीसारखीलाट असू शकते तर दुसरी एखादी अल्लड लाट सरपटत
येऊन फक्त पार्लांना गुदगुल्या करणारीबाखलका-लाट असते, जी हर्ीहर्ीशी र्ाटते. हंऽऽ!ही लाट
‘कोर्ळी’ म्हणता येईल. र्ग कोर्ळी कळ कशी असेल? अशी कळ ककं र्ा र्नात उठणारे असे तरं ग
की जे र्नाला तोपयांत धडका देत राहतात, जोपयांतदार खुलं होऊन नर्ी कखर्ता प्रर्ेश करत
नाही, नव्या कखर्तेचा जन्र् होत नाही!
खसद्धािव भगत यांच्या र्नात उठलेली कोर्ळी कळ ‘सॉखलडच’ असली पाखहजे,
कारण त्याचं फखलत आहे एक गझल,तीही तब्बल बार्न्न शेरांची!खतला सार्ार्ण्याकरता एक
खर्खन-पुस्तकच त्यांनी छापून टाकलं.हे 2016 चंत्यांचं लेटेस्ट पुस्तक. कदाखचत् बार्न्न शेरांची
गझल हे ‘रे कॉडव’ ठरार्ं!बाकीच्या त्यांच्या संग्रहाप्रर्ाणेच यातील शेरही र्ाचनीय र् चचंतनीय
आहेत. र्ाणसांर्ाणसांर्धील नात्यांपासून पयावर्रणापयांत खर्खर्ध खर्र्यांर्रील शेर यात
र्ाचायला खर्ळतात. इखतहास, र्धुर्ास, उपहास, खबनधास असे कादफये असून ‘येत नाही’ही
रदीफ घेतलेली आहे.

र्ज काळजी दकती ह्या कर्ळ्याफु ला-कळ्यांची
फु लता कधीचज्यांना खबनधास येतनाही!....

ही कोर्ळी कळ्या-फु लं म्हणजे आपल्या पुढची खपढी!आपल्या देशातील सगळे च स्रोत
आता कर्ी पडत आहेत. स्रोत आटत आहेत असं कदाखचत्ाही; पण त्यार्र अर्लंबून असणार्यांची
संख्या र्ेगाने र्ाढत आहे.म्हणूनच प्रार्ाखणक प्रयत्, उद्या के ले गेले तरी ते स्रोत कर्ीच पडणार
आहेत!खबनधास फु लायला पुरेसं खत-पाणी, पुरेशी अप्रदूखर्त हर्ा हा तरी नैसर्गवक पुरर्ठा या
‘फु लांना’ हर्ाच ना! दुसरे र्ानर्खनर्र्वत स्रोतही हर्ेत.खशिणाच्या संधी, हातांना कार्, पुरेसं
अिवसाहाय्य, नोकर्यांची उपलब्धता, डोक्यार्र छप्पर, आरोग्यसुखर्धा... ही यादी खूप लांब
आहे! हे सर्व पुढच्या खपढ्यांना खर्ळणार आहे का?त्यांच्यापुढे आपण फक्त प्रश्नखर्न्हंच उभी के ली
आहेत! सर्स्यांचा र्ारसा ददला आहे. पण कोणाही आई-बापांना या खपढ्यांची काळजी र्ाटतच
राहते, जी या शेरात व्यक्त झाली आहे.
चुकते कु ठे कु णाचे र्जनेर्के कळे ना
यश आजकाल र्ाझ्या लढण्यास येत नाही....
आपल्या र् याहून र्ागल्या खपढ्यांचंच काही चुकलंर्आताही चुकत तर नाही ना?
अशी रास्त शंका हा शेर र्नात उभी करून जात आहे. जागण्यासाठीच जो अखर्रत लढा द्यार्ा
लागत आहे, त्याला यश येणार तरी कधी? अपयशाबद्दल चचंतन करार्ेच लागेल, र् र्ागव बदलार्े
लागतील, नर्े शोधार्े लागतील! कर्ीच्या र्नातील हा सर्व खर्चार या शेरात डोकार्ून जातो.
बुडर्ून ठे र्तोअन्र्रघालतोय पाणी
पण ओल र्ात्र काही खडकास येत नाही....
प्रयत्ात कसूर के लेली नाही, असं हा शेर सांगत आहे. पण खडकाचा गुणधर्वच असा
आहे की त्यार्र ककं खचतसाही र्ऊ िर नाही; त्यार्ुळे खतिं काहीच रुजू शकत नाही. एखाद्या
गोष्टीचा / व्यक्तीचा, जो र्ूळ स्र्भार्चनाही, खतिंलाख प्रयत्ही फोलच ठरणार, हे एक र्ैखश्वक
सत्य यात लिात आणून ददले गेले आहे.
जगासंबंधी आणखी एक ताखत्त्र्क चचंतन या शेरात र्ाचू या—
परदुःखपाहुनीजेहसताततुच्छतेने

जग आसर्े अशांची पुसण्यास येत नाही....
‘जशास तसे’ र्ागणे ही जगाची रीतच आहे!या ओळीत‘तुच्छता’ या शब्दाला र्हत्त्र्
आहे. नुसतं हसणं खनराळं ; तुच्छतेने हसणं ही त्याहीपेिा नीच पातळी आहे. पुन्हा एकदाकर्ीची
शब्दयोजना दकती सर्पवक असते, हा गुण यातून स्पष्ट होतो.
जगाबद्दल खलहायचे म्हणजे जगातील र्ाणसांबद्दल खलहायचे असते......आखण जग
म्हणजे तरी काय? र्ाणसांची गदी! या गदीबद्दलचे दोन शेर दोन र्ेगळ्या खर्र्यांर्रचे आहेत...
जर्ते अलोट गदीअसतो खजिे तर्ाशा
अन् कीतवनास कोणीहरदास येत नाही...
‘तर्ाशा’ चा उल्लेख करून, तर्ाशा या कलेलाहीन लेखण्याचा कर्ीचा उद्देश
नाही. इिे फक्त तर्ाशा र् कीतवन याची ककं खचत तुलना करण्याचा प्रयत् आहे. ( र्रून कीतवन,
आतून तर्ाशा;असा र्ाक्पचारही आपल्याकडे रूढ आहे. खतिेही तुलना र् फरक, हाच संदभव
आहे.)र्ला स्पष्ट करायचं आहे की, तर्ाशाचा उद्देश के र्ळ र्नोरं जन एर्ढाच असतो; त्यापेिा
जास्त काही नाही. र्ात्र कीतवनाचा उद्देश र्नोरं जनाबरोबरसर्ाज-प्रबोधन हा र्ुख्य हेतू असतो.
आदशव किा सांगून त्यातून र्ूल्यांचं र्हत्त्र् लोकांना पटर्णं ; ती त्यांनी अंर्लात आणार्ी,यासाठी
त्यांना उद्युक्त करणं हे साध्य असतं, र् कीतवन साधन.
या शेरात म्हटलंय,तर्ाशाला अलोट गदी होते, पण कीतवनाला गदी नाही म्हणूनच
हरदासही (कीतवनकार) नाही.कारण हल्ली लोकांना र्ूल्यं पायदळी तुडखर्ण्यातच र्जा र्ाटते.
दुसर्यांशी कसं र्ागार्ं इ. चांगल्या गोष्टी र्ूल्यं खशकर्त असतात. पण आज त्यात लोकांना
स्र्ारस्य नाही. कारण जग फार स्र्-कें द्री झालं आहे.हरदासही येत नाही, कारण एकतर लोक
नाहीत; दुसरं असं की इतरांना खशकर्ार्ं असा लायक हरदासही या जगात अभार्ानेच असेल!
चांगल्या सर्यी, चांगल्या गोष्टी, सद्धगुण इ. अंगी बाणर्ण्यासाठी, उच्चतेकडे जाण्यासाठी खर्शेर्
प्रयत् करार्े लागतात. र्ात्र र्ाईट सर्यी लगेच लागतात. पाणी र्र चढर्ायचे तर पंपाची (बाह्य

ऊजेची)गरज पडते; पण ते उं चीर्रून नीच पातळीकडे कु ठल्याही प्रयत्ांर्ाचूनर्ेगाने धार्ू लागते.
हे सर्व भार् र्ला या शेरात ददसतात.
‘गदी’चादुसरा शेर--भर्तालर्ाणसांचीजहरीबघूनगदी
खचर्णी चुकून दाणा रटपण्यास येत नाही.....
हा शेर पयावर्रणासंबध
ं ी आहे ; पण र्ाणसांच्या र्ृत्तीर्रही तो भाष्य करत आहे.
र्ाणसांची र् त्याचबरोबर त्यांच्याघरांची गदी ; घरांसाठी झालेल्या र्ृितोडीचा ( न करताही )
आलेला उल्लेख ही या शेराची सौंदयवस्िळे आहेत.दूरदूरपयांत खचर्णीला र्ृिाअभार्ी घरटे करता
येत नाही, र्ग ती दाणे रटपायला कु ठू न येणार?र्ाणसांच्या गदीला ‘जहरी’ हे लार्लेलं खर्शेर्ण
अत्यंत अिवपूणव आहे.एकतर र्ाणसांनी स्र्तःच्या सोयीकररता म्हणून खनर्ावण के लेल्या र्ाहनांतून
काबवन र्ोनॉक्साईडसारखा खर्र्ारी र्ायूसतत र्ातार्रणात सोडला जातो;म्हणून ही गदी जहरी.
दुसरं , की र्ाणसांना स्र्तःपलीकडे कशाचा खर्चारच खशर्त नाही, अशा स्र्ािी र्ृत्तीलाच
‘जहरी’म्हटलं तर काय चुकलं? जे परोपकारी नाही ते शेर्टी जहरीच म्हणार्ं लागेल! अशा रीतीने
हा शेर सर्जार्ून घ्यार्ा लागेल.
याच स्र्ािावचे दुसरे रूप म्हणजे आपले नेते! त्यांना डोळ्यासर्ोर ठे र्ून हा पुढील
शेर र्ाचू या--धरणार्धेच सारे र्ुरतेम्हणूनआता
अर्ुच्या कु ठे च पाणी र्ुलखास येत नाही...
धरणार्धे पाण्याचा साठा नाही, असं नाही ; पण पाणी खतिेच र्ुरतं आहे. र्ग ते
पुढील प्रदेशास कसं खर्ळणार? हार्ार्र्वक शेर दोन ओळीतच इिल्या व्यर्स्िेबद्दल खूप काही
सांगून जातो!

खर्टला अजून र्ार्थयार्रचा कलंक नाही

बदलून टाकता हा इखतहासयेतनाही....
र्ैयखक्तक ककं र्ा सार्ाखजक चळर्ळींना आलेलं अपयश ; दका॓र्ा भेदाभेदार्ुळे
लागलेले जातीचे, स्तराचे कलंक हे सर्ाजाला खर्शोखभत करणारे काळे डाग आहेत. हे जोपयांत
नष्ट होत नाहीत तोपयांत सर्ाज प्रगत झाला, असे कसे म्हणता येईल?घडू न गेला तो इखतहास ;
तो बदलणे कोणाच्याच हातात नाही. पण भखर्ष्यकाळ तरी सोनेरी करू या. सगळे कलंक एकीने
धुर्ून टाकू या.
आता एक प्रीतीचा शेर--तुज टाळतो कधी अन् कर्टाळतो कधी र्ी
पण चैनर्ात्रकाहीहृदयासयेतनाही.....
कर्ीसर्ाजाच्या दुःखाच्या बाबतीत बखहर्ुवखी आहे पण चचंतन करतांना तो अंतर्ुवख
होतो. कधीतो खतला टाळतो, कारण सर्ाज दुःखी असतांना‘स्र्’ र्ध्ये गुरफटू न राहणं हा त्याला
अपाि र्ाटतो; तर कधी प्रीतीर्ध्ये सारं खर्सरता येईल का? या खर्चारानं तो खतला बाहूत
घेतो!पण बेचैनी दूर होत नाहीच. ही कर्ीची व्यिा आहे. कारण सर्व उपेखित सर्ाजाची दुःखं
त्यानं आपलीशी के ली आहेत. त्यांच्याहून जर्ळचं असं त्याला कोणीच नाही! कर्ी हा आधी एक
चांगला र्ाणूस असार्ा लागतो, असं ‘भटसाहेब’ म्हणायचे ; त्यांना म्हणार्ंसं र्ाटतं, ‘ घ्या हा तो
चांगला र्ाणूस!’

गगनी जरी उडाले अपुले कसे म्हणार्े
परतून पाखरू जे घरट्यास येतनाही.....
पाखरू उडतं, गगनात भरार्या र्ारतं, याचा आनंद तर जन्र्दात्यांस होतोच ;
कारण ते खपलाची िर्ता बघतात ; त्याच्या पंखात आलेली ताकद बघतात; त्याने
स्र्बळार्रचघेतलेली झेप र् प्रगती बघतात! आनंदाची कारणं ही असतात. पण आता ते परतून

घरट्याकडे आलंच नाही, तर त्याला आपलं कसं म्हणायचं? ही दुःखाची दकनारही त्या आनंदाला
असते.
परदेशी जाऊन खतकडेच स्िाखयक होणार्या ( ककं र्ा इिे राहूनही र्ाताखपत्यांकडे
दुलवि करणार्या)र्ुलांना डोळ्यांसर्ोर ठे र्ून हा शेर र्ाचा म्हणजे काळजात उठणारी कळ कळू न
येईल.
कर्ीला या शेरात कोणती कळ अखभप्रेत आहे? पाहू या --कळ कोर्ळी उठू दे हृदयात रोज र्ाझ्या
जर का नर्ीन काही सृजनास येत नाही....
जोपयांत दुःखाची कोर्ळी कळ र्नाला घुसळू न टाकतनाही, तोपयांत कखर्तेचं
नर्नीत र्नाच्या पृष्ठभागी येत नाही! कळांपाठोपाठ सृजन हेच कखर्तेच्या जन्र्ाचं रहस्य असतं.
र्ला खूप आर्डलेला हा शेर--अजुनी बरे च काही बघलागतेकरार्े
नुसती करून आशा र्धुर्ास येत नाही....
आशा ठे र्ून, नुसतं ररतं बसून का इखप्सत साध्य होत असतं? पूतवता करण्यासाठी
खजर्ाचं रान करार्ं लागतं. धार्ार्ं लागतं. एका संस्कृ त श्लोकात आशेचा गुणधर्व खर्रोधअलंकारातून छान व्यक्त के ला आहे.
आशानार्र्नुष्याणाम्काखचदाश्चयवशृंखला ।
यया बद्धाः प्रधार्खन्त, र्ुक्ताः खतष्ठखन्त पङगुर्त् ।।
आशा हा एक आश्चयवकारक, र्जेदार साखळदंड आहे! जे लोक या शृंखलेनं ‘बांधलेले’
असतात ते धार्त असतात (प्रधार्खन्त म्हटले आहे, म्हणजे खर्शेर्त्र्ाने धार्तात ) ; आखण जे
खतचे(आशेचे) कै दी नसतात, र्ुक्त असतात, ते र्ात्र अपंग असल्यासारखे एकाजागी खखळलेले
असतात! ज्यांना आशा नाहीच, ते कशासाठी धार्णार?

भगत सांगत आहेत, र्धुर्ास आणायचा असेल, काही चांगल्याची आशा
बाळगायची असेल, तर धार्ार्े लागते,खर्त्रांनो!
अशी ही बार्न्न शेरांची गझल! नर्नर्े अिव उलगडणारी!!
र्ला हेच सांगायचे आहे; एकू णच, सर्व संग्रह अभ्यासता, सर्जून येते की प्रा.
खसद्धािव भगत यांची गझल हे उत्तर् काव्य आहे. त्यांची गझलकु णाहीसारखी नाही, ती स्र्यंभू
आहे. एक ‘र्ाइल-स्टोन’ आहे. गझलेची अनेक र्ृत्ते त्यांनी सहजतेने हाताळली आहेत. एर्ढेच
नव्हे, तर अनेक र्ृत्ते स्र्तः खनर्ावण के ली आहेत! र्ृत्तदोर् कु ठे सापडणारच नाही, इतकी र्ृत्ते
त्यांच्या अंगर्ळणी पडलेली आहेत. हा झाला के र्ळ तांखत्रक भाग. र्ृत्तात खलखहता आले की गझल
आली, असे नसते. पात्र सोन्याचे आहे पण त्यात अर्ृत-पेय नसेल,तर नुसत्या पात्राचा काय
उपयोग? असे र्ाधर् ज्यूखलयन यांनी म्हटलेच आहे!गझलेच्या शेरात प्रार्ुख्याने हर्ा तो आशय.
त्यात हर्ा काव्यगुण. रचनेला हर्ी लय आखण शब्दलाखलत्य. हे गुण भगत यांच्या गझलेत
आनंददायक रीतीने आहेत! त्यांचे शेर आशयघन असतात. चचंतन करायला लार्तात. ते चचंतन
खचत्ताला प्रसन्नता आणते. शक्य तेिे त्यांचे शेर अलंकृत आहेत. प्रचखलत म्हणींचा र्ापर त्यांनी
काही काहीशेरात के लेला ददसतो. ‘र्ेस ओस सांजर्ेळी ओस आसर्ंत सारा’ असा अनुप्रासही
क्वखचत भेटून जातो.र्र अनेक रठकाणी र्ी शेरांचे सौंदयव उलगडू न दाखखर्ण्याचा प्रयत् के ला
आहेच; पण र्ाचकांनाआणखीही तशी स्िळे सापडतील याची र्ला खात्री आहे.
र्ृत्तांची खूप खर्खर्धता र्ला ददसली. 70-80 र्ेगर्ेगळी र्ृत्ते भगत यांनी र्ापरली
आहेत. नर्खनर्र्वत र्ृत्तेही दुहरे ी अंकाच्या आकड्यात आहेत!इिे एक सांगणे अप्रस्तुत होणार नाही,
की गेल्यार्र्ी ‘छंदोर्यी रचना-गझल’ हे र्ाझे जे पुस्तक प्रकाखशत झाले, त्यात भगत यांच्या
शेरांची भरपूर उदाहरणे र्ी घातली आहेत! त्यांच्या नर्खनर्र्वत र्ृत्तांचाही त्यात सर्ार्ेश आहे.
पण त्याखशर्ायही आणखी त्यांची नर्खनर्र्वत र्ृत्ते र्ला आढळली आहेत. त्यांनी र्ापरलेल्या
र्ृत्तांची इिे यादी देणे के र्ळ अशक्य आहे!
नर्ीन र्ृत्ते खनर्ावण करतांना पद्मगट, अग्न्यार्तवनी, भृंगार्तवनी, हरार्तवनी इत्यादद
गटांचे खर्खर्धतेने खर्श्रण के ले जाते. ते करतांना र्ात्र काहीर्ेळा गझलेच्या लयतत्त्र्ाला बाधा

येते.तशी बाधा येत नाही ना, ही काळजी घेणे जरूर असते. प्रा. भगत यांनीही ही सूचना लिात
घ्यार्ी.
प्रा. भगत यांचे र्तले लिर्ेधी असतात, हा र्ुद्दा र्र आलाच आहे; पण त्यांनी
र्ापरलेले कादफयेही लिर्ेधी आहेत. काहीर्ेळा नर्ीनच आहेत. फक्त काही उदाहरणे देते--1. भैरर्ी, नर्ी, यादर्ी...2. रुग्णाईत, पटाईत, खतर्हाईत.... 3. खंडणी,
र्ागणी, टोचणी...
4. आतडे, लाकडे, कातडे... 5. खेद, उर्ेद, र्ेद, स्र्ेद....6. सत्ता, पत्ता, भत्ता....7.
दकल्ली, खचल्ली, ददल्ली... 8. साखळी, कदवळी. बाभळी...9. पोच, खोच, चोच.... 10. बांडगूळ,
रठसूळ, बेंगरूळ...
ही यादी नर्ीन गझलकारांना उपयुक्त ठरे ल. कादफये आयते घेतले तरी ते कसे
खनभार्ले जातात, याला र्हत्त्र् असते. कादफयाच्या अनुर्ंगाने शेरात स्र्तःचे खर्चार र्ांडणे हे
कसब असते र् ते कर्ीच्या प्रखतभेर्रच अर्लंबून असते. ती काराखगरीनसते. कायवशाळे त भट
यांचे शेर उदाहरणादाखल घेऊन त्यातील कादफयांनुसार शेर रचायला र्ी सांगत असे.त्यार्ेळी
प्रखशिणािी त्यांच्या कु र्तीनुसार खर्खर्ध खर्चार शेरांतून र्ांडत र् काही शेर चांगलेही असत.
प्रा. खसद्धािव भगत यांचे र्ला अखभनंदन करायचे आहे. एक उत्तर् गझलकार
र्राठी साखहत्याला त्यांच्या रूपाने खर्ळाला आहे.पाठ्यपुस्तकातून ते खर्द्यार्थयाांपयांत पोहोचले
आहेतच.तसाच हा ‘सार्ाखजक कर्ी’ आणखी व्यापक सर्ाजापयांत पोहोचेल यात र्ला अखजबात
शंका र्ाटत नाही.उद्या त्यांच्या काव्यार्र डॉक्टरे ट साठी लोक पुढे येतील हेही र्ी आज
पाहातआहे.
त्यांच्या लेखणीतूनअशा सकस र् अखधकाखधक प्रगल्भ गझला यापुढेही खनर्ावण
होर्ोत र् रखसक र्ाचकांना आनंद देर्ोत,या शुभच्े छेसह----

-----संगीता जोशी

ददर्ाळी, 22 ऑक्टोबर 2017.

Diwali Ank –MANINI2018

शायरीतील द्रदर्वाळी
दसर्यारखाच, ककं बहुना त्याहूनिी,….द्रदर्वाळी सण मोठा । नािी आनंदा तोर्ा ।। अशी
बालभारती मिली दसरा-द्रदर्वाळी आपण लिानपणापासून र्वाचली, पाठ के ली. रं हगत
भुईनळयांसोबत थुई थुई नाचण्याचं ते र्वय आपण आनंदात उपभोगलं. फर्ाकयांमिला उत्साि
संपून मग चकली-हचर्वड्याची चमचमीत द्रदर्वाळीिी आपण रुचीनं साजरी के ली. पण बारा महिने
चकल्या-कडबोळी दुकानात तयार हमळू लागल्या आहण मग द्रदर्वाळीची चर्विी कमी झाली!
घराघरातले तळणीचे आहण बेसन भाजण्याचे खमंग र्वास नािीसे झाले, तशी द्रदर्वाळीची रुचीिी
कमी झाली. तेव्िा आता चोखंदळ रहसक रुचीकडू न ‘अहभरुची’ कडे र्वळला. म्िणूनच द्रदर्वाळी
अंकांचं मित्त्र्व र्व संख्या र्वाढतच राहिली. चकलीपेक्षािी आर्वडीने रहसक र्वाचक या शबदांच्या
द्रदर्वाळीकडे आकर्षाले गेले र्व आर्वडीने र्वाचत आिेत. र्ीव्िी च्या लोकहप्रयतेर्वरिी त्यांनी मात
के ली, िे स्र्वागतािाच म्िणायचं.
द्रदर्वाळी िा द्रदव्यांचा सण! आजिी आपण परं परा जपतो. एल्ईडी च्या जमान्यातिी
दारात पणती लार्वतोच. छोर्ी पणती हबचारी भोर्वती नसलेला अंिार दूर करते. त्या ज्योतीत
एक मांगल्य असतं. खरं तर ती आपल्या मनातला अंिार दूर करत असते. मग र्वार्ू लागतं की
पणती असो, की ज्योत, िी के र्वळ प्रतीकं असतात. त्यातून दुसराच गिन अथा प्रकर् िोत असतो.
उदूा शायरीची िीच एक मोठी खाहसयत असते की प्रतीकं र्वापरून शायर अलंकाटरकरीत्या
आपले भार्व प्रकर् करत असतो. िी एक गजल पाहू या…द्रदर्वाळीत द्रदर्वे आहण अंिार यांच्याबद्दल
बोलणं औहचत्याचंच ठरे ल, नािी का?
हचरागे-तूर जलाओ बडा अंिेरा िै

जरा नकाब उठाओ बडा अंिेरा िै….
अंिार दूर करण्यासाठी दीप पेर्र्वा! असा सरळ अथा आिे. पण िा हचराग कु ठला बुर्वा?
हचरागे तू्र! म्िणजे नेमकं काय? यासाठी थोडं त्यांच्या ‘पुराणात’ हशरायला िर्वं. तूर िा एक
पहर्वत्र पर्वात आिे. आपण कै लास ला मानतो तसं इस्लामिमी तूर ला मानतात. प्रेहषत मोझेस
याने तूर र्वर ‘तपःश्चयाा’ के ली आहण परमेश्वरानं त्याला दृष्ांत द्रदला. त्याला हतथे तेजोमय प्रकाश
द्रदसला. ते ईश्वराचं प्रकाशरूप पाहून त्याला द्रदव्य ज्ञान प्राप्त झालं र्व अज्ञानाचा अंिःकार दूर
झाला. ईश्वरानेच जणू ज्ञान र्व अज्ञान यांच्या मिला पडदा दूर सारला! तेजरूपी देर्वाचं दशान
झालं, म्िणजेच ईश्वर र्व भक्त यांच्यामिला पडदा दूर झाला असंिी म्िणता येतं.
गातांना गायक ‘व्िेटरएशन’ करत असतो, िे आपण मैफलीत ऐकतच असतो. जेव्िा श्रोते
गैरमुहस्लम असतात, तेव्िा गायक मेिदी िसन हचरागे-तूर ऐर्वजी हचरागे-हुस्न असािी बदल
करतात. सौंदयार्वतीला उद्देशन
ू शायर, सागर हसद्रद्दकी म्िणतात, तुझ्या चेिर्यार्वरचा नकाब जरा
दूर के लास आहण सौंदयााचा दीप प्रकाशमान झाला तर या मैफलीतला अंिार पळू न जाईल र्व इथे
चैतन्य पसरे ल! पहिली ओळ दोन्िी प्रकारे म्िर्ली तरी दुसरी ओळ पहिलीच्या अथााला चपखल
जोडली जाते.
पुढचा शेर असा आिे,
मुझे खुद अपनी हनगािों पे ऐतमाद निीं
मेरे करीबनआओ,बडाअंिेरािै….
सागर म्िणतात, खूप अंिार आिे इथं. हप्रये, तू माझ्या जर्वळ येऊ नकोस; दूरच रिा. कारण
माझा माझ्यार्वरच हर्वश्वास नािी; मी कािी भलतं सलतं र्वागलो तर! म्िणून दूर रिा , तेच बरं .
अभी तो सुबि के माथेका रं ग काला िै

अभी फरे ब न खाओ,बडाअंिेरािै….
सकाळ झाली असं आपल्याला र्वार्तंय; पण पािा, हतचं मस्तक अद्याप काळं च आिे.
‘उजाडलं; पण सूया कु ठे आिे?’ अशीच िी अर्वस्था! पुन्िा इथे प्रतीकांचा अथा समजार्वून घेऊ या.
सुबि म्िणजे अंिार दूर िोणं. िा अंिार कशाचािी असू शकतो. देशाला स्र्वातंत्र्य हमळालं पण
अजून जनतेच्या मूलभूत गरजा भागत नािीत; अजून देशातील एकोणीस कोर्ी लोक उपाशी पोर्ी
झोपतात! तेर्वढेच अिापोर्ी असतात. याला काय स्र्वातंत्र्य म्िणायचं? िा अंिार जोपयांत दूर िोत
नािी तोपयांत, सकाळ झालीय असा समज करून घेऊ नका; िोका खाऊ नका.
कु ठल्यािीअभार्वाला अंिार म्िणता येईल. र्वंहचतांना जगण्यास पुरेशी सािनं न हमळणं िे
तर झालंच; पण माणसांतली माणुसकी संपणं;(उदूा शायरीतील) प्रेयसीने प्रेहमकाची उपेक्षा करणं;
इतकं च नािी तर भौहतक गोष्ींकडे आकर्षात िोऊन जीर्वनाचा आध्याहत्मक उद्देश हर्वसरणं ह्यासर्वा
पटरहस्थती अंिाराच्या यादीत बसू शकतात. हशर्वाय िी यादी न संपणारी आिे.अंिार िी र्वेगळी
अशी कािी गोष् नािीच; प्रकाशाचा अभार्विीच अंिाराचीशास्त्रीय व्याख्या आिे.
शिर के अंिेरे को इक हचराग काफी िै
सौ हचराग जलते िैं इक हचराग जलने से….अज्ञात
एक द्रदर्वा प्रज्र्वहलत झाला की, पािता पािता त्यार्वरून अनेक द्रदर्वे उजळतात र्व
अंिाराचं अहस्तत्र्व संपून जातं. इथेिी शेराचागर्भाताथा हर्वचारात घेतला तर शेर अहिक
सुंदर र्वार्तो. हचराग म्िणजे बुद्धी. हचराग म्िणजे देशभक्ती. हचराग म्िणजे शास्त्रज्ञाची
संशोिक र्वृत्ती.एक आईनस्र्ाईन अनेकांना प्रेरणा देतो. एका भगतससंगामुळे अनेक देशभक्त
हनमााण िोतात.एका साहर्वत्री फु लेंमुळेस्त्री-हशक्षणाचा र्वृक्ष तयार िोतो..म्िणजेच अनेक
दीप प्रज्र्वहलत िोतात.

कािी र्वेळा द्रदर्वा हर्वझून जातो. का हर्वझला असेल द्रदर्वा? बहुतेकदा उत्तर येतं िर्वेचा झोत
आला असेल… फक्त एर्वढंच? शेर पािा…
उन हचरागों में तेल हि कम था
कयों हगला िम द्रफर िर्वा से करे ?....जार्वेद अख्तर
पाहिलंत ना? दोष स्र्वतः द्रदव्याचाच असतो.पण बर्याच र्वेळा िर्वेबद्दल तिार के लीजाते.
आपलं कािी चुकलं, आपल्याला अपयश आलं की इतर कोणामुळे तरी तसं झालं ; ककं र्वा
पटरहस्थतीच तशी िोती असं
म्िणण्याची लोकांची सर्वय असते. त्यार्वर नेमकं बोर् ठे र्वलंय जार्वेद अख्तर यांनी!
असा र्वेगळा हर्वचार मांडलेला असला तर ते शेराचं सौंदया मानलं जातं. आपल्या मनात
नकळत ‘र्वाऽ‘ असा उद्गार उमर्ू न जातो.
अनेकदा द्रदर्वा िर्वेपुढे तग िरू शकत नािी, िेिी हततकं च खरं . (शेरांमिील
िे द्रदर्वे इलेहकिकचे नािीत, बरं का! )
िथेहलयों ने बचाया बहुत हचरागों को
मगर िर्वा भी अजब जाहर्वए बदलती िै…..अज्ञात
द्रदर्वा हर्वझू नये, म्िणून त्याला र्वाचहर्वण्यासाठी आपण तळिातांचं कमळ त्याच्याभोर्वती
िरतो. पण कर्वीनं तसं करूनिी द्रदर्वा र्वाचर्वणं त्याला कठीण गेल.ं कारण िर्वा हतच्या र्वािण्याचा
कोन (Angle) सारखाच बदलत िोती!
गटरबांना , र्वंहचतांनाउभं करण्यासाठी सरकार खूप प्रयत्न करत असतं; पण एका समस्येचं
हनराकरण करत असतांनाच दुसरी, त्यानंतर हतसरी…अशा समस्या उभ्या रािात असतात. अशा

त-िेनेर्वंहचतांचं पूणा उत्थापनअद्याप िोऊच शकलेलं नािी. यालाच समांतर असा अथा र्वरील शेर
हनदेहशत करतो.
अशी अथापूणा उदूा शायरी र्वाचली की रहसक मनाला भुरळ पडते, र्व शायरीची ओढ लागते,
यात काय आश्चया?बर्याच लोकांनाशायरीची गोडी लागली ती जुन्या सिंदी हचत्रपर्-गीतांमुळे ,
िे स्र्वानुभर्वातून सांगते आिे.खरोखर त्या ‘जुन्या’ गाण्यांना र्वाङमयीन मूल्य असे. तीिी
प्रसंगानुसार हलहिली जात, पण जास्त करूनआिी हलहिलेल्या गीतांनाच संगीतकार चाल देत
असत. आिी चाल तयार करायची र्व नंतर त्यार्वर कर्वीनं शबद हलिायचे असा प्रकार
नव्िता.प्रसंगानुरूप हलहून घेऊन नंतर चाल बांिणं याला िरकत नसते. पण‘ड डा डा डा’ असं
चालीर्वर हलहून घेणं यात कर्वीला कमी लेखलं जातं असं माझं मत आिे. ‘ द्रदर्वे असलेली’ िी कािी
जुनी गाणीसर्वाांनाच आर्वडत असतील…
द्रदव्यामुळे अंिार उजळतो िे खरं च, पण तो द्रदव्याची पाठ सोडतो का? पुढील ओळी पािा.
ये कै सा न्याय तेरा, दीपक तले अंिरे ा
द्रकसीको दी हनगाि,राि छीन ली
द्रकसीको राि दी, हनगाि छीन ली
ये कै सा न्याय तेरा?
दृहष्िीनांना तर कायमचा अंिार हमळालेला असतो. त्यांना मागा हमळाला तरी र्वार्चाल करणं
द्रकती कठीण! र्व एखाद्या डोळसाला मात्र समस्येतन
ू मागाच द्रदसत नािी. अशी पटरहस्थती म्िणजे
द्रदव्याखाली अंिारच नािी तर काय?
िमने न िाए जाना, सुख चैन कया, खुशीकया
िै रात उम्रभर की, अंिों की सजंदगी कया

द्रदल पूछता िै मेरा, िै कौन ये लुर्ेरा…..
जीर्वनभर रात्र देणार्या ईश्वरालाच कर्वी हर्वचारतो, ‘सांग बरं , यात लुर्ेरा कोण आिे?’
‘छोर्ी बिन’ (1959) यातील शैलेंि च्या शबदांना चाल देणारे संगीतकार िोते, जयद्रकशन
डाह्याभाई पंकल र्व शंकरससंग रघुर्वंशी! अनोळखी नार्वं र्वार्तािेत? िेच ते आपले शंकरजयद्रकशन!
अंिःकाराला द्रदर्वा िा आपला शत्रू र्वार्त असार्वा, िे नैसर्गाक आिे. पण द्रदव्याला सुद्धा
शत्रू आिेच. हबचार्या द्रदव्याचं ज्याच्यापुढे कािी चालत नािी असा शत्रू! हपसार् र्वादळ ककं र्वा
घोंगार्वणारं तुफान!
भरत व्यास सांगतािेत त्याची कथा--हनबाल से लडाई बलर्वान की, ये किानी िै द्रदये की और तूफान की…..
किीं दूर था तूफान, द्रदये से था बलर्वान
सारे जग को मसलने मचल रिा
झाड िो या पिाड, दे दूं पल में उखाड
सोच सोच के जमीं पे था उछल रिा
एक नन्िासा द्रदया; उसने िमला द्रकया
अब देखो लीला हर्विी के हर्विान की….ये किानी िै द्रदये की और तूफान की…..
या छोट्या द्रदव्यालाच का, सार्या जगालाच कु स्करून तुडहर्वण्याच्या इराद्याने ते र्वादळ थैमान
घालत आलं. द्रदव्याशी लढाई सुरू तर झाली, पण हनयतीच्या मनात र्वेगळं च िोतं. द्रदव्याने अथाात्
ज्योतीने िीर सोडला नािी. ती र्वादळाशी सामना करीत राहिली. प्राणपणानं झुंज देत राहिली.

द्रफर ऐसी घडी आई, घनघोर घर्ा छाई
अब द्रदयेका भी द्रदल लगा कॉंपने
बडे जोरसे तूफान, आया भरता उडान
इक छोर्ेसे द्रदयेका बल मॉंपने
तब द्रदया दुहखयारा, र्वो बेचारा बेसिारा
चला दॉंर्व पे लगाने बाजी प्रान की!!.....ये किानी िै द्रदये की और तूफान की….
मन्ना डे यांनी िी झुंज आपल्या स्र्वरातून छान प्रकर् के ली आिे. संगीत िोतं गुणी संगीतकार
र्वसंत देसाई यांच.ं 1956 मध्ये आलेला हचत्रपर्, ‘तूफान और द्रदया’, तुफान चालला.
तुफानापुढे नमतं न घेणार्या द्रदव्याचा अखेर हर्वजय झाला आहण िोतोच! िर्वी असते फक्त
हजद्द; मनाची कणखरता; र्व स्र्वतःर्वरचा असीम हर्वश्वास! िा द्रदर्वा आपल्याला बरं च कािी हशकर्वून
जातो.
आपल्या मनातिी एक दीपक असतो. जो आपल्याला र्वार् दाखर्वत असतो. तो दीप द्रदसत
नािी पण या दीपकाची शक्ती अफार् असते. आपल्याला सुखी करणारं ककं र्वा दुःखात जाळणारं िे
मन, स्र्वतः मात्र अदृश्य असतं. मनाचं ‘मानसशास्त्र’ भलेिी पुढे गेलल
े ं असू देत, पण मेंदर्व
ू र एका
जागी बोर् ठे र्वून ‘िे मन’ असं दाखहर्वता येत नािी. अजून तरी शास्त्रज्ञ त्याबद्दल अनहभज्ञ आिेत!
अशा या मनाला िी नाहयका काय सांगते पाहू या….
मेरे मन के द्रदये, मेरे मन के द्रदये
यूं िी घुर् घुर् के जल तू मेरे लाडले,
ओ मेरे लाडले…..

खाक िो जाए िम प्यार के नाम पर
प्यार की राि में रौशनी तो रिे…..
मेरे मन के द्रदये….
आग के फू ल ऑंचल में डाले हुए
कब से चलता िै र्वो आसमां देख ले….
मेरे मन के द्रदये….
माझ्या मना, तुझ्या मिे प्रीतीची ज्योत पेर्लेली आिे ना? मग तुला असंच घुसमर्त, जळत
रािार्वं लागणार! (पूर्वीच्या जमान्यात, तारुण्यातलंप्रेम करणं िा जणू अपरािच िोता. त्या
व्यक्तीजर्वळ प्रेम व्यक्त करणं िे मिाकमाकठीण िोतं, र्व समजा सर्वा जुळून आलंच तर घरातील
ज्येष्ठांकडू न संमती हमळणं तर त्यापुढची बात! आजकालसारखं‘हबनिास’ र्वातार्वरण नव्ितं.
त्यामुळे नाहयका िे सर्वा जाणूनच मनाला थोपर्वू पािात आिे.) पुढे ती म्िणते,
जळत राहिलं तर त्यात र्वाईर् काय आिे? समजा तुझं प्रेम सफल नािी झालं, तरी तुझ्या
जळण्याने प्रीतीच्या र्वार्ेर्वर प्रकाश तरी पडेल. ती र्वार् उजळली तर, त्या र्वार्ेर्वरून जाणार्या
प्रत्येकाला सफलतेचा मागा सापडेल!
आहण, मना, दुसरं सांगू का तुला? त्या आकाशाकडे जरा पािा बरं ! त्याच्या पोकळीत
द्रकतीतरी तारे , अनेक सूया सामार्वलेले आिेत. ती तर सगळी तेजाची ककं र्वा आगीची फु लं आिेत.
सगळे च आगीचे गोल! त्या सर्वाांना पदरात बांिन
ू िे आकाशशांतपणे युगानुयुगे र्वार्चाल करत
आिे. तुझी दुःखं, तुझं जळणं तर त्यापुढे कािीच नािी!.....म्िणून आयुष्यभर तिार न करता
असाच जळत रिा…..

‘परख’ या एका साध्या, सुंदर हचत्रपर्ासाठी शैलि
ें यांनी हलहिलेल्या गीताला संगीत द्रदलं
िोतं सलील चौिरींनी. लता नं ते गायलं िोतं आहण सािना या अहभनेत्रीने पडद्यार्वर ते सादर
के लं िोतं. या हसनेमात सािना मेक-अप हशर्वाय र्वार्वरली आिे. तशीिी ती खूप गोड द्रदसली आिे.
या गाण्याचं आणखी एक र्वैहशष्ट्य सांगता येईल. यात पाश्वासंगीतात फक्त कोरस र्वापरला आिे.
त्या काळात िा पहिलाच असा प्रयोग िोता.
मनाचा दीप नेिमी उदास र्व मंद जळतो, असं कसं असेल? खूपदा तो प्रकाश घेऊन येतो
र्व आयुष्य उजळू न र्ाकतो. जीर्वन त्या आनंदाच्या कारं जात हभजून जातं.
द्रदलका द्रदया जला के गया, ये कौन मेरी तनिाई में
सोये नग्में जाग उठे , िोंर्ोंकी शिनाईमें….
प्रेमाच्या दीपाचीच िी द्रकमया आिे….मजरूि सुलतानपुरी पुढे हलहितात,
एक िी नजर में हबखर गई मैं तो
आइने को देखा संर्वरगई मैंतो
तन पे उजाला फै ल गया, पिली िी अंगडाई में ….
एकाच दृहष्क्षेपात तो प्रेमदीप प्रज्र्वहलत करून गेला, पण िी सगळं स्र्वास््य िरर्वून बसली.
आरशात पाहून उगीचच स्र्वतःला सार्वरू लागली! हतच्या सगळया हर्वभ्रमांर्वर जणू तेज पसरलं....
‘आकाशदीप’ या द्रफल्म साठी ह्या गीतार्वर हचत्रगुप्त यांनी स्र्वरसाज चढर्वला िोता.
असा एकदा पेर्लेला द्रदर्वा सतत तेर्वत ठर्वण्याचं आपलं कामच असतं. नौशाद यांनी ‘सन
ऑफ इं हडया’(1962) हचत्रपर्ासाठी शकीलचं एक गीत के लं िोतं…..भैरर्वी रागात…
द्रदया ना बुझे री आज िमारा…..
चले री पर्वन सननन् सनन

थरथर कॉपे हजयरा…..
आंस का जगमग रूप हनखारे ,
प्रीत में खोए नैन िमारे
ढू ंढेपी का द्वारा….
दीपक-ज्योती डगमग डोले
िमरा करजर्वा खाए झकोले
राम! न िो अंहियारा….
या नृत्यगीतातली नाहयका हतच्या मनात पेर्लेला प्रेमदीप सांभाळत हप्रयकराच्या
घराचा शोि घेतेय.् ज्योत थरथरतेय; जीर्विी घाबरा िोतोय्; एकदम अंिार तर िोणार नािी
ना, अशी भीती र्वार्तेय…
् .कािी झालं तरी प्रेमाला मुकार्वं लागू नये एर्वढंच हतला िर्वंय.्
त्यासाठी शेर्वर्ी ती रामाला प्राथाना करतेय.
आपण द्रदर्वाळीत सर्वा प्रकारच्या द्रदव्यांचं पूजन करतो. त्यांना प्रकाश देणयाची मनोमन
हर्वनंती करतो. पण आपण आकाशकं दील का लार्वतो? असा हर्वचार के लाय् किी?मला तरी र्वार्तं
की आकाशातल्या त्या र्वैहश्वक द्रदव्याची आठर्वण ठे र्वण्यासाठी, र्व त्याच्याबद्दल कृ तज्ञता व्यक्त
करण्यासाठी! तो ‘द्रदर्वा’ नसेल तर िे जग तरी रािील का? त्या संदभााचं िे एक सुंदर गीत……
जगतभर की रौशनी के हलये, करोडों की सजंदगी के हलये
सूरज रे , जलते रिना…सूरज रे …जलते रिना!
जगत कल्याण के खाहतर तू जन्मा िै
तू जग के र्वास्ते िर दुख उठा रे
भले िी अंग तेरा भस्म िो जाए
तू जल जल के यिां द्रकरनें लुर्ा रे
हलखा िै ये िी तेरे भाग में, द्रक तेरा जीर्वन रिे आग में…….सूरज रे …..

करोडों लोग पृ्र्वी के भर्कते िैं
करोडों ऑंगनों में िै अंिरे ा
अरे जबतक न िो घरघर में उहजयारा
समझ ले िै अिूरा काम तेरा
जगत उध्दार में अभी देर िै,अभी तो दुहनया में अंिेर िै…..सूरज रे ….
………जलते रिना!! िे गीत एक उच्च-उदात्त संदश
े देत आिे, हतकडे लक्ष गेलं
पाहिजे. आपलं अहस्तत्र्व दुसर्यांसाठी असायला िर्वं. स्र्वतः जळू न आजूबाजूच्या सर्वाांच्या जीर्वनात
उजेड हनमााण करणं, यातच आपला आनंद आिे. द्रदर्वाळीचा सण तरी यापेक्षा हनराळं कािी
सांगतो का?िाच संदश
े देतो ….
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बिाते चलो…
राि में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो….
(‘संत ज्ञानेश्वर’—1964—भरत व्यास—लक्ष्मीकांत प्यारे लाल—लता )
‘सूरज रे जलते रिना’ िेगीत 1963 च्या ‘िटरश्चंि तारामती’ साठी रामचंि नारायण हद्वर्वेदी,
उपनार्व कहर्व प्रदीप यांनी हलहिलं र्व लक्ष्मीकांत-प्यारे लाल यांनी संगीतबद्ध के लं.
पूर्वीची हचत्रपर्-गीतं िी शायरीचे उत्तम नमुने असत, िे नक्कीच मानायला िर्वं.
शहनर्वार, 15.9.2018

---संगीता जोशी, 96650 95653
Sanjoshi729@gmail.com

र्वैशाली सार्वंत यांची गझल
प्रस्तार्ना
---संगीता जोशी

र्ैशाली सार्ंत---'सारं काही र्नातलं—
पार्साळ्यात र्ुलं एक गंर्तशीर खेळ खेळतात. कागदी नार्ांचा. पार्सार्ुळे तयार
झालेल्या र्ाह्तत्या ओहोळांर्ध्ये नार्ा सोडू न आनंद लुटत असतात. हा खेळ के र्ळ र्याशी सुसंगत
असतो. कखर्ता करणं हेही बर्याच जणांच्या बाबतीत दकशोरार्स्िा ककं र्ा तारुण्याच्या
नव्हाळीपुरतं र्यावददत असतं. र्य र्ाढलं की कखर्ता हातातून र् र्नातून नकळत खनसटू न जाते.
हा कखर्तासंग्रह हाती आला तेव्हा र्ी कर्खयत्रीला भेटलेली नव्ह्तते. पण शीर्वकाने
र्ला आकर्ूवन घेतलं आखण र्ी खतला भेटायचं ठरर्लं. र्ला खतला जाणून घ्यायचं होतं. कर्खयत्री
ही एक तरुण प्राध्याखपका आहे र् ती कॉलेजर्ध्ये इंग्रजी खर्र्य खशकखर्ते हे र्ला खतला भेटल्यार्र
कळलं. तारुण्याच्या नव्हाळीनंतरही कखर्तेला खतनं खनसटू ददलं नव्हतं.
एका कर्ीनं म्ह्तटलं आहे, 'र्न र्नास उर्गत नाही.' अशा त्या र्नाला सर्जून घेऊन
ते शब्दात पकडणं हे साधं सुधं कार् नाही. पण त्याच्या पृष्ठभागार्र उर्टणार्या तरं गांशी शब्दांनी
खेळणं र्ात्र कर्ींना जर्ू शकतं. कर्खयत्रीला ते साधलं आहे हे खतच्या या पखहल्याच
काव्यसंग्रहार्रून ददसून येतं.
ती म्हणते,
बागडणारे फु लपंखी ददर्स उडू न जातात,
अन् आपण पोहोचतो, अलगद.....
एका र्ेगळ्या खर्श्वात
इं द्रधनुष्याचे कर्डसे पोहचत नाहीत खजिे
अन् प्रर्ासही करता येत नाही कागदाच्या होडीतून..
पाय टेकून चालार्ं लागतं जखर्नीर्र...

पार्लांखाली काटे असलेली खडतर र्ाट असली तरी खतच्या भार्र्ेलीर्र शब्द्धफु ले
असल्यार्ुळे खतला र्ादळाची र् तुफानाची भीती र्ाटत नाही.
शब्दांचे दकनारे धुंडाळत ती र्ल्हर्त जाते, तुफानाशी झुंजते आखण खर्जयाचे उन्र्ाद
अंगभर खर्रर्त परतते..कु णाला पत्ताही नसतो या सफरीचा. ही र्नाची, र्नातली सफर ती
एकटीच करते, तेव्हा खतला कखर्ता भेटलेली असते.
शब्द येतात आतून आतून
चपखल बसतात अंतर बेतून...
शब्दार्ागोर्ाग लपलेली कखर्ता ददसते..पाहून खुद्धकन हसते...अशी खतची सखी
कखर्ता!...
कर्खयत्रीच्या कखर्तेत कधी कधी बालपण नदीच्या र्ाहत्या पाण्याबरोबर र्ाहात येतं
तर कधी उडत्या पािराप्रर्ाणे उडत येतं..कधी पार्साच्या बरसण्यासोबत खप्रयाचं बरसणं
आठर्ून तारुण्यातील खर्रहव्याकु ळता येते... आखण ती म्हणते,
तू अश्रू बनून रहा ना र्ाझ्या डोळ्यात
शपि सांगते कधी रडणार नाही आयुष्यात...
डोळ्यात अश्रू होऊन राहण्याची 'त्याला' खर्नंती करणारी प्रेयसी क्वखचतच कु ठे
सापडेल!
प्रेर्ाच्या इखच्छत पररणतीनंतर कर्खयत्रीच्या र्नाचा सर्ंजसपणाही कखर्तेतूनच
व्यक्त होतो...
जीर्नाच्या सारीपटार्र कसे भेटलो दोघे आपण
फु टू न फु टू नही एक होती अशा सागराच्या लाटा आपण..
पाऊस हा खतच्या आर्डीचा ऋतू आहे. अनेक कखर्तांतून तो ररर्खझर्तो, भुरभुरतो,
बरसतो...आखण खभजर्तो.. खतलाच नव्हे तर र्ाचकालाही.
क्वखचत जीर्नार्र भाष्य करणार्या काही ओळी, एखादी कखर्ताही र्ाचायला खर्ळते.
या संग्रहातील बहुतेक सर्व कखर्ता र्ुक्तछंदात आहेत. त्यातही कु ठे कु ठे अनुप्रास साधून
र्ृत्तबध्दतेचा 'फील' आणला आहे. आयुष्य आखण शब्दऋतू या दोन कखर्तांत ही लय चांगली
साधली आहे.
संर्ेदनांचं झाड , िोडंसं जरी हलर्लं
टपटपतात फु लं टपोरी
र्नाच्या अंगणात र्ाझ्या...
एके क फू ल र्ेचते
अलगद दोर्यात टोचते

तेव्हा कु ठे अशी कखर्ता सुचते...
नात्यांचा प्रसन्न दरर्ळही खतची कखर्ता सुगंधी करतो. नात्याला नार् देणं खतला र्ान्य
नाही.
कर्खयत्री प्रखतर्ांचा र्ापर करून भार्ना व्यक्त करते. व्यक्त होतेही आखण अव्यक्तही
रहाते. पाऊस, िंडी, संगर्, झाड, इं द्रधनू इ. खनसगावतील गोष्टींची तसेच कुं कू , नंदादीप , अंगण
अशी सांस्कृ खतक प्रतीकं ती र्ापरतांना ददसते. आयुष्याकडे बघण्याचा खतचा सकारात्र्क दृखष्टकोन
'आठर्णी पार्सातल्या' या कखर्तेतून स्पष्ट जाणर्तो. चचंब खभजखर्णार्या आठर्णींच्या धारा
र्नाला लख्ख करतात, साठलेला गाळ धुऊन जातो खन र्ोकळं र्ाटतं....
संकटांर्ुळे जगण्यात र्ौज र्ाटणारी ही र्नस्र्ी कर्खयत्री आहे. ती स्र्प्नर्ेडी आहे पण
खतची स्र्प्नं पहाटतात खन ती भानार्र येते! खतचं र्ीपण आभाळतं आखण खतच्या व्यापकतेचा
आयार् खर्स्तारतो. दुःखार्र हसणारं कलंदरी खजगर खतला लाभलं आहे. गुलाबाच्या सरी खतला
सर्ृध्द करत राह्ततात. कारण त्याचे काटेही हसत सोसण्याची खतची तयारी आहे.
कखर्तेतल्या खतला र्ी प्रत्यि भेटीत अखधक जाणून घेऊ शकले.
हा र्ैशाली सार्ंत चा पखहलाच संग्रह. अजून खूप काही खशकायचं आहे. इतरांच्या
कखर्तांचं भरपूर र्ाचन व्हायचं आहे, अभ्यास व्हायचा आहे. लेखनासाठीही ररयाझ आर्श्यक
असतो, जसा र्ंचीय कलांना जरूर असतो. दुसरं संतकर्ींपासून आधुखनक कर्ींपयांत जर्ेल
तेव्हढ्या कखर्ता र्ाचून र्ृत्तांची ओळख करून घेतली पाखहजे. र्ृत्तबध्द कखर्ता र्ाचकाच्या लिात
राहण्याची खनदान शक्यता तरी असते! म्हणून तसा प्रयत् अर्श्य करार्ा.
शुभेच्छा देतांना एर्ढंच सांगेन,....आगे बढो...
(अल्लार्ा इक्बाल यांच्या शेरात ककं खचत बदल करून... )

खसतारोंसे आगे जहॉं और भी हैं
अभी सार्ने इखम्तहॉं और भी हैं.....

Divakar Choukekar
प्रस्तार्नाः तुझ्यासारखी तू

नको तू खर्चारूकु णासारखीतू
नसे अन्य कोणी, तुझ्यासारखी तू...
कर्ी ददर्ाकर चौके कर यांनी हे कोणालाही उद्देशून म्हटलेलं असू दे; पण र्ला
र्ाटतं ते गझलेला उद्देशन
ू म्हटलं असेल असं र्ानलं तरी हरकत नाही. सर्ाांच्या प्रर्ाणेच आधी
कखर्ता करत असणारा हा कर्ी, गझलेशी ओळख झाल्यार्र खतच्याप्रेर्ात पडला यात आश्चयव
र्ाटायला नको. गझलेचं छंदोबद्ध सौष्ठर् र् इतर गुण आज अनेकांना आकर्ूवन घेत आहेत. चौके कर
यांचा हा पखहलाच गझलसंग्रह आहे. ‘र्ी या िेत्रात खर्द्यािी आहे; र्ाणूस जन्र्भर खर्द्यािीच
असतो,यार्र र्ाझा खर्श्वास आहे’ अशी नम्र भूखर्का त्यांनी आधीच र्नोगतात र्ांडली आहे, हा
सच्चेपणा कोणालाही भार्ेल असाच आहे. नाहीतर बर्याच र्ेळा आम्ही ‘बन चुके’ आहोत असा
काहीसा उद्दार् भार् बोलण्यात नाही पण र्ागण्यात बघायला खर्ळतो. त्यार्ुळे ददर्ाकरांच्या
प्रांजळपणाला र्ी सर्वप्रिर् दाद देते.
रोज भेटते स्र्प्नार्ध्ये सजणी र्ाझी
गूज सांगते कानार्ध्ये सजणी र्ाझी...
अशा र्तल्याने एका गझलेची सुरुर्ात झाली आहे. तेव्हा कर्ीच्या ह्या सजणीशी
आपली ओळख होते. पखहल्या ओळीत प्रस्तार्ना आखण दुसर्या ओळीत सर्ारोप अशा पद्धतीचा
हा शेर र्ाचकाच्या ओठात एक खनःशब्द खस्र्त उर्लर्ून जातो.
र्ीच बार्ळा ठरतो अन् ती चतुर शहाणी
जेव्हा धरते शब्दार्ध्ये सजणीर्ाझी.....
असा पुढील शेर कर्ीच्या खनरागस प्रांजळपणाचा पुनःप्रत्यय अनुभर् आपल्याला देतो.
अनलज्र्ाला या र्ात्रार्ृत्तात ही गझल बांधलेली आहे. या संग्रहातील सुर्ारे दहा
गझला याच र्ृत्तात आहेत. अशा गझलेतील आणखी एक शेर उद्धधृत करते जो र्ला आर्डला
आहे;

चपंजर्यास त्या सोन्याच्या तो असेल भुलला
िांबखर्ली का त्याने फडफड अता, सर्जले....
यातील एक शेर कर्ीची सार्ाखजक दुःखाशी जोडलेली नाळ दाखर्ून देतो.
नको काळजी, पडेल यंदा खूप चांगला
कानांर्रती पडली गडगड अता सर्जले....
‘तुझ्यासारखी तूऽ’ या गझलसंग्रहात जास्त गझला ककं र्ा अनेक शेर हे ‘तू’ म्हणजे
कर्ीची ‘ती’ ला उद्देशून आहेत हे ओघानेच आले. तरीही अनेक रठकाणी सर्ाखजक आशयाचे,
सार्ाखजक भान असलेले शेर आढळतात; ज्यार्ुळे कर्ीची चौफे र अर्लोकनाची जाणीर् होते. हा
‘खतच्यासाठीचा’ एक शेर—
पान तरूचे पाण्यार्रती जसे तरं गत र्हात होते
तसेच सखये, र्न र्ाझेही तुझ्याभोर्ती रहात होते....
र्ाहत्या पाण्याबरोबर पान र्ाहत जार्ं, त्याला त्याची स्र्तःची गती असूच नये, तसं
कर्ीचं र्न सतत खतच्याच सोबत रहात होतं ही तरं गत्या पानाची उपर्ा दकती चपखल आहे असे
सहजच र्ाटू न जाते. बत्तीस र्ात्रांच्या र्नहररणी र्ृत्तातील ही गझल असून आणखी काही गझलांत
कर्ीने हे र्ृत्त र्ापरले आहे.
र्ला काहीतरी येिे करोनी जायचे आहे
जरासे ऊन सोनेरीइिेपेरायचे आहे....
प्रेयसीचे प्रेर् खर्ळखर्णे ही आयुष्यातील एक ‘अचीव्हर्ेंट’ आहेच, पण तेर्ढं एकच
ध्येय असू शकत नाही. स्र्तःच्या जीर्नाची इखतकतवव्यता सर्ाजासाठी काहीतरी के ल्याखशर्ाय
होत नाही, हेही खततके च खरे . जरासं सोनेरी ऊन कु णाच्या अंधकारर्य जीर्नात पेरता आलं तर
खर्ळणारं सर्ाधान र् आनंद काही र्ेगळाच!
तुम्ही झाकू न ठे र्ार्ा, घरी तो कोंबडा आता
‘ददर्ाकर’ रोज नेर्ाने, इिे उगर्ायचे आहे....

कोबडा आरर्ल्यार्र सूयावच्या आगर्नाची जाणीर् होते असा संकेत आहे. कर्ीचे
नार्च ददर्ाकर आहे, ते सािव करणारा हा आश्वासक शेर आहे. ददर्ाकर नेर्ाने उगर्ेल र्
अनेकांच्या जीर्नात प्रकाश घेऊन येईल त्यार्ुळे ‘खनचश्चंत असा’ हे कर्ीला सुचर्ायचे आहे. पुन्हा
हे सर्ाज-भान या शेर्टच्या शेरात (र्क्ता) स्पष्ट झाले आहे. हीखर्यद् गंगा र्ृत्तातील रचना आहे.
सखे, काय सांगू कु णासारखी तू
टपोर्या सुगंधी फु लासारखी तू...
असा हा दरर्ळणारा शीर्वक-शेर ज्या गझलेत आहे, खतला ‘बेर्तला’ गझल असे
म्हणतात. र्तला नसलेली गझल. हा प्रकार सरावस नसला तरी उदूत
व ही क्वखचत आढळतो. तो
स्र्ीकारलाही गेलल
े ा आहे. नाखहद अख्तर या गाखयके ने गायलेली एक गझल र्ला या िणी
आठर्ली तीसुद्धा बेर्तला गझल आहे. पखहला शेर असा—
खसफव अश्क-ओ-तबस्सुर् र्ें उलझे रहे
हर् ने देखा नहीं खजन्दगी कीतरफ....
उदूव शायर एहसान ‘दाखनश’ यांची ही गझल आहे.

चौके करांच्या र्रील गझलेतील एक शेर असा आहे—
कशाला हव्या त्या ददशा रोखणार्या
नभी खर्हरणार्या खगासारखी तू...
हा शेर र्ला र्हत्त्र्ाचा र्ाटतो. कारण यात कर्ीची खस्त्रयांबद्दलच्या खुल्या
खर्चारसरणीची
झलक पाहायला खर्ळते. नभात भरारी र्ारायला स्त्रीला र्ोकळीक असार्ी हा उदार
दृखष्टकोन स्र्ागताहवच ठरतो. कर्ीला सर्ाजातील आिेपाहव गोष्टींची जाणीर् असार्ी, कळकळ
असार्ी र् त्यार्र त्याने भाष्य करार्े हे गझलकाराचे लिणच आहे!
कशास रोज रोजचे असे इिे र्रायचे
असेच दुःख पोळते इिे दकती सहायचे....

दुःख हा गझलेचा स्िायी खर्र्य आहे; तर ददर्ाकर त्यापासून कसे दूर राहू शकतील?
आपला उद्वेग ते असा व्यक्त करतात--करू नकोस याचना उगीच या जगापुढे
खभकारड्या जगास या तुलाच खूप द्यायचे...
दुःखाने र्ाणूस हतबुद्ध होतो; पण त्याही अर्स्िेत ‘तूच जगाला खूप काही देणं
लागतोस’ हा कृ तज्ञतेचा खर्चार कर्ी खर्सरत नाही हे उच्च खर्चारसरणीचे लिण नजरे आड करून
चालणार नाही. ही गझल ‘कचलंदनंददनी’ या र्ृत्तात आहे.
‘ददर्ाकर’ हया कखर्-उपनार्ाचा (तखल्लुस) र्ापर कु ठे कुठे कर्ीने के ला
आहे र् तो योग्य रठकाणीच के ला आहे. असा एक र्क्ता पाहा—
उजेड दारी घेउन येई जरी ‘ददर्ाकर’
प्राजक्ताचा पसरे दरर्ळ तू आल्यार्र....
र्ी ददर्ाकर (सूयव) आहे, र्ी प्रकाश आणतोच; पण प्राजक्ताचा दरर्ळ र्ात्र फक्त
तुझ्यार्ुळेच येतो.
अशा ह्या ‘खतच्या’ गझला. पण या संग्रहात इतरही बरं च काही सर्ार्लं
आहे. भूजंगप्रयात, राधा, कचलंदनंददनी, र्ेनका इ. प्रचखलत र्ृत्ते कर्ीने र्ापरली आहेतच ; पण
लखज्जता, खपनाकी, सूय,व र्ीरलक्ष्र्ी इ. तुलनेने कर्ी र्ापरल्या जाणार्या र्ृत्तातही रचना के ल्या
आहेत. कर्ीची भार्ा साधी,सोपी र् र्ाचकाला सहज कळणारी अशी आहे. यालाच ‘प्रसाद’ हा
काव्यगुण म्हणतात.
या संग्रहात त्रुटी नाहीतच का? आहेत; कारण कोणत्याही कखर्तासंग्रहात
त्या असतात. अत्यंत खनदोर् असं जगातकहीच नसतं, असं म्हणतात.
ददर्ाकर चौके करांचा हा पखहलाच गझलसंग्रह आहे; आखण अशा र्ेळी फक्त ‘आगे
बढो’ इतकं च म्हणायचं असतं. चांगलं ते नोंदर्ायचं र् सुधारणेसाठी प्रोत्साखहत करायचं हे धोरण
असायला हर्ं.तेच र्ी के लं आहे. शुभच्े छा देऊन िांबते.
9665095653, sanjoshi729@gmail.com

---संगीता जोशी, पुण.े

अजय नाईक – आनंद सुनर्वारी

कखर्ता सुचते म्हणजे काय आखण के व्हा? भार्नेचा ओतप्रोत भरलेला पेला
ओसंडून र्ाहू लागला की? का एखाद्या टोचणार्या कणाची बोच र्नात सलत राखहली
की? नाही; अजय नाईक यांच्या कखर्ता र्ाचून र्ला कखर्तेच्या सृजनाचे र्ेगळे कारण
सापडले. भार्सर्ाधी. या सर्ाधीत ते र्नःसर्ुद्राच्या अज्ञात दकनारी बसलेले असतात
खजिे शब्दांच्या हळु र्ार लाटा एकार्ागून एक त्यांच्या अखस्तत्र्ाशी धडका देत असतात.
त्यातूनच त्यांची लेखणी शब्द चाळू न आखण गाळू न घेते;र् त्यांची कखर्ता साकार होते. ही
प्रदक्रया त्यांच्या नेखणर्ेच्या पातळीर्र होत असार्ी असा र्ाझा कयास आहे;आखण तो
र्ाझ्यापुरता पूणव खरा आहे. पाहा ना...
खशखशरातला खशर्गा
जेव्हा फे र धरू लागतो
तेव्हा नकळत कणावत
ढोल ताशे र्ाजू लागतात..
अनंताच्या खर्श्वात घेऊन जाणारे ध्र्नी
घेऊन जातात र्ग प्रणर्ाच्या सर्ाधीत...
र्ग र्ी राहत नाही
व्यापून राहून राहतो
अलौदकक ददव्य नादपरब्रह्म...
ढोल-ताशांचे ध्र्नी कर्ीला सर्ाधी-अर्स्िेत घेऊन जातात कारण त्याचा र्ूळ
चपंडच साधकाचा आहे! अजय नाईक संगीतकार आहेत. संगीत हीच एक साधना आहे. ते
शब्द, सूर, ताल (ररदर्) याचे सच्चे उपासक आहेत, साधक आहेत.
अजयच्या कखर्तेला चैतन्याची ओढ आहे; सृष्टीतील गूढ प्रकटीकरणाचं
आकर्वण आहे. त्यातूनच त्यांना आत्र् अनुभूतीची प्रतीती घ्यार्ीशी र्ाटते.

कोजाखगरीच्या चांदण्याचा गंध असा दरर्ळार्ा
आत्र्-अनुभर् अंतरीचा ठायी ठायी तेर्ार्ा...
एक असाच अनुभर् ते आत्र्आखर्ष्कार या कखर्तेत र्ांडतात,
स्र्रूप रूपात खर्सळले
र्ग र्ाणूस र्ाणसात खर्सळला
कायाही कायाहीन..
खनगुवण-सगुणाचे ठायी
एक स्रोत स्रर्ला..
..........
एक शाश्वत ज्योत
तेजोलय-तर्ोलय जडतत्त्र् आता
सूर तो सूरची होय
तर् असार्े घर हे
खनखर्र्ात आनंदर्य आखर्ष्कार!
स्र्-रूप ओळखले तर र्ाणूस र्ाणसात का नाही खर्सळणार? तेजोलय तत्त्र्ाचे जड
स्र्रूप म्हणजेच सूर! याचाच अिव सुरांर्ध्ये ‘तो’ आहे, ते चैतन्य आहे. सूर हे ‘त्याचे’ घर आहे!!
अजयने हे नातं इतक्या सुंदर, तरल कल्पनेनं जोडलं आहे की संगीत हीच ईश्वर-साधना हे सत्य
र्ेगळे सांगायलाच नको.
हा ‘तो’ अजयच्या कखर्तेत ठायीठायी व्यापून राखहला आहे. कधी तो कृ ष्ण असतो,
तर कधी राधा! कधी ते चैतन्य गोखजर्या रूपात खर्टेर्र असतं तर कधी पंचतत्त्र्ांच्या साखजर्या
गाभार्यात असतं. पण कसं?
दूर सोन्याचा कळस
र्ाटे धूसर धूसर

तहान र्ाटे गाभार्याची
देर् ददसे ऐसपैस...!

अशा ‘ऐसपैस’ देर्ाचे दशवन ज्याला होते तो र्ाणुस काय साधा असतो? चार
सार्ान्यांसारखा? नाहीच. तो र्ेगळा असतो. जास्तीचे सहार्े इं दद्रय ‘खरे खुरे र्न’ असलेला. अजय
तसा र्ाणूस आहे!! र्ेगळा असला तरी ‘र्ाणसाला’ असते तसे र्नही त्याला आहे;सुखद चंद्राची
नर्रात्र हर्ी असणारे , खप्रयेचे र्ीलन सौख्य खर्ळता पाना-फु लात नाचणारे आखण कृ ष्णर्ेघांनी
चचंब झाल्यार्र हर्वणारे !! त्या र्नाला उर्र्वलेची व्यिा व्याकु ळ करते,र्ीलनाच्या गंधात ते
दरर्ळू न जाते आखण अनार् र्ेदनेने ते बधीर होऊन जाते. र्ेगर्ेगळ्या कखर्तांर्धून हा कर्ी
र्ाचकाला र्ेगळा कळू न येतो.
खनसगव र् त्याची खर्खर्ध रूपे ही कर्ीची व्यक्त होण्याची आणखी काही र्ाध्यर्े
आहेत.त्यात श्रार्णरूप, पाऊस, पार्साच्या सरी ही खर्शेर्त्र्ाने आहेत. सरी तर सख्याच आहेत.
‘नभ कधी कधी र्ार्यासंगे जखर्नीर्र येते’, ते याच कर्ीसाठी! भार्ार्स्िेला अनुकूल अशी
खनसगवरूपे कर्ीला साि देतात. कर्ीची गोर्ंत भूर्ी आहेच तशी, खजचा कर्ीला सािव अखभर्ान
आहे!
संगीत हा ज्याचा खजव्हाळ्याचा खर्र्य आहे त्याच्या कखर्तेत र्ल्हार, श्यार्-र्ल्हार
येणारच! आसार्री, खतच्यात नसलेला तीव्र खनर्ाद हर्ा तेिे दाखर्णारच. कृ ष्णाची र्ुरली,
त्याचा पार्ा यांचे सूर गुंजणारच. आतव सुरातला र्ारर्ा ‘साडेतीनात’ सजार्ा, या ओळीतील
गर्भवतािव र्ात्र र्ाचकानेच जाणायचा.
अशी ही अजय नाईक यांची कखर्ता. र्ाचकाला र्ेगळी अनुभूती देणारी. जो त्यांच्या
शोधयात्रेत सार्ील होईल त्यांना र्ाटेर्रचे खूप काही गर्सेल. त्यांच्यासारखी ‘तलर् जखर्’
ज्यांना झाली असेल त्यालाच कखर्तेतलं र्लर् गर्सेल!!
अजयची कखर्तार्ृत्तबद्ध नाही. संगीत आखण ररदर् हे त्यांचे श्वास असले तरीही!
तरीही खतला कु ठला ‘छंद’ नाही. कारण ती बंधनापलीकडे जाणारी आहे. खतला बंधनापलीकडची
ओढ आहे; ती म्हणते,
सळसळत्या चैतन्याला एक सर्ाल आता

ररपूंच्या कलेर्र तो एक र्ायार्ी
सजार्ी कायाही होउनी र्ोहर्यी
परर् चैतन्याचा ध्यास हा
तुला र्ूतव करील का?
शतकाचा प्रर्ास हा
संपेल कधीतरी आता....

हा प्रर्ास संपण्याआधी अनेक श्रार्णांची बरसात तुर्च्या कखचतेच्या र्हीत होर्ो र्
तुर्ार आर्च्या खशरी पडोत ही शुभेच्छा देऊन, िांबत नाही; तर तुर्च्याबरोबर प्रर्ासात राहते!!
धन्यर्ाद.
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एक साखहखत्यक सकाळ. फक्त भखगनींची. त्यार्ुळे खसल्कच्या भारी भारी साड्यांची
सळसळ, परफ्यूर्चे खर्खर्ध सुगंध, फु लदाणीत ताजी फु ले ठे र्ण्याची लगबग, पाहुण्यांच्या
आगर्नाची उत्सुकता हे सगळं काही र्ातार्रणाला भारून टाकत होतं. सार्याचा दुरून आनंद
घेत र्ी नुसती बसले असले तरी डोळे र्ात्र कु णाला तरी शोधत होते. चेहरा ओळखीचा नव्हता,
पण शब्दांची ओळख झाली होती.
‘सोसण्याची फु लं होतात खन र्ेदनेचं गाणं होतं, हे सत्य ऋतूंनी खशकर्लेलं असतं
आपल्याला. खशखशरातल्या आतव व्याकू ळ आठर्णींचं अघ्यव द्यार्ं र्संताच्या पायाशी. तनार्नार्रचे
उपेिांचे ओरखडे आतल्या आत दडर्ून ठे र्त सार्ोरं जार्ं ऋतुराज र्संताच्या स्र्ागताला. र्ग
खनळ्याशार आभाळार्र आपण अपार प्रेर् करू लागतो. ज्ञानेंदद्रयांना रसरं गगंधाची भार्ा कळू
लागते. आपल्या आत कधीचीच दबा धरून बसलेली अहंकाराची डसरी नागीण दूर कुं पणापल्याड
सरपटत खनघून जाते.’---र्ीनल येर्ले.
भार्ेचं हे लाखलत्य र्ीनल यांनी ‘व्हॉट्स अप’ र्र र्ला र्ेसेज के लं होतं. भार्ेची
भुरळ पडू न र्ी खलखहलं होतं, र्ाह! क्या बात है!!
र्ीनलच्याशब्दांना र्ाझ्यालेखी आज चेहरा खर्ळणार होता....
....आखण त्या साखहत्य-र्ैदफलीत र्ी र्ीनल येर्लेंना अचूक शोधलं. अगदी
गळाभेटच झाली. अंतर नव्हतंच. पुस्तकांची देर्ाणघेर्ाण झाली. नंतर फोनभेटीसुरू झाल्या.
त्यांचं ‘आंदण’ हातात पडलं. त्यातून पररचय घट्ट झाला. या शब्दर्ेडीनं र्लाही खतच्या शब्दांच्या
प्रेर्ात पाडलं.
आज हे कखर्तांचं हस्तखलखखत र्ाझ्या हाती देऊन खतनं चार शब्द र्ाझ्याकडू न
र्ाखगतले, तर र्ी नाही तरी कसं म्हणणार?
कखर्ता म्हणजे

उरात उठली कळ
सुखदुःखाच्या चहंदोळ्याची
जीर्ाला पोहोचली झळ....
असं खतनं आधीच म्हणून ठे र्लं होतं, ‘परीघ’ र्धल्या एका कखर्तेत. ती झळ र्ाझ्या
र्नाला पोहोचली यात काय नर्ल? र्ैत्रीचं नातं असतंच ना तसं? र्ीनलच्या देखण्या दुःखात र्ी
बुडून गेले.
दुःख देखणे असे की
ओल शोधून रुजत गेले
र्ंतरलेल्या जीर्नलयीत
कखर्ता होऊन सजत गेल.े ...
र्ायेची, प्रेर्ाची ओल देऊन दुःखाला जपलं देखील खतनं! त्याचे(दुःखाचे अन् खतचेही)
श्वास र्ोकळे झाले; आखण?....
उरीपोटी जपता त्याला
झाले र्ोकळे श्वास
अनाहूतपणे अंगणी र्ाझ्या
आनंदऋतूंचे र्ास....

दुःखाची कदर के ल्यार्र आनंद अनाहूतपणे येतोच, हे एक आध्याखत्र्क सत्य र्ीनल
नकळत सांगून गेलीय्. असंच एक सत्य याही ओळींर्ध्ये---

बाहेरचे खर्टर्ता, आत उघडले काही
अंतरातले काहूर, झाकतांना उतू येई

सुख भरली घागर, उगा र्न खंतार्ले
काळजाच्या गाभार्याशी ऊन्ह उतरणी आले....
या अष्टािरी कखर्तेच्यासुरर्ातीला‘ऊन्ह’ अंगणातल्या तुळशीर्ृंदार्नापाशी उतरून
आलं ;शेर्टी काळजाच्या गाभार्याशीत्याची ‘खतरीप’ येऊन पोहोचली आहे.खेड्यातील एका
ग्रार्ीण स्त्रीच्या र्नात, ‘घर’ अनुभर्तांना ज्या संखर्श्र भार्नांचं काहूर उठतं, त्यानं काळजाचा
गाभारा अनाखर्क हुरहुरीनं भरून गेलेला प्रतीत होत आहे.
र्ीनलच्या कखर्तांर्धील सौंदयव खतनं शब्दांर्ध्ये दडर्ून ठे र्लेल्या लक्ष्यािावर्धे
असतं. खतला कखर्तेतील शब्दांआडू नबरं च काही सांगायचं असतं. ते रखसकानं आपापल्या
अनुभर्ानुसार र् र्कु बाप्रर्ाणे जाणून घ्यायचं असतं. सरळ साध्या कखर्तेप्रर्ाणे खतच्या बहुतेक
कखर्ता नुसत्या उलगडत जात नाहीत. अधोन्र्ीखलत कळीची एके क पाकळी रखसकानं हलक्या
हातानं िोडी िोडी दूर करत आतल्यागाभ्यापयांत पोहोचार्ं, तसं खतच्या कखर्तांत खशरार्ं लागतं;
भ्रर्रासारखं.
खहरव्या ऋतूंचे , खहरर्े आर्ळ
घातली तू गळ, सोबतीची....
नभाच्या डोहात रुते चंद्रकोर
र्न खनळे र्ोर, संयर्ाचे....
ऋतू खहरर्े आहेत, याचा अिव प्रेर्ाचा पाऊस बरसून गेला आहे..त्यानं पखहल्यांदाच
प्रेर् व्यक्त के लंय...सोबतीची इच्छा प्रदर्शवत के लीय्... त्याचं नभाइतकं अिांग र् डोहासारखं खोल,
गखहरं प्रेर् खतला जाणर्तंय्...त्याच्या तशा सूचक प्रेर्ार्ुळे खतची नजर र्ुग्धपणे खाली र्ळलीय,
म्हणूनच खतच्या पापण्यांची चंद्रकोर झाली आहे...ती रुतलीय् याचा अिव ती र्र पाहून त्याच्या
नजरे ला नजरही देऊ शकत नाहीए......त्याच्या गोड प्रश्नानं खतचा र्नर्ोर खरं तर नाचू पाहतोय्
पण खतनं संयर्ानं त्याला िोपर्लं आहे!!या चार ओळींनी र्ाचकाच्या र्नात एक सुंदर खचत्र उभं
के लं आहे, यात शंकाच नाही.
खनसगावत ऋतूंचं चक्र असतं, तसंच जीर्नातही! असे र्नर्ोही ऋतू सरतांना काय
होतं?
ऋतू सरतांना , ओलार्ले काठ

आठर्ांचे घट, चहंदोळती....
ददठीच्या पात्यात प्रीतीचे पाश तर आर्ळले गेले, पण खतच्या र्नात हे रान, हे
काहूर कु णी र् का उठर्लं? या र्धल्या जागा रखसक र्ाचकानं भरून घ्यायच्या आहेत..तरच,
आठर्ांचे घट का चहंदोळतात याचा अंदाज लागेल...
एक र्ेगळा अनुभर् शब्दबद्ध करतांना कर्खयत्री खलखहतेय्....की तू र्ाझी
पाऊलर्ाट दरर्ळत ठे र्लीस; र्ाझा आत्र्खर्श्वास खहरर्ळीसारखा ताजातर्ाना ठे र्लास
त्यार्ुळे.......
अर्तीभोर्ती सतत खभरखभरायचं एक फु लपाखरू
गुणगुणत असायचं ऊजेची गाणी
आनंदानं भरून खनघायची पोकळी उदासर्ाणी....
आखण नंतर........ध्यास, स्र्प्न, उर्ेद नाही खहरार्ू शकलं कु णी
खाचखळगे,र्ाटा,र्ळणे जुनीच तर आहेत,
र्ाटतं, जणू काही पंख छाटले आहेत....
सर्व जुनंच तर आहे असं र्ाटत असतांनाच, काहीतरी कर्ी झालंय्...नुसतीच
तडफड...नुसतीच फडफड....

पण पुन्हा काही उत्फु ल्ल िणही अचानक गर्सतात, त्यांनाही कर्खयत्री न्याय देते.
अंतबावह्य फु लून आलेलो आपण
खनसटू न गेलल
े े िण
दकतीतरी र्र्ाांनी
पुन्हा एकदा धरू लागलो
घट्ट खचर्टीत...!!

‘पुन्हा एकदा’ या र्रील कखर्तेत स्र्रणरं जनाची सुंदर निी काढतांना र्ीनल
यांनीशब्दांची लोभस पखरण के ली आहे. ‘अंगारफु लांचा सजग पहारा’ , र्ख्र्ली काटेसार्र,
तेजाळ रानर्ाटा, के शररं ग; तसेच भूतकाळात उडू न गेलेल्या कापूसचभंगर्या.... अशी खास
खर्शेर्णे लार्ून संयक्त
ु शब्द तयार करणे यात त्यांचा हातखंडा आहे!सर्वच कखर्तांर्ध्ये असे
शब्दर्ैभर् ददसते, जे र्ाचकाला आनंदचदकत करून सोडते.
स्त्री हा स्त्रीच्या खजव्हाळ्याचा खर्र्य असतोच; र्ीनलनेही त्याबद्दल खलखहलंय्,
पाण्यात राहून र्ाशाशी र्ैर
तुला कधीच जर्ायचं नाही...
कु णार्र काढशील राग?....कु णाकु णार्र संतापशील?
आपल्या स्र्प्नांचे र्नोरे दकती असार्ेत झगर्गीत?
कु ठर्र घ्यायचीय झेप तुझ्या पंखांना?...
इतक्यात कशी डळर्ळलीस?...
एकाएकी उतरर्ताच येणार नाही तुलार्ानेर्रचं जोखड
पण बाई, सहभागी करशील इतरांना
तर िोडक्यार्रखनभायचं नाही
पाण्यात राहून.....
ह्या फक्त काही ओळी आहेत. बाकीच्या ररकाम्या जागा...तुर्च्या आर्च्या साठी
आहेत.. एकत्र कु टुंबात स्त्रीची होणारी कु चंबणा या र्ुक्त कखर्तेत शब्दबद्ध झाली आहे. ‘स्र्’ शी
संर्ाद साधतांना सगळ्यांचंच दुःख र्ीनल खलहून गेलीय्.
पुरुर्ाचंहीआयुष्य असंच चाळीस ओळीत, घडी करून नीटनेटकं र्ांडण्यात
ती यशस्र्ी झाली आहे. पत्ी बाळं तपणाच्या र्ेणा सोसते आहे...त्या पाहून तो हादरून जातोच,
पण बाप होण्याच्या जाखणर्ेनं र्ोहरूनही जातो..र्ग बाळासाठी तोही रात्र जागून काढायला
खशकतो..त्याच्या खर्कासानं सुखार्तो...आपली चप्पल त्याला येते हे पाहून अंतर्ुवख होतो...हा
बदल फार स्र्ागताहव र्ाटतो.

लेकीची पाठर्णी करतांना तोही डोळे रटपतो... आखण पत्ीला नातर्ंडात रर्तांना
पाहून कृ तािव होतो...ही कखर्ता एक संसारखचत्र रे खाटू न जाते..र्ाचकाचंही र्न सुखार्तं..
संसाराच्या रहाटगाडग्यातून बाहेर पडार्ं असा खर्चार िकल्या भागल्यार्र
सार्यांच्याच र्नात येतो; तो खर्चार र्ीनलनं आधीच के लाय. ‘र्न एर् र्नुष्याणार्् कारणर््
बंधर्ोियोः’ हे तत्त्र् खतनं एका छोट्या कखर्तेत छान र्ांडलं आहे.देर्द्वार छंदातील ही रचना
आर्डार्ी अशीच आहे.
शरीर पार्न । र्न व्यखभचारी ।चहंडे दारोदारी । आसक्तीच्या ।।
देहाचा चपंजरा । र्नाचे पाखरू । लागे खभरभरू । र्ुक्तांगणी ।।
उलगडू कसा । र्ना, तुझा खेळ । खनर्ृत्तीची र्ेळ । अंगणाशी ।।....
येतोय् ना‘गागर र्ें सागर’ चा प्रत्यय?
देर्द्वार छंदात आणखी एक रचना आहे. ‘देह झाले झाड’. त्यातही पैलतीराची ओढ
ददसत आहे.
र्नपाखरांना । खिखतजाची ओढ । देह झाले झाड । चैतन्याचे ।।

‘उगर्ायचा िांबत नसतो कधी सूयव’ असं म्हणत काळाच्या गतीची आठर्ण
कर्खयत्री करून देत आहे.
काळ खलहीलंच एका पानार्र तुझे र्ाझे नार्
चालत जाऊ सोबतच त्याच्या , लागेपयांत गार्.....
असू दे तुझ्यासोबत तुला हर्ं असेल ते काही
र्ाझ्यासोबत तर कायर्च असेल कखर्तेची ही र्ही....
काळासोबत ऋतू बदलत असले तरी कर्खयत्रीसाठी‘सारे ऋतू सुखाचे’ आहेत ही
गोष्ट र्ाचकालाही सुखदायी आहे. ही कखर्ता ‘आनंदकं द’ र्ृत्तात पूणवतः आणायची असेल तर
एकाच ओळीत अगदी दकरकोळ बदल करार्ा लागेल. र्ीनल छंदोबद्ध कखर्ता खलहू शकते, हा

खर्श्वास र्ला र्रील काही कखर्तांनी ददला. ‘कधी अचानक’ हीकखर्ता अशीच, एका ओळीत 24
र्ात्रांच्या ‘अनलज्र्ाला’ या जाखतर्ृत्तात आहे.
कखर्ते, ‘तू भेटली नसतीस तर’...
घुटर्ळत राखहलं असतं जगणं
कर्ठव व्यर्हाराच्या आखीर् टरं गणात......
ओिंबलेलं आभाळ कु णी पचर्लं असतं उरात?
र्ळर्ाच्या पार्साला कु णी घेतलं असतं घरात?....
कु रर्ाळता आली तुझ्यार्ुळेच र्ेदनांची तीक्ष्ण धार
साध्या र्ाझ्या र्स्त्राला लाभली तुझी र्ेलबुट्टी दकनार.!.....
यार्ुक्त कखर्तेतील ह्या काही ओळी. कखर्तेची र्ही सतत जर्ळ असण्याचा उल्लेख
र्र आलाच आहे ; कखर्तेचं जीर्नातील स्िान इिं लिात येतंय्. खतच्यार्ुळे र्ेदनांची धार
‘कु रर्ाळता येते!’ हे दकती लिणीय आहे; नाही?
पण हीच कखर्ता कधी रुसून बसली तर?
ती रुसते, कारण खतला ‘संर्ेलनाचा गजबजाट’ आर्डत नाही! र्ग ती येते कधी?
पार्साचा सांगार्ा घेऊन
काळ्याकु ट्ट र्ेघोदरातून लखलखार्ी कडाडकड र्ीज
तसं खभनून येतं नसानसातून
कधी कधी एखादं काव्यबीज
जन्र्सोहळ्याचा कृ तािव अनुभर्
खन त्या िणापुरतं के र्ढं तरी सर्ाधान...!
खनर्र्वतीचा हा िण कर्खयत्रीने अलगद रटपला आहे!

या संग्रहात एखादीच सार्ाखजक आशयाची कखर्ता ददसते. पण यापूर्ीच्या
संग्रहात खतची सार्ाखजक जाणीर् अधोरे खखत झालीच आहे. संख्या हा गुणर्त्तेचा अंखतर् खनकर्
कधीच नसतो! खनदान कखर्तांच्या बाबतीत तरी!
दुष्काळानं हताश झालेल्यांची अर्स्िा कर्खयत्रीच्या संर्ेदनशील र्नाला
दकती त्रासदायक होते, हे यात ती सांगते. तीही व्याकू ळ होऊन शेर्टच्या कडव्यात म्हणते.

गुदर्रली झाडे र्ेली, करपून गेलं काळीज
ओक्याबोक्या झाल्या र्ाटा, खर्टल्या खहरव्या खुणा
कु णार्रती रुसला असेल खजर्लग पाऊसराणा?.....

र्ीनलच्या कखर्तार्नाला आनंद देतात. अचानक पार्साची जोरदार सरयार्ी,
आपण झाडाखाली उभं रहार्ं, तरी पानांर्रून गळणार्या र्ोठ्या िेबांनी आपण खभजून जार्ं तसं
र्ाटतं खतचा संग्रह र्ाचतांना. त्या झाडार्रून ओघळणारी फु लं असार्ीत, तसे खतच्या शब्दांचे
झुपके

आपल्या र्ार्थयार्र ओघळतात.सर्ोर असलेल्या खतरप्या खर्जेच्या तारे र्रून
पार्साचे िेंब एकार्ागून एक सरकार्ेत, ते आपण सहजच बघत रहार्ेत,तशा खतच्या

कखर्ता आपले लि खखळर्ून ठे र्तात.
फांदीला फु टणारे तेजाचे चबंब, खनर्ोही र्नाला आलेली चैतन्याची फु लं,
खचरर्ेदनेची ललाट रे र्ा, रोजचा जगण्याचा उत्सर्,गतीचे चाळ,खर्स्र्रणाची गदवव्याकु ळ
निी,र्ोत्यांचं कणीस, चांदणर्ेळचा प्राजक्त, कडु चनंबाच्या फांदीर्र गच्च र्धाचे पोळे ,...असे
दकतीतरी भन्नाट शब्दसर्ूह आपल्याभोर्ती फे र धरतात, आखण आपण अचंखबत होऊन जातो.
र्ात्र काही र्ेळा, शब्दांच्या या ‘र्ेरर गो राउं ड’च्या र्तुवळाकार फे र्यांर्ध्ये कखर्तेचं कें द्र कु ठे तरी
हरर्ून जातं. ‘तहान’ ही कखर्ता र्ला तशी र्ाटली. याबाबत कर्खयत्रीनं सार्ध टहायला हर्ं,
असं सुचर्ार्ंसं र्ाटतं.

‘ओलेत्या पहाटे’या कखर्तेत र्ार्याच्या ओठी ‘र्ारर्ा’ असं कर्खयत्रीने म्हटले आहे
पण त्यात एक खर्संगती आहे. शास्त्रीय संगीतातील र्ारर्ा हा अत्यंत हृदयस्पशी राग आहे; र्ात्र
त्याची गाण्याची र्ेळ संध्येचा पखहला प्रहर अशी आहे. म्हणून त्याला पहाटेला जोडू नये. रागांची
ओळख सगळ्यांनाच असार्ी अशी अपेिा नाही, पण जे जाणर्लं ते नोंदर्लं इतकं च.
‘र्ृत्यू’ खजतका गूढ खततकाच आकर्वकही असतो. त्यार्रील कखर्ताही छान उतरली
आहे. जीर्नाच्या फांदीर्रून तो खुडून नेतो...हेच ‘अंखतर् सत्य’ आहे.
र्ीनल येर्ले या एक चांगल्या कर्खयत्री आहेत; त्यांच्या हातून यापुढेही भरघोस
आखण अखधक सकस खलखाण होर्ो अशा र्ी शुभेच्छा देते. र्ला खात्री आहे की साखहत्य-देर्तेच्या
–अंभण
ृ ीच्या- पायांर्र नर्नर्ीन दाखगने अपवण करतील. पूणवखर्रार्.
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गझलकथा
सुखप्रया र् ददखलप यांच्या लग्नाचा 25 र्ा र्ाढददर्स र्ुलांनी धूर्धडाक्यात साजरा
के ला आखण आलेले पाहुणे बरे चसे परतले. आता बंगल्यार्र उरले होते जर्ळचे नातेर्ाईक,
परगार्हून सहकु टुंब आलेले खर्त्र आखण असेच काही. सर्व सीखनयसव खनर्ांत बसून गप्पा र्ारत
होते. यंगस्टसव र्रच्या र्जल्यार्र आपापल्या र्ोबाईल, आय-पॉड इत्यादद घेऊन बसले होते,
त्यार्ुळे खतकडे शांतता होती.
‘काय चाललंय या र्ुलांचं? आखजबात आर्ाज नाही!’ कोणीतरी म्हणालं. त्या
प्रश्नाला कोणीतरी उत्तरही ददलं, ‘अहो, र्ोबाईल असल्यार्र त्यांना कोणाशी बोलण्यात इं टरे स्ट
असतो का? बसले असतील सगळे र्ान खाली घालून!’
‘ए, बरं ते जाऊ दे. सुखप्रया, अग ददलीप कु ठाय्? आता तरी दोघं शांतपणे इिं
बसा...’ देर्ी, ददखलपची बहीण म्हणाली. तेर्ढ्यात ददखलप आलाच. त्याच्या पाठोपाठ कु सुर् ट्रे
घेऊन आली. त्यात कॉफीचे र्ग्ज होते.
‘आता सगळे र्स्त कॉफी घ्या बरं .’ ददखलप.
‘तू ही व्यर्स्िा करायला गेला होतास र्ाटतं!’सुखप्रया.
‘सुखप्रया,’खतची र्ैत्रीण रूपा म्हणाली, ‘तू अजून नर्र्याला अरे -तुरे म्हणतेस, ते र्ला
आर्डतं बाई. आर्चं लग्न ‘अरें ज्ड’ नं; र्ी नाही तसं म्हणू शकत.’
‘ म्हणजे? सुखप्रयाचं लव्ह र्ॅरेज आहे?’ कोणीतरी ‘अज्ञानी’ व्यक्तीनं ‘खचडर्णारा’
प्रश्न के ला!
‘अरे हां! आज पंचखर्सार्ा र्ाढददर्स झाला ना, आता या दोघांनी सांगायचं, कसं
कु ठे प्रेर् जर्लं? कोणीपखहल्यांदा ते व्यक्त के लं? आखण कसं? ए, ददखलप! सुरर्ात कर ना र्जा
येईल...पुन्हा एकदा... डाऊन द र्ेर्री लेन....’ एक खर्त्र म्हणाला.
हळू हळू गप्पांना असा रं ग चढू लागला.
‘आता पन्नशी उलटली...आता काय त्याबद्दल बोलणार? हो ना ,सुखप्रया? ददखलप
म्हणाला.
‘बरं . आम्ही प्रश्न खर्चारतो; तुम्ही फक्त उत्तरं द्या.आठर्तील तशी.’

‘ र्ला र्ाहीत आहे, सुखप्रयानं ददखलपसाठी गाणं म्हटलं होतं,एकदा खर्त्रर्ैखत्रणी जर्ले
असतांना.’ कु ठलं गं?’ कोणाला आठर्ेना. ‘कु ठलीतरी गझल होती.’
सुखप्रयाच नंतर म्हणाली, ‘र्ला आधी ददखलपनं आडू न आडू न खर्चारलं होतं. र्ी
गाणं म्हटलं होतं, ते...हे.... ‘तुझे क्या सुनाऊं र्ैं ददलरुबा....’असं म्हणत सुखप्रयानं हळू च
ददखलपकडे जुन्या ‘प्रेर्ाच्या नजरे नं’ पाखहलं.
ददखलप त्या नजरे चा र्ागोर्ा घेत म्हणाला, ‘ ही असली की र्ी नुसता
गुणगुणायचो, ‘तुर्से बढकर दुखनयार्ें न देखा कोई और, जुबांपर आज ददलकी बात आ गई....
काय नं, आम्हाला दोघांनाही जुनी गाणी आर्डायची. र्ग असे गाण्यांर्धूनच आर्चे भार्
एकर्ेकांपयांत पोहोचर्ले आम्ही.’
‘अरे र्ा! सुरुर्ात तर सुरेल झाली तुर्ची. म्हणजे तेव्हाही आखण आत्ताच्या
गप्पांनासुद्धा. ए, सुखप्रया, म्हण ना आत्ता, ती गझल; तुझे क्या सुनाऊं...’.
राजेश एकदर् पुढे आला, ‘कोण म्हणलं ती गझल आहे असं? ते गीत छानच
आहे.रफीचं. पण ती गझल नाहीए. तू म्हण सुखप्रया.’
‘ नसू दे गझल नसली तर. पण आम्हाला ते गाणं आर्डतं. र्ाझ्या जन्र्ाच्याही आधीचं
असेल ते.’
सुखप्रयानं आढेर्ेढे न घेता ते गाणं म्हटलं. खतनं सुरुर्ात के ल्यानंतर, आश्चयव म्हणजे
र्रच्या र्जल्यार्रची सर्व तरुण, नर्तरुण र्ंडळी र्ोबाईल बंद ठे र्ून खाली आली. त्यांना अशी
गप्पांची र्ैफल नर्ीन र्ाटत होती. र्ग गणी म्हणायचा आग्रह सुरू झाला. ज्याला जसं येईल तसं
,पण सगळ्यांनी गाणी म्हणायचीच; असा ठरार् झाला. सघळे च जॉइन झाले. संकोच संपला र्
र्ैफल गाण्यांनी रं गू लागली. काहींचे आर्ाज बेताचे होते, काहीना नीट शब्द येत नव्हते. पण रं ग
भरत चालला होता. एकीनं सुरुर्ात के ली,
यूं ही कोई खर्ल गया िा सरे -राह चलते चलते
र्हीं िर् के रह गई है र्ेरी रात ढलते ढलते....
---चालता चालता र्ाटेत कु णीतरी भेटलं...सहजच घडलं हे. पण त्या भेटीचा प्रभार्
एर्ढा जबरदस्त झाला की रात्र होती खतिेच िांबली! र्ाझ्यासाठी काळच जणूकाही िांबला. ती

अल्पकाळची भेट र्ाझं आयुष्यच बदलून गेली; असं कर्ी म्हणत आहे. पाकीजा खचत्रपटातील ही
गझल कै फी आजर्ी यांनी खलखहली आहे.
राके श म्हणला, ‘हंऽ; ही गझलच आहे’.
‘ राके श र्घाशी तू म्हणालास तुझे क्या सुनाऊं र्ैं ददलरुबा ही गझल नाही. आखण
आता ही गझल आहे. हा फरक का?’
‘ ते तर र्ला लेक्चरच द्यार्ं लागेल; पण ती ही जागा अन् र्ेळ नाही. इतकं च
सांगतो, गझलेर्धे दोन दोन ओळींचे स्र्तंत्र शेर असतात, त्यात कादफया असतोच.’
पाकीजा च्या त्या गझलेतले आणखी शेर ऐकलेत ना तुम्ही?

जो कही गयी न र्ुझसे र्ो जर्ाना कह रहा है
दक फसाना बन गई है र्ेरी बात टलते टलते...

शबे-इन्तजार आखखर कभी होगी र्ुख्तसर भी
ये खचराग बुझ रहे हैं र्ेरे साि जलते जलते....
यात चलते, ढलते..टलते जलते या सर्उच्चारी शब्दांना कादफया म्हणतात. आपण
शाळे त यर्क खशकलो आहोत ना, तोच कादफया असं िोडक्यात सर्जू या.
‘पाकीजा हा खसनेर्ा कधी आला होता?’
‘ 1972 असं म्हणताच तरुण र्ंडळी खांदे उडर्ून म्हणाली, की आम्ही तर तेव्हा
जन्र्लोच नव्हतो!’
र्ोठ्यांच्या गप्पा सुरू होत्या. त्यांना दकस्से र्ाहीत होते. खसनेर्ा पुण्याच्या
त्यार्ेळच्या ‘चहंदखर्जय’ टॉकीज र्धे लागला होता. आखण शो चालू असतांनाच र्ीनाकु र्ारीचं
खनधन झाल्याची स्लाईड आली. सर्ाांना ‘शॉक’ बसला. एकजण म्हणाला ‘र्ी त्यार्ेळी कॉलेजर्धे
होतो’.

तरुणांचा प्रखतखनधी र्ाटणारा यश म्हणाला ‘आम्हाला तर जुनी आर्डतात. र्ी
खूप ऐकतो जुनी गाणी.’
‘ अरे आम्ही तर त्या गाण्यांबरोबरच र्ाढलो!!’ एक प्रौढ गृहस्ि म्हणाले. आम्हाला
असं आठर्तं, ‘झूर्ती है नजर’ हे गाणं नर्ं होतं तेव्हा र्ी चौिी-पाचर्ीत असेन. खसनेर्ाखच
जाखहरात ढकलगाडीर्र के ली जायची; फोनोर्र ती रे कॉडवही र्ाजत जायची.’ पुढे ‘ये देश है र्ीर
जर्ानों का’ हे म्हणजे आर्च्या कॉलेजच्या जर्ान्यातलं गाणं.ही गाणी लागली की आम्ही त्या
र्याचेच होऊन जातो.’

AgniPushpa—Mrs Kumkar

Sometimes we think, what is ‘life’ all about?Is it just to educate
ourselves for earning our bread and then butter? Is it revolving with the cycle
of

day

and

night

doing

different

duties

that

only

we

have

shoulderedknowingly and willingly? When we get fade up ofour monotonous
and humdrum life, then the thought surfaces our mind; after all what is the
life all about. We then try to turn our mind towards spiritual books.
We then come across the simpleanswer that we are bestowed
this body only to serve others and that we have to return our
destinationfulfilling this purpose of life. On the contrary, we engage ourselves
in mundane, worldly achievements and forget the real aim.
When I read the book ‘Agnipushpa’ written by Mrs. Meenakshi
Kumkar, I thought that she has really foundthenoble way to make her life
meaningful. She has offered herself to the service of the society; and she
wished nothing in return! ‘Nishkaam Seva’ as it is stated in BhagvadGeeta.
Though it was a part of her duty as a social worker in Command Hospitalshe
did not carry it out with a dry mind. She blended her senses into the
circumstances of the patients, in their sufferings
and tried for what her best she could put in, to comfort them and to
relieve them of their pains.

Her humanitarian approach towards all the patients motivated
her to establish an institution like “PRAYAAS” through which she could
connect herself to different such social institutions, as Manavya, Care
India,Shrivatsa and many others.
In her book, AGNIPUSHPA, she has included some 23 unique
medical cases she has successfully handled, after reading which we remain
stunned and get absorbed in the thoughts. There are cases ofpatients
suffering from AIDS,TB, Cancer, and also unfortunate children of prostitutes
who were denied admission to ‘Child Welfare Centre’. Mrs Kumkar had to
argue with the judge in charge, but she did not accept retreat and fought for
those innocent children. She also helped adolescent Shubha, who was
pregnant before marriage and the baby was then adopted by a couplewith
the help of Shrivatsa. One of the the injured Soldiers was admitted and his
leg was amputated. Mrs Kumkar engaged a nurse in his service. When they
both found themselves to be fit as the life partners, she arranged their
marriage ceremony, too!
She has inspired medical students to render holistic treatment to
the patients who would come to them when they would start their own
practice. Her students
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humbly admit that Mrs. Kumkar has given them a new sight of the
profession.

Mrs. Kumkar does not fail to mention the support of her
superiorsMajor Genaral Dr. Madhuri Kanitkar, Colonel Kushwah,Dr. Reena
Tilak…andmany others, asher coworkers together with other social workers.
She has taken initiative in creating children-park, arranging blood-donationcamps, immunization-camps for children. Many times she has done
counselingtobring social awareness in uneducated or ignorant people.
In thirty five years of her service she has achieved love and trust
of the people who happened to meet her for different purposes. Actually she
has earned it by giving her whole life in doing social work. In society, we see
many well-offladies feel proud in showing that they like doing social work.
But many of them, leaving a few exceptions, do it just as a fashion or a status
symbol. This book Agnipushpa is an eye-opener for them.
I think this book triggers though-process in sensitive minds, and
will help the readers to live the life in more meaningful way.Serving poor,
downtrodden and needy people is the real satisfaction and bliss that we are
in search of.I congratulate Mrs.Kumkar for penning her experiences and
throwinglight onthe unseen part of society.

----Sangeeta Joshi
(Poet, Marathi n Urdu Gazal-writer)

खर्त्रहो
पुस्तकं र्वाचून कोणी शिाणं िोतं का?
िो! आम्िी म्िणतो िोतं. र्वाचन करणारी माणसं त्यांच्याबरोबरच्या र्वाचन न करणार्या
माणसांहून अहिक प्रगल्भ आहण हर्वचारी असतात.
कोणत्यािी प्राण्याला, सजीर्वाला, अनुभर्वाने शिाणपण येत.ं इतर प्राण्यांना कािी
प्रमाणात त्यांचे जन्मदाते थोडंर्फ़ार हशक्षण देतात. पण मानर्व िा असा प्राणी आिे ज्याला पुर्वी
जगलेल्या आहण आता हजर्वंत नसलेल्या माणसांचे अनुभर्विी हशकता येतात . ते पुस्तकांद्वारे .
माणसाला आपल्या सभोर्वताली नसलेल्या, दूर देशातल्या माणसांचे अनुभर्व समजून घेऊन
हशकता येतं. तेिी पुस्तकांद्वारे . प्रत्यक्ष अनुभर्वांहून चांगला हशक्षक नािीच. पण इतरांना आलेले
अनुभर्व, त्यांनी खाल्लेल्या ठे चा यािी माणसाला हशकर्वतात आहण शिाणे करून सोडतात.
म्िणून र्वाचा. र्वाचत रिा. इतरांना र्वाचायचा आग्रि करा. र्वाचाल तर र्वाचाल िे शंभर र्क्के सत्य
आिे.

र्ंडळी!
र्ाचायला तर हर्ंच!
पण र्ाचून झाल्यार्र प्रखतसादायलाही हर्ं…
…आहण स्र्वतःिी हलिायला िर्वं.
www.esahity.com
esahity@gmail.com

